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 طەوطەى ثٌەچەي: کتێت ويًب •
 ػیعز: ثبثەت •
• ً  ئەصۆًیض: ًىوطیٌ
• ًً  تبهیز تەڵعەت: لەعەرەثیەوە وەرگێڕا
• ً  ئەطىەص ئەدوەص ًەوساص: پێؼەک
 دەهەًىري تەهب: صیشایي •
 ًەلؼجەًضي عەثضوڵاڵ طۆراى: ثەرگ •
 صاًە( 1000: )تیزاژ •
 لخطبدەهە طەرصەػت: چبپ طەرپەرػتً •

 .تێصراوە رۆػٌجیزیً ەسارەتًو  ي2009 طبڵً ي( 1651: )طپبرصى ژهبرەي
 

 رۆک ًێىٍ
 
  (طەوطەى ثٌەچەي) ػیعزي وەرگێڕاًً و کىرصطتبى ثۆ ئەصۆًیض طەرصاًً لەثبرەي  -

  ئەصۆًیض طەرصاًەکەي رۆژاًً   -
  ئەصۆًیض طەعیضو سبلیضە ًبهەکەي   -
  وەرگێڕاًەکە ثیزۆکەي   -
  ػیعزەکە ًبوًیؼبًً لەثبرەي   -
  طەرصاًەکە گزًگیً   -
  ئەصۆًیظە؟ ثە پێىیظتوبى ثۆچً   -
 ێ هبوڕ ئەصۆًیظً   -
 

 طەوطەى ثٌەچەي   -
 

  پیزەهەگزووى  (1) 
  سبوەر عىهەري  (2)
  طىورەکە ئەهٌە  (3)
 هەڵکەًضي  (4)
  ػەعت چبیشبًەي  (5)
  عێٌکبوە  (6)

  رۆػٌکبري  (7) 
  هێیٌەیً  (8)
  ثبهۆس  (9)

  ًیلۆفەر  (10)
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 (طەوطەى ثٌەچەي) ػیعزي وەرگێڕاًً و کىرصطتبى ثۆ ئەصۆًیض طەرصاًً لەثبرەي -
 ئەطىەص ئەدوەص ًەوساص

 
 :ئەصۆًیض طەرصاًەکەي رۆژاًً -

 
 لە رۆژ، صە هبوەي ثۆ کزص، کىرصطتبًً طەرصاًً گەالوێژ، روًبکجیزیً و ئەصەثً ثٌکەي ثبًگهێؼتً لەطەر ئەصۆًیض،

 .لێکزا ػبیظتەي پێؼىاسییەکً هەولێز و طلێوبًً لە هبیەوەو کىرصطتبى ەل ،24/4/2009 تب 15
 ثگەًە ًیىەڕۆ پبع طێً کبتژهێز عەثضوڵاڵ طەروەر.ص و ئەصۆًیض اثىوو  ثزیبر 15/4 چىارػەهوە رۆژي لە -

 سۆهبى ً،لەطلێوبً ًىوطەر و ئەصیت ژهبرەیەک ثەڕێکەوتیي، هەولێز ثەرەو لەطلێوبًییەوە ئێوە هەولێز، فڕۆکەسبًەي
 هذێضیي و عەسیش دبجً کبوەي و ًىري هذەهەص و ثەرسًجً تبهیز عەثضوڵاڵ و هبصي طبهً ئبهبصەکزص، پێؼىاسیکزصًً ثۆ

 ثۆ ثەڕێکەوتیي ک.ى.ي طیبطً هەکتەثً تبیجەتً ئىتىهجیلێکً ثە هي، و ئەدوەص عیزفبى عىهەرو ئبطۆ و هەدوىص
 ثىویي، ئەصۆًیض چبوەڕێً ثەپەرۆػەوە هەهىوهبى گەیؼتي، سۆیضا لەکبتً طەروەر.ص و ئەصۆًیض. هەولێز فڕۆکەسبًەي

 سۆػذبڵ سۆر ئەویغ و پیبکزص ثبوەػوبى پۆػیجىو، طىوري هلپێچێکً و سۆڵەهێؼً پبًتۆڵێکً و چبکەت ثیٌیوبى، کە
 لە هەًضێ لەوێ هەوراهبى، ئىتێلً ثۆ رۆػتیي فڕۆکەسبًە، لە لبوەسىارصًەوەیەک و پؼىو کەهێک پبع. صیبرثىو

 طەرهەًگ و عەثضوڵاڵ عەثضولوىتەڵیت و عىهەر ئەدوەص هىدظیي.ص و گەالوێژ ثٌکەي ًىوطەراًً و ێکشزاوەکبىر
 و کىرصطتبى گەلً ئبطوبًیً کەًبڵً هەرصوو ثىوى، لەپێؼىاسیضا لەرۆػٌجیزاى سۆر ژهبرەیەکً و دظێي عیظب و دەطەى
 ثۆ ثەڕێکەوتیي صواتز. کزص پێؼکەع کىرتً ًتەیەکو  ئەویغ و کزا ئەصۆًیض ثەسێزهبتًٌ ئبهبصەثىوى، الذزیە

 لەگەڵ هي، و ًىري هذەهەص و تبهیز عەثضوڵاڵ و هبصي طبهً و طەروەر.ص ئىتىهجیلەکەصا، لە رێگب لە. طلێوبًً
 ئەصۆًیض ثىویٌەوەو ًشیک لەطلێوبًً ثىو ػەو. کزص فیکزي و ئەصەثً ثبثەتً هەًضێ لەثبرەي گفتىگۆهبى ئەصۆًیظضا

 .گزًگە ػتێکً ئەهە هەثێت، کىرصطتبًضا الصێکبًً هەهىو لە کبرەثب ئەچێ لەوە تًو  ەکزصص صەرەوەي طەیزي
 ئبساص و عەثضوڵاڵ صڵؼبص و ثێگەرص رەووف و ثێکەص ػێزکۆ تبطڵىجە، ثبسگەي لە لەرێگب طلێوبًً، ثگەیٌە ثەرلەوەي
 ًىوطەرەصا چىار ئەو لەگەڵ ضئەصۆًی و صاثەسییي لەئىتىهجیلەکە ەطتبثىوى،و  ئەصۆًیظضا لەپێؼىاسیً ثەرسًجً
 لە و طلێوبًً گەیؼتیٌە پبػبى. کزص پێؼکەع پێؼىاسییبى گىڵً چەپکە کزصو ثەسێزهبتٌیبى کزص، ثەیەکضا ثبوەػیبى

( 610 ژهبرە طىیتً) کزص تەرسبى ئەصۆًیض ثۆ ػەػەم لەًهۆهً جىاًیبى طىیتێکً. صاثەسییي پباڵص طلێوبًً ئىتێلً
 گفتىگۆیەکً ػەراثضا لەتەک پباڵص، دەوتً لەًهۆهً صرەًگبًێک تب ػەوە ئەو. برثىوصی طلێوبًً الیەوە لەصوو کە

 .صا ئەًجبم لەگەڵیضا سۆػوبى
 
 کىرص، رۆػٌجیزاًً و لەئەصیجبى سۆر ژهبرەیەکً لەالیەى صیوىکزاتییەکبى، رێکشزاوە صیبلۆگً لەهۆڵً 16/4 لە -

 ثەسێزهبتًٌ تیبیضا  سىێٌضەوەو عەرەثً و ثەکىرصي ًپەسؼبًێک ثێکەص ػێزکۆ کزا، لەئەصۆًیض گەرم پێؼىاسییەکً
 فیکزي و ئەصەثً گفتىگۆي پبػبى صەرثڕي، سۆي سۆػذبڵیً و کزص پێؼکەع تەیەکًو ئەصۆًیض صواتز کزص، ئەصۆًیظً

 .پێکزص صەطتً
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 کبًًػیعزە ثەعەرەثً و ثەکىرصي ػێزکۆ کبک سىێٌضەوە، ػیعزیبى ثێکەص ػێزکۆ و ئەصۆًیض صیبلۆگ لەهۆڵً ئێىارە
 گفتىگۆي و صاًیؼت رۆػٌجیزاى و ًىوطەراى سۆري ژهبرەیەکً لەگەڵ پباڵص، ئىتێلً لە صرەًگ تب ػەویغ. صەسىێٌضەوە

 .کزص فیکزییبى و ئەصەثً
 
 و هەثىو ًبسۆػً سۆر و صڵتەًگ کەػێکً ثەاڵم ثەڕێکەوتیي، ػەهیض هەڵەثجەي ثەرەو طەرلەثەیبًً 17/4 لە -

 لەو طىڕهبثىو طەري صەکزص، صۆکیىهێٌتەکبًً و ێٌەو  تەهبػبي ئەصۆًیض کبتێک لەهەڵەثجە صەثبري، سۆر سۆڵێکً
 سۆر هبوەیەکً ثکبت، لظە ئبطوبًییەکبى کەًبڵە ثۆ ًەیتىاًً و لەگزیبى ثىو پڕ لىڕگً لەصواییضا گەورەیە، کبرەطبتە

 هیچ ًەیتىاًً وێؼضالە ئەصۆًیض ثٌىطێت، سۆي طەرًجً تب هێٌب ثۆ صەفتەرێکیبى صواتز ثىو، دەپەطب و صاًیؼت
 ڕاي صەکزێت هیىاًەکە لە صاوا صۆکیىهێٌتبًە ئەو ثیٌیًٌ لەپبع کە گزت ًىطیٌە ػێىاسي لەو رەسٌەي ثگزە ثٌىوطێت،

 گىًجبو هەڵەثجە ەکو  گەورەي کبرەطبتێکً ثۆ ثەاڵم صەگىًجێت، ػێىەکبري پیؼبًگەي ثۆ ئەهە" تًو  ثٌىوطێت، سۆي
 ڕەًگضاًەوەي ًىوطیٌە ئەو ئەوطب ثٌىوطێت، ثبثەتێک و ثێت هەڵچىوًضا ەدبڵەتًل کەطە ئەو لەواًەیە چىًکە ًییە،
 طەرهبى پبػبى" ًبػکێت تیٌىێتین ًەثێت ثەػیعز هەڵەثجە ثۆ هي صەثێت، طبتەوەستە ئەو هەڵچىوًەي دبڵەتە ئەو

 ػەو ثۆ و ًىوطً هەڵەثجە لەطەر ثبثەتێکً ئەصۆًیض ئىتێل، لە ًیىەڕۆ ثۆ. صا هەڵەثجە گەورەي لەگۆڕطتبًً
 .ثاڵوکزصًەوە ثۆ کزص ئبهبصەي کزصو صەطتکبري

 
 چبالکییەي ثەو ثىو طەرطبم کزص، طەرصەهً پەسؼً و چبپ صەسگبي طەرصاًیً لەهەڵەثجە، گەڕاًەوەهبى پبع

 صەسگبي ًىوطەراًً لەگەڵ پبػبى. صەصرێت ئەًجبم جۆراوجۆرصا کتێجً چبپکزصًً و رۆػٌجیزي لەثىاري لەکىرصطتبًضا
 لبصر عەلً ًبهیك هىًەرهەًض لەکبرەکبًً هەًضێ هبوکبت کە کزص طەرصەهً گەلەریً طەرصاًً طەرصەهضا

. هىًەر تەالري لەثەراهجەر جەواهیزي پەیکەري ثیٌیًٌ ثۆ چىویي صواتز. کزاثىوى ًوبیغ تبیجەتیضا لەپیؼبًگبیەکً
 تبهیز تەڵعەت کبتەي ئەو بًً،ژوورەک و هەیىاى و ڕێڕەو ثە ثىو طەرطبم کزصو طىورەکەي ئەهٌە طەرصاًً پبػبى

 هیچ و ثڵێي پێن هەیە هەرچً تًو ثجىو، ئبو پڕ چبوي صەکزص، تەرجەهە ثۆ سیٌضاًً صیىاري طەر ًىوطیٌەکبًً
 تبکىێ طتەهکبراى سوڵوً هبتىوەو هٌضااڵًەصا و ژى ئەو ثەطەر چً ثشاًن صەکەم دەس هەػبرًەوە، لێ ئبسارێکن
 کە کزص ئەًضاسیبرەي ئەو ثیٌیًٌ صاواي. فزهێظک لە ثىو پڕ چبوي هٌضااڵًضا سیٌضاًً لەژووري ئەصۆًیض. رۆیؼتىوە
 جەثبري تەیت کە صواتز جەثبرە، تەیت ًبوي ًىوطەرەو ئەًضاسیبرە ئەو توبىو  لەالیە، رێڕەوەکبًً و هۆڵ ًەسؼەي

 ػبعیزي طێ یبلۆگص لەهۆڵً ًیىەڕۆ پبع. لێکزص صۆکیىهێٌتەکبًً و ًەسؼە صاواي کزصو هبچ ئەوالي ئەهالو ثیًٌ،
 ئەصۆًیض سىێٌضەوەو ثۆ سۆیبى ػیعزي ثەعەرەثً پیزۆت، کەهبل کۆطبر و عەثضولاڵ صڵؼبص ساصەو جەلً لىثبصي: کىرص

 .ػبعیزەکە هەرطێ صەلً ثە ثىو طەرطبم
 
 گەرهً پێؼىاسییەکً سىێٌضکبراى و هبهۆطتبیبى لەالیەى لەوێ طلێوبًً، ساًکۆي ثۆ چىویي طەرلەثەیبًً 18/4 لە -

 و لەساًکۆکبًضا ػیعز اًەيو تٌەوەيو چۆًێتً لەثبرەي کزص پێؼکەع ثبثەتێکً راپەڕیي لەهىڵً ئەصۆًیض لێکزا،
 ثەًبو هبهۆطتبیبًضا لەگەڵ صواتز. کزص لەگەڵضا گفتىگۆیبى سهبى کۆلێجً عەرەثیً ثەػً لەهبهۆطتبیبًً هەًضێ پبػبى
 جەاللەوە هبم جەًبثً لەالیەى ئەصۆًیض ًیىەڕۆ. صا پؼىوي سىێٌضکبراى و هبهۆطتبیبى لەکبفتیزیبي و گەڕا ساًکۆصا

 جگە کزص، لەئەصۆًیض گەرهً پێؼىاسییەکً جەالل هبم صوکبى، گەیؼتیٌە ًیى صواًشەو کبتژهێز صوکبى، ثۆ کزا ثبًگێؼت
 ثە ثگزە صیضەًییە، ثەو ثىو سۆػذبڵ سۆر ئەصۆًیض. ثىوى لەوێ طیبطیغ هەکتەثً ئەًضاهبًً جەالل هبم لە
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. صەکەم کۆهبرێک طەرۆک صیضەًیً یەکەهجبرە ئەهە تًو  کبهێزاصا لەثەرصەهً و کزص ەطفًو  هێژوویً ەوەستێکًطبت
 و طلێوبًً ثۆ گەڕایٌەوە صواتز. کزص ەطفو  صیوىکزاتً و کزاوە طیبطیً کەطبیەتییەکً ثە جەاللً هبم لەصواییضا

 .سىێٌضەوە ػیعزیبى ىوى،هبتج ثەغضاوە لە کە عەرەة، ػبعیزي طێ صیبلۆگ لەهۆڵً ئێىارە
 
  ثەستیبر هەال کبک پێکزص، صەطتً ئەصۆًیض رێشلێٌبًً رێىڕەطوً صیبلۆگ، لەهۆڵً طەرلەثەیبًً 19/4 لە -

 ئبڵتىًیً هیضالیبیەکً گەالوێژەوە، روًبکجیزي و ئەصەثً ثٌکەي ثەًبوي  صیوىکزاتییەکبى رێکشزاوە هەکتەثً لێپزطزاوي
 عەثضوڵاڵ لەالیەى پبػبى صەثەسؼزێ، سەاڵتە ئەم یەکەهجبرە ئەهە کە ،(تبىکىرصط سەاڵتً) ثەًبوي ثەسؼً پێ

 پەسؼً و چبپ صەسگبي سەاڵتً ثێگەرصیؼەوە رەووف لەالیەى و ًىێ گەالوێژي گۆڤبري سەاڵتً ثەرسًجً تبهیز
 .ثەسؼزا پێ طەرصەهً

 لەگەڵ هي، و کەهبل کۆطبر و ئەدوەص صالیب.ص و عەسیش دبجً کبوەي و تبهیز تەڵعەت و کبهۆ کبرصۆ ًیىەڕۆ، پبع
 صاواي لەطەر ئەهە کە طلێوبًً، کۆًەکبًً گەڕەکە و ػىێي ثیٌیًٌ ثۆ و ثبساڕ ًبو پیبطەي ثۆ چىویي ئەصۆًیظضا
 پباڵص لە. ثێت تز سەڵکً ثە تێکەڵ و ثجیٌێت هیللیەکبى ػىێٌە و ثبساڕ ًبو ثچێتە ئەکزص دەسي ثىو، سۆي ئەصۆًیض
 لەساهىا ساهىا، گەلەري ثۆ ئیٌجب و ًەلیت لەیظەري ثۆ لەوێىە هەولەوي، ەلبهًػ ثۆ رۆػتیي ثەپێ و صەرچىویي
 گەلەرییەکەیبى تبثلۆکبًً لێکزاو پێؼىاسیً تز لەهىًەرهەًضاًً هەًضێ ئبغبلەو رۆطتەم ػێىەکبر هىًەرهەًضي لەالیەى

 لەصەفتەري یؼتیي،صاً لەوێ سۆر هبوەیەکً ػەعت، چبیشبًەي ثۆ چىویي کبوەوە لەػەلبهً صواتز. ًبطبًض پێ
 پبػبى. ًىوطً یبصەوەریەکً هذەهەص، ػەریف عىهەر کبک چبیشبًەکە سبوەًً صاواي لەطەر و ػەعجضا چبیشبًەي

 و پیبطە ثەم ئەصۆًیض دبى، دبجً هشگەوتً و پیزهەًظىور و هەڵکەًضي گەڕەکً ثۆ ئیٌجب طەرا، ثەرصەرکً ثۆ چىویي
 .ثىو سۆػذبڵ سۆر گەڕاًە

 
 ئەو صیوەًً ئەصۆًیض طىڵتبى، هەیجەت ثۆ چىویي پێؼتز ثەرێکەوتیي، کۆیە ثەرەو یبًًطەرلەثە 20/4 لە -

 ثۆ ثبثەتێکً سهبى کۆلێژي لەهۆڵً کزص، جىاًیبى پێؼىاسییەکً کۆیە لەساًکۆي ثىو، جىاى پێ سۆر ًبوچەیەي
 چىویي ئیٌجب گفتىگۆ، ثە ثىو پبػبى سىێٌضەوە، ػیعزي هەًضێ کزصو پێؼکەع کۆیە ساًکۆي سىێٌضکبراًً و هبهۆطتبیبى

 هەولێز ثەرەو ًیىەڕۆ صواي. صەیشىارص پەرۆػەوە ثە کزصو کۆیە ثەڕۆًً ئەطتىوکە لە دەسي ئەصۆًیض و ػبر ًبو ثۆ
 هەولێزیؼضا لە ثەاڵم. طلێوبًً ثۆ گەڕاهەوە رۆژە ئەو هەر هي. کزا پێؼىاسي ػیزاتۆى ئىتێلً لە لەوێ و رۆیؼتیي

 و هەولێز لمً کىرص ًىوطەراًً یەکێتً ثىو لەهەولێزصا رۆژەي چەًض ئەو بوەيلەه کزص، ػبیظتەیبى پێؼىاسییەکً
 و هەولێز لەاڵي طەرصاًیً هەروەهب رێکشظتجىو، ثۆ طیویٌبریبى چەًضیي راهبى، گۆڤبري و طەاڵدەصیي ساًکۆي

 :ثىو ػێىەیە ثەم هەولێز طەرصاًەکەي ثەرًبهەي کزصثىو، تزي ػىێٌێکً چەًض هۆسەسبًەو
 
 
 لەوێ کزص، طەاڵدەصیًٌ ساًکۆي سهبًً کۆلێژي عەرەثیً ثەػً طەرصاًً 12،30 تب 10 کبتژهێز 21/4 لە -

 کبتژهێز کزص، جەواهیزي پەیکەري و عەثضولزەدوبى طبهً پبرکً طەرصاًً صواتز. طبسصاثىو ثۆ ػیعز لەثبرەي کۆڕێکیبى
 کزص، رۆژي گەلەریً طەرصاًً صواتز. کشزارێ سىاًێک ساًکۆصا هبهۆطتبیبًً لەگەڵ چىارچزا لەهىتێلً ًیىەڕۆ پبع صووي
 .صا ئەًجبم ئەصەثیبتەوە لەثبرەي گفتىگۆیبى هەولێزصا ػبري رۆػٌجیزاًً و ًىوطەراى لەگەڵ چىارچزا لەهىتێلً ئێىارە
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 ًبو گەلەریً کزصو ػبًەصەري پبرکً طەرصاًً پبػبى کزص، کىرصي ئەکبصیویبي طەرصاًً طەرلەثەیبًً 22/4 لە -
 طەرصاًً ًیىەڕۆ پبع. کزص لەاڵي طەر ػىێٌەواري هۆسەسبًەو هەولێزو لەاڵي طەرصاًً ًیىەڕۆ کزصەوە، ثەطەر پبرکً

 ػیعزو لەثبرەي گفتىگۆیبى کزصو طبس ثۆ سىێٌضًەوەیبى ػیعز کۆڕێکً لەوێضا و کزص ًىوطەراًً یەکێتً هەولێزي لمً
 جىاًەکبًً هىًەرە پەیوبًگەي هۆطیمبي تیپً ثەػضاري ثە هىًەري ئبهەًگێکً و سىاى طبسصاًً ئێىارەیغ. کزص ئەصەة
 .ثەڕێىەچىو هەولێز

 
 کەطبیەتییەکبًً و رێکشزاو لەگەڵ صاًیؼتي پبػبى کىرصطتبى، گەلً تەلەڤیشیۆًً لەگەڵ چبوپێکەوتي 23/4 لە -

 و يهبص طبهً لەگەڵ طلێوبًییەوە، لە ئێوە کبتەصا لەو. طەاڵدەصیي ساًکۆي رۆػٌجیزي لەطەًتەري لەهەولێز ژًبى
 ػبرۆچکەي طەرصاًً ًیىەرۆ صواي ئەصۆًیض. هەولێز گەیؼتیٌە تز ثزاصەراًً و ًىري هذەهەص و تبهیز تەڵعەت

 طەًتەري و طزیبًً هىًەري و رۆػٌجیزي گؼتً ثەڕێىەثەرایەتیً و کۆى کەًیظەي طەرصاًً ثەتبیجەتً کزص، عەیٌکبوەي
 ئبهەًگً و سىاى رۆػٌجیزاى، و ًىوطەراى لە سۆر ەکًژهبرەی لەگەڵ چىارچزا لەهىتێلً ئێىارە. هەًضائی طبثیئەي
 .کزا طبس گۆراًً هۆطیمبو

 
. پبریض ثۆ ثگەڕێتەوە رۆژەصا لەو صەثىو کە هەولێز فڕۆکەسبًەي ثۆ چىویي ئەصۆًیظضا لەگەڵ ًیىەرۆ پبع 24/4 لە -

  .کزص ئەصۆًیض لە هبڵئبوایییوبى چىار کبتژهێز
  

 و طلێوبًً لە ئەصۆًیض هبوەیەي ئەو ثەصرێژایً لەالیەک چىًکە سظتەڕوو، -ًثەکىرت– طەرصاًەکەم رۆژاًً ثۆیە هي
 هضدەت و کبهۆ کبرصۆ تبهیزو تەڵعەت عەثضولاڵو طەروەر.ص ثەتبیجەتً تز، ثزاصەراًً لە هەًضێ و هي ثىو، هەولێز

 هەًضێ براصەیەکت ئەوەي ثۆ تز لەالیەکً ثىویي، طەرصاًەکەي رصەکبریًو  ئبگبصاري و ثىویي لەگەڵیضا کبکەیً،
 .ثێتەوە ڕووى ئەصۆًیض لەطیضەکەي ًبوەڕۆکً الیەًً

 

 
 :ئەصۆًیض و طەعیض سبلیضە ًبهەکەي -

 
 صەًێزم، ثۆت تز هەفتەیەکً کزصووەو تەواو کىرصطتبى ثۆ لەطیضەکەم تًو کزص، ئەصۆًیض ثۆ تەلەفۆًن ،22/5 لە

 و ئەصۆًیض 30/5/2009 رێکەوتً لە. ەثکەرەو ئبگبصار تبهیزیغ تەڵعەت تًو  ،(الظىطي رجذ) ثەًبوًیؼبًً
 ًبرص، ػیعزەیبى ئەم لەگەڵیضا و ًبرصم ثۆ ئیوەیلێکیبى طەعیض، سبلیضە ئیوەیلً لەرێگەي سێشاًً، طەعیضي سبلیضە

 لە ثەر ثاڵوصەکەهەوە،( الذیبە) رۆژًبهەي ي(هضارات) لەگۆػەي لەطیضەیە ئەم یەکەهجبر صەڵێ، لەًبهەکەصا
 لەثبرەي تبهیز تەڵعەت و تۆ ڕاي ئەکەم دەس هەکەرەوە، ثاڵوي تزصا ػىێٌێکً لەهیچ الذیبە، لە ثاڵوثىوًەوەي

 تز جێگبي سۆتبى ئەوە صواي ثەغضاصي، ي(الێجبح) رۆژًبهەي ئەصەثیً پبػکۆي ثە ثیضە پبػبى ثشاًن، لەطیضەکە
 .ثاڵوکزصًەوە ثۆ هەڵجژێزى
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 :ًبهەکبًیبًە صەلً ئەهەع
 

 نوزاد أحمد أسود األستاذ الكريم

 التقديرو تحية المودة

رحلتال للاإ ليلايم كردساتاأ  ما  الانا الاذت كتبال حاول  تفضل باستالم رساالة ماأ أدوناي 

 العراق

 المودةو م  الشكر

 خالدة سعيد

 

 عزيزت األستاذ نوزاد

 موّدةو تحية

 مكانيأ َشر لالّ فيأرسل لليك النّا، راجياً أالّ ُين

 بغداد في "الصباح"ـ ملحق جريدة 

 العزيز طلعت الصديقو مكاأ الثاني أتركل الختيارك، أنتـ ال

 الحياة موعد صدوره في جريدة هذا م  الرجاء أال يظهر النا يبل يوم الخمي ،

 في كل حال أنتظر رأيكما

 م  خالا المودة

 أدوني 
  

 صئەدوە ثۆ لەطیضەکەم و ًبهەکە هٌیغ ثاڵوکزایەوە، الذیبە رۆژًبهەي لە 4/6/2009 لە لەطیضەکە ئەوەثىو
 صووەهجبر ثۆ حالصجب ئەصەثیً پبػکۆي لە 10/6/2009 لە ًبرص، حالصجب ئەصەثیً پبػکۆي ثەرپزطً ي-عجضالذظیي

 ەکو ثاڵوکزصثىوەوە، ئەصۆًیض لەًبهەکەي ثەػێکیبى لەطیضەکەصا لەگەڵ پبػکۆیە، ئەو ثەرپزطبًً ثەاڵم ثاڵوکزایەوە،
 ئەویغ ثۆًىوطً، تێجیٌییەکن ػبعیز، ي-عجضالذظیي ادوض ۆث ئیوەیلێکضا لە هي ًىوطزاثێت، ئەواى ثۆ ًبهەکە ئەوەي

 صواتز هەفتەي ثٌىوطێت، ڕووًکزصًەوەیەک پبػکۆکەیبًضا صواتزي لەژهبرەي صا ثڕیبري و کزص لێجىرصًً صاواي لەوەاڵهضا
 .ثۆکزص ئبهبژەي 16/6/2009 لە طتىوًێکضا لە

 
 

 :ەرگێڕاًەکەو  ثیزۆکەي -
 

 لەالیەک کبتبًەصا لەو هي ثەکىرصي، ثکەیي ػیعزە ئەم صوولۆڵً ثە کزصەوە لەوە ثیزهبى تبهیز تەڵعەت لەگەڵ
 سىێٌضکبراًً تبلیکزصًەوەي تز لەالیەکً ثىوم، صکتۆراکەم یەکەهً طبڵً صووەهً کۆرطً تبلیکزصًەوەکبًً طەرلبڵً

 سۆم، اًەکەيو  صەفتەرەکبًً و ثن تبلیکزصًەوەکبى چبوصێزیً طەرلبڵً صەثىو کە پێکزص صەطتً طلێوبًً ساًکۆي
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 صەویظت، سۆري کبتێکً و  ًەثىو ئبطبى کبرێکً ػیعزەیغ ئەم ەرگێڕاًًو  ثکەم، تەێذیخ هەعزیفە، طۆطیۆلۆژیبي
 صەکزصەوە لەوە ثیزم و سىێٌضەوە لەطیضەکەم هي کبتێک. ثجەیي جۆراوجۆرەکبى فەرهەًگە ثۆ پەًب جێگبصا لەسۆر صەثىو
 صرێژي ثەػً صوو ەرگێڕاًًو  تەڵعەت کەوتجىویي، رێک لەطەري عەتتەڵ کبک لەگەڵ کە ەرثگێڕمو ثەػبًە ئەو چۆى

 ئەم ەرگێڕاًًو  صەرەلەتً هي کزص هەطتن پێضاچىوًەوە، و سىێٌضًەوە ثۆ هێٌبم ثۆي کزصو تەواو لەطیضەکەي
 چىًکە ەرگێڕاثىو،و  تزي ثەػەکبًً ػیعزییبًە گیبًێکً ثە و جىاى ثەکىرصییەکً تەڵعەتیغ کبک ًبیەم، لەطیضەیە
 ػیعزي ًهێٌییەکبًً و سهبى و ػێىاس ػبرەساي و سىێٌضۆتەوە ئەصۆًیظً ػیعزەکبًً سۆري هەرە ثەػً تەڵعەت

 هەثێت، لەطیضەیەصا ئەو لەوەرگێڕاًً تبهیز تەڵعەت ًبوي لەتەک هي ًبوي ثىو غەصر پێن ثۆیە ئەصۆًیظە،
 ًەصەًىوطت ػەو چەًضیي هبوەي ثۆ و ەتًەرگێڕاًیو سەریکً سۆرەوە سىلیبیەکً و ثەعەػك تەڵعەت لەوەي ئبگبصارثىوم

 رطتەیەکً هەر یبى وػەیەک هەر صەکزص، ثەئەصۆًیظەوە پەیىەًضي سوو سوو. کزصثىو هبًضوو ەرگێڕاًەکەوەو ثە سۆي و
 تەواوکزصًً لەپبع هەروەهب. لێىەرصەگزت راطتً وەاڵهً و صەکزص ئەصۆًیض ثۆ تەلەفۆًً ثىایە، ًبڕۆػي لەال

 ثەراورصي عەرەثیەکەصا تێکظتە لەگەلڕ ثچوەوەو پیبیضا تب ثۆصەهێٌبم ثەػەي ئەو و ێىەصەکزصمپ پەیىەًضي هەرثەػێک،
 .ثکەم

 
 

 :ػیعزەکە ًبوًیؼبًً لەثبرەي -
 

 ،(طەوطەى ثٌەچەي) و (طەوطەى ڕەگً) ثە یبى ثکزێت، تەرجەهە( طەوطەى گىڵە ڕەگً) ثە ػیعزە ئەم صەػێت
 کىرص ثٌەچەي لە و لەطیضەکە ًبوەرۆکً لە گىسارػت رصتزو کە ثىو تزجىاً پێ کۆتبیً ًبوًیؼبًەي ئەم تبهیز تەڵعەت
  ڕەًگً ثە ثەاڵم هەیە، جۆراوجۆري ػێىەي گىڵێکە پێضەوتزێت، ػلێزیؼً گىڵً لەکىرصیضا کە طەوطەى گىڵً صەکبت،

 و لەص و ًپەڕەکبً ثە صرێژە، تەهەى گىڵێکً هەیە، صرێژي و و پتە ڕەگێکً صەًبطزێتەوە، پبًً گەاڵي و ەًەوػەیًو
 صەکبت گەػە ثەسێزایً گىڵە ئەم صێت، پەلکەسێڕیٌە ثەهبًبي گزیکیضا لەسهبًً طەوطەى صەثێت، هەتزێک ڕەگەکەیەوە

 پەڕەکبًً و صەژاکێت طەستەکبًضا، ەرسەو  و سریبى و ڕەػەثب هەڵکزصًً لەگەلڕ گىڵە ئەم. صەکبت سیبص ثەسێزایً و
 ثەهەهبى و صەثێتەوە سیٌضوو تز جبرێکً سریبى لەپبع ًبهزێت، وە،پتەوەکەیە و طەست ڕەگە ثەهۆي ثەاڵم صەوەرى،
 ئەم ئەصۆًیض صەگزێت، ًەهبهەتیییەکبى ثەرگەي و طەرطەستە گىڵێکً اتەو صەرصەهێٌێتەوە، طەر جىاًً، و ڕەوًەق
  .هەڵجژارصووە کىرص هیللەتً سۆڕاگزیً ثۆ هێوبیەک ەکو  گىڵەي

 

  
 :طەرصاًەکە گزًگیً -

 
 سۆرهبى طىوصێکً کە ئێوە ثۆ هەم ثىو، گزًگ سۆر کىرصطتبى ثۆ ئەصۆًیض هێژووییەي طەرصاًە ئەم هي ثەثۆچىوًً
 ثىوە طەرصاًەکەي صواجبر ًبطً، کىرصي سەڵکً و کىرصطتبى ڕووًتز ثەػێىەیەکً کە سۆي ئەصۆًیض ثۆ هەم لێىەرگزت،

 ثەو و ڕاطتگۆیً ثەو عەرەة، ًػبعیزێک هیچ عەرەثیضا ئەصەثً کەلەهێژووي لەطیضەیە، ئەم ثەرهەههێٌبًً هبیەي
 .ًەًىوطیىە کىرصي گەلً لەطەر گزًگییە، و ثبیەر
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 راطتەوسۆیؼە ەاڵهێکًو  ڕەواکبًً، هبفە کىرصو کێؼەي ثۆ الیەًگیزي ێڕايو  تً،و  سۆي ئەصۆًیض ەکو  ػیعزە، ئەم
 طبیتە رۆژًبهەو ەل صەرثڕیىەو کىرصطتبى ثۆ طەرصاًەکەي ثەراهجەر ًبڕەساییبى عەرەثبًەي رۆػٌجیزە ئەو ثۆ

 .ًىوطیىە ثۆ جٌێىیبى رەسٌەو ئەلیکتزۆًییەکبًضا

 
 ئەصۆًیظە؟ ثە پێىیظتیوبى ثۆچً -

 
 ئەصۆًیض چىًکە ثۆچً؟ پێىیظتي، سۆر کىرصي رۆػٌجیزیً ثۆ ئەصۆًیض کتێجەکبًً و تێش و فیکز هي ثەثبوەڕي

 و رۆػٌجیزي ثەػەکبًً اتەو ێت،صەگز ئیظالهً-عەرەثً ثیزي لەطەراًظەري طەرجەهگیز و هەهەالیەى رەسٌەیەکً
 پێکهبتە ئەم طەرجەهً و صەثیٌێت ئبییٌییەوە ثەثیزي لەپەیىەطتیبًضا ئەهبًەع و ًبکبتەوە جىصا لەیەکضي هەعزیفە

 رەسٌە تەًهب ئەصۆًیض رەسٌەي صەثیٌیي ثۆیە. ئبییًٌ صەطەاڵتً ثەتبیجەتً جیبًبکبتەوە، لەصەطەاڵت ئۆرگبًییەع
 رەسٌەیە ثەڵکى صەطەاڵت، لە یبى ئبییي لە یبى راثزصوو کەلەپىوري لە یبى کۆهەاڵیەتً يثیز لە یبى ػیعز لە ًییە

 .پێکەوە ئەهبًە لەطەرجەهً
 و طتبتیک" کتێجً لە عەرەثً، رۆػٌجیزیً و کىلتىور و ثیز و ئبییي لە سۆي رەسٌەییەکبًً ثۆچىوًە پىستەي ئەصۆًیض
 هەر لەصواییضا کە ئەصۆًیظە، فیکزییەکەي پزۆژە طەرەکیً ًبوًیؼبًً ئەهە صاڕػتىوە، صا(الوتذىل و الپبثت"  )صیٌبهیک
 .طەرەکییەوە ًبوًیؼبًە ئەو ژێز صەچێتە تز ثەجۆرێکً ًىوطیجێ، صیکەي رەسٌەیً کتێجێکً و ثبثەت
 چبوهبى ثشىێٌیٌەوە، سۆهبى کەلەپىوري ػیعزو رەسٌەیً، صیضێکً ثە چۆى صەکبت فێزهبى" صیٌبهیک و طتبتیک" کتێجً

 ئیظالهً،-عەرەثً هێژووي ثیزو لە رەسٌەیە کتێجە، ئەم ئەگەرچً صەکبتەوە، سۆهبى هێژووي ًبػیزیٌییەکبًً یٌیًٌث ثۆ
 سۆهبًً کەلەپىوري و کۆهەڵگە و لێىەرثگزیي طىصي گەورە ثەئەًضاسەیەکً صەتىاًیي کىرصیضا رۆػٌجیزیً لە ئێوە ثەاڵم

 کەػەي لەو ًشیکە سۆر، تبئبطتێکً ئێوە، کۆهەڵگەي وەيثیزکزصًە و کەلەپىور و هێژوو چىًکە ثشىێٌیٌەوە، پێ
 .صەصوێت لەثبرەیەوە ئەصۆًیض
 عەرەثیضا، ئەصەثً و فیکز لە الطبییکزصًەوە و صاهێٌبى هۆکبرەکبًً ثەصواي گەڕاًە صیٌبهیک و طتبتیک تێشي طەرجەهً
 ئەصەة و فیکز پبػکەوتىیً ۆکبرەکبًًه و صەگەڕێت کىلتىرەصا ئەو لىوڵەکبًً هێژووییە ثىًیبصە ثەًێى لەوێىە ئەصۆًیض

 عەرەثً، ئەصەثً و فیکز ثێجشاوتییەکً و ڕاوەطتبى هەهىو ثٌەهبي ایضەثیٌێتو  ئەو صەصۆسێتەوە، عەرەثً کۆهەڵگەي و
 ثەطەر هەژهىوًً کە ئبییًٌ، ًەریتً و کەلەپىور رێٌوبییکزصًً ثۆ صەگەڕێتەوە هەروەهب صەطەاڵت، ثۆ صەگەڕێتەوە

 .هەیە عەرەثیضا ئیٌظبًً یزکزصًەوەيث و ژیبى تێکڕاي
 اتەو  کۆصەکبتەوە، پێکەوە کىلتىور و فیکز الیەًەکبًً هەهىو صکتۆراکەیەتً، تێشي کە کتێجەصا، لەم ئەصۆًیض
 یەکباڵ کۆهەاڵیەتییەکبى ػۆڕػە و کۆهەاڵیەتً و ئبییًٌ الیەًً یبى فیکزي الیەًً یبى ػیعزي الیەًً ثەتەًهب

 لەثەػً ًوىوًە ثۆ. لێضەگزێت رەسٌەیبى و صەکبتەوە کۆ پێکەوە لەکتێجەکەیضا، الیەًبًە ئەم تێکڕاي ثەڵکى ًبکبتەوە،
 و ػیعزي و فیکزي و فیمهً ثیزي و سیالفەت لە و ئیظالم طەرەتبکبًً طیبطییەکبًً رژێوە لە تێشەصا، ئەم یەکەهً

 ثشووتٌەوەي و سًجییەکبى ػۆرػً لە و طیبطییەکبى ئبیٌییە ثٌەهب و ػبفیعً ئیوبهً لە صەکۆڵێتەوە، رەسٌەیً
 و هىعتەسیلە و سەواریج لە ػیعزییەکبًضا، ثشووتٌەوە لەتەک صواتزصا، ثەػەکبًً لە پێضەکبت، صەطت لزهتییەکبًەوە

 جبدڤ و ئەطوەعً رەسٌەییەکبًً ثشووتٌەوە ػبًجەػبًً صەکۆڵێتەوە، سهبًەواًً ثشووتٌەوەي و تەفظیزەکبى و غەسالً
 و ئەثىتەهبم و ئەثىًەواص گەورەکبًً ػیعزییە ئەسهىوًە لەئبطتً پبػبى. هىعتەس ئیجي و بتەثبتەث ئیجي و جىرجبًً و

 .صەکبت جیبواسەکبًیبى ڕواًیٌە و سهبًەواًً و ػیعزي صاهێٌبًە کەػفً و صەوەطتێت هەعەڕیضا ئەثىعەالي
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 و طتبتیکی رۆػٌجیزییەکً غثبوی رۆػٌجیزیً طبصەیە، و ثبو رۆػٌجیزییەکً عەرەثً رۆػٌجیزیً ئەصۆًیظضا، لەصیضي
 تزصا لەطەرێکً( رۆػٌجیزي) و لەطەرێک( طیبطً-ئبیًٌ) لەًێىاى پتەو هبوجىهگەییەکً لێزەصا ثێجىوڵەیە، و جێگیز
 .گؼتً هەعزیفەي ثۆ پێىەرە تبکە ئبییًٌ هەعزیفەي عەرەثیضا رۆػٌجیزیً لە ثۆیە صەثێت، صروطت

 

 
 :هبوڕێ ئەصۆًیظً -

 
 ًشیکەوە لە دەسصەکەیت و صەسىێٌیتەوە ثبثەتەکبًً و ًىوطەرێک ثە صەثیت طەرطبم ضاژیبًت لۆًبغێکً لە سۆرجبر

 ًشیکەوە لە کە کەچً ثکەیت، لەگەڵضا صیبلۆگً و صاثٌیؼیت لەگەڵیضا و پێجکەوێت چبوت صەکەیت ئىهێض ثیٌبطیت،
 و ثیزکزصًەوە يجۆر و رۆػٌجیزي ئبطتً کە صەکەیت، ًىوطیٌەکبًیؼً لە گىهبى و صەثیت ًبئىهێض صەیٌبطیت،

 هەیە او  ًىوطەري یبى ًىوطەرە، ثەو ثىویت طەرطبم رۆژێک کە لەوەي صەثیتەوە پەػیوبى صەساًیت، هەڵظىکەوتەکبًً
 یبى ًىوطەرە، ئەو ئیضي ثیٌبطیت، ًشیکەوە لە ًبکەیت دەس ثەاڵم صەیبًشىێٌیتەوە، و ثەرهەهەکبًً ثە طەرطبهیت

 ثەچەػٌێکە طبیکۆلۆجیً ثبري و لظەکزصى ػێىەي یبى صەساًێت، پێغەهجەر ثە سۆي ثىوەو ثىوى لەسۆثبیً و فیش صوچبري
 تۆ و تۆوەیە لەطەرووي و گزًگە سۆر سۆي کە صەصاتێ هەطتەت ئەو یبى ثکەیت، لەگەڵضا هبهەڵەي لەًشیکەوە ًبتەوێ
 ئەم ًوىوًەي ثکەوێت، ًىوطەرە ثەو چبوت ًبتەوێ جۆرێک ثەهیچ چەػٌەصا لەو لەدبڵەتً ًیت، هیچ ئەوصا لەئبطتً
 .سۆرى ئێوەصا رۆػٌجیزیً ًێىەًضي لە ًىوطەراًە چەػٌە
 سیبتز طەرطبهیەکەت و ثىێت سۆػت پتز صیضەًی، و ًبطیي لەپبع سۆػىیظتجێت، ًىوطەرێکت صەکەوێت رێک او  کەهجبر
 پتز و یتصەث طەرطبم پتز صەیٌبطیت، لەًشیکەوە کبتێک ًىوطەراًەیە چەػٌە لەو هي، ثەثبوەڕي ئەصۆًیض،. ثىوثێت
 ثیزکزصًەوە و تێش ثە طەرطبهن سۆر و صەسىێٌوەوە ئەصۆًیض ثەرهەهەکبًً سیبتزە طبڵ پێٌج و ثیظت هي. صەوێت سۆػت

 ثۆ طەرصاًەیضا لەم. ثکەم لەگەڵضا صیبلۆگً و ثکەوێت پێ چبوم و ثکەم پێىە پەیىەًضیً کزصووە دەسم ًىطیٌەکبًً، و
 و ئەصۆًیض ثۆ سۆػەویظتین و طەرطبهً صواتز ثیي، پێکەوە هەفتەیەک هبوەي ثۆ ثەرکەوت ئەوەم چبًظً کىرصطتبى،

 هەسًە، ًىوطەرێکً و گەورە فیکزێکً و جیهبًً رۆػٌجیزێکً ئەوەي طەرثبري چىًکە ثىوى، سیبتز سۆر ًىوطیٌەکبًً ثۆ
 .لظەسۆػە و هیهزەثبى کزاوەو و ًەرم کەطێکً ثڵێً تب

 صیبلۆگً صەتىاًً و ًییە ًەتەوەییت و ئبییًٌ صەهبرگیزیً اًێتثش هەرئەوەًضە هبوڕێت، ثە صەثێت سوو ئەصۆًیض
 ثە ثىو ثىو، کىرصطتبى لە هبوەیەي ئەو ثەصرێژایً. صەکبت صەطپێؼکەري سۆي و صەثێتەوە ًشیک لێت ثکەیت، لەگەڵضا
 صەهبرگیزیً کىرص سەڵکً ثەوەي ثىو سۆػذبڵ سۆر کىرص، رۆػٌجیزاًً و ًىوطەراى و سىێٌەراى لە سۆر ژهبرەیەکً هبوڕێً
 .ًییە ًەتەوەییبى و ئبییًٌ

 ئەم هەهىو کبتضا لەیەک کە ًەصیىە طىعجەتچین کزاوەو رۆػٌجیزو و سۆع و ًەرم و جىاى او  ًىوطەرێکً ژیبًوضا لە
 رەسٌەیؼً کە تەًبًەت. ًەثێت صەرووًیً گزێیەکً هیچ و ثکبت هبوڕێتً گەًجبًضا لەگەڵ و ثێت تێضا طیفەتبًەي
 .صەصاتەوە ەاڵهتو  هێوًٌ ثە سۆریغ و لێضەگزێت گىێت هێوًٌ ثە سۆر لێضەگزیت،
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 طەوطەى ثٌەچەي
 ئەصۆًیض
 

 پبریض  ـ  هەولێز  ـ  طلێوبًً
 2009 ًیظبًً  30 ـ 14

 
  

  
(I) 

 پیزەهەگزووى
 
 و لەثەرصەکب طێجەر و تیؼک عەثبي چیب، پیزە.. طلێوبًً لە

 صەًێزێ فىرات ثۆ طاڵو
 و هەڵضەلىڵێ هەورەوە لەگۆسەي کە صەکەم، طەیزي ئبوێکضا لە

 هەڵضەسلیظکێ، طپیي، پەتً چەػًٌ کە پلیکبًەکبًی لەطەر
 صەسىێٌوەوە، ئبطۆ چڵەپۆپەکبًً و صەکەم طەیزي
 .ثزاکەم هۆ: صەکب ثبًگت تۆ پێغ ثیت، صۆطتً ئەگەر
 

 صەصات سبکە ئەو ػبًً لە صەطت.. ئەوەتب
 .راکؼبوە پێؼوضا لە کە

 صەصات ػىێٌێکیغ وهەهى ػبًً لە صەطت
 .ثێت تێضا جەطتەي ئبهەًگً کە

 سىػضەوێ، سۆم پیزثىوًً: گىت پێن
  و ثجوەوە هٌضاڵ صەکەم دەس هەًىوکە ثەاڵم
 .ثکەم هەورصا و ثەفز لەگەڵ یبري ثەصڵ پڕ چۆى ثجن فێز
 صەکەم، صەوارێکەوە ثە سەیبڵ کەواتە: گىت سۆػن ثە

 یەتیەکبًوًهبوڕێ و سۆػەویظتً و ػیعز کبرواًەکبًً هەهىو
 و ثجەم ثۆ

 ًبصرکێٌن، ًبویبى کە ثجەم ػتبًەیغ ئەو
  ثکەم پەرت ػبراًەي و گىًض ئەو ثەطەر و ًهێٌیي

 .سۆػە پێً هبًب کە
 

 پەپىوالًەي ئەو کبرواًً لەًبو
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 .هبتن ئبگب ثە: هەڵضەهژي کێڵگەکبًیبى ػیلەي کە
  :صەکەًەوە صوگوەکبًیبى عبػمبًەي ئەو چەػًٌ وػەکبًیغ،

 هبتي، ئبگب ثە
 .ػبرصۆتەوە سۆي صۆڵێک وػەیەصا، لەم
 هەیە، چیب هەڵىکبًً ًؼیٌگەي وػەیەصا، لەو
 .هەى ًەًبطزاوەکبى ثبڵە هێالًەي وػەػضا هەًضێ لە

 .طىرادً ثجىوە ػەهىەت ئبوي ثۆ چزکەیەکیغ هەهىو
 

 ..جبر چەًضیي
  ثەطتىوهە، هەواصا لەگەڵ کە کزصووە هەڵەم هبوپەیوبًییە لەو

  و صەکزصم طىوک لەطەر هەڵەیەي ئەو ًسەه هەوا سىصي
 :صەیگىت ثەسۆي طەثبرەت

 ثکەم، سۆػەویظتً ثبػً ثە ئەوەي ثۆ
 .هەیە ثىوى وى و ئبوارەیً ثە پێىیظتین

 
 صەوێ سۆع ػتبًەم ئەو هەهیؼە ثێت، ئەهە لەثەر صەثێ
 ًبیبًشاًن؟ کە

  صەثیظن کە صاصەسىرپێ صڵن هەهیؼە ثێت، ئەهە لەثەر صەثێ
 ػێتً، ثێضاریً
 صەکب؟ عەلڵ طەریًٌ ثە گبڵتە

  ثەطەر ثێت ثبر پزطیبر پەڕەهىوچً هەهیؼە صەکبت وا ئەهەیە
 یەلیٌەوە؟ کۆػکەکبًً

 
 هەدبڵ ئەي ثەاڵم،
 :ثیت هەرەکەة تەطلیوً صەصەي ثڕیبر کەي ئیتز
 ػەفبعەتکبر؟ ثەصسىوي ئەي
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(II) 
 سبوەر عىهەري

 
 و هەڵضەطتێ چزپبکەي لە طپێضە چۆى وەک سوو،

 هەڵەثجە، چىویٌە: صەرەوە صەچێتە سۆرەوە پبڵتۆي ثە
 ثىو، یبوەرهبى کیویبوي تەڕي یبصێکً
 صەصات، ثەر کێڵگەکبى یبصەورەي لە گڕ چۆى صەهجیًٌ
 ثىو، هبوڕێوبى پچڕ هەورێکً

 صەگزتەوە، یەکیبى جیبصەثىوًەوە، پبرچەکبًً
 و هەڵکێؼبى هەًبطە ئەوەي وەک صەًیؼتەوە

 .ثێت(  ثب)  صاًەوەي
 

 :صەیهێٌب ثبػىور ثبي کە گىت سۆڵجبریٌەهبى ەوث
 .صواسە کەهێک هەڵکزصًت تکبیە
 
 ثىو، هبڵ کۆهەڵێک.. رێگب
 .هبصصە هبطىولکەي لە ًشهً و ثەرسي وەک

 صەػۆرص، لبچەکبًً و هەهک هباڵًە، لەو ثیًٌ طزووػتن
 و ثەرصاوەتەوە لژي و صاوەتەوە ػبًً لەثەرصەرگب ثیٌین
 و، هبتىو کىڕە ثۆ طاڵو

 .صەًێزێت ۆیؼتىوەکبًًر
 .صەثىوەوە ورص صرەست سەوًەکبًً لە ثىو هٌضاڵێک.. رێگب
 ثىو رۆیؼتىو لەثەر سىێي ثزیٌێکً.. رێگب
 .صەچۆڕا سۆڵ پەیکەرەکبًً لە

 ثىو ثێضەًگییەک.. رێگب
 .ثجۆوە الر ثەطەریضا ئبطوبى ثۆػبیً کەهەري
 - سبوەر عىهەري: هەڵەثجە کتىپڕ
 ثیًٌ، ًنصەًگەکب ثىو، وێٌە لە گىێن
 .صەگزیب  صسییەوە ثە ثەرص
 :ًەکبت تێپەڕ  سىًچەیەک هەوصاي لە کە پبًتبییەکضا لە

 .ثەرچبو صەهبتە رۆژ جەطتەي لە طىور ثۆػبیەکً وەکى سۆر
 ثىوى، ئبسار پلیکبًەکبًً چزپبي کێڵگەکبًیغ

 .هەڵکؼبثىوى سىصا هەطبرەکبًً ثەرەو کە
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 :سبوەر عىهەري
 سەیبڵ، و هەطت لەًبو هەورەتزیؼمەیە

 ئبسبوتٌضا، و هەًبطە و پێؼجیًٌ لەًبو
 .صەکؼێ سۆڵ لەطەر تزطێکە

 و صەلەرسێٌي فەلەک: تەًەکبى و ػێىە 
 .صەػێىێٌي هبًب لە طەر
 صەچەلێٌضرێت ًیؼبًؼکێٌضا گۆڕەپبًً لە  هزۆڤ چۆى
  کىػتي؟ صەڵێي پێً کە

 ًیؼتوبى؟ صروػوً صەکزێتە کەللەطەر چۆى
 ثکبت؟ هبًبصا ثىولً ثە فىو صەساًێ کێ صەتىاًێ، کێ هبًب؟
 .تێکضاوە هٌیغ لە طەریبى و ئبوێتەثىوى هزصى و ژیبى

 و صەًىێٌێ ػێىەیەک جبرەي هەر ثیًٌ هزصًن
 :لێؼێىاًضووم طەري ئەویغ
 جەطتەي لە کىًێکە هزصًێک. کۆصەکبتەوە چزپب یەک لەطەر سۆر و هبًگ هزصًێک. صەجەًگێ هزصًضا لەگەڵ هزصًێک
 گۆڕي و هٌضاڵە گۆڕي هزصًێک. هزصًە جەژًً هزصًێک. ژیبًە پەراطىوي هزصًێک. هزصًضا لەًبو ییەئبگب هزصًێک. هزصًضا

. صروێٌەیە و چبًضى و کێڵگە هزصًێک. سىلگەکبًە ًەسؼەي هزصًێک. ثىوکەػىوػەیە هزصًێک. سارە هزصًێک. ئەًفبلە
 طىارە هزصًێک. لەًگەرە و چبرۆگە هزصًێک .کەًبرە هزصًێک. هزصى ثۆ پلیکبًەیە هزصًێک. لوضا کەژي لە کبًییە هزصًێک

 صەریبچەي لە هزصًێک. صاًیؼتىوە هٌضاڵێک کۆػً لە هزصًێک. صەطلەهالًێیە هزصًێک. گبڵتەجبڕییە هزصًێک. ئەطپیؼە و
 طەهب طەرثڕاوي ثە هزصًێک. تبرە و تەور هزصًێک. ثکىژە کىژراوێکً. ثەًضگزە ثەًضییەکً هزصًێک. سۆصەػىات فزهێظک

 .صەکبتەوە یبص عەرەثً ثە و صەڵێ گۆراًً کىرصي ثە صًێکهز. صەکب
 

 .کەواصا یەک لە هەولێزە و ثەغضاص هزصًێک
 
 و ثێالیەًً ثۆ هەیە ثێؼکەیەک صەڵێت کێیە

 طڕى؟ تیبیضا ػتەکبًیغ
 هبًگ، یب ثي غىثبر ئەگەر ػتەکبى

  :چەوطبًەوە یبى ثي ػبصي سەهجیلە، یبى ثي گىڵ
 و ثەئبگبصێي بویؼضالەچ و صەسەوى ًیگبصا ًىێًٌ لە

 .صاصاوە ثەسۆیبى ثیٌیٌیبى
 .ثچێت ًىوطتىوع لە ئەگەر ثێضارە هەڵەثجە ػێىەیە، ثەم

 و ػەوە کۆتبییەکبًً صەطلەهالًێً ثەػێکً هەهیؼە
  .طپێضەیە طەرەتبکبًً صەطتلەهالًێً ثەػێکیؼً

 .صەثێت ًیىە تیبصا هبًگً و هەڵضێت لێ سۆري هەهیؼە
 .ێتًیبوەر ئبپۆرە هەراي هەهیؼە
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 .هەطتکزصًەوە لەوصیىي و ثیزچىوًەوە طەرووي لە تیؼکێکە
 و هزصًە کێڵگەیەکً هەڵەثجە
 .ژیبى صەڵێي پێً کە ًیؼتەجێیە تێیضا گبطٌێک

 
 رایضەکێؼب، هەوا ئەطپً کە گبلیظکەیەک ثە

 صەچىوى، صرەوػبًەوە تزۆپکً ثەرەو ئەطتێزەکبى
 طپً و ػیي صەطەطڕی ثە صرەستیغ

 وە،صەطڕیە روسظبري سەهً
 و لەڵەم صەثىوًە سىًچەکبى کبتێکضا لە

 .صەًىوطً طىتێٌزاوەکبى هٌضاڵە ثۆطەرصوولکەیبى
 ًەکەهەوە رۆژاًە ئەو عەًجبري ساًً ثبػن ثە
 .تىاًەوە کیویب ئبهێزي ثە ژًبًەي ئەو ًبهەي لە پڕى کە

 
 ثەکۆهەڵضا گۆڕطتبًً لەصەوري طىهجىل پەرژیًٌ

 / هەڵضەلىڵێ لێ وێٌەي
 صەًىوػتێتەوە ئەطتێزەیەک

 .ثٌىوطێت ژًێک گۆڕي لەطەر سۆي ًبوي تب
 .ڕۆثچۆ ػىێٌەوە چبڵەکبًً لە ػیعز، ئەي
 .وەرچەرسێ ػبرصراوەکبًیضا لەًبو ئەًضێؼە، ئەي تۆع
 و جێهێؼت سەهەًضا چەکوەجەي لە کبغەسەکبًً هزصى

 .طپبرص ي( ثب)  ثە ئەهبًەت ثە
 و صاسظت صەرگبي گۆڕطتبى
 .ًىوطیجىو ثۆم کە ثىو هەیەًب ئەو سىێٌضًەوەي سەریکً

 
 :ًىوطزاثىو لەطەریبى گۆڕەکبى

  ثکىژێت ػتێک هەهىو صەتىاًێت کیویبوي ثۆرصوهبًً)
 (ًەثێت سۆػەویظتً تەًیب 

 
 ًییە کەػىهەواي هشریبى هزۆڤبًەي ئەو ثەراهجەر هەڵەثجە

 صەطتضێ، لە چً
 ًییە؟ ثآیەکیبى ئەلف ئەواًەي ثۆ ثکبت چً
 

 پىوکبوًەتەوە، پیزەکبى کۆػکە چەػًٌ هشرەکبًیبى
 .فڕۆکەیە و سرێپۆع و تۆپ طڕیٌەوەي پەڕۆي ئباڵکبًیبى
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 گەلەکبًە، ػەڕي ئەوەتب
 صەکزێي، پەرع طەرثبسگەکبًضا لە ثزًج وەکى هۆسەکبًیغ

 ئبگزێک ڕژاًً لە ثێجگە ًییە صیکە هیچً ئبطۆػضا لە
 .صەتەلێتەوە تبیەفەکبًەوە کىڵشەًً لە کە
 .ێکزاوەًەفزەتل جىاًییەکیغ هەهىو 

 ثەصثەستً، پێغ سەًگً ػێىەي لە صێ صەًگً ئێظتبیە ئەهە
 کزژە، طەرصەهێکً ئەهە
 .صێٌێ ثەرهەم پەڕاگەًضە و  صەرثبر و طتەهکبر تەًیب
 

 هەڵیکزصووە، تىًض(  ثب)  راطتە
  ًەکەوێت، هیچ ثەر وایە ئەوە وەک ثەاڵم

 صەکب، گىسەر ثەًبوهبًضا و تێضەپەڕێ ثەطەرهبًضا
  ًبکب، ثەصي صیکە هیچً سۆڵەهێغ و غىثبر لە ثێجگە کەچً
 .ػتێکضا صەطتً لە ثیي هیچ ئێوە ئەوەي وەک
 

 :صەڵێي کە ثڵێت کەطبًە ثەو چً صەتىاًێت هەڵەثجە
 ثەطە، جلىثەرگت گۆڕیًٌ تەًیب

 ثگۆڕیت؟ جیهبى ئەوەي ثۆ
 

 :صەڵێت سبوەر عىهەري
 هەثێت هزۆڤت ػێىەي
 .ثیت هزۆڤ ئەوەي ثۆ ًییە ثەص
 روویضا، چۆى ئەهە: ێثڵ پێن صالیب

 ػبرصەوە ژًێک هەهکً لەًێىاى سۆي هەڵەثجە هبًگً جبرێکیبى
 گەرصووى؟ گىهەسي کزصثىوە رووي و گیبًەاڵصاثىو لە کە

 صەگزیبى؟ هٌضاڵ ػێىەي لە ػتەکبى هەهىو کە روویضا چۆى
 ثضۆسێتەوە ًىێ ًبوێکً پێىیظتە ژى لەطەر صالیب،

 و والیع صەڵێي پێً کە ئەوەي ثۆ
 .وەهن صەڵێي پێؼً ئەوەي

  و ثکبت صرووطت سۆػەویظتً ثۆ گبلیظکە و کەػتً پێىیظتە
 کەػتیەواى و چبرۆگە ثەثێ

 .هەرەکەة و رەًگ ػەپۆلەکبًً صەطت ثیضاتە
  
 صەرەوە؟ ثچوە هەڵەثجە لە چۆى
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 طىتێٌزاثىو صرەستەي ئەو
 .چێضەکزص گیب ثۆ هبڵێکً سۆڵەهێؼەکەي لە
 صرەستێکضا هەهىو لمێکً هەهىو لە
 .صەگزیێي هەى چبو صوو صەسىێٌٌەوە، هەى لێى وصو

 پەرػضەثۆوە صاروپەرصوو و پبرچە لە ثیًٌ کىرصین ئەلفىثبي
  پیت... پیت
  وێٌە...وێٌە
 .ثاڵوصەثٌەوە ثەهبرصا ػکۆفەي غىثبري لە گەرصاًەي ئەو وەکى
 

  ثکبت هەڵەثجە لە طاڵو ئەوەي ثۆ لەطیضە.. ًەسێز
 .ثىەطتێ کبغەس لەطەر ًبتىاًێ

 .ثوێٌێتەوە جیهبًضا ًبوچەواًً  لەطەر ثب کەواتە صە
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(III ) 
 طىورەکە ئەهٌە

 
 :ػکبوى ئبوێٌەي هێژوو ثێً ئەلف
 :صەکبت هبوار ػىوػە پبرچە

 ثالوێٌێتەوە، هٌضاڵیً ثکەى ئبسار لە صاوا
 ثکێؼێت، ژًبى جەطتەي لە گىڵ ًەسؼەي ثکەى گىاڵو لە صاوا
 ثپبڕێتەوە رۆژ لە ثکەى چبو لە صاوا
 و ثٌىوطێتەوە ػەو ێژوويه تب

 
 :طەیزکەى

  طىورەکە ئەهٌە طىچێکً هەهىو لە
 .صەهبڕێ عێزاق صصاًیضا ژێز لە هەیە پزطیبرێک

 
 صەڕۆیت، پێیضا کە صەگزێت، لەسۆت هەیىاًێک و رێڕەو
 :هەى ػىوػە پبرچە

 :کزصووى ئەًفبلً سۆرصاري کىرصاًەي ئەو ژهبرەي ثە ئبوێٌەى
 .ەپبرچ هەسار صوو و هەػتب و طەص
 صەصرەوػێٌەوە، گلۆپ هەسار پێٌج ثٌویچضا لە
 .کیویبوي ثۆرصووهبًً لىرثبًیبًً ژهبرەي ثە

 
 هەیىاًەوە ئەم هۆي ثە

 و هەڵىاطزاوەکبى جەطتە ئەػکەوتً تەًیب طىورەکە ئەهٌە
 ًییە، پبرچەکزاوەکبى و صراوەکبى سبچ لە

 و هزۆڤ ػکۆصاري ثۆ هىًەریً کبرێکً ثىوە ،..گۆڕا
 .سەثبت و کبر وػتًڕە ثۆ هٌبرەیەک

   
 

 ئبسارصا، ڕووي ثە ثىو کزاوە رێڕەوێکً هەیىاى پێؼتز
 هىًەر، کزصەي ثە ئەهڕۆ
 .ئبساصي ڕووي ثە کزاوە رێڕەوێکً ثۆتە

  :ژیبى طىهجىلً ثۆتە هزصى، ثۆ ثىو طىهجىل هەرچً
 ثەًضیشبًەکبًً، ئەػکەًجە، ئبهزاسەکبًً
 صەًگ، تۆهبرکەري ئبهێزەکبًً ثڵٌضگۆکبًً،
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 صەکب، پەسغ پیز و ژى و هٌضاڵ ًگًصە کە
 .فڕۆکەع صەًگً و تفەًگەکبى، و تۆپ هەروەهب

 
 :گىتً رێڕەوەکە ئەًضاسیبري
 .ًەهبتىوە کۆتبیً تۆهبرکزصى

 :صەڵێي کە صاصەًێیي پەیکەر و کۆتەڵ گۆػەکبًضا لە
 .ئبسار و وێزاًً ئەهەتب طتەم، و جەور ئەوەتب

 :طىورەکە ەئەهٌ ژوورەوەي صەچیتە ػێىەیە ثەم هەًىوکە
 .هىًەر هبڵً ثچیتە ئەوەي وەک
 
 کزاوە پەرتەواسە صیکەصا ئەوی لە کىرص

 (ػکظت؟ یبى طەرکەوتٌە ئەهە)
 کزصثێت، پەرتەواسەي هێژوو ئەگەر ئەوجب

 صەهبرگیزي، یبى ًەتەوایەتً، یبى
 .طیبطەت یبسىص ًەسؼەکبى، یبى
 :فزەصا سىصێکً لە صیکەیە ئەوي کىرص

  ثێت، تىرکً ثێت، عەرەثً
 (ثەتبڵً؟ یبى پڕثىوًە ئەهە ئبسۆ) فبرص یبى
 .ڕەتیکبتەوە صەیەوێت سىصاًەع لەو یەکێک هەر

 ًییە؟ سىص رەتکزصًەوەي صیکە، ئەوي رەتکزصًەوەي ئبیب ثەاڵم
 ًییە؟ هزصى صیکەي ػێىەیەکً رەتکزصًەوەیە ئەم ئبیب

 و ئبوەصاًە سۆػەویظتً و کبر ثە_  هێژوو ئەوەتب ثەاڵم،
 .ێتصەگۆڕ ػىێي وێٌەي
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(IV ) 
 هەڵکەًضي

 
 ػىێٌەکبى، ثێ صەًگە -هەڵکەًضي لە
 .صەصرصەچي ػىێٌەکبًضا هەهىو لە

 ػىاًبًەى ئەو ثەرسً صەًگەکبى
 و ًیؼتەجێي، هەسەًضەصا لە کە
 صەچٌێ، صیىارەکبى و صەرگب رەًگضارەکەي سىرییە ثە

  ًبثیٌزێ، کە ًەثێت گێکهبً تەًیب ًییە هێوبیەک هیچ
 .صەهبوێ ئبهبژە و ورتە هەرچەًضە

 صەچي، و صێي ػۆطتە لەطەر هەًگبوەکبى
 سەدوەت ثە سۆڵیغ

 .صەثێ صەرثبسي کۆًەکبى دیکوەتە چٌگً لە
 لڕژاڵضا ثىرجً و فەریک ثىرجً لەًێىاى
 .ثاڵوصەکبتەوە ثەست کبغەسەکبًً فەلەک
 صاصەپۆػي سۆیبى تەپىتۆسێک ثە ػتەکبى هەهىو

  .ثبرکزاوە طبتە ئەو کبرەثبي ثە کە
 صەساًي هٌضاڵەکبى

 ثؼێلي، کیویبوییەکبى فڕۆکە پێیبى تۆسي ثە چۆى
 و ثکەًەوە ثەرس سەًب و هەرا ثەیضاسً چۆى صەػشاًي
 .یبري ثەیضاسً هەراع
 سىارصًە، سۆػتزیي سەهەى رۆًً

 ثەًضە صەسووێک ثە سەهەًیغ
 .ەسىارەو هبتۆتە ئبطوبًً ػیًٌ چٌزاوێکً لە کە

 و صەػکێٌێت گەڕۆکەکەي کىرطییە سۆر
 .ڕێضەکب سبوطً پێ ثە

 و صەثێت سۆي ػەهەًضەفەرەکەي طىاري ػتێک هەهىو
  ػەو: لە ثزیتییە کە وێظتگەي، صوا صەچێتە

 
 دەلەثە، هً تێضایە تبرهبیً_  هەڵکەًضي 

 صیوەػمەوە، لە تێضایە ػەثەًگً
 .ەچيص و صێي ئبطوبًضا لە ثي گۆڕاًە ئەو کێلً ئەوەي وەک

 .کۆتبیً ثێ ثبوکێکیؼە و صێ کۆتبیً کىڕێکە جىوڵە
 صەپزژێ ػىوػبًەوە لەو هەیە گۆاڵوێک
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 صەکب، پیزۆسي ئیظالم کە
 .هەژاراًە هً تەًیب ثە ئیظالهەي ئەو
 صەثیًٌ، سۆت ًەفظً لێزە

 .صاصەثبرێي وەطىەطەوە هەوري لە کە صەثیًٌ طێجەرەکبًیؼً
 صەصا فزیىت ًهێًٌ دەسێکً هەرصەم

 و ثکەوێت ػەثەًگێک ثەر تتصەط تب
 . ثگزیت تبرهبییەک یەسەي
 ثەرگضا، یەک لە صەکەیت هەطت ئەوطب

 .راثزصوویت و ئێظتب تۆ
 ًەلیت، لەیظەري

 .رەًگي و هێڵ ثبسچەي تبلەکبًً، و صەرگب و گىهەس
 ًیي، پبڕاًەوە و تکب ػەلبهەکبى
 و هبصصەى جەژًً ػەلبهەکبى

 ى،صەثە صیکەت کۆاڵًێکً ثۆ کۆاڵًێکەوە لە
 صەثێ جەطتەت لە گىێت

 .سۆػییە: ًبوي کە صەلەرێتەوە صارطتبًیک چڵً و لك تیبیضا کە
  :کتێت طەرا، گۆڕەپبًً هەدوىص، ػێز گۆڕەپبًً عەتبرەکبى،

 طەرلبفڵەى، ًیتؼە و هیگل
 ثپزطیت ئبساصییەکبًً و چبپ هبفی لە ئەگەر

  :صەگۆڕێت صیوەًەکە
 .ىَ  صەوەرێ گىڵ گىڵ پەڕ پەڕ ژًي،

 هەیە ثظکً طتێزەیەکئە هەهىو
 .ػۆڕثۆتەوە گەورەیبًضا سىػکە سۆري ًەثیٌزاوي پەتێکً لە کە

 چٌیىیەتً، کىرصي صەطتێکً کە طپً کاڵػێکً
 .کزصووە صروطتً صیکە صەطتێکً کە جیٌش پبًتۆڵێکً

 صاًیؼە، ثەرص یبى ثێت صار: کىرطیەک لەطەر کبت، ئەي
 .صاًیؼە سىري طىوري رایەسێکً لەطەر یبى
 هەیە ػەهىەتێک صرێژکۆڵەصا کًصوکبًێ لە
 .گزتىوە ثبوەع لە راهىطبًً گىڵً هژۆڵەکبًً ثە
 سڕ، ثەاڵم صیکەصا صوکبًێکً لە

 هەڵضەطتێ، ڕاسیبًە و صارچیي ثۆًً
 .ثەهبرات و ثەراهە و ثۆى لە صیکەع جۆري

 صەکىتي، پێیەکبى تیبیضا ثبساڕێکە
 .ثؼێلي طەرصەهەکبى لىڕي ئەوەي وەک
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 .طەهب یبى صەکەى، هێوب یب ە،صەصەرەوػێٌەو فۆتۆکبى
 صەکەًەوە پڕ ثۆػبییەک گۆڤبرەکبى و رۆژًبهە

 .صەهێٌێتەوە ثۆػً ثە کە
  و کىًە کىى چەتزێکً چەًض ئبطوبى
 و کزاوە پەڕوثبڵیبى  هەڵضەکێؼێت ثبڵٌضاًە ئەو ثۆ ئبر هەواع
 .صەصا لىتً رێڕەوەکبى لىڕگً صەًگیبى

 گزتىوە، ئبهێش لە سۆي ثزیًٌ و رۆژاًەیە ژیبًً ئەهە
 .صەصۆسێتەوە صیکە رێگەي و صەکب صروطت سۆي ثۆ رێگە

 .صەثێ وى سەًضەصا ثە صەم ئبوێکً لە هۆى ئبوێکً
 پێؼضەکەوێ، رەواى و راطت کە هەًگبوێکضا لە

 .صەثٌەوە سیٌضوو طوکۆڵیبًضا هەًگبواًەي ئەو
 .صەًیؼێت سۆیضا تەستً لەطەر ژیبًە ػەهىەتً ئەهە

 ًییە، سێزیغًە ًییە، ثەڵێ هىتڵەلضا لە
 .ثێت ثزیي ئبسبوتي صەػێت
 .ثێت ئبطۆ ثزیي صەػێت
  .صاًێ سۆر طیٌگً لەطەر طەرت
 .فزاواى پبًتۆڵێکً ػێىەي لە ئەثەصییەتە ئەهە
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(V ) 
 ػەعت چبیشبًەي

 
 (هذەهەص ػەریف عىهەر)

 
  صەکب ثەسێزهبتٌت و پێؼىاسی ثەػێىەیەک چبیشبًەکە سبوەًً

 .ثکبتەوە صۆطتبًً ثۆ ثبوەع وەک
 ػبعیزاى، ًىوطەراى، روًبکجیزاى، صۆهیٌە، سار،

  :سىێٌەراى پەیبهٌێزاى، رۆژًبهەًىوطبى، هىًەرهەًضاى،
 .ثي جیبواس سهبًەکبًیغ گەر ئۆرکظتزاى، یەک

 پیبڵەچبیەکبًضا و کىرطً لەًێىاى صەًگي فزە تبرێکً
 .صەصا پێچبوپێچ

 :کىرطیەکضا هەر لەطەر
 چۆڵەواًیضا، لە سۆي سەهً یبصەوەریەک

 صرەستێکضا، طیٌگً لە بىی
 .جێهێؼتىوە کێىیەکضا کۆتزە هلً لە یبى
 .صەکب پیٌە رۆژ و صەصڕێٌێ ػەو صەچێت ثەرگضروو لە هیىا

 صەچێت وێٌەیەک لە سەهەًیغ
  ثتلێتەوە هبًبکەیضا چبوەڕواًً لە
 .ثگىًجێ ثۆي تب

 صەچێت، ػبًۆیەک لە سێتز چبیشبًە
 صیکە، ئبطوبًێکً ثۆ تزە ًبوێکً
 یبصەوەریضا پلیکبًەکبًً ثە تیبیضا
 :ػۆڕثۆتەوە کىرصەکبى ػبعیزە وێٌەي
 جشیزي، ئەدوەصي هەال هەهەصاًً، تبهیزي ثبثب

 هەولەوي، طبلن، ًبلً، سضري هەال سبًً، ئەدوەصي
 دەهضي، پیزەهێزص، هەدىي، کۆیً، لبصري دبجً

 ێبڵخ، ػێز ًىري ثێکەص، فبیەق هىستبر، ئەدوەص
 گۆراى، عەثضوڵاڵ

 ًییە، صواکەطیبى ثێکەص ػێزکۆ  کە ئەواًیتزیغ
 .تەلیىەتەوە کىرصطتبى طزوػتً ًبسً ثەواى و لەواى
 ثەواى و لەواى

  و صەسىێٌزێتەوە سۆػەویظتً و دەس و جىاًً چبوي ثە گەرصووى
 .صەکزێ وێٌەي هەًبطە هەرەکەثً ثە
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 یبص صێٌٌەوە ًىوطەراًەهبى ئەو
 صەکەى رۆػەًجیزي ثبطً کە

 .ثشىێٌٌەوە ئبوصا لە و ثکەى هەلە کتێجضا لە ئەوەي وەک
 :صەکزص تێکەڵ طێجەرهبى و تیؼک ئەوکبت
 _ سىێ کبهەیبى ثىو، ًبى کبهەیبى

 صەکزص، ثەع کىلێزەهبى صواییي کبتێ
 .ثىو صەرچىو ئەهێضەوە تەًىوري لە ئەوطبتە کە

 .صەًب راو هەواي پۆلیض وەکى صووکەڵ
 رۆصەچىوم ػبرصراوەیە چبیشبًە لەو ًهێًٌ ثە
 _ چبیشبًەکەصاثىو ًبو لە کە

 صەثێتەوە هۆر و ػیي ئەژًۆ چۆى ثیٌین
 صەثب، کڕًۆع صەلیمەکبًضا ثەرهبڵً لەطەر کبتێ

  صەرصەکب، جبڵجبڵۆکەکبًً چۆى ئبیٌضە ًبوي ثە ئبطوبى ثیٌیؼن
 ئەوەیە ثۆ صەڵێي هەى هەًضێک
 .ثکەى چێ ئێظتبصا روسظبري لەطەر هبڵیبى

 :صەیگىت یەکێک ثیظتیؼن
 .صاثهێٌیي تز ئبطوبًً ئبطوبى، يصەرەوە لە پێىیظتە

 .ثێت ػەعجی ثبچبکە و ثضەرێ چبیەکوبى هذەهەص صەي
 صەرەوە، صەچوە چبیشبًە لە

 .چبو لە پڕە جەطتەي: تێضەپەڕێ ژًێک
 .طزووػت لە پڕە جەطتەي: تێضەپەڕێ پیبوێک

 ًییە؟ ثۆع ثۆػبیً وػەي ئبیب واهیوەیە؟ ثۆػبیً ئبیب
 .کزصثن ئبراطتە برەيپزطی صوو ئەم چبیشبًەکە ئەوەي وەک
 :صایەوە وەاڵهن سۆهضا صڵً لە

 .صەیجیٌێت چبو لەوەي ثەصەر ًییە ثیٌزاوێک
 .صەثب و صێٌێ چبیشبًە ئەصگبري کیویب و طەرثبس هۆتەکەي
 :کزصووە ئبوێتە تەهجەڵیً سۆػیً و کبر صەطەاڵتً چبیشبًە،

 ًبسەوێت تەهجەڵیً ئەهەیە لەثەر
 ت؟ًەثێ صیکە کبرێکً ثبوەػً لە تەًیب

 :صەڵێت چبیشبًەکە
 صەگەڕێ، سۆیضا ػىێي ثە هەهیؼە  ػبرەم ئەو هي)

 (راصەثىێزم ًەثن، سۆرثڵێ ئەوەي ثۆ سهبًێکن،: هي تیبیضا
 
 ػکبوي، ثە غەیت لۆري چبیشبًەکەصا لە
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 .والیع چبي ًبو صەڕژایە 
 و لەفەص ًبو سظتە هزصًوبى/  چبیشبًەکەصا لە

 .ثەڕەاڵکزص ژیبًوبى ثبڵٌضەکبًً
 :گىتً تەًیب صەًگێکً

  فێڵجبسى چبیشبًە پەًجەرەکبًً ثۆیە 
 .ػب ثجێتە لەطەریبًضا سۆػە پێً هەرصەم هەوا چىًکە

 چزکەیە، لەو
  طزووػت، ئبوي ًبو چىوە چب، ًبو چىوە هێژوو
 .سۆػەویظتً ئبوي ًبو چىوثىوە ئەوەع پێغ

 لەوطبتە،
 صەثىو، یبسً هۆس عەثبي لە هێژوو

 .گەرصووى ػبري لە ثڵٌض هبڵێکً ثجێتە صەیىیظت
 چزکەیە، لەو

 و ثەطت هىًەر لەگەڵ هبوپەیوبًیً هێژوو
 .صاهێٌب ًىێً ثبڵً
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(VI ) 
 عێٌکبوە

 
 کبغەسەکبى هێژووي            رژێوەکبى          طەرصەهەکبى

 صاًبیً روثبرەکبًً             طىپبکبى       کۆهەڵکىژییەکبى
 ەًضەکبىپ         ثەرسەسەکبى          صەرثەًضەکبى

 پەیکەرەکبى               وێٌەکبى         ئبهۆگبرییەکبى
 ئبوێٌەکبى              تبلەکبى              کۆتەڵەکبى
 ساهەکبى              کێلەکبى              کۆػکەکبى
 سىێي_سىێ                 پزصەکبى

 
 صەچي، و صێي هێژووصا صەهبرەکبًً لە  کىػتي ژوورەکبًً

 هەطبرە لێٌزاوە ًبویبى کە کەوتەکبىئەػ
 ئبوارەییەکبى            طٌىورەکبى           طزووصەکبى

 طەکۆکبى               ػبرەکبى                 رێگبکبى
 ...یبصەوەري             پەرژیٌەکبى             گىتبرەکبى

 
 صەػەلێ چییە ئبطۆیە ئەو ئەصي
 هەڵکێؼێ؟ طەراة هەًبطەیضا لە هێؼتب ئەوەي وەک
  
 پێؼەکییبًەى، ئەو ًبوثڕەي و ثەع: هەهىوي ئەهبًە _
 .صەڕۆي عێٌکبوە ثەرەو کبتێ ثێ یبصت لە پێىیظتە 

  ثىو، ثیًٌ هۆسەسبًەم_  لەاڵ هەولێز لە پێؼتز
 هۆسەسبًە، لەًبو کىرصي صەطتً چۆى

  کزصووە، صروطت کێىي ًبیبثً جىاًیەکً ثۆ هۆسەسبًەیەکً
 و عەثب و پۆػبک و رایەر

 .صیکەع صەگوەًی و هەهەجۆر ػتً سۆر
 ثیًٌ عەثضولزەدوبًن طبهً ثبسچەکەي

 .کىژرا کۆًەپەرطتبًە تىًضوتیژي صەطتً ثە کە
 .کزص جەواهیزي پەیکەرەکەي لە طاڵوم لەوێضا

 .ئبوارەکەي پەیکەرتبػە عەثضواڵع طەلین لە
 هێژووًىوص ػبعیزي پەیکەرەکەي هەروەهب

   .ئەرصەالى هەطتىرەي
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 :هۆسەسبًە وصو
 و ئبػکزا صۆطتێکً یەکێکیبى

 ًهێًٌ، یبرێکً صیکە ئەوي
 .صەطتلەهالًي هەسًً پڕ  فیشێکً ثە

 
 :ًىوطیي ئەهلً و کڵێظب ئەهلً ثە کەوت چبوم عێٌکبوە لە

 .ئبػىري و کلضاى و طزیبى
 .کزص هەًضائیەکبًن و ێبثئە هەڵجەًضێکً طەرصاًً
 :مکزص طەراطیوەي تبیجەتً ثە ئەوەي تیبیبًضا

 ًبًىوطي ثیزًبکەًەوە، ًبژیي، ئەواى 
 .ًەثىوثي ئەواى پێغ کەص ئەوەي وەک
 :پێچەواًەوە ثە

 راثىرص، ئەوەي
 ئێظتبیە، ئەوەي
 صاصێ ئەوەي

 یەکبًگیزە، روسظبریبًضا لە صرەوػبوەیً ثە
 .ئبهبصەثىوًیؼیبى لە و لظە لە هەروەهب

 
 _ جییبواسییەکبًە هبوپەیوبًێتً: عێٌکبوە_  هەولێز

 هبوثەع سەوًً ثۆ ًبصیبرە بًێکًئبطو
 کبر و عەلڵ ثۆ ػبرێکە و هبڵ سبکەکەیؼً

 .جیبواسي ثێ هەهىواًە ثۆ
 رووصەصا؟ چً روویضا، چ: ثپزطن صاهبت هێؼکن ثە

 سەوتىوە؟ پیبوێکً هێژوو ئبیب
 ثێت؟ ئبگب ثە ًبتىاًێت ئەوەیە تەًیب ًەهزصووە،

 صڵگیزە، ژًێکً یبى
 ثێت؟ صەرثبسي ضییەکەيثەً لە ًبتىاًێت طپێضەع تەًبًەت

 
  سىێٌضثۆوە مئەدیمبر) پێؼتز کزص،ئەفزام هبر) لە طاڵوم

 :صەگىت  سىػکەساي ًبصیًٌ ثە
 تێجگزێ سۆرت ثەرصي صاًب ثۆت، ثبػتزە)

 (کب چەورت چبکە رۆًً ثە ًەساى لەوەي
 فڕي، ثبڵ ثەثێ چۆلەکە یبى وەطتب، سبک ثێ ثە ئبو ئەگەر)

 هەڵگەڕا، پًط ثەفز وەک لەلەرەع یبى
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 (ساًب صەثێتە ًەساى ئەوکبتە
 راهێٌێ وػە لە لىوڵً ثە صڵتضا لە )

 صەرێ، ثێتە صەهتضا لە ئەوەي پێغ
 ثکب، طبتوە صڵضا لە  پیبو ثۆ ثبػتزە
 (طەرطوجضا سهبًضا لە لەوەي

 
 کىػتي؟ فێزثىوًً کزصە صەطتً یبصەوەري سىصي ثۆچً
 کىػتي؟ صەطتیضایە یبصەوەري سىصي ثۆچً
 

 کىێزى کۆتزي وەکى رۆژەکبى
 .صەسىلێٌەوە لەًبوهبًضا صەورهبًضا، ثە

 
 _ ئەًضێؼەکبى

 .سهبًضا لەطەري لىوڵي ثزیًٌ
 .ئبطوبًضا پەًجەي لە ئەًگىطتیلە چەػًٌ ًیؼتوبًي 

 .ًییە تز هیچً وػە لە ثێجگە کە سًجیزێک ثە صاسزاوى صەهً
 .رێژەیً ًێىچەواًً لە ثڵٌضە ثشهبرێکً هىتڵەق

 صاصەسەي ەرگبکبًتص ثۆچً صیبر، ئەي
 ًبصیبرتەوە؟ ثزاي ثەڕووي

 هەعزیفەوە کبًییەکبًً لە طەلوبًضوي ثۆي چً سهبى ئەي
 ثکب؟ جەهبلەت ئبگزەکبًً کىژاًضًەوەي ثەػً ًەهبوە، ئبو

 ثکەًەوە، ًىوطەراًە لەو تۆڵە وػەکبى صاصێ رۆژێ
 .ًبوەػێتەوە ئەثجەصییەت لە هشرێک ثە کزصووى ثبریبى کە 

 
 ثىو هبوڕێوبى هۆطیمبیەک چىویي،صەر عێٌکبوە لە
 .ثىو راثەري ئەفزام هبر کە صەهبت کۆًىێژاًەوە لەو 

 
 :گىتً لەصاص

 .صاوەتێ ئبوي سۆػجىێ صەطتێکً گىڵ رووصەصا،
 .صاوەتێ گىڵً ثجڕێت صەطتێک  هزۆڤ رووصەصا،

 هەوا، لە پێؼىاسي ثۆ صەرگب رووػضەصا، ثەاڵم 
 .ثێت یبسً هەیىاى لە

 
 :گىتیؼً لەصاص
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 .ثێت طێجەرت پەپىولەکبى طبثبتً تىاًیت رئەگە
 .ثفڕیت ثبڵەکبًیبى ثە صەتىاًیت واتب

 :پزطً لەصاص
 چییە پزیؼکە ئەو ًبوي

 صەرەوە؟ صێتە عەرەثً هەوري لە ئێظتب کە
 سشم؟ یبى ثبوکێتً ثزووطکە ئبیب

 یبص صێٌێتەوە ئێىارەیە ئەو پزیؼکەیەک
 .ەػۆرصص ػەوە یەک هبًگً رووًبکً ثە هەهکەکبًً دەوا کە
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(VII ) 
 رۆػٌکبري

 
 هەڵضەلىػێ، کزصى سەیبڵ تىاًبي کە والیعێکضا ًبو لە

 صێًٌ؟ کىێ لە ًىوطیي ثەرصەواهەي تىاًب ئەو
 و ثظڕهەوە تبرهەکبى ئەوەي وەک صەًىوطن -

 .صەرثێٌن رێؼوەوە لە صەرگبکبى
 صەطڵەهیتەوە، ػىێي لە والیعەصا لەم تۆ صەساًیي

 ە؟صەهۆًیەو تیبیضا هبڵت چۆى
  و ثن هەورەتزیؼمە ئەوەي وەک ًیؼتەجێن تیبیضا -

 .ثیؼڵەلێٌن هەهیؼە
 صەسىلێتەوە؟ کىێ لە عەلڵت ثڵێ پێوبى کەواتە

 پێضەگب، و پێکضێ کە چەتىوًیەک لە لێىارەکبى، ئەوپەڕي لە -
 .صەطتجەطەراگزە و ثبوە لەوەي صوور
 ًیؼتوبًە؟ ًبوي چییە ػىێٌە ئەو ئەصي

 :صەڵێ لیڤیٌبص ئەهبًىیل فەرەًظً فەیلەطىفً وەک -
 .پیزۆستزە هزۆڤ ثەاڵم پیزۆسە سەوي هەرچەًضە)

 (ثەرصە و صار تەًیب سەوي ، هزۆڤ طەر هێزػً ثەراهجەر
 هەڵە؟: صەڵێي پێً هبصصەیەکە جیهبى ئبیب
 ثێت، راطتیغ ئەهە ئەگەر -

 :راطتجکزێتەوە جیهبى هزۆڤ ثە صەکزێت
 ػێلضراوە، هبصصەیە لەو سۆي هزۆڤ
 .سۆڵ هەهبى لە هؼتێکە سۆي

 صەطتەپبچە، و  طٌىورصار ػتً لە جیبواس
 هەیە صەگوەى ًهێٌییەکً هزۆڤضا لە
 صەکب، تێپەڕ جەطتەي طٌىوري لە کە

 ثەژًً، لە صرێژتزە
 و صەکب صروطت سۆي هزۆڤ ًهێٌییە ثەم

 .صەگۆڕێت جیهبى و صەًێ ثٌیبص ػبرطتبًً
 هەیەتً، هەطبراًەي و سىلگە ئەو
 .هبتىوى وەثزیٌیە رەچەڵەکً لە   
 تێضایە، تبیجەتً ثلیوەتیەکً ػبصییەکەي 

 .صاصەهێٌێت سەم تەًیب جبر سۆر
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 :صەڕوسێت هبڵەکە
 .ثێ صەرثبسي صەیەوێت و صەفڕێت پەپىولە ثبڵەکبًً ثە غىثبر
  و ئبوە ػیعزصا لە سەوى

 .گىڵ ئەًضێؼەصا لە
 تبریکً، لە پڕیەتً طەرصەکەوێ روئیبصا پلیکبًەي لە کە
 .پێچزاوەتەوە تیؼک ثە صاصەثەسێ کە

 هیچ، صەرگبي
 .وااڵیە ػتێکضا هەهىو لەڕووي هەهیؼە
 :پزطً لێً تیؼک

 صەرێ صێوە سۆرەوە هٌضاڵضاًً لە کبتێ)
 (هبوارهە؟ لە گىێت

 :کزاوەیە کتێجێکً یبصەوەري
 ثیشىێٌەوە، ثىویت صڵشۆع ئەگەر
 .صایشە ثىویت سەهجبر ئەگەر

 ئۆلیبًىوطەکبًیت، تۆ: گىت سۆي لفڵەکبًً ثە
 .ثجە کلیلەکبى: گىت ئۆلیبًىوطً ػەپۆلً ثە

 صەًىوطێت،
 :صەچێٌێت هەثەطت یەک ثۆ گىڵێک کەطەي ئەو وەک

 .ثیٌێتەصي گىاڵو دەسي
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(VIII ) 
 هێیٌەیً

 
 :هێژووە هەثەطتن_   پێیەکبًً رەسهً

 صەثۆوە ثەرس کىڕاًە و کچ ئەو هەراي لەگەڵ ثەسۆػیەوە
 .ەدەسەو ئۆلیبًىوطەکبًً صەسشاًضە سۆیبى کە

 عەرەثەکەي، سىػکە ثۆ هبڵً کىرصي هێیٌەیً تزە ػبًبسییەکً
 .ثکبتەوە هەًضائییەکەي و ێبثئً  طزیبًییەکەي،

 عێزالضا لە تزە ػبًبسییەکً
 ثگەى، ثەیەک هێیەًەیً الیەًەکبًً

 .عێزالضا لە فزەیً ثۆ ثي پەیوبى هبڵً ئەوەي وەک
 ێ،ثڵ پێً و ثگزە لەسۆت طپێضە جەطتەي هێٌەیً، ئەي کەواتە
 .ثکێؼێ کبت ئبڵتىًً لەطەر روسظبرت وێٌەي
  و ثکب تەثب ًبوک و ئبطوبى صەکەهەوە ژیبًێک لە ثیز.. تۆ وەک
 .سۆػەویظتً ثۆ چزپبیەک ثکبتە سەوي
 صەوەطتن، گەرصووى ثبڵکۆًً لە.. تۆ وەک
 .صەػێىێ هبًگ عبػمەکبًتضا ثزژاًگە ژێز لە کبتێ
 ًبو صەڕژێتە سەهەى چۆى صەثیٌن.. تۆ وەک
  فزهێظکەوە یمبيهۆط

 .صاصەصڕژێ جیهبًضا ئبسارەکبًً سەفەتً لە ئەویغ کبتێ
  صەًەسؼێًٌ صواڕۆژ ثۆ ثەرهەیىاى چۆى صەػجیٌن
 .ثي صەطتلەهالى سەوي الیەکبًً تیبیضا

  :کىرصي هێیٌەیً ئەي
 طىورەکە ئەهٌە ئەػکەوتەکبًً لە سۆػەویظتەکەت ئەگەر

 لەصەطتچىوثێ،
 :چیب لىوتکەکبًً لە ىصیبس هەڵەثجە، کێڵگەکبًً لە یبى
 .صەکەى ثۆًت عبػمبى و ػبعیزاى کە سىًچەیەي ئەو تۆ
 :ثزیٌەیت ئەو
 کىػتي، ئبهێزەکبًً طڕیٌەوەي پێٌبو لە
 .صەکەى پڕچەک سۆ تۆوە ثە

 
 ثیًٌ چزام کۆهەڵێک ساًکۆ لە پێؼتزیغ

 ًەثىو، هیچیتز کچبى روسظبري لە ثێجگە
  و صەکزێي جبًتب لە راثزصوو صاثىًەریتً ثیٌین تیبیضا
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 :ثۆػبیً هەڵضەصرێٌە
 ثەتبڵً، و_ ثب ثۆ تەًیب ػىێٌێکە کە ثۆػبییەک

 ًێزیٌبًەع عەلڵیەکی کەم ثۆ
 .ئبصەم پەراطىوي: لێٌزاوە  ًبوي کە
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(IX) 
 ثبهۆس

 
 صەکىژى، هزۆڤ هێؼتب هەى سەڵکبًێک 

 ئبطوبًە، کۆڵەگەي پبڵپؼتً کە صرهەهێک ثە
 .صەکب صرێژتز صەطەاڵت ثەژًً کە ػوؼێزێک ثە یبى

 :صەیکەى ثەػێىەیەک صەیکەى، کبراًەي ئەم ئەواى ثەاڵم
 و، کبرەثب_ کب ثە ئەوەي وەک
 .ثظىتێٌي تزیؼمە هەورە پەڕ، ثە
  ثکەًەوە ػەو کزاطً لە هەطبرەکبى صوگوەي ئەوەي وەک یبى

 صەکەى گىللەثبراى ئەطتێزەیە ئەو کبتێ
 .سوهزە: لێٌبوە ًبوی عەرەثً فەلەکٌبطێکً کە

  و صەهەژێٌي والیع هبڵً رەػەثب چەػًٌ ەگەرەکبىئ ئەهەتبًێ،
 .صەیڕوسێٌي سەریکە

 ثکب؟( ثب) ًیەتً پێؼجیًٌ صەتىاًێ کێ
 صڵضایە؟ لە چً رەػەثب صەساًێ کێ
 

  پەًجەکبًضا لەًێى هەهیؼە  سەهەى هێلکەي ئەوەتبًێ،
 و صەگىػزێت

 :صەػکێت هەر ًییە چبریغ
 _ ًییە تز هیچً لەئیزاصە ثێجگە هێلکەػضا لەًبو

 و تەپىپۆس ثۆ تەپىتۆس
 ثٌەچە ثۆ ثٌەچەع

  لەوێ و لێزە
  صەًزێي کبر پەتً لەطەر هەًگبواًەي لەو

 .صرێژثۆتەوە هێژوو سەرەًضي لەطەر کە پەتێک
 

 صۆطتە؟ کێ: صەهەژێٌێ ًەسؼەکبى رەػەثبیەي ئەو لەًبو
  ًیي، وػە ثەرصەکبًیغ و والیعە ثیبثبى
 .صەکزێي هىتىرثە و ى_ثب رۆژەکبى ئەهەتب

 
 _ ئەگەرەکبى و گزیوبًە هەهىو ثۆ هەرەکەثێکە صیوەًەکە

 هەڵگەڕاوەتەوە، سبوەًەکەي لە پەپىەطلێوبًە
 .ًییە کىێز صاًبکەع کىًضەپەپىوە
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 روسبًضي، و صروطتکزص هبڵێکً چەًض رەػەثب
 .صڕاًضًً و ًىوطً صەلێکً چەًض جەطتە

  
 ثەتبو رۆژەکبًەوە، صەهً لە کە چیي ػێىەساراًە ئەو ئەصي

 و هبصي ئۆلیبًىوطً و ًبوەڕاطت طێگۆػەي لە
 صەصەى؟ غبر  ئەتڵەطً، ئۆلیبًىوطً
 .پەیبهەکبًە رەًگً لە صەچۆڕێي سىێٌێک لە گىهبى فزیؼتەکبًً

 .صەکب ػکۆصار وەرسەکبى ثێگەرصیً سەرصەپەڕ
  صەصەى سۆیبى پبرچەکبًً لە طەرطن وەرسەکبى

 .صەکەى ػکۆصار سۆر ثێگەرصیً کبتێ
 جبصە، طەر هەًگبوەکبًً ەچٌەرۆص هشرەکبى سولوً

 ثزیٌي، تێضەپەڕى ئەواًەي
 و ػىوػەیە ػکبوي پبرچەي سەهەًیغ
 .الفبو جیهبًیغ

 :صەڵێت کە ثگزم کىرصي هێیٌەیً لە گىێ هەثێت، هبفن رەًگە
 ًبثوەوە، جیب ثەغضا لە عەرەثً هێیٌەیً لە ًەسێز،)

 ًبگزم ئبهێش لە هیچ تیؼک، ثزاصەرایەتً و تیؼک لە ثێجگە
 رەتجکەهەوە، و ثیزثکەهەوە ثێت، هبفن ەرەًگ

 .ثي کۆتبیی هەثێت، ئەًضێؼەم
  ثیزکزصًەوەم هەثێت ئەوەم هبفً رەًگە

 .والیع ثۆ و ژیبى ثۆ و سۆم ثۆ ثێت تبلیکزصًەوە
 

 ثەاڵم،
 ثەرسەسەکبًضا ثاڵوەي لە

 و تێکضەػکێٌێ ثیٌیي گۆػەکبًً هەهىو ثەئبگبصآ ئبوطبًێک
 .صێٌێ هێزع و صاًیؼتىوە ئەتۆهً ئەطپێکً کۆپبًً لەطەر

 .صەثێت کەڵەکە پێچزاوەصا، جیهبًً لەًبو ئبوطبًێکە
  ثجیظتن، ئەرێ صاثشەم؟ ئبطوبى ئبیب
 ثن؟ وڕێٌە فزیؼتەي کێؼکزصًً گىێڕایەڵً ئبیب

 .الصاًە لەسسەتێک هەهىو و پیالًگێڕە فزیؼتەیەک هەهىو
 و ثەرە سۆتن الي ثۆ طەوطەى ثٌەچەي ئەي
 .ىەثضرەوػێ سبًەکبًوضا لە

 و ئبگبصێ ثە هێیٌەیً و تیؼک یەکبًگیزثىوًً لە ثێکۆتبیً،
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 .صەػبرێتەوە سۆي جەطتەهضا لە
 ثوضەیە، سیٌضووهبى، سۆڵً ئەي لىڕ، ئەي

 و ثبسچە ثکەهە هەوصاکبى ثب: صە ثىارم 
 .ثن چزپبکبى طەر فزۆػً تزێ ئبوێشاًً

 و ثیٌبییە طەرەتبي تۆصا لە ئبهبصەثىوى
 .ثیٌیي ًێزگشي غەیجیغ

  
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



37 
 

(X ) 
  ًیلۆفەر

 
 2009 ًیظبًً 24 تب 14 ًێىاى لە

 
 

 هەثىو، تزم ػەوێکً هي هەولێزصا، و طلێوبًً ػەوي لەًبو
 _ هٌەوە لە ثەر هەهیؼە ػەوێک،

 صەرآ صەچىوە پەًجەرە لە و صەصا ثبسي چزپبکەم لە
 ثگزێت، سۆر پؼتێًٌ تبوەکى

 .هەڵضەطتبیەوە چزپبکەي لە کە کبتەي ئەو
  هەثىو، ػبراوەم هبًگێکً تزیفەي
 :ثشىێٌوەوە ًیلۆفەر ًىوطیٌبًەي ئەو صەصام رێگەي

 .صەیٌىوطً گىهبًضا صەریبچەي لە کە
 .ثشىێٌوەوە گیبع لۆچەکبًً تەًبًەت صەهتىاًً

  پێؼىاسي لە لەثەرصەهوضا ئبطۆ، ئەوکبتەي
 صەکزص، ەهبيط کێڵگەکبًضا، لەًبو وًەکەي، ثۆًە و ڕووەک

 چەپً، رووهەتً طەر سبڵێکً و ڕاس صوو ثە هبًگە ئەو
 صەرصەکەوت، لێن

 .صەکب صۆسیٌەوەت جىاًی فێزي کە هبًگەیە ئەو ئەهە
 _ صەثىوى ئبوێتە سەوي و طزوػت چۆى یبصهە لە ػێىەیە ثەم

  ثىوى سهبًێک ئبطوبًە، و صایک ئەم سىصي
 ثىو،صە یبسً ئبصەم پەراطىوي لە هێیٌەیً ڕێیەوە لە
 و ثێت یەکظبى ئبصەهضا لەگەڵ ئەوەي ثۆ
 و جیهبى طىوڕاًەوي ئەًضاسەي ثە چبو ثکبت، ًىح ثبًگەػەي تب

 .ثشؼێٌێتەوە الفبوەکەي لىڕي
 طەرەتبییبًەي وػە ئەو
 صەرصەچىوى کبًیەکبًەوە و صرەستەکبى صەهً لە
  طەرصەکەوتي چیبکبًضا ثە
 .هي ثگبتە لەوەي ثەر هەڵوژى یەکەم هەواي تب

 پێیبًکەوت، چبوم هزۆڤبًەي ئەو
 .فزهێظکي صەتگىت تیؼک، ثە تێکەڵ هەثىو روسظبرێکیبى
 ثىو، پزیؼکێک ئبوێتەي روسظبریبى

 .ثێتەوە پەرع هێژووەوە پؼکۆي لە ئەوەي وەک
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 :صەپزطێ لێن هەیە صەًگێک صەکزص، هەطتن وا
  هەوصاکبى هزواریً ًبطیبري ئەي گەڕیضە، ئەي تۆ
  گزتىوە، وە_  ثب صەطکً ثە سۆت کە صەرەتبى ثێ ئەي تۆ

 هبتىوي؟ لەکىێىە و کێیت: ثڵێ پێن
 
 صەسىات، سۆي کە لێضەڕژێ هێژووێکً صەفزێکە.. کبت

 لێضەڕژێ، تبرهبییبًەي ئەو صەفزێکە،
 .ثب_  لە پێیبى و لوە لە لۆچیبى کە

 و صەثەسؼێ گەرص ثە ػەکزەکەي لبهیؼێکە.. کبت
 .هەور صەصاتە رەگیؼً

 _ کبت
 .رەػەوە گبیەکً لۆچً طەرثە سۆرە و هبًگ
 صەگۆڕێت؟ چۆى کبت

 هەڵىاطً صارسىرهبیەکەوە ثەطەري ئەطتێزەیەکن
 گىڵەي، ئەو ثۆ طاڵوێک وەک
 .ًیؼتەجێیە صا گىاڵو ئەثەصیەتً لە
 :ثشەم رێک کبرەکبًن صەصەم هەوڵ.. لەهەوصوا ثۆ

 .راگەیبًضووە صا سىا و ثێکۆتبیً لەًێىاى ثێکۆتبیین جەًگێکً
 :تبیًثێکۆ ئەي ثەڵێ،

 صەکەم، ثەرپب هزۆڤبًە ئەو لەگەڵ صاثڕاًێک
 .صەپچڕێ صرۆسًضا هێژوویەکً صەهً لە صەًگیبى ژێً کە

 
 :ثێکۆتبیً ئەي ثەڵێ،
 .ػیعز: صەسىڵمێٌن تۆ ػێىەي لەطەر ػت یەک تەًیب
 چیب، صەثوە و صەگۆڕێن گبهێ صەکەم، سەیبڵ وا ئێظتب
 .صەریبچە صەثوە و صەگۆڕێن گبهێ

 یبصەوەریغ، الوالوي کە کبتێک
 و صەگزیێت صاروپەرصووەکبًضا ثەصەوري

 ػىێٌێک هەهىو لە و صەوروپؼتوضا لە
 .صەصا ثەهەصەر صایکجىوًەکبى لە ئبوي
  
 
 


