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 سوپاش 

ؼُپبؼییییییی ظ ضم ثییییییا ئەَ ٌبَڕمیییییییبوەی کە کامەکیییییییبن کییییییطزم  ە 
الپەڕەکیییبوی ئەم ییییبزەَەضیەس ؼیییُپبغ ثیییا:   ثیطٌیییبرىەَەی ٌەویییس   یییً
" َ "زیساض ثەکط" َ "َەؼزب جەالل" ثا ؼەضوج َ ٌبَڕمیبن "میقساز ٌبزی

" ثیییا چیییبَگێ اوەَە ثە   میییً کبویبنس ؼیییُپبغ ثیییا "ئیییبکا  یییبزض حً رێجیىییییً
 الپەڕەکبوی ئەم کزێجەزا َ یبضمەریساوی  ە ٌەڵەچىی َ ؼەضوجەکبویس

ؼُپبغ ثا جێىیی ٌبَؼەضم، ثا يبضمەریەکبوی  ە مبَەی چەوس میبویی  
 سوَُؼیىەَەی ئەم یبزەَەضیە
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 پێشەکی

 
 تەورەکاى
 خەوًەکاًی ئێوەیاى لەت وپەت کرد
 کردیاى بە دەیاى پارچەی ورد
 ورد
 شاعیری عێرالی: هاشن شەفیك

 
کە ثەعؽیەکبن ثە ٌبَپەیمبوی  ە گەڵ عجسا ؽالم عبضف َ  ٢٧٤١ؼبڵێ 

ریب ذُمىبَیەکەییبن ثبڵی  ەَمیە عەضەثیەکبوی ویبَ ؼیُپبی عێطا یسا کُزە
ؼیبڵس  ٤ ە زژی عجسا کطیم  بؼم ثەضپبکطز، رەمەوی مه وەگەیفزجَُ ثە 

کامپبویبی وەَری عێیطا  ثیَُ  ە  َارە I P Cثبَکم کطمکبضی کامپبویبی 
کەضکیییَُمس مبڵمیییبن  ە ـیییاضاَ  ە پەویییبی گییی ە ٌەمیفیییەییەکەی ثییییطە 

 ٢٧٠٥وەَرەکیییبوی ثیییبَەگُڕگُڕەَە ثیییَُ )ا ىیییبض االظ ییییخ(، کە  ە ؼیییبڵی 
ٌەڵکەوسضاثَُن َ  ەَ کبرەَە کڵپەی ئبگطەکەی ویێڵە زەکیبدس  ە کبرێکیسا 
کە مییب ی زەضٌێىییبوی وەَد  ە کامپبویییبکە ثە زەؼییذ ثەضیزبویییبَە ثییَُ، 
ثەاڵم ثەڕمییُەثطزوی ثەزەؼییذ عێییطا ەَە ثییَُس کُزەربچیەکییبن ثەـییێکی 
ظ ضی کطمکیییییبض َ کبضمەویییییسە کُضزەکبوییییییبن  ە کامپبوییییییبی وەَریییییی 

 ەکیبض زەضکیطا َ  ٢٧٥٢کبض زەضکطز، ثایە ثبَکم رب ؼبڵی کەضکَُم  ە 
س ظ ضثەی  Finishثە ەَ ییییی ئەَکییییبرەی ذایییییبن  یىیییییؿ کییییطان 

کطمکبضەکبن َ ذێعاوەکبویفییبن َـیەی ئیىیزیعییبن ثەکیبض زەٌێىیب )ظ ض 
جبضیؿ ثەٌەڵە َەکیَُ ئەَ  یىیفیە(، چیُوکە ٌێفیزب کامپبوییبی وەَریی 

َظ ض کبضمەویس َ رەکىیفییىی  کەضکَُم ثەزەؼیذ ئیىیزیعەکیبوەَە ثیَُ
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ئیىیزیعی ریب مبثَُس چەوس ڕ ژی وەثطز کە  ەضمیبوی ؼیەضثبظی زەضکیطا 
كیبویس میه ئێؽیزبؾ  ثا چاڵکطزوی ـاضاَ َ ڕََذبویسوی ٌەمیَُ ذبوُي

 ثە َضزی ڕ ژی زەضکطزوەکەمبوم  ە ثیطەس 
ثیییبَکم ڕ یفیییذ ثیییا ویییبَ ـیییبض ریییب پیییێؿ کاریییبیی ئەَ میییبَەیەی ثیییا 

ایییبن وییبثَُ،  ییاضیرەم ثیطمییذ ثییا گییُمعاوەَەی گییُمعاوەَەی مبڵەکییبن ز
)ؼبڵح(  ە گەڕەکی ئیبظازی ریب زَاریط  ذب امبڵ َحبڵمبن ثا مبڵی ذبڵم، 

 مبڵێك ثە کط  زەگطیهس 
چەوییس زیمەوییی ئەَ ڕ ژە ثە ٌەمییَُ مبوییب َ زەال ەرە ؼیییمجُ یکەکبویەَە 

 َەکَُ وەذفی ؼەض ثەضز  ە ثیطمسا ٌەڵکەوسضاَن َ وبؼ مىەَەس 
ەکەمیییییبن رەوطاثیییییَُ ثە پەضژیىیییییی ڕََەکیییییی )ییییییبغ( َ  ە ثەضزەم مبڵ

زامێىیفیییییسا ثە گییییُڵ ڕاظاثییییاَەس  ەَ ـییییپطظەیی َ ـییییڵەژاَیەی مییییبڵ 
گییُمعاوەَە َ ثەَ ٌەمییَُ ئەضم َ زاٌییبرَُە وبزیییبضەَە کە چییبَەڕَاوی 

کەؼییی، کەچییی ئەَ  ٥ثییبَکمی زەکییطز َەکییَُ  ێپطؼییطاَی ذێعاوێکییی 
ڵی ٌەمەڕەوییییی پیییێؿ زەضچیییَُوی  یییاضیەکە زاثەظی َ چەپکێیییك گیییُ
  ێکطزەَە َ  ەگەڵ ذاییسا ثطزیە پێفەَەی  اضیەکەس 

ئەَ ڕ ژە ثا مه، ثە پێچەَاوەی ثیبَم َ زایکیمەَە، ڕ ژمکیی ذیاؾ َ 
پییی   ە ییییبضی َ جمُجیییاڵ ثیییَُس ئەَەی ثیییا میییه گطوییی  ثیییَُ میییبڵ 

ثیییَُ کە  ە ؼیییزبیڵی ژیبومبویییسا ڕََی   گیییُمعاوەَەکە َ ئەَ گاڕاویبضییییً
م َ زایکیم چییە، ئەَە ثیبثەری ثیطکیطزوەَە زەزا، جب ویطذەکەی ثیا ثیبَک
 َجێی ثبیەذی مه وەثَُس 

ؼیییبڵ، ئەَکیییبرە ڕەَریییی ٌیییاؾ َثییییطم ئەَەویییسە ثییی ی  ٤مىیییی رەمەن 
وەزەکییطز کە مبوییبی ؼیییمجُ یکی ئەَ کییطزەیەی ثییبَکم ثییعاوم، ثەاڵم کە 
گەَضە ثییَُم َ  ییبمم کییطزەَە َ ثیییطی ئەَ ڕ ژەم زەکییطزەَە، یەکەم 

ەم ثەذەیبڵیییسا زەٌیییبد َ  ە ذەیبڵیییساوی ـیییذ زیمەویییی ئەَ چەپیییکە گیییُڵ
ذامسا زەیبن مبویب َ ـییکطزوەَەم ثیای زەکیطز، ثیێ ئەَەی ڕ ژمیك  ە 
پییبڵەَاوی ڕََزاَەکە، کە ثییبَکمە، ثپطؼییم کە مبوییب َ زەال ەرەکییبوی ئەَ 
چەپکە گُڵە چی ثیَُ  ڕەوی  ثیێ ئەَەی  ە ذەیبڵیساوی مىیسا ؼیەثبضەد 
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ط َ ٌاـیییی ثیییبَکم ثەَ ڕََزاَە چىطاثێیییذ ٌیچیفییییبن ئەویێیییعەی ثیییی
وەثَُثه، ثەاڵم چەپکە گُڵەکە، َ ثەربیجەریؿ  ەَکبرە وبؼیکەزا، ثیبثەری 

 ٌبَثەـی وێُان کطزەکەی ثبَکم َ ذەیبڵساوەکەی مىهس 
کە  ییاضیەکە کەَرە ڕ  زیؽییبن َەؼییزبیەَە َ ثییبَکم ٌییبرە ذییُاضەَە َ 
ڕََی کییطزە ئییێمە، کە ثە ؼییەض  ییاضیی  ە مییبڵ ثییبضکطاَی ئییبَاضەییەَە 

 گاڵمەظمبن ثَُ، پطؼیی: ئەض  ؼە مبن الی ئێُەیە یب وب  یبضی َ 
ئێمەؾ ثەؼبضز َ ؼ ییەکەَە َرمیبن: الی ئیێمە ویییەس ریُمەظ ؼیە مبوی 

َد مبوی  رەمەویی ٌەثیَُ،  ە ثەض ـیپطظەیی زاییك َ  ثطام کە رەوٍب حیً
ثییبَکم َوییبڕەحەریی ئەَ ڕ ژە  ە وییبَ مییبڵەکەزا ثە رەویییبیی ثەجێمییبَەس 

ٌێىیییب َ  ە گەڵ ذاییییسا ثیییطزیە پێفیییەَەی  ثیییبَکم ض یفیییذ ئەَیفیییی
  اضیەکەس 

ؼیییییێیەمیه زیمەویییییی زَاریییییطی ئەَ ڕ ژەؾ کە  ە ویییییبخ َ مێفیییییکمسا 
ٌەڵکەوییسضاَە، زیؽییبوەَە زضمییهەی ڕەٌەوییسە ؼیییمجُ یکەکبوی ئەَ ڕ ژە 
رطاجیسیەی ژییبوی ذێعاویمیبن ثیَُس کە گەیفیزیىە گەڕەکیی ـیبرط َُ ریب 

ؼییەض ڕََثییبضی ذبؼییەَە  ەَمییُە ثەوییبَ ـییبضزا  ە پییطزی رەثە چە یییی 
ڕََ ثکەیییىە گەڕەکییی ئییبظازی، مە ییطەظەی حەضەغ  ُمیەکییبن )ا حییطغ 
ا قییُم ( کە میزیفیییبیەکی چەکییساضی زڕوییسە َ ربَاوکییبضی ثەعؽیییەکبن 
ثَُ،  اضیەکەیبن ڕاگطد َ پبؾ ٌەوس  ثییطە َ ثەضزە  ە گەڵ ثبَکمیسا 
وەیییییییبن ٌێفییییییذ ثەَ ڕمیییییییبیەزا ثپەڕیییییییىەَە ثییییییا ثەضی ئییییییبظازی َ 

ویبوەَە ثەضەَ زَا َ ثەوبچبضی ڕََمبن کطزە گەڕەکی ڕەحییم گەڕاوسمب
ئیییبَاس  ەکیییبری گەڕاوەَەی  یییاضیەکە َ پێچکطزوەَەییییسا کەؼیییێك  ەویییبَ 

َمیبوەَە ثەویییبَ، ثیییبویی ثیییبَکمی کیییطز،  مە طەظەکیییبوی ئەَ حەضەغ  یییً
ثەاڵم َەکییَُ زَارییط ثییبَکم گێیی ایەَە َرییی: ئەَ کییبثطایە ثییطازەضم ثییَُ 

ێییییپەڕیه، چییییُوکە  ە زََضەَە ثییییبَکمی َیؽییییزی ڕمیەمییییبن ثییییسا کە ر
وبؼیجاَە، ثەاڵم ثبَکم ثە ـا ێطی  اضیەکەی َرجَُ ث   َ مەَەؼیزە، 

َمیە ثیجمس  چُوکە وبمەَ  چبَەذُاضی پییبَەریی ئەَ کیبثطا حەضەغ  یً
ئەَ ٌەڵُمؽزە ڕە  َ ثێسەضثەؼزی َ ثێمىەرییەی ثیبَکم، زَاریط ثیَُ ثە 
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ڵ ثیَُوم زا َ ٌەضگییع  ە پەوس َ پێفیىەیەکی ثیبؾ  ە ژییبوی زَای کبمی
 ثیطم وبچێزەَەس 

ئەَ ژیییىیە ؼیبؼییی، کییامەاڵیەری َ ئییبثَُضیە پیی   ە ٌەَضاظ َ وفییێُە، 
ـُمىەکەیەَە، َارە عێطا ، کُضزؼیزبن،  -چی ثە ٌەمَُ ڕەٌەوسە کبد 

ی ـیُثبری  ٦کەضکَُم، ئەَیؿ  ە ؼیەضَثەوسی کُزەریبی ذُمىیبَیی 
کییَُ کییُڕی کطمکییبضمکی زا، َ چییی ثە مبوییب کییامەاڵیەریەکەی َە ٢٧٤١

کامپبوییییبی وەَد َارە ذێعاوێکیییی کطمکیییبض، َ ٌەم مبڵێیییك کە ثە ٌیییای 
کُضزثَُوی ثیبَکمەَە  ە کیبض زەضزەکطمیذ َ ؼیەضچبَەی گُظەضاوییبن 
 ییێ َـییك کییطزن، کییبضییەضیی رەَاَی زاوییب  ە ؼییەض ڕەَرییی ژیییبوی رییب 

 ئێؽزبی مهس 
 –٢٧٤١پییییبؾ جێییطثَُومییییبن  ە گەڕەکییییی ئییییبظازی، زەَامییییی ؼییییبڵی 

ی  ُربثرییییییبوەی ؼییییییەضەربییم زەؼییییییزپێکطز َ  ە ثییییییبَضز ذێکی ٢٧٤٢
 زژَاضی ٌەژاضی َ کەم زەضامەریسا زەژیبیهس

ڕ ژمییك زایکییم زەؼییزمی گییطد َ ثطزمییی ثییا  ُربثرییبوەی ؼییەضەربیی 
)االیمبن( کە  ە گەڕەکی ئیمبم  بؼیم ثیَُس  ەڕاـیی  ُربثریبوەکە ویبَی 

ثطزمیییبوی ثیییا کیییبم ؼیییبڵح ثیییَُ َ ییییبضمەریی زاییییه َ ثیییا وبَوَُؼییییه 
ژََضی ثەڕمییُەثەض کە ویییبَی "لیییسضا سیه" ثییَُس لیییسضا سیه پییییبَمکی 
رُضکمییبن ثییَُس زایکییم پێییی ََد کە ئەم کییُڕەم چەوییس مییبویێکی پییا ی 
یەکەمیییی ذُمىیییسَەس ئەَییییؿ چەویییس پطؼییییبضمکی  ێکیییطزم، ثەاڵم میییه 
َەاڵمەکەیبوم وەظاویس ثەڕمیُەثەض کە پییبَمکی کیُضرەثىەی میطم َ میان 

زایکیییم َ یبضییییسەزەضەکەی ذاییییسا ٌەریییب ٌێیییعی رییییبثَُ ثییَُ،  ەثەضزەم 
ـییییە بظ ەیەکی رَُوییییسی رییییێ ؼییییطەَاوسمس گەضچییییی ئییییبظاضمکی ظ ضم 
پێیەیفذ، ثەاڵم  ەَکبرەزا زڵیم الی زایکیم ثیَُ َثییطم  ەَە زەکیطزەَە، 
کە ئەثیییێ چەویییس زڵیییی ثەَ زڵ ە یییی َ کیییطزەَە چیییبَەڕَان وەکیییطاَەی 

 لسضا سیه ئە ەوسی زاذُضپبثێذس 
ە ثەڕمییُەثەضایەریی پەضَەضزەی کەضکییَُم، ثەئەوقەؼییذ، ئەَ ؼییەضزەم

ؼیبؼییەرێیی رییبیقیی  ێعەَویییبن پەییی ەَ زەکییطزس  ە ظ ضثەی  ُربثرییبوە 
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کُضزیەکبوییییسا مبماؼییییزبی ڕەگەظپەضؼییییزی رُضکمبویییییبن زازەمەظضاوییییسس 
وییییُەی ظییییبرطی مبمُؼیییزبکبوی ئەَ  ُربثریییبوەیە رُضکمیییبن ثیییَُن، ثە 

نس کێفیەکە ئەَە ثیَُ ٌەض  ەَ مەضجێك ٌەمَُ  ُربثیەکیبن کیُضز ثیَُ
 ُربثرییبوەیەی ئییێمەزا چەوییسیه مبماؼییزبی رُضکمییبوی رییطی َەکییَُ ئەَ 
لییییسضا سیىە ٌەثییییَُن کە ثەٌەمییییبن چییییبَی ڕ ییییی وەرەَەپەضؼییییزیەَە 
میییبمەڵەی ئیییێمەی  ُریییبثیی ثیییێ ئبگیییب  ە وەرەَە َکێفیییەی وەرەَەیییییبن 
َس زەکطزس عە زی ـاڤێىیؿ  ەوبَ ظ ضمیك  ەَ مبماؼیزبیبوەزا ثەٌێیع ثیُ

ثەَ جییاضە کێفییە َ وە طەرییی وەرەَەییییبن  ەوێییُان کییُضز َ رُضکمبوییسا 
َ ڕەگی ثەٌێیعی ـیا ێىیعمە  ە وێیُان  ـێك  ً ثطەَ پێسەزاس پێسەچَُ ثً

کیییییُضز َ رُضکمبویییییسا ڕەوییییییساوەَەی ئەَ کُـیییییزبضەی وێیییییُان ٌێیییییعە 
ؼیبؼیەکبوی ٌەضزََ ثەضەی کُضز َ رُضکمبن ثێیذ کە ئەَکیبرە رەوٍیب  

 س  ٢اثَُؼبڵ ثَُ ڕََیس ٢

                         
َضی ئەَ ـیبضەزا کە  ي ە کەضکَُکسا ثیطیىێکە  ە ییبز ۹۹٣۹ڕََزاَەکبوی رەمَُظی  ٢

ریب ئێؽیزب ـییُمىەَاضەکبوی ؼیبضمه وەثییارەَە، ڕَاڵەریی ڕََزاَەکە ثەمجییاضە ثیَُ: ثییا 
ی رەمَُظ کامیزەیەکی ٌبَثەؾ پێکسمذ ثا ؼیبظزاوی ئبٌەوی   ۹٢یبزی یەم ؼبڵەی 

ثا ئەَ یبزەس پیبضری زیمیُکطاری کُضزؼیزبن َحیعثیی ـییُعی َ چەویسیه ڕمکریطاَی 
ئەویسام  ەَ کیامیزەیە، ثەاڵم الیەوە رُضکمبویەکیبن ئبمیبزە  زیمُکطاری َ پیفیەیی ئەثیىە

  وییبثه ریییب ثەـییساض ثییه َ پێیییبن ثییبؾ ئەثییێ کە ثە ـییێُاظی ؼییەضثەذای ذایییبن َ ثییً
ئەَ ییبزە ثیکەوەَەس ڕ ژی ییبزکطزوەَەکە کە   كً كیً ضي ؼیً  ڕمپێُاویً  ڕمپێُاوێیی جیب  ً

گییبظیىای ـییبض  ە ثەضزەم ڕمپێییُاوی جەمییبَەضیی ئەَ کییامیزەیە ئەگییبرە وبَەڕاؼییزی 
ن  ەَ زەَضَثەضەَە  كییً ٌبَاڵریییبوی رُضكمییبن ظیییبرط ٌبمفییای زي  كییً مُظ( ی ریی٢٢ً)

زەزضمیییىە ثیییط زەؼییی مهی گیییُ ە َ ەَمیییُە پێکیییسازان زەؼیییذ پیییێ ئەکیییبد َظ ضثەی 
گەڕەکەکییبوی ـییبضەکە ثییا مییبَەی چەوییس ڕ ژ ئەثێییذ ثە ـییبوای ـییەڕ َ کُـییزبض کە 

ظ ضثەی  ز َ رُضکمیییبن ئەگیییطمزە ذیییا، ٌەض ظََ  یییبڵجی کُـیییزبضی وێیییُان کیییُض
کەغ  ۷٢کەغ َثطیىییییساضثَُوی ظیییییبرط  ە  ۱۹ؼییییەضچبَەکبن ئبمییییبژە ثە کییییُژضاوی 

ئەکەن،  ؽییەی ظ ض کییطاَە ؼییەثبضەد ثە ٌاکییبضی ڕاؼییزەَذا َ وبڕاؼییزەَذای ئەَ 
ـییییەڕ یییییب کُـییییزبضە وییییبَذاییەی ـییییبضی كەضكییییَُم، ثەاڵم ٌێفییییزب وەئەَ کییییبرە 

َ وەم ـیییکطزوەَەیەکی کییامەاڵیەری َ کە زییُضی َ  ێکییاڵىەَەیەکی پط  یفیییىبڵ کییطا 
 ؼیبؼیییی ؼییەضثەذای ٌەمەالیەوە ثییا ئەَ ڕََزاَە ذُمىییبَی َ زڵزەظمییىە کییطاَە، 
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پێمراـە  ە پەضاَمعی ئەم يبزەَەضیەزا چەوس کیامێىزی کیُضد  ەَ ثیبضەَە یبززاـیذ 
 ثکە:

ەمیفیە  ە م: ئەَ ـبضە پێکٍبرەیەکی ڕەگەظی ) ئیؽىییکی( ؼیەییبل َ ثیع ظ َ ٌ یەكً 
ئبڵُگاڕی ٌەثَُ، کیُضز، رُضکمیبن، عەضەة َ کزس ئبؼیُضی  ە زمطظەمیبوەَە پیێکەَە 
ژیییبَنس  ەثەض ظ ض ٌاکییبض ڕمییهەی ظیییبزثَُوی کُضزەکییبن  ە کییای زاویفییزُاوی وییبَ 
ـبضەکە َ ؼەضجەم  یُاکە ظیبرط ثَُ، )ئەَ کبرە ئەَرطا  یُا َپبـبن کطا ثە پبضمعگیب، 

کی پاڵن ثا زاڕمهضاَ وەثَُە، ثەڵکَُ ئبکیبمی ٌاکیبضی )ئەَ ظیبزکطزوی ذێطارطی ـزێ
رط ثَُن َەم:  طاَان ثَُوەَەی ـبض َ پێُیؽیزیی گەـیەی ئیبثَُضی ثەٌێیعی کیبض 
َ کییاچی جُریییبضان  ە الزمییُە ثییا ـییبض َ َ  ییطاَان ثییَُوەَەی چییبالکیی ئییبثَُضیی 

ئەَ  ییییبکزەضاوە،  ە وییییبَ کییییُضزی  ەظا َوییییبحیە  کامپبویییییبی وەَد  ە ـییییبضەکەزا،
َزمٍبرەکبوەَە َەکَُ مُگىیبریػ ٌێیعی مط ییی ثیا ویبَ ـیبضەکە ڕائەکێفیب کە ئەَ  

کامیییُویزیی کییُضزی  ە  یییُای  وبَەوییسی چییبالکیە پیفەؼییبظی َ ئبثَُضیەکییبن ثییَُس
کەضکَُکسا ظیبرط جەظثیی ئەَ ئیبڵُگاڕاوە ئەثیَُ، ثیایە  ە ؼیەضەوجبمی ؼیی ؼیبڵ  ە 

ئبڵ َگاڕە  ە ؼیزبیڵی ئیبثَُضی  ئبڵُگاڕی ؼطَـزیی  ەَ چەـىەزا، ـبوجەـبوی ئەَ
كامەاڵیەریسا َ ڕََکطزوی ظیبرط ثەضەَ ژیبوی ـبضوفیىی، ڕمیهەی زاویفیزُاوی کیُضز 

وییسی ـییبضی کەضكَُكییسا( ثەضەَ ؼییەض ئەچییَُ،  ە کبرێکییسا ئەَاوەی ئەم  ) ە وییبَ وبَي
 کاچە ئەییطرىەَە ثا وبَ ـبض  ە ؼىَُضی ٌەمبن  یُا وەم  ە  یُای رطەَە زەٌبرهس

م: گەض رەثبیی کامەاڵیەری  ە ـبض َ َاڵرەکەزا ثەض ەضاض ثُایە َ یبؼب ؼەضَەض  زََي
ثُایە، زەَڵەد  ەؼەض ثىەمبی ٌبََاڵری ثَُن پێىبؼەی ئەضم َمب ەكیبوی ثکیطزایە  ە 
کەضکییَُم َ عێطا ییسا، ڕمییهەی ڕەگەظ َوەرەَەکییبوی ئەَ ـییبضە ٌەضگیییع وەئەثییَُ ثە 

یبؼبزا ئەیزُاوی ڕیفەی ئەَ جیاضە کێفیبوە کێفە، َ یەکؽبویی ٌبَاڵریبن  ەثەضاوجەض 
  چبضەؼەض ثکبد َ زەض ەد ثە ڕََزاوی کبضەؼبری ذُمىبَیی  ەَجاضە وەزادس

م: زەمێییك ثییَُ وییبحەظیی وەرەَە پەضؼییزبوە َ زوەزاوییی حەؼبؼیییەری وەرەَەیییی  ؼییێیً
ی ۹٢ ەالیەن ظ ض الیەوەَە ئیییییبگطی ثیییییا ذیییییاؾ ئەکیییییطاس  ەَ ؼیییییەضَثەوسەی زَای 

ڕیعثەوسیەکی ؼیبؼیی ویُ  پێکٍیبرجَُس وەؼییمێکی ئیبظازیرُاظی  زا ۹۹٣۸رەمَُظی 
ٌەڵی کطزثَُ کە کُضز ثەگفزی َ ثە کەضکَُکیەکبوەَە پێیی ذاـیحبڵ ثیَُن، ثەاڵم 
 ەوبَ رُضكمبوەکبوسا ثە چبَی زََزڵی َ گُمبوەَە رەمبـبی ئەم  اوبغە وُمیە ئەکیطا، 

َ  ٌبره َ گُمبویبن  ً حؽبة زي  زاض ثً ضمبیً ضؼزاكطاد َ ؼً كبن چیىێیی ئً رُضكمبوً
  زَای  یً  كیطز  یً ی ثیا زي ـیً پ ثبویً َری چً ڕي  ٌبد كً زي  َ گاڕاویبضییبوً  َي ثعَرىً

 س َي ریً وبَچَُوی پبـبیً
م: ذەڵکی ٌەمَُ عێطا   ەَ  اوبغە گەضمبَگەضم َـاڕـییێ اوەیەزا کە ٌێیعی  چُاضي

ەضەی ڕاؼیییذ َچەپیییسا زاثەؾ ریییبظە َ زایىەمیییایەکی ریییط َضََژاثیییَُ، ثەؼیییەض زََ ث
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ثُثیییَُن کە ثەضەی چەپ حیعثیییی ـییییُعی ؼییییمجُ ەکەی ثیییَُس ڕەوییییساوەَەی ئەم 
زاثەـییجَُوە  ە کەضکَُکییسا ثەجاضمییك ثییَُ کە ظ ضثەی ظ ضی الیەویییط َ ئەوییسامبوی 
حیعثییی ـیییُعی کییُضز ثییَُن َ ظ ض ثە زەگییمەن چەپ َ ـیییُعیەکبن پێیەیەکیییبن 

ٌەثَُس ئەَەؾ ثجیَُ ثە  یبکزەضمکی ؼیەضثبض ثیا  ەوبَ پێکٍبرەی رُضکمبوی ـبضەکەزا 
الَاظیی ئەَ ٌبضماویە کامەاڵریە پێُیؽزەی وێُان پێکٍیبرە ئیؽیىیەکبوی ئەم ـیبضە کە 

 ثەثێ ئەَە پێکەَە ژیبویبوی ئەذؽزە ثەض ٌەڕەـەیەکی رطس
م: وە حکییَُمەری عجییسا کطیم َ وە ٌێییعە ؼیبؼیییە کبضییەضەکییبوی وییبَ ـییە بمی  پێىجییً 

ـیییُعی َپییبضری َ حیعثییی ا ییُمى  ا ییسیمقطام  َ االؼییزقالل وە  ە ؼیبؼییی، َەکییَُ 
ئبؼزی عێطا سا َ وە ثە ریبیجەری ثیا ئەم ـیبضە، ٌییر ثەضوبمەیەکییبن وەثیَُ ریب ثجیێ ثە 
پطزمك ثا ثەٌێعکطزوی جەمؽەضی ٌبَپفزی َ ز ؼزبیەری َ یەک یعی  ەوبَ پێکٍبرە 

 جیبَاظەکبوی َاڵد َ ـبضەکەزاس
مپبوییبی وەَد َ رەوییبوەد الیەویی زەضەکیییؿ ثەٌیای  ێییسان ـەـیەم:  ێپطؼییطاَاوی کا

 ەثەضژَەَەویییسیبوەَە  ە عێطا یییی ریییبظەزا، ڕ ڵییییبن ثیییَُ  ە زوەزان َییییبضی کیییطزن ثە 
ؼییییاظی وەرەَەیییییی َڕەگەظی َ چبوییییسوی رییییاَی زََثەضەکییییی  ەوییییبَ زاویفییییزُاوی 

َمیی میؽیط  ـبضەکەزاس  ە ڕََزاَەکبوی مَُؼڵ َ کەضکَُکیسا ڕ ڵیی حکیَُمەری  یً
  ض ئبـکطا َ ئبمبژەگە ێکیؿ ٌەثَُن ثا ڕ ڵی رُضکیبسظ

گەضچییییی ظ ضثەی کُژضاَەکییییبوی ئەَ کُـییییزبضە کەؼییییبوی رُضکمییییبن ثییییَُن، ثەاڵم 
زەمبضگیطیی وەرەَەیی  ە ڕیعی رُضکمبوەکیبن َ کُضزەکبویسا ٌاکیبضی ؼیەضەکیی ئەَ 

ثەَ  یزىە ذُمىبَیە ثَُ، ٌێعە ؼیبؼیەکبن وەم ڕ ڵی ئەضمىیبن وەثیىیی ثیا پێفییطره 
کێفیەکە ئەَە  ڕََزاَە، ثەڵکَُ ڕ ڵی رەمبـبچی َ ٌەوسمجبضیؿ ٌبوسەضیبن ئەگێ ا، 

ثَُ  ە ثەضەی کُضزەکبوسا ٌەؼیزی ؼیەضکەَره َ ذبَەویساضمزیی ـیاڕؾ َ  ەثەضەی 
رُضکمبوەکبویفییسا ٌەؼییزی زََزڵییی َ وییەضاوییی ثەضاوییجەض ثە عێطا ییی رییبظە ظاڵ َ ثییبَ 

َرىی ـیاڕؾ َ زەؼیکەَرەکبوی ثکیب ثە ثاـیبیی ٌێیع َ ؼیبؼیەرێك کە ؼیەضکە ثیَُ،
ئبؼایەم َ ٌەضزََال  ەَمسا یەکبوییط ثکبد، ٌاکبضی ؼیەضەکیی ئەَ رطاجییسیە ثیَُس 
ئەَ وییەضاویییییبوەی وییییبَ ڕیعەکییییبوی رُضکمبوەکییییبن وە ئەثییییَُ ثکییییط  ثە ثیییییبوَُ ثییییا 
کُـیییزبضیبن،  ە ٌەمیییبن کبریفیییسا ئەَ ئیییبڵُگاڕە پێفیییکەَرىرُاظاوەی عێطا یییی زَای 

م ٌەڕەـەیەکی ثا ؼەض گە ی رُضکمیبن وەثیَُ، ثەڵییَُ ؼیەضەربیەکی رەمَُظیؿ وە
ثیییبؾ ثیییَُ ثیییا ٌەویبَویییبن ثەضەَ ثىیبرىیییبوی پیییطزی رەثیییبیی َ پێکەَەژییییبوی ثطاییییبوە، 

زەضیبن ذؽذ كە ئەَ مەرطؼیی َ میىیبوەی  ە کااڵوەکیبوی  ۲٢٢۱ڕََزاَەکبوی زَای 
ب میبَن َ زیزەکبوییبن ئەَ ـبضەزا  ەؼەض ڕمیی پیێکەَە ژییبوی ثطاییبوە چێىیطاَن، ٌێفیز

زەضوەٌێىطاَە، ؼەضثبضی جیبَاظیی ٌبَکێفەکبن َ یبضیکەضەکیبوی گەمەی ؼیبؼیی  ە 
 .عێطا  َ کەضکَُکسا



 16 

 ە وبکییییییبَ  ُربثرییییییبوە ـییییییڵەژا َ  ٢٧٤٤ویؽییییییبوی ؼییییییبڵی  ٢٢ڕ ژی 
مبماؼیزبکەمبن َرییی: ٌەمییَُ ثیی  وەَە ثیا مییبڵەَە َ  ُربثرییبوە زاذییطاس 
زَارییط  ە مییبڵەَە ظاویییم کە )عجسا ؽییالم عییبضف(ی ؼییەض کی عێییطا   ە 
   کەیەکیی ٌە یکییاپزەض  ە ثەؼییطە کەَریارە ذییُاضەَە َ مییطزََەس مییه 

َ ثیییطی ؼیبؼییەرم وەثییَُ، ثەاڵم ئەَ ڕََزاَە ثەَە ثەَ مىییساڵیە ٌییاؾ 
زڵراـیی کییطزم کە ئەَ ڕ ژە زەَاممییبن وەکیطز َ ثەڕاؼییزیؿ ئەَکییبرە 
ظ ض ڕ یییم  ە ذُمىیییسن َ  ُربثریییبوە ثیییَُس ٌەضچیییی ثیییبَم َ زایکیییم َ 
ذەڵکییی ـییبضەکە ثییَُ ظ ض زڵرییاؾ ثییَُن ثە مەضگییی ؼییەض کی َاڵد، 

یمییبوی ثەعییػ چییُوکە وەرەَەپەضؼییزێکی عطَثیییی ؼەضؼییەذذ َ ٌبَپە
زاس  ە ذاـیی مەضگیی ٢٧٤١ثَُ  ە کُزەرب َ کُـیزبضە ثەوبَثیبویەکەی 

ئەَ ؼەض کە زیکزبراضەزا ذەڵکیی عێیطا  زڵراـییی ذاییبن زەضئەثی ی 
َ ئەیییبوَُد )لییحس  حییم، ضجییو  حییم(، َارە ثە ظیىییسََیی ڕ یفییذ َ 

 ثەذەڵَُظی گەڕایەَە! 
ا کطیم  بؼیمی ثبَکم گەضچی ثە ئیىزیمبی حیعثی پبضری ثیَُ، ثەاڵم عجیس

ذیییاؾ زەَیؽیییذس ٌەمیییَُ کیییبد ئەَ ڕََزاَەی زەگێییی ایەَە کە زَای 
کُزەربی  ُمیە عەضەثیەکبن ثەؼەض عجسا کطیم  بؼمی وبؼطاَ ثە چەپ 
َ الیەویطی ٌەژاضاوسا،  ە رەویفیذ ڕمپێیُاوێکی ثەعؽییەکبوسا  ە ثیبظاڕی 
جییَُد  ییبَە، کییبرێ کەؼییێکی ثەعؽیییی َەکییَُ رەَغ پێکییطزن  ە وییبَ 

کە پەوییجەی ثییا ثییبَکم زضمهکطزثییَُ وەڕاوییسثَُی )َحییسح(، کە ڕمپێییُاوە
ئەَ َـەیە یەکێك  ە زضَـمەکبوی  یُمیە عەضەثەکیبن ثیَُ، ثیبَکمیؿ 

 َەکَُ گبڵزەجبڕی زََپەوجەی ثای زضمهکطزثَُ َرجَُ)اثىیه(س   
ی ئبظاض، ثیبَکم گەڕایەَە ٢٢َەکَُ ثەـێك  ە ڕمکەَرىی  ٢٧٥٢ؼبڵی  

بویییبی وەَرییی کەضکییَُم َ گییُظەضاوی ؼییەض کییبضەکەی جییبضاوی  ە کامپ
 ذێعاویمبن ثەضەَ ثبـزط چَُس 
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ثەٌییای ئەَ ڕمکەَرییىەَە کییطاوەَەیەم  ە ژیییبوی ؼیبؼیییی ئەَکییبرەی 
عێییطا  ثە گفییزی َ کُضزؼییزبویؿ ثەرییبیجەری ٌییبرە ئییبضاَەس زەضچییَُوی 
چەوییسیه ڕ ژوییبمە َ گاڤییبض َ ثاڵَکییطاَەی پییبضری ثە ٌەضزََ ظمییبوی 

ظگییب ظەثەالحەکەی ثییُاضی ڕ ـییىجیطی َ کییُضزی َ عەضثییی  ە پییبڵ زە
چییبپەمەویی زەؼییەاڵرسا، رەکییبوێکی ثبـییی زا ثە ژیییبوی چە جەؼییزَُی رییب 
 ئەَ کبرەی کُضزؼزبن َ ئەَ ئبڵُگاڕە رب ڕازەیەم عێطا یفی گطرەَەس 
گطمیییییساوی ثەضەی ویفیییییزیمبویی وێیییییُان حیعثیییییی ـییییییُعی عێیییییطا  َ 

یبؼیییی ثەعؽیییەکبویؿ ڕ ڵییی ذییای ٌەثییَُ َ ئەَەوییسەی رییط  ەظای ؼ
عێطا ی ئبَاڵرط کطز َ رەکیبوێکی ریطی زا ثە ژییبوی ڕ ـیىجیطی َ چەویس 

 جەمؽەضیی ؼیبؼی َ  کطی  ە َاڵرساس
َكطزوی جیییێ پێیییی ذاییییبن  ە ڕمییییەی  ٌەض  ە حە زبکبویییسا، زَای پزیییً

ی ئبظاض  ە گەڵ پبضری زیمُکطاری کُضزؼزبن ٢٢ئیمعاکطزوی ڕمکەَرىی 
ی ـیییُعیسا، ثەعییػ زەؼییزی َ گطمییساوی ثەضەی ویفییزیمبوی  ەگەڵ حیعثیی

کییییطز ثە جێجەجێکطزوییییی گەَضەرییییطیه پییییط ژە ثییییا مییییازیطویعەکطزوی 
ثُاضەکبوی ئبثَُضی َ کامەاڵیەری  ە َاڵریساس ئەم پط ؼیەیە گەضچیی ثە 
ٌییای ٌەڵییطؼییبوەَەی ـییەڕی یەم ؼییبڵە  ە کُضزؼییزبوسا پچ اوێکییی 
رییێکەَد، ثەاڵم ڕ ڵێکییی مێهََیییی گێیی ا ثییا مییازمطویعەکطزوی ـییبض َ 

بوی کُضزؼییزبن َ رەکییبوێکی گەَضەی زا ثە ژیییبوی ـبضوفیییىی َ الزمکیی
ڕەویییییساوەَەکبوی ثە  ییییَُڵی ٌەؼییییذ پێییییسەکطا  ە ثُاضەکییییبوی َەکییییَُ 
ذُمىیییسن، ذعمەرییییُظاضیی گفیییزی، کبضەثیییب َ ڕمیەَثیییبن، ڕ ـیییىجیطی، 
ئبؼزی گُظەضان َ ذاـیُظەضاوی ذەڵك، مازمی  َ رەضظی ژییبوکطزوی 

ظؾ َ ٌیُوەضَ گەـیەکطزوی وُ  َ ٌیبَچەضخ، گەـیذ َ ؼیە ەض، َەض
ژیییبن َ  ەضٌەویییی ؼیییکیاالض َکامەڵیییبی مەزەوییی َ زەیییبن زیییبضزەی 

 ئەضمىیی رطس  
ثەاڵم  ە ڕاؼییزیسا  ە ڕََی ؼیبؼیییەَە ژیییىیەی ئەَکییبرەی کُضزؼییزبن 
ثە گفزی، ماضکێکی کالؼیکیی ٌەثَُس ڕەَری ٌاـیبضیی کیامەاڵیەریی 

کییُضزی َ ٌەؼییزێکی ظاڵ ثطیزییی ثییَُ  ە زَویییبثیىی ثەٌێییعی وەرەَەیییی 
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الَاظی ویفیییزیمبویی کُضزؼیییزبویس پیییبضری ثە ریییبیجەری زَای ـکؽیییزی 
ی ٢٢جەال یەکبن ڕەَری ظاڵ َ ثێ ڕە یجی وبَ کامەڵیب ثَُس ڕمکەَرىی 

ٌێىیییسەی ریییط ـیییەضعیەری زا ثە وقیییَُظی پیییبضری َ مەال  ٢٧٥٢ئیییبظاضی 
مؽییزە ب َەکییَُ وییُمىەضی گە ییی کییُضز َپییێیەی ئەَاوییی ثەٌێعرییط کییطزس 

ـیییُعیؿ  ە کُضزؼییزبوسا وقییَُظمکی ئەَرییای وەثییَُ َ جیییە  حیعثییی
 ەَەؾ ثەضوییییبمەیەکی جیییییبَاظ  ەَەی پییییبضریی  ە ثییییُاضی مەؼییییە ەی 
کییُضززا وەثییَُ، ثیییطە الیەویییطی ڕمکەَرىىییبمەی ثەعییػ َ پییبضری ثییَُن 

 ؼەثبضەد ثە ئاراوامی  ە کُضزؼزبوساس
ی ؼەضثبضی ئەَ ثبضَز ذە ؼیبؼیە، ثعََرىەَەیەکی ئەزەثی َ ٌیُوەض

چیییبالم  ە کُضزؼیییزبوسا ؼیییەضی ٌەڵیییساثَُ، ثەاڵم ویییبَەڕ کەکەی ظ ض 
چُاضچێیییُەی ثییییط َ ٌاـییییبضی َ ڕ ـیییىجیطی رە زییییسیی وەرەَەییییی َ 
ٌبَکێفەی ؼیبؼیی ظاڵی وەزەریطاظان َ ثییطە ظ ض جیبض، ڕەَریی ظاڵیی 
وییبَ ئەَ ثییعََرىەَە ڕ ـییىجیطیە، ڕ ڵییی ذییای ثەَە زیییبضی زەکییطز کە 

ه کییطزن َ ثییطەَزان ثەَ عە زیییەد َ چییان ثەـییساض ثێییذ   ە ثبَەـییێ
ٌاـییییبضیە  کیییطی َ ؼیبؼییییە ثیییبَەس ثەاڵم  ەپەویییب َ  ەویییبَ زڵیییی ئەَ 
کیییبض ێکطزوە ڕ ـیییىجیطی َ  کیییطیەی ؼیییەضەربی حە زبکیییبوەَە، ڕەَریییی 
مییازمطویعم َ زەالالرە جاضاَجاضەکییبوی  ە ثییُاضی  کییط َ ؼیبؼییەد َ 
ڕ ـییییىجیطیسا چَُظەضەیییییبن زەکییییطز َ َەکییییَُ ـییییەپا ێکی زژەثییییبَ 

 ؼەضەربرکێیبن زەکطز، گەضچی ٌێفزب الَاظ َ وەذەمڵیُ ثَُنس 
رەوٍیییب ئەَ ذێیییطەی زایەَە کە ڕمییییەی  ٢٧٥٢ی ئیییبظاضی ٢٢ڕمکەَرىیییی 

ذاـکطز ثا زەؼپێکطزوی  اوبغێکی ئبـزی َ ئیبضامی َ گەـیەکطزن َ 
پێکیییییسازاوی ڕەَریییییی  کیییییطی َ ؼیبؼیییییی َ ڕ ـیییییىجیطیی میییییازضیىی 

ە وُمیە ٌییر  ە گەڵ میبٌیەری جاضاَجاضس ئەڵجەرە ئەم ڕەَرە ڕ ـىجیطی
پییبضری زیمییُکطاری کُضزؼییزبن َ ثەرییبیجەری عە ڵیەرییی مەال مؽییزە بزا 
وەزەگُوجب َ ثەٌیر چەـىێییؿ  ئبکبمی پالن َ وە فەی ئەَان وەثَُ 
ثیییا ئەم  اویییبغەس پیییبضری َەکیییَُ ٌێیییعی زەؼیییەاڵرساض  ە کُضزؼیییزبن َ 

ەـییبضزەَە ٌبَپەیمییبوی ثەعییػ  ە عێطا ییسا، زژایەریییی رەَاَی ذییای وەز
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 ە گەڵ ثیییط َ ٌاـیییبضی َ ڕ ـییىجیطیی مُزضیىییسا َ ئەَان ثەئبـییکطا 
وُمىەضایەریی ڕەَری کاوؽێطڤبریڤ َ ثەضەی کاوی کامەڵیبیبن زەکیطز، 
ثەاڵم ذییبَەوی زام َ زەظگییب َ پییێیە ثییَُن  ە وییبَ ڕیعمکییی  ییطاَان  ە 

 ڕ ـىجیطاوی ثەضەی رە زیسیی کُضزؼزبویساس 
زا چەوییسیه  ٢٧٥٢ – ٢٧٥٢یفییی وێییُان ؼییبڵەی ئییبضامی َ ئبؼب ٢ ەَ 

ڕەَری َەکَُ مبضکؽییەد َ َجیُزیەد َ ئەزەة َ ٌیُوەضی پێفی ەَ 
َ ڕەویییییساوەَەی ئەزەة َ ڕ ـییییىجیطیی جیٍییییبوی مییییُزضیه ثەٌەمییییَُ 
ثبڵەکییبویەَە  ە کُضزؼییزبوسا زەؼییزیبن کییطز ثە وەـییُومب َ ثەضاوجەضکییێ 

کیطاَە َ  ەگەڵ یەکزطزاس ثبظاڕی کزێیت َ ڕ ژویبمەگەضی َ چیبپ َ ثاڵَ
َەضگێییییی ان َـیییییبوا َثُاضەکیییییبوی ریییییط ژییییییبوی ڕ ـیییییىجیطی  ەچیییییبَ 
ـەؼییزەکبوسا،  ەڕََی چەوییسایەری َ چاوییبیەریەَە، ثەرەَاَی ثطەَیییبن 
پەییییساکطز َ ثیییَُژاوەَەس ؼیییەضجەم ئەَ ڕەَریییبوە َ کیییبض ێکی رَُویییسی 
وێُاویبن، ژمطذبوێکی ثبؾ َ گُوجبَیبن پێکسەٌێىب ثا ئبڵُگاڕی کیبیەی 

ؼیبؼییییەرکطزن، ثە پییییێچەَاوەی ئەَ ـییییێُاظە  ؼیبؼییییەد َ ـییییێُاظی
کالؼیییییکی َذێڵەکییییی َ ؼییییُاَەی رییییب ئێؽییییزبی ژیییییبوی ؼیبؼییییی  ە 
کُضزؼییزبوسا کە پییبضری وییُمىەضایەریی زەکییطزس ثەاڵم وەثییَُوی ئیییطازەی 
ثەٌێیع َ  ییاڵ ٌەڵمییبڵیىی ـاڕـیییێ اوە یییب ئبمییبزەیی َ زەؼپێفییرەضیی 

فیە ؼیبؼییەکبن پێُیؽذ َ رێیەیفزىی َضز  ە ربیجەرمەوسیەکبن ٌَبَکێ
َ پێُیؽییییزیەکبوی  اوییییبغەکە جیییییە  ە کییییعی َ الَاظیییییی پێیەیفییییزىی 
ٌاـیییبضیی  کییطی َ ؼیبؼییی  ەوییبَ ئیزیزییی چییبالکُاوی ؼیبؼیییی ئەَ 
ؼیییییەضزەمەزا، ڕمیەییییییبن ثە کطاَەییییییی ٌێفیییییزجاَە  ە ثەضزەم پیییییبضری 
زیمییُکطاری کُضزؼییزبن َ ثبضظاویییسا کە َەکییَُ رییبکە ٌێییعەی ؼیبؼیییی 

رەَاَی ذایییبن ثٍێڵییىەَە  ەؼییەض گە ییی کییُضز َ ث یییبضزەض، ٌەیییمەوەی 
چبضەوَُؼیییبن ثییکەن ثە  ُمییبضی پییط ژەی ؼیبؼیییی وبکبمییڵ َ عە ڵییی 

 ؼُاَ َذێڵەکی َ پەیُەوسیی گُمبوزێکطاَی ذایبنس 
ؼەضزەمی ٌەییمەوەی پیبضری ثیَُ  ە گاڕەپیبوی  ٢٧٥٣ – ٢٧٥٢ؼباڵوی 

ؼیبؼییییی کُضزؼیییزبوساس ڕاؼیییزە حیعثیییی ـییییُعیؿ َەکیییَُ ٌێعمکیییی 
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 ە کُضزؼییزبوسا وقَُظیییبن ٌەثییَُ، ثەاڵم  ە ٌیییر  اوبغێکییسا َ  ؼیبؼییی
ثەرییبیجەریؿ  ەَ ؼییەضزەمەزا، حیعثییی ـیییُعی ٌیییر ڕ ڵێکییی وەزەگێیی ا 
ؼییەثبضەد ثە وبؼییبوسوی مییبٌیەری پییبضری َەکییَُ ٌێعمکییی ڕاؼییز ەَی 
زَاکەَرَُ َ ؼبزەرطیه ڕەذىەیبن وەزەگطد  ە ؼیبؼەد َ ثەضویبمە َ 

پیێچەَاوەَە وعیکیزیطیه ٌبَپەیمیبوی ئەَان کطزەَەکبوی پبضری، ثیطە ثە 
 پبضری َ ؼەضکطزایەریی ثبضظاوی ثَُس 

ئەَ ثاـیییبییەی گاڕەپیییبوی ؼیبؼییییی کُضزؼیییزبن َ ثێیییسەوییی رەَاَی 
 یىیىیی کُضزؼزبن َرەوبوەد زەوی  ٌەڵىەث یىییبن  –کامەڵەی مبضکؽی 

ثەضاوجەض ثە پبضری  ە ؼبزەرطیه ئبؼزیفسا َ ؼیبؼیەری ؼبظـیکبضاوەی 
ـیییُعیی عێطا ییی ثەضاوجەضیییبن،  طؼییەری مییبوەَە َ زضمییهەی  حیعثییی

 ٌەیمەوەی  ە وبَذای کُضزؼزبوسا ثا پبضری مؽاگەض کطزس 
زیبضە میه  ێیطەزا  یبکزەضی ثیَُوی ڕژممێکیی زیکزیبراضی  ەثەضچیبَ َن 
وبکەم کە ثا ڕمکرطاَ یب گطََپێکی ثچُکی َەکَُ کیامەڵە زژَاض ثیَُ 

وێ  ە ئبؼزێکی ثەضیه َ  ە ؼیبیەی  ە ؼیجەضی َەٌب ثبضَز ذێکسا، ثزُا
ئەَ ٌبَکێفیییە ویییبثەضاثەضەزا، چیییبالکیەکی ثەضچیییبَ ثکیییب، گەضچیییی ٌەم 
زیکزیییبراضیەد ٌبَکێفیییەیەکی یەم الیەوە وییییە َ ذەثیییبد َ ثەضگطییییی 
ذەڵییك َ ٌێییعە پێفیی ەَەکبوی ئەرییُاوه پبـەکفییەی پێییجکەن َ ٌەمیییؿ 

 زا َ ە ٌەمییییبن ثییییبضَز خ َ ثیییییطە  ەَەؾ ٢٧٥٤ٌەمییییبن کییییامەڵە  ە 
وب ەثییبضرطزا زەؼییزیبن زایە ذەثییبری چەکییساضی َ ڕاگەیبوییسوی "ـاڕـییی 

 وُ " ثە پێێ پێىبؼەی ذایبنس 
 یىیىیییی ٌەثیییَُن، ثەاڵم ثە ئێؽزبـیییەَە  –ڕاؼیییزە کیییامەڵەی مبضکؽیییی 

ویبظاوط  ئەَان  ە ـییەؾ ؼیبڵی یەکەمییی رەمەویبوییسا َ  ە جەضگەی ئەَ 
وی چییی زا ذییبَە ٢٧٥٣ – ٢٧٥٢ٌەمییَُ ئییبڵُگاڕە گُوجییبَەی  اوییبغی 

پیییییط ژەیەم ثیییییَُنس ئەَ ڕمکریییییطاَە ذیییییبَەوی وە ثەیبوىیییییبمەیەم، وە 
پط ژەیەم وە چبالکیەم، چیی ثە ڕاؼیزەَذا َ چیی  ەژمیط ویبَی ریط َ 
ثەـێُەی رطزا وەثَُنس  ەثبـزطیه حبڵەرسا وَُؼەضاوێکی وعییك  ەَان، 
ئەَییییؿ جبضَثبضمیییك،  ە گاڤیییبضی ثەییییبن ییییب ٌە زەویییبمەی ٌبَکبضییییسا، 
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ییبن ثاڵَزەکطزەَە  ەؼەض ثبثەری َەکیَُ ئیززییعام وَُؼطاَەیەکی گفز
 ە ئەزەثسا، یب ؼەثبضەد ثە ڕیب یعم  ە ئەزەة َ ٌیُوەضزا، ییب ؼیەثبضەد 

 ثە ذەثبری گەالوی ماظەمجیق َ ئەویاال ثا ؼەضثەذاییس 
 یىیىییی  ەَ چییُاض ؼییبڵەزا، ثییا  –ثەکییُضری ٌەمییَُ کییامەڵەی مبضکؽییی 

ئەزەثیییییی )ڕَاوییییییە( مەثەؼیییییزی ثەضاََضزکیییییبضی، ٌێىیییییسەی ئەڵیییییقەی 
کبضییەضیییبن  ەؼییەض ژیییبوی  کییطی َ ئەزەثییی َ ڕ ـییىجیطیی کییُضزی 

 وەثَُس  
ؼیییەضەڕای ثیییَُوی ئەَ ظەمییییىە َ ژمطذیییبوە گُوجیییبَە ڕ ـیییىجیطی َ 

ؼییییبڵە، کییییامەڵە ٌیییییر زەضکەَرىێکییییی ڕاؼییییزەَذا َ  ٢ کییییطیەی ئەَ 
وبڕاؼییزەَذایبن  ەوییبَ ئەَ ثییعََرىەَەیەزا وەثییَُ، مەگەض َضزە کییبضی 

وی رەَوی ئەڵیقەی ڕ ـیىجیطی ظ ض رەؼیك َ ثچیَُم وەثیێ زضَؼزکطز
  ە ڕیعی ڕمکرطاَەکبوی یەکێزیی  ُربثیبن َ الَاوی ؼەض ثە پبضریساس 

ئەَ ثاـییبییە ؼیبؼیییە َ پبڵپفییزیی ؼییەضاوی جەال یەکییبن ثییا پییبضری َ 
مەال مؽییییزە ب، جیییییە  ە ئەؼیییییط ثییییَُن  ە وییییبَ  ە ەظی کییییُضزایەری 

مەکی ظ ضیییبن کییطز رییب پییبضری َ َعە ڵیەرییی "یەد زەویییی"ی کییُضز، کییا
ؼیییییەضکطزایەریی مەال مؽیییییزە ب، ثزیییییُاوه ٌەییییییمەوە ثیییییکەن ثەؼیییییەض 
چبضەوَُؼی گە ی کیُضززا َ ثەثیێ ٌییر  ەمیپەض َ وەییبضمکی ؼیبؼیی، 
ثزییُاوه ثە پێییی ثەضژەَەوییسی ذایییبن َ ثییا ذعمەرییی ثەضٌەمٍێىییبوەَەی 
 ئەَ ٌەیمەوەیەی ذایبن، ئبضاؼزەی ذەثبری ذەڵکی کُضزؼزبن ثکەنس

ه  ەَ ژییییییىیە ؼیبؼیییییی َ  کیییییطیەزا، ثەٌەمیییییَُ الیەوە ئەضمىیییییی َ مییییی
وەضمىیەکبویەَە، چبَم ثە زَویبی  کط َ ؼیبؼەد َ ژیبوی ڕ ـیىجیطیسا 

 کطزەَەس 
عییبز ی ثییطاگەضەم کییُڕمکی ڕ ـییىجیطی رە زیییسیی  ەَ رەیییقە ثییَُس مییه 
 ەڕمی ئەَەَە  ێطی ذُمىسوەَەی کزێت َ گاڤیبض َ ڕ ژویبمە ثیَُمس  ە 

چەوس ژمبضەیەم گاڤبضی )ڕظگبضی(ی جەال یەکیبوم ثیىیجیَُ مبڵەکەمبوسا 
َ ثەپێی عە ڵی ئەَ ؼەضزەمەم ذُمىسثَُمەَەس ئەَ ؼەضزەمە ـیحط َ 
ئەزەة ثە گفزی زەضَاظەی یەکەمی چَُوە وبَ زَویبی  طاَاوزطی  کط 
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َ ڕ ـىجیطی ثیَُنس  ە ثییطمە یەکەمییه کزێیت کە ذُمىیسمەَە ڕ میبوی 
َ  ە وَُؼیییییىی ز ؼزُیقؽییییکی کە )شکطیییییبد مییییه ثیییییذ ا مییییُری( ثییییُ

کبضییەضیەکی  َُڵی  ە ٌەؼذ َ ثیطم کیطزس ٌەض  ەَ ؼیەضزەمەزا َارە 
کزێجیییییی جی یییییبضای ـاڕـییییییێ  )جی یییییبضا  ٢٧٥٠ – ٢٧٥٢زەَضَثەضی 

ا ثیییبئط(م  ەویییبَ کزێجەکیییبوی عبز یییسا ثیىیییی َ ظ ض ثە ـیییاڕ َ ـیییەَ ەَە 
ذُمىییییسمەَە َ زَارییییطیؿ ٌەمییییبن کزێییییجم ثە  زیمێکییییی ؼیییییىەمبیی  ە 

 یىەمبی ذەییبم ثیىیس ؼ
ٌەض  ە ؼییییبیەی ئەَ ژیییییىیە ذێعاوییییی َ ؼیبؼیییییەی وییییبَ کامەڵیییییبی 

ثییَُم ثە ئەوییسامی  ٢٧٥٠کُضزؼییزبن َ عێطا ییی ئەَ ؼییەضزەمەزا ؼییبڵی 
یەکێزیییی  ُربثییییبوی کُضزؼیییزبنس ٌیییبَڕمی ئەَکیییبرە َ ئێؽیییزبم، )عزیییی 
ظەویییییەوە(ی ٌُوەضمەوییییسی ئێؽییییزب، کە ئەَکییییبد ٌییییبَپال ثییییَُیه  ە 

، کطزمیی ثە ئەویسام  ە  ُربثیبویساس یەکێزییی  ُربثییبن، ثیا وبَەوسیی کیبَە
ظ ض کەؼی ؼەضزەمی مه، َەکیَُ  ُویبغی ڕاٌێىیبن َاثیَُ ثیا چیَُوە 
وبَ ژیبوی ؼیبؼی َڕمکرطاَەیی َ ئبمبزەؼبظی ثا زیؽیپزیىی حیعثییس 
مبَەیەم )حیبظم ععا یسیه( ؼیەض م ـیبوەم ثیَُ َ میبَەیەکیؿ  ەگەڵ 

ەویسیی کیبَە  ە یەم ـیبوەی  ُربثییبن )ؼبجیس عز  مەعؽَُم(زا  ە وبَ
ثییَُیهس ؼییبجیس زَارییط ثییَُ ثە ئەوییسامی کییامەڵە َ پبـییبن  ەؼییەضەربَە 
زەثێ ثە پێفیمەضگە، ثەاڵم ثەزاذەَە  ە کبضەؼیبری ٌەکبضییسا ثەزەؼیزی 

  یبزە مُە ەرە گیبوی  ەزەؼزساس 
گەضچییی یەکێزیییی  ُربثیییبوی کُضزؼییزبوی عێییطا  یەکێییك  ە ڕمکرییطاَە 

ەکبوی ؼییەض ثە پییبضری ثییَُ، ثەاڵم الیەویطاوییی کییامەڵەی ثەوییبَ پیفییەیی
 ە  ٢٧٥٢ -٢٧٥١ یىیىییییی ریبیییییسا چییییبالم ثییییَُنس ؼییییبڵی  –مبضکؽییییی 

وبَەوییسیی کییبَە  ە گەڕەکییی ئیؽییکبوی رییبظەزا ثییَُ، ثییَُم ثە ئەوییسامی 
زوبوی   یهوەی  ُربثربوەکە َ  ە ئەوسامبوی رطی  یهوەکە رەوٍب ویبَی "عیً

ئەَ کبرەؾ ثَُ کە ذەضیك ثَُم ڕََم  ە مە یبضَە ی"م ثیطەس ٌەض  حً
ئبییییسیا اجیی مبضکؽییییعم ئەکیییطز، ثەاڵم ثە رێیەیفیییزىێکی پییی   ەرەم َ 
مهەَەس پێفزطیؿ ئەَەم ثەضگُ  کەَرجَُ کە  ەوبَ یەکێزیی  ُربثیبویسا 
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ڕەَرێکیییییی مبضکؽیییییی ٌەیە کە ذەضیکییییییی زضاؼیییییەی مبضکؽیییییییەد َ 
ئەویییسامی ثاڵَکیییطزوەَەی ویییبمیزکەی مبضکؽییییهس "ذە یییی  حەؼیییەن" کە 

وییبَچەی  ُربثیییبوی کەضکییَُم ثییَُ وییُمىەضایەریی وییبَچەی ئەکییطز  ە 
پەیُەوس ثە  یهوەی وبَەوسیی کبَەَەس ٌەؼیزم ئەکیطز ذە یی  الیەوییط ییب 

 ە کاریییییبیی  ٢٧٥٢ئەویییییسامی کیییییامەڵە ثێیییییذس  ە ؼیییییەضەربی ؼیییییبڵی 
کاثَُوەَەکبوسا وبمیزکەیەکی َەضگێ اَی عەضەثیی مبَ رؽیی ریاویی زا 

فی کیطزم کە ئەَ جیاضە کزێجیبوە  ە کزێجریبوەی ٌەویسضمه پێم َ ڕمىمبیی
 ە وعیك کبضذبوەی ماثێزیبری ـُکُض وەجبڕ زەؼذ ئەکەَن َ ئەرُاوم 

 ثیبوک مس 
زا پەیُەویییسی وێیییُان ڕژمیییم َ پیییبضری رێکچیییَُ َ  ٢٧٥٢کە  ە ئیییبظاضی 

ـییەڕی چەکییساضی  ە کُضزؼییزبوسا زەؼییزی پێکییطزەَە، مىیییؿ چییَُمە 
میییبڵ َ زَاریییط  ە ئاضزََگیییبی یەکێزییییی زەضەَە َ ؼیییەضەرب  ە چەمچە

 ُربثیبن  ە ئبغجە ەض گیطؼیبیىەَەس  ەَ  زیؽیبوەَە ذە ییزم ثیىییەَە َ 
ژمبضەیەکی ظ ضی  ەَ ویبمیزکە گیط یبویە ثچَُکیبوەی ٌێىیبثَُە زەضەَە 
َ  ەَمؿ وبمیزکە ثچَُکەکیبوی زەزامیێس زییبض ثیَُ ثاڵَکیطزوەَەی ئەَ 

ەـێك ثیَُن  ە پالویی کیامەڵەی وبمیزکبوە َ ٌبوسان ثا ذُمىسوەَەیبن ث
  یىیىی  ە وبَ  ُربثیبوساس –مبضکؽی

زَارییط  ە ئاضزََگبکییبوی رەَمییڵە َ ثیییبضە َ زەگییب ـییێربن ئبـییىبیەریی 
ظیییییبرطم پەیییییساکطز ثە ثیییییطی مبضکؽییییی  ەڕمیییییەی رییییاڕی پەیُەوییییسیە 

  طاَاوەکبوی  ُربثیبوەَە  ە ئاضزََگبس 
ی کەضکییَُم ثییَُیه  ە ئییێمە گطََپێکییی وییبڕاظیی وییبَ یەکێزیییی  ُربثیییبو

ئاضزََگییبی ؼاؼییەکبن  ە وعیییك رەَمییڵە کە زَارییط گییُمعضایىەَە ثییا 
ثەڵرە َ پبـبن ثا زمی زەگب ـێربوی رەویفیذ ثییبضەس  ەَ  کیامەڵێکی 

 ُرییبثی  ٠٢گُوجییبَی وییبڕاظی  ە پییبضری ثییَُیه کە ژمبضەمییبن وییعیکەی 
زەثییَُیهس ٌەمیفییە کە وییُمىەضی  ُربثیییبن زەٌییبد ثییا کاثییَُوەَە ثییا 

میییبن وبڕەظایەریەکیییبوی ذامیییبن ئەذؽیییزەڕََ ؼیییەثبضەد ثە ئییییساضەی ال
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ئاضزََگیییب َ ژییییبوی ذامیییبن َ ئیٍمیییب کطزوی  ُربثییییبن َ گەویییسەڵی َ 
 رەوبوەد کبضی ؼَُکی ثەضپطؼەکبوی پبضری  ەوبَ ئاضزََگبکبوساس 

 ەزضمیییهەی ئەَ کێفیییە ٌەمیفیییەیبوەزا ئبگبزاضییییبن کیییطزیه کە )عیییبزل 
یعیی  ُربثیبوی کُضزؼزبوی عێیطا ، کە ی ؼەض کی  یهوەی رەوق٢مُضاز(

ٌبَکبد ئەوسامی کامیزەی وبَەوسیی پبضریؿ ثَُ، ٌبرَُە ثا ؼیەضزاوی 
ئاضزََگبکییبن َ  ە ئاضزََگییبی  ُربثیییبن  ە ؼاؼییەکبن مەَعیییسی ثییا 
وییُمىەضاوی ئاضزََگبکییبن زاوییبَە ثییا زاویفییزه َ گقزُگییا ؼییەثبضەد ثە 

وییَُضی حمەؼییَُض َ  ؼییکباڵکبویبنس  ە ئاضزََگییبکەی )زەگییب ـییێربن(،
مىیییبن ٌەڵجییهاضز َەکییَُ وییُمىەض ثیی  یه ثییا کاثییَُوەَەکە  ەگەڵ عییبزل 
مییُضازس  ەَ  ئییێمە ؼییکباڵ َ مُعبوییبری ذامییبن  ە ثییُاضی جیییبَاظزا َ 
ثەومَُوەی ظ ضەَە ثا عبزل میُضاز ثبؼیکطز، ثەاڵم ئەَ ثەَ ثییبوَُەی 
 ئەَە ـاڕـییە َ ئەثییێ چییبَەڕَاویی ئەَ کەم َکُڕیییبوە ثییکەن َ ئەثییێ
ئێُە ئەَ کەم َکُڕیبوە )ئیؽیاڵ(( ثیکەن، پبؼیبَی زەٌێىیبیەَەس ویَُضی 
حمەؼَُض کە کُڕمکی ذەڵکی  ەاڵی کەضکَُم ثَُ ظ ض ثەٌەڵُمؽیذ 
َ ڕاـکبَ ثیَُ  ە  ؽیەکطزوسا ریَُڕە ثیَُ َریی: کیبم عیبزل ئیؽیاڵحی 
چیییی ثکەییییه ! ؼیییەض قی پیییبضری زمیییذ ثیییا ویییبَ ئاضزََگبکیییبن کیییُڕی 

ؼسضمهیی ؼێکؽی ئیؽاڵحی چی ثکەییه ٌەضظەکبضی  ُربثی ئەثب ثا زە
راؾ ٌەض پبؼبَیبن ثا زمىیزەَە!!!س کاثَُوەَە ٌییر ئەوجیبمێکی وەثیَُ 
 َ ثەزەؼزی ثەربڵ گەڕایىەَە َ ئەوجبمەکەمبن ثە ٌبَضمکبومبن گەیبوسس 

، کە  كیً ثَُیه کە جەژوی ثەؼەضزا ٌیبد، پییبَاوی گُوسي  ٌەض  ەَ گُوسي
ثیییا زڵىەَاییییی َ جەژوە پییییط ظەس مەالی ز   ە پێفییییبوەَە ثیییَُ، ٌیییبره 
                         

عییبزل مییُضاز ئەَکییبرە ؼییەض کی  یییهوەی رەوقیعیییی یەکێزیییی  ُربثیییبوی  ٢
کُضزؼییزبوی عێییطا  ثییَُس ئەَ ؼییەضزەمە الیەویطمکییی ؼەضؼییەذزی پییبضری َ 

عبزل مُضاز ثَُ ثە یەکێك  ٢٧٥٣پبؾ ئەـجەربڵەکەی  ثىەمبڵەی ثبضظاوی ثَُس
 ٢٧٥٤ ە زامەظضمىەضەکبوی یەکێزیی ویفزیمبویی کُضزؼزبن کە  ە حیُظەیطاوی 

ثە زەؼپێفییییرەضیی جەالل ربڵەثییییبوی  ە چبیرییییبوەیەکی ـییییبضی زیمەـییییقی 
 پبیزەذزی ؼُضیب زامەظضاس چەوس ؼبڵ  ەمەَثەض مبڵئبَایی  ە زَویب کطزس   
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کەمێك پبؾ  ؽیەَثبغ  ە ؼیەض گُظەضاومیبن َ پیێؿ ڕ یفیزىیبن مەال 
کُضرە َربضمکی زا َ  ە کاربییسا ثە حؽبثی زَعب َ وعا َریی: وحزیخ ا زیً 
عزیییی ا کیییب طیه َ ا جحثیییییه َ ا فییییُعییه َا مبضکؽیییییه َ ا زیىیىیییییه َ 

زجَُ َریی: ئەض  ئەَە چیی ا رُوخ!!!س  بزضی ٌبَڕمم کە  ەپەوبمسا زاویف
 ثَُ ذا مەال ٌەمَُی رێکەڵ کطز َ ئیحالوی ـەڕی کطز  ەگەڵمبوساس   
ٌەض  ەَ مبَەیەی گُوسی زەگب ـێربن ڕ ژمکیبن " ەضٌبز ـیبکە ی" ثە 
ثییییبوَُی ؼیییەضزاوی ) ەضییییق ئەمییییه(ەَە، کە  ُریییبثیەکی وَُؼیییەضی 

کطاثیَُ ذەڵکی کقطی ثَُ، ٌبد ثیا المیبن  ە  ُربثریبوەی گُویسەکە کە 
ثە ـییییُمىی حەَاوەَەی ئییییێمەس ـیییییەَمك ثەوییییبَی رەعیییییبضَ کطزوەَە 
کاثَُوەَەیەکی گفزیی ثە ٌەمَُمبن کیطزس  ەضٌیبز کیامەڵە ثیَُ َ ثە 
وییییمچە ئبـیییکطا  ە زژی ڕمجیییبظی پیییبضری َ ؼیییەضکطزایەریی ثیییبضظاوی 
ڕەذىەکییبوی ذییای زەضئەثیی یس  ەثیییطمە ثبؼییی ئەَەی کییطز کە پییبضری 

َ ثییَُە ثە ئییبمطاظی زەؼییزی ئێییطان َ ؼییەضثەذایی ؼیبؼیییی وەمییبَە 
ؼییییییییبَام َ ثەپێییییییییی مەضام َ ؼیبؼییییییییەد َ ثەضژەَەوییییییییسیی ئەَان 
ٌەڵئەؼییَُڕمذس ئەَ ظ ض ٌییبوی ئییێمەی زا کە ٌەم ئبگبمییبن  ە ذامییبن 

ی َ  ثێییذ َ ٌەم ٌاـیییبضی ذامییبن ثەضیییىە ؼییەض َ ثیی َا ثەم پبضریییً
وەکەییییهس ئەَ میییبَەیە  ەضٌیییبز   ڕاثەضییییی ئەم ثیییعََرىەَە چەکساضیییییً

ـییبکە ی یەکەم کەؼییی کییامەڵە ثییَُ کە ئییبَا ثە ئیییطازە َجییُضئەد َ 
ڕاـییییییییکبَیەَە ٌەڵُمؽییییییییذ َ ڕەذىەکییییییییبوی زەضثج مییییییییذس ظ ضثەی 
کەؼیییییبیەریەکبوی ریییییطی کیییییامەڵە کە ؼەضپەضـیییییزیی ئاضزََگبکیییییبوی 
 ُربثیبویییبن ئەکیییطز َزَاریییط ثیییَُن ثە ؼیییەضکطزایەریی ئەَ ڕمکریییطاَە، 

س  ەضٌیبز ئەَ کیبرە کە ثێسەو  َ ڕەو  ثَُن َ ظ ض ذاییبن زەپبضاؼیذ
ڕایکطزثییَُ  ُرییبثیی ثەـییی کییُضزیی کییا یجی ئییبزاثی ظاوکییای ثەغییسا َ 
کیبزضمکی چیبالكی کییامەڵە َ ـیبعیطمکی زیییبضی ثیعََرىەَەی ـیییحطیی 

 وُمرُاظیی کُضزیی ئەَ ؼەضزەمەؾ ثَُس 
پییییبؾ ئبـییییجەربڵەکە َ زَای مییییبوەَەی چەوییییس مبویییی   ە  مییییه  ە

وەَە ثیییا کەضکیییَُم، ثیییَُم ثە ئاضزََگبکیییبوی ئیییبَاضەیی ئێیییطان َگەڕا
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ئەوییییسامی )ڕمکرییییطاَی ڕەوجییییسەضاوی کُضزؼییییزبن(س ئەم ڕمکرییییطاَە  ە 
 یىیىی جیبثجاَەس  ە کێفە َ جیبَاظیەکبوی ؼیباڵوی –کامەڵەی مبضکؽی

زا ثییطایم ذە ییی  کە کییبزضمکی ڕیییعی ؼییەضەَەی کییامەڵە  ٢٧٥٤ -٢٧٥٣
 ثییَُ  ەگەڵ ٌەوییس  کییبزضی رییطزا کەَرییىە ٌەڵُمؽییذ َەضگییطره  ە زژی
ؼیییەضکطزایەریی ئەَ ؼیییەضزەمەی کیییامەڵەس )ڕمکریییطاَی ڕەوجیییسەضاوی 
کُضزؼییزبن(، ثە پێییی ڕیعثەوییسیی ئەَکییبرە، ثییبڵی ڕاؼییزی کییامەڵە ثییَُس 
ئەویییسامبوی ئەَ ڕمکریییطاَە پێیییساگطیبن  ەؼیییەض ـُوبؼیییی کُضزؼیییزبوی 
کامەڵە ئەکطزس کامەڵە وبَی کُضزؼزبوی عێطا ی ثەڕەؼمی وە کبویسثَُ 

جییییە  ەَەؾ ڕەوجیییسەضان زژی ٌەییییمەوەی ثە ویییبَی ڕمکریییطاَەکەَەس 
 س   جەالل ربڵەثبوی ثَُن ثەؼەض چبضەوَُؼی کامەڵەزا

مەثەؼییزی مییه  ەم پێفییەکیە َمىییبکطزوی ئەَ ژیییىیە َ  ەظا ؼیبؼییی َ 
ئبیسیا اجی َ کامەاڵیەریە ثَُ کە مىی ڕاکێفبیە ویبَ ثیبظوەی ذەثیبری 

 ؼیبؼیی زَارطمساس 
ضی َ ـیییکطزوەَەی  اوییبغی  ە ڕاؼییزیسا وییبَەڕ کی ئەم کزێجییی یییبزەَە

ٌەـیییزبکبوی ؼیییەزەی پێفیییَُ ئەگیییطمزەَە، ثەاڵم ثە ٌیییای پەیُەویییسیی 
ثەٌێیییییییعی ئەَ زََ زەیەیە َ ڕََزاَەکیییییییبوی، ٌەضَەٌیییییییب َەکیییییییَُ 
ثبکیطاَەوسمکی ژیبن َ کبمڵ ثَُوی ٌاـیبضی  کطی َ ؼیبؼییی ذیام 
َ ثەـیییێك  ە پفیییزربوی یبزەَەضیەکیییبوم، ئەم پێفیییەکیەم ثە پێُیؽیییذ 

 ظاویس
 
 
 )ـییییٍبزح َمبوییییبیە، ئەَەی  ێییییطەزا ئەیرییییُمىیزەَە ـییییبیەزیثە 

(Testimony   َُی مییىە  ە ؼییەض  اوییبغێکی ظ ض رییبیجەد ثەَ ٌەمیی
  ئبڵاظی َ وبَەڕ کەَە کە رەویب ؼەضربیزڵەکەیم ثبؼکطزس

 ە ؼباڵوی ڕاثَُضزََزا ظ ض َرطاَە َ وَُؼطاَە  ەؼەض ربَاوەکیبوی 
بظم ویە ـزێکی ئەَرا زام حؽێهس مه وی ڕژیمی پێفَُی عێطا  َ ؼً

ثڵیییم  ەَ ثییبضەَە، چییُوکە ٌەضچییی ثڵییێم ڕەویجییێ زََثییبضەکطزوەَەی 
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ظاویبضی َ گێطاوەَەی ڕََزاَگە ێك ثه کە ظ ض َرطاَوەرەَەس ئەَەی 
مه ریفکی زەذەمە ؼەض یبزەَەضیەکبوی ذامە َەکَُ کەؼێیی چەپی 
چییبالم  ە ثییعََرىەَە َ ذەثییبری ئەَ  اوییبغە َ ڕاکییطزََ  ە زەؼییزی 

گب زاپزاؼێىەضەکبوی ڕژممیی عێیطا  َ زاَاکیطاَ  ە الیەن زەظگیبی زەظ
مط ڤکییُژی ئەمییىەَەس  ەالیەكییی رطیفییەَە ثەٌییای ثیییطَڕای جیییبَاظ 
َچیییبالکیی ؼیبؼییییمەَە َەکیییَُ ٌەڵؽیییَُڕاَمکی ؼیبؼییییی چەپیییی 
ڕەذىەگیییط  ە ڕمجیییبظ َ کیییطزەَە ؼیبؼییییەکبوی یەکێزییییی ویفیییزیمبویی 

َاویییؿ کە  ەژمییط وییبَی کُضزؼییزبن، ظََ کەَرییمە ثەض پەالمییبضی ئە
ـاڕؾ َ پێفمەضگبیەریسا  ە ؼباڵوی ٌەـزبکبوسا، زەییبن َەکیَُ میه 

 .ثَُن ثە ئبمبوجی ڕاَوبویبن
 ەپبڵ ئەَەـسا ٌەَڵ ئەزەم  ە پەوبی گێ اوەَەی َمؽزیە َ  اوبغەکبن 
َ ؼەضگُظەـیییزەی چیییبالکیی ذامیییسا، ثەزییییسگبیەکی ڕەذىەگیییطاوەی 

 کیطی َ ؼیبؼییەکبوی زَاریطی رەَاَەَە، کە ڕەویساوەَەی ئیبڵُگاڕە 
ژیبوی مىە، ئەَ  اوبغەی ثبضَز ذی ؼیبؼیی عێطا  َ کُضزؼیزبن َ 
ثییعََرىەَەی چەپییی مبضکؽییی کُضزؼییزبن، ثییرەمە ژمییط وەـییزەضی 

     سـیکطزوەَەَە
وَُؼیییىەَەی یییبزەَەضی، ئەَیییؿ ؼییەثبضەد ثە  اوییبغێکی پ اَپیی   ە 

م َ  ە ئیییبڵُگاڕ َ ثەضظَوعمییییی َەکیییَُ ٌەـیییزبکبوی ؼیییەزەی ثیؽیییزە
ََاڵرێکییی ؼیییرىبخ ثە گاثەوییس َ پیییالن زا،  ە چەوییسیه الَە وَُؼییەض 

 ئەذبرە ثەضزەم زژَاضی َ گط زی گەَضەَەس
ؼیبڵ َ ثەثیێ  ەثەضزەؼیزسا ثیَُوی ثەڵیەویبمە َ  ٢٢ ە زَای رێپەڕیىی  

مبرطیییییییبڵ َ رەوٍیییییییب ثە پفزجەؼیییییییزه ثە ظاکییییییییطە َ ثیطکیییییییطزوەَە َ 
 .ەضامجەض ؼەذززط ئەکبرەَەیبزٌبرىەَەی ڕََد، کبضمکی َا چەوسان ث

ئەَە رەوٍب الیەوی رەکىیکیی ڕیؽیکی وَُؼییىەَەی ییبزەَەضیەس کێفیەی 
 ەَە  ُضؼیییییزط  ەثیییییُاضی ئەزەثیییییی یبزەَەضییییییسا، ثیییییطیزیە  ە پەریییییبی 
جڵەَذاـکطزن ثا ٌەؼذ َ ؼاظ، چُوکە گەض ظ ض ثە َضزی ئبگیبزاض 
وەثیذ، ٌەؼذ َؼاظ، وەَەم ؼەضزی ثیبثەری، ڕەَریی ڕََزاَەکیبن َ 
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کطزوەَەیبن ئەؼیییەپێىێذ ثەؼیییەض وَُؼیییەضی ئەمجیییاضە  ە کیییبضی ـیییی
ئەزەثیساس ئەَ جاضە میزازە  ە وَُؼییىەَەی یبزگیبضی، َاد  یێ ئەکیبد 
ثجیییذ ثە ئییبمێطمکی ڕیکییاضزکطزن َثە ـییەضمەظاضکطزوێکی  اوییبغەکە ثە 
چەویییس  اضماڵجەویییسیەکی ڕازیکیییبل َث َذیییێ َ ثیییهی َ وە یییطەد  ەم َ 

  ەکبن ڕەؾ ثکەیزەَە َ ٌیچی رطسپیبٌەڵسان ثەَ، زَاییه الپەڕ
ئەَ ئیفییکب یەرە کبرێییك ظیییبرط ثییا مییه ثەضجەؼییزە ئەثێییزەَە کە ذییام 
زەضگییییطی کێفیییە ؼیبؼییییەکبن ثیییم َەكیییَُ کبضاکزەضمیییك وەم ڕ ڵیییی 
چبَزمطمکی ثیێالیەوم ثَُثێیذ، ثییطە ثە پیێچەَاوەَە ذیبَەوی ث َایەکیی 

چیَُکی ڕازیکب ی مبضکؽی ثَُثم َ زڵچەؼپی ٌیر گاـە یب الیەوێکی ث
ؼیؽزمی زەؼەاڵرساض وەثَُثم َجیە  ەَەؾ ٌێیعە وەیبضەکیبوی ڕژممیی 
ئەَ ؼیەضزەمەؾ  ە کُضزؼییزبن ثە ؼییێجەضمکی ـییێُاَی ٌەمییبن ؼییزەم 

 م ثعاومس  َؼیؽزً
ئەَە ثیییا وَُؼیییەضمك ییییب ئەکبزیمیؽیییزێك ییییب مێهََوَُؼیییێك ییییب ثیییا 
)مییییسَن(مکی ڕ ژگبضەکییییبوی ژیییییبوی ؼیبؼیییییی عیییییطا  َ ربَاوەکییییبوی 

  َکبد، ئبؼبوزطەسزەؼەاڵری ئە
 ە عێطا ی ٌەـزبکبوی ؼەزەی پێفَُزا، ٌەمیَُ زییبضزەیەم  یاضمێکی 
ظ ض ڕازیکیب ی گطرجَُەذیا َ ٌەمیَُ کبیەکیبوی ژییبن ریبییسا ثەرَُوییسی 
ثجییییُن ثە زییییی  َ یەذؽیییییطی ؼیبؼییییەد َ ئەَیییییؿ م مازمزێییییك  ە 
ؼیبؼیییەد: زڵ ە زیییطیه، ظثطریییطیه، ذُمىیییبَی ریییطیه، رَُویییسڕەَرطیه َ 

 رطیىیبنسچەَاـەکبضاوە
 ەَەؾ ثزطاظمییذ، کێفییەی ظمییبن زمییزە ئییبضاَەس ظمییبوی ـیییحط، چیییط م، 
َریییبض،  ێکیییاڵیىەَە ییییب ڕیپاضریییبژ َ ظمیییبوی وَُؼییییىەَەی ییییبزەَەضی 

  جیبَاظیبن ظ ضەس
زَا زاَیییؿ کە ئەثییێ  ەم ؼییە ەضەزا  ێییی  ُرییبض ثییم َ  ە پییێم وەئبڵێییذ 

 ثبثەری ) کط(ەس
ظیىیییساوی )اثیییُ غطییییت(،  مىێکیییی )ئەَزەم( ریییبظە ئیییبظازکطاَ  ە  ە ەظی

زەضچَُی زََؼبڵ َچەوس مبویی کێفە  کطی َ ؼیبؼییە گەضمەکیبوی 
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وییییییبَ ظیىییییییساویەکبوی ئەَ س مىێییییییك کە ذییییییام پێىبؼییییییە زەکییییییطز ثە 
مبضکؽیؽییزێکی ئەضؼەز کؽییی ثە ەَ ییی  ییبضغ )زَخرفییە( َ ذییبضاَ ثە 
رێیەیفزىی ئەَزەمەی ذیامس کەؼیێکی ربؼیەض  ێیُ پی   ە رییه َ رەَژم 

ەڕاؼیییذ ظاویییی یەم الیەوە زاثیییَُی  ە کە ەم، رەضە ە کە ٌەَای ذیییا ث
ؼَُض ٌَەمیفە  ەؼیەضپێ، ریىیَُی جەزەل َ ٌەڵیپەی رێٍەڵچیَُوەَە 
ثە ئەوساظەی ـیەیسایی ڕََەکێیك  ە ثیبثیبوێکی َـیکسا ثیا  ُمێیك ئیبَ، 
پ کیییطاَ ریییب رەَ یییی ؼیییەض  ە )یە یىییییبد(ی مبرطییییب یعمی مێهََییییی َ 

یىبیەری سسسس ریبز  ئێؽیزب چیان زیب کزیکی َرێطمی ؼیحطئبؼبی ذەثبری چ
چییییاوی، پییییبؾ رەجییییبَظکطزوێکی زیییییب کزیکی رییییطی وییییعیکەی زەیەیەم 
 ەمەَثەضی ٌەمیییییَُ چەـیییییىە )ییییییعم( ییییییبذُز )یؽیییییذ(مکی َەکیییییَُ 
کاماویؽذ َ مبضکؽیؽذ َ وبؼیاوب یؽذ َ ڕازیکب یؽیذ َسسسس، ثزیُاوم 
پبثەوس ثم ثە مەوٍەجیەرەَە  ە وَُؼییىەَەی ییبزەَەضی ؼیەثبضەد ثەَ 

غە  چییییان ئەرییییُاوم ثێالیەوییییی ذییییام ثپییییبضمعم  ە گێیییی اوەَە، َ  اوییییب
جبضَثییییبضیؿ ثەوبچییییبضی ـیییییکطزوەَە َ ڕازەضثیییی یه،  ە ثییییُاضی ئەَ 
کێفبوەی کە ڕاؼزەَذا ؼیەضمکیبن گیط  ئەزضمیزەَە ثەَ ڕەَرە  کیطی 
َ ؼیبؼیییبوەَە  ٌەمیییَُ ئەَاوەؾ ثیییا مىێییك کە ئێؽیییزب ئەَ پبـییییطی 

ڕمىمییبم ویییه ثەڵکییَُ ثە  )یؽییذ(اوەی ثبؼییم کییطزن وەم َەکییَُ جییبضان
رەَ ێییبن زازەوێم کە  ە مزی میزازی ثبغ َ ـیکطزوەَەی زیبضزەکیبن 
کطاَن، جب ثب  اوبغێکیؿ مُضیسمکی ؼەضؼیەذذ ثیَُثێزم  ە میحطاثیی 

 ئەَ ئبیسیا اجیەزاس 
 :ـبیەزی زان  ەؼەض ٌەض  اوبغێکی مێهََیی، زََ الیەوی ٌەیە

ََزاَەکییبوی ئەَ  اوییبغە یەکەم: گێیی اوەَەی کط وا ییاجی َظوجیییطەی ڕ
ثە پێی ثبثەری ثبؼیەکە جیب ؼیبؼیی ییب کیامەاڵیەری ییب ٌەض ـیزێکی ریط 

 .ثێذ
زََەم: ـییییییییکطزوەَە َ ئەوەالییییییییعی ئەَ ڕََزاَاوەی کە  ە ثەـیییییییی 

  یەکەمسا ثبؼکطانس
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گەض  ە ثەـییی یەکەمییسا ثێالیەوییی ثەٌەض ئەوییساظەیەم گُوجییبَ ثێییذ،  ە 
ویییبثیىی َ زیییسگب َ میزییاز َ زََەمیبوییسا ظەحییمەرە، چییُوکە  ێییطەَە زَ

ٌەڵُمؽزی وُؼەض َرەوبوەد ؼە یقە َ کبضاکزەضی ربکەکەؼیی ئەَییؿ 
 كبنس  َي ؼێجەض زازەوێه  ە ؼەض ـیکطزوً

ٌەمییَُ ـیییکطزوەَەکبویؿ ؼییەثبضەد ثە ثییبثەرە جاضاَجاضەکییبوی وییبَ 
ئەم الپەڕاوە، ثە پێییی رێیی َاویه َ زَویییبثیىیی ئێؽییزبی مییه کییطاَن وەم 

میه ثیبَەضم َایە کە ئەَ مێیهََە ئەثیێ  ە ثێهوی  ثیسض  ٌی ئەَکبرەمس 
وەم ثکیییط  ثەرەَرەم َ ثە پیییییط ظ ڕاثییطمییییذس ثبـییییی َ ذطاپیەکییییبوی 
ثرطمىە ربی رەضاظََس ٌیر ثیبوَُیەم وییە ثیا کطزویی ئەَ ڕاثیَُضزََە 
ثە ثزێکییی پیییط ظ، گەض ٌەڵەکییبوی ئەَ مێییهََە وەزضمییىە ثەض وەـییزەضی 

 س   بمبن َا ذەضاثبد َ َمطاوەیًڕەذىە، وبظاوط  ثا َا یحی ئێؽز
َرىی ئەَ ڕاؼزیبوەی وبَ ئەم الپەڕاوە، ثا مىێك کە رەمەوم  ەؼیەض ئەَ 
ثعََرىەَەیە زاوب، ظ ض ثە ئبظاضە َ ؼیەضَگُمالکی ذاـیم زەگیطمزەَە، 

 ێك ؼیییەذذ ریییطەس جییییە  ەَەؾ،  ثەاڵم وەَرىییییبن ئیییبظاضی  ەَەؾ گیییً
ڕمکریطاَی یەکێزییی گەضچی مه  ە ثەـێکی ظ ضی ئەَ  اوبغەزا  ەویبَ 

رێکاـییییبوی کبضگەضاوییییسا  ە جییییێیەی ث یبضزاوییییسا وەثییییَُم، ثەاڵم ذییییام 
وبثُمطم  ەٌەض کەم َ کُڕی َ ثەضظ َوعمییەکی ؼیبؼی، ٌَییر وەثێیذ 
 ە ڕََی ئەزەثیەَە ثەضپطؼم  ێیبن، ئەگیىیب ٌەض ئەَ کیبرە ئەم  ؽیبوەم 

     زەکطزس
ەضمییییبوی َ پییییبؾ زەضکطزوییییی   ٢٧٧٢ -٢٧٦٠مییییه  ە وێییییُان ؼییییباڵوی 

ثەڕمییُەثەضایەریی گفییزیی ئبؼبیفییی ـییبضی کەضکییَُم َ ٌەڵٍییبرىم  ە 
گەڵ ٌەمَُ ذێعاوەکەمبوسا َ پبؾ ثەؼیەض ثطزویی میبَەیەکی کیُضد  ە 
ـبخ َ رب جێییطثَُوی کەغ َکبضم، ثا زضمیهەزان ثەچیبالکیی ؼیبؼیی 

 گەڕامەَە ثا وبَـبض َ ئەَ مبَە زضمهەم ثە ئیرزیقب ثطزە ؼەضس
کەمییییی ئەَ وییییا ؼییییبڵە یەم مبوییییبی ٌەثییییَُ َ ثییییا مییییه ٌەویییییبَی یە

ٌەضثییییایەؾ ثە ٌەمییییَُ کبضەؼییییبد َ وەٌبمەریەکییییبویەَە، ؼییییەضثبضی 
ٌەمییییَُ ؼییییەذزی َ زەیەٌییییب جییییبض مزمالوییییێ  ەگەڵ مەضگییییسا،  ییییبثیزی 
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رەحەممییییُل ثییییَُس ئەَ مبوییییبیەؾ ئەَە ثییییَُ کە: ئییییبظازی َ عەزا ەد، 
 َەکییَُ زََ ثەٌییبی ئە ؽیییَُوبَیی جبَیییسان ئەَە ئەٌێییىه کە ثاییییبن

 رێجیاـییهس
گێ اوەَەی ٌەمَُ چیطکە َ ؼیبرەَەذزەکبوی ئەَ ویا ؼیب ە، زڵەڕاَکیێ، 
رطغ َثیم، گیبوی وبکبمی، ٌەؼزی  ە زەؼزساوی ٌیبَڕ  ٌَبَؼیەویەض، 
ژییییبن  ە ؼییییبیەی گیییطره َمەضگییییی  ە پەویییبگُ  وعیکزییییط، ڕاکییییطزن َ 
ذاحەـبضزان َ ـبضەَـبض، زڵ ە ییی ٌیبَڕ ، زاثی ان  ە کەغ َکیبض، 

ثەضامییییییییجەض ذێییییییییعان َ مىییییییییساڵ ٌَەمییییییییَُ الیەوە  ێپطؼییییییییطاَەری 
ؼییبیکا اجیەکبوی وییا ؼییبڵ ئیرزیقییب  وەم زژَاض، ثەڵکییَُ رییب ڕازەیەم 
ئەؼزەمەس جییە  ەَەؾ ظ ض ظەحیمەرە ٌەمیَُ َضەزەکیبضیی چیبالکی َ 
کاثَُوەَە َ گقزُگا َ وَُؼیه َ ٌەڵُمؽزەکبوی ئەَ  اوبغە ثێىمەَە 

کە گییییییبن ثە ؼەضـیییییبوای ئەمییییی  س  ەٌەمَُـیییییی ؼیییییەذززط ئەَەیە 
ثەضزاکیییطزوەَەی ئەَ ٌەمیییَُ ئیىقیحیییبل َ ٌەؼیییذ َ ذیییط ؾ َ ثیییبضە 
ئبڵاظە ؼبیکا اجیبوە َظیىیسََکطزوەَەیبن، کیبضی وەکطزەویی َ زََضە 
 ە ٌەض چیییییبَەڕَاویەکی عیییییب اڵوەس ظیىیییییسََکطزوەَەی ٌەظاضان ڕ ژ َ 
ؼییبد َ چییطکەی ئەَ مییبَە زضمییهە َ گیییبوکطزوەَە ثەثەضیبوییسا، کییبضمکی 

ایەکییی ؼییەضََ َا یحیییە کە ثییا ذاـییم، رەوییبوەد  ەثەض وەکییطزە َ زاَ
ظ ضیییی ڕََزاَەکییبوی َچیی  َپ یییی ئەَ  اوییبغە، ثەزەگییمەن ظ ضیییبوم 

   ثیطزمزەَەس
مط ڤی ؼیبؼی َ ـاڕـیێ  َ چبالکُاوی پیفەییؿ مُحزبجی ٌەمَُ 
پێُیؽزیە ڕ ژاوەکبوی ژیبوەس ئەَییؿ ٌەمیبن ئیبژەڵی عیب ڵی زَوییبیە کە 

طؼییبضاوە ثیسارەَە: ثەچیی ئەژییذ  چیان کیط  ئەثێ َەاڵم ثەم جیاضە پ
ذبوَُ زاثییه زەکیبد  زَای رەَاَثیَُوی کاثیَُوەَەکەی ثیا وَُؼیزه 
ئەڕَا ثا کُ   کیێ جی  َ ثەضگیی ثیا ئەک میذ  ئەم ژەمەی ذیُاضزوی 
چان زاثییه زەکیبد  گیُ   ەکیبم گیاضاوی ئەگطمیذ  وییبظە عبریقیەکیبوی 

ئەکب  کیبم زییبضی  چاوه  کبم ـبعیطی ال پەؼەوسە  حەظ ثەزەویی کێ
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ثا زڵساضەکەی زەک مذ  ثا ڕ ژی  ەزایك ثَُوی مىبڵەکەی کبم زییبضی 
 ٌەڵئەثهمطمذ  َ زەیبن چەوس َ چَُوی رطی  ەَ ثبثەرەس

چیییبالکیی ـاڕـییییێ اوە  ە ڕَاوییییەی ئەَکیییبرە َ ئێؽزبـیییمەَە رەوٍیییب 
ئەوسامێزی  ە ڕمکرطاَمکی ـاڕـییێ  َ کاثیَُوەَە َ پیالن زاویبن وییە 

اوی کییییییطزاضی ـاڕـیییییییێ اوە ثەمبوییییییبی کالؼیییییییکی ثییییییا ئەوجبمییییییس
ـاڕـییییێ ەکبوی ؼیییەزەیەم  ەمەَثەضس الی میییه چیییبالکیی  ەَ جیییاضە 
ثطیزیە  ە زَویبثیىیەکی ویُ ، ڕازەیەکیی ثەضظ  ە ڕَاوییەی عە الویی ثیا 
زیبضزە َ پێفٍبرەکبن، ئبؼزێکی ثەضظ  ە ڕ ـىجیطی  ە ثُاضەکبوی ریطی 

بؼییی َ ٌەؼییزێکی ثەضظی ثەضی ئەَثەضەَەی زَویییبی ؼیبؼییەد، جُاوى
مط ڤس ؼزی َ ژیبن پەضؼزی  َثە ٌەضحبڵ ٌەمَُ ئەَ َضزەکبضییبوەی 
کە ظ ض جیییبض  ە ژاَەژاَ َ  ەضەثیییبڵنیی زَوییییبی ؼیبؼیییەری رە زیسییییسا 
زەکەَوە ژمطپێییییُەس ئەَاوە، ثەرییییبیجەری ثییییا چییییبالکُاوی ـاڕـیییییێ ی 
ذارەضذبوکطزََ ثە رەوٍیب ثیا رێکاـیبوی ؼیبؼیی، ڕاؼیذ َ زضَؼیزهس 

بوبیەکی رط ؼیبؼیەرکطزن ثە ـیێُاظی ـاڕـییێ اوە الی میه، جییە ثەم
 ە ثەضوبمە َ  کط َ ریاض، ڕەٌەوسمکی ئەذال ی َ مەعىەَی َ ڕََحیی 
َای ٌەیە کە ڕەو  ثێ ؼیبؼەرکبضی ڕََکەـیی ثەؼیەضیبوسا رێپەڕمیذ 
ثییێ ئەَەی ئبَڕیییبن  ییێ ثییسارەَە َ ثبیەذێکیییبن ثییا زاثىێییذس ئەَ الیەوە 

ژیییییبوی کییییامەاڵیەری کە ڕ ژاوە ثەالیبوییییسا رییییێ  ثەڕَاڵەد وبزیییییبضاوەی
زەپەڕییییه ثیییێ ئەَەی مەغیییعا َ زەال ەرە ؼییییمجُ یك ییییب َا حیەکبوییییبن 
زەضم پییێ ثکەیییهس ئەَ َضزەکبضیییبوەی ژیییبن ڕەٌەوییسمکی گەَضەیییبن  ە 

  جیٍبوجیىی مىسا ٌەیە  ە ثُاضی رێیەیفزه  ە ؼیبؼەرساس
 کبویەکی ڕََوی ثەض رطیقەی مبویەـەَ

 ظ  مطَاضیی ظید َ چەَ ەثىیب ثزەض
 جُاوزطە  ەالی مه  ە زەضیبی ثێ ؼىَُض
        ـەپا ی ثبرە ثەض ریفکی ڕ ژ  ـڵپ ٌَُڕ
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 ە ڕەَری گێ اوەَەی یبزەَەضیەکبومسا ٌەَڵ ئەزەم کە ٌەویس  الپەڕەی 
ثیێ مەَە رب ڕََزاَەکبن ثە ـێُەیەکی  اجیکی  ٢٧٦٠ڕ ژگبضی پێؿ 

  ثسەمسَ  ە ڕەَاڵێکی ؼطَـزیسا پێکەَە گط  
ؼیییبڵ ڕاکیییطزن  ە زەؼیییزی زەظگیییب زاپڵاؼیییێىەضەکبوی  ٧ثەکیییُضریەکەی، 

عػ َ پبـییبن ڕاَوییبوی یەکێزییی ویفییزیمبوی کُضزؼییزبن،  ە  ڕژیمییی ثییً
 ەظای ٌەـزبکبوی ؼەزەی پێفَُزا ثەثێ ثَُوی ٌێعمکیی مەعیىەَی َ 
ئبمییبوجێکی گەَضە وەم مەحییبڵ ثەڵکییَُ ـیییبَی ئەَە ویییە ثیطیفییی  ییێ 

(، کبرێك ئەثێ ثە ڕییزم َ  ە ؽیە ەی ژییبوی میط  ، ثکەیزەَەس ثیط ) کط
 ە ثیییَُویکی مەعیییىەَیەَە ئەگاڕمیییذ َ ئەثیییێ ثەؼیییەضچبَەی ٌێعمکیییی 
مییبززی ئەَرییا کە ٌیییر زژە ٌێعمکییی رییط وبرُاوێییذ  ە جییَُڵەی ثرییبدس 
 ێییطەزا  ؽییە  ەؼییەض ڕاؼییزجَُن یییب چەَد ثییَُوی ئەَ ثییبَەڕە ویییە ثە 

جەؼییزەکطزوەَەی ئەَ  ەزەض ئەَەی  ؽییە  ەؼییەض ڕاؼییزیاثَُوە  ە ثەض
 ثبَەڕە  ە پطاكزیکساس

ثا یەم چطکە ئەَە ثێىە ثەضچبَد کە را رب ئبؼیزی ؼەضمەؼیذ ثیَُن 
ث َاد َاثێذ کە را َ ٌبَثیطەکیبوی ریا ٌەڵییطی رەوییب پەییبمه کە وەم 
ٌەض پەیزیییبن ثییییطزََە ثەٌەمیییَُ ڕاؼییییزیەکبوی گەضزََن َکامەڵیییییبی 

َڕاؼییذ َڕەَان،  مط یییی، ثەڵکییَُ رەوٍییب ـیییکطزوەَەی ڕەٌییب َ  ییَُڵ
مُڵکی پبَاوکطاَ َربپای رایەس ئەَە رایذ کە ئەریُاوی ؼیەضجەم وەییبض 
َڕمیط َ وبحەظەکبویذ، کە ریا ثە ڕمیطییبن ئەظاویی  ە ثەضزەم ثەٌەـیزە 
ؼییەضظەمیىیەکەی ثیییطی رییازا، ثرەیییزە الَە َ رە طَرَُوبیییبن ثکەیییذ َ 

کطزوەد ؼەضکەَرىی را رەویب مەؼە ەی کبرە َ ٌیچی رطس گەض ئەَ َمىب
 ە مێفییییییییکسا ثەضجەؼییییییییزە کیییییییییطز، ئەَؼییییییییب رییییییییێ ئەگەییییییییییذ کە 
ڕََثەڕََثیییَُوەَەی ئەَ ٌەمیییَُ ڕمییییە ؼیییەذذ َ زژَاضەی ژییییبوی 
کییامەاڵیەری َ ؼیبؼییی ئەَکییبرەی ژمطزەؼییەاڵری ظەثەالحزییطیه ٌێییعی 
زیکزییبراض َ زڕوییسەی وییبَچەکە َ سسس رییبز، ثییا ربکەکەؼییێکی ڕاکییطزََ، 

ەاڵمەکە ثییام مییه ڕََوە: ؼییەضچبَەی  ە م َظەیەکەَە َەضگطرییَُەس َ
ٌێعی  کط َ ثبَەڕ َ عە ییسە ؼییحطی ریبیجەد ثەذیای ٌەیە َریب ثڵێیی 
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ؼەضؼییەذذ َگیییبن ؼییەذذ َ ٌەڵیییطی رُاوییبی ثەضگییطییە، ثەرییبیجەری 
  ثیطَثبَەڕە ـمُ یەکبن کە مبضکؽیعم یەکێك  ە ڕەَرەکبویەریس

  میییه  ەَ ؼیییەضزەمەزا، )پێمیییُایە ئەَە ثیییا ٌەمیییَُ ٌبَرەمەوەکیییبوی  یییً
ىی ذاـییم ڕاؼییذ ثییێ(، ثە ٌییای ئبؼییزی ؼییبزەی ثیطکییطزوەَە َ ـیی چً

مەعییییطیقەی ڕََکەـیییییی ئەَ جیییییزەی ئییییێمە َ کەمییییی رییییب یکطزوەَە 
َرەمەومییبن َ ثَُومییبن  ە وییبَ ظیىییساوێکی چییُاض زەَضگیییطاَی َەکییَُ 
عێطا ییییییسا، ٌە ییییییی ئەَەمییییییبن ثییییییا ڕ  وەئەکەَد کە پەی ثییییییجەیه ثە 

ئبگیییییبزاضی وبکاکیەکیییییبوی  کیییییطی مبضکؽییییییس ئیییییێمە ظ ض ثە کەمیییییی 
وبکاکیەکییبوی وییبَ ثەضەی مبضکؽیییعم َ ؼاؼیییب یعمی جیٍییبن ثییَُیهس 
جیە  ە مبضکؽیەد، ئبگبزاضیەکی ئەَرامبن وەثیَُ ؼیەثبضەد ثە ـیبذە 
َ  ق َپاپەکبوی ریطی  کیطی ؼیبؼییی زَوییبی ئەَ ؼیەضزەمەس َەکیَُ 
ئەمییطی َا یییو،  ەوێییُاوی چەوییسیه ثیطَثییبَەڕ َ ییق َپییاپە  طاَاوەکییبوی 

رەوٍیب یەم ٌەڵجهاضزەمیبن  ەثەضزەؼیزسا ثیَُس ثەاڵم ئەَە  زَویبی  کیطزا
ڕاؼییزییەم وبـییبضمزەَە کە مبضکؽیییەد ڕەَاو َ وقییَُظمکی ثەضثییاڵَی 
ٌەثیییَُ، گەضچیییی  ە کُضزؼیییزبوسا وُؼیییرەیەکی ظ ض ڕََکەؾ َ ثیییێ 

 وبَەڕ کی ئەم ڕەَرە  کطیە ٌەیمەوەی ٌەثَُس
ذامیبن  ئبذط  ەَە ؼەیطرط ئەثێ چیی ثێیذ کە ٌەظاضاویی َەکیَُ ئیێمە 

ثە الیەویطی ڕەَری  کطی َ ؼیبؼیی َاڵری ئە جبویب ئەظاوی  ە پەیُەویس 
ثە کێفیەکبوی وییبَ ثییعََرىەَەی کاماویؽیزی جیٍییبویەَە !   ەثیییطمە کە 

زا  ە ئە جبوییییب رطاکزاضمییك  ە کبضگەیەکیییسا  ٢٧٥٦یەکەمیىجییبض  ە ؼییبڵی 
زضَؼییییذ کییییطا، چییییان چەوییییسیه ڕ ژ ڕازیاکەیییییبن ثییییبغ َ ڕاپییییاضری 

ی ٢ی  ەؼەض ئەَ ثیبثەرە ثالَئەکیطزەَە کە )ئەویُەض ذیاجە(زََضَزضیه
ڕاثەضی حیییییعة ذییییای ئەَ رطاکزییییاضەی  ییییێ ذُڕیییییُە َئەم ثەضٌەمە 

                         

ە ؼییەض کی پییبضری کییبضی ئە جییبوی ثییَُ کە حیعثێکییی کاماویؽییزی ئەوییُەض ذییاج ٢  
رسا، ئە جبویب الیەویطی  ە چیه کیطز  ئەؼەضز کػ ثَُس  ە کێفەی وێُان چیه َ ؼاڤیً
 َ زَارط  ەگەڵ چیىیفسا کێفە کەَرە وێُاویبنس   
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ثىیییبغەی پیفەؼیییبظیی َاڵد َ  ەڵەمجیییبظ ثەضەَ  اویییبغێکی ثەضظریییطی 
 !!!ؼاؼیب یعم،  ەضاٌەم ئەکبد

ٌەض  ە کاربیی حە زبکبوسا کە مبَیعم ثەٌێعرطیه ڕەَری مبضکؽیی ویبَ 
ىەَەی چەپی کُضزؼزبن ثَُ، رێعمك ثە وبَی مبَرؽیی ریاویەَە ثعََر

ثاڵَثاَە کُضریەکەی ئبَاثَُ: )ثب  ێ گەڕمیه ؼەزان گیُڵ ثپفیکُمه َ 
زع مئییخ ظٌییطح رزقییزح َ مئییخ  –ؼییەزان ڕەَرییی  کییطی ثییکەَوە مزمالوییێ 

 مسضؼخ  کطیخ رزجبضی(س
گەض ثە چییبَی ئێؽییزب رێییی ثیی َاویه ئەَ رێییعە ویفییبوسەضی کییطاوەَە َ  
طاَاویییی ئییبظازیی ثیییطَڕا َ ئبؼییزێکی ثەضظی زیمییُکطاریە کە ٌەمیفییە  

مبضکؽیییعم َ چەپەکییبن ؼییەضظاضەکی ؼییىیی ثییا زائەزڕن َ پێیییبن َایە 
کە رەوٍییییب  ە ؼاؼیییییب یعمسا َ  ە ؼییییبیەی پیییییبزەکطزوی مبضکؽیییییعمسا 
ئییبظازی مبوییبی َا یحییی َ  طاَاوییی ذییای پەیییسا ئەکییب َ رییب ئەَ کییبرە 

ؼزی ثُضجُاظیە َ  ە ؼیبیەی ؼیەضمبیەزاضی َ ئبظازیی ثیطَڕا زیزی زە
پەض ەمبوزبضیعمییسا زیمییُکطاری جیییە  ە زض  َ زیکییاض ـییزێکی رییط ویییەس 
ثەاڵم ثە ثاڵَثییَُوەَەی ئەَ رێییعە ؼییبزەیە، ئەَیییؿ ثەوییبَی کبضیعمییبی 
مییییبَەَە، ٌەاڵیەکییییی گەَضە پەیییییسا ثییییَُس  ە ٌەمییییَُ الیەکەَە  ەوییییبَ 

ىەَەی چەپیی ئەَ ؼیەضزەمەی الیەویطاوی ریاضیەکبوی مبَ  ە وبَ ثعََر
کُضزؼییزبوسا وییبڕەظایەری  ە زژی  ئەَ رێییعە ثەضظثییاَە َئەَرییطا )ئەَە 
الزاوە  ە ثىەمبکییییبوی مبضکؽیییییەد َ پییییێچەَاوەی رێییییعی زیکزییییبراضیی 
پط  یزبضیبیە َ ثە پێیی ثىەمبکیبوی  یىیىییعم ویبثێ  ە ؼاؼییب یعمسا ڕمییە 

 ثە حیعة َ ثیطَثبَەڕی رط ثسض (س
َ ڕؼزە کُضرە ثیَُ ثە میبیەی مقامقیا َویبڕەظایەری ثە کُضریەکەی ئە 

َئیحطاجیەكیییی گەَضە  ە ڕییییعی الیەویطاویییی میییبَیەد  ە جیٍبویییساس ثەَ 
پێیەی کە ئیێمەؾ ثیطَثیبَەڕی مبَیەرمیبن ثە زضمیهەی ثییطی مبضکؽیی 

 یىیىیییی َ ڕەوییییساوەَەی پێُیؽیییزیە ٌبَچەضذەکیییبوی ـاڕـیییی ئەم  –
ەکی  کیطی َ مەعىەَیییی ؼیەضزەمە زەظاویی، ذامیبن  ەثەضاوییجەض کێفیەی

گەَضەزا زەثیىیەَەس ٌەضثایەؾ ٌەمَُ ٌبَڕمیبوی ئیێمە  ەثەضاویجەض ئەَ 
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رێییییییعەزا َەؼییییییزبوەَە َ ثەَەؾ زژایەریییییییی ذامییییییبن  ەگەڵ چەوییییییس 
جەمؽییییەضیی ؼیبؼییییی َ  کییییطی َ گییییطرىەثەضی مزمالوێییییی  کطییییییسا 
ئبـیییکطاکطز َ ثە ئبـیییکطا زییییسگبی ؼییی یىەَەی ئەَییییسیمبن گیییطرەثەضس 

َُ زەضث یىی ٌەڵُمؽیزێکی ڕازیکیب ی ویبڕاظی ثەضاویجەض ؼەضئەوجبم َەک
ثەَ ڕازە کەمە  ە جییییییییبَاظی َ ریییییییا یطاوػ  ە ؼیییییییبیەی زەَڵەریییییییی 
ؼاؼیب یؽییییزیسا، ثەَە ث اومییییبوەَە کە ئەَ رێییییعە زََضە  ە وییییبَەڕ کی 
ثیییطی مییبَ رؽییی رییاویەَە َ ثییایە َەکییَُ الزاوێییك  ەَ ڕەَرە  کییطیە 

 رمبوسا!!  طي َثەض وً وبؼبوسمبن
یەکی ریییط کە ئەَکیییبد َ ئێؽیییزبؾ یەکێیییك  ە ئیفیییکب یەرەکبوی ومیییَُوە

حیعثییی  ٠مبضکؽیییعم ثەظە ییی ثەضجەؼییزە ئەکییبرەَە مەؼییە ەی ثییَُوی 
کاماویؽیییزە  ە یەم َاڵریییساس یەکێیییك  ە ثیییبثەرە گەضمەکیییبوی گقزُگیییای 

 ڕیعی ئەَ ؼەضزەمەی مبضکؽیەکبوی کُضزؼزبن ئەم ثبثەرە ثَُس
زََ حیعثیی کاماویؽیذ ییب ٌەمیفیە ؼیەثبضەد ثە ئیفیکب یەری ثیَُوی 

مبضکؽی  ە َاڵرێکسا، ثەَە َەاڵمی حبظضی ئەزضایەَە کە  یىییه َەکیَُ 
ثباڵرطیه مەضجەعیی  کیطی َ ؼیبؼییمبن پێیساگطی  ەؼیەض ئەَە ئەکیبد 
کە ثییَُوی زََ حیعثییی  ەَ جییاضە یەم مبوییبی ٌەیە: یەکێکیییبن الزەضَ 

  رەحطیقی َ گُم اکەضە!!!
ؼیەض ڕمعگیطره  ە ثیَُوی جییبَاظی َ زیؽبوەَە  ە جیبری پێیساگطی  ە 

 ەثییَُڵکطزوی ثییَُوی ڕای جیییبَاظ َ پبثەوییس ثییَُن ثەَەی کە ئەکییط  
ئەَە َەکیَُ  ییبکزەض َ ثەڵییەیەم ثرییطمزە ذعمەریی  ییطاَان کییطزوەَەی 
ٌێع َ وقیُظی مبضکؽییعم َ ـییُعیەد ریب  ە مزمالوێیی وێیُان ئەَ زََ 

م ییب ئەَییبن  ە حیعثەزا َ  ە ؼەض ئەضظی َا یو، وعیکی ییب زََضییی ئە
مبضکؽییییعم َ چیىیییی کطمکیییبض ئیؽیییپبد ثکطمیییذ، ییییب  ە ثیییطی ئەَەی کە 

حیییعثە ثکییط  ثە ثىییبغە،  ٠ثەضوییبمە َؼیبؼییەد َ ٌەڵُمؽییزەکبوی ئەَ 
کەچی  ە پێفیەَە میاضمکی رەحطیقیی ئەویطا ثە رەَمڵیی ٌەض الیەویێکەَە 
کە، وەم  ە زەضەَەی ثیییبظوە َ ـُوبؼیییی ئیییێمە ثیییا مبضکؽییییعم ثیییێ، 
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ب رە ؽیییطی جیییبَاظ  ە ٌییی ئییێمەی  ە ؼییەض مبضکؽیییعم ثەڵکییَُ رەوٍیی
 .ٌەثێ، یب ٌەڵُمؽزی ؼیبؼی یب رەکزیکیی جیبَاظ  ە وێُاویبوسا ٌەثێ

جیییە  ەَەؾ  ەثییطی پەوییبثطزن ثییا ئەضگامێىییذ َ  بکییذ َ ثەڵیەکییبن  ە 
زَویییییبی  کییییط َ َا یحییییسا، یەکؽییییەض  ە ذییییُضجیىی پیییی   ە رییییامەد َ 

حبظضثەزەؼییییذ ثییییا ٌەض  رَُوییییسڕەَیی  یىیىییییسا، مییییبززە َ حییییُکمێکی
     مەؼە ەیەکی َا ثە ئبؼبوی پەیسا ئەکطاس

ئەَەـیییمبن ثییییط وەچێیییذ کە مبضکؽییییعم َەکیییَُ ڕەَرێکیییی  کیییطی  ە  
مب یییخ( رەعیییجەَی -ثیییُاضی ؼیبؼیییەرسا ئە ؽیییَُن َ پاربوؽیییێڵێکی )َظە

 .ٌەثَُ َ رُاوبی جاؾ َ ذط ـساوی جەمبَەضیی ظ ضی ٌەثَُ
کەم ثە ثیُاضی ـییکطزوەَەیەکی ثە زیبضیکطاَرطیؿ َ ثێ ئەَەی ئێطە ث

ؼیبؼی َ ؼاؼیا اجی ؼەثبضەد ثە پێکٍیبرە َ ئیبڵُگاڕی کامەڵییبی 
عێیییطا  َ کُضزؼیییزبوی ئەَ ؼیییەضزەمە، ئەمەَ   ەؼیییەض چەویییس ذیییبڵ 

 :ثُەؼزم
یەکەم: ـکؽیییییزی ثیییییعََرىەَەی مەال مؽیییییزە ب َپیییییبضری زیمیییییُکطاری 

زا ویفییبوسەضی پییَُچی َ ڕاؼییز ەَثَُوی مییازمزی ٢٧٥٣کُضزؼییزبن  ە 
ب ئەَکیییییبری ؼیبؼیییییەد َ حیعثیییییبیەری ثیییییَُ  ە کُضزؼیییییزبوساس َارە رییییی

ؼبڵی ڕاثُضزََی کُضزؼزبن ـکؽیزی ثیبڵی ڕاؼیزی  ١٢رب یکطزوەَەی 
ثەڕََوی ؼیەڵمبوسثَُس ئەم َەضچەضذیبوە ثیُاضمکی ظم یىیی ثیا چەپ َ 
مبضکؽییییەد ذاـیییکطز کە ثەرەَژمێکیییی کەم َمیییىەَە ثێیییزە مەییییساوی 

ی ئەَ کییبرەَە، ثە رییبیجەری گەض مزمالوێکییبوی وییبَ کامەڵیییبی کُضزؼییزبو
ئەَ ڕاؼیییییزیە ثیییییعاویه کە حیعثیییییی ـییییییُعیی عێیییییطا   ەَ  اویییییبغەزا 
ٌبَپەیمیییبویەکی ؼیییزطاریجیی  ەگەڵ ثەعؽیییسا ماضکطزثیییَُ، َ جییییە  ە 
  ئەوسامەکبوی ذایبن، جێی ٌیر مزمبوە َ ئُمێسمك وەثَُ  ەوبَ ذەڵکساس
رە زََەم:  ەَەؾ گطویزییییییط  ەم  اوییییییبغەزا، ٌەم ثە ٌییییییای ئیؽییییییالحب

 ەالیەن ثەعؽیییەَە َ ٌەم ثە  ٢٧٥٣- ٢٧٥٢ئبثَُضیەکیییبوی ؼیییەضزەمی 
ٌای گەـەی ؼیەضمبیەزاضیەَە  ە عێیطا  َ جیٍبویسا، ریُمهی ویبَەوجی 
کامەڵ ثەگُڕ َریىێکی ثێ َمىە َحەمبؼیێکی ظ ض َ ئەَپەڕی ٌێیعەَە 
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ٌییبرجَُە مەیییسان َثجییَُ ثە چییبالکزطیه چیىییی کییامەاڵیەریی ئەَکییبرەی 
 کُضزؼزبنس
ەم رییُمهە کییامەاڵیەریە چییبالکە ریىییَُی چەم َ ڕَاویەیەکییی ؼییێیەم: ئ

 کطیی ثَُ ریب چُاضچێیُەی جیَُڵە ؼیبؼییەکەی ثیا زییبضی َئبضاؼیزە 
ثکبدس مبضکؽیعم ثەٌیای وقیُظی جیٍیبوی َ ویبَچەیی ئەَ کیبرەیەَە َ 
ثەَ ذەؼییڵەرە رەعییجەَیەَە کە ٌەیجییَُ، ثبـییزطیه َەاڵم َ حییبظضرطیه 

ەَ ریُمهەس ٌەض ثیایە َ ثەَ مبویبیە چەكی  کطی ثَُ ثیا رمَُحەکیبوی ئ
مەؼیییە ەی ٌیییبرىە مەییییسان َ جیییَُڵەی چیىیییی کطمکیییبض َ ئەَ جیییاضە 

ٌیییر پبییییبیەکی َا یحیییبن ویییە ثییا رێیەیفییزه  ە   ـیییکطزوەَە ٌعضیبوییً
وقیییییَُظی  طاَاویییییی مبضکؽییییییعم  ەَ  اویییییبغەی کُضزؼیییییزبوساس ئەَاوە 

ێیه کە ـیکطزوەَە ویه َ پفزیبن ثە َا یو وەثەؼزَُە، ثەڵکَُ زضَـم
 ە ؼییەضەربَ  ە پێفییەَە ٌەڵکییطاَن َ ٌەضچییەکییی رییط ثە زَای ئەَەزا 

س ئەَ میزییازە  ئەََرییط ، ٌەَڵییی وەظ کییه ثییا ؼییەڵمبوسوی ئەَ زضَـییمً
 ٌیر ـذ  ە گەڵ ظاوؽذ َ میزازی  ێکاڵیىەَەزا کای وبکبرەَەس

چییییُاضەم: ئەڵییییجەرە وییییبثێ ئەَ ڕاؼییییزیەؾ  ە ثیییییطثکەیه کە ذەثییییبری 
کُضزؼییزبوسا  ە زژی ؼییزەمی ثەعییػ َەکییَُ ؼەضربؼییەضیی ذەڵییك  ە 

پیبزەکەضی ؼیبؼیەری رَُویسَریهی ؼیزەمی وەرەَەییی  ە کُضزؼیزبوسا، 
 بڵییت َ پییبیە َ چُاضچێییُەی ؼییەضەکیی ثییعََرىەَەی ـاڕـیییێ اوە َ 
وییبڕەظایەریی ئەَ کییبرەی ذەڵییك ثییَُ، ٌەض ثییایەؾ ؼییەضجەم زاذییُاظی 

وییبَثطاَزا َرُذمەکییبوی رییطی ثییعَرىەَەی وییبڕەظایەری  ە چُاضچێییُەی 
جێییی ذایییبن کطزثییاَەس ئەَ ثییعََرىەَە گفییزیەی ذەڵکییی کُضزؼییزبن 
چەرطمییك ثیییَُ ثییا وەؾ َ ومیییبکطزوی ثیطَثییبَەڕی جییییبَاظ کە زَاریییط 
 رەوبوەد رب ئەوساظەی وبکاکیی گەَضە  ە وبَ پێکٍبرەکبویسا، زەرە ێىەَەس 
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 پێشەکیەکاوی وەرچەخاوی ٌەشتاکان لە عێراقذا              

 
وی ٌەـزبکبوی ؼیەزەی پێفیَُ  ە عێطا یسا، ثەٌەمیَُ مبویبیەم، ثە ؼباڵ

 زەیەی کبضەؼبد ئەـُثٍێس  
زا کە ثەعػ ثە کُزەربیەکی ؼیەضثبظیی وەضم  ٢٧٤٦ی رەمَُظی  ٢٥ ە

زەؼیییەاڵریبن کەَرەزەؼیییذ، َیؽیییزیبن ذاییییبن زََض ثییییطن  ە ٌەمیییبن 
زا، زَای  ٢٧٤١ی وییاڤەمجەضی ٢٦س ئەَان  ە ٢٧٤١چبضەوَُؼییی ؼییبڵی 

ی ـیییُثبد،  ەالیەن عجسا ؽیییالم ٦مبوییی   ە کازەریییب ذُمىیییبَیەکەی  ٧
عییبض ی ٌبَپەیمبویییبوەَە، کە وییُمىەضایەریی ثییبڵێکی رییطی وبؼیُوب یؽییزیی 
عەضەثیییی ثەٌێعریییط َذیییبَەن پییێیەی ؼیییەضثبظیی ئەکیییطز،  ێیییسضان َ  ە 
زەؼییەاڵد زََضذییطاوەَەس ثەعییػ َەکییَُ ثییبڵی ڕازیکییبڵی ثییعََرىەَەی 

کفییەی ثییبڵی وبؼیُوب یؽییزی وبؼییطیی  ە وەرەَەپەضؼییزی عەضەة پبـە
زَویبن عەضەثسا ثەٌەل ظاویی ثیا ٌیبرىەَە ؼیەض زەؼیەاڵدس  ە ئەوجیبمی 

 ە ثەضاوییجەض  ٢٧٤٥ـکؽییزی میؽییط  ە ـییەڕی ثەوبَثییبویی حییُظەیطاوی 
ئیؽطائیزسا، ثەعؽیەکبن  ە عێطا  َ ؼُضیب کەَرىە ٌەڵیطرىیی زضَـیمی 

زی عەضەثیی  ە زەؼیزی وەرەَەیی ڕازیکبل رب ثزیُاوه ئیباڵی وەرەَەپەضؼی
میؽط َ جەمبل عجسا ىبلط زەضثٍێیىهس جییە  ەَەؾ الَاظییی زەؼیەاڵد 
َ  ەظای کییطاَەی ؼیبؼیییی ؼییەضزەمی عجییسا طحمبن عییبض ی ؼییەض کی 
ئەَؼبی عێطا یبن ثا ئەَ مەثەؼزە  اظرەَەس ٌبَکبریؿ ثەعؽیەکبن  ە 

ی رەمییَُظزا رُاویییبن  ەژمییط زضَـییمی ڕازیکییب ی ویییمچە ٢٥کُزەرییبکەی 
یب یؽزیسا ـە بمی عێطا یؿ  ە ذفزە ثەضن ثەَەی کە  ە ؼیبیەی ؼاؼ

رێعەکییبوی َەکییَُ ثەضثەضەکییبوێ  ەگەڵ ئیمپطیییب یعم َ ذامییبڵی کطزوییی 
وەَد َ ڕمیییەی وبؼییەضمبیەزاضی ثییا ثىیبرىییبوی ؼاؼیییب یعمسا، ؼییاظی 
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ذەڵکییی عێییطا  ڕاکێفییه یییب ٌیییر وەثییێ ثییێ زەوییییبن ثییکەن َ ثیییبورەوە 
اوە َ ماضکطزوی ڕمکەَرىیی ییبوعەی ئیبظاضی حبڵەری چبَەڕَاویەَەس ئەَ

 ە گەڵ پبضری زیمُکطاری کُضزؼزبن َ ذامیبڵی کطزویی وەَد َ  ٢٧٥٢
ئیمعاکطزوییییی ٌبَپەیمییییبوی ؼییییزطاریجی  ە گەڵ یەکێزیییییی ؼییییاڤیەد َ 
زامەظضاویییییسوی ثەضە  ە گەڵ حیعثیییییی ـییییییُعیی عێیییییطا ، ثىبغەکیییییبوی 

 طزس  زەؼەاڵری ثەعؽیبن  ە حە زبکبوی ؼەزەی پێفَُزا، پزەَک
لییییسام حؽیییییه پێفییییمەضجەکبوی ئەَ زەیەی ثە ویییییمچە  ٢٧٥٧ؼییییبڵی 

کُزەریییبیەکی ذُمىیییبَی زەؼیییزپێکطزس  ە مییییهََی ویییُمی عێطا یییسا ئەَ 
کبضەؼییبرە ثە ) ەؼییبثربوەی ٌییاڵی ا رزییس( وبؼییطاَەس کییُضرەی زاؼییزبوی 
ئەَ ڕََزاَە ئەگێیی مەَە چییُوکە  ەَمییُە ـییەپا ی زََەمییی زەؼییەاڵری 

ثەعییػ زەؼییذ پییێ ئەکییبد َ مێییهََی   Totalitarianرارب یزبضیییبویی 
ذیییُمى مهی َ ؼیییەضکُد َزڵ ە یییی  ەَ َاڵرەزا پیییێ ئەوێیییزە  اویییبغێکی 

زضمهەی ئەثێیذس ٌەض  ٠٢٢١جیبَاظ  ەڕََی چاویەریەَە )وُع (  کە رب 
 ەم  اوییبغەزا، کُضزؼییزبوی عێییطا  ئەثییێ ثە رییب ییەی وەـییُومبکطزن َ 

 ەاڵچیاکطزن َ  ەزَثباڵ گطرىیی حیُکمی ـیمُ یی ثەعیػ َ ؼیبؼیەری 
ؼییییَُربوسوی ڕەؾ َ ؼییییپی پییییێکەَە،  ە ئبؼییییزێکی ؼەضربؼییییەضی َ 
 طاَاوییییسا، پیییییبزە زەکطمییییذ َ ؼییییەزان ٌەظاض  ُضثییییبویی گیییییبوی  ییییێ 

 ئەکەَمزەَەس 
زَای ؼە ەضی )اوُض ا ؽیبزاد( ثیا ئیؽیطائی  َ میاضکطزوی ڕمکەَرىیی  

ئبـزی  ەگەڵ ئیؽطائیزسا، پەیُەوسیی ٌەضزََ ثبڵەکەی ثەعػ  ە ؼُضیب 
ؼبڵ زَژمىیبیەری َ پیالویێی ی  ە یەکزیط، پێیی ویبیە  ٢٣عێطا ، زَای  َ

 اوییییبغێکی کییییُضری ئەَرییییاَە کە ظیییییبرط  ە ئبگطثەؼییییذ ئەچییییَُ رییییب 
ز ؼیییزبیەریس َەکیییَُ ٌەَڵێیییك ثیییا پیىەکطزویییی ڕییییعی ـیییە  َـییی ی 
ثیییعََرىەَەی وبؼیُوب یؽیییزی عەضەثیییی  ە زَای  ەد َپەد ثیییَُوی  ە 

مبوىییبمەی کبمییپ زم یییس ثییا ئبکییبمی پبـەکفییەی میؽییط َ ثەؼییزىی پەی
ئبـزی  ەگەڵ ئیؽطائیزسا، پەیُەوسیی عێطا  َ ؼُضیب گەضمیەکیی کزیُپ  
َ  ە وبکیییبَی ریییێکەَدس پیییبؾ چەویییس گەڕ  ە زاوُؼیییزبن َ ٌیییبرُچای 
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مەکییُکیی وێییُان ثەغییسا َ زیمەـییق، ٌەضزََ ثییبڵی ثەعؽییی عێطا ییی َ 
ؼیَُضی گەیفییزىە ڕمکەَرىێیك ثییا یەکیطرىیی ٌەضزََ َاڵدس زیییبض ثییَُ 
ٌەضزََ َاڵد مەضامیییی ریییبیجەری َ ٌەضَەٌیییب ؼیییەض کی ٌەضزََ الؾ 
ئەویێعەی ربیجەریی ذایبن ٌەثیَُ ؼیەثبضەد ثەم ؼیبؼیەد َ ٌەوییبَە 
وُمیەس )احمس حؽه ا جکط( ئەَکیبد، ؼیەضثبضی ٌێیعَ پیێیەی مەحکەمیی 
)لسام حؽیه(، ؼەض کی ََاڵد َ کەؼی یەکەمی حیعة َ ؼیەض کی 

مجزیػ  ییبزح ا ثیُضح( ثیَُس ثەاڵم ئەوجَُمەوی ؼەضکطزایەری ـیاڕؾ )
)ا جکییط( زەمێییك ثییَُ  ەالیەن ؼییەزامەَە ثییبڵی کطاثییَُ َ ذعمىطاثییَُە 
گاـەیەکی رەویەَە َ الی )حبمس ا ججُضي(ی ئەویسامی ؼیەضکطزایەریی 
حیعثەکەیبن زضکبویسثَُی کە )میه زیزیی زەؼیزی ؼیەزامم(، ا حیطا  میه 

 س ٠٠حطة ا ی حطة، لسام مط مه ٌىب، غؽبن ـطث ، ق 
یەکیطرىییی عێییطا  َ ؼییَُضیب َ ثەَجییاضەی کە پێکٍییبرجَُن کە )ا جکییط( 
ثکطمذ ثەؼەض کی  ەَاضە ربظە یەکیطرَُەکە، زَاییه ـبوؽی ئەَ ثَُ 
کە  ەَ )زیزییی(یە  ُرییبضی ثجێییذ ٌَەض  ە ڕمکەَرىەکەـییسا  ەؼییەض ئەَە 
ث اثیییَُوەَە کە )حیییب ( االؼیییس(ی ؼیییەض کی ثیییبڵی ثەعؽیییی ؼیییُضیب َ 

رە، پاؼیییییزی جێییییییطی ؼیییییەض کی  ەَاضە ؼیییییەض م کامیییییبضی ئەَ َال
 ربظەکەی ثەضکەَمذس 

ئەَ ڕمکەَریییىە ڕمیییك ڕیؽیییەکەی ؼیییەزامی ئەکیییطزەَە ثە ذیییُضی َ  ە 
گەمەی پەیهە َمیبضەکەی زەؼیەاڵرسا، میبضە ٌەضە زضمیهەکە  یَُری ئەزا 

 َ  ە پزەثەوسیی زەؼەاڵرسا چەوسیه  طؼەخ ئەکەَرەَە زَاَەس 
ەالیەوەی ئەَ ڕََزاَەَە، وییبمەَ   ێییطەزا ثچییمە وییبَ ـیییکبضیەکی ٌەم

گەضچی  ەڕََی ثبثەریەَە ئەَە ثَُ ثە ـیبٌاکبضی ئەَ ئبکبمیبوەی کە 
زەیەی ٌەـیییزبکبوی ئەَ ؼیییەضزەمەی وەذفیییبوس ثەَ ٌەمیییَُ ڕەٌەویییسە 
ؼیبؼی َ کامەاڵیەری َ ؼەضثبظییەَە کە ثا ذام پێمُایە رب ئێؽیزبؾ 
ثەـییێکی ظ ضی مێییهََی ٌییبَچەضذی ئەم َالرە  ە جییُغعی کییبض ێکی 

 جەمؽەضە جیبَاظەکبوی ئەَ ؼەضزەمەزا، گیطی ذُاضزََەس 
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ثەٌەضحیییبڵ )لیییسام( َەکیییَُ رێکیییسەضی گەمەکە ؼیییەضجەم پالوەکیییبوی 
ؼییەضەَژمطکطزەَە َ  ە ئەکزێکییی ؼیبؼیییی ٌبَچەـییىی ڕََزاَەکییبوی 
کاـییکی کطەمزیىییی ڕََؼیییبی ؼییەضزەمی ؼییزب یه  ە ؼیییەکبوی ٌەمییبن 

ؼییاڤیەریی  ەوییبَثطز، ؼییەزە، کە ٌەمییَُ ڕاثەضاوییی حیعثییی کاماویؽییزی 
ئەمیییؿ ثەـییی ٌەضە ظ ضی ٌییبَڕ  َؼییەضکطزە َ کبزضەکییبوی حیعثییی 
ثەعؽییی  ە ٌییاڵی )ا رزییس(زا کییاکطزەَە، ثییێ ئەَەی، جیییە  ە یەم زََ 
کەؼبیەریی زەؼزُپێُەوسی ذیای، ثیعاوه چیی پالوێیك  ە مێفیکی ئەَزا 
 گەاڵڵەثَُە َم ذُ یبیەکی ذُمىبَیی رط مێفکی ئەَی ذؽزارە گێىیڵس

مییسا )لییسام( ثییێ ئەَەی ثەیەم َـییەؾ ظمییبوی ثیییەڕ  َ ثبؼییی  ەَ 
ڕمکەَرییییىەکەی عێییییطا  َ ؼییییَُضیب ثکییییبد، زیمەوییییی ـییییبواگەضیەکەی 

پییزە گییاڕی َ ڕاییەیبوییس کە )مُئییبمەضەیەم(  ە زژی  ٢٦٢ثەئەوییساظەی 
حیییییعة َ زەَڵەد  ە زَاییییییه ؼییییبرەکبوی چىیىیییییسا کەـیییی  ثییییَُە َ 

ؼیییییەض ـیییییبواکە َ  زاَایکیییییطز کەچەویییییس کەغ  ە پبڵەَاوەکیییییبوی ثێیییییىە
َضزەکبضییەکیییبوی ئەَ پییییالوە ٌەڵمیییبڵهس ٌەض  ەویییبَ ٌاڵەکەـیییسا  ەویییبَ 
چەپڵەڕمعاوی ؼەزان کەؼیسا ث ییبضی  ەگاڕویبوی پییالوەکەی ڕاگەیبویس َ 
 ەَمیییییُە َ ثەث ییییییبضمکی ؼیییییەضپێی َ ؼیییییەضظاضەکی زەییییییبن کەغ  ە 
ئەوسامبوی ؼەضکطزایەری َ َەظیط َ کبزضی ثیباڵی حییعثەکەی ڕەَاوەی 

گبکبن کییطز کە ثەوبَثبویزطیىیییبن ثطیزییی ثییَُن  ە )عجییسا رب ق کُـییزبض
ا ؽیییبمطائ ، محمیییس محجیییُة، عیییسوبن ا حمیییساو ، محمیییس عیییبیؿ، غیییبوم 

س چەوس ڕ ژ زَارطیؿ زَاثەـیەکبوی ـیبواگەضیەکە ٢عجسا جزی  َس ربز*(
 ڕاگەیەوسضاس 

)احمیییس حؽیییه ا جکیییط(  ە ظمیییبوی ڕاگەیبویییسوەکبوی "زەَڵەریییی ویییُ "َە 
ەیبوس کە ثەٌای مزمبوەی رەَاَی ثە )لیسام حؽییه( َ ثەوبمەیەم ڕایی

                         
ئەَاوە کامەڵێك  ە کەؼبیەریی ؼەضکطزەی ثەعػ ثَُن کە ڕمیط ثَُن  ە  ٢

زام حؽیییییێىەَەس ئەَان  عة َ زەؼیییییەاڵد  ە الیەن ؼیییییًکیییییاوزط ڵکطزوی حیییییی
الیەوییییطی ئەَە ثیییَُن کە )احمیییس حؽیییه ا جکیییط( َەکیییَُ کەؼیییی یەکەمیییی 

 ؼەضکطزایەری حیعة َ حکَُمەد ثمێىێزەَەس
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چُوکە رەمەن َرُاوب  یعیکیەکبوی چیزط ڕمیەی پێ ویبزەن، ئەَ ث ییبضی 
ذبوەوفیییىیی زاَە َ زاَاـییی  ەٌەمییَُ " ٌبَڕمیییبوی " ؼییەضکطزایەریی 
حیییعة َ زەَڵەد َ گە ییی عێییطا  ئەَەیە کە مزمییبوەی رەَاَ ثجەذفییه 

 سام حؽیه(!!!! ثە ڕاثەضی مەظوی گە ەکەیبن )ل
ثییبوَُیەکی  ە  ٢٧٥١ـبیبوی ثبؼیە کە عجیسا رب ق ا ؽیبمطائ   ە ؼیبڵی 

الیەن لییییسام حؽییییێىەَە ثییییا زاربـییییطا َ ثە رییییامەری زەؼییییزێکەڵی  ە 
کُزەریییبکەی ویییبرم گیییعاضزا ذیییطایە ظیىیییساوەَە َ ٌییییر ئبگیییبزاضیەکی  ە 
کێفمەکێفیییەکبوی ئەمجیییبضەی ویییبَ ثەعؽییییەکبن وەثیییَُس ثەاڵم لیییسام 

وەَەی عجیسا رب ق ثە ظیىیسَمزی ئیزٍیبم ثەذفیی ٌەض ثیبڵێکی ئەیعاوی میب
وبَ ثەعؽیەکبن ئەثێ کە ذەییبڵی پیالویێ ییبن  ە زژی ئەَ  ەؼیەضزاثێ، 
 ە َەاڵم ثە زاذییُاظیەکی عزییی حؽییه ا مجیییس زا، کە َرییی رییب عجییسا رب ق 
ثمێىییییێ ؼییییەضی پیالویێیییی ی ٌەض ظیىییییسََە،   ەوییییبَ ٌییییاڵەکە َەکییییَُ 

زەؼیزی ثیا ؼیمێڵی ثیطز ََریی: اذیصٌب ؼەض کی عەؼبثەیەکی چەکیساض 
 مه ٌصا ا فُاضة، ثەَ مبوبیەی کە ثەڵێىی پیبَ ثێذ کە  ەوبَی ثجەم!!!

ٌەڵسضایەَە  ەؼەض  اوبغێکی ذُمىبَیی رطی عێیطا س ئەم   ێطەَە پەضزە
جێیییییاڕکێیە ثییییَُ ثە ؼییییەضەربی  اوییییبغێکی رییییط  ە ٌەَؼبضـییییکێىی 

َپیییییاڕ کە  زیکزیییییبراضیەرێکی رارب یزیییییبضی وەرەَەییییییی عەضەثیییییی پیییییبن
ؼەضربؼەضی عێطا ی کطز ثە رب یییبیەکی گەَضە ثیا جێجەجێکطزویی ئەَ 
ؼییییىبضیایەی میییه ویییبَم ویییبَە )زەیەی کبضەؼیییبد( کە ٌەمیییَُ کیییُن 
َکە ەثەضمکییییی ژیییییبوی ؼیبؼییییی، ئییییبثَُضی، کییییامەاڵیەری، ئەمىییییی َ 
کە زیییَُضیی َاڵریییی گیییطرەَە َ ڕ چیییَُ ثەویییبذی ٌەمیییَُ ریییبکێکی ئەم 

ؼییییزبن، ثەرییییبیجەری رییییط، ثییییَُ ثە چە ییییی َاڵرەزا َ  ەَوێُەـییییسا کُضز
  ُضؼبیی ئەَ رب یکطزوەَە ذُمىبَیەس  

میییییه ئەَکیییییبد ثەٌییییییای ئەویییییسامێزی  ە )ڕمکریییییطاَی ڕەوجییییییسەضاوی 
کُضزؼییزبن(زا ظیىییساوی ؼیبؼییی  ثییَُم َ زَارییط َ ثە ٌییای جێیطرىییی 
)لییسام حؽیییه(  ە پاؼییزی ؼییەض ککامبض َ ؼییەض کی ئەوجییَُمەوی 

ی گفیزیی ٌەضممیی َ وەرەَەییی َ ؼەضکطزایەریی ـیاڕؾ َ ئەمیىیساضی
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ؼیییەض کی گفیییذ ٌێیییعە چەکیییساضەکبن َسسسسس ریییبز، پیییبؾ ویییعیکەی ؼیییێ 
 ٌە زەیەم ثەیەکجبضی ئبظاز کطایهس 

رییب ئێؽییزب  ە ئەزەثییی ؼیبؼیییی کُضزیییسا کە ثبؼییی  اوییبغی ٌەـییزبکبوی 
ؼەزەی پێفیَُی عێیطا  َ ؼیەضزەمی زەؼیەاڵرساضەری حیعثیی ثەعیػ 

ریقی، کیبضزاوەَە،  ییه َ ریا ە ظاڵە َ ئەکطمذ ظیبرط ظمبن َ میزازی عیب
کەمزییط ـییبیەزییەکی َضزی ثییبثەریی ؼییەثبضەد ثەَ  اوییبغە، ثەٌەمییَُ 

 ربیجەرمەوسیەکبویەَە، ثەضچبَ زەکەَمذس
 بـیعم، ڕە زبض  بـی، وەرەَەپەضؼیذ، زیکزیبراض، ـیا یىیعم، عطَثیی،  

رکطیزی، ڕەگەظپەضؼذ َ سسس رس، ٌەوسمك  ەَ رێطمبوەن کە ثا وبؼیبوسوی 
ؼطَـییزی ؼیبؼییی َ  کییطی َ کییامەاڵیەریی ئەَ زیییبضزە َ ؼیؽییزمە 
ؼیبؼیییییە ثەکبضٌییییبرَُن کە  اوییییبغێکی ظ ض رییییبیجەریی مێییییهََی ئەم 
 َاڵرەی، ثەکُضزؼزبویفەَە، ذؽزە ژمط کبضییەضیی  َُڵی ذایەَەس 

مییییه پێمییییُایە ٌەضیەم  ەَ رێییییطم َ وبظوییییبَاوە، ئەرییییُاوه الیەوێییییك  ە 
ەؼیەاڵری ؼیەضزەمی ثەعیػ ویفیبن کبضاکزەضە ؼیبؼیی َ  کطیەکیبوی ز

ثییسەن، ثەاڵم ٌێفییزب زەؼییذ وییبذەوە ؼییەض ـُوبؼییی َضزی زیییبضزەی 
وییییییبَثطاَ َ ربیجەرمەوییییییسیە کاوکطیزەکییییییبوی کەـیییییی  وییییییبکەنس ئەَاوە 
ـیییکطزوەَەیەکی کاوکطیییذ )جییبمو( وییبزەن ثەزەؼییزەَە ؼییەثبضەد ثە 
زیبضزەی زەؼەاڵری ثەعؽی ٌەـیزبکبن کە ٌەڵییطی کیای ئاضگبوییك َ 

ێکیییطاَی ٌەمیییَُ ئەَ کیییبضاکزەضاوە ثێیییذس  ەثەض ئەَە   ە ڕََی  ێیٍەڵپ
رێطمیىا اجیەَە ثەکبضٌێىبوی )رارب یزبض یبن رارب یزبضیعم( ثە ََضزرط َ 
زضَؼززط ئەظاوم ثیا پێىبؼیەکطزوی ثەعیػس ئەم رێیطمە ٌەم ویفیبوسەضی 
جەٌَەضیزیییطیه کیییبضاکزەضی زەؼیییەاڵری ویییبَثطاَە َ ٌەم ٌەمیییَُ ئەَ 

 ەژمییط ؼییێجەضی رارب یزبضیعمییسا َ ثە پەیُەوییس ذەؼییڵەربوەی پێفییَُؾ 
ثەَەَە مبویییییبی َا یحییییییی ذاییییییبن پەییییییسا ئەکەنس زَاریییییط  ە ؼییییییب ی 
گێ اوەَەی ـبیەزیە ؼیبؼیەکەمسا،  ە جێی گُوجبَزا زممەَە ؼەض ئەم 

 ثبثەرەس  
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 لەزیىذاوی )ابو غریب(ەوە بەرەو ماڵەوە

 
 بەڕاستی ژیاى دەبێ وابێت!!

 ًیرۆدا( ریەکاًی پابلۆ)ًاوًیشاًی کتێبی یادەوە
 

ثەجاضمیییك  ە )اثیییُ غطییییت( زە میییبن ثەژییییبوی ویییبَ ظیىیییساوەَە گطرجیییَُ 
 ثیطمبن الی ئبظازثَُن َ مبَەی ظیىساوی َ ـزی  ەَچەـىە وەمبثَُس 

زا زەؼزییط کیطامس ئیێمە  ٢٧٥٥مه  ە ٌێطـە گەَضەکەی ثەٌبضی ؼبڵی 
ان ئەویییسامی )ڕمکریییطاَی ڕەوجیییسەضاوی کُضزؼیییزبن( ثیییَُیهس ڕەوجیییسەض

  یىیىی کُضزؼزبن ثَُس  –ثبڵێکی جیبَەثَُی کامەڵەی مبضکؽی 
ؼیبڵ ثیَُ َ ثەَەؾ ثیبؾ ثیَُ کە ؼیەڵذ ثیَُم َ وە  ٢٠مه ؼیعاکەم 

ٌبَؼیییەض َ وە زەظگییییطان َ کێفیییە َ ئەضکیییێکم  ەَ ڕََاوەَە ٌەثیییَُس 
مبڵی ثبَکیفم گُظەضاویبن ثیبؾ ثیَُ َ رەوٍیب کێفیەیبن ثیَُوی میه  ە 

 ؼباڵن ثَُس  ٠٢ظیىساویکطام رەمەوم  ٢٧٥٥ظیىساوسا ثَُس کە ؼبڵی 
، چەوس ڕ ژمك ثَُ زەوییای ئەَە ٌەثیَُ کە لیسام حؽییه ٢٧٥٧ئبثی 

ثەٌییای ثییَُوی ثەکەؼییی یەکەم  ە عێطا ییسا  ێجییَُضزن ثییا ظیىییساویبوی 
ؼیبؼیییییی عێییییطا  زەضئەکییییبدس ئەَ ڕ ژەی کە  ە ثڵىییییسگای گفییییزیی 

َە کە ٌەمییَُ  ە ظیىییساوەَە  ەالیەن ثەڕمییُەثەضایەریەَە ئبگییبزاض کییطایىە
ٌاڵی کاثَُوەَەکبوی ظیىساوی ؼعا ربیجەرەکبن ) ؽم االحکیبم ا ربلیخ( 
کیییاثجیىەَە ثە مەثەؼیییزی ڕاگەیبویییسوی ث ییییبضی )مجزیییػ  ییییبزح ا ثیییُضح( 
ؼییییییەثبضەد ثە ئبظازکطزومییییییبن، کامەڵێییییییك ٌییییییبَڕ  زاویفییییییزجَُیه 
َؼەضگەضمی  ؽە ثیَُیه کە ثیبویەَاظەکە رەَاَ ثیَُ َ ظاویمیبن ئیبظاز 
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، یەکێییك  ەَ ٌبَڕمیییبوە َرییی: رییَُ ـییەضەف ئێؽییزب َەذزییی ئەکییطمیه
 ئەَەیە!!!!

ٌەض ئەَ ڕ ژە زە ی ث یبضەکە  ە میسیبکبوی ڕژممەَە ڕاگەیەویسضاثَُ َ 
یەکؽەض کەغ َ کیبضی مىییؿ ذاییبن پێىەگیطاثیَُ کەَرجیَُوە ڕ  ثیا 
ثەض زەضَاظەی ظیىییییییساوەکە رییییییب  ە گەڵ ذایبوییییییسا ثمییییییبوجەوەَەس ثەاڵم 

ظیىسان زََ ڕ ژی رطیؿ ثەثیبوَُی )کزبثىب َکزیبثکم( ثەڕمُەثەضایەریی 
 ە گەڵ َەظاضەد  ە ثەغسا ئێمەیبن ٌێفزەَە َ کەؼُکبضیفیم ئەَ زََ 
ڕ ژە ثەَ ئُمێیییسەی ئێؽیییزب ویییب ریییاظمکی ریییط ثەضئەزضمییییه ٌەض  ەویییبَ 

گیییطایه مبڵمییبن  ەگەڕەکییی  ٢٧٥٥ؼییەیبضەکبوسا مییبثَُوەَەس کە ؼییبڵی 
ؾ ئەَە ثە میبَەیەم، میبڵی ثیبَکم )ئبظازی(ی کەضکَُم ثَُ، ثەاڵم پیب

گُمعاثَُیبوەَە ثا گەڕەکی )ئیمبم  بؼم( َ ثیبؾ ثیَُ ئەَان ٌیبرجَُن 
ثەزَامییسا ئەگیىییب مییبڵی ذامییبوم پێىەئەظاویییس ئەَ ڕ ژەی کە ئییبظازکطایه 
ژمێطیبضمك  ە پێفسا ثەجبوزیبیەکەَە ذیای کیطز ثەژََضزا کە پێئەچیَُ 

بض پە ەمیییبن ثیییَُ ثییی  یه  ە ثەغیییساَە وبضزثێزییییبنس ئیییێمە  ەثەض کەؼیییُک
 ٣٢کەچی َرییبن ثەویسمك  ە ث ییبضەکە ئەَەیە کە ٌەض ظیىیساویەم ثی ی 

زیىیییییبضی عێطا ییییییی پیییییێ ثیییییسضمذ َ کیییییبثطای ژمێطییییییبض کە ئەیعاویییییی 
کەؼییُکبضمبن  ە زەضەَەن ذێییطا  یؽییزی وبَەکییبوی ذُمىییسەَە َ  ەگەڵ 

 َەضگطرىی پبضەکەزا ئیمعایەکیفی پێ ئەکطزیهس 
طرىەَە ئبظازثَُومییبن کەَرە ئێییُاضەی ٌەمییبن ثە ٌییای ئەَ پییبضە َەضگیی

ڕ ژ َ  ەثەضزەم زەضَاظە گەَضەکەی ظیىییساوی ـییَُمی ئەثییَُ غطمییت 
ثەکەؼُکبضمبن ـبزثَُیىەَە َ ثەوبَ ثەغسازا ثەالی ؼیبحەی رحطییطزا 
ثەضەَ کەضکَُم کەَریىە ڕ س زضەویبوێکی ـیەَ گەیفیزیىە ویبَ میبڵ َ 

ؼیییزجَُن َچیییبَەڕَاوی ٌەمیییَُ ئەَاوەی کە وەٌیییبرجَُن ٌێفیییزب وەوَُ
 زیزىی مىیبن ئەکطزس 

 .ئەَ ـیییەَە ثەظەحیییمەد َ ئەَییییؿ ؼیییەضَثەوسی ثەییییبویەکەی ذەَریییم
مبویی  ظیىییسان، یەکەمجییبض ثییَُ ثە ئییبظازی َ  ١ؼییبڵ َ  ٠زَای مییبَەی 

زََض  ە ظضمەی ثەیبوییییبوی زەضگیییب کیییطزوەَە ثە وەڕەی َەضزیبوەکیییبوی 
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-١بَمس ٌەمیَُی ئەثُغطمجەَە ثا ؼەضژمێطی ثەیبویبن، ذەَ ثچێیزە چی
ؼیییەعبرێك وەثیییَُ ذەَرجیییَُم  ە زەوییییی زایکیییم َ مىبڵەکیییبوی کیییبکم  ٢

ثەئبگبٌبرم َ ذُاذُام ثَُ یەکێیك ذەثەضی ثجێیزەَە َ مىییؿ  ەگەڵییسا 
 ە ذەَ ٌەؼییزمس یەکێییك  ەَ ذییَُاوەی ئێؽییزبؾ زە ییم پێییُە گطرییَُە 
کەمییرەَیەس ٌەمیفییە  ؽییەی یەکێییك  ە پبڵەَاوەکییبوی ڕ مییبوی )ـییط  

جسا طحمه مىیقم  ە ثیطە کە ثەٌبَڕ  ٌەمیفیە ذەَاڵیَُە ا مزُؼً(ی ع
ؼبڵە، چیُوکە ویُەییذ ثەذەَ  ٠٢چ  ؼبڵیەکەی ئەڵێ را رەمەوذ رەوٍب 

ثطز رەؼییەض! ڕاؼییزی مىیییؿ ٌەمییبن  ە ؽییە ەم  ەؼییەض ژیییبن ٌەیە َ 
پێمُایە ذەَ ثە ژیبن ئەژمبضوبکطمذ َ رەوٍب ئەَکبرە ژیبن مبویبی ٌەیە 

 کە ثێساضیذ! 
ظ ض پەضد ثییَُ َ ٌەض چییطکەیەم ثەالیەکییسا ئەیجییطزمس  ثیییط َ ذەیییب م

زەیییبن پطؼیییبض پییێکەَە َضََژمیییبن ثییا مێفییکم ئەٌێىییبس چییان ژیییبوی 
رییبظەی زَای ظیىییسان زەؼییزپێجکەمەَە  ئێؽییزب ئەثییی چییی  ەظیىییسان َ 
 بَـەکەمبن ثیُظەضمذ  ئەثێ ٌەؼزی ئەَ زاییك َ ثبَکیبوە چیان ثیێ 

ثُایە ئەَاویؿ ئێؽزب پێیبن ـبز کە ڕ ڵەکبویبن ئیحسام کطان َ گەض َاوە
ئەثیییَُوەَە  چیییان ریییێ ٌەڵئەچییییىەَە ثەکیییبض َ چیییبالکیی ؼیبؼییییمبن  
عێطا  ثەضەَ کُ  ئەڕَا  چان ئەڵقەی ؼەضەکی ئەَ گیاڕاوە  کیطی َ 
ؼیبؼییییە  یییَُڵە ثیییس ظیىەَە کە  ە ئبکیییبمی ریییب یکطزوەَەی ظیىیییساوەَە 

 ثەؼەضمبوسا ٌبدس 
َ زەَضەیەکییی چیی  َپیی ی ڕاؼییزیەکەی مییبَەی ظیىییسان ثییا ئییێمە َەکییُ

عە بئیسی َ ئبیسیا اجی َاثَُ ثە ربیجەری مفزُم ەکبوی وێیُان ثەضەی 
ئەَکیییییبرە ثە ریییییبیجەری  چەپ َ ڕاؼییییزی ظیىیییییساویە کُضزەکیییییبن، کە

 یىیىییی ٌبَکییبد  ەگەڵ ئییێمە  ەَ  -ؼییەضکطزایەری کییامەڵەی مبضکؽییی
ثیییَُن َ ٌەض  ەگەڵ ئیییێمەؾ ئیییبظازکطانس زََؼیییبڵ َ چەویییس مییییبویی 

ە ثیییییَُوی ئەَ ژییییییىیەیەَە، ثیییییا میییییه َەکیییییَُ  اویییییبغی ظیىیییییسان، ث
پیبچَُوەَەیەکی َضز ثَُ ثە ٌەمَُ مە بٌیمەکبوی  کط َ ؼیبؼیەد َ 
ثەٌییب ڕمکرطاَەییەکییبوی  ەمەَپێفییم، ثەرییبیجەری  ەَ  اوییبغەزا کە ئییێمە 
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 ەَ  ثَُیه، چیُوکە ظ ضریطیه َ چ ریطیه مزمالوێیی  کیطی َ ؼیبؼیی 
ازاثَُس کێفیەیەکی ظیىیسان ئەَە  ە وبَ ثەضەی چەپی کُضزؼزبوی  ە ئبض

ثییَُ کە ئییێمە ٌیییر ؼییەضچبَە َ کزێییت َ مبرطیبڵێکمییبن  ە ثەضزەؼییزسا 
وەثییَُ کە کامەکمییبن ثکییب  ەَ َەضچەضذییبوە ظ ضەی کە  ە ثُاضەکییبوی 
ٌەم  کییییط َ ٌەم ٌەڵُمؽییییذ َالیەوییطیییییی ؼیبؼیییییەَە پیبیییییسا رێییییپەڕ 

 ئەثَُیهس ثایە ظ ض ٌەڵپەی زََ ـزم ثَُس
ط ؼییەیەکی ذێییطازا ئەَ مەؼیە ە  کییطی َ ریاضیییبوەی چیان  ە پ یەکەم:

مبضکؽیعم کە ثىەمبی ذاؼبغکطزوەَەی ئێمە ثیَُ  ە ظیىساویسا ٌەظم َ 
 ئیؽزیحبة ثکەم َ ثەَضزی ثەم زەضکەی ئێؽزبَە ثچمەَە ؼەضیبنس

ڕََی  ڕەَری ؼیبؼیی زاٌبرَُمیبن ؼیەض ثەکُمیُە ئەویێ َ  ە زََەم:
چیان ثەضجەؼیزە ئەثێیزەَە َ  ڕمکرطاَەییەَە  ە کُمسا زەگیطؼێزەَە َ

 چان مىیؿ رێٍەڵچمەَە  
 ە ثەیىیییی ٌیییبرىی یەم  ە زَای یەکیییی َەجیییجەی مییییُاوی ظ ضزا، یەکەم 
 طؼەرم ثیىی  ە گەڵ ٌبَڕمیەکمسا، کە پێمیُاثێ "رُ ییق ذُضـییس" ثیَُ، 
َەکَُ چبَؼیبغم چیَُیىە زەضەَە ثیا ـیە بمی ثەوبَثیبویی جمٍیُضیی 

ەڕان ثەزَای کزێجریبوە َ کزێجیساس کەضکَُم کە ؼەوزەضمکیؿ ثَُ ثیا گ
ث ی ظ ضی ئەَ پەوجب زیىبضەی  ە کبری ئبظازکطزومبویسا َەضمیبن گیطد، 
زام ثە کزێجی مبضکؽیی  ە کزێجریبوەی ئبؼیای ئەَکیبد کە کیبم جەثیبض 

 ذبَەوی ثَُس 
ثا ثەیبویەکەی جەژن ثیَُ، مىییؿ ثەَ کزێجیبوەَە ذیامکطزەَە ثەمبڵیساس 

زەؼیییزیبن چعاثیییَُ ثەمەؼیییە ەی  ٢٧٤١ذێعاوەکەمیییبن، کە ٌەم ؼیییبڵی 
ؼیبؼیییەرسا َ ثیییبَکم  ە کامپبوییییبی وەَریییی کەضکیییَُم زەضکطاثیییَُ، َ 

کە ٌەمیییَُ ثەذێعاویییی ڕ یفیییزیىە زەضەَە َ ثە  ٢٧٥٢ٌەمییییؿ ؼیییبڵی 
ئیقالؼییی َ ڕەجییبڵی گەڕاثییَُیىەَە، رییبظە ثەرییبظە ذەضیییك ثییَُ پییبؾ 
ظیىییساوی ثییَُوی مییه َ  فییبضی ئەمییه ذایییبن ئەگییطرەَە ثەَ ئُمیییسەی 

کی ثێ ئیێؿ َ ثیێ کێفیە ثىێیىە ؼەضؼیەضیهس ئەَان الییبن َاثیَُ ؼەضم
کە ئیزییییط مىیییییؿ رەمییییێ ذییییُاضزََ ثییییَُمە َ ٌەڵُمؽییییزە رَُوییییس َ 
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ئبگطیىەکییبوی ؼییەضزەمی وییبَ ظیىییساوی مىیییبن ثە کە ُکُڵێییك ئەظاوییی َ 
ئُمێسی ظ ضیبن  ەؼەض ئەَە ٌەڵچىیجَُ کە ئیزیط مىییؿ ثچیمەَە ؼیەض 

ائبمیبزەکطزن ثییا ظاوکیاس مىیییؿ ڕەَاڵیی واضمیبڵی ژیییبن َ ذُمىیسن َ ذ
ویییبظم َاثییَُ ثییا ڕەچییبَکطزوی َەظعییی ئەَان َ ثەزەضغ َەضگییطره  ە 
گطرىیییی جیییبضی پێفیییَُمبن ئیییبضام ریییط َ ثەحەَؼیییەڵەرط ٌەڵؽیییُڕمم، 
ثەرییبیجەری زایکییم  ەَمییبَەی ظیىساویەمییسا ئییبظاضی ظ ضی چەـییزجَُ ثە 
ثیییاوەی میییىەَە کە ئەمُیؽیییذ ثباڵوؽیییێکی َضزی وێیییُان مەؼیییئُ یەرە 

ؼیییەکەی ذییام  ەگەڵ ئیززیعامێکییی ئەذال ییی َ ذێییعاویؿ ثەضاوییجەض ؼیب
ثەَان ثەض ەضاض ثییکەمس ثەاڵم زیییبضثَُ کە زیکزییبراضیەد َ زاپڵاؼیییه َ 
ؼەضکُد َ چبَزمطی  ەچبَ جبضاویسا ظ ض ذطاپزیط ثجیُ، ثەریبیجەریؿ  ە 
کەضکَُکییسا  ە ٌەمییَُ کییُچە َ ـییُمىێکسا زەظگبکییبوی ثەعییػ زەیییبن 

اویسثَُ َ ئیێمەی ریبظە ئیبظازکطاَی ظیىیساویؿ چبَیبن ثیا چیبَزمطی ڕَ
 ثبـزطیه مبرطیبڵی رب یکطزوەَەی ئەَ ؼیرُڕی َ چبَزمطیە ثَُیهس 

عییبز ی ثییطام وییعیکەی ـییەؾ ؼییبڵ  ە مییه گەَضەرطثییَُس ئەَ  ە ؼییبڵی 
ەَە کەَرە وییبَ زَویییبی ؼیبؼییەد َ ؼییەضەرب ثییا چەوییس مبویێییك ٢٧٤٦

کەضی" َپبـییبن  ەگەڵ جەال یەکبوییسا چەکییی ٌەڵیییطد الی "عە ییی عەؼیی
زا ٌییییبرەَە رەؼییییزیم  ٢٧٥٣ثییییَُ ثە پێفییییمەضگە َ  ە ئبـییییجەربڵەکەی 

ثَُەَەس ئەَ ثطایەم، َەکیَُ ڕەوییساوەَەیەم ثەضاویجەض ریب می ؼیبؼییی 
زەؼیییەاڵرساضی ویییبَ پیییبضری َ ریییب یکطزوەَەی ـکؽیییزرُاضزََی ئەَان، 
ث یییبضی زاثییَُ کە جییبضمکی رییط وەم ٌەض ذییای ثەڵکییَُ ڕمیییە وەزاد 

ی ٌەَیط پێی ثفیێذ، ریَُذىی ؼیبؼیەد ثکەَمیذ َ ثە ئەَەیؿ ثەذُم
ؼییییییبظَئبَاظی کییییییُضزایەری ٌەڵپەڕمییییییذس کییییییبری ذییییییای کە مییییییه ثە 
رێٍەڵچییَُوەَەم َ پبـییبن گییطرىم ڕیؽییەکەی ئەَم کییطزەَە ثەذییُضی، 
ظ ض ؼەضظەوفییذ َ گزەیییی کییطز َ ئێؽییزب  ە ظیىییسان ئییبظازکطاَم ٌەض 

َن َ ثەزەَض َ ذُ میییسا زمیییذ ریییب جیییبضمکی ریییط گییی   ە ذەضمیییبوی ذە
وییەضاویەکبن َ ئبَارەکبوی ثەضوەزەمس ئەَ ؼەضثبضی وە طەری ظ ضی  ە 
ثەعػ، ثەاڵم ظَذبَمکی ظ ضیفی چەـزجَُ ثەزەؼیذ پیبضریەَە، ثیایە 
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ڕََی کطزثَُە ژیبن َ گُظەضان َ میبڵ َ حیبڵی ذیایس عیبزل  ە  قیی 
کامپبویبی مبوؽیمبوی ئەڵمیبوی  ە کەضکیَُم ثە  اضمیبن زامەظضاثیَُ َ 

بؾ َ جێییط ثَُ َ ظ ضیؿ ذای  ە مەؼبئیزی ؼیبؼیی َ گُظەضاوی ث
گێچەڵییی ڕژیییم ئەپبضاؼییذ، ثەاڵم کییُڕمکی ظ ض ثە ٌەڵُمؽییزیؿ ثییَُ  ە 

 ڕََی ڕژممساس
ثەیبویی ڕ ژی جەژن مبڵەَە جمەی ئەٌبد  ە ثطا َ ذاـك َ ثیطاظا َ 
ٌەمییَُ  ە ـییەَ  َ ظەَ ییی ئییبظازثَُوی مىییسا ؼییەضحبڵ ثییَُن، مىیییؿ 

َەضی ؼیییقطەکە الی  زَمىیییێم ٌێىیییب َ  ە زيچیییَُم ٌەمیییَُ کزێجەکیییبوی 
ذیییامەَە کەَریییمە چیییبَ پیبذفیییبوسویبنس عیییبزل پییییبَمکی ذُمىیییسەَاض َ 
ذییبَەوی ـییبضەظاییەکی ثییبؾ ثییَُ  ە مەؼییە ەی  کییط َ مبضکؽیییەرسا َ 
جییبضمکیؿ  ەؼییەض ذُمىییسوەَە َ رەضَیجییی مبضکؽیییەد  ە زەضەَە  ە 

ئەَ ئەوییسامی  الیەن پییبضریەَە  ێپطؼیییىەَەی  ەگەڵییسا کطاثییَُس ئەَکییبرە
 یهوەی وبَچەی ٌێعی ڕظگبضیی پبضری ثَُ کە  ە زەضەَە جیُاثی ویبضز 
کزێجی )اؼػ ا قزؽقخ ا مبضکؽیخ(ی ئەڤبوبؼیقی ثا ثکی م َ ثیای ڕەَان 
ثیییکەم کە  ە ثییییطمە کزێیییجەکە  ەالیەن "ععییییع ؼیییجبٌی"ەَە ثیییا عەضەثیییی 
َەضگێ زضاثییَُس گەض وییبَی کزێییجەکەی ثەوَُؼییطاَی ثییا مییه وەوییبضزایە 

وەم ئەریُاوی ئەَ کزێیجە ثیس ظمەَە، چیُوکە ٌێفیزب  ٢٧٥٠َ کبرە َارە ئە
زەضکیییم ؼیییەثبضەد ثە زَوییییبی  کیییط َ ڕ ـیییىجیطی ثەَ ئەویییساظەیە پیییێ 
وەگەیفیییزجَُس زَاریییط ثیؽیییزمبوەَە کە عیییبزل  ەؼیییەض ئەَ کزێیییجەی ثیییام 

 وبضزثَُ  ە الیەن پبضریەَە ظیىساوی کطاثَُس
زومییبن یەکەمجییبض ثییَُ ئێییُاضەی پیییؿ یەکەمیییه جەژوییی زَای ئبظازکط 

پبؾ ظیىسان گُمم  ە ڕازیای ئە جبویب ئەگیطد ثەعەضەثیی کە  ە ظیىساویسا 
ثجیییَُ ثەؼیییەضچبَەی رب یییبوەی ئبگبزاضیمیییبن  ە ئیییبڵُگاڕە ؼیبؼیییی َ 
 کطیەکبوی زَوییبس عیبزل  ە ڕ ژی گیُ  گطرىیی میه  ە ڕازییاکە پێیُەی 

کبوی زیبض ثَُ کە وبڕەحەرە ثەَەی مه َا ثەـەَ ەَە گُمجیؽزی ثبؼیە
ئەثَُم َ ٌەمیفە چبَزمطیی ئەکطزم رب ئەَ ویفیبوبوەم رییب ثیس ظمزەَە 
کە ثەڵیە ثه ثیا زََضکەَریىەَە  ە ؼیبؼیەد َ چیباڵکیی ؼیبؼییس ئەَ 



 51 

ڕ ژەیییبن رەویییب پیفییێکی ذییُاضزەَە َ ثێییسەو  ثییَُ، ثەالم ئەمجبضەیییبن 
ذیییای وەگیییطد َ زََ یییاڵی ثیییَُ ثەثیییبغ َ زەمە یییبڵێیەکی رَُویییسمبن 

ن  ە ٌەمَُییییبن رێکچییَُس عیییبزل ئەیییَُد ریییا زََ ثەجاضمییك کە جەژ
ڕ ژە ئبظازکطاَیییذ َ یەم زَویییب ئەضم َ مەؼییئُ یەرذ  ە ئەؼییزایە َ 
 ثا ثیط  ە زاٌبرَُی ذاد وبکەیزەَە رب ئێمەؾ زََض ڕاگطی  ە ثەاڵ  
ثەٌەضحبڵێك ثَُ ئبضامم کطزەَە َ ثام ڕََوکطزوەَە کە ذُمىیسوەَەی 

کیی ؼیبؼی وییە، ثەاڵم ئەَ ظ ض کزێت ثەمبوبی رێ ٌەڵچَُوەَەی چبال
 ەَە ـییبضەظارط ثییَُ کە زڵییی ثە ثەڵییێه َ ڕََوکطزوەَەکییبوی مییه ئییبَ 

 ثرُارەَەس 
کەضکییییَُم  ە ڕََی ئەمىیییییەَە ثییییا حکییییَُمەری ثەعییییػ ثییییبیەذێکی 
ؼیییزطاریجیی ٌەثیییَُس ئەمُیؽیییذ ظ ض زضەوییی  ثیییکەَمەَە ثەض ڕازاضی 

ەمىیی کەضامە چبَزمطیی زەظگیبی ئەمیه ثە ریبیجەریؿ ثەڕمیُەثەضایەری ئ
مەرط  ە مبڵمبوەَە زََض ثَُس ثەضوبمەم زاوب کە ؼبڵێك ثیا  ٣٢٢ٌەمَُ 

رەَاَکطزوییی ذُمىییسوی ـەـییەمی ئبمییبزەیی رەضذییبن ثییکەم َ ؼییەضوج 
 ەؼەض ذام الثسەم َ پبـبن  ە ظاوکایەم َەضثیییطمم ریب ٌییر وەثیێ  ە 

 کەضکَُم زََضثکەَمەَەس 
ظیىییسان، "ئیؽییمبعی   مییبن  ەگەڵ ٌبَڕمیییبوی ٦٢ – ٥٧ؼییبڵی ذُمىییسوی 

 ظیع"زا  ە ئبمبزەیی ئیمبم  بؼم زەؼزپێکطزس  مە عً جەثبضی" َ "ذب یس حً
ؼییبڵی  ەَەَپێفییسا گییاڕاوی  ٣ثییبضَز ذی کارییبیی حە زبکییبن  ە چییبَ 

ظ ضی ثەؼییەضزاٌبرجَُس ڕََکطزوییی رییُمهی گەوییج َ ذُمىییسەَاض ثەضەَ 
ضی ثەـساضی  ە کبیەی ؼیبؼی َ ڕََکطزن ثەضەَ مبضکؽیەد، ؼەضثب

پەضەؼییییەوسوی ئبؼییییزی زاپڵاؼیییییه َ ؼییییەضکُد، ظیییییبزی کطزثییییَُ َ 
جیبَاظرط ثَُ  ە چبَ  اوبغی زَای ئبـیجەربڵ کە ئیێمە ریبییسا چیبالکیی 
ؼیبؼیمبن ئەوجبمئەزاس ئیمەؾ ثەٌیای ظیىیساوەَە ثجیُیه ثە ؼییمجُل َ 
چەوسە الی ڕژمم چیبضەگطان ثیَُیه ٌێىیسە  ەویبَ ذەڵکیسا ذاـەَیؽیذ 

ەؼبوی زژ ثە ڕژمم َ ئەَاوەی ٌەَای ؼیبؼەد َ ثجُیه َ ثەربیجەری ک
ثە ربیجەری چەپ ەَی  ە کە ەییساثَُن، چیبَەڕَاویەکی ظ ضییبن  ە ئیێمە 
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 –ٌەثَُس ٌێفزبؾ ثەٌیج چەـىێك جیبیی ئێمە َ کیامەڵەی مبضکؽیی 
 یىیىی َ یەکێزی وەثجُ ثە ثبغ َ مەؼە ەی وبَ ٌیر رُمهمکی کامەڵییب، 

ربیجەد َ کیبزضی کیامەڵە ثەَەییبن مەگەض ربکُرەضایەکی ؼیبؼیی ظ ض 
ثعاوییبیەس ثەاڵم کییامەڵەی ڕەوجیسەضان َ یەکێزییی وقیُظی ثباڵیییبن ٌەثییَُ 
 ەوبَ ذەڵکسا َثە پیێچەَاوەی ئیبضەظََی ئیێمەَە، ٌێفیزب ظ ضی میبثَُ 

 ری ئەَان ثىبؼێذس  کە ذەڵك مبٌیەد َ چییً
ظ ضی پیییێ وەچیییَُ زائییییطەی ئەمیییه گەڕییییبن  یییێم ئیییباڵن َ ڕ ژمکیییی 

 ە کبرێکیسا زڵیم ثەَە ذاـیجَُ کە پیێ ئەچیێ  ٢٧٥٧وی ؼیبڵی کاربییەکب
ڕظگبض ثَُثم  ە گێچەڵیبن  ە زەضگبی مبڵەَەیبن زاس مقەَەظمکی ئەمىیی 
عەضەة ثییَُ ثەوییبَی )مُ ییق( کە  ە گەڵ کچێکییی کییُضزی گەڕەکەکەزا 
ظەَاجی کطزثَُ َزَارط  ە ڕاپەڕیىیسا مُ یق  ە الیەن ذەڵیکەَە کیُژضاس 

وی رب زائیطە ثێیذ  ەگەڵمسا  مىیؿ َریم: ذیام پبؾ ؼاڵَمك َری: ئەرُا
ئەگییاڕم َ زمییم، ئیزییط ثە ؼییەیبضەكەی ذییای ثطزمییی ثییا  قییی ئەمىییی 
کەضامە َ  ەَ  حەَاڵەی زەؼزی ئە ؽەضمکی ئبؼبیفی کیطزم ثەویبَی 
)عجسا  ظا ( کە ثەڕمُەثەضی ئەم  قەی ئەمیه ثیَُس ئەَییؿ ثە زەویێکیی 

ض کەغ پطؼییبضی مىیی ثەضظ ڕََی کطزە پطؼیەکە َ ٌبَاضی کطز: ٌە
کییییطز ثڵیییییێه ظ ض ؼیییییەض ب ە َ  ێکیییییاڵیىەَەیەکی ظ ض گطوییییییی ٌەیە َ 
ذەضیکیییی ئەَەیەس ثەریییب یکطزوەَەی  ەَەَپێفیییم ظاوییییم کەئەَە ـیییەڕی 
ؼیییبیکا اجیە ثیییا ئەَەی ثمفیییڵەژمىێذس پبـیییبن  ەگەڵ ذاییییسا ثیییطزمیە 
ژََضمیییکەَە َ زەضگیییبی زاذؽیییذ َ زەؼیییزی کیییطز ثە  ؽیییەس ؼیییەضەرب 

ز چیی ئەکەییذ  َریم: ؼیەض بڵی ذُمىیسوم  ە  یاڵن پطؼیبضی ئەَەی کیط
 ُربثربوە َ ثەضوبمەم ئەَەیە زَاریط ثچیمە ظاوکیا َ ثەَجیاضەس ثەزَای 
ئەَەزا یەکؽیییەض  ە چەکیییمەجەکەی ثەضزەؼیییزی َمىەیەکیییی زەضٌێىیییب َ 

 ویفبوی زام َرێ: ئەمە ئەوبؼی 
 َرم: ثەڵێس  

 یەکؽەض ٌەڵچَُ َ َری: یبوی پەیُەوسیذ  ەگەڵیسا ٌەیە  
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َەاڵمییم زایەَە: پەیُەوییسیی چییی  ئەَ پیییبَە  ە ظیىییساوی ئەثییُ غطمییت  
 ثَُە َ مىیؿ  ەَ  ظیىساوی ثَُمەس

 وبَی چیە 
 عزی ثچکالس

مییه ئەمعاوییی کە ئەَ  ەَە ثە ئبگییبیە کە ئییێمە ٌەضزََکمییبن  ە ئەثییَُ 
غطمییییت ظیىییییسان ثییییَُیىە َ ثە یەم ث یییییبضیؿ ئییییبظاز کییییطاَیه، ثییییایە 

 ٌبـبکطزوم ثە ثبؾ وەظاویس 
 ی ثچکییال" ثییَُ کە  ێپطؼییطاَی ٌەضممییی  ەٌەضحییبڵ َمییىەکە ٌییی "عییًث

زََی یەکێزیی ثیَُ َ ٌەض ثەڕاؼیزیؿ ؼیەضثبضی ئەَەی زََضاَزََض 
ئەمىبؼییی، ثەاڵم ٌییبَڕمم وەثییَُ، گەضچییی ئەمعاوییی  ە کییبزضە کاوەکییبوی 

 کامەڵەیە َ  ە ظیىساویؿ ئەَ  ە  بَـێکی رط ثَُس 
 ی ثچکال جبمیبوەیەکی پیبوُپاڕی  َمىەکە  ە ژمط زاضمکسا گیطاثَُ َ عً
  ەؼەض َ چەم َ رب می پێُەثَُس 

پبـبن ڕََی رێکطزم َری: وبرُاوی جیُاثی ثیا ثىێطییذ ثێیزەَە َ ذیای 
 رەؼزیم ثکبرەَە 

مىیؿ َرم: یەکەم ٌبَڕمم ویە َ رەوبوەد ٌبَرەمەویفم ویە، زََەمییؿ 
 مییه ٌەض وییبظاوم م کییبضەیە َ  ە کییُمیە َجیییە  ەَەؾ  ەَ ڕ ژەَەی  ە
ظیىیییییسان ئیییییبظازکطاَم زََضم  ە جەَی ؼیبؼیییییەد َ ث یبضمیییییساَە کە 

 رُذىی ئەَ ـزبوە وەکەَمەَەس
ئەَ ثبیسایەَە َری: َاوەظاوی ئیێمە ئبگبمیبن  یێ وییە چیی ئەکەییذ، ثیایە 
یەم جَُڵە ثەؼە ثا ئەَەی زەؼیزمبن پێیذ ثییبد، َ مىییؿ  ؽیەکبوی 

 پێفَُم زََثبضەکطزەَە َ ئیزط ئیعوی زام ث  مس
م ئبگبزاضکطزەَە  ە گێچەڵی ئەمه ریب ئەَاوییؿ ئەَ مەؼیە ەیە ٌبَڕمکبو

ڕەچبَ ثکەن َ ثەزَای ئەَەزا ریُاویم ثیا میبَەیەکی ثیبؾ ثیێ کێفیەی 
ئەمىییی ثییییُظەضمىم، ثەرییبیجەری کییامەڵێ ٌییبَڕمم مییبثَُن کە ئەوییسامی 
کییامەڵە ثییَُن ٌەمَُیییبن پییبؾ رەَاَکطزوییی ظاوکییا ثە ویییبظی چییَُوە 

الکیە ؼیبؼیییەکبوم  ە کەضکییَُم ظ ض زەضەَە ثییَُنس جیییە  ەَەؾ چییب
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کاوزط ڵ کطزثَُ، گەضچی ئەَ مەؼەالوە یەکیالیەوە َ ثەرەوییب ثەمیه وە 
ئەکطا، چُوکە الیەوی ریطی کێفیەکە ٌیبَڕ  َ زەَضَثەضە ؼیبؼییەکەم 
ثیییَُن کە مەضو وییییە ثەَجیییاضەی میییه ڕەچیییبَی زیؽیییپزیىە ئەمىیەکیییبن 

 ثکەنس 
ەَە ثییا مییبڵەَە َ ذییام ئێیُاضەیەم پییێؿ ربضیکییبن  ە وبَـییبضەَە گەڕام

میییس"ی ٌییبَڕمم کە  کییطز ثەژََضزا ظ ض ؼییەضم ؼییَُڕمب، "ـییێطکا حً
میبَەیەکی ظ ض ثییَُ ثجیَُ ثە پێفییمەضگە، زََ  یاڵی  ە حەَـییە  ەگەڵ 
زایکمیسا زاویفیزجَُنس پییبؾ چیبم َ چییاویەکی واضمیبڵ  ەثەضزەم زایکییم 
 ەگەڵ ـییێطکازا چییَُیىە ژََضی زاویفییزىەکەمبن َ پطؼیییم ئەَە چییی 

ی َ چی ٌێىبری ثیا وبَـیبض  زَاریط پیێم َد رەوٍیب ثیا ئبگبزاضییذ ئەکە
مییییه  ە ژمییییط چییییبَزمطیی زەظگییییبی ئەمییییه زامس ئەمعاوییییی )ذییییُوچە(ی 
ژوەزضاَؼیییێمبن کیییبضی ؼییییرُڕیی ثیییا ئەمیییه ئەکیییطز َ یەکێکییییؿ  ە 
کبضەکبوی چبَزمطیی مه ثَُس ٌەض کە ثیجیىیبیە ٌبَڕمیەکم زمذ ثیا الم، 

کیطز ثە پطؼییبض َ مجیبمە ەس ئەَ ژوە ذای ئەکطز ثەمبڵیسا َ زەؼیزی ئە
زَارییط  ە ڕاپەڕیىییسا ثەٌییای زەؼییزێکەڵی  ەگەڵ ئەمىییسا کییُژضاس ثەاڵم ثییا 
ثەذزییی ئییێمە ئەَ ڕ ژە زیییبض وەثییَُ َ پییێ ئەچییَُ ثەٌییبرىی ـییێطکای 
وەظاویجێذس ثەٌەضحبڵ ـێطکا رێی گەیبوسم کە ثا کُـزىی " یب ە  ەضەو" 

ا َریفییییی  ە زەضەَە ٌییییبرارە وییییبَ ـییییبضەَەس  ە ؼیییییب ی  ؽەکبویفیییییس
زا وییبَی رایییبن ٌێىییبَە کە  ذاـیییبن ثە ئێییُە وبیییبد َ  ە چەوییس ثاوییً

کەؼێکی وەیبضی ثەؼیبؼەد َ ڕمجیبظی کیامەڵە َ یەکێزییی ویفیزیمبوی 
َ ثەعێطا چیەکیبن وبَظەزریبن ئەکەنس پبـیبن ٌەَاڵیی میبڵی ثیبَکی "اثییُ 
ـییییٍبثی" ئەوییییسامی ؼییییەضکطزایەریی کییییامەڵەی  ییییێ پطؼیییییم َ َرییییی 

ضزََم کە ؼییەضمکیبن  ییێ ثییسەمس ڕاؼییزیەکەی ؼییەضثبضی ئەَەی ڕایؽییپب
مەرطمك  ەَالمیبوەَە  ٢٢٢کە مبڵی "مبم وەجمی ثبَکی اثُ ـٍبة" ٌەض 

ثییییَُ، ثەاڵم پییییێم وەََد ٌَبـییییبم کییییطز کە ثیییییعاومس پییییبؾ ٌەوییییس  
 ؽەَثبؼی ؼیبؼیی رط َ کەظاویم چەکی پێییە پیێم  گیُد: میه َەکیَُ 



 55 

ئەکەم کە ثیەڕمییزەَە َ زەؼیذ ٌبَڕمیەم ئبماژگیبضییەکی ز ؼیزبوەد 
 ثا ئەَ کبضە مەثە ثەربیجەری  ەثەض چەوس ٌایەمس

پێم گَُد: ـێطکا گیبن ئێطە کەضکَُکە َ ظ ض جیبَاظە  ە ـیبضەکبوی 
رییط، ٌەضَەٌییب رییا ـییبضەظاییەکی ئەَرییاد ویییە  ە ثییُاضی ئینزیییبالری وییبَ 
ـبض َ کەؼێکی َەکَُ  ب ە  ەضەجیؿ یەکەم رە ە وەیکُژی َ زەضثبظ 

ەثیییذ ئەَە ئەَ کُـییزَُریس جیییە  ەَەؾ رییا رییب گەیفییزَُی ثە ئێییطە و
حەرمەن چەوس مبڵ َ ـُمىی رطد کیطزََە َ ئەَەؾ ذیای ڕیؽیکە َ 
کەغ وبظاوێ ثبـه ییب ذیطاپه َ پبـیبن پطؼییم: ـیێطکا ثەڕاؼیزی پیێم 
ثڵێ کەغ پێی ظاویُی کە ٌبرَُییذ ثیا الی میه  رەئکییسی کیطزەَە کە 

ی رییا، ثەاڵم ٌەض ؼییَُض ثییَُ  ەؼییەض کەغ ثەٌییبرىمی وەظاویییُە ثییا ال
ئەوجبمساوی کبضەکەی َ َری:  ەوبَ کامەڵێکی ظ ضزا مه ثە ئیبضەظََی 
ذام ئبمبزەیی گطرىەئەؼزای ئەم کیبضەم زەضث ییُە َ ئێؽیزب الم جیُان 
ویییە ثەزەؼیییزی ثەریییبڵ ثییی  مەَەس گەضچیییی ظ ض ضەذیییىەم  ەَ عە زییییەرە 

ای وییبضزََە ؼییەضەڕ یی َ  ەڕََزامییبوە گییطد َ پێفییم َد: ئەَەی ریی
ظ ض وبمەؼییییئُالوە ئەم کییییبضەی کییییطزََە ثەرییییبیجەری رییییا کییییبزضمکی 
ذُمىیییسەَاض َ ثەرُاویییبی  ە ڕََی ؼیبؼیییی َ  کیییطیەَە َ ثیییا کیییبضی 

 ـیبَی رط گُوجبَیس 
ظاویم  ؽە ثێؽَُزە ثیبثەرەکەم گیُڕی َ ٌیبریىە ؼیەض مىب ەـیەی ڕا َ 

ُان ثەضوبمەی مه َ ثەویبظی چیم َ ثەَجاضە رب زَای وبورُاضزوی ـیێ
 ثەڕممکطزس 

عیس" کە ئەَییؿ کیامەڵە  ڕ ژی زَارط  ە زەَامی مەکزەة "ثُضٌیبن ؼیً
َ ٌبَڕمی پا م ثَُ یەکؽەض ٌبرە الم َ پطؼیی: ذەثەضی ـیێطکا چییە 
َ ٌیج ئبگبزاضی ویذ  مىیؿ َرم:  ەَەری ڕ یفزارە زەضەَە ئبگیبزاضی 
س ویییم َ زامە ثییبضی وبئبگییبزاضی َ َیؽییزم وەچێییزەَە ثەالی ثییبثەرەکەزا
ثُضٌیییبن َاظی وەٌێىیییب َپبـیییبن َریییی: ـیییێطکا ٌیییبرارە ویییبَ ـیییبض َ 
پێمُاثَُ ٌەض ؼەضمك  ە را ئەزاد َ مىیؿ ظ ض ثێجبیەذیبوە َریم ثی َا 
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وبکەم ـیێطکا ثییزە ـیبضەَە َ ث اویسمەَە َ ثە ثییبوَُیەکەَە ثُضٌیبوم 
 جێٍێفذس

ثیَُ، پیا ی ـەـیەکبن  ٢٧٦٢چەوس ڕ ژی وەثطز کاربیی مبویی ئبیبضی 
ن کە وەیەوەَە ثا  ُربثربوە َ ذەضیکی ذائبمبزەکطزن ثه ثا کطا ئبظاز

 رب یکطزوەَەی ثەکب اضیبس 
ڕاؼزی  ە کیبرێکی وبذاـیسا ئەم ثەظمەی ٌیبرىەَەی ـیێطکام ثیا ٌیبرە 
پییێؿس ثە ثیییبوَُی ذُمىییسوەَە ئەَ مییبَەیە ذییام زاثیی ی، ثەاڵم ظ ض ثە 
 َضزیؿ چبَزمطیی ٌەَاڵیی ـیێطکام زەکیطز ریب ڕ ژمکییبن  ە ثیبذچەی
 ەاڵ ذەضیکییی ذُمىییسن ثییَُم "ثییبٌیطی مەال ڕەحیییم" کە زََضە ذییعم َ 
ئەَیؿ پێمُاثێ  ُریبثیی ـیەؾ ثیَُ ٌیبرە الم َریی: ئبگیبزاضی ـیێطکا 

مییییس گییییطاَە ! گەضچیییی پێفیییجیىیی ئەَ ٌەَاڵەم ئەکیییطز، ثەاڵم ثیییا  حً
چطکەیەم ربؼبم، چُوکە ـێطکا ٌیبَڕمیەکی ظ ض ثەَە یب َ  ەزیمیی َ 

کە  ە )اثُ غطیت( پێیی  یێ وەئەثی یمس  ە ظیىساویسا  ڕاؼزیا َ ربیجەد ثَُ
َامبن ڕمکرؽزجَُ ئەَ ڕ ژاوەی کەغ َ کبضم وبیەن ثا میُاجەٌە ئەَ 
ٌە یییزەیە ئەَ، کە  ە پەیمبوییییبی رەوسضَؼیییزی  ە ثەغیییسا  ُریییبثی ثیییَُ، 
ئەٌبرە ؼەضزاوم َ کبرەکەمیبن ٌەمیَُی ثە گقزُگیا ثەؼیەضئەثطزس جییە 

رطاجییسیەی ـیێطکا رطؼیی ئەَەـیم   ە غەمی گەَضەم ثیا ئەَ کاریبییە
 ێ ویفذ کە مىیؿ رێیُەثیزێم، ثیایە ئیحؽیبوی ثیطام ئبگیبزاضکطزەَە کە 
مەؼییە ەیەکی َا ڕََیییساَە َ پییێم َد مییه ئەڕ م ثییا زٌییام ثییا الی 

ثەزَاَە  ە کامپبویییبی وەَد زەضکطاثییَُ َ ەثییطی  ٢٧٥٣ثییبَکم، کە  ە 
ئەَەی ثییبؾ ئەَە گُمعضاثییاَە ثییا ثەڕمییُەثەضایەری کبضەثییبی زٌییامس 

ثَُ زەَامی  ُربثربوە وەمیبثَُس ئیحؽیبن َریی: ریا ثی   َ گەض ـیزێك 
ٌە یزە گەڕامەَە َ  ٠ڕََیسا مه زمم ئبگیبزاضد ئەکەم َ پیبؾ ویعیکەی 

زَای میییبَەیەکی ریییط ثیؽیییزم ـیییێطکا  ە ظیىیییساوی مُؼیییڵ چیییبَەڕَاوی 
 جێجەجێکطزوی "ؼعا"ی  ە ؼێساضەزاوەس

ڕمکی وەریطغ َجەضثەظە َ ئیحؽبوی ثطام  ە مه ثچَُم ریط ثیَُ، کیُ 
چییییییبَکطاَە ثییییییَُس پێمییییییَُد: کە ـییییییێطکای ٌییییییبَڕمم  ە ژََضی  ە 
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ؼییێساضەزان زایە  ە مَُؼییڵ َ ئەمەَ  زَاییییه جییبض ؼییەضزاوی ثییکەمس 
َریییی: میییه ثەؼیییەیبضەکەی ذامیییبن  ەگە زیییسا زمیییم َ ڕ ژی میییُاجٍە 
ڕ یفییییزیه َ ثەپطؼیییییبض ـییییُمىەکەمبن ز ظیەَەس ثیىیمییییبن  ە ثەضزەم 

یىیساوەکەزا ژََضمکیی ثچیَُکی َەکیَُ ؼیەیزەضەی زەضگبی ؼیەضەکی ظ
 ێیە َ ئەثیێ ٌەَیەکەد زاثىێییذ پبـیبن ئەریکەوە ژََضەَەس ثەئیحؽیبوم 
َد: گەض ٌەَیە زاثىێم ؼجەی ئەمىی کەضکَُم پیێم ئەظاویه َ رَُـیی 
گێچەڵی گەَضەم ئەکەن، ثیایە گەض وەمزیُاوی ریا ثی   َ ثییس ظەضەَە َ 

چییَُیىە ڕیییعەکەَە ـییڵەژاَی َ مەؼییە ەکەی ثییا ثیێیی ەَەس  ەَ کییبرەزا 
 ەضەثییبڵنیەم زضَؼییذ ثییَُ ثە یییبضمەریی ئیحؽییبن  طؼییەرم ثیىییی  ە 
ثەیىییی ژن َپیبَمکییسا ثییێ ئەَەی ٌەَیەکەم ویفییبن ثییسەم ذییام پیییبکطز 
َئیحؽیییبویؿ ٌەَیەکەی پیفیییبوسا َ ڕمیەیبویییساس کە چیییَُیىە ژََضەَە 
 َەکییَُ حەَـییێکی گەَضە َاثییَُ کە ظیىییساویەکبن ٌەضیەکە  ە زەَضی
کەؼُکبضیبن ثەغەمجبضی َ ٌەوسمکیؿ ثەگطییبوەَە کاثجیُوەَەس ـیێطکا 
ڕەویییی رەَاَ پەڕی ثییَُس زیییبضثَُ ثە رەوٍییب کەؼییُکبضی ٌییبرجَُن ثییا 
زیییسەوی َ ثییبَکی ثەٌییبرىی ئییێمە ذاـییحبڵ وەثییَُ َ ثییُاضی  ؽییەمبوی 
وەئەزا َ ـییێطکاؾ رەوٍیییب ئەَەوییسەی َد:  ە یەکێیییك  ەَ میییباڵوەی کە 

 ە ٌبرىەکەیسا ثا وبَ ـبض، زاَیبوەرە گطدس گُایە چبَؼبغی ثَُن  
ٌەض ئەَ ڕ ژە مه َ ئیحؽبن پێکەَە گەڕایىەَە ثا کەضکَُم َ کەغ 
ثە ڕ یفیییزىەکەمبوی وەظاوییییس زَاریییط  یییێم مەعزیییَُم ثیییَُ کە ـیییێطکای 

 ٌبَڕمم  ە ؼێساضە زضاَەس 
ڕاویس  ـیم رێپً َ كاؼزً ثێذ ئً  َي مێیً ض غً ًٌ  ٌەضچی چاوێك ثَُ َ ثً

ای ئەَزا یەکؽیییەض رب یکطزوەَەکیییبن زەؼیییزیبن پێکیییطزس میییه  ە َ ثە زَ
ثەـی ئەزەثی ثَُم َ ومطەکبوم ثبؾ ثَُن، ثایە زامىیبثَُ  ە ظاوکیای 
ثەغسا ثا ئبزاثی ئیىیزییعی ییب کیا ێجی ئیبثَُضی ذیام ویبَوَُغ ثیکەمس 
ٌێفییزب  ییاضمم پ وەکطزثییاَە ؼییەضزاوێکی ؼییزێمبویم کییطز َ چییبَم ثە 

ذفیییی  کیییاوە ٌییبَڕمی ظیىییسان َ ئیزٍبمجً ظیىییسەیبز "جەثییبض مؽییزە ب"ی
 کییطی َ ؼیبؼیییی ئەَکییبرەی مییه َ ظ ضمییك  ە ٌبَڕمکییبوم کەَد کە 
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زَارییط ثییا چەوییسیه ؼییبڵ ثییَُ ثە  ێپطؼییطاَم  ە ڕمکرییطاَی )یەکێزیییی 
رێکاـبوی کبضگەضان(س  ەگەڵ جەثیبضزا، جییە  ە ظ ض ثیبثەری ؼیبؼیی َ 

زن ثیا ظاوکیازا  کطی، ئبگبزاضم کیطز کە ثەوییبظم  ە  یاضمی پێفکەـیکط
رەوٍییب کییا ێجی ئییبثَُضی َ ئییبزاثی ئیىیزیعیییی ثەغییسا ثىَُؼییم َچییُوکە 
ومطەکییبوم ثبـییه ثییێ ٌیییر گط زێییك َەضئەگیییطممس جەثییبض ذاـییی رییبظە 
کییییا ێجی ئییییبثَُضیی ظاوکییییای مُؼزەوؽییییطیەی رەَاَ کطزثییییَُس ئەَ 
پیفیییىیبضی کیییطز کە ثچیییمە کیییا یجی یبؼیییب َ  ە ڕََی ڕمکرطاَەییییی 

ا ثبـییزطەس پییبؾ چەوییس ٌێىییبن َ ثطزوێییك ٌییبرمە َؼیبؼیییەَە ثییا ئییێمە َ
َس پبـییبن ئەَ َرییی: چەوییس کەؼیفییذ پییێ ئەوبؼییێىم کە  ؼییەض ڕاکەی ئییً

مەجبن( ثیییَُ کە ڕ ژی زَاریییط یەکمیییبن ثیىیییی َ  یەکێکییییبن ) یییبزض حیییً
ئەَکییبرە ئەَ  ە ؼییێی  ییبوَُن ثییَُس ٌەض جەثییبضیؿ ڕای ؼییپبضزم کە 

کییا ێه  ُرییبثی  ی ؼییمبی ( کە ئەَیییؿ  ە ثەـییی ؼیبؼییەی ٌەمییبن  )عییً
ثَُ ثىبؼیم َ ئەَاویی َەکیَُ کەؼیبوی مبضکؽیی پیێم وبؼیبوسس ٌەض  ەَ 
ؼیییە ەضەی ؼیییزێمبویسا رەعیییبضَ م کیییطز  ەگەڵ "وەجیییبری مٍىیییسغ"زا، کە 
چەوس ؼبڵ زَارط َ رب گیبن  ەزەؼیزساوی ثیَُیه ثەوعیکزیطیه ٌیبَڕ  َ 

 ٌبَؼەویەضس 
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 سااڵوی زاوکۆ و بەغذا

 
اوکییییا ثییییا مییییه  طؼییییەرێکی ظ ض ثییییبؾ ثییییَُس  ە چەوییییس ڕََیەکەَە ظ

گطویزطیىیییبن ئەَە ثییَُ  ەثەضچییبَی ئەمىییی کەضکییَُم َوجییَُمس جیییە 
 ەَە، ئەَ ؼەضزەمە  ە عێطا یسا، کیا ێجی یبؼیب رەوٍیب  ە ظاوکیای ثەغیسا 
ٌەثَُ، ثایە ئەَ  ـُمىێك ثَُ کە  ُربثیی  ە ٌەمَُ ـبضەکبوەَە ثیا 

عێییطا یؿ ئەَە ثییَُ کە ئەٌییبدس ربیجەرمەوییسییەکی ؼییباڵوی ٌەـییزبکبوی 
ظاوکاکبن مەڵجەوسمکی چ ی چبالکیی ؼیبؼی َ کیطی ثیَُنس ٌەڵیطاویی 
ثیطَثیبَەڕی جیییب َالیەویطاوییی ٌێییعی ؼیبؼیییی جاضاَجییاض  ە ظاوکییازا 
ٌەثییییَُنس  ە وەرەَەی جیییییبَاظ َـییییبضی جیییییبَاظ َ رەوییییبوەد  ە ظ ض 
، ََاڵری رطەَە  ُربثی ئەٌبرىە ثەغسا ثا ذُمىسن، ثیا ومیَُوە ئیُضزَوی
 ەڵەؼزیىی، میؽطی، ؼُزاوی، ئەضیزطی َ ماضیزبوی َ رەوبوەد چیىییؿ 
ثییا  ێطثییَُوی ظمییبوی عەضەثییی زەٌییبرىە کا ێجەکییبوی ظاوکییای ثەغییساس 
 ُربثیی کا ێجەکبویؿ ؼیەضزان َ ٌیبرُچا َ ز ؼیزبیەری  ە وێُاویبویسا 

 ٌەثَُس 
َەکییَُ  ە زَاییییسا ثییام زەضکەَد زیییبض ثییَُ کە ئەمىییی کییا ێجی یبؼییب 

ضوەکطاثَُوەَە  ەَەی کە مییه پێفییزط ظیىییساوی ؼیبؼییی ثییَُمە َ ئبگییبزا
 ئەَەؾ ظیبرط زەؼزی کطزمەَە ثا جمُجاڵس 

ٌەض  ە یەکەمیه ڕ ژەَە ئەرَُد َەکَُ وُمىەضی ٌێعمکی ؼیبؼیی ثە 
ئەضکێکییی ڕمکرطاَەیییی ثییا ظاوکییا وێییطزضاَمس ئەَ ؼییەضزەمە جمُجییاڵی 

ا ێجی یبؼییب ؼیبؼییی َ  کییطی  ە ظاوکییای ثەغییسا ظ ض ثەٌێعثییَُس  ە کیی
کەؼیبوی ـیییُعی، کییامەڵە، ریبکُرەضایەکی وعیییك  ە پییبضری َ الیەویییطی 
پبؼیییام ٌەثیییَُن َ زَای میییبَەیەم ئەَ الیەوییییطیە ؼیبؼییییبوەم ثیییا 
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زەضکەَدس ثیییا ذیییامیؿ کەَریییمە جمُجیییاڵێکی ؼیییەضەربیی َ وبؼییییه 
 ی ؼیییمبیزم  َرەعیییبضَ ی ویییبَ پیییال َ کیییا ێجس  ە ثەـیییی )ؼیبؼیییخ( عیییً

ثیییای َەؼییی  کطزثیییَُم َ ثیؽیییزجَُم کە  ز ظیەَە کە پێفیییزط جەثیییبض
ذعمیییی کیییُڕمکی کیییامەڵە ثیییَُ کە ٌبَثەویییسیمبن ثیییَُ  ە )اثیییُ غطییییت( 
ثەوبَی " ە ێ عُؼمبن جەضجیػ" کە زَارط  ە پێفمەضگبیەری یەکێزیسا 
ثییَُ ثە  ُضثییبویس ٌەض  ە ڕمییی کەؼییێکی رییطی کییامەڵەَە  ە گطََپییی 

ەَامیی ظاوکیا ظیىسان  ە ٌەَ ێط  ە ٌبَیىی ؼیبڵی پیێؿ زەؼیزپێکطزوی ز
 ە ثەغییسا کە وییبَی ـییێد  ییبزض ثییَُ رەعطیقییی ئەیییبز وییبمیقی ثییاکطزم َ 
َرییی: ئەَیییؿ  ە ٌەمییبن کییا ێج َەضگیییطاَە ذییطاپ ویییە ثیىبؼیییذس جیییە 
 ەَەؾ  ە چُاضچێیییُەی پەیُەویییسیەکبوی ذیییام  ە کُضزؼیییزبوسا ویییبَی 

ویییسی ثیییبیع ئبغب"ییییبن ثیییا ٌەڵیییساثَُم کە ثیىبؼیییم َ پەیُەویییسیی  مً "مً
وس  ە ؼیبڵی زََەم ثیَُن َ  مً  ی َ مً ەڵسا زاثمەظضمىم، عًؼیبؼیی  ەگ

ظ ض یبضمەریبن زام َ چبَؼبغیەکی ثبـییبن ثیام ئەکیطزس  ە میبَەیەکی 
کەمسا رُاویمبن ز ؼزبیەریەکی وعیکی ئەَرا زاثمەظضمىییه  ە وێیُان میه 

 ی َ ئەیییییبززا کە ظ ض ذێییییطا ظەمیىەیەکییییی پییییزەَی  وییییس َ عییییً مً َ مً
ؼیبؼیییییی ٌییییبَثەؾ ثىیییییبد ثىێیییییهس زَارییییط ٌییییبَ کطی َ ثاچییییَُوی 

پەیُەوسیەکە  ەَەؾ رطاظا َ ئێمە ثیَُیه ثە یەکێیك  ە گیطََپە چیبالم 
زیبضەکییبوی وییبَ چەپەکییبوی ئەَ چەوییس   َ ذییبَەن ثاچییَُن َ ٌەڵُمؽییزً

ؼییبڵەی ژیییبوی ظاوکامییبنس پییبیە َ ثییبثەری ؼییەضەکیی وعیکبیەریەکەمییبن 
َ رێع َ ثىەمب ؼیبؼییە ڕَاویەی ڕازیکبڵی ئێمە ثَُ ثا مبضکؽیەد َ ئە

ـییییییُوبغ َ ذەؼییییییڵەری ثییییییً ثییییییَُ َُـاڕـیییییییێ اوەیە ثییییییَُ کە ث
جیبکەضەَەمیییبنس کیییاڵەکەیەکی ریییطی پەیُەویییسیەکبومبن ثطیزیییی ثیییَُ  ە 
رەضَیجیییسان ثە ثییییطی مبضکؽیییی َ ٌبویییساوی زەَضَثەضەکەـیییمبن ثیییا 
ڕََکیییطزن ثەضەَە ذُمىیییسوەَەی کالؼییییکی مبضکؽییییەد ثەریییبیجەری َ 

ثەگفیییزی َ پێکٍێىیییبوی ئەڵقەیەکیییی ریییطی   طاَاوکطزویییی  کیییطی ؼیبؼیییی
 طاَاوزط  ە زەَضی ئەَ ئەڵقە ؼەضەکیەی ذامبنس ثبظوەی کبضییەضیمبن 
رب ئەٌیبد  طاَاوزیط ئەثیَُس چەویسیه  ُریبثی زەَضەکیبوی ئەَکیبد پیطغ 
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َڕایبن ثە ئێمە ئەکطز کە چی ثرُمىىەَە َ کبمە ؼەضچبَە َ وَُؼیەض 
ؼیییمبن ثطزثییَُە وییبَ ثییبؾ َ ثەکەڵییکەس کییاڕی گقزُگییای  کییطی َ ؼیب

ثەـە وبَذاییەکبوی  ُربثیبنس پەیُەویسیی ز ؼیزبوەمبن  ە کا ێجەکیبوی 
ئیساضە َ ئبثَُضی، ئبزاة، ٌەوسەؼە، َعزُم َرەکىا اجی َئەکبزیمییبی 
ٌییُوەض َ چەوییسیه پەیمبویییب َ جێییی رییطزا پەیییسا کییطز َ پەضەمییبن پێییساس 
ؿ  ەگەڵ ـیییییُعیەکبوسا ؼییییەضثبضی ٌییییبَڕمزی َ گقزُگییییا، ظ ضجییییبضی

ثەضیەککەَرییه  ە ٌەڵُمؽییزی ؼیبؼییی َ ذُمىییسوەَەی جیبَاظمییبن ثییا 
ئەٌییییبرەپێؿس  ە گەڵ الیەویطاوییییی کییییامەڵەزا ثە گفییییزی پەیُەوییییسیمبن 
ز ؼییزبوە ثییَُ َ ئەَ ؼییەضزەمە ٌێفییزب کییامەڵە ٌێعمکییی ـاڕـیییێط َ 

 چبالم ثَُس 
"کبمی  عمط امیه" کە ئێؽزب ثە حبکم کبمی  ئەوبؼیط  کەؼیێکی چیبالم 

مەؼیەعیس"  ی مبضکؽی َ ز ؼزی وعیکمیبن ثیَُس "ئیبظاز حًَ ثەٌەڵُمؽز
کە  ُربثیی ثەـی )ؼیبؼخ( ثَُ ز ؼیزی وعییك َ ٌیبَڕمم ثیَُ َ ەویبَ 
ـیُعیەکبوسا ثا ذام وعیکزطیه پەیُەوسیم  ەگەڵیسا ٌەثَُس ـییُعیەکبن 
م ئەَاوەی کیییا ێجی یبؼیییب ییییب ئەَاوەی کا ێجەکیییبوی ریییط، ئێمەییییبن ثە 

ەَ َمُوب ؽییی مبضکؽییی ذایییبن وییبَظەز گطََپێکییی ڕازیکییبڵ َ رَُوییسڕ
ئەکییییطز َ ثە گفییییزیؿ وبَمییییبن َا ض یفییییزجَُس ئییییێمە  ەَؼییییەضزەمەزا 
ٌەڵیییطی ڕازیکییبڵزطیه رە ؽیییط َ ڕەَرییی مبضکؽییی ثییَُیه َ ئەَ وییبَە 
 ەذیییاَە پێمیییبوەَە وەچەؼیییپبثَُ َ ث مکیییی ثیییبؾ  ە ڕاؼیییزیی رییییبثَُس 
ە ە ثەکُضریەکەی ٌێىیسەی ؼیەض بڵی ذُمىیسوەَە َ ثبؼیی کێفیە َ جەز

 کییطی َ ؼیبؼیییەکبوی ئەَ ؼییەضزەمە َ پەیییساکطزوی وقییَُظی ؼیبؼییی 
َ رُاوبمییبن ثییا ذُمىییسوی ثبثەرەکییبوی کییا ێج   ثییَُیه زەیەکییی ئەَە َظي

رەضذبن وەزەکطزس کزێیت کی یه َ گەڕان ثە زَای ؼیەضچبَەی ؼیبؼیی 
َ  کطییسا ثجیَُ ثەذُ ییبیەکی َا کە کەم کزێجریبوەی ثەغیسا ٌەثیَُ وەم 

ەڵکیَُ ٌەویسمکیبن ثجیُن ثە وبؼییبَمبن َ ئەییبوعاوی ثیا ٌەض وەیعاویه، ث
چییی ئەگەڕمیییه َ ظ ض جییبض ؼییەضثبضی ئەَەی کە ذییُمىەضی ئەَجییاضە 
ثبؼبوە ثجُوە جێیی چیبَزمطی، ثەاڵم ذیبَەوی کزێجربوەکیبن ذاییبن ئەَ 
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جییاضە ؼییەضچبَەیبن ثییا ٌەڵئەگییطریه یییب ئەیبوییس ظیەَە َ ثەگفییزیؿ 
کە  ە ڕََی ئەمىیییییەَە  مزمبوەیییییبن ظیییییبرط ثییییَُ ثە  ُرییییبثیی کییییُضز

 مەرطؼیبن ویەس 
"عجسا ٌُبة ؼبثیط" ٌبَڕمیەکی رطی ؼیەضزەمی ذُمىیسوم  ثیَُ کە زََ 
ؼبڵ  ە پێؿ مىەَە  ُربثیی کا ێجی یبؼب َ ڕامیبضی ثَُس ئەَ ذەڵکی 
ؼیییزێمبوی َ مبضکؽیؽیییزێکی ئەضؼیییەز کػ ثیییَُ َ پێمیییُاثێ کەؼیییی 

ثچییَُم َ  یەکەمییی گطََپییی )ذەثییبری ؼییَُض( ثییَُس ئەم گییطََپە ظ ض
کەمزط وبؼطاثَُن َ ئەَاوەی مێهََی ثعََرىەَەی مبضکؽی َ چەپیی 
کُضزؼیییزبوییبن گێییی اَەرەَە کەمزیییط ثبؼییییبن کیییطزََەس ٌەض  ە ؼیییبڵی 
یەکەمەَە َ ثە زەؼپێفییکەضیی ئەَ، پەیُەوییسیەکی ٌبَڕمیییبوەی وییعیکم 

ی  كیً وبَذایً  ـً ضزاوی ثً  ەگەڵیسا ٌەثَُس چەوس جبضمك ثا گقزُگا ؼً
كطز َ ـەَان الی ئەمبمەَە،  ە یەکێیك  ەَ ـیەَاوەزا ؼیەثبضەد  َم  ئً

ثە وییییبمیزکەیەم گقزُگامییییبن کییییطز کە پێفییییزط ثییییا ذُمىییییسوەَە  ییییێم 
َەضگطرجییَُس وییبمیزکەکە ثبؼییێکی گییطََپەکەی ئەَان ثییَُ کە پێئەچییَُ 
ٌەض ذاـییییی وَُؼیییییجێزی ؼییییەثبضەد ثە ثییییبضَز ذی ثییییعََرىەَەی 

پێُیؽیییزی ثىیبرىییییبوی  کاماویؽیییزی َ ئیىحطا یییبری حیعثیییی ـییییُعی َ
ڕمکرطاَمکیییییی چەپیییییی ـاڕـییییییێ س یەم زََ جیییییبضیؿ  ە ؼیییییزێمبوی 
ؼەضزاویم کطز َ مبڵیبن  ە مبماؼزبیبن ثَُس عجسا ٌُبة کُڕمکی ئیبضام 
َ ذییییبَەوی ڕ ـییییىجیطییەکی ظ ض ثییییَُ  ە ثییییُاضی مبضکؽیییییعمساس ئەَ 

ذُمىییسوی رەَاَ کییطز َ ڕ یفییزە ؼییەضکطزایەریی  ٢٧٦٠ٌییبَڕمیە ؼییبڵی 
ەَ  مبیەَە ریب  ە ٌیبرُچای وێیُان ئێیطان َ گەڕاوەَەی ثیا یەکێزی َ  

زا  ە ثییییبضَز ذێیی ٢٧٦٣ـییییبضەکبوی کُضزؼییییزبوی عێییییطا   ە ؼییییبڵی 
 وبزیبضزا  ەالیەن ئەمىەَە گیطا َ  ەؼێساضە زضاس  

 ی  ؼییبڵی یەکەم  ە ثەـییی وییبَذایی )لییسض ا قىییبح( ثییَُیه  ەگەڵ عییً
ێکی ظ ضی رییط  ە ؼییمبی  َ ئەیییبز وییبمیق َ "جەمییبل غەمجییبض" َ کییامەڵ

ز  میییً ٌبَپا ەکبومیییساس میییه  ە ژََضمکیییسا ثیییَُم  ەگەڵ ٌەضیەکە  ە "محً
مؽزە ب" َ "اثیطاٌیم ؼیپیىساضی" کە ذەڵکیی زەَضی ئبمێیسی ثیَُس  ەوێیُ 
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کامەڵێك  ُربثیسا ثجُم ثەمەضجەعێیك ثیا مەـیُەضەد  ەؼیەض کزێیت َ 
جیییییاض َ وَُؼیییییەضەکبویبنس ئێیییییُاضاوی زَای زەَام ئەڕ یفیییییزیه ثیییییا 

َن َ ثبة ا فط   َا مزىجی  ثیا کزێیت کی یه َ کە ئەگەڕاییىەَە ؼەعسَ
ثەکاڵێییك کزێییجەَە ذامییبن ئەکییطزەَە ثە زاذزیەکەمبوییساس کییبض گەیفییذ 
ثەَەی چەوییسیه  ُرییبثی  ە زەضەَەی ٌبَڕمیییبوی گییطََپەکەی ذامییبن 
رەکزیقیبن ئەکطز کە  ە گەڵیبوسا ث  م ثا ویفبوسان َ رەَؼیەکطزوی ئەَ 

اویییی ریییب ئەَان ثیکییی نس ئەَە ثیییا میییه ثبـیییزطیه کزێجیییبوەی ثەثبـیییم ئەظ
 طؼییەد ثییَُ ثییا ئبضاؼییزەکطزویبن ثەپێییی عە زیەرییی ؼیبؼییی َ  کطیییی 
ذامییییبن َ ظ ضثەی کییییبد ثە ذاـییییحبڵیەَە ئەچییییَُم ثەزەوییییییبوەَە، 
چُوکە ئەَە ٌەض ئەَەثَُ کە میه ذیام ثەزَاییسا ئەگەڕام َ َا ثە پێیی 

 ذای ٌبرارە ثەضزەضگبکەمس 
َپا م کە ذەڵکییی ٌەَ ێییط ثییَُ ثە وییبَی "احمییس ئێُاضاوێییك کییُڕمکی ٌییب

حؽه ثبثکط" ڕََی  ێ وبم کە  ەگەڵیسا ث  م ثا ؼیەعسََن ثیا ک یىیی 
کزێیییتس گەڕەکیییی ؼیییەعسََوی ثەغیییساؾ ٌەم ظ ض زََضثیییَُ  ێمیییبوەَە 
ٌَەم ئەَ ڕ ژەؾ ظ ض مبوییییییسََثَُم َ زیییییییبض ثییییییَُ ئەَیییییییؿ ٌەض 

َضزوم کییطز، ئەیُیؽییذ ئەَ ڕ ژە ثیی  م  ە گەڵیییسا ثەاڵم مییه زاَای  ێجییُ
 چُوکە ثەڕاؼزی ظ ض مبوسََثَُمس 

پییییێ ئەچییییَُ ئەحییییمەز رییییبظە  ێییییطی ذُمىییییسوەَەی کزێییییت ثییییَُثێ َ 
رێیەیفییزىێکی کییبڵ َکطچییی  ەؼییەض مبضکؽیییەد ٌەثییَُ، ثەاڵم ظ ضیییؿ 
پێییی ؼەضؼییبم ثییَُ َرییب ثڵێییی کییُڕمکی پییبم َ ثییێیەضز َ مەعییسەوێکی 

ی ی کاڕەکیییییبو ـیییییساضي ذییییبَمىی ٌەثیییییَُس ئەَ ٌەویییییس  ئێییییُاضاویؿ ثً
كطز َ گُمی  ە گقزُگاکبومبن ئەگطدس ثەٌەضحیبڵ  ژََضەکەی ئێمەی زي

ئەحییییمەز ض یفییییذ َ ثییییا ـییییەَ ثەکامەڵێییییك کزێییییجەَە ذییییای کییییطز 
ثەژََضەکەی ئییێمەزا رییب ویفییبوی مىییی ثییسادس ٌەض کە کزێجەکییبوم ثیىییی 
ؼییەضم ؼییَُڕمب!! ََرییم: ئەحییمەز ئەمییبوە چیییه ک یییُره  َەاڵمییی ئەَە 

ی پەییییییسا ثکیییییبد َ پط ؼیییییەی ثیییییَُ کە ئەَییییییؿ ئەیەَ  ـیییییبضەظای
ذاڕ ـییىجیطکطزن زەؼییذ پییێ ثکییبدس مىیییؿ ََرییم: ظ ض ثبـییەسسس ثەاڵم 
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کییُڕی ذیییُا ئەمیییبوە کەی ثییبثەری ئەَەن !!  کزێجێکییییبن ویییبَی )ذ ییی  
ا  بئطاد( َارە ڕ بوسوی  ط کە ثَُ!! یەکێکیی رطییبن )ضحزیخ ا یی مجبٌی  

ثییَُ  ا طیقیییب( َارە گەـییزێك ثییا ـییُمىە وبزیبضەکییبوی ئە طیقیییب، َثییبؾ
کزێیییجەکەی جیییاضو پا یزعەضیفیییی ک یجیییَُ ؼیییەثبضەد ثە  ە ؽیییە ەی 
مبضکؽیییس ئەَ َا رێیەیفییزجَُ ٌەضچییی رَُوییسڕەَەی َ کبضـییکێىی َ 
ئیفییی وبیبؼییبیی َەکییَُ ڕ بوییسن َرێیکُپێکییسان َ کییبضی  ەَ چەـییىە 
ٌەیە ئەچىە ذبوەی مبضکؽیعمەَە!  ە زڵیی ذامیسا َریم: جیب َەضە ئەمە 

ی ؼە یم َ رە ؽییطمکی زضَؼیذ َ پیبیەزاض ثٍێىە ؼەض ڕَاویە َ  کطمک
  ە ؼەض مبضکؽیەد َ ریاضی َ  کطی ؼیبؼیس

ٌەض  ەَ ؼییەضَثەوسەزا َ ە ٌەمییبن ثەـییی وییبَذایی کییُڕمکی ذەڵکییی 
 ەاڵزظەمییبن  ەگەڵییسا ثییَُ ثەوییبَی ثییبثەکط کە  ەگەڵ جەمییبل غەمجییبضزا 
 ەیەم ژََضزا ثییییَُنس زیییییبض ثییییَُ ثییییبثەکط ظ ض ؼییییەضَکبضی  ەگەڵ 

ا وەثیَُ، ثەاڵم حەظی ثە رێکەڵییی ئیێمە ثیَُس ـییەَمکیبن  ە ذُمىیسوەَە ز
ژََضەکەی ئییییییێمە گقزُگییییییا زامەظضا َ مییییییه چەوییییییس جییییییبض َـییییییەی 
)پط  یزبضیب(م  ە ؼیب ی  ؽەکبومسا َرەَە َ ثبثەکطیؿ رەوٍیب ؼیەضوجی 
 ەؼەض ئەَ َـەیە ثَُ َ  ەؼەضیەم ئەیپطؼی: پط  یزبضییب ییبوی چیی  

ـم ؼیەیط ثیَُ کە  ُریبثییەکی مىیؿ  ە گەضمەی  ؽەکطزوسا ثَُم َ ال
یبؼیییب ئەَە وەظاوێیییذ َ وەـمئەَیؽیییذ گقزُگیییاکە ثیییا َەاڵمیییساوەَە َ 
ـییەضحی ئەَە ثجیی م یەکؽییەض ثییا گییبڵزە َرییم: پط  یزبضیییب یییبوی وییبرطی 
حەمییبم!! رییُمەظ ثییبثەکط ئەَ َەاڵمەی ثەجییسی َەضگطرییَُە ـییەَمکیبن 
َ میییُاوی کییُڕمکی ذییبڵی ئەثێییذ  ە مەعییٍەزی رەکىا ییاجی  ە ثەغییسا 

ئەَاویؿ َەکیَُ ئیێمە مىب ەـیەیبن گەضم ئەثیێ َ ە  ؽیەکبویبوسا ثبؼیی 
پط  یزبضیب زمزە پێفەَەس ثبثەکطیؿ ئەیەَ  ثەـساضیی گقزُگاکە ثکیب َ 
کییُڕی ذبڵەکەـییی ئەظاوییێ ثییبثەکط ئبـییىبی ئەم ثییبغ َذُاؼییبوە ویییە 
ئەڵێ: َاظثێىە ثبثەکط ٌەض گیُ  ثییطە، َ ئەَییؿ ریَُڕە ئەثیێ َ ئەڵیێ: 

مه وەظاوم  ئەَیؿ ئەڵیێ: ثڵیێم چیی، َ ثیبثەکط ئەڵیێ: کیُڕی ثا پێزُایە 
ثبؾ ثا وبظاوم پط  یزبضیب یبوی چی َ ثبؼی چی ئەکەن  ئەَییؿ ئەڵیێ 
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زەی پط  یزبضیییب یییبوی چیییی َ کە ثییبثەکط ئەڵییێ پط  یزبضییییب یییبوی ویییبرط 
کیییییُڕەکە ئەزارە  ب یییییبی پێکەویىێکیییییی ظ ضَ ئیزیییییط ثیییییبثەرەکەؾ رەَاَ 

 ئەگاڕمذس 
كییی ئەگەیبوییس ثە جەثییبض  چبالکیەکییبوی ذییام ثە ظاضي مییه ڕاپییاضری کییبضَ

مؽزە ب کە  ێپطؼطاَم ثَُ چی  ە کبری چَُوم ثیا ؼیزێمبوی َ چیی  ە 
 کبری ٌبرىی ئەَ ثا ثەغساس

یەکەمیییه ؼییبڵی ذُمىییسوم  ە ظاوکییا رەَاَ کییطزس ئەَ مییبَە  ٢٧٦٢ؼییبڵی 
ؼییەضەربییەم  ە ثەغیییسا  ەڕََی ؼیبؼیییەَە پییی  زەؼییکەَد ثیییَُ َثیییا 

ێکی رطی رێ ٌەڵچَُوەَەیەکی چ  َ پ  َ ڕمکریطاَ ثیَُ ذاـم  اوبغ
ثە چبالکیی ؼیبؼیس ئێؽزب ریمێکی چیبالم َ ثەرُاویبی ڕمکرطاَمیبن  ە 
کا ێجی یبؼب ٌەیەس راڕمك پەیُەویسیی ؼیبؼییی ریطی  طاَاویفیم ٌەیە 
م  ە وبَ  ُربثیبوی ٌەمبن کا ێج یب  ە کا ێجەکبوی رطی ظاوکیای ثەغیسا 

ی ثجیییَُ ثە ذُ ییییبم  کەی یەکێیییك  ەَ پطؼیییبوًَ پەیمبویبکیییبنس ڕاؼیییزیە
ثیَُ  ە ویبَ  ُربثییبوی   ز ظیىەَە َ ڕمکرؽزىی کەؼبوی مبضکؽیی زیییً

غەیطی کُضززا، چُوکە ئێمە ثە وبَ ڕمکرطاَمکی ؼەضربؼەضیی عێطا یی 
ثَُیه، ثەاڵم ث َاوبکەم ٌییر ئەویسامێکی جییە  ە کیُضز  ە ڕیعەکبومبویسا 

 ٌەثَُثێذس
جبضمیییك ئەگەڕامەَە ثیییا کەضکیییَُم َ  ە  ٌەض ؼیییێ ییییب چیییُاض ٌە یییزە 

یەکێك  ەَ جبضاوەزا مبڵەَە ئبگبزاضییبن کیطزمەَە کە زیؽیبوەَە میُ قی 
مقەَەظ ئەمه ٌبرَُە ثەزَارب َ پێمبن َرُە ئەَ  ە ثەغیسا ئەذُمىێیذ َ 
ثە مییبڵەَەی ڕاگەیبوییسثَُ ٌەض کە ٌییبرەَە ثیىێییطن ثییا ئەمىییی کەضامەس 

ٌەَاڵی ـبضم کیطز َ زڵىییب  مىیؿ ٌەض ئەَ ڕ ژە ؼاضاغێکی ٌبَڕ  َ
ثیییَُم کە ـیییزێکی ئەَریییا ثە پەیُەویییس ثە میییىەَە ڕََی وەزاَە، ڕ ژی 
زَارط ڕ یفزم ثا ئەمىی کەضامە کە  ە ثەضاویجەض  ەالی کەضکیَُم ثیَُ 
الی  ییییُ کەکەی ثەضزەم ؼیییییىمبی ذەییییییبم ثەزیییییُی ئیمییییبم  بؼییییمساس 
 پطؼیییبضی مییُ قم کییطز َ ئەَیییؿ ٌییبد َ زیؽییبوەَە ثییطزمیەَە ثییا الی
عجییییسا  ظا  َ ئەَیییییؿ ثییییطزمیە ژََضمییییکەَە َ زەؼییییزی کییییطزەَە ثە 
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پطؼیبضە رە زیسیەکبوی چیی ئەکەییذ َ ذەضیکیی چییذ َ مىییؿ َەاڵمیم 
زاوەَەس پبـییبن  ەؼییەض مێییعەکە کییبغەظمکی زایەزەؼییزم َ َرییی: ئەَەی 
 ەَ کیبغەظەزا وَُؼیطاَە ثە زەؼیزُذەری ذیاد َ ثە ڕەَاویی  ە ؼیەض 

ٌەؼییزمکطز کە ثەڕاؼییزی ئەیبوەَمییذ  ئەَ کییبغەظەی رییط ثیىَُؼییەضەَەس
ٌەم ثاییییبن زەضثکەَمیییذ کە ئبییییب ئەَ کیییبغەظەی زەؼیییزیبوکەَرَُە َ 
ذییبَەوەکەی وبوبؼییه ٌییی مییىە یییبن وییب َ جیییە  ەَەؾ ئەَەی ظیییبرط 
رَُـیییی زڵەڕاَکێیییی کیییطزم ئەَە ثیییَُ کە زَاریییط ئەَە ثەؼیییەض مىیییسا 

ؼییذ وَُؼییطاثَُس  زي  ؼییبغجکەوەَە، چییُوکە وَُؼییطاَە ئەؼییڵیەکەؾ ثییً
ََرم ثبـیە َ زەؼیزمکطز ثە وَُؼییىەَەی ثیێ ئەَەی ثەٌییر جاضمیك 

ری ذام ثیُڕم، چیُوکە  ە پێفیەَە  ەَە زڵىییبثَُم کە ئەَ کیبغەظە  ذً
 ٌی مه ویەس

ثە وبَەڕ کی وبمەکەزا کە پێ ئەچَُ  ە ئەؼڵسا زََ الپەڕە ثَُثێیذ َ  
ئەَان رەوٍییب الپەڕەی یەکەمیییبن ویفییبوی مییه زاثییێ، چییُوکە ثییبثەرەکە 

ؼطاَەیەم ثَُ ظیبرط  ە ئەزەثیبد َ ثەیبوىبمەی کامەڵە ئەچیَُ کە وَُ
ثەزەؼرەد ئەم وُؼرەیەی  ەؼیەض گییطاثێزەَەس پیێؿ ئەَەی الپەڕەکە 
رەَاَ کەم َرییی: ثبـییە ثەؼییە، مىیییؿ پییێؿ ئەَەی ثیییسەمەَە زەؼییزی 
َرییم: ئەریییُاوم  ە ؼییەضی  ثىَُؼیییم کە ئەمە ثە حییُظََضی ریییا َ  ەم 

ثیىَُؼە َ ثەضَاضی ئەم  ـی  ەؼیەض ثیسە زائیطەیە وَُؼطاَە  َری: 
َ  ەذُاضیفییییییەَە ئیمییییییعای ثییییییکەس ئەَە ٌەوییییییس   ە زڵەڕاَکێکەمییییییی 
کەمکییطزەَە َ جیییە  ەَەؾ ٌەؼییزم کییطز ئەَە ذییبڵێکی پییاظەری ە کە 
زەظگبی ئەمه گُمبوی ئەَەیبن  ەؼەضم ٌەثێ کە الیەویطی کامەڵە ثم، 

ڵُمؽیییزی چیییُوکە ئەَە ٌەم زەضی ئەذؽیییذ کە ئەَان ثیطَثیییبَەڕ َ ٌە
  ؼیبؼیی مىیی پیبؾ ظیىیسان ویبظاوه َ ٌەمییؿ ئەَان  ە ـیُمىێك َ ثیً
ـُوبؼییێیی ؼیبؼییی َ ڕمکرییطاَەییەَە ثییا مییه ئەگەڕمییه کە مییه وەم 
پەیُەویسیی ڕمکرطاَەیییی ثەڵکییَُ ٌییر ؼییاظمکی ؼیبؼیفییم ثەضاوییجەضی 
ویییییەس ئەڵییییجەرە ؼییییباڵوێك زَارییییط ثەَەم ظاوییییی کە یەکێزییییی ویفییییزیمبوی 

کەؼبوی وەیبضی ؼیبؼیی ذایبن  ەوبَ کیبزض َ کُضزؼزبن ٌێىسە وبَی 
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پێفمەضگەزا  ە زەضەَە ثەئەوقەؼذ ثەزوبَ ئەکطز َ َمىەیەکی ذیطاپ َ 
وبحەظیییبن  ەؼییەضی ئەگێیی ایەَە کە زَارییط  ە کییبری رەؼییزیم ثییَُوەَەزا 
پێفمەضگە َ الیەوییطی ئەَان گەض ثبوی  کیطان ثیا  ێکیاڵیىەَە  ە الیەن 

ەزا کە چییییییی ئەظاوێییییییذ َ م زەظگییییییبی ئەمییییییىەَە َ  ە َەالمییییییی ئەَ
مەعزَُمیییبرێکی ٌەیە ویییبَی ئەَ جیییاضە کەؼیییبوە ثیییسەن ثە ئەمیییه کە 
وبَیییبوی َەکییَُ وەیییبضی یەکێزییی ثەضگییُ  کەَرییَُەس ثەڕاؼییزیؿ ذییام 
چەویییس ؼیییبڵ زَای ئەَە ئبگیییبزاضی حیییبڵەرێکی َاثیییَُم کە کیییبزیطمکی 
کییامەڵەی ڕەوجییسەضان  ە کەضکییَُم کە  ُرییبثی ظاوکییای رەکىا ییاجی 

ثجیَُ ثە ڕەذىەگیطی ؼەضؼیەذزی ڕیجیبظی یەکێزیی ثیَُ ثەَ ثەغسا ثَُ 
 زاَەَە َ رەوٍب ثە َضیبیی ذای  ە  ێکاڵیىەَەی ئەمىسا ڕظگبضی ثَُس

وبَەڕ کی ثەیبوىبمەکەؾ کە ثە کُضزی وَُؼطاثَُ ـزێکی رەحطییعی  
ثیییییَُ  ە زژی پەضەؼیییییەوسوی زاپڵاؼییییییه َ زیکزیییییبراضیەری ڕژییییییم َ 

ثحییػ  ە کەضکیَُم َ ثەَەزا رەضکیعیفی کطزثَُە ؼەض رەعطیت َ رە
گُمیییبوم ثیییا ئەَە چیییَُ کە ٌیییی ڕمکریییطاَی ویییبَ ـیییبضی کەضکیییَُکی 
کامەڵە ثێیذ، چیُوکە  ە ـُمىێکیفیسا ََـیەی )کەضکیَُم(م رییب ثەزی 
کییطزس ثەٌەضحییبڵ پبـییبن عجییسا  ظا  ثەٌەڕەـییەَە َرییی: ئێمیییە ئەَاوە 
زذ ڕەَاوەی )االز خ ا جىبئیخ( زەکەیه ثا  ەحؽی َضز رب ثعاویه را زەؼ

 ەگەڵ ئەم گییطََپە ٌەیە یییبن وییب َ ئیزییط ئیعوییی زام ثیی  مس زَارییط کە 
ٌەَاڵەکەم ثییا چەوییس ٌییبَڕمیەکی وعیکییی ذییام گێیی ایەَە َ ثییا گییبڵزە 

 ئەمَُد مه  ەوبَ ئەمىسا ثەیبوی کامەڵە ئەذُمىمەَە! 
زەَضَثەضی مبویی حیُظەیطان کە زەَامیی ظاوکیا رەَاَ ثیَُ گەڕامەَە 

رێ وەپەڕیجَُ ثە ؼەض کُزەریبکەی لیسام ثا کەضکَُمس ٌێفزب ؼبڵێك 
ثەؼەض )احمس حؽه ا جکط(زاس ڕەَری زیکزیبراضیەد َ ؼیەضکُری رَُویس 
ٌەمیییَُ عێطا یییی زاگطرجیییاَەس ظییییبرط  ە ؼیییبڵێك ثیییَُ کە ثەضەی وێیییُان 
ثەعیییػ َ حیعثیییی ـییییُعیی عێیییطا  ٌەڵُەـیییبثاَە َ لیییسام َ ڕژمیییم 
پەیُەؼیییییزجَُوی حیعثیییییی ـییییییُعییبن ثە ثیییییعََرىەَەی چەکیییییساضیی 
کُضزؼزبوەَە کطزثَُ ثە ثیبوَُیەکی ثبؾ کە ـەپا ی ڕاَویبن َگیطره 
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َ کُـییزه  ە ٌەمییَُ عێطا ییسا ثجییبرە ئبؼییزێکی کەم َمییىەس گەض جییبضان 
ثەٌای ثَُوی حیعثی ـیُعیەَە َ  ە پەوبی ئەَزا زەضیچەیەکی رەوی  
ثییا وە ەؼییێکی ئییبظازاوە یییب جاضمییك  ە جمُجییاڵ  ە ژمییط ثیییبوَُی ئەَ 

ی ثَُثێیییییییذ، ئەَا ئێؽیییییییزب ثە پیییییییێچەَاوەَە ٌبَپەیمیییییییبویەزا ثیییییییَُو
ثەزَاَە ثییییییییَُە ثە  ٢٧٥٧ٌەڵُەـییییییییبوسوەَەی ئەَ ٌبَپەیمییییییییبویە  ە 

ثیبوَُیەم ثا گطرىەثەضی ؼیبؼیەری کُـیذ َثی ی ٌەمەالیەوە َ ئیزیط 
رەوییبوەد ذُمىییسوەَەی کزجێکییی مبضکؽییی یییب گطرىییی  ە مباڵوییسا ثجییَُ ثە 

وە ربضیکەکییبوی ثەڵیییە َ ثیییبوَُیەم ثییا ڕاپێچکطزوییی ئەَ کەؼییە ثییا کییُ
گییییطره َ ئەـییییکەوجەس ؼییییەضاوی ثەعییییػ  ە زَای ڕََذییییبوی ڕژمییییم 
ئەگێیی وەَە کە ثە ەضمییبوی ذییُزی ؼییەززام حؽیییه  ە وێییُان ؼییباڵوی 

َ ٌەڵُەـیییبوەَەی ثەضە  ەگەڵ ـییییُعیەکبن َ  ێیییسان  ە  ٢٧٥٦-٢٧٥٥
حیعثیییی ـییییُعیسا، ڕمىمیییبیی ثە زەظگبکیییبوی ئەمیییه زضاَە کە ڕمییییە ثە 

ُعی ثسەن کە ثەؼەالمەری عێطا  جێ ثٍیێڵه ؼەضکطزایەریی حیعثی ـی
ریییب زَاریییط رَُویییسرطیه ریییاڵە  ە ئەویییسامبن َ کبزضەکبوییییبن ثکیییطمزەَە َ 

 ئەَەثَُ گەَضەرطیه  ەؼبثربوەیبن  ە زژی ـیُعیەکبن ئەوجبمساس  
ئەَ  ەظای گطره َ ڕاَوبوەی کە ٌەمَُ کیُوج َ کە ەثەضمکیی عێطا یی  

ئێمە زژَاضیی ربیجەری ذیای گطرجاَە ثا ثعََرىەَەی ربظەکبضی چەپی 
ٌەثیَُس ئیزیط رییب زەٌیبد وییبکاکی وێیُان ذەڵییك ثە ٌەمیَُ ثیطَثییبَەڕ َ 
ڕەَرە ؼیبؼییییەکبوی ویییبَیەَە  ە الیەم َ ەَالـیییەَە ڕژمیییم کە ئیزیییط 
کُضرکطاثاَە ثا زەیبن زەظگبی ؼیەضکُد َ کُـیزبض، پەضەی ئەؼیەوسس 
ثە کُضزؼییزبن  ە ؼییبیەی ثەعؽییسا  ە جییبضان ذطاپزییطی  ێٍییبد َ ثییَُ 

ئاضزََگیییبیەکی ؼیییەضثبظی َ ئەمىییییی گەَضەس ئەَ جیییاضە ثییییبضَز ذە 
ؼیبؼیە کە ظیبرط  ە َاڵربوێکسا زمىەپێؿ کە حیعثە رارب یزبضەکبن ریبییسا 
 ەؼەضکبضن، ئەَ ؼەضزەمە  ە عێطا سا ظ ض ثەظە یی ئەثیىیطاس ؼیەضثبضی 
جیییبَاظی کییبد َ ـییُمه، عێطا ییی ئەَزەمە ظ ض  ە َاڵرییبوی ئەَضَپییبی 

ؼاؼیب یؽزی ؼەضزەمی زەؼەاڵرساضمزی ؼیزب یىیعم ئەچیَُ ڕ ژٌەاڵری 
کە چان ئەژزیٍبی رارب یزبضیەد َ حیعثی ) بئس( ذای ثیا ؼیَُربوسوی 
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ؼیییەضاپبی َاڵد ئبمیییبزە ئەکیییطز ٌَیییبَاضی ئەکیییُژم ئەثییی م ثجیییَُ ثە 
ؼییەزایەم کە ثییا ٌەمییَُ کەؼییێك زیییبضثَُ کە َەیفییَُمەیەکی وییُ  

ؼییییکیەی ؼیییەضکُد َ ثەڕمیییُەیە کە ظ ض جییییبَاظە  ەَ ؼیؽیییزمە کال
زاپڵاؼیییییه کە پێفییییزط رییییب یکطاَەرەَەس  ەظای ؼییییەضەربی ٌەـییییزبکبوی 
عێییطا   ە ؼییبیەی زەؼییەاڵرساضمزی )لییسام(زا  ەَ چەـییىە ثییَُس ٌەمییَُ 
چییبَەڕَاوی مُغییبمەضەیەکی گەَضەثییَُیهس ٌەمییَُ ئەمییبوعاوی کە ئەم 
زمُ َ جبوەَەضە وُمیە،  ەَ چُاضچێُەیەی رب ئێؽزبیسا جێی ویبثێزەَە َ 
رەوٍییب کُـییزبض َ ذییُمى مهیی وییبَذای عێییطا ، ٌەَەؼییی زڕوییسەیی َ 

 ریىُمزیی ئەَ رێط وبکبد َ ثەظمێکی رط ثەڕمُەیەس
ٌەض ـییییکطزوەَەیەم ؼیییەثبضەد ثە ربیجەرمەویییسیەکبوی زەؼیییەاڵرساضمزی 
ؼیبؼیییی عێییییطا   ە ٌەـییییزبکبوسا،  ەؼیییەض یەم پییییێ ئەَەؼییییزێذ گەض، 

ی ـییکطزوەَەکەی کبضاکزەضی لسام حؽییه َەکیَُ الیەوێکیی ؼیەضەکی
وەٌێىێزە وبَ ثبؼەکەَەس جیێ پەویجەی لیسام َجیاضی کەؼیبیەریی ئەَ 
 ە ٌەمیییَُ ث ییییبض َ َەضچەضذیییبوە چیییبضەوَُغ ؼیییبظەکبوی عێطا یییی 

 ٌەـزبکبوسا ظ ض ثەظە ی زیبضەس 
لال( عمیط ا حزی  ز ؼیزی وعیکیی لیسام َ ٌیبَڕمی ؼیەضزەمی الَییی 

ەؼیییزی لیییسام ئەَ َ ئەویییسامی ڕاثەضییییی ثەعیییػ ثیییَُس ئەَ زَاریییط  ەز
زەضثیییبظی ئەثیییێ َ ثیییا ثەضیزبوییییب ڕائەکیییبدس  ە گقزُگیییایەکی زا  ەگەڵ 
)غؽییبن ـییطث (ی ڕ ژوبمەوَُؼییی وییبَزاضی  ُثىییبوی ئەڵییێ: )لییسام  ە 
ظیىساوسا کزێجەکبوی  یىیه َ ؼیزب یىی ئەذُمىیسەَەس ؼیزب یىی ظ ض ذیاؾ 
ئەَیؽیییذس لییییسام ثیییی َای ثە ـییییزێك وەثییییَُ وییییبَی ز ؼییییزبیەری یییییب 

ئەَ ریىییَُی زەؼییەاڵد ثییَُس  ە پێىییبَی زەؼییەاڵری  ٌبَپەیمییبوی ثێییذس
ذایسا ئەَەی ال گطو  وەثیَُ چەویس ذیُمه زەڕمهمیذس گیبڵزەی ثە ـیزی 
َەکیییَُ مییییبو ەَی َ وێیییُاوییطی زەٌیییبدس ئەَ ثییی َای ثە یەم ـیییذ 
ٌەثَُ: یب  ەؼط یب گاڕ 'ا قمط اَ ا قجط'(! ا حطا  میه حیطة ا یی حیطة، 

 ٢٢٧ - ٢٢٦لسام مط مه ٌىبس غؽبن ـطث س ق 
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 ە َەاڵمییی ئەَەزا کە ئبیییب لییسام مزمییبوەی ثە میفییێ  عە زە یییؿ وە  
لسام ـەضیکێکی وەزەَیؽیذ جیب ٌەض :) ئەکطز  لال( عمط ا حز  ئەڵێ

وبَمکی ٌەثێذس ئەَ ذبَەوی ذَُیەکی ربك ەَاوەی کُـىسەی ثێ َمیىە 
ثَُس مه پێمُایە رەوبوەد ٌیززەضیؿ پطغ َ ڕای ثە ٌبَڕمکیبوی ئەکیطز 

ەریەکەیسا، ثەاڵم لییییسام ئەَەـییییی وەزەکییییطز(س ٌەمییییبن  ە ؼییییەضکطزای
   ٢٤٣ؼەضچبَەس الپەڕە 

ثەاڵم زیبضە ئەَ جێیە َ ڕمیەیەی لسام  ەٌەـزبکبوسا، ئەگەڕمیزەَە ثیا 
س ئەَ ثەضٌەمی ئبڵُگاڕەکیبوی ٢٧٥٧ – ٢٧٤٦ؼبڵی وێُان  ٢٢پط ؼەی 

ؼبڵە ثَُس کیبضاکزەضە ربکەکەؼییەکبوی  ٢٢عێطا  َ حیعثی ثەعؽی ئەَ 
ەکییَُ کەؼییبیەریەم  ە چُاضچێییُەی ئەَ ثییبضَز ذەزا مبوییبی لییسام َ

َا یحی ذایبن پەیسا ئەکەن َ جێی گُوجبَی ذاییبن زەز ظوەَەس جییە 
 ەَەؾ کبضاکزەضە ربکەکەؼەکبن َ حیعثەکیبوی ؼیەضزەمی ئەَ ڕ ڵییبن 

 ثَُ  ە ٌبرىە پێفەَەی ئەَ َ کطزوی ثەَ ثزەی کە ثیىیمبنس 
ثە  ُضثیییییبوی ذیییییَُە  حیعثیییییی ـییییییُعی عێیییییطا ، کە زَاریییییط ثیییییَُن

ذُمىراضیەکەی،  ە گەضمەی ؼەضگەضم ثَُوییبن  ە ٌبَپەیمیبوی  ەگەڵ 
ثەعؽییسا، َەکییَُ پیبٌەڵییسان، وییبَی لییسام حؽیییىیبن وییبثَُ )کبؼییزط ی 
عێیییطا ( َثە وییییبظی زامەظضاویییسوی ؼاؼییییب یعم ثیییَُن زەؼیییذ  ەویییبَ 
زەؼییزی ئەَس پییبضری ثییا چییبضی مەؼییە ەی کییُضز گطەَیییبن  ەؼییەض ئەَ 

ذای حیعثیییی ثەعؽیفیییسا، میفیییێ  عە یییزە  کە ثەضظریییطیه ثیییَُس  ەویییبَ
ئبیکاوی ؼەضربؼەضیی ئەَ حیعثە ثَُ ئەیَُد: لسام زیبضیی ئبؼمبوە 

 ثا ؼەض ئەضظ! 
)وعاض ا رعضج ( ؼُپبؼبالضی عێطا یؿ، ثا غؽبن ـطث  ئەگێی مزەَە:  

)لیییسام  ە ـیییەڕزا چیییبَی  ە ؼیییزب یه زەکیییطزس ئەَ ثیییا ئەَ مەثەؼیییزە 
میؽبضی ؼیبؼیی  ەگەڵ ریپەکبوی ؼیُپبزا زائەویب وێطزەی حیعثیی یب کا

َئەیکطزن ثە چیبَزمط ثە ؼیەض ؼیەضکطزەکبوی ؼیُپبَەس لیسام َەکیَُ 
ؼزب یه ٌەمیفە مەرطؼیی ئەمىی ثەؼەض ؼەضیەَە ثَُ(سغؽبن ـیطث ، 

 ٠٢٢ق 
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مازمزی ثیىبی حیعثی  یىیىی ٌەثیَُ َ لسام ث َای ثە حیعثی پێف ەَ 
َەکییَُ حیعثەکییبوی َاڵرییبوی ثزییاکی  ثە کییبضاکزەضمکی وەرەَەییییەَەس ئەَ

ؼیییاڤیەری، حیعثیییی زەَض زاثیییَُ ثە پەضژیىیییی کامەڵێیییك ڕمکریییطاَی 
 جەمبَەضیی َەکَُ الَان َ ئب طەربن َ  ُربثیبنس 

ثەضظ ڕاگطرىیییی کبضیعمیییبی کەؼیییبیەریی ڕاثەض َ کطزویییی ثە ؼییییمجُ ی 
ٌەمییییَُ َاڵد َ وەرەَەؾ زیییییبضییەکی ٌییییبَضزەی رییییطی زەؼییییەاڵری 

 َُس  ٌەـزبکبوی ثەعػ ث
ٌیچیەم  ە الیەوە چەپ َ مبضکؽیەکبوی ئەَ ؼەضزەمبوەی ٌەـیزبکبن، 
کە ئێؽزب ٌەوسمکیبن ثبؼی پێف ەَیە ریاضیەکبویبن ئەکەن، ؼیەضوجێکی 

ربیجەرمەویسیە ؼیبؼیی َ ئیبثَُضی َ   ؼەضپێیفیبن وەئەزا ؼیەثبضەد ثیً
ئبیییسیا اجی َ کامەاڵیەریەکییبوی ویعامییی  ەضمییبو ەَا  ە عێطا ییساس ئەَان 

وٍییب وَُؼییبثَُن ثە گفییزی رییطیه کییبضاکزەضی َەکییَُ ؼییەضمبیەزاضی رە
ثییَُوی عێییطا  َ ئبیییسیا اجی وبؼیاوب یؽییزی حیعثییی زەؼییەاڵرساضەَەس 
ئەَ زََ ذەؼیڵەرە جییە  ەَەی ظ ض گفییزی ثیَُن، رەوٍیب ربیجەرمەوییسی 

 عێطا  َ ؼیؽزمەکەی وەثَُنس 
( عێطا یییی  Governing Elite–ویییُذجەی زەؼیییەاڵرساضی )ئیزیزیییی 

زبکبوی ؼەزەی پێفَُ َمەوعََمەی حیعثی َ مبڵجبری، ثیبیەذێکی ٌەـ
رییبیجەریی ئەزا ثەَەی کە حیییعة ثکییبرە ئییبمطاظمکی چییبَزمطی َ ئەمىیییی 

ژمییبضەی ئەوییسامبوی حیعثیییبن  ٢٧٦٢ ەثەس )ثییا ئەَ مەثەؼییزەؾ ؼییبڵی 
گەیبوس ثە مزیان َ ویُمك وە ەض(س  ب ح عجسا ججبضس زَ یخ ا حیعة ا ُاحیسس 

  ٧ق 
بوسا ئبڵُگاڕمییك زەٌێىطمییذ ثەؼییەض ڕ ڵییی حیعثییی ثەعییػ َ  ە ٌەـییزبک

جێیەی ئەَ حییعثە  ەؼیەضجەم مەویعََمەی زەؼیەاڵرساضمزی ؼیبؼییساس 
حیعثیی وییبَثطاَ ثە جاضمییك زەـییێزطمزەَە کە ثجێییذ ثە چەکێکییی کییبضای 
زەؼزی لسام ثا ذعمەرکطزن ثە ثەضٌەمٍێىبوەَەی پێیەی ئەَ َەکیَُ 

 ەی َاڵدس  کبضیعمبی وەم یەکەم، ثەڵکَُ رب بو
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ؼەضثبضی ئەَ ئبڵُگاڕاوەی ثە ؼەض جێیە َ َەظیقەی حیعثیسا ٌیبرجَُ، 
ثەاڵم حیعثییی ثەعییػ،  ە مەوییعََمەی زەؼییەاڵری ٌەـییزبکبوسا، ٌێفییزب 
ئییبمطاظمکی کییبضییەض ثییَُ ثییا زاثیىکطزوییی پط ؼییەی کییاوزط ڵی َاڵد َ 

 کامەڵیبس 
 ەم  اوییییبغەزا ؼییییەوزەضە ثەٌێعەکییییبن َ  طاکؽیییییاوەکبن َکەؼییییبیەریە 
کبضیعمیەکیییبوی ویییبَ حییییعة یەم  ە زَای یەم، ثیییا ذعمەرکیییطزن ثەَ 
ئبمبوجەی پێفیَُ، پبکزیبَکطانس ثیا ومیَُوە ثیبڵی جەوەڕاڵە زیبضەکیبن َ 
ؼبمەڕاییەکبن یب پبـەکفەیبن پێکطا یب ثە ثیبوَُی جییبَاظ ؼییمجُل َ 
کبضیعمبکبویبن پبکزبَی  یعیکی کطانس لسام ظ ض ثبؾ ئەیعاوی کە  یطە 

َُوی ؼیییەوزەضی جییییبَاظی ٌێیییع َزەؼیییەاڵد، جیییب ثیییب جەمؽیییەضی َ ثییی
ؼەضەرب ظ ض الَاظیؿ ثێذ، یب ثیَُوی کبضیعمیبی ریطی ثیُاضی ؼیبؼیی 
َ ؼییەضثبظی، ڕمییییطن  ەثەضزەم ذەَوەکبویییسا َ ریییب یکطزوەَەی زەییییبن 
کێفمەکێفییی وێییُان ثبڵەکییبوی ثەعییػ  ە ـەؼییزەکبن َ حە زبکبوییسا،  ە 

َد: ) وییبکط  جییبضمکی رییط ظاکیطەیییسا مییبثَُنس لییسام  ەَ ثییُاضەزا ئەیییُ
ڕ  ثیییسەیه ثە چیییُاض ئە ؽیییەض َ ؼیییێ ریییبوکەَە زەؼیییەاڵد ث َذێیییذس( 

Memories of State, Eric Davis. P 285    
)جیییییە  ەَەؾ لییییسام َ گییییطََپەکەی زەَضَثەضی پێیییییبن َاثییییَُ کە 
زیمُکطاؼیییییییی َ ٌەڵجیییییییهاضزن ثەضٌەم َ ثییییییییبوَُی ئیمپطییییییییب یعم َ 

کە ـیییُعیەد َ  یجطاڵیعمییی  ظایییاویعمهس جیییە  ەَەؾ ث َایییبن َاثییَُ
ؼییەضمبیەزاضی ڕمیەیەکییی گُوجییبَ ویییه ثییا عێییطا ، چییُوکە زژایەرییییبن 
ٌەیە  ەگەڵ مێیییییهََ َ کە ەپیییییَُضی ئەم َالرە َپێیییییساگطیبن  ەؼیییییەض 
)ڕمییییەی ؼیییێیەم( زەکیییطز، کە  ە ئەزەثییییبری ذایبویییسا وبَییییبن ویییبثَُ 

ەَەی ا سیمقطامیخ ا فحجیخ( کە ظامىی پیَُچەڵکطزو–)زیمُکطاؼیی میززی
پیالوەکییییبوی زَژمىییییبوە  ە ؼییییەض عێییییطا  َ رەثییییبیە  ە گەڵ مێییییهََ َ 

    Memories of State, Eric Davis. P 286کە زَُضی گە ی عێطا سا( 
میییازیزی زەؼیییەاڵرساضمزی ثەعیییػ  ە ؼیییەضزەمی لیییسام  ەٌەـیییزبکبوسا، 
 –ظیییییییبرط  ە میییییییازمزی زەؼییییییەاڵرساضمزی ؼیؽیییییییزمە ؼاؼیب یؽیییییییذ 
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ڕ ژٌەاڵری َەکَُ ئەڵمبوییبی ڕ ژٌەاڵد َ رارب یزبضیەکبوی ئەَضََپبی 
ثُ یبضیییییب َ ٌەویبضییییییب َکاضییییییبی ثییییبکَُض ئەچیییییَُس ثەضاَضزکیییییبضی 
ڕََکەـییییی ثەعؽییییی ؼییییەضزەمی )لییییسام( ثە  بـیییییەد، کە ظ ضثەی 
وەیبضەکییبوی ڕژمییم ثەکبضیییبن زەثییطز، ظیییبرط زەچییَُە ذییبوەی رەـییٍیطی 

میك ؼیبؼی َ ڕؼُاکطزوی میسیبییەَە رب ئەَەی ثەـیێك ثێیذ  ە میزاز
ثییییا ـیییییکطزوەَەی ؼطَـییییذ َ ذەؼییییڵەری چیىییییبیەری َ ؼیبؼییییی َ 

 ئبیسیا اجیی ئەَ زەؼەاڵرەس 
مه پێمیُایە ثیا ـییکطزوەَەی ذەؼیڵەری زەَڵەریی عێطا یی ئەَ  اویبغە 
ئەثیییێ پەویییب ثجەییییىە ثەض کامەڵێیییك پێکٍیییبرەی ئاضگبوییییك َکیییبضاکزەضی 
ؼییییەضەکی َ جەٌَەضیییییی ؼیؽییییزمی زەؼییییەاڵرساضس ثییییا ئەَ مەثەؼییییزە 

ن ثە ـیییییییکطزوەَەیەکی َضزە ؼییییییەثبضەد ثە ؼطَـییییییزی پێُیؽییییییزمب
کییامەاڵیەری وییُذجەی زەؼییەاڵرساض، ـییێُاظی ـییەضعیەرسان َ رەؼییُیقی 
ؼیبؼییییی زەؼیییەاڵرەکە، ئبییییسیا اجیب ییییبذُز ئەَ میییازمزە ئیییبثَُضیەی 
زەؼییەاڵد پەی ەَیییی  ییێ زەکییبدس ثەضاَضزکطزوییی ؼیؽییزمی زەؼییەاڵری 

ؼیییییەضزەمی ٌەـیییییزبکبوی عێیییییطا   ەگەڵ ئەَضَپیییییبی ؼاؼیب یؽیییییزی 
ؼییییییزب یىیعم ظ ض  ێکچییییییَُوی وێُاویبومییییییبن ویفییییییبن ئەزاد، ثەاڵم ثە 
ربیجەرمەوییییییسییکی عێیییییییطا یەَە َ ثە  ە ثەضچیییییییبَگطرىی ئەَەی کە ئەَ 

 رارب یزبضە  ە عێطا سا پێُیؽزی ثە م  اضمێکەس  –ؼیؽزمە ؼاؼیبل 
مازمزی ؼیؽزمی ؼیبؼیی ئاضزََگبی ئەَضََپیبی ڕ ژٌەاڵد  ەؼیەض 

امەظضاثییَُ کە ٌبَربکبویییبن  ە عێطا ییسا ثە ڕََوییی چەوییس کییاڵەکەیەم ز
 ئەثیىطا:
 زەؼەاڵری حیعثی رب بوەس یەکەم:
کاوزط ڵی ٌەمَُ کبیە ؼەضەکی َ ؼزطاریجیەکبوی ئیبثَُضی َ  زََەم:

 ثەضٌەمٍێىبن  ەالیەن زەَڵەرەَەس 
 زەؼەاڵریکی ڕەٌبی چ  َپ  َ وبَەوسمزی رَُوسَراڵس  ؼێیەم:
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ٌەضؼییییێ زەؼییییەاڵری یبؼییییبزاوبن َ  زەمییییج َ ریکەڵکطزوییییی چییییُاضەم:
جێجەجێکییطزن َ زازَەضی ثە پییێچەَاوەی جیبکطزوەَەیییبن  ە ؼیؽییزمی 

 زیمُکطاری َ پەض ەمبویساس 
کبضیعمیبی ؼیەض کی حییعة َ َاڵد َ چ کیطزوەَەی ٌەمیَُ  چُاضەم:

 زەؼەاڵرەکبن  ە زەؼزیساس 
کە کە جێیی مفیزُم  َ ڕەذیىە  زەَڵەد ذبَەوی ئبیسیا اجیبییً پێىجەم:

 َ َەکَُ ئبیکاوێکی ٌُالمیی پیط ظ رەمبـب ئەکطمذس  ویە
ـیییییەضعیەری زەؼیییییەاڵد  ە ؼیییییىسََ ەکبوی زەوییییییساوەَە  ـەـیییییەم:

ؼییەضزەضوبٌێىێذ، ثەڵکییَُ ئبیییسیا اجیبی حیییعة ؼییەضچبَەی رب ییبوەی 
 ـەضعیەرەس
ؼییییەضکُد َ زاپڵاؼیییییه َ یبؼییییبغکطزوی ؼیبؼییییەرکطزن  ە  حەَرەم:

ئیبظازی ثییطَڕا َ زەضثیی یه زەضەَەی زیُاضەکیبوی حیعثیی زەؼییەاڵرساضس 
َ طەیی َ ؼیؽزمی چەوس حیعثی ثَُوی وییەس ٌەمیَُ میب ە ؼیبؼیی َ 
یبؼیییییبییەکبن ثە رەوییییییب  ە ؼیییییەض حیعثیییییی زەؼیییییەاڵرساض َ کیییییبزض َ 

 ؼەضکطزەکبوی حیعة ربپا ئەکطمهس 
ثەعیییػ ٌەڵییییطی ویییبَەڕ کی ٌەمیییَُ ئەَ ذەؼیییڵەربوە ثیییَُ َ ثە پێیییی 

ٌاـیییبضاوە پەییی ەَی  ەَ  ثەضوییبمە َ ثەٌییای گُوجبَثَُویییبوەَە ظ ض
مازمزەی زەؼەالد ئەکیطز َ ثیا ئەَ مەثەؼیزەؾ ٌەمیَُ ـیێُاظەکبوی 
رەوؽییییییق َ ٌبَکیییییبضیی  ەگەڵ َاڵریییییبوی ویییییبَثطاَزا ئەکیییییطزس رەوٍیییییب 
جیییبَاظییەکی ثەعییػ )ثەعێطا ییی کطزوییی( ئەَ کییبضاکزەضە ؼییەضەکیبوەی 
ئەَ مییییییییازمزە َ رەَظیقکطزویییییییییبن ثییییییییَُ  ە ذعمەرییییییییی زََثییییییییبضە 

 ەی زەؼەاڵری رارب یزبضی  ە عێطا ساسثەضٌەمٍێىبوەَ
ثىیبرىیییبوی زەَڵەریییی رارب یزیییبضیی لیییسامی  ە عێطا یییسا، َەکیییَُ الظم َ 

 مە عََم، پێساَیؽزی ربیجەری ذاـی ٌەثَُس 
گەضچییییییی پط ؼییییییەی ٌەڵزَُـیییییییه ٌَەظمکطزوییییییی زەَڵەد َەکییییییَُ 

ٌەض   َي ثُویبزیزطیه زامەظضاَەی کیامەاڵیەری ؼیەضزەم  ە الیەن حیعثیً
ەزَاَە  ە الیەن حعثی ثەعؽیفەَە زەؼزی پێکطزثَُ، ثەاڵم ث ٢٧٤٦ ە 
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وییییییییس َ ـییییییییێُاظمکی رییییییییطی  ًٌ ثەزَاَە ئەَ پط ؼییییییییەیە ڕي ٢٧٦٢ ە 
ثەذییاَەگطدس  ە ویییُەی یەکەمییی ٌەـییزبکبوەَە لییسام ثییَُ ثە ڕەمییعی 
ٌەڵزَُـیىی زەَڵەد َەکَُ مبـیىێکی ئاضگبوییك  ە الیەن حکیَُمەد 

د  ە الیەن حییعة َ حییعة َ حکَُمەد  ە الیەن زەؼەاڵد َ زەؼەاڵ
 ە الیەن ویییُذجەی ذێعاویییی َ ؼیییەضکطزەَەس ثەَمبویییبیە  ە ٌەـیییزبکبوسا 
زەؼیییەاڵری ثەعیییػ  ە ڕمییییەی لیییسامەَە پط ؼیییەی رەکیییبمُل ثیییَُوی 
رارب یزبضیعمی زەؼەاڵرساضمزی ؼیبؼیی َاڵری رەَاَ کطز َ گەیبوسی ثە 

 وجبمی کارییبییس جێسەؼییزی لییسام ثەم پط ؼییەیەَە رەَاَ زیییبض ؼییەضئً
ثییییَُ ثەرییییبیجەری  ە ڕََی رَُویییییسی َ ذێطایییییی َ رَُویییییسڕەَثَُوی 

 پط ؼەکەَەس 
پط ؼەی ثەضجەؼزەکطزوەَەی رارب یزبضیعمی ربکەکەؼیی زەؼیەاڵد  ە 
عێطا سا ذای  ە ذایسا ٌەڵیطی مەیزێکی  یَُڵ َ ٌەڵپەیەکیی ظ ض ثیَُ 
ثیییا رەؼیییقیەکطزوی ٌەمیییَُ وبَەویییسەکبوی ریییطی زەؼیییەاڵری ؼیبؼیییی َ 

س ثییا ومییَُوە  ە ٌەـییزبکبوسا ئەثیىیییه کە پبـییمبَەی کامەڵیییبی مەزەوییی
وُذجەی پط  یفیىبڵی ؼیەضثبظی َ ڕمیَُظ َ جەوەڕاڵەکیبوی رەؼیقیەی 
 یعیکیییییی رەَاَ ئەکییییطمه َ ٌەمییییبن چبضەوَُؼیییییؿ ثییییَُ ثە وؽیییییجی 
کەؼییییبیەریە حیییییعثیە ذییییبَەن وقَُظەکییییبوی  ە چەـییییىی )عجییییسا رب ق 

ێییی ئەَان حیییعة ا ؽییبمطائ  َمىییی  ا یی ظاظ َ ـییجز  ا حیؽییم ( َ  ە ج
ئییبَمزە ئەکطیییذ ثە وییُذجەیەکی ثێسەؼییەاڵد َ ذییبڵی  ە کەؼییبیەری َ 
ذەؼزەری کبضیعمی کە ذبَەوی کەمزطیه رمَُحی ؼیبؼیه َ رەویبوەد 
ئەَاویؿ زەَض ئەزضمه ثە حە قەیەکی رطی ذعم َ کەؼیُکبضی َەکیَُ 
)عزیی  حؽییه ا مجیییس َ ثییطظان َ ؼییجحبَي َ َمجییبن َ  میی  َحؽیییه 

َ سس ریییبز َ ثەَ جییاضە ٌەمیییَُ پبـیییمبَەکبوی  ٢ (کبمیی  َ لیییسام کبمیی
 وبَەوسەکبوی زەؼەاڵد َ ٌێع  ەوبَ حیعة َزەَڵەرسا رەؼقیە کطانس       

                         
ئەَاوە کەؼبیەری زەؼەاڵرساضی وُذجەی زەَضی لسام َ ظ ضثەـیبن ذعم  ٢

زەَڵەریسا  َ کەؼی ذای ثَُن کە زَای ثَُوی ثە کەؼی یەکەم  ە حیعة َ
 پاؼزی ثەضظی پێسان َ ظ ضثەـیبن ویمچە ذُمىسەَاض ثَُنس
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 ێیییطە ثەزَاَە ثەڕ ژی ڕََویییبم زییییبض ثیییَُ کە جەؼیییزەی لیییسام َ 
رەمبحە ؼیبؼی َ ـەذؽییەکبوی َ ئەَ میازمزەی کە  ە مێفیکی ئەَزا 

ویبَچەکە  اضمیاڵە ثیَُە،  ؼەثبضەد ثە کێفە میحُەضیەکیبوی ویبَذا َ
 ەَ چُاضچێیییُە رەؼیییکەی ریییب ئێؽیییزبیسا جێییییبن ویییبثێزەَە َ ئەثیییێ ئەَ 
وییبکاکیە ثەالیەکییسا ثرطمییذس ئبـکطاـییە  ە ڕََی ریییاضی َ پێفیییىەی 
مێییهََییەَە ئەکییط  ئەَ جییاضە وییبکاکی َ  ەیییطاوە ؼیبؼیییە َەکییَُ 
ثییبڵاوێکی پیی   ە پبڵەپەؼییزا رەوقیؽییێکی ثییسض ، گەضچییی ثە ڕَاڵەریییؿ 

ذ، ریب  ە رە ییىەَەی حەرمیی ڕظگبضثکطمیذس ثەعیػ  ە حە زبکبویسا ئەم ثێ
ثەزیزەی گطرەثەض  ە ڕمی ڕمکەَره  ەگەڵ پبضری زیمُکطاری کُضزؼزبن 

ی ئیییییبظاض َ پبـیییییبن میییییاضکطزوی )ثەضەی  ٢٢َ میییییاضکطزوی ثەییییییبوی 
ا ججٍییخ ا ُمىیییخ ا زقسمیییخ(  ەگەڵ حیعثییی  –ویفییزیمبوی پێفییکەَرىرُاظ 
ؼییییزی زەضەکیفییییسا ثەؼییییزىی )ٌبَپەیمییییبویی ـیییییُعی عیییییطا  َ  ە ئب
محبٌیسح ا میسا خ َ ا زحیبَن(  ەگەڵ یەکێزیی  –ز ؼزبیەری َ ٌبَکیبضی 

ؼاڤیەرساس ثەاڵم ذُمىسوەَەی لسام ثا  اوبغی ٌەـزبکبن جیبَاظ ثیَُ 
  ەَ ذُمىسوەَەیەی حە زبکبوی ثەعػس 

چەوییسیه  ییبکزەض ڕ ڵییی ذایییبن گێیی ا  ە ؼییەضٌەڵسان َ  ەزایییك ثییَُوی 
 ربظەی حُکم اوی ـمُ ی  ە عێطا سا،  ەَاوە:مازمزی 

کییییبضاکزەضی ـەذؽییییی لییییسام  ەپییییبڵ جێییییییط ثییییَُوی پبیەکییییبوی / ٢
 ڕژممەکەیس

زامەظضاوییییسوی ؼییییُپبیەکی ظەثەال( َ پیییی چەم َ زەیییییبن زەظگییییبی  /٠
ؼیییاڤیەد َ  KGBؼیییەضکُری ـیییبضەظا ثە ییییبضمەریی کەی جیییی ثییییی 

 ؼزبظیی ئەڵمبویبی ـەض ی َ کُثبس
ەکی زاضاییییی ظەثەال( کە ثەٌیییای ذامیییبڵیکطزوی ثیییَُوی ؼیییەضچبَەی /١

وەَد َ چَُوەؼیییەضی وطذیییی وەَد ثە ڕازەیەکیییی ظ ض ثەضظ  ە پیییبؾ 
ـییەڕی ئاکزییاثەضی وێییُان َاڵرییبوی عەضەثییی َ ئیؽییطائی  َ َەؼییزبوی 
وییییبضزوە زەضەَەی وەَد ثییییا ثبظاڕەکییییبوی َاڵرییییبوی ڕ ژئییییبَا  ە الیەن 

 ؼەضجەم ََاڵربوی عەضەثەَەس 
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میی  ەَمپەضؼیزی عەضەثیی زَای ز ڕاویی ـیەڕی ثەٌێعثیَُوی رەَژ /٢
ی عەضەة َ  ە ەؼیزیىیەکبن  ە ثەضاویجەض ئیؽیطائی  َ ٢٧٥١ئاکزاثەضی 

ٌبرىەؼییەضذەری عێطا ییی ژمییط زەؼییەاڵری لییسام َەکییَُ ثییبڵی ڕازیکییبڵی 
وبؼیییاوب یعمی عەضەة َ ٌەڵزُـیییىی گیییبوی وییبڕەظایەری ثەضاوییجەض ثییبڵی 

 )ؼبظـکبضی( ٌەمبن ثعََرىەَەس
َاوە ڕمیەیبن  ە ثەضزەم پط ؼەی ـیکڵیطرىی رارب یزیبضیعمی ٌەمَُ ئە 

ٌەـییزبکبن  ە عێطا ییسا ذییاؾ ئەکییطز َ لییسام ثییَُ ثە ئەوییساظیبضی ثییێ 
ڕە یجیییی ئەَ پط ؼیییەیەس ئیزیییط ثەڕ ژی ڕََویییبم زییییبضثَُ کە عێیییطا  
ثبضگییییبَی ثییییَُە ثە  اوییییبغێکی رییییطی زیکزییییبراضیەری وەرەَەپەضؼییییزی 

ثە ثییباڵی لییسام ثیی اَە َ  عەضەثییی ؼەضربؼییەضی کە ڕاثەضایەریییەکەی
 ثەپێی مەضامەکبوی ئەَ زیعایه کطاَەس 

ئبـییییییکطایە کە  ە ڕََی ریییییییاضیەَە ئەگەضی ئەَەؾ ٌەیە پییییییێؿ ثە 
رە ییییییىەَەی ئەَ جیییییاضە ویییییبکاکی َ  ەیطاویییییبوە ثییطمیییییذ،  ە ڕمیییییی 
ثەضیىکطزوەَەی مب ە زیمُکطاریەکیبن َ ئیبڵُگاڕ  ە ـیێُاظی زەؼیەاڵد 

ىکییییطزوەَەی ڕََثەضی ئییییبظازی  ە ڕمییییی ئیؽییییالحبری ؼیبؼییییی َ ثەضی
زەضثیی یه َ ثییُاضزان ثە چییبالکی ٌێییعی ؼیبؼییی رییطی ئاپاظیؽیییان یییب 
رەویییبوەد الثیییطزن َ زََضذؽیییزىەَەی ثییییچم َ کەؼیییبیەری َ ئاضگیییبوە 
ثەزویییییبَ َ  ێعەَوەکیییییبوی ؼیؽیییییزمەکە َ زامطکبویییییسوەَەی ریییییطغ َ 
ویییبڕەظایەری ذەڵیییك  ە زاٌیییبرَُی وبزییییبضی َازاس ثەاڵم ئەم ڕمیەیەییییبن 

طیه ـیبوػ َ ظەمییىە َ ثیُاضی  ە عێطا یی ؼیەضەربی ٌەـیزبکبوسا کەمز
ٌەثییییییَُ َ وەم ٌەض ئەَە ثیییییییطە لییییییسام َ رییییییب مە ڕازیکییییییبڵەکەی 
زەَضَثەضی ظ ض ثە ٌُـیییییییییبضیەَە ڕەَرییییییییی  ڕََزاَەکبویییییییییبن ثە 
ئبضاؼییییزەی رەوٍییییب یەم ئە زەضوبری ییییسا پییییبڵ پێُەئەوییییب: رَُوییییسڕەَی َ 

ثەڕََی ٌەض   قڵکطزوییییییییی زەضَاظەکییییییییبوی َاڵد َ  ەظای ؼیبؼییییییییی
ئیبڵُگاڕمکی پاظەری ییسا َ ذاـیکطزوی  ەظا َ پێُیؽییزیەکبوی ڕەـییزطیه 
جییییاضی زیکزییییبراضیەد َ ـییییمُ یەد )رارب یزییییبضیەد( کە ڕ ژ ثە ڕ ژ 
ؼەضَؼییییییمبکبوی ظییییییبرط َ ظییییییبرط  ە ئەضظی َا یحیییییسا ثەضجەؼیییییزە 
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ئەثییَُوەَە َ ئیزییط ؼییەضەربکبوی زەیەی کبضەؼییبد  ە پییالوەَە ئەثییَُن 
ی ئەم مازمزە وُمیەی زەؼەاڵرساضمزیؿ کەؼیێك وەثیَُ ثەَا یو َ مبمبو

 جیە  ە )لسام حؽیه(س 
 ێطەزا ثە پیُیؽزی ئەظاوم َەکَُ ـبیەزیی ظیىسََ  ەؼیەض ئەَ  اویبغە 

 ؼەضوجی ذُمىەض ثا زََ پێفٍبد ثسەم:
ڕاپەڕیىییییییییی ئیؽییییییییالمیی ئێییییییییطان کە ثە ڕََذییییییییبوی رەالضی  یەکەم:

یی ئیؽییالمی َ ویعامییی زیکزییبراضیەری ـییبٌبوە َ زامەظضاوییسوی جمٍییُض
َالیەریییی  ە یٍیییی ئێطاویییی ثە ڕاثەضییییی ؼیبؼیییی َ ڕََحیییی ذیییُمەیىی 

 کاربیی ٌبدس
ظ ض جیییبض کە ثیییبغ  ە زامەظضاویییسوی جمٍیییُضیی ئیؽیییالمیی ئێیییطان َ  

ویعامیییی َالیەریییی  ە ییییً  ەَ َالرەزا ئەکطمیییذ ئەَ ڕاؼیییزیە پفیییزیُ  
ؼیبڵی ئەذطیذ کە ث یبضزان ؼەثبضەد ثەَ ـکڵە  ە ویعامی ؼیبؼیی  ە 

٨ ی ثەـییییساضثَُان ٧٦زا  ە ڕمیییییەی ڕیقطاوییییس مێکەَە ثییییَُ کە  ٢٧٦٢
ریبیسا، جیە  ە ظ ض وبَچەی کُضزؼزبن کە ئەَ ڕیقطاویس مەی  ە ثیىەَە 
ڕەرکطزەَە، زەوییبن ثە ثەڵیێ زا ثە ثەضپیبکطزوی ئەَ ؼیؽیزمە ؼیبؼییە 
 ە َالرەکەیبویییساس ظ ضثەی ٌێیییعە چەپەکیییبن َ الیەویطاویییی پبـیییبیەری َ 

یؽیییزە ئێطاویەکیییبن یەکیییالیەوە زامەظضاویییسوی ڕژممیییی کامیییبضی وبؼیاوب 
ئیؽییالمیی ئێییطان ئەگێیی وەَە ثییا ثەالڕمییساثطزوی ڕاپەڕیییه َ جڵەَگطرىییی 
 ەالیەن ذییییُمەیىی َ زاضَزەؼییییزەکەی ئەَەَە ثییییێ ئەَەی ٌێمییییبیەکی 
الَەکیؿ ثیکەن ثیا ئەَ ذاـیجبَەڕیەی ذەڵیك کە ثە زەوییی ثەڵیێ  ەَ 

اوییییبن کیییطزس  ە ٌەمَُـیییی ؼیییەیطرط ڕیقطاویییس مەزا ثەـیییساضییەکی  طاَ
ئەَەثییَُ کە ئەَ ڕمییهە ظ ضەی ذەڵییك  ە ئێطاوییسا زەویییی ثەڵێیییبن زا ثە 
ڕیقطاوس مێك کە کبضری زەویساوەکە رەوٍب یەم پطؼیبضی  ەذیا گطرجیَُ 
کە ثطیزییییی ثییییَُ  ەَەی: ئبیییییب ثەثەڵییییێ یییییب وەذیییییط زەویییی  ئەزەی ثە 

مە ثەَ ڕ ڵەَە زامەظضاوییسوی جمٍییُضیی ئیؽییالمیی ئێییطان! ئەَ ڕیقطاوییس 
َ ثەَ ـییییێُە ئبـییییکطا زژە زیمییییُکطاریەیەَە وەم وەثییییَُ ثە جییییێیەی 
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وییبڕەظایەری گفییزی، ثەڵکییَُ ڕمهەیەکییی ثەضثییاڵَی ذەڵییك ٌەم ثەـییساض 
 ثَُن ٌَەم ثە ثەڵێ پێفُاظیبن  ێ کطز َ زەوییبن زاس   

ٌییبرىەَە ؼییەض ـییبوای ثییعََرىەَەی ـیییحەگەضیی ؼیبؼییی  ە  زََەم:
ە مییازمزی ـیییحەی َیالیەرییی  ە یٍییی ذییُمەیىی عێطا ییسا کە پەی ەَیییی  

 ئەکطز َ ئیزٍبمی ضاؼزەَذای  ە ٌبَرب ئێطاویەکەیەَە َەضئەگطدس
ثعََرىەَەی وبڕەظایەری َ ذاپیفبوساوی جەمبَەضیی ـیبضە ـییحیەکبن 

ثەزَاَە زەؼیییزی  ٢٧٥٥ثە زەؼیییزێُەضزاوی حیعثیییی زەعیییُە  ە ؼیییبڵی 
طیخ( ئەویسامبوی حیعثیی زا  ە ظاوکای )ا مؽزىم ٢٧٦٢پێکطزس  ە ویؽبوی 

زەعیییُە ٌەَڵیییی ریط ضکطزویییی ریییبضیق عەظییییعی َەظییییطی ڕاگەیبویییسوی 
ڕ ژ زَای ئەَە پەالمییبضی چەکییساضاوەی ئەَ  ٣ئەَکییبری عێطا یییبن زا َ 

کبضَاوەیییییبن زا کە ذەضیکییییی وبـییییزىی رەضمییییی کُژضاَەکییییبوی ڕ ژی 
 پەالمبضەکەی ثەض ظاوکای )ا مؽزىمطیخ( ثَُنس 

ثەمەثەؼییییییزی چبَرطؼییییییێىکطزوی لییییییسام زەؼپێفییییییرەضی کییییییطز َ 
زا ٌەؼییییزب ثە  ە  ٢٧٦٢ثییییعََرىەَەی ئیؽییییالمیی ـیییییحی  ە ویؽییییبوی 

ؼیییێساضەزاوی محمیییس ثیییب ط ا میییسض َ ثىیییذ ا ٍیییساي ذُـیییکیس ا میییسض 
گەَضەرطیه ڕاثەضی ڕََحی َ ؼیبؼیی وبَ ڕییعی ئیؽیالمی ؼیبؼییی 

 ـیحی ثَُ  ە عێطا ساس  
 ە عێطا ییسا ثەٌێعثییَُوی ئبمییبزەیی ؼیبؼییی ئیؽییالمی ؼیبؼییی ـیییحی 

ئەگەڕمزەَە ثیا پیێؿ زامەظضاویسوی کامیبضی ئیؽیالمیی ئێیطان، ثەاڵم ریب 
ئەَ  اویییییبغە ئەَ ثیییییعََرىەَەیە  ە عێطا یییییسا  ە ذییییییای ڕاوەزەزی کە 

 ڕََذبوی ڕژمم ثکبد ثە زضَـمی ڕ ژ ثا ذایس 
ثەڕای مه ئەَە ویفبوسەضی کُضد ثیىیی ؼیبؼییە کە ظ ض کەغ ئەڵیێه 

ی عێییطا  َ ڕەَرییی ئیؽییالمی ـیییحی رَُوییسثَُوەَەی وییبکاکیی ڕژممیی
رەوٍب ثە ٌای زامەظضاوسوی کامبضی ئیؽالمی ئێطاوەَە ثَُ ئەَ کیبرەی 
کە ٌێعە ؼیبؼیە ـیحەکبوی عێطا  ٌبَؼاظیی ذایبن ثا زامەظضاوسوی 
کامبضی ئیؽالمی زەضث یس  ەڕاؼیزیسا زامەظضاویسوی کامیبضی ئیؽیالمی 

ی ـیحیی عێطا یی، ثەاڵم  ە ئێطاوسا رەکبوێکی زا ثە ثعََرىەَەی ئیؽالمی
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ثەزَاَە َەکیَُ پەضچەکطزاضمیك  ٢٧٣٦ئەم ثعََرىەَەیە ٌەض  ە ؼیبڵی 
ثەضاوییییجەض ٌەویییییبَە پێفییییکەَرىرُاظ َ ڕازیکییییبل َ ئییییبظازیرُاظەکەی 

ی رەمیییَُظزا ؼیییەضی ٌەڵیییسا َ ثەٌێیییع ثیییَُ َ ؼیبؼیییەرە ٢٢کامیییبضی 
عیزمبویەکبوی ؼباڵوی حە زبکبوی ثەعػ، زیؽبوەَە ٌێىیبیەَە ؼیەضذەد 

 َُ ٌێعمکی وەیبض ثەَ ؼیبؼەربوەس َەک
حیعثی زەعُە ؼەضەرب ڕمك َەکَُ پەضچەکطزاضمك ٌبرە ؼیەض ـیبوای 

 ٢٧٣٧ؼیبؼی ثەضاوجەض ثە یبؼبی پێفکەَرَُی ثیبضی کەؼیێزی ؼیبڵی 
َ ؼیبؼەری چەپ ەَاوەی عجسا کطیم  بؼم َ یبؼبی چبککطزوی ظەَەی 

ُالضەی کە َظاض َ ثەٌێعثَُوی ـیُعیەد  ە عێطا  َ ئەَ ژیىیە ؼییکی
 ە عێطا سا ٌبرەئبضاَەس ئەَ حییعثە ٌەضگییع  ٢٧٣٦ی رەممُظی ٢٢زَای 

ی ٢٧٤١ٌبـبی  ەَ ڕاؼزیە وەکطزََە ٌَەض ثایەؾ  ەزَای کازەریبی 
ٌێییعە  ەَمیییە عەضەثیەکییبن َ ڕََذییبوی حکییَُمەری عجییسا کطیم  بؼییم، 
محؽییییه ا حکیمییییی مەضجەعییییی ثییییباڵی ـیییییحەکبن  ە وەجە ەَە  زییییُا 

َ ذیییییُمىی ٌەمیییییَُ ـییییییُعیەکبن َ ئەوییییییسامبوی  ثەوبَثیییییبویەکەی زا
حیعثەکەیییییبوی حەاڵڵ کییییطز َ ثەعییییػ ثە ؼییییَُزَەضگطره  ەَ  زییییُایە 

 ٌەظاض ـیُعیبن  ەرڵُعبم کطزس  ٢٣وعیکەی 
ثەَ مبوییبیە ئیؽییالمی ؼیبؼییی ـیییحی ثەٌەمییَُ ثبڵەکییبویەَە  ە عێطا ییسا 
 ەؼەضەربَە ذبَەوی پط ژەی زامەظضاوسوی حکَُمەری ئیؽالمی ثیَُن 

طا یییسا َ ثیییبضَز ذی زَای زامەظضاویییسوی کامیییبضی ئیؽیییالمیبن  ە  ە عێ
ئێطاویسا َەکییَُ ٌە ێکیی گُوجییبَ رەمبـییب زەکیطز ثییا جێجەجێکطزوییی ئەَ 

 ئبمبوجە ؼزطاریجیەیبنس   
ئەَ زََ پێفیییٍبرە ثیییَُن ثە ریییُذمی ؼیییەضثبضی پێکٍێیییىەضی زەیەی  

 کبضەؼبد ئبمێعی ٌەـزبکبن  ە عێطا ساس
َەَە کبضییەضیییییبن ثەؼیییەض ثیییبضَز ذی ئەم زََ  یییبکزەضە  ە ظ ض ڕَ 

ؼیبؼییییی عێطا یییسا جێٍێفیییذ، ثە جاضمیییك کە ثیییَُن ثە ؼیییەضەکیزطیه 
 ٌاکبضی ٌەڵییطؼبوی ـەڕی ٌەـذ ؼبڵەی وێُان عێطا  َ ئێطانس  
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رب ئەَ جێییەی کە ثیا ڕمکریطاَی ئیێمە، )یەکێزیی رێکاـیبوی کیبضگەضان( 
ەَرایییبن  ە ئەگەڕمیزەَە، ئەَ ئیبڵُگاڕە ڕیفییەییبوە جیێیە َ ثیبیەذێکی ئ

پییالن َ ثیطکییطزوەَە َ وەٌجییی ؼیبؼییی َ میزییازی  کطیمبوییسا وەثییَُس 
ٌیچیییبن ڕایىەچڵەکبوییسیه َ ٌێفییزب ٌەض ؼییەضگەضمی ثبؼییی کالؼیییکی 
رییییییاضیی مبضکؽیییییی َـیییییبوبظیکطزن ثە گەڕاوەَە ثیییییا مبضکؽییییییعمی 
ئەضؼییەز کػ َ کێفییەکبوی وییبَ ثییعََرىەَەی کاماویؽییزیی جیٍییبن َ 

عم َ رییییییییاضیە ئەثؽیییییییزطاکذ َ میییییییبَیعم َ ؼاؼییییییییبل ئەمپطییییییییب ی
ؼیییحطاَیەکەی ذەثییبری چیىییبیەری ثییَُیهس ئەَاوە ٌێچیییبن یبضمەریییبن 
وەئەزایییه  ەَەی ئەَ ڕاؼییزیە زەضم پییێ ثکەیییه کە ئەَ زیییبضزە َ ٌێمییب 
 کطی َ ریاضیبوە  ە ئەضظی َا یحسا چیی  ە ئیێمە ئەذیُاظن  ە ثەضاویجەض 

ەضییکە رەڕ َ ئەَ َەضچەضذبن َ ئبڵُگاڕە غەییطە کالؼییکیەی کە َا ذ
َـك پێکەَە ٌەڵئە َُـێ َ َەضچەضذبوێکی وُ ، ثە ربیجەرمەویسیەکی 
ربیجەریی ؼەضزەم َ ـُمىی عێیطا یەَە ئەذیُڵقێىێ َ ٌەمیَُ عێیطا  ثە 
کطمکیییییبض َ جُرییییییبض َ ََضزە ثُضجیییییُاظی َ ؼیییییەضمبیەزاض َ زاضا َ 
وەزاضەَە، ثەضەَ ز ظەذێییییك ئەثییییبد کە  ە وییییبَ کزێییییت َ زە ەکبوییییسا 

یەس ثییییییطی ئەَەمیییییبن وەثیییییَُ ئەَە ئیییییێمەیه،  ە ڕََی ومَُوەیییییبن وییییی
ئُؼییَُڵییەَە، ثەپێییی ئیییسیحب َ پێىبؼییەی ذامییبن، چییبَەڕَاوی ئەَمییبن 
 ەؼەضە کە ثجیه ثە پەیبمجەضی وبؼیه َ وبؼبوسن َ ڕَثەڕَثیَُوەَەی 

 ئەَ زمُە ظەثەالحە! 
( ریییاضی visionچەپییی مبضکؽییی ذییبَەوی ـیییکطزوەَە َ ضَئیییبیەکی )

یبضمەریسەضی ثه ثا زاڕـزىی ثەضویبمەیەکی ڕ ـیه کە ئەَرا وەثَُ کە 
ئەَ ثییییبضَز ذەی َاڵد ثە ٌەمییییَُ پێفییییٍبرە ربظەکبویفیییییەَە  ەذییییا 
ثیطمیییییذ، ثەڵکیییییَُ ئەزەثییییییبری ظ ض کەمیییییی ئەم ؼیییییەضزەمە جییییییە  ە 
ؼەضظەوفزی ؼیبؼی َ رەحطیعی ثێ ویبَەڕ م َ زضَـیمی ڕازیکیب ی 

 وبَا یحیی ٌیچی رطی ریب وەثَُس
َە  ە  کییطی ئییێمەزا غبیییت ثییَُ، َەوەثییێ الی ٌیییر زیییبضە کە ئەڵییێم ئە 

ٌێعمکی رطیؿ ئەَ َەضچەضذبوە ؼیبؼی َ کامەاڵیەریەی َاڵد مبیەی 
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َەؼییییییزبن َ رێ امییییییبوێکی وییییییُ  ثێییییییذ، ثەڵکییییییَُ ٌەمییییییَُ ٌێییییییعە 
ئاپاظیؽیاوەکبوی ریطی َاڵد، ـییُعیەکبن، ٌێیعە ؼیبؼییە ـییحیەکبن، 

کبوی یەکێزیییی َ ثییییطە چەپ َ ڕاؼیییذ ؼیییەضگەضمی ڕَئییییب کالؼییییکیە
ذایییبن ثییَُن َ ث َایییبن َاثییَُ کە ئەَەی  ە ؼییەض ـییبوای ؼیبؼیییی 
َاڵد ڕََئەزاد ـییزێك ویییە جیییە  ە ئەڵقەیەکییی رییطی مزمالوێییی وێییُان 

 ثەضەی ڕژیم َ وەیبضەکبوی َ ٌیچی رطس 
 ە زٌییام ثییَُمس ئێییُاضەی  ٢٧٦٢ثەڕمییکەَد مییه مییبویی ؼییەثزەمجەضی 

َمییبن کیطزە یەکێییك  ەگەڵ ٌبَڕمیەکمیسا کە میییُاوی ئەَ ثیَُم ڕَ ٢٥/٧
 ەَ وبزیە ظ ضاوەی ـبض َ ـیەَگبضی ثەؼیەضزاٌبد َئیێمە  ە گەضمەی 

ضی ثەوبَثییبویی   ؽیە َ ثبؼییسا ثییَُیه کە )ڕـیسي عجسا مییبحت(ی ثێییهي
عێیییطا   ە رە ە عییییاوەَە چەویییس جیییبض ثەضویییبمە واضمبڵەکیییبوی ئەثییی ی َ 
ثەزەویە وێط َ جەٌَُضیەکەی ئبگبزاضیی ئەَەی ضائەگەیبوس کە ریاظمکی 

ط ؼییەض کی مییٌُیجی ڕَکییه َ  ەضمبوییسەی ٌێییعە چەکییساضەکبن َ چییی ریی
َچییی، لییسام حؽیییه َرییبضمکی مێهََییزییبن پێفییکەؾ زەکییبدس  ەوبکییبَ 
ثەضوییییبمەی رە ە عیییییان ڕاَەؼییییزب َ لییییسام  ە ٌییییاڵی  ئەوجییییَُمەوی 
ویفییییزیمبویەَە )ا مجزییییػ ا ییییُمى ( َرییییبضمکی ئییییبگطیىی ذُمىییییسەَە کە 

ؼیەض ئەَەیسس کە ئەَەی ئێیطان وبَەڕ کەکەی ثطیزی ثَُ  ە پێساگطی  ە
 ە زََ ٌە زەی ڕاثُضزََزا  ە زژی عێیطا  کطزََیەریی زەؼیسضمهی َ 

ری َ ویبحەظیی زمیطیىەی  بضؼیەکبوە  ە زژی  ربَاوە َزضمهەی زَژمىبییً
وەرەَەی عەضەة َ ٌەض  ەَ   ەویییبَ چەپیییڵە ڕمعاویییی زاضَزەؼیییزەکەی 

ەضٌەڵسان ذای ث یبضی ـەڕمکی زا کە  ە ڕاؼزیسا ثَُ ثە ثەؼزەضی ؼی
َ ـەضعیەرسان َ پبؼبَ ثا  ە زاییجَُوی ئەَ زەؼەاڵرە ـیمُ ییەی کە 
ؼییییبڵێك ظیییییبرط ثییییَُ ذەضیکییییی رەزاضََکییییی پێُیؽییییزیە وە ؽییییی َ 

 کامەاڵیەری َ ؼیبؼیەکبوی ثَُس 
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ی ؼییبڵی ٢لیسام حؽیییه  ە َربضەکەیییسا یەکیالیەوە )ڕمکەَرىییی جەظائیییط(
 ی ٌەڵُەـبوسەَەس  ٢٧٥٣

ەَە زاثییَُی  ە کە ەی کە زَای ـییبی ڕاؼییزە لییسام حؽیییه ذەَوییی ئ
ئێطان ئەَ ثجێذ ثە پبؼەَاوی کەوساَ َ ئەَەؾ یەکێیك  ە  بکزەضەکیبوی 
ٌەڵییطؼبوی ـەڕ ثَُ  ە زژی ئێطان، ثەاڵم ئێطاویؿ الی ذایەَە ثیَُ 
ثە جییییێ ئُمێییییس َ پفییییذ َ پەوییییب َثەضەی پفییییزەَەی ٌێییییعە ـیییییحیە 

ژمییمەکەیس عێطا یەکییبن َ ٌبوییسەضی ڕاؼییزەَذایبن  ە زژی لییسام َ ڕ
ٌەض  ەَ چُاضچێُەیەـییییسا ٌەَڵییییی ریییییط ضی لییییسام  ەالیەن حیعثییییی 

 ە )ا ییسجی (  ٢٧٦٠)ا ییسعُح( ثە پبڵپفییزی ڕاؼییزەَذای ئێییطان،  ە ؼییبڵی 
ٌێىییسەی رییط وبکاکیەکییبوی وێییُان ٌێییعە ؼیبؼیییە ـیییحەکبن َ ثەعؽییی 

 ریس گەیبوس ثە ثەضظرطیه ئبؼزی زَژمىبیً
ؼیبڵەی عێیطا   ە  چەذمیبذەی ـیەڕی ٌەـیذ ٦٢-٦٢ؼبڵی ذُمىسوی 

گەڵ ئێطاوسا زەؼزی پێکیطزس لیسام حؽییه َیؽیزی ئەم ـیەڕە ثکیبد ثە 
ثیییبوَُیەم ثییا میزیزییبضیعەکطزوی ٌەمییَُ کییُوج َ کە ەثەضمکییی َاڵد َ 
چ کطزوەَەی ٌەمَُ زەؼەاڵرەکبن  ە زەؼیزی ذیای َ ریب مێکی وعییك 
 ە کەغ َ کبض َعەـیطەد َ رکطیزیەکبنس زەییبوی َەکیَُ )عزی  حؽیه 

َ عسي َ  م  َ عجیس حمیُز َحؽییه کبمی  َ لیسام کبمی  َ ا مجیس 
جمبل مم قی(ی  ە زەَضی ذیای ئیباڵن َ ئەَ ریُمهە ثیَُن ثە ؼییمب 
َ ؼییییییمجُ ی زەؼیییییەاڵد َ ڕژمیییییم  ە ٌەـیییییزبکبوساس زەَڵەد ثیییییَُ ثە 
مبـیییییىێکی گەَضەی چییییبَزمطی َ ژمییییبضزوی ٌەوبؼییییەی ٌییییبََاڵری َ 

 ئیحسام َؼەضکُد َ کُـذ َ ث س
یبؼیییەی عێییطا   ە ؼیبؼییەری زەضەَەؾ ڕەویییی ئەم َەضچەضذییبوە ؼ

زایەَە َ  ە جیبری پفیذ ثەؼیزىی رەوٍیب ثە ڕََؼییب، عێیطا  ثبییسایەَە 
                         

ئەَ ڕمکەَرییىە  ە َاڵرییی جەظائییییط  ەوێییُان لییسام حؽیییه َمحمیییس ڕەظا  ٢
ـییب ثەڵیىیی زا کە پفییزییطیی   پەٌزەَییی ـییبی ئێطاویسا ثەؼییزطا کە ثەپێیی ئەَي

ثعََرىەَەی ثبضظاوی وەکبد َ عێطا یؿ زەؼیذ  ە زاَاکبضیەکیبوی ؼیەثبضەد 
 ثە ؼىَُض ٌەڵیطمذ  ەگەڵ ئێطاوسا ثەربیجەری  ە )ـً ا حطة(س  
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ثەالی ئەمطیکییب َ  ەڕەوؽییب َ ثەضیزبویییبزا َچەوییسیه َە ییسی ئەمطیکییی 
ڕمییییی ثەغییییسایبن گییییطرەثەض کە یەکێکیییییبن ثە ؼییییەض کبیەریی )ز وب ییییس 

طـیی ئەمطیکییی ؼیبڵی ڕامؽقیڵس(ی َەظیطی ثەضگطیی زَارطی کبری ٌێ
ثیییَُ ثیییا ؼیییەض عێیییطا س ظمبویییسضمهیی ڕژمیییم  ە زژی ئیؽیییطائی   ٠٢٢١

ئبضامزط ثَُەَەس پەیُەوسیی حکَُمەد عێطا یی  ەگەڵ َاڵریبوی عەضەثیی 
 کەوساَزا گەضمُگُڕیەکی کەمُمىەی رێکەَرەَەس 

ثەاڵم  ە ٌەمییَُی گطویزییط ڕەویییساوەَەی ئەم َەضچەضذییبوە ؼیبؼیییبوە 
رییساس ٌێییطؾ َ پەالمییبضزان  ەزژی ٌێییعە ـیییحیە ثییَُن  ە وییبَذای ََاڵ

ؼیبؼیییییەکبن ثییییَُ ثە ؼیبؼییییەری ؼییییەضەکیی زەَڵەد َ ڕەـییییجییط َ 
ؼەضکُد ذُاضََی عێطا  َ ثەغسای کطزە مەییساوی ؼیەضەکیی ذیایس 
جمُجییییاڵی ؼیبؼییییییی زژ ثەڕژمیییییم ثە ئبـیییییکطا  ە ویییییبَ ـییییییحەکبوسا، 

ئیؽیالمی  ەوبَەوسی ظاوکاکبوسا ٌەؼزی پێئەکطاس زامەظضاوسوی جمٍُضی 
 ە ئێییطان گیییبوێکی رییطی کطزثییاَە ثە ثەض ٌێییعە ؼیبؼیییەکبوی َەکییَُ 
حیعثییییی )ا ییییسعُح( َ حەَظە زیىیەکبوییییساس مییییبوەَەی چەوییییسیه ؼییییبڵی 
ذُمەیىی  ە وەجەف کبضییەضیی ذیای ٌەثیَُ َ ؼیەضثبضی ؼیەضکُری 

َ  ە ذُمىییسا ٌەڵکێفییبوی ـییبضەکبوی  ٢٧٦٦ - ٢٧٥٥ذُمىییبَیی ؼییباڵوی 
اپیفیییبوساوە گەَضەکیییبوی ئەَ میییبَەیە کە ثە وەجەف َ کەضثەال پیییبؾ ذ

ڕََزاَی )ذبن ا ىك( ثەوبَثیبویە، ثیعََرىەَەی ؼیبؼیی  ەوبَیبویسا ریب 
ئەٌییبد ثەٌێییع ئەثییَُس ڕژمییم چەوییس ؼییبڵێك ثییَُ  ەڕمییی ؼییەضکُد َ 
ئیحییییسامی ٌەظاضان کەغ  ە ـیییییُعیەکبن پێییییی َاثییییَُ ظەمیییییىەی ثییییا 

چییی ئێؽییزب ڕەذؽییبَە ثییا جیییطثییَُن ثە ثییێ  ەمپەضمکییی وییبَذایی، کە
ثەضەیەکییییی  طاَاوزییییطی وییییبڕەظایەری َ جمُجییییاڵی ؼیبؼیییییی  ە وییییبَ 
ـیحەکبن  ە ثەضامجەضیسا  َُد ثارەَەس کێفیەکە ئەَەثیَُ گەض حیعثیی 

کی عیزمییبوی  ـیییُعی ٌێعمییك ثییَُ  ەؼییەض ثىەمییبی  کییطَ ئبیسیا اجیبیییً
زامەظضاثَُ، ئەمی   زەؼیەاڵرە ریبظەکەی لیسام ڕََثەڕََی ز ژمىێیك 

ەَەی کە  ەؼیییییەض ثىەمیییییبی ئیییییبیىی َ مەظٌەثیییییی ثیییییارەَە کە جییییییە  
زامەظضاَە، ذبَەوی پبییبیەکی کامەاڵیەری ثەٌێعە َ ئیزٍبم َەضئەگیط  
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 ە مێییهََی ذُمىییبَی ؼییەضکُری زەیییبن ؼییبڵی ـیییحەکبن َ پییط ژەی 
ئیؽالمی ؼیبؼی ـیحی ثیا زامەظضاویسوی کامیبضمکی ریطی ئیؽیالمی  ە 

می، جیییییە  ە عێطا ییییساس ئەمییییبن َەکییییَُ ٌێعمکییییی رَُوییییسڕەَی ئیؽییییال
ڕاظی وییبثه َ  ەَە وییبیەوە ذییُاض  َ   ڕََذییبوی ڕژیییم ثەٌیچییی زییییً

ثەزَاَە َ ثەثیییییییێ  ٢٧٥٧ؼیییییییبظؾ ویییییییبکەنس  ەپیییییییبڵ ئەَەـیییییییسا  ە 
 ێکیساوەَەیەکی عە اڵوییی ََضز، ٌەَای ؼیەضکەَره چَُثیَُە مێفیکی 
ٌێیییعە ؼیبؼییییە ـییییحیەکبن َ رەویییبوەد جەمیییبَەضی  طاَاویییی ـییییحەی 

زەؼییەاڵرساضمزی ئەظاوییی زَای ئەَەی عێییطا یؿ َذایییبن ثە ـبیؽییزەی 
ثیىییییبن کە چیییان ذیییُمەیىی ریییُاوی  ە جەضگەی ڕاپەڕیىێکیییی میززییییەَە 
حکَُمەری َیالیەری  ە یً زاثمەظضمىێ َ ؼەڵزەوەری ـبی ئێطان  ەوبَ 

 ثجبدس 
ثیییییا ئیییییێمەی چەپ، گەضچیییییی زضَـیییییمی ؼیییییەضەکیمبن  ە ثەضاویییییجەض 

بوی ڕژییم، ثەاڵم زەؼەاڵرساضمزیی ئەَکبری ثەعؽسا ثطیزی ثیَُ  ە ڕََذی
جیە  ە زضَـم وە ذبَەوی ثچَُکزطیه پێیەی جەمبَەضی ثَُیه َ وە 
ذییبَەوی ڕَئیییبیەکی ڕ ـییه ثییا چییاویەری َ ڕەَد َ پێُیؽییزیەکبن َ 
 اوبغەکییبوی ٌییبرىەزیی ئەَ زضَـییمەس جیییە  ەَەؾ چەپ َ ڕمکرییطاَی 
ئییێمە ئەَ زضَـییمەی ظیییبرط ثییا پێىبؼییبوسوی ثەـییێك  ە ئبمبوجەکییبوی 

َ  ەَە ظییییییییبرط وە ـییییییییکطزوەَەیەم، وە  ێکیییییییساوەَە َ ٌەڵیطرجیییییییَُ 
ثەضویییبمەیەم، وە پالرقاضمێیییك  ە ئیییبضازا ثیییَُ کە زییییسگب َ جییییبَاظیی 
ؼیبؼییی َ ڕَاویییەی رییبیجەری ڕمکرطاَەکەمییبن ثرییبرەڕََس ثەَجییاضە 
َەکییَُ ذبؼیییەرێکی زەضگیطثییَُوی ثە پەرییبی ئبیییسیا اجی، ڕمکرییطاَی 

ەضەربیەی ٌەڵؽیَُڕاویەَە، )یەکێزیی رێکاـیبوی کیبضگەضان( ٌەض  ەَ ؼی
 ە زەؼییییییپێکی  اوییییییبغێکی ؼیبؼیییییییی جیییییییبَاظ  ە عێطا ییییییسا، ژیییییییبوی 
پەضاَمعوفیىی ؼیبؼییی کیطز ثە ذەؼیڵەرێکی ؼیەضەکیی کە ریب کاریبیی 

 ژیبوی ریب جێییط َ  ەریػ مبیەَەس 
کُضزؼزبویؿ ثێ ثەضی وەثَُ  ەَ پێفٍبد َ ئیبڵُگاڕاوەی کە عێطا یی 

ی جەمیییبَەضی  ە پەضەؼیییەوسوسا ثیییَُ، گطرجیییاَەس  ەالیەکەَە ویییبڕەظایەر
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ثەریییبیجەری  ە ڕییییعی ذُمىییییسکبضان َ الَاویییساس ظاوکیییای ؼییییزێمبوی  ەَ 
ؼەضزمەزا ثجیَُ ثەؼیەوزەضمکی گەَضەی جمُجیاڵی ؼیبؼییس ذەڵیك َ 
ثە ریبیجەری زەضچییَُی ظاوکاکییبن ثە ـیەپال ڕََیییبن ئەکییطزە چییبالکیی 

َُن ثە ؼیبؼی َ ڕمکرطاَەیی یب ڕََیبن ئەکطزە ذەثیبری ـیبخ َ ئەثی
پێفییمەضگەس جمُجییاڵی ؼیبؼییی َ ڕمکرؽییزه  ەوییبَ ـییبضەکبوسا جییمەی 
ئەٌیییبد َ کیییامەڵەی ڕەوجیییسەضان ؼیییەضثبضی پەالمیییبضی یەم  ە زَای 
یەکی زەظگبکبوی ئەمه ثا ؼەض ڕمکرطاَەکبوی َ ئیحیسامکطزوی ؼیەزان 
کەؼییییبن، ثجیییَُ ثە ڕمکرطاَمکیییی ظ ض ثەٌێیییع َ ثەوقیییَُظس ؼیییەضثبضی 

ثەالی ڕاؼییذ  ە ئبؼییزی ؼییەضەَەیسا، ثەاڵم َەضگەڕاوییی ئەم ڕمکرییطاَە 
ٌێفزب وقَُظی چەپ َ مبضکؽیعم  ەوبَ ئەوسامبن َکبزیطەکبویسا ثەٌێیع 
ثیییییَُس جییییییە  ەَەؾ َەضچەضذیییییبن َ ڕََرێکطزوێکیییییی ثەٌێیییییع ثیییییا 
ثیطَثاچییَُوی چەپ َ مبضکؽیییعم  ە کُضزؼییزبوسا ثەٌێییعەَە ـییەپا ی 

بؼیی َ ئەزاس ثەکُضری جمُجال َ جاؾ َ ذط ؾ َ زیىبمیعمێکی ؼی
کییامەاڵیەری َ ثعاَرێکییی وییبڕەظایەریی ثەٌیییع َ  ییطاَان ؼەضربؼییەضی 
کُضزؼیییزبوی گطرجیییاَەس پیییبضری زیمیییُکطاری کُضزؼیییزبن الَاظریییطیه َ 
ثێٍێعرطیه ڕەَری وبَ ذەڵك َ ٌێعە ؼیبؼیەکبن َ کەمزطیه پبییبی  ە 
وبَ ذەڵکیسا ٌەثیَُس ثیبضَز ذەکە ثە جاضمیك ثیَُ مەیزیی چەپی ەَی َ 

جەری  ە ویبَ ریُمهی ذُمىیسکبض َ الَاویی کُضزؼیزبوسا مبضکؽیەد ثە ربی
ثە ڕازەیەم گەـەی کطزثَُ کە، پیبضریؿ ؼیەضثبضی ئەَەی  ە ٌەمیَُ 
ڕََیەکەَە وُمىەضایەری عە زی رە زیسی َ کاوەپیبضمعرطیه ثەـیی کیان 
َ ثەؼیییەضچَُی کامە ییییبی کُضزؼیییزبوی ئەکیییطز، ثە وبچیییبضی َ ثیییا 

زیرُاظاوەیەزا،  ێیییییطە َ ذاگُوجبویییییسن  ەگەڵ ئەَ مەززە چەپ َ ئیییییبظا
 ەَ  َ  ە ئەزەثییییبد َوَُؼییییىسا ئەیبوُیؽیییذ مبؼیییکێکی چەپ ثیییسەن 

 ثەؼەض ؼیمبی ؼیبؼی کان َ زَاکەَرَُی ذایبوساس
ثەکُضریەکەی وییُەی یەکەمیی ٌەـیزبکبن ؼیەضثبضی ؼیەضزەضٌیىبن َ  

زَارطیؿ ٌەیمەوەی ئەَ رارب یزبضیعمەی ثبؼیمکطز، ثە  اویبغی ظم یىیی 
ە کُضزؼیییزبوی عێطا یییسا ئەژمیییبض زەکیییط س ثەاڵم جمُجیییاڵی ؼیبؼیییی  
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 ەؼبیەی وەثَُوی ٌێعمکی ئبظازیرُاظ َ ـاڕـیێ زا کە وەثَُثێیذ ثە 
ئەؼیییطی ثییبَەڕی ئبیییسیا اجی ٌَەڵیییطی رێ َاویىێکییی َا یییو ثیىییبوەی 
ؼیبؼیییییییی َ ذُمىیییییییسوەَەیەکی َضز ثێیییییییذ ثیییییییا ربیجەرمەویییییییسیەکبوی 

ەثییییبری ؼییییەضزەمەکەی، یەکێزییییی ویفییییزیمبوی کُضزؼییییزبن رییییُاویی ذ
جەمیییبَەضیی ئەَ  اویییبغە  ەکُضزؼیییزبوسا ثکیییب ثە  ُضثیییبویی ؼیبؼیییەرە 
چەَرەکییییبوی َ ئەَ ثییییعََرىەَە جەمییییبَەیە گەَضە َ ثەٌیییییعەی وییییبَ 
ـبضەکبن ثربرە پبـکا َذعمەری ثیعََرىەَە چەکیساضیە ـیبذبَیەکەی 
ذای کە ئەیزُاوی ثەرەَاَی َ ثە پێچەَاوەی ثعََرىەَەی ویبڕەظایەری 

ط ڵی ثکییبد َ ؼییەضئەوجبمیؿ کارییبیی ئەَ زەیەیە وییبَ ـییبضەکبن، کییاوز
ثەکبضەؼییییبری ئەوقییییبل َ  ەاڵچییییاکطزن َ ؼییییَُرمبکی َاڵد  ە الیەن 

 ثەعؽەَە ثە رطاجیسی رەَاَ کبدس 
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 ٌاوکێشەی خەباتی شاخ و شار!!

 
 ەٌیییر  اوییبغێکی رییب ئەَکییبرەی ثییعََرىەَەی چەکییساضیی کُضزؼییزبوسا، 

بَـییییییبضەکبن ثەَ ئەوییییییساظەیە ذەثییییییبری مەزەوییییییی َ جەمییییییبَەضیی و
وەثَُژاَەرەَە َ ە ٌیر  اوبغێکیفسا ئەَ ثعَََرىەَە چەکساضیە ٌێىیسە 
 ەؼەضحؽبثی ذەثبری جەمبَەضیی وبَـبض ذای ثەٌێعوەکطزثَُ َئەَ 

 ثعََرىەَەیەی ذەڵکی ثەضەَ وبکبمی وەثطزثَُس 
ئێؽزب کە مه َەکیَُ ـیبیەزحبڵێك چیبَ ثەَ ؼیەضزەمەزا ئەذفیێىمەَە 

کەَ  کە چییییان ذەثییییبری ـییییبخ، رییییُاویی ثەَ کییییبضاکزەض ثییییام زەضئە
َعە ڵیەد َ ڕاثەضایەریە ؼیبؼیەَە کە ثە ربیجەری یەکێزییی ویفیزیمبویی 
کُضزؼییزبن وییُمىەضایەریی ئەکییطز، ثییعََرىەَەی مەزەوییی َ وییبڕەظایەریی 
ـیییبضەکبن ثەٌَەمیییَُ پاربوؽیییێزە ثەٌێیییعەیەَە کە ٌەیجیییَُ،  ەثیییبضَ  ە 

ظەذیطەی ٌێعە چەکساض َ حیعثیەکەی ذفزە ثەضمذ َ ثیکبد ثە ٌێعی 
ذیای  ە ـییبخ َ ە زَاییییسا ثە ٌەضزََال، َارە ثە مەویییەوەی ؼییەضکُری 
ذُمىییبَیی ڕژمییم َ ؼیبؼییەری زیمییبغاجیی چەکییساضیی ئاپاظیؽیییاوی 
کُضزؼیییییزبوی، ـیییییبضەکبن ذیییییبڵی ثیییییکەوەَە  ەَ ٌێیییییعە گەَضەیەس ئەَ 

ؽیزە ئبکبمەؾ رەوٍب ڕژمم ؼیَُزمەوسی یەکەم ثیَُ  ێیی َ ظەمییىەی ذ
 ثەزَاَەس  ٢٧٦٦ؼەض گبظەضای پفذ ثا ئەوقبل َ جیىاؼبیسی  اوبغی 

ٌەضچی ڕەَریی مبضکؽیی کُضزؼیزبن َ ڕمکریطاَی ئیێمەؾ ثیَُ، وەم 
كبوی ئەم گەمە  وییییییییسي ًٌ ٌەض چییییییییبَی وَُ ییییییییبثَُ  ە ثەضاوییییییییجەض ڕي

مەرطؼیییییساضەزا، ثەڵکییییَُ ؼییییەضەربی ٌەـییییزبکبن ثەچییییبَی ؼییییاظەَە 
ضزؼیییییزبن َ ڕاثەضاویییییی ئەم ئەیییییی َاویە ثیییییعََرىەَەی چەکیییییساضیی کُ

ثیعََرىەَەیە َ زەمییبن ئییبَی ئەکیطز ثییا ئەَ ڕ ژەی ئەَاوییؿ ثییجه ثە 
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ثییبڵی ڕازیکییبڵ َ وییُمىەضی ثەضەی چەپ  ەوییبَ ثییعََرىەَەی وییبَثطاَزاس 
ٌەض  ەَ  اویییبغەزا ثەـیییێکی ظ ض  ە ڕاثەضان َ کیییبزضی )کیییبضگەضان( َ 

یەکێزی کەؼبیەریی چەپی رط پەیُەؼذ ثَُن ثە ڕیعی پێفمەضگبیەریی 
ویفزیمبویەَە ثەَ ثییبوَُەی کە ٌێعمکیی ثەضەیییە َ ٌەمە  کیطی ریبییسا 
جێی ئەثێزەَە َ جەالل رب ەثبوی ذبَەوی عە زیەرێکی زیمیُکطاریکە َ سسس 

 ربزس  
زیییبضە  ؽییەکەی مییه ثەَمبوییبیە ویییە کە ثە مییُرڵە  وەئەثییَُ زەؼییذ ثییا 
ێ چەم َ ذەثیییبری چەکیییساضی ثجیییطایە  ە ثەضاویییجەض ٌەَؼبضـیییکێىیی ثییی

َمییىەی  بـیییعمی زەؼییەاڵرساضزا، ثەڵکییَُ ثبؼییەکەم  ەؼییەض ئەَەیە کە 
چان  ە پط ؼەیەکی ـێىەیی َ گُمبوبَیسا، جب ثە پالن َ وەذفە ثیَُ 
ثێذ یب َەکَُ ٌا َ ئبکیبمێکی مەوزیقیی، ثیعََرىەَەی چەکیساضی ڕ ڵیی 
ثیىییی  ە مزجییَُن َ ذاـییکطزوی ظەمیییىەی ذبماـییکطزوەَەی ذەثییبری 

ـیییبضەکبوسا کە ثەریییبیجەری  ە وییییُەی یەکەمیییی مەزەویییی َ جەمیییبَەضیی 
 ٌەـزبکبوسا ظ ضثەی ـبضَ ـبض چکەکبوی کُضزؼزبوی گطرجاَەس 

کُضزؼییزبوی عێییطا   ە ٌەـییزبکبوسا ظ ض گاڕاثییَُ  ەچییبَ ـەؼییزەکبوی 
ٌەمییبن ؼییەزەزا َ ؼیییمبی ـبضوفیییىی ثَُثییَُ ثە ذەؼییڵەری زیییبضیس 

یی  ە ٌەـیییزبکبن جییییە  ە ظ ضثیییَُوی زاویفیییزُان، ئیییبڵُگاڕی ڕیفیییە
پێکٍبرەی کامەڵیبزا ثەزی ٌبرجَُس چیىی وبَەوسی َ رُمهی ذُمىیسەَاض 
َ الَان َ ذُمىییسکبضی ظاوکییا جیییە  ەَەی  ُضؼییبییەکی کییامەاڵیەری 
ثەٌێعیییبن پەیییساکطزثَُ، ثجییَُن ثە ث ث ەپفییزی جمُجییاڵی ؼیبؼییی َ 
كبض ێیی  کیطی َ جەظثیی زەییبن ڕەَد َ ثیطَثیبَەڕی رییاضی ثجیَُن 

بؼییییییەد َ  کییییییط َ ئەزەة َ ٌییییییُوەضزاس جییییییاؾ  ە ثُاضەکییییییبوی ؼی
َذط ـییییێکی کەم َمییییىەی ـاڕـیییییێ اوە َ زایىییییبمیعمێکی ثەٌێییییع  ە 
زەضََویییی ئەَ ریییُمهاوەزا  یییُڵپی ئەزاس ئەَ جمُجیییاڵ َ  ەظا  کیییطی َ 

 ێیی  میییً ؼیبؼیە،  ەظا ٌَێعی ذێڵەکی َرە زیسیی َەکَُ پبضری َ چً
یعثیی ـییُعیی، َەکَُ جەال ی َ مەالیی َ ـیُعیەرە کالؼیکیەکەی ح

ٌێعە کامەاڵیەریە پ   ە جاؾ َذط ـیە پێُیؽیزی ثە  رێپەڕاوسثَُس ئەم 
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ضَئییییبیەکی ؼیبؼیییی َ  کطییییی ویییُ  ٌەثیییَُ کە ویییبکام ثیییێ  ە گەڵ 
زَوییییبی رە زییییسیی ؼیبؼیییەرکطزوی کیییُضزیس ثیییعََرىەَە جیٍبویەکیییبن 
کبضییەضییبن ٌەثیَُ ثەؼیەض ئیبَاد َ ثییط َ ٌەڵُمؽیزی ؼیەزان ٌەظاض 

م ثییییییعََرىەَەیەس ڕاپەڕیىییییییی گەالوییییییی ئێییییییطان َ کەؼییییییی ڕیییییییعی ئە
)ؼییەضکەَرىی(، رییب یکطزوەَەیەکی ظیىییسََ ثییَُن کە ثە ثەضچییبَی ئەم 
ڕییییعە  یییطاَاوەَە ڕََییییبن ئەزاس ڕََرێکطزویییی ؼیییەزان ٌەظاض گەوجیییی 
کُضزؼییییزبن ثییییا مبضکؽیییییەد رەوٍییییب ثەَ مبوییییبیە ثییییَُ کە ئەَان ثییییا 

زن ئەگەڕان ڕازیکب زطیه َ گُوجیبَرطیه  یاضم َ وُؼیرەی ؼیبؼیەرکط
کە َەاڵمییییییییی ئییییییییبَاد َ ئُمێییییییییسەکبوی ئەَان ثییییییییسارەَە کە  ەالیەن 
ثعََرىەَەیەکییییییی رە زیییییییسیی کییییییُضزایەریەَە ٌەضظاوقط ـییییییکطاثَُ َ 
ریییب یکطزوەَەی ئبـیییجەرب ەکەی پیییبضری  ە َیهزاویییی ؼیبؼییییبوسا ٌێفیییزب 
ظیىییییییسََ ثییییییَُس  ەَالـییییییەَە ئەَ ئُمێسثەؼییییییزىە ثە مبضکؽیییییییعم َ 

ی کییییبضییەض زائەوییییطا ثییییا رەیییییبضکطزوی ڕازیکییییب یعمی چەپ ثەڕمیەیەکیییی
جەمبَەضی ذەڵکی ـبضەکبن ثا ـەڕی زەؼیزەَیەذە  ە گەڵ ثەعؽیسا، 

 ثەمەثەؼزی ڕََذبوی  ە ٌەض َەضچەضذبوێکی ؼیبؼیی گُوجبَزاس
ثەاڵم ئەثیییێ ئەَەؾ  ەییییبز وەکەییییه ئەم ڕََرێکیییطزن َ پێفیییُاظیە  ە 
 مبضکؽیییییعم، رەویییییب  ە ڕەٌەوییییسە ؼیبؼیییییەکەیسا ثەضجەؼییییزە ثجییییاَەس
مبضکؽیییییعم رەوٍییییب َەکییییَُ چەکێکییییی ؼیبؼییییی زەثیىییییطا، ئەَیییییؿ ثە 
ـێُەیەکی ڕََکەؾ،  ەثەضاوجەض رب یکطزوەَەی رب ئەَکیبد ڕاؼیز ەَی 
پیبضری َ میزییازی ڕیقاضمیؽییزیی ؼاؼییب یعمەکەی حیعثییی ـیییُعیسا َ 
 ذبڵی زەکطایەَە  ە ٌەمَُ ڕەٌەوسە ؼاؼیا اجی َ مەعطیقیەکەیس 

مبضکؽییییییەد  ە ئبؼیییییزی ثەضیىیییییی ئەم َەضچەضذییییبوە ڕََە َ چەپ َ 
کامەڵییسا، جیییبَاظثَُ  ە مەـیینەڵە َگێىیییڵ َ گییط   کطیەکییبوی ئییێمەی 
چەپ َ زیبضزەیەکی ڕەؼەوزطی کامەاڵیەری ثَُ گەض  ە ثُاضی رییاضی 
َ  کطیفییسا الَاظیییی ٌەثییَُثێس ثعََرىەَەیەکییی َا گەض کەضەؼییزەکبوی 

بض ێیی رییطی ثییا زاثیىجکییطایە، ئەیزییُاوی زَارییط  ەپط ؼییەی گەـییە َ كیی
زایىییبمیکی ذایییسا ئەَ الَاظیە ؼییبوەَیبوەی  کییط َ ریییُضی پ ثکییبرەَە، 
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ثەاڵم ڕەَرە مبضکؽیییەکەی ئییێمە وەیئەرییُاوی َ  یییحزەن وەـیییزُاوی ئەَ 
الَاظیە کییامەاڵیەریە پیی  ثکییبرەَەس ظ ض کەغ َ الیەن ثە وبزضَؼییزی َ 
ثەمیزییییازمکی میکییییبویکی َ ڕؼییییزەی پییییبن َپییییاڕ ئەَ کیفییییەیەیبن ثە 

واضمیییییبڵی وێیییییُان رییییییاضی َپطارییییییك  ێیییییك ئەزایەَە َ  پەیُەویییییسیی
ؼیییەضەوجبمیؿ وەییییبوزُاوی ثییییەن ثە وٍێىییییی ئەَ پەیُەویییسیە َ ثییییطە 

 ئبڵاظرطیفیبن کطزس  
ئەم ثیییعََرىەَە ویییبڕەظایەریەی ـیییبضەکبوی کُضزؼیییزبن،  ە وبَەڕاؼیییزی 
ٌەـییزبکبن ثەزَاَە،  ە ثەض ظ ض ٌییا، ثییَُ ثە ٌێییعی ئیحزیییبری یەکێزییی 

ەؾ جییییییە  ەَەی کە ثەمبویییییبی زەضکێفیییییبوی  زیزیییییی ویفیییییزیمبویس ئەَ
رە یییىەَەی ثییعََرىەَەی ـاڕـیییێ اوەی ڕََذبوییسوی ڕژمییم ثییَُ، ثییا 
ذاـییی ثبـییزطیه زیییبضی ثییَُ کە ثییسض  ثە ڕژممییی عێطا ییی َ  ە ڕمییی 
ذبڵی کطزوەَەی ـبضەکبن  ەَ ٌێعە ـاڕـیێ ە َرەذذ کطزویی ڕمییە 

 بوساسثا زاؼەپبوسوی زەؼەاڵری حکَُمەری عێطا   ە کُضزؼز
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 عێراق لە سایەی شەڕ لەگەڵ ئێراوذا

 
ٌەضچییی عێییطا ە ئەَە ربیجەرمەوییسیەکی ؼییەضەربکبوی ٌەـییزبکبن جیییبَاظ 

ٌەڵچیَُوی چەپیی َ ئیبظازیرُاظاوە  ثَُ  ە کُضزؼزبن کە ـیەپا ێك  ە 
َ ـاڕـیێط َ ذاپیفیبوساوی جەمیبَەضیی ثجیَُن ثەذەؼیزەری زییبضی 

سا ئەم  اویییبغە ثە ؼیییەضەربیەکی ثەٌێیییعی ئەَ  اویییبغەس  ە ثیییب ی عێطا ییی
َەضچەضذبن ثەضەَ ڕاؼز ەَی َ ثەٌێعثیَُن َ رەـیەوەکطزوی وقیَُظ 
َ ثیطَثییبَەڕی ئیؽییالمی َ ثەرییبیجەریؿ پەضەؼییەوسوی وقییَُظی ٌێییعە 
ئیؽالمیە ـیحی َ ؼَُویەکبن ئەژمیبض ئەکیط س ئەَ جییبَاظیەی  ەظای 

ی ثییییا ؼیبؼیییییی کُضزؼییییزبن  ەگەڵ ذییییُاضََی عێطا ییییسا ظیییییبوی ظ ض
ڕژممیییی ذەڵکیییی عێیییطا  ٌەثیییَُس کُضزؼیییزبوی ثیییێ   ثیییعََرىەَەی زژي

ثەـیییکطز  ە ٌبَریییب َ ٌبَؼیییەویەضمکی چیییَُویەکی عێطا یییی َ ٌێیییع َ 
ثعََرىەَەیەکیییییی ئیییییبظازیرُاظس ثیبوَُیەکیفیییییی زایە زەؼیییییذ ٌێیییییعە 
وەرەَەییە کُضزیەکبن ثا َەضچەضذبوی ظیبرط ثەالی ڕاؼذ َ پەی ەَی 

عێطا یفیییییی کیییییطز ثە گاڕەپیییییبوی  ە ؼیبؼیییییەری ـاڤێىیؽیییییزیس ثیییییب ی 
ٌەڵؽیییَُڕاوێکی کیییُمطاوە َرَُویییسڕەَ َ مزٍیییُڕاوەی ٌێیییعە ؼیبؼییییە 
ئیؽالمیەکبنس ثەَجاضەؾ َ  ە ؼبیەی ـەڕ  ەگەڵ ئێطاوسا ڕژیم رُاوی 
ثە ؼییییییەضکُد َ زیکزییییییبراضیەد ٌَەضَەٌییییییب ثە ؼییییییَُزَەضگطره  ە 
َاثەؼزەیی ٌێعە ئیؽیالمیە ـییحیەکبن ثیا ئێیطان، ٌەمیَُ جمُجیاڵێکی 

ظی  ە َاڵرسا ذیبماؾ ثکیب َ  ە چیبڵی ثىێیذ َ جەمیبَەی عێیطا یؿ وبڕا
ثرییبرە ثەضزەم رەوٍییب زََ ثییهاضزەَە: یییب ثییَُن ثە ثەـییێك  ە ؼییُپب َ 
مبـێىی ظەثەالحی کُـزبض َ ـەڕی ڕژمم   ەگەل ئێطاویسا ییب ثیَُن ثە 

 ذاضاکی ئیحسام َ ؼەضکُد َ ظیىساوەکبنس 
وی ـەڕ  ەگەل ئێطاویسا، پالوی ثەعػ ئەَەثَُ کە ثە ثیبوَُی ٌەڵییطؼب

  ە وبَذای عێطا سا، چەوس ئبمبوج ثپێکێذ: 
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 ەڕمییی میزیزییبضیعەکطزوی ؼییەضجەم کبیەکییبوی ژیییبن ثە ثیییبوَُی  یەکەم:
ـییەڕەَە، کییُوج َ کە ەثەضمییك ثییا ؼیبؼییەرکطزن م ثییا ٌێییعە ؼیبؼیییە 
وەیبضەکبوی وبَذا َ م ثا ربكی عێطا ی وەٌێڵێزەَە، َکیبیەی ؼیبؼیەد 

 ەَاَ رارب یزبضی،  ەالیەن زەَڵەرەَە ظەَد ثکبدس ثە مە ٍَُمێکی ر
زەیبن مُا ییسی ڕاپێچیی ثەضەکیبوی ـیەڕ َ ؼیەضثبظی کیطز َ  زََەَم:

ئەَەـیییی  ە  ەضمیییبویە َ ظاوکیییا َ ـیییُمىە مەزەویەکبویییسا ثیییُایە ثەظ ض 
ئەیکطزن ثە )ا جیؿ ا فحج ( َ  ەپەوبی ئەَاوەـسا زەیبن زەظگبی رطی 

ا جمٍیییُضي( َ مُذیییبثەضاد َ  َەکیییَُ )ا حیییطغ ا ریییبق( َ )ا حیییطغ
زەظگییبی رییطی چییبَزمطی َ ؼییەضکُری زامەظضاوییس َ کاوەکبویفییی ظ ض 

 ظەثەالحزط کطزنس
زامیییُ زەظگیییب َ ڕمکریییطاَە مەزەویەکیییبوی رطیفیییی ثەرەَاَی  ؼیییێیەم:

میزیزییییبضیعەکطز َەکییییَُ  ُربثیییییبن َ الَان َ ژوییییبن َ وَُؼییییەضان َ 
ط ڵکطز َ ٌُوەضمەویییییسان سسس ریییییبز، َ ٌەمَُییییییبوی ڕاؼیییییزەَذا کیییییاوز

ڕایکێفیییییبوە ویییییبَ کیییییبیەی ؼیبؼیییییەد ثیییییا ذعمەرکیییییطزن ثە پیییییالوە 
 جەٌەوەمیەکەی ذایس 

 ە کُضزؼیییزبوسا جییییە  ە ؼیییەپبوسوی کەؾ ٌَەَای ـیییەڕ َ  چیییُاضەم:
، ؼییەزان ٌەظاض چەکییساضی ثەوییبَی )ا ییُاو ا ییس بع  کُـییزبض َ ؼییێساضي

ا یییُمى ( َ )ا مقیییبضظ ا ربلیییخ( زامەظضاویییس، کە  ە ژمیییط ؼەضپەضـیییزیی 
ذای زەظگبکییبوی ئیؽییزیرجبضاد َ ئەمىییسا  ە زژی ثییعََرىەَەی ڕاؼییزەَ

چەکیییییساضی کُضزؼیییییزبن َ ذەڵکیییییی وبَـیییییبضەکبن ثیییییا ؼیییییەضکُد 
 ثەکبضئەٌێىطانس 

 ەڕمییی کیی یه َ ڕاپێچکطزوییی وییُذجەی ڕ ـییىجیطی ؼییەضجەم  پێییىجەم:
ثُاضەکیییبوی ئەزەة َ ٌیییُوەض َ ئەکیییبزیمیەَە، ثەعیییػ ظ ض  طاَاوزیییط  ە 

جیطی َ  کطییی ثەرەَاَی کیاوزط ڵکطز َ چبَ حە زبکبوسا، ثیُاضی ڕ ـیى
ذؽیییزیە ذعمەرکیییطزن ثە کیییبمڵجَُوی ئبییییسیا اجیەکی رەَاَ  بـیؽیییزی 
مُرُضثەکطاثییییَُ ثە وییییبَەڕ کێکی عطَثیییییی ڕاؼیؽییییزی َـییییاڤێىی َ 
رییبیقیەَەس ئەزەثییی جەویی  َ  بزؼیییە َگییاضاویی جەوییییی ئەَ ؼییەضزەمە 



 94 

ـیزبکبوی ومَُزمکی ظە ی ئەم ئبیسیا اجیە وُمیەی حُکمی ـمُ یی ٌە
ژمیییط ٌەییییمەوەی )لیییسام( ثیییَُن کە ثیییا یەکەمیىجیییبض ئەم ئیییبڵُگاڕە 
 ەضٌەوییە ثەـێُەیەکی ثەضثاڵَ کُضزؼزبویفی گیطرەَە َ  فیبضی ثیا 

 ئەزەة َ ڕ ـىجیطیی ـاڕـیێ  َ ثەضگطی ٌێىبثَُس 
رارب یزییییبضیعم ثەثییییێ زاگیطکطزوییییی کییییبیەی عە ییییڵ وییییبرەَاَ  ـەـییییەم:

زی ثەزەظگیبیەکی مییسیبیی پیبن َ ئەمێىێزەَە ثایە ٌەمیَُ ئەَاوە پێُیؽی
پیییاڕ َ چیییبالم ثیییَُ کە ثزیییُاوێ ریییب ویییبذی ئیىؽیییبوی عێطا یییی ڕ ثچیییێس 
)لیییسام( زَای ثیییُزجەی ـیییەڕ ظ ضریییطیه ثەـیییی زاضییییی َاڵریییی ثیییا 
ثُاضەکبوی ئەزەة َ ٌُوەض َ ڕ ـىجیطی َ مییسیبیی رەضذیبن ئەکیطز َ 
ٌەض ثەڕاؼزیؿ  ەپبڵ زەظگبی ؼیەضکُرسا ئەم زەظگبییبوەی ذەضە بویسن 
َ مێفییك ـییزىەَە ثجییُن ثە کییاڵەکەیەکی مییبوەَە َ ثەضٌەمٍێىییبوەَەی 

 زەؼەاڵری لسام َ ئبیسیا اجیی ثەعؽی ٌەـزبکبنس 
ثەاڵم گەَضەرییطیه ٌەڵەی کُـییىسەی )لییسام( َەٌمەکییبوی ذییای ثییَُس 
ئەَ پێیُاثییَُ کە ـییەڕ  ە گەڵ ئێطاوییسا ثە پبـەکفییەیەکی ؼییەضثبظی َ 

مەضامەکییبوی لییسام، ثییا ؼبظـییێکی گەَضەی ئەَ َاڵرە زَایییی زمییذ َ 
ٌەیمەوەکییطزن ثەؼییەض وییبَچەی کەوییساَ َ پ کییطزوەَەی ثاـییبیی زَای 
ـییبی ئێییطان،  ە ڕمییی ٌەڵُەـییبوسوەَەی پەیمییبوی جەظائیییط، ثەئبؼییبوی 

 ثەزی زمهس 
لییال( عمییط ا حزیی  کە یەکییێکە  ە ؼییەضکطزە ٌەضە کاوەکییبوی ثەعییػ َ 

 اڵییییسا ئەگێییی مزەَە کە  ە زاویفیییزىێکی زََ  ٢٧٦٠ٌیییبَڕمی لیییسام ریییب 
)ٌەَڵیییی زاَە پیییێؿ ٌەڵییطؼیییبوی ـیییەڕ  ەویییبعەد ثە لیییسام ثکیییبد 
پەیُەوسیەکی واضمیبڵ  ەگەڵ کامیبضی ئیؽیالمیی ئێطاویسا زاثمەظضمىێیذ(س 
پبـییبن لییال( ئەڵییێ لییسام َەاڵمییی زایەَە )لییەاڵ( گییُ  ثیییطەس ئەم 

ؼبڵی ریط ڕمىەکەَمیزەَەس میه  ٢٢٢ طؼەرەی ثامبن ٌەڵکەَرَُە ڕەویە 
کێىم(س پبـیبن لیسام ڕََ ئەکیبرەَە ئەَ ؼیەضکطزە مزی ئێطاویەکبن ئەـ

ثەعؽییی َ ٌییبَڕمیەی َ ئەڵییێ )وییبمەَ  جییبضمکی رییط گییُمم  ەم جییاضە 
 ؽیییییبوە ثێیییییذ ؼیییییەثبضەد ثە چیییییبضەی ئبـیییییزیبوە َ یەکالکیییییطزوەَەی 
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کێفییەکبومبن  ەگەڵ ئێطاوییساس ئەثیىییی چییان مزییی ئێطاویەکییبن ئەـییکێىم َ 
ا حیطا  میه حیطة زَا ثؽزی مُحەممەضەؾ ئەگێ مەَە(س غؽبن ـطث ، 

 س ٢٤ا ی حطة، لسام مط مه ٌىبس ق 
ؼیەیط ئەَەیە ئەَ  ؽییبوەی لییسام  ە پەضاَمیعی ثەـییساضیی  ە  ییُرکەی 

 ە ٌبڤبوییبی پییبیزەذزی  ٢٧٥٧َاڵرییبوی ثییێالیەن کییطاَە  ە ؼییەثزەمجەضی 
کَُثیییب پیییبؾ ئەَەی چیییبَی ئەکەَمیییذ ثە ئیجیییطاٌیم یەظزییییی َەظییییطی 

زییییی کە کاثییییَُوەَەکەی زەضەَەی ئەَکییییبری ئێییییطانس لییییال( عمییییط ا ح
ڕمکرؽزَُە ئەَ کبرە وُمىەضی عێطا  ئەثێیذ  ە وەرەَە یەکیطرَُەکیبن 
َئبمبزەی کاثَُوەَەکەیبن ثَُە َ ثە کاثَُوەَەیەکی ؼیەضکەَرَُ َ 

 ئەضمىی ثبؼی ئەکبدس 
ئەَەؾ ثەڵیەیەکی رطە کە لیسام ثیهاضزەی ـیەڕی  ەگەڵ ئێطاویسا یەم 

ثیییا پێىبؼیییەکطزوەَەی  ؼیییبڵ پێفیییزط ٌەڵجیییهاضزََە َەکیییَُ ئبمطاظمیییك
ؼییەضجەم ثییبضَز ذی ؼیبؼیییی عێییطا  َ ثەض ەضاض کطزوییی زەؼییەاڵری 
رارب یزییبضی َەکییَُ ؼییەضەکیزطیه ئبمییبوج رییب ئەَ جێیییەی ثە  ییبظاوجی 

 مەضامەکبوی ئەَ  ە وبَذای عێطا سا ئەگەڕمزەَەس  
ثیا ئەَە ثباڵوؽیی وێیُان ـیبیەزیی ؼیبؼیی َ یبزەَەضیەکیبن الؼییەو   

مییىەَە یبزەَەضیەکییبوی ئەَ ڕ ژگییبضە َ ئەڵقەکییبوی وەثیێ ثییب رییاظ  ثیەڕ
 ثبؼەکە پێکەَە گط  ثسەمەَەس
َ گەڕامەَە ثیا ذُمىیسن، ثەغیسا  ٦٢-٦٢کە پێمبن وبیە ؼیبڵی ذُمىیسوی 

ثەرەَاَی ثاوی ثبضََری  ێ ئەٌبدس  ەظای ـەڕ َ ال یزە َ زضَـیم َ 
َمییىە َپەیییکەضی لییسام ئیحییبی ئییبڵُگاڕ َ ثەؼییەضچَُوی  اوبغێییك َ 

طزوی یەکێکیی وُمییبن ئەچطپبویس ثەگُمیساس ؼیەضاوی ڕژمیم ثەپێیی زەؼپێک
ئەَ ؼییزطاریجەی الی ذایییبن زایبو ـییزجَُ، پێیییبن َاثییَُ کە ـییەڕ ثەم 
ظَاوە ثە ؼییەضکەَرىی عێییطا  زَایییی زمییذ، ثییایە ؼییەضثبضی ؼییەپبوسوی 
کەـیییٌُەَایەکی عەؼیییکەضی، ثەاڵم ئەیبوُیؽیییذ َا ویفیییبن ثیییسەن کە 

َاڵد پەکییییبن وبکەَمیییذ َ پیییط ژەی گەـیییە َ ثەضویییبمە ئبثَُضیەکیییبوی 
 ئبَەزاوکطزوەَە َ جُاوؽبظیی ـبضٌەض ثەضزەَام ثَُس 
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 موسا عومراوی خەڵکی زوبێر چۆن بوو بە پاسۆك!!

 
ٌەض  ە ؼیییەضەربَە ثە گێچەڵیییی ئەَە زەؼیییزی  ٦٢-٦٢ؼیییبڵی ذُمىیییسوی 

پێکییطز کە ثییا وییبثم ثەثەعؽیییس مییه ٌەض یەکەم ؼییبڵ ثییام زەضکەَد کە 
ثەعؽییی ثییَُن َ   َ  ُربثیبوییً  ییً ٢٢٦پا ەکەمییبن  ُرییبثیی  ٢٠٢ ەکییای 

ثەـساضیی کاثَُوەَەیبن ئەکطزس رەوٍب مه َ کُڕمکی ـیحەی وەجە یی 
میییبثَُیىەَە کە ئەَییییؿ کاریییبیی ؼیییبڵ ڕاپێچیییی ظیىیییسان کیییطا َ ئیزیییط 

زوبن وبَمیییك کە  )عجسا حؽییییه(م وەزییییزەَە َ رەوٍیییب ذیییام میییبمەَەس عیییً
ثەثیییبوَُی ئەَەی  کییُڕمکی عەضەثییی کەضکییَُکی ثییَُ یەم زََ جییبض

ذەڵکی یەم ـبضیه ئەٌبرە المەَە َ ریب جبضمکییبن َریی: َەکیَُ ثیعاوم 
را ئەوسامی حیعة ویذ َ ئبیب ثیا وبثییذ ثە ئەویسام  مىییؿ  ە ثەضامیجەض 
ئەَ زاَا  ەوبکبَەزا ٌەض َەاڵمە ؼُاَەکەی جبضاوم ـك ئەثیطز َ َریم: 

میهەی ظ ض ذاـیم ثە ؼیبؼەد َ رَُذه کەَرىی وبکەم َ ئەَییؿ زض
پییێ وەزا رییب چەوییس مییبویی رییط جییبضمکی رییط پییێؿ زەؼییپێکی مُحییبظەضە 

زوبن زیؽییبوەَە رەکزیقێکییی رییطی کییطزەَە َ مىیییؿ ثییبثەرەکەم کییطزە  عییً
ؼُعجەد َ گبڵزە َ وبڕاؼزەَذا ذام زظیەَە َ ئیزط کەغ ثجی ای ثجی  

 رەکزیقی َای  ێ وەکطزمەَەس 
ججیبض مؽیزە بَە پەیُەوسی ڕمکرطاَەییم  ەگەڵ کبضگەضاویسا ٌەض  ەڕمیی 

ثییَُ ٌَییبَیىی ئەَ ؼییبڵە  ە ؼییزێمبوی چییبَم پییێکەَدس  ە ثیییطمە جەثییبض 
ی ئەَؼیییبڵە ئەَ ٌیییبد ثیییا ثەغیییسا َ چەویییس ڕ ژ میییبیەَە َ ٢٢میییبویی 

زیبضثَُ ز ؼذ َ ئبـیىبی رطیفیی  ە ظاوکاکیبوی ریط ثەؼیەضئەکطزەَەس 
ئەمجبضە جیە  ە ثبؼی چبالکی َ ڕمکرؽزه َ کبضەکیبوی میه  ە ثەغیسا 

 ربظەی پێ وبؼبوسمس  زََ کەؼی
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یەکەمیبن )مُؼی عمطان( ثَُ کە ثەؼەضٌبرێکی زََض َ زضمیهی ٌەیەس 
مُؼب  ُریبثی ثەـیی ظمیبوی ڕََؼیی ثیَُ  ە کیا ێجی ئیبزاثی ظاوکیای 
ثەغییسا کە ئەَ ؼییەضزەمە  ە )ثییبة ا محوییم( ثییَُس پێمییُاثێ ئەَکییبرە  ە 
ة ؼبڵی ؼێیەم ثَُ َ ذُـکێکیفی ٌەض  ە ئبزاة ئەیرُمىسس ئەَ عەضە

َ ذەڵکییی  ەظای )ا عثیییط( ـییبضی ثەؼییطە ثییَُ َ ئەَ ظەمییبوەی مییبڵی 
جەثبض ثەٌای ئیفی ثبَکیەَە گُمعاثَُیبوەَە ثیا ظَثێیط  ەَ  ثجیَُن 
ثە ٌبَڕ س جەثبض َەکَُ ئُؼُڵی کبضی ڕمکرطاَەییی ئەَکیبرە ٌەویسی 
ؼیییییەضوجی الم ثبؼیییییکطز ؼیییییەثبضەد ثە مُؼیییییب کە  ە پەیُەوسیمبویییییسا 

ٌییب َریفییی کە مُؼییب کەؼییێکی مبضکؽیییی  ەثەضچبَیییبن ثیییطمس ٌەضَە
چییبالم َ ثعمییُە َ رییبثزێی ئەٌزییی  ؽییەی ذییاؾ َ ز ؼییزبیەریی ظ ض 

 ذاـەس 
زََەمیییبن کییُڕمکی رییط ثییَُ کە ذەڵکییی )ا ثییُضح( ثییَُ َ ئەَیییؿ ٌەض 
گەوجێکی ٌبَرەمەوی ذام ثَُ کە ثە وبَی )عبزل( پێمی وبؼیبوس، ثەاڵم 

ن پیفەی کطمکبضی ثیَُ َ ظاویم کە ئەَە رەویب وبَمکی ذُاظضاَەس ئەمیب
ظ ض چییبالم َ ـییبضەظای ثەغییسا ثییَُس جبضمکیییبن  ە ـییە بمی ڕەـیییس 
پیییێکەَە ثەزەم پیبؼیییەَە  ؽیییەمبن ئەکیییطز گەیفیییزیىە ثەضزەم ثیىیییبیەی 
)مسیطیییخ االحییُال ا مسویییخ ا حبمییخ( کە ؼییەضثەَەظاضەری وییبَذا ثییَُ  ە 
ذیییُاض ثیىیییبیەی )حیییب ( ا قبوییی (یەَە َریییی: ٌیییبَڕ  ئەمە ثە ڕَاڵەد 

ائیطەیەکیییی مەزەوییییە ثەاڵم ژمیییط ظەمییییىەکەی ظیىیییساوی وٍێىیییییەس عیییبزل ز
گەضچی کطمکبض ثَُ، ثەاڵم ذبَەوی ئبؼزێکی ڕ ـىجیطیی ثەضظ ثیَُ کە 
ظ ض جب ئەکەَریىە گقزُگیا ئیزیط  ەثیُاضی ؼیبؼیەرەَە ؼیەضی ئەکێفیب 
ثییا ئەزەة َ ڕ مییبن ثەرییبیجەری َ زیییبضثَُ ٌُـیییبضیەکی ظ ض ثبـییی 

بوی ؼیبؼیەَە، پێفزط ؼەض ثە  یبزە مەضکەظی ٌەیە َ  ە ڕََی پبـر
ثییَُ، ثەاڵم ئێؽییزب رەَاَ  ەڕََی ثیییط َ ٌەڵُمؽییزی ؼیبؼیییەَە ڕمییك 

 َەکَُ ئێمە ثَُس 
ئەَ پەیُەوسیبوە ثا مه ٌەم وُ  ثَُن َ ٌەم ثبیەذی ظ ضیبن ٌەثَُ، 
چییییُوکە پەیُەوییییسیی ؼیبؼیییییی ظەمییییبوی ئەثییییَُغطمجی  ێییییسەضچێذ کە 
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ََپێکییییی ظ ضی ٌییییبَڕمی مبضکؽیییییی ز ؼییییزبیەریی وییییعیکم  ەگەڵ گط
عەضەثمییبن ٌەثییَُ، ثییب یەکەی ٌەمییَُ چییبالکی َپەیُەوییسیەکبوم  ەگەل 

 کەؼبوی کُضززا ثَُس 
مُؼب ٌێىسە ثعمُ َ ثەجاؾ ثَُ کە ثجُ ثە میبیەی ریطغ َ زڵەڕاَکیێ 
ثیییامس ثەٌیییای ؼیییەضزاوەکبوی ثیییا ثەـیییی ویییبَذایی ثیییاالم ٌەویییس   ە 

ریەکی مبضکؽییی رە زییسی َ ٌبَڕمکبوی رطیفم ئەیبوىبؼیس ئەم کەؼیبیە
کالؼیك ثَُ، ثەاڵم ربیجەرمەوسی ئەَە ثَُ کە ظ ض ز ؼذ َ الیەوییطی 
کیییُضز َ مەؼیییە ەی کیییُضز ثیییَُ ثەجاضمیییك کە رَُـیییی رێ َاویىێکیییی 
پاپا یؽییزیی ثجییَُ ؼییەثبضەد ثە کییُضزس پەیُەوییسیەکی  طاَاوییی ٌەثییَُ 
 ەویییبَ  ُریییبثیە کُضزەکیییبوی ؼیییەضجەم کا ێجەکیییبوی ظاوکیییای ثەغیییسا َ 

ەربیجەری کا یجی ئیبزاةس  ەگەڵ  ُریبثیە کُضزەکبویسا ؼیە ەضی ٌەمیَُ ث
ـبضەکبوی کُضزؼیزبوی ئەکیطز َ ثجیَُ ثە کەؼیبیەریەکی ذاـەَیؽیزی 
وبَەوسی  ُربثییبوی کیُضزی ثەغیساس رە ەیەم  ە کُضزؼیزبوسا ثکیطایە ثیا 
ؼییییجەی مُؼییییب ٌەمییییَُ زَویییییبی رییییێ ئەگەیبوییییسس وییییبَی ؼییییەضریپ َ 

ی کیییییامەڵەی ٌەمیییییَُ ئەظاویییییی َ کەؼیییییبیەریەکبوی ٌێیییییعی چەکیییییساض
ثاڵَکییطاَەی ئەَاویفییی زەغ ئەکەَدس ظ ض مُعجیییت ثییَُ ثەذەثییبری 
چەکیییساضی َ پێفیییمەضگبیەری َچەم َ چیییاڵ َ  ێیییساوی چەکیییساضاوە  ە 
حکَُمەدس پەیُەوسیی وعیکی  ەگەڵ ثەضەی میزییی ڕظگیبضیی  ە ەؼیزیه 
 )ا ججٍخ ا فحجیخ  زحطیط  زؽ یه(ی جەمبعەری جاضو حەثەـیسا ٌەثیَُ
َ چَُثیییییَُە ذێُەرییییییب َ ذیییییُ ی ؼیبؼیییییی َ ؼیییییەضثبظیی ئەَاوەَەس 

ثعمیییُ َ جەوجیییبڵیەی   کیییُضزییەکی ثبـییییؿ  ێیییط ثجیییَُس ئەَ ؼطَـیییزً
کێفیییەیەم ثیییَُ کە ثەمیییه کیییاوزط ڵ وە ئەکیییطاس ٌەَڵیییی ظ ضمیییسا کە 
ؼیییەضوجی ثیییا کامەڵێیییك کیییبض َ ثیییبثەد َ مەییییساوی ریییطی ثبیەذیییساضرط 

َُ ثامجێییك ڕ ژمییك ڕاکێفییم ثییێ  بیییسە ثییَُس رطؼییی ئەَەم ثییَُ َەکیی
ثییییط  َ ذییطاپ ثزە ێییزەَە ثەَ ٌەمییَُ پەیُەوییسی َ وبؼیییبَی َ ئەم 
ـبض َ ئەَ ـبضکطزوبوەیساس  ێی زڵىیب ثَُم کە رب ثڵێی کەؼیێکی پیبكە َ 
کێفەی  ەَ ثبضەَە ویە ثەاڵم ریپێکی ظ ض ربیجەد ثَُس ئبذط َ ئیاذطی 
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ؼییبڵی ذُمىییسن َ مییبَەیەکی کەم پییێؿ کارییبیی ؼییبڵ ثیؽییزم مُؼییب 
یییطاَە َ  ە ئەمىییی عییبمە ظیىییساوەس مییبَەیەم ذییام َوکییطز َ ٌەض  ەَ گ

ؼەضَثەوسەـیییسا ثیییَُ کە ٌیییبَڕمم "میییبضف عیییُمەض گیییُڵ"یؿ گییییطا َ 
پەیُەوییسیی ؼیبؼیییی َ ثییبغ َ ذیییُاغ َ وعیکییبیەریم  ەگەڵ ئەَیفیییسا 
ذیییاؾ ثیییَُس َا ڕمیییکەَد ثەثیییێ ئەَەی مەَعییییسمبن ٌەثیییێ  ەَکیییبرەزا 

زی ثبؼی کەؼبیەریی مُؼب َ جەثبضیؿ ٌبد ثا ثەغسا َ مىیؿ ثەََض
گیییطرىەکەیم ثییییا کیییطزس  ە گەڕاوەَەیییییسا جەثیییبضم ڕاؼییییپبضز کە  ەڕمییییی 
ثطازەضمکییییی رییییطەَە  ە کەضکییییَُم مییییبڵی مییییبضف ثییییس ظمزەَە وەَەم 

 ئبگبزاضی گطرىەکەی وەثهس 
ظ ضی پییێ وەچییَُ چەوییس ڕ ژ ثەض  ە رب یکطزوەَەکییبوی کارییبیی ؼییبڵ 

 ێپطؼییی ثەاڵم ئەَ کییبم مییبضف ئییبظاز کییطا َ مىیییؿ ٌەَاڵییی مُؼییبم 
ٌیچیییی  ەَثیییبضەَە وەئەظاویییی َ پیفیییزطیؿ وەیئەوبؼییییس ٌەض گُمقیییُال  
ثَُم ثا ٌەَاڵی مُؼب َ مەرطؼی ئەَەی گیطرىەکەی رەـیەوە ثکیبد َ 
ثێزەؼیییەض مىییییؿ ثیییایە کە ئەڕ یفیییزم ثیییا ئیمزیحبوەکیییبن کطزثیییَُم ثە 
ـیییحبضی ئەَ چەوییس ڕ ژە کە ثییبیی زەضچییَُن ثىَُؼییم َ  ەَە ظیییبرط 

 ەَ زەَضَثەضە  ە رطؼی گطرهس  ە ظاوکاکبویفسا َا ثبَ ثَُ  وەمێىمەَە
کە ؼییەضَثەوسی رب یکطزوەَەکییبن ئەمییه ظیییبرط کەڵکیییبن َەضئەگییطد ثییا 
گییطره، چییُوکە ٌەمییَُ کەغ وبچییبضە کە زەَام ثکییبد َ ئبمییبزە ثێییذس 
عجسا حؽییێىی ـیییحەی ٌبَپا یفییم ٌەض  ەَؼییەضَثەوسی ئیمزیحبوییبرەزا 

ُڕمکی رییطی  ُرییبثیی ئییبزاثی ثەغییسا کە گیییطا َ وەٌییبرەَەس ثییبؾ ثییَُ کیی
ئەَیؿ کُضز ثَُ ئبظاز کطا َ الی ز ؼیزێکی ذیام گَُرجیَُی: مُؼیب 
ٌێفزب  ە ئەمىی عبمەیە ثەاڵم رەحقیقی رەَاَ ثیَُە َ ظ ض ذیاڕاگطە َ 

 مەعىەَیبری ثبـە َ ثبؼی کەؼی وەکطزََەس 
 ەثەض ظ ضییییییی کزێیییییت َ  ٦٠-٦٢پیییییێؿ وییییییُەی ؼیییییبڵی ذُمىیییییسوی 

 ی ؼییمبیزسا ث یبضمبوییسا  وییس ثییبیع َ عییً مً مییبن،  ەگەل مًثاڵَکییطزوەَە ال
چیزیییییط  ە ثەـیییییە وبَذاییەکیییییبن وەمێىییییییىەَەس  ەڕمیییییی ثیییییطازەضمکەَە 
ژََضمکمییبن  ە مبڵێکییسا زەؼییزکەَد  ە وعیییك )ؼییبحخ ا رالویی ( کە رییب 
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کاریییبیی ئەَ ؼیییبڵە  ەَ  میییبیىەَە َ گەضچیییی  ە کیییا ێجی یبؼیییبَە  ە 
ئبؼبیفییی ژیبومییبن ئەَ  ثبـییزط َەظیییطیەَە زََض ثییَُ، ثەاڵم  ە ثەض 

 ثَُس
 ەضمبوی گیطرىم ثیا زەضچیَُ َ  ٢٧٦٠پبؾ مبَەیەم کە مه  ە ٌبَیىی 

کا ێجی یبؼبم جیٍێفذ ظاوییم کە مُؼیب حیُکمی ٌەمیفیەیی زضاَە َ 
 ە ظیىییساوی ئەثییَُغطمجەس ئیزییط کە مییه زَارییط ئیرزیقییبم کییطز ڕ ژمکییی 

ەَان  ە گەڵ جەثییییبض مؽییییزە بزا ثییییا مییییبڵی ئ ٢٧٦٣ثەٌییییبضی ؼییییبڵی 
زەگەڕایىەَە،  َُرمبن رە ی ثە  َُری مُؼبزاس زیبض ثَُ ثە وبََویفبن 
مییبڵی جەثییبضی ز ظیجییاَەس زَای ثییبغ َ ذُاؼییی چەوییس ؼییبڵی ظیىییسان 
َریییی: کە ثەض ێجُضزوێیییك کەَریییَُە َ ئێؽیییزبؾ ڕایکیییطزََە َ ئەیەَ  
ڕەَاوەی زەضەَەی ثکەییییییه َثەضویییییبمەی ئەَەیە کە  ەڕمیییییی حیعثیییییی 

ەمەویییی ذیییُاضََس میییه َ جەثیییبض پێفیییىیبضی ـییییُعیەَە ثییی َاد ثیییا ی
ئەَەمبن ثا کطز کە ثیىێطیه ثا پێفمەضگبیەریی کیامەڵەی ئێیطان، ثەاڵم 
ئەَ ؼَُض ثَُ  ەؼەض ڕاکەی ذایس چەویس ڕ ژ زَاریط  ەڕمیی "ـیەٌیس 
وەجبری مٌُەوسیػ"ەَە ڕەَاوەی گُویسی ؼیُمطاَای  ەضەزاغمیبن کیطز 

حیعثی ـیُعیس زَاریط  َ  ەَمُە ذعمەکبوی وەجبد  گەیبوسثَُیبوە الی
ثیؽیزمبوەَە  ەثەض ذاـەَیؽییزیی ذیای َ ثەَ کییبضاکزەضە کییامەاڵیەریە 
ظیىییسََەَە کە ٌەیەرییی ثجییَُ ثە کەؼییێکی ذاـەَیؽییزی زمٍبرەکییبوی 
وییبَچەی  ەضەزا س ئیزییط ٌەَاڵییی مُؼییب وەمییب َ  ە کییبری ئەوقییب ەکە ٌەض 
زڵمییبن الی ثییَُ ثەاڵم زڵێکمییبن ثەَە ذیییاؾ ئەکییطز کە ثییا یەمەن ییییب 

ؼەضزاوێکی  ٢٧٧٠زەضەَەی عێطا  ڕ یفزجێذس  ە زَای ڕاپەڕیه ؼبڵی 
ٌییبَڕ  کییبَە مەحمییَُزی حیعثییی ـیییُعیم کییطز  ە ٌەَ ێییط َ ٌەَاڵییی 
مُؼییبم  ەَ پطؼیییس ئەَ ََرییی: مُؼییب پێفییمەضگەیەکی ذاـەَیؽییزی 
حیعثی ـیُعی ثَُ، ثەاڵم پێؿ ئەوقیبل ثیَُ ثە پبؼیام َ  ە ـیەڕمکسا 

س کییطا! ئەَ ٌەَاڵە جیییە  ەَەی ثییا َەکییَُ پێفییمەضگەی پبؼییام ـییەٌی
مییه وبؼییاضمکی زڵییزەظمه ثییَُ، ثەاڵم ظ ضیییؿ ؼییەیط َ یەکێکییی رییط  ە 
ثەظمەکبوی مُؼب ثَُس ثام زەضکەَد کە مُؼب ئەَەوسە ؼەضؼیەذزبوە 
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الیەوییییط َ ثەضگییییطیکەض ثیییَُ  ە مەؼییییە ەی کیییُضز َ ە زژی ؼییییزەمی 
وەرەَەیییییی ثییییَُ  ە کُضزؼییییزبوسا، پێییییی َاثییییَُ پەیُەؼییییذ ثییییَُن ثە 

 بؼاکەَە ثەضظرطیه ئبؼزی زڵؽاظی َ َە بیە ثا ذەڵکی کُضزؼزبن!! پ
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 گێچەڵی سەرلەووێی ئەمىی کەرکووك!!

 
میبَەیەم ثیَُ َەظعیی ذێعاویمیبن ثەضەَ جاضمیك  ە ئیبضامی َ ثبـیی  

ئەڕ یفذ َزَای رەَاَثَُوی ؼبڵی ذُمىسن گەڕامەَە ثیا کەضکیَُمس 
م وەئەمیبمەَە َظََ ظََ ؼیەضزاوی ؼیزێمبوی ٌبَیىبن ظ ض  ە کەضکَُ

َ ٌەَ ێییط َ زٌییاکم ئەکییطزس مییبَەیەکی ثبـیییؿ ثییَُ  ەالیەن ئەمییىەَە 
کێفیییەم ثیییا وەٌیییبرجَُە پیییێؿ َمیییبڵەَەؾ زڵییییبن ثەَە ذاـیییجَُ کە 

ضََویی   ەَثبضەَە ثێ کێفەنس ذاـم ٌەؼزم ثە جاضمك  ە زڵىییبیی زي
َُڕاوی ظیییبرط ئەکییطز َ پێمُاثییَُ ئەَە زەؼزیفییم ئەکییبرەَە ثییا ٌەڵؽیی

گەضچییی ثەٌییای زەَامییی ثەغییساَە ظ ضثەی پەیُەوییسیەکبوم کەَرجییَُوە 
 زەضەَەی کەضکَُمس  

رییبظە  ە ؼییزێمبوی گەڕاثییَُمەَە ٌەَاڵیییبن ثییا مییبڵەَە  ٢٧٦٠ٌییبَیىی 
ٌێىیییبثَُ کە ثیییبَکم  ە زٌیییام رَُـیییی کێفیییەی زڵ ثیییَُە َئێؽیییزب  ە 

زە بی وەذاـییربوە  ەژمییط عیالجییسایەس  ەگەڵ عییبز ی ثییطام َ کییبم مؽیی
ذعممبوسا عەؼیطمکی زضەوی  ثە ؼیەیبضەکەی عیبزل ثەڕمکەَرییه ثەضەَ 
 –زٌیییام، ثەاڵم ثەٌیییای ـیییەڕ َ زاذؽیییزىی ؼیییەیزەضەی کەضکیییَُم 

ئیبڵزَُن کاپطیمیبن گیطرە  –ٌەَ ێط گێ امبویبوەَەس ئێمە ڕمییەی زَثیػ 
ثەض َ ئێیییُاضەکەی گەیفیییزیىە ذەؼیییزەذبوەی گفیییزیی زٌیییام َپیییبؾ 

ن  ەَەظعیییی رەوسضَؼیییزیی ئەَ ـیییەَ میییبوەَە الی ثیییبَکم َ زڵىییییبثَُ
چیییَُیىە میییبڵی کیییبم ئەؼیییکەوسەضی وبؼییییبَمبن َ ثیییا ڕ ژی زَاریییط 
گەڕاییییىەَە َ چیییُوکە میییبڵی عیییبز ی کیییبکم گُمعاثیییَُیەَە ٌەض  ەؼیییەض 
کییااڵوەکە مىییی زاگییطد َ ڕ یفییذس  ە مییبڵەَە زایکییم پییبؾ پطؼیییبضی 

 جیبض ئەمیه ٌیبرَُوە ثەزَاریب َ ٣ٌەَاڵی ثیبَکم َریی: ئەمی   ظییبرط  ە 
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َرَُییییبوە ظََ ثێیییذ ثیییا ئەمىیییی کەضامەس ٌەض کەغ َ کیییبضیؿ َرییییبن 
زَمىییییێ کە ئێییییُە  ە زٌییییام ثییییَُن  ە ؼییییەضََی مییییبڵی ذامییییبوەَە 
رە ەکیییطاَە  ە چبیریییبوەی ئەـیییطەف َ زەؼییی مه  ە ئەمىیییی کەضامەؾ 
کییطاَەس مییه ظ ض  ە ذییام زڵىیییب ثییَُم کە ئەَ جییاضە کییبضاوە زََضە  ە 

بَڕمی میییىەَە، ثەاڵم ثە زەَضَثەضە ؼیبؼییییەکەی میییه َ ز ؼیییذ َ ٌییی
پە ەؾ ؼییەضی ثطازەضمکییی ذییامم زا رییب ظیییبرط  ە َەظعەکە زڵىیییب ثییم َ 
ئەَییییؿ ٌەض ٌەمیییبن ٌەَاڵیییی الثیییَُس چەویییس ذیییُ ەم زَای ئەَەی کە 
ٌیییبرمەَە ثیییا میییبڵەَە  ە زەضگبییییبن زا َرییییبن ئەَە میییُە ە  َ چەویییس 
ئەمىێکه َ زاَای ریا ئەکەنس زیؽیبوەَە ثطزمییبوەَە ثیا جێیی جیبضان َ 

ظا ی ثەڕمُەثەضی ئەمىی کەضامەس ئەَ ؼَُڕٌەڵیەڕاثَُ  ثا الی عجسا  ي
 َ وەڕاوسی ئەم ثەظمە چیە  

ثەظمی چی َ مه َیؽزم پطؼییبض  ە ریا ثیکەم کە ثیاچی وبضزََریبوە  -
 ثەزَامسا 

 ئەَ رەذطیجەی زَمىێ چی ثَُ َ ثا ذاد ـبضز رەَە  -
 ذیییام  ەچییی  ـیییبضز رەَە  میییه ثیییبَکم  ە ذەؼیییزەذبوەی زٌیییام -

کەَرییییَُە َ چییییَُم ثییییا ؼییییەضزاوی ئەَ َ ئەرُاویییییذ پەیُەوییییسی ثە 
 ذەؼزەذبوەکەَە ثکەیذ رب ڕاؼزیذ ثا زەضکەَمذس 
ظا  َ ثێ میىەد  ؽیەم  مه  ەم ثیطە َ ثەضزەیەزا ثَُم  ە گەڵ عجسا  ي

ئەکییطز، چییُوکە ذییام ظ ض ثەزََض ئەظاوییی  ەَجییاضە کییبض َ چبالکیییبوە 
( یەکێیك  ە ئەوجبمیسەضاوی ئەَ  مبوی ثیطام )پیااڵ ثەاڵم چَُظاوم، کە ؼیً

ٌێطـیە ثییَُە ثییا ؼییەض چبذییبوەکە َ ئەمىییی کەضامە َمىیییؿ َا ثە پێییی 
ذام َ ثەَ ٌەمَُ گُمبوەَە کە ئەمه  ەؼیەض میه ٌەییبوە، ٌیبرَُمەرە 
ثەضزەؼییییزیبنس ثەاڵم ثییییا ـبوؽییییی مییییه ئەَە ثییییبؾ ثییییَُ کە ٌێفییییزب 

 ثکەضەکبوی کطزەَەکەیبن کەـ  وەکطزثَُس
ی ظ ض َ ؼییەڵمبوسوی ئەَەی کە مییه ٌەض  ەم زَای ثیییطە َ ثەضزەیەکیی

ـبضەؾ وەثَُمە َ زََضم  ە ئەجُائی  ەَ جیاضە ٌەڵییسایەَە َ َریی: 
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ثەـەضە م گەضچی ئبگبزاض وییذ، ثەاڵم گەض ثیزەَ  ٌبَکبضیمیبن ثکەییذ 
 ئەرُاویه ثکەضی ئەَ ٌێطـە رەذطیجیە زەؼییط ثکەیهس 
ئەکەیذ َ ؼیەزان َەاڵمم زایەَە: مه ئەڵێم ٌێفزب وبظاوم را ثبؼی چی 

کیزامەرطیؿ  ەم ـبضەَە زََضثَُم، مىێك کە ٌیر زەؼیەاڵرێکم وەثیێ 
 ٌبَکبضیی چیزبن ثکەم  

زیییبضثَُ کە ٌێفییزب ٌیییر ؼییەضەزاَمکیبن  ە ثییبضەی کییطزەَەکەَە زەغ 
وەکەَرییییَُە َ مىیییییؿ ڕمیییییەم زضا ثیەڕمییییمەَە مییییبڵەَە َ پێمُاثییییَُ 

ـیُمىمساس ئەَەی ئەؼزاپبکیی ذامم ؼەڵمبوسََە جیب ثیب ٌەض ثێیىەَە ثە
ثییییطم  یییێ وەکطزثیییاَە ئەَە ثیییَُ ؼیییە مبوی ثیییطا ثچیییَُکم کە ثەرەمەن 

  ەذُاض ئیحؽبوی  ەمه ثچَُکزطیفەَە ثَُ، کبضی َا ثکبدس 
گەڕامەَە مبڵەَە ئیحؽبویؿ  ەمبڵەَە  ەگەڵ زایکمیب چیبَەڕمم ثیَُن َ 
ثە پێکەوییییه َ گیییبڵزەَە مەؼیییە ەکەم ثاثبؼیییکطزن َ  ە َەاڵمیییی ٌەَاڵ 

مبوی ثطامییییسا َریییییبن ثە  ؽییییەی ذییییای  ەگەڵ چەوییییس پطؼیییییىی ؼییییە 
ٌبَڕمیەکیییسا چییَُن ثییا گەـییزی ٌبَیىەٌەَاضەکییبوی الی ٌەَ ێییطس  ەم 
 ؽە َ ثبؼبوەزا ثَُیه  ە زەضگب زضایەَە ئیىجب زاَای ئیحؽیبویبن کیطز 
َ ثطزیییبنس ئەَ ٌەم گُمییبوی  ە ذییای وەثییَُ َ ٌەم ثەٌییای پیفییەی 

ثییَُ  ە ثەضچییبَی ئەمىەکییبن  كی ئبؼییىیەضی یییً زَکییبوەکەیەَە کە كبضگً
ثیییَُ َکەمزیییط جێیییی گُمبوییییبن ثیییَُس  ەَکیییبرەزا ثەٌمەویییی ـیییبگطزی 
زَکبویؿ ثا ؼیەضزاوی ئیحؽیبن ٌیبرجَُ َ مەؼیە ەکەمبن ثیا ثبؼیکطزس 
ئەَ َرییی وەَەم رَُـییی ثەظمێکییی ثییکەن مقەَەظمکییی ئەمىییی عەضەة 
ٌەیە ثەویییبَی ڕەثییییو کە ظ ض جیییب زمیییزە المیییبن زائەویفیییێ ثیییب ثچییییه 

ثکەیىەَە  ە ثطزوی ئیحؽبن َ پێکەَە مبڵەکەیمبن  ە گەڕەکی  ئبگبزاضی
حیُڕیە ز ظیەَە َ کیبثطا الی ؼیەیط ثیَُ کە ئیێمە ؼیەضزاوی مییبڵی ئەَ 
ثکەیه، ثەاڵم زیبض ثَُ ثەٌمەوی  ە زََکیبن ثیىیجیَُ َئەَ مىیی َەکیَُ 
ثطای ئیحؽبن پیێ وبؼیبوس َرێمیبن گەیبویس کە ثیاچی ٌیبرَُیهس ئەَییؿ 

مییبوەَە ٌییبد َ َرییی: ئەَ گەڕەکییبوەی الی ئێییُە ظ ض ثەڕمییعەَە ثەزەم
مەڵجەوسی ظ ض کێفەن َ چەوس جبض ثە ئیحؽبوم َرَُە ثیا ویبگُمعوەَە 
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َ ثچه  ە رؽحیه یب ڕمی ثەغسا ذیبوَُیەم ثکی نس مىییؿ کیطزمە گیبڵزە 
َرم: َای  ێ ئەکەیهس ئەَ َری: مه ئێؽزب ئەیس ظمەَە َ ث َا وبکەم  ە 

ێمە گەڕاییىەَە َ ظ ضی پیێ وەچیَُ گُمبن ظیبرط ٌیچی  ەؼیەض ثێیذس ئی
ئیحؽبویؿ ذای کطزەَە ثەمبڵسا َ ٌەمبن ؼیه َ جیمیی مىییبن  ەگەڵ 
ئەَیفییسا کطزثیییَُ َ ڕەثییییو ـیییە بعەری ثییا کطزثیییَُس ٌێفیییزب وە ئیییێمە 
ضاؼییییزیی مەؼییییە ەکە ئەظاویییییه َ وە ئەمىیییییؿ، ثەاڵم گەڕەم َ ـییییبض 
ـییییڵەژاَە َ  ەد کییییطزەَەی َا  ە کەضکَُکییییسا ڕََی وەزاثییییَُس مییییه 
ڕ یفزمە زەضەَە َ پبؾ  ەزەضمك گەڕامەَە َرُمەظ ٌەمَُ ـذ الی 
مبڵەَە زەضکەَریَُەس کەؼیێك کە پیێ ئەچیَُ کە ئەَییؿ  ە ڕمکرؽیزه 
ثَُثێیییذ ریییبظە ثەریییبظە ٌیییبرجَُ ثە مزەریییبرکێ ٌەَاڵیییی ئەَەی ثە زایکیییم 
زاثَُ کە ؼە مبن یەکێك  ە ثەـساضثَُاوی ئەَ ٌەڵاڵ َ گاڵمەظە ثَُەس 

یؿ ٌبد َ رەگجیطمکی ذێیطا َ پالوێکیی ثە پە ەمیبن ثبؾ ثَُ کبکم عبز 
زاوییبس ثە کییبکم َد رییا مىبڵییذ َضزە َ جیییبثَُیزەرەَە زەؼییذ  ە ذییاد 

ض ئبؼزی گەَضەییی َمەرطؼییساضیی کیبضەکەزا َریی: ویب  مەزە ثەاڵم  ە ثً
َ ئەثێ ٌەمَُمیبن ڕاکەییهس ث یبضمبویسا کە ئەَان ٌەمَُییبن ثی  ن ثیا 

یؿ ثەپە ە َ پێؿ ئەَەی کیبض  ە کیبض چەمچەمبل ثا مبڵی ذبڵێکم َ مى
ثزیییطاظ  ذێیییطا ثییی  م ثیییا زٌیییام َ ثیییبَکم  ەگەڵ ذامیییسا ثیییجەم ثیییا 
چەمچەمبڵ، ثەاڵم ثەکەضکَُکسا وەیەمەَەس  ە چەمچەمبڵ یەکمیبویطرەَە 
َ رییُمەظ ٌەض کە ئەمىییی کەضکییَُم ئەَ ـییەَە ؼییەضەزاَی یەکەمیییبن 

گطرىیییی  ەؼیییەض مەؼیییە ەکە زەؼیییکەَرَُە زاَییییبوەرە ؼیییەضمبڵمبوسا ثیییا 
ٌەمَُمییبنس  ە چەمچەمییبڵیؿ، کە ٌەض ثەَ جییالوەی ثەضمییبوەَە ڕامییبن 
کطزثیییَُ، ث یبضمبویییسا ثە پە ە ئێیییطەؾ جێجٍێڵییییه َ ذامیییبن ثیەیەوییییىە 

 وبَچەی زەضەَەی زەؼەاڵری حکَُمەدس 
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کُضرەی ئەَ ڕََزاَەی کە ؼە مبوی ثطام ریبیسا ثەـیساض ثیَُ َ ثیَُ 
مبن، ثەپێی گێی اوەَەی ذیای، ثە ٌای رێُەگالن َ ڕاکطزوی ذێعاوەکە

 ثەم جاضە ثَُ:
 ەزَای رە طَرُوییبکطزوی )کییامیزەی ئییبگط(ی کییامەڵەی ڕەوجییسەضان  ە 

، چەویس ـیبوە َ ٢٧٦٢کەضکَُم َ زەؼیییطكطزوی ظ ضثەییبن  ە ؼیبڵی 
زا ئەکەَوەَە  ٢٧٦٠ڕمکرؽیییزىی کیییامەڵە ئبـیییکطا ویییبثه َ  ە ثەٌیییبضی 
ـییبوبوەی کییامەڵەزا ڕمکرؽییزىی ذایییبنس ؼییە مبوی ثییطام  ە یەکێییك  ەَ 

کییییبض ئەکییییبدس زیییییبضە ئەمییییبن ثە عە ڵییییی ذایییییبن زەیییییبوەَ  ٌەَڵییییی 
پ کییییییطزوەَەی ئەَ ثاـییییییبییە گەَضەیە ثییییییسەن کە ثە رەؼییییییقیەکطزوی 
کیییامیزەی ئیییبگط ٌیییبرجَُە ئیییبضاَە َ ثە ریییبیجەریؿ چیییبالکیی چەکیییساض َ 
پێفییمەضگبوە ثییا ئەَ مەثەؼییزە ثەکییبض ثٍێییىهس ڕیکرؽزىەکبویفیییبن ثەَ 

ٌەییبوجَُە، پێیساگطیی ظ ض  ەؼیەض ئەوجبمیساوی چیبالکیی  عە زیەرەَە کە
 ەَ جییییاضە ئەکەوەَە َ پێیییییبن َایە ثەَە ئەَ ثاـییییبییە پیییی ئەکەوەَەس 
ؼییییییە مبوی ثطاـییییییم ٌەم  ەثەضئەَەی َەکییییییَُ ذێییییییعان  ە کییییییاوەَە 
کەَرجَُیىە وبَ کیبض َ چیبالکیی ؼیبؼیی َ ٌەمییؿ  ەژمیط کیبضییەضیی 

ذەڵییك ئەکیییط   ەالیەن  ئەَ ٌەمییَُ ؼیییزەم َ جەَضەی کە زەضٌە  ثە
ڕژممەَە،  ەثەض کەم ئەظمَُویی ذای، ئبمبزەی ٌەمَُ کبضمیك ئەثێیذس 
پبؾ مبَەیەم ث یبضی ئەوجبمساوی چیبالکیەکی پێفیمەضگبوە زەزضمیذ َ 
ئەضکیییی ڕظگیییبضکطزوی ئەوجبمیییسەضاوی چیییبالکیەکە َ زەضثبظکطزوییییبن ثە 

 ئارامجێزی ربیجەریی مبڵی ذامبن ثەض ؼە مبن ئەکەَمذس 
ی رەمیییییَُظزا ظوجییییییطە پەالمیییییبض َ چیییییبالکیەکی ٌبَکیییییبد  ە  ٢٥ ە 

کەضکَُم ئەوجبم ئەزەن َ ؼە مبن ئبـکطا زەثیێ َ  ە ڕمیی  ەییالوەَە 
ذییای زەگەیەوێییزە وبَچەکییبوی ژمطزەؼییەاڵری یەکێزییی ثییێ ئەَەی ٌیییر 
کەؼێکی میبڵی ئیێمە ئبگیبزاض ثییهس ڕمکرؽیزىەکبوی کیامەڵە ؼیَُز  ەَە 

رەی ئەَکیییییبرەیەَە ئبمیییییبزەی َەضزەگیییییطن کە ؼیییییە مبن ثەَ عە ڵییییییە
ئەوجبمییساوی ٌەض کبضمییك زەثێییذ کە پێییی ثؽییپێطن َ ەَ جییاضە ژیییىیە 
ؼیبؼییی َ وە ؽیییەزا ڕە عکطزوییی ئەضکێکییی  ەَچەـییىە ثە جاضمییك  ە 
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ذیبوەد ئەظاوێذس کەم ئەظمَُوی َ زڵؽاظیی ئەَ ڕ ڵی گەَضەیبن ثَُ 
  ە ثەـساضیی ئەَ  ەَ چبالکیەزاس  
کبضەؼییبرێکی  ەوبکییبَ َ ؼییەذذ ثییَُس ڕاؼییزیەکەی ئەمە ثییا مییه ظ ض 

ٌەمیَُ ؼیێ ؼیبڵ ثیَُ  ەظیىیسان ئیبظازثجَُم زیؽیبوەَە َ ئەمجییبضە ثە 
میییبڵێکی ٌەـیییذ وە ەضیەَە ئەم پێفیییٍبرە ڕََییییساس ثەاڵم  ە ٌەمیییَُی 
ؼیییەذذ ریییط ئەَە ثیییَُ کە میییه زاویییَُم  ە گەڵ یەکێزییییسا وەئەکیییُاڵ َ 

ئەَان ثەٌای ڕەذىەی ئیێمە  ە ؼیبؼیەد َ ٌەڵُمؽیذ َ کطزەَەکیبوی 
ظ ض الم ؼەذذ ثَُ ئێؽزب ث  مە ـُمىێك کە ئەَان ثەَ عە ڵە ژەوی  
گطرَُ َ زژی زیمیُکطاریەَە حیبکمی میُرڵە ی ثیه  ە کبرێکیسا ئەَان  ە 
ؼیییەض ؼیییبزەرطیه ویییبڕەظایەری َ ڕەذیییىە َ جییییبیی ؼیبؼیییی َ  کیییطی 
ظََذبَ ئەکەن ثە  ُڕگی ٌەمَُ کەؼێکساس پیؿ ئەم ڕََزاَە ٌەمیَُ 

بمییبزە ثییَُم ئەَ ٌەمییَُ ثیییطە َ ثەضزەیەی زەظگییبی ٌەَڵییێکم ئەزا َ ئ
ئەمییه َ ڕاپێچییی ٌەضجییبضە  ەثییَُڵ ثییکەم رییب وبچییبض وەثییم  ە زەؼییزی 
گُضگێییك ٌەڵجییێم َ ثچییمە ثەضزەؼییزی یەکێکییی رییط کە ٌەمییبن ظََذییبَ 

اڵم ئەمجیییبض ثە ویییبَی ـیییاڕؾ َ ذەثیییبد َ  ثیییکەن ثەگەضََمیییسا، ثیییً
َثبجی ٌەڵُمؽذ َ کُضزایەریەَە ثجمە وێچیطی ثیطە َ ثەضزەی ئەمبن 

ثیطَثییبَەڕم  ُضؼییزط ثییسەمس زەمعاوییی ذاـییبضزوەَە  ە زەؼییزی زەظگییب 
ئەمىیەکیییییبوی ڕژمیییییم ظ ض ئبؼیییییبوزطە  ە ذازەضثیییییبظکطزن  ە زەؼیییییذ 
یەکێزیییییییەم کە ٌەم ڕاثیییییَُضزََیەکی ٌبَثەـیییییمبن ٌەثیییییَُە ٌَەم 
ئەَاویییؿ پبـییربوێکیبن ٌەیە  ە ثییُاضی کییبض َ ٌەڵؽییَُڕاوی وٍێىییی َ 

ێؽیییزب ثیییا ؼیییەضکُری وەییییبضاوی ذاییییبن ثەکیییبضی ذاـیییبضزوەَەزا کە ئ
زەٌێىهس ثەاڵم ربظە ڕیؿ ثَُە ثە رَُـیەَە ئەثیێ ـیبوەی ثیا ٌەڵییطم 
َ َا یحجیىییبوە ثیطمییك  ە حییبڵی ٌەم ذییام َ ٌەم ئەم ئییاضزََی میییبڵ 

 َمىساڵە ثکەمەَەس  
ڕ ژی زَارییط ثەپە ە چەمچەمبڵمییبن جێٍێفییذ َ ڕََمییبوکطزە گُوییسی 

س ذبڵییسان زمییی ثبَاومییبن ثییَُ َ زایکییم َ ذبڵییسان  ە وییبَچەی ٌەمەَەوییس
ثییبَکم  ەَ   ەزایکجییَُوە َ وییبَچەیەکی ژمییط زەؼییەاڵری پێفییمەضگەی 
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یەکێزی ویفزیمبویی کُضزؼزبن ثَُس زمیەکە ٌەمَُی ذعمی ذامبوه َ 
جبض  ث یبضی یەکجبضیمیبن ثیا وبزضمیذ َ ظ ض ـیپطظیهس کێفیەیەکمبن 

ََکیییییبوی ئەَە ثیییییَُ کە ؼیییییەضثبضی ئەَەی ئەَ میییییبَەیە ثەٌیییییای ز
ئبؼىیەضیەکەی ثطاکبومەَە گُظەضاومبن ظ ض ثبؾ ثَُ، ثەاڵم کە ٌبریىە 
زەضەَە ٌییییر پیییبضەی وەذزیىەمیییبن  ە ثەضزەؼیییزسا وەثیییَُ َ ظ ضییییؿ 
ثەـپطظەیی ڕامبن کطز َ ڕظگبضکطزوی گیبوی ذامیبن  ە زەؼیزی ئەمیه 
 ە ٌەمییَُ ـییزێك  ەپێفییزط ثییَُس ثە ٌەضحییبڵ ذامییبن گەیبوییسە ذبڵییسان، 

ضََوی ظ ض ـپطظە َ وب ەثبضزایهس ؼیە مبوی ثطاـیم  مکی زيثەاڵم  ە ثبض
ٌیییر ٌەَاڵێکییی ویییە َگەضچییی ئەمییبوعاوی ذییای زەضثییبظکطزََە، ثەاڵم 
چان َ ئێؽزب  ە کُمیە َ کەی زمذ ثا المیبن، ٌیچیی  یێ ویبظاویه َ ریب 
ثڵێی ثەزاذییه  ێیی َ رییط َ ـییطی  یێ ئەؼیَُیه کە ثیَُ ثەٌیای ئەم 

گەَضەیە ثامییبن ثەرییبیجەری کە ثییبؾ  ڕەجییبڵی َ زەضثەزەضی َ ڕیؽییکە
ئەیعاوی مه  ەژمط م  فبض َ چبَزمطییەکی زەظگب ئەمىیەکیبوی ڕژممیسام 
َ چان ثا ثچَُکزطیه ثییبوَُ ئەگەڕمیه  یێمس کەغ َ کیبض ٌییر ـیزێك 
وبظاوه ؼەثبضەد ثە ٌەڵُمؽزی مه ثەضامیجەض ثە یەکێزیی َپێییبن َاثیَُ 

ثەضزەَامیییم  ە کییبضی کە ثەٌیای چییبالکیی پیفیَُ َ ظیىییساوی ثیَُوم َ 
ؼیبؼی زَای ظیىسان ئێؽزب ثەٌای میىەَە الی یەکێزیی ئەثییه ثە جێیی 
ڕمع َحُضمەرێکی ریبیجەری َ ثە گیُڵ پێفیُاظیمبن  یێ ئەکەنس جیب ثێیىە 
ثەضچییییبَد کە مییییه ذییییام ٌییییبرىە زەضەَەی وبچییییبضیم ثە ـکؽییییذ َ 
ؼیییەضچبَەی گط یییذ َ کێفیییەی  ەثیییه وەٌیییبرَُ ثیییعاوم َ ڕََثەڕََی 

ض وبزیییییبض ثییییَُثمەَە َ  ەَالـییییەَە کەغ َکییییبض ئەَ ئبیىییییسەیەکی ظ 
چبَەڕَاویبوەیبن  ێم ٌەثێ! ثەڕاؼزی کەَرجَُمەَە ویبَ زََ ثەضزاـیی 
گەَضەَە کە ئەیٍبڕیمس مه پێفزط َ زَای ئبظازثَُومبن  ە ظیىیسان ٌەم 
ثەٌَییایەَە کە ٌێفییزب ڕەذییىە َ جیییبَاظی َ کێفییەی ئییێمە َ یەکێزییی 

ؼیەضەربییسا ثیَُ َ وەثَُثیَُ ثە َەکَُ ڕەَرێکی ثچَُکی ؼیبؼیی  ە 
کێفییەیەم کە  ە ئبؼییزی گفییزی کامەڵییسا پطؼیییبضی  ەؼییەض ثکطمییذ َ 
ٌەمیؿ ثا وٍێىی کبضیی ظیبرط، جیە  ە ڕەذىەی گفزی َ  ؽە  ە ؼەض 
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مبٌیەری ؼیبؼیی یەکێزی َ پێکٍبرەی ؼەضکطزایەریبن، ـزێکی ئەَرای 
 رطم الی کەغ َ کبضم  ەَثبضەَە وەزضکبوسثَُس 

عاوەکەمبن ثەجزی ؼبزەَە ذامیبن گەیبویسثَُە زەضەَە َمیه ٌەمَُ ذێ
 پبوزاڵ َ کطاؼێکم  ەثەضثَُ َ  ەَ   ە مبڵی ذبڵم ـەضَاڵێکیبن زاپێمس 
ثییا ڕ ژی زَارییط پێفییمەضگەکبوی کەضرییی ؼییێی ٌەمەَەوییس، کە "ـییەٌیس 

مە ڕەؾ"  ەضمبویییییسەیبن ثیییییَُ، ثیییییا جەَ ە ٌیییییبرىە ویییییبَز  َ کە  حیییییً
حییییمەڕەؾ ذییییای ٌییییبرە المییییبن َ ثەؼییییەضٌبرەکەی ئێمەیییییبن پێعاوییییی 

زەؼزمبن کطز ثە گقزُگا َ پێفىیبضی ئەَەی ثا مه کیطز کە ثی  م ثیا 
ؼیییەضکطزایەری ثەَ حؽیییبثەی کە میییه چیییبالکُاوی ؼیبؼیییی َ ظیىیییساوی 
پێفَُ ثیَُمەس مىییؿ  ە ذەییبڵی ؼیەضەربیی ذامیسا زامىیبثَُ ٌەضچیی 
زََضریییییییطثم  ە وبَەویییییییسەکبوی ؼیییییییەضکطزایەریی ئەَان ؼەضئێفیییییییەم 

ثێذس یەم زََ ڕ ژ زَارط  ە چەمچەمبڵەَە ٌەَاڵمیبن ثیا ٌیبد کەمزطئە
کە ئەمىیییی کەضکیییَُم کیییامەڵیکی ظ ض ذیییعم َ کەؼیییُکبضی ئێمەییییبن 
گطریییییَُەس ٌەضیەم  ە "َەظییییییطە"ی ذُـیییییکم َ "ویییییُضی  ەؼیییییبة"ی 
ٌبَؼەضی َ "ععا سیه"ی ثطای ویُضی  ە کەضکیَُم َ "کبمی "ی کیُڕی 

چەمییبڵ  ە ئەمىییی ذییبڵم ؼییبڵح َمییبم ؼییەعیسی ئییبماظای ثییبَکم  ە چەم
کەضکیییَُم ظیىیییساوی کیییطاَنس میییه ٌەؼیییزم کیییطز کە مەؼیییە ەکە ٌەم 
گەَضەیە ٌَەم ئەمبوەیبن َەکَُ ثبضمزە گطرَُە ریب ثییبوکەن ثە ثیبثەری 
ؼییییەَزای گێیییی اوەَەی ئییییێمەس ٌەض ئەَ ڕ ژە کییییبم "کەضیییییم ئبغییییب" کە 

َاڵی ثیا ویبضزیه کە  ؼەض م عەـیطەری ٌەمەَەوس ثَُ ثە کەؼێکسا ٌیً
مىمبوەَەنس ثییا ـییەَەکەی  ەگەڵ عییبز ی ثطامییسا زََ ییاڵی ئەمییه ثەـییُ

زاویفزیه َ َرم مه پێم ثبؾ ویە کە  ێطە ثمێىیىەَەس ئەَ ؼیەضەرب َریی: 
جب  ێیطە ثەَالَە ثیا کیُ  ثی  یه ذیا ئێیطە ویبَچەیەکی ئیبظازە َ ئەی 
وەرجیىی زَمىیێ کەضرێیك پێفیمەضگە ثە کەمیبڵی ئیؽیطاحەد رییب میبوەَەس 

: جیییە  ەَە ئییێمە ئەم ذییبَذێعاوە گەَضەیە ثە ئەَ زضمییهەی پێییسا َ َرییی
گیط بوی ذبڵیەَە ثا کُ  ثەضییه  میه َریم: ئەَاوەی ریا ثبؼیی ئەکەی 
ٌەمَُی ڕاؼزه، ثەاڵم ثە حبؼەی ئەمىییی ذیام َاٌەؼیذ ئەکەم ئێیطە 
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ـُمىێکی ئەمیه ویە ثا ئیێمەس پێفیمەضگە چەکیساض َ پیبزاضە َ ئەرُاوێیذ 
ه ثا میبَەیەم ثی  یه ثیا ثەضی چبضی ذای ثکب َ ئێمە جیبیهس ئەرُاوی

 ەضەزا  رییییییییییب ئەم ثەظمە ئەویفییییییییییێزەَە َ ٌەَاڵێکییییییییییی رەَاَی ئەَ 
گیطاَاوەـییمبن ثییا زەضئەکەَ س زضمییهەم ثە  ؽییەکبوم زا َرییم: ئەڵییێه  ە 
زمییی گُڕثییبظ  ە ثەضی  ەضەزا  مییبڵی ذعمێکییی  ێیییە ئەڕ یییه مییبَەیەم 

ئییێمە   ەَ  ئەمێىیییىەَە َ ئەَ  ـییُمىێکی  ییبیم رییط َ زََضەزەؼییززطەس
مەؼییییئَُ یه  ەژیییییبوی ئەم ذیییییعاوە َ زیییییبضە ؼییییە مبن ذایمییییبن  ییییێ 
رێىبگەیەوێییذ َ وبیییبد ثەزەَضمبوییسا َ وییبکط  چییبَەڕَاوی ئەَ ثکەیییهس 
ئییبذطیه  ؽییەم ئەَەثییَُ َرییم: ئێؽییزب ئەَ ەَیەرییی ئییێمە زەضثییبظکطزوی 
گییییبوی ذامیییبوە  ە مەرطؼییییەم گەضچیییی  ەؼیییەزا زەؾ ثێیییذ َ زَاریییط 

ەثبضەد ثە زَاڕ ژ َ چبضەوَُؼیمبن َکیبری رەگجیطی َضزرط ئەکەیه ؼ
ئەَە زمذ َ گەض  ێطە ث  یه ظیبوێك ویبکەیهس ثەٌەضحیبڵ زَای ٌەویس  
ثیطە َ ثەضزەَ ثە وبثەزڵی ئەَیؿ  ەوبعەری کطز َ ئیىجیب  ەگەڵ زاییك 
َ ثییبَکم  ؽییەمبن کییطز َ ثییبَکم گییُمی  ە  ؽییەی ئییێمە ئەگییطد، ثییایە 

ەاڵم کێفییەی گەَضەمییبن َرییی: ئێییُە ٌەض ث یبضمییك ثییسەن مییه ڕاظیییمس ث
زایکم ثَُس ئەَ ئەیَُد مه کە یەكجبض  ەمبڵ َ حبڵی ذیام ٌەڵکەویطام 
وبمەَمذ ٌەضڕ ژەی  ە زمیەم َ ـیُمىێك ثیم ٌەضچییم ثەؼیەضزمذ ثیب 
 ەوبَ کەغ َکبض َ ذعمەکیبوم ثەؼیەضم ثێیذس ثەوییُە ظ ضمیك زایکمیبن 

ئێطە َ   بی  کطز ثەَ ثەڵێىەی کە ڕ یفزىمبن کبریە َ زَارط زمیىەَە ثا
ئیحؽبویؿ کە ربؼبثَُ ویبڕەظایەریەکی ئەَریای زەضوەثی یس ث یبضمبویسا 
ثییا ؼییجەی  ەثەض گەضمییب ثەیییبوی ظََ ثەڕمکەَیییه َ رەوٍییب زََ کییُڕی 
کطزەی ئبَایی کە ذامبن ٌەڵمبن ثهاضز  ەگەڵمبوسا ثیێه َ زََ َ اڵغیی 
ثەضظە ئبمیبزە ثییکەن ثیا زایکییم َ الَالَی ثیطاژوم کە زََ کچییی ٌەثییَُ 

َەکیییبوی "مییییسیب" َ "ئبَمؽیییزب"س  ەکیییبری زییییبضیکطاَزا ثەڕمکەَرییییه َ ثەوب
ؼییییییەعبری ئەَیؽییییییذ َ  ٦-٥ڕمیییییییەکە ثەَ  ەضەثییییییبڵنیەی ئییییییێمەَە 

زەَضَثەضی ویییُەڕ  کە وعیییك ثَُثییَُیىەَە  ە زەضثەوییسی ثبؼییەڕە رییب 
 ەَمیییُە ٌەڵیەڕمییییىەَە ثەضەَ زمزێیییهە ظ ض ثەکیییعی گُممیییبن  ە زەوییییی 
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زََض ثییَُن َ ثەچییبَیؿ ثیىیمییبن کە ٌەوییس  کییاپزەض ثییَُ، ثەاڵم ظ ض 
ثەئبؼییمبوی وییبَچەکەزا ئەگەڕانس زَارییط  ەثەض ٌییبژەی وبَزەضثەوییسەکە 
زەویەکیییبن وەمیییبن َ ئیییێمەؾ گُممیییبن پیییێ وەزا َ ثەضزەَام ثیییَُیه  ە 
ڕ یفیییییزه َ ٌەظاضان غیییییبیەڵە َ ذەییییییبڵ مێفیییییکمیبن زاگیطکطزثیییییَُ 

ێکی ؼەثبضەد ثە چبضەوَُؼی ذام َ ئەم ٌەمیَُ ذێیعاوەس پیبؾ َچیبو
کەم  ە زمزێیییهە  ە میییبڵی ـیییێد ؼیییەالم زەمە َ ئێیییُاضە گەیفیییزیىە زمیییی 
گُڕثبظ َ مبڵی "کُمرب مەحمیَُزی گُڕثیبظ" ثەذیای َپیَُضە حەالَی 
ٌبَؼەضی َ ذێیعاویەَە پێفیُاظیەکی گەضمییبن  ێمیبن کیطز َ زاؼیزبوی 
ثەؼەضٌبری ربڵی ئێمەیبن  ە ذامبوەَە ثیؽذس ثا ڕ ژی زَاریط ذیسضی 

حبجی ڕەحیم کە ئێمەیبن گەیبویسە گُڕثیبظ گەڕاوەَە  ذبڵاظام َ  بظیزی
ثا ذبڵسانس ئێمە ٌێفزب ث یبضی رەَاَمبن وەزاَە  ە کُ  جێیییط ثییه َ 
ڕََ ثکەیىە کُ ، چُوکە ٌێفیزب چیبَەڕَاوی زەضکەَرىیی چبضەوَُؼیی 
کەغ َ کیییبضە گیطاَەکبومیییبویه َ جییییە  ەَەؾ المیییبن ؼیییەیط ثیییَُ کە 

یی َ زەضثەزەضیەمبن ثَُ، ذایمبن ؼە مبن، کە ؼەثەثکبضی ئەم ئبَاضە
 رێ وبگەیەوێذس  

ٌەمیَُ زََ ڕ ژی پیێ وەچییَُ ئەَ زََ کیُڕە ذیعمەی کە ئێمەیییبن  ە 
ذبڵییساوەَە گەیبوییسە گُڕثییبظ ثە پە ە َ ـییڵەژاَی ذایییبن کییطز ثەمبڵییساس 
رییُمەظ ئەڵقەکییبوی گییاڵمەظەکەی ئییێمە ثەضزەَامەس ثەپێییی  ؽییەی ئەَان 

   ٣ - ٢جێٍێفیییییییزَُە ثەزَای  ٌەض ئەَ ڕ ژی کە ئیییییییێمە ذبڵیییییییساومبن
كبرهمێطزا، ـەؾ کاپزەض  ە زمیکەزا ویفیزَُوەرەَە کە میُزیطی ئەمىیی 
کەضامە َ کامەڵێکی ظ ض ئەمىی رط َ مە یطەظەیەم جبـیی  یب ە  ەضەو 
َ ٌەویسمك  ییُاد ذبلییەیبن  ەگەڵییسا ثییَُەس زیییبضثَُ کە ٌەَاڵییی َضزی 

ُمی ئەَ ئێمەیییبن پێجییَُە َ یەکؽییەض چییَُوەرە مییبڵی ذییبڵم کە ذییبوەذ
چەوییس ڕ ژەی ئێمەثییَُنس ذییبڵم زەمێییك ثییَُ وەمییبثَُ َ ذییسضی رەوٍییب 
کُڕیفی ئەَ ڕ ژە  ەگەڵ ئێمەزا ٌبرجَُ ثیا گُڕثیبظ َ رەوٍیب زەَڵەریی 
ذیییبڵاژوم َ کچەکیییبوی َ ٌبَؼیییەضەکەی ذیییسض  ە میییبڵ ئەثیییهس جییییە  ە 
را بوسوی زاویفزُاوی زمکە کە  ە ژیبویبوسا ؼیەضثبظمکی حکَُمەریفییبن 



 112 

یبوییسا وەثیىیجییَُ، کەَرجییَُوە پطؼیییبض َ ئیٍییبوەکطزوی مییبڵی  ەوییبَ زمکە
ذیییبڵم ٌَەڕەـیییەکطزن ٌَەَاڵیییی ئێمەییییبن  یییێ پطؼییییجَُنس ؼیییەضەرب 
ذیییبڵاژوم ٌبـیییبی کطزثیییَُ کە ئیییێمە  ەَ  ثیییَُثێزیه، ثەاڵم ئەمىەکیییبن 
ث َایییبن وەکطزثییَُ ٌَەمییَُ کییُن َکە ەثەضی مییب ەکە گەڕاثییَُن رییب  ە 

جیییاَە کە یەکەم ڕ ژی ڕاکطزومیییبن کبزاوێکیییسا پیییبوزاڵەکەی مىییییبن ز ظی
 ەثەضم ثییییَُ َ پییییێؿ زاثەظیىییییی کاپزەضەکییییبن ذییییبڵاژوم  ە وبَکییییبزا 
ـییبضزثَُیەَەس کییبری ذاـییی کە پییبوزاڵ یییب جیی  زەثییطا ثییا ئُرییَُی 
زەضەَە ثە  ەڵەم َ  ەزیییییُی وییییبَەَە وییییبَی ذبَەوەکەیییییبن  ەؼییییەض 
م ئەوَُؼی َ ثەَەزا ثایبن زەضکەَرجَُ کە ئیمە  ەَ  ثَُیىەس ذیبڵاژو

َرجییَُی ئەَان ذعمییی ئییێمەن َ ثەمیییُاوی ڕََیییبن رێمییبن کییطزََە َ 
ثەضەَ ؼیییەضکطزایەری یەکێزیییی ڕ یفیییزَُنس پیییبؾ  ێیییسان َ ـیییکبوسوی 
زەؼزێکی َرجَُیبن چیبن  ەپبؾ ثەجێمبَە َ ئەَیؿ ٌیچیی َای ـیك 
وەئەثییییییطز َ ٌەض ََرجییییییَُی ٌیییییییرس پبـییییییبن کە ثێئُمێییییییس ئەثییییییه  ە 

َچەیەیبن ئەکەن َ رب ـیبذەکبوی زەؼییطکطزوی ئێمە کێُمبڵێکی ئەَ وب
پفزی زمی مبڵاڵە، کە ثبظییبن َ زییُی گەضمییبن  ەیەم جییب ئەکیبرەَە، 

کیزامەرطمك ثەزەؼیزی  ٥- ٤ڕ یفزجَُن َ ئێمەؾ  ەَکبرەزا وعیکەی  
 ڕاؼزی ئەَاوسا  ە زەضثەوسی ثبؼەڕەَە پەڕیجَُیىەَەس 

ثیؽیزىی ئەَ ٌەَاڵە ثا ئێمە ٌێىسەی رط جێیی وییەضاویی ثیَُ َ  ە ثیطی 
ٌەَاڵییی ثەضثییَُوی کەغ َ کییبضە گیطاَەکبومییبن ثامییبن زەضکەَد، کە 
 ەم ـییبخ َ زاذەیییؿ ٌێفییزب ژیبومییبن  ە مەرطؼیییسایەس ئێؽییزب زایییك َ 
ثبَکم َ ٌەمَُ ذێعان ئەڵێه را چیان ثییطد ثەالی ئەَەزا چیَُ کە  ە 
ذبڵسان وەمێىیهس ئەَ ثیط کەیەی میه کە ؼیەضچبَەکەی ئەگەڕایەَە ثیا 

ەی ؼیبؼیییی َ کیییبضی وٍێىییییی چەویییسیه ؼیییبڵە َ وبؼییییىی ریییب یکطزوەَ
کەؼییی  ە  ٦ؼطَـییزی زڕوییساوەی زەظگییب ئەمىیەکییبوی ڕژمییم، ذێعاوێکییی 

 مەضگ یب چبضەوَُؼێکی وبزیبض گێ ایەَەس 
زەویُثبؼی کاپزەض َ ڕاَوبوی ئێمە ثجَُ ثە ثبؼیی ٌەمیَُ مەجزییػ َ 

 زیُەذبن َ ؼەضکبویی زمٍبری گەضمیبن َ  ەضەزا س 
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الییییییبن ؼیییییەیط ثیییییَُ کە ؼیییییەضثبضی زەوییییییساوەَەی  کەغ َ کیییییبضم
ڕاکطزوەکەمبن ثەٌەمَُ وبَچەکبویسا، ثەاڵم ٌییر  ێپطؼیطاَ ییب کەؼیێکی 

ی ٣٥یەکێزییییی ذایمییییبن رییییێ وبگەیەوێییییذس مێییییُڵی کە ثبضەگییییبی ریپییییی 
 ؼەگطمەی  ێجَُ ثیؽذ ذُ ەم  ە ؼەضََی گُڕثبظەَە ثَُس 

کە  ە ویییبَی جەالل چەمچەمیییبڵی   کیییبثطایەکی جبـیییی چەمچەمیییبڵی ثیییً
رە ە عیییاوێؿ گییاضاویەکی ثییا  بزؼیییە َرجییَُ ثەوییبَی )ئەی عێییطا م(س 
جەالل ڕایکطزثیییَُ ثیییا پێفیییمەضگبیەری، ثەاڵم ئەَ ڕمیییع َ حیییُضمەرێکی 
ظ ضی  ییییییییێ ئەگیییییییییطا  ەَ زمٍبرییییییییبوە َ  ەالی پێفییییییییمەضگە َ  ەگەڵ 

ی ؼەگطمەزا جەَ ەی ئەکطزس میبڵی ئیێمە الییبن ٣٥پێفمەضگەکبوی ریپی 
ظ ضە  ە جبـێکی َەکَُ ئەَ ئەگیط  َ ئەمبویؿ ؼەیط ثَُ ئەَ ڕمعە 

ثەَ ٌەمییییییَُ  ُضثییییییبویەَە کەغ مەضحەثبیەکیفیییییییبن وبکییییییبدس ئەَان 
ـبضەظای یەکێزی وەثَُن کە ئەَەوسە الد  یێ ئەکیبرەَە ریب ئیفیی پێیذ 

ضاماـذ زەکبدس جەالل چەمچەمیبڵی ظ ض  ثێ َ کە ئیفی رەَاَ ثَُ  ً
 ثە ڕژممس  وەمبیەَە َ ثەچەکێکەَە ذای رەؼزیم کطزەَە

ڕ ژمکیییبن کییبم ثەکییطی کییبزضی یەکێزییی کە پێفیییبن ئەََد "ثەکییطی 
ظضاعە"  ە میییبڵی کُمریییب مەحمیییَُز ٌیییبد ثاالمیییبنس  ە ظمیییبوی ئەَەَە 
ثیؽزم کە ظ ضثەی کبزضەکبوی ویبَچەکە ض مفیزَُن ثیا ؼیەضکطزایەری 
ثیییا ثەـیییساضی  ە کاوقطەوؽیییی زََی کیییامەڵەی کە پێمیییُاثێ ٌێفیییزب 

ىییەکەی  ەذیای وەکطزثیاَەس وەم ئەظاویی کێیی  یىی –پبـکای مبضکؽی 
ز ؼیییذ ییییب وبؼییییبَی ذیییام  ەم ویییبَچەیە پێفیییمەضگەیە، ثەاڵم ثیؽیییزم 
زَکزییاض ؼییبجیسی ٌییبَڕمی ؼییەضزەمی ظیىییسان  ە بظاوقییبیەیە، ثەاڵم وە 

 ئەَ ثە ٌبرىی مىی ظاویجَُ َ وەمىیؿ ؼەضزاویی ئەَم کطزس 
ە ثەٌیییای "وەجیییبری مٌُەویییسیػ"ی ٌیییبَڕمم کە  ەؼیییەضزەمی ظیىیییساوەَ

ٌبرىی ثیا ؼیەضزاوی ٌبَڕمکیبویەَە ئبـیىبیەریمبن پەییساکطزثَُ َ چەویس 
جبضیؿ  ە ثەغسا َ کەضکیَُم ؼیەضزاویی ئەکیطزم ثیؽیزجَُی کە ئیێمە 
ڕامییبوکطزََە َ ثییا  ەضەزا  ڕ یفییزَُیه، ٌەضچییی ذییعم َ ئبـییىبیبن 
ٌەثییَُ  ەَ زمیییبوەی  ەضەزا ، ئبگییبزاضی کطزثییَُن کە مییبڵی ز ؼییزێکم 
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فیییبوبوەَە ڕاییییبن کیییطزََە َ چیزیییبن پێکیییطا ثاییییبن ثیییکەنس ثەَ ویییبَ َوی
وەجبد کەؼبیەریەکی ربیجەد َ ز ؼذ َ ٌیبَڕمی ئیرزیقیب َ ٌیبَثیط َ 
ٌبٌَەڵُمؽزی یەم ثەضە ثیَُیه  ە ٌەمیَُ ٌەڵچیَُن َ زاچَُوەکیبوی 
ژیبوی ؼیبؼی َ ڕمکرطاَەییمبوسا َرب ئەَ ڕ ژەی گیبوی ؼپبضز َ ثَُ 

ەمیییه  ە کەضکیییَُم، َەکیییَُ ثیییطا ثە ُضثیییبوی زەؼیییزی جەالزەکیییبوی ئ
َاثَُیه ٌَەض ثایەؾ  ە ظ ض جێی ئەم ییبزەَەضیەزا ویبَ َییبزی زمیزە 

 پێفەَەس 
ڕ ژمکی رط ٌەضزََ ٌبَڕمم ـُاوەی کیبزضی کەضریی چیُاضی جەثیبضی 
َ "حەمە ٌەڵییای مٌُەوییسیػ" کە زَارییط ـییەٌیس ثییَُ ٌییبره ثییا المییبنس 

ثیییَُ  ە ـیییُاوە گەضچیییی کیییبزضمکی ؼەضؼیییەذزی میییُ زەظیمی کیییامەڵە 
کەضکیییَُم ثەاڵم ظ ض ٌیییبَڕ  ثیییَُیه َ ٌەض  ە ڕمییییەی ئەَیفیییەَە 

مەم وبؼییییی کە ئەَکییییبد  ەگەڵ کییییامەڵێکی ظ ضرییییطی ئەوییییسامبوی  حییییً
کامەڵەزا کە جەالل جەٌَەض َ زَکزاض ـُاویفیبن  ەگەڵسا ثَُ، ؼیبڵی 

َ پییبؾ رەَاَکطزوییی ظاوکییا َ پییێؿ چَُوەزەضەَەیییبن، گەـییزێکی  ٦٢
مە ٌەڵییا کە کییُڕمکی  ىبومییبن کطزثییَُس حییًوبَچەکییبوی ئبمێییسی َ ثبزی

 ؽییەذاؾ َ ٌەمیفییە زەم ثە پێکەویییه ثییَُ ٌەض  ە زََضەَە َ پییێؿ 
ئەَەی ثیبَەؾ ثە یەکییسا ثکەییه َرییی: زەم ثەذێیط وەیەیییزە زەضەَە!!! َ 
زَاریییط َ پیییێؿ ئەَەی زاؼیییزبوی ٌیییبرىەزەضەَەی وبچیییبضیی ذیییامی ثیییا 

طزە زەضەَە، ثیێیی مەَە، پێییی َرییم کە ئیفییێکی ثبـییذ وەکییطز کە ڕََرکیی
چُوکە ئێمە ذامیبن رەَاَ ثێیعاض ثیَُیىە َ زەؼیزی کیطز ثە ٌەڵ ـیزىی 
ظَذبَمکی ظ ض  ەزەؼذ ؼەضکطزایەری َ ڕمجبظ َ ممبضؼیبری یەکێزییس 
زییییبض ثیییَُ ـیییُاویؿ ئەَ حەمبؼیییەی جیییبضاوی ویییبَ ـیییبضی وەمیییبَە َ 
ئەَیییؿ ٌەمییبن ـییحُضی ٌەثییَُس ثەٌەضحییبڵ زەضزی ٌییبرىە زەضەَەی 

َ ئەَان، کە پێفزط ثە َضزی ـبضەظای ثییطَڕای ذامم ثایبن ثبؼکطز 
مه ٌَەڵُمؽزەکبوم ثَُن  ە ثەضاوجەض یەکێزی، ٌەوس  ؼەضوجیبن پێسام 
َ ثام زەضکەَد کە کبضزاوەَەی یەکێزی  ە ثەضاوجەض وەییبضاوی ؼیبؼیی 

 َەکَُ ئێمەزا ظ ض ذطاپزطە  ەَەؾ کە ذام ثیطم  ێ ئەکطزەَەس  
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مە ڕەـییییس"ی کیییبوی  "جەال یییی حیییً ەَ میییبَەیەزا  ە گُڕثیییبظ مبماؼیییزب 
ـەیزبن، کە ٌەم ذعم َ ٌەمیؿ ٌبَڕمیەکی وعیکی کبکم ثَُ، ٌبد ثا 
ؼەضزاومبنس ئەَ کە مبماؼزب ثَُ  ە گُوسی رەڕەمیبض َریی: ئەمە َەظع 
ویە َ ئێُە ویبرُاوه ٌەضَا  ێیطە زاویفیه َەضن ئەریبوجەم ثیا رەڕەمیبض َ 

زەَامیییؿ کییطایەَە  مییه  ەَ  ثیىییبی  ُربثرییبوەکەم ثەزەؼییزەَەیە َ کە
ذییام جێیەرییبن ثییا رەضریییت ئەکەمس ؼییەضثبضی ئەَەی کە مییبڵی کُمرییب 
مەحمییَُز ٌەمییَُ مبڵیییبن ذؽییزجَُە ثەضزەؼییزمبن، ثەالم ڕاظی ثییَُیه 

اللس ڕ ژی زَارییییط ثەضەَ رەڕەمییییبض  ثە پێفییییىیبضەکەی مبماؼییییزب جییییً
ثەڕمکەَریه َ ثە ؼەیبضەکەی مبماؼیزب ٌەض ثە ڕ ژ الی میُجەممەعی 

ەڕیییىەَە ثەضەَ ثەضی ئەَزیییُی ـییبذەکە ثییا رەڕەمییبضس  ەثەض ئەڵاڵیییی پ
ئەَەی مبماؼییزب جەالل میییبڵی  ە رەکییییە ثیییَُ َ زەَامییییؿ وەکطاثیییاَە 
ئێمەی  ە مەکزەثەکە زامەظضاوس َ چەویس پییبَی زمییەکەی پیێ وبؼیبوسیه 
َ ذییای گەڕایەَە، ثەاڵم ٌەض ثییا ثەیییبوی ٌەضچییی پێُیؽییزیی مییبڵ ثێییذ 

 ثامبوی ٌێىبس 
برط  ە ٌەمَُمییبن ثەگزەیییی ثییَُ  ە ؼییە مبوی ثییطامس ئەَ کییبکم ظ ض ظییی

ئەیییَُد ؼییەیطە ذاـیییمبن رییێ وبگەیەوێییذ! ڕ ژمییك عییبزل  ە گُڕثییبظ 
زََ یییاڵی َریییی: رەَاَ ئیییێمە ئەمە چبضەوَُؼیییمبوە َ میییه ثەحیییُکمی 
ئەَەی پێفزط پێفمەضگە ثَُم ئەظاوم چیی ڕەظا ەرێکمیبن ریَُؾ ئەثیێ 

مییك ثکەیییهس مىیییؿ ثییام َ م ڕ ژمکییی ڕەؾ رییێ کەَرییَُیهس ثییب رەگجیط
زەضکەَد کە  طؼەرە َ ثیب ئەَ چبَەڕَاویەییبن  ە میه َا یحیی ثێیذ ثە 
کییُضری ؼەضگُظەـیییزەی جییییبَاظیی ثیییطَڕای ذیییام  ەگەڵ یەکێزیییی َ 
جیبَاظیەکییبوی ظیىییسان َ چییاویەریی ؼیبؼییەرکطزن َ مییبمەڵەی یەکێزییی 

َیی َکەم حەَؼەڵەیی ئەَان  ەثەضاویجەض جییبَاظی َ ئیبظازیی  َرُوسڕي
یطَڕا َ ئەَاوەم ثیا ثبؼیکطز َ َریم: ظ ض ظەحیمەرە ثیا میه ثزیُاوم  ە ث

زەضەَە ثمێىمەَەس ئەَ َا رێیەیفذ کە مه ئەمەَ  ثی  م ثیا ئەَضَپیب، 
ثەاڵم َرم: وب مه ویبظی ـزی َام ویەس ئەَ َریی: میه میبَەیەکی ظ ض َ 
رییب ڕاکطزویفییمبن  ییاضمەن ثییَُم  ە کامپبویییبی مبوؽییمبوی ئەڵمییبوی َ 
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ظ ض ثبـە َ ذاریؿ ئەظاوی ئیىیزیعیفم ذطاپ ویەس ثب میه  ئەڵمبویەکەم
ث  م ثیا ئێیطان َ  ەَمیُە ثیا ئەڵمبوییب َ زَاریط ئێیُەؾ زەضئەکەمس میه 
َرییم: ڕاظیییم ثەاڵم گەض الَالَی ٌبَؼییەضد َ مىبڵەکییبن  ەگەڵ ذارییسا 
ثجەیذ َ ئەَ ڕاظی وەثَُ، مىیؿ َرم: ئێمە ثەم َەظعەَە چان ئەضکیی 

ثیطیىە ئەؼزا َ کەغ وبظاوێ ریا چەویس ؼیبڵذ  ئەم ٌەمَُ مبڵ َمىساڵە
پییی ئەچییێ رییب الوییی کەم ئەَان ثجەیییذس ئیزییط ئەَ َ مىیییؿ ثبثەرەکەمییبن 

 گاڕیس 
ئەڕَا َ ئیییێمە ظ ض ثێیییعاضیه َ ثەزییییبض  ٢٧٦٠ض ژگیییبض ثەضەَ پیییبیعی 

ئبیىییسەیەکی وبزیییبضەَە  ە زمییی رەڕەمییبضیه، ویییُەڕ یەکی گەضم ثییَُ کە 
ظەالم ذایبن کیطز ثەمبڵیسا َ ئەٌیب ئەَە الڵ َ پبڵ  ێی کەَرجَُیه زََ 

ؼە مبوە )پاال(س ٌەض کە ثیىیبومبن عبز ی ثطام ثیای ٌەڵؽیب َ پەالمیبضی 
زاس ئەَ ـییییێد ؼییییُاضە )جییییُزد(ی  ە گەڵ ذایییییسا ٌێىییییبثَُ، چییییُوکە 
چییییبَەڕَاویی ئەَەی ئەکییییطز کە کییییبضزاوەَەی ئییییێمە رَُوییییس ئەثییییێ  ە 

ی رێمییییبن وە ثەضاوییییجەضی ثەرییییبیجەری کە ئەَ مییییبَە زََضَزضمییییهە ذییییا
زوبن گییطا  ئەگەیبوسس  ە ثیطمە کبکم ثە ؼیە مبن )پیااڵ(ی ََد: کیبرێ عیً

رەوٍب ذای مەؼئُ یەری کبضەکەی ذای گطرە ئەؼزا، ثەاڵم ریا ئیێمەد 
ڕََثەڕََی مەضگ َ ئەم ٌەمییَُ چەضمەؼییەضیە کییطزەَەس ٌەضچاوێییك 
ثَُ ئبضاممبن کطزەَە َ مه ؼُاضەم پێفزط ئەوبؼی َ ئەَ َریی: ثیب  ە 

ریی ئەَە رەگجیطمییییی حیییبڵی ئێیییُە ثکەییییه َ ریییبظە ئەَاوە ٌییییر زاز جییییب
وییبزادس زَارییط ظاویییم کە ؼییُاضە ذاـییی کەؼییێکی چەپ َ مبضکؽیییە َ 
وعیکە  ە ثەضەی ڕظگبضیی ظەحمەرکێفبن )ثەضظە(ەَە َ ز ؼزی وعیکیی 
ٌبَڕ  "وەجمی  ە ێ عجسَڵاڵیە"س پااڵ کە ئەیعاوی ئیێمە  ە چیی ثیبضمکی 

بڵێکی ثامییبن ئبمییبزە کطزثییَُ  ە  ەمچییَُغە َ زەضََوییی ذطاپییسایه، میی
َ  ٢٧٦٣پییێکەَە چییَُیه ثییا ئەَ  َ مییبڵی ثییبَکم رییب کارییبیی ؼییبڵی 

 ـەٌیسثَُوی عبز ی ثطاگەَضەم ٌەض  ەَ  مبوەَەس 
پیییییااڵ  ە ـیییییبض ٌییییییر ئبگیییییبزاضیەکی وەثیییییَُ  ە ثیطَثیییییبَەڕی زَای 
ظیىییساوکطزوی مییه َ پێییی َاثییَُ کە مییه کییامەڵەمس مییه  ە ـییبض ـییزێکی 
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ام الی ئەَ ثبغ وەئەکیطز، چیُوکە ئەَ گەوجێیك ثیَُ ریبظە چیبَی ئەَر
ئەکییییطایەَە َ ٌیییییر ویفییییبوەیەکی ئەَەـییییم ریییییب ثەزی وەکطزثییییَُ کە 
 ؼەضَؼُذزی  ەگەڵ زَویبی ؼیبؼەد یب  کط َ ڕمکرؽزىسا ٌەثێس   
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 یەکێتی و کارگەران: دوو ئەوتی تێس

 
ثیَُنس جاضمیك زڵىییبییم پەییساکطز مبڵ َ حبڵمبن  ە  ەمچَُغە جێیییط 

کە ئیزط ئەمە، الوی کەم ثا مبَەیەکیؿ ثێذ، ـُمىی گُظەضاوی ئیێمەیەس 
-٢٢ ەمچَُغە چەوس الیەوی ثبـی ٌەثَُس  ە جبزەَە زََض وەثَُ َثە

زََکبوەَە ثە پییبزەڕەَی  –ذُ ەم  ە جبزەی ؼەضەکیی ؼزێمبوی  ٢٣
َاییەکەس کبضەثیبی ئەگەیفزی پێیس ؼەیبضەؾ ٌەمَُ ڕ ژ ئەٌیبد ثیا ئیب

ؼییەعبریی ٌەثییُ َ چەوییس زََکبوێکیفییی ریییبثَُ ثییا پێُیؽییزیەکبوی  ٠٢
مییییبڵس ئەم زمیییییە گەضچییییی ظ ض  ە جییییبزەی ؼییییەضەکی َ ـییییبض چکەی 
زََکییبوەَە وعیییك ثییَُ َ  ە ؼییەضەَە ثەـییبذی ؼییبضا زەَضزضاثییَُ َ 
ڕەثیەیەکیییی ؼیییەضثبظیؿ وعیکیییی زمییییەکە ثیییَُ، ثەاڵم ثەٌیییای  یییبیمیی 

ە مەڵجەویییسمکی حەَاوەَەی پێفیییمەضگە َ زەییییبن ـیییُمىەکەیەَە ثجیییَُ ث
کەؼیییی ڕاکیییطزََی ؼیییەضثبظیی ـیییبضەکبویؿ ثەریییبیجەری کەضکیییَُم 
ڕََیییییبن رێکطزثییییَُ َ ریبیییییسا ویفییییزەجێ ثجییییَُنس ثەٌَایەـییییەَە کە 
 ەمچییییییَُغە ڕمیییییییەی پییییییێکەَە گطمییییییساوی ؼییییییەضگەڵَُ َ وییییییبَچەی 
 ەاڵؼییییێُکەثَُ، کە ٌەضزََکیییییبن مەڵجەوییییسی عەؼییییکەضی َ ئیییییساضیی 

ی یەکێزیی ثیَُن، ثجیَُ ثە ؼیەضە ڕ  َ میبڵی ئیێمەؾ ثجیَُ ثە ٌێعەکبو
کبضَاوؽەضای ٌەضچی پێفیمەضگەی ریپیی ثیؽیذ َ یەكیی کەضکیَُم َ 

 ثیؽذ َ پێىجی ذبڵرباڵن ٌەیەس 
 اوبغی ؼەضەربی جێییطثَُومیبن ذیام ؼیەض بڵ کیطز ثەذُمىیسوەَەَەس 
ا جیە  ەَەؾ وبمیزکەیەکی ؼزب یه ثەوبَی )اؼػ ا زیىیىیخ(م َەضگێ ا ث

کُضزیس "ؼبز  عەظیعی" ئەوسامی زَاریطی کیامیزەی وبَەویسیی حیعثیی 
کاماویؽییزی کطمکییبضیی عێییطا   ەَ زمیییە ثییَُ َ ئەَکییبرە ئەَ کییبزضی 
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کبضگەضان ثَُ، ثەاڵم ئێمە ٌیچمبن ثە ٌەَیەی ڕمکرطاَەییی یەکزطمیبن 
وەئەظاویییس جیییە  ەَ چەوییس کەؼییی رییطی چەپ َمبضکؽییی کەضکییَُکی 

" َ "ؼیییە یم جبؼیییم" َ "ؼیییاضان )ؼیییەثب(  ەَ  ثیییَُن  ەَاوە "ٌیییێمه
مە ؼییییبویە"ی ذعمییییی اثییییُ ـییییٍبةس  ە کییییبزضە  حؽییییه("ی ثییییطای "حییییً

پێفییمەضگەکبوی کییامەڵەؾ ـییەٌیس "ثێؽییزَُن عەؼییکەضی" َ "ـییُاوەی 
رەوؽییییییق )عزیییییی حؽییییییه(" کە  ە ؼیییییەضزەمی یەکێزییییییی  ُربثییییییبوی 

ەَە ئەمىبؼیییی،  ە ٌبرُچایبویییسا ؼیییەضزاوی ٥٢کُضزؼیییزبوەَە  ە ؼیییبڵی 
ەکییطز َ جبضَثییبض گقزُگامییبن ئەکییطزس ئەَ ؼییەضزەمە ڕەذییىەی مبڵیییبن ئ

 ؼەضەکی ئێمە  ە کامەڵە  ە چەوس ثُاضزا کُضرکطاثَُوەَەس
ث َایییبن ثە ڕََذییبوی ڕژمییم ویییە َ ئبمییبزەن گقزُگییای  ەگەڵییسا  یەکەم:

ەَە ٌەَڵیی مقبَەظارییبن زاَە ٢٧٥٦ثکەن َ چەوسیه جیبضیؿ  ە ؼیبڵی 
یه َ ئەَە زضَـمێکی وەگاڕمیبن َ ئێمە الیەویطی ڕََذبوی ڕژمم ثَُ

 ثَُس
کامەڵە ٌێیعمکە کە وەٌجێکیی ؼیبؼییی کُضزؼیزبوی ٌەیە َ ئیێمە  زََ:

َەکییَُ ٌێعمکییی مبضکؽییی پێییساگطیمبن  ەؼییەض ئەَە ئەکییطز کە چیىییی 
کطمکییبض َ ذەڵکییی عێییطا  ذییبَەوی یەم ثەضژەَەوییسیی ٌبَثەـییه، ٌەض 

طا  َ ثایە ڕمکرؽزىی ؼیبؼی چەپ َ مبضکؽی ئەثێ ڕمکرطاَمکی عێ
ؼەضربؼەضیی چیىبیەری ثێیذ َ  ەَەَە ئەَان َەکیَُ رەَغ َ ریبوە ثە 

 ئێمەیبن ئەََد )عێطا چیەکبن(س 
ئییییێمە ئەَ وەٌییییج َ ڕمجییییبظە ؼیبؼیییییەی ئەَاومییییبن ثە ڕاؼییییز ەَی َ 
 وەرەَەیی وبَ ئەثطز َ ئەَاویؿ ئێمەیبن ثە ثبن چەپ وبَظەز ئەکطزس

چەوییس ؼییبڵەزا رییب ئییێمە پێمییبن َاثییَُ کە کییامەڵە  ە پط ؼییەیەکی  ؼییێ:
ئبؼییزی زەؼییجەضزاضثَُن پبـەکفییێی  ە مبضکؽیییعم کییطزََە َ  ەژمییط 
کبضییەضیی جەالل ربڵەثبوی ثَُە ثە ٌێعمکی ثێ کبضییەضی ویبَ یەکێزیی 
ویفزیمبوی کُضزؼزبن َ ٌبَکیبض َ ٌیبَثەضەی ٌێیعی ئبغیب َ زەضەثەگ 
َ ٌێییعە رە زیییسی َ محب عەکییبوی کامەڵیییبی کُضزؼییزبن َ رییب ٌییبرَُە 

 ذایی ذای  ەزەؼزساَەس ؼەضثە
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ئەَ ئییییبڵاگاڕاوە َایییییبن  ە کییییامەڵە کییییطزََە کە ظیییییبرط ڕََ  چییییُاض:
َەضگێ میییذ  ە ذەثیییبری جەمیییبَەضیی ویییبَ ـیییبضەکبن َ ٌەڵؽیییَُڕاوی 

 پێفمەضگبیەری َ ذەثبری چەکساضی ثَُە ثە ـُوبؼی ئەم ٌێعەس 
جییییە  ەَ ؼیییەضوجبوە، ثەالی ئییییمەَە کیییطزەَە َ پطاریکیییی یەکێزیییی  ە 

کامەڵەـەَە  ەثەضاوجەض ذەڵك َ ٌەڵؽُکەَری  ە ثەضاویجەض  زەضەَە ثە
ثیییییییطَڕای جیییییییبَاظ َ چییییییبالکیی کەؼییییییبیەری چەپ َ مبضکؽییییییی َ 
ثطەَؼییییەوسوی ثەٌییییبی عەؼییییکەضربضیەد َ  ُضؼییییبیی چەم َ ٌێییییعی 
چەکیییییساض  ە ویییییبَ ڕیعەکبویبویییییسا َ ثیییییبیەخ وەزان ثە ثەٌیییییب  کیییییطی َ 

زض َ ئەوییسام َ ؼیبؼیییەکبن  ەوییبَ ڕیعەکبویییبن َ پەضَەضزەوەکطزوییی کییب
پێفییییمەضگە ثە ٌُـیییییبضیی ؼیبؼیییییی پێُیؽییییذ َسسسسسرییییبز، ویفییییبوەی 
َەضگەڕاوی کامەڵە ثَُن َەکَُ ٌێعمکی چەپی ویمچە مبضکؽی ثەضەَ 

  کطَ ؼیبؼەرێکی ڕاؼذ َ ثُضجُاظیبوە َ زژە زیمُکطاریس 
کبضگەضان ثەزضَؼزی پێیساگطیی  ەؼیەض ئەَە ئەکیطز کە یەکێزیی پەییییط 

ضی مەؼییە ەی وەرەَەیییی  ە کُضزؼییزبوسا َثیییطە ویییە  ەؼییەض چبضەؼییە
ٌێعمکییی ؼبظـییکبضەس  ە ڕاؼییزیسا  ثەپێییی ؼطَـییزی چیىییبیەریی ذییای 

یەکێزییی َ ٌێییعە وەرەَەییییە کُضزیەکییبن ئەیبوەَیؽییذ ثییجه ثەـییەضیکی 
زەؼیییەاڵری ؼیبؼیییی  ە عێطا یییسا َ ئەَان ئبمیییبزەثَُن رەویییبوەد  ەگەڵ 

کەَرییه ثەویییبَی ڕژممێکییی َەکییَُ ثەعؽیفییسا  ەَثییبضەَە ثیییەن ثە ڕم
 حُکمی ظاریەَەس 

ثەاڵم ؼیییییەثبضەد ثە پێکٍیییییبرەی ؼیبؼیییییی ئەم ٌێیییییعە، کیییییبضگەضان، ثە 
ـییبیەزیی "ثەذزیییبض مؽییزە ب"ی ئەوییسامی وبَەوییسی،  ەَ ؼییەضزەمەزا ثە 
ـیییێُەیەکی وبزضَؼیییذ پێیییی َاثیییَُ کە )یەکێزیییی ٌێعمکیییی زیمیییُکطاد 

 َپێفکەَرىرُاظە(س 
رییییطاَی کییییبضگەضان  ە ئەَ ؼیییباڵوە کییییامەڵێکی ظ ض  ە ئەوییییسامبوی ڕمک

زەضەَە ثییَُن کە ثەـییێکیبن  ە ٌەضممییی جُریییبضان یییب   ە ثبضەگبکییبوی 
ؼەضکطزایەریی یەکێزی  ە وێُظەو  ثجُن ثە پێفمەضگە َ ظ ضی ریطیؿ 
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ٌەثَُن  ە زمٍبرەکبوسا زاویفزجَُنس میه ئەَەی ثییطم  یێ وەکیطزثێزەَە 
 ثَُن ثە پێفمەضگە ثَُس

 – یىیىییییعم  -مە مبضکؽییییعمرێیییعی  کطییییی ثیییبَی ویییبَ ڕمکریییطاَی ئیییێ 
مییییییبَیعم ثییییییَُس  ەڕََی ؼیبؼییییییی َ ثەضوییییییبمەییەَە ث َامییییییبن ثە 
)زیمُکطاؼیییییی وییییُ ( ٌەثییییَُ کە یەکێییییك ثییییَُ  ە ثىەمییییب ؼیبؼیییییە 
جیبکەضەَەکیییبوی میییبَیعمس  اوییییبغی ذەثیییبری ئێؽییییزب، ثەپێیییی زەضکییییی 
ئەَکبرەمبن،  اوبغی ـاڕـی زیمُکطاریە َەکَُ ئەڵیقەی ؼیەضەکی ثیا 

ـاڕـییییی ؼاؼیب یؽییییزیس کطمکییییبضان، ثەپێییییی ئەَ  ٌەویبَوییییبن ثەضەَ
مە ٍَُمە، ٌێیعی ؼیەضەکی َ ڕاثەضی ـاڕـیی زیمیُکطاریه َئەَەؾ 
جییییبی ئەکیییبرەَە  ە ـاڕـیییە زیمیییُکطاریە کالؼییییکیەکبوی پێفیییَُ کە 
ثُضجییُاظی ڕاثەضایەریییی ئەکییطز ٌەض ثییایەؾ  ە  کییطی مبَیعمییسا پێییی 

ضەکیی ئەََرییییطا )زیمُکطاؼیییییی وییییُ (س جُریییییبضان ٌبَپەیمییییبوی ؼییییە
کطمکییییبضاوه  ەم ـاڕـییییەزا َ َضزە ثُضجییییُاظیؿ یەکییییێیە  ە ٌێییییعە 
پێکٍێىەضەکبوی )رب ئەَ کبرە رُمهثەوسیی چیىبیەریمیبن ثەَ جیاضە ئەکیطز 
َ  ە اوبغەکییبوی زَارییطزا  ەژمییط کییبضییەضیی کییامەڵەی ئێطاوییسا رێطمییی 
ظەحمەرکێفبن ٌبرە وبَ  کطی ؼیبؼیمبوەَە(س ڕََذبویسوی ڕژمیم ثەثیێ 

ساض َ جەویییی گە ییی زضمهذییبیەن َ ؼییەضکطزایەریی چیىییی ذەثییبری چەکیی
کطمکبضی ڕمکرطاَ  ە حیعثیی چیىیبیەریی ؼیەضثەذای ذاییسا، مەیؽیەض 
وبثێییییذس ئییییێمە المییییبن َاثییییَُ کە کُضزؼییییزبن  ە ڕََی مێییییهََییەَە 
 کێىیییسضاَە ثە عێیییطا ەَە )ا حیییب ( َ گە یییی کیییُضز میییب ی زییییبضیکطزوی 

مە گفیییییزیە، ئیییییێمە چبضەوَُؼیییییی ٌەیەس ثەاڵم ؼیییییەضثبضی ئەَ زضَـییییی
 ەڕََی ٌەڵُمؽزی کطزاضی َؼیبؼیمبوەَە  ەَ ثبضەَە، ٌییر  اضمیا ە 
َ ـێُاظمیی زیبضیکطاَمبن زەؼىیفبن وەکطزثَُ ؼەثبضەد ثە چیبضەی 
مەؼە ەی کُضزس جیە  ەَەؾ ڕمکرطاَی )کبضگەضان( ث َای َاثیَُ کە 

 ئەثێ ـاڕؾ  ەڕََی ؼیبؼیەَە ذەؼڵەرێکی عێطا یی ٌەثێس 
ەڕیییییزەَە ثە ثییییبضَز ذی ثییییعََرىەَەی کاماویؽییییزیی ئەَەوسەـییییی ثی

جیٍییبن،  ێکییساوەَە  کطیەکییبوی َاڵرییی چیىییی ؼییەضزەمی مبَرؽییی راویی  
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ؼیییەثبضەد ثە مبضکؽییییەد، ؼیییەضچبَە َ ئیزٍیییبمی ثییییطی ئیییێمە ثیییَُنس 
 –ؼییییاڤیەد  ە ڕَاویییییەی ئەَکییییبرەی ئییییێمەَە ََاڵرێکییییی ؼاؼیییییبل 

اضزََگیییبی ئیمپطییییب ی َ حیعثیییی کاماویؽیییزی ئەَ َاڵرە َ َاڵریییبوی ئ
ؼاؼیب یؽییزی َ ؼییەضجەم ئەحعاثییی ـیییُعی ٌییبَثیط یییبذُز الزەض  ە 

 یىیىییییعم ثیییَُنس حیعثیییی ـییییُعی عێیییطا  ثە حیعثێکیییی  –مبضکؽییییعم 
 رەحطیقی َ ذبئیه ثە کطمکبضان وبَظەز ئەکطاس 

ٌێىیییسەی ثیییا )یەکێزییییی رێکاـیییبوی کیییبضگەضان( ثیەڕمیییزەَە، گەضچیییی 
ؼیبؼیی ئەَییبن پێیك  ئەَاوەی ؼەضەَە چُاضچێُەی میزازی  کطی َ

ئەٌێىب، ثەاڵم رب ئەَ کبرە وە ذبَەوی ثاڵَکطاَەی زەضەکی ییب ویبَذایی 
ثییَُ َ وە ثەضوییبمە یییب پالرقییاضمێکی ؼیبؼیییی پەؼییەوسکطاَی ٌەثییَُ وە 
ٌیییر مەضجەعێکییی ؼیبؼییی َ  کطیییی ذییبَەن ئیحزیجییبض َ ثە وقییُظ  ە 

طی ییب ڕاثەضیەریەکەیسا ٌەثَُ کە ذبَەوی وَُؼطاَە یب ثەضٌەمێکیی  کی
 ریاضی یب ؼیبؼی ثێذس 

جییییە  ەَاوەؾ ڕمکریییطاَی )کیییبضگەضان( ثەزضمهاییییی رەمەویییی ذیییای وە 
کیییاوقطاوػ َ وە کیییاویطەی ثەؼیییذس ئەویییسامبوی وبَەویییسیی ڕمکریییطاَ َ 
ؼەضجەم ئاضگبوەکیبوی ثە ـیێُەی ئبضەظََمەویساوە َ  ەڕمیی ڕمکەَریه 
َ گُوجییییبوی ؼیبؼییییی َ ثە زڵییییی ڕاثەضیییییی ئەَ ڕمکرییییطاَە  ە وێییییُان 

وسامبوی وبَەوسیسا زازەوطان َ ئەَە رەوٍیب پێیُەضی ڕمکرطاَەییی ثیَُس ئە
ثەَ مبوبیە وبَەوسیەریی رَُوس َ ث ییبضزان ثەرەوٍیب  ە چُاضچێیُەی ئەَ 
ئاضگییبوە ڕاثەضیەزا َ ثییێ زەؼییەالریی ئاضگبوەکییبوی ذییُاض وبَەوییسیەَە، 
ڕاؼییزیەکی ژیییبوی ئەم ڕمکرییطاَە ثییَُس کییبضگەضان ذییبَەوی ثەضوییبمە َ 

وییبَذا ٌَییر ثەڵیەوییبمەیەکی ریطی ڕمکرطاَەیییی وەثیَُ َ رییب  پەیی ەَی
ئەَ ـُمىەی مىیؿ ئبگبزاض ثم یب ثیؽزجێزم ٌەضگیع ثیطیفیی ثەالی ئەَ 
مەؼەالوە َ ثبیەذیبوسا وەچَُەس ٌییر ثەڵیەویبمەیەم  ەئیبضازا وەثیَُ کە 
میکبویعمەکییبن َ ـییێُاظەکبوی ٌەضەمییی ڕمکرطاَەیییی َ زیؽییپزیىەکبن 

ك ٌبَڕ   ە پط ؼەی پەیُەوسیەکی چەویس ؼیبڵەی زیبضی ثکبدس کامەڵێ
ٌبَثیطی َ ٌبَڕمیەریی ؼیبؼیسا  ە ؼەضەَە ثجَُن ثە وەَاری ڕاثەضی 
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َ ئەَەی کیییای کطزثیییَُوەَە رێیەیفیییزىێکی پیییط رەم َ میییهی  کطییییی 
ـە ەٌی ثَُ ؼیەثبضەد ثە مبضکؽییعمس جییە  ەَەؾ َ ریب ڕازەیەکییؿ 

ڕیعەکبوی کامەڵەی ڕاثُضزََی ؼیبؼی َ ڕمکرطاَەیی ٌبَثەـیبن  ە 
 یىیىییی َ ڕەذییىە َ َاظٌیىبوەکبویییبن  ەَ ڕمکرییطاَە، پییبیەی –مبضکؽییی

 یەکیطرىیبن ثَُ س 
ئەَ ٌبَڕمییییییبوەی ڕاثەضییییییی ئەَ ؼیییییەضزەمەی کیییییبضگەضان ئێؽیییییزب  ە 
یبزاـیییییییزەکبویبوسا، ئەَییییییییؿ وەم  ە چُاضچێیییییییُەی چبَپییییییییبگێ اوی 

ە کە چیان ڕەذىەگطاوەی ربیجەریسا، ثەڵکَُ َەکَُ یبزەَەضی، ئەگێی وەَ
 ە ڕمیەی گەڕاوەَەییبن  ە ؼیەضزاوی کیامەڵەی ئێیطان ٌەض ثەزەم ڕمیُە 
ظ ض مەؼییییە ەی ثىەڕەریییییی َەکییییَُ پێُیؽییییزی ٌەڵجهاضزوییییی وییییبَ ثییییا 
ضمکریییطاَەکە ییییبن پەؼیییەوس کیییطزََەس ثیییا ومیییَُوە ٌیییبَڕ  "ثەذزییییبض 
مؽزە ب" کە ئەَکبرە ثە َرەی ذا ئەوسامی )ئەڵقەی وبَەوسی( کبضگەضان 

ە کە  ە ؼییەضزاوێکیبوسا ثییا الی کییامە ەی ـاڕـیییێ ی ثییَُە ئەگێیی یزەَ
ظەحمەرکێفیییبوی ئێیییطان )زکزیییاض جەعیییقەض ََریییی: ثاچَُوەکبوزیییبن  ە 
ثبؼییەکبوی پەیکیییبضەَە وییعیکەس پێفیییی ؼییەیطثَُ کە گطََپەکەمیییبن ریییب 
ئێؽزب وبَی ویەس پێفىیبظی کطز رب ظََە وبَمك ثیا ذامیبن ٌەڵجهمیطیهس 

مکی ـییییییبَ کیییییطزەَە ثیییییا  ەکیییییبری گەڕاوەَەمبویییییسا ثیطمیییییبن  ە ویییییبَ
ڕمکرطاَەکەمیییبن، چەویییس وبَمکمیییبن پێفیییىیبض کیییطزس  ەزَایییییسا  ەؼیییەض 
پێفیییىیبضەکەی عُؼیییمبوی حیییبجی میییبضف ڕمکەَرییییهس ڕمکرطاَەکەمیییبن 

زا وبَوب یەکێزی رێکاـیبوی کیبضگەضان(س  ٢٧٦٢ ەوبَەڕاؼزی ئاکزاثەضی 
 Baktiar س  ەیؽیییجَُم ٢٥ ەوێیییُ زوییییبی ؼیبؼیییەرەَەس ئەڵیییقەی  

Mustafa Arif                  
ٌەمَُ ئەَ ئبڵُگاڕە  کیطی َ ؼیبؼییبوەی کە  ە کبضگەضاویسا ڕََییبن  

ئەزا، ثا ومیَُوە رێپەڕاویسوی میبَیعم َ گەڕاوەَە ثەضەَ ئەضؼەز کؽیی 
مبضکؽییی،  ەَە زەضوەئەچییَُ کە مییبیەی گییاڕاوی  ەوییبعەری ربکەکییبوی 
ئەڵیییقەیەم ڕ ـیییىجیطی مبضکؽیییی ثێیییذ کە ؼیییەضیبن ویییبَە ثە زَوییییبی 
زەضََویییی ذایبوییساس ئەَ ئیییبڵُگاڕاوە  ە ڕاؼییزیسا، ثەـییێك وەثیییَُن  ە 
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ٌەَڵی ٌێعمکی ؼیبؼیی زەضگیط  ە ذەثبد َ رێکاـبوی ئەَ  اویبغەزا، 
کە پییێ ثەپێییی گەـییەی چبالکیەکییبوی، پەی ثطزثێییذ ثە الَاظیییی زەظگییب 
 کییطیەکەی پێفییَُی یییب وەظ کیییی ئەَ ثىەمییب ریییاضی َ  کطیییبوە یییب ثە 

ە ی وبکیبضایی ئەَ ؼیؽیزمە  کیطیەی ثیا زەضکەَرجیێ رب یکطزوەَەی عەم
 ە یەکێیییییك  ە مەییییییساوەکبوی ذەثیییییبری ؼیبؼییییییی جاضاَجیییییاضی ئەَ 
ؼیییییەضزەمەزا کە ثطیزیییییی ثیییییَُن  ە: مەؼیییییە ەی کیییییُضز َ زاثییییی ان  ە 
ـییییییێُاظەکبوی رییییییب ئێؽییییییزبی ڕاثەضایەرییییییی کطزوییییییی  ەالیەن ٌێییییییعە 

عثیی کُضزیەکبوەَە، وبکبمیی ذەثبری ؼیبؼیی ڕەَری ڕیقاضمیؽزیی حی
ـییییُعیی عێطا یییی، ذەثییییبد  ە زژی زیکزیییبراضیەد َ ؼییییەضکُد َ  ە 
پێىیییییبَی ئیییییبظازی َ مب ەکیییییبوی ذەڵکیییییسا، رێکاـیییییبن  ەثیییییُاضی ئەَ 
زاذُاظییبوەی کە پەیُەوییسن ثەژیییبن َ گیُظەضاوی ڕ ژاوەَە َ سس رییبز، یییب 
 ە چُاضچێییییُەی ثعََرىەَەیەکییییی ؼەضربؼییییەضیسا کە ٌەمییییَُ ئەَاوە 

 پێکەَە گط  ثساس 
ەی پاپا یعمیؿ کە ظ ضجبض  ە ؼیب ی گێ اوەَەی مێیهََی ڕەرکطزوەَ

ٌەڵؽییَُڕاوی ڕمکرییطاَی کبضگەضاوییسا ئبمییبژەی پییێ ئەکطیییذ ثەٌەمییبن 
ـێُە  َُی پیبئەکط س ئەم )ڕەرکطزوەَاوە!!( ٌیچییبن  ە چُاضچێیُیەکی 
کامەاڵیەری َمبززی َ  ە مەرىی رب یکطزوەَەیبن  ە  اوبغێکی مێیهََی 

حییییسا ڕََیییییبن وەزاَەس ئەَاوە ٌەمَُیییییبن  ە زیییییبضیکطاَ  ە ئەضظی َا ی
ظٌىی کامەڵێك ڕ ـجىیطزا الوکەیبن کطزََە َ  اویب  ثە  اویب  گێىیڵیی 
زَارط َ ذُمىسوەَە َ ـبضەظایی  ە رب یکطزوەَەیەکی ویُ  َایکیطزََە 
ثەضزەَام ثەَی پێفییییَُزا ثچییییىەَەس کامیییییسیزطیه وبَوییییبویؿ ثییییا ئەم 

ی چیىیبیەری َ ڕەویییساوەَەی زییبضزەیە ئەَەیە َەکییَُ پێُیؽیزیی ذەثییبر
حُظََضی پط  یزبضیب  ە ئبؼزی کامەڵ َ گەـەی رمَُحبری ؼیبؼیی 
ئەَ چیییىە یییب ڕەَرییی کییامەاڵیەریی" گطایفییبرێك "  ەوییبَ ئەَ چیییىە یییب 
پێفیی ەَیی رەیقییی کاماویؽییزی وییبَ چیىییی کطمکییبض  ێییك ثییسضمزەَە  ە 

ەَ ئەڵیقە کبرێکسا وە چیىی کطمکبض َ وە کامەڵیە َ وە ٌیر کەغ، جییە  
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رەؼییییکەی گطََپییییی وییییبَثطاَ، ئەم پێفیییی ەَیە )ز وکیفییییاد( یەیییییبن 
 وەثیؽزَُە َ ئبگبیبن  ێی وەثَُە! 

 ەَەؾ ؼییەیطرط ئەَەیە کە ٌەمییَُ ئەَ َەضچەضذییبوە  کطیییبوە ٌەض  ە 
ظەیىییسا ڕََیبوییساَە َمییاضکێکی ـییە ەٌی َ ؼییەضظاضەکیبن ٌەیە َ وە 

َ  ەثەضزەؼزسایە ثا وَُؼطاَن، وە رامبضمك وە ثەڵیەوبمەیەكی وَُؼطا
ویفییبوساوی چەوییس َچییََُوی ئەَ ئییبڵُگاڕاوە َگفییزیبن  ە چُاضچێییُەی 
وەٌجێکی ئیطریجب ی َ عە ەَیسا ئەوجبمیسضاَن َ ٌیچییبن زضمهەییبن  ە 
جیٍییبوی زەضەَەی مێفییکی ئەَ زەؼییزە ڕ ـییىجیطەزا ویییەس ئەَ ٌەمییَُ 
َەضچەضذییییبن َ " پێفیییی ەَی "یە  کییییطی َ ریاضیییییبوەؾ الپەڕەیەكییییی 

اَیبن ثەضٌەم وەٌێىبَە رب زَارط کەؼبوی الیەویط یب وەیبض پیبییسا وَُؼط
 ثچىەَە َ َەکَُ ثەڵیەوبمەیەم ثای ثیەڕمىەَەس 

عێطا یجییییَُویؿ کە ـییییُوبغ َ کییییبضاکزەضمکی ثىەڕەریییییی ڕمکرییییطاَی 
کیییییبضگەضان ثیییییَُ  ە ثەضاویییییجەض ـُوبؼیییییی کُضزؼیییییزبویسا،  ە ٌەمیییییبن 

ەضان پفیزی وەثەؼیزجَُ چُاضچێُەزا ٌبرارە ئیبضاَەس عێطا یجیَُوی کیبضگ
ثە  ێکییساوەَەیەکی کُوکطیییذ ؼییەثبضەد ثە کامەڵیییبی عێییطا  َ جییێیە 
َڕمیەی چیىی کطمکبض َئبؼزی ذەثبد َ رُاوبی عەمە یی ئەَ چیىە ثیا 
ثەضجەؼییییییزەکطزوەَەی الوییییییی کەمییییییی ئەَ چبَەڕَاویییییییبوەی کە ئەم 
ڕمکرییطاَە ؼییەثبضەد ثەَ چیییىە ثبؼییی ئەکییطزس ئییێمە  ەؼییەض ثىییبغەی 

   یً  َي بن چیمبن پێ ثبـیە َ کیبم حیبڵەد  ە ڕََی ٌعضیییًئەَەی ذام
ؼیەیطی ئەم مەؼە ەیەـیمبن ئەکیطزس ثەڵییەی ئیێمە   پێفزطَ پێُیؽیززطي

ثیییا عێطا یجیییَُوی ڕمکریییطاَی ؼیبؼیییی مبضکؽیییی پفیییزی وەثەؼیییزجَُ 
ثە بکییذ َ َا یحێکییی مییبززی ثیىییطاَ  ە زەضەَەی مێفییك َثیییطی ئییێمە، 

طزوەَەی ثیعََرىەَەی کاماویؽیزی ثەڵکَُ پێی زاکَُربثَُ  ەوبَ رب یک
جیٍییبوی َ ڕؼییزەیەم  ێییطە َ یەکێکییی رییطی زاثیی اَ  ەَمییی  یىیییه ییییب 

 مبضکػ ؼەثبضەد ثە ئێط ەوسا یب ڕََؼیبی ؼاڤیەریس
ثەزیبضیکطاَرطیؿ ئەم پێساگطیە  ەؼەض ذەؼڵەری عێطا یجَُوی حیعثیی  

ؼیبؼی َ جمُجاڵی ـاڕـییێ اوە َ ؼیەضجەم ؼیبؼیەرکطزن  ەالیەن 
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بضکؽییییی کُضزؼییییزبوی ئەَ ؼییییەضزەمەَە، کییییبضزاوەَەیەکی ڕەَرییییی م
ڕََکەـییی ثییَُ  ەثەضاوییجەض ٌێییعە ؼیبؼیییە چەکییساضەکبوی گاڕەپییبوی 
ؼیبؼی کُضزؼیزبن وەم َەکیَُ ؼیەڵمبوسوی ثبـیزط ثیَُن َ پێُیؽیذ 
ثییییَُوی  ە  اوییییبغێکی زیییییبضیکطاَزا کە ڕەویییی  ثییییێ ئەَ پێُیؽییییزیە  ە 

ا ثێیییذ َ ثەَ  اویییبغێکی ؼیبؼییییی ریییطی عێطا یییسا ئیییبڵُگاڕی ثەؼیییەضز
جییاضەی جییبضان وەمێىێییزەَەس ثەپییێچەَاوەَە ئەم عێطا یجییَُوە ذییای  ە 
ذایسا چبَی  یێ زەکیطا ریب ئەَئبؼیزەی کطاثیَُ ثەذەؼیڵەرێکی ظاریی َ 

 ـُوبؼێکی  کطی َ ئبیسیا اجی مبضکؽیەکبوی کُضزؼزبنس  
مییبَەی چەوییس مبویێییك  ە  ەمچییَُغە مییبمەَە رییب مییبڵی ثییبَکم جێییییط   

ؼێ ثطاکەم عبزل َ ئیحؽبن َ ؼیە مبن پێفیمەضگەی ثَُنس ئێؽزب ٌەض
ی کەضکیَُمس زەَضَثەضی پیبیع گەڕامەَە ثیا ویبَ  ٠٢یەکێزیه  ە ریپی 

وییسی  مً ـییبضەکبنس ؼییەضەرب ڕ یفییزم ثییا  ەاڵزظ  َ مییبَەیەم الی مً
ٌیییبَڕمم میییبمەَەس ؼیییەضزاوێکی میییبڵی ٌیییبَڕ  "ؼیییەضزاضی حمەمیییییه 

مکی زیییییبضی ـییییبڵقیذ"م کییییطز کە ذییییای ڕ یفییییزجَُە زەضەَە َکییییبزض
کبضگەضان ثَُس ؼەضزاض  ەگەڵمبوسا  ە )اثُ غطییت( ظیىیسان ثیَُس ئیێمە  ە 
یەم ژَضزا ثییَُیه  ە ثەـییی )االحکییبم ا ربلییخ(س ئەَ  ە ثەضەی ئییێمە 
ثییَُ َکُڕیییك ثییَُ کە گەضچییی ئبمییبزەیی کفییزُکبڵی ذُمىییسثَُ ثەاڵم 

 ە ظیىییسان  ٢٧٥٧ڕ ـییىجیطیەکی  طاَاوییی ٌەثییَُس زَای ئەَەی ؼییبڵی 
کطایه ؼیییەضزاوێکی کیییطزم  ە کەضکیییَُم َ پیییێکەَە جەَ ەیەکیییی ئیییبظاز

ٌەَ ێطیفیییییییمبن کیییییییطزس ئەَ ظََ ئەڕَارە زەضەَە َ  ەَ کیییییییبزضاوەی 
کییبضگەضان ثییَُ کە زَارییط  ە وعیییك ثبضەگبکییبوی کییامەڵەی ئێییطان  ەَ  
زاویفیییییزجَُ َ  ێیییییطی ظمیییییبوی  بضؼییییییؿ ثجیییییَُ َ ظ ض کەَرجیییییَُە 

ی ـاڕـییییێ ی ژمطکیییبضییەضیی ذەریییی ؼیبؼیییی َ  کطییییی مبضکؽییییعم
ثە ئیرزیقب گەڕایەَە ثا ؼزێمبوی َ زَاریط  ەڕمیی  ٢٧٦١ئێطاوەَەس ؼبڵی 

ئێطاوەَە ڕ یفذ ثا پبکؽزبن رب  ەَمیُە ڕََثکیبرە ئەَضَپیب َ  ە کیبری 
مبوەَەی  ە کەمپەکبوی پەوبٌیىیسەی  ە پبکؽیزبن  ە ثیبضَز ذێکی ئیبڵاظ 

 َ وبزیبضزا ریط ض کطاس
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ََریییییییی زا،  ە ڕازییییییییای ئەَ ـیییییییەَەی ئیؽیییییییطائی  پەالمیییییییبضی ثەیط
  ماوزیکبض اَە  ەگەڵ ثطاکبوی ؼەضزاضزا گُممبن  ەَ ٌەَاڵە ثَُس

پبؾ میبَەیەم َ ەثەض ئەَەی جێیەکیی َام وەثیَُ کە  ە ـیبضەکبوسا ثە 
ئیرزیقییییب ثمێییییىمەَە گەڕامەَە ثییییا  ەمچییییَُغەس زیییییبض ثییییَُ یەکێزییییی 
کەَرجییَُوە پطؼیییبض َ رب یییت  ەؼییەض ئەَەی چییان َ ثییا ئەڕَاد ثییا 

بنس جبضمیییییبن ثە ؼیییُز ە  ەویییبَ  ەمچیییَُغە چیییبَم ثە عە یییی ـیییبضەک
ثچکال کەَد کە ئەَکبرە  ێپطؼطاَی مەڵجەوسی زََ ثَُ  ەؼەضگەڵَُ 
َ ثێ مىبؼەثە َ ٌا پطؼیبضی کطز: ٌب ئەربوەَ  ئیىقالثمبن  یێ ثیکەن  
ئیزط ظاویم کە ئەَە ؼەضەربی گیطَگبظ َ ث َثیبوَُەکبوییبوە، ثەاڵم ظ ض 

کی رییطیؿ  ە مەڵجەوییسی زََ وبضزیییبن ثەزَامییسا َ گییُمم پێییىەزاس جییبضم
کبرێ چَُم زیؽبوەَە عە ی ثچکال زەؼیزی کیطزەَە ثە پطؼییبض کە  ە 
 ەمچیییَُغە پەیُەویییسیذ  ەگەڵ کیییێ ٌەیە َ ئبگیییبزاضیه کە کاثیییَُوەَە 
ئەکەیذ َ چی َچی َپبـبن َری: کبکە ئێُە کە ذەثبد ثیا پط  یزبضییب 

زبضییب  ەم ـیبخ َکێیُاوە وییە  ئەکەن ثا وبڕ ن ثا ـبضەکبن َذیا پط  ی
مىیؿ ََرم مه ئبظازم کیێ ئەثییىم َ چیی ئەکەم َچیان ثییط ئەکەمەَە 
َگەض  ە وبَچەکییبوی ژمطزەؼییەاڵری یەکێزیییسا مبضکؽیییەد  ەزەغەکییطاَە 
ئەَە ثە ڕەؼمی ڕای ثیەیەوه رب ذەڵکیؿ ئبگبزاض ثێیذ کە چیی ئەکیب َ 

  چی وبکبدس
جیییاڵێکی ذەڵکیییی زییییبض ثیییَُ ڕاپیییاضد وَُؼییییه  ەؼیییەض ٌەمیییَُ جمُ

ڕەذىەگیییییط َ ویییییبڕاظی ثەَان َ جییییییبَاظ  ێییییییبن  ە ڕََی  کیییییطی َ 
ؼیبؼییەَە، ثییَُە ثە وەٌجێکیی جێییییطی ئەَان َ ؼیؽیزمێکی پا یؽییی 
 ەثەضاوییجەض جیییبَاظیی  کییطزا پیییبزە زەکەنس ثاـییم زەضکەَد کە ئەَان 
ٌەض  ەوبَ زمکەَە ذەڵکبوێکیبن ڕاؼپبضزََە ثەَ کبضە زظمیُ َ ثێزبمیبوە 

چان ئەیبن ظاویی میه  ەویبَ زمیی  ەمچیَُغە چیی ئەکەمس زَاریط ئەگیىب 
ظاویم کە کبثطایەم ثە وبَی " بیە ی ـێد حبمیس" کە ثە مبمُؼزب  بیە  
وبؼطاثَُ َ ذەڵکی زمکە ثَُ ئەضکی چیبَزمطیی مىیی گطرجیَُە ئەؼیزا 
 َ  ەڕََی ذامیفسا ظ ض ثە ڕمع َ حُضمەرەَە ذای زەضئەذؽذس 
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کە ثجَُ ثە ثیبثەری چیبَزمطیکطزوم  ە الیەن یەکێیی رط  ەَ مەؼەالوەی 
یەکێزیەَە ٌبره َ ؼەضزاوی ظ ضی ٌبَڕمکبوم ثَُن  ە ـبضەکبوەَە ثا 

 ی ؼیمبی  َ ئەییبزی  وس  ە  ەاڵزظمیُە عیً مً المس ٌبَڕمیبوێکی َەکَُ مً
حبجی وبمیق  ە ٌەَ ێطەَە َمیقساز ٌَبَڕمی گییبوجەذزکطزََم وەجیبد 

طزمس ئەَاوییییؿ ٌەمَُییییبن ئەویییسامی  ە ؼیییزێمبویەَە ؼیییەضزاویبن ئەکییی
ڕمکرطاَی کبضگەضان یب چەپ ثَُنس  ەڕاؼزیسا زەضەَەؾ َ ثەریبیجەری 
ئەَ زەَضَثەضەی مییه جێیەکییی گُوجییبَی ئەَرییا وەثییَُ ثییا چییبالکیی 
ؼیبؼییییی، ثەاڵم مییییه ثەضزەَام ثییییَُم  ە زەضثیییی یه َ ثاڵَکییییطزوەَەی 
ثیییییطَڕای ؼبؼییییی َ  کطیییییی ذییییام َ ثەحییییُکمی ئەَەؾ کە ٌێییییعی 

اڵرساض  ەَ زەَضَثەضە ثطیزییی ثییَُ  ە یەکێزیییی ویفییزیمبوی ظیییبرط زەؼییە
ڕََی ڕەذىەکییبوم ؼیبؼییەری ئەَاوییی ئەگییطرەَەس ٌییبرُچای پێفییمەضگە 
ثا مبڵمبن چی ثەٌیای ثطاکیبومەَە َ چیی ثەٌیای ئەَەی َەکیَُ میبڵە 
پێفییمەضگەیەم کە ڕََیییبن کییطز رە زەضەَە، ظ ض ثییَُ، َ مىیییؿ ظ ض 

ظضاویس َ زَارییطیؿ یەکێییك  ەَ رامەرییبوەی جیبض ثبؼییم  ەگەڵیبوییسا زائەمە
کە ظ ضرییط زَایییبن ذؽییزجَُم  ؽییەیەکی ؼییُاَ َ پییَُم ثییَُ کە گییُایە 
مییییه پێفییییمەضگە ؼییییبضز ئەکەمەَەس ئەَان پێیییییبن ثبـییییجَُ کە ڕیییییعی 
پێفیییییمەضگە ثە پەضژیىێکیییییی  یییییبیم جییییییبثکەوەَە  ە ٌەض کەؼیییییێك کە 
 ثیطَڕایەکییی جیییبَاظی ٌەثییێ ٌَەمییَُ ڕەذىەگییطره َ ثبؼییکطزوێك  ە
ؼیبؼییەد َ کطزاضەکییبوی ذایییبن ثە ڤبیط ؼییێك ئەظاویییس پێفییمەضگە  ە 
ڕَاوییییەی ئەَاوەَە رەوٍیییب ٌە یییی ئەَەی ٌەیە کە  ؽیییە َ ٌەڵُمؽیییزی 
ئەَان ثجیؽیییییزێذ ئەگیىیییییب چیییییبَی ئەکیییییطمزەَە َ ڕاؼیییییزی ظ ضی ثیییییا 
زەضئەکەَ  َ ئەثێزە ذبَەوی ٌاـیبضیی ؼیبؼی َ  کطی َ ثەَجیاضە 

ورُڕنس ٌەض ثەڕاؼزیؿ رێکەڵیی  ەگەڵ ئەَان وبرُاوه َەکَُ گبڕان  ێیب
ڕیعەکیییبوی پێفیییمەضگەزا ثیییا ٌەمیییَُ کەؼیییێکی زەضئەذؽیییذ کە چیییان 
ئبگبٌییبوە َ ثە ثەضوییبمەَە ئەَان ؼییەضکُمط کییطاَن َ  ە ئبؼییزێکی ظ ض 
وعمییی ٌاـیییبضیی ؼیبؼیییسا ٌێڵییطاَوەرەَەس ئەَە ذییای ؼییَُکبیەریەکی 

ضزیبن ثیییێ ریییبم ثیییَُ ثە پێفیییمەضگە کە ثە ئێمەییییبن ئەََد ئێیییُە زڵؽیییب
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ئەکەوەَە َ ویفییییییییبوەی ئەَپەڕی ثییییییییێ ث َایییییییییی ثەَان َ ثەوییییییییعم 
رەمبـبکطزویبن ثَُ  ەالیەم، َ ٌەضَەٌب رطؼیی ئەَان ثیَُ  ەَەی کە 
ٌاـیبضی َڕ ـىجیطیی ؼیبؼی َ  کطی  ە ڕیعەکبویبویسا ثاڵَوەثێیزەَە 

 .وەَەکَُ زەؼەاڵد َ وقَُظی ئەَان ثکەَمزە  ە ی
ُاضوەزان ثەٌییر جیاضە ڕەذیىە ئەم جەَەی ؼەضکُری ڕای جیبَاظ َ ثی

َ ؼییەضوجێك َ رەمبـییبکطزوی ٌەمییَُ ٌەڵیطمکییی ثیییطَڕای جیییبَاظ ثە 
زَژمه َ رەویەثەضکطزوی رەَاَی ڕازەضثی یه ریب ئەٌیبد  ە وبَچەکیبوی 
ژمطزەؼەاڵری یەکێزیسا ثەٌێعرط ئەثَُ رب َای  ێٍبد ئیزط کیبزض َ ڕاثەض 

َاظ َ ؼیبؼیییی َ پێفیییمەضگەی ذاـییییبن میییب ی زەضث یىیییی ڕای جییییب
ڕەذىەییییبن وەمیییبثَُ َ ثییییطە ؼیییەضکُد َ ثەزویییبَ ئەکیییطان َ ؼیییەزان 
حیییبڵەری  ەَجیییاضە  ەویییبَ ڕییییعی ٌێعەکیییبوی ذایبویییسا ثەزی ئەکیییطاس  ە 
ؼییییباڵوی زَارطیفییییسا َ ٌەم ثەٌییییای ڕََرێکطزوییییی ـییییباڵَمکی ظ ضی 
ذەڵك ثا زمٍبرەکبن َەکَُ وبڕەظایەریەم ثا ثەـساضی  ە ؼەضثبظی َ 

ای ؼیبؼیییی َ ذُمىیییسوەَە  ەوبَیبویییسا، ؼیییەضٌەڵساوی ثیییبغ َ گقزُگییی
زەظگبکیییبوی یەکێزیییی ئەَەویییسەی ریییط ٌەضاؼیییبن ثجیییَُنس جییییە  ەَەؾ 
پبـەکفەی یەکێزی  ە ؼیبؼەری ؼیباڵوی یەکەمیی زضََؼیزجَُویبن کە 
جییێ ئُمێییسی ذەڵکییی کُضزؼییزبن ثییَُن کە َەکییَُ ثەزیزێکییی وییُ  َ 
ـاڕـیییێ   ەچییبَ ثییعََرىەَە چەکییساضەکەی مەال مؽییزە بزا رەمبـییبی 
ئەکیییطزن َ ڕََ َەضگێییی ان  ەَاوە ئیزیییط َای کطزثیییَُ کە جییییبَاظیەم 

 ە گەڵ ئەَەی  ٢٧٥٢ ەوێُان ئەمبن َ پبضری یب ثیعََرىەَی چەکیساضی 
ئەمبن پێی ئەڵێه )ـاڕـی وُ (، وەمێىێیذس جییبَاظی یەکیزیی َ پیبضری 
 ەَ کییبرەزا  ە ٌیییر ثییُاضمکی ثەضوبمەییییسا وەثییَُس ئەَان ثییبڵی چەپ َ 

زی یەم ثییعََرىەَەی ؼیبؼییی ثییَُن ثە ؼییزطاریج َ پییبضری ثییبڵی ڕاؼیی
 رەکزیك َ زضَـم َ ـێُەی ذەثبری ٌبَثەـەَەس 

ثەَجیییاضە یەکێزیییی  ە وبَەڕاؼیییزی ٌەـیییزبکبوسا ریییب ئەٌیییبد ئەثیییَُ ثە 
ٌێعمکییی میزیزبضیؽییزیی ثییێ پەیُەوییس ثە ئییبَاد َ ئبمبوجەکییبوی ذەڵییكس 
 ثعََرىەَەیەکییی چەکییساضی َؼیبؼیییی زاثیی اَ  ە ظ ضیییىەی ذەڵییك کە
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رەوٍیییب پبؼیییبَی مبوەَەییییبن ثیییَُوی ڕژممێکیییی ٌیییبضَ ؼیییەضکُریەض َ 
زڕوسەی َەکَُ ثەعػ ثَُس ظوجیطە ـەڕەکبوی یەکێزی  ەگەڵ پیبضری َ 
 ەگەڵ حؽیییك َ  ەگەڵ ـییییُعی َ  ەگەڵ پبؼیییاكیؿ کە جییییە  ەَەی 
ئەثیییَُ ثە ٌیییای کیییُژضاوی ؼیییەزان چەکیییساض  ەٌەمیییَُ الیەوەکیییبن، ثیییا 

یه حەَؼیەڵەی ٌەیە ثیا ثیُاضزان ذەڵکی ویفبن ئەزا کە یەکێزی کەمزیط
ثەٌێعی ؼیبؼیی جیبَاظ َ  طەیی  ە کیبضی ؼیبؼیی َ پێفیمەضگبیەری 
َ ئەم ـییەڕاوە کە  ەوییبَ زمٍییبد َ وبَچەکییبوی ژیییبوی ذەڵکییسا ڕََیییبن 
ئەزا، رییییب ئەٌییییبد ظیییییبرط پەضزەی ٌەڵییییسەمبڵی  ەؼییییەض ذەؼییییڵەری زژە 

اریی کە زیمُکطاری َ زژایەری  ەگەڵ ؼیبزەرطیه پطەوؽییپەکبوی زیمیُکط
 ە ثەضوییبمەی ؼیبؼیییی یەکێزیییسا ڕاظیىطاثییَُوەَەس ئەثییێ ثییا مێییهََؾ 
ئەَە ثَُرط  کە  ە ئبؼیزی ؼیەضکطزایەریسا وەَـییطَان مؽیزە ب َثیبڵە 
رَُوسڕەَەکەی ئەَ، ؼییمجُل َ ؼیەضەڕمی پالویساوبن َ جێجەجێکطزویی 

 ئەم ڕەَرە میزیزبضیؽزی َ ڕازیکبل َ پەالمبضزەضە ثَُس
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 ولێر: ًٌ  ستپێنردوی ژیاوی ئیختیفا لً بۆ شارو دي  وي ڕاوً گً

َ پێمییُاثێ ثە زیییبضیکطاَیؿ ٌییبَیىی ئەَ ؼییبڵە ثییَُ کە  ٢٧٦١ؼییبڵی  
ڕمکرطاَی کبضگەضان ث یبضیسا کە ئەویسامبوی ذیای  ە زەضەَە ثیبویەَاظ 
 ثکبد ثا گەڕاوەَە ثا وبَ ـبضەکبنس ئەَ ث یبضە چەوس ٌاکبضی ٌەثَُ:

ضذبوە  ە مبٌیەد َ ؼیبؼیەد َ پطاریکیی یەکێزییسا کە ئەَ َەضچە یەم:
پێفیییزط ثبؼیییم کطزثیییَُ ئەَ رێیییعاوەی ثە کیییطزەَە  ەویییبَ کبضگەضاویییسا 
پێچیییبثاَە کە پێفیییزط پێییییبن َاثیییَُ )یەکێزیییی ٌێعمکیییی زیمیییُکطاد َ 
پێفییییکەَرىرُاظە(س ئیزییییط یەکێزییییی ثە ثەضوییییبمە َ ٌاـیییییبضاوە ٌەمییییَُ 

ی چییییبالم َ ثُاضەکییییبوی زاذؽییییذ ثییییا ثییییَُن َ مییییبوەَەی کەؼییییبو
ٌەڵؽیییییَُڕاَی ذیییییبَەن ثییییییطَڕای جییییییبَاظ، وەم  ە ڕییییییعی ٌێیییییعە 
چەکیییساضەکبن َ زامُزەظگبکیییبوی ذیییای، ثییییطە  ەٌەمیییَُ وبَچەکیییبوی 

  ژمطزەؼەاڵریفیس
کییبضگەضان ریییب ئەٌیییبد ظییییبرط ڕازیکیییبل ئەثیییَُەَە َئەکەَرە ژمیییط  زََ:

کبضییەضیی رێیعە  کیطی َ ؼیبؼییەکبوی ڕەَرێکیی ویبَ چەپیی ئێیطان کە 
َُ  ە مبضکؽییییعمی ـاڕـییییێ  کە  ە زَایییییه  اوبغەکیییبوی ثطیزیییی ثییی

 ثەٌێعثَُن ٌَەیمەوە ثَُ  ە وبَ کامەڵەی ئێطاوساس
ٌێیییعی ڕمکرطاَەییییی کیییبضگەضان  ە ـیییبضەکبوسا  ەویییبَ ریییُمهی  ؼیییێ:

ضان پێُیؽیزی  ذُمىسەَاض َ چەپ َ مبضکؽییسا ثیطەَی ؼیەوسثَُ، كبگیً
مزی ثییُاضی ثەَ کییبزضاوەی زەضەَە ثییَُ ثییا گییطرىە ئەؼییزای  ێپطؼییطاَ

  ڕمکرطاَەییس
مه جبضَثیبض ٌیبرُچای ؼیزێمبویم ئەکیطز َ پەیُەویسیم ثە ڕمکریطاَەَە 
گەضم ثَُس  ە زَاییه ؼەضزاومسا جەثبض مؽزە ب کە ریب ئەَ کیبرە ڕایەڵیی 
پەیُەوسیم ثَُ ثە کبضگەضاوەَە وبؼبوسمی ثە "عُؼمبوی حیبجی میبضف" 

 َەکَُ ئەڵقەی پەیُەوسیی ڕمکرطاَەییمس 
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ثییا  ەمچییَُغە َ پێییی ڕاگەیبوییسم کە ثیی  مەَە ثییا وییبَ  عُؼییمبن ٌییبد
ـییبضس مییبَەیەم ثەزَای ئەَزا ذییام گەیبوییسە ؼییزێمبوی َ زَای ثیىیىییی 
جەثیییبض مؽیییزە ب، ؼیییەضزاوی عُؼیییمبوم کیییطز َ ئەَ پێیییی ڕاگەیبویییسم کە 
ـییُمىی چییبالکی ڕمکرطاَەیییی مییه  ە ٌەَ ێییطەس ٌەض  ەڕمییی جەثییبضەَە 

ىیییی  ە الیەن ئەمیییىەَە ثیییا ظاوییییم کە ٌیییبَڕ  وەجیییبریؿ  ەضمیییبوی گطر
زەضچییَُە َ ڕ یفییزَُە ثییا وییبَچەی  ەضەزا س ثییا ڕ ژی زَارییط  ەگەڵ 
عُؼیییمبوسا ثیییا ٌەَ ێیییط ثەڕمکەَرییییهس ئەَ ؼیییەیبضەیەکی ٌێىیییب َ ثەضەَ 
ٌە ێییط ؼییزێمبویمبن جێٍێفییذس  ەؼییەض زاَای مییه ڕمییی کییایە َ کییبوی 
َەرمبومییبن گییطرە ثەض َ ٌێفییزبؾ ٌەض ٌەَیەی ظاوکییای ثەغییسا ثەکییبض 

ٌێىمس کبد پبیعمکی گەضم َ زەَضی پبـىیُەڕ  ثیَُ کە الی یەکیێ  ە ئە
چیفزربوەکبوی زەَضی کبوی َەرمبن المبن زا ثا وبورُاضزنس ریب ئەَ  ە 
ؼییەیبضەکە زاثەظی مییه ڕََمکییطزە حەَظی زەؼییذ ـییاضیىەکە َئیىجییب 
ڕمکەَریییم ثیییا ؼیییەکاکبوی زاویفیییزىی چێفیییزربوەکە کە ظ ض  ەضەثیییبڵ  

 ییییی ثە کییییبثطایەکی ئەمىییییی کییییُضززاس ئەَە وەثییییَُس یەکؽییییەض ڕََم رە
"مەوؽییَُضی ذُضـیییس ذەرییبة"ە کە ثە ئەؼییڵ کەضکییَُکیە َ ە زَای 
گەڕاوەَەی  ە پێفیییمەضگبیەری  ە ئبـیییجەربڵەکەَە  ە ؼیییزێمبوی جێیییییط 
ثجَُس ئەَ  ەگەڵ ئب طەرێکی ذعمی ئێمەزا ٌبَؼیەضگیطیی کطزثیَُس ٌەض 

جیَُ ثە پییبَی ئەمیهس  ە زائیطەکەی، کە پێمیُاثێ ئیبَی ؼیزێمبوی ثیَُ، ث
ٌیییبَڕمیەکی ثەویییبَی  ەضٌیییبزەَە کە  ەَ  کیییبضی  ەگەڵیییسا ئەکیییبد  ە 
ژمطەَە  ە ڕمکرؽزىەکبوی کامەڵەزا کبض ئەکیبد َ ثەَەزا ثە مەوؽیَُض 

مَُ  ئەذەڵەرێذ کە کەضکَُکیە َ ریب ئبـیجەربڵەکە پێفیمەضگە ثیَُە، ٌیً
وٍێىییی ذییای الئەزضکێىێییذس مەوؽییَُضیؿ ٌەضچییی زەؼییذ ئەکەَمییذ َ 

یجیؽزێ یەکؽەض ئەییەیەوێذ ثە ئەمهس  ەضٌبز ئبگیبزاضی ئەکیبرەَە کە ئە
کُڕمکی پێفمەضگە ٌبرارە وبَ ـبضەَە َثە ویبظی ژوٍێىبوە َ ـُمه َ 
کیییبد َ ٌەمیییَُ ـیییزێك الی مەوؽیییَُض ئەزضکێىیییێ َ ئەَییییؿ ذێیییطا 
ئەییەیەوێیذ ثە ئەمییه َ زَارییط ئەَ کبضەؼییبرە ذُمىییبَیەی  ییێ کەَرەَە 

ەکی حبجی ئبَا ثەوبَثبویە َ ٌێعمکیی ظ ض کە کە ثە کُـزبضەکەی گەڕ
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مییالظم مُحؽیییه ڕمجەضیییبن ثییَُ پەالمییبضی مییبڵی "مییبم کییبکی" ئەزەن َ 
چەوسیه کەغ ئەکُژضمهس ثەٌەضحبڵ مەوؽَُض مىی ئەوبؼی َ ئەیعاوی 
کە ثە ذێییعاوەَە  ە زەضەَەیییه َ َضزەکییبضیی ڕاکطزوەکەمییبوی ئەظاویییس 

ضگەمس کە مىیییی ثیىیییی  ە ئەَ َایعاویییی مىییییؿ َەکیییَُ ثطاکیییبوم پێفیییمە
ؼیەیبضەکە زاثەظییم َ یەکؽییەض ثەضەَالی ئەَ چیَُم ظ ض رطؼییب َ  ەَ 
کیییبرەزا جبمێیییك مبؼیییزبَی  ە زەمیییی گێییی ایەَە َ زەؼیییزی ثیییطز ثیییا 
عەالگەیەم کە  ە رەویفییییزیەَە زایىییییبثَُس مییییه ٌەؼییییزم کییییطز کە ئەَ 
َایعاویجَُ ثە پالوەَە رب یجی ئەَ ئەکەمس ئەَیؿ  ەَ ڕََزاَەی حیبجی 

َا ثەزَاَە َ پبؾ کەـ  ثَُوی الی یەکێزیی َ ذەڵیك ظ ض ئەرطؼیب ئب
َ ٌەمیفییە چەکییی پێجییَُس زەی َەضە ئیىجییب  ەم  ییُڕاَە ڕظگییبضد ثێییذس 
مىیییؿ گەڕامەَە ثییا زَاَە ثیییاالی عُؼییمبوی ٌییبَڕمم کە  ەَ کیییبرەزا 
زەمُچبَی ئەـذ َ زیبض ثَُ ئەَیؿ َەکیَُ میه ثییطی الی ذیُاضزن 

ثیەڕمییییُە ثییییا وییییبَ ؼییییەیبضەکە َ  َ چێفییییزربوەکە ثییییَُ َ پییییێم َد:
ثەچیییبَمکیؿ چیییبَزمطیی مەوؽیییَُضم ئەکیییطزس ثە عُؼیییمبوم َد ذێیییطا 
 ێرُڕە َ ثە ئبضاؼزەی زََ ڕیبوەکەی پطزی ٌییع پ ڕممیبن گیطرە ثەض 
َ ثە ذێطایییی َ کییُضری مەؼییە ەکەم رێییەیبوییسس رەگجیطمییبن کییطز کە  ە 

وؽیَُض پەوبی چێفزربوەی زاٌبرَُ ثُەؼزیه رب ثعاویه ؼیەیبضەکەی مە
ثەمالیەزا زمذ یب وب، چُوکە ؼەیبضەیەکی ژمبضە کەضکَُکم  ەَ  ثیىیی 
َ گەض ثەمییالیەزا وەٌییبد ئییێمە ثەضزەَام ئەثیییه ثەضەَ کییایەس عُؼییمبن 
َرییی گەض ظاویمییبن  ە ؼییەیزەضەکە ثییا ئییێمە َەؼییزبَن پێییی پیییب ئەوییێم َ 
ئەَە رەویییب ڕمیییەیە  ەم وبَەڕاؼییزەزاس چییَُیىەَە وییبَ ؼییەیبضەکە َ  ە 

زەضەکە ٌەض  ە زََضەَە رەمبـییییبیەکیبن کییییطزیه َ ؼییییەضثبظمك ؼییییەی
 ی کطز کە ث  یهس  ثەزەؼذ ئبمبژي

زەمەَ ئێییییُاضە گەیفییییزیىە ٌەَ ێییییط َ  ەڕمیییییە عُؼییییمبن َرییییی: ئییییێمە 
کامیزەیەکیه  ە ٌەَ ێط َ را  ەمەَزَا ئەوسامی ریبییسا، ثەاڵم َریی: میه 

جییێیە  جێیەکییی کبریییذ ثییا پەیییسا ئەکەم الی ثطازەضمکییی ذییام رییب ذییاد
ثاذاد پەیسا زەکەیس مىییؿ ؼیەضثبضی ئەَەی ظ ض ثیام ؼیەذذ ثیَُ 
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ثە ئیرزیقییب َ ڕاَوطاَمکییی زەؼییزی ئەمییه َ ثە گیط ییبوی ثەرییبڵەَە َ ەم 
ـییییبضەزا چییییان رەگجیییییطی ئەم ٌەمییییَُ کێفییییەیە ثییییکەمس گەیبوییییسمی 
ثەـَُ ەیەم  ە وعیك جبزەی ـەؼیزیەکە َ وبؼیبوسمی ثە ٌیبَڕمیەکی 

بض ثییَُ ذەڵکییی ؼییزێمبویە َ  ە رەمەوییی ذییای ثەوییبَی رُاوییبَە کە زییی
ذامسا ثَُس زیبض ثَُ ـُ ەکە مبڵی ئەَیؿ وییە َ زَاریط کیبم ئیبظازی 
ذیییبَەن میییبڵ ٌیییبرەَە َ ئەَییییؿ ذەڵکیییی ؼیییزێمبوی َ  ە ؼیییەوزەضی 
ڕ ـییىجیطیی ظاوکییای ؼییەاڵحەزیه  ەضمییبوجەض ثییَُ، ثەاڵم ٌەضزََکیییبن 

جبضَثییبض  ؼیەڵذ ثیَُنس ئەَ چەویس ڕ ژەی مییبمەَە  ەگەڵ کیبم رُاویبزا
 ؽییەمبن  ە مەؼییبئیزی گفییزی ئەکییطز َ جبضمییك چییَُیىە زەضەَەس  مییه 
کییبضم ثەَە وەثییَُ کە رُاوییب َ ئییبظاز  ە ڕََی ؼیبؼیییەَە م کییبضەن َ 
ئەمعاوی ٌبَڕمی عُؼیمبوهس میه زََ ٌیبَڕمی ذیام  ە ٌەَ ێیط ٌەثیَُ 
کە  ە کییبری زەَامییی ظاوکییای ثەغییساَە  ە ڕمیییەی مییىەَە پەیُەوییسییبن 

 ی ؼمبی  َ ئەیبز وبمیق ثیَُنس ئەَاویم  اوسا ٌەثَُ کە عً ەگەڵ کبضگەض
وییس کە  مً ز ظیەَە َ پییێکەَە ؼییەضزاوێکی  ەاڵزظەمییبن کییطز ثییا الی مً

ئەَیؿ ئەوسامێکی رطی ٌەمیبن گطََپیی ٌیبَڕمی کبضگەضاومیبن ثیَُ  ە 
 ثەغساس 

 ە میییییبوەی ثبؼییییی ؼیبؼییییی َ ڕمکرطاَەیییییی َ زَاییییییه پیفییییٍبد َ 
سن کە ئەمەَ   ە ٌەَ ێط ویفزەجێ ثم، ثەاڵم ثەضوبمەی مه پێم ڕاگەیبو

کێفەکەم وەثَُوی مبڵ َ جێییەس عە یی کە جییە  ەَەی مبڵییبن  ە الزی 
ثیییَُ، ثەاڵم ثىەیەکییییبن  ە گەڕەکیییی ثەالـیییبَای ٌەَ ێیییط ٌەثیییَُ َریییی 
ئەرییُاوی ثێیییذ  ەَ  ویفییزەجێ ثیییذس ئەَە ثییا مییه چەرییطی وەجییبرێکی 

ەَە ثییا ٌەَ ێییط َ مییه ثییبؾ َ  ە کییبری ذایییسا ثییَُس ؼییێ  ییاڵی گەڕایییى
َعە یییی ڕََمیییبن کیییطزە میییب ەکەی ٌەَ ێطییییبنس ئەَان ذیییبوَُەکە ٌیییی 
ذایبن ثیَُ َ رەوٍیب ـییطَاوی ثیطای  ەگەڵ زایە حەویقیی وەوکیبویسا، کە 
ٌەمَُ پێمبن ئەََد زاپیطە،  ەَ  ئەژیبنس َاڕمیکەَد حیبجی ؼیمبیزی 
 ثبَکی عە یؿ  ەَ  ثَُس میه جیبضمکی ریط  ە )میطەکیبن(، ئەَ گُویسەی
ریییب ئەژیییبن، ؼییەضزاوێکیبوم کطزثییَُس حییبجی ؼییمبی  رییب ثڵێییی پیییبَمکی 
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وەجیت َ ز ؼزی ٌبَڕمکبوی عە ی ثَُس ئەَ َایعاوی رەوٍب ثا ؼەضزان 
ٌبرَُم ثا ٌەَ ێط َ مه زەؼپێفکەضیم کطز َریم:  ە ظاوکیای ثەغیساَە 
گییُمعضاَمەرەَە ظاوکییای ؼییەاڵحەزیه ثییا ٌەَ ێییط َ وعیییك ثییَُمەرەَە 

فەکەم ئەَەیە ثیا ژََضمیك ئەگەڕمیم ثیا ویفیزەجێجَُنس  ێزبن ثەاڵم کێ
ئەَیییؿ یەکؽییەضە َرییی جییب ئەَە ذییبوَُ َ رییاؾ َەکییَُ ـیییطَان َ 
عە یذ َ ثا ذاد  ێطە زاویفەس ئەَ ئبمبزەییەی حبجی ؼیمبیزی ثیبَکی 
عە ی کێفەی میبڵ َ حیبڵی ثیا میه چبضەؼیەض کیطز َ ویعیکەی ؼیبڵێك 

ڕی ذایییییبن ثەئەضکیکییییی ظ ضی ذییییام َ ڕمکرییییطاَەَە َەکییییَُ کییییُ
حەَاومیییبوەَە گەضچییی زَارییط ثایییبن زەضکەَد کە ذُمىییسوی ظاوکییا  ە 
ٌەَ ێیییط رەوٍیییب ؼییییىبضیایەکە َ ٌیچیییی ریییط، ثەاڵم ریییب زَایییییه ڕ ژی 
مبوەَەـییییییییم  ە مبڵەکەیبوییییییییسا ٌەض َەکییییییییَُ ڕ ژی یەکەم ڕمییییییییع َ 
ذاـەَیؽزیبن ثا مه وەگُڕاس ئەَان ذاـیبن کُڕمکییبن پێفیمەضگەی 

مبماؼزب عجسا زً" َ رب کاربیی ٌەـیزبکبن  ە ؼاؼیب یؽذ ثَُ ثەوبَی "
 زەضەَە ثَُس 

کە ظاوییییم ئەمە جێیییی ذاحەـیییبضزاومە کەَریییمە ثییییطی چەویییسَچَُوی 
 اوبغی ربظەی ژیبوی ئیرزیقیبمس  ە ثییطمە ٌەض  ە ڕمیی ئەَ ٌبَڕمییبوەی 
زەَضَثەضمەَە کزێجێکییییییی وَُؼییییییەضمکی ڕََؼیییییییم زەؼییییییکەَد کە 

َُ َەکیَُ کیبزضمکی حیعثیی یبزگبضیەکبوی ؼەضزەمی ئیرزیقبی ذای ثی
ثە فیییییە ی  ە ؼیییییەضزەمی ذەثیییییبریی ژمطظەمیىییییییی ژمیییییط زەؼیییییەاڵری 
 ەیؽەضیساس زَارط کبرێك ثیطم  ە ڕََزاَەکیبوی ویبَ کزێیجەکە ئەکیطزەَە 
َثەضاََضزم ئەکییطز  ەگەڵ ثییبضی ؼییەذذ َ مەضگییی ذامەاڵؼییسضاَی 
ٌەض ڕ ژەی ئێمەَمبوییبوی ئیرزیقییبی ؼییەضزەمی ثەعییػ، ذییاظگەم ثەَ 

چییبالکُاوە ثە فییە یەی ئەٌییبرەَە کە  ە چییبَ ئییێمەزا چەوییس  وَُؼییەض َ
ذاـییجەذذ ثییَُەس عە ییی چییُاضەمیه ؼییبڵی ثییَُ  ە ثەـییی ؼیبؼییەی 
کییییا ێجی )ا قییییبوُن َ ا ؽیبؼییییخ(ی ظاوکییییای ثەغییییسا َ ئەیییییبزیؿ کە 
ٌییبَڕمیەکی رییطی گطََپەکەمییبن َ ٌیییبَپا م ثییَُ، ئەثییُایە ثیییا زەَام 

 ث  وەَە ثا ثەغساس
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ذبوَُەکەی ثەالـبَا ثیا میه ڕ ژگبضمیك ثیَُ ـەَاوی رەویبیی پبیعی  
ثیییَُوەَەس  ە الیەم ثییییطم  ە چبضەوَُؼیییی زپییی   ە ثیطکیییطزوەَە َ َض

کەغ َکبض َثەربیجەری زایکم ئەکطزەَەس  ە َالَە ذەیبڵ ئەمیی ثیطز ثیا 
زاٌبرَُی ژیبوی ذام َ ئەم کیبضَاوی ئیرزیقیبیە کە چەویس ئەذیبیەوێ َ 

ُگاڕ َ چەویس مەرطؼیی َ چبضەوَُؼم چی ثەضظی َ وعمیی َ کیبم ئیبڵ
ڕیؽیییك ئەثیییه ثە ٌیییبَڕمی ؼیییە ەضی ٌیییبد َوەٌیییبری ئەمجیییبضەمس  ە 
الیەکەَە مەعزَُم ثیَُ کە چبضەوَُؼیی ـەذؽییم ثەرەَاَی ثیَُە ثە 
پبـکای زَاڕ ژی ؼیبؼییی ئەم ََاڵرە کە ٌییر کیاڵَڕ ژوەیەم زییبض 
وەثییَُ ثییا کارییبیی  اوییبغی ؼییزەم َ ؼییەضکُد َ ـییەڕ َ مییبڵُمطاوی َ 

زبضمك کە رییبظە ثەرییبظە ڕژمییم ثە ثیییبوَُی ـییەڕ  ەگەڵ کُـییذ َ کُـیی
ئێطان َ ـەڕ  ە زژی ٌێعە چەکساضەکبوی کُضزؼزبن، وێڵەی ئبگطەکەی 
ذاـیییزط ئەکییییطزس پێُیؽیییزم ثەَە ثییییَُ کە پالوێکیییی ََضز زاث مییییهم َ 
رُمفَُی ئەم ؼە ەضە ؼەذزە ثەویبَ ئەم ریاوێزی ثێکاریبییەزا ٌەڵییطمس 

ئیمکبوییبری زە زیىییبضم ویییەس ذێعاوێکییی َضزەکییبضیی ئیرزیقییب ـییبضەظا ویییمس 
پەضد َ رە طَرَُویییب کیییطاَ کە ٌبَکیییبریؿ یەکێزیییی، ؼیییەضثبضی ئەَەی 
ثجَُیه ثە گەَضەرطیه  ُضثبوی ثا ذعمەری ؼیبؼیەری ئەَان، ئەَەییبن  
پێیی ەَا وەزەثیىیییم کە  ە وبَچەکییبوی ژمطزەؼییەاڵریسا، الوییی کەم َەکییَُ 

 ەَالـیەَە ؼیێ ثیطام وبَچەی ژمطزەؼەاڵری ڕژممی ثەعیػ ثمێیىمەَەس 
پێفییمەضگەی ڕیییعی پێفییەَەی ٌەمییبن ٌێییعی ؼیبؼیییهس چەوییس ڕ ژی 
یەکەمیم رەضذییبن کییطز ثییا ثیطکییطزوەَە  ەَ َا یییحە رییبظەیەی کە ٌییبرارە 
پێفم کە ٌیر چبضمکی رطم ویە جیە  ە ذائبمبزەکطزن ثیا  ەثیَُڵکطزن 
َ زەؼپێکطزویس جیە  ە َضزەکبضیی وٍێىیی کیبضی َ رێیەیفیزه َ ٌەظم 

ی رەکىییییییك َـیییییێُاظەکبوی ذازەضثیییییبظکطزن  ە زام َزەظگیییییب کطزوییییی
ئەمىیەکبوی ڕژمم کە َەکُ ظیىساویی ؼیبؼی پێفیَُ زیؽیبوەَە ئەمیطی 
 ەثعمکیییی َا ثەـیییُمىمەَەیە کە گیییطره َ رییییبچَُن یەکە،  ەَالـیییەَە 
ئەثیییییییَُایە ئبگیییییییبزاضی ئەَە ثیییییییم وەکەَمە ثەض ڕازاضی چیییییییبَزمطیی 

 ڕمکرؽزىەکبوی یەکێزیؿ  ەوبَ ـبضزاس 
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امەڵیییییك ئەوییییسام َ کییییبزضی کییییامەڵەی ٌەَ ێییییطیم ئەوبؼییییی کە  ە ک
ؼییەضزەمی ظیىییساوەَە ٌییبَڕمم ثییَُنس ثە  ەثەضچییبَگطرىی ٌەمییَُ ئەَ 

ضََوی َکیامەاڵیەری َ ئەمىیی ثیا   بکزەضاوە کەَرمە ذائبمبزەکطزوی زي
  اوبغێك کە وبظاوم یەد ؼبڵ یبذُز زەؼبڵ ئەذبیەوێذس 

ەڵؽییییَُڕاوی ؼیبؼییییی َ  ەَالـییییەَە ثیییییطم الی  اوییییبغی رییییبظەی ٌ
ڕمکرطاَەییییییی ئەکیییییطزەَەس کامەڵێیییییك پەیُەویییییسیی ڕمکرطاَەییییییی  ە 
زەَضَثەضم زضَؼیییذ ثجیییَُن کە ئەثیییُایە ثە رەگجییییط  ەگەڵ ڕمکریییطاَ 
ربََرُمیبن ثکەم َ ثەپێی َەظعی ربظەی ئیرزیقیبی میه ڕ  َـیُمىیبن 
ثا زاثىێیهس جیە  ەَەؾ چبَەڕَاوی ئەَە ثیَُم کە  ەمەَزَا ڕمکریطاَ 

 ێکم پێ ئەؼپێطمذ َ پالوی کبضکطزومبن  ە ٌەَ ێط چاوەس م ئەضک
ؼەضثبضی ئەَ ٌەمَُ پێفٍبد َ وبزییبضیەی کە ڕََثەڕََم ثجیَُوەَە 
 ە ڕََی َضە َ مەعىەَیەَە ظ ض پزەَ َ ؼب  ثَُمس ئیزط ثە رەثییحەد 
رێکاـبوی ڕمکرطاَەییی َؼیبؼیی َ کیبضی پێفیەیی ؼیبؼیی، ئەثیێ ثە 

کە ویبظاوم چەویس ئەذیبیەوێ، ثەاڵم ئەظاویم وبَویفبوی  اوبغێیك  ە ژییبوم 
رەوٍیییییب مەضگ ئەریییییُاوێ ئەَ پط ؼیییییەیە ثُەؼیییییزێىێس پێفیییییجیىیی ٌەض 
 ەحعەیەکی گطره َ مەضگییؿ، ؼیەضثبضی ریبڵیەکەی،  ە مێفیکمسا ثجیَُ 
ثە ئەگەضمك کە زَاذؽزىی ثجَُ ثە جەٌَەضی پالوی وٍێىیکبضیی ژییبوی 

 ئێؽزبمس 
بضیؿ وەثبؼێك، وەڕمىُمىیەم، ؼەیط ئەَەثَُ ڕمکرطاَەکەمبن ثا یەكج

وە پطؼیییبض َؼییاضاغێك  ەؼییەض ژیییبوی ئیرزیقییبی مییه َچیییم ئەَ  َ 
چان ئەژیمی  ە گەڵمسا ثبغ وەئەکیطز َ ٌەض ئەریَُد  ەضمیبوجەضمیم َ 
 ە ـییییُمىێکەَە گییییُمعضاَمەرەَە ثییییا ـییییُمىێکی رییییط َ ٌیچییییی رییییطس 
ڕاؼزیەکەی مىیؿ ئەَەویسە ذەمریاضی ڕمکریطاَەکە ثیَُم َپەض ـیی 

َُم کە ٌیییر ئەضکێییك وەذەمە ئەؼییزای َ ڕمؽییبیەکی ئبؼییىیىی ئەَە ثیی
َام ثاذییییام زیییییبضیکطزثَُ کە ڕمکرییییطاَەکەم ال ثجییییَُ ثە ثییییَُوێکی 
ٌُالمی َ ؼیحطیی ظ ض پیط ظ، کە ٌەضچیی ثکیبد ئەَ  ەؼیەض ٌە ە َ 

 حەرمەن ئەَان  ەمه ثبـزط ئەظاوه!!                       



 138 

 
 وەجات

 
 )لەم ژیاًەدا هردى سەخت ًییە
 سەختی لەوەدایە ژیاى دروست بکەیٌەوە(
 "هایکۆفسکی"

 
 ە )اثُغطثیییت( وەجیییبد ظََظََ ؼیییەضزاوی کامەڵێیییك ٌیییبَڕمی ذیییای 

مەڕەؾس  زس ؼییبجیس َ رەٌییبی حیییً ئەکییطز َەکییَُ جەثییبض مؽیییزە ب َ
 ەَکییبرەَە ئبـییىبیەریەکی ؼییەضپێی  ە وێُاومبوییسا زضَؼییذ ثجییَُس زَای 

بضمکی ریییط  ە ڕمیییی  ە ؼیییزێمبوی جییی ٢٧٦٢ظیىیییساویؿ ٌیییبَیىی ؼیییبڵی 
ؼەضزاوی جەثبضەَە ثیىیمەَەس وەجبد کەؼبیەریەکی وەؼطەَد، چبالم، 
ظ ض ثعمیییُ، پییی   ە جیییَُڵە َئیىێطجیییی َظییییطەم ثیییَُس ئەَ  ە وییییُەی 
یەکەمییییی حە زبکییییبوەَە ؼییییەضەرب  ە ڕمیییییەی چییییبالکی  ەوییییبَ یەکێزییییی 
 ُربثیبوەَە ؼەضَکبضی  ەگەڵ زَویبی ؼیبؼەرسا پەیسا کطزثیَُس زَاریط 

ظ ضثەی ٌبَڕمکییییییبوی ئەَ ؼییییییەضزەمەی ڕََی کطزثییییییَُە  َەکییییییَُ
مبضکؽیەد َ رێکەڵ ثە کامەڵە ثجَُس مبڵی وەجیبد  ە ؼەضـیە بم ثیَُ 
َ ظ ضثەی ٌبَڕمکبوی َەکَُ ذیای ؼیەض بڵی زضاؼیەی مبضکؽییەد َ 

ثییَُس زیییبض ثییَُ زَارییط  ٢٧٣٥چییبالکی ؼیبؼییی ئەثییهس ئەَ مەَا یییسی 
ە ئەثییه َ ٌەَڵ ئەزەن ئەکەَمییزە ئەَ ثەضەیەی کە زەؼییجەضزاضی کییامەڵ

ثا چُاضچێُەیەکی ڕازیکبڵزط  ەَ رب زضمهە ثەرێکاـبوی ؼیبؼیی ثیسەنس 
ثەَجیییاضە وەجیییبریؿ ) ە پیییبڵزاکەی گاگیییا ەَە ٌیییبرجَُە زەض َارە  ە 
کییامەڵەَە رێکاـییبوی ؼیبؼیییی زەؼییذ پێکطزثییَُ(، رییب زَارییط َەکییَُ 
 ظ ضثەمبن،  ە ڕمییەی جەثیبضەَە ثە کیبضگەضاوەَە پەیُەؼیذ زەثێیذس  ە
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ظاوکییای ؼییزێمبوی ئەیرُمىییس َ کییا ێجی ئەوییساظە ثەـییی مەزەوییی رەَاَ 
ئەکیییبدس میییب ی حەمە زەضَمفیییی ثیییبَکی وەجیییبد ذێعاوێکیییی ٌەژاض َ 

 ەگەڵ  ییبزضی حییمە جبوییسا  ٢٧٦٢پیییبَمکی کطمکییبض ثییَُس ٌییبَیىی ؼییبڵی 
ؼییەضزاوێکی کەضکَُکیییبن کییطز َ ـییەَمك الی مییه مییبوەَەس رییب ثڵێیییذ 

ڵ ثە کەغ َکیبضم ثجیَُ َئەَاوییؿ کەؼێکی ذاـەَیؽذ َ ظََ رییکە
ظ ضیبن ذاؾ ئەَیؽذس وەجبد کبضاکزەضمکی ربیجەری ٌەثیَُ َثیطمکیی 
ریییه َضز َ حەظمکییی ظ ضی ثە رێکەڵییی ٌەثییَُ ٌەض ثییایە کەم ـییبض َ 

 ـبض چکە ٌەثَُ ئەم پەیُەوسیەکی ظ ضی ریب وەثێذس 
مه زەمێك ثَُ ٌەؼزم کطزثیَُ کە وەجیبریؿ پەیُەویسیی ڕمکرطاَەییی 

 ٢٧٦١)یەکێزییی رێکاـییبوی کییبضگەضان( زا ٌەیە، ثەاڵم رییب ؼییبڵی  ەگەل 
 ەیەم ئبـکطا وەثَُثَُیهس ثیؽزجَُم کە ئەَیؿ َەکیَُ میه ثیَُە ثە 
وێچیییییطی ئەمییییه َ مییییبَەیەم ئەچێییییزە  ەضەزا  ثەاڵم ٌەض ظََ  ەگەڵ 
یەکێزییییییسا ئەثیییییێ ثەزەمە یییییب ە َ کێفیییییەی َئەَاوییییییؿ ویییییبیەڵه  ەَ  

ە ٌەض کاڕَکامەڵێکیسا، جیب رەعیعیە ثحەَمزەَەس ڕاؼزیەکەی وەجیبریؿ  
ثییُایە یییب ـییبیی َ  ە ٌەض ثاوەیەکییسا ثییای ث ەذؽییبیە، َ جییبضی َاثییَُ 
ثەرَُوسڕەَی َ ثێیُمساوە ـیُمىەکەؾ، ئەکەَرە ـیەضحی ؼیبؼیەد َ 
ٌەڵؽیییییییُکەَری یەکێزیییییییی َ ثیییییییێ پەیُەویییییییسیی ئەَان ثە ئبمیییییییبوج َ 

مبوی ثەضژەَەوسیی ذەڵکەَەس رامەظ کە وبچبض ئەثیێ ثیەڕییزەَە ثیا ؼیزێ
َ  ە ثەض ئەَەی کە ظ ض وبؼییطاَ ثییَُ  ەَ  ٌبَڕمیییبوی ڕیکرطاَمییبن 
َاییییبن پیییێ ثبـیییجَُ ثیییَُ کە ئەَییییؿ ثێیییزە ٌەَ ێیییط َەکیییَُ ئەویییسامی 
کامیزەی کبضگەضان َ پێفیبن َرجَُ کە ثێذ ثیا الی میه ریب پیێکەَە  ە 
ذیبوَُەکەی ثەالـیبَا پیێکەَە ثیهیهس ئەَە ثیَُ ثەؼیەضەربی پەیُەویسی 

ظ ض رییبیجەد َ وعیکییی وێُاومییبن  ە ڕََی ؼیبؼییی َ ٌَییبَڕمیەرییەکی 
 کییطی َ کییامەاڵیەریەَە کە رییب زەؼییزییطی َ گیییبن  ەزەؼییزساوی ئەَ  ە 

زا، مەگەض ثیییا چەویییس ڕ ژ، ئەگیىیییب ـیییەَ َ ڕ ژ پیییێکەَە ٢٧٦٤ئبییییبضی 
 ثَُیهس
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ثیییَُ  ە وبکیییبَ َ ثیییێ ئەَەی میییه  ٢٧٦١پێمیییُایە ڕ ژمکیییی ثەٌیییبضی 
طز ثەمبڵساس رەوٍب َریی ثیؽیزَُمە  ەَەَپێؿ ئبگبزاض ثم، وەجبد ذای ک

ثە ئیرزیقیییب  ێیییطە ئەژییییذ َ مىییییؿ َەظعیییم  ە ؼیییزێمبوی رێکچیییَُە َ 
پێمجبـییجَُ ؼییەضمکذ  ییێ ثییسەم َ  ە وییعیکەَە ئبگییبزاضی َەظعییذ ثییمس 

ڕ ژ مبوەَەی وەجبد ٌبَڕ  "عُؼیمبوی حیبجی میبضف" کە  ١-٠زَای 
 ڕمکییرەضی مییه ثییَُ ٌییبد َ ئیزییط ئبگییبزاض کییطام کە ئییێمە ٌەضؼییێکمبن
 ەگەڵ زََ ٌیییبَڕمی ریییط ئەویییسامی کیییامیزەی ٌەَ ێیییطی ڕمکریییطاَیهس 
ثەَجییاضە جیییە  ە مییه کییامیزەکە پێکٍییبرجَُ  ە عُؼییمبن َ وەجییبد َ 
"وُضی کەضیم" َ "ؼبمی" کە رەوٍب ئەم ٌبَڕمیەمبن ذەڵکی ٌەَ یط ثیَُ 
َ ئەَیؿ ئەوساظیبض َ ٌبَڕمی ظەمبوی ذُمىیسوی ویُضی َ وەجیبد ثیَُ 

پەیُەوییسیی مییه ثە ڕمکرؽییزىەَە زََ  ییاڵی ثییَُ،  ە ظاوکیاس رییب ئەَکییبرە 
ؼباڵوی ؼیەضەرب  ە ڕمییەی جەثیبض مؽیزە ب َ پبـیبن ئەَ وبؼیبوسمی ثە 
عُؼیییمبنس ئێؽیییزب عُؼیییمبن  ێپطؼیییطاَی کیییامیزەکەیە َ ثیییا میییه ئەمە 
یەکەمیه کاثَُوەَەی ثەکیامەڵە  ە ڕمکریطاَزا َ ؼیەضەربی  اویبغێکی 

ـیییێُەی ئیرزیقیییبس چ َپیییطە  ە کیییبضَ ٌَەڵؽیییَُڕاوی ڕمکرطاَەییییی ثە
ٌەمَُ ٌبَڕمیبن ثەگەضم َ گیُڕیەَە ثەـیساضیی کاثیَُوەَەکە ثیَُیه 
َ پبؾ رەَاَ ثَُوی رەوٍب مه َ وەجبد مبیىەَە َ مه ثبؼی ئەم میبڵە 
َ گەڕەکەکە َ زەَضَثەضی َ ثیییییبضَز ذی ٌەَ ێیییییطم ثە گفیییییزی ثیییییا 

 وەجبد کطزس 
 وەجبد چی  ە ڕََی ئبؼزی ٌاـیبضیی  کطی َ ؼیبؼییەَە َ چیی  ە
ڕََی رییب یکطزوەَەَە  ە مییه کییبمڵزط ثییَُس جیییە  ەَەؾ ئەَ  ە ثییُاضی 
ڕمکرؽیییزه َ َضزەکبضیەکیییبوی رُاویییبیەکی ظ ض ثبـیییی ٌەثیییَُس رەوٍیییب 
گط زێییك کە ٌەیجییَُ َ ظ ض جییبض ئەثییَُ ثە مییبیەی کێفییە  ە وێُاومبوییسا 
کەم ثبیەذسان َ ثەکەم ؼەیطکطزوی رُاویبی زەظگیب ؼیەضکُریەضیەکبوی 

ی ظ ض گەضم َ ثعمییُیەکی ثییێ ئەوییساظەی ئەَ ڕژمییم ثییَُ َ حەمبؼییێک
 ثَُس 
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مه ذیام  ە ٌەَ ێیط راڕمیك پەیُەویسیی ڕمکریطاَەییم ٌەثیَُ م  ە ویبَ 
ٌەَ ێییییط م   ە ظاوکییییای ؼییییەاڵحەزیهس جیییییە  ەَەؾ رییییاڕمکی رییییطی 
پەیُەوییسیم  ەگەڵ ظ ض کییبزضی کییاوی کییامەڵە ٌەثییَُ کە رییب ئەَ کییبرە 

َ کە ٌەم ئەَ  ەویییییبَ ـیییییبضزا میییییبثَُوەَەس ٌەمیییییَُ ٌەَڵیییییم ئەَەثیییییُ
پەیُەویییییسیبوەم  ەڕمییییییەی مب ەکەمیییییبوەَە وەثێیییییذ َ ٌەم پەیُەویییییسیە 
ڕمکرطاَەییەکبوی ذُاض ذامەَە وەثەمە وبَ کامیزەکە َ رەوٍیب ٌیبَڕ  
عُؼیییمبوی  یییێ ئبگیییبزاض ثێیییذس ٌەمیییَُ ئەَەؾ َەکیییَُ پطەوؽییییپێکی 
ڕیکرطاَەیییی َ زیؽیییپزیىێکی ئەمىیییی ثەریییبیجەری کە میییه ذیییام َەظعیییی 

ثَُس جیە  ەَەؾ ئەمعاوی کە وەجبریؿ  ە ٌەَ ێیط ئەمىیم ـە  َ ـ  
پەیُەوییسیی رییبیجەری ڕیکرطاَەیییی، ؼیبؼییی َ ـەذؽیییی ذییای ٌەیە َ 
ظ ض ذیییییییام  ەَەؾ زََضئەگیییییییطد َ ئەَپەڕی ٌەَڵیییییییم ئەزا کە ئەَ 
پەیُەوسویبوە رێکەڵ ثەیەم وەثه ثە ربیجەریؿ ئێمە کەؼمبن ذەڵکیی ئەم 

ییییە ثییا زاپاـیییىی ـییبضە ویییه َ ٌیییر ؼەضپاـییێکی کامەاڵیەریمییبن و
 چبالکیەکبومبن َ ٌەضزََکیفمبن ؼەڵذ ثَُیهس 

کێفییەیەکی گەَضەرییط ئەَە ثییَُ کە ثەالـییبَا گەڕەکێکییی ظ ض ـییەعجی 
ٌەَ ێط ثَُس ئەَە مبیەی کامەڵێك ؼەضئێفە َ مەرطؼی ثَُ ثیا ئیێمەس 
ژیبن  ەَ گەڕەکە ـەعجیبوەزا کە ٌەمَُ کەغ ئەظاوێ ٌەض کەؼیە چیی 

س کەغ  ەَ میبڵەزا ئەژییه َ چەویس  ەَی ریط، ئەذُا َ چی ئەکیب َ چەوی
ثا ئێمە ئبؼبن وەثَُ، ثەاڵم ٌیر چبضەیەکی رطیفیمبن وەثیَُس ٌەمیفیە 
ڕییییییعی ژویییییبوی زضاَؼیییییێ َ زەَضَثەض ثەضزەضگبکبوییییییبن ئەرەویییییی َ 
مەجزیؽییییییییبن زائەثەؼیییییییذ َ چیییییییبَزمطیی ڕمجُاضییییییییبن ئەکییییییییطز َ 

ض ثیَُ کە ٌبرُچاکەضیبن ئەژمبضزس ئیێمە ثە ظاضاَەی  ؽیەکطزومبوسا زییب
ذەڵکی ئێطە ویهس ذەڵکی گەڕەکەکە ظ ضثەیبن پێفزط الز  وفیه ثَُن 
کە  ەَ ؼباڵوەزا ڕََییبن کطزثیَُە ـیبضس ثیا ئەَەی وەکەَییىە ثەضچیبَ 
َثجییییییه ثەمیییییبیەی ؼییییییه َ جیمیییییی ذەڵیییییك، جییییییە  ەَاوەی کە ثیییییا 
کاثَُوەَەی کامیزەکە ئەٌبره، ڕمیەمبن وە ئەزا ثە ٌیبَڕ  َ ز ؼیزی 

ی ئەَ ، ذامیبویؿ  ە چیَُوەزەضەَە َ ٌیبرىەَەزا ذامبن ثیا ٌیبرُچا
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ئەثُایە ظ ض ئبگبزاض ثیهس مه ثا ذام ویعامێکی رَُوس َ راڵی ئەمىی َ 
زیؽپزیىیم پەی ەَ ئەکیطز َ چیُوکە پیێؿ وەجیبد  ەَ  ثیَُم، ئەَیفیم 
ئبگبزاض کطزثاَە کە َا ثکبدس ثا ومیَُوە کبرێیك ث  یفیزمبیەرە زەضەَە 

ەَە چیییبَمکم ثەزەَضَثەضزا ئەگێییی اس  ە  ە پێفیییسا  ە زضظمکیییی زەضگیییبک
کییییااڵوێکەَە ث  یفییییزمبیە ثەٌەمییییبن کااڵوییییسا وەئەگەڕامەَەس ثەضەثەضە 
ذامبن  ەگەڵ ژیبوی ذبوَُ َ گەڕەکەکە ڕاٌێىب َ پبـبن کەَریىە ؼەض 
ڕەَریییییی ؼطَـیییییزی ذامیییییبن َ رێُەچیییییَُوی ثەضویییییبمەی چیییییبالکیی 

 ؼیبؼیمبنس 
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 لەواو بازوەیی خۆدا!!کارگەران: خوالوەوە 

 
ئەَ ؼەضزەمە  ە وبَذای کبضگەضاوسا جمُجاڵێکی  کطی َ ؼیبؼیی  ە 
ئییبضازاثَُ کە  ە ئبکییبمی ثاڵَثییَُوەَەی یەم  ەزَای یەکییی ثبؼییەکبوی 
کییییامەڵەی ئێییییطان َ ئەَ گاڕاوکییییبضیە  کطیییییبوەی کە ثەؼییییەضٌەڵساوی 
ثبؼیییییەکبوی مبضکؽییییییعمی ـاڕـییییییێ  َ وَُؼیییییطاَەەکبوی یەکێزییییییی 

اوی کاماویؽیییذ )ارحیییبز مجیییبضظان کمُویؽیییذ( وبؼیییطاثَُن، رێکاـیییەض
 ڕیعەکبوی ڕمکرطاَی ئێمەـی کطزثَُ ثە مەیساوی رێکاـبوێکی  طاَانس 
کێفیییەیەکی ئەَ ثبؼیییبوە ثیییا ئیییێمە ئەَەثیییَُ کە  ە زضمیییهەی گەـیییەی 
ؼطَـییییزیی ثییییعََرىەَە َڕمکرییییطاَی ئییییێمەزا وەٌییییبرجَُنس َەکییییَُ 

کیییییامەڵیەؾ پێُیؽیییییزیەکی ڕاؼیییییزەَذای گەـیییییەی ؼیبؼییییییی ویییییبَ 
وەٌیییبرجَُوە پیییێؿس جییییە  ەَەؾ ثەضٌەمیییی جەزە ێکیییی  ەَەَپێفیییی 
وییبَذایی ڕمکرییطاَ یییب ثییعََرىەَەی چەپ وەثییَُ  ە وییبَذای عێطا ییساس 
ڕاؼزە ئەَ ثبؼبوە َ ئەَ زیبضزە َ کێفیبوەی کە مبرطییبڵی ـییکطزوەَە 
َ ڕەذىەکطزویبن ثَُن ذەؼڵەرێکی گفزیی ؼیبؼی َ  کطییی ظ ضثەی 

ێیەمی ٌبَچەـیىی عییطا  ثیَُن، ثەاڵم  ە ئێطاویسا َ َاڵربوی جیٍبوی ؼی
ثیییییا ذیییییبَەوە ئەؼیییییڵیەکبوی،  ە جەضگەی ڕاپەڕیىێکیییییی جەمیییییبَەضی َ 
ئیییبڵُگاڕمکی مێهََییییی  ەَ َاڵرەزا ٌیییبرجَُوە ئیییبضاَەس ثە پیییێچەَاوەی 
عێطا ەَە، ٌەمَُ رێع َ ثبثەرەکبوی ئەَ ڕەَرە  کطی َ ؼیبؼیە  ە ویبَ 

کیبوی ئەَکیبرەزا ئەثیىیطان َثجیَُن کامەڵیەی ئێطاوی َ ڕمکریطاَە چەپە
ثە مییبیەی مفییزُم مکی ؼیبؼییی َ  کییطی َ ڕمکرطاَەیییی  ییطاَان کە 

 ثە ەَ ی کُضزی کزکی کەضیبن ریبزا ئەپچ اس 
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 ە عێطا ییسا، ثە پییێچەَاوەَە، ئییێمە  ە  اوییبغی پبـەکفییەیەکی  طاَاوییی 
ثیییییعََرىەَەی چەپ َ ؼاؼییییییب یعم َ مبضکؽیؽیییییزیسا ثیییییَُیهس َاڵد 

زەؼییەاڵرێکی ذُمىرییاض َ عەؼییبثەیەکی  بـیییس وە  کەَرجییَُە زەؼییزی
ثعََرىەَەیەکییی جەمیییبَەضی وە وییَُظەیەکی چەپ ییییب کاماویؽیییزی  ە 
ذییُاضََی عێطا ییسا وەئەثیؽییزطاس ئەَەی  ە ثییُاضی جمُجییاڵی ؼیبؼیییی 
َاڵریفسا ٌەثَُ یب جَُڵەیەکی چەوس ؼبڵ جیبضی ویبَ ؼیُپب ییب ثیبڵێکی 

ئیؽیالمیە ـییحیەکبن  ثەعؽی ؼەض ثە ؼَُضیب ثَُ یب جمُجاڵی ٌێیعە
کە ئیزٍبمیبن  ە ڕمىُمىیەکبوی ئێطاوی ئیؽالمی َ ذیُمەیىی َەضئەگیطدس 
ئەَەی  ە کُضزؼزبویفییسا ٌەثییَُ کییاڕ َ کییامەڵ َ ئەڵییقە َ گطََپییی 
 ێطە َ ەَمی پەضؾ َثاڵَی مبضکؽی ثَُن کە ربظە ثەریبظە مە زیَُوی 
ئە جبوییییب َ میییبَیەد َ ؼیییێ جیٍیییبوی َ مە یییبٌیمی  کیییطی َ ؼیبؼییییی 

ەَجییییاضە َ وییییُ می زَویییییبی ثییییبغ َ جەزەل َ ذاؼییییبغکطزوەَەی  
 گفزیزطیه ذەؼڵەد َ ٌەَیەری ریاضی َ  کطی ثَُنس 

پێُیؽییزە پێییساگطی  ەؼییەض ئەَ ڕاؼییزیە ثىەڕەریییە ثییکەم کە ئەَەی الی 
ئییێمە گطوییییی وەثییَُ َ ثبیەذمییبن پێییی وەزەزا جیییبَاظی زاوییبن ثییَُ  ە 

ێ یساس ئەَ جییبَاظی وێُان  اوبغی ـاڕـییێ ی َ  اویبغی ویب ـاڕـیی
زاوییبوە ئە یی  َ ثێییی ؼیبؼییەرکطزوە َ کییامەڵێکی  ییطاَان جیییبَاظیی رییط 
ثەزَای ذایییییسا ثەکییییێؿ ئەکییییبدس ٌەض  ە ـییییێُاظ َئبضایفییییزساوەَەی 
ڕمکریییطاَەییەَە ریییب پەیُەویییسیی وێیییُان ؼیییزطاریج َ ربکزییییك، زاڕـیییزىی 
زضَـیییییم َ پالرقیییییاضم، ثەضویییییبمە َ ؼیییییەضجەم ڕەٌەویییییسەکبوی ریییییطی 

ێییعی ؼیبؼییی، پەییی ەَی  ە یبؼییب ئبؼییىیىەکەی وبؼیییه ٌەڵؽییَُڕاوی ٌ
َجیبکیییبضیی وێیییُان  اویییبغی ـاڕـییییێ اوە َ  اویییبغی وبـاڕـییییێ اوە 
زەکەنس ثەَ ٌەمَُ ثبیەذەـیەَە، ئەَ مەؼیە ەیە  ە میزیازی ؼیبؼییی 
کیییبضگەضان َ ٌێیییعە چەپەکیییبوی ریییطی ئەَکیییبرە َ  ە زەظگیییبی  کیییطی َ 

ـیی  ە ئێؽیزبزا ثیا میه ؼیبؼیبوسا، کەمزطیه جێیەی ٌەثیَُس ٌاکبضەکە
ڕ ـىە: ئەَ جاضە "ڕمکرطاَ"اوە  ەؼەض ثىەمبی پێُیؽیزیەکبوی ذەثیبری 
ؼیبؼیی َا یحیی وبَ کامەڵییب، ثەَ جیاضەی کە ٌەن، زضَؼیذ ویبثه َ 
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وییییبجَُڵێه ثەڵکییییَُ  ەؼییییەض ثىییییبغەی ئبیییییسیا اجیب َ ثیییی َای  کییییطی 
 ئەویییسامەکبویبن،  ە گفیییزیزطیه ئبؼیییزسا، ؼیییەضزەضئەٌێىهس کامەڵییییب،  ەم
زیییسگبیەزا،  ەَاضەیەکە یییب ثییارەیەکە ثییا ؼییەڵمبوسوی جەثطیییی ڕاؼییزیی 
ئبیییییسیا اجیب وەم ئبیییییسیا اجیب ئبمطاظمییییك ثێییییذ ثییییا وبؼیییییىی زیییییُە 
ربضیکەکبوی کامەڵیب رب  ە کُمسا ئەَ ئبیسیا اجیبیە زضَؼذ زەضوەچیَُ 

 ظ ض ثەئبؼبوی رَُڕ ٌەڵجسضمذس     
ڕـیێ ( ظیبرط ٌەَڵێیك ئەَ ثبؼبوەی کە پێیبن ئەَرطا )مبضکؽیعمی ـا

ثیَُن ثییا گەڕاوەَە ثیا مبضکؽیییعمی ئەضؼیەز کػ َ کالؼیییك َەکییَُ 
چەکێکی ریاضی ثا ـیکطزوەَەی کێفیەکبوی ـیاڕؾ  ەم ؼیەضزەمە َ 
ثەریییبیجەریؿ  ە جەضگەی ـیییاڕؾ  ە ئێطاویییساس  ەَ ؼیییەضزەمەزا چیییُاض 
ذەد َ ڕەَد  ە وبَ ثعََرىەَەی چەپیی ئێطاویسا ثیبَثَُنس الیەویطاویی 

َُزەی ئێییطان َ ئەَاوەی کە الیەویییطی یەکێزیییی ـییَُضەَیی حیعثییی ریی
ئەَکیییبرە ثیییَُن کە ئەمیییبوە ثە ذەریییی یەم ئەوبؼیییطانس پبـیییبن ڕەَریییی 
چطیکیییییی کە ڕەَرێکیییییی ثەٌێیییییعی ویییییبَثعََرىەَەی چەپ ثیییییَُ َ  ە 
ـەؼییییییییییزەکبوەَە  ە پط ؼییییییییییەیەکی زضمییییییییییهزا  ە ڕەَرییییییییییی یەکەم 

َ چەکییساضاوە زََضکەَرجییَُوەَەس ئەمییبوە ث َایییبن ثە ذەثییبری ضازیکییبل 
ٌەثییَُ ثییا ڕََذییبوی )ڕژممییی ئەڵییقە  ە گییُمی ئیمپطیییب یعمی ـییب(  ە 
ئێطاوییسا، ئەمییبن ذەرییی زََ ثییَُنس یەکێکییی رطیفیییبن کە ثەذەرییی ؼییێ 
وبؼطاثَُ  ەَ ڕمکرطاَاوە پێکٍیبرجَُ کە  ە زژی ٌێیعی یەکەم ثیَُن َ 
ئەَاویبن ثە الزەض  ە مبضکؽییعم )ڕی یهیىیؽیذ(  ە  ەڵەم ئەزا َث َاییبن 
َاثیییَُ کە ئەثیییێ پفیییذ ثە مبضکؽییییعمی ڕەؼیییەوی میییبضکػ َ  یىییییه 
ثجەؼییزط س ذەرییی ؼییێ جیییە  ەَەؾ رێسەکاـییبن ثییا ثىیبرىییبوی حیعثییی 
ؼییەضثەذای کاماویؽییذ کە رەوٍییب مبضکؽیییعم ثکییب ثە ئییباڵی ذییای َ 
ث َاـیبن ثە ذەثبری چطیکیی زاث اَ  ەذەڵك وەثَُ َ پێییبن َاثیَُ کە 

ظەحمەرکێفبن  ە زژی ؼەضمبیەزاضی ذەثبری کطمکبضان َ جُریبضان یب 
َ زەؼییەاڵرە ؼیبؼیییەکەی  ە ئێطاوییسا  ە ڕمییی ڕاپەڕیىییی جەمییبَەضی َ 
چەکساضاوەَە رەوٍب ڕمیەی زضَؼیزەس یەکێزییی رێکُـیەضاوی کاماویؽیذ 
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ری )مەوؽییییَُض حیییییکمەد، حەمیییییس رە ییییُایی َ ئیطەجییییی  ثەڕاثەضایییییً
برىەضی ، کە گطََپێکییی ثچییَُکی ؼییەض ثەم ذەرە ثییَُن، ثىییی٢ئییبظەضیه(

ڕەَرییییی مبضکؽیییییعمی ـاڕـیییییێ  ثییییَُنس ثەاڵم ئەم ڕەَرە چەوییییسیه 
ڕمکرییطاَی ثەٌێییع َ ثەوقییَُظرطی َەکییَُ پەیکییبض َ ڕەظمەوییسگبوی ریییب 
ثیییَُ َ  ەویییبَ ئەم ذەریییی ؼێیەـیییسا زەییییبن جییییبَاظی َ مزمالویییێ  ە 
ئبضازاثَُس ذەری چیُاضیؿ ثە الیەویطاویی رطَرؽیکیعم َ ئەَ گطََپیبوە 

ن  ەؼیەض ئەَە ئەکیطز کە ـاڕـیی ؼاؼیب یؽیزی ئەََرطا کە پێیساگطیب
ئەضکیییی زەؼیییجەجێی ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزیە  ە ئێطاویییسا،  ە کبرێکیییسا 
ٌەضؼییێ ذەرەکەی رییط پێییساگطیبن  ەؼییەض ئەَەثییَُ کە ئێؽییزب  اوییبغی 
ـاڕـیییی زیمیییُکطاریە ثەٌەویییس  پبـییییط َ پێفییییطی ریییطەَە، َەکیییَُ 

وٍیییب ثیییا ٌەوییییبَی پێُیؽیییذ ثەضەَ ـاڕـیییی ؼاؼیب یؽیییزیس ئەَەم رە
رێیەیفزىی ظیبرط ؼیەثبضەد ثە ذەؼیڵەری ثیعََرىەَەی کاماویؽیزی َ 
چەپی ئەَکبرەی ئێیطان وَُؼیی وەم َەکیَُ ثبثەرێیك ثیا ـییکطزوەَە، 
چیییُوکە ئێؽیییزب ئیییبڵُگاڕمکی ظ ض ثەؼیییەض ئەَ جیییاضە ڕیعثەویییسیبوەی 
ئەَکییبرەزا ٌییبرَُە َ مێییهََی چیی  ؼییبڵی ڕاثییَُضزََؾ حییُکمی زاَە 

ثَُن َ پیب  ەٌەَازاثیَُوی ثەـیێکی ظ ض  ەَ ثەؼەض ڕاؼزی یب ئە ؽبوە
 جاضە رێع َ مە بٌیمبوەزاس 

رب ئەَکیبرە، ڕمکریطاَی کیبضگەضان ؼیەثبد َ پیبیەزاضیی  کطییی وەثیَُس 
ثەـێکی ث َای ثە ثیطَثبَەڕی مبَ رؽی راو  َ رەویبوەد رێیعی ؼیێ 
جیٍبویؿ ثَُ َەکَُ مبضکؽیعمی ؼەضزەم َ ٌەوسمکیفییبن ثەریبیجەری 

کە مىیییؿ یەکێکیییبن ثییَُم ث َامییبن ثە رێییعە  کییطی َ  گطََپییی ظیىییسان
                         

مەوؽیییَُض حییییکمەد، حەمییییس رە یییُایی َ ئیطەجیییی ئیییبظەضیه پییییێکەَە  ٢
 ەؼیییەضَثەوسی ڕاپەڕیىیییی ئێطاویییسا گطََپێکیییی ثچیییَُکی مبضکؽیییی ثەویییبَی 
)ؼیییەٌەوس( زائەمەظضمیییىهس زَاریییط ویییبَی گیییطََپەکە ئەگیییاڕن ثە )یەکێزییییی 

ارحبز مجبضظان کمُویؽذ(س ئەمبن ثیطَڕا  کطی َ  –رێکاـەضاوی کاماویؽذ 
ؼیبؼیەکبوی ذاییبن وبَویب مبضکؽییعمی ـاڕـییێ س زَاریط  ەگەڵ )کیامەڵەی 
 ـاڕـیێ ی ظەحمەرکێفبوی ئێطاوسا حیعثی کاماویؽزی ئێطاویبن زامەظضاوسس
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ؼیبؼیییییەکبوی ئە جبویییییب َ ئەوییییُەض ذییییاجە ٌەثییییَُ َەکییییَُ پییییُذزەی 
مبضکؽیعمی ؼەضزەم َ ثەریبیجەری  ە پەیُەویس ثە کێفیە َ مزمالوێکیبوی 
ویییبَ ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزیی جیٍیییبوی  ەَ ؼیییەضزەمەزاس ثەاڵم ئەَ 

وە پالرقاضمێیییییك َ ڕمکریییییطاَە وە ثەضویییییبمەیەکی ؼیبؼییییییی ٌەثیییییَُ 
 وەذەرێکی ؼیبؼی َ ربکزیکی َ زضَـمێكس 

ڕمکرطاَی ؼیبؼیی، ثەگفیزی، َ چەپیی ثەریبیجەری، ثە زََ ـیێُە َ  ە 
 زضمهەی زََ پط ؼەزا ؼەضٌەڵئەزادس 

َەکییَُ پێُیؽییزی َ چەکێکییی ذەثبرکییبضاوە  ە جەضگە َ  ە یەکەمیییبن: 
ەری یییب زضمییهەی ذەثییبری عەمە یییی ثییعََرىەَەیەم یییب ٌێعمکییی کییامەاڵی

جەمییبَەضیی زەضگیییط  ەذەثییبرێکی  یحزیییسا کە  ە ـییُمىێك َ ئبؼییزێك  ە 
گەـەکطزویسا ڕمکرطاَثَُن ئەثێ ثە پێُیؽزیەم کە ئیزط چبضەوَُؼیی 
ئەَ ثیییعََرىەَەیەی پییییُە گیییط  ئەزض س ئەم ڕمکریییطاَە پێُیؽیییزی ثە 
ـُوبؼێکی ریاضی َ  کطی ٌەیە ثا ڕََوکیطزوەَەی ئەضکە ؼیبؼیی َ 

اَەییەکییبوی ٌَەضَەٌییب ثییا ویفییبوساوی ئەَ ثەزیییزەی عەمە ییی َ ڕمکرط
ثای رێ ئەکاـێذس ئەم میازمزە  ە حییعة َ ڕمکریطاَ،  ەؼیەض ثىەمیبی 
ئەَ پێُیؽییییزیەی پێفییییَُ، ؼطَـییییزێکی رییییبیجەد ثەذییییاَە ئەگییییط  َ 
مەـنەڵە َ پێکٍبرە َ جەزەل َ ثبغ َئەوییعەکبوی، ڕەوییساوەَەی ئەَ 

برَُەس ریاضی َ ئبییسیا اجی پیُیؽزیەن کە ڕاؼزەَذا  ە پیىبَیسا پیکٍ
 ە زوییییبثیىیی کەؼیییبن َ ڕاثەضاویییی ئەم جیییاضە ڕیکریییطاَاوەزا ئەثیییێ ثە 
َەؼیزە َ ئبمطاظمك َ کزیزێك ثا کیطزوەَەی گیط  کُمطەکیبن َ زەضگیب 
زاذطاَەکییبوی ئەَ ثییعََرىەَەیە َریفییك ذؽییزىە ؼییەض الیەوە وبزیییبض َ 

یکطزوی ربضیکەکیییبویس رییییاضی َ  کیییط ئەثییییه ثە یبضمەرییییسەض ثیییا زیییییبض
ؼیبؼییەد، ٌەڵُمؽییذ، زضَـییم َ مییازمزی ڕمکرؽییزه َسسسرییبز، ثییا ئەَ 
ثعََرىەَە َ ڕمکریطاَەس ئیزیط  ەم ڕَاوییەیەَە، رییاضی ذیای، ویبثێ ثە 
کێفەیەکی زاث اَ )مجطز( َ ؼەضثبض َ مبیە َ ٌاکبضمیك ثیا ئیىفییقب  
َ  ێیییك ریییطاظان َ زاث یىیییی ٌێیییع َ الَاظکطزویییی ئەَ ثیییعََرىەَەیە َ 

 ع َ رُاوبی ڕاثەضەکبویس  ظەَرکطزوی ٌێ
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 ەَەؾ گطویزط، ٌەض جیبَاظیەم  ە ثُاضی  کط َ ریاضییسا ثێیزە پیێؿ َ 
ڕاؼذ َ ڕەَاوییی رییاضی َ  کیطیؿ، ییب پیێچەَاوەکەی، جیبضمکی ریط  ە 

مزیەکبوی ٌەمیییبن ثیییعََرىەَە َ  ە  مەحەکیییی ٌەوییییبَە ؼیبؼیییی َ عیییً
 ٌەمبن پط ؼەزا ئەؼەڵمێذس   

ئەَاوەن کە ٌەض  ە ؼیەضەربَە  ە ویبَ  مازمزێکی رطی ڕمکریطاَ زََەم:
ژیییىیە َ جیٍییبوی ڕ ـییىجیطاوی چەپییسا ؼییەضٌەڵئەزەنس ئەم گییطََپ َ 
مەحییب یالوە زەضگیییط وەثییَُن  ە ذەثییبرێکی ؼیبؼییی یییب جەمییبَەضیس  ە 
مەیییساوێکی کێفمەکێفییەکبوی وییبَ کامەڵیییب َ ؼییەضزەمەکەی ذایبویییسا 

ەاڵیەری َ وەَەؼیییزبَنس پەیُەویییسیی ڕاؼیییزەَذایبن  ەگەڵ ژییییبوی کیییام
كیییبض ێیی ویییبَ ٌییییر چییییه َ ریییُمهمکی کامەڵیییسا وییییەس کێفیییەی ئەمیییبن 
مەـیینَُڵ ثییَُن وییییە ثە ئییبڵُگاڕ َ َەضچەضذییبوە ظیىییسََەکبوی وییبَ 
زَویبی ؼیبؼیەد َ مزمالویێ ظ ض َ ظەثەویسەکبویس ئەمیبن ؼیەضگەضمی 

كبوه کە ظ ضثەییبن  مُجەڕەزرطیه َزاث اَرطیه کێفەی ریاضی َ  کطییً
بن  ە ئەضظی َا یحیییی َاڵد َ ؼیییەضزەمەکەیبوسا وییییەس ٌییییر ومَُوەیەکیییی

ئەوزەضوبؼییییُوب یعمی پط  یزیییبضی، مێیییهََ َؼطَـیییزی ـاڕـیییەکبوی 
ی ئەَضََپب َ ئاکزیاثەضی ڕََؼییب َ کامیاوەی پیبضیػ ٢٦٢٦َەکَُ 

یییب مە ییَُالری َەکییَُ چیییه َ رییُمه َ جیییبَاظیە  کطیەکبویییبن یییب ظمییسە 
 ای  یییبظاوج ثەضەَ ثیییبیی َ کەڵەکەثیییَُوی ؼیییەضەربیی َ ڕەَریییی رێکییی

زاثەظییییییه، کێفیییییەی وێیییییُان چییییییه َ ؼیییییاڤیەد، کێفیییییەکبوی ویییییبَ 
ئەوزەضوبؼیییییییییییاوب ی یەکەم َ زََەم َ ؼییییییییییێیەمی کاماویؽییییییییییزی، 
َەضچەضذییبوی ؼییەضمبیەزاضی ثەضەَ  اوییبغی ئیمپطیییب یعم، یییب ذەثییبری 
میییبضکػ َ  یىییییه  ە زژی ڕەَرە  کطیەکیییبوی ریییطی ویییبَ ثیییعََرىەَەی 

ض بڵی َ ثییییبثەری  ط، ئەثییییه ثە ؼییییًؼاؼیب یؽییییزی َزەیییییبن ثییییبثەری ریییی
ؼییییەضگەضمیی ئەمجیییییاضە  ە ڕمکریییییطاَ َ ٌەڵؽیییییَُڕاَاوی ؼیبؼییییییی 

 مبضکؽی س
ڕمکریطاَی )یەکێزییی رێکاـیبوی کییبضگەضان( ومیَُوەیەکی کالؼیییکی ئەَ 

 مازمزەی زََەم ثَُس 
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کەؼیییییییییبیەریەکبوی ڕاثەضییییییییییی ئەم ڕمکریییییییییطاَە  ە ـییییییییییکطزوەَە َ 
ئەَە ئەکەن کە کبضگەضان ریب  یبزەَەضیەکبوی زَارطیبوسا پێساگطی  ەؼەض

 اوییییییبغی پەیییییییساکطزوی پەیُەوییییییسی  ەگەڵ کییییییامەڵەی ـاڕـیییییییێ ی 
ظەحمەرکێفبوی ئێیطان َ کەَریىە ژمیط ڕازاضی کیبضییەضیی مبضکؽییعمی 

ئە جبوی( ثیَُەس ٌەض  –ـاڕـیێ ەَە )مەحقە ێکی پاپا یؽزی مبَیؽذ 
ی: ذاـیبن )ثا ومَُوە ث َاوىە گێطاوەَەکبوی جەثیبض مؽیزە بی  ە کزێجی

ئێیسیزاض ؼیبالض ڕەـییس( ثیبغ  ەَە ئەکەن  –)مێهََیەم  ەیبزەَەضییسا 
کە ذەضیکییی ٌەویبَوییبن ثییَُن ثییا ڕمکرؽییزىی ذەثییبری جەمییبَەضی َ 
چەوس ومَُوە  ە ؼیزێمبوی َ پێىجیُمه َ ەاڵزظ  ثیبغ ئەکیبدس ٌەض  ەَ 
 اوبغەـیییسا َ ثیییا ثەٌێعکطزویییی ئەَ ٌەوییییبَە ؼیییەضەربییبوەی پێفیییَُ، 

رییییێ ئەکەَ  ثییییا ـیییییکطزوەَەی ذەثییییبری  کییییبضگەضان جمُجییییاڵیکی
جەمبَەضی )ٌەویسمك وَُؼیطاَمبن ثە زەؼیزىَُغ  ە چُاضچێیُەیەکی 

ی پێىجیُمه، جەوییی عێیطا  ئێیطان َسس  ٢٧٦٢رەؼکسا  ەؼیەض میبویطرىی 
س ٌەض  ە ٌەمیییبن چُاضچێیییُەزا َ َەکیییَُ ٣٣ثاڵَکیییطزەَە(س جەثیییبضس ل 

مکریطاَەَە ٌەویبَمکی رطی پاظەریڤ وَُؼیطاَەیەکی زضمیه  ە الیەن ڕ
زەضچیییَُ ثەویییبَی )حطکیییخ االویییطاثبد َ ا مویییبٌطاد  ییی  ا حیییطا ( کە 

ـییساضی ؼیبؼیییی َ  ٌەمییَُ پییێکەَە ؼیییەضەربیەکی ثییبؾ ثییَُن ثیییا ثً
 عەمە ی َ  کطی  ە ٌەوس  کێفەی وبَ عێطا ساس 

ئەَەی زَارط پێمبن ئەََد )الزاویی پاپا یؽیزی(  ە ڕاؼیزیسا ؼیەضەربی 
ویی ڕمکریطاَی ئیێمە ثەضەَ ذەثیبری  اوبغێکی پبیەزاض ثَُ  ە ڕََرێکطز

جەمبَەضی َەکَُ گطویزطیه مەیساوی ذەثبری ؼیبؼییی ئەَ ؼیەضزەمە 
کە ظ ض ظََ وەم ٌەض زەؼییییییجەضزاضی ثییییییَُیه، ثەڵکییییییَُ کەَریییییییىە 

ریطزن َ زەضث یىی پەـییمبوی  ێییس وەثیَُوی پبیییبی جەمیبَەضی   طي وً
َا یحییی َرێُەوەچَُن  ە چبالکیی ؼیبؼییسا  ە مەییساوەکبن َ ژییىیەی 

ذەثییبد َ ژیییبوی ذەڵییکەَە، کێفییەیەکە ثە ٌیییر ٌێعمکییی مەعطیقییی َ 
رییییاضی چیییبضە وبکطمیییذس ثەاڵم کەمُکیییُڕیی رییییاضی َ مەعطیقیییی الی 

 ٌێعمکی ؼیبؼی، ثەپێچەَاوەَە،  بثیزی چبضەؼەکطزوەس  
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ڕاؼییییزیەکەی ئەَەی پێمییییبن ئەَد مبضکؽیییییعمی ـاڕـیییییێ  ثییییَُ ثە 
ە پبـبگەضزاوی َثىجەؼزێیی چەرطی وەجبرێك َ ڕمکرطاَی ڕظگبضکطز  

 کییییطی کە رَُـییییی ثَُثییییَُ َ ٌیچییییی رییییطس ئەم ڕََکییییطزوە ثەضەَ 
مبضکؽیییعمی ـاڕـیییێ  کە ظ ض جییبض  ییَُی پیییب ئەکییط  َ ئەکییط  ثە 
ؼییییحطمك، ؼیییەضەربیەم ثیییَُ ثیییا ڕََ َەضگێ اوێکیییی ڕیفیییەیی ویییبَ 
ثییییعََرىەَەی چەپییییی کُضزؼییییزبوی عێییییطا   ەَ ٌەویییییبَە ؼییییەضەربییە 

کە ذەضیییك ثییَُ  ە کییامەڵی ئەَ ؼییەضزەمەزا ؼیبؼییی َ عەمە یییبوەی 
ٌەڵی ئەگطد ثا ثەـساضی  ە ذەثبری جەمبَەضیسا ثە بظاوجی کفیبوەَە 
ثییا وییبَ جیٍییبوە ثە  ەظەد َ ذاـەَیؽییزەکەی ثییبغ َ جەزە ییی  ەثییه 
وەٌبرَُی زاث اَی ئەَەی پێمیبن ئەََد رییاضی ییب  کیطس جییە  ەَەؾ 

َ  ە ڕاؼییییزیسا  ئەَە ؼییییەضەربی پەیُەوییییسیەکی وبٌبَرییییب َ پیییی   ەگییییط 
پبـکایەری ثعََرىەَەی چەپی کُضزؼزبوی عێطا  َ ڕەَری مبضکؽییی 
ویُ  ثییَُ ثیا الیەوێکییی زیییبضیکطاَی ویبَ چەپییی ئێطاویی کە ؼییەضەرب ثییا 
وبؼییییبوسوی ـُوبؼییییی  کییییطی َ ؼیبؼیییییی ذییییای وییییبَی ذییییای وییییب 
مبضکؽییییییعمی ـاڕـییییییێ  َ  ە وییییییُەی زََەمیییییی ٌەـزبکبویفیییییەَە 

 اماویعمی کطمکبضی(س ثەَیفەَە وەَەؼزب َ ثَُ ثە )ک
ذییبڵی ثەٌێییعی کییبضگەضان ئەَە ثییَُ کە چُاضچێییُەیەکی ڕمکرطاَەیییی 
زضَؼیییییییذ کیییییییطز ثیییییییا کاثیییییییَُوەَەی گطََپێیییییییك  ە کەؼیییییییبیەریە 
مبضکؽیؽزەکبوی ئەَ  اوبغە  ە کُضزؼزبوی عێطا ساس ثەاڵم ئەم گطََپە 
 ە ڕاؼزیسا، َ ثە پێیُەضی ؼیبؼیەرکطزن  ە ڕەٌەویسە کامەاڵیەریەکەییسا، 

 وی ثجێذ ثە ڕمکرطاَمکی ؼیبؼی  ە ئبؼزی کامەڵساس وەیزُا
ی کە کبضگەضاوییییییبن کطزثیییییَُ ثە  گطویزیییییطیه ئەَ ٌاکیییییبضە ذُزیبویییییً

 مەحقە ێکی وەظ کی ؼیبؼی ثطیزی ثَُن  ە:
 ثُویەی ؼیبؼی َ کامەاڵیەریی الَاظی کبضگەضانس /٢
زەضکێکیی ڕََکەؾ )ؼی ح ( ؼییەثبضەد ثە ڕ ڵیی  کیط َ ریییاضی َ  /٠

 بیسیا اجییەضی  ەَ ثُاضەی زَاییساسوەظعەی  َُڵی ئ
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وەثیییییَُوی ئیطازەیەکیییییی ـاڕـییییییێ اوەی ثەٌێیییییع  ەویییییبَ ئەڵیییییقەی  /١
ضاثەضایەریەکەییییسا َارە ئییییطازەیەم ثیییا گیطؼیییبوەَە  ە ویییبَ ٌبَکێفیییە 

 کامەاڵیەری َ ؼیبؼیەکبن َ رێکاـبوی ثە ثەضوبمە ثا گاڕیىیبنس 
ییییی کەمیییی َالَاظییییی وقیییَُظی ڕمکرطاَەییییی َ ـیییێُاظی مەحقە / ٢

 ڕمکرؽزىەکەیس
وەثیییَُوی یەکسەؼیییزی َ یەکیەرییییی ئییییطازە  ەویییبَ ڕاثەضیەکەییییسا َ  /٣

ری )مجییطز(  مەـیینَُڵ ثییَُن ثە کێفییە َ مزمالوییێ  ەؼییەض ثییبثەری پییً
 ٢٧٦٢ کطی َرەوبوەد ـەذؽیؿ کە زَارط  ە جییبثَُوەَەکەی ؼیبڵی 

 زا زەضکەَدس
 ژیبوی کبضی وٍێىی َسس ربزس/ ٤
ضکُد َزاپڵاؼییییییه  ە عێطا یییییسا کە  ەظای زیکزیییییبراضیەد َ ؼیییییە /٥ 

 ومَُوەی  ە جیٍبوسا کەم ثَُس 
كبن کیییطزََە  ەم  زییییبضە میییه ظییییبرط  ؽیییەم  ە ؼیییەض ٌاکیییبضە ذُزیییییً

ثُاضەزا، ئەگیىب ئەَ ثبضَز ذە زیکزبراضیەی کە ثبڵی کێفیبثَُ ثە ؼیەض 
ٌەمَُ ؼَُچێکی ژییبوی ؼیبؼیی َ کامەاڵیەرییسا،  یبکزەضمکی ثیبثەریی 

ظکطزوی کیبضمکی ؼیبزە َ ئبؼیبن وەثیَُ، گەضچیی گەَضە ثَُ کە رەجبَ
ئەَە زضاَمکی )مح ی( ثبثەریە کە  ەؼەضەربَە ئەم ڕمکریطاَە ٌاـییبض 

 ثَُە پێی َ ثَُوی ئەَی ثە ەضظ َەضگطرَُەس 
 ەَالـیییییەَە،  ەؼییییییەضەربی ٌەـییییییزبکبوسا، کُضزؼییییییزبوی عێییییییطا   ەَ 
ثەؼیییزەڵەکە ؼیبؼییییەی ثیییب ی عێیییطا  جییییب ئەثیییَُەَە َ ویییبڕەظایەریی 

 َەضی ـەپا ی ئەزا َ ئەٌبرە ؼەض ـبوای ؼیبؼیی کامەڵس جەمب
 ە کبرێکیییییسا ظ ضثەی  یییییبکزەض َ پێُیؽیییییزیە کیییییامەاڵیەری َ ؼیبؼییییییە 
ثبثەریەکبن )مُوُع ( زەذەماڵن َ ئبمبزە زەثیَُن ثیا گەـەؼیەوسوی 
ثعََرىەَەی جەمبَەضی  ە زژی ؼیبؼەرە ؼیەضکُریەضیەکبوی ڕژممیی 

جیییییسەضان پبیییییییبی  ەویییییبَ ثەعیییییػس ٌەض  ەَ کبرەـیییییسا کیییییامەڵەی ڕەو
ثیییعََرىەَەی ـاڕـییییێ اوەی جەمیییبَەضیی ـیییبضەکبوسا ثەضەَ الَاظی 

َاَ ئەچیَُ َزەؼیزجەضزاضی زضَـیم َ ؼیبؼیەرە ـاڕـییێ اوەکبوی  رً
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ئەثیییَُس  ەَالـیییەَە کێطڤیییی ئبمیییبزەیی ذەڵیییك  ٢٧٦٢ – ٢٧٥٤ اویییبغی 
ثەریییبیجەری  ە ـیییبضەکبوسا ثیییا ڕَثەڕَثیییَُوەَەی ڕژمیییم ثە ـیییێُاظمکی 

ە ثەضەَە ؼییەضەَە ئەچییَُس  ەکبرێکییسا کە ئەَ ثیییبضَز ذە ـاڕـیییێ او
رەوٍب پێُیؽزی ثە ٌێع َ ڕمکرطاَمکی چەپیی ـاڕـییێط ٌەثیَُ، ثەاڵم 
ڕمییك ٌەض  ەَ کییبرەزا، کییبضگەضان،  ەجیییبری پ کییطزوەَەی ئەَ ثاـییبییە 
َثەپیییییییطەَە چییییییَُوی ئەَ ئەضکە گەَضەیە  ە زڵییییییی ئەَ ثییییییبضَز ذە 

َُن  ە پاپییا یعم َ ڕََکییطزن َ گُوجییبَەزا، ثە ثیییبوَُی زەؼییجەضزاضث
پزە ثیب ئەزارەَە َ ئەچێیزەَە  ٢٦٢پێفُاظی  ە مبضکؽیعمی ـاڕـیێ ، 

ویبَ  ییبڵجە رەؼیکە مەحقە یییەکەی ذیای َ  ە  ییَُاڵیی میحطاثیی ریییاضی 
َ کطزا جێرُؾ ئەکیبد، ثیێ ئەَەی  ە ٌەمیَُ مێیهََی ذاـییسا یەم 

 زەؼزکەَد  ەثُاضی  کط َ ریاضیسا ثەزەؼذ ثٍێىێذس
ەَەؾ ئییبڵُگاڕ َ گەـییە  ەثییُاضی  کییط َ ریاضیییسا،  ە گفییزی جیییە   

رییطیه ئبؼییزسا، ئەَەیییبن  ییێ چییبَڕَان ئەکطمییذ کە رەکییبوێکی ثەٌێعرییط 
ثییسەن ثە ذەثییبری ؼیبؼییی َ پطاریکیییی ٌێییع َ ڕمکرییطاَی ؼیبؼییی َ 
ثیییبظََی ئەَ ثەٌێعریییط ثیییکەن وەم الَاظریییط، َەکیییَُ  ەم ومیییَُوەیەی 

 ی ئێمەزا ثیىیمبنس  كً ڕمکرطاَي
ەضیی ئەم ڕمکرطاَە ئەَەوسە  ە ڕََی عەمە ییەَە کەم ئییطازە، َ  ە ڕاث

ڕََی  کیییطیەَە وبپیییبیەزاض ثیییَُ کە ثە  ؽیییەی جەثیییبض مؽیییزە ب  ەیەم 
کاثیییَُوەَەزا  ەگەڵ زس جەعیییقەض َ ٌیییبَڕ  حەؼیییەوێیسا کە ئەویییسامی 
وبَەوییسیی کییامەڵەی ـاڕـیییێ ی ظەحمەرکێفییبوی ئێییطاوه )ؼیؽییزمی 

گەضاویییییییبن ٌەڵُەـییییییبوسەَە َ  کییییییطی َؼیبؼیییییییی پاپا یؽییییییزیی کبض
ثەمبضکؽیعمی ـاڕـیێ  ئبـىبیبن کیطزیه( مێیهََیەم  ە یبزەَەضییسا، 

س!!! ثەڵیییەی ئەَ ئییبڵُگاڕەؾ ئەَەیە کە ئەڵییێ )ئبـییىبیبن کییطزیه ٣٤ل 
ثەَەی کە ئیمپطیییب یعم ٌەض ؼییەضمبیەزاضیە، ثەاڵم  ە  اوییبغێکی ثییباڵزا، 

ە چیىییییی مەؼییییە ەی ویفییییزیمبویجَُن َ پێفییییکەَرىرُاظیی ثەـییییێك  
ثیییاضژَاظی ئە ؽیییبوەیەکی ڕََرە، عێیییطا یؿ َەکیییَُ ئێیییطان َاڵرێکیییی 

 ؼەضمبیەزاضیە(! ٌەمبن ؼەضچبَە، ٌەمبن الپەڕەس
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ڕاثەضاوییییی ڕمکرطاَمیییییی مبضکؽییییی زَای چەوییییس ؼییییبڵ  ە )زضاؼییییەی  
مبضکؽییییییییەد: ثە َرەی ذاییییییییبن( ریییییییب ئەَکیییییییبرە وەیبوعاویجێیییییییذ کە 

ئە یییی  َ ثییییبی  ئیمپطیییییب یعمیؿ  اوییییبغێکی ؼییییەضمبیەزاضیە، کە ئەَە
مبضکؽیعم َ وبَی ؼەض ثەضگی کزێجێکی  یىییىە!!! ظەحیمەرە چیبَەڕَاوی 

 ـزی گەَضەرطیبن  ێ ثکطمذس
 ێییییییطەزا، َ زیییییییبضە  ە ئێؽییییییزبزا کە ثەَ مێییییییهََەزا ئەچیییییییىەَە، ظ ض 

 پطؼیبضمبن ال زضَؼذ ئەثێ َ ٌەض ثا ومَُوە:
کزط ثییاچی ئەم ئییبڵُگاضاوە  ە ثییطی ئەَەی ئەم ڕمکرییطاَە چییبال م: كییً یً

ثکبرەَە َ زەؼکطاَەرطی ثکبد  ە ذەثبری ؼیبؼیسا َ پیبڵی پێیُە ثىێیذ 
ثیییا جەضگەی کێفیییە ؼیبؼییییە گەَضەکیییبوی ئەَ  اویییبغەی کامەڵییییبی 
عێطا ، ؼەضثبضی ثبضَز ذێکی گُوجیبَ  ەویبَ کامەڵیسا، ثەپیێچەَاوەَە، 
 ەَ ڕََاوەَە پبـەکفییییەیبن پییییێ ئەکییییب َ ئەیبوجییییبرەَە وییییبَ  ییییاظاذە 

 َزەؼذ ئەکەوەَە ثە )زضاؼەکطزوی مبضکؽیەد( میحقە یەکەی ذایبن 
زەؼییزکەَری ئەَ )زضاؼییەکطزوی مبضکؽیەد(یییە چییی ثییَُ  کییبم  زََم:

ثەضٌەمییی ریییاضیی گفییزی  چییی  ە جیٍییبوجیىی ئەم ڕمکرییطاَە گییاڕی  
کطزوەَەی گطمکُمطەی کبم مەؼە ەی پبیەیی  ە عێطا سا ثەزَای ذاییسا 

 ٌێىب  َسسسربزس
می کامییبضی َ ڕََذییبوی ؼیؽییزمی ً ثییا ومییَُوە زامەظضاوییسوی ؼیؽییز

پبـییییییبیەری، ؼییییییەضٌەڵساوی ثییییییعََرىەَەی وبؼیُوب یؽییییییزی عەضەة َ 
، گەـیییە َ پبـیییبن ٢٧٤٦َ   ٢٧٤١ثەٌێعثیییَُوی ثەعیییػ، کُزەربکیییبوی 

َ  ٢٧٣٦پبـەکفییییەی ـیییییُعیەد  ە عێییییطا ، ڕیقییییاضمی کفییییزُکبڵیی 
، ئیبثَُضیی وەَد َ ڕەیحیی ٢٧٥٠َ  ٢٧٤٢ذامبڵیکطزوە ئبثَُضیەکیبوی 

َڕمیبی  ە ؼەضَؼیمبزان ثە ؼیؽزمی ؼەضمبیەزاضیی ََاڵد، َ جێیە 
مەؼیییییە ەی کیییییُضز َ ڕمیەچیییییبضە جیبَاظەکیییییبوی، مەؼیییییە ەی ژویییییبن، 

میبضی ثەعیییػ َ ؼیییەضٌەڵساوی رارب یزیییبضیعمی ؼیییەززامیی زَای  ؼیییزً
ئێیییطان َ زەییییبن ثیییبثەری ریییط کە  -َ میییبٌیەری ـیییەڕی عێیییطا   ٢٧٥٧

ثییبثەری  یکییاڵیىەَە   ەالیەن ٌێییعە ؼیبؼیییەکبوی رییطەَە وەم ثجییَُن ثە
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َـییییکطزوەَەی ظ ض َ ظەثەویییس ثەڵکیییَُ  ە ثەضویییبمە َذەریییی ؼیبؼیییی 
َرێکاـییبوی ئەَاوییسا ثەضجەؼییزە ثجییَُوەَە، الی ئەم ڕمکرییطاَەی ئییێمە، 

مە  کطیە ثەحؽبة ڕ ـىەَە، جێی کەمزطیه ـییکطزوەَە َ  ثەَ ؼیؽزً
 ثبیەذسان ثَُنس

 یعمەَە ثەضەَ ئەَ " ەڵەمجییبظە"  کییطی َ ریییاضی َ ؼیبؼیییە،  ە پاپییا 
مبضکؽیییییعمی ـاڕـیییییێ ،  ە زەضەَەی ظیٍىییییی ڕاثەضاوییییی ئەم ڕەَرە 
وەثییێ،  ە زَویییبی َا یحییی پیی   ە کیفییە َ مەؼە ەؼییبظی ئەَ  اوییبغەزا، 

 ٌیر ذێطمکیبن وەزایەَەس 
زَارط  ەؼەض ئەم  ەڵەمجیبظ َ ) ەریح(ە وەظەضییبوە ڕازمییه َ چەویس ثیبضە 

ئەَ وییبمیزکەی ٌبَڕمیییبوی ثَُوەَەیییبن  ە ڕمیییەی ذُمىییسوەَەی ئەم یییب 
 ئێطاویەَە، ئەثێ ثە کبضیکبرێطمکی ثی  ەظەد َ ثێزبمس 

َەکیییَُ پێفییزطیؿ ََریییم گەض ریییاضی یبضمەرییییسەض وەثێیییذ  ە  ؼییێیەم:
ڕ ـىکطزوەَەی ڕمیەی ذەثبد  ە مەیساوە کامەاڵیەری َ ؼیبؼیەکبوسا، 
زەؼیط یی وەکبد  ە ثەٌێعثَُوی ثبظََی رێکاـبوی ؼیبؼیسا، ئیزط م 

ەذێکی ٌەیە  ئبذط جێیەی ریاضی ثا ٌێیعی ؼیبؼیی  ەَەزا کیُضد ثبی
ئەثێیزەَە ئەگیىیب ئەثییێ ثە گەـیزێکی ظیٍىییی َ کەڵەکەکطزوێکیی ظاویییبضی 

  ەؼەض ریاضیەکبن َ ٌیچی رطس 
 ٢٧٥٣ذەؼڵەرێکی ڕەَری مبضکؽیعم  ە کُضزؼزبوی عێیطا   ە  اویبغی 

ثەزَاَە، کە زَاریییییط ئەثیییییێ ثە مبضکؽییییییعمی ـاڕـییییییێ  َ پبـیییییبن 
کاماویعمی کطمکبضی، رَُویسڕەَ ثیَُویەری  ە پەی ەَیکیطزن َ رەثەویی 
کطزویییی ئەَ رێیییعە  کیییطی َ ؼیبؼییییبوەزا کە ثییی َای پێیییسمىێذ َکەچیییی 
ظََؾ زەؼییییجەضزای ئەثێییییذس ئییییێمە  ە ڕََی ث َاثییییَُن ثەَ رێییییعاوە، 

ی زاٌێىیییب َ  ەڕََی  میبویییً ؼەضؼیییەذزطثَُیه  ەَ ڕەَرەی کە ئەم چً
 ە ئێطاویییییسا گیییییطرە ئەؼیییییزاس زییییییبضە   کیییییطیەَە ئەضکیییییی زاڕـیییییزىیبوی

رَُوسڕەَثَُن ٌبَکبد ثَُ  ەگەڵ رێ َاویىی ربکالیەوە َ ڕََکەـییبوە 
ثا ئەَ مە َُالد َ ڕَاویە  کطییبوەس ٌەض ثیایە ثیعََرىەَەی مبضکؽیی 
َ کاماویؽزیی کُضزؼزبوی عێطا   ە مێیهََی زََض َ زضمیهی ذاییسا 
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اضچێییُەی ئەَ ذیبَەوی ٌیییر زەؼیکەَرێکی  کطیییی ذیای وەثییَُە  ە چُ
کی وەثَُە ریبیسا َ ـیزێکی وەذؽیزارە ؼیەض  ڕەَرەزا َ ٌیر ثەـساضییً

ئەَ "پێف ەَ"یە ریاضیبوە، ثەڵکَُ رەوٍب ئیفی ئەَەثیَُە کە پەی ەَییبن 
  ێ ثکبدس 

ئبکیبمێکی ریطی ئەم رێی َاویىە ڕََکەـییە ثیا  کیط َ ریییاضی ئەَەیە کە 
ڵُگاڕە  کطیەکیبن ئەم ڕەَرە ئەثێ ثە وێچیطمکی ئبؼبن کە ڕەـەثبی ئب

ثە ئبؼییبوی ئەیٍێىییێ َ ئەیجییبد َ ٌیییر ؼییەضثەذاییەکی ثییا وییبٌێڵێزەَەس 
ئیزییییط رییییا وبظاویییییذ کە کییییبم ـییییەپا ی رییییطی ئییییب ُگاڕی  کییییطی  ە 
ئاضزََگبکییبوی کییامەڵەی ئێییطاوەَە زمییذ َ ئەم ڕمکرییطاَە ثەکییبم الزا 
زەثیییبد  ئەم زییییبضزەیە ثە ڕََویییی  ەَ  اوبغیییبوەزا زەثیىییییه کە پێیییی 

اڕان  ەپاپییییا یعمەَە ثییییا مبضکؽیییییعمی ـاڕـیییییێ ، َ ئەََرییییط  گیییی
 ەَیفییییەَە ثییییا کامییییاویعمی کطمکییییبضیس ئبکبمەکەـییییی ئەَەیە کە ثە 
ئبؼبوی َ ثە ەَ ی جەثبض مؽزە ب ) ە زییساضمکی زََ ڕ ژییسا ؼیؽیزمی 
ؼیبؼی َ  کطییبن ٌە ُەـیێزەَە( َ ٌبَکیبریؿ زَاریط ئەم ڕەَرە ئەکیب 

اظ َجەمؽیەضمکی پبـیکا ثیا ثە الـەیەکی ثێ کیبضییەض َ الیەوێکیی الَ
ئەَ ثییییبڵەی وییییبَ ثییییعََرىەَەی کاماویؽییییزیی ئێییییطان َ ؼییییەضثەذایی 

 ؼیبؼی َ ثیطە ڕمکرطاَەییفی کەم ڕەو  ئەکبرەَەس 
ض بڵی   ە ڕاؼزیسا ئەَەی کە ٌبَڕمیبوی ئیێمە پێیُەی ذەضییك ثیَُن ؼیً

ی، ثەڵکیییَُ جیییُیىەَەی کامەڵێیییك  كیییً رییییاضی وەثیییَُ ثە مبویییب میزازیً
ڕەٌیییب َ مجیییطز َ زاث اَثیییَُن  ە ٌەض ثىەمیییبیەکی  ڕیزیییاضیکی  کطییییی
كبومبن ثیَُن،  ض بڵیً ریاضیبوەی ثبثەری ؼیً  ظا َ َرً   ُ ً َا یحیس ئەَ مً

ٌیچیییبن  ەؼیییب ی کییبض َ ٌەڵؽییَُڕان َ پط ژەیەکییی ؼیبؼیییی  یحزیییسا 
وەزەٌییییبرىە پێفییییەَە کە ئییییێمە  ە کامەڵیییییبی عێییییطا  َ کُضزؼییییزبوی 

ەس ٌیچیییییبن ثەـییییێك وەثییییَُن  ە ئەَکییییبرەزا ڕََثەڕََی زەثییییَُیىەَ
کێفیییییەگە ێکی َا یحیییییی َ ظیىیییییسََ، کە  ە پط ؼیییییەی گەـیییییەکطزوی 
ثعََرىەَەیەکیییی  ەؼیییەض ئەضظزا زەضگییییط، ثامیییبن ٌیییبرجىە پێفیییەَە َ 
ئیییێمەؾ وبچیییبضثیه  ە زَوییییبی ریاضییییسا ثیییا َەاڵمەکبوییییبن ثیەڕمییییه َ 
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 زیؽییبوەَە ثیٍێىیییىەَە َ ثەَ کێفییە َا یحیییبوە ثەضاَضزیییبن ثکەیییىەَە رییب
 ریاضیبوەمبن ثا ثؽەڵمێذس      میً ڕاؼزی یب چەَری ئەَ چً

ریییاضی َ  کییط، گەض  ەَە زەضچییَُن کە ثییجه ثە ڕ  ویفییبوسەضَ چییطای 
یییی، ثییا مط ڤییی مبضکؽییی ئەثییه ثە  ڕمیییەی رێکاـییبوی ؼیبؼییی َ كطزي

)عە ییییسە( َ میییاضکێکی میزیییب یعیکی َ "وییییمچە ئیییبیىی" ئەگیییطوە ذاییییبنس 
ەَە ڕمییك ئەَ پەرییبیەیە کە مبضکؽیییعم زەثێییذ ثە ز گمییبیەکی ََـییكس ئ

  ە کُضزؼزبوی عێطا سا  ەَکبرەَە رب ئێؽزب رَُـی ثَُەس 
الیەوێکی وێیەری ی رطی ڕَاوییەی مبضکؽیؽیزەکبوی کُضزؼیزبوی عێیطا  

 ثطیزی ثَُ  ە رێ َاویىی یەم الیەوە ثا ریاضیس 
ؼییبڵ  ە ئبؼییزە جاضاَجاضەکییبوی  ١٢مییه َەکییَُ کەؼییێك کە وییعیکەی 

ەَەیەزا کبض َ چبالکیم کیطزََە، ظ ض ثەزەگیمەن ثیؽیزَُمە ئەَ ثعََرى
یییب ثیىیییُمە کە رییبکە کەؼییێکیؿ ض ژمییك  ە ڕ ژان ثییا ثەضاَضزکییطزن َ 
زَارییط رێیەیفییزىی َضزرییط،  ە وێییُان مییبضکػ َ   یاضثییبخ یییب ثییط ز ن، 
ئەوجزػ َ ثطوفزبیه یب کبَرؽکی ییب ز ٌطیىی  ،  یىییه َ ثزیریبواف ییب 

ریاضیەکییییبوی ئەَ کەؼییییبیەریبوەزا   مفییییزُم يٌێزقەضزیىیییی  َسسسرییییبز،  ە 
الپەڕەیەکی رەوبوەد  ەَ وَُؼطاَاوەی  یاضثیبخ َ ثیط ز ن، ثطوفیزبیه 
َ کبَرؽیییکی َز ٌطیىییی  َ ثزیریییبواف ذُمىیییسثێزەَەس ئەَە ؼیییەضثبضی 
ئەَەؾ کە کەؼبیەری َ رێ َاویىەکبوی ئەَان ثَُن ثە ثبثەری ڕەذىەی 

ڕەذىەگیطره  ە رێی َاویىە  مبضکػ َ ئەوجزع َ  یىیه َ ثیطە  ەپط ؼەی
ریاضی َ  کطی َ ؼیبؼییەکبوی ئەَاویسایە کە مبضکؽییعم ریب ثیؽیزەکبن 
گەـە َ رەکبمُل ئەکیبدس جییە  ەَەؾ ئەَە  ە کبرێکیسایە کە مێیهََ َ 
ڕ ژگییبض  ە ظ ض ثبثەرییسا ڕاؼییزیی ثاچَُوەکییبوی ڕەذییىە  ێییطاَەکییبوی 

م  ە ؼییەڵمبوس َ ثیییا ومییَُوە  ە ثبؼیییەکبوی ؼییەضەربی ؼیییەزەی ثیؽیییزە
وێییُان ڕاثەضاوییی مبضکؽیییی ئەَ ؼییەضزەمەزا پێفییجیىیەکبوی ثطوفییزبیه 
زََضثیه رط َ زضَؼززط ٌبرەزی کە پێیی َاثیَُ ٌێفیزب ؼیەضمبیەزاضی 
ذبَەوی زیىبمیعم َ ٌێعمکی ئەَرایە کە ثُاضی ثا ئەڕەذؽیێىێذ کە َا 
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ثەئبؼبوی  ەوبَ وەچێذ َ رُاوبیەکی ظاریی ذاوُمکطزوەَە َ ئبڵُگاڕ َ 
 ظکطزن  ە  ەیطاوەکبوی ٌەیەسذازەضثب

ؼییەثبضەد ثە ڕَاویییەی ثزیرییبوا یؿ ثییا ـییاڕؾ  ە ڕََؼیییب ٌەمییبن  
 ڕاؼزی زەضکەَدس  

ثەاڵم ئەَ ؼییەضزەمە ئییێمە ثە ڕازەیەم ؼییەضگەضمی ئەَ ؼییەضکەَره َ 
 ئبڵُگاڕاوە ثَُیه کە پێمبن َاثَُ کەـقی جیٍبوێکی ربظەمبن کطزََەس 

جەد وییییییە ثە ثییییعََرىەَەی ئەَەؾ ثڵییییێم کە ئەم زەضز َ پەرییییبیە رییییبی
کاماویؽزیی  ە کُضزؼزبوی عێطا یسا ثە ڵکیَُ زییبضزەیەکی گفیزیی ویبَ 
کاماویؽیییییزەکبوی ئێیییییطاویؿ َ ظ ض ََاڵریییییی رطیفیییییە، ثەاڵم ثەـیییییە 
 کُضزؼزبویەکەی ئەم ثعََرىەَەیە ظ ضرط رَُـی ئەم زەضزە ثَُەس 

 
، مه َ وەجبری ٌیبَڕمم ئەَ میبَەیەی ؼیەضەربی ئیرزیقبمیبن  ە ٌەَ ێیط
ثەپێی ئەَ ئبڵُگاڕاوە، ؼەض ەوُ  ٌەضچی کالؼیکی مبضکؽیعم ٌەثیَُ 
پیبچَُیىەَە َ ثە َُڵی ذُمىسمبوەَەس جیبضی َاثیَُ  ە ـیەََڕ ژمکسا 

ؼیییەعبد ذەضیکیییی ذُمىیییسوەَەی وَُؼیییطاَەکبوی میییبضکػ َ  ٢٠-٢٢
ئەوجزییییع َ  یىیییییه ثییییَُیه َ  ەثیییییطمە رەوییییبوەد کزێجێکییییی ئەوجزعمییییبن 

ی ذییبوَُثەضە )اظمییخ ا ؽییکه( ئەَیفییمبن پەیییساکطزثَُ ثەوییبَی  ەیطاویی
چەوس جیبض ذُمىیسەَەس وەجیبد جبضَثیبض ٌیبراچای ؼیزێمبویی ئەکیطز َ 
 ەَ  پُذزەی ثبغ َئبڵُگاڕەکیبوی  ەگەل ذاییسا ئەٌێىیب َ  ە کاریبیی 

زا ویییبمیزکەی )ئە ؽیییبوەی ثُضجیییُاظیی میززیییی( ٌێىیییب کە ٢٧٦١ثەٌیییبضی 
ََریم ویاضەی  وبمیزکەیەکی مەوؽیَُض حییکمەد ثیَُ َ ذێیطا پیێؿ ئەَ

میییىە ثیییا ذُمىیییسوەَەیس ویییبمیزکەکە کطاثیییَُ ثە کیییُضزی َ ثەزەؼیییرەد 
 وَُؼطاثَُس 

ئەَە میییبَەیە  ە کُضزؼیییزبوی ئێیییطان پط ؼیییەی وعیکجیییَُوەَەی وێیییُان 
کامەڵەی ـاڕـییێ ی ظەحمەرکێفیبوی ئێیطان َ یەکێزییی رێکاـیەضاوی 
ی کاماویؽذ  ە زَاییه  اوبغیسا ثَُ کە زَاریط ئبکیبمەکەی ثە پێکٍێىیبو

حیعثییییی کاماویؽییییزی ئێییییطان زَایییییی ٌییییبدس ثییییا پێکٍێىییییبوی حیعثییییی 
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کاماویؽییذ کییامیزەی ثەضپییبکطزوی پێُیؽییزیەکبوی زامەظضاوییسوی حیییعة 
پێکٍیییبرجَُ  ە کامەڵێیییك ئەویییسامی ؼیییەضکطزایەریی ٌەضزََالس جبضَثیییبض 
کبؼییێذ  یییب َرییبض َ ثبؼییی ئەوییسامبوی ئەَ کییامیزەیە ثەزەؼییزی ئییێمەؾ 

كبؼیێزی کیبم "عجسا زیً میٌُزەزی" ثیَُن  ئەگەیفذس یەکێکیبن کامەڵێك
کە  ە گُوسمکییییسا  ؽییییەی ثییییا ذەڵکییییی ئییییبَاییەکە ئەکییییطزس  ە َەاڵمییییی 
پطؼیبضی کەؼێکسا ؼیەثبضەد ثەَەی کە ئبییب ئێیُە ث َاریبن ثە ئیؽیالم 
ٌەیە کبم عجسا زً ئەیَُد: ئەی ذا گبَض وییه چیان ث َامیبن پێیی وییە 

ری  ی ذیاؾ َؼیُعجً ی   ؽً َ رب مبَەیەکی ثبؾ ئەَەثَُثَُ ثە مبیً
 وێُان مه َ وەجبد!

ٌە ییزە جبضمییك  ێپطؼییطاَی کامیزەکەمییبن "عُؼییمبوی  ١وییعیکەی ٌەض 
حبجی مبضف" ئەٌبد َ کاثَُوەَەی کامیزەکە ئەکیطاس میه ویبَی ذیام 
گاڕیجییَُ ثییا ئەحییمەز َ وەجییبریؿ ثییا محمییسس ئەَ مییبَەیە ثبؼییەکبومبن 

زَایییییه ظییییبرط ؼیییەثبضەد ثە مەؼیییبئیزی  کیییط َ گُمجیؽیییذ ثیییَُن  ە 
ٌەویبَەکبوی پیکٍێىبوی حیعثی کاماویؽزی ئێطان َ ثبضَز ذی گفزیی 
کُضزؼیزبن َ ٌەڵُمؽیزەکبوی یەکێزییی ویفیزیمبوی َ  ەَجیاضە ثبثەریبوە 
ثَُس ٌەض کەؼەـمبن ثە جیب َ رەویب الی عُؼیمبن ثبؼیی چبالکیەکیبن 

 َ ٌەَاڵی پەیُەوسیە ڕمکرطاَەییەکبوی الی ذای ئەکطزس 
 ی َ ئەییییبز َ  یُەویییسیی ڕمکریییطاَەییم  ەگەڵ عیییًمیییه الی ذیییامەَە پە

 ی َ ئەییبز  ە ثەغیساَە ثیا ؼیەضزان  وس ٌەثَُس  ەَ مبَاوەزا کە عً مً مً
ئەٌییبرىەَە  ؽییە َ ثییبغ َکاثییَُوەَەی جیبجیییبم  ەگەڵ ٌەضیەکەیبوییسا 
 ئەکطز َ زەویُثبغ َ ٌەڵُمؽذ َ ئبڵُگاڕەکبوی ڕمکریطاَم  ەگەڵیبویسا

ەَاویفەَە ظیبرط ئبگیبزاضی چبالکیەکیبوی ثبغ ئەکطز َ ٌەض  ە ڕمیەی ئ
ئەَان َ ٌەَاڵ َ ئبڵاگاڕەکییییبوی زەضەَە َ زەَضَثەضیییییبن  ێییییطە َ  ە 
ظاوکیییییا ئەثیییییَُم، چیییییُوکە  ە چەویییییس میییییبویی یەکەمیییییی ئیرزیقیییییبزا َا 
رێیەیفزجَُم کە ثەٌیر جاضمیك ریێکەڵ ثە زَوییبی زەضەَەی میبڵەکەی 

یم  ەگەڵ ذییام وەثییمس مییه پێفییزطیؿ  ە کەضکییَُم پەیُەوییسیی ؼیبؼیی
کامەڵێیك کەغ َ ئەویسامی  ەَەَپێفیی کیامەڵەزا ٌەثیَُ، ثەاڵم  ە ثەض 
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ئەَەی رب مبَەیەکی ظ ض ثەٌای مەرطؼیی ئەمىیەَە ٌیبرُچای ئەَمیم 
وەئەکطز، ظََرط جەثیبض مؽیزە بم  ەَ پەیُەویسیبوە ئبگیبزاض کطزثیاَە ریب 
 ەالی رطەَە کبضیبن  ەؼەض ثکەنس زَای میبَەیەم  ە جێییطثیَُوەَەی 

کجبضیم  ە ٌەَ ێط ٌەَڵمسا کە  ەوبَ وبَەویسی ظاوکیای ؼیەالحەزیىسا، یە
کە  ە ڕََی ؼیبؼیەَە ثبیەذێکی گەَضەی ٌەثَُ، ثە  ەثەضچیبَگطرىی 

 رەَاَی ثبضَز ذی ئەمىی، پەیُەوسی زضَؼذ ثکەمس 
مەعەظیع" کە ٌیییبَڕمی ؼیییەضزەمی  "ئیؽیییمبعی  جەثیییبضی" َ "ذب ییییس حیییً

ثیَُن َ  ە ـەـیی ئبمیبزەییؿ ظیىسان َ گطََپیی ئەَ کیبرەی ذامیبن 
 ە کەضکییَُم پییێکەَە ثییَُیه  ە کییا یجی ئییبزاثی ظاوکییای ؼییەاڵحەزیه 
ئەیبورُمىییسس ئەَە کەوییبڵێکی ثییبؾ ثییَُ ثییا مییه َ َەکییَُ ئیحزیییبریؿ 
ـُمىەکەی ذام ثە ئیؽیمبعی  َد ریب ثجێیذ ثە ڕایەڵێکیی پەیُەویسیم ثە 
زَوییییییییییییبی زەضەَە َ ئبگیییییییییییبزاضکطزوەَەم  ە ٌەض ئبڵُگاڕمیییییییییییك َ 

بگییییبثَُویؿ  ە جمُجییییاڵ َ چییییبالکیی چەپ  ە کەضکییییَُم کە  ەَ ثەئ
ؼەضزەمەزا ثعََرىەَەی چەپ ثجَُ ثەذبَەوی پبییبیەکی ثەٌێع  ەَ س 
مبڵەکەی مه ظ ض وعیك ثَُ  ە کُ ێجی ئبزاثەَە َ ئیؽمبعی  جبضَثبض 
ؼییییەضزاوی ئەکییییطزمس مىیییییؿ جبضَثییییبض ـییییەَاوە ؼییییەضزاوی ثەـییییی 

سیؿ ثجیییىمس ئەم زََ ٌییبَڕمیەؾ وییبَذاییەکەی ئەَاوییم ئەکییطز رییب ذب ییی
ؼیییەض ثەکیییبضگەضان ثیییَُن َثەزاذیییی ظ ضەَە ٌیییبَڕ  ذب ییییس  ە زَای 

 ەڕیییییییەی وێیییییُان کەضکیییییَُم َ  ٢٧٧٢ؼیییییەضکَُری ڕاپەڕییییییىەکەی 
 چەمچەمبڵسا  ە ثبضَز ذێکی وبزیبضزا کُژضاس 

ویییس کە  ە  ەالزظ  زەژییییب کیییبزضمکی چیییبالکی ڕمکریییطاَ ثیییَُ َ  ە  مً مً
ذییبَەن ئیحزیجییبض َ ذاـەَیؽییذ ثییَُس ئەَ وییبَچەی پفییسەض کەؼییێکی 

گەضچیی ذیای  ەذێعاوێکیی ئبغیبی گەَضەی ویبَچەکە ثیَُ َ کیُڕەظای 
ثیییبثەکط ئبغیییبی گەَضەی پفیییسەض ثیییَُ، ثەاڵم زەمێیییك ثیییَُ ثُثیییَُ ثە 
کەؼێکی مبضکؽیی چبالم َ ڕ ـىجیطس ئەَ ٌەض  ە ؼەضزەمی ظاوکیاَە 

  چبالکەکیبوی پەیُەوسیی ثە کبضگەضاوەَە ٌەثَُ َ یەکێك ثَُ  ە ٌبَڕ
گطََپی ئێمە  ە ظاوکای ثەغیساس ئەَ جبضَثیبض  ە  ەمچیَُغە َ ٌەَ ێیط 
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وس راڕمك پەیُەوسیی  طاَاوی ٌەثَُ  ە پفیسەض  مً ؼەضزاوی ئەکطزمس مً
َ وبَچەکە َ رُاوبیەکی  کیطی َ ؼیبؼییی ثبـیی ٌەثیَُ ثەریبیجەری  ە 
ـیییییکطزوەَەی  کییییطی مبضکؽیییییسا َضزەکییییبض ثییییَُ ثییییا کەؼییییبوێك کە 

ضی ئەَ ثییُاضەنس عە یییؿ یەکێکییی رییط ثییَُ  ە کییبزض َکەؼییبیەریە ربظەکییب
ٌاـیبض َ ەؼیەضذەد َ کبمڵەکیبن کە جییە  ەَەی  ە ڕََی  کیطیەَە 
رُاوییبییەکی ثبـییی ٌەثییَُ، ذییبَەوی پەیُەوییسیەکی کییامەاڵیەریی  ییطاَان 
ثَُ م  ە وبَەوسی ظەحمەرکێؿ َ م  ە وبَ کاڕَکامەڵی ذُمىیسەَاض َ 

ەکەی ذاـییی کەؼییێکی ذییبَەن کەؼییبیەریی  ە زەَضَثەضە کییامەاڵیەری
ثەٌێع َ ذاـەَیؽذ ثَُس ئەمیؿ الی ذایەَە پەیُەویسیەکی  طاَاویی 
ٌەثییییییییَُس ئەم زََ ٌییییییییبَڕمیە ظ ض ثە زیؽییییییییپزیه َ ٌاـیییییییییبضیەَە 
ٌەڵئەؼییییَُڕان َ  ە مییییبَەی زََض َزضمییییهی پەیُەوییییسیی ؼیبؼییییی َ 

ڵەزا ڕمکرطاَەییمبوسا کەمزطیه کێفەی ئەمىییبن وەذُڵقبوسس ٌەض  ەَ ؼب
َ ە ڕمییی عە یییەَە َەؼییزب جەال ییم وبؼییی کە کییُڕیکی کطمکییبضی کبـییی 
ثَُ َ ربظە ؼەضَکبضی  ەگەڵ چەپسا پەیسا ئەکطزس جییبَاظیەکی َەؼیزب 
جەالل  ەگەڵ ئیییییییێمەزا ئەَەثیییییییَُ کە ئەَ  ە ژیىیەیەکیییییییی  کیییییییطی َ 
کییامەاڵیەریی جیییبَاظەَە ٌییبرجَُس ئەَ کییُڕمکی کطمکییبض ثییَُ کە رییب ئەَ 

ە ژمطکییبضییەضیی عە ییی، کەمزییط ؼییەضَکبضی  ەگەڵ کییبرەی کە ئەکەَمییز
زَویییبی  کییط َ ریییاضی َ وبکاکیەکییبن َ مەـیینەڵەکبوی ئەَ ژیییىیەیەزا 
ٌەثییَُس عە ییی ثەظمییبوە ؼییبزە َڕەَاوەکەی ذییای کییبضییەضیی  کطیییی 
 ەؼیییەض َەؼیییزب زاویییبثَُ َ ئەَکیییبرەی میییه وبؼییییم ئیزیییط الی ئەم  ەَە 

بدس ٌەضچییی ئەیییبز ؼییبزەرط وەثییَُکە ذییای ثە مبضکؽیؽییذ پێىبؼییە ثکیی
ثَُ َ ثەٌَایەَە کە کُڕی ذێعاوێکیی زەَڵەمەویسی ٌەَ ێیطی ثیَُ کە 
کەغ َکبضی  ە مبڵەَە ثە رُضکمبوی  ؽەیبن ئەکطز، پێفیزط وعیکیبیەری 
 ەگەڵ کیییامەڵەزا ٌەثیییَُ َ  ە ؼیییەضزەمی کیییا ێجی یبؼیییبَە ثجیییَُ ثە 
 یەکێك  ە ئەڵقەکەی کبضگەضان الی ئێمە، ثەاڵم پەیُەویسیی ڕمکرطاَەییی

 ڕاؼزەَذای  ەڕمیبی مىەَە ثَُس 
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عە ی َ ئەییبز ثیا َەضظی پفیَُی ذُمىیسن ٌیبرىەَە ثیا  ٢٧٦١ٌبَیىی 
ٌەَ ێییطس ئەَە ثییا مییه ثییَُ ثە زەضَاظەی ریکەڵییی َ ٌییبرُچا َ زەضەَە 

کطزثییَُس ظ ض جییبض ؼییەضزاوی   غییً زي ثیىیىێییك کە رییب ئەَ کییبرە  ەذییام  ً
بَم  ە ٌەَ ێیییطزا میییبڵی ئەییییبزم ئەکیییطز َ الی ئەَ ئەمیییبمەَەس ئیزیییط چییی

کطاثاَە َ راظمك  ەَ حبڵەری ویمچە ظیىساویەی کُوجی میبڵ ٌیبرمەزەض 
 کە ظ ض َەڕؼی کطزثَُمس 

 ەثەضئەَەی پێفییییزط ژیییییبن َ زَویییییبی ئیرزیقییییبم وەزیجییییَُ، ؼییییەضەرب 
پێمُاثَُ کە زەثیێ زەضگیبی میبڵ  ەذیاد زاذەییذ َ رەوٍیب ڕایەڵێیك کە 

َ ئەَ ٌبَڕمیییبوەی کە  ەَ ثیٍێڵیییزەَە ثییطیزیە  ە پەیُەوییسیی ڕمکرؽییزه 
پەیُەوسیەزا چیبَد پێییبن ئەکەَ س ثەضەثەضە  ەَ  یبَغە ٌیبرمە زەضس ریب 
ئەَکییبرە، کبرێییك وەجییبد ئەڕ یفییذ ثییا ؼییە ەض جییبضی َاٌەثییَُ ثییا 
مبویێك مەگەض  ەثەضذامەَە  ؽیەم ثکیطزایە ئەگیىیب کەؼیێك وەثیَُ کە 

 رەوبوەد ثیسَمىمس 
س وە گییُمیطره  ە ماؼیییقب َ ثەرەَاَی مبوییب ژیییبوێکی چطیکیمییبن ٌەثییَُ

گاضاویەم، وە ثیىیىی  یزم َ ؼەضزاوێکی ؼییىمب، وە ذیُاضزوەَە َ ویبزی 
َ گەـزێك َ ثا مىیؿ وە ئبگبزاضی کەؼیُکبض َ چبضەوَُؼیی ئەَاویمس 
َام ٌەؼذ ئەکطز کە  ە ژیبوی کامەاڵیەری ثەرەَاَی زاثی اَم َ ثیَُم 

ێىییییساس ذُ یییب َ ثە ژمییبضەیەم  ە رامییبضی ئەوییسامەریی ڕمکرطاَمکییی وٍ
حەظ، ئبضەظََ َ عەـق، ربم َ چێهی ٌەمَُ ـیزەکبوی ژییبن، ذاـیی 
َ غەم، ٌەمَُییییییبن  ە حیییییبڵەری ؼیییییبیکا اجی ؼطَـیییییزی ذاییییییبن 
جەڕاثییَُن َرطاظاثییَُن َ پێییُەضی ٌەمییَُ ـییذ الی مییه ثجییَُ ثەَەی 
چییان ثیطَثییبَەڕ َ ڕمکرییطاَەکەم ٌَبَڕمکییبوم َڕمجییبظە ؼیبؼیییەکەم 

ضکەَره ئەڕَادس ثەرەَاَی  ەویبَ  یاظاغەی ٌەمیفە ثەضَە پێؿ َ ؼیە
جیٍییبوی ئیرزیقییب َ ڕمکرییطاَزا  ەریییػ ثجییَُمس ژیییبوی کییامەاڵیەری َ 
ـەذؽیییی َ عیییبریقی کەؼیییی میییُذزە ی  ە ؼیییبیەی ڕژمیییم َ ؼیؽیییزمە 
زڕوییسەکبوی َەکییَُ ثەعؽییسا، َ ثییا کەؼییێك کە ٌێییعە ؼیبؼیییە ثەوییبَ " 
ـاڕـییییێ ەکەی " ـیییبذیؿ ثەذیییُمىی ؼیییەضی ریىیییَُ ثێیییذ، کیییُضد 
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ەثُەَە ثە ذُاضزن َ ذەَره َ ذُمىیسوەَە َ کاثیَُوەَە َ مىب ەـیە ئ
 َ چبَەڕَاویی ئەَەی کە کەی زەؼییط ئەکطمیذ!!

ـبضزن َ ئیرزیقبی ؼیبؼیی ذیای   ە ڕََی ؼیبؼیفەَە، ژیبوی ذاڤً
جیٍییییبوێکی ریییییبیجەرەس ٌەمیییییَُ ـییییزەکبن کیییییُضد ئەثیییییىەَە  ە وێیییییُان 

 زََجەمؽەضی را َ زَژمىساس 
رەؼییجیزێکی کییاوی مییبڵی عە یمییبن الثییَُ کە ثییا  ئییێمە رەوٍییب ڕازیییا َ

گُمجیؽزی ٌەَاڵ ثەکبضمیبن ئەٌێىیبس وەجیبد جیَُڵە َ ؼیە ەضی  ە میه 
ظیییبرط ثییَُس ئەَ زڵییزەڕ رییطیؿ ثییَُ  ە مییهس زەظگیطاوێکییی ٌەثییَُ کە  ە 
زەضەَەی ٌەَ ێط مبماؼیزب ثیَُس زییبضثَُ میبَەیەم ثیَُ وەیجیىیجیَُ َ 

ەڵەم َ کیبغەظمکی ثەزەؼیزەَە ثیطی ئەکیطزس ـیەَمکیبن  ە ە  ثیَُ َ  
ثَُ رُمەظ ئەیەَمذ وبمەیەکی غەضامی ثیا مبماؼیزب ثىێطمیذس مىییؿ  ە 
رەویفییزیەَە َەکییَُ پیفییەی ٌەمیفییەییمبن ؼییەض بڵی زەضغ َ زەَض 

 ثَُمس ڕََی َەضگێ ا ثا الی مه َری: ئەرُاوی یبضمەریەکم ثسەیذ 
 ذێط ثا وبس   -
 ىَُؼمس یبضمەریم ثسە وبمەیەکی غەضامی ثا یبض ث -
مىییییؿ زامە پیییطمەی پێکەوییییه َریییم: ذُاٌەڵىیییبگط  یەکێکیییی ثبـیییذ  -

 ز ظیُەرەَەس کُڕی ذُا مه جیٍبظی عبریقەم ٌەض زەضٌبرَُەس 
ئەَ ـیییەَە ٌەضچەویییسی کیییطز َ کاـیییب ویییبمەیەکی چەویییس زمطییییی ثیییا 

 وەوَُؼطا َ َاظی ٌێىبس 
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زَای کاثییَُوەَەیەکی کامیزەکەمییبن وەجییبد  ٢٧٦١ڕ ژمکییی ظؼییزبوی 
َری: مه ثا مبَەیەم ئەڕ مەَە ثیا ؼیزێمبوی َ مىییؿ ثیێ ئەَەی الی 
ئەَ ثبؼییی ثییکەم ثەزَای ئەَزا ڕمییی  ەمچییُغەم گییطرە ثەضس مەثەؼییزی 
ؼەضەکیم ئەَە ثَُ کە ث  م الی مبڵەَە ؼیىبضیایەم ثٍیاومەَە کە ثە 
ویییبظی ئەَەم ثیی  م ثییا زەضەَە َ ثەَجییاضە ٌەم جییاضە زڵىەَاییەکییی 

َ ثەریبیجەری ثە زایکیم َ ٌەم یەکێزییؿ زەمیبَزەم ڕَاڵەری ثسەم ثەَان 
ثجیؽییزه کە مییه  ە وبَـییبض ئیرزیقییب ویییم َ ڕمییی زەضەَەم گطرییارە ثەضس 
ثیؽییزجَُمەَە کە کەغ َ کییبض ظ ض وییەضاوییی مییىه َ پێیییبن َاثییَُ ثەَ 
ٌەمَُ ڕاثَُضزَەَە الی زەظگبکبوی ئەمىیی ڕژمیم ٌەض ریَُؾ ئەثیم َ 

ن ٌەم ؼیییەضیبن  ە ئیفیییی میییه رییییب ئەچیییمس ذیییام گەیبویییسە میییبڵ َ ئەَا
ؼیییَُڕمبثَُ َ ٌەم ظ ض گەـیییبوەَە ثە ٌیییبرىەَەکەم َ پێییییبن َاثیییَُ 
ٌبرَُمەرەَە  ەَ  جێییط ثم َ ثە ٌەضجاضمك ثَُە ذام  ە کێفیە  ە 
گەڵ یەکێزییییی الزەم َ ئەَاویییییؿ َ مىیییییؿ ثحەؼییییێىەَەس زَای چەوییییس 
ا ڕ ژمیك پییێم َرییه کە ٌییبرَُمەرەَە رییب مبڵئبَاییزییبن  ێییجکەم َ ثیی  م ثیی

ئێطان َ  ەَمُە ث  مە زەضەَەس ثبؾ ثیَُ عیبز ی ثیطام  ە میبڵەَە ثیَُ، 
ثەاڵم زََ ثییطاکەی رییطم  ە پێفییمەضگبیەری ثییَُنس ظ ضیییبن پییێ ذییاؾ 
ثییییَُ کە گەیفییییزَُم ثەَ  ەوییییبعەرەی کە ثیییی  م ثییییا زەضەَە َ ثییییطا 

زیىبضی زەضٌێىب َری: گەضچیی کەمە ثەاڵم ثییجە چیُوکە  ٣٢٢گەَضەکەم 
ەَە پیبضەی ظ ضی ئەَمیذس میه َریم: ٌیبَڕمیەکم ئەظاوم ؼیە ەض ثیا زەض

یییییییبضمەریم ئەزاد ٌَەَڵێکییییییی ظ ضم زا کە َەضی وەگییییییطم َ ظ ض الم 
ٌێىیب َریی: کە  ؼەذذ ثَُ ثجم ثە ئەضم  ەؼیەض ئەَ ثەاڵم ئەَ َاظی وە

کامەڵێك  ەضظی الی ذەڵیك ٌەثیَُە َ ثاییبن ڕەَاوە کیطزََەس مىییؿ 
ەم َایە کە  ە  زَای چەویییییس ڕ ژ َریییییم: ئەثیییییێ میییییه ثییییی  م َ پیییییالوەک

 ەاڵزظمییُە  ەگەڵ ڕە یقێکییی ذامییسا ئەڕ م َ ثییایە ئەثییێ ڕمییی زََکییبن 
ثیطمە ثەض َ  ە ڕمی ئەیبزەَە جبضَثبض ٌەَاڵی ذامزبن  ە ئێطاوەَە ثا 

 ئەوێطم رب  ەَ  زەضئەچمس
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ثەٌەؼییزێکی ثطیىییساضی پیی   ە گزەییییەَە  ە ذییام، ئەَاوییم جێٍێفییذ  ە 
َثەضزاـییی گەَضەَە َ ئەثییُایە ثبضَز ذێکییسا کە کەَرجییَُمە وێییُان زَ

ثباڵوؽیییییێك ڕاگیییییطم  ە وێیییییُان زضمیییییهەزان ثە ئەضم َ  ێپطؼیییییطاَەریە 
ؼیبؼیییییییەکەم َ ئەضکییییییم  ەثەضاوییییییجەض کەغ َ کییییییبضزاس گێیییییی اوەَەی 

ؼیبڵ ژییبوی  ٧ؼبرەَەذزی َا َ زەیبن َ ثیطە ؼەزاوی ٌبَچەـیىی  ە 
ئیرزیقییب، ثییبثەرێکی ثەچێییهی ڕ مییبوه َ ئەَکییبد ثجییَُ ثە ثەؼییەضٌبری 

یحیی مهس ئەثُایە ئەَ ٌەمَُ ئیىقیحبالد َ ٌەؼیذ َ ؼیاظ َ ریطغ َا 
َ زڵەڕاَکییێ َ حەظ َ وبذاـییی َ زەییییبن ٌەؼییزی ؼییبیکا اجیی ریییط 
ثەزەؼییزی ذییام ثچەپێییىمس  ە ڕاؼزیفییسا ڕمیەیەکییی رییطم ـییك وەزەثییطز 
گەض ثمُیؽیییزبیە ئەَ ڕمییییە ؼیییەذزە ثەضوەزەم، ڕمییییەیەم کە ٌەمیییَُ 

 ەس ـزێکی رط  ە ئبؼزیسا ثچَُم زەثُەَ
 ە جییییبری  ەالزظ  َ ئێیییطان ٌەض  ە زََکیییبوەَە ؼیییُاضی ؼیییەیبضەی 
ذەرییی ٌەَ ێییط ثییَُم َ ذییام گەیبوییسەَە مییبڵی رەویییب َ چییاڵمس ٌەؼییزم 
ئەکیییطز کە ؼیییەضثبضی عەظاثیییی َیهزاویییی ئەَ ؼییییىبضیا زض ییییىەی کە 
ؼیییبظمکطزثَُ،  ُضؼیییبییەکی ریییط  ە ؼەضـیییبوم الچیییَُە َ ئیزیییط رەوییییب 

پیفیەیی ثەثیێ پێفییط َ پبـییطی کەغ  كم ثا کبضی ؼیبؼیی یً پط ژي
 َ کبضس 

وەجیییبریؿ ٌیییبرەَە َ ئیىجیییب ثەؼیییەضٌبرەکەم ثیییا گێییی ایەَەس ئەَ  ەگەڵ 
ذایسا یەکەمیه ژمبضەی ثاڵَکطاَەیەکی وبَذایی ٌێىیبثَُ کە پێمیُاثێ 
رەوٍب زََ ژمبضەی  ێ زەضچَُس گەض ٌەڵەوەثم ویبَی )کیبضگەضان( ثیَُس 

م ثبثەرێکییبن ـییکطزوەَەیەم ثیَُ ٌەمَُ ثبثەرەکبوم  ەثیط وەمیبَە ثەاڵ
س ؼێ ٌبَڕ   ەؼەض ٌەمیبن ثیبثەد ٢٧٣٦ی رەممُظی ٢٢ؼەثبضەد ثە 

وَُؼیجَُیبن َ زیبض ثیَُ کە ئەَە پیُذزەی ثبؼیێکی ویبَ ڕاثەضایەرییی 
ڕیکرطاَە َ  ێطەزا چُوکە ثیطَڕای جیبَاظییبن ٌەثیَُە کیطاَە ثە ؼیێ 

َی )پییبڵە( ئیمییعا ََرییبضس گەض ٌەڵە وەثییم یەکێییك  ە َربضەکییبن کە ثە وییب
کطاثَُ ٌی وەجبد ذای ثیَُس ٌەمیَُ جبضمیك کە ثییطی ئەَ َریبضاوەم 
ئەکەَمیییزەَە، گەض ثەرەوٍیییبؾ ثیییم، ذەویییسە َ ثیییعەیەم زمیییزە ؼیییەض ێُمس 
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 ٢٧٣٦رەَەضمکییی ثبؼییەکە  ەؼییەض ئەَەثییَُ کە ئبیییب چییُاضزەی رەمییَُظ 
ـیییاڕؾ ثیییَُە ییییب ویییب َ ثەٌەضحیییبڵ ئەَ ثبؼیییە  ەویییبَ ڕەَد َ الیەوە 

عێطا ییییسا ئێؽییییزبؾ وەثیییی اَەرەَە َ ئەَاویییییؿ ـییییزێکی  ؼیبؼیییییەکبوی
ربیجەریبن  ەَ ثبضەَە وەگُرجَُ، جیە  ە ٌەَڵی َەاڵمیساوەَە  ە ریفیکی 
رێ َاویىی مبضکؽی ثا ـاڕؾ َ ڕەٌەوسە کامەاڵیەری یب ؼیبؼییەکبوی 
ـییییاڕؾس ثەزضَؼییییذ پەوییییجە ذطاثَُەؼییییەض ئەَەی کە گییییُمعاوەَەی 

یی ڕیفەیی جیبَاظە  ەگەڵ زەؼەاڵری ؼیبؼی ثێ َەضگەڕاوێکی ئبثَُض
ـییاڕؾ ثەمبوییبی گییاڕیىی ؼیؽییزمی ثەضٌەمٍێىییبوی کییامەاڵیەری ثەاڵم 

ثەزییییییبضیکطاَی، َ  ٢٧٣٦ی رەمیییییَُظ  ٢٢زییییییبض ثیییییَُ ؼیییییەثبضەد ثە 
 ەچُاضچێُەی ـیکطزوەَەیەکی کاوکطمذ ثیا زییبضزە َ ثیبضَز  ذێکی 

 کاوکطمذ، وەئەـکبوەَە ثەؼەض ثبثەرەکەزاس 
َە وەثیییَُ ثییییطە ـیییزێکی ریییط ثیییَُس  ەَە زییییُی کامێیییسیی ثیییبثەرەکە ئە

گەڕمیییه کە ئەَە ذییای ثاذییای ڕاکطزوێییك ثییَُ ثییا زَاَە ثییا ثبؼییێك 
ؼەثبضەد ثە مێهََیەکی ثەؼەضچَُی عێطا   ەثطی ریبََرُمی ثیبثەرە 
ظ ض َظەثەوییییسەکبوی ئەَ ڕ ژگییییبضەی ریییییب ئەژیییییبیه، ئەَە ثَُثییییَُ ثە 

حییطاض( کە کط کییی ثبؼییەکەیبن کە ئبیییب ئە ؽییەضاوی ئییبظاز )ا ىییجبي اال
ؼەضکطزایەریی چُاضزەی رەممُظیبن کطز )منمیخ( ثیَُن ییبذُز )ظمیطح 

Clique   ) 
زیییبض ثییَُ ئەَ زََ ظاضاَەیەیییبن  ە کزێجییی )ا حییطة االٌزیییخ  یی   طوؽییب( 
َ)ا میییطاع ا  جقییی   ییی   طوؽیییب( َ)ا ثیییبمه عفیییط میییه ثطَمیییییط  یییُیػ 
ە ثُوبثطد( َچەوس کزێجی رطی مبضکػ ذُمىسثاَە َ ئەیبوُیؽیذ ثییرەو

ڕؼییزەَە!  ەَجییاضە رەضظە  کییطەزا پەیُەوییسیی وێییُان ریییاضی َ َا یییو 
 ىیەَ  َُم ئەثىەَەس ٌبَڕمیبوی ئێمە ئەیبوەَیؽذ ثا ویفبوساوی ڕاؼیذ 
َ ڕەَاثییَُوی ریاضیەکییبوی مییبضکػ،  ە چییُاضزەی رەمَُظیفییسا ؼییەضە 
ثەڵییییەیەم ثیییس ظوەَەس ئیییێمەؾ ؼیییەض ەوُ  ثە ٌەمیییَُ ئەَ کزێجیییبوەی 

ئێؽیزبؾ َەکیَُ ٌبَڕمییبوی وبَەویس وەگەیفیزیه  مبضکؽسا چیَُیىەَە َ
 ثەَەی کە ئەَ کامەڵە ئە ؽەضە )ظمطح(ن یب )منمخ(س 



 166 

زَای چیییییییبَەڕَاویەکی ظ ض حیعثیییییییی  ٢٧٦١ؼیییییییەثزەمجەضی ؼیییییییبڵی 
کاماویؽزی ئێطان زامەظضاس ثەضوبمەی حییعة پێیساگطیی ئەکیطز  ە ؼیەض 
ـاڕـیی زیمیُکطاری َەکییَُ  اویبغی یەکؽییەضەی ـیاڕؾ  ە ئێییطان َ 

ویییبمەی الویییی کەمیییی حییییعة رەضذیییبن کطاثیییَُ ثیییا ئەَەس ٌەضچیییی ثەض
ی ئبمیییبوجی  َي ثەضویییبمەی الویییی ظ ضە رەضذیییبن کطاثیییَُ ثیییا ـیییییطزوً

ؼییزطاریجیی حیعثییی کاماویؽییذ َ ـاڕـییی ؼاؼیب یؽییزیس ـاڕـییی 
 زیمُکطاری  ەثەضوبمەکەزا وبَوطاثَُ  اوبغی زیمُکطاؼی ـاڕـیێ س 

ـیییییکطزوەَەکبوی زَارییییطزا ٌەم  ە ثەڵیەوییییبمەی ثەضوییییبمەکە َ ٌەم  ە 
ئبمبژە ثە زیکزبراضیەری پط  یزبضیب وەکطاثیَُ، ثەاڵم ئییساوەؾ وەکطاثیَُ 
یب ڕەد وەکطاثاَەس ثەڵیەوبمەیەکی رطی حیعة ثطیزی ثَُ  ە ثەضویبمەی 

ڕمکریییطاَی کُضزؼیییزبوی حیعثیییی کاماویؽیییزی ئێیییطان، ثیییا  –کیییامەڵە 
 ذُزمُذزبضیی کُضزؼزبنس

ئیطان ثَُ ثە میبیەی ـاڕَـیەَ ێکی زامەظضاوسوی حیعثی کاماویؽزی 
عەجبیت  ەویبَ ڕمکریطاَی ئیێمەزاس ئیزیط ریب ئەٌیبد  ُضؼیبیی َ وقیُظی 
 کطی َ ؼیبؼییی ئەَان  ەویبَ ڕمکریطاَی ئیێمەزا ظییبزی ئەکیطزس ئەَە 
 ە ٌەمبن کبرسا ؼەضەربی  اویبغێکی ویُمی زََض َ زضمیه َ ئیبڵُظ ثیَُ 

وی عێیطا   ەگەڵ  ە ثُاضی پەیُەوسیی ثیعََرىەَەی مبضکؽیی کُضزؼیزب
ئەَ ڕەَرەی ویییبَ ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزی ئێطاویییساس ئەَەی ؼیییەضوج 
ڕائەکێفێ ئەَە ثیَُ کە ئیێمە ریب ئەَکیبرە ـُوبؼیی  کیطی َ ؼیبؼییی 
ذامیییییبن ثە مبضکؽیییییی َ مبضکؽیؽیییییذ ئەظاویییییی َ  ەَ ؼیییییەضزەمەَە 
ثەضەثەضە وییبَی کاماویؽییذ َەکییَُ ـُوبؼییێك ؼییەپب ثەؼییەضمبوسا َ 

ئەَؼییب َ وە ئێؽییزب ئەَ ئییبڵُگاڕە  ەَ ثییُاضەزا جێییییط ثییَُ َ زیییبضە وە 
 ثبؼێکی ثەزَای ذایسا وەٌێىب َڕََوکطزوەَەیەکیؿ  ەَ ثبضەَە وەزضاس 
ئیییێمە ٌەض ئەَؼیییەضزەمە ثە ـیییێُەیەکی ئارامیییبریکی ڕََمیییبن کیییطزە 
 ێطثَُوی ظمیبوی  بضؼیی َ َای  ێٍیبرجَُ ظاوییه َ ـیبضەظایی  بضؼیی 

ؼیبؼیییی ثییا کەؼییەکەس  ذییای ئەثییَُە مییبیەی جاضمییك  ە میؽییسا یەری
 مبَەیەم َا ثبَثَُ ثە ظمبوی  بضؼیمبن ئەََد ظمبوی ـاڕؾ!!س 
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حعثییی کاماویؽییزی ئێییطان ذییبَەوی ٌێعیکییی گەَضە َ ٌەمەالیەوە ثییَُس 
ٌێییییعی ؼییییەضثبظی َ میییییسیبیی َ مییییب ی ظ ض ثبـییییی ٌەثییییَُس ئەَان 
پەیُەوییسیبن  ەگەڵ حکییَُمەری عێطا ییسا ٌەثییَُ َ ؼییەضچبَەی ظ ضثەی 

اضاییی َ چەکییبن  ە عێیطا ەَە ثیَُس ٌەضگییعیؿ ثبؼییی ئەَ ئیمکبویبری ز
پەیُەوسیەیبن  ەگەڵ کاماویؽزەکبوی عێطا سا وەئەکطز َ ثا مجیبمە ەؾ 
ڕای ئەَاویبن  ە گفزی رطی ئبؼزیفسا  ەَ ثبضەَە وەزەپطؼیس ذیبَەوی 

ظمَُن ثیَُنس  ؼەزان کیبزض َ ڕاثەضایەریی ـیبضەظاَ َ زەؼیپ  َ ثە ئیً
ََرىەَەی چەپیییییی ئیییییێمە َ ڕمکریییییطاَی َەظعیییییی ئەَان  ە گەڵ ثیییییع

کبضگەضاوییسا ئەضظ َ ئبؼییمبوی  ەض  ثییَُس چەوییس ٌییبَڕمیەکی کییبضگەضان 
مبَەیەم  ەثەض ثیبضی ئەمىیی  ە ئاضزََگبکیبوی ئەَان میبثَُوەَە َ  ە 
چبزضمکسا وَُؼزجَُن َ ثا ثەیبوی ثە زەوییی مبضـیی ئەوزەضوبؼییُوبڵ 

یەکێییییك  ەَ  ذەثەضیییییبن ثجییییُەَە کە ئەَە ڕەؼییییمی ئُضزََگییییب ثییییَُس
ٌبَڕمییییبوە پطؼییییجَُی ئەَ زەوییییە زەوییییە چییییە َ ئەَی ریییط َەاڵمیییی 
زاثُەَە کە ئەَە  ەـکطی ؼَُضی پط  یزبضیبن َ ڕیعییبن ثەؼیزَُە َ 
ؼیییطََزی ئەوزەضوبؼییییُوبڵ ئەڵییییىەَەس ئەَ ٌیییبَڕمیەؾ کە زاخ  ەزڵیییی 
َەظعییی وب ەثییبضی ذامییبن ثییَُ  ە مییسیُ َرجییَُی: ثییب ئییێمەؾ ثیی  یه 

 ڕیع ثیه َ  ەزاذب  ەرەڕ  ثڵێیه!!!   ەَالی ئەَاوەَە
حیعثیییی کاماویؽیییزی ئێیییطان زەییییبن ثاڵَکیییطاَە َ ویییبمیزکەی ثەظمیییبوی 
 بضؼییی َ کییُضزی ثالَئەکییطزەَە کە یبضمەریییسەضمکی ثییبؾ ثییَُن ثییا 

كطزن ثیییییا  کیییییط َ ؼیبؼیییییەری کاماویؽیییییزی ثیییییا  ـیییییً کیییییبضی ثبویً
کاماویؽییزەکبوی کُضزؼییزبوی عێییطا یؿس گییُمیطره  ە ڕازیییای حیعثییی 

ماویؽییذ َ کییامەڵە ثجییَُ ثە زیییبضزەیەکی  ییطاَان َ چییُوکە  ەوییبَ کا
عێطا سا رەـُیفی  ەؼەض وەثَُ، ثە عە ڵیی ئەَکبرەمیبن، وییُەی کیبضی 
ئییێمەی ئەوجییبم زەزاس  ئیزییط مبضکؽیییعمی ـاڕـیییێ  کە ربیجەرمەوییسیی 
ڕەَرییییی  کییییطی َ ؼیبؼیییییی ئەَان ثییییَُ، الی ئییییێمە ثجییییَُ ثە رەوٍییییب 

چییبَی پیییط ظیەَە رێمییبن ئەڕَاویییس مەضجەعییی  کییطی َ ؼیبؼییی َ ثە 
ثەاڵم ؼەضؼبم ثَُن ثە مبضکؽیعمی ـاڕـیێ  ثە ثیبوَُی ٌبَذەری 
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َ ٌبٌَەڵُمؽزیەَە ثَُ ثەٌای ئەَەی ئیزط چەپیی کُضزؼیزبوی عێیطا  
َ ڕمکرطاَی ئێمە ٌەم ثجێ ثە پبـکای ئەَ ڕەَرە ؼیبؼی َ  کیطیە َ 

ىەگەڕی ئەَ ٌەم رُاوبی زاٌێىبن َ پفذ ثەذاثەؼزه َ الوی کەم ذؽز
رێیییعە  کیییطی َ ریییب یکطزوەَە ؼیبؼییییەی ئەَان  ە ذعمەریییی وبؼییییىی 
ربیجەرمەویییسیەکبوی کامەڵییییبی عێیییطا  َ کُضزؼیییزبن َ ـییییکطزوەَەی 
کێفەکبوی،  ەزەؼذ ثساد َ رەوٍب ثکەَمزە کاپیکطزوێکی ثێ ویبَەڕ کی 

 ئەَ رێعە  کطی َ ؼیبؼیبوە رب ئبؼزی ظ ض َضز َ ثبضیكس 
بکطزوی  کیییییط کە  ێیییییطەزا ومیییییَُوەکەی  ێیییییطەَە پط ؼیییییەی ثەز گمییییی

مبضکؽیییعمی ـاڕـیییێ ە، ئەثییێ ثە گطمیەکییی گەَضە ثییا ثییعََرىەَەی 
كی َەکیَُ  ظاییً چەپی کُضزؼزبوی عێطا س ئیزط کبض ئەگیب ثەَەی کە َرً

)ذەثییبری چیىییبیەری( ثەـیییُەیەکی کبضیکییبراض  ە زەظگییبی  کطیییی ئەم 
ٌەمییییَُ  چەپەزا ئەثییییێ ثە ئەکؽیییییطمکی جبزََئبؼییییب کە ثییییا ریمییییبضی

زەضزمك َـیکطزوەَەی ٌەمَُ زیبضزەیەم َ چبضی ٌەمَُ کێفیەیەم 
 پەوبی ثا زەثطاس

ثەزَای زامەظضاویییییییسوی حیعثیییییییی کاماویؽیییییییذ ئێطاویییییییسا،  ە ظ ضثەی 
کاثَُوەَەکییبوی کامیزەکەمبوییسا، ثبؼییی ثییبیەخ َ گطویییی پێکٍێىییبوی ئەَ 
حییییعثە ئەثیییَُن ثە ثیییبثەری  ؽەَثبؼیییی ئیییێمەؾس ئەَ حییییعثە ثجیییَُ 

ق َ ومیییییَُوەیەکی پییییییط ظ الی ئیییییێمە کە پێمیییییبوُاثَُ  ە ثەؼەضمەـییییی
ؼییەضزەمی  یىیییه ثەزَاَە ثییعََرىەَەی کاماویؽییزی ڕیکرطاَمکییی َا 
 ەؼەض ذەد َ ڕ ـیه َ پیبیەزاضی ثەذیاَە وەزییُەس کەؼیبیەریەکبن َ 
ثبؼەکبن َ ٌەَاڵەکیبوی ئەَان ثُثیَُن ثە مبرطییبڵێکی ثیبؾ کە ئیێمەی 

بؼییای زامەظضاوییسوی حیعثییی ثەذییاَە ذەضیییك کطزثییَُ، ثەاڵم ئییێمە ئ
کاماویؽییییزیمبن  ە عێطا ییییسا ظ ض زََضرییییط ئەثیىییییی َ ثیییییطە حەَاڵەی 
زَویییبیەکی وبزیبضمییبن کطزثییَُس ٌەمییَُ ڕیعەکییبوی ضمکرییطاَی ئیییمە َ 
ثیطە جیە  ە ڕمکرطاَی کبض، کە رێ َاویىی  کطی َ ؼیبؼیییبن جییبَاظ 
ثیییَُ  ەذەریییی ئیییێمە، ظ ضثەی چەپیییی کُضزؼیییزبوی عێیییطا ، ریییب ئبؼیییزی 
کییییاپیکطزوێکی ڕََد، حیعثییییی کاماویؽییییزی ئێطاویییییبن ثە ومییییَُوە َ 
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ئە یییَُیەم زائەوییب کە ڕ ژمییك  ە ڕ ژان ئەمییبویؿ چییبَی  ییێ ثییکەن َ 
می  کیییییییطی َ ؼیبؼیییییییی َ  ڕیعەکیییییییبوی ذاییییییییبن ثەپێیییییییی ؼیؽیییییییزً

 ڕمکرطاَەییەکەی ئەَان ڕیکجرەنس 
ثەکُضری،  اویبغی زَای زامەظضاویسوی حیعثیی کاماویؽیزی ئێیطان، ثیَُ 

ەضذبوێکی زیبض  ە ژیبوی ؼیبؼی َ  کطیی ڕمکریطاَی ئیێمەزاس ثە َەضچ
ئیزط ذەری ؼیبؼی َ  کطیی ئەَ حییعثە ثَُثیَُ ثە پێیُاوەی ڕاؼیذ َ 
زضَؼزیی رێیعە  کطیەکیبن، ذەرە ؼیبؼییەکبن، پێکٍیبرەی ڕمکرطاَەییی، 
کێفەکبوی کاماویعم  ە جیٍبن،  اویب  ثەویسیەکبوی ـیاڕؾ، ٌەڵُمؽیذ 

ژویییییبن، ظەحمەرکێفیییییبن، مەؼیییییە ەی  ەؼیییییەض مەؼیییییە ەی  ە ثیییییبثەری 
 وەرەَایەری َسس ربزس 

یەکێك  ەَ کبضییەضیبوەی کە ئەَ ثبضَز ذە الی ئێمە جێیٍێفذ ثطیزی 
ثیییَُ  ە کفیییبوەَەی ظییییبرط ثیییا ویییبَذای ژییییبوی ڕمکرطاَەییییی َ ڕََ 
َەضگێ اوی ظییبرط  ە ثیبضَز ذی ئیبڵاظ َ پی   ە کێفمەکێفیی ویبَذای 

ئەم ڕمکریطاَە ثَُثیَُ ثە ـیُمىی عێطا  َ کُضزؼزبنس ئیزط ڕیعەکبوی 
ثبغ َ جەزەل  ەؼەض پێفی ەَیە رییاضی َ ؼیبؼییەکبوی مبضکؽییعمی 
ـاڕـیییێ  َ حیعثییی کاماویؽییزی ئێییطانس کە ـیییکطزوەَەی مییبٌیەری 
ـییییَُضەَی  ەوییییبَ حیعثییییی کاماویؽییییزی ئێطاوییییسا زەؼییییزی پێکییییطز َ 
ثالَەکطاَەکبوی )ثؽُی ؼُؼیب یؽم( َ )ثیُ زه مجبحثیبد ـیُضَی(  ە 

زا ثە زََضَزضمیییهی ئەَ ثبؼیییبوەیبن ثاڵَکیییطزەَە ئیزیییط  ٢٧٦٢ؼیییبڵی 
ڕمیرییطاَی کییبضگەضان ثییبثەری ثییا زضَؼییذ ثییَُ ثییا گقزُگییا َ  ییَُڵ 

، ٌێىییسەی رییط  َي ثییَُوەَە ریبیبوییسا َ  ە ڕََی ؼیبؼییی َ پطاكزیییفییً
ئیقزیج ثَُس ؼەیط ئەَەثَُ ؼەضثبضی ئەَ ؼەضؼبمیە ظ ضە ثەَ ثیبثەد 

ەض وبَەڕ کیییبن وییبکەم( ڕمکرییطاَی َ ثبؼییبوە )مییه  ێییطەزا  ؽییە  ەؼیی
کییبضگەضان َ ڕاثەضایەریییەکەی ذییای ٌیییر ثەـییساضیەکی وە ئەکییطز  ەَ 
ثیییییبغ َ گقزُگاییییییبوە َ رەوٍیییییب  ەثیییییَُڵکطزوی ثیییییێ ئەمیییییالَ ئەَال َ 

 ؼەضؼبمیی ٌەڵئەثهاضزس  



 171 

گەضچیییی یەکێزیییی ویفیییزیمبوی پەیُەویییسیەکی وعیکییییبن  ەگەڵ کیییامەڵەی 
َە ئەیییبو َاویە پەیُەؼییذ ثییَُوی ئێطاوییسا ٌەثییَُ، ثەاڵم ظ ض ثەؼییبضزیە

کییامەڵەی ئێییطان ثەحیعثییی کاماویؽییزەَەس  ە کییاویطەی زامەظضاوییسوی 
حیعثی کاماویؽیزسا جەالل ربڵەثیبوی َ َە یسمکی کیامەڵەی ڕەوجیسەضان 
َ یەکێزییییییی زەعُەرکطاثییییییَُنس ئەَان ظ ض  ە وییییییعیکەَە چییییییبَزمطیی 
ە زاٌیییبرَُی کامەڵەییییبن ئەکیییطز َ ڕازیکیییبڵ ثیییَُوەَەی کامەڵەییییبن ث

 فییبضمکی مەعییىەَی َ ؼیبؼییی زائەوییب  ەؼییەض ذایییبنس جیییە  ەَەؾ 
رەوییبوەد  ەوییبَ کییبزض َ ئەوییسامبوی کییامەڵەی ڕەوجسەضاوییسا، چییی  ە وییبَ 
ـبضەکبن َ چی  ە زەضەَە، ٌبَؼاظی ثا کامەڵەی ئێطان ظ ض ثیَُ َ 
ئەَەؾ مبیەی وییەضاوییی ؼیەضکطزایەری یەکێزیی ثیَُس ئەَان ثەٌەمیَُ 

ەَ ڕەویساوەَە ثەٌێعەی چەپی ئێطان َ کیامەڵە ـێُەیەم ئەیبوُیؽذ ئ
 ە کُضزؼییزبوی عێطا ییسا کییبڵ ثییکەوەَە َ  ە ڕَاویەیەکییی وەرەَەییییەَە 
زەیییبن پطَپبگەوییسەیبن ثییا کییامەڵە ثاڵَئەکییطزەَە َ رەوییبوەد ثییا ئەَ 
مەثەؼییزە ظ ضجییبض پەوبیییبن ئەثییطزە ثەض وبَوییبراضە َ  ؽییەی ئەذال ییی 

ێفییییمەضگەی کییییامەڵەزا، ؼییییەثبضەد ثە ثەـییییساضیی ژوییییبن  ە ٌێییییعی پ
ثەمەثەؼزی  ەکەزاضکطزویبن َ  ێیسان  ە پیێیەی کیامەڵەی ئێیطان  ە ویبَ 

 الیەویطاوی یەکێزیساس 
 ەَالـیییەَە یەکێزیییی ئەَەی ثیییبؾ ئەظاویییی کە ئەَ ئیییبڵُگاڕاوەی ویییبَ 
کییامەڵەی ئێییطان ئەثییه ثەٌبوییسەض َ ثییعَمىەضی ظیییبرطی ثییعََرىەَەی 

ازیکییییبڵزطی ئەکییییب َ چەپ  ە کُضزؼییییزبوی عێطا ییییسا َ ٌێىییییسەی رییییط ڕ
ٌەڵُمؽییییزیبن  ە ثەضاوییییجەض یەکێزیییییسا رَُوییییسرط ئەثییییێ ٌەض ثییییایە ثەَە 

 ٌەضاؼبن ثَُثَُس 
پییبؾ ؼییەضزاوێکی ؼییزێمبویی مییه َوەجییبد،  ە گەڕاوەَەزا ثییا مییبڵەکەی 
ذامییبن  ە ثەالـییبَای ٌەَ ێییط، ثیىیمییبن ؼییێ کییُڕی  ُرییبثیی ظاوکییای 

ن ال ؼیەیط ثیَُ ؼەالحەززیه گُمعاَیبوەرەَە ثیا ژََضەکەمیبنس ظ ضمیب
َ پبؾ پطؼیبض َ ئەَەی ئێیُە چیی ئەکەن  ێیطە ئەَاوییؿ الییبن ؼیەیط 
ثییَُ َ ئەیییبوَُد ئێییُە چییی ئەکەن  ێییطە َ چیزییبن ئەَ س ثەٌەضحییبڵ 
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ثامیییبن زەضکەَد کە ئەم ؼیییێ  ُریییبثیەؾ کە ثطیزیییی ثیییَُن  ەؼیییبالض 
ڕەـیییس َ ؼییەمیط وییُضی َ کییُڕمکی رییط،  ەثەض زژَاضیییی ژیییبوی ثەـییی 

کبضیبن ثە ڕمکریییطاَی کیییامەڵە َ گطََپیییی ریییطی ویییبَذایی َ ؼیییەضَ
چەپەَە، ثا مبڵێیك گەڕاَن َ ثطازەضمکیی میه کە میبڵی عزیی مزمبوەییبن 
پێکطزثیییَُ ئەم ذیییبوَُەی ئیییێمەی پێیییساثَُن َ َای ظاویجیییَُ ئیییێمە ثەم 
ظََاوە وییبگەڕمیىەَەس ذییبوَُەکە ؼییێ ژََضی ریییب ثییَُ کە زَاویییبن ثییا 

ـییبن ٌیی ئیێمە ثیَُ کە ئەَ  ی َ وەوکییبن َ ئەَەکە ـیطَاوی ثطای عً
ثطازەضاوە گطرجَُیبنس ئێمە ظ ض ٌەَڵمبوسا َ پێمبن َره کە ئەمە مبڵ َ 
جێیەی ئێمەیە َ زیبضە ٌەڵەیەم ڕََیساَە َ ئێمە ذەڵکیی ؼیزێمبویه َ 
 ێییطە  ەضمییبوجەضیه َ کییبض ئەکەیییه َ چەوییس ڕ ژی رییط زایکییی یەکێکمییبن 

ثیکەن، ثەاڵم ثێؽیَُز زمذ رب  ەگەڵمبوسا ثهیذ ثیایە رکیبیە ثامیبن چیاڵ 
ثَُس ـەَی ثەؼیەضزاٌبد َ پیێکەَە میبیىەَە  ەگەڵیبویسا َ ثەرەَاَییؿ 
ذامییبن ئەپبضاؼییذ  ەَەی کە ٌیییر ویفییبوەیەم ؼییەثبضەد ثە ژیییبن َ 
کیییبضی ڕاؼیییزە یىەی ئیییێمە َ ثیطَث َامیییبن ثیییعاوهس  ەثییییطمە وەجیییبد 
 ەثەضچبَی ئەَان گاڤبضمکی )ا   ثیب((ی عێطا ییی گطرجیَُە زەؼیزیەَە 

ثەضچبَیییبن )کزمییبد مزقبمحییخ(ی حەل ئەکییطزس ثیییطم وەمییبَە کبمیییبن  َ ە
ثیییَُ َیؽیییزی ؼیییەضوجمبن ثیییا ثبؼیییی ذُمىیییسوەَەی کزێیییت َ  ؽییییە 
ڕاثکێفییێذ، ثەاڵم ئییێمە رێمییبن گەیبوییسن کە ثییبثەری ئەَە ویییه َ وەجییبد 
َری: مه رەوٍیب حەظ ثەذُمىیسوەَەی حەکیبیەد ئەکەم َ وەـیی ئەََد 

َەاڵمە ؼییییَُڕمبثَُس ثەاڵم  چیییییط م َ ئەَ ثییییطازەضەؾ ؼییییەضی  ەَ
 ؼەضوجمسا کە یەکێکیبن ظ ض ثە ََضزی چبَی ث یجَُە مهس 

ثەٌەضحییبڵ ئەَان ثییا ڕ ژی زَارییط ڕ یفییزه ثییا زەَامییی ظاوکییا َ ئەم 
ثییبثەرە ثییَُ ثەمییبیەی وییەضاویمییبن، چییُوکە ئەَ مییبڵە َەکییَُ ثبضەگییبی 
کامیزەکەمبن َاثَُ، جیە  ەَەی جێی ژیبن َ گُظەضاوی ٌەضزََکمیبن 
ثییَُس کە ئەَان ڕ یفییزه زەیییبن ئیحزیمب مییبن کییطز ثەثییبثەری گقزُگییای 
ٌەضزََکمییبن َ وەجییبد زەؼییزی کییطز ثەگەڕان ثە ـییُمىی جێؽییبظیی 
کزێت َ ثالَکطاَەکبومبن رب ثعاوێ چیی ڕََییساَەس  ەَ گەڕاوەزا ٌەویس  
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کزێجییی مبضکؽیییی ئەَاوییی زَظیەَە کە  ە ثیییطمە یەکێکیییبن وییبمیزکەیەکی 
َُ ؼیەثبضەد ثە ـاڕـیی چییه کە ثەـیێك ثیَُ ثچَُکی رط رؽکی ثی

 ەثبؼیییەکبوی کیییامىزطیه  ەَ ثیییبضەَەس ثامیییبن زەضکەَد کە ئەَاوییییؿ 
ذەضیکییی ٌەمییبن کەؼییبثەره، ثەاڵم وییەضاوییی ئەَە ثییَُیه کە ؼییەض ثە 
ڕمکرؽییزىەکبوی کییامەڵەی ڕەوجییسەضان ثییه، گەضچییی ئییێمە َامییبن ظاوییی 

ئبؼییبییه َ  ێییطە ئەَان ثبَەڕیییبن ثەَە کییطزََە کە ئییێمە  ەضمییبوجەضی 
زەَام ئەکەیییه، زَارییط ٌەضچاوێییك ثییَُ مییبڵ َ حبڵیییبن گییُمعایەَە َ 

 ؾ ثَُیىەَە ثە ذبَەوی مبڵی ذامبنس  ئێمً
 ثبضَز ذی عێطا  َ ثەربیجەری کُضزؼزبن ٌەرب ئەٌبد ذطاپزط زەثَُس

 ە کُضزؼیییزبوسا ؼیییەضکُد َ زاپڵاؼییییىی ذەڵیییك  ەالیەن زەظگبکیییبوی 
وسس ثە ثییییبوَُی ـیییەڕی ڕاَویییبوی ڕژمیییمەَە ریییب زەٌیییبد پەضەی زەؼیییە

پێفمەضگە َ ـەڕ  ەگەڵ ئێطاوسا کُن َ کە ەثەضی ـیبضەکبن وەمیبثاَە 
کە میزیزبضیعە وەکطاثێس ڕاپێچکطزوی ذەڵك ثیا ـیەڕ َ ؼیەضثبظی جییە 
 ە زە مُا یییییس،  ُربثرییییبوە َ ظاوکییییا َ پەیمبویییییب َ ٌەمییییَُ کییییبضگە َ 

ىیییسان َ زائیطەکیییبوی گطرجیییاَەس ریییطغ َ ڕاَویییبن َ کُـیییذ َثییی  َ ظی
ثَُثیییَُ ثە زیمەویییی ڕ ژاوەی ژییییبوی ذەڵیییكس ریطثیییبضاوکطزوی   ؼیییێساضي

ذەڵیییك  ە ؼیییەض ـیییە بمەکبن ثە مەثەؼیییزی ؼیییەپبوسوی  ەظای ریییطغ َ 
را بوسن ظیبزی ئەکطزس ٌەظاضان زمٍبد ڕاپێچی ئاضزََگب ظ ضە مزێکبن 
کطاثییَُن کە  ە ئاضزََگییبی ؼییەضزەمی وبظیەکییبن ئەچییَُنس ثەثەعؽییی 

ڕی چبَزمطی َ ؼێرُڕی ثا ڕژمم ٌەمیَُ کیُن َ کطزن َ چبوسوی را
 ُژثىێکی رەویجَُس ثەٌەضحبڵ ؼەضثبضی ٌەژاضی َ گطاویی َ وەثیَُویی 
ظ ض، کُضزؼزبن ثَُثَُ ثەؼەضثبظگەیەکی گەَضە َ ٌەمَُ ؼییمبکبوی 
ٌەژمَُویی زەؼەاڵرێکی رارب یزبضی )ـمُ  ( َ حیعثیکیی رَُویسڕەَی 

زەؼیییەاڵری  ە زەؼیییزی  وەرەَەپەضؼیییزی عطَثییییی ثەذیییاَە گطرجیییَُ کە
رب مێکی کەمیسا چ کیطز رەَەس ؼیەزان ٌەظاض  ە ذەڵییی کُضزؼیزبن کە 
ظ ضثەیبن ئبمبزە وەثَُن ثچه ثاـەڕی  بزؼییە  ە زژی ئێیطان، ئێؽیزب 
 ە  ەَجە ذە یقەکبوسا ثَُوە ثەچەکساضی ڕژمم  ە کُضزؼیزبوساس کطزویی 
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َە َ ثەظ ضی ذەڵییك ثە )ا جیییؿ ا فییحج ( رەوییبوەد مىباڵویفییی گطرییارە
ئێؽزب ثە وبَی )ا  الئو( َ )ا قزیُح( زەییبن ٌەظاض مىیساڵ َ مێطزمىیبڵ  ە 
ئاضزََگبکبوییییسا ڕاٌێىییییبن َ مێفییییك ـییییاضزوەَەیبن پییییێ زەکطمییییذس 
ثییعََرىەَە چەکییساضیەکەی ـییبذیؿ رییب زمییذ  ییبڵجێکی میزیفیییبیی ظیییبرط 
ثەذاَە ئەگط  َئێؽزب الیەوە ؼیبؼییەکبوی ٌێىیسەی ؼیەض بڵی ـیەڕی 

یەم ئەَەوییسە وبیییبن پەضژمییزە ـییەڕ  ەگەڵ ؼییُپبی  زەؼییەاڵره  ە زژی
حکییَُمەدس ڕ ژاوە زمٍبرەکییبوی کُضزؼییزبوی ژمطزەؼییەاڵری پێفییمەضگە 
ثەریییبیجەری زەـیییزی ٌەَ ێیییط َ ـیییبضثبژمط ئەثیییه ثە گاڕەپیییبوی ـیییەڕی 
چەکییساضی یەکێزییی ویفییزیمبوی  ەگەڵ حؽییك یییب ـیییُع  یییب پییبضری َ 

پبـەکفیە زایە َ  پبؼامس ئُمێس َ ثەضگطی َ رُاوبی ذەڵیك ریب ز   ە
 ذەڵك وبـپەضژمزە ؼەض پبـەکفە َ ذاپبضمعیس 

ثە ث یییییبضمکی ئەوجییییَُمەوی  ٢٧٦٥/  ١/ ٠٧عزییییی حؽییییه ا مجیییییس  ە 
ؼییەضکطزایەریی ـاڕـییی کییطا ثە  ێپطؼییطاَی )مکزییت رىویییم ا فییمبل(ی 
ثەعػ َ ٌەمیَُ زەؼیەاڵرەکبوی لیسامی  ە کُضزؼیزبن َکەضکیَُم َ 

عییییییطا   ە کُضزؼیییییزبوسا  مُؼیییییڵسا پێیییییسضاَەس زََ  ەیزە یییییی ؼیییییُپبی
 ماڵسضاَنس 

ـییبضەکبوی ریییطی عێییطا   ە کُضزؼیییزبن ثبـییزط وییییهس ؼیییەضثبظگیطی َ 
میزیزبضیعەکطزن ثَُە ثە ؼیمبی ئەَ ـیبضاوەس عێیطا  ویعیکەی مزیاوێیك 
کەؼییی چەکییساض کییطزََەس ثەثەعؽییی کییطزن َ  فییبض ثییا ؼییەض ذەڵکییی 
 ثەغییسا َ ـییبضەکبوی جىییَُة ٌەمییَُ ؼییىَُضمکی ـییکبوسََە َ وییبَچە
ؼییىَُضیەکبن ثییَُن ثەمەیییساوی ـییەڕ َ ـییبضە زََضەکییبویؿ ثییَُن ثە 
ئبمبوجی راپجبضان َ ثامججبضاوی ٌەض ڕ ژەی    کە جەوییەکبوی ئێطانس 
ڕژمییم  ەثەض ظ ضیییی ظیىییساوی َ پ ثییَُوی ظیىییساوەکبوی َەکییَُ ئەثییَُ 
غطمیییت َ مَُؼیییڵ َ ـیییبض َ ؼیییەضثبظگەکبوی ریییط، ٌەض میییبَە جبضمیییك 

ڵمەری پیبککطزوەَەی ظیىیساوەکبوەَە )حمیالد ؼەزان ظیىساوی ثەوبَی ٌە
زاد، کە ٌیچییییبن  ەالیەن زازگبکیییبوی  زي  ؼیییێساضي  رىوییی  ا ؽیییجُن(  یییً

ذاـیەَە حُکمی ئیحسامیبن ثا زەضوەچیَُەس ثە پیێچەَاوەی ؼیەضەربی 
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ٌەـزبکبن کە ڕژمم پێی َاثَُ کە ـەڕ  ەگەڵ ئێطاویسا گەـیزێکی چەویس 
ێطان َ رطؼیبوسوی ـییحەکبن  ە مبویەی ٌێعەکبوی ئەثێ ثا رەمێکطزوی ئ

ویییبَذا، ئبؼیییایەم ثیییا َەؼیییزبوی ئەم ـیییەڕە زییییبض وییییەس  گەضچیییی  ە 
ؼەضەربَە ثەٌای کامەکی َاڵربوی کەویساَەَە، ثهییُی ذەڵیك َ ثیبظاڕ 
جێییطرط َ ثبـزط ثَُ َ ویفبوەکبوی ـەڕیبن پێُە زیبض وەثیَُ، ئەمی   

ٌەمیَُ  ثە پێچەَاوەَە گطاوی َ وەثَُوی َ یبد َ ی ی ؼیەضی کیطز رە
ذێعاوێییك َ ؼییەضثبضی زیکزییبراضیەد َ ؼییەضکَُد، ئەمیییؿ ثییَُە ثە 

 مڵاظم َ ؼەضثبضمکی  ُضغس
ئێطاویی –ٌەض  ەم  اوبغەزا ثَُ کە لسام  ەثەضاوجەض میحُەضی کیُضزی

–َ ٌبَپەیمبویی ٌێعەکبوی پێفمەضگە  ەگەڵ ئێطاوسا، میحیُەضی ریُضکی
   عێطا یی ثەٌێعکطز َ چەوسیه رەوبظَالری ثایبن کطزس 
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 لەدایکبوووی تۆتالیتاریسم لە مىاڵذاوی شەڕی یەکەمی کەوذاودا

 
ـەڕ  ە گەڵ ئێطاویسا ثیَُ ثە چەکێکیی رطؼیىبم ثەزەؼیزی ڕژمیمەَە ثیا 
ؼەپبوسوی رَُوسرطیه جاضی ؼەضکُد َ زیکزبراضیەد کە ریب ئێؽیزب  ە 
عێطا سا َمىەی وەثَُەس ٌەض  ە پط ؼەی ـەڕیفیسا، پێکٍیبرەی زەظگیبی 

ەَڵەد َحییُکم اوی گییاڕاوی ڕیفییەیی ثەؼییەضزاٌبد َ ٌەضچییی ظیییبرط ز
زەؼیییییەاڵد  ە زەؼیییییزی ذیییییُزی لیییییسامسا کاثیییییاَەس ئەوجیییییَُمەوی 

، کە لیییسام ذیییای ٢ؼیییەضکطزایەریی ـیییاڕؾ )مجزیییػ  ییییبزح ا ثیییُضح(
ؼەضکطزایەریی ئەکطز َ ذبَەوی زەؼەاڵری رەوقیعی َ رەـیطیحی ثیَُ، 

َن، ث ییبضمکی ریبظەی ئەوسامەکبوی َەکَُ زاـی زامەی زەؼزی ئەَ ثیُ
زەضکییطز کە ثەپێییی ئەَە، لییسام، ثەثییێ گەڕاوەَە ثییا ئەَ زەظگییبیەؾ، 
ئەرُاوێ ٌەمَُ ث یبضمك زەضثکبد َ چەرطی "ـەضعی"ی ثا زەؼیەاڵری 

                         
 -احمییس حؽییه ا جکییط ؼییەض کی کامییبض َؼییەض کی )مجزییػ  یییبزح ا ثییُضح ٢

اڕؾ( ثَُ  ەزَای کازەربکەی ثەعؽیەکبن  ە ئەوجَُمەوی ؼەضکطزایەریی ـ
زاس ئەَ ئەمیىساضی گفزیی ٌەضممبیەریی عێطا ی حیعثی ٢٧٤٦ی رەمَُظی  ٢٥

ثەعؽی عەضەثیی ؼاؼیب یؽذ َکەؼیی یەکەمیی زەؼیەاڵری زَای کازەریبکە 
ثییَُ، ثەاڵم  ەڕََی عمزیییەَە لییسام حؽیییه، کە جێیییطی ئەَ ثییَُ، ٌەمییَُ 

زا لیییسام حؽییییه  ە  ٢٧٥٧ رەمییَُظی  زەؼییەاڵرەکبوی ثەزەؼیییزەَە ثیییَُس  ە
ومبیفێکی ویمچە کازەربییسا، احمس حؽه ا جکطی  ەزەؼەاڵد الزا ثە ثییبوَُی 
ئەَەی ثیییبضی رەوسضَؼیییزیی ڕمییییەی پێىیییبزا َ ذیییای ذُاظییییبضی َاظٌێىیییبوە 
 ەؼییییەض کبیەری َ گییییُایە ٌەض ئەَیییییؿ َارە ا جکییییط، لییییسامی ثییییا ٌەمییییَُ 

َای ئەَە ا جکییط مییطز ثەاڵم پاؼییزەکبوی ذییای کبوسیییس ئەکییبدس چەوییس ؼییبڵ ز
 گُمبوی ظ ض ٌەثَُ کە لسام  ەوبَی ثطزثێذس  
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رییییبک ەَیی ئەَ ذەؼییییززط کییییطزەَەس ئیزییییط زەظگییییبی زەؼییییەاڵرساضمزی 
ثەرەَاَی چ ثیییاَە َ کەَرە زەؼیییزی ریییب مێکی کەم ثەَ پێکٍیییبرەَە کە 

طزس ئەَە ذەؼڵەرێکی رەَاَی ویعامی رارب یزبضی )ـمُ ی(یە ثە ثبؼم ک
مازمزی حیُکمی ریبک ەَاوەَە کە ئیزیط حییعثیؿ )کە ٌەمیَُ زەَڵەد َ 
حکییَُمەری  ە ٌەوییبَی ذایییسا  ییَُد زاَە( َ ٌەمییَُ زەظگبکییبوی  ە 
ذایییسا کییُضد کییطز رەَە َ  ییَُری زاَن، رەوٍییب ئەثییێ ثە رییبثزایەم ثییا 

حییییبکمی مییییُرڵە س زەەؼییییەاڵرساضمزی ئەَ ـییییەضعیەرسان ثە زەؼییییەاڵری 
ؼیییییەضزەمەی عێیییییطا ، کیییییاپیەکی ؼیؽیییییزمی ؼیبؼییییییی رارب یزیییییبضی 
ؼیییییزب یىیعمی ؼیییییییەکبوی یەکێزییییییی ؼیییییاڤیەد ثیییییَُ، ثە جییییییبَاظیە 

 ڕََکەـیەکبوی کبد َ ـُمىەَەس 
عێطا ی ٌەـیزبکبن جییبَاظیی ٌەیە  ە گەڵ حە زبکبویساس ثەعیػ گەضچیی 

ثاچییییَُە ؼییییەض، ثەاڵم  ە ی ثەئبؼییییبوی ٢٧٤٦کُزەرییییبکەی رەمییییَُظی 
یەکەم ڕ ژەَە زەؼیییەاڵریبن ثەذیییُمه ڕـیییزه زەؼیییذ پێکیییطزس ئەَکیییبرە 
رطؼییییبن  ە ـییییُعیەکبن َ ثەریییبیجەری  ە ثیییبڵی )ا قییییبزح ا مطکعییییخ(ی 
حیعثی ـیُعیی عێطا  ٌەثیَُس احمیس حؽیه ا جکیط  ە ڕ ژاویی یەکەمیی 
زەؼییییەاڵریبوسا ئەوێییییط  ثەزَای کییییبرم ا مییییقبضی ئەوییییسامی مەکزەثییییی 

ی  یییبزەی مەضکەظیییسا َ زاَایییبن  ییێ ئەکییبد الپەڕەیەکییی وییُ  ؼیبؼییی
ٌەڵجییسەوەَە َ ئەَان یبضمەریییبن ثییسەنس ئەَان ئبمییبزە وییبثه َ َەاڵمییی 
وەذێط ئەوێطوەَە ثا ا جکطس ثەاڵم زَارط  ە پەالمبضمکی ئەمىیی َ پالوێکیی 
َضز زاڕمیییهضاَزا ڕژممیییی ریییبظە  ەؼیییەضکبض رُاوییییبن ٌەمیییَُ ئەویییسامبوی 

ەَ حیعثە زەؼیییط ثیکەن َ  ە ظیىیساوی ) میط ا ىٍبییخ( ؼەضکطزایەریی ئ
ٌەمَُیییبن  ەوییبَثەضنس )ععیییع ا حییبو(ی ؼییکطرێطی ئەَ ثییبڵەی حیعثییی 
ـییییُعی کە  ە ثیییبڵی  ییییهوەی مەضکەظی ڕازیکیییبڵزطثَُن  ەگەڵ زەییییبن 
کیییبزضی ؼیییەضکطزایەریی حیعثەکەییییسا، ثیییَُن ثەٌبَکیییبضی ثەعیییػ َ  ە 

ط ظثییبیی  ە زەؼییەاڵری رییبظەی رە ە عیییاوەَە ئبـییجەربڵی ڕاگەیبوییس َ پی
 ثەعؽیەکبن کطزس 
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جیبَاظیی ؼەضەکیی وێُان ؼیؽزمی زەؼیەاڵرساضەریی ثەعیػ  ە زەیەی 
 حە زبکبن َ ٌەـزبکبوسا  ەچەوس ذبڵێکسا کائەکەمەَە:

حە زبکبن ثەعػ ؼەضکطزایەریی ثەکامەڵی ٌەثَُ، ثەاڵم ٌەـیزبکبن  /٢
کیییبن  اویییبغی زەؼییەاڵری ڕاؼیییزە یىە ثەزەؼیییزی لیییسامەَە ثیییَُس حە زب

زەؼییییەاڵری زیکزییییبراضیی حیعثیییییی رب ییییبوە َ ٌەـییییزبکبن ؼیییییەضزەمی 
پەضەؼیییەوسوی ثییییێ َمییییىەی زیکزیییبراضیەری ؼییییەضکطزەی رب ییییبوە ثییییَُس 
ٌەـییزبکبن کارییبیی ٌێىییب ثە ثییَُوی وبَەوییسەکبوی زەؼییەاڵد َ وقییَُظ 
 ەویییبَ ؼیییەضکطزایەریی حیعثیییی ثەعؽیییسا کە  ە حە زبکبویییسا ثیییبَ ثیییَُ 

زەَە  ە وبَەوییسمکی مبڵجبریییسا کە لییسام َزەؼییەالری ثەرەَاَی چیی  کییط
  ەؼەضََی ٌەضەمەکەیەَە زاویفزجَُس 

 ە پط ؼییەیەکی ـییێىەیی َمییبواض َ پالوێکییی چىییطاَی َضززا، لییسام  ە 
حە زبکبوییسا رییُاوی احمییس حؽییه ا جکییط ثکییب ثە زیکاضمییك ثییا  ەوییبَثطزوی 
یەم  ە زَای یەکییی ثییبڵی جەوەضا ەکییبوی َەکییَُ ؼییەعسََن غێییسان َ 

طیزیییییی َحەمیییییبز ـیییییەٌبة َئیىجیییییب ثیییییبڵی عجیییییسا رب ق َ حەضزان رک
گییطََپەکەی عییسوبن ا حمییساوی َ محمییس عییبیؿ َ  ە کاربییفییسا َ پییبؾ 
رەَاَکطزوییی ئەضکەکییبوی ظ ض ثەئبؼییبوی رییُاویی احمییس حؽییه ا جکییطیؿ 
ڕەَاوەی الی ئەَان ثکیبدس ڕەَریی چ ثیَُوەَەی زەؼیەاڵد  ە زەؼییزی 

ەـیزبکبوسا ئەگیبد ثە گطََپە ذێیعاویەکەی لیسام  ە وییُەی زََەمیی ٌ
ئبؼزێك کە کەؼبیەریی الَاظ َ کەم وقُظ َگُ  ڕایەڵی َەکیَُ عیسوبن 
ذیطا زً ی ذبڵاظای ذای َ ثطای ٌبَؼەضەکەـی پێ  ەثَُڵ وەئەکیطا 
َؼیییێجەضی ئەَی َەکیییَُ َەظییییطی ثەضگیییطی ثەمەرطؼیییی ئەظاویییی َ 

  ەوبَی ثطزس    
بضری ثە ٌییای ڕمکەَرىییی حکییَُمەری ثەعییػ َ پیی ٥٢-٥٢مییبَەی   /٠ 

ی ئیییییبظاض َ  ٢٢زیمیییییُکطاری کُضزؼیییییزبن َ میییییاضکطزوی ڕمکەَرىیییییی 
َ زامەظضاویییییسوی ثەضەی ویفیییییزیمبوی َ  ٥٦ – ٥١پبـیییییبویؿ میییییبَەی 

پیفکەَرىرُاظ  ە وێُان حیعثیی ثەعیػ َ حیعثیی ـییُعی، جاضییك  ە 
کییطاوەَە َ ثییُاض ثییا ڕ ژوییبمەی حیعثیییی جیییبَاظ َ زیقییبکزایی َ  ییطە 
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ی َڕ ـىجیطی َ ئەزەثی َ ٌیُوەضی حیعثی ثَُن ٌبرىەزیس ژیبوی  کط
ثَُژاوەَەیەکی ثەٌێع ڕََی رێکطز َ زەییبن ڕەَریی  کیطی َ ؼیبؼیی 

  ەوبَ کامەڵیبی عێطا سا کەَرجَُوە ثەضاوجەضکێ  ەگەڵ یەکزطس   
ثەپیییییێچەَاوەَە  ە ٌەـیییییزبکبوسا رەویییییبوەد ئەَ حییییییعثە کبضراوییییییبوەؾ 

کیییبوی َەکیییَُ زَ ٢٧٥٢ ەزەغەکیییطان کە ثەعیییػ  ە حە زبکبویییسا زَای 
ؼیبؼییی َ زیکییاض زضَؼییزی کطزثییَُن  ەثییبثەری حیعثییی ـاڕـیییێ ی 
کُضزؼزبوی "ؼزبض ربیەض ـەضی " َ"مەال میبراڕ" َ حیعثیی زیمیُکطاری 

 کُضزؼزبوی "عەظیع عە طاَی" َ "ٌبـم عە طاَی"س 
 ە حە زبکبویییییییسا ؼیییییییُپب َەکیییییییَُ زامەظضاَەیەکیییییییی ؼیییییییەضەکی / ١

اثییَُس ئەم زەظگییبیە زەؼییەاڵرساضەری ثەرەَاَی رەثحیییػ َکییاوزط ڵ وەکط
کُزەریییییییب ثیییییییَُ کە زَارطیىییییییییبن  ٣-٢ ە ـەؼیییییییزەکبوسا ئیییییییبمطاظی 

ٌبرىەؼییەضکبضی ثەعؽیییبن  ییێکەَرەَەس جیییە  ەَەی  ە کییاوەَە ٌەمییَُ 
وقیییَُظمکی ـییییُعیەکبن  ە ؼیییُپبی عێطا یییسا پبکزیییبَ کطاثیییَُ، ثەاڵم  ە 
حە زبکبوسا، ٌێفزب پبـیمبَەی وبؼیُوب یؽیزە وبؼیطیەکبن ییب الیەویطاویی 

ؼییُضیب یییب رەوییبوەد جەوەڕاالرییی ؼییەضچڵی ثەعؽییی  ە ؼییُپبزا  ثەعؽییی
مبثَُنس یەکێك  ەَ وبَەوساوەی ذەَی  ە چیبَی لیسام ظڕاویسثَُ ئەم 
زەظگبییییب ثیییَُس ٌەـیییزبکبن  اویییبغی کیییاوزط ڵی یەکجیییبضی َ زََثیییبضە 
ـییێالوەَە َ زامەظضاوییسوەَەی ٌەیکە ییی ؼییُپب ثییَُ ثەپێییی پالوەکییبوی 

ڕژمییم َ گییطََپەکەی زەَضَثەضی  لییسام کە زەظگییبی ئەمىیییی رییبیجەری
ثەرەَاَی ؼُپبیبن کاوزط ل کطزس  ەم  اویبغەزایە کە گیبضزی کامیبضی 
َ ٌێعە ربیجەرەکبن َ  یُای گبضزی ربیجەری ئەثه ثە ث ث ەپفیزی ٌێیعی 
مزمیییبوەپێکطاَی ویییبَ ؼیییُپبس  ە جییییبری ثیییبڵی جەوەضاڵەکیییبوی پێفیییَُ، 

ا مجیییس َ رییب میکی وییُمی زەؼییذ َپێُەوییسی لییسام َەکییَُ عزییی حؽییه 
حؽییییه کبمیییی  َ عجییییس حمییییُز، ثییییَُن ثە ٌێییییعی زەؼییییەاڵرساضی وییییبَ 

 جەوەضاڵەکبوی ؼباڵوی ٌەـزبکبوی ؼُپبی عێطا س 
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زەظگیییییبی ئەمیییییه ثەٌەمیییییَُ ثەـیییییەکبویەَە، کیییییاڵەکەیەکی ظاریییییی  /٢
َـُوبؼیی ثەعػ َ ثەـێك ثَُن  ە  ە ؽە ەی ؼیبؼەد کیطزن الی 

 ثەعؽیەکبنس 
ؼیییەض زەؼیییەاڵد، ڕ ڵەی لیییسام ذیییای، رەویییبوەد پیییێؿ ئەَەی ثێیییزە 

زامەظضاَەی ئەمىی ثەعػ ثَُس یەکەمیه ئینزیبالری ؼیبؼی  ە عێطا یی 
َ رییب مە چىیی  ثەذییُمىە  ٢کامبضیییسا، ئەَ ئەوجبمیییساس زەظگییبی )حىیییه(

وبؼیییطاَەکەی زەَضی لیییسام  ەویییبَ حیعثیییی ثەعؽیییسا، رەویییبوەد پیییێؿ 
ؼەضکەَرىی کازەربکەیبن، رطؼییبن ذؽیزجَُە زڵیی ظ ضثەی ؼیەضکطزە 

یەکبویفەَەس گطََپی لجب( میطظا َؼحسَن ـبکط َعزی ثبَي َ ثەعؽ
وبرم گعاض َ ؼب م ا فیطح کە  ە وبَذای ثەعؽیەکبوسا ثە گیطََپەکەی 

زا ٌەظاضان ـیییییُعی َ  ٢٧٤١لییییسام وبؼییییطاثَُن َ  ە کازەرییییبکەی 
ی رەمیَُظ ئەثیه ٢٥کەؼبیەریی رطی ئاپاظیؽییاویبن کُـیزجَُ، زَای 

ی زەؼیەاڵد کە ئەَکیبرە ویبَمکی  یێ ثە راَی یەکەمیه زەظگیبی  ەضمیی
وطاثیییَُ کە جێیییی ؼیییڵکطزوەَە َ ریییطغ وەثێیییذ کە ئەَییییؿ زەظگیییبی 

 پەیُەوسیە گفزیەکبوە )مکزت ا حال بد ا حبمخ(س
ەَە ئبمییییبزە ثییییَُ زەؼییییذ  ە ٌەضپاؼییییذ َ  ٢٧٤٦لییییسام  ە زَای  

 مە بمێك ٌەڵیطمذ، ثەاڵم زەؼجەضزاضی ئەم زەظگبیە وەثێذس 
ەؼەض ذیای َ کیطزوەَەی زەٌیب  یق َ ثەـیی ربپاکطزوی ئەم زەظگبیە  

رییطی زەظگییبی پط  یفیییىبڵی کُـییزبض َ چییبَزمطیی ذییبَەن ثییبظََی 
پییااڵییه، یەکێکییی رییط  ە زەضٌبَیفییزەکبوی ثیییط َ ە ؽییە ەی زەؼییەاڵری 

                         
زضَؼییزی  ٢٧٤١حىیییه: زەظگییبیەکی ؼییەضکُد ثییَُ کە لییسام  ە ؼییب ی  ٢

کطزثَُس ئەوسامەکبوی کەؼبوی ـە بَە َ پییبَکُژ َ ربَاوجیبضی َەکیَُ ویبرم 
گیییعاض َ لیییجب( مییییطظا َ ؼیییحسَن ـیییبکط ثیییَُنس لیییسام ثیییا  ەویییبَثطزوی 

ی ویییبَ حیییعثەکەی ذیییای َ زەضەَەی ثەکیییبضی ئەٌێىیییب َ  ەژمیییط وەیبضەکیییبو
زەؼەاڵری رب یبوەی ذاییسا ثیَُنس  ەؼیەضەربی حە زبکبویسا کیطزی ثە زەظگیبی 
االمیه ا حبمییخ کە ئەَیییؿ کییبضی ئەـیکەوجەزان َ  ەوییبَثطزوی وەیییبضاوی ڕژمییم 

 ثَُس
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لسام ثَُ کە  ە ٌەـزبکبوسا ثەرەَاَی جێییطی کطز َرەوبوەد ٌەؼیذ 
ثییییییَُ، َ گُمقییییییُاڵغی  ەڕازەثەزەضی ئەمىیییییییی لییییییسام َای  ییییییێ کطز

چبَزمطیکطزوەکەـییییییییی ثؽییییییییپێطمذ وەم ثە وعیکزییییییییطیه ز ؼییییییییزبوی 
پط  یفیىب ی مربثەضاریی َەکَُ ؼحسَن ـبکطی زەؼیزکطز َ ز ؼیزی 
گییُ   ەمؽییزی ؼییەضزەمی ـییە بَەیی جییبزەی کیقییبحی جییبضاوی ذییای، 
ثەڵکَُ ئەَ  ێپطؼطاَەریەی ؼپبضز ثە  م  کُڕی َ  ەژمط چیبَزمطیی 

 َضزی ذای  ەپەوبیساس 
مزییییبض ز الض ثیییا ؼیییُپب َ زەظگیییب  ٢٧٦ٌەـیییزبکبوسا ثییی ی ) ە زەؼیییبڵی 

٨ ٌەمیییَُ زاٌیییبری ٣ئەمىیەکیییبن ذەضو ئەکیییط  جییییە  ە رەضذیییبوکطزوی 
، میه عُا یت ٠١٧وەَد ثا ذُزی لسام حؽیه(س ا ثقب خ ا جسیسح ا حیسز 

 ٤١حطة ا رزیج، ق 
زەظگییییبی میییییسیبیی ظەثەال( َ چییییبالکی ڕ ـییییىجیطی  ە  کییییط َ    /٣ 

 بیەکی ؼزطاریجیبن ٌەثَُس  ە ؽە ەی ثەعؽسا جیی
کبیەی ڕ ـىجیطی َ  کطی  ە عێطا سا رب کاربیی حە زبکبویؿ، ثیُاضمکی 
گەـیییە َ وەؾ َ ومیییبی ثیییییطی میییازیطویعم َ چەپ ثیییَُس گَُرییییبضی 
ڕ ـىجیطی َ ئبیسیا اجیی ثیبَی عێیطا  ثەکُضزؼزبویفیەَە میاضکێکی 
ثە ئبظازیرُاظاوەی ٌەثیَُ َ کیبضییەضیی ئەزەثیی ؼیاڤیەری َ جیٍیبویی 

ئبـکطا ثەؼەضەَە ثَُس ڕ ـىجیطیی ثیبَی حە زبکیبن ثبضگیبَی ثیَُ ثە 
گیییییبوێکی ثەٌێییییعی ثەضگییییطی َ یییییبذی ثییییَُن َ وییییُمیەضیس رەیییییبضی 
وەرەَەییی َ ئیؽیالمی پێیەیییبن  ەم ثیُاضەزا الَاظ ثییَُس ثەعیػ جیییە  ە 
ٌەوییس  کەؼییبیەری ؼییەضکطزایەریی  یییبزە مەضکەظیییی َەکییَُ ؼییەثب( 

ەؼییبیەریی کییاوە ـیییُعی َەکییَُ ععیییع ؼییە مبن َ پیییزەض یُؼیی  یییب ک
ا ؽیس جبؼمی  ێ زەضچێیذ، کە ذەڵیك َەکیَُ ٌەڵییەڕاَە َ  ەڵەمێکیی 
 ط ـطاَ رەمبـبیبن ئەکطزن،  ەوبَ وُذجەی ڕ ـىجیطی َ وَُؼەضاوسا 
پبیییبی الَاظ ثیَُس ثەعییػ ریطغ َ زڵەڕاَکێیەکییی ریبیجەریی ٌەثییَُ  ەم 

ی ڕ ـییىجیطی َ ثییبضەَەس زەمێییك ثییَُ لییسام  ە کەمیىییسا ثییَُ ثییا ثییُاض
ز الضی حە زبکییبن َ مییاثەالیعکطزوی ٌەمییَُ  –میییسیبییس زاٌییبری پزییط  
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رُاوبکبوی زەؼەاڵد ثا ثەضثەضەکبوێ  ەگەڵ حیعثی ـیُعیی ٌبَپەیمبن 
 ە ثیییُاضی ـیییەڕە زەویییَُکی مییییسیبیی ؼیییباڵوی حە زبکیییبن، یەکەمییییه 
ڕاٌێىییبوی ٌەویبَەکییبوی ثەثەعؽییی کطزوییی کییبیەی ڕ ـییىجیطی ثییَُن  ە 

س ثەاڵم  ە ٌەـییییزبکبوسا َ ثەثیییییبوَُی ذؽییییزىەگەڕی ٌەمییییَُ عێطا ییییسا
رُاوبکیبن ثییا پبڵپفییزیی ـیەڕ  ە زژی ئێییطان، ئییبڵُگاڕمکی ڕیفییەیی ئەم 
ثُاضەؾ ئەگطمزەَەس چیزیط رەوٍیب ثەعؽیی کطزویی ئەزەة َ ڕ ـیىجیطی، 
ـەٌیەی رارب یزبضیعمی ؼەضکطزە رێیط وبکیبد َ رەوٍیب زیمیبگاجیەد ثە 

وبظاوط ، ثەڵکَُ زاَایبن  ێ ئەکط  ثیجه ئەضکی ڕ ـىجیط َ وَُؼەضان 
ثە مبـیىێکی گەَضەی پیبٌەڵسان َ ثە ثزکطزوی ؼەض م َ ؼیەضکطزەی 

 رب بوەی َاڵدس 
 

لییسام ثە گییبڵزە ثە میییسیبی عێطا یییی وەئەََد ) ەیزە ییی ٌەـییزەم(س  ە 
ڕََی چەوسایەریەَە، ئەزەثی جەو  َ  بزؼییە َ گیاضاوی َ ؼیطََز َ 

 ٢٢-١٢طا یییسا ثەرەوٍیییب ٌێىیییسەی ٌەمیییَُ ـیییبواگەضیی ٌەـیییزبکبن  ە عێ
ؼیییبڵی پێفیییَُ ثەضٌەمییییبن ٌەیەس ئیزیییط ڕ ـیییىجیطی ثەعؽیییی  ە ژمیییط 
ٌەژمییییَُوی رارب یزییییبضیعمی لییییسامیسا ئەثییییێ ثە ٌبَرییییبیەکی رەَاَی 
زەظگییبی مێفییك ـییزىەَەی ظەمییبوی ؼییزب یىی  ە کییاپیە لییسامیەکەیساس 

وییبی ئبکبمی ئەم پط ؼەیە ـزێك وبثێ جیە  ە زارەپیه َ ڕََذیبوی زَ
جُان َ زاٌێىەضی ڕ ـیىجیطیی زەَڵەمەویسی عێطا یی َ ثیێ ثەـیجَُوی 
کییییبیەی ؼیبؼییییی َ  کییییطی  ە جییییاگە ەیەکی ظیىییییسََی ٌاـیییییبضی  
َجُاوکبضی کە رێکاـبوی ئبظازیرُاظیی زەیبن ؼبڵی  ە عێطا یسا ثەٌێیع 
َ ڕ ـییه ئەکییطزەَەس  ەم  اوییبغەزا ئیزییط رەوییبوەد ڕ ژوییبمە ظەضزەکییبوی 

 طالییس( یییؿ وییبرُاوه ثییجه ثە مییبیەی  ەثییَُڵ  ە َەکییَُ )ا حییطا ( َ )ا
چُاضچێیییُەی  ە ؽیییە ەی ویییُمی ڕ ـیییىجیطیی لیییسامیسا ٌَەمَُییییبن 

 زائەذطمهس 
لییسام ثەـییی ظ ضی ئەضکییی ئەم ڕ ـییىجیطیە ذُزپەضؼییزیە پا یؽیییەی 
ؼپبضزثَُ ثە عسي کُڕی َ زەیبن کەوبڵی رە ە عییاوی َ ذیبوەی چیبپ 
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 الض ذیییطاوە ذعمەریییی ئەم َ ثاڵَکیییطزوەَە َ َەضگێییی ان ثە مزیبضەٌیییب ز
پییط ژە گەَضەیەی مێفییك ـییزىەَە کە ئەثییێ ثە َیییهزاوەَە زان ثەَەزا 

 ثىێه کە ثا ئەَان ثێ ثەضٌەم وەثَُس 
ثەضٌەمێکی پط ژە ئبثَُضی َ کامەاڵیەریەکیبوی گەـیەی ئیبثَُضیی  /٤

حە زبکیییبن  ە عێطا یییسا وەـیییُومبکطزوی )ئەوزیزیجیىؽییییب( ثیییَُ َەکیییَُ 
وبَەوییسیی ذُمىییسەَاض َذیییبَەن ذەَن َ  ثەـییێك  ەچیىێکییی ثەٌێییعی

 ڕَئیبیەکی گەَضەس
ئەم رُمهە کامەاڵیەریە  طاَان َ چبالکە، کە ثەربیجەری ظاوکاکبن ثجیَُ  

ثە ژیییییىیەی ؼییییەضەکیی جییییَُڵە َ چییییبالکیی، ثەٌطەمەوییییسثَُ  ە ظ ض 
 بکزەضی  ەثبض ثا گەـەکطزن َ گێ اوی ڕ ڵیی ؼیبؼیی َ کیامەاڵیەریس 

ؼییباڵوە َ ذُمىییسوی ذییاڕایی ظاوکاکییبن، َ  ثییَُژاوەَەی ئییبثَُضیی ئەَ
رێط َ رەؼە یی ثەـی ظ ضی ذێعاویی عێطا یی، َ  ەظای ویمچەکیطاَەی 
ؼیبؼی َ ثطەَی ڕ ـیىجیطی َ ثییطی میازضیه َ سسس ریبز، ظەمیىەیەکیی 
گُوجبَیبن ثا ئەَ رُمهە  طاَاوە ڕەذؽیبوسثَُ َ ئُمێیسی زَاڕ ژمکیی 

ێکەڵ  ە ئُمێییییس کبضییەضیییییبن ثییییا ؼییییبظزاثَُس ثەعییییػ ثە چییییبَمکی ریییی
َرطؼییەَە ئەییی َاویە ئەم زیییبضزەیەس ٌەظمکییطزن َ مییاثەالیعکطزوی ئەم 
 ەَاضە کییامەاڵیەریە ثعمییُ َ  ە ە ە ثییا ڕژمییم ئبؼییبن وەثییَُس ثەرەوٍییب 
ؼەضکُد َ ٌەَڵی ثەثەعؽی کطزوی ئەم کبیە کیامەاڵیەریەؾ کبضؼیبظ 
وەثَُس ججەذبوەی  کطیی ثەعؽیؿ ـیزێکی ئەَریای پیێ وەثیَُ کە ئەم 

 ە ظەثەالحە ڕام َ زەؼزەما َ " رەؼقی  " ثکبدس ٌێع
ٌەـزبکبن َ ـەڕ ئەَ  طؼەرەی ثا رب مەکەی لسام ٌێىبیە ئبضاَە ثیا 
رە طَرَُوبکطزوی ئەم رُیهە ثەضیىەی کامەڵیبی عێیطا س ؼیەضثبظگیطی 
ؼەزان ٌەظاض کەؼی َ رەثحیؽی  ەظای ظاوکاکبن َڕاَویبن َ گیطره َ 

زبضیؽیییزیی ئەَ ؼیییباڵوە سسسس ریییبز،  ە ئیحیییسام َ پەضەؼیییەوسوی  ەظای میزی
کاریییییییبیی ٌەـیییییییزبکبوسا ئەم )چییییییییه(ەی رە طَرُویییییییب کیییییییطز َمەگەض 
پبـمبَەیەکی پاظەری ی ئەم زیبضزەیە  ە کُضزؼزبوسا چى   ەؼەضـیبن 
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 ەَ چبضەوَُؼیییە ڕظگیییبضی ثَُثێیییذ ییییب ڕمییییەی کیییام َ ٌەویییسەضاوی 
 گطرجێزەثەضس

ََرىەَەی ئەم ریییُیهە کیییامەاڵیەریە، پیییێیە َ ؼیییەضچبَەی ٌێیییعی ثیییع
مبضکؽییی ثییَُنس ئەوزیزیجیىؽیییبی کُضزؼییزبوی َ کییبض ێکە ؼیبؼییی َ 
 کطیەکیییبوی ویییبَ ئەَ ریییُمهە، وەم چیىیییی کطمکیییبض، ئەَ پیییێیە ٌَەڵییییطە 
کییامەاڵیەریە ثییَُن کە چەپ َ مبضکؽیییعم  ە کُضزؼییزبوسا  ە ؼییەضیبن 
َەؼییییزبثَُس ٌەمییییَُ کبض ێییییك ٌَەڵچییییَُن َ زاچَُوەکییییبوی چەپ َ 

ضزؼیییییزبوی عێیییییطا ، ثەـیییییێك ثیییییَُن  ە ثیییییعََرىەَەی مبضکؽییییییی کُ
ؼییەضٌەڵسان َ گەـییە َ پبـییبن پبـەکفییەی ئەم رییُیهە کییامەاڵیەریەس 
ثەرەئکیسیؿ ئەَ ٌەڵچیَُن َ زاچیَُن َ گەـیە ییب پبـەکفیەیەی ئەَ 
رییییُمهە کییییامەاڵیەریە رەویییییب زیییییبضزەیەکی کُضزؼییییزبوی یییییب عێطا ییییی َ 
ویییییبَچەیی وییییییە َ کیییییبضییەضی ظ ضی ٌبَریییییب عێطا یییییی َ ویییییبَچەیی 

ویەکەی  ەؼەضثَُس ٌیر ـیکطزوەَە َ  ێکا یىەَەیەم ؼیەثبضەد َجیٍب
ثە مبضکؽیییییعم َ چەپ  ە عێییییطا  َ کُضزؼییییزبوسا وبگییییبرە جێیییییەم َ 
زەؼیییییزی وبگیییییبد ثە  ُغعەکیییییبوی ؼیییییەضٌەڵسان َ گەـیییییە َ پبـیییییبن 

زَازاچَُوی  اویییب  ثە  پبـەکفیییەی ئەَ ثیییعََرىەَەیە، ثە جییییب  ە ثیییً
فییییەی ئەَ رییییُمهە  اوییییبغی ؼییییەضٌەڵسان َ گەـییییە َ پبـییییبن پبـەک

کیییامەاڵیەریەس گەڕان ثەزَای ـیییُمه َ  ُضؼیییبیی چیىیییی کطمکیییبض ثیییا 
 ێکییساوەَەی ثییبضَز ذی مبضکؽیییعم  ە  اوییبغە جیبجیبکبویییسا، جیییە  ە 
ڕیزیییاضیکێکی )جمییی  مىبویییخ( ئبییییسیا اجی َ ٌەَڵێکیییی ثیییێ ئەوجیییبم َ 

 ؼەضاثێك ٌیچی رط ویەس     
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 ٠٨٩١مفاوەزاتی 

 
ەکەی ٌەَ ێیییییط ئەژییییییبیه کە زەوییییییای ٌەض  ە ذیییییبوُ ٢٧٦١پیییییبیعی 

 مقبَەظاری وێُان یەکێزیی ویفزیمبوی َ حکَُمەری عێطا  ثاڵَثَُەَەس 
ئییێمە ٌەضَەکییَُ جییبضان ؼییەضگەضمی چییبالکیی ڕمکرطاَەیییی ثییَُیهس 
وقییَُظی ڕمکرطاَەییمییبن ثەضەَ ظیییبزثَُن ئەڕ یفییذس الی مییىەَە  ە 

ثەغیسا  میبن  ە یی ٌبَڕمً ٌەَ ێط ذەرێکمبن ٌەثَُس ئەَکیبرەی ٌێفیزب عی
ئەیرُمىییس َەؼییزب جەال ییی پییێم وبؼییبوس کە پێفییزط  ە ٌییبرُچای مییبڵی 
عە یسا ثیىیجیَُمس جییە  ەَە ئەییبزی حیبجی ویبمیقیؿ پەیُەویسیەکەی  ە 
ڕمی مىەَە ثَُس َەؼیزب جەالل ثەٌیای کطمکیبضییەَە پەیُەویسیی ظ ضی 
ٌەثیییَُ، ثەاڵم زییییبض ثیییَُ رەوٍییییب پەیُەویییسیی کیییامەاڵیەری َ پییییێکەَە 

زن ثیَُن کە  ەَ ڕمیەیەـیەَە چیبالکیی ؼیبؼییی ذیای ئەکیطزس کبضکط
وەجییبریؿ  ەٌەَ ێییط چییبالم ثییَُ َ پەیُەوییسیی ڕمکرطاَەیییی ٌەثییَُ، 
ثەاڵم چییان ثییَُ ئەَە  ەثەض رییێکەڵ وەثییَُوی کبضەکبومییبن ٌیچییی  ییێ 
ئبگبزاض وەثَُمس ؼبمی کە ئەوسامێکی رطی کامیزەکەمبن ثَُ  ە ٌەَ ێط 

ثَُوەَەکبویییسا ثیییَُ َ ئەَ ظییییبرط ٌیییبَڕمی َ رەوٍیییب پەیُەویییسیمبن  ە کا
ظەمبوی ظاوکای وەجبد َ وُضی کەضیم ثیَُس ویُضی  ە زٌیام زەَامیی 
ٌەثییَُ َ  ەَمییُە ئەٌییبرەَە ثییا کاثَُوەَەکییبنس ٌەض  ە کارییبیی ؼییبڵی 

زا ٌییبَڕ  جە ییی  ـییبثبظ کە ذەڵکییی زٌییام ثییَُ َ  ە ظاوکییای ٢٧٦١
ئەویییسامی  مَُؼیییڵ  ە کیییا یجی ئییییساضە َئیییبثَُضی زەیرُمىیییس ثیییَُ ثە

کامیزەکەمییبنس ٌییبَڕ  جە ییی  کەؼییێکی چییبالم َ رُاوییبیی ؼیبؼییی َ 
 کطیی ثبؾ ثَُس ثەگەضمی ثەـیساضیی  ە گقزُگاکیبوی کاثَُوەَەکبویسا 
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زەکییطزس ظاوکییای مَُؼییڵ ؼییەوزەضمکی گطویییی جمُجییاڵ َ چییبالکیی 
ؼیبؼیییی زژ ثە ڕژمییم ثییَُس جێییی كبض ێییك َ ثەضیەککەَرىییی چەوییسیه 

حیعثی ثیَُس کیامەڵەی ڕەوجیسەضان، حیعثیی ڕەَری  کطی َ ؼیبؼی َ 
ـیییُعی ثەریییبیجەد  ەویییبَ  ُربثیییبوی کا ێجەکبویییسا وقیییَُظ َ چبالکییییبن 
ٌەثَُس کەؼبوی ٌەڵؽَُڕاَی مبضکؽییؿ ظ ض ثیَُن ثەریبیجەری  ەویبَ 
 ُربثیە کُضزەکبویساس ٌیبَڕ  ویَُضی کەضییم ٌیبَڕمیەکی کیاوی وەجیبد 

س پییێؿ ثییَُوی ثە ثییَُ َ ەکاویفییەَە پییێکەَە چییبالکی ؼیبؼیییبن ئەکییطز
ئەوسام  ە کامیزەکەزا ئبـىبیەریەکی کەمم  ەگەڵیسا ٌەثیَُ ثەاڵم  ەزَای 
ئەَەَە َ رییب جیییبثَُوەَەکەی وییبَ کییبضگەضان ٌییبَڕمیەکی وییعیکم ثییَُس 
وییییُضی کییییبزضمکی ثە رەجییییطََثە َ کاوەکییییبض ثییییَُس  ەگەڵ وەجبرییییسا 
پەیُەویییسیەکی ظ ض ربیجەرییییبن ٌەثیییَُس ویییُضی  ە زَای کەثیییػ کطزویییی 

َُەکەمبن  ە ٌەَ ێط َ جیبثَُوەَەمبن  ە کبضگەضان ظ ض وەمبیەَە ذبو
 ثَُ ثە پێفمەضگەی کامەڵەی ئێطان َپبـبن  ە ؼُیس جێییط ثَُسس  

مه َ وەجبد جبضَثبض کە پبضەمبن ٌەثُایە  ەوبَ ٌەَ ێیط  ە مەرحەمیی  
زەضەَە وبومیییبن ئەذیییُاضزس ثەاڵم  ەثەض زەؼیییزکُضری  ێیییطی ذیییُاضزوی 

 ە وعیك مەظارربوەکە ٌەم ذُاضزوەکەی ذاؾ ثیَُ  مەرحەمێك ثجَُیه
ٌەم ٌەضظاویییؿ ثییَُس پێمییُاثێ ثییطوج َ  بؼییُ یبیەم کە پێیفییی ئەڵییێه 

 زییػ ثیَُس ـییبگطزەکە ثَُثیَُ ثە وبؼیییبَمبن َای  ییێ  ١٢٢)ؼیبزە( ثە 
ٌیییبرجَُ ٌەضجبضییییك ث  یفیییزیىبیە وەیئەپطؼیییی چیییی ئەذیییان چیییُوکە 

َد: ـیزەکەی چیی ثێیذ  ئەیعاوی رەوٍب ـزە َثطوج ئەذیایه رەوییب ئەییُ
ئییێمەؾ ظ ض جییبض زاَای زََ جییاض ـییزەی جیبمییبن ئەکییطز َ پییێکەَە 
ئەمبورُاضزس ڕ ژمك وُضی زَای کاثَُوەَە َریی ثیبث  یه زەعُەرزیبن 
ئەکەم َچیزیبن حەظ  ێیییە ئەیریایهس ئییێمەؾ ثطزمییبن ثیا ٌەمییبن جییێ َ 
کییبثطاؾ ٌەض  ەڕیییُە پطؼییی: ـییزەکەی چییی ثێییذ  َرمییبن کییبکە َەضە 

ن جیبَاظە َ زَای زاَاکطزویی ذُاضزوەکیبن ثیَُ ثە پیکەوییه ئەمجبضەیب
 َ چیط کەکەمبن ثا وُضی گێ ایەَەس 
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پێمُاثێ کامیزەی ٌەَ ێیط ویبَی )کیامیزەی ـیەٌیس ؼیبز ( ثیَُس پیێؿ 
کاریییبیی ؼییییبڵ وەجیییبد  ە جێییییی عُؼیییمبوی حییییبجی میییبضف ثییییَُ ثە 

کەغس  ٣ ێپطؼیییییطاَی کیییییامیزەکە َثەَ جیییییاضە ژمبضەمیییییبن ثیییییَُ ثە 
ٌە یزە جبضمیك  ە میبڵەکەی ئیێمە  ١-٠کامیزەکەمیبن ٌەض کاثَُوەَەی 

ئەوجبم ئەزاس  ەثەض زەَامی وُضی َ ؼبمی َ جە ی  پیبؾ رەَاَکطزویی 
کبضی ئەَان ئێُاضاوی ڕ ژاوی پێىجفەممە کائەثَُیىەَەس وەجیبد زَای 
ئەَەی ثَُ ثە  ێپطؼطاَی کیامیزەکە ثیا کاثَُوەَەکیبوی ذیای  ەگەل 

ێمبوی ئەکییطز َ ئیزییط  ەجییبضان ظیییبرط ڕمکرییطاَزا ظیییبرط ؼییەضزاوی ؼییز
ئبگییبزاضی جمُجییاڵ َ گقزُگاکییبوی وییبَ ڕمکرییطاَ ئەثییَُیهس وەجیییبد 
 ەَ ەثی کامیزەکەمیبن ثیَُس ریب ثڵێیی ثعمیُ َ وەؼیطەَد ثیَُس ذیبَەوی 

كبوی، ریب  عە زیەرێکی  َُڵ َ َضز ثیَُس جییە  ە رُاویب  کیطی َ ریاضیییً
بویسََ ئەثیَُ َ ٌەض ثڵێی ثا کبضی عەمە یی ثە ریب ەد ثیَُس ظ ض کەم م

کبضمکیییبن پییێ ثؽییپبضزایە ثەَ پەڕی ثبـیییەَە ئەوجییبمی ئەزاس کەؼییێکی 
ذییبَەن ڕای ذییای ثییَُ َ رییب  ەوییبعەری ثەـییزێك وەکییطزایە گقزُگییای 
 ەگەڵزسا ئەکطزس  ەثەضاوجەض ٌە پەضؼزیسا رب ثڵێیی ڕە  َ رَُویسثَُس ظ ض 

زەظاوییس ڕاـیبَ ثَُ َ مجیبمە ەی  ە ثیطَثیبَەڕ َ ٌەڵُمؽیزەکبویسا وە 
ئەَ مییبَەیەی ثەٌییای ئیرزیقییبَە ؼییەضەرب ڕ یفییزجَُ ثییا  ەضەزا  ٌەض 
 ەثەض ئەَ گیییبوی ڕاـیییبَیی َ ٌەڵُمؽییزە ڕە ییبوەی ظ ض ظََ کێفییەی 
ثییا زضَؼییذ ثَُثییَُ  ە گەڵ کبزضەکییبوی یەکێزییی  ەَ س  ەگەڵ ئییبَاری 
ـێد جەوبثسا کە کبزضی کامەڵەی ڕەوجسەضان ثَُ  ەَ  زەمە یبڵێیەکی 

ذ َ زَارط زمزەَە وبَـبضس ٌەمیَُ مەجزیؽیێکی ئەکیطز ثە رَُوسی ئەثێ
ـییییُمىی گقزُگییییای ؼیبؼییییی َ مەیییییساوی رەضَیجییییساوی ٌەڵُمؽییییذ َ 
ثیطَثبَەڕەکییبویس ثەکییُضریەکەی وەجییبد رییب ڕازەی رَُوییسڕەَی چییبالم 

 َڕاـکبَ ثَُس
کزێجەکبوی )ا ثبمه عفط مه ثطَمیط  ُیػ ثُوبثطد( َ )ا حیطة االٌزییخ  

ا  جقییی   ییی   طوؽیییب(مبن کطزثیییَُ ثە ثیییبثەری   ییی   طوؽیییب( َ )ا میییطاع
زضاؼیییەی ئەَ مبَەیەمیییبنس ـیییەَمکیبن زََ  یییاڵی زَای رەَاَکطزویییی 
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گقزُگیایەکی چ َپی  ؼیەثبضەد ثە )پاوبپیبضریعم( َ ٌەڵُمؽیزی ریُمه َ 
چیىی جیبَاظی کامەاڵیەری ثە پێی رێعەکبوی مبضکػ  ەَ ؼێ کزێجەییسا 

ذُمىییسمبوەَە، ٌیییبریىە کە ئەَ مییبَەیە ثە ََضزی َ چەوییسجبض پییێکەَە 
ؼەض ثبؼی َەظعیی ذامیبنس ئەَ پێیی َاثیَُ کە ذەضییکە ثیعََرىەَەی 
جەمبَەضی  ە ـیبضەکبوی کُضزؼیزبن پەضە زەؼیەوێذ َ پێیی َاثیَُ کە 
ئەَ وبڕەظایەریییبوە ثییب ی عێییطا یؿ ئەگییطمزەَە گەض  ێییطە ظیییبرط گەـییە 

ثەٌێیع ثکبدس ئبکبمی ئەم وبڕەظایەریبوە گەض ثەَ ئب بضەزا گەـە ثکبد َ 
ثجێییذ، چبضەوَُؼییی ڕژمییم ئەذییبرە مەرطؼیییەَە َ ئەَزەمە زضَـییمی 

ئێیطان  ثیا ـیەڕی ویبَذایی(، کە زضَـیمی  –)گاڕیىی ـەڕی عێیطا  
ئەَ ؼەضزەمەی ئێمە ثَُ ؼەثبضەد ثە ـەڕ، ئەثیێ ثە ثعََرىەَەیەکیی 
جەمبَەضی ثا ڕََذبوسوی ڕژمیمس ئیێمە ئەَ زضَـیمەمبن ؼیەثبضەد ثە 

ە ئێطاویەکبومییبوەَە ئیؽیزیحبضە کطزثییَُس ئەَ ـیەڕ  ە ز ؼییزە کاماویؽیز
زضمییهەی پێییساَ َپێییی َاثییَُ کە ئەم مقییبَەظارەی حکییَُمەریؿ  ەگەڵ 
یەکێزییییییییسا ٌەض  ەَ چُاضچییییییییُەیەزایە ثیییییییا ذبماـیییییییکطزوەَەی ئەَ 
وبڕەظایەرییبوە َ  ەوییبَثطزوی ئەَ مەرطؼیییەیە ثاؼییەض ڕژمییمس مییه  ەَەزا 

ُضزؼییزبوسا ذەضیییکە ٌییبَڕای ثییَُم کە ثییعََرىەَەی وییبڕەظایەری  ە ک
ثەٌێع ئەثێ َ مقبَەظاریؿ یەکێیك  ە ئبمبوجەکیبوی پبـەکفیە پێکطزویی 
ئەَ ثییعََرىەَەیە َ رەـییەوە وەکطزویەرییی ثییا ذییُاضََی عێییطا س ذییبڵی 
وبکاکمبن ئەَە ثَُ کە میه َریم: ئێؽیزب ڕژمیم رطؼیی  ە ڕََذیبن وییە، 

وییەس چُوکە ثعََرىەَەی وبڕەظایەری  ە ذُاضََی عێطا سا  ەَ ئبؼیزەزا 
جیییە  ەَەؾ ڕژمییم ـییەڕی کییطز رە ئییبمطاظمکی ثییبؾ ثییا ؼییەپبوسوی 
زەؼییەاڵری ذییایس پفییزیُاوی وییبَچەیی َ جیٍییبوی ثییا ڕژمییم مؽییاگەضەس 
ـییەڕیؿ ثەرەوٍییب وییبرُاوێ ڕژمییم ث ََذێىێییذ گەض عێییطا  ـییەڕەکەیؿ 

 ثس ڕمىێذس 
 ە زَایییییسا ثبؼییییەکەم گییییاڕی َرییییم: ئەثیییێ مییییه َ رییییاؾ رُمفییییَُی 

ڵیطیه َ گەض زەؼزییط وەکیطمیه ؼیبڵەٌبی ؼە ەضمکی زََض َ زضمه ٌە
 ؼبڵ ئبَا ثە ئیرزیقب زەمێىیىەَەس ئەَ ثبیسایەَە َری:
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 زەی ثب ٌیر وەثێ یەکێکمبن ظەَاو ثکەیه َمبڵی ذامبن زاوێیه   -
مه ثا ذام ثەم َەظعە زژَاضەَە کە ٌەمیبوە ٌەض ثیطیفیم  ە ظەَاو  -

 وەکطز رەَەس 
َئبـییکطا ثییَُس زیییبض ثییَُ مەؼییە ەی مقییبَەظاد  ە َرییی َرییی زەضچییَُ 

ئبـیییییکطاکطزوەکەی ویفیییییبوەی ئەَەثیییییَُ کە ثەضەَ ڕمکەَریییییه ئەڕ نس 
ثبضَز ذێکی وُمی ؼیبؼی  ە کُضزؼزبوسا ٌیبرە ئیبضاَەس ظییبرط  ە ؼیێ 
ؼبڵ ـەڕ  ە گەڵ ئێطان َ ؼەضکُریەضیی ڕژمیم ذەڵکیی کُضزؼیزبویبن 
مبوسََ کطزثَُس ذەڵیك گەضچیی ثەچیبَی گُمیبوی ظ ضەَە ئەییبو َاویە 

قبَەظاد، ثەاڵم  ثا کە ێه َ  طؼیەرێك ئەگەڕان کە ریبییسا ثحەَمیىەَە م
کُضزؼیزبن جاضمیك  ٢٧٥٢ – ٢٧٥٢َپێیبن َاثَُ کە ئەمجیبضە َەکیَُ 

  ە ئبضامی َ ئبؼبیؿ ڕََی رێ ئەکبدس 
چەپەکییییبوی کُضزؼییییزبن ٌەمیفییییە ثە زضَؼییییزی پێیییییبن  ەؼییییەض ئەَە 

َ ثیعََرىەَەی زائەگطد کە یەکێزی َ ٌەمَُ ٌێع َ الیەوەکبوی رطی ویب
رییبن وییییبرُاوه چبضەؼییییەضی  کُضزؼییییزبن ثە پێییییی مبٌیەریییییبن َ چییییییً

مەؼە ەی کُضز ثکەنس پێساگطیمبن ئەکیطز کە ئەَان مەؼیە ەی کیُضز َ 
ؼیییزەمی وەرەَەییییی ئەکەن ثە ثیییبثەری زەؼیییکەَرىی ئیمزییییبظ َ ؼیییەَزا 

زا ٌەمیییبن  ٢٧٥٢َ  ٢٧٤٤،  ٢٧٣٦ ەگەڵ زەؼیییەاڵرسا َ  ە  اوبغەکیییبوی 
ثَُس ئەَ ؼەَزایە ثیا ئەَە ثیَُ کە ئەَان ثیجه ثە ـیەضیك کبضیبن کطز

َ  ە کُضزؼیییزبوەَە ثەـیییساضیی زەؼییییەاڵری ؼیبؼییییی ؼەضربؼییییەضیی 
عێییطا  ثییکەنس جیییە  ەَەؾ زەؼییەاڵرەکبوی رییب ئێؽییزبی عێییطا ، جیییە  ە 
حکییییَُمەری عجییییسا کطیم  بؼییییم، ٌەمَُیییییبن ٌێییییعی وەرەَەپەضؼییییزی 

گەالویی زاویفیزَُی  عەضەثیی ـیا یىی ثیَُن کە ث َاییبن ثە یەکؽیبوی
عێییییطا  وەثییییَُەس حکییییَُمەری ثەعییییػ ثە ثیییی َای ئەَکییییبرەی ئییییێمە 
زەؼیییەاڵرێکی وەرەَەییییی عطَثییییی  بـیییی ثیییَُ کە ثەریییبیجەری  ەژمیییط 
زەؼەاڵری زیکزبراضیەری لسام حؽیىسا، ئبمبزەیی ئەَەی رییب وەثیَُ کە 

ی ئیییییبظاضی ٢٢رەویییییبوەد ثە ؼیییییینەیەکی ڕیکەَرىیییییی َەکیییییَُ ئەَەی 
 یؿ ڕاظی ثێذس ٢٧٥٢



 189 

ٌەڵُمؽییییزی ؼیبؼیییییی ئییییێمە پێییییساگطیی  ە ؼییییەض مییییب ی زیییییبضیکطزوی 
چبضەوَُغ ثا کُضز ئەکطزەَە، کە ثەثێ ڕََذبوی ئەم ڕژممە َ ٌبرىە 
ؼەضکبضی زەؼەاڵرێکی زیمُکطاریی ـاڕـیێ ، ئیمکبوی جێجەجێکطزویی 

 ویەس 
كیی ثیَُن َ وە  ئەَ ٌەڵُمؽزە ؼیبؼیبوەی ڕمکرطاَی ئیێمە ظییبرط ظاضي

ەؼمیمبن ٌەثَُ کە ثیطَڕای ذامبوی رییب زەضثی یه َ ثالَکطاَەیەکی ڕ
ثییەیەویییه ثە جەمییبَەض َ وە ثالَکییطاَەی وییبَذاییؿ ٌەثییَُ کە الوییی 
کەم ٌەڵُمؽزی ڕەؼمیی ثا کبزض َ ئەویسامەکبوی رێیسا ڕََن ثکیطمزەَەس 
ثییایە ئەَ ٌەڵُمؽییذ َ ؼیبؼییەربوە ثە وبڕ ـییىی ئەمییبوەَە َ ظیییبرطیؿ 

  ێ زەٌبدس  َەکَُ ثبؼی وبَ مەحب یزی ؼیبؼی
ڕمکرطاَی کبضگەضان، جیە  ە رەـٍیطی ؼیبؼی، ؼیبؼەرێکی ڕ ـیىی 
وەثَُ ؼەثبضەد ثە ٌێعەکبوی ثیعََرىەَەی کیُضزایەری َ وبؼییاوب یعم 
 ە کُضزؼزبوساس ؼیبؼەرێك کە جیە  ەزەضذؽزىی مبٌیەری چیىیبیەری َ 
ؼیبؼیی ئەَان، ثزیُاوێ جیێیە َ ـیُمىی  یحزییی ئەَان ڕََن ثکیبرەَە 

ُاوێییذ ذەثییبری ذەڵییك  ە زژی ڕژممییی ثەعییػ َەکییَُ ڕژممێکییی رییب ثز
ـییییییا یىیی زژ ثە کییییییُضز، ثەئب ییییییبضمکی ؼییییییەضثەذازا ثجییییییبدس ئییییییێمە 
ؼیبؼییییەرێکمبن وەثییییَُ کە ثزُاوێییییذ ثجێییییذ ثە ثەزیزێییییك کە ثزُاوێییییذ 
 ەَکبرەزا کە ذەثبری ذەڵکی کُضزؼزبن  ە زژی ؼیبؼەرەکبوی کُـذ 

رییَُ ثکییبد،  ەٌەمییبن َ ثیی  َ  ەاڵچییای ثەعییػ  ە کُضزؼییزبوسا یەکیط
کبرییییسا رێکاـییییبوی ٌەمەڕ ژەی ذەڵیییییی کُضزؼییییزبن  ە زژی ڕژممییییی 
ثەعییییػ  ەَە ثپبضمعمییییذ کە ثجێییییذ ثە زەؼییییکەالیەم ثییییا حیعثەکییییبوی 
 -ثییعََرىەَەی کییُضزایەری کە زەیییبن ؼییبڵ ثییَُ  ەوییبَ ئەڵییقەی )ـییەڕ

ـییەڕ(زا ذەڵکیییبن گیطزاثییَُس جیییە  ەَەؾ مەؼییە ە ٌەض  -مقییبَەظاد 
ریکی ڕ ـییىی ؼییەضکبغەظ وەثییَُس ٌێعمکییی َا گەض رەویییب ثییَُوی ؼیبؼییە

ؼیبؼەرەکەـی زضَؼذ ثیُایە َ ڕەوییساوەَەی پیُیؽیزیەکبوی ژییبن َ 
ذەثییبری ذەڵییییؿ ثییُایە، ئەثییێ  ە ٌەویییبَی زَارییطزا ثزییُاوێ ثجێییذ ثە 
 ٌێعمك کە چبالکی ثىُمىێذ  ە وبَ کامەڵیە َ ٌبَکێفە ؼیبؼیەکبویساس
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م  ەَاوەییییبن وەثیییَُ َ ڕمکریییطاَی ئیییێمە َ چەپ ثە گفیییزی ٌیچییییە 
ٌیممەرییی ئەَەـیییبن ریییب وەزەثیىییطا کە ئەَە ئەوجییبم ثییسەن یییب َەکییَُ 

 ئەضکێکی ذایبن زەؼىیفبوی ثکەنس 
ـیییێُاظی وبَظڕاویییسن َ زاـیییاضیىی ؼیبؼیییی َ ڕؼیییُاکطزوی میییبٌیەری 

چەکیییساضی ٌێعەکیییبوی یەکێزیییی َ پیییبضری َ  –ثیییعََرىەَەی ؼیبؼیییی 
پیاظەری ی ٌەڵؽیَُڕاوی  ؼەضجەم وبؼیُوب یعمی کُضز، ذیبڵی ثەٌێیع َ

ڕمکرطاَی ئیێمە ثیَُ، ثەاڵم ثە چەویسیه زییسگب َ  ێکیساوەَەی چەَرەَە 
 کە ئیزط ثبیەذێکیبن ثا ئەَ الیەوە پاظەری ە وەئەٌێفزەَە: 

ڕمکریییطاَەکە رَُـیییی ویییبکاکیەکی ؼیییەیط ثَُثیییَُس  ەالیەکەَە یەکەم: 
ئبمیبوجی گەَضەی َەکیَُ ڕََذبوییسوی ڕژممیی عێییطا  ثەزەؼیزی چیىییی 

کییبض  ە ـاڕـییێکی جەمییبَەضیی ؼەضربؼییەضیسا ٌە یطرجییَُ، َەکییَُ کطم
ٌەویییبَی یەکەم ثییا ـاڕـییی ؼاؼیب یؽییزی َ  ەَالـییەَە ـییێُە َ 
پێکٍییییبرە َ پطاریییییك َ ٌەڵؽییییَُضاوێکی رەَاَ میحقە یییییی ٌەثییییَُس ئەَ 
ڕمکریییطاَە  ە ڕاؼیییزیسا ثطیزیییی ثیییَُ  ە گطََپیکیییی ثچیییَُکی کەؼیییبوی 

ُضزؼییزبوسا، کە ؼییەضیبن ؼیبؼیییی ڕ ـییىجیطی مبضکؽیییی ٌییبَثیط  ە ک
کییطزََە ثەیەکییسا َ ذەضیکییی ؼییبغکطزوەَەی ذەرییی ؼیبؼییی َ کطیییی 
ذاییییبوه، ثیییێ ئەَەی ئەَ ەَیبرەکیییبن َ ئبمیییبوجە زََض َ وعیکەکیییبن َ 
زضَـم َ ٌەڵُمؽذ َ ربکزییك َ ؼیزطاریجی َ ثەضویبمەی الویی کەم َ 

 ظ ضیبن  ە یەم جیبکطزثێزەَەس 
بری ذەڵکییسا ئەم ڕمکرییطاَە وە  ە ٌیچیییەم  ە مەیییساوەکبوی ذەثیی زََەم:

ـساضی وەثَُس مەییساوەکبوی  زضَـم یب پالرقاضم یب ڕ ڵی پطاكزییی َ ثً
مزمالوێی ذەڵك َ ڕژمم  ە چەوس ثُاضی ربیجەریسا ثەضجەؼزە ثجیَُوەَە: 
ذەثبد  ە زژی ؼزەمی وەرەَایەری َ ثەضوبمە َ ؼیبؼەرە ڕ ژاوەکیبوی 

عێییطا   ە پێىییبَی مییب ە  ڕژمییم  ەَ ثییُاضەزا،  رێکاـییبوی ٌەمییَُ ذەڵکییی
زیمُکطاریەکیییییبن کە ڕ ژاوە  ە ثەض پەالمیییییبضی زەظگیییییب زیکزیییییبراضی َ 
زاپڵاؼیییێىەضەکبوی ڕژممیییسا ثیییَُن، ذەثیییبری ذەڵیییك  ە پێىیییبَی ویییبن َ 
گُظەضاوسا کە  ەَ  اوبغەزا ژیبوی ئیبثَُضی ذەڵیك ریب ئەٌیبد ثەثیاوەی 
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ـییەڕی ڕژیییمەَە ثەضەَ ذطاپییی ئەچییَُ، ذەثییبد  ە زژی ٌەَڵەکییبوی 
مم ثا ؼیەضثبظگیطی َ میزیزیبضیعەکطزوی ٌەمیَُ مەییساوەکبوی ژییبن، ڕژ

ذەثیییبری ئیییبظازیرُاظاوەی  ُربثییییبوی ظاوکاکیییبن کە ریییب ئەٌیییبد پەضەی 
ئەؼییەوسس ئەَاوە ؼییەویەضە ؼییەضەکیەکبوی ثەضاوجەضکێییی ذەڵکییی عێییطا  

 ثَُن  ەگەڵ ڕژممی ئەَکبرەزاس
َە  ە ڕمکرییطاَ یییب حیعثییی ؼیبؼییی ثەَە ٌێییع ئەگییط  َ جیییب ئەکییطمزە

گطََپ َ پێ ی ثبغ َ گقزُگیا، کە ئەَ مەییساوبوەی ذەثیبری ذە یك َ 
ثبثەرەکیییییبوی ذەثبرەکەییییییبن َ زاذُاظیەکبوییییییبن ئەکیییییبد ثە ـیییییُمىی 
ٌەڵؽییَُڕاوی ذییای َ ثییطزن َ ؼەضذؽییزىی ئەَ ذەثییبرە ثە ئبضاؼییزەی 

 ؼیبؼەرێکی گفزییط ثەضەَ ئبؼایەکی ؼزطاریجی َ ڕ ـىزطس 
ؼیەرێك ظ ض ثیبیەذی ٌەیە، ثەاڵم ڕاؼذ َ زضَؼیزیی ٌەڵُمؽیذ َ ؼیب

گەض رییێکەڵ وەثییێ ثە کێفمەکێفییی ذەڵییك َ زەؼییەاڵد َ ئییبَمزەی ئەَ 
کێفمەکێفبوە وەثێذ َ  ەَمفسا کەم َ کُڕیەکبوی  ە مەحەم وەزضمذ، 
 ەئەوجبمییسا رەویییب َەکییَُ ثەڵیەوییبمەیەکی ؼیبؼییی َ ئەزەثییی ؼیبؼیییی 

 ثبؾ َ جُان  ە ئەضـیقسا ئەمێىێزەَەس 
زَارط کە ریاضی َ  کط َ ؼیبؼەد  ە ڕیییەی زضَـیم ئەڵقەی  ؼێیەم:

َربکزیییییییك َ ٌەڵُمؽییییییزی زضَؼییییییزەَە ئەکییییییب ثە ٌێعمکییییییی مییییییبزیی 
ئیییبڵُگاڕثەذؿ ثیییطیزیە  ە پطارییییك کە پەیییی ەَی  ەَ رییییاضی َ  کیییط 
َؼیبؼەرە زەکبدس زیبضە پطاریك زەضث یىێکیی ظ ض گفیزیە َ مەثەؼیزی 

اویسوی ڕمکرطاَمکییی میه  ێیی  ە پەیُەوییس ثەم ثبؼیەَە ثییطیزیە  ە: زامەظض
ثەٌێع َ ثە وقَُظ، ئبمبزەثَُن  ە ذەثبری  یحزیی پبن َ ثەضیىی ذەڵیك 
 ە زژی ڕژمییییییم  ە زەیییییییبن مەیساویییییییسا، ڕمکرؽییییییزىی ئەَ ذەثییییییبرە َ 
ؼەضَؼییبمبن پێییساوی َ ویفییبوساوی ڕمیییەی ؼییەضکەَره َ پەضەؼییەوسوی 
ظیبرطی، زامەظضاوسوی ڕمکریطاَەی جەمیبَەضیی ثەٌێیع  ە جەضگەی ئەَ 

رە  ە مەیساوە جیبجیبکبویسا َ زەییبن  یق َ پیاپی ریط کە مە یَُ ەی ذەثب
پطاریییك ثەضجەؼییزە ئەکەوەَە َ ؼیبؼییەد  ە ئەضـیییقەکبوەَە زائەگییطوە 

 جێی ـیبَی ذایبنس 
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ئییێمە وەم ٌەض ٌەڵُمؽییزی یەکێزییی َ ئەَ ٌێعاوەمییبن َەکییَُ  چییُاضەم:
ٌێعمکییییی ئاپاظیؽیییییان ڕەد ئەکییییطزەَە، ثەڵکییییَُ ؼییییەضجەم ثییییَُوی 

ثەٌێعمکی ظییبوجەذؿ ثیا ذەثیبری ذەڵیك ئەژمیبضز َ ریب ئێیطە  ئەَاومبن
کێفەیەم وییەس ئەَەی ئەم ٌەڵُمؽیزەی ئیێمەی ئەکیطز ثە ٌەڵُمؽیزێکی 
پبؼیقیؽزی َ رەؼقەَی ئەَەثَُ کە ئیێمە ٌییج ثەزیزێکمیبن وەئەذؽیزە 
جێیییس مەثەؼییزم  ەثەزییی  ئەَەیە کە ئەَ ثاـییبییەی وەمییبوی ئەَان ثە 

ە ذامیبن، ثە ٌێیعی ذەڵیك َ ذامیبن، ئەَ ڕژمم پ وەثێزەَە َثییطە ئیێم
ثاـییبییەی پبـەکفییە یییب وەمییبوی ئەَان، پیی ثکەیىەَەس ئییێمە وە ٌێییعی 
ئەَەمیییبن ٌەثیییَُ وە ڕمیەکمیییبن گطرجیییَُەثەض کە ثمبوکیییبد ثەَ ٌێیییعە 

 َەکَُ  ە زَاییسا زەضکەَدس 
ڕمکرییطاَی ؼیبؼییی رەویییب ثە ڕ ـییىجیىیی ؼیبؼییی َ  کییطی  پێییىجەم:

َاثییییُایە کزێییییجە ثبـییییەکبن َ ـییییبکبضە کییییبضی مەیؽییییەض وبثێییییذس گەض 
 ریاضیەکبن ثەغ ثَُن ثا گاڕیىی زَویبس 

ڕمکریییییطاَی ؼیبؼیییییی، ثەریییییبیجەری  ە َاڵرێکیییییسا کە ٌەمیییییَُ ـیییییزێك 
ثەکییُوەزەضظیی ؼیبؼییەرسا رێپەڕثجێییذ، زەظگییبیەکی ظیىییسََی ذییبَەن 
کییییبضاکزەضی رەکىیکییییی َ مییییبزیی ذاـیییییەریس ئەم ڕمکرییییطاَە ثە پێییییی 

َ ـییییییُمىی ٌەڵؽییییییَُڕاوەکەی،  ربیجەرمەوییییییسیی ؼییییییەضزەمی ذییییییای
ربیجەرمەویسیی جییبَاظ ثەؼیەضیسا ئەؼییەپێ َ ئەثیێ مطَوەریی ؼیبؼییی َ 
زیىبمیکیەری ڕمکرطاَەیی پێُیؽزی َای رێسا ثێیذ کە ڕەوییساوەَەی ئەَ 

 ربیجەرمەوسیە کامەاڵیەری َ ؼیبؼیبوەی ؼەضزەم َ ـُمىەکە ثێذس  
کییاپیەکی  ڕمکرییطاَی ؼیبؼییی کییاپیکطزوێکی ئبیییسیا اجی ویییەس وییبرُاوی

مییازمزی ئەم َاڵد َ ئەَ ؼییەضزەم ثێىیییذ َ وییبَی ثىێیییذ ڕمکرییطاَی 
ؼیبؼیس ئەَەی مه ئەیڵێم مبوبی ئەَە ویە کە پطەوؽیپ َ ثىەمب  کیطیە 
ٌبَثەـەکبن َرب یکطزوەَەی َاڵریبن ثرەییىە الَە  ەم ثیُاضەزا، ثەڵکیَُ 
مەثەؼیییییییزەکەم ئەَەیە کە ڕمکریییییییطاَ، ثەَ ربیجەرمەویییییییسیە  کیییییییطی َ 

ە، ثجەؼیزطمزەَە ثە ثیبضَز ذی ؼیەضزەم َ ـیُمىەَە َ ئەَ ؼیبؼیبوەَ
 ربیجەرمەوسیبوە  ەذایسا، ثىُمىێزەَەس 



 193 

ئەَ مەؼیییییەالوە  ە میزیییییازی ؼیبؼیییییی َ ڕمکرطاَەییییییی کبضگەضاویییییسا 
 جێیەیەکیبن وەثَُ َ مبیەی ٌیر ثبیەذێك وەثَُنس 

 
+++ 

 
ئەیبزی ٌبَڕمم ؼەضزاوێکی زایکمی کطز  ە  ٢٧٦١ؼەضَثەوسی ظؼزبوی 

َُغەس ئەیبز زَارط ثای گێ امەَە کە  ە َەاڵمی پطؼیبضی زایکمسا  ەمچ
ؼییەثبضەد ثە مییه ََرجییَُی کە ٌێفییزب  ە ئێییطاوە َ چییبَەڕَاوی ٌە ییی 
ڕ یفییزه زەکییبد ثییا ئەَضَپییب َ زایکییم زڵییی ثەَ ٌەَا ە ذاـییکطزثَُس 
 ەَ کبرەزا کە ئەمبن ؼەض بڵی ئەم  ؽە َ ثبؼبوە ئەثیه عە یی ثچکیال، 

َی مەڵجەوییسی زََی یەکێزییی ثییَُ  ە ؼییەضگە َُ کە ئەَکییبرە  ێپطؼییطا
َئەوسامی ؼەضکطزایەریی کیامەڵەی ضەوجیسەضاویؿ ثیَُ، ذیای ئەکیب ثە 
مییییبڵی ئییییێمەزا َ ثەزایکییییم ئەڵییییێ: ئەض  ئەم میُاوەرییییبن کُمىییییسەضیە  
َزایکیفم ئەڵی ئەَە ٌبَڕمی عسوبوە َ ثە ؼیەضزاومبن ٌیبرَُە َعیسوبن 

َضََپیییبس ئەَییییؿ ثەثیییێ ئێؽیییزب  ە ئێیییطان چیییبَەڕمی زەضچیییَُوە ثیییا ئە
 ەثەضچییبَگطرىی ٌەؼییزی زایکییم ئەڵییێ: ئەَە ثە ڕاؼییزە  ئەضََپییبی چییی 
عسوبن ئەَەرب  ە ٌەَ ێط ذەضیکی رەوعیمبرە را ئبگبد  ێ ویە ییب  ە مىیی 
ئەـییبضیزەَە  ئەیییبز َرییی: ظ ض ئیحییطاو ثییَُم َ زایکیفییذ ظ ض زڵییی 

 زاذُضپبس  
ە ئەییبز ویبثَُ کە زَای ڕ یفزىی عە ی ثچکال زایکم زََثیبضە ڕََی  

پێی ثڵێذ ڕاؼزیی مەؼە ەکە چیاوە َ ئەییبزیؿ ٌیچیی ثیا وەمیبثَُەَە 
َرجیییَُی ڕاؼیییذ ئەکیییب َ گەڕاَەرەَەس زایکمییییؿ ؼیییەضثبضی ئەَەی کە 
ؼێ کُڕی  ەثەضەی ـەڕی ٌەمیفەیی پێفمەضگبیەریسا ثیَُ الویی کەم 
رییب ئەَ کییبرە زڵییی ثەَە ذییاؾ ثییَُ کە مییه زََض َ ؼییەالمەرم، کەچییی 

یە ٌێىییسە ثییێ پطەوؽیییپ ثییَُ ثییێ گُمییساوە ٌەؼییذ َ ؼییاظی ئەَ کییبثطا
زایکییییم زیؽییییبوەَە زڵییییی ذؽییییزجَُە مەرطؼییییی َ زڵەڕاَکێیەکییییی ظ ض 

 وبذاـەَەس 
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ئیزیییط زایکیییم ثە ئەییییبزی َرجیییَُ کە ٌییییر وەثیییێ ئێؽیییزب مقیییبَەظارە َ 
ٌیییبرُچای ـیییبضەکبن َ زەضەَە ظ ض ثیییَُە َ ویییبظاوم زَوییییب چیمیییبن 

 الوی کەم ؼەضمکم  ێجسارەَەس ثەؼەضزمىێذ َمەرطؼیەکی ظ ض ویە، ثب
کە ئەیییبز ٌەَاڵەکەی ٌێىییبیەَە زیؽییبوەَە وییەضاویییی ئەَەم ال ظیىییسََ 
ثییَُەَە کە ثییَُم ثە مییبیەی زڵەڕاَکێییی زایکییم َئەرطؼییبم  ەَەی کە 
ـییزێکی ثەؼییەض ثێییذ َ وەیجیییىمەَە َرییب مییبَم  ە زڵمییسا ثجێییذ ثەگییط س 

ثَُ َ  ەَە کیفییەکە ئەَە ثییَُ ئەَ کییبثطایە وییبَی گەڕەکەکەـییی ٌێىییب
ئەرطؼیییییبم کە میییییبڵی عە ییییییؿ کە چبکەییییییبن  ەگەڵیییییسا کطزثیییییَُم َ 
ذبوَُەکەیییبن ذؽییزجَُە ذییعمەرمەَە، رَُـییی کێفییەیەم ثییجهس ئییبذط 
کبثطایەکی ئەویسامی ؼیەضکطزایەریی ئەَان  ە مەجزیؽیێکسا َا ثەئبؼیبوی 
َ ثیییێ گُمیییسان ثە ٌییییر ثەٌیییبیەکی ئیىؽیییبوی َ کیییامەاڵیەری ـیییُمىی 

ژیییبوم ثرییبرە مەرطؼیییەَە  ەثەض ئەَەی مییه  ئیرزیقییبی مییه ثییسضکێىێ َ
جیییبَاظ  ەَان ثیییطئەکەمەَە، ئەَەـییی  ییێ ئەَەـییێزەَە کە الوییی کەم، 
گەض ثە زەؼزی ئەوقەؼیذ َوییبظذطاپیؿ وەثێیذ،  ەویبَ کیاڕ َ کیامەڵی 
رطی ویبَ پێفیمەضگە َ جێیی ریطزا ثبؼیی ثکیبد، کە حەریمەن ٌبَکیبض َ 

ضزََ ٌیبَڕمم  ی  ٌیًجبؼَُؼی ڕژممییبن رییبیەس کە ئەَ مەؼیە ەیەم ال
وەجییبد َ عە ییی ثبؼییکطز ٌیییر ؼییەضەزاَیکمبن ـییك وەزەثییطز کە ئەم 

 ـُمىەی ئیرزیقبی مه چان گەیفزَُە ثە یەکێزیس 
ثییَُ، ممىییس َ میقییسازی ٌییبَڕمم  ٢٧٦٢ی ؼییبڵی ٠یییب  ٢ڕ ژمکییی مییبویی 

ٌییییبرجَُن ثییییا ؼییییەضزاویم َ پییییێکەَە  ەگەڵ عە ییییی، کە ٌەضچُاضمییییبن 
ای ثەغیسا ثیَُیه،  ە میبڵەکەی ذامیبن ٌبَڕمی وعیکیی ؼیەضزەمی ظاوکی

زاویفزجَُیهس ثەٌای مقبَەظارەَە کەمێك کیطاوەَە  ە ڕََی ئەمىییەَە 
ٌبرجُە ئیبضاَەس  ەَکیبرەزا  ە زەضگیبی حەَـیەیبن زا َ ـییطَاوی ثیطای 
عە ی زەضگبکەی کطزەَە َ ٌبرەَە َری کُڕمیك  ە زەضگیبیە َ ٌەَاڵیی 

کە کەؼییی َا ـییُمىم زوبن ئەپطؼییێذ  مىیییؿ الم ؼییەیط ثییَُ، چییُو عییً
وبظاوێذ َگەض یەکێکیؿ ثێذ ثا الم  ە ڕمیی عە یییەَە ییب  ەڕمیی ؼیمکا 
جەثییبضیەَە زمییذ ثییا المس ٌبَڕمکییبوم َریییبن رییا مەڕ  ثەاڵم مییه ذییام 
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ڕ یفییزم َ ثیىیییم "ؼییەمیط وییُضی" ثییَُس ؼییەمیطم وەئەوبؼییی َ رەویییب 
ئەَکیییبرە ثیىیجیییَُم کە یەکێیییك ثیییَُ  ەَ ؼیییێ  ُریییبثیەی ظاوکیییا کە  ە 

ێیی رییییطزا َرییییم مییییبَەیەم ثەٌییییای ٌییییبَڕمیەکمەَە ٌییییبرجَُوە ثەـیییی
ژََضەکەی ئییێمە َزَارییط گُمعایییبوەَەس ٌییبرمەَە ئیییعوێکم  ە ٌبَڕمکییبوم 
َەضگطد َ زڵىیبم کطزن کە ٌییر وییە َ  ەگەڵ ئەَزا ثەویبَ کااڵوەکیبوی 
گەڕەکەکەزا پیبؼییەیەکمبن کییطزس زیییبض ثییَُ ئەَ ٌەض  ەَ کییبرەَە کە  ە 

ٌیییبَڕمکەی رطییییسا ثیىیبومیییبن، مىیییی وبؼییییجَُ َ ژََضەکە  ە گەڵ زََ 
ئبـىبی ثیطَثبَەڕ َ ثبکیطاَەوسی مه ثَُس چان ظاویجیَُی وەمئەظاویی 
َ وەـیم پطؼییس َریی: میه ئەظاویم ریا  اڵوەکەؼییذ َ م کبضەییذ َ ثییا 
گەیفزَُی ثە ئێیطە َ ئەَاوە ٌیچیی کێفیەی میه وییە َ رەوٍیب ٌیبرَُم 

کەی راییییبن ظاوییییُەس ئەَ ئبگیییبزاضد ثیییکەم کە یەکێزیییی ـیییُمىی ئیرزیقیییب
وەیئەظاوی مه پێفزط ٌەَا ەکەم ثیؽزَُە ثیێ ئەَەی ثیعاوم کە کیێ ئەَ 
ٌەَاڵەی ثە یەکێزییی گەیبوییسََەس مىیییؿ  ەثەضاوییجەض ئەَەی کە ئەَ ظ ض 
ـیییزی  ەؼیییەضم ئەظاویییی رەوٍیییب ٌبـیییبم  ە ٌەویییسمکیبن پێکیییطاَ َپیییبؾ 

 ؼُپبؼکطزوی گەڕامەَە ثا مب ەَەس 
کییێ ئەم وٍێىیییبوەی مىییی گەیبوییس رە یەکێزییی ئەمعاوییی گەض ثڵییێم چییان َ 

ڕاؼییزیەکەم پییێ وبڵێییذ یییب رَُـییی ئیحییطاجییەم ئەثێییذ، ثەاڵم  ەَەزا 
مەعزیییییَُم ثیییییَُ الم کە یەکێیییییك  ەَ زََ ٌیییییبَڕمیەی ئەم  ە گەڵییییییسا 
ٌییبرجَُوە ژََضەکەمییبن زەؼییزی  ەم کییبضەزا ٌەیەس زەؼییزەکەی عە ییی 

ە )غ س ڕ( ثچکییا یؿ کەـیی  ثییَُ َ ؼییباڵوێك زَارییط ثییام زەضکەَد ک
کە یەکێیییك  ەَ ؼیییێ  ُریییبثیە ثیییَُ کە ٌیییبرجَُوە میییبڵەکەی ئیییێمە ئەَ 

ی زاثییییَُ ثە عە ییییی ثچکییییالس ئەَ کییییُڕەی ظاویبضیەکییییبوی  ظاویبضیبوییییً
ؼییەثبضەد ثە مییه زاثییَُ ثە یەکێزییی کییبزضی کییامەڵە ثییَُ َ  ە ڕََی 
ز ؽاظیی ثا کامەڵە ئەَ کبضەی کطزثَُ ثیێ ئەَەی ثعاوێیذ مەرطؼییی 

چەویییس ؼییبڵ زَاریییطیؿ جیییە  ەزاَای  ێجیییَُضزن   ە ؼییەض مییه ٌەیە َ
ئەیییییییَُد: کبرێییییییك ئەَ مەعزَُمییییییبرەی زاَە ثە عزییییییی ثچکییییییال ئەَ 

 مەؼە ەکەی ظ ض ثەجسی َەضوەگطرَُە!!!
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وەجبد  ە ؼزێمبوی گەڕایەَە َ ئبگبزاضم کیطزەَە کە ئەثیێ ؼیەضزاوێکی 
 ەمچیییَُغە َ کەغ َ کییییبضم ثیییکەمس ئەَ ظ ض ٌەَڵیییییسا کە پبـیییییەظم 

 م مه ٌەض ؼَُض ثَُم  ەؼەض  ؽەی ذامس ثکبرەَە، ثەاڵ
کە گەیفزمە گُوسی  ەمچیَُغە ثەَە ثیبؾ ثیَُ عیبز ی ثیطا گەَضەم  ە 
مبڵ ثَُس ئەَ  ە مبَەی مقبَەظارەکەزا مبڵی ثطزثیَُە گُویسی ٌەیبؼیی 
 ە ثبظییییبنس ڕاؼیییزیی مەؼیییە ەی ؼیییە ەضی ئێیییطان َ زەضەَەم ثاییییبن 

ەم ثییسەم ثە ئێییُە َ گێیی ایەَە کە مەثەؼییزم رەوٍییب ئەَە ثییَُە زڵىەَایییی
ؼییەضثبضی َەظعییی ذارییبن وییەضاوییی مىیییؿ وەثییهس ٌەض  ەَ ؼییە ەضەزا 
یەم زََجییییبض زایییییبن ثەگُممییییسا کە ثییییاچی ظەَاو وییییبکەم َ مىیییییؿ 
ثەثییبوَُی ویبجێییطی َ وبزیییبضی ظضَ یی عێیطا  َرییم: جیبض  ثییبثعاویه 
ئەم مقییبَەظارە چییان ئەثێییذس عییبز ی ثییطام پێفییىیبضی کییطز کە پییێکەَە 

ؼزێمبوی َ کەضکیَُم ثکەییهس ئەَ ؼیەیبضەیەکی پەییسا کیطز ؼە ەضمکی 
َ زیبضثَُ کە پؽَُ ەی  یهوەی رەوؽیقی پێجَُ، ثەاڵم میه پیێم َد کە 
ثە ٌەَیەی رەظَییییییط ٌییییییبرُچا ئەکەم َ ثییییییا ئبگییییییبزاضیی ئەَ وییییییبَە 
رەظَیییطەکەم پێییی َد وەَەم  ە ثبظگەکییبن زاَای ٌەَیەم  ییێ ثییکەن َ 

ظاوێییذس زَای ؼییەضزاوێیی کییُضری وەئەکییطا ئەَ وییبَی ؼییەض ٌەَیەکە وە
ؼزێمبوی  ە ڕمیەی کەضکَُم  ە مبڵی مبماؼزب جەال یی کیبوی ـیەیزبن 
 ە رەکیە المبوسا َ ـەَ الی ئەَ مبیىەَەس پبـیبن  ە ڕمییەی کەضکیَُم 
ثە زضمهی ثبؼیی ڕای ذیام  ەؼیەض یەکێزیی َ مقیبَەظاد  ەگەڵ عبز یسا 

َ ئەم  کییییطزس ئەَ پێییییی َاثیییییَُ کە مقییییبَەظاد ؼییییەضثیطمذ ثبـیییییزطە
ثییییعََرىەَە َ ٌێییییعە ؼیبؼیییییبوەی کُضزؼییییزبن  ەَە ظیبرطیییییبن  ییییێ 
چبَەڕَان وبکطمیذس گەض مقیبَەظاد ثکطمیذ الویی کەم ذەڵیك ئەڕَارەَە 
ؼەض مبڵ َ حیبڵی ذیای ثەَ مەضجەی وییمچە کیطاوەَەیەم  ە َەظعیی 
ؼیبؼیی َ ئەمىیی کُضزؼیزبوسا ڕََثیسادس میه ذیامیؿ گەضچیی ثیی َام 

ی ویە َ ئەثێ ث ََذێذ، ثەاڵم ڕام َاثیَُ ثەَە ثَُ کە ئەم ڕژممە چبض
کە ئەم ثیییعََرىەَە ؼیبؼیییی َ چەکیییساضیە رەوٍیییب حیکمەریییی میییبوەَە َ 
زضمییییهەی رەمەویییییبن ثییییَُوی زیکزییییبراضیەد َ مییییبوەَەی ثەعؽییییە  ە 
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زەؼییەاڵرساس ئەمییبن ومییَُوەیەکی ثییباڵرط َ جییُاوزط  ە ثەعؽیییبن پییێ ویییە 
بن ثبـیزط، ثیَُە ثە ثەاڵم ثَُوی زیکزبراضیەد َ وەثَُوی ثەزیزێکی  ەم

ثیبوَُیەم ثا گطزثَُوەَەی جەمبَەض  ەمیبن َ ثەؼیزىی ئُمێیس پێییبنس 
جیە  ەَەؾ َرم کە وەثَُوی ثەزیزێکی ـاڕـیێ ی رط کە ثزُاوێ جێ 
ثەمبن چاڵ ثکبد َ گەمەی ؼیبؼیەد کیطزن  ە کُضزؼیزبوسا  ەڕەگەَە 
ثیاڕمیییذ، ئەَەویییسی ریییط رەمەویییی ئەمیییبوی زضمیییه کیییطز رەَە َ زەؼیییزی 

وەرەَە ثا مبواضی ؼیبؼی َ یبضی کطزن ثە چبضەوُؼی ذەڵكس کطزََ
 کە ثبؼی ثەزیزم کطز ئەَ ٌبرە َەاڵم:

ئەی ئێیییُە َ ٌێیییعە مبضکؽییییەکبن ثیییا ئەَ ثاـیییبیی وەثیییَُوی ثەزییییزە 
 پ وبکەوەَە  

زیبض ثَُ ئەیُیؽذ ئەَ ثبؼە ظیبرط ثَُضََژمىێیذ ثیایە َریی: ئێیُە  ە 
 ە ڕََی  کییطەَە ثەٌێییعن، ـیییکطزوەَە َ  ێکییساوەَەزا عەیجزییبن ویییە َ

ثەاڵم کێفەی ئێُە وەثَُوی ڕَاویەیەکیی َا ییو ثیىیبوەیە ثیا کامەڵییبی 
 کُضزؼزبنس 

 ەم کەییییه َ ثەییییىەزا ثیییَُیه گەیفیییزیىە وعیکیییی ؼیییەیزەضەکەی وعییییك 
کەضکییَُم َ ثەوبچییبضی ثبؼییەکەمبن َەؼییزبن َ مییه َرییم: پێمراـییە 

 کبرێکی رط ظیبرط ئەم مەَظََعە ثبغ ثکەیهس 
َم ثییا ویییُەڕ  چییَُیىە یییبوەی )ا حمییبل( َ زَای ؼییەضزاوی  ە کەضکییُ

چەویییییس ٌیییییبَڕ  َ وبؼییییییبَمکی ئەَ، ڕ ژی زَاریییییط گەڕاییییییىەَە ثیییییا 
  ەمچَُغەس 

 ەَ مییبَە کەمەزا کە  ەَ  مییبمەَە چەوییسیه ٌییبَضمم  ە کەضکییَُم َ 
ؼییزێمبویەَە کە پێفییزط وەیییبن ئەظاوییێ  ە کییُ  ئەژیییم، ثە ٌییای مییبڵەَە 

ئەکییطزمس ثەٌییای مقییبَەظارەَە جاضمییك  ە ز ظیمیییبوەَە َ ؼییەضزاویبن 
جەَی کییییطاوەَە َ ئییییبظازی ثییییا جمُجییییاڵ ٌییییبرجَُە ئییییبضاَەس ٌەض  ە 
 ەمچیَُغەَە ؼییەضزاوێکی ئاضزََگیبی کییامەڵە َ حیعثیی کاماویؽییزی 

 ئێطاوم کطز  ە مب َُمەس 
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کەؼیییی ڕاکیییطزََی ؼیییەضثبظیی ـیییبضە جیبَاظەکییییبن  ە  ١٣ویییعیکەی 
  ەمچَُغە گیطؼبثَُوەَەس            

 ە  ەمچییَُغە گطََپییی چەپییی زضَؼییذ ثجییَُس گطََپێکییی  ییێ ثییَُ کە 
ظ ضثەیبن ذەڵکی کەضکَُم ثَُن َ ثەٌای گُوجیبَیی ئەم زمییەَە َ 
ڕاکییطزن  ە زەؼییزی ؼییەضثبظی  ەَ  ئەژیییبنس جەَزەد )ـییید ؼییُاضە( 
ٌَییییُا ظەویییسی َ ٌیییێمه َ ؼیییەثب( ؼیییبوی َ ؼیییەالم جبؼیییم َ  بؼیییم 

بن پیکەَە وبثَُ  ە  ەمچیَُغەس َعسوبن کەضکَُکی َؼیس وُظاز، مبڵێکی
ؼیییبمی ؼیییەضپبوی ثیییطای ئیییبظاز ٌەَضامییییؿ ئەَ میییبَەیە  ەَ  ئەژییییبس 
وەجمەزیىی  ە ێ عجسا زً ٌبرَُچای ئەمیبوی ئەکیطز َ الییبن ئەمیبیەَەس 
حییییییمەی ؼییییییبویؿ کە پێفییییییزط  ە ظیىییییییساوی مَُؼییییییڵ چییییییبَەڕَاوی 
ن  ەؼێساضەزاوی ئەکطز َ زَاریط زاگیطاثیَُ ثیا ظیىیساوی ئەثەزی َ پبـیب

 ە  ێجییَُضزوێکی ڕژممیییسا ئییبظاز کطاثیییَُ، ٌییبرَُچای ئەَ ٌبَڕمییییبوەی 
ذییای ئەکییطز  ە  ەمچییَُغەس ئەَ ٌبَڕمیییبوە کە ٌەمَُیییبن کەضکییَُکی 
ثییییَُن جێییییی ڕمییییعی زمیییییەکە ثییییَُن، ثەاڵم ثەَ ٌییییایەَە کە ثەچەپ 
وبؼییطاثَُن ظََ ظََ ئەکەَرییىە ثەض گییێچەڵ َ  ێپطؼیییىەَەی یەکێزیییس 

وەَە َ کیبضی ڕ ـیىجیطی َ ثبیەذیسان ثە ئەمبن ظییبرط ذەضیکیی ذُمىیس
ٌُوەض ثَُن َ کەمزط ذایبن َەضئەزا  ە کبضی ڕاؼیزەَذای ؼیبؼیی، 
ثەاڵم ثەَەیفییەَە یەکێزییی  ێیییبن وەئەگەڕان َ ٌەمیفییە ئەذییطاوە ژمییط 
 فییبضەَەس گُوییسەکە َەکییَُ ؼییەوزەضمکی حەَاوەَە َ ؼییەضەڕ  َاثییَُ 

ئەَ وییبَچەیەس ثیا ثەؼیزىەَەی ثە زییُی  ەاڵؼیێُکە َ چەمیی ڕمیعان َ 
ثەَ کیییییییامەڵە گەویییییییج َ کەؼیییییییبیەریە ڕ ـىجیطاوەـیییییییەَە کە  ەَ  
جیییطثَُثَُن ثجَُ ثە جێیەکی ثەضچبَ ثا یەکێزیی َ ٌەمیفیە  ەڕمیی 
راڕمییك  ە ڕمکرؽییزه َ الیەویطاویییبوەَە چییبَزمطیی ذەڵکییی وییبڕاظی َ 
جیییییییبَاظ  ەثیطکطزوەَەیییییییبن ئەکییییییطز َ  ەمەڵجەوییییییسی ؼییییییەضگەڵُەَە 

ڵی مبماؼیزب عیُمەض َ حەییسەض کە زََ ثیطای ؼەضپەضـزی ئەکطانس میب
ذُمىییسەَاض َ ڕ ـییىجیطی وییبَ زمییکە ثییَُن، کە ثەزاذەَە ٌەضزََکیییبن 
 ە زَوییییییییبزا وەمیییییییبَن، کەَرجیییییییَُوە ژمطکیییییییبضییەضیی ئەَ ٌیییییییبَڕ  
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کەضکَُکیییبوە َ پەیُەوییسیەکی وعیکیییبن  ەگەڵیبوییسا ٌەثییَُس حەیییسەض َ 
سض عییییُمەض ذاـیییییبن ذُمىییییسەَاض َ چەپ ثییییَُنس ٌەض  ەَمییییؿ ذیییی

چەمچەمیییبڵی ئەژییییب کە پێفیییزط پێفیییمەضگەی یەکێزیییی ثیییَُ َ ئەَکیییبرە 
زاویفزجَُ َ ە ڕمی پەیُەوسی  ەگەڵ مىیسا ثَُثیَُ ثەز ؼیزێکی وعیکیی 

 ڕمکرطاَی ئێمەس 
میییبم عیییُمەض زاضریییبؾ ثە میییبڵەَە  ەَ  ئەژییییبس میییبم عیییُمەض ئەویییسامی 
کامیزەی ئبگطی کەضکَُکی کامەڵەی ڕەوجسەضان ثَُس ئەَ  ە گیطره َ 

قیەی ذُمىییبَیی کییامیزەکە  ەالیەن ئەمییىەَە زەضثییبظثَُ َپبـییبن رەؼیی
ثجییَُ ثە پێفییمەضگەس ئەَ پیییبَمکی ڕاؼییزیا َ زڵؽییاظ َ  ەذاثییُضزََ 
ثیییَُ َ ؼیییباڵوێکی ظ ض  ەَەَ پیییێؿ ئەویییسامی حیعثیییی ـییییُعی ثیییَُس 
پەیُەوییسیی ز ؼییزبوەی  ەگەڵ مىییسا ٌەثییَُ َ ذاـیییی ثە ٌبَڕمکییبوی 

مییییُاوی  ەَ جیییاضەم ٌەیە ذیییای مىیفیییسا زەٌیییبد َ ٌەضکە ثیعاوییییبیە 
زەگەیبوسە المبن ثا گقزُگای ؼیبؼی َ  ەد رب ەری وەزەچَُ  ە ثیبغ 
َ جەزەل ؼەثبضەد ثە ؼیبؼەد َ مبضکؽیەدس جبضمکیبن  ەگەڵ مه َ 
ٌیییبَڕمیەکی رطمییییسا زاویفیییزجَُیه  ەمییییبڵی ئیییێمە َ  ە ؽییییەکبویسا ظ ض 

مەض رییا ومییَُوەی  ە  یىیییه ئەٌێىییبیەَەس ٌییبَڕمکەم  ێییی پطؼییی مییبم عییُ
ذُمىسەَاضیی ئەَەد ٌەیە رب ئەَ کزێجبوەی  یىیىی پێ ثرُمىیزەَە  میبم 
عییُمەض َەاڵمێکییی ظ ض ذاـییی زایەَەس ئەَ َرییی: وییب مییه چەوەثییبظیەکە 
وبظاوم ثەاڵم ٌەض ئەَەوسە ذُمىسەَاضیم ٌەیە وبَی  یؽیزی حەضەؼییبد 
َ ئەَ ـییزبوەی پییێ ثىَُؼییمس مەثەؼییزی مییبم عییُمەض  ە )چەوەثییبظیەکە( 

ئیزی ریاضی ثَُس ثەزاذەَە مبم عُمەض  ە ئەوقب ەکە زەؼزییط کطا مەؼب
 َ ثَُ ثە  ُضثبویی ؼزەمی ثەعػس  

ٌیییبَڕ  ذە یییی  کەؼیییبیەریەکی ظ ض ریییبیجەری ریییط ثیییَُ کە ئەَ میییبَەیە 
وبؼیم َ ظََ ثَُ ثەز ؼزێکی ویعییم َ الیەویطمکیی وعیکیی کیبضگەضانس 

بری وعییك ذیبوە یه  ە ژیبوسا ثَُ، ذەڵکی زمٍ ٠٢٢٤ذە ی  کە رب ؼبڵی 
ثَُس زَای چەوسیه ؼبڵ ثیَُ َاظی  ە ئەویسامەریی کیامەڵەی مبضکؽیی 

 یىیىییی َ پێفییمەضگبیەری ٌێىییبثَُس ئەَ  ە مییبَەی ـاڕـییی ئێطاوییسا  –
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ڕ یفیییزجَُ ثیییا ویییبَ ـیییبضەکبوی ئێیییطان َ  ە ویییعیکەَە ریییب یکطزوەَەی 
ڕاپەڕیىییییی گەالوییییی ئێطاوییییی زیزجییییَُ َ ریبیییییسا ثەـییییساض ثییییَُس ذە ییییی  

کی ظ ض ثبـی ئەظاوی َ ظیبرط ذُمىسوەَەکبوی ثەَ ظمیبوە ثیَُس  بضؼیە
 ە  ەمچییَُغە ٌییبَڕ  ذە ییی  کە وییبَی مىییی ثیؽییزجَُ ٌییبد ثییا الم َ 
ذای پێ وبؼبوسم َ جبضمك پێکەَە چَُیه ثیا ؼیەضزاوێکی ڕمکریطاَە 
ئێطاویە چەپەکبوی )ز ڵی ئەحعاة( َ ئەَ پەیُەویسی َ وبؼییبَیی  ەگەڵ 

قییبَەظارەکەزا ٌییبَڕ  ذە ییی   ە گُوییسی )کییبوی ظ ضثەیبوییسا ٌەثییَُس  ە م
ذییبن( ژََضمکییی گطرجییَُ َ  ەَ   ەگەڵ زَویییبی کزێجەکبویییسا ثەرەوٍییب 
ئەژیب َ چەوسیه جبض ؼەضزاویم کطزس ذە ی  ثَُ ثە ٌیبَڕمیەکی وعیکیی 
کبضگەضان َ ومَُوەیەکی ئەَ کەؼبیەریبوە ثَُ کە رەوٍب چەویس ؼیبڵێکی 

م  ە ٌەمیَُ ثُاضەکیبوی ڕ ـیىجیطی کەم  ە  ُربثربوە ذُمىیسثَُی، ثەاڵ
َ ؼیبؼیییی َ  کیییطی َ ٌیییُوەضزا ـیییبضەظایی َ ٌاـییییبضیەکی ثەضظی 

 ٌەثَُس 
 ە ؼییەضزاوەکەمسا ثییا الی ڕمکرییطاَە َ حیییعثە چەپە ئێطاویەکییبن  ەگەڵ 
ٌیییبَڕ  ذە یزیییسا چبَمیییبن کەَد ثە )َەحیییسەری کاماویؽیییزی، ڕاٌیییی 

 ەزَاییفییسا  کییبضگەض، چییطیکە  یییسائیەکبوی ثییبڵی ئەـییطە ی زەٌقییبن( َ
ؼەضزاوێکی ئاضزََگیبی کامەڵەمیبن کیطز  ە میب َُمەس میه ریبظە  ێیطی 
 بضؼییی ثَُثییَُم َ ثالَکییطاَەی ٌەمییَُ الیەوەکبومییبن  ەگەڵ زەؼییزی 
ذامبوسا ٌێىبیەَەس ٌیبَڕ  ذە یی  کە ثەئیبضامیەکی ؼیەیط وبؼیطاثَُ  ە 
ٌەمییبن کبرییسا رییب ثڵێییی  ؽییەذاؾ ثییَُس زَای جێٍێفییزىی ڕیکرییطاَی 

ری: چطیکی  یسایی کاوزطیه ثبڵی چەپی ئێطاویه َ  ە کیبری چطیکەکبن َ
ـاڕـی ئێطاوسا ثەٌێعرطیه ڕمکرطاَی چەپ ثیَُنس ثەزَای ڕََذیبوی 
ڕژممییی ـییب َ زامەظضاوییی کامییبضی ئیؽییالمی ئەم ڕمکرییطاَە رَُـییی 

جیییبض ئیىفییییقب ی  ٢پبـەکفیییە َ  ەد  ەد ثیییَُن ٌیییبد َ ریییب ئێؽیییزب 
ثامییبن وەکییطا ؼییەضزاویبن  رێکەَرییَُەس یەکێییك  ەَ ثییباڵوەی چطیییك کە

ثکەیییه رەویییب زََکەؼیییبن  ێییطە مییبَوەرەَە کە ئەَاویییؿ ژن َپیییبَمکه 
َارە ٌبَؼییەضنس ئەَ ژن َ پیییبَەؾ  ەیەم جیییبثَُوەرەَە َ یەکێییك  ە 



 211 

گطََپە چیطیکە وەیبضەکیبوی ئەَان کبضیکبراضمکییبن زضََؼیزکطزََە  ە 
َ َمیییىەی یەم کەؼیییسا کە ئەَ رەوٍیییب کەؼیییەؾ ذەضییییکە ئەثیییێ ثە زَ

 ەرەَەس جب ثە ڕاؼزیؿ ؼەیط َ ؼەمەضە ثَُس ظییبرط  ە زە ڕمکریطاَی 
چەپ َ مبضکؽیییی ئێطاوییی رەوٍییب  ەَ ز  ەزا ٌەثییَُنس  ەَ ؼییەضزاوە َ 
ؼیییەضزاوەکبوی زَاریییطزا ظ ض ـیییذ ؼیییەثبضەد ثە چەپیییی ئێطاویییی ثیییام 
ثَُثییَُ ثە پطؼیییبض: ثبـییە ئەمییبوە ٌیییر ذییبڵێکی ٌییبَثەؾ  ە وێُاویبوییسا 

كی ؼیبؼیی  ە ؼەض ذبڵە  یمبوێزییً ڕمکرطاَە ٌبَپً ویە  ثا ئەم ٌەمَُ
ٌبَثەـییەکبوی وێُاویییبن پێییك وییبٌێىه  ثییاچی پەیُەوییسیەکی واضمییبڵی 
ؼیبؼییی  ە وێُاویبوییسا وییییە  ثەم ٌێییعە چەویییس وە ەضی َ زََض َاڵرەَە 
ئەثییییێ چییییان ثزییییُاوه ئەَ ٌەمییییَُ زضَـییییمە گەَضاوە ؼییییەثبضەد ثە 

ض َ ئەوزەضوبؼییُوب یعمی ـاڕـی ئێطان َ ڕاثەضی کطزوی چیىی کطمکیب
پط  یزییبضی َ زەیییبن زضَـییم َ زاذییُاظی َ ئبمییبوجی گەَضە َگییطان، 

 ثەزی ثێىه 
 ەثەض زڵی زایکم َ ٌەضَەٌیب وەثیَُوی مەرطؼییەکی ئەَریا  ە ؼیەضم َ 
ئەَ  ەظا وییُمیەی ثە ٌییای مقییبَەظارەَە پێکٍییبرجَُ، رییب کارییبیی مییبویی 

ثیُاضمکی ثبـیم ثیا   ە  ەمچَُغە میبمەَە َ ئەَ میبَەیە ٢٧٦٢ئبظاضی 
ڕەذؽیییب کە راظمیییك  ەَ جەَی کەئیییبثەی ئیرزیقیییب ؼیییەذزەی ٌەَ ێیییط 
زََضثیییکەَمەَە َ رێکەڵیییی ژییییبوی واضمیییبڵی کیییامەاڵیەری َ ذێیییعان َ 
کەغ َ کبض َ ز ؼذ َ ئبـىب ثجمس ٌەض  ەَ مبَەیەزا وەجیبری ٌبَمیبڵ 
َ ٌبَڕ  َ ٌبَکبضم ؼەضزاوێکی کطزم  ە  ەمچَُغە ثیا زڵىییبثَُن  ە 

مییه َ گییاڕیىەَەی ثیییطَڕا َ ئبگییبزاضثَُن  ە زَاییییه ثییبغ َ َەظعییی 
ئبڵُگاڕەکییبوی وییبَ ڕمکرییطاَس ئەَ پێییساگطیی  ەؼییەض ئەَە کییطزەَە کە 
زەضەَە ثیییا میییه گُوجیییبَ وییییە َ جییییە  ەَەؾ ـیییبضەکبن جمُجیییاڵی 
ظیییبرطی رێکەَرییَُە َ ثەگفییزی َەظع ڕََی  ە ئییبڵُگاڕە َ ٌییبرىەَەد 

ییبکطزەَە کە میه رەوٍیب ئەم ٌە ەم ثا ٌەَ ێط ظ ض پێُیؽزەس وەجبرم زڵى
 اؼیییییزارەَە ثیییییا ؼیییییەضزاوی میییییب ەَە َئەم میییییبَەیە مىییییییؿ ٌەض  ە 
چُاضچێُەی وەٌجی ؼیبؼیی ذامبوس ا ؼەض بڵی ٌەڵؽَُڕان ثیَُم َ 
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ؼەضزان َ جەَ ەکیبوم ظ ض ثەکەڵیك َ ثەثەض ثیَُن َ ئەمەَ   ێیطەَە 
 ثەزەؼییزی کطاَەرییطەَە َثەؼییَُزَەضگطره  ەم  ەظا رییبظە َ گُوجییبَە
ٌەمَُ ئەَ ٌیبَڕ  َ ز ؼیزبوە ثەؼیەضثکەمەَە کە ثەٌیای ڕاکیطزن َ 
ئیرزیقییییبَە،  ێیییییبن زاثیییی اَمس ئەَ گەڕایەَە ثییییا ؼییییزێمبوی َ ثەَضزی 
ئبگییبزاضی کییطزمەَە  ە زەویُثبؼییی چبالکیەکییبوی ڕیکرییطاَ َذییای ثە 
 پەیُەوس ثە ذاپیفبوساوەکبوی ؼزێمبوی کە چەوسیه مبو  زضمهەیبن ثَُس 

یبؼییییییییەی کە  ە ؼیییییییەضَثەوسی مقبَەظاریییییییسا ثەٌیییییییای ئەَ جەَە ؼ
کُضزؼییزبوی گطرجییاَە ثەٌییبضی ئەَ ؼییبڵە ـاڕَـییەَ  َ ئُمێییس  ەوییبَ 
ذەڵکسا ظییبزی کطزثیَُس  ێیطەزا پێمراـیە َەکیَُ ثەـیەکبوی ریطی ئەم 
یبزەَەضیە چەوس ؼەضە ەڵەم ؼەثبضەد ثە مقبَەظاد َ  ەظای ؼیبؼییی 

ەظمەی ئەَ کُضزؼیییزبن َ مبواضەکیییبوی ڕژمیییم ثیییا ذا ُریییبضکطزن  ە ئ
 اویییبغە ٌَەضَەٌیییب ثیییبضَز ذی چەپ َ ڕمکریییطاَی کیییبضگەضان، ثیییبغ 

 ثکەمس 
ڕژممیییی عێیییطا   ەثەضەکیییبوی ـیییەڕ  ەگەڵ ئێطاوییییسا یەم  ە زَای یەم 
رَُـی ـکؽذ ئەٌیبدس پێفیزط کیاویطەی َاڵریبوی ثیێ الیەن کە ث ییبض 

ثجەؼیزطمذ َعێیطا  ئُمێیسمکی ظ ضی  ەؼیەض  ٢٧٦٠ثَُ کاربیی ؼیبڵی 
ثەغسا وەثەؼزطاس لسام ئەیُیؽذ ئەَ کیاویطەیە ثکیبد ثە ٌەڵچىیجَُ  ە 

ؼیییەکایەم ثیییا ظ ض ئبمیییبوجس ئەیُیؽیییذ ٌەم ئەَ  فیییبضە جیٍیییبویەی 
 ەؼەضی زضَؼذ ثَُثَُ ثەٌیای  یبیزی میب ی میط   َ زیکزیبراضیەد 
َ زاپزاؼییییه  ە عێطا یییسا، ثە ثەؼیییزىی کیییاویطەی َاڵریییبوی ثیییێ الیەن  ە 

ٌەَڵیییی ئەزا کە ؼیییاظ َ ثەغیییسا پەضزەپیییاؾ ثکیییبدس جییییە  ەَە ڕژمیییم 
الیەویطیی جیٍبوی َ ثەربیجەد ڕ ژئبَا ثا ذای ڕاثکێفێذ  ە ثەضاویجەض 
ئێییطان رییب ثزُاوێییذ حکییَُمەری ئیؽییالمیی ئەَ َاڵرە ثرییبرە گاـییەیەکی 
رەؼیییکەَە َ وبچیییبضی ثکیییبد کە ـیییەڕ ضاَەؼیییزێىێذس  ەثەض ثیییبزاوەَەی 

بضاوی عێطا  ثەضەَالی ئەمطیکب َ  ەضەوؽبَە، ؼیاڤیەد ئەَ مەییزەی جی
ثەالی عێطا سا وەمبثَُ َ گەضچی یبضمەریی ؼیەضثبظیی  ێییبن وەث یجیَُ 
ثەاڵم کامەکی ؼەضثبظیی ئێطاویفی ئەکطزس  ە جیٍبوی عەضەثیسا ؼیُضیب 
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َ  یجییییب َ جەظائییییط ثَُثیییَُن ثەز ؼیییزی وعیکیییی ئێیییطانس عێیییطا  پێیییی 
َاوەثییَُ کە ـییەڕ  ە گەڵ ئێییطان ٌێىییسە ثربیەوێییذ َ پییالوە ئییبثَُضی َ 

کبوی  ەؼیییییەض ثىیییییبغەی ـیییییەڕمکی کیییییُضد َ ؼیییییەضکەَرَُ ؼیبؼییییییە
زاڕـییزجَُ، ثییایە زضمییهەی ـییەڕ َ ثییێ زەضثەؼییزیی ئێییطان  ەَثییبضەَە 
ڕژممی عێطا ی رەویەربَ کطزثَُس ثبضی زاضاییی عێیطا  ثەضەَ رێکفیکبن 
َ زاڕََذیییبن ئەڕ یفیییذ َ ثە ەضظی َاڵریییبوی کەویییساَ ئبـیییی ـیییەڕ 

وی  ە ڕیییییعی ثەضزەَام ثییییَُس گُـییییبضی ـییییەڕ َ  ُضثییییبویە ظ ضەکییییب
ؼییەضثبظاوی عێطا ییی َ ثەؼیییجکطزوی ؼییەزان ٌەظاضکەؼییی ـییبضەکبوی 
وبَەڕاؼییییذ َ ذییییُاضََی عێییییطا ، ؼییییەضثبضی گەیفییییزىی ؼیبؼییییەری 
زاپڵاؼیه َ کُـذ َ ث ی وبَذا ثەذطاپزطیه ئبؼیذ، ڕژیمییبن  ە ویبَ 
ذەڵکییسا ثە رەَاَی ڕؼییُاکطزثَُ َ ئەَ ٌەؼییزەی الی ذەڵییك زضَؼییذ 

زەَڵەرێکیی زاگییطکەضی ذُمىریاض ئەچیێ کە کطزثَُ کە ئەمە ظییبرط  ە 
عێطا ی کەَرارە ثه زەؼذ وەم حکَُمەرێکی واضمبڵس ثێعاضییی ذەڵیك 
 ە ٌەمیییَُ عێطا یییسا گەیفیییزجَُ ثە ئبؼیییزێکی کەم َمیییىە َ ڕژمیییم ثیییبؾ 
ئەیعاوی کە  ەؼەض ثەضمیزێك  ە ثیبضََری ریَُڕەیی َ ثێعاضییی ذەڵکیی 

 ٌەمَُ عێطا  زاویفزَُەس 
ڵ یەکێزیییییییی ویفییییییزیمبویی کُضزؼییییییزبن  ەَ مقییییییبَەظاری ڕژمییییییم  ەگە

ثبضَز ذەزا ظیبرط  ە ئبگطثەؼیزێك ئەچیَُ کە ڕژمیم َەکیَُ میبواضمکی 
ؼیبؼی گطریەثەضس ؼبڵێك پێؿ مقبَەظاد ـەڕی یەکێزی َ الیەوەکیبوی 
ثەضەی جیییَُز کە پیییبضری ٌێیییعی ؼیییەضکیی ثیییَُ ظ ض گەضم ثَُثیییَُس 

ظیی یەکێزییی ٌێییعی پەالمییبضزەضی ؼییەضەکی َ ٌێییعی  فییبضی ؼییەضثب
ؼەضەکی ثَُ ثاؼەض ڕژمیمس ویبَچەیەکی  طاَاویی کُضزؼیزبن  ە وعییك 
ذییییبوە یىەَە رییییب زەـییییزی ٌەَ ێییییط َ ٌەمییییَُ ٌێڵەکییییبوی رەمییییبغ َ 
ثەضیەککەَره  ەگەڵ ؼُپبی عێیطا ، جییە  ە ثبزیىیبن،  ە ژمطزەؼیەاڵری 
یەکێزیسا ثَُس ؼەضثبضی ؼیەض بڵیی ٌێعەکیبوی ثەـیەڕەَە  ە گەڵ ٌێیعە 

زبوسا، یەکێزیییی ظ ضریییطیه  فیییبضی ؼیییەضثبظیی وەیبضەکیییبوی  ە کُضزؼییی
ثاؼیییەض ؼیییُپبی عێیییطا  زضَؼیییزکطزثَُس ـیییبضەکبوی کُضزؼیییزبویؿ 
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ثَُثییَُن ثەمەڵجەوییسی وییبڕەظایەری َ رێکاـییبوێکی ٌەمەالیەوە  ە زژی 
ڕژمیم َ چیزیط ثە رەوٍیب ثە زاپڵاؼیییه ثیای کیاوزط ڵ وەئەکیطاس وقییَُظی 

ی رییطی ثەضەی ؼیبؼیییی یەکێزیییؿ  ە ـییبضەکبوسا ظ ض ثییَُ َالیەوەکییبو
جیییَُز َ ثەریییبیجەری پیییبضری  ذیییبَەوی پێیەیەکیییی جەمیییبَەضیی ئەَریییا 
وەثَُن ثە ثەضاََضز ثە یەکێزیس ٌەمَُ ئەَ  بکزەضاوە یەکێزیییبن  ەالی 
ڕژمم کطزثَُ ثە کبوسییسی یەکەم ثیا زەؼیپێکطزوی میبواضی مقیبَەظادس 

 کە ئەڵێم مبواض مەثەؼزم چەوس ـزە:
گقزُگییا ظ ضرییطیه مییبَە ثربیەوێییذ ثییا یەکەم: ڕژمییم  ە ٌەَڵییسا ثییَُ کە 

کیییییبد کُـیییییزه َ ثەکبضٌێىیییییبوی ثەـیییییێکی ظ ضی ؼیییییُپبکەی، کە  ە 
کُضزؼزبوسا ؼەض بڵی ـەڕی یەکێزیی ثیَُن،  ە ثەضەکیبوی ـیەڕ  ەگەڵ 

 ئێطاوساس 
زََەم: ذییییا ئەگەض ڕژمییییم  ەم گقزُگیییییایەزا یەکێزییییی ڕاظی ثکیییییبد َ 

ڕَاڵەریی َ زەمچەَضی ثکبد ثەکامەڵێك پاؼذ َ ئیمزیبظاری ؼیبؼیی 
ؼپبضزوی زەؼەاڵری مەجزیؽی رەـطیحی َ رەوقیعی ثەَان  ە ثەضاویجەض 
مؽیییاگەضکطزوی ئبؼبیفیییی کُضزؼیییزبن  ە الیەن ئەَاوەَە، ئەَیفییییبن 
ثهاضزەیەکییی کییبریی ثییبؾ َ ؼییەضکەَرَُە ثییا ئەم  اوییبغە رییب ـییەڕ  ە 

 گەڵ ئێطان ثەالیەکسا ئەکەَمذس 
َەظاد ؼییەضثیطمذ یییب ؼییێیەم: ڕژمییم ثەم ٌەویییبَەی ئەرییُاوێ، جییب مقییب

َەکیییَُ ئیییبگط ثەؼیییزێك ثیییا ؼیییبڵێك ییییب ظییییبرط ثمێىێیییزەَە،  ڵفیییذ َ 
زََثەضەکیەکیییی گەَضە ثریییبرە ڕییییعی الیەوەکیییبوی ویییبَ ثیییعََرىەَەی 
ؼیبؼییی َ چەکییساضی کُضزؼییزبن َ  ە جیییبری رەضذییبوکطزوی ٌێعمکییی 
ظ ضی ذیییای  ەم رەوییییبوە گەَضەیەزا، ریییاپەکە ثریییبرە گُضەپیییبوی ئەَ 

ثێ ؼجەی پبضری  ە ثەضثەضەکیبوێ  ەگەڵ یەکێزییسا، ثە  ٌێعاوەَە َ ڕەو 
 ئیمزیبظمکی کەمزطیؿ ئبمبزە ثێذ ثبثسارەَە ثەالی ڕژممساس 

چیییُاضەم: ئێیییطان  ە ظەمیییبوی ـیییبَە کیییبضری کیییُضزی ثەکبضٌێىیییبَە  ە 
ؼییبغکطزوەَەی کێفییەکبوی  ەگەڵ عێطا ییسا َ ظ ضیییؿ ؼییَُزی  ێیییبن 

ثە ئبؼیبوی ثیَُن ثە  ثیىیُە ثا ز ـییىی عێیطا  َ ٌێیعە کُضزیەکیبویؿ
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وێچیطی ئەَ ؼیبؼەرەس مقبَەظاد ئەریُاوێ  ەم ـیەڕە مێیهََییە  ەگەڵ 
ئێطاویییی ئیؽیییالمیسا ئەَ چەکە  ە زەؼیییزی ئەَان زەضثٍێىێیییذ َ ئەَەؾ 
ئەَە ئەٌێىییێ کە ثییا وطذییی ئەَ ؼییەَزایە ـییزێك ثییسا ثە یەکێزییی، جییب 
مقییییبَەظاد ثە ڕمکەَرىێکییییی زضمهذییییبیەن کارییییبیی ثێییییذ یییییب َەکییییَُ 

 ؼزێکی کبری ثێذس ئبگطثە
پێییىجەم: ڕژمییم کەڵییك  ەم ؼیبؼییەری ئییبضامکطزوەَیە  ە کُضزؼییزبن َ 
زەؼجەربڵ ثَُوەی ذای َەضثیطمذ ثائەَەی ثیپەضژمزە ؼیەض ذیُاضََ 
َ وبَەڕاؼییییزی عێییییطا  َ  ە ئەگەضی ٌەض ئییییبڵُگاڕمکی گەَضەی َەم 
ٌبرىە وبَەَەی ئێطان ییب ؼیەضٌەڵساوی ویبڕەظایەریی ـییحەکبوسا، ٌەمیَُ 

ذای ثا ئەَە رەضذبن ثکبد َ رطؼیێکی ئەَریای  ە کُضزؼیزبن  ٌێعی
 وەثێذس 

ـەـییەم: ڕژمییم ئەیەَیؽییذ  ە ڕمییی گقزُگییا  ەگەڵ یەکێزیییسا، پەیییبمێکی 
ئەضمىییی ئبضاؼییزەی َاڵرییبوی ڕ ژئییبَاؾ ثکییبد کە ئەَ ئبمییبزەیە چییبضی 
مەؼە ەی کُضز ثکبد َ ئەَەؾ ویفیبوسەضی ڕمعگیطرىە  ەمیب ی میط   

عێطا یییسا کە ئەَ مەؼیییە ەیە جبضَثیییبض  ەالیەن  َ میییب ی گە یییی کیییُضز  ە
 ٌەوسی وبَەوسی ئەَضَپیەَە ئەَضَژمىطانس 

 ەالیەن یەکێزیفیییەَە، زەمێیییك ثٌَُەمیییبن چبَـیییبضکێ  ەگەڵ ڕژممیییسا 
ئەکطا َ ؼەضکطزایەریەکەیبن ٌەمیفیە گُمقیُاڵغی ذەثەضمکیی ذیاؾ َ 
 بؼییییسمکی الی ڕژمیییم ثیییَُنس ٌەمیفیییە َ ە ؼیییەذززطیه  اوبغەکیییبوی 

بوسا، ڕایەڵ َ پیایەم میبثاَە  ە وێیُان حکیَُمەد َ یەکێزییساس ـەڕیفیی
چەوییسیه کەؼییی َەکییَُ ـییێد مەحمییَُزی کییبضیعە َ مکییطم ربڵەثییبوی 
َئەوُەض ثەگی ثێزُارە َ حمەی ـید عجسا کطیم َ ؼیەض م عەـییطەد 
َئە ؽییەضی ئیؽییزیرجبضاری عێطا ییی پەیییبمجەض َ رەرەضی ئەم پەیُەوییسیە 

ڕیعەکییبوی ذایبوییسا ٌبـییبیبن  ە ثییَُوی  ثییَُنس یەکێزییی ئەَکییبرە  ە وییبَ
پەیییبمجەض  ەگەڵ ثەعؽییسا ئەکییطزەَە، گەضچییی چەوییسیه جییبض َە ییسەکبوی 
ڕژمم  ەؼەضکطزایەری ثیىطاثَُنس ٌبد َ ٌبَاضی ڕازییاکەی یەکێزیی  ە 
زژی لسام َ ڕژممەکەی َ وبٌَێىبوی ثە )ڕە زبض  بـی( َ چیی َ چیی 
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می گیییُم ایەڵی ویییبَ مەگەض ثبثیییبیەکی پێفیییمەضگە ییییب زامیییبَمکی ئەویییسا
ـییبضەکبن یییب ذەڵکییی ؼییبزەی گاـییکطاَ ثە ئُمێییس ثە ذەثییبری ـییبخ َ 
پێفمەضگە ثبَەڕیبن پیێ ثکیطزایە، ئەگیىیب ٌەمیَُ چیبَزمطمکی ؼیبؼییی 
ؼبزە ئەیعاوی کە یەکێزیی  ە ڕََی پطەوؽیپی ؼیبؼیەَە مقیبَەظاد َ 
ڕمکەَرییه َ ئبگطثەؼییذ  ەگەڵ ڕژمییمەکەی لییسامسا وەم ڕەرىبکییبرەَە، 

َُ ئبمیییبزەیە ثە َرەی جەالل رب ەثیییبوی ریییب ئەَ ـیییُمىە پێیییی  یییێ ثەڵکییی
ٌەڵجیی   کە  ە گقزُگییایەکی ڕ ژوبمەَاویییسا  ەگەڵ گاڤییبضی )ا ُؼییً(ی 
ؼحُزي کە  ە  ەوسەن زەضئەچَُ ثڵێ: لسام زَژمىی ئێمە وییە ثەڵکیَُ 
وبَثهیُاومییبوە )لییسام حکییم َ یییػ ذمییمب  ىییب(س ئیزییط ئەَەی کە لییسام 

یەکیزییییە  ەگەڵ کیییێ ئەَە یەکێزیییی ثبـیییزط  ویییبَثهیُاوی ـیییەڕی وێیییُان
ئەیعاویییییی َ ؼیییییەضوەکەَرىی مقیییییبَەظاری ئەَ ؼیییییبڵە ثیییییُاضی ئەَەی 
وەڕەذؽییبوس ڕاظی ئەَ ٌەڵُمؽییزەی یەکێزییی َ جەالل ربڵەثییبوی کەـیی  
ثجێییییذس ثەٌەضحییییبڵ یەکێزیییییؿ پێُیؽییییزی ثە مقییییبَەظاد ٌەثییییَُ ثییییایە 

 ٌەضزََال  ە ویُەی ڕمیبزا ثەیەم گەیفزهس
ئەَ یەکێزیییییەی جییییبضان وەمییییبثَُ کە کییییامەڵە  ٢٧٦٢یەکێزییییی ؼییییبڵی  

زایىەماکەی ثَُس زەمێك ثیَُ  ە ؼیبیەی  اویبغی زَای ئیبضام جەال یسا، 
ؼییەضکطزایەریی کییامەڵە ئەَ ڕمکرطاَەیییبن  ە ؼییەض ؼیییىیەکی ظمیی یه 
پێفکەـی جەالل ربڵەثیبوی کطزثیَُس زَاوەی  ێکیساوەث اَی وەَـییطَان 

مەڵە ثَُن  ە وبَ یەکێزییساس َ مبم جەالل ڕەمعی ئەَ جێیە ربظەیەی کا
مقییبَەظاد ثییا یەکێزییی زەضیچەیەکییی ثییبؾ ثییَُ ثییا ذییا  ُرییبضکطزن  ە 

 ثبضَز ذی ثىجەؼذ َ ثێ ئبؼاییەم کە رێی کەَرجَُنس
زَای میییبَەیەم  ە رەضارێىیییی ؼیبؼیییی َ چەکیییساضیی یەکێزیییی َەکیییَُ  

ڕاثەضی "ـاڕـیییییییی ویییییییُ "، پیییییییبضری ٌیییییییبرجَُوەَە کُضزؼیییییییزبن َ 
ی ظ ضی زاثیی اَ  ە یەکێزییی، َەکییَُ حؽییك، ثەٌێعثجییَُوەَە َ ٌێعمکیی

جیە  ە پبؼام َحیعثی ـیُعیی عێیطا ، ثجیُن ثە ٌبَپەیمیبوی وعیکیی 
پیییییبضری َ ڕمؽیییییبکبوی گەمەی " ـاڕـیییییی ویییییُ  " ییییییبن  ە یەکێزیییییی 

 – ٢٧٦٢ـیییێُاوسثَُس ؼیییەویەضەکبن َکبضرەکیییبن ریییب ئەٌیییبد  ە وێیییُان 
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مییبواض َ زا  ە کُضزؼییزبن رێکەڵزییط َ ئییبڵاظرط ئەثییَُن َ ثییُاضی  ٢٧٦٢
ٌەیمەوەیبن  ە یەکێزی رەؼکزط ئەکیطزەَەس پیبضری ثیبکی ثەَە وەثیَُ کە 
رییب ڕََذییبوی ـییب، کە ئەَان زەؼییکەالی وییبَچەیی زەؼییزی ئەَثییَُن، 
زَای زامەظضاوی کامبضی ئیؽالمی  ەَەؾ ظیبرط پێیبن  ێ ٌەڵج ییُە َ 
ثە ئبـیییکطا  ە کُضزؼیییزبوی ئێطاویییسا  ەگەڵ پبؼیییساضاوی ئێطاویییسا ـیییەڕی 

ە َ ذەڵکیییی کُضزؼیییزبوی ئێطاویییی ئەکیییطزس ئێؽیییزبؾ ذەڵکیییی پێفیییمەضگ
کُضزؼزبوی ئێطان  ەثیطییبوە کە ذەڵیك  ە ذاپیفیبوساوەکبوی ـیبضەکبوی 

 ییبزە ثیَُ  –کُضزؼزبوی ئێطاویسا ئەییبوَُد:)ڕەوجی کیُضز کیێ ثەثبییسا 
  یبزە( َارە  یبزە مُە ەرە کە وبَی ئەَکبرەی پبضری ثَُس 

ضەَ الَاظی ئەچیییَُس  ە ویییبَذای  ە ـبضەکبویفیییسا پیییێیەی یەکێزیییی ثە
ذاـیییبوسا، ثەرییبیجەری  ە ڕیعەکییبوی کییامەڵەزا، وییبڕەظایەری َ جیییبَاظیی 
ظ ض ؼییەضیٍەڵساثَُس ثییبڵێکی ثەٌێییعی کییامەڵە ذەضیییك ثییَُن ثە ویییمچە 
ئبـکطا ذایبن ڕمك زەذؽذ َ ثە ؼیەضکطزایەریی مەال ثەذزییبض ویبَی 

ا پطەوؽییپەکبوی ذایبن وبثَُ )ئباڵی ـاڕؾ( َ ذُاظیبضی گەڕاوەَە ث
 کامەڵەی ؼەضزەمی ئبضام ثَُن  َ گُمیطیبن کەم وەثَُس 

یەکێزییی  ە رەویهەزاثییَُ َ مقییبَەظاد  ثییا ئەمییبویؿ چەرییط  وەجییبد َ 
ـمفییێطمکی زََؼییەضە ثییَُ: ؼییەضی گییطد ئەَە ثبـییزط َ ؼەضیفییی 

 وەگطد ئەَە ئبگطثەؼزێکی ثبـە ثا حەَاوەَە َ پفَُزاوێكس 
یی ویفزیمبوی َ حکَُمەری عێطا یی ظییبرط ئەم مقبَەظارەی وێُان یەکێز

 ە )ظەَاجیی مییزحە( ئەچیَُ رییب گقزُگییایەکی ؼیبؼییی ڕاـییکبَس یەکێزییی 
ثیییییێ ئەَەی ویییییبَەڕ کێ گقزُگیییییا َ ثبثەرەکیییییبن َ پێفیییییکەَرىەکبن َ 
ئەوجبمەکیییبوی ثیییا ذەڵیییك ثیییبغ ثکیییبد، َەکیییَُ مىیییساڵێکی ٌەضظەکیییبض 

( ثیێ ئەَەی ئەی َاویە ذەڵك َ رەویب ئەیَُد ) اویبغی ثبـیمبن ث ییُە!!
ٌیییر ثبؼییی زەؼییزکەَرێکی ئەَ  اوییبغە ثبـییبوە ثکییبدس زیییبض ثییَُ رییب 

گقزُگاکییبن ثەزڵییی یەکێزییی ثییَُ ثییایە وەَض ظی ئەَ  ٢٧٦٢وەَض ظی 
ؼیییبڵەی کیییطز ثە ثیییاوەیەم ثیییا ذاـیییکطزوی ظەمییییىە ثیییا گەیفیییزه ثە 
ڕمکەَریییهس  ە ؼیییُضزاؾ گەَضەریییطیه ئبٌەویییییبن گێییی ا َ کطزییییبن ثە 
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ەَرَُ ثیییا گطزکییطزوەَەی جەمیییبَەضمکی  ێؽییز بڵێکی ؼیبؼییییی ؼییەضک
ظ ضی ذەڵکیییی کُضزؼیییزبن ثەمەثەؼیییزی ثەٌێعکطزویییی پیییێیەی ذاییییبن 
ٌَەضَەٌیییب ویفیییبوساوی ٌێیییعی جەمیییبَەضی ذاییییبن ثەڕژمیییمس یەکێزیییی 
ئەیُیؽذ ٌێع َ ثبظََی جەمبَەضیی ذای رب ی ثکیبرەَە َ  ە ٌەمیبن 

وەم کبریفییسا پەیبمێییك ئبضاؼییزەی ڕژمییم ثکییبد کە ئەَە رەوٍییب، یەکێزیییە 
الیەوە کُضزؼیییزبویەکبوی ریییط، کە ئەریییُاوه جەمیییبَەضی کُضزؼیییزبن ثیییا 

 پفزییطی ڕمکەَره  ە گەڵ ئەَاوسا مؽاگەض ثکەنس 
ڕژممیییؿ ؼییەضەڕای ئەَەی  ە گەضمەی گقزُگییازا ثییَُ  ە گەڵ یەکێزییی 
ثەاڵم زەؼیییجەضزاضی ٌیچییییەم  ە ؼیبؼیییەد َ کطزەَەکیییبوی جیییبضاوی 

ثییییییَُس  ە ظاوکییییییای وەثَُثییییییَُس  ە کەضکییییییَُم رەعطیییییییت ثەضزەَام 
ؼەالحەززیه َمَُؼڵ  فبض  ەؼەض  ُربثیبن ظیبزی ئەکیطز ریب ثیجه ثە 
جەیفیییی ـیییەعجی َ  ە ٌبَیىبویییسا ثەـیییساضی ثیییکەن  ە ؼیییەوزەضەکبوی 

 ڕاٌێىبن  ەؼەض چەمس 
ثەـێکی ظ ضی  ُربثیبن ثەـساضیی ئەَ ذُ ی ڕاٌێىبوەیبن ئەکطز ثەاڵم 

َُؼیییڵ ئبمیییبزە ثەـیییێکیؿ  ە کا یجەکیییبوی ظاوکیییای ؼیییەالحەززیه َ م
وەثَُن ثجه ثە جەیفی ـەعجیس یەکێزییی ذُمىیسکبضاوی کُضزؼیزبن کە 
ؼەض ثە یەکێزی ثَُ  ە وبَ ذُمىسکبضاوسا چبالکییبن ٌەثَُس ئەَان ثەَە 
ذاـییجبَەڕ ثییَُن کە یەکێزییی  ە مقبَەظارییسایە َ رطؼیییبن وەثییَُ َثەَ 
ٌیییایەَە ظ ضییییبن ئەَ ٌەَڵەی ڕژممییییبن ثیییا وبضزوییییبن ثیییا ڕاٌێىیییبوی 

ضثبظی ڕەرکیییطزەَەس ظ ضثەی  ُربثییییبوی ؼیییەض ثە ڕەَریییی چەپ َ ؼیییە
مبضکؽیؿ ٌەمبن ٌەڵُمؽزیبن ٌەثَُس یەکێزیی ذُمىسکبضان َە یسمکیبن 
پێکٍێىبثَُ ثا ؼەضزاوی ؼیەضکطزایەریی یەکێزیی  ە ؼیُضزاؾ ریب زاَای 
پفزییطیبن  ێ ثکەن َ الی ڕژمیم ـیە بعەریبن ثیا ثیکەن کە وەڕ ن ثیا 

َیییبن ثە  ەضەیییسََن عجییسا قبزض کەَرجییَُس جەیفییی ـییەعجی َ  ەَ  چب
ئەَ ثەوبَی یەکێزیەَە پێیی َرجیَُن ثبـیزط َایە کە ثی  ن ثیا جەیفیی 
ـییییەعجی َؼییییەضپێچی مەکەنس ئەَەؾ ئەَاوییییی وبئُمێییییس کطزثییییَُ َ 
ٌەڵُمؽزی ئەَاوی  ە ثەضاوجەض ڕمکرطاَە چەپەکبوی َەکیَُ کبضگەضاویسا 
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پەضچییساوەَەی الَاظکطزثییَُ کە چییبالکی ؼەضؼییەذذ َ الیەویییطی ثەض
ئەَ ؼیبؼیییییەرە َ ثەـیییییساضی وەکیییییطزن ثیییییَُن ریبییییییساس َە یییییسەکەی 
ذُمىسکبضان َاظیبن وەٌێىیب َ جیبضمکی ریط ڕ یفیزىەَە ثیا ؼیُضزاؾ َ 
َیؽییییزجَُیبن ذییییُزی جەالل ربڵەثییییبوی ثجیییییىه ثەَ ئُمێییییسەی کە ئەَ 
پفزییطیبن ئەکب َ ڕەویە ئەَ ٌەڵُمؽزەی پیفَُرطی  ەضەییسََن جیێ 

کە مەؼە ەکەیبن  ەگەڵ ربڵەثبویسا ثبؼکطزثَُ کە پەؼەوسی ئەَ وەثێذس 
 فبضیبن  ەؼەضە َگەض ئەَان  طیبیبن وەکەَن ڕەو  ثێ ذُمىسویبن  ە 
کییییػ ثچیییێ، جەاڵل ربڵەثیییبوی ثە ریییَُڕەیی َرجیییَُی ثیییا ریییب ئێؽیییزب 
وەڕ یفییزَُن ثییا جەیفییی ـیییەعجی  ئەَاویییؿ ََرجَُیییبن وەذێیییط َ 

ئەَ  ؽییبوەس جەالل ثەویییبظ ویییه ثیی  یه َ ئەی مقییبَەظاد یییبوی چییی َ 
ربڵەثییییبوی َەکییییَُ پیفییییەی ٌەمیفییییەیی ثییییا ڕاییکطزوییییی ذەڵییییك ظ ض 
ثەؼبزەیی َرجَُی: ثبثە ئێُە کەم ـبضەظان ئەَە کەـیب ەیە َ ئیێمەؾ 

  ەظەمبوی ذایسا  ە مەکزەة کطزََمبوە َ گُ  مەزەوێ ث  ن!!!!!
کێفەی وبَ ڕیعەکبوی کامەڵەی ڕەوجسەضان رب ئەٌبد گەَضەریط ئەثیَُس 

َض ظ ٌێفیییییییزب  ە  ەمچیییییییَُغە ثیییییییَُم کە زەوییییییییای ئەَە زَای وە
ثاڵَثیییَُەَە کە کیییامیزەیەکی ڕمکرؽیییزىی یەکێزیییی کە پێمیییُاثێ پێییییبن 
ئەََد ڕمکرییطاَی چییُاض ثبضەگبکەیییبن زمىییىە وییبَ ز س مىیییؿ ٌەؼییزم 
کییطز ئەَە ثییا رەویەثەضکییطزوەَەی جمُجییاڵی ئێمەمبوییبن َ چییبَزمطیی 

گبییبن کیطزەَە َ گەضچیی وعیکمبوەس ٌێىسەی پێىەچیَُ کە ڕمکریطاَ ثبضە
 ٠٢ٌێفیییییییزب وەمئەظاویییییییی کە کیییییییێ  ێپطؼیییییییطاَیبوە ثەاڵم ویییییییعیکەی 

پێفیییمەضگەیەکیبن ٌەثیییَُ کە ثەزمییییەکەزا ثالَثَُثیییَُوەَەس ڕ ژمکیییی 
کارییبیی ئییبظاض ثییَُ کە پیفییمەضگەیەم ٌییبد ثییاالم ثییا مییب ەَە َ پییبؾ 
پطؼیبضی وبَم َری کبم ـید عە ی پێی ذاـە چبَی پێذ ثکەَمذ َ 

ەم  ە مبڵی ئەَ ثیجیىمس مىیؿ َرم ثبـە پێیی ثڵیێ ریاظمکی ئەڵێ حەظئەک
رییط زمییم ثییاالیس مبڵەکەیییبن ثیؽییذ مەرییط  ەَالمییبوەَە ثییَُس  ە پێفییسا 
ڕ یفییییزم  ە ٌیییییُا ظەوییییسیم پطؼییییی ئەم پیییییبَە کێیییییە َ ئێییییُە ٌیییییر 
مەعزَُمبرێکزیییبن ٌەیە  ە ؼیییەضی ثەاڵم ٌییییُا َریییی ٌییییر ویییبظاویه  ە 
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ەضاؼبومبن ئەکەن َ ٌبرَُوەرە وبَ ثبضەیەَە ثەاڵم مەعزَُمە کە ئیزط ٌ
جەضگەی زمییکەَەس پێمییَُد کە جییُاثی ثییا مییه وییبضزََە َ مییه ئێؽییزب 
ئەچم چبَم پێی ثکەَمذ َ زَارط ئبگبزاضربن ئەکەم َ ڕ یفیزم ثیا الی 
ـییید عە یییس پییبؾ ؼییالَ ذییای پییێ وبؼییبوسم َرییی مییه ثیؽییزَُمە رییا 
َ کەؼییێکی چییبالکی مبضکؽییی َ پێفییزطیؿ ظیىییساویی ؼیبؼییی ثییَُیزە 

ظ ض ذاـیییییحبڵم کە ثجییییییه ثە ٌیییییبَڕ  َ ئەَ میییییبَەیەی میییییه  ێیییییطە 
 ێپطؼطاَم ٌەضچی پێُیؽزیەکذ ٌەثَُ یب ٌەض کەؼێك زەؼزی ٌێىیبیە 
ڕمذ ئەَە مه  ێیطەم َ ئبگیبزاضم ثیکەضەَە َ ریا کیبضد پێیی وەثێیذس کە 
َای َد الم ؼیییەیط ثییییَُ َ ؼیییەضەرب المُاثییییَُ ئەمە زاَمکیییی وییییُمیە 

بوە رب ی ثکەوەَەس مىیؿ َەکَُ مجبمە ە َذەضیکە ئیىجب ئەم ڕمیب وەضم
َریییییم َایە میییییه کەؼییییییکی مبضکؽییییییم َ پێمراـیییییە پەیُەویییییسیەکی 
ز ؼیییزبوەمبن ٌەثێیییذس کە چیییبَم گێییی ا ثە ویییبَ ژََضەکەییییسا َییییىەیەم 
ؼیییەضوجی ضاکێفیییبم کە  ە ذیییُاضەَەی وَُؼیییطاثَُ: پیییبڵەَاوی ظیىیییسان 
 ـییەٌیس َەؼییزب ئەوییُەضس ذییام پێىەگیییطا پطؼیییم: ئەَە َمییىەی َەؼییزب

 ئەوُەضی ٌەڵەثجە ویە  
 ثب، چان َەؼزب ئەوُەض ئەوبؼی   -
یبزی ثەذێط  ە ٌەییئەی ئیؽیزیرجبضاری کەضکیَُم ریب  -

 حُکمی ئیحسام زضا  ەگەڵ ئێمە ثَُس 
ـییێد عە ییی پییبؾ ٌەڵکێفییبوی ئییبذێکی  ییَُڵ َرییی: مییه ثییطای َەؼییزب 
ئەویییُەضم َ مىییییؿ یەکؽیییەض َ ثەظەضزەذەوەیەکەَە ََریییم کەَارە ریییا 

   ذُ ە کەـکاڵی 
 ثەڵێ ئەَمس -
ئێؽییزبؾ  ە ثیییطمە  ە کییبری ئەـییکەوجەزاوسا ٌییبَاضی  -

ئەکییییطز: چییییی  ە ذییییُ ە کەـییییکاڵ ثییییکەم َ ئەیُیؽییییذ کە  ە 
ثەضاویییجەض  فیییبضی جە الزەکبویییسا َا ویفیییبن ثیییسا کە ئەَ ثەَە 

 ربَاوجبض کطاَە کە رەوٍب ثطای رایە َ ٌیچی رطس  
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 ە  مییه پێفیییزط ویییبَی ذیییُ ە کەـییکاڵم ثیؽیییزجَُس ئەَ یەکێیییك ثیییَُ   
پێفمەضگە َ کیبزضی مە یطەظە ؼیەضەربییەکبوی کیامەڵەس پیێؿ ئەَەییؿ 
 ە ویییُەی یەکەمییی حە زبکییبوەَە ئەوییسامی کییامە ە ثییَُس  ەکبضەؼییبری 
ٌەکبضیسا ثەزەؼیذ چەکیساضەکبوی  ییبزە میُە ەرە زەؼیییط ئەکیط  َ  ە 
گەڵ ئییبظاز ٌەَضامیییسا  ە ظیىییساوی پییبضری ٌەڵییسمهس ثە ذاـیییم ََد کە 

 یییەکە  ێییی رێکییسام، چییُوکە مییه رەوٍییب وییبَی ئەَم ثە وبظوییبَی ـییێد عە
 ذُ ە کەـکاڵ ثیؽزجَُس 

َەؼییزب ئەوییُەض  ە ظیىییساوی ٌەیییئە ثە پییبڵەَاوی ظیىییسان ئەوبؼییطاس زَای 
کە ئیێمە  ٢٧٥٥ئەـکەوجەیەکی ظ ض حُکمی ئیحسام زضا َپیبیعی ؼیبڵی 
  ە ئەثَُ غطمت ثَُیه،  ە ظیىساوی مَُؼڵ ئیحسام کطاس

ََذیبَ َ زەضزەزڵێکیی ظ ضی ٌەڵ ـیذ  ە زەؼیذ پبـبن ـێد عە ی ظ
یەکێزییی َ ؼییەضکطزایەریی کییامەڵە َ زیؽییبوەَە پێییساگطیی کییطز  ەؼییەض 
زضمهەزان ثە ٌبَڕمزی َ ز ؼزیمبنس پێؿ ڕ یفزه کزێجربوەکەی ذیای 
ویفییبوسام َ َرییی ٌەضچیییذ پیُیؽییذ ثییَُ ئەرییُاوی ثیجەیییذ ٌَەضَەٌییب 

ثێذ َ مىیؿ چیُوکە  َری مه زەمبوچەیەکی ظیبزەم الیە پێمراـە الد
ویییبظی مییبوەَەم وەثییَُ  ە زەضەَە َرییم کەی َیؽییزم پێییذ ئەڵییێمس ٌەض 
ثەزەم ڕ یفزىەَە َری: پێفمەضگەکبوی الی مه ٌەمَُ کُڕی چبکه َ 
ظ ضیبن ز ؼذ َ کەؼی ذامه، ثەاڵم چەوس زاوەیەکیبن ثیا چیبَزمطیی 
پەیُەوسیەکبوی مه وبضزََە َ جیە  ەَەؾ جێیطەکەم کەؼێکە ثەویبَی 

اڕؾ حبجی کە ٌێفزب وەٌیبرَُە َ ئەَ ریب ثڵێیی کەؼیێکی ڕاؼیز ەَ ـ
َئەوزیییییی زیمیییییُکطاریکە َ گەض ڕمیطیەکیییییی ثاذیییییاد ییییییب ئەَ کیییییُڕە 
کەضکَُکیییبوەی وییبَ ز  زضَؼییزکطز ذییام ئبگییبزاض ثییکەوەَە َ ٌە زییبن 
وەثێییذس ئەَم ثە ئُمێییسی ثیىیىییی ظیییبرط َ  ؽەَثبؼییی رییط جێٍێفییذ َ 

ڵ ـییێد عە یییسا ثییا ٌیییُا ظەوییسی زَای ویییُەڕ  ثبؼییی زیییساضەکەم  ە گە
 گێ ایەَە ئەَیؿ ظ ض ثەَە زڵراؾ ثَُ ثەاڵم الـی ؼەیط ثَُس 

رییب ڕ یفییزىەَەم ثییا ٌەَ ێییط پەیُەوییسیم  ە گەڵ ـییێد عە یییسا ثەضزەَام 
ثَُس ظ ضی پێىەچَُ ئەَ ثەپێی ث َایەم کە ثەمىی ئەکطز زضکبوسی کە 
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زەَام ئەَ کەؼییێکی ؼییەضکطزایەریی ڕمکرییطاَی ئییباڵی ـاڕـییە َ ثەض
وَُؼطاَەکبوی ئباڵی ـاڕـیی ئەزا پیێم َ پطؼییبضی ڕای مىیی ئەکیطز 
 ە ؼەضیبنس مىییؿ پیبؾ ذُمىیسوەَەی َضزییبن ثەَپەڕی ـیە ب یەد َ 
ڕاـییکبَیەَە ثە پێییی زیییسگب َ ٌەڵُمؽییذ َ ذُمىییسوەَەی ئەَ کییبرەم، 

 ؼەضوجەکبوی ذام  ە گەڵیسا ثبؼکطزس 
ثییبَەڕ ثییَُ  ـییێد عە ییی ؼییەضثبضی ئەَەی پیییبَمکی ؼیبؼیییی ذییبَەن

ثەاڵم وەظعەیەکی چطیکیی َ عەؼیکەضیی ٌەثیَُس ئەَ ظ ض ثەٌەڵُمؽیذ 
َ ڕاـییکبَ ثییَُ  ە ثەضاوییجەض ؼییەضکطزایەریی کییامەڵەزاس ظ ض رَُوییس َ 
ڕە  ثییییَُ  ە ؼییییەض ٌەڵُمؽییییزی ذییییایس ذاـەَیؽییییزی َ وقییییَُظمکی 
 طاَاوییی ٌەثییَُ َ م ذییای َ م کەغ َ کییبضەکەی  ُضثییبویی ظ ضیییبن 

ض کێفییەی ذییای َ ؼییەضکطزایەریی کییامەڵە، زاثییَُس جبضمکیییبن  ە ؼییە
وەَـییییطَان مؽیییزە ب ئەوێیییط  ثەزَاییییسا کە ثییی َاد ثیییا ثەضگەڵیییَُ کە 
ئەَکییبرە ؼییەضکطزایەریی یەکێزییی َ وبَەوییسیی کییامەڵە ثبضەگبیییبن  ەَ  
ثَُس  ەَ ؼەضزەمەزا ثَُ کە کێفەی ئەمبن  ەگەڵ وبَەویسیی کیامەڵەزا 

کیییَُ رەحەززایەم، گەیفییزجَُ ثە ئبؼیییزێکی ظ ض ثەضظس ـییید عە یییی َە
 ەَەاڵمسا ثا زاَاکبضیەکەی وەَـیطَان مؽزە ب َرجَُی، ریا ریب وییُەی 
ڕمییییییب َەضە َ مىییییییؿ زمیییییم  ەَ  ئەرجییییییىمس ئەَ ٌەمیییییَُ کێفیییییە َ 
ئبڵُگاڕەکبوی ئباڵی ـاڕؾ َ جمُجاڵەکبوی ذایبن َ چبالکیەکبویبوی 
ثیییییام ثیییییبغ ئەکیییییطز، ئەگەضچیییییی ثەڕ ـیییییىی َ ثە َضزی ڕەذیییییىە َ 

ثیؽیییزجَُس  ە زَایییییه زاویفیییزىمبوسا پیییێؿ ئەَەی ؼیییەضوجەکبوی مىیییی 
ثییی  مەَە ثیییا ئیرزیقیییب  ە ٌەَ ێیییط کە ٌێفیییزب مقیییبَەظاد ثەثىجەؼیییذ 
وەگەیفزجَُ زاَای  ێکطزم َەکَُ میُان ثەـیساضیی کاوقطاوؽیی ئیباڵی 
ـاڕؾ ثکەم  ە  ەضەزا  ثەاڵم ڕەرمکطزەَە َ َرم کە را ئەریُاوی ڕای 

بَڕای جیَُڵە َ ٌەڵُمؽیذ َ مه ثیەیەوی گەض پێُیؽزی کطز، چُوکە ٌ
ؼیبؼییەری ئێییُە ویییم َ َەکییَُ ٌییبَڕمیەکیؿ زَارییطیه  ؽییەم  ە گەڵیییسا 
ئەَەثییَُ کە ذاـییجبَەڕ مەثییه ثە یەکێزییی َ ؼییەضکطزایەریی کییامەڵە َ 

 ئەَان  ە کەمیىسان ثاربنس
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زَارییط ـییێد عە ییی  ەگەڵ مەال ثەذزیییبض َ پفییکا وەجمەزیىییسا  ەالیەن 
ن َ جیییە  ە ئەـییکەوجەزاوێکی ظ ض، یەکێزیییی ویفییزمبویەَە زەؼییییطکطا

ؼەضەرب حُکمی ئیحسامیبن ئەزەن َ پبـبن  ە ظیىسان  بیمییبن ئەکەن َ 
ئیییباڵی ـاڕـییییؿ پەضرەَاظە ئەثیییهس ثەزاذەَە کیییبم ـیییێد عە یییی  ەم 

 ؼباڵوەی زَاییسا مبڵ ئبَایی  ە زَویبکطزس 
یەکێییك  ە پێفییمەضگەکبوی ٌەمییبن گطََپییی الی ـییێد عە ییی، حییبجی 

ە ٌەض ظََ  ەَ کییییبرەَە ثییییَُیه ثەز ؼییییزی وعیییییك َ ئەوییییُەض ثییییَُ ک
زَارطیؿ  ەوبَ ثعََرىەَەی کاماویؽزیسا پیێؿ َ زَای ڕاپەڕییه َ ریب 
ئێؽییزبؾ ئەَ ز ؼییزبیەریەمبن مییبَەس حییبجی ئەوییُەض  ە مقییبَەظارەکەزا 
 ەالیەن زەظگبکبوی ڕژییمەَە گییطا َ زَای میبَەیەکی ظ ض ئیىجیب ئیبظاز 

 کطاس  
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 ٌەولێرگەڕاوەوە بۆ 

 
ٌەضکە ٌیییبرمەَە ثیییا ٌەَ ێیییط،  ە یەکەمییییه پێىجفیییەممەزا ثەـیییساضیی 
کاثییَُوەَەی کییامیزەکەی ذامییبوم کییطزس ظ ض مەؼییە ە ٌییبرجَُوە پیییؿ 
 ەَاوە مقیییبَەظاری یەکێزیییی َوبڕەظایەریەکیییبوی ؼیییزێمبوی َ جمُجیییاڵی 
ویییبڕەظایەری َ ؼیبؼییییی ڕیعەکیییبوی  ُربثییییبوی ظاوکاکیییبن َ چەویییسیه 

 ەَ یەکەمیه کاثَُوەَەیەزا ثبؼکطانس وەجیبری  مەؼە ەی ڕمکرطاَەیی
 ێپطؼیییطاَی کامیزەکەمیییبن ریییبظە  ە کاثیییَُوەَەی کیییامیزەکەی ذیییای 

كیی  ەؼیەض وبڕەظایەریەکیبوی  ٌبرجاَە ڕاپاضرێکی زََضَزضمیهی ثە ظاضي
ؼیییییزێمبوی ثبؼیییییکطزس ڕمکریییییطاَی ئیییییێمە ثەـیییییساضیی چبالکیییییبوەی  ەَ 

ئەَ مییییبَەیە  ذاپیفییییبوساوبوەی ؼییییزێمبویسا کطزثییییَُس وەجییییبد ذاـییییی
ڕاؼزەَذا  ەَ وبڕەظایەریبوەزا ثەـیساض ثَُثیَُس ئەَ ڕ ڵەی کیبضگەضان 
ذبڵێکی پاظەریڤ َویفبوسەضی ئبضاؼزەیەکی ؼیبؼیی زضَؼذ ثَُ ثیا 
ثەـییساضی  ە وییبڕەظایەریە جەمبَەضیەکبوییسا، گەضچییی  ەؼییەضەربزا ڕ ڵییی 
کەمیییییؿ ثێییییذس مییییه ذییییام پێمُاثییییَُ ئەَە ؼییییەضەربیەکی ثبـییییە ثییییا 

ڕمکرطاَی ئێمە ثیا ویبَ مزمالویێ جبضیەکیبوی ویبَ کیامەڵس ڕََرێکطزوی 
ثەاڵم زیییبض ثییَُ کە ئەم ؼیبؼییەرە ثەـییێك وەثییَُ  ە ذُمىییسوەَەیەکی 
گفییزی ثییا ؼییەضجەم ثییبضَز ذی کُضزؼییزبن َ مزمالوییێ ؼیبؼیییەکبن 
ریبیسا، ثەربیجەری ثە پەیُەویس ثە پێفیٍبرەکبوی  اویبغی زَای مقیبَەظاری 

بَی ڕمکرطاَی کبضگەضان ٌێىیسەی ریط ڕژمم َ یەکێزیس ثەـساضیی ثەضچ
ئییێمەی ذؽییزە ثەضاوییجەض یەکێزییی َئیزییط ئەَان ڕمکرییطاَی ئێمەیییبن ثە 
وەیبضمکی ؼەضؼەذزی ذایبن ئەظاویس ئەثیی  ێیطەزا چەویس ڕاؼیزی ٌەیە 

 ثیڵێم: 
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وقییُظ َ ٌێییعی ڕمکرییطاَی کییبضگەضان رییب ئەٌییبد ظیییبزی ئەکییطزس  یەکەم:
ویس ثەضامیجەض ثەَە ز ؼیذ کبضگەضان چەوسە ئەوسام َ کبزضی ٌەثیَُ چە

َ الیەویییطی ثەرییبیجەری  ەوییبَ رییُمهی ذُمىییسەَاض َ ُربثیییبوی ظاوکییازا 
 ٌەثَُن کە زڵی ظیىسََی ثعََرىەَەی وبڕەظایەریی ئەَ  اوبغە ثَُنس 

ئیزیییط کیییامەڵەی ضەوجیییسەضان  ەَە زەضچَُثیییَُن کە َەکیییَُ  زََەم:
َ  ٌێعمکییی چەپ َ مبضکؽییی چبَیییبن  ییێ ثکطمییذس یەکێزیییی ویفییزیمبوی

ربڵەثیییییییبوی َ ڕەَریییییییی ڕاؼیییییییز ەَی  –ٌبَپەیمیییییییبویی وەَـییییییییطَان 
ؼییییەضکطزایەریی کییییامەڵە َ ظ ض  ییییبکزەضی ثییییبثەریی رییییط، ڕ ژ ثەڕ ژ 
کامەڵەیییبن ئەگییاڕی ثەٌێعمکییی وەرەَەیییی زژە زیمُکطاؼیییس ئییێمە ئیزییط 

پێُیؽزمبن ثە مبویسََثَُوێکی ظ ض وەثیَُ  ٢٧٥٣َەکَُ ؼبالوی زَای 
َ  کیییطی َ ؼیبؼییییی کیییامەڵەس  ثیییا وبؼیییبوسوی ؼطَـیییزی چیىیییبیەری

ثەکییُضری ئیزییط کییامەڵە مُوب یؽییی ئییێمە وەثییَُ َەکییَُ ڕمکرطاَمکییی 
مبضکؽیییی ثەڵکیییَُ َەکیییَُ پبـییییکایەکی یەکێزیییی َ ذەریییی ربڵەثییییبوی 

 زەضکەَرجَُس 
ڕمکرییطاَی چەپییی رییطی َەکییَُ کییبض َثەضظە، ثە پییێچەَاوەی  ؼییێیەم:

ەڕ یفییزهس کیبضگەضاوەَە، ئەَ وقَُظەییبن وەمییبثَُ َ ثەضەَ پبـەکفیە ئ
ثەَپێییییە کیییبضگەضان ظییییبرط زەثیییَُ ثە جیییێ ئُمێیییسی ٌەض کەؼیییێك کە 
مبضکؽییییعمی ثە ثیطَثیییبَەڕی  کیییطی َ ؼیبؼییییی ذیییای ثعاوییییبیە  ە 

 کُضزؼزبوساس  
ٌەضچی ئباڵی ـُڕـە ئەَە کەمزط َەکَُ ٌێعمکیی مبضکؽیی  چُاضەم:

زەوبؼیییطاَ َپێمیییبوُاثَُ ئەَان ثیییبڵی چەپیییی کیییامەڵەی ڕەوجیییسەضان َ 
چەپییی  ەَمیییهس ئییباڵی ـییاڕؾ ثە ئبـییکطا ئەیییَُد کە  ڕمکرطاَمکییی

رەوٍییب مبضکؽیییعمە کە ثزُاوێییذ چییبضی مەؼییە ەی وەرەَایەریییی کییُضز 
ثکبد َ ئەَە وبَەڕ کی جیٍبوجیىیی  کطیی ئەَان ثیَُ کە ئیێمە زەمێیك 
ثییَُ ئەَ زیییسگبیبوەمبن وەم ٌەض رەاڵ  زاثییَُ ثیییطە زَاییییه  یفییەکی 

مخ(س ئیێمە َ ٌەمیَُ چیبَزمطمکی ثەظەییفمبن پێُەوبثَُ )ضلبلخ ا طح
ؼیبؼییییؿ زەضکمیییبن ثەَەکطزثیییَُ کە ئەم ڕمکریییطاَە َ چبضەوَُؼیییی 
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ثەؼزطاَەرەَە ثە کێفمەکێفەکبوی وبَ کامەڵە َ یەکێزی َ ؼیەضەوجبم 
ئەَە یەکێزیییە کە چبضەوَُؼییی کییامەڵە زیییبضی ئەکییب َ ئییبالی ـییاڕؾ 

ؽیی ـبوؽێکی ظ ض َ رەمەوێکی زضمهی وبثێ  َوبـجێ ثە ڕە یجیی مبضک
 ثا ڕیکرطاَی ئێمەس 

ثەٌەضحبڵ  ە ئێؽیزبزا  ُریت ثەویسی َ  ڵفیزی وێیُان ئیێمە َ کیامەڵە َ 
ئەَ جاضە ڕەَربوە ثەرەَاَی ث اَەرەَە َ ئیێمە ذەضیکییه ڕََئەکەییىە 
ـُمه َ ئبضاؼزەیەم کە جییە  ەَەی ذیبڵی پیاظەری ی ئەَەیە کە ٌیێر 

ی َئەَ پطزمکی ٌبَثەـی  ەگەڵ جیٍبوجیىیی چەپیی  ەَمییی کُضزؼیزبو
جاضە زەضکەزا وەٌێفزارەَە، ثەاڵم ربزمذ ڕازیکب یعمێکی ثێ ویبَەڕ م 
 ە ڕیعەکبویسا ڕەَاو پەییسا ئەکیب َ ویبظاویه ؼیەضەوجبم ئەَ ڕازیکیب یعمە 
ریاضی َ  کطیە چیمبن ثەؼیەض زمىێیذ َ  ە کُمیسا ئەگیطؼیێیىەَە ثەاڵم 

یییىەَە ئەَە زیییبضثَُ کە ثەَ ئەوییساظەیەی کە  ەَ ڕََاوەَە ضازیکییبل ئەث
ظ ض   ثەٌەمییبن ئەوییساظە پێمییبن ئەث مییذ  ە کامەڵیییب َ کێفییە َ كبض ێیییً

 َظەثەوسەکبویس    
 ە زضمهەی کاثیَُوەَەکەزا  ؽیە َثبؼیی ظ ض ؼیەثبضەد ثە مقیبَەظاد 
َ الیەوە جُضاَجاضەکییییییبوی کییییییطا َ پێییییییساگیطی  ەؼییییییەضئەَەکطا کە 
ڕمکەَرىییی یەکێزییی َ ڕژمیییم ؼییەضەربیەکی ذیییطاپ َ رطؼییىبکە  ەؼیییەض 

َرىەَەی ـاڕـییییێ اوەی ذەڵیییكس  ە ئەگەضی ڕمکەَرىیییی ئەم زََ ثیییعَ
الیەوەزا، زاٌبرَُ َ چبالکی َ ذەثبری ثعََرىەَەی چەپ َ ڕمکرطاَی 
ئییییییێمەؾ ڕََثەڕََی کێفییییییە َ مەرطؼیییییییی گەَضە ئەثێییییییزەَەس ٌەض 
 ەپەضاَمیییعی ئەم ثەـیییە  ە ثبؼیییی کاثیییَُوەَەکەزا  ؽیییە  ەَە کیییطا کە 

ظ ضثەی ذبڵەکیییبوی مقیییبَەظاد گیییُایە یەکێزیییی  ەگەڵ ڕژممیییسا  ەؼیییەض 
کاکه َ  ەَ چُاضچێُەیەـسا کامەڵێیك  ییهوەی ٌبَثەـییبن پێکٍێىیبَە 
َ یەکێکیییبن  یییهوەی ٌبَئییبٌەوییی ئەمىیییە َ ثەویییبظن  یؽییزێکی رەَاَ 
ئبمییییبزە ثییییکەن  ەوییییبَی ئەَ ڕمکرییییطاَ َ کەؼییییبوەی کە ثە وٍێىییییی  ە 

طاَیؿ ـبضەکبوی کُضزؼزبوسا چیبالکی ڕمکرطاَەییی ئەکەن َ ثەزییبضیک
ثبؼییی ڕمکرییطاَی کییبضگەضان کییطاَەس رەئکیییس  ەَە کییطا کە  ە زَاییییه 
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کاثیییَُوەَەی َە یییسی ٌەضزََالزا  ە ؼیییَُضزاؾ، ث ییییبضی پێُیؽیییذ 
 ەَثییییبضەَە زضاَە َؼییییەضچبَەی ئەَ ٌەَاڵەؾ کەؼییییبوێکی ز ؼییییزی 

 ذامبوه  ەوبَ یەکێزیساس 
ثەـیکی ظ ضی ڕاثەضی َ کیبزض َ ئەویسامبوی ئیێمە الی یەکێزیی َەکیَُ 
کەؼیبیەریی چیبالکی مبضکؽیی وبؼیطاثَُنس ذاـیمبن گەض ٌبـیبمبن  ە 
وبؼیییىبمەی ڕمکرطاَەییفیییمبن ثکیییطزایە، ثەاڵم  ە پط ؼیییەیەکی زضمیییهی 
ذەثبد  ە پەوبی یەكسا م  ە ـبضەکبن َم  ە ظیىیسان َ چیی  ە زەضەَە، 
ؼەضکطزایەری َ کبزضەکیبوی کیامەڵە ئێمەییبن َەکیَُ کەؼیبوی چیبالکی 

َرىیی یەکێزیی َ ڕژمیم ثەَ ٌەمیَُ ئیمکبوییبد َ مبضکؽیی ئەوبؼییس ڕمکە
زەؼیییەاڵرەَە، ڕمکەَرىێیییك کە ئەؼیییزەم وەثیییَُ َ ثَُثیییَُ ثە ئەگەضی 
ئەمییییی   َ ؼیییییجەی، زژَاضی َ مەرطؼییییییی ظ ضی ڕََثەڕََی ئیییییێمە 
ئەکطزەَەس ڕاثەضییی ڕمکریطاَ وە رەعمیمێیك  ەَ ثیبضەَە، وە ٌاـیساضی 

وە ٌیر ثیبغ َ  َ ئیحزیبربرێك َوە چێککطزوێکی ڕیعەکبوی ڕمکرؽزه َ
ئیجطائێکی  ەَثبضەَە کطزس ئەثیُایە ٌەض کەغ َ کیامەڵە ثە پێیی زەضم 
َ ؼە یقە َ  ێکساوەَەی ذای ٌەویبَی پیُیؽذ  ەَثبضەَە ثىێذس ئیێمە 
کە مبڵەکەمبن کەَرجَُە ثەضچبَی یەکێزی َ ـُمىەکەمبویبن پێعاویجیَُ 

زُگیای ث یبضی ذامبن زا کە چیزیط گُوجیبَ وییە  ێیطە ثمێىییىەَە جیب گق
یەکێزییی َ حکییَُمەد ؼییەض ثیطمییذ یییب وییبس ئییێمە ئەمییبن ظاوییی کە ٌەض 
کەمزەضذەمییی َ ذاـییجبَەڕیەم، گەضچییی ثچییَُکیؿ ثێییذ، ثییای ٌەیە 
ظ ض گیییطان  ە ؼیییەضمبن ثکەَمیییذ ثیییایە ئیحزییییبد ثبـیییزطیه چیییبضەیە 
ثەریییبیجەری یەکێزییییؿ ثەٌیییای میییىەَە ـیییُمىەکەیبن پێعاویجیییَُس ئیییبذط 

میییب ەزا ثیییَُیه َ کطزثَُمیییبن ثە ویییعیکەی ؼیییبڵێکیؿ زەثیییَُ کە  ەَ 
 )ٌەیئەی ئەضکبوی( کامیزەکەمبن َمبوەَەی  ەَە ظیبرط ڕیؽك ثَُس 

پیییێؿ گیییُمعاوەَە  ەم ذیییبوَُە َ  ە کاریییبیی میییبویی ویؽیییبوسا وەجیییبد 
زاوە  ە ثەییبوێکی  ٠٢٢ؼە ەضمکی ؼزێمبویی کطز َ ەٌبرىەَەیسا وعیکەی 
بضس ثەیییبوەکە ی ئبییی ٢ڕمکرییطاَی  ەگەڵ ذایییسا ٌێىییبثَُ ؼییەثبضەد ثە 

ثەوە ەؼێکی چەپیی َ ڕ ـیىقکطی وَُؼیطا ثیَُ َەکیَُ ـییکطزوەَەی 
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ئەظمەی ؼییەضمبیەزاضی َ وبکاکیەکییبوی ئەَ ویییعامە َـییزی  ەَجییاضەس 
ثەوبچبض ڕ ژی زَارط ٌەض زََکمیبن ث یبضمیبن زا ٌەض ذامیبن ثەـیەَ 
ثە مباڵویییسا ثیییاڵَی ثکەییییىەَەس ثیییا ـیییەَەکەی  ە گەڕەکیییی رەییییطاَاَە 

ی  ٧س ٌەَا  ێىکیی کطزثیَُ َ ئیێمەؾ زەَضی ؼیەعبد زەؼزمبن پێکیطز
ـیییییەَ زەؼیییییزمبن کیییییطز ثە ثاڵَکیییییطزوەَەیس ئەَ میییییباڵوەی زییییییُاضی 
ذبوَُەکبویییبن وییعم ثییَُ ٌەض  ە زیییُاضەکەَە ئەمبورؽییزە حەَـییەَە َ 
گەض ثەضظ ثییُایە  ە ؼییَُچی ذییُاض زەضگییبکەَە ئەمییبوکطزە ژََضەَەس 

ەویسەمبن ظاویی ثیَُ زاوەیەکمبن  ە زیُاضەَە ذؽیزە حەَـیێکەَە َ ئەَ
ثەزەویییە زەویی  ئیزییط وەمییبوعاوی ئبیییب  ەَزیییُی زیییُاضەکەَە ثە زیییُی 
حەَـییەکەیبوسا زاویفییزَُن یییب ئیفییێکیبن ٌەیە  ەَمییساس ئییێمەؾ ثەزَای 
زەویەزەویییی  َ مقامقییییای مییییبڵەکەزا ڕامییییبوکطز َ  ەَ وییییبَە وەمییییبیهس 
مییبَەیەم زََضکەَریییىەَە زیؽییبوەَە ثە َضیییبییەَە زەؼییزمبن کییطزەَە 

ثاڵَکطزوەَەی ثەیبوەکبن َ راظمکی رط گەیفزیىە الی مبڵێیك کە پیێ  ثە
ئەچییَُ مییبڵە مُؼزەـییبض یییب چەکییساضی ڕژمییم ثێییذ چییُوکە حەضەؼییی 

ثەضزەمیبویسا چەکساضیبن  ەثەض مبڵەکە ڕاگطرجیَُ ئیێمەؾ ثە ثێیسەویی ثە 
رێپەڕیهس ثەـێکی ثەیبوەکبن مبثَُن َ وەجیبد َریی ثیب  ەَە ظییبرط  ەم 
وییبَە وەمێىیییه وەَەم ٌەَاڵ ثییسض  ثە ئەمییه َ ثییێه وییبَچەکە ثیەڕمییهس 
رەکؽییییەکمبن گیییطد َ زََض  ەمیییبڵی ذامیییبن زاثەظییییه َ گەڕاییییىەَە 
مبڵەَە ثا وَُؼزه َ ؼەعبرمبن ذؽزە ؼەض ظەو  ثیا چیُاضی ثەییبوی 

ه  ە گەڕەکەکییییبوی وعیییییك وە ڵیییییبری گەَضەی ـییییبض ئەَەی َ ڕ یفییییزی
  یىە ث مبثَُ ثاڵَمبن کطزەَەس ثەضەثەضە ڕ ژٌەڵئەٌبد َ پێؿ ئەَەی

مییبڵەَە  ە مەرحەمێکییی وییبَ ثییبظاڕ ویؽییکێىەیەکمبن ذییُاضز َ گەڕایییىەَەس 
زَای ذەَمکیییییی ثیییییبؾ کە وییییییُەڕ  ٌەڵؽیییییبیه َزَای ذُمىیییییسوەَەی 

ض ثیی  یه مییبڵ ثە مییبڵ پیبیییسا ؼییەض ەوُمی ثەیییبوەکە َرییم وەجییبد مەگە
ثێیییىەَە َ ثایییبن ـییەض( ثکەیییه ئەَ ذەڵییکە زامییبَە چییان  ەم ثەیییبوە 

 ئبڵاظە رێئەگەن!!!
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َەؼزب جەالل ذبوَُیەکی ثامبن ز ظیەَە َ  ە ثەالـیبَا گُمعامیبوەَەس 
پبـییییبن  ەَ  وەمییییبیه َ ٌەض  ەَ گەڕەکەی ذایییییبن )حییییی لییییسام( 

ن پەیییساکطزس ئیؽییزب ذییبوَُیەکی کطمییی گُوجییبَرطی ؼییەضثەذای ثامییب
مبڵمییبن گییُمعاَەرەَە َ وییەضاویییی ئەمىیمییبن کەمزییطەس ڕ ژمکییی کارییبیی 

وەجیییییبد  ە زەضەَە َمیییییه ثەرەوٍیییییب  ە میییییبڵەَەثَُمس  ٢٧٦٢پیییییبیعی 
عەؼیییطمکی زضەوییی  ثیییَُ ریییبظە ٌیزەضمکیییی کبضەثیییبیی کاومیییبن ک یجیییَُ 
ذەضیییییك ثییییَُ ذەَ ئەیجییییطزمەَە َ ٌەض  ەؼییییەض  ەضـییییێکی ژََضی 

ك ٌیزەضەکە وَُؼزمس کێجڵی ٌیزەضەکە گاڕاثیَُ َ  ە وَُؼزىەکە  ە وعی
وبکیییییییبَ  ەثەض زََکەڵ َ ئیییییییبگط  ەذەَ ڕاچڵەکییییییییم َ  ەثەض چییییییی ی 
زََکەڵەکە ٌەوبؼەم رەو  ثَُثَُس رُمەظ کێجڵیی ٌییزەضەکە ظ ض گەضم 
ثَُثیییَُ َ  ەضـیییەکە َ ٌەویییس  ز ـیییەکەڵەی ؼیییَُربوسثَُ َ مىییییؿ 

ەضەکەم کُژاویسەَە َ  ەثەض ذەَ ُضؼی ذەثەضم وەثُثیاَەس ثەپە ە ٌییز
وەمُمطا زەضگب َ پەوجەضە ٌەمَُی ثکەمەَە ریب ؼیەضوجی زضاَؼیێکبن 
ضاوەکێفمس میبَەی چەویس ڕ ژ ئیێمە ـیُمىی ڕەـیبیی زََکەڵیی مبڵمیبن 

 پبم ئەکطزەَە َ جیە  ەَەؾ وبَ  ُضگم پطثَُثَُ  ە زَکەڵس  
ظ ض  ەم ذییبوَُەؾ وەمییبیىەَە َ زیؽییبوەَە ثە ٌییای َەؼییزب جەال ەَە 

یەکی وییُ  رییط َ مییُزضیه رطمییبن ثەکییط  گییطدس ئەمیفیییبن  ە ذییبوَُ
ٌەمیییبن گەڕەم َ  ە میییبڵی َەؼیییزبَە ظ ض زََض وەثیییَُس ئەم ذیییبوَُە 
زََ ژََضی وَُؼیییزه َ ٌاڵێیییك َ گەضاجێکیییی پێفیییەَە َ مەریییجەخ َ 

 حەمبمێکی ریب ثَُس 
ٌەض ظََ  ێطەؾ یەکەمیه ـذ جێؽبظیی َ ـبضزوەَەی وَُؼیطاَە َ 

رەظَیط َکیاوی ذامیبن کیطز کە ٌێفیزب المیبن کزێت َ ٌەوس  ٌەَیەی 
میییبثَُنس یەکێکییییبن ٌەَیەی ثەـیییە وبَذاییەکیییبوی کیییا ێجی یبؼیییبی 
ظاوکای ثەغسای مه ثَُ کە َمىەی ذامیفی پێُە ثَُس  ێطەؾ َەکیَُ 
جبضان کاثَُوەَەکبومبن زەؼزپیکطزەَە َ زیؽبوەَە ئێیُاضەی ض ژاویی 

ەس ئەم گەڕەکەؾ پێىجفییەممە مییبن زاوییبثَُ ثییا کاثییَُوەَەی کییامیزەک
ظ ض ـەعجی ثَُ َ ئێمەؾ رەوٍب َ ؼەڵذ ثیَُیه َ ئەَەؾ زەثیَُ ثە 
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مییبیەی ؼیییەضوجی زضاَؼیییێکبن ثەرییبیجەری  ە گەڕەکێکیییی ظەحمەرکیییێؿ 
وفیییییىی َەکییییَُ )حییییی لییییسام(زا کە ظ ضثەی  ە الزمییییُە ٌییییبرجَُن َ 
ڕاوەٌییبرجَُن ثە َەی کە ظگییُضریی ثییێ ذێییعان َ مییبڵ َ مىییساڵ ثجیییىه 

ە  ەَەؾ یەم پییبوزاڵ  ەپێییذ  ە گەڕەکەکەزا چییبَپێ پییێکەَە ثییهیهس جییی
وەئەکەَد َکااڵوەکەیؿ رەؼك ثَُس الوی کەم  ە ثەالـیبَا ذیبوَُەکە 
ثە میییییبڵی عە یییییی وبؼیییییطاثَُ َ ثیییییَُوی ـیییییێطَاوی ثیییییطای َ وەوکیییییی 
ؼەضپاـیییێکی کیییامەاڵیەری َ ئەمىییییی ثیییبؾ ثیییَُن ثیییا ئیییێمە َ  ێیییطە 

ڕمیەکی ریط زمیزە ئەَەـمبن ویەس ظ ضی پێ وەچَُ وەجبد َری: کە ٌیبَ
مییبڵەکە َ  ە ژََضمکییسا ئەژی کە وەئەثییێ رییا ئەَ ثجیىییی وە ئەَیییؿ رییا 
ثجیىێییذس جییب َرییم:  ەم ذییبوَُە ثچییَُکەزا کە جێییی مییبوەَەی ـییەَ َ 
ڕ ژمبوە ئەَە چان رەضریت ئەثێذ َ ٌەض ثەضیەم ئەکەَیه َ چبَمیبن 
ئەرە ێذ ثەیەکیساس ئەَ َریی: ریا ٌە یی ئەَ کێفیبوەد وەثیێ َ ئەَاوە  ە 
ئەؼزای مه َ ئەَ ٌبَڕمیە ٌەمیفە  ە ژََضەکەی ئەثێیذ َ گەض ثییزە 
زەضەَە  ە پێفییسا مییه ئبگییبزاض ئەکییبد َ رییب ئەَ کییبضی ئبَزەؼییذ یییب 
حەمییبم رەَاَ ئەکییبد رییا مەیەضە زەضەَەس ئەمعاوییی ئەم ریی ەکەڵەکە ثییا 
کامەڵێك کەغ کە ٌەمَُیبن زاَاکطاَی زەظگبکبوی ؼەضکُری ڕژممیه 

ه َ  ە گەڕەکێکییییی َا َ  ە ثییییبضَز ذێکی ظ ض َ ثەزَایبوییییسا ئەگەڕمیییی
وب ەثییییبضی َازا َثییییا کەؼییییبوێك کە ٌیچیییییبن ذەڵکییییی ئێییییطە ویییییه َ 
ـُمىەکەؾ مە ەڕی کاثَُوەَەی ریط ثێیذ، ثە ؼیەالمەری وبچێزەؼیەضس 
ٌەضچەوییسم کییطز وەجییبد ثیبوَُەکییبومی ئەثیی ی َ ثەوبچییبضی رەؼییزیم 

 ثَُمس 
ا کاثیییَُوەَە ویییُضی کەضییییم وە یییڵ کطاثیییَُ ثیییا رکطییییذ َ  ەَمیییُە ثییی 

ئەٌیییبرەَە ثیییا الی ئیییێمەس ئەَ ثەڕمیییُەثەضی زائییییطەکەی ذاییییبن ثیییَُ 
َـُ قەیەکی ربظەیبن زاثیَُ پێیی ثیا میبوەَەی ذیایس جبضمکییبن زَای 
کاثیییَُوەَە َریییی: ثیییا ویییبیەی ثییی  یه ثیییا رکطییییذس ئەَ ؼیییەیبضەیەکی 
زائییییطەی پێجیییَُ َپیییێکەَە ڕ یفیییزیه ثیییا رکطییییذس ویییُضی ثەییییبوی ظََ 

َ مىییؿ  ە میبڵەَە ئەمیبمەَە َ چیُوکە ـیبضەظای ئەڕ یفذ ثا زەَام 
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ـیییبضەکە وەثیییَُم وەمئەَمیییطا ثە ٌەَیەی رەظَییییطەَە ثییی  مە زەضەَەس 
ڕ ژی زَارط وُضی  ە زەَام ٌبرەَە َری: مه ثەییبوی ئەڕ م ثیا ثەغیسا 
َ ٌەمیییَُ ثەڕمُەثەضەکیییبن کاثَُوەَەمیییبن ٌەیە  ەگەڵ َەظییییطزا گەض 

ثبـیییزطە ثەرەوٍیییب  ێیییطە  پێزراـیییە ریییاؾ ئەریییُاوی ثێییییذ، چیییُوکە  ەَە
ثمێىیزەَەس ڕ ژی زَاریط ؼیبیە ەکەی ویُضی کە ویبَی ؼیبالض َ ذەڵکیی 
ٌەَ ێییط ثییَُ زەَضَثەضی پێىجییی ثەیییبوی  ەگەڵ زََ  ەضمییبوجەضی رییطی 
زائیطەکەیبوییسا ٌییبره ثەـییُمىمبوسا َ ثییا ثەغییسا ثەڕمکەَریییه َ چییُوکە 

ەی وُضی ثەڕمُەثەض ثَُ  ە پێفەَە زاویفذ َ مه  ەگەڵ زََ کەؼیەک
 رط  ە زَاَەس مه ذام حەظم  ە گاضاوی  ەیطََظ ثیَُ َ کیبم ؼیبالضی
ؼییییبیە یؿ پییییبؾ مییییبَەیەم کە ٌەمییییَُ ذەَ ئەیجییییطزیىەَە کبؼیییییزی 
گاضاویی )اع ى  ا ىبي َ غى (ی  ەیطَظی ذؽزجَُە ؼەضس  ەَ ثەییبویە 
َ  ەَ جێییییییییەزا ثەرەَاَی کەَرجیییییییَُمە ویییییییبَ  ەظای ڕ مبوؽییییییییەری 

گیُمم  ەَ گیاضاویە ئەثێیذ ئەَ ـیەَەی  گاضاویەکەَە َ ریب ئێؽیزبؾ کە
 ثەغسام زمزەَە یبزس  –ؼە ەضی ڕمیبی رکطیذ 

ئەم ؼییە ەضە ثییا مییه ظ ض ثییبؾ ثییَُ، چییُوکە وییعیکەی زََ ؼییبڵ ثییَُ 
ثەغیییییسام وەثیىیجیییییَُس  ەَ  ئەَ زََ  ەضمیییییبوجەضە َ ؼیییییبالض  ە ئیییییێمە 
جییییبثَُوەَە َ میییه َ ویییُضی  ە ئیییُرێزی ظەیزیییَُوەی ذیییُاض گیییبظیىای 

ەظیییهس کە وییُضی ض یفییذ ثییا کاثییَُوەَەکە مییه  طؼییەرم )ا کىییسي( زاث
ثیىیییی َگەڕاوێکیییی ثبـیییی ؼیییەعسََن َ رەحطییییط َ ئەَ ویییبَاوەم کیییطزس 

 ڕ ژی زَارط گەڕایىەَە ثا رکطیذ َ  ەَمفەَە ثا ٌەَ ێطس 
 ە ذییبوَُە ربظەکەمییبن مییه کزیزێکییی ذییام ٌەثییَُ ثییا زەضگییبی زەضەَە، 

گییب ثییسەم رییب )را یییق(ی ثەاڵم کە ثٍبرمییبیەرەَە ئەثییُایە ؼییێ جییبض  ە زەض
رییبظە مبڵىفیییىمبن ثیی َارە ژََضەکەی ذییای َ زەضگییب  ەذییای زاثرییبدس 
ئەڵییجەرە مییه ئێؽییزب ئەظاوییم کە ئەَ ٌییبَڕمیە وییبَی )رُ یییق وحمییخ( ثییَُە 
َئەَ کبرە ثەوبَمکی رط وبَمبن ئەٌێىب کە ئێؽزب  ە یبزم وەمبَەس کە میه 

ژََضەکەی یییب   ەمییبڵ وەثَُمییبیە ئەَ ئییبظازرط ثییَُ ثییا ٌییبرىەزەضەَە  ە
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زاویفییزه  ەگەڵ وەجبرییسا، ثەاڵم کە مییه ئەٌییبرمەَە ئەثییَُم ثە ٌاکییبضی 
 ظیىساویکطزوی ئەَ  ە ژََضەکەی ذایساس 

میییییه  ەمؽیییییەڵەیەکی چەضمیییییم ٌەثیییییَُ کە ریییییاظمکی  ە ذیییییبوَُەکەی 
پێفییییَُمبن  ە زَاَە ؼییییَُربثَُس ئێییییُاضەیەکی ڕ یفییییزمە زەضەَە َ 

ڕی ثبرییب پیبؼییەمبن ئەکییطزس پیمییُاثێ  ەگەڵ ئەیییبزی ٌبَڕممییسا الی ثییبظا
ئێییُاضان ئەَ جییبزەیە ظ ض ظ ض  ەضەثییبڵ  ثییَُ َ ظ ض ثەظەحییمەد ڕمیییە 
ثەضئەکەَد  ەثەض  ەضەثیییبڵنیەکە َرەویییبوەد جیییبضی َاثیییَُ ذەڵیییك  ە 
ڕ یفیییزىسا ثەضیەم ئەکەَریییه ییییب ڕائەَەؼیییزبن ریییب جیییَُڵە ئەکەَرەَە 
ڕمیەکەس ڕمك  ەثەضزەمیی ذامیسا  ەمؽیەڵە ؼیَُربَەکەی ذیامم  ەثەض 
کەؼیییێکسا ثیىیییی کە  ەگەڵ ٌبَڕمیەکییییسا ثیییا میییبَەیەکی ظ ض  ە پیییێؿ 
ئێمەَە ثەزەم ڕ یفزىەَە  ؽەیبن ئەکطز َ ظاوییم کە ئەَە ئەَ کیُڕەیە 
کە  ە ژََضەکەی رطزایەس ثا ئێُاضە ڕ یفزمەَە ثا مبڵەَە َ ثەوەجیبرم 
گییُد: ئەَ ٌییبَڕمیە  ەَزیییُە  َ ئەَیییؿ َرییی ئییب ثییا  َرییم: ئەمیی    ە 

َ وەجبد ٌەڵچَُ َری: چیان ئەی ئیێمە ث یبضمیبن وەثیَُە ثبظاڕ ثیىیم، 
کە یەم وەثیییىه  َرییم حییبڵ َ مەؼییە ە ئییبَا َ حەکییبیەری پیبؼییەی ئەَ 
ڕ ژەم ثیییای گێییی ایەَە َ َریییی: ڕاؼیییذ ئەکەییییذ  ەمؽیییەڵەکەی ریییای 

  ەثەضکطزثَُ!! 
ثیییَُ کە وَُؼیییطاَەی )یەکێزیییی: وبؼییییُوبل  ٢٧٦٣پێمیییُاثێ ثەٌیییبضی 

ثییییَُن( گەض وییییبَەکەیم ثەٌەڵە  ڕیقاضمیؽییییذ َ پط ؼییییەی ثىجەؼییییذ
وەوَُؼیجێذ،  ەالیەن وبَەوسیی کبضگەضاوەَە ؼەثبضەد ثە مقیبَەظاد َ 
یەکێزی ویفزیمبوی ثاڵَکطایەَەس وَُؼطاَەکەمبن چەوس جبض ذُمىیسەَەس 
م ؼییییەثبضەد ثەَ وییییبمیزکەیە َ م ٌبَظەمییییبویؿ  ە گەڵ زەضکطزویییییسا 

ەضاوەَەس میه مقامقای جییبَاظی َ کێفیەی ویبَذایی کەَرە ویبَ کیبضگ
ثیییا ذیییام کە ؼیییەض بڵی چیییبالکیی ڕ ریىیییی ذیییام ثیییَُم  ە ٌەَ ێیییط َ 
ثەٌَایەَە زََض ثَُم  ە ؼزێمبوی َ زەمێکیؿ ثَُ چیبَم وەکەَرجیَُ 
ثەجەثیییییبض مؽییییییزە ب، رەوٍییییییب پەیُەوییییییسییم  ەگەڵ  ەظای ڕمکرییییییطاَزا، 
ئاضگییبوەکەی ذیییام ثییَُس ریییب ئەَکییبرەؾ ٌییییر ٌەَاڵ َ  ؽەَثبؼیییێیم 
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وەزا ؼیییەثبضەد ثە ثیییَُوی ثییییطَڕای جییییبَاظ َ وەثیؽیییزجَُ  ەم ئاضگیییب
ثەربیجەریؿ کە گەیفیزجێ ثە ئبؼیزی جییبَاظیس وەجیبریؿ گەض ظاویجێزیی 
ٌیچییی  ەَثییبضەَە الی مییه وەزضکبوییسثَُس ثەاڵم ئەمعاوییی کە وەجییبد  ە 
ؼە ەضەکبوی ثا کاثَُوەَە  ە ؼزێمبوی چبَی ثەجەثبض ئەکەَمذس ئیزیط 

َ پییبچَُوەَە ثە ؼیبؼیەد َ  ئەَ مبَەیە ثەضەثەضە ؼیەضوج َ ڕەذیىە
ژیبوی ڕمکرطاَەیییسا ظییبزی ئەکیطزس  ە ڕاؼزیفیسا کیبضگەضان کەَرجیَُە 
ؼییەض زََڕیبوێییك َ ئیزییط زەثییُایە ئەَ ڕمکرییطاَە  ە وێییُان ئەَ ژیییبوە 
رەؼییك َ زاذیییطاَە مەحقە ییی َ ثیییبغ َ جەزە ە ثیعەوزیییبوە َ گیییاڕان 

زەضگییط  ثەضەَ ثَُن ثە ڕمکرطاَمکیی ؼیبؼییی چیبالکی ویبَ کیامەڵ َ
 ە کێفییمەکێؿ َ مزمالوییێ ظ ضەکییبن، یەکیییبن ٌەڵجهمطمییذس ٌەڵجییهاضزەی 
یەکەم رەمەوی ثەؼەضچَُثَُ َ ئیزیط ذێیطی رەَاَ ثَُثیَُ َ  اویبغی 
ذییییای ثە  ىیەـییییەڕیؿ ثێییییذ رەَاَ کطزثییییَُس  ەَالـییییەَە حیعثییییی 
کاماویؽییزی ئێییطان کە ثَُثییَُ ثە مییازمزێکی ؼەضؼییبمٍێىەض ثییا ئییێمە، 

ب َ ژییبوی ڕمکرطاَەییی َ ؼیبؼییی زەضەَەییسا، ٌیر وەثیێ  ە ئاضزََگی
ثَُثییَُ ثەومییَُوەیەکی ؼییەضکەَرَُ َ ە پێفیی ەَیسا ثییَُس ظ ضثییَُوی 
وقیییییَُظی ڕمکرطاَەییییییی َ میییییبوەَەی کیییییبضگەضاویؿ َەکیییییَُ رەوٍیییییب 
ڕمکرییطاَی کاماویؽییزی  ە گُڕەپییبوی ؼیبؼیییی کُضزؼییزبوی عێطا ییسا، 

ی ئییییێمە چییییبَەڕَاویی  ە کییییبضگەضان ظیییییبرط کطزثییییَُس ئیزییییط ثە ڕََویییی
ثَُثَُیه ثە وُمىەضی رب بوەی ڕەَری مبضکؽیعم َ چەپی مبضکؽیی  ە 
ثەضاوجەض زەضظەوێك ڕمکرطاَەی  ەَمییی کُضزؼیزبوی َ ڕیقاضمیؽیزیی 
َەکییُ حیعثییی ـیییُعیساس ثەاڵم ئەَە َمییىەی زەضەَە ثییَُ ؼییەثبضەد ثە 
ڕمکریییییطاَی کیییییبضگەضان ٌَەض کە ؼیییییەضد زەکیییییطز ثە ویییییبَذای ئەم 

ئەثیىییی کە ظ ض  ە ذییُاض ئەَ چییبَەڕَاوی َ  ڕمکرییطاَەزا ـییزێکی رییطد
 ڕَا ەرە  اضمبڵیەَە ثَُس

ثەَجییاضە ئیزییط مەعزییَُم ثییَُ کە )یەکێزیییی رێکاـییبوی کییبضگەضان(  ە  
 ەییییییطان َ ثىجەؼیییییزێکی  َُڵیییییسایە َ ئەظمەکەی ٌیییییبرارە ؼەضـیییییبواس 
وَُؼییطاَەی وییبَثطاَ رەویییب ثعمبضمییك ثییَُ  ە رییبثَُری  ەـییی  ە گیییبن 
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ضا َ ثییییبوَُ َ ثیییاوەیەم ثیییَُ ثیییا رە ییییىەَەی کەَریییَُی کیییبضگەضان ز
زََمەڵی  ەیطاوی ثىجەؼیزجَُوی کیبضگەضان َ ٌیچیی ریطس ٌییر عە ڵێکیی 
ؼیییە یم ئەَە وبچێیییذ ثە مێفیییکیسا کە وَُؼیییطاَمك ثەثیییێ پێفیییەکی َ 
پبـەکی ثجێذ ثە ٌای چەوس  ەرجَُن َ ثىجەؼزی ڕمکرطاَمیك گەض ئەَ 

ە یىەی ڕمکرییطاَی ڕمکرییطاَە ذییبَەوی زایىییبمیعم َ کییبضاکزەضی ڕاؼییز
ؼیبؼیییی ثێیییذ َ ریییب رەَ یییی ؼیییەضی غەض یییی زَوییییبی مەحقە ییییعم َ 

 ؼَُوەری گطََپچێزی وەثێذس 
وُضی کەضیم کە رب ئەَ کبرەؾ ئەوسامی کامیزەکە ثَُ وە ڵ کطاثیَُ ثە 

كی ٌبَچەـیییه، ثەاڵم ئەمجیییبضە  ە زٌیییامس  ییییً ضمبویً ثەڕمیییُەثەضی  ً
ثَُوەَەیەکمیییبن  ە ثیییَُ کە زَای رەَاَثیییَُوی کا ٢٧٦٣میییبویی ئیییبثی 

گەڕاوەَەیسا َری: ثا وبیەیذ ثیا الی میه، َ پیێکەَە ثیا زََضکەَریىەَە 
 ە جەَی ڕەریجی کُوجی مبڵ چەوس ڕ ژمك الی مبمەَە َ زََـیەممە 
یب ؼێفەممە ثَُ ث یبضمسا ثیەڕیمەَە ثا ٌەَ ێط َوەَەؼزبم ریب ڕ ژی 

زَای  پێىجفییەممە  ەگەڵ وُضیییسا ثیەڕمیییىەَەس  ە وە ڵیییبری ٌەَ ێییطەَە
گیییاڕیىی زََ پیییبغ گەیفیییزمەَە گەڕەکیییی )حیییی لیییسام( کە ؼیییەعبد 
زەَضی زََی ڕ ژمکییی گەضمییی مییبویی ئییبة ثییَُس ئەمعاوییی وەجییبد  ە 
ؼزێمبویە َ رەوٍب ئەَ ٌبَڕمیەی رط  ە مبڵەَەیە َ ثیطم  ەَە ئەکیطزەَە 
کە ئێؽییزب ئەچییمە ثەض زََـییی حەمییبمەکە َئیىجییب ذەَمکییی ثبـییی ثییا 

کاالوێکیییسا ثیییَُ کە زََض وەثیییَُ  ە جیییبزەی  ئەکەمس ذبوَُەکەمیییبن  ە
ؼەضەکیی گەڕەکەکەس کە  ە پبؼەکە زاثەظیم  ەَ ذەیباڵرەزا ثَُم ذیام 

مەرطمیك  ٣٢کطز ثە زََکبوی ؼەضؼَُچی کااڵوەکەمبوسا کە ٌەمیَُی 
 ە مبڵەکەمییبوەَە زََضثییَُس ؼییێ پییبکەد جیییەضەی ؼییامەضم کیی ی ثییا 

َ وەیەمە زەضەَەس  ئەَەی رییب پێىجفییەممە کە ڕ ژی کاثَُوەَەمییبن ثییُ
ؼییباڵوم  ییێ  ٢٢پییبضەی جیەضەکییبوم زا َ َیؽییزم ثیی  م مىییبڵێکی زەَضی 

پەیساثَُ َ زَای رێ َاویىێك َری: ذبضە ذبضە وەڕ ی  ا مبض  ٌەمیَُ 
ثطازەضەکبویذ گییطایىە وەڕ ی وەڕ ی! مىییؿ ثەرەَاَی زڵیم زاذُضپییب َ 
 ؼییەیطمکی زەَضَثەضی ذییام کییطز َ زڵىیییب ثییَُم کە  ەَمییبَە َ ئەَە
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ڕ ژەکەیە کە  ێییی ئەرطؼییبمس َرییم: ثییبثە مییه ذەڵکییی ئەم گەڕەکە ویییم َ 
مییبڵی ذُـییکم  ەَالیەیە، َ زەؼییزم ثییا الی ڕاؼییزی مییب ەکەی ذامییبن 
ڕاکێفییب َ َرییم، ثییا مییبڵی ئەَان ئەڕ مس مىییبڵی رییبییه کە  یییی مەعزییَُم 
ثَُ کە َاویە  ێم وەئەثَُەَە َ ظ ض ثە ـڵەژاَی َ رطؼیەَە زََپیبری 

سس وەڕ ی مبمە ثەذُا ٌەمَُیبن گییطان َ ەمیبضەکە  یا  کطزەَە: وەڕ ی
رییا زاویفییزَُن! ئەَەوییسەم پێکییطا ثییا ئەَەی  ەَە ظیییبرط  ەَوییبَە ثەوییس 
وەثییم ذییام رییَُڕە کییطز َرییم: زەثیی   َاظ ثێییىە  ییێم َ یەکؽییەض ذێییطا 
پبـەَپبؾ گەڕامەَە ثا جبزە ؼەضەکیەکە َ رەکؽیەکم گطد ثیا میبڵی 

بنس  ە ڕمییە ثییطم  ەَە ئەکیطزەَە کە ئەیبز َ  ەَ  ئەَم  ە ذەَ ٌەڵؽ
ئەَ مىساڵە چان ثَُ ثە طیبزڕەغ َ ثەم گەضمبیە چان ثا ثەذزیی میه 
ٌیییبرجَُە زەضەَە َ ئەَ ؼیییُز ە ثچیییَُکە گییییبوی مىیییی  ە مەضگێکیییی 
مؽاگەض ڕظگبضکطزس ئەیبزم رێیەیبوس کە کێفیەیەکی ئەمىییی گەَضەمیبن 

ەکەی میییبڵی ریییَُؾ ثیییَُە َ ئەثیییێ ثەپە ە ثییییەمە ؼیییزێمبویس ثەؼیییەیبض
ثییبَکی ئەیییبز ڕ یفییزیه ثییا وعیکییی ؼییەیزەضەکەی وعیییك ذەؼییزەذبوەی 
لیییسامس  ە زََضەَە ڕَاویمیییبن کە ؼیییەیبضەکبن رە زییییؿ ویییبکەن َ  ە 
زََضەَە رەمبـیییییییییبیەکیبن ئەکەن َ ئیعوییییییییییبن ئەزەنس گەڕاییییییییییىەَە 
ؼیییەیبضەکەی ئەَاومیییبن ثیییطزەَە ثیییا میییبڵ َ  ە وە ڵییییبری ٌەَ ێیییطەَە 

کەؼی ثیَُیهس رەگجیطمیبن کیطز میه  ٠٢اری ؼُاضی ؼەیبضەیەکی وە ەض
ثییا ئەَەی پفییزم  ە زەضگییبی پبؼییەکە ثێییذ  ە کُضؼیییی وبَەڕاؼییذ  ە 
زیُی زَای ـا ێطەکە زاثىیفم َ ئەیبز کە مەرطؼیی  ەؼەض وەثیَُ  ە 
ڕیعەکبوی زَاَە زاویفێذ رب گەض مه گیطام ذیای وەکیبد ثە ذیبَەوم َ 

وؽیییی ئیییێمە ثیییێ ٌییییر رەوٍیییب ٌەَاڵەکە ثیەیەوێیییذ ثە ؼیییزێمبویس ثیییا ـب
مەرطؼیەم گەیفزیىە ؼزێمبوی َ  ەَ  ثییطم کەَرەَە کە میه ٌەَیەی 
ثەـییی وییبَذایی ظاوکییاکەم ثە وییبَ َ َمییىەی ذییامەَە  ە مییب ەکەیە َ 
ئێؽییزب  ە زەؼییزی ئەمىییسایە، کەچییی ثەؼییەض ئەَ ٌەمییَُ ؼییەیزەضەیەزا 

 ٌبریهس   
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وەجییبد ٌەمیفییە وەؼییطەَد َ گەڕ م ثییَُ، ثەاڵم ئەمیی   ثەَە ثییبؾ 
ثَُ  ە مبڵەَە ثَُ َ یەکؽەض ثەؼیەضٌبرەکەم ثیا گێی ایەَە ریب ئەَییؿ 
ثزُاوێیذ ٌبَڕمییبوی ریط ئبگیبزاض ثکیبد َ ئیجطائیبری پێُیؽیذ ثییطوەثەضس 
ثە ێکیییساوەَەی ذیییام ئەمعاویییی کە ئەَ ٌیییبَض  زەؼیییییطکطاَە ثەؼیییەض 
ؼییزێمبویسا گەیفییزارە الی ئییێمە َ مییبڵ َ ـییُمىی رطیفییی ثیىیییُە ثییایە 

وەجیبد ریب جییە  ە ٌبَڕمییبوی کیامیزەکەی ذامیبن  ذێطا ذیام گەیبویسە
 ٌبَڕمیبوی وبَەوسیؿ  ەم مەؼە ەیە ئبگبزاضثکبرەَەس 

 ە ڕاؼییییزیسا ئەَ ـییییێُە کییییبضە  یجییییطاڵیەی کە کییییبضگەضان  ەَ مییییبڵەزا 
پەی ەَەی  ێ ئەکطز ٌاکبضی یبضمەرییسەضی ؼیەضکیی ئەَ کبضەؼیبرە َ 

ڵُەویییس"ی ٌیییبَڕیی  ُضثبوییییساوی ئەَ ٌیییبَڕمیە َارە "رُ ییییق وحمیییخ" َ "ئە
ثَُن کە پێکەَە زەؼیییطکطان َ زَاریط ٌەضزََکییبن  ە ؼیێساضە زضان 
َ چەویییسیه کەؼیییی ریییطیؿ رَُـیییی ظیىیییساوی َ ئەـیییکەوجە َ ڕاَویییبن 
ثَُوەَەس ئبذط کبم عە زی ؼە یم ئەَەی ثا ٌەظم ئەکطمذ کە کیُڕمیی 
عەضەة  ە ئەَضَپیییب َزەضەَە گەڕاَەرەَە کُضزؼیییزبن،  ە وبَظەوییی  َ 

ثٍێىییزە ذیبوَُیەم َ جێیەکیی َەکیَُ ئەَ ذیبوَُەی ئیێمە کە  ئبالوەَە
زََکەؼییی رطیفییی ریییبیە کە ٌەضزََکیییبن ربؼییەض ئیؽییقبن زاَاکییطاَن 
 ەالیەن زەظگییب زاپڵاؼیییێىەضەکبوی ثەعؽیییەَە  ئەَ  یجطاڵییییعمەی کە  ەَ 
مبڵەزا پیبزە ئەکطا َمىەی کەم ثَُس مبڵێیك  ەَ ـیُمىە وەگُوجیبَەزا کە 

ی ئیرزیقیییب ثە ٌەمیفیییەیی رییییب ئەژییییه، ثەَ ثبؼییم کیییطز، کە ؼیییێ کەؼییی
ثبکیطاَەوسە ئەمىییە پی   ە مەرطؼییەَە ثە رەثییحەد ئەثیه ثە ویچیطمکیی 
چەَض ثیییا زەظگیییبی ؼیییەضکُد َ زاپڵاؼییییهس ـیییُمىێکی َا کە ٌەمیییَُ 
ڕ ژمیییك مەَعییییس َ کاثیییَُوەَەی کیییامیزەیەکی رییییب ثکطمیییذ َ ئێؽیییزب 

ئەَاویییییؿ ٌبَڕمیییییبوێکی َەکییییَُ ثەذزیییییبض مؽییییزە ب ئەییێیییی وەَە کە 
کطزََیییییبوە ثەجێییییی کاثییییَُوەَە، ظەحییییمەرە  ە ظەضثەی ئەمىیییییی ئەَ 
 اوییبغە مەرطؼیییساضەی ئەَ کییبرە، زەضثییبظ ثجێییذس جیییە  ەَەؾ ٌەض  ەَ 
مییبڵەزا زەیییبن وَُؼییطاَە َ ٌەَیەی رەظَیییط َ کزێییت َ ثەڵیەوییبمە َ 
وَُؼییطاَەی کییامیزە َ ڕمکرییطاَی ریییب کاکطاثییاَەس ؼییەضثبضی ئەَەؾ 
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گیطا ڕمیەی زاثَُ ثە ٌبرىی ٌیبَڕمی ریطی ذیای ثیا ئەَ ٌبَڕمیەی کە 
ئەَ ـییُمىە ثەثییێ ئبگییبزاضیی ئییێمە َ ثەرییبیجەری وەجییبد کە  ێپطؼییطاَی 
کامیزەکە َ ؼەضپەضـزیبضی مبڵەکە ثَُس ٌەمَُ ئەمبوەؾ  ە ؼیەضزەم 
َ ـییییبضمکسا کە چییییبَزمطی َ ؼییییەضکُد َ رییییب یجکطزن َ ڕاَوییییبن َ 

ثە ثەضظرطیه ئبؼذس ئیێمەی کاوزط ڵکطزوی زەظگب ئەمىیەکبن گەیفزجَُ 
جێی ئەَ ذییییبوَُە  ە چییییبَی گەڕەم َ زضاَؼییییێکبوسا ٌەمییییَُ  ویفییییزً

ـییزێکمبن جیییبَاظ َ وییبما ثییَُس ٌیییر حؽییبثی ئەَە وەئەکییطا کە زەظگییب 
ئەمىی َ حیعثیەکبوی ڕژمم چبَزمط َ ؼییرُڕیبن  ە ٌەمیَُ ـیُمىێکسا 
 چبوسََە َ ٌەیە َ ثاٌەض کبض َکطزەَەیەکی گُمبوبَی زەییبن حؽیبة
ئەکەنس ڕاؼزی ئەَ مبڵە َەکَُ ثامجێکی رەَ یزکیطاَ َاثیَُ کە ٌەمیَُ 
چطکەیەم  بثیزی رە ییىەَە َ ذؽیزىەَەی کبضەؼیبرێك ثیَُ َ ڕاثەضییی 
ئەَ ڕمکریطاَەؾ کەمزیطیه ذەمییی ئەَ کێفیەیەی ٌەثیَُ کە ثە یمەرییی 
گییییبوی زََ ٌیییبَڕ  َ ڕظگیییبض ثیییَُوی ثە ڕمکەَریییی چەویییساوی ریییط َ 

 ٌبدس  پەضرەَاظەثَُویبن کاربیی
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 کارگەران و ڕەوتی کۆمۆویست و مارکسیسمی شۆڕشگێڕ

 
کبرێییك زََثەضەکییی کەَرە وییبَ کییبضگەضاوەَە، ئەَ ٌبَڕمیییبوەی مییبوەَە 
ذایییییبن وبَوییییب )مبضکؽیییییعمی ـاڕـیییییێ (س ٌەض گییییطََپ َرییییب م َ 
ڕمکرطاَمییك ئییبظازە  ەَەی چییی وبَمییك  ە ذییای ئەوییێ َ چییان ذییای 

 پێىبؼە ئەکبدس 
سەی ثەَ ٌبَڕمیییبوە ثیەڕمییزەَە ؼییەضچبَەی ئەم وبَوییبوە پفییزی ئەَەویی

ثەؼیییزجَُ ثەَ  ێکیییساوەَەیەی ئەَان کە پێییییبن َاثیییَُ ئەَاوەی َاظییییبن 
ٌێىییبَە ٌێفییزب  ە ڕََی  کییطی َ ؼیبؼیییەَە پاپا یؽییزه َ ئەَە ئەَ 
ٌبَڕمیبوەن کە میبَوەرەَە، ویُمىەضایەریی پیبکی َ ثێیەضزییی کامیاویعم 

ثییبڵەی کە ئەثییێ ثە )ڕەَرییی کاماویؽییذ( جیییە  ئەکەنس ثەَمبوییبیە ئەَ
 ەَەی وییبَ َ ـییُوبغ ثییا ذییای ٌەڵئەثهمطمییذ )کە َەکییَُ َرییم ئەَە 
مب ی ؼطَـزیی ذایەری( ٌەض ذاـی ـیُوبغ َؼطَـیزی چیىیبیەری 
ثا ٌبَڕمکیبوی زَمىییی ذاـییبن زەؼزىیفیبن ئەکەن کە ڕیعەکیبوی ئەَ 

جیییُمکی ڕمکرطاَەییییبن جێٍێفیییزَُە َ َەکیییَُ ویییبراضە َ رەـیییٍیط ٌَە
ؼیبؼییی، ئەیییسەن ثەچییبَی ئەَاوییساس ئەَە  ە کبرێکییسایە کە ٌیییر کەغ َ 
ثەَ ئەوییسامبوەی وبَەوسیفییەَە وییبظاوه یییب وییبرُاوه ثیؽییەڵمێىه ثییا ئەم 
مبضکؽی َ ـاڕـیێ ە َ ئەَی رط پاپا یؽیذ َ چیی َ چییە  ٌەمیَُ 
ئەَ ئەوییسامبوەی ڕمکرییطاَ کە ثیییبوەَ  ٌەڵجهاضزوییی زضَؼییذ َ ڕاؼییزی 

 ەوێُان ئەَ زََ ثەضەیەزا ثیکەن چیی ثیکەن  پفیذ ثە ؼیبؼیی ذایبن 
چی ز کیامێىذ، وَُؼطاَە، پیط ژەی جییبَاظ َ سس ریبز ثجەؼیزه  چیان 
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 ەَ  ەظای رەـییٍیط َ وییبَ وبَوییبراضاوەزا ٌەڵجهاضزوییی زضَؼییزی ثەضەی 
ذایییییییبن ثییییییکەن کە ٌیییییییر مبرطیب ێییییییك َ وَُؼیییییییه َ میىجەضمییییییك 

برە ڕََس ئیییبذط ذیییا  ەثەضزەؼیییزیبوسا وییییە کە ثییییطَڕای الیەوەکیییبن ثرییی
ٌیچیییەم  ە الیەوەکییبن ـییزێکی ویییە َوەثییَُە ثییا َرییه رییب ثیەڕمیییىەَە 

 ؼەضی ثا کطزوی ثە پێُەض  ەم ثەوبَ جیبییەزاس 
کەم ثعََرىەَە َ ٌێعی ؼیبؼی  ە زَوییبزا ٌەیە ـیبن ثیساد  ە ـیبوی 
ثییعََرىەَەی کاماویؽییزی  ە ثییُاضی چێهَەضگییطره  ە جیییبثَُوەَە َ 

ەؼەض یەکزطی َرەـٍیط َال طرێیی ویبَ ثبڵەکیبویس ئیىفیقب  َ وَُؼیه  
ثەـییییی ظ ضی ئەزەثیییییبری کامییییاویعم ثەضٌەمییییی پُ میییییك َ ڕەذییییىە 
َپییییییبٌەڵپهاوی زەضََن ثعََرىەَەییییییی َویییییبَذاییەس ئەَ جیبیییییییبوەؾ 
ڕاظمىطاَوەرەَە َ ریاضیعە کیطاَنس کیطاَن ثەؼیەضەربی  اویبغێکی ویُ  
َ  َ  ە ەمجبظمییییییییك َ چییییییییی َ چیییییییییس ظ ض کەمیییییییییؿ  ەَ پزمیییییییییك

ڕەذىەگطرىییبوەی مێییهََی ئەم ثییعََرىەَەیە ثە یەکیییطرىەَەی زََ یییب 
چەوییس الیەوییی کێفمەکێفییەکبن رەَاَ ثییَُەس ظ ضثەی ئەَ وَُؼییییه َ 
ثبثەرییییبوە  ە جیییییبری ئەَەی پییییطزی یەکیییییطرىەَەی ڕیکرطاَەیییییی یییییب 
وعیکییبیەریی ؼیبؼییی َ ٌبَذەثییبری زضَؼیییذ ثییکەن، زیییُاضی کییییىە َ 

یُەس ثیا گەڕان ثەزَای ٌاکیبضزا ٌەضچیی جیبیی َ پەضاکەوسەییبن ٌەڵچى
ـییزێکی رییط ثیێیی یىەَە ثییا ٌاکییبضی زەؼییزی "زَژمىییی چیىییبیەری"، ئەَا 

 زەؼزجطزن ثا ئەَ ٌاکبضە ثا وبؼیىی ئەم عیززەرەیبن، زضَؼذ ویەس
 ە ڕَاویەی  ێکیساوەَەی ئێؽیزبی میىەَە یەم ٌاکیبضی رب یبوە ٌەیە ثیا 

ذیییییبَەوی ثیییییێ ئەَ زییییییبضزەیە: رێییییی َاویه ثیییییا کامیییییاویعم َەکیییییَُ 
ئەمالَئەَالی ربپازاضی حە یقەد َ ڕاؼیزی َ ٌەض کەغ َ الیەوێکییؿ 
ذییییای ثەٌەڵیییییطی ئەَ پەیییییبمە ظاوییییی ثەـییییێُەی ئارامبریییییك زەثییییێ 

 ثەٌەڵیطی ئەَ پەربیە! 
ئەمجیییاضە عە زیییییەرە ثە ئێؽزبـیییەَە  ەوییییبَ چەپ َ کاماویؽییییزەکبوی 

وییسا وە عێطا ییسا ضیفییە َ ڕەَاجییی ٌەیە َ ثەٌێییعە َ ە جییسال َ مزمالوێکب
ثە پێُیؽیزی ئەظاوێیذ پفییذ ثە ثەڵییە َ  بکییذ َومیَُوە ثجەؼییزێذ َ وە 
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ٌیییر ثەڵیییەیەم  ە زَویییبی  طاَاوییی َا یحییسا ئەکییبد ثەـییبیەزس ثەڵیییە َ 
ـیییبیەزی ڕاؼیییزجَُوی ثەضەی ئەَ رەوٍیییب ظاریییی ذیییای َمزمیییبوەیەکی 

رییی ثە ذییای َ ث َاکییبوی ذییای، کە رییب ئەوییساظەی )عە یییسە( یەیەکالیەوە
  ە ثەڵیە ٌێىبوەَە ثا ؼەڵمبوسوی ڕاؼزی َ زضَؼزییبنس  یەم ثێ مىەرە

زا ویییییبَوطا ؼیییییەضکەَرىی  ٢٧٦٢ئەَە ڕمیییییك ئەَەثیییییَُ کە  ە پیییییبیعی 
مبضکؽیییعمی ـاڕـیییێ  َ  ە مىبڵییساوی ئەَیفییسا )ڕەَرییی کاماویؽییذ( 
 ەزاییییییییك ثیییییییَُس ثَُوەَەضمیییییییك  ە ژیىیەیەکیییییییی َا َ  ە مىبڵیییییییساوی 

مبمبوەکیییییبوی  ثیییییَُوەَەضمکی ریییییطی  ەَ چەـیییییىەزا  ەزاییییییك ثێیییییذ َ
ضچَُاوی ٌەمبن  ُربثربوە ثه، ظ ض ظەحمەرە ثجێذ ثە گییبوزەثەضمکی ەز

 ظیىسََ َ ؼب  َ رەوسضَؼذس 
 ەَەؾ کبضیکبرێط رط ئەَەثَُ کە ئەَ ٌبَڕمیبوە وَُؼطاَمکیبن زەکیطز 
ثە ثەڵییییەی ئەَ"ؼیییەضکەَرىە" )ؼیییەضکەَره ثەؼیییەض کێیییسا ویییبظاوم!!(، کە 

مبوی َ ڕژممی ثەعیػ ثیَُس جێیی ؼەثبضەد ثە گقزُگای یەکێزیی ویفزی
ثیطٌێىیییییبوەَەیە کە چیییییی ثیییییبثەری ئەَ وَُؼییییییىە َ چیییییی مەوٍەجیییییی 
ـییییکطزوەَەی ثیییبثەرەکە، جیییب ثیییب ثە ەضظ ٌەمَُـیییی زضَؼیییذ ثیییێ، 
وەیئەریییُاوی ثجێیییذ ثە ثەڵییییە ثیییا ثیییبظزاوی ئەَان  ە پاپیییا یعمەَە ثیییا 

اویییەی َمبضکؽیییعم یییب کامییاویعمس ئەَە  ؽییەی مییه ویییە ثەڵکییَُ  ە ڕ
ە ئەَ پط ؼەی ئیبڵُگاڕە )جیب ثیب رەوٍیب  ە ثیبظوەی  کطیفیسا مبضکؽیەَ

ثێیییذ( پێُیؽیییزیی  کیییطی َ رییییاضی َ ؼیبؼیییی َ ڕمکرطاَەییییی ظ ضی 
ٌەیەس ڕەذیییىە  ە وبؼییییُوب یعم َمقیییبَەظاد وەییییبن ئەریییُاوی َ ویییبرُاوه 
)زیؽبوەَە ثە پێی میزازی مبضکؽی وەم  ؽیەی میه( پیطزی پەڕییىەَە 

 ثکەنس  ە پاپا یعمەَە ثا کاماویعم ؼبظ 
ریییب ئێؽیییزبؾ، ثەٌیییای وەثیییَُوی مەحعەضمکیییی ڕەؼیییمی َ ثەڵیەویییبمەی 
ڕمکرطاَەیی، ئەثێ رەوٍب پفذ ثجەؼزیه ثە یبزەَەضیی ئەَ ٌبَڕمیبوەی 
زەضگیییییط ثییییَُوە  ەَ  اوییییبغەزا کە کییییبضگەضان ئەگییییبد ثە ثىجەؼییییذ َ 
کییامەڵێکی ظ ض  ە ڕاثەضی َ کییبزض ڕیعەکییبوی ڕمکرییطاَ جییێ زەٌییێڵه َ 

ىێیییزەَە، ز وکیفیییاد ئبؼیییب، ئیحالویییی ؼیییەضکەَرىی ئەَ ثیییبڵەؾ کە ئەمێ
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)مبضکؽییییعمی ـاڕـییییێ ( زەکیییب َ ویییبَی ڕمکریییطاَەکە ئەگاڕمیییذ ثە 
 )ڕەَری کاماویؽذ(س

ئەَەی  ەثییبضەی ئەم َاظٌێىییبن َ زََثەضەکیییە مەعزییُم ثێییذ ئەَەثییَُ 
کە، ئەَ ڕََزاَە ڕەویساوەَەی ثىجەؼیزی ئەَ ڕمکریطاَە ثیَُ ثەٌەمیَُ 

وە ثبثەرێییك زیییبض ثییَُ کە جیییبَاظیەم ثەیییبن  الیەوە جیبَاظیەکییبویەَەس
ثکیییییبد گەض ٌەثَُثێیییییذ، وە ثەوَُؼیییییطاَ ییییییب ؼیییییەضظاضەکی ـیییییزێك 

ؼییبڵ زَارییطیؿ ثییاڵَ ثییارەَە  ١٢ثاڵَکییطایەَەس ئەَ ََضزە یبزاـییزبوەی 
ؼیییییەثبضەد ثەَ ڕََزاَە ٌیچییییییبن ڕ ـیییییىبییەم ویییییبذەوە ؼیییییەض ئەَ 

ؼیە ەیەی ثیا جیبَاظیبوە رب، الوی کەم ئێؽزب، ئیىؽیبن چیاویەریی ئەَ مە
 ڕََن ثجێزەَەس 

ثەاڵم گُمیییبوی ؼیییەضەکی ثییییا ئەَە زەچێیییذ کە  ەویییبَ وبَەوییییسیی ئەَ 
ڕمکرییطاَەزا جاضمییك  ە حەؼبؼیییەری وێییُان ئەوییسامەکبوی َ کێفییەی 
رییطی الَەکییی َوەـییکبوەَە ثەؼیییەض وییبَەڕ کی ثىجەؼییزی ڕمکریییطاَی 
کییبضگەضان َوەثییَُوی زیییسگبیەکی ڕ ـییه ؼییەثبضەد ثە زاٌییبرَُی ئەَ 

 ە، ڕ ڵی ؼەضەکیی ثَُثێذ  ەَ  ەیطاوەی کە رَُـی ٌبدس ڕمکرطاَ
ثەَجییاضەؾ  ەَە ؼطَـییزی رییط وەثییَُ کە ئییێمەؾ کە  ە ئاضگبوەکییبوی 
ذیییُاض وبَەوسییییسا چبالکیمیییبن ئەکیییطز، ثکەَییییىە ثەضەی ئەَ ٌیییبَڕ  َ 
الیەوەی کە رەمبؼیییی ڕاؼیییزەَذارطمبن  ەگەڵییییسا ٌەیە َ  یییبکزەضی ریییط 

کییَُ َریییم( ثکەیییه ثە ثىیییبغەی وەم جیییبَاظیی ؼیبؼییی )کە وەثیییَُ َە
 ٌەڵُمؽذ َ ٌەڵجهاضزوی ئەَ الیەوەی کە  ەگەڵیسا ئەڕ یس 

)ثییا ئەَ مەثەؼییزە پێمجبـییە َەکییَُ ثەڵیەوییبمەیەم ثیی َاوىە گقزُگییای 
جەثیییبض مؽیییزە ب  ە کزێجیییی مێیییهََیەم  ەیبزەَەضییییسا  ە ئبمیییبزەکطزوی 

 (س  ٤٣رب  ٣٥ؼبالض ڕەـیس َ ثەربیجەری الپەڕەکبوی 
ئەڵێ: ) ە ٌەمَُ ئەمبوەؾ گطویزط ز ـسامبوی ڕاثەضیی ئەَ ثە ڕ ـىی 

ئەَؼبی کیبضگەضان ثیَُ ثەضامیجەض مەؼیە ە ؼیبؼییەکبوی کامەڵییب  ەَ 
ئێییییطان َ –ؼییییەضزەمەزا کە گطویزطیىیییییبن مەؼییییە ەی جەویییییی عێییییطا 

ثەعییػ َ ٌبرىەَەیییبن ثاوییبَ ـییبضەکبن  –مەؼییە ەی مقییبَەظاری یەویی  
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ؼییەری ؼییەضکُریەضاوەی َـییەپا ی وییبڕەظایەریی جەمییبَەضی زژ ثە ؼیب
ثەعییییییػ َ وبزیییییییبضی َ وەثییییییَُوی ؼییییییزطاریهمکی ڕ ـییییییه  ەثەضزەم 
کبضگەضاویییسا، کە ئەم وبڕەظایەرییییبوە ثەضەَ کیییُ  ئەڕَاد( ؼیییەضچبَەی 

   ٣٧پێفَُ، ل 
چەویییس زمیییط زَاریییط  ە زضمیییهەی ئەَەزا َ  ە ثەضاویییجەض ثەَ ثیییبضَز خ َ 

ڕاویسوی ئەضکبوەزا ئەڵی )کەچیی ؼیەضکطزایەریی کیبضگەضان ذەضیکیی رێپە
    ٣٧پاپا یعمەکەی ثَُ، ئەَیؿ ثە زیطاؼەکطزن( ل 

ئەثیییێ ثیییا مێیییهََ ئەَە ثیییُرط  کە ئەَەی ثَُثیییَُ ثە ٌاکیییبضی ئەَ 
جیبَاظیبوە رەوٍب ثىجەؼذ َ چە جەؼیزىی ذیُزی )کیبضگەضان( ثیَُ، ثەَ 
ذەؼڵەربوەَە کە مه  ە چەوسیه جێیبزا ثە زضمهی ئبمیبژەم پێکیطزََنس 

ٌیییر مەؼییە ە َ رەَەضمکییی ڕ ـییه وەثییَُ، ثەاڵم ثییبثەری جیبَاظیەکییبن 
گەضچیییی ئەَ زََ ثەضەکییییە  ە ویییبَ ڕاثەضیەَە ـیییاڕ ثجیییاَە ثیییا ویییبَ 

 ثەـێکی ظ ض  ە کبزضەکبویؿس 
یەکێییك  ە ئیفییکب یەرەکبوی ڕمکرییطاَی کییبضگەضان مەؼییە ەی  کییط ثییَُس 
ئەم ڕمکریییییطاَە  ە مىبڵیییییساوی ٌییییییر ثعََرىەَەیەکیییییی ؼیبؼیییییی ییییییب 

زضمیهەی ڕمکرطاَەییی ٌییر جمُجیاڵێکی  کامەاڵیەریسا  ەزایك وەثُثَُس
وبَ کامەڵیەی کُضزؼزبن وەثَُس مێیهََی ئەم ڕمکریطاَە ئەگەڕییزەَە 

 یىیىییییی َ ٌەَڵییییی ئەَ  –ثییییا مزمالوێکییییبوی وییییبَ کییییامەڵەی مبضکؽییییی 
ڕمکرییطاَە ثییا ڕمکرؽییزىی ڕیییعی مبضکؽیییەکبوی کُضزؼییزبوی عێییطا س 

بضەد ثە زاث اوییی کامەڵێییك  ە ئەوییسامبوی کییامەڵە َ ڕەذىەکبویییبن ؼییەث
ؼیبؼەد َ ڕمجبظی ئەَکیبرەی ڕمکریطاَ، ئەثیێ ثە پیبیەی ٌیبَ کطیی َ 

ثەاڵم وبثێ ئەَەؾ  ە ئبؼزی ڕاؼزە یىەی ذیای   وعیکبیەریی زَارطیبن،
 گەَضەرط ثکطمذس 

 یىیىیی ذییبَەوی  –ئەَ کەؼیبیەریبوەی َاظ زمییىه  ە کیامەڵەی مبضکؽییی 
زییییییسگبیەکی ڕ ـیییییه وەثیییییَُن َ ثەڵیەـیییییم ثیییییا ئەَە  ؽیییییەکبن َ 

بزەَەضیبکبوی ئێؽیزبی ذاییبوەس ئەَان وە  ێکیساوەَەیەکی ٌەمەالیەوە َ ی
ڕ ـییىیبن کییطزََە ثییا ئەَ ڕمکرییطاَە، وە ذییبَەوی میزییازمکی ڕ ـییىی 
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ڕەذىەگییطی ؼیبؼییی َ  کییطی ثییَُنس ئەَ کەؼییبوەی َاظیییبن زەٌێىییب  ە 
کیییامەڵە ذیییبَەوی ٌییییر پط ژەیەکیییی ؼیبؼییییی زییییبضیکطاَ وەثیییَُن َ 

ی زیییبض َ ڕ ـییه َ ذییبَەن ثەضٌەمییی ذاـیییبن ٌیییر جییاضە چییبالکیەک
ؼیبؼییییبن، ثە ثەضاََضز ثە کیییامەڵە، وەثیییَُەس ڕەَریییی ڕََزاَەکیییبویؿ 

 ثەڵیەیەکی رطن ثا ئەَ ڕاؼزیەس
کیییامەڵە ثەپێیییی کیییبضاکزەضە ؼیبؼیییی َ  کطیەکیییبوی ذیییای، زضمیییهە ثە  

رێکاـییییبوی ؼیبؼیییییی ذییییای زەزا، َەضچەضذبوێییییك  ە ثییییعََرىەَەی 
ەرکطزن  ە کُضزؼییزبوی عێطا ییسا ؼیبؼییی َ  ەظای رییب ئەَکییبرەی ؼیبؼیی

پێیییك زەٌێىێیییذ َ  ەثەضاوجەضیفیییسا ئەَ کەؼیییبوەی  ەَان جییییب زەثیییىەَە 
ؼەضزەکەوە وبَ زَویبی )زضاؼەی مبضکؽییعم( َ  ێکیاڵیىەَە ؼیەثبضەد 
ثە ڕاؼزی َ زضَؼزیی ثەضەی ئە جبویب یب چیه َ  ە ثُاضی ؼیبؼیەد َ 

کامەڵییسا  پێُیؽییزی َ رقب ەکییبوی ذەثییبری ؼیبؼییی َ  ە ئبؼییزی گفییزی
ثەضزمییك وییبذەوە ؼییەضثەضزمكس َەکییَُ  بعیییسەیەکی ژیییبوی ؼیبؼییی َ 
کییامەاڵیەریؿ َ ەَ  اوییبغە پیی   ە ؼییزەم َ چەَؼییبوەَە َرە ییبعُالرەزا 
کامەڵیییبؾ وبرُاوێییذ ثەزیییبض کەؼییەَە زاثىیفییێذ َ چییبضی کێفییەکبوی 
زَاثرییبد رییب ئییێمە  ەَ )زضاؼییەکطزوەی مبضکؽیییعمسا( ئەثیییىەَە رییب چییی 

ضزەکبوی ئەَ ئەز ظیىەَەس جەمبَەض ثەوبچیبض  ە  یؽیزی چبضەیەم ثا زە
ٌێیییعە ؼیبؼییییەکبوسا زَای )ثبـیییزطیه ذیییطاپ( ییییبن ئەکەَمیییذس ئەڵیییجەرە 
زضاؼییەکطزوی مبضکؽیییەد رەویییب ثیییبوَُیەکە ئەگیىییب وە  کییطَ وە گەڕان 
ثەزَای ئبؼیییای َضز َ ڕ ـیییىی ؼیبؼییییسا، وەم ویییبکام وییییه  ەگەڵ 

ثییا  نَەکیَُ مبؼییی َ ئیبَپیط ژەی ؼیبؼیی َ ؼیبؼییەرکطزن، ثەڵکیَُ 
 –ڕمکرطاَی ؼیبؼیس ثەَ مبوبیە  ە وێیُان ثەضەی کیامەڵەی مبضکؽیی 

 یىیىی َ ثەضەی مبضکؽیە ڕازیکبل َ ڕەذىەگطەکبوی ئەَاوسا زەریُاوم ثە 
جییُضئەرەَە ثڵییێم، ثەضەی یەکەم ٌێییعی ئەکزیییڤ َ چییبالم َ ؼیبؼیییی 

َری ؼەضزەمی ذایبن َ ثەضەی زََەم پبؼیڤ َ ثیکبضییەض  ەؼەض ڕە
ڕََزاَەکییبن ثییَُن َ ـییبوای ؼیبؼییەرکطزن َچبضەوَُؼییی ذەڵکییی 
ئبمییبزە َریىییَُ ثاذەثییبری ذەڵکییی کُضزؼییزبن َئبضاؼییزەکطزوی ڕەَرییی 
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ڕََزاَەکبویبن )ثێ رە ە( جێٍێفذ ثیا ثەضەی ڕاؼیز ەَی یەکەمس ئەَە 
کبضییەضی َ ئبکبمی ثێ ڕرَُـی ئەَ زەضم َ میزیازەیە ؼیەثبضەد ثە 

میییبوە پەی ەَیییبن  ییێ ئەکییطز کە ڕیعەکییبوی ؼیبؼییەرکطزن کە ئەَ ٌبَڕ
کامەڵەیییییییبن ثەَ ـییییییێُەیە ثەجێٍێفییییییذ َ ظ ض جییییییبضیؿ َەکییییییَُ 
ٌەڵُمؽیییزێکی ڕازیکیییبل َ ـاڕـییییێ اوە ئەذعمىیییطمزە ویییبَ الپەڕەکیییبوی 
مێییهََی چەپەَە  ە کُضزؼییزبنس  ێییطەزا  ؽییە َ ؼییەضوجی مییه  ەؼییەض 

 یىیىییییی ثە ەزەض ئەَەی  –َاظٌێىییییبوەکە ویییییە  ە کییییامەڵەی مبضکؽییییی 
چ کطزوەَەی ظ می ڕەذىەیە  ەؼیەض ثیێ ثەزیزیی َ وەثیَُوی پیط ژەی 
ؼیبؼییی َ وەثییَُوی ضَئیییبیەکی ڕ ـییه الی ئەَ رەیییقە  ە چبالکُاوییبوی 

 ؼیبؼیی مبضکؽیس   
ڕمکرییطاَی کییبضگەضان  ەؼییەض ثىییبغەی یەکێزیییی ثیطَثییبَەڕی کامەڵێییك 
کەؼییییبیەریی مبضکؽییییی پێکییییسمذ  ە پط ؼییییەیەم  ە گەڕان ثەـییییُمه 

ە جیبَاظی َ کبضاکزەضی  کطیی ئەَان ثەضجەؼیزە ثکیبدس ـُوبؼێیسا ک
رییب ئیییطە کیفییەیەم ویییە َ ٌەمییَُ ڕمکرییطاَ یییب  ەَاضەیەکییی ؼیبؼییی 
پیُیؽیییزی ثە ڕَاویەیەکیییی  کیییطی ٌەیە کە کیییامەکی ثکیییبد  ە ثیییُاضی 

 ئەضم َ ئبمبوجە ؼیبؼیەکبویساس  
گەض  ەَ  یییییییبکزەضاوەؾ ثیەڕمییییییییه، ئبـیییییییکطایە کە یەكالثیییییییَُوەَەی 

ئەَ ڕمکرییییطاَە َەکییییَُ کیییییبوێکی ؼیبؼییییی،  ەحییییبڵەری چبضەوَُؼییییی 
زەضکەَرىی ٌەض جیبَاظیەكسا، جب  ە ثُاضی ثیطَڕا ثێذ ییب جییبثَُوەَە 
َ َاظٌێىییبوی ثەـییێکی، ثە  ەثەضچییبَگطرىی ثییبضَز ذی کییبضی وٍێىییی َ 
ٌەثییَُوی زیکزییبراضیەرێکی ثێییپەضزە، پییێؿ ٌەمییَُ ـییزێك پێُیؽییزی ثە 

 ە  ە زەضََوی ڕمکرطاَەکەزاس ثَُوی ڕازەیەم  ە  ەظای زیمُکطاری
 ەظای میحقە یییی َ ثەویییس َ ثەؼیییذ َ زەؼیییزەگەضی َ پبـیییقُ یطره  ە 
وەیییییبض َ ذیییییبَەن ڕای جیییییبَاظ وەضیزێکیییییی کییییاوی ویییییبَ ڕمکریییییطاَە 
مبضکؽیؽیییزەکبوە کە  ە ویییبَ کبضگەضاویفیییسا ظ ض ثەٌێعثیییَُس وەثیییَُوی 
زیمُکطاؼی  ە ژیبوی وبَذایی ٌەض ڕمکرطاَەیەکیسا، جیب چەپ ثێیذ ییب 

اؼیییذ، کاماویؽیییذ ثێیییذ ییییب وەرەَەپەضؼیییذ، میکیییبویعم َئبمطاظمیییك ڕ
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وییبٌێڵێزەَە ثییا چییبضی جیییبَاظی ثیییطَڕا َ ٌەڵُمؽییزی ؼیبؼییی جیییە  ە 
ئیىفیییییقب  َ  ێکزییییطاظان َ ثەیەکییییسازان َپەوییییبثطزوی الیەوەکییییبن ثییییا 
وبَظڕاوییسن، گەض زەؼییەاڵریبن وەثێییذ، َ ثییا کُـییذ َ ثیی  َرەؼییقیەی 

  یعیکی گەض زەؼزیبن ث َادس 
چبَەی ئەَەؾ یەم ـزە: ظەَد کیطزن َ ماواپیا کطزوی ڕاؼیزی ؼەض

 ە ثییُاضی ٌەڵُمؽییذ َ ذُمىییسوەَەی ٌەض الیەوە ثییا ٌەمییَُ ثبثەرێییكس 
ڕاؼیییزیی ڕەٌیییب َ ظەَرکطزویییی  ە ـییییکطزوەَەی ٌەمیییَُ زیبضزەکیییبوی 
گەضزََن َ جیٍیییییبوی کیییییامەاڵیەری، َذا ەؼیییییەضٌە عاویىی میییییُرڵە  

رەویییبوەد ئەَەؾ کە  ە  ؼیییەثبضەد ثە ٌەض زییییبضزەیەم کە ئێؽیییزب ییییب
زَاڕ ژزا زمیییزە پیییێؿ، ذەؼیییڵەرێکی جەٌَەضییییی ثییییطی ـیییمُ یە، کە 

 مبضکؽیعم یەکێك  ە زیبضرطیه ومَُوەکبویەریس
ئەَکیییبد َ پێفیییزطیؿ َئێؽیییزبؾ، ٌەمیییَُ مبضکؽیؽیییزێك پێییییُایە، کە 
کزیزییی حە یییقەد َ کییطزوەَەی ٌەمییَُ وٍێىیەکییبوی زَویییب  ە گیط ییبوی 

َُضی َ کیامەاڵیەری َ ؼیبؼیەرەَە ثییطە ریب ئەَزایەس  ە ثُاضەکبوی ئیبث
مێییهََ َ ئەزەة َ ٌییُوەض َ ؼییبیکا اجی َظاوؽییذ،  ؽییەی کارییبیی َ 
ڕەٌب الی مبضکؽیؽزێك، ٌەض ؽەی ئەَەس ئەَە رەوٍب ؼیؽزمە  کطی َ 
ریاضیەکەی ئەَە کە زەثێ َەکَُ رەوٍیب مەضجەع َ زَایییه ثەڵییە ثیای 

 ٍبرێك زاسثیەڕمیىەَە  ە ـیکطزوەَەی ٌەض زیبضزە َ پێف
رییب ئێییطەؾ ثەٌەضحییبڵ کێفییە کە جیییبَاظە ثییایە ئەَ کێفییەیە ئەَکییبرە 
 ییَُڵزط زەثێییزەَە کە ٌەضزََ الیەوییی کێفییە یییب مزمالوییێ یییب گقزُگییاکە 
ؼەض ثەٌەمبن ڕەَد َمەوعََمەی  کطی َ ریاضی ثیه َارە ٌەضزََال 
ذاییییبن ثە مبضکؽیؽیییذ َ کاماویؽیییذ َ ؼاؼیب یؽیییذ ثیییعاوه، جیییب 

کێفیییییەی ویییییبَذایی حییییییعة َ  ی جییییییبَاظیزەَڵەد ثیییییه ییییییب الیەوییییی
 سڕمکرطاَمك

مێییهََی ثییعََرىەَەی کاماویؽییزی  ێُاوزێییُە  ەم جییاضە مزمالوێیییبوەس 
کەمزیییییییطیه ثەـیییییییی ئەَ مزمالوێییییییییبوە  ە چُاضچێیییییییُەی پطەوؽییییییییپە 
زیمُکطاریەکبوییییییییییسا یەکالکیییییییییییطاَوەرەَەس  ەَەؾ زەگمەوزطییییییییییییبن ثە 
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ٌیییبرَُەس  یەکییییطرىەَەی زََالیەویییی ئیىفییییقب  َ جییییبَاظیەکە زَاییییی
کەمزییطیه گییُ  ثەَە زضاَە کە زَژمییه یییب وەیییبضی ٌبَثەـییی ٌەضزََ 
الیەوییی کێفییەکە ؼییَُز  ەَ ـییێُاظە  ە ئیییساضەزاوی مزمالوییێکەی ئەَان 
َەضزەگیییطنس ٌییییر الیەوێیییك گیییُمی ثەَە وەزاَە کە ڕەوییی  ثیییێ وییییُەی 
ڕاؼییزیەکبن الی ثەضەی ئەَ َ ویییُەکەی رییط الی ثەضەی ثەضاوییجەض ثێییذس 

رەَە  ە گییطرىەثەضی ٌەمییَُ ـییێُاظمکی ثەزوییبَ کییطزن ؼییڵیبن وەکییطز 
َثەیەکساٌەڵپهان َ رەؼقیەی  یعیکییی یەکزیطس  یىییه ٌەضچیی زەمپیؽیی 
ٌەثیییَُ  ەجەزە یییی ؼیبؼیییی  ەگەڵ ٌیییبَڕ  کاماویؽیییزەکبوی ز ؼیییزی 
زَمىێی َەکَُ ثزیریبواف َ میبضراف َ ئەکؽیزط ز زا ثەکیبضی زەٌێىیب، 

بی ریییاضی َ ثەٌەڵُمؽییزی رییب ئەَ ڕازەیەی کەؼییبیەریەکی ذییبَەن رُاویی
٨ ٥٢َەکییییَُ ڕ ظا  اکؽییییمجاضگی ئەـییییُثٍبوس ثە ؼییییاظاوی! ؼییییزب یه 

ٌبَڕمکیییبوی ئەویییسامی کیییامیزەی وبَەویییسیی حیعثیییی ثە فیییە یی  ەؼیییەض 
ثیییطَڕای جیییبَاظ کُـییذ َ ثە مییطزََیؿ وییبَی وییبن ثەکطمییطاَاوییی 
ٌیززەضس مێهََی مزمالوێی وێُان  ییبزە مەضکەظی َ  ییهوەی مەضکەظییی 

ـیییُعی عێییطا  پیی ە  ە ومییَُوەی ٌبَچەـییهس مزمالوێکییبوی وییبَ حیعثییی 
ضیعەکبوی حیعثی کاماویؽزی ئێطان َ پبـبن کامیاویعمی کطمکیبضی َ 
ثبڵەکییییییبوی ثەٌەمیییییییبن ـیییییییێُەس  ەٌەمَُـیییییییی ؼیییییییەیطرط ئەَەیە کە 
جییبثَُوەَەی وێییُان ثبڵەکییبوی کامییاویعم  ە ٌەض َاڵد َ ؼییەضزەمێکسا 

ی زمیذ  ەثیُاضی میبوەَەی ٌەض ثێذ، ثەزاذؽزىی یەکجبضیی زەضگب زَایی
پەیُەوییسیەکی زََالیەوییی وییبکام، جییب ئەَ َاڵرەی کە ـییُمىی چییبالکیی 

 ئەَاوە ڕََثەڕََی ٌەض ئبڵُگاڕمکیؿ ثجێزەَەس         
َەکییَُ گەڕاوەَەیەم ثییا ڕەَرییی ثبؼییەکە َ ئەَ ئەظمەیەی کە ؼییبڵی 

ڕیعەکییبوی )یەکێزییی رێکاـییبوی کییبضگەضان(ی گییطرەَە، وییبثێ ئەَ  ٢٧٦٣
زیە  ە ثیط ثکەیه کە ئەَ ؼیَُوەرە  ە ئییساضەزاوی جیبیییسا، ڕیفیەی ڕاؼ

ئەگەڕیزەَە ثا ؼَُوەری کاماویؽزی  ەَ ثُاضەزا وەم الزاوێك ثێیذ  ە 
 ؼَُوەرەکبن َ مێهََی ئەَ ثعََرىەَەیەس 
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جەثییبض مؽییزە ب  ە گێیی اوەَەی ثەؼییەضٌبری ئەَ  اوییبغە ئەڵییێ: )پییبؾ 
' ثیییاالم ٌیییبد َ پێیییی  میییبَەیەم ٌیییبَڕ  جەمیییبل ' ویییبزض عجسا حمییییس

ڕاگەیبوییسم، کە ئەَان وییُمىەضایەریی مبضکؽیییعمی ـاڕـیییێ  ئەکەن، َ 
 مه ' جەثبض '  ەَ ڕەَرەزا ویم(س 

ثەَجیییاضە ٌەَای  ەؼیییەضٌە  ثیییَُن َ ظەَرکطزویییی ڕاؼیییزی میییط   
ئەگەیەوێییذ ثەجێیییەم کە  ەـییەَ َ ڕ ژمکییسا َ ٌەضئەَەوییسی وییَُضی 

طز، ثەئبؼییییبوی  ە ربثییییبوی حە یییییقەد ثە مێفییییکی ئەمییییسا گییییُظەضی کیییی
 ُربثریییبوەیەکی  کیییطی َ ثعََرىەَەیەکیییی کیییامەاڵیەری َ زَوییییبیەکی 
چیىبیەریەَە ثبظ ئەزا ثا یەکێکی رطی پیێچەَاوەی ئەَی پێفیَُی، وەم 
ٌەض ئەَەؾ ثیییییطە ثییییێ ئەَەی زاَا  ەَ ٌییییبَڕمیەی )کە ومییییَُوەکەی 
 ێطەزا جەثیبض مؽیزە بیە( ثکیبد ئەَییؿ ثەَ ڕییعەَە پەیُەؼیذ ثێیذ َ 

ڕیییعی کییبضَاوەکەی ذییایەَە َکییامەکی ثکییبد ثییا زەضثییبظثَُ  ەَ ثێییزە 
"گیییُم اییەی" رێیکەَریییَُە، ئەَییییؿ ثیییا کەؼیییێك کە ثە ؽیییەی ذیییای 
پێیُایە 'کەؼبیەری یەکەمی کبضگەضان ثَُ' سسسس کەچی ذەرێکی ڕاؼیذ َ 

 چەپ ثەؼەض ئەمسا ئەٌێىێ َ رەؼقیەی مەعىەَیی ئەکبد!  
ەکەمە' ئەثییییێ ثە مییییبیەی ثەزَای ئەَەزا چبضەوَُؼییییی ئەم 'کەؼییییی ی 

غەظەثیییی ظییییبرطی ٌبَڕمییییبوی ریییبظە مبضکؽیؽیییزی ـاڕـییییێ  َ جییییە 
 ەَەی ئبمبزە ویه  ەوبَ ڕمکرؽزىسا ثیُاضی ثاڵَکیطزوەَەی ثیطَڕاکیبوی 

 ثسەن، ثەیەکجبضی زەضی ئەکەنس
جەثبض چەوس زمیط زَاریط ئەڵێیذ: )ئێؽزبـیی  ەؼیەض ثێیذ ویبظاوم  ەؼیەض 

ەذؽییم  ەگەڵ پچی یه َ یەکمیبن چی زەضکطام َ ئیزط مه پەیُەویسی ـ
وەزیەَە، رییب پێکٍێىییبوی حیعثییی کاماویؽییزی کطیکییبضیی عێطا (سٌەمییبن 

 ؼەضچبَەس 
مەثەؼزی مه  ە ٌێىبوەَەی ومَُوەی  ؽەکبوی جەثیبض ثەٌَیایەَە وییە 
کە مىیؿ ٌبٌَەڵُمؽزی ئەَثیَُم َ  ەگەڵ ئەَ َ ٌبَڕمکبوییسا َاظم  ە 

ئێؽیییزب الیەوییییطی جیییاضی کیییبضگەضان ٌێىیییب َ رەویییبوەد ئەَەؾ وییییە کە 
ذُمىسوەَەکەی ثم ثا ئەَ ئەظمەیەس مەثەؼزی رەوٍبی میه ئەَە ثیَُ  ە 
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ظمیییییبوی یەکێیییییك  ە ڕاثەضاویییییی ئەَکیییییبرەی ڕمکریییییطاَەکەَە ڕەَریییییی 
 ڕََزاَەکبن َ الپەڕەیەکی ئەَ مێهََە ثەثیط ثٍێىمەَە ٌَیچی رطس        

َ  ئەَ ثەضەیەی کە َاظیفیییمبن ٌێىیییب  ەڕََی مەوزیقیییی ؼیبؼیییەرکطزن
ثیطەَە ظ ض  ەَان جیبَاظ وەثیَُیه ثەاڵم رەوٍیب جیبَاظیمیبن ئەَە ثیَُ 
رَُـیییییی ئەَ پەریییییبی ؼیییییکزبضیعم َ ذا یییییَُزاوە وەثُثیییییَُیهس ئەَ 
ٌبَڕمییییبوەی ثەضەی ئیییێمەؾ َەکیییَُ ویییبَ َ ویییبراضە ویییبَی )ڕەَریییی 
کاماویؽیییذ( ییییبن ویییبثَُ )اذیییُان ا طیییی !( َ ٌەض ثەَویییبَەَە وبَییییبن 

ؾ وەمعاوییی کە مەغییعای ئەَ وبٌَێىییبوە زەٌێىییبن َ مییه ثییا ذییام ئێؽییزب
 ؼەیطە چیە ٌَەضگیعیؿ ثەکبضم وەٌێىبَەس 

 ەم ثەـەزا ثەپێُیؽزی ئەظاویم ڕاؼیزیەکی  ەضاماـیکطاَیؿ ثڵیێمس گەض 
 ە ثەضظی َ وعمیەکییییبوی زَویییییبی ؼیبؼییییەد گەڕمیییییه، کامییییاویعم َ 
مبضکؽیعم  ە ظ ضثەی َاڵریبوی زَوییبزا ثیطیزیە  ە کە زیَُضمکی میُزضن 

َی ثییییبثەریەَە، پێُیؽییییزی ثە  ەظا َؼییییەضذبوێکی مییییازضن َ کە  ەڕَ
ئبؼزێکی ثباڵی کە زَُضی ٌەیە  ەوبَ ذەڵکسا ریب ثزُاوێیذ  ەویبَ ذەڵکیی 
ؼبزەزا، وەم رەوٍب ریُمهی ڕ ـیىجیط، وەـیُومب ثکیبدس ئەم ؼیەضذبن َ 
رەضظە  ە ٌاـیبضیی مُزضیه  ە کُضزؼزبوی ئەَکبرەزا ثەریبیجەری الَاظ 

 ێکیییساوەَەی ـکؽیییزی چەپ ییییب کیییبضگەضان َ ییییب ثیییَُس ثەَ مبویییبیە  ە 
ؼەضجەم الیەوەکبوی ریطی پەیُەوسییساض ثە مبضکؽییعم َ کامیاویعمەَە، 

مبضکؽیؽییزەکبوەَە  َ چەپ وییبکط  رەوٍییب ثە کُرییبوەَەی کییبضگەضان َ
ثىَُؼییێیه ثییا رێیەیفییزه  ە کەمییی وقییَُظی ئەَ ڕەَد َ ڕمکرییطاَاوەس 

طره  ە گەـەؼیییەوسوی ئەم ٌاکییبضە ثیییبثەریە ڕ ڵیییی ظ ضی ٌەیە  ە ڕییییی
ٌێع َ وقَُظی کاماویعم َ مبضکؽیعم کە، ثا ومَُوە، جیبی ئەکبرەَە 

  ە ثعََرىەَەی وبؼیُوب یؽزیس 
 

+++ 
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ثە چەوییس ثیییطَڕا گییاڕیىەَە َ کاثییَُوەَەیەم مییه َ وەجییبد َ جەثییبض 
ظََ کەَرییییىە یەم ثەضەَە َ ثىییییبغەی ٌەوییییسمك وعیکییییبیەری َ کییییبضی 

َاظمییییبن  ە کییییبضگەضان ٌێىییییبَە َ ٌبَثەـییییمبن زیییییبضی کییییطزس ئێؽییییزب 
چیییییبَەڕَاویەکی ظ ضمیییییبن ثەریییییبیجەری  ە جەثیییییبضەس ٌەض یەکەـیییییمبن، 
ثەرییبیجەری جەثییبض، پەیُەوییسیەکی ظ ضمییبن  ە وییبَ ڕمکرییطاَ َزەضەَیییسا 
ٌەیەس وەجبد ثەزَای گطرىی مەذقییبکەمبن  ە ٌەَ ێط ویبرُاوێ  ە میبڵی 

ض  ە میییبڵی ذاییییبن ثمێىێیییزەَەس مىییییؿ زیؽیییبوەَە زەضثەزەض َ جبضَثیییب
جەثبض ئەمبمەَەس جەثبض  ەڕََی ئەمىیەَە َەظعی ذیطاپ وەثیَُ، ثەاڵم 
ظ ض ثێزییییب ەد ثییییَُ َ ٌەؼییییزی ثەـکؽییییزێکی ظ ض ئەکییییطزس ٌەض  ەم 
ؼییەضزەمەزا پەیُەوییسیم  ەگەڵ ؼیییطَاوی ثییطای جەثییبضزا ثەٌێییع ثییَُ َ 
ئەَیؿ ثەرەثییحەد ثیَُ ثە یەکێیك  ە ئەویسامە چبالکەکیبوی ئەڵقەکەمیبن 

ەض ذەضیکی گقزُگیاَ ٌەڵؽیەویبوسوی ئەظمەی کیبضگەضان َ کە ٌێفزب ٌ
 اوبغی پێفَُیهس وەجیبد جمُجیاڵی ذؽیزارە ویبَ ٌەمَُمیبوەَەس ئەَ 
کییییامیزەیەی ٌەَ ێییییطی کییییبضگەضان مییییه َ وییییُضی کەضیییییم َ وەجییییبد 
ئیؽییزقب ەمبن زاَە َ ؼییبمی َاظی ٌێىییبَە َ ثە پێییی ئەَەی  ە وەجییبرم 

ڕ یفیذ ثیا ویبَ کیامەڵە َ  ثیؽذ جە ی  ـبثبظ  ەگەڵ ڕەَرسایەس وُضی
 ەَ  ثیییییَُ ثە پێفیییییمەضگەس زییییییبضثَُ ئیییییێمە کەمیییییبیەریەکیه َ ڕەَد 
ظ ضثەی  ەَاعیسی کبضگەضاوی جبضاوی  ە گەڵسایە گەضچیی  ە ئەویسامبوی 
وبَەوسیەکەی جبضان رەوٍب ٌبَڕمیبن مؤیس ئەحمەز َ وبزض عجسا حمییس َ 

ەَاڵ َ ئەمییجەز غە ییَُض مییبوەَەس ئییێمە  ەڕمییی جەثییبضەَە جبضَثییبض ٌ
 ٌەڵُمؽزی ئەَاومبن پێ زەگەیفذس 

ئەَ میییبَەیە  ەڕمیییی ؼییییطَاوی ثیییطای جەثیییبضەَە کە پێفیییزط ئەویییسامی 
کییییبضگەضان َ ئەَکییییبرە کەؼییییێکی چییییبالکی ئەَ ئەڵییییقەیەی ئێمەثییییَُ، 
مبمُؼییزب ؼییزبضم وبؼییی کە ئێؽییزب کییبزضمکی ثییعََرەَەی کاماویؽییزیی 

ەَکیییبرە کُضزؼییزبوەس زییییبض ثییَُ ئەَییییؿ ئەویییسامی کییبضگەضان ثیییَُ َ ئ
ئەَیؿ َاظی ٌێىبثَُ َ  ە ئێمەَە وعیك ثَُس ؼییطَان رەمەویی  ە میه 
َ وەجییییبد کەمزییییط ثییییَُ ثەاڵم ظََ ثییییَُیه ثە ٌییییبَڕمی وعیییییكس ئەَ 
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پەیُەوسیی ؼیبؼیی  طاَاوی ٌەثیَُس میبَەیەکی ظ ض  ە میبڵی مبمُؼیزب 
ؼیییزبض ثە ئیرزیقیییب جێییییبن کیییطزمەَەس ئەَان ذاییییبن  ە ثەذزییییبضی  ە 

ثَُن ثەاڵم مبڵەکە َ ـُمىەکەی ثیا ئیرزیقیب گُوجیبَ ذبوَُیەکی کطمسا
ثییَُس مبمُؼییزب وەڕ یفییزجَُ ثییا ؼییەضثبظیی حکییَُمەد َ ئەَیییؿ ثە 
ٌەَیەی رەظَیییط ئەؼییَُڕایەَە َ زەؼییزیبن کییُضد ثییَُ، ثەاڵم رییبثڵێی 
ذیعاوێکی ثبؾ ثَُنس ژمطظەمیىێکیبن ٌەثَُ َمیه ظ ضثەی کیبد  ەَ  

رەوٍییب ذییای َ ثییطایەم َ  ئەمییبمەَەس مبمُؼییزب ؼییزبض ثییبَکی وەمییبثَُ
ذاـکێکی  ەگەڵ زایکیی َ کچێکیی مىیبڵی ثطایەکیی  ەَ میب ەزا ئەژییبنس 
مبماؼزب َ ؼەضزاضی ثطاثچَُکی زََ کەؼیی چیبالكی ؼیبؼیی ثیَُن 
َ ظََ ثَُیه ثەٌبَڕمی وعیكس ئەَ میبَەیە ظََ ظََ  ەگەڵ وەجیبد َ 
ض جەثییبضزا کائەثییَُیىەَە ٌَەمییَُ کاثَُوەَەکبویفییمبن  ە مییبڵی جەثییب

ئەکییطزس وەجییبد َەکییَُ ؼییەضەربیەم ثییا پەیییساکطزوی پییبضە ثییا  اوییبغی 
زاٌیییبرَُی چیییبالکیی ؼیبؼییییمبن َ ثیییا گیییُظەضان میییه َ ئەَ،  ەگەڵ 
ٌبَڕی عە ی مُضازی کاوە کبزضی کامەڵە َ ٌبَڕمی ظیىیساوی ئیێمە  ە 
پییط ژەی ظمطاثکطزوییی کااڵوەکییبوی گەڕەکییی ظەضگەرە ثییَُن ثەـییەضیكس 

ەم َ ثەرُاویب ثیَُس پیط ژەکە ثەویبَی َەؼیزب وەجبد ئەوساظیبضمکی ظییط
 ییبیە ەَە ثییَُ کە مقییبَ ێکی زیییبضی ئەَکییبرەی ؼییزێمبوی ثییَُس وەجییبد 
زەؼزی کیطز ثە ئییؿ َمىییؿ پیێم َد پێمراـیە مىییؿ ثیێم کطمکیبضی 
ثکەم الی ئێُەس ئەَ َری را ثا کطمکیبضی ئەکەی ثی   زاویفیە ئەی میه 

ََی ذییامە َ حەظ پییبضە ثییاکێ پەیییسا ئەکەمس مىیییؿ َرییم ئەَە ئییبضەظ
ئەکەم راظ  ئەم ژیبوی ئیرزیقبیە ثییاڕم چیُوکە ئەظاویم ریبظە ربمیبَیه 
َا ئەثییییه جیییب پێُیؽیییزم ثەَەیە ـیییێُاظی ژییییبوی ئیرزیقیییبکەم راظمیییك 

جیییییە  ەَەؾ  ەَ ؼییییەضزەمەزا ئییییێمە ظ ض  کییییامەاڵیەری ثییییکەمەَەس
پێساگطیمبن ئەکیطز  ەؼەضمەؼیە ەی رێکەڵیی  ەگەڵ کطمکیبضان َ چیَُوە 

زەذیب ەد  ە ذەثبرییبن َ ڕمکرؽیزیبنس ٌەضچەویسم کیطز ضاظی  وبَیبن َ
وەثَُ َ پێی ؼەذذ ثَُ  ە ـُمىێکسا ئەَ ذیبَەن کیبض ییب ئەویساظیبضی 
کبضەکەثێذ َ مه ذام ثرەمە ثەض ژیبوی ؼەذزی کطمکبضیس پبـیبن کە 
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ظاویییی ٌەض َاظ وییبٌێىم َرییی ثبـییە َەضە ثییجە ثە ؼییەضکبض یییب )مطا ییت 
 عم (س 

ؼییزبضیؿ ثەکطمکییبضی زامەظضا َ ٌەم مبماؼییزب   ەَ ئیفییەزا مبماؼییزب
ئەیعاوی کە وەجبد کەؼیێکی ؼیبؼیی َ ٌیبَڕمی میىە َ ٌەم وەجیبریؿ 
ٌەمیییبن گُمیییبوی ٌەثیییَُ  ەؼیییەض پەیُەویییسیی میییه َ ؼیییزبضس مبماؼیییزب 
ؼزبضیؿ الی ذایەَە پەیُەوسیی ؼیبؼیی  طاَاوی ٌەثیُ َ  ەویبَ کیاڕ 

َەؾ ٌیبَڕمیەکی َ کامەڵی کطمکبضی َ مبضکؽیسا چبالم ثَُس جییە  ە
وعیکیییی ٌەثیییَُ ثەویییبَی مبمُؼیییزب ؼیییەزیقەَە، کە ٌیییبَڕمی ظەمیییبوی 
ذُمىییسوی )زاض ا محزمیییه( ثییَُنس ؼییسیق ذاـىَُؼییێکی ظ ض ثەؼییە یقە 
ثییَُ َ زَارطٌەضچییی وَُؼییطاَەی ئییێمە ٌەثییَُ رییب ؼییباڵوێکی ظ ض ئەَ 

 ئەیىَُؼیەَە َ مبمُؼزبؾ ٌبَکبضیی ئەکطزس  
ممەَە ثا مبڵی ثیبَکم َ ویبرُاوم پبؾ مبَەیەم وەجبد ََری مه ئەگەڕ

م کبضە ؼیبؼییەکبوی ذیام ڕاییی ثیکەمس ەیەیێٌەض ـەَەی  ە مبڵ َ ج
 ە َەاڵمی پطؼیبضی مه ؼەثبضەد ثە مەرطؼیی ئەمىییی ئەَ ثەریبیجەری 
زَای گطرىی َەکطەکەی ٌەَ ێط ئەَ َری ئەَ ٌیبَڕ  گییطاَاوە کەؼیی 

ە وبَویفبوی مىیی مبڵی ثبَکم وبظاوه َ ـزیێکیؿ وەگیطاَە  ە مب ەکە ک
کە وبکطی مه َ ریاؾ زََض ثەزََض  َریپێُەثێذ  ە مبڵی ثبَکمس ئەَ 

َ رەوٍییب  ە کییبری کاثَُوەَەکییبن  ؽییە  ە ثبؼییە ؼیبؼیییەکبن َ پییالن َ 
پط ژەی زاٌبرَُمبن ثکەیه ثیایە ثبـیزطە ریایؿ ثێییزە ئەَ  َ زڵىییبی 

مه  کطزم کە ٌەم مبڵی ثبَکی ئبمبزیی رەَاَیبن ٌەیە ثا جێکطزوەَەی
َ ٌەم ئەَمؿ ؼەالمەرزطە ثا مبوەَەمیبنس  ؽیەکبوی مەوزیقیی ثیَُن َ 
گەضچییی مییبڵی مبمُؼییزب ؼییزبض ـییُمىێکی ثییبؾ ثییَُ ثییا مییه ث یییبضم زا 

 ثیُمعمەَە مبڵی وەجبد َ پێؿ وەث م  ە  مبڵی مبمُؼزبس 
مه پیفزط ٌبرَُچای مبڵی ثبَکی وەجبرم ئەکطز  ە ؼەضـیە بمس میبڵی 

حییمە زضَمفییی ثییبَکی وەجییبد پێفییزط ئەمییبن ذییبوَُی ذایییبن ثییَُس 
کطمکبض ثَُ َئێؽزب رَُـی ثبزاضی ثیَُە َ جیَُڵەی کەمجیارەَەس میه 
َ وەجییبد ژََضی ذامییبن ٌەثییَُ کە ثییا وَُؼییزه َ ذُمىییسوەَەمبن 
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گُوجییبَ ثییَُس زایییك َ ثییبَکی وەجییبد َ ئبـییزیی ذُـییکیبن رییب ثڵێییی 
ەالیەکیسا وەَاظـیبن  ەگەڵ مىسا ثەکبضئەٌێىبس گەض پێکەَە ث  یفیزیىبیە ث

ئەیبوَُد را ٌە یی ئەََد وەثیێ َ مەڕ  َ ٌەض الی ئیێمە ثمێیىەضەَەس 
 ٢٧٦٥مییه  ە ژیییبوی زََض َزضمییهی ئیرزیقییبزا َ رییب ئەَکییبرەی ؼییبڵی 

ٌبَؼییەضگیطیمبن کییطز َ ثییَُم ثە ذییبَەوی مییبڵی ؼییەضثەذای ذییام 
چبکەی ئەم چەوس میبڵەم ثییط ویبچێزەَەس میبڵی عە ییی حیبجی ؼیمبی   ە 

بمُؼزب ؼزبض َ زایکی، مبڵی ثیبَکی وەجیبد َ کەغ َ ٌەَ ێط، مبڵی  م
کیییبض َ ذعمەکیییبوی َەکیییَُ ذب ییییسی مەال عە یییی َ میییبڵی ٌبَڕمیییییبن 

 عُؼمبن َ ؼزبض محمس کەضیمس 
جیە  ەَ مباڵوە ثا مبَەی ظ ضییؿ ؼیەضزاوی میبڵی ٌبَڕمییبوی َەکیَُ 
ٌەاڵڵە ضا یییو َ ـییەمبڵی حییبجی رییبیەض َ وەثەظ ذب یییسم ئەکییطز ٌەم ثییا 

 مه َ ٌەم ثا پەیُەوسیی ؼیبؼیس گاڕیىی ـُ
ژیبوی ئیرزیقب َ کبضی ؼیبؼیی وٍێىی  ە ؼبیەی زیکزبراضیەریسا ثیبثەری 
ئەَەیە کە ڕ مبوی  ەؼەض ثىَُؼطمذ َ ثکط  ثە یزمی ؼییىەمبییس میه 
کە زَای زََؼبڵ َ چەوس مبویێك  ە ظیىیساوی ئەثَُغطمیت ئیبظاز کیطام 

مییَُ ذێعاوەکبمییبوی ئەَەوییسە وەحەؼییبمەَە کە ڕاکطزوییی ثەکییامەڵی ٌە
ثەؼییییەضزاٌبدس ئەَ ـییییێُە ژیییییبوەی چییییبالکُاوی ؼیبؼییییی وٍێىییییی  ە 
ژمطزەؼیییییەاڵری ڕژممێکیییییی ذُمىریییییاض َ زڕویییییسەی َەکیییییَُ ثەعؽیییییسا 
ؼییبیکا اجیەرێکی رییبیجەریی الی رییا ئەذُڵقبوییسس ئەیکییطزی ثە ڕ ثییارێکی 
ربیجەد کە ؼڵ  ەٌەمیَُ ـیزێکی غەضییت ثکەییزەَەس ٌەمیفیە ؼیێجەضی 

ؼیییییەضرەَەیەس مەٌیییییبضەد َ رەکىیکیییییی ذیییییای مەضگ َ گیییییطره ثەؼەض
ئەَیؽییذ رییب وەثیییذ ثەزاَی زەظگبکییبوی ڕژمییمەَەس زەثییُایە َاظ  ە ظ ض 
حەظ، ئبضەظََ، ذُ یب، ذاـی َضیزمی ژییبوی ئبؼیبیی پێفیَُد ثٍێىیی 
ئەگیىب ئەژزیٍبی زەؼیییطی ٌەڵیذ ئە َُـیێس  ە ٌەمَُـیی وبذاـیزط 

کە ظ ض ثە  زَویییبی زڵ ە ییی ژیییبوی ؼیبؼییی َ گطََپچێزیییی چەپ ثییَُ
ئبؼیییبوی  ە ٌیییبَڕ  َ ز ؼیییزی وعییییك َ ٌبَچبضەوَُؼیییەَە ریییَُڕی 
ٌەڵئەزاییزە ڕییعی " زَژمىیی چیىییبیەری "یەَەس ئەَەی ظیىیسە ییبز جەثییبض 
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مؽیزە ب  ەَ کزێییجەزا ثبؼییی ئەکیب، جییب وییبظاوم ریب چەوییس مییبیەی ئیؽییزێکی 
 َُڵی َیهزاوی ثَُثێذ ثا ذای، کە ئەڵێ " مبڵی ئیێمە َ مؤییس وعیکیی 

یه َ زَارطیؿ ئەڵێ رب پیکٍێىیبوی حعثیی کاماویؽیزی کطمکیبضی یەکجَُ
، ثا مه مبیەی رێقکطیىێکی  یَُڵە  ەم زییبضزەیەی کە “یەکمبن وەزیەَە 

 پێی ئەڵێه چەپ َ کاماویعمس 
 ئەَکییبرەی پییبؾ گطرىییی ـییُمىی ذاـییبضزوەَەکەمبن  ە ٌەَ ێییط  ە

 ەمچییَُغە زاویفییزجَُم، ئەمییجەز غە ییَُض ٌییبد ثییا ؼییەضزاومس پییبؾ 
وییس   ؽییە َ ثییبغ مییه ڕاـییکبَاوە ث یییبضی َاظٌێىییبوی ذییام پێییَُد ٌە

َئەَییییؿ گەڕایەَەس زَای گطرىیییی مبڵەکەمیییبن َ کەـییی  ثیییَُوەَەی 
ؼییییەض ەوُمی وییییبَی مییییه  ە َەکییییطەکە  ەالیەن ئەمییییىەَە،  ە ڕمیییییەی 
وەجبرەَە ٌبَڕمیبوی ڕمکرطاَی کبضگەضان ثەڵێىی ئەَەیبن پێساثَُم کە 

ن چییُوکە َەظعییی ئەمىیییم چەوییسثبضە ٌەَیەیەکییی رەظَیییطم ثییا پەیییساثکە
َمطان ثیَُەس ثەٌەمیَُ ثی َایەکم پێمُاثیَُ کە ئەمیجەز  ەم ؼیەضزاوەزا 
ٌەَیەکەم ئەزارێ چُوکە ثەرەَاَی ئبگبزاضی ثیبضَز ذەکەم ثیَُ ثیایە 
پیییییییییییێؿ مبڵئیییییییییییبَایی َریییییییییییم: ئەض  ٌەَیەکەم ویییییییییییبزەوێ  ئەَ ثە 

ئەَ ظەضزەذەوەیەکەَە َرییی: ٌەَیەیفییذ ئەَ   ئیزییط ظاویییم کە زَای 
چەویییییس ؼیییییبڵە  ە رێکاـیییییبوی ٌیییییبَثەؾ  ە ڕییییییعی )کیییییبضگەضان( زا َ 
گیط زەثیییَُوم ثە ذطاپزیییطیه َەظعیییی ئەمىییییەَە ئەم ٌبَڕمییییبوە چەویییس 
زڵ ە ه َ رب م ڕازەیەم ئبمبزەن ؼىَُضی ٌەمیَُ ثەٌیب مط ییەکیبویؿ 

 رێپەڕمىه کبرێك کە ثەَپەڕی زیؽپزیىەَە ڕیعەکبوی ئەَان جێسمڵیذ!!
َ مەعیییییىەَیەی پفیییییزی ئەَ ٌەڵُمؽیییییذ َ  ئەَ ڕەٌەویییییسە ئەذال یییییی

ؼَُوىەد َ کطزاضاوە، رُذمێکی گطو   ە زَوییبثیىیی ڕاؼیزە یىەی ئەَ 
ثعََرىەَە َ ڕمکرطاَە ؼیبؼیبوە کەـ  ئەکبدس ئەَاوە گەض زییبضزەی 
وەـبظ َ زاوؽقە َ زەگمەن ثَُوبیە، یب  ەوبَ ڕمکرطاَ َ حیعثێکیسا ثیبَ 

رىبخ ثە ؼیَُوەد َکە زیَُضی  ثُایە َ الی ئەَی رط وب،  ەم َاڵری ؼیی
زیکزیییبراضی ٌەثیییُایە َ  ەویییبَ چەپیییی َاڵریییبوی زیمُکطارییییسا وەثیىیییطایە 
ثەٌەضحییییبڵس گەضچییییی ئەَاوە ومییییَُوەی ثچییییَُکه، ثەاڵم ثەزاذەَە  ە 
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پبوزییییبیی ٌەمییییَُ زَویییییبزا ڕەَاجیییییبن ٌەیە َ ثەـییییێیه  ە رە ب یییییسی 
 ؼەضؼەذزی وبَ ڕمکرطاَە کاماویؽذ َ چەپەکبنس 

ریییی مێهَییییی گێ اوەَەکیییبن زەضئەچیییم ثەاڵم پێمراـیییە گەضچیییی  ە ڕەَ
ومیییَُوەیەکی ریییط  ەَ ؼیییَُوىەربوە ثیێییی مەَە  ە جەضگەی کە زیییَُضی 

 زیمُکطاؼیی ڕ ژئبَاییساس
رییبظە گەیفییزجَُمە ئُؼییزطا یب کە  ە ئەوجییبمی چییبالکیەکی  ٢٧٧٣ؼییبڵی 

حیعثی کاماویؽزی کطیکبضیی عێطا یسا ٌەویس  ٌبَڕممیبن  ە ذیُاضََی 
ثەضـیباڵَی ڕژمیم َزەؼیییطکطانس ئیێمەؾ  ە ئُؼیزطا یب  عێطا  کەَریىە

َەکَُ َاڵربوی رط کەمپەیىێکمبن ضمکرؽذ ثیا کیاکطزوەَەی ٌبَپفیزی 
ثاییییبن َ  فیییبضٌێىبن ثیییا ڕژممیییی عێیییطا  ریییب ئەَ ٌبَڕمییییبوە  ە مەضگ 
ڕظگبض ثکەییهس زاَامیبن  ە زام َ زەظگیب زەَڵەریەکیبن َ ڕمکرطاَەکیبوی 

مکریییییییطاَە کاماویؽیییییییزی َ میییییییب ی میییییییط   َ پەض ەمبوەکیییییییبن َ ڕ
کطمکبضیەکییییییبویؿ ئەکییییییطز ثییییییا وییییییبضزوی وییییییبمەی وییییییبڕەظایەری ثییییییا 

كبوی عێیییییطا  َ حکیییییَُمەد َزاَاکطزویییییی ئیییییبظازیی ئەَ  ثبڵُمعذبویییییً
ٌبَڕمیبوەمبنس ئەَکیبرە حیعثیی  یجطا یی ئُؼیزطا ی  ەؼیەض کیبض ثیَُ کە 
حعثێکییییی ڕاؼییییز ەَە َ ئییییێمەؾ َەکییییَُ حیعثییییی کاماویؽییییذ ئەَ 

َس َەظیییطی زەضەَە َ ئەویسام پەض ەمبوەکبویییبن کەمپەیىەمیبن ڕمکرؽیزجُ
َ ٌەمییییییَُ الیەوە ؼیبؼییییییی َ ویقبثیەکییییییبن ثە ؼییییییىیی  ییییییطاَاوەَە 
ثەزەویمبوەَە ٌبرهس رەوییب ڕمکرطاَمکیی ثچیَُکی کاماویؽیذ میبثَُ َ 
زَای چەوس مبَەیەم ثا ؼاضاغی مەؼە ەکە  ە گەڵ  یبضغ مەحمیَُز 

 ییَُن  ؽییەمبن ئەوییسامی ئەَؼییبی کییامیزەی وبَەوییسیی حیعثییسا ثەرە ە
 ەگەڵیبن کطز، ثەاڵم َەاڵمەکەییبن رَُـیی ـیاکی کیطزیهس ئەَان ڕمیك 
َریبن ئێمە وبرُاویه وبمەی َا ثیا پفیزیُاوی ئێیُە ثىێیطیه چیُوکە ٌێڵیی 
 کطی َ ؼیبؼیی ئیێمە َ ئێیُە جییبَاظە! ٌەضچەویس ئیێمە َرمیبن َاظ  ە 
ذەد َ ثیییبَەڕی  کیییطی ثٍێیییىه َ ثیییبثەرەکەی ئیییێمە پەیُەوسییییساضە ثە 

 مەڵێك مط ڤەَە کە  ەثەض مەرطؼیی مەضگسان، ثەاڵم ثێؽَُز ثَُس کا
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زەمێییك ثییَُ  ەگەڵ جەثییبضزا ثە ویییبظی ؼییەضزاوێکی عُؼییمبن َ ؼییزبض 
محمیس ) ُئییبز ؼییبز ( ثیَُیه  ە کەالضس ئەَان ٌییبَڕمی وعیکمییبن َ زََ 
کەؼییبیەریی گییطََپەکەی ظیىییسان ثییَُنس مییه  ە ؼییەضزەمی کبضگەضاوییسا 

کرییطاَەییم  ەگەڵیبوییسا وەثییَُ، ثەاڵم ٌەؼییزم پەیُەوییسی ڕاؼییزەَذای ڕم
ئەکطز کە ئەَاوییؿ پەیُەویسیبن ثەکیبضگەضاوەَە ٌەیە َ ٌبَکیبد  ەگەڵ 
ئێمەزا َاظیبن ٌێىبَەس جبضمکیؿ ؼزبض ثا ؼەضزاوی میه ڕ یفیزجَُ ثیا 
 ەمچییَُغە ثەاڵم مییه  ەَ  وەثییَُمس رییب ئەَکییبرە ثەٌییای ئیرزیقییبەَە 

ی جەثیییبضەَە ٌەَاڵییییبوم ئەظاوییییس وەمئەریییُاوی ثییییبوجیىم، ثەاڵم  ە ڕمییییە
وەجییبرم ئبگییبزاضکطزەَە کە ثییا چەوییس ڕ ژمییك وییبیەمەَە َ ئەڕ م ثییا 
ؼیییییییە ەضس ئەَان زَای ئەَەی  ە کەضکیییییییَُم ئەگیییییییُمعوەَە  ە کەالض 
 ٠ویفیییزەجێ ئەثیییه َ ثە کیییبضی ظەڕەوییییەضیەَە ذەضییییك ثیییَُنس زَای 
کە  ـیییەَ میییبوەَە  ە گەڕاوەَەزا  ە وە ڵییییبری کەالض ئبگبزاضییییبن کیییطزیه

زَمىییی  ە ؼییزێمبوی )مىییو ا زجییُل( ثییَُە ٌَێفییزبؾ ڕمیییە ثییا ؼییزێمبوی 
وەکییییطاَەرەَەس ئییییێمە کە زەیییییبن ٌبَڕممییییبن  ە ؼییییزێمبوی زاَاکییییطاَی 
زەظگبکییبوی ڕژمییم ثییَُن َ ئیرزیقییب یییب ڕاکییطزََی ؼییەضثبظی ثییَُن َ 
ثەریییبیجەریؿ ثیییا وەجیییبد کەَرییییىە زڵەڕاَکێیەکیییی ظ ضەَەس میییبڵی ٌەض 

َ کزێییییت َ ثییییبثەری  ەزەغەی ریییییبثَُس  یەکێکیییییؿ زەیییییبن وَُؼییییطاَ
ثەزَاَە )مىو ا زجیُل( وەکطاثیَُ، کەغ  ٢٧٤١ ەثەضئەَەؾ کە  ەؼبڵی 

پێفجیىیی وەئەکطز رب ئبمبزەیی ذای َەضگطمذس ـبضی ؼزێمبویؿ جییە 
 ەَەی کە ذای ٌەظاضان چبالکُاوی ؼیبؼیی َ ڕاکیطزََی ؼیەضثبظیی 

ضەکبوی رییطەَە ریییب ثییَُ،  ەٌەمییبن کبرییسا ؼییەزاوی َەکییَُ مىیییؿ  ەـییب
پەویییییبی زاثیییییَُە ئەَ ـیییییبضە ثیییییا ذاـیییییبضزوەَە  ەزەؼیییییزی زەظگیییییب 
زاپڵاؼێىەضەکبوی ڕژمیمس عُؼیمبویؿ کە ئیێمەی گەیبویسثَُە وە زییبرەکە 
ثە ظاویىیییی ٌەَاڵەکە ٌەض  ەگەڵمبویییسا َەؼیییزبثَُ ریییب ثیییعاویه ٌەَاڵێکیییی 
ربظەمییبن زەؼییزىبکەَمذس زەَضَثەضی ویییُەڕ  ؼییەیبضە  ە ؼییزێمبویەَە 

کەالض َ ئیییێمەؾ  ەگەڵ یەکەمییییه ؼیییەیبضەزا گەڕاییییىەَەس  ٌیییبرىەَە ثیییا
ثەٌەضحبڵ ثێ کێفە گەیفزیىەَە ویبَ ـیبض َ  ە ؼیەضکبضمع زاثەظییه َ 
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رب مبماؼزبیبن  ە رطؼی مە طەظەی وبَـبض  ەگەڵ جەثیبضزا پیێکەَە ثە 
پێ ڕ یفیزیه ثیا میبڵی ئەَانس ـیبض ثیاوی ذیُمىی  ێیس  َ مە یطەظە ثە 

ە َ ذەڵییك رییَُڕە َ ذەمجییبضنس رییب مییبڵی جبزەکبوییسا ثاڵَەیییبن  ێکییطزََ
جەثییبض وەَەؼییزبیه َ ثەَە ثییبؾ ثییَُ کە ؼیییطَاوی ثییطای جەثییبض مییبڵی 
پبم کطزثاَە ثەاڵم ثبَکی جەثبض ظ ض رَُڕە زیبضثَُس  ەَ  ظاوییم کە 
وەجییبد ؼییەالمەرە َ  ە جەثییبض جیییبثَُمەَە َ ثە َضیییبییەَە گەڕامەَە 

 اثیبن ثا وبضز َ ٌبرەَەس ثا ؼەضـە بمس  ە مبڵی وەجبد زاویفزم رب جُ
َری: ثبؾ ثَُ  ێطە وەثَُیذ چیُوکە َەظع ریب ثڵێییذ ویبذاؾ َ زژَاض 

 ثَُس 
ئەَ زضمیییهەی پێیییسا: ؼیییەزان کەغ زەؼیییزییط کیییطاَن َ  ؽیییە ٌەیە کە 
ٌەوییسمکیبن  ە  ییُ کەی وییب ی َ حییبمیە گُ ەثییبضان کییطزََەس ئەَەی رییا 

کەَرم َ ثیىبؼیییذ ؼییەالمەره َ زەضثییبظ ثییَُنس مییه ثییا ذییام ظََ  طیییب
ذییییام گەیبوییییسە ذەؼییییزەذبوەی جییییبمیحەکە َ  ەَ  ال  ٌییییبَڕمیەکی 
زکزیییییاضم جزیییییی زکزیییییاضم  ەثەضکیییییطز َ ؼیییییەمبعەیەکم ثەؼیییییذ َ ثە 

  بَـەکبوسا پیبؼەم ئەکطز َ رب ئێُاضە  ەَ  مبمەَەس 
 ە کبری پفیکىیىی مبڵەکەمبویسا ـیزێکی ؼیەیط ڕََییساثَُس مە طەظەکیبن 

ئەرطؼییبنس ژََضی ؼییەضەَەی ظ ض ؼییڵیبن  ە مییباڵن ئەکییطزەَە َ ظ ض 
میییبڵی وەجیییبد ظ ض ربضییییك َ ویییَُرەم ثیییَُس  ەثەض ثیییبزاضی ٌەمیفیییە، 
ثیییبَکی وەجبرییییبن ثەزََ ؼیییێ ثەریییبوی زائەپاـیییی َ ذاـیییی ثە زََ 
جبمیییبوە زەم َ چیییبَی ٌەڵئەپێکیییبس کە مە یییطەظەکە ئەڕ وە ئەَ ژََضە 
ربضیکەَە ئەرطؼه  ەَ کەؼیەی کە  ە ویبَ جیێیەکەزایە َویبظاوه کە ئەَ 

ثەض وەذاـییی ئبگییبی  ە ذییای ویییەس ئەَان ئەوەڕمییىه ثەؼییەض زایکییی  ە
وەجبرسا َزەڵێه )ـىُ ٌبي(  ئەَییؿ وبظاوێیذ  ە جییبری  )ٌیصا میطیه( 
ئەڵییێ )ٌیییصا محییبضن(! کە َائەڵیییێ ئەَاویییؿ ئەرطؼیییه، چییُوکە پێفیییزط 

یبن ثطزثَُ ثە مێفکیبوسا َ پێیبن َرجَُن کە )مریطثیه( ذایبوزیبن  ئەَي
ی رقەوییییبن ٌێىییبثَُەَە َ حییبجیؿ  ە جییێیەکە  ییێ ئەگییاڕن ثییایە میزیی

ذەثەضی ثَُثیییییییُەَە َ زایکیییییییی وەجیییییییبریؿ عەالگەیەم زەضمیییییییبوی 
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زەضٌێىیییبثَُ َ ثیییا ئەَەی ڕاظیییییبن ثکیییبد زیؽیییبوەَە َرجیییَُی )َا زیییً 
محبضن( ریب ئەَان رێیەیفیزجَُن َرجَُییبن: کچیێ ثڵیێ )میطیه( ثیبؾ 

 ثَُ وەمبن کُـذس   
میییبن ٌەثیییَُ کە وەجیییبد زایکیییی  ەمیییبڵەَە وَُؼیییطاَە َ ثیییبثەری وٍێىی

ڕاؼییپبضزثَُ ثیییبن ـییبضمزەَە َ پییێؿ ئەَەی وییاضە ثیییبرە ئەَان ثییبجی 
ئب زبَی زایکی ٌەمَُی ـبضزثاَەس وەجبد زَارط َری: کیبری ئەَە وییە 
زضمهەی َەظعەکەد ثا ثیبغ ثیکەم ثیب  طییبی ذامیبن ثکەَییه، چیُوکە 

َە َ ئەَ  ؽە ثاڵَە کە ؼەض ەوُ  َ جبضمکی رط )مىیو ا زجیُل( ئەکەوە
ٌێییییییعەی  ە کەضکییییییَُکەَە ثییییییا ئەَ مەثەؼییییییزە ٌێىبَیییییییبوە ٌێفییییییزب 
وەگەڕاَوەرەَەس ٌەمییَُ ـییبضەکە  ە ز ەڕاَکێییسا ئەژیییبس ظ ض ثەظەحییمەد 
جیییێیەیەم ییییب مبڵێکیییذ زەؼیییئەکەَد کە جیییێیەد ثیییکەوەَەس کەَرییییىە 
رەگجیییطی ئەَەی چییی ثکەیییه َ ڕََ  ە کییُ  ثکەیییه ثبـییە  گەیفییزیىە 

ضچییییَُن ثییییا الزمکییییبن ثییییبؾ ویییییە َ ئەَ ئەَ ث یییییبضەی کە ئێؽییییزب زە
ثهاضزەیەمبن ذؽزەالَەس  ە ئێؽزبـسا ڕەوی  ثیێ ؼیەیزەضەکبن  یؽیزیبن 
پێجێییییذ ثییییا گەڕان ثەزَای ئەَاوەی ذایییییبن ـییییبضز رەَە َ  ەضمییییبوی 

ڕ ژمییك  ە وییبَ ـییبضزا  ٠-٢گطرىیییبن  ەالیەن ڕژمییمەَە ٌەیە، ثییایە ثییب 
ەض  فیییبض ذامیییبن حەـیییبضثسەیه َ ٌەَاڵیییی ؼیییەیزەضەکبن ثیییعاویه َ گ

 ەَ  ظ ض وەثییَُ ئەڕ یییه ثییا ثەغییساس مییه پیفییىیبضم کییطز ثییب ئەمفییەَ 
ٌەضزََکمییبن پییێکەَە وەثیییه رییب گەض گیییطایه ٌیییر وەثییێ ٌەضزََکمییبن 
زەؼییییطوەکطمیهس ئەَ َرییی: مییه چییان رییا ثەجێجییێڵم ! ثەاڵم مییه زڵىیییبم 
کطزەَە کە ثا ئەمفەَ جێی ذیام ئەکەمەَە َ ؼیجەی یەم ئەثیىییىەَە 

رط ثکەیهس َەؼزب ثطایمی حیبجی ئەحیمەز کیُڕمکی ذیعمم  رب رەگجیطمکی
ثَُ میبڵی الی ریطایەکە ثیَُس ئەَ ثطایەکیی  ە ـیەڕی ئێطاویسا زیی  ثیَُ، 
ثایە ثا ئەم کبرە جێیەکی گُوجبَ ثَُس ـیەَ ض یفیزم ثیا میبڵی ئەَان 
َ ظ ض ثەزڵقطاَاویەَە جێی کطزمەَە َ ظ ضییؿ وییەضاویی ٌەَاڵیی میه 

چییبخ  ە ؼییزێمبوی ئەژیییمس ئەَ ـییەَە ٌیییر ثییَُ، چییُوکە ئەیعاوییی ثە  ب
وەثَُ َ ؼجەی َەؼزب ثطایم گەیبوسمیە مبڵەکەی ذامیبن  ەؼەضـیە بم 
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َ ئبگبٌبوە ـُمىەکەم پێىبؼبوس رب گەض ـزێك ٌەثیَُ  ێیطە ثمیس ظمزەَە 
َ ئبگبزاضم ثکبدس گەضچی وەجبد  ەڕمی ـا ێطی ثطازەضی ذیایەَە  ە 

ضەکبن ظ ض رَُویییس وییییه، ذەرەکیییبوی زەضەَە  ەَە زڵىییییبثَُ کە ؼیییەیزە
ث یبضمبوسا ـەَمکی رطیؿ  ەـبض ثمێىیىەَە َ ؼیجەی ثی  یه ثیا ثەغیسا 
َ مبَەیەم  ە ئُرێزە گطاوجەٌبکبوی ئەَ  ثمێىیىەَە، چیُوکە ئەَ جیاضە 
ئیییُرێالوە کەمزیییط جێیییی گُمیییبوهس عەؼیییطی ٌەمیییبن ڕ ژ وەجیییبد َریییی 

مە ؼیییەعیس کە ٌیییبَڕمیەکی  ئەمفیییەَ ئەڕ ییییه ثیییا میییبڵی رەٌیییبی حیییً
اظیبضی ذییای ثییَُ َ مىیییؿ چەوییس جبضمییك  ە زاویفییزىی یییبوەی ئەوییس

ئەوساظیبضان ثیىیجَُمس میبڵی کیبم رەٌیب  ە گەڕەکیی ئەویساظیبضان ثیَُ  ە 
ثەضاوییجەض وە زیییبری گەَضەی ـیییبضس وەجییبد َرییی  ەیىبکیییب ثییب ئەمفیییەَ 
زاوەثییی میه  ە یەم َ ئەَ گەڕەکە  ە ڕََی ئەمىییییەَە ؼیییەالمەد ریییطەس 

ؼییەضَکبضی  ەگەڵ کییبضی ؼیبؼیییسا ٌەیە َ رەٌییب ئەیعاوییی کە وەجییبد 
گُمبویفی ٌەثَُ کە مىیؿ ٌبَکبضی ئەَمس  ە میبڵەَە پێفیُاظیەکی َا 
گەضمییییی  ێکییییطزیه کە ظاویمییییبن ویفییییبوەی ئەَەیە کە زەؼییییذ وبوێییییذ 
ثەڕََمبوەَە َ یەکؽەض َری: ثیبوَُ وەٌێىیىەَە ئەمفیەَ مییُاوی میىه، 

جبمە ە َرمبن رەوییب َئێمەؾ گەضچی  ە کازەکە رێیەیفزیه، ثەاڵم ثا م
ثیییا ؼیییەضزان َ پطؼییییبضی ٌەَاڵیییذ ٌیییبرَُیه َ ئەثیییێ ثییی  یهس رەٌیییب 
 ەَکیبرەزا ثەزەم  ؽیەکطزوەَە  ە مەریجەذەکە ثە زََ ثیییطەَە گەڕایەَە 
َ َری: ثەـەضە م وبثێ ثەٌیر الیەکسا ثی  ن َ ئەمە جێیبریبوەس ئیێمەؾ 
 چیییُوکە ٌەض ثیییا ئەَە ٌیییبرجَُیه کە ثمێىییییىەَە چیییی  ەَە ثبـیییزطە َا
ثەحُضمەریفیییەَە پێفیییُاظیذ  ێیییجکەن، ثیییایە َرمیییبن  ەثەض زڵیییی ریییا 
ئەمێىیییییییییىەَەس ٌەضکە َامییییییییبن َد ٌبَؼییییییییەضەکەی  ە یەکێییییییییك  ە 
ژََضەکبوەَە ثبویی رەٌبی کطز َ زَای چەویس  ؽیە  ەم َ  ەَ ثیَُ ثە 
ٌەضاس ریییُمەظ ٌبَؼیییەضەکەی کە مىیییی وەئەوبؼیییی َ  ەگەڵ وەجبریییسا  ە 

ئەیعاویییی ئەم، ثە  ەَ یییی ذەڵیییك، زائییییطەیەم پیییێکەَە کبضییییبن کطزثیییَُ 
ؼییەضثەگاثەوە، پێییی ذییُؾ وەثییَُ  ەم ظضَ ە ؼییەذزەزا مییبڵ  ە ذییای 
َمطان ثکبد ثا ـزێك کە ئیفی ئەَ وەثَُ َ ث َاـی پیێ وەثیَُس ئیزیط 
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رەٌب رَُڕە ثَُثَُ َ کە ظاوی ئێمەؾ  ە کێفەکەیبن رێیەیفیزیه ٌیبد 
ەٌیب گییبن َئێمەؾ َرمبن کبکە ئیێمە ئەثیێ ثی  یه َ وەجیبد پێیی َد ر

ئێمە گط زی جێیەمبن ویە َ ئەرُاویه چبضی ذامبن ثکەییه َ ثیب وەثییىە 
ٌییای ؼەضئێفییە ثییا ئێییُە َ ئەَیییؿ وییبٌە ی ویییە َ ظضََ ەکە گییبڵزەی 
 ەگەڵیییسا ویییبکط س کیییبم رەٌیییب ئەَەویییسی ریییط ـیییێذ ثیییَُ َ ٌەڵییییسایەَە 
ثەزەویییی ثەضظ ڕََـییی  ەَ ژََضە ئەکییطز کە ٌبَؼییەضەکەی ریییبثَُ 

ە م گەض ٌەمَُـمبن  ێیطە ڕەمیی ثیکەن ئێیُە ویبڕ ن َوەڕاوسی: ثەـەض
رب ئەم َەظعە ثەالیەکسا ئەکەَمیذ َ چیی ثەؼیەض ئێیُە ٌیبد ثیب ثەؼیەض 
ئێمەـسا ثێیذس ثە ٌەضحیبڵ رەٌیب ئیبگطی  یێ ئەثیُەَە َثە پێکەویىیێکەَە 
 ؼُمىسی  ە ئێمەؾ ذُاضز گەض ث  یىە زەضەَە ذەثەضربن  ێ ئەزەم!

ؾ ثە ئیحیییطاجیەکەَە زَاریییط ئەَ ـیییەَە میییبیىەَە َ ٌبَؼیییەضی رەٌیییب
ثەذێطٌیییبرىی کیییطزیه َ ذییییُاضزوی ثامیییبن ئبمییییبزەکطز َ ثیییا ؼییییجەی 
ٌەضچاوێییك ثییَُ رەٌییب زَای میُڕثییَُن َ ئیؽییطاضمیی ظ ضی وەجییبد، 

 ئیعوی زایهس 
زََ  ییاڵی ؼییەضمکی مییبڵی جەثبضمییبن زا َ رێمییبن گەیبوییس کە ویییبظمکی  

ثیا میبڵەَە َامیبن ٌەیە َ ئەَییؿ پێیی ثیبؾ ثیَُس  ە ڕمییەی گەڕاوەَە 
مه َ وەجبد رەگجیطی ئەَەمبن کیطز کە ثیا میبَەی زەَضی ٌە یزەیەم 
 ە ثەغییسا ذامییبن ثفییبضیىەَە َ ثە رە ە ییُویؿ ئبگییبزاضی َەظعییی ئێییطە 
ثیه رب ئبضام ئەثێزەَە َ زمیىەَەس مه ـ ە ٌەَیەیەکیی رەظَییطم پێجیَُ 
کە ثییییا ئەَە وە ئەگُوجییییب ثەؼییییەض ئەَ ٌەمییییَُ ؼییییەیزەضەیەزا َ  ەم 

ەذزەزا ثەکیبضی ثێیىمس ث یبضمبویسا، گەضچیی ڕیؽیك ثیَُ، میه ظضََ ە ؼ
زە زەض ذسمەی عەؼکەضیەکەی وەجیبد ثەکیبض ثٍێیىمس زە یزەضەکەی ئەَ 

 ٢٥٢ثە ث یییبضمکی ظ ض رییبیجەد رەؼییطیح کطاثییَُ کە  ەٌەمییَُ عیطا ییسا 
کەغ ثیییَُن، ثیییایە ثبوییی  وەئەکیییطاوەَەس ڕەؼمەکەـیییی ظ ض کیییان َ 

وەجبد ثیا ذاـیی پێفیىیبضی  رێکچَُثَُ ثایە  ەٌەمَُ کەغ ئەچَُس
ئەَەی کطز کە ٌەَیەی ویقبثەی ئەوساظایبضاوەکەی ذیای ثەکیبض ثٍێىێیذ 
کە ثە ؽەی ذای جێیی گُمیبوی ظ ض وییە گەض  ە ؼیەیزەضەکبن وبَییبن 
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پییێ وەثێییذ َ ثەرییبیجەری ثییا مییه وەگەضمییهس  ەثەض ئەَەؾ کە ٌەَیە َ 
ثەیەم زە ییزەض ذییسمەکە ٌەضزََکیییبن ثەوییبَی وەجییبرەَە ثییَُ وەئەکییطا 

ؼەیبضە ؼە ەض ثکەیه ثایە مه ث یبضمسا  ە ذەریی کەالض َثەعقیَُثەَە 
ثییی  م َ ئەَییییؿ  ە کەضکیییَُم َ زََظەَە َ ئێیییُاضە  ە چبیریییبوەی 
کىسی  ە ثەغسا ثەیەم ثیەیه َ ث  یه ثا ئُرێ  ـیطارانس ثیا ئیُرێزیؿ 
مه ٌەَیەی ئەحُال مسویی ذامم ٌێىیب ریب ثیا وبَوَُؼییه ئەَە ثەکیبض 

ڕمیییب  ە ٌەمییَُ ؼییەیزەضەکبن ثە ثییێ کێفییە زەضچییَُم رییب  ە ثٍێییىمس  ە 
زەضەَەی ثەعقَُثە ثەضەَە ثەغسا مە طەظەیەکی ٌبَثەـی ئەَکیبرە کە 
پێکئەٌیییبد  ە کەؼیییێکی ئەمیییه َ ئیؽیییزرجبضاد َ جەیفیییی ـیییەعجی َ 
میییُوەظەممەی ثەعؽییییەکبن ؼیییەیبضەکەمبویبن َەؼیییزبنس مىییییؿ پێفیییزط 

َ ثییا ـیُمه َ کییبرێکیؿ کە زە یزەض ذیسمەکەی وەجییبرم  ە گیط بوێکمیسا 
زََض ثییییێ  ەَەی ثەرییییبیجەری ثىبؼییییطمم، ٌەَیەی ظاوکییییای ثەغییییساکەی 
ذییامم ٌەض ٌەڵئەگییطدس کە وییاضە ٌییبرە ؼییەضمه ٌەضچیییم کییطز وەمییُمطا 
زە ییزەض ذیییسمەکەی وەجیییبد ویفیییبن ثییسەم َ  ەذیییامەَە ٌەؼیییزم کیییطز 
ئەَەییییبن ثیییا ئێیییطە ثیییبؾ وەثێیییذ َ ٌەَیەی ظاوکیییاکەم زایە زەؼیییزی 

زیبض ثَُ جەیفی ـەعجیەس کبثطا ؼەیطمکی کیطز َ پبـیبن یەکێکیبن کە 
ؼەیطمکی مىی کطز َ َری: ثەپێی ث یبضی ریبظە کە ذاـیذ ئەثیێ ثیبؾ 
 ٣ثیعاویذ ئێؽزب ئەثێ ظاوکاکیبن میبَەی چیُاض ؼیبڵەکە ثە الویی ظ ضی 

ؼییبڵ رەَاَ ثییکەن َ ئەثییێ رییا ئێؽییزب  ە ؼییەضثبظی ثیییذس  ؽییەکەی ئەَ 
)مجزیػ  ییبزح ا ثیُضح( ثیَُ ثیا ئەَ ڕاؼذ ثَُ، چُوکە ئەَە ث ییبضمکی 
ؼیییبڵەس مىیییؿ ثییێ ئەَەی ذیییام  ٢کا ێجییبوەی کە مییبَەی ذُمىییسویبن 

ثفییڵەژمىم َرییم: ڕاؼییذ ئەکەیییذ ثەاڵم کییا یجی ٌەوسەؼییەی محمییبضی َ 
ؼییبڵ رەَاَی  ٤ ییبوَُن مییبَەی ذُمىییسویبن پێییىج ؼییبڵە َ ئەرییُاوه ثە 

کیطز َ  ثکەن، َ کبثطاؾ زیبض ثَُ ـبضەظاییەکی ئەَرای وەثَُ ثی َای
ؼیبڵە، َثەَ  یطد َ  ییڵە  ٢َری: ئێ ئیێ َامعاویی ئەَاوییؿ ذُمىیسویبن 

 کە ڕاؼزیؿ وەثَُ ڕظگبضم ثَُس 
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 ە گەضاجی وەٌعەَە ثەرەکؽیەم ذام گەیبوسە زەَضَثەضی چبیریبوەی 
)ا کىسي( َ پبؾ مبَەیەم  ەگەڵ وەجبریسا یەکمیبن گیطرەَە َ زییبض ثیَُ 

ئەویییییساظیبضاوەکەَە  ئەَییییییؿ ثە یییییبد َ ثایىجیییییب  َ ٌەَیەی ویقیییییبثەی
ثەؼیییەالمەری گەیفیییزجَُس  ە ـییییطاران جێمیییبن گیییطد َ ڕ یفیییزیه ثیییا 

 کەڕازە َ زَارط ـەَەکەی ثا ئەثَُ وەَاغس 
زَای یەم زََ ڕ ژ  ە وبَچەی ؼیەعسََن ڕیکالمیی ـیبواگەضیەکمبن 
ثیىی کە عبزل ئیمبم َ محمس حؽیه عجیسا طحیم َ ظ ض ئەکیزەضی ریط  ە 

بَثەـیییی ریبییییسا ثەـیییساضثَُنس ویییبَی ٌەمیییَُ َاڵریییبوی عەضەثیییی ثە ٌ
ـبواگەضیەکە ثطیزی ثَُ  ە )أ   حکبیخ َ حکبیخ میه ؼیُ  عکیبک( کە 
ئەکزەضی ٌەمَُ ََاڵربوی عەضەثیی ریب ثەـساضثَُن کە یەکێك ثیَُ  ە 
چبالکیەکییبوی  یؽییزی بڵی ـییبوای عەضەثییی کە ٌەض ؼییبڵە  ە پییبیزەذزی 

 یفییزیه ثیییا ئەَ َاڵرێییك َئەَ ؼییبڵە  ە ثەغیییسا ڕمکرییطاس ئەَ ـیییەَە ڕ
ـییییبواگەضیە َ ڕ ژی زَارییییط ڕ یفییییزیه ثییییا زەَضَثەضی چبیرییییبوەی 
)ا کىییسي( کە جێییی کاثییَُوەَە َ یەکزییط ثیىیىییی کُضزەکییبن ثییَُس ئەم 
چبیربوەیە  ە ثەغسا پێیبن ئەَد ؼە بضەری کُضزەکبنس ثەوەجبرم َد ثب 
وەڕ یییه ثییا ئەَ  وەَەکییَُ ذەڵکییی وبؼیییبَ ثمییبن ثیییىه َ ئەَ وییبَە 

زی چییبم َ ذطاپییی  ییێ کییائەثێزەَە، ثەاڵم ئەَ ثە ؽییەی ذەڵکییی کییُض
وەکیییطزمس  ەَ  کیییُڕمکی ؼیییەضثبظ ثیىیمیییی کە ذەڵکیییی  ەمچیییَُغە َ 
الیەویییطی یەکێزییی ثییَُ َ ٌێفییزب َاظی  ە ؼییەضثبظی وەٌێىییبثَُس َرییم 
وەجبد ڕاپاضری ئەم ؼە ەضەمبن ئەگبد ثە مەڵجەویسی زََی یەکێزیی َ 

وەجیییییبد ٌەض  ە ثیییییام ڕََن کیییییطزەَە چیییییانس ظ ضثەی ـیییییەَاویؿ 
ئییُرێزەکەَە پەیُەوییسیی رە ە ییَُوی ثە ؼییزێمبویەَە ئەکییطز َ کە زڵىییییب 

 ثَُیه َەظع ئبضام ثارەَە ثەٌەمبن ـێُە َ ڕمیە گەڕایىەَەس 
وەجبد زەؼزی کطز ثە پەیُەوسی َ گەڕان ریب ثیعاویه ََضزەکیبضیی ئەم 
ٌێطـەی ڕژمم چی ثَُە َ ثە َضییبیی َ ؼیە یقەی ذیای وُؼیرەیەم 

ی زەؼزکەَد کە ثەزەؼزی ٌەمَُ مە طەظەکبوەَە ثیَُن کە  ەَ  یؽزە
کەغ  ٠٤٧وییبَی ئەَ کەؼییبوەی ریییب ثییَُ کە ثایییبن ئەگەڕانس  یؽییزەکە 
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ثَُس وبَی مه َ وەجبد َ چەوس ئبـىبیەکی رطی ریب ثیَُ کە یەکێکییبن 
ٌییییبَڕمیەکی کەضکیییییَُکیی مییییه ثیییییَُ کە کییییبری ذیییییای  ە ظیىیییییساوی 

کطزثیییییییَُ َ ثیییییییَُ ؼیییییییەضثبظذبوەی ؼیییییییەالم الی ربؼیییییییزَُجە ڕای 
ثەپێفییمەضگەی یەکێزیییس ئەَ حەمییزەیە  ُضثییبویی ظ ضی  ییێ کەَرەَە َ 
ظ ض رَُویییس َ رییییه ثیییَُس ٌەض مە یییطەظەیەم پێکٍیییبرجَُ  ە ئەمىێیییك َ 
ئەوسامێکی حیعثی َ کەؼێکی ئیؽزیرجبضاد َ یەکێکی جەیفی ـەعجیس 
ظ ضثەی ئەَ ٌێیییییعە  ە کەضکیییییَُم َ ـیییییبضەکبوی ریییییطی عێیییییطا ەَە 

ەضکیییییَُم کاثَُوەَەییییییبن پێکطاثیییییَُس ئەم ٌێیییییعە ٌێىطاثیییییَُن َ  ە ک
ٌەڵجهاضزەیە مێفکیبن پ  کطاثَُ  ەزژی ذەڵکی ؼزێمبوی َ کُضزؼیزبن 
َ َا رەضریییت کطاثییَُ کە  ە وبَذاـیییبوسا مزمییبوە ثەیەكزییطیؿ وەکەنس 
پێیییبن َرجییَُن کە ـییبضەکە پیی ە  ە )مزمییطز( َ ڕمکرییطاَی )مرییطثیه(س 

ێد میییحەمەز کە وەجیییبد َریییی کەؼیییێکی چەپیییی َەکیییَُ ذەثیییبری ـییی
ٌیییبَڕمیەکی ذیییای ثیییَُ ثە ثییییبوَُی ز ظییییىەَەی کزیییبثی )االـیییزطاکیخ 
ا  ُثبَیییییخ َاالـییییزطاکیخ ا حزمیییییخ(ی  طمییییسضیك ئەوجزییییع  ەمبڵەکەیییییسا، 

 گُ ەثبضان کطاس 
زَای وعیکەی ٌە زەیەم ؼێ  اڵی  ەگەڵ جەثیبضزا کاثیَُیىەَەس زَای 

کە میه ثیا  گقزُگایەکی ظ ض  ە ؼەض ثبضَز ذی ربظە پێفىیبضیبن کیطز
مییبَەیەم ثیەڕمییمەَە ثییا  ەمچییَُغە رییب َەظع ئییبضامزط ئەثێییزەَە َ پییێ 
ئەچێییییذ مەؼییییە ەی )ئەمییییط  ەثییییعی( مییییه َ وەجییییبد زََثییییبضە زَای 
کەثؽیییییکطزوی َەکیییییطەکەی ٌەَ ێیییییط َ گطرىیییییی ٌەَیەکەم  ەَ  گەضم 
ثَُثێزەَە، ثایە وبَمبن  ەَ  یؽزەزا ٌەثیَُەس مىییؿ ثە  ؽیەی ئەَاویم 

 س  مچُغًً کطز َ گەڕامەَە ثا  
ٌەض کە گەیفییزمەَە پێیییبن َرییم کە مە ییطەظەیەم  ە مەڵجەوییسی زََی 

کەؼییبن پیێ ثیَُە کە  ٢١یەکێزیەَە ٌیبرَُن ثەزَای ریازا َ  یؽیزێکی 
ٌەوییییسمکیبن وییییبَی ئەَ کییییُڕە کەضکَُکیییییبوە ثییییَُن کە پەوبیییییبن ثییییا 
 ەمچییَُغە ٌێىییبثَُ، جیییە  ە چەوییس کییُڕی رییطی زمیییەکە کە ٌییبَڕمزیی 

س مىیییؿ ظ ض گییُمم پییێ وەزا َ  ە ڕمییی ئەَ کییُڕاوەَە ئەَاویییبن ئەکییطز
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ثیؽزم کە ظەذذ َ ظ ضی یەکێزی ظیبزی کطزََە َ ثییبوَُی ئەَەییبن 
پیییێ گطریییَُن کە ئێیییُە چیییبالکیی ؼیبؼییییزبن ٌەیە َ ثە  ەَ یییی ئەَان 

 ەک دەیەضگەفییییییییمێ)عێطا چییییییییی(نس یەم زََ ڕ ژمییییییییك زَای ئەَە پ
 یضگیبەزە  یثَُزََکیبن ویبضز ەیویبَچ یکیبزض ییؼبثُضاَا ؽزَُنێث

 ێپطؼیطاَەکەمبن زاَاد ئەکیبس  ەگەڵییسا ڕ یفیزم ثیا ویبَ ز  َ  :یزا َر
ٌەضکە گەیفییزمە الی َرییی  ە مەڵجەوییسەَە زاَایییبن کییطزََی َ ثەپە ە 
ث  س مىیؿ ثەکەم ثبیەذیەَە َرم ثبـە کەی ثیام کیطا ئەڕ مس وەڕاویسی 

ەیه ثەؼەضمسا َری: ئب ڵ ثە را مە طََظ ثَُ ثە زەؼجەؼیەضکطاَی ثزیج
کەچی ئبَاؾ  ؽە ئەکەیذ   ەؼەض ئەَە زەؼزمسایە یەذەی َ  ەوبکیبَ 

کە میییُاوی مییبڵی ئییێمە َ  ٠٢چەوییس پێفییمەضگەیەکی کەضکییَُکیی ریپییی 
ٌیییبَڕمم ثیییَُن پەییییساثَُن َ پەالمیییبضی ثێؽیییزَُویبن زا َ ثەضثیییَُوە 
ؼیییەضَ گیییُمالکیس ثەٌەضحیییبڵ ئەَان َرییییبن ریییا ٌە یییذ وەثیییێ َ ئەَە 

زا ثبَکیفیم پەییسا ثیَُ کە َا ریَُڕە ثَُثیَُ ـەڕی ئیێمەیە َ  ەَکیبرە
ثەکەغ زاگیییط وەئەکییطاس زمیییەکە ـییزەژاَ ثێؽییزَُن زَای ئەَەی  ێیییسضا 
 ەگەڵ زََ پێفییمەضگەی ٌبَەڵیییسا ثییا ـییکبرکطزن ڕمییی ؼییەضگەڵَُیبن 
گطرەثەضس ئێمەؾ ٌەمَُمبن ڕ یفزیىەَە ثا مبڵەَەس ئەَ پێفمەضگبوەی 

ێؽیزب ئەچییه ثیا مەڵجەویس ییب میُاومبن ظ ض ریَُڕە ثَُثیَُن َ َرییبن ئ
ٌەمَُمییبن چەم زائەوێیییه یییب ئەثییێ ئەَ ثێؽییزَُوە محبؼییەثە ثییکەنس 
مىیییؿ َرییم گەض ئەڕ ن مىیییؿ زمییمس وبومییبن ذییُاضز َ پییێکەَە  ەگەل 
ثییبَکم َ ٌیییُا چبَـیییه َجە ییی  ثیکەیؽییی َ یەکێکییی رییط کە وییبَیم 
  ەثیطوەمبَە ثەضەَ مەڵجەوسی زََی یەکێزی  ە ؼیەضگەڵَُ ثەڕیکەَرییه
کە ئەَ ؼەضزەمە  بزضی حبجی عە ی  ێپطؼطاَی ثیَُس ٌییُا َ جە یی  
َ ٌەمَُ پێفمەضگەی یەکێزی ئەیبوعاوی مه ٌەڵُمؽیزم چیاوە ثەضاویجەض 
یەکێزی، ثەاڵم ئەیبوَُد ئەَە مەَظََعی ؼیبؼییە َ ئیێمە چیان ڕمییە 

 ئەزەیه پەالمبضی را ثسضمذس
ی ذییای ثێؽییزَُن پییێؿ ئییێمە  ە مەڵجەوییس ـییکبری کطزثییَُ َ ثە ەَ یی

ثیییامىی رێچبویییسثَُ کە ئەم کەؼیییێکە  ە زژی ـیییاڕؾ َ پێفیییمەضگە َ 
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یەکێزی َ زڵیی پێفیمەضگە َ ذەڵیك ؼیبضز ئەکیبرەَە َ ذەضیکیی کیبضی 
ڕمکرؽیزىە  ە وییبَچەکە َ  ەَجییاضە  ؽییبوەس َرجَُـییی ثەـییبیەزی ئەَ 
زََ پێفیییییمەضگەیەی ٌیییییبَەڵی ذیییییای  ە وبَەڕاؼیییییزی زمییییییەکەزا ئەَ 

م،  ێیبوییساَە َ  ی ثەضگییطی کییطزن  ە ئییً ە جیییبر ٠٢پێفییمەضگبوەی ریپییی 
 الیەوی عسوبویبن گطرَُەس 

کە گەیفزیىە ثبضەگبی  بزضی حبجی عە ی ثبَکم زەؼزی کطز ثە ٌبَاض 
َری:  ە ٌەض زمیەم ذُم ییەکزبن زاویبَە ثیا گییبوی ذەڵیك، َ  یبزضیؿ 
کە ئەیُیؽذ ثبَکم ئبضام ثکبرەَە رب  ؽە ثکبد ثە ٌیُا َ جە یزیی َد: 

اڵم ئەی  یبَە )مەثەؼزی میه ثیَُ( ثیطَثیبَەڕی جییبَاظە، ثیًئەَە ئەَ پ
ئێُە ثا پەالمبضی ثێؽزَُوزبن زا کە کبزضی ئێمەیە  جە ی  ثیکەیؽییؿ 
کە کُڕمکی کەڵەگەری کەضکَُکی ثیَُ َ  ە حە زبکبویسا الی ڕمکریطاَە 

زا ثەزەؼیزی یەکێزیی  ٧١ ە ەؼزیىیەکبن ثَُثیَُ ثە  ییسائی َ زَاریط  ە 
ەؼزێکی ثا الی مه زضمه کطز َری: کیبم  یبزض میه  ە گُ ەثبضان کطا، ز

 اوییبغی ئەی ڕە یجییسام َ ظ ض ـییذ وییبظاوم، ثەاڵم  ئییێمە  ە کەضکییَُم 
 ەمیییبوەَە  ێیییطی ؼیبؼیییەد َذیییاڕاگطی ئەثیییَُیه، ئێؽیییزب  ەثەضچیییبَم 

 پەالمبض ثسض  چان  ەثَُڵی ئەکەم  
 ییبزضی حییبجی عە ییی کە  ە رەویفییذ مییىەَە زاویفییزجَُ َرییی: ڕاپییاضری 

 ەؼییەض رییا زەگییبد پێمییبن َ ئییێمە ویییبظی زەؼییییطکطزوی رامییبن ظ ض 
وەثییییَُە، ثەاڵم جمُجییییاڵی رییییا ظ ض ظیییییبزی کییییطزََە َ رەوییییبوەد  ە 
ثەغییساؾ ثیىییطاَی  کە َای َد ظاویییم مەثەؼییزی ئەَ کییُڕە ؼییەضثبظە 
 ەمچیییَُغەییە کە  ە ثەغیییسا  ەگەڵ وەجیییبری ٌبَڕممیییسا  ە ڕاکیییطزن  ە 

وی، ثییایە َرییم: کییبم  ییبزض مییه زەؼییزی َەظعییی ئەمىیییی ؼییزێمبوی ثیىیمییب
ٌیییر ئیززیعامێکییی ڕمکرییطاَەییم  ەگەڵ ئێییُە ویییە َ  ەثەض مییبڵی ثییبَکم 
جبضَثبض زمم ثا زەضەَە، ئەگیىب مه  ە وبَ ـیبض ئیرزیقیبم َ ئیبظازم ثیا 
کییُ  ثیی  م َ چییی ثییکەمس جیییە  ەَەؾ ئێییُە زڵییی چیزییبن ثە کەؼییێکی 

زەییبن  ڕاپاضد وَُغ  ەؼەض میه ذاـیە کە ذیای ذەڵکیی زمییەکە کە
کەغ  ە کەضکییییَُکەَە ڕازەکەن رییییب  ەَ   ە زەؼییییزی ڕژمییییم ذایییییبن 
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حەـیییبض ثیییسەن، کەچیییی ئەم ئەچیییێ ذعمەریییی ؼیییەضثبظی ثەَ ڕژمیییمە 
َ َریی: ویب رکیبیە ویبَی مەثەس  اڵم ئیً ئەکبدسسسسسسس َ َیؽزم ویبَی ثێیىم ثیً

پبـبن َری: َایە ڕاؼیزە َ ثبییسایەَە ثە چیطپە پێیی َریم: کیبکە ئیێمەؾ 
ێىجُمه ثَُیه رَُـی ئەَجاضە  فبضاوە ئەثیَُیىەَە  ە پ ٢٧٥٢ؼبڵی 

 ە الیەن پبضاؼییزىی پیییبضریەَە  ە زەضەَە، ثیییایە رییاؾ ئبگیییبزاضی ئییییؿ 
َکیییبضی ذیییاد ثەس پیییێؿ گەڕاوەَەمیییبن  یییبزضی حیییبجی عە یییی زاَای 
 ێجیییَُضزوی  ە ثیییبَکم کیییطز کە وەئەثیییُایە ئەَ ڕمییییە زََضە ثج میییذ َ 

 گەڕایىەَەس 
حیبجی عە ییم ثیا ئەَە زەگێی ایەَە  مه ذام ٌەڵُمؽزی وەضمیی  یبزضی

کە ٌبَؼیییاظیی  ەگەڵ ئیییباڵی ـاڕـیییسا ثیییَُثێ َ پیییێؿ زەؼیییزییطی 
کطزویییییییبن ئەَەم  ە ـییییییێد عە ییییییی ثیؽییییییزجَُ کە ظ ض ٌەن  ەوییییییبَ 
ؼەضکطزایەری َ کبزضەکبوی کامەڵەی ڕەوجسەضاوه َ الیەویطی ئەَاویه، 
ی ثەاڵم چیبَەڕمی ئەَە ئەکەن کە ریبی رەضاظََی مزمالویێکە ثەالی ئییباڵ

 ـاڕـسا ثفکێزەَەس 
 ە  ەمجَُغە مبمەَە، چُوکە َەظعی ئەمىیی ؼزێمبوی رب ئەٌبد ثەضەَ 
ذطاپزیییط ئەچیییَُ َ ؼیییەضکُد َ میییبڵ گەڕان َ ظییییبزی ئەکیییطز َ ظ ض 
وییەضاوی ٌبَڕمکبوم ثَُم  ەَ  َ  ە ثب ی ـبضەکبنس َەؼیزب جەالل کە 
د ثەٌای گطرىی ذبوُەکەی ٌەَ ێطەَە َەظعیی ئەمىییی رێکچَُثیُ، ٌیب

ثا  ەمچَُغە َ  ەگەڵییسا َەکیَُ ؼپاوؽیەض ثیطزم ثیا پێفیمەضگبیەریی 
کامەڵە َ مبَەیەکی ظ ض  ەَ  مبیەَەس وەجبد َ ظ ض ٌبَڕمی ریط ئەَ 
مبَەیە ئەٌبره ثا ؼەضزاومس زَای  ێسان  ە ئباڵی ـاڕؾ َرەؼقیەیبن، 
یەکێزییی ظ ض رَُوییسرط مییبمەڵەی  ەگەڵ ٌەض وییبڕەظایەریەم ئەکییطز کە  ە 

یییییب  ە ڕیعەکییییبوی ٌێییییعی پێفییییمەضگەزا ثجیىییییطایەس وەظعەی  زمٍبرەکییییبن
ؼییەضکُد َ عەؼییکەضربضیەد ثَُثییَُ ثە ذەؼییڵەری زیییبض َ ؼییەضەکیی 
یەکێزیییی َ ثەثییییبوَُی )ثیییبضَز ذی وبئبؼیییبیی ـیییاڕؾ( َ مەرطؼییییی 
ئەمىیەَە،  بیزی ئباڵی ـاڕـییبن کطزثیَُ ثە ثییبوَُ ثیا ؼیەضکَُد َ 

مەرطؼیییی مییبوەَە  ەثەض رەؼییککطزوەَەی ئییبظازیی زەضثیی یهس ئەمعاوییی 
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زەؼییزی یەکێزیییسا ثییا مییه رییبز  گطاوزییط ئەثییێ َ  ەگەڵ وەجبرییسا ئەَەم 
ثبؼکطزثَُ َ َەاڵمی ئەَ ئەَەثَُ کە ٌەَڵ ئەزەیه جێیەکیی گُوجیبَ 

  ە ـبض ثا وێفزەجێجَُومبن پەیسا ثکەیه، ثەاڵم ثب پە ە وەکەیهس 
ەم ٌیبد ٌەمَُ مبویێکی پێىەچَُ، ئێُاضەیەکیبن زیؽبوەَە پێفیمەضگەی

ثەزَامسا َری ذاد ثیاڕە ثەضپطؼەکەمبن کبضمکی پێیزەس رەوٍیب ذیام َ 
زایکییم  ە مییبڵەَە ثییَُیه َ پطؼیییم ثەضپطؼییەکەربن کێیییە َرییی "ٌەڵییای 
ئەحە ؼمێڵ" گەض وبَەکەم  ە ثیط وەچَُثێذ َ وبَەکەم ثەزایکیم َد َ 
زَای کەَرم ثا ویبَ ز  َ  ەَ  چیبَم پێیی کەَد َ ڕاؼیزەَذا َریی 

ذ زەضچییییَُە َ  ەضمییییَُ َەضە  ەگەڵمبوییییساس ئەَ ڕ ژە ئەمییییطی گطرىیییی
ی ؼیَُضزاؾ  ە  ٠١ئبگبزاضثَُم کە کامەڵێیی ظ ض پێفمەضگەی ریپی 

وییبَ زمیییەکەزانس َرییم ئەچییم زایکییم ئبگییبزاض ئەکەم کە ـییزێکی َاٌەیە َ 
زممەَە ثەاڵم ڕمیەی وەزامس ثەَ ربضیکیبوەی ئێیُاضە َ  ە کبرێکیسا ئەمیبن 

زەویێکیبن وەثَُە زڵمی ذؽزمە مەرطؼییەَە   ە ثەیبویەَە  ێطەن َ ٌیر
ثەاڵم ثیطیفییم  ەَە ئەکییطزەَە رییییط ض کییطزویؿ َا وبثێییذ گەض وییییبظی 
َایییبن ٌەثێییذس  ەثەضچییبَی زمیییەکە مىیییبن  ەگەڵ ذایییبن ثییطز  ە گەڵ 
ٌێعەکەیبن ثەئبضاؼزەی ؼَُضزاؾ ثە ثىبضی ـبذی ؼیبضازاس کیبرەکەی 

ەزەم ڕمییبَە  ە ٌەڵیام ثَُ ثایە ؼبضز ثیَُس چەویسجبض ث ٢٧٦٣کاربیی 
پطؼی کە  ەؼەض چی مىزبن گطریَُە  ئەییَُد ؼیەضکطزایەری ئەظاوێیذ 
َ رەوٍیییییییییب ئەَ َەاڵمەی زەزامەَەس  ە وییییییییییُەی ڕمییییییییییبزا ثیییییییییَُیه 
پێفییمەضگەیەم ٌییبرە المەَە َ ئەَ زَاوەی ئیعوییسا کە ٌەڵییا چییبَزمطیی 
مىی پێ ؼپبضزثَُن َ ثەزەم ڕ یفزىەَە ثطزمی ثەضەَ ڕییعی زَاَەی 

ضگەکبن َظ ض ثەڕمیییعەَە ذیییای پێىبؼیییبوسم َریییی: میییه "ٌییییُا پێفیییمە
ی ؼَُضزاـییمس مىیییؿ وییبَیم  ٠١ثییبڕ ی"یم َ یبضیییسەزەضی ؼییەضریپی 

ثیؽزجَُ کە کُڕمکی رێکاـیەضی پیبم َ  ەزیمییی پێفیمەضگبیەری َ  ە 
کامەڵە کاوەکبوەس ظ ض وبڕەحەد ثَُ ثەگطرىیی میه َ َریی: ثی َا ثیکەم 

گطریییَُە َ گەض ویییبَی راییییبن  ٌییییر کەغ وەیُریییَُە کە  الوەکەؼیییمبن
ثٍێىییبیە وەمئەٌێفییذ َ ظ ض ذەجییبڵەرمس ٌەَڵمییسا ثییعاوم ئەَ ئبگییبزاضی 
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چیە َری ثبَەڕ ثکە وبظاوم ثەاڵم کە گەیفزیىە ؼَُضزاؾ ثیا میبوەَەی 
ئەمفیەَ میه َ ریا ئەڕ ییىە مبڵێییك ریب  ەمیه زاوەث مییذس  ە ؼییَُضزاؾ 

پییییکەَە ٌییییُا  ؽیییەی  ەگەڵ کیییبکی ؼیییەضریپسا کطزثیییَُ کە میییه َ ئەَ 
رەَظیییو ئەثیییهس  ەَ  زەؼییزمبن کییطز ثە ؽییە َ َرییی: مییه ئەمعاوییی رییا 
 ە ەمچییَُغە زائەویفییی َ ؼییێ ثطاـییذ پێفییمەضگەن َ ذییاریؿ چییان 
ثییییطئەکەیزەَەس مىییییؿ ڕاؼیییزیەکەی َەکیییَُ ئێیییُە ثییییط ئەکەمەَە ثەاڵم 
ثەزەؼییزی ئەم ؼییەضکطزایەریە ٌیییر َ پییَُچەَە گیطمییبن ذییُضازََە َ 

یؿ ـزێکی َایبن وەکطز کە ڕظگبضمبن ثێیذ  ە مەال ثەذزیبض َ جەمبعەر
زەؼیییزی ئەمیییبوەس ئەَ ظ ض ریییَُڕە َ ویییبڕاظی ثیییَُ َ ظََ ظََ زاَای 
 ێجَُضزوی ئەکطز َ ئەیَُد مه ـەضمەظاضم کە را الی ئێمە ظیىیساویذ 
َ مىیییییؿ َمیییی ای ؼُپبؼییییی ٌەڵُمؽییییزی جییییُامێطاوەی پێمییییَُد کە 

زم ثەالی ثبؼی مەؼە ەکە ئبؼبیی َەضثیطمذ َ ئەمبوە ٌەضَاثُن َ ثط
ؼیبؼیییساس ئەَ َریییی: ث َاوییبکەم ریییبظە ثزیییُاوه مەرطؼیییەم ثیییا ژیبویییذ 
زضَؼیییذ ثیییکەن َ ظییییبرط ثیییا  فیییبض َ رطؼیییبوسن ئەمە ئەکەن َئەَە 

 ویفبوەی رطؼیبوە  ە ٌەڵُمؽزی ڕاؼذ َ  ؽەی ٌە س 
ٌیُا ثبڕ یی ڕازیایەکی پێجَُ پێؿ وَُؼزه کطزیە ؼیەض ثەضوبمەکیبوی 

ئێیطان، ثەڕمیکەَد  ەَکیبرەزا ثەضویبمەیەکی ڕازییای حیعثیی زیمیُکطاری 
ثیییبثەری پطؼییییبض َ َەاڵم ثیییَُ کە گُمیطمکییییبن پطؼییییجَُی کیییُضز  ە 
ئُؼییزطا یب ٌەیە یییبن وییب  ڕازیییاکە  ە َەاڵمییسا ثە کییُضری ثبؼییی ثییَُوی 
ڕەَەوییییسمکی ثچییییَُکی کییییُضزی کییییطز  ە ئُؼییییزطا یب َ  ە زضمییییهەی 

ە َراظمیییك  ؽیییەکبویسا َریییی ڕازییییایەکی کیییُضزیؿ  ە ئُؼیییزطا یب ٌەی
 ەثەضوبمەکیییبوی ڕازییییاکەی ثەومیییَُوە پەذفیییکطزس ٌەضگییییع ئەَ ڕ ژە 

ـیُمىی ژییبن َویفیزەجێجَُوم َ   وەمئەظاوی ڕ ژمك ئُؼزطا یب ئەثێ ثً
جبضَثبض  ەٌەمبن ڕازیامفەَە ئەثم ثە میُان َ پەضزە  ەؼەض ئەَ ٌێع 
َ الیەوە ؼیبؼیە ٌەڵسەمبڵم کە ئەَ ـیەَە  ە ژمیط ویبَی ثەضژەَەویسیی 

ؾ َ کییُضزایەری َ  ؽییەی ثطیییق َ ثییب ی رییطزا مییب ی وەم  ؽییە ـییاڕ
کییطزن ثەڵکییَُ ذەضیییکە مییب ی ژیبویفییی  ە مىێییك زەؼییەوسەَە کە ؼییێ 
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ثیییییطام  ە ڕیعەکبویبویییییسا پێفیییییمەضگەیە َ ذیییییام ؼیییییباڵوێکی زضمیییییه  ە 
ئەثَُغطمجیییسا  ەؼیییەض رێکاـیییبوی ؼیبؼیییی ثیییا ئیییبظازیی  مییییززەرەکەم 

َا وییبثیىه کە زَای زََ ظیىییساوی ثییَُم َ ئێؽییزبؾ مییب ی ئەَەم پییێ ڕە
ئەمط  ەثعی ریبظە  ەزەؼیذ مەضگیی ثیێ ئەمیالَئەَال ثەزەؼیزی ثەعیػ، 

  َچبوێك ثسەمس
مه ئبگبزاض وەثَُم کە ٌەض ئەَ ـەَە )حبجی عجسا زً( کە ذەڵکیی زمیی 
 ەمچَُغە َ ز ؼزێکی وعیکی ثبَکم ثیَُ َەکیَُ میه زەؼیزییطکطاَەس 

پێئەگیییطد کە  ثیییَُ َ ثییییبوَُی ئەَەییییبن ٤٣ئەَ رەمەویییی ؼیییەضََی 
ز ؼییزبیەریی پییبضری ئەکییبدس ئەَکییبرە مییه ثە گطرىییی ئەَیفییم ظاوییی کە 
کبثطای ؼەضریپ جیبی کطزمەَە ثا گقزُگا َ َری كیبم عیسوبن مىییؿ 
َەکَُ ریا مبضکؽییم َ کیامەڵەؾ ڕمکرطاَمکیی مبضکؽییە َ میه ذیام 

کییاوقطاوػ َ پیمراـییە   ئەوییسامی  یییهوەی ثەضوییبمەی کییامەڵە ثییَُم  ییً
َ ثەڕاؼزی ئێُە رَُوسڕەَن َ ذا پط  یزبضییب  ەم ـیبخ گقزُگا ثکەیه 

 َ کێُاوە ثَُوی ویە َ سسس  
زەی کەَارە را ئەَ ٌەمَُ ڕمییە ثیا ئەَە مىیذ ڕاپێچکیطزََە  -

کە پێم ثڵێیذ پط  یزبضیب  ەم ـبخ َ کێُاوە ویە، ذا ئەکطا ٌەض 
  ە  ەمچَُغە ئەَەد پێ ثَُربمبیەس  

ـیە ؼیەثبضەد ثە ثییطَڕا وب ث َا ثکە را ظیىساوی ویذ َ پێمرا -
 َ ٌەڵُمؽزی ئێُە گقزُگا ثکەیهس

کبکە مه رب الی ئێُە ظیىساوی ثیم گقزُگیا ویبکەم ؼیەثبضەد ثە  -
ٌیر ـزێكس جیە  ەَەیؿ مه ثبؾ ئەظاوم  ەؼەضئەَە گیطاَم 
کە مبضکؽیییم َگەض مبضکؽیییەد  ە وبَچەکییبوی ژمطزەؼییەاڵری 

وه ریییب یەکێزییییسا  ەزەغەیە ئەَە ثبـیییزطە ثە ئبـیییکطا ڕاییییجیەیە
کەؼییبوی َەکییَُ مىیییؿ ثەَە ثعاوێییذ َ حؽییبثێك ثییا حییبڵی 

 ذای ثکبدس
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وییب رییا ئبظازیییذ َ گەض پیزرییاؾ ویییە گقزُگییا ثکەیییه  ەضمییَُ  -
 ئبظاز ثە َ ئەرُاویذ ثیەڕمیزەَە س

پەیییبمەکەی ئەَاوییم ظاوییی کە ئەمە ڕەویی  ثییێ زَاییییه ئیىییعاض ثێییذ َ  
پییییبؾ مییییبوەَەی ظیییییبرط  ەمە کییییبضمکی وەـیییییبَ َ مەرطؼیییییساض ثێییییذس 

مبڵئیییبَایی  ە ٌییییُا ثیییبڕ یی  ەگەڵ حیییبجی عجسا زیییً زا زََ یییاڵی ڕمیییی 
 مەچَُغەمبن گطرە ثەضس حبجی ثیای ٌەظم وەئەکیطا کە میه  ە میبڵێکی 
رییب ؼەضئێؽییقبن یەکێزییی َ ذییبَەوی ؼییێ ثییطای پێفییمەضگە َ ثەمییبڵەَە 
زەضثەزەضی زەؼزی ڕژمم ثەٌای چبالکیەکی ڕمکرؽزىەکبوی کامەڵەَە 

رَُـی ئەَ زەضزە ثیجم ثەزەؼیذ ٌەمیبن ٌێیعەَەس   ە کەضکَُم، ئێؽزب
ظ ضیفی ال ؼیەیط ثیَُ کە َەکیَُ ثطاکیبوم  ە گەڵ یەکێزییسا وەم ئییؿ 

 وبکەم، ثیطە ٌێىسەؾ وەیبضمکی ؼەضؼەذزیبومس 
ظ ض ثەزاذەَە، ٌییییُا ثیییبڕ یی،  ەؼیییەضَثەوسی ئەوقب یییسا ثەض ٌەڵمەریییی 

 ڕەـەکُژیی ڕژمم کەَد َ گیبوی ؼپبضزس 
ەؼییە ەکەم ثییا زایکمیییؿ گێیی ایەَە َ ئەَیییؿ ڕای گەڕامەَە مییبڵ َ م

َاثییَُ کە ئەمییبوە رییب ثڵێییی ذطاپەکییبضن َ ؼییڵ  ە ٌیییر ـییزێك وییبکەوەَە 
ثایە ؼەضەڕای ئەَەی ئەیعاوی کە میه  ەؼیەضٌە م، رکیبی  یێ ئەکیطزم 
کە ئبگبزاضی ذام ثم َ ذامیؿ وەذەمە ریب َُکەَە َ ئبگیبزاضی زڵ َ 

 ٌەؼزی ئەَیؿ ثمس
 ەپ  ث یبضیبوسا ث  ن ثا زمیی زمزێیهە کە عیبز ی ظ ضی پێىەچَُ مبڵەَە 

ثطاگەَضەم  ە زَای َەؼزبوی مقبَەظاد َ ٌەڵییطؼبوەَەی ـەڕ میبڵی 
ثطزثَُە ئەَ س ڕاؼیزی وە ئەَان وە مىییؿ وەمیبن ئەظاویی کە ٌاکیبضی 
ئەم مبڵیُمعاوەَەیە ـزێکی رطە، پبؾ ئەَەی کە زایکم َ ثیبَکم مبڵییبن 

ئەمە کبرێکی ثبـە َ ئیزیط ئەڕ مەَە  گُمعایەَە َ ڕ یفزه، مىیؿ َرم
ثا ؼزێمبوی، ثەاڵم  ەپ  َەاڵمیبن ثام وبضز کە مىیؿ ثی  م ثیا الییبن َ 
ٌەمیییییییَُ میییییییبڵەَە کاثیییییییَُوەرەَە ثیییییییا رەگجیطکیییییییطزن  ە زَاڕ ژی 
ذێعاوەکەمییبنس مییه ثەذەیییبڵی ذییام َرییم ڕەویی  ثییێ ثیطیییبن گاڕیجێییذ َ 

پییێکەَە  ویییبظی زەضچییَُن ثییا زەضەَەیییبن ٌەثێییذ َ ثیبوەَمییذ ٌەمییَُ
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ثیی  یهس  ەگەڵ ثەٌمەوییسا کە  ە کەضکییُم ـییبگطزی زََکییبن َ َەکییَُ 
کُڕی مبڵەکە َاثَُ َئێؽزب  ەگەڵ ئیحؽبوی ثطامسا پێفمەضگەیە، ـیەَ 
 ە  ەمچیییییَُغەَە جیییییبزەی زََکبومیییییبن ثییییی ی ثەضەَ ثەضی رەالن َ 
ؼَُض بَـییبن پەڕیییىەَە َ ئەَ ظ ض پە ەی  ییێم ئەکییطز َ وەیئەٌێفییذ 

یفزیىە مبڵی مبم ڕ ؼیزەم کە ئەَکیبد  ەضمبویسەی الثسەیه رب ؼجەی گە
ی کەضکییَُم ثییَُ کە ئیحؽییبوی ثطایفییم  ەضمبوییسەی کەضرییی  ٠٢ریپییی 

ریییپ َ ٌییبَڕمی وعیکییی مییبم ڕ ؼییزەم ثییَُس ٌەَاڵییی ئیحؽییبوم پطؼییی 
َریییبن ئەَیییؿ  ە زمزێییهەیە َ ثەضٌەم زَای َچییبوێکی کەم َرییی ئەثییێ 

ظََرط ثیەیىە زمزێیهە ئەمفەَ  ە جبزەی رەکیەَە ثپەڕیىەَە رب ٌەضچی 
َ چبَەڕَاوی رانس  ە مبڵی مبم ڕ ؼزەم چەوس ؼەعبرێك وَُؼزیهس ریب 
ئەَ کییبرەیؿ َ  ە پەڕیییىەَەی ئەَ ـییەَەیؿ ٌەض ثیی َام ثە ثەٌییمەن 
کیییطز َ ثیییا ؼیییجەی  ەَ زمٍبریییبوەی ویییبَچەکە  ە وعییییك زمیییی ـیییاضاَە 
رَُـی رطاکزاضمك ثَُیه کە کامەڵێك ذەڵکی ئەَ زمٍبربوەی ریب ثیَُ 

ثەضەَ زمیی ژاڵە ئەڕ یفیذ کە زَا زمیی زییُی ویبَچەی ٌەمەَەویسەس َ 
 ەَمُە رەوٍب زەضثەوسی ثبؼەڕە ئەمێىیذ ثیا زمیی زمزێیهە َ زڵیم ذیاؾ 
ثَُ کە ؼبعبرێکی ریط ئەگەمە الی ٌەمَُییبن َ ڕەوی  ثیێ مەـیُضەری 
کییبضمکی گطوییییبن ٌەثییێ، ثییایە َا ثەٌمەویفیییبن ثەزَای مىییسا وییبضزََەس 

َُیه کە پیبَمییك  ە رەویفییزمەَە زەؼییزی کییطز ثە  ەوییبَ رطاکزییاضەکە ثیی
 ؽییەَ گییُری: ظ ض ثەزاذەَە ثییا ـییەٌیس ثییَُوی مبمُؼییزب عییبزلسسسس َ 

 ثەٌمەن وەیٍێفذ  ؽەکبوی رەَاَکبد َ  ێی رَُڕە ثَُس 
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 ماوگذا!! ٣  متر لً شەٌیذبوووی عاده و ئیحساوی برام لە مً

 
 ئێؽزب ٌەمَُ ـزێکم ثا زەضکەَدس 

ویییبذاؾ َ جەضگجییی  ثییَُ ثیییا میییهس ریییُمەظ عیییبز ی  ئییبی کە ٌەَاڵێکیییی
ی  ٣٥ثیطاگەَضەم کە ثەضپطؼیی کبضَثیبضی کیامەاڵیەریی ثبظییبوی ریپییی 

 ە ؼییەضگەڵَُ ـییەٌیس ثییَُە! ئەَ کە  ٢٧٦٣/  ٢٠/ ٧ؼییەگطمەیە ض ژی 
ؼییبڵ ثییَُس ثەٌییمەن زەؼییزی کییطز ثەگطیییبن َ  ١٢ـییەٌیس ثییَُ رەمەوییی 

مبَەیەکی ظ ض زامیبم َری: ثجُضە وەمئەَیؽذ  ەزەمی مىەَە ثیجیؽزیس 
َ ذەیبڵ ثطزمیەَە ثیا زەییبن َؼیەزان ڕ ژگیبض  ەگەڵ کبکمیساس کە میه 
گەیفییزمە زمزێییهە زََ ڕ ژ ثییَُ رەضمەکەیییبن ثە ذییبم ؼییپبضزثَُس ئەَ 
 ەگەڵ ٌاـیبضی ثطای زکزُض وەَظاز ڕە حەرسا، کە کبزضی ٌەمیبن رییپ 
 ثییَُ، ؼییەضزاوێکی ؼییەضگەڵَُیبن کطزثییَُس َرجییَُی ئەڕ م  ؽییە  ەگەڵ
ؼەضکطزایەریی یەکێزی ثکەم کە ثعاوم ثا ٌەمیَُ ڕ ژمیك عیسوبوی ثیطام 
ثەَ زەضزە ئەثەن َ یییبوی چییی ئییێمە ؼییێ ثییطا پێفییمەضگەیه َ ٌەضچییی 
میییبڵ َ زََکیییبن َ ئیمکبویییبری ٌەضزََ مبڵەکەمیییبن رییییبچَُە َ ئێؽیییزب 
ئیییبَاضە َ زەضثەزەضییییه، َاظ  ەعیییسوبن ویییبٌێىه َ ئەَ ٌەمیییَُ  فیییبض َ 

ئەَ  ەپبی چی  ئەَ َ ٌاـیبضی ٌیبَڕمی  ە  ڕاپێچکطزوی ٌەض ڕ ژەی
ؼیییەضگەڵَُ ئەکەَوە ثەض راپجیییبضاوی ؼیییُپبی عێیییطا   ە ؼیییەضثبظگەی 
ؼُؼێُەس عبز ی ثطام زەؼیجەجێ گییبن  ەزەؼیذ ئەزاد َ ٌاـییبضیؿ 

 ثطیىساض ئەثێذس 
زَارط  ە ظ ض کیُڕی ذەڵکیی زمزێیهەم ثیؽیذ کە ئەَاوییؿ چەپ ثیَُن 

یە َەکیَُ ئێیُە َ ئەڕ م ثیا َرجَُی ثیطاکەم کەؼیێکی چەپ َ مبضکؽی
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ؼییەضی ؼییبڵ  ە گەڵ ذامییسا ئەیٍێییىم ثییا زمزێییهە رییب پییێکەَە ئییبٌەویی 
 ؼەضی ؼبڵ ثیێ یهس 

ئێؽزب ؼەضثبضی ئەَ ٌەمَُ کێفە َ ثبضە وبٌەمُاضەی ذام، زەضگیطی 
کر ثیَُ  ٣کاؼزێکی ذێعاوی َ عبریقیی گەَضەؾ ثَُمس عبزل ذبَەوی 

یبن ثَُ چەوس مبویێیك ثیَُ َ کە ئەَکبرە رەمەوی ڕ ژان کە ثچَُکزطیى
یەکێکییی رطییییبن  ەؼییەض گیییاڕەکەی ثیییبَکی یییبضی ئەکیییطز َ ئەمیییسیُ َ 

 ئەَزیُی گاڕەکە ثبظی ئەزاس     
ئەم کاؼیییزە ذیییبوەَازەییە ثیییا الَالَی ٌبَؼیییەضی کیییبکم َ مىبڵەکیییبوی 
)میسیب، ئبَمؽزب، ربضا، ژَان َ ڕ ژە( َ زایکم ظ ض ؼەذذ ثَُس ثیا میه 

َ ٌیبَڕمیەکی وعییك  ەَەزا ظ ض ویبذاؾ ثیَُ  ەزەؼیزساوی ثیطا  جیە  یً
کە یەکێزیییی ثەچیییبَی زَژمىێیییك ئەییییبو َاویە میییه َ مىییییؿ ثەٌێیییعمکم 
ئەظاویییییه کە زەیییییبن زەمییییبمکی ـاڕـیییییێ ی َ ویفییییزیمبوپەضَەضی َ 
کییُضزایەری َ ذەثییبری پێفییمەضگبوە َ  ُضثییبوی َ چییی َ چییی، وییبرُاوێ 
ژە  ەچییییبَی مییییه َ عە ڵییییی مىییییسا جەٌَەضە زظمییییُ َ  طیییییُزەض َ ز

ذەڵکیەکەیییبن ثفییبضمزەَە یییبذُز پبؼییبَثسادس  ەزَای ئەَ ڕََزاَەَە 
ری ٌەظاضان  یىً ظیبرط َ  ەوعیکەَە ظاویم کە یەکێزی چان رطاجیسیب َ مً

ذێعاوییی َەکییَُ کەغ َ کییبضەکەی مییه ثەکبضزمىێییذ ثییا کەڵەکەکطزوییی 
ؼییییەضمبیە ؼیبؼییییی َ مەعییییىەَیەکەی ذییییایس ذییییُمىی ـییییەٌیسان َ 

ی مبویییبیەم َ ثیییا کەغ َکیییبضی جەضگ ڕََثیییبضی ذیییُمه ثیییا یەکێزییی
ؼَُربَ َ ثطا ییب مێیطز ییب زاییك َ ثیبَکی کیُڕ  ەزەؼیزچَُ مبویبیەکی 
رەَاَ جیبَاظییییبن ٌەثیییَُس  ەَە ثەزَاَە َ ثەریییبیجەری کە ؼیییەض ەوُ  
کەَرییىەَە گییێچەڵ پییێ کییطزن َ ڕاَوییبوی یەکجییبضیم، ئیزییط ثەئەوییساظەی 

بیجەری حعثیی ذُیىسوەَەی زەیبن کزێت مبٌیەری حیعثیی کیُضزی َ ثەری
چەکساضی کُضزی َ یەکێزیم وبؼیس ثام زەضکەَد کە ئەمجاضە ٌێیعاوە 
رەویب ثە پبؼبَی ثَُوی ثەعیػ َ زَژمىیبیەریی ؼەضؼیەذزی ئەَان  ە 
گەڵ ؼیییییییبزەرطیه پطەوؽییییییییپی زیمیییییییُکطاری  ەم َاڵرەزا زضمیییییییهە ثە 
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گەمهەکطزویییی الیەویطاوییییبن َ رەمەویییی ؼیبؼییییی ذُمىیییبَیی ذاـییییبن 
 ئەزەنس 

ەَەثییَُ ئەَ جییاضە ٌاـیییبضیە ظ ض زەگییمەن َ رەوٍییب  ەوییبَ کێفییەکە ئ
رییییُمهمکی کەمییییسا ؼییییەضی ٌەڵییییساثَُ کە  ە وییییعیکەَە رییییب یکطزوەَەی 
ؼیبؼییبن  ەگەڵ ئەم حیعثە کُضزیبوەزا ٌەثَُ، ئەگیىب ثەـیێکی ظ ضی 
ذەڵك، ثەٌای ٌاـیبضی ؼیبؼیی ویعم َ کەمیی ریب یکطزوەَە، گیطەَی 

بضیی کُضزؼیزبن"یبن  ە ؼیەض ڕظگبضی َ ثەََرەی ؼبزەی ذەڵك "ضظگی
 یەکێزی کطزثَُس 

جیییە  ەَەؾ یەکێزییی ٌێعمکییی زیمییبغاجیی رەَاَ ثییَُس ئەیعاوییی چییان 
ییییبضی ثەٌەؼیییزی ؼیییبزەی ذەڵیییك ثکیییبد َ  ە ٌەض ؼیییەضزەمەزا َ  ە 
ثەضاوییجەض ٌەض الیەن َ مەؼییە ەیەم  ە کییبم َەرەضی وبؼییکی ٌەؼییذ َ 

َ، یەکێزیی ؼاظی ذەڵك ثسادس رب ڕەَاجی مبضکؽییەد َ چەپی ەَی ثیُ
ثە ؼَُزَەضگطره  ە کامەڵە َ ؼبَیزکەیی ڕاثەضەکیبوی، ذیای کیطز ثە 
ڕ ڵەی  ێىیییه َظ ض ثییبؾ چەکییی ئبیییسیا اجیی مبضکؽیییی ذؽییزەکبض َ 
ظ ضریییطیه ؼیییَُزی  یییێ ثیىییییس کە کیییامەڵەی ثەرەَاَی زەؼیییزەما َ 
ڕامکییییطز، ئیىجییییب  ە گەمەی کُضزایەریییییسا کەغ  ێییییی وەزەثییییطزەَەس  ە 

یُعیسا ذییییای زەکییییطز ثە وەَەی پەضَەضزەی ثەضاویییجەض ثە حیعثییییی ـییی
زەؼزی مبضکػ، ثا گیبوی پبضری َ ٌێعەکیبوی ریطی ٌبَچەـیىی ئەثیَُ 
ثە ڕ ڵەی  یییبظی میییحەمەز َ ـیییێد ؼیییەعیسی پییییطانس ثەکیییُضریەکەی 
یەکێزیی ؼییەضمکی ٌەثیَُ َ ؼییەزان ؼیەَزا َ زایىییبمیکیەد َرُاوییبیەکی 

اڕی ؼییەیطی ٌەثییَُ ثییا ذییاڕەویکطزن ثەپێییی گەمەی ؼیبؼییەد َ ثییبظ
ڕ ژگیییبض، ذیییبَەوی ٌیییُوەضمکی ریییبیجەد ثیییَُ  ە گەمهەکطزویییی ذەڵیییكس 

 ٌەمَُ ئەمبوەـی  ە ؼبیەی چەوس ٌاکبضمکی گُوجبَزا ثا زە ُا:
 ٢٧٤١یەکەم: زژی کُضزثَُن ذەؼڵەرێکی  ە مێیهیىەی ثەعیػ ثیَُ  ە 

ثەزَاَەس  ە ٌەـییزبکبوسا ئەم کییبضاکزەضەی ثەعییػ گەیفییذ ثە  ییُرکەی 
گە یییی کیییُضز ثەٌیییای کُضزثیییَُویەَەس ذیییای ریییب ئبؼیییزی جیىاؼیییبیسی 

 ئەمەؾ ثبـزطیه زیبضی ثَُ ثا یەکێزی َ ٌێعەکبوی رطی کُضزایەریس 
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ڕژممی ثەعیػ ؼیبؼیەرێکی واضمیبڵی پییبزە وەئەکیطز  ە کُضزؼیزبوسا ثە 
ثەضاَضز ثەَاوەی پیییێؿ ذیییای َرەویییبوەد ثە ثەضاََضز ثە ـیییُمىەکبوی 

ەضچیییی ریییطی عێیییطا یؿس ثیییا ومیییَُوە ظەمیییبوی عجیییسا طحمه عیییبضف، گ
حکیَُمەد زاویی وەئەویب ثە مب ەکیبوی گە یی کیُضززا ثەَجیاضەی پیبضری 
زاَای ئەکییطز، ثەاڵم کُـییذ َ ثیی ی ئەَ رەوٍییب  ە ثییُاضی ـییەڕ  ەگەڵ 
پێفییمەضگە َ  ەزەغەکطزوێکییی ٌییبکەظایی ڕمکرطاَەکییبوی ئەَ حیییعثەزا 

کەؼییی  ٣٢٢ثجییَُوەَە َ  ە ٌەمییَُ رەمەوییی ئەَ حکییَُمەرەزا  کییُضد
 نس کُضز ظیىساوی وەکطا

ئەَ ؼیبؼەرەی ثەعػ ثەـێُەی ئارامبریکی ٌەمَُ کیُضزمکی ئەکیطز 
ثە مەـیییطََعی زَژمىێیییكس ثە َرەی یبؼبوبؼیییەکبن ثەعیییػ پێیُاثیییَُ 
)ٌەمَُ کُضزمك ربَاوجبضە رب ئەَزەمەی پیێچەَاوەکەی ئەؼیەڵمێىێذ( َ 
پێچەَاوەکەؾ ثطیزی ثَُ  ە َاظٌێىیبن  ە کُضزثیَُن کە  ەؼیبیەی ئەَ 

َ ثەَ کیییبضاکزەضە ـیییا ێىی َ وەرەَەپەضؼیییزیەَە  زەؼیییەاڵد َ زەَڵەرە
ٌبرىەزیی ئەَە ئەؼزەم ثَُ َ ثەعػ رەوبوەد ثە میزازی )رُاویسوەَەی 
وەرەَەییؿ( وەیزُاوی ثەَ ئبمبوجە ثیبدس ثەَجاضە زژی کُضزثیَُن  ە 
ؼیبؼیییەرێکەَە ثیییَُ ثە ذەؼیییڵەرێکی ظارییییی َ ـُوبؼیییی ؼیییەضەکیی 

 ثەعػس  
چەکیییساضی  –رىەَەی ؼیبؼیییی ئەَە ثبـیییزطیه زییییبضی ثیییَُ ثیییا ثیییعََ

کییییُضزایەری َ حیییییعثە ؼیبؼیییییەکبن  ە کُضزؼییییزبوی عێییییطا س  ێییییطەزا 
ومَُوەکە َئەَ ٌێعەی کە ظییبرط ئەَ ذەؼیڵەربوە ثەضجەؼیزە ئەکیبرەَە 
یەکێزییە ئەگیىییب ئەَاویی رییط َ ثەرییبیجەری پیبضریؿ  ەَ پێىبؼییە زەضوییبچهس 

ربوەی ثەَپێیییە یەکێزییی ظ ض ثەئبؼییبوی َثە ؼییَُزَەضگطره  ەَ ذەؼییڵە
ثەعػ، ئەیزُاوی  ە ئبؼزێکی ثەضظزا ؼاظی جەمبَەضی ثێ ـیَُمبضی 
ذەڵییك ڕاثکێفییێذ َ ماثەالیعیییبن ثکییبد م  ەڕََی ؼیبؼیییەَە َ م  ە 

 ڕیعی ٌێعە چەکساضەکبوی ذایساس 
زََەم: پیییبضری َەکیییَُ ٌێعمکیییی عەـیییبئیطی َ ذێڵەکیییی َ ثىەمیییبڵەیی 

بوییسا ٌەثیییَُس ثەزوییبَ ثُثییَُن َ ذەڵییك رییب یکطزوەَەیەکی رییبڵی  ەگەڵی
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ئبـییجەربڵ َ ثەکطمییطاَیییی ئەَان ثییا چەوییسیه َاڵرییی زەضەکییی وییبَی 
کُضزیفی پیػ َ ثەزوبَ کطزثَُس ئەم حیعثە ؼیەضثبضی ئەَ ئیبڵُگاڕە 
ڕََکەـیبوەی کە  ە پیبؾ ئبـیجەربڵەکەی ثیبضظاویی ثبَکیسا کطزثَُییبن 
َ ٌێىییبوە پێفییەَەی ٌەوییس  کەؼییبیەریی َەکییَُ عزییی عجسا زییً َ ؼییبمی 

ؼاؼییییب یعمی ظاوؽیییزی" َ “مه َ ئییییسیحبی پەی ەَیکطزویییی  ە عجیییسا طح
پیییبچَُوەَە ثە رییب یکطزوەَەی پێفییَُزا، ٌیییر ئیحزیجییبض َ پێیەیەکیییبن 
 ەویییبَ ذەڵکیییسا وەثیییَُس ئەمیییبن ذەثیییبری گە یییی کُضزییییبن کطزثیییَُ ثە 
 ُضثبویی زَاکەَرَُیی ذایبنس  ە چبَی ذەڵکیسا َ ثە  ەثەضچیبَگطرىی 

ئییبثَُضی َ ؼیبؼییی َ  ەضٌەوییییبوەی  ە  ئەَ ئییبڵُگاڕە کییامەاڵیەری َ
ڕََیبوییساثَُ، پییبضری ثَُثییَُ ثە  ٢٧٦٣ – ٢٧٥٣کُضزؼییزبن  ە وێییُان 

ٌێعمکییی کییان َ ثەؼییەضچَُ کە  ەگەڵ ژیییبوی ؼیبؼییی َ  ەضٌەوییییی 
 ئێؽزبی کُضزؼزبوسا وەزەٌبرەَەس 

زا  ە ئێییییطان ڕاییەیبوییییس کە "ذەثییییبد ثییییا  ٢٧٥٣)ثییییبضظاوی  ە ئبیییییبضی 
 The Kurds ofێٍبد َ ٌەضگیع ریٍەڵىبچێزەَە"(س ئاراوامی کاربیی پ

Iraq, Building a State Within a State, Ofra Bengio, P 
181  

ئەَەؾ ثَُ ثە زەؼمبیەیەکی ثبؾ ثیا یەکێزیی ریب ثزیُاوێ ثەریبیجەری ریب 
ؼیییەضەربی ٌەـیییزبکبن ذیییای ثەثەضاََضز  ەگەڵ پبضرییییسا  ە گاڕەپیییبوی 

ثکیییبد َ ڕؼیییُاکطزوی ئەَ َ ؼیبؼیییی َ کیییامەاڵیەری َ  کطییییسا عەضظ 
رب یکطزوەَە ـکؽیزرُاضزََەکەی پیبضری  ە ویبَ وەَەی ریبظە َ ئیزیزیی 
ڕ ـییییییىجیطی کییییییُضززا ثکییییییبد ثەزەؼییییییمبیەیەکی ؼیبؼییییییی گەَضە َ 

 ؼەضمبیەگُظاضیەکی ظ ض ثبـی پێُە ثکبدس  
چَُثیَُوە ثەضەیەکەَە  ەگەڵ  ٢٧٥٦ؼێیەم: حیعثی ـیُعی عێطا ی رب 

ـساض ثَُ  ە زەؼەاڵرساس ـییُعیەکبن زَای ثەعؽسا َ ثە زََ َەظیط ثە
ـکؽزی ثەضە  ەگەڵ ڕژممسا، ثَُن ثە ز ؼیزی پیبضری َ پێیەییبن  ەویبَ 
ذەڵکییسا وەثییَُس ـیییُعیەکبن ثەرییبیجەری  ەوییبَ ئیزیزییی ذُمىییسەَاضی ئەم 
 اوییبغە َ ثە گفییزیؿ  ەوییبَ جەمییبَەضی ذەڵکییسا َەکییَُ ٌێعمکییی جییێ 
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ُضزؼیزبوسا، چبَییبن  یێ مزمبوە ثیا ئەم  اویبغەی ذەثیبری ؼیبؼیی  ە ک
وەئەکیییطاس ثاـیییبیی ئەم پبـەکفیییەیەی حیعثیییی ـییییُعیؿ ثە یییبظاوجی 

 یىیىیییی ریییب  –یەکێزیییی ئەـیییکبیەَە ثەریییبیجەری کە کیییامەڵەی مبضکؽیییی 
زضەویبوێییك  ذییای َەکییَُ ٌێعمکییی چەپییی ڕازیکییب زط  ە ـیییُعیەکبن 
ویفبن ئەزا َ زیمبغاجیەری یەکێزی ثُاضی گەـەکطزوی پبییبی حیعثی 

  ە کُضزؼزبوسا  ُضؼزط زەکطزس ـیُعیی 
چُاضەم: ٌەم پبـمبَەکبوی  یبزەی مەضکەظییی حیعثیی ـییُعی عییطا  

 یىیىییی  – ە کییامەڵەی مبضکؽییی  ٢٧٥٤َ ٌەمیییؿ ئەَ گطََپییبوەی رییب 
جیب ئەثَُوەَە، جیە  ە ڕەذىەی  کطی َ ڕازیکیب یعمێکی ثیێ ثەضٌەمیی 

بن وە ؼیبؼی ٌیچی رطیبن  یێ ـییه وەثیَُس ئەمیبوەؾ ثە ویاضەی ذایی
ذیییییییبَەوی ضَئییییییییبیەکی ؼیبؼییییییییی ڕََن، وەپفیییییییذ ئەؼیییییییزَُض ثە 

 ٢٧٥٣ذُمىیییسوەَەیەکی َضز ثیییا ثیییبضَز ذی ؼیبؼییییی ریییبظەی پیییبؾ 
َربیجەرمەوییسیەکبوی  اوییبغەکە ثییَُنس ئەم گطََپییبوە  ەوییبَ ٌبَکێفییەی 
کُضزؼیییییزبویەد َ عێطا یجیییییَُن َ ـیییییاڕؾ َ ئیؽیییییالحبد َ کێفیییییە 

ویییسا ؼییەضی ذاـیییبن ئبڵاظەکییبوی وییبَ ثییعََرىەَەی کاماویؽییزی جیٍب
ثعضکطزثییَُ َ ٌیییر ومییَُزمکی ؼیبؼیییبن  ە ذایییبن ویفییبن وەئەزا َ 
ـُوبؼییییی ؼیبؼییییییی ذایییییبن رەوٍیییییب ثە ڕەذىەگییییطره  ە کیییییامەڵە َ 

 وق " کُضرکطزثاَەس  –"ڕەرکطزوەَە 
ئەم  ییبکزەضەؾ  ەڕََی ظاریییەَە ڕ ڵییی ذییای ثیىییی  ەَەی کە کییامەڵە 

ربڵەثییبوی َەکییَُ  – ثجێییذ ثە پییبضََیەکی چەَض ثییا ثییبڵی وەَـیییطَان
زیکییاضمکی ڕازیکییبل ثییا ڕاَکطزوییی ئیزیزییی ذُمىییسەَاضی کەم ؼییەَازی 

 ذا ثەچەپعاوی ئەَ  اوبغەی کُضزؼزبوی عێطا س 
 ەپیییبڵ ٌەمیییَُ ئەمیییبوەزا زیؽیییبوەَە َ َەکیییَُ ڕەؼیییمی زەییییبن ؼیییبڵە 
یەکێزیییی ویفییزیمبوی ذەثییبری چەکییساضی َ پێفییمەضگبیەریی کییطزەَە ثە  

پیییط ظس ثەعییػ  ەمەـیییبوسا ذعمەرییی ثبـییی ثییذ َ رەَرەم َ یزیفییێکی 
ثەَان کیییطزس ئیییبذط  ە ؼیییبیەی ڕژممێکیییی زڕویییسەزا کە ٌێىیییسەی ؼیییەضە 
ؼُظوێکیؿ ثُاضی ثا ٌیر جاضە زەضکەَرىێکی رطی ؼیبؼی،  کیطی َ 
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کە زَُضیی ؼەضثەذا  ە کُضزؼزبوسا وەئەزا،  ەَە ؼطَـزی ریط وەثیَُ 
ەمەی کە ٌەمییییییَُ ثەضثەضەکییییییبوێیەم  ەثەضاوییییییجەض ئەَ ٌەمییییییَُ ؼییییییز

زەؼەاڵرساضزا،  بڵجی رَُوس َ ریه َ چەکساضاوە ثیطمزە ذیایس  ە ٌەویس  
ثییُاضی ڕََکەـیییسا وەثێییذ، چییبالکیی چەکییساضیی یەکێزییی َ زویییبثیىیی 
ئەمبن ثا پێفمەضگبیەری جیبَاظ وەثیَُ  ەگەڵ  اوبغەکیبوی پێفیَُرطی 
پبضری  ەم ثُاضەزاس جییبَاظیەکی یەکێزیی ئەَەثیَُ کە ؼیەضربپب چەکیساض 

یزیزیییییبضیعەکطاَثَُس ذەثیییییبری چەکیییییساضی  ە عە زیەریییییی یەکێزییییییسا َ م
 ُضؼیییبییەکی ظ ض َ ٌەیجەرێکیییی وییییمچە زیىییییی ٌەثیییَُس ؼیبؼیییەد َ 
ٌەمَُ کبیەکبوی رط ثا ئەَە ثَُن کە ذعمەد ثە َُ ەی رقەو  ثیکەنس 
ڕَئیبی ؼیبؼی َ ـیە ب یەری  کیطی َ پەضَەضزەی ؼیبؼیی َ  کطییی 

ذیییبن ٌەثییَُس کەؼییبیەریەکی ثییُاضی ئەوییسام َ پێفییمەضگە کەمزییطیه ثبیە
ؼەضثبظیی وبَ ٌێعەکیبوی یەکێزیی ٌێىیسەی زە کیبزضی ؼیبؼیی جیێیە َ 

 ئیحزیجبضی ٌەثَُس 
ئەم  ُضؼییییبییەی چەم َ چییییاڵ َ پێفییییمەضگبیەری َ زەؼزُەـییییێىیی 
ؼییییییەضثبظیی ئەَان  ە ڕژمییییییم  ەگەڵ عە زیەرییییییی ثییییییبَی وەم رەوٍییییییب 

طییییبکێکی ظ ض جەمیییبَەضی ؼیییبزەی کُضزؼیییزبوسا ئەٌیییبرەَە، ثەڵکیییَُ ر
ثەٌێییعیؿ ثییَُ ثییا ڕاکێفییبوی چیىییی ذُمىییسەَاضی کەم رەجییطََثەیؿس 
ئیزط َای  ێ ٌبرجَُ جیبَاظیی ثەضویبمە َ ریبکزیکی ؼیبؼییی ٌێعەکیبوی 
گاڕەپییبوی ؼیبؼییی کەم ەویی  ئەثییَُوەَە ثە ثەضاََضز ثە رُاوبییەکییبوی 
ٌێیییعی چەکیییساضی ٌەض الیەوەس ئەَە ڕ ڵێکیییی کیییبضییەضی ٌەثیییَُ ثییییا 

زامطکبوسوەَەی ٌاـیبضیی ؼیبؼیی، وەم ٌەض ئەوسامەکبوی چەپبوسن َ 
یەکێزییی ثیییطە ٌاـیییبضیی ؼیبؼیییی گفییزیی جەمبَەضیفیییبن رەپبوییس َ 
 ەَربوسیبنس ئبکبمەکبوی ئەم عە ڵیەرە کبرێیك زەضکەَریه کە ڕژمیم زَای 
َەؼییزبوی ـییەڕی ئێییطان زەؼییزی کییطایەَە  ە کُضزؼییزبوسا َ ثە )کییؿ 

ضەی ئەَاویییی پێچیییبیەَە َ ثەَ مە یك(میییك ئەَ ٌەمیییَُ ٌێیییعە چەکیییسا
جییییییاضەؾ ٌەمییییییَُ ٌبَکێفییییییەکبوی ؼیبؼییییییەرکطزن َ مزمالوێییییییی  ە 
کُضزؼییییزبوسا ثە ییییبظاوجی ثەعیییییػ گییییاڕیس ئەم ئییییبڵُگاڕە زضمیییییهەی 
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پط ؼییەیەکی زََضَزضمییهی گییاڕاوی یەکێزییی َ ؼییەضجەم ثییعََرىەَەی 
پێفییییییمەضگەی کُضزؼیییییزبوی ثییییییَُ ثیییییا ٌێعمکییییییی زژی  –ؼیبؼیییییی 

ؼیبؼیییییس ثەوەمییییبوی ٌێییییعە  زیمُکطاؼیییییی چەکییییساضی ثییییێ ڕَئیییییبی
چەکساضەکە َپبـەکفە  ە ذەثبری چەکساضیسا  ُضؼبیی ؼیبؼیفیبن ریب 

 ەَ رەضیکیییی َ  ٢٧٧٢ئبؼیییزێکی ظ ض ٌیییبرەذُاضەَە، ٌەریییب ڕاپەڕیىیییی 
 ڕظگبضی کطزنس   ضاَمعییً پً
    

+++ 
 

ثەٌییای پێفییٍبری مەضگییی عییبز ی ثییطامەَە رَُـییی پەضپطؼیییبضەریەکی 
وجەض زایکیم َ ثەوبچیبضی ظ ضریط ثەَاوەَە  ُضغ ثَُم ثەربیجەری  ەثەضا

ثەؼزطامەَە َ وە ئەکطا َا ثەئبؼبوی ثەم ثبضە وب ەثبضەَە جێیبن ثٍیێڵمس 
ئەم ڕََزاَە کبضەؼییبرێکی گەَضەی ذێعاوییی ثییَُ ثییا ئییێمە ثەرییبیجەریؿ 

کچییییی  ەزَا ثەجێمییییبثَُ َ میییییسیب کە گەَضەرطیىیییییبن ثییییَُ  ٣کە ئەَ 
ەَە َ ثەریبیجەریؿ چیُوکە  ە ؼبل وەئەثَُس ثەثاوەی پطؼەـ ٧رەمەوی 

الز  ئەژییییبیه میییبَەیەکی ظ ض میُاومیییبن  یییێ وەئەثییی ا َ پێفیییمەضگە َ 
ثەضپطؼەکبویفیییییبن ظ ضرییییط  ە جییییبضان ؼییییەضزاویبن ئەکییییطز َ ظیییییبرط 
ئەکەَرییییمە ثەضؼییییەضوجیبنس  ەَ ؼییییەضزاوبوەی چەوییییس جییییبضی ئییییبظاز 

ی ؼیەگطمە َ ٌبَڕمکییبوی چییبَم کەَد ثە  ٣٥ضیجی ؼییەضریپی  مەغیً حً
جیسی ٌبَڕمی ؼەضزەمی ظیىساوم کە ئەَکبرە  ە گُوسی  بظاوقیبیە زس ؼب

زاویفیییزجَُس ئەَ ٌیییبَڕمی  ەَەَپێفیییی ئیییبظاز َ پیییێکەَە  ە کیییامەڵەزا 
چەوس ؼیبڵ  ەمەَثەض  ە -ثَُنس ؼبجیس کە وبَی ذای ظەیىەززیه ثَُ 

ئەَ ثە ثیىیىیییی میییه گەـیییبیەَە  -ؼیییزێمبوی مبڵئیییبَایی  ە ژییییبن کیییطز
مییبعەرەکەی گُمییبوی ٌیییر ـییزێك وەکەن ٌەض َپێمییُاثێ رییب ئییبظاز َ جە

  ەثەضچبَی ئەَ َری: کەی پێزکطا ڕ ژمك ؼەضزاوێکم ثکە  ە  بظاوقبیەس 
کە رییییاظ  جەَی پطؼییییە ڕەَیەَە ذەڵکییییی زمییییکەم ظیییییبرط وبؼییییی َ 
پێفزطیؿ ئەمعاوی کە کامەڵێکی ظ ض گەوجی چەپ َ مبضکؽی  ەَمیهس 
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ە  ەزەؼیییذ  ەویییبَ زمزێیییهەزا کامەڵێیییك گەوجیییی کەضکیییَُکی رییییبثَُ ک
ؼییەضثبظی ٌەاڵرجییَُن َ پەوبیییبن ثییا ئێییطە ٌێىییبثَُ کە مییه زَاویییبوم  ە 
وعیکەَە وبؼی، ئەَاویؿ "عمط مُ یُز" َ "ذە یی " ثیَُنس زَاریط ذە یی  
ثەکبضەؼبری َەضگەڕاویی رطاکزیاض گییبوی  ەزەؼیزساس زمزێیهە ثەٌَیایەَە 
کە زیییُی ٌەمەَەوییس َ گەضمیییبوی ئەثەؼییذ ثە  ەضەزاغەَە ؼییەضەڕمی 

چای ئەَ زََ ثەـەی وبَچەکەثَُس جییە  ەَەؾ چیُوکە زمیەکیی ٌبرُ
ظ ض پبم َ رەمیع َ زڵیییط ثیَُ ٌەضَەٌیب ذەڵکەکەـیی  ەچیبَ زمٍیبری 
زەَضَثەضیییسا مییازضیىزط ثییَُن، وییبَی زەضکطزثییَُس کییبثطایەکی یەکێزیییی 
 ێ ثَُ ثەوبَی "عەثەی ذُضـیە" کە ثەویبَ پێفیمەضگەثَُ، ثەاڵم میبڵی 

 ەَ  ئەمیبیەَەس کیبضی ئەَ کیبثطایە چیبَزمطیی ٌێىبثَُە زمزێیهە َ ٌەض 
ذەڵیك َ ڕاپییاضد وَُؼییه ثییَُ ثیا ؼییەضەَەی ذیای َ ثەرییبیجەری ثییا 

ی ؼیییەگطمەس ئەم عەثەیە ثە ثییییبوَُی ئەَەی کە میییبڵی ئیییێمە  ٣٥ریپیییی 
پێفیییمەضگەن َ رَُـیییی کاؼیییزێکی َا ثیییَُن ٌەمیییَُ ڕ ژمیییك ذیییای 

ئەکیییطز َ ئەکیییطز ثەمبڵیییسا َ گەض میُاومیییبن ثٍبریییبیە ذعمەریییی مییییُاوی 
یییبضمەریی زایییك َ ثییبَکمی ئەزا، ثەاڵم ظََ ئبگبزاضیییبن کییطزمەَە کە م 
کبضەیەس عمط مُ ُزیؿ کە ثَُ ثە ٌبَڕمم ظیبرط ئبگبزاضی کطزمەَە کە 
ثییییبضَز ذی زمزێییییهە َ وییییبَچەکە چییییاوەس کە ثەضپطؼییییەکبوی یەکێزییییی 
ٌییبرُچای مییبڵی ئێمەیییبن ئەکییطز ثە ڕَاڵەد ظ ض ثەڕمییعەَە مبمەڵەیییبن 

سا ئەکییطز، ثەاڵم ئەمعاوییی کە ثییَُوم  ەَ  جێییی ذاـییحبڵیی  ەگەڵ مىیی
 ئەَان ویەس 

میییه کزێجریییبوەکەی ذیییام  ە  ەمچیییَُغەَە گەیبویییسثَُە زمزێیییهە َ  ە 
ژََضمکییییییسا زامىییییییبثَُس ثەـییییییی ظ ضی کییییییبرەکەم ثە ذُمىییییییسوەَەَە 
ثەؼیییەضئەثطزس ئەمُیؽیییذ  ەم کیییبرە وبؼیییکەزا رَُـیییی  ێپێچییییىەَەی 

گێچەڵیییبن الزەمس جیییە  ەَە ئەثییێ  یەکێزییی وەثییم َرییب ئەرییُاوم ذییام  ە
رەوبوەد کەؼێك گەض ثەویبظی چیبالکیی ؼیبؼییؿ ثێیذ،  ەم زیٍبریبوەزا 
چی ٌەیە رب ثیکبد   ەَالـەَە ثیؽزجَُم کە یەکێزی چەویس  ییه  ەزڵیه 
ثەضاوییجەض زمزێییهە، چییُوکە ثە مەڵجەوییسمکی ڕ ـییجیطی َ ثییَُوی گەوجییی 
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ثەثییییبوَُی  ٢٧٦٤چەپ وبؼیییطاثَُس ئەَ ؼیییەضزەمەؾ، َارە ؼیییەضەربی 
رەؼییییییقیەکطزوی ئییییییباڵی ـییییییاڕؾ َ زەؼییییییزییطیی مەال ثەذزیییییییبض َ 
ٌبَڕمکییبویەَە، ٌەڵمەرێکییی  طاَاوییی زەؼییزییطی َ ڕاپێچکطزوییی ذەڵکییی 
مەزەوییی َپێفییمەضگەی الیەویییطی ئەَاویییبن کییطز َ  ەظای زاپڵاؼیییىیبن 
ثطەَپێییساثَُس کییبض گەیفییزجَُ ثەَەی ٌەض کەؼییێك ثە مبضکؽییی وییبَی 

ُمییییبن َ رەویییی  پێٍەڵچىیییییه ثییییَُ َگُوییییسەکبوی زەضثکییییطزایە جێییییی گ
 ەضەزاغیییییؿ  ەَ جییییاضە کەؼییییبیەریبوەی ظ ض ریییییبثَُ، چییییی ذەڵکییییی 
وبَچەکە ذیای َ چیی ذەڵکیی ـیبضەکبن کە  ە رطؼیی کُـیذ َ ثی ی 

 ڕژمم ڕََیبن کطزثَُە زیٍبرەکبنس
 ە زمی ذب ەثبظییبویی الی  ەضەحەؼیەن کە زمیەکیی گەَضەی گەضمییبن  

َکی ریییبثَُ َ ثەـییێکی ظ ضیییبن ذەضیکییی ثییَُ، زەیییبن گەوجییی کەضکییُ
گقزُگییا َزضاؼییەی مبضکؽیییەد ثییَُنس ئەَ  ەظایە ثییا یەکێزییی مییبیەی 
 ەثییَُڵ وەثییَُ، ثییایە کەَرجییُوە ٌەڵمەرێکییی ڕمکرییطاَ ثییا رەویٍەڵچىیییه 
ثەَجاضە کاڕ َکامەاڵوە َ وبچبضکطزویبن ثە ڕاکطزن َ پبڵ پێُەوبویبن 

َە ثە ڕژمیییم  ە ژمیییط ثیییاگەڕاوەَە ثیییا ویییبَ ـیییبضەکبن ییییب رەؼیییزیمجَُوە
 ظەثطی ئەَ گُـبض َ ئەظیەد َ ئبظاضزاوبوەزاس

 ە زمییییییی ؼییییییاڵەی وعیییییییك زمزێییییییهەؾ، گطََپێکییییییی گەوجییییییی چەپ  
گیطؼیییییبثَُوەَەس ئەَ کیییییاڕ َکیییییامەڵە گەوجیییییبوەؾ کە ؼیییییەضگەضمی 

ی مبضکؽیەد َ گقزُگیای ؼیبؼیی ثیَُن  ە زمٍبرەکبویسا،  ە  َي  ێیاڵیىً
ویس  ە وێُاوییبن ٌەثیَُ کە ثیا ٌەض وبَچەیەم راڕمك  ە پەیُەویسیی رَُ

گقزُگیییا َ ئیییبڵُگاڕی ثییییطَڕا َکزێیییت َ وَُؼیییطاَە َ ٌبَئیییبٌەویی، 
ٌبرُچای یەکزطیبن ئەکطزس ئەم زیبضزەیە رەوٍیب  ەم ویبَچەیەزا ثەضچیبَ 
وەثیییَُ، ثەڵکیییَُ  ە ٌەمیییَُ وبَچەکیییبوی ژمطزەؼیییەاڵری پێفیییمەضگە َ 

پفییسەض،  ثەرییبیجەری وبَچەکییبوی زەؼییەالری یەکێزیییسا َەکییَُ ـییبضثبژمط،
ڕاویییە، َ  ەضەزا  َ گەضمیبوییسا ثییطەَی ؼییەوسثَُ، چییُوکە  ەَ ؼییباڵوەزا 
زەییییبن ٌەظاض گەوجیییی ـیییبضەکبن َ ثەریییبیجەری زەضچیییَُاوی ظاوکیییا َ 
پەیمبویییب َ ئبمبزەییەکییبن، َەکییَُ ـییێُاظمك ثییا ثەضثەضەکییبوێ  ەگەڵ 
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ڕژمییییم  ە کُضزؼییییزبن َ ثەرییییبیجەریؿ ثییییا ڕەرکییییطزوەَەی ؼیبؼییییەری 
َ جەیفی ـیەعجی، ڕََییبن ئەکیطزە زمٍبرەکیبنس  ڕەـجییطی ؼەضثبظی

ظ ضثەی ظ ضی ئەَ گەوجبوەؾ  ەڕََی ؼیبؼیەَە مزمبوەیبن ثە ٌێعە 
ؼیبؼیەکبوی کُضزؼیزبن وەئەکیطز، ثیایە ئەَ ٌێیعاوە ثەریبیجەری یەکێزیی 
زەیبن وبََوبراضەی ؼَُكیبن  ێ ئەوبن َ ثیێ ڕمعییبن پیێ ئەکیطزن، ثە 

ەیزی ؼیبؼی َ  کطیی جیبَاظیبن ربیجەری ثا گیبوی ئەَ کەؼبوەی کە م
ٌەثُایە َ ڕەذىەگطی ؼیبؼەد َ کطزەَەی ٌێعەکبوی ئەَان ثَُویبیەس 
ئیزط ڕاپاضد وَُؼیه َ گیطَگبظ َ ڕاپێچکطزویی ٌەضڕ ژە ثیا مەڵجەویس 
َ ثبضەگبکیییییییبوی ریپەکیییییییبن َ  ێیییییییسان َ ؼیییییییَُکبیەری َ رەویییییییبوەد 

بوییسا رییب ئەـییکەوجەزاوی چبالکُاوییبوی وییبڕاظی َ ثەرییبیجەری چەپ  ە وبَی
 ئەٌبد پەضەی ئەؼەوسس 

ٌەض ثا ومَُوە جبضمکیبن "ڕەحیم ئەمیه" َ"حەؼەن ٌەژاض کبکەیی" کە 
ٌەضزََکییییبن ٌیییبَڕمی میییه ثیییَُن ثەض ئەَ ٌەڵمەریییی گیییطرىە کەَریییهس 
ڕەحیییییم  ە زمزێییییهە َ حەؼییییەن  ە گُوییییسی ذبڵاثبظیییییبوی ویفییییزەجێ 
ثَُثیییَُن َ ثە زََ چیییبالکُاوی مبضکؽییییی وبؼیییطاثَُن، زەؼیییزییط َ 

ەَاوەی گُوسی رەکیەی  ەضەزا  کیطانس رەکییە ئەَکیبرە جێیی ثبضەگیبی ڕ
ی یەکێزیی ویفزیمبوی ثَُس ئەمبن ثە  ؽەی یەکێزیؿ ٌییر  ٢مەڵجەوسی 

ربَاوێکیبن وەثَُ ئەَە وەثێذ یەکێزیی وەثیَُن َ ڕەذىەگیطی ؼیبؼیەد 
َ ڕمجییبظ َ کطزەَەکییبوی ئەَان ثییَُن ئەَیییؿ ثەپییبضمع َ وەضمیییەَە َ 

 ریییه َثێییعاضی الزمىفیییىی ثییَُن  ەگەڵ ٌییبَڕ  َ ؼییەض بڵی ژیییبوی ڕ
کییاڕ َ کییامەڵی ثییبثەری ذایبوییسا ؼییەضزاوی یەکزطیییبن ئەکییطزس  ە رەکیییە 
ذطاوە ژمط ئەـکەوجە َ  ێساوێکی ظ ضەَە َ  اڵێکی حەؼەن ٌەژاضیبن 
ـکبوس َ پبؾ ٌەڕەـە َ ئیٍیبوەیەکی ظ ض ئیبظازکطان ثەَ مەضجەی ثە 

ؼی َ ڕەذىەگطره  ەیەکێزیی ٌیر جاضمك رَُذىی ثبغ َ ذُاؼی ؼیب
وەکەَنس ٌەض ئەَکبرەی ئەمبن زەؼیزییطکطان کیبزضمکی ریطی یەکێزییؿ 

مە حؽیییێه( ثە   ەگەڵیبویییسا ظیىیییساوی َ ئەـیییکەوجەزضاثَُ ثە ویییبَی )حیییً
 رامەری ٌبَؼاظی  ەگەڵ ئباڵی ـاڕـساس 
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ثەٌەضحبڵ مه ثە ٌای ؼەض بڵیی ئەَ مبَەیە ثە ثبضی ذیعاوییی کەغ  
ی ئەَرییام پییێ وەئەکییطا َ ئەمُیؽییذ ئەم مییبَەی َ کییبضەَە جمُجییاڵێی

 ەییییییطاوەی ذێعاوەکەمیییییبن رێپەڕمیییییىم پبـیییییبن ثیطمیییییك  ە پەیُەویییییسیە 
ؼیبؼییییەکبوم ثییییکەمەَە کە ئەَییییؿ ظ ضثەی  ەـییییبض َ ثەرییییبیجەری  ە 
ؼییزێمبوی ثییَُس کییُڕمکی پێفییمەضگەی گەوجییی ذییعمم ٌەثییَُ ثەوییبَی 

ی زەؼیذ ؼەضکەَرەَە جبضَثبض ثاڵَکطاَەی پێف ەَی کامەڵەی ئێطاوی
ئەکەَد َ ثییای ئەٌێىییبمس  ەگەڵ عییُمەض مەَ ییَُز َ ٌبَڕمکییبوی کە  ە 
ژََضمکییسا ئەژیییبن ٌییبرَُچا َ ثبؼییی مەؼییبئیزی گفییزیمبن ئەکییطز َ 
زََ اڵیؿ  ەگەڵ ئەَزا پەیُەوسیی وعیکزطمبن ٌەثیَُس عیُمەض َ کیُڕە 
گەوجەکیییبوی ئیییبَایی ریمێکیییی  ُرجاڵییییبن زامەظضاویییسثَُ کە جبضَثیییبض 

ساضئەثَُمس ظ ض ٌییبَڕمی عییبز ی ثییطام وبؼییی م  ە وییبَ  ەگەڵیبوییسا ثەـیی
ٌێییییعی پێفییییمەضگە َ م ذەڵکیییییی وییییبَچەکەس زییییییبض ثییییَُ ئەَ جێیییییی 
ذاـەَیؽییزی َ ڕمعمکییی رییبیجەری وییبَ ذەڵییك ثییَُ َ ثەٌییای ئەَەَە 
ظ ض ڕمعییییبن ئەگیییطرم َ  ێمیییبن وعییییك ئەثیییَُوەَەس گەویییجە چەپەکیییبوی 

 ایەَە  ەگەڵیبویساس زمزێهە ثبؼی مبمەڵەی ٌبَڕمیبوەی عبز یبن ثیام ئەگێی
ثەڕاؼیییزی ئەَ میییبَەیە چیییی ذەڵکیییی زمزێیییهە َ ویییبَچەکە َ م ٌیییبَڕ  
زڵؽیییییاظەکبوی عیییییبز ی ثیییییطام ثەـیییییێك  ە  ُضؼیییییبیی ئەَ  ەییییییطاوەی 
ذێعاوەکەمبویبن ؼَُم کطزس  ە ٌبَڕمکبوی عبز ی ثطام "ـێد میحەمەز" 
کە پێفمەضگەیەکی  ەزیمی َ کبم "رەٌیبی مەال َەٌیبة" َ "ـیەضمه"ی 

 ضریییط ٌبرُچاییییبن ئەکیییطزیه َ ثیییَُن ثەٌیییبَڕممس ئەَان َ ٌیییبَژیىی ظ
ثەرییبیجەری کییبم رەٌییب کە زَارییط  ە زمییی زاضیکە ییی جێییطثییَُ َ َاظی 
 ەپیفمەضگبیەریی یەکێزی ٌێىیبثَُ، ئبگبزاضییبن زەکیطزمەَە کە ئبگیبم  ە 
ذیییام ثێیییذ َ ؼیییەثبضەد ثە ثییییطَڕا َ ڕەذىەکیییبوی ذیییای ظ ض ـیییزی 

ویسیم  ەگەڵ کیبم رەٌیبزا پزەَریط ثیَُ  ەگەڵمسا ثبغ ئەکطزس زَارط پەیُە
َ ثە َضزریییط ثبؼیییی رەجیییطََثەی یەکێزیییی ویفیییزیمبوی َ ثیییعََرىەَە 
ؼیبؼیی کُضزؼزبن َ ٌاکبضەکیبوی پبـەکفیەی ئەم ثعََرىەَەیەمیبن 

 ئەکطزس 
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ٌبَڕمکییبوی وییبَ ـییبضم ئبگییبزاض کطزثییاَە کە ؼییەضزاوی مییه وەکەن َ 
ی یەکێزیی، چیُوکە ذایبن ثپبضمعن  ە ٌبره ثیا زمٍبرەکیبوی ژمطزەؼیەاڵر

ٌەڵمەرێکیییی  طاَاویییی  فیییبض َؼیییەضکُد َ گێچەڵیییی ؼیبؼیییی زەؼیییزی 
 پێکطزََەس 

ؼیییەضزاوێکی زس ؼیییبجیسی کیییاوە ٌیییبَڕمم کیییطز  ە  ٢٧٦٤میییبویی یەکیییی 
گُوسی  بظاوقبیەس ٌیبَژیىەکەی ئەَ ؼیە ەضی ؼیزێمبویی کطزثیَُ َ ئەَ 
ـیییەَە ٌەض ذامیییبن  ە میییبڵەَە ثیییَُیه َ جییییە  ە ٌەویییس  ٌەَاڵیییی 

ی مەال ثەذزیییبض َ ٌبَڕمکییبوی ئەَ ثەٌیییر جاضمییك رییَُذىی زەؼییزییطی
ثییبغ َ ذُاؼییی ؼیبؼییی وەکەَدس ـییەَەکەمبن ثە ثبؼییی یبزگییبضی َ 
ثەؼەضٌبرەکبوی ؼیەضزەمی ظیىیساوی ئەثَُغطمیت رەَاَ کیطز َ "ئیبَاری 
ـیییێد جەویییبة" کە ئەَییییؿ  ەَ  زاویفیییزجَُ ثیییا ثەذێیییط ٌیییبرىی میییه 

ەَە ثیا زمزێیهە َ میبڵەَە ؼەضزاوێکی کطزیهس ثا ڕ ژی زَارط مه گەڕام
پێیییبن ذییاؾ ثییَُ کە جبضَثییبض ؼییەضزاوی زمٍییبری زەَضَثەض یییب زیییُی 

 گەضمیبن ثکەم رب  ەظای کەئیجی پطؼە رێپەڕمىیهس 
"ؼییەالحی ـییید یەحیییب" کە زضاَؼییێی ؼییەضزەمی کەضکییَُم َئبـییىبی 
ذێعاویمییبن ثییَُن  ە زمزێییهە زاویفییزجَُ، چییُوکە ٌەمییَُ زمییکە ذییعم َ 

َنس ئەَ کە ڕاکیطزََی کەضکیَُم ثیَُ ئێؽیزب کەغ َ کبضی ذیای ثیُ
ثَُە ثە مبماؼیزبی  ُربثریبوە ؼیەضەربییەکەی زمزێیهە َ پێفیىیبضی ثیا 
مىییییؿ کیییطز کە ٌبَکیییبضیی ثیییکەم  ە زەضغ َریییىەَەزاس مىییییؿ  ەثەض 
پیُیؽزیی مىساڵەکبوی  ُربثریبوەکە ئەَ میبَەیە  ەگەڵ ئەَزا ثەـیساضیی 

 َرىەَەم ثە  ُربثیەکبن ئەکطزس  َاوً
َز ذی عێطا  رب ئەٌبد ذطاپزط ئەثَُس ـیەڕ  ەگەڵ ئێیطان زضمیهەی ثبض

ٌەثییَُ َ ٌەضزََال ٌەمییَُ رُاوییبی جەوییییی ذایییبن ذؽییزجَُە گەڕ، 
ثەاڵم ٌیچییییبن رُاویییبی یەکالکیییطزوەَەی ـیییەڕەکەی ثە یییبظاوجی ذیییای 
وەثَُس ٌەضزََال  ەثەض ـەکەرجَُوی ٌێعەکبوییبن زەؼیزیبن کطزثیَُ ثە 

ن ثە ڕ کێزییی زََضٌییبَمه کە ثە )ـییەڕی رییبکزیکی ثامجییبضاوی ـییبضەکب
ـییبضەکبن( وبؼییطاثَُس مییبڵُمطاویی ـییەڕ، جیییە  ە کُـییزبضی ثەضەکییبوی 
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ـییەڕ، ـبضەکبویفییی َمییطان کطزثییَُس جیییە  ەَەؾ رییب ئەٌییبد ڕژمییم 
پەالمییبض َ کُـییذ َ ثیی  َ ؼییەضکُری  ە ـییبضەکبوسا پەضە پییێ ئەزا َ 

بویؿ زَای ئبؼایەم زیبض وەثَُ ثا کاربیی ـەڕس ویبڕەظایەریی ـیبضەک
مییییبَەیەم  ە پەضەؼییییەوسن، ذییییبماؾ ثجییییَُوەَەس ڕژمییییم ؼییییەضثبضی 
رەضذییبوکطزوی ٌەمییَُ رُاوبکییبوی ثییا ـییەڕی ئێییطان،  ە کُضزؼزبویفییسا 
زەؼیییییزی ثە ٌێطـیییییی ثەٌێعریییییط کیییییطز َ ثەثییییییبوَُی ثەضثەضەکیییییبوێی 
ٌەَڵەکبوی ئێطان ثا زظەکطزن  ە ثەضەکبوی کُضزؼیزبوەَە، ٌێىیسەی ریط 

ثییا ئەم ثییُاضە  ٣َ  ٢ل زاثییَُ َ  ەیزە ییی ؼییُپبی  ە کُضزؼییزبوسا مییا
رەضذبن کطاثَُنس زَای ـکؽزی مقیبَەظاد، یەکێزیی پەیُەویسیی  ەگەڵ 
ئێطاوییسا ظ ض ثەٌێعکطزثییَُ َ  ە ٌەمییبن کبریفییسا ـییەڕی  ەگەڵ ثەضەی 
جیییَُز َ پبضرییییسا ٌەضثەضزەَام ثیییَُس ئەَ میییبَەیە یەکێزیییی ظ ضجیییبض 

َُاڵیی ویبَ ذیبکی ئەثَُن ثەچبَؼیبغی ٌێیعی پبؼیساضی ئێیطان َ ریب  ی
 کُضزؼزبن َ زەَضَثەضی کەضکَُکیؿ ئەیبوٍێىبنس

ڕیعی ثعََرىەَەی چەپ َ مبضکؽیؿ  ە جبضان پەضؾ َ ثاڵَرط ثیَُس 
ڕمکرییییطاَی )کییییبض( ثەضەَ پبـەکفییییە َ الَاظی ئەڕ یفییییذ َ )ثەضظە( 

کیی ثچیَُم ظییبرط وەثییَُس )کیبضگەضان( رَُـییی  رەوٍیب گطََپێکیی وییبَي
ەؼی وبَەویسی َ کیبزض َ ئەویسام ڕیعەکبوییبن  ێکزطاظان ثَُثَُ َظ ض ک

جێٍێفییزجَُ َ ئەَەی مییبثَُوەَە  ەژمطوییبَی )ڕەَرییی کاماویؽییذ( زا 
کییییییع َ الَاظن َ چییییییَُوەرەَە ذییییییُ ی مزجییییییَُن َ ؼییییییەض ە وییییییُ  
زضاؼییەکطزوەَە َ ئەڵییێه ئەڵییقەی وبَەوییسیی ذەثییبری ئەمیی   ثییطیزیە  ە 

طیزیە  ە زەؼذ گەیفزه ثە ثەضوبمە َ ڕمیەی گەیفیزه ثە ثەضویبمەؾ ثی
 ذەثبری ریاضی َ ذُمىسوەَەی کالؼیکی مبضکؽیعمس 

)ئباڵی ـاڕؾ( ظەضثەیەکی گەَضەی  ێسضا َؼێ کەؼبیەریی یەکەمییبن 
مەحکییییَُم کییییطاَن ثە ئیحییییسام َ  ە ظیىساوییییسا رَُوییییسکطاَن َ  ەالیەن 
وبَەویییییسیی کیییییامەڵە َ ٌبَڕمکیییییبوی زَمىێیییییی ذاییییییبوەَە ظ ضریییییطیه 

ڕگیبویساس ئبؼیای ؼیبؼییی ََاڵد ئەـکەوجەزضاَن َ رباڵَ ئەکط  ثە ُ
ربز  وب ەثبضرط َ وبزیبضرط ئەثیێ َ ذەڵیك ثەوبچیبضی ٌییُای ثەَەیە کە 
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ؼییەضکەَرىی ئێییطان  ەـییەڕزا ثجێییزە ٌییای ڕََذییبوی ڕژمییمس ظیىییساوەکبن 
پ ن  ە ذە ك َ رەوبوەد ثا چبَرطؼبوسوی ذەڵك ڕژمم الَاوی ظیىیساوی 

َە ثا ومبیفیکطزوی ئەٌێىێزە ؼەض ـە بمەکبن َ ثەظ ض ذەڵك کائەکبرە
گَُ ەثییبضان کطزویییبنس ٌەڵمەرییی چەکییساضکطزوی ذەڵییك َ کطزویییبن ثە 
جەیفی ـەعجی  ە زائیطە َکیبضگە َ  ُربثریبوە َ ظاوکاکیبن  ە جیبضان 
ظیبرط پەضەی ؼیەوسََەس ـکؽیزی مقیبَەظاد َ ٌێطـیە ؼیەضثبظیەکبوی 
ؼُپب ثا ؼەض وبَچەکبوی ژمیط زەؼیەاڵری پێفیمەضگە، ئُمێیسی ذەڵکیی 

کێزیییی  ە جیییبضان کەمزیییط کیییطز رەَەس ٌەڵمەریییی رەؼیییقیەی ئیییباڵی ثە یە
ـیییاڕؾ َزەضکطزویییی حیییُکمی مەضگ ثەؼیییەض ؼیییەضکطزایەریەکەیبوسا 
رطؼی  ەوبَ ٌێعەکبوی پێفمەضگەـسا وبَەرەَە َ مەیزی ؼەضکُریەضی 
َ زاپڵاؼیییییه الی یەکێزییییی ثییییَُە ثە ؼیییییمبیەکی ظاڵ َ ظە  َ کەغ 

 وبَمط   عە ثکبدس
یبؼییی َ ـەذؽیییەزا ثییَُم کە ٌێفییزب جبضَثییبض  ەَ ثییبضە وییبٌەمُاضە ؼ

ذەڵك ثەثاوەی مەضگیی عیبز ی ثیطامەَە ؼیەضزاویبن ئەکیطزیه، ثەییبویی 
کە ڕ ژمکییییی ظ ض ؼییییبضزثَُ، ئییییێمە ٌەمَُمییییبن  ٢٧٦٤/ ٠١/٠ڕ ژی 

ؼیییەض بڵی ذیییُاضزوی ویییبوی ثەییییبوی ثیییَُیهس چەویییس کیییُڕمکی ذەڵکیییی 
کیییطزس ئەَان ئیییبَاییەکە  ە زەضگبییییبن زا َ کە کطزییییبوەَە زاَای مىییییبن 

َریییبن کییُڕمکی پێفییمەضگە  ە گەضمیییبن ـییەٌیس ثییَُە َ  ەثەض ئەَەی 
ٌییبَڕمی ـییەٌیس عییبز ی ثییطارە، پێفییزط َەؼیییەری کییطزََە گەض ـییەٌیس 
ثیییییَُ  ە پەویییییبی ئەَزا ثیىێیییییهنس ئیحؽیییییبن َ پیییییااڵ کە ٌەضزََکییییییبن 
پێفیییییمەضگەثَُن َ زَای میییییبَەیەم  ە میییییبوەَە  ە میییییب ەَە  ەزَای 

ثَُوەَە ثا ویبَچەی ـیُان َ کەضکیَُمس ئەَ ـەٌیسثَُوی عبزل گەڕا
کییُڕە زمزێهەییییبوە َریییبن رییاؾ َەضە  ەگەڵمبوییسا َ ە ؼییەض گاڕؼییزبن 
ذەڵییکەکە ئبمییبزەن ثییا وبـییزىی ئەَ کییُڕە پێفییمەضگەیە َ پێیییبن ذییاؾ 
ثییَُ ئیعوییی ئێییُەؾ َەضگییطنس مىیییؿ کەؼییُکبضم رییێ گەیبوییس کە مییه 

ٌیس ثیَُە َ ئەڕ م ثا گاڕؼزبوی وبَز ، چُوکە کُڕمك ثەَجیاضە ـیە
مەرییییط  ە  ٢٣٢ ەگەڵ ئەَاوییییسا کەَرییییمە ڕ س گاڕؼییییزبوەکە ٌەمییییَُی 
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ؼەضََی ئبَاییەکەَە ثَُ  ە ویُەی ڕمیبَە ٌەوس  ٌیبَڕمی ئیحؽیبوی 
ثطام ثیىی  ەوبَ ذەڵیکەکەزا َ راظمیك َضزریط کەَریمە چیبَگێ ان ثەویبَ 
ذەڵکەکە َ کە گەیفزمە ئەَ  میبم ڕ ؼیزەم َ ٌبَڕمکیبوی ئەگطییبن َ 

حؽبویبن ئەکطزس ئیىجب ظاوییم کە ئیحؽیبویؿ ـیەٌیس ثیَُە َ ٌبَاضی ئی
کبضەؼبرێکی ریط زەضگیبی پییطریَُیه!!!! ثەزَای مىیسا زایکیم َ ثیبَکم َ 
ٌەمییَُ مبڵەَەـیییبن  ە مەؼییە ەکە ئبگییبزاضکطزثاَە َ ئەَاویییؿ ڕژاوە 
ؼییەض گاڕؼییزبوەکەس مییه  ەَ  ذییام پییێ وەگیییطا ٌەوییس  ٌێطـییم کییطزە 

ن َ ثییێ پەیُەوییسیی ئەَان ثە ژیییبوی ؼییەض یەکێزییی َ ثییێ زەضثەؼییزجَُ
 ذەڵکەَەس

ی کەضکییییُم ثییییَُس پییییێؿ  ٠٢ئیحؽییییبن  ەضمبوییییسەی کەضرییییی ریپییییی 
ـیییییەٌیسثَُوی گُمعضاثیییییاَە ثیییییا مەکزەثیییییی عەؼیییییکەضی َ ٌێفیییییزب 
وەڕ یفییزجَُ  ەوییبَچەی ـییُان  ە گُوییسی رامییبض  ەگەڵ مییبم ئییبضاغ َ 
ـیییُکُض کە ئەَاوییییؿ پێفیییمەضگە َ ٌیییبَڕمی ذیییای ثیییَُن، رَُـیییی 

ضثبظزا َ پیییبؾ  ُضغ ئەثیییه  ە گەڵ کیییامەڵێکی ظ ضی ؼیییًـیییەڕمکی  ییی
ثطیىییساضثَُویبن ـییەٌیس ئەثییهس ئیحؽییبوی ثییطام ئەَ کییبرەی ـییەٌیس ثییَُ 

 ؼبڵ ثَُس  ٠٤رەمەوی 
یەکیییی   ـیییەٌیسثَُوی ئێحؽیییبن کیییبضییەضیەکی ظ ضی  ەویییبَ یەم ثیییً

ذێعاوەکەمبوسا جێٍێفذس ئەَ  ە کبرێکسا ـەٌیسثَُ کە ٌێفیزب ذەڵیك  ە 
طؼەی ـەٌیس عیبزل ئەٌیبره ثیا المیبنس میه ظ ض ذەمیی ظ ض الَە ثا پ

زایکم ثَُ کە چان ئەرُاوێ ثەضگەی مەضگی وبَازەی زََ کُڕی الَی 
ثیطمییذ  ە مییبَەیەکی ظ ض کُضرییساس ٌیییر ـییزێك ئەَ ظامەی ثییا ؼییبڕمه 
وەئەکطزیهس جیە  ەَە ئەَان کە ثە ث َای ذاییبن  ە پێىیبَی ذەڵکیسا َ 

ظازیی میززەرەکەییییبن ـیییەٌیس ثیییا ذُـییییُظەضاوی َ ؼیییەض طاظی َ ئیییب
ثیییَُن، ثەاڵم یەکێزییییی ویفیییزیمبوی ثیییَُە ثە ٌێعمکیییی زژە ئیییبظازی َ 
زیمُکطاری َ ئەَەؾ مبیەی وبکاکیەم ثَُ ثا مه  ە وێیُان ٌەؼیذ َ 
ؼاظی ثطایبوەم  ە الیەم َ  ێعکطزوەَە  ە ٌێعمیی ؼیبؼی کە ربؼیەض 

اری ئیؽیییقبن ثەگییییبوی زژایەریییی  ەگەڵ ؼیییبزەرطیه پطەوؽییییپی زیمیییُکط
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ثبضگییبَی کییطاَەس ئێؽییزب ئییێمە رَُـییی کبضەؼییبرێکی گەَضەی ذێعاوییی 
ثَُیه کە ثەٌیر ـزێك چبضەؼەض وبکطمذس زایکم پیێؿ ئەَەی ٌەَاڵیی 
مەضگییییی ئیحؽییییبن ثیییییبد  ە ظمییییبوی ٌییییبَڕمی پێفییییمەضگەی ئەَەَە 
ثیؽییییزجَُی کە ثەم ظَاوە زمییییزەَە ثییییا ؼییییەضزان َ ذییییای ثییییا ئەَە 

ثا ٌێىبیەَەس زایك َ ثبَکم پێییبن  ئبمبزەکطزثَُ، کەچی َا رەضمەکەیبن
َاثیییییَُ کە زَای ـیییییەٌیسکطزوی عیییییبز ی ثیییییطام یەکێزیییییی ئیحؽیییییبن 
زََضئەذەوەَە  ە وبَچەی پ   ە ـیەڕَ ـیاڕی َەکیَُ کەضکیَُم ریب 
ئەَیؿ ثەٌەمبن زەضز وەچێذ، ثەاڵم زەضکەَد ئەَەی یەکێزیی ذەییبڵی 
الی وەثیییییێ َ گیییییُمی پیییییێ وەزا ژییییییبن َ چبضەوَُؼیییییی ئیحؽیییییبن َ 

کبوەس ئەَان ظ ضییییییییییی ژمیییییییییبضەی ـیییییییییەٌیسان ئەکەن ثە ئیحؽیییییییییبوە
ؼییەضمبیەیەکی ڕەمییعی ثییا زەؼییکەَری ؼیبؼیییی ذایییبن َ ذاثییبزان 
پێییُەی  ەوییبَ ذەڵکییساس گەض ئەَکییبرە ئەَە ٌەڵُمؽییزی مییه َ کەؼییبوی 
ٌبَچەـییىی مییه َ کەمییبیەریەکی ذەڵییك ثَُثێییذ ؼییەثبضەد ثەیەکێزییی، 

َ ئەظاوییه  ئەمی   ظ ضثەی ذەڵکییی کُضزؼییزبن ثییبؾ  ەَە رێیەیفییزَُن
کە )حیعثیییییییی ڕََثیییییییبضی ذیییییییُمه َ ٌەظاضان ـیییییییەٌیس(  ە کُمیییییییسا 
گیطؼبَەرەَە َ م رباڵَ َ ظََذبَمك ئەکب ثەگەضََی ذەڵیك َ کەغ 
َ کییبضی ـییەٌیساوساس زیمییبگاجیەری ؼیبؼییی وبرُاوێییذ رییب ؼییەض پەضزە 
ثییساد ثەؼییەض َمییىەی  ێییعەَن َ وە ییطەد  ێکییطاَی یەکێزیییساس مییه ٌەض 

ىەی یەکێزییییم ثەَچەـیییىە ئەوبؼیییی، ثەاڵم ئەَکیییبرە میییبٌیەری ڕاؼیییزە ی
 ٌێفزب ظ ضی مبثَُ کە ئەَە ثجێذ ثە ذُزئبگبیی ظ ضیىەی ذەڵكس 

مییه وە ییطەد َ  یییىم رییب ئەٌییبد  ە یەکێزییی َ ؼیبؼییەد َکطزەَەکییبوی 
ظیییبزی ئەکییطز َئێؽییزبؾ ئەَان  ەَپەڕی ثییێ ثبکیییسا ثبیبوییساَەرەَە َ 

مقبَەظارییسا  ە   ەثییطی  ؽییەکبوی زَمىێییی ؼییکطرێطەکەیبن کە  ە گەضمەی
ؼییُضزاؾ ثەئبـییکطا ئەیییَُد )لییسام حەکەمە وەم زَژمىییی ئییێمە( َ 
)ئێمە  ەپفزەَە ذەوجەضی ژەٌطاَی وبزەیه  ە ؼُپبی عییطا (، ئەمی   
لییسام حؽیییه ثە )ڕە زییبض  بـییی( وییبَ ئەثەن َ ثییَُوە ثە چبَؼییب  َ 

 ٌبَکبضی رەَاَی ئێطان َ ؼُپبی پبؼساضانس 
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ك َ ثییبَکم ثیطیییبن  ییێ وەئەکییطزەَە رەوٍییب ـییزێك کە ئەَ مییبَەیە زاییی
ئەَەثیییییَُ یەکێزیییییی زَای ئەَ ٌەمیییییَُ  ُضثیییییبویەی ذێعاوەکەمیییییبن َ 

مبوییی  َ وییییُزا،  ٠ ەگەضمەی ـیییەٌیس ثیییَُوی زََەم ثیییطام  ە میییبَەی 
زەؼییزجکەوەَە ثە گییێچەڵ ثە مییهس مییه  ەثەض ثییبضی زژَاضی ذێعاوییی َ 
 ەژمییییط  ُضؼییییبیی ئەَ جەَە ؼییییبیکا اجیەی کاؼییییزی ثطاکبومییییسا ئەَ 

بَەیە رەویییبوەد ذیییُڵقی ذُمىیییسوەَەی کزێجێکیفیییم وەثیییَُ، م جیییبی مییی
چبالکیی ؼیبؼی َ ڕمکرطاَەیی کە ئەمیفیبن مب ێکی ؼطَـزیی ذام 
ثَُس ٌێىسەی پێىەچَُ، ثیێ ٌییر ثەڵییە َ ٌیایەم کەَریىەَە ث َثییبوَُ 

 گطره َئەظیەرساومس 
وەجییبری ٌییبَڕمم وییبمەیەکی وییبضزثَُ ثییام ثەزەؼییزی ـییا ێطەکبوی زمییی 

بیەزا گەیفییزجَُ ثە زس ؼییبجیس کە  ەَەَە ثیییبد ثە مییهس وییبمەکە  بظاوقیی
زیىیییبضی رییییبثَُ کە ئەیییییبزی حیییبجی وییییبمیقی ٌیییبَڕمم زاثییییَُی  ٢٢٢

ثەوەجییبد رییب ڕەَاوەی مىییی ثکییبد َەکییَُ یییبضمەریەمس ؼییبجیسیؿ ئەَ 
مییبَەیە ڕمییی وەکەَرجییَُە زمزێییهە رییب ثەزەؼییزی ذییای ثییەیەوییێ ثە مییه 

د مەحمیَُز )حؽییت ؼیەمەز( کە ثایە زاثَُی ثە کُڕمیك ثەویبَی ـیێ
َ ذعمییی ذییامیؿ ثییَُس ؼییبجیس  ٣٥ ەضمبوییسەی کەضد ثییَُ  ە ریپییی 

زَارط ثای ثبؼکطزم کە وەَەکَُ وبمەکە  ؽە َ وٍێىیەکی مىیی ریبثێیذ 
ثایە َای ثەثبؾ ظاویجَُ ثیساد ثە ـێد مەحمَُز کە کەؼی ئیێمەیە َ 
 ە وبپیییبکی وبکیییبدس کەچیییی ـیییێد مەحمیییَُز، زَای َەضگطرىیییی ویییبمەکە 

ؼبجیس،  ەزەضەَەی  بظاوقبیە ئەیکبرەَە َ ئەیریُمىێزەَە َ  ە ثیطی میه 
ئەیجبد ثا ئبظازی ؼەضریپس ویبمەکە ٌییر ـیزێکی ریبیجەد َ وٍێىییی رییب 
وەثییَُ، ثەاڵم ئەَان َەکییَُ ثیییبوَُیەم کطزثَُیییبن ثە ثەڵیییە کە مییه 
کییبضی ڕمکرؽییزه ئەکەم َ ئەَ پییبضەیەؾ ئییبثَُوەی کەؼییێکە ثییا مىییی 

مەضجێییك وەجییبد  ەوییبمەکەزا وَُؼیییجَُی کە ئەَە پییبضەی ویبضزََە، ثە
ئەیییبزە َەکییَُ یییبضمەریەم ثییا رییای وییبضزََەس  ؽییە َثیبوَُەکییبن ظ ض 
ثێؽەضَثەض َ ویبکام ثیَُن  ە گەڵ  ؽیەی ویبَ ویبمەکەزا، ثەاڵم ئەَان 
گُمیییییبن ثەَە وەزەزا، رەوٍییییب مەثەؼییییزیبن ئەَە ثییییَُ ـییییزێك ثییییامه 
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ؼیییجَُی ئەَ پییبضەیە ئەیییبز ٌەڵجەؼییزهس وەجییبد ثەوییبَی ذییایەَە وَُ
زاَیەری ثە مه رب ڕەَاوەی رای ثکەم، چُوکە پێُیؽزذ ثە پبضە ئەثێیذ 
ثا گُظەضاوی ڕ ژاوەدس جییە  ەَەؾ وەجیبد ثەچەویس زم میك ثبؼیی  ە 
مەغیییعای ئەم ٌێطـیییبوەی یەکێزییییی کطزثیییَُ  ە زژی ئیییباڵی ـیییاڕؾ 
َذەڵکییییی  ە الزمکییییبن َ ثە زژی ئییییبظازی َ زژی زیمییییُکطاری وییییبَی 

ثَُس ئەَ جیە  ەَە ٌیچی رطی وەوَُؼیجَُس مىیؿ ثێ ئبگبثَُم  ە ثطز
ثییییَُوی وییییبمەیەکی َا َ ثەرییییبیجەریؿ گیطاویییییس ئییییبظازی ؼییییەضریپ َ 
ٌبَڕمکیییییبوی ظَظََ ئەٌیییییبره ثیییییا ؼیییییەضزاوی میییییبڵەَە َ ثە ڕَاڵەد 
مجبمە ەیبن ئەکطز َ ذُڵقی ئەَەی ئەکطز کە ثبضەگیبی رییپ  ە مێیُڵی 

بن ثییکە َ ـییزی  ەَجییاضەس ـییێد ویییُ ؼییەعبرە َ جبضمییك ؼییەضزاوێکم
 مەحمَُزیؿ کە ئەٌبد ٌیر ثبؼی وبمە َ ـزی  ەَ جاضەی وەئەکطزس 
ڕ ژمکیبن ثیێ ئبگیبزاضیی میه ٌبَڕمییبن "جەثیبض مؽیزە ب" َ "وەجیبد" َ 
"ؼیییمبی  جەثیییبضی" ٌیییبره ثیییا ؼیییەضزاوم ثیییا زمزێیییهەس ئەَان ثیییا پطؼیییە 
ٌیییبرجَُنس عەثەی ذُضـیییەی ڕاپیییاضد وَُؼیییی الی ئیییبظازیؿ ٌەضکە 

یجیىیییبیە کەؼییێك ذییای ئەکییبد ثەمبڵمبوییسا َ ثەرییبیجەری ثیعاویییبیە کە ث
میییُاوی مییىە یەکؽییەض ڕای ئەکییطز ثییا مبڵمییبن َ زەؼییزی ئەکییطز ثە چییب 
رێکییطزن ثییا میییُان َ  ە ثەضگییی چییبکەکطزن  ەگەڵ ئییێمەزا، چییبَزمطیی 
مىی ئەکطزس کە جەثیبض َئەَان ٌیبره عەثە ذێیطا ذیای گەیبویسە مبڵمیبن 

میُاوەکبن زاویفزجَُیهس زییبضثَُ عەثە ییب وەجیبری کە ٌەمَُ ذیعان َ 
وبؼیجَُ ییب ئبگبزاضییبن کطزثیَُ کە ـیکڵ َ ؼییمبی ئەَ چیاوە ریب گەض 
ٌییبد ثە پە ە ئییبظاز ئبگییبزاض ثکییبرەَەس ئییبظاز ذاـییی وەجییبری ئەوبؼییی 
چییُوکە کییُڕی یەم گەڕەم ثییَُنس زَای ئەَەی یەکییسََ چییبی رێکییطز، 

کەی ویبضز ثیا مێیُڵی کە ئیبظاز عەثە ذای َوکیطز َ ظاوییم کە ذێیطا ثیطا
ئبگبزاض ثکبرەَە  ەٌبرىی وەجبد َ ٌبَڕمکیبوی میهس میه کە ٌەؼیزم ثەَ 
جمُجاڵەی عەثەکطز مەؼە ەکەم ثە ٌبَڕمکیبوم گەیبویس َ َریم ثبـیزطە 
ثیی  ن، چییُوکە ئەظاوییم زمییه ثییا گطرىزییبنس ئەَاویییؿ ذەمییی مىیییبن ثییَُ، 

َُره کە ثەاڵم  ەویییبعەرم پێکیییطزن کە ٌەضچیییی ظََە ثییی  نس میییه پێمییی
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ثەضەَ ئە الیی ثی  ن، ثەاڵم ئەَان ثە ئبضاؼیزەی  بظاوقیبیە ڕ یفیزجَُن 
َ  ەڕمیە رَُـیبن ثَُثَُ ثە رُـی ئیبظاز َ پیفیمەضگەکبویس َزَاییی 

 وبظاوم چان  ە زەؼزی ئەَان ڕظگبضیبن ثَُثَُس 
ٌیبرىی وەجیبد ثیَُە ٌیای ئەَەی ثەگطرىیی ویبمەکە ثیعاومس زَاریط ـیێد 

ی َرییم کە وییبمەکەد گیییطاَە َ ثەظمییبوی ذییای مەحمییَُز  ە زمزێییهە پێیی
َرییی کە مییه ثیییطزََمە ثییا ئییبظاز َ ویییبرُاوم ٌیییر ـییزێك  ە یەکێزییییی 
ثفبضمەَەس مه پیێم َد کە ئەَە ویبمەی میىە َ ٌە یذ وییە َا ثکەییذ َ 
ئەَە وبپییییبکیە َ وییییبمەکە ـییییزێکی ریییییب وەثییییَُە کە ثیییییکەن ثە ثەڵیییییە 

ەزا ٌییبرَُە ظ ض ثەؼییەضمىەَەس پبـییبن ئەَ پییبضەیەؾ کە  ەگەڵ وییبمەک
ثبؾ زیبضە کە زییبضیی ـەذؽییی ثیطازەضمکمە  ە ـیبضەَە ویبضزََیەری 
کە ذای رُاوبی ؼەضزاوی وەثَُەس ـێد مەحمَُز ٌیچی ثیا وەمیبثاَە 
ثا ثەضگطی کطزن  ەَ کبضە وبمەضزاوەیەی َ جبؼَُؼی کطزن ثەؼیەض 
مىەَە َری: وبثێ زڵییط ثیذ، چُوکە مه ئەَکیبرەی کە مەال ثەذزیبضییبن 

ەؼزییط کیطز  ە ڕمییبی ثطزویی ثیا ؼیەضکطزایەری ـیەَمکیبن ٌێىبییبوە ز
مێییُڵی الی ئییێمە ظیىییسان ثییَُس ـییێد مەحمییَُز زضمییهەی پێییسا رییب َرییی: 
ئەثُایە ذامبن ئێفکیطی ثیه َ  ەویاضەکەی مىیسا  ە وییُە ـیەَزا مەال 
ثەذزیبض زاَای  یێ کیطزم کە زەضگیبکەی  یێ ثیکەمەَە ڕاثکیبد َ مىییؿ 

مس زَاریییییط ـیییییێرە َریییییی: مىییییییؿ  ە جییییییبری  ەگەڵ ذاییییییسا ڕاثیییییکە
زەضگبکطزوەَە، یەکؽەض چَُم ئیبظازی ؼیەضریپم ئبگیبزاض کیطزەَە  ێییس 
ئەَە  ؽەی ـێرە ثَُ ثا پبؼیبَی ئەَ وبپیبکیەی جیب وەمعاویی ڕاؼیزە 

 یب زض س 
زَای وعیکەی مبویێك  ە ـەٌیسثَُوی ئیحؽبوی ثیطام ڕ ژمکییبن )عمیط 

میییی  ٌەَضامیییی( ثەویییبَی  زیییب(( َ )ـیییەَکەری حیییبجی مُـییییط( َ )جە
ؼییییەضزاوەَە ذایییییبن کییییطز ثەمبڵمبوییییسا َ مییییه َ ثییییبَکم  ەگەڵیبوییییسا 
زاویفزجَُیهس زَای ویُ ؼەعبرێك ڕ یفزه َ مه  ە ژََضەَە مبمەَە، 
ثەاڵم ثبَکم ریب زەضەَە ثیا مبڵئیبَایی  ەگەڵییبن ڕ یفیذس ئبگیبزاض ثیَُم 
 ٢٣کە الی زەضگیییبی حەَـیییە  ەگەڵ ثبَکمیییسا  ؽیییە ئەکەن َ ویییعیکەی 
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ذُ ەکی پێچَُ ریب ثیبَکم ٌیبرەَەس  یێم پطؼیی چیی ثیَُ ظ ضد پێچیَُ 
 ەگەڵیبوسا ثبؼی چیزیبن ئەکیطز  ثیبَکم َەاڵمیی زامەَە کە ڕاؼیزیەکەی 

 ثبؼی رایبن ئەکطز 
 ثبؼی چی مه  -
ئەڵێه ـَُ ی  ێ ٌەڵکێفبَە َ ثیب َاظ ثێىێیذ َ ئیێمە  -

ئبگبزاضی ٌەمَُ ـیزێکی ئەَییه َ  ەثەض ئێیُە ٌییر ویبکەیه َ 
ەؼیییێکی ریییط  ە پەویییبَە ظە ەضی پیییێ ثجیییبد َ ویییبَی وەَەم ک

 ئێمەی پێ ذطاپ ثکطمذس 
ثبـییییە ٌیییییر ـییییزێکیبن ثبؼییییکطزس ومییییَُوەیەم  ەَ  -

 ـزبوەی مه کطزََمە َا ئەَان پێی ٌەضاؼبن ثَُن 
 وب ئەَان ثەگفزی  ؽەیبن ئەکطزس -

ثبَکم َ کەغ َ کبضم گەضچی زەمێك ثَُ ٌەڵُمؽزی مىیبن ؼەثبضەد 
م ئبگیییبزاضی ئەَە وەثییَُن کە مییه پەیُەویییسیی ثە یەکێزییی ئەظاوییی، ثەاڵ

ڕمکرطاَەییم ٌەیە یبن ویب، ثەغ ئەییبوعاوی کە میه ئەَ میبَەیە ثەٌیای 
ئەَ  ەیطان َ کاؼیزە گەَضە ذییعاویەَە ٌییر جمُجیاڵێکم وییەس ٌەض  ە 
ڕاؼزیفیییییییسا زَای َاظٌێىیییییییبوی ثەکامەڵمیییییییبن  ە کیییییییبضگەضان  ە گەڵ 

ثییَُ، ئەَە وەثێییذ کە  ە ٌبَڕمکبومییسا ٌێفییزب جمُجییاڵێکی ڕمکرییطاَم وە
 ڕََی ؼیبؼیەَە ٌەڵُمؽزێکی زیبضم ٌەثَُ ثەضاوجەض ثە یەکێزیس 

ئبذط رێ َاویىی جیبَاظ َ ٌەڵُمؽزی  کطی َ ؼیبؼی  ەؼەض الیەوێکیی 
ؼیبؼیییییی  ەالیەن کەؼیییییێکەَە،  ە ؼیییییبیەی  بـییییییزطیه زەؼیییییەاڵد َ 
زیکزیییییبراضرطیه ؼیؽزمیفیییییسا ویییییبثه ثە ثیییییبثەری ریییییامەری جیىیییییبیی َ 

ثیییییا رەؼیییییککطزوەَەی ئیییییبظازیی ئەَ کەؼیییییە َ م جیییییبی  ثییییییبوَُیەم
ڕاپێچکطزن َ رەوبوەد ٌەَڵی ریط ضکطزویس ئەَاوە ٌەمیَُی  ەالیەم َ 
 ەَالکەی رطەَە میه ٌەم ذیام پێفیزط ظیىیساوی ؼیبؼیی َ ڕاکیطزََی 
زەؼییزی ڕژمییم ثییَُم َ چەوییسیه ئەمییط  ەثییع ثەزَامەَە ثییَُ َ ٌەضچییی 

َوی ثیییطاکەمەَە  ەالیەن مییبڵ َ ئیمکبوبرمیییبن ٌەیە ثەٌییای یەکێزیییی ثییُ
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ڕژمییییمەَە ظەَد کییییطاَە َ ڕاَوییییطاَیه َ  ە زەضەَەؾ زََ ثییییطام  ە 
مبَەی کەمزط  ە ؼیێ مبوییسا ـیەٌیسی ئەَ الیەوە ؼیبؼییەن کە ئێؽیزب 
ثەثیییێ ثیییَُوی ٌییییر ثەڵییییەیەم َا ثیییا جیییبضی چەویییسەم رەویییییبن پیییێم 
ٌەڵچىیُەس جیە  ەٌەمَُ ئەمبوەؾ مه گەض ثا زڵىەَاییی زایکیم وەثیُایە 

بمیییبزە وەثیییَُم یەم ؼیییەعبد  ە ویییبَچەی ژمطزەؼیییەاڵری یەکێزیییی َ ئ
الیەوی کُضزیسا زاویفیم َ ژییبوی ئیرزیقیبی ـیبض، ؼیەضثبضی مەرطؼییی 
مەضگییییییی ٌەض چییییییطکەیەم، ظ ض ـییییییەضیقبوەرط ثییییییَُ  ە گییییییێچەڵ َ 
چبَؼیییَُضکطزوەَە َ ڕاپێچیییی ئەم میزیفییییبیبوەی یەکێزییییس ئێؽیییزبؾ 

ذ کەَرییَُەی زایکییم َ ئەَەی زەؼییزی ثەؼییزَُمەرەَە ئەَ ثییبضە کاؼیی
کەغ َکبضمە کە پێم ذاؾ وەثَُ رب ٌیر وەثێذ راظمك ئبضام ئەثیىەَە 
جێیبن ثٍێڵمس ثەاڵم ؼەضثبضی ئەمبوە ظاویم کە ئەَ  ؽیبوەی عمیط  ەریب( 
َ ـییییەَکەد َئەَان ٌەڕەـییییەیەکی وبڕاؼییییزەَذا َ ئیىییییعاض َ ثیییییطە 

م، کە گەض ٌەڵُمؽیزم وەگیاڕ  ثیبوَُە ثا ٌاویىەَەی پالویی  ەوبَثطزومیً
 ئەَەؾ ئەؼزەم ثَُ ثا مهس 

ڕ ژی زَارط عُمەض مەَ ُزی ٌبَڕممیبن ثبوی  کیطز ثیا  ێپێچییىەَە  ە 
ضیت"ەَەس زیییبض ثییَُ جیییە  ە  مە غییً ثبضەگییبی ریییپ  ەالیەن "ئییبظاز حییً

ٌەڕەـییە َ  ؽییەی ؼییَُم ٌیییر رامەرێییك وەثییَُ ثیییسەوە پییبڵ عییُمەض، 
َ ئەَییؿ  ثەاڵم پبؾ ٌەڕەـەیەکی ظ ض پطؼییبضی مىییبن  یێ کطزثیَُ

َەاڵمییییی زاثییییَُوەَە َ  ە ٌییییبرىەَەزا َرجَُیییییبن جییییبض  ثیییی  ضەَە َ 
زوبویؿ ثڵییێ کە ؼییەضزاومبن ثکییبدس ئبگییبزاض  ئەوێییطیه ثەزَارییسا َ ثە عییً

ثَُم کە ظ ض کەؼی رط ضاپێر َ ظیىیساوی کیطاَنس میه ثە عیُمەضم َد 
کە  ەَە ظیبرط  ێطە وبمێىمەَە َ ٌەؼذ ئەکەم ویبثێ ئەم ٌەڕەـیبوەیبن 

ثیییطیهس عییُمەض َرییی رییا ثیی  ی مىیییؿ  ێییطە وییبمێىمەَە مىیییؿ ثەکەم 
ئبمییبزەم  ەگەڵ رییازا ثییێمس ث یبضمییبن زا ـییەَی زَارییط ثەوٍێىییی ثەضەَ 
ؼییزێمبوی ثکەَیییىە ڕ س ثییبَکم ؼییە ەضی زیییُی گەضمیییبوی کطزثییَُ َ 
رەوٍییب زایکییم َ مىبڵەکییبوی عییبز ی ثییطام َ ٌبَؼییەضەکەی  ە مییبڵ ثییَُنس 

ُاضی ثەیییبوی ئێییطە جییێ ثٍێڵیییه ثەثییێ پالوەکەمییبن َازاوییب کە ؼییەعبد چیی
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ئەَەی کەغ ئبگیییبزاض ثێیییذس ئەمیییبن ظاویییی  ێیییطەَە ثەضەَ ؼیییزێمبوی ثە 
ؼیییەعبد ڕمییییەیەس ئەَ ـیییەَە  ٣ - ٢ئبضاؼیییزەی زاضیکە ییییسا ویییعیکەی 

 ثەزایکم َد پێؿ ئەَەی ثىُیذ حەظ ئەکەم چەوس  ؽەیەم ثکەیهس 
 ؽییەی چییی  زایکییم  ە وییبَ پێرە ییی وَُؼییزىەکەَە  -

 پطؼیس
ُاوم  ەَە ظییبرط  ێیطە ثیهیمس پیێ ئەچیێ ئەمیبوە مه وبر -

ویبظیبن ذطاپ ثێذ َ میبوەَەی ظییبرطی میه  ێیطە ثیبؾ وییە َ 
ومییییَُوەی ظ ضم ثییییا ثبؼییییکطز کە چییییان یەکێزییییی وەیییییبضاوی 
ؼیبؼییییی ذیییای  ەویییبَثطزََە َ ٌبـیییبی  ەَە کیییطزََە کە 

 ئەَان ثەَ کبضاوە ٌەڵؽبثهس 
 جب رایەم کە  ەالیەن حکَُمەرەَە ثەذُمىی ؼەضد -

ریىییَُن  ە مییطزن ظیییبرط ٌیییر چبضەوَُؼییێکذ وبثێییذ کییُڕمس 
ئەَان  ە کەضکییَُم کە رییا ذەضیکییی ذُمىییسن ثییَُی ٌەمییَُ 
ڕ ژمییك ڕاپێچییی ئەمىیییبن ئەکییطزی، ئێؽییزب پییبؾ ئەَ ٌەمییَُ 

 ثەظمە ئەڕ یزەَە ثەضزەؼزیبن  
مه ئەَاوە ئەظاوم َ پیێم ذیاؾ وەثیَُ ڕََ ثیکەمەَە  -

ێییطە ثەؼییەضم زمییذ  ەَ ئیرزیقییب َئەَ مەرطؼیییە، ثەاڵم ئەمەی  
ثبـییییزط وبثێییییذ َ ئەم ٌەمییییَُ ظیزییییزەد َ ئەظیەرەـییییم پییییێ 

 رەحەممُل وبکطمذ َ ئەظاوم ثەَەـەَە وبَەؼزهس 
زایکیییم پیییبؾ ٌەڵکێفیییبوی ئیییبٌێکی  یییَُڵی گەضم َ پییی   ە حەؼیییطەد 

 ٌەڵیسایەَە:
کُڕم مه  ێم مەعزَُمە کە را  ەؼیەض ٌە یی، ثەاڵم ئەظاویم گەض ثی  ی 

َ الوی کەم عبزل َ ئیحؽیبن گاڕەکەییبن زییبضە جبضمکی رط وبرجیىمەَە 
َ ثییییا ؼییییەثَُضی جبضَثییییبض ؼییییەضزاوێکیبن ئەکەم، ثەاڵم رییییا ئەَەؾ 

 جێىبٌێڵیس 
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مه گەضچی ثطییبضی ثیێیەڕاوەَەی ذیام زاثیَُ، ثەاڵم ٌیچکیبد َەکیَُ 
ئەَ ـییییەَە َ  ەثەضاوییییجەض ئەَ  ؽییییبوەی زایکمییییسا ز ؾ زاوەمییییبثَُمس 

ی کە ئەثیییم ثە میییبیەی ذەم َ  ەالیەکەَە ذیییام ظ ض ثە زڵ ڕە  ئەظاوییی
رێفکبوێکی ڕََحیی ؼیەضثبضی ریط ثیا ئەَ َ  ەالیەکیی رطیفیەَە ئەَە 
 ەالم ث ییییبضمکی ؼیبؼیییی ثیییَُ َ ٌەض میییبوەَەیەکم ئەثیییُایە ثە ثەٌیییبی 

 ؼەضکعکطزن ثُایە  ەثەضاوجەض ئەَ ٌەمَُ ظَڵم َ ظ ضەی یەکێزیس 
مییَُ  ە چەوییس چطکەیەکییی ثێسەوییییسا  ە مێفییکی ذامییسا ثییا زَاجییبض ٌە

ثهاضزەکبوم ٌێىب َ ثطز َ ربََرُمیەکی رطم کیطزوەَە َ َریم: زایە گییبن 
مییه ٌەض ئەڕ م َ مەضجیییؿ ویییە رَُـییی ئەَە ثییم کە رییا پێفییجیىیی 
ئەکەیذ َ ثە گەضمییەکی کەم َمىەَە  ەثبَەـیم گیطد َثیاوێکم کیطز َ 
 َرم ثىَُ ثەیبوی مه ئەڕ م َذەمذ وەثێذ زَارط َەاڵمذ ثا ئەوێطمس 

چطکەؼییبرەی ثییبَەؾ پیییبکطزن َ مبڵئییبَایی زایکمییم  ەثیییط  ٌەضگیییع ئەَ
وبچێذ َ ئێؽزبؾ َەکَُ ڤیسیایەم ثەٌەمَُ ٌەؼذ َ جَُڵەکیبویەَە 
 ەثەضچیییبَمەس ٌەضگییییعیؿ ئەَەم  ەثییییط وبچێیییذ کە ؼیییەضکُریەضی َ 
ذەؼڵەری میزیفیبثَُن َ زژە ئبظازیی یەکێزیی ویفزیمبوی ثَُوە ٌیای 

 ایکم َ  ێیبن ذاؾ وبثمسئەَ زڵؽَُربن َ ذُضپە عبریقیەی ز
الی کەؼییێك  ٣٥مە غەضیییت"ی ؼییەضریپی  زَای ڕاکییطزوم "ئییبظازی حییً 

َرجَُی: عسوبن رُاویی  ە زەؼزمبن ٌەڵجێذ َ مه چەوس جیبض زەمیَُد 
 ثب ثیکُژیه، ثەاڵم کبم وەَـیطَان زەییَُد جبض  مەیکُژن!!

ثەزَای ئەَەزا ثەزڵێکیییییی پییییی   ە ژان َ  ییییییىەَە، ثەاڵم ثە ث َایەکیییییی 
ەٌێعیفەَە ثە ڕاؼزیی ٌەڵُمؽذ َ پێساگطیم  ەؼیەض ئیبظازیی ذیام َ ث

زەؼیییجەضزاضوەثَُن  ێیییی  ەژمیییط ٌییییر ٌەڕەـیییە َ رطؼیییێکسا، ظەوییییی 
ؼەعبرەکەم ثا چُاضی ثەییبوی ویبیەَە َ ثەَ ٌەمیَُ ٌەؼیذ َ ذەییبڵ 
َ چیییبَی پیییط  طمێؽیییکەَە  ە پەویییبی زایکمیییسا وَُؼیییزمس ؼیییجەی پیییێؿ 

بن عیُمەض ثە پیێ زظە ذیای کیطز ؼەعبد چُاض ثەئبگب ٌبرمەَە َ پبـی
ثە مبڵمبوییسا َ ظ ض ثە َضیییبییەَە ڕمیەمییبن گییطرە ثەض َ ذامییبن زََض 
ئەگطد  ە زمٍبری ؼیەضەڕ  ریب  ەثەض ؼیەگُەڕ، ذەڵیك ییبن پێفیمەضگە 
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ی ثەیییبوی ذییاضٌەاڵد َ ثەجییُاوی  ٥پێمییبن وەظاوییهس پییێؿ کییبرهمێطی 
ٌیبَژیىی  ؼڵێمبویمبن  ێُە زیبضثَُس عُمەض َری: مه مبڵی ذاـیکم، کە

"رەیت جەثبض"ی ئەوساظیبضە  ە ثەڕمُەثەضایەریی ڕمیبَ ثبوی ؼزێمبوی،  ە 
ـبضە َ ثب  ە ڕمُە ث  یه ثیا ئەَ  َ پبـیبن  ەَمیُە ریا ثی   ثیا الی 

ی ثەییییبوی  ە  ٦ٌبَڕمکبویییذ َ زَاریییط یەم ئەز ظییییىەَەس زەَضَثەضی 
کبوی َ ئبَمکی ئەَ وبَە زەمُچبَمبن ـذ َ ذامیبن  ە رەپ َ ریاظی 

ییییب پیییبم کیییطزەَە َ  ە ئبؼیییزی کیییبضگەی ئە جیؽیییەکەی ؼیییزێمبویەَە ڕم
 ەؼییەض جییبزە گفییزیەکە رەکؽیییەکمبن ڕاگییطد رییب گەیفییزیىە مییبڵی كییبم 
رەیت کە ئەَکبرە  ەوبَەڕاؼزی ـبضزا ثَُس پبؾ ٌیبرىەَەی کیبم رەییت 
 ە کییبض ثەذێطٌییبرىی گەضمییی  ێکییطزیه َ مییه مییبڵی وەجییبرم ئەوبؼییی َ 

ذاـی یەکێزی ثَُ پیبَمکی ئیبظازیرُاظ  ض یفزم ثا الی ئەَس رەیت کە
َ ڕ ـییىجیطمکی َضز ثییَُ کە  ەَ ڕ ژەَە ثییَُ ثە ٌییبَڕمیەکی وییعیکمس 
ئەَ ؼەضثبضی ئەَەی کە الیەویطی  ە یەکێزیی ئەکیطز، ثەاڵم ئەَ جیاضە 
کییطزەَاوەی ـییەضمەظاض ئەکییطز َ ذییبَەوی ٌەڵُمؽییزێکی ئییبظازیرُاظاوە 

 ثَُس 
ەؼیەضٌبری ذیام ثیا گێی ایەَە پبؾ ئەَەی وەجبد  ە زەضەَە ٌبرەَە ث

َ ئەَییییؿ ظ ضی پیییێ ثیییبؾ ثیییَُ کە ڕامکیییطزََە َ گەڕاَمەرەَە ثیییا 
ؼییزێمبویس ٌەض ئەَ ـییەَە یییب ـییەَی زَارییط ثییَُ  ەگەڵ جەثییبضزا ؼییێ 
 اڵی کاثُوەَەیەکی زََضَزضمهمبن کطز َگەیفزیه ثە کامەڵێ ث ییبضس 
ئەَان ٌەضزََکیییییبن  ەَ مییییبَەیەزا کە مییییه ڕ یفییییزجَُم، ثەرییییبیجەری 

جیییبد، کیییبضی ثبـییییبن کطزثیییَُ َ ٌەضچیییی پەیُەویییسیی ؼیبؼیییی َ وە
ڕمکرطاَەییییی پێفیییَُرطی ؼیییەضزەمی کیییبضگەضان ٌەثیییَُ ثەؼیییەضیبن 
کطزثیییاَەس پیییُذزەی  ێکیییساوەَەکەمبن َاثیییَُ کە ؼیییەضثبضی پەضؾ َ 
ثالَی َ پبـەکفیەی ظ ض، ٌێفیزب ثیعََرىەَەی کاماویؽیزی ظیىیسََە 

ەؼییبیەریی مبضکؽیییی َ  ەوبَذایییسا رە ییبعُالد ئەکییبس ثەـییێکی ظ ضی ک
کُضزؼیییییزبوی عێییییییطا   ەثەض وبئُمێیییییسی َ وەثییییییَُوی ڕمکرطاَمکییییییی 
کاماویؽییزیی چییبالم  ە کامەڵییسا، ؼییەضیبن کییطز رە ئەزەثیییبری حیعثییی 
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کاماویؽزی ئێطان َ رەوبوەد ٌەـیبوە ڕاؼیزەَذا ثەَاوەَە پەیُەؼیذ 
ئەثیییهس ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزی  ێیییطە پێُیؽیییزی ثە ذەد َ ڕمجیییبظی 

ی کە ثیریییبرە ؼیییەض پیییێ ریییب َەکیییَُ ثعََرىەَەیەکیییی ؼیبؼیییی ذیییایەر
ؼیبؼییی  ە کامەڵییسا زەضکەَ  َ ثجێییذ ثە ثەزیزێییكس وییبڕەظایەری  ە وییبَ 

ری  ە  َایییً رً ذەڵکییسا ـییەپال ئەزا َ گەضچییی ٌێعەکییبوی ثییعََرىەَەی وً
کُضزؼیییزبوسا پبـەکفیییەی ظ ضییییبن کیییطزََە، ثەاڵم ثەٌیییای وەثیییَُوی 

ئەرییییُاوه ذەثییییبری ذەڵییییك  ڕمکرطاَمکییییی مبضکؽیییییی َ ئییییبظازیرُاظاوە
ثییکەوەَە ثە پەیییهەیەم َ زیؽییبوەَە ذەڵییك  ەزەَضی ذایییبن ثئییبڵێىهس 
ؼیەضثبضی پەضەؼیەوسوی ؼیەضکَُد َ زیکزیبراضیەد ثەاڵم ڕژمیم  ەوییبَ 
ذەڵکیییسا پبیییییبی وییییە َ ثەپیییێچەَاوەَە جێیییی وە یییطەرەس ثیییَُوی حیعثیییی 
ە کاماویؽزی ئێطان َ پێف ەَیەکبوی ئەَان ثُاضمکی گُوجبَرط ثیا ئیێم

ئەڕەذؽێىه ثا گەـەکطزنس ئێمە ثەٌطەمەوسیه  ە پبیییب َ ریب یکطزوەَە 
َ ڕاثییَُضزََیەکی ثییبؾ کە ئەرُاوێییذ یبضمەریییسەضمبن ثێییذ  ە  اوییبغی 
وُمی رێکاـیبوی ؼیبؼییمبوساس ئەَاوە پیُذزەی ثییطَڕا َـیط ڤەی ئیێمە 

 ثَُ ثا ثبضَز ذی ئەَکبرەس 
ێؽییزب ؼییەضزەمی ٌەضچییی )ڕەَرییی کاماویؽییذ(ە ئەَان پێیییبن َایە کە ئ

ذەثیییبری رییییاضی َ  کیییطیە ثیییا ؼیییبغکطزوەَەی ثەضویییبمەس ئەَان ظییییبرط 
ڕََیییبن کییطز رە کییبضی محقە ییی َ ظیییبرط ؼییەضیبن کییطز رە وییبَ الکییی 
ذایییییبن َ گییییُایە ثەَ جییییاضە َ ثەزاثیییی اَ  ە ذەثییییبری چیىییییبیەری َ 
وبکاکیەکبوی وبَ کامەڵیە زەؼزیبن ئەگب ثە ثەضوبمەس ئێمە پێمیبن َاثیَُ 

ێییی َاویىەی ڕەَد ثەضویییبمە َ ؼیییەضثەذایی ؼیبؼیییی ئەکیییب ثە کە ئەَ ر
ثەڵیەوییبمەیەکی ؼییەض کییبغەظ وەم پط ؼییەیەکی زاوەثیی اَ  ە رە ییبعُ ی 
وێُان مبضکؽیعم َ ذەثبری چیىبیەری  ە جەضگەی ئبڵُگاڕە ؼیبؼیی َ 
کامەاڵیەریەکبوی وبَ کامەڵیبی عێطا س ئێمە ئەمیبن َد ثیا گەیفیزه ثە 

یی ئەثییێ  ەچەوییس ڕمیییە َ مەیییساوەَە ؼییەضثەذایی ؼیبؼییی َ ثەضوییبمە
 زضمهە ثە رێکاـبوی ذامبن ثسەیه:
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 ە ذەثیییبری ؼیبؼیییی َ ویییبڕەظایەریی ویییبَ کیییامەڵ، ثەٌەمییییَُ  یەکەم:
مەیساوەکبویەَە، َەکَُ کاماویؽیذ، ثەـیساض ثییه َ ڕََی ریێ ثکەییه، 
یبذُز الوی کەم ئەَە میزازی ؼیبؼەرکطزومبن َویبَەڕکی رێ َاویىمیبن 

ؼیەضەربَە ٌێعمیبن وەثیێ ثەاڵم ذەثیبری مەییساوەکبوی  ثێذس ڕەو  ثێ  ە
ویییبَ کامەڵییییب ٌەم جێیییی ذاگطمیییساوەَەی ئیییێمەیە ثە چیىیییی کطمکیییبض 
َذەڵکەَە َ ٌەم ئەَ ـُمىەـە کە چبضەوَُؼی ئەم کامەڵیبیە ریبییسا 
زیییییبضی ئەکطمییییذس جیییییە  ەَاوەؾ ئەَە ئەَ جییییێیەیەیە کە ڕاؼییییذ َ 

ێمەؾ ریبیییسا رییب ی زضَؼییزی ثاچییَُن َ ؼیبؼییەد َ ٌەڵُمؽییزەکبوی ئیی
 ئەکطمزەَە َ رەکمی  َ پُذذ ئەکطمزەَەس

ذەثیییبری رییییاضی َ  کیییطی ٌەم ثیییا ڕ ـیییىکطزوەَەی کێفیییە َ  زََەم:
گط زەکیییبوی ذەثیییبری ؼیبؼییییە َ  ەَمیییُە ثیییبیەخ پەییییسا ئەکیییبد َ ٌەم 
ثەـیییێکە  ەذەثیییبرێکی جیٍیییبوی َ ؼەضربؼیییەضیس ئیییێمە ثیییا گەیفیییزه 

ن ثە ذەثیبری رییاضی َ ثەؼەضثەذایی ؼیبؼی َ ثەضویبمەیی پێُیؽیزمب
 کطیە، ثەاڵم ثەَ مبویبیە َ  ەَ ؼییب ە ؼیە یمەزا وەم کطزویی رییاضی َ 
ذەثییبری ریییاضی ثە جیٍییبوێیی زاثیی اَ  ە کێفییە َ گط ییذ َ مزمالوێکییبوی 
وبَ کامەڵ، کە ثەرَُوسی زضمهەیبن ٌەیە َ  ەڕاؼزیفیسا ثە ثیێ ثیَُوی 

ىەی ؼییەویەضمکی ؼییەضثەذای کاماویؽییزی زضمییهەی ٌەیەس ئییێمە ڕەذیی
ظ ضمبن ٌەثَُ  ەَ میزاز َ عە ڵیەرەی کە ڕەَد پەیی ەَی  یێ ئەکیطز 
َ رُاوب َ َظەی کاماویؽزەکبوی رَُـی ئیقزییج ثیَُن ئەکیطز ثەویبَی 
ذەثییبد ثییا ثەضوییبمە َزەؼزیەیفییزه ثە ریییاضیی ڕەؼییەوی مبضکؽیییعمس 
ئێمە ئەَەمیبن ویبَ ویبثَُ )ئەکیبزیمیعم( َەکیَُ گط زێکیی ئەم  اویبغەی 

ثییعََرىەَەی کاماویؽییزیی کُضزؼییزبن کە )ڕەَرییی ثەـییێکی گەَضەی 
کاماویؽییذ( وییُمىەضایەریی ئەکییطزس  ەثەضاوییجەض ثەَەزا ئییێمە پێییساگطیمبن 
زەکییییطز  ە ثەـییییساضی )زەذییییب ەد(  ە ذەثییییبری ڕ ژاوە َ زاثیىکطزوییییی 
پێُیؽزیەکبوی گەـیەی ئەَ ذەثیبرە ثەپێیی ئەَ زەضکەی ئەَ ؼیەضزەمە 

 ٌەمبن ثَُس 
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یؽزی َ چەپ َ مبضکؽیی ثعََرىەَەیەکیی ثعََرىەَەی کاماو ؼێیەم:
 یییطاَاوە َئەَ زەضکە )ئەکبزیمیؽیییزی(یە وەذاـییییی ویییبَ کەمیىەیەکیییی 

س ٌێفییزب َ  ەپەوییبی ئەَزا ٌەظاضان کەؼییی چییبالکی ئەم  ثییعََرىەَەکەیە
ثعََرىەَەیە زەضگیطی ٌەَڵێکی ثەضزەَامه ثا ئبَمزەثَُن ثە ذەثیبری 

ڕ ـییىبیی مبضکؽیییعمساس ڕ ژاوەی وییبَ کامەڵیییب  ە چُاضچێییُە َ  ەثەض 
ئێمە ثەـێکیه  ەَ رەییبضە پبن َ ثەضیىەی کامەڵییب َ ئەَ  مەییساوێکی 
گطوییییی ذەثیییبری ئیییێمە َ كیییبض ێیی ئیییێمەیە ثە ئبمیییبوجی ڕمکرؽیییزه َ 
ؼەضَؼییییبمبوسان پێییییی  ە ڕمیییییبی ذەرێکییییی ؼیبؼییییی َثەضوییییبمەیی َ 
زیییسگبیەکی  کطیییی ؼییب  َ زضَؼییزەَە کە ثە رەَاَی جیییبَاظ ثێییذ  ەَ 

َ عە زیییییەرە گاـییییەگیط َ زاثیییی اَەی وییییبَ ڕاثەضیییییی ڕەَرییییی  میزییییاز
 کاماویؽذس 

 ە ٌەمَُـیییی ؼیییەیطرط ئەَەثیییَُ کە ڕەَریییی کاماویؽیییذ پیییبؾ ئەَ 
ٌەمَُ ؼبڵە  ە پێساگطی  ەؼەض ریاضی َ زضاؼە َ چَُوە وبَ جیٍبوی 
زاذیییطاَی ذاییییبن، ٌەریییب پەیُەؼیییزجَُویبن ثە پط ؼیییەی زامەظضاویییسوی 

عێییطا ەَە، یەم الپەڕە زەؼیییکەَریبن حیعثییی کاماویؽییزیی کطمکییبضیی 
 ەثییُاضی  کییط َ ریییاضی َ ثەضوییبمە  ییێ جێىەمییبَە َ ثەیەم وییبمیزکەؾ 
وەیییییبوزُاوی ئەَ ذەثییییبرە ریییییاضیە ثییییرەوە ثەضزەؼییییزی ثییییعََرىەَەی 
کاماویؽیییزی َ کێفیییە ظ ض َ ظەثەویییسەکبوی ئەم ثیییعََرىەَەیەی پیییێ 
ـیییییییجکەوەَەس ئەَان ثە ـییییییێُاظمکی ظ ض ئاپاضراویؽییییییزبوە َثیییییییطە 

بضیکبراض ئبؼب، ڕائەَەؼزبن رب حیعثی کاماویؽزی ئێیطان ثەضٌەمێکیی ک
رییییاضی ییییب  کطییییی ؼیییەثبضەد ثە یەکێیییك  ە مەؼیییە ەکبوی مبضکؽییییعم 
ثاڵَئەکیییییطزەَە،  ە ٌەضزََ  اویییییبغی مبضکؽییییییعمی ـاڕـییییییێ  ییییییب 
کامییاویعمی کطمکییبضی، َ زَای ذُمىییسوەَە َ َەضگێ اوییی ثییا کییُضزی، 

ؿ  ە ذەثبریبوسا پێیبن ویبَەرە  اویبغێکی ئیىجب ڕایبن ئەگەیبوس کە ئەَاوی
ویییُ  َ ییییب ثیییَُوە ثە ٌەڵیطاویییی پەییییبمی مبضکؽییییعمی ـاڕـییییێ  ییییب 
کامیییاویعمی کطمکیییبضیس ثەَجیییاضە ثەـیییێُاظمکی مىیییسااڵوە َکبضیکیییبرێط 
ئەیبوەَیؽذ ثڵێه کە ئەَە ئەَاوه کە یەکەم ٌەویبَیبن  ە عێطا سا ویبَە 
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ە ثالَکییطزوەَەی  ییاڵوە َ ئییبڵُگاڕمکی ڕیفییەییبن ثەؼییەضزاٌبرَُە َ  
وَُؼییییطاَەَە ئیزییییط ثییییَُوە ثە کامییییاویعمی کطمکییییبضی َ  ە جیٍییییبوی 
وبکطمکبضیی زَمىێ َ میزازی )چەپیی ؼیَُوەری( زاثی اَنس ڕاؼیزیەکەی 
ئەَە ثە کبضیکییبراضکطزوی ئەَ مبضکؽیییعمی ـاڕـیییێ  َ کامییاویعمی 
کطمکییبضیە ظیییبرط ـییزێکی رییط وەثییَُ، ثەزەض  ەَەی وُؼییرە ئەؼییڵیەکەی 

رێییع َ  ێکییساوەَاوەی حیعثیییی کاماویؽییزی ئێیییطان چەوییس زضَؼیییذ ئەَ 
ثییییَُن  ە ڕََی میزییییازی ـیییییکطزوەَەَە یییییب  ە ڕََی ئەوجییییبمییطیە 

 ؼیبؼیەکبویەَە ثێذس 
ڕاؼییزیی  ەَەؾ رییبڵزط ئەَەثییَُ  ە ثەضامییجەض ئەم ثە کبضیکییبراضکطزوەی 
مبضکؽییییعم ثەگفیییزی َ زەؼیییکەَرە رییییاضی َ  کیییطی َ ؼیبؼییییەکبوی 

کاماویؽییزی ئێییطان  ەٌەضزََ  اوییبغی مبضکؽیییعمی  ذایبوییسا، حیعثییی
ـاڕـییییێ  َ کامیییاویعمی کطمکبضیفیییسا، وقەییییبن  ێیییُە وەئەٌیییبد َ  ە 
چُاضچێییُەی پەیُەوییسیە ز ؼییزبوەکبویبوسا وە ڕەذىەیییبن  ەَ پط ؼییەی 
ثەکبضیکییبراضکطزوە زەگییطد وە ؼییەضوجی ٌییبَڕ  عێطا یەکییبوی ذایییبن 

رکطرسن ثە گفزی َ ئەَ ڕائەکێفب ثا وبزضَؼزی ئەَ ـێُاظە  ە ؼیبؼە
ذطاپەکییبوی،   وجبمً ضئً ـیییُاوسن َ )مەؼیید(کطزوەی مبضکؽیییعم َ ؼییً

ثەرییبیجەری ئەَان پەیُەوییسیەکبوی ذایییبن  ەؼییەض ثىەمییبی رە ییبعُ ێکی 
ئاضگبویییییك َ ڕەذىەگییییطاوە َ کییییبض ێکی پاظەریییییڤ  ەگەڵ کاماویؽییییزە 
ی عێطا یەکییبن ثىیییبد وەزەوییب، ثەڵکییَُ ظیییبرط پەیُەوییسیەکی زیجزامیییبریک

وبٌبَرییییییب ثییییییَُ َ ئەَەی  ێییییییی کەَرەَە الیەویطیەکییییییی ؼییییییەرحی َ 
ڕََکەـیی ثەضەی ٌیبَڕ  عێطا یەکیبن ثیَُ کە مجیبمە ە َ ڕەؼیمیبد 

 ئبکبمێکی زاوەث اَی ثَُس
 ە پەیُەویییسیی  ە گەڵ کاماویؽیییزەکبوی کُضزؼیییزبوی عێطا یییسا، حیعثیییی 
کاماویؽییذ زیجزامبؼیییبوە ٌەویبَیییبن زەوییب َ مجییبمە ە َ ڕََپاـییی 

قبری ظاڵ ثیییییَُ ثەؼییییەض ٌەڵُمؽیییییزیبوسا َ کەمزییییط زەکەَریییییىە رەـییییطی
گقزُگایەکی ڕ ـه َ ڕاؼزەَذا َڕاـییبَ ؼیەثبضەد ثە کێفیەکبن َ 
گط زەکیبوی ثیعََرىەَەی چەپ  ە کُضزؼییزبوی عێطا یساس ئەَان ئەَەیییبن 
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ظیییییبرط المەثەؼییییذ َ گطویییی  ثییییَُ کە الیەویییییط پەیییییسا ثییییکەن  ەوییییبَ 
ىیب، ثەپێیی رێ َاویىیی ئێؽیزبی کاماویؽزەکبوی کُضزؼزبوی عێطا یسا ئەگی

مه، ئەثُایە َەکَُ ثەضپطؼییبضمزییەكی ؼیبؼیی ؼیەضوج َ ڕەذىەکیبوی 
ذاییییبن ؼیییەثبضەد ثە َا یحیییی ئەَ ثیییعََرىەَەیە،  ە کەویییبڵی ریییبیجەریی 

 ذایەَە، زەضث یبیە َ ڕاثیەیبوسایەس  
 ێییطەزا ویییبثێ ثیییا مێیییهََ چبَپاـیییی  ەَ ڕاؼیییزیە ثیییکەم کە گەضچیییی   

میییَُوەی ریپیکیییبڵ )ومیییُشج (ی ئەَ میزیییاز َ )ڕەَریییی کاماویؽیییذ( و
عە ڵییییەرە ثیییَُ ؼیییەثبضەد ثە رێییی َاویه ثیییا )زەؼیییکەَرەکبوی( حیعثیییی 
کاماویؽییزی ئێییطان، ثەاڵم گییطََپ َکییاڕ َ کامەڵەکییبوی رییطی چەپییی 
عێطا ییی ظ ض  ەَان جیییبَاظرط َ ثبـییزط وەثییَُیهس ٌەمَُمییبن ثەچییبَی 

َاویە ئەَ ثیبغ َ كی چبَزاذطاَەَە ئەمبو  ضؼبمییً ئەثڵە  ثَُن َ ؼً
ثی َا ؼیبؼیی َ ریاضیییبوەی حیعثیی کاماویؽییزی ئێیطانس ٌاکییبضی ئەَە 
 ظ ضن َ ڕەو  ثێ ئەم الپەڕاوە جێی گُوجبَی ذؽزىەڕََیبن وەثێس 
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 بڵێسە

 
رب ئەٌبد ؼبظان َ ئیىؽییجبمی  کیطی َ ؼیبؼییی ئەَ گیطََپەی ئیێمە 

یه َ ئەَەؾ پزەَرط ئەثَُس مه َ وەجیبد پیێکەَە  ە میبڵی ئەَان ئەژییب
ظەمیىەیەکی ثبـیی ثامیبن ڕەذؽیبوسا کە جییە  ە ئیبَمزەثَُوی رەَاَی 
 کطیمبن َ ٌبَڕاییمبن  ەؼیەض ؼیەضجەم ئەضکە ؼیبؼییەکبومبن، کیبضی 
ظ ضرییطیؿ  ە ثییُاضی ؼییبغکطزوەَەی ذەد َ ڕمجییبظی  اوییبغی وییُمی 
ٌەڵؽییَُڕاومبوسا ثکەیییهس ٌەض چەوییس ڕ ژمییك ثە ٌەوییس  ئەوجییبمییطی َ 

وکطزوەَەی وُمُە ئەڕ یفزیه ثا الی جەثیبض َ ئەَییؿ پێفىیبض َ ڕََ
ثەٌەمبن ـێُە ثبغ َ ث یبضەکبوی زەَ ەمەوسرط ئەکیطزس ئیێمە ئەَ کیبرە 
ٌبَکییییبد َ ٌبَرەضیییییت  ە گەڵ  َُڵجییییَُوەَەی ظیییییبرط َ پێفیییی ەَی 
ظیییبرطی ئەم گییطََپە ؼییێ کەؼیییە، ٌەضیەکەؾ الی ذامییبوەَە راڕمییك 

ض چکەکبوی کُضزؼییزبن َ پەیُەوییسیی  طاَاومییبن  ەٌەمییَُ ـییبض َ ـییب
ظاوکاکیییییبوی ثەغیییییسا َ مَُؼیییییڵ ٌەثیییییَُس پیییییێ ثەپێیییییی گەـیییییەکطزن 
َڕََوجییَُوەَەی ڕمجییبظی ؼیبؼیییمبن َ زیییبضیکطزوی جیبَاظیەکبومییبن 
 ەگەڵ )ڕەَریییی کاماویؽیییذ( َ ؼەضَؼیییبمبوسان ثە ربیجەرمەویییسیەکبوی 
گطََپەکەمبن،  ەوبَ ئەَ ریاڕی پەیُەویسیە  طاَاوەـیمبوسا ٌەمیبن ثیبغ 

مبن ئەَضََژان َ ثەضەَپێفیییییییییمبن ئەثیییییییییطزس جەثیییییییییبض َ مەؼییییییییە ە
پەیُەویییسیەکبوی ظییییبرط  ە ؼیییزێمبوی ثیییَُ، جییییە  ە پەیُەویییسیی  ەگەڵ 
"عُؼییمبن محمییس کەضیییم" َ "ؼییزبض"ی ثییطای  ە کەالض ٌَەوییسمکی رییط  ە 
کەضکیییَُمس وەجیییبد  ە ؼیییزیمبوی َکەضکیییَُم َ ٌەَ ییییط پەیُەویییسیی 

َ کەضکییییَُم  طاَاوییییی ٌەثییییَُس مییییه جیییییە  ە ؼییییزێمبوی  ە ٌەَ ێییییط 
َزََظذُضمیییییبرَُ پەیُەویییییسی َ ٌیییییبَڕمم ٌەثیییییَُس ٌەضؼیییییێکمبن  ە 
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ظاوکاکبوییسا پەیُەوییسیی ؼیبؼیییمبن ٌەثییَُس "ؼیییطَان"ی ثییطای جەثییبض 
کبزضیکی چبالکی گطََپەکەمبن ثَُ کە پەیُەویسییەکی  طاَاویی ٌەثیَُس 
مبمُؼزب ؼزبض کبزضمکی چبالکی گطََپەکەی ئیێمە ثیَُ َ ئەَییؿ الی 

ی ظ ض ثیَُس ئەَ میبَەیە جییە  ە چێککیطزوەَەی ئەَ ذیایەَە پەیُەویسی
پەیُەوسیبوە َ پیبجَُوەَە َ ثەؼیەضکطزوەَەیبن ثەـییُەی ٌەڵمەرێکیی 
 ییطاَان َ چیی َ پیی  زەؼییزمبن کییطزەَە ثە چییبالکی َ چەوییسیه پییالن َ 

 ثەضوبمەی کبضمبن ثاذامبن زیبضیکطزس 
َ  ە زضیییهەی ئەَ ثییبغ َچییبالکی َ گقزُگییا چیی َ پیی اوەزا کە  ەوییبَ ئە

ئەڵقە ؼیێ کەؼییە َ  ەگەڵ ئەَ کیاڕ َ کیامەڵە  یطاَاوەزا ئەوجبممبویسا، 
گەیفییزیه ثەَ ث یییبضەی کە کییبری ئەَە ٌییبرَُە کە ڕیعەکییبوی ذامییبن 
ڕمکجرەیه َ چُاضچێُەیەکی ؼیبؼی َ ڕمکرطاَەیی ثا چبالکیەکبومبن 
زەؼزىیفبن ثکەیهس جەثبض مؽزە ب  ە َەاڵم ثە ؼیبالض ڕەـییس  ە کزێجیی 

 ە یبزەَەضیییسا( پێکٍییبرىی ثڵێؽییە ئەگێیی مزەَە ثییا ظؼییزبوی )مێییهََیەم 
زامەظضا،  ٢٧٦٤، ثەاڵم مییییه گُمییییبوم ویییییە کە ثڵێؽییییە  ەثەٌییییبضی ٢٧٦٣

چییُوکە مییه ثەٌییای ؼییەض بڵجَُوم ثەٌییای ـییەٌیس ثییَُوی ثطاکییبومەَە 
 ە زمزێییییهە ثییییَُم َ  ٢٧٦٤َ ـییییُثبری  ٢٧٦٣ ەوێییییُان زیؽییییەمجەضی 

ەَە ثا ؼزێمبوی َ ظوجییطە وبَەڕاؼزی مبویی ویؽبوی ٌەمبن ؼبڵ ٌبرم
کاثیییییَُوەَە ٌَەڵمەریییییی پەیُەویییییسیەکبومبن زەؼیییییزپێکطز کە ئەڵیییییقەی 

 کاماویؽزیی ثڵێؽەی  ێ ثەضٌەم ٌبدس 
زامەظضاویییسوی ثڵێؽیییە ئیییێمەی ذؽیییزە ثەضزەم ئەضم َ ثەضپطؼییییبضەریی 
ظ ضس  ەَ ئەڵیییقە ؼیییەضەکیە ؼیییێ کەؼییییە جییییە  ە جەثیییبض کە ئەَییییؿ 

ظیىییساویی ؼیبؼییی ثییَُ، مییه َ کەؼییبیەریەکی ؼیبؼیییی زیییبض َ پێفییزط 
وەجییبد ثە ئیرزیقییب ئەژیییبیهس ئەَ ژیییبوی ئیرزیقییبیە، ؼییەضثبضی کێفییە 
َگط زیییی ظ ض َ ریییبیجەریی ذیییای، ثەاڵم وەثیییَُ ثە ڕمیطمیییك  ە ثەضزەم 
چیییییبالکی َ جمُجاڵەکبومبویییییساس ثەَ ٌایەـیییییەَە کە  ێپطؼییییییطاَەریی 
َ ذیعاویمییبن  ە ئەؼییزا وەثییَُ َ کبضیفییمبن وەئەکییطز، ؼییەضجەم ژیییبن 

کبرمییبن رەوٍییب ثییا ڕایییی کطزوییی ئەضکە ؼیبؼییی َ ڕمکرطاَەییەکبومییبن 
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رەضذییبن کطزثییَُس ثییا زاثیىکطزوییی پێُیؽییزیە مبززیەکبویفییمبن، وەجییبد 
ؼیییباڵوە کیییبضمکی  یییاوزەضاری ثچیییَُکی ئەگیییطد کە ثەظییییبزەَە پیییبضەی 

 پێُیؽزی پەیسا ئەکطز َ ەَ ثبضەـەَە ثێ ذەم ثَُیهس 
ثەضزەَام ثیَُ َ جیبضی َاثیَُ  ە ظوجیطەی کاثَُوەَەی ؼێ  اڵیمبن 

ٌە زەیەکسا زََ جبض کائەثَُیىەَە َ ە ؼەضەربَە میبڵی ثیبَکی جەثیبض 
ـییُمىی یەکزییط ثیىیىمییبن ثییَُس مییه َ وەجییبریؿ ـییەَ َ ڕ ژ پییێکەَە 

 ثَُیه َ ئەَەؾ ذعمەری ثبـی پێکطزیهس 
ؼەضەرب زەؼزمبن کطز ثە زیبضیکطزوی ئەضکەکبومیبن َەکیَُ گطََپێکیی 

ذُمىییسوەَەی ذامییبن ثییا ئەضکەکبومییبن مەیییساوەکبوی ؼیبؼیییس ثەپێییی 
 ٌەڵؽَُڕاوی ذامبن ثەم ـێُەیە زیبضیکطز:

کیییبض  ەویییبَ کطمکیییبضان َ پێکٍێىیییبوی گطََپیییی چەویییس کەؼیییی  ە  یەکەم:
 کطمکبضاوی پێف ەَ َڕاثەضاوی عەمە یس 

ئێمە ث َامبن َاثَُ کە گطََپ َ مەحب یزی کطمکبضان  ە ـُمىی کیبضَ 
ُوجییبَرطیه ـییێُەیە ثە  ەثەضچییبَگطرىی ؼییەضجەم ژیبوییسا ثبـییزطیه َ گ

ثبضَز ذی ظاری َ ثبثەریی ئەَکبرەس ئێمە پێمبن َاثیَُ ٌەض  ە زضمیهەی 
ئەم چییبالکی َ پەیُەوییسیی ثەم وبَەوییساوەَە ٌبَڕمیییبوی ئییێمە ئەضکیییبوە 
کەؼیییبیەریی ؼاؼیب یؽیییزی َکطمکیییبضی ثێىیییىە ڕییییعی ڕمکریییطاَەَە ریییب 

کییییبوی  ە ئەؼییییزا ثیطمییییذس َەکییییَُ ئەوییییسامێکی گطََپەکەمییییبن ئەضکە
ثەرب یکطزوەَەی ظیبرط  ە ؼبڵی یەکەمی ئێمە ؼیەضکەَرىی ثبـیمبن  ەم 

 ثُاضەزا ثەزەؼذ ٌێىبس 
ذەثییییبد  ە زژی ڕژممییییی زیکزییییبراضی کە ظیییییبرط  ە ثەضگطیییییی  زََەم:

ذەڵیییییك  ە ثەضاویییییجەض ؼیییییەضکُری ڕ ژاوەی زەظگبکیییییبوی زاپڵاؼییییییه 
جی  ە َؼییییەضثبظگیطی َ کطزویییییی ثەظ ضی ذەڵیییییك ثەجەیفیییییی ـیییییەع

 ُربثرییبوە َ زائیییطە َ ظاوکاکبوییسا ثەڕمییُە ئەچییَُس ثەگفییزی ذەثییبد  ە 
زژی ؼەضکُد َ زیکزبراضیەد گطویزطیه َ ظە زیطیه مەییساوی ذەثیبری 

 ؼیبؼیی ٌەمَُ ذەڵکی کُضزؼزبن ثَُس 
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ذەثبد  ە زژی ـەڕی وێُان عێطا  َ ئێطان مەیساوێکی ربیجەد  ؼێیەم:
ثُاضەکیییبوی مزمالویییێ  ثەذیییای ثیییَُس گەضچیییی ـیییەڕ  ەگەڵ ؼیییەضجەم

ؼیبؼییییەکبوی ئەَ کییبرەی وێییُان ذەڵییك َ ڕژممییسا ثەضیەم ئەکەَرییه، 
ثەاڵم ثەٌای ذاـجبَەڕیی ذەڵك ثە مبٌیەری ـەڕ َ کبضییەضی ٌێیعە 
ؼیبؼیییییە کُضزؼییییزبویەکبوی ئاپاظیؽیییییان َ گطەَکطزویییییبن  ەؼییییەض 
زضمیییهەی ـیییەڕ ریییب ؼیییەضکەَرىی ئێیییطان َ ڕََذیییبوی ڕژمیییم، ٌەمیییَُ 

 د َ مزمالوێکبن رێکەڵ ثَُثَُنس  بیزەکبوی ؼیبؼە
ئییێمە پێمییبن َاثییَُ  ە ئێؽییزبزا ـییەڕ َ زیکزییبراضیەد زََزیییُی یەم 
زضاَنس ئەم ـییییییەڕە جیییییییە  ەَەی ثییییییا یەکالکییییییطزوەَەی کێفییییییەی 
کاوەپەضؼییییزی وێییییُان زََ ڕژمییییمە ثە زََ ئبیییییسیا اجی َ ؼیؽییییزمی 
ؼیبؼیییی کاوەپەضؼییزەَە،  ە ٌەمییبن کبریفییسا ثییَُە ثە زەؼییزبڕمك کە 

ئێییطان ثییا لییسام ثییَُ ثە  –ذەڵییك ئەٌبڕمییذس ـییەڕی عێییطا  ژیییبوی 
کەضەؼییزە َ پط ؼییەیەم ثییا ؼییبغکطزوەَەی رەَاَەریییی َ ؼییەپبوسوی 
ؼیؽزمی رارب یزبضی َ ـمَُ ی  ە َاڵریساس جییە  ەَەؾ ـیەڕ ڕ ڵێکیی 
کبضییەضی گێ ا ثا کیطاوەَەی زەؼیزی ڕژمیم ثیا َیطاوکطزویی ؼیەضجەم 

بی عێیییطا  ثەریییبیجەری  ە پێکٍیییبرەی کیییامەاڵیەری َ ـییییطاظەی کامەڵیییی
ذیییُاضََی ََاڵریییساس  ە کُضزؼزبویفیییسا ئیزیییط پەضەؼیییەوسوی زییییبضزەی 
ذە ییییقە َ مُؼزەـیییبض َ زامەظضاویییسوی ریییاڕی جبؼُؼیییی َ ٌێىیییبوی 
پبؼیییساض َ کطزویییی کُضزؼیییزبن ثە مەییییساوی ـیییەڕی ئێیییطان َ عێیییطا  
َرَُوسثَُوەَەی رەعطیت َ رەثحیػ ثەـێك ثیَُن  ە کبضییەضیەکیبوی 

ذُاظیی ثەعیییییػ کە ثە ؼیییییَُربوی کُضزؼیییییزبن َ ؼیبؼیییییەری ـیییییەڕ
 جیىاؼبیس َ ئەوقبل َ کیمیبثبضان زَایی ٌبدس 

ئەَکبرە  ە ڕَاویەی ئێمەَە َەؼزبوی ـەڕ، وەم زضمهەپێیساوی، ڕمییەی 
ڕََذیییییبوی ڕژممیییییی ذیییییاؾ ئەکیییییطزس  ەَ ڕََەَە ئیییییێمە ٌەم چەویییییس 
وَُؼطاَەمبن  ە  بضؼیەَە َەضگێی ایە ؼیەض کیُضزی َ ثەیبوىیبمەیەکی 

 یفمبن ؼەثبضەد ثەـەڕ ثاڵَکطزەَەسزضمه
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می وەرەَایەریییی  ەؼیییەض گە یییی کیییُضز  ذەثیییبد  ە زژی ؼیییزً چیییُاضەم:
 ثُاضمکی رطی چبالکیی ؼیبؼی َ  کطی َ پطاكزییی ئێمە ثَُس 

ئییییێمە ؼییییەضثبضی پفییییزییطیی رەَاَمییییبن  ە ذەثییییبری ڕەَای ذەڵکییییی 
کُضزؼیییزبن ثیییا َەؼیییزبوەَە  ە زژی ؼیبؼیییەرە ـیییا ێىیەکبوی ڕژممیییی 

پێمبن َاثیَُ کە ثیعََرىەَەی چەکیساضی َ ؼیبؼییی وەرەَەییی  عێطا ،
کییُضز َ ٌێییعە ؼیبؼیییەکبوی وییبرُاوه ئەم مەؼییە ەیە چبضەؼییەضثکەن، 
ثەڵکییَُ ئەَان ئەم زاَا ڕەَایەی ذەڵییك ئەکەن ثە وەضزەَاوێییك رییب ثییجه 
ثەـییییەضیکی زەؼییییەاڵد َ ڕژمییییم  ە عێطا ییییساس ـیییییحبضی ئییییێمە )مییییب ی 

ضز( ثییییَُ، ثەاڵم چییییاویەری زیییییبضیکطزوی چییییبضەوَُغ ثییییا گە ییییی کییییُ
ثەزیٍییبرىی َ  اوبغەکییبوی َ پێُیؽییزیەکبویمبن ڕََن وەکطزثییاَەس مییه 
َرییبضمکی زضمییهم  ەَ ثییبضەَە وَُؼییی کە َەکییَُ وییبمیزکەیەم ثە وییبَی 

 ڕمکرطاَەَە ثاڵَکطایەَەس 
ڕژمیییم ثە ث ییییبضمکی )مجزیییػ  ییییبزح ا ثیییُضح( یبؼیییبی  ٢٧٦٥ؼیییەضەربی 

کیییطز ثەویییبَی ) یییبوُن رحُیییی  گیییاڕیىی کطمکیییبضان ثە  ەضمیییبوجەضی زەض
ا حمبل ا ی مُرقیه(س ئێمە زَای چەوسیه کاثَُوەَە َ ثبغ  ەَثبضەَە، 
پێییساگطیمبن کییطز کە یبؼییبی وییبَثطاَ مەغعایەکییی چیىییبیەریی ئبـییکطای 
ٌەیە َ مەثەؼیییذ  ە ؼییی یىەَەی ویییبَی کطمکیییبضان ٌەوییییبَی یەکەمە 

ز ثە ثاٌبـیییبکطزن  ە مب ەکبوییییبنس ڕژمیییم  ەپیییبڵ ئەَەـیییسا زەؼیییزی کیییط
 ط ـیییزىی ٌەمیییَُ مُڵیییك َ کبضذیییبوە َ کیییبضگە ظ ضَ ظەثەویییسەکبوی 
زەَڵەد ثە کەضریییی ریییبیجەد َ زەؼیییذ َپێُەویییسەکبوی ذیییایس ئەَ زََ 
ڕەَرە ئبڵُگاڕمییییك ثییییَُن  ە ثەضوییییبمە َ ؼیبؼییییەری کییییامەاڵیەری َ 
ئیییبثَُضی ریییب ئەَکیییبرەی ثەعیییػ، چیییُوکە  ەَەَ پیییێؿ زەَڵەد ذیییای 

کطزثییَُس پییبؾ ڕََوجییَُوەَەی ٌەمییَُ کەضرە ئبثَُضیەکییبوی کییاوزط ڵ 
ـییییکطزوەَە َ ٌەڵُمؽیییزمبن  ەَثیییبضەَە، جەثبضمیییبن ڕاؼیییپبضز کە ئەَ 
گقزُگاییییبوە ثکیییبد ثە وَُؼیییطاَەیەم کە زَاریییط َەکیییَُ ویییبمیزکەیەم 

 ثەوبَی گطََپەکەمبوەَە ثاڵَمبوکطزەَەس 
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ئەَ وَُؼطاَاوە ڕ ڵی ثبـیبن ئەثیىی َەکَُ مبرطیبڵێك ثا کبضی ئیێمە 
ەَەی ذامبوساس ئەَ ثبؼبوە جییە  ەَەی ثیبثەری ثبـیی  ە زەضەَە َ وبَ

ئەزایە زەؼذ کبزض َ ٌبَڕمیبوی ئێمە ریب ـُوبؼیی گطََپەکەمیبوی پیێ 
ڕاثیەیەویییه،  ەعەیىیییی کبریییسا ڕ ڵیییی ثبـییییبن گێییی ا  ە ئیىؽییییجبمسان ثە 
ضیعمکی  طاَان  ە وبَ ثعََرىەَەی کاماویؽزیسا َ زەـیجَُ ثە میبیەی 

 ذێکییسا کە ڕەَرییی کاماویؽییذ جیییە  ە ئُمێییسمك، ثەرییبیجەری  ە ثبضَز
چییییبالکیی رەؼییییکی ڕمکرطاَەیییییی َ مەـیییینَُڵ ثییییَُن ثە "ذەثییییبرە 

 ریاضیەکەیبوەَە"،  ؽەیەکی ئەَرایبن پێ وەثَُ ڕََ ثەزەضەَەس 
ٌەض یەم  ەَ ؼییێ ٌییبَڕمیەی ئەڵییقەی ؼییەضەکیی یییب وبَەوییسیی ثڵێؽییە 

 پەیُەوسیمبن ثە چەوسیه ذەری ڕمکرؽزىەَە ٌەثَُس 
ؼییەضزاوی زاییییم یییب ثییبَکمەَە ثییا الم ثییا مییبڵی وەجییبری مییه  ە ڕمیییەی 

ٌییبَڕمم پەیُەوییسیم  ەگەڵ کەغ َکبضمییسا زامەظضاوییسەَەس مییبڵی ثییبَکی 
وەجییبد کە ثَُثییَُ ثە جێییی ذاـییبضزوەَەم،  ە گەڕەکییی ؼەضـییە بم 
ثیَُس  ەزەَضَثەضیییبن کیامەڵێکی ظ ض ذعمییی ئەَان ٌەثیَُنس مییه وەم 

ڵکییییَُ زَای مییییبَەیەم ٌەض ثَُثییییَُم ثە کییییُڕمکی مییییبڵی وەجییییبد ثە
رێکەڵییەکییی ثەٌێییعم زضَؼییذ کطزثییَُ  ە گەڵ ٌەمییَُ ذعمەکبویییبن  ە 
گەڕەکەکەس ئیزیییط  ە ؼیییزێمبوی چیییی ثەٌیییای میییبوەَەم  ە میییبڵی جەثیییبض 
َزَاریطیؿ ویفییزەجێجَُوم  ە مییبڵی وەجبریسا، َ چییی ثەٌییای پەیُەوییسیە 
 ؼیبؼیەکبوی رطی ذام، رێکەڵیەکی کامەاڵیەریی ظ ضم پەیساکطزثَُس 

ذعمەکبوی وەجبد  ە ؼەضـە بم ثیَُم ثە ٌیبَڕمی وعیکیی "ذب ییسی   ە
 ەکییبری ٌێییطؾ  ٢٧٧٢مەال عە ییی" کە  ە ڕاپەڕیىییی زََەم  ە رەمییَُظی 

ثا ؼەض ؼەضای ؼزێمبوی گیبوی ثەذزکیطزس ذب ییس کیُڕی ذیبڵی وەجیبد 
ثییَُس مییبَەیەکی ظ ض پێفییمەضگەی یەکێزییی ثییَُ، ثەاڵم ثەٌییای وبؼیییىی 

کێزییییی َ ٌەضَەٌییییب  ە ژمییییط کییییبضییەضیی ظیییییبرطی چەَد َ چێڵیییییی یە
وەجبریییسا،  ەؼیییەضَثەوسی مقیییبَەظارەکەی یەکێزیییی َ ثەعیییػ، َاظی  ە 
پێفمەضگبیەری ٌێىبثَُس پبـبن  ە ٌێطـیێکی ٌێعەکیبوی حکَُمەریسا ثیا 
 ەضەزا   ە ٌێطـییێکی ؼییُپب زەؼییییطکطا َ  ە مَُؼییڵ ظیىییسان ثییَُ َ 
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ەَە  ەڕمییی  ەَمییُە ثەئییبظایەریی ذییای ڕایکطزثییَُس مىیییؿ  ەالی ذییام
وبؼیبَیی مبڵی ئەیبزی حبجی وبمیقەَە ٌەویس  ٌەَڵمبویسا ثیا ثەضزاویی 
ذب ییییس ثەاڵم ؼیییَُزی وەثیییَُس ئەَ ریییب ثڵێیییی کەؼیییێکی ذاـەَیؽیییذ 
َ ؽیییەذاؾ َ ثەٌەڵُمؽیییذ َ ٌاـییییبضثَُ َ  ەڕََی ؼیبؼییییەَە َ 
ظ ض وعیییییك ثییییَُ  ە ئییییێمەس ذب یییییس ذییییبَەوی پبییییییب َ پەیُەوییییسییەکی 

یی جەمیبَەضی ثیَُ  ە ویبَچەکەس ذب ییس کامەاڵیەریی ذیاؾ َ ؼطَـیز
جیییە  ەَەی  ەڕََی  یییعیکیەَە کییُڕمکی ثییباڵثەضظ َ ظ ض ثەٌێییع ثییَُ، 
ذبَەوی کەؼبیەریەکی ظ ض ثەٌێع َ جێ ث َا َکُڕی ڕ ژاویی رەوییبوە 
ثیییَُس زَاریییط  ە زضمیییهەی ئەم ییییبزەَەضیەزا زمیییمەَە ؼیییەض ئەَ ڕ ڵ َ 

   ئبظایەریەی کە  ە یەکەم ڕ ژی ڕاپەڕیىسا گێ ایس
ٌەض  ە ڕمیەی ذب یسی مەال عە یەَە ئبـیىبیەریم  ەگەڵ "وەثەظ ذب ییس"زا 

 پەیساکطز کە زَارط پەیُەوسیەکی ؼیبؼیی وعیکیؿ کایکطزیىەَەس 
مییبَەیەم ثییَُ وەجییبد گەڕی  ییێ ئباڵوییسثَُم کە ثییاچی ٌبَؼییەضگیطی 
ویییبکەم َ ظََظََ ئەَ ثبؼیییەی زەٌێىیییبیە ئیییبضاَەس میییه ئەمعاویییی ئەَ 

ذاد ٌبَؼیەضگیطی ثیکە، چیُوکە ئەیعاویی ڕای میه ئەیُیؽذ ثڵێم ث   
 ەَثبضەَە چیە َ پێم َرجَُ کە  ەم ظضََ ەزا میه ـیزی َا ویبکەمس ئەَ 
ٌەمیفییە ئەیییَُد ئییێمە پێُیؽییزمبن ثە مییبڵێکی ؼییەضثەذا َ گُوجییبَی 
ذامییبوە َ ئەثییێ یەکێکمییبن ٌبَؼییەضگیطی ثکەیییهس  ە وییبذی ذاـییمسا 

ؼییەضگیطی ثکییبد،  ە ٌێىییسە وەجییبرم ذاـئەَیؽییذ حەظم وەئەکییطز ٌبَ
 ثەض زََ ٌا:

ٌێىسە وێُاومبن  ە ٌەمیَُ ڕََیەکەَە ثەٌێیع ثَُثیَُ کە حەظم  یەکەم:
 وەئەکطز کەؼی ؼێیەم ثێزە وێُاومبوەَە جب ثب ٌبَؼەضی ئەَیؿ ثێذس 

 ەَە زََزڵ ثَُم کە  ەگەڵ کەؼێکسا ٌبَؼیەضگیطی ثکیبد کە  زََەم:
ەض حیؽیبثی ذُڵق َ ذَُی  ە ذای وەچێیذ ٌَبَؼیەضگیطیەکەی  ەؼی

 ئەم پەیُەوسیە ثەٌێعە ثێذ کە ئێمە ٌەمبوەس 
ئەَە ٌەؼزێکی ثبـە یب وب ظ ض مەؼیە ەم وەثیَُ َ ئێؽیزبؾ مەثەؼیزم 
ـیکطزوەَەی ؼەضچبَەی ئەَ ٌەؼزە وییە ثە ەز ئەَەی گێ اوەَەیەریی 
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ثەـیییییێُەیەکی ڕاؼیییییزیایبوەس ثبـییییییؿ زەمعاویییییی کە ئەَ پێُیؽیییییزی 
اویییییییی َ ٌێىیییییییبن َ ثیییییییطزوە ثەٌبَؼیییییییەضگیطی ٌەیە، ثەاڵم ئەَ وییەض

ؼبیکا اجیبوەـم ٌەثَُس ؼەضەوجبم َا ڕمکەَریه کە ئەَ ئبظاز ثێذ  ە 
 مەؼە ەی ٌبَؼەضگیطی َ  ەؼەض مه وەَەؼزێذس 

ئەَ مییبَەیە جەثییبضی کەؼییی ؼییێیەمی ؼێیاـییەی ئەڵییقەی ؼییەضەکیی 
گطََپەکەمییییبن کەمزییییط ئبمییییبزەی کاثَُوەَەکییییبن زەثییییَُس ئەَ ٌیییییر 

جَُ، ثەاڵم ظ ضرط ئەڕ یفذ ثا ثەغیسا َ ؼەضوجێکی جیبَاظی زەضوەث ی
گەضمیبن َ  ەگەڵ عُؼمبن َ ؼزبضی ثیطای َ کامەڵێیك ٌیبَڕمی ریطی 
ذایییسا ظ ضریییط  ەؼیییە ەض ثییَُس ئیییێمە پێُیؽیییزمبن ثە َظە َ رُاوبکیییبوی 
جەثیییبض ٌەثیییَُ، ئەگیىیییب ئەَەی چیییی ئەکیییبد ظ ض مەؼیییە ەمبن وەثیییَُس 

 ژمکیبن  ە مبڵی چەوسجبض مەَعیسمبن زائەوب کەچی ئەَ زیبضوەئەثَُس ڕ
جەثبض کاثَُیىەَە ثا ثبؼیکطزوی کیبضی ڕ ریىییی گطََپەکەمیبنس پیێؿ 
کارییبیی کاثَُوەَەکەمییبن جەثییبض ڕََیکییطزە ٌەضزََکمییبن َرییی: ئێییُە 
ثەَەظعیی ئەمىییی ذاریبن ئەظاویه کە چەویس ذیطاپە  ثەضاؼیزی مییه ظ ض 
وییەضاوی َەظعی ئێُەم، چُوکە  ەثەض ظ ضیی ئەمیط  ەثعەکبوزیبن گیطره 

یبچَُوزبن یەکەس ئیێمەؾ ثەزَای یەکیسا َرمیبن ئەظاوییه َثیا ٌیچیی َ ر
رییبظەد ثیؽییزَُە یییب ٌیییر ڕََیییساَە  ئەَ َرییی: وییب ثەاڵم مییه پێفییىیبض 
ئەکەم کە ئێییییُە ثیییی  ن ثییییا زەضەَە رییییب  ە مەرطؼیییییی مەضگییییی ئێییییطە 
ڕظگبضریییبن ثێیییذ، َ َەکیییَُ زََ کەؼیییبیەریی ثیییعََرىەَەکە ثمێىیییىەَەس 

ثیطمیبن  ە چیَُوە زەضەَە وەکطزثیاَە،  ئێمەیەم کە زََ  اڵی ٌەضگییع
ئەَ پێفییىیبضەمبن ال ؼییەیط َ رییبظە ثییَُس ئییبذط ذییا ئەم َەظعەی ئییێمە 
رییبظە ویییە ئەی ثییا جەثییبض پێفییزط ئەم پێفییىیبضەی وەئەکییطز  ئەَ ٌە ییی 
ثَُ  ەَەزا، چُوکە ئێؽزب ؼەضزەمی ـاڕـیێ اوە َ ظضََ یی ذەثیبری 

کی ؼیبؼیییییسا ـاڕـیییییێ اوە ویییییە، ثەاڵم ثییییا  ە چُاضچێییییُەی ثبؼییییێ
مەؼییە ەکە پێفییىیبظ وبکییبدس ئییێمە رییبظە ذامییبن ڕمکرؽییزَُە َ زەیییبن 
ئەضکمییبن ثییا ذامییبن زیییبضیکطزََە ئیزییط زەضەَەی چیییس مییه  ە وییبذی 
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ذامییییسا َثییییێ ئەَەی َەاڵم ثییییسەمەَە ثەَـیییییُەیەی پێفییییَُ ثیییییطم 
 ئەکطزەَەس 

وەجبد ثبؼەکەی زاذؽذ َ َری: ئێمە زََ  اڵی  ؽەی  ێ ئەکەییه َ 
 زەیىەَەس  َەاڵمذ ئە

 ە مبڵەَە پێفىیبضەکەی جەثبض ثَُ ثە ثبثەری گقزُگیای زََ یاڵیی میه 
َ وەجبدس  ە َەاڵمی ڕای مىیسا ثە وەجیبرم َد ذیاد ثیبؾ ئەظاویی میه 
زەمییێکە ث یییبضی یەکجییبضیم زاَە کە ویییبظی ڕ یفییزىە زەضەَەم ویییە َ 
کبری ذاـی مبڵەَەیؿ ظ ض ٌەَڵیبویسا، ثەاڵم ڕاظی وەثیَُم، ثیایە میه 

ن ڕای جیبضاوم ٌەیەس ئەـیعاوم ڕای ریا چیاوەس ئەَییؿ الی َاثیَُ ٌەمب
کە ؼیییەیطە ئێؽیییزب ئەَ پێفیییىیبضە زمیییزە ئیییبضاَە ثەمەضجێیییك ئیییێمە یەم 
کامەڵ ثەضوبمە َ کبضمبن ثە رەگجییطی ٌیبَثەؾ زییبضی کیطزََەس ئەَە 

َەاڵمێکییی   )ررمیه( وییً ظي ثییَُ ثەجێییی پطؼیییبضمك کە جیییە  ە ٌەوییس  مً
ەوییس ڕ ژ زَارییط چبَمییبن ثە جەثییبض کەَد َ ڕََومییبن ثییای وەثییَُس چ

وەجبد ثەوبَی ٌەضزََکمیبوەَە َەاڵمیی پێفیىیبضەکەی ئەَی زایەَە َ 
 ئیزط زەضگبی ئەَ ثبثەرە زاذطاس

پەیُەوسیی ز ؼزبوەمبن  ەگەڵ ٌەمیَُ کیاڕ َ کیامەڵ  ٢ئێمە  ە ثڵێؽەزا
  َ کەؼبیەریەکبوی وبَ ثعََرىەَەی کاماویؽزی ثەٌێعثَُ، ثیێ گُمساویً

                         

زا، ۹۹۸۸َ ؼیەضەربی۹۹۸۷گەض ثیطم ثەٌەڵەزا وەچَُثێذ  ە کاربیی  1
ی جاضمیییك  ە پەضاکەویییسەیی َئیقزییییج  ثیییَُن ثَُثیییَُس ثڵێؽیییە رَُـییی

ظ ضثەی کبزضەکییییبوی ؼییییەضەَەی پەضاکەوییییسە ثَُثییییَُن،  ەَ  اوییییبغە 
ثەزَاَە وبَی گطََپەکەمبن گاڕی ثا یەکێزی ذەثبری کاماویؽیزەکبن 
َ ثەڵیەویییبمە َ وَُؼییییىەکبومبن َ ثەریییبیجەریؿ پالرقیییاضمی ویییبن، کیییبض، 

ەَە ئیمعائەکیییییطز ریییییب ئیییییبظازی  حکیییییَُمەری ـیییییَُضاییمبن ثەَ ویییییبَ
زامەظضاوییییسوی یەکێزییییی ذەثییییبری کامییییاویعمی کطمکییییبضی ثەَ وییییبَەَە 
چبالکیمبن زضمهە پێسا،  ەڕََی مێهََییەَە جێییطکطزوی ئەَ ڕاؼیزیەم 

 .ثە پێُیؽذ ظاوی
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اظیی ثیطَڕا یب ڕەذىەگطره  ە ٌەڵُمؽیذ ییب ثییطَڕای ئیێمەس رەوٍیب جیبَ
الیەن کە ٌییییییر پەیُەویییییسیەکی وە ڕەؼیییییمی َ وە وبڕاؼیییییزەَذاؾ  ە 

د کە ئیێمەؾ  وێُاومبوسا وەثَُ ڕەَریی کاماویؽیذ ثیَُس میه ثییطم وبییً
الی ذامیییبوەَە ٌەَڵیییی زضَؼیییزکطزوی پەیُەویییسییەکی  ەَ جاضەمیییبن 

ی ئەَاویفیەَە ٌیێر زەؼزپێفیکەضیەکمبن  ەگەڵ ڕەَریسا زاثێیذ، ثەاڵم ال
وەثیىییی َئەم زیییبضزەیە رییب پێکٍێىییبوی حیعثییی کاماویؽییزی کطمکییبضیی 
عێییطا  زضمییهەی ٌەثییَُ، کە الیەوەکییبوی رییط پەیُەوییسی َ ٌبَکییبضی َ 
ٌبَئیییبٌەویی  ەوێُاویبویییسا ٌەثیییَُ، ثەاڵم ڕەَد ٌەض ثەضزەَام ثیییَُ  ە 

 ؼیبؼەری گاـەگیطیی ذای  ەم ثُاضەزاس 
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 ٌاوسەرگیریی وەجات

 
ثَُ کە وەجبد ئبگبزاضی کطزم کە ثەپێیی  ٢٧٦٥زەَضَثەضی وەَض ظی 

ث ییییبضی پێفیییَُرطمبن ثە وییییبظی ٌبَؼیییەضگیطیە َ کەؼیییێکی ٌیییبَڕمی 
ز ظیُەرەَە َ  ەَثیبضەَە ڕمکەَریَُنس  ەؼیەض زاَای ئەَ ث یبضمیبن زا 

ی ظییبرط َ کە ؼەضزاوی ذێعاوی زەظگیطاوەکەی ثکەییه ثیا یەکزیط وبؼییى
ڕەذؽییبوسوی پێُیؽییزیەکبوی ٌبَؼییەضگیطیبن َ وبؼیییىی کەغ َ کییبضی 
"چىییَُض غەضیییت" کە  ە چُاضچێییُەی وبؼیییبَیی ثطاکییبوی َ وعیکییبیەریی 
گەڕەم یەکییییبن وبؼییییجَُس ئەَاوییییؿ میییبڵێکی ظەحمەرکیییێؿ ثیییَُن َ 
ئەکیطەم َ ئەوییُەض َ جەمییب ی ثیطای چىییَُضیؿ ؼەضَؼییُذزیبن  ەگەڵ 

 ٌەثَُس  ظای ؼیبؼی َ چەپسا  ً
پبؾ مبَەیەکی کەم ٌبَؼەضگیطیبن کطز َ پێفیزط وەجیبد ذیبوَُیەکی 
 ە ـییەٌیساوی ظەضگەرە ثەکییط  گییطد کە ٌییی مییبڵی کییبم "ذەؼییطەَی 
عەثە ڕەؾ" ثییَُ کە ٌییبَڕمی ذییای ثییَُس مییه پێفییىیبضم کییطز کە زَای 
ئەَ ٌەمَُ ظەذذ َ فیبضە ظ ضەی ژییبوی ئیرزیقیب َ ڕاکەڕاکیی کیبضی 

کە ثا چەوس ڕ ژمك ثا مبویی ٌەویُیىی ث  ن  ؼیبؼی وٍێىی، َا ثبـە
ثیا ثەغییساس زایییك َ ثییبَکی وەجیبد َ  ەریقییی ثییطای َ ئبـییزیی ذُـییکی 
ظ ض زڵرییاؾ ثییَُن ثە ٌبَؼییەضگیطییبنس ڕ ژی پییێؿ ڕ یفییزىیبن ثییا 
ثەغسا ئێُاضە  ە مبڵی ثبَکی کاثجُیىەَە َ مىییؿ َریم کە ریا ڕ یفیزی 

ام َ کە ٌیبریزەَە چەوس ـەَمك ئەڕ م ثیا زەَضی ٌەویس  ٌیبَڕمی ذی
پێکەَە رەگجیطی مبڵی ربظەمبن ئەکەیهس زایك َ ثبَکی وەجیبد ئەَەویسە 
زڵییی مىیییبن ڕائەگییطد َریییبن ئەَ ٌبَؼییەضگیطیی کییطزََە ثییایە ئەڕَا 
ثایە راؾ کُڕی ئێمەیذ َ ربٌبَؼەضگیطی وەکەیذ ویبثێ  ەگەڵ ئەَزا 
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ەَە ث  یذ َجێمبن ثٍێڵییذس ئەَکیبرە  ەریقیی ثیطای وەجیبد ریبظە  ە زەض
ٌییبرجاَە َ پییێکەَە  ە مییبڵەَە  ە گەڵمبوییسا ئەژیییبس مىیییؿ َرییم پەیمبوزییبن 
ئەزەمیییێ کە ٌە زیییبوە یەم زََ جبضمیییك ؼیییەضربن  یییێ ثیییسەم َ  ێزیییبن 
زاوەثیی مم َئەَە  ەریقزییبن الیە َ ثە رەوٍییب وییبثه، چییُوکە مییه َوەجییبد 

 ئەثێ جبضَثبض ـُمه گاڕکێ ثکەیه َ ذەمی ئێمەربن وبثێس  
 ەیەکی ثەغسا َ کەضکَُم َ ٌەَ ێطیبن کیطزَ َ وەجبد َ چىَُض جەَ

ڕ ژمیییك گەڕاوەَە َ مىییییؿ ئەَ چەویییس ڕ ژەم الی مبمُؼیییزب  ٢زَای 
 ؼزبض ثطزەؼەضس 

گُمعامییبوەَە مییبڵی رییبظە  ە ظەضگەرە کە ذییبوَُیەکی وییُ  ثییَُ  ە ؼییێ 
ژََضی وَُؼزه َ ٌاڵێك پێکٍبرجَُ َ میه ثیَُم ثە ذیبَەوی ژََضی 

زاویییبثَُ ثیییا جێیییی وَُؼییییه َ  ؼیییەضثەذای ذیییام َ ژََضمکیفیییمبن
 کاثَُوەَەس 

ئەَ مبَەیە ئیزط کاثَُوەَەکبوی ئەڵقە ؼێ کەؼیەکەمبن  ەَ  ئەوجیبم 
 ئەزا َ وَُؼیىەکبومبن ثە ڕ ویا ئبمبزە ئەکطزس 

 ێییطە زەؼییکطاَەرط ثییَُیه َ ظوجیییطەیەم کییبض َ چبالکیمییبن زیییبضیکطزس 
ییبوەَە ئەَ مبَەیە جەثبض ثەٌای مەـینەڵەی ٌیبرُچای ثەغیسا َ گەضم

کەمزییییییط زەضئەکەَد، ثییییییایە مییییییه َ وەجییییییبد ظیییییییبرط ثەـییییییساضیی 
 کاثَُوەَەکبومبن ئەکطز َ کبضەکبومبن ڕایی ئەکطزس  

جیە  ە َربضیکی زضمه ؼەثبضد ثە گاڕیىی کطمکبضان ثە  ەضمبوجەض کە  
زَای گقزُگیییای زضمیییه جەثیییبض وَُؼییییەَە، ٌەویییس  ثیییبثەری رطمیییبن  ە 

 -ی ؼەثبضەد ثەـەڕی عێیطا   بضؼیەَە َەضگێ ا ثا کُضزی َ عەضەث
ئێییطانس  ویبظمییبن َاثییَُ ئەم مییبڵە رییبظەیە ثکەیییه ثە ویییمچە ثبضەگییبیەکی 
وٍێىیی ثڵێؽە َ ـُمىی ـبضزوەَەی وَُؼیه َ ثاڵَکطاَەمبن رەضرییت 
کطزثیییَُس یەم زََ جیییبضیؿ ٌەویییس  ٌیییبَڕمی حیعثیییی کاماویؽیییزی 

کمیییبن ئێیییطاویؿ ـیییەَ المیییبن زەمیییبوەَەس ٌەض  ەَ میییبَەیەزا ثەیبوىبمەیە
زەضکطز ؼەثبضەد ثەـەڕی عێیطا  َئێیطان َ ثەڕ وییا چبپمیبن کیطز َ 
چُوکە مه ـبضەظایی کبضی ڕ ویا وەثَُم ٌەمَُ گیبوی ذام کطزثیَُ 
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ثە ڕەو  َ وەجبد کیطزیە گیبڵزە ََریی: مەگەض ثە  یبغ ذیاد ثفیایذ 
ئەگیىیییب کەـییی  ئەثییییه کە ریییا ئیفیییذ  ەؼیییەض ڕ وییییا کیییطزََەس ئەَ 

یبوی ذامبن  ە ؼزێمبوی ثالَکطزەَە َ ڕ ژی ثبثەربوەمبن  ە وبَ ٌبَڕم
کاثییییَُوەَەیەکی ؼییییێقاڵیمبن کییییطز َ ئەَ ثبثەربوەمییییبن  ٢٧٦٥/ ٠٥/٢

ٌەمیییَُی پەؼیییەوسکطز َچەویییس ث ییییبضی رطمیییبن زاس ثەپێیییی رەگجییییطی 
کاثیییییَُوەَەی ئەَ ـیییییەَە ئەثیییییُایە ئەَ وَُؼیییییطاَاوە ثیەیەوییییییه ثە 

ەکەم َ کەضکییَُم َ ٌەَ ێییط َـییبضەکبوی رییطس مییه َرییم مییه ئەَکییبضە ئ
وەجییبد َرییی وییب مییه ثیی  م ثبـییزطەس ئەَ ثەڵیییەکەی ئەَە ثییَُ کە ئەَ 
ٌبَڕمیبوەی ٌەَ ێط کە مه ئەیبوىبؼم ئەَیؿ ئەیبوىبؼێذ ثەاڵم ٌەویس  
ٌبَڕمی ئەَ ٌەثیَُن  ەٌەَ ێیط کە میه وەمئەوبؼییهس جییە  ەَەؾ ئەَ 
ٌبَڕمیەکی ئەویساظیبضی ٌەثیَُ کە ؼەضپەضـیزیبضی پط ژەکیبن ثیَُ  ە 

یی گفییییزیی ئەَ ییییب ی ئەوجییییَُمەوی رەوقیییییعی َ ٌەضکییییبد ئەمیىییییساضمز
پێُیؽزمبن ثە پیبضە ثیُایە ٌەویس  مقیبَەالری چیبککطزوی معگەَرەکیبوی 

 ئەَ ب ی  ێ َەضئەگطد َ ئەَ مبَەیەؾ مەؼطە مبن ظ ض ثَُثَُس 
ثەوبچیییییبضی َ مەال ثەظمىییییییی وەجیییییبد ٌیییییبریىە ؼیییییەض ڕاکەی ئەَ ثەَ 

ەمییَُ ـییزێك ثکییبدس مەضجەی کە ظ ض َضیییبی ڕمیییە ثێییذ َ حؽییبثی ٌ
پێمبن َد کە ئەثێ ٌبَؼەضەکەد  ەگەڵزسا ثێذ َ جیە  ەَەؾ ثەییبویی 
ظََ ؼە ەض ثکە، چُوکە کەمزط گُمبن ئەکط  َ ڕمیطییی ؼیەیزەضەکبن 

/ ٠٧کەمزطن َ وبـیجێ  ە یەم ـیەَ ظییبرط  ەَ  ثمێىیىەَە َ ئێیُاضەی 
ٌەض  ێیییطە زَثیییبضە کیییائەثیىەَە ثیییا ئەوجبمیییساوی کیییبضی ریییطس ثەزَای  ٢
 یفزىی جەثیبضزا مىییؿ َریم: ئەمفیەَ ؼیەضزاوێکی میبڵی ٌیبَڕمیەکم ڕ

ئەکەم  َ کزیییزم پێیییە ثییا ٌییبرىەَەمس ثە زََ ییاڵیؿ چىییَُضم ثییطزە الَە 
 َرم کە ئەَ ثەویبظی ؼە ەضی ٌەَ ێطە َ وەیەڵیذ ثە رەوٍب ث َادس 

 ێطەزا  ەثطی گێ اوەَەی چیط کی رطاجیسیی گطرىەکەی وەجیبد  ەالیەن 
زەضەکەی پیێؿ کەضکیَُم، َریبضمکی ذیام زائەویێم کە ڕژممەَە  ە ؼیەی

 َەکَُ پاؼزێکی  ەیؽجَُم زََ ؼبڵ  ەمەَثەض ثالَم کطزەَە:  
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 ٌاوڕێ دیار ویت!!!!!

 لەیادی مەرگی بێ واوویشاوی ٌاوڕێم وەجاتی موٌەوذیسذا
 

  رحبل ثحزم "
  " احؽجٍب ا ك جیە َ اگُ ه جیذ

 ثە گاضاوی ـیحطمکی موقط ا ىُاة کە یبغ ذىط کطزََیە
   ەذەَیفسا گەض ثێی ثاالم ٌەض  ەثَُڵمە

 .ئەڵێم ـُکُض کەَا ٌبریذ
  ە کُ  ثاد ثیەڕمم 

 ە َەکیییطە وٍێىییییەکەی ٌەَ ێیییط ؼیییاضاغذ کەم ییییب  ە میییبڵە ٌەژاضمکیییی 
زەَضی ََڵَُثە َؼەضـە بم   ە زمٍبرێکی  ەضا  یب  ە کیاڕی گەضمیی 

ربضیکیییسا کە گقزُگیییای ٌبَڕمیبویییسا   ە ئەثَُغطمیییت ییییب  ە ژََضمکیییی 
ؼیییییەض بڵی کاثَُوەَەییییییذس  ە ثەالـیییییبَای ٌەَ ێیییییط ییییییب  ە ثیییییبڕمکی 

  ئەثَُوەَاغ 
پیبیعە  ەؼیە ەضی  ١٢ٌبَڕ   ەکُمی  ؼیُمم ثیاَە ثیا زییبض وییذ  ریا 

ڕمیب زََضەکەزایذس ٌەمَُ ـەَمك ثیا ریا ئەکەَمە کەمییىەَە ثەڵکیَُ 
 ە ؼییَُچی ذەَوێکییسا یییب  ە ؼییەضاثی ذەیبڵێکییسا رییا زەضکەَیییذس ثەاڵم 

 !!ئە ؽَُغ
 !!! را وە ە ڕاپەڕیىسا ؼاضاغێکذ ثَُس وە ەـَُضاکبوسا ـیحبضمکذ چ ی

 !!!!!!زڵم ڕَا ٌەض وەٌبد 
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 :باکگراوەوذی یەکەم
ئەَ ڕ ژە  ەزەضگیییبی ژََضە ریییبضیکەکەی مەذقیییییبکەی ثەالـیییبَاد زا 
َثیییییَُی ثەمییییییُاوی رەوییییییبییەکەمس یەکزطمیییییبن ئەوبؼیییییی َ ەڕ ژاویییییی 

َڕمکبوییذ  ە ئەثییَُ غطمییت ثَُثییَُیه ثە مییُاجەٌەی رییاَە ثییا الی ٌب
ئبـىبس چەوس جیبضیؿ  ەثەغیسا  ە کیا ێجی  یبوَُن ؼیەضد  ێیساثَُیه َ 
 ە َەظییییطیە پیییێکەَە میییبثَُیىەَەس پیییێکەَە پیبؼیییەی ئێیییُاضاوی ئەثیییَُ 

  .وەَاغ َ ؼاڵَمبن  ە وەَضەؼەکبوی کەوبضی زیجزە کطزثَُ
ای ئیعویی راؾ ئەرعاوی مه ذەضیکیی چییم َ مىییؿ ثەریام ئەظاوییس زاَ

مییبوەَەد کییطز الی مییهس ٌبَڕمیییبن ثییا الی مىیییبن وییبضزثَُی رییب ثجیییزە 
ٌیییبَزەمی ذەڵُەرییییبکەمس زیؽیییبوەَە زەضزی ٌیییبَثەؾ  ە ؼیییەویەضی 
ئیرزیقییبزا کییای کییطزیىەَەس مىییی زاَاکییطاَی چەوییس جییبضە َڕاکییطزََی 
زەؼیییزی پیبَکاژەکیییبوی ثەعیییػ َ یەکێزیییی َ ریییای ریییبظە ڕاکیییطزََی 

 ژە ریا ربضیکؽیزبوی ئیرزیقیبی ژََضە ؼیبضز ئەَ ڕ  زەؼزی ٌەضزََالس
َ ؼیی ەکەی ثەالـییبَاد  ێکییطزم ثە ئییُرێزی پێییىج ئەؼییزێطەس ڕََحێکییی 
رییطد کییطز ثە ثەضمییسا س رییای ؼییطم َ ثعمییُ مەگەض  ە ذەَرییه یییب سسسسس 
 ەَەؼیزبن َ جییَُڵە ثُەؼییزبیزبیەس رییا کە ذُاَەوییسی جییَُڵە َ ثعمییُی 

  .َوەؼطەَره َ ؼەضچڵی ثَُیذ
 وەجبد گیبن

ژاَ َچە ەحبوێی زَویب ثێکاربییەکەی ؼیبؼەد، جەزە یی وەپؽیبَە ژاَە
َ وەثییی اَەی مطیفیییك َ ٌیییێزکەکە، ئە ؽیییبوەی  اوبغەکیییبوی ـیییاڕؾ، 
رەذمیىەکبن َ گطیمبوەکبوی ٌێعەکیبوی ثەضەی ـیاڕؾ َ زژە ـیاڕؾ، 
َەٌییمە ثە ەظەرەکییبن، ز گییمە وەپؽییبَەکبن  ەؼییەض ذەَوەکییبن َ زژە 

ثبضاوسوەکبن َ ـەڕی ظاضاَەکیبن ذەَوەکبن، ـەڕی ٌبَڕمکبن، رامەد 
سسسسسس ئێؽییزبؾ ثەضزەَامییه َ ٌێفییزب ؼییەضەزەظََیەم  ەگەڵ ئەَکبرییسا 

  . ەض ی وەکطزََە َ چڵە گەومێکیبن  ێ ؼەَظ وەثَُە
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 :باکگراوەوذی دووەم
ئێؽییییزب  ەیەم ئاضگبوییییسا  ە ژََضەکەی ثەالـییییبَاَە حەـییییط َوەـییییط 

مبوە کەچی ثە ئُمێسیه کطاَیه َ یەکەمیه رب یکطزوەَەی ژیبوی ئیرزیقب
کطمکیییبضاوی ـیییبضەکە ڕمکرەییییه َ ٌاـییییبضیبن ثکەییییىەَەس ئەمە میییبڵی 
ٌبَڕ  عە یە کە ئەَیؿ ٌبَڕمیەکی ذامیبوەس ڕ ژگیبضمکە ثیبَم ٌبـیب 
 ە کُڕی ؼەضثەگاثەوسی َەکَُ ئێمە ئەکبد، ثەاڵم مبڵی عزی ثەؼیىیی 
 یییطاَاوەَە َەکیییَُ کیییُڕی ذاییییبن میییبڵ ئەذەوە ذعمەریییی میییه َ ریییا 

مکبومبنس وە مه وە را ذەڵکی ئێطە ویهس ئاضگیبوێکی پێیىج کەؼییی ٌَبَڕ
ڕمکریییییطاَی کیییییبضگەضاویه کە ژََضەکەی ئیییییێمە ثبضەگیییییبی ٌەییییییئەی 

ـیێساض َ ؼیبضز َ ؼی س  ی ٢ X ١ئەضکبوەکەیەریس ژََضمکیی کەمزیط  ە 
ئەمییییجەض َ ئەَثەض َ الی ؼییییەضەَە ؼییییێ ڕایەذییییی زضمهکییییاڵەی ریییییب 

ژََضەکەزایەس کزێجریییبوەیەکی ڕاذیییطاَەس رەثیییبذێکی وەَد  ەوبَەڕاؼیییذ 
ثچَُکمیییبن ٌەیە کە ئەثیییێ ٌەمیفیییە پیییبؾ ذُمىیییسوەَەی ٌەض کزبثێیییك 
ثەََضییبییەَە  ەـییُمىی رییبیجەری ذییای ثیفییبضیىەَەس جیی  َ ثەضگ ٌەض 
ئەَ زەؼزەن کە ثا وبَمبڵ یب ثا زەضەَە  ەثەضییبن ئەکەییهس گیط بومیبن 

وی  ثیێ ثە ذبڵی َ َضە ثەضظ َ ثباڵس گەڕەکێکیی ریب ثڵێیی ـیەعجی کە ڕە
زەگییمەن پییبوزاڵ  ەپێیەکییی ریییب پەیییسا ثێییذس  ێییطە ثە پییبوزاڵ  ەپییێ ئەڵییێه 

  مبماؼزب!!
ثەٌەَیە رەظَیطەکییبوزەَە ؼییەضمکی ؼییزێمبوی ئەزەیییذ َ مییه ٌەض زڵییم 

زەؼییزی  ٢٧٦٢الرەس ذاپیفییبوساوی  ُربثرییبوە َ گەڕەکەکییبن  ەثەٌییبضی 
پێکییییطزََەس رییییا  ەَ  ثەڕ ژ ؼییییەض بڵی کاثییییَُوەَەی کییییبضگەضان َ 
ـییەَاویؿ ؼییەضگەضمی ڕمکرؽییزه َ ڕاثەضایەرییی کطزوییی جەمییبَەضی 
ذاپیفیییبوسەضیس زڵیییم الرە َ وەرە ە َُوێیییك وە  بؼییییسمك وە پاؼیییزێك 
ٌەیە ٌەَاڵێکی رام ثا ثٍێىێ رب ئبَمك ثکبد ثەؼەض زڵە پ  جاـیەکەم 
ثییا ٌەَاڵییی ؼییەالمەریی رییاس ئێؽییزب ثییبؾ ئەرىبؼییم ثییایە رطؼییم ظ ض 

وبی ؼطەَره َرطغ َ ٌەزازان چییەس رکیبیە ظیبرطەس ئەظاوم را وبظاوی مب
  َەضەَە!!!!
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ئەم ئێُاضەیە  ەپ  ذاد ئەکەیزەَە ثەژََضزاس رب چەویس  ەحیعە ویبمەَ  
پطؼیییبضی ٌیییر ثییکەمس رەویییب ئەمەَ  ثێییسەو  رێییذ ثیی َاومس ئەمجییبضەؾ 

 !!!!!!ٌبرەَە
 ....ثطیب ئب ئێؽزب  ێطەثبیسس وب وب، م ثبـزط کە  ێطە ویذ

ؼییە ەضەکەی رییا چییی ڕََی زا  ذییا ئەظاویییذ  ٌییبَڕ  ئەظاوییی زَای
  ؼَُرمبم چیەس ذا ئەظاوی ربضیکؽزبن چاوە 

زَای را ؼُپبی کُـزبض َ ئیحسام َ ؼەضکَُد، ذُاَەویسی  بـییەری 
عطَثییی ََاڵریییبن کییطز ثە ؼییَُرمبم َ ئییێمە  ەوییبَ ئەَ ذاڵەمێفییەزا 
 گێىیڵمییبن ئەزا َ  ەڕمییی ٌیُاکبومییبوەَە ٌەض ڕ ژە ذییبضاَرط َ پێییساگطرط

 .ئەمبیىەَە
 !!!! مه ویُەم مبثاَە َ را ویُەکەی رطد ثطزثَُم

وب وب، مه ٌێعم زََثەضاثەض ثَُثاَە چُوکی ریا ٌەمیَُ ََظەی ذیاد 
 !!!الی مه جێٍێفزجَُ
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 باکگراوەوذی سێیەم:
ئەمیی    ە مییبڵە رییبظە َ پاـییزەکەی ظەضگەرە رییبظەرطیه کاثَُوەَەمییبن 

ه ظ ضثەی ثبثەرەکبومیبن پەؼیەوس کیطزس کطزس ؼیێقاڵی ریا َ جەثیبض َ می
زَایی مىب ەـیەی ویبمیزکەکەی )گیاڕیىی کطمکیبضان ثە  ەضمیبوجەض: ثیا ( 
کطاس رەضجُمەی ثبثەرێکی کُضرمیبن  ە  بضؼییەَە ئبمیبزەکطزس ٌەمُییبن 
ثەزەؼیییرەری ٌیییبَڕ  ذاـىَُؼیییەکەی الی مبمُؼیییزب ئبمیییبزەنس ریییا 

ەکبویییذ َ َەکیییَُ  یطؼییییچمە زەؼیییجەضزاضی گقزُگیییا وبثییییذ َ رەمبع
رمَُحەکبوییذ کاربییییبن وبیییبدس رییا ٌەڵییپەرە َ ئەڵێییی ؼییجەی مُعییسی 
ـاڕـییییبن پێ اگەیبویییسََیذ َ پالویییی ـاڕـیییەکە  ەگیط بوزیییسایەس ریییا 
پێفیییىیبضئەکەی کە ثییییبویەیەویه ثە ٌەَ ێیییطس  ەَ  کیییامەڵێ ٌبَڕممیییبن 
ٌەنس مه ٌەوسمکیبن ئەوبؼیم َ ٌەویسمکی رطییبن وبوبؼیم ریا ٌەمَُییبن 

الی مىیفییییەَەس مییییه َ رییییا زَای کەثییییػ کطزوییییی  ئەوبؼییییی ثەَاوەی
مەذقییبکەی ٌەَ ێط َ ئیحسام کطزوی ئەَ ٌبَڕ  ٌبَمبڵەمبن جیبضمکی 
رییط ئەمییط  ەثعمکییی مییعضی رطمییبن ثییا زەضچییَُە َ ئێؽییزب ٌەَاضمییبن 
ٌێىییبَەرەَە ؼییزێمبویس ذییاد پێفییىیبض ئەکەیییذ کە رییا وَُؼییطاَەکبن 

وە ثکەیییذس مییه ثییجەی ثییا ٌەَ ێییط َ کاثییَُوەَەؾ  ەگەڵ ئەَ ٌبَڕمیییب
ََرم ثیب میه ثچیم ریا  بیی  وەثَُییذ، چیُوکە ئەَ ٌبَڕمییبوەی الی ریا 
وبوبؼمس زەمم وبٌێىێذ ثڵێم ثبـیە ریا ثی  س ریا ئەڵێیی ٌە زیبن وەثیێ میه 
ذییام ئەڕ م َ جییبضی رییطیؿ ڕ یفییزَُمس زڵمییبن ٌەض ئییبَ وییبذُارەَەس 
ثەوبچبضی م  ثا ئبضەظََەکەی را ئەزەییه ثەاڵم میه ـیەَ پێفیئەَەی 

ثا مبوەَە  ە مبڵی ٌبَڕمیەکمبن زََ ـیزم کیطزس  ەگەڵ ریازا پیێم  ث  م
 ەؼەض ئەَە زاگطد کە ئەثێ چىَُضی ٌبَڕ  َربظە ٌبَژیىذ  ەگەڵزیسا 
ثێیییذ َەکیییَُ ؼەضپاـیییێکی ئەمىییییس ریییا ثەڵیییێه ئەزەییییذ کە َاثکەییییذس  
زََەمییییییؿ: ثەجییییییب  ەگەڵ چىیییییَُضزا  ؽیییییە ئەکەم َ گقزیییییی رەَاَی 

ەم ٌبَؼیییە ەضیی وەجیییبد ثکەییییذ َ  ێیییُەضئەگطم کە ثێٍییییر ثییییبوَُی
 .ئەَیؿ زڵىیبی کطزمەَە کە َائەکبد
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ث یبضمبن َاثَُ ئێُە ثەیبویی ظََەکەی ث  ن رب ثزیُاوه ڕ ژی  زَاریط 
ثێىەَەس ئێُاضەؾ پیێؿ ڕ یفیزىذ ٌەض  ەمیبڵەَە َەعیسی کاثیَُوەَەی 

ی  ٠٧ؼیییێقاڵیمبن زاویییبس ثیییا ؼیییجەی زەمەَعەؼیییطەکەی ، کە پێمیییُاثێ 
ەڕامەَە ثەَ ئُمێییسەی چییبَەڕَاوی ئێییُە ثییکەم ثییَُ مییه گ٢٧٦٥ویؽییبن 

 ەٌەَ ێییطەَە ثێییىەَەس َەذزێییك زەضگییبی حەَـییەم کییطزەَە َچىییَُضم 
 ەمبڵ ثیىی زڵم زاذُضپیبس مفیزُم مکی کُضرمیبن کیطز کە ثیاچی  ەگەڵ 
رازا وەڕ یفیزَُە َ ئەَ رێییەیبویسم کە ذیای ئبمیبزەکطزََە، ثەاڵم کە 

ذ َ ئەَد وەثییییطزََەس ثەیییییبوی  ەذەَ ٌەڵؽییییبَە ثەرەویییییب ڕ یفییییزَُی
چىَُضم ڕەَاوەی مبڵی ثبَکی کطز ثەَ ئُمێسەی ئێؽیزب ویب ریاظمکی ریط 
ریا ئەگەییزەَە َ زەؼییذ ثەکاثیَُوەَە ئەکەییهس ـییبض ثیاوی ثییبضََد َ 
ذییُمه َ ذیییبوەد َ رییطغ زاییطرییَُەس ژمییبضەی ئەمییط  ەثعەکییبوی رییا 
کەغ وبیعاوێ چەوسەس جەثبض ٌبد َ زََ اڵی زەؼیزمبن کیطز ثە ؽیە َ 

ییییؿ ویییییەضان ثیییَُ کە ریییا ثەرەوٍیییب ڕ یفیییزَُیذس  ٌەَا ثەضەثەضە ئەَ
 . ثەضەَ ربضیکی ئەڕ یفذ

ئەمی   ٌەَا ثیا َا  ُضؼیە!!س رەم ثییاَا ؼیەضزڵمبوی گطریَُە!!!س ٌەوبؼییە 
 !ثاَا  ُضغ َ گطان ثَُە

ئییێمە  ؽییەَثبغ گەضم ئەکەیییه َ چییبَەڕَاوی گەیفییزىەَەی رییایهس وییبَ 
ەثیییه  ەگەڕاوەَەدس یییبن زڵمییبن ـییبض ثە مە ییطەظە رەوییطاَە َ ثێئُمێییس ئ

وبیبد یبن ََضزەکبض ویه، چُوکە ثیط  ە گطرىی را ویبکەیىەَەس کیبغەظ َ 
وَُؼییییطاَەمبن  ە حەـییییبضگەکە زەضٌێىییییبَە َربََرُمیییییبن ئەکەیییییه س 
زەؼیییذ  ەَە ئەـیییایه کە ئەمفیییەَ ثیەڕمییییزەَە َ مەَعییییسی ؼیییجەی 

زض  َ ی ـیەَەس  ەزەضگیب ئە ٢٢زائەوێیه پبؾ ٌیبرىەَەی ریاس ویعیکەی 
ثەپە ە وَُؼیییییییییطاَەکبن ئەپێچییییییییییىەَەس ٌێفیییییییییزب ٌەض ذزیییییییییَُضەی 
زەؼییییطکطزوی رامییبن ویییەس گڵاپەکییبن ئەکییُژمىیىەَە َ  ەپەوییجەضەکەَە 
رەمبـییییییبیەکی زەضگییییییبی زەضەَە ئەکەمس زڵییییییم َەکییییییَُ ـَُـییییییەی 
ثبڵەذییییبوەیەکی ثەضظ ٌییییبڕەیەم ئەکییییبدس زایکییییذ َ  ەریقییییی ثییییطاد َ 
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ەمەرطؼیییە ٌێىبَیییبویس رییا چىییَُضن!!!!! چییی ثەمفییەَە وبَەذییذ َ پیی   
 !!!!!!ثڵێییییییی

چیییی ثییَُەس ظمییبوم ََـییك ئەثییێ َ ثەضەَزەضگییب ٌەویییبَی رییێکەڵ َ 
پێکەڵ ئەویێمس  ەریی  ئەمجیبرە الَە َ ٌەَاڵە جەضگجی ەکەم پیێ ئەڵێیذس!!!! 
کُضرەیەم  ە  ەری  َەضئەگطم َ ذێطا پێکەَە ئەَ  جێیسمڵیهس زضەوییە 

برەس زەوییییی ؼیییەیبضەی َ ثیییبکەغ پێمیییبن وەظاوێیییذس ـیییبض کیییؿ َ مییی
مە طەظەکییییبن وەثێییییذ ٌیچییییی رییییط وبثیؽییییزیهس ثەٌەظاض پە ەپیییی ََظ  
ؼیییییبضەیەکی رایارییییبی پیکییییبپ ڕائەگییییطیه َ ئەَان ڕەَاوەی مییییبڵەَە 
ئەکەیییه ثییا الی ثییبَکە زەضزەزاضەکەد کە چەوییسیه ؼییبڵە کەوە زییی وییبَ 
جییێیەیەس ذامییبن کییااڵوە َ کییااڵن ئەگەیەویییه ثە مییبڵی ٌییبَڕمیەم رییب 

َای ئەم ظەضثە گیُضچکج ەی گُضگەکیبوی  بـییعم رەگجیطمیك ئەمفەَ ز
 .ثکەیه
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 ٌاوڕێکەم
  .جیبَاظیی مه  ەگەڵ ٌبَڕیکبوی رطمبوسا  ەم کاؼزەزا ظ ض ثَُ

مه َ را  ەثارەی ذەثبد َ ئیرزیقبی چەوس ؼیبڵەمبوسا رەَاَ  ەیەکزیطزا 
ا زییبضی رُاثَُیىەَەس  ەؼەض ظ ض مەؼە ە َ پێفٍبد گەض ٌەڵُمؽزم ث

وەکییطایە یییب ڕ ـییه وەثَُمییبیە، ٌەڵُمؽییذ َ ڕاکەی رییام ثەغ ثییَُ رییب 
  پەی ەَی  ێجکەمس

زََ گقزُگای کُضری ژََضە ثجَُکەکەی ذُاضەَەی مبڵی ثبَکیذ کە 
مەذقییییب َ مەوعڵییی مییه َ رییا ثییَُ ثەغ ثییَُ ثییا ئەَەی ئییبڵاظرطیه 
پطؼییییییبض َ کێفیییییە زەؼیییییزەما ثکەییییییهس ٌەمیفیییییە ئەکەَرییییییىە یەم 

ڕاگاڕیىەَەیەکی کُضرمبن ثەغ ثَُ رب ثیەیه ثە ەوبعەری  ؼەویەضەَەس
 .ٌبَثەؾ

 ەٌەمَُـییی گطویزییط رییا ئیزییط ثَُثَُیییذ ثە ویییُەی  ەؾ َ ٌەؼییذ َ 
  ؼاظ َ ثَُوی مه َ راؾ ٌەضَاس

مه ئێؽزب  ەزَای را ثە ویُە  ەـێك َ وییُە ٌەؼیزێك َ وییُە ؼیاظ َ 
رەجیطََثە  ثَُوێکەَە ئەییُظەضمىمس جیە  ەَەؾ را کێُمك  ە ََضە َ

َ ثیط َ ٌاـیبضی َ ئیىێطجی َ رەگجیط َ ئیمکبوییبد ثَُییذ َمیه ئەَ 
  . ەاڵیەم ٌەضەؼی ٌێىبَە

كبن َ ڕ ژە ڕاؼیییزەَذاکبوی زَای زەؼیییزییطیی ریییازا ََضەم   ە ؼیییبرً
وەڕََذب ثَُ، ث َام  ە  وەثَُثَُ، ٌیُام زضظی رێىەکەَرجیَُسسسس ثەاڵم 

ـییی وییبماییەکی ؼییەیط ثاـییبییەکی ڕََحیییی گەَەضم رییُؾ ثجییَُس رَُ
ٌبرَُم س یەکەمجبضە زَای را ثیط  ە مەضگ ئەکەمەَەس ثاـیبیی غییبثی 
یەکجییبضیی رییاس مییه  ە غیییبثی رییازا رَُـییی ثاـییبیی حییُظََض ثییَُمس 
ـییەَ َ ڕ ژ َەؼُەؼییەی چبضەوَُؼییی رییا گێییىیڵم پێییئەزاس چەوییس ڕ ژ 
پیییێؿ ئەَ زَایییییه ؼیییە ەضەد، ؼیییە ەضمکی ریییطی کەالضد کیییطزس ڕ ژی 

 .رەکە وبؼب  ثَُیذ َ  ە ؼەض زەَا َ زەضمبن ثَُیذپێؿ کبضەؼب
ئێؽییزب ئەثییێ چییی  ێییجکەن!!! ڕەویی  ثییێ ٌەض مییه ثییبؾ ثییعاوم کەڵجەکییبوی 

 .ثەعػ چەوس چبَەڕَاوی  ەـی راثَُثه
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  فالش باگێل
 .ـُمه: ژََضی مەذقییبکەی ثەالـبَای ٌەَ ێط

  .کبد ـەَە
ی َەکیییَُ پیفیییەیی ٌەمیفیییەییمبن ؼیییەض بڵی ذُمىیییسوەَەیهس میییارەکە

ثێسەوییی ئەمفەَ ثە پطؼیبضمك ـە  ئەکەیذ: گەض میه زەؼیییطثکطمم 
، ثەاڵم ٌەمیفییە  ەثىبگُممییبن  ییییً رییا چییی ئەکەیییذ  پطؼیییبضمکی گطیمبوً

 !!!زایەس پطؼیبضمك کە ٌەمیفە ئبگبٌبوە  ەثیطی ذامی ئەثەمەَە
ئیؽیییییزێك ئەکەمس کزێیییییجەکە ئەذەمە الَە َ ثیییییا ثییییییبوَُی ََچیییییبن َ 

ەزەم زََکەڵٍەڵکێفییییبوی جیییییەضەکەَە َەاڵم جیییییەضەیەم ئەگەڕمییییمس ث
زەزەمەَە: ئەظاوی چیی ئەکەم  زضمیهەم پێیسا: ئەڕ م ثیا ؼیەض زَاذیبڵی 
ؼیییىَُضی ئێیییطان َ عێیییطا س پێییییەکم  ەَزییییُ َ ئەَی ریییط  ەم زییییُ ریییب 

   .ٌەَاڵی چبضەوَُؼی را ئەظاوم
 ثا ئەَەوسە ثێمزمبوەیذ ثە مه  -
  .ە زَژمه ویەوبس مزمبوەم ثە را ظ ض ظ ضەس مزمبوەم ث  -

  .کبرێ َام ئەََد پێم  ەؼەض پێ زاوبثَُ
   ە ثیطرە چی َەاڵمێکذ زامەَە 

 .گەض زەؼییطکطام ئێؽزب چان زاویفزَُی  ەجێی ذاد مەجَُڵێ  -
  .ثە پێکەویه َ ثەزەم جیەضەکێفبوەَە ََرم: جب ئەَە ڕای ذارە

ریا پبؾ یەم  ەحعە ثێسەویی را ٌبریزەَە َەاڵم: ئەظاوی چیان،  میه َ 
  ٌیچمبن پیُەوەمبَە ثایە گطره َ کُـزىمبن یەکەس

  ئێ  -
جیب ثبـیزطیه ڕمییە  ەکیبری گطرىمبویسا ئەَەیە کە ٌەڵجێییه َ ڕاکەییه   -

  ەزەؼزیبن رب  ەزَاَە ثمبن پێکه َ ثکُژضمیه، َایە 
ئەم ثەظمە چییی ثییَُ ئەمفییەَ زاد مەظضاوییسس ئەمفییەَ  زیمەکەمییبن  -

  ذُمىبَی ثَُس
  پێکەویىەَە کاربییمبن ثەثبثەرەکە ٌێىب!!!!ٌەضزََکمبن ثەزەم 
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 :باکگراوەوذی چوارەم
رییا  ە وییبَ ؼییەیبضەی وە ەضاد زای رییب ثەؼییەض کەضکَُکییسا ثەضەَ ٌەَ ێییط 
ثییی  یس ذیییبڵی پفیییکىیىەکەیبن ٌێىیییبَەرە ثیییبوی مە یییبنس ثاڵَکطاَەکبویییذ  ە 
 ەـییزسا جێؽییبظی کییطزََەس زارییبن ئەگییطن َ زەؼییذ ئەکەن ثە پفییکىیىی 

ییطد ئەکەنس ٌەضچییی چاوێییك ثییَُە ژمییبضەی رە ە َُوێییك  ەـییزبنس زەؼیی
ئەزەی ثە کچێیییییك  ەؼیییییەیبضەکەزا ریییییب ثەڵکیییییَُ ٌەَاڵییییییك ثییییییبرەَە ثە 
ٌبَڕمکبوییذس ٌەَاڵەکە زەگییبرەَە مییبڵی ثبَکییذ َ ئەَاویییؿ ئییێمە ئبگییبزاض 

  ئەکەوەَەس
را گ  ئەزەوەَە رب ثەثبڵ ثەؼزکطاَی ثزجەن ثا ئەـکەوجەگب رطؼىبکەکەی 

رییییا ذییییاد  ەزەؼییییزیبن ڕائەپؽییییکێىیذ َثەَ ز ڵ َ  ئەمىییییی کەضکییییَُمس
ـییییییُاوەی ئەَ ویییییبَەزا ڕائەکەییییییذس ئەَە ڕمیییییك ئەَ ؼییییییىبضیایەیە کە 
ـییەَەکەی ثەالـییبَا ٌاویجییَُرەَەس ثییبؾ ئەرعاوییی کە  ەَ ز الوەزا ٌیییر 
 طیبزڕەؼییێك زازد وییبزاس رەویییب مەثەؼییزذ ئەَە ثییَُ ثجییی ثە وێچیطمکیییی 

َُ ئەڵقەکییییبوی مەضامەکەیییییبن ئەَان َ  ەزَاَە ثزپییییێکه َ  ەَمییییُە ٌەمیییی
ثپچ مىیذس ثەاڵم را وەرعاوی کە را ویچیطمکی ئبؼیبیی وییذس ریا الی ئەَان 
ظ ض ثەوطذیذ َ پێ ئەچێ یب کازی ڕیؽکەکەی رایبن ذُمىسثێزەَە َ ییب 
پەیُەوییسیبن ثە ؼییەضََی ذایییبوەَە کطزثێییذ َ ثایییبن زەضکەَرجێییذ کە 

  ئەَان چی وێجیطمکیبن چىیکەَرجێذس
مهد  ێییئەکەن، ثەاڵم ثەزڵییی رییا وییبکەن!!!!! پێییذ یییب ئەژوییاد ئەَان زەؼیی 

ظامیییساض ئەکەن َ زمیییىەَە ؼیییەضد َ ؼیییُاضی ؼیییەیبضەد ئەکەن ثەضەَ 
کەضکییَُمس  ە ەضەثییبڵنیی الی چبذییبوە حەؼیییطەکەی وییبَ کەضکیییَُم 

 ٠-٢زیؽبوەَە  طؼەد زمىیزەَە ثەاڵم زیؽیبوەَە زەؼیییطد ئەکەوەَەس 
، ثەاڵم ٌەیٍییَُ رییا ث یییبضی ڕ ژ ئەـییکەوجەیەکی َەحفیییبوەد ئەزەن
  س ذاد ٌەض ئەَ ـەَەی ٌەَ ێط ث اوس رەَي

ئیزط را سسسسسسسس ەزەؼذ ئەزەی َ ئێمەؾ ٌیج ؼاضاغێکذ ویبظاویه َپیبؾ 
مبویێك کبم ؼسیقی ظیىسە ییبزی ظاَاریبن زەچیێ ثیا ئەمىیی کەضکیَُم 
ثا ؼاضاغێك  ەَ  "َە برىبمە"ی رای ئەزەوێ َ ئەڵێه  ێیطە ثەجەڵیزەی 

  ەزەؼذ زاَە!!!!!زڵ گیبوی 
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 توووذبوووەوەی ئەڵقەکاوی ئیختیفا

 
ئەَ ـەَەی مه َ جەثبض زَای ئبگبزاضثَُومبن  ە زەؼزییطیی وەجیبد 
مبڵەکەمبن جێٍێفذ، ڕََمبن کطزە مبڵی مبماؼزب ؼزبض  ە ثەذزییبضیس 
کییبرەکە زضەویییبوی ـییەَ ثییَُ َ ـییبضیؿ ثەـییەَ پ زەثییَُ  ە مە ییطەظە 

کااڵوەکبوییییبن زەگیییطدس جییییە  ە ذبؼیییە َ ئەمیییه َ ٌەمیییَُ جیییبزە َ 
چىَُضی ربظە ٌبَؼەضی وەجبد،  ەریقی ثطای َ زایکیفی ٌبرجَُن ثا 
گەیبوسوی ٌەَاڵەکە ثە ئێمەس میبڵەکەؾ وَُؼیطاَ َ ثاڵَکیطاَەی ظ ضی 
ریییبیەس گەڕەم َکییااڵن کییپ َ ذبماـییە َ ٌەضچاوێییك ثییَُ ئەَاومییبن 

ثەریییطغ َ ثەؼیییەیبضەیەکی وەویییبغ ویییبضزەَەس ثە زظە ثە کااڵوەکبویییسا َ 
زڵەڕاَکیێ َ زڵێکیی پی   ە زاغەَە  ە ظەضگەرەَە ذامیبن گەیبویسە مییبڵی 
مبماؼییزب ؼییزبض کە ٌییبَڕمی گطََپەکەمییبن ثییَُس ثە مبماؼییزب ؼییزبضم 
ڕاگەیبوس کە مەؼە ەیەکی َاڕََیساَە َ ئەَ وبَە چاڵ ثکەن ثیب میه  ە 
گەڵ ئەَ ٌبَڕمیەمیییسا کە ئێیییُە وبیىبؼیییه ثییی  یىە ژمطظەمیىەکەریییبن ریییب 

 س ثەیبوی
 ەگەڵ جەثبضزا  ەَ ژمطظەمیىەی مبڵی مبماؼیزب ٌەویس  َضزە رەگجییطی 
ذێطامیییبن کیییطز َث ییییبض ثیییَُ کە ئەَ ٌەمیییَُ ذەرەکیییبوی الی ذیییای َ 
ذەڵکیییی ریییطیؿ  ەم پێفیییٍبرە ئبگیییبزاض ثکیییبرەَەس ثیییا ؼیییجەی ئەَممیییبن 
جێٍێفیییذ َ  ەگەڵ مبماؼیییزب ؼزبضیفیییسا ٌەویییس  ڕاَرەگجیطمیییبن کیییطزس 

ئەم میییبَەیە کبضەکیییبوی گطََپەکەمیییبن   ەگەڵ جەثیییبضزا ڕمکەَرییییه کە
ڕاگییطیه رییب ٌەَاڵێییك ؼییەثبضەد ثە چبضەوَُؼییی وەجییبد ئەگییبدس ثییا 
ئیحزیبریؿ ث یبضمبوسا گەض  ە یەم ثعض ثَُیه  ەڕمی ؼیطَاوی ثیطایەَە 

 یەکزط ثس ظیىەَە َ ئەَ رەرەضی وێُاومبن ثێذس   
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زەؼیییزییطیی وەجیییبد ـیییاکێکی گەَضە ثیییَُ کە رَُـیییی میییه ثیییَُس  ە 
ڕََیەکەَە کبضییەضیی  یَُڵی  ەؼیەضم زاویبس وەجیبد ظ ضریطیه  ٌەمَُ

پەیُەویییسیی ؼیبؼییییی  ە ٌەمیییَُ کُضزؼیییزبوسا ٌەثیییَُس ثەکیییُضری ئەَ 
کاگییییبی وٍێىیەکییییبوی ثییییعََرىەَەی کاماویؽییییزی ثییییَُس ئەَ ٌەمییییَُ 
وٍێىیەکبوی ژیبوی ؼیبؼی َڕمکرطاَەییی مىیی پیێ زەظاوییس گەض وەـیی 

ئەَە وەثَُ کە مه ئەَ وٍێىییبوەم  ظاویجبیە ئەَە گُمبوی زەکطزس مەؼە ە
ذؽییییزجێزە ثەضزەؼییییزی ثەڵکییییَُ ظ ضثەی پەیُەوییییسیە ؼؽیبؼیییییەکبوی 
ؼیییەضزەمی ذُمىیییسوی ظاوکیییا َ ڕمکرؽیییزىی ویییبَ کیییبضگەضان َ گفیییذ 
چبالکیەکبوم  ە پەوبی ئەَزا َثەـی ظ ضیبن  ەگەڵ ئەَزا ئەوجبمیساثَُس 
َ ؼیؽزمی وٍێىی کبض َ ـیێُاظی کیبضی ئیێمەؾ زەییبن کەم َ کیُڕی 

کییُن َ کە ەثەضی ریییب ثییَُ کە ومییَُوەی َەکییطەکەی ٌەَ ێییط یەکێکیییبن 
ثیییَُس وەجیییبد ذاـیییی ظ ض ثعمیییُ َ کُوجکیییبَ ثیییَُس ئێؽیییزب ٌەضچیییی 
ـییُمىێك َ مبڵێییك کە مییه ثییمەَ  ڕََی رێییجکەم یییب ئەَ ذییای پێییی 
وبؼبوسََم یب ئەیعاوێ یب گُمبوی  ەؼەضی ٌەیەس  ەَ کبرەـسا مه جییە 

وەمبثاَە ثا ذاحەـبضزان َئێطە زَایییه  ە ؼزێمبوی ـُمىێکی رطم ثا 
ـییُمىمەس مییه گەضچییی ظ ضرییطیه َضزەکییبضیی رەکىیکییی کییبضی وٍێىیییم 
ڕەچیییییبَ ئەکیییییطز، ثەاڵم ؼیییییەضئەوجبم ئێؽیییییزب چیییییبضەوَُغ َ ژییییییبوم 
ثەؼیییزطاثاَە ثە چبضەوَُؼیییی ئەَەَەس ڕاؼیییزە میییه ثییی َای رەَاَم ثە 

ٌبضی ذاضاگطیی ئەَ ٌەثَُ، ثەاڵم وبکط  ٌێفزب ئەـکەوجە َ کەڵجەی 
ثەعییػ ثەکەم ثیییطمس ئییێمە ٌێفییزب وەـییمبن ئەظاوییی کە ئەَ رەوٍییب زََ 
ڕ ژ ژیبَە َ زَاریط  ە ئەمىیی کەضکیَُم  ەژمیط ئەـیکەوجەی  ُضؼیسا 

  ەوبَیبن ثطزََەس
مه جبضَثبض ثە وٍێىی َ ـەَان ؼەضزاوی میبڵی ثیبَکی وەجیبرم ئەکیطز 
 َ  ەَمُە ؼاضاذمبن ئەکطزس کُڕە گەوجەکیبوی ذعمیی ئەَ زەؼیزجەجێ
مبڵەکەی ظەضگەرە َ ؼەضـە بمیبن  ەٌەمَُ ـزێك پبککطزثاَەس کەغ 
َکییبضی  ە کەالض َ ؼییزێمبوی ٌەَڵییی َاؼییزەیبن زاثییَُس جبضمکیییبن ثییا 
پەیساکطزوی پبضەی َاؼزە  ەگەڵ ـەٌیس ذب یسی مەال عە ییسا ڕ یفیزیه 
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ثا مبڵی ثطازەضمکی ذامبن کە ظ ض جبض کیبضی  یاوزەضاری ٌبَثەـییبن 
جبرییسا، ثەاڵم ثە ثیییبوَُی ئەَەی پییبضەکە ئە ەَرییێ َ ئەگییطد  ە گەڵ وە

ئەَە رەوٍیییب زەؼیییج یىە َ ـیییزی  ەَ جیییاضە زەؼیییزی ویییب ثەڕََمیییبوەَەس 
چىَُضیؿ کە کەمزیط  ە زََ مبوی   ەگەڵ وەجبریسا ژییبوی ٌبَؼیەضیبن 
ثطزەؼەض گەڕایەَە مبڵی ثبَکی َ ئەَیؿ مبیەی ذەمێکیی  ُضؼیی ریط 

زس ثەکییُضری ئەَ مییبَەیە ثییَُ َ جبضَثییبض ؼییەضزاوێکی ئەَیفییم ئەکییط
 مەؼە ەی ؼەضەکیمبن زەضکەَرىی چبضەوَُؼی وەجبد ثَُس 

مییه مییبَەیەکی کەم پییێؿ زەؼییزییطیی وەجییبد پەیُەوییسیی ؼییاظزاضیم 
 ەگەڵ "وەؼییییطیه"ی ٌبَؼییییەضی زَارطمییییسا پەیییییسا کطزثییییَُس وەؼییییطیه 
ٌییبَڕمی ؼیییطَاوی ثییطای جەثییبض ثییَُ کە ثەٌییای وەَظازی ثییطایەَە کە 

زەیبورُمىییس، یەکیییبن ئەوبؼیییس جەثییبض َ وەجییبریؿ پییێکەَە  ەئبمییبزیی 
ئبگیییبزاضی ئەَ پەیُەویییسیەم ثیییَُنس وەجیییبد ٌەمیفیییە ئەییییَُد ذاریییا 
ئەریییَُد ریییب ظضََف َاثێیییذ ٌبَؼیییەضگیطی ویییبکەم ئەی ئەم ثەظمەد 
 ەچیییی  َەاڵمەکەی مىییییؿ ئەَەثیییَُ ئەمیییَُد َامعاویییی ئەم ڕژمیییمە 

َ ثەگبڵزەَە ئەڕََذێ چَُظاوم ئەَەوسە چی ە زضمهە َ  ەد ریبوبچێذ 
ئەمَُد ثە ؽەی جەالل ربڵەثبوی ذەڵەریبم کە ٌەمیَُ ؼیبڵێك ئەییَُد 
ئەم ثەٌیییبضە لیییسام ئەڕََذێیییذس وەجیییبد ئیییبظازی ثیییطای وەؼیییطیه َ 
ؼییییبثیطی ذییییبڵی ئەوبؼیییییس جەثییییبضیؿ  ەگەڵ "ـیییییطیه"ی ٌبَؼییییەضی 
زَارطیییسا یەکیییبن وبؼیییجَُ َ ٌەمییَُ ـییزێکیبن ث اوییسثاَەس وەؼییطیه  ە 

َُ ثە ئەوییییسامی کییییبضگەضان َ  ە چەوییییسیه ڕمیییییەی ؼیییییطَاوەَە ثَُثیییی
ثەـیییساض ثَُثیییَُ َ  ە  ٦٢ - ٦٠ذاپیفیییبوساوی ؼیییزێمبویسا  ەؼیییباڵوی 

زەَضَثەضی گطََپیییی ثڵێؽیییەزا میییبثاَەس ئەَ  ە کیییبضگەی ئە جیؽیییە  ە 
ثەـییی زیییعایه )رمییمیم( ئیفییی زەکییطزس یەکەم یەکزییط ثیىیىمییبن  ەمییبڵی 

ە زییبضی ثیا ثیطز، ثبَکی جەثبضثَُ کە کبؼێزێکی گیاضاویی  ەییطََظم ث
چُوکە ئەمعاوی عەضەثیەکەی ثبـەس  ەَ یەکەمیه ژَاوەمبوسا  ێم پطؼیی 
کە چی ئەذُمىیزەَە َ رب  ە ژیبوسا ثَُ گبڵزەی ثەَ پطؼیبضە وبَەذزەم 
ئەکطزس جەثبض کطزثَُی ثە وُکزە  ەؼەضم َ ئەیَُد: را کە رە ە یَُن 
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ََرییَُمە  ثیا وەؼیطیه ئەکەی مجیبمە ەی عییبریقی ویبظاوی، َ گیُایە میه
ٌەی ثێُە ب!!!  ئەَ ؼەضزەمە جەثبض َ ثەربیجەریؿ وەجبد ڕایبن َاثیَُ 
کە ثا ئەَەی  ەگەڵ ژیبوی ؼیبؼیمبوسا گُوجیبَ ثێیذ، ثبـیزطە کە ئیێمە 
 ە وبَەوسی کطمکبضی َ ذێعاوی کطمکبضی ٌبَؼیەضگیطی ثکەییهس مىییؿ 
پەی ەَیم  ە ٌەمبن ڕمؽب کیطزس وەجیبد ٌێفیزب وەؼیطیىی وەوبؼییجَُ َ 

وسیه جبض ثەَ وییبظەثَُیه کە ؼیێ  یاڵی یەکزیط ثجیىییه ییب وەؼیطیه چە
ؼییییەضمك  ە مبڵەکەمییییبن ثییییساد، ثەاڵم ڕ  وەئەکەَدس ثەاڵم وەؼییییطیه 
ئەیَُد  ە مەکزەثی ذبڵی ؼیبثیط وەجیبری ثیىییُە َجییە  ەَەؾ  ەگەڵ 
ئبظازی ثطایسا ٌبَڕ  ثَُنس ئێمە ریب وەجیبد میبثَُ ث ییبضی یەکجیبضیی 

 َُ، چُوکە پە ەم وەثَُسٌبَؼەضگیطیمبن وەزاث
مییبَەیەم ثەؼییەض گطرىییی وەجبرییسا رییێ پەڕثَُثییَُ َئیزییط زیییبض ثییَُ کە 
ٌیچکەغ ثەٌای ئەَەَە رَُـیی ٌییر وەثیَُە ثیایە راظمیك رطؼیمبن 
ڕەَیجاَەس وەؼیطیه َریی: کە ثەـیی زیعایىیی کیبضگەی ئە جیؽیە کە ئەَ 
 کبضی ریب ئەکبد ثە ؼەضزاوێك ئەڕ ن ثا ثەغسا  طؼەرێکی ثبـیە ریاؾ
َەضە َ  ەَ  ئەَ زََ ڕ ژە زَای کبضەکیییبوم پیییێکەَە ئەثییییهس مىییییؿ 
ٌەَیەیەکییی رییبظەم زضَؼییذ کطزثییَُ ڕاظی ثییَُمس کە ثە جەثییبضم َد 
ویبظی ـزێکی َام ٌەیە ٌەڵچَُ َ ؼەضی ؼیَُڕمب َریی: ریا ییبضی ثە 
چبضەوَُؼی ذارەَە ئەکەیذ  پبؾ ثیطە َثەضزەیەکیی ظ ض ثەگیبڵزەَە 

ٌەض ئەڕ م َ  ەم ـییییبضە وییییبرُاویه  َرییییم ئییییبگطی زڵ ٌەڵییییی گطرییییَُم
زََ اڵی پیبؼەیەکی وبَ ثبظاڕیؿ ثکەیهس مه ثەجییب َ وەؼیطیه  ەگەڵ 
ٌبَڕمکبویسا ؼە ەضی ثەغسامبن کطز َ ثەضپطؼی کیبضەکەی ئەیعاویی کە 
ئەَ زەظگیطاویییساضە ڕمییییەی زاثیییَُ کە ٌەمیییَُ ڕ ژمیییك ظََ کیییبضەکەی 

ڕ ژە  طؼیەرێکی  رەَاَ ثکبد رب ثێیذ ثیا ئُرێی  ثەزَای مىیساس ئەَ زََ
ظ ض ثبؾ ثیَُ ثیا رەگجییط َڕاکیطزن ؼیەثبضەد ثە ژییبوی ٌبَؼیەضی َ 
وبؼییییىی َضزریییطی جیییاضی ژییییبوی میییهس ٌەض  ەَ  ث یبضمبویییسا پیییبؾ 

 گەڕاوەَە یەکؽەض ث  یىە مبڵی ذامبنس  
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ئەَ میییبَەیە ٌەض ـیییەَەی  ە مبڵێیییك ئەمیییبمەَەس ظ ضریییطیؿ  ە میییبڵی 
یب  ە میبڵی َەؼیزب ثطایمیی ذێعاوێکی ذعمی ذام ئەمبمەَە  ە چُاضثبخ 

ذعمم کە وەجبد ئەمبوی وەئەوبؼییس جبضَثیبضیؿ ییب  ە میبڵی مبماؼیزب 
ؼزبض یب  ە مبڵی وەثەظ ذب یسی ٌبَڕمم کە ئەَ مبَەیە ؼێقاڵی َەکیَُ 
ـیییبوەیەم  ەگەڵ ئەَ َ ؼیییزبضزا کاثیییَُوەَەی ڕمکرؽیییزىمبن ئەکیییطزس 

ڕ َ جبضَثییییبض  ەگەڵ جەثییییبضزا یەکزطمییییبن زەثیىییییی َ زَاییییییه ئییییبڵُگا
مەؼییە ەمبن ثیییبغ ئەکیییطز َ ئەَییییؿ ئبگیییبزاضی کیییطزم کە  ەَە ظییییبرط 
وبرُاوێ مبڵەَمبڵ ثکبد َ زەیبن ؼبڵە مبڵی ثیبَکی کیطزََە ثە ـیُمىی 
چیییبالکیی ؼیبؼیییی، ثیییایە جییییە  ەَەی مىیییی ٌبویییسا کە پە ە ثیییکەم  ە 
ٌبَؼییەضگیطی رییب ثجیییه ثە ذییبَەوی مییبڵ َ جییێیەی ذامییبن، ذاـییی 

ثَُس وەؼطیىیؿ کە ظ ض وییەضاویی َەظعیی  ەَثبضەَە ٌەمبن ث یبضی زا
میییه ثیییَُ ٌەمیییبن ڕای ٌەثیییَُ، ثیییایە پیییبؾ رەَاَکطزویییی ڕەؼیییمیبری 
ٌبَؼەضگیطی  ەؼەض مبڵ زاوبن ثیطایىەَە َ ذیبوَُیەکم  ە ڕظگیبضی  ە 
پفییزی زەظگییبی ؼییەضزەمی ئێؽییزبَە ثە کییط  گییطدس جەثییبض پیییؿ مییه 

جی ٌبَؼییەضگیطیی کییطز َ مییبڵی زاوییبس مبمُؼییزب ؼییزبضَ "ـییەمبڵی حییب
ریییبیەض" َ عُؼیییمبن َ ؼیییزبضی ٌیییبَڕمم  ە ٌبَؼیییەضگیطیسا ییییبضمەریی 

 ظ ضیبن زامس   
ث یبضمبوسا ڕ ژی ٌەیىیی زَای ٌبرىەَە  ە ثەغیسا ثییُمعیىەَە ثیا میبڵی 
ذامییبنس ٌەض ثەڕاؼییزیؿ ؼییبزەرطیه ٌبَؼییەضگیطیمبن کییطز ثەٌەمییَُ 
 اوبغەکبن َ ڕ  َ ڕەؼیمەکبویەَەس ـیەَی پێفیزط ثیا ذائبمیبزەکطزن 

معاوەَە  ە مبڵی "ٌەاڵ ە ڕا یو" َ ـەمبڵی حبجی ربٌیط میبمەَە َ ثا گُ
ؼییەاڵ( میییطظا )حەیییسەض ٌیسایەد(یفییمبن  ەگەڵییسا ثییَُس ٌەض ئەَ ـییەَە 
ڕََوبم ـُاویی ٌبَڕمم َ کچێکی رطی ٌیبَڕمی ئەَ یبضمەرییبن زام َ 
ـییەَ الی وەؼییطیه مییبوەَەس َا ڕمکەَریییه کە ثەؼییەیبضەکەی ـییەمبڵ 

َ ثەثێ زاثەظیه  ە ؼەضچىبض پیبؼیەیەکی ئەَ  ث  یه وەؼطیه ٌەڵیطیه
وبَە ثکەیه َ ث  یىەَە ثا مب ەکەمیبن کە ئبمبزەمیبن کطزثیَُس حەییسەض 
ٌیسایەری ظیىسە یبز َڕکی  ێم گیطد َریی ثەییبوی مىییؿ  ەگەڵزبویسا زمیم 
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ٌەرب زەریەیەویىە میبڵەَەس ٌەضچەویس َریم ریا مەیە َ ویبثێ ثێییذ َ ٌییر 
کَُ ریا زَای ذیام ثیرەم ثیێ  بییسە ثیَُ مبوبیەکی ویە ظضرەثاظمکی َە

 ەثەض ذاـەَیؽییزیی مییه ٌەض ٌییبدس  ە ڕمیییە ثییا مییبڵی وەؼییطیه َرییم 
حەمە )ثە حەییییسەضمبن ئەََد حەمە( ئێؽیییزب  ەَ میییب ە ڕەوییییە زەؼیییذ 
ثییکەن ثە گطیییبن، چییُوکە ئەَە عییبزەرە کە کچیییبن ئەڕَا َا ئەکەن جییب 

َە کچەکەریبن َ ئبگبزاض ثەس ئەَیؿ َری: گەض گطیبن ثڵێ ثبـە کیبکە ئە
 وبیجەم َ ذُاحب یع!!

ـەمبڵ ثطزمبوی ثا ؼەضچىبض َ ثێ ئەَەی زاثەظیه گەیبوسمبویە مبڵەَە 
َریفییی ذییام ذییُاضزوی ثەیبویبوزییبن  ە ثییبظاڕەَە ثییا زمییىم َ ٌەوییس  

 َمىەمبن گطد َ ئەَان ڕ یفزهس
ڕ ژ َەضگطرجییییَُس  ٢٢وەؼییییطیه پفییییَُیی ٌبَؼییییەضگیطیی ثامییییبَەی 

ەض وەذاـیی  ە زمزێیهەَە ٌیبرجَُ ثیا ـیبض َریب مبَەیەم ثَُ زایکم  ەث
ئەَکییبرە مییه  ەثەض ئەَەی ذاـییم جێیییەکم وەثییَُ، ؼییەضەرب  ە مییبڵی 
کیییبمزی ذیییبڵاظام زامیییبن ویییبثَُ زَاریییط گُمعامیییبوەَە ثیییا میییبڵی کیییبم 
عُؼمبوی ثبَکی "ڕََوبم ـیُاوی" کە میبڵێکی ئبـیىبی وعیکیی ذامیبن 

اییبن کطزثیَُ ثیا ثَُ کە  ەثەض کُڕی پێفمەضگەیبن  ە کەضکیَُکەَە ڕ
ؼییزێمبوی َمبڵیییبن  ە وعیییك کبضەثییبکە َ ثبضەگبکییبوی کامەڵەثییَُس ئەَ 
مبَەیە یب ذام ـەَیؿ  ە گەڵ زایکمسا ئەمبمەَە یب ؼەضمکم  ێیی ئەزا 
 ەثەض جێیُڕکێی ذامس ڕ ژمکیبن کە َەظعی ئەمىییی ـیبض ظ ض ذیطاپ 
ثییَُ  ەگەڵ حەیییسەض ٌیسایەرییسا کە مییبڵی ذییبڵی وعیکییی ئەَ مییبڵە ثییَُ 
ؼەضمکمبن  ە زایکم زا َ زیبض ثَُ ؼیەضثبضی گێ اویی ثەچەویس زکزیاضزا 
َەظعییی ثەضەَ ذطاپییی ئەچییَُس حەیییسەض َرییی رییا مەیەضە زەضەَە مییه 
ذیام ئەیییجەم ثیا الی زکزییاض یبزگیبض َ مىیییؿ ریب ٌییبرىەَە ٌەض  ە مییبڵی 
کبم عُؼمبوی ثبَکی ڕََوبم ـُاوی َ کبم "ٌییُا چبَـییه" کە ئەَ 

ڕاکطزََی کەضکَُم ثَُن مبمەَەس میبڵی كیبم پێفمەضگە َ ئەمبویؿ 
عُؼیمبن َەکییَُ مییبڵی مییبمم َاثییَُس پییبؾ  ەزەضمییك زَارییط حەیییسەض َ 
زایکییم ٌییبرىەَە ثە ٌەوییس  زاَزەضمییبوەَەس حەیییسەض ثییطزمیە الَە َرییی 
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کییُڕی ذییُا رییا  ە ٌەظاض الَە ثەاڵ ثەؼییەضرب ئەثییبض س  ە َەاڵمییی چییی 
زَایییه  اویبغی زایە َ  ثَُەی مىسا َری: ؼەضەربوی جیەضی ٌەیە َ  ە

 ە مبویێك ظیبرط رەمەوی وەمبَە َ ئەَ زەضمبوبوەؾ رەوٍب ثا زڵراـیی 
 ئەَ زایبوىبَە َ ٌیچی رطس 

جیییبضمکی ریییط ذەمێکیییی ظ ض  یییُضغ ٌەمیییَُ  ەـیییمی زاگیییطدس ٌەمیییَُ 
ذاڕاگطیەکەی زایکیم  ەثەضاویجەض ئیبَاضەیی َ ڕاکەڕام َ ـیەٌیسثَُوی 

اکەڕاکی مه  ەزەؼزی یەکێزی َ زََ کُڕی  ە زََ مبویسا َ ذە ەری ڕ
ثەعیییػ، ـیییزێکی ڕَاڵەریییی ثیییَُ ریییب الی ئیییێمە َاویفیییبوی ثیییساد کە ئەَ 
کییاوزط ڵی ٌەؼییذ َ ؼییاظی ذییای کییطزََەس ٌەمییَُ ئەَ ذاوُاوییسوەی 
 ەثەض ئێمە َ  ەرطؼی وەگەیبوسوی ؼەزمەی عبریقیی ظیبرط ثە ئێمە ثیَُ 
ی ثییایە َاذییای ویفییبن ئەزاس ئێؽییزب ٌەمییَُ ـییزێك زەضکەَدس ـییطیز

ٌەمییَُ رەمەوییی ذێییعان َ زایکییم َ رێکاـییبوی ئەَ ثییا پێیەیبوییسومبن َ 
 اوبغی ـەڕەکبوی  ەگەڵ ثبَکمسا  ەؼەض ذُمىسوی ئێمە َ پێیساگطیی  ە 
ؼییەض ثەضزەَامییی ذُمىییسومبن َ ؼییەضزاوەکبوی ظیىییسان َ کییای ئەظیەد 
َئبظاضەکییبوی َەکییَُ  زیمێییك ثە ثەضچییبَی پیی   طمێؽییکمسا ئەٌییبره َ 

ط ڤێکی ظ ض ریبیجەری َ ڕ ڵ مازمی  ییب ) یسَح( یەکیی ئەچَُنس زایکم م
رییبیجەری ژیییبوی مییه ثییَُس ژیییبوی ئەَ ظوجیییطەیەم  ە ڕەوییج َ مبوییسََ 
ثَُن َ ذاڕاگطی َ رێکاـبن َ  ُضثبویسان ثَُ ثا ئێمەس ثەضی چیبَم 
رەَاَ ربضیك ثَُس َەکَُ  ەوبَ ئەضظمکیی پی   ە میىیسا َەؼیزبثم َاثیَُس 

ێفیییە َ ذەم زەَضییییبن زاَم َ ٌێعییییبن  ەٌەضچیییُاض الَە مەیىەریییی َ ک
 ەثەض ث ییییُمس پطؼیییییبضە َجَُزیەکییییبوی ژیییییبن َ مەضگ َ ئییییبظازی َ 
وەمبن  ە مێفکمسا ثەیەکیبوسا زەزاس پبض عبزل َ ئیحؽبن جێیبن ٌێفزیه 
َ زایکم ثەَ زەضزە چیَُ ثەزەؼیذ ثاـیبیی کیاچی ئەَاوەَەس ثەزَاییسا 

م کە کەمێییییك  ە یەکێزییییی مىیییییبن ڕاَوییییب َ ئەَەیییییبن پییییی ڕەَا وەثیىییییی
ذەمەکبوی زایکم ث ەَمىمەَە َ ثەپێچەَاوەَە ثَُم ثەذەمێکی ؼەضثبض 
ثییایس ئەَە چبضەوَُؼییی وەجییبرە کە  ییێم ڕََوە ٌەض مەضگە َ ٌێفییزب 

 ؼاضاغی رەَاَی وبظاوم کەچی َا زایکیفمی ٌبرە ؼەضس 
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زَای یەکەم ـیییەَی گیییُمعاوەَەی مبڵمیییبن زایکمیییم ثیییطزە الی ذیییام َ 
چَُیىە  ٢٧٦٥/ ٥/ ٠٥ەض  ەحعەیەکی ثَُمس ئیێمە چبَەڕَاوی مەضگی ٌ

ئیجیبظەکەی رەَاَ ثیَُ ثیایە  ٦/ ٦مبڵی ٌبَثەـمبن َ وەؼیطیه ڕ ژی 
زەؼیییزی کیییطزەَە ثەزەَامس ٌێفیییزب ئەَ  ەکیییبض وەگەڕاثیییاَە َەظییییطەی 
ذُـیییکم کە  ە کەضکیییَُکەَە ثە وٍێىیییی ٌیییبرجَُ ثیییا ؼیییەضزاوی زایکیییم 

َ زایکمییییم ثەزیییییبض  َیؽییییزی ثیەڕمییییزەَە َ مییییه گەیبوییییسمە وە ڵیییییبرەکە
کییچەکەی ئەَەَە جیٍێفییذ کە الی ئییێمە مییبیەَەس کە گەیفییزمە مییبڵەَە 
ثەگطیبوی ئەَ کچە ثچَُکەزا ظاویم کە زایکم ثیا یەکجیبضی زَوییبی پی  

  ە ڕاکەڕام َ جەَض َ مەیىەری جێ ٌێفزَُە!!!!
مەضگییی زایکییم چییبَەڕَان کطاَثییَُ، ثەاڵم ؼطَـییزی ئیىؽییبن َایە ئەَ 

ویییی ذاـەَیؽیییزێکذ مەضگ ڕاپێچیییی ئەکیییبد ظ ض  ەحیییعەیەی کە ئەظا
 جیبَاظە  ە کبرەکبوی پێفَُ َ رەوبوەد  ە چطکەی پێؿ مەضگیفیس 

جب َەضە  ەم ٌەمیَُ کێفیەیە زەضثەس  ە حیبڵەری َازا ثە ریب یکطزوەَەی 
ذام گطویزطیه ـذ ئەَە وییە کە پیێؿ ثەَ ٌەمیَُ کبضەؼیبرە ثیطییذ، 

کبن َ زەؼیذ َپەویجە چُوکە وبرُاوی، ثەڵکیَُ گطوی  ڕمکرؽیىی کێفیە
وەضم کییطزن  ەگەڵیییبن َ  ەزەؼییذ وەزاوییی کییاوزط ڵی ڕمکرؽییزىی ئەَ 

  ەیطاوبوەیەس 
مییه پێفییزط ثەضوییبمەم زاوییبثَُ کە رییب چەوییسیه ؼییبڵ ئەم مییبڵەم وەثییێ 
ثەجێی ؼەضوج َ پێعاویىی ذەڵك َ ذعم َ وبؼییبَ کەچیی ئێؽیزب ئەثیێ 

ڕەَاوە زەضگب ثرەمە ؼەضپفذ َ ذام ئەزضەؼەکەم ثا چبم َ ذیطاپ 
ثییکەم ثییا ٌبرىیییبن ثییا پطؼییەس ظ ضثەی ذییعم َوبؼیبَەکبویفییمبن َایییبن 
زەظاویییی مىییییؿ َەکیییَُ ثطاکیییبوم  ە زەضەَەم َ پێفیییمەضگەمس ئیییێ ذیییا 
وبؼیبَ َذعمیؿ چبم َ ذطاپی رییبیە ئەَەؾ ثەریبیجەری ثیا ئەم کیبرە 
وبؼکەی مه مەرطؼیی کەم ویەس ثەٌەضحیبڵ ثەٌیای کیامەکی مبماؼیزب 

ثییبض َ ٌەاڵڵە َ ثییطازەض َ کەؼییی َەکییَُ مییبڵی ؼییزبض َ ـییەمبڵ َ جە
کییبم عُؼییمبن َ مییبڵی ذەظََضم َ ٌەوییس  ذعمییی ؼییزێمبویمبن زَای 
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وبـزىی ؼەض ەثطان پطؼەمبن  ە معگەَری حبجی جەمیب ی وعییك میبڵی 
 ذامبن زاوب کە ئەکەَمزە ؼەضـە بمی ؼب مس

 ە پطؼییەکە ثییبَکمیؿ ٌییبرجَُ َ  ە گەڵ جەثییبض َ ٌییبَڕ  وعیکەکییبوی 
ڕمکەَرییییه کە وەَەم ئەمیییه ثەٌیییای ثاڵَثیییَُوەَەی ٌەَاڵیییی ذامیییسا 

مەضگی زایکمەَە پێم ثعاوه َ  ێیطە رَُـیی زەؼیزییطی ثیم ئەَان ظ ض 
ثەََضزی چبَزمطیی َەظعەکەیبن ئەکطز َ ئیحزیبریبری ٌەاڵریىم َەکیَُ 

 زَاییه چبضە زاوبثَُس 
چەوییس ڕ ژی پطؼییەمبن ثییێ کێفییەیەکی ئەَرییا ثییطزە ؼییەض َ پبـییبن 

وەئەث ایەَە َ ثە پطؼیبض  ە کەضکَُم َ ـبضاوی رطەَە  ؼەضزاوی مبڵ
میُاومبن ئەٌبد َ مبڵمبن ثَُ ثەؼەضەڕ س ظاویم ئەگەض ئێؽزبؾ وەثیێ 
ثەاڵم مەرطؼیییی زَارییط ثەـییُمىمەَەیە ثییایە  ەگەڵ مییبڵی ذەؼییَُمسا 
ث یبضی گُمعاوەَەی ئەم مبڵەمبن زا کە ٌەمَُی ثەؼەضیەکەَە کەمزیط 

ثەثاوەی پطؼیەکەمبوەَە ذعمەکیبوی وەجیبد  ڕ ژمك ریب مبیىەَەس ١٢ ە 
مب ەکەمیبن ز ظیەَە َ پێؿ گُمعاوەَە ؼەضزاویبن ئەکیطزمس ڕ ژمکییبن 
ئەَان مەال ؼیییسیقی ظاَای وەجبرییییبن ویییبضزثَُ ثیییا ؼیییەضزاوی ئەمىیییی 
کەضکییییَُم ثە ثیییییبوََُی ٌێىییییبوی جیییی  َثەضگەَە َ  ەَ  َەاڵمیییییبن 

زڵ  ێییطە گیییبوی  زاثییاَە کە ئەَ کەؼییەی ئیییُە َارە وەجییبد ثە جەڵییزەی
 ەزەؼزساَە َ َە برىبمەیەکییبن پێیساثَُ کە زییبض ثیَُ رەوٍیب زَای زََ 
ڕ ژ کُـییییییییزَُیبوەس ئەم ٌەَاڵە ثییییییییَُ ثەؼییییییییەضراپی ظوجیییییییییطەی 
 رطاجیسیەکبوی ژیبوی مه َ ؼەض ەوُ   ەظای مەضگ زەَضی زامەَەس 

مەضگی وەجبد ثا میه میبیەی زاڕََذیبوێکی عیبریقی َا ثیَُ کە  ە پیبڵ 
کییبوم َزایکمییسا رییب چەوییسیه ؼییبڵ مبوبیەکیییبن ثییا ذاـییی  ە مەضگییی ثطا

ژیبومییسا وەٌێفییزەَە َئیزییط ژیییبوی ٌبَؼەضگیطیفییمی کییطز ثە عەظاةس 
جیە  ە ذەؼبضەرە گەَضەکەی ثا کەغ َ کبض َ ٌبَڕ  ؼیبؼییەکبوی، 
ئەم رطاجییییسیە ثیییا میییه مبویییبیەکی ڕََحییییی  یییَُڵی ٌەثیییَُس ئەمە م 

مییَُ میییىە چییی ثییَُن  ەم ٌبَؼییەضگیطیەم ثییَُ کە مییه کییطزم  ئەم ٌە
 کبرەزا ثەچُاضزەَضی مىسا رە یىەَە 
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 ەم ؼییباڵوەی زَاییییسا َپییێؿ ٌبَؼییەضگیطی  ەگەڵ جێىیییی ٌبَؼییەضی  
ئێؽییزبمسا، ژوێکیییی ئُؼیییزطا ی ثییَُ ثە ٌیییبَڕمم کە  ێپطؼیییطاَی ثەـیییی 
زاضایییی ئەمىیؽییزی ئەوزەضوبؼیییُوبڵی ئُؼییزطا یب ثییَُس ئەَ ژوە وییبَی  یییب 

ئەذؽییزە ؼییەضم کە ئەَ ثەؼییەضٌبربوەی ئییا ی ەض ثییَُ َ ظ ض ؼییەضی 
ژیبوی مه ثکەیه ثە کزێجێك ثە ظمبوی ئیىیزیعی َ چەوس ثەـیفمبن  ێی 
وَُؼییی َ زَارییط ڕامییبن گییطدس  ە َەاڵمییی پطؼیییبضمکی ئەَزا کە ئەَ 
ٌەمییَُ کبضەؼییبربوە  ەڕََی ؼییبیکا اجیەَە ظ ض پێییزەَە زیییبض ویییە َ 

یەکبن ییب  ە ژییبن رێکی وەـکبوسََیذ مه پێمَُد: کبضەؼبد َ رطاجیس
ثێیییعاضد ئەکەن َ رَُـیییی الزاویییی ؼیییبیکا اجی َ ذاذیییُضازوەَە َ 

ضمعی َ کامەڵێك زیبضزە َ وەذاـییی  زاذطان َ رێکفکبن َ زََضە پً
رطد ئەکەن یبذُز ظییبرط پەیُەویسیذ ثەژییبن َ ئیبظازی َ رێکاـیبوەَە 
ثەٌێعرییط ئەکەن َ مەییی  ثییا ذاـەَیؽییزی َذاـییجەذزی مط ڤییذ ریییب 

زەَرط َ مەحکەمزطد ئەکەنس  ؽەکەی ویزفەـم  ەَثبضەَە ئەچێىه َ پ
ثییییطزەکەَرەَە کە زەڵیییێ: ئەَەی کە وەثێیییزە ٌیییای مەضگیییم ثەٌێعریییطم 

 ئەکبدس 
میییه  ەَەاڵمیییی ) ییییب(ی ٌبَڕممیییسا َریییم: کە پیییێ زەچیییێ میییه  ە جیییاضی 

 زََەمیبن ثم َ ثا گبڵزەؾ َرم )ئەَەؾ وەگجەریەکی رطە(!
بن چەویییس ڕ ژ زَاذؽیییذس  ەثەض پطؼیییەی وەجیییبد میییبڵ گُمعاوەَەکەمییی

پطؼییەکەیبن  ە مییبڵی حییبجی ؼییبڵحی ذییبڵی وەجییبد  ەؼەضـییە بم زاوییبس 
ذەڵکێکییی ظ ض ئەٌییبره ثییا پطؼییەکە چییُوکە وەجییبد  ەوییبَ ذەڵکییسا ظ ض 

 ذاـەَیؽذ َ جێی ڕمع ثَُس 
زَای کُـیییییزىی  ەژمیییییط ئەـیییییکەوجە  ە ئەمىیییییی کەضکیییییَُم،  ەڕمیییییی 

ىێکی ریییبیجەد  ە ـیییبضەَاویەَە رەضمەکەی وەجبرییییبن ثە وٍێىیییی  ە ـیییُم
گاڕؼزبوی ـیێد محیی ا یسیه وبـیزجَُس زَاریط جەثیبض  ە ؼیەضزاویسا ثیا 
کەضکیییَُم  ە ڕمیییی ٌیییبَڕ  ئیؽیییمبعی  جەثیییبضیەَە ـیییُمىی وبـیییزىی 

 رەضمەکەیبن  ە گاڕؼزبوەکە ز ظیەَەس 
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پیییبؾ رەَاَثیییَُوی پطؼیییەکەی وەجیییبد ئیییێمە مبڵمیییبن گیییُمعایەَە ثیییا 
 ەؼطیىی ٌبَؼەضمس گەڕەکی ثطایم پبـب  ە وعیکی مبڵی ثبَکی و

ئێؽییزب زەضکەَد کە وەجییبد  ێییُی ٌەڵىەٌێىییبَەرەَە ثییایە  ە ثەضامییجەض 
ذییاڕاگطیی ئەَزا جە الزەکییبوی رَُـییی ٌیؽییزیطیب ثَُثییَُن َ ـییێزبوە 
ثەضثجَُوە گیبویس مەضگی وەجبد ثا مه ـیاکێکی وە ؽییی گەَضە ثیَُ 
ویب کە ربمبَەیەکی ظ ض پێُەی ئەمىباڵوسس جییە  ەَەؾ ثەڕاؼیزی ئەَ رُا

 کیییطی َ ؼیبؼیییی َ ئبمیییبزەیی َ زەؼپێفیییکەضیبوەی  ەَم زیجیییَُ، ثە 
ئێؽزبـەَە،  ەٌیر  اوبغێکی ژییبوی ؼیبؼییمسا،  ەکەؼیی ریطی ٌیبَڕ  
ٌَبَکیییبضی ؼیبؼییییم وەزیجیییَُس گییییبوی زایىیییبمیکی ئەَ َؼیییەضچڵیەکی 
ؼیبؼیییی َ ثەضیقێکیییی  کطییییی ریییبیجەری ٌەثیییَُس ثەاڵم ئەَ ثە ٌەمیییَُ 

زەمێکی وبـاڕـیییییییێ زاس ٌەض مبوییییییبیەم ـاڕـیییییییێ  ثییییییَُ  ەؼییییییەض
زەضکىەکطزویییی ئەَ ٌبَکێفیییەیەؾ ؼیییەضچبَەی ٌەڵیییپە َ عەجیییَُ ی 
َوەثعمُیەکییبوی ثییَُس رییب ؼییبڵەٌبی ؼییبڵی زَارییط کە زەضگیییط ثجَُمییبیە 
 ەگەڵ ٌەڵُمؽیییزێکی ؼیییەذذ ییییب ڕََثەڕََی مەؼیییە ەیەکی ئیییبڵاظی 
 کطی َ ؼیبؼی ثَُمبیە، ٌەَڵم ئەزا کە ئیزٍبمی ٌێیع  ەَ َەضگیطمس  ە 

میییه ڕ ژی ڕاپەڕیىییسا َ ثەرییبیجەری  ەؼییەضکەَرىی ذەثییبری ذەڵییك یەکە
 ەَ ڕ ژەزا، غەض ی ثیطکیطزوەَەی وەجیبد ثجیَُم َ  ەٌەض ٌەویبَمکیسا 

  ەزڵی ذامسا ئەمَُد ثطیب وەجبریؿ  ێطە ثُایەس  
مییه ئێؽییزب ثییام زەضئەکەَ  کە ؼەضؼییەذززطیه ثییَُوەَەض مییط ڤە،   

ە ئەمىیییی َ عیییبریقی ئەگەضویییب ئیییێمە چیییان ثەضگەی ئەَ ٌەمیییَُ  فیییبض
َؼیییبیکا اجی َمیییبززی َ مەعىەَییبوەمیییبن ئەگیییطد َ  ێیییی زەضثیییبظ 
ئەثییَُیه   پێمییُایە ڕاظی ئەَە  ەَەزایە کە کبرێییك ثییبَەڕ  ە کامەڵێییك 
ثەٌیییبی  کیییطی َ ؼیبؼییییەَە ئەثیییێ ثە ثەـیییێك  ە کەؼیییبیەریذ ئیزیییط 
ثەـیییێُەیەکی ئارامیییبریکی ئەگیییاڕ  َ ئەثیییێ ثە مبراڕمیییك کە ٌێیییع َ 

مەعىەَییییذ ثەضٌەم َ زََثیییبضە ثەضٌەم زمىێیییزەَەس  َظەی ڕََحیییی َ
ئێمە ؼەضثبضی ئەَ گُضظە  ُضؼەی ثە مەضگی وەجبد ثەضمیبن کەَد، 
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ثەاڵم ثە  یحزی مەضگیی ئەَمیبن گیاڕی ثە ؼیەضچبَەیەکی ریطی ٌێیع َ 
 َظە ثا کبض َ رێکاـبوی زَای ئەَس 

ئەَ مییبَەیە زَای َەؼییزبوێکی کەم زەؼییزمبن کییطزەَە ثە جمُجییاڵ َ 
 ەکبومبنسچبالکی

ئێمە مبڵێکی ثچَُکمبن  ە گەڕەکیی ثیطایم پبـیب ثەکیط  گیطد کە ثیَُ  
ثە ثبضەگییب َ جێییی کاثییَُوەَە َ چبالکیەکبومییبنس پییبؾ رەضمیمکطزوییی، 
ئەڵقەی وبَەویسیی ثڵێؽیەمبن چیبالم کیطزەَەس ٌەضزََ ٌیبَڕمی جیَُرە 
ثطا عُؼمبن محمس کەضیم َ ؼزبض ٌبرىە وبَ ئەڵقەی وبَەوسیی ثڵێؽەَە 

ثەجەثیبضەَە ثیَُیه ثە چیُاض کەغس پیبؾ میبَەیەم  ەریقیی ـیێد ثایە 
عیییُمەضیؿ، کە پێفیییزط ئەویییسامی وبَەویییسیی کیییبضگەضان َ یەکێیییك ثیییَُ 

زا َاظی ٌێىیییبثَُ،  ە  ٢٧٦٢ ەَاوەی  ە مزمالوێکیییبوی ئەَ ڕمکریییطاَە  ە 
ڕمی جەثبضەَە ثە ئیێمەَە پەیُەؼیذ ثیَُ َ ثیَُ ثە ئەویسامی پێىجەمیی 

کەمبنس ئەثُایە ؼزبض َ عُؼمبن  ە کەالضەَە ئەڵقە وبَەوسیەکەی گطَپە
ئبمبزەی کاثَُوەَە زەَضیەکبوی ئێمە ثجه َ ئەَان ظََظََ ؼیەضزاوی 
ئێمەیییییییییبن ئەکییییییییطز َ کائەثییییییییَُیىەَەس پەیُەوییییییییسیە ؼیبؼییییییییی َ 
ڕمکرطاَەییەکبومبن  ە ٌەمَُ ـیبضەکبن پەضەی ئەؼیەوس َ  ەَالـیەَە 

اویؽیزی ئێطاویسا پەیُەوسیەکی وعیك َ ٌەمیفەییمبن  ەگەڵ حیعثیی کام
زامەظضاوییسەَەس  ەرییی   ەثەض وعیکیییی مبڵیییبن  ە ئییێمەَە ظ ضثەی کییبد 
زَای ڕ یفزىی وەؼطیىی ٌبَؼەضم ثا کیبض، ئەٌیبد ثیا میبڵی ئیێمە ثیا 
ڕاییکطزویی ثیبغ َ چبالکیەکبومیبنس ئەَ میبَەیە چەویس ثبؼیی ذامییبن َ 
ەَ َەضگێ اوی ئەزەثیبری حیعثی کاماویؽزی ئێطاومبن ثاڵَ ئەکیطزەَەس ئ

وَُؼییطاَاوە  ەالیەن مبماؼییزب ؼییسیقی ذاـىَُؼییەَە زەوَُؼییطاوەَە 
کە ٌبَڕمی مبماؼزب ؼزبض ثَُس میه ثە ٌیای پەیُەویسیەکبوی وەؼیطیىی 
ٌبَؼییەضمەَە  ە کییبضگەی جیی  َ ثەضگییی ؼییزێمبوی پەیُەوییسیی ثبـییم 
 ەگەڵ کامەڵێییك کطمکییبضی ئەَ کییبضگەیە زامەظضاوییسثَُ کە ثەـییێُەی 

َس وەؼطیه َ ٌبَڕمکبوی چبالکیی ثبـیبن مەحقە ێك ذایبن ڕمکرؽزجُ
 ە کیییبضگەکە ٌەثییییَُ چییییی  ە ثیییُاضی ٌاـیییییبضکطزوەَەی کطمکییییبضاوی 
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کبضگەکە َ چی  ە ثُاضی وبڕەظایەری ثەضاویجەض ٌەل َ مەضجیی ژییبن َ 
کبضیییییبن َثەرییییبیجەری ؼییییەثبضەد ثە ٌەَڵییییی ئیییییساضەی کییییبضگەکە ثییییا 

اَەکبومبن ؼەپبوسوی جەیفی ـەعجی ثەؼەضیبوساس ثاڵَکیطاَە َ وَُؼیط
ثە ظ ض وبَەویییییسی کطمکیییییبضی َ مبضکؽییییییی ؼیییییزێمبوی َ ٌەَ ێیییییط َ 
کەضکیییَُم َ کەالض َ کقیییطی َزََظذُضمیییبرَُ َ  ەاڵزظ  َظاوکیییای 
ؼییییەالحەزیه زەگەیفیییییذس  ە ٌەمیییییبن ئەَ ـیییییبضاوەؾ ڕایەڵ َ پیییییای 
ڕمکرطاَەیییییی َ ز ؼییییزبیەریمبن ٌەثییییَُس مبماؼییییزب ؼییییزبض کامەڵێییییك 

َضەَە ثییییَُس مییییه  ە گەڵ پەیُەوییییسیی ؼیبؼییییی َ ڕمکرطاَەیییییی ثەزە
ٌبَڕمیییبوێکی ظ ضی کەضکییَُم ٌَەَ ێییط َ زَظذُضمییبرَُ پەیُەوییسیم 
ٌەثَُ کە یب ئەَان ئەٌبره ثا ؼەضزاوی مه یب مه ئەڕ یفزم ثا الیبنس 
وەثەظ ذب یس ٌبَڕمیەکی وعیکمبن ثَُ َ پێکەَە پەیُەویسیەکی ؼیبؼییی 
ثەٌێعمییییییبن ٌەثییییییَُ  ەگەڵ گطََپییییییی ٌبَڕمیییییییبوی ؼەضـییییییە بم کە 

بضرطیىیبن ذب یسی مەال عە یی ثیَُ کە ٌەض زََ ٌە زەجبضمیك ییب ئەَ زی
 یب مه ئەڕ یفزم ثا الیبن ثا یەکزطثیىیه َ گاڕیىەَەی ثیطَڕاس 

جەثیییبض  ەگەڵ ؼییییطَاوی ثیییطای َ ٌەویییس  ثیییطازەضی ذایبویییسا ثەٌیییای 
ز ظیىەَەی کبضمکی کُوزطاری کبضەثبیی چَُثُن ثا ثێجیی َ ظ ض کەم 

 ؼەضیبن ئەزایەَەس 
میییبَەیە پەیُەویییسیی ویییعیکم ٌەثیییَُ  ەگەڵ حەییییسەض ٌییییسایەد کە ئەَ 

ثەٌیییای ڕاکطزویییی ؼیییەضثبظیەَە  ە ؼیییزێمبوی ئەژییییبس ئەَ  ەگەڵ چەویییس 
ٌیییبَڕمیەکی ذاییییسا )زەؼیییزەی پێفییی ەَاوی پط  یزبضیب(ییییبن  ە کاریییبیی 

زا پێکٍێىییییبثَُس زەؼییییزە وبمیزکەیەکیییییبن زەضکییییطز کە پێمییییُاثێ  ٢٧٦٥
الؼییییبیی کییییطزوەَە َ کییییاپیی وَُؼیییییىی حەیییییسەض ثییییَُ کە ظیییییبرط 

وَُؼییطاَەیەکی کییاوی )مەوؽییَُض حیییکمەد( ثییَُ کە زَای ڕاپەڕیىییی 
ئێطان ثە ویبَی )رێ َاویىێیك ؼیەثبضەد ثە رییاضیی مبضکؽییی  ەییطان َ 
 –چەوس ئەوجبمییطیەم ؼەثبضەد ثە ؼەضمبیەزاضیی َاثەؼیزە  ە ئێیطان 

وویییییطی ثە رئیییییُضی مبضکؽیؽیییییزی ثحیییییطان َاؼیییییزىزبجبری زض میییییُضز 
ەزاضی َاثؽیزە زض اییطان(س  ەَ وَُؼیطاَەیەزا کیاپیی وەم رەوٍیب ؼطمبی
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رێعەکیییبن َ میزییییازی ـیییییکطزوەَە، ثەڵکییییَُ  اوبغەکییییبن َ پط ؼییییەی 
ؼیییەضٌەڵساوی ؼیییەضمبیەزاضی  ە ئێیییطان کطاثیییَُ َ رەوٍیییب وبَەکیییبن َ 
ؼییییبڵەکبوی  ە گەڵ ثییییبضَز ذی عێییییطا  َ ڕََزاَەکییییبوی ئەم َاڵرەزا 

ێطاوەکەییییبن کطزثیییَُ ثە عێیییطا  َ رەضٌییییم کطاثیییَُنس ئەَ ٌبَڕمییییبوە ئ
ٌەمییبن ئەوجییبمییطیؿ  ەثییبضەی عێییطا ەَە کطاثییَُ ثە ثییێ گُمییسان ثەَ 
ربیجەرمەوسیە کامەاڵیەری َ ؼیبؼیبوە َ ئەَ ئیبڵُگاڕە جییبَاظاوەی ئەم 
َاڵرە پیبیییسا رێپەڕثییَُە َ ئەَ ئبکبمییبوەی کە ثەجێیییبن ٌێفییزَُەس ئەَ 

ێییُان مییه َ حەیییسەض مییبَەیە ئەَ وَُؼییطاَەیە جێییی گقزُگییای ظ ضی و
ثَُ کە مه پێمُاثیَُ ئەَ ـییکطزوەَەیە پفیزی وەثەؼیزَُە ثە  بکیذ َ 
ڕََزاَ َئبڵُگاڕەکبوی کامەڵیبی عێطا  ثەٌەمَُ ربیجەرمەوسیەکبویەَە 
ئەگیىییییب رەوٍییییب ـییییێُاظی ٌبَثەـییییی ؼییییەضٌەڵساوی ؼییییەضمبیەزاضی َ 
ذەؼیییڵەری َاثەؼیییزەثَُوی ئەَ پط ؼیییەیە ثە ؼیییەضمبیەی جیٍیییبویەَە 

ثەغ ویییه ثییا ثەزیٍێىییبوی ٌەمییبن ئەوجییبمییطیی ٌبَچەـییىی ذاثەذییا 
ئێطان، چُوکە ئەَ پط ؼەیە  ە ٌیێڵە گفیزیەکبویسا  ە ظ ضثەی ََاڵریبوی 
ئبؼیب َەکیَُ یەم ثیَُەس ئەَ پێیُاثیَُ کە جییە  ەذیب ە ٌبَثەـیەکبوی 
وێیییُان ئەَ زََ ثبؼیییە، رەئکییییسیؿ کیییطاَەرە ؼیییەض ربیجەرمەویییسیەکبوی 

َ َ ٌبَڕمکیبوی وەئەکیطز َ  وە کیبضی  ە ئیًعێطا س ئەَ ؼەضوج َ ڕەذىیب
ثەزەؼیییزکەَرێکی گطویییییبن ئەژمیییبضز ثیییا ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزیی 

 کُضزؼزبوی عێطا س 
ؼییەضثبضی جیییبَاظیە ؼیبؼییی َڕمکرطاَەییەکبومییبن پەیُەوییسیی وییعیکم 
 ەگەڵ حەیییسەض ٌیییسایەد ٌەض ثەضزەَام ثییَُ رییب مییبَەیەم زَای ئەَە 

ە پییێؿ ڕاپەڕیییه ثییَُ ثەؼییەضثبظ  ە زیییبض وەمییب َ زَارییط ثیؽییزمەَە ک
ؼییییییُپبی عێییییییطا  َ ئەَەؾ رەاڵ ییییییی یەکجییییییبضیی ئەَ ثییییییَُ  ە گەڵ 

زا ثە  ٠٢٢٢ثعََرىەَەی چەپ َ ؼیبؼەرسا ثە گفیزی، ریب ثەزاذەَە  ە 
کبضەؼیییبری ئارامجیییی   ە ڕمییییبی وێیییُان ذیییبوە یه َ ؼیییزێمبوی گییییبوی 

  ەزەؼزساس
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 !!!لە دیکتاتۆریەتی حیسبەوە بۆ دەسەاڵتی ڕەٌای صذام

  
ٌەمیییَُ ویفیییبوەکبن َ ڕەَرەکیییبوی ؼیبؼیییەد  ە عێطا یییسا ڕََییییبن  ە 
چ ثیییَُوەَەی ظییییبرطی زەؼیییەاڵد َ ـیییەپا ێکی ویییُمی زیکزیییبراضیەد 
ئەکیییطزس ڕژمیییم  ە وییییُەی زََەمیییی ٌەـیییزبکبوەَە عێطا یییی کطزثیییَُ ثە 
ظیىییییساوێکی گەَضە ثە چییییبَزمطیی زەیییییبن زامُزەظگییییبی ؼییییەضکُد َ 

یان ؼەضثبظ رێیپەڕی کطزثیَُس لیسام کُـزبضس ؼُپبی عێطا   ە ویُ مز
ثەزَاَە ذەضیکیییییییییییی  ٢٧٦٥ظ ض ثە ٌاـییییییییییییبضی َ زییییییییییییقەرەَە  ە 

ذائبمبزەکطزن ثَُ ثا پێفُاظی  ە  اویبغی زَای ـیەڕ  ەگەڵ ئێطاویساس 
ـییەڕ  ە زضمییهەی ذایییسا ئییبڵُگاڕی ظ ضی ثەؼییەض عێطا ییسا ٌێىییبثَُ َ 

یزییط ئیزیط ئەمە عێطا ییی ؼییەضەربی ٌەـییزبکبن وییەس جیییە  ەَەؾ ئێؽییزب ئ
زەضکەَرییَُە کە ـییەڕ مەرطؼیییەم ویییە ثییا ؼییەض زەؼییەاڵد  ە عێطا ییساس 
ئەمطیکییییب َ ئەَضَپییییب ثە رەَاَی پفییییزییطی لییییسام ئەکەن َ وییییبٌێڵه 

ویییبَچەکەزا ثیاڕمیییذ ثە  یییبظاوجی ئُؼیییُڵیەضایی  رەضاظََی ٌێیییع  ە
ئیؽییییالمی کە ئەَکییییبرە ئێییییطان وییییُمىەضایەریی زەکییییطزس لییییسامیؿ الی 

ضچاڵوەی وەرەَەیییی زَمىێییی ذییای ذییایەَە کزییك َ گییُمی عە ڵییی ؼییە
کییییییطزََە َئەَەـییییییی ثەزضَؼییییییزی ذُمىییییییس رەَە کە  ە ڕەٌەوییییییسی 
وێُزەَڵەرییییسا، پفیییذ ثەؼیییزه ثە ؼیییاڤیەد ثیییا میییبوەَە  ە زەؼیییەاڵرسا، 
گطەَکطزوە  ەؼەض ئەؼپێکی مبوسََ َ الَاظ ثیایە  ەم ڕََەَە ٌەمیَُ 
 ٌێزکەکبوی ذؽزارە ؼەثەرەی ئەمطیکبَەس ثەکبضٌێىیبوی چەکیی کیمییبیی
 ە ـییەڕ  ەگەڵ ئێطاوییسا، کە ثە ثییێ ڕەظامەوییسی یییب الویییکەم چبَپاـییی 
ئەمطیکب مەیؽەض وەئەثَُ، چبضەوَُؼیی ـیەڕەکەی ثە  یبظاوجی عێیطا  
گاڕی، چُوکە ؼُپبی ئەَ َاڵرە ٌیچی ریط رُاویبی پێفییطرىی وەمیبثَُ 
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ثە پبؼیساضاوی مێفییك پ کییطاَ ثە ئُمێیسی ڕەَاوەکییطزن ثییا ثەٌەـییذ َ 
بیەرَُڵاڵ ذییییُمەیىیس گییییطرىەَەی  ییییبَ پییییبؾ  ییییَُزضاَ ثە  زییییُای ئیییی

 ەزەؼییییزساوی  ە گەَضەرییییطیه ٌێطـییییی ئێطاوییییسا ثییییا ؼییییەض عێییییطا  َ 
زََضذؽییییزىەَەی مەرطؼیییییی کەَرىییییی ثەؼییییطە، ثەرەَاَی رەضاظََی 
ٌێعی ثە بظاوجی عێطا  گاڕی َ ذەَوەکبوی ئبیبرَُڵاڵکبوی ئێطاویی ثیا 

 كبوی ذُاضََی عێطا سا  ە گاڕوبس  یەکجبضی  ە ثیبثبوً
ثەاڵم ئەَ ؼەضکەَرىە ؼەضثبظیبوە ثیا عێیطا  وطذێکیی گطاوییبن ٌەثیَُس 
ؼیەضثبضی ٌییبد ٌَیبَاضی لییسام ؼیەثبضەد ثە زضمهەزاوییی ٌبَکییبد ثە 

یییؿ رییُاوی ٢٧٦٢ؼیبؼییەری ـییەڕ َ گەـییەی ئییبثَُضیی ََاڵد کە رییب 
پەی ەَەیی  ێ ثکبد، ئیزیط ئیبثَُضیی عێیطا  ثەضەَ زارەپییه ئەڕ یفیذس 

عێییییییطا  ئەَەوییییییسە کەم ثجییییییَُوەَە کە وەذزیییییییىەی زضاَی زەضەکییییییی 
 ئبثَُضیىبؼبن ظەویی ئیقالؼی مب یی عێطا یبن  ێ ئەزاس 

 ە کبرێکییسا کە عێییطا  پییێؿ زەؼییپێکطزوی ـییەڕ ذییبَەوی پبـییەکەَرێکی 
مزیییبض ز الضی ثییَُ، ثەاڵم ثەـییبیەزیی عجییبغ ا ىمییطاَیی  ١٣زاضایییی 

ـییەڕ ئبثَُضیىبؼییی ثەوبَثییبویی عێییطا  )ظیییبوە زاضاییەکییبوی عێییطا   ە 
 Abbasمزیبض ز الضی ئەمطیک  ثَُ(س  ٤٢٢س٢٣٠ ەگەڵ ئێطاوسا وعیکەی 

Alnasrawi, The Economy of Iraq. Oil, Wars, Destruction of 
Development and Prospects, 1950-2010.p 112  

 ە ٌیییر  اوییبغێکی مێییهََی وییُمی عێطا ییسا، ئەَەوییسەی  اوییبغی زَای 
یەضیە وەضمىیەکییبوی ئییبثَُضیی ئێییطان، کییبضی–َەؼییزبوی ـییەڕی عێییطا 

ڕەیحی َ پفذ ثەؼزىی رەَاَ ثە زاٌبری وەَد  ەؼەض ؼەضجەم ژییبوی 
کییامەاڵیەری ثەضجەؼییزە وەثییارەَەس ئیزییط ثىەمبکییبوی کامەڵیییبی مەزەوییی 
حە زبکییبن َ زەؼییزکەَرەکبوی مییُزمطویعەکطزوی ؼییەضذبن َ ژمطذییبوی 

ثَُضی َاڵد، ٌەمَُ  یَُؾ ئەزضمیه َ  ەجێیی ئەَان زاڕََذیبوێکی ئیب
َ کیییامەاڵیەری َ  ەضٌەویییییی رەَاَ ڕََئەکیییبرە عێیییطا س  ە ئبؼیییزێکی 

 رطیفسا، کە ێىی چیىبیەری ظ ض  ە جبضان ظیبرط ئەثێذس 
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زا ئەَ  ٢٧٤٦ ە ؼییبڵی  ٢٢٢َ  ٢٧٣٦مزیییاوێط  ەؼییبڵی  ١٠)  ەثەضاوییجەض 
کەغس ثەاڵم  ٦٢٢زا ثەضظئەثێییییییزەَە ثییییییا  ٢٧٦٢ژمییییییبضەیە  ە ؼییییییبڵی 

یی ؼیییەضزەمی ـیییەڕ  ەگەڵ ئێطاویییسا، ؼیییەضثبضی پبـەکفیییەی ئیییبثَُض
 ١٢٢٢ ەؼەضَثەوسی کاربیی ـەڕەکەزا، ژمیبضەی مزیاوێطەکیبوی عێیطا  

رێئەپەڕمىێذ َ ظ ضثەـیبن پێکٍبرَُن  ە ثەڵێىسەضەکبوی ٌاظی ثێجیبری 
س ٢٦٠ـبضی رکطیذ(س حبظم لیبغیخ، ؼیز خ لیسام  یبمیب َ ح بمیبس ق 

 ەکبرێکییییسایە کە ٌەڵزییییا یىی ئەَ ژمییییبضە ظ ضەی مزیییییاوێط  ە عێطا ییییسا، 
ٌەژاضییییی ڕەٌیییب َڕمهەییییی )ا ققیییط ا م زیییق َا ىؽیییج ( گەیفیییزجَُن ثە 
ئبؼییییییزێکی ؼەضؼییییییَُڕٌێىەضی َا کە  ە مێییییییهََی ئەم َاڵرەزا ثییییییێ 

 َمىەثَُس 
ثەزَاَە ٌەمَُ پط ژەکبوی ثیىبؼبظی َ پیفەؼیبظیی گەَضە  ٢٧٦٤ ە  

َ پط ژەی رطی ؼزطاریجی رَُـی َەؼزبن ٌیبرهس ڕژمیم زەؼیزی کیطز 
 ە بژەیەکی زەؼذ َثیطز ثەاڵم کیُضرجیه َ کەم کیبضییەض  ە چەویس ثە پە
 ثُاضزا:
 فییبضٌێىبوی ظیییبرطی عێییطا  ثییا َاڵرییبوی کەوییساَ ثییا ؼییەوسوی  یەکەم:

ؼەضاوەی مب ی ثەربیجەری کە ٌێطـەکبوی ئێطان ثا ؼەض  بَ َ ثەؼیطە، 
گەض ؼیییەضثکەَرىبیە، ئبؼبیفیییی ئەَ َاڵریییبوە ثە رَُویییسی ئەکەَرە ثەض 

عێیییطا  وییبَی ؼیییُپبکەی وییبثَُ )پبؼیییەَاوبوی زەضَاظەی  مەرطؼیییەَەس
حییییییطاغ ا جُاثییییییخ ا فییییییط یخ( کە مەثەؼییییییزی زەضَاظەی  –ڕ ژٌەاڵد 

ڕ ژٌەاڵریی "ویفیزیمبوی عەضەة" ثییَُ َ ئەَەؾ ثیا ئیجزییعاظی ظیییبرطی 
میطوفییییىە زەَڵەمەویییسەکبوی کەویییساَ ثیییَُ  ە ڕََی زاضایییییەَەس لیییسام 

کەوساَزا ئەکیطز َ ئەییَُد ٌەمیفە ئەَ مىەرەی ثەؼەض میطوفیىەکبوی 
ؼییەعبرسا  ەالیەن ئێییطاوەَە ژمییطەَژََض  ٠٢گەض عێییطا  وەثێییذ ئێییُە  ە 

 زەکطمهس 
ڕاگطرىیییی ٌەمیییَُ پط ژەکیییبوی زەَڵەد َ زَاذؽیییزىی ٌەمیییَُ  زََەم:

پەیمبوکییییییبضی َ گطمجەؼییییییزەکبوی عێییییییطا   ەگەڵ ٌەمییییییَُ کامپبویییییییب 
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جیٍبویەکییییبن ثەٌییییای وەثییییَُوی ؼییییەضمبیەی زاضایییییی پێُیؽییییذ ثییییا 
 ضجکطزن  ەَ ثُاضاوەس ذە

زەضکطزوییییییییی یبؼییییییییبکبوی  ط ـییییییییزىی کەضرە ئییییییییبثَُضیە  ؼییییییییێیەم:
وبؼیییزطاریجیەکبوی زەَڵەد ثە کەضریییی ریییبیجەد  ە گفیییذ ثُاضەکیییبن َ 
ؼییپبضزوی رەَاَی ثبظضگییبوی زەضەکییی َ وییبَذایی ثە کەضرییی رییبیجەدس 
ثەم ٌەوییییبَەی ڕژمیییم جییییە  ەَەی کە ذیییای  ُریییبضئەکطز  ە ٌەمیییَُ 

ەم  ەَ ثییییُاضاوەزا،  ە ٌەمییییبن کبریفییییسا ثییییىکە َ ئەضم َ ثەضپطؼییییبضی
پبییییبی کییامەاڵیەری َ ؼیبؼییی ذییای  ەوییبَ چیىییی وییبَەوجی کامەڵییسا 
ثەٌێعرییط ئەکییطز َ ئییبڵُگاڕی  ە پبییییبی ئییبثَُضی ؼیؽییزمی ؼیبؼیییی 
ََاڵریییسا ثەزی ئەٌێىیییبس جییییە  ەَاوەؾ، ڕژمیییم ثیییا ڕاکێفیییبوی ظییییبرطی 

ەڵ ئەَان، پفییییییییزیُاویی ڕ ژئییییییییبَا َ ذاگاوجبوییییییییسوی ظیییییییییبرط  ە گ
زەؼزجەضزاضی ئەَ ؼیبؼیەرە ئیبثَُضیە وییمچە ؼیاڤیەریە ئەثیَُەَە کە 
 ثە مازمزی ؼەضمبیەزاضیی زەَڵەریی ََاڵربوی َاثەؼزە ئەوبؼطایەَەس

كطزن ثا  اوبغی زَای کاربیی ـەڕ  ەگەڵ  َەکَُ ڕاٌێىبن َ ذائبمبزي
ئێطاوییییییسا، رییییییب ئەٌییییییبد زەظگییییییبی زەَڵەد ثە مبوییییییب کالؼیییییییکیەکەی، 

کی وەئەمیییب َ ئەرییُایەَە  ە ویییبَ حیییعة َ حییییعثیؿ  ەویییبَ ـییُمىەَاضم
حبـییییەی ؼیییەض م َ ئەَاوییییؿ  ەویییبَ ذیییُزی ؼیییەض کساس ثەَ مبویییبیە 
ئەضکیییی ؼیؽیییزمی ؼیبؼیییی ظییییبرط َظییییبرط چ ئەثیییُەَە  ە زەظگیییبی 
حییییُکم اوی َ ئییییبمطاظی ؼییییەضکُرسا َ ٌەمییییَُ کەضەؼییییزەکبوی رییییطی 

ـییییەی زەؼییییەاڵد ئەثییییَُن ثە زیکییییاض ثییییا ثەضٌەمٍێىییییبوەَەی ئەَ ثە
زەؼیییەاڵری ؼیبؼیییی َثە ئەثەزی ویفیییبوسان َ جَُاڵویییسوی الی مط ڤیییی 
عێطا یییییس ڕەویییییساوەَەی ئەم ڕاؼییییزیە ثەچەـییییىێك رییییاخ ئەثێییییزەَە کە 
رەویییبوەد ؼیییە بضەرەکبوی عێیییطا   ە َالربویییسا ثە پێیییی ئەم کاوؽیییێپذ َ 
ؼیییییزطاریجیە ثُوییییییبز ئەویییییطمىەَە وەم ثە پێیییییی  یییییاجیکی واضمیییییبڵی 

ضەرەکبویؿ  ە زەضەَە ئەثه ثە َەکیطی زیجزامبؼیەد َ ثەَجاضە ؼە ب
ؼیییرُڕی َ ڕاَکطزوییی کەؼییبیەریە وەیبضەکییبوی ڕژمییم  ە ٌەضـییُمىێکی 
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زَویبزا ثه، یب ثا ک یىی ڕ ژوبمەوَُغ َ میسیبکبض  ە َاڵربوی عەضەثیی 
 َ ئیؽالمی َ جیٍبویس 

وییبثێ ئەَ ڕاؼییزیەمبن  ییێ َن ثجێییذ کە مییازمزی حییُکمی ـییمَُ ی  ە 
کە پەیطەَیییییی  ە ومییییَُوەی ؼییییاڤیەد َ  عێطا ییییسا، ؼییییەضثبضی ئەَەی

َاڵرییییبوی ؼاؼیب یؽییییزیی ٌبَپەیمییییبوی ئەکییییطز، ثەاڵم ثە مطَوەرێکییییی 
ظ ضەَە گُوجێىطاثییَُ  ە گەڵ ربیجەرمەوییسی َپێُیؽییزیەکبوی کامەڵیییبی 
عێطا  َ ؼیؽزمی ؼیبؼیی ئەم ََاڵرە، ثایە وعیکیبیەریی ویُمی عێیطا  

بکییییبوی مییییازمزی  ە گەڵ ئەمطیکییییب وە ثە مبوییییبی گییییاڕان ثییییَُ  ە ثىەم
ـییمَُ یی زەؼیییەاڵد  ە َاڵریییسا َ وە ئەمطیکیییبؾ گط زێکیییی  ەَثیییبضەَە 

 ٌەثَُ یب ذُاظیبضی گاڕیىی ئەَ مازمزە ثَُس 
ثیییطی ـییمُ یی ثەعییػ کە لییسامی ثەضٌەم ٌێىییب َ ٌەض ذاـییی ڕ ڵییی 
ؼییەضەکیی ٌەثیییَُ  ە وەـیییُومبکطزویسا،  ە ویییبَ کیییامەڵیەی عێطا یفیییسا 

ئیؽیالمی کە –س کە زیَُضی عەضەثییظەمیىەی کامەاڵیەریی ثبـی ٌەثَُ
ثیط َ  ەضٌەویی ؼبزەی ٌەمَُ ذەڵك ثیَُ، ظەَیەکیی ثەپییذ ثیَُ ثیا 
وەـیییُومبکطزوی ئەَ رارب یزیییبضیەرەس لیییسام پێُیؽیییزی ثەَە وەثیییَُ  ە 
ؼییقطەَە َ  ە ثىییبغەَە ظەمیییىە ثییا ؼیؽییزمی  کطیییی رییبظەی ـییمُ یەد 

ـییی  ە زاثمەظضمىێییذ  ەوییبَ ذەڵکییسا، چییُوکە ئەَ ؼیؽییزمە ظەمیییىەی ثب
ئێؽزب َ  ە ڕاثَُضزََی کە زَُضیی ذەڵکی عێطا یسا ٌەثیَُس ئەَ رەوٍیب 
ئبضاؼییزەکطزن َ ـییەن َکەَکییطزن َ  ە  بڵجییساوەَەی پێُیؽییذ ثییَُ رییب 
ئەَ  ەضٌەویە کامەاڵیەریە ـمَُ یە )میززیەی( وبَ ذەڵك مفیذ َ میبڵ 
ثکبد َ ثیربرە ذعمەد پط ژە ؼیبؼیەکەی ذیایس لیسام َ ثەعیػ  ە 

  ەَ کبضەزا ظ ض ؼەضکەَرَُ ثَُنس ٌەـزبکبوسا 
ثەَ مبوییبیە ـییمُ یەد  ە عێطا ییسا جیییە  ەَەی ٌەوییس   ە ئبمطاظەکییبوی 
ذییای  ە مییازیطویزەَە َەضگییطد َثەضٌەمییی مییازیطویعمی ڕ ژئییبَایی 
ثَُ، ثەاڵم ویُەکەی رطی  ە کە زَُضی عەضەثی ئیؽالمیی ثەٌێعی ویبَ 

ربیجەرمەویسیی  ذەڵك َ کامەڵیبی عێطا یەَە َەضگطدس ئەَؾ ثیا ذیای
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ؼەضەکیی رارب یزبضیعم ثَُ  ە عێطا ی ژمیط زەؼیزی لیسامسا ٌَەڵییطی 
 ٌیر وبکاکیەکی وبَذایی وەثَُس   

کاوزط ڵکطزوی ثیُاضی ئبییسیا اجی َڕ ـیىجیطی،  ەپیبڵ کیاوزط ڵکطزوی 
کییبیەی ؼیبؼییەد، ذەؼییڵەرێکی ؼییەضەکیی ؼیؽییزمە ـییمَُ یەکبوە کە 

ی ثە ثەضظرطیه ئبؼزی ذیایس لسام ثە چ  َ پ ی  ەم  اوبغەزا گەیبوس
َەکَُ ٌەمَُ زەؼەاڵرێکی ـیمُ ی، لیسام ثیبؾ  ەَە رێیەیفیزجَُ کە 
ؼیؽزمی زیکزبراضی رەوٍب ثە ؼیەضکَُد َ زاپڵاؼییه کیبضی مەیؽیەض 
وبثێذ َ ثەثێ ماواپیا کطزن َذامیبڵیکطزوی ثیُاضی  کیط َڕ ـیىجیطی، 
ثەمەضامی ذیای وبگیبدس مەثەؼیزم  ە ثیُاضی  کیطَ ڕ ـیىجیطی ٌەمیَُ 
ڕەٌەویییسە ڕََحیییی َ مەعىەَیەکیییبوی ژییییبوی کیییامەاڵیەریە ثە ٌەمیییَُ 
ئبمطاظەکبوی رێقکطیه َزە  َ وَُؼیه َ ثیىیه َ ثیؽزىەَەس ئیبضەظََە 
زیکزبراضی َ رارب یزبضیبویەکبوی لیسام رەوٍیب ثەَە رێطییبن وە ئەذیُاضز 
کە ذەڵکیییییی عێیییییطا  ژمطزەؼیییییزە ثکیییییبد ثە چەـیییییىێك کە میییییبوەَەی 

د، ثەڵکییییَُ ئەَ ئەیُیؽییییذ کە ذەڵییییك زەؼییییەاڵرەکەی مؽییییاگەض ثکییییب
زەؼجەضزاضی ٌەمَُ ذەَن َ ذُ یبیەکی گاڕاوی ؼیؽیزمی ؼیبؼییؿ 
ثیییجه َ ؼیییەض ەوُ  ئیییبَی ریییاثەی یەکجیییبضی ثکطمیییذ ثە ؼیییەضیبوسا َ 
ٌاـیییبضیی رییبکی عێطا ییی  ە ثییىەڕەرەَە  اضمییبد ثکییبرەَەس ئەَ ثییا ئەَ 
مەثەؼیییزە رەویییبوەد زەؼیییزی زایە پیییط ژەی وَُؼییییىەَەی مێیییهََ ثیییا 

مەد ثە پییط ژە ؼیبؼیییەکەی ذییای َ ثییا ومییَُوە  ەضمییبوی زا کە ذییع
 ەؼییەض ٌەمییَُ ذفییزێکی زیُاضەکییبوی ثبثیی  وییبَی ذییای ثە ثچییَُکی 

 ٌەڵجکەوهس 
لییییسام َ حبـیییییە زەؼییییەاڵرساضەکەی زەَضَثەضی جیییییبَاظ ثییییَُن  ە 
حبـیییە ؼیبؼیییەکەی ؼییەضزەمی ٌیییززەضس ئەَاوەی زەَضَذییُ ی ٌیییززەض 

ە َـییەی ڕ ـییىجیطی ئەثییێ ذاثەذییا پێیییبن َاثییَُ کە )ٌەضکە گییُمم  
زەؼیییذ ثیییا زەمیییبوچەکەم ئەثەم(س  ەؼیییەضزەمی ؼیییەضەربی زەؼیییەاڵری 
وبظیەرییییسا کییییبیەی ڕ ـییییىجیطی ثییییُاضی الَاظی زەؼییییەاڵد َ ژیییییىیەی 
ثەٌێییییعی ئاپاظیؽیییییان ثییییَُس لییییسام  ەٌەـییییزبکبوی عێطا ییییسا  ەگەڵ 
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زیییبضزەیەکی  ەَ چەـیییىە ڕََثەڕََ وەثیییَُس زەؼیییەاڵرساضەریی لیییسام، 
ؼیڵەرە ربیجەریەکیبوی عێیطا ەَە، ثە پیێچەَاوەَە، زەؼیزی زایە ثەٌای ذە

گەَضەرییطیه پییط ژەی ئییبڵُگاڕی ڕ ـییىجیطیس لییسام ثیی َای َاثییَُ کە 
ڕ ـىجیطی  ەَ ثبضَز ذەی ئەَؼبی عێطا سا ئەرُاوێذ،  ەپبڵ ئیبمطاظی 
ؼیییییەضکُد َ زاپڵاؼییییییىسا، ثجێیییییذ ثەکیییییاڵەکەیەکی ریییییطی میییییبوەَەی 

ەَە َ  اضمیا ەکطزوی ـُوبؼیێکی زەؼەاڵرەکەیس ئەَ ثە ویبظی زاڕـزى
وُ  ثَُ ثا عێطا س ئبذط  ە ڕاؼزیفسا ٌەض َاثَُ، چُوکە ڕ ـیىجیطیی 

لییییسامیەکەی ثەرەَاَی ثَُثییییَُ ثە ئییییبمطاظمکی  –ثە مبوییییب ثەعؽییییی 
ؼییییییەضکُریەض کە ڕ ڵییییییی کەمزییییییط وەثییییییَُ  ە زەظگبکییییییبوی ئەمییییییه َ 
ئیؽیییزیرجبضادس ومَُوەکیییبوی ئەزەثیییی  بزؼییییەی لیییسام َ گیییاڕاوی َ 

ـەڕ َـبواگەضیەکبوی ئەَ  اویبغە َ  ێؽیزی بڵەکبوی مەضثەز  ؼطََزی
َ ٌەمییَُ جمُجییاڵی کە زییَُضی َ ڕ ـییىجیطی عێییطا  ثە رییبیجەری  ە 
وییییُەی زََەمیییی ٌەـیییزبکبوسا، ڕمیییك ڕ ڵێکیییی ڕََحیییی َ مەعیییىەَی 
گەَضەییییییبن ئەگێیییییطا  ە ثیییییُاضی ڕََذبویییییسن، رەپبویییییسن،  گێزکیییییطزن َ 

زەماکطزن َ ڕامکیطزن، گەَجبوسن، ثێعاضکطزن َ ٌەضاؼبن کطزن، زەؼی
ثیییێ ئُمێیییسکطزن  َ ثە کیییُضری  رێکیییسان َ ـیییێُاوسن َ ؼیییەض  ەویییُ  
ثىیبرىیییبوەَەی ؼیییبیکا اجیی ریییبکی عێطا ییییس لیییسام  ەم ثیییُاضەزا ئەَ 
 ؽەیەی میفی  عە زە ی پییبزە زەکیطز کە َرجیَُی )ثەٌیب ڕََحیەکیبن 
ثىەمییبن ثییا ٌەمییَُ ـییزێكس پییبڵىەضی ڕََحییی، وەم کییاوزط ڵی مییبززە 

 ەڵکَُ زەیرُڵقێىێذ(س زەکبد، ث
ویییبَەڕ کی ڕ ـیییىجیطی َ ژییییبوی ڕََحیییی َ مەعیییىەَیؿ، ثەپێیییی ئەَ 
پێُیؽزیە ؼیبؼیە ئبڵُگاڕی ظ ضی ثەؼەضزاٌبد َ ثیطە  ە ثىەڕەرەَە 
گاڕاس  اوبغی ـەڕ ثبـزطیه  طؼەد ثَُ ثا ئەوجبمساوی ئەم ئبڵُگاڕە 
 ە الیەن لییییسام َحبـیییییەکەیەَەس ئیزییییط پیبٌەڵییییسان َ ثە ثزکییییطزن َ 

یزیفیییکطزوی ؼیییەضکطزە ئەَییییؿ ثەَمبویییب گفیییزیە ویییب، ثەڵکیییَُ یەم  
ؼییییەضکطزە کە ئەَیییییؿ لییییسامە، ثییییَُ ثەئەضم َ وییییبَەڕ کی ئیفییییی 
وَُؼەض َ ثەضٌەمٍێىیی ثەٌیب کە زَُضیەکیبوی َاڵدس پیبٌەڵیسان ثەـیەڕ 
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َ کُـزبض َ ئبظایەری َ وەثەضزی َ ثبظََی ریبکی ؼیەضثبظی عێطا یی، 
یە جیە  ە ثەضجەؼیزەثَُوەَە َ ؼەضثبظمك کە ذای  ە ذایسا ـزێك و

)رقمییییك( ڕََحییییی ؼییییەضکطزە، ثییییَُ ثە ڕیزمییییی ثییییبَی ئبیییییسیا اجیب 
َڕ ـىجیطیی عێطا ی ژمط زەؼەاڵری لیسامس ویبثێ ئەَەؾ  ەییبز ثکەییه 
کە گَُرییییییبضی ئبیییییییسیا اجیی ثەعؽییییییی لییییییسامی  ەم ؼییییییەضزەمەزا 
َەضچەضذییییبوێکی وییییُمی ثەؼییییەضزا زمییییذس  ە جیییییبری ذاثەؼییییزىەَە ثە 

جییبضاوی وبؼیُوب یؽییزی َ پییبن عەضثیییی ثەعییػ،  ەم  گَُرییبضی رەؼییکی
 اویییییبغەزا لیییییسام پێیییییساگطیی ظییییییبرط  ەؼیییییەض مێیییییهََی عێیییییطا  َ 
ؼیییەضَەضیەکبوی ئەم َاڵرە َ ؼیییەضکطزەکبوی َەکیییُ وەثَُذُظوەؼیییط 
ئەکییبد َرییبڕازەیەم ذییای زََضئەگطمییذ  ە َرییبضی پییط  ە عەوزەضیییبری 

 وەرەَەیی عەضەثیی جبضانس 
َرەضیجیی ٌەضزََ زەظگیبی ؼیەضکُد  پط ؼەی چ ثَُوەَەی ٌبَکبد

َ ئبیییییسیا اجی َگاضاویییییبن ثە زَاوەیەکییییی  ە یەم زاوەثیییی اَ  ە زَای 
جێییطثییییَُوی لییییسام  ە کُضؼیییییی ؼییییەضم کامبضیییییسا،  ە کارییییبیی 
ٌەـزبکبوسا زەگبرە چڵەپاپە َ رەَاَکەضی یەمس  ێیطەزایە کە ؼیەضکُد 
ئەثییییییییێ ثە ئبیییییییییسیا اجیب َ ـُوبؼییییییییێکی ذییییییییُزیی زەؼییییییییەاڵد َ 

یا اجیبؾ  ە جیبری پاربوؽێزە مەعطیقی َ عە اڵوییەکەی ئەثیێ ثە ئبیس 
ئبمطاظمکی رطی ؼەضکُد رب َای  یێ زمیذ "ؼیەض م" ذاـیی ئەثیێ ثە 
ڕ مییییبوىَُغ َ ذەَوەکییییبوی ذییییای  ە ڕ مییییبوی )ظثیجییییخ َا مزییییك( زا 
زائەڕیهمیییذس گفیییذ ئەمەؾ  ە کبرێکیییسایە کە چیىیییی وبَەویییسیی ظازەی 

طاریییطی پییط ژە ڕیىیؽبوؽییەکەی مییبَەی کُضررییبیەوی حە زبکییبن کە می
عێییطا  َ  –ـەؼییزەکبوی عێییطا  ثییَُ،  ەژمییط پاؼییزبڵی ـییەڕی ئێییطان 

 زیکزبراضیەری ڕژممسا، ئەپزیفێزەَەس 
زارەپیىیییییی کیییییبیەی ڕ ـیییییىجیطی َ  ەضٌەوییییییی  ە عێطا یییییی کاریییییبیی 
ٌەـزبکبوسا،  ە پط ؼەیەکی ذێطازا ڕەَریی ؼیەضەَ  ێهثیَُوی ثە ئبکیبم 

ەڕ م، ذیبڵی  ە ٌەض ثەٌیبیەکی ؼیزبریکی، ئەگبدس ڕ ـىجیطیەکی ثێ وبَ
زََض  ەٌەمَُ ظام َ ئبظاض َ ذەَوەکبوی ذەڵك، ذبَەوی وبَەڕ کێکی 



 336 

ـەڕئەویێع َ رَُویسڕەَ، زاپاـیطاَ ثە  یاضمێکی ڕََکەؾ َ ثەزەض  ە 
ژمَُن ئەکیبد ثە ؼیەض کیبیەی ڕ ـیىجیطیساس  ٌەض ثەٌبیەکی مط یی، ٌیً

یەی َاڵرییسا ڕەَرێکییی ثە کییُضریەکەی  ە ؼییبیەی ئەَ ثییبضَز ذە ؼیبؼیی
ڕ ـییییىجیطیی ڕەؾ َ ڕََکەؾ پەضەئەؼییییێىێذ کە چیییی  ئەثێیییییزەَە  ە 
زەَضی پیبٌەڵییسان ثە ثەٌبکییبوی ذێییڵ َ رییبیە ە َ ـییەڕ َ کُـیییزبض َ 

، َارە ڕ ـییىجیطییەم کە کەؼییبیەریی  َي ـییبوبظی ثە ژمییبضەی "ـییەٌیس"ي
ک وییاؾ ثەض َ مبؼییزبَچی َ کییایزە َ ذییُاڵمی ؼییەضکطزە ئەکییبد ثە 

 ەَان َ رییییبکی عێطا ییییی ئەم ؼییییەضزەمەس ومییییَُوەی ئەم ومییییَُوەی پییییب
کبضەؼیییبرە  ەضٌەویییییە ثەجیییاضمکە کە  ە کاریییبیی ٌەـیییزبکبوسا ذیییبوەی 
کبضَثبضی ڕ ـىجیطی گفیزی کە زامەظضاَەیەکیی ؼیەضەکیی َەظاضەریی 
ڕ ـییىجیطی َ ڕاگەیبوییسوە، "پط ژەیەکییی گەَضەی  کییطی" ثاڵَئەکییبرەَە 

جڵییییسی ؼییییەثبضەد ثە  ٢٧ی کە ثییییطیزیە  ە ئیىؽیییییکزاپیسیبیەکی گەَضە
 " کط"ی لسام حؽیه! 

ثەضاَضزکبضیەکی ؼبزەی وێُان زیُاضثەوسی ئبظازی )ومیت ا حطییخ( کە 
زەؼزکطزی جەَاز ؼیە یمە َ ثەضٌەمیی ژییبوی ڕ ـیىجیطیی ؼیەضزەمی 

ە،  ە گەڵ ) ییُغ ا ىمیییط(ی محمییس غىییی  ٢٧٣٦ی رەمییَُظی  ٢٢زَای 
ڵ ئێطاویییسا حکمیییذ َذب یییس ا طحب یییسا کە ثیییا ؼزبیفیییکطزوی ـیییەڕ  ەگە

زضَؼییزکطا، جیییبَاظیی گەَضەی وییبَەڕ م َ ثەٌییب ڕ ـییىجیطیەکبوی ئەَ 
 زََ  اوبغەی کامەڵیبی عێطا مبن ثەئبؼبوی ثا زەضئەذبدس 

 ەکبرێکییسا )ومییت ا حطیییخ( کییای پیکٍبرەکییبوی گە ییی عێییطا  َ ذەثییبری 
ئەَان ثییا ئییبظازی ئەکییب ثە رێمییی ؼییەضکیی ذییای  ە چُاضچێییُەیەکی 

ُغ ا ىمیط( جییە  ەَەی ذیبَەوی ٌییر ثەٌیبیەکی ؼزبریکیی ثەضظزا، ) ی
ٌیییُوەضیی جیییُان وییییە، ؼییییمجُ ی ذُاَەویییسی ـیییەڕ َ میییبڵُمطاوی ئەَ 
ؼییەضزەمەی عێییطا ، َارە لیییسام حؽیییىە، َ ئەَ ئەکییبد ثە ومیییَُوەی 

 ئیزٍبم َ ئبیىسە َ پیط ظرطیه ثەٌبی مەعىەَیس     
 ەم  اویییبغەزا کە میییه ویییبَم ویییبَە  اویییبغی زەؼیییەاڵری ـیییمَُ ی ثەَ 

بیجەرمەوسیبوەَە کە  ە چەوس جێسا ئبمبژەم پێساَن، ریاضیی زەؼەاڵریؿ ر
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ثە گفیییزی ئەگاڕمیییذ َ ئیزیییط ـیییەضعیەری ؼیبؼییییی زەؼیییەاڵد  ە یەم 
مبویییبی رب یییبوەی رەؼیییکسا کیییُضد ئەکیییطمزەَە: کیییاوزط ڵکطزوی َاڵد َ 
ؼیییەپبوسوی ئبضەظََەکیییبوی ؼیییەضکطزە َ ثىییییبرىەضی عێیییطا  کە لیییسام 

بیە وە )َحسح، حطیخ، اـیزطاکیخ( وە ـییحبضە حؽێىە َ ٌیچی رطس ثەَ مبو
جیییێیەی  ٢٧٥٧ – ٢٧٤٦وبؼیُوب یؽیییزیە ثطییییق َ ثب ەکیییبوی ؼیییەضزەمی 

یەکەمیبن وبمێىێ َەکَُ ؼەضچبَەی ـەضعیەری زەؼەاڵری ؼیبؼیی  ە 
 عێطا ی ژمط زەؼەاڵری لسام حؽێىساس 

ٌەمَُ ئەَاوەی  ەمەَپیؿ ئبمبژەیبن پێیسضا  ەَ ڕاؼیزیە کەم ویبکەوەَە 
ام حؽییێه ڕ ڵەی ـییەضعی ثەعییػ ثییَُ َ  ە مىبڵییساوی ئەَەَە کە لییس

کەَرەَەس ثەَ ربیجەرمەویییییسیبوەی ثەعیییییػ  ەَ ؼیییییەضزەم َ ـیییییُمىەزا، 
چبَەڕَاوی ئەَەی حیعثیی ویبَثطاَ ئبضاؼیزە َ چبضەوَُؼیێکی جییبَاظ 
  ەَەی ٌەثێ کە زەؼەاڵری لسام ومبیفی کطز، َەٌمێکە َ ٌیچی رطس   

ی عێییطا یؿ ٌبَکییبد ثییَُن  ە گەڵ ٌەمییَُ ئەم ئییب ُگاڕە وبَذاییییبوە
زَاییه  اوبغەکبوی ـەڕی ؼبضز کە ریبییسا ئاضزََگیبی ؼاؼیب یؽیزی 
کەَرجَُە  اوبغی کامبَەس  ە ئبؼزی جیٍبویفسا، َەکَُ زەؼیبڵ زَاریط 
زەضکەَد، کاربیی ٌەـزبکبن ثەڕاؼزی ثَُ ثە ؼەضزەمی پێچیطاوەَەی 

 The Grandالپەڕەی حەکیییبیەرە گەَضەکیییبن )ا ؽیییطزیبد ا کجیییطی 
Narratives) کە مبضکؽیعم یەکێك  ە ثەٌێعرطیه ئەَ حەکبیەربوە ثَُس 

مبـیىە ئبییسیا اجیەکەی ڕژمیمەکەی لیسام ظ ض ثەََضزی ریب یجی ئەَ 
ئییبڵُگاڕ َ جێیییاڕکێیەی ؼیؽییزمی جیٍییبویی ئەَ ؼییەضزەمەیبن ئەکییطز، 
ثەاڵم  ە ذُمىسوەَەیبوسا ثیا ئەَ گاڕاوکبضییبوە رَُـیی ٌەڵەی کُـیىسە 

ەَان پێیییبن َاثییَُ کە پبـەکفییە َ رەؼییزیمجَُوی گاضثبـییاف ثییَُنس ئ
 ەثەضاوجەض ئەمطیکبزا ثُاضی جیَُڵە َ میبواض ثیا لیسام ذیاؾ زەکەنس 

ؼییییبڵی ـییییەڕزا ڕژمییییم ثەرەَاَی ثبیییییساثُەَە ثەضەَ الی  ٦ ە میییبَەی 
ئەمطیکب َ ڕ ژئبَاس ثەڕاؼزیؿ ڕژممەکەی لیسام ڕ ڵیی گەَضەی ثیىیی 

ضایی ئیؽیالمی ئێطاویی َ الی َاثیَُ  ە پێفیطره ثە رەـەوەی ئُؼُڵیە
کە ثە رەوٍب ئەَە پبؼەپاضری چَُوە ویبَ ؼیؽیزمی ویُمی جیٍیبویی پیێ 
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ض  ئەزا َ ئەمطیکییییب پبزاـییییزی گەَضەی ئەزارەَە َ چبَپاـیییییی  ە ٌییییً
  طاَاورُاظیەکی وبَچەیی ئەَ ئەکبدس

جیە  ەَەؾ لسام َ زەَضَثەضەکەی ذُمىسوەَەیبن ثا وەظمیی ویُمی  
ە ثەوەمبوی ؼاڤیەد حیکمەری ٌەژمیَُویی ئەمطیکیبؾ جیٍبوی َاثَُ ک

ضمیی ثەٌێییع َ ؼییەضثەذا َ  مؽییً  ە  ئەثییێ َ ئەَضََپییب زەثییێ ثە جً
ئەمیییبویؿ گەض زەضگیییبی ئەمطیکبییییبن ثە ڕََزا زاثرطمیییذ ئەَە ز ؼیییزە 
 ەضەوؽییی َ ئەڵمبویەکبویییبن زەضگبیییبن ثەڕََزا ئەکەوەَەس رەوٍییب لییسام 

ی کاماویؽیزیؿ  ەم ثیُاضەزا ثە رَُـی ئەَ َەٌمە وەثیَُ، ثییطە ئیێمە
جیییاضمکی ریییط رَُـیییی ٌەمیییبن َەٌیییم ثیییَُیه َ مەوؽیییَُض حییییکمەد 
پێساگطیی ظ ضی  ەؼەض ئەَ رێعە ئەکطز کە پێی َاثَُ  اوبغی زاٌیبرَُ 
ئەثێ ثە  اوبغی چَُوە ژمطپطؼیبضی ٌەژمَُویی ئەمطیکب َەکَُ ریب ە 

زەی ثزیاکی ظ ٍێعی جیٍبویس ئەَ  ە  ێکساوەَەیسا پێیُاثَُ کە ئەم ـکؽی
ؼییاڤیەری زەضگییب ئەکییبرەَە ثییا پەضەؼییەوسوی ذەثییبری چیىییی کطمکییبض  ە 

 ؼەوزەضە ئەؼڵیەکبوی ؼەضمبیەزاضی  ە ڕ ژئبَازاس   
ئەَ ذُمىیییسوەَە وبزضَؼیییزەی مبـییییىە ئبییییسیا اجیەکەی ڕژمیییم ڕ ڵیییی 
گطویییی ثیىییی  ەَەی لییسام رَُـییی ئەَ َەٌییمە ثکییبد کە زەرُاوێییذ 

ثییا رەـییەوە وەکطزوییی ئییبژاَە َ  ە ثەئبؼییبوی کُەیییذ زاگیییط ثکییبد َ 
رطؼیییییی ذُڵقیییییبوی کبضەؼیییییبری گەَضەریییییط  ە ویییییبَچەی ٌەؼیییییزیبض َ 
ؼزطاریجیی وەَربَیی کەویساَزا، ٌەمیَُ زَوییب چبَپاـیی  یێ ئەکەن َ 

 وبچبض ئەثه کە  ە گەڵیسا ٌەڵکەنس   
ٌەضچی ٌێعە ؼیبؼیەکبوی ثعََرىەَەی وبؼیُوب یؽزیە  ە کُضزؼیزبوی 

بثێکیبن وە ثا ئەَ ئبڵُگاضە  َُاڵوەی عێطا  َ عێطا سا، ئەَان ٌیر حؽ
 ؼٍێىبوی ثزاکی ؼاڤیەد ئەکطزس  ضي وە ثا ًٌ

ؼییییەثبضەد ثە عێییییطا  َرییییبضی ؼیبؼییییی َ ئبیییییسیا اجیی ٌێعەکییییبوی  
ثیییعََرىەَەی وبؼیُوب یؽیییزیی کیییُضز  ەؼیییەض ڕەَریییی جیییبضاوی ذیییای 
ثەضزەَام ثیییییَُس َربضمیییییك کە پییییی  ثیییییَُ  ە میییییُ طەزاری ؼیییییاظزاضیی 

بَەڕ م َ ذییییییُالوەَە ثەزەَضی رەـییییییٍیط ثە ڕََکەـییییییی ثییییییێ ویییییی
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زیکزیییییبراضیەد َ "ڕە زیییییبض  بـیییییی"ثَُوی ثەعیییییػ َ لیییییسامس ئەَان 
ذُمىسوەَەیەکیبن وەثَُ ثا ئەَ عێطا ەی کە ذەضیکە  ەوبَ ذاڵەمیفیی 

ئێیییطان َ ٌەژمیییَُویی لیییسام حؽیییێىەَە،  –ئیییبگطی ـیییەڕی عێیییطا  
ە ئەم ؼییەض ەوُ  َ ثە رەضظمکییی جیییبَاظ  ەزایییك ئەثێییزەَەس ئەم ٌێییعاو

 اوبغەی ـەڕیبن  ە ڕَاویەی عێطا ەَە ثەَ مبوبیە زەضم پیێ وەئەکیطز 
ثا  اوبغی پێىبؼەکطزوەَە َثەضٌەمٍێىیبوەَەی ؼیؽیزمی   کە ڕاٌێىبوێیً

ری  ەم ؼیییییییەضزەمە ریییییییبظەیەزا ثە پێیییییییی  َاییییییییً ضمبو ي ؼیبؼیییییییی َ  ً
پیُیؽیییییزیەکبوی ؼیؽیییییزمێکی زەؼیییییەاڵرساضمزیی ڕەٌیییییبی )ـیییییمُ ی(ی 

ثبضَز ذێکی وُمی ویبَچەیی َ جیٍبوییساس ٌەمیَُ ؼەضکطزەی رب بوە  ە 
ذیزبثی ؼیبؼیی ئەَ ٌێعە کُضزیبوە چە ی ثەؼزجَُ  ەؼیەض ثەزذیُیی 
َ زڕوییسە ذییُیی لییسام َ ٌیچییی رییطس ئەم ٌێییعاوە ثە َەؼییزبوی ـییەڕ 
 ەگەڵ ئێطاوییییسا غییییب ڵییط ئەثییییه َ ئیزییییط ئەَ َەٌمەیییییبن ؼییییەثبضەد ثە 

ە گەڵ ئەَ َاڵرەزا ؼیییەضکەَرىی ئێیییطان َ ؼیییزطاریجیەری ٌبَپەیمیییبوی  
زەثییێ ثە ثڵقییی ؼییەضئبَ َ ٌێعەکەـیییبن ئەثییێ ثە ئییبضزی وییبَزڕکی ئەَ 

 َەٌمەی ذایبنس  
ؼەثبضەد ثە ثبضَز ذی جیٍبویؿ ئەمبن رَُـیی ٌەمیبن ثیی ئبؼیایی 

 ئەثهس 
ٌێعەکیییبوی ثیییعََرىەَەی کیییُضزایەری  ە عێطا یییسا، ذیییبَەوی ضَئییییبیەکی 

ی جیٍیبویس ئەَان ؼزطاریجی وەثَُن ؼەثبضەد ثە ؼیؽیزمی ٌیبَچەضذ
ٌەمیفییییە  ە زەضَاظەی َاثەؼییییزەیی ثییییا زەَڵەرێییییك یییییب زەَڵەرییییبوی 
وییبَچەکەَە، ئەَیییؿ  ە جییێ َـییُمىێکی ظ ض الَاظەَە، ڕَاویُیییبوە ثییا 
ٌبَکێفە جیاپا یزیکیە وبَچەیی َ جیٍبویەکبنس َاثەؼزەیی ثیا ماؼیبز 
ییییب ؼیییبَام ییییب مییییذ ییییب  ەیزە یییی  یییُزغ َ ڕەمەظان زَایییییه ذیییبڵی 

 ئەَان ثَُە  ە کطزاضزاس زََضثیىیی 
الی ئەمییییبن ئەَ ثییییَُمە ەضظە جیٍییییبویەی کە ثەوبَثییییبویە ثە ـکؽییییزی 
ؼاؼییییب یعم َ ئاضزََگیییبی ؼیییاڤیەد، ئەَە وبٌێىێیییذ وبمیزکەیەکیفیییی 
 ەؼەض ثىَُؼهس ذەؼڵەری چطیکی َ عەؼکەضربضیەد ثەچەـیىێك ظاڵە 
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ثەؼییەض ئەوییییعەی ؼیبؼییەرکطزن الی ئەمییبن کە ٌەمییَُ مەؼییە ەیەکی 
َ ؼیبؼیییی رەوٍیییب  ەَ کیییاڵَڕ ژوە رەؼیییکەَە زەثییییىهس ئەمیییبن  کیییطی 

ئبمبزەن رقەویەکبویبن  ەم ـبوەَە ثیُمعوەَە ثا ئەَ ـبن َ ؼەضثبضی 
ئیییسیحبی ؼاؼیب یؽییذ ثییَُن َ ـاڕـیییێ ثَُن، ئەَ چەکییبوە ثییرەوە 
ذعمەرییییی ٌەض زەَڵەد َ الیەوییییێکەَە کە ئبمییییبزە ثێییییذ الیەکیییییبن  ییییێ 

 ثکبرەَەس 
ەَەی کیییُضزی کە  ەثەضەی کُضزؼیییزبویسا ٌەمیییَُ ٌێعەکیییبوی ثیییعََرى

کاثجیییَُوەَە، زََثیییبضە  ە ئێیییطان ثیییَُوەَە ثە ئیییبَاضە َ چیییبَەذُاضی 
) ەضاضگبی ڕەمەظان( َ ەَالـەَە چبَەڕَاوی ئەَەیبن ثیَُ کە ڕژممیی 

 عێطا  الیەکیبن  ێ ثکبرەَەس 
حەمب ەری لسام َ  ەـکطکێفیی ؼبَیزکبوەی ثاؼەض کُەیذ زەضگیبی 

چەکییساضیە پەضاَمعذییطاَەی  –عََرىەَە ؼیبؼییی ثەذزییی ثەؼییەض ئەم ثیی
زَای ئەوقب ەکبن ئەکیبرەَە َ  ەَ کیبرەزا کە پەیُەؼیذ ئەثیه ثە ثەضەی 
ـیییەڕی ئەمطیکیییب ثیییا ڕظگیییبضکطزوی کُەییییذ َەکیییَُ زاـیییێکی  اکیییبڵی 
ثەزەؼییییزی ئەمطیکییییبَە،  ە ٌەمییییبن کبرییییسا ؼییییەویەضیبن  ە میحییییُەضی 

ئەثیێ َ ٌەضَەکیَُ  ئێطاوەَە ئەگیُاظوەَە َ  ەَ َاثەؼیزەییە ڕظگبضییبن
 پیفەی ٌەمیفەییبن پەیُەؼذ ئەثه ثە ثەضەیەکی وُمُەس 
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 ئەی چەپ چی کارە بوو؟

 
رییب زاگیطکطزوییی کُەیییذ  ەالیەن لییسامەَە، چەپ ٌیییر جمُجییاڵێکی  ە 

 ئبؼزی گفزیسا وەثَُس 
 ە ئبؼیییییییییزی کُضزؼیییییییییزبوسا ثە  اویییییییییبغی  ٢٧٦٦ – ٢٧٦٤میییییییییبَەی 

ُضزؼیییزبن َپبـەکفیییەی رَُویییسثَُوەَەی ٌێطـیییی ڕژمیییم ثیییا ؼیییەض ک
ٌەمَُ ـێُاظەکبوی ثەضگطی زەوبؼطمذس ثەئبـیکطا زییبضثَُ کە ثەعیػ 
پالوی جیىاؼبیسی  ە کُضزؼزبوسا ثەزەؼزەَەیە، ثەاڵم ثەٌای زضمیهەی 
ـیییەڕ  ەگەڵ ئێطاویییسا، چیییبَی زَوییییبی  ەؼیییەضە َرەوٍیییب چیییبَەڕَاوی 

  طؼەری گُوجبَە ثا جێجەجێکطزوی ئەَ پالوەیس 
ی ثییییبضَز ذی کییییامەاڵیەری َ ؼیبؼییییی  ە ؼییییەضثبضی  َُڵجییییَُوەَە

کُضزؼییزبوسا ثییعََرىەَەی کاماویؽییزی کەَرجییَُە  اوییبغی مزجییَُوەَەس 
جیییە  ە زەضکطزوییی ثەیبوىییبمەیەم  ە ؼییبڵێکسا یییب َەضگێ اوییی ثییبثەرێکی 
حیعثیی کاماویؽیزی ئێییطان ییب زەضکطزوییی ویبمیزکە یییب َربضمیك، گییطََپە 

 مەڵسا وەثَُس کاماویؽزەکبن زەضکەَرىێکی رطیبن  ە ئبؼزی کا
ڕەَری کاماویؽذ َ زەؼزەی پێفی ەَاوی پط  یزبضییب  ٢٧٦٦ؼەضەربی 

پێمُاثێ ؼێ وبمیزکەیبن زضەکطز کە ثبیەذێکی ؼیبؼییی گفیزیی وەثیَُ 
َ ظییییبرط  ە ثەیەکیییب ٌەڵپیییهان ئەچیییَُ ریییب گقزُگیییایەکی  کیییطی  ەؼیییەض 
ثبثەرەکیییبوی جەزە ەکەس ئەَ وبمیزکیییبوە  ە ڕَاڵەریییسا َ ثەویییبَ زەضثیییبضەی 

ویییبمە ثیییَُن، ثەاڵم  ە چُاضچێیییُەی  ؽیییەی گفیییزی َ ذیییُالوەَە ثەض
ثەزەَضی ٌەوییس  مە ییُالری گفییزیی َەکییُ )عییبم َ ذییبق َ ذییبق َ 
عبم( زا گیطیبن ذُاضزثَُ َ کامەکییبن وەئەکیطز ثە ڕ ـیه ثیَُوەَەی 

 ٌیر گطمیەکی  کطی یب ؼیبؼیی کامەڵیب َ ثعََرىەَەکەس 
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یییی ـییەڕ َ ٌێطـییی ؼییەضثبضی پەضەؼییەوسوی زیکزییبراضیەد َ ثەضزەَام
ؼیؽییزمبریکی ڕژممییی ئەَکییبد ثییا ؼییەض ژیییبن َ گییُظەضاوی ذەڵییك  ە 
الیەکەَە، َ زضمیییهەی ؼیییزەمی وەرەَایەریییی ریییب ئەویییساظەی جیىاؼیییبیس 
 ەالیەکیییی ریییطەَە،  ە ئبؼیییزی ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزیسا ثاـیییبییەکی 
ؼیبؼیییییی َ پطاریکییییییی گەَضە زضمیییییهەی ٌەثیییییَُس ئەَەؾ  ە کیییییبد َ 

ە یطەد َ ثێعاضییی ذەڵیك  ە ڕژمیم گەیفیزجَُ ثە ؼەضزەمێکسا ثَُ کە و
 ئبؼزێکی ثەضظس 

ئەم ثیییعََرىەَەیە وە  ە ڕََی ؼیبؼیییی َئەزەثییییەَە، ییییبوی ڕەذیییىە َ 
پەضزە ٌەڵمبڵیه  ەؼەض ویبَەڕ کی ئەَ ؼیبؼیەرە رطؼیىبکبوەی ڕژمیم َ 
زیییبضی کطزوییی چُاضچێییُەیەکی ؼیبؼییی َ رەکزیکییی َ اضمییا ەکطزوی 

ە مەییساوە جیبجیبکیبوی ذەثبریسا )رەوٍیب ـیحبض َ زاذُاظیەکیبوی ذە یك  
ثە وَُؼییییه(، َ وە  ە ثیییُاضی ڕاثەضایەریییی کیییطزن َڕمىیییُمىی کیییطزن َ 
ثەـیییساضی کطزویییی ثەکیییطزەَە  ەَ وبڕەظایەرییییبوەزا، ؼیییبزەرطیه ڕ ڵیییی 
وەثیییَُس ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزی رەویییبوەد یەم ٌەویبَیفیییی وەویییب 

ە َ زمٍبرەکیبن َ ثەضاوجەض ثە کبضەؼبری ئەوقیبل ییب کیمیبثیبضاوی ٌەڵەثیج
ذیییییبپَُضکطزوی ؼیییییەضربپبی کُضزؼیییییزبنس جییییییە  ەَەؾ  ە ثیییییُاضی 
ڕمکرؽیییزىی ذەڵیییك ثیییا ڕََثەڕََثیییَُوەَەی ئەَ ٌەمیییَُ ؼیییزەم َ 
ظَڵمەی زەضٌە یبن پیبزە ئەکط ، ثەٌەمبن ـێُە ئەم ثیعََرىەَەیە، ثە 

 رەَاَی ئیقزیج َ  ە کامبزا ثَُس 
ؽییییزەکبن َ  ە ئبؼییییزی ؼەضَؼییییبمبوسان َ یەکرؽییییزىی ڕیییییعی کاماوی

ثىیبرىیبوی ڕمکرطاَەیەکییی ؼەضربؼیەضیی رێکاـییەضی ؼیبؼیییؿ کە ئەَ 
ئەضکییبوەی پێفییَُ ئەوجییبم ثییساد، ثییعََرىەَەی کاماویؽییزی ثەٌەمییبن 

 ـێُە ئیقزیج َ زامبَ ثَُس 
ئەگەضچی ثەـیی ڕمکریطاَی ئەَ ثیعََرىەَەیە ثەضجەؼیزە ئەثیُەَە  ە 

ویؽییذ( َ ڕمکرییطاَ یییب گطََپییسا کە ثطیزییی ثییَُن  ە )ڕەَرییی کاما ١
)زەؼییزەی پێفیی ەَاوی پط  یزبضیییب( َ )ثڵێؽییە(، ثەاڵم ئەم ثییعََرىەَەیە 
ذبَەوی ٌێع َ پاربوؽێزێکی ثەٌێع َ  طاَاوزیط ثیَُس ئبؼیزی وبرەثیبیی َ 
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ؼیکزبضیعم  ە وێُان ئەم گطََپبوە ثە ڕازەیەم ثَُ کە ئبمیبزە وەثیَُن 
ؼیییییەضثبضی ئەَ ثیییییبضَز ذەی پێفیییییَُ ؼیییییبزەرطیه ڕایەڵ َ پیییییا َ 

یی ٌییبَثەؾ )ٌێفییزب وەمَُرییَُە ذەثییبری ٌییبَثەؾ َ زاوییبوی پەیُەوییس
ثەضویییبمە َ پالویییی کیییبضی ٌیییبَثەؾ( َ ٌبَئیییبٌەویی  ە ئبؼیییزێکی ظ ض 
وعمیفیییسا ثیییکەنس ڕەوییی  ثیییێ وەَەی ویییُ  َ کەؼیییبوێك کە ئەَکیییبرە  ە 
رەمەوی ٌاـیبضی  کطی َؼیبؼییسا وەثیَُثێزه ئێؽیزب الییبن ؼیەیط ثیێ 

زا رەویییییبوەد یەم  ٢٧٧٢ – ٢٧٦٢کە ثڵیییییێم،  ەٌەمیییییَُ ئەَ  اویییییبغەی 
پەیُەوییسی، یەکزییط ثیىیییه، وییبمە گییاڕیىەَە یییب مەـییُەضەرێك  ە وێییُان 
الیەوە جیبَاظەکییییبوی ئەَەی پێییییی ئەڵیییییه ثییییعََرىەَەی کاماویؽییییزیسا 
ڕََی وەزاَە، جیییە  ەَ پەیُەوییسیە رییبکە کەؼیییەی ثەڕمییکەَد ٌەثییَُ 
ی  ەوێیییُان ٌبَڕمییییبوێکی ثڵێؽیییە َ حەییییسەض ٌیسایەریییسا کە کەؼیییبیەریەک

 ڕاثەضیی زەؼزەی پێف ەَاوی پط  یزبضیب ثَُس 
ڕەو  ثێ کەؼیبوێك ٌەثیه پەضەؼیەوسوی زیکزیبراضیەد ثیکەن ثە ثییبوَُ 
ثیییییا ثییییییَُن َ زضمییییییهەی ئەَ زییییییبضزە وێیەرییییییی ە، ثەاڵم ٌەض ٌێییییییعە 
ؼیبؼیەکبوی ؼەض ثە ثعََرىەَەکبوی رط  ە ٌەمیبن ثبضَز ذیسا پیالن َ 

یییبن پەد وەزەذؽییذ َ ثەضوییبمەی ٌبَکییبضی َ ٌبَئییبٌەوییی وێییُان ذا
ومییَُوەؾ ظ ضە َ ثەضەی کُضزؼییزبویؿ ڕمییك  ەَ کییبرەزا پێکٍییبد َ 
ثەرییییب یکطزوەَەیەکی ؼییییەضکەَرَُ ئەژمێییییطزض   ە ڕَاویییییەی ٌێییییعە 

 پێکٍێىەضەکبویەَەس 
ثەڕای میییه ڕمییییطی ؼیییەضەکی  ەَ ثیییبضەَە ثطیزیییی ثیییَُ  ە ذەؼیییزەری 
گطٌََیییی َ ؼیکزبضیؽیییزی َ گاـیییەگیطی َ گییییبوی ٌەیمەوەپەضؼیییزیی 

 ەٌێعی وبَ کاماویؽزەکبن، کە کاؼپی ؼەضەکی ثَُ  ەَ ثُاضەزاس ث
 ەڕََی ؼیبؼیفییەَە کاماویؽییزەکبوی کُضزؼییزبوی عێییطا  ثەٌەمییَُ 
ثیییبڵ َ الیەوەکبوییییبوەَە رَُـیییی زەضز َ پەریییبیەکی ؼیییەیط َ زەگیییمەن 

 ٌبرجَُن کە  ە کەم ـُمىی زَویبزا ثەَ ظە یە ثەضچبَ ئەکەَمذس 
ێکاـییبن ثییا ڕََذبوییسوی ڕژممیییبن ثە ئەَان ذەثییبد  ە زژی ڕژمییم َر

چییییبَمکی کەم رەمبـییییب ئەکییییطز َ زەیییییبن کییییطز ثەجێییییی وبَوییییبراضە َ 
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مەذؽەضە َ گبڵزە پێ کطزن َ ثەرەَؼیەَە وبَییبن ویبثَُ )زژە ڕژممیی 
یییب زژە حکییَُمەد( ثەَ مبوییبیەی کە گییُایە ئەَان رەوٍییب ڕََذبوییسوی 
 ڕژمییییم ثە کەم ئەظاوییییه َ ثە ویییییبظن ؼییییەضجەم ثُویییییبزی ؼیبؼییییی َ
کییامەاڵیەری َ ئییبثُضی َ  ەضٌەویییی ؼییەضجم کییامەڵ ثیی ََذێىهس ئەم 
زەضکە وبرەثب ثَُ  ە گەڵ ؼبزەرطیه  یاجیکی ؼیبؼییس کاماویؽیزەکبن 
)ثە ئێؽزبـییییەَە( َ  ە کبرێکییییسا رُاوییییبی ڕمکرؽییییزىی وییییبڕەظایەرییەکی 
جەمبَەضییبن  ە ئبؼزی ـبض چکەیەکی ثچَُم َگەڕەکێکیفسا وەثیَُ، 

د ثییا ڕََذبوییسوی ؼییەضمبیەزاضی َ ؼییەضجەم ثەثیییبوَُی ئەَەی ذەثییب
ؼیؽییییزمی کییییامەاڵیەری وییییبَەڕ کی ئەضکییییی کاماویؽییییزی پێکییییسمىێذ، 
ڕََیییییبن َەضزەگێیییی ا  ە ٌەمییییَُ ـییییێُاظەکبوی ذەثییییبری ؼیبؼییییی َ 
کامەاڵیەری َ ثەربیجەری ذەثبد ثا پبـەکفەپێکطزوی ڕژمیم  ە ثُاضمیك 

 ەَ  ییییب  ە چەویییس ثُاضمکیییسا َ ریییب ئبؼیییزی ڕََذبویییسوی ئەم ڕژمیییمە کە
ؼییییەضزەم َ کییییبرەزا پییییبضمعەضی ؼیؽییییزمی چەَؼییییبوەَە َ ؼییییزەمی 
ؼیییەضمبیەزاضی َ میییبراڕی ثەضٌەمٍێىیییبوەَەی ئەَ ؼیؽیییزمەیەس جییییە 
 ەَەؾ ڕََذبویییسوی ڕژمیییم ئەَکیییبرە زضَـیییمی ؼیییەضەکی َ ئبمیییبوجی 
یەکەمییییی ذەڵییییك ثییییَُس  ە ٌیییییج ؼییییەضزەم َ کبرێکییییسا ـییییزێك ویییییە 

ری چیىییبیەریی زژ ثەڕََرکطاَەیییی َ پییبککطاَی َ زاثیی اَ وییبَی ذەثییب
ثەؼەضمبیەزاضی ثێذس ئەَ ذەثبرە  ە ثیُاض َ کەویبڵە جیبجییب ؼیبؼیی َ 
کییییامەاڵیەری َ  ەضٌەوییەکییییبن َ  ە ـییییێُاظی ذەثییییبد ثییییا وییییبن َ 
ذعمەریُظاضی َ ئبظازیی ؼیبؼیی َ ثبـیزطکطزوی گیُظەضان َ ڕمییطی 
 ە پێفێزکطزوی مب ی ژوبن یب  ُربثیبن یب الَان یب جیبَاظیکطزن َؼزەم 

ژمط پەضزەی ئبیه َ وەرەَە َ زەیبن ـێُاظی جاضاَجیاض َ ئیبڵاظزا،  ە
ذایبن زەضئەذەنس جیە  ەَە ذەثبری زژی ڕژمم وەم ٌەض وبکاکی وییە 
 ە گەڵ ذەثبری گفزیی  ەَ جاضەزا ثەڵکَُ ذعمەری پیێ ئەکیب َ ٌێیعی 
ڕاثەضی ئەَ ذەثییبرەؾ زەکییب ثەذییبَەوی پبییییب َ وبَثییبویی پێُیؽییذ ثییا 

 ئەوجبمساویس 
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ٌە ییُمەضجەزا کە ثبؼییی زەکەم َارە ویییُەی زََەمییی ٌەـییزبکبن،   ەَ
ثەٌای ربیجەرمەوسیەکبوی ثبضَز ذی ویبَذایی عێیطا  َ ؼیبؼیەرەکبوی 
ڕژمییییمەَە، پبـەکفییییە پێکییییطزن، پییییَُچەڵکطزن، ثەپەضچییییساوەَەی ئەَ 
ؼیبؼییەربوە )ٌەض وییبَمکی رییطی  ییێ ئەوێیییذ( َ گطزکییطزوەَەی ٌەمییَُ 

ذەثبری ذەڵکی عێطا  َپبڕیعگیبضی  ە جاگەکبوی مەیساوە جیبَاظەکبوی 
ؼیییەضثەذایی ئەَ ذەثیییبرە، َ کاکطزوەَەییییبن  ە ڕەَرێکیییی ٌبَثەـیییسا، 
مەؼییە ەی ؼییەضەکیی کامەڵیییبی عێییطا  ثییَُ َ ثەَ پییێ یەؾ ئەضکییی 
زەؼیییجەجێ َؼیییەضەکیی کاماویؽیییزەکبن ثیییَُ، کە وەم  ە کیییطزەَەزا 
ٌیچییییییبن وەزەکیییییطز ثەڵکیییییَُ وەـییییییبن ئەذؽیییییزە ثەضویییییبمەی کیییییبضی 

 َەسذاـیبوە
یەکێییییییك  ە ٌییییییایە ؼییییییەضەکیەکبوی رَُـییییییجَُوی کاماویؽییییییزەکبوی 
کُضزؼییزبوی عێییطا  ثەم پەرییبیە، رێییع َ ڕَاویییە ؼیبؼیییەکبوی حیعثییی 
کاماویؽزی ئێطان َ ڕازیکیب یعمە  ە زَوییب زاثی اَەکەی ئەَان ثیَُ، کە 
ئیییییێمە ثەرەَاَی مە زیییییَُوی ثَُثیییییُیهس ؼیییییەیطرط  ەَەؾ ئەَەثیییییَُ 

  ظ ض  ە ز ؼییییزە ئێطاویەکبویییییبن کاماویؽییییزەکبوی کُضزؼییییزبن عێییییطا
ڕازیکب زط ثیَُن  ە پێفیُاظی کیطزن َ ٌەڵیطرىیی ئەَ رێیعاوە َرەویبوەد 
مزمالوێیەکی ظ ضیفیبن  ەوبَ ذایبوسا ئەکطز ثا ویفبوسان َ ؼەڵمبوسوی 
ئەَەی کێ ڕازیکب زطە  ە ثُاضی ٌەظمکطزن َ رێیەیفیزىی " یَُڵزط"  ەَ 

بزاضثم ئەم زیییسگب ؼییەضََ رێییعە ؼیبؼیییبوەس رییب ئەَ جێیییەؾ کە مییه ئبگیی
کیییامەاڵیەری َ ثیییێ پەیُەویییسە ثە َا یحیییی َالد َ ؼیییەضزەمەکەَە، کە 
جێیەیەکی پبیەزاض َثاڵَی ٌەثَُ  ە ویبَ کاماویؽیزەکبوی کُضزؼیزبوی 
عێطا سا، یەکجبضیؿ وەثَُ ثە جێی ؼیەضوج َ ڕەذیىەی ٌبَڕمکبوییبن  ە 

 حیعثی کاماویؽزی ئێطاوساس 
ؼییەضەڕای ئەَ پێییساگطیە ثەٌێییعەی   ە ٌەمَُـییی ؼییەیطرط ئەَەیە کە

کاماویؽزەکبوی کُضزؼزبوی عێیطا  َ ثەریبیجەری )ڕەَریی کاماویؽیذ( 
 ە ؼییەض گطویییی َثبیەذییسان َ ؼییەض بڵی ثە ریییاضیەَە، رییب ئێؽییزب یەم 

 الپەڕە زەؼکەَری ریاضیفی  ێ ـیه وەثَُەس    
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ثەاڵم ڕیفییەی  کطیییی ئەم زەضکە  ییىیەَ  ییَُچە یەم ـییذ ثییَُ: ثییێ 
رێیەیفییزىی پەیُەوییسیی زیییب ەکزیکیی وێییُان حییبڵەری زڵرییُاظ  رُاوییبیی  ە

)م زیییُة(  ەگەڵ حیییبڵەری ـیییییبَ ییییب کطزەوییییی )ممکیییه(زاس ئەَ زیییییسگب 
م زیُة  –ڕ مبوؽیە ـاڕـیێ ە ٌەمیفە حیبڵەری یەکەم َارە زڵریُاظ 

ئەکب ثە  یجزەومبی جَُڵەَ َ چیبالکیی ذیایس ثەَ پیێ یەؾ  ە پیفیەَە 
ؼیزێ  ەَەی کە ثزیُاوێ ثجێیذ ثە ذای چەم ئەکیب َزەؼیزی ذیای ئەثە

 ٌێعمکی کبضییەض َ ئبڵُگاڕثەذؿ َذبَەن پبییب  ەوبَ ذەڵکساس 
 ە ثبضَز ذێکسا کە ذەڵك ڕ ژاوە زەضگیطی مزمالوێ َذەثیبرە ثیا میبف 
َ زاذییُاظیی َا یحیییی ذییای، ئەَ مییبف َ زاذُاظیییبوەی کە  ە حییبڵەری 
ەَ ؼطَـییزیی ژیییبوی ؼیبؼییی َ کییامەاڵیەری َ ئییبثَُضیی گەـییەی ئ

 اویییبغەی کامەڵییییبَە ؼیییەضچبَەیبن گطریییَُە، وەم ظازەی ذەییییبڵ َ 
ز گمب َ یاراپیەکبن ثه،  ەَکبرسا رێکاـەضە کاماویؽیزەکبن ؼیەض بڵی 
کەـ  کطزوی ڕازیکب زطیه ڤێطژوی )وُؼرە( رییاضیهس ئەَە َا ئەکیب کە 
چبضەوَُؼییی کامەڵیییب  ە ـییُمىێك زیییبضی ئەکییط  َپییالوە ریاضیەکییبوی 

جێیییبیەکی رییطزا َارە رەوٍییب  ە مێفییکی ئەمبوییسا، چەپیییؿ  ە ـییُمه َ 
ؼییییییەَڵ  ییییییێ ئەزەنس ؼییییییەضەوجبمی ئەَ زیییییییسگب َ میزییییییازەؾ ثییییییا 
ؼیبؼیییەرکطزن ـیییزێك ویییبثێ جییییە  ە ذیییاچەککطزن َ ذیییاڕەرکطزوەَە 

 َرەضیك کەَره َ گاـەگیطیی ظیبرطس 
ئەَ میزیییازە ثیییا ؼیبؼیییەرکطزن وەم رطؼیییىبم ثەڵکیییَُ کُـیییىسە َ  ە 

ٌێع َ ڕمکریطاَی ؼیبؼیی ثە ث یبضویبمە  ئبؼزی ذاکُژیی ؼیبؼیسایەس
ؼەعبد کبض زەؼیجەجێ پییبزەثکط ( َ  ١٣َ زەضکطزوی  ەضمبوی )ئەثێ 

ویییبثێ  یییاڵوە ـیییذ ثکیییط ، ٌییییر ثەٌییییر وبکیییبد َ ئەَ )ث ییییبض ویییبمە( َ 
) ەرحىییبمە( َ )مەحکییُم( کطزوییبوە رەوٍییب ئەضـیییقی ڕمکرییطاَەکە  ەثەرییط 

 ئەکەن َ ٌیچی رطس 
َە ثڵییێم کە پەیُەوییسیی وێییُان ئەَ زََ ئەمەَ  ثیەڕیییمەَە َ زیؽییبوە

حییب ەرە َارە  ٌەضزََ حییبڵەری زڵرییُاظ َ کطزەوییی )م زییُة َ ممکییه( 
یەکیییێکە  ە کیفیییە ثىەڕەریەکیییبوی ؼیبؼیییەد  ە گفیییزی ریییطیه ئبؼیییزساس 
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مبضکؽیؽیییزەکبوی کُضزؼیییزبوی عێیییطا ،  ەؼیییەضەربیی ریییطیه ٌەوییییبَی 
ضە َ ؼیبؼیییەرکطزوەَە، ذیییُاظضاَ )م زُة(ییییبن کیییطز ثە ئبمیییبوجی گەَ

ثچییَُکی ذایییبن وەم کطزەوییی )ممکییه( ثییایە ٌەضزََکیییبن  ە زەؼییزسا 
َوەزەؼییزیبن ثەمیییبن َ وە ثەَی رطیییبن گەیفییذس عە زیەرییی ؼیبؼیییی 
ظاڵییی وییبَ کاماویؽییزەکبوی کُضزؼییزبوی عێییطا   ەَ کییبرەَە رییب ئێؽییزب، 
ٌەمیفە چبَڕَاویی ذیای  ە ئیبڵُگاڕ َ پێفیٍبرەکبوسا  ەؼیەض ثىیبغەی 

طیه( حیییبڵەد َثەضظریییطیه َ ئبییییسیبڵزطیه ئبمیییبوج زڵریییُاظرطی )م زیییُثز
 ثىیبد وبَەس 

ئەَەی ئییێمە  ە ظەیىییسا پێمییبن ثبـییە جیییبَاظە  ەگەڵ ئەَەی  ە َا یحییسا 
ٌەیە یب  ەَەی کە زەرُاویه ئەوجبمی ثسەیهس گەض  ە زضاَە َا یحیەکبوی 
ٌەض زیبضزەیەکەَە زەؼذ پیێ ثکەییه ئُمێیسی ظ ض ٌەیە کە ریب ئبؼیزی 

)م زیُة( گەـیەی پیێ ثیسەیه ئەگیىیب ٌەمیفیە  ە جێیی  حبڵەری زڵریُاظ
ذامبن ڕاَ( ئەکەیه، ٌەض چان کاماویؽیزەکبوی کُضزؼیزبن ٌەمیفیە 

  ە جُغعمکی زاذطاَزا ڕاَ( ئەکەنس 
ثەَ مبویییبیە ثیىیىیییی َا ییییو َەکیییَُ ذیییای ظ ض جییییبَاظە  ەگەڵ ثیىیىیییی 

 ثەَجاضەی ئبَاری ثا زەذُاظیهس 
وە گفیزیەکبوی َەکیَُ )ڕاپەڕییه، ثا ومیَُوە رەوٍیب  ە کیبری َەضچەضذیب

ـاڕؾ(زا کطمکبضاویؿ َەکَُ ثب ی ذەڵکی، َ جبضی َاؾ ٌەیە زَای 
ٌەمیییَُ ذەڵیییك، زمیییىە ویییبَ کیییبیە َ مزمالویییێ ؼیبؼییییەکبوەَە ئەگیىیییب 
ذبماـی ؼیبؼی َ  ە ؼیبؼەد زََضی، ڕەَری ؼطَـزی َ ڕمؽیبی 
ە ٌەمیفەیی ژیبوی کطمکبضاوەس ثە پیێچەَاوەَە ئەم ذەؼیڵەد َ زییبضزەی

 الی چیىی وبَەوسیی کامەڵ َ ئیزیزی ڕ ـىجیطی کامەڵ َاویەس 
کطمکییبضان ئەَ کییبرەؾ کە  ە ڕاپەڕیییه َ ـاڕـییەکبوسا پییێ ئەوێییىە وییبَ 
گاڕەپییبوی )ؼیبؼییەد(ەَە، ثەپێییی ثباڵوؽییی وێییُان ٌێییعە ؼیبؼیییەکبن 
َڕەَاجییی ڕەَرە ؼیبؼیییە جاضاَجاضەکییبوەَە، ئەکەَوە ثەضەی ئەم یییب 

ؼیبؼیییی چییبالم  ە کامەڵییسا َ ڕەویی  ثییێ  ئەَ الیەن َ ثییعََرىەَەی
ٌەڵجهاضزوییی ئەم ییییب ئەَ ثەضە َ ثییعََرىەَەیەؾ  ەالیەن کطمکیییبضاوەَە 
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وەم  ەؼییەض ثىییبغەی ثەضژەَەوییسیی چیىییبیەری ثەڵکییَُ  ە ظ ض حبڵەرییسا 
)جییب ئەَە ڕاؼییذ ثییێ یییب ٌەڵە ثییبثەرێکی رییطە( ثەپێییی ظ ض  ییبکزەضی رییط 

 ثێذس 
ذیییبَەن ئبمیییبوجی ؼیبؼییییی  کطیکیییبضان ٌەضگییییع وەثیییَُوە ثە چیىێکیییی

 ٌبَثەؾ َ  ە مێهََـسا ومَُوەی َا وەثیىطاَەس 
کطمکییبضاوی عێییطا   ە مێییهََی ٌییبَچەضذی َاڵرەکەیبوییسا  ە  اوبغیکییسا 

( َ حیعثییی ـیییُعیی ٢٧٣٦ثییَُن ثە ٌێییعی پیییبزەی عجییسا کطیم  بؼییم )
ثەزَاَە کەَرییىە ثەضەی ثەعییػ َ ثییعََرىەَەی  ٢٧٤٦عێییطا  ثەاڵم  ە 
 ە کُضزؼزبویفییسا کطمکییبضان  ە  اوبغێکییسا ثییَُن ثە   ییُمیی عەضەثیییس

ٌێییعی ظەذیییطە َ پبییییبی ـیییُعیەکبن َ زَارییط پییبضری ثییَُە ثە ٌێییعی 
 کبضییەض  ە وبَیبوسا َ سسس ربزس 

ٌەض ثییایە پێییساگطیی ض مبوؽییی  ەؼییەض گییاڕاوی کطمکییبضان ثە چیىێکییی 
ؼیبؼیییی ؼییەضثەذا َ جیییبَاظ، َ ەَەؾ َاَەرییط ثەٌێعمکییی ؼیبؼییی 

اـیییییبضیی ـاڕـیییییێ اوە، کە ئەرییییُاوێ زَویییییبی چیىییییبیەری ذییییبَەن ٌ
ژمطەَژََض ثکبد ثەؼەض چیىەکبوی ریطزا، جییە  ە ڕیزیاضیکێکی رییاضی 
َ یاراپی َ ز گمبیەکی  کطی َ ؼیبؼییی ثیێ ثىەمیب، ٌیچیی ریط وییە َ 
مێهََی کُضزؼزبن َ زَویبؾ ـبیەزی ثَُوی ومَُوەیەکی  ەَجیاضە 

 َەٌمە ویەس 
ی کطمکبض  ە چیىێکەَە  ە ذاییسا ثیا چیىێیك ثیا  ە ڕاؼزیسا گاڕیىی چیى

ذییای )مییه مجقییخ  ییصارٍب ا ییی مجقییخ مییه اجیی  شارٍییب( َەکییَُ  ا کزییاض َ 
پەوییسمکی پێفیییىبوی  ێٍییبرَُە ٌَیییر َجییَُزمکی َا یحیییی  ە مێییهََزا 
 وەثَُە َ ە مە َُ ەیەکی زَویبی ظٌه ظیبرط، ثَُوێکی زەضەکیی ویەس 

یؽزی رەوٍیب ذەَن َ َەٌمێکیی چیىی کطمکبضی چەکساض ثە ثیطی کاماو
 زَویبی ڕ ـىجیطاوی وبڕاظیی چەپەس 

ئەَ ڕەَرەی کە  ە گاویطەی زََەمی حیعثی کاماویؽیزی ئێیطاوەَە ثە 
کامییاویعمی کطمکییبضی وییبَی زەضکییطز ڕەذییىەی ؼیبؼییی َ  کطیییی  ە 
ڕەَرەکبوی رطی چەپ  ە زََ ََـەزا کیُضد کیطز رەَە کە ثیطیزیه  ە 
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ذیای حبـییەیی ریطیه زییبضزە َ ڕەَریی )چەپی حبـیەیی( ثەمەضجێك 
 ؼیبؼیی کامەڵیبی عێطا  َ ئێطاوەس 

ئبکبمەکییبوی ئەَ رەضظ َمیزییازەی  کییط َ ؼیبؼییەرکطزن ثطیزییی ثییَُ  ە 
ـیییپطظەییەکی  کطییییی ثەضزەَام َ گاـیییەگیطیی کیییامەاڵیەریی گەَضەس 
ئیزییط ئەم ثییعََرىەَەیە، ثەٌییای ئەَ میزییازەَە ئەضکییی ذییای کییُضد 

وەَە(ی زیبضزە َ ٌەڵُمؽذ َ ؼیبؼیەری ٌەمیَُ زەکطزەَە  ە )ڕەرکطز
الیەم َ ٌیچیییی ریییط، ریییب َای  ێٍیییبرجَُ کە )ڕەرکیییطزوەَە( ثَُثیییَُ ثە 

 ـُوبؼی  ە ئبؼزی کامەڵساس 
ئەم زیسگبیە ؼیبؼەرکطزوی َەکیَُ کیطزاض َئەکزێکیی َا یحیی وەزەثیىیی 
کە ؼییییەضکەَره َ ـکؽییییذ، پێفیییی ەَی َ پبـەکفییییە، زەؼییییکەَد َ 

 سسس، ی ریبیەس ذەؼبضەد، ٌێطؾ َ ؼبظؾ 
ثییا ومییَُوە ٌەض پێییساگطیەم  ەؼییەض ڕََذبوییسوی ڕژمییم یییب زاَاکطزوییی 
زاذییُاظیی  ە ثییُاضی ژیییبوی ڕ ژاوەی ذەڵییك، یییب ثبـییزطکطزوی ژیییبوی 
رُمهمکی کامەاڵیەری  ە ؼبیەی زەؼیەالری  ەضمیبو ەَازا ثە کەم ثیبیەخ 
َ ؼَُم رەمبـب ئەکطا َ ثە ڕیقاضمیعم َ ذاـیجبَەڕی َکیُضد ثییه 

یە  ەڵەم ثێ ئەَەی ذاـی  ە ئبؼزی "ـیزە گەَضەکیبن" زا ٌیچیی ئەزضا
  ە ثبضزا ثێذس 

ئەَاوە  ە  بمَُؼییییییییییی  کییییییییییطی َ ؼیبؼیییییییییییی ئەَ چەپەزا ثەالزان 
َرێىەگەیفزه  ە مبضکؽیەد َ ـێُاوسوی ئُؼُڵە ثێیەضزەکیبوی رییاضی 
وییبَظەز ئەکییطان ثییێ ئەَەی ئەَەی ثییای ثَُثێییذ ثە پطؼیییبض کە ئەَاوە 

ا یحیی وبَ کامەڵیبن َ ٌێفزب ئبؼیزی ٌاـییبضی َ ومَُوەی کێفەی َ
رُاوییبیی عەمە ییی ٌَێییعی کییامەاڵیەریی ئەَ چیىییی کطمکییبضەی کە ئەَ 
کطزََیەرییی ثە ثزێییك، ظ ضی مییبَە ثییا ثەزەؼییٍێىبوی رەوییبوەد ثەـییێك 

  ەَاوەؾس 
ؼیییەیط  ەَەزا ثیییَُ کە ئەَ حیییبڵەرە رطاجییییسیە وەم وەزەثیییَُ ثە جێیییی 

َ ڕیعەکبوی ئەَ ثعََرىەَەیەزا ثەڵکَُ ؼەضوج َ رێ امبن َ ڕەذىە  ەوب
ئەَ زاثیی ان َ ڕََ َەضگێیی اوە  ە ثەؼییزەضەکبوی کێفییەی َا یحیییی وییبَ 
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کامەڵیییییب ٌەض  ە ٌەڵکفییییبوسا ثییییَُس  ەثەضاوجەضیفییییسا کییییبضییەضیی ثییییێ 
ثەـیجَُوی ذەڵییك َ ذەثییبری ئەَان  ە ٌێعمکییی پێفیی ەَی ـاڕـیییێ ، 

ٌەض  ە  ئەَ ڕ ڵەی کە  ەضاض ثیییییییَُ ثیییییییعََرىەَەی چەپ ثییێ میییییییذ،
  َُڵجَُوەَەزا ثَُ َە ثبجەکەـی رب زەٌبد  ُضؼزط زەثَُس 

 ەم  اویییبغەزا ثیییعََرىەَەی چەپ ثەویییبَی ؼیییەض بڵی ثە کامیییاویعمی 
کطمکییبضی َ ڕازیکییبڵجَُوەَەی ظیییبرطەَە، ظ ض زەگییمەن ئەچییَُە ؼییەض 
ثبیەذسان ثەئەوجبمساوی ـیکطزوەَەیەکی ڕ ـه َ کاوکطیذ ؼیەثبضەد 

کٍیییبرە ئیییبثَُضیەکەی،  اوبغەکیییبوی گەـیییەی ثە کامەڵییییبی عێیییطا ، پی
کیییییامەاڵیەریی ئەم َاڵرە )ثیییییا ومیییییَُوە: زامەظضاویییییسوی جمٍیییییُضیەد، 
ثەٌێعثَُوی ثعََرىەَەی وبؼیُوب یؽیزیی عەضەثیی َ کیُضزی، الَاظییی 
 یجطا ییعم، پبیەکیبوی زیکزیبراضیەد َ رُرب یزیبضیعم، غییبثی زیمیُکطاری َ 

ێفیەی وەَد َ جیێیەی  ە پەض ەمبوزبضیعم پبؾ ڕََذیبوی پبـیبیەری، ک
ئبثَُضیی عێطا سا، ئبثَُضیی ڕەیحی  َ زەضٌبَیفزەکبوی، ئیؽیالحبد َ 
ـیاڕؾ َ چییاویەریی ئەَاوە  ە عێطا ییسا، مەؼییە ەی ظەَی َ جُریییبضان 
َ سسس ربز(س ٌەمَُ ئەَاوەؾ  ەکبرێکسا ثَُ کە ئەم ثیعََرىەَەیە جییە  ە 

كی  ض بڵییً َ ؼیً کبض  ە ثُاضی  کط َزَویبی ذُمىیسوەَەزا ٌییر پطارییك
رطی وەثَُ ریب ثڵێییه ثە ٌیای ؼیەض بڵیی ثەَاوەَە ویبیپەضژ  َ ٌەمیَُ 

 رُاوبکبوی ثا ئەَ کبضە عەمە یبوە رەضذبن کطزََەس 
ثەکییییییُضریەکەی، ثییییییعََرىەَەی کاماویؽییییییزیی چەپییییییی ٌەـییییییزبکبوی 
کُضزؼیییزبوی عێیییطا ، کەمزیییط ٌەڵییییطی ویفیییبوەکبن َ پاربوؽیییێزەکبوی 

ەزاضی وبَ کامەڵیب َ کیفە َا یحیەکیبوی ثعََرىەَەیەکی ؼیبؼیی ڕیف
ثییَُس ذییبَەوی ٌیییر پبییییبیەم وەثییَُ  ەوییبَ ٌیییر ثەـییێکی کییبضییەضی 
ذەڵك، ثێکیبضییەض ثیَُ  ەؼیەض ژییبن َ ذەثیبری ٌییر چییه َ ریُمهمکی 
ذەڵك  ە مەیساوە  یحزیەکبوی مزمالوێی ئەَ ڕ ژگیبضەزا َەکیَُ: مزمالویێ 

ذەثبری ڕ ژاوەی ذەڵیك   ە ثەضاوجەض ؼیبؼەری ؼەضکُریەضاوەی ڕژمم،
ثیییا ئیییبظازی ؼیبؼیییی َ میییب ە زیمُکطاریەکیییبوی، ٌەَڵیییی ذەڵیییك ثیییا 
ثبـیییزطکطزوی ذعمەرییییُظاضی َ گُظەضاوییییبن، ذەثیییبری ذەڵیییك  ە زژی 
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ؼیەضثبظگیطی َ ڕەـیجییطی َ زەییبن مەییسان َ ثیُاضی ریطی مزمالوێییی 
 وبَ کامەڵیبی کُضزؼزبن َ عێطا س 

 
 ئەًفال!!! …دیساًەوە )هٌع التجول( و

 )وەکوو ڕەًگداًەوەیەن بۆ ویستی گەلی عێرالی
 هەزى، ئەهڕۆ سوپای چاوًەترسی عێراق

 دەستی کرد بەهەڵوەتی ئەًفال لەژێر
 چاودێریی فەریمی ڕوکي سوڵتاى هاشن

 ئەحوەد.(
 ڕاگەیاوذوی یەکەمیه ٌەڵمەتی ئەوفاه کە ڕۆژی

 لە ڕادیۆی بەغذاوە باڵوکرایەوە. ٠١/٣/٠٨٩٩
    
ەی ثەعؽیەکبن  ە  ُ کەی کبَە کە پێی ئەََریطا ثبضەگبی ڕمکرطاَەک  

مەرطمیییك  ە میییبڵەکەمەَە زََضثیییَُس  ١٢٢ – ٢٢٢)ـیییەٌیس عُؼیییمبن( 
کیییییبثطایەکی  یییییامپەوی کەضکیییییَُکی ٌەثیییییَُ ثەویییییبَی "ظاٌییییییط" کە  ە 
کەضکیییَُم مبڵییییبن  ە گەڕەکەکەمیییبن ثیییَُ پییییبَی ئەمیییه ثیییَُ َ  ەَ 

اٌیییییطە  ە ثبضەگییییبیە زەَامییییی ئەکییییطزس وییەضاوییییی ئەَەثییییَُم کە ئەَ ظ
زەضچییَُن َ ٌییبرىەَەزا ثییا مییبڵەَە ـییُمه پییێم ٌەڵیطمییذ َ مییبڵەکەم 
زەؼىیفبن ثکبد، چُوکە جبضمکیبن الی ؼەضا ثیىییم َ ئەَ ظ ض ـیڵەژا 
َ مىیؿ ذام  یێ ثعضکیطزس ئەَ َای ئەظاویی کە مىییؿ َەکیَُ ثطاکیبوم 
پێفیییمەضگەمس َەکیییَُ پێفیییزطیؿ َریییم میییبڵی ئیییێمە ـیییُمىی ٌەمیییَُ 

سیی ثڵێؽییییە ثییییَُس مییییبڵی ثییییبَکی وەؼییییطیىی کاثَُوەَەکییییبوی وبَەویییی
 ٌبَؼەضیفم ؼێ کااڵن  ەَالی ذامبوەَە ثَُس 

مه گەض ثەرەوٍب ذام  ە مبڵەَە ثَُمبیە زەضگبم  ە کەغ وەزەکیطزەَەس 
ڕ ژمکیییییبن ٌەض ذییییام  ە مییییبڵەَە ثییییَُم  ە زەضگییییب زضا َ چییییُوکە  ە 
رەویفذ زەضگبی حەَـەکە ثَُم ثە زیُی ویبَەَە ثەثبـیم وەظاویی کە 

گب وەکەمەَەس کەزەضگیبکەم کیطزەَە  یَُرم رە یی ثە زََ چەکیساضی زەض
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جەیفیی ـیەعجیسا کە یەکێکییبن کییبثطا گیاضاویجێهە ذەمیعەییەکە ثییَُ کە 
پێمُاثێ وبَی عُمەض ذەمعەیی ثیَُس یەکؽیەض پطؼییی پیفیەد چییە َ 
مىیییؿ َرییم: مبماؼییزبم، َ ئەَیییؿ َرییی: جەیفییی ـییەعجیذ کییطزََە  

فییی ـییەعجی ئەکەم، َ ثەَە َاظیییبن َرییم: ثەڵییێ مییه  ە کەضکییَُم جەی
ٌێىییب َ مىیییؿ ثییا ئەَەی ثییام زەضکەَمییذ کە ئبیییب ثەرەوٍییب  ە زەضگییبی 
مییبڵی ئێمەیییبن زا یییب وییب زََ ٌەویبَمییك زَایییبن کەَرییم ثیىیییم کە ٌەض 
ئەمییبن ویییه َ  ە ٌەمییَُ مبڵەکییبوی زضاَؼییێؿ ٌەمییبن ـییذ زََثییبضە 

 کطاَەرەَەس 
ییییسا ثیییَُس مبماؼیییزب زیؽیییبوەَە زەوییییای ڕەـیییجییط َ میییبڵ گەڕان پە

ؼییییزبضیؿ ٌییییبد َ ئەَیییییؿ ٌەَاڵەکەی پفز اؼییییذ کییییطزەَە ثییییایە 
ث یبضمبوسا  ە مبڵەَە وەمێىیهس ٌەضچی ـزی ذام ٌەثَُ ـیبضزمىەَە َ 
ثەوەؼییطیىی ٌبَؼییەضم َد: رییا  ە مبڵییسا ثمێییىەضەَە َ گەض پطؼیییبضیبن 

ی   یىً کطز ثڵێ ٌبَؼەضەکەم ؼیەضثبظە َ  ە زەَامە ثەاڵم ویبَی ڕاؼیزً
ڵێس ذبوَُەکەی ئێمە ٌی کیبم ثەکیطی حیبجی عُؼیمبن ثیَُ کە مه مە

َەکیزی پێاڵَ ط ـیی ثبریب ثیَُ َ ذاـیی میبڵی  ە رەویفیزمبوەَە ثیَُس 
 کبم ثەکط ذعمی وەؼطیىی ٌبَؼەضم ثَُس 

ئەمجییبضەؾ زیؽییبوەَە ثە کییاپزەض ثەؼییەض ـییبضزا ئەگەڕان َ مە ییطەظە 
مبڵی ـبض ٌبَثەـەکبوی ئەمه َ جەیفی ـەعجی َ حیعثیەکبن مبڵ ثە 

ئەگەڕان َ ئیییێمە  ە جێیەکیییی ثیییبؾ ذامیییبن حەـیییبضزا ریییب ذاضئیییبَای 
ٌەمییییبن ڕ ژ ٌییییبرُچای کااڵوەکییییبن کییییطایەَە َ مىیییییؿ گەڕامەَە َ 
وییەضاوی ٌەَاڵی مبڵ ثَُمس گەیفزمە مبڵەَە وەؼطیه َری: کیبم ثەکیط 
مییبڵی ذایییبوی جێٍێفییزجَُ ثە ڕ ثییێکەَە ٌییبرجَُە ثەضزەضگییبی ئییێمە َ 

ای ویفیییبن ئەزا َ کە مە یییطەظەکە گەیفیییزىە َەکیییَُ ذیییبَەن میییبڵ ذییی
ثەضزەم مبڵی ئیێمە  ێییبن پطؼیی ئەَە میبڵی ریایە ئەَییؿ َریی ثەڵیێ َ 
 ەضمییَُی  ێکییطزن کە ثێییىە ژََضەَە ثەاڵم ئەَان، کە زیییبضثَُ پێفییزط 
 ەوبَ ثبظاڕزا ئەَیبن ثیىیجَُ، َریبن پێُیؽیذ وبکیبد َ ثەَجیاضە میبڵی 

 ئێمە وەگەڕاثَُنس 
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ط گُمبوی ٌەثَُ کە َەظعی ئەمىییم ثیبؾ وییە َ ثەَ زیبض ثَُ کبم ثەک
 ثاوەیەَە َ ثا پبضاؼزىی مه ئەَ ٌەڵُمؽزە جُاوەی وُاوسثَُس 

ذەڵکییی کُضزؼییزبن رییب یکطزوەَیەکی زََض َ زضمهیییبن  ەگەڵ ثەعؽییسا  
ٌەثییَُس مێییهََی پەیُەوییسیی گە ییی کییُضز َ ثەعییػ ثەئییبگط َ ئبؼییه َ 

مُجاڵەکیییبوی ثەعیییػ ثەزَاَە ٌەمیییَُ ج ٢٧٦٥ذیییُمه وَُؼیییطاَەس  ە 
ویفبوسەضی ئەَە ثیَُن کە پالوێکیی ذُمىیبَیی ریط ثەڕمیُەیەس لیسام  ە 

عە ی حەؼەن مەجیسی زاوب ثە ثەضپطؼی  قی ثبکَُضی  ٢٧٦٥/  ١/ ٠٧
حیعثی ثەعػ َ ٌەمَُ زەؼەاڵرەکبوی ذای، َارە لسامی پیێ ؼیپبضزس 
ثەَ مبویییبیە ٌە یییی زەضکطزویییی ٌەمیییَُ جیییاضە  ەضمیییبوێکی ٌەثیییَُ  ە 

ٌەضپێىج پبضمعگبی کەضکیَُم َ ؼیزێمبوی َ ٌە ێیط َ زٌیام ؼىَُضی 
 ە کُضزؼیییزبوسا  ٣َ  ٢َ مَُؼیییڵس  ە ٌەمیییبن کبریییسا ٌەضزََ  ەیزە یییی 

چەکییییساضی کییییُضز  ە  ٢٢٢٢٢٢ماڵیییسضاثَُنس جیییییە  ەَاوەؾ وییییعیکەی 
ژمطویییبَی )ا یییُاو ا یییس بع ا یییُمى (زا ئبمیییبزە کطاثیییَُن َ  ە ٌێطـیییی 

 طزس ئەوقب ەکبوسا ثەـساضیی چبالکبوەیبن ک
ریییب پیییبیعی ئەَ ؼیییبڵە کُضزؼیییزبن ثیییَُ ثە مەییییساوی  ٢٧٦٦ ە ثەٌیییبضی 

گەَضەرطیه کُـزبضگبی ذەڵکی ؼی ی  کە ژمبضەی  ُضثبویەکبوی ظیبرط 
ٌەظاض کەغ ثییَُس ئەَەی  ە کُـییزبضی گییبظی کیمیییبَی زەضثییبظ  ٢٦٢

ثییَُ ثە َەجییجەی ٌەظاضان کەؼییی ڕەَاوەی ئاضزََگییب ؼییەضثبظیەکبوی 
کیییطان َ زَای ثطزوییییبن ثیییا ثیبثبوەکیییبوی  زەَضی کەضکیییَُم َ مُؼیییڵ

ذییییییُاضََی عێییییییطا  َثەرییییییبیجەری  ە عەضعەض َ وییییییُگطە ؼییییییە مبن، 
 ظیىسەثەچبڵکطانس 

 ە مییبڵەَە ؼیییەیطی  ٢٧٦٦ئێییُاضەیەکی ؼییەضەربی مییبویی حییُظەیطاوی 
رە ە عیاومییییبن ئەکییییطز کە  ە وبکییییبَ ثەضوییییبمە واضمبڵەکییییبوی ثیییی ی َ 

پێچکطزوییییی ٌەظاضان ضاپییییاضرێکی ثە َمییییىەَە ثاڵَکییییطزەَە  ەؼییییەض ڕا
گُوسوفییییىی وبَچەکیییبوی گەضمییییبن کە  ە چەمچەمیییبڵ کاکطاثیییَُوەَە 
 ەژمیییییط چیییییبَزمطیی چەکیییییساضە کُضزەکیییییبن َ زەظگبکیییییبوی ئەمیییییه َ 
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ئیؽزیرجبضارساس ئەَە یەکەمیه کبضَاوی ٌێطـی ثەزوبَی ئەوقبل ثیَُ کە 
 رب کاربییەکبوی ئەَ ؼبڵەی ذبیبوسس 

بزییبض ریێکەڵ ثَُثیَُ  ە گەڵ جەَی رطغ َ چیبَەڕَاویی ئبیىیسەیەکی و
ٌەؼییزی ثییێ زەؼییەاڵری َ وبزیییبضیی زاٌییبرَُس ـییبضەکبن پ ثَُثییَُن  ە 
ؼییییەزان ٌەظاض ذەڵکییییی الزمکییییبوی کُضزؼییییزبن کە ثە پێییییی ئیىییییعاضی 
زەظگبکیییبوی کُـیییزبضی ثەعیییػ ثە ؼەضپەضـیییزی ڕاؼیییزەَذای عە یییی 

زا ٌەڵەثیییجە  ٢٤/١کیمییییبَی زیٍبرەکبوییییبن چاڵکطزثیییَُس پێفیییزطیؿ  ە 
کەغ زەؼیییییجەجێ کیییییُژضانس  ٣٢٢٢ضان کطاثیییییَُ َ ویییییعیکەی کیمیبثیییییب

مبویێکیییسا  ٤وبَچەکیییبوی ژمطزەؼیییەاڵری پێفیییمەضگە  ە میییبَی ویییعیکەی 
ٌەمیییییَُ  ەالیەن ؼیییییُپب َ جبـیییییەَە زەؼیییییزیبن ثەؼیییییەضزا گییییییطاَ 
پێفیییمەضگەی ٌەمیییَُ الیەوەکیییبوی ٌێیییعە کُضزؼیییزبویەکبن کطاثیییَُن ثە 

 زیُی ئێطاوسا یب  ە ؼەضؼىَُض گیطیبن ذُاضزثَُس 
ێطـییییی ئەوقییییبل َ جیىاؼییییبیسی ذەڵکییییی ؼیییی یزی کُضزؼییییزبن زَای ٌ

ثییا مییبَەیەم ثەضزەَام  ٦/٦/٢٧٦٦َەؼییزبوی ـییەڕ  ەگەڵ ئێییطاویؿ  ە 
ەَە رب ئێؽزب کە ثەعػ َ ڕژممەکیبوی پیێؿ ئەَییؿ ٢٧٤٢ثَُس  ەؼبڵی 

ؼیبؼییییەری ؼییییزەمی وەرەَەییییییبن زەضٌە  ثە گە ییییی کییییُضز جێجەجییییێ 
ثییَُس یەکەم جییبض ثییَُ  ە کییطزََە، کبضەؼییبری َا ذُمىییبَی ڕََی وەزا

میهََزا َاڵرێکی وبؼیطاَ ثە جیٍیبوی ؼیێیەم ییب زَاکەَریَُ پەییسا ثێیذ 
کە رب ە گُوسمکی ثە ئبَەزاوی وەمێىێذس ویبمەَ  ثچیمە ویبَ َضزەکیبضیی 
پط ؼییییەی ئەوقییییبل َ کیمیبثییییبضان َ کُـییییزبضی ٌەڵەثییییجەَە، چییییُوکە 

 ثەٌەمَُ ڕەٌەوسەکبویەَە ظ ضیبن  ەؼەض وَُؼطاَەس 
ە ڕ ـییىی ڕەویییساوەَەی وییبَەڕ کی رارب یزبضیییبوەی زەؼییەاڵری ئەوقییبل ث

ٌەـییییزبکبوی ثەعییییػ ثییییَُ  ە عێطا ییییساس ویفییییبوسەضی پەضەؼییییەوسوێکی 
چاوییبیەریی وییُ  ثییَُ  ە ثەضاوییجەض گە ییی کییُضززا کە ئەَیییؿ پەییی ەَی 
کیییطزن ثیییَُ  ە ؼیبؼیییەری )زَایییییه ڕمییییە چیییبضە(، َارە جیىاؼیییبیس َ 

 ێكس  ەاڵچاکطزوی ثە کامەڵی ؼەضربپبی گە 
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ذەڵکیییی کُضزؼیییزبن رَُـیییی ـیییام ثَُثیییَُنس ٌێیییعی پێفیییمەضگە َ 
ثەضپطؼەکبویبن ٌیج جیاضە پالوێکییبن وەثیَُ وە ثیا ثەضگیطی  ە ذاییبن 
وە ثا پبضمعگبضی  ەذەڵیی الزمکیبوی ژمطزەؼیەاڵری ذاییبن  ە ثەضاویجەض 
ئەم ٌەڵییمەرە گەَضەیەزاس ٌێییعە ؼیبؼیییەکبوی ـییبخ وەم ذُمىییسوەَە َ 

ەضەؼەوسوە وُمیەی ؼیبؼەری ڕژمیم وەثیَُ، ثەڵکیَُ پێفجیىیبن ثا ئەم پ
ثەـێکی ظ ضی ٌێعەکبویبن ذاـییبن ثیَُن ثەژمطپێیُە َ ثەض ـیباڵَی 
جیىاؼبیس کەَرهس ڕژمیم  ەم ٌێطـیەزا ریُاوی ثە میبواضمکی ؼیەضثبظیی 
چەوییس مییبویە حییُظََضی ؼیبؼییی َ چەکییساضی ٌەمییَُ ٌێییعە ؼیبؼیییە 

کبن ثەؼیییەضیبوسا کُضزؼیییزبویەکبن  ە وەذفیییە ثؽییی مزەَە َ ٌبَکێفیییە
ژمییطەَژََض کییبدس ئەَ ٌێییعە کُضزیییبوە ذایییبن ثَُثییَُن ثەثەـییێك  ە 
ٌبَکێفیییەی ـیییەڕ َ مزمالویییێ  ە وێیییُان عێیییطا  َ ئێطاویییسا َ ثەَەؾ 

 ٌاکبضەکبوی کبَ کبضیی کُضزؼزبویبن  َُڵزط ئەکطزەَەس 
ٌێعە کیُضزیە چەکیساضەکبن جییە  ەَەی وەییبوزُاوی ؼیزطاریج َ پالوێیك 

وییجەض پیالوییی ٌەڵمەرییی زڕوییساوەی ئەوقب ییسا، ڕمیەـیییبن زاث مییهن  ە ثەضا
وەئەزا کە ذەڵییك ذایییبن زەضثییبظ ثییکەنس یەکێییك  ە ؼییەضکطزەکبوی ئەَ 
ثیییعََرىەَەیە زان ثەَ ڕاؼیییزیەزا ئەوێیییذ َ ئەوَُؼیییێذ: )ئێؽیییزب پیییبؾ 
رێپەڕثییَُوی کییبرێکی ظ ض ثەؼییەض ئەَ ڕََزاَاوەزا، َازەظاوییم زەثییُایە 

ثا ذاثەزەؼیزەَەزان، ییبن الویی کەم ڕییە  ە ذەڵکی مەزەوی وەگیطمذ 
ئیییییییبظاز ثکطاویییییییبیە چیییییییی ث یبضمیییییییك زەزاد َ ذیییییییای ثەضپطؼیییییییی 
ؼییەضئەوجبمەکەی ثێییذ(س مییحەمەز ـییبکە ی،  ە ثییعَرىەَەَە ثییا حیعثییی 

 ٢٧٢س ل ٢٧٧١ – ٢٧٥٤ؼاؼیب یؽزی کُضزؼزبنس 
 ەظای رییییطغ َ کُـییییزبض َ را بوییییسن وییییَُظەی  ە ذەڵییییك ث یجییییَُ 

ێکیییی زاگیطکیییطاَ  ەالیەن ٌێیییعی َؼیییەضربپبی کُضزؼیییزبن ؼییییمبی َاڵر
ؼەضثبظیی َاڵرێکی رطی ثەذاَە گطرجَُس پالویی ڕژمیم ئەَەثیَُ کە ثیا 
مبَەیەکی زََضَزضمه  بیزی ثیعََرىەَەی چەکیساضی َ پێفیمەضگبیەری 
ثپێچێییییزەَە َ رییییبضازەیەکی ظ ض  ەَ پالوەیییییسا ؼییییەضکەَرَُثَُس ئیزییییط 

پب َ ٌەمییَُ ذەڵکییی کُضزؼییزبن  ە ثەضەیەم َ ڕژمییم ثە ٌەمییَُ ؼییُ



 356 

ٌێییییعە چەکییییساضەکبن َ زەظگبکییییبوی ؼییییەضکُرەَە  ە ثەضەیکییییی رییییطزا 
َەؼیییزبثَُنس رەضاظََی ٌێیییعی وێیییُان ئەم زََ ثەضەیە، ثیییێ ئەویییساظە 
 ەثەضژەَەوسیی ڕژمم گاڕاثَُس جییە  ە  ەثەییی ژمیبضەی  ُضثبویەکیبوی 
ئەم پەالمییبضە، کییبضییەضیە ؼیبؼییی َ کییامەاڵیەری َ ؼییبیکا اجیەکەی 

 َنس ظ ض  ەَە  َُڵزط ثُ
کامەڵییییبی وێیییُزەَڵەری ؼیییەضثبضی ثاڵَثیییَُوەَەی زەییییبن ڕاپیییاضد َ 
ز کیامێىییییذ، ثێییییسەوییی رەَاَی ٌەڵجییییهاضز َ گییییُ  َ چییییبَی ذییییای 
زاذؽزجَُس زام َ زەظگبکبوی َەکَُ وەرەَە یەکیطرَُەکیبن َ یەکێزییی 
ئەَضَپییب َ ٌبَچەـییىەکبویبن رەوییبوەد  ێکییاڵیىەَەیەکی ٌبکەظاییفیییبن 

ذییییام زَای ئبـییییجەربڵەکەی ثییییعََرىەَەی   ەَثییییبضەَە وەکییییطزس مییییه
ئەمە زََمجبضە کە کبضەؼیبد مط ییی َا  ٢٧٥٣چەکساضیی کُضزؼزبوی 

گەَضە ثجیییىم َ ئەمەی ئەمجییبضە  ە ٌەمییَُ ڕََیەکەَە ثە ریییبیجەری  ە 
ثُاضی ژمبضەی  ُضثبویەکبوی َ ئەَ ثطیىە  َُڵەی کە کطزیە جەؼیزەی 

 َس گە ێکی ثەزثەذذ َ چەَؼبَە، ظ ض رطاجیك رط ثُ
ئەمطیکییب َ ئەَضَپییب ؼیبؼییەرێکی یەکیطرُاوەیییبن گییطرە ثەض کە ثطیزییی 
ثَُن  ە زەؼذ ـزکطزن ثا لسام حؽیه رب ربَاوی ئەوقیبل ثەثیێ ٌییر 
 ێپطؼیىەَەیەم  ەالیەن کامەڵیبی وێُزەَڵەریەَە ئەوجیبم ثیسادس ئەَان 
پبؼبَی ئەَ ؼیبؼیەرەیبن ثەَە زەزایەَە کە مەرطؼییی ٌێطـیی ئێیطان 

ی ثەؼەض عێطا سا کێفەی ؼەضەکیی ؼزطاریجی ؼیبؼیەری َ ؼەضکەَرى
ئەَاوە َ  ە ئەگەضی ؼەضکەَرىی ئێطاوسا وبَچەی کەویساَیؿ زەکەَمیزە 
ثەض مەرطؼی ئێطاوی ئیؽیالمیس  ەَ ڕََەَە ئەَان َەکیَُ ثەضثەؼیزێك 
ئەیییبو َاویە عێییطا  َ ثەٌێعکطزوییی لییسام  ەَ مزمالوێیییەزا وییبَەڕ کی 

  ؼیبؼەری ئەَ  اوبغەیبن ثَُس
ٌەمییَُ زەَڵەرەکییبوی ڕ ژئییبَا ثەڵیییەی رەَاَیییبن  ەثەضزەؼییزسا ثییَُ کە 
عێطا  جیە  ەَەی گبظی کیمیبیی  ە ئبؼزێکی  طاَاویسا  ە زژی ذەڵکیی 
ؼیییی یزی کُضزؼیییزبن ثەکبضٌێىیییبَە،  ە ٌەمیییبن کبریفیییسا ثەـیییێُاظمکی 
ؼیؽزمبریك َ  ە مبَەیەکی زضمهزا َ ثەـێىەیی ٌەڵمەریی جیىاؼیبیسی 
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ساَە َ رەویبوەد میبَەیەم زَای َەؼیزبوی ـیەڕ  ە گەڵ ئەوقب ی ئەوجبم
 ئێطاویؿ ئەَ ٌەڵمەرە ثەضزەَام ثَُەس 

ٌەضیەم  ە وەرەَە یەکیطرَُەکیییییبن، یەکێزییییییی ئەَضَپیییییب، پەض ەمیییییبوی 
ظ ضثەی َاڵریییبوی ئەَضَپیییبی ڕ ژئیییبَا، کاـیییکی ؼیییپی َ َەظاضەریییی 
زەضەَەی ئەمطیکییب،  ە َضز َ زضـییزی ئەوقییبل َ کیمیبثییبضاوی ثەعییػ  ە 
کُضزؼییزبوسا ئبگییبزاض کطاثییَُوەَە َ ٌەمییَُ ثەڵیەکییبن ثییا مەحکییَُم 
کطزوییییی لییییسام َ ڕژمییییمەکەی ؼییییەثبضەد ثە کەیؽییییی جیىاؼییییبیس َ 
ثەکبضٌێىییبوی چەکییی  ەزەغەکییطاَ ثەپێییی یبؼییب وێُزەَڵەریەکییبن،  ە ثەض 

 زەؼزسا ثَُس 
ثەَ مبوییبیە چبَپاـیییی ئەمطیکییب َ ؼییەضجەم کامەڵیییبی وێییُزەَڵەری 

َُ  ەَ ربَاویبوەی لیسام َ ڕژمیمەکەی زەضٌە  ثە  بکزەضی کبضؼیبظ ثی
 ذەڵکی کُضزؼزبن ئەوجبمیبن زاس 

ٌبَکێفیییییەیەکی ؼیبؼییییییی ویییییُ  َ ظ ض  ٢٧٦٦جیىاؼیییییبیسی ؼیییییبڵی 
الؼیییەویی ثە ظییییبوی ذەڵیییك  ە کُضزؼیییزبوسا ٌێىیییبیە ئیییبضاَەس الؼیییەو  
ثەمبویییبی ثباڵزەؼیییزیەکی ثیییێ َمیییىەی ڕژمیییم َ زام َ زەظگبکیییبوی کە  ە 

ُضزؼییییزبوسا ومییییَُوەی وەثییییَُس  ە وییییبَذای مێییییهََی ٌییییبَچەضذی ک
کُضزؼزبوسا، رطغ َ گُمیبن َ ثیێ ثیبَەڕی َ وەمیبوی مزمیبوە َ گییبوی 
رێکفیییکبن َ ڕاکیییطزن َ ثیییێ ٌیییَُزەیی ؼیبؼیییی، ثیییَُن ثە ؼییییمبی 
ؼیبؼیییییی ظاڵییییی وییییبَ کییییامەڵس  ە ثەضاوییییجەض ئەَ ٌەڵییییمەرە گەَضەیەی 

ویبَ ٌییر   کطزوی مط ییسا، ٌیێج ثەضەوییبضی َ ثەضپەضچەزاوەَەیەم،  ە
ثەـییییێکی ذەڵکییییسا، ڕََی وەزاس یەکەمجییییبض ثییییَُ  ەزَای کُـییییزبضی 
جَُ ەکەکییییبن  ە الیەن وبظیەکییییبوەَە ثەَ جییییاضە زەیییییبن ٌەظاض کەغ 
َەکییَُ مییێیە ە مەڕ ثییێ ئیییطازە َ ثییێ پەضچەکییطزاض ثەضەَ کُـییزبضگب 
ثجییطمهس گُرییبضی ؼیبؼیییی ئاپاظیؽیییان َ ٌیییر ٌێعمکییی ؼیبؼیییی رییط، 

َوەی َا  ە مێهََی گەالوی زَویبزا زەگیمەن گُمیطی ثا وەمبثَُس  ومُ
 یبن ٌەض وەثیىطاَەس 
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گەضچییی َەؼییزبوی ـییەڕ  ەگەڵ ئێییطان ذییای  ە ذایییسا رەمێکییی ڕەـییی 
 ەؼیییەض ژییییبوی ذەڵیییك ڕەَاویییسەَە، ثەاڵم ٌەض ظََ زەضکەَد کە ئەَ 
ٌەڵییییپەیەی ڕژمییییم ثییییا کارییییبیی ٌێىییییبن ثە ـییییەڕ  ەگەڵ ئێطاوییییسا،  ە 

ض یی لییسام ثییا رەَاَکطزوییی  پالوییی ڕََیەکەَە ئەگەڕایەَە ثییا رییبمەظ
 ەَەَپێفیییی ثیییا ئەَ کامەڵکیییُژیە گەَضەیەی  ە کُضزؼیییزبوسا ثەضپیییبی 
کطزس  ەپبڵ ئەَەـسا، کاربیی ـەڕ َ ئەَ ٌبَکێفە وُمیەی ثباڵزەؼیزیی 
ڕژمم  ە کُضزؼزبوسا، ذەَن َ ئبَاری ڕََذبوی ئەَی ثیا میبَەیەم  ە 

وەثیُایە ثیا زەییبن مێفکی ذەڵکسا ؼ یەَە َ گەض زاگیطکطزویی کُەییذ 
ؼبڵی رط ٌیُای ڕََذبوی ثەعػ، جیە  ە ٌییُایەکی مەعیىەَی، ٌیچیی 

 رطی  ێ وەئەمبیەَەس 
َەؼییزبوی ـییەڕ  ە ثەـییەکبوی رییطی عێطا ییسا مبوییبیەکی رییطی ٌەثیییَُس 
ذەڵکیییی ئەَ جێییییبوە ثەرەَاَی ثەزەؼیییزی ـیییەڕ َ مبڵُمطاویەکیییبویەَە 

عێییطا  َ ـییەکەد ثَُثییَُنس ٌبَکێفییە ؼیبؼیییەکبوی ئەَ وبَچییبوەی 
میعاجیییی ؼیبؼییییی ذەڵیییکەکەی جییییبَاظ ثیییَُن  ە ٌیییی کُضزؼیییزبنس 
مەؼییییە ەی ڕََذییییبوی ڕژمییییم وەثَُثییییَُ ثە پطؼییییێکی کییییامەاڵیەریی 
ؼەضربپبگیط  ەوبَ ذەڵکیسا َ ٌیبَڕاییەکی گفیزی  ەؼیەضی وەثیَُس ئەَە 
ثەَمبوبیە وەثَُ کە ذەڵك ئبَاریبن ثەَەٌب ـزێك وەزەذُاؼذ ثەڵکیَُ 

 ە ئەَ ەَیییبد َ پالوییی ڕاؼییزەَذای ذەڵکییسا  ثەَ مبوییبیە ثییَُ کە ئەَە
وەثَُ ثەڵکَُ رەوٍب َەکیَُ زضَـیمی کامەڵێیك ٌێیعی وەییبضی ثەعیػ 

 مبثاَەس 
 ە کُضزؼزبویفسا پطؼی ڕََذبویسوی ڕژمیم گەضچیی ذُاؼیزێکی  یَُڵ 
َ ئیؽییزەضەمی ذەڵییك ثییَُ ثەاڵم وە ٌێییع َرُاوییبی ئەَە ٌەثییَُ َ وە  ە 

ثَُثَُ ثایە ذەڵك  ە ٌەمیَُ  ٌیج ثعََرىەَەیەکی ثەضچبَزا  اضما ە
عێطا ییسا ؼییەضثبضی  ُضثییبویە ظ ضەکییبوی ئەَ ؼییباڵوە، َەکییَُ ئەمییطی 
َا یو کەَریىە، ٌەَڵیی رەزاضَکیی ڕمکرؽیزىەَەی ژییبوی ذاییبن ثەپێیی 
ٌبَکێفییەکبوی زَای ـییەڕ کە  ە کُضزؼییزبوسا ثە مبوییبی ٌبَکێفییەکبوی 

 زَای کاربیی زََ ـەڕ َ کبضەؼبرێکی مط یی گەَضەؾ ثَُس 
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ه کە مبَەی ـەؾ ؼبڵە ژیبوی ئیرزیقب ثەؼیەض ئەثەم ٌەؼیزم ئەکیطز م
ئەڵقەکبوی زەَضم ٌەضچیی زمیذ رەؼیکزط ئەثیىەَەس ثیُاضی زضمیهەزان ثە 
کیییبض َ ٌەڵؽیییَُڕاوی ؼیبؼیییی ثەجێیییی ذیییای َ ثییییطە ئێؽیییزب ثیییُاضی 
زضمهەزان ثەمبوەَەی  یعیکیؿ ؼەذذ ثارەَە ثامس جیە  ەَەؾ پیبؾ 

بی کچییییم، ئەضم َ ثەضپطؼیییییەری ٌبَؼییییەضگیطی َ  ەزایکجییییَُوی ویىیییی
ذێعاویفم رب زمیذ ظییبز ئەکەنس ثیبَکم َ ـیەؾ ؼیەض ذێعاویی ـیەٌیس 
عبز ی ثطام ثە ٌەظاضان چەضمەؼەضی ثە ڕاکطزََییی  ە زەؼیزی جیبؾ 
َ ؼیییُپب  ەَ زمٍبریییبوەی  ەضەزا  پەڕاکەویییسە ثَُثیییَُن کە ؼیییەضثبضی 
بن ثبضی زژَاضی ئەمىیی ذام ثە ٌەظاض حیبڵ ز ظیبومیبوەَە َ ٌەمَُمی

 ەم ذبوَُە زََ ژََضیەی ثطایم پبـب ثەثێ ٌییر ؼەضپاـیێیی ئەمىیی 
َ زەضامەرێیییك ئەژییییه َ میییه  ێپطؼیییطاَەریی ٌەمَُییییبوم  ە ئەؼیییزایەس 
ٌەَیە وەمییییبَە رییییب ی وەکەمەَە َ ئێؽییییزب وەَظازی ثییییطای وەؼییییطیىی 
ٌبَؼییەضم کە ذاـىَُؼییە ٌەَیەیەکییی ثەوییبَی ئەؼیییطی ئییبظازکطاَی 

 زََەس  ـەڕی ئێطاوی ثام رەظَیط کط
 ەَ ؼییییەضَثەوسەزا وەم ثییییُاضی ٌەڵؽییییَُڕاوی ؼیبؼییییی ثییییا ئییییێمە  

ثەرەَاَی رەؼك ثجیاَە ثەڵکیَُ مەرطؼیی  ەؼیەض ئبیىیسەی ژیبویفیمبن 
رییب ئەٌیییبد ظیییبزی ئەکیییطزس ئیییێمەؾ کەَرجییَُیىە حیییبڵەرێکی زیقیییبعی َ 
چیبَەڕَاوییەکی وبچییبضیەَەس گەضچییی َەکیَُ گطََپییی ثڵێؽییە ثەضزەَام 

الکیە واضمب ەکیییبوی پێفیییَُمبن، ثەاڵم ئەم ثیییَُیه  ە پەیُەویییسی َ چیییب
ٌێطـە کاوەپەضؼذ َ زڕوساوەیەی ئەمجبضە ؼیەضجەم ٌبَکێفیەکبن َ 
ئەَ ەَیبرەکیییبوی گُڕییییُەس َەکیییَُ حیییبڵەری زَای ـیییەڕمکی گەَضە َ 
ـکؽییزێکی  ییُضغ ئێؽییزب ذەڵییك ذەضیییکە ظ ض ثە پییبضمعەَە ٌێییُاؾ 

ەویبَ ٌێُاؾ جیَُڵەی ریێ ئەکەَمیزەَەس ذەضییکە گقزُگیا َ جمُجیاڵ  
ٌەڵؽییَُڕاَاوی چەپیفییسا گەضم ئەثێییزەَەس ئەَە  ەزەضی ؼیبؼییەرکطزوە 
 ەم  َاڵرەزا َ ؼیییییەضثبضی ٌەمیییییَُ  ُضؼیییییبییەکبن َ ؼیییییەذزیەکبن، 
رطَؼکبیی ئُمێس ثەظیىسََیی مبَەرەَەس پەیُەوسیە ڕمکرطاَەییەکبومبن 

  ە ـبضەکبن َ ٌەضَەٌب ئەڵقەی وبَەوسمبن چبالم کطز رەَەس 
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ط  ی ذای ثەؼەض ثیبضَز ذی وُمیسا، ڕاؼیزەَذا ثا ؼبظزاوەَەی کاوز
ی زەضکیییطز کە ئەثیییُایە  ٥١٤زَای َەؼیییزبوی ـیییەڕ، ڕژمیییم ث ییییبضی 

ٌەضچیییی ڕاکیییطزََی ؼیییەضثبظی ٌەیە ثچیییه ثەزەوییییی  ێجیییُضزوەَە َ 
ذایبن حەَاڵەی ؼەضثبظگەکبن ثسەن رب ثەزَای ئەَزا رەؼطیح ثکیطمهس 

َ، ثایە ٌیچی کێفەی ئەمىیی مه ثەم جاضە ث یبضاوە چبضەؼەض وەزەثُ
 ە َەظعی میه وەگیاڕیس ئیزیط ئەَ ژییىیەیەؾ وەمیب کە ثەٌیای ظ ضییی 
ڕاکیییطزََی ؼیییەضثبظیەَە، کەؼیییبوی ڕاکیییطزََ َزاَاکیییطاَی ؼیبؼییییی 
َەکییَُ مییه ؼییَُزی  ییێ ثجیییىه َ َەکییَُ مبؼییی َ ئییبَ ریبیییسا ذایییبن 
حەـییبض ثییسەنس ؼییەزان ٌەظاض کەغ ثەَ ث یییبضە  ە ؼییعای ڕاکییطزن  ە 

َُ َ رەؼیطیح کیطانس زییبض ثیَُ ڕژمیم ذەضیکیی ؼەضثبظی ڕظگبضییبن ثی
ؼبظمبوساوەَەی ؼزطاریجیی ئەمىیی ذایەری  ە کُضزؼزبوسا ثا  اویبغی 
زَای ئەوقییبل َ َەؼییزبوی ـییەڕ  ەگەڵ ئێطاوییساس ئییێمە ظ ض کەم َەکییَُ 
ڕمکرییطاَی ثڵێؽییە زەضکمییبن ثە رییُذمە وُمکییبوی ثییبضَز ذی وییُ  َ 

رییییی کاماویؽییییزیؿ ٌبَکێفییییەکبوی ئەم  اوییییبغە رییییبظەیە ئەکییییطزس ڕەَ
ثەٌەمبن ـیُە ئەَاویؿ ثەضزەَام ثیَُن  ە رێی َاویىە کالؼییکیەکبویبن 
َەکییَُ ئەَەی ئەَ ئییبڵُگاڕاوە ئەڵییقەیەم ثێییذ  ە پط ؼییەی واضمییبڵی 
زەؼیییییەاڵرساضەریی ـیییییێىەیی َ  اویییییبغی ئبؼیییییبیی ؼیییییەضمبیەزاضی َ 
ثاضجیییییُاظیس ٌەمیییییَُ ئەَ َەضچەذیییییبن َ )مؽیییییزجساد(ەی زَوییییییبی 

یىەچڵەکبویسیه َ ثەضزەَام ثیُیه  ە ـییکطزوەَەی ؼیبؼەد  ە َاڵرسا ڕا
ثبضَز ذی ََاڵد ثە میزازی ئبؼبیی جبضانس  ەڕمییەی ٌیبَڕ  میقیساز 
ٌبزی َؼیەضچبَەیەکی ریطەَە جبضَثیبض ئبگیبزاضی زەویُثبؼیی ڕەَریی 
کاماویؽذ زەثَُم َ زییبض ثیَُ ئەَان ٌەمیبن ئەَ ەَییبری پیفیَُیبن 

ضەرییی یەکەمییی ثەضوییبمە وەگُڕیجییَُ ؼییەثبضەد ثە  ەپێفییجُن َ ظەضََ
َەکَُ ڕەمیعی ؼیەضثەذایی ثیعََرىەَەی کاماویؽیزی َ کطمکیبضی َ 

 ئەَیؿ  ەڕمیەی زضاؼەی مبضکؽیەد َ ذەثبری ریاضیەَەس 
ی )ئەوجیییییییَُمەوی  ٥١٤ظ ضی پێىەچیییییییُ ڕژمیییییییم ث ییییییییبضی ژمیییییییبضە 

مجزیییػ  ییییبزح ا ثیییُضح(ی ٌەڵُەـیییبوسەَە  –ؼیییەضکطزایەریی ـیییاڕؾ 
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َ کەؼیییییبوەی کە ئەَ ث ییییییبضە َڕاییییییبن گەیبویییییس کە ئەثیییییێ ٌەمیییییَُ ئە
ئەیییبویطمزەَە ؼییەض ەوُ  ثچییىەَە ثییا ذعمەرییی ؼییەضثبظی َ ذایییبن 
ثیەیەویییییییىە یەکە ؼیییییییەضثبظیەکبوی جیییییییبضاوی ذاییییییییبنس  ە گە یفییییییییسا 
پ َپبگەوییییسەیەکی ظ ضیییییبن ثاڵَکییییطزەَە کە ٌەضکەغ زَای مییییبَەی 
زیییبضیکطاَ  ە ث یییبضەکەزا زەؼییزییط ثکطمییذ  ە ثەضزەم مییب ەکەی ذایییسا 

 ان ئەکطمذ َذبوَُەکەـیبن ئەڕَذێىطمذس گُ ە ثبض
ثەضەثەضە ویبظەکییبوی ڕژمییم َ َضزەکییبضیی ؼییزطاریجیە ئەمىیییە رییبظەکەی 
ؼییەضیبن زەضزەٌێىییب َ ئەذییطاوە ثییُاضی جێجەجییێ کییطزوەَەس ؼییزێمبویؿ، 
َەکیَُ ٌەمیفییە، رب ییییبی جیجەجێکطزویی ئەم ؼیبؼییەربوەیەس زیؽییبوەَە 

کیییسا ثاڵَثیییَُەَەس  ە جەَی را بویییسن َ زاپزاؼییییه ثەویییبَ ـیییبض َ ذەڵ
گە یفیسا ٌەمَُ ڕ ژمك ٌەَاڵی ڕەـجییط َ  ەزەغەی ٌیبرَُچا )مىیو 
ا زجییییُل( ثاڵَئەثێییییزەَە کە زیییییبضثَُ زەظگییییب ئەمىیەکییییبوی ڕژمییییم ثییییا 
پێُاوەکطزن َظاویىی کبضزاوەَەی ذەڵیك َویبوەَەی ریطغ َ ثفیێُی  ە 

 پفزیەَە ثَُنس 
یی ثڵێؽیەمبن ئیێمە چەویس ڕ ژ  ەمەَپیێؿ کاثیَُوەَەی ئەڵیقەی وبَەویس

ثەثەـیییساضیی میییه َ  ەریییی  َ عُؼیییمبن َ ؼیییزبض ئەوجبمیییساَەس ئیییێمە 
ؼییەضثبضی پەضەؼییەوسوی جەَی ڕاَوییبن َ زاپڵاؼیییه پێمییبن َاثییَُ کە 
ثەضەثەضە َەظع ثەضەَئییبضامی ئەڕَا ثەاڵم ئەم ڕکییَُزە ؼیبؼیییەی ئەم 
جییبضە جیییبَاظە َ ظ ض ئەذبیەوێییذ، مەگەض جمُجاڵێییك  ە ـییُمىەکبوی 

زبن ڕََثیییساد َ ئەم گیییامی ئیییبضامی َ ذبماـییییە زەضەَەی کُضزؼییی
ؼیبؼیە ثفڵە ێىێذس مه جبضَثبض ثیا کیبضی ؼیبؼیی َ ڕمکرطاَەییی َ 
کاثییییییَُوەَە  ەگەڵ ز ؼییییییذ َ ٌبَڕمکییییییبوم ؼییییییەضزاوی ٌەَ ێییییییط َ 
زََظذُضمییییبرَُ َ کەضکییییَُم ئەکەم یییییب ئەَان  ەَمییییُە زمییییه ثییییا 
ؼیییییەضزاویمس جبضَثیییییبضیؿ ٌەض  ەگەڵ عُؼیییییمبن َ ؼیییییزبضزا پیییییبؾ 

َُوی کاثَُوەَەکیییبن  ەگەڕاوەَەی ئەَاویییسا ؼیییەضزاوی کەالضم رەَاَثییی
 ئەکطزس 
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 ەریقییی ـییێد عییُمەض پییێؿ  ٢٧٦٦ڕ ژمکییی ئییبذطی مییبویی ئاکزییاثەضی 
ٌبرىەَەی وەؼطیه  ەکیبض، ثیا میبڵی ذاییبن گەڕایەَە، ثەاڵم ظ ضی پیێ 
وەچَُ ثە ـڵەژاَی ذای کیطزەَە ثە مبڵیساس ظاوییم ـیزێك ڕََییساَە َ 

ع ظ ض ذییییطاپە َ ڕژمییییم ٌێعمکییییی ظ ضی  ە ئەَ یەکؽییییەض َرییییی: َەظ
کەضکییییَُم ماڵییییساَە َ زەویییییای ئەَە ٌەیە کە زَای رەَاَ ثییییَُوی 
مبَەی ئەم  ێجیَُضزوەی زَاییی ڕەـیجییط َ )مىیو ا زجیُل(  ە ؼیزیمبوی 
ثکطمذس  ە زضمهەی  ؽەکبویسا َریی: ئبگیبزاض ثە َمەؼیە ەکە ثە جییسزی 

 ە َەاڵمیسا َریی:  َەضثیطەس مىیؿ َرم: ریا پێیذ ثبـیە چیی ثکەییه  ئەَ
گەض  ەوبَ ـبض ثمێىیىەَە زەؼزییط ئەکطمیه َثبـزطە ثی  یىە زەضەَەی 
ـییبضس مىیییؿ َرییم: ثبـییە ؼییجەی کییائەثیىەَە َ  ؽییە  ەؼییەض ٌەمییَُ 
الیەوەکبوی َەظعەکە ئەکەیه َ ث یبضی پێُیؽذ ئەزەییهس ئەَ ثەضزەَام 
ثَُ  ەؼەض ئەَەی کە مەؼیە ەکە ظ ض مەرطؼییساضە َ ئەثیێ ذێیطاکەیه 
ئەگیىییب زەضوییبچیهس َرمییبن جەثییبضیؿ ثییا ؼییەضزان ٌییبرارەَە ثییب ثیی  یه 
ؼییەضمکی ئەَیییؿ ثییسەیه َ مەؼییە ەکە  ەگەڵ ئەَیفییسا ثییبغ ثکەیییه َ 
ئەَکییبرە ث یییبضیؿ ئەزەیییهس جەثییبض  ەڕََی ئەمىیییەَە َەظعییی ذییطاپ 
وەثییَُ َ ٌیییر ئەمییط  ەثعمکییی  ەؼییەض وەثییَُ، کێفییەی ؼەضثبظیفییی 

س  ەمبڵی جەثبض کە ئەَکیبرە  ەپفیزی وەثَُ، چُوکە ئەَ رەؼطیح کطاثَُ
مییبڵی ثییبَکی  ە مبماؼییزبیبن مبڵیییبن زاوییبثَُ کاثییَُیىەَە َ زیؽییبوەَە 
 ەرییی  مەؼیییە ەکەی ثییا ئەَییییؿ ثبؼییکطز َ جەثیییبضیؿ پطؼییییبضی  ە 
 ەریییی  کیییطز کە ریییا ڕاد چییییە  ئەَییییؿ َەاڵمیییی زایەَە َریییی: ثەپییییی 
 مەعزَُمییییبری مییییه مەؼییییە ەکە ظ ض رطؼییییىبکە َ ثەویییییبظی ٌەڵمەرییییی

 گەَضەن، ثایە مه َاثەثبؾ ئەظاوم کە  ە ـبض ث  یىە زەضەَەس
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 مه ٌەڵمسایێ:
ثەاڵم ٌەمیییَُ زەضەَەی ـیییبضەکبوی کُضزؼیییزبن  ە زەضەَەی  -

ـەؼیییزیەکەَە کیییطاَە ثەویییبَچەی  ەزەغەکیییطاَ، جییییە  ەَەؾ 
ٌیر ئبَەزاویەم وەمبَە َ زمیەکییؿ ثەپێیُە وەمیبَە ٌەضەٌَیب 

َمطاوکطاَەکبویفیییییەَە ڕەثیییییبیە َ ؼیییییُپب ثە زەَضی زمٍیییییبرە 
زاوییییطاَن ثییییا چییییبَزمطیس ئەی ذەَ، ئەی ذییییُاضزن  پبـییییبن 
ریییییبکەی  ەَ  ئەمێىییییییىەَە   ەریییییی  گییییییبن ثەڕاؼیییییزی ئەَە 

 ذاکُژیە وەم ذازەضثبظکطزنس
جەثییبضیؿ ٌییبرە ؼییەض ڕاکەی مییه َڕََی کییطزە  ەرییی  َرییی: ئەَەی 
ثبؼی ئەکەی عەمە ی ویە َ ثەٌیر جاضمك وبکطمذس  ەری  ٌەض ؼَُض 

 ەؼەض  ؽەی ذای َ ئەیَُد ئەرُاویه  ەوبَ کەالَەی زیٍبرەکبن ثَُ 
ذامبن حەـبض ثسەیه رب چبضمکی ریط ئەز ظییىەَە َرەویبوەد  ە زَایییسا 
َریییی: ثیییب ثییی  یه  ە  ەویییسی  جێییییەم ثیییا ذامیییبن ثیییس ظیىەَە َ  ەَ  

 ثمێىیىەَەس  
میییه پێفیییىیبضی ئەَەم کیییطز کە ثیییب کیییاثجیىەَە َ ٌەمیییَُ الیەوەکیییبوی 

ئبکبمەکییبوی ثییسەیىە ثەضثییبغ َ  ؽییەی ذامییبوی  ەؼییەض مەؼییە ەکە َ 
ثکەیییییه َثبویەَاظیفییییمبن ڕََەَ ذەڵییییك ضاثیەیەویییییه َ جەثیییییبضیؿ 
الیەویطیی ئەَ پێفىیبضەی مىی کطز َ پێی ثبؾ ثیَُس زییبض ثیَُ  ەریی  
ثەرەَاَی کەَرجَُە ژمط کبضییەضیی ئەم ٌیؽیزطیب ئەمىییەَە کە ـیبضی 

ە ثەرطاوییییی ؼیبؼیییی ریییێ گطریییارەَە َ ئەَ  ؽیییبوەی میییه ثە جاضمیییك  
ئەگبد َ ثەثێ ثبیەذیەَە ثێسەو  ثَُس پبؾ ٌەوس  ثییطە َثەضزەی ریط 
وەگەیفزیىە ئەوجبم َ مه َ  ەریی  گەڕاییىەَە َ ئەَ  ە ڕمییب گەڕایەَە 

 ثا مبڵی ذایبنس 
مه کە گەضامەَە ٌەَاڵەکەم ثا وەؼطیىی ٌبَؼەضم ثبؼکطز َ ئەَییؿ 

َەکَُ میه ز ؾ زامیبثَُ  ٌیر زەؼەاڵرێك یب چبضمکی ـ  وەزەثطز َ
رەوٍب ئەَەی َد کە ٌەضچی وَُؼیه َ کزێت ٌەیە  ە مبڵسا مەیٍیێڵە َ 
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ثبثعاویه َەظعەکە ثەضەَکُ  ئەڕَادس مه جیە  ە ثاڵَکطاَە َ وبمیزکە 
َ کزییبثێکی ظ ضی  بچییب  َ یبؼییب  زەمبوچەیەکیفییم ٌەثییَُ کە  ەمبڵییسا 

َُس کییبری ـییبضزثَُمەَە َرەوییبوەد ثە وەؼییطیىی ٌبَؼەضیفییم وەََرجیی
ذیییای  ە ڕمیییی ثطازەضمکیییی مبماؼیییزب ؼیییزبضەَە ریییبوکییەکی وەَرمیییبن 
کطزثییَُ ثەجێییی ـییبضزوەَەی ـییزی رییبیجەری ذییامس رییبوکیەکە  ە وییبَەَە 
کطاثیییییَُ ثەزََثەـیییییەَە َ وییییییُەی پییییی   ە وەَد َوییییییُەکەی ریییییطی 
جیبکطاثاَە َ  ە ژمیطەَە زەضگیبیەکی ثیا کطاثیَُ کە ثیا ویبَەَە ثەپیبڵ 

ذیام ثە زەمبوچەکەیفیەَە  ەَ  ئەـیبضزەَەس  ئەکطایەَەس ٌەمَُ ـیزی
ذییام ثییا ذطاپزییطیه ؼیییىبضیا ئبمییبزکطزثَُ َـییەَان ظ ض ثەرطؼییەَە 
ئەوَُؼزم َ ٌەمیفە گُ   ُاڵغی زەویُثبؼیی ویبَ ـیبض َ ٌیبَڕ  َ 

 ئبـىبی ذام ثَُمس 
 ەَ ڕ ژاوەزا کە میییبَەی  ێجیییَُضزوەکەی ڕژمیییم ریییبظە رەَاَ ثَُثیییَُ 

ەحەَـییییە ثچییییَُکەکەی ذامییییبن ڕ ژمکیییییبن زەمەَعەؼییییط ثەرەوٍییییب  
زاویفیییزجَُم کە  ەزەضگیییب زضا َ کیییطزمەَە ڕَاوییییم ذُـیییکێکی  ەریقیییی 
ٌییبَڕممە کە ثیىیییم ؼییەیطم پێٍییبد کە چییان مییبڵی ئییێمە ئەظاوییێس پییبؾ 
زاویفزه َ چبم َ چاوی َری: کبم  ەری  ؼاڵَی ٌەثَُ ثیاد َ ئەَ 
ٌەظاض زیىیییبضەی ثیییاد ویییبضز رەَە کە پێفیییزط  ێیییی َەضگطریییَُیس ئەَ 

 ەوسە زاوەویفذ َ مبڵئبَایی کطز َ ڕ یفذ ٌَیچی رطی وەََدس ئەَ
ئەَ ـێُاظە  ە میبمەڵەی  ەریقیی ـیێد عیُمەض ثیا میه میبیەی ـیام َ 
وبئُمێسیەکی ظ ض ثَُس  ەریی  ظیىیساویی ؼیبؼییی ذیبَەن ٌەڵُمؽیذ َ 
کەؼبیەریەکی ؼیبؼیی ذبَەن ڕاثَُضزََ َ پێفزط ئەویسامی وبَەویسیی 

َە پەیُەؼذ ثَُ َەکَُ ئەوسامی وبَەویسیی کبضگەضان َ پبـبن ثە ئێمە
ثڵێؽییە َ  ە کاثَُوەَەکبوییسا ثەـییساضیی چبالکییبوەی ئەکییطز َ گەضچییی 
 ەڕََی ئەمىیەَە  ەالیەن زەظگبکبوی ڕژممەَە زاَاکیطاَ وەثیَُ َرەوٍیب 
کێفیییەی وەچیییَُن ثیییا ؼیییەضثبظیی ٌەثیییَُ، ثەاڵم ڕ یفیییزىی َ جیییێ 

 ظ ضی کطزمس ٌێفزىمبن  ەم کبرە وبؼکەزا رَُـی وبئُمێسیەکی 
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مییییبَەیەم زَارییییط  ەڕ   ەذطەززیىییییی ذُـییییکەظامەَە کە مبڵیییییبن  ە 
کەضکییَُم ثییَُ َ مییبَەیەم ثەٌییای ڕاکییطزن  ە ؼییەضثبظیەَە  ە مییبڵی 
ئێمە زەژیب َ  ەریقی  ە میبڵی ئیێمە ثیىیجیَُ، پیێم ظاویی کە  ەریی   ەگەڵ 
ئەَزا  ە ؼیییەضثبظگەی ڕاٌێىیییبوی مَُؼیییڵ ؼیییەضثبظە َ ذیییای رەؼیییزیم 

 ەَ ڕ ژەَە رب ئێؽزب ئیزط  ەریقم وەثیىیەَەس کطز رەَەس  
کە عُؼییمبن َ ؼییزبضٌبره ثییا کاثییَُوەَەی زەَضیییی وبَەوییسیی ثڵێؽییە 
مەؼە ەکەم ثایبن گێی ایەَە َ الی ئەَاوییؿ میبیەی ؼەضؼیَُڕمبن َ 
وییەضاویەکیییی ظ ض ثیییَُس ئێؽیییزب رەوٍیییب ئەم ؼیییێ ٌیییبَڕمیە  ە ئەڵیییقەی 

میییییەیەی ٌەڵجییییهاضز َ وبَەوییییسیی ثڵێؽییییەزا مییییبَیىەرەَەس  ەرییییی  ئەَ ڕ
جەثییبضیؿ ثییێ زەضث یىییی ٌیییر ؼییەضوج یییب ڕەذییىە یییب ڕََوکییطزوەَە 

 زََضکەَرەَە  ە ئێمەس 
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 : ئێمە وئالوگۆڕەکاوی عێراق وشکستی کۆمۆویسم!!٠٨٩٨ساڵی 

 
ثییبضَز ذی عێییطا  َئبڵُگاڕەکییبوی ظ ض پییێؿ ئییێمە کەَرجییَُن َ ئەَ 

ەی ەَیمیییبن  یییێ ئەکیییطز ثیییا ـیییێُە رێییی َاویه َ ـیییێُاظی کیییبضەی کە پ
ؼیبؼییەرکطزن، رییب ئەٌییبد ثییێ ثەضٌەمزییط زەضزەچییَُس ثییبغ َ گقزُگییا 
َزَویییییبی ئییییێمە  ەالیەم َ ـییییبوای ؼیبؼییییەد َ کامەڵیییییبی عێییییطا  
 ەالیەکی رط ثَُن َ ٌیر ویفیبوەیەکی ثاچَُوەکیبوی ئیێمە  ە کامەڵیسا، 
وەزەثیىییطاس ئەَ پێییساگطیەی ئییێمە  ەؼییەض ڕ ڵ َ پییێیە َ رُاوییبیی چیىییی 
کطمکیییییبض،  ە ئەضظی َا ییییییو َ جیٍیییییبوی زەضەَەی مێفیییییکی ذامبویییییسا 
ئەؼییەضمکی زیییبض وەثییَُس ئییێمە ثەرەَاَی غەض ییی زَویییبی ئبیییسیا اجی 
ذامیییییبن ثَُثیییییَُیه َ ئەَ ئبییییییسیا اجیە ثَُثیییییَُ ثە  یییییاظاذەیەم 
ثەزەَضمبوییسا کە، گەضچییی ثە  یعیکییی  ە زَویییب َا یحییسا ئەژیییبیه، ثەاڵم 

ض ێکێکی چییییبالکی  ەوێییییُان ثیییییط َ ڕمییییی  ە ٌەمییییَُ پەیُەوییییسی َ کییییب
ٌاـییییییبضیی ئیییییێمە َ جیٍیییییبوی زەضەَەمبویییییسا، ث یجیییییَُس ئەَە زەضزی 
ٌبَثەـیییی ٌەمیییَُ گیییطََپ َ ڕمکریییطاَ َ چیییبالکُاوە کاماویؽیییذ َ 
 مبضکؽیەکبن ثَُ ثە جیبَاظیی ٌەڵُمؽذ َ ئەَ ەَیبد َ وبَیبوەَەس 

ئەم  اویییبغە ٌبَکیییبد ثیییَُ  ەگەڵ ثیییَُمە ەضظە گەَضەکەی ڕََذیییبوی 
 کێزی ؼاڤێەد َ ئاضزَگبی ؼاؼیب یؽزیس یە

ئەم ڕََزاَە مبوب َپەوسی ظ ضی ٌەثَُ ثا ٌەضکەؼێك کە ثە جاضمك 
ذیییای ثە ـییییُعی، کاماویؽیییذ، ؼاؼیب یؽیییذ َ مبضکؽیؽیییذ َچەپ 
پێىبؼیییییە ثکیییییبدس ثەاڵم کاماویؽیییییزەکبوی ٌیییییبَذەری ئیییییێمە َەکیییییَُ 
َـیییزطمطغێك کە ؼیییەضی ذیییای  ە  میییسا ئەچە ێىێیییذ َ ثەَە پێییییُایە 

َ  ەـیییی ـیییبضز رەَە، ذامیییبن الزا  ە ـییییکطزوەَەی ٌاکیییبضە ٌەمیییُ
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ڕاؼییزە یىەکبوی ئەَ ـکؽییزەس کاماویؽییزەکبوی کُضزؼییزبوی عێییطا  ثە 
پفزجەؼزه ثە ڕاپاضرێکی زََضَ زضیهی مەوؽَُض حیکمەد ؼیەثبضەد 
ثەَەی ئەَە کامییییاویعم وەثییییَُ کە ڕََذییییب، ثەڵکییییَُ ؼاؼیییییب یعمی 

ضاؼییییزَُە  ە ئبکییییبمە ثُضجییییُاظی ثییییَُ، َامییییبوعاوی ئیزییییط ذامییییبن پب
َمطاوکەضەکییبوی ئەَ زاڕََذییبوە مێییهََییەس رێ َاویىییی کاماویؽییزەکبن 
َاثییَُ کە وەم ئەَەی ڕََذییب ؼاؼیییب یعم َ کامییاویعم وەثییَُ ثیییطە 
 ەزََضمییییبَەزا ئەَ ـکؽییییزە ثە  ییییبظاوجی ؼاؼیییییب یعمە کطمکییییبضی َ 
مبضکؽیییییییەکەی ئییییییێمە ئەـییییییکێزەَەس ئەَ ڕەَرەی کە ئێؽییییییزب وییییییبَی 

کییبضیی  ەذییای وییبَە  ەَ  اوییبغەزا ـبگەـییکە ثَُثییَُ کامییاویعمی کطم
ثەَەی کە ـکؽییییزی ئاضزََگییییبی ؼییییاڤیەری ڕاؼییییزیی ریاضیەکییییبن َ 
ٌەڵُمؽیییییزەکبوی ئەَی ؼیییییەڵمبوسََە وەم ئەَەی کە ئەَە ؼیییییەضەربی 
ثطزوە ژمط پطؼیبضی ٌەمَُ ڤێطژن َ وُؼیرەکبوی کامیاویعمە، ثەَەی 

 ئەَان َ مبضکؽیفەَەس
ەی َەکییییَُ ثزییییاکی ؼاؼیب یؽییییزی، ڕََذییییبوی ئاضزَگییییبیەکی گەَض 

مَُیەکی  ە  ەـی ئێمە وەثعَاوس ثە ئبضاؼزەی َضزثیَُوەَە  ەَەی کە 
ئەَەی ثەؼیییەض ئەَ ئاضزَگیییبیەزا ٌیییبرَُە، ؼیییەضەربی  اویییبغێکی ظ ض 
زژَاض َ پ   ە کاؼپ زەثێیذ ثیا کامیاویعم  ە زَوییبزاس ئێؽیزب ڕمیك َ 

َ ئەَ پ اَپیییی  مبوییییبی ضاؼییییزە یىەی ئەَ  ؽییییەیە زەضئەکەَ س ٌەمییییُ
ـیکطزوەَە َ پێفجیىیبوەی مەوؽیَُض حییکمەد ئەیکیطزن ؼیەثبضەد ثە 
میییبٌیەری ؼیییاڤیەد َەکیییَُ ؼیؽیییزمێکی ؼیییەضمبیەزاضیی زەَڵەریییی َ 
ئەَەی کە کاماویعمی زاٌبرَُ، کاماویعمی ؼیبزە َ ڕاؼیذ َ ڕەَاویی 
چیىیییی کطمکیییبضە َ  اویییبغی ٌێیییطؾ ثاؼیییەض کامیییاویعم ثە ثییییبوَُی 

کُضررییییبیەن َ گییییُظەضە َس، رییییبز، ڕََذییییبوی ؼییییاڤیەرەَە  اوییییبغێکی 
 ؼبڵێکیبن وەگطدس  ٠٢ثەضگەی 

کێفەکە ئەَە وییە کە ریا چەویس ڕەذیىەی رَُویس َ ڕازیکیبل ئەگطییذ  ە 
ؼەضمبیەزاضی َ مبٌیەری چیىبیەریی ئەَ وییعامە ئەزەییزە ثەض ڕەذیىە َ 
ئەَاوە ٌیچی وبرُاوێیذ میبٌیەری پیاظەری ی ٌییر مەوعََمەیەکیی  کیطی 
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کە ٌەضَا ؼیییبزە َئبؼیییبن وییییە َ ئەَە کیییُضد ویفیییبن ثیییسادس مەؼیییە ە
ثیىییەکییی ؼیبؼییی َ کییطی گەَضەیەس ڕەذىەگییطره  ە ؼییەضمبیەزاضی َ 
ویفیییبوساوی ثبضگیییبَی ثیییَُوی ئەَ ؼیؽیییزمە ثە ؼیییزەم َ ویییبعەزا ەری 
ئبؼیییبوزطیه کیییبضەس ڕەَد َمەویییعََمە  کطیەکیییبن ثەَە ئەذیییطمىە ژمیییط 

َ چیی ثىێیىە  ظەڕەثیىی رب یکطزوەَەَە کە ذایبن ئەییبوەَ  چیی ثیکەن،
جێی ئەَ ویعامەی کە ڕەذىەی  ێ ئەگطن َمیکبویعمەکبوی ثەزی ٌیبرىی 
ثە ڕ ـىی زەؼىیفیبن ثیکەنس مەوؽیَُض حییکمەد َ ئیێمەی ٌیبَ کط َ 
ٌبَمەکزەثی، پێمبن َاثَُ کە ثە ئبؼیبوی ئەریُاویه ئەؼیزای کامیاویعم 
َ مبضکؽیییعم پییبم ثکەیییىەَە  ەَ مێییهََە پیی   ە زڵ ە ییی َ ثەضثەضیەی 

 ە الیەکیییییی زَوییییییب  ٢٧٦٧ – ٢٧٢٥ یعم َ کامیییییاویعم کە  ە ؼاؼییییییب
ثەض ەضاض ثَُس پێمبن َاثیَُ کەثە ویَُکە  ەڵەمێیك َ ٌەض ثەَەی ثڵێییه 
ئەَەی  ە ؼییییاڤیەد َ ئاضزََگییییبی ؼاؼیب یؽییییزی َ چیییییه ڕََیییییسا 
ؼاؼییییییب یعمی میییییبضکػ وەثیییییَُ،  اویییییبغێکی ریییییط  ە ٌەڵؽیییییبوەَە َ 

مکییبضاوی زَوییییب ثە ثییَُژاوەَەی کامییاویعم زەؼییذ پییێ ئەکییبرەَە َکط
 ) جیك!( زمىەَە ؼەض ڕمی ڕاؼذس

عە ڵییی ؼییە یم َ ؼییبغڵەم ئەپطؼییێذ: گەض ئەَەی  ە ؼییاڤیەد  ەؼییەض 
ثىیییبغەی ثیطَثیییبَەڕی میییبضکػ زاوەمەظضا ئەی چییییه، کُثیییب، ئە جبوییییب، 
ڤێزىییییبم، الَغ َ کەمجازیییییب، کاضیییییبی ثییییبکَُض، یاغؽییییال یب، ٌەمییییَُ 

 د چی ئاضزََگبی ؼاؼیب یؽزی ئەَضََپبی ڕ ژٌەاڵ
ئەَ رێییعەی کە ئییێمە پێمییبن َاثییَُ ٌەمییَُ ئەَ ومییَُوە ظ ضاوە ٌیچیییبن 
ؼاؼیب یؽییزی ڕاؼییزە یىە ویییه ذییای ثبـییزطیه ثەڵیییەیە ثییا ئەَەی کە 

 ئیزط ؼاؼیب یعم َ کاماویعم وبرُاوطمذ پیبزە ثکطمذس 
گەض ؼاؼییییب یعم  ە زە کیییبد َ ـیییُمىی جییییبَاظ، ثە زە میییازمزی جییییب، 

اویییب َ جییییبَاظ،  ە ثیییبضَز ذی  ەثیییبضرطزا  ەؼەضزەؼیییزی ڕاثەضاویییی ثەرُ
وەرُاوطاثێ پیبزە ثکطمذ، ئەَە ویفبوەی ئەَەیە کە ٌیر ـبوؽێکی ریطی 
ویە ثا پییبزەکطزن، وەم ثە پیێچەَاوەکەیەَەس  ە ڕاؼیزیسا ئەَ  یاجیکەی 
ئیییێمە ثیییا ئەضگیُمێىیییذ کیییطزن ؼیییەثبضەد ثە ؼاؼییییب یعمی ڕاؼیییذ َ 
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بضاوی ؼەضؼیییەذزی چەَد، ثبـیییزطیه زییییبضی ثیییَُ کە ثییییسەیه ثە وەیییی
 کاماویعمس

پێییییساگطی  ەؼییییەض ئەَەی کە ئەَ ومَُوییییبوە ٌیچیییییبن ؼاؼیب یؽییییزی  
ڕاؼیییزە یىە وەثیییَُن،  ەجییییبری ثەضگیییطی  ە ئیمکیییبویەری زامەظضاویییسوی 
جییییاضی ڕاؼییییزە یىەی ؼاؼیییییب یعم، ئەثییییێ ثە ثەڵیەیەکییییی رەَاَ ثییییا 

 ویفبوساوی ئەؼزەم ثَُوی ثەض ەضاضیی ؼاؼیب یعمس 
کەی مییه  ەَ ثییبَەڕەزام کە گەَضەرییطیه ذعمەرێییك جیییە  ەَە، ڕاؼییزیە 

 کە ثە ؼەضمبیەزاضی کطاثێذ ذُزی کاماویعم کطزََیەریس
 چان  

مێییهََی پیی   ە ؼییزەمکبضیی کامییاویعم رییب زاٌییبرَُیەکی وبزیییبض ثییَُە 
ٌای ؼیەضٌەڵساوی ثیێ ٌیَُزەیی ذەثیبری کطمکیبضان َ ذەڵکیی  ە زژی 

عثییی ثە فییە ی ثییَُ ؼییەضمبیەزاضیس ئەَە ؼاؼیییب یعمەکەی  یىیییه َ حی
کە ٌەم وییبن َ ٌەم ئبظازیفییی  ەکطمکییبضاوی ڕََؼیییب َ الیەکییی زَویییب 
ظەَرکییییطزس ئەَ ؼیؽییییزمە ؼییییزەمکبض َ رارب یزبضیؽییییزیەی  ە یەکێزیییییی 
ؼییاڤیەرسا  ەؼەضزەؼییزی  یىیییه ثىبغەکییبوی زاڕمییهضا َپبـییبن ؼییزب یه 
گەیبوییسی ثە  ییُرکەی ؼییزەمکبضی، مەگەض رەوٍییب  ە ئەڵمبویییبی ٌیززەضیییسا 

َُوەی ٌەثَُثێذس ئبیب ئەَە ذعمەرکیطزن ثەؼیەضمبیەزاضی وییە  ئبییب وم
ئەَە پیییبڵی وەزەویییب ثە مزیاوەٌیییب کطمکیییبضەَە  ە زَوییییبزا کە ثە ؼیییزەمی 
ؼییەضمبیەزاضی ڕاظی ثییه مییبزام ظَڵمییی ئەمیییبن ٌێفییزب ؼییَُکزطە ثە 
ثەضاََضز ثەَ ٌەمیییییَُ ؼیییییزەمەی ثەویییییبَی کطمکیییییبضەَە  ە ؼیییییبیەی 

ظ ض ظثطرییط َ  ییُضغ َ  ەثەرییطە  ئبیییب  کاماویعمییسا کییطاَە کە ئەمیییبن
ؼییەضمبیەزاضی ذییای رییُاوی ئەَ ثییێ ٌییَُزەیی َ رطؼییە  ە کامییاویعم 
ثربرە زڵی ئیىؽیبوی زَای ـاڕـیی ئاکزیاثەضەَە  ئبییب کەغ ئەریُاوێ 
 ەوبعەد ثەکطمکبضاوی کاضیبی ثبـَُض ثٍێىێذ ثەَەی کە ثا ئیبظازی َ 

چیبَ  ە کاضییبی  وبن َ ذاـیُظەضاویزبن، َەکَُ ومیَُوەیەکی ثبـیزط،
ثبکَُض ثکەن  کەغ ئەیزُاوی کطمکبضاوی ئەڵمبویبی ڕ ژئیبَای ئەَکیبد 
ڕاظی ثکییبد کە ئەَاویییؿ ذەثییبد ثییکەن ثییا ؼیؽییزەمێکی ٌبَچەـییىی 
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ئەَەی کە  ە ئەڵمبویییبی ڕ ژٌەاڵرییی ؼاؼیب یؽییزیسا ٌەثییَُ کە ذەڵییك 
ژییییبوی ذیییای ئەذؽیییزە گەَضەریییطیه مەرطؼییییەَە ریییب ثەؼیییەض زییییُاضی 

بد ثییا ثەض یىییی ض ژئییبَا  ئبیییب کەؼیییؿ ئەرییُاوێ زَای ثەض یىییسا ڕاثکیی
مییییییازمزی یەم  ەزَای یەم ؼییییییزەمکبضرطی  ٢٢ـکؽییییییزی وییییییعیکەی 

 ەویییبعەد پیییێ ثێىێیییذ کە ئەَاوە  ٠٢ؼاؼیب یؽیییزی، مط ڤیییی ؼیییەزەی 
ٌیچییییییبن ؼاؼیب یؽیییییذ وەثیییییَُوە َ پفیییییزیبن ثە میییییبضکػ َ  یىییییییه 

 ەَە وەثەؼزَُە َ زَای مه ثکەَە رب مازمزی یبوعەٌەم رب ی ئەکەم
ئەَە چەوییس ومییَُوەی کەمییه  ەَ زیبضیییبوەی کە کامییاویعم ثە ذییاڕایی 
ثەذفییییُیەری ثە ؼیییەضمبیەزاضیی ٌەض ثیییایە کاماویؽیییزەکبن زَایییییه 
کەؼه کە ٌەمَُ ڕەذىەگطاوی مبضکؽیعم َ کاماویعم ثە ذعمەرکیطزن 

 ثەؼەضمبیەزاضی رامەرجبض َ وبَظەز ثکەنس  
ی ثە ئەضکێکی ظ ض ویە ثیا پطَپبگەوسەی ؼەضمبیەزاضی ڕ ژئبَا پێُیؽز

گەڕان ثەزَای ثەڵیییەزا ثییا  ەکەزاضکطزوییی کامییاویعم َ ؼاؼیییب یعم َ 
رەوٍییییب گەڕان  ە جییییُعجەکەی َاڵرییییبوی ؼاؼیب یؽییییزی،  ەؼییییەضزەمی 
 یىییىەَە، ؼیەضچبَەیەکی گەَضەیە ثییا پەضزەٌەڵمیبڵیه  ەؼیەض مییبٌیەری 

 ؼزەمکبضاوەی کاماویعمس          
پێفیٍبد َ ئیبڵُگاض َ َەضچەضذبویبوەی  ؼەیط ئەَە ثَُ ٌیر یەم  ەَ

کە ثە ثەضچبَمبوەَە ڕََیبن ئەزا، ئێمەی ٌبن وەئەزا کە ریێ  کطیىێکیی 
 ییَُڵ ثکەیییه َ پیط ظیییی ئەَ ثزییبوە ثەضیییىە ژمییط پطؼیییبضەَە َ رێکیییبن 
ثفکێىیه، ثەڵکَُ ثیبوَُی ریاضیمبن ثا زائەربـی َ ذُمىیسوەَەیەکمبن 

ذُمىیییسوەَاوە زضمییهەیەم ییییب ثییا ئەز ظیەَە ثیییێ ئەَەی ئەَ ریییاضی َ 
ثەڵیەیەکیییبن  ەزَویییب َ کامەڵییسا ٌەثێییذس ئیزییط رییامەد ثەذفیییىەَە َ 
ؼییییەضَپارەاڵکی یەم ـییییکبوسن ثەوبچییییبضی ئەثییییێ ثە رەَاَکەضی ئەَ 
میزییییازە زاذییییطاَەی ؼیبؼییییەرکطزن یییییبذُ ثبـییییزط ثڵییییێم ؼیبؼییییەد 

 ئەرککطزن!!! 
ی ئەم الیەن ثەَی ریییییط ئەََد ئەَ کطمکیییییبضی وییییییە، ئەم ئەَی پەویییییب

رامەرجبض ئەکطز ثە پاپیا یعم، ئەَ ٌیبَڕ  ثە ٌیبَڕمکەی ذیای ئەََد 
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ٌێفزب  ە  اوبغی مبضکؽیعمی ـاڕـیێ زا مبَەرەَە ئەَ ٌیبَڕ  پەویب 
زەؼیییزەکەی ربَاوجیییبض ئەکیییطز ثەَەی ثەٌیییای جیییێیەی کیییامەاڵیەریەَە 
کامییییاویعمی کطمکییییبضیی پییییێ ٌەظم َ زەضم وییییبکط  َ زەیییییبن َضزە 

  )ذععجالد(ی رطی  ەَ چەـىەس
میییییه ؼیییییباڵوێکی ظ ض زَاریییییط َ  ەچُاضچێیییییُەی چبَذفیییییبوسوەَە َ 
پییییبچَُوەَەیەکی ٌەمەالیەوە ثەؼیییەضجەم مە ٍیییَُمی ؼیبؼیییەرکطزن 
َ کیییطی ؼیبؼییییسا، ثەَ ئبکیییبمە گەیفیییزم کە ئبییییسیا اجیی مبضکؽییییعم 
َثەرییبیجەری ئەَ کییاپی َ ڤێییطژوەی ئییێمە ث َامییبن پێییی ثییَُ، ئەرییُاوێ، 

رییب ثیس ظیزەَە، ثجێیذ ثە ە ەظمییك کە  ەثیطی ئەَەی کزیزەکیبوی ئیبظازیی 
ذیییاریؿ ریبییییسا ئەثییییذ ثە ظیىیییساویس ئەَ ئبییییسیا اجیە،  ەثیییطی ئەَەی 
کامەکییذ ثکییبد ثییا ز ظیییىەَەی ڕمیییبی ئییبظازیی ئەَاوییی رییط، ذاـییذ 

 رَُـی گُم اییەکی ؼەیط َ ئبڵاظ ئەکبدس 
ثەاڵم مبضکؽیییییعم ؼییییەضثبضی ئەَ وییییبَەڕ کە ذییییُضا ی َذەیییییبڵیەی، 

ی ؼیحطیی کەم َمىە َ زەگمەویی ٌەثیَُ، ثەریبیجەری پاربوؽێ  َ ٌێعمک
 ەَ  اوبغییبوەزاس  ییبثزیەرێکی جەمییبَەضی ثییَُوەَە َ ڕاکێفییبوی عە زییی 
مط ڤی ؼەَزاؼەضی ئبظازیی ٌەثیَُ کە کەم ئبییسیا اژیی ریط ذیبَەوی 
ئەَ رُاوب َ پاربوؽێزە ثَُس ئەڵجەرە ئێمە َامبن ئەظاوی َ ئێؽیزبؾ ظ ض 

ئەگەڕمیزەَە ثیا ذیُزی مبضکؽییعم، ثەاڵم  ٌەن َائەظاوه کە ڕاظی ئەَە
 مه ثە پێچەَاوەَە ئەڵێم َاویەس 

مبضکؽیییییعم  ە ژیىیەیەکییییی مێهَََیییییی رییییبیجەریی کییییبد َ ـییییُمه َ 
ؼییەضزەمسا گەـییە زەکییب َ ثەوەمییبوی ئەَ ژیییىیەیەؾ ئەپییَُکێزەَەس ئەَ 
ژیییىیەیەی مبضکؽیییعم ریییب ثەٌێعثییَُ چییی  ە ڕەٌەوییسە ظەمبویەکەیییسا َ 

ُعیسە مەکیبوی َ ـیُمىەکبوسا، جیبضمکی ریط زضَؼیذ چی  ە ڕەٌەویس َ ث
ویییبثىەَەس ئەَ ژییییىیەی گەـەؼیییەوسوەی کامیییاویعم  ەڕََی ظەمیییبوەَە 
ئبڵاظیەکییبن َ پێکییسازاوەکبوی  اوییبغی ؼییەضمبیەزاضیی کارییبیی ؼییەزەی 
وییاظزە َؼییەزەی ثیؽییزەم ثییَُس  ە ڕ ژئییبَازا ؼییەضمبیەزاضی َەکییَُ 

زب جێییییییط َ ؼیؽییییزمێکی کییییامەاڵیەری َ ئییییبثَُضی َ ؼیبؼییییی ٌێفیییی
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زاؼەپبَ َ چەؼپبَ وەثیَُس کطمکیبضان  ەگەڵ ٌەژاضییی ڕەٌیبزا زەضگییط 
ثییییییَُنس زیمُکطاؼیییییییەد ٌێفییییییزب ئەَ پبوزییییییبییە ظ ضەی کامەڵیییییییبی 
زاوەزەپاـی َ رب وبَەڕاؼزی ؼییەکبوی ؼیەزەی پێفیَُ  ە ظ ض َاڵریی 
ئەَضَپی ٌێفزب مب ی زەوییساوی یەکؽیبن جێیییط وەثَُثیَُس  ەئبؼییب َ 

م کە ض ژئبَا  میبضییً ەمطیکبی الریىیؿ کاڵاویب یعم َ ؼزًئە طیقیب َ ئ
 ەَ َاڵربوە ؼەپبوسثَُی، ژیىیەیەکی ثبـی ثیا ثیطەَزان ثە مبضکؽییعم 
َ ثەضییییییییقە ؼییییییییحطاَیەکەی ڕەذؽیییییییبوسثَُس  ە ڕََؼیبـیییییییسا ئەَە 

میبضی َزەؼیییەاڵری ڕەٌیییبی  ەیؽیییەضیەد ثیییَُ کە مبضکؽییییەری  ؼیییزً
اكێؿ ثیا ڕظگیبضی َ ٌەضکە ضوج  کطزثَُ ثە ضمیبیەکی ؼییحطاَیی ؼیً

ثە فیییە یعم َ کامیییاویعم ؼیؽیییزەمێکی  ە  ەیؽیییەضیەد ظ ضزاضریییطی 
ثەضٌەمٍێىییب َ  یىیییه َؼییزب یه  ە پییبڵزاکەی مبضکؽییەَە، َەکییَُ زََ 

میبضی میُزضیه ٌیبرىەزەض، ئەَکیبد ذەڵکیی  کبضاکزەضی ومیَُوەیی ؼیزً
 ڕََؼیب ظاویبن رَُـی چی ربضیکؽزبوێکی مێهََیی ثَُنس 

ەض  ە ؼییەضەربَە َ  ە ژیییىیەی ؼییەضمبیەزاضیی چزەکیییبوی کامییاویعم ٌ
ؼەزەی واظزەزا ثە زضَـمی )کطمکیبضان جییە  ە ظوجیطەکبوییبن ٌیچیی 
رطیبن وییە  ە ـاڕـیسا  ەزەؼیزی ثیسەن(، ٌیبرە ؼیەض ـیبوای ؼیبؼییی 
کامەڵییییبی ئەَضَپییییس ئەَ جیٍیییبن ثیىیییی َ گُریییبضە ؼیبؼییییە ثیییا ئەَ 

ی ٌەثیَُس  ەَ ؼیەضزەمەزا ؼەضزەمە ثەضیق َ جەظاثیەریی ریبیجەری ذیا
کطمکبضان  ە  اوبغێکی ؼەذذ َ ؼیەضەربییسا ئەژییبنس ئەَ َمىیبکطزن َ 
رەؼُیطە ؼەثبضەد ثە چیىی کطمکبضی ئەَ ؼەضزەمە ثەرەَاَی ڕاؼیذ 
ثَُ، چُوکە ئەَان )ئەَ کبرە( ٌێچیبن وەثیَُ ریب  ەزەؼیزی ثیسەن، ثەاڵم 

ض َ ؼیییبل زَاریییطی گەـیییەی ؼیییەضمبیەزاضی َ ئەَ ثیییُا ٣٢ ەمیییبَەی 
 طؼییەربوەی ثییا ئەَ چیییىە ڕەذؽییب َئەَ زەؼییکەَربوەی کە ثەذەثییبری 
ذاـیبن ثەزەؼزیبن ٌێىب، جێیە َ ـُمىی کامیاویعمیؿ ئیبڵ َ گیاڕی 
ثەؼیییەضزاٌبدس  ە ؼیییەضەربی ؼیییەزەی ثیؽیییزەَە،  ەؼیییەض ثىیییبغەی ئەَ 
ئیییبڵُگاڕە گەَضاوەی ثەؼیییەض کامەڵییییبی ؼیییەضمبیەزاضیی ئەَضَپیییی َ 

وی ثیعََرىەَەی کاماویؽزیفیسا، ئیبڵُگاڕی ضََ کطمکبضاوسا ٌبره،  ە زي



 373 

ڕیفیییییییەیی ڕََیبویییییییساس زاثەـیییییییجَُوی ئەَ ثیییییییعََرىەَەیە ثە ثیییییییبڵی 
رییەکی ڕازیکیییبل َ ظ ضیىەیەکیییی ڕیقاضمیؽیییذ  ە ئەَضََپیییب، َ  کەمبییییً

کەمیىەیەکیییی مەوفیییە یك )ڕیقاضمیؽیییذ( َ ظ ضیىەیەکیییی ڕازیکیییبل  ە 
 س  ڕََؼیب، ڕەویساوەَەی ئەَ  اوبغە ربظەیەی کاماویعم ثَُ

گەـەی ؼیەضمبیەزاضیی ئەَضَپیب َ ثەٌطەمەویسثَُوی چیىیی کطمکیبض  ە 
جێیەکییی کییامەاڵیەری َ ؼیبؼیییی ثەٌێییع،  زیزییی کامییاویعمی زەضٌێىییب 
َظەمیىەی گەـەکطزوی  ێ ؼەوسەَە، چُوکە کطمکبضان چیزیط ئەَ چییىە 
وەمبن کە )جیە  ە ظوجیطەکبویبن ٌیچی رطیبن وەثێ کە ەزەؼزی ثسەن(س 

ە، ثەپیێچەَاوەَە، ٌەم ظ ضزاضییی  ەیؽیەضیەد َ ٌەم ٌەضچی ڕََؼیبی
ٌەژاضیەم کە زَاکەَرییَُیی ؼییەضمبیەزاضی َ ؼییەضەربیی ثییَُوی ئەَ 
ؼیؽییییزمە ئییییبثَُضی َ کییییامەاڵیەریە ثەضٌەمیییییبن ٌێىییییبثَُ، ژیییییىیە َ 
ظەمیییىەی ثییا کییاپییەکی ڕازیکییب ی کامییاویعم ئەڕەذؽییبوس َ ٌەژاضی َ 

ە یعم َ ڕیقاضمیعمیییبن وەثییَُوی زیمُکطاؼییی َ ؼییَُوىەرەکبوی، مەوفیی
الَاظرییییط ئەکییییطزس ثەضزەَامیییییی ئەم پط ؼییییەیە َا ئەکییییبد کە زَارییییط 

زا  ٢٧٥٢ – ٢٧٣٢کاماویعم مەڵجەوسەکبوی ثیُمعضمزەَە ثیا ئبؼییب َ  ە 
ذییُاضََی ڕ ژٌەاڵرییی ئبؼیییب ثجێییذ ثە ژیییىیە َ مەڵجەوییسی ؼییەضەکی 
گەـە َ كبض ێیی کاماویعم، چیُوکە  ەَمیؿ چیىیی کطمکیبض َ ذەڵکێیك 

 یساثَُن کە )جیە  ە ظوجیطەکبویبن( ٌیچی رط ـك وەثەنس   پە
ئەَە ظ ض ثە کُضری پبکبوە ظەمبوی َ مەکبویەکبوی ثطەَؼیەوسوی ثییطی 
مبضکؽییی ثییَُس ئەمیی   ئیزییط ژیییىیەی  ەَجییاضە ـییُمىەَاضمکی ئەَرییای 
وەمبَەس گەضچی ؼزەمی ؼەضمبیەزاضی ثەزەیبن ـیێُاظی ریط زضمهەییبن 

ی ـکؽزی ٌەمَُ مازمزەکیبوی ؼاؼییب یعم ٌەیە، ثەاڵم مبضکؽیعم زَا
َ ئەَ ٌەژاضی َزەظگب ؼیزەمکبضیە ثیێ َمیىەیەی  ە مىبڵیساوی ـاڕـیی 
ئاکزییاثەضەَە  ەزایییك ثییَُ، ئەَ ـبوؽییەی  ەزەؼییزسا کە جییبضمکی رییط 
ثجێیییزەَە ثەؼەضپاـیییێیی ریییطی زڵییی  ێه َجەظظاة ثیییا ذەثیییبد  ەزژی 

 ؼزەم َ ز ظیىەَەی ڕمیەی ئبظازیس  
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 ، ماڵ گوێساوەوەی سەرلەووێ!!مەترسیی سەرلەووێ

 
مبَەیەکی ظ ض ثَُ  ەم ذبوَُە مبثَُیىەَەس ذبوَُەکەؾ جییە  ەَەی 
ثچَُم ثَُ ثبَکیفم  ەگەڵمبوسا ئەژیبس ئەَییؿ ٌیبرُچای ظ ض ثیَُ َ 
ـبضەظاییفی  ە وٍێىی کبضی وەثَُ َ میُاویفی ئەٌبدس مىیؿ ثەٌیای 

ظ ضەَە، کییبضی ڕمکرؽییزه َ کاثییَُوەَەی ظ ض َ ؼییەضزاوی ٌییبَڕمی 
چییی ٌییی وییبَ ـییبض َ چییی  ە ـییبضەکبوی رییطەَە، جیییە  ە ڕەـییجییطیی 
ثەضزەَام َ رَُویییییسثَُوەَەی ؼیییییەضکُد َ ظ ضثیییییَُوی ؼییییییرُڕ َ 

 پیبَذطاپ، ث یبضمسا ثیُمعیىەَەس 
مبماؼزب ؼزبضیؿ ربظە  ەگەڵ "ئەمیطە"زا کە ئەَیؿ کطمکبضی ئە جیؽیە 

کەم مبڵیییبن َ ٌیبَڕ  وەؼیطیه ثیَُ ٌبَؼیەضگیطیبن کطزثیَُس ئەَان یە
 ە ثەذزییییییبضی زاویییییبس ثەرەگجییییییطی ٌبَثەـیییییی ٌەضزََال ذیییییبوَُیەکی 
زََ ییبری ربظەمییبن  ە ظەضگەرە ثە کییط  گییطدس ئییێمە  ە  ییبری ذییُاضەَە 
َئەَاویییؿ  ە   ییبری ؼییەضەَە ثییَُنس ثەٌییای ئەَەی کە ٌەضزََالمییبن 
 ەٌەمییبن ڕمکرییطاَزا کبضمییبن ئەکییطز َ پەیُەوییسیی ڕمکرطاَەییفییمبن 

ە  ە ظ ض الیەوەَە گُوجیییییبَ ثیییییَُ َ  ە ٌەویییییس  پیییییێکەَە ثیییییَُ ئێیییییط
ڕََیفیییەَە ثیییبؾ وەثیییَُ، چیییُوکە مىییییؿ َ ئەَاوییییؿ ظ ض وٍێىیییی َ 
مەؼییە ەمبن رَُـییی پێکییسازان ئەثییَُس ئەَ مییبَەیەؾ ثییَُ کە مییه َ 
مبماؼییییزب َ وەثەظ ذب یییییس ٌەض ؼییییێکمبن  ە یەم ـییییبوەزا چبالکیمییییبن 

 ئەکطزس
 ەزاییك  ٢٧٦٦/ ٣/ ٢١ویىبی کچم رەمەوی ثَُثیَُ ثەیەم ؼیبڵس ویىیب  ە 

ثَُس  ەگەڵ وەؼطیىسا  ە پیفەَە ث اثَُیىەَە  ەؼەض ویبَەکەی، چیُوکە 
ثا وەؼطیىم گێ اثَُەَە کە وەجبری گییبوجەذزکطزََی ٌیبَڕمم، ئیبَاری 
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ئەَە ثَُ کە کچێکی ثجێذ َ وبَی ثىێ ویىیب، ثەاڵم ئەَ ئیبَارەی وەٌیبرە 
 زیس  

ئە جیؽییە َکە ئەَ  وەؼییطیه زەؼییزی کطزثییَُەَە ثە زەَام  ە کییبضگەی
میبڵی جییێ ئەٌێفییذ ثەٌییای گطیییبوی ویىییبَە زضاَؼییێکبن ئەیییبوعاوی مییه 
ٌەمیفە  ە میبڵەَەمس ثیایە  ەثەض زََضییی ظەضگەرە  ە ـیبض َ  ە میبڵی 
ثیییبَکی وەؼیییطیه َ ٌەضَەٌیییب ثیییا ئەَەی ویىیییب وعییییك ثێیییذ  ە وەوکیییی، 

 زیؽبوەَە ث یبضی مبڵ گُمعاوەَەمبوساس  
ه َ  ە کااڵوێیك  ەَالی ذاییبوەَە،  ە ذەؼَُم ٌبَکبضیی ظ ضی کطزی

ثطایم پبـیب، ذیبوَُیەکی گەَضەریطی ثیا پەییساکطزیهس ثە ریب یکطزوەَەی 
ذام َ گطرىیی ذیبوَُەکەی ٌەَ ێطیفیمبن میه ظ ض ؼیڵم ئەکیطزەَە  ە 
مُذزییبضی گەڕەکەکییبن َ زَای گُمعاوەَەمییبن ئیىجییب ذەؼییَُم َرییی: 

کییییؿ  ە ئێیییطە جێیەکیییی ذاـیییە َ ئەَە کیییبم عیییبض ی مُذزیییبضی گەڕە
کااڵوەکەربوسایەس َریم: ثەـیەضە م ثمعاوییبیە وە ئەٌیبرمە ئێیطە، ثەاڵم ئەَ 
َوەؼییطیىیؿ زڵىیبیییبن کییطزمەَە کە ئەَ کییبم عییبض ە پیییبَمکی ثبـییە، 

 ثەاڵم مه ٌەض زڵم کطمێ ثَُ  ەَ مەؼە ەیەس
ثەضەثەضە ئێیییییطەؾ َەکیییییَُ جیییییبضان ثیییییَُەَە ثە جێیییییی کاثیییییَُوەَە 

ی رطیفییمبن وەثییَُ ثەاڵم ظ ض َمەڵجەوییسی کبضەکبومییبن َ ٌیییر چییبضمک
ئبگییبزاضی ئەَەم ئەکییطز کە کێفییەی ئەمىیییم ثییا زضَؼییذ وەثێییزەَە کە 
وبچییبضم ثکییبد ثەگییُمعاوەَەی ؼییەض ەوُ س زََکییبوێکی ثچییَُم ثەزەم 
ذبوَُەکەمییییبوەَە ثییییَُ وەثەظی ٌییییبَڕمم ثەکییییط  گطرییییی َ کییییطزی 
ثەزََکیییبوی َضزە  ط ـیییی کە ثیییا چیییبَزمطیی زەَضَثەض َئەمىیەریییی 

ثییَُس ٌەض  ەَ ؼەضَثەوسەـییسا وەثەظ  ەگەڵ "ـییەَوم"زا  ئییێمەؾ ثییبؾ
ٌبَؼییییەضگیطیبن کییییطز، ثەاڵم ٌەض  ە ثەذزیییییبضی  ەگەڵ مییییبڵی ثییییبَکی 
وەثەظزا ئەژیبنس  ەڕمی وەثەظیفەَە  ە کبری ذبوَُەکەی پێفیَُمبوەَە 
زَکزیییاض "کیییبمەضان  ەضەزاغیییی" ثیییَُ ثە ٌبَڕممیییبنس کییییبمەضان  ەگەڵ 

طیبن کطزثییَُ َ ویبظمییبن پێفییزط "ویییبظ"ی ذُـییکی وەثەظزا ٌبَؼییەضگی
ئەوبؼییی ثەٌییای ٌییبرَُچای مییبڵی ثییبَکیەَەس پەیُەوییسیی ؼیبؼیییمبن 
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 ەگەڵ کبمەضاویییسا  ەؼیییەض ثىیییبغەی گقزُگاثیییَُ ؼیییەثبضەد پطؼیییەکبوی 
ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزی َ ثیییبضَز ذی عێیییطا  َ کەمزیییط ـُوبؼیییی 
ڕمکرطاَەییمییییییبن ثییییییا ئەٌییییییبرە پێفییییییەَەس  ەڕمیییییییەی وەثەظیفییییییەَە 

کبمەضاوم ظیبرط ئەوبؼی َ جبضَثیبضیؿ  ە کاثیَُوەَەی ثیطَثاچَُوی 
ذێعاویییی ٌەمَُمبوییسا گقزُگییای ؼییێقاڵیمبن ئەکییطز َ پەیُەوییسیەکبومبن 
پزەَرییط ئەثییَُ، ثەاڵم ٌەض  ە چُاضچێییُەی ؼیبؼیییسا مییبثاَەس ئبگییبزاض 
ثیییَُم  ەَەی کە کیییبمەضاویؿ گطََپێکیییی مبضکؽییییه کە زَاریییط ظاوییییم 

کاماویؽیزسا ظ ض وعییك ثیَُوەرەَە  وبَیبن )پیط ژە(یە َ  ەگەڵ ڕەَریی
َ پبـیبن ثە کیامەڵ پەیُەؼییذ ثیَُن ثە ڕەَرەَەس چەویس جییبضمکیؿ  ە 

 ثاوەی کامەاڵیەریسا "وەضیمبن"ی ثطای زَکزاض کبمەضاوم وبؼیجَُس
  پییبؾ  ەزاییجییَُوی ویىییب ٌەؼییزێکم ال زَضؼییذ ثَُثییَُ کە ئەم ـییێُي

بد َ ژیییبوەی مییه ؼییەذزیی ظ ض ثییا ئەَیییؿ َ زایکیفییی زضَؼییذ ئەکیی
ٌەمیفە ٌەَڵم ئەزا کە ثبضی ژیبوی ئەمىی َ ؼیبؼییی ذیام وەثێیذ ثە 
 ُضؼبیی ثەؼەض ئەَاوەَەس ثەاڵم ٌیر ٌەَڵێك وەیئەرُاوی ئەَ ٌییُایەم 
ثەزی ثٍێىێیییذس گُظەضاومیییبن  ە ڕََی زاضایییییەَە ذیییطاپ وەثیییَُس میییه 
 ەالیەن ٌبَڕمکییبومەَە کییط  ذییبوَُەکەم زاثیییه ثَُثییَُس وەؼییطیىیؿ 

ی ٌەثییَُ جییییە  ەَەی کە زایکییم پیییێؿ مەضگییی ث میییك زاٌییبرێکی کەمییی
پبضەی ثەظ ض زاپێم مىیؿ  ەڕمیی ٌبَڕمکیبومەَە ثە ؼیَُز ئەَپیبضەیەم 
ذؽزجَُە کبضەَەس عُؼمبن َ ؼیزبضیؿ جییە  ەَەی ٌیبَڕمی وعییك َ 
ٌبَثەوییییسی ئەثَُغطمییییت ثییییَُیه زََکییییبوی ظم یىیەضییییییبن ٌەثییییَُ َ 

طی َ  ەزایکجییَُوی ئەَاویییؿ پفییزیُاویبن ئەکییطزمس  ە زَای ٌبَؼییەضگی
ویىب َ ثەٌَایەَە کە ئیزط ٌەم ئەمە ژیبومە ثیا میبَەیەکی زََضَزضییه 
ییییب ریییب ئەم ڕژمیییمە  ەؼیییەضکبضثمێىێذ، ٌَەم ثیییا ئەَەؾ کە ثباڵوؽیییێك 
زضَؼذ ثکەم  ە وێیُان ژییبوی ربؼیەض ئیرزیقیب َ ژییبوی کیامەاڵیەری َ 

 بس ذێعاویم، جاضمك ئبڵُگاڕم  ە ژیبوی کامەاڵیەریی ذامسا پێکٍێى
 ە ئێؽزبزا  ە ڕََی ؼبیکا اجیەَە ثییطم  ە کاریبیی ٌیبرىی ئەم ژییبوی 
ئیرزیقیییبیە وەئەکیییطزەَە ثەڵکیییَُ ٌەَڵیییم ئەزا کە چیییان ٌەمیییبن ژییییبن 
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ڕمکییجرەم َ ثباڵوؽییی وێییُان ثییَُوەَەضە ؼیبؼیییەکە کە ذییامم  ەگەڵ 
ثَُوەَەضە کامەاڵیەریەکە کە وەؼطیه َ ویىیب َ ذیامم، ڕاثییطمس ژییبوی 

ذێعاویفیییمبن ژییییىیە َ پەضزەیەکیییی ثیییبؾ ثیییَُ ثیییا  ٌبَؼیییەضگیطی َ
زاپاـییییىی ظ ض کیییُن َ کە ەثەضی ژییییبوی ؼیبؼیییی َ  ەثیطثیییطزوەَەی 
ژیییییبوی ئیرزیقییییبمس ثەاڵم ئەَ ژیییییبوە کییییامەاڵیەریە وییییُمیە ظ ض الیەوییییی 
وێیەری یفی ٌەثَُ َ رەوبوەد جبضَثبض مەرطؼیفی ٌەثیَُ کە ئەثیُایە 

کێفییبوی َەظعییی ئەمىیییم َ ثە زیییقەرەَە ئبگییبزاضی ثییم، چییُوکە زضمییهە 
ـبضە َـبض َ ـُمه گاڕکێی ظ ض، ثە حُکمی زضمهییی ئەَ میبَەیە َ 
 طاَاوجیییَُوی پەیُەویییسیە ؼیبؼییییەکبوم، جییییە  ە پەییییساثَُوی راڕمیییك 
پەیُەوسیی ربظەی زَای ٌبَؼەضگیطیم، وەئەثَُ ثیطم ثەضمیزەَە کە میه 
 ئێؽزبؾ ثەزَاَەمەن َ َەظعیی ئبؼبیفیی َاڵرییؿ ذطاپزیط ثیَُە وەم
ثبـیزطس َا ڕاٌیبرجَُم کە ث  یفیزیىبیە ثیا ٌەض مبڵێیك َ ؼیە ەضی ٌەض 
ـبض َ ـیُمىێکم ثکیطزایە، ثەرەوٍیب ثَُمیبیە ییب ثە ذێعاویی، یەکەم ـیذ 
چیبَم ئەگێیی ا ثییا زەضیییچە گُوجبَەکییبوی ئەَ مییبڵ َ ـییُمىە َ ئەگەڕام 
ثا ثبـزطیه ڕمیەی زەضثبظثَُن  ەحبڵەری ڕََزاویی ٌەض مەرطؼییەکساس 

ثە ثەـێکی وُضمبڵی کەؼبیەری َ جمُجاڵم کە پێُیؽزی  ئەَە ثَُثَُ
ثەَە وەئەکییطز کە کەؼییێك ثیییطم ثێىێییزەَەس ثە کییُضریەکەی ذَُەکییبوی 

 ؼەگەکەی ثبڤزا م گطرجَُس    
 ە ئێؽزبزا کە ڕکُز َ ذبماـی ثەؼەض ثعََرىەَەی چەپسا ظاڵ ثیَُە، 
 ئیێمە جیییە  ەکیبضی ڕ ریىیییی کاثیَُوەَە َ گقزُگییا، چیبالکیەکی رطمییبن
ویییە گەضچییی پەیُەوییسیە ؼیبؼییی َ ڕمکرطاَەییەکبومییبن َەکییَُ ذییای 
میییبَە َثەضزەَامەس ئەڵیییقەی وبَەویییسیی ثڵێؽیییە ٌەض ئەَ ؼیییێ کەؼیییەی 

 جبضاویهس 
ؼییەضربپبی کُضزؼییزبویؿ ذبماـیییەکی ؼیبؼیییی رەَاَ زایپاـیییُەس  ە 
مێهََی وُمی کُضزؼیزبوسا ٌییر ؼیەضزەمێکی َا ذبماـیی ؼیبؼیی َ 

وەثیىیییطاَەس ئاپاظیؽییییان، ثە ؼیبؼیییی َ وەثیییَُوی ٌییییر جمُجاڵێیییك 
چەکیییساضەَە، ثەرەَاَی الَظ کیییطاَەس ٌیچییییەم  ە ثیییعََرىەَە َ ٌێیییعە 
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ؼیبؼیییییەکبن جَُڵەیەکیییییبن ویییییە  ە ثییییُاضی جَُاڵوییییسوی ـییییە بم َ 
 ەثەضاوییجەض ئەَ ٌەمییَُ ؼییزەم َ ظَڵییم َ ظ ضزاضیەی ڕژمییم کە ٌەمییَُ 

ەض ظەثییطی ؼییىُضمکی رێپەڕاوییسََە، ثەڵکییَُ ڕمکرطاَەکبویفیییبن یییب  ەث
زیکزبراضیەد ٌەڵُەـبَوەرەَە یب رَُـی ئبـجەربڵ َ وبئُمێسی ثَُنس 
ثییعََرىەَەی چەپییێؿ جییَُڵە َ زەضکەَرییه َ رە ییبعُ ێکی ویییە  ە گەڵ 

 پێُیؽزیەکبوی ؼەضزەمسا َ  ە ٌیر ـُمىێکەَە زیبض ویەس 
ـییُمىەکبوی رییطی عێییطا یؿ  ێییطە ثبـییزط ویییهس  ە ذییُاضََی عێییطا   ە 

ـیذ ؼیبڵی ـیەڕەَە،  ڕەـجییطی َ میبڵُمطاوی ًٌڕمی ؼەضثبظگیطی َ 
ڕژمییم ثە رەَاَی ثباڵزەؼییزجَُە َ ٌیییر وییبڕەظایەریەکی ذەڵکییی وییبرُاوێ 
ؼەضزەضثێىێ یب ٌیر جَُڵەیەکی ؼیبؼیی زژ ثەڕژمم ثَُوی ویەس ٌێیعە 
ؼیبؼیییییە ـیییییحیەکبن ٌەمییییَُ  ە ئێییییطان ماڵیییییبن زاَە َ ثییییَُوە ثە 

   زەؼزکەالی ؼزطاریجیەری ئێطان  ە عێطا ساس
گفیییذ ئەَاوە ثیییُاضی مبواضییییبن ثیییا ڕژمیییم ذاـیییکطزََەس لیییسام َ 

ی عێیییییطا ەَە کەمپەیىێکیییییی  َي زاضَزەؼیییییزەکەی ثەویییییبَی ثُویبزوبویییییً
چەَاـەکبضی َ  ەچبَەڕَاوی ٌێفزىەَەی ذەڵك َ مێفك ـزىەَەیبن 
ثەڕمرؽییزَُەس زەَڵەد ثەرەَاَی ئیقالؼییی کییطزََە َ وطذییی وەَریییؿ 

ز الضس  ٢٣ە زاثەظیییُەرە ئبؼییزی کە رەویییب ؼییەضچبَەی زەضامەرییی عێییطا 
ثێییعاضی َ وییبڕەظایەریی ذەڵیییك  ەَپەڕیییسایە، ثەاڵم  ە وبذیبوییسا پەوییییی 
ذییُاضز رەَە َ ؼییبم َ رطؼییی ڕژمییم ڕ  ثەزضەث یىیییبن وییبزادس ثەضەی 
ذەڵیییك مبویییسََ َالَاظ َ پەضاکەویییسە َ ذیییبَەوی ئیطازەیەکیییی الَاظە َ 

ىەس ڕژمییم ثەضەی زەؼییەاڵد ؼییەضگەضمی  وەعییطەرە کیفییبوی ؼییەضکەَر
ظ ض ثە ؼیؽیییزمبریك ئەیەَ  ٌەیجەریییی زەظگبکیییبوی َەکیییَُ ؼیییُپب َ 
ئبمطاظەکبوی رطی زاپڵاؼیه  ە ذایبن ؼیبمىبکزط َمىیب ثکیبد ریب ذەڵکیی 
پیییێ چبَرطؼیییێه ثکیییبدس ئەمییی    ە ثیییُاضی ؼیییەضکُد َ زاپڵاؼییییه َ 
زیکزبراضیەرییسا جیییبَاظیەم وەمییبَە  ە وێییُان کُضزؼییزبن َ ثەـییەکبوی 

زیکزییبراضیەد  ە ٌەمییَُ ـییُمىێك َەکییَُ یەم رییطی عێییطا  َ ئبـییی 
ثەَپەڕی ٌێعەَە ئەگەڕ  َ ذەڵك ئەٌبڕمیذس ثەکیُضری عێیطا   ەؼیەض 
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ثەضمیزێییك ثییبضََد َەؼییزبَە َ گەض رییب زَمىییێ ثە ثیییبوَُی ـییەڕەَە 
ڕژمم ئەیزُاوی ٌەمَُ زاذُاظی َ مب ەکبوی ذەڵیك ثریبرە الَە، ئەمی   

 ئەَ ثیبوَُەؾ وەمبَەس
ٌەمَُ عێطا   ە الیەم َ ڕژمم  ە الیەکی ریط،  وبکاکیی ثەضەی ذەڵیی 

ربثێیییذ  یییَُڵزط ئەثێیییزەَەس ذەڵیییك چبَەڕَاوییییبن ظ ضە کە چبکؽیییبظی 
ثکطمییییذ، چییییُوکە ژیییییبن َگُظەضاویییییبن  ە ئبؼییییزێکی ظ ض ذطاپییییسایە َ 
ؼییەضکُریەضیی ثییێ َمییىەؾ رەوییبوەد زَای وەمییبوی ثیییبوَُی ـییەڕیؿ، 

ڕََی زاضاییییی َ رەَاَ ٌەضاؼیییبوی کیییطزََنس  ە ثەضامیییجەضزا ڕژمیییم  ە 
ئیییبثَُضیەَە رَُـیییی ئییییقالغ ثیییَُە َ َاڵریییبوی کەویییساَ َ جیٍیییبوی 
زەضەَەؾ چیزط ئبمبزەی کامەکی زاضایی َ ئبثَُضی ویه پێییس ٌەمیَُ 
ئەَ ثبضَز ذە زەؼزیبن زاَەرە یەم َ  ەیطاوێکی گەَضەی ئیبثَُضی َ 

 کامەاڵیەری َؼیبؼیبن زضَؼذ کطزََەس  
یەریی پەویەَەذیُاضزََی زەضََویی ٌیج ویفبوەیەم  ە گیاڕاوی ویبڕەظا

جەمیبَەضیی گفیزیس ٌیێج  -ذەڵك وبثیىط  ثا ثعََرىەَەیەکیی ؼیبؼیی
پالرقیییاضم َ ثەزیزێیییك  ە الیەن ٌییییر ٌێیییع َ الیەن َ ٌبَپەیمییییبویەکی 
ؼیبؼیییی ییییب حییییعثیەَە  ە ئیییبضازا وییییەس  ە کبرێکیییسا ٌەمیییَُ پێُیؽیییزیە 

ی  ە َاڵرییسا  ە ثبثەریەکییبوی رە یییىەَەی  ەیطاوییی ئییبثَُضی َ کییامەاڵیەری
ئبضازایە، ثەاڵم ثەٌای ثاـبیی ثەزیزی ؼیبؼی، جب  ە ثەضەی ڕاؼذ ییب 
چەپیییییی کامەڵییییییبَە ثێیییییذ، ئەَ ذبماـییییییەی جەمیییییبَەض  ە عێطا یییییسا 
ثەضزەَامەس ئبؼزی ٌاـیبضیی ذەڵك  ە وعمزطیه پزەیسایەس ڕََرێکطزویی 
ذەڵك ثە زَاکەَرَُیی َ ذُضا بد َ زەییبن زییبضزەی ریط، ئبکبمێیك َ 

ٌبَیفییزەیەکی ؼطَـییزی ئەَ ثییبضَز ذەنس ئەَاوە ثییُاضی مییبواض َ زەض
زضمییهەی ؼییەضکَُد َ کەڵییجە ویفییبوساویبن ثییا ڕژمییم ڕەذؽییبوسََە َ 
ذایبن ئەظاوه کە  ەؼەض م ثەضمیزێك  ە ثبضََد زاویفیزَُن کە رەوٍیب 
ثطزوەؼەضی گێچی ؼەضکُد ئەرُاوێ پێؿ ثە رە یىەَەی ثیطمیذس ئەَە 

ی ؼیبؼیسا پێیی ئەََرطمیذ:  ەیطاویی گفیزی!! ئەَ حبڵەربوەیە کە  ە  کط
ذەڵییییییییك ثە زَویییییییییبیەم  ە زاذییییییییُاظی َ ئییییییییبَاد َ ئییییییییبضەظََی 
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پەویەَەذیییُاضزََ َ چەپێىیییطاَ َ جەڕمىیییطاَەَە  ەالیەم َ ەَالـیییەَە 
ضربپب چەکساض َ ثبضگبَی ثە گییبوێکی رارب یزبضییبوی ثەٌێیع  ڕژممێکی ؼً

یی وییییە ثیییا کە جییییە  ە ؼیییەضکُد ٌییییر رُاویییبیەکی زاضاییییی َ ئیییبثَُض
 َەاڵمساوەَە ثەَ ٌەمَُ چبَەڕَاویەی ذەڵك!!

ڕژمییییییم ثییییییا ئبمطاظمییییییك ئەگەڕا رییییییب ئەَ  یییییییه َ وییییییبڕەظایەریە ظ ضە 
پەویەَەذیییُاضزََەی زەضََویییی ذەڵکیییی پیییێ رەوقییییػ ثکیییب ریییب ڕ   ە 

 رە یىەَەی ثیطمذس 
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 داگیرکردوی کوەیت

 
ئەَ   ثیییێ ثیییىەَاوەَيزاگیطکطزویییی کُەییییذ ثە کامەڵێیییك ثییی  َثییییبوَُی 

ئیبمطاظی رەوقیؽیە ثیَُ کە ئەویساظیبضاوی ؼیبؼیەد َ لیسام  ە عێطا یسا 
ز ظیبوەَەس ئەم زاگیطکطزوە پیبزەکطزوێکی ظە ی میزازی ٌەڵمەد ثطزن 

 ثَُ ثا پێفەَە ثا چبضەکطزوی  ەیطاوە وبَذاییەکبنس 
ـییەَی یەکییی ئییبة ٌەوییس  ٌییبَڕمی ذییام ثە ذێعاوییی  ە کەضکییَُکەَە 

َُن َ ەثەض گەضمب  ەؼیەضثبن وَُؼیزجَُیهس میه  ێیطم ظََ میُاومبن ث
 ەذەٌَەؼییزمس ثەیییبوی پییێؿ ئەَەی کەغ  ەذەٌَەڵؽییێذ ڕ یفییزم  ە 
ؼەمَُوربوەیەکی وعیکی مبڵمبن ؼەمَُن ثک مس ثیىیم ڕازییا ثەزەوییی 
ثەضظ ثبؼیییی )ڕظگیییبضکطزوی کُەییییذ( َ )گەڕاوەَەی  ەضع ثیییا ئەؼیییڵ( 

ە ە ٌبَڕمکیبوم  ەذەَ ڕاپەڕان َ ئەکبدس ظاوییم  ەَمیبَە َ ٌیبرمەَە ثەپ
ٌەَاڵەکەم ثیا ثبؼیکطزنس ظاویییم کە ئەمە ؼیەضەربی  اویبغێکی وییُمیە  ە 
عێطا ییسا َ کەغ وبظاوێییذ کە گەمێییی ـییڵە بَی زَای ئەم ڕََزاَە،  ە 

 کُمسا  ەویەض ئەگط  َئەگیطؼێزەَەس
میُاوەکبومییییییییییبن ٌەض ئەَ ڕ ژە گەڕاوەَەس ثییییییییییا ئێییییییییییُاضە ثەضەثەضە 

رەکبن زەضئەکەَرییه َ ڕ ژوبمەکییبوی زەَڵەد زَای ََضزەکییبضیی پێفییٍب
ویُەڕ  ئەگەیفزىە ؼزێمبویس ؼەضَؼیمبی میزیزبضی ثەـبضەَە زەثیىطاس 
گەڕاوییییی مە ییییطەظە ثە ـییییە بمەکبوسا ظیییییبزی ئەکییییطزس مقامقییییای ظ ض 
کەَرجُە وبَ ذەڵکەَە َ زیؽیبوەَە ٌەَضی چڵکىیی ـیەڕ َ کُـیزبض َ 

ثیییَُوەَەس رەوٍیییب ثیییکەض َ وەڕەوەڕی زەظگیییب مییییسیبییەکبوی ڕژمیییم ثەضظ
ـییییییکەضەَە َ ئبضاؼیییییزەکەضی ڕََزاَەکیییییبوی َاڵد َ ئەم پێفیییییٍبرە 
گەَضەیەؾ، ٌەض ذُزی ڕژمم َ زەظگب حیعثی َ میسیبیەکبوێزیس وەٌییر 
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ئاپاظیؽیییییاوێك وە زەویییی  َ ڕەویێکییییی میییییسیبیی جیییییبَاظ ٌەیە ریییییب 
گُمجیؽییییزی ثیییییذ َ ثەضاََضزی وێییییُان ؼیییییىبضیاکبوی پییییێ ثکەیییییذس 

سیبی ڕژمم ڕاٌبرَُن  ەؼەض چەَاـیەکبضی َ زض ، ثیایە زەظگبکبوی می
وبکط  پفزیبن پێ ثجەؼزط  ثا کێفیبوی َمىەیەکیی زضَؼیذ ییب وییمچە 
زضَؼذ  ەؼەض ثبضَز ذەکەس میسیب َ ؼەضکُد یەکزطییبن رەَاَئەکیطز 
َ مط ڤییی عێطا ییی چەوییس  یییه َ وە طەرییی  ە زەظگبکییبوی ؼییەضکَُری 

یبکبویس وەڕەی رە ە عیییان َ ڕژمییم ٌەثییَُ، ثەٌەمییبن ئەوییساظەؾ  ە میییس
مییُظیحە زەویی  ڕە ەکییبوی گییُمی مییط   کەڕ ئەکییبس زەمێییك ثییَُ لییسام 
 ەؼەض ڕەَاڵی ؼیؽیزمە ـیمُ یەکبوی جیٍیبن َ ثەریبیجەری ئەَضََپیبی 
 ؼاؼیب یؽذ میسیبی کطزثَُ ثە زیُی زََەمی زەظگبی ؼەضکَُدس   
ئەم ٌەوییییبَەی ڕژمیییم ٌەمیییَُ  بیزەکیییبوی ؼیبؼیییەرکطزوی  ە ویییبَذای 

ێطا  َ وبَچەکە َ ثیطە جیٍبویفسا رێکەڵ ثە یەم کطز َ  ەیطاوەکەی ع
 ثطزە ئبؼزێکی ظ ض  َُڵزطس 

کبرهمێطزا کیُەیزی  ٣ؼُپبی گبضزی کامبضی ظ ض ثەئبؼبوی  ە مبَەی 
زاگیط کطزس ئەم ٌەویبَەی ثەـێك ثیَُ  ە ذُمىیسوەَە کیُضد ثیىەکیبوی 

ی ـیییەڕی لییسام َزەَضَثەضەکەی ؼیییەثبضەد ثە زَویییبی زَای وەمیییبو
ؼیییییبضزس ئەڵقەیەکیییییی ریییییط ثیییییَُ  ەَەٌمەکیییییبوی لیییییسام َ منیییییبمەضارە 
ز وکیفاریەکبوی ئەَس ثەاڵم ئەمجبضە ٌەم گاڕەپبوی ـەڕەکە َ ثبثەری 
ـییییەڕکطزوەکە جیییییبَاظ ثییییَُ ٌەم کییییبد َ ؼییییەضزەمەکەؾ َەکییییَُ 
ؼەضزەمی ـەڕی ؼبضزی وێُان ڕ ژٌەاڵد َ ڕ ژئبَا وەثیَُس زَوییبی 

 مکی ثا مبواضی لسام وەٌێفزجاَەس یەم جەمؽەضیی ئەم   ٌیر ثُاض
ئبمبوجی لسام  ە زاگیطکطزوی کُەییذ ظ ض ـیذ ثیَُس عێیطا   ە زَای 
 ٢ـیییەڕ  ە گەڵ ئێطاویییسا ڕََثەڕََی زەییییبن کێفیییە ئەثیییاَەس ذیییبَەوی 

مزیان ؼەضثبظ ثَُ کە ٌەم ثَُثَُ ثە ثیبضمکی  یُضغ َ ٌەم ثە جێیی 
ێطا  ؼیەزان مەرطؼی  ە ٌەض َەضچەضذبن َ ئبڵُگاڕمکساس جیە  ەَە ع

مزییییبض ز الض  ەضظاضثیییَُس ئیییبثَُضیەکەی رێکفیییکب ثیییَُس وطذیییی وەَد 
 ەثییبظاڕزا گەیفییزجَُ ثە وعمزییطیه ئبؼییذس ظ ضثەی ـییبضە ؼییىَُضیەکبن 
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َمطان کطاثیَُنس ئیبثَُضیەکەی ئیقزییج ثَُثیَُس گفیذ ئەَاوە َ ئیبگطی 
ژمطذاڵەمێفی ویبڕەظایەریی ذەڵیك ثەضاویجەض ثە ڕژییم  ە کُضزؼیزبن َ 

عێیییطا ، مبرطیبڵەکیییبوی ئەظمەیەکیییی کیییامەاڵیەریی  َُڵییییبن ذیییُاضََی 
ؼبظکطزثَُ کە پێُیؽزیبن ثە ثییبوَُیەم ٌەثیَُ ثیا زامطکبویسوەَەیبنس 
زاگیطکطزوی کُەیذ،  ەڕَاوییەی ڕژمیمەَە، ئبمطاظمیك ثیَُ ثیا گەیفیزه 

 ثەَ ئبمبوجبوەس 
ئەَ میییییییبَەیە ریییییییب یجکطزوی زەویُثیییییییبغ َ ٌەڵُمؽیییییییزە جییییییییبَاظە 

ٍب  ەڕی ڕازییای ثیی ثیی ؼیی َئیؽیطائی  َ میاوزی وێُزەَڵەریەکبن رەو
کبض ا َزەویی ئەمطیکبَە مەیؽیەض زەثیَُس ڕژمیم گەَضەریطیه ٌەڵمەریی 
ؼیبؼییی َ زیجزامبؼییی َ میییسیبیی زەؼییپێکطزس  ەوبَذاـییسا،  ەرطؼییی 
رە یىەَەی ثبضَز ذەکە، ڕژمم ئبمبزەکبضیی ثا ؼەضکُد ظیبز کطزثیَُ 

 َ  ەظای رطؼی ثە رەَاَی ؼەپبوسثَُس 
یبوٌَُێىیییییییبوەَەی ظ ض الیەن َ ٌێیییییییعی وبؼیُوب یؽیییییییزی َ چەپ َ ث

ؼاؼیب یؽیییزی جیٍیییبوی َ ویییبَچەیی ثیییا زاگیطکطزویییی کُەییییذ  ەالیەن 
لیییسامەَە َ ڕاظاویییسوەَەی ئەم ریییبَاوەی ثەویییبَی )پیییبڵەَاوی وەرەَەی 
عەضەة( َ )ؼییییییییییییییمجُ ی ثەضثەضکیییییییییییییبوێ  ەگەڵ ئیمپطییییییییییییییب یعم َ 

ە مییبڵُمطاوکەضەی َەکییَُ زاضَزەؼییزەکبوی(، یییب پیبٌەڵییسان ثەم ؼیبؼییەر
کطزەیەم  ە پێىبَی زاثەـکطزوی ڕەَارطی ؼبمبوی جیٍبوی عەضەثی  ە 
وێُان ٌەژاض َ زەَڵەمەوسەکبوسا یب ڕاظاوسوەَەی ئەم زاگیطکبضیە َەکَُ 
ذییعمەد ثە پطؼییی  ە ەؼییزیه  گفییزیبن چییَُوە ذییبوەی پفییزییطیی ئەَ 

ؼییەض ڕژمییمە زیکزییبراض َ زاگیییطکەضە َ ؼییَُضثَُوی ذییُزی لییسام  ە
گزییییساوەَەی کُەیییییذ َ ثەؼییییَُم رەمبـییییبکطزوی مەرطؼیییییەکبوی ئەم 

 كبویس  وجبمً ضئً ٌەویبَە َزي
زا  ٦/ ٠ٌبَکیفیییەیەکی ؼیبؼییییی رەَاَ جییییبَاظ  ە چیییبَ ڕ ژی پیییێؿ 

 زضَؼذ ثَُثَُس
ذەڵیییك ثە حەؼبؼییییەرێکی ؼیییەیطەَە َثە زییییسمکی ریییێکەڵ  ە ریییطغ َ 

ؼیەضکەَرىی ڕژمیم ئُمێسەَە چبَزمطیی ئبڵُگاڕەکبویبن ئەکطزس رطغ  ە
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 ەم مبواضەیییییسا َ ثباڵزەؼییییذ ثییییَُوی کە ثەمبوییییبی زضمییییهەزان ثییییَُ 
ثەؼییەضکُد َ کُـییذ َ ثیی ی رییب ؼییباڵوێکی وبزیییبضی رییط َ ئُمێییسیؿ 
ثەَەی کە ئەم ؼییییەضچڵی َ ڕیؽییییکەی کە لییییسام کطزََیەرییییی ثجێییییزە 
ثییییییبوَُیەم ثیییییُ  ەویییییبَثطزوی  ەالیەن کامەڵییییییبی وێیییییُزەَڵەریەَە َ 

 ثەاڵیەسپێچبوەَەی رەمەوی ئەم 
میعاجییییی ؼیبؼیییییی ذەڵییییك  ەم  اوییییبغەزا ڕەویییییساوەَەی ؼییییەضجەم 
ثییبضَز ذی ئەَ چطکەؼییبرە َ  اوییبغی پییێؿ ئەم پێفییٍبرە رییبظەیە ثییَُس 

رب ؼیەض ئێؽیقبن  ییه  ە زڵ ثیَُن  ذە یی عێطا  ثەگفیزی، گەضچیی ٌیً
ثەضاوییجەض ثە ڕژمییم، ثەاڵم ڕََزاَە ذُمىبَیەکییبوی زەیەی ٌەـییزبکبن ثە 

ث یجیییَُنس ئەَان ئبمیییبزەثَُن پێفیییُاظی  ەٌەض  رەَاَی ٌێیییعی  ەثەض
الیەن َ زەَ ەرێك ثکەن ثیا ئەوجبمیساوی ئەَ ئەضکەی کە ذاییبن پێییبن 
وەئەکییطا، َارە ڕََذییبوی ڕژمییم، ثییێ ئەَەی گییُ  ثەَە ثییسەن کە چییی 
جێی ئەگطمزەَەس ثە کُضری یەم ـذ ثەڕََوی َ ڕمیی ئەثیىطا ئەَییؿ 

ٍبرەـسا ڕ ڵێکیبن ویە َ ئەم ئەَ ڕاؼزیە ثَُ کە ثەضەی ذەڵك  ەم پێف
َەضچەضذییبوە گەَضەیەؾ ثە ثەثییێ ڕ ڵییی ئەَان یەم ال ئەثێییزەَە جییب 

 ثەثبؾ یب ذطاپ ئەَە مەؼە ەیەکی رطەس 
زاگیطکطزوی کُەیذ  ەالیەن عێطا ەَە  ەؼەض چەوس َەٌمێکیی ؼیبؼییی 

 :لسام زامەظضاثَُ
ئەمطیکیییب َ ڕ ژئیییبَا پێُیؽیییزیبن ثە لیییسامێکی ثەٌێیییعی زَای  یەکەم:

ؼیییەضکەَره ثەؼیییەض ئێطاویییسا ٌەیە َ ثیییا ڕمییییطره  ە ثاڵَثیییَُوەَەی 
ـیییییەپا ی ئُؼیییییُڵییەضایی ئیؽیییییالمی پێُیؽیییییزیبن ثەَ ٌەیە، ثییییییایە 

  چبَپاـی  ەم زاگیطکطزوە ئەکەنس
گەض ئەمطیکیییب پەالمیییبضی ؼیییُپبی زاگەضکەضی عێیییطا  ثیییساد  ە  زََەم:

کُەییذ، جەمیبَەضی عەضەة َمُؼیُڵمبن  ە ٌەمیَُ جیٍبوییسا ڕائەپەڕن 
َ پەالمیییبضی ئەمطیکیییب َ زەَڵەرە ٌبَپەیمبوەکیییبوی ئەزەن َ ـییییطاظەی 
ئەَ وییییعامە ؼیبؼییییە جیٍیییبویە رێکیییسەچێذ کە ذەضییییکە زَای کاریییبیی 

 ـەڕی ؼبضز  ە  بظاوجی ئەمطیکب پێك زمذس
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زاگیطکطزویییی کُەییییذ مەؼیییە ەیەکی ویییبَذایی ویییبَ جیٍیییبوی  ؼیییێیەم:
  .عەضەثی َ ئەَ َاڵربوەیە َ ئەمطیکب کبضی ثەَە ویە

لییسام چەوییس ٌە ییزە پییێؿ پەالمییبضی کُەیییذ  ەزیساضیییسا  ەگەڵ ئیپطییی  
  گاڵؼپیی ثبڵُمعی ئەمطیکب ئەَەی  ێجیؽزجَُس

وییییییساَ َ   بیزەکییییییبوی ڕاگطرىییییییی زەضچییییییَُوی وەَد  ە كً چییییییُاضەم:
ثَُمە ەضظەی ثبظاڕی وەَد َ گطاویی وطذی زەرُاوه کێفە ثرەوە ویبَ 

میبیەی زەؼیزٍەڵیطره  ە حکَُمەرەکبوی ڕ ژئبَاَە َ ؼیەضەوجبم ثجیىە 
  ٌێطـی ؼەضثبظی ثا ؼەض عێطا س

زەٌییب  ییبیزی رییطی َەکییَُ مەؼییە ەی  ە ەؼییزیه ٌەڕەـییە  ە  پێییىجەم:
ئیؽیییطائی  َ سسریییبز،  ە ثەضزەؼیییزی لیییسام زا ثیییَُن کە پێیییی َاثیییَُ کە 
ئەریییُاوی ثەٌاییییبوەَە زاگیطکطزویییی کُەییییذ ثکیییبد ثە ئەمیییطی َا ییییو َ 

ەریییسا کە ڕەویی  ثییێ رەوٍییب ثە ثیؽییەپێىێذ ثە ؼییەض کامە یییبی وێُزەَڵ
ؼییەپبوسوی ٌەوییس  ؼیییعای ئییبثَُضی َثبظضگییبوی َ ئییییساوەکطزن َاظی 

 . ێجێىه
ڕژمییییم زەؼییییزی کییییطزەَە ثە ڕەـییییجییطی ذەڵییییك ثییییا ؼییییەضثبظی َ 

 ڕەَاوەکطزویبن ثا ـەڕی کُەیذس 
گطََپییییی ثڵێؽییییە ثەضەَ پَُکییییبوەَە ئەچییییَُ َ ثە حییییُکمی ڕ ژگییییبض 

س ثبغ َ جەزە ی ؼیبؼی  ەوبَ  ەٌەمَُ الیەکەَە پبڵەپەؼزا زەیرىکبن
ذەڵکییسا ظیىییسََثَُوەَەس ئییێمە ثەالمییبوەَە گطویی  ثییَُ کە گییُ  ثیؽییزی 
ٌەڵُمؽییییذ َ ؼیبؼییییەری حیعثییییی کاماویؽییییزی ئێییییطان ثجیییییه کە  ەَ 
 اوبغەزا ثەرەَاَی  ەژمط ٌەژمَُویی ثبڵی کاماویعمی کطمکبضیسا ثیَُس 
 ەویییبَ وبَەویییسەکبوی ریییطی ثیییعََرىەَەی کاماویؽیییزیؿ جمُجیییاڵ َ 
گقزُگییییا َ ئبمبزەکییییبضی چییییَُە ئبؼییییزێکی ثەضظرییییطس ٌێییییعە ؼیبؼیییییە 
کُضزؼییزبویەکبوی ـییبذیؿ کە  ەثەضەی کُضزؼییزبویسا کاثجییُوەَە َ  ە 
ئێطان گیطؼیبثَُوەَە، کەَرىەذیاس ثەگفیزی  ەظایەم زضَؼیذ ثَُثیَُ 
کە ذەڵییك ئُمێییسیبن پەیییساکطزەَە ثە ثەزیٍییبرىی ئبڵُگاڕمییك  ە عێطا ییسا 

ضؼیییبیی ؼیییەضکُد َ عەؼیییکەضربضیەد َ کە الویییی کەم کەمێیییك  ە  ُ
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ڕەـیییجییط کەم ثکیییبرەَە گەضچیییی مەعزیییَُم ثیییَُ کە ٌەض ئبڵُگاڕمیییك 
ثێزەزی زەثێ ثەٌای پەالمیبضی عێیطا   ەالیەن ئەمطیکیبَە ثێیذس جەَی 
ؼیبؼیی ذیبماؾ َ ثیێ ڕە ییت ثیَُوی ڕژمیم ذەضییك ثیَُ ئەگیاڕا ثە 

اڕیىی جاضمك  ە چبَەڕَاویی ڕََزاویی ئیبڵُگاڕی گەَضە  ە َاڵریساس گی
ئەم ٌبَکێفیییەیە کە ثطیزیییی ثیییَُ  ە ثباڵزەؼیییزیی رەَاَی ڕژمیییم  ەویییبَ 
عێطا یییسا َ پبـەکفیییەی ثەضزەَام َ ز ؾ زامیییبوی ذەڵیییك کە ؼییییمبی 
ؼیبؼیی رب ئێؽیزبی عێیطا ە، ثە ئبضاؼیزەی رَُویسثَُوەَەی مزمالویێ َ 
ثەضثەضەکییییبوێی ذەڵیییی   ەگەڵ ئەم ڕژمییییمەزا، ثەاڵم  ە پەوییییبی ـییییەڕی 

 ی  ەگەڵ عێطا سا، ڕ ژ ثەڕ ژ ثەٌێعرط ئەثَُس  کامەڵیبی وێُزەَڵەر
ثا ئێمە کە ریب ئەَکیبرە َەکیَُ گطََپێکیی چەپ زضمهەمیبن ثە ذەثیبری 
ؼیبؼیییی ذامییبن زاثییَُ مەعزییَُم ثییَُ کە ـییێُەی کییبضی رییب ئێؽییزب، 
 ەٌەضزََ ڕەٌەویییسی چاویییبیەری َ چەویییسایەریەَە، کبضؼیییبظ وییییەس ثەاڵم 

م ثیا  کە ثیَُ ثە چُاضچێُەییًذبڵی پاظەری ی ثڵێؽە ثا ئێمە ئەَە ثَُ 
ٌێفییزىەَەی ظیىییسََی پەیُەوییسییەکی ؼیبؼیییی  ییطاَان کە  ە  اوییبغی 

 زاٌبرَُزا ثەثبـی ذؽزمبوە گەڕ ثەربیجەری  ە ڕاپەڕیىساس 
 ە زضمهەی گقزُگیا َ چبالکیەکیبن َ پەیُەوسیەکبومیسا  ەگەڵ کیامەڵێکی 
 ظ ض  ە ٌیییبَڕ  َ کەؼیییبیەری چەپ  ە زََمیییبویی زَای زاگیطکطزویییی
کُەیزیییسا، ٌەؼیییزم ثە جمَُجیییاڵ َ ئبمیییبزەییەکی ثیییبؾ زەکیییطز  ەویییبَ 
ثییییعََرىەَەی چەپییییساس ٌەض ئەَ جمُجییییاڵەی ئەَ مییییبَەیە َ زەیییییبن 
کاثییییَُوەَە گەیبوییییسمی ثە کامەڵێییییك ؼییییەضەوجبمی ؼیبؼیییییی وییییُ س 
 ەالیەکەَە جمُجاڵێکی گەضم َ ثەٌێع  ەوبَ چەپسا َ  ەؼەض ظەمییىەی 

ی ئەؼییەوسس  ەَالـییەَە کێفییەی وییُمی زَای زاگیطکطزوییی کُەیییذ پەضە
عێیییطا   ەگەڵ ئەمطیکیییب َ ؼیییەضجەم کامەڵییییبی وێیییُزەَڵەری  یییَُڵزط 
زەثییییَُوەَە َ ثە ئبضاؼییییزەی ٌەڵییطؼییییبوی ـییییەڕ ٌەویبَیییییبن زەوییییبس 
ؼیییەضثبضی ؼیییەضکَُد َ زاپڵاؼییییىیؿ ئبمیییبزەیی ذەڵیییك ثیییا کەڵیییك 
َەضگیییطره  ەٌەض  طؼیییەرێك کە  ەم  ەییییطاوە ویییُمیەَە ؼیییەضزەضثێىێذ، 

زس کێفیەی ؼیەضەکیی  ەثەضەی ذەڵییسا پفیذ ثەؼیزىی ثییێ ظییبزی ئەکیط
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ئەمییالَئەَال ثە ئەمطیکییب َ ٌبَپەیمبوەکییبوی ثییَُ کە ڕ ژاوە ثییبویەَاظی 
ذەڵکیییبن ئەکییطز ثییا ڕاپەڕیییه  ە زژی لییسام َ ئەَکییبرە وبَیییبن وییبثَُ 
ٌیییییززەضی ؼییییەضزەم َ گەَضە زیکزییییبراضی زَویییییبس  ەثەضەی چەپیفییییسا 

  َ ئبڵُگاضەکیییبوی ثَُثیییَُ ثە وبڕ ـیییىی َ ئیییبڵاظی ظ ض ثیییَُس عێیییطا
ؼییییەوزەضی  اوییییبغێکی رییییطی ئییییبڵُگاڕی جیٍییییبوی  ەپییییبؾ ـکؽییییزی 
ئاضزََگبی ؼاؼیب یؽزیس کاماویعمی کطمکبضیی ئێیطان  ەگاـیەوییبی 
ؼییەضکاوەکطزوی ویعامییی وییُمی جیٍییبوی َڕؼییُاکطزوی ئەمطیکییب َەکییَُ 
ئەویییساظیبضی ئەَ وییییعامە ٌەڵُمؽیییزەکبوی زییییبضی ئەکیییطزس ؼیییەثبضەد ثە 

وە ثە ئبـییکطا َ وە زََ ییاڵی  ەگەڵ ئییێمەزا، پێفییجیىیی ٌیچیییبن  عێییطا 
وەئەکییطز َ ثە کێفییەیەکی ئەَرایییبن وەزەژمییبضز  ەم  ەیییطاوەزاس رەوٍییب 
پێییساگطیبن  ەؼییەض ـییەڕی چییبَەڕَاوکطاَی ئەمطیکییب  ەؼییەض عێییطا  َ 
مەحکیییییَُمکطزوی ٌەڵُمؽیییییزی ئەمطیکیییییب َ ـیییییەڕ ثیییییَُ َؼیییییەثبضەد 

ضاوجەضیییییسا ثکطمییییذ َڕەَرییییی ثەمییییبٌیەری ڕژممییییی عێییییطا  َ چییییی  ەثە
ڕََزاَەکییبن  ەوییبَ ئەم َاڵرەزا چییان ئەثییێ، ذُمىییسوەَە َ  ؽییەیەکیبن 
وەثَُس ئەمبن ذاگطمساوەَەی ئاپاظیؽیاوی عێطا ی َ کُضزؼزبویبن ثە 
ڕ ژئیییییبَاَە مەحکیییییَُم ئەکیییییطز، ثەاڵم ؼیییییەثبضەد ثەعێیییییطا  ٌییییییر 
ٌەڵُمؽییییزێکیبن َەضوەزەگییییطدس  ە کُضزؼییییزبوی عێطا یفییییسا گەضچییییی 

ی چەپەکیییبن  ەژمیییط کیییبضییەضیی حیعثیییی کاماویؽیییزی ئێطاویییسا ظ ضثە
ٌەڵُمؽیزیبن َەضزەگییطد، ثەاڵم پەی ەَیکطزوییی کاماویؽییزەکبوی عێییطا  
 ە کامییاویعمی کطمکییبضیی ئێییطان ثەمبوییبی زەؼییذ ثەرییبڵی َ پبؼیییقیعم 
ثیییییَُ ؼیییییەثبضەد ثە ثیییییبضَز ذی ویییییبَذای عێیییییطا ، چیییییُوکە ئەَان 

ڵەکییییبوی ئەمطیکبیییییبن ٌەڵىەگیطؼییییبوی ـییییەڕ َ پییییَُچەڵکطزوەَەی ٌەَ
 کطزثَُ ثە میحُەضی ؼیبؼەری ذایبنس 

 ە ثەضامییییجەض ئەَ ثییییبضَز ذەزا، ئییییێمە ثییییێ ئەَەی وبکاکیەکییییبوی ئەَ 
ؼیبؼیییەرەی کامیییاویعمی کطمکبضیمیییبن الڕ ـیییه ثێیییذ َ ٌەڵُمؽیییزێکی 
 ێیییُەضثیطیه، پێمیییبوُاثَُ کە ئەَە ئەضکیییی ئیییێمە ذامیییبوە کە ؼیییەضەرب 

ی زَای زاگیطکطزوی کُەییذ َ ٌەڵُمؽزێکی ڕ ـه ؼەثبضەد ثە  ەیطاو
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پێفیییجیىیکطزوی ڕََزاَەکیییبن زییییبضی ثکەییییه َ ؼیبؼیییەد َ ریییبکزیکی 
 ذامبن  ەَثبضەَە ڕ ـه ثکەیىەَەس

ثییییییا ئەَ مەثەؼییییییزەی ؼییییییەضەَە مییییییه پالرقییییییاضمێکم وَُؼییییییی کە 
ـیییکطزوەَەیەکی ٌەمەالیەوەی ئەَ پێفییٍبد َ ئییبڵُگاڕە ؼیبؼیییبوەی 

کی ؼیبؼیی َ ثەضویبمەیی  ەذائەگطدس ئەَ ثبثەرەم َەکیَُ ز کییامێىزێ
ئبمبزەکطزس ثەـی یەکەمی ـیکطزوەَەی ثبضَز ذی ؼیبؼیی عێیطا  َ 
 ەیطاوەکبوی زَای َەؼیزبوی ـیەڕ  ەگەڵ ئێیطان َ زاگیطکطزویی کُەییذ 
َ ٌاکبضەکییبوی  ەذییائەگطدس ثەـییی زَاییفییی ثطیزییی ثییَُ  ە ثەزیزییی 
ی ذەڵکی کُضزؼزبن  ەثەضاوجەض ئەَ ثبضزَز ذە َثیبویەَاظ ثیا ڕاپەڕیىی

جەمییییبَەضی َ ذؽییییزىەڕََی ئبمییییبوج َ زاذُاظیەکییییبوی ذەڵییییك  ەَ 
ضاپەڕییییىەزاس ثەزاذەَە ئێؽیییزب ئەَ پالرقیییاضمەم ال وەمیییبَە، ثەاڵم  ەژمیییط 
رییییبیزڵی )وییییبن، کییییبض، ئییییبظازی  حکییییَُمەری ـییییَُضایی( زا پییییُذزە َ 
کاکطاثاَەس ئەڵجەرە رەوٍب ثا مێهََ زەثێ ئەَە ثڵیێم کە میه ؼیەضەرب  ە 

ایی )حکیَُمەری زیمیُکطاری( م زاویبثَُ، ثەاڵم جێی حکیَُمەری ـیَُض
پییبؾ ثاڵَکییطزوەَەی َەکییَُ پێفىَُؼیییێك ثەوییبَ کییاڕ َ کیییامەڵێکی 
ظ ضی چەپیییسا َ ڕەذىەگیییطره  ە ـییییحبضی )حکیییَُمەری زیمیییُکطاری( 
گییاڕیم ثە )حکییَُمەری ـییَُضایی(س ئەَ پاڵرقییاضمە کە ثەڵیەوییبمەیەکی 

اوەی چەپ َ َضز ثَُ ثا زیبضیکطزوی ؼیبؼیەد َ ریبکزیکی ـاڕـییێ 
جەمییییبَەضی ذەڵکییییی کُضزؼییییزبن  ەَ  اوییییبغەزا ثییییَُ ثە وییییبَەڕ کی 
ٌەڵؽیییَُڕاوی ئەَ ؼیییەضزەمەمبن َ  ەئبؼیییزێکی ثەضیىیییی ثیییعََرىەَەی 

 چەپسا ثَُ ثەمبیەی گقزُگا َ ؼەضوج َپێفُاظی  ێکطاس 
ئەَ پالرقییاضمە ثییَُ ثە ـُوبؼییی ؼیبؼیییی ٌبَڕمیییبوێکی ظ ض َ ریبیییسا 

َ گُوجییبَرطیه ـییێُاظی گطزثییَُوەَەی کامیزەکییبوی ڕاپەڕیىمییبن َەکییُ
 جەمبَەضی ثا ئەَ  اوبغە زیبضیکطزثَُس 

َ ئەَ   َي ی جیبضان وەمبییً َ چُاضچێُە ڕمکرطاَەییً مبن ئً ًٌ  ثڵێؽە ثً
َازضی چەپیی  مبَەیە  ەؼەض ثىبغەی ئەَ پالرقیاضمە ٌێعمکیی ظ ضی کیً

ییییس َ ظ ذب  ثیییً ییییی میییه َ وً كطزي  زا ثیییً ییییً َ مبَي  ییێ کاثجیییَُیىەَەس  یییً
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مبن  كی  ێپطؼیییطاَمزی ثڵێؽیییً ضي ؼیییبوی ؼیییً كیییُ كً مبماؼیییزب ؼیییزبض َي
ؼزاس پبـبن  ە گەڵ ٌبَڕمیبوێکی َەکَُ جەثبض مؽیزە ب َ  ئً  َرجَُي كً

ڕمجییُاض ئەحمەزیییؿ  ەؼییەض ثىییبغەی ئەَ پالرقییاضمە وعیییك ثییَُیىەَە َ 
ئەَاویییؿ ٌەوییس  پەیُەوییسیی رطیییبن ٌەثییَُ ثەرییبیجەری ثە مەحقە ێکییی 

 بیەض حەؼەن َ ٌەوس  ٌبَڕمی ذای پێکیبن ٌێىبثَُس رطەَە کە ر
 ەپەویییبی ئەم ئیییبڵُگاڕاوەزا ریییب زەٌیییبد ئەگەضی ٌەڵییطؼیییبوی ـیییەڕ  ە 
عێطا سا ظیبزی زەکطز َ ذەڵکیؿ ذای ثا  طؼەرێکی َا مەاڵغ زاثیَُ 

 کە  ە زژی ڕژمم ڕاپەڕیه ثەضپب ثکبدس 
زه َ  ەمبویەکیییبوی ئاکزیییاثەض َ ویییاڤەمجەضزا زَای ظوجییییطەیەم زاویفییی

گقزُگییا ئەَ گییطََپەی ئییێمە  ەؼییەض ثىییبغەی پالرقییاضمی )وییبن، کییبض، 
ئیییبظازی  حکیییَُمەری ـیییَُضایی(  ە گەڵ ئەَ زََگیییطََپەی ریییبیەض َ 
جەثییبض َ ڕمجییُاضزا ڕمکەَریییه  ەؼییەض یەکیطرىییی ذامییبن َ ڕمکرؽییزىی 
 ڕیعەکبومبن  ە ژمط وبَی )یەکێزی ذەثبری کاماویعمی کطمکبضی( زاس 

 ییییطاَان َچیییی  ئەثییییُەَە َ زەؼییییزمبن کییییطز ثە  چبالکیەکبومییییبن ظ ض
کەمپەیىێکی  طاَان  ەوبَ ثعََرىەَەی چەپیسا کە ثەضٌەمیی ظ ض ثبـیی 
 یییییێکەَرەَەس  ە پەویییییبی ئەَەـیییییسا َ پیییییێ ثە پێیییییی رَُویییییسثَُوەَەی 
ئبڵُگاڕەکبن، وبکاکیەکبوی وێُان ثەضەی ذەڵیك َ زەؼیەاڵد  یَُڵزط َ 

ؼییییەکبن  ە ؼیییێ ثەٌێعرطئەثیییَُوەَەس ٌەمیییَُ ٌێیییع َ ثیییعََرىەَە ؼیب
 ثەضەزا ذایبن ئبمبزە ئەکطزس

ٌێعەکییییبوی ثەضەی کُضزؼییییزبوی کە وقییییَُظمکی ڕمکرطاَەیییییی  یەکەم: 
ئەَرایبن  ەـبضەکبوسا وەمیبثَُ َرەوٍیب پفیزیبن ثە ئیحزیجیبض َ وقیَُظی 
ؼیبؼیییی جییبضان َ پبـییمبَەی ٌێعمکییی کەمییی پێفییمەضگە ئەثەؼییذ کە 

بوی پەیُەویییسییەکی ئیییبَاضەی ئێیییطان ثَُثیییَُنس ثەاڵم ثەضەی کُضزؼیییز
 طاَاوی ثەؼزجَُ  ەگەڵ ؼەزان ؼەض م جیبؾ َ چەکیساضی ڕژمیم ثیا 
 ەضەثیییییَُکطزوەَەی ئەَالَاظیەی پێیەییییییبن  ەـیییییبضەکبوسا َ ثەویییییبَی 
پێیییساگطی  ەؼیییەض )یەکیطریییُیی کیییُضز( َ ە ژمیییط پەضزەی ) ێجیییَُضزوی 

 گفزی(، ٌێعمکی ظ ضیبن  ەوبَ ئەَاوەزا ئبمبزەکطزثَُس 



 391 

چەپ گەضچییی پەضاکەوییسە ثییَُ، ثەاڵم ٌێییعی ظ ض ثییعََرىەَەی  زََەم:
ثییَُ َ  ە ـییبضەکبوسا  ەوییبَ ذەثییبد َ ثەضگطیییی ذەڵییك  ەزژی ڕژممییسا 
میییبثَُوەَە َ ؼیییەضثبضی ئیرزیقیییب َ ؼیییەضکَُد َ ئیحیییسام، وقیییَُظ َ 
پێیەییییبن  ە ـیییبضەکبوی ؼیییزێمبوی َ کەضکیییَُم َ ٌەَ ێیییط ظ ض ثیییَُس 

ذەثییبد َ زەضزی ثییَُوی چەپ  ەوییبَ ذەڵکییسا َ رێکەڵیییبن ثە ئییبظاض َ 
ذەڵییکەَە َ ُضثبویەکبویییبن  ەَ ڕاؼییزبیەزا، زەؼییزمبیەیەکی ؼیبؼیییی َ 

 مەعىەَیی گەَضەی ئەمبن ثَُس  
ئیؽالمیەکبن ٌێعمکی الَاظی ربظەی ـبوای ؼیبؼی ثیَُن کە  ؼێیەم:

ثە پفیییزیُاویی ئێیییطان َ زەؼیییذ رێکەڵیییی  ە گەڵ ئیؽیییالمی کەویییساَ َ 
وای ؼیبؼیییەرکطزن  ە ئە نبوؽیییزبوسا ذەضییییك ثیییَُ زەٌیییبرىە ؼەضـیییب

کُضزؼییییزبوساس ثییییعََرىەَەی ئیؽییییالمی ثَُثییییَُ ثە ٌبَکییییبضی ٌێییییعە 
کُضزؼزبویەکبن َ  ە ثەضەی کُضزؼیزبویسا ئەویسام َ ٌبَپەیمیبوی ئەَان 
ثَُس ئەمبن  ەَ  اوبغەزا  ە وبَ ذەڵکسا کەمزطیه پبییبییبن ٌەثیَُ ثەاڵم 

ئێییطان َ ئەوییسامەریبن  ە ثەضەی کُضزؼییزبوی َ زەؼییزیط ییبن  ە الیەن 
ٌێعە وبؼیاوب ؽیزیەکبوی کُضزؼیزبن ثیَُ ثە چەرطمکیی ثیبؾ ثاییبن ثیا 

 ٌبرىە ؼەض ـبوای ؼیبؼەدس 
ٌەض  ەَ ؼییەضَثەوسەی  َُڵجییَُوەَەی ئەظمەی زاگیطکطزوییی کُەیزییسا، 
ڕەَرییی کاماویؽییزیؿ ؼیبؼییەد َرییبکزیکی ذایییبن  ەژمطوییبَی )ئەضکە 

 زەؼجەجێکبومبن( زا ثاڵَکطزەَەس 
سا َ ثەٌییای ٌەوییس  ٌەڵە َ ذە ە ییی ئەمىیییەَە  ە پییبیعی ٌەمییبن ؼییبڵ

ڕژمیییم  ە ؼیییزێمبوی ٌێطـیییێکی  طاَاویییی  ە زژی ٌێیییعە مبضکؽییییەکبن 
زەؼییپێکطز َ ظیییبرط  ە ٌەـییزب کەؼییی ؼییەض ثە )ڕەَرییی کاماویؽییذ( 
 ەالیەم َ پبـییمبَەی ئەوییسامبوی )زەؼییزەی پێفیی ەَاوی پط  یزبضیییب( َ 

 )پط  یزبضیبی کاماویؽذ( زەؼییطکطانس 
ێؿ زەؼییزییطکطزوی  ەم گییطرىەی ئەمجییبضەزا، زس کییبمەضان مییبَەیەم پیی

 ەضەزاغییییی ثەڵیىییییی پەیییییساکطزوی ٌەَیەیەکییییی رەظَیییییطی پێییییساثَُمس 
زٌََە ییییییزەیەم ثەض  ەزەؼیییییییزییطکطزوی َ  ەؼیییییییەض زاَای ئەَ ثیییییییا 
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ئبمیییبزەکطزوی ئەَ ٌەَیەیە  ەؼیییەضزاوێکی ذێعاویییی ثیییا میییبڵی ئەَان  ە 
َاوی ٌێىبوەَەی ثَُم کە ئبظازی، َمىەیەکی ذامم پێسا َ ٌێفزب چبَەڕ

ئەَ  ەمیییب ەکەی ذاییییسا پەالمیییبضزضا َ زەؼیییزییط کیییطاس میییه پەیُەویییسیی 
ؼیبؼیی وعیکم  ەگەڵ کبمەضان زا ٌەثَُس  ە ڕمیەی ثطازەضەکبویەَە ثە 
ـییێُەی وبڕاؼییزەَذا ئبگییبزاضکطامەَە  ە زەؼییزییطیەکەی َ َەاڵمیییبن 

َُ کە وییبضزثَُ کە ئبگییبم  ەذییام ثێییذس ڕاؼییزیەکەی مییه الم ؼییەیط ثیی
ٌبَڕمکبوی ثەپەیُەوسیی مه َ ئەَ ئەظاوه َ ٌەؼزم کطز کە زیؽیبوەَە 
ئەثێ ثیُمعمەَە، گەضچی کبمەضان ٌەَیەی ڕمکرطاَەیی مىی وەئەظاوی 
چیییی جیییبی ئەَەی  ەزەمیییی ذیییامەَە ثیؽیییزجێزیس ثەاڵم ئەَ َمیییىەیە َ 
وییییبضزوی پەیییییبمی ٌبَڕمکییییبوی ثە وبڕاؼییییزەَذا ثییییام گەیبوییییسمی ثەَ 

بوەَە ثییییُمعمەَەس  ە ریییَُی مە ییییك ذیییبوَُیەکی  ەویییبعەرەی کە زیؽییی
رطمبن پەیساکطز کە رب ڕاپەڕیه  ەَ  مبیىەَەس ئەمە پێىجەم ذبوَُ ثیَُ 

 ثەزَاَە ثیُمعمەَە ثایس  ٢٧٦٥کە زَای ٌبَؼەضگیطی  ە 
ثەزَای زامەظضاوییسوی )یەکێزیییی ذەثییبری کامییاویعمی کطیکییبضی(زا ئییێمە 

 بم ئەزا:ئەضکی ذامبن  ە زََ ثُاضی ؼەضەکیسا ئەوج
 –جێییطکطزوییی ئەَ پالرقییاضمە کە ثىییبغەی ثەضوییبمەی ؼیبؼییی  یەکەم:

 ربکزیکیی ئێمە ثَُ  ەوبَ جەمبَەضی کُضزؼزبوساس 
پێکٍێىییبوی کامیزەکییبوی ضاپەڕیییه  ە ـییبضەکبوی کُضزؼییزبوسا َ  زََەم:

 گەض کطا  ەـبضەکبوی رطی عێطا یفساس 
ضاپەڕیىمییبن ثە   ە مییبَەیەکی کەمییسا ثەؼییەضکەَرُاوە چەوییسیه کییامیزەی

زەؼپێفییکەضیی کییبزض َ ٌەڵؽییُڕاَەکبوی ڕمکرطاَمییبن  ە گەڕەکەکییبوی 
ؼییییزێمبوی پێکٍێىییییبس گەضچییییی ٌبَڕمیییییبوی ڕمکرییییطاَی ئییییێمە کەؼییییبوی 

، ثەاڵم پێکٍبرەییبن وەم  زەؼپێفرەض ثَُن ثیا پێکٍێىیبوی ئەَ کامیزبویً
رەوٍییب رەؼییك وەثَُثییاَە ثەٌبَڕمکییبوی ئییێمە، ثەڵکییَُ رەوییبوەد جیییە 

ی کاماویؽیییذ َ چەپیییی ؼیییەضثەذا کەؼیییبوی ئیییبظازیرُاظ َ  ەکەؼیییبو
 ـاڕـیێ ی رطیفی ریب ثَُس 
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 ە ؼزێمبوی ٌبَڕمیبوی َەکَُ وەثەظ ذب یس َ مبماؼیزب ؼیزبض َـیەَوم 
محمُز َ ئەمیطە ؼسیق َ ذب یسی مەال عە ی َ  ەضٌبز  ەضەو َ ـیید 
َەٌبة َ  ەریقی ثطای ـەٌیس وەجبد َجەثبض مؽزە ب َ ـیطیه مُضاز 

طیه ذُاڕەحم َجەثیبضی ؼەضـیە بم َ عەظییع ـیەضی  َ ریبیەض َوەؼ
حەؼییەن َ ثییطایم محمییس َمییه َ زەیییبوی رییط، ثەَپەڕی ٌێعمییبوەَە  ەَ 
کامیزیییبوەزا ٌەڵئەؼیییَُڕایهس ریییاڕی کامیزەکیییبن ریییب ئەٌیییبد  طاَاوزیییط 
ئەثُەَە َ  ە ـبضەکبوی کەضکَُم َ ٌەَ ێطیؿ کامیزەکبن ثە ٌەَڵی 

ێیییط  ەٌەَ ێیییط َ ئیییبظاز مەجییییس َ کەؼیییبوی َەکیییَُ َەؼیییزب جەالل َ ز 
ڕمجییُاض ئەحییمەز َ زەیییبن ٌییبَڕمی رییط  ەَ زََ ـییبضە زامەظضان َ رییب 
ئەٌبد وقَُظیبن ظیبزی ئەکطزس پیێؿ  ێیسان  ە عێیطا ، کیامیزەی ثیباڵی 
ضاپەڕیىمییبن زامەظضاوییس، َەکییَُ ثەضظرییطیه ئاضگییبن ثییا ؼەضپەضـییزیی 

ەضوبمەمییبن کامیزەکییبوی ڕاپەڕیییه  ە ـییبضەکبوی کُضزؼییزبنس پییالن َ ث
ثطیزییییی ثییییَُ  ە ذاـییییکطزوی ظەمیىەکییییبوی ڕاپەڕیىییییی چەکییییساضاوە َ 
ؼیییَُزَەضگطره  ەٌەض ٌەل َثاـیییبییەم کە ثەٌیییای ٌێیییطؾ ثاؼیییەض 
عێییطا  ثییا زەضکطزوییی  ە کُەیییذ زمییزە ئییبضاَەس ثەـییێك  ە پالرقییاضمی 
کامیزەکییبن ثییا زَای ڕاپەڕیییه ثطیزییی ثییَُ  ە زامەظضاوییسوی ـییَُضاکبن 

 ە زەؼییزکەَرەکبوی ضاپەڕیییه َ ڕمکرؽییزىی َەکییَُ ئاضگییبوی ثەضگییطی 
ڕیعی جەمبَەضی ذەڵکی کُضزؼزبن َ ثەضگیطی  ەزەؼیکەَرەکبویبن  ە 

ٌب پێفیییطره  ەَەی کە ثەضەی کُضزؼییزبوی  ضَي ثەضاوییجەض ثە ڕژمییم ٌَییً
زەؼیییەاڵرێکی ویییبما ثە ثەضژەَەویییسی َ ذُاؼیییزی ذەڵیییك ثەؼیییەضیبوسا 

 ثؽەپێىێذس 
یەکزیییط  ەثیییَُڵ وەکیییطزن َ  ێیییطەزا پێُیؽیییزە ئەَە ثڵیییێم کە ثەٌیییای  

ذەؼیییییزەری گطٌََیییییی َ ؼکزبضیؽیییییزیەَە، ؼیییییەضثبضی ئەَ  ەییییییطاوە 
گەَضەیەی کە  ە زَای زاگیطکطزوییی کییُەیزەَە عێطا ییی گطرجییاَە، ٌیییر 
وعیکیییییییبیەری َ پەیُەویییییییسی َ یەکزیییییییط ثیىیىێیییییییك  ە وێیییییییُان ٌێیییییییعە 
کاماویؽییزەکبوسا، ڕمکىەذییطاس  ەزاگیطکطزوییی کییُەیزەَە رییب ڕاپەڕیییه کە 

ذ مبویی ، عێییطا  ثییَُ ثە مەڵجەوییس َ ثییبثەری گەَضەرییطیه زەکییبرە ٌەـیی



 393 

ئییبڵُگاڕ َ پێکییسازاوی ؼیبؼییی، ثەاڵم کاماویؽییزەکبوی عێییطا  ئبمییبزەی 
کەمزطیه ئبؼزی ٌبَکبضی  ٌَبَئیبٌەوییی ڕاؼیزەَذا ییب وبڕاؼیزەَذا 

 .وەثَُن  ەوبَذایبوسا
 ٢٧٧١ئەم ثیییبضَز ذەی وێیییُان ڕیکریییطاَە کاماویؽیییزیەکبن ریییب ؼیییبڵی 

کە ئەَ ؼییبڵە ٌەمَُیییبن پییێکەَە حیعثییی کاماویؽییزی  زضمییهەی کێفییب
 کطمکبضیی عێطا یبن زامەظضاوسس   
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 شەڕی گەردەلوولی بیابان!!!

 
پیییبؾ وبَەویییسگیطیی وێیییُزەَڵەریی ظ ض کە زَارطیىییییبن ٌەَڵیییی ییییاضی 
ثطیمبکا ی زیجزامبرکبضیی ثەوبَثبویی ڕََؼی َ ویُمىەضی گاضثبـیاف 

، ٌەمییُ ڕمیەکییبن ثەثىجەؼییذ گەیفییزه َ مەؼییە ەی ثییا الی لییسام ثییَُ
 ڕاگەیبوسوی ـەڕ ثَُ ثە مەؼە ەی کبد َ ؼەعبدس 

ٌەمَُ ذُمىسوەَەکبوی لسام َ ئەڵیقە ڕاَمهکیبضە ویعیکەکەی ثیَُن ثە 
گەَضەریطیه ٌێطـیی ؼییەضثبظی  ٢٧٧٢/  ٢٤/٢ثڵقیی ؼیەضئبَ َ ـییەَی 

زەَڵەرییییییی  ١١ثەٌەمییییییَُ جییییییاضە چەم َ رەکىا اجیییییییبیەم  ەالیەن 
 ەیمبوەَە زەؼزی پێکطزسٌبَپ

مه ئەَ مبَەیە ثا چبَزمطیی َضزی ٌەَاڵەکبن ٌەمیفیە ڕازییایەکم  ە 
رەویفیییذ ذیییامەَە زائەویییب َ زَایییییه ٌەَاڵەکیییبوم  ە ضازییییای زەوییییی 
ئەمطیکیییب َ ئیؽیییطائی  َثیییی ثیییی ؼیییی َ َمیییاوزی کیییبض ا َ ئێیییطاوەَە 
زەثیؽییذس ذەڵکێکییی ظ ض  ە ـییبضەکبوی کەضکییَُم َثەغییساَە ڕََیییبن 

َە ؼیییزێمبویس ئەَ ـیییەَە میییبڵی ذُـیییکم کە ثە ذێیییعاوەَە  ە کطزثیییُ
کەضکییَُم ڕایییبن کطزثییَُ الی ئییێمە ثییَُنس زَای ویُەـییەَ ثەٌییای 
 ێییساوی عێییطا ەَە ذەثەضیییبن کییطزمەَە َ یەکؽییەض  ە ڕازیییاکەمەَە، کە 
ثطزثَُمە وبَ جێیبی وَُؼزىەکەم، ثەزەوییی )ع ییخ میربئیی ( ڕازییای 

ؼیمبویی ثیا ؼیەض ثەغیسا َـیبضەکبوی زەویی ئەمطیکب ٌەَاڵی ٌێطـی ئب
 ذُاضََی عێطا  َ کُەیذ ڕاگەیبوسس

 اوبغی یەکەمی ـەڕ ثە ثامجبضاوی ئبؼمبوی َ ڕ کێذ ثیبضاوی ثەغیسا َ 
ـبضەکبوی رطی عێطا  زەؼزی پێکطزس ئەَ ثامت َ ڕ کێذ ثبضاوە رەوٍیب 
ؼیییەضثبظگە َ ـیییُمىە ؼیییزطاریجیە ؼیییەضثبظیەکبوی وەکیییطز ثە ئبمیییبوجی 
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 ای ئەَاوە ژمطذیبوی َاڵرەکەی َمیطان کیطزس پێئەچیَُ ذای ثەڵکَُ َمی
کە ئەَ َمطاوکطزوەی ژمطذبوی عێطا  ثەـیێك ثێیذ  ە پالوێکیی زەؼیزی 
ئەوقەؼذ ثا ئیقزیج کطزوی ئەم َاڵرەس ئەم ظوجییطە ٌێطـیە کە چەویسیه 
ٌە ییزەی ذبیبوییس، ثییَُ ثە ٌییای کییبَ کطزوی ئێؽییزیەکبوی َظەی کبضەثییب، 

امپبویبکییییییبن َ کبضگەکییییییبن، رییییییاڕی ڕمیییییییە َ ثییییییبن َپطزەکییییییبن، ک
كبن، زامەظضاَە وەَریەکییییییبن َ پباڵَگەکییییییبن، کاگییییییب َ  ذاـییییییربوً وً

 عەمبضەکبن َسسس ربزس
ٌێطـی ظەمیىیی ؼُپبی ئەمطیکیب َ ٌبَپەیمەوەکیبوی  ٢/٠/٢٧٧٢ڕ ژی 

ثییا زەضکطزوییی عێییطا   ە کُەیییذ زەؼییزی پێکییطزس رییبظە ثە رییبظە عێییطا  
مەوی ئبؼبیفیییی وەرەَە ی ئەوجییی٤٤٢َُڕاییەیبویییس کە ثە پێیییی ث ییییبضی 

یەکیطرَُەکییییبن ٌێعەکییییبوی زەکفییییێىێزەَە ثییییا ئەَ ـییییُمىبوەی کە  ە 
زا  ێییی ثییَُنس ٌێییعی ؼییُپبی عێییطا  ثییَُن ثە ژمییط پێییُە َ  ٢/٦/٢٧٧٢

عێییطا  ثە  ەضمییی مزییی  ١/٢٧٧٢/ ١کەمزییطیه ثەضگطییییبن وەکییطزس ڕ ژی 
ثیییا ٌەمیییَُ ث یبضەکیییبوی وەرەَە یەکیطرَُەکیییبن ـیییاڕکطز َ ؼیییُڵزبن 

کییَُ وییُمىەضی  ەضمیییی عێییطا ،  ە ذەیییمەی ؼییە ُان،  ە گەڵ ٌبـییم َە
 ـُاضرعکا سا، ثەڵیەوبمەی رەؼزیمجَُوی ئیمعا کطزس  

ڕازەی کبَ کییییبضیی عێییییطا  ثەجاضمییییك ثییییَُ کە ئەوییییسامبوی  یییییهوەی 
وێیییییییطزضاَی وەرەَە یەکیطرَُەکیییییییبن کە  ە پیییییییبؾ ـیییییییەڕەکە ثیییییییا 

کەیبوییسا ٌەڵؽییەویبوسوی ثییبضَز ذی عێییطا  ڕەَاوە کطاثییَُن  ە ڕاپاضرە
وَُؼیجَُیبن: )پێُیؽزە ئەَ ڕاؼزیە ثَُرطمذ کە ٌییر ـیزێك  ەَاوەی 
کە  ەَە پیییێؿ ثیىیُمیییبوە ییییب ذُمىیییسََمبوەرەَە وەیئەریییُاوی مێفیییکمبن 
ئبمییبزە ثکییبد ثییا ثیىیىییی ئەَ َمییطاویەی  ەم َاڵرەزا ثەضچبَمییبن کەَدس 
ئەم ـیییەڕە ثەـیییێُەیەکی وعییییك  ە َمىەیەکیییی ویییبَ ئە ؽیییبوەکبن، ئەم 

ریییب ئەویییساظەیەکی ظ ض  ٢٧٧٢ی عێیییطا ەی کیییبَ کطزََە کە ریییب کامەڵییییب
کامەڵییییبیەکی ـبضؼیییزبوی َ پێفیییکەَرَُ ثیییَُس ئەم ـیییەڕە عێطا یییی 
گێ ایەَە ثا پێؿ  اوبغی پیفەؼبظی(س ئبمبضەکبوی َمطاوکطزویی عێیطا  
مط ڤیییبن ؼەضؼییبم ئەکییطز: ثییا ومییَُوە ڕازەی ثەضٌەمٍێىییبوی ََظەی 
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ز(ی پیێؿ ـیەڕ َارە گەڕایەَە ثیا ٨ )چُاض  ە ؼیە ٢کبضەثب زاثەظی ثا 
 !!!!  ٢٧٠٢ئبؼزی 

گەضچییی لییسام ثەمەثەؼییزی چەَاـییەکبضی ئەم ـییەڕەی وبَوییب )زایکییی 
أم ا محییییبضم( ثەاڵم  ە ڕاؼییییزیسا ـییییەڕی )گەضزە ییییَُ ی  –جەویەکییییبن 

أم  –ثیبثییبن(  ە وییبَ ذەڵکییی عێطا ییسا وییبَی وییطا )زایکییی مبڵُمطاویەکییبن 
 ا مٍب ك(س 

رەوٍییب رێفییکبوێکی ؼییەضثبظیی کالؼیییك یییب ز ڕاوییی عێییطا   ەم ـییەڕەزا 
ـکؽزێکی ؼیبؼیی ڕژممەکەی وەثَُ، ثەڵکَُ ثَُ ثەٌیای گێی اوەَەی 
عێطا  َەکَُ َاڵد َ کامەڵیبیەم ثا  اوبغێکی ربضیك کە رب ئێؽیزبؾ 

 ئبکبمەکبوی  ە ٌەمَُ ثُاضمکسا كبض ێك زەکبدس 
ثە پییییێچەَاوەی چەَاـییییەکبضیەکبوی لییییسام َ ڕژمییییمەکەی ؼییییەثبضەد 

کە گێیی اوەَەی کُەیییذ ثییا ؼییەض عێییطا  زەضگییب ئەکییبرەَە ثییا  ثەَەی
 اوبغێکی وُ   ە ذاؾ ثهمُی َ گەـەی َاڵد، عێیطا  پێیی ویبیە ویبَ 
ربضیکزطیه  اوبغەکبوی مێهََی کان َ وُمی ذایس ثا ومیَُوە عێیطا ، 
جیییە  ە  ەضظەکییبوی ؼییەضزەمی ـییەڕ  ەگەڵ ئێطاوییسا، کەَرە ژمییط ثییبضی 

بض ز الضی رییییطی ئەَ کییییبرەس رێکیییی ای مزییییی ١٠٢زاوەَەی  ەضظ ثەثیییی ی 
ز الض  ەکبریکییسا ثیی ی  ١٢٧زاٌییبری رییبکی عێطا ییی  ەؼییبڵێکسا زارەپییی ثییا 

 ز الضس  ٢٠٢٢زا گەیفزجَُ ثە ٢٧٥٧ٌەمبن زاٌبد  ەؼبڵی 
کبضییەضیە وبَچەیی َ جیٍبویەکبوی ـەڕی )گەضزە یَُ ی ثیبثیبن(،  ەَە 

 کەمزط وەثَُنس 
وبَچەی پی   ەوەَریی کەویساَزا ئەمطیکب کاوزط ڵی ڕاؼزەَذای ثەؼەض 

ظ ض  ەجیییبضان ثەٌێعرطکیییطزس َاڵریییبوی ویییبَچەکە ظییییبرط ڕ چیییَُن ثیییا 
وییبَجەضگەی ؼییزطاریجیی ئەمطیکیییس ٌیییر زەَڵەرێکییی رییط  ەَەزَا ثییای 
وەثییَُ  ە ذەرییی ؼییَُضی ؼییزطاریجیی ئەمىییی َؼییەضثبظی َ ؼیبؼیییی 
کی ئەمطیکب زەضچێذس ئەَضَپب َ یبثیبن ظییبرط  ە جیبضان َ  ە پەیُەویسیە

وبٌبَؼیییەویزطزا ثەئەمطیکیییبَە ثەؼیییزطاوەَەس ثەکیییُضریەکەی ؼیؽیییزمی 
ؼیبؼیی جیٍبویی وُ  ڕمیك ثە ەز َ ثیباڵی ئەمطیکیب ث اثیَُ َ مبمیبوی 
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 ەزایکجَُوی ئەَ ؼیؽزمە زڵرُاظەی ئەمطیکیبؾ ـیەڕی )گەضزە یَُ ی 
ثیبثییبن( ثییَُس ئەمطیکییب ئەم  ەیییطاوە وییبَچەییەی کە ثەٌییای مزٍییُڕی َ 

ەضی ٌەڵسا، کطز ثە ثیبوَُیەم ثیا ثەزیٍیبرىی ئەَ گەَجیی لسامەَە ؼ
ٌەمیییَُ ئبمبوجیییبوە کە ٌییییج پەیُەویییسیەکی ڕاؼیییزەَذایبن وەثییییَُ ثە 
وبَەڕ کی  ەییطاوەکەَە کە ثطیزیی ثیَُ  ەزاگیطکطزویی کُەییذ َ زەییبن 
ومییَُوەی رییطی  ەَ چەـییىە  ەیطاوییبوە  ە مێییهََزا ڕََیبوییساثَُ، ثییێ 

 َا ثەٌَەمَُ ئبکبمەَەس ئەَەی ثجه ثە ٌای ٌەڵییطؼبوی ـەڕمکی 
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 بوومەلەرزەکەی ڕاپەڕیه!!!

 
میییبَەی وێیییُان زەؼیییزپێکطزوی ـیییەڕی )گەضزە یییَُ ی ثیبثیییبن( ٌەریییب  

ڕاپەڕیه ثا میه، میبَەی ظ ضریطیه ؼیەض بڵی َ ڕاکەڕام ثیَُ  ە وێیُان 
ؼزێمبوی َ کەضکَُم َ ٌەَ ێطس کامیزەکبوی ڕاپەڕیه ئیفییبن ثەثبـیی 

ریییب زەٌیییبد ذەڵکیییی ظییییبرط  ە زەَضییییبن کائەثیییَُوەَەس ئەڕ یفیییذ َ 
کییییامیزەی ثییییباڵی ڕاپەڕیییییه  ە ؼییییزێمبوی کە  ە وییییُمىەضاوی کییییامیزەی 
ڕاپەڕیىیییی گەڕەکەکیییبن پێکٍیییبرجَُ، کاثیییَُوەَەی ثەضزەَامیییی ذیییای 
ئەکییطزس زَاییییه کاثَُوەَەمییبن  ە مییبڵی وەثەظ ذب یییس کییطز کە ئەَکییبرە 

ُاضثییبخ زاوییبثَُس پالوییی مییبڵی ؼییەضثەذای ذایییبن  ەوعیکییی یبضییییبی چ
ڕاپەڕیىمییییبن زاوییییبثَُس پەیُەوییییسیمبن ثە کامیزەکییییبوی ڕاپەڕیییییىەَە  ە 
 ٢٢کەضکییَُم َ ٌەَ ێییط ثەٌێییع ثییَُس ثە پییێچەَاوەی ؼیییزێمبویەَە کە 

کامیزەمیییبن  ە گەڕەکەکبویییسا زامەظضاویییسثَُ،  ە ٌەَ ێیییط َ کەضکیییَُم 
بم ژمبضەی کامیزەکبن  ەچەویس زاوە ظییبرط وەثیَُنس کیامیزەی ؼەضـیە 

 ە ؼزێمبوی  ە ٌەمَُیبن ثەٌێعرط َ ذبَەن پێیەی جەمبَەضیی ثبـیزط 
ثَُس  ەَ  کەؼبوی َەکَُ ذب یسی مەال عە ی  ێجیَُ، کە ٌەم ذیبَەوی 
وقییَُظمکی جەمیییبَەضیی ظ ض ثییَُ، ٌەمییییؿ رُاوییبیی َ ـیییبضەظاییەکی 
ظ ضی  ەثیییُاضی ذەثیییبری چەکساضییییسا ٌەثیییَُ، جییییە  ەَەی کەؼیییێکی 

 ثَُس ذبَەن ئیطازە َ ثەٌێع 
  ەکامیزەکبوی ڕاپەڕیىسا چەوس کێفەمبن ٌەثَُ:

چەکمییبن ظ ض کەم ثییَُس ث یبضمبوییسا کە پەیُەوییسیەکی  ییطاَان ثکەیییه  /٢
ثییییا پەیییییساکطزوی چەمس زەَضَثەضمییییبن ڕاؼییییپبضز کە  ە ڕییییییەی ئەَ 
کەؼیبوەی کە ؼییەضثبظن َ  ە ـییەڕی کُەییذ ڕایییبن کییطزَە َ چەکیییبن 
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سەیهس ذب یییسی مەال عە ییی ثەَ ٌێىییبَەرەَە، ٌەَڵییی پەیییساکطزوی چەم ثیی
جیییاضە چەکێکیییی  ە کیییُڕمکی گەڕەکیییی ـییییُی  یییبظی پەییییساکطزس میییه 
زەمییبوچەیەکم ٌەثییَُ َ جیییە  ەَەؾ ئیؽییمبعی  جەثییبضی ڕَمییبوەیەکی 
 ەکەضکیییییَُم پەییییییساکطزثَُ کە  ە  ەـیییییی یەکێیییییك  ەذُـیییییکەکبویسا 
ـیبضزثَُیەَە رییب گەیبوییسی ثە میه  ە ؼییزێمبویس ثەضەثەضە رییبکُرەضایەم 

ن زؼییییذ ئەکەَد، ثەاڵم ظ ض کەم ثییییَُن ثییییایە پالوەکەمییییبن چەکمییییب
ئەَەثیییییَُ کە ٌەَڵ ثیییییسەیه  ەیەکەم ڕ ژ َ ؼیییییەعبرەکبوی ڕاپەڕیىیییییسا 

 ظ ضرطیه چەم پەیسا ثکەیهس     
پییبضە َ پێُیؽییزیی زاضایییی ئەَ کامیزییبوەؾ کێفییەیەکی رطمییبن ثییَُس  /٠

ٌییبرُچای ـییبضەکبن َ وبَـییبض َ گطرىییی ؼییەیبضە ثەکییط  ثییا کییبضی 
کەغ  ٢٣َ رێچَُی ڕ ژاوی کاثَُوەَەکیبن کە جیبضی َا ثیَُ  ربیجەد

 ەمبڵێکیییسا ثەویییبن ذیییُاضزن َ میییبوەَە ذەضجیییی  ەؼیییەض ئەَ میییبڵە ظ ض 
ئەکەَد َ ٌەمیییییَُؾ زەؼیییییزکُضد ثیییییُیه، ثەاڵم ٌەمیییییَُ پفیییییزمبن 

 ثەؼزجَُ ثە گیط بوی ذامبنس
ؼەضثبضی زڵؽاظی َ گیبوی  ییساکبضیی ویبَ ٌبَڕمییبوی کامیزەکیبن،  /١

زَاریطیؿ پبضمعگیبضی  ە ـیَُضاکبن،  ثا ڕ ژاویی ڕاپەڕییه َئەمبوعاوی 
ٌێعی چەکساضمبن پێُیؽزە، ثەاڵم کبزضی ـیبضەظامبن  ەَ ثیُاضەزا کەم 

 ثَُس 
پەیُەوییسیی وێییُان ـییبضەکبن  ەَ ئبؼییزەزا وەثییَُ َ مییه ٌییبرُچای / ٢

کەضکییییَُم َ ٌەَ ێیییییطم ئەکییییطز َ  ەثەض ئەضکیییییی ظ ض َ مەرطؼییییییی 
 ؽذ ئەمپەضژایە ؼەض ئەَ ئەضکبوەسٌبرَُچایؿ کەمزط ثە پێی پێُی

کەمییی ـییبضەظایی  ە ثییُاضی ڕاثەضیکطزوییی جەمییبَەضی  ە ئبؼییزی  / ٣
عەمە ییی َ  طاَاوییی َازاس ئییێمە یەکەم جییبض ثییَُ  ەَ ئبؼییزە جەمییبَەضیە 

  طاَاوەزا ڕََثەڕََی ثەضپطؼیبضمزییەکی َا گەَضە ثجیىەَەس 
َ  ١، ٠، ٢ویی کەمی ئبمبزەیی رەکىیکی َ رەزاضََکیبری َ زاویبوی پال /٤

 ەثەضچییییبَگطرىی ؼیییییىبضیا جیبَاظەکییییبن  ە حییییبڵەری ؼییییەضکەَره یییییب 
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ـکؽزی ڕاپەڕیىسا یب  ەثەضچبَگطرىی ؼیىبضیا ثا پێفٍبری جاضاَجیاض 
 کە ثەربیجەری  ە ڕ ژی یەکەمی ضاپەڕیىسا زمىە پێفمبنس 

 ە پالوەکەمبوییسا ثییا ڕاپەڕیییه رەوٍییب ثیطمییبن  ە الیەوە ؼیبؼیییەکەی  / ٥
طزثاَە َ ظ ض َضزەکبضی َ ٌُوەضی ـیاڕؾ َ ڕاپەڕییىە مەؼە ەکە ک

 چەکساضیەکبومبن  ەثەضچبَ ََن ثَُس 
ؼیییبزەرطیه ٌبَئییییبٌەویی وەثیییَُ  ە وێییییُان ڕمکریییطاَە َ گییییطََپە  /٦

چەپەکبوییساس ئییێمە َەکییَُ )یەکێزییی ذەثییبری کامییاویعمی کطمکییبضی( کە 
پالویییی زامەظضاویییسوی کامیزەکیییبن َ ثەضویییبمەی )ویییبن، کیییبض، ئیییبظازی  

َُمەری ـیَُضایی( میبن زاضـیزجَُ،  ەگەڵ ٌییر یەم  ە گیطََپ َ حک
 الیەوەکبوی رطزا ؼبزەرطیه پەیُەوسیمبن وەثَُس 

ٌیییر ث یییبض َ ڕمىمییبیی َرەگجیطمکییی رییبیجەد َڕ ـییىمبن وەکطزثییَُ  /٧
ؼەثبضەد ثە چاویەری مبمەڵە  ەگەڵ ٌێعەکبوی ثەضەی کُضزؼزبویسا کە 

ا َ ذییبَەوی پییێیە َ ثییىکەی ئەَاویییؿ ٌێییعی ثەـییساض ثییَُن  ەڕاپەڕیىییس
جەمبَەضیی ذایبن ثَُنس ئەمە زَاریط ؼەضئێفیە َ کێفیەی ظ ضی ثیا 
ٌبَڕمییییبوی ئیییێمە زضَؼیییذ ئەکیییطز ثە ریییبیجەری گەض زەؼیییزسضمهیەکبوی 
ئەَان َ گیبوی کاوزط  کطزوی ڕاپەڕیه َ چىیىەَەی زەؼیکەَرەکبوی  ە 
پێىیییییییییبَی ثەضژەَەویییییییییسیی رەؼیییییییییکی حیعثیییییییییی  ە الیەن ئەَاوەَە 

 َثیطیهس   ەثەضچب
وبڕ ـییىیە ؼیبؼیییەکبوی ئییێمە کە ؼییەضچبَەکەیبن ئەگەڕایەَە ثییا  /٢٢

ذُمىیییسوەَەی وبَا یحیمیییبن ثیییا ٌێیییعە کامەاڵیەریەکیییبن َرێىەگەیفیییزىی 
زضَؼذ  ە رُذمە جیبَاظەکبوی ئەم ڕاپەڕیىەس ظ ضثەی ٌێعە چەپەکیبن 
ثە ئبـکطا وبکبمڵی ؼیبؼیبن پێُە زیبض ثَُ کە  ە زضَـیم َ زاذیُاظی 

می ڕمکرطاَەییییییی َ ٌەڵؽیییییُکەَریبوسا ڕەوییییییی ئەزایەَەس ظ ض َ  یییییاض
ـیحبضیبن ثە عبریقی َ چبَ ێکەضاوە ثەضظئەکطزەَە ثیێ ئەَەی ئبکیبم َ 

 ١٣كبوی ثە ثییبؾ یییب ذییطاپ  ێکجییسضمزەَە، َەکییَُ زضَـییمی  وجبمییً زضئً
ؼەعبد کبض یب چەکیساضکطزوی گفیزیی ذەڵیك ثەریبیجەری مەعزیَُم ثیَُ 

ە جێجەجێجکییطایە ئییێمە ذاـییمبن وەمییبن کە گەض ثەڕاؼییزی ئەَ زضَـییم
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ئەرُاوی ئەَ ٌێعە چەکیساضە ظ ضە ڕاثەضایەریی َ ڕمکریطاَ ثکەییه، ئیزیط 
چییی ثەظم َ  ەَظایەکییی  ییێ ئەکەَرەَە، ئەَە کەمزییط ثیطمییبن ثەالیییسا 

 ئەچَُس
کەمزییطیه پالوییی عمزییی َ ڕمکرطاَەیییی َ پەیُەوییسیمبن ٌەثییَُ  ە  /٢٢ 

 ضََی عێطا ساس  ئبؼزی ـبضەکبوی َەکَُ ثەغسا یب ذُا
ٌەَاڵەکبوی ڕاپەڕیه  ە ذُاضََی عێطا  َ ثەربیجەری  ە ـبضی ثەؼیطە 

 ٌێع َ ریىێکی ظ ضی ثە ذەڵك َ ثە ئێمەؾ ثەذفیس 
جەَ ەیەکمییبن ثەوییبَ ـییبضزا کییطز  ٢٧٧٢/ ١/ ٣ثەٌەضحییبڵ ئییێمە ڕ ژی 

َثەئبـییکطا ٌەؼییزی ئەَەمییبن ثییا زضَؼییذ ثییَُ کە ڕ ژی رە یییىەَەی 
َ ؼیەعبرە َ ٌیچیی ریطس ڕژممییؿ زیؽیبوەَە  ضاپەڕیه مەؼە ەی چطکە

ثە ـیُاظە کالؼیکیەکەی ذای ٌێیعی مە یطەظە ربیجەرەکیبن َ جەیفیی 
 ـەعجی َ پا یؽی  ە ؼەض ـە بمەکبن ثاڵَەپێکطزثَُس 

 ە گەڕەکییی گییبَضاوەَە  ٤/١ ؽییەیەم ؼییەثبضەد ثەَە ثییاڵ ثییَُەَە کە 
ذاپیفییبوسان َەکییَُ ٌەویییبَی یەکەمییی ضاپەڕیییه زەؼییذ پییێ ئەکییبد، 

 ثەاڵم ئەَە ٌەض  ؽە ثَُ َوەٌبرەزیس 
 ە کبرێکیییسا ثاڵَثیییَُەَە کە ئیییێمە  ١/  ٤زەوییییای ڕاپەڕیىیییی ڕاوییییە  ە 

زَاییه کاثَُوەَەی  یهوەی ثباڵمبن  ە میبڵی وەثەظ کیطزس ؼیەثبضەد ثە 
زەویُثبؼیییی ڕاوییییە ـیییزێکی ئەَرامیییبن وەئەظاویییی َ ٌەمیییبن ڕ ژییییؿ 

ە ثبظییییبن ذەڵیییك ٌەَاڵیییی ئەَە ٌیییبد کە  ە ئاضزََگیییبی ثبیىجیییبویؿ  
 پەالمبضی ؼەضثبظگەکبوی ڕژممیبن زاَە  ەَ وبَچەیەس 

زَایییییه پیبچَُوەَەمیییبن ثە ث ییییبض َ  ١/ ٤ئیییێمەؾ  ە کاثیییَُوەَەی 
/  ٥ئبمبزەییەکبوی ذامبوسا کطز َ ث یبضی زەؼزپیکطزوی ضاپەڕیىمیبن  ە 

زاس  ەٌەمیییبن کبریییسا زییییبض ثیییَُ  ە ظ ض الَە ڕمکەَرىێکیییی گفیییزی ثە  ١
ؼەثبضەد ثە ئەَ ڕ ژە ٌەیە ثا زەؼیزپێکطزوی ضاپەڕییه  ە ئارامبریکی 

ؼیزێمبوی َئەَەی ڕاوییەؾ ٌێىیسەی رییط ثیَُ ثە ٌاکیبض ثیا زیییبضیکطزوی 
ئەَ ڕ ژەس غەضیعەی ؼیبؼییی ذەڵکیی ؼیزێمبویؿ، ثیا ئەَ ڕ ژە رەَاَ 

 ئبمبزەثَُ ثا ڕاپەڕیهس
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کیامیزەی  ١/ ٥ ەَ کاثَُوەَەیەزا ث یبضی ئەَە زضا کە ثەیبویی ڕ ژی 
ضـییییە بم زەؼییییزجکەن ثە گطزکییییطزوەَەی جەمییییبَەض َ پەالمییییبضی ؼە

مەڵجەوسەکبوی ڕژمم  ە اڵی ذایبوەَە َ کامیزەی ظەضگەرەؾ ثەٌەمیبن 
ـییێُە َ ئییێمەؾ، مییه َ جەثییبض مؽییزە ب َ رییبیەض حەؼییەن ئەضکمییبن 
ئەَەثَُ کە  ە ثەضی ؼیەضەَە َە  ە ثیطایم پبـیب ییب  ەَ زەَضَثەضەَە 

 پەالمبضی ذامبن زەؼذ پێ ثکەیهس ثە ٌبَکبضیی ز ؼذ َ ٌبَڕمی رط 
ئەَ گیییطََپەی ئیییێمە ث ییییبضی ئەَەمیییبن زا کە ؼیییجەی  ەمیییبڵی ثیییبَکی 
وەؼییطیىی ٌبَؼییەضمەَە  ە ثییطایم پبـییب یەم ثجیىیییه َ ئەضکییی ذامییبن 
ئەوجبم ثسەیهس ئێمە  ە مبڵی ذامبن  ە رَُی مە یك وەمبیىەَە َ ـیەَ 

َکی وەؼییطیه  ە مییبڵی ثییبَکی وەؼییطیه مییبیىەَەس ئەَ ـییەَە  ەمییبڵی ثییب
ڕامیەیبوس کە ؼیجەی ڕاپەڕییه زەؼیذ پیێ ئەکیبد َ ئیێمە ؼەضپەضـیزی 
کامیزەکییبن ئەکەیییهس مییه  ەثەض گییُضو َ گییاڵی، پییبوزاڵێکی کییبَثام ثییا 
ثەییییبوی ئبمیییبزەکطز  ە رطؼیییی کەَرىیییی چبَیزکەکەـیییم  ە ثیییطی پەریییی 
رییبیجەد رە ییێکم  ە چییبَیزکەکەم ثەؼییذ رییب  ەڕاکطزوییسا  ییێم وەکەَمییذس 

ی ٌبَؼییییەضمسا زََ  ییییاڵی کاثییییَُیىەَە کە ئەَیییییؿ  ەگەڵ وەؼییییطیى
ئەوسامی یەکێزی ذەثبد َ ئەوسامی کامیزەکبوی ڕاپەڕیه ثَُس میه زاَام 

د، چییُوکە ڕاؼییزیەکەی وەمئەظاوییی   ێکییطز کە ؼییجەی  ەگەڵ مىییسا وەیییً
چیمییبن ثەؼییەضزمذس پییێم َد: رییا ذییاد ثیییطە َ  ە َەجییجەی یەکەمییسا 

ؼیبڵ  ٠چمبن کە ٌێفزب رەمەویی مەیە زەضەَە، ثەربیجەری  ەثەض ویىبی ک
مبو  ثَُ، َ ە زڵی ذامیسا ئەرطؼیبم کە ٌەضزََکمیبن ثەجبضمیك  ٢٢َ 

ریییبثچیهس ئەَ پییبؾ ثیییطە َ ثەضزەیەم ڕاظی ثییَُ، ثەاڵم ڕ ژی زَارییط 
ظاویییم کە ثە زَای مىییسا ئەَیییؿ زەضچَُثییَُ، زەَضی ویییُەڕ   ەؼییەضا 
ی یەکمییییبن گییییطرەَەَ ئەَ  ەؼییییەضای ؼییییزێمبوی چەکێکییییی کاڵـیییییىکا 

 زەؼزکەَرجَُس 
جەثیبض َ ریبیەض پەییساثَُن  ١/ ٥زَای وبورُاضزوێکی ؼیەضپێی ثەییبویی 

َیؽزم وەؼطیه َ ویىب جێ ثٍیێڵم َثی  یه کە  ە زەضگیب زضا َ وەؼیطیه 
َری کُڕمکە زاَای را ئەکبدس کە ڕ یفزمە ثەضزەضگب ثیىیم ـُاوە ثیَُ 
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ن کە پێفییییزط ئەمىبؼیییییس ذب یییییس َ وەثەظ  ەثەض کەمییییی رەمەن ئەَیییییب
ٌەڵجهاضزثیییَُ ریییب ڕەَاوەی الی ئیییێمەی ثیییکەن َ پەییییبمی ئەَەییییبن پییییب 
وبضزثَُ کە ثاچی ئێیُە الی ذاریبوەَە زەؼیزبن پیێ وەکیطزََە چیُوکە 
ئیییێمە  فیییبضی ظ ضمیییبن  ەؼیییەضە َ  ە میییبڵی مُؼزەـیییبض َ مە یییطەظە 
ذبؼییەکبوی ذەثییبد َ ؼییەضکبضمعەَە ٌێطـییی رَُوییسمبن ئەکطمزەؼییەضس 

ویبضزەَە ثیا ئەَان کە ئیێمە چیبَەڕَاوی مىیؿ ثەـُاوەزا پەیبمی ذیام 
ئەَە وەثییَُیه ئەَان َا ظََ زەؼییپێکەن َ ئییێمەؾ ئێؽییزب زەؼییذ پییێ 

کەی ذب ییس َ وەثەظ َ ٌبَڕمکبوییبوم  ئەکەیهس ٌیبرمەَە ژََضەَە پەیبمیً
ثییا جەثییبض َ رییبیەض ثییبغ کییطز َ ثەذێطایییی ٌییبریىە زەضەَەس ثەجییبزەی 

ٌبرە زەضەَە َ ریب ئەٌیبد ثطایم پبـبزا ذُاضثَُیىەَە، ثەاڵم کەغ وەزە
زەویییییی رە ەؾ ظیییییبزی ئەکییییطز َ  ەگەڵ ئەَەـییییسا وییەضاویییییی ئییییێمە 
ؼەثبضەد ثە ؼەضکەَره یب ـکؽزی ڕاپەڕیه ظیبزی ئەکیطز َ ظ ضییؿ 
وییەضاویییی ٌبَڕمکیییبوی ؼەضـیییە بممبن ثیییَُیهس ریییب زەَضی  زیییکەکەی 
ذییُاضەَەی جییبزەی ثییطایم پبـییب ٌییبریه، ثەاڵم ثییێ ؼییَُز ثییَُ َ کەغ 

زەضەَە َ  ەَ   ە زََضەَە "ئیییبَاد ؼیییەعیس"م ثیىیییی کە ثە وەزەٌیییبرە 
رەوٍیب َ ثەپییێ ثەضەَ ئیبظازی ؼییەضزەکەَد َ ٌەؼیزم کییطز  ەم ض ژەزا 
ئەَیؿ ذەضیکی چیەس مه ئەَم رەوٍب ثە ـێُە زەوبؼیس ٌێىسەی وەثیطز 

مەرطمیك زََ چەکیساض  ٠٢٢ثیىیمبن ؼەیبضەی ؼیەضثبظی  ە وێیُان ٌەض 
یم پبـب زائەثەظمىێ َؼیەیبضەکبن ثەضەَ  ەمجەض َئەَثەضی ـە بمی ثطا

الی ثیىییبی ظاوکییا ئەڕ نس ئییێمە ؼییێقاڵی ثەپە ە ث یبضمبوییسا ثیی  یه ثییا 
مەجیس ثەگ چُوکە پێ وەئەچَُ کە  ێطە ذەڵیك ثێیىەزەضەَەس  ەثەض ئەَ 
چەکیساضاوەی ضژمییم کە  ەثەضچبَمییبن زازەمەظضان ثەکییااڵوە ثبضیکەکییبوی 

 ە ؼیییەضەربی ـیییە بمەکە  ذیییُاضەَەزا ذامیییبن گەیبویییسە مەجییییس ثەگس
رَُـمبن ثَُ ثە "ذب یسی ؼەیس مەجیس" کە ٌبَڕمی ؼیەضزەمی مىیبڵیم 
ثییَُ َ ئەَ چەوییسیه ؼییبڵ پێفییمەضگەی یەکێزییی ثییَُ، ثەاڵم مییه ٌیییر 
ئبگییبزاضی ئەَ وەثییَُم َ وەم ئەظاوییی چکییبضەیە َ چییان ثیییط ئەکییبرەَە 
 ثەاڵم زیییبض ثییَُ زەمیییێکە َاظی  ە یەکێزییی َپیفییمەضگبیەری ٌێىیییبَە َ
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ئەَیییییؿ کەؼییییبیەریەکی کاماویؽییییذ َ پێفییییزط  ە ثەضەی ڕظگییییبضیی 
ظەحمەرکێفیییبوسا ثیییَُەس ئەَ میییبڵی  ەَ زەَضە ثیییَُ َ ثیییا ئەوجبمیییساوی 
ٌەمییبن کییبض، َارە کییاکطزوەَەی ذەڵییك ثییا ضاپەڕیییه، ٌییبرجُە زەضەَە َ 
چەوییس کەؼییی رییطی  ەگەڵییسا ثییَُس ذب یییس ثە ثیىیییىەَەی ئییێمە گەـییبیەَە 

کە ذەڵیییك ثەزەمییییبوەَە ویییبیەوە زەضەَەس  ثەاڵم ظ ض رَُڕەثیییَُ  ەَەی
مىیییؿ ٌبَڕمکییبوی ذییام ئبگییبزاضکطزەَە کە ذب یییس کێیییە َ ٌبَکییبضمکی 
ثبـیییی ئیییێمە زەثێیییذس ٌەمیییَُ پیییێکەَە ثەضەَ ؼیییەضەَەی ـیییە بمەکە 
ثەضەَالی ـیییییُمىی َەؼیییییزبوی پبؼیییییەکبوی گەڕەکەکە ثەڕمکەَرییییییه َ 
ا ذب ییییسمبن ئیییبضام کیییطزەَە َ زەؼیییزمبن کیییطز ثەثیییبویەَاظی ذەڵیییك ثییی

ڕاپەڕیییییییه َ ٌییییییبرىەزەضەَە  ە مبڵەکبویییییییبن َ ثەـییییییساضی  ەم ڕ ژە 
مێییییهََیەزاس ؼییییەضەرب ذەڵییییك ظ ض ثەکەمییییی ثەزەممییییبوەَە زەٌییییبره 
َئەَەـی زەٌبد ٌەضظەکبض ثَُن َ  ە زەؼزی کەغ َ کبضییبن ڕاییبن 
ئەکییییطز رییییب ثییییێه ثییییا الی ئییییێمەس ٌەؼییییزێکی ظ ض رییییبیجەرم ٌەثییییَُ کە 

ٌیبرىەزیی ئیبَارێکی  ەمێیهیىەم رێکەڵەیەم ثَُ  ە ذاـی ؼەضکەَره َ 
کە زَاییییییی ٌیییییبرىی زەؼیییییەاڵری زیکزیییییبراضیەد ثیییییَُ  ەالیەم،  ەگەڵ 
ٌەؼییزێکی ثەٌەمییبن ئەوییساظە ثەٌێییع  ە رطؼییی ـکؽییذ َریییبچَُن َ 
زڵەڕاَکێس رطغ  ە ـکؽذ َ  ەژیبوی ذام ٌەؼیزێکی ڕاؼیزە یىەیە کە 
ثەڕای مییه ئەثییێ ثەَپەڕی ضاؼییزیاییەَە ثبؼییی ثییکەمس ظ ضیییىەی ئەَ 

بوەی یییبزەَەضیی  ەم چەـییىە ئەوَُؼییىەَە جییُضئەری زەضث یىییی کەؼیی
ئەَ ٌەؼیییزە رێکەڵەییییبن وییییە، ثیییایە میؽیییسا یەری گێ اوەَەکەییییبن ئەثیییێ 
ثەجێییی گُمییبنس ٌێفییزب ڕژمییم ثەٌەمییَُ جەثەضََرییی ذییایەَە مییبَەس 

 ثەضەثەضە ذەڵك ثەزەم ثبویەَاظ َ زضَـمەکبومبوەَە زەٌبرهس
ێکیبن ثیییییا ٌبویییییسان َ ثبویەَاظەکبومیییییبن ؼیییییێ ثەؾ ثیییییَُن: ثەـییییی 

ثطزوەؼییییەضی َضەی جەمییییبَەض ثییییَُ رییییب میعاجییییی ـاڕـیییییێ اوەیبن 
ثەضیىەؼەض َ یبضمەرییبن ثیسەیه کە ثێیىە ڕییعی ڕاپەڕییىەَە، زََەمییبن 
ئەَ ؼیبؼیییییەد َ زضَـیییییمبوە ثیییییَُن کە ؼیییییەضثەذایی ذەثیییییبد َ 
ئبمبوجەکییبوی ذەڵکیییبن ڕََن ئەکییطزەَە َەکییَُ زضَـییمی )وییبن، کییبض، 
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َضایی(س ثەـیی ؼێیەمیفییبن َریبضی حەمبؼیی ئبظازی، حکَُمەری ـیُ
ثیییَُن ؼیییەثبضەد ثە ربَاوەکیییبوی ڕژمیییم َەکیییَُ ئەوقیییبل َ ئیحیییسام َ 
ڕاگیییُمعاوی زیٍبرەکیییبن َ ثیییا ثەضظکیییطزوەَەی َضەی ذەڵیییك ثەزەوییییی 
ثەضظ ٌبَاضمبن ئەکطز: کە ڕاپەڕیه ٌەمیَُ عێطا یی گطریارەَە َ ئێؽیزب 

زەؼیییەاڵد   ە ـیییە بمەکبوی ثەغساـیییسا ذەڵکیییی ـاڕـییییێ  پەالمیییبضی
ئەزەن َ مییهزی ؼییەضکەَرىی یەکجییبضی وییعیکە ٌَییبرىە مەیییساوی ئێییُە 
چام ثەم زَژمىە زەزاد َ ئەَان الَاظ َ ئێمە ثە یەکیطرَُیمیبن ظ ض 

 ثەٌێع زەثیهس
ٌەض ئەَ ثەیبویە "ـیطیه مُضاز"ی ٌبَؼەضی جەثبضیؿ گەیفیزە المیبن 

یەکەم َ ثەئیطازەیەکییی ثەضظەَە ثەـییساضیی ٌەمییَُ پەالمبضەکییبوی ئەَ 
ؼییەعبرە ؼییەذزەی ڕاپەڕیىییی کییطزس  ەَ وییبَچەیەی ئییێمە ـیییطیه یەکەم 

 ژن ثَُ کە ثێ ؼڵەمیىەَە ثێزە مەیساوی ڕاپەڕیهس 
ژمییییبضەی ذەڵییییك ظیییییبزی ئەکییییطز َ ثەضە ثەضەؾ ئەَ گییییطََپە ؼییییێ 
کەؼیەی ئێمە َ "ذب ییس مەجییس" َەکیَُ ڕاثەضییی ڕاپەڕییه  ەَ گەڕەکە 

ەـیییُەضەد ڕََییییبن ریییێ زەضکەَرییییه َذەڵیییك ثیییا پطؼییییبض َ ڕا َ م
ئەکطزیهس ئێمە ٌیج ڕََپاؾ ییب  یىبعێکمیبن وەپاـییجَُ َ رەویبوەد ثە 
وییییبَی ڕاؼییییزە یىەی ذاـییییمبوەَە ثییییبویی یەکمییییبن ئەکییییطز کە ئەَە 
ٌەڵەیەکییی ظە  ثییَُس  ە یەکەمیییه کاثُوەـییەَە َرجَُمییبن کە ثبـییزط 
َایە ٌەمییَُ ثە ثەضگییی مەزەوییی َ ثە وییبَی کامیزەکییبوی ڕاپەڕیییىەَە 

یی ثکەیییه َەکییَُ ٌێعمکییی ذەڵکییی َ جەمییبَەضی رییب ٌەَڵ َ ثەـییساض
رێکاـییییییبومبن ثییییییا پێفییییییمەضگە َ ٌێعەکییییییبوی ثەضەی کُضزؼییییییزبوی 
وەوَُؼطمذس  ەَکبرەزا ئێمە زاَامبن  ە ذەڵکەکە کطز کە ؼەضؼَُچی 
ـە بمی مەجیس ثەگ  ەگەڵ ـە بمە گفزیەکەزا ثجەؼزه َ ثە رەوەکە َ 

ؼییذ َەکییَُ ئبمبزەکییبضیەم ثەضمیزییی ذبـییبم َ ثەضز ـییە بمەکەیبن ثە
ثییا پێفیییطره ثە مبـیییىی ؼییەضثبظی َ چەکییساضی ڕژمییم گەض ٌێطـیییبن 
ٌێىبیە ؼەضمبنس گطََپێکی ذەڵکیفمبن ڕاؼپبضز کە چبَزمطیی ئەمیالَ 

 ئەَال ثکەنس 
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ومییییَُوەی زََ زیمەوییییی ؼەضوج اکێفییییی ئەَ ڕ ژەم ٌەضگیییییع  ەیییییبز 
 وبچێذ:

ٌیییییبَڕمیەکی وبثیىیییییبم ٌەثیییییَُ کە کیییییبری ذیییییای  ە  -
َُم ـیییییُعی ثییییَُ، ثەاڵم  ەثەض ثییییبضی گییییُظەضان  ە کەضکیییی

ئەَ ب ەَە مەعبـی مەالیەریفی ٌەثَُ ثەویبَی "مەال  ەریی "س 
مه ثە ئیرزیقب  ە ؼزێمبوی ؼیەضزاویم ئەکیطز َ ٌبَؼیەضگیطیی 
کطزثَُ َ  ە ـُ قەکبوی  بمیفبن ئەژییبس  ەَ ڕ ژە ؼیەذزەزا 
ئەَ پیییییبَە زاَای  ەٌبَؼییییەضەکەی کطزثییییَُ کە ثیجییییبد ثییییا 

ـساضی  ە ڕاپەڕیه َ مه ئبگیبم  ێىەثیَُ ریُمەظ ئەَ  ەکیبری ثە
 ؽییەکطزومسا ثەزەویمییسا وبؼیییجَُمیەَە ٌَبَؼییەضەکەی وییبضز 
کە ث  م ثیاالیس ئەَ زییمەوە ظ ض کیبضی  ێکیطزم َ ؼیەضثبضی 
ٌەَڵی ظ ضم  ەگەڵییسا کە ثی َارەَە ثیا میبڵەَە کەچیی ئبمیبزە 

زەی وەثییَُ َ ەگەڵ ذەڵکییسا ثەـییساضیی ئەَ ڕ ژ َ ؼبرەؼییەذ
 ڕاپەڕیىی کطزس

 ە ٌەمیبن کییبد َ ـییُمىسا کە ؼییەض بڵی  ؽییەکطزن َ  -
ضمىییُمىی ذەڵییك ثییَُیه کچێکییی گەوییج پەوییبی ثییا مییه ٌێىییب کە 
ثییییطاکەی زاَای  ییییێ زەکییییطز ثەـییییساضی ڕاپەڕیییییه وەکییییبد َ 
ئەیُیؽذ ثەظ ض ثیجبرەَە ثا مبڵەَەس ئەَ کچە ثەٌەڵەزاَان  ە 

ثییَُ  زەؼییزی ثییطاکەی ٌییبرجَُە پفییزی مییه َثطاکەـییی زیییبض
ذەمییی ئەَی ثییَُ زەیییَُد ئیییمە ذییبوەَازەی ـییەٌیسیه َ ثییب 
ثێزەَە  ە گەڵمسا، کەچیی کیچە ئەَەویسە زڵییەضم ثیَُ ئبمیبزەی 
ئەَە وەثَُ کە ئەَ ذەڵکە  ەَ ؼبرە رطؼىبکەزا جێجٍێڵێذس میه 
ثەکیییُڕەکەم َد: َاظی  یییێ ثێیییىە ثیییبذای ث ییییبض ثیییساد َگەض 

  ثییب  ێییطە ذییای َیؽییزی ثییب ثیی َارەَە مییبڵەَە، ئەگیىییب  ێییییەڕ
ثمێىێزەَە َ کچەؾ ثەَ  ؽیبوە ظ ض گەـیبیەَە َ ؼیەضەوجبم 
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مییبیەَە َ پێمییُاثێ جیییە  ە ـیییطیىی ٌبَؼییەضی جەثیییبض ئەَ 
 زََەم ئب طەد ثَُ  ەَ ـُمه َ ڕ ژەزا  ەَ س      

کەؼێك کاثَُوەَە  ەزەَضمبن کە ظ ضثەیبن  ە رەمەویی  ٢٢٢وعیکەی  
مەَەثیَُنس ٌێفیزب ذەڵیك الَیسا ثیَُن َ ظ ضثەییبن  ەذیُاض رەمەویی ئێ

ؼیییڵیبن  ە یەکزیییط زەکیییطزەَە  ە رطؼیییی ئەگەضی ـکؽیییزی ڕاپەڕییییه َ 
کەـیی  ثَُویییبن الی زەظگبکییبوی ڕژمییمس ئییێمە ثییَُیه ثەجییێ مزمییبوەی 
ذەڵییك َ جبضَثییبض گەض ـییزێکی رییبیجەری ٌەثییُایە یەکێییك ئەمییبوی ثییطزە 
 الَە رب ثە رەوٍبیی ئبگبزاضمبن ثکبدس کُڕمك ٌبد  ەگەڵ مه َ ذب ییسزا
کەَرە  ؽیییە َریییی میییه ئبگیییبزاضم کە ٌەویییس  پێفیییمەضگەی یەکێزیییی  ە 
مبڵێکییییسان ثەچەکەَە َ ئەَاویییییؿ ثییییا ثەـییییساضیی ضاپەڕیییییه ذایییییبن 
ئبمبزەکطزََەس ئێمە ثەَ کُڕەزا پەیبممبن ثیا ئەَاوییؿ ویبضز کە ثیێه َ 
ثەوییبَی کامیزەکییبوی ڕاپەڕیییىەَە زاَامیییبن کییطز کە پەیُەؼییذ ثیییه ثە 

ەری ئێمە چەکساضمبن پێُیؽیذ ثیَُس کیُڕەکە ذەڵکی ڕاپەڕیُەَە، ثەربیج
َەاڵمەکەی ئەَاوییی ٌێىییبیەَە کە َرجَُیییبن "ثجییُضن ئییێمە رییب ڕمىییُمىیی 
ذامییبن وەثێییذ وییبیەیه" َ ثەَجییاضە ذایییبن زظیەَە ؼییەضثبضی ئەَەی 
کە َەاڵممییییبن زاوەَە کە ئێؽییییزب ڕ ژی ڕاپەڕیییییىە َ ئەثییییێ ئەَاویییییؿ 

َُز ثیییَُ َ ٌەض ڕمىیییُمىی  ە ذەڵکیییی ڕاپەڕییییُ َەضگیییطن، ثەاڵم ثێؽییی
 وەٌبرهس 

ثەزَای ئەَەزا کییُڕمکی رییط مییه َ رییبیەضی ثییطزە الَە َ پێییی َریییه کە 
کەؼییێکی پیییبَی ڕژمییم کە ثە ئیفییبضەد ویفییبوی زایییه ثییا چییبَزمطیی 
ذەڵك ٌبرَُە َ ظ ضیؿ پێساگطیی  ەؼەض ئەَە کطز ئەَ کەؼە وەظاوێ 
یىە کە ئەَ ئییێمەی  ەَ ثییبضەَە ئبگییبزاضکطز رەَەس مییه َ رییبیەض ڕ یفییز

گیییبوی کییُڕە َ زاَای ٌەَیەمییبن  ێییی کییطز ئەَیییؿ زە ییزەض ذییسمەی 
ؼەضثبظیەکەی ویفبوسایه َ کەَریىە  ێکاڵیىەَە  ەَەی ثیا ٌیبرَُی ثیا 
ئێییطە َ م کبضەیییذ َ  ەَ کییبرەزا َمىەیەکییی عییسوبن ذەیطَڵاڵمییبن  ەوییبَ 
زە یییزەض ذسمەکەییییسا ثیىیییی َثامیییبن زەضکەَد کە ؼیییەضَکبضی  ەگەڵ 

کییێ ذاـییی ثەچییبضەی کەؼییی َازەٌییبدس رییبیەض  ڕژممییسا ٌەیە ئەگیىییب
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زە زەضذیییسمەکەی زڕان َ زایەَە ثە ویییبَ چبَییییسا َ پیییبؾ ٌەڕەـیییە َ 
ئەَەی کە مەعزَُمبری رەَاَمبن ٌەیە چیە َ ثاچی ٌیبرَُە  ەَ ویبَە 

 زەضمبوکطزس 
ثەزَای ئەَەزا ث یبضمبوسا ٌێطؾ ثەضیه ثاؼیەض رەَاضیەکەی ثەضامیجەض 

زەضگب ؼیەضەکیەکەی ظاوکیا ثیَُ  ەؼیەض ظاوکای ؼزێمبوی کە ثەضامجەض 
ؼیییَُچەکەس ئیییێمە  ە پێفیییەَە َ ذەڵکییییؿ ثە ٌُریییبف َ زضَـیییمەَە 

کەؼیییێك  ٠٢٢ثەزَامیییبوەَە ثیییَُن َ  ەَ کیییبرەزا ژمبضەمیییبن ویییعیکەی 
ئەثییَُس  ەَکییبرەزا جەثییبض َرییی مییه ئەڕ م  ەَثەضەَە ٌەوییس  ٌییبَڕمی 

ثَُ کە  رطی ذامبن ٌەیە ئەَاویؿ زمىم کە یەکێکیبن "عە ی پێىجُمىی"
 ی   ە ئیییساضە محە یییی ؼییزێمبوی کییبضی ئەکییطز َ ظ ضی پییێ وەچییَُ عییً

ٌبد َپەیُەؼذ ثَُ پێمیبوەَەس  ەَکیبرەزا َ پیێؿ گەیفیزه ثە ـیە بمە 
ؼیییەضەکیەکە  ە کیییااڵوێکی ثچیییَُکەَە پیبَمیییك ثە زەمیییبمکێکەَە ٌیییبد 
ثیییاالم َ ثیییطزمیە الَە ثیییا  ؽیییەکطزن مىییییؿ ریییبیەضم ئبگیییبزاضکطزەَە 

ە زََ کەؼیییی رطیفیییی ثەزَاَە ثیییَُ ثە حەظەضەَە َ ەگەڵ کیییبثطازا ک
ڕ یفییزم َ پبـییبن ئەَ َرییی: ئییێمە چەکییساضی ذە یییقەیه َ ئبمییبزەیه 
ثەـساض ثییه  ەگەڵزبویسا ثەچەکیی ذامیبوەَەس مىییؿ پێفیُاظیم  ێکیطز َ 
پطؼیم: ئەرُاوی رقەویێکیؿ ثا مه ثٍێىی   ثەاڵم زیبض ثیَُ ئەَ مزمیبوە 

ڕ یفیزم َ ریب ئەَ ٌیبرەَە میه ثە مه وبکبد َ مىییؿ ظ ض  ەؼیەضی وە
ربیەضم ئبگبضازضکطزەَە  ەَەی کە َضییب ثییه وەَەم کیبثطا ثیا  ێیساومبن 

 ڕاؼپێطزضاثێذس 
ثەَ ٌێعە ظ ضەی ذەڵکەَە گەیفزیىە ؼەضجبزە گفزیەکە ثە ئبضاؼیزەی 
یبضییییبکەی رەویفییذ زائیییطەی ئییبَەکە کە وَُؼییبثَُ ثە رەَاضیەکەَەس 

کە  ە رەَاضیەکەَە زەؼیزیبن کیطز ٌەضکە گەیفزیىە وبَەڕاؼزی ـیە بمە
ثەزەؼ مه  ێمبنس ذەڵکەکە ذامبن زایە پەویبی زیُاضەکیبن َ ئەَ چەویس 
چەکساضەی الی ئێمەؾ زەؼزیبن کطز ثەَەاڵمیساوەَەی رە ەکیبوی ئەَان 

ؾ مزمیییییبوەم ثەَ چەکیییییساضاوە ظیییییبرط پەییییییسا کیییییطزس ئیییییێمە  ە  َي َ ثییییً
یه رەگجیط ثکەییه َ چەکساضەکبن جیب وەئەثَُیىەَە ٌەم ثا ئەَەی ثزُاو
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ٌەم رب ئەَان وەڵێه کە ئەمبوە کُڕ َکیبڵی ـیبضیه َ ثە یەم زََ رە ە 
ڕائەکەن َ ثەَەؾ مزمیبوەی ئەَاومیبن ڕاکێفیبس پا یؽییەکبوی رەَاضیەکە 
پێفیییجیىیی ئەَەییییبن وەئەکیییطز کە ثەرە ە َەاڵمییییبن ثیییسضمزەَە َ َاییییبن 

ێکیسازاوی ئەظاوی کە ذاپیفیبوساوێکی ثیێ چەکە َ پیبؾ ٌەویس  رە ە َ پ
ٌەضزََ ال رە ەیییبن َەؼییزبن َ ئییێمە ذامییبن کییطز ثەوییبَ ثیىییبیەی زََ 
 ییبری مەذییقەضەکەزا َ  ەَ  پا یؽییەکبن چەکیییبن زاوییب َ زیییبضثَُ کە 
پێفیییجیىیی ـیییزێکیبن کطزثیییَُ، چیییُوکە ٌەضیەکە جزیییی کیییُضزیی  ەگەڵ 
ذایییییسا ٌێىییییبثَُ َ زَای ؼەضظەوفییییزکطزوێکی رَُوییییسیبن کە ثییییاچی 

ز، ََرمییبن ثەپە ە ثیی  وەَە ثییا وییبَ مییبڵ َمىییساڵی رە ەرییبن  ێمییبن زەکییط
ذارییبن َرەوییبوەد یەم چەکیییؿ مەثەنس پا یؽییەکبن پییێؿ ڕ یفییزه،  ە 
 بری ؼیەضەَە مەـیجەثی مەذقەضەکییبن ویفیبوسایه َ میه  ەَ  ثیَُم 
ثە ذییبَەوی کاڵـییییىکاف َ ریییب می ذیییامس ظ ضثەمیییبن یەکەم جیییبضە کە 

 ثەضاثەضەزاسچەم ثیطیىە زەؼذ، ئەَیؿ  ەم جاضە ٌبَکێفە وب
ثییییا مێییییهََؾ ئەَە ثڵییییێم کە پییییێؿ گطرىییییی یەکجییییبضیی رەَاضیەکە َ 
 ەَکییییییبرەزا کە رە ە َەؼییییییزبثَُ، عە ییییییی ئیییییییساضە محە ییییییی  ەثەضی 
مە یییحەثەکەَە ثەڕاکیییطزن ڕ یفیییزە ئەَثەضەَە َ پەالمیییبضی َمىەیەکیییی 
گەَضەی لییسامی زا کە  ە ثەض زەضگیییبی ظاوکیییازا زاوطاثیییَُس ئەَجیییاضە 

جساضییخ(  ە ظ ض ـیُمىی حکَُمییسا زائەویطان َ  ە  –َمىبوە )زیُاضثەوس 
 ییییبیجەض زضَؼییییزکطاثَُس عە ییییی ثاکؽییییێکی رَُوییییسی  ەَمییییىەکە زا َ 
ثەزەؼیییزی کیییُوی کیییطز َ جیییبضمکی ریییط ڕایکێفیییبیەَە َ َمیییىەی گەَضە 
زیکزییییبراضی ٌێىییییبیە ذییییُاضەَە َ ئەَەؾ ئەَەوییییسی رییییط حەمبؼییییەی 

 ذەڵکەکەی َضََژاوسس 
یبویسەَمطا ثییىە زەضەَە، ثەاڵم ئێؽیزب پێفزط ذەڵك ثا پفزیُاویی ئێمە وە

کە ئەَوییبَە پییبککطاَەرەَە ٌەظاضان کەغ ثەضثییَُوەرە کاگبکییبوی وییبَ 
کیییامەڵیەی زائیطەکیییبن ثیییا ریییباڵوکطزن َ رەویییبوەد مەحەجەضەی  ەضا  
ـیییە بمەکبویؿ ٌەڵیییئەکەوهس ثەڕاؼیییزی ئەَ زیمەویییبوە َضە ڕََذیییێه َ 

  ێعەَن ثَُنس 
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ط ئەثێیذ، ڕََی ٌێطـیمبن کیطز رە ئێمە کە ئێؽزب ژمبضەمبن ربز  ظیبر
ثبضەگییبی ثەزوییبَی ڕمکرییطاَی ثەعؽیییەکبن کە ثەوبَثییبویە ثە )ـییەٌیس 
عُؼمبن(س  ەظ ض گەڕەکیی ـیبضەَە زەوییی رە ە زمیذس  ەم ثبضەگیبیەَە 
رە ەیەکی ظ ضمبن  ێکطا َ رەویبوەد چەکیی ز ـکەـییبن ثەکبضٌێىیبس  ە 

 ١٢٢زیییییط  ە زََکبوەکیییییبوی ئەَثەضەَەی ئەَ ثیىیییییبیە  ە وعیکییییییی کەم
مەرییطەَە ئیییمە رە ەمییبن  ەَان ئەکییطز َ ئەَان ظ ض ثەٌێعرییط َەاڵمییی 
رە ەکبویییییبن ئەزایەَەس  ەَ  ظ ضی وەمییییبثَُ ثەض زەؼییییطمهمکی گییییُ ە 
ثکەَم َ کُڕمکی رط  ە وعیکمەَە ثطیىساض ثَُ کە ثطزمبوە پەویبی ڕییعە 
زََکییبوێکی ئەَوییبَەس ٌەض  ەَ ـییُمىەزا چییبَم کەَد ثە "زس ئەکطەمییی 

زاز" کە  ەَەَپییێؿ جییبضمکی رییط ثەٌییای ـییەٌیس وەجییبرەَە  ەوییبَ میٍییط
ثییبظاڕ ثیىیجییَُم َ زَارییط َ رییب ئێؽییزب ثییَُیه ثە ٌییبَڕمی وعیییكس  ێییطە 
ژمبضەی چەکساضی ثەضەی ذەڵکی ڕاپەڕیُ ظ ض ثَُثَُ َ ە گطرىی ئەم 
ماڵیەیەی ثەعؽیەکبوسا ثەربیجەری ئبضپیجیەم ڕ ڵی کیبضییەضی ثیىیی  ە 

ضەکبوی ڕژمییییییم  ەوییییییبَ ثیىییییییبکەس مییییییه ثە ڕََذییییییبوی َضەی چەکییییییسا
جەمیییبعەرەکەی زەَضَثەضی ذیییامم َد: کە ئێیییُە ثە َضییییبییەَە رە ە 
ثکەن رب میه ئەڕ م  ەَ میعگەَرەی ئەَثەضەَە  ە ثڵىیسگاکەَە  ؽیەیبن 
ئبضاؼییزە ئەکەم رییب ذایییبن ثییسەن ثەزەؼییزەَەس کییُڕمیی گەوییج  ەگەڵمییسا 

ؼییییم َزَای ٌیییبد ثیییا میییعگەَرەکە ویییبَی "ٌەڤیییبڵ" ثیییَُ کە  ەَمیییسا وب
ڕاپەڕییییه ظاوییییم کە ذعمیییی وەثەظی ٌیییبَڕممەس زییییبض ثیییَُ ٌەڤیییبڵ ثیییا 
پبضمعگبضی  ە مه  ە گەڵمسا ٌبد ثێ ئەَەی ثیىبؼمس مەالی میعگەَرەکە 
ئبمییبزەی ٌبَکییبضی وەثییَُ  ەگەڵمبوییسا َ ثەویییُە ظ ض ثە پییێاڵَەَە ذییام 
کیییییطز ثەژََضزا َ ثیییییا ئەَەی  ە کیییییاڵی ثیییییجمەَە مەال ثڵىیییییسگایەکی 

پییێم کە رب یمییبن کیییطزەَە ئیفییی ئەکییطز، ثەاڵم پیییبرطیەکی ؼییە ەضیی زا
 ُضؼی  ەگەڵسا ثَُ کە ثەٌەضزََکمبن ٌەڵمبن گطد َ رب گەڕایىەَە َ 
مییه ٌێفییزب ثەعەضەثییی چەوییس  ؽییەی کییُضرم َەکییَُ ثییبویەَاظ َ زاَای 
ذاثەزەؼییییزەَەزاوم رەَاَ وەکییییطز، چەکییییساضەکبوی ثبضەگییییبکە ثەڕیییییع 
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عەالگەیییبن کطزثیَُ ثەئیباڵی ؼییپیی ٌیبرىەزەضەَە َ ٌەویسمکیبن  یبویزەی 
 ذاثەزەؼزەَەزانس 

ئەَکبرەی کە  ەگەڵ ٌەڤبڵسا ڕََمکطزە میعگەَرەکە َ پیێؿ گطرىیی ئەَ 
ثبضەگیییبیە  ە ڕمییییب زََ وَُؼیییەضی ثەوبَثیییبویی ـیییبضم ثیىیییی کە  ەَ 
ٌەمیییییَُ ٌەضا َ گیییییاڵمەظ َ ـیییییەڕ َ  ەضرەوەیەزا  ەثەضزەم مبڵێکیییییسا، 

م جیەضەکێفیییبوەَە، رەمبـیییبی ئەَییییؿ ثەمزەریییبرکێ َ  ەزََضەَە ثەزە
ذەڵکەکەییییبن ئەکیییطز، ثیییێ ئەَەی ریییَُذىی ئەَویییبَە ثیییکەَنس مىییییؿ 
ٌەڵمسایێ َرم: ثا وبڕ وە وبَ ئەَ ذەڵکە  ٌیج وەثێ َربضمك،  ؽەیەکی 
حەمبؼی یب ـیحطمکیبن ثا ثڵێه، ذا ئێُە  ە کاڕەکبویسا ثبؼیی ئەزەثیی 

گەظس میییُ زەظیم َ ثەضگیییطی َ چیییی َچیییی ئەکەن َئەَە عەضظ َ ئەَە 
 ئەَان ٌیر َەاڵمێکیبن وەزامەَە َ کفبوەَە ثا وبَ مبڵەکەس 

ئەم زیییمەوەی الی ئییێمە  ە ظ ضثەی گەڕەکەکییبوی رییطی ـییبضزا زضمییهەی 
ٌەثَُ َ  ەٌەمَُ الیەکەَە ـەپا ی ذەڵکی ڕاپەڕییُ ثەضەَ ؼیەوزەضی 

 ـبض ئەٌبره، ثەاڵم ٌێفزب ثەیەد وەگەیفزجَُیهس 
ەَرىێکی گەَضەی ئەَ  ییاڵەی گطرىیی ثبضەگییبی ـییەٌیس عُؼییمبن ؼییەضک

الی ئییییێمەَە ثییییَُس ٌێفییییزب ئییییێمە زەؼییییزمبن ثەؼییییەض ئەَ ثبضەگییییبیەزا 
وەگطرجییییَُ َ رە ە مییییبثَُ کە ٌەظاضان کەغ  ەثەضی ثییییطایم پبـییییبَە 
ٌییبرجَُوە زەضەَە َ َەکییَُ ـییبواگەضیەکی ٌییبَیىە َ کییطاَەی ظیىییسََ 
رەمبـیییبی ـیییەڕەکەیبن ئەکیییطز َ زەؼزراـییییبن  ە ذەڵکیییی ڕاپەڕییییُ 

ضا َ چەپڵەڕمعاوێکیی ظ ض  س  ەگەڵ گطرىی ئەَ ثبضەگبیەزا ثَُ ثەًٌئەکطز
گەَضە، کە َەکییَُ ڕاگەیبوییسوی ؼییەضکەَره َاثییَُ، ئییێمە َ ذەڵییکەکەی 
ثەضی ثییطایم پبـییب َەکییَُ  ێفییبَمکی گەَضە رییێکەڵ ثییَُیهس زیییبض ثییَُ 
ئیزیییط رەضاظََی ـیییەڕ ثەرەَاَی  ە  یییبظاوجی ڕاپەڕییییه ـیییکبَەرەَە َ 

َ پیییبککطزوەَەی  ە زەییییبن ؼیییبڵ زەؼیییەاڵری گطرىیییی یەکجیییبضیی ـیییبض 
وەگطیؽییی زیکزییبراضیەری ثەعییػ رەوٍییب مەؼییە ەی کییبرە َ ٌیچییی رییطس 
ذەڵکێك کە رب ئەم ثەییبویە ٌەؼیزیبن ئەکیطز ریب زاٌیبرَُیەکی وبزییبض  ە 

 ظیىساوێکی گەَضەزان، ئێؽزب ذاضی ئبظازیبن  ێ ٌەاڵدس 
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َُ، جیییە ؼییەضثبضی ـییەکەریی ظ ض ثەاڵم ئبگییبم  ە ٌییێر ـییزێك وەمییبث
 ەؼیییەضکەَرىی مێهََییییی ئەَ ڕ ژەی ثەضەی گەل ثەؼیییەض یەکێیییك  ە 
ظ ضزاضرطیه َؼیزەمکبضرطیه ڕژممەکیبوی مێیهََزاس میه َا ثیا ویا ؼیبڵ 
ئەڕَاد ژیبوی ئیرزیقب ثەؼەض زەثەم َ چەوسیه ئەمط  ەثیعم ثەزَاَەیەس 
چەوسیه کەغ ٌَبَڕمم  ەم ڕمیەزا گیبویبن ثەذزکیطزس ذەییبڵ ثیطزمیەَە 

ئەَ ٌبَڕمیییبوەم کە چییان ؼییەضیبن وییبیەَە َ ڕ ژی ئییبظازیی ثییا یییبزی 
 ئەم  یبن ثەچبَ وەثیىیس 

پبـییبن  ە زییکەی کییبَەَە ثەضەَەذییُاض ثییَُیىەَە ثەضەَ  زییکەی ؼییجىی 
ؼیییەضەَە کە پا یؽیییەکبن ٌێفیییزب ذاییییبن وە ئەزا ثەزەؼیییزەَەس  ەویییبَ 
 زیییکەکەی ؼیییەضەَەی ؼیییجىسا پەییییکەضی ـیییێطمك ٌەثیییَُ کە ئەَمیییم 

یمزطیه ذییییبڵ زاوییییب َ  ەَمییییُە زامەظضام َ ؼییییەزان ثەوعیکزییییطیه َ  ییییب
کەؼیؿ ثەزەَضی ثیىبیەی ؼجىەکەزا کەَرىە گُ ەثبضاوی پا یؽربوەکە 
َ ئەَەوییسەی وەثییطز ئەَمییؿ گیییطا َ ثەگطرىییی ؼییجىی ؼییەضەَە زَاییییه 
ئبؼەَاضی چەکساضیی ڕژمم  ە ثەـی ئەم الیەی ـبضەَە پیبککطایەَە َ 

َرییییییىەَەی زضَـییییییمی ئیزییییییط  ەگەڵ ٌەظاضان کەؼییییییسا ثەٌُرییییییبف َ 
ؼەضکەَرىەَە ثەـە بمی پیطەمێطززا ڕََمبن کطزە ؼیەضا َ زییبض ثیَُ 
ئەَمؿ پیبککطاثاَە َ جەمیبَەضی ڕاپەڕییُی ـیبضی ؼیزێمبوی، ٌەمیَُ 

  ەَمسا ثەیەم گەیفزه َ ئبٌەویی ؼەضکەَرىیبن ئەگێ اس 
مەرطمییك مییبثَُ ثییەم ثەؼییەضا کە چییبَم ثەوەؼییطیىی  ٢٢٢میه وییعیکەی 

َرییی: زَای زەضچییََُوی رییا ثەمییبَەیەم مىیییؿ ٌبَؼییەضم کەَد کە 
ذیییام پییییێ وەگیییییطا َ ٌییییبرمە زەضەَە َ رییییب ئێؽییییزە  ەم زەَضە  ە گەڵ 
ذەڵکەکەزا ثیَُم َ  ەؼیەضا کالـییىکا ێکی زەؼیزکەَرجَُس میه چیُوکە 
چەوس ڕ ژی پێفزطیؿ ؼەض بڵی کاثَُوەَە َ  ؽیەکطزن ثیَُم َ ئەَ 

م ثەرەَاَی ڕ ژی یەکەمەی ڕاپەڕیىییییؿ ظ ض ٌیییبَاضم کطزثیییَُ زەویییی
وَُؼییبثَُ َ  ؽییەم ثەظەحییمەد ثییا ئەکییطاس پییبؾ چییبَگێ اوێکی ذێییطا 
ثەؼەض زیمەوی ؼەضای ئبظازکطاَزا گەڕایىەَە ثا مبڵی ثبَکی وەؼیطیه 

ی زَاویییُەڕ  ثییَُس  ە ـییەڕ َ پەالمییبضی الی ـییەٌیس ٢َکییبد وییعیکەی 
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عُؼییمبوەَە ٌبَڕمکییبوم  ییێ ثعضثییَُس ئەمعاوییی ئەثییێ َچبوێییك ثییسەم رییب 
کە   یییً ەضزا زمییزەَە ثییا زَای ویییُەڕ  َ ئیفییی ظ ضمییبن ًٌٌێییعمکم ثەث

  ەمەَزَا چبَەڕممبوەس 
ٌەضکە گەیفییزمە مییبڵەَە رییبیەضیؿ پەیییسا ثییَُ، پییبؾ َچبوێییك ڕََمییبن 

 کطزە ؼەضـە بم ثا ثیىیىی ٌەَاڵی ٌبَڕمکبوی ئەَممبنس
ؼییەضثبظگەکبوی زەَضی ـییبض َەکییَُ محەؼییکەض ؼییەالم َ رییبوجەض ؾ 

َُنس ذب ییییییسی مەال عە یییییی ٌبَڕممیییییبن ثە  ەالیەن ذەڵیییییکەَە گیطاثییییی
ؼەیبضەیەکەَە  ەگەڵ چەوس ٌبَڕمی ریطزا چَُثیَُن چەکێکیی ظ ضییبن 
 ە ؼییەضثبظگەکەی رییبوجەض َە ٌێىییبثَُ َ ثە ؼییەض ذەڵکییی گەڕەکەکەزا 
زاثەـیییکطزثَُنس ثەثیىیىییی ذب یییس َ ٌبَڕمکییبوی ئەَ  ظ ض ذاـییحبڵ 

وەَەیەکی رطی ثَُم َ ٌەوس  ََضزە رەگجیطمبن کطز َ ث یبضی کاثَُ
کییامیزەی ثییباڵی ڕاپەڕیىمییبن زا رییب  ەؼییەض چییبضەوَُغ َ زاٌیییبرَُی 
کامیزەکبن َ ئەضکەکبوی زاٌبرَُمیبن  ؽیەثکەیهس کاثیَُوەَەکە ذیطایە 

 س ٦/١مبڵی وەثەظ  ە چُاضثب  ثا ئێُاضەی 
زَای ویُەڕ   ەؼەضـە بمەَە ڕ یفزیه ثا مبڵی جەثبض ثیا گقزُگیا َ 

ب ئێُاضەکەی ثبضەگیبی  ییط ەی ؼیەضثبظی ڕاگاڕیىەَەس ٌەض ئەَ ڕ ژە ر
ؼزێمبوی کە وبؼطاَە ثە حبمیە،  ە الیەن ذەڵیکەَە پیبم کیطایەَەس ئیێمە 
 ەثەض ؼەض بڵی ظ ض ئەَ ڕ ژە ئبگبمیبن  ە زَوییبی زەضەَەی ؼیزێمبوی 
وەمبثَُس جیاضمییؿ  ە  ەَظا َ ثیی ثەضویبمەیی ثە کبضەکبومیبوەَە زییبض 

 ثَُس 
مییىە ؼییَُضەکە، ٌەمییَُ ـییُمىەکبوی جیییە  ە ئە ١/ ٥ثەَجییاضە ڕ ژی 

ـییبض گیییطانس ٌەضچییی  ەَ زەیییبن ثییىکەی حیعثییی َ مییاڵیەی جەیفییی 
ـییەعجی َ حییبمیە َ زائیییطەی ئەمىەکییبن یییب ئەَ پیییبَاوەی ڕژمییم کە  ە 
مبڵەکبویییبن یییب  ە ماڵیەکبویبوییسا زەؼییزییط وەکطاثییَُن، ٌەاڵرجییَُن َ ە 

ئەَەی ذیای  ثیىبی ئەمىە ؼَُضەکەزا ذاییبن کاکطزثیاَەس ثەَ مبویبیە
گەیبوسثَُە ئەَ  ربَاوجبضی  ەَجیاضە ثیَُن کە ییب ٌێفیزب ئبمیبزەیی َ 
ئُمێییسی ثەضگییطی َ ؼییەضکُری ڕاپەڕیىیییبن  ە مێفییکسا مییبثَُ یییب ظ ض 
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ربَاوجبض ثَُن َ کەڵکیی ئەَەییبن وەثیَُ ذاییبن ضازەؼیزی جەمیبَەضی 
ڕاپەڕیُ ثکەنس ٌیر ویفبوەیەکیؿ  ەئبضازا وەثَُ ثا ئەَەی کە ڕژمم  ە 

ەضکیییَُكەَە ییییب  ە ئبؼیییمبوەَە ٌەَڵێیییك ثیییساد ثیییا  طییییبکەَرىی ئەَ ک
 پیبَاوەی ذای کە ئێؽزب  ە ئەمىەؼَُضەکەزا ذایبن حەـبضزاَەس 

 ەٌەمیییبن کبریفیییسا ئەمیییىە ؼیییَُضەکە پ ثیییَُ  ە ظیىیییساویی ؼیبؼیییی  ە 
ٌەمیییَُ الیەوەکیییبن کە ثەـیییی ظ ضییییبن ئەَ کەؼیییبیەریە کاماویؽیییزبوە 

زَای زاگیطکطزویییییییی کُەییییییییذ ثیییییییَُن کە  ە ٌەڵمەرێکیییییییی ڕژممیییییییسا 
زەؼزییطکطان َ ژیبویبن  ەَپەڕی مەرطؼییسا ثیَُس ثەـیێکی ظ ضی ئەَ 
ظیىساویبوە َەکَُ "میقساز ٌبزی" َ "زس کیبمەضان" َ "وەضیمیبن"ی ثیطای َ 

 "جەمبل چبَـیه" ٌبَڕمی وعیکم ثَُنس  
ٌەمیییییَُ ؼیییییەضاوی حیعثیییییی َ  ێپطؼیییییطاَاوی زەظگبکیییییبوی ئەمیییییه َ 

د َ یەکە ئییییساضیەکبوی َەکیییَُ پبضمعگیییب َ ئیؽیییزیرجبضاد َ مُذیییبثەضا
جێیییییطەکەی َ  بیمقییییبمی  ەظای وبَەوییییسی ؼییییزێمبوی َ ئە ؽییییەضاوی 
پزەثەضظی حبمیە َ زەیبن کەؼی رطی ئەڵقە  ەگُ  َ ێپطؼطاَی ڕژمیم 
 ەَ ـیییُمىەزا،  ە الیەن ٌەظاضان کەغ  ە ذەڵکیییی چەکیییساضی ضاپەڕییییُ، 

ٌیُاییییییبن ثە ئیییییبثڵَُ ەزضاثَُنسس زییییییبض ثیییییَُ ئەَ پییییییبَاوەی ڕژمیییییم 
ڕظگبضثَُن َ  طیبکەَرىیبن ٌەثیَُس ثەرەَاَی وەییبن ئەظاویی  ەزەضەَە 

ؼییەعبرسا زویییب ثەؼییەضیبوسا ژمییطەَژََض  ٤چییی ئەگُظەضمییذ َ چییان  ە 
کیییطاس جییییە  ەَەؾ ئێؽیییزب کە ٌەمیییَُ  ەَ  کاثیییَُوەرەَە َ  ەژمیییط 
 فییبضی ڕمکرییطاَی ـییُعجەی ؼییزێمبویسا کە ؼییەضکطزەکبویبن  ەَ ژمییط 

بچییبضن رییب زَاییییه زڵییاپی ذییُمه ـییەڕ ثییکەن یییب ئُمێییسی ظەمیییىەزان، و
ئەَەیبن ٌەیە کە ئەمبن ـیەڕی ثەضگیطی ثیکەن ریب ڕژمیم  ە کەضکیَُم 
َە ییب ثەغیساَە  طیبیییبن ئەکەَمیذس َمییىەی زیمەوەکیبن ثییا ئیێمەؾ زیییبض 
وەثیییییَُ، ثەاڵم ثەَەزا کە ئەَان، رەویییییبوەد پیییییێؿ ئەَەی ڕاؼیییییزەَذا 

ىی ثامجی ٌبَەن ثە کیُمطاوە ثیا زەَضی ثیىبکە ثییطمذ، کەَرىە ٌبَیفز
وبَ مباڵوی ـبضەکە، زەضکەَد کە ئُمێیسی زەضثبظثَُوییبن ٌەیە ئەگیىیب 
ثیییییا َا زەؼیییییزی ذاییییییبن پییییییػ ئەکەن َ ٌییییییر ثُاضمیییییك ثیییییا  یییییێ 
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ذاـجَُویفیییبن وییبٌێڵىەَەس ئەگەضمکییی رییط ئەَەثییَُ کە  ەثەض ظ ضیییی 
بن ربَاوەکبویییبن گەض ثفیییبن ظاویجییبیە رێکسەـییکێه َ ٌیییر ئُمێسمکیفییی

وەمبثبیە، رب زَاییه ز یاپی ذیُمه زەؼیزیبن  ەریبَان زەضٌە  ثە ذەڵیك 
ثەضوەزەزا، چُوکە جیە  ە مەضگ ٌیر ڕمیەیەکی رطیبن ثیا ڕظگیبضثَُن 

 ثا وەمبثاَەس 
ٌیییر زەویێکییی پێفییمەضگە َ حیییعثە ؼیبؼیییەکبوی ثەضەی کُضزؼییزبوی 

 ویەس
َی مه ئەَ ڕ ژە ریب وعیکیی ـەـیی ئێیُاضە َ زەؼزجەؼیەضاگطرىی رەَا

ئەم زَاییییه مییاڵیەیەی ڕژمییم  ەگەڵ ذب یییس َ ٌەوییس  ٌییبَڕمی رطمبوییسا 
 ەَ  ثیییَُیهس گطرىیییی ئەم زَا  ەاڵیەی ؼییییمجُ ی ؼیییزەم َ ئیحیییسام َ 
زاپڵاؼیه، گەضچی  ەـبضمکیفسا ثێیذ، ٌێمیبی ؼیەضکەَرىێکی گەَضە َ 
 ظەویی ٌەڵٍبرىی ڕ ژگبضمکی وُ  َ پ   ە ئُمێس َ ؼەض طاظی ثَُس 

ثێذ  ە  ەـمسا وەمیبثَُس ؼیەضثبضی ٌەؼیزێکی ظ ض  ٌەضچی ٌێع َرُاوب
ثەٌێییعی ثەذییزەَەضی ثە ٌییبرىەزیی ڕ ژی ئییبَاثَُوی رەمەوییی ڕژممێییك 

ری ئەکییییبد ثە  کە ظیییییبرط  ە ثیؽییییذ ؼییییبڵە رییییباڵَی مەضگ َ کُمزەیییییً
ثەزَاَە رییییب ئەم  ٢٧٦٠گەضََی ذەڵکییییسا، ثییییا مىێکیییییؿ کە  ە ؼییییبڵی 

م ڕ ژە مبویبیەکی چطکەؼبرە ؼیێجەضی مەضگ ثەزیبضؼیەضمەَە ثیَُ، ئە
چەوسان ثەضاثەض  َُڵزطی ٌەثَُ، ٌَەض ثایەؾ مێفکم َ ثیطم ئبگبیبن 

  ە مبوسََثَُوی جەؼزەم وەمبثَُس
ئەثییُایە  ێییطەَە َ ثەَ جەؼییزە مبوییسََ َ ـییەکەرەَە یەکؽییەض ذییام 
ثیەیەوییمە ـییُمىی کاثییَُوەَەی ئەمفییەَ  ە مییبڵی وەثەظ  ە چُاضثییبخس 

 ە ؼییەیبضەیەم ڕاگییطد َ   ەؼییەض ـییە بمی گفییزی ؼییەٌاڵەکە زەؼییزم
 ەثەضزەم ثیىییبکەی حەؼیییت ؼییبڵح زاثەظیییم رییب  ەَمییُە ثەپییێ ثیی  م ثییا 
ـُمىی کاثَُوەَەکەس ٌەمیَُ گییبوم زََکەڵ َ ئیبضە  َ ریاظ َ ذیاڵ 
ثییییَُس ثیییییطم کەَرەَە کە مییییبڵی "ؼییییطَەذبوی" ذییییعمم کە مبماؼییییزبی 
ئبمبزەیی ثبظضگبوی ؼیزێمبوی ثیَُ َ کیبم "ڕەـییس عیبض ی" ثبَکییبن کە 

ضکطزەیەکی ـیییُعی ثییَُ َ  ە ؼییەضەربی ٌەـییزبکبوسا  ە ؼییێساضە ؼییە
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زضاثَُ،  ەم زەَضَثەضەن َثبـزطە ث  م ٌەم  ەم ٌەاڵیەزا ٌەَاڵێکییبن 
ثعاوم َ ٌەم پێؿ کاثَُوەَەکە َچبوێك ثسەمس مبڵی ئەَان  ە ثەغیساَە 
زَای  ە ؼێساضەزاوی ثبَکیبن ٌبرجَُوەَە ؼزێمبوی َ ئەَاوییؿ َەکیَُ 

ی  ە ئیییبڵُگاڕە ؼیبؼییییەکبوەَە وعییییك ثیییَُنس کە  ە ذێعاوێکیییی ـییییُع
زەضگیییبم زا َ ثەَ َەظعە ـیییێُاَەَە مىییییبن ثیىیییی ؼیییەضیبن ؼیییَُڕمب، 
ثەاڵم ظ ض زڵیبن کطایەَە ثەَ ؼەضزاوە ویبَەذزەمس زەوییم وَُؼیبثَُ َ 
ثەزەم وبورُاضزوەَە  ە گەڵ ئەَاوسا ٌەوس   ە ڕََزاَەکیبوی ئەَ ڕ ژە 

ََمکییطزە مییبڵی وەثەظی ٌییبَڕمم ثییا مێهََییەمییبن ثبؼییکطز َ پبـییبن ڕ
ثەـییساضیی کاثیییَُوەَەکە َ ث ییییبضزان ؼییەثبضەد ثە کاریییبیی  اویییبغی 

 کامیزەکبوی ضاپەڕیه َ زاوبوی پالوی ئەڵقەی  ەمەَزَاس 
 ە کاثییَُوەَەکەزا کە ژمییبضەیەکی ظ ض ثەـییساضثَُثَُن، مییه زەویییم 
َ، وَُؼبثَُ َ ؽەم ثا وەئەکطاس ذب ییسی مەال عە یی  ەرەویفیزمەَە ثیُ

وبچییبض ـییزێکی گطویی   ە گقزُگاکبوییسا ثجییُایە ثە کییُضری ئەمىَُؼییی َ 
 ئەَ  ە جیبری مه ئەیرُمىسەَەس 

زَای کاثَُوەَەکە ذام گەیبوسە میبڵی ثیبَکی وەؼیطیه  ە ثیطایم پبـیب 
َ  ەَمُە گەڕایىەَە ثا میبڵی ذامیبن  ە ریَُی مە ییكس  ە ڕ ژی پیێؿ 

 ڕاپەڕیىەَە مبڵی ذامبوم وەزیجَُس
ە جەؼیییزەی ـیییەکەرمەَە َ ثەزەم گێییی اوەَەی ـیییطیزی ئەَ ـیییەَە ث 

ثیطکییییطزوەَە  ە زە ؼیییییبڵی ڕاثییییَُضزََی پییییی   ە ٌەڵیییییجەظ َ زاثەظ َ 
ٌییبَڕ ، َ زََ  ێك  گییًڕاکەڕام، پییط  ە زڕم َ زاڵ َ گیییبوجەذزکطزوی 

رێیی ظ ضی زاییییم، َئُمێییسی ٌییبرىەزیی  ؼییطي ثییطا، َ مطزوییی زَای حً
ڕەَییىەَەی یەکجیبضیی  ڕ ژی ئبظازی َ یەکؽبوی َ ذاـییُظەضاوی َ

 رەمی چڵکىی زیکزبراضیەد َ ؼزەم َسسسسسسس ذەَمکی  َُڵ ثطزمیەَەس 
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 (س٢٧٦٣-٢٧٣٢ضیم ) ٌیس عبزل كً ـً
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 یكُضزؼزبو ییكساض چً ی َي ثعَرىً ڵیرب ئبـجً   ً  مً ی ضگً فمًێپ یبویگط
 س٢٧٥٣ ڵیؼب طا ێع
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  ڵجێییه،  ً ی ًٌ َي ضكُم پێؿ ئً كً  ژیبییه  ً ی رێیسا زي َ ذبوُي ی ئً َمىً
 ـزبكبوساس ربیی ؼباڵوی ًٌ ضي ؼً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثُغطمتس ظیىساوی ئً
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ـیی ظ ضی  ثً  ی كیً َ كزێجربوبوً كێك  ً غسا، یً ثً  حطیط  ً ی رً كزێجربوً
ربیی ؼیباڵوی  ضي ؼیً  كیطز  یً ییسا زي مبن  یێ پً َي كبوی ذُمىسویً ضچبَي ؼً
 می ذُمىسی ظاویازاس ضزي ـزبَ ؼً ًٌ
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  پێُي  كێزی، ثً ی یً ضگً ڵێك پێفمً وێُ كامً  ضیم  ً ٌیس ئیحؽبن كً ـً
 غس م كً كً پ، یً ؼزی چً زي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

كێزی ویفزیمبوی،  كبوی یً ضگً پێفمً   ً ڵێك وێُ كامً  ٌیس ئیحؽبن  ً ـً
 س یً كً ٌیس ئیحؽبن ـا ێطي ـً
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ضیم  ٌیس ئیحؽبن كً ؼزی ڕاؼذ، َ ـً غ زي م كً كً ضیم یً ٌیس عبزل كً ـً
 كێزی ویفزیمبویس ی یً ضگً ڵێك پێفمً وێُ كامً  پ،  ً ؼزی چً ؼی زي م كً كً یً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س مچُغً ـزبكبن،  ً ربی ؼباڵوی ًٌ ضي ٌیس عبزل، ؼً ثبَكم َ ژَاوی كچی ـً
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 ـزبكبنس ڕاؼزی ًٌ ٌبَڕمیبوی، وبَي  ڵێك  ً ٌیس ئیحؽبن َ كامً ـً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س گُوسی زمزێهي  ٌیس،  ً ضزََ ـً ی گاڕی ًٌ َمىً
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 سثبوی الل ربڵً زام حؽێه َ جً كبوی ؼً َمىً  كێك  ً یً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ض(س ری  ـێد عُمً  ب(، ) ً ثبض مؽزً ضزََ ٌبَڕ : )جً ، مه َ ًٌ َي ڕاؼزً   ً
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 ٢٧٦٥ربیی ؼبڵی  ضي جبد َ چىُض ؼً وً
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سؼیسوی   ً ٢٧٧٤ ب( ؼبڵی  ثبض مؽزً ڵ ) جً گً   ً
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 جبدس وً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ڕیه َ ڕ ڵیی ثیباڵیی گێی ا  یً ی ثباڵیی ڕاپً سامی كامیزًو  ی ئً ال عً ذب یسی مً
   ییً ٢٧٧٢مُظی  رییً  ـییبضی ؼییزێمبوی، زَارییط  ییً  ڕیىییسا  ییً میه ڕ ژی ڕاپً كییً یً
 ٌیس ثَُس ضازا ـً ض ؼً المبضی ؼً پً
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 ٢٧٧٢ڕیىی ئبزاضی  ضا، ڕاپً ضكی ؼً ضزي ثً
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 ٠٢٢٧ؼبڵی   الـبَا(،  ً كی )ثً ڕي گً  َ ێط  ً ًٌ  م  ً بكًـُمىی ئیرزیق
ثسَاڵ حبجی  ڵ كبم )عً گً  م كطز،  ً َ مبڵً ضزاوێیی ئً َ ؼً  َي ڕامً گً

 ؼمبی (س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ز( َ  ) ُئبز ؼبز (س مً ض زََ ٌبَڕ : ) عُؼمبن محً ڵ ًٌ گً   ً
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 زاذی ضي ضان  ً ڵ زس كبمً گً  ؼباڵوی زَارط  ً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كێك  ویعمی كطمییبضی، ییً ثبری كامیً كێزی ذً وسیی یً وسامی وبَي ظ ذب یس ئً ثً وً
ڕیىی ویبَ ـیبضی ؼیزێمبوی َ ڕ ڵیی ثیباڵیی  ی ثیباڵی ڕاپیً ضاوی كامیزیً ڕاثیً   ً
 ڕیىساس ڵییطؼبوی ڕاپً ًٌ  ثَُ  ً ًٌ
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 كبنس زي َي ٌیس عبزل، كاربیی وًً كبوی ـ كچً  ڵ چُاض  ً گً  ثبَكم  ً
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌیس عبزلس كبوی ـً كچً  ڵ چُاض  ً گً   مبن(،  ً پااڵ )ؼً
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 س٠٢٢٧ڵ ویىب َ َاضربوسا، ظاویای ؼیسوی ؼبڵی  گً   ً
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ە گەڵ جێىی ؼبڵ  ە ژیبن ئبَایی وەؼطیه،   پێىجَ زَای  ۲٢۹۲ؼبڵی 
 ٌبَؼەضگیطیم کطزس
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 ە ؼباڵوی ڕاثَُضزََزا ظ ض َرطاَە َ وَُؼطاَە  ەؼەض ربَاوەکیبوی 
زام حؽێهس مه ویبظم ویە ـزێکی ئەَرا  ڕژیمی پێفَُی عێطا  َ ؼً

ثڵیییم  ەَ ثییبضەَە، چییُوکە ٌەضچییی ثڵییێم ڕەویجییێ زََثییبضەکطزوەَەی 
اوەَەی ڕََزاَگە ێك ثه کە ظ ض َرطاَوەرەَەس ئەَەی ظاویبضی َ گێط

مه ریفکی زەذەمە ؼەض یبزەَەضیەکبوی ذامە َەکَُ کەؼێیی چەپی 
چییبالم  ە ثییعََرىەَە َ ذەثییبری ئەَ  اوییبغە َ ڕاکییطزََ  ە زەؼییزی 
زەظگب زاپزاؼێىەضەکبوی ڕژممیی عێیطا  َ زاَاکیطاَ  ە الیەن زەظگیبی 

َە ثەٌییای ثیییطَڕای جیییبَاظ مط ڤکییُژی ئەمییىەَەس  ەالیەكییی رطیفییە
َچبالکی ؼیبؼیمەَە َەکَُ ٌەڵؽَُڕاَمکی ؼیبؼی چەپی ڕەذىەگط 
 ە ڕمجبظ َ کطزەَە ؼیبؼیەکبوی یەکێزیی ویفیزیمبوی کُضزؼیزبن ظََ 
کەَریییییمە ثەض پەالمیییییبضی ئەَاوییییییؿ کە  ەژمیییییط ویییییبَی ـیییییاڕؾ َ 

َەکیَُ میه ثیَُن ثە  یپێفمەضگبیەریسا  ە ؼباڵوی ٌەـیزبکبوسا، زەییبو
 .ڕاَوبویبن ئبمبوجی

 ەپبڵ ئەَەـسا ٌەَڵ ئەزەم  ە پەوبی گێ اوەَەی َمؽزیە َ  اوبغەکبن 
َ ؼەضگُظەـییییزەی چییییبالکی ذامییییسا، ثەزیییییسگبیەکی ڕەذىەگییییطاوەی 
رەَاَەَە، کە ڕەویساوەَەی ئیبڵُگاڕە  کیطی َ ؼیبؼییەکبوی زَاریطی 
ژیبوی مىە، ئەَ  اوبغەی ثبضَز ذی ؼیبؼیی عێطا  َ کُضزؼیزبن َ 

ەپییی مبضکؽیییی کُضزؼییزبن، ثییرەمە ژمییط وەـییزەضی ثییعََرىەَەی چ
     سـیکطزوەَەَە
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