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ن رؤماننوسينةوةي ضةندين  ،وَينة يئاماذةيتؤِري خوَيندنةوةي 
 كثثثورديخامنثثثة  (خثثثاني مثثثورادي ثثثثةريزاد )طِروطثثثاَل بثثثة زمثثثاني 
تثثؤِري سثثيييايي زمثثاني نثثةبون  بثثة ،كةنثثةدا ئثثاوارة لثثة رؤذهثثةيتي

 فثةزايا خوَينثدةوة  لثة  ي  (رؤماني)نةفخو وَينةي)بازماني تواوةي 
 وَينةكثثة رةمزَيكثثة شثثاراوةية  ، طرتثثة ئةسثثتؤ ضثثاثداني لثثة ئثثةركي 

زمثاني   بثةدوا  ،كردنثةوة لثةوو لثةواني دواتثر     لةطةَل ساتةكاني بري
 .دةبَيتةوة لةطةَليان ئامادة ()هايدطةري ئةَليانييةوةدازايين

 



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

4 

 

 

  هاوِرَيياني فةلسةفةي مةرطةيةك بؤ ضرث
رؤمانةكثثثثثة يثثثثثةك ِرسثثثثثتةية، كةوانثثثثثةي طثثثثثةورةو ب ثثثثثوك  بثثثثثؤ       *

 ذ داناوة.دايةلؤجياكردنةوةي 
بثَي ثرسثي خؤمثو     ،كثرد   ضثاث دانة  50ترياذي  بة 1997ساَلي *

لةبثةر ئثةوةي دةضثوم بثؤ      ،كَيشثابو رايانهةَلثةكان   راسثتكردنةوةي 
بآلو لَيثثثضثثثةند دانةيثثثةك   ،هثثثةولَير سثثثةيرم نثثثةكرد لثثثة ظيسثثثتيَاَل 

هثثثةموي   ،نبثثثو هةَلثثثةكان ضثثثاك نثثثةكرا ئثثثةو كاتثثثة بينثثثي  ،كثثثردةوة
بثثة هثثةتيوي الم لثثةو كاتثثةوة  .نكثرد  مقةسثثل لثثةم بثثةكثؤكردةوةو  

جثار  كار لة دةيةها  ،وةطؤِرانكاري  تيا كرد يشبةناو ناو ،مايةوة
ضثاثي   بثة هةر  يشلةبةر ئةوةهةتا طةياندمة ئةم ئاستة ، وةدةرض

ئثثثةوي تثثثر   ،بذاردةيثثثة يشضثثثاثةئثثثةم  ،يةكثثثةم بثثثآلوي دةكةمثثثةوة 
ي وام دةيثثةهابثة   ،ئةطثةر مابَيتثةوة بايثثةخَيكي نييثة    رةشنوسثَيكة 

دةكثرا ضثةندين رؤمثاني تثر      ،رؤمانثة تايبةت هي ئثةم   بة ،وةدِراند
 .شَيوازي كاركردني من واية ،بوناية
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طَيذةَلوكةيثثثةكي طثثثةردوني هثثثةَليكرد فثثثةزا بثثثة وردة شوشثثثةي     }

ناونيشاني رؤمثاني   ي دةنطو وَينةطةردونزماني ئاوَينة داثؤشرا 
بريقثةي تثةليك     ي هةَلطرت مرؤظ لثة تيشثكو   (با) وَينةينةفخو 

 ثارضثة شوشثة بثة   بثة  دةبون روانني كوذايةوة طةردون بثو   تَيكةيو
راوة الثثثثثةِرة الثثثثثةِرة ثَي ثثثثتةقينثثثثةوةي فؤتؤناتثثثثةوة ثثثثثةرتوكَيكي 

شثثثثَيوةي بثثثثة طزنطثثثثدا لةبثثثثةر تيشثثثثكي شثثثثَيتةَلة  وةوةثثثثثةخش بثثثث
ئَيسثثثتا ) :ِراطَيثثثدة وةرييثثثدا بريةوةرةي خوخمانثثثلثثثة  هَيرؤطثثثرؤي

ثَيدةضثَيل سثاتةوةخيت    ةيث  (بثا ) جيهان وَينثةي بَيشثكةيةكي بثةر   
ي نةفخي سورةوة كؤتايي ثَيبَيثل   (با) تةقينةوة بَيل طةردون بة

هةناسةي دوا ضركةي ذيانيان تَيداية ثَيدةضثَيل ئثةم    (با) وَينةي
وشةكاني شَيتةَلة تَيكةاَلوي ئةو شةثؤلة  (ساتة كؤتايي بون بَيل
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سامناكو شَيدارة دةبو لثة طؤِرسثتانةكةوة تثؤِرَيكي ئةفسثوناويان     
بثثثثثو ئثثثثثةو ثؤثةاينثثثثثة طوَلثثثثثدارةي   بةسثثثثثةر ناوضثثثثثةكةدا كَيشثثثثثا

وة يخثثثثوَيين ئثثثثاَلو وابثثثثة دةخوَينثثثدةوة تثثثثةمي تثثثثاريكي ِرؤذطثثثثار  
بو بةو وَينثة جثؤراو جؤرانةيشثةوة     جوطرافيايان ثَي ِرةنطاَلة كرد

 ولوتكثةو بنثارو طثردو ثَيدةشثت     بة قوَلثي ضاوي بِريية دةشثتو دةر 
بثثثة طِروطثثثاَلي  (بثثثا) رؤمثثثاني فثثثةزاي ئايثثثاني بةسثثثةر دةكثثثردةوة

 دورطةي نةبون) ي تواوةوة فةزاي مةرطةساتي دياري كرد:يوَينة
مثثثثةني ناكثثثثاتي تةلةسثثثثكؤبي فؤتؤناتثثثثةوة تَيكثثثثةيوي رؤح  بثثثثة زة

 جوطرافياي طؤي زةويدا سِراوةتةوةلة ئَيرة جَيطةيةكة  دةبَيتةوة
مارشثثثو بثثثة مثثثرؤظ بثثثة شثثثَيي نياندةرتاَلثثثةوة ئاوَيتثثثة دةبثثثن فثثثةزا      

ئاوَيتةي شةثؤالوي  وةب يةكان تَيكةيويطةردةلولي جةنطة جيهان
تثةنيا   دةبنثةوة  زةرياي بَي ئامانو طةردةلولي ملو تؤفاني سثيييا 

زةريثاي مثةرطا   لثة  رؤح  وةرجةسثتة كثرد  بةزمانَيكيان لة مةرطةوة 
خثثؤي دةشثثثواتةوة بثثثؤ مثثثةرطَيكي تثثثر كةسثثثةكان شثثثَيوازو رةنطثثثو   

كاراكتثثةري شثثانؤي  وةك  مرؤلثثةو جنؤكثثة  زمانيثثان دةطؤِرَيثثل بثثة  
لَيثثرة زمثثان تَيكثثةَلي   سثثايي مثثردن دةكةنثثةوة  الفةلسثثةفةي مثثةرط 

دا  (بثثا) تةكنثثةلؤذياو تةلَيكسثثو فثثةزاي هةسثثارةكان دةبَيثثل لثثةناو  
لثة  بريكردنةوةدا دروسل دةكةنةوة زمانَيك لة تؤِرَيكي ثةيوةندي 
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تؤِري ئاماذةو طريانو بريةوةري  بَي زماني نةبونةوة دةهَيننة بون
ِرَيكي ترسثثناك تؤ طرتبوبَيدةنطي سروشيت  (طَيذةَلوكةي تؤفانن
وة هةر لةطةَل روناكيدا باَلندةو مارو مَيرو وةبادةنطو وشةي ثَي 

دةنطثثثو جريوةيثثثان زمثثثاني بَيثثثدةنطيان  بثثثة نثثثةوة وبآلوبزينثثثدةوةر 
سثةر  بةدةنيشتنةوة و شكاند لة ذَير تيشكي طزنطةوة هةَلثدةفِرين
ضركةي كؤتايي بونيان لقو ضَلو طذو طياوة ياريان دةكرد وَينةي 

 لةطثة  بةو ضةرضثةفة خوَيناويثةوة تَيكثةيو دةبثون      لَيدةردةكةوت
 مثوروي ئثاوداري مثةرط   بة  دةنطو زرمةو ناَلةي سةربازيدا دةبون

زمثثثاني  لثثثة بثثثاكورةوة بثثثؤ باشثثثورا لثثثثثة خؤرهةالتثثثةوة بثثثؤ خؤرئثثثاو
سروشل لة زماني مةرطدا بةر جةستة ببو ِرةنطثي مثردن لثة دارو    

باَلثثثثثندةو مرؤظثثثثةوة   ةنطثثثثةَلو شثثثثاخو دةشثثثثتو دؤَلثثثثو   و جدرةختثثثث
تةزويثةكي مثةرطاوي دةبةخشثي وَينثةي      (بثا ) دةردةكةوت دةنطي

بثثة وة تثثؤِري ذيثثانَيكي سثثةخل  وةمارشثثي سثثةربازي ثثثةخش دةبثث  
جؤرَيثثك بثثة طثثةردةلولي ئثثةو ضثثركة سثثاتةوة جةسثثتةي دةطرتثثةوة   

تثثثر لثثثةو سروشثثثتةدا   دميثثثةنَيكي  وَينثثثةي مثثثةرط هثثثي   لثثثة جطثثثة 
لةطثثثثثةَل دميثثثثثةني دَييةكثثثثثةدا    يشئثثثثثةو وَينانثثثثثة  نةدةبينرايثثثثثةوة

كةَلثثثثثبةي سثثثثةطةل لةسثثثثةر كثثثثةالكي سثثثثةرة ِرَيطثثثثاو  دةردةكثثثةوتن 
جَيطة زجنريي زرَي ثؤشو ناثاَلثثيو  بة شَيوازي كةالوةي سوتاودا 



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

8 

 

مرؤظيثثثان  بةيةكثثثةوة نيطايثثثان دةثؤشثثثي  ةوةوتثثثؤثي دةشثثثتو كَيثثث 
ك ضثثثركةي هثثثةمو سثثثاتيَ  دةخسثثثتة سثثثةر بريكردنثثثةوةي مثثثةرطَيك  

بثثةو وَينثثة كوشثثندانةوة    شثثَيتةَلةلثثةو ساتةشثثدا  بطرَيثثل  يثثانذيان
جةسثتةي   دةشثتو دةر  وةبِريبث بة تيذي ضاوي  ِروانيين ثوشرا بو

زةنطيثان بثة مَيشثكيدا     بةو بريو خةياَلثة ترسثناكانةوة مؤميثا ببثو    
لةطثثثثةَل خوالنثثثثةوةي زةويثثثثو فثثثثةزاي طةردونثثثثدا وَينثثثثةي    دةهَينثثثثا

لثثثثةو  طؤِرسثثثثتاني هثثثثةتاييان هةَلثثثثثدةدايةوةكؤتاييثثثثان دةكَيشثثثثاو 
ِروانينثثثة ئةفسثثثانييةوة لةسثثثةر لوتكثثثةي شثثثاخةكةوة ِرؤشثثثنايي      
 لةسثثثثةر منثثثثارةو كؤشثثثثكي بثثثثةرزي شثثثثارةكةدا بةرجةسثثثثتة دةبثثثثو 

لثثثثة وَينثثثثةي فؤتؤييثثثثدا   بةندخيانثثثثةو شثثثثةقامي طشثثثثيت دةديثثثثةوة 
ئثايي خوَينثاوي   و ئاوَينةي جةنطو مةرطو برسَيتيو وشك بونثةوة 

اس سثثاي رةنطثثي خوَينيثثثان بةسثثةر شثثثةقامي    كثثراس سثثورو كثثثر  
بثثة ثثثةتي   مَيشثثكيدا مؤسثثيقايان دةسثثازاند  لثثة  شثثارةوة دةِرشثثل 

وَينثةي تةقينثةوةي فؤتؤناتيثان     ئةزةلي نةبونثةوة تَيكثةاَلو دةبثون   
بثثة طثثةردةلولي بثثريةوة دةهثثاتن رؤمثثاني   (بثثا) وَينثثةي نثثاو دةكَيشثثا

بثثة  بةندخيانةيةكثثةوة  لثثة  ) : مَيشثثكدا دةنوسثثييةوة لثثة  وَينثثةييان 
طَيِرانةوةي ئةو ضريؤكانةي  وةي هةزارةها سور بايخوَيين ئاَلو و

رؤمثانَيكي   بثة  دةبثن  ةتةوة بةهؤي هةسارةكانةوةبوندا شؤراونلة 
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سةرةتاي ئةم  دا دةنوسرَينةوة (با) لةئةو وشانةي تةنها  يؤتؤبي
 يؤتؤبيثا هَينثاني ذيانَيكثة لثة    ثَيك وبونلة بونةوةية جيا يشرؤمانة

بثَي   ثَيويستة لثةم جوطرافيثا   شَيتخانةكاندا منايش دةكرَينةوةلة 
ةردوني زمثثثثانَيكي طثثثث يةرةشثثثثة ةهاوشثثثثَيوةي كونثثثثي ناونيشثثثثانة
ئثةو   داي شثَيتةَلة مَيشثكي  لثة   (بثا ) بروسكةي رؤمثاني (بدؤزينةوة

وَينانة بة تةمي قةساخبانةي شارو تةرمي كوِرةكانيةوة نيطايثان  
و هثةتا دوا سثات   ندَلثدةكفاجةستةي هةدةماري مَيشكو  ودةثؤشي

بريو هةستو ِروانيين تَيكثةاَلو   دني طوندةكةداكاولكرنيطا لةطةَل 
وةكو مثةلَيكي ئةفسثوناوي لثة زةريثاي طومثاني بونثدا كةوتثة         بون

تاريثثك  وةمَيشثثكي ببثث بثثة قثثواليي نهثثَيين جيهانثثدا ِرؤدةضثثو طثثةِران
ني زةويثثو جطثثة لثثة مثةرطو سثثةرةو ذَيثثر بثثو  خانثةي وَينثثةي سثثوتاو 

 كةوتنثثثة خثثثوارةوةي طثثثةردون هثثثي  وَينةيثثثةكي تثثثري نةدةديثثثةوة  
هثثي  جَيطةيثثةك  لثثة بثثة جؤرَيثثك ئثثارامي لةبثثةر بثثِري بثثو      ئثثةوةيش

بن بةردَيكثثثثدا ثثثثثةتي خثثثثةياَلي هثثثثةر ِرؤذة لثثثثة ئثثثثؤقرةي نثثثثةدةطرت
 بةرةو كةناري دورة ثةرَيزيو تةنيايي برد ئةوةيشهةر  ِرادةكَيشا

ضاو  طوندو ئاوةداني لةبةر نةمايةوةلة هي  شارو شارؤضكةيةك 
 دةسثثتةوة دةطثثرت بثثةبثثة هةميشثثة كثثؤالرةي نهثثَيين ذيثثاني  كثثةوت

 وجةنطي طثةردوني خةياَلثثي دةكثرد    خةياَل جيهاني دةطواستةوة
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ئَيسثثتاي دةبثثردةوة بثثؤ سثثةرةتاو   تاَلثثة دةزوي زةمثثةني ِرادةكَيشثثا
بوركثثثاني   لةطثثثةَل ئةوانةيشثثثدا   دةشثثثَيواند  ئاينثثثدةي  وناوةِراسثثثت 

لثثةو  ةوةي كارةسثاتدا بونثو نةكوذانثةوة   هةميشثة لثة تةقينث   ِرؤحثي  
و لةرينثثةوةي لقثثو ضثثَلي دارةوة لثثة    (بثثا ) ساتةشثثدا لةطثثةَل كثثزةي  

ئثثثةو وَينةيثثثةي لةسثثثةر ِروبثثثةري    وةوةفةزايثثثةكي بثثثةرين ورد دةبثثث 
وةك ئثثثثثثةو سثثثثثثاتةي بؤمبثثثثثثا ماَلثثثثثثةكاني   دةديثثثثثثةوة وةطوندةكثثثثثثة

دواي خؤيانثثةوة لثثةن جةسثثتةياي زرَي ثثثؤق قةفثثةز  دةتةقانثثدةوة
ئةو تةليسية خوَيناوية بو بة دةزولةي ِروانينيو  هَيشلدة بةجَي

ش خسثتية  يدميةنثة  هثةر ئثةو   هةرطيز لثة ِرؤشثنايدا بثزر نثةدةبون    
 دواجثار هةتا بثؤ   ي بؤشايي ِرؤحدا دةطةِرابةدواطةرداوي نهَينيو 

مةرطي ئةو ثرسيارة خستيةوة طةرداوي طوندةكة فةزاي ماَلةكان 
وةك ضثثثةقي ناوةِراسثثثيت  دايثثثةوةدةتثثثؤِري نهثثثَيين بونيثثثان بثثثؤ هةَل

ذنثةي هثةرةس هَينثاني    زةويو بوركاني كارةساتي ِرؤحثو كثَوو ِرؤ  
ئةو بوركانةيش طوندةكةي طرتةوة طثةردةلولَيك هثةَلي   مَيذو بَيل 

ؤييثدا  سثاتَيكي فؤت لثة  وةك مةجنةنيق  هةموو شتَيكي طؤِري كرد
ضثةقي  لثة  بوركانة طةردونييةكة  توانةوةونيشان ناومرؤظو خاكو 

بايثثثةكي بثثثةهَيز بثثثة طثثثِرو  وزةويةكثثثة لثثثةرزي وةطوندةكثثثةدا تةقييثثثة
بثثثة ةكثثثة دةكثثوي دارو درةخثثثل  خؤَل دادة ئثثاطرةوة ماَلثثثةكاني طَيثثذ  
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 مثرؤظ لةسثةر زةويةكثة    سةوزايي وشك داهات ثوكانةوةدةطةرمي 
دؤذة سثثارا ثوكايثةوةو ب ثثوك  بثة  باييثان   رةنطيثان طثثؤِرا  وتونثةوة 

دةم ةبثث  وةكثثو كاراكتثثةري شثثانؤي دؤزةخ دياريثثان دةدا     بوونثثةوة 
بثاي نثةف    ) :يةكرتي دةكثردةوة لة طَيذةنطي مةرطةوة ثرسياريان 

لة ( وةتةقينةوةي بوركانَيكي خةففة بئةوة ) :(يان الفاوي نوح بو
و ضثاوم  دةم لة) :دةكردةوةلة يةك  ثرسياريان ويةكرتيان دةِرواني

كةسثثَيكي تثثر  (بثثايم ب ثثوك بؤتثثةوة ) :(وةهثثاتلَيبِروانثثة بزانثثة ضثثي   
بثثثثثةدةم طِروطثثثثثاَلي  (بثثثثثا) رؤمثثثثثاني(مرؤلثثثثثةبوينةتثثثثثة ) :دةيطثثثثثوت

جثثةنطي هثثةردو ثاشثثاي ) :طةردونييثثةوة زمثثاني وَينثثةيي نيشثثاندا
دواي بثثثثةدرَيثثثذايي مَيثثثثذو  بثثثثة  لَيثثثرةدا كثثثثرا  و شثثثثةياتيينجنؤكثثثة 

هاوشثَيوةي ئةسثتَيرة   بةريةك كةوتن  يةلةم فةزا يةكرتييةوة بوون
 شثثَيتةَلة (ةراوداخثث زةمثثةني تيثثادا    وزجنريةكثثاني مَيثثذو  و رةشثثةية

دواي كارةسثثثاتة طةردونييةكثثثة هاتثثثة طوندةكثثثة ئثثثةو روداوةيثثثش  
ئةو ِروانينةي بثة كؤتثايي مَيثذو تةقينثةوةي      برييدا بولة هةميشة 

بثثة مثثةَلؤي جةسثثتةي سثثوتاوي     دةكثثردطةردونثثةوة بثثةر جةسثثتة   
جوَلثةو دةنطثو خشثةو تثاريكي      دةوةشيدةكرةوة طةردوني يشبون

ي نةفخةوة طوَيي (با) هةميشة بة بة تةقينةوةي فؤتؤنات دةزاني
طثثةرداوي ئثثةو خاكثثةدا   لثثة ئثثةو طومانةيشثثي تثثةنيا    دةزرنطايثثةوة
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ئثثةو وَينانثثة   يثثةوةدةد داي تيثثا(بثثا) وَينثثةي نثثاو  بةرجةسثثتة دةبثثو 
 بثثثثة تَيكثثثثةَلي ئايانيثثثثان دةثؤشثثثثي ببونثثثثة شثثثثةثؤلي ِرؤشثثثثنايي

طةردونيان  ودةبونةوةجياجةستةو ِرؤح لة فةزادا ياريان دةكردو 
نيطايثثثثدا لثثثثة لثثثثةو ساتةشثثثثدا ئثثثثةو ِرةنطاَلةيثثثثةيان  دادةخسثثثثتةوة 

بةو دميةنةوة  خوَيناويةيان دةدايةوةِرةنطي ئةو ِرؤذة  دةكردةوة
تةمةنو مَيذو لثة ضثركةي مثةرطي    وةكو  وشة لة ناخيدا دةتوايةوة

 لةطثثةَل كثثزةي  رجةسثثتة بوبَيثثل ي نثثةفخي سثثوردا بة (بثثا) كؤمثثةَلو
باَلنثثثدةو ِرةنطاَلثثثةي تَيكثثثةاَلوي سروشثثثتدا ئثثثةو      جريثثثوةي و(بثثثا)

هثثةر بثثةو نيطثثا   دةهَيناِروانثثيين ذيانيثثان ثَيكثث  وَينةيثثةي دةديثثةوة 
جثثثثؤراو جؤرانةيشثثثثةوة مَيثثثثذوي خؤيثثثثو طوندةكثثثثةي بثثثثة مثثثثةرطي  

 طشيت دةنةخشاند !!جيهانةوة بة 
                            *       *     * 

 لةهثثثةمو لةطثثثةَل ضَيشثثثل هثثثةنطاودا طوندةكثثثة ترسثثثناكي طرتثثثي    
بثثثثة ناوضثثثثةكةدا   اليةكثثثثةوة وَينةيثثثثةكي مثثثثةرطاوي دةردةخسثثثثل   

طيانيشثثةوة ئثثةو  نثثامؤيي باَلنثثدةو طيانثثدارو بثثيَ بثثة  ونثثةوةبآلودةب
دميثةني ئثةو سروشثتة نامؤيثةوة     بثة   شَيتةَلة وَينةيةيان دةدايةوة

 ِرؤشنايي بة وَينةو نيشانةي ترسناك دةثؤشرا ترس دةيطرتةوة
لثة   ئاماذةي هةرةس هَينانو ِرةنطي دايناسوري تيادا دةبينينةوة
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وةكثثو ئثثةو روانينثثة  ثَيشثثهاتي مثثةرطي طوندةكثثةو جيهثثان دةترسثثا
ةيشثثثةوة بريبثثثةو  دوا ناسثثثنامةي بثثثون دةرخبثثثات تثثثة وَينةيثثثةكببَي

ئثثثثةمِرؤ هثثثثةمو وَينةيثثثثةك   ): وَينثثثثةوة دةثؤشثثثثرا  بثثثثةدواي مَيشثثثثك
 وةي نةفخثةوة ئاوَيتثة بث   (بثا ) هثةمو دةنطَيثك بثة    هاوشَيوةي مةرطة

ئثثةم  بَيتثثةوةبجيهثثان قَلثث    ةوةتثثطثثوَي  بثثةو طةردةلولثثةوة دةزرنطيَ 
فوتثثؤي شثثتنةوةي دوا   طونثثدة مثثوروي ئثثاوداري مثثةرطي  الةمثثة    

بثثةبَي ئاراميثثةوة لثثة   بثثةو بثثريةوة جةسثثتةي لثثةرزي    (وَينثثةي بونثثة 
دوا  وَينثةي تثةزوي ذانثثي جيهانثةوة شثثريازةي طثةردوني دةديثثةوة    

و هةناسة بة تؤِري كفنَيكي نةبينةوة بثة فثةزاوة ثثةرق دةبونثةوة    
ناو بثة جةجناَليثةوة لثة    ئةو شاالوة ِروانيين طؤِري بودةشؤرانةوة 

ي ثَيكهاتثثة لثثة  بثثة وردي   ثةرَيزةكانثثةوة طةيشثثتةوة نثثاو ماَلثثةكان   
كةَلةشثثَيرَيك دا يشثثلثثةو ساتةوة وةدةبثث جوطرافيثثاي خاكةكثثة ورد 

زرمثثثةي تةقينثثثةوةي   قوقانثثثدي لثثثةناو ماَلةكانثثثدا دةنطثثثي دايثثثةوة  
 ساتَيك بةو دةنطانةوة لة جيهاني ِرواني تؤثَيكيش هاتة طوَييةوة

لثثثة دةزولثثثةي ضثثثاويةوة وَينثثثةي     دةكشثثثان  ةوةؤِري طومانثثثتثثث بثثثة
 :يثةكااري جيهانيثان دادةخسثل   بثة  ثَيشهاتَيك ِرةنطثي دةدايثةوة   

هةمو دةنطو زمانو وَينةو شَيوازَيك لةم خاكةدا ِرةمزي مثةرطيان  )
ئثةو وَينةيثة لةبثةر ضثاوي      (ئةمِرؤ مةرط زماني  الةمثة  وةهةَلثطرت



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

14 

 

بثثثة  لةطثثةَل ِرةطثثثي طومانيثثثدا يثثةكيان دةطرتثثثةوة   وةوةثثثةرق دةبثثث 
كي بثةردةوام وَينثةي كارةسثاتيَ    دادةبِرانةوة يةوةجوَلةي قاضيشي

خثثثوَيين كثثثثثةَلةشَيرةكةيشةوة ثثثثةرةيان  بثثثة  طثثثةردونيان دةكَيشثثثا 
بثثثةو ترسثثثةوة كةوتثثثة طثثثةِران  دةسثثثةندو طثثثةردونيان دةثَي ثثثايةوة

 دةخثثرادا هثةمو شثتَيك لثة نيطايثدا     سثةر ثشثو   وةسروشثل كثثةوتب  
وَينثثةي  قثثواليي جيهانثثدا هةتثثةر دةدا بثثة وي بثثةو شثثَيوةيةق ضثثا 

ضثثةند دةنطَيكثثيش لثثة طوَييثثدا   ِرةنطثثاو ِرةنثثو ِروانثثيين دةطرتثثةوة 
سثاتَيك بثة ضثوار دةوري    زاني زةنطي كؤتاييثة  وايدةطايةوة دةزرن

تثثةنها  ةوةطوَييثثدةهاتثثة ئثثةو زةنطثثة بثثةردةوام    خؤيثثدا سثثوِرايةوة 
ثِر لثثثة بثثثة ناضثثثاري كةوتثثثةوة ِرؤيشثثث    ةوةبينينثثثثة يوَينةيةكيشثثث

ئثةوة   سات بة سات ثةرةي دةسثةند  تةليسيَيك بةرضاوي طرتةوة
وةكثو   ش طثةورةتر دةبثو  يوَينةكثة  ي كثرد كتوثِرتوشي طومانَيكي 

ئةو دميةنة  وةوةبآلودةبدةثَي رايةوةو  وكفين جيهان دةردةكةوت
خثثوَين بثثة وة وةكفنَيكثثي سثثاي واال دةبثث  هثثةمو ِروانينَيكثثي طثثؤِري 

سثاتَيك بثة طومانثةوة ضثاوي بِرييثة دارو بثةردو        طوَل ِرةنو كرا بو
طثةاَلو   كانياوو الثاَلو شيوو دؤَلي بةسثةر كثردةوة  لوتكةو دةشتو 

بثثةو دو  لقثثو ضثثَلو بثثةردو خثثؤَل هثثةموي ئثثةو وَينةيثثةيان دةدايثثةوة  
و اوي بثة ِرةنطَيكثي ترسثناك ثؤشثرا بث     ضث  دَلييةوة بةرةو ذور كشثا 
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بةهةمو اليةكدا ضاوي  ثةرَيزي طوندةكاني تر وةبةو ِروانينةوة ض
 دةدا تةنيا مةرطي نيشان ونيطاي بة فيليَيك ثؤشرا ب هةتةر دةدا

ئثثثةوة بثثثة يثثثةكااري جةسثثثتةي خسثثثتة سثثثةر لثثثةرزو ضثثثاوي بثثثة        
كارطثثثةو  ئةوسثثثا فثثثةزاي شثثثاري بةسثثثةر كثثثردةوة ئايانثثثدا طَيثثثِرا

هثةموي بثة كفثن     دوكةَلو منارةو باالخانةو شثةقامةكاني دةديثةوة  
 شثثثثااَلوي مةرطةسثثثثات  وةئايثثثثاني شثثثثارةكة ببثثثث   ثؤشثثثثرا بثثثثون 

 ِرواني انةوة ماوةيةك بة قوَلي لَييطوم بةو جوطرافياي دةطؤِردرا
خواردو دةسيت ضةثي بثةرز   ي خؤيةوة سوِرَيكيطةئةوسا لة جَي

بثة بينثثيين ئثةو هَيثثزي    دار بِرَيثثك كؤتةرةيثةكي دةقَوشثثل كثردةوة  
 ئثثةو بثانطي كثرد   كتثوثرِ ئثثةميش  نثةبو تةورةكثةي دةربكَيشثَيتةوة   

تثر  ئةوةنثدةي   ئثةميش بثانطي كثردةوة    سةر بةرةو خوار دايكَيشا
ةوةسثثتايةوة ي خثثؤي نهثثةتا نثثاو طوندةكثثة هَيثثزي دايثثة بثثةر خثثؤي

هَيَلناثي مةرطثةوة تفثي     بةدةم ئةوة ئازارَيكي طةورةي ثَيبةخشي
لثثثة  دواجثثثاربثثثؤ هثثثةتا  دةيويسثثثل َرَيثثثل لثثثة جيهثثثان دةكثثثردةوة 

بثثثةو وَينةيثثثةوة هثثثةردو   طؤِرَيكثثثدا وَينثثثةي مرؤظايثثثةتي بشثثثواتةوة 
  :بثؤ قثواَليي فثةزا بثةرز كثردةوة      دةنطثي  دةسيت ِراستو ضةث كثرد 

سثةركردةكان   هةمو ِرؤذَيك ضةند جثار ئثةم جيهانثة دةطوَيزمثةوة    )
ثثثؤل ثثثثؤل   هثثةر وةكثثو خؤيثثةتي كؤمثثثةَلَيكي تثثر دَينثثةوة      دةكثثوذم 
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ِرةطثثثثثثي   ونايثثثثثثةت كؤتاييثثثثثثان ثيَ  جَيطثثثثثثةي يثثثثثثةكرتي دةطرنثثثثثثةوة   
بةو قسةيةوة كوالرةي خةياَلي هةَلثداو   (مرؤظايةتييان هةَلتةكاند

بيلثةوة  ؤتؤمؤئبثة  ثارَيزطاري شثاري   نةكاني شاردا طَيِرايبة كوي
و تيشثثكي وشثثةكاني دةرونثثي   طرتثث رايذور سثثةريةوة لثثة   اِراكَيشثث
بةو  (ةتكوذم ئةمة تؤَلةي تاوانةكانتةوةرة وةكو مشك د) :تَيطرت

 فِرَييداية ناو دوزةخي ِروانينيةوة وداني جرِي كردةوةدتيشكةوة 
 ئَيثوة ئاينثدةي ئَييثةن   ) :كثردةوة ئةوسا بَيشكةي ساواكاني بةرز 

هةمو تاواني ئةم ِرؤذطارة  طريةتان دةبَيتة فيليي مَيذوي نةزانراو
ئةوانةشثثتان جثثةالد دةتانكوذَيثثل هةناسثثةتان دةطاتثثة    بنوسثثنةوة

شثثااَلوَيكي   بثثةوةيش (ئثثةم ضثثريوكانةي بثثؤ بطَيِرنثثةوة    خثثوداالي 
او لةطثثثثثثةَل طثثثثثثكةوتثثثثثثة ِرَيبثثثثثثةو تةوذمثثثثثثةوة  تؤقَينثثثثثثةر طرتيثثثثثثةوة

بثثة سثثات  وةزاني طثثةردةلول جةسثثتةي طرتثث وايثثدةهةنطاوةكانيثثدا 
هثثثةتا طةيشثثثتةوة نثثثثاو    ةوةاَي ثثثاي سثثثات ثثثثرت تثثثؤِري طومثثثثان دةي   

 وةلثثة طومثثاني بونثثدا ضثث كثثةوتثثثاَل لةسثثةر قسثثنةكة  طؤِرسثثتانةكة
 لَيثثثك نثثثا هثثثةوري خوَينثثثاوةوة ضثثثاوي   بثثثةدةم جيهثثثاني نةسثثثتةوة 

 لةهثثةمووَينثثةو ثَيشثثهاتي دوا ِرؤذ   كثثةوتبوطوندةكثثة شثثَلةذاني تيَ 
 طرتبوهثثةمو ضثثاوَيك ئثثةو وَينةيثثةي هثثةلَ  زمانَيكثثةوة دةطوترايثثةوة

 وشةي مةرطةوة مؤميا ببثو  ذنو ثياوو منداَل سةرجةم زمانيان بة
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لةبثثثثةر ضثثثثاوي  ن تثثثثةنيا ِروبثثثثةري كفنَيكثثثثي سثثثثاي بثثثثو  ِروانينيثثثثا
 لثثة  جةسثثتةي خؤيثثانو جيهثثاني دةثَي ثثايةوة     هةمويانثثدا دةكشثثا 

بثةرةو طؤِرسثتان    كدا كؤببونةوةثرسةيةكاتَيكدا لة سَييةم ِرؤذي 
دةسثتو قاضثياندا بثريي    لةطةَل جوَلةي  يةوةهةَلدةهَيناهةنطاويان 

كؤتايي  ي (با) دوا طةردةلولو دواجار ةوةدركدةيان مةرطَيكي تر
يثثةكي بثثةهَيز طؤِرسثثتانةكةي   (بثثا) جةسثثتةو مَيشثثكي دةطرتنثثةوة 

لةطةَل  كؤتةَلي مةرطةوة دةوةرينبة طةالي وشكي دارةكان  طرتبو
ئاهثةنطي كةوتنثة خثوارةوةي طثةالوة     بثة  هةر هةنسكو طريانَيكثدا  

يشثثثةوة شَيتةَلةبثثثة جةسثثثتةي   دةدالَيثثثمؤسثثثيقاي دوا ضثثثركةيان  
رماني مثةرط ِرةنطثثي  ةوةكثو سثثؤث  كةشثَيكي ئةفسثثانةيي سثازا بثثو  

دةِروانيثو تثرس    َييتيذي لبة هةر كةسة لةالي خؤيةوة  دةدايةوة
جؤرَيك وةستا بو وةكو ساتَيكي بة ئةويش  جةستةي دةطرتنةوة

جوطرافيثثاي جيهثثان هثثةتا  تثثونَيلي بثثون تثثاقي بكاتثثةوة تثثر بفِرَيثثل
كةس تواناي نثةبو   ئةوة بة يةكااري زماني لة طؤخس  بطؤِرَيل

تَيكثثِرا بثثةدةم هَيَلناثثي مةرطثثةوة لثثةو ِروخسثثارة       وشثثةيةك بَلَيثثل 
ش لةسةر قسنةكة يهةر بةو بَيدةنطيية ورد دةبونةوةئةفسانةيية 
طوَيياندا طؤِرا بة  لة ةوةنطَيكي نةبني مَيشكي طرتنةد وةستا بون

ميثاوةي   بثة  بثو  دواجثار  بثة حةثثةي سثةط    دوايي بثو  طريةي ساوا
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 لةبثثةر ودنةوةشثثيدةكرئثثةو دةنطثثة جةسثثتةي   ثشثثيلةيةكي كَيثثوي
لي وةكثثو تثثونَيش يكثثةية (بثثا) تثثةزوي جيهثثاني دةشثثتةوة ضثثاويان

ثاق  دا ِراثةِريلةو ساتة شَيتةَلة خةفة ضةند دةنطَيكي دةدايةوة
لثثثة سثثثاتَيك بثثثة قثثثوَلي  ِروي وةرطَيثثثِرا ئثثثةوةي ضثثثاوي هةَلطثَلثثثثثؤفل

ةي مثا  كثردو   كَيلثي قسثنةك   ثاشان دانةويثةوة  خةَلكةكةي ِرواني
هثةمو جةسثتةيةك    يةك بة تيثذي كشثا   (با) كزةدَلةوة ثاِرايةوة لة 

هةر يةكثة   وَينةي مةرط هةمو ضاوَيكي دةطرت طرتيةوةموضِركة 
لةطثثثثةَل   لثثثثةالي خؤيثثثثةوة نامثثثثةي مردنثثثثي خثثثثؤي دةخوَينثثثثدةوة      

هثثثةتا  هةناسةشثثياندا وشثثةي سثثةر زمثثثاني خؤيثثان دةخثثواردةوة     
لةو ِروانينةوة ضاوي بة ئاياندا شَيتةَلة بري ب َيتةوة مةرطيان لة

يارييثان   ِرؤحةسثتةو  ج طَيِراو شةثؤلي شارةكةي بةسثةر كثردةوة  
بةو بريةوة دةسيت بثةرز   ئةو وَينةية مَيشكي هةذاند تيادا دةكرد

: كثردةوة بثآلو  رستةكاني  (با)رؤماني ِروي كردة جيهان وكردةوة
باكورو باشثورو ِرؤذهثةالتو    وةخوَين تؤمار ببة ئةم جوطرافياية }

خثثوَين هةَلكَيشثثراوةو  لثثة  نةخشثثةي ئثثةم طونثثدة    ِرؤذئثثاواي نييثثة 
طثثثةردونو تثثثونَيلي يثثثةئاوجو مثثثاجوجو هثثثةوَيين    ضثثثةقي نيثثثوةي

وَينثثثةو   ودةردي جيهانثثثة هثثثي  كةسثثثَيك ناتوانَيثثثل نثثثاوو شثثثَيوة      
 ئَييثةيش ئايثا  ) :خؤيان دةثرسنلة مرؤظةكان  جةستة بدؤزَيتةوة
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هةمويان  ( يةؤشةويستيو نازو هيوامان هةوةكو ئةوان خمرؤظني 
ئَيثثثثثثوة هثثثثثثي   ) :جيهثثثثثثانو قيبلثثثثثثة دةوةسثثثثثثتنو رو دةكةنثثثثثثة  وةر

بثثثِرؤن بثثثة خؤتثثثانو تةورتانثثثةوة   درةختَيكتثثثان بثثثؤ ذيثثثان نةناشثثثل 
لَيثثرةوة  ش وةكثثو جيهثثان طثثَوو مةكثثةن  يئثثةم طونثثدة  نةيةنثثة ئَيثثرة 

 وَينةي دوا زةنطي كؤتثايي تيثادا   كارةساتَيكي جيهاني بةِرَيوةية
 سثثوثاي طَيذةَلوكثة خؤتثثانو جيهانتثان قَلثثثث  دةكاتثثةوة   دةدرَيللَيث 

بثثثثةدوا شثثثثَيتةَلة {وسثثثثل دةبَيثثثل مرؤلثثثثة درلثثثة  جيهثثثانَيكي نثثثثوَي  
بثثة فثثةزاي  ةكانيخةياَليثث كثثؤالرة ووة ضثثاوي بِرييثثة جيهثثان يةوشثثة

طريثثثثةي بثثثثة دا شثثث لثثثثةو ساتة دةخوالنثثثةوة دةبينيثثثثةوة ئايانثثثدا  
لثثة ناوضثثاواني ئةوانيشثثةوة    خةَلكةكثثة لثثةرزيو ئثثةو بثثريةي ث ثثِرا    

 ةوةشثي خؤي لةسثةر طؤِرةكثةي   ي دةديثةوة انوَينةي تثةرمي كوِرةكث  
لثثثة ةو دميةنثثثةوة بثثثخةَلكةكثثثةيش  وةوةئثثثةو وَينةيثثثة زينثثثدو دةبثثث  

 زمانيثثان توانثثثاي داهَينثثاني وشثثةيةكي نثثثةبو    يثثةكرتيان دةِروانثثي  
 شثَيتةَلة  بةو دةرونةيشثةوة طةِرانثةوة   واندطريان حةرفياني دةشَي

لثثة جوَلثثةو خشثثاةو ِرةنطثثو ِرويثثان ورد   لثثة دواوة سثثةيري دةكثثردن
 هثةر بثةو نيطايثةوة لَيثي     ذورةوة وةهثةتا دوا كةسثيان ضث    وةوةدةب

ماينثثدا كرايثثةوة بثثةدةم دةنطَيكثثي   لثثة كثثاتَيكيش ئثثاطر   دةِروانثثني
هثثةنطاوي دا لةطثثةَل ميثثاوةي ثشثثيلةي طوندةكثثة ةوة هةسثثتانةبينثث



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

20 

 

ئثاطرَيكي   بةو هَيزةوة بؤ نثاو ذورةكثةي طةِرايثةوة    يةوةاهةَلدةهَين
طؤشثتةكةي  ثاشثان   كثة هَينابويثةوة   ئةو كةوةي ثاك كرد كردةوة
تثثثونَيلي قثثثوَلي لثثثة قثثثوَلي بثثثة لةطثثثةَل دوكثثثةَلي ئاطرةكثثثةدا   برذانثثثد

بينيين بة  كردةوةدةة راوضيةك قسةيلة بريي  طةردوني دةِرواني
كاتَيثك طةيشثتة    هَيشل بةجَيكةوةكةي ترسةوة بة ئةو رايكردو 

َييةوة ئةو كةوة ببة بؤ ناطةِر) :هاواري كرد ةوةطردةكةي ئةو بةر
 َيببثثثة وِروانينةيشثثثةوة دوا ثثثاروي خسثثثتة دةميثثةوة  بثثةو   (خثثؤت 

ثانتاييةكي بةريين  ئةو جَيطةيةيئارامي بؤ دةشتةكة كةوتة ِرَي 
هةر  ي تيادا دةديةوة (با) هةميشة وَينةي ناو طرتبوخةياَليدا لة 

زاني جةسثتةي كثةوتوي   وايدةكاتَيك ثوشو ثةالشي دةكوتييةوة 
ِرَيطثثثثثا بثثثثاريكو جثثثثثادة   زينثثثثدو دةبنثثثثةوة   سثثثثثةرلةنوَي (بثثثثا ) نثثثثاو 

 وةطشثثثتييةكةي بثثثةرةو ِروبثثثةري شثثثارةكة دةيِروانثثثي لثثثةالي ببثثث      
زاني لثثةوَيوة بانطثثةوازي مثثةرطي جيهثثان    وايثثدة  جؤالنثثةي مثثةرط 

دةشثثثثتةكةدا طثثثثوَيي  لثثثثة ةف  ي نثثثث (بثثثثا) هةميشثثثثة بثثثثؤ  دةكرَيثثثثل
 مثادةو طيانثدارو بثيَ   لثة  لةو ساتةشدا بةو شثااَلوةوة   هةَلدةخسل

ثثثثاق ئثثثةوةي لثثثة زةريثثثاي طومثثثانو   وةوةباَلنثثثدة ورد دةبثثث  وطيثثثان
ناو لثثة ِراِرايثثدا نةطةيشثثتة هثثي  ئثثةجنامَيك ئثثةذنؤي كةوتثثة لثثةرزين  
لةطثثثةَل  زرنطثثةي دةيثثةها دةنطثثثي بثثةهَيزدا بثثؤ نثثثاو دَي طةِرايثثةوة     
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بثثثثةو  هةنطاوةكانيثثثثدا دةلثثثثةرزيو بثثثثةردةوام طثثثثوَيي دةزرنطايثثثثةوة 
زةنطؤَلةي هةتايي نةخشةي  جةستةيدا هاتبة هَيزةوة تةزويةك 

ش يهثةر ئثةوة   ضركةي تةقينةوةي فؤتؤناتي طثةردونيان دةكَيشثا  
لةطثةَل جوَلثةي قاضثيدا دةلثةرزيو      بريو هؤشي شَيواند بثو و ِروانين

ين مثثاينيش بثثة تثثةواوي جيهثثاني  بثثة بينثثي زمثثاني لثثةطؤ دةكثثةوت 
 ضثثاويدالةبثثةر كثثانيش وةخان زاني زةوي دةفِرَيثثلوايثثدة شثثَيوالَي

داريش بثثثثة ثَي ثثثثةوانةوة  مرؤظثثثثثو طيانثثثث جثثثثَي طؤِركَييثثثثان دةكثثثثرد 
يةك هثثات توشثثي شثثَيتَي ثِر جةسثثتةي خثثؤي لَيطثثؤِرالثثةدةِرؤيشثث  

نيشثثانو ناو سثثاتَيك وةسثثتاو بثثريي كثثردةوة  هؤشثثي بثثةخؤي نثثةما 
سات ثةرةي بة لةطةَل لةرزيندا سات  وةوةض ِرةطةزي خؤي لة بري

لثةال   هثةمو شثتَيكي   زياتر مَيشكي دةطرتثةوة  شيتشَيتَي دةسةند
دةرطاي مثاين يثةك    شَلةذاني تَيكةوت يشطوندةكة تَيكةاَلو دةبو

كةرو  يانذنو ثياوو منداَل كةوتبونة خؤ ي يةكدا دةكرانةوةبةدوا
سةرو ذوري طوند  بارو بنةيان دةثَي ايةوة وةوةويخيان كؤ كردب

ثثثاَل دار لثثة لثثةو ساتةشثثدا  زمانيثثان بثثة كؤضثثةوة ثةيوةسثثتة ببثثو    
بة  خةَلكةكةدا مات ببو ناو شااَلويلة بو دا وةستاي سوتاوتويةك

بثةردة نوَيثذةكان نوَيثذي     سةر وةلة ثِرَيكدا ض دةِروانني تيذي لَيي
وةكثو   ضثركةيةك بَيثدةنطي بثاَلي بةسثةر دَييةكثةدا كَيشثا       دابةسل
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هثثةمو بةيةكثثةوة   خةَلكةكثثة لثثة كاتثثذمَيري مةرطثثدا ضثثاوةِروان بثثن    
لثة ِروانثيين شثةثؤلي ئايانثةوة نيطايثان بثة        طةرويان خةفة كرد

سثثاتَيك بثثة قثثؤَلي لَييثثان    شثثةقةي بثثاَلي داَلَيكثثةوة ثةيوةسثثتة ببثثو   
قروسثثثكةيان  سثثثةطةل دةقثثثي ئثثثةو بَيدةنطييثثثةيان شثثثكاند  ِروانثثثي 

 تَيكةَلي مياوةي دو ثشيلة دةبثو يثةكيان دةهَينثاو يثةكيان دةبثرد     
 شَيتةَلة بو لة ساتَيكدا دةنطو دميةنيان بةسةر هةمو شتَيكدا زاَل

دةنطثثي  قثواَليي طثثةردون  وةبِريبثثضثثاوي لةسثةر بثثةردة نوَيذةكثةوة   
دميثثثةني مثثةرطي جيهانثثثةوة  بثثة   ش مَيشثثكيان دةهةذانثثثد يثشثثيلة 

هةتاييدا نثوق   لة ناو شةثؤلي وَينةي  ودايةوةنوَيذةكةي سَووي 
بثثةدةم  باوةشثثَيك كفثثين ثثثَي بثثو    ثريةذنَيثثك بثثةناو طونثثدا هثثات   بثثو 

شثثثةثؤلي بثثة   (بثثا ) رؤمثثاني  ِرؤيشثثتنةوة النكثثةي بثثوني ِرادةذةنثثد    
دةبَيثثل }: فثثةزاوة ضثثريؤكي جةنطثثة طةورةكثثةي مَيثثذوي طَيِرايثثةوة 

طرتنةوةي سوثاي  ئةم طوندة بو بة يةك كفن ببَيتة رةنطي جيهان
ئثثثثةم  لَيثثثثرةدا جةنطثثثثة طةردونييةكثثثثة كثثثثرا   و شثثثثةياتيينجنؤكثثثثة
مَيثثثذوي لثثثة  بثثثوني مثثثرؤظ لثثثة دةطةِرَيتثثثةوة بثثثؤ بثثثةر    ةيشضثثثريؤك

كان جنؤكثة بثاوكي  بثةر لثة ئثادةم    خثودا   سةرةتاييةوة هةتا ئَيستا
داوا دةكثثةم ): طثثوتي ثَيثثي طثثوت داوا بكثثة مياي دروسثثل كثثردسثثؤ

 خثودا داواكثةي وةرطثرت     (طثةجني ََينيثةوة  بة  ببينيو نةبينرَي 
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بةم ةر زةوي نيشتة جَيي كرد لةس لةبةر ئةوةي خودا ثةرسل بو
ي تثر  جنؤكثة بثةيم   يةكةم بونةوةري سةر زةويثن  جنؤكةثَييةيش 

 لةسةر زةوي فةساديان نايةوةو سوثاسي خودايان نةكردهةبون 
سثثةر  خثثودايش فثثةرماني بثثة سثثةربازةكاني كثثرد لثثة فريشثثتةكاني  

فريشتةكان  بدةن جنؤكةانو سزاي نةوةي يزةوي ثاك بكةنةوة لَي
بثو لثةو جةنطثةي خثودا      انيث رزطار كثةميان  كوش زؤريان لَيهاتن 

 ةوانيودورطةي ضؤَلبةو شكستةوة ضونة  ناويان ببات ويسيت لة
 وديثثط طرتثثبثثة ئيبليسثثيان  يشكانفريشثثتة و كَيثثوولوتكثثةي شثثاخ

 تاهثثةبثثو  دوايثثي لثثةناو فريشثثتةكاندا طثثةورة   برديثثان بثثؤ ئايثثان 
خثودا ثَيطثةي طثةورةي     دةكثرد تَيكؤشاني ئثايين  ئةوةي  طةيشتة

 (سثوذدةي بثؤ ببثة   ) :طثوت ثَيثي   كاتَيك ئادةمي دروسل كثرد  ثَيدا
 (ئاطرلة ئةو لة قوِر دروسل كراوة من  نابةمسوذدةي بؤ ) :طوتي

لة دستييساني نزيك  ية سةر زةويفِرَييدا وكردلَيخودا نةفرةتي 
كاتَيثك شثةيتان    صبةهانيئلة  مارةكةيش بةسرة كةوتة خوارةوة

ئيبلثثثثي  ئثثثثادةم   بثثثثةهؤي ماركثثثثةوة دةضثثثثَيتة نثثثثاو بةهةشثثثثتةوة   
خسثتة   بثةم جثؤرةيش راِرايثي    تَينَيل مارةكةيش حةواةهةَلدةخةَل
 بةهةشثثل دةريلثثة بثثةهؤي خثثواردني سثثَيوةكةوة خثثودا   نَيوانيثثان

هابيثط خوشثكي   و لةسةر زةوي كاتَيكيش نةوةيان خستةوة كردن
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دواي  ناخي قابيلةوة هةتا هثابيلي بثراي كوشثل    وةض خؤي هَينا
ؤكردةوة بثؤ جثةنو   مردني ئثادةمو حثةوايش ئيبلثي  سثوثاي كث     

دةم بونثةوةردا  لةبثةر  بثون  لةبةر ئةوةي ئةوان بَي هَيز لةطةَل مرؤظ
دوايثثي هَيزيثثان كثثؤكردةوة لةطثثةَل ميهوييلثثي كثثوِري    تَيثثك شثثكان

ثاشثاي   ةطثةور كثوِري ئثادةم    يئانوشي كوِري شيس قينين كوِري
مثثةهويط شثثاري بثثابلو    كةوتثثة جةنطثثةوة  هثثةر حثثةوت هةرَييةكثثة  

لثة  نَيثل  ثَيكثةوة دة مار وشث  سثوثايةكي بثيَ   سوس دادةمثةزرَينَيل 
و طثثثةورةكانو دايناسثثثؤروانثثثة ةلثثثة ثاَل يشئيبليسثثثسثثثوثاي  مثثثرؤظ

دوايثثي ئيبلثثي    لثثةناو ضثثون هثثةمويان  بثثون ثَيكهثثات شثثةياتيين
ضثثثونكة  بثثثريي كثثثردةوة  ةرشثثثةكةي لةسثثثةر ئثثثاو دروسثثثل بكثثثات 

شثثثثثارةكانيان  دةرياكثثثثان هثثثثثاتو ضثثثثثؤي مرؤظيثثثثان لةسثثثثثةر نثثثثثةبو  
سَيطؤشةي بةرموداو سَيطؤشثةي  لة بؤ ئةمةيش  راننةدةِروخَيند

و سةبرهةر ثَينج كوِرةكةي  شةياتيين  ةرشي دامةزرانددةرياي 
لةبثةر ئثةوةي    و دايثو زلنبثوري كثردة سثةركردة    ئةلئة ورو سوت

تثثثواني خوداوةنثثثد سثثثوثاي خثثثؤي نثثثارد بثثثؤ هاوكثثثاري ميهويثثثط     
دواي ئثثثةوة لةسثثثةر نيشثثثتةجَي  بهَينَيثثثل سثثثوثاكةيان كؤتثثثايي ثَي

 كةجثةنطي هثةردو ثاشثا    و شثةياتيين جنؤكثة بوني هةردو نةوةي 
دا خؤيثثثانو  ثَيغةمبثثثةر  ئيثثثدري سثثثةردةمي  لثثثة  دةسثثثيت ثَيكثثثرد 
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دو توانيثثثثان هثثثثةر دا يشثثثثنوحكثثثثاتي لثثثثة  ونسثثثثوثايان لثثثثةناو ضثثثث 
 بثةطؤي زةويثا ثةرشثو    بةهؤي الفاوةكثةوة  وةكةنةسوثاكةيان كؤب

 ئةخناتون روبةِروي يةكرتي وةستان سةردةميلة  نةوةوةوةبآلوب
دة وةنثثثثثخودانثثثثثةماني ئثثثثثامونو  بثثثثثة  يوسثثثثث  بثثثثثةهؤي ثثثثثثةيامي 

لثثة   يشمثثو ايزةي موسثثا  بثثة   توانثثةوةو  دةسثثتكردةكاني تثثرةوة  
 فثةزايا ثةرتثةوازة بثون   بة  ةوةكاتي نوق  بوني فري ةونو سوثاكةي

مو ايزةي و بيسييوبة  بةهؤي نامةي سولةميانيش بؤ بةَلقي 
بثثثثةهؤي  يانكليثثثثط خرايثثثثة دةسثثثثتبثثثثوني زمثثثثاني باَلنثثثثدةوة   فَيثثثثر

لة  نةيانتواني بةيةك بطةنةوةكةنيسةي  يسايشةوة جارَيكي تر 
موحةمةد بةهؤي هاتين قورئانثةوة  يشدا ثَيغةمبةردوا سةردةمي 

دواي ئةوةيش هةر لةسثةر زةريثاو دةرياكثان  ةرشثيان      نغرؤ بون
كاتَيثثك كةشثثيت ئثثاوي بةنثثدةرو قويييثثةكاني    دروسثثل دةكثثردةوة

ناضثثار طةِرانثثةوة بثثؤ   نثثةما دازةريايثثان بثثِري ثَيطثثةيان لةسثثةر ئثثاو   
لةطثةَل   داضياو شاخو كَيولة  سةختةكانجَيطة ي دورطةو وشكان

هثثةتا   ي يةكثثةوة بثثون  بثثةدوا كثثوني جيهثثان   بثثة  كثثون  ئةوانةيشثثدا 
شثةياتيين   يةكَيك لةو دو تومخة دةسةيتي زةوي بطرَيتة دةسل

 سثاز نةوَيل مرؤظايةتي بؤ تثاوانو يثاخي بثون لثة خوداوةنثد      دةيا

لثة  زةوية سثةر  نةوةي سؤمياييش ئاماجنيان ثاككردنثةوةي  بدةن
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درَيثثذايي سثثةدةكان بثثة بثثةم جثؤرةيش   مثثرؤظ فةسثادي شثثةياتينيو 
مييكثثثة  {هثثثةتا ثثثثزوي زةويثثثان لثثثةم طونثثثدةدا دؤزييثثثةوة      طثثثةِران  

ضثاوي   طةردةلولي ئاوَينة شكاوةكان لةبةر كفنةكةي واي كردةوة
دةنطثي   كثرد دةوةك كاراكتةري مثةرط خثؤي منثايش     فةزاي طرت

لثثة  ي طوندةكثثةئثثةوةتا جوطرافيثثا ) :فثثةزاي طرتثثةوة  (بثثا) رؤمثثاني
لثثثثثثثة جؤرَيثثثثثثثك بثثثثثثثة  وةك قثثثثثثثري رةق بثثثثثثث و وةوةبؤتثثثثثثثةجيازةوي 

بثثثثة زةوي  وةبثثثثو دةكرَيتثثثةوة جياشةوةزةنطيشثثثدا رةشثثثثاييةكةي  
ي هثثثةردو ئثثثةذديها وةبثثث نغثثثرؤي ةخةَلكةكثثث ةكانجيهانيثثثة جةنطثثث

لوشثكة بثين   بثة   ئيبلثي  نثةوةي سثؤمياو نثةوةي     جنؤكثة ثاشاي 
بثثة ئةطثثةر  سثثةرةوةيان بثثردة بنثثةوة  زةويةكثثةيان هَينايثثة سثثةرةوة 

طثثثؤي زةويثثثان   يةانةسثثثوتانئثثثةذديهاكان بوركانةكثثثة تةقينثثثةوةي 
وةك كاراكتثثةري   ةوةخثثةياَل طرتيثث  مييكثثة   (دةخسثثتة بثثين زةوي  

خثؤي  هةيتثدا  بثةالي خؤر ثاشثان   دجةنطي جيهثاني ضثاوي نوقانث   
بثثةثَيي ) :درَيثثذةي بثثة ضثثريؤكةكة دايثثةوة (بثثا) دةنطثثي وةرسثثوِراند

ثاشا قةرة اشَير سةر  َرن جنؤكةئةفسانةكان نابَيل ثاشاي 
دَلثي ثاشثا بيليثثدا   بثثة لةطثثةَل الربونةوةيثدا اَيرةكثةي    دَلثي طثرت  

ثاشا قةرة بثني   دةبَيل ضاوةِرَيي وي كوشتةوةةثَيش خؤي ئ كرد
ئثثةو كاتثثة جةنطةكثثة مرؤظايثثةتيو جيهثثان     ةوةكثثةي زينثثدو دةبَيتثث  
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طةردةلولةكثثثة نثثثةماو   كفنةكثثثةي ثَي ثثثايةوة مييكثثثة   (دةطرَيتثثثةوة
ِرةنطثي ئثةو كفنثة    لةطثةَل ئةوةيشثدا    تيشكي ئاوَينةكان كوذانثةوة 

 هثثثثثةمو كةوتنثثثثثة خؤيثثثثثان ئةوةنثثثثثدةي تثثثثثر خةَلكةكثثثثثةي جؤشثثثثثدا
جثثارَيكي تثثر نةيةنثثةوة نثثاو ئثثةو  وبِرؤنثثويسثثل سثثاتَيك زوتثثر دةيان

 وَينثةي جيهثان   دا بثةو دميةنثةوة هَيَلناَيكثي    شثَيتةَلة  مةرطةساتة
شارسثثتانيةت لثثةالي   وطؤِرسثثتان و فاقثثةلةبثثةر ضثثاوي بثثو بثثة تةَلثثة  

بةو بثريةوة هثةنطاوي    دةبونةوةجياِرؤحو جةستة  تَيكةاَلو دةبون
طؤِرةكثة دميثةنَيكي    بةثةلة بثؤ طؤِرسثتانةكة ِرؤيشثل    ةهةَلهَينايةو
ئثثةويش بثثة  بثثة سثثَيبةري شثثَيداري سروشثثتةوة  طرتبثثوترسثثناكي 

ئةو طَيثذاوة   فةزاي جيهاندا طرتبة ردو دةسيت ثَيوة وةستاو هة
لثثثةثِر  ثَي ثثثايةوةدةيةكثثثةوة تثثثةواوي طوندةكثثثةي  (بثثثا) هَيثثثزيبثثثة 

وةكثو هَيزَيكثي طثةورةي طثةردةلول      ئةوةندةي تر طَيذي دةخثوارد 
بثةو جثؤرة لثة شثاخو طثردو تةثؤَلكثةو بثةردو تثاوَيرو          بياَي َيتةوة

ةنطثة  هاوارو د وكةوتنة خوارةوةو داِرمان طَلو خؤَل ورد دةبونةوة
لةطثثثةَل شثثثااَلوي ضثثثةند    بثثثوباليةكثثثةوة دروسثثثل   لةهثثثةمودةنثثثو 

 ةوةهَيزَيكدا لة ناوضةكةدا سثَيبةري مثةرط هثةمو قثوذبنَيكي طرتث     
 ببو و تةقينةوةي تؤثدةسرِتَيذهاوارو فيكةو بانطةواز تَيكةاَلوي 

ورو سثثثاي سثثث طرتبثثثوشثثاخو كَيثثثوو الثثثثاَلو بثثثةرزايي دو ِرةنطيثثثان  
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فِرؤكثثثثثةي ئايثثثثثانيش جيايثثثثثان بؤمبثثثثثاي دةتةقانثثثثثد  طوللثثثثثةيان
ئثثةو دةنطانثثة لةطثثةَل ئثثاوازي   تَيكثثةاَلويان دةكردنثثةوة ردنثثةوةدةك

لثثةتاو ئثثازاري ئثثةو  دا ثثثةرةيان دةسثثةندشثثَيتةَلةمَيشثثكي لثثة تثثردا 
لثثةناو  وَينثثةي خثثا   مةرطةسثثاتة ثةجنثثةي دةطوشثثيو دةيكثثردةوة  

بةردةوام بةدةم شثااَلوي ئثةو هَيثزة نةبينانثةوة      طؤِرةوة دةيِرواني
 لة تةقينثةوةي بؤمباكثاني دةِروانثي   قواليي ضاويشي بة  ةلةرزيد

سثثةنطةري ثثثاس دةكثثردو كثثؤالرةي خثثةياَلي      وطوللثثةي دةذمثثارد 
ش هثةر بثةردةوام   يلوتكثةي ِرادةكَيشثاو زرمثةو تةقينثةوة     هةَلدةدا

ش بثةو هَيثزةوة   يطوندةكثة  لةرزيش ثثرت جةسثتةي دةطرتثةوة    بون
بثة  بثارو بنثةيان بثردةوة ماَلثةكانيان      هثةمو خةَلكةكةيش  دةلةرزي

بثةدةم شثااَلوي ئثةو هَيثزة      خؤيان لثة كثون خزانثد   ترسي مةرطةوة 
دةشثثثثتو شثثثثاخو كَيثثثثويش بثثثثة هَيزَيكثثثثي    ترسثثثثناكةوة دةلثثثثةرزين

  !!دةلةرزين هَيين دةبونةوة ئةفسانةيي نةبينةوة دةلةرزين
 
 
 
 
 



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

29 

 

 
 
 
 
 

                
 

فةزاوة دةهات بة دةنطثي نثةبيين   يؤتؤبياي لة زرنطةيةكي ناكاتة 
 دا رؤمانيشَيتةَلةطوَيي لة  وةوةمارو مَيرو زيبةِرؤوة ثةخش دةب

فثةزاوة  بة  ثاشاي دارستانة نةبينةكان) :يان ضاث دةكردةوة (با)
 زةوي ضثاوةِرَيي هثةَلهاتين خثؤرَيكي نوَييثة     كؤضي ناكاتة دةكات

نوَي ي مَيذو (با)رؤماني طوندي مةرطةوة طؤي زةوي بطرَيتةوةلة 
لثثةو نةيشثثدا لةطثثةَل ئةوا و ثاشثثا بيلثثيثاشثثا قثثةرة لثثة بنوسثثَيتةوة

هةسثثارةي لثثة وة دةرضثثونو وةطثثةرلثثة طونثثدي مثثةرط  ضثثريؤكانةي 
ئةفسثانةي  لثة  ذياني كؤمةَلة مرؤيةكة  بريةوةريةوة تؤمار دةكرَين

 وةرةنطثي ئثثاذةَل و باَلنثدةو زيبثةِرؤيان هثثةَلطرت    بونثدا تواونةتثةوة  
زانايثثاني ئةسثثتَيرة رةشثثة بثثة مرؤلثثة     مرؤظايثثةتني نثثوَيي هثثةوَيين

دةبَيثثثثل بثثثثةرةو دورطثثثثةكاني طثثثثؤي زةوي كؤضثثثثي   ناويثثثثان نثثثثاون

2 
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 بهَيثنن نا نيشتياني بوندا ثَيكلة هةتا نيشتيانَيك  ناوةختة بكةن
ِرةشثةبايةكي بثةهَيز    (هةسثتَيتةوة  ضاوةِرواني ثاشثا قثةرة دةكثةن   

 تيذي دةهاتبة  (با)اليةكةوة طَةي لةهةمو طوندةكةي ثَي ايةوة
ثوشو ثةاَلق بة ئايانةوة  دارو درةختو دةوةن بةيةكدا دةدران

ش يطوندةكثة  باَلندةو مارو مَيرو لة كون خزي بثون  ياريان دةكرد
كَيثثوو  ي كثثةوتودا وةكثثو ذيشثثك طرمؤَلثثة ببثثو  ناو بثثؤني جةسثثتةلثثة

بَيط تةرميان بة ؤكةرو ويخو تراكتورو ئؤتؤم طردو الِرَيو جادة بة
دَلوثثةي خوَينثاوي مثثةيو مَيثذوي نثثةزانراوي     ش دةكثثراسثةردا كثيَ  

زةوي ضثثثثاوةِرَيي  بثثثثؤ زةمثثثثةنَيكي ناديثثثثار دةنوسثثثثييةوة  الوانثثثثي 
ِرؤذ لةبثةر سثَيبةري تثاريكيو ِرونيثدا     بثة  نسثيو   هةَلهاتين خؤر بثو 

دَلداريان لةطةَل خاكثة   ضاوةوة قةتي  مابوبة تةمي فرمَيسكيان 
 وة سثيناريؤيةكي وةكثةوت جةسثتةي  بثة   ِرةنو ثةِريوةكثةدا دةكثرد  

تةقينثةوةي طزنطثدا   هثةر لةطثةَل   نوَييان بؤ طوندةكة دةنوسثييةوة  
ئثثثةو سروشثثثتة طثثثوَلي سثثثوري لةسثثثةر جةسثثثتة ثشثثثكوتو بثثثريين    

 سةطةل بة شاخو كَيودا هةَلدةطةِران خوَيناوي دةميان دةكردةوة
بثثة قروسثثكةو حةثثثةو وةِرينثثةوة لةطثثةَل ميثثاوةي ثشثثيلةو دةنطثثي   

شثثاخو دةهَينا سثيقايةكي كؤتاييثثان ثَيكث  دا مؤكِروزانثةوةي مرؤظثثث 
سثثثرمةي كثثثةرو والخثثثو وِرةي   كَيثثثوو دةشثثثل شثثثَلةذاني تَيكثثثةوت  
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لثةبن بثثةردو دارو نثثاو   ناوضثةكةيان طرتثثةوة  ئؤتؤمؤبيثثطتراكتثؤرو  
ري شثثثارو طونثثثدي تثثثر بثثثؤ ِروبثثثة سثثثةنطةرةوة تثثثةرم كثثثَيش دةكثثثرا

تثةزوي  لثة  لثةناو طؤِرةكةيثةوة بثةو هَيثزةوة      شَيتةَلةدةطوَيزرانةوة 
تثةوني خثةياَلو ئةفسثانةي مثةرطاوي      بةدةمو ث ِرا وة (رؤماني)با

بة بةجؤرَيك قاضي  ي نةفخةوة مؤميا ببو (با)جيهانةوة بة هةواي
يثةك   (بثا )بثة ردا طةردون ساتَيكي تلة بو وةكو  خؤَلةكةوة نوساند

 ماوةيثثثةك بثثثةو شثثثَيوةية لثثثة فثثثةزاي جيهثثثاني ِروانثثثي      بتةقَيتثثثةوة
تونثثةوةيان و دواي ِراكَيشثثان جةسثثتانةي دةبثثذارد بثثةردةوام ئثثةو  

زةنطثثي ِرؤذي  مثثوي طثثرذ كثثرد بثثو  ئثثةوةيش خؤَليثثان ضثثاث دةكثثرد
لة ِروانثيين مثادةو شثَيوازو دةنطثو      طوَي كةيدا دةهاتبة كؤتايي 

ئثثثةوةيش توشثثثي   ِرةنطثثثي سروشثثثتةوة ئثثثةو وَينةيثثثةي دةديثثثةوة   
 تؤثةوانةيةكي ئاطربة ببو ني لَيجيها طومانو ِراِراييةكيان كرد بو

يةكثةم جثار    ئةو طومانة لةو ساتةوة ِرةطي لة مَيشكيدا داكوتا بو
قاضثثي خسثثتة نثثاو ئثثةو خاكثثةو لةطثثةَل هةنطاوةكانيثثدا جةسثثتةي    

شثدا هثةمان   يلثةو ساتة  بثو بةري ناوضةكةي طرتخوَين ِرو دةذمارد
شةِري كراس  جؤر ئةو شاالوة خوَيناويية دَييةكةي سور كرد بو

ئثةو شثةِرة سثاالنَيكي    ي زةوييةكثةي دةلةرزانثد   و كثراس سثا  سور
ِرؤذانثثة  دورو درَيثثذ بثثو دو سثثوثا بةرامبثثةري يثثةكرتي وةسثثتا بثثون 
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طرتنثثثو  كونثثثو قوذبنَيكثثثدا طوللثثثةيان بثثثة يةكرتيثثثةوة دةنثثثا  لةهثثثةمو
 نَيثو يةكثدا  لثة  تؤقاندنو تريؤري ناو شارو حةذمةتو قيين خةَلكي 

 طرتبوثثثةيامَيكي هثثةلَ  هثثةر كةسثثة  بةتثثةواوي ثثثةرةيان سثثةند بثثو   
وَينثثةو دروشثث  بثثة كؤاَلنثثو ديثثوارةوة هةَلدةواسثثرانو    سثثورو سثثاي

بة تايبثةتي لثةو سثاالنةي دوايشثدا ئثةو جةنطثة لثةو         دةكرانةوةلَي
هثثثةر جثثثار ناجارَيثثثك دةكةوتنثثثة بؤسثثثةي    ناوضثثثةية بثثثةردةوام بثثثو 

لثةو ساتةشثدا وَينثةي     دةستةيةك الو دةبونة قورباني وةيةكرتيية
كردنثثثثثثثي  لثثثثثثثة ِروانثثثثثثثيين كثثثثثثثَيش انثثثثثثثةي دةديثثثثثثثةوةئثثثثثثثةو ِروداو

بثثثةو  تةرمةكانيشثثثةوة بثثثةو وَينةيثثثةوة ذيثثثاني لثثثةال تَيكثثثةاَلو دةبثثثو 
لة طؤِرةكةي هاتة دةر لة لة كاتَيكدا  بريةوة قاضَيكي بةرز كردةوة

تثثؤِري بثثاوة لثثة مَيشثثكيدا   بثثة وشثثة تواوةكثثان   وةوةوردبثثئايثثان 
هثةمو يثةك   جثةجاَلو كثراس سثايو سثورو ِرةق     : )يةكيان طرتثةوة 

بثثةو  (وةةمثثزي كؤتثثايي ذيانيثان هثثةَلطرت رِ هيثواو ئاماجنيثثان هةيثة  
ِرؤشثثثثنايي بثثثثة هَيَلَيكثثثثي ترسثثثثناك  جةسثثثثتةي لثثثثةرزيوَينةيثثثثةوة 

 ضارةنوسي جيهان بةندة بة بونو نةبوني ئةم طوندةوة: )داثؤشرا
وَيين مثثثةرطو قَلثثث   ئَيثثثرة هثثثة  َيتثثثةوةبآلودةبلَيثثثرةوة مةرطةسثثثات  

 يةكي بةهَيز بةناو طؤِرستانةكةدا هات (با)كزة (بونةوةي جيهانة
 بآلو دةكردةوةبؤنَيكي ثيشاوي  لقو ضَلي دارةكاني بةيةكدا دةدا
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 خثثؤي خوالنثثدةوة ثاشثثان نزطةرةيثثةكي كثثرد   بثثةو بؤنثثةوة لثثةرزيو 
بؤشثثاييدا ِراطثثرت  بثثة هثثةردو دةسثثيت ِراسثثتو ضثثةث    وةسثثتالثثةثِر 

لَيثثرةوة ثَيدةضثثَيل زةمثةن  ) :وَينةيثةكي ترسثثناك هاتثة بثثةر ضثاوي   
 يثثةكي ئةزةلييثثةوة دةزرنطَيتثثةوة   (بثثا) ئثثةمِرؤ طثثوَي  بثثة   داخبرَيثثل

ضثثثركةو سثثثاتي لثثثة ِرؤشثثثنايي  بثثثؤ طِرَيكثثثي طثثثةردوني ِرؤدةضثثثَيل  
تةزوي هةواكة بة  (م زةويية دةكاتة بؤسؤيةكي نةبنيكؤتاييدا ئة

وةك ثاسثثثثثةواني  ةوةلثثثثثةناو طؤِرةكانثثثثث ئثثثثثةويش تيثثثثثذي دةهثثثثثات
بثثة و ناَلثثةو هثثاواريش بثثة هَيثثز  دةنطثث كثثان ِرةنطثثي دةدايثثةوة وةمرد

نثثيين ِروا دةوةشثثيدةكربثثةردةوام جةسثثتةي   طوَي ثثكةيدا دةهثثات 
بثة   بةو ذانةوة ضثاوي هةَلطثثَلثثثؤفل   لةسةر شةثؤلَيك دةطريسايةوة

 (بثا ) لةو ساتةدا مَيشثكي زرنطايثةوة   كةوتة ِرؤيش شَيواوييةوة 
 شثةوة يبثةو تةوذمثة ترسناكة   طرتبثو ي نةف  بريو هؤشو ِروانيين 
كاتَيثثثثثك طةيشثثثثثتةوة نثثثثثاو ماَلثثثثثةكان   هثثثثثةنطاوي هةَلدةهَينايثثثثثةوة

 نثثاو وةمثثةرط ضثث سثثؤثةرمانيوةكثثو  ةوةوَينةيثثةكي فؤتثثؤيي طرتيثث
دوا  تيشثثكَيك بةرضثثاوي طرتثثةوة   كثثردة ئايثثان  خةَلكةكثثةو ِروي

 ثَيدةضثَيل ضثةند ضثركةيةكي تثر    ) :بثو  وَينةي بوني تيادا نةخشثا 
 طوندةكثثة شَلةذا بو (نييةبةهايةكي  بونَيك كؤتايي بةم ذيانة بَيل

ثوركثثة بثثارو  خثثةَلكي لةبثثةر ئثثةو تةميانثثةدا كؤمةَلثثةيان بةسثثل بثثو  
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ي خؤلةكثثثثةيوةي حةمثثثثة الو رةاثثثث  وةوةكردبثثثث بنثثثثةي تيثثثثا كثثثثؤ 
بثثثثاي  يثثثثةكيان دةِروانثثثثيلثثثثة بةدةسثثثثتيةوة طرتبثثثثو خةَلكةكثثثثةيش 

يثةكَيكي تثر تثثاقي   بثة  هةريةكثة خثؤي    ب ثكؤلةو دةمثو ضثاو قوثثاو    
لثثثةو  هثثثي  كةسثثثَيكيانةوة نةدةبينرايثثثةوة لثثثة جثثثواني  دةكثثثردةوة

 بثثثةبَي شيةكثثثةخؤليو ساتةشثثثدا جثثثةجناَلي هثثثةموياني طرتثثثةوة   
 وةك قثةتران رةق ببثو   ازةويةكثةدا دةكَيشث  بة ثَيلةقةي هَيزييةوة 

 وةوةدةمثثثثثي بثثثثؤ بؤشثثثثثايي كردبثثثثث  جةسثثثثثتةيةكي ثوكثثثثاوةوة بثثثثة  
وةك  ةوةكةوة خثؤي هةَلدايثة خثوار   يةثشيلةيةكيش لةسةر بانيذة

لثثةرزي  قرضثثاودا هاتبَيتثثة دةرةوة بثثةو جثثؤرة توابثثوةوة  لثثة رؤنثثي  
تةنها كةسَيك هةسيت بةو ثَيشهاتة كرد مييكثة   خستة ناويانةوة

ي نثثةف  تثثةنيا بثثا) :ثِر هثثاواري كثثردو قثثذي خثثؤي ِرنيثثةوة  كتثثو بثثو
ئثةوةتا   ئةساو ثشثيلةو طيانثدارو وةليثو شثَيل هةسثيت ثَيدةكثةن      

بةرنثة   ارو بنثةي طثور  بكثةن بث    هةمويان بة ئاشثكرا هثاوار دةكثةن   
 لةو ساتةدا ضةكدارَيك هاتة ناويانةوة (كؤ  ناكاتثوركة  ذورةوة

لثة خؤَلةكثةدا    كتثوثرِ  ياني ِروانثي لةهثةمو بة ضثاوي خوَيناوييثةوة   
ترس كاتَيك هةستايةوة  وةوةرةنطي طؤِرا بايي كورت بتويةوةو 

لثَي  بثثِروانن منثيش رةنطثي ئَيثثوةم    ) : جةسثتةي خسثتة سثثةر لثةرز   
خثثثؤي لثثثة  (وةقويييثثثا ضثثثبثثثة وةك ئَيثثثوة دةمثثثو ضثثثاوم   وةهثثثةَلطرت
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هَيثزي  لثة  ئاي ئاي لةم مةجنةنيقةي تَيي كةوتوم مثن  ) :وةوةوردب
بثثةو قسثثةيةوة  شثَيتةَلة  (  هثثام بثؤ كؤكردنثثةوةي نثثان سثثايكثراس  
فثوي خثؤي    خثودا تثازة  ) :ةوة دةنطيثك هاتثة طوَييثةوة   طرتيطومان 

ؤِري تثثمييكثة   (دةمثرين يثةو ئَيثوةو جيهثان ثَيكثةوة     ئَي دةبارَينَيثل 
لثثثثة ِروي  توانثثثثاي قسثثثثةي نثثثثةبو  طرتبثثثثوناوضثثثثاوي ئةفسثثثثانةيي 

طَيذةَلوكةيثثةك  طَيثثِراو ئامثثاذةي بثثو خةَلكةكثثة كثثرد ضثثةكدارةكة وةر
وةك  نثثثثةوةوبآلوب ييثارضثثثثة شوشثثثثةي ئاوَينثثثثة   فثثثثةزاي طرتثثثثةوة 

روخسثثثاري لثثثة هثثثةمويان  تيشثثثكَيكي نثثثةبني خةَلكةكثثثةي طرتثثثةوة
 طةورة دةبونو ب وك دةبونثةوة  دةبونةوةورد  (با) يةكرتيو وَينةي

 طرتبورةنطي خوخمانثةو هةرةسثهَينانو كةوتنثة خوارةوةيثان هثةلَ     
ازي بانطثثثةو ودةوري خؤيثثثدا دةكثثثرد  ضثثثواربثثثة مييكثثثةيش فثثثوي  

هثثةمو ة لثثةرز و دةلثثةرزي ئثثةو هةسثثتانةوةي ثاشثثا قثثةرةي دةكثثرد  
بةو هَيزةيشةوة بارو بنثةي ثوركثةيان بثردة     جةستةيةكي طرتةوة

دَلثثثثي   ضثثثثاويةوة قثثثثةتي  مثثثثابو  بثثثثة  ئثثثثةويش فرمَيسثثثثك   ةوةذور
ئاماذةي ثةجنةي مييكةق بثة   ذيان دةكردةوةلة دةطوشراو تفي 

شثثدا  يلثثةو ساتة قثثذي سثثايةوة نيشثثانةي كؤتاييثثان بثثؤ دةكَيشثثا     
ي ئةوةندةي تر ترسث  يخةوو ئةفسانة هاتةوة ذياني مييكةي بري

وشثةي   وةوةيي كؤتايي طرتي (با) بة يةكااري شةثؤلي نيشللَي
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ئةو بَيدةنطييةي  بة بَيدةنطي وةستا و خؤي بردةوةبريلة كؤضي 
 :قثثثذي تونثثثد كثثثردةوة  لثثثة ثةجنثثثةي  ثوركثثثة مييكثثثةي خرؤشثثثاند  

خةو بيني  ئايانو زةوي لثول بونثو جثَي طؤِركَييثان     بة ئةمشةو )
 ثوركة بؤ كوَي دةِروات ئةم طةردونة تةنيا مافورَيكي مايةوة كرد

رةوة لَيث  مانبا هثةمو  دةزانن مانمرؤلةبة  دةضَيتة ناو ميلةتَيكةوة
سثنطي   ةوةوهاتثة ثَيشث   ذنَيك لَيي (بةسةر مةرطي جيهاندا َرين

بثثثثةم  خثثثودا ويةكثثثة  بثثثةَلي ف ) : (مييكثثثة لبثثثثاد  ) :خثثثؤي كوتيثثثةوة  
هثثثةر  خةَلكثثةوة دروسثثل بثثو   لثثة  ورتثثة ورت   (طةردونةيثثدا دةكثثات  

بة  وهةَلدةكةندكةسة لةالي خؤيةوة طؤِرَيكي نةزانراوي بؤ خؤي 
 يش بثثة دياريانثثةوة دةطريثثا شثثَيتةَلة نثثاوي وةجلثثو بةرطثثةوة دةضثث 

مييكثثةق  وةلثثة ئايثثان ورد دةبثث هثثةورازي نثثةبني وةبثثضثثاوي بِري
با ) :ئةوسا دةزوي ئةو تةونةي طرتةوة ضاوي بة هةموياندا طَيِرا

ديثوة كثَي    ئَيية ضي خؤشثيةكيان تيايثدا   بَيتو جيهان كاول ببَيل
بة ةسَيك دةوَيرَيل سةردامنان بكات كبزانن  وةبة هانامانةوة هات

بثثثةو قسثثثةيةوة    (مان دةزانثثثن مرؤلثثثةطولثثثو سثثثيوويو تا ونثثثاويو   
 دةوةشثيدةكر قذييثةوةو دارسثتاني ئةفسثانةيي     وةدةسيت خستب

 بة (با) دةنطي رؤماني ةوةشةثؤلي شوشة شكاوةكان فةزاي طرت
 دو ثاشثاي جنؤكثة  ) :شَيواوي سروشتةوة ضريؤكةكةي طَيِرايةوة
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و وةي سثؤمياي خثودا ثةرسثت   نثة لثة  مَيذودا هثةبون ثاشثا قثةرة    لة 
وة جثثةنطَيكي بونثثةسثثةرةتاي لثثة ئيبلثثي  نثثةوةي لثثة  ثاشثثا بيلثثي

بثثؤ  هثثةتا يثثةكَيكيان ببَيتثثة ثاشثثا   دةروونثثي لثثة نَيوانيانثثدا هثثةبوو  
ئةمةيش خاك بثة خثاك بثةدواي يةكثدا دةهثاتن ضثةندةها جثةنطي        

 وة دادةبثثِرانوةبثثةهؤي جثثةنطو روداوةكثثاني مَيثثذ   طثثةورةيان كثثرد 
 كثثثردلثثثةم طونثثثدةدا جةنطةكثثثةيان  نثثثوَي هثثثةتا طةيشثثثتنة زةمثثثةني

و ملثث ةكانيان كةوتنثة لوشثثة لثوق  دايناسثؤر  ئثةذديها دةريثا لوشثثو  
 ي بن زةويان هَيناية سةر زةويو خؤَلةكثةيان سثةرةو بثن كثرد    ليتة

نة ناو طَيذاوي ئةو تكةو يش بةو ليتةية نوق  بونمرؤظي طوندةكة
 دا زةوي ترازا لةم ئاسثتةدا قةرةثاشاي لةطةَل كوذراني  جةنطةوة

 سثثنطي ثاشثثا بثثة يةوة اشثثَيرةكةي كثثرد  بثثةدةم طيثثان دةرضثثوني 
 بةو مةرطةيانةوة داثَيكةوة طيانيان هةردو ثاشاكة كوشيت دابيلي

كةفو ذةهراويان تَيكةيوي  ئةذديهاكان سوتان بوركانَيك تةقيةوة
 بثثة مرؤظثثي كورتثثة بثثاي   ان بثثون ييش هثثةموخثثةَلك بثثوخثثاكو فثثةزا  

                                                                                                                         (مرؤلثثثثثثثثثثة نثثثثثثثثثثاونران  بثثثثثثثثثثةو روخسثثثثثثثثثثارو جوانيثثثثثثثثثثان طثثثثثثثثثثؤِرا 
ش يةكثة خؤليو قذي دةرهَينالة حةثةساويةوة دةسيت بة مييكة 
بثةدةم   ةوةمييكة ترسَيكي طةورة طرتيث  دايةوةزةويةكة لة قاضي 
بثة  ئثةويش   كثةوة ِرادةوةشثي ذنَيثك باوةشثي ثيثا كثرد       (بثا ) هَيزي
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يةكثة  نهَينيبثة  درَيثذةي   (بثا ) رؤماني منايشي جةستةيةوة وةستا
لَيثرةوة جيهثان    ئثةم طوندةيثة   مرؤلثة تةنها ثةناطةيةك بؤ ) :دايةوة

ئةفسثانةكاندا  لثة  كؤنةوة لة  نيشانةكان ديارن سةرةو ذَير دةبَيل
لةهثثةر خاكَيكثثدا   جنؤكثثةشثثةياتينيو ة ئثثةو دو ثاشثثايةي  وراطثثوت

وة زةوي لثول  ةوَيلث  جيهثان جةنو بكةن ئةو خاكثة دةبَيتثة نيثوةي    
ثثِر  مييكثة  شايوي ثارضة شوشةكان فةزاي لةبةر ضاوي ( دةبَيل

و لثثثثة بثثثثةو تيشثثثثكو ئاوَينانثثثثةوة طَيثثثثذ ببثثثثون  خثثثثةَلكيش كثثثثردةوة
هةمويان خؤيان خستة  تةقيةوةتؤثَيك لةسةر طردةكة ساتةيشدا 

ِراكشانةوة لة يةكيان دةِروانيثو ثرزةيثان   بة ساتَيك  سةر زةويةكة
ش يةكثثةخؤلي تثثر بثثو ش بثثة هَيثثزيكثثةية (بثثا) كثثزةي لةبثثةر بثثِرا بثثو 

ئثثثةوة ترسثثثَيكي  جثثثارَيكي تثثثر قاضثثثي بثثثة زةوييةكثثثةدا كَيشثثثايةوة
 قسثنةكةيان دةِروانثي  هةمو بة ضثرثة لثة    طةورةي خستة دَليانةوة

كثثثثاتَيكيش  لثثثثة سثثثثاتَيكدا هثثثثةمو بثثثثؤ طؤِرسثثثثتانةكة كةوتنثثثثة ِريَ  
لقثثثو ضثثثَلي درةختيثثثان   خؤيثثثان ِراكَيشثثثا طؤِرةكثثثان طةيشثثثتنة نثثثاو

ئةوسثا دوا هيوايثان لةسثةر     ماوةيةك بةو جؤرة مانةوةدةطرتةوة 
يةكثثةوة بثثؤ نثثثاو دَي    (بثثثا) بثثةدةم كثثزةي   هَيشثثثل قسثثنةكة بثثةجيَ  

 طةيشثثثتنةوة نثثثاو ماَلثثثةكان ذنَيثثثك بثثثة سثثثينيةك   كاتَيثثثك  طةِرانثثثةوة
هثثثةر كةسثثثة بةشثثثي خثثثؤي     ناوسثثثاجيةوة لَييثثثان هاتثثثة ثَيشثثثةوة   
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لةطثثةَل  (بثثة بةهةشثثل شثثادت بكثثات   خثثودانةخشثثة ) :وةردةطثثرت
بة هَيثز هثةَلي    يطَيذةَلوكةيةكنةوةياندا لةناو ماَلةكاندا وةوةبآلوب
جؤرة هثةر  بةو ن بو لول ةوةيةكي نادياري ئةفسانةيي (با) بة كرد

شةثؤلي وردة شوشةي  كةسة بة هةَليذيين ئةو بؤنة تَيكةيوانةو
ماَلثثدا بثثة ي نةفخثثةوة خؤيثثان  (بثثا) تةليسثثيي شثثكاوةكانوئاوَينثثة 

طوندةكثة كةوتثثة سثثةر   نثثةما سثاتَيكدا كثثةس لثة دةر  لثثة  دةكثردةوة 
 ثشوي مةرط!!
*       *     * 

لثثثة ئثثثارامي  بثثثَيبثثثة دواي ضَيشثثثل هثثثةنطاوَيكي درةنثثثو   شثثثَيتةَلة
لثثة ذورةكثثةدا قاضثثي ِراسثثتو ضثثةث    طثثةِراني دةشثثتو دةر طةِرايثثةوة 

سثثاتَيك لثثة خثثؤرو ئايثثانو    كثثردو هثثةردو دةسثثيت بثثةرز كثثردةوة  
بريَيكي  بةوةيش قواَليي نهَينيةكاندا ِرؤدةضوبة  وةوةوردبزةوي 

كةوتثثة سثثةر  بثثةخؤي نثثةمابو هؤشثي  ثةرشثي شثثَيداري ثؤشثثي بثثو 
 مَيشثثكي بثثة تثثةذةو دارةكانثثدا دةكَيشثثا  ئةوسثثا ِراثثثةِريو   قريشثثكة

ثاشثان بثة شثةكةتيةوة دانيشثتةوةو كةوتثةوة       هةتا تةواو طَيذ بثو 
طوندةكة دةديةوة لة وَينةي لبادة شِرةكةوة ِرؤذي هةتايي  ِروانني

هةمو  جوَلةو خشاةو هاتو ضؤ نةدةبينرا ماتيةك طرتبويةوة كشو
تثةنيا مييكثة    بثة  نكثةوتبو ذَيثر جَيطثةدا   لثة  بثةدةم بثؤني مةرطثةوة    
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بثةدةم ضثنيين جاوثةوة لثة      هثةيوان  وةدةزطاي تةونةكثةي هَينثاب  
قيثثذةي ئثثةوةوة   لثثةو ساتةشثثدا بثثة  ي دةِروانثثيشثثَيتةَلةذورةكثثةي 

كةوتثثثثة خثثثثةياَلَيكي نةبينثثثثةوة طثثثثةردون لةبثثثثةر ضثثثثاوي       وةسثثثثتا
 ذنثثثثان لَيثثثثي  بثثثثةو وَينةيثثثثةوة قريشثثثثكةيةكي كثثثثرد   دةثَي ثثثثرايةوة

قريشكةو سثنو كوتانثةوةي   ئةويش سات بة سات ثرت  كؤبونةوة
كةكةي فرمَيس لةو ساتةشدا ذنَيك باوةشي ثيا كرد تَيكةَل دةكرد

 نان دوا نيطايثان بِرييثة ذورةكثةي   ذسةر سنطي مييكةي تةِر كرد 
وة سثثثةر وةمييكثثثةق ضثثث طرتبويثثثةوةئثثثةويش بَيثثثدةنطي  شثثثَيتةَلة
طَيذةَلؤكةيثثثةكي ةي نةخشثثثةي جيهثثثاني نثثثوَي دةكثثثردةوة  تةونةكثثث

 ودا ثةالشثثو شثيت سثثوكةي بثة ئايانثثدا لثثول   ثوشثو  بثةهَيز هثثات 
لثةو   شثَيتةَلة  نثاو دَييةكثةي طرتثةوة   تةواوي  هةتا بة طَيذي خوارد

 ةكةبؤ طؤِرسثتان  ساتةدا بة تؤِري طومانةوة لة ذورةكةي هاتة دةر
 دا يثثثةوة خةَلكةكثثثةي دةنثثثو  دوا بثثثةكثثثةق ميي ِرَيسثثثةر كةوتثثثة 

ش يخةَلكةكثثثثةشثثثثااَلوي  لةسثثثثةر قسثثثثنةكة دةثاِرايثثثثةوة  شثثثثَيتةَلة
شثثةثؤلي طريثثانيش  لثثةرزيو دةسثثيت بثثةرز كثثردةوة  طةيشثثتنة الي

بةدةم  فرمَيسك واتاي وشةكانياني دةردةبِري خةَلكةكةي طرتةوة
لثثثثةناو  يةكةشثثثثةوة كةوتنثثثثة طومثثثثانَيكي قوَلثثثثةوة   (بثثثثا) شثثثثااَلوي

 ماوةيثةك بثةو جثؤرة مانثثةوة    ةكانثدا خؤيثان ِراكَيشثاو تونثثةوة   طؤِر
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هثثةر  و ةدا دوا نيطايثثان بِرييثثة طؤِرةكثثة  يةكثث  (بثثا) لةطثثةَل شثثااَلوي 
 كةسة لةالي خؤيةوة طثؤِرَيكي خثةياَلي بثؤ خثؤي دروسثل دةكثرد      

حةثثثثثةي  جيهثثثثانيش بثثثثة وَينةكانيثثثثةوة ئثثثثةو ِرةنطثثثثةي دةدايثثثثةوة
كاتَيثثثك طةيشثثثتنةوة نثثثاو ماَلثثثةكان   وةوةبثثثةرزبسثثثةطةلي ئثثثاوايش 

تثثثةنها كةسثثثَيك ئثثثةو  بثثثو ضثثثاودالةبثثثةر وَينثثثةي طؤِريثثثان هثثثةمويان 
لثثةو سثثاتةدا ئثثةو ِرازةي بثثؤ الوَيثثك      وَينةيثثةي شثثتةوة مييكثثة بثثو   

سةر  وةو تةنةكةيةك ئاوي خستبوةوةئاطرَيكي كردب خسلدةدةر
 طرتبثو دا ئاطرةكثة  مراد خانييةكثةي لةبثةر   بشوات يهةتا جلةكان

ئثةويش ثَيشثهاتي مثةرطي     ئةساَيكاني هةَلدةقرضثاند ئاطرةكة بة 
 ةشثقةكةت كةوتثة ئثةم كؤتثايي     تثالي   ) :كردةوة جيهاني بؤ شي

تثثالي  طريثثاو ئثثثةويش    (هثثةمومان بثثةبَي جيثثاوازي دةمثثرين     بونثثة 
هثةمو   دواي شةثؤلي خةَلكةكة كةوت ةوةداَلدةي دايجارَيكي تر 

بة تةنيا  يةوةهةَلدةهَينابة شارزةييةوة بؤ ماَلةكانيان هةنطاويان 
بة ِرةطي قوَلي طومانثةوة بثةرةو ذور كشثاو بثة الثاَلةكثةدا       شَيتةَلة

ضثةكدارَيكي بثيين خؤيثثان ِروت    دؤَلةكثةدا ضثةند  لثة   كةوتدةسثةر 
كاتَيثثثك بينيثثثان  بثثثةر ئاطرةكثثثةدا دةطثثثرتجلثثثةكانيان لة وةوةكردبثثث

وةرة ) :دةكثرد هاواريثان   ةوةنثةو خثؤ لةبثةر كرد  بةدةم  شارزة بون
 (مرؤلثة  وجنؤكثة بثة  بثزانني ضثؤن بويثل     ي بؤطثةن مرؤلةبابتبينني 
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ئاَلؤزييثثثةك طرتبويثثثةوة   ِرويشثثثل ئثثثازارَيكي زؤرةوةبثثثة ئثثثةويش 
بةردةوام لة طثذو طيثاو لقثو     تواناي نةبو بؤ ساتَيكيش ثشو بدات

 شثا ضَلة ثوشةكاني هةَلدةكَي وةوةضَلو دارو بةردو دةوةن ورد دةب
ئاَلؤزكاوانثةوة لةسثةر   وَينثة  و بثة  لةوةوة مةرطي جيهاني دةديثةوة 

ئثثثثةو وَينثثثثة ضثثثثاوي بِرييثثثثة قثثثثواَليي شثثثثارةكة   بثثثثةردَيك دانيشثثثثل
خثثوَين  بثثة  ئايثثاني شثثار    طرتبثثو خةياَلييانثثة فثثةزاي ِروانينيثثان    

و هةناسثثةي خةفثثةدا وَينثثةي    (بثثا) لةسثثةر شثثةثؤلي  داثؤشثثرا بثثو 
دةهاتنثثثةوة نثثثاو  (بثثثا) لثثثةوةوة وَينثثثةي نثثاو  ترسثثناكي دةبينيثثثةوة 

و خثثثةياَلو ئةندَيشثثثةي ببونثثثة ثَيكهاتثثثةي بثثثريئةوانثثثةي  نيطايثثثةوة
ئةوةيش بة شةثؤلي تيذةوة مؤميثاي   نةدةبونةوةجيا ذيانيو لَيي

يثثةكي ناوةختثثةدا   (بثثا) وةك ئثثةو سثثاتةي لةطثثةَل هَيثثزي    كثثرد بثثو 
 دةبونثثثةوةو دادةبثثثِران جيانيطايثثثدا لثثثة  (بثثثا) شثثثَيواو وَينثثثةي نثثثاو 

ذيثثدياي بثثة طَيثثذةنطي شثثةثؤلي رةنطثثاو رةنطثثةوة ترا (بثثا) رؤمثثاني
ثةَلثة  بة بَيدةنطي }: كارةساتي مةرطةساتي شارةكةي خوَيندةوة

 ةنطي ئايانةوة ِرةنطاَلةي جةستةيان ضاث دةكردِرهةورةوة بة 
لَيكي شثثثار بثثثثة ضثثثةند ئؤتؤمثثثثؤبيَ   ِرؤح لثثثة جةسثثثتة يثثثثاخي دةبثثثو   

بة شثةقامة طشثتييةكاندا تثةرمَيكيان بثةدواي      سةربازي شَلةذا بو
َيك ئايانيثثثثان دةسثثثثرِتَيذجثثثثارة بثثثثة   جثثثثار خؤيانثثثثدا ِرادةكَيشثثثثا 
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تثثثةنها  دةكرداليةكثثثدا ِرايانثثث  خةَلكةكثثثة هةريةكثثثة بثثثة   دةشثثثَلةقاند
بثثة  اثةروا لةسثةر كؤاَلنةكثةوة دةهثاتو دةضثو     بَي ي شثارةكة شثَيتةَلة 

 ي دةخوَينثثدةوة (بثثا) تيثثذي لثثة ئايثثاني دةِروانيثثو وَينثثةي نثثاو     
 بثثوناضثثةند اليةكثثةوة درِ لثثة ثيسثثو ثثثانتؤَلو كراسثثو ضثثاكةتةكةي   

يةوة سثةيريان  سةرسوِرماويبة خةَلك  ي فِرَي دابوةكةيشبؤينباخ
 ودادةخثؤي  لة  ي ةتر وثؤشيدة يجلي ئوتو كراوجاران  دةكرد

لةبثةر   دةكثرد نيَيثا بريقثةدار   بثة  ي يشث روخسثارة سثايية جوانةكة  
هثثةتا  ِروانثثيدةبثثاي بةرزةكثثةي  لثثة  دةكثثردوقثثذي شثثانة   ئاوَينثثةدا

طةَليدا دةطوجنَيل يا نا ضثةند جثار لثة    لةبزانَيل رةنطي جلةكاني 
تثثثةواو جثثثةخيت   (دَيللَيثثث جلثثثةكام) :ي دةثرسثثثييةوةمنداَلثثثةكان

بثةهؤي   يشئَيسثتا  دةر مثاَل دةهاتثة  لثة  ئةوسثا  ةوة ندةكردلةسةر 
ةكةي دةِرواني ئؤتؤمؤبيلةوة لة اندِراو ةجلو بة شَيل بونةكةيةوة

بؤ  ثةلي طرتثِر الوَيك لة هةناسةي وَيَلي دةكردة ثاسةواني شار
نثةوة  طريابثة  ئةو كاتة ذنةكةيشثي   كؤالنةكةي خؤيان كَيشي كرد

كاتَيك لثة دةرطاكثة ئثةوديو     بؤ ماَلةوة برديةوة ودةسيت طرت هات
تؤ توشي ضي هاتويل  ئةمشةو دةبَيثل  ) :بون قذي خؤي ِرنيةوة

ي خثثةَلكي زينثثدة بةضثثاَل نازانيثثل نيثثوة شثثار ضثثؤَل بكثثةين بثثِرؤين
لثثةو  دةرطاكثثان بثة تونثدي دادةخثران    شثَلةذا بثو  طثةِرةك   (دةكرَيثل  
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ِرةك خؤيثثثثثان بكثثثثةن طثثثثة   خَيثثثثرا ) :دةرطايثثثثثدالثثثثة  كاتثثثثةدا الوَيثثثثك   
تةنيا مةكةي هاوار تةر) :بةدةم قسةوة هاتة ذورةوة (ثَي اوةتةوة

هةزاران زينثدة  بة ئةمشةو لة تؤَلةي بةِرَيوةبةر  ئَيسكي ماوةتةوة
هةَلثداو  شثَيتةَلة  قاثوتةكثةي بثؤ    شثارا لثةو سثاتةدا    (بةضاَل دةكةن

الوةكثثثة بثثثة  (هثثثاوار لثثثة مثثثن ِرؤيشثثثل ئثثثاخ  ) :قثثثذي خثثثؤي ِرنيثثثةوة 
ديثثارة  تثةوة ثثثورة طوَل ثني لَيثثرة دةمَينيَ ) :هةيوانةكثةدا سثةركةوت  

بثة لثةرزةوة    كثةوتبو ذَير جَيطاكةدا لة ثوركة  (ناتواني ِرَيطا بكات
 بثثثا   لثثثةو الوانثثثة زيثثثاترة ئثثثازاد طيثثثان مثثثن ضثثثي ) :زمثثثاني كثثثردةوة

سثثثَي طوللثثثة  فيشثثثةك ئايثثاني شثثثارةكةي دةشثثَلةقاند   (بكثثوذرَي  
ناو شثاردا  دةنطثي زرَي ثؤشثيش لثة    تؤثيش لثة قثةدثاَل تةقينثةوة   

ئثثةوانيش كؤَلثثو باريثثان   خثثةَلكيش تثثةواو كةوتنثثة خثثؤ  وةوةبثثةرزب
لثثةطةَل دةنطثي طوللثةو طرمثةي      حةوشة هثثاتنة دةرلة  وثَي ايةوة

بثارانيش   كثرد دةناو شاردا خؤيان بثة تاريكثايي نهثَيين جيهانثدا     
 هَيزي بايةكةوة ثةرةي دةسةندبة سات بة سات  منة منة دةباري

ئثةوانيش   طَلؤثي شاريش ياريان لةطةَل شةوقي باشثوردا دةكثرد  
بونةوةي شثاريان   ئامادة ولةسةر ئاسيت شاخةكة ِرةمزي ون بون

بةشثثي بثثاكورةوة ِريثثزةي بةسثثل   لثثة ش ِرةو يبثثةو جثثؤرة  دةكَيشثثا
شثثثدا هثثثةمو ئةوانثثثةي لثثثة ئايثثثاني شثثثارةكةوة      يلثثثةو ساتة{بثثثو
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دةتوايثثثثةوةو يثثثثا  (بثثثثا) هثثثثةمو دةنطَيثثثثك لثثثثة شثثثثةثؤلي  دةدييثثثثةوة
كتثوثِر ِروي   شثاخةكةوة هثات  لثة  دةنطَيثك  وَينةيةكي ضاث دةكرد 

حةذمثةتَيكي زؤرةوة  بثة   وةرطَيِراو لة ئاياني شثارةكةي تؤرانثد  
 ووةكثثثثو بيثثثثةوَيل لةسثثثثةر زةوي ِرابكثثثثات هثثثةنطاوي هةَلهَينايثثثثةوة 

لثثثة بثثثةو وَينةيثثثةوة ِرؤيشثثثل هثثثةتا   نيشثثثتيانَيكي تثثثر بدؤزَيتثثثةوة 
ضثثاواني   ناولثثة كاتَيكثثدا لثثة   دؤَلَيكثثدا شثثواني طوندةكثثةي ديثثةوة   

 وةبثثثثةو بثثثثريةوة ضثثثث  دةِروانثثثثي ئارةزويثثثثةكي تيثثثثادا دةخوَينثثثثدةوة 
نثثثانو  َيثثثي حثثةز دةكثثةيل ب ثثثيل بثثؤ شثثار    دةَل حةسثثةن ) بثثةردةمي 

حةسثثةن شثثَلةذا شثثرييت بثثريو ئثثارةزوي  (كثةبابَيكي تيثثادا خبؤيثثل 
شثثار بثثؤ ئَييثثة دؤزةخثثة هثثةر ئارةزويثثةكي لةسثثةر بكثثةين     ) :ث ثثِرا

بثةو وةيمثةوة توشثي     شَيتةَلة (سَيبةري لة ئَيية حةرامة يوايةبَيه
هاتثثةوة وَينثثةي ذيثثاني خؤيثثو منداَلثثةكاني   ي بثثوكتثثوثِرلثثةرزَيكي 

شثثار بثثؤ مثثن  ) :وَينثثةي سثثوتاوةوة وةالمثثي دايثثةوة  بثثةدوا بةرضثثاو
نثثثاتوام لةسثثثةري   يثثثةثردَيكثثثي ثؤال زامَيكثثثة سثثثاِرَيذ بثثثوني نييثثثة  

جارَيكي تثر   اندةوةبةو ِرستةيةوة هةمو وشةكاني تو (باةِرَييةوة
 ئايانثثثدا دةنطيثثثان دةتةقانثثثدةوة  بثثثة دو فِرؤكثثثة قثثثوتي دايثثثةوة  

طؤضثانةكةي طرتثة    حةسثةن هةسثتا   لثةرزين ان بةيةكةوة هةردوكي
هثةتا تثةواو لثة ضثاو      دةكثرد فِرؤكثةكاني  سةيري ئةويش  بزنةكان
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ِرانثثي ئثثاواييش هثثةر ئثثةو   ) :بزنثثةكاني ِروانثثي لثثة ئةوسثثا  ون بثثون
مثةَلَيك ضثثةكدار  ؤك (سثةرةي مثاوة ئثثةويش مثردار دةبنثةوة     بيسثل 

دةنطثثي رادوَييثثان بثثةرز    بثثةِريز دةِرويشثث   ةوةخثثوار سثثةر رَيثثي لة
ئثثةوانيش سثثةيريان  طثثوَي بيسثثيت هثثةواَلي ئَيزطثثة بثثون وةوةكردبثث

حةسثثثةن خثثثةريكي  كةوتنثثثة خثثثؤو وشثثثةكانيان خثثثواردةوة كثثثردن
ئةويش سةر بةرةو خوار دايكَيشثاو بثؤ    كؤكردنةوةي بزنةكان بو

لثثة سثثةرو ذورو ضثثةثو    ئثثاوايي كاثثو مثثات ببثثو   دَي طةِرايثثةوة  نثثاو
 تيثا نةدةبيسثرتا   جوَلثةو ضثرثةي   يثةوة ِراستو خؤرهثةالتو خؤرئاوا 

هثثثثةنطاوي ثريَيكثثثثي ثةككةوتثثثثة بثثثثة هثثثثَييين ئثثثثةو بَيدةنطييثثثثةي     
نثي لثة كاتَيكثدا مَيثذوي ذيثاني      لَيثي ِروا سثاتَيك   شثَيتةَلة  دةشكاند

حثثثةمكؤَل منثثثو تثثثؤ بوينةتثثثة دو  ) :طةيشثثثتة بثثثةردةمية خوَينثثثدةو
اري طثثثؤِرةوة ثاسثثثةواني ذيثثثان ثَيويسثثثتة لثثثة لَيثثثو  اشثثثقي مثثثةرط

 :جؤرَيثثك مَيثثذوي ذيثثاني لثثةال شثثَيوا   بثثة  حثثةمكؤَل لثثةرزي  (بكثثةين
هثثي   منثثو تثثؤ ِرةمثثزي مثثةرطني لَيثثرةوة مثثةرطيش ناونيشثثاني نيثثة)

دابِراني بة ضونكة نهَينيش ثَيويستيان  نابينينةوة يشئةجنامَيك
ِرةمثثزي  بثثة تايبثثةتي خثثاكَيكي وةك ئَيثثرة   تثثةواو هةيثثة لثثة كؤمثثةلَ  

بثثثثةو قسثثثثةيةوة هثثثثةردوكيان فرمَيسثثثثكيان   (هثثثثةمو كارةسثثثثاتَيكة
 هي ثثيان لةبثثةر طريثثان توانثثاي وشثثةيةكي تريثثان نثثةما      ِرشثثلهةَل
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ئثثةوةوة  و قثثوييي روخسثثاري لثثة ِروانثثيين ضرضثثو لؤضثثي   شثثَيتةَلة
 وةوةبجيثا  بثةو ذانثة كوشثندةيةوة لَيثي     زامَيكي سةخيت دةديةوة

 بة يةكِراسل بؤ تول بةندي ماَلي شاسوار هةنطاوي هةَلهَينايةوة
لثثثة ذَيثثثر   ضثثثرابثثثؤ هةيوانةكثثثة سثثثةركةوت    ضثثثراوةبثثثريي مثثثةرطي  

مَيشثكي  لثة  ئثةوة   طِروطاَلي مثةرطي دةكثرد   جاوَيكةوة ِراكشا بو
 مييكثةق بثة ذور سثةريةوة دةكِروزايثةوة     دا كاريطةر ببثو شَيتةَلة

لةو ساتةشدا ثةجنةي  ئةويش بة قسةي مييكة ترس طرتبويةوة
تثثؤق بثثة  زَيبثثابةسثثة ) :لثثة دةسثثيت دةسثثتة خوشثثكةكةي ترازانثثد 

ئثةوةي   (ب ثؤ ثشثو بثدة    دا نثةماوة لثة دَلث   ممن ئومَيثد  منةوة مةمرة
جارَيثك خةَلكةكثةي    بثة  دوانثو سثيان  بثة  بثو   فيشثةكَيك تثةقي  طثوت  

دةنطثثي ضثثةند طوللثثة تثثؤثَيكيش     خسثثتة طومثثانَيكي ترسثثناكةوة  
ئةوسثثا  وةوةوردبثث ضثثرابثثةو ِراِراييثثةوة لثثة  شثثَيتةَلة دةنطثثي دايثثةوة

بريَيكثثثثي هةسثثثثتا بثثثثة  ونيطثثثثاوة هةناسثثثثةيةكي هةَلكَيشثثثثا  بثثثثةدوا
مثاَل   ماوةيةك بو بةناو مايندا دةطثةِرا ترسناكةوة بةجَيي هَيشل 

ئثثاوِري  لثثة ثثثِر دةنطَيثثك هاتثثة بثثةرطوَيي    بثثة مثثاَلي بةسثثةر كثثردةوة  
جَيثي خؤيثةوة   لثة  ئثةوة تثةواو حةثةسثانديو     دايةوة هي ثي نثةدي  

 دةنطةكثثة دوبثثارةو سثثَي بثثارةكاتَيثثك كةوتثثةوة ِرؤيشثث   خواليثثةوة
 هَيز طثثوَيي دةزرنطانثثدةوةاليةكثثةوة ئثثةو دةنطثثة بثثة لةهثثةمو وةوةبثث
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تيثثذي بثثة شثثاخةكةدا   بثثة ئثثةوة لثثةرزَيكي طثثةورةي خسثثتة دَليثثةوة 
بثثةو جثثؤرة  وةكثثو توشثثي نةخؤشثثيةكي كوشثثندة بوبَيثثل  هةَلطثثةِرا

ش بثثةو هَيثثزةوة  يطوندةكثثة و دةلثثةرزيهةَلدةهَينايثثةوةهثثةنطاوي 
بوركثانَيكي   طرتبثو ثيثانؤي مةرطةسثات هثةمو ِرؤحَيكثي      دةلةرزي

 !!ةدةروني بةسةر جةستةدا دةتةقيةو
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ي ناشثثثتين جَيطثثثة جيهثثثان وَينثثثةي طثثثؤِرَيكي تثثثةنيايي نثثثةديوة   ) 

بثثة   بثثةو قسثثةيةوة ِروي وةرطَيثثِرا    شثثَيتةَلة  (كثثؤترَيكي تَيثثدا نييثثة   
ئايثان لةبثةر ضثاوي     طَيِراقواليي شةثؤلةكاني طةردوندا ضاوي 

او ئةستَيرةيش دةكةوتنة خوارةوة زةويش دةكش وةوةب وك دةب
نثثثةي طثثثؤِرَيكي وَي ذَيثثثر هَيثثثزي طزنطثثثةوة تثثثةمَيكي دةبينيثثثةوة لثثثة 

وة يثثثثةبثثثثةو وَينةيثثثثةوة لثثثثة نثثثثاو طؤِرةكة  تثثثثةنيايي ضثثثثاث دةكثثثثرد   
هةمو دةنطو ئاوازو شَيوازو ِرةنطَيك ِرةمثزي مثةرطيان   و خواليةوة

 سثثاتَيك بثثةو جثؤرة لثثةو وَينثثة تَيكةاَلوانثثةي ِروانثثي  دةكَيشثثالثةالي  
تثثثثثؤِري طومثثثثثانو كَوفثثثثثة دةزوي ئاَلؤزكثثثثثاوي نهثثثثثَيين بثثثثثون ثثثثثثرت    

 ضثوار دةوري خؤيثدا سثوِرايةوة   بثة  بةو شَلةذاويةوة  دةياَي ايةوة
 هَيثثزي دايثثة بثثةر خثثؤي  بثثةرز كثثردةوةوسثثةري وة يثثةطؤِرةكة ناولثثة

3 
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ويسثثيت  قثثواَليي جيهثثاني ِروانثثيلثة   بثثاي كورتةكةيثثةوةبثثة سثاتَيك  
وَينثثةي كاَلبونثثةوةي جيهثثان   زمثثان لوَلثثثَينَيل وشثثةي قوتدايثثةوة 

لثثثة وةكثثثو  طوَييثثثدا دةزرنطايثثثةوة لثثثة دةنطَيثثثك  طرتبثثثوِرؤشثثثنايي 
لثثثة  تيثثثذي دةهثثثاتبثثثة جثثثؤرة  طوَييثثثدا بثثثدةن بثثثةو بثثثة ئايانثثثةوة 

بثة   ئةوة توشثي ئاَلثثؤزي كثرد    دوانو سيانو ضواربة ثِرَيكيشدا بو 
لثثة ثَيدةضثثَيل ) :ةوةرسثثتةيةك هاتثثة طوَييثثةكي كؤتايييثثةوة ةيثثوَين

تةواوي نيشانةي ئةو  كةالوةي ئةم طوندةوة جيهان كاول بكرَيل
بثثةو قسثثةيةوة    (طرَيثثي مَيثثذو بثثة   وةئَيثثرة بثث  ةخثثةن ِراسثثتيية دةرد

ِرةطثثثي طومثثثانو دو دَلثثثي بثثثة جؤرَيثثثك   هيوكثثثي جةسثثثتةي طرتثثثةوة
ناضثار بثةو بثريةوة لثة      ةوةهي  تروسكةيةكي نةدةدي طرتبويانةوة

يثةك   و بة طؤِرسثتانةكةدا كةوتثة خوالنثةوة   ةوةطؤِرةكةي هاتة دةر
 وةوةبثثةرز نثثةبتثثةنها طؤِرَيثثك وةالمثثي لَي كثثاني دةدوانثثدوةيثثةك مرد

 هي  كامياني نةديةوة ِري كوِرةكانيدا دةطةِراؤدواي ط ئةويش بة
َيكي ترسثناك كثة ضثةندين    لؤذانةوة مَيشكي كةوتة سةر شثةث  بةو

و طؤِري تةرم يلةو ساتةي بة بروسكةي مةرط بو طرتبويةوة ساَل
توشثثي دةردَيكثثي   هَيشثثل بثثةجَي ةوة طوندةكثثةيكوِرةكانيثثونثثي 

بثة  ثَيي خسثتةوة ئثةو خاكثة    ش كاتَيكي رؤحي بَي ضارةسةر هات
ناضثثاري  بثثةئثثةو ذانثثةي زيثثاتر بثثو   ةوة طؤِرةكانيانثثنةدؤزينثثةوةي 
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مةرطةسثثاتةوة طثثؤِرَيكي بثثؤ  بثثةو  هثثةمو طؤِرةكثثاني بثثةوان دةزانثثي  
توشثي  هةر ئةوةيش  يانةَلكةند هةتا ببَيتة رةمز بؤ هةموخؤي ه
 ي بؤ هةَلثثكةند بثون  يلة ِروانينيدا طؤِري شوشةبو  ي كردكرؤكَيك

شثثثدا لثثثة يلثثثةو ساتة كثثثرد بثثثو (بثثثا) وَينثثثةكاني تَيكةَلثثثثي شثثثةثؤلي 
 كاني دةخسثتةوة بةرضثاو  وةوَينةي هةمو مرد خؤَلةكةي دةِرواني

ثرسثثثثياري سةرسثثثثوِرهَينةر   تةرمثثثثةكان لثثثثةالي تَيكثثثثةاَلو دةبثثثثون  
بثثا بثثزانني ضثثَيذي  وةرن باسثثي مثثةرط بكثثةن) :روانثثيين دةطرتثثةوة

هةتا بؤ ساتَيك  نةوةيانةي ئَيية نايان زانني بيطَيِرضيية ئةو نهَين
بثثا بثثزانني مثثةرط    وَينثثةي ئَيسثثتاي جيهثثان ببيثثنني    لثثةالمان بثثذين 

دةنطَيثثثك هاتثثثة  قيذانثثثدي ثرسثثثيارةوةبثثثةو  ( خؤشثثثرتة يثثثان ذيثثثان
ذَيثثر   وةرن باجيهثثان قَلثث  بكةينثثةوة  ) :هثثَييين كثثردةوة  ةوةطوَييثث

هي   ساتَيك بةو جؤرة وةستا (دا نييةثياَلةيةك شريي بؤ ذيان تَي
كاني طرذ كردو وةناضار كرؤكي برية ثةرق ب وةالمَيكي نةبيسل

نثةي  جيهثان ويَ ) :ئةوسثا دادي جيهثاني دةربثِري    خؤي خواردةوة
بثثثةو قسثثثةيةوة   (َيكثثثة ئثثثةويش ِرةنطدانثثثةوةي جيهانثثثة  تثثثةنيا طؤِر

لة  ضاوي بِريية ئايانو شَلةذاوييةوة ةبةوة ييطرت بريَيكي ئاَلؤز
بثثثةو  دةتةقينثثثةوةو يةكثثثدا دةهثثثاتن ةكان بةِروانينييثثثةوة ئةسثثثتَير 

ثةرةي  ثِر دةنطَيك هاتة بةر طوَييلة  شةثؤالنةوة سةري دانةواند
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شةثؤليان دةدايثةوة   لةبةر ضاويدا ئاَلثؤزكاو لةطةَل وَينةي سةند
نيطاي لة تةوذمي  ِراضةني كتوثِر لة شاخةكةوة هات يشدةنطَيك

ي كثثثةفةزا دَييةكثثة تؤرانثثدو كةوتثثة ِروانثثيين شثثارةكة      وطؤِرسثثتان 
 ِرةنطي شري ثةجنثةو وَينثةي طثؤِرَيكي دةدايثةوة     وةلةبةر ضاوي بب

تاويشثةوة دةروازةكثةي   و دوكثةَلي ِرةشثيو خثؤرة     (بثا ) بة دةنطثي 
 ولةطثثثثةَل طومانةكانيثثثدا مَيذويثثثةكيان دةنوسثثثثييةوة   كليثثثط دةبثثثو  
هةميشة دةيويسثل   دَلثيدا سازاند بولة ضارةسةريان  زامَيكي بَي

ا لثة تثةنيا طؤِرَيكثدا ضثاث ببَيثل      جةستةي لةو فةزا ب ثوك كثراوةد  
ئةسثتَيرةكان دةطثةِراو    نيطاكانيثةوة نيشثانة دةبثون   بثة  ئثةو ياريثة   

لثةو ِروانينثةوة    تةريوةكاني زةوي دةبرد بؤ فةزاي ئايثان ِرؤحة 
طَيذةَلثوكةي خةياَلثيةوة بة  كفنَيكو دةثَي رايةوةبة و شارةكة دةب

ئثثةو شثثايوة  جثثةنطي لةطثثةَل شثثارو جيهانثثدا دةكثثردهثثةمو ِرؤذَيثثك 
 دروسثثل بثثو  تؤقَينةرانثثة لثثةدواي كثثردةي كارةبثثاي ثزيشثثكةكةوة  

ئثثثيرت بَيثثثدةنطي  وةوةك بثثثهاتثثثةوة سثثثةرخؤي ضثثثا  دواجثثثاركاتَيثثثك 
بثثثثة هةميشثثثثة حثثثثةزي لةطثثثثةَل وَينثثثثةو خةياَلثثثثدا دةدوا  طرتييثثثثةوة

نثثاوي دةبثثراو  شثثَيتةَلة نثثاوبثثة هثثةر بثثةو هؤيةيشثثةوة  تثثةنيايي بثثو
 ك ثثثوطثثثؤِري كثثثوِرو لثثثةبري  مامؤسثثثتا شثثثابازي لةسثثثةر سثثثِرايةوة 

بثثثؤ ئثثثةوةي  سثثثةربازي ون  ي ئثثثةو طثثثؤِرةي كثثثردة رةمثثثز   يذنةكثثثة
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دَلثو  لثة  ببونة برينَيكثي سثةخل    بطرَيتةوة كةباوةق لة هةمويان 
تثةرمي  نةيزاني تاقة تةرمَيكيان ضؤن نَيذراوة تةنانثةت   مَيشكيدا

 ببثثوة ثرسثثياري زؤر كةسثثثَيك نثثةيزاني ضثثي لَيهثثثات     ك ةكةيشثثي 
 دةسثثرِتَيذريثثز كثثران   لةطثثةَل هاوطوندييثثةكاني دا شثثاراي ذنيشثثي  

 كيلَيئؤتؤمثثثثثؤبَينثثثثثاو  هثثثثثةمويان خسثثثثثتنة  نجةسثثثثثتةي دابَيثثثثثذا 
لثثةو ساتةشثثدا  كؤمثثةَلي بثثران بثثة شثثاري  وةو بثثؤ طثثؤِرةسثثةربازيية

طثثثؤِرةوة لثثة  طثثةردون لثثةالي شثثثَيواو تثثؤوي نهَينييثثةكي نثثثةزانراو     
 ثِرَيكثثدا دةكوذايثثةوة لثثة  نيطثثا ب ثثوكو تيثثذ   ةوةضثثةكةرةي دةكثثرد 

 يكفنثثثثثةوة مؤميثثثثثابثثثثثة طَيذةَلثثثثثثوكةي شثثثثثارةكة  دادةطريسثثثثثايةوة
هاوار وةرة ثشو بثدةو  ) :نيلَيي ِروابةو بريو خةياَلةوة ةوة كرددة

جيهانثل بثثة  تثؤ داوَيثك بويثل طثةرداوي      نهثَيين مثةرطل بثاس بكثة    
سثثتاني قثثواليي طؤِرلثثة يةوة ضثثاوي قسثثةبثثةو  (دواي خؤتثثدا هَينثثا

لثثة  طثثةورة دةبثثون  بثثةر ضثثاوي دةتوانثثةوة وَينثثةكان لة ِروانثثني بثثِري 
ش لثثثة يئثثةو وَينةيثثة   شوشثثةيةكي زَيثثِر نةخشثثدا دةردةكةوتنثثثةوة   

ةكي بثة وَينةيث   دةبون ناوطؤِرَيكي شوشةييان ثَيكدةهَيخؤَلةكةوة 
ثثةتي جةسثتةي هثاوار بثة      ماوةيةك بةو جؤرة مايةوة ئةفسانةيي

وةكو ئةو ساتةي لة ِرؤشناييدا  شةقامةكاني شارةوة ِرةنو دةبو
 ةكثثةوة لةبثثةر ضثثاوي هةَلثثدةفِريئؤتؤمؤبيليثثاري دةكثثردو بثثةدواي 
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بثة خثةياَل هَينايثة بثةر      وةوةدةبث  لةو ساتةشثدا دةيديثةوةو زينثدو   
وةكثثو ئثثةو   ئَيسثثقانةكاني ديثثةوة  ضثثاويو كفنةكثثةي لةسثثةر البثثرد  

بثةو وَينةيثثةوة   ةكثة جادةكثاني ثثَي مثؤر دةكثرد     ئؤتؤمؤبيلسثاتةي  
ضثثاوي بِرييثثة   وةوةبثث ثاشثثان هَيثثور  قيذانثثديو طؤِرةكثثاني لةرزانثثد  

هثاواري ديثةوة قثذة    بة زينثدويي  لة طؤِرة شوشةييةكةوة  ئايان
بثاال مثام    دةمو ضاوة طةشةكةي يَيَلثة زةردةكةي خورماييةكةي

 سثثثةر كوَلثثثثيي نيشثثثانةكاني ثةجنثثثة ورديلثثثةكاني ناوةجنييةكثثثةي
و ئثثثةو وَينةيثثثة خؤشثثثي خسثثثتة سثثثةر لَيويثثث بؤينباخثثثة سثثثورةكةي 
ئةوسثثثثا  دةسثثثثيت طوشثثثثي  ي كثثثثردوماضثثثث باوةشثثثثي بثثثثؤ طرتثثثثةوة 

مَيشثثكو بثثريو زمثثانو  بثثةو وَينةيثثةوة بؤينباخةكثثةي بثثؤ هةَلثثثدايةوة
شةثؤلي وينةكانثةوة ِرسثتة   بة  (با) رؤماني راداخهؤشو هةسيت 

ِرةمثثزي  وةؤينبثثاخي سثثور ببثثب}: كثثردةوةبآلورؤفييثثةكاني طهَيرؤ
ئةوةيش ئاكثارَيكي بثو هثةر لثة      هاوار هةميشة بةوة دةناسرايةوة

 زؤر جثثار شثثةوانيش ثَيثثوةي دةخثثةوت  خوليثثاي وةمنداَلثثثيةوة ببثث
مايثةي سثةرجني    وةببث  وةوةثرسثيارَيكي زؤري نثاب  ش يلةبةر ئثةو 

تثثةنها جارَيثثك ئثثةو    ئثثةويش ئثثةو نهَينييثثةي نةدةدركانثثد   خةَلثثثكي
قثثثذي بثثثؤ   ودةسثثثيت طوشثثثي كاتَيثثثك  ِرازةي بثثثؤ سثثثؤما دةرخسثثثل  

هثثاوار ئةطثثةر منثثل خثثؤق دةوَيثثل ثثثَي  بَلثثَثي بثثزام      ) :هةَلثثثدايةوة
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هثثاوار  (يل بؤضثثي جطثثة لثثة بؤينبثثاخي سثثور هي ثثي تثثر نابةسثثت     
بثثةالم  هةسثثيت كثثرد ضثثةقؤيةك لةسثثةر دَلثثثي دةدات تثثةواو خرؤشثثا

بة ئةويش ئةو نهَينييةي  سؤما  اشقانة هةمو ِرَيطةيةكي لَيطرت
يةكثةم   ِرةنطثي سثور جثوانرتين ِرةنطثة لثةالم     ) :ث ِر ث ِري ثَيطثوت 

ِرةنطثثي مانةوةيثثةو ِرةمثثزي  شؤِرشثثي فةِرةنسثثاوة ضةسثثاالثثة جثثار 
ئثثثثةوة  و ئثثثثااَلي كرَيكارييثثثثة ةو خةباتثثثثهَييثثثثاي شؤِرشثثثث  وةئثثثثارةز

باشثة جثار جثارة    )ِرشطَيِرَيكي وةك منثة ؤمَيشكي ش خوَيندنةوةي
ئةوةنثثثثدة نةبيتثثثثة ثرسثثثثياري   بثثثثا سثثثثةوزو شثثثثينو مثثثثؤر  بيطثثثثؤِرة
بَيثل  ضثونكة ئةطثةر مرديشث  دة    تثة ثرسثيار  دةمةوَيل ببَي)خةَلثكي

ِرةمثزي   بؤ ئثةوةي لثة مثةرط نةترسث      ئةو بؤينباخة لة مليدا بَيل
ئثثةو ثةميانثثةي بثثردة    (نيشثثتييان ثثثةروةر هةَلثثثبطرم  َيكي شثثةهيد

ةو ساتانةي دةضو بؤ كاري نهَيين هةميشثة بؤينباخةكثةي   ل سةر
هثةتا وةكثو اللثة     ازؤر جار دةضو يةكَيكي تثازةي دةهَينث   دةبةسل

بؤينبثاخَيكي ئةمثةريكي    يش بةو جؤرة بوجار دوا ِرةنو بداتةوة
لةبثةر ئاوَينةكثةدا    ضثةند طوَلثثَيكي لةسثةر نةخشثا بثو      ثاني بةسل

 زةنطَيكثثثي لَيثثثدا  تةلةفونةكثثثةي هةَلثثثثطرت ثاشثثثان  تونثثثد بةسثثثيت 
هثثةرطيز  كثثةس نامناسثثَيتةوة : )دانيشثثتةوةو لثثة خثثؤي ِروانيثثةوة   

بثثثةو  (ر ضثثثاو نثثثةماوة ئَيسثثثتا قةَلثثثةو بثثثوم   هثثثاوار دو مانطثثثة لةبثثثة  
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دةرطثا وةسثتا    سواري ئةو تاكسثيية بثو لةبثةر    قسةيةوة هاتة دةر
اخسثثل شثثؤفَيركة قاضثثي لثثة بثثةنزين تونثثد  كاتَيثثك دةرطاكثثةي د بثثو

ر ي تثثنيثثو كثثاذَيِر دةبَيثثل زو بطةينثثة الي ئثثةتؤم ضثثاوةِروانة: )كثثرد
هاتوضثؤ لةسثةر    شثار شَلثثةذا بثو    (بةِرَيوةبةري ئاسايش دَيتثة دةر 

دواي يةكثثثدا بثثثة  ئؤتؤمؤبيثثثط نثثثاو بثثثازاِر بثثثةهَيز بثثثو و شثثثةقامةكان
 تَيكثثةاَلو ببثثوندةنطثثي هؤِرينثثو هثثاوارو قيثثذة   ِريزةيثثان بةسثثل بثثو 

 بثثثثثثثثانطي نيثثثثثثثثوةِرؤ دةلةرانثثثثثثثثةوةبثثثثثثثثة منثثثثثثثارةي مزطةوتثثثثثثثثةكان  
الوَيكثثثي بثثثاال بثثثةرز   ش لةبثثثةر دةرطايثثثةك وةسثثثتا يةكثثثةئؤتؤمؤبيل

 بكثثثةن َيثثثك خَيثثثراتؤز: )يةكسثثثةر دةرطاكثثثةي كثثثردةوةو سثثثوار بثثثو  
ثثاق   خَيرايي كةوتثة ِريَ  ةكة بةئؤتؤمؤبيل (يان ضاوةِرواننهاوِرَي

هثثةر  ئثثةوانيش دابثثةزين  باَلةخانةيةكثثدا وةسثثتا ذَيثثر  ماوةيثثةك لثثة 
 الوة لَييثان ِروانثثني ضثةند الوَيثك لثثةم الو   يةكثة لةاليةكثةوة وةسثثتان  
جلثي دِراوةوة زةميلةيثةك   بثة  الوَيكيش  هةمو يةكرتيان ناسييةوة

 بةدةم هاوارةوة بثةرةو ثثَيش دةضثو    طرتبومريشكي بة دةستةوة 
مريشثثثثكي : )هثثثثاوارَيكي كثثثثردةوة ولثثثثةواني ِروانيثثثثلثثثثةو سثثثثاتةدا 

ثثاق ضثثةند ضثركة هثثةمو نزيثك بونثثةوة لثة شؤسثثتةكةو      (خؤمثاَلي 
وار هثثا ةي بثثةرةو ِرويثثان دةهثثات ئؤتؤمؤبيلثثضثثاويان بِريثثة ئثثةو دو  

 ئثثثةويش زةميلةكثثثةي دانثثثا  الي مريشثثثك فرؤشثثثةكة  وةثِر ضثثثكتثثثو
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يةكسثثثثثثةر ئةَلثثثثثثثقةي قومبةلةكثثثثثثةي دةرهَينثثثثثثاو هةَليدايثثثثثثة نثثثثثثاو    
لةطثثةَل  كثثردتَي رويويزييةكثثةي دةركثثردو  ئةوسثثا  ةكثثةئؤتؤمؤبيل
ةكةي ئةمثثدا ضثثةند قومبةلةيثثةكي تثثريش هةَلثثثدرانة نثثاو   دةسثثرِتَيذ
ئةوسثثثثا  دايثثثثان بَيثثثثذان دةسثثثثرِتَيذبثثثثة  ةوةكثثثثةوئؤتؤمؤبيلهثثثثةردو 

 يةكثثثةوة ثَيكثثثرانبةهثثثاوارو ئثثثةتؤم  بثثثةرةو ِرويثثثان هثثثات دةسثثثرِتَيذ
 طرتثثةوةيش نثثاو خةَلثثثكةكةي دةسثثرِتَيذ بةسثثةر زةويةكثثةدا كثثةوتن

بثة طوللثة    هةر جةستة بو دةكثةوت  فِركة فِركو ِراكردن دروسل بو
تةنيا جةستةكةي هاوار بة بؤينباخي  دادةبَيذراو نةدةناسرايةوة

سثثثثورةوة وةكثثثثو طثثثثزنو بةسثثثثةر تثثثثاراي سثثثثورباوي خؤرةكثثثثةدا      
بة هةر ئةويشان هةَلبذارد  دةتةقيةوةو بةو ِرةمزةوة دةناسرايةوة

 {كؤمثةَلي بثران  بثة  اني تثر بثؤ طثؤِري    ئثةو  شةقامةكاندا رايبكَيشن
بثة   لةو ساتةشدا لثةو طثؤِرة شوشثةييةوة بؤينباخةكثةي دةديثةوة     

وةكثثثو ئثثثةو سثثثاتةي يةكثثثةم جثثثار هاتثثثة بثثثةر        نثثثيِروا لَيثثثيوردي 
سثثؤما ئثثةو كثثوِرة : )بؤينباخةكثثةي سثثةرجني ِراكَيشثثا دةرطاكثثةيان

 شثارا  نثةيوَيرا وةالمثي بداتثةوة    سؤما لةو ثرسيارة شثَلةذا  (كَيية 
ئةوة هثاوارة  : )دةرطاكةي لة سؤما داخستو بة هَييين تَييطةياند

هيواو شؤِرشثيش دةيناسثن    زانكؤ ثَيكةوةنلة هاوِرَيي سؤمايةو 
ئثثةو قسثثةية طومثثانَيكي بثثؤ     (وِرَيكي تاقانةيثثةو ِرةوشثثل بثثةرزة  كثث
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كثاتَيكيش ئَيثوارة داهثات     وسل كردو خستيية بريَيكي قؤَلةوةدر
: ي دوثات كردةوةشارا جارَيك لةضةند  هةر ماخؤالن طرتبويةوة

ش يئثثثةمِرؤ قوتابيثثثاني زانكثثثؤ سثثؤما بؤضثثثي نةهاتثثثةوة دةترسثث   )
زؤر دةترسثث    ئثثةم كثثوِرة دو مةترسثثي  لَيثثي هةيثثة     وةمانيثثان طرتثث 
هاوار  لةو ساتةدا تاكسييةك لةبةر دةرطاكة وةستا (سؤما منداَلة

 يثةكي سثاي بةسثرتا   ؤدةسيت بثة ثةرِ سؤما  ة ذورةوةاتنسؤما هو 
يش ثةجنثثةي بثثة لَيويثثةوة  هثثاوار وئثثةوانيش طريثثان طرتنيثثةوة  بثثو

برينةكثةي   وةبَيدةنو بن هي  نيةو طوللةيةك دةسيت طرتث : )طرت
 (هثثي  نييثثةبثثة يوَيتييثثةوة ثَيويسثثيت دكتثثؤري خؤمثثان دور سثثوكة

دةِرؤم دةزانيثثل سثثؤما مثثن : )ئثثةوةي طثثوت سثثةيري سثثؤماي كثثرد 
ئثثةويش  اذانثثةوة ضثثاوي هةَلثثثهَين  بثثةدةمسثثؤما  (هةيثثةكثثاري تثثرم  

لةطثثةَل زرمثثةي دةر  وةدةرطاكثثة ضثثلثثة ةَلثثثدايةوةو بؤينباخةكثثةي ه
: يةكثدا دا بثة  باوكيشثي دةسثيت    دةرطاكةدا سثؤما دَلثثي داخورثثا   

سثثؤما  (تئثثةم كثثوِرة ناناسثث  دةترسثث  توشثثي كارةسثثاتَيكل بكثثا   )
وةك ئثثثةو  رضثثثاوبةوَينثثثةي هثثثاواري هاتثثثةوة    ضثثثاوةكاني نوقانثثثد 

سثثنطي بثثة كي يثثةطوللةكتثثوثِر دةمان ثثةكةي هةَلكَيشثثاو   سثثاتةي 
بثثة و فيشثثةك دةسثثرِتَيذضثثةند  سثثةربازةكةوة نثثاو ئثثةوي كثثؤَل كثثرد 

بثثةو وَينةيثثةوة   هثثةتا طةياندييثثة كؤالنةكثثة  اليثثدا هثثات فِرَيثثي نثثةدا 
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َيستا طريا بوم ِرةنو بو باوكة ئةو نةبواية من ئ: )لَيوي جوالندةوة
ئةم : )كؤتايي بةو طومانة هَينا هات شارالةو ساتةدا  (بشيكوذن

ئثثةو  ضثثيية تثثؤ سثثؤما بثثة منثثداَل دةزانيثثل      هثثةمو ثرسثثيارةت لثثة   
 ئثثةوة بؤينبثاخ سثثورة  يثة هثاوِرَيي كةسثَيكة لثثةم شثارةدا وَينثثةي ني   

نثثةت لثثة بريوبثثاوةِري خثثؤي    هةَلثثثوَيستة خيابثثة كةسثثَيكي مثثةردو  
كثثثرد تثثثةنيا بثثثريي لةهةَلوَيسثثثتو   ئثثثةو قسثثثةية بَيثثثدةنطي    (ناكثثثات
لثثثةو  لةبثثثةر خؤيثثثةوة طوتيثثثةوة خ كثثثردةوة ضثثثةند جارَيثثثك  بؤينبثثثا

لثثةرزيو  ةوةيثثلثثة طثثؤِري خةياَلثثثيةوة بؤينباخةكثثةي دي  شثثدا يساتة
كثثة ذيانيثثدا ِرؤضثثو  وَينثثةكاني قثثوالييبثثة ثكَيشا هةناسثثةيةكي هةَلثث

 وةوةسثثثثةرتاثاي ذيانيثثثثان طرتبثثثث   طثثثثي طومثثثثانَيكي قثثثثوَل بثثثثون   ِرة
بثثة  دةخوَينثثدةوةسثثاالنَيكي زؤر بثثةو ذةهرانثثةوة شثثةثؤلي شثثاري  

لثةو   طةالي ئةو طومانانةوة ضركةي زةمثةني خثوَيين دةنةخشثاند   
دةيويسل تثاريكي   ساتةشدا لةطةَل بةرطي زةويدا بةشةِر دةهات

زةمةنَيك لة ثشيت  وجارَيكي تر خؤر هةَلثنةيةتةوةهةتا  بكَيشَيل
 ةوةيثثبثثةو بثثريةوة موضثثِركةيةك طرتي ئثثةو ِروداوةدا دروسثثل ببَيثثل

لثة دَلثثةوة طومثاني طثةردوني تَيثك دةداو       شارةكة وةرطَيِراِروي لة 
مؤميثاي ِروانينَيكثي هثةتايي     بةو خةياَلةوة دروستيان دةكردةوة

 !!ببو
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   *       *     * 
حةثثةي   ش ك  ببثو يباَلثندةجريوةي  طرتبوبَيدةنطي طوندةكةي 

و بنثارو ثَيدةشثتو   الِرَيث  سةطةليش لة هااَلوي دةميانةوة خنكا بثو 
بةنثدو لولثة    هةناسةي خةَلثكي لة تول َل ِراِرةويان لةسةر نةبوالثا

تثثثثةنها شثثثثتَيك لثثثثةو طونثثثثدةدا  زؤثاكانثثثثةوة بثثثثؤ ئايثثثثان دةكشثثثثا
لةطثثثةَل هثثثثةنطاوةكاني   تةونةكثثثةي مييكثثثة بثثثو ضثثثثركةي دةهثثثات    

 بثؤ نثاو  ثِرتثاو  بثة  ئثاَلوزي طومانثةوة   بثة  كة  دا جوت دةبونشَيتةَلة
لَيثثي سثثاتَيك بثثة قوَلثثثي   كثثردثِر هةَلوَيسثثتةيةكي لثثة دَي دةهاتثثةوة

 بةدةم ثةجنةكاني مييكةوة وَينةكان لةالي تَيكةاَلو دةبثون  نيِروا
هةسثيت دةكثرد ِروبثةري فثثةزاي     تثؤِري طومثانيش ثثرت دةيطرتثةوة    

طومثثاني ئثثةو دةتوَينَيتثثةوة  جةسثثتة وِرؤحثثاوةو بثثون مثثني ِرَيثثذ كثثر 
لة كاتَيك طةيشتةوة ناو دَي ساتَيك  كارةساتة ِروانيين ثؤشي بو

بةو  ئةوةندةي تر ِرةطو ِريشاَلثي ِريشةكَيش دةبو ماَلةكاني ِرواني
كةوتثثة هةَلثثثبةزو   نثثاو ذورةكةيثثةوة  وةبثثة خَيرايثثي ضثث دو دَلييثثةوة 

لةطثثةَل تاَلثثة  ناضثثار كةوتثثة جثثةنطي خةياَلثثثي  زو قيثثذةو هثثاواردابثثة
ةوةي ماوةيثةك ئثةو   ثثاق ئث  ا ي ذانو طومانو ِراِرايدا دةجثةنط دةزو

 ارةق سةر جةستةي نيشل  جةنطةي كرد بة تةواوي شةكةت بو
ؤِري جةجناَلثثثيدا لثثة سثثاتَيكدا لثثةناو تثث    بثثة هيوكيثثةوة ِراكشثثا   بثثو
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خةَلثكي  فِركة فِرك ناو دَييان وروذاندبة منداالن خةو  وةضاوي ض
مييكةق ضةثكة ِرَيحانةكةي بة  بؤ ماَلثي حةمة سور هةَلثدةطةِران

 ثةلثة كةوتثة ِرَيطثا   بة لةسةر تةونةكة خثؤي تةكانثد   دةستةوة طرت
ثَيدةضَيل ئةم والتة ئاو : )بةدةم هةنطاونانييةوة شيوةني دةكرد

تاقثثة ضثثرا  و  الثثةم هثثةمو ثَيكثثةوة طيثثان دةدةن   ضثثرائثثيرت  بيبثثات
 ضرا (بِري ئَييةيشكيذةكةي طوندي بة مةرطي ناوادةي كفين بؤ 

مييكثثة  ذَيثثر لَيثثوةوة ورتثثةي دةهثثات لثثة  بنيي ثثةكة وةبِريبثثضثثاوي 
ئةوسثثا  ماضثثَيكي كثثرد ضثثةثكة ِرَيحانةكثثةي خسثثتة ذور سثثةريةوة 

ساتَيك دةسيت  دةستة سِري بةناو ضاوانيدا هَينا سةري بؤ شَيو
بثثثثة ئةوسثثثثا  وةوةثاشثثثثان لثثثثة نيطثثثثاي وردبثثثث  خسثثثثتة سثثثثةر دَلثثثثثي 

 كثردةوة بثآلو  لة دواي خؤيثةوة طومثانَيكي    دةر نائومَيديةوة هاتة
هثي    خسثتنة سثةر لثةرزو بثاوكي تثؤِري مثةرط ثَي ثايةوة       هةموي 

دو لثثةو سثثاتةدا  دةسثثيت بثثؤ حثثةوا بثثةرز كثثردةوة  ئومَيثثدَيكي نثثةما
كتثثوثِر خؤَلةكثثةدا كثثةوتن لثثة  مثثةِري قةَلثثةو هاتنثثة نثثاو طوندةكثثةوة 

 انهؤمةريخةَلكي  ب وك بونةوةو رةق داطةِرانوةك قري  وتوانةوة
منثثثثثدااَلن لثثثثثة خؤشثثثثثيان   هثثثثثةتا سثثثثثةريان بِيَيثثثثثل    بثثثثثانو كثثثثثرد 

مثثثةرط لثثثة ش بثثثةو تامثثثةوة ضثثثاويان  يخةَلثثثثكةكة هةَلثثثثدةبةزينةوة
حةمثثةالو كةوَلثثثي   هؤمثثةريش بثثة كتوثِريثثةك سثثةري بثثِرين   تؤرانثثد
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 طؤشثتيان دابثةق كثرد    وتوثثةتيان كردنث  لةجوتثة  بة ثاشان  نكرد
دواي  يثان دةدا كانتةقثةيان لثة دةرطا   ماَل دةطةِرانبة منداالن ماَل 

بثؤني طؤشثتو دوكثةَل دَييةكثةي ثثِر       ماَلثةكاني طرتثةوة  ئثاطر  ئةوة 
تثةنها   تَيكةاَلوي قروسكةي سثةطةل دةبثو   يشكردو شةِرة ثشيلة

ئثثةويش  بثثو شثثَيتةَلةوة ذورةكثثةي وةئثثاطري تيثثا نثثةكرا بثث    ماَلثثثَيك
ئةوسثا   ِراثةِريو ضيلكةو ضةوَيَلثي كؤكردةوةو طثِري بثةرز كثردةوة   

لةطثثةَل زجنثثريةي  برذانثثددار داتاشثثيو طؤشثثتةكةي  دو شيشثثي لثثة
لةطثثةَل دوا تيكةشثثدا وَينثثةي طثثؤِري   كثثاني دةجثثويوةزةمةنثثدا ثار

 دةكثثرد  طَيذةَلثثثثؤكةيةك لثثة ِروانينيثثدا هةَلثثثثي     خثثةياَلي طرتيانثثةوة 
لثة  ك بثة بَيثدةنطي   سثاتيَ  بثةو هَيثزةوة وشثك بثو     زةوي دةثَي ايةوة

اشو ساتَيك بَي ثؤلَيك ِريشؤَلة بة ئاياندا كشانئاياني ِرواني 
كاتَيثثثك دور   سثثثَيبةريان بةسثثثةر دَييةكثثثةدا دةهثثثات    نثثثني لَيثثثي ِروا

لثة جَيطثةي خؤيثةوة     يةكي بثةهَيز ِروانثيين طرتثةوة    (با)كةوتنةوة
لةسةر قسنةكة قاضي  ثِرتاو بؤ طؤِرستانةكة كشابة  ويقريشكاند

يثثثا  (بثثا )لثثثةطثثثثةَل شثثثثةثؤلي   جثثةنطي خثثثةياَلي  ِراسثثتو ضثثةث كثثرد   
ماوةيثةك بثةو جثؤرة    كو هةيكةلي ئةفسانةيي دياريدةدا وة دةكرد

هؤشثي بثة ذيثان     مايةوة سات بة سات ثرت بريو هؤشي دةئاَلثؤزكا
بثة  ثِر  نةدةماو هةزاران وَينةي ِرةنطاو ِرةنو هَيرشيان بؤ دةهَينا
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و ِرةنطثث طؤِرسثتانةكة قيذانثثدي ئةوسثثا كثثةمَيك هاتثةوة سثثةر خثثؤي  
خؤِرسثك لثة    كثةاَلو دةبونثةوة  دةبونةوةو تَيجيالة مَيشكيدا  دةنو

بثثثثةو هَيثثثثزةوة بثثثثة الثاَلةكثثثثةدا   ةوة يثثثثطؤِرةكثثثثةدا مَيشثثثثكي دةزرطا
 دارو بةردو تاوَيردا كَيشا ضثاري نثةبو  بة ضةندة خؤي  سةركةوت

ثاق ئةوةي بة ثةلة نثانو   ناضار طةِرايةوة ناو دؤزةخي ذورةكةي
هثةمو شثتَيكي    ضاي ئَيوارةي خوارد ئةوسا بةرماَلةكةي ِراخسل

سثثات دروسثثل  بثثة دا سثثات ئةوةيشثثلةطثثةَل  بثثري خثثؤي بثثردةوة لثثة 
طثثاو ِرةنثثو دةهاتنثثة نثثاو نيطايثثةوة     دةيثثان وَينثثةي ِرةن  دةبونثثةوة

كزةيثثةكي بثثةهَيزيش  تثثاريكي بثثاَلي بةسثثةر طوندةكثثةدا كَيشثثا بثثو  
سثةطةلي   دةكشاو لورةي طورطو ضةقةَل لة شاخو كَيوةوة دةهات

تَيكةَلي بة سناك ضةند ئاوازَيكي تر ئاواييش قروسكةيان دةكرد
 باَلثثثثندة و جريثثوةي   (بثثا )دةنطثثي مرؤظثثثو سروشثثتو    وةوةبثثةرزدةب

ئثثةو ثثثةرق دةبونثثةوة  ودةهَيناهثةمو بثثة يةكثثةوة دةنطَيكيثثان ثَيكثث 
 دةنطانثثة لةطثثةَل دةنطثثي نثثةبني بثثة تَيكةَلثثثي طوَي ثثكةيان دةطثثرت       

تانةكةوة ِرؤشثثناييان سثثةدان وَينثثةي ِرةنطثثاو ِرةنطثثيش لثثة طؤِرسثث  
كثثثةي ِرؤحثثثثي  بثثثة  شثثثدا دةيويسثثثل   يلةطثثثةَل ئةوانة دةثؤشثثثييةوة  

ماوةيثةك بثو بثثة    شثثَيخة تاقانثة بهَينَيتثة قسثثة   لكثان بثدوَينيَ  وةمرد
تثثثؤِري طومانثثثثةوة بثثثثريو هؤشثثثثو هةسثثثثتو ِروانثثثثيين ثةيوةسثثثثتةي  
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طثثثؤِر لثثثة  كثثثاني دةخسثثثتةوة بةرضثثثاوي وةمرد طؤِرةكثثثان كثثثرد بثثثو 
 نينثةوة دةدايثة نثاو دةريثاي ِروا    دةيهَينانة دةرةوةو كفنياني فثِريَ 

 ش كثثؤالرةي خثثةياَلي خسثثتة فثثةزاي طؤِرسثثتانةكةوة   يبثثةو جثثؤرة 
سثثثات بثثثة   طةَلثثثثدا نثثثةكرد لثثثة ضثثثةندة هةوَلثثثثيدا مردويثثثةك قسثثثةي  

وَينثثةيش سثثةدةها  ةوةسثثاتيش دةنطثثي نثثةبني طوَي ثثكةي دةطرتثث   
 خثةياَل ِراكَيشثا  بثة  ثِر مردويةكي لة  لةبةر ضاوي زيندو دةبونةوة

بثثثة خوَينثثثاو  نثثثيلَيثثثي ِروابثثثة كؤالرةكثثثةي هَينايثثثة بثثثةردةميو ورد  
لثثة ِرةنطثثو ِروي   هثثةر وةكثثو تثثازة نَيثثذرا بَيثثل   كفنيثثةوة ِرةنثثو ببثثو 

دةزام شثثَيركؤ : )ك فرمَيسثثك بثثة ثَيَلثثثثويدا خثثزا  دَلثثثثؤثَي وةوةوردبثث
واري هؤمةر س طريايلديط بة بؤية  ت بة برينداري كؤَل كردشارا

  تثثؤ نثثةبَيل نةطةِرايثثةوة سثثةري يشكةسثثَيك وةكثثةي نثثةكردخؤليو
ل ئثثةوةيش  كردبَيثثلةطثثةَل دوا هةناسثثةيدا قسثثةيةكي    ثَيدةضثثَيل

باسثي مثةرط    ِروانثيين تثؤدا مثاوة وةرة لةطةَلثثياندا بثذي     لة تةنيا 
 بثثثةو قسثثثةيةوة زجنثثثريةي فرمَيسثثثكةكاني ِريثثثز بثثثون (بطَيثثثِرةرةوة 

رةتر ةوش طث يوَينةكة ضاوةكاني وةكو تيشكي ناو زةرياي لَيهات
ي شثثاخةوان منثثو  طوللثثة بثثاران كثثران   ئثثةو سثثاتة زانييثثان  : )دةبثثو

ضثةند جثار    رماني مثةرط ؤثةباوكل لة ئةشثكةوتةكةوة ببوينثة سث   
ئثثةو سثثوثايةمان لثثة ِروانينيانثثدا تثثةفرو تونثثا  دكثثاولكرجيهامنثثان 
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ئثثةو وشثثانةي لثثة    (طوللثثة بثثاران كثثران  ضثثار نثثةبو ئَيثثوة هثثةر   كثثرد
قوَلثثثثثاَيكي بثثةهَيزدا ثثثثةتي كؤالرةكثثثةي  لةطثثةَل   قوِرطيثثدا خنكانثثثد 
ماوةيثةك بثةو   ؤلي طَيثذاوي يادةكانيثدا مثات بثو     ث ِراو لةناو شثةث 

ة ئايثان  جؤرة مايةوة ئةوسثا لثة ِروانثيين قسثنةكةوة ِروي كثرد     
طونثثثدَيكي لثثة  شثثَيخة تاقانثثة مثثن    : )دوا هيثثواي خثثؤي دةرخسثثل   

جطة  خؤَلبة لَيرةدا بون ثابةندي ئةو جةستانةم  راودامئابَلثؤقة د
خةَلثثكي شارسثتانيةتي    نيثة    لثةم خاكثةدا  لةوة هثي  ناسثنامةيةك  

ةرد ببنثثة هاوسثثةرو ئثثيرت حثثةزم بثثة مةرطَيكثثة كَيلثو خؤَلثثو بثث  مثةرط  
سثثات بثثة سثثات   ماَلثثةكاني ِروانثثيلثثة بثثةو قسثثةيةوة  (بثثراو منداَلثثث 

طومانَيك طرتبويةوة هؤشي بة خثؤي نثةما    ِروانيين ئاَلثؤزتر دةبو
لثثة ثثثةناطاي   مَيشثثكي دةدايثثةوة لثثة سثثاتةكان بروسثثكةي كارة بثثو

بثثؤ ثثثةرق دةبونثثةوةو  اي شثثارو جيهانثثداطوندةكثثةوة بةسثثةر فثثةز
بثثةو هؤيثثةيش   اني وَينةيثثةكي شثثار ببينَيثثل ضثثركةيةكيش نثثةيتو 

فثثثةزاي  دَييةكثثثةوة  بثثثة  شثثثةثؤَلي طَلثثثثؤثةكاني تؤرانثثثد لثثثة ضثثثاوي 
سثثور  ضثثاويدالةبثثةر بثثةو زةويثثة تاريكثةي هةميشثثة   بثثو ةثةيوةسثت 

دؤذة سثثثاراي مثثثةرطو ثةيوةسثثثتةي طِركثثثاني    بثثثة دةبثثثو  وةوةدةبثثث
نةيتواني  هةر ئةوانةيش بةو خاكةوة طريسانديانةوة دةروني ببو

لثثةو هثثي  ثةناطايثثةكي تثثردا دابنيشثثَيل   لثثة بثثؤ تثثةنها سثثاتَيكيش  
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ِروانثيين   سثل بونثةوة  لة مَيشثكيدا ِرا  انةتاَلة دةزوئةو شدا يساتة
 نثةما بثو   داهؤشي بةالي خؤي ِرةطي شَييت دةيطرتةوة هةَلثدةفِري
 جؤرَيثثك دةهاتنثثة بةرضثثاوي جةسثثتةيان دادةثؤشثثي   بثثة وَينثثةكان 

بثثثةو  ةكااري جةسثثثتةي ئثثثةجنن ئثثثةجنن بكثثثةن  لثثثةوةدا بثثثو بثثثة يثثث  
كةوتة شةِري  قيذةوةبة  وةوةشاالوةوة لة جَيطةي خؤيةوة ِراستب

ثثثثثةرةيان  وَينثثثةكان سثثثات بثثثة سثثثات طثثثةورةتر دةبثثثون       خةياَلثثثثي 
 دةسثثتوبثثة ئةوسثثا  َيكي ذيانيثثان لَيثثدةطرتدةسثثةندو هثثةمو قثثوذبن

 ةوةذورةكةيثثلثثة  يقريشكةيشثث ِرادةوةشثثاند قثثا  كةوتثثة ثثثةلو ثثثؤ  
مةرط بوبَيل بةو جؤرة  وةك توشي سةرة بةهَيز دةنطي دةدايةوة

ش يبثثثةر لثثثة كارةبثثثاي نةخؤشثثثخانةكة    يشئثثثةو ئاَلثثثثؤزيية شثثثَيوا 
 وةفثثةزاوة ببثث بثثة كثثردةوة بثثآلو وَينةيثثةكي  (بثثا)رؤمثثاني طرتيثثةوة

كِرَيثوةوة وةك   ولةبةر هةتاوو هثةورو بثاران   تابلؤيةكي هةميشةيي
لثة   (بثا )شثةثؤلي ): نيشانةي طةردةلولي شثارةكةي دةكَيشثا  خؤي 

ببونثثة مليؤنثثان وَينثثةو بثثةجارَيك فثثةزايان ثثثر    ةَلةوة شثثَيتِروانثثيين
دةسثتو   هةمو شثااَلويان بثؤ دةهَينثاو ِرزطثار بثوني نثةبو       وةوةكردب

قيذةي دةكردو لةسثةر شؤسثتةو كؤالنثو ذورو     دةوةشاندراقاضي 
شارةكةيشثثدا لثثة ماَلثثثدا بثثةو جثثؤرة جثثةنطي جةسثثتةيي دةكثثردو     

هثثثةمويان يثثثةق ئثثثةو وَينانةو بةسثثثةردا دابثثثِرا بثث  يشثثثَيتةَلةنثثاوي  
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 ثي شةِري لةطةَلدا دةكثردن كؤالرةي خةياَلبة  يان بؤ دةهَيناشايو
ثزيشثكةكة هةوَلثثَيكي زؤري    تَيكثدةئاين  كان دةث ِرانوةتاَلة دةز

بثثةوة كثثةمَيك  ناضثثار مَيشثثكي لثثة كارةبثثادا  ضثثاري نثثةبو دايثثطةَللثثة 
بثثثؤ جثثثاري   طثثثؤِراو ئثثثةويش بثثثريي لثثثة نةخشثثثةيةكي تثثثر كثثثردةوة   

كاتَيثثك هثثةردو وايةرةكثثةي بثثة     مثثيش كارةبثثاي بثثؤ هةَلثثثبذارد   وةد
وايثثثدةزاني ثؤلَيثثثك   لةزطثثثة لثثثةمووالي سثثثةري بةسثثثل داضَلثثثثةكي   

بثثةر  ئثثةويش سثثةري سثثوِرما بثثو    دةبينَيثثلكثثؤتري بثثاَل نةخشثثني  
 لثثةوةيش ثةجنثثة بثثة ثوكةكثثةدا بنَيثثل هثثةر ِروانثثيين هةتثثةر دةدا      

وانيين شثةثؤلي  تؤِرَيك طرتبويةوة لة ثةلو ثؤو هاوارةوة كةوتة ِر
زينثثدو  ضثثاويدالةبثثةر وَينةيثثةكي  وةئثثةو تثثةز بثثريةوةري ترسثثناك  

ِراِراوةكثثةدا  وةك ئثثةو سثثاتةي تةرمةكثثةي سثثؤماي لثثة      دةكثثردةوة
ملثي بثة سةرثؤشثةكةيةوة ثَي ثرا      دةستو قاضي درَيذ  ببثون  بيين

بثةو   هةردو مةمكي بةسثةر سثنطي دةرثةِريويثدا بثةرز ببونثةوة      بو
ئثثثةويش وةك  دةسثثتو قاضثثثيان طثثثرت  كتثثثوثِر وَينةيثثةوة قيذانثثثدي 

لثثثةو  ي ذةم بثثثوردةي بثثثة فثثثةزاوة دةديثثثةوة  سثثثكَيك خثثثؤي مايثثثةوة 
لثة قيثذة كثثةوتو    ثوكةكثثةدا نثا ةكة ثةجنثةي بثة   دا ثزيشثك يشث ساتة

بثةو   (لةناو وَينةي سثوتاودا مثات بثو    جةستةي سِر بو بَيدةنو بو
ئثثثةو وة طَيثثثذاوَيكي ترسثثثناك طرتييثثثةوة    (رؤماني)بثثثا شثثثةثؤلةي
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جثثثارة شثثثَييت   وةك ئثثثةو وَينانثثثة دروسثثثل دةبونثثثةوةو ون دةبثثثون  
بثةو جثؤرة    ترسناكي نثةدي بثو   لةو كاتةوة ِروداوي واطرتبويةوة 
دا هثثثةمان ضةشثثثين  يشثثثلثثثةو ساتة يتبثثثؤ بثثثاري شثثثَيتيَ بيباتثثثةوة 

كي تثر تثثؤِرَيكي  شثةويَ هةرضثثي كثرد ِرزطثاري نثثةبو    لَيبةسثةر هثات  
د انثاق ئةوةي ئةو قاثة ترخَينةيةي هةَلثثقورِ  لةو جؤرة طرتيةوة

ئثثارامي لَيثثِياو لثثة مثثاَل  دواي ئثثةوة  ماالنثثةوة بثثؤي هثثات بثثو لثثةكثثة 
ضثثةندة طريثثاو   كثثردكِراسثثل خثثؤي بثثة طؤِرسثثتانةكةدا    ية دةرضثثو

ئةوسثا نوَيثذي    خؤَلةكثةدا تويثةوة  لثة   ناضثار  ثاِرايةوة ضاري نةبو
لة ناكاو دةنطَيك هاتة بةرطوَيي سات  ثاشان كةوتةوة طريان كرد

وةك دةنطَيكثي طثةردوني    بة سثات ثثةرةي دةسثةندو طثةورة دةبثو     
ضثثةند سثثاتَيكي تثثر   ي نةفخثثة (بثثا)وايثثدةزاني طثثثوَي كةي دةطثثرت

لثثثةو  كتثثثوثِرئثثثةوة  زةوي هةَلثثثثدةطةِرَيتةوة دةبَيثثثلجيهثثثان كثثثاول 
يي بونثثثةوة بثثثؤ  ني كؤتثثثا واوةِرضثثثابثثثة  شثثثارزةيية ِرزطثثثاري كثثثرد  

هثثي   لثثةو ساتةشثثدا ئثثةو تثثؤِرة ئاَلثثثؤزتر دةبثثوذورةكثةي طةِرايثثةوة  
لثةو   وة توانثاي تثةنيا ثشثويةكي نثةبو    وةهيوايةكيان بثؤ نةهَيشثتب  

ةيثثةك بثثةو جثثؤرة    ماو وَينثثة ئاَلثثثؤزكاويةوة هثثةر طِركثثاني دةطثثرت    
بةهثثةمو هَيثثزي سثثةري بثثة ديوارةكثثةدا كَيشثثاو   مثثاخؤالن طرتيثثةوة

كاتثثذمَيرَيك بثثةو جثثؤرة    لثثة جَيطثثةي خؤيثثدا تليسثثايةوة      بثثو طَيثثذ  
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 سثثوِراندوةرخثثؤي  وةوةهثثةمو ئةنثثدامي طرتبثث و ئثثازارذانثث مايثةوةو 
 ةوةدةنطَيكثثي بثثةهَيزيش طوَي ثثكةي طرتثث  ئَيسثثقاني ثشثثيت تثثةقني

ئةوسثثا  نوَيثثذي كثثرد و بةرماَلةكثثةي ِراخسثثت بثثةو هَيثثزةوة هةسثثتا   
 ضثثاوي لثثة ماَلثثةكان بثثِري  و ثشثثويةكي دا هاتثثةوة الي ثةجنةرةكثثة 

 ةكي طثثةقنثثي بزةيثث لَيثثي ِرواورد  تثثةنها ضثثرايةك سثثةوز دةسثثوتا  
ة بثريةو بةو  وةمةحسومة منداَلثي بهةسيت كرد  يكةوتة سةر لَيو

ناو لثثة لثثة سثثاتَيكدا كشثثاالثثة جَيثثي خؤيثثدا رِ  ي ِراكَيشثثاسثثةرينةكة
بثثةياني  نثثةوةو ِراِراييثثدا خثثةوي لَيكثثةوت    كرد تثثؤِري طومثثانو بثثري  

 ضةند جار بثةهَيز كوتايانثةوة   ودةرطاياندالة لةطةَل خؤرهةالتندا 
لة كاتَيكثدا ضثاوي هةَلثطثثَلثثثؤفل بثة ثةلثة هةسثتاو        ئةوسا ِراضةني

لثثثة ِروانثثثيين بثثثةر دةرطثثثاو دميثثثةني دَييةكثثثة    دةرطاكثثثةي كثثثردةوة
: ةوة بثرية ثةرشثةكاني سثةروبن كثرد    بثةو شَلثثةذاويي   هةراسان ببو

لثثة  حةسثثةن شَلثثثثةذا بثثو (ن دةَلثثثَيي طوندةكثثة كثثاول دةبَيثثلحةسثثة)
 توشثثثي دَلثثثة لثثثةرزة هثثثات داكردنثثثةوةي دةرطثثثاو ئاَلثثثثثؤزي ئةويشثثث

: ةرثةِرانثثثدئةوسثثثا ضثثثةند وشثثثةيةكي د سثثثاتَيك خثثثؤي خثثثواردةوة
خسثتة سثةر    ئةو قسثةية دَلثي   (اَلثي حةمةالو بار دةكةن بؤ شارم)

لةطةَل حةسةن كةوتنة ِرَيطا  دبة ثةلة ثَيَووةكاني لة ثَيكر خورثة
بانيثثثذةي مثثثاَلي   كثثثةوتبوشَلثثثثثةذانَيكي طثثثةورةي تيَ  ةكثثثةيشطوند
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 منثثداالن هةَلثثثدةبةزينةوةو ذنثثان دةطريثثان وحةمثثةالو ئثثاثورة درا بثث 
طةيشثثثتة اليثثثان   شثثثَيتةَلةكاتَيثثثك  ثيثثثاوانيش باريثثثان بثثثار دةكثثثرد  

كةوتنثة   ةوة سوار كثردو خؤليودو يان لةسةر باري زَيبانةخشةو 
طريثاو نثةيتواني وشثةيةك     وئةويش دةسيت بؤ بةرز كردنةوة ِرَي

هثثةمو بثثة طريانثثةوة لثثة    ئثثةوانيش كةوتنثثة سثثةر ِرَيثثي شثثار   بَلثثثَيل
لةو  َيكيش طةيشتنة نةديوي هةر طريانكات يةكرتيان دةِروانيةوة

 انبينينيثثبثثة كؤمثثةَلَيك ضثثةكدار  َيذَيك هثثاتدةسثثرِتدةنطثثي كاتثثةدا 
و قوثثثثاني دةمثثثثو  قَلشثثث  وةكورتثثثث بثثثاي  وبثثثة  توشثثثي هسثثثرتيا بثثثثون  

ن يثا هثةوَيين   مرؤلثة ئَيثوة  : )ةوةنث هَينالَيكتوثِر ميليان  ةوةضاويان
بثةو   (ؤ ئثةو ئةسثتَيرةيةي لَيثوةي هثاتوون    دةرد بطةِرَينةوة خَيرا ب

زيثثِرةي ئثثةوانيش بثثةدةم  يان بةسثثةردا كثثردندةسثثرِتَيذقسثثةيةوة  
طةِرانةوة ثاشان  مةرطةوة ضونة سةر طردةكة هةتا ئةوان رؤيش 

دورةوة لة  لةو كاتةيشدا طةجنَيك طةيشتة ناويان طوندةكة ناو بؤ
كاتَيثك   بؤ نثان كؤكردنثةوة   بوهاتكة بو  ناسييانةوة ئةو ضةكدارة

كاتَيثثثك  : )بَيكةسثثثي خثثثؤي كثثثردةوة   بوخ ثثثةي طةيشثثثتة ناويثثثان  
نةيانهَيشثل   نانةكةيان ثَي بثةجَي هَيشثتيو  ضومةوة ناو هَيزةكةم 

 دةريثثان كثثثردم نةيانناسثثييةوةو  خَيزانةكةيشثثث    ثثية ناويانثثةوة  ب
تازة من بومةتة ئَيوةو  ك ببيةوةلَيي نزناهَيَلَيل  َيكيشكةس هي 
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: حةمةالو باوةشي ثيا كرد (ق من  هةتا مردن رؤَلةي ئَيوةمئَيوة
 تثؤ نثاوت شثا   : )طوشثي دةسثيت   شثَيتةَلة  (كثوِري مثن  بة وةرة ببة )

بثةو دةرونثةوة وردو    (بثراوة  ابايتث بثة  وةك كثايت  ةو ناوة ئ مةرطة
 خةياَلثثثيةوة دةلثثةرزين بثثة وَينثثةيهثثةمويان  درشثثل ضثثونة ذورةوة

لثثثةناو شثثثةثؤلةكاني بثثثادا   لثثثةرزَيك بثثثة جوطرافيثثثاوة ديثثثاري دةدا  
   !!    ِرةنطي دةدايةوة
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 مثثانو لةسثثةر كةلثثةوة تيشثثكي دةطرتثثة خامؤشثثي طؤِرسثثتانةكة     
و ضَلثثي دارةكثاني   هةوايةكي هَيين لة شثاخو كَيثوةوة دةكشثاو لقث    

ضثراو فتيلثةي    سثةر ثشثو   وةبَيثدةنطي زةوي خسثتب   بةيةكدا دةدا
كَيلة سايةكان بة تروسثكةي ئايثانو شثةوقي     طوند كوذابونةوة

 يان بثة شثةوارة دةخسثل   شَيتةَلةشارةوة دةدرةوشانةوةو نيطاي 
لة كاتَيكدا ثاَلثي بة كَيلَيكي قسنةكةوة دابو بروسكةي مةترسثي  

يثثاري   خةياَلثثثَيكي قوَلثثثةوة ِرؤشثثنايي هةتثثةر دةدا   بثثة   دايثثدةطرت
لثثثة نثثثاو   يشدةنطثثثي دو ثشثثثيلة حثثثي وةريثثثودا دةكثثثرد  ؤلةطثثثةَل ِر

قروسثثثثثكةي سثثثثثةطةلي ئثثثثثاواييش بثثثثثة     وةوةبثثثثثةرزبماَلةكانثثثثثةوة 
بثثثثةو دةنطانثثثثةوة  شثثثثَيتةَلة دةنطثثثثةكاني تثثثثرةوة تَيكثثثثةاَلو دةبثثثثون 

مَيشثثثثثكيدا لثثثثثة خامؤشثثثثثي طوندةكثثثثثة كارةسثثثثثاتَيكي   داضثثثثثَلةكي

4 
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 بةو ِروانينةوة سثةري بةسثةر كؤشثيدا شثؤِر كثردةوة      دةنةخشاند
جيهثثثان  ديثثثارن نيشثثثانةي دوا ِرؤذ: )دوا وَينثثثة مَيشثثثكي طرتثثثةوة 

هةسارةكاني تري  دوا كةشيت بون بؤ هةمو شريازةيةكي ث ِراوة
ئةوسثا   بةو قسةيةوة دةسثيت بةسثةريةوة طثرت    (طةردون دةِروات

ئةو  لة قةراخي قسنةكةدا ِركشاو ثشوي ئةو هيوكيةي دةدايةوة
بةو ذانةوة لثة ئةسثتَيرةكان    ِرؤذة بة ِرةطي طومانةوة ضةشل بوي

لثة  رسثتةيةك   ئةسثتَيرةي ذمثارد   وبِريية ئايثان نيطاي  وةوةوردب
ي نةف  ئايثانو زةوي لثول    (اب)دواي: )ناديارةوة هاتة طوَييةوة

مثةرخيو زوحثةلو   لة  بةو بريةوة بة قوَلي ضاوي بِريية مانو (دةبن
ي خةياَلثثثي طرتثثة مثثانطو  ثاشثثان كؤالرةيثثةك  وةوةوردبثثموشثثتةري 

ساتةدا داضَلثثةكيو   لةو خستيية خوارةوة زةويدابةسةر  ِرايكَيشا
سثاتَيك بثةو   طرتيثةوة  يش كتثوثرِ لثثثةرزَيثثكثثثي   قريشكةيةكي كثثثرد 

جؤرة مايةوة ئةوسا كؤالرةيةكي تثري طرتثة زوحثةلو ِرايكَيشثاية     
دةيويسثل نهَينيثي    بة خةياَل لة كونثو قثوذبين دةِروانثي    بةردةمي

لثثة وَينثثةكان  بثثةو هيوايثثةوة قثثواَليي ضثثاوي تَيثثِيي   بزانَيثثلنثثاوي 
ثَيويسثثتة بثثة زمثثاني : )نيطايثثان دةطرتثثةوةشثثكيدا قثثورس بثثون مَي

نثازام ئثةو كةسثانةي    لةبثةر ئثةوةي    طةَلثدا بكةملة مةرط قسةتان 
لةم هةسثارةيةدا دةذيثن ضثؤن دةدوَيثن  وةرن ضثي تَيدايثة مرؤظثثو        
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مثثثن نوَينثثثةري جيهثثثانَيكي طثثثَووم  طةَلثثثثدا بكثثثةن  نابينثثثا قسثثثةم لثثثة
 بَيثثثدةنو بثثثوةوة قسثثثةي بثثثةو (ةمثثثةوَيل ِرازي يثثثةكرتي بثثثدركَيننيد

ش لثة دةسثيت   يكثة وةدةز ساتَيك طوَيي طرت وةالمَيكي نةدرايةوة
جثارَيكي تثر ئةسثتَيرةي     وةوةوردبئةوسا لة بؤشايي مانو  ث ِرا

هثثةتا دةمثةو بثةياني بثثةو    لثة يةكَيكثةوة بثثؤ يثةكَيكي تثر     ذمثاردةوة 
ش بة يئةو كاتة وةوةمَيشكي بة تةزوي فؤتؤنات ثَي راب جؤرة بو

بثثؤ طوندةكثثة  بثثةو جةجناَلييثثةوة   وةوةراسثثتبتةزَينثثةوة  ناَلثثةي دَل
هثثةنطاوي هةَلثثثهَينايةوة ئثثةو شثثاالوة كثثرؤكثثثي ئثثةو طومثثانو بثثرية     

لثثة طؤِرسثثتانةكةدا بثة هثثةمو ِروبثثةري طةردونثثةوة   تَيك ثرذاوة بثثون 
 بدؤزَيتثةوة  تثر كثؤالرةي خةياَلثثي ثارضثةيةكي    بة دةيويسل  بيين

ناضثثثثار بثثثثةرةو شثثثثار   نةدؤزيثثثثةوة ي كثثثثرد ئثثثثةو فةزايثثثثةي ةضثثثثةند
 روي وةرطَيِرايةوة طوندةكة بةرةو روي دواجار وةردةضةرخايةوة

 وةِروبثثثةرَيكي فيزيكثثثي لثثثة نةخشثثثةي  كارةسثثثاتةكان خسثثثتب   كثثثة
هثثثةر لثثثثةو   كثثثةلي ئثثثاوا بونثثثو كؤتثثثايي دةزانثثثي     بثثثة   مَيشثثثكييةوة 

بثثثثة دةيويسثثثثل  ي نثثثثةف  دةكثثثثرد  (وة هةسثثثثيت بثثثثة)با يشثثثثةخاكة
ئثةو زةوييثة ئةفسثانةيةكي     جيهاني بكثات كؤالرةكاني جةنطَيكي 
شيوو ِروبةرو هةناسةو طذو طياو باَلثثندةو   طةورةي بؤ سازاند بو

هثثةمويان لةبثثةر ضثثاوي ون   كؤتثثايي دةزانثثي بثثة زمثثانيطيانثثداري 
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لةبثثثةر ِرؤذانثثثة ضثثةند جثثثار طوندةكثثةي    دةبونثثو ئامثثثادة دةبونثثةوة  
ك َيهثةر لثة ثثِر دةردةكةوتثةوةو ثثاق سثات       سثةرا  بة دةبو  ضاودا

 وةئثثةو ئةفسثانةية دةمَيثك بثو ببثث    هثي  شثوَينةوارَيكي نةدةمايثةوة   
هثةر لثثةو سثاتةي يةكثةم جثثار قاضثي خسثتة نثثاوي       تثؤِري طومثاني  

كرد كةوتؤتة جيهانَيكةوة ئاوو دةمَيشكي طوشي هةسيت  ولةرزي
كتثثوثِر تةزويثثثةكي ئثثاطر هثثثةمو    هثثةواو شثثثَيوةو ِرةنطثثي جيثثثاوازة  

يثثةكرتيان  لثثة شثثارالةطثثةَل  وةك مثثؤم توايثثةوة وجةسثثتةي طرتثثةوة
ضثييان لَيهثات لثةم    : )ةوةيثةكرتي دةكثرد  لثة  ثرسثياريان  وانيو ِردة

لثثثثثة بثثثثةو شثثثثَلةذاوييةوة    (مرؤلثثثثة بثثثثثة بثثثثوين   خاكثثثثةدا تواينثثثثةوة  
هثثةمويان  كثثةس وةيمثثي نةدةدانثثةوة   خةَلكةكثثةيان دةثرسثثييةوة 

لةسثثةر بانيذةيةكثثةي ئثثةويش  ثةجنثثةيان بثثؤ مييكثثة درَيثثذ دةكثثرد 
هثثةر  ئَيثثرة طونثثدي مةرطثثة : )داتةشثثييةكةيلثثة خؤيثثةوة سثثوِرَيكي  

ئَيثوة ضثؤن    دَيلك ثَي خباتثة نثاوي وةك ئَييثةي لَيث    مرؤو طياندارَي
تامردن ئَيرة  دَلنيابن وةهاتون ئايا ناوبانطي طوندةكةتان نةبيست

بثثةو قسثثةيةوة   (هثثي  خثثاكَيكي تثثردا بثثذين لثثة نثثاتوانن  جَيطةتانثثة
سثثثةير بكثثثةن : )دو دةسثثثيت درَيثثثذ كثثثرتةشثثثييةكةي هةَلاَي ثثثايةوة

سثثةطو بزنثثو مريشثثكو قثثازو كثثةرو ويخ هثثةمويان بونةتثثة ئاذؤَلثثةو   
ئَيسثثتا ئَيثثوة بايتثثان وةك    بثثالؤرةو ئَييثثةيش مرؤلثثةين   لثثةوؤويخ
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 ئثثةوةي جياتثثان دةكاتثثةوة رةطثثةزة    رةنطيشثثتان قةترانييثثة  يةكثثة
 (نمييكثثةهثةردوكتان رؤَلثةي    يثة مَيتثان  يثةكَيكتان نَيثرن ئثةوي تر   

ِرؤذ بثة ِرؤذ   هاتشث وكوشتاريشدا ئةو ثةردةيثةي ت ؤلي لةناو شةث
هثثثةتا لثثثة شثثثةِري كثثثراس سثثثايدا بثثثة      ئثثثةو توِرةييثثثة دةيطرتثثثةوة  

لةطثثثثثثةَل طرمثثثثثثةي زرَي ثؤشثثثثثثو   يثثثثثثةكااري جةسثثثثثثتةي ثؤشثثثثثثي 
ي دؤشثثثكاو ضثثثةكي   دةسثثثرِتَيذ دةنطدانثثثةوةي تةقينثثثةوةي تؤثثثثو    

شثي  ؤقورسو سوكدا ئةو طومانثة هثةمو ِروانينثو بثريو هؤشثَيكي ث     
ئةشثثكةوتةكةوة كثثؤالرةي خةياَلثثي خسثثتة كثثار بثثةرةو ِروي  لثثة  بثو 

 كاتَيك كراس سايش هةَلثثهاتن ئثةو هثةر جثةنطي دةكثرد      سوثاكة
بة كؤالرة هةر جارة زرَي ثؤشثَيكي دةسثوتاندو ثؤلَيثك سثةربازي     

ذنثثو منثثداَل  لثثة  دةسثثرِتَيذدا هثثةر ئةوةيشثثلةطثثةَل  هةَلثثثدةطَيِرايةوة
ئثثثةو جةنطثثثة دةسثثثوتا ش بثثثة ئثثثاطري تؤثثثثةكان يطوندةكثثثة دةكثثثرا

لثة كاتَيكثدا    ار لةو ِروبثةِرو بونةوةيثةدا كثرد   خةياَليثةي بؤ يةكةجم
 طوللثثثة جةسثثثتةيان دادةبَيثثثذرا  بثثثة ذنثثثو منثثثداَلو الو ِريثثثز دةكثثثران   

كؤمايوتةري جةنطو ئثةو   وةبب مَيشكي كرددة تركؤالرةكاني زؤر
ضثةند جثار ئثةو سثةربازو زرَي ثؤشثانةي       طرتبثو تاَلة دةزوانةي ِرا

لةطثثثثةَل ئةوةيشثثثثدا هثثثثةر   نثثثثةوة سثثثثةر زةويفِرَييدابثثثثردة هثثثثةواو 
ئثةو طونثدة لثةالي بثو     ةكراو دةنطو زرمة بةردةوام بثون  د دةسرِتَيذ
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 ِرةمثزي ئاَلثثتوني ئثثةفثثسثثانثثثةيي دةنوانثد     بة ثرؤظةي كؤتايي بون
هةناسثثةكاني بثثة  فثثووايثثثدةزاني كثثثثَوو ِرؤذنثثةي زةمةنثثةو لثثةوَيوة   

جوطرافيثاي   هةَلدةهَينايثةوة بةو بثريةوة هثةنطاوي   بوندا دةكرَيل 
 جةسثثثثثتةيةكي خوَينثثثثثاوي  بثثثثثة  طوندةكثثثثثة لةبثثثثثةر ضثثثثثاوي ببثثثثثو     

تثثثثثثةنها دةنطَيثثثثثثك   كشثثثثثثو ماتيثثثثثثةك طرتبويثثثثثثةوة لةوساتةيشثثثثثثدا 
رزينةكثثثةي حةمكؤَلثثثثدا جثثثوت  لةهثثثةنطاوةكاني ئثثثةو بثثثون لةطثثثةَل  

ك لَيثي نثز  بثةو هةسثتةوة    نزيك دةبونةوةو لَيكايادةبونةوة دةبون
طثثِري فتيلةكثثةي دةسثتيةوة هةسثثيت كثثرد بثثريي كؤضثثي  بثثة  وةوةبث 

دةِرؤيل كاتَيك هي  : )بةردةمي وةذارةيةكي قوَلةوة ضبة ثة هةية
سثثثثثنوريش دواي  هثثثثثةمو طونثثثثثدةكان ضؤَلثثثثثثن ِرَيطايثثثثثةك نثثثثثةماوة

 (داخثثثراوةو ئثثثثيرت ِرو دةكةيتثثثثة كثثثثويَ  كشثثثانةوةي سثثثثورو سثثثثاي 
كثثردو هَيثثزي دايثثة سثثةر    شثثاني تونثثد  لثثة حثثةمكؤَل ضثثارةكةكةي  

بثةو   (ةو ئةشثكةوتةكان دةضث  هثةتا دةمثرم    مثن بثةر  : )طؤضانةكةي
ئةوسا دةسيت طرت لةسةر  هَيزةوة فتيلةكةي لة دةسل وةرطرت

لثثة كاتَيكثثدا فرمَيسثك بةسثثةر ثَيثثَلثثثثويدا   تاشثة بثثةردَيك داينيشثاند  
ك سثاتيَ وذراني ذنثو منداَلثةكاني كثردةوة    دةهاتة خوارةوة بريي كث 

لثثثة ثِرَيكثثثدا لثثثةو  بثثثةو جثثثؤرة بثثثة قثثثواليي ئثثثةو ِرؤذانثثثةدا نثثثوق  بثثثو 
وةكو ئةو ساتةي منداَلثةكاني طوللثة بثاران     بريةوةريةدا شةالل بو
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ئثثةوة وةكثثو  ن لةطثثةَل ِرؤحيثثان ياريثثان دةكثثرد    جةسثثتةيا كثثراندة
لثثثثة طرذيثثثو ضرضثثثي ناوضثثثثةواني    ةوةبومةلثثثةرزة جةسثثثتةي طرتثثث   

 بَيثثثدةنطي طرتثثثي  نثثثةوةبثثثةو طوما ئةويشثثثةوة ئةوانثثثةي دةديثثثةوة 
: ئثةويش ئثثةو ذانثثة طرتيثثةوةو دوا كثةي دةرونثثي خثثؤي دةرخسثثل  

بةو بَيهؤشثيةوة هةسثتا    (خون ة ضيتان لَيهات  وانوشريِرة ناو )
 وسثثاتةدالة طؤِرةكانثثةوةكةوتثثة نثثاو   دةسثثل ثثثةِري لثثة فتيلةكثثةي 

يثةك  طوللة تثؤث  ثاشان  ناوةِراسيت طوندةكةدا تةقيةوةلة تؤثَيك 
تثثثثرس  حثثثثةمكؤَل دا دةتةقينثثثثةوةشثثثثاخةكةلثثثثة بثثثثةدواي يةكثثثثدا  

قواَليي طؤِرستانةكة بةرةو  وئةويش قؤَلثي طرت لةرزيطرتييةوةو 
حثثةمكؤَل بوخ ثثةكةي لثثة    تةقينثثةوةدا بثثو لثثة طثثزنو كَيشثثي كثثرد  

ئثةو بثةرةو    وةوةطةَلثيدا ِراستبلة ئةويش  هةستا شاني توند كرد
 هةَلدةهَينايثةوة ذور هةَلثكشاو ئةميش بثةالي باشثوردا هثةنطاوي    

دةنطثثي باَلثثثندةو   وةوةبثثةرزبش لثثة طوندةكثثةوة  يهثثاوارو قريشثثكة 
ئةويش لةناو طؤِرةكانةوة ِرةنطثي   حةثةي سةطةَل تَيكةاَلو دةبون

بثثاكورو باشثثورو ِراسثثتو ضثثةثو خؤرهثثةالتو خؤرئثثاواي      شثثَيوا بثثو 
ئةوسثثا  ئثثةوةي دةنطثثي تةقينثثةوة نثثةما    ثثثاق بةسثثةر دةكثثردةوة 

لةطثثةَل شثثةفةقدا  داو لثثة ئايثثاني شثارةكةي دةِروانثثي  ثشثويةكي 
شثثةثؤلي بثثريةوةري بثثة  (بثثا)رؤمثثاني وَينثثةكاني نثثاو بثثاي دةديثثةوة
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وةك ئثثةو  كثثرددةضثثةن نثةكاني كافرؤشثثييةوة زةوييةكثثةي تثثؤو  وَي
كَيبَلثثَيك جةسثتةي ِرةق    ساتةي كةلةب ةيان لثة دةسثيت كثردةوة   

ثثثثَيي ئَيسثتاق نالَ }: بثثةو جثؤرة ئثثةو مةرطةسثاتةي طَيِرايثثةوة   كثرد 
سثؤما يثان هيثوا دو نثاون تثا ئَيسثتا       : )(سؤماو هيوا منداَلثي مثنن 

هةسثثل  ناضثَيل مثن ذم هَينثثابَيتو منداَلثثيش  نييثة    ثَي نةمبيسثتون 
كثةس هةيثة   : )ئةفسثةرةكة هثاواري بةسثةردا كثرد     (ناكةم هثةرطيز 

 نثاوي خؤيشثي  بثري    مثن نثازام  : )(نثةزانَيل منداَلثثي هةيثة يثان نثا      
ئثثةويش  ضثثاوي بِريثثة ديوارةكثثة   بثثةو قسثثةيةوة لثثةرزي   (ضثثؤتةوة

ئثةويش بثثة لثةرزةوة طومثاني ترسثثَيك     كَيثبَلثثَيثثكي تثري ثيثثا كَيشثا   
دةيويسثثثثثل خؤيثثثثثو  وةوةهثثثثثةرطيز بثثثثثريي لَينثثثثةكردب  طرتبويثثثثةوة 

بثةو بثريةوة ِروانينثو     خبرَينة ضاَلةوةيةكااري بة  ش َرنيسؤما
لثثثة  طرتبويثثثةوة يتِرةنطثثثي شثثثَيتَي هؤشثثثو هةسثثثيت تَيكثثثةاَلو بثثثون 

وتثثثوثِر ك ديوارةكثثثةي دةِروانيثثثو ضثثثاوي دةبِريثثثة بؤشثثثاييةكي ون   
طثثثوتي هيثثثوا   طثثثةورةم جثثثاري ثَيشثثثو  : )سثثثةربازةكة داي َلثثثثةكاند 

ايثة  ئةوسثا د  كَيشثايةوة  داتري ثيا كيئةفسةرةكة كَيثبَلثثَي (كوِرمة
ثةيوةنثثدي كثراس سثثور   دةيثةوَيل خثثؤي لثة  : )سثثةربازةكة دةسثل 

سثثثؤما : )بثثثةو قسثثثةيةوة هثثثاواري بةسثثثةردا كثثثرد    (ِرزطثثثار بكثثثات 
ثوكثثثثي بثثثثة ثةجنثثثثةي  (بةرثرسثثثثي خثثثثةتي نهثثثثَيين نثثثثاو شثثثثاريانة 
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لثثة ئةوسثثا ضثثةتاَلةكاني   يثثةك ضثثركة لثثة كارةبايثثدا   كارةباكثثةدا نثثا 
بثةر لثةوةي بثؤ     ثةجنثةي بثؤ سثةربازةكان ِراكَيشثا     مةمكي كثردةوة 

جةسثتةي كثرد    داالنةكة ِرايبكَيشن قيذةي ك َيك هاتة بثةر طثوَيي  
شثثدا فِرَييثثان دايثثةوةو دةرطاكثثةيان   يكاتَيثثك لثثة ذورةكة  بثثة طِركثثان 

 َثثثانكوذن: )بةسثثثةر سثثثةربازةكةدا قيذانثثثدي لةسثثثةر داخسثثثتةوة
 وَينةيثثةكي ئاوَينثثةيي لثثة مَيشثثكيدا ِرةنطثثي دةدايثثةوة   (َثثانكوذن

 دةمي سثةربازةكاندا ِرادةكَيشثرا  لةبةر ديةوةجةستةي سؤماي دة
بةندييثثثثثةك لثثثثثةو بةريثثثثثةوة كؤكيثثثثثو     بثثثثثةو وَينةيثثثثثةوة قيذانثثثثثدي  

مثن نثؤ جثار لثة كارةبثا       مامة طيثان ورةت بثةرز بَيثل   : )داي َلثةكاند
بثثثثثثةو قسثثثثثثةيةوة  (وةَيسثثثثثثتايش ِراسثثثثثثتي  نثثثثثثةطوتهثثثثثثةتا ئ دراوم

لثة  نهَينييثةكاني   ئةويش بةدةم ئاهَيكةوة هةناسةيةكي هةَلثكَيشا
يت ئثثةو  ويسثث  ئثثةويش ناوضثثةواني خوَينثثدةوة   طةرويثثدا خنكانثثد 

منداَلثثة ئثثةو طوَيثثل لثة قريشثثكةي ذنثثو  : )طَيثذاوةي هثثَيين بكاتثثةوة 
وة فثةرماني تيثثا بثو ئثثةو ك ثةت بثيين طوللثثة بثاران كثثرا       ذورةت ديث 

تثثةنيا شثثةرةي نيشثثتياني    كثثةس خثثاوةني خثثؤي نيثثة  امثثة لَيثثرة  م
بثةو قسثةيةوة    (ربةرزيندِرنثدةن طثرنو ئةوةيثة سثة     ئةمانثة  طرنطة

لثة   بثة ِراسثيت ئةسثايَ   : )ئةويش لةشي خورا اَييةكي كوشلئةس
ةدؤزم هثةمو ِرؤذَيثثك ضثةند جارَيثثك خثثؤم د  : ) (ئةشثكةجنة ثيسثثرتة 
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قيذةيثةكي بثةهَيز لثة ِراِرةوو ذورةكانثدا     ئثةوةي طثوت    (تةواو نثابن 
بثثة تيثثذي دةكشثثاو  دةبثثو بثثةهَيزترسثثات بثثة سثثات  دةنطثثي دايثثةوة

 وة لثثثةرزيو خثثثؤي يثثثةك وةبثثثةو تثثثةز هثثثةناوي دةردةهَينثثثامَيشثثثكو 
بةندييةكثثثة  (سثثثؤما : )بَيهؤشثثثي زمثثثاني كثثثردةوة بثثثة ايثثثةوةو هَين

ذانثثثثثي ئثثثثثةو  وزانثثثثثي سثثثثثؤما ك ثثثثثيةتي  حةثةسثثثثثا سثثثثثةيري كثثثثثرد
ةيثثةكي ثةرد لثثة كاتَيكثثدا هةناسثثةيةكي هةَلثثثكَيشا   طرتويةتييثثةوة

ئَييثة   طيثان  سثؤما خثؤِراطرة مامثة   : )نهَيين خستة سثةر زامةكثةي  
ةرضيةكيان ثَيبكرَيل هةر لَيرة ه وينتوشهاتتازة لةسةر شةرةف 

ئثةو سثاتةي    بةو قسةيةوة تةزويةكي ئازاراوي طرتيةوة (شةرةفة
شثثثوان هثثثاوِرَي : )ناسثثثاند يةكثثثةم جثثثار هثثثاوار ثَيثثثي   بثثثري هاتثثثةوة 

 ي تثثردواي ئثثةوة ضثثةند جثثارَيك  (لَيارسثثراوي كثثراس سثثاييةكانة 
كثثاتَيكيش  يثثةكيان دةطرتثثةوة  لثثة كثثاري نهَينيثثدا   يثثةكيان ديثثةوة 

شةِري كراس سايو كثراس سثور دةسثيت ثَيكثرد لثة يثةكرتي دور       
لثةو ساتانةشثدا    ِرةطي دوذمانيةتيان بثؤ دروسثل ببثو   و كةوتنةوة

 سثؤزَيكي طثةورة طرتيثةوة    وئةو كرؤكةي طؤِراو بةو بريةوة لثةرزي 
لثثثة  ةوةدا تَيكثثثةاَلو دةبونثثثيشثثثلةطثثثةَل وَينثثثةي ئةشثثثكةجنةي سؤما

 ئثثاو بثثة  وةكثثو قثثةوزةي نثثاو   ضثثركة سثثاتَيكدا نثثوق  دةبثثو   تؤفثثاني 
 دميثثةنَيك بثثثو هثثةرطيز نةدةسثثثِردرايةوة   وةوةِروانينييثثةوة نوسثثثاب 
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وةكثثثو ئثثثةو سثثثاتة تثثثةزوي بثثثة جةسثثثتةيدا   يشضثثثةتاَلي كارةباكثثثة
: ساتةدا جثوت ببونثةوة   دةزولةي سةر مةمكي لةطةَل ئةو دةهَينا

وار دةنطثثي  نيثثوة شثثةوَيكي خوَينثثاوي بةندخيانثثة بثثة قيثثذةو هثثا      )
ذوري ئةشثثثثثكةجنة ِرةمثثثثثزي هةرةسثثثثثهَيناني تةمثثثثثةني   دةدايثثثثثةوة

تثثثثةزوي  بثثثثة ِراِرةوي ذورةكثثثثاني دةهةذانثثثثد قريشثثثثكة طرتبوهةَلثثثثثث
لثثثثةو سثثثثاتةي لثثثثة     دةوةشثثثثيدةكر وة جةسثثثثتةيان  كةيشثثثثةضةتاَلة

كةلةث ثةيان كثردةوة    هثةردو ضثاويان بةسثتةوة    مةمكيان كثردةوة 
ذانثو زامثةوة ثاَلثثي     بةدةم دةستيةوةو فِرييان داية ناو دااَلنةكةوة

بثثثةهَيز ِراِرةوةكثثثةي  يلثثثةثِر قريشثثثكةيةك ديوارةكثثثةوة دايثثثةوةة بثثث
بثة تيثذي بثة هثةمو اليةكثثدا      لثة كثوني ب ثوكةوة دةردةضثو     طرتثةوة 

 ش تونثد يدةنطةكثة  هَيثزة تؤقَينثةرةوة سثةري بثادا     بثةو  دةِرؤيشل
لثثة ثثثِر طثثؤِرا لثثة دةنطثثي ك ثثَيكي ناسثثكةوة وةكثثو خثثاو        تثثر دةبثثو 

بثثثةوةوة وَينثثثةي ك ثثثَيكي خسثثثتة    يثثثةكي دةنوانثثثد  (بثثثا)بونثثثةوةي
دةسثثثثتو قاضثثثثي بةسثثثثرتاوةوة قيثثثثذةو هاواريشثثثثي  بثثثثة بةرضثثثثاوي 

بثثة ثِر لثثة ش لثثةالي طثثؤِرايش ئثثةو دةنطثثةيبثثةو جثثؤرة وةوةبثثةرزدةب
دواي كاتثثثذمَيرَيك ةماو لثثثةو ثثثثةِري بةهَيزيثثثدا خنكثثثا يثثثةكااري نثثث

 ثةيان  ضثةند سثةربازَيك ثثةلي ئثةو ك     شَلثةذان ِراِرةوةكةي طرتثةوة 
لثة ذَيثر ثثةِرؤي سثةر      ئةويش قريشكةي مةرطي دةكثرد  ِرادةكَيشا
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ش بثثثؤ ذورةكثثثةي خؤيثثثان  يبثثثةو جثثثؤرة دةميثثثةوة نثثثوزةي دةهثثثات 
بثثة  جؤرَيثثك حثثةزي  بثثة   بثثةو وشثثانةوة لثثةرزي  شثثَيتةَلة  دةبثثردةوة 

كتثوثِر قيذةيثةك لثة      (دةكرد جيهثاني ثَيثوة تثةخل ببَيثل    مةرطَيك 
بثةو  لةو دميةنة ترسناكة ِرزطاري بثو   وداضَلثةكي ِراِرةوةكةوة هات

ئثثةويش لةوبةرييثثةوة   ضثثثثاوي طثثرت بةرذانثثة سثثةختةوة فرمَيسثثك  
لثثثةوةوة  تثثثؤِري نهَينيثثثةوة نثثثوق  كثثثرد بثثثة قاضثثثي ِراكَيشثثثاو خثثثؤي 

ساتةي لةناو طةال جاِرةكثةدا   وةك ئةو ديةوةدةتةرمةكةي هيواي 
امانةكةيثثةوة لةسثثةر سثثنطي ة جتةبثثةقي خوَينثثاوي بثث كَيشثثا دةري

َيثثثك طرتيثثثةوة جةسثثثتةي بثثثرد زةنط كاتَيثثثك الي ِرةنطثثثي دةدايثثثةوة
ثشثثثل لثثثة اوَيثثثك ثي (هيثثثوا ئةمثثثة نامةكثثثةت بثثثو    : )شثثثيدةكردةوة

ضاوةِرواني كرديل دةيزاني مةرطي  زؤر: )سةريةوة دةسيت طرت
ةكة سةركةوت بؤ طردو كاتَيك ميلي تفةنطيشي ِراكَيشا بةِرَيوةية

رة بثثة دوامثثدا هثثةر   وةئةطثثةر بثثاوك  هثثات  : مثثين بةرثرسثثيار كثثرد 
: ش باوةشي ثيا كرديثياوةكة بةو قسةيةوة طريا (دةبَيل بيبين 

شثة  يبو هةمهثة تثؤ   هيوا ئةوةنثدة بثاوةِري بثة    مامة طيانمةزن بة )
ة بثةو قسثةيةو   (م لة ضاوي دايكثو باوكيثدا زينثدوم   نامر: دةيطوت

ئةطثثةر شثثةِري كثثراس سثثثاي    : )ضثثاوي سثثِريو دوا ذانثثي دةربثثثِري   
دا يشث لةناو تاريكي بةندخيانةكة (نةبواية كَي هيواي بؤ دةكوذرا 
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لثةو ساتةيشثدا    {ةوةو بةو ذانثةوة ِروي وةرطَيثِرا  ئةو وَينةية طرتي
ئايثاني شارةكةيشثةوة   لثة   وة طَيثذ بثو   (بةدوا وَينةي رؤماني)با

سثثثروةي شثثثةثؤلَيكي شثثثَيدار زجنثثثريةي    ديثثثةوةدةئثثثةو وَينانثثثةي 
بة هَيزي ئةو باية لة طَيذةنطي زةريثاي تثةرمي سثايةوة     دةبةسل

سيياي ئاَلثؤزي حةمكؤَلثثيشةوة نيشانةي لة ِرةنطاَلةي دةكردةوة 
 قواليي جيهاندا طَيِرابة بةو بريةوة ضاوي  ثرسياريان بؤ دةكَيشا

وةكثو تثؤوي نهثَيين     دَلثؤث دَلثثؤث فرمَيسثكي دةِرذايثة سثةر زةوي    
 نثثوَي لثثة سثثةرةدا ب ثثَينَيل هثثةتا  خؤَلةكثثر خؤيثثو طوندةكثثة لةسثثة  

    !!سةوز ببَيتةوة
  *          *       * 

مثثانطي ضثثواردة لثثة ثشثثل شثثاخةكةي ئثثةو بثثةرةوة ضثثاو شثثاركَيي   
لةطثثةَل ئثثةو شثثةوقة    شثثَيتةَلة لةطثثةَل خةرمانثثةي جيهانثثدا دةكثثرد   

لثة   تيشكي مانطو ئةستَيرةي دةخوَيندةوة بةهَيزةدا ياري دةكرد
لةوانةوة بؤ دَلثثي دو  اشقو بؤ طؤِري  دارَيكةوة بؤ بةردَيكطةالي 

بثثةو بثثثريةوة  وتاندبوني هثثةتايي ئثثةو جةسثثتانةي تةكنثثثةلؤذيا سثث    
ِروي كثردة شثارةكةو هثاواري     ساتَيك بثةناو طؤِرةكانثدا خواليثةوة   

دةنطثي دةدايثةوة بثةوةوة حةثةسثا     بة جؤرَيثك لثة طؤِرةكانثدا     كرد
 يةكة يةكة لة طؤِرةكاني ِروانثي ئةوسا  ماوةيةك بةو جؤرة مايةوة
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سثثةري   وطةِرايثثةوة سثثةر قسثثنةكة    دواجثثار  ي دةدوانثثد كثثانوةمرد
َل شثَيخة تاقانثةي خسثتة    بثة خثةيا   بةسةر ئةذنؤيثدا شثؤِر كثردةوة   

تثةختو كثاول    ونةماوة دائةم طوندة تواناي ذياني تيا: )بةرضاوي
يان تثةواو  يشث وا زةخرية وةئةمساَل كةس كشتوكاَلي نةكرد ووةب

اوة بثثثؤ نةكثثثةيل تثثثةنها دئةطثثثةر هييثثثةتَيكيان لثثثةالي خثثثو  دةبَيثثثل
ماوةيثةك   (ن بةرةو مةرط دةضثني هةموما كةسَيكي تيادا نامَينَيل

شثَيخة تاقانثة بةسثةرو ِريشثي سثايو ضثاوي طةشثو         بَي ثشو طريا
 نةكثةي كف ني سايةوة وةك خثؤي هاتثة بةرضثاوي   داكوَلثيي ئاَلو د

ساتَيك  لَيدةردةكةوتتيشكَيكي سةوزي  ولةسةر سنطي شةق بب
ئثةويش   لة ثثِر لةبثةر ضثاوي كشثاو ون بثو      بةو جؤرة سةيري كرد

 ضاوي بِريية تيشثكي مثانطو ئةسثتَيرة    كةوت لةسةر قسنةكة ثاَل
سرمةي دو والخ لة خواروي وة وةنهَيين بون ورد دةبلة ثي بة قوَل

ئثثةويش  سثثات نزيثثك دةبونثثةوة  سثثات بثثة  طؤِرسثثتانةكةوة دةهثثات 
 وةينثو لَييثان ضث   ِيضاوي تَي ثَي كيو هةستاية سةريةكسةر داضَلثة

 مامثة : )نثةوة وةوةبآلوبؤِرسثتانةكةدا  ضةكداريش بةناو ط ثَيشةوة
دةَلثَين هةركثةس    بَلَي هةتا نةضثينة نثاوي  سنوري طوندةكةمان ثَي

سثاتَيك بثة طومانثثةوة    (و مرؤلثثةجنؤكثة بثة  دةبَيثثل  ثَيثي تثَي خبثات   
ئةو بازنة رةشايية سثنوري  : )ثاشان ثةجنةي راكَيشا ننيلَيي ِروا
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بةو قسةيةوة  (نايةتمةضنة ناوييةوة وةك ئَييةتان لَي ةكةيةدطون
ئثثثةويش ضثثثةند مثثثةترَيك دور    لةسثثثةر خؤَلةكثثثة ضي ثثثكةيان كثثثرد  
هثثةردو والخةكثثةيان ئثثةوانيش  لَييانثثةوة لةسثثةر بثثةردَيك دانيشثثل

مثثثثردوي لثثثثةالي يةكرتيثثثثةوة بؤنيثثثثان بثثثثة طثثثثذو طيثثثثاي    ةبةسثثثثتةو
دو برينثثثثثداريش بةسثثثثةر كؤثانةكانيانثثثثثةوة   زةويةكثثثثةوة دةكثثثثرد  

 لثةبن  ودايثان طرتنث  ضثوار دةسثتة   بثة   ناَلةيان دةهات دابةسرتا بون
لثة  يثةكَيك  لثةو سثاتةدا    كَيشثان هثةتا ثشثويةك بثدةن    دارَيكدا رايان

 هثثثاوارَيكي جثثثةرط بثثثِري كثثثردو    ذانو لثثثةتاو ئثثثازار  دارةكانبرينثثث
ويسثيت   سثوري كثرد   خوَيناوبة ناو برينةكةيةوة ثةجنةي خستة 
دةزانيثل  تثؤ  : )ثةجنثةي طثرت   فةرماندةكة كتوثِر بيخاتة دةميةوة

لةبثثةر نةكثثةيل خوَينثثل  قارةمانَيكيثثان بثثةو جثثؤرة طيثثاني سثثاارد  
بةو قسةيةوة دانيشتةوة يةكَيك لة ضثةكدارةكان   (ئازار خبؤيتةوة

ئثثثثةويش بثثثثةدةم ئاخثثثثةوة   ثرسثثثثيارةي ئثثثثةو روداوةي لَيكثثثثردةوة 
مثثريي هَيرشثثيان هَينثثا بثثؤ ضثثياي   َيثثك سثثَي يةكثثةيتكا: )طَيِرايثثةوة

لةبةر زؤري هَيرشةكة هَيثزي ئَييثة    مةرط جةنطَيكي طةورة رويدا
توانيثان   جثةنطيان كثرد   ومانثةوة  تةنها سَي كثةس  هةموي هةيتن

تةلبةنثثثثثثثثدي بثثثثثثثثة يثثثثثثثثةكَيكيان  َيننتَيكبشثثثثثثثثكئثثثثثثثثةو لةشثثثثثثثثكرة 
هاوِرَيكثةي طيثاني    دةبةسثرتَيتةوة برينثداري  بثة  سةربازخانةكةوة 
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سثثثةربازةكانيش بثثثةدةم  كثثثاتبرزطثثثاري دةضثثثَيل  بثثثةخل دةكثثثاتو
ة دواي ترسثثثي ثَيشثثثِرةوي نثثثارجنؤك فثثثِرَي دةدةنثثث  لثثثة راكردنثثثةوة 
و هاوِرَيكثثثثثةي تريشثثثثثي ئثثثثثةو قارةمانثثثثثة دةثَيكرَيتثثثثث  وخؤيانثثثثثةوة
ل هةتا هَيزي لوتكةكة دةثارَيزَيبةتةنها بةو جؤرةيش  دةكوذرَيل

بةو بارة  بؤ ناوضةي ئازاد دةينَيرن كتوثِر ناوي نةوةطةِرا خؤمان
 يش دةكةوَيتثثة خثثوارةوةةكثثةكتؤرالةسثثةر تريثثةوة و برينانةقورسثث
ونثي نامَينَيثل لثةتاو    ةرتوانثاي د  دواجارهةتا  خؤي دةطرَيلهةر 

خوَينةكثثةي خثثؤي دةخاتثثة دةمييثثةوةو طيثثان     ثةجنثثةي بثثة  ئثثازار
 ي لَييةيشطرد يةو ئةولوتكةئةو لةبةر ئةوةيش  هةر دةساَيرَيل

بةو قسثةيةوة روي كثردة    (نوطردي كةري  بةطةوة ناونرابة نَيذرا 
ثاسثثةواني ئثثةم طؤِرسثثتانة دةكثثةيل بثثؤ طثثؤِري    تثثؤيش : )شثثَيتةَلة

بثثةَلَي دةمثثةوَيل طؤِرَيثثك بكةمثثة رةمثثز     : ) (كوِرةكانثثل دةطثثةِرَييل 
 (ئةم طردة سةربازي ونثي ئثةو رؤحانةيثة    طؤشةكام لةبري جطةر

كَيشثةمان ئثةو   : )داطريسثاند ضثةكدارةكان جطةرةيثةكي   لثة  يةكَيك 
بثثةو  (ن نثثةبن ئةمشثثةو دةطةينثثة سثثةر سثثنور   ئثثةوا دو بريندارةيثثة

 هاوِرَيكثثثثاني ضثثثثارةكة نانيثثثثان كثثثثردةوة   قسثثثثةيةوة بَيثثثثدةنو بثثثثو 
برينثدارةكانيش ناَلثثةيان   نثانو ئاويثان خثوارد    مثةتارةيان دةرهَينثا  

 طةيشتة اليانالواندنةوةوة بة بة باوةشَيك كفنةوة  مييكة دةهات
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بثثثةو  بثثةهَيزي بايةكثثثةوة وةك كةشثثثتييةكي ئةفسثثوناوي دةنوانثثثد  
سوثاي شا شةمعون لةسةر : )دميةنةوة دةسيت ضةثي درَيذ كرد

ان ةكؤكثثشثثاري جن تثثةفرو تونثثا بثثون  لوتكثثةي ضثثياي كثثةري  بثثةط 
تؤثثثثو بثثثة كثثثوذران  ي ضثثثاو داقَلشثثثاوجنؤكثثثةهثثثةزاران  تثثثةخل بثثثو

نطثثثة خوَينثثثاوي جةبثثثة ئثثثةو سثثثةربازانةي  فسثثثفؤِري ئثثثةو جةنطثثثة 
باشثثيدا بثثون جيهثثان ثثثاك     ئامثثادةلثثة  ونبثثجيهانييثثةكان شثثري درا 

 وةوةببلوَينانيان لَي نةوةبآلوبووردة شوشةي ئاوَينةيي  (بكةنةوة
طثثةورة دةبونثثو ب ثثوك  طؤِرسثثتان شثثةثؤلَيكي ناوةختثثةيي طرتثثةوة

 ةوةنثثثثثثجةسثثثثثثتةي دةطرتبثثثثثثة مةرطةسثثثثثثاتةوة ئثثثثثثاطر  دةبونثثثثثثةوة
برينثدارةكانيان خسثتةوة   كتثوثِر   ضةكدارةكان خؤيثان كثؤكردةوة  

دميةنثة تثرس   بةو  ةشَيتةَلةثةلة ثروزَي رؤيش  ب سةر ويخةكان
طومانثةوة لةبثةر خؤيثةوة    بثة   وةوةوردبكاتَيكدا لَييان لة  طرتيةوة

فِرؤكثثة بثثن دارو  سثثنور هثثةموي طثثرياوة: )داةنهَينيثثو نةشثثتةري لثثة
 مرؤلثة  بثة  تثؤوي تثازة   نئةمانثة ضثؤن دواكثةوتو    بةرد دةثشثكنَيل 

 (َيك ب ن دةبَيل بَينةوة بؤ ئَيرةبؤ هةر شوَين وةطرتهةَلان شيبوني
ةرةو ذور ِريزةيثثثان ئثثثةوانيش بثثث بثثثةو قسثثثةيةوة ثاسثثثةواني كثثثردن

 بثثون ئثةويش لثثة دواوة سثةيري دةكثثردن هثةتا لثثة ضثاو ون     بةسثل 
ئثثثةوا نيشثثثتيان ثثثثةروةرانيش   : )وة سثثثةر قسثثثنةكة وةثاشثثثان ضثثث 
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ي  (بثثا)مثثاوة ئثثةوانيش بثثةئثثيرت تاكثثة تاكثثة طونثثدو قثثؤخ   ِرايثثانكرد
شَيخة تاقانثة ئَيسثتا بثةرطري كثةري ئثةم       تةكنةلؤذيا تةخل دةبن

 امثثان هةيثثةدش تثثةنيا هَيثثزي خويئَييثثة خاكثثة منثثو تثثؤو مييكثثةين
بثثثثةو  (ي تةكنثثثثةلؤذيا تَيكبشثثثكَينني  (بثثثا )ي نثثثةف   (بثثثثا)بثثثة  هثثثةتا 

يثة  خودا: )نةكةدا راكشثاو ِرويكثردة ئايثان   قسةيةوة لة ثاَل قسث 
جطثثة لثثة   ي نةفخثثة جيهانَيثثك كؤتثثايي ثَيبهَينيثثل   (بثثا)ئثثيرت كثثاتي 

هثثةمو  بثثا بثثةهَيزي تثثؤ مثثةرط هثثي  ثَيناسثثةيةكي تثثري تيثثادا نييثثة 
 بثثةو قسثثةيةوة هةسثثتاية سثثةر ثثثيَ     (ب ثثينة كؤمةَلثثثطاي مردنثثةوة  

 توِرةييثةوة ِروي كثردة جيهثان   بثة   هةردو قاضي ِراستو ضثةث كثرد  
 ئثثةمريكا هةَلثثثدا  كؤالرةيثثةكي بثثؤ   كثثردةوةبآلوكثثؤالرةي خثثةياَلي  

لثثة و لةسثثةر درةختَيثثك ِرايطرتثث  سثثةرؤكي كؤشثثكي سثثاي ِراكَيشثثا  
تثؤ ئَيسثتا خثاوةني بؤمبثاي     : )كثرد  داناخي خؤيةوة قسةي لةطةَل

ةلؤذياي دةتةوَيل جيهان كاول بكةيل  وةرة با بة تةكن ئةتؤميل
لةسةر  كةي ِراكَيشاوةبة خةياَل تاَلة دةز (خةياَل مَيشكل باذَين 

ئةوسثثا هةناسثثةيةكي ئؤخثثةي   يثثة خثثوارةوة فِرَييداتاشثثة بثثةردَيك  
لةسثثةر تثثةرمي ئثثةو     هةَلثثثكَيشاو سثثةرؤكي ِروسثثياي كثثَيش كثثرد     

ية ضثثةكي تثثؤ ئثثةم  دو سثثةدة: )طرَيثثداو بثثريةوةري لةطةَلثثدا ِرايطرتثث
 بثثة ئاالنثثدملثثي لثثة بثثةو خةياَلثثةوة كؤالرةكثثةي  (خاكثثة دةسثثوتَينن 
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نةيةوة شةكةتي طرتيثةوةو هةناسثةي   بةو وَيتاَلة دةزو خنكاندي 
    !!ِراكشاو ِروي كردة ئايان سوار بون

  *      *    * 
لةطثثةَل تثثاراي سثثاَيدةدا بومةلةرزةيثثةك ضثثةند خولثثةك زةويةكثثةي    

ثثثاق ئثثةوةي  هثثاوارةوة لثثة خثثةو ِراثثثةِري  بثثةدةمشثثَيتةَلة  لةرزانثثد
 هثةتا سثةر سثيلةي طؤِرةكثان ِرؤيشثل      هةستا ضاوي هةَلثثطثثَلثثؤفل

ةَل سثاَيدةدا  طَلثؤثي شثار لةطث    بة ضوار دةوري خؤيدا ضاوي طَيثِرا 
ماوةيثثةك بثثةو جثثؤرة مايثثةوة دةنطَيكثثي تيثثذ    شثثةوقيان دةدايثثةوة  

ي نةفخثثثة سثثثورةتي ياسثثثيين   (بثثثا)وايثثثدةزاني دةهاتثثثة طوَييثثثةوة 
م نةفخثثثثةوة بةرضثثثثاوي وةدواي د وَينةيثثثثةكيش بثثثة  دةخوَينثثثدةوة 

ؤ ماَلثثةكان قاضثثي بثثةدةم زيثثِرةي مةرطثثةوة بثث  قريشثثكاندي طرتثثةوة
هثثثةمو  وةوةبثثثطوندةكثثثةي طرت يشقريشثثثكةو هثثثاوارهةَلهَينايثثةوة  

بةدةم زيثِرةي دوا هةناسثةوة وَينثةي لثول بثوني ئايثانو زةويثان        
ةوو بومةلثثةرزةي مييكثثة لةبثثةر هةيوانةكثثةي خؤيثثةوة خثث  دةكَيشثثا

 ةم جثثؤرة هثثات بةخثثةو ديومثثة بومةلةرزةيثثةك بثث  : )تَيكثثةاَلو دةكثثرد 
 ثةجنثةي خسثتة قذيثةوة    (جيهاني شتو زةوي لول بو يشفاوَيكال

بثثة وَينثثةي كؤضثثي سثثاَيدةوة لثثة     لثثة شثثاخةكةي ئةوبثثةري ِروانثثي  
خةَلثثثكيش بثثة   ِرَيثثي طؤِرسثثتاني طثثرت   وبانيذةكثثة هاتثثة خثثوارةوة  
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ي كؤتثثايي بونثثةوة ورتثثةيان   ضثثركة بثثة دوايثثةوة ِريزةيثثان بةسثثل  
بثثؤني  خثثةت خثثةت دةكثثرد  مييكثثة بثثة طؤضثثان زةويةكثثةي دةهثثات 

ش يبثةو جثثؤرة  ونثةوة بآلودةبِرَيحانثةو مَيخثةك لةطثةَل وشثثةكانيدا    
طريثثا و خثثاكو خؤَلثثثيدا خثثؤي تونثثدةوة ناو لثثة سثثةر قسثثنةكة وةضثث

مييكثةق   بة بينينيان حةثةسثان  كاروانَيك لةالي خواروةوة هات
نزيثك نةبيتثةوة   : )كتثوثِر هاواريثان بةسثةرا كثرد     ضثو بةرةو ِرويان 

ئثةوان   (مرؤلثة  ةنثةبني بث   جنؤكثة وةكثو تثؤي    بثا  بثاز  جادوي ثريةذن
و رويثثان ةو فثثوي بثثةروةوةوردبثثخثثؤي  مييكثثةيش لثثة شَلثثثةذا بثثون

ثرسثياري كؤضثي   بثةو دةرونثةوة    وي لَيهاتبجنؤكةوةكو  هةَلدةدا
ديثثثثثارة ئثثثثثةم بومةلةرزةيثثثثثة طوندةكثثثثثةي   : )ناوةختثثثثثةي لَيكثثثثثردن 

ِرةاثثةي َيك واَلخثثدار (دون بؤيثثة كةوتونةتثثة سثثةر كثثؤ     كثثاولكر
 ئَييثثة نيشثثتيامنان نييثثة هثثةتا كثثاول ببَيثثل  : )والخةكثثةي ِراكَيشثثا

بثثثِرؤ  ئثثيرت جيهثثثان هةَلثثثثدةطةِرَيتةوة يثثثان دةتوَيتثثةوة كَيشثثثة نييثثثة  
نةيةيتثة ثَيشثثةوة   دور بكثة ئَييثة بثثة لثة  كانثثل وةخؤتثو جاد  ثثريةذن 
ئثثةوانيش بثثةرةو ذور   ي لَيكثثرد ةمييكثثة طثثرذ بثثو بَيدةنطثث    (لَييثثان

ش يمييكة وةوةبةرزدةبطريةي دو ساوا لة دوايانةوة  سةركةوتن
كةوتةوة سةر ِرَيثي   بة وَينةي ناديارةوة دوا نيطاي لةسةر البردن

كثاتَيكيش طةيشثتنةوة نثاو     ش بثة دوايثدا كشثان   يخةَلثكةكة طوند
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بَيدةنطيثثةكي قثثوَل ماَلثثةكاني  وة ماَلثثثي خثثؤيوةديََ هثثةر كةسثثة ضثث
تثثةنيا ضثثركةي تثثةوني مييكثثة دةهثثات بثثة جوَلثثةي قاضثثي    طرتثثةوة
 الثاَلةكثةدا تيثذ تثر دةبثو    بة سات  سات بة وة جوت دةبونشَيتةَلة

ش لثثة يطوندةكثثة لثثة دواوة وَينثثةي مقةسثثتَيكي طثثةردوني دةنوانثثد
         !!بَيدةنطي شةق كردنةوةي فةزادا مؤميا ببو
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 ئثثاوا ش لثثة خؤر يِرؤذهةالتثثةو جةسثثتة ئثثةمِرؤ ئاهثثةنطي ِرؤح لثثة   )

بةو قسانةوة دةسثيت ضثةثي   شَيتةَلة  (دةبنةوةجياِرؤحو جةستة 
ثاشثان لثة    هي ِراسيت هَيناية خوار ئةوسا بةرزي كردةوة داطرت

 سوِراندوةرئاسيت خؤرهةالتو خؤرئاواوة بؤ باكورو باشور خؤي 
بثة سثنطو سثةرو     دةجيوالنثدن  وةوةوةكو بثاَلي مثةل دةسثيت كردبث    

لةبثثةر  ِروانثثيين بثثة فثثةزاوة دةطريسثثايةوة قاضثثيش يثثاري دةكثثردو  
وةكثو كةشثتيةكي فثةزا     دةبثو يو ِروانثيين تَيكثة  دا طزنطث  ثريشكي

لة شةثؤلي  وَينةي ِرادار لةسةر لوتكةوة دياري دةدا دةردةكةوت
ِرواو جثارَيكي تثر نةطةِرَيتثةوة    دةيويسثل بث   بايةكةدا ياري دةكثرد 

 وةوةفثثةزادا بثثَوو كردبثث  بثثة  بثثةو شثثةثؤالنةوة دةيثثان تاَلثثة دةزوي    
بثثاكورو  وبثثةرةو ِرؤذهثثةالتو ِرؤذئثثاوا  هثثةوادا دةكشثثان بثثة هثثةموي 

تثثونَيلي ونثثثي   ئةسثثتَيرةو  وقثثواليي ئايثثانو ذَيثثثر زةويثث    وباشثثور 

5 
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هثةر   نيثوة شثةوةوة طرتبويثةوة   لة ئةو شااَلوة طةردون دةِرؤيش  
كشثثثا ئثثثةو تؤِرانثثثة بثثثة دةنطَيكثثثةوة   لثثثةو سثثثاتةي لثثثة طؤِرةكثثثةدا ِرا 

لثة خثةودا بثة تاَلثة      نثا  يشثةوة ضثاوي لَيثك   دةزوانة بثةو  ثَي ايانةوة
 دةكثردةوة  دةزو هةمو ئةستَيرةو ذَير زةويثو زةريثاو فثةزاي تثاقي    

 ةوةكاتَيكيش ِراثةِري هةمو ئةو دةزوانة لة جةسثتةي ثَي ثرا بونث   
هثثثةر بثثثةو  ك طرتويثثثةتي كَوفةكثثثةي لثثثة مةرخيثثثة وايثثثدةزاني تؤِرَيثثث

وةك سثةرةتاي   شةوة بةرةو لوتكةي شاخةكة ثِرتثاوي ثَي ثا  يبرية
لثةو   سةر ئةو تاشثة بثةردةو بثاَلي فثِريين كثردةوة      وةخةوةكةي ض

ساتةشثثدا بثثةو شثثاالوةوة دةيويسثثل وةكثثو مثثةلَيكي ئةفسثثانةيي     
سثثةر لوتكثثة   وةزؤر جثثار بثثةو ضةشثثنة دةضثث    بفِرَيتثثو فثثةزا بِيَيثثل  

ئثةوة بريَيثك بثو هةسثتو      دة دةكثرد شاخَيك جةستةي بؤ فِرين ئاما
شثثةثؤلي وَينثثةي بثثة هةميشثثة ضثثاوي  وةوةنةسثثتو ِروانثثيين طرتبثث 

وَينثثةي  جثثؤارو جثثؤر دةتةنثثدراو لةطثثةَل ضثثركةكاندا يثثاري دةكثثرد   
هةزاران ِرؤحو جةستةي  دةخستة دَلةوةو باوةشي بؤ دةطرتنةوة

ل وةكثثو ئثثةوان لثثثة   دةيويسثث  دةديثثةوة لثثة هثثةوادا ياريثثان دةكثثرد     
زؤر جثار   يثةكااري بِرواتثة بؤشثاييةوة   بثة  هةتا  بدات شةقةي باَل

يةكةم جار لة طؤِرةثانةكةي شار ئةو  ئةو تاقيكردنةوةيةي دةكرد
لثثةم سثثةر بثثؤ ئةوسثثةر دةِرؤيشثثل هثثةردو دةسثثيت      بثثرية طرتيثثةوة 
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هاتثة سثةر   بثةو بثريةوة    ِروانيين بؤ ئايان هةتةر دةدا وةوةكردب
سثثاتَيك وةك ثةيكثثةر   ويسثثيت بفِرَيثثل و قادرمثثةكان بثثاَلي كثثردةوة 

بة بة خةياَل  ندماوةيةك خؤي ِراتةكا وئةوسا كةوتة جوَلة وةستا
بثثثة ئةوسثثثا  منثثثداالن فيكثثثةيان بةسثثةردا دةكَيشثثثا فثثةزاوة دةفثثثِري  

تاَلثثثة  ئثثثةويش بةثةلثثثة خثثثؤي ِرزطثثثار كثثثرد  بثثثةردةوة دواي كثثثةوتن
ش هثةتا ِرؤذهثةاَلت هثةر    يئةو شةوة دةزويش هةر دةياناَي ايةوة

هثثةر لةبثثةر ئثثةوةيش لثثة قوتاخبانثثة    خةياَلثثةوة ِرؤذي كثثردةوةبثثةو 
هثثةردو دةسثثيت بثثة   ولةسثثةر تةنكيةكثثةوة وةسثثتا  سثثةر بثثان  وةضثث

زؤريان  قوتابيةكان لة حةوشةوة ثَيدةكةنني ئايانةوة ِراوةشاند
 لةبةر ئثةوةي مامؤسثتاي ئينطليثزي بثو     شَيل ببوحةزيان دةكرد 

 ام ثَيثثداطري لةسثثةرجةختثثةوة وانثثةي دةطوتثثةوةو بثثةردةو بثثة زؤر 
 دةسثيت ثَيكثرد  فيكثة لةهثةمو اليةكثةوة    دا يشلةو ساتة دةكردةوة

 ةوة وارهَينايانثثة خثث وئةوسثثا مامؤسثثتاو بةِرَيوةبثثةر هاتنثثة سثثةربان 
ِرؤذ  بثثثو تثثةرمي هيثثثواي   سثثيَ  ئثثةوة سثثةرةتاي ئثثثةو طثثةرداوة بثثثو   

 تونَيلَيثك  وةطةال جاِري تةرمةكةي لةبةر ضثاوي ببث   بو هَيشلبةجَي
بثثةو شثثةثؤلةوة هاتثثةوة شثثارو لثثة     فرمَيسثثكَيكي بثثؤ ِرشثثل  تثثةنيا 

دةيويسثل   شةقامةكاندا دةطةِراو هةواي ضثياكاني هةَلثثدةمذيةوة  
هثةتايي   يثا بثؤ هثةتا    (بثا )خثةياَل لةطثةَل ِرؤحثي تثةريوي    بة  بفِرَيل
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 كثثثردةوةبآلودةزولثثثةي خةياَلثثثثثي بثثثة هثثثةمو اليةكثثثدا     ََينَيتثثثةوة
 ئايثان درةختَيك بةردو شثاخَيكي نةدةديثةوة هثةتا بيطرَيثل بثؤ      

مَيشكيشثي   ةوةكؤالرةكةيشثي دةكشثاية خثوار    هةَلثثي بكَيثثشَيثثثل 
ئثثااَلو ثِر بثثةو فيكثثو هثثاوارة دةمثثاري تَيك كتثثو طرتبثثوبثثة قثثواليي دا

كثثاتَيكيش  هؤشثثي بثثة خثثؤي نثثةما  سثثةريةكدا تثثرذانبثثة  كانوَينثثة
هةر لثةو سثاتةي    كي دةروني هاتيذاندي توشي بارَيبةِرَيوةبةر ق

 دادياريثثث يلَيثثثنهثثثَيين هيوايثثثان بثثثؤ ئاشثثثكرا كثثثرد ئثثثةو نيشثثثانةية  
ئةوانثة هثةمو كارَيكيثان     دواتريش بؤ طؤِرةثاني مةشق نةِرؤيشل

شثثثثةثؤلي فثثثثةزاي  دواي ئثثثثةوة بكرَيثثثثل دةرتاخبانثثثثة وقلثثثثة  كثثثثرد
هثثةتا بثثة تثثةواوي كةوتثثة نثثاو ئثثةو        ناشثثَيوةيي ثةلكَيشثثيان كثثرد   

جطثثة لثثة زجنريةيثثةك     تَيكثثدةئاين ِرؤذ بثثة ِرؤذ هثثةموي    طَيثثذاوةوة
 ناولثثثثثة وَينثثثثثةي هةَلثثثثثثواسراوي فثثثثثةزا هي ثثثثثي تثثثثثري نةدةديثثثثثةوة 

 تؤِرَيكي طشتيو هةمو جةسثتةي طرتثةوة  بة شدا بو يكةبةندخيانة
بةوَينثثثةو  وةوةبثثثةرزبهثثثةر لثثثةو سثثثاتةي هثثثاواري مثثثةرطي سثثثؤما    

سثثاتةدا لثثةو  تَيك ثثرذاوةوة هؤشثثي بثثةخؤي نثثةما  ي  ِروانينثثو بثثري 
تثثثةنيا ئثثثثةو توانثثثثاي ِرشثثثثتين   طريثثثان هثثثثةمو قثثثثوِرطَيكي طرتثثثثةوة 

 فثثثثثةزاي دةِروانثثثثثي  طَيثثثثثذو حثثثثثؤلي لثثثثثة  بثثثثثة فرمَيسثثثثثكَيكي نثثثثثةبو
بةندييثثةكانيش لثثة ئاهثثةنطي ئثثةو تةرمثثةدا لةطثثةَل هَيثثزي تثثةزيوي  
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ةرطي خؤيثثثانو وَينثثثةي مثثث  يةوةبايةكثثثةدا هةناسثثثةيان هةَلثثثثثدةمذي  
سثثةرباز  بةندخيانةكثثة خرؤشثثائثثةو ضثثركةية جيهانيثثان دةدييثثةوة 

ناو فةرماندةكثة لثة   سةر ثةلثة ثيتكثةي تفثةنو    وةبثةجنةيان خست
لولثة خثةتَيكي   بثة  ةوة طرتو يي بة دةستكةطؤِرةثانةكةدا دةمان ة

ئاطثاي لثة كوشثتين ئثثةو     لَيثرةدا ِريزيثان بكثةن بثثزانن كثيَ    : )كَيشثا 
بياامثثثثةو كراسثثثثي دِراوةوة لةبثثثثةر  بثثثثة بةنديثثثثةكان  (ك ثثثثة هةيثثثثة

لة طؤِرةثانةكةدا كةوتبونة سةر ضؤقةي  سةرماكةدا هةَلثدةلةرزين
دا بثثون لثثة تاريكيثثةوة طوَييثثان   يشثثئةوانثثةي لثثة ذورو ِراِرةو  مثثةرط

 لثثثة ضارةنوسثثثي ئةوانثثةوة يثثثاري مثثثةرطيان دةكثثثرد  هةَلثثثخسل بثثثو 
ضثثثثةند   بونهثثثثات ئثثثثةوانيش هثثثثةمو توشثثثثي سثثثثةرماي كوشثثثثندة     

ش يو شثةقو زلثة  ِراكَيشثاني ميلث   فيشةكَيكيش بة ئايانثدا تثةقي  
: كةيش لولثةي دةمان ثةكةي تَيكثردن   فةرماندة دةكردن كاري تَي

لثثة دةبَيثل بثزانن ضثةند كثةس دةسثتيان       ثَيويسثتة ِراسثيت بَلثَيثثن   )
كوشثثتين سثثؤمادا هةيثثة، بَيطومثثان بثثة هاوكثثاري ضثثةند كةسثثَيك       

لَيي يش فةرماندةكة فيشةكَيك تةقيئةوةي طوت  (وةخؤي كوشت
تثثةنيا   ةكةسثثَيك نييثثة وةاَلم بداتثثةو  : )ةوةتثثوِرةيي طرتيثث  ونينثثِروا

 دةكشثثثا بثثثةهَيزتركثثثة يةبا (ضثثثكو ضثثثك: ) (ثَيثثثنج ضثثثركةتان مثثثاوة
سثثثارديةك جةسثثثتةي    بثثثةفريش لثثثة طؤِرةثانةكثثثةدا بةسثثثل بثثثوي    
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انيثان بثة   دضؤقةي د بونطؤ كةوتلة وة هةمو وةبةندييةكاني طرتب
تا  فيشةكيش جار جارة دةتةقي ثةجنةيان تةزي بو تيذي دةهات

مثثن : )َيك قيذانثثديك ثثثِر لثثة  هثثةمو بَيثثدةنو بثثون   سثثاتةيشئثثةو 
دو ثيثثاوي تثثر   مثثةمكي ثوكانثثدةوة  دةسثثرِتَيذ (كثثوذنَتاوانبثثارم 

فةرماندةكثة   الوَيكيشيان كوشثل  ئةوانيش كوذران هاواريان كرد
دا ب ثنة   ئةوسثا فثةرماني   وةوةلثة تةرمثةكانو لثة ئايثان ورد دةبث     

 كونثثو قثثوذبين دةطرتثثةوة  تر دةهثثاتش بثثةهَيزيِرةشثثةباكة ذورةوة
لةطثثةَل  شثثةوة تثثةرمي سثثؤما خرايثثة نةقالةيةكثثةوة يبثثةو مؤسيقاية

فِرةي َيك لة حةوشةكة برانة دةرةوة ئؤتؤمؤبيلبة تةرمةكاني تردا 
ئثةوة   طؤِرةثانةكثةدا دةنطَيكثي تيثذي لَيثوة هثات     بة بيلةكة ؤئؤتؤم

كةسثثثثيش ئثثثثةو نيوةِرؤيثثثثة   وروذانثثثثدنيو هؤشثثثثو ئاراميثثثثان نثثثثةما  
: بثو  ضثاودا لةبةر ي هاوِرَيكانيان هةمو وَينة نان خبواتنةيتواني 

ئثثثةو  (شثثثوانو شثثثاخةوانو سثثثةركةوتو سثثثؤما  نيشثثثتيانو هثثثاوِرَي)
مَيشثثثكو ِروانينثثثو هؤشثثثو   شثثثاالوة بثثثو بثثثة تثثثؤِرَيكي سةرتاسثثثةري 

بثة  لةطةَل ثةلة قاذةي سؤمادا  نةسيت طرتةوةو وَينةيان دةدايةوة
ِرؤذانثة   زجنريةيثة بثون  ش ثَيكهاتثةي ئثةو بثريو    يئةوة شةِر دةهاتن
يةكثةم   ئثةوة  ا تةقينثةوة مَيشثكيد  لثة لثةو ساتةيشثدا    كؤ دةبونثةوة 

لةو  رذاندض دميةني تؤقَينةر بو مَيشكي ئاَلثؤزكاندو دةماري تَيك
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بثثةو بثثريةوة دا يشثثِراِرةوةكةلثثة  طرتيثثةوةوة بثثريي فثثِرين يشثثةساتة
 هثي  وةالمَيكثي   مثووالوة بانطيثان كثرد   لة ضةند جار  دةخواليةوة

جؤرَيثثثثك طرتيثثثثةوة لثثثثةناو دةزولثثثثةي   بثثثثة  يتِرةطثثثثي شثثثثَيتيَ  نثثثثةبو
شثثةوة يطَثثةي باكة بثثةدةم طَيِرانثثةوةي ِروداوةكانثثدا مؤميثثا دةبثثو   

لثثةو ساتةيشثثدا   فثثةزاي شثثارو جيهانيثثان دةثؤشثثي   ةوةونثثبآلودةب
زمثاني شثاراوةي    (بثا )لةطةَل شنةي رؤحي سةر لوتكثةوة رؤمثاني  

طثوَيي دةشثتو كَيثوو    وةك ئثةو سثاتة    بةندخيانةي ضاث دةكردةوة
بثثثثوني ئثثثةو وَينةيثثثثة زمثثثاني بَيثثثدةنطي    }: ةوةدشثثثاخي دةلةرزانثثث  

ضثاوو   بةندخيانثة بثة وَينثةي سثؤماوة ِرةنطثي دةدايثةوة       دةشكاند
 زمانو بريو هؤق هةموي بثة وشثةو وَينثةي ئثةوةوة سثيواخ ببثون      

نثثثاو دةسثثتييةوةو قثثثذي بةسثثةر دةمثثثو    وةك ثثَيك دةسثثثيت خسثثتب  
كيدا ئثثةو طرَييثثةي  سثثِريين فرمَيسثث لةطثثةَل  وةوةضثثاويدا شثثؤِر ببثث 

مةرطثة  بثةَلكو هثةر    طومانثدا نيثة  لثة  ئثةمِرؤ تثةنيا مثةرط    : )كردةوة
 مانثثاي ئثثازادي دَلثثثثنيايي يةكسثثاني   دةبَيتثثة داَلثثثدةدةري مرؤظثثثو   

ضثي لثة    هةر لةبةر ئثةوةيش سثؤما مثةرطي هةَلثثبذارد     دةبةخشَيل
ذيانَيثثثثك بكثثثثات مثثثثاي ئاذةَلثثثثثَيكي نثثثثةبَيل مثثثثةرطي ئثثثثةويش لثثثثةو    

بثةو قسثثةيةوة   (ببثثوةقيقثثةتي تيثا ون  ثرسثيارانةوة دروسثثل بثو ح  
وةك ئثةو سثاتانةي داخثي دَلثي      وَينةي سؤماي خستةوة بةر ضاو
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 بثثريي خؤشةويسثيت سةرسثثامي دةكثثرد بثثة  خثؤي بثثؤ هةَلثثدةِرشل  
زؤر جثار   ئةو بثة جؤرَيثك ثابةنثدي  ةشثق ببثو دةيويسثل َرَيثل       

ئةطثثةر بطةمثة ئاسثثتَيك لثثة  : )ئثةو ثةميانثثةي بثؤ دوثثثات دةكثردةوة   
مثثثثثثن  و خؤشةويسثثثثثثتيدا نشوسثثثثثثيت بهَيثثثثثثن  دةمثثثثثثرم بريوبثثثثثثاوةِر

بثثة دَلثثثثنياييةوة ئةوانثثةي   (خؤشةويسثثيت دةذيثث  بثثة كاتثثذمَيرَيك  
   دةديثةوة دا ِروانيو بريي مةرطي تيالَيي دةئةويش ِرؤذانة  دةطوت

هثثةتا  نثثيلَيثثي ِرواجثثار بثثؤ ئةشثثكةجنة بثثرا    كثثاتَيكيش بثثؤ يةكثثةم  
 كثثرد ش باوةشثي ثيثثا يئثثةو كاتثثة هثثةر بثثريي لَيكثردةوة هاتيشثةوة  

يانثا   وةماضي كردو ثرسياري ئةوةي لَيكرد بزانَيثل ِراسثيت طوتث   
ئثثثةو   ئةطثثثةر بشثثثيرَيل قسثثثة ناكثثثات     ةوةدَلثثثثنياي كثثثرد   ئثثثةويش 

سثثةر ِراسثيت لة : )ة خثوَيين خثؤي بثثؤ دوبثارة كثردةوة    ثةميانثةي بث  
ئةوسثثثا لثثثة  بثثثةو قسثثةية دَلثثثثنيا بثثو   (كةسثثَيك بَلثثثثَي  هثثةمو ذيامنثثثة  

دةمثثو   زةردي دةبريسثثكايةوةبثثة جةسثثتةي ِروانيثثو قثثذي خثثاوي    
 ضثثثثاوي طثثثثةق طثثثثةق جَيطثثثثةي تثثثثةنها ماضثثثثَيكييان ثَيثثثثوة نثثثثةبو 

تثثةنيا جَيطثثةي كَيبثثَط   جةسثثتةي ثثثاك و مةمكؤَلثثةي سيسثثو ذاكثثاو 
سثثثَي  م زؤري ضثثاوةِرواني كثثثرد وةبثثؤ جثثثاري د  وةوةكردبثثثِرةشثثي  

 وةة جةسثثتةي ببثث كاتَيثثك فِرييثثان دايثثة ذورةو   كاتثثذمَير نةهاتثثةوة 
 شثثةختةو جَيطثثةي لَيثثدان بثثة هثثي  جَيطةيةكيثثةوة نةدةبينرايثثةوة    
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سثةر   دةمثو ضثاوو قثذي شثَيوا بثون      تةنيا ماندو شةكةتي دةنوانثد 
ئثثةوة توشثثي   نثثةبون سثثتو قاضيشثثي سروشثثيت   سثثنطو بثثةرطو دة 

 بثثة ثةلثثة ضثثو سثثةمونو ئثثاوي بثثؤ هَينثثا      طومثثانَيكي سثثةخيت كثثرد  
سةري بؤ شَيوو قاضي بؤ  ئةوسا ثرزة بِراوي خوارديبة ئةويش 
جؤرَيثك نةيدةويسثل جثارَيكي تثر     بثة   بثو  ئةويش مانثدو  ِراتةكاند

ثرسثثياري ئثثةو طومانثثةي   بثثؤ شثثَيو ئثثةوةي جةسثثتةي دواي بثثذي
 طثةوةرتريل  ضثيا شث  تثؤ لثة    يدَلنيا بثة  سثؤما خثؤِراطر  : )لَيكردةوة

طثؤي زةويثدا بثوني    لثة  بةالم ئَيرة موغثارةي دِرندةيثةو جَيطةيةكثة    
بثثثةردةوام لثثثة  سثثثؤما دةطريثثثا (هةمويشثثثي هثثثةر سثثثةربةرزيية نيثثثة

ويسثثثيت  شثثثةثؤل وةوشثثثةو روانثثثيين ببثثث   بنيي ثثثةكةي دةِروانثثثي 
دةرونَيكثي   ئثةو كاتثة بثة    ئةميش دةسيت طرتثو طوشثي   بقيذَينَيل
سثثاكار بثثِروا بكثثة  : )ضثثةند وشثثةيةكي لثثة دةم دةرثثثةِري  طِراويثثةوة

هةسثثيت ئثثةويش  بثثةو وشثثانةوة دةطريثثا  (دةمثثرمبثثوم  تثثةواوئثثيرت 
 زانثي ثةميانةكثةي دةباتثة سثةر هي ثي لةطةَلثثدا نةطوتثةوة        ثَيكرد

لثةو سثاتةوة سثؤما     وي لَيثك نثا وةك بيثةوَيل َرَيثل     ئةويش ضثا 
 رؤذي دوايثثثثي كاتثثثثذمَير دةي بثثثثةياني ضثثثثركةكاني دةخوَينثثثثدةوة

 يةكرتيان دةِروانثي  هةمويان لة طوماني دروسل كرد ئةوة برديان
تيلثةي   هَينايانثةوة ضثاوةكاني ذاكثا بثون    كاتَيكيش دةمةو  ةسثر  
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ضثثاوي دةبِرييثثة هاوِرَيكثثاني دةيويسثثل بثثةزةييان ثَيثثدا بَيتثثةوةو     
ذور سثةري   وةسثاكار ضث  هةتا بة يثةكااري ئثازادي بكثةن     بيكوذن

جؤرَيثثك ئثثةو هَيثثثزة    بثثثة دةسثثيت طوشثثي  و زوَلثثثفي بثثؤ هةَلثثثثدايةوة  
 بثثةو طوشثثينةوة سثثؤما خثثةوت   طةرمثثةيان لثثة دَلثثةوة ضةسثثاي بثثو   

 شثثي طثثؤِرا بثثو بثثة   يشؤرتةكة ويش سثثةيري مةكسثثيةكةي كثثرد  ئثثة
 لةوةوة ضريؤكي خؤي بري ئةوة ختورةي خستة دَلثيةوة ثرتةقاَلثي

 يشبثثةو دَلثثثؤثة فرمَيسثثكانة   بةسثثةريا طريثثا بثثةو ذانثثةوة   هاتثثةوة
ِرانثي   هثةردو  تةوالَيتةكثةوة  وةئثةويش هةسثتا ضث    بَيداري كردةوة

 ثثالَ  وي خؤيث كثة جَيطةهاتثةوة  دوايثي   داشؤريو دةمو ضاوي شل
: ئةويش دوا نامةي خؤي نوسي ةوةساكار دةسيت طوشي كةوت

 قؤي  بةهةر هؤيةك بَيل ئةطةر منثل خث  ساكار ئيرت نامةوَيل بذ)
ساكار نةيتواني  (َرم ة بادكراسةكةت سورة يارمةتي  ب دةوَيل

هةسثتا هَيلكثثةو سثةمونَيكي بثثؤ    بثة وشثةيةكيش وةالمثثي بداتثةوة   
: ة ضاويو ثةجنةي خستة ثةجنةيثةوة ضاوةكاني بِريئةويش  هَينا

ئثثةو  (نوسثثَيتةوةبالثثثةِرةي ذيامنثثان   دةبَيثثل بثثؤ مثثةرطَيك َثثرين  )
وةكثو خثؤي جةسثتةي سثؤماي زينثدو       وَينةية لةو سثاتةدا طرتثي  

 شثثةوبؤ: )كثرد  ئةوسثا بثة طريانثةوة باوةشثثي بثة ك ثَيكدا      كثردةوة 
وَينثثةي دَلثثثثدارةكةي   نبييندةمثثا نثثةما ي جثثارانسثثؤما ئثثةو ك ثثة  
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هثثاوار : ) (لثثةم ذورةدا بةهةشثثيت دةسثثازاند  دةخسثثتة بثثةر ضثثاوي 
لَيثثثثرة  ثَيناضثثثثَيل بتثثثثوانني كرَيكثثثثار بكةينثثثثة ضثثثثينَيكي ثَيشثثثثِرةو  

والتَيكثثي كرَيكثثاري نيثثة   كارخانثثةو ئثثامِرازي بةرهثثةمهَينان كةمثثة  
مةرجيش نية تثةنيا   طرنو هةوَلثدانة: ) (تيارييةزياتر لةوةي جو

ديكتاتؤريثثثثثةتي  ضثثثثثينةكان دةتوَينثثثثثةوة  ئثثثثثةوة بكثثثثثات كرَيكثثثثثار 
خؤ  كرَيكارِرةنطة بؤرذوايةك ببَيتة  ثرؤليتاريا باال دةسل دةبَيل

 شدا بةرضاوي طرتنةوةيئةو وَينانة لةو ساتة (لينني كرَيكار نةبو
ثرسثياريان   فرمَيسكي ئةو ساتانةيان دةِرشل لة طةَلثثيدا دةذيثان  

وشةي تَيكةَلثي  لةجنةي دةكردئةويش بة زماني شريين  لَيدةكرد
وا ناسثثنامةي  ةشثثقيان  ِرؤذَيثثك درةنطثثاو رةنثثو دةكثثرد  خةياَلثثثي 

ئثثةو ثرسثثيارة خسثثتيية   (هثثاوار ضثثيية لثثةالي تثثؤ   : )ثَيدةرخسثثل
بثثةو روانينةيشثثةوة بثثةبَي    بثثو ضثثاويدالةبثثةر هةميشثثة  داوَيكثثةوة

ئثةو هةناسثانةي    هثةمو طةردونثة لثةالم   : )ستان وةيمثي دايثةوة  وة
سثثور دةزام ئَيسثثتا   دةمثثذم هثثةموي بثثؤني ئثثةوي لَيثثدَيل   هةَلثثثيان

ئةطثةر  : ) (داضثوار دةوري ئثةم بةندخيانةيثة   لثة  ضاوةِروام دةكات 
 يبَي يثثةكرتبثثةهي ثثيان  مانثثاي هثثةردوكيان : ) (يثثةكَيكتان َثثرن 

ئثثةوانيش بثثثة   بثثةو جثثؤرة طثثةالي  ةشثثثقي سثثةوز دةكثثرد      (نثثاذين 
 جةسثتةي ذاكثا زمانيشثي شثكا    كثاتَيكيش   ديارييةوة دادةنيشث  
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ذي بثثثةر لثثثة مثثثةرطي بثثثثة    هثثثةتا ِرؤ  نةيدةويسثثثل وشثثثةيةك بَلثثثثَيل   
بثةردةوام لثة    حثةرفَيك لثة دةمثي دةرنثةهات    طؤ كةوت لة  يةكااري

قذي بؤ هةَلثدايةوة  ساكار ضةندة ماضي كرد ديوارةكةي دةِرواني
جثؤراو جثؤري    بثة وَينثةي   ئةو هةر لة فثةزاي دةِروانثي   ضاري نةبو

ثِر لثةرزي سثاكار   هثةتا لثة   نوسيين باي دةخوَيندةوةضاويةوة بةر
دةزولثةي   ئثةويش جةسثتةي ِرادةوةشثي    خؤيةوة طوشثي  توند بة

 ئثثةو لثثةرزة دةيطثثرت  ضثثاوي بثثؤ ذوري فةرماندةكثثة هةتثثةر دةبثثون  
بثثة  كتثثوثِردا يشثثكانيلةطثثةَل قريشكةو يان بةسثثتةوةو قاضثثدةسثثت

 دا ة طرَييثان ثشيت سثةريةو لة توند  دةستة سِرَيك دةميان بةسل
بثثثة  وئثثةويش خثثثؤي ِراثسثثكاند   ئةوسثثا فةرماندةكثثثة ماضثثي كثثثرد  

ِرؤشثثناييي بثثؤ فثثةزا   رَيثثلدةيويسثثل َ ضثثاوي غثثةزةبي دةبارانثثد 
سثةربازةكةي   خثؤي سثِريو  فةرماندةكثة   دواجثار هثةتا   هةتةر دةدا
ثارضثثثة  ئثثثةويش ضةرضثثثةفةكةي لثثثة ذَيريثثثدا دةرهَينثثثا  بثثثانو كثثثرد

 سؤما تثةواو خرؤشثا   ثةَلةي ِرةنطاو ِرةنو وةقوماشَيكي ساي بب
ئثثثةويش دوبثثثارةو سثثثَي  دَلثثثي تَيكثثثةَل دةهثثثات دةيويسثثل َرَيثثثل 

كاتَيثثك دةميثثثان   ئةوسثثا دةسثثثتو قاضثثي كرايثثةوة    بثثارةي كثثردةوة  
 دةميثدا هثات طثثوتي   ضثي بثثة  كثردةوة قريشثكةيةكي بثثةهَيزي كثرد   

 يشجثثؤرة  ةوبثث  دةميثثان بةسثثتةوة  ثِر دةسثثتو قاضثثيان طثثرت  كتثثو
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شثثدا ئثثةو قيذةيثثة   يلثثةو ساتة ي خؤيثثةوةدايثثةوة ذورةكثثة فِرَييثثان 
هةرضثي   بةو وَينةيةوة بِرياري مةرطيدا جةستةي لةرزي طرتيةوة
ئثةوانيش زانيثان لثة     طوشي وشثةيةكي نثةطوت  خؤيةوة  بةساكار 

 تثثةنيا بثثة مثثةرط كؤتثثايي ثَيثثدَيل    دايثثة نثثاو طَيثثذاوي كارةسثثاتَيك 
نهَينيةكانيانثثثةوة ئثثثةو بثثثةهؤي  خؤزطثثثةي هثثثةمويان بثثثو ئثثثةوةيش

كردةوة ِرؤذَيثثك سثثاكار دةجثثار برييثثان لَيثث زؤر ِرَيطةيثثةيان لَيثثدةطريا
مثن كليلثي ِرَيكخسثتن  اليثة نثثاتوانثث       : )ئةوةي بثة نيشثتيان طثوت   

 (ةوة ئثةوا زيثانَيكي طةورةيثة   خؤم بثكثوذم ئثةطةر لَيثرة نةضثية دةر  
نةوة دةيانويسل ََين ش هةمان نهَينيان هةبوينيشتيانو شةوبؤ

لةبثثةر ئثثةوةيش بثثةو جثثؤرة لثثةويان      كثثراو بثثؤ زةمثثةنَيكي ديثثاري  
 ئَيثوارة وشثةي لثةدةم دةرنثةهات     ئةويش ئةو ِرؤذة هثةتا  دةِرواني

 ثثثاني بثثةيثبثؤ   تَيكيش خثةوت كثا  بةردةوام لة ديوارةكثةي دةِروانثي  
ةسثيت طوشثيو قثذي    د كرد هثثةسثتثثثاو نيشتياني ما  زؤر درةنو

دةتثثثةوَيل  ئةطثثثةر بريوبثثثاوةِرت هةيثثثة نيشثثثتيان: )بثثثؤ هةَلثثثثدايةوة
ابثثيَن تثثؤ ئةوةيثثة ثشثثت  بثثؤ د خثثةبات بكثثةيل باشثثرتين خثثةبات بثثؤ 

: ئثةويش طريثا   نيشتيان دو دَل بو (هةتا دةضية سةر ثةجنةرةكة
بثثثة ئثثثةو ئَيسثثثتا دةيثثثةوَيل   تثثثؤ خؤشةويسثثثيت هثثثَييين براميثثثل  )

 (َثرم دةبَيثل  قسثةي خؤشةويسثتةكةتة   ة هةسثت  شةرةفةوة َرم
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لثثة  طثثوَيي بثثة هثثي  نثثةدةدا    دةسثثيت لثثة خثثؤي شثثل بثثو   نيشثثتيان 
بثثةو قسةييشثثيةوة كةوتثثة بريَيكثثي    ش ئاطثثادار بثثو يدةردي سثثؤما

بريي لثةو سثاتانة دةكثردةوة خثؤي دةبثرا بثؤ ئةشثكةجنةو         قوَلةوة
وةك تثةزوي   يةكةم جثار زؤر بثةقني بثو    فةرماندةكة ثةالماري دةدا

بثثثو  الي نثثثاخؤقلثثثةدواي ئثثثةوة هةرضثثثةندة   ةوةمثثثةرط طرتبَيتيثثث
 جارَيثثثك ئثثثةوةي بثثثؤ وة خؤشثثثي دةيطرتثثثةوةوةهةميشثثثة بثثثةو تثثثةز
 نثثةنك  زؤر جثثار حيكايثثةتَيكي دةطَيِرايثثةوة   : )سثثاكار بثثاس كثثرد  

بردوَيتيةتثثثثثثثة نثثثثثثثاو   وةك ك ثثثثثثثَيكي فِرانثثثثثثثد ورضثثثثثثثَي: دةيطثثثثثثثوت
بةردَيكي طةورةي  ئةشكةوتَيكةوة هةر كات هاتؤتة دةرةوة تاشة

ضةند ساَل  دةرةوةك ةكة نةيتوانيوة بَيتة  خستؤتة سةر كونةكة
 رؤذَيثثك رانثثي ئثثاوايي ضثثونةتة بثثةر كونةكثثة    بثثةو جثثؤرة ماوةتثثةوة 

كاتَيثثثك  ملوانكةكثثثةي خثثثؤي خسثثثتؤتة ملثثثي بزنةكثثثةي خؤيانثثثةوة 
كثثثاتي دؤشثثثيين بزنةكثثثةدا    لثثثة  ئَيثثثوارة ران طةِراوةتثثثةوة دايكثثثي    

رانةكثثثةيان بردؤتثثثةوة هثثثةمان  يبثثثةيان تةوةةناسثثثيوملوانكةكثثثةي 
بثثةو جثثؤرة ك ثثةكةيان    كثثردون رةيجَيطثثةو مثثةِرو بزنثثةكانيان بثثة   

براكثثاني  كاتَيثثك وةورضثثةكة هثثةبلثثة ضثثةند بةضثثكةي  دؤزيوةتثثةوة
بؤضثثثثي : )طوتويثثثثةتي ك ثثثثةكة طريثثثثاوة  وةكانيان كوشثثثثتبةضثثثثكة

كثثوَل فرمَيسثثكي بثثة  ئثثةوةي طَيِرايثثةوة طريثثا  (ةكام دةكثثوذناَلثثدمن
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 ةوبثث (وةسثثل ئثثةم ورضثثانةوة وامثثان لَيهثثاتدةبثثة يثثةيش ئَي: )رشثثل
سةر  وةئةويش ض يةكسةر هةستابريةوة موضِركةيةك طرتييةوةو 

 ئةوسا قاضيشي بةرز كردةوة شاني دةسيت لة ثةجنةرةكة طري بو
بةسثةردا خثؤي فِرَيدايثثة    ونثاوي خثثؤي هةَلثثثطَيِرايةوة   وةكاتَيثك ضث  
لةبثةر   نيشتياني توشي هسرتيا كردة ئةو ثذا مَيشكي وخوارةوة

 جةسثتةي خسثتة بثةر طوللثثة    قيذانثدي ئثةوةيش لثة طؤِرةثانةكثةدا    
بثثة ئايانثثةوة    طثثةردةلولي باكثثةدا دةديثثةوة  لثثة  ِرؤحثثي سثثؤماي  

جةستةيشي بة خةَلثثتاني خوَينثةوة لثة بةندخيانةكثةدا بثؤ       دةفِري
تةقينةوةي دةنطي دو فِرؤكة ئاياني شثارةكةي  {ِرؤحي دةطةِرا

ري بثة  بثة يثةكاا   تَيكةاَلو بوروانيين لةو وَينانةدا  شَيتةَلة هةذاند
لثثثةو  تثثةواوي شثثثَيل بثثو  ئثثيرت بثثثة   ِراِرةوةكثثةدا مثثاخؤالن طرتيثثثةوة  

شاخةكةوة هةرةسهَيناني بريةوةري لة  يساتةيشدا لةسةر لوتكة
ئةو ِرةطة هثةر لةطةَلثثيدا    ي بةندخيانةكةدا نوقيي دةكردةوةراِرةو

شثَييت بثةناو بثثازاِردا   بثة  كثاتَيكيش لثة بةندخيانثة دةركثثرا     مايثةوة 
 برديانثثةوة بثثؤ ماَلثثةوة   ِرؤذ خةَلثثثكي ناسثثيانةوة ثثثاق دو  دةطثثةِرا

طريثانَيكي   نداكثة ئثةوديو بثو ماَلةكثةي شَلثثثةذا     كاتَيكيش لثة دةرط 
بثةو زامةيشثةوة شثةو خؤيثان      وةوةطرت بة هي  شتَيك ذير نثةدةب 

لةطثثثةَل ماضثثثةكاني ثوركثثثةدا كؤاَلنثثثةو كثثثؤالن لثثثة شثثثار   ثَي ثثثايةوة
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ام بثةردةو  ةوةدةطرتنث مَيشثكي   (بثا )زجنثريةي وَينثةي نثاو    دةرضون
 ثثةرةي دةسثةند  يش هثةر  ئثةو شثااَلوة  ةوة بينييث ئةو وَينانةيان دة

كاتَيكيش ثاق ضةند ِرؤذَيك هاتنةوة طؤِرةثثاني شثار ئةوةنثدةي    
 كارةبثثاي نةخؤشثثخانةكة هَيثثوري كثثردةوة   كثثردةي   تثثر شثثَيل بثثو  

 لثثثة فثثثةزاي دةِروانثثثي يثثثةوةبَيدةنطبثثثة كةوتثثثةوة طثثثةرداوي وَينثثثةو 
لثثثةو ساتةشثثثدا لةسثثثةر  بثثثةجَيبهَيَلَيلجيهثثثان  وَيتثثثدةيويسثثثل بفِر

بثثثثآلو تيثثثثذ دةزولثثثثةي  لوتكثثثثةي شثثثثاخةكةوة ئةوانثثثثةي دةديثثثثةوة 
دةزولثثثةكان  دواجثثثار قثثثواليي ضثثثاوي دةبِريثثثة ئايثثثان دةكثثردةوة 

 وةوةبثةرزب دةنطَيك لةو ديوي لوتكة شاخةكةوة  تَيكئاينهةموي 
هثةردو   ولةو خةياَلثة قوَلثة ث ثِرا   بةو دةنطةوة  فيشةكَيكيش تةقي
دواي  يثثثةوة هثثثةنطاوي هةَلهَينابثثثةرةو خثثثوار   دةسثثثيت داطرتثثثةوة 

بثثة مييكثثةق  ضَيشثثل هثثةنطاوَيكي درةنثثو طةيشثثتةوة ذورةكثثةي  
كاتَيثثثك هاتثثثة ذورةوة   دا دةرطثثثايلثثثة هَيواشثثثي بثثثة  دوايثثثدا هثثثات 
 ئةوة طوَيزةبانةي: )مَيوذو باسوقو هَيلكةي كردةوة ثرياسكةيةك

 طرتيثثثةوة موضثثثِركةيةك بثثثةو وَينةيثثثةوة  (ةيكوِرةكثثثةي مةحسثثثومة
لثثةو  جوتثثة ِراسثثل بونثثةوة بثثة ثاشثثان  هةسثثيت ثَيكثثرد يشةمييكثث

بثثثة مييكثثثةق  ةوةدسثثثاتةدا طريثثثةي منداَلةكثثثة طثثثوَيي دةزرنطانثثث   
: كثثردةوة ئثثةويش ئثثةو طرَييثثةي بثثؤ   حةثةسثثاويةوة سثثةيري كثثرد 
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 وكثرد  بةو بريةوة مييكثةي بثةِريَ   (منداَلةكةي مةحسومة دةطري)
 سثثاتَيك لثثة شثثاخو كَيثثوي ِروانثثي    لثثة جَيطثثةي خؤيثثدا دانيشثثتةوة  

لةطثةَل   ايثةوة ي حثةمكؤَل لةبثةر ضثاوي دةطرِ   كثة ئةوسا طثِري فتيلة 
 ة هةرئةو دةبون ةئاوَيت داو مَيشكي داخراوي شَيتكةي وةليايةتي

زؤري لةسثثةر  لثثةو سثثاتةي طوندةكثثةي بةجَيهَيشثثل كةوتثثة طثثةِران 
خثثثثةَلكيش ئثثثثةو   ثرسثثثثياري دةكثثثثرد  بثثثثو بيسثثثثل ئثثثثةو نهَينيانثثثثة 

 ئثثةويش هيثثواي بينيثثي ئثثةو كةفثثة بثثو  بثثؤ دةطَيِرايثثةوة باسثثةيةيان
ضثثةندة هثثةوَلي دا هي ثثي   دةيويسثثل لثثةوةوة نهثثَيين بثثون بزانَيثثل 

خثةياَل  بثة  لثةو ساتةشثدا   نائومَيثدي طةِرايثةوة   بة  ل نةكةوتدةس
مَيشكي  ئةوسا بؤ نهَيين ضاوي هةتةر دةدا ية سةر لَيويبوخست

بثثةو شَلثثثثةذاويةوة ضثثو بثثؤ  نطيثثان ثيثثادا دةهثثاتوَينثثةي ِرةنطثثاو ِرة
ئةوسا بروسكة لَييان  دةسل نوَيذي طرتو نوَيذي كرد سةر حةوز

 ناضار بثؤ شثاخةكة سثةركةوتةوة    دةيويسل جيهان بِيَيل دايةوة
دؤَلةكثةوة  لثة  مثةرطو زَيبثاي بثيين     شثا  كاتَيك لة طوندةكثة دةرضثو  

كي رؤيشثتنةوة تيشث  بثةدةم   بةدو كؤَلثة طثةيوة دةهاتنثة خثوارةوة    
بثثثثةو خةياَلثثثثةوة هثثثثةنطاوي   ةشثثثثقيان بةسثثثثةر يةكثثثثدا دةبارانثثثثد  

بةردَيكثثثثثثدا ثوركثثثثثثةي دييثثثثثثةوة بثثثثثثة  لثثثثثثةبنهثثثثثثةتا  هةَلهَينايثثثثثةوة 
ثوركة دَلثي   بةردةمي وةئةويش ض تةزبَيحةكةيةوة زيكري دةكرد
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 لثثثةوةوة وَينثثثةي ئثثثةو سثثثاتةي بثثثري هاتثثثةوة  ثثثثِر بثثثو سثثثاتَيك طريثثثا 
نثانو   ودانثَيث ئثةو ذورةي   طثرتن مَيردي بوخ ثةكاني ليَ ي شاخةوان
 بثةو جثؤرة هثةتا طوللثة بثاران      تثاراي ك ثيدا بثؤ نثاردن    بة ضَيشيت 

شثثدا بثثةو وَينةيثثةوة لثثةوي  يلثثةو ساتانة كثثرا هثثةر خزمثثةتي كثثردن 
كانيثثثثةوة بثثثثة شثثثثاخةكةدا   وةبثثثثة تاَلثثثثة دةز  ِروانثثثثي دَلثثثثي ثثثثثِر بثثثثو  

هثثةردو دةستيشثثي   هةَلدةهَينايثثةوةتيثثذ هثثةنطاوي   كةوتدةسثثةر
هثةتا طرَيثي نهثَيين     وةكثو بيثةوَيل هثةمو زةمثةن بِيَيثل      وةوةكردب
 ضركةي باي نةفخدا بكاتةوة !!لة بون 
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هثةمو ناسثنامةيةك مةرطثةو مثةرط      ئَيرة نيشثتياني طؤِرسثتانة  : )
ي بثثةرداو ييةكةخةياَلثثث بثثةو قسثثةيةوة كثثؤالرة   (وَينثثةي هةمومانثثة 

 نثثثيلَيثثثي ِروابثثثة قثثوَلي   هَينايثثثة بثثةردةمي  راكَيشثثا طثثؤرََِيكي تثثثري  
: ةكي زيهنييثثثثثةوة بةرجةسثثثثثتة كثثثثثرد بثثثثثة وَينةيثثثثثثرسثثثثثيارةكاني 

 بيثل طوللثثةي تيثادا نثثةبو بَيثثل   ثَيدةضثَيل تثثؤ لثة سثثااَلنَيكدا مثثرد  )
تاَلثة   (هةرضي سةيرت دةكةم مرؤظي دو سثةد سثاَل لةمةوبثةرَيل    

بينثثيين  بثثة ِرَيكي تثثري ِراكَيشثثاؤبثثةرداو طثثكثثةي بثثة قينثثةوة وةدةز
كثثةي ِراكَيشثثاية بثثةر  وةوة دةزيشثثةبثثةو خؤشية خؤشثثي طرتيثثةوة 

شثاخةوان  : )دايةلؤذي دةروني لةطةَل خؤيثدا كثردةوة   ثةجنةرةكة
ئثةو طوالنثثةي بثثةر   زامَيثك كةوتؤتثثة جةرطيثثةوة سثاِرَيذ بثثوني نييثثة  

لثةو سثاتةدا جيهثام     كةوتن دَلثثيان طرم شاراتاراو كؤو رشَيتؤو 

6 
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ثؤشثثثةكام  دةزوي خثثثةياَلي زرَيبثثثة لثثثة ئةشثثثكةوتةوة   دكثثثاولكر
بةو ئاخةوة لة جةستةي ِروانيو  (ئاخ ئَيوة هةر كوذران دةسوتاند

 كثثةوتبوذَيثثر جَيطثثةدا لثثة  شثثاراوةك ئثثةو سثثاتة  طوللثثةكاني ديثثةوة
 يسثثثثك ئَيشثثثثثة  طيثثثثثاي  ئثثثثةويش هثثثثاتبو لثثثثثة دةشثثثثتةكةدا طثثثثذو    

بةر  دةسرِتَيذكتوثِر  و ضاك ببَيتةوةبكوَلَينَيت بؤبوةوة هةتا كردكؤ
دؤَلةكثثةدا بثثؤ شثثاخةكة    بثثة  نثثةيتواني بطةِرَيتثثةوة  و طرتثثةوة ثَيثثي 

بثثثةو لثثثةو ساتةيشثثثدا ئثثثةو طِرةيثثثة جةسثثثتةي طرتثثثةوة   سثثثةركةوت
لة ثِر دةزويةكي تثري   ِروي وةرطَيِراو قريشكةيةكي كردوة وةتةز

بثؤ  هثةر لثة دورةوة فرمَيسثكي     بثة كثؤالرة طثؤِرَيكي ِراكَيشثا     هةَلثدا
ناخييثثةوة لثثة دةنطَيثثك َيثثك طةيشثثتة بثثةر ثةجنةرةكثثة  كات ِرشثثلهةَل

 شؤِرق ضةند ساَلة نازام كامةيثة طثؤِري تثؤو هثَيين    : )وةوةبةرزب
 ةوةيثثثثنةدؤزهثثثثةموي بةسثثثثةر كثثثثردةوة ئَيثثثثوةم  ئثثثثةو طؤِرسثثثثتانةم 

هَيينثثل  ضثثيبثثزام بؤبكثثةم ثرسثثيارَيكل لَيدةمثثةوَيل ئَيسثثتايش 
 ذورةكثثثةي هةذانثثثد بثثثةو قسثثثةيةوة قريشثثثكةيةكي كثثثرد  (كوشثثثل 

ِرةنطثةكان   وضةوانيدا هَيناو كةوتة ِروانثني نا ثاشان دةستَيكي بة
بثؤنَيكي تفتوتثاَل بثة ِرةنطثي مثردوي سثيواخةكةوة        تَيكةاَلو ببون

وة مثثثةلي سثثثةرجني  وةتبثثثلثثثوتي طرئثثثةو بؤنثثثة   دةبونثثثةوة ثثثثةرق
دةكةوتثثة طثثةرداوي طومثثانو طثثةِران بثثةدواي نهثثَيين    اندوهةَلثثثثدةفِر
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ِراِراييةوة وشثةي   بةو هةميشة مَيشكي جةجناَل كرد بو كة بوندا
لثة  مرؤظثث  ئةم جيهانة ثاثؤِرَيكة بزر: )فرمَيسكي دةكردبة تَيكةَل 

شثثرخيةو بايثثةكي طثثِراوي  يشزةويثث مةرطَيكدايثثة بثثةبَي شثثوَينةوار
لثثة  ةمومان ئةوسثثا هثث   تةوةدةوَيثثل هثثةتا كاتثثذمَيري مَيثثذو بسثثِريَ    

لثثة بةشثثةكةتيةوة بثثةو قسثثةيةوة   (بثثنيدة نهثثَيين مةرطثثدا بةشثثدار  
بثثثثة ضثثثثاوَيكي  وة لَيثثثثيوةئةوسثثثثا نزيثثثثك بثثثث ثةجنةرةكثثثثةي ِروانثثثثي

 كارةسثثثاتي خوَيناويثثثدا نثثثوق  بثثثو   لثثثة سثثثاتَيك  طوندةكثثثةدا طَيثثثِرا 
بثثثثةو بثثثثريةوة طَيذةَلثثثثثوكةيةك لثثثثة   جةسثثثثتةي مثثثثةرطاوي دةديثثثثةوة

طونثثثدو شثثثارو جيهثثثاني  الثثثثةِرةي مَيثثثذوي كثثثرد مَيشثثثكيدا هثثثةَلي
باوةشثثَيك بثثة تثثالي   درا دةرطاكثثةثِر لثثة تةقةيثثةك لثثة دةثَي ثثايةوة 

لَيثثي ئثثةويش  خسثثتة قوَلثثثينةكةوة نانةكثثةي  نانثثةوة هاتثثة ذورةوة 
دةرطاكثثة ئثثةو جثثةرطي هةسثثتا بثثةر لثثةوةي   لثثة كزةيثثةك  ِروانثثيدة

طؤِرسثتانةكة  م لةسثةر  جوتَيثك ثثَيَوو  : )ةداخباتثةوة بثانطي كثردةو   
تثالي  سثاتَيك لثثة ذورةكثةدا ثَيثثوةي     (ي بكثثةَيث ث لثثةتثؤ  وةتثةوة  يدؤز
 ب َيتة دةرةوة ترةدةيويسل هةرضي زو يةوةخؤشيةك طرتي طةِرا

و بثثةو نوخشثثةيةوة دوا ئةمثثةكي خثثؤي هَيشثثتةوة    ثَيثثوةي بثثِروات 
دوا دةنطثثثي تثثثالي  لثثثة  ئثثثةويش دةرطاكثثثةي داخسثثثتةوة دةر وةضثثث

رؤَلثةي  شثوكور ثثور فثات    : )ناوضةواني سِريو طوَييدا زرنطايةوة
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جامَيثك ئاويشثثي لثثة   بثثةو دَلثثثنياييةوة نثثانَيكي هَينثثا  (باشثي هةيثثة 
ثثاق ئثةوةي    ئةوسا لةبثةر ثةجنةرةكثةدا دانيشثل    طؤزةكة ِرؤكرد

لثثثة نثثثاو  نثثثانو ئاوةكثثثةي خثثثوارد شثثثاني خسثثثتة سثثثةر سثثثةرينةكة   
تابلؤيثةكي  لثة دارو قَلثثثيشي ذورةكثةوة     دميةني ذورةكةدا مات بو

كارةساتي كة  بريةوةريةكي كؤندا شةالل بولة  ضِري بؤ دةنةخشا
زينثدويي  بثة  ش يسثاتة  تا ئثةو هة خوَيناوي نةيانتواني بو بيهاِرن

نيثثثوة  وةوةجثثثارَيكي تثثثر لثثثة ِروانينيثثثدا سثثثةوز دةبثثث  وةلثثثةالي مثثثاب
شثثثةثؤلي هَيثثثزي بايثثثةكي    لثثثة شثثثةوَيكي تاريثثثك هثثثةمو دةنطَيثثثك    

كثثوني دةرطثثاو  لثثة بثثا  تثثةزي بثثو  شيذورةكثثة بثثو ترسثثناكدا خنكثثا 
 سثثات سثثارد بثثة ش سثثات يزؤثاكثثة ثةجنثثةرةوة بثثة تيثثذي دةهثثات  

جَيطةيان لةطةَل شارا ناضار  ش جةستةي تةزاند بونيئةوة وةدةب
بو ئثةو جثوت   ماوةيةكي زؤر هةردو بةيةكةوة جوت بون  اخسلِر

كارةسثاتةكان وزةيثان لةبثةر بثِري      خؤيانةوة نثةدي بثو  بة بونةيان 
لثثة  دواجثثاروةكثثو بثثؤ   جؤرَيثثك جثثوت بثثون بثثة لثثةو ساتةشثثدا   بثثون

ِرةشثةبايةكي بثةهَيز طوندةكثةي    نةطرنثةوة   يةكو يةكرتي داببِيَين
بَيثدةنطيش لثة نثاو تثاريكيو      درةختو دةوةن تةزي بثون  ةوةدةطرت

يوة بثة  ئثةو هَيثزة تثةز    دةهَينادةنطَيكي تريثان ثَيكث   كزةدا دةخنكا
ئثااَل  تثةواوي لَيك شدا بة يثَيخةفةكةناو لة طرتبوجؤرَيك ذورةكةي 
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لةطثثثثةَل  وةوةلةطثثثثةَل جوَلثثثثةي جةسثثثثتةياندا طثثثثةرميان دةبثثثث   بثثثثون
 فيشكةي هةناسةيان هةَليَيكي ضِرو ثِر ناوضةوانياني دةطرتثةوة 

 جثثوتي دةكردنثثةوة  يشسثثةرماكة دةبونثثةوةجيا جثثوت دةبونثثةوة 
 وةئةوة ضةند ساَلثثَيك ثرت بو تازة ئةو بؤنو بةرامةيةي هةَلثدةمذية

ساتَيك وةك ثةيكةر لة ذمو بؤني ئةو ساتةدا دةذيايةوة ناو تةولة
تثثةنيا لثثة   تثثامَيكي خثثؤق بَيخثثي ددانثثي دةطرتثثةوة    خثثؤي ِروانثثي 

هثثثةرطيز لثثثة بثثثريي  شثثثةوي زاوايةتيثثثدا ئثثثةو ضثثثَيذةي ضةشثثثل بثثثو 
كثثاتي بثثردة  ئةوَينثثةوة ضثثاوةِروانيئثثازاري بثثة كاتَيثثك  وةوةنةدةضثث

 بثو  زاوايةتيثدا واقثي وِرمثا   شثةوي  لثة  هثةتا هيثواي هاتثة دي     سةر
بثثة ضثثةثؤك ِرةطثثي ئثثارةزوي   يثثة ذورةكثثةوة فِرَييداثثثاَل بثثة بثثةربوك 

ش لةبثثثةر دةرطاكثثثة ضثثثاوةِرواني ثثثثةِرؤي   يدواي ئثثثةوة دةجوالنثثثد
ئثةوانيش   دةرزي بة دؤشةكةكةوة بةسثل بثوي  بة  بوكَيين دةكرد

لثثة كاتَيكثثدا دةرزيثثان طؤِرييثثةوة زاوا لثثة بثثوك    سثثةريان سثثوِرما بثثو 
 وةيثو بثةربوك كثةوتب   يةكرتيان دةِروانلة هةردوكيان  وةةثَيش وةض

من ئَيستا ضي بكةم  ي كوِرت نابَيل بةزاواشابازبراي  : )بؤَلة بؤَل
قثةد   ي هةيثةو بثة  تثةنيا ئثةو ك ثة    ئامثةخان ضثاوةِرواني ثةِرؤكةيثة   

هثةمو ضثاوةِرواني    ورتثة ورت دروسثل ببثو    (دنيا خؤشثي دةوَيثل  
 دةرطايثثثان داو بانطيثثثان كثثثردة دةرةوة لثثثة ناضثثثار تونثثثد  زاوا بثثثون
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بثثثة دةسثثثيت باوكييثثثةوة  ئثثثةويش جةسثثثتةي شثثثةاللي ئثثثارةق ببثثثو
حةاثثةتي  ةئثثةويش بردييثثة قوذبنَيكثثةو توانثثاي وشثثةيةكي نثثةبو

تثؤ ضثؤن ثثةميانطاي مامؤسثتايل تثةواو      : )خؤي بةسثةردا بارانثد  
يةوة لَيثوي خثؤي   كةبةدةم قسة (نةزانيل ك َيك بكةيتة ذن وةدكر

بثؤ كَيشثاو بثة     ةيش بة ثةجنةي ئةو وَينةييو جؤرةبة دةكرؤشل
ثثاق ماوةيثةكي    ذورةوة وةطوَييدا ضااند هةر ئةوة بثو كاتَيثك ضث   

ثةَلثثةي ِرةنطثثاو ِرةنثثو بثثة هاوارةكثثاني بوكثثةوة ِرذانثثة سثثةر         كثثةم
كثثاتَيكيش هةسثثتايةوة لثثة يثثةكرتيان دةِروانثثي تامَيكيثثان    ثةِرؤكثثة

ثةجنةرةكثةوة كشثا   كزةبايثةك لثة   هةرطيز نثةيان دي بثو    وةوةدةج
 لة كاتَيكثدا ئثةو تامثةي هةَلثثدةمذيةوة طثرذ بثو       ناوضةواني تةزاند

لثثة ثثثِر ِروانثثيين بثثةو ضثثَيذةوة     وةكثثو ثثثثثثةثولة نيطثثاي هةَلثثثدةفِري  
ئةو مؤميثا بونثة   ؤنو بةرامةي ذورةكةدا مؤميا ببو لة ب طريسايةوة

تراذيثدياي كارةسثاتةكاني   زؤر جار لةو ذورةدا لة قَلشو درزيةوة 
ةو لثثطوندةكثثة  وة نثثاولثثةو سثثاتةي قاضثثي خسثثتة   ثَيدةخوَينثثدةوة

بثثون بثثةجَييان   جَيطثثةي كةسثثاني تثثر   نيشثثتةجَي بثثون كثثة   ذورةدا
هةر بؤية ئةو دارو ديوارةي بة كتَييب  ةشثقو مثةرط    هَيشل بون

 ئثةو دَيِرانثةي دةخوَينثدةوة    شثاراي ذنيشثي  دواي مةرطي  دةزاني
طوندةكثثثثة بثثثثؤ خواليثثثثةوة جوطرافيثثثثاي  ماوةيثثثثةكثثثثثاق ئثثثثةوةي 
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لثةو ساتةشثدا بثةو دميةنثةوة لثة       ئةفسانةي خؤي كَيشي كثردةوة 
ِروانيثثن  بثثة  : )سثثيواخةكةوة جيهثثاني دةخوَينثثدةوة درزو قَليشثثي 

تثةنيا   وةب طؤِري شوشة داثؤشراوة جيهانيش بةو وَينانةوة وَينا
خسثثثتية   ئثثثةو خةياَلثثثة  (تانَيك جوطرافياكثثثةي ثَيكهَينثثثاوة طؤِرسثثث

بثة تاَلثة دةزوي    تثةنيا كةلةسثةرَيكي تَيثدا بثو     طؤِرَيكي تةنياييةوة
بثثثثثةو بثيثثرةوة ثةجنثةي     ئةفسثثانثثييةوة مثثَيثذوي ضاث دةكثثثثردةوة

لثثثة ِروانثثثيين  لثثثةناو زريثثثاني مَيثثثذودا مثثثات بثثثو     خسثثثتة دةميثثثةوة 
يةكةم  كة ئةو طؤِرةي دةديةوة خو دارو ثةردوي ئةو ذورةوةسيوا
ايثثدةزاني كةوتؤتثثة  و ثثثةرَيزي طوندةكثثة بةرضثثاوي طثثرت  لثثة جثثار 

ناو زرمثثثثةي هثثثثةر بثثثثة كتثثثثوثِريش لثثثثة   جةنطةَلثثثثثثستاني مةرطثثثثةوة 
دا دةنطَيثك لثة شثااَلوي خوَينثو     دةسثرِتَيذ تةقينةوةي تؤثو بؤمبثاو  

 تيثذي مؤسثيقاي مثةرطي دةذةنثد    بثة   وةوةبةرزبتاريكي جةنطةوة 
ئَيرة جةنطثةَلي  }: دةبونةوة يا ثةخش (با)جارَيكي تر لة رؤماني

ئثثثةو تةرمثثثة سثثاييانةية بثثثةبَي تثثثابوت بةسثثثةر  مثثثةزاري  كوشثثتارة 
 لَيرةوة بؤ خاكَيكي تر كثؤ  دةكثةن   زةرياي خوَيندا دةسوِرَينةوة

نيشثتياني مثني    نلثة زةوييثةوة بثؤ ئايثا     لة ِرؤحثةوة بثؤ جةسثتة   
ذيثثان نثثامؤ بونثثو لثثة ون بونثثدا    بثثة  ِرَيثثذي ِرؤحثثي ئثثةو ثةثوالنةيثثة  

 خثثثثوَينتيشثثثثكي خثثثثؤر لةسثثثثةر بثثثثريين جةسثثثثتة     (دةخولَينثثثثةوة
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زمثثثاني مثثثادةو  وةخثثثوَين ببثثث كثثثان هثثثةَليي بثثثةرز دةكثثثردةوة وةطرت
بثة  بثةو جثؤرة    بثةو وَينةيثةوة هثةنطاوي هةَلثثدةهَينايةوة    سروشل 

لثثة  كاتَيثثك   بثثةرةاَلي دةكثثردةوة   بَيهؤشثثي ثثثةلي ذنةكثثةي دةطثثرت    
 دةنطَيكثي كث    طَيذةنطي باوة وَينةي تةرمي كوِرةكثةيان نيشثاندا  

ئثثةو نهَينيثثةي لثثةو سثثاتة     طثثوَيي زرنطانثثدةوة  وة (بثثا)رؤمثثانيلثثة 
ئثثةوة جةسثثتةي هَيينثثة لثثة خوَينَيثثك   : )كثثردةوة وةختثثةدا بثثؤ رون 

بثزانن شؤِرشثي بثراي ضثؤني      هةَلثثكشاوة ِرةنطو واتاي تري هةيثة 
 ةوةدةيزانثي ئةسثتَيرةيةك بةسثثةر خؤيثدا دةخاتثة خثثوار     وةتكوشث 

بثثثة وةك ئثثثةو سثثثاتة  (اسثثثة سثثثورةكةي ناضثثثاري كثثثرد كوشثثثيت  كر
و تثثاريكي  وةبثثةو وَينةيثثةوة رِ   تةليسثثيي روداوةكانثثةوة نثثوق  بثثو    

بثثثثثثة وايثثثثثثدةزاني  هةَلدةهَينايثثثثثةوة دةنطثثثثثي خنكثثثثثثاو هثثثثثثةنطاوي  
جةسثثتة  شارسثثتانيةتي جنؤكثثةدا بثثؤ قثثواَليي زةريايثثةك دةضثثَيل    

هثثةر  نهثثَيين جيهثثان لثثةو مثثةزرا تاريكيثثةوة ببينَيتثثةوة  قثثوت بثثدات
ني ِروداوةكانثةوة  لثة دواي زةمثة   ِرةمزو زماني بثون  وةببش يئةوة

يثش بثة دوايانثدا     (بثا )رؤمثاني  دةنطثي  وَينةيان لثثثثثةالي دةكَيشثثثثثا
بثةرةو قثواليي نهَينيثةكاني     سات ثةرةي دةسثةند بة دةهات سات 

لَيرةوة بثةرةو  : )ئةو نهَينييانةي دةدركاندةوة سةرلةنوَي دةبردن
شثثثثؤِرق دَلثثثثي سثثثثؤماي خسثثثثتؤتة     ئاسثثثثودةيي جيهثثثثان دةضثثثثن  
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دواي  ئَيستا ئةو بة لة ناثاكي هَيين ِرزطاري كردن وجةستةيةوة
دوايثدا   ئَيوةق لةم دؤَلثةوة بثة   دَلؤثةي مةمكي ئاياندا دةِروات

ئثةو دةنطثة بثؤ طثةردةلولي      (وةكو زةويو دَلؤثة يةك بطرنثةوة  ب ن
طومثان بثو بةرامبثةر     دةكَيشان لة نيشتياني وَينةيثةك  جةنو ِراي

طثثةالي سثثةر   دةردةكثثةوت وةرةشثثةبالثثة طَيثثذةنطي   بثثة حةقيقثثةت 
هثثي  واتايثثةكيان بثثؤ طومثثانو    دةدا تةرمةكثثةي شؤِرشثثيان نيشثثان 

بَيثثثثثدةنطي  ِراِرايثثثثثي بةسثثثثثةر برينثثثثثة قوَلةكانثثثثثةوة نةدةهَيشثثثثثتةوة
وي لةو بَيدةنطيةدا بتةقَيتثةوة  جؤرَيك زةبة  جيهانيان دادةخسل

و تةقينةوةي طوللثة تؤثثو كاتيؤشثاو ضثط ضثلو دؤشثكاو       دةسرِتَيذ
 ةو هيَََلي كؤثتةر لة ئايانو زةويةوة تَيكةاَلو دةبوندةنطي فِرؤك

شثااَلوي كؤضثو مرؤظثثو ئثاذةَلو      بثو  هةَلي كثرد رةشةبايةكي بةهَيز 
و تراكتثؤر لةطثةَل   ئؤتؤمؤبيلث ِرانو طاو كؤتةَلو ئةساو كةرو والخثو  

زريثثثثثانَيكي   تةقينثثثثثةوةي بوركثثثثثاني جةنطثثثثثدا تَيكثثثثثةاَلو دةبثثثثثون    
و بثثثؤ سثثثةر ِرَيثثثي شثثثار    هثثثةم وةوةئةفسثثثانةيي ناوضثثثةكةي طرتبثثث  

لثةو   دوايانثةوة دةتةقينثةوة  لة ش يطوندو خانو هوروذميان دةبرد
دةنطَيثثك  توانثثاي ِرشثثتين فرمَيسثثكيان نثثةبو  شثثاالوةدا طَيثثذ ببثثون
:  كَيشثثانة تراكتؤرَيكثثةوة   دةسثثتَيكيش ِراي  بةسثثةرياندا دةهثثات 

طثةردةلولي خوَينثو    ديارة ئَيوة خثوَين طرتثوني بِرؤنثةوة بثؤ شثار     )
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ئثثثثةو ِرسثثثثتةية   (ؤح لَيثثثثرةوة بثثثثؤ جيهثثثثان هةَلثثثثدةكات  رِ جةسثثثثتةو
 ش ئةوةنثدةي تثر خرؤشثا   يبة تةقة تثةقي  ةرةبانةكثة   داي َلةكاند

ئةو وَينةية لة  {ِرةنطي طؤِرَيكي لةالي دةدايةوة ئةو ِروبةرة تةنيا
ِرة وةك ئثثثثةو طثثثثؤ  جوطرافيثثثثاي دَييةكثثثثةوة دةهاتثثثثة بةرضثثثثاويةوة  

درزو  ةوةدميةنثثة طرتيثثشثثدا ئثثةو يلثثةو ساتةِروبةرةكثثةي دةديثثةوة 
طثثثةردةلولَيك لثثثة   قَلثثثثثيشي ديوارةكثثثة ئثثثةو وَينةيثثثةيان دةدايثثثةوة    

ئثثثةو دةكردةوة جيثثثاِرؤح لثثثة كثثثرد جةسثثثتةي دة مَيشثثثكيدا هثثثةَلي
ئايثان ِرةنطَيكثي    طَيذاوة لة ِروانثيين شاريشثةوة مَيشثكي طثرت    

بثثثثة تثثثثةوذمي بثثثثاو هثثثثةورَيكي خوَينينثثثثةوة    ثرتثثثثةقاَلي دةدايثثثثةوة
 وةكو وَينةي جةستةي تةزيوي ضثاث كثرد بَيثل    ِرةنطاَلةي دةكرد

بثثةو ثَييثثةق كؤالنثثو كوضثثةو ميوالانثثةو ماَلثثةكان ثثثرَِ ببثثون لثثة         
بثثةو وَينثثة ببونثثةوة  خةَلثثثكي لَيقثثةماو ثثثرِ بثثة مزطثثةوتيش  برينثثدار

تةليسيي جؤراو جؤري شاخ  كؤالنةكاندا دةطةِرابة سورباوانةوة 
لثة   يشكثاتَيك  دةكوذانثةوة ئاوَيتثة دةبونثو    تةوةزجنريةيثان دةبةسث  

شثَيتيةكةي تثةواو ثثةرةي     شار دابةزي لةو ئايانةي ِروانييثةوة 
 ضثةثَلةوة دواي دةكثةوتن  بة ااَلن دمن بة كؤالنةكاندا دةطةِرا سةند

فِرة فِر السايي فِرؤكةو  دةيويسل بفِرَيل ئةويش باَلي دةكردةوة
ؤذانثة  رِ ضثةند ِرؤذ بثةو جثؤرة شثاري وروذانثد      ثندةي دةكردةوةباَل
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دةيثيدةوة بثؤ ماَلثةوة قثذي      وثثةلي دةطرتث   بة دوايدا دةطثةِرا  شارا
ثوركثثثة ئثثثةو تثثثةنها  خانوةكثثثةمان تثثثةخل كثثثرا: )خثثثؤي دةِرنيثثثةوة

ئثابِروي ئثةويش بثةريل بةسثثة     لتثؤ دةتثثةويَ  هؤدةيثةي داوينثةتي  
 طثوت ضثاري نثةبو    داي لةطةَلث ةضثةند  (تشَيتَييت وةرةوة سةر خؤ

ناضثثار بثثردي بثثؤ الي  شثثارةكةدا ناسثثرا بثثولثثة  شثثَيتةَلةتثازة وةكثثو  
 نةخشثثةي بثثثؤ كَيشثثثا  كارةبثثا كثثثردةوة لثثثة ئثثثةويش بثثريي   ثزيشثثك 

دةلثثثةرزيو طَلثثثثؤثي  مَيشثثثكي دةطثثثرت ي شثثثَيتَييتئثثثةويش شثثثااَلو
كارمةنثثد  ِروانثثيين دةبونثثة طثثةردةلولو يثثاري جةسثثتةيان ثَيثثدةكرد

ضثثثِرةوة  تابلؤيثثةكي خثثوَين  بثثة  ئثثةويش   دةسثثتو قاضثثيان دةطثثرت   
ش ثةجنثثةي يثزيشثكةكة  طثثِري خوَينثدا دةديثةوة  لثة  تثةرمي سثاي   
دةريثاي ِروانينثدا   لثة  ئةويش لة تثةزوي كارةباكثةوة    خؤي طةسل

لثثةو  دةيويسثثل زجنثثريةي تثثابلؤي خوَينثثاوي بطرَيتثثةوة  نثثوق  ببثثو
دواي يةكثثةم كثثردةي  سثثاتةي لةسثثةر ضثثرثاوةكة ِرايانكَيشثثا طثثؤِرا 

كيش ضثثو بثثؤ فيليثثي جثثةنطي  كثثاتَي كارةبثثا بثثؤ ماوةيثثةك هثثَيين بثثو 
بينثثثيين فيليثثثي هَيرؤشثثثييا بثثثة جثثثارَيكي تثثثر  وةةتَيك ثثثوظَيتنثثثام 

بثثة دواي ئثثةوة ئثثيرت  لَيثثدان كرديانثثة دةرةوةبثثة ثثثؤلي   قيذانثثدي
مَيشكي شثةثؤلي دةداو خثؤي بثؤ فثِرين      كؤالنةكاندا دةسوِرايةوة

 زؤر وَينةي ئةو دو فيليثة لثة مَيشثكيدا ضثاث ببثون      ئامادة دةكرد
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قثثذي  كثثدا دؤزيثثةوةكؤالنَيلثثة  شثثاراهثثةتا  قريشثثكةي دةكثثردجثثار 
ش يتثثؤ تثثةنيا ماومةتثثةوة ضثثوار منثثداَل  كثثوذراوة : )خثثؤي ِرنيثثةوة

ثثةلي طثرت برديثةوة بثؤ     بةو قسةيةوة  (دة مةرطي تر بؤم تةبويتة
ئةويش وايةرةكاني  بؤ بةياني برديةوة بؤ الي ثزيشكةكة ماَلةوة

لثثةو سثثاتةي ثةجنثثةي بثثة   لةزطثثة لثثةمووالي سثثةري تونثثد كثثرد  بثثة 
ثاق ئةوةي لةزطثةي   لةرزيو وَينةكاني تَيكةاَلو بون ثوكةكةدا نا

ئثةو ِرؤذة  يثا مؤميثا بثو     (بثا )لَيكردةوة ثشويةكي داو لةناو وَينةي
بة  سةرةتاي ِروداوةكانةوة سةيري ئاوَينة بكاتلة جار بو  يةكةم

 ييشث برؤو برذانطو كوَليو ددانو سثةرو رِ  خؤي دةِروانيلة وردي 
ئةوسثا دةمثو    يش تاق  تةراشثةكةي بثؤ هَينثاو ِريشثي تاشثي     شارا

 خؤي ِروانيةوةلة ش ئاوَينةكةي هةَلثطرت يبةو جؤرة شل ضاوي
وَينثثةي سثثاالنَيكي ِرابثثردوي   نزمثثي دةكثثردةوة  بثثةرزي دةكثثردةوة 

بثة  ئثةو ِرؤذانثةي    ثَيستةكةي دةطؤِرا بؤ منداَلي بةرضاو ةدةهاتةو
شثةكةتيةوة دةطةِرايثةوة   بثة   دةكرد شةِرة قؤضةقاني شاريان تةي

كثةدا  قاضثي بثة زةوية   (دةرد: ) (دايكثة ضثييان هةيثة    : )ماَلثةوة بؤ 
ئةي تثؤ  : ) (ضية ئةم دةردة دةردة : )خؤي توِرة دةكرداو دةكَيش

ضثثيتة لثثة شثثةِرة قؤضثثةقاني بثثؤ دواي خوَينثثدن ناضثثيل ياريثثدةي      
 لدةزانيث  تةنياية لة ك ثو كثوِر تثؤ شثثثك دةبثثثثات     بة  باوكل بدةيل
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جارَيثثك بثثةو  (نثثداَل جطثثةرمان سثثوتاوة شثثةرم بكثثة ئَييثثة بثثة سثثَي م
سةري ئثةو كوِرةتثان بثؤ    : )بةردةمي دارَيكي ثيا كَيشا وةجؤرة ض

دايكثي هاتؤتثة    وةي كثَي بث  ئثة : ) (خودابة من نةبوم : ) (وةشكاند
ماوةيثةكي زؤر بثةو    (دايكة ماضَيكو ثَينج فلس  بثدةري : ) (سةرم

دواي  شثثثةِرو كثثثؤالن هَينثثثا لثثثة وازي  ثِرَيكثثثدا طثثثؤِرالثثثة  جثثثؤرة بثثثو
دواي ئةوةيش  دوكان دادةنيشللة الي باوكي  وةقةتاخبانة دةض

 بِرواتباوكي دةيويسل هةر ضي زوترة  توشي داوي  يشق هات
خثثثةياَل قسثثثةي لةطةَلثثثدا بثثثة  ضثثثاوةِرواني ذوانةكثثثةي بكثثثاتهثثثةتا 

بثثثثثة بثثثثاي ناوةجنييةكثثثثةي دةِروانثثثثي وةك شثثثثةثؤل     لثثثثة  دةكثثثثردو  
طةمنييثة ئاَلتونييةكثةيو ضثاوو    بثة روخسثارة   جوانيةكاني بونةوة 

ي نيثط ديثاري   ئاَلةكانيثةوة وةك نثةوبوك  و لَيثوة  طةشثو كوَليث   يبرؤ
 زمثثثانوبثثثة  دةِرؤيشثثثل ئثثثةويش دةهثثثات   بثثثاوكي كثثثاتَيكيش دةدا

ئثثثثثةو تةليسثثثثثية جوانييثثثثثةي تيشثثثثثثكي     يثثثثثةوة ئاكثثثثثاري كاريطةر 
كَيشام ضثةندة ضثاوةِروام    طيانل: ) (ضؤني بازرطان: )دةبوةوةلَي

اتةشثثثثدا ةو سلثثثث (ئةمشثثثثةو شثثثثيعرةكام خوَينثثثثدةوة : ) (كرديثثثثل
شاييةكةمان كةي  هةردوكيان طةجنني: )ئاوَينةكةي بةرز كردةوة

:  (لثة بريتثة دايكث  مثرد    : ) (شايي هةر بؤ منو تؤ باشثة : ) (بكةين
بريمة منداَلثثَيثثك هات لة  هيوامان بواتَيك دو مانو دواي دايك  ك)
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لة بةو بريةوة  (وةخةرمان خان مرد: )طوتي حةوشةكةوة قيذاندي
دَلثثثثؤثةيةك فرمَيسثثكي  ئاوَينةكثثةي ِروانيثثةوة دايكثثي تيثثادا ديثثةوة

دواي  ثكَيشاو لثةو شثثااَلوةدا مثات بثثو  هةناسثةيةكي هةَلثث  هةَلثثِرشل 
 ني كثثؤكردةوةبثثة بَيثثدةنطي ذيثثا ئثثةوة كثثةمَيك هاتثثةوة سثثةر خثثؤي 

و ِرةنطثثي كارةسثثاتةوة لَيثثوي    (بثثا)هةميشثثة بثثة طثثةرداوي وَينثثةي  
لثثثةو وَينانثثثةي دةِروانيثثثو لثثثة ئايثثثاني شثثثارةكةوة بثثثؤ   دةجوالنثثثد

ئثةو   زةويةكةي دةديةوة لةوَيوة قواليي جيهان ضاوي هةتةر دةدا
 تواناي شاردنةوةي جيهاني هةبو تةنها طؤِرَيك ببو بةفةزايةي لَي

بثثةو وَينةيثثةوة  جةسثثتة لةبثثةر ضثثاوي هةَلثثثدةفِري  شثثةوةيبثثةو برية
طؤِرةثثثثاني شثثثارةوة  لثثثة ةيثثثةي ِروي دةكثثثردة بؤشثثثايي ئثثثةو ثِرؤظ  

وةك ئثثثثثثةو  ِرؤذَيثثثك بثثثةو وَينةيثثثةوة ِروي كثثثردة شثثثاخةكة  دةيكثثثرد
بثثثثثثةو جثثثثثثؤرة  سثثثثاتثثثثثثثثثةي لةسثثثثثثةر كؤمةَلثثثثثثة تةرمةكثثثثثثة وةسثثثثثثتا 

شؤِرشثثثو : )ويسثثثيت بفِرَيثثثل كارةسثثثاتةكاني خسثثثتةوة بةرضثثثاوي
ة وايثدةزاني لثة فثةزادا بث     دةيان وَينةي فؤتؤيي بؤ ِرسكا (ؤِرقش

وَينثثثةي  وب ثثثَيل قسثثثةي لةطةَلثثثثدا بكثثثاتدةيويسثثثل  بثثثاَل دةفِرَيثثثل
وةكثثو  لثثة منداَلثثثيةوة هثثةتا دوا ضثثركةي مثثةرطي  تةمثثةني دةديثثةوة

شثثةقةي لثثة كثثؤترَيكي سثثرك  ئةوسثثا بثثو بثثة مثثةلَيك ثثثةالماري دةدا
 اوَينةكثةي هثَييين بثؤ هةَلثدةد     كثرد يثاري لةطةَلثثدا دة   باَلثي دايةوة
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: تةرمةكثة ضثةكدارَيك دايثة دةسثيت     وةك ئةو ساتةي لةسةر ليذنة
بثثةو  (بثثةر لثثةم جةنطثثة بثثؤي نثثارد     مانطَيثثك ئثثةوة وَينثثةي هَيينثثة  )

ئثثةو نهَينيثثةي  (بثثا)رؤمثثاني تةوذمثثةوة طثثةردةلولَيكي ناديثثار هثثات 
 وةريكاتَيثك   كارةسات بثؤ شثؤِرق   بو بة ئةو وَينةية}: طَيِرايةوة

ذَيثثر درةختَيكثثي بثثةرز سثثةيري  لثثة  ضثثو طثثرت خسثثتية طريفانيثثةوة 
 ثشثتةكةي خوَينثدةوة  كاتَيك  كرد ماضي ودَلثيسةر خستية  وكرد

وةكثثو لثثة  دواي مثثةرطيان برايثثةتييان هثثةبَيللثثة بثثا : )دَلثثي ثثثِر بثثو
ش يسثؤما  لةم شاخة وشةيةك نية ناوي برا بَيثل  ذياندا نةمان بو

 (ةتةوة ثَيويستة بريَيك بكةينةوةماوينتةنيا منو تؤ  خؤي كوشل
:  (بثؤ هثَيين دةطريثل   : )هاتثة ذور سثةري  لةو ساتةدا فةرماندةكة 

هةواَلثي مةرطي خوشكةكةمي بؤ  برامةو ئةو وَينةيةي بؤ ناردوم)
ئةطثةر بثِروات ئةوةنثدة     كراس سثاي نابَيتثة بثراي تثؤ    : ) (مونوسي

و رةشثثل كثثراس سثثو  يخوشكةكة هَيثثزة ببثثة بثثة كثثراس سثثاي    بثثَي
ئثثةوةي طثثوت بثثة قوَلثثثي سثثةيري  (وةشثثةرمة ئةوةنثثدة ورةت نثثزم بثث

بةسثثةر هاتثثةوة  ئثثةو ِرؤذةي بثثري  ئثثةويش لثثة دَلثثةوة دةطريثثا    كثثرد
بيثثثثثان كثثثثثوذن  : )يثثثثثةوةدةهَينا هثثثثثةَلتةثؤَلثثثثثثثكةكاندا هثثثثثةنطاوي  

 هثثَيين: ) (شثثؤِرق هَيينثثيش: )نثثيلَيثثي ِرواسثثة يد  (مةطةِرَينثثةوة
ش ئةوةي يلةسةر ليذنة تةرمةكة (كَيية خوشكو برا لةالي من نية
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بثة   اكردني ديلةكانيشدا طري لة كاتي طوللة باران دوثات كردةوة
ةي لةسثثةر خؤَلةكثثة يارييثثثان   ةو ضثثثاوو مَيشثثكان ئثث  كردنثثي  سثثةير 
 لة دَلةوة نةفرةتي كرد شدا ئةو وَينةية طرتيةوةيلةو ساتة دةكرد

ماوةيثةك بثةو    كردة شثانيو بثة شثاخةكةدا سثةركةوت    تفةنطةكةي 
ئثثثثةوة توشثثثثي  داخثثثثةوة تويثثثثةوة هثثثثةتا جثثثثةنو دةسثثثثيت ثَيكثثثثرد

سثات  بة وشةي هَيين سات  طةرداوَيكي كرد هؤشي بةخؤي نةما
بةَلثثثي  : )ك لةطثةَل فةرماندةكثة طثرةوي كثرد    ِرؤذَيث  دةهاتة طوَييةوة

ئةو بِريارة توشي كَيشةي دةروني  (بِريار: ) (شةرتة خؤم بيكوذم
 يد سثة : ) يدي بثانو كثرد  سثة  ردةوة بثِروات ِرؤذَيثك بثريي كث    كثرد 

وريابثثثة : )يسثثثة يد قاقثثثا ثَيكثثثةن   (دةِرؤم ضثثثةكةكةم فثثثِرَي دةدةم 
تثثؤ نثثةكوِرة بثثؤرذواو فةرمانثثدةيل هثثثةتا      شوشثثةيةك نةشثثكَينيل  

 لثثثة شثثثوَينَيكدا دابنيشثثثيل  لنةدةشثثثتواني ب ثثثيل بثثثؤ هةنثثثدةران 
بثثثةو  (نئثثثثةمثثثثثثانة كارَيكيثثثان ثَيكثثثردوين بثثثةس بثثثِرؤين كثثثوذراوي    

مايثثةوة ِرؤذانثثة تفةنطةكثثةي بةسثثةر سثثةريدا دةكَيشثثاو   وَينةيثثةوة 
 دواي طوللة باران كردني هَيينثيش  توشي بارَيكي ناهةموار هات

دواي ئثثةوة نثثةيتواني  تَيك ثثودةرونثثو مَيشثثكي  ةوةوخثثوَين طرتيثث
 ةكثثثةضثثثةكةكةي فِرَيدايثثثة سثثثةر زةوي تثثثةنها فيشثثثةكَيك بتثثثةقَينَيل

لةو ساتةشدا {ديط طريابة دةرهَيناو  يطريفانلة وَينةكةي هَييين 
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وةك ئثثثةو سثثثاتةي لةسثثثةر تةرمةكثثثة   دةدا ئثثثةو وَينةيثثثةي ثيشثثثان 
ئةو كارةساتة بو بةهؤي دو دميةن تَيكةاَلو دةبون  دايانة دةسيت

فثةزاي شثاريان    شثارا لةطثةَل  شثار دابنيشثَيل   لة ئةوةي نةتوانَيل 
تثثثةرمي  كثثثةثَي ثثثا بثثثؤ ئثثثةو زةويثثثة ثَيتاويثثثان   لةبثثثةر ضثثثاو كثثثةوت 

يشي ئثةو تةوذمثثة لثة درزو قَلثثثث  لثثةو ساتةيشثدا  بثو  لَي كوِرةكانيثاني 
شثارةكةي  لةو ئاماذانثةوة فثةزاي    ةداديواري ذورةكةوة دياريان د

 بةدةم كؤضي جيهانثةوة ِرؤحثو جةسثتة ياريثان دةكثرد      دةبينيةوة
لة قواليي ئايانثةوة بثة طِرَيكثي     يةكيان دةطرتةوة ونةوةبآلودةب

لَيثثي و طِرَيكثثي ناوةختثثةدا دوكثثةَل لةبثثةر نةبينثثةوة ضثثاث دةبونثثةوة
   !!ي تيادا دةديةوة (با)وَينةي ناو ِروانينةوةدة
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يثدا بثة   ناو وَينثةي مثةرط لثة    وةيثة نهثَيين بثوني هةَلثثثطرت     (بثا )ئةم)

كثةي خسثثتة  وةثارشثَيتةَلة بثثةو وَينةيثةوة    (زينثدويي دةمَينَيتثةوة  
ئثثثةم ئثثثاطرو  شثثثارا: )كثثثردةوةخثثثؤي لثثثة ئاطرةكثثثة نزيثثثك  دةميثثةوة 

 ئثثؤف ئثثيرت  ضثثي سثثةرمايةكة  ضثثايةي تثثؤ نةبوايثثة ِرةق دةبوينثثةوة  
تثثثازة هةسثثثل بةسثثثةرما : ) (بثثثةرةو طؤِرةثثثثاني جثثثةنطيش دةضثثثني

ن دةمايتثثةوة وةكثثو تةختثثة وا  ماوةيثثةك شثثةو لثثة كؤاَلنثثا   دةكثثةيل
 كزةيثثثةكي اليةكثثةوة دةهثثات   هثثةمو  لثثة يثثةكي بثثةهَيز    (بثثا ()بويثثل 

دةنطثثثي تراكتثثثؤرو سثثثرمةي كثثثةرو والخ لثثثة    تثثثةزيوي دةبةخشثثثي 
ناو تاريكيثثدا ةلثث بنثثارةوة بثثؤ لوتكثثةو شثثيوو دؤَل تَيكثثةاَلو دةبثثون   

 بثثثثة طَلثثثثثؤثي شثثثثارةوة ياريثثثثان دةكثثثثرد   وَينثثثثةيان دةشثثثثاردرايةوة
جثثثار جثثثارة   وةوةبثثثةرزدةبش بثثثة دوكةَلثثثثَيكي ضثثثِرةوة   يئاطرةكثثثة

7 
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ةي بثثةهَيزتر طِرةكثث دةخسثثل كؤمةَلثثثَيك ضثثيلكةو ضةوَيَلثثثثيان سثثةر 
لةبثثةر طِرةكثثةدا   كثثةوة دةهثثات دةنطثثي ِراديؤيثثةك لثثة تاريكية دةبثثو 

وردة وردة دةهاتثثثثثثة ثَيشثثثثثثةوة  سثثثثثثيياي ثياوَيثثثثثثك دةردةكثثثثثثةوت
لثة  سآلوي كردو  يانكاتَيك طةيشتة ال ش بةهَيزتر دةبويدةنطةكة

شثثتةوة دانثثاو دةسثثيت  تةنيلثثة ِراديؤكثثةي  جَيثثي خؤيثثدا دانيشثثل 
 نيةوةَيههةَلبهةنطاوَيكي تر  ةمة ناتواممن شةكر: )طةرم كردةوة

نزيك كردةوة  ئاطرةكةلة بةو قسةيةوة خؤي  (وةطيام تيادا نةما
زِرةي  (وةبثثوردني دةركثثردةرؤك كؤمثثار لَيسثث: )ِراديؤكثثةي جوالنثثد

 ي بثثؤ تَيكثثرد ضثثايةك شثثاراكاتَيثثك  دةبثثويةكثثة  (بثثا)ثياَلثثة تَيكثثةَلي 
لثثة  يشثؤشثث طرمثثةي زرَياو قثثومَيكي لَيخثثواردةوة كتثثوثِر تَيكيثثد

خشثثثةو جوَلثثثةو هثثثاوارو طريثثثةي    دةوري شثثثارةوة دةهثثثات  ضثثثوار
ِرةوكثثةرانيش شثثيوو دؤَلثثو الِرَيثثو سثثةر ِرَيطثثاو بنثثارو ثَيدةشثثثيت        

مانثدو بثون مؤسثيقاي     طريةي شثرية خثؤرةو هةناسثةي    دةطرتةوة
 اليةكثثةوة هثثثاوارو قيثثذة هةَلثثثثدةستا   لةهثثثةمو دةهَيناِرةويثثان ثَيكثث  

ضثيلكةو  َيتةَلة شث سثاتةدا   لثةو  ِراديؤكثةي كوذانثدةوة  ش يثياوةكة
 وةوةبثثةرزبك طِرةكثثةي كاتَيثث ئاطرةكثثة ضةوَيَلثثثي تثثري خسثثتة سثثةر 

ثياوةكثة دوا قثومي    (شاخو شار هثةردو بونةتثة دؤزةخ  : )ثَيكةني
لثثةو جَيطةيثثةي  : )ضثثاكةي هةَلثثثثقوِراندو جطةرةيثثةكي داطريسثثاند   
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شثثار ِرةنطثثي   كثثةوتنهثثاوار كثثوذرا دةيثثان كةسثثي تثثر بثثةبَي تثثاون     
هثةمويان  ئةمشثةو   دةزانيل ضةندة خةَلك طرياوة طرتبوخوَينيين 

ش ينةشثثار جَيطثثةي ذيانثثةو ئثثةوة  بثثةَلَي: ) (طوللثثة بثثاران دةكثثرَين 
وة توانثام  مثن سثبةييَن دةطةِرَييثة   : ) (ميللةت ضثي بكثات   ةشؤِرش

تثازة   نتثؤ بطثةِرَيرةوة ئَييثة دةِرؤيث    : ) (بنثَي  ي تثر  نية يةك هةنطاو
 بؤ ناتوانن هةردوكتان تةمةنتان هةية: ) (ناتوانني لة شاردا بذين

ئثثاخَيكي هةَلثثثثكَيشاو   َيتةَلةشثث (سثثةرتانةوةبثثة كثثَي حثثةقي هةيثثة   
ئثثةويش بثثة بَيثثدةنطي لثثة    طرتبثثوطثثوَيي ثياوةكثثةيش  بَيثثدةنو بثثو 

لثثةو  بثةردةم البثثرد  ثياَلةكثةي لثثة  شثثارا شثةثؤلي تثثاريكي دةِروانثي  
لثة  : )بةردةم ئةو طرَييةي بؤ كردةوة ساتةي ضايةكي تري خستة

كثثثةيان  ضثثاَل دةكثثثراين بثثثة شثثار بوينايثثثة هثثثةر ئةمشثثةو زينثثثدة   
ئثثةوةي طثثوت فرمَيسثثكي   (اوة منداَلثثةكامنان هثثةموي كثثوذران نثثةم

ئثثةو  سثثِريضثثاوي سةرثؤشثثةكةي بثثة دَلثثةوة طريثثاو لثثة  هةَلثثثثِرشل
: تة حةوشةكةو دةسيت كردة مليةوةساتةي بري هاتةوة هاوار ها

هي  ضارةيةكي  تؤَلةي سؤما دةكةمةوة من دةمب يا بةِرَيوةبةريا )
بثثة  دةبَيثثل لثثة تؤَلثثةي ئثثةوو دةيثثاني وةكثثو ئثثةودا بيكوذمثثةوة   نيثثة

ئثةو  دو تراكتثؤر  بةو بريةوة طريا وِرةي  (مةرطي خؤم ئةوة دةكةم
ئاسثثيت  لثثة   هثثاتندةسثثةرةوة  الي لثثة وَينةيثثةيان تَيكثثةَل كثثرد كثثة    
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ايثثثثة ةدد ثرتثثثثاو خؤيثثثثان فثثثثِرَيبثثثثة ضثثثثةكدار  ووةسثثثثتان ئةمانثثثثةوة
 بثثوندةدواي يةكثثدا بثثةرةو قثثواليي شثثار ِريثثز    بثثة يثثةك  وخثثوارةوة

 هةستان وكؤَلثيان بةستةوةلة كؤَليان  ئةوانيش خؤيان ثَي ايةوة
دواي  ئثثثثةوانيش بثثثثة ش بثثثثة ديثثثثار ئاطرةكثثثةوة ِراكشثثثثا يثياوةكثثثة 

نثثوق  دةبونثثثو   ةكثثثردقثثثواَليي جيهانثثدا د بثثة  كاروانَيكثثةوة خؤيثثثان  
لثثثثثة  اكتؤرةكثثثثان طةِرانثثثثةوة  تر ثثثثثاق ماوةيثثثثثةك  تنثثثثةوة دةردةكةو

ئثثةوانيش يةكسثثةر خؤيثثان بثثةوي  ان كثثردةوةهَيواشثثي تاسثثةيةكدا
ئثثثثةويش بثثثثة شثثثثيوو دؤَلثثثثدا     يةكةمثثثثدا هةَلثثثثثثواسيو سثثثثوار بثثثثون   

 بثثةردةاَلنيو بثثةرزاييو نزماييثثدا ِرَيطثثةي دةبثثِري    بثثة   كةوتدةسثثةر
هثةتا   دةكةوتثةوة ِرؤيشث    ثاشثان  كاتَيك تثؤث دةتثةقني دةوةسثتا   

يثثثةوة  و ديويدو تثثثؤث لثثثة  لثثثةو كاتثثثةدا  طةيشثثثتة ناوضثثثةي ئثثثازاد  
نةوةسثثتا قاضثثي لةسثثةر طازةكثثة تونثثد كثثرد   شثثؤفَيرةكة  تةقينثثةوة
شثيوو دؤَلثةوة نثوق     لثة  ثاشان كةوتة نزمثاييو   كةوتةوة هةتا دور

 ِراطرتثاَل شةخسَيكدا دةستيان لَيلة لةو كاتةدا سَي ضةكدار  بو
ئثةويش كةوتثةوة    ثِر سثوار بثون  كتثو  ئثةوانيش  شؤفَيرةكة وةستا

ناوضثةي  لثة  دةنطثي تةقثةو تثؤثيش     طَلثثؤثةكاني هةَلثثكرد ِرؤيش 
و بثةرزايي دةنطثي تةقينثةوةيان    شارةوة دةهاتو لوتكة ئازادو ناو

ضةكدارةكان  بؤ ئايان دةكشا ةكةيشطِري ئاطر وةوةبةرزدةبلَي



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

132 

 

ترياندا بة طوَيي ئةوي يةكَيكيان  طرتبودةستيان بة تفةنطيانةوة 
بَينثثة سثثةر   ةوةدةترسثث  كثثراس سثثور هاتبنثثة خثثوار    : )ضثثرثاندي

ة نيشثثانةي ئثثةو ديثثارةفيشثثةكي طثثِردار لثثةم بثثةرةوة   : ) (ِرَيطامثثان
ئثثةويش ئثثاهَيكي  ائثثةوةي طثثوت ِراكشثث (مانثثةوةي هَيثثزي خؤمانثثة

شثةماَل شثةِرةكة زؤر   : )َيشاو سةيرَيكي شاخةكةي كثردةوة هةَلثك
لثثةو ساتةيشثثدا   لثثةواني دةِروانثثي بَيثثدةنطي بثثة  شثثَيتةَلة (قورسثثة

اس ضيية ئَيوة لة شارةوة خاَلة دةنطو ب: )ثرسي ضةكدارةكة لَيي
لةو ساتةي لة شارةوة دةرضو بثو   بةو قسةيةوة داضَلةكي (هاتون

ئثثةويش ثثثاق  بثثو ئثثةوانيش هةسثثتيان ثَيكثثرد  زمثثاني بةسثثرتا بثثو 
ضثةكدارةكة   (شار ضؤَل دةبَيل: )ةوةنطرَيي شاري بؤ كردكةمَيك 

يثثثةكي طرتثثثةوة  ئةمشثثثةو ِرةو هثثثةمو ال: )هةناسثثثةيةكي هةَلكَيشثثثا
ةردةوامة ميللةت كؤتايي مادام براكوذي ب: ) (كارةساتَيك دةبَيل

 تثثثازة جثثثةنطي نثثثاوخؤ كؤتثثثايي نايثثثةت هثثثةرطيز هثثثةر : ) (ثَيثثثدَيل
كوشثثل ئثثةوة دوا ناسثثنامةي   بةَلثثثي كثثوِرم كثثوِرمي : ) (بةردةوامثثة

لثة كاتَيكثدا ورد    ناسثيةوة بةو قسثةيةوة طريثاو ئثةويش     (شؤِرشة
ثَيكثثةوة  ت بثثؤ اليثثانهثثا كثثة نثثي ئثثةو سثثاتةي بثثري هاتثثةوة  لَيثثي ِروا

تثؤ بثاوكي   : )ِرشثل هةَلبثةو وَينةيثةوة فرمَيسثكي     طفتوطؤيان كرد
طثوت طريثاو ئثةويش     ئثةوةي  (ي هَيينو شثؤِرق بةَلثث: ) (هَيينيل 
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كثثثةس  لثثثة  كثثثةم  هَيين فةرمانثثثدةي ئَييثثثة بثثثو داخة  و)دَلثثثثي ثثثثِر بثثث  
شثةماَل ئثةوة   : )ضةكدارةكةي تر ِراثةري (من نةبَيللة نةِرؤيشل 

: طَلؤفل هثةلَ  شثيان ضثاوي  ئثةوةي طثوت ئثةوي تري    (باوكي هَيينة
بة  هةرسَيكيان بةو قسةيةوة شَلثثةذان (سة يد بةِراسل خؤيةتي)

 سثثثكيان دةِرشثثثل دَلثثَيثثثثثكي برينثثثدارةوة لثثثةوانيان دةِروانيثثثو فرميَ 
تيثثذي دةهثثات لةسثثةرو   بثثةهةوايثثةكي سثثارد ئثثةوانيش مثثات بثثون  

جامانثة سثةرو   بثة  ناضار ِرويان بؤ دواوة وةرطَيِراو  ضاوياني دةدا
فرمَيسثكيش بةسثةر    ئةوسثا خؤيثان طرمؤَلثثة كثرد     ضاويان بةسل

 هَيينثثةوة مؤميثثا ببثثون  بثثة وَينثثةي ةوةِرومةتيانثثةوة دةهاتثثة خثثوار
وةكثثو  ةوةلةطثثةَل ئَيسثثتادا جثثوت دةبونثث و دةطةِرايثثةوة سثثةرلةنوَي

وةك  فيليَيكثثي تؤمثثار كثثراو هةميشثثة لثثة مَيشثثكياندا لَيدةدرايثثةوة 
ئثثثثثثةو سثثثثثثاتانةي وةك هةَلثثثثثثثثؤ بةسثثثثثثةر سثثثثثثةنطةردا هثثثثثثةنطاوي     

خةندةكثثثثثثةي سثثثثثثةر لَيويثثثثثثةوة جثثثثثثةنطي    و بثثثثثثةهةَلدةهَينايثثثثثثةوة
كاتَيثك  هثةمو  ئاكثاري هةميشثةييو    وةخةندةيثةك ببث   دةكردةوةشي

هثثثثَيين بثثثثةوة   دةردةكثثثثةوتتثثثثةواو ناجةسثثثثتةي بثثثثةبَي ثَيكثثثثةنني  
تةنانثةت لثة    مايةي سةر سثوِرمان  وةئةوة بب بو ناوبانطي دةركرد

لةو ساتةي طوللة باران كثرا   بري نةكرد مةرطيشدا ئةو ئاكارةي لة
ِرةمزَيكثثي لثثة   بثثةو خةندةيثثةوة لةسثثةر زةوي تليسثثايةوة   ثَيكثثةني
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دروسثل   داتؤِرَيكي لة زةمثةني ِروداوةكانث   دواي خؤيةوة نيشاندا
تونَيلي هةَلثدةكؤَلثثثيو لثةو دةسثتانةي     دةطةِرايةوة بؤ مَيذو دةكرد

لثثةوةوة وَينثثةي شثثارةكةي   طرتبثثودةِروانثثي تفثثةنطَيكي ِروبثثةِروي  
ئثثةو سثثاتانةي بثثري   ِرادةبثثوردن ضثثاويدالةبثثةر فيليثثةكان  دةديثثةوة

لثثثة ثةجنثثثةي  سثثثةرو جةسثثثتةي بثثثؤ دةشثثثَيو   شثثثؤِرق  دةهاتثثثةوة
لثة  سثؤزو دةيثان جثار    هةميشة ببونة دةسثيت   ثةجنةي طري دةبون

ساتةشثثثدا وةكثثثو دةسثثثيت مثثثةرط  لثثثةو مثثثةرط ِرزطاريثثثان كثثثرد بثثثو
بثةو   بةوةوة وَينةي ئةو شةوةي بري دةهاتةوة ِروبةِروي وةستا بو

هَيين لةبةر تثؤ نةبوايثة   : )دةستانةي سةري بؤ شَيوو ماضي كرد
هثثةرطيز شثثنة   دواي شثثنة نامثثةوَيل بثثذي  لثثة مثثن  خثثؤم دةكوشثثل 

بثثثةالم هةسثثثل بثثثة  تثثثثثوشي سثثثيلي كثثثرد داخَيثثثك لةسثثثةر مثثثن مثثثرد
دةزام دواي مثثثثثن  داَلثثثثثثثدةيي تثثثثثؤ دةكثثثثثةم دةمثثثثثةوَيل ثَيبطثثثثثةيل 

خؤكوشثث  : )ئثثةوة جةسثثتةي هثثَييين طثثِردا   (سثثةرطةردان دةبيثثل 
مثن   بةَلثثثي مثن كوشثت    : ) (وةاي ضيية شنة مثرد تثؤ نةتكوشثت   مان

 (زاني ناتوانَيل  ةشق بكثات مثرد   ئةو  اشقي نةبوماية نةدةمرد
: ةثؤكَيكي بثة ِرانيثدا كَيشثا   ئاهَيكي هةَلثثكَيثثثشاو ضث  بةو قسةيةوة 

نةيزاني ئَيية  اشقي  ثورة طوَلثث ني قسةيةك بو لة دةمي دةرضو)
نةشرييشثي داوة بثةمنو    ئةطثةر بيزانيايثة ئثةوةي نثةدةطوت     يةكني
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كارةسثثاتَيكي لثثة خثثؤوة منثثو شثثنةي كثثردة خوشثثكو بثثراو     نثثةهي 
 لثثةبثثثثةر تؤ: )ةيةوة دةسيت كردة مليبةو قس (طةورةي خوَلثثقثاند

بثةالم هثةر دةمثرم     دةزام ئةو نازةي هةتة هي منثة  نامةوَيل َرم
ةرت نييثثة مثثةرط هثثةر   شثث هؤشثث  بثثة خثثؤم نيثثة    سثثةرم لَيشثثَيواوة 
لثثثةو سثثثاتانةدا ئثثثةم طثثثةرمو طوِريثثثةي دةسثثثيت    (خؤكوشثثث  بَيثثثل

دوا  لةبةر ئةوةيش ثَيكثةني بثةدةم   تَيكةَلثي لولةي تفةنطةكة دةبو
هثثثةر لثثثة  ة ئثثثةو هثثثةر ثَيكثثثةني  ةوةووطوللةيشثثثةوة خثثثامؤق نثثثةب  

زةردة كارةسثاتَيكدا   هةمو لة دا بو ئةو ئاكارةي لةطةَل منداَلثيةوة
لثثثةو ساتانةيشثثثدا هةواَلثثثثثي مثثثةرطي سثثثؤماو      بثثثو  لةسثثثةر لَيثثثوي   

: وةزيثثري طواسثثتةوة  نيشثثتياني بيسثثل زةردة سثثةر لَيثثوي طثثرت  
ئيرت مةحاَلة شثةترةنج   ةشق خوشكو نيشتياني  سؤماي تةنها)

هثثثَيين  (ةسثثثتَيننيوب بثثثا ياريةكثثثة: )شثثثوانة مثثثةليكي البثثثرد (بكثثثةم
ئةمثثة دوا  ناطةِرَينثثةوة بثثةردةوام بثثة   بثثةوةيش: )ِييقسثثةكةي ثَيثث 
ك  تةنيا ئيرت ناتوام هي  شتَيك بكةم من جةستةية مةليكة بيطرم

 لثثةرزيو كشثثي كثثردةوة بثثةو قسثثةيةوة   ( ةشثثق خثثوَين  تَيدايثثة  بثثة
ساتةشدا ئةو  لةو شوانةبة داي  ةجنةكةي ثَي ايةوةشةترئةوسا 
و برييثان لثةو سثاتة دةكثردةوة كثة شؤِرشثيش       دةديثةوة  انوَينانةي

 يانهثثةمو لثثةو جَيطةيثثةدا بثثةديط طثثرياو كوشثثتيان بثثةو وَينانثثةوة     
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 لثةثِر بثة   تيذي تَيدةثةِريبة تراكتؤرةكةيش  فرمَيسكيان دةِرشل
خرمثثةي  كةوتثثة نثثاو كؤمةَلثثة دةوةنَيكثثةوة هةورازَيكثثدا سثثةركةوت

هةر ضثوار الوة  لة لولةي تفةنو  وةوةبةرزباليةكةوة  هةمو لةميط 
بثؤ  كاتَيثك دابثةزين    ئةوانيش دةسثتيان بثةرز كثردةوة    ندرَيذ دةبو

 وبونثةوة  ئةوانيش لة تراكتؤرةكثةوة بثةرز   يان بردنذَير درةختَيك
دايكثثو  : )خثثوارةوة ناغثثة تفثثةنو هَيناياننثثة   قؤبثثة  هاواريثثان كثثرد 
بثة سثةرياندا    شثارا  يان طثرت َيتةَلةشث دوان دةمثي   (باوكي شةهيد

دةبِرؤن ملتثان ورد  : )(دةشةهيباوكي ضوار  وةشَيل ب: )قيذاندي
ئثثةوانيش هثثثةر   ثثثثاَل فِرَييثثان دانثثثةوة نثثاو  ةرةبانةكثثثة  بثثة   (بكثثةن 

  دةسثرِتَيذ كةوتنثة بثةر   كثة كتثوثِر    هاواريان بؤ سَي ديلةكة دةكثرد 
بةو قيذةيةوة  هةر هاواريان دةكردةوة ةِرؤيشلش ديتراكتؤرةكة

ِروانينيثان   لةسثةر مثةرطي ثةثولثة    قثواليي جيهثان   وةبِريبث ضاويان 
دا لثة يثةكيان دةِروانيثو    شلةبةر هَيزي تاريكيو ِروني ةوةطريساٍيدة

 كثثةوت شثثةكةتيةوة ثثثالَ بثثة  شثثارا يثثان دةخوَينثثدةوة  (بثثا)وَينثثةي
مَيشثكي   شثةثؤلي ئايثاني دةِروانثي   لة ئةويش لةو تةمو مذةوة 

طثةالي   ِراِرفيين طوللةكانةوة ئةو ساتةي بثري هاتثةوة  لة  دةطوشي
هثةمو   (بثا )رؤمثاني  لةسةر تةرمةكثةي هيثوا الداو بثؤ دوَلةكثة كشثا     

زةوي  رؤذَيكي خوَيناوي: )دايةوة دميةنةكاني وةك خؤي نيشان
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وشك بونةوةي خؤيةوة دَلؤثةي ئةو خوَينانةي هةَلدةمذييثةوة  بة 
لثثثثثةو ساتةيشثثثثثدا خوَينثثثثثاوي هيثثثثثوا    اليةكثثثثثةوة دةِرذان لةهثثثثثةمو

طثةي جاِرةكثةي   بثة وَينثةي مةرطثةوة    شثَيتةَلة   دَلؤثةكاني تثةِر بثون  
 هثات  فةرماندةكثة بثةرةو ِروي   لةسةر جةستة خوَيناوييةكةي الدا

دةبَيثل   جثةرط بثو  بثة  ةيةكي هيوا فةرماند: )دةسيت كردة مليةوة
ئثثةو قسثثةيثثثثثة شثثةثؤلَيكي ناكثثاتي   (ئَيثثوةق سثثةنطةرةكةي بطثثرن 

ِروانينيثدا بثو   كاتَيكدا دةيثان تاَلثة دةزو لثة    لة  ةوةيخستة بةرضاو
من كراسةكةم ساي بو ئيرت بِريارة نةسثاي  )مَيشكي خؤي طوشي

 (ثَيك  ئثثثةو ِرةنطانثثثة لةبثثثةر نثثثةكات   دةبَيثثثل تثثثةنها منداَلثثثث   نةسثثثور
 تثثثؤ بثثثاوكي شثثثةهيدَيكي وةكثثثو هيوايثثثل  : )فةرماندةكثثثة طثثثرذ بثثثو

:  (شثثؤِرق بكثثةن لثثة ضثثؤن دةبَيثثل ثشثثل   جَيطثثةي سةرسثثوِرمانة  
بةَلثثكو كوشثتين    ئةمة شثؤِرق نييثة   لةبةر ئةوةي دةيدةم بِريارة)

 رَيكبخثثةنكثثراس سثثايو سثثور كثثَين ئيثثوة خؤتثثان    ِرؤَلثثةي خةَلثثثكة
دذي  دةكثثثةين شثثؤِرق دو ئَييثثثة : ) (ةيةكخسثثتن شثثؤِرق طؤِرانثثثو  
ئةوانيش هةمان قسثةيان هةيثة ئثيرت كَيتثان     : ) (ِرذَييو طياكةَلثثثثثثثثة

فةرمثثثثثاندةكة وَينثثثةيثثثثثثثةك  (شثثَيرو خثثةتي بثثؤ بكثثةن اسثثل دةكثثةنِر
اتثثثثةوة ه ئثثثةو سثثثثاتةي بثثثثري  طثثثثثثرتيو سثثثثةيرَيكي ئايثثثثاني كثثثثرد 

سنور بةزانثدن ثَيويسثيت ئَيسثتاي    : )سةركردةكةيان وتاري دةدا
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 ئثةوةيش  كارَيكي طرنو هةية ثَيويسثتة جَيبثةجي بكثةن    شؤِرشة
بثة   وةوةبثةرزب كثةدا   (بثا )طثةردةلولي لثة  ضثةثَلة   (سةركةوتين طةلثة 

ئثةويش دةسثيت ضثةثي     ناو دارو دةوةنو بناطو طيادا دةِرؤيشل
بثةو   دوبثارة ضثةثَلة لَيدرايثةوة    كثردةوة  كَووةكثةي بثةرز   درَيذ كرد

ئثةويش لثة    يةكدا بثؤ قثواَليي كشثان   هَيزةوة ضةكدارةكان بةدواي 
ِراديؤكثثثةي لثثثة ملثثثدا بثثثو طثثثوَيي لثثثة        ناوةِراسثثثتةوة ِرَيثثثي دةكثثثرد   

: َيكثثةي لثة دواوة داي َلثثثثةكاند هاوِر فارسثيةكةي ئثثةَليانيا دةطثرت  
 (مثان يثان نثةمان   : ) (خثؤت باَي ثةرةوة بثؤ تؤفثان دةضثني      سةركؤ)

 يثةوة اهةَلدةهَينبةو قسةيةوة بة هةورازو شاخو كَيودا هثةنطاوي  
بثةو بثريةوة تةزويثةك بثة جةسثتةيدا       هةتا طةالي مةرط طرتنيثةوة 

ةو لةشثكرةمان هثةموي كثوذراو    ئث : )كردرويتَيبةو وَينةيةوة  اته
ةوة بثثةو قسثثةي (بكثثوذن ووةان كثثردتكوشثثتار تانهثثةردوال: ) (طثثريا

بَيشكةوة بؤ طثؤِر  لة  شلهةَلِرتةرمةكةي هيوا دوا دَلثثؤثي لةسةر 
موضثثِركةيةك جةسثثتةي  خوَينثثاوةوة دةديثثةوة  لثثة ماي ذيثثاني سثثة
وةكثثو ئثثةو  زاني هثثةوا طثثِر دةطرَيثثل وايثثدة فثثةزاي لَيشثثَيوا ةوةطرتثث
ترسثَيكي زؤرةوة   بثة  دوا ساتي بينيين هيثوادا طرتثي  لة ةي طِرةي

وةرة هيثثثوا بثثثزام تثثثؤ قوتثثثابي زانكؤيثثثل يثثثان    : )بثثثانطي كثثثردةوة 
هيوا سثةري بثاداو بثة ترسثي      (سياسي ئةم دةمان ةية ضية ثَيل 
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بثثة ثِر خثثؤي لثثة كؤالنةكانثثدا دايكَيشثثا بثثة  دةر وةيثثةوة ضثث ةكةذوان
نيو ضركة اليثدا بثو   : )هاوِرَيكةي ضاوةِرواني دةكرد ماَلثثَيكدا كرد

 ثثةكةي دةمان (مةترسثثة مثثن ئثثاطرم طوتيثثل َييئثثةتؤم ث: ) (ترسثثام
ئةوسثثا  بؤيثثان ئامثثادة كثثرا بثثو  كثثة خسثثتة ئثثةو زةرفثثة تةماتةيثثةوة 

ثؤلي  سةر  شار ضون ةيِراستو ضةث بؤ طؤِرةثانةك وكيانهةرد
 ةئثثثثثةوانيش ضثثثثثونة طؤِرةثانةكثثثثثةو  طرتبثثثثثوسوضثثثثثو شثثثثثةقاميان  

 كثثرددة يضثثاو ئاماذةيثثان بثثؤ يثثةكرت بثثة  هاوِرَيكثثاني تريثثان ديثثةوة 
 هيثثثوا دواي كثثثثثةوت كاتَيثثثك ئةفسثثثةرةكة بثثثؤ ضَيشثثثتخانةكة هثثثات 

 شثثاني داطثثرت لثثة ثؤليسثثَيك تفةنطةكثثةي   دايثثة بثثةر طوللثثة كتثثوثِر 
 يان كثثثرددةسثثثرِتَيذدوانثثثي تثثثر   ئثثثةتؤم لثثثة دواوة مَيشثثثكي ثذانثثثد  

هيثوا   ثاَلثثيدا كثةوت لة الوَيكيش  فيشةكَيك دةسيت ئةتؤمي طرت
فثثثةرهاد  (فثثثةرهاد هةسثثثتة: )سثثثةر هاوِرَيكثثثةي وةضثثثو كوشثثثتيةوة

ئثةميش بثة كؤالنةكثةدا     ا هةَلثطةِرادئةوسا ئةتؤم بةوديو دا طياني
 بؤينباخو كراسةكةي خستة تةنةكة خؤَلَيكةوةثِر كتو سةركةوت

 بثة  ك ئاوِري دايثةوة هثاوار  كاتَي بة فانيلةيةكي ياريةوة سةركةوت
 وكةوةي ماَلَيدةمان ةكةي خستة تةنةكةي خؤَلخَيرا  دوايةوة بو

َيثثثك ثريةذن ماَلثثثثثَيكدابثثثة هثثثةتا خثثثؤي كثثثرد   ِرؤيشثثثل بثثثةبَي تثثثرس
ذورةوة  وةكاتَيثك ضث   ذَير زةمينةكةي بثرد  ؤب دةرطاكةي لَيكردةوة
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بينثثثيين ئثثثةم بثثثة  بثثثو م  لةسثثثةر طثثثازي ثشثثثل راكشثثثا ؤبثثثيين ئثثثةت
ئَيثوة   برينداري دةربثاز بثوم  بة منيش  فةرهاد كوذرا: )وةوةِراستب

هثةرطيز شثيت وام   : )دا هيوا ثشثويةكي  (ئَيية شَيواندلة سةرتان 
 نيثثوة شثثةو ثثثةلَيك ضثثةكدار هثثاتن بثثة دوايانثثدا  (وةنثثةهاتبةسثثةر لَي
كثثردن رويتَيلثثةو سثثاتةدا الوَيثثك  ضثثونة ناويانثثةوة ةكثثةكؤالنناو لثثة

 (ش بثثؤ مثثن بطثثرنيدةضثثنة شثثاخ جَيطثثة: )دةسثثيت كثثردة مليانثثةوة
تؤ كوِرة بؤرذوايثل نايةيتثة    هاوار: )هيوا ضةثؤكَيكي ثيادا كَيشا

: (ليستةكة الي سثؤماية : )طوَييدا ضرثاندبة بةو قسةيةوة  (شاخ
هثةمو بثة كؤالنةكانثدا     فيكثة لَيثدرا   (الي خؤمانةدةمان ةكةيشل )

ئثةو   دةشثَلةقاند ي ةكةش ئايثاني شثار  يدةنطي تةقة سةركةوتن
لثةو   لثةوة بثةدواوة هيثواي نةديثةوة     ةش طرتيثةو يئةو ِرؤذة يةطِرة

زاني طثةردون طثِر   وايثدة  شدا بثةو جثؤرة جةسثتةي دةسثوتا    يساتة
 هاتثثةوة نثثاو شثثار  هَيشثثل بثثةو وَينةيثثةوة شثثاخي بثثةجيَ  دةطرَيثثل

بِريثثثثارة ئثثثثيرت : )ماَلثثثةوة ضثثثثاكةتةكةي فِرَيثثثدا  ةوة كاتَيثثثك طةيشثثثثت 
هثثةر كةسثثَيكتان بَلثثثثَيل سثثاي يثثان سثثور ب ثثَيتة     سياسثثةت ناكثثةم

هثةمو بةرذةوةندييثثةك   ثَينثثاوي شؤِرشثدا  لثة  ئَيسثتا   تاهثة  دةرةوة
 ئثثيرت ناكرَييثثة بةِرَيوةبثثةر لةبثثةر هةَلوَيسثثل  ضثثةند سثثاَلة   وةكوشثثت

باوكة تؤ : )فرمَيسكي سِريسؤما  (بِريارة واز لة شؤِرق دةهَين 
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ئةوةي طوت دَلي  (ئَييةو خةَلكي ئةم شارةت بؤ شؤِرق هان دةدا
بثردي بثؤ    منثداَلي لةطثةَل خؤيثدا   بثة  ئةو ساتةي بري هاتثةوة   ثِر بو

ئَيسثتا  : )دةنطثي بثةرز كثردةوة   كثار   ئاهةنطَيكي طةورة ثَيشكةق
لثة وتةيثةكي   نبري كةسي شؤِرشطَيِرو رؤشث  ئَيوةو مامؤستا شاباز

الي مايكةكة بة بثاي بةرزةكةيثةوة دةسثيت     وةكاتَيك ض (نرخدابة 
 ئثةوةو دةيثةها كثاري   جثةماوةر ضثةثَليان بثؤ لَيثدةدا      وةبةرز كثردة 

وة يشثثثثثثةو بريانةبثثثثثثةي بثثثثثثري دةهاتثثثثثثةوة  سةرسثثثثثثوِرهَينةري تثثثثثثر 
ئَيسثثتايش : )درَيثثذةي بةقسثثةكةي دايثثةوة  وفرمَيسثثكةكاني سثثِري 

:  (دوا هةناسثة خثةبات بكثةين   بِريارة هةتا  بهَينني دواي هيوا واز
شثثؤِرق  (ببينثثة قوربثاني سياسثثةتي ضثثةوت  ئَييثثةيشدواي ئثةو  )

: هَيين ثَيكثةني  (هةمومان كرايان سورة: )خؤي طور  كردةوة
اَلةدا ساي لةم م: ) (و دايكو باوك  سايةبؤ هةمومان كراسي من)

تثوِرةيي  بثة  ن سثاي  ثَيويسثل   مث : ) (نية هةموي سورة ئثةي هيثوا  
ب ثؤرة شثاخ    لَيثرة نثا  : )دةمثي دةرثثةِري  لثة  شثؤِرق كثةف    (ناكات

لثثثةو  (شثثةرتة بثثثة دةسثثيت خثثثؤم بتكثثوذم    ةوةلثثةوَي يثثةك دةبينينثثث  
 هثثَيين دةرونثثي دةجؤشثثا   ثةميانثثةوة ِرقَيكثثي طثثةورة دروسثثل بثثو   

ئثةويش تثوِرةيي هثةمو     لةتاو توِرةيي زةردةي خسثتة سثةر لَيثوي   
جؤرَيثك يةكثةم جثار بثو بثةو جثؤرة ثثةمياني        بثة   جةستةي طرتةوة
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هةرضةندة دو ساَل  ِرؤحو دَلي وةبب كةسَيك هَيين بداتبة مةرط 
لثة   وةكثو دو هثاوِري ناسثرا بثون     لةطةَل ئةوةيشدا لةو طةورةتر بو

 لةو ساتةشثدا ِرقَيكثي ئةسثتور طرتنيثةوة     نةدةبونةوةجيايةكرتي 
ئثةو بثؤ    كدا ِرؤيش هةالتدا هةريةكة بةاليةقينةوة لةطةَل رؤذ بةو

لثثةو ساتةشثثدا ئثثةو وَينانثثةي    {ضثثةث ئثثةميش بثثؤ  دةسثثتة ِراسثثل 
و طثثثثثةالي دارةكثثثثثانو تَيكثثثثثةَلي  (لةطثثثثثةَل دوا وشثثثثثةي رؤماني)بثثثثثا

 دةثثثةِري  ش تيثثذ تثثيَ يتراكتؤرةكثثة كثثةوة دةديثثةوة  (بثثا)شثثةثؤلي
بثثةو وَينثثة   لةطثثةَل زرمثثةو تةقثثة تةقثثدا مَيشثثكي جثثةجناَل كثثرد بثثو     

سثثثات زيثثثاتر ِروانثثثيين  بثثثة سثثثات  مؤميثثثا ببثثثو ئاَلثثثثثؤزاوانةيشةوة 
ِرةمثثثزي  بثثثا: )وةري داخسثثثلةةَل دوا وَينثثثةدا بثثثري لةطثثث دةتةنثثثدرا

 !! (وةناويدا زيندلة هةمو وَينةيةك  نهَينيةكاني بونة
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دارةوة بثثثة فثثثةزاي ئايانثثثدا  يثثثةكي وَينثثثة (بثثثا)طِرَيثثثك بثثثةهَيزي   

مليؤنثثان وَينثثةي جةسثثتةيي تيثثادا  دا شثثَيتةَلةلثثة ِروانثثيين  دةكشثثا
ِرؤحيثدا بريةوةريثان دةتةقانثدةوة    لة شَيوةي بوركثاني   دةدرايةوة

نهَيين جيهاندا لة دَييةكةي يةوة خؤر لةسةر كةلةوة طزنطي دةدا
تةنيا وَينثةي طثؤِرَيكي تثةنياييان نثةخش     دا لةبةر ضاوي دةشتةوة

نيطثثثاو هؤشثثثو  وبثثثةو بثثثريةوة تثثثةزو جةسثثثتةي دةطرتثثثةوة  دةكثثثرد
فةزاي جيهانةوة شااَلوي ِرؤحي مَيثذوي  لة  ةسيت تَيكةيو ببونن

طؤِرسثثثثتانيان  وونثثثثةوةبآلودةبدةديثثثثةوة بثثثثؤ طوندةكثثثثةو جيهثثثثان  
ِرؤحثثثو جةسثثثتة يثثثةكيان    وطؤِرةكثثثان شثثثةق دةبونثثث   هةَلثثثثدةدايةوة

 دةهاتنثثةوة سثثةر زةوي وبثثؤ ئثثثايثثثثثان بثةرز دةبونثثةوة  دةطرتثةوة 
ةوارَيكيان بثثثثؤ مثثثثثةرط  شثثثثثوَين هثثثثةمو جيهانيثثثثان داطثثثثثري دةكثثثثرد   

8 
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ئايثثثاني طوندةكثثثةوة  لثثثة ثؤلَيثثثك لثثثةو مردوانثثثة    نةدةهَيشثثثتةوة
 يثثثةك يثثثةك بةاليثثثدا تَيدةثثثثةِرين  نةخشثثثةكةيان شثثثاردةوة دابثثثارين

 ندوا سثثثتونيان ذنثثثو كثثثوِرو ك ثثثي خثثثؤي بثثثو    زؤريثثثاني ناسثثثيةوة 
بثةو شثاالوةوة قيذانثدي زجنثريةي وَينثة      هةمويان بةاليدا تَياةِرَين 

خؤيثثثو دةورو بثثثةري ِروانثثثي لثثثة سثثثاتَيك  بثثثوندةلةبثثثةر ضثثثاوي ون 
بَيثدةنطي لثة   بثة  بة خةمو ذانَيكثي قوَلثةوة    ئةوسا هي ي نةدييةوة

 دةفثثِرين لةبثثةر ضثثاوي   وَينثثة شثثةثؤلي   فثثةزاي طوندةكثثةي ِروانثثي  
هثةمو   بثة  توشثي جثةجناَلي كثرد    شيئثةوة  ةكي تربة وَينةيدةبون 

خةياَلثثثثي كثثثؤالرةي  وةوةوردبثثثةوة لثثثة ئايثثثان  يثثثي ِروانينيهَيثثثز
فثثةزادا  لثثة كانوَينثثة هةَلثثثداو بثثة هثثةمو اليةكثثةوة بثثَووي كردنثثةوة   

 دوا وَينة تثةنيا كةلثة   جيهان لةبةر ضاوي ِرادةخرايةوة دةتوانةوة
 ي بثثثثون دةشثثثثارايةوةكليلثثثث بثثثثةو خوَينثثثثاوةوة سثثثثةرَيك دةمايثثثثةوة

بؤ جيهانَيكي نوَي مؤمياي  ثَيستَيكي نةرم بة جةستةيدا دةهات
بثثثثةو بثثثثثريةوة   ِراسثثثثثتةقينة دةيطواسثثثثتةوة جيهثثثثاني   لثثثثة  دةكثثثثرد 

ة خثاكي كةوتنثة خثوارةوةي    ئرية والتثي مةرطث  : )ناوضاواني سِري
بثثثة  ذورةكثثثةي هاتثثثة دةر  لثثثة ابثثثةو قسثثثةيةوة هةسثثثت   (جةسثثثتةية

كاتَيثك بةسثةر    يثةوة هةَلدةهَيناخَيرايي بؤ ماَلي ثوركثة هثةنطاوي   
 لثة  وثوركثة دةرطاكثةي لَيكثردةوة    دارة دوو ثةلكةكةدا سثةركةوت 
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ازاري خؤيانو ئ جؤراو جؤرةوة لة بة وَينةي وبونةوة يةكرتي ورد
ش يثوركثة  لةسةر لبادةكثة دانيشثل   شَيتةَلة جيهاندا نوق  دةبون

ئةوسا قؤريةكثةي   ثياَلةكاني شل امبةريةوة ضي كةي كردبةر لة
بةردةميثدا   كاتَيثك لثة   ضايةكي بؤ تَيكثرد  لةسةر مقةَلثثيةكة داطرت

و تثارا  شثَيركؤ شثاخةوانو   مةرطثة بثة  حثةزم  مثن  : )داينا دَلي ثِر بثو 
ذيثثاني  بثثريي لثثة  شثثَيتةَلة (ئثثيرت دواي ئثثةوان نثثاتوام بثثذي     مثثردن

وشثثةكاني  لثثة بثةر  ضثثاويدا ِريزيثان بةسثثل بثة  فرمَيسثثك  دةكثردةوة 
لَيرةوة  ةرشي جيهان  خوداثوركة ضاوةِرواني ئةوةين : )دابارين

نيثثثثة  كةسثثثثَيكيش  هثثثثةمو يثثثثةك دةردمثثثثان هةيثثثثة    هةَلبطريَيتثثثثةوة
 بةو قسثةيةوة كَلثثؤيةك شثةكري خسثتة دةميثةوة      (خاوةمنان بَيل

 ةكي هَينثثاو لثثة ش هةسثثتا ثرياسثثكةي يثوركثثة ضثثاكةي خثثواردةوة 
قيقة ئةطةر ملوانكةيةكي يا وئةمة كرمةكَيك: )بةردةميدا كرديةوة

لثثةو سثثاتةدا طريثثا ملوانكةكثثةي ئةمثثديو   (خَيثثربثثة مثثردم بثثؤم بكثثة 
ثوركثة  : )هاتةوة نةخشة كرديثة ملثي  ئةو ساتةي بري  ئةوديو كرد

ئثةوة   مادام منل لةو نةخؤشية ِرزطثار كثرد ئثةم ملوانكةيثة بثؤ تثؤ      
 (وريابثة زؤر طثران بةهايثة    حثة  بثؤي هَينثاوم    يادطاري باوكية لة

 قذي خاويةوة بةو بريةوة وَينةي نةخشةي هَينايةوة بةرضاوي بة
ضثةند ساَلثثَيك   بوكي بثؤ طوندةكثة هثات     بة ئةو ساتةي بري هاتةوة
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دةكثران   يشث ينةائةو نثةكرا بثو  ةِرو نةبونيثةوة شثايي   بو بةهؤي ش
هثثةتا دةهؤَلثثو زوِرنثثاو طثثؤراني     ثرسثثة كثثةمرت نثثةبو   شثثتَيكيان لثثة 

ش يبةمثة  دَلثي ثثريو منثداَل بكاتثةوة     هةَلثثاةِركيَ  دَييةكة بطرَيتةوة
خرؤشثثو منثثداالن   كةوتبونثثة سثثةر  وةوةخؤشثثيةك خةَلثثثكي طرتبثث  

ثيثثاوانيش بؤنيثثان بثثة   جنثثةَلي طثثةورةيان دةكثثرد بثثؤني هةَلثثثيي مة
قاضي ذنو ثياوةوة زةويان بة ِريزةي هةَلثاةِركي  ذنةكانةوة دةكرد

زةردو سثورو   بةرطو كااَلي ِرةنطاو ِرةنو ثؤشثرا بثون   دةكوتايةوة
دَلثداري طوندةكان هةمو لثةو   سةوزو شينو قاوةيي تَيكةاَلو ببون

 هثثةمو لثثة  ةشثثقيان هةَلثثثدةفِريمثثةلي  ذوانثثةدا يثثةكيان دةطرتثثةوة
لةبثةر  ةندَيكي نوَييان دةخسثتة دَل  ِروانيين جواني بوكةوة زةماو

سااَلنَيك بو ناوبثانطي   ناوبانطي ناوضةكة بوبة تاقة ك ي ئةوةي 
 نائومَيثدي دةهاتنثةوة  بثة  ضثةندة ضثونة داواي    جواني دةركرد بثو 

بثةو   ويويسثل داواي بكثات بثاوكي ِرَيطثر بث     حةمةالو دةمَيك بثو دة 
بثثةو ثثثارةو   هثثةتا بثثاوكي مثثرد  حثثةزةوة شثثةوو ِرؤذي سثثةريةك نثثا  

ضيان داوا كثرد كرديثو    ما ناردية داواي دواي بةجَي سامانةي لة
طوندو قؤخي دةوروبةري بانو  هةمو ئةو زةماوةندةيشي بؤ كرد

سثك   توشي نةخؤشيةكي طران هثات  ادواي ئةوة نةخشة ذاككرد 
هثثةتا ثوركثثة  كثثةوتبوذَيثثر جَيطثثةدا  هةميشثثة لثثة ئَيشثثةو ِرشثثانةوة
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 لثةو نةخؤشثيية ِرزطثاري كثثرد    دةرمثاني بثؤ طرتثةوة    فريثاي كثةوت  
لثثةو ساتةشثثدا ملوانكةيثةي بثثة يادطثثاري ثَيبةخشثي   ئثةويش ئثثةو  

بثةو هَيثزةوة    ناوضةواني دا كزةبايةك لة هاتةوة ثوركة ئةوةي بري
 داية دةسثيت  ووةثرياسكةكة وة ناوملوانكةو كرمةكةكةي خستة

 خثثودا: )وة هةسثثتا (بثثا)زجنثثريةي وَينثثةي بثثة وةرطثثرت  لَيثثيهثثةر 
 !! (باَلثدار دةكاتةوة ةي بَيباَل لةتؤَل

*                      *                        * 
 دَييةكة لةبةر تيشثكي خثؤردا وَينثةي كثاذَيكي مثةرطاوي دةنوانثد      

طؤضثثثان خثثثثةتي بثثة   بثثة مييكثثة   ِرةنطثثي كؤتثثايي بثثوني دةدايثثةوة   
تثثثؤِري تثثثثابوتَيكي نةبينثثثةوة خةَلثثثثثثكةكةي   بثثثثة زةويثثثدا دةهَينثثثاو   

ضثثؤم ديثثوة بثثثة خثثةو بثثةو جثثثؤرة     : )طومثثاني مةرطثثثةوة  وةخسثثتب 
 هثثثثةر زو زانثثثثي  لثثثثةو ئةشثثثثكةوتةدا دةمرَيثثثثل    وةحثثثثةمكؤَل مثثثثرد 

منثثثثثداين  ( بوحةمكؤَلثثثثثي هثثثثةذار تثثثثثؤ توانثثثثاي ئةشثثثثثكةوتل مثثثثا    
ة نةهاتايثة الشةيشثي طثورط    ئةطةر ئةو ضثةكدار : )هةَلدةبةزينةوة

خثثثةمي مةرطثثثةوة  بثثثة ضثثثةكدارةكة لثثثةبن بانَيذةكثثثةدا    (دةخيثثثوارد
ي كةدةمان ثثة ومليثثةوة وةجامانةكثثةي خسثثتب ضي ثثكةي كثثرد بثثو 

حةسثةنو هؤمثةر نثانو دؤيثان بثؤ       لةبةر ثشثتَينةكةي قثاي  كثرد بثو    
 لثة  دَلثي و سةرسثوِرمانةوة   نثاو دو  وةكثةوتب ئثةويش   وةوةكؤكردب
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بثثثة ئثثثةوةي طثثثوت   ( وةمثثثن ضثثثي  لَيهثثثات  ) :خةَلكةكثثثةي دةثرسثثثي 
 ثيشثثاني دان ووَينةيثثةكي خثثؤي لثثة طريفثثاني دةرهَينثثا    طريانثثةوة 

 ئةوانيش سةيريان كرد ساي كةلةيةكي باي ناوةجني قؤزو جوان
وةك ئَيثوة رةنطثي    طثؤِراوم : )طريا ةوةووَينةكةي خستةوة طريفاني

دؤَلةكثةدا  لةطثةَل حةسثةن بثة     لثةو سثاتةدا هةسثتا    (وةم طرتث مرؤلة
لَيي دةمذيو َلةق ضةثكة ِرَيحانةكةي دةسيت هةمييك سةركةوتن

يثةوة  خةَلثثكيش بثة دوا   ئةوسا خؤيشي بثةرةو ذور كشثا   ِرواننيدة
وَينةيةكي  كة لة بَيدةنطيو ضؤَلثيداةطوندهةنطاويان هةَلثهَينايةوة 

تةنانثثثةت  بونثثثة دةرمثثثاَل هات وردو درشثثثل لثثثة  طرتبثثثوترسثثثناكي 
لةطثةَل تثالي  لثة دواي     فِرَيداو دوايان كثةوت يش جاوةكةي ضرا

 قسثثةبثثة ش يو نةخشثثةثورفثثاتو خورشثثة  مييكثثةوة ِرَييثثان دةكثثرد 
جؤرَيثثثثثك هثثثثثثةنطاويان  بثثثثثة  ئثثثثثةوانيش   كردنثثثثثةوة جثثثثثوت ببثثثثثون   

تثر ضثاويان   وةكثو جثارَيكي    يثةكرتيان دةِروانثي   لة يةوةناهةَلدةهَي
 ِروانثي تثالييي   لثة  ضثرا شةوة يبةو ِروانينةيةكرتي نةكةوَيتةوة بة 

جؤرَيثك خوَينةكثةي   بثة  ئةويش فرسةتي لَيهَيناو دةسثيت طوشثي   
ببَيتثثة جثثةالدي  ئازيزةكثثةم دةترسثث  بثثةم نةخؤشثثيةت   : )جؤشثثاند
لثثثثةو سثثثثاتةي مييكثثثثة    بثثثثو ِرةنطثثثثي ذاكثثثثا  ضثثثثرا (َثثثثرم ِرؤمحثثثثو

لةبثثةر ئثثةوةيش ئثثةو ِرؤذة   الواندبويثثةوة هَيَلثثي مثثردن طرتبويثثةوة  
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جارَيكي تر وَينةي طؤِردا  لة ِرَيي شاخي طرت هةتا تالي  ببينَيل
 كتثوثرِ  لثةثِر مييكثة هةَلثثدَيراو كةوتثة دةوةنَيكثةوة      ما  بكاتثةوة  

بثثثؤ تةكانثثثدو ثورفثثثاتيش    خورشثثثة جلثثثةكاني  سثثثاندةوة هةَلثثثثيان
بثةِرايي خثةَلك طةيشثتة ئةشثكةوتةكةو تةرمةكثةيان       دةسيت طثرت 

 قةفثةيان كثردو  طوري  بة  كتوثِر دو داري درَيذيان هَينا بينيةوة
كثثثثاتَيكيش  بثثثثؤ نثثثثاو دَي طةِرانثثثثةوة تةرمةكثثثثةيان خسثثثثتة نثثثثاويو  

 مةرطثثةوة ِرةنطاَلثثة دةبثثوبثثة مردويثثان ناشثثل زةوي لةبثثةر ضثثاويان 
مثثاَلي خؤيثثو لثثةناو     وة نثثاو وةشثثةوة هثثةر كةسثثة ضثث   يبثثةو ِروانينة

كاتثثثثثذمَيري دَييةكثثثثثةي  تثثثثثةنها كةسثثثثثَيك كثثثثثةوتن جَيطثثثثثةدا لَيثثثثثي
كةفَيكي ساييةوة لة مةرطي لة ئاوَينةي  بو شَيتةَلةدةخوالندةوة 

 وةلة طؤِرةكةيةوة نهَيين طثةردونو بثوني خسثتب    جيهاني دةِرواني
اري لةطثثةَل مثثةرطو ذيانثثدا دةكثثرد  نثثاو تثثؤِري طومثثانو ِراِراييثثةوة يثث 

 طريثثان طؤِرسثثتانيان هةذانثثد بثثة دةمثثةو  ةسثثر خورشثثةو ثورفثثات  
داضَلثثثةكي  ةوةطؤِرةكةيثث ناوئثثةويش لثثة  لةسثثةر قسثثنةكة ِراكشثثان  

: كثثوَل طريثثا بثثة اليثثان خورشثثة   وةضثث كاتَيثثك كثثردةوة ةرزخثثؤي بثث 
 لثةرزي  شثَيتةَلة  (لثةرزي مثةرط   مييكثة ك ثةكةمي خسثتؤتة سثةر    )

 (مييكثثثة جيهثثثاني خسثثثتؤتة طثثثؤِرةوة   : )دادي جيهثثثاني دةربثثثِري 
سثثةري بةسثثةر  خورشثثة لثثةتاو هيوكثثي هَيثثزي قسثثة كردنثثي نثثةبو  
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لةسثثةر جَيطثثة   ئثثةو شثثةوةي بثثري هاتثثةوة    كثثردةوة كؤشثثيدا شثثؤرِ 
ترسثي  ئثةويش   ئةو باسةي بؤ كردةوة مةضةكي مَيردةكةي طرت
ئثةويش ئثةوةي لةطثةَل     سثةري لةقانثد   ومةرطي ك ةكةي طرتيةوة

 لثةو ساتةشثدا بثةو بثريةوة طريثا     ثَيكهثاتن  و ثورفات باس كثردةوة 
و ئثثثثةوانيش لثثثثةناو ئثثثثةو   رمَيسثثثثكةكاني خؤَليثثثثان لثثثثول دةكثثثثرد  ف

سةربازي بَيلي ؤئؤتؤمدةنطي كاروانَيك  ئازارانةدا دةتوانةوة لةثِر
دةيثثةها   هاتثثة طوَييانثثةوةو داي ثثَلةكاندن  لةسثثةر جثثادةي قثثريةوة   

 يشزرمةي تةقينةوةي تؤث وبَيلو زرَي ثؤق تَيكةاَلو ببونؤئؤتؤم
كاتَيثك   ةوة لَييثان ِروانثني  طومانث بة ساتَيك  وةوةبةرزدةبلةوبةرةوة 
بثثؤ نثثاو دَي بثثة ترسثثةوة جثثادةي قثثري اليانثثدا خةَلكةكثثة   بينيثثان لثثة
طومثثثاني بثثثة  ةوةووة نثثثاو طؤِرةكةيثثثوةيش ضثثثشثثثَيتةَلة وطةِرانثثثةوة

جيهثثان كَوفةيثثةكي   : )ي كثثردةوة مثثةرطي ناكثثاتي جيهانثثةوة لَيثثو    
بثة تثثؤوي ئثةو طومانثثة    شثَيواوة هثي  كةسثثَيك ناتوانَيثل بيكاتثثةوة   

نها نهَينيثةك  تثة  ئةزةليانةي بونو نةبونةوة مَيشكيان دةبَيتة خؤَل
 ِروي دةسثيت ِراسثتو ضثةث كثرد     بثةو قسثةيةوة   (ئثاي  ئثاي  نازانني

يةك يةكو  كردة كاروانة سةربثثازييةكثثثةو كؤالرةي خةياَلثثي هةَلثدا
 سثثثةر زةوي بردنثثثة ئايثثثانو فِرَيثثثي دةدانثثثةوة  دو دو هثثثةموي دة

لةطثثثثةَل  ماوةيثثثثةك بثثثثةو جثثثثؤرة ئثثثثةو كاروانثثثثةي هةَلثثثثثدةطَيِرايةوة   
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ئثثثةوة توشثثثي   وةوةبثثثةرزدةبدةنطثثثو طرمثثثةيان زيثثثاتر   ئةوةيشثثثدا 
قروسثكةي  جثةنطَيكي طثةورة دةكثردةوة     اييةكي كثرد بثريي لثة   راِر

طؤِرةكثةي   قيثذةوة لثة  بة  ئةو بريةي ث ِراند وةك هاتة طوَييةسةطَي
دورةوة سثةيري كثرد    لثة بؤ نثاو ماَلثةكان طةِرايثةوة     ةووةةرد هاتة

 خةَلثثثكي لةسثثةر حثثةوزي مزطثثةوت كؤببونثثةوة   ئثثاوايي شَلثثثةذا بثثو 
كي يثثةِراديؤشثثار  لثثةشاسثثوار  دةكثثردباسثثي ِروداوةكثثاني والتيثثان 

وةي بآلوكثثثرا ثايتثثثةخلكاني ةهةواَلثثثة سثثثةر يخسثثثتبو بثثثو كثثثِري
ة يثةكااري لث  بثة  لثةم ِرؤذانثةدا نيشثتيان    : )سةربازي دةخوَيندةوة

شَلثثةذاويةوة طةيشتة بة  شَيتةَلة (نؤكةري بَيطانة ثاك دةكرَيتةوة
: ين ِروداوةكثثثاني جثثثةنطي دةردةخسثثثل شاسثثثواريش نهثثثيَ  اليثثثان

لثثة  وةجثثةنطَيك لثثةم خاكثثةدا بثث  وةجةسثثتة وةكثثو طثثةالي دار كثثةوت )
 نابَيثثل جطثثة لثثة  ش دةطرَيتثثةوةيئَييثثة وةهثثي  والتَيكثثي تثثردا نثثةب 

ةك ََينَيثثثثل هثثثثةموي تثثثثةخل هثثثثي  ئاوةدانيثثثثو شارؤضثثثثكة شثثثثار
بثؤ ئَييثثثثثة   طوندةكثة : )جطةرةكةيثدا  حةسثةن مثذَيكي لثة    (دةكرَيثل 
ناضثارين هثةتا مثردن لَيثرة      نييثة بثؤ   يشيانرَيطاي شثثثثار  مثثثثةرطثثثة

 لثة  (بثا )رؤمثاني  (ناضارين مةرطو ذيامنان طوندةكةيةبةَلَي : ) (بني
بثآلو  ناوةختةي روداوةكاندا ئاماذةي كارةسثاتي طونثدي مثةرطي    

 نهثَيين داوايثةكيان  بثة   وةزارةتي تةندروسثتيو بثةرطري  : )ةكردةو
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كوشثندة  هةوَيين دةردَيكي بة  وةتؤمار كرد مةرط لةسةر طوندي
 وداخبرَيتثثدادةنرَينثثو ثَيويسثثتة سثثنوريان لةسثثةر    بثثؤ مرؤظايثثةتي 

ضثوار دةوري   خاكو خؤَلو مرؤظو ئثاذةَلو سثةوزاييان بسثوتَينرَيل   
جَيطثةي  بثة   وةبث ة طونثد ئثةم   بة تةلبةندو ديواري ئاسثنني بطريَيثل  

شاسثثوار  ونبثثب وة طَيثثذبثثةو هةواَلثثة (تثثةواوي جيهثثان ؤمةترسثثي بثث
نيثثثوة  بَيثثثدةنطيوبثثثة  هثثثةمويانو دكثثثر زيثثثاترِراديؤكثثثةي دةنطثثثي 

ئثثثثةويش شثثثثثةكةتي رَيطثثثثثا بثثثثثو   ييثثثثةوة طوَييثثثثثان لَيثثثثثدةطرت مةرط
هةسثثثتاو بثثثةدوا قسثثةوة   وةوة كؤَلثثثثي يثثثكردهثثةَلطرتو  بوخ ثثةكةي  

 ثَييثثان دةطثثوم  قسثثةم زؤر بيسثثل ةوة خةَلكثثلة يشمنثث: )رؤيشثثل
و هَينثا  ضرابؤ م ئةو دةرمانانة مرؤلةن نيوة مرؤظن ئَيوة مةميونن

بثثثثةو   (ؤكثثثثة دارو ديوارمثثثثان دةسثثثثوتَينَيل   فِر طةِرامثثثثةوة بةثةلثثثثة  
منثثداالن لثثة دواوة بثثؤني بوخ ثثةكةيان    قسثثةيةوة كةوتثثة ِرؤيشثث  

يان هةَلثثدةمذيو  و شثةكرو ضثا  بؤني سَيوو ثرتةقاَلو سةمون دةكرد
 دَييةكثثةي طرتثثةوةئثثةو بؤنثثة لثثة سثثاتَيكدا بثثةو بؤنثثةوة طَيثثذ ببثثون  

ئايانثةوة بَيثزو    ماضثي بثة  وةكثو زةوي   خستنيية خةو ئةوةيش
تؤقَينةر طوندةكةي  ةكيبةو جؤرة هةتا خؤرهةاَلت بَيدةنطي بكات

ثثثثاق  ِرضثثثةي بَيثثثدةنطي شثثثكاند شثثثَيتةَلةش يئثثثةو كاتثثثة طرتثثثةوة
بة دؤَلةكةدا  وئةوةي بةرضايي كرد سابونَيكي خستة طريفانيةوة
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ئثثثةو ئاماذانثثثةي  وةوةهةَلثثثثطةِراو خرؤشثثثي مثثثةرط مَيشثثثكي طرتبثثث
سثثةر   وةبثثةو شثثَيوةيةق ضثث    دةرنثثةدةبِردران طريثثان  بثثة   دةديثثةوة
 لةسثثةر تاشثثة بثثةردَيك هةَلثثثي    ةكةي شثثلشثثةِرواَلو ضثثؤغ  كانيثثةك
هثثةتا  خؤيشثثي شثثتو لةسثثةر بثثةردَيك دانيشثثل دواي ئثثةوة  خسثث 

بةسثثةر ثوشثثو  كةوتثثة سثثوِرانةوةثاشثثان  جلثثةكاني لةبثثةر كثثردةوة
بثثة وَينثثةي ترسثثناكةوة سثثةر    يثثةوةهةَلدةهَيناثةالشثثدا هثثةنطاوي  

وةكثثو هةيكثثةلي   لثثةثِر بثثةو خرؤشثثةوة وةسثثتا    دةِرنيثثةوة سثثنطي
دواي ضَيشل هةردو دةسيت ِراستو ضةث كردةوة نةمري جيهان 

ثَيثثثي  طوندةكثثثةو هثثثةر كثثثة  ةنطاوَيكي درةنثثثو طةيشثثثتةوة نثثثاو هثثث
جامَيك ثاشان  خستةوة ناو ماَلةكان ذنَيك كولَيرةيةكي بؤ ِراطرت

بثثثثثةدةم  دؤشثثثثثي بثثثثثؤ هَينثثثثثاو لةسثثثثثةر بثثثثثةردَيك ضي ثثثثثكةي كثثثثثرد  
كردنةوةيةكي  وقيي بريخواردنيانةوة لة دارو ديواري دةِروانيو ن

كثردة   ئةويش ِروي بارانةيان دةكردبة منداالن بوكة ترسناك ببو 
ئثثثةوانيش ضثثثونة  طثثثرتن ئةوسثثثا نيطثثثاي تثثثيَ  ئايثثثانو ثاِرايثثثةوة

 ئثةويش وةالمثي نةدانثةوة    بةردةمي مثاَلي ثوركثةو هاواريثان كثرد    
 لثة لكةكثةدا سثةركةوتنو ضثونة ذورةوة    ثةو ناضار بةسثةر ثةيثذة د  

 زةنطؤَلثثثةي دةدايثثةوة مثثةرطي ثوركثثة بةسثثةر دَييةكثثةدا   سثثاتَيكدا 
طؤِرسثتان   كثاتَيكيش لثة   كفثين طومانثدا دةخيةوانثدن    لثة  ئةوةيش
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ناو جَيطثةدا  سةرجةم لثة  ميواني مةرط دةزانيبة هاتنةوة خؤيان 
باَلثندةو ثةلثةوةرو ئثاذةَل هثةمو     بةو ثَييةق دةلةرزين كةوتن لَيي

بثة  ن وةكو هةموي وَينثةي ئيزرائيليثا   طرتبوِرةنطي ئةو ترسةيان 
  !!ئاياني طوندةكةوة بينيبَيل

*                        *              * 
سثةطةلي ئثثاواييش   شثاخةكةوة دةهثات   لثورةي طورطثو ضثةقةَل لثة    

ِراثثةِريو ضثاوي    كةروَيشثكة خةوةكثةي   لثة  شثَيتةَلة  كةوتنة وةِريثن 
ئايثثاني  ثةجنةرةكثثةوة لثثة بَيثثدةنطي لثثةبثثة سثثاتَيك  هةَلثثطثثَلثثثثؤفل

هةوايثثةكي فَينكثثيش    مثثانطي ضثثواردة شثثةوقي دةدايثثةوة     ِروانثثي 
جةسثتةيدا  بثة  دةهات بؤني هةوري دةدا بةو كزة سثاردةوة تثةزو   

ضثثاويدا خثثةوو ِراسثثيت  لةطثثةَل ث ثثِر ث ثثِري وَينثثةكاني بةر  دةهثثات
 وةزا ِرةنطثثي ضثثةكةرة بِرانثثي ِرؤحثثي هةَلثثثطرت     فثثة : )دةوةشثثيدةكر

 وؤح دةتوَيتثةوة رِ دةبَيثل  (بثا )ئةمِرؤ جةستة دةِرواو ِرؤح تَيكةَلثي
يثثةكي طِراويثثةوة  (بثا )شثثااَلويبثثة ئثثةو وَينةيثة   (جةسثتة دةذَيتثثةوة 

دوكثثةَلي  لةطثثةَل طثثِري فؤتؤناتثثدا دةتوانثثةوة  بةرضثثاوي دةطرتثثةوة
 نةخشثثثثثةي جةسثثثثثتة لثثثثثةوةكثثثثثو  دواوة دةردةكثثثثثرد ِرةشثثثثيان لثثثثثة 

 نةيثثةوة طؤِرةكثثاني بةسثثةرشثثوَينةواري ِرؤحثثدا بكَيشثثنةوة بثثةو وَي
و ئَيثثثوةمنثثو  ِرؤذَيثثك دَيثثثل هثثةمومان ئاهثثةنو دةكثثثةين    : )كثثردةوة 
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ن دَلثثثثنيابن لثثةوةي سثثةرةتاو كؤتثثايي ذيثثا    ئثثةوانو سثثةرؤك كؤمثثار 
 ئةوة ئةو ِرؤذةي بري هَينايةوة (مةرطةو مةرط هةمو ناسنامةيةكة

كاتَيثثك خثثؤي دةشثثل  ئةفةنيثثةكي طثثوتبثثة كي شثثاردا طثثةرماوَي لثثة
 وةوةضثثثَلكي جةسثثثتةي ورد دةبثثث    لثثثة  بثثثةردةوام سثثثةيري دةكثثثرد  

 وشثثثارةوة بثثثؤ شثثثاخ كثثثرد ئثثثةوةيش دواي ئثثثةوةي طةشثثثتَيكي لثثثة
لثةو ساتةشثدا    ش دواي ئثةوة خثؤي نةشثل بثو    يدو هةفتة هاتةوة

كاتثثذمَيرَيك لةبثثةر هةَلثثثيدا   لثثةناو طةرماوةكثثةدا خثثؤي دةتونثثدةوة 
بثثة ري ئثثاوَيكي زؤ الي جوِرنةكثثةوة وةئةوسثثا ضثث  خوسثثاندخثثؤي 

كاتَيثك خثؤي ثؤشثتة     خؤيدا ثاشان لفكةو سابوني لة خؤيدا كرد
خاَلثثثة خةَلثثثثكي : )كثثرد رويتَيثَيكةنينثثثةوة بثثة  ويش دةكثثردةوة ئثثثة 

:  (هاتويل خؤت بشؤيلياني مردويتو : ) (طؤِرستان: ) (لكوَيي
دةمثثثةوَيل  طؤِرةكثثثةمبةَلثثثثي ضثثثةند سثثثاتَيكي تثثثر دةضثثثيةوة نثثثاو   )

جَيبثثةجَييان   بةرلثثةوة ضثثةند ِراسثثااردةيةكي طؤِرسثثتانل بثثدةميَ    
ثةلثة ثَيَووةكثاني   بثة   ئةفةنيةكة جةستةي كةوتثة لثةرزين   (بكةيل
ِروانثيين   لةو ساتةشدا لثة دةر  وةطةرماوةكة ض كَيشاو لة سةرثَي

وايثثثدةزاني يةكَيكثثثة لثثثةو    طؤِرةكانثثثةوة ئثثثةو وَينةيثثثةي دةديثثثةوة   
دةوة شثيدةكر  مةرطثةوة  لثة  ة ثةرشثةوة طثةردوني  بثةو بثري   مردوانثة 

بثة بينثيين    منداَلثثيةوة طرتبويثةوة   شثةثؤلَيك بثو لثة   ئثةو بريؤكةيثة   
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زؤر  دةيويسثثل نهثثَيين نثثاو طثثؤِر بزانَيثثل  طثثؤِر سثثامناكي دةيطثثرت
كثثثثةي دةخسثثثثتة وةوَينثثثثةي مرد اجثثثثار لةسثثثثةر طؤِرَيثثثثك دةوةسثثثثت 

دةيويسثثل ذانثثو   قسثثةي لةطةَلثثثدا دةكثثرد   خثثةياَلبثثة  ةوةيبةرضثثاو
هثثثثثةر بثثثثثةو   كفنةكثثثثثةي ثَيدابثثثثثدِرَيل  ئامثثثثثاجني ذيثثثثثاني بزانَيثثثثثل 

ي دوا بثثة شثثةوة ئينايلثثو تثثةوراتو قورئثثاني دةخوَينثثدةوة  يهيواية
مَيشثكيدا  لثة  ئةو برية هةميشة  كةي مةسيحو موساوة دةطةِراوةف

ِروانينيثثدا يثثةكيان لثثة هثثةموي  شثثَيتةَلةبثثة هثثةتا كثثاتَيكيش بثثو  بثثو
هثةمو شثتَيكي لثة مردنثدا      خوَينثو جةسثتةي  بثة  مةرط بثو   طرتةوة

ةوة ذيانو مثةرطي ئاوَيتثة دةكثرد    لَيوي وةلي سةركةي لة  دةديةوة
 يطثثرتشثثَييت دةو شثثدا ِرةااَلثثثي بثثريةوةري طرتيثثةوة ساتةي لثثةو

لة ئايانو  شةوَيك بةو جؤرةي لَيهاتبةسةر جيهاندا دةتةقيةوة 
ناضثثثار سثثثةري  ِروانثثثي ئثثثةجنامَيكي نةديثثثةوةدةزةويثثثو طثثثةردوني 

ثةو دةنطثي ناديثار   ضثر  خستة سةر ئةذنؤيو كةوتثة بريكردنثةوةوة  
 تونَيلةكانثثثةوة بثثثانطي دةكثثثةنلثثثة وايثثثدةزاني  يطثثثوَي دةهاتثثثة بثثثةر

جثار   ئثةو شثااَلوة زؤر  تؤِري طومثان جةسثتةي دةثؤشثي     بةوةيش
 دوايي دةهاتةوة سةرخؤي توشي ِراِراييو شَييت دةهات دةيطرت

دَلثثثة لثثثةرزةي   سثثثاتةدا ترسثثثَيك طرتيثثثةوة لثثثةو لةطثثثةَل ئةوةيشثثثدا  
 بثثوونلةبثثةر ضثثاوي   وشثثةوارةيةكي نةبينثثةوة ِراثثثةِريبثثة  ثَيخسثثل
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لثثة يثثةك  (بثثا)كثثزة بثثؤ قثثواليي ئايثثان كَيشثثي دةكثثةن    زانيوايثثدة
ناوضةواني تةزاند لةو بثرية ثةرشثانة    تيذي كشابة ثةجنةرةكةوة 

كثثثثردة  ِروي وضثثثثاوي هةَلثطثَلثثثثثؤفت وة وةبثثثثةو تثثثثةز  ضثثثثَلةكاند داي
بةرماَلةكثثةي قثثول ي سثثةيري كثثرد ثاشثثان  بثثة سثثاتَيك  طؤِرسثثتانةكة

دواي ئثثثةوةي ماوةيثثثةك نوَيثثثذي كثثثرد بريَيكثثثي ثثثثةرق       ِراخسثثثل
لثة  هَيواشثي  بثة   مييكثة سثاتَيك بثو بثةدةم كِروزانثةوةوة     طرتييةوة 

داضَلثةكيو بة لةرزةوة دةرطاكثةي  لةثِر بةو دةنطة  دةرطاكةي دةدا
ورتثةوة هاتثة ذورةوةو لةسثةر لبادةكثة     طريثةو  بة ئةويش  كردةوة

ةشثثةبايةكيش رِ الفاوَيثك جيهثثاني شثثل  خثثةوَيك  ديثثوة: )دانيشثل 
ئثةويش كةوتثة    قسةكةي تةواو نةكرد طريا (بةهَيز زةوي لةرزاند
وةكثو   خةوي مييكثة ترسثي دةخسثتة دَلثثيةوة    دةريايةكي قوَلةوة 
 هةر  ةولةي مَيرديةوة بيينبة كاتَيك خةوي  بايةقوق ناسرا بو

 مثثثردو شثثثاخَيكةوة كةوتثثثة خثثثوارةوة  طَيِرايثثثةوة دواي ِرؤذَيثثثك لثثثة 
 قوربثاني بثة  لةوة مةِرَيكي بؤ كرد  بةر خةو ناشلبة كوِرةكةيشي 
دواي  طيانيثثثثدا وي نةخؤشثثثثييةكي طرتثثثثكتثثثثوثِربثثثثة ئثثثثيرت خولثثثثة 

هثةر زو ذنثي بثؤ     ديثار هؤمثةري كوِرةزايثةوة دانيشثل    بة ش يئةوة
دا و ئةفسثانة جيهثاني خثةو  لة تةنيا بة هةتا  هَيناو جياي كردةوة

بثةو   شثَيتةَلة لةو ساتةشثدا   نةداتتَيكسةري لَي َيككةسهي   وبذي
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ساتَيك ثاِرايثةوة ئثةويش هةسثتا بثة جوتثة       ِروانيلَيي دةترسةوة 
 ئةو بؤ ذورةكةي خؤيو ئةميش بؤ طؤِرستان ذورةكة ضونة دةرلة 

قوَلثثدا  طؤِرةكةي لة دةرياي خةوَيكي ناو يةكسةر خؤي خستةوة 
لةطثثثةَل  طرتبثثثوبثثثةري ئايانيثثثان   يشمؤميثثثا بثثثو ثةَلثثثةي هثثثةور   

خؤَلةكثةوة  بثة  جؤرَيثك خثؤي   بثة  ساَيدةدا بةشةِر دةهاتن ئثةويش  
بة سات  كؤضي طةاَلو ثوشو ثةالق نةما بوبة هؤشي  بو نوساند

دواي ضَيشل هةنطاو باران م م دةثؤشي داجةستةيان  يشسات
بثؤنَيكي تفتثو تثاَل لثةناو      كثرد  هَيثزيش هةَلثثي  بثة  يثةكي   (بثا )باري

ش يزةوي ئاوي هةَلثيذيو طؤِرةكة كةوة دروسل دةبووةخؤَلة مرد
كاتَيكثدا  لثة   وةوةئثةويش هثةروةكو خثؤي مثاب     ئاوة ضؤِري دةكرد

جةستةي تةِر بو هةر لة جيهانةكةي خؤيدا ضاوةِرواني الفاوَيكي 
هةورة تريشقةو بروسثكة   سةرتاسةري بو هةتا جيهان بشواتةوة

لثثة لثثةو ساتةشثثدا  بةسثثةر ناوضثثةكةدا دةنطثثو تيشثثكيان دةدايثثةوة 
بثثثثة  وئثثثثةو سثثثثاتة ِراثثثثثةِري كثثثثؤَل هؤمثثثثةريان هَينثثثثابثثثثة ئاواييثثثثةوة 

 دةكثرد  بثةهَيزتر داي  يشبثاران طؤِرةكةي هاتة دةر لة َيواويةوة ش
ماوةيثةك   ببو هةمو جةستةيان تةِر سات بة سات ثةرةي دةسةند

ناضار بثؤ نثاو    هةروةكو خؤي بودةثاِرانةوة ئةويش ر بو بؤ هؤمة
هؤمثثثةر لثثثة  يانهثثثةمو طوندةكثثثة تثثثةواو شثثثَيوا بثثثو    دَي طةِرانثثثةوة
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مييكثثثة ثاسثثثي   بنيي ثثثةكة وةبِريبثثث ئثثثةويش ضثثثاوي   كؤببونثثثةوة
 سثثات خثثراثرت دةبثثو  بثثة  ئثثةويش سثثات   ي لةسثثةر دةكثثرد  جنؤكثثة
دواي  بةجَيي هَيشل وقول ئة وزوي بةسةردا خوَيند يششَيتةَلة

ثةجنةرةكثثةوة سثثةيري جيهثثاني لثة   خثثؤي ذورةكثثةيوة وةضثثئثةوة  
 دَلثؤثثثة فثرمَيسكَيكثي نثةزانثثراوةوة دةديثثثثةوة  لة طةردوني  دةكرد

شثةثثثؤلي وَينثةو بثةو     وةوَينةي جيهانو بون لةالي شَيواو فةزا ببث 
ثةجنةيدا سةنطي لةطةَل تةِري  بثيثرةوة  ارةقي ناوضةواني سِري

جيهثثاني كردؤتثثة تثثةنها  خثثوداضثثةند ساَلثثثثثثة : )جيهثثاني مثثؤر كثثرد
 !! (بثثثثونلة طؤِرَيكي تةنياييو توِرةية 
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لةسثثثثةر بةرماَلثثثثةوة لةبثثثثةر هَيثثثثزي سثثثثاَيدةدا فةزايثثثثةكي  شثثثَيتةَلة 
وةك لةطثثةَل تةقينثثةوةي طزنطثثدا بثثةرةو     ناشثثَيوةيي دةردةخسثثل 

ش وَينةي قةوزةيةكي نثاو  يِروثؤي طوندةكة جيهانَيكي تر ب َيل
 هةر لةطثةَل طزنطيشثدا مييكثة تثؤوي ترسثي ضثاند       دةنواندئاوي 

لةطثثثثثةَل ِراكَيشثثثثثاني   كاتَيثثثثثك بثثثثثؤ مثثثثثاَلي هؤمثثثثثةر سثثثثثةردةكةوت   
هؤمةر ئةم بةيانية نيشانةي نةفخي سوري دةكَيشا  فةقيانةكةيدا

بثثثة  كاتَيثثثك مييكثثثةي دي بةرضثثثايي دةكثثثرد  ضثثثاوي هةَلثثثثثهَينا بثثثو 
وةكثثثو خثثثؤي لثثثةثِر  كثثثاني دةمثثثي ئثثثةو شثثثَيواو كةوتثثثة لثثثةرزين وةف

ئثةو نيشثثانةية  ويش نيشثانةي مثثةرطي بثؤ دةطرتثثةوة   ئثثة لَيهاتثةوة 
ترسثثةوة سثثَووي نوَيذةكثثةي  بثثة يش شثثَيتةَلة طوندةكثثةي طرتثثةوة 

لة كاتَيكدا ثرياسكةكةي ثوركةي  بةرماَلةكةي ثَي ايةوة ودايةوة

9 
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دوا وشثثةي  طةيانثثدي ثرتثثة ثرتثثةوة تَيثث بثثة ة دةسثثل شاسثثوار  دايثث
بثثثةو تثثثةوذمو وَينثثثة   ةكة كةوتثثثة ِرَيبثثثةرةو طؤِرسثثثتانو قوتدايثثثةوة

بثثثثثة  وة خثثثثثؤي خسثثثثثتة نثثثثثاو طؤِرةكةيثثثثثةوة يشثثثثثةجثثثثثؤراو جؤرانة
خثثةو مثثانطو  بثثة نثثا  ي نثثةفخي سثثورةوة ضثثاوي لَيثثك   (بثثا)طومثثاني

مثةرطو ذيثان    سؤثةرمانيوةكو  ئةستَيرةو نهَيين طةردوني دةدي
 دواهةواو ئةسثتَيرةي تثاقي دةكثردةوة     تونَيلي ذَير زةوي دةطةِرا

قريشثكةوة   بثةدةم  خةوة بَيداري كثردةوة  بومةلةرزةيةك لةوسات 
ِرةطثثثي  خثثثؤي ِروانيثثثو نثثثامؤيي طرتيثثثةوة لثثثة سثثثاتَيك  وةوةراسثثثتب

سثات خثراثرتي   بثة  سثات   وةووةجةستةيدا سةوز دةبث لة  يتشَيتَي
بةسةر دارو بثةردو   دةرة طؤِرةكةي هاتلة بةو شاالوةوة  لَيدةهات

سروشثل  بثة  وةكو يةكةم جاري بَيل ضثاوي   بةرزاييدا دةِرؤيشل
تيثثثثذي هثثثثةنطاوي  بثثثثة كثثثثةوتبَيل بثثثثةو جثثثثؤرة بثثثثةرةو شثثثثاخةكة    

دةث ِراو  طرتبوكَوفةيةكي خةياَلثي بريو ِروانيين هةَلثدةهَينايةوة 
بثثةو   دةبونثثةوةجياو فثثةزاوة تَيكثثةاَلو دةبونثث  بثثة   طثثرَي دةدرايثثةوة 

بثةخؤي  ناو ئةشكةوتةكةدا خرؤق طرتيثو هؤشثي   لةشةوة يهَيزة
دةسثثيت ِراسثثتو  دةميثثدا وةسثثتابةرلثثة لةسثثةر تاشثثة بثثةردَيك  نثثةما

وَينثثثةي  و خؤرهثثثةالتو خؤرئثثثاوا وةسثثثتا  وةئةوسثثثا ِر ضثثثةث كثثثرد 
خوالنةوةي ئةسثتَيرةكانةوة  لة هةر  طةردوني دةهَيناية بةرضاوي
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كثثؤالرةي خةياَلثثثي  ئةوسثثا دةزولثثةكاني كثثردةوة  هثثةتا مثثانطو ِرؤذ
ضةندة هَيزي داية بةرخؤي نثةيتواني   تيشكي خؤري طرت هةَلثدا

 ثاشثثان كؤالرةيثثةكي تثثري بثثؤ مثثانو هةَلثثثداو ِراي      بكَيشثثَيل ِراي
زةويثش   ةوةثلةيثةك هاتثة خثوار    ضثاويدا لةبثةر  خثؤر   ئةوسا كَيشا

ئةوسثا بثو    دو ثلةي تر بةرزي كردةوة سوتاو كؤالرةكةي جوالند
بثة  مانطو خؤريش  دةسيت ث ِرانلة  شدةزولةكاني بةستةَلثؤكبة 

بثثثثثثةوةوة  تةقينثثثثثثةوة ضثثثثثثاويدالةبثثثثثثةر و فثثثثثثةزاوة كةوتنثثثثثثة يثثثثثثاري
شاخو دؤَلو شيودا دةنطثي دايثةوة   لة قريشكةيةكي بةهَيزي كرد 

 شَيتيةك طرتيةوة هؤشي بةخؤي نةما ماوةيةك بةو جؤرة مايةوة
ةوام طِر دةطرَيتو وايدةزاني بةرد طومان بوبة تيشكي خؤريش لة 

 زةويثش دةسثوتا   ي دةطثرت طِر لةبةر ضاويش يهةوادةتةقَيتةوة 
هثثةمو وَينةيثثةكيان   شثثةثؤلي بؤسثثؤو طثثِر لثثة فثثةزاوة دةردةكثثةوت   

لةهثثثةمو اليةكثثثةوة دةهاتثثثة   دةنطثثثيش دةسثثثوتاند ضثثثاويدالةبثثثةر 
 وانث وةكو هَيزَيكي ئؤتؤماتيكي طوَي كةي خستة سةر ذ يبةرطوَي

جثثثارَيكي تثثثريش بثثثةو جثثثؤرةي    بةهثثثةر ضثثثوار الدا دةسثثثوِرايةوة   
كاتذمَير لة ئةشثكةوتةكةدا مايثةوة قريشثكةو    ضوار  بةسةرهاتلَي

دوايي هاتة سةر ئاوةكة دةسل نوَيذي طرتو نوَيذي  هاواري كرد
لةو نيطايدا نةمان لة وَينةكان  خؤي ئةوسا هاتةوة سةر دابةسل
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ِروي  وبةو بريةوة دةسل نوَيذي طرت سةر كانيةكة وةساتةشدا ض
لة لةطةَل ورتةكاني لَيويدا  ماوةيةكي زؤر نوَيذي كرد كردة قيبلة

ي  (بثا )ئامثاذةي بثة  دةبثون   ضثاويدا لةبثةر  هثةموي   فةزاي دةِروانثي 
 لثثة ئةشثثكةوتةكة هاتثثة وشثثةوة سثثَووي دايثثةوةيبثثةو وَينةية نثثةف 

شثثاخو  وةوةورد دةبثثو بثثاران  (بثثا)ةواولثثة ئايثثانو هثثةورو هثث  دةر
بةرضثثاويدا ِرةنطثثي بثثة ي نثثةف   (بثثا)بثثةرزاييو لوتكثثةي دةبينيثثةوة 

زاني ضثثثةند سثثثاتَيكي تثثثر جيهثثثان طثثثِر دةطرَيتثثثو  وايثثثدة دةدايثثثةوة
نَيثرو مثَي تثةمي     طرتبثو هثةورَيكي ماتثةم ئايثاني     دةثَي ثرَيتةوة 

ماوةيةك بو لثة ناشثتين هؤمثةر     ضاوةوة قةتي  مابوبة تازيةيان 
لثثثةو دو  هثثثةمو بثثثة شثثثيوةني مةرطثثثةوة وةسثثثتا بثثثون    طةِرابونثثثةوة

 شثَيتةَلة  خوَينيثان لَيثدةتكا   ثةلكثة دارةكثةوة  بثة  مةِرةيان دةِرواني 
طوندةكثثةي ِروانثثي  لثثة سثثاتَيك  بينثثيين ئثثةو دميةنثثة حةثةسثثا   بثثة 

لثة   ناويانثةوة  وةبثةو طومانةيشثةوة ضث    دَلي طةِرالة مةرطي هؤمةر 
لةشثثيةوة لثثوتي دةطثثرت بثثة خثثوَين  يكاتَيكثثدا بثثؤني  ثثارةقو ثةَلثثة 

شثثثثدا يلثثثثةو كاتة ش طرتيثثثثةوةيثَيكهاتثثثةي كارةسثثثثاتَيكي طثثثثةورة 
ئثةم قوربانييثة ثثارةي    : )بةشثة طؤشثتةكةي دايثة دةسثل    شاسوار 

ئةمِرؤ كؤ  دةكةين  الي خؤمة ئةوي تريش مرياتيةكةي ثوركةية
بثة  وشثةي كثؤ   زار    (دةبَيثل  ثَيويسثتييان ثَيثي  بؤ ئةشثكةوتةكة  
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 منثثثدااَلن هةَلدةبةزينثثثةوة وردو درشثثثل دةيانطوتثثثةوة زار دةطثثثةِرا
والخيثثثان طثثثور    ثيثثثاوان كثثثةرو  بنثثثةيان دةثَي ثثثايةوة  بثثثاروذنثثثان 

هثثثةيواني  لثثثة ش بةشثثثكرا  يثثثثاق ئثثثةوةي طؤشثثثتةكة   دةكثثثردةوة
 بؤني طؤشيت برذاو دَييةكثةي جؤشثاند   ماَلةكانةوة ئاطر كرايةوة

 وةوةكردبث هثةردو دةسثيت    نثاو ضثةقي طوندةكثةوة    وةمييكة هثاتب 
لةبثةر خؤيثةوة طِروطثاَلي     شثايوي ئاوَيكثةوة مةلثة بكثات    بثة  وةكو 

بثثةثَيي  هةسثثتةوة تثثؤ نابَيثثل َريثثلثاشثثا قثثةرة : )مثةرطي دةكثثرد 
سنوري  ئةفسانةكان دةبَيل بَييتو سواري ئةساة شَيي بون ببَيل

دةبَيثل هثةموي    سثنور بكةيتثة يثةك    جنؤكثة نَيثوان ويتثانو مرؤظثو    
دةوري لثة  ئثةوةي طثوت خثةَلكي هثةموي      (وةكثو ئَييثة   مرؤلةببنة 

 نوانثدَيكي هَيسثرتياييةوة  بثة   بثو  ئةويش ضاوي نوقانثد  كؤبونةوة
خثةَلكي   شةثؤلي ئاوَينة شكاوةكان طوندةكةي طرتةوة جوييةوة

ك ثثان   دةزانثثي  مرؤلثثةبثثة  هثثةمويان خؤيثثان   لثثة خؤيثثان دةِروانثثي  
 بثايي بثة  دةستيان دةخستة دةسيت كوِرانثةوةو ذنثانيش باييثان    

 كورتثثو كثثورت  درَيثثذو كثثورت  دةطثثرت كورتثثو ب ثثوك   ثياوةكانثثةوة
هثةمو روانينَيكيثان   نثةوة  بآلوبو يشوردة شوشةكان مرؤلة مرؤظو

ثاشثثايةكي : )فثثةزايا كثثردةوة بثثة مييكثثة هثثةردو دةسثثيت   طرتثثةوة
 ثاشثثثا قثثثةرة هةَلدةسثثثتَيتةوة   : دةَلَيثثثل شثثثيوةكةدايةلثثثة  جنؤكثثثة
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ةرَيكي نؤكث بثة   كثرد بثة قوربثاني بثؤ شثا قثةرة داي       خثؤي  ك ةكةي
: ثورفثات دةسثيت ذنثةكاني طثرت     (خؤم ضوم بؤ شثاييةكةي  خؤي

 ةبثايي بثةرز   ثاشثاية نثاوي شثةمعونة    ئثةو ةوة مييكة بؤي طَيِرام)
 يثثثثةك ضثثثثاوي داقَلشثثثثاوةو رةنطثثثثي ئةيثثثثةرة   جنؤكةوةك هثثثثةمو 

زةريثا  لثة زَيثِري بثن     دةبِرَيلشَيرَيكي ثَيية لوتكةي شثاخي ثَيث  ا
ضط ساَل  وذةهري ئةذديها طةورةكان ئاو دراوةبة  دروسل كراوة

خوَينثثاوي لثثة  َيكي مسثثي تَيكةَلثثة زَيثثرو يثثاقيقي ثثثرِ  سثثندوقلثثةناو 
وةو ئةوسثثثا فرةكاني سثثثيييادا دانثثثدرا بثثثةلثثثةناو كَلثثثؤ  تَيكةَلثثثةوة 

 (لبثثةو اشثثَيرة هثثةمو كثثارَيكي مثثةحاَل ئاسثثان دةبَيثث    وةدةرهثثات
: دةسثثيت ضثثةثي خسثثتة سثثةر سثثنطي  ئثثةوةي طثثوت ثشثثويةكي دا

واني وتي ئثثثةو سثثثوثايةي لَيثثثرةدا دامثثثةزراوة ضثثثاوةرِ    طثثثمييكثثثة )
ي ضثثثثاو جنؤكثثثثةهثثثثةزارةها  هةسثثثثتانةوةي ثاشثثثثا قثثثثةرة دةكثثثثةن  

ثاشثثا شثثةمعون يثثةك  هثثةمويان مردنيثثان بِريثثوة قَلشثثاوي لةطةَلثثةدا
سثثوثايةكن  ك بثثةو اشثثَيرة سثثةري بِريونثثو زينثثدو بونةتثثةوة    ةيثث

هةمو مرؤظَيك دةكةن  هةناسةيةكبة انن نيوةي جيهان بطرن دةتو
مييكثثة دةيطثثوت  : )خورشثثة قسثثةكةي بثثؤ تثثةواو كثثرد    (مرؤلثثةبثثة 

و طةرماوو مزطثةوتو ضَيشثتخانةو دَلثداري    هةيةشارَيكي خؤشيان 
و ئؤتؤمؤبَيليثان نيثة   ةشقو ذن هَينانيان هةيثة تثةنها كثةرو ويخث     
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لثةو   : دةَلَيثل زو دةطةنة جَيطةي مةبةسثل   وخَيران دةفِرن جنؤكة
 ئثثةوةي طثثوت ذنثثان هثثةموي بثثةرةو دؤَلةكثثة  (ةدا خثثِر بونةتثثةوةدؤَلثث

ثاشثثا  ثاشثثا شثثةمعون: )بثثةدةم رَيطثثاوة هاواريثثان دةكثثرد  رؤيشثث 
دةرطثاي   هاتوين بثؤ ميوانثداري تثؤ    ينمرؤلةئَيية ذناني  شةمعون

 ضثةقي طوندةكثةدا  لثة  تثةنيا  بثة  يكثة  مي (شارةكةمتان بثؤ بكثةرةوة  
هثؤق خثؤي هاتثةوة    بثة  كاتَيثك   ةوةسةماي ئثةو خةياَلثةي دةكثرد   

كرد دةرطاي ئةوانيش ضةندةيان بانطةواز  دةور نةمابولة كةسي 
ئايثثثثثاني بثثثثثة داَلثثثثثة كةرخؤرةيثثثثةك  كؤشثثثثكيان بثثثثثؤ نةكرايثثثثةوة   

جثارَيكي تثر    ئةوسا تيذ  تَياثةِري  طوندةكةدا هات باَلي ِراوةشاند
ذنثثثثان بثثثثةو وَينةيثثثثةوة   هةالتثثثثةوة ون بثثثثولةبثثثثةري خؤر طةِرايثثثثةوة

لثثثة داَلةكثثثةي  لثثثةرزةوة   ش بثثثةيشثثثَيتةَلة  طةِرانثثثةوة بثثثؤ طوندةكثثثة  
 دةثثثةِرين تيثثذ تثثيَ  ي دةديثثةوة (بثثا)ولثثةوةوة وَينثثةي نثثا  دةِروانثثي

بثثةو وَينةيثثةوة قاضثثي ِراسثثتو   طثثؤِري هثثةتاييان نيشثثان دةدايثثةوة   
بثثةو بثثريةوة   نيشثثانةي كثثاول بثثوني جيهثثاني دةديثثةوة   ضثثةث كثثرد

ماوةيثةك بثةو جثؤرة    خاضي مةسيح جةستةي خؤي ِراطرت  وةكو
دةسثثيت  وَينثثةي جيهانثثةوة تثثوِرةيي بارانثثد  بثثةدوامايثثةوة ئةوسثثا 

ئةم طوندة بؤتة هَيَلثي سفري : )داطرتو هي ِراسيت جوالندضةثي 
 كؤتثثثثثثايي دَيثثثثثثن بثثثثثثة زينثثثثثثدةوةرو دِرنثثثثثثدةي هةسثثثثثثتكةر   مَيثثثثثثذو
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ِرمثزي كثاول   بة ئاماذةكان هةموي ئَيرة  جوطرافياكةي دةبيننةوة
ضثثوار دةوري خؤيثثدا بثثة بثثةو قسثثةيةوة  (بثثوني جيهثثان دةردةخثثةن

بثثثثةناو   هةَلثثثثثهَينايةوةئةوسثثثثا بثثثثة تيثثثثذي هثثثثةنطاوي     خواليثثثثةوة
دارو ديوارو بةردو كوضكو كةَلةك لة  طوندةكةدا كةوتة سوِرانةوة

كثؤ   لة تةنها جارَيكيش بريي  سةيري كؤضو باري دةكرد ِرادةما
 بثثةدةم بينثثيين خةَلثثثكةوة ياريثثةكي شثثَيتانةي دةكثثرد      نثثةكردةوة

دةطةِرايثةوة ضثةقي    لةطةَل ورتة ورتي لَيويدا سثةرو ذوري دةكثرد  
دارو  يثثثةكي بثثةهَيز لثثةالي خثثثوارةوة شثثااَلوي هَينثثثا    (بثثا )كانماَلثثة 

لة جطة  طوندةكةي دةكَيشا وَينةي ضؤَلثي ناو درةخيت لةراندةوة
 تيثثثادا نثثثةما بثثثثو  تثثثري  ي مييكثثثة هثثثي  شثثثثوَينةوارَيكي   ةكثثثة تةون

و مييكةق جار جارة لةناو تةوذمي خةَلثثكةكةوة هةَلثثدةطةِرايةوة  
شثااَلوي   هةناسثةيةكي هةَلثثثكَيشاو بثةدواي    دواجار ِروانيلَيي دة

 طؤِرسثتانةكةوة كةوتثة سثةر ِريَ   لثة   يثش ِرةوخةَلثثكةكةدا ِرؤيشثل  
 بثون دةشااَلوي ذنو منداَلو ثياو بةِرَيزةي كةرو واَلخةوة تَيكثةاَلو  

كؤمةَلثثدا  بة طؤِرَيكي لة هةمو ضاويان بؤ ئايان دةكردةوة هةتا 
ملثةي طردةكثةي خثوارةوة    لثة  كاروانَيثك  ذرَين جلو بةرطةوة بنَيث بة 

ئثةوة شَلثثةذاندني    بثون  دو والخو ضةند كةسَيكي ثيادة دةركةوت
كاتثثثة   ئثثثةو  ةوةدور كةوتنثثثهثثثةتا   جَيثثثي خؤيانثثثةوة وةسثثثتان  لثثثة 
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 دةنطيان لة دؤَلو طردو شاخةكةدا دةنطي هةمويان كةوتنة طريان
 ماوةيثثثةك هثثثةمو طريثثثان كةسثثَيك توانثثثاي قسثثثةي نثثثةبو دةدايثثةوة  

لثة  : )مةرطثدا بةرجةسثتة كثرد   لثة  يو كؤضثي  ناوضاوي سثرِ  تةَلةشَي
بةو  (ةوةابَيتكةس لَييان نزيك ن نةان دةكمسةير مرؤلةشار وةك 
ئَيثثرة : )كثثرد قاضثثي ِراسثثتو ضثثةث   كثثردة ئايثثان  ِروي قسثثةيةوة

 جيهان نييةضِرانة هي  ناسنامةيةك بؤ ئَييةو شارو  ثردي خوَين
هاوكَيشثثة   يشثثة فثثوي نةفخ  ئَييةيثثةو هثثةر  مثثةرط نازنثثاوي   تثثةنها  

هثااَلوي دةمثي    (مةرطدايثة لثة  تةنها  شيةكساني ودةكاتةوة اسلِر
دةخيسثتنة نثاو    هةناسثةي خةَلثثكةكة دةبثون   بثة  والخةكان تَيكثةَل  
هثةروةكو بثؤ    كةشدا دةلثةرزين يةلةطةَل هَيزي با شةثؤلي زةرياوة
ئةوسثا   دؤَلةكثةدا تةقيثةوة  لثة  تؤثَيك لةو ساتةدا مةرط بااِرَينةوة 

ماَلةكانثثدا  لثثة  ثاشثثان هثثةموي    شثثاخو الثثثاَلو ثَيدةشثثيت طرتثثةوة    
دو فِرؤكثثثثثةي  خةَلثثثثثثكةكة خؤيثثثثثان حةشثثثثثاردا  زرمثثثثثةيان دةهثثثثثات

دواي  ئايانثدا دةكشثان  بثة  جةنطيش لةالي ِراسيت طوندةكثةوة  
بارو  كةوتن ئةوةي ون بون ئةوانيش هةمو بؤ ئةشكةوتةكة بةِرَي

يةكثثدا طوندةكثثةي   تثثؤثيش يثثةك بثثةدواي     كثثردةوة دا بنثثةيان تيثثا 
ثةَلثثثثة   وةكثثثثو ِرةمثثثثزي هةرةسثثثثهَيناني هةَلثثثثثثطرتبَيل     دةسثثثثوتاند 
ئايانثةوة نةخشثثةي طثِرو بؤسثؤي ماينيثان تاريثثك     بثة  هثةوريش  



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

169 

 

تَيكةَلثثثي هةناسثثةوة  بثثة وة يشثثةجؤرانة بثثةو شثثَيية جثثؤراو  دةكثثرد
ئايانيثثثان لثثثة بَيثثثدةنطي بثثثة هثثثةمو  وردو درشثثثيت طَيثثثذ كثثثرد بثثثو

و زَيبثا تثةنيا تثةقيين ثةجنثةي     وةوةضث بثري دة لثة  دةِرواني وشةيان 
 يةكرتيان دةِروانثي لة تاسةوة بة  ِرضةي بَيدةنطيان دةشكاند ضرا

دا يشثثثلةطثثثةَل كثثثزة شَيدارةكة وَينثثثةي يثثثةكرتيان دةخسثثثتة دَلثثثةوة 
ك هثثثةتا ببنثثثة جةسثثثتةو ِرؤحَيثثث    دروسثثثل دةبونثثثةوة  ودةتوانثثثةوة

كثاتَيكيش الي   بةو جؤرة بثون ِرؤذانة نةبنةوة اياجارَيكي تر لَيك
فثثثةزادا بثثثة خثثثةياَل  بثثثةة و هةيوانثثثةوبانَيثثثذةلثثثة يثثثةكرتي نةبونايثثثة 

بثة   طرَيي  ةشقيان دةكثردةوة ئةو كاتانةي ثَيكةوة وةكو  دةفِرين
ِرؤذَيك بةر  يان دةدوانددَلدارةكانو هةورو شةماَلةوة  (با)شةثؤلي

بثثةو شثثَيوةية دةمثثةو  هثثةبَيل كؤضثثيان نيثثازي مثثاَلي زَيبثثا  وةي لثثة
 هثةتا دانيشثل   كثرد طريثا   لثةو سثاتةي ماضثي    هثات بثؤ الي   ةسر 

وةرة كثثةمَيك دةردي دَلثثي  : )هثثةر طريثثا ئةوسثثا فرمَيسثثكي سثثِري   
بثةالم   دةزام دَلثل بريندارةو ضارةنوسل سثوتا  خؤم بؤ بكةرةوة
:  (هةر ِرؤذَيثك دَيثل بةختثةوةر ببيثل    طةردونة  و ةشق نيشتيانة

لثة  ديسثان   بثو كثوذرا   دةشثيت ئثةوة   تةنيا مةرط بؤ من ماوةتثةوة )
دةبَيثثثل  دةكثثثةين سثثثبةيين بثثثؤ شثثثار كثثثؤ    دةَثثثةوةجياش يتثثثؤ

ِرؤذَيثك   هثةمو  وتؤ بَيتلة ضاوَيك  لة طؤِري  اشقةكةمو ئةوي ترم 
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 ي خسثتة سثةر ذان  ضثرا ئةو قسثةية جثةرطي    (باَل بفِرم بؤ ئَيرةبة 
ونثثةوة دةسثثيت خسثثتة نثثاو  بثثةو دةر ئثثاولثثة ثِر ضثثاوي ثثثِر بثثو  كتثثو

زامثثثي تثثثؤ دةردي  تثثثؤ دةكةمثثثةوةلثثثة هةميشثثثة بثثثري  : )دةسثثثتيةوة
 دَلثثدارةكةت مثةرطي كثثرد   بثثري بردومةتثةوة تثؤ تثثةنيايل  لثة  خثؤمي  

بثة  وشثةكاني   بثة كثوَل طريثا    زَيبثا  (دةمرمدةِرؤيل ئيرت  ئَيستايش
مثثةرط  بثثة  يثثارة منثثو تثثؤ ضثثارةنويان     د: )فرمَيسثثكةوة دابثثارين  

 ضثثرا (خؤمانثثةيثثان بثثةخيت   ئثثةوة نهثثَيين ئثثةم طوندةيثثة   نوسثثراوة
ئازيز تازة كار لة كثار  : )دةسيت طوشييةوة وفرمَيسكةكاني سِري

ةَلثثثثكو ئثثةو زامثثةت  ب شثثار دَلثثثثدارَيك بطثثرة لثثة  تثثؤ دةِرؤيثثل تثثرازاوة
لثثة ئثةو وةكثثو خثوَين    ئثثاخ ئثةوة هثثةرطيز زام نيثة  : ) (سثاِرَيذ بكثات  

لثثثثةو  (َيثثثثك ئثثثثةو جَيطةيثثثثةم بثثثثؤ ناطرَيتثثثثةوة  هثثثثي  كوِر لةادايثثثثة
فثةزاي   خثةيالَ بثة  هثةردوكيان   وَينانةيان دةديثةوة  شدا ئةوةيسات

بثة جؤرَيثك ثةجنثةي يثثةكرتيان     ذوانثي ثَيشثويان زينثدو دةكثردةوة    
بثثثثةو  يثثثثةكرتي دانثثثثةبِرَينلثثثثة دةطوشثثثثي هثثثثةتا بثثثثؤ هثثثثةتا هةتايثثثثة 

بثثةو  وةكثثو ئايثثانو زةوي ماضثثي يثثةكيان دةكثثرد  هةستةيشثثةوة 
شثثثار ئةطثثثةر ب ثثثوناية بثثثؤ  : )طوشثثثي ثةجنثثثةي ضثثثراهَيزةيشثثثةوة 

بثثة  كثثرددةكثثوِرة شثثاريةكي قثؤزت   ضثثاوت ديثارن  كثثرددةدَلثثداريل  
شثثثةثؤلي ئاوَينثثة شثثثكاوةكان   (دَلثثثيشل هثثثةر الي شثثارة   تدَلثثثدار 
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كورتثة   وةكو يثةك  يةكرتيان دةِروانييةوةلة هةردوكيان بآلوبوةوة 
 وازيثان ئثةوة بثو   اتثةنيا جي  بون دةمو ضاو قوثاوو رةق تاَلة بايو

يش ئثثةو بثثو هَيلثثةكَيكي سثثوري لةبثثةردا  راسثثَيكي ثةمثثةيو  كضثثرا 
بثثثثثثةو روانينثثثثثثو شثثثثثثايوة  كراسثثثثثثَيكي مثثثثثثؤرو هَيلثثثثثثةكَيكي رةق  

هةناسثثةيةكي توشثثي طومثثانو دودَلثثي هثثاتو     زَيبثثا ئةفسثثانةييةوة
دةبَيثثل ش بطثثرم دَلثثثداري مةرطثثةبثثة مثثن هثثةر بثثةخت   : )هةَلثثثثكَيشا

ئثثةو تيشثثكة ضثثراي خسثثتة سثثةر ثرسثثياري   (لطوللثثة بثثاران بكرَيثث
بثثثةو  (بَيثثثل  َيل دَلثثثثدارَيكي تثثثرت كثثثوذرا بثثثؤ ناشثثث : )نثثثةزانراوةوة

لثة  بثو   وةكثو دو كةسثي مؤميثا    رةنطي طثؤِرا  قسةيةوة زماني شكا
شثةثؤلي  بثة   ئةو بَيدةنطييةي شكاند (با)رؤماني يةكرتيان رواني

ةي طةردونثدا ضثونة   ئةفسثان لثة  ئاوَينة شثكاوةكانةوة هثةردوكيان   
لثثة : )دةرونثثي بكثثةن يثثاري بثثة تيشثثكي   هثثةتا كردنثثةوةوة نثثاو بثثري 

دا ثرؤميسؤسثثثَيكي كثثثوِرو كثثث    طونثثثدة  ئةفسثثثانةي مَيثثثذوي ئثثثةم  
كورتثثة  ك ثثَيكي طونثثدي مثثةرط   ئةفسثثانةيةكي نوَييثثان نوسثثيةوة  

بثثثة  مةرطثثثة مثثثوق و روخسثثثار قوثثثثاوو رةشثثثو رةنثثثو   وبثثثايو ضثثثا 
 يتفةلسثةفةي مةرطثةوة سروشث    يئةفسثانة لثة  راسثيت  خةياَلَيكي 

كةوتنثثثة داوي  شثثثازادةنومثثثاي طثثثةجنَيكي   بثثثو بثثثة قيبلثثثة  طرتبثثثو
وة ب ثثنة  يةةيم ذيانثثة راسثثت  يشثثقَيكي طةردونييثثةوة توانيثثان لثثة   
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نثةماي  ب دةبَيثل  خثةوني هثةمو مرؤظايةتييثة    كةجيهاني خةياَلَيك 
هثثثةر ئثثثةم خثثثةونو خةياَلثثثة     ذيثثثانَيكي نثثثوَيي لةسثثثةر داَثثثةزرَيل   

 تثثة خثثاَلي طؤِرانكثثاري ريشثثةيي بثثؤ هثثةمو جيهثثان    مةزنثثةيش دةبَي
ئةمثثة  دةبةخشثثَيل ي مرؤظايثثةتيبثثة مَيثثذو شوناسثثي مرؤلثثة بثثون  

بثثة خثثةوني كافرؤشثثيو هاتنثثة خثثوارةوةي رؤحثثو دَلثثة ناكامةكانثثة    
بثثثو بثثثة وَينثثثةي    (دةنطثثثي رؤماني)بثثثا  (طةردونثثثةوة هةسثثثارةكاني

بثةو تيشثكانة   زَيبا  تيشكدانةوي دو دايةلؤذي دةروني تةلَيكسي
 دةناردي بة وَينةي ضرالة تةلَيكسي ضاويةوة ئةو دايةلؤذانةي بؤ 

كثثؤِرَيكي زؤر )}: ئثثةو خثثةونو خةياَلثثةي بثثؤ دةكثثردةوة بثثة راسثثيت 
بثة  و شثةويش دةبث   ِرؤذانة وةكو خؤر دةيطرم جوان ناوي ضيا بو

َي كث : )تيشكي تَيطرتةوةئةويش  رياةيةوة طوَين بةو (مانطة شةو
 كراسثةكةي سثاي  بثةَلَي  : ) (بَيثل  كوشيت ناشَيل كراس ساي بو

لثة ِرؤشثنايي    ةوة سثةري هةَلثثِيي  بثري بثةو  {(دةترسث  بكوذرَيثل   بو
وَينثةي ئثةو سثاتةي     ديثةوة دةئةشكةوتةكةوة شةثؤلي شارةكةي 

سوضثثثثثي لثثثثثة  سثثثثثةربان وةضثثثثثخثثثثثةياَل بثثثثثة  هاتثثثثثةوة بةرضثثثثثاو دة
 ِرؤشنايي ذيام ئةم  شوشة)}:كرددا ةكةدا باوةشي ثياهةورةبان

ةوة دَلثثو مَيشثثكي منثثل   تثثؤ ضثثيل بثثةم بثثاي كورتةتثث      ثثةترة بطثثرة 
لَيي ئةويش زياتر  ترسا لةرز جةستةي ثَي ايةوة زَيبا ( وةِرفاند
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خؤشةويسثيت   ضثيا بثا  : )ئةويش خؤي لَيِراثسكاند ك كةوتةوةنز
ضثثيا  (ي نثي  لكثثةدارم مةكثة  مثن بثثةم شثتانة ِراز   دةسثل نثثةدةين لثة  

لةبثةر ئثةوةيش شثَيتانة     دةيويسثل بفِرَيثل   وةكو شَييت لَيهات بو
 منثثثو تثثثؤ  اشثثثقني): دوا نهثثثَيين  ةشثثثقي بثثثؤ كثثثردةوة  دكثثثررويتَي

 ك ثثاني تثثرلثثة  كةسثثَيك كردؤتثثةوة جيثثاواز بَيثثل لثثة هةميشثثة بثثريم 
يثان بثؤ يثةكرتي     يامثةرط دةمانطرَيثل   دةبينة هاوسثةر لةبةر ئةوة 

ئثةوة بِريثاري منيشثة    : ) (ئيرت ضي ثَيويستة شثةرم بكثةين    دةبني
لةبثثثثثةر ئثثثثثةوة خؤشثثثثث  دةوَيثثثثثل   هةيثثثثثة كثثثثثاتي خثثثثثؤي ئثثثثثةوةيش

:  (ئثثيرت ثَيويسثثتة بثثري بكةيتثثةوة   يلكثثوِري هثثةذار  وشؤِرشثثطَيِريت
لثةوة دةضثَيل لثة     بَلثَي تثؤ خثةَلكي كوَييثل     بةَلي راستة بةيم ثثَي  )

مرؤظثي  لثة  رةنطثو بايتثان    هةسارةيةكي تثرةوة هاتبيتثة خثوارةوة   
نثثةيتواني  هةناسثثةي مثثةرط طرتييثثةوة  زَيبثثا (سثثةر زةوي ناضثثَيل

 تثثةنها بثثة ئثثاخَيكي مةرطاويثثةوة خثثؤي     هثثي  وةيمَيكثثي بداتثثةوة  
لثةو سثاتة    {نثوق  بثو  لةطةَل شةثؤلي هةمو شثارةكةدا   وخواردةوة
دةرزي بثوكَيين   كة لة ضراي دةِروانثي لةطثةَل ضثيا   شدا يتيشكيية

دةمثثثي خسثثتة نثثثاو   ودةطؤِرييثثةوة بثثة خثثثةياَل باوةشثثي ثيثثثا كثثرد    
كؤتثثايي لثة  بثةو وَينةييشثةوة    قثوييي فثةزا هةَلييثثذي  بثة   دةميثةوة 

لثثة ئثثةويش ئثثةو ضثثريؤكةي   وة ضثثراي دَلنيثثا كثثردةوة  (رؤماني)بثثا
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 ي لةرزانثد زَيبثا ساتةشثدا   ئةو وَينةية لةو ناخي زَيباوة دةدييةوة
 دةسثيت طوشثيو فرمَيسثكي بثؤ سثِري      ضثرا  جَيي خؤيةوة طريالة 

زامثثثي سثثثةختيانةوة  بثثثة هثثثةردوكيان  يثثثةكيان ِروانثثثي لثثثة ئةوسثثثا 
توانثثثاي قسثثثةيان نثثثةماو لثثثة ِرؤشثثثنايي يةكرتيثثثدا       بَيثثثدةنو بثثثون 

 نهثثَيين جيهانثدا هةَلثدةكؤَلثثثي لثة  زمثانَيكي خامؤشثثيان   دةتوانثةوة 
بَيدةنطيثثدا وَينثثةي لثثة  سروشثثتيش بثثةو زمانثثةوة بةرجةسثثتة ببثثو 

 كارةساتي مَيذوي  ةشقيان دةكَيشا !!
*                   *             * 

ئةشثكةوتةكةوة  لثة  خَيرايثي  بة شااَلوَيكي تؤقَينةرةوة بة  شَيتةَلة
سات زياتر بة لةطةَل كؤضي خؤرةكةدا سات  بؤ طؤِرستان دةكشا

كاتَيثثك بثثةالي   وةوةهَيثثواق دةبثث و تثثؤِري وَينثثةي جيهثثان دةيطرتثث   
ئةوةنثثدةي تثثر   كثثةالوة ِروخاوةكثثاني ِروانثثي لثثة ماَلةكانثثدا ِرابثثورد  

بثة  وة كةيثة نثاو طؤِرة  وةشةوة ضيبةو برية ذيان لةبةر ضاوي ون بو
وةكو نيازي نةبَيل  جؤرَيك خؤي لةطةَل خؤَلةكةدا ثةيوةستة كرد

 هثةر لثةو  بنَيثل  لَيك ضثاوي  بة يةكااريو جارَيكي تر بَيتة دةرةوة
مَيشثثكو  بثثون سثثِريةوة سثثاتةي ئثثةو طومانثثة ثَي ثثايةوة هؤشثثي لثثة 

طةاليثةكي   وةلثةالي دةبث   ذيان ببو هةستةوة سِر بريو ِروانيين بةو
وةكثو بيثةوَيل    ضوار كاتذمَير بةو جؤرة لثةو خؤَلثةدا ِراكشثا   ِرزيو 
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بةو  سةوز ببنةوة سةرلةنوَي وطوماني لةو طؤِرةدا ِرةط دابكوتَيت
 وةوةَيثثثداري بثثث بثثثةدةم ذانثثثةوة ب ثاشثثثان  خثثثةوي لَيكثثثةوت بثثثريةوة 

شثثينايي   ئايثثاني دةِروانيثثو ئةسثثتَيرةي دةذمثثارد   لثثة بثثةردةوام 
دوايثثثثي  ئايثثثان لثثثثةو تاريكيثثثةدا وَينثثثثةي طؤِرَيكيثثثان دةدايثثثثةوة   

بثؤ ِراسثتو    دةكثردةوة بآلودةزولةي خةياَلثثي   طةردونبة دةبونةوة 
طوشثةيةكي   وةشثارة خةياَلييةكثةي خسثتب   و باكورو باشور وضةث

شثدا  يلثةو خةوة ئةو خةياَلةوة خثةوت  شةثؤلي بة ثِر لة  نةبينةوة
بةدةم  وةوةشةثؤلي ئاو هةمو جيهاني طرتب جيهاني لَياَي رايةوة

 فةزاي شاري كردسةيري  ثَي فرمَيسكةوة ِراثةِريو هةستاية سةر
مثاَلو  بثة  لثةو تيشثكةوة مثاَل     مَيشكيدا دةتةقينثةوة لة طَلثؤثةكاني 

كؤشكو مزطةوتو باالخانةو طةِرةكو سةربازخانةو بازاِرو شةقامو 
خثثثوَين لثثثة شؤسثثثتةو قوتاخبانثثثةو بةندخيانثثثةي شثثثاري دةديثثثةوة  

 موي نوقيي شثةثؤلي خوَينثاو دةبثو   شارةكة هة هةَلثدةكَيشرانةوة
 وبثثثةرز يكؤشثثثك كثثثردةوةبآلوة كثثثؤالرةي خثثثةياَلي  بثثثةو وَينةيثثثةو 
و زرَي ثؤشثثثو ئؤتؤمؤبيلثثثبثثثة هثثثةمو  كَيشثثثاادةي ِركانسثثثةربازخانة

حثثثثثةواوة بثثثثثة خثثثثثانوو خَييثثثثثةو تؤثثثثثثو كةلوثثثثثثةلي سثثثثثةربازيةوة   
ئةوسثثثا طثثثةِرةكَيكي  ثاشثثثان مزطثثثةوتو كارخانثثثةكان  دةيتةكانثثثدن

تثاريكي بثاَلي بةسثةر    وة بؤ فةزاي شثارة خةياَلثثثيةكةي   دةطواستة
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بثثثة بَيثثثدةنطيش زمثثثانَيكي تايبثثثةتيان    طؤِرسثثثتانةكةدا كَيشثثثا بثثثو 
بةو  انلةطةَل تاَلة دةزويدا دةكش هةرةسهَينان بةرجةستة كرد بو

جثةنطَيكي خةياَلثثي جيهثاني هثةمو      بريةوة ثرت تاَلة دةزوي هةَلثثدا 
 ةوةبةندخيانةكثثةي طرتثث يةكثثةم جَيطثثة روانثثيين   مَيشثثكي طرتثثةوة 

ةرةتا بةنديثثثثةكاني ِراكَيشثثثثاو  سثثثث ضثثثثةند كثثثثؤالرةي بثثثثؤ هةَلثثثثثدان  
جَيثي خؤيثدا   لثة   كثردةوة  ئةوسا بةندخيانةكةي بةرز طواستنيةوة

ئثثثةوة دوا نيطثثثاي بثثثو ِرؤشثثثنايي لةسثثثةر     زةويثثثدا كَيشثثثايةوة بثثثة 
ضثثةند جثثار   ةوةبثثوِروانينيثثدا توالثثة  وئايثثاني شثثار دةكوذايثثةوة 

ِرؤشثثنايي هةتثثةر   سثثوِرايةوةدةبةهثثةر ضثثوار دةوردا   ئثثةوةي كثثرد 
بثثةو وَينةيثثةوة  ئاسثثيت فثثةزاي شثثارةكة كثثوَير دةبثثو لثثة تثثةنيا  دةدا

ئثثثةوة بثثثة يثثثةكااري   يطثثثوَي دةهاتثثثة بثثثةردةنطَيثثثك  وشثثثك وةسثثثتا
سات  باؤشَيل لةوةدا بو خوَيناو داي لةرزسةر جةستةي خستة 

دةزوي  سثثاتيش ثثثرت بثثةرةو بؤشثثايي جيهثثان ثثثةرةي دةسثثةند   بثثة 
لثة  بةو بثريةوة  فةزادا ِرادةفِرين لة وة  (با)زيخةياَلثيشي بةدةم هَي

لةطثثةَل  كوذابونثثةوة (بثثا)وَينثثةي نثثاو جوطرافيثثاي شثثاري ِروانيثثةوة
دواي لثثة  هثثي  شثثوَينةوارَيك    زةمثثةنو مَيذويثثدا كؤضثثيان كثثرد بثثو    

سثات   شااَلوي خوَينثاوي لة جطة  وةوةطؤِريين نةخشةيةوة نةماب
وو طردي دةطرتثةوةو هةَلثثثدةكشا   جةستةي شاخو كَي يشساتبة 
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 هي  شتَيكي نةدةديةوة ماوةيةك بةو جؤرة قواليي ضاوي تَيِيي
 بثثثون  كارةبثثثاو كؤشثثثكو كارخانثثثةو مثثثاَلو درةختثثثو طثثثةِرةك نثثثةما      

ئاسثثثيت شثثثارةكة لثثثة تثثثةنيا  ِروي وةرطَيثثثِرا وةبثثث زاني كثثثوَيروايثثثدة
بثثثثةو  ِرؤشثثثثنايي دةثؤشثثثثراو نثثثثوقيي شثثثثةثؤلي خوَينثثثثاو دةبثثثثون   

رةي بثؤ جوطرافيثاي   كؤال دميةنةيشةوة دةزولةي خةياَلي كردةوة
وة  (بثا )ئةويش بثةدةم طَيثذةنطي   هةَلثداي نوَييةكةخةياَليية شارة 

بثةو   بؤ نيشثتيانَيك دةطثةِرا تيايثدا نيشثتةجَي ببَيثل      دةسوِرايةوة
ِروانينثثثثثةوة كثثثثثؤالرةي طرتثثثثثة مثثثثثةرخيو مثثثثثانطو زوحثثثثثةلو تثثثثثةنها   

طةردةلولثثثة  ئثثثةو كي نةدييثثثةوة بثثثؤ نةخشثثثةي شثثثارةكةيجَيطةيثثثة
 يثةك  بثة  ودا هثةمو وَينةيثةكي بةسثةر يةكثدا طَيثذ      طرتةوة مَيشكي

 طؤِرستانةكة قيذةي كردبة بةو ذانةوة ثِر  جاري ِروانينيان طؤِري
ئثثةوسثثثثثا هثثةمثثثوي    بثريو هةسثتيةوة تَيكثةاَلو دةبثون     كان بةوةدةز

ري دةطرتثثو هةَلثثثي دةطَيِرانثثةوة    والتثثو شثثا  هثثثةَلثثثدا بثثؤ جثثيثثهثثثثثان  
بثة   يثِر دةنطَيثك هاتثة بثةرطويَ   لثة  ئثةوةي كثرد  خثةياَل  بثة  ماوةيةك 

كثثثثرد زةوي  دةهةسثثثثيت   هثثثثةَلبكات  ي نثثثثةف  (بثثثثا )تيثثثثذي وةكثثثثو 
 طؤِرةكثةي هاتثة  لثة  بةو ترسةوة  ئايان لول دةبَيل ودةلةرَيتةوة

دةنطثثثي  طؤِرسثثثتانةكةوة تيثثثذ تَياثثثةِريلثثثة بثثثة قريشثثثكةوة  ةوةدةر
جثثار  بثثؤ ئةشثثكةوتةكة هةَلثثثطةِرايةوة   خسثثتة ديثثواري ِروخثثاوةوة  
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جطثة لثةو شثاالوة     شثاري دةِروانثي  لثة   ش ئثاوِري دةدايثةوة  يجثارة 
قينثثثثو بثثثثة  دواجثثثثار خوَيناوييثثثثة هي ثثثثي تثثثثري تيثثثثا نةدةديثثثثةوة   

نةوةسثتايةوة هثةتا    يثةوة حةذمةتَيكي طةورةوة هةنطاوي هةَلهَينا
دا ي طوندةكثة طثزنو بةسثةر كثةالوةكان    لدميةني ئةو شارة ببينَي

 وةوةئةشثثكةوتةكةدا كرابثث دةمي بثثةر لثثة يشئثثاطرَيكدةتةقييثثةوة 
 ناويانثةوة  وةئثةويش ضث   دياريةوة كزؤَلةيان كرد بثو بة خةَلثكةكة 

لثثثة دؤلكةيثثثةك ضثثثاو ناوسثثثاجييةكيان   لةسثثثةر بثثثةردَيك دانيشثثثل 
ئثثثةويش لةطثثثةَل   بثثثةردةواميش لَييثثثان دةِروانثثثي  دةميثثثدا دانثثثا بةر

جوطرافيثثثاي دو شثثثار   جثثثويين ثثثثارودا تثثثؤِري وَينثثثةي دةديثثثةوة    
 يطثويَ  وبةبَي هؤشثي لَيثوي دةجوالنثد    كؤنرِتؤَل كرد بوِروانينيان 

شثثدا يلةطثثةَل دوا قثثومي ضاكة  يثثةكي بثثةهَيز دةزرنطايثثةوة  (بثثا)بثثؤ
 وةوةبث  نيشثاني دؤزي ونا خثاكَيكي بثيَ   شارة نوَييةكةي دةديثةوة 

وة وةكثو  وةتيذي دةكشاو طِرَيكثي لَيثدةب  بة ش كةيية (با)شةثؤلي
 بثثة مييكثثةمَيشثثكيدا ِرةنطيثثان دةدايثثةوة لثثة ت تةقينثثةوةي فؤتؤنثثا

لةبثةر   بثو  ييةوة لثول كثرد  تدةسث بثة  كفنةكثةي  ضرثة ضرثةوة هات 
ثاشثثا قثثةرة  : )ثَيشثثهاتي طوندةكثثةو جيهثثاني طثثرَي دةدا   خؤيثثةوة

طثثثوَي  لثثثة دةنطثثثي  زةوي طوندةكثثثة شثثثةق دةبَيثثثل هةَلدةسثثثتَيتةوة
 جنؤكثثثثثةهاكثثثثثا هثثثثثاتن ثاَلثثثثثةواناني    ئثثثثثةذديهاو دايناسثثثثثؤرةكانة 
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 لةهثثثةموسثثثةير بكثثثةن  سثثثوثاكةيان بثثثةرةو جيهثثثان بثثثآلو كثثثردةوة 
ورو سثثاي دَيثثن بثثؤ طونثثدي   اليةكثثةوة ثيثثاواني سثثوثاو كثثراس سثث   

كفنةكةي لة  َيكي خواردبةو قسةيةوة سورٍِ (مرؤلة مةرط دةبن بة
وردة شوشةي ئاوَينةيي فةزايان  شةثؤلَيكيش هات وخؤي ئايند

 طوندةكثثثثة دةكثثثثردخةَلكةكثثثثة هةسثثثثتيان بةشثثثثةق بثثثثوني   ثؤشثثثثي
ئثثثةوانيش كةوتبونثثثة   مييكثثثةيش بثثثةردةوام ثةجنثثثةي رادةكَيشثثثا  

 لةهثثثةمو ثثثَيش ضثثثاويان دةلةرزييثثثةوة لثثثة طوندةكثثثة  هؤشثثييةوة بَي
هثثثثثةوا خؤَلةكثثثثثةي   طرتبثثثثثوطثثثثثؤِرانَيكي خؤِرسثثثثثكي  اليةكييثثثثثةوة 
ئةفسثانةو وَينثثةي مييكثثةوة وةكثثو   خةَلكةكثثةيش بثثة هةَلدةدايثةوة 

هثثثةمويان ضثثثاويان بثثثؤ   دةكثثثردثاَلثثثةواني ئةفسثثثانةيي نوانثثثدنيان  
ل ببو تؤِري طومانةكانييةوة سةر مةسبة  ئةويش شَيتةَلة دةطَيِرا

بةدةم طِري  بةردَيكو ِراكشا وة سةري خستة سةريشةبةو وَينةية
كثرد جةسثتةي لةطثةَل بةشثةكاني تثري      دة ئةو شثاالوةوة هةسثيت  

خثةوت  و وةوةبثةو هَيثزةوة جةسثتةي خثاوب     طةردوندا دةتةقَيتةوة
وةكو سروشثل بثؤ ضثركةيةك     وةوةبَيدةنطي ئةشكةوتةكةي طرتب

بنثثثارو لوتكثثثةوة وةكثثثو ثيثثثانؤي   لثثثة ضثثثةند دةنطَيثثثك   ثشثثثو بثثثدات 
ش بثثثثثةو ترسثثثثثةوة هةناسثثثثثةيان يخةَلكةكثثثثثة سثثثثثةربازي دةهثثثثثاتن

ليثان  زؤريثان ج  بوخؤيان لةبثةر هةتاوةكثةدا هةَلثثخست    وهةَلثدةمذي
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لثة   كشا بثون زؤريش لةسةر بةرد ِرا داكةند بو ئةساَييان دةدؤزي
قثثثواليي لثثثة تثثثةنها دةنطَيثثثك  زمثثثاني بَيدةنطيثثثدا خؤيثثثان دةناشثثثل 

تثثثالي  بةسثثثةر  ئةشثثثكةوتةكةوة دةهثثثات وةكثثثو هةناسثثثةي ثةثولثثثة
 ئثةويش بثة   ثةجنةي دةطوشثي  ودا ثةخشي دةكردةوةضراسنطي 

تيشثكي   كفثن ثَي ثرا بَيثل   لثة  جؤرَيثك وةكثو    بثة  بَيزاريثةوة دةطريثا  
ؤ طؤِرستاني هثةتايي هةتثةر دةدا   حةواو ِروانيين ب وةبِريبضاوي 

دَلثثثثي  لثثثةرز جةسثثثتةي دةطثثثرت ويثثثةوةبدو ِرؤذ بثثثو ئثثثةو بثثثرية طرت
ثرخثة ثرخيثان    قوِرطي دةئااَلن دةطوشراو  ةشق وةكو دةزولة لة

 خوَينةكةي دةطوشراو هي  هؤشَيكي بةخؤي نةما بو ثَيدةخسل
شثثثةوة يِروانثثيين مييكة لثثة   خةويشثثدا ِرادةضثثَلةكيو دةلثثثةرزي  لثثة  

 وةزاني قوِرطيثثثثان طرتثثثثوايثثثثدةئةفسثثثثانةو  وةنابينثثثثا ببثثثثدةسثثثثيت 
 هثةمو ضثَيذَيكي تَيكةَلثثي مثةرط ببثو      ساتَيكي تر طياني دةكَيشثن 

ثِر خثثؤي ئثثةويش كتثثو  ش دَلثثثي تثثالييي داخورثانثثد يبثثةو طريانثثة 
بثثة  كاتَيكثثدا فرمَيسثثكي دةِرشثثل قثثذي بثثؤ هةَلثثثدايةوة لثثة  وةرطَيثثِرا

 ةوةيثثنلَيثي ِروا و كثردةوة  سثثةري بثةرز  وكثرد  دَلثثثؤثَيك كوَلثثيي تثةرِ   
وايثثدةزاني لثثةو تنؤكةيثثةوة جثثارَيكي تثثر  ةشثثق لةسثثةر سثثنطي        

ئثثةو دةكةوَيتثثةوة  دور يمثثةرط لثثةو جةسثثتةية  وسثثةوز دةبَيتثثةوة
بثةو ِروانينةيشثةوة نيطايثان     وَينةية لة نيطايدا شةوقي دةدايثةوة 
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 ساتيش لةبةر ضاويان ثةرةي دةسةندبة سات  لة يةكرتي دةبِري
تاَلثثثة   وشثثثةثؤلَيكي طثثثةورةو خؤيثثثان تيثثثادا دةشثثثتةوة    بثثثة   دةبثثثو

بةو  درةختَيكي نةمريدا سةوز دةكردةوةلة كاني  ةشقيان وةدةز
 ِروانينيثثثان ثثثثةرةي سثثثةند  شثثثَيوةيةق ثةجنثثثةي يثثثةكيان طوشثثثي 

جيهانيش بةو دَلثثثؤثةيةوة   ولةطةَل شةثؤلي فةزادا تَيكةاَلو دةبون
 وة   !!  وةدروسل دةب سةرلةنوَي دةشؤرايةوة
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ئثثثةم ضثثثركةية مثثثةرط شثثثاالوي ئاوَيكثثثة خثثثوَين بثثثةهاو ِرةنطثثثثي        )

بثثةو قسثثةيةوة  شثثَيتةَلة (نيشثثتياني بثثوني ثَيكهَينثاوة  ووةشثَيواند 
دةيويسل بةناو  شةثؤلي ناديارةوة فةزاي دةبِريبة تيذ تَياةِري 

ئايانثثدا ثثثةرق  بثثة تاَلثثة دةزوي خةياَلثثثي   نهثثَيين بونثثدا بفِرَيثثل 
ون دةبونثثثو  يثثثةكيان دةطرتثثثةوة دةسثثثيت دةث ثثثِرانلثثثة  وةوةكردبثثث

دةشثثتو كَيثثثو شثثيوو دؤَلثثثو لوتكثثةو شثثثاخو دارو     دةردةكةوتنثثةوة 
بثثثة و هةناسثثةي   (بثثا )بناطثثو سثثثةوزاييو دةوةنثثو   وبثثةردو درةختثث  

ِراستو  وباشورو باكور وخؤرهةاَلتو خؤر ئاوالة  طرذي دةبينيةوة
وَينثثثثةي شثثثثةثؤلي خوَينثثثثاوي دةهاتثثثثة    ةوةخثثثثوار سثثثثةرو وضثثثثةث

10 
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 دةدا يةكةق وةكو اشَيرَيكي تيثذ ديثاري   (تةزوي)با يبةرضاو
دةزولثثثةي خةياَلثثثثي  هثثثةتا  ةوةطرتثثثدةسثثثات ِروانثثثيين  بثثثة سثثثات 

هثةر لةطثةَل هةَلثثهاتين    ئةوةيش كرؤكَيكي سثةخل بثو    با ِرَينَيل
 شثااَلوي كةشثةي هثةورةوة   ذَيثر  لثة   ةوةخؤرةوة ئةو تةوذمة طرتيث 

ماوةيثةك جثةنطي خثةياَلي     ِروانيين تةَل  دةكثرد  ودةدرةوشايةوة
بثة  سثات   دةزولةي كؤالرة فةزاي ثشكنيو وَينثةي ِراكَيشثا  بة  كرد

دا تَيكةاَلو  (با)هةورو لةطةَل ياري خؤرو ساتيش ثرت دةئاَلثؤزكان
وَينثثةي شثثاري  بثثةو دميةنثثةوة دةسثثيت ِراسثثتو ضثثةث كثثرد  دةبثثون 

بثثةرةو   ر هةَلثثثدةكرانو دةكوذانثثةوة طَلثثثؤثي شثثا  خثثةياَلي دةديثثةوة 
بثثثثةو  يثثثثا دةسثثثثوِرايةوة (بثثثثا)شثثثثةثؤليلثثثثة يي فةزايثثثثةكي ناشثثثثَيوة

تثثثةنيا   لثثثة شثثثارةكةي ِروانيثثثةوة   وَينةيثثثةوة خثثثؤي وةرضثثثةرخاند  
لثثثة ئايانثثثةوة سثثثةرو ذورو  تثثثةوذمَيكي خوَينثثثاوي دةردةخسثثثل

 سوري دةديثةوة بة شي يكة (با)جؤرَيكبة  ببو ِراستو ضةثي سور
شثثاخو كَيثثوو طثثردو    خوَينثثةوة هةَلثثثدةكفا بثثة وةكثثو كثثةي تَيثثزا    

ضثثوار ِرةنطثثة   ش تَيكثثةاَلو بثثوني هثثةر  يئثثةوة بثثةرزايي دادةثؤشثثي 
بنثثثثثةماي زانسثثثثثيت تةقينثثثثثةوةي   لثثثثثة  فيزياييةكثثثثثة بثثثثثون لثثثثثةالي  

بثةو ِروانينثةوة    ي نةفخي بةسةر فثةزاوة دةبينيثةوة   (با)فؤتؤناتدا
اتَيكي تثثر ضثةند سث  بثةو بثريةي    تيثذي هثةنطاوي هةَلثثهَينايةوة     بثة 
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 هثثةر لةطثثةَل طزنطثثةوة ئثثةو شثثاالوة طرتيثثةوة    َيتثثةوة جيهثثان بتةقَي
تةنيا بةسةر ميلي  بة تواناي نةما بؤ تةنها ساتَيكيش دابنيشَيل
لثثثثة  سروشثثثثل وةكثثثثو  كاتثثثثذمَيري سثثثثاتةوةختةوة دةسثثثثوِرايةوة  

بةردَيك ثِر لةبةو شايوةوة ثةيوةستة ببو بَيل  ِروانينيدا سفر بو
لثثةو سثثاتةي بثثو بثثةدو   دارَيكثثي ِرمانثثدو وةوةبثث شثثاخةكةوة تثثطلثثة 

لثة  داو  تلثي  هثةتا نثاو كثةالوةكان    يةكَيكيان هةَلبةزيثةوة  ثارضةوة
 نةيثةكي ترسثثناكي خسثتة مَيشثثكييةوة  و وَيدَييةكثةدا طريسثثايةوة 

دةنطَيكثثي بثثة طثثوَيي  سثثةيري كثثردبثثةو بثثرية ث ثثِراوةيةوة  سثثاتَيك 
ِراثثثثؤرتي جيهثثثاني ثَيشثثثكةق   زاني وايثثثدة ناديثثثار دةزرنطايثثثةوة 

دةنطةكثة وةكثثو مؤسثثيقا   سثثاتَيك لثثة قثواَليي فثثةزاي ِروانثثي  دةكثةن 
بنثثارو لوتكثثةي ِروانثثي   لثثة هةَلثثثخسل ي ضثثةندة طثثويَ  خرؤشثثاندي

داخثثةوة بثثةثَي لةقثثة دارو بثثةردو   بثثةو شثثوانو ِرَيبثثوارَيكي نةديثثةوة
ئةشثثكةوتو ئةسثثتَيَلو كانيثثاوو دةشثثتو    خثثاكو خثثؤَلي دةكوتيثثةوة  

بثة  ي مييكثة  ةكثة تةنيا دةزطاي تةون كةالوةي طوندةكة طةِرادةرو 
اوةشثثثيان بثثثؤ ئثثثةوو خاضثثثدانةوةي مةسثثثيح بلثثثة سثثثوتاوي وةكثثثو 

 وبثثةو دميةنثثةوة ئةوةنثثدةي تثثر ِروانثثيين شثثَيوا  جيهثثان دةطرتثثةوة
يثان ثارضثة كفنَيكثي طشثيت بثؤ       زاني تةونةكة دةبَيتة طِرَيثك وايدة
 يثةوة طرَيدايةكثةوة   بثة شةوة ئَيستاو سةرةتاي يلةو نيطاية  الةم
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زةمثثثثةني ِروداوةكانثثثثةوة   ثشثثثثللثثثثة وة زةمثثثثةني وةتاَلثثثثة دةزبثثثثة 
وو طثثثردو شثثثاخو كَيثثثبينثثثيين لثثثة ئثثثةو ِرةنطاَلةيثثثةي ةنةخشثثثاند د

بةو  زاني طِرَيك هةوا دةسوتَينَيلوايدة لوتكةو بنارةوة دةدييةوة
جوطرافيثاي جيهانيثان    نيطايثدا تَيكثةاَلو دةبثون   لثة  بريةوة كثؤالرة  

لةطثثثةَل ضثثثرثةي   فثثثةزاي ناشثثثَيوةييان بثثثؤ دةِرةخسثثثاند   دةطؤِريثثثو
ماوةيثةك بثةو   شثةثؤلي فثِرين جةسثتةي دةطرتثةوة      داشيهةناسةي

سثةر بثةردَيك هثةردو     وةئةوسثا ضث   جؤرة دةستو قاضثي ِراوةشثاند  
دةزوي  هةناسةيشثثثثي بثثثثة سثثثثنطي دةرثةِرانثثثثد دةسثثثثيت كثثثثردةوة

دةيويسثثل بثثةو تؤِرانثثةوة   دةبثثو (بثثا)تَيكثثةَلي شثثةثؤلي نثثةوة ِرواني
ي فثةزاو  هثةتا كليلثي تثونَيلي ونث     قواليي ئايثان بطثةِرَيل   بفِرَيل

بة  كردةوة جؤرة خؤي تاقي جار بةو زؤر زةويو زةريا بدؤزَيتةوة
فةزا  دتَيكدةئاينثِر دةزوي لةهةر  شةثؤلةكاندا دةفِريبة خةياَل 

سةر لوتكثةي شثاخةكة دةزوي    وةجارَيك ضرا دادةخ روانينيدالة 
ضثثةندة قاضثثي  ويسثثيت بثثةوةوة هةَلثثثبكشَيل خثثةياَلي طرتثثة مثثانو

جَيطثثةي لثثة  كثثة ث ثثِرا وةثِر دةزلثثة دةسثثيت جواَلنثثد  كثثردةوة بثثةرز
بثثاَلي بثثة لثثةو ساتةشثثدا دةيويسثثل    وي بثثوخؤيثثدا كثثةوتو خوَينثثا  

ري جوطرافيثثثاي شثثثا ئةفسثثثانييةوة بثثثؤ هةسثثثارةيةكي تثثثر بفِرَيثثثل 
هثي    ماوةيثةك بثةو جثؤرة مايثةوة    خةياَلي تيادا نيشتةجَي بكثات  
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 ةوةبةوةوة شااَلوَيكي تؤقَينثةر طرتيث   بوندا نةديةوةلة ِرَيطةيةكي 
شثريازةي  : )نثد بثةدوا هةناسثةي بونثةوة لَيثوي جوالَ     ضاوي نوقاند

ئَيسثتا   ساتةوةخيت ئةوةيثة جيهثان باَي ثرَيتةوة    طةردون ث ِراوة
ئةسثثتَيرة  ِرايثثةَلي بثثون ناديثثارن  كي تَيدايثثةتثثةنيا جَيطثثةي كثثؤتريَ 

جيَي خؤيةوة لة ساتَيك  (تةوةشيبكانية كَوفةي طةردون  ناسَيك
بةو ترسةوة  فؤتؤنات لةبةر ضاوي طِريان دةطرت لة فةزاي ِرواني

 زاني دةكةوَيتثثة نثثاو طثثؤمي تَيزابثثةوة   وايثثدة  قاضثثي هةَلثثثهَينايةوة 
 هثثةتا زةوي داباؤشثثَيل  شثثااَلوي طثثِرو خثثوَين دةكثثرد  بثثة هةسثثيت 

 ثةلثة كةوتثة ِرؤيشث    بثة   ِروانينيثدا مايثةوة  لثة  تةنيا طؤِرسثتانةكة  
بثثثثة ش خثثثثؤي يئثثثثةو كاتثثثثة  هثثثثةتا نثثثثاو طؤِركثثثثةي نةوةسثثثثتايةوة   

ي ئةندَيشةوة خةوي لَيكثةوت  تؤِربة  خؤَلةكةيةوة ثةيوةستة كرد
 زةيةكي ساردي دةبةخشي طثةالي دارةكثان ِرادةفثِرين   كطؤِرستان 

لثثثةسةر جةسثتةي    وخؤَلةوة بؤ ناو طؤِرةكةي دةخزينث خةوشو بة 
خثثةوَيكي قوَلثثثدا  لثثة دا دانةضثثَلةكي  ئةوةيشثثلةطثثةَل  دةنيشثثتنةوة

كةوتنثثة خثثوارةوةي ئةسثثتَيرةو مثثانطو    خثثةوي بثثة  سثثةرطةرم ببثثو 
 بثثثةو خوَينثثثاولثثثة زةويثثثش تثثثةنيا زةريايثثثةك بثثثو    ِرؤذةوة دةبثثثيين

جيهثثاني  و سثاروخَيك فثةزاو  وةكثث وة جةسثتةي دةتوايثةوة  روانينثة 
ساتَيك بةدةم لةرزةوة  قريشكةوة ِراثةِريبة بةو شاالوةوة  دةبِري
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هثثثةردو باَلثي كردةوة وةكثو بيثةوَيل    بةري ِرواني لة خؤيو دةورو
لثثةثِر بثثثةرةو   وةوةدةبثث وَينثثةو دميثثثةني خةوةكثثةي ورد  لثثة   بفِرَيثثل 

ي سةرةو ذَيثر بثوني زةوي   ثةجنةي وَينةبة  ِرؤذئاوا ِروي وةرطَيِرا
فةزادا بة ئةوسا كؤالرةي  خةياَل ئةوةي كردبة ماوةيةك  دةكَيشا

لثثةثِر هثثةموي  وَينثثةي ِرادةكَيشثثاو تَيكثثةاَلو دةبونثثةوة كثثردةوةبآلو
دةر لةطةَل ضثةند   طؤِرةكةي هاتةلة بةوةوة قريشكاندي  ئاالنتَيك

لثثثثثة كاتةيشثثثثثدا  لثثثثثةوجيثثثثثَي خؤيثثثثثدا كثثثثثةوت   لثثثثثة هةنطاوَيكثثثثثدا 
 لةسثةر قسثنةكة ِرايانكَيشثا    هَينثا  يانضثرا كؤَل بة ئةشكةوتةكةوة 

 حةثةسثثاوييةوة سثثةيري كثثردنبثثة يش ضثثاوي هةَلثثثهَيناو شثثَيتةَلة
لثةو  فثةزادا دةخوالنثةوة   بثة  وةكو خؤيثان  خةياَلثثيةكانيشي  وةدةز

لةسثثثةر ملثثثةي   كاتةيشثثثدا دةنطَيكثثثي تَيكثثثةيو هاتثثثة طوَييانثثثةوة    
ي  كثثثراس سثثثثور هثثثاتن لةطثثثثةَل   طردةكثثثةوة دةسثثثتةيةك ضثثثثةكدار  

طردةكثثةوة ضثثةكةكانيان لثثة  بوني كثثراس سثثاي تَيكثثةيوكؤمثثةَلَيك
لثة   تَيكةَلي بؤ نثاو طوندةكثة كةوتنثة رَيطثا    بة و ةوةفِرَي داية خوار

يةكةيثثثةكي سثثثةربازي بثثثة ئؤتؤمثثثؤبيلي   طردةكثثثةي ئةوبةريشثثثةوة
سثثثثةربازةكان دابثثثثةزينو    وةسثثثثتان  ةوةدو زرَي ثؤشثثثث  سثثثثةربازيو

طردةكثثةدا بثثة دا كثثردو ةكانثثو ئؤتؤمؤبيلزرَي ثؤشثث بثثةنزينيان بثثة 
لةسثثثثثثةر الثثثثثثثاَلو طثثثثثثردو   دياننخثثثثثثوارةوةو سثثثثثثوتان خسثثثثثثتياننة
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لوتكةيشةوة هةر خةَلك بثو تثاكو تثةراو بثة كؤمثةَلي بثةرةو ضثةقي        
لثثثثثة  يشكةشثثثثثة هثثثثثةور ةهَينايثثثثثةوة دندةكثثثثثة هثثثثثةنطاويان هةلَ طو

كثثثزةي  يثثثةكي بثثثةهَيزيش بثثثة (بثثثا)ئايانثثةوة يثثثةكيان دةطرتثثثةوة 
قثواليي   وةبِريبث ئثةوانيش ضثاويان    دةدا ساردةوة طؤِرستاني طَيذ

ثثاَل قسثنةكةدا كروشثكةي    لثة  ئثةويش   دةثاِرانةوة ضرابؤ  جيهان
ئثةوة  ضثاويةوة دةبينرايثةوة   لثة  نطثي مثردن   ئاشثكرا ِرة  بثة  كرد بثو 

ساتةي مييكة تؤِري كفين بؤ  هةر لةو لةالي هةمويان ئاشكرا بو
 ئةو ئاوة: )دةميةوة ئةوةي دةرخسلبة ضنيو ئاوي زمزمي كرد 

مثةرطل كثوَير   بثة  كثةتَيك  بثا مةملة  نابينا بتؤرَينةلة ضاو  خبؤرةوة
 ِرةمَلثي مثثةرطي بثؤ دةطرتثثةوة   بثثةو تثؤِرةوة الواندييثثةوة  (نةبَيتثةوة 

ئثثةويش لةسثثةر   لثثةو ساتةشثثدا خةَلكةكثثة بثثةو بثثريةوة دةلثثةرزين     
َل بثثثؤ كثثثؤبثثثة ناضثثثار  تثثثر دةبثثثو  سثثثات خثثثراث بثثثة قسثثثنةكة سثثثات  

سثثثَيبةري ِرؤيشثثثتنيانةوة  لثثثة  شثثثَيتةَلة يان بثثثردةوةئةشثثثكةوتةكة
 تاو ئثثثازار بثثثةالي ضثثثةثدا ِرؤيشثثثل لثثثة طثثثةالي طومثثثان دةيطرتثثثةوة 

بثثة مَيشثثكيدا هةَليثدةكرد ضثياو دةشثثتو شثاخي    لثة  طَيذةَلثثوكةيةك  
: نةيثةوة وةسثتاو فثةزاي خوَينثدةوة    بثةو ويَ  دا دةِروخاند سةريةك

يثثةكيان تَيدايثثة جثثارَيكي تثثر     (بثثا)هثثةمو ِرةمثثزي جيهثثان واتثثاي   )
حةسثةنو تثالي  طوَيدرَيثذَيكيان     (وةبؤطةناو ثاكثذ بكاتثة  لة جيهان 
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ئثثةويش ماضثثي  بَيثثدةنطي ِرَيطثثةيان دةبثثِريبثثة  بثثودا ثثَيش خؤيثثان 
تةنيا ئثةو   ئَيية داخراوةلة هةمو دةروازةيةك : )كردنو دَلي ثِر بو

يةكسثاني لثة   بثة  هثةمومان   دةيكات بة طةردونثدا  خودانةبَيل  وةف
بثثةو قسثثةيةوة  (تثثؤو سثثةرةك كؤمثثارمنثثو  ةنَيينثثةوةد مةرطثدا سثثةر 

ِرؤذهةالتثثثثةوة بؤمبايثثثثان لثثثثة دو هةليكؤثتثثثثةر طثثثثوَيي زرنطايثثثثةوة 
كةوتنة  لةسةر ئاسيت طردةكةي ئةو بةرةوة سوتانو دةتةقاندةوة

 سثثاتَيك بثثة  دورو نزيكثثةوة دةهثثات لثثة دةنطثثي تثثؤثيش   خثثوارةوة
دور كاتَيثثك شثثَيتةَلة بونثثةوة جيا ييثثةكرتلثثة  ووردي لَييثثان ِروانينثث

 ضثاويدا لةبثةر  بونيثةوة  ئثةوانيش طريانَيثك طرت   دةلةرزيكةوتةوة 
دةيزانثثثثي  ضثثثثراوةلثثثثة ضارةنوسثثثثي ئثثثثةويش  بوركثثثثانبثثثثة دةبثثثثون 

ناوضثثثثثةواني حةسثثثثثةنةوة  لثثثثثة ئةوةيشثثثثثي  تثثثثثاليييش دةمرَيثثثثثل 
هةرضثةندة دو سثاَل    دةيزاني ئثةو مةترسثيةي هةيثة    دةخوَيندةوة

تةنيا ئاواتي ئةوة  تا ئةو ساتة دَلثدارَيكي نةبوهة لةو طةورةتر بو
بثثةو بثثريةوة توشثي كارةسثثات نةيثةت    وبثو تثثالي  شثاييةكةي بكثثات  

جثارَيكي   وةوةراسثتب ثثاق ئثةوةي    دَيك طرياو كثةوت بةرلة قاضي 
بثثةردَيك دانيشثثتو ِروي كثثردة   ئةوسثثا لةسثثةر   نينثثةوةلَيثثي ِرواتثثر 
جطثة لثةو شثَيية خوَيناويثة      نثي لَيثي ِروا قوَلي بة ساتَيك  وةكةشار

بثثةو بثثريةوة  ماوةيثثةك  شثثوَينةوارَيكي تثثري تيثثا نةدةديثثةوة   هثثي  
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 هاتثثثةوةدةهثثثي  بثثثريةوةري لثثثةو شثثثارةدا بثثثري نة  مَيشثثثكي طوشثثثي
ببونثثثثة  ضثثثثاويدالةبثثثثةر بةندخيانثثثثةو قوتاخبانثثثثةو بثثثثازاِر هثثثثةموي  

دةزوي كؤالرةكانيثةوة  لثة  بثةوةوة تثةنيا طِرَيثك     جوطرافياي خوَين
لة شي بةو ئاطرة دةزاني يئةوة وةوةبةرزدةبلةسةر شَيي خوَيناو 

ئثةو شثَيية ضثةند ساَلثثَيك بثو      نةفخدا طةردون دةتةقَينَيتثةوة   موةد
ِروانثثيين لثة  دةر  بةندخيانثة هاتثة  لثة  سثاتةي   هثةر لثةو   طرتبويثةوة 

دواي تثةرمي كوِرةكانيثةوة لةسثةر ئايثاني شثار      بة سروشتةوة 
تيشثثثكي طَلثثثثؤثي  لثثثة ئثثثةو هَيَلثثثة   دةبونثثثة هَيلكةيثثثةكي ئاوَيتثثثةيي 

سثثثثثات ئثثثثثةو ثؤثةاينثثثثثة     دوا هثثثثثةتا  كةكةوة طرتيثثثثثةوة ثزيشثثثثث 
ِرؤذ ثثةرةي دةسثةند   بثة  ِرؤذ  يةوةخوَيناوييثة لثة طوندةكثةدا ثَي ثا    

نثثثةيتواني  دواي ئثثةو تثثثؤِرةدا دةطثثثةِرا بثثثة ماوةيثثةك وةكثثثو باَلثثثثدار  
فثةزاي طثؤِرةوة بثؤ جثةنطي جيهثاني      لة ناضار هاتةوة  بيدؤزَيتةوة

طثةرداوي داخسثتين   بثة  هةتا تةوني طوماني  كرددةخؤي ئامادة 
شثدا بثةوةوة   يلثةو ساتة  شثارةكةي لَيكثرد بثةو شثةثؤلة     جيهانثةوة 

خرؤشاو ويسيت بفِرَيل بثةو هَيثزةوة بثؤ ئةشثكةوتةكة هثةنطاوي      
 ناو خةَلثكةكة هثةمويان حةثةسثا بثون    وةكاتَيك ض هةَلدةهَينايةوة

سثثةري خسثثتة سثثةر     وئثثةويش لةسثثةر بثثةردَيك كروشثثكةي كثثرد    
بثةو وزةيثةوة    ِراثثةِريو لثةرز جةسثتةي طرتثةوة    ثِرَيكدا لة  ئةذنؤي
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بثةو بثريةوة    طوَييدا دةهثات بة ي نةف   (با)طَةي لةواني ِروانيةوة
 دةسثثيت ِراسثثتو ضثثةث كثثرد   دةمي ئةشثثكةوتةكةدا وةسثثتا بثثةر لثثة

لثة  زمانيثان   ودةلةرزين ئةوانيش سةيريان دةكرد طويَي هةَلخسل
بَيدةنطيثثةدا شثثاخو كَيثثوو طونثثدو ئةشثثكةوتيش لثثةو    كثثةوتبوطثثؤ 

ِرةنطثثثي كؤتثثثايي  لةبثثثةر ثشثثثويةكي مثثثةرطاوي نةبينثثثدا دةلثثثةرزين 
 وة !!وةزماني دروسل دةب بَيلة زمان  ذيانيان دةدايةوة

*                   *                        * 
وَينثثةي  وةوةدميثثةنَيكي تؤقَينثثةر بةسثثةر طوندةكثثةدا ثثثةخش دةبثث  

ي كزةيثةكي سثاردةوة وةكثو مؤسثيقا     بثةدةم  طؤِري وَيَلي دةكَيشثا 
لثثة هثثةر لةطثثةَل طزنطثثةوة ئثثةو وَينةيثثة  دا دةهثثات مَيشثثكبثثة مثثةرط 

وة  (بثثثا)لةطثثثةَل هثثثةورو كثثثزةي كثثثةالوةي سثثثوتاوةوة دةردةكثثثةوت
مييكثثثة  دةكثثثردةوةبآلويي بةسثثثةر ناوضثثثةكةدا  وَينثثثةي ئةفسثثثانة 

شوشثثةي  ةوردةي ماَلثثةكان خؤَلثثة ثثثةتانَيي بثثة نثثاو جةرطثث وةهثثاتب
بثثثثثثة تيشثثثثثثكي وردة  شخثثثثثثةَلكيةوة دةكثثثثثثرد ئاوَينثثثثثثةكاني بونثثثثثث

 انهةموي ب وك دةبونةوةو طةورة دةبونةوة هاتندةشوشةكانةوة 
ان خثثثةياَلي هثثثةَلياقؤي نمؤميثثثا ببثثثوئةفسثثثانةيةكي نةبينثثثةوة بثثثة 

هي : ) (وةب بايت بةرز وةتةبويتة خؤت بِروانة طةورةلة : )دةكرد
بثثة  خثثؤت بِروانثثة بويتةتثثةوة   لثثة ئثثةها  : ) (ب ثثوك بؤتثثةوة  يشتثثؤ
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 بومةتثةوة بثة   ئؤف: )(بويتةتةوة بة مرؤظي راسيتئاي : ) (مرؤلة
شثثثَيوةي  ومييكثثثة هثثثةردو دةسثثثيت خسثثثتة نثثثاو قذييثثثةوة (مرؤلثثة 

جةنطثثثة : )دةكثثرد  رةشثثةبايةكي وَينثثةيي فليَيكثثي نثثثوَيي ثثثةخش    
طةورةكثثة لَيثثرةوة دةسثثل ثَيثثدةكات ثاشثثا قثثةرة هةَلدةسثثتَيتةوةو    

ضثي تؤثثو كاتيؤشثاو بؤمبثاي فِرؤكثة       دةكرَيتثةوة بةردا بة رؤحي 
: ي طثثرتشثثا مثثةرطثثثةلي  (هةيثثة بينثثَين بثثةم طونثثدةوة ضثثاري نييثثة 

 بثة  وةتثازة بث   بثةبَي ئَييثة نثاذي    هاتثةوة ناومثان   شا مثةرط بِروانن )
طثثثرةوةي جَيزةمانَيكثثثة  ئَييثثثة دايكيثثثان ناوَيثثثل رؤَلثثثةي طوندةكثثثة

 (رؤماني)بثثا (زةوي طوندةكثثة دايكثثة  وَيين بثثوننيهثثة ومرؤظايثثةتي
بثآلو  طَيذةَلوكةي شثةثؤلي ئاوَينثة شثكاوةكانةوة طِروطثاَلي      بةدةم

تثؤوي مرؤظثي سثةردةم بثة      ثاشاي قةرة هةَلدةستَيتةوة: )كردةوة
ةوة طونثدي مةرطث  لثة   شارو طونثدا بثآلو بؤنةتثةوةو جيهثان دةطثرن     

ة يث ةي طوندةكثة تثؤوَيكي نويَ  هةويرة رؤحيث ئةم   دةسل ثَيدةكات
مييكثثة  (شثثَيوازةيةهثثةمو رؤحَيثثك حثثةزي بثثةو   بثثؤ شثثَيوازي مثثرؤظ

بثةردا  بثة  ئةذديهاكاني ثاشا قثةرة رؤحيثان   : )هةردو باَلي كردةوة
هثثثةمو ناثاَليَيثثثك بثثثة لوشثثثكةي ئةوانثثثة دةطةِرَيتثثثةوة بثثثؤ    كرايثثثةوة

بثثثة ثاشثثثا قثثثةرة   هثثثةمو كثثثةس دةبَيثثثل فَيثثثر بثثث     جَيطثثثةي خثثثؤي 
لثثثثة ةتاي بونثثثثةوة سثثثثةرلثثثثة  َيثثثثلاشثثثثَيرةكةي جوطرافيثثثثا ناهَيَل
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 (ئثثةوة درواثثي هةمومانثثة   ببنثثة يثثةك  مثثرؤظ وجنؤكثثة هةوَلدايثثة 
بثثثةرةو  يان طرتبثثثومثثثةرط شثثثاثثثثةلي زَيبثثثاو   الوو نةخشثثثة حةمثثثة

كاتَيثك طةيشثتنة الي سثآلويان     شثَيتةَلة طؤِرستان دةضون بثؤ الي  
الو ثَيثي   حةمثة  طؤِركثةي هاتثة دةر  لة وةو وةبراست شئةوي لَيكرد
جةجناَلييةيثةوة دةسثيت    بثةو  (مارة بكثة  شا مةرطزَيبا لة : )طوت

دواجار  ةوةيانطوتهةرضييةكي طوت ئةوانيش  هةردوكياني طرت
ئثثةوةي  (ثريؤزتثثان بَيثثل ك ثثو كوِرةكثثةم : )هثثةردوكياني مثثا  كثثرد 

بثثثثؤ ئةشثثثثكةوتةكة   يشئثثثثةوانوة نثثثثاو طؤِركةيثثثثةوةو  وةضثثثثطثثثثوت 
لثثةو كاتثثةدا   طوندةكثثةوة دةهاتثثةوة لثثة يش مييكثثة سثثةركةوتنةوة

بوكثو زاوا جوانةكثةي   : )  كثرد هةردوكياني مثا  و رويان هاتةبةر
كان جنؤكثة وةرن بتانبثةم بثؤ شثاري    ثريؤزتان بَيل  مرؤلةزةمةني 

ئثثةوةي طثثوت ثَيشثثيان  (شثثاييتان بثثؤ دةكثثةمالي شثثا شثثةمعون بثثؤ 
ثَيشثثيانةوة هثثةر   لثثة ئثثةويش   دوايثثدا هثثاتن بثثة  كثثةوت ئثثةوانيش  

 هةر طةيشتنة نةديوي تؤث بثاران  هاوارو هؤرةي دةكردفيشكةو 
شثا   كؤمثةَلَيك ضثةكداريش هاتنثة ثَيشثةوة     طردو ناو دَيي طرتثةوة 

اني خثثؤي بثثون  ناسثثينييةوة هاوِرَيكثث  تثثرس دَلثثي طرتثثةوة   مثثةرط
تثةواو  : )ئثةو ترسثةيان شثكاند    ئةوانيش كتوثِر هاتنثة ناويانثةوة  

خوَينيثان ذيثاني ئَيثوةي     رؤحثو  مرؤلثة بثة  هاتوين وةك ئَيثوة بثبني   
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 سثةردا كردنثةوة  بثة  فثوي   ونث كرد ييةك يثةك ماضث  مييكة  (دةوَيل
 طثثةردةلولَيكي نثثةبني هثثةَلي كثثرد فثثةزا بثثة وردة شوشثثة داثؤشثثرا      

ثؤلي شثة  مرؤظو شاخو كَيوو دةشل ب وك دةبونةو طةورة دةبثون 
تثؤث بثارانيش   دَييةكة دةهثات   بؤ ناواليةكةوة  لةهةموخةَلكيش 

دةكةوتنثثثثة تثثثثؤث لثثثثة نزيكيانثثثثةوة  طوندةكثثثثةي طرتثثثثةوة يتثثثةواو 
مييةكثثة بثثةو خؤشثثيةوة كفنةكثثةي واي    ةوةنثثدةتةقيخثثوارةوةو نة

فيشثثثكةي بثثثؤ خةَلكةكثثثة دةكثثثرد  روي وةرطَيثثثِراثةلثثثة بثثثة  كثثثردةوة
 هثثثةمويان هثثثةر لةطثثثةَل قسثثثةكةيدا   بطةِرَينثثثةوة بثثثؤ ئةشثثثكةوتةكة 

ئاهةنطي هةتا  واني شَيتةَلةوة نيطايان دةطَيِراضاوةِربة  طةِرانةوة
 دةسثتةوة طرتثةوة  بثة  كثاني  وةيش تاَلثة دةز ئةو سةركةوتن بطَيِرن

بثثو  ضثاوي هةَلثثثهَينا تثثازة  بونمثثةرطو زَيبثثا رؤيشثت  لثةو كاتثثةي شثا  
دور يش كاتَيثثثك ئثثثةوان نيطثثثاي بثثثةو تاَلثثثة دةزوانثثثةوة دةئاَلثثثثؤسكا 

تاَلة دةزوي لة هةر  هةستايةوةو لة طؤِرةكةي هاتة دةركةوتنةوة 
 ِروانيين فةزاو سروشتةوة ئةو وَينثثثانةي دةديثةوة  لة جاوةكةو 

ئايانثةوة  بثة  كانيش وةدةز ثِرَيكيشدا هةموي لةالي توايةوةلة 
شثدا  يطؤِرةكةلثة  ئثةو قيذةيثة   قريشكة كةوتثة خوالنثةوة   بة  ِرانث 

 داهثثثي  وَينةيثثثةكي تيثثثا ئةوسثثثا ضثثثاوي بِرييثثثة شثثثارةكة طرتيثثثةوة
وَينثثثثثةي ئثثثثاطراوي هثثثثثَيين بثثثثةدةم بوركثثثثثاني    تثثثثةنها  يثثثثةوة ةدنةد
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طَيثذ  فةزاي مةرطييةوة  كاني سةرةوةوشة كةوت بة وة (با)رؤماني
دوا  دارو ثثةردوي هَينايثة لثةرزة    ناوةختةي ضريؤكي مةرط: )دةدا

دو ئاي لةم  : بآلوبوةوةناخي خؤيةوة لة ضاوي هَيين  تروسكةي
 وةهثثةرطيز مَيثثذو تابلؤيثثةكي واي بةخؤيثثةوة نثثةدي   مدَليثثو راِراييثثة

ثَيثثثنج بثثثة  بثثثو دةسثثثتدالثثثة شثثثؤِرق بريةوةريثثثو هؤشثثثو مَيشثثثكي   
 ولثثةوة دةضثث  ةوةردكثثدةزينثثدو  سثثؤزي تةمثثةمنام  هةسثثتةكةمةوة

 ودةضثثرؤبثثؤت  فليَيكثثي ئةفسثثانةييلثثة  بَيثثل توشثثي هَيسثثرتيا بثثو 
 هةسثت  بثثة  يشوثِركتث  رطثَيكثثةنيين مثة  سثةر  ئثةوةيش خسثتيية  
وةكثثثو  لثثثَي  بثثثو دور يشروخسثثثارم دةكثثثرد ئثثثةوتوانثثثةوةي لةشثثثو 

وةك  بثايي بثةرزو روخسثار طثةم رةنطثي جثوان       وةوةمثاب  خؤيشي
 يارميثثثان بثثثة وبثثثايي يثثثةكرتي دةطرتثثث بايمثثثان بثثثةئثثثةو سثثثاتانةي 

سثثت  نزيثك بكةوَيتثثةوة لثثَي   وي هاوَيثذ دةكثثرد  دةمان ثةي ئثثاوو تثثري 
ئثةو   ي بكثةم وا هةناسثةمدا ماضث  بكثةم لةطثةَل د   اباوةشثي ثيث  هةتا 

ةوة بثثة ئثثةو بثثة وَينثثةي ئَيسثثتايش ضثثاوةكام   ي لَيكثثردمدةسثثرِتَيذ
ئثاطر  بثةو تةوذمثةوة    (ناكوذَينثةوة شةثؤلي خوَيناو دادةثؤشرَينو 

هةسثثثيت دةكثثثرد   سثثثاراو بثثثو بثثثة دؤذة  طؤِرةكثثثةي لثثثيَ  ةوةوطرتيثثث
ةوةو دةر بثثة قريشثثكةوة هاتثثة  ةهاتثثة ناويثثةوةدنثثاو شثثةثؤلي خوَي

ثِر وةك ئثةوةي  لثة  هاوارو قريشثكةي دةكثرد   بةو بريةوة خواليةوة
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 شثثثةثؤلَيكي ترسثثثناكةوة بَيثثثدةنو بثثثو بثثثة مَيشثثثكي وةسثثثتا بَيثثثل  
تاريكخانثةي بثريو   لثة  : )دوا ثرياسكةي خؤي كردةوة (با)رؤماني

هةسثثتو نةسثثتو روانثثيين نثثاخي شؤِرشثثةوة وشثثةو دايثثةلؤذةكاني   
 ضاثخانةي بوندا ثيتيان نثةبو لة بةو رستة مةرطاويانة شؤرانةوة 

وَينثثة }: فؤتؤنثثاتي دميثثةني تثثواوةي وَينثثةو وشثثةوة شثثؤرانةوةلثثة 
َيينثثةوة بثثةو  ئاَلؤزكاوةكثثاني مَيشثثك  بثثةدوا بروسثثكةي مثثةرطي ه   
 يتسروشثثثثث ثيتانثثثثة نوسثثثثرانةوة رةنطثثثثثاو رةنطثثثثو شثثثثثَيواو بثثثثون    

 وشة وةسفي بكثةم بة يةك ناتوام ةطِر جةستةيةكي ئاطراوي بون
 دةيثثةها فيليثثي جثثؤراو   طثثِري دةسثثةند  ئثثاطري جطثثةري برايثثةتي  

دَلثثث   طرتبثثثوجةسثثثتةم لثثثةرزي مثثثةرطي    دةبينيثثثةوةتيثثثادا  جثثثؤرم
تةزويةكةوة دةجؤشثا  بة خوَين   رؤحةوة وشك ببوملة  دةتوايةوة

دوا  زيثةوة بثاي دةسثل بثوين    بةرلثة  ئَييةيش  بو دةستدالة هؤش  
 ناضاريبة  وكوذراو هاوِرَييةكي فيشةكيان ئةوة بو هَيين تةقاندي

بثثةر لثثةوةي لثثة خؤَلةكثثةدا بتلَينثثةوة دو   ضثثونة نثثاو هَيَلثثي رةشثثةوة 
تثثةثو تثثؤزي طونثثدي   لثثة هاوِرَييةكثثةي تريشثثي كوذرانثثو ثَيكثثةوة    

توشثي دَلثة راوكَييثةكي    يثةكيان هةسثتايةوة    تثةنها  مةرطا توانةوة
جلثثثثثة  رةشثثثثث  بثثثثثيين قثثثثثةزامَيكي كورتثثثثثة بنثثثثثةي دؤذةيثثثثثي هثثثثثام

 هاتة ذور سةرمكتوثِر   يشفةرماندةكة نخاكيةكانيشي رةق ببو
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 (بكثثثثثةي لَيدةسثثثثثرِتَيذببيثثثثثل  بريوبثثثثثاوةِربثثثثثؤ ئثثثثثةوةي فَيثثثثثري  ) :
وةكو طةرمو  دةستدالة هةمو شتَيك   ةوةسةرشَيتيةكي وا طرمتي

نثثازام ضثثي هةسثثتو روانيثثن  بثثةر يثثةك كثثةوتنو كوذامثثةوةو    سثثارد
 يتِرةطثثثي شثثثَيتيَ وة  (بثثثةدوا وشثثثةي رؤماني)بثثثا شثثثَيتةَلة  (رويثثثدا

تَيك كا ي مةرط هةتا بَيهؤق بوكةوتةوة سةر قريشكة ةوةوطرتي
 وةك مرؤظَيكثثي مؤميثثا روانينيثثدا دةتوايثثةوةلثثة هةسثثتايةوة وشثثة 

لثةو ساتةشثدا ئثةو    ثؤشثرا  دامةرط جةستةي بة مةرطةسثات   بوي
نةخشثثثثةي كةوتنثثثثة  كثثثثاني ث ثثثثِرانوةدةز قريشثثثثكانة طرتيانثثثثةوة
ثةجنثةي   دةسيت ِراسثتو ضثةث كثرد    تَيك وخوارةوةي جيهاني لَي

حةثثثةي هثثةمو شثثتَيك لةنيطايثثدا شثثَيوا     ويسثثيت بفِرَيثثل  جوالنثثد
نثثثثدةي لثثثثةناو كةالوةكانثثثثةوة تَيكثثثثةاَلوي دةنطثثثثي دِرة يشسثثثثةطةل

شثثثثدا يلةطثثثثةَل ذاوة ذاوو دةنطثثثثي ئةشكةوتةكة نشثثثثاخةكة دةبثثثثو
دةنطثثي مثثةرطو لةطثثةَل   بثثة دؤَلةكثثةدا دةبونثثةوة  لثثة  ئاوَيتثثة دةبثثون 

ةوة بثثؤ َيكثثي ناديثثار هَيزبثثة كثثة  دا جثثوت دةبونثثةوة قاضثثيجوَلثثةي 
وةكثثو دا شثثلةبثثةر هَيثثزي سةرماكةكةوتثثةوة دة ئةشثثكةوتةكة سثثةر

 يشكثاتَيك  بَيل مؤمياي خةياَلي طةردوني بو وةك وةوةمابخؤي 
ئةشثكةوتةكةدا دةنطثي   لة  منداَلثَيك طرياطةيشتةوة ناو خةَلكةكة 

ِروي  كتثثوثِر ة داي ثثَلةكاندو خورثثثةي خسثثتة دَليثثةوة ئثثةو دايثثةوة
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بثثثة فرمَيسثثثك  خةَلثثثثكةكةي ِروانثثثيلثثثة قثثثوَلي بثثثة سثثثاتَيك  وةرطَيثثثِرا
ةر شثثااَلوَيكي مَيشكيشثثي كةوتثثة سثث ناوضثثةوانيةوة قثثةتي  مثثابو

ويسثثيت زمثثثان   بثثةو طومانثثةوة دةسثثثيت ِراسثثيت داطثثرت     تؤقَينثثةر 
 وةكثثثو شثثثثرية خثثثثؤرة  بكاتثثثةوة وشثثثثة لةسثثثةر زمثثثثاني دةتوايثثثثةوة  

 وذي دةهثاتن تيبة  طرتبوطوَيي بؤ ئةو دةنطانة ِرا طِروطاَلي دةكرد
تثثةزوي سثثارد  كشثثا يشبايثثةكي بثثةهَيز دةوةشثثيدةكرجةسثثتةيان 

دا وةكثثثو ئةوةيشثثثلةطثثثةَل  اليةكثثثةوة جةسثثثتةي دةتةزانثثثد لةهثثثةمو
شثثثةثؤلي بثثثوني لثثثة جوَلثثثة  بَيةبثثث رماني مثثثةرط وةسثثثتا بثثثوةسثثثؤث

: بثثةو وَينةيثثةوة نةخشثثةي ِراثثثؤرتي جيهثثاني نةخشثثاند   دةِروانثثي
سثةرؤك   وةوةبثةرزب ش لةواليثةوة  يدةنطثي ِراديؤكثة   (طو ظو او مو)

بثثثة طونثثثدةكاني  بثثثوردني بثثثؤ ضثثثةتةو ِرَيطثثثر دةردةكثثثرد  كؤمثثثار لَي
بثةردو طَلثو خؤَلثو     وانيين شَيواندرئةو هةواَلة  ستاني دةكردشار
بةو ذانةوة مَيشكي  دةكشانو نيطايدا دةتوانةوةلة ظثو ئاذةَل مرؤ

فثةزاي   شتاريكي ئةستَيرة لةبةر ضاوي دةتةقينةوة خؤي طوشي
خثثثثةَلكيش لةهثثثثةمو اليةكثثثثةوة بثثثثؤ ئةشثثثثكةوتةكة سثثثثةر    دةطثثثثرت

دةكثثةوتن زةويةكثثة ترسثثناكي سثثةر نيشثثتبو بثثة دةنطثثو سثثرثةو         
خشةو هاوارو بانطثةوازةوة وةك ئثةو طونثدة بوبَيتثة ضثةقي مَيثذو       
ضاوةِرواني جةنطَيكي جيهاني طةورة بكات هةمو ئةو وَينانةيش 



 سةالح جةالل   نرؤما   ( با)نةفخو ويَنةي
 

199 

 

ةوة انث ةنطبثةو رِ لة ميشكو روانيين شَيتةَلةدا تيشكيان دةدايثةوة  
تةخيت سةرؤك كؤماري ِراكَيشاو  كؤالرةيةكي هةَلثدا بؤ ثايتةخل

تاشثثة بةردةكانثثدا تلثثي  بثثة  لةبثثةر ئةشثثكةوتةكةدا بثثةرزي كثثردةوة 
ئةوةندةي تر  ئةوةيش شاسوار مةوجي ِراديؤكةي طؤِري كردةوة

بثثثثةو خواليثثثةوة  بثثثثة ضثثثوار دةوري خؤيثثثثدا  ئاالنثثثدو  مَيشثثثكي تَيك 
انثثاي بيسثثتنو  هةسثثيت دةكثثرد تو وةهَيثثزي طرتيثثة  شثثةثؤلةوة بثثَي

 ةلةسثةر بة كؤمةَلو تثاكو جثوت    يشخةَلك كردني نية بينينو قسة
وة دةضثونة نثاو طوندةكثة   دةورو بثةرةوة دةهثاتنو    لةو الرَيوة طارَي

بثؤ ئةشثكةوتةكة    ورؤلثة م دةبون بةطَلةكةدا دةتوندةوة لة خؤيان 
ذنانيش نانيان دةكردو بةسثةر خةَلكثدا دابةشثيان     تندةكةو سةر

نثثان ببةخشثثنةوة هثثةتا سثثوثاي شثثا     : )دةكثثرد مييكثثة دةيطثثوت   
عون دَيل هةمو ئازوقةيةكيان ثَيية لةمثةوال دةضثينة جيهثانو    شةم

 فِركثثة لثثةناو ئةشثثكةوتةكةدا دروسثثل بثثو   ثِر لثثة (ذيثثانَيكي تثثرةوة 
دا شثَيتةَلة ي كمَيشث بثة   وةئثةو تثةز   وةوةبثةرزب  ضثرا قيذةي مثةرطي  

يهثثثثان لةبثثثثةر ضثثثثاوي    ج وايثثثثدةزاني زةويةكثثثثة دادةضثثثثَيل    هثثثثات
 كونةكثةي خثؤي هاتثة   لثة  باوةشَيك كفنةوة  مييكة بةدةخواليةوة 

بينثثيين  بثثة شثثَيتةَلة خثثؤي ئااَلنثثد بثثو  لثثة جثثاوَيكي سثثوري   دةر
بثثةو  ةوة دةديثثةوةيثثقذةكانيلثثة يشثثانةي نثثةفخي سثثوري   نو لثثةرزي
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طثثِري  سثثةرماكةدا دةلثثةرزي بَيثثدةنطي لةبثثةر هَيثثزي بثثة  روانينثثةوة
و شثثثةوارةيان ثَيدةخسثثثت طرتثثثةوة ئثثثاطريش نثثثاو ئةشثثثكةوتةكةي 

بثة  سثات   سثةند اليةكثةوة ثثةرةي دة   هةمو لةتةزوي سةرماكةيش 
هةمو اليةكةوة دةهات  سارد تر دةبو دةنطو هاواريش لة يشسات

 ي ئثثثةو ةسثثثثثثةر شثثثاخةكة  لكثثثثثثثةي هثثثةليكثثؤثثتثثثثثثةر   دو فثثِرؤلثثثةثِر 
بنثثثثاري لثثثثة يثثثثان مبؤدو بهثثثثةمو دةنطَيكيثثثثان وةسثثثثتاند   بثثثثةرةوة

 باشثور طةِرانثةوة  تيثذي بثةرةو   بثة   وةوةطوندةكةدا فِرَي داية خوار
بثثثةردةمي  لثثثة شيئاطرةكثثثة وةوةبثثثةرزدةبوة كثثثةيةزةودوكثثثةَل لثثثة 

دةوري خثثِر لثة  هثةمويان  سثثاتَيك  كَلثثاةي دةسثةند   ئةشثكةوتةكةدا 
 قةفثثةيان كثثردطثثوري  بثثة  كثثة داريثثان هَينثثاثةل دوئةوسثثا  بونثثةوة

كثثثة ةوة هاتنثثثة خثثثوار  ةكةبثثثةرةو طؤِرسثثثتان  وتةرمةكثثثةيان تَيكثثثرد 
بثثوني  و ئثاوا و دوكثةلَ ةزي بايةكث لةبثثةر هَيث  سثات بثة  سثات   ئثةويش 
نيشثثثثثانةي كثثثثثاول بثثثثثوني جيهثثثثثاني    وتاريثثثثثك دادةهثثثثثات  خثثثثثؤردا

يثان  و روانينجةسثتة بثة  يش ياري فةزايةكي شَيواو لَيدةردةكةوت
تثثثةنيا  زةويةكثثثة بثثثداتلثثثة ثاضثثثَيك  هَيثثثزي نثثثةبوكةسثثثَيك  دةكثثثرد

بثة   ئةويش قاضثي ِراسثتو ضثةث كثرد     ئامادة بو شَيتةَلةطؤِرةكةي 
ئثثةوانيش تةرمةكثثةيان  طرتثثةوةثةجنثثةي نيشثثانةي بثثؤ طؤِرةكثثةي  

كاتَيكيش  ي نةف  هةَلثخسل بو (با)بؤ يئةويش طوَي تيادا ناشل
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لثةو   هةر وةكو خثؤي بثو  ئةو  كَيليان ضةقاند وطؤِرةكة ثِر كرايةوة
 كةسَيك نةيتواني ِراسثيت بكاتثةوة   دا كَيلي ِراسل كةوتيشساتة

بثثثثثةو هَيزيثثثثثان لةبثثثثثةر بثثثثثِرا بثثثثثو    يان لثثثثثةتاوي خثثثثثةمو ذان هثثثثثةمو
لثثة  سثثاتَيكدا جطثثة   لثثة  كثثرد  ةوة طؤِرسثثتانيان ضثثؤلَ  شةكةتيةيشثث

اليةكثثدا بثثةرةو ذور   ر كةسثثة بثثة هثثة لَينثثةما تثثري كةسثثي شثثَيتةَلة
 دةكثةوتنو هةَلثثدةستانةوة  وة يشثة يةكة (بثا )بثةهَيزي   ندةكشثا َلهة

 ةوةودةشثثاردرايةدا ئثثةو سثات جةسثتةيان لثةناو تثثاريكيو طَيثذاوي    
 انِروانينيثثو نوزةيثثةكيان لَيثثوة دةهثثاتو دةخنكثثان  دةردةكةوتنثثةوة

بثة  دةردةكثةوت  ةفسثانةيي  وةكثو كةسثَيكي ئ  ئثةويش   ةوةيدةكوذا
 بثثوا وة نوسثثوةتاَلثثة دةزبثثة ِروانينثثو بثثريو هؤشثثي   فثثةزاوة بفِرَيثثل 

 كاولكردني جيهاندا بؤ جيهاني وةهيي كؤالرةي هةَلثثدةدا  لةطةَل
بثثةو تةوذمثثةوة   جوطرافيثثادا بثثوني نثثةبَيل لثثة شثثارَيكي دةويسثثل  

 دةنطو ِروانينيشي بةو فةزايةوة خنكا مؤمياي كارةساتةكان ببو
 كثثثة دةبثثثو هثثثةتا بفِرَيثثثل  (بثثثا)جؤرَيثثثك تَيكثثثةَليبثثثة هةناسثثثةي  بثثثو

 تةقينثةوةدا بثثو لثثة طثزنو   يطرتثثةوةتيثذي دة بثثة ش يكثة  (بثثا)طَثةي 
لثثة فثثةزاي ناشثثَيوةييان  تةلَيكسثثي بوونثثةوةبثثة  ()بثثاووَينثثةكاني نا

ةفسثثانةي ئلثثة مةرطةسثثات ضثثريؤكي بثثو  ندفثثةزاي واقيعيثثدا سثثازا 
وردة  يةوةدةنوسثثث ي ناوةختثثثة يسروشثثثتييةوة زجنثثثريةي مثثثةرط  
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زةرياي بريةوةرييةوة لة فةزايا تؤو ضثةن  بة شوشةي زَيِر نةخش 
بثثثة  كي ثةيوةنثثثدي  َيةوة تثثثؤرِ نثثث بثثثةو رواني  يشمييكثثثة  دةبونثثثةوة 

 وةوةكردبثثثكفنةكثثثةي واي  بثثثو جيهثثثاني نةبونثثثةوة دروسثثثل كثثثرد  
 ةوةهَيثزي بايةكةيشث  بةدةم  بو ضاوةِرواني هةستانةوةي شا قةرة

شيت كة ووةك ئاياني طوندةكةوة دةسل بةر بو بة كفنةكةي لة
ضثثثاو ون بثثثو   وة هثثثةتا لثثثة وةبثثثسثثثةر مثثثانطي دةنوانثثثد كشثثثاو بآلو  

ئثثانو سثثاتي  بثثو وةكثثو لثة َيكي تؤقَينثةري طرت ش شثثةثؤلطوندةكثةي 
يثاري بثة    ضثاوةِرواني كفنةكةيثةوة   مييكةيش بثة  دا بَيلشةق بون

هثثةتا تَيكثثةيوي دةكردنثثةوة بثثة فثثةزاوة وردة شوشثثوكان دةكثثردو 
 طَيذةَلوكةيثثةكي نثثةبني فثثةزاي شثثاري طرتثثةوة   طثثزنو تةقينثثةوةي 

 ةوةثِربونثثتةلةسثكؤبي ثارضثة شوشثة    بثة   و ذنثان طثةرماوي ثيثاوان  
مرؤظثي ئاسثايي بثةر لثة     بثة  ببونثةوة   لة خؤيثان دةِروانثي   هةمويان

 ةمرؤلثثثث دةبونثثثثةوة بثثثثة  دور دةكةوتنثثثثةوةةنطثثثثة طةردونييةكثثثثة  ج
 ِر دةكثثردةوةثثثونثثو زةويثثو فثثةزايان  دةبثارضثثة ثارضثثة  ئاوَينثثةكان 
ني بريةوةريثةوة  لةطثةَل تؤفثا   يثةوة ؤفرهَيرؤط بثة وَينثةي  دةنطةكان 

 ئثثاوازَيكي نةبينثدا بثثة لثة  يةكثةوة   (بثثا)بثةهَيزي بثثة ن تَيكثةيو دةبثو  
زةنطَيثك لثة    ترةوة دَييةكةيان دةلةرزانثد  ضةند دةنطو ئاماذةيةكي

ة طثثثثةردون وةك ثثثثثةرتوكَيكي ثَي ثثثثراو   تثثثثونَيلي مةرطثثثثةوة هثثثثات  
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شَيتةَلةيش بةو  ي هةَلطرت (ي)باناونيشاني رؤماني نةفخو وينة
 بة زمثاني لةطةَل تةقينةوةي طزنطدا نةكةوة شةثؤلةوة لة طؤِرستا

ئَيسثثثتا جيهثثثان وَينثثثةي   : )وةرطَيثثثِرا  دوا وشثثثةيهَيرؤطرؤفيثثثةوة 
ثَيدةضثثَيل سثثاتةوةخيت تةقينثثةوة بَيثثل   ةيثث (بثثا)بَيشثثكةيةكي بثثةر

 (بثثا)ي نثثةفخي سثثورةوة كؤتثثايي ثَيبَيثثل وَينثثةي   (بثثا)طثثةردون بثثة 
دةضثثثَيل ئثثثةم سثثثاتة   هةناسثثثةي دوا ضثثثركةي ذيانيثثثان تَيدايثثثة ثيَ  

 سلَيياني 2/9/2020 !!{ (كؤتايي بون بَيل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


