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 یکەشێپ

 
 کوەو کێکات ،ەوەتەڕێگەد رەوبەمەل ڵسا ١٧ ەل اتریز ۆب ەبێکت مەئ ییتاەرەس یکۆریچ

کوردستان  یکانەکھاتێو پ نیئا رەسەکارم ل ،ینووسەژنامۆر یزخراوێراوەپ یکێتەباب

 کترەیەب یگشتەکوردستان ب یکەڵخ رەھ کەن شتاێوابوو ھ امڕرویب وکاتەئ کرد،ەد

 ەکھاتێپ ەب ییەن انیواوەت یئاشنا شیناسەڵمۆک یرانۆڵەکیو ل ریشنبۆر ەبگر ن،یئاشنا ن

 ەل زاەشار ەبوار مەب تەبیتا یستاۆمام ەکوردستان و بگر یکانییەنیو ئا یتیەەاڵمۆک
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و  انیکانەکستێو ت سمڕەوێر ەل رەھ کەن ن،ین کانەکھاتێپ ینھانەپ یانیژ کێندەھ

 یچۆب شتوونەیگەنێت شەوەل ەک ەیگێج وەتا ئ ەبگر ن،ین زاەشار انیکانەژووێم

 ەک کنێنێشو ەل انیکەیەپارچ رەو ھ نڕپچ ڕپچ ەکھاتانێپ مەئ یشتوانیدان یایجوگراف

 ۆیەب ت،ێبناس ۆیتاکو خ ییەن یناسەڵمۆک شیو کورد ەیەھ ناسەڵمۆک ەب یستیوێپ ەمەئ

 ردووەھ ەھات ک ەوەئ یدوا شەوەئ ک،ێبێکت ەب مەکیداھاتوو ب ۆب یزان نگمیگر ەب

 ە)عائل یبێ( و کتتیەھودیە ەیلەسەم ەیربارە)د یناوەب ەوەندێمارکسم خو ەیکەبێکت

 ەییفر ینگیگر یباس اندایمەکیە یبێکت ەل ەمارکس، ک ی( زۆریپ یزانێ.. خەالمقدس

 تێتوانەد تڵەوەبن، د ندارید کەڵخ ەینیرۆز شتاێھ رەگە"ئ ەک کاتەد نیئا یبوون

 یالەل ەک ەوەـێنێوڕەب شەگومان وەرزگار بکات و ئ نییئا یندەو ب تۆک ەل ۆیخ

 نیئا ەل ستەد ەوەنییئا یتبوونەبیتا ۆیھ ەب ەنیرۆز کداڵێحاەل ،ەیەھ کەڵخ ەینیرۆز

 ن،ییئا رەرامبەئازاد ب یتڵەوەد تەبیتاەب تڵەوەد یفتارەر یوازێش مەاڵب ن،ەناد رەب

 ەب رەرامبەب تڵەوەد یکانەرەنێزرەدام ەنسانیئ یفتارەر یوازێش ەل ەجگ یین کێشت

 کداێبێکتەل کانەنیمەو ک کانەنیئا یناساندن کوەو مەتەباب مەئ یمەکیە یرگەب ۆیەب ن،ییئا

 نیئا ۆب تێب ەنیەالەمەھ ەیوەندنیخو مەدووھ یرگەب ەوەکرد ەوەل رمیب ۆیەب وو،ەڕخست

 .انیمانەمان و ن یندەھەو ر نگەرھەو ف کستێو ت
 ،ینییئا ەفر رەرامبەب ەگەڵمۆک یتێاریرپرسەو ب تڵەوەد یتێاریرپرسەب ەب تەبارەس

 یکانییەنیئا ەکھاتێو پ نیئاەل زابوونەو شار نیناس ێبەب ەک ەوەروون بوو مۆب

 ی( باسونەییلخەئ دیناسراو )رش یاقێڕع یناسەڵمۆک ەک ەیوەئ کەروەھ ر،ەوروبەد

 ەینێشو وەئ ینیناس انیالعراق(  یف انیو االد اتی)اقل یناوەب ەیەھ یکێبێو کت کاتەد

 مۆب ،ەیکەگەڵمۆکەل ەیەوەنۆڵیکێو ل نینووس ڵیرقاەو س یژەد داێیت نسانیئ

 یتیەەاڵمۆک یکەیەکھاتێپ یانیژ انیکولتوور،  رەسەل ەقس ێناکر ەک ەوتووەرکەد

 ەچونک ،یتەواوەتەب نیاناسیو نا نیژەد ایجوگراف کەیەل ەوەکێپ ەک نەیبک کەڵێمۆک

 ەیکید یکێشەب ت،ێب یروونەد ەییئاسود یکێشەب رەگەئ ،ەوەتەکراوڕچ ندایئاەل ەیوەئ

 یدوور وەگەڵمۆتاک و ک رەسەل ەبووەھ یرەگیکار داۆیخ یکاتەل تێب کەیەفەلسەف

 یکردنێو کارپ رانەنێزرەدام ەک ەیەوەئ ەیکید ەیکەشەب ،یکارەخراپەل ەوەتەخستون

 ۆڤیمرەل کێکڵمو کوەو ۆڤیمر یجوان ،یروح یکیەبووەھ ینوانیع رێژەل ن،ییئا

 یجھان یکانەنەمید پشتەو ل ەنراویبەو ن ەیەھ اڵبا یکێروح ەچونک ،ەوەتۆندەس

  .ەوەنییئا ەیبارەل یجدد یرەنێخو ۆگومان ب ەتۆب ەشەمەئ رەھ کات،ەکارد ەوەنراویب
 ەیورەگ یکێشەب کاندایەروحان ەلەسەو م نیئا ناەپەل ،یو زانست یقالنەع ینتێمۆرگەئ

 یکردنیوانەڕو چاو ایفانتاز داەکید یکێنێشوەل یچەک کات،ەد ییرا انیژ یکانەستەرەک

 ێیپ یواڕب ەچین ەیوەئ کوەو تییەرەشەب یرزگارکردن ۆب کێرمانەسوپ ەیوەھاتن

 یکێتەباب کەیەادڕو تا ەوەتێبەدێنو کداەیەچەو رەھ ەڵگەل ەکێتەناعەق بوو،ەھ

 رەھ یدانەڵرھەس ەڵگەل کداڵێحاەل ،ەیەھ نییئا ەب انیواڕب ەیوانەئ ۆب ەشیرەلکیقا

کار  ۆیخ ینێشوەل نییئا یچەک کات،ەد ەشەو گ داتەد کێکانەزانست ت کداەیەچەو
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و  ریگێج یستمیس ەیوەئ رەبەل ؟یچۆب ەمەئ ەیەوەئ ەکەاریپرس ت،ێنێمەد رەو ھ کاتەد

 ەچونک ،ێگرەردەوێل یکەڵک ۆیخ یکانیەپا یوترکردنەراگرتن و پت ۆب ،ەوتەکێج

 ۆڤمر ەوەئ کوەڵدرووست ناکات، ب ۆڤمر نییئا ەک ەیوەئ یئاشکرابوونەب ێزانەد

 یتڵەحاەل ۆیەب ،ەوییەترسەم ەتێوەکەد ستمیس یدیئ کات،ەدرووست د نییئا یتۆیەخ

 بوو،ەھ ەیوەکاردان وەئ یفعەنەب نێشو رەھەو ل ێگرەدیرا ۆیخ یسرووشت

 یکانیەکا یقاەبارتەجھاندا ب یرەراسەسەل نینیبەد ەیوەئ کەروەھ کاتەد یشیھاوکار

 ەشیشدارەب کەیەادڕو تا ەیەھ ۆیخ یگرنگ تەاسیو س ەوەتەو ن یئابور کوەو

  .یاسیس یارڕیب یدرووستکردنەل
و  ریشنبۆو ر ییئاسا یرەنێخوەب یرۆز یشەب یکورد ەیگەڵمۆگوتم ک شترێپ کوەو

 کوردستانداەل ەک ەینانیئا وەئ رەسەل ییەن انیواوەت یکییەزاەشار ،ەویەشیکانەرەنووس

 رەگەئ ،ەوەتەڕێگەد یکورد یناسەڵمۆک یبوونەن ۆب یکێشەب ەمەئ ەک نەھ

 رجارۆز ۆیەب ،ییەالنەل انیواوەت یتاو دا یەداێت یموکورتەک رۆز ێبەھ انیشیریشنبۆر

و  نۆچ ەک ەوانەتەن ەکھاتێو پ نییئا وەئ ندا،ییئاەل گرتنەخنەو ر باسکردنەل نەکەدەڵەھ

 م،ۆو د جەرەق کوەو یکانەنیمەک ەیوەلەجگ ەمەئ ،ەگرتوو انەیرچاوەس ەوێکوەل

 داۆیخ یکاتەو ل ەبوون کانەستەردەس ەنییو ئا ەوەتەن یریشەو ت ەشەڕەھ رێژەل ەشیمەھ

 ەوادارانڕب وەئ ەشیمەھ ۆیەب ،ەگەڵمۆک ۆب ەبوو یریشنبۆرەل کێرۆج

 ەسەرەمومام انۆیخ یسرووت و کولتوور یئازادەب ترسانەل انی ،ەوبووناڵرشوبەپ

 ەیوەنۆڵیکێل ۆب مەو ھ یاسیس ەیوەنۆڵیکێل ۆب مەھ ەکێتیەشکالیئ ەمەئ ەک ەکردووەن

  ی.فکر
 کانەنیئا وێن ەیفسانەئ
 انەیورەگ یکیەزاەف کانداەنیئا وێنەل ەیەھ ەوەفسانانەئ وەب یندەویپەپ ەبێکت مەئ یکێشەب

 ست،یب کانمەریشنبۆر انی ،یروحان ەاویپەل ەیشتان وەئ ەیربۆز ەچونک ،ەکردوو ریداگ

 ەنەمید وەئ یرۆز یکێشەب ن،ییئاەب تەبارەس ەوەتەندومێخو کانەرچاوەس ەل انی

 یھاوکار ەفسانەئ ،ەراگرتوو یکانەنیئا یوادارانڕب یتەناعەق ەبوون ک ەانەییفسانەئ

 یخواکان یندەوەیپ ھاەروەھ ،ەشاوێک ەینێو ،ەکردوو ینیمەرزەس یخواکان یانیژ

و  کانەنیئا ەیلەرجەس نینیبەد ەیوەئ کەوەرەھ ،ەدراوێگر ەوەکانەچەوەب یرابردوو

کردم  یناچار ەمەداتا ک وەئ مەاڵب ،ەدراوێپ ەیژێدر ەوەکانەچەو ەیگێرەل انیکانەپل

 .ەکەبێکت یندکردنەمڵەوەد اتریز ۆب مەبک ەرچاوەسەکار ب
 یریشنبۆر یکەیەنگیژ کوەڵب ،ەداوەنەڵھیرەس داییشاۆبەو ل ییاۆڕخەب کێنیئا چیھ

 یعیواق ەینیمەز ەچونک دا،ەڵھیرەس ەوەندیھەل تییەبوز ەنموون ۆب ،ەویەکا یەتیەناوێھ

و دواجار  داەڵھیرەس استەڕناو یتەاڵژھۆر یعیواق ینیمەز رەسەل تیەحیسەم بوو،ەھ

 ەگەڵمۆک ەچونک رھات،ەسەب یشۆڕیوگڵو ئا ستمیسەکرد و بوو ب ەیشەگ ژئاواۆرەل

 ،یریمارگەو د یژیتوندوت ەدوور ل بووەھ یرستەخوداپ ەیکید یکەیەنگیژەب یستیوێپ

 ،ەرگرتووەو ۆیخ شێپ یکانەرچاوەس ەل یلھامیئ ەک ێنو یکییەریشنبۆر کوەو سالمیئ
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 ەیوەئ رەبەل شینیئا ەیفەلسەف کرد،ەد یوانەڕچاو ەکید یکەیەفەلسەف ەچونک

 شەفەلسەفەب ەک ەیانێیگر وەل ەکێکیە شەفسانەئ ت،ێستەوەد داڵقەع یسنوورەل

 یسنوور انیچیباسمان کردوون ھ رداێل ەینانیئا مەئ ،ەدراوێگر ەوەنیئاەب ەوەتێناکر

 ەفسانەئەل رەب ێیەیپ وەب ،ییەن نییئا یدراوێگر ەخوراف یرچەگەئ ،ەوڕیبەن انڵیکاۆل

 یرستەخوداپ یرۆراوجۆج یوازێو ش نیئا ەیشێک نیو ناشتوان ەبووەھ نییئا

 چیو ھ اتیو خوراف ەفسانەئ ەل نڕپ ەانینزایئا مەئ کداڵێحاەل ن،یرابگر کداێسنوورەل

   .ەوەتر یوانەئ رەسەب ەبووەن انیکییەرەگیکار
 رەس یروحان یکێاویپ رەھ ەڵگەل ەک کردەد ینیبێت مەوەئ ەوەتر یکیەرووەل

 انی ەقسەب ەیەستەواب ان،ەیکەنیئاەب تەبارەس ەکردوو مۆکوردستان گفتوگ یکانەنیئاەب

 ۆیخ یختەروەس ۆب شەمەئ ،ەکردوو انیدرووست انیکانەنیکاھ ەک ەیکانۆریچ وەئ

 ەڕۆییدێز رەگەئ ،ێنێبھێپ تەناعەق کەڵخ یتیەویتوان ەک ەبوو یریشنبۆر کێرۆج

 ەیوەئ کەروەھ ،ەوەتەکراوۆک دایروحان یکێاویپەخودا ل کجارێندێھ ێبەن

 یخودا ەباس ل ەندەوەئ ن،ەکەد انیکانیەروحان ەاویپەباس ل ەیندەوەئ انیکانەدارەڕباو

 منۆب ەمەئ کان،ەنیئا ەیفەلسەف وەل ەوەتەویوەڕەن شتاێھ ەکەگومان ۆیەب ن،ەناک کتایە

 یرۆز یکێشەخودا، ب ەیوش رەسەل انیبوون کۆک مەاڵبوو، ب رنجەس ەیگێج

  .ەکردوو ریداگ یتێدارەڕباو یزاەفەل
 کانەنیئا یشەھاوب ڵیخا یرستەکتاپیە
 ەک ەینانیئا وەئ یواوەت وانێنەل ەکێوتنەکێر ڵێیب کوەو یرستەکتاپیە یمکەچ

 انیواڕب کانەنییئا مووەھ ەک ێنریبەباشتر د ەوکاتەئ شەمەئ ن،ەھ کوردستانەل

 رەھەو ب تێبەھ یکەیەنێو رەھ یەخودا وەسا با ئ ،یەنھاەتاک و ت ەک ەیەھ کیەخوداەب

 یھانیدواتر ج ەک تێکردب رداەشەو ب ەکیالئەم نیمەکیە ەڵگەل ەڵەیمام کەیەوێش

 ەک یاتیدیزێئ ینییئاەل ەخوا، جگ یدژەب ەکراو تانەیش ۆیەب رەھ ،ەدروستکردوو

 کێنیئا چیھ ەچونک بن،ەد سەڵق تانەیش ەیوشەو ب ەیەھ انۆیخ یکیژۆل یانوویب

 یکانەنییئا ەک ەیەوەئ ستمەبەبدات، م ۆیخ ینەمەتەب ەژێخودا در یمکەچ ێبەب ێناتوان

 شیتانەیو ش ەرێخوا خ ،ەڕو ش رێخ ەوات ،ەکراو ەستەواب زمیدوال رەسەل ایموو دونەھ

 یرەگیکار شیتانەیو ش نسانیئ رەس ەخاتەد رێخ یرەگیخوا کار ەک ەمەل رەدەب ،ەڕش

و  ێکرەدێل یتەفرەن ۆیەب ،یئازاد ینانێستھەدەب ۆب ەکێرەگیاخی تانەیش ێیەپ وەب ،ەڕش

 یکردنێل تەفرەن ەوەشەوانەچێپەب ،ەکردوو ەیمەرجەت ۆیخ یانیژ رەس ۆب نسانیئ

 ،ەکانەنییئا مووەھ ییاڕھاو یدروست بوون یمانا ەمەئ ،یئازاد یکانیەپاەل ەکێکیە

 ینییئا یریشنبۆر ەک ەیکات وەئ ،ێکرەدێپ یستەھ انی تێنریبەباشتر د ەوکاتەئ شەمەئ

کوردستان  یکانەنیئا رەسۆب یرەگیکار ۆوخەاستڕناەو ب ێوەکەردەد ەیشیر ینەسەو

 ت،ێگرەردەو ەکید یکیەمانا تانەیش ەیوش یدیئ داەکید یکێنێشوەل مەاڵب ،ەیەھ

 تانەیش وانەئ یالەل ەچونک بن،ەد ڕەتو یشینیستیبەو ب نینیبەد کانیەدیزێئ ەک شیوەئ
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 ەکۆریچەل ەشتنەیگێت ەڵەو ھ ەیەکید ینیو ئا بەزھەم یدروستکراو ەکێمکەچ

    .زاننەد یانیخو یگوتارەدژ ب ۆیەب کان،ەتەکیالئەخوداو م ەیکەنەسەر
 ەیانینییئا ەکھاتێپ وەل کێکیە رەھ وێنەل کانیەروحان ەاویپ یمرەکردن و ن خوداەب

 یمەاڵو سەو ک ێنرێنادرک ەوەکێوادارڕب چیھ یزارەل ەک ەکیەنێنھ ن،ەھ کوردستانەل

 ەک ییکتایە یکێعەرجەم کوەخودا و ینیناس مەاڵب ،ەوەنادات یتینکرۆکەب ەاریپرس وەئ

 ،ێبەھ ەینێو کیە یەنەوەخودا ئ ەک ەرەنێلمەس نیاشترب ،ەوۆڕیگ یکتایە یخودا یمانا

 ینییئاەو ل کەیەوێش ەئیساب ینیئاەو ل ەکەیەوێشەب یدیزێئ ینییئاەخودا ل ەنموون ۆب

 یباس ەیندەوەئ ەنانییئا وەل کێکیەرەھ مەاڵب ،ەیەکید یکەیەوێش ینەرمەو ئ ەییکاک

 ،ێبەھ یکراویارید یکێرەگڤی ەک نەخودا ناک یباس ەندەوەئ ن،ەکەد کانیەروحان ەاویپ

و  سریم ەل نیمەز رەس یرستەخوداپ یسرووشت اویژۆلۆتیمەل ەک ەیوەئ کەروەھ

 کانیەنییئا ەئاکار ەل اوازیج یکێئاکار یوەز رەس یخوداکان ەچونک ،ەبوونەھ نانیۆ

 یللیم یکێمکەرابردوودا چ ەل ەمەئ ،ۆیئاکار خ یکایزیتافیم ەل یەتیبر ەک ەقاندووڵخو

 ەناچارکراو نسانیئ ەک ەبوو ینیو ئا یفکر یکارەواشەچ یکەیەاردیم دەاڵب ،ەبوو

 .ەوەتەماو انۆیب ەوەرانیو باپ بابەل ەیپانیپرنس وەب تێندبەپاب
 ھاەروەھ ،ەگەڵمۆو ک یوەز رەس ۆب کێستمیس وەستەرەک کوەو نییئاەل ەوەبوونەنڵقو

 ۆیخۆب کێنییئا رەھ وۆڕەگەو ن ێنێھەکدێسرووشت پ ەک ەیاردانید وەل ەوەبوونەنڵقو

 زابوونەدواتر شار مەاڵب نراو،یب یکەیەستەجەب ەکردوو یخودا ،ەویزان خواەب یکێشت

و  ریخوازراوو گشتگ یکێمکەچەب ەخودا بوو یدیئ کتر،یە یریشنبۆو ر کولتوورەل

و  زۆس ەرەبەرەب ،ەرکردنیکانگیەو  شتنەیگێتەل ەڵەیەکێت مەئ کردن،ۆڤەشر ەدوور ل

 یسپ ێو پ ستەد یکێنیکائ ەتێبب نسانیئ تریئ ەک ەدرووستکردوو یکیەچوون  یلەیم

 کانداەرەمبەغێو پ یروحان یاویو پ خێشەل ەک ەکید یوانەئ یخواکردنەب رەرامبەب

 کانەنییئا یواوەتەل ەک داتەد ەوەستەدەب ەفاکتان وەل کێکیە ەمەئ ،ەوەتەکراوۆک

 کێشەب ەتۆب ەچونک ،ییەترسەم ێیل ەوەکبوونیو نز ەبیغائ نیفکرێو ت ەوەبوونڵقو

 ەوکاتەئ یەداتا مەئ ،ەکراوێپ انیکار ەکەاریخودا ناد ەوێوەو ل نیمەرزەس یتەاڵسەدەل

و  مانگەل انەیکیەرەو ھ ەکردوو انیشەداب کانەنگەسروت و ئاھ ەک تێبەئاشکراد

   .ێشێپەنێد کداڵێسا یژۆر
 وەل دواداچوونمەب ەیگێرەل ھاەروەھ کانم،ەردانەسەمن ل ەک ەینانییئا وەل کێکیە رەھ

نوسراون کردوومن  کانەنییئا رەسەو ل ەستووەب ێیپشتم پ ەک ەیرچاوانەس

 رەسە( لەقەو ھ ەییو کاک یزدێ)ئ ەل کیەرەھ ەک ەوەروون بوو ۆب مەوەئ ،ەرچاوەسەب

 نەڵێد انیرۆز یچکیشەبن، ب ەقەھ انی ەییکاک انی یزدێئ ەیوەل رەب ەک کنۆک ەوەئ

 ەمێئ نەڵێد انیشەکید یکێشەب زانن،ەکورد د ەیوەتەن ەیچەبنەب انۆیو خ نیکورد ەمێئ

 ەیوارەق ەیوەرەد ەچنەد ەک یتەبیتاەب ن،ۆیخەربەس ەیوەتەن مەو ھ نییئا مەھ

 ،ە( نەرمەو ئ ەئی)ساب کوەو یکانەوەتەو ن نیئا یرچەکوردستان، ھ یمێرەھ یتەاڵسەد

 ەکید یکانەنییئا ەیوێش مانەھەو ب نەھ کوردستانەل ەک نەوەتەو ن نیدوو ئا
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 انی ۆچەاڵق ەوەکید یکانەنیئا نیەالەل تێب شەمەئ رەھ ەنگەر رکووتکراون،ەس

 ەنییئا ەک ەوەتەڕێگەد ەوەئ ۆب ەیکید ەیکەشەب ژوودا،ێم ەکراون ل نفالەئ انی دیساۆنیج

 ۆیەب ،ەبووەن کتریە یکردن ڵبوەو ق انیژەوەکێو پ ەییفرەب انیواڕب کانەستەردەس

 ەیوەئ ۆیھەب ەیوەئ انی ،ەاریدەوێپ یکییەژارەو ھ ڕەپچ ڕپچ انیشەکەژووێم

بن  کۆناتوان ک انیشۆخۆب ۆیەب ،ەنراوێو سوت ەدزراو انەیکەکولتوور انی ستنووسەد

 ەنگەر ،ەانەیھ انەیکەژووێو م انۆیخ رەسەل ەک ەیچوونان ۆب وەئ یواوەت رەسەل

 کەیەادڕکرد و تا ەییرچاوەسێب ەیشێک یدووچار یمن ەیکەباس ەک ەیوەئ یکێشەب

 ان،ۆیخ یژووێو م کولتوورەل ەژارەھ انیکانەبخانێکت ەک تێبەوەئ رەکرد، ھ یژارەھ

کراون و  شیاساغی کەیەادڕو تا نین ستداەردەبەل انیکانەزۆریپ ەبێکت ەک ەیوەئ انی

   .نەخەنیرەد ئاشکراەب ەک ەیوەل ەیەھ انیترس
و  نیئا یناوەب مەکیە یبێکت ،ێدابێت ڕیموکوەک ەنگەر ەک مەکار مەمن ب ڵرحاەھەب

بوو  کانەنیئا یبوو و ناساندن یفەرەعەم نھاەت یکێبێکت ەکوردستان بوو ک ەل کانەنیمەک

 ەپشتم ب ەک کانەنیئا ۆب ەبوو ەوەنۆڵیکێو ل ەوەندنێخو انەیبێکت مەئ مەاڵب ر،ەنێخو ەب

 یراست ەیوەئ ەمداوڵوەھ انەیمجارەئ ،ەستووەب یمیکادەئ یاوازیج ەیرچاوەس نیندەچ

 ،ەزاوەشار یسانەو ک انیکانەرچاوەو س انیکانەبێو کت ریشنبۆر یزار رەسەل تێب

  .ربگرمەو کەڵک

 
 ٢٠/١٢/٢٠١٧  دەمەمح ۆسمک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نییئا کوەو یزدێئ
 گومان کوەو  یاتیزدێئ
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 ەاریپرس مەئ ؟،ەیەکید یکێنییئا ۆیو پاشک یەنزاییئا انی ،ەنییئا یاتیزدێو ئ یزدێئ ایئا

 یناسەڵمۆک یئاستەکورد و چ ل ۆیخ وێنەچ ل ەقاندووڵخو ەیورەگ رۆز یکەیەشەموناق

 مەئ رەسەکوردستان و ل ەتەھاتوون ەک ەکید یکانەتناسەاڵژھۆکوردستان و ر ەیوەرەد

 نەگەدێت ەک ەیوانەئ کانییەزدێئ یرێبژەستەد یخود وێنەو چ ل ەوینووس انەینییئا

 شینما کێنیئا کوەو ۆیو خ ەوەتەماو ینھانەپ ەب ییەریشنبۆر مەئ ستاێتائ یچۆب

کوردستان،  ەتەھاتوون ەک کانەدەڕیو گ کانەتناسەاڵژھۆر ندەرچەھ ،ەکردووەن

 کانەتەبیات ەژۆو ر ولەو ق کستێسرووت و ت ەیبار ەل ەوتووەستکەد انیباش یاریزان

 انەیانینێنھ وەئ مەاڵب کان،یەزدێئ یو کولتوور ژووێم ەل کێشەو ب انیکانەژنەو ج

 ەدوور ل یکێکستێت نەو خاو ەکەناوچەل ەتەبیتا ینییئا یزدێئ ەک ەوتووەکەچنگ ن

 مەھ ۆیەب ،ەیەکید یکانەنییئا ەیوەرەکیالسا انی ،ەیەکەناوچ ینییئا ەیکید یکانەکستێت

و  نییئا ت،ێوەکەردەد ەوەانیرگەو ب جلەب ەکولتوور ک یبار ەم لەو ھ ینییئا یبارەل

 یرەدێپ ەژێدر نەڵێد ەک ەیوەئ ەیبار ەل شەوەئ ن،ین ۆخەربەس یکێو کولتوور شاکۆپ

 رناەگەئ ،ەیەھ ێیپ انیتەناعەق انیکانەرێبژەستەد نھاەت شەوەئ ،یە ییشتەردەز ینیئا

 انۆیخ ەویانتوانەین یچۆب ەوەتۆبەن ییکالیە انۆیب انۆیخ شتاێھ ن،ەڵێد انۆیخ کوەو

 . نێیدوەد ەوەباس مەدواتر ل ەک ەوەنەبکۆک
 کانییەفکر ەوەنۆڵیکێل ەیرێکوێگر نیترەورەگ ەک ەکێتەباب یزدێئ ینزایو ئا یتیایزدێئ

و  ناسەڵمۆک وەئ ۆب یتەبیتاەب ،ەکەناوچەل تییەو الھوت نییئا ەیوەندنێخو ۆب ەبوو

 ۆھاتوون ب ەوەرەدەل ەک شەکید یوانەو ئ ەکەناوچ ەینوسانەژنامۆو ر یمیکادەئ

و  ەوەنۆڵیکێل ەوەکانەتناسەاڵژھۆر یھاتن یدواەل ەیەدەس ٣ ەل اتریز ۆیەکوردستان، ب

 انی ن،ییئا یگومان وانێنەل ستاشێو تائ ێکرەد ەنییئا وەئ رەسەباس و خواس ل

سنووردار و  یکێبێکتەل انۆیخ ەیوەئ ۆیھەب ،ەوەتۆبەساغ ن اوازیج یکەیەگەڵمۆک

 ەان لۆیخ یبوون یژووێم ییژاێدرەب ەیمەست وەئ ەو چونک ەوەتۆکردەنۆپوختدا ک

و  ژووێم ۆب یرۆز ەیشێک ھاەروەو ھ انیکانییەگرێر ەل ەبوو کێشەب ،ەبوو انیرەس

 ەک ێیەیوپەب ،ەکورد درووست کردوو ەیوەتەو ن ەنییئا مەئ ەیشیگورەو ر ەرچاوەس

 ەانەیکەنیئا ێیپەب ەکورد، بگر ەیوەتەن ەل کنەیەکھاتێپ رەھ کەن مانەناسراون ئ ھاەو

 نن،ەسەر یکورد ەواتەک ،ەبوو سیتەق یکوردستان یدارسنوور یکەیەناوچ ەل ەک تێب

 شیکۆیەھ چیو ھ نەناک ڵقبو یکورد یتیەناەسەر انیرۆز یکێشەب انۆیخ مەاڵب

 یشوناس ێبەب ینییئا یکەیەگەڵمۆک یبوونەل ەیەھ انیو گومان نەناد ەوەستەدەب

 کورد.  ەناسراون ب ەک ەییوەتەن
  یجوسەو م یانیستیکر ینییئا یبوون یچوونۆب ەپشت ب ەک ەیوانەئ ەوەکید یکیەالەل

 یریلدەئ نیدەمالەک خێش ستن،ەبەد یکارەھ یکانەشاخ ەل ،ەناسراو یرانێئ ینیئا ەب ەک

 نەڵێالخلفاء( د خی)تار یبێکت ەل یبەھەز یخێ( و شیالکبر وانیالح ەای)ح یبێکت ەل

 ەجار ل ٢حوکم  رەس ەھات ەبوو ڵسا ١٣ ینەمەت ەک یچۆک ی ٢٩٣ ڵیسا باەلل لمقتدرەئ
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 ەکوژراو یچۆک ی ٣١٦ ڵیسا ەل ەکردوو یحوکم ڵسا ٢٤و  ەالدراو یکانەفیلەخ

 خێش یوتنەرکەد ەل رەب یەتر، گوا یکانەرچاوەس ێیپەب مەاڵب ،ەبوو داڵیسا ٣٦ ینەمەتەل

 داەوەل ەکەتەباب کان،یەزدێئ یالەل یئاد خێش ەب ەناسراو ەک ریموساف ڕیکو ەیعود

 ڵی( سا)مقتدر باەلل ینەمەزەل کانیەشاخاو ەناوچ یشتوانیدان ەک ەوەتەکراوۆک

 وکاتەئ ،ەبوو باەلل درەموقت یتێتدارەاڵسەد یحوکم ڵسا ٩٩و   یچۆ( ک٣٢٠_٢٨٢)

 ەک داۆیخ یمەردەسەل ەبوو تخوازەدالەع یکێوفەسەموت ە* کلالجەح ینسوورەم

 یتەاڵسەد وانێن ێیملمالن یناسراو یکێنۆکیئا رەگڤی کوەو بوو،ەھ یالتەدەناع

 ەانیراست وەئ رەسەل رەو ھ ەناسراو ەمەردەس وەئ یریشنبۆر ەیوەو بزووتن مکارەست

 ەنییئا مەئ کەیەدەس ەل اتریز یدوا ۆیەدرا، ب ەدارێس ەل قەناھەب ەانیتەدالەو ناع

 یردستانکو وانێن ەل کارەھ یکانەشاخەل یئاد خێش شیوەئ یدواەل ،ەوتووەرکەد

 ێیپەب یخوداناس ۆب ەک ڵەیوەھ وەئ یدوا یدیئ ،ەوتووەرکەباشوور و باکور د

 ،ەکردوو انیادیز ەرەبەرەب یوتووانەنکێو شو دیمور یدیئ ،ەداوڵیوەھ ۆیخ یشتنەیگێت

 ەیپاشماو کوەو انۆیخ ەبوونەھ کێشە)ب ەڵێد یلوجەمەد یناوەب کێسەک مەاڵب

 یستیوەخوش ۆب شیوەئ کھاتوون،ێپ بەرەع و کوردەل ەک ەناساندوو ەسونن یسالمیئ

 ەعیش یلەع یمامیئ ڕیکو ینێحوس یبکوژ ەک یەموعاو ڕیکو یدیزیە رەرامبەب ەبوو

 یچۆب ەیەوەئ ەکەاریپرس ەواتەک کان،ەعیش ۆب ەندوویز ەییشیمەھ یکێتەباب ەک ەبوو

 ەیشماوپا ەانیزدێئ مەئ نەڵێد شەکید یکێشەب وان،ەئ ەیکید یکەیەنێو ەب ەبوو یوەمان

 ەیلیبەق ۆب ەوەنەڕێگەد ەوەییەوەتەن یبارەل مەاڵب ،ەبوون یو ئاشور یسرانەو ن ەئیساب

 ( ١". )ەبوو یکورد حمدەئ ڕیکو ریموساف یناو ەیعود یباوک ،یراھەت
 ەکیەکەرەس ماەو بن ەنییئا مەئ رەسەل انەیوەنۆڵیکێل ەک نەھ ەکید ەیرچاوەس ھاەروەھ

 ەوات یزدێ"ئ ەڵێدا د ەفنامەرەش یبێکت ەل ەک یە( یسیدلەب یخان فەرە" )ش ەوەتۆکرد

 یرەوەبوون ەوات ،ییەفارس یکەیەوش ەک ەراویرگەو ەوەزدانیە ەل ەیڤەپ وەئ یزدانیە

 ەگوتراو انێیپ ەوەنۆکەل یزدێ" ئ ەڵێمائع د مانێسل ەشەق یچەک رمان،ەس یرووەس

 خی(. کتاب تاریلێمائع )المو مانڵێس ەشە" قەھاتوو ەوییەشتەزرادەل ە( کییە)الزوان

 نییزا شێپ ٤٠١ ڵیسا ەل یەنانیۆ یکێژوونوسێم ەک فونەنەیز ھاەروە. ھ٢٥٩. للێالمو

 ەڕە. الپیبەرەع یرزمانەس ەوەتەدراوێڕگیرەو ورێافرام من عقوبی ەک مودێال یبێکتەل

 وۆڕش وەڕش ەل انیژەد واەنەین یشتەد کینز بوونەھ کێکانەڵ" خ ەڵێدا د ٢١و  ٢٠

 یبێتەک ەل یبەلەچ یایولەئ ھاەروە". ھیزدێئ نەڵێد انێیئازان و پ رۆز نگداەج

 ،یزدێ)ئ نەڵێد انۆیخ ەب نەکەد ەنییئا مەئ یوێڕەپ ەک ەیوانەئ یتیەوینوس داەتنامەاحیس

 ینەخاو انی( یەالجێ)ال تێگوترەد انیشێپ ھاەروە(، ھیداسنائ ،یزدانێئ ،یزدانیە

 ( ٢". )ەویپەس اندایرەسەب ەوەکانیەعوسمانل نیەال ەل ەیەوش وەئ ەقژموو، ک
 ،یە یرستەپ زدانیە انی تیەزدانیە یمانا یزدێئ یەگوا ەک ەیچوونۆب وەئ یرچەگەئ

 داەچەبن ەل ەمەئ ەک تێنێلمەبس ەوەئ ییەن کێلیلەد چیو ھ ەانۆیخ یچوونۆب ەمەئ

 یکێنییئا ەوات ت،ێبووب یستەبەم ەمەئ داۆیخ یکاتەل ریموساف ڕیکو ەیعود کێختەو
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 ەنییئا مەئ کداێتڵەحا مووەھەل ت،ێنێقڵبخو ۆخەربەس یکییەرستەو خوداپ تەبیتا

 یژۆلیۆسیۆو س یژۆلۆپۆنتریئ ەیوەندنێخو یاوازیج یریۆت نیندەچ ەیوەئ یربارەس

 یکێنیئا ۆیپاشک کانیەزدێئ ەک ەلماندووەانسەین ەوانەندنێخو وەل چکامیھ ،ەکراو ۆب

 ەینۆو ب میراسەو م اوازیج یو کولتوور ەاردید کەڵێمۆک ۆیھەب ەچونک ن،ەکید

 ەیەیوێش وەب انەیوەو مان یرستەخوداپ یلیستا یو بوون ەکید یکانەنییئاەل اوازیج

و  ەییکاک ینییئا ەل ەوەتر یکیەالەو ل تیرەکونەناچن و ەکید یکێنییئا چیھەل ەک انۆیخ

 ،ێبەھ انیعادات انی میراسەم یکچوونێل رەگەم ۆیەب کن،ینز ندستانیھ ینزاکانیئا

 انەیکییەرستەخوداپ ەیوێو ش فتارەر ەل ەک ەاریدەوێپ انۆییخەربەس ەمچین رناەگەئ

 ەل ەجگ وانەئ ەک یەداێوەل ەکەشێک مەاڵکوردستان، ب ەل نۆخەربەس یکیەنزایئا ەک ەارید

 یکانەستەردەبەل ەبوون کێکیە انۆیخ ژوودا،ێم ەل انیکانەارەیدوژمن و ن

 ەویانتوانەین ەک ەیەوەئ شیوەتر، ئ یوانەئ ۆب انیناساندنۆخ مەردەبەو  ل انۆییخەربەس

 ۆب یە یکەرەس یکێکارۆھ شەمەئ ،ەکەناوچ یتر یکانەنیئا کوەو ەوەنەبک ۆک انۆیخ

 ەیبارەل انۆیخ ەیوەندنێخو ێیپەب کێتناسەاڵژھۆو ر رەلۆکێل رەھ ەیوەئ

بکات و  انیرۆزانست سانس ەب تێبەن شیسەو بنووسن و ک نەبک ەقس ەوەکانییەزدێئ

 ( ٣. )ەوەراست بکات کانەڵەھ
 یکانەنییئا یتەاڵسەد نیەالەل انەیوەوسانەچ یکارۆھەب یزدێئ ینیباسمان کرد ئا کوەو

 ەب رەس یکانەکورد یو خود یو ئاشور سالمیو ئ یحیسەو م یشتەردەز کەو یتر

 ەک ەوەراندوز ەل ەرۆک یو پاشا رێولەھ کینز ەل رانۆو س یمانێسل ەبابان  ل یماراتیئ

 مەکراون، ئ دیساۆنیو ج وعامڵتەجار ق نیندەچ ەوەوانەتەو ن نیئا وەئ یستەد رەسەل

 ۆیەبزر کرابن، ب کەیەادڕتا انیکانەنتێمۆکیو د فیرشەئ ەک ەکردوو یوا ەتڵەحا

 ەیوەکردنۆاللش و ک یریشنبۆر یرەنتەس یدانەڵرھەتاکو ھاتن و س انەیکەنتێمۆکید

 ،ەکردوو انیندەمڵەوەد ەک انیکێریشنبۆو ر ریپ ندەچ نیەالەل انیکانەو پارچ نتێمۆکید

 انی ەبدات ک کانەاوازیج ەچوونۆب ەب ەگێر ێبتوان ەنگەر ،ەژارەھ ەندێھ

 ەڵەھەب ،ۆخەو ناو یانیب یناسەڵمۆو ک ژوونوسانێم انی کان،ەتناسەاڵژھۆر

 یژوونوسێم ێندەھ نۆچ کەروەبنووسن، ھ انیرەسەو ل نەبک ەقس ەوەانەیبارەل

 ۆیەب وون،ینوس انیرەسەل شیکورد تەنانەو ت ەڵەھەخراپ و ب یانیو ب بەرەع

 ەیوەنکردنەمڵەوەو د ەوەنیناس ۆو خ ەوەنینوس ۆخ ییتاەرەسەل ەمێئ نەڵێد انۆیخۆب

 یکانەکستێت ەیوەنیو نوس ولەق ەیوەکردنۆو ک یزدێئ ەیگەڵمۆک یکولتوور

داتا  یدانێو پ کردنەقس ەتەوتوونەک ەکڵێسا ندەچ ەک ەبووەوەخراپتر ئ شەوەل ن،یمانۆخ

 ۆیەب ن،ێدوەد وانەرەژێو تو اکانیدیم ۆب انیکانەخێو ش ریو پ انەیکەنییئا رەسەل

 نتێمۆکید انۆیو خ ەشاندووەو انۆیخەل انۆیخ ەیگورز وەل ەبوو کێشەب انینگەدێب

 یتر یوانەئ رەرامبەبەل انۆیخ ەینیقەراست یشوناس ەیشێک ەتەبوو شەمەئ ،ەکردووەن

و  کردنیپ ریشەت یکارۆھ ەتۆب ییەنگەدێب مەئ ەشیمەھ ەکوردستان ک یکانەنییئا

 ەک ەیوەئ یدواەل رەگەم ،ەوەتەداوەن انیشیماڵو چیو ھ ەخراپ ەب انیاندنڕناوز
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ناو  ینگاوەھ کانەنییئا ەیوەکران وەرەب ەوەرابردوو ەیدەس یدواەکوردستان ل

 کێشەب ەکرد و بوون ب کانەنییئا ەنیمەک ەل انییریپشتگ مێرەھ یتەو حکوم مانەپارل

 کوردستان.  ینییئا ەفر یکانییەرمەف ەکھاتێپ ەل
 یبێکت ەل ،ەیەھ یکێبێکت ندەچ یناس نییئا یبوارەل ەکێرەنووس یشوان کرەبوبەئ

 کات،ەد یزدێئ ینییئا ەب ەئاماژ م،ەچوار ەڵەیمۆک ەل ٢٦ ەڕەالپ ەل فاەلسەئ خوانیئ

 زنەم یزدانیە ەل ەوەکبوونینز یتیەنۆچ ەل کاتەد ییخودا یبازێر ەباس ل کداێنێشوەل

 یکەیەرچاوەس ێوەل کان،ەفەلسەو ف تەعیرەش باز،ێر ەوات کان،ییەبەزھەم یاڕرویو ب

 بنی( )ئیەوالنھا یە)البدا یبێکت ەو ل یکانەچوونۆب ەل یپشتڵپا ۆب ەناوێکارھەب یباش

 ەڵێو د کانییەزدێئ یروح ەڕیراب ەوات  کاتەد ەزات وەباس ل ەک ەرگرتووە( ویریسەک

 لیسماعیئ ڕیکو ریموساف ڕیکو ەی)عود یواوەت یناو ریموساف ڕیکو ەی" عود

 یکەڵو خ یکارەلھەئ وانەڕم ڕیکو نەسەح ڕیکو وانەڕم ڕیموسا کو ڕیکو

 ەل یە( یە)الحدود ەیفیتائ یخێش دا،ەچەبن ەل یەایسور یتاڵو یشقەمید ەب رەس یقاعیب

 خێش یتەوەڵو ھاو خ ڕێو ھاو غداەب ەتەو پاشان چوو ەبوو کیداەنا( ل تەی)ب

و  فاەلوەئ بوەو ئ یجەلمنبەئ لیقەع خێباس و شەد مادەح خێو ش یالنەیگ ی بدولقادرەع

و  ریگەشۆگ ێوەو ل کارەھ یایچ ەتێچەو پاشان د ێناسەتر د یخانێو ش یردەوەھرەس

 ەیئاست وەتا ئ نەکەدێپ یواڕب ەیکەکەڵخ تێدێل یو پاشان وا کاتەد یریتگەوەڵخ

 مەئ کات،ەد چۆک داڵیسا ٧٠ ینەمەتەل داییەریگەشۆگ وەل رە. و پاشان ھرستنەپەید

 ەوات ەکەنییئا یتیەناەسەر ەل ەانەیھ شیتر یرەنووس انەیو د رەنووس ەک ەگومان

 چیھ ەماو تاەھ ریموساف ڕیکو ەیعود ەک ەگرتوو ەیرچاوەس ەوێوەل ،یدیزێئ

 انەیوەروونکردن ەوێش مانەھەب شیکانەوالەق یشۆخ پاشەل ،ەداوەن یکەیەوەروونکردن

 وەئ اندایرەسەب رمانەو ف نفالەئ ۆیھەب ەشینگەەر ،ەداوەن یزدێئ یتیەناەسەڕەل

 .      ەراست ەشەوەوانەچێپەو ب تێوتابەف ەنتانێمۆکید
 ەیوشەل ەک چنەد ۆب یوا کێندەھ ،ەکورد ینۆک یکەڕێباو یزدێئ ەک ەنراوێلمەس ەوەئ

 ڵیسا یرەوروبەد یورانەدەل ەوات ر،یموساف ڕیکو یئاد خێش یەگوا ەک ەھاتوو ەوەزدیە

دواتر  ،ەبوو سالمیئ یکێوفەسەموت شترێپ ،ێنو یژووێمەل رە( ب١١٦٠_١٠٧٥)

دواتر  ،ەبوون یشتەردەز شترێپ ەک یەوا انێیتر پ یکێندەھ سالم،یئەل ەوەتەاوەڕگەڵھ

 کانەمانڵموس ییژووێم یکەیەرکردەس ەک یەموعاو ڕیکو دیزیە یرینگیەالەب ەبوون

 یبدولقادرەع خێش ڕێیھاو رۆز یئاد خێش یەگوا ەک ێیەیپ وەب دا،ەمەردەس وەل ەبوو

 ،ەوەتەویزۆد ۆیخ یبازێو دواتر ر ەاویپ وەئ یرەگیکار رێژ ەتۆوتەو ک ەبوو یالنەیگ

 ەالیب درەموقت یحوکم رێژەل کانییەجوسەم یچۆک ٢٩٩ ڵیساەل ەک کداێکاتەل ەمەئ

 یژووێمەناودار ل ینیئا یاویپ ردووەھ ۆیەب دا،ێپ مانەئاماژ شترێپ کوەو ەبوون

 شیکێسەو ک ەبوون یالنەیگ یبدولقادرەع خێو ش الجەح ینسورەم سالمدا،یئ

 ،ەدابووەیپ ۆب یدیو مور ەدابووەیپ یکارەھ یایچەل ەک یئاد خێش یناوەب ەوتووەرکەد

 ەب ەو دواتر بوو ەبوو ەانیتیەساەک وەئ یرەگیکار رێژەل ەک ەیەوەئ ەکەگومان نجامەرەس
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 وەل ەکێکیە ەمەئ ،ەینزاکیئا یناوبانگ ەب ەکردوو یاتیدیزێو ئ ۆیخ یایدیئا نەخاو

 . ەوەتەویوڕەوەن یشەکەو گومان ەکردوو یدرووست نیئا ەک ەیگومان
 
 انی ەکێشەب یاتیزدێئ یەوا انێیپ ەک ەکید یوانەئ کەروەھ ەیەھ ەکید یکێچونۆب

 ینییئاەل یزدیئ شەنموون ۆب نن،ەسەر ینیئا ەک ەھاتوو ەیکید یکانەنیئا ەل ەکیەنزایئا

 ەک سالمیئ ینیئا یرەدێپ ەژێدرەب شیکێندەو ھ ەگرتوو انەیرچاوەس ەویەندائەم ەیئیساب

 شیکانەرچاوەباسمان کردوو س شترێپ ەک ەبوو یەاوموع یکور یدیزیە یمەردەسەل

 یکێریپ مەو ھ یەدیزێئ یکێریشنبۆر مەھ ەخدر( ک ری)پ یچەک ن،ەدەدێپ انەیئاماژ

 وەئ ەیوانەچێپەب ،ەکەنیئا ەیژووچێم ەل یەزاەو شار یەزدێئ ینییئا یروحان

و  یزدێ" ئ باتەد داەکید یکەڕێیەب ەکەو باس نیدیزێئ یتیەناەسەر یدژ ەیچوونانۆب

 ەوالوەب ەکوردان ینۆک یکەڕێروباویبەو ل ییەن ەچوونانۆب وەل کێکیە چیھ یاتیزدێئ

 وەڵەھ ەرچاوەس وەل کێکیە چیھ ەک ەیەوەئ شیرەنێلمەس نیباشتر ،ییەتر ن یچیھ

 ەوەکید یکانەنییئاەب یاتیزدێئ ینییئا یو کولتوور ەچەو بن ولەناتوانن ق ەواوانەنات

 مووەھ وەئ وێنەل ماباەن ەکەو کولتوور نیئا ستاێتائ بووەد یەوابوا رەگەئ بدات،ێگر

 ".  ەھاتوو دایاتیدیزێئ رەسەب ەیدیوساێجن مووەھ وەو ئ یمەردەب ەیانییگرێر
 ینییئاەب رەس شترێپ یەگوا ەیەھ ھاەو یکێچونۆب ەک ەویەموعاو ڕیکو یزدیە ەیبارەل

 ەوەئ ەکوردان رۆز رخدریپ ،یئاد خێش شیتەبیتاەو ب کانیەدیزێئ ،ەبوون سالمیئ

ھات، کورد  زدیەھات و  یەموعاو تابەخ ڕیکو یرەعوم یمانەزە" لەوەکاتەتدەر

 یریم ەیەناوچ مەئ ٢٢٦ ڵیسا ن،ھات رێشمشەب شیوانەئ ،ەرخوازبووێخ ەشیمەھ

و ناومان  نیبووەھ یتیەمانڵموس یرەب ەمێئ ەچونک ،ەبوون یزدێئ انیئازد اەیرگیم

 ،ەبوو ەمێئ ەیوەنڕیس ۆو ب ەمێئ یدژەتر ل یکێجار ەچوونۆب وەئ یدیئ ،ەبوو یزدائەئ

و  ییەن ەیکەژووێو م سالمیو ئ یاتیدیزێئ وانێنەل کییەندەوەیپ چیو ھ ییەراست ن ۆیەب

 ەوەوانەچێپەب ،ەعاتەنەق مەئ ەتێشتبەیگ کێرەلۆکێل رەھ ەیەچەبن ێب یکییەکاریش

 ەارید ەکەلەسە. میچۆب ەارید شەکیەتیەو دژا یەدیزێئ ینیئا یدژەل ەقسان وەئ مووەھ

 مەئ یدژ ۆیەب ،ەبوو سالمیئ ەینیرۆز شەکەو ناوچ ەبوون کەیەنیمەک ەمانەئ ەک

 ینزایئا رەرامبەب نھاەت ستاشێو ئ وکاتەئ سالمیئ یستێوەڵھ تەبەڵھ ،ەبوون یەنزایئا

 یستێوەڵھ مانەھ شیتر یوانەئ وەئیو ساب ەییو کاک انیستیکر ۆب کوەڵب ،ەبووەن یزدێئ

 . ەبوو وانەئ ەیوەوساندنەکوشتار و چ ەک ەکردوو یفتارەر مانەو ھ ەبووەھ
تا  نەکەد سەدەموق کەیەوێشەب یئاد خێش کانیەزدێ" ئ ەک ەیەتر ھ یکێتیەوایر مەاڵب

 کوەتاووس و ۆیەتاووس، ب کەلەم ەب تانەیش شیتەبیتاەو ب ەشتیفرەب یاندنەیگ ەیادڕ

 یناوەب داەیکەبیکت یکەشێپ ەل نینتەقوست ان،یالەل ەزۆریو پ ەناسراو وانەئ ۆیگۆل

 خێش یو خود یدیزێئ ەوەتۆبەساغ ن ستاێتاکو ئ کاتەد ەوەباس ل داێو نو نۆکەل یدیزێئ

و  ەبوو ێو ک ەیەنیقەراست یکێسەک ایئا ،یەیەنزایئا مەئ یواەشێو پ رەدان یەگوا ەک یئاد

 نھاەت ،ەشتووێھێجەب یکانەولەق نۆو چ ەدروست کردوو یەینیئا مەئ نۆو چ ەاویژ نۆچ
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و  ێنێھەشکست د ەگومان مووەھ وەئ داێوەل مەاڵ(   ب٤". )ەیەھ یفسوناوەئ یتیەوایر

 کوەو ەیکید یکێنیئا چیھ یرەگیو کار ۆیەخەربەس یکیەنزایئا یدیزێئ ەک ننێلمەسەید

 یالەل ەک ەیوەئ کەروەھ کان،ییەرەمۆس یریشنبۆر رەگەم ییەن ەوەرەسەب انیسالمیئ

 ەمبولیس وەئ مووەمن ھ یواڕبەب ەک یە یزۆریپ یمبولیتاووس س شیکانییەرەمۆس

 وەل نەگەڵمۆک نینترەمڵەوەد وانەئ ەک راونیرگەو ەوەندستانیھ ەل ەانیژۆلیۆس

 رەگەم ت،ێب ەوەچەبن ەل تێناچێپ وانەئ رەس ۆب سالمیئ یرەگیکار مەاڵب ،ەوەیەبار

 ەفیلەخ ەیپاشماوەل ەک یئاد خێش ەیبەسەن وەئ انی ان،یرەس ۆب تێفتوحات ب یدوا

و  مانڵموس یفتوحات و کورد یازینەب سالمیئ رەھ ەچونک ،ەکانییەوەمەئ یوانەڕم

 دیساۆنیج ەیکردوون و تا راد انیوعامڵتەجار ق انەید ،ەکید یکانەتەاڵسەو د یحیسەم

 ان،یرەس یەکرا ەوەداعش نیەالەل نگالەش ی ٢٠١٥ ڵیسا ەیوەئ کوەو ەکردن بوو

 . ۆیەخەربەس ەمچین یکیەنزایئا ەک ێنێلمەسەید انیشەوەمان ۆیەب
 ەچونک ،ییەن کراویارید یکێسەک کانەتناسەاڵژھۆر ێیپەب ەنییئا مەئ یرەنێزرەدام

و  ەیەھ ڵیقو ییژووێم یکەیەشیر کان،ییەروحان ەاویو پ یئاد خێش ەل ەجگ یزدێئ

"  نەڵێد ەکەنییئاەب رەس یانیزاەو شار انۆیخ کوەو مەاڵب ،ەو بزر بوو ەوەتەنوسراوەن

 ڕیکو یوانەڕم ەفیلەخ ۆب ەزات مەئ یبەسەن ،ەزراندووەمیموسافر دا ڕیکو یئاد خێش

 ڕیکو ەیعود انی یئاد خێ)ش ەوات ،ەوەتەڕێگەد کانییەوەمەئ یمەچوار ەیفیلەخ

 یگوندە(، لروانەم ڕیکو ینەسەح ڕیکو یوانەڕم ڕیکو یموسا ڕیکو یموسافر

 یچۆک ی ٥٠٧ ڵیساەلوبنان و ل یتاڵو ەب رەس یکەبەعلەب یشار ەو لفار( ل تی)ب

و  ینیزا ١١٦١ ڵیسا ەکاتەد ەوات ،ەکردوو ییدوا یچۆک ٥٥٧ ڵیساەو ل ەبوو کیداەل

و  ێیەوەل ستاشێتاکو ئ ەیکەزارەو م ەژراوێن خانێش ەیناوچەب رەس یاللش ەل

 یردانەس یزدێئ یکانەژنانەو ج ەرزانەو و ەناڵو سا وامەردەب یکانەدارەڕباو

 . نەکەد ەیکۆکڵگ
 ەو پاشان ل ەھاتوو ەوەکەبەبعل ەل یئاد خێش داەچەبنەل ەک ەیوەب تەبارەس یەداتا مەئ

 ڕیکو یئاد خێش رەگەئ ایئا ەک کاتەدروست د کێگومان ،ەکموردستان مردوو

 ێو ک ەھاتوو نۆچ ،ەبوو کیدا ەل ەلوبنان ەب رەس یکێشار ە)بعلبک( ک ەل ریموساف

و  ەوەتەرساویگ ەیەناوچ مەل یچۆو ب ەوەتۆب یرەماوەج نۆو چ ەبوو یچاو ساغ

 ۆب دیمور نۆچ ەیئ ،ییەن ەیەناوچ مەئ یکەڵخ ایئا ،ەکید یکەیەناوچ ۆب ەچووەن

 یھادیجتیئ ەل ەجگ تێدابێت یراست یەداتا وەئ ێناچێپ ۆیەب ،ەبوو داەیپ ەیکەوێڕەپ

 .  ەتیەکایح وەل ەجگ ییەن ستەد رێژەل انەیکید یکیەداتا چیھ ەک انۆیخ کانیەزدێئ
 
 ەب انۆیخ ەھاتوو ەویەچەل یزدێئ ەک ەیاریپرس وەئ یمەاڵو ۆو ب ەوەساغکردن ۆب رەھ

  ەڵێد ەیەھ انیشیکێزانۆو ھ نەکەد دەناوز یزدانیە یناو
 .یەپادشا ۆبخ یزدێئ تانڵ"سو
 یەنا ۆلخ ڤنا کیەو  زارەھ
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 " یەخوا رەھ زنەم ڤێنا
 ڤەئا لۆکشک ندەچ حراەلب ەدزان تانڵ" س ەڵێتر د یکێنێشوەل

      ڤەو گا تەعەس یلباو یەایجن ەڤئ                            
 " اڤزا ەکر مەبووک و ئاد ەکر واەح یوەئ                           

 ڕیکو یەیعاوەم یناو یرەگیکار رێژەل ەن یزدێئ تێب ەکستێت وەئ ێیپەب وابووەک

شام و  ەل یسالمیئ یتیەو پاشا یانڕ( حوکم٦٨٣_ ٦٨٠) ڵیساەل ەک  ەھاتوو ەوەزدیە

 یکات ەل ەو سوونن ەعیش ەڕیش ەک تێب ژووشێم ەیرێگو ەو ب ەکردوو ەکەناوچ

 انەیعیش انی یلەع یمامیئ ڕیکو ینێحوس یمامیو ئ ەبوو رپاەب وداەئ یانڕحوکم

 ،ەبوو سالمیئ ەیوەرەد ەیکید یوانەئ یوشک و بکورژ یکێاویو پ ەکردوو دیھەش

 سەرکۆز ەک ەگرتوو ەیرچاوەس ەوەتر یزانست یکەیەبنک چیھ ەل ەن یزدێئ ھاەروەھ

 ،یاتیزدێئ یبازێو ر نییئا ڵپا ەنەخەد ییەژووێم ەتەمۆت وەئ رەو نووس ژوونوسێم ەل

 ەویەشتەردەز ینیئا یدواەو ل ۆیەخەربەس یکێنییئا یزدێئ ەک تێبەن ەوەئ نھاەت

 یکێنییئا یتەواوەتەو ب ەیەھ ۆیخ یو کولتوور و شوناس ەداو ۆیخەب یوامەردەب

 ەل ھاەروەھ ،ەارید یشەکەتیرەو زمان و ن ەیاکیجوگرافەل ەزووبان یکورد

 ندوویز نۆچ ەکەڕەو باو کاتەد ەناسێپ نۆچ یخوداناس ەک ەاریراد یکانەکستێت

و  ستکردەد انی سالمیئ ینیئا ەیپاشماو ەک ییەن تەقیقەھ ەمەئ مەاڵ( ب٥". )تێگرەراد

 وانەئ یوداەم رەگەئ ەوەوانەچێپەب ،ەبوو یەموعاو ڕیکو یزدیە یدروستکراو

جار  انەیدەب ەک رمانەو ف وعامڵتەق مەردەب ەونەبک بووەدەن ،ەیەچەبن وەئ ۆب ەوەتەڕێبگ

 . ەکراوێپ انییریشەکراون و ت اساغی کانەوێشەل کەیەوێشەب انیھاتون،  یتوش
 ەئاراست دووەل انۆیخ یزار رەسەل مەو ھ کانەوەنۆڵیکێل ەل مەھ ستاێتائ ەک ەیوەئ

و  سالمیئ کوەو یکانەنییئا ۆب ەوەنەڕێگەید کەیەئاراست ،ییەتر ن یکێشت ەوالوەب

 ەیئاراست ەیەھ ەیوەئ مەاڵب ن،ەکەد یرگرەب ەکید یکەیەئاراست ،ەئیو ساب انیتسیکر

 انیژووێو م انەیوەو مان ەیەنیقەراست یکێنیئا یزدێئ ەک یتیەلماندووەس مەدوو

 انۆیخ ەب تەبیتا یکیەاڕرویب ەک ننێلمەسەید مەکیالن انی نن،ەسەر ەک یتیەلماندووەس

 انی ت،ێناچ ەکید یکێنیئا چیھەل ەک انۆیخ ەینزاکیئا ەمۆڕکولتوور و ف ێیپەب ەیەھ

 داەکید یکێبەزھەو م نیئا چیھ ەل ەک ەیەھ ەالمانەو ک ولەق وەئ ۆب انیماینتیئ مەکیالن

 .  ییەن یکچوونێو ل ەوەتێزرۆناد
  یزدێئ ەیوش یچاوگ
( ندە)خوداو انی)خودا(  یماناەب ،ەھاتوو ەویە( یزێ)ئ ەیوشەل یزدێئ یکەرەس ەیوات

( ید ،یز ،ێ" )ئ ،ەیەھ ەیکید یمانا ەیەوش وەئ ەک ەیەتر ھ یچوونۆب ھاەروەھ ت،ێد

 ەک ەھاتوو ەکید ەیرچاوەس ە(، لتێپاک د یکڵێما انی ن،یرەپان و ب یکڵێ)ما یماناەب

 یماناەب ەک تێراست( د ەیگێ)ر یماناەو ب ەوەتەڕێگەد یرەمۆس یزمان ۆب ەکەوش

 یخلوقەم ەک ۆڤمر یرانەشگوزۆخ ناوێپەل یکارەو چاک یرستەخوداپ یراست ەیگێر

 ەیەھ ەکید ەیرچاوەس کداێکاتەل ،یتێیەپ انیواڕو ب نەکەد یباس انۆیخ کوەو یەخودا
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جار  مەکیە ۆب یەرستگاەپ مەئ ،ەداوەڵھیرەس دایساسان ییوەھلەپ یزمان ەل یزدێئ یەواێیپ

 یال ەتێوەکەو د ە( بووبایرسۆ)ب یشارەل ە( کۆ)ناب یناوەب کێندەخوداو نیەالەل

 ێیپە( ب٦" )ەبابل دروست بوو یشار ەب رەرامبەفورات و ب یروبار یخواروو

 ینییئا ەوتووەرکەد ان،یشۆخ کانیەزدێئ یانانیو دانپ کانییەژۆلیۆس ەوەنۆڵیکێل مووەھ

 ەک رخدریپ ەیقس ێیپەب ژ،ڕۆو دوا ایدون ەل ەامانێڕو ت ییەن یئاسمان یکێنیئا یزدێئ

 انیعریش یکستێو ت تەیو ب ولەق وانەئ ،ەکانیەزدێئ یو روحان ریشنبۆر یکێاویپ

و  شەر فاەسحە)م ەیبار ەل شەوەئ ،ەوەتەنوسراو ەنجەپ یشێک رەسەل ەک ،ەیەھ

 رۆسیفڕۆپ نیەالەل ناسراوەن یکێپیت ەو ب ەکەڕێپ ندەچ یەو گوا ەوەتە( *  نوسراوەلویج

 ەتۆرابردوو ھات ەیدەس ەل ەبوو یرانسەف یکێتناسەاڵژھۆر ە( کیمار کرمل نستانتە)ئ

 ەل کێکیەو  یتیەوینوس یکانەکھاتێو پ راقێع یتیەەاڵمۆک یانیژ ەیبارەو ل اقێڕع

 ەل کوەو ەویزان نگیگرەب ەیتەباب مەو ئ خانێاللش و ش ەتۆھات ەبووەوەئ یکانەکار

و  ەکردوو ەوەبێدوو کت وەئ ەیبارەل ەیوەندنێخو ۆیەب ،ەباسکراو داەکەبێکت یکەشێپ

 کوەو مەاڵب ،ەنراویبەن ستاێو تائ ەناسراو یزدێئ یزۆریپ یبێکتەب ەک ەوەتۆکرد یواڵب

 انی ،ەبووەن انیواوەت یداتا تێب ەوەکیەانوویب رەھەب وانەباسمان کرد ئ شترێپ

 نجامەرەس ،ەگرتوویرەو ەوەتر یکەڵخ ەیگێرەل ۆیەب خشن،ەبیب ەراوێانوەین

 ەک ەبوو ەڵەھ یدوچار شیوەو ئ ەداوێپ انەڵەیھ یداتا رۆز ەک ەوتووەرکەد

 یەگوا ەک یەیداتا وەئ یتەبیتاەب ،ەوەتۆکرد یواڵب یاتیزدێئ ەیبارەل داەیکەبێکتەل

 لیرتەب یحوکم ەو ب ەوەتەویزۆد ینۆک یکێسندوق ەوییەزدێئ یکێسەک ەیگێرەل

 ەیوەوانەچێپەب یچەک ،ەدابووێت یشەر فاەسحەو م ەلویج ەوەئ یەواگ ەکردوو یئاشکرا

و  داتەد یمەڵەقەل ەییفسانەئ یکێکۆریچ ەو ب ەوەکاتەدیتەر رخدریپ ەتناسەاڵژھۆر وەئ

 یزدێئ یکردن یتیەدژا ەل ،یئاد خێو ش شەر فەسحەم ڵپا ەتەدراو ەک ەیوە" ئ ەڵێد

 خێش انی ،یئاد خیش ییەن ڵماقو ەکچون ،ییەتر ن یچیھ ەوالوەب یریشنبۆر ەڵیندەو گ

مانگ  شەش ەل اتریز ن،ەنییئا مەئ یرەنێزرەناسراو و دام یرەھبەدوو ر ەک نەسەح

 نجامەرەس یچەک ،ەوەنەبک یرستەخودارپ ەیکید یکێوازێش ەل ریو ب ەوەتەوەڵخ ەبچن

 ەل کێندەو ھ تناسەاڵژھۆر ناوەب ەبنووسن ک رەب روەسێب یکەڕەیەالپ ندەچ وەئ

و  ەڵەیەھ یکیەداتا ەمەئ ،ەوەننێھەد ۆب یانووشیو ب ەانیوینووس کانەکورد ەریشنبۆر

ناکات،  ڵقبو ەمەئ کڵێقەع چیھ ەک تێکرەد یئاد خێش یو خود یاتیزدێئ ەل ەکێدرەغ

 یوانەئەب  ەناساندووەن مانۆخ ەک یریقسەت ەل نیکێشەب مانۆخ ەمێئ نڵێیب رەگەئ مەاڵب

 ەڵێب ،ەمێئ ەیاریناد ەژووێوکولتوور و م نییئا مەئ ەیربارەد ەیەھ ارانیپرس ەتر ک

 ( ٧". )ەو راست یەوا
 ەکردوو یباس یسیدلەب یفخانەرەش شەوانەل کان،ییەژووێم ەچاوگ ەیربۆز ەل یزدێئ

 داۆیخ ەیکەبێکت ەو ل ەناساندوو تاەخ ەل کێشەب کوەو ەیمەردەس وەئ یمانڵموس ەک

 ەک ەیەھ ێڵەھ وەب انیواڕب ەمانەئ ن،یزدێئ انەیربۆز ەک نەکورد ھ ێڵیخ وتە" حەڵێد

 ژووۆر ژوێو نو نەکەد ێجەبێج انۆیخ ینیئا یواجب ەمانەئ ،ەناوێھیدا یئاد خێش
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 ەخوداو نیەالەسزا ل ەیوەئ ێبەب شت،ەھەب ۆب چنەد شەوەبوون ندوویز یدوا گرن،ەد

 ەک ەوەبوونێو رق ل نیو ق یتیەدوژمنا رەسەب شبوونەکوردن داب ەک مانەئ ربگرن،ەو

 ( ٨کردوون". ) یشەداب مانڵموس
 رەسەب ەکردوو یاتیزدێئ یشبوونەداب یباس ەک یسیدلەب یفخانەرەش ەیەیوەکردنیش مەئ

 ییەن ارید ۆیوخەاستڕو نا ۆوخەراست یکیەمانا چیھ ،ەوەبوردنێو ل نیو ق ەڕو ش رێخ

 ەارید کوەو کداێکاتەکردوون، ل یشەداب کانەمانڵموس یچۆو ب شبوونەداب یچۆب ەک

 انەیورەگ یکییەرگرەب کانیەزدێو فتووحات، ئ ەکەوچنا ۆب سالمیئ یھاتن یدواەل وانەئ

 ەو ن کێنییئا چیھ رەس ەچوون ەن ەک انیکانیەنییئا ەپیشاخ و پرنس یپشتڵپاەب ەکردوو

 ەیلەسەم مەاڵ. بانەیکەنیئا رەس ەتێبچ کێسەک چیھ نەکەد ڵقبو شیسەک چیھ

 ،ەییبوردێل ەل ەاتریز انینیق ەوەوانەچێپەب ەو بگر تێناچێپ انەیمەئ انەیکەییەبوردێل

 ەنیئا ەل کەیەبازن وێن ەتەوتوونەک وانەئ ەک ێیەیوپەب سالم،یئ یوڕەتوند ەل یتەبیتاەب

 وەرەببن و ب رانەیق یتوش ەیەھ انیترس ەشیمەھ ۆیەب دراون،ۆمارەو گ کانەاوازیج

 . ەانەیھ ەک ەینیق وەل تێب کێشەب ەمەئ ەنگەبچن، ر ەوەپوکان
 ،ەناسراو رەزەحەو ب ەیەھ یوارەنێشو شیکوردستانەل وەنۆک یکێنیئا ەک ییترایم ینیئا

 ،ەھاتوو داەنام ەشا ەیلکینام یستنووسەدەل ژۆو ر ھاکەژدەئ ەینێوەل ەک ەیوەئ

 ەچونک ت،ێگومان بکر تێکرەد ،ەیەھ شدایکانیەزدێئ ینگەرھەفەل ەنانێو وەئ ھاەروەھ

 مەب ۆیەب ت،ێچەد ۆیخ شێپ یکانەنۆک ەنیئاەل یاتیزدێئ یینزایئا یپیو پرنس ڵتیتا رۆز

 یندەخوداو ،ەگومان شەمەئ ەک تێرابیرگەو ەوییەترایم ینییئاەل ێچەدێپ تێب ەودانگێپ

 ەیرچاوە( سکانیەوروپەئ ۆندی)ھ ەل ەک ەیزانۆریپ ەرستراوەپ وەل ەکێکیە ترایم

 ەوییەوروپەئ ۆندیھ ەکورد ل ەک ێیەیوپەب ەوییەکورد یکولتور وێن ەتۆو ھات ەگرتوو

 .ەکینز
 تییەزدێئ یبێکتە( لقیزر نینتە)قوست رۆدکت یناوەب کانەتناسەاڵژھۆر ەتر ل یکێکیە

 یخود وانێنە" ل ەڵێد کداێنێشو ەو ل کانەنۆک ەنییئا ەب ەتەبیتا یبێکت ەک داێو نو نۆکەل

 یەوا انەڕیباو شنەو ھ کانییەوەمەئ کەڵەچەڕەب یەوا انەڕیباو نەھ کاندایەزدێئ

 ەیرکردە( سەسینەئ ڕیکو یزدیە یناو ەک ەکید یکیدێزیە رەس ەوەچنە)د

 ەک ەیچوونانۆب وەئ یبوون ەڵگەل ەمە" ئسالمیئ یکانەندەوێن یمەردەس یکانیەجیوارەخ

 یفارسەب ەک ەراویرگەو ەوە زدانیە انی زد،یە یشار ناوەناو ل کەو تیەزدێئ یەوا ێیپ

 ەشتانیفر وەکاندا بەفارس ینییئاەل ەک تێھاتب ەوەزدێئەل ەنگەر انی ت،ێخودا د یواتاەب

 ەیزاراو شەمەب نن،ەێگەد کانەندەبەب بانەھریم یندەخوداو یامەیپ ەک تێگوترەد

 " کانەشتیفر یوتووانەنکێشو انیخودا  یوتوانەنکێشو انی ەندەب ەتێبەد تیەزدێئ
 ەڵێد ەنیئا مەئ یتیەناەسەر ەیەزاراو مەئ ەیوەساغکردن ەیبارەل نینتەقوست رۆدکت

 کەروەھ ەچونک ،ەوەتێناشار کانیەزدێئ ڵیسەو ف ڵسەئ ەیوەساغکردن ی"دژوار

 ەب تەبارەس کانیەزدێئ یخود ییباەنا ت یکانەکارۆھ ەل کێکیە داتەدێپ ەیئاماژ ۆیخ

 ەیفسانەخورافات و ئ وەاڵکێت کێشنەچ ەب ەک انەیکەنیئا یکانەتەبیتا ەلەشتگ مەرجەس
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 ۆب ،ڵحاەم ەتێبەد ەیوەکردناڵکایەو  ەوەدواجار ساغکردن ەو کرچ بوون، ک ڵکا

 ەوەمەئاد ەباوک ەل مانەادیبن مووەھ کوەو شیوانەئ یەانواێیپ انیکێندەھ کداێکاتەل ەنموون

 کداێکاتەل م،ەئاد ەباوک واوەح ەکیدا کەو ن ەوەنەکەادیج انۆیخ داەوەل مەاڵھاتوون، ب

 واەو ح مەئاد یشتنەیگ کەیەب ینجامەرەد وانەئ یواڕب ەب ەکید یتانەللیم مەرجەس

 یەانواێیپ ەک ەیانیزدێئ وەل کەڵێمۆک یچونۆبەل ەجگ ەمەئ ،ەاویدون ەتەھاتوون

( انیسوف ڕیکو یەی)موعاو رەس ەوەتێچەد ەچەبن ەب انەیکەنیئا یرەنێزرەدام

 یکەیەوێشەب ەژن وەخواست و ئ ڵەیسا شتاەھ یکێژن یەعاومو ەیمەد وەئ شیتەبیتاەب

 ( ٩" )یزدێئ ینییئا یرەنێزرەدام نیمەکیە یکیداەب ەو بوو ەوەتۆب نجەگ رەیس
 ەکەنییئا ەل ەجگ انیکورد  ەل اوازنیج ەیوەتەن یاتیزدێئ ایئا ەک ەیوەئ ەیبارەل

 ەب انۆیخ کردارەرچەپ کوەو کانیەزدێئ ەل کێشەب ەچونک ن،ۆخەربەس یکەیەوەتەن

 ەسەک ەک ەوەکید یکیەالەل مەاڵب ن،یزدێئ ەمێئ نەڵێد نھاەنازانن و ت ەوەتەن کوەکورد و

و  رگەو جلوب زارەوێکولتوور و ش ەب ەک ەوەتەکردو ییکالیە انەیمەئ انیکانەناسراو

 نترەسەر ەب ەکید یکانەکورد ەل انۆیخ ەکوردن و بگر ەک ەارید انەیاکیجوگراف

 اوانیپ یرگەجلوب یلیستا کوەو انەیکەنیشۆپ یبەرەو ع ەکەنییئا ەیشێک مەاڵب زانن،ەد

 ەوییەموگرافیو د یجوگراف یرووەل ەک ەیەھ ەوەب یندەوەیپ ەوەئ ان،یو ژنان

 یبەرەو ع مانڵموس یبەرەو ع یحیسەم وانێنەل ەک انەیاکیجوگراف ەتوونەکەڵواھ

 ەب یندەوەیپ یرچە"ھ یقوربان ەب ەبوو انەیکەو کولتور نییئا شەمەب ن،ەسوونن

 یحۆر ینیزەداب یژۆر مەکیە رەھ انیاتیحیسەم ینگوباسەو د ەیەھ ەوییەداسن یکورد

 وەئ کوەو ،ەھاتوو انیناو کانیەلدانەو ک انیسر یزۆریپ ینینووسەو ل ەانیستویب زۆریپ

بوو  کیداەل ەتاز ەیسینەک ەیکەورەگ ییەنێنھ ەیوەئ ۆب ،ەوەشێپ ەنرانێھ ەک ەیتانەللیم

 ەب ەکانەسحابەئ ەیوەکرد یشەب مەدوو ەک یپارت ەیوش یمانا ەچونک ن،ەبک ێجەبێج

و  انیسر یەیگشت مەئ یپشت ژوویم ،ەکورد( ناسراو انید راێ)ک ەو ب ییەانیسر

 یکانەھاتووەڵھ نیەالەل کانەپارت یتۆڕیەاتڕمبیئ ەک ەڵێد مانێو پ ێگرەد کانیەکلدان

و  مێرەھ وەئ ناوەب ەبوو ەورەگ شیوەئ ەک ەاویئاشور ناوەب ەوەتۆب واڵب ەوەویەتیس

 رۆز ەیناوچ ھاەروەکرمان، ھ ەگاتەد تاەھ ۆیخ یستەد رێژ یەانیخست ەینانیشیرنیم

 ەک کانیەدیزێئ ەکورد ەیەوێش مەب ۆیخ یستەد رێژ ەخست یتامۆپۆزیم ەیورەگ

 ەوەکانەپارت ەل کانەوێش ەل کەیەوێش ەب م،ەکەد انیماشاەت ەوەانەیکەنیئا یووەڕل

 ەوێتاد یتەزرەح نیەالەل ،یداسن ێگوترەد انێیپ ەک کانییەئاسور یتەبیتاەھاتوون و ب

 یدەرقەم ەب ەبوو ،ەوەئ رەھ انیستاشێئ یدەرقەم ەتاق ،ەھاتوو ۆب انیمانیئ یروناک

 رۆز یکەیەژمار نەڵێد کەو ،یەدیزێئ ەتەللیم ییئاسا یزارگاەو م انەیکەڵەمۆک مووەھ

 یتەزرەح شیمەئ ،یئاد خێش یادی یزکردنۆریپ ۆب ەکراوەڵھ وامەردەتا ب یچرا

 مووەھ ،یتدا ێگوترەد یبەرەعەب نۆچ کەو ان،ۆیخ یزانا ەب ێیەدۆن ەسحابەئ

 ێندەھەچ ل ا،یتامۆپۆزیچ م ەگرتووەو ەوەیەرچاوەس مەل انەینیقەراست ینید کانییەزدێئ

 ەوەانیالەب ییەو جوانتر ن ترییئاسا ەیو وش ننیبەد رزەب یعاد خێش یتر ناو ەیناوچ
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 شۆخ انیکانییەسحەم کانیەداسن ەوەلەجگ ،یعاد یزانا ەوات ،یعاد خێش ەیوش کەو

و  ەیەھ انیرەکەڕش یتەعیبەت ەیوەرئەبەل ،ەوەتێبەد کانەمانڵموس ەل انیو رق ێوەد

 ( ١١( و )١٠". )ەیەھ انیپارت یتیەئازا
 
 

 

 

 ەلویو ج شەر فاەسحەم

 
 ەڕەیپ یماناەب کانییەبەرەع ەزاراو کوەو کانداەنیئا ەیربۆزەل ەسحف ک ەیزاراو

 فەسحەم ەیوش مەاڵب ،ەھاتوو داێت یسوحف ەیوش شیسالمیئ یقورئان ت،ێنوسراو د

 ەکارھاتووەب ایزدێئ ینیئاەل ەک تێد یەباەشەر وەئ یماناەب شەو ر تێنوسراو د یماناەب

 ییەن انییکورد ەیو وش ەناوێکارھەب انییبەرەع ەیوش یچۆب ەک شەوەئ ،ەزۆریو پ

 یچۆب ەک یەنێپ انیمەاڵو انیشۆخۆب ەک ەیەکید یکێاریپرس شەوەئ ف،ەسحەم یبرەل

 وێن ەتەتوونەک ەک ەیەوەئ نھاەت ایئا ،ڵەزا انداییرەسەب یبەرەع ینووسێو ر اتیبەدەئ

 ،ەبوو انییردووچا ژووداێم ەل ەک ەیەفتووحات وەئ ەیپاشماو انی ،یبەرەع یکەیەناوچ

 یماناەب انی ت،ێد دانەڵرھەو س دابوونەیپ یماناەب ەشەلویج ەیوش یرچەھ

 مترەک ستاێتائ ەک ەیەھ ەیکید یکێناو شەر فاەسحەم ت،ێد ەکیالئەتاوس م یدابوونەیپ

 انی خەرزەب ەوات شیو فرقان  شەر ەوات ەرەق ،ەفرقان(*  ەرە)ق شیوە. ئەکارھاتووەب

 ( ١٢. )ەوەکاتەد ڵبات ەڕش ەک ەیوشتەئ ەتوا ،ەڕو ش رێخ وانێن یپنت
 ستاێو تا ئ ستنەردەبەل شەر فاەو مسح ەلویج یناوەب ەکستێدوو ت وەئ یرچەگەئ

 یکێبێکت یناو نھاەت انی نەو ھ تنەقیقەھ ایئا ەکراوەن ۆب انەیانیزانست یکەیەوەندنێخو

 یارید یکییەتیەساەک ەک یزانۆب یرەیخ کوەو یسانەک انۆیخ کداێکاتەل ،ییەھمەو

و  نراونیبەن ستاێو تائ کنێناو نھاەت ،ەلویو ج شەر فاەسحەم ردووە) ھ ەڵێد ییەاتیزدێئ

 یکێریو پ ریشنبۆرەل ەکێکیە ەک شیخدر ریپ ەیەوێش مانەھە(، بنیین شیزۆریپ یبێکت

 ەمێ" ئەڵێو د ەوەکاتەد ەکستێدوو ت وەئ یوانەزمان ەیشێک ەل ختەو ج یەزدێئ ینییئا

دوو  وە(، ئشەر فاەسحەو م ەلوی)ج یناوەب ەیەھ یاتیزدیئ ینیئا یبێدوو کت ستمانیب

 کشکاوێت یکییەبەرەو ع یرانۆس یکییەکوردەو ب تەبیتا یکیەو با لفەئەب ەبێکت

 ەل نەڵێد ەیوانەئ ،ییەن ەکەنەسەر ەپارچ ەوات ڵیسەئ ەینوسخ شەوەئ ،ەوەتەنوسراو

 نیراست ن انیچیھ مەاڵب ،ڵیسەئ ەینوسخ ەیەمن ھ یال ەڵێد ەیوەئ انی ،ەیەھ نەندەل

 وەئ ینجامەئەل ەنراوێکشکێت ەوەئ تێب شەیەنوسخ وەئ رەگەئ ن،ییئاسانا  یدوانێو ل

و  یشتەردەو ز یحیسەم نیەالەل ەک کانیەزدێئ ەیکردن رکوتەو س ساتەکار مووەھ

 " ەدروستکردوو یکانەکستێت یتیەناەسەر ەیشێک  ەکراوێل انیمڵزو ەوەمانڵموس
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 تاکوەھ ەوەکەالفاو یمەردەسە) ل ەڵێد شەر فاەسحەم ەل ەیەھ کێنوسراو ە" پارچ

 کانەندەخواوەل کیە کداڵێسا زارەھ رەھ ەیماوەل اند،یخا ڵیسا زارەھ وتەح ستاێئ

و  ەوینووس ەمێئ ۆب یئاسمان یکانەبێکت ەک ەیوەئ ،یوەز رەس ۆب ەوەخوار ەتۆھات

(  ١٣" )ەوەرەس ۆب ەوەتۆچ پاشانەل ،ەاناود ەمێئ ۆب ییاسای یستوورەو د کانیەاسای

 یکێالفاو انی ەنوح  ەیکەفسانەئ یستەبەم ەکەالفاو ەیلەسەم یمزانەمن ن مەاڵب

 ەبوو ڕەسرووشت تو ەگ ەکردوو یالفاو انەید یباس ژووێم ەچونک ،ییەژووێم ەیکید

و   یرەمۆس یفانۆت ەنموون ۆب ،ەوڵیمایرا ەنسانیو ئ ەڵو ئاژ ردەداروب یرچەو ھ

 یرەنێلمەس نیو ھتد، باشتر استەڕناو یکانەدەس یکانەفانۆو ت ینانیۆ یمەردەس

 . ییەن ارید ەیکەژووێم ەچونک ،ییەن ارید ەکەالفاو یستەبەم ەک ەیەوەئ
 ەو ل ەوەتەنوسراو انی ،یە یئاسمان یکێقەد شەر فاەسحەم ەک ەیوەئ ەیبارەل مەاڵب

 یکانەنۆک ەڕەروباویبەل ەکێکیە یاتیزدێ" ئەڵێخدر د ریپ ەراویرگەو ەوەتر یکێبێکت

 یکانەناغۆق ەکام ل چیھ تێب ەیەقس مە" بەڕێپەدێت کداێناغۆق ندەچەب ،یوارەکورد

 . ییەن یلەزەئ ینییو ئا ەبووەن انیشووترێپ
 یکانەاردیدەل ەبوو تگرتنەحورم ەوات ،ەبوو تیەحیسەمەل رەب یناغۆ: قمەکیە یناغۆق

 کیەخودا ژۆر ۆب ،ەویناس انیکێخودان کەیەاردید رەھ ۆب یاتیزدێئ ەسرووشت، چونک

 مەل کیەرەھ ۆو ھتد و ب کیەمردن و با و ئاو خودا ۆو ب کیەمانگ خودا ۆو ب

 رەس ەیکید یکێنیئا رەھ کوەو ەیەھ انیکیژۆل یکەیەوەو شکردن کیەمانا شیەخودا

 . ەیەھ نیالت کایئامر ەل کێشەو ب نیو چ ایزیو مال ندستانیھ ەل ەک نیمەز
 داەناغانۆق مەب ەکید یکانەنییئا ەیربۆز ەک ەخودا بوو ینیناس یناغۆ: ق مەدوو یناغۆق

 وان،ەئ یالەخودا ل ەک نەڕپەدێت ییتاەرەس یناغۆق ەب ستاشێتائ ەنیراە. ھشتوونۆیر

 و ھتد.  نسانیئ ەیستەج یندامەو ئ ەرێستەو ئ ەڵئاژ ەل ییەتیبر
 شتەردەز یەگوا ەک ،ەبوو یردارۆو ز مڵو زو ەییشپرز یناغۆ: قمەھێس یناغۆق

 ەتۆکرد انیرشێھاتوون ھ ینیزا یمەدوو ەیدەسەل تیەحیسەم ،ەکردوو یمڵزو ەھاتوو

 ڕیکو یرە)عوم یچۆک یستیب ڵیساەل سالمیئ ،ەسینەکەب ەانیاللش و کردوو رەس

 یزێھ ەک  مەنەغ ڕیکو یازەیع یشەیج یکانەشکرەل رەسەل ەبوو کێکیە( دەرقەف

 یویودەو ئ ڵموس ەتۆھات ەوییەشکرەو ل ۆیخ ەب ەاویپ وەئ یدیئ ان،یرەس ۆب ەناردوو

 ەتۆدواتر ھات ،ەوەشەدوو ب ەب ەکردوو ەیکەناوچ کداەڕێشەل نجامەرەس ،ەجلید یئاو

و  مانڵموس ەبوو ەیوەئ یدیئ ،ەکردوو یریو داگ ەبوو انیزدێئ یختەتیپا ەک دراەباع

 ". ەشتووێھێجەب انۆیخ ڵیو حا ڵو ما تنەاڵتر ھ یوانەئ
 ،یکارەھ ەتۆھات ەوەشامەل ریموساف ڕیکو یئاد خێش یھاتن ەک ەیەتر ھ یکێناغۆق

 یزدێئ ینییئاەل یرمۆفیو ر کێشێروەد کوەو و ندەس یانیستیکرەاللش و ل ەھات

تر  یکێنیچ ر،یپ ینیو چ دیمور ەک یگشت ینیچ ،ەبووەھ ینیدوو چ وکاتەئ  ،ەکردوو

 .   وبو داەیپ شیخێو ش نیچ ێسەو بوون ب ەابوویج
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 ،ەوەتەوەڵخ ەتۆچ ٦٤٤ ڵیساەل ەوات ڵسا شەبوو، ش یئاد خێش ڕیکو نەسەح خێش

 ەلوە"ج یناوەب یوارەئاس ینینووس کوەو ییەارنید شتاێھ ەک ەبووەھ ینینوس کێندەھ

 ەنەسەح خێش وەئ ەڵێد وەئ ،ەکانییەرۆمیت یزانێخەل رۆمیت دەحمە"، ئەلوەخ یھلەئ ۆب

 نەیوابکڕب ەیەقس وەب ێناکر ،ەوویناس یخودا ەیەوێشەو ب ەبوو تداەوەڵخەل ڵسا نیندەچ

 رەگەئ ،ێبنووس وپوچڕپ یکەڕەیەالپ ندەچ ،ەبوو تەوەڵخەل ڵسا شەش خێش ەک

 مەئ ،ێنووسەید کشکاوێت یکیەرانۆسەو ب تێنانووس انۆیخ یکرمانجەب یچۆب ێبنووس

 ،ەووینوس انیکێتەیب ندە( چیمائ رەنوەو ئ یانیموکر وی)گ ستاۆمام ەبووەھ ەتڵەحا

 ەیوە( . ئ١٤" )ییەراست ن مەاڵب ،یەئاد خێش یستنووسەد ینۆک یکەیەنوسخ ەمەئ یەگوا

 یرۆز یشەب کوەڵمن ب رەھ کەن ،ەوییەئاد خێش نیەالەل تێکرەد ستتنوسەد ەباس ل ەک

 نینووس انی بێکت ەک ەوەتۆبەساغ ن ۆب انیچیھ مەاڵب اون،ەڕگ شیکانەتناسەاڵژھۆر

 انیشۆخ ۆب وانەتر، ئ یچیو ھ ەیەقس نھاەت ،ەوەڵخ یھلەئ ۆب ەجلو یناوەب تێبەھ

 ،ییەن یتیەعیو اق ڵەاەیخ یرۆز یکێشەب ،ەنوسراو رەسەل ەک انەیشتان وەئ یەانواێیپ

 ارۆڤگ ەل ستاێوئ ەوەنووسرابن داییەمدواەل ەوالنەق وەئ ەنگەو ر ەبووەھ انی والەق مەاڵب

 . تێنریبەد کانەوکراواڵو ب
 شیشترێپ یزدێئ یکانەکستێت ەک ەوەکاتەد ختەج شووداێپ ەیرچاوەس مانەھ ەل 

 ٦٥٣ ڵی"سا ەڵێو د تێبکر دیساۆنیو ج نفالەئ ەیوەل رەب ەکراوێپ انیو کار بوونەھ

 ەتۆکرد ەیورەگ یکێتەمەڵلولو( ھ نیدەدرە)ب یتیەرکرداەسەب کانەمانڵموس یچۆک

 ەرەنووس مە". ئنکردووناڵتا انڵیو حا ڵاللش و ما یرستگاەو پ کانیەزدێئ رەس

 ەڕەروباویب مەئ رەسەل کێکار یتیەستوویو نۆچ ەک ەوەتۆوکرداڵب ۆیخ یکۆریچ

 ەکردوو یتەناعەق ەیوەئ یدوا ەبووەھ کێلیلەج خێش یەگوا ،یەاتیزدێئ یناو ەبکات ک

 ۆب ەبردوو یستەد ۆیخ ەیکڵەماەل ەساوەڵھ خێش یدیبدات، ئ شانینێپ ی( ە)جلو یبێکت

( ٤٠٠) ەیبارەقەب ەکەو کتاب ەرکردووەد ی( ە)جلو داەکەسندوقەو ل نیدار یکێسندوق

 ەجلو ەنووسراو یرەسەو ل ەبووەھ یشەر یکێرگەو ب ەسم بوو ٣٠ ەسم ب٢٢و  ەڕەالپ

 ەب تەبارەس مەکیە یشەب ،ەکھاتووێپ شەب وتەحەل ەکەبێکت ەڵێد وەتر. ئ یچیو ھ

و  تەحیسەن مەدوو یشە( بنیالتکو)سفر  یناوەب ەیەھ شیوراتەتەل کەروەھ ەبوون

 یشەب ،ەریموساف ڕیکو یئاد خێو ش نەسەح ریپ یکۆریچ مەھێس یشەو ب ەزیمواع

 یتیەنۆو چ ەرانیو پ خێش وەئ ۆب ەرشاداتیئ مەنجێپ یشەب ،ڵەما نەو خاو ەماوۆب مەچوار

و  یشۆخەن یرەسەو چار السمەو ت سمەورێکردار و ر مەشەش یشەو ب ەعزدادانەو

 یکەیەوەانێڕگ نھاەت شەکۆریچ مەئ مەاڵ(. ب١٥" )ەرێخ ۆب مەوتەح یشەو ب ەومانەقێل

 ت،ێب ستەردەبەتاکو ل ییەن ەشنەچ وەئ یکێبێو کت ەنتێمۆکید ێو ب ماەبن ێو ب مەماودەد

 انیکانەو دوژمن ارەین یترسەل ەک نیربگرەو باریعتیئ یرەزەنەب ھاەو یکێرەگەئ ۆخ

و  نێو شو تێکرەدێل انییزگارێپار وەماوەن ترس ییەجاران ن کوەو ستاێئ ن،ەناخیرەد

 ەیپارچ ەیوەئ ۆب رنۆز ەچاپخان ھاەروەھ ،ێنێتاک بم ەرۆز تێرنەنتیو ئ ستگاەد

 . تێچەن وێنەل ڵسەئ
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 مەئ رەسەل ەیوەنۆڵیکێو ل ەکەناوچ ەتۆھات ەبوو یروس یتناسەاڵژھۆر یسکۆڕنی"م

م.  یستەردەب ەقانەد وەل شیکەیەو دان ەیەھ ەکەقەد ەک ەوتووەرکەد ۆیب ەکردوو ەنییئا

 یکێجار ١٩١٣ ڵیو دواتر سا رایکامەب ەگرتوو ەینێو و ەوتووەک یمساوەن ی رەتیپ

 ڵیسا ۆماک یکێرەفەس یناوەدا ب ەیکەبێکت ەل فۆانیفریئ ننا،ڤیە ەل ەوەتەچاپکراو ەکید

 ۆیماک یتەماریئەو ل ەبوو کوردستانەل بارلوەج یناوەب بووەھ کێگوند ەڵێد ١٩٠٥

بوون،  یزدێئ انیمووەو ھ ایژەد داێت یزانێخ ٢٥ ەل اتریو ز ەبوو کینز وکاتەئ

  ١٦٧٤ ڵیسا ب،ەلەح یشار ەل بریف لیشیم یناوەب یکیلۆکاپ یکێخشەبەموژد ھاەروەھ

 ەبێکت وەئ ەک یەوا ێیپ ،ەوەچاپ کرا ماۆر ەل ەھاتووەن ەیکەرەدان یناو ەک دایکێبێکتەل

 رەھە( ب١٦" ) تێکردب یدیزێئ ینییئا یکانەڕەروباویب ەل یباس ەکێبێکت نینگتریگر

 انۆیخ نیەالەل یکێشەب انی ،ێگوترەد شەر فاەسحەو م ەلویج ەیبارەل ەک ەیوەئ ڵحا

 یئاسمان یکێبێکتەب انۆیخ تێناچێپ ن،ەکەد ۆب ڕۆڤەیو ش ەوەتێنووسرەد ەوەکانیەدیزێئ

 ن،ەبکێپ یو کار کانیەزدێئ ۆب کنێنیو نووس ولەق ەڵەمۆک ەک ەیوەئ دەقەبزانن، ب

 یبەرەو ع یکوردەل ەکەڵەیەکێت ەوەتەنوسراو کێزمانەب ەکەبێکتەک ەیوەلەجگ ەمەئ

 .  ەوەنەکەد یو چاک ەوەنەکەد ۆیک کنیرەو خ کشکاووێت
 یماناەب ،ییەژۆلۆئارک ییژووێم یکییەندەوەیپ ییترایو م ەنییئا مەئ یندەوەیپ

 ەمەئ یدیئ ،ەکردوو انیئاشکرا ەبوار مەئ یانۆڕپسپ ەک ەیەانیناسۆمر یکێنۆڵیکەڵھ

 انەیکەپاشماو ستاێئ ەک ەیەوەئ داەکەبار ردووەھەل ،یمیکادەئ انی ەدابووێت یریالگ

 یامانێڕت ەب ەیگێو ر ەوەتەماو ەییکراو ەب انیکانیەنێنھ مووەھ یچۆب تێنێلمەسەید

 ۆب رەوێپ ەتۆکرد انەیزراوانۆد وەئ کانەوارناسەئاس ەک ێیەیوپەب ،ەداو اوازیج

 انێیپ ،ەو تان ریشەت کوەو ەک یدیزێو ئ ییترایم ەیپاشماو وانێنەل کێکچوونێل

 ەڕش یناما ەک تانەیش یشانیناون کوەو مانەئ دایراست ەل رست،ەپ تانەیش تێگوترەد

 تانەی" ش ،ییەسزا و پاداشت ن ەب ەڕباو ەیوەئ کوەو کوەڵب رستن،ەناپ ەوەئ تێب

 ەل ەوات نۆک یرانێئ ەل شەوەئ ەک تەبیتا ەوات اوازیج یکێنییئا ەیوێش ەب یرستەپ

بوو  وامەردەب رەپاشان ھ ەل ھاتەد کارەب ینێنھ ەیوێشەرابووردودا، ب رۆز یمەردەس

 تانەیش ەرۆج وەئ ەی. بناغسالمیئ ینییئا یھاتن تاکو یشتەردەز ینییئا ەیوێشەب

 ەب ەڕیباو ھاەروە( بوو ھرستنەپ تانەیو ش تی)جن و عفار ەینیبنچ رەسەل ەرستنەپ

 ورھاەو ھ استڕنا ەیفسونەو ئ یرەجادوگ ینانێکارھەو ب کردنەسزا و پاداشت ن

 نۆک ییترایم ینییئا یگرانەڵروح، ھ ەوات انیگ ەل یمرەن ەب نانێھ ڕباو

 یدژەل ەیوەئ ۆب ناێھەکاردەب انیگونجاو یو درود ەو نوشت انیکانەشێروەد

 داییترتیم ینیئا ەل ەمەئ ،ەبووەھ انیناوبردنەل ۆب انیارڕیب ەک ننێبھیکارەب انیکانەدوژمن

 (  ١٨و  ١٧" )ەکانەگشت مردوو ەیوەندووبوونیو ز ەوەسانەڵھ ەھاتوو
 

 شەر فاەسحەم یساکانێر
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 کوەو ڵەو خا ٣٢ وەئ ەک ییەن ھاەو یکێنووسراو یرچەگەباسمان کرد، ئ شترێپ کوەو

 ش،ەر فاەسحەم تێبگوتر ێیو پ نەبکێپ یکار کانیەزدێئ کێو کولتوور کیەساێر

 ەیناڵخا وەل کڵێخا ندەچ شیجار ێندەو ھ َیکرەد ەوەبارەل انەیقس ێوەل وەرێل مەاڵب

 یشووم شەنموون ،ەراست ەک نێنەد داێپیدان انیشۆو خ نینیبەید ن،ێکرەباس د ەک

 یستکارەد لیو دواتر جوبرائ ێکرەباس د ەک یەیمروار وەئ یو بوون نیش ینگەر

 کوەو یکانەمکەچ یزۆریپ ەیلەسەم ھاەروەخودا، ھ یرمانەف ێیپەب کاتەسرووشت د

 وەئ ێچەدێپ مەاڵب ،یەداێت انیکیەراست ەناڵخا وەئ ۆیە)با و ئاگر و ئاو و خاک(، ب

 ێچەد ەوەل ،ەاوازتریج شووێپەو ل ەانەیھ ستاێئ ەک ەیاوازیج ەو کولتوور نگەرھەف

ِ  ۆگ انیژ یوتەر  داێت انیرەو نووس ریشنبۆر وارەنێخو ەک داییەمدواەو ل یتێبیٍر

. نۆک کەن ێیەنو ەینوسخ نھاەت یشەکەبوونەھ ،ەیەھ ەیشەب وەئ ۆیەب ،ەوتووەکەڵھ

 .    یاتیزدێئ وێنەل تێکرەدێپ یارک ساێر کوەو نەناڵخا وەئ ەوەخوار ەیمەئ
 یکەیەندڵدواتر با کات،ەدروستد ۆیخ یزاتەل کیەخودا مروار مەکیە یژۆ: ر١

 ەکەندڵبا یپشت رەس ەتۆخست ەیکەورەگ یەو مروار ەرەنفەئ یناوەک ەدرووست کردوو

 . ەوەشتین یرەسەل ڵسا زارەچل ھ ەیو ماو
 وەئ ل،یزرائیئ یناوەدرووست کرد ب یکەیەشتیفر داەممەکشیە یژۆر مەکەیە: خودا ل٢

 ،ەکانەشتیفر مووەھ یکۆرەس ەتاووس ک کەلەم یناوەب ەیەھ یتر یکێناو ەیەشتیفر

 یتیەگوتوو ەیوەئ کوەو ،یکیژۆل یرەگەدوو ئ مەردەب ەتۆخست یخودا ەک ێیەیپ وەب

 (.ت؟ێرستەبیب ەیوەئ ۆب تێب ترەورەخوا گ ەل ەیەھ سەک ای)ئا
 . ەنەسەح خێش ەدرووست کرد ک یلیردائەد ەیشتیخودا فر ژۆر مە: دوو٣
 .ەنیدەمسەش خێش ەدرووست ک یلیسرافیئ ەممەشێ: س٤
 .ەکرەب بوەئ خیش ەدروست ک یلیکائیم ەشتیفر ەبوونەنەل ەممە: چوارش٥
 . ەنەیدەجادەس خێش شیوەئ ەدرووست کرد ک یلیجوبرائ ەوەبوونەنەل ەممەنجشێ: پ٦
 . ەناسراو نیدەسرەن یناوەب ەمێئ یالەل ەدرووست کرد ک یلیشاما ینەی: ھ٧
 . یەتر ن یکێسەک نیدەخرەفەل ەجگ ەدرووست ک یلینورائ نھاەت ەممە: ش٨
 . کانەشتیفر مووەھ یکۆرەسەتاوس کرا ب کەلە: م٩

 درووست کرد. یو مانگ رۆخ ،یوەئاسمان و ز وتە: خوا ح١٠
 یەدرووست کردن و خست یوێک ەیندڵو با ەڵئاژ ۆمر ەوۆیەخ یالەل نیدەخرە: ف١١

 یەمروار ناوەل ەشتیفر کێلۆپ ەڵیھاوەب ەیەوێمشەب ،ەوۆیەخ یرگەجل و ب یرفانیناو گ

 ستەمودەو د ساەڵھێل یکێھاوار ەکەورەگ یەمروار ی. دواتر دژرچووەد ەکەورەگ

 وەبوو، ل درووستێل یایرەز رچووەد اوئ ەوەیەنیسەل ش،ەب چوارەبوو ب ەکیەمروار

 بوو. درزێو ب ڕخ یوەز شتاێھ داەمەد
دانا،  یایدون ەیشۆچوار گ رەتاھ ینارد ،یخشەب لیجوبرەب ەیندڵبا ەیوێ: خوا ش١٢

و پاشان  ەویەما داێیت ڵسا زارەھ ێس ەیماو لیجوبر ەدرووست ک یکۆڕێدواتر پاپ

بوو،  قەر قەکردو ر یھاوار یوەز ەوۆیەخ نێشوەب شیوە. ئبووێجەشتین اللشەل
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 ەیکیەمروار ەل کەیەپارچ لیجوبر ەمەودەئ ن،یرزەلەکرد ب یستەد نەاڵقەر یوەز

 ەخست یشەکید یکەیەو پارچ تێب ریقامگەس ەیوەئۆب یوەز رێژ یەو خست گرتەڵھ

و مانگ  رۆخەبوو ک یمروار ەیشەب مەل ،ەیوەرازاندن ۆئاسمان ب یرگاەد رەس

بوون  ەکیەمروار یکانەپارچ ەلەک ەوەرازاند کێزۆتەب یرۆپاشان مانگ و خ تن،ەاڵھ

 . واسرابوونەڵھ ەوەئاسمانەب مووەھ ،یئاسمان ینیش یزەگوم ەیرێستەئەو بوون ب
 رەرواند و ھ یوەز رەس یایگژ و گ روەبەب یبوو دارو دروخت لیجوبر رە: ھ١٣

 رەسەل یرشەو دواتر ع ەوەتێنێازڕب ێپ یوەز ەیوەئۆب  نانەڵھ یکانیەایبوو چ شیوەئ

 . ەدرووست کردوو یشاناز یرشەف
 مەاڵب ت،ێب لیجوبر ەمەل ستەبەم ەیەوانەل ،یگوت ھانیج یردارەس یوکاتە: ئ١٤

 واەو ح مەمن ئاد کانەشتیفر ۆ" ھیگوت ن،ینازان ھانیج یردارەس ەڵێدێیپ یچۆب

 رەفەس بنیئ ھرەش ەوەوانەئ ەیچەوەل ر،ەوەو بوون ۆڤمرەب مەانکەید مەکەدرووست د

 مەئاد مانەھەل رەھ دابوو،ەیپ ەوێل یوەز رەسەل یکەیەوەتەبوو، دواتر ن کیداەل

 ەیوەتەن کەلەتاوس م ەیبژاردەڵھ یتەللیم ەیەوێمشەب دابوون،ەیپ لیزرائیئ ەیوەتەن

 . دابووەیپ یاتیزدێئ
 بوو.  ێشتجین ێوەاللش و ل ەھات ەاویسور یخاکەل ریموساف ڕیکو یئاد خێ: ش١٥
 ەشتیفر زارەھ ێس ستەمودەو د کاتەھاوار د ش،ەر یایچ رەس ەتێد ندە: خوداو١٦

 ەیماوۆب ستەمودەد کات،ەد درووستێل انەیستەد ێس ەشتانیفر وەل کات،ەدروست د

تاوس  کەلەم ستەد ەانداتەیو دواتر خودا د یرستنەپەب نەکەد ستەد ڵسا زارەچل ھ

 ئاسمان.  ۆب ەوەتێشێکەد انەڵیو ھ
چوار  رەھەل ۆڵخ کێمەک داتەد لیجوبرەب رمانەقودس و ف ۆب تێزەبە: خوا داد١٧

 ەکۆڵەخەب ەڵگێت ی)با، ئاگر و ئاو کات،ەد یەڵیاێڕگو لیجوبر ،ێنێبھ یوەز ەیشۆگ

 ،یخشەبێپ یروح ۆیخ یتەقودرەدروست کرد. ب ۆڤیمر نیمەکیە ەیەوێش مەکرد( ب

 ەیقسەب شیلیجوبر بکات،ێجەشتین شتەھەبەل مەتاکو ئاد لدا،یجوبرەب یرمانەخوا ف

 ەغەدەق ێیل مەاڵبخوات، ب کێختەدر مووەھ یرەبەدا ل مەئادەب ەیگێکرد، خودا ر

 ببات.  نمەگ ڵەگو ۆب ستەکرد، د
بکات و  داەیپ ەچەو نۆچ مەگوت، ئاد یخوداەب کەلەتاوس م ڵسا ڵچ ی: دوا١٨

 ێوەد نتۆو چ ۆت یستەردەب ەتۆخست کمێشت مووەمن ھ ەویەدا یمەاڵخوا و ن،ەکامان

 نمتەگ ای" ئایگوت ێیکرد و پ مەئادەل یروو کەلەتاوس م ەوکاتەئ رەھ ،ەبک ھاەو

"، تاوس ەکردوو ەیغەدەخوا ق ەکچون رێخە"ن ەوەداتەد مەاڵو شیوە"، ئەخواردوو

 یخوارد، سک ینمەگ ەک مەئاد یدی"، ئەباش ۆتۆب ەچونک ۆخی"ب یتیەگوتوو کەلەم

 . شتێھێجەب یمەئاسمان و ئاد ۆچوو ب کەلەتاوس م وکاتەو ئ ماەنەپ
 یتوانەدەین کەیەوێش چیھەببوو ب ڕپ ەندێھ ابوو،ڕبێل یراسانەھ یسک تاوەل مە: ئاد١٩

 ینوکەدەنارد و ب ۆب ەیورەگ نوکەد یکەیەندڵ( باەوەداھاتێپ ەییزەبکات، )خوا ب زیم
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ئارام  رەکسیە مەئاد ،ەوەکرد ۆب اویش یکێنێشوەل یکیەرووەد ەکارام یکەیەوێشەب ۆیخ

 بوو. 
 مبارەخ ۆیخ ەیوەئ ۆو ب ەوەاکردیج ۆیخ مەئاد ەل ڵسا دەس ەیماو لی: جوبر٢٠

 . ایگرەد لیجوبر ۆب ەژێدوورو در ەماو وەو ئ ەوەتێببن
 ڵیباەخوا ل یەڵیاێڕگو ەیشتیدروست بکات، فر واەدا ح لیجوبرەب یرمانە: خوا ف٢١

 درووست کرد. یمەئاد یژن واەح ەویەپەچ
 ۆب ەوەخوار ەھات ەوەئاسمانەل کیلەبوو، تاوس م واوەت ڵسا دەس ەیماو ی: دوا٢٢

 یپاشاەل رەدەکردبوو. ب یدرووست ەک تێب ەمێئ یتەللیم ڵیرقاەس ەیوەئۆب ،یوەز رەس

تر  یکەیەوتەب خ،ۆسرە: ننیخشەبێپ یشەوەخوار ەیانیپاشا مەئ کان،یەئاشور ینۆک

پاشان  ن،یدەمسەش ەشتیفر س،ۆمیئارت ن،یدەخرەف ەشتیفر انی ز،یکامب ن،یدەسرەن

 یالەل ەک نیخشەبێپ یمەدوو یو شاپور مەکیە یشاپور ەکید ینیدوو شانش ەیەوێمشەب

 ۆوخەراست ەمێئ یکانەریبوو، م ڵسا ١٥٠ ەوەکێپ انیکانیەانڕحوکمەب ەناسراو ەمێئ

 . ەوەتەوتوونەک ەوەوانەل
 (. بوونەیو ک نێو ک ەکراوەن کیەپاشا چیھ ی)باس ،ەوەتێبەپاشا د چوارە: رقمان ل٢٣
 : نەیکەد انەیغەدەق ەمێئ ەک نەوانەئ ەوانە: ئ٢٤
 . تێچەخاسمان د یرەمبەغێپ ەژن یناوەل ەیکەناو ە)خاس( چونک تاەرەس

 . ەیەغەدەق نانیۆ یرەمبەغێپ رەبەخواردن ل یماس ن،یش ینگەر ا،یلۆفاس
 . ەیەمێئ یکانەرەمبەغێپەل کێکیە یلەگ ەڕمەران ەچونک ،ەیەغەدەق ەمێئۆب ئاسک

خوا  وتەحەو ل ەتاوس ەینێوەل ڵیەما ەیەندڵبا مەئ ەچونک ،ەیەغەدەق رێشەڵەک یشتۆگ

 . ەردوونەگ یکانەابینا
 و ھتد.  یگشت یرماوە. گەیەغەدەق ەکەکول
 مان،ڵو موس یحیسەم ،ەکەبوو، جول یرستەبتپ یناو ەمێئ ینیئا سایع یھاتن شێ: پ٢٥

 بوون.  ەمێئ ینییئا یدوژمن ەشیمە( ھکانیەزدائەو )م کانەفارس ەوێش مانەھەب
 ەدا ک مووانەھەب یرمانەئاھاب بوو، ف یناو کێکیە کان،ەنۆک ەردارەس ناوە: ل٢٦

 یخوا یناو ەمەردەس وەل ەمێئ ەیوەئ ن،ێبنێل یتەبیتا یکێناو ەمێئەل کێکیە رەھ

 . ەبووب( ناسراو ری)پ یناوەب ەمێئ یالەل ڕۆمەبوو، ئ زابەلعیب انیئاھاب، 
 سیۆپاشا ئارس رانێئە( بوو، لرێن بوخوزە)ن یناو بووەتر ھ یکیە: بابل پاشا٢٧

 بوو.  سیۆنکالیئاگر ڵپۆنینستانتۆکەدواجار ل
 بووەھ اکاندایرەز رەسەدروست بکات خوا ل یوەئاسمان و ز ەیوەئ شێ: پ٢٨

 . کردەدێپ ەیاسیپ ۆیخ یسەوەھەدروست کردبوو ب یکۆڕێپاپ
 ڕەتو ێیکرد، پاشان ل یرێچاود ەیماوەدروستکرد ک ەیورەگ یکیە: خوا مروار٢٩

 . داەڵھێت یکێقەبوو ش
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و  کانەلکۆگرد ەیکەزۆتەو ل اکانیچ یناەز راوەھەل ەرەمەو س رەی: س٣٠

 انیئاسمان ستەدەڵھ ەیوێل ەک یکانەمەڵدروست بوو، ھ ەوێل یئاسمان ەیکەڵەدوکەل

 کردوون.  یریستوون راگ ێبەب ەک کانەئاسمان ۆب کشاەڵدروست کرد و خوا ھ
گرت و  ستەدەب یکێمەڵەو پاشان ق مداڵۆک یکانەنەاڵندەکەب یوەز لیکلە: ب٣١

 .ەوینوس یکانەنیفرەئ یدروست کردن یکانەرووداو
 ەیەوێش وەئ مانەھ رەسەل مەاڵدروست کرد، ب ۆیخ یروناکەل ندەخوداو شە: ش٣٢

 . ێنێرسیگەداد ەکید یکیەچرا ەوەکیەچراەل ۆڤمر کیەختاەکرد و یدروست
ئاسمانم دروست  نھاەت ەوەبوونەنەگوت" من ل ینیمەدووەب ندەخوداو نیمەکیە: ٣٣

 ۆب کشاەڵھ شیوە"، ئتەیتر دروست بک یکێشت ەیوەئ ۆب ێبکشەڵھ ۆت یرچەکرد، ھ

 مانگ،ەگوت و بوو ب مەھێس یھەب یشت ەوێش مانەھەب شیوەئ ر،ۆخەئاسمان و بوو ب

 ەیرێستەئەبوو ب انیمەنجێو پ مانئاس ەیستەو ج یدارەم ەیخولگەبوو ب انیمەچوار

 ( ١٩." )رێسفۆتمەئەبوو ب انیمەشەدواجار ش ان،ەیب
مار  نستانتەو ئ ەباس کراو یاتیدیزێئ یلماندنەس ۆب ەک ەانینیئا ەرجەم وەئ مووەھ

 ەنگەر ،یتیەوینووس ۆیخ ەیکەبێکت ەو ل ەکردوو یباس کێتناسەاڵژھۆر کوەو یکرمل

سووک  ۆب ێچەدێپ داەکید یکیەرووەب ت،ێب ەیکەباس یلماندنەس ۆب کدایەروو ەب

 ەنییئا وەل ەشتووەیگەنێت چیھ ۆیخ ەیوەندنێخو ێیپەب وەئ ەک تێب ەنزاکیئا یکردن

 ۆیخ ەیکەباس ۆب ەکردوو راوردەب ینییئا یرەوێپ کوەو ەیرجانەم وەئ ۆیەب ،ەنۆک

و  رەنووس یماف کداێنێشوەل مەاڵتر، ب یوانەو ئ ەکەناوچ ەیکید یکانەنییئا ەڵگەل

روو،  ەبخات ەنییئا مەئ ەیچەروو و بن ەتر بخات یوانەجودا ل یامانێڕت ەک ەرەلۆکێل

 انیووەڕرووب ەک ەیارانیپرس وەئ ۆب ییەن انییواوەت یپاساو انۆیخ وانەئ ەچونک

وات  یکەزار رەس ەقس وەکردوون ل یگومان یدوچار ەشەمەئ رەھ ،ەوەتێکرەد

 .ەانیستویب مەدەب مەد ەیانییھەفەش
 شیوەئ ،ەیەھ انیشەکید یرجەم یاتیزدێئ ۆب رجنەم ەک شداەوانەئ مووەھ ەڵگەل

جلک  ەب انیواڕب ێبەد ھاەروەھ ،ییەو کورد یاتیدیزێئ ەک کیدا یزمان ەب ەژکردنێنو

 یکانەرجەم ەل ەکێکیە فیکر ،ییەاتیدیزێئ ینەسەر یرگەجل و ب ەک تێبەھ یتێسپ

 ،ییزدێئ کوەو ەیکید یسانەک ەیوەنبوو کینز ەب ەبوون واڕب شیوەو ئ یاتیزدێئ

 ھاەروە(، ھەمیشتەھەو ب ەمیو جلک سپ ەمیزدێ) ئ نەڵێو د ەانۆیخ یولەق ەک ەیوەئ

و زووم  یسپ یئاو ەل ەوەپاککردن ۆاللش و خ یجەح ەب ەبوون واڕب ەکید یکێرجەم

و  ،ێندرێبچرپ داێیگوەو ب ەوەتێپاک بکر ێوەل ێبەد یزدێئ یکڵێمندا رەھ ەزووم ک

 ھتد. 
 وکاتەئ ت،ێبێل یواڵس نەسەح خێو ش مەو دووھ مەکیە یئاد خێش یبوون ەل رە"ب

و  یمسانەش وانێنەل دایچاکساز ناوێپەل ۆیەزانرابوو، ب کانییەزدێئ وانێنەل یزۆریپ

 وێنەل ۆب کانییەزدێئ ەریشائەع وانێنەل ەیوەئ کەروەھ دا،ەڵھیرەس کانییەوەدەع

 وانێنەل ەک کانەژنەو ج ەنۆب ەب تەبارەس انیوانێنەل یاوازیو ج یتیەدوژمنا یبردن
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 ەپیتا وەئ ۆیەب رەھ دا،ەڵھیرەس ەوێوەل ،ەبووەھ سمیئ کوەو یکانییەزدێئ ەرەیغ ەکورد

( ٢٠". )ەبووەھ ەوەشیسالمیئ شێپ ەل یتیەواەتەن یتڵەحا کوەو یتەیەھ ەک ییەیکورد

 رەسەب یچ سالمیئ ەک ەیەھ انییەیمارگرژەد مەئ انۆیخ ەیچەو بن ڵسەئ ۆب وانەئ

 ەل رەب ەوەننەڕێگەد انۆیخ ەیچەبن ەشەمەئ رەبەل رەکردوون، ھ ینفالەو ئ ناونێھ

 انیکێشەتر، ب یکانەکھاتێپ مووەھەل رەب ەوێش مانەھەب شیکورد ەیلەسەو م سالمیئ

 . ننەسەر یکورد وانەئ ەک یەانواێپ
 
 

 ایژۆلۆتیو م شەر فاەسحەم

 
 رە" بەڵێو د ەیەھ شەر فاەسحەمەل انۆیخ ەیقسەب یەگوا ەک ەیکستێت وەئ ێیپەب

 یکۆڕێپاپ بوو،ەھ اکانیرەز رەسەخودا ل ت،ێدروست ب یوەئاسمان و ز ەیوەل

 مانەھەب ەمەئ کرد،ەدێپ ەیاسیپ کدایەمووالەھەب ۆیخ یسەوەھەدرووست کردبوو ب

 ردوون،ەگ یدرووستبونەر لەو ب یەکەرەس یکێتوخم ایرەز قەھ یھلەئ یالەل ەوێش

 مەکەیەل ەیشتیفر وتەخودا ح قەھ یھلەئ یالەل ،ەبووەخودا ھ ەڵگەل نھاەت ایرەز

 یزدێئ ینیئا یالەشت ل مانەھ ،ەکانەشتیفر یکۆرەس لیکائیم ،ەدرووستکردو ژداۆر

 ،ەدروست کردوو یکیەشتیو فر ەژۆر رەھ کداەیەفتەھ ەخودا ل ەیوەئ یاوازیجەب

 .  ەکانەشتیفر یکۆرەس قەھ یھلەئ یال ل،یکائیم کوەو ستاو کیلەم داەرێل
 لیجوبرەل یخودا داوا ق،ەھ یھلەئ یال ردوونەگ یدروست بوون یایژۆلۆتیمەل

و  ەبووەن یراز لیئەجوبر مەاڵبکات، ب دروستێپ ۆڤیتاکو مر ێنێبھ ۆب ۆڵیخ ەکردوو

 رمانەخودا ف شەر فاەسحەمەل ەوێش مانەھەب ،ۆستەئ ەتۆگرت ەیکار مەئ لیزرائیئ

 یەڵیاێڕگو لیجوبر شەر فاەسحەمەل ،ێنێبھ ۆب ۆڵیخ کێمەک کاتەد لیجوبرەب

 ۆڤمر نیمەکیە ەیەوێمشەو ب کاتەد ەکۆڵەخەب ەڵکێ)با( ئاگر و ئاو ت کات،ەد

 وتەخودا ح ق،ەھ یھلەئ یالەل ردونەگ یدرووست بوون یریۆتەل کات،ەدرووستد

و  رۆخ ،یوەئاسمان و ز وتەخودا ح ەوێش مانەھەب ،ەیەھ یئاسمان وتەو ح یوەز

 یالەل ،ەارسانی یعەرجەم ەک ەیکستێت وەئ ەیرێگوەب ،ەدرووست کردوو یمانگ

 ۆیخ ەیوێش نجێپ ەکیەمروار ناوەو ل کاتەدرووست د کیەخودا مروار قەھ یھلەئ

 یکیەجار مروار مەکیەخودا  شەر فاەسحەمەل ەوێش مانەھەب خات،ەد ارید داێت

 ( ٢١". )کاتەدرووست د ۆیخ یزاتەل یسپ ەیورەگ
 یالەل زنۆریپ ەک نەھ یکەرەس یچوار توخم ،ەھاتوو شداەر فاەسحەمەل ەک ەیوەئ

 شەتوخمان وەئ مووە( ھیوەو ئاو و ئاگر و ز واە) ھ نیتیبر شەوانەئ ،یزدێئ ینییئا

 کداەتەل ەڵەیمام کیژۆلەب اشیژۆلۆتی. مزنۆریو پ نەھ ەییو کاک ییترایم ینیئاەل

 یدانەڵرھەھاتن و س یختەروەسەل ەک ەینۆک ەچوونۆب مەئ ۆیەب ،ێناکر

و  خێو ش ریو پ ریشنبۆرەب ت،ێدابەڵگەل یستاشێتائ ،ەھاتوو داەکەڕەروباویب
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و  ینیئا یاویو پ ریشنبۆر نۆچ کەروەھ ،یتێیەپ انەڕیباو ەوەانیوارەنێخوەن

 یەانواێیو پ ەیەھ انیکانەبێکت وێنەل ەک ەیەھ ەوەب انیواڕب ەکید یکانەنیئا یوارەنێخوەن

و  ایژۆلۆتیمەل یەن ڵیخا کیەواڕو ب نیئا چیھ ۆیەب ،ێناکرێل یو گومان ەردراوێن

باس  ێبەد شەوەئ تەبەڵھ ،ەواکڕب یوامەردەب ۆب ەاریناد یکێتەاڵسەد ەچونک ،ەفسانەئ

 ڵبات انەیکەفەلسەف نیمەز رەس یکانەنییئا مووەھ ،ەفسانەو ئ ایژۆلۆتیم ێبەب ەک نەیبک

 ەیدەس یھاتن ەل رەب ەک یەیو مانا کیژۆل وەئ ەچونک ت،ێنێنام انییو سحر ەوەتێبەد

و  ەشاراو کێشت چیھ ەک ستاێئ ەیوەل اوازترنیج رۆز بوو،ەداتاکان ھ یئاشکراکردن

 ستەد ەوەرێل ەیەکھاتانێپ مەئ وێنەل یشەوارەندێخو ەوەن وەئ یگومان ،ەماوەن یکێحریس

 یکردن رمەو گ ۆڵخئاو و  یکردنەڵکێت کداێکاتەل ،ەوەزانست نادات یماڵو ەک کاتەدێپ

 ایژۆلۆتیم ەل ێناتوان یچۆب یدیئ ،ەو زانست ییەائیمیو ک ییایزیف یکەیەشێئاگر، ھاوک ەب

 ەانیویزان نۆچ ش،یتر یوانەو ئ یئاد خێش کوەو ییئاسا یکێدبەع ایبکات، ئا یرزگار

و  تێبەد ڵسا اریمل ١٠ ەل اتریز تییەرەشەب یژووێم ۆخ ،ەکردوو ەیوەخودا ئ

 تێبەد کڵێسا دەس ندەتر چ یکێرەمبەغێپ رەھ انی یئاد خێش کداێکاتەل ت،ێردرێناژم

 .   ەبوونەھ

 
 ییەچ اللش

 
 ەل ەک خانێش یایچ ەریزنج وانێن ەتێوەکەد ،یەزدێئ ینییئا ەیورەگ یرستگاەپ اللش

 یختەتیپاەب ەک قلوبەم یایچ ەریزنج ەب ەدراوێگر ەوەوالشەول ەکینز ڵموس یژئاواۆر

 یووەڕل ەکێنێشو ،ێبەد ێ( پ٤٩١٤و ) یتەیەکییەژێ( درلیم ٦٠و ) ەناسراو یاتیدیزێئ

 ەیانییرزاەب وەئ یورەچوارد ،ێوەکەدێل یفرەو ب ەسارد زستانەب ەواوەشوھەک

 یسەیو ق رینجەو ھ نارەھ کوەو ەیویم یزەر ھاەروەھ وو،ەڕب یدارەب نڕچ نگارەش

 کانیەدیزیئ یشوێپ ییدارا ەرچاوەسەل ەشیکێشەو ب نەدەدێپ یو گرنگ ێیەل یتوونەیو ز

 انی ەوەشنۆفریو ب تونەیزەب نەکیکردوون تاکو ب رخانەت ۆب انیکێنێشو ەک ستاشێو ئ

 .  نەکەاللش د یزۆریپ یرستگاەپ یردانەس ەیوانەب خشنەبیب
 یناوەب ەوانەل کیەرەاللش، ھ یناوەب ێیەل یتەگوم نیندەچ یەرستگاەپ وەل تەبەڵھ

 یناو ەک ەیتەگوم وەئ ،ەناسراو کانیەزدێئ ینۆک یکییەتیەساەک انیک ێریپ انی خێش

 ەیرستگەپەب ،ەکشاوەڵھ ۆئاس وەرەو قووچ ب ەیەشۆگێس ەیوێشەو ل ەو قاژ قاژ ەاللش

 ەچونک کات،ەد ۆڤەیشر ۆیخ یچوونۆب ێیپەب کێسەرکەو ھ ەاللش ناسراو

 سالمیئ یالەل ەک ەوەتۆکرد یجودا ەکەحنەس یقاژ قاژ نھاەت ەکەتەگوم ەیفەلسەف

 رەو ھ ەئاسمان وەرەب ژیت ەرستگەپ یتەگوم کانەانیستیکر یالەو ل ڕەخ تەگوم

و  ەیەھ ەیوەخدر روونکردن ریپ ەوەیەمبارەل ،ەکێزانیو د لیستا ەب شەکید یکێنییئا

 یالەل ەک ەھاتوو ەوێوەل ،یەاتیزدێئ ەیاللش ەیرستگەپ یتەگوم یم قاژ قاژە" ئەڵێد

)  ەزۆریپ ەمێئ یالەچوار شت ل ،ێناب انیژ ێبەن وەو ئ ەنور ژۆر ،ەزۆریپ ژۆر ەمێئ
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 ۆب یەمایو ھ یەخروتەم ،یەژواۆر یشکیت کوەو شەکەقوب ۆیەخاک، ئاو، ئاگر، با( ب

 ،ەژۆر ەیوێشەل یکلک شیوەئ ،ەسۆئیت یمانا ەک ش،یتاوس ،ێچەد ۆئاس وەرەب ژوۆر

 کوەو و مبولیس کوەمار و یبوون ەیبارە". لیەتەالمەس ەیشانین ەوێش مانەھەب شیمار

خدر  ریپ ،ەیەاللش ھ یرستگاەپ یمەکیە یرگاەردەب یوارید رەسەل ەک کێانداریگ

و  ەوەخواتەد ەپکەپ تێچەمار د ،ەنوح کوون بوو ەیکیەشتەک نەڵێد کێختە" وەڵێد

 ،یە یزدێئ یایژۆلۆتیم ەمەئ کات،ەرزگار د مردنەل ەکەکەڵو خ تێگرەد ەکەکون

". بابا یاتیدیزێئ ینگەرھەف ەل کیەماێھ ەتۆمار ب ۆیەب ،ەمیکەو ح زاەمار شار ھاەروەھ

 یزانێخ ستاێو تائ کاتەد ەوانیز یو کار تەاللش خزم یرستگاەپەل ەکێخێش شیچاو

و  یەدیزێئ ینیئا یامەی" اللش پەڵێد ەوەاللش ەیبارەل ،یژەد رستگاەپەو ل ەناوێھەکنێپ

 خان،ێو ش ێدرەو باع نانیباد ەیناوچەل کێشاخ ندەچ یاستەڕناو ەتۆوتەک ،یەرستگاەپ

 وەئ ینێشو کوەو ت،ێکدێپ ایاجیج یکێنێشو ندەچەل ەرستگاکەپ یگشت یندەبەڵم

 ک،یەفاەو کوەو ێکرەدەڵھ ۆب انیچرا وارانێئ مووەمردوون و ھ ەک ەیدارانەڕباو

 ەینێو ەیبارەل ھاەروەکچ ". ھ ۆب یدیوەو ئ ڕکو ۆب انیکێکیە ،یەداێت یاللش دوو کان

 ژۆمانگ و ر ەینێو ،ەکەبورج یرووەسەل ،ەیەھ کێبورج اندایوانێنەل رێدوو ش

 ەینێو ە" لەڵێد شیبابا چاو ،ەیەرستگاکەپ ەیوەژوور ەچوون یرگاەد رەسەل ەک ،ەیەھ

 ،یەخودا ینور شەو مانگ رۆبورج و خ وەئ ن،ینیبەخودا د یزێھ ەکەرێش ەرەدوو س

 وەتاوس ب کەلەم ەک ایدون یتەنیو ز ایدون ینگەڕەمەھەب ەیەئاماژ شیتاووس

 ێنرەداد نگەر نگاوەر ەیلکێھ رستگاەپ یپەراست و چ یوارید رەسە". لەنراوەناو

 یھارەب ەیسوور ەلکڵیو گو کاتەدێسپەد کانیەرکەس ەژنەو ج تێھاردەب کێختەو

 ەینگانەر وەل رۆز دا،ەسور ەممەچوار ش یژۆر یژنەج ەل ەنموون ۆب ،ێدرەدێل

بابا  ەوەیەمبارەل ک،ییەزۆریپ کوەو گرنەدیرەو دارانەڕو باو کەڵو خ تێنرەداد ەلکێھ

 ".  ەوەتۆب ندوویز ەک یەایدون ینیخشەب ەموژد یمانا ەمە" ئەڵێد شیچاو
 کانیەزدێو ئ ەیەھ نەسەح خێو ش یئاد خێش یدەرقەم ردووەاللش ھ یرستگاەپەل

 کەروەھ ن،ەکەد ڵحاس ێپ انیازیو ن نەکەد یتەاریو ز ەزارانەم وەئ رەس ۆب چنەد

 انیمراز واەئ ستاەراو رەگەو ئ نەدەدەڵیجار ھ ێس ەوەنوقاو یچاوەب کەڕۆیەپ نۆچ

 وەئ ل،یرمەو ب نۆک ەیزۆگەل یتڕیەپ ەیەھ ەکید یکێژوور روھاەھ ،ەبوو ڵحاس

 ەالنیرمەب وە" ئەڵێد ەوەیەمبارەل شیبن، باباچاو نۆک رۆز ێچەدێپ ەالنیرمەو ب ەزۆگ

 ن،ینێھەدیکارەب ینیئا یمیراسەم ۆو ب ەوەنەیکەدۆیک ەرێل ەمێو ئ یەداێت یتوونەیز ینۆر

دار  ١٠٠٠ ەل اتریو ز ەاللش یرستگاەپ کینزەل شەتوونەیز مەئ ەیرچاوەس

 ەک اللشەل ەیەتر ھ یکێ". ژوورنیگرەردەو ەیکەرەبەل کەڵک ەناڵسا وەتوونەیز

 یدەرقەم ەوە" ئەڵێد شیبابا چاو ،ەشراوۆداپ شەر یکییەخورەو ب یەداێت یکۆڕێگ

 یاوازیج یەرستاگاەپ مە". ئکانیەدیزێئ ەیزارگەم ەتۆو ب یەئاد خێش یو برا ەکرەب خێش

 ەل انیپارستنۆخ ۆب شترێپ ەبوو نێشو ەتاک وانەئ ەک ەیەوەتر ئ یکانەنیئا یرستگاەپ ەل

 ەک انەیاکیژۆلۆتیو م خێش ەیوەادکردنیو  ەل انەیکەنییئا ەیوەندووکردنیز ۆدوژمن و ب
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 ینگەرھەو ف یریشنبۆر کوەو وانەئ ،یەبواەن یەرستگاەپ مەئ رەگەئ ەیەھ یترسەم

 .  نەبک انۆیخ ینبوو یلماندنەو س انۆیخ ەل یرگرەب ستاێئ کوەو یتوانەاندەین ،ینییئا
  یاتیزدێئ یایجوگراف یسنوور

 کێنێشوەل ەوێملمالن ۆیھەب ەویتوانەین ەڵمۆکەب نسانیئ ەک ەیەوەئ یدیشاھ یتیەاۆڤمر

 یرووەل ەبوون مەک ەک ەینانیئا وەئ یتەبیتاەب ،ەوەتۆب واڵرشوبەو پ تێزرەدابم

 ان،یرەس ەبردن رشێکوشتن و ھ ەڕیش یواڵشا رەب ەتەوتوونەک یدیئ ،ەویەتیەنداەچ

 نیریو ناش ستوونەبەڵھ ۆب انیتەمۆت واەئ ناچارەب ت،ێکردب انیرگرەب رەھ شیرەگەئ

 ینیناشر سالمیئ یتەبیتاەب ەک کانەنیرۆز ەمانداریو ئ نیو ئا ەڕباو یالەکراون ل

 شترێپ واەئ ت،ێب یدیزێئ یخانێو ش کانەریپ ەیقسەب یرچەگەئ یزدێکردوون، ئ

بوون  ەچانناو مەل شیکانیەئاشور مەاڵب ،ەبوو یاتیزدێئ ەکەناوچەکوردان ل ەڕیروباویب

 ەڕیروباویب مەاڵب ،ەیەھ ستاێئ ەک ەبوون ەاوازیج ەسنوور وەکوردستان، ل نەڵێد ێیپ ەک

 کان،ەکولتوور ینگەتر و ج یکانیەنیئا یپاش ھاتن ،ەبوو یاتیزدێئ ەڕیروباویکوردان ب

 یخانێش یکانەناوچەل نھاەت ژئاوا،ۆکوردستان و ر ەیوەرەد یتاناڵوەل ەجگ یاتیدیزیئ

 وەئ یواوەتەل ەیوەلەجگ ەمەماون، ئ کۆو دھ ڵو موس رگاتەو ش درەاعو ب نانیباد

 مەاڵب ،ێیەجەشتین ێل یشیسالمیو ئ یحیسەم ینیئا ،ێیەجەشتین ێل یدیزێئ ەک ەیناوچان

 مەاڵبن، ب ەکەناوچ ەینیرۆز ێچەدێپ ەچونک ،ەناسراو یاتیدیزێئ یسنوورەب ەکەسنوور

 یباشور یکانەناوچ ەل انیدوژمنانەل زنێبپار انۆیخ یەوا انەڕیباو ەیوەئ ۆیھەب

و ھتد،  مانڵو ئا ایو روس اینیرمەو ئ ایرجۆو لوبنان و ج ایو تورک ایسور ەو ل رانێئ

 ن،ین مترەک بنەکوردستان ن دەقەب رەگەئ ەبگر ،ەیەھ انیتیەەاڵمۆک ەیبنک رەھ کەن

 انیرۆز یکێشەب ان،ۆیخ یشیئاسا یربوونیگێناج یکارۆھەب ەیوەلەجگ ەمەئ

 ایروس ەل انەیکید یکێشەو دانمارک و ب دیو سو مانڵئا ەل تناڵو ەیوەرەدەل

 یزدێئ ەیگەڵمۆک ەب تاڵو ەیوەرەد ەیوانەئ ەک ستاێتائ ەوەتەھاتونەو ن ەبوونێجەشتین

 نین زاەشار انەیکەنیو ئا تیرەنەل ەک بوونەورەگ ستاێتائ انەیوەناسراون، دوو ن نفاەم

 .  ەرچووەد انیستەدەو ل
 یالەل ەوۆڵەنادەئ ەل ت،ەاڵژھۆر ەونەکەد نیژەد داێت یاتیدیزێئ ەک ەیناوچان وە"ئ

 . نەنانێشو مەل کانییەزدێئ ژئاواۆر یتاکو باشور ەوەتەاڵژھۆر یباکور
 . انیڤریە یژئاواۆر یباشورە. لایروس یشەب اینیرمە. ئ١
 . ییەوان و وروم یماوۆگ یباکور ە: ل٢
 ەک یئاد خیش یدەرقەم ێیەوەل انەیورەگ یزارگاەو م ە)بنک ڵموس یباکور ە: ل٣

 . نگارەش ەسنجار وات یشاخ ەریزنج ەل رواە( ھەکانیەدیزێئ یرەنێزرەدام
 وەکوشتار و ئ ۆیھەب ،ەبوو مترەک ەژدەھ ەیدەس ەل انەیژمار بەلەح یتیەوال ە: ل٤

 ڵیسا یتەبیتاەو ب ١٨٩٢ ڵیسا ەل یگشت یکەیەوێشەب ،ەداھاتوو اندایرەسەب ۆیەیچەاڵق

کورد  ەک نیژەد ەناوچان وەل انیختەدبەب ۆب کان،ییەنەرمەئ کەو کانییەزدێئ ١٨٣٨

 ( . ٢٢". )داێیت ڵەزا
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 ەوەانۆیخ ییریقامگەو ناس یریگێناج ۆیھەب ێچەدێپ کانیەزدێئ ەک ێنەێگەد ەوەئ ەمەئ

و  ایو سور ایو تورک اینیرمەئ ۆب ھاتوونەڵھ ۆب ەوۆڕیگ انیایجوگراف ناچارەب

 ڵیزا ینیئا یمەست رێژەل ەییستەد رێژ ەب انیدوچاربوون ۆیھەتر و ب یکانەنێشو

 ەدوو، چونک ەپل یکورد زووبان ەب وونراگواستن کراون و ب ەناچار ب شەکەناوچ

 . ەدراوێل انیعنەت ەشیمەناسراون و ھ نید ەرەیغەب
 ١٩٩١ ڵیسا یدوا ەل ،یەوروپاەو ئ نفاەم کانیەدیزێئ یبوونێجەشتین ەل ەکید یکێشەب

 ییەئازاد یبوونەن ۆیھەب ەیەکھاتێشوناس و پ نەخاو مەئ یردەتاک و ف ەیوێش ەب

 یکەڵخ کوەو تەشیعەکار و م یبوونەن ەینۆب ەو ب کانیەنییئا ەسمڕەوێو ر یردەف

 ەب ێوەکرد و ل رانەندەھ وەرەب انیچۆک اقێڕع یکوردستان و خواروو ەیکید

 ەییکھاتێو پ یینزایئا یتەبیتا یکێشوناس نەخاو ەبوون ب کانەوێش ەل کەیەوێش

بوو  اتریز نییئا ۆب انیماینتیو ئ ەوەمان کێزانێخ کوەو ەمانەئ مەاڵ. بیینیو ئا ەییوەتەن

 نین ردکو ەمێ)ئ نەڵێو د نەکەد ەییوەتەن ینکاریئ شینێزور شو ەل ەبگر ،ەوەتەن کەن

 یبۆل یزێو ھ ەییوەتەن یشوناس یپاراستن ەل بووەن انۆڵەیر وەئ ۆیە(، بنیزدێو ئ

 رانەندەھ وەرەب شتێھەدێج ەب انیکوردستان ەک ەیسانەک وەئ یتەبیتاەب ،ەییوەتەن

 ێپشتگو انەییوەتەن ەیناسنام ێوەل یاتیزدێئ یرەنێنو ەب بوونەد انی چوون،ەد

 نەخاو کەن کردەد ەناسێوا پ انۆیو خ کردەد انیاتیزدێئ یباس اتریو ز خستەد

 وەئ شەنموون ت،ێنێلمەسیب ەیەجودا جودا ھ ەینێو انەیدەب ەمەئ ،ەییوەتەن یکێشوناس

 وروپاەئ یواوەو ت دێسو مانڵئا یناڵو ەل ەک ەیەانییریشنبۆر یرەنتەو س کخراوێر

 یتیەراەنێنو شکرائا ەب ەک ەانیلماندووەس رۆڤەو ھان لدێبلف یشار ەل مانڵئا ەو ل انەیھ

کوردستان  ەل ەکورد ک ەییوەتەن ەیکھاتێپ ەل کێشەب کەن نەکەد کێبەزھەم

 ەیکھاتێپ ەل کنێشەب وانەئ نەکەد ەوەباس ل ەوییەراەسوودگ ۆیھ ەب انیکیشەب

 ەییوەتەن ەیکردنینکاریئ مەئ ،ەوەکید یکێنیئا یشوناس ەب مەاڵب ،یکورد ەییوەتەن

 ەل انیسوود چیھ وانەئ ن،ەڵێد انۆیخ کوەو ەگرتوو ەیرچاوەس ەوێوەل یزدێئ ەبوون

 یدواەل انیرۆز یشەکورد ب ەیوەئ ینجامەئەل ەبگر ،ەگرتووەرنەکوردبوون و

 انییزدێئ یماشاەت زەکافر و ناح کوەو ەشیمەھ سالم،یئ ەبوون ب ەویەسالمیئ یفتوحات

 ەیوەرەد ەچنەد ەکورد، ک یدژەل کێبوونڕەو تو رانۆت کوەو شیوانەئ ،ەکردوو

 یزدێئ کوەو نھاەت انۆیخ ،یکورد یتەاڵسەد ەل ەوەونەکەکوردستان و دوور د یمێرەھ

 شوناس.   کوەو نەکورد ناک یو باس ننێناسەد
 ەیرچاوەس ەوەتۆڤیەس یتێکیە ەل یەنیئا ەکھاتێپ مەئ یتیەناەسەر یەانواێیپ کێندەھ

راونراون و  ەوەرووس یرەسەیق نیەالەل ەک ەوەوقازەق ەل شیتەبیتاەو ب ەگرتوو

 کانەروس یستەراد انۆیخ یکڵمو وانەدوام، ئ کانییەرجۆج ١٨٠١ ڵیھاتوون، سا

 شیانیڤریە ەب ەک گرتەڵھ انیڤرێئ ەل یستەد شیفارس یتاڵو ١٨٢٨ ڵیکرد، سا

 ەل یعوسمان یتییەرۆمبراتیئ یکانەبچووک ەپارچ ەل کێشەب ایو روس ەوەتێنرێخوەد

 یدوا ەو ل ۆڵنادەئ ەل یروس یکانەزێھ ەیوەکشان ۆخ یدوا وت،ەستکەد ١٨٢٩ ڵیسا
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 ەیلیبەق ەیورەگ ەدا ک کانییەزدێئ یئاغا نەسەح ەب انەیگێر ١٨٢٩و  ١٨٢٨ ینگەج

 ێوەئارارات و ل یایچ ۆب ەوەتێنەڕێبگ ۆیخ یکانەاویبوو، پ کانییەزدێئ ینلەسەج

 ەوەئ ەرووجاو مە( ئ٢٣بن" ) تاڵما وەڕم یوکردنێخەو ب ڵکشتوکا یکیرەخ

 یوەز نەخاو کوەو انۆیخ یبوونێجەشتین یایجوگراف شتاێھ کانیەزدێئ ەک تێنێلمەسەد

تر  یوانەو ئ انیڤریە یتر یکانەنێو شو وقازەق یناو ەک ۆیەب ،ەوەتۆبەن ییکالیە ۆب

 یدیئ زانن،ەد ەکەناوچ یکەڵخ ەب انۆیو خ یژەد داێت یزدێئ شتاێھ ێوەو ل تێد

 ەبوون وانەئ ەوەئ ایئا ،ەوەاریپرس مەردەب ەونەکەو اللش د نگالەو س خانێش ەیناوچ

و  نێوەئ یکەڵخ ەرێئ ەیمانەئ انی ،ەتاناڵو وەئ ۆب ەو چوون ەبوون ەرێئ یکەڵخ

 یالەل تەنانەت ،ییەن یمەاڵو شتاێو ھ ییەرەوھەج یکێاریپرس ،ەبوون ەرێئ ەیندەاگەڕپ

 یچوونۆو ب امانێڕت ەب نھاەت ەکید یکانەشێک ەیوەکردنیش کوەو رەگەم انیشۆخ

جون  کوەو یکانەتناسەاڵژھۆر نھاەت نینیبەد ەیوەئ رەھ ،ەوەنەبک ییکالیە انۆیخ

 انۆیخ یتیەناەسەر ەویانتوانەین انۆیو خ ەبوون ەویەکھاتێپ مەئ یشوناس نێشوەب

 ەو ل انۆیخ ەل کێشەب ەک نڵەتا ییەراست وەئ یرەنێلمەس نیباشتر ،ەوەنەبک ییکالیە

 .  تنەحەنار ییەراست مەب شیکانەکورد
 ەیوەئ ۆیھەبوو، ب تۆڤیەس یتێکیە یمەردەس یکێندەرمیب ەک فۆخانیبل ەوەیەمبارەل

 کوەو ەبوون تۆڤیەس یتێکیە ەل یروس ەرەیو غ ەییوەتەو ن ینییئا ەیکھاتێپ ەک

 تێدابنر یکیستماتیو س یفکر یکەیەچارەگێر ەبوو ستیوێپ شەمەئۆب ،ەندەناھەپ

 ەرەیغ ەک ەیکھاتانێپ وەئ رەسەل ەیەھ ۆیخ یتەبیتا یریۆت وەئ ەوەکارۆھەب ان،ۆیب

 یاتەینەسەر ینیشۆو پ رگەجل و ب ەیلەسەم وەئ ن،یژەد ێوەو ل نیو روس یتۆڤیەس

 ەڵێد ەنموون ۆب ،ەوەتێستەبەد ەاویو جوگراف ینێشو ەب بوونێجەشتین ەیلەسەم ەب

 نەبوو خاو کەیەکھاتێپەب رەس رەگەئ کێسەک ن،یشۆپ ۆب ەیەھ کێتییەبرە)ج

 ەکھاتێپ  ەینگێشوەبوو دوور ل کێنێشو ەل مەاڵبوو، ب ۆیخ یرگەجلوب

 ەب ێبەو د تۆڕێگەد یرگەو جل و ب کاتەد ماینتیئ ناچارەب واەئ ،ەیکییەتیەەاڵمۆک

 نێشو یواەشوھەک ەب ەکسانیە رگەجل و ب ۆیەب ن،ڵزا ێوەل ەیکھاتانێپ وەل کێشەب

 بەرەع ەیناوچ ەل کانییەزدێئ یرگەجلوب یرکردنەبەل تەبەڵ( ھەنیرۆز یو کولتوور

 یتێکەیەب رەس ەیناوچ ەو ل ییەبەرەع یرگەجل و ب ەک یەو دشدا گالەع کانەنینش

 ەمەو ھتد، ئ یتورک یرگەجلو ب ەب ایتورک ەو ل یرجۆو ج یرەئاز یجل ەب تۆڤیەس

 کەروەھ ،ەیەھ انەیەیشێک مەئ ایدون یکانەنیمەک مووەو ھ ییەنزایو ئا یکیتنیئ ەیشێک

 ەیناوچەل نزاکانیئا یرۆز یشەب ندیھ ەو ل ەیەھ انەیشێمان کەھ شیکانەئیساب نۆچ

 .   ەیەھ انیرگەجل و ب ەیەیشێک مەئ ایاجیج
 ەیناوچەو ل زارەوێشەل انیبوون ەڵکێت ۆیھەب ەیەشێک مەئ کانییەزدێئ ۆب مەاڵب

 ەب ھاەروەھ ،ەبووەن انیرگەجل و ب ەیشێک ،ەوەکورد ەل ەکەنییئا یکیو نز ینیکوردنش

 نەدرووست بک کێرگەجل ب ەوێش رەھ ،ەزۆریپ وانەئ یالەل یسپ یجلک ەیوەئ ۆیھ
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 ۆیھەب ەیوەو ناترسن ل نەدەد یسپ ینگەر ەب ینگیگر اتریز ن،ەبک یرەبەو ل

 بچن.  ناوەل ەوەرگەجلوب
  یوادارڕب یباج
 یستەد ینفالەئ انیشیو دواجار نراونێوسەکراون و چ نفالەجار ئ ٧٤ ستاێتا ئ یاتیزدێئ

 انیریو پ ڵو مندا تەئافر زارانەو ھ کردێپ یستەد ەو ٢٠١٤ ڵیساەل ەداعش بوو ک

 یو فکر ینیئا یاوازیو ج تەاسیس یقوربان ەتەو بوون کراێپ انیتیەکوژراو سوکا

 یباج ەمەئ ،ێبەد شیوامەردەو ب ەبووەھ وامەردەب ەمەئ انداۆیخ یژووێمەل ەک انۆیخ

 . تێد ییتاۆگومان ک ەب ەک ەکێبەزھەو م نییئا یوادارڕب
 یورانەدەل کانیەزدێئ ەوەمەک یالەب ەاریواد کانەرچاوەس ەیوەندنێخو ەیرێگوەب

 رەھ رەبەل کانیەوەئووم ودوونراون،ەو ر ەنراوەچەڵھێپ انینگەت ،ەوەکانیەباسەع

 انۆیخ وانەئ ەوەیەنگۆس مەل ،ەکردوو کانیەزدێئەل انیزگارێپار ت،ێبووب کێکارۆھ

 ەداوەن یکانەدیمورەب ەیگێر شیکانیەزدێئ یخێش ،ەژماردوو دیزیە ەفیلەخ ینگریەالەب

 ەرچاوەسەل ەڵەھەب ۆیەدواتر ب ن،ەبک یەموعاو ڕیکو یدیزیە یباس ەخراپەب ەک

 ەوات( یەدیزی)ال ەب ەبوو ە( ورستانە)خوداپ یناوەل کانیەزدێئ یناو کانیەبەرەع

 .ەیەھ ەک ەیباو ەنیوانێڕت وەل ەاوازیج ینیوانێڕت نھاەت ەمەئ د،یزیە ینگرانیەال
 ەک ت،ێابڕب رداەبەب انەیناو مەئ ەوەکانەعیش نیەالەل یزدێئ یناونان ەک ییە". دوورن

 ەیوەوسانەچ مەھەپانز ەیدەس یتاەرەسەل ،ەوەبووەد دیزیە ەفیلەخەل انیرق واوەت

 یشێشکرکەل ایسور ەیریزەج یریم مەھ ١٨ ەیدەسەل کات،ەدێپ ستەد کانیەزدێئ

 ەندەوەئ کان،یەدیزێئەب رەرامبەب یسالمیئ یرانسێلۆو نات کانیەدیزێئ رەس ەکاتەد

 ەوەئ یتاکو دوا نن،ێکەتەدەڵھ یئاد خێش ۆیکڵگ دایەشێشکرکەل وەل ەربووۆز

 یشتنەیگەب تەاڵسەد ەڵگەدواتر ل ،ەوەنەکەد یدرووست انۆیخۆب کانییەزدێئ

و  تێبەفراوانتر د یسالمیئ ۆب انیناچارکردنەو ب یزدێئ ینتەئ ەیاردید کان،یەعوسمان

و  مەھەدەڤح ەیدەس یکانییەکوژەشەر یتەبیتاەب ت،ێگرەردەو یکیستماتیس یکەیەوێش

 یایدیم شداەرشانێھ مەئ ەڵگەھاوکات ل ،ێنێد شداەلەب کڕموچ ەزدۆو ن مەھەژدەھ

 یاڵباەب انیرستەپ تانەیش یناو کانیەزدێئ ینڕیو ب کوشتەب دانییواەر ۆب یعوسمان

 . ەماو رەو ھ ەاوڕب دااڵباەب انەیناو مەئ انیارانەین یالەل شەستاکێئ ،ڕیب کاندایەزدیئ
 ی( باسەتنامەاحی)س یناوەب داەیکەناوبانگەب ەبێکتە( لیبەلەچ یایولە)ئ

 ێڵسم شتەھ یکەڵخەب کانیەزدێو " ئ کاتەد ١٦٥٥و  ١٦٤٠ ڵیسا یکانیەشێشکرکەل

 بوون،ەد سەک زارەھ ٢٥٠ ڵیسا ەیژدەھ ەیدەسەل کانییەزدێ"ئ ەڵێ". و دباتەناود

 مداەھەزدۆن ەیدەسەل ،ەبووەھ انیسوار زارەھ شتەسوارچاک و ھ زارەچوار ھ

 ییرگرەب ،ەادیپ زارەھ شەسوارچاک و ش زارەھ ێو س ٢٠٠٠٠٠ ەتەبوون

 ەترسناک بوو ەندەوەئ ،ڕکوشت و ب یرەگیو کار انیکانەارەین رەرامبەبەل کانییەزدێئ

 ،ەوەتەماوێل انیسەک زارەھ نجاەپ نھاەت م،ەھەزدۆن ەیدەس ەیوینەل کێرۆجەب

 کیە تەنانەت ،ەبوو ەقانڵڕەد ەندێھ ١٧٩١ ڵی( سااشاپ مانێسل غداەب ی)وال یکانەرشێھ
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 غداەب یپاشا( وال یلە)ع ١٨٠٢ ڵیساەل شت،ێھەن نگالەش یایچ یویودەل یدیزێئ

پاشا(  مانڵێ)س کوشتن،ێل یرەدەبەرادەل یکەیەو ژمار نگالەش رەس ەکرد یرشێھ

 ،کورد کەڵێمۆک ەڵگەپاشا( ل دیشە)ر ١٨٣٧ ڵیساەل ەوێش مانەھەب ١٨٠٩ ڵیساەل

 کانییەئاوا یبان وەگیر رەسەل ەک نڕبەردەس ێل انەیندێو ھ انیرەس ەنەکەد رشێھ

 ەوێش مانەھەب ،ەویەماێل انیسەزارکەھ نجاەپ نھاەت ١٨٤٥ ڵیتاسا ەرۆمجەب ،ێرژەد

و  ەسوور بوو کانیەزدێئ ینێخوەب انیستەد کانیەعوسمان کوەو کانەکورد ەریو م گەب

( بابان و یپاشا حمانڕەوەکوشتن، )ئ یزدێئ ۆب ەکردوو انیکانیەشێشکرکەل یشدارەب

 شیوەئ ١٨٧٠ ۆب ١٨٠٩ درخان،ەب ریم تانۆب ەیریزەج یناوبانگەب یریم ھاەروەھ

 شەانۆیھ وەل کێکیە شاندوون،ەوێل یستەد سانید ١٨٣٢ ڵیساەل ،ەبووەداھێت یستەد

 وەئ یعوسمان یسوپا ١٨٤٧ ڵیسا یشێشکرکەل یکاتەل گەب درخانەکرد ب یواەک

 رێژەدواتر ل ترساەد ەک بووەوەدانابوو، ئ انیپاشا درخانەب ۆب ەک ەوەتبکاتەر یەنتەرەگ

 یشێلکەپ کانییەزدێو ئ یستورەن ەدژب یکانەکار ەینگۆسەل کانیەوروپەئ یفشار

 کانیەزدێئ ەل یستە( دەرۆک ی)پاشا رانۆس یتەمارەئ یریم ت،ێدادگا بکر مەردەب

 ییەیرۆمپراتێئەل کیەزدێئ یکوشتن م،ەھەزدۆو ن مەژدەھ ەیدەسەل ەیەوێمشەب شاند،ەو

 یدیدەل ەچونک ،یخشەبەد کانەمانڵموسەب یشادبوون شتەھەبەب یقەھ یعوسمان

 ١٨٤٧ ڵیساەبوون، ل ەوەسالمیئ یاسای ویودەبوو، ل بێکت ێب یکێنیئا یزدێئ تداڵەوەد

 ایزدێئ ینیئاەدان ب یعال یباب ڵپۆن ینستانتۆکەل ،یتانیرەب یماتۆبلید یرەشخێپ ستەدەب

 کوەو وسفی خێش ١٨٤٩ یرەبۆکتۆئ کات،ەد ھاەر انیربازەس یتەخزمەو ل تێنەداد

 یال ەتێچەد ،یربازەس یتەخزمەل انیبون رزگارەل ەوەپاران ۆب کانیەزدێئ ەیندینما

 کەیەو نام کاتەد ڵپۆن ینستانتۆک یردانەعوسمان و س یەیرۆمپراتیئ یرپرسانەب

 ١٨٧٢ ڵیسا کات،ەد ڵقبو انەیداواک تڵەوەو د یعوسمان یمەعزەئ یدرەس ەداتەد

 ەیوەداوا کردن ەڵگەل ،ەوەتێنرێسەدێل انەینیخشەسوپا ب تەخزمەل مەئ ەدووبار

 یزدێئ یناڵماقو اویپەل کەڵێمۆک ١٨٧٢ ڵیسا ،یربازەس یتەخزم ۆب کانییەزدێئ

 ڵخا ١٤ ەل داەیەنام وەو ل نەکە( دیعال ی)باب یتدارانەاڵسەد ەیئاراست کەیەتنامەداو

 ەک گرنەدەوەل ەگرێر انینیئا یستمیس ،ەوەتۆروونکرد انۆیخ ینییئا یکانەپیپرنس

 ڵیسا یمەدوو ەیوینەل گرت،ەنیرەس یچیھ ەناڵوەھ مەئ ن،ەبک یربازەس یتەخزم

 ندەچ یانویبەب یعوسمان یتەاڵسەد یداوا رەسەپاشا ل رەعوم لێنۆلۆک ١٨٩٢

 رۆز یکێکوشتار یدوا کان،یەزدێو ئ ڵموس ەیناوچ رەس ەکرد یرشێھ کێرمۆفیر

و تاکو ببن  انیال ۆنارد ب ەیکڕەپاشا کو رەکردن، عوم ریخسیە ێل یزدێئ زارەھ ەپانز

 کانییەزدێئ ۆسکیل ەیجۆر ەیرێگوەب نن،ێبھ انۆیخ ەیکەنیئاەواز ل مانڵموسەب

 ،ەکراوێل انیکوژەڵمۆک ەیورەگ یکوشتار ستیب ١٩١٠و  ١٦٤٠ یناڵسا وانێنەل

 ەبوو ک ھاندایج یمەکیە ینگەج یناڵسا ییدوادواەل یعوسمان یپاسو یرشێھ نیمەدواھ

 یستەبێگر یاندنەیو راگ یعال یباب یدانەوەستەدەب ۆخەل رەب کێدوو مانگ نھاەت

 ( ٢٥( و )٢٤بوو". ) سۆدرۆم
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 کان،ییەزدێئ یدژەل ەنیناشر ەیزاراو ینانێکارھەب ەک ەیەھ ەوەوسانەچ یتر یکێرۆج

"  ،ەلیزازئەع کەلەم ،ەتانەیش وەئ یەگوا ەک ەتانەیش ەیوش ینانێکارھەب شیوەئ

و  مانڵموسەل کیە رەھ یالەل ،ەوەتۆتکردەخودا ر ۆب ەیسوجد ەک لیزازەع یکۆریچ

 مەاڵب ،ەنۆک یکەڕێباو ،ەخوداو نیەالەل یرکردنەد ھاەروەھ ،یھودیەو  یحیسەم

 وێن ەتەو خراو داتەدێگر یزێانگەڕش یکێروح کوەو ەیەکیالئەم وەئ ەک ەیوەئ

 یالەل لیزازئەع یناو ن،ەکەدێل یرگرەب کانییەزدێئ ۆیەب ،ەویەزدێئ ینگەرھەف

 ەوەتر یکانەڕەباو نیەالەل ەکەیەزاراو شیتانەیش ت،ێکاردەب مترەک کانییەزدێئ

 رەرامبەبەھات ل شیکارەب رەگەو ئ ەکراو سیتەق ەیەوش وەئ ۆیەب ،ەکارھاتووەب

) ش و ت(  ەیوش ردووەھ ۆیەب رەھ ت،ێد یتیەسوکا کوەو ەیەوێش وەب کان،ییەدیزێئ

 کەلەم ەب شیوانەو ئ ەزەناح یکەیەوش کانییەدیزێئ یالەل ،ێنێکدێپ تانەیش ەیوش ەک

 ( ٢٦". )نەدەد یمەڵەقەتاوس ل
 تەبەڵ، ھ ەکەناوچ ەل ەبوو یکیئامر یزڵیۆبا ە( کیڵباس )دوو نوات مانەھ ەل رەھ

 وە" ئ کانییەزدێئ رەسەل ەبووەھ انینێرەن یرەگیکار راقێع ەل ەجگ شەکید یتاناڵو

 بووەن یتر یکێکار چیھ ەپاشا ک پالنەق ،ەماوەن ەیخستەیفارس د یتاڵو ەک ەیرەبێس

 کەو ەک اواز،یج یتەللیم ێس یبکات دژ ەڕش ێبکر ۆیب ەیندەوەئ ەک اتریز ەوەل

و  یەلیشەو س ییەلیشەئ شەمانە. ئرابوویگ انیشێپ ەوەبەرەع نیەالەو ل ەوەبوونۆک نەڵێد

 ەب انیواڕب ەبن ک ەانییحیسەم وەتر ل ەیکەو دوان مانڵموس انیمەکیە. نییەکەلەچ

 تانەیش اتریز ەوەل ەماوەن ۆب انیتر یچیھ مەاڵب ،ییەن دایحیسەم ەل نسانێخوا و ئ یبوون

 ێپ یخراپ ەیقس ێوەانەیئ ەوەمەک یالنەب انی انۆیخ یخوا کوەو و نەبک ڵقبو

 ەیکییەشاخاو ەناوچەل ەک ەتەللیم ێس مەئ دا،ەن انێیل یبەزەغ ەیوەئ یترسەل ،ێبکر

 ەئاسان رۆز شیوەئ ن،ەکەد انۆیخ ەل یرگرەب ەانیئازا رۆز ن،ەریو جز نیبینس وانێن

 یسوارچاک زارەھ ستاێئ تاەھ ۆیەب ن،ڕبب شتنەیگ یگاێر تواننەد سەک ەدەب ەچونک

 کێئاسن ەپارچ ەب بەرەع یکێبوو ژن کیەئاغا انیکێکیە ەک ،ەپاشا داو سیک ەل انیئازا

 کانییەزدێئ یکەیەرکردەس ھاەروەکوژران، ھ شیکرەاربید یتر ەیدوو ئاغاک ،یکوشت

 ەک ێگوتب ێیپ ێچەد ەوە، لێڵنوات ەڵگەل ەبووەھ ینێنھ یکێوتنەکێچاوپ ەل کێوەش

 نجاەبدا، پ ایو سور نیستەلەف یرکردنیداگ ڵیوەبدا ھ ارڕیب ەرانسەف یکیلەم رەگەئ

راو،  ۆکردبوو ب تەداو یزڵیۆبا کانییەزدێئ ەیرکردەس ،ێبەد ەڵگەل یزدێئ زارەھ

 ەک بن،ەن تەحەتورک نار ەیتدارانەاڵسەد ەیوەئ ۆکردبوو ب یسوپاس ێڵدو نوات مەاڵب

 ۆب ەوەتەڕێبگ ێڵنوات ەیوەپاش ئ مەاڵب ان،ییرەرامبەب بووەھ انیگومان کانییەزدێئ

 ەل رۆز یکەیەو ژمار داێل یرەس کانییەزدێئ ەیرکردەس ا،یسور ەل ایرەد نارەک

 ەینینیب کتریەو  ردانەس مەئ ،ەوەوانەو ک ریرم و ت یکەچ ەبوو ب ەدواوەب یسوارچاکان

 ،ەرانسەف یکیلەم ەڵگەل نەبک یمانەیھاوپ ەک ەبوو ەوەئ ۆب کانییەزدێئ ەیرکردەس

 ( ٢٧بوو". ) اتریز رۆز رۆز ستاێئ ەل ەوکاتەئ انەیژمار وانەئ ،یحیسەم ەببن ب کەن
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 ەڵگەل نەبک یمانەیھاوپ ەانیستوویو کانیەزدێئ ەیوەب تەبارەس ێڵنوات ەیاداشتی مەئ

 ەشیمەھ ەک ەبوو ەکییەراست ەوەئ کوەڵب ،ییەن ەکییەراست ،یحیسەم ەتاکو ببن ب ەرانسەف

 وەئ ەک ەیەوەئ شەنموون رەھ ن،ێو عام بکر ڵتەو ق تێبکرێل انیتاێکود ەیوەترساون ل

 ەک کانەنجەفر رەس ەچووت انیزەگەر ،ەبوون بەڵەح ەیناوچەل ەک ەیانییزدێئ

 ۆیھ ەب ەبووەھ مانڵموس ەل انیترسەم ەشیمەھ ەیوەئ ۆیھەب مانن،ڵموس یکەیەریت

 نۆچ کەروەھ ،ەکراو ڵەاڵح انینێخو شەمەو ب رستەپ تانەیش ەگوتراو انێیپ ەیوەئ

 ڵەاڵح انینێخو سالمیئ یستەدەو ب انۆیخ شتینەت یکانیەمانیشتیکورد و ھاون یستەدەب

 ێیجۆخ یتەاڵسەد یترس ەل رەگەم ن،ەکەد انیماشاەت ەیەوێش وەب ستاشێو تائ ەکراو

 ەیناوچ ەیوەرەدەو ناتوانن ل نەورەگ یترسەم مەردەبەل ستاشێئ رناەگەئ ،یکورد

 .   یتەالمەس ەب نیتر بژ یوانەئ ەڵگەل انۆیخ یتیەەاڵمۆک
 

 ەو ئافسان نیئا

 
 ،ییەن نییئا نھاەت ،ەستووەب ەفسانەئەب یپشت یدیزێئ ەک ەیوەئ ،ەرۆز نسانیئ یتموح

 ەکۆریو چ ەفسانەئ ێبەو ب ەستووەب ەفسانەئەب انیپشت کانەنییئا مووەھ کوەڵب

 وەل ەکێکیە ەفسانەئ ەچونک ،ەوەتێنێمەد ڵیخاەب یکێشەب نییئا کانیەفسوناوەئ

 یکیەایدون یمرەو ن نیمەرزەس یمرەن وانێنەل کاتەگومان دروست د ەک ەیکارانۆھ

 ڵمبەک ەکێوتنەکێچاوپ ەک ەیبێکت وەل ن،ەکەد یباس کانیەئاسمان ەبێکت مووەھ ەتر ک

 یروح کانەییەفسانەئ ەنێ" و ەڵێد ەوەفسانەئ ەیبارەل ،یتیەکردوو رزیمو ێڵب ەڵگەل

 مە". ئەوەتێزێگوەناخمان د ۆب ەیکەزێھ ،ەنانێو وەل ەوەبوونڵقوەب ن،ەمێئەل کیەرەھ

 یھاەر یکێتەاڵسەد ەرۆج ەفسانەئ نڵێیب نیبتوانەک داتەدێپ مانەوەئ یانوویب ەیەقس

 ۆب کات،ەد مرەو ن ەورەگ کەیەادەڕب کان،ەرەمبەغێو پ وانڵەو پا یتیەساەک ەک اریناد

 کوەڵب ،ییەن ایژۆلۆتیم نھاەت شەمەئ ن،ەیبک ەستەرجەب مانداۆخەل وانەئ ەینێو ەیوەئ

 ،یتێیەپ یستیوێپ نییئا ەک ەوەکاتەد ترڕچ کانیەندەوەیپ مەھ ،ەمبوالنیس وەب ەنییئا ەوەئ

 ەیمەموقاو ێتاکو بتوان ،ەوەکاتەد زترێھەب کانەکولتوور و سرووت یتەاڵسەد مەھ

 ،ەستووەبێپ یپشت یزدێئ ەک ەیەیفسانەئ وەخدر ئ ریپ یواڕبەبکات، ب ەیرکەرامبەب

 یتموح نسانیئ نۆچ کەروەھ ،ەوەتۆکرد ڵیاەیو خ ەبوو نسانیئ یتمووح ەلەسەم

 ھات.  نجامەرئەس ت،ێبەھ یئاسمان یشتەک تێب کێژۆر ەبووەھ
 ەک ەبوو ەوەئ ۆب ەفسانەئ ۆیەب ،ەبوو کردنێپ تەناعەقەل کێرۆج ەفسانەئ شترێپ

 ەل کیەرەھ ک،ێعیواق کوەو یبوون دروستەبکات ل تیو خوداش ھاوکار تێبدرڵوەھ

 ەیەھ انیاوازیج یاڕرویب کانەنیئا ەیوێچوارچ یکانەریشنبۆو ر رستگاەپ وێن یخێش

و  ەوەتێبەد ەیگێج اندایکانەکستێت وێنەل ەک شیکانەفسانەو ئ دانەڵرھەسەب رەرامبەب

 ن،ەدەد یمەڵەقەل ینیئا یاتیبەدەئەب کانەریشنبۆو ر زاننەد یکوفرەب کانەخێش

اللش  ،یتیەستوەو ب ەئاو بوو ایدون مووەھ ەکات وە" ئەڵێد شیبابا چاو  ەوەیەمبارەل
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و  ەیەھ کێعریش ەوەشەیەفسانەئ مەئ ەیبارەل ،ەوەتەاویژ یوەو ز ەوەخوار ەتۆھات

". ەاتیکن ستەچ ق نینەیز ێپ ،ەباتەبوو ن نیش ێرزەع ،ە" اللش کوردستان دھاتەڵێد

 یدانەڵرھەس یتیەنۆو چ دانەڵرھەس ەیبارەل ەکید ەیفسانەئ انەید ەیوەلەجگ ەمەئ

 یدیزێئ یستنەب پشتەل کێشەب ەتەبوون ەک ەیفسانانەئ وەئ ھاەروەھ ،ەیەھ ەوەکەنیئا

 ،ەژووێم وەل ەناوەن رەدەو ۆیخ شیاتیزدێو ئ ەیەھ ەوەکید یکانەنیئاەب یندەوەیپ ەک

 و موسا و ھتد.   میراھیئ یکانەکۆریچ یتەبیتاەب

 
 نۆد یناۆد

 
 وێنەل مەاڵب ،ەیەستەج یستدانەدەو ل ەکسانیە تییەرەشەب مووەھ ۆب ەکێتڵەحا مردن

 ەنۆد یناۆد مەئ ت،ێنێمەو د ەوەتێبەجودا د ەستەجەروح ل ینیئا ەڕیروباویو ب ەفسانەئ

 ەوات ن،یدوامات الد یبێکت ەل دانێز وسفی  ،ەیەھ ینییئا ەڕیروباویو ب ەفسانەئ رۆزەل

 کانداەنۆک ەنیئا ەیربۆز ەل ەک ەکردوو ینییئا یتەباب مانەھ ەل یباس کان،ەنیئا یژاوێگ

 ۆیخ ەک بووەپاک ھ یمردن و روح ۆب ەشتنەیگێت مەئ شترێپ یرچەگەئ ،ەبووەھ

دواتر  ،ەبووەھ سریو م نانیۆ ەل تاەرەتر، س یکەیەستەتر و ج یکێسەک ۆب ەوەتێگوازەد

 شێپ ،ەماوێج ەب ەکید یکانەنیئا ۆب ەشتنەیگێت مەئ ەوەتییەوھودی ینیئا یلموودەت ەل

 یەھرمس ،ەنۆک ینیئا یساێر ەیماوێج ەواتەک ،ەبووەھ تییەنەسەو ینیئا ەل شیوانەئ

 سالمیئ یالەل ،ەسیرمەئ یناو کانیەنانیۆ یال ەل ،ەبووەھ کانەنۆک ییەسریم یمەردەسەل

 ،یتەیەکەناو ەل یاوازیج نھاەت ،ەیەھ یمانا کیە داەکەتڵەحا ێس رەھەل س،یادر

 ندوویتردا ز یکێکبونیداەل کانەروح ەک ەوابووێیپ ،ەاویخراپدا ژ یکێانیژەل سیھرم

رابردوودا  یانیژەل ەک ەوەبنەپاک د کانداییەرەسەرمەچ ەل نجایئ ،ەوەبنەد ێو نو ەوەبنەد

 ەیرمانەف وەئ ییتاۆتاکو ک تۆڕێگەد کانەستەج وامەردەب ەپاک ەروح مەئ ،ەانیوینیب

 ەرزگار بوون ئاماد ۆب ۆیخ ەوەتر یکەیەگێرەل وکاتەئ ت،ێدرەد دایکانەگوناھ رەسەب

". ەیەکەنەسەر ەندەخوداو ەک یگشت یندەخواو یروحەب ەوەتێبەو د ،ەوەکاتەد

 ەل ەییەفسانەئ ەرەکتێکار وەئ  ،ەیەوێپ ینسانیئ یکێاغۆیو ب یە  ینیئا یکەیەئاراست

   ،ەرگرتووەو ەیکەنازناو ەویەتییەزنەم
 ەک کێسەک یەو گوا انیکانەدارەڕباو ۆب ەنراوێلمەس کستێت ەب یاتیزدێئ یالەل مەاڵب

 شەکەکستێو ت ەوەتێنێمەد مرەچاک و ن یکێسەک یشەل وێن ەتێچەد یانیگ یدیئ تێمرەد

 یەمانا وەب ەمە( ئێزدانیە یستەد رەلب راەھ ،ینابت فان ،ێحمانە)روحا ر ەیەیەوێش مەب

 ،ێنێمەن ەکید یکەیەستەج رەھ کوەو و ەوەتێنێنام شانیناونێب حمانەر یروح ەک تێد

 ک،ێاوچاکیپ ەتێبەد یمردن یو دوا ەوەخشەسوود ب ەیکید یکەیەستەج ەتێچەد کوەڵب

گورگ و  کوەو یکەیەندڕد یانیگ ەتێچەد ەیکەروح تێمرەد ەک کارەخراپ ۆڤیمر مەاڵب

ئازار  ەشیمەھ ەروح وەئ ەک یەوا ەاکڕرویب ھاەروەھ ز،ێانگەڕش یانداریو گ گەس

 ەوەتەڕێگەتر د یکێو جار تێبەد شۆخ ێیتاکو خودا ل ەوەتێنێمەد ەیەوێش وەب ێشێکەد
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کراس  یباس ەک ەیەھ مانێخدر سل یکێحسەب شەمەئ ۆب ،ەکید یکیەئاواەب انیژ

جار  ت،ێمرەن تەتاکو ق ەوەتێبەجودا د ۆیخەل یانیو گ شەل ەکسیە ەکردوو ینۆڕیگ

 ۆنیمسک یکێولەق ەوەیەمبارەخراپ، ل انی ەچاک بوو ۆڤەرم وەئ رەس ەوەتێنێمەد ەوەئ

  ەخان ەردەع ەڤ" ئ ەڵێد ەیەھ ۆژار
 ەبازرگان رەشەب دوەڤع                                          
 بارکر  ەماال خو کاەھن                                          
 ژنوو دانا"  کاەھن                                         

  ەیمامکەت ڵیھزار سا ۆمەئاد ینە" ب ەڵێد ھاەروەھ
  ەیبشامک تاەھ ێرقەل ش یێاتیریم                   

 " . ەیتامک ێژکاسا مرن ێردەھ یێدوماھ                   
 ەیەمردن ھ انیژ یدواەبزانن ک انیرچاوەب ەوەتێمردن ب ەک ەیەسانەک وەئ ۆب ەمەئ

 تێب کارەچاک رەگەئ ەباسمان کرد ک شترێپ کوەروەخراپ ھ یباش و مردن یمردن مەاڵب

 ەیستەج ەتێچەد رناەگەئ ەوەتەڕێگەو د کێکارەچاک یروح ەتێچەد یانیگ

 نۆد یناۆ( . د٢٨".  )تێبەد شۆخ ێیتاکو خودا ل تێشێکەو ئازار د ەوەکێزێانگەڕش

 نھاەت ەک ەکێتەناعەق ،یتێیەپ انەڕیباو کانەنیئا ەیربۆز ەک ەیەزانەگەر وەل کێکیە

 نھاەت ەوەئ ت،ێمرەد کێسەک ەک یەیواتا وەب ،ەوەبکات ەیگێج ێتوانەد ایژۆلۆتیم

 ەو دووبار تێنێمەد ەیکەحۆر رناەگەئ ت،ێچەناودەو ل ێنێنام رچاوەبەل یتەیەستەج

 یکەیەوێ( شنۆد یناۆ)د دایاتیزدێئ ینیئاەل ان،یژ ەوەتێد ەدووبار ەکید یکەیەستەجەل

 ەڕیباو یزدێئ ،ەوەنۆڕیکراس گ نەڵێد ێیپ ەک ەیەوەئ ،ەرگرتووەو یاوازیج ەیکید

و ئاگر  ژۆر ۆیەب ،ەوەتەوۆڕیگ انیتاوس کراس کیلەخودا و م ەک ەیەھ ەوەب

 ەک ییەزێانگەڕش یماێھ شیو ئاگر ەندەخوداو یماێھ ژۆر ەیوەئ کوەو رستن،ەپەد

و خودا و  تانەیش انی ،ەکراو ەناسێپ ەڕو ش رێخ یزمیدوال ۆب ەکید یکێنیئا رەھ کوەو

 . ەو خراپ ەچاک
 ەشۆخ یکەیەوەتوان ەک ەیروو وەل ،ەیەھ حۆر ەیوەگواستن ەب انەڕیباو کانییەزدێ"ئ

 ەک داەروحمان د ەب کێتەفرس ەپیپرنس مەسزا و پاداشت، ئ ۆب کێپیپرنس کوەو

 رەھ یبژاردنەڵھ مەردەبەل ۆیخ نسانیئ ەک ەڕو ش رێخ ۆب ەکێتر حسابات یکێجار

 ( ٢٩".)ەانەیکیە
 یکێرۆسیفڕۆپ ١٩٦٠ ڵیسا  نۆفنسیست کوەو یکێسەک ەک ەوەشییزانست ەیبارەل

 شیتەبیتاەو ب ایدون مووەھەل ەوەتۆکردۆک ھاەو یتڵەحا ٢٥٠٠و  یەاینیرجڤێ ۆیزانک

 وەئ ەک ەیانیینائاسا ەسەو ک ییئاسا ەسەک وەل است،ەڕناو یتەاڵژھۆو ر کایئامر

تر  یوانەئ انی سوکارەک ەیوەئ کوەو ،ەوەتەھاتون نۆدیناۆد ەیوێشەو ل نەرۆج

 ەب یندەوەیپ ەتڵەحا وەئ یەوا ێیپ وەئ ،ەوەتۆھات ەکەسەک یەانواێیپ ن،یژەد انەڵیگەلەک

 ەبووەھ یتیەساەک ەڵێد ھاەروەھ ،ەیەھ ەو ە( خۆ)م ەل ەوەرکردنیب یناوچوونەل

 ،ەوەتۆب ەدووبار یکێو جار ەاویژ ژووێم مانەو ھ یشارستان مانەو ھ زانێخ مانەھەل
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 شووێپ ەیانیژ وەل ێتوانەد ەک ەیەھ ەوڵەقەع وەب یندەوەیپ ەمەئ ،ەئاشکرا بوو ۆیەب

 ەک ەیەھ کییەزاەشارەب یستیوێپ تێب کداەیەستەج رەھەل کێروح مووەو ھ تڕێدابب

 تێبینیب یناخوش انی تێبووب شۆخڵد ەکەسەک تووێب رەگ بداتێگر ەوەکێپ شوترێپ

 کێسەک ەڵگەل ەیەھ یاوازیج ،ییەژۆلیۆس یکێمکەچ ەک نۆدیناۆد مەاڵب ،ەشیمەھ

( ێ)تقم نەڵێد ێیو پ ەیەنواندنا ھ یبوارەل ەیوەئ کەروەتر، ھ یکێسەکەب کاتەد ۆیخ

 ەکید یکێچوونۆتر، ب یکێتەباب رەھ انی کستێت انی لمیف یوانڵەپا کوەو نواندنۆخ ەوات

و  ەکێسەک یمردن شیوەئ ،ەیەھ داڵیمندا یکاتەل نھاەت ەتڵەحا مە" ئەڵێد ەیەھ

و  ەبوو یینائاسا یکەیەوێشەب ەکەمردن ەچونک بات،ەد داۆیخ ەڵگەل کانەکۆریچ

 وەئ یدوا ڵیمنا یھاتن ەیەمەئ ۆب ن،ەبک ەکەمردن ەیناسێپ نۆنازانن چ یشیسوکارەک

 ەمەئ یرچەگەئ ،ۆیخ شێپ ەیکەمردوو ەسەکەب ەوەتێبەد ەوەکۆریچ یستنیب ەیگێرەل

 (.   ٣٠". )ەیەھ ەتڵەحا وەب انیواڕب کانەندەرمیبەل کێشەب مەاڵب ا،یبۆفەل ەکەیەوێش
 یناۆد ەیفەلسەف یکڕۆک ،ەکید یکێسەک ۆروح ب یو چون کێسەک رچوونەد روح

روح  ەیلەسەم ەچونک ،ەبوو ەباس مەئ ڵیرقاەس رۆز یکەیەادڕتا ەیفەلسەو ف ەنۆد

 یکێتەباب ەفەلسەو ف نیو ئا یناسەڵمۆک وێنەو چ ل بەددەئ وێنەچ ل ەکەیەلەسەم

و  یمرەن ەب تەبارەس کانەسوفەلەیف یاوازیج یکەرەس یکێکارۆ" ھ ،ەندوویز

 ەوەرێل ،ەوەتەڕێگە)روح( د روونەد یتیەماھ ۆب انینیوانێڕت یاوازیج ۆب ،ەیکەدژ

: ێنریبە)روح( د یمانا یکردنیارید ۆب ەدوو ئاراست ەفەلسەف ی ژووێم ییژاێدرەب

 یناساندن ڵیوەو ھ ێنیبەد ەستەج ەل کێشەب کەو روونەد ەک مەکیە ەیئاراست

 ڵماەک ەک ێنێناسەد ەوەب روونەد ۆرستەئ ەیوەئ کەو دات،ەد داەستەج ەڵگەل روونەد

 نیتوانەب ەکێانیژ ینەخاو ەک ،یەرێئام یسرووشت یکەیەستەج یمەکیە یشتنەیگیو پ

 یناوچونەل ەب ەواتەک ،یەن ەستەجەل ەوەابوویج یکێروونەد داەیەئاراست مە( لە)بالقو

 یتیەراەبێر کارتیو د توناڵفەئ ەک مەدوو ەیئاراست ت،ێچەد ناوەل شیوەئ ەستەج

 یبوون یو توانا ەیەھ یالیناماتر یکێرەوھەروح ج ەک یەوا انەڕیباو نەکەد

پاش  وەستەج وێن ەتێبچ ەیوەل رەب روونەد ەوەرێل ،ەیەھ ەستەجەل ۆخەربەسەب

". ێنێلمەسەد یبوون یمرەن شەمەئ ،ێنڕێپچەد یندەوەیپ داەستەج ەڵگەل ش،ەوەئ

نفس  ەک ییەتاەرەس یکێکەڵخ یواڕپشت ب ۆیوخەسترا یکێکارۆھ نۆدیناۆ( " د٣١)

 ەل ھاەروەتاکو مردن، ھ ەوەانیژ ەل رەھ یژەد داەستەج ەل یوامەبوردەروح ب یماناەب

 مەو شاخ  و ھتد، ب ردەو روبار و ب ختەدر کوەو ،ەوەتێتوەد شدایسروشت یکانەشت

 ەبنەد یدیئ ،ەکید یکێفسەن ەبنەو د نڕێبەداد ەستەجەل ەک کانەو شت کانەمردوو ەیەوێش

 ( ٣٢". )ێرستەانپەید کەڵخ ەتر ک یکێندەخواو
و  ینیو ئا یفەلسەف یاوازیج یشتنەیگێت ستاێتائ ەک کەیەفەلسەف کوەو ەنۆد یناۆد مەئ

 ناوەروح ل یەگوا ێنێبھ نسانیئەب تەناعەق ەک ەویتوانەین ۆیەب ،یەژۆلۆسیو م یشنیتراد

 لموسەم یکێو شت یەنێنھ ستاێتائ ەچونک ،ەکید یکەیەستەج ۆب ەوەتێگوازرەو د تێناچ

 ەیەھ یتەناعەق ەک شەوەئ ،ێنێلمەسەید ەستەج یمانەن ۆبزانست  ەیوەئ کوەو ییەن
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 ەسوتف ەب کجارێندەو ھ ەوامەردەب انیژ ەک ەگرتوو ەیرچاوەس ەوێوەل ەکەشتنەیگێت

 ەیوەگواستن ەوات ن،ۆد یناۆد ەناونراو شەمەو ب تێنریبەد رەکتێکار ەل کەیەنموون

 کێروح ەیوەندووبوونیز انی ،ەکید یکەیەستەج ۆب ەوەکەیەستەجەل کێروح

 .  ەکید یکەیەستەج ۆب ەوەکەیەستەجەل
 کەڵخەل ەک تێد ەوەکێحریس ینجامەرەد ەل نیئا ت،ێب کانیەژۆلیۆسیم ەیقس ێیپەب

 ۆیخ یورەچوارد ڕۆڵینتۆک ەداوڵیوەھ رۆز نۆک ینسانیئ زریفرا ێیپەب ت،ێکرەد

 رەسەباران ب یتیەوینیب کێختەو ،یپشت ورووەدەل ەعیواق ەک ەیوەئ یتەبیتاەبکات ب

 یەواەشوھەک مەئ ەک ەیەھ ەورەگ یکێزێھ ەک ەناوێھ ەوەب یواڕب ت،ێبارەد دایوەز

 ەوەتۆکرد ەوەل یریب ەوەرێل ۆیەب ت،ێنەێگەد انیژ یدانەژێدر ەب کەڵو ک تۆڕێگەد

 یرچەگەئ ت،ێنێمبەرھەبێل ەیفسانەبکات و ئ ەاردانید وەئ ەڵگەل کردنەڵەمام یتیەنۆچ

و زووتر  ەراویرگەو نگەدر ژئاواۆر ەل یتیەدرکانوو ایجۆلیۆسیم ەک یەداتا مەئ

 شتوون،ەیگ نگترەدر یحیسەو م یبوز ینیئا ەیوەئ ۆیھ ەب ەرگرتووەوێل انیکەڵک

 انیکەڵک نگترەدر مەاڵب ،ەبووەو کوردستان زووتر ھ تەاڵژھۆر ەل مەاڵب

 ەوەتەڕێگەد انەیکەژووێم یگشت ەکوردستان ب ەکرد ل یوادارانڕب ەچونک ،ەرگرتووەوێل

و  کانەنۆک ەو پارچ مبولیس شیوە( ئکبوونیدا ەل شێپ ڵسا ٩٠٠٠) یژووێم ۆب

 . ننێلمەسەید کانەوارەنێشو
 ٧٥٠٠ نگارەش ەیچکۆشار کینز ە( لییەلەغزە)م یگرد ەل ەک ەیوەئ ێیپەب مەاڵب

 ەک ەوەتەویزۆد ەنێشو وەل انیم  ١.٥ یردەب ەپارچ کانەناس وارەئاس نییزا شێپ ڵسا

 یوارەئاس مانەشمشاراش ھ ێیز ەل ھاەروەھ ا،یئاس یژئاواۆر ەیوانەل ەنترۆک ەمەئ

 ەل یشارستان ەیکیە ەک ەیەوەئ یرەنێلمەس ەمەئ ،ەبچوک ێیز کینز ەک ەیەھ نۆک

 رەخودا ب ەیوەنیزۆو د نییئا تێب ێیەپ وە( ب٣٣" )ەیەھ یکورد یکانەنێشو ەیربۆز

 ەبووەن ەکیژۆل وەب مەاڵب ،ەبووەکوردستان ھ ەل ،ەکردوو یفتوحات ەک سالمیئ یھاتن ەل

 .  ستاێئ ەینانیئا وەب ۆیەو نام ەیەھ ستاێئ ەک
 ،ەیەھ ێیپ انیواڕو ب ەیەھ یمانا و بوون کانەنیئا ەیربۆزەل ەک ەوەجن  ەیبار ەل

 ۆب تێبەد ەک ەداناو مەکیە یژۆر ێس رەس ۆب انییسابیح یکەیەشێھاوک کانییەزدێئ

 وەئ ،ەوتەچل و ح ەک داەڕش رەسەب رێخ یادبوونیز ۆب داێیت ت،ێبکر رێمردوو خ

 وەو ئ تێبچ یرەوەختەب یجھان ۆب روحتاکو  سابیح ۆب ەراویگ رچاوەبەل ەژانۆر

 ا،یدون رەس ەتێزەبەداد ەکەکراو ەبەحاسەم ەروح ک،ڵێسا یدوا انی ڵەسا ەیماو

 یال ۆب ەوەتەڕێبگ ەکەمردوو ینەمەز ەیورەد ەیوەل رەب راتێخ ەب سنەڵھ ەیوەئۆب

 انۆیخ یامانێڕت مەاڵب ،ەکردووەباس ن انیجن ەیلەسەم داەرێل وانە( ئ٣٤". )ەکەروح

 ەک تێکرەد ۆب یراتیخ ۆیەب ت،ێبەن ەکەمردوو رەس ۆب یرەگیکار ەک ەجن یترسەم

 یال ەوەتەڕێو بگ ەڕش ەیکید یکێنێشو ەتێچەن ەکەروح ەک کەڕێش ەل تێزێپاریب

 پاک.  یکێسەک
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 یاتیزدێئ یکانەپل

 
تر  ەیوەل ەاوازیج یتەاڵسەد یسنوور کێنیرچەو ھ یەداێت یاوازیج ینیچ ێس یزدێئ

اللش.   یرستگاەپ ەیوەرەدەو چ ل رستگاەپ وێن ەلەچ ل ،ەیەھ انۆیخ یتەبیتا یو واجب

  دیو مور ریو پ ریم ەوات خێش ەل نیتیبر ەک
بابا  ،ەیەھ ەکەو کولتوور نیئاەب انیواڕب ەک کاننیەدیزێئ یرۆز ەیربۆز دیمور

و تا  ەکردوو رجەاللش خ ەل ۆیخ ینەمەو ت ەکانییەزدێئ یروحان یکێاویپ ەک شیچاو

" ەڵێو د یەنزایئا مەئ یتەخزم ۆب  ەکردوو زرەن انیو ژ ەکردووەن یریرگەھاوس ستاێئ

 یدیزێئ ینیئا ەیژێتو ێس مەئ ،ەرمگرتووەو باب ەرەبەب ەچونک کانم،ەریپ ینیچەمن ل

 ۆیخ یکار شەنیچ ێس وەل کێکیە رەھ ،یزدێئ یکولتوورەل ەکێشەب تکار،ەخزمەل

 ".  ەیەندانەم زووەئار شەکەو کار ەکەنیئا یتکردنەخزمەل ەیەھ
 
  اوازیج ینیدوو چ  ریو پ خێش
 یەیپا وەپل ادا،یدون یاکانیاجیج ەبازێو ر بەزھەو کولتوور و م نییئا ەیربۆز ەل

و  ھاەروەھ شیاتیزدێئ ،یتیەنایچ یەیپا وەپل کوەو ەیەھ انیبوون یبەزھەو م ینییئا

 داەکەنییئا ەل یدارەپل ەک ێیەیوپەب ،یەداێت ییەیتیەنایچ ەشێک وەئ قترەو ز اتریز ەبگر

 ەک ەیەھ انیکەیەپل ندەچ وانەئ ت،ێکرەدێپ یکار و تێکرەباس د یشاناز کوەو

 کانەنزم ەپل ەچونک ت،ێکرەد ژمارەھ ەوییەتیەەاڵمۆک یرووەل یتیەنایچ یکەیوێشەب

و  ەگێج یتیەەاڵمۆک کوەو مەو ھ یرستەخوداپ کوەو مەھ کانەرزەب ئاستەل ییەن انۆیب

 یالەو ل نەبک یریرگەبتوانن ھاوس ەوەکێپ انیو کچ ڕو کو تێب کیە کوەو انەیگێر

 یکەیەاردید ەمەئ ەوەوانەچێپەب ت،ێب ییئاسا انەیکەتەعیرەو ش انیکانیەروحان ەاویپ

 یکیەنزاییئاشکرا ئا ەب ێبەن چیھ ەک ەانیلماندووەس ۆیەب ،ەرامەو ح ییەنیئا یشازەن

 یرەبێر خێش یاتیزدێئ یالەل ۆیەب ،ەکردوو شینما انۆیئاشکرا خ ەو ب ەرووت یتیەنایچ

بابا  خێش کوەو ستاێئ ەک ەیوانەئ کەروەھ ن،ەکەاللش د یرستگاەپ یتەخزمو  یەداریئ

 نەکیب یتیەخاێش ێبەو د ەرزەف نەڵێد کوەو ۆیە. بیژەد ێوەو ل ەاللشەل شیچاو
و  ەیەھ انۆیخ یتەبیتا یکەیەشانین ریپ یکڵێما رەھ ەک ەیوەئ کەروەھ ،ەیەشانین ریپ

 ەیرێستەئ ەل ەیوانەئ ۆب ەیەئاماژ یمانا ەک ریپ ی"ناو ،ەواسراوەڵھ انیکانڵەما ەل

 یتر  یکیەمانا ەنازناو مەو ئ ەھاتوو یزدێئ ینییئا یاوانیپ ۆب ەک ەکێتەفیس ریپ ،ۆریپ

 ەیەھ ستاشێو ئ ەبووەھ کانەبەرەع یالەو ل ەخێش ینازناو ەک ینییئا یاوانیپ ۆب ەیەھ

 کانداییەاتیزدێئ ەناوچ ەل یەوەدەع خێو ش یئاد خێش ەک ەھاتوو ەوێوەل شەمەئ

 ەو ک نیمەز رەس ۆب ەویزەداب ەیکەو دواتر ئاست ەکردوو ییایدون یتیەرکرداەس

 " یگوت ینجکو ریپ کوەو ەوەیەنۆب مە(،   ب٣٥". )ەبوو یئاد خێش یتەاڵسەد
  ەڵێو د یاتیزدێئ ناوەل ەیەھ کێکستێت

 ساەقەبسک و م خاێش ێستە"دا د
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  کاتەفتر و ز رایپ  ێستەداد
  ەشانین ریو پ ەرەف خێش
  ەوان یکەو یبەرەو م ستاەو
 ". ەگران کاەرزەف تەریئاخ یبرا رزاەف
 . تێبەھ یکێواجب کیەزدێئ رەھ ێبەد تێب ەکستێت مەئ ێیپەب ەارید
 خێش ۆڕیگ ەوە" ئەڵێد شیبابا چاو ،ەیەھ کۆڕێو گ یەداێت یکێژور رستگاداەپ وێنەل

 یاتیزدێئ یریو پ خێش ەیلەرجەس ،ەکیالئە( مکەلە)تاوس م نەڵێد ێیو پ یەئاد

 رەھ یدیئ ،یئاد خێو ش دیزیە تانڵسو کەلەخودا تاوس م ،ەاگرتوویت ەیرچاوەس

 داەکۆڕەگ یورەدەجار ب ێس ێبەد ،ەژوور وەئ ەتێبچ ردانەس ۆب کیەزدێئ

 ەک کیەخودا یدروستکردنەل ەکێرۆج شەمەکردن". ئ وافەت ەوات ،ەوەتڕێبسوو

 ەکەڵخ ەک ەوەخوار یئاست ەل یەنزایئا ەرۆج مەئ ن،ەکەدێپ یکار نیمەز رەسەل

 کێندەھەل ەک ەکراو وۆریو پ ەدروستکردوو انیبچووک یخودا نیندەچ ،ەیەکەوامەع

 شدایسالمیئ ینیئا ەل ەک تێبەن ییەمدواەئ یرستەپ نیئا رەگەم ،ییەن ەکید ینییئا

 ەوەب انیواڕب کانیەزدێ.   ئەداو انۆیخ یزکردنۆریپ ەب انیتییەرعەش نەھ کێسانەک

 ەک ەکردوو یقەڵخودا خ ە( کتێب ەشاراو ینێتاووس )خودان _ خوان ھ ییەن

و  داەن شانین ۆیخ ەیوەئ ۆب ەوتووەرکەو د ەداوەڵھیرەس ەوەمانەز یتاەرەسەل

 ێنیبب ەیوەئ ۆب کەیەرێستەئ یدانەداریدرووستکردن و ئ ەیگێرەل ەک ەکەیەستەرەک

 مەاڵب ،ییەن یسنوور ەخودا ک یالەل یدرک کەیەوێش کوەو کەیەکیالئەم کوەتاووس و

 انیمووەھ شیوانەتر، ئ یوانەئ ەل شەو ش ەکیالئەتاووس و م نەکەداوا د کانییەزدێئ

 ەکیالئەم شەش نینیبەد ێیەیوپەب ن،ەکەد حەقوزو  وسەق ەل وتەح یتیەراەنێنو

 حەو قوز وسەق کوەو ەک کەلەتاوس م ەل کێشەو ب ننەسەر وانەئ ەکەورەگ

 ەیەوەئ ۆتاووس ب یوتنەرکەد ەک یەوا ەوەئ کوەمانا تاووس و داەرێ( ل٣٦" )ێوەکەردەد

 مەک وداەل شییخودا یحریو س ینێو نھ ێوتبەکەرنەد کییەزۆریپ کوەخودا و ەک

 . ییەتاەتا ھ یتەاڵسەد یسنوور ەک ەوەتێبنا
و  یتیەکاینز ەوات فێکر تێگوترەد ێیپ یە ەھ کەیەاردید انیک ێشا دایاتیدیزێئ ناوەل

 ەک ەانیمانا وەل کێکیە فێکر انی فیکر ،یزدێئ ەرەیغ ەیکیدیوەئ یکردن ڵبوەق

و  نەکەد ڵبوەق یتیەکاینز وانەئ یەگوا ن،ەکەد ەوێپ یشاناز ییەمدواەب یاتیزدێئ

 کێسەو ک ەکراو ییئاسا کانەنیچ یانیوژەکێو پ یتیەەاڵمۆک ەیبنک ەب ێکۆڕگێج

 مەاڵب کان،ییەزدێئ یکینز یستۆد ەوات فیکر ەتێبب یزدێئ ینییئا ەیوەرەدەل ێتوانەد

 نیباشتر ،ەبردوو ۆب انیستەد ییەمدواەو ب ەرنێدۆم یکێکالمیر نھاەت ەمەئ ەیکییەراست

 ەوات کتر،یە ەڵگەبوون ل ەڵکێو ت نێخو ەب یتیەبرا نەڵید وانەئ ەک یەوەئ رەنێلمەس

جا با  ێبەن شیزدێئ ەکەسەک رەگەئ تێب ەوییەتیەنایچ یرووەل ێبەد ەکردن ەڵکێت وەئ

 ەمەئ ەوییەو کولتوور تیەرعەش یرووەل مەاڵ. بیریرگەھاوس ۆکچ ب امی تێب ڕکو

 ەیەسانەک وەئ ۆب نھاەت ،ەوەبوون کینز ەوات فیکر ۆیەب ،ەداریترسەو م ەکراو رامەح
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 ەب نەداوا ناک کییەتیەایکینز چیو ھ وانەئ یماڵخو ەب بنەو د بنەد یزدێئ یکینز ەک

و  ەنێخو نھاەت یاتیزدێئ یالەبوون ل ەڵکێو ت یتیەکاینز ەک ێیەیوپەب ،ەوەنییئا ۆیھ

 یشوناس یگرەڵھ ەکەسەک ێبەد ەوات ،ییەنیئا یتیەەاڵمۆک یشوناس یگرەڵھ شینێخو

 یالەل ەک یزدێئ ینیئا وێن ەتێنێخزب ۆیخ ەوەکید یکێنیئا ەل کەن ت،ێب یاتیزدێئ ینیئا

 انی یانیستیکر انی سالمیئ کێسەک چیوھ ەدراو مەڵەقەل ێڵفرت و ف ەب ەمەئ وانەئ

 وانەئ ەوەوانەچێپەب وان،ەئ ینیئا رەس ەتێبچ تێب کێنیئا رەھ انی یئیساب انی ەکەجول

 کوەو زانن،ەد ڕیخویس یو کار ێڵف ەب یاتیزدێئ یماینتیئ ۆداواکردن ب ەوات ەتڵەحا مەئ

و  ەکەنییئا وێن ەبکات ەدز ێوەھیب ارەین یکەڵبن و خ ینینھ یکێکخراوێر وانەئ ەیوەئ

 ۆب ەکانیەزدێئ یماڵو ۆوخەاستڕناەب ەمەئ تەبەڵھ ت،ێربگرەوێل انیکەڵخراپ ک

 .  یزدێئ ەببن ب ێوەانھەید ەک ەیسانەوکەئ
   کانەیڤەو پ کانە... وت کانەولەق
 ،ێبکر ونیدەو ت ەوەتێبنوسر کستێت ەیوەرلەب داەکید یکانەنیئاەل نۆچ کەروەھ

 دارانەڕو باو ێبکرێپ یتاکو کار ەوەتێنێبم نتێمۆکیدەو ب ێوتەفەن ەیوەئۆب

 رەمبەغێپەل انێیگو ەک ەیسانەک وەل ەبوون یتیبر شیوانەئ ،ەبوونەھ والەق ،ەوەننێخویب

 کێرۆز یاتیزدێئ ینیئاەل داناون،ۆب ەینیبنچ کانەنیئا یرەھبەو ر زنەم یخێش انی

 کێسمڕەوێو ر کەیەنۆو ب کێرامەم ۆب شیکێولەق رەو ھ بوونەھ والەق

 .ەوەتەگوتراون
 یکێنیئا انی ەوەتەن انیکولتور و  یکانەنگیگر ەرچاوەس ەل کێکیە کانەوالەق ۆیەب

 کەیەوێشەب یکەرزارەس یکستێو کولتوور و ت ەگوت ەیوەنینووس ەچونک کراون،یارید

 ەک ەوا زانراو ژووداێمەل ەک ێیەیوپەب ،ەبوون اساغیو  ەغەدەو ق ختەس کانەوێش ەل

 یکانەخوداو ەیوەنینوس ەنموون ۆب ،ەکوفر ندەخوداو انیخودا  ەیوت ەیوەنینوس

 شیسالمیئ یرەمبەغێپ یمردن یو تاکو دوا کانییەو ئاشور کانیەو بابل کانەونەرعیف

 وانید ەب یتیەو کردوو ەوەتۆکردۆک یقورئان ففانەع ڕیکو یعوسمان ەک ،ەروابووەھ

 کوەو ەوەشیفەلسەف یروو ەل ،ەیەرچاوەس وەل کنێشەب کانەوالەق ۆیەو نوسراو، ب

 ،ەوەتێبینووسەن یکانەفەلسەو ف کانەقس ەبووەن اۆڕخەسوقرات ل ەڵێد توناڵفەئ

 نینووس ەب انیواڕب شیسوقرات یسوقرات و خودج ەل رەب یکانەسوفەلەیفەک ێیەیوپەب

 رەسەل ۆوخەراست ەیشەو موناق ەبووەھ یکەزار رەس یکییەریشنبۆر نھاەو ت ەبووەن

 تێحوکم بکر ەفەلسەف ەبووەن ەوەب انیواڕب ەچونک ،ەبووەھ کانییەفەلسەف ەتەباب

 نیەالەل کستێت ەیوەگواستن مەاڵب نن،ێمناھەرھەب چیھ انۆیخ ەک ەوەکێسانەک نیەالەل

 ەوەکانەوالەق نیەالەل ەقورس بوو رۆز ۆیە"ب ،ەنووسراو یکستێت یماەبن ەوەکانەوالەق

 یکورد یتییەدەبجەئ یتاەرەس کوە( وەلویو ج شەر فاە) مسح ەرچاوەس یبێکت ردووەھ

 چیھ ێبەب ەنیقەراست یخنەناو نیناتوان ەوەشۆیەھ وەب ،یالدیم ی١١ ەیدەس ەل تێبووب

 یراەو شوع نیدەحرەف خێو ش نەسەح خێو ش یئاد خێش ووفەسەمت یزانا کێگومان

قتک و  شێو درو یقاتان شێروەو د رانەیح یشەر ری) پ انیشەو نموون نید یلمایع
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ژاو(  کوێو مس یریزەج کرەو باب نیددەتاج شێروو د مەبابکر و ئومر و کچک ج

 ەک ەیوانەئ انیکانەستنوسەد انیکانەدروشم یربارەس ەمەئ اون،یژ ەیەدەس وەل وانەئ

 انەیمێئ ۆب کێوارەئاس کوەو ییەدانێت یگومان شەمەئ ،ەوەتەنوسراون شتوونەیگ ەمێئەب

 ەکێشەب ەوەخوار ەمە( ئ٣٧". )کانیەزدێئ ینۆک ەیوکراواڵب ەب ەو بوون ەشتووێھێج

دروست  رەسەل ەیلویو ج شەر فاەسحەم یکستێت ینایو ب ەوەتەماون ەک ەیوالنەق وەل

 . نەکەد یباس ەکەنییئا یانیزاەشار ەک انۆیخ کوەو ەبوو
  ولەق ٧٧ ەل یەتی: بررگەمەرەس یولە: ق١
 خێش ڕیکو ینێحوس خێش یالەو ل ولەق ٤٩ ەل یەتی: برکسوورەم یبوونەز یولە: ق٢

 . ەبوو نەسەح
 ۆمەش خێش ڕیکو یلەع خێو ش ولەق ٤٥ەل یەتیبر ەولەق مە: ئمانیئ ێولە: ق٣

 . ەبوو ڵسا ٦٧ ینەمەت ەک یتیەگوتوو
 ڕیکو ی ۆلەع خێش یزار رەسەو ل ولەق ٣٤ ەل یەتیبر ەولەق مە: ئنەیناسرد یولە: ق٤

 .   ەگوتراو فەلەخ خێش
 خێش ۆیشەر ڵیما نیەالەو ل ولەق ٣٤ەل یەتیبر ەولەق مە: ئکرەب ۆخێش یولە: ق٥

 . ێیەک ەیکەنەسەر ەنەو خاو یتیەگوتو ێک ەزانراوەو ن ەوەتەنوسراو نێحوس
 یفرقان ناو ەرەق ەک ەیەھ شیکەیەقس ول،ەق ٥٤ ەل یەتیبر رقان،ەف ەرەق یولە: ق٦

 (. رە. )نوسەناو انیناو کانییەعوسمان ەک ەیەلویو ج شەر فاەسحەم ینەسەر
 و ئاسمان.  یوەز وانێنەل ەکێگۆلیو د ولەق ٣٨ ەل یەتیبر زمان،ەع ردەع یولە: ق٧
 . ولەق ٥٢ ەل یەتیناو، بر کیەو  زارەھ یولە: ق٨
 . ولەق ٣٢ەل یەتیبر ەولەق مە: ئحرەب یولە: ق٩

 . ولەق ٤١ ەل یەتیبر ەولەق مەئ تان،ڵسو یجومجم یولە: ق١٠
 . ولەق ١٤ەل یەتیبر ەولەق مەئ لف،ەو ئ ێب یولە: ق١١
 . ولەق ١٨ ەل یەتیبر ەولەق مەنادر: ئ یلمیع یولە: ق١٢
 . ولەق ٢٤ەل یەتیبر ەولەق مەئ ل،یندەق یولە: ق١٣
 . ولەق ٢٦ ەل یەتیبر ەولەق مەسورا: ئ یولە: ق١٤
 . ولەق ٤٩ەل یەتیبر ەولەق مە: ئیگا و ماس یولە: ق١٥
 . ولەق ٢٦ەل یەتیبر ەولەق مە: ئ بوۆک ێرەو ب ێرەھ یولە: ق١٦
و  زابوونەشار اتریزۆ: بزێراوە. پولەق ٦٣ەل یەتیبر ەولەق مە: ئھاەم یولە: ق١٧

 لیلەد. خ ینینوس ان،یزێئ ینید یبەدەژ ئ رنەپ یبێکت ەوانڕب ەوالنەق مەئ یکارکردنیش

 فاەلسەدوو ف یرەچاپت ،ەوەوکردناڵچاپ و ب ۆب کۆدھەل زێریسپ یزگاە. دۆشەر ێجند

 .  یتەاقیو خول ێدن نایرەئاف قاەرھەد یاتیدیزێئ
 ەیوەل کێشەب ەڵێد یەنزایئا مەئ یکیەزاەو شار ریشنبۆر کوەخدر و ریپ ۆیەب

 ەل واوەت یرگرەو ب نەیئاشکرا بک مانۆخ انی ،ەوەنەیبکۆک مانۆخ ەویمانتوانەن

و  ەوەتەنەکراوەنۆک کانەنۆک ەولەق ەک ەیەوەئ ن،ەیبک ەکەنییئا یتیەناەسەر
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 انی ەنراوێسوت ەیکید ەیکەشەب ،یاتیزدێئ یکانییەتاەرەس ەو نوسراو ەوەتەنوسراونەن

 یکارۆھ شەمەئ ەک ەویەدوژمنان نیەالەل کانیەزدێئ ینفالکردنەئ یکاتەل ەدزراو

 .  ەبووەھ یرۆج راوۆج
 ەوات ،ەوەتۆکردەن ۆک انۆیخ انیناوچوونەل یترسەل ەک ەیەوەئ یاتیزدێئ ەیشێک

 ەلویو ج شەر فاەسحەم یناوەب کێکستێت ەب نەکیتاکو ب ەوەتۆکردەن ۆک انیکانەولەق

و  سۆڵپ کوەو ەبووەن انیکێسەک وانە. ئنێبنێل یاتیزدێئ یکستێت یو ناو نەبک یچاپ

 یعوسمان کوەو انی ،ەوەتێبنوس لینجیئ تاکو یانیتیو کرس یحیسەم ینناەحیۆو  قاۆل

 ۆب یوابتەو س کێکستێت ەب کاتیو ب ەوەبکاتۆک سالمیئ ینیئا یکانەولەق ففانەع ڕیکو

 نەخاو نین شیکانەئیساب کوەو تەنانەت ت،ێب ارید ەیکەدروست بکات و ناسنام

 تێب ەڵگەل یستاشێتا ئ ۆیەب ،ییە یواندنێو ش کردنێپۆڕوگڵئا یو بوار اننۆیخ یکستێت

 ەیوەتەبوونەن ییکالیە انیشۆخ ۆب ەک ەویەنییئا یرووەل ەیەھ انەیناسنام ەیشێک وانەئ

 .    ەووینیانبەین انیشۆو خ ەلویو ج شەر فاەسحەم یناوەب کنێکستێت ینەخاو ەک
 

 یدیزێئ یکانەنۆو ب ژنەج

 
 ەکەنیئاەب تەبیتا یکەیەنۆب کوەو کانەژنەج مووەھ ەچونک ،ەیەھ یژنەج رۆز یزدێئ

 انیرزگاربون ۆیھەب وانەئ ەیوەئ انی ،ەوەسروشتەب ستراونەب ەوەیەکەو کولتوور

 نەھ ەرچاوەس کێندەھ ،ەدرووست بوو یسرووشت یروداو انیدوژمن  یستەدەل

 یکرمانج، گروپ یو گروپ رەچۆک یدوو گروپ بوون، گروپ شترێپ یاتیزدێئ نەڵێد

 انۆیخ یوارەو ئاس کیەایجوگرافەل ەبوونەن ریگێج ەبوون ک ەوانەئ کانەرەچۆک

 ەویانتوانەین ەکرمانج بوون ەک شەوانەداھاتوو، ئ ۆب تێسترەببێپ یتاکو پشت نێڵبھێجەب

 . یگشتەب نەبک کانەژنەج ەوەنەبک ۆک انۆیبن و خ ەکراو کانییەرەچۆک کوەو
 واوەجوت ت ەک ەبوو ەوەئۆب ،یدا یگاڵگو نەوانەئ ارن،یجوت یژنەج ەک ەیوانەئ

 ەبردوو ەیکەاویپ یریپ وەرەب ینیریش ەیکەژن ،ەوەتۆھات ەکەاویپ کێختەو ،ەبوو

 . ەبوو واوەجوت ت ەیوەئ یشۆخەل
 یو مانا سانین یمانگ ەیممەچوارش مەکیە ەتێوەکەد ەژنەج مە: ئڵسا یرەس یژنەج

 یکێژۆر ۆیەب ا،یدون یبردنەوەڕێب ۆب ەتاووس کەلەم یرگرتنەو تەاڵسەد مەکیە

 ەوەتێنێمەد شەوەو ئ تێخورەد ەیوەو ئ نڕیربەس ەڕم ەب ستنەدەڵھ وانەو ئ ەکەموبار

و  انیژ ۆڕیوگڵئا ۆیھەب ەرۆج مەئ ستاێئ مەاڵب ت،ێکرەد شەداب کانداەژارەھ رەسەب

و  تڵەوەد نیەالەو اللش ل رستگاەپ ۆب یرجەخ یو بوون انیژ یستیداوێپ ینانێستھەدەب

 شتێچ ەب تێکرەد ێوەل رەو ھ تێدرڕبەردەس کەڕێم ەل اتریز ،ەوەمێرەھ یتەحکوم

 . تێخورەد ەوەکانەرەکیردانەس نیەالەو ل
 ژۆر ەو دوازد ەمەدووھ یکانون یمانگ یمەوتەح یژۆر ەل ەژنەج مە: ئەعدو یژنەج

 یتەبیتا یکیەمانا ەکەژنەج ت،ەڕێپەدێت ریموساف ڕیکو یئاد خێش یکبوونیداەل رەسەب
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  ینیدز  یدراوێگر ەک ەکەژۆو ر ەیەھ ەییفسانەئ یکێکۆریچ ەک ەیەوەئ شیوەئ ،ەیەھ

 ەب ەوەتەو پاشان دراو ەویەتیەمانگ شاردو ١٢ ەیماو ۆو ب  یئاد خێش ،ەکڵێمندا

 یژنەج تێنرەناود ەژۆر وەئ یدیو ئ ەیەوەستەدەب یتونەیز یریوەھ نینیبەو د یکیدا

 .   ەجوەع
 یژۆر مەکیە م،ەکیە ەیممەچوارش ڵسا یرەس ەک ەیەژنەج وەشوان: ئ یژنەج

 ێنو یھارەب یشدارەو ب ەوەننێازەڕد انیکانڵەما یزدێئ یکڵێما مووەو ھ یەرقەش

 ێنو یھارەو ب ەھاتوو ییتاۆک یترسەسارد و م یزستان ەک یەیمانا وەب ن،ەکەد

و  رەچۆک یگشتەب داەژنەج مەل ۆیەب ،ەیەھ ستاێو ئ نەناک ریب شیشوان ،ەوەتۆھات

 . ەژنەج وەل کردنیشدارەب ۆاللش ب ۆب چنەد شیکانیەنیئا ەو پل کانەکرمانج
 نیو کورتر یەکداەیەفتەھ یسنوورەل ەک ەدوانز یمانگ ەتێوەکەد ەک ەیەتر ھ یکێژنەج

 شەکەگرتن ژووۆر گرن،ەد یژۆر ژۆر ێس اڕکێتەب کانیەزدێئ یواوەت ۆیەب ،ەژۆر

 . نێڕگەد ۆب یژنەج ەکەفتەھ تێبەد واوەت ەو دواتر ک نۆناخ چیو ھ ەیەوارێتائ
و  ەیەد یمانگەل ەکەنۆب ،ێکرەد داێت یجەو ح ێس یمانگ ەتێوەکەد ە: کماەج یژنەج

 ۆب یقوربان ەتێکرەو د تێبردرەردەس کیەاللش و گا ەبچن یزدێئ ێبەد ەژۆر وتەح

 ەکیەو گا کاتەد ەکیەچاالک ەیسەک وەب تێدرەد ەیکەرێش ەشەب یەگا مەخودا، دواتر ئ

و  کەڕموتف کوەو و نەکەد ەیکەشتۆگ یردنخوا یشدارەب موانەو پاشان ھ تێکوژەد

 .تێخورەد رێخەب
 ژۆر ٣ کانیەزدێئ مەکیە یکانون ی ١٤ یوتەکێرەل ەژنەج مە. ئدیزیە یژنەج

 . ییەن دراوێپەگێر شیکردن تەاریو ز نۆو نان ناخ بنەد ژووۆرەب
و  ەشوبات یژۆر مەکیە ەگرتن ژووۆر ۆب سانید ەژنەج مە: ئاسیلەخدر ئ یژنەج

 شیکانیەحیسەم یالەل ەژنەج مە. ئ ینەمەرنیش یدروستکردن ەب ستنەدەڵھ کانیەزدێئ

 . ەیەھ
و  سالمیئ یقوربان یژنەج یژۆر مەکیە ەتێوەکەد ەک داەژنەج مەقوربان: ل یژنەج

 خێش یزارەم رەس ۆب چنەد داەژۆر مەل ینییئا یاوانیپ ،ەناسراو ادایدونەل ەک یھودیە

و  فاتەرەع یشاخ ەناو انیناو کانەسالمیئ کوەو ەشاخ  ک رەس ۆب چنەو دواتر د یئاد

 . نەڵێد انۆیخ ینییئا یانۆڕگ ەوات لیراتەت ێوەل
" ەڵێد ەوەکانۆڵەک وەئ ەیبارەل شیبابا چاو ،یەداێت ەیکۆڵەک وتەح رستگاەپ وێنەل

 ل،یردائەد ل،یجوبرائ ل،یزارئی)ئ کن،ێتەکیالئەم یھ ،ەکانۆڵەک وەل انەیکیەرەھ

 نگەر نگاوەر ەڕۆیپەب ەک کانەکۆڵە( کلیزرائەع ل،یزرافیئ ل،یقمائەش ل،یکائیم

 یئاد خێش یزارەم ەیوەلەجگ ەمە". ئنەکەد زرەن ەک ەیەانیزدێئ وەئ یارید چراون،ێپ

 وەل انەیکیەرەھ وارانێئ ژراون،ێن ێوەل رەھ انیتر یکێخێش ندەو چ نەسەح حێو ش

و  ەوەادکردنی ۆب شەمەئ ،ێکرەد نگەر ۆب انەیلکێو ھ ێرسیگەداد ۆب انیمۆم ەمردوان

 یمانا زاننب ەداھاتوو ک ەیوەن ۆب کێکولتوور کوەو و کێادی کوەو ،ەانەیوەچوونەرنیب

 .  نێکرەد نگەر نگاوەر کانەڕۆپ یچۆو ب نیچ ەکۆڵەو ک نیچ ەتانەکیالئەم وەئ
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 مووەھەو ل تێکرەد کڵێسا مووەھ ١٨/٤ ەل ەژنەج مە: ئەسوور ەممەچوارش یژنەج

 نگەئاھ ێوەاللش و ل یرستگاەپ ۆب چنەد وادارڕب یکەڵخ ێییەل یزدێئ ەینانێشو وەئ

 کێژانۆر ەک ننێخشەنەد ەچاکان اویپ وەئ ۆب نگەر نگاوەر ەیلکێو ھ نێڕگەد

 ەک ەتەسونن ھاەروەھ ،ەشتووێھێج کانەوەن ۆب انیکێپورەلەو ک ەکردوو انیرستەخوداپ

 ەل ەک کێمعدانەش رەسەل انی کێردەب رەسەو ل ێنێبستون کێلیفت تێبەد کێسەرکەھ

 رەھ ۆب ھاەروەھ ،یرستەخوداپ ەیوەکردنێنو ۆو ب یئاد خێش ۆب ێێستونیب ەیەاللش ھ

بازبدات و  ەرگاکەد یپلکێپ رەسەب رستگاەپ یژوور ەچوو ەک ێبەد یزدێئ کێسەک

 . یاتیزدێئ یکێتەسوونن کوەبشوات و یو چاو ستەزومزوم د یئاو ەبپاشان 
 انەیکەژنەج ەوییەسپ یرگەجلوب ەب یزدێئ یتەئافر شترێپ ەرنجەس ەیگێج یوەئ

 نیئا ەڵگەل انیبوونەڵکێو ت ەوتووەشکێپ انیژ ەیوەئ ۆیھ ەب انیکانەکچ ستاێئ کرد،ەد

 ەوییەداخراو ەل ەوییەکولتوور یرووەل وانەتر، ئ یکانەکھاتێو پ ەوەتەو کولتوور و ن

 مەراھەف رفراوانەب یئازاد ستاێئ ،ەبوو اساغی شترێپ ەیوەو ئ ەوەتەکراون کێمەک

 ەیکەنیئا ۆتر و ب یکێنیئا یکڕێکو ۆشوودان ب ەکچ ب ەیلەسەم شتاێھ مەاڵب ،ەبوو

 . ییەن ەکەکچ یالەماف ل نیمترەو ک ەیەکەکچ یمەکیە یسەک یرمانەف ەب انیشۆخ
 
 و زومزوم  یسپ یکان
 ینزم یئاو یبچووک یریب یزومزم مانا ـت،ێب یوەمەح یاقوتی ەیوەنۆڵیکێل ێیپەب

 کوەو ەیوەو خواردن و خواردن یشۆخەن یفایو ش لیجوبرائ یو راکردن یوەز رەس

 .  تێد تامەب یرابەش
 ەیتەوەل وییەسرووشت یکییەاللش، کان یرستگاەپ یاستەڕوێن ەتێوەکەد ەک یسپ یکان

 یکاتەل یئاد خێش ەک ەوەوتەشکەئ وەئ وێن ەتۆوتەک ،ەیەھ ییەکان وەئ نێوەل کانیەزدێئ

و دواتر  ەندووەکەڵیھ ەوەرۆز یکییەتەحمەزەب ەیکەڕەروباویو ب نییئا ۆب یتگرتنەوەڵخ

 ەک ەرگرتووەو یوامەردەب یەکان وەدواتر ئ ،ەاوۆڕگ ینیزاید ستاێئ ەک ییەیکان وەب ەبوو

و  کانیەدیزێئ یالەل ەزومزوم ناسراو یئاو کوەو ەئاو وەئ ستاێو ئ ەتکراوەخزم

 یاریپرس تەبەڵھ ،ییەسعود ەل ەسالمیئ ەیبلیق ەیککەم یزومزوم یئاو یڤیرناتەلتەئ

 ینیئا ەیپاشماو رەگەئ ننێھەزومزوم د یناو سالمیئ کوەو وانەئ یچۆب ەک ەیوەئ

 ەیوەل ەجگ ەوەنەناد ەتەباب وەئ یکێمەاڵو چیھ ن،ین یەموعاو ڕیکو یدیزیەو  سالمیئ

 وەئ یو ئاو یئاد خێش یکانەزیموعج ۆخودا ب یمەرھەشاز و ب یکێئاو کوەو ەک

 وەل اتریز شیبابا چاو ەوەیەمبارەتر، ل یچیو ھ یتەیەھ یاتیزدێئ ەک یەیەرستاگاەپ

 ەل ەک مانڵموس ەیعبەک یشەر یردەزمزم و ب ی" کانەڵێو د ەیەھ ەیانینیبێت

و  ەکراوەغەدەق کانیەزدێئ ەیمێئەل ەک مەاڵب ،ەزۆریپ کانەمانڵموس یالەل ،یەیەسعود

 ەوادارڕو ب مانۆخ ۆب زۆریپەب نەیبک یسپ یکان نیناچار ۆیەب ن،ەیبک یردانەس تێناب

 یمانەزەل ەردەب وەئ ەچونک ،ەیەھ اشیتورک یکوردستانەل ییەکان ەرۆج مەئ کان،ییەزدێئ

 ەوەککەمەل یەکان وەئ ت،ێب شیباباچاو ەیقس ێیپە". بەداویرو لیلەخ میبراھیئ
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و  ربگرنەو ەئاو وەل کەڵو ک یناو ەبچن شتێانھەین سالمیئ مەاڵب ،ەگرتوو ەیرچاوەس

 ۆیەب وان،ەئ ۆب ەگوناھ ەوات ەیەتێکر سالمیئ یولەقەب ەچونک ،ەناڵسا نەبک یتەاریز

و  ێنو ڵیسا ەل رە.  ھنەکەد جەاللش و ح ۆب چنەد کانیەزدێئ مووەھ ەناڵناچار ساەب

 ێنو ەیوەن یو کچ ڕکو یاتیزدێئ یتر یکانەژنەج ەو ل ەسوور ەممەچوارش یژۆر ەل

 . ەوەنەکەد زۆریپ انۆیو خ نۆشەد ەئاو وەل انیموچاوەو د ستەد چنەد
 ەل ەک زۆریپ یشەر یردەب یڤیرناتەلتەئ کوەو انی یبرەل کانییەزدێئ ەک تێب ەیەقس وەب

 ،ۆییەخەربەس یکێنیئا رەگەئ وانەئ ەک کاتەدرووست د ەکید یکێگومان ،یەیەسعود

 وەئ یکردن تەاریزەکراون ل حروومەم ەیوەل زاننەد غدوورەم ەب انۆیخ یچۆب

 چیو ھ اتەین یناو ەکییەکان یبرەل کوەو چیھ یەبواەد رناەگەئ ،ەزکراوۆریپ ەردەب

 یروونەد یکێیەگر ەب نەبک ەککەم ەیزومزوم یو ئاو ردەب وەئ کردەدەن یستیوێپ

 یرستاەو پ ەککەم ۆب چنەم رموونەف نڵێب یزدێئ یکەڵخەو ب یتیەەاڵمۆک ینیئا

 وانەئ ەک شەنموون نیباشتر ،ەیەوێئ یزومزووم ھ یو کان ەاللش ەل ەوێئ یرستەخوداپ

 یکانەب ەک ەیەھ یناو مانەھ ەک ەیەوەئ ،ەرگرتووەو ەیکییەکان یڤرناتەلتەئ کوەو

 . تێد یزوومزوم ناو

 
 تر یوانەو ئ یزدێئ

 
 کنیو نز ەیەھ انیندەوەیپ ەییو کاک یزدێئ ینیئا ێنێلمەسەید ەک ەیەھ ەاردید رۆز

 کانەنۆک ەنیئا ەل زانەو شار رنیشنبۆر ەک ەیەھ انیکێشەب وانەئ شیتەبیتاەب یکترەیەل

 ەوەکورد یرابردوو ەب انییندەوەیپ ەکوردستان ک ەیناوچ یکانەنۆک ەنیئا شیتەبیتاەو ب

 ەڵگەل کێژۆر ،ەوەتێنێھەد کەیەنموون ییەندەوەیپ وەئ یدانێگر ۆخدر ب ریپ ،ەیەھ

خدر  ریپ یتیەستویو کەلەف ،ەکوردستان بوو یکانەییەکاک یدەیس ەییکاک نیدەکەلەف

 ەیوەئ رەبەل ،ەوڵەما ەوەباتیب ەویتوانەین مەاڵب ک،ێخوان ەڕۆوین ۆبکاتـ ب عواتەد

 یژووۆر ڕۆمە" ئیتیەگوتوو شیخدر ریپ ،ەبوو ژووۆرەب ەیکەزانێخ ەوات انڵیماەک

 یکانەشەھاوب ڵەخاەل ەکێکیە ەمەئ ە. کەبوو شیکانیەزدێئ یژووۆر ە"، واتەشەمێئ

 .  ەییو کاک یزدێئ ەڕیروباویب انی نیئا ردووەھ وانێن
 کات،ەد ونەک یقانڵدروست بوون و خو ەباس ل ،ەیەھ ەییکاک یعریش یکستێت دوو

 ریپ شیزدێئ یالەل ،ەیەھ ریپ وانەئ یالەل ،ەیەھ شدایزدێئ ینیئاەل ەکستێت وەئ کێر

 ،ەیەھ ماەو ج مەج شیزدێئ یالەل ،ەیەھ ەمخانەو ج مەج ەییکاک یالەل ،ەیەھ

 شیزدێئ یالەل ،ەزۆریو پ تەسونن کانەییەکاک یالەل ەک ێڵسم ەیوەشتنێھ ەیلەسەم

 مانیچ ستیوێپ کوەو نینازان ستاێتائ شەمێ" ئەڵیخدر د ریپ ،ەرزەو ف زۆریپ ێڵسم

 ەک ەیوەئ ەیبارە". لەوەنەیکەد ۆک کانمانەو شت مانۆخ ەنیوەکەد ەتاز ەچونک ،ەیەھ

 گرن،ەدیرەو یزدێئ تێب یحیسەم انی مانڵموس ێنێبھ یزدێئ ینییئا ەب ەڕباو کێسەک

 مەاڵب ،ەباش کانەنیئا مووەھ ەڵگەل مانیندەوەیپ" ەڵێد انیزدێئ یخێش شیبابا چاو
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 سەک ەمێئ ۆیەب ت،ێبەد یکەڵک ەمێئ ۆب نۆچ ت،ێبەن یکەڵک ۆیخ ەیکەنیئا ۆب کێسەک

 کوەڵب ،ەگوتووەین ەوۆیەخەبابا چاوش ل ەیەیقس مە". ئیزدێئ ەتێبب نەیناک ڵبوەق

 یکار وادارانڕب ێبەو د ەکردوو یرزەف ڵیبوەق نییئا ەک ەیپانیپرنس وەل ەکێکیە

 .  نەبکێپ
و  ەھاتوو ەوێیکوەو ل یەدیزێئ یقەد ایئا ەک شەر فاەسحەم ێنازانر ەندەرچەھ

 ەڵگەل نەندەل ەیخانەزۆم ەل ستاێئ ەبێکت وە" ئەڵێد شیبابا چاو ،ەبوو نۆچ ەیتاکەرەس

 ییەن یو زانست ەراویرگەو نھاەت شیبابا چاو ەیەیقس مەئ مەاڵ". بەزراوێپار ەلویج یبێکت

 کێخێش کوەو نھاەو ت ییەن یناس ەوەتەو ن نیو ئا یوارناسەئاس یرانۆپسپ یاڕرویو ب

 یمیکادەئ یباریعتیئ ەکەو دایرۆپسپ یبوار ەل ۆیەب ،ەکردوو ەیکەاللش قس یتەخزمەل

 . ێریرناگەو دەنەو س
 ەل شترێپ ەبوونەھ کەیەوەتەکوردستان ن ەل تێب ورانتێد لیو ژوونووسێم ێیپە"ب

 کینز ەل وانەئ ،ەبوو دانیو م یو ماد یئاماد انیو ناو ەبوون یوروپەئ ندویھ یزەگەر

 نییزا شێپ ڵسا ١٠٠٠ ەکاتەد ەک کاتەد ایئاس یژئاواۆر ەک ەبوون نیزوەق یایرەد

 ەک ،ەبوو نۆک یکورد یکیەخودا یناو ەک ەبوو سیوید انیپاشا نیمەکیە وانەئ

 ەیپاشاک ەیوێش ەڵید تۆدۆریھ ،ەرانێئ یکوردستان ەل ەک ەبوو دانەمەھ ەیکەختەتیپا

 ییەیخوازەچاک وەئ ۆیھەب شەوەئ ،ەوەکانییەئاشور رەسەب ەبوو کییەترسەکوردان م

 ەو ب ەکەناوچ یپاشا نیترەورەگ ەتۆب ۆیەب ،ەبووەیھ ەک ەیکییەرەروەو دادپ زێھ

و دوو  ەکیەپاشا ەینێو ەک ەیەھ دایکورد یایژۆلیۆمس ەل ەمەئ ،ەناسراو بوو کانییەدیم

 وەئ ۆب یکێشەب ۆیەگۆل وەئ یرچەگە(. ئ٣٨". )ەیەوەکەڵێئاژ رەسەو ب ەیەھ ڵیبا

 نسانیئ ێو ناکر ەانناویدا کانەوارناسەو ئاس کانەنۆک ەنسانیئ ەک ەوەتەڕێگەد ەیەخوراف

 وەئ کانداەنیئا مووەھ ەل ەچونک ن،یبگریرەو ییئاسا ێبەد مەاڵب ت،ێبوو ب ەیەوێش وەب

و  تڕێفەو د ەیەھ ڵیبا ەکیەگا ەک ۆو الماس ییسامورا ەنموون ۆب ،ەیەھ ییەخوراف ۆگۆل

 یەیداتا وەئ وابووەو ھتد، ک ەکراو ۆب یامانێڕت انەیو د ەکێرێش ەبابل ک یرەکەیپ

 ەک ەنۆک ەژووێم مەل داەرێمادام ل ەک ێنێلمەسەید ەمەئ ،ەرمانگرتووەو ەنموونەب شووێپ

 ەو ب ەبوو وسیسید یو ناو ەبووەھ انیو پاشا ەکوردستان بوون ەل ەیەگەڵمۆک وەئ نھاەت

 ستاشێتا ئ ەیکۆگۆو ل ەبوو یشتەردەز ەک ەبووەھ انینیو ئا ەناسراو بوون کانییەدیم

 ستاێتا ئ یونکچ ،ەبووەھ ەکەناوچ یکانەنییئا یواوەت رەسەل یرەگیکار ەواتەک ،ەارید

 ینییئا رەسەب ەوەشیکەڕۆو ناو رمۆف یروو ەل یرەگیکار ێکرەد ۆیەب ،ەماو ەیپاشماو

 کانەارسانی ەڵگەل یاتییدیزێئ یشەھاوب ڵیخا ەیوەئ کوەروەھ تێب بووەھ ەوییەدیزێئ

 . ەیەھ زاننەد یشتەردەز ەیپاشماو ەب انۆیخ ەک
باسکردن،  ەتێد یاتیزدیئ رەسەل یشتەردەز ینیئا یرەگیکار ەک ەیوەئ یربارەس

و  یاتیزدیئ ینییئا یسپاندنەچ رۆزەو ب یرەگیکار رەسەل ەقس ەوەتر یکیەالەل

 کانیەجووسەم ەیمانەردەس وەل ەنموون ۆب ،ەیەھ ەوەکانەانیستیکر رەسەب یشتەردەز

 یو گرتن ەکەناوچ رەس ۆب کانەسفار یرشێھ ەک کداێکاتەل ک،ەناوچەحاکم بوون ل
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 یوڕەمەڵەق رێژ ەوتەک کانەانیستیکر یخاک ەل کێشەب ،ەوەکانییەجوسەم نیەالەل

 ەل مەردەو ھ گرنەد بیراھ نجێپ وانەئ ێوەل کان،ەانیستیکر یولەق ەب کانییەجوسەم

و  قالە)ت ەانیکانەناو ەمانە)کشاز( ئ یگوندەدا بون ل ەوەانڕپا ەو ل ژووۆو ر ژێنو

 انیشو کردێل انیو داوا ،ەزەح یگوند ۆب اننی( دواتر برەنام میەرەو م رتاەو م میەرەم

 نواندەن ڕەملھو وەئ ۆب انیرەس ەمانەئ المەب رن،ەب رۆخ ۆب ەسوجد ھاەروەھ ەو نەبکێپ

 انیمووەھ انێیپ انداەیوەوساندنەو چ ەنجەشکەئ نیو خراپتر ەوەانکردیتەر یتوندەو ب

 ەمێئ انیگوت وانەئ مشاپوور،ەت یرساەن ۆکرد ب انیرھاوا نگەد کیەو  ەوەکەیەب

 واەک ەیوەل ەبک راێخ کوەڵب ن،ێیتەڵەناخەڵو ھ نێیناترس تەاوانیپ ەزل وەل چیھەب

 ەمێئ ،ییەن مانەچروک ایدون وەئ یککییەماعکارەت چیھ ەمێئ ەیوەئ رەبەل ،ەداو ارتڕیب

(. ٣٩". )تێبەخودا ن ۆب نھاەت نین ەلۆیک ەمێئ مانەکەرەنێقڵخو یقوربان ەتۆکرد مانۆخ

 یکێدارەڕباو کوەو کانەانیستیکر ەل ەکردنیرگرەو ب سایع لیمەج ەیچوونەڵھێت مەب

 ەک تێب یانیستیکر یکیەاسیو س ریشنبۆر وەئ ەک تێب ایدون یتموح رەرامبەبەل ۆڕگەن

 یکاریرگرەب ەل کێشەب کوەکورد و یتیەزاڕەنا ەل ێو ناترس یژەکورددا د وێنەل

 ەل انیرۆز ەکەناوچەل یشتەردەو ز یزدێئ ەک کاتەد ەوەئ یباس ،یشتەردەز ینزایئا

 ەکوردستان و ل ەل ینییئا یتدارەاڵسەد کوەو نۆڕبگ نیئا ەک ەکردوو کانەانیستیکر

 یرەنێلمەس نیباشتر ەمەئ ،ەبووەھ ەشیمەھ ەنیمەو ک ەنیرۆز ەیشێک ەتەبەڵھ ،ەکەناوچ

 .  کداێمەردەس مووەھ ەل ەنیمەک رەسەب ڵەزا ەنیرۆز یگوتار ەک ییەیەراست وەئ
 

 یزدێئ یشووم ینگە.. رنیش

 
  ،ەوەتەڕێگەد اوازیج یکارۆدوو ھ ۆب شەمەئ ،ەوەتێبەد نیش ینگەرەل انینیق کانیەزدێئ

تاووس  کەلەو م یزدێئ ینییئا یکانەدژ ەتیعفر ەک ەوەتەڕێگەد ەوەئ ۆب مەکیە یکارۆھ

 ۆب مەدوو یکارۆھ کان،ییەزدێئ ەل ەکراو رامەح ۆیەب ،ەھاتوو ەوەنیش یکێگێرەجلوب ەب

 قەناھەو ب نەکەد کانیەزدێئەل مڵو زو نێد کانیەشتەردەز کێختەو ەک ەوەتەڕێگەد ەوەئ

 ینگەر انەیکاڵھاتوون ئا ەک داەوکاتەل کردوون،ێل انیمڵو زو شتوونۆفرێپ انەڕیش

 وەئ ۆیەب نن،یبەد انۆیخ یمانەن کێر ننیبەد یەاڵئا وەئ وانەئ شیکێختەو ،ەبوو نیش

 کڵێمندا انی ن،ەکەدروست د کیەخانوو کێختەو ،ەشووم یزدێئ یالەل ەنگەر

 ەچونک ستن،ەبەد ەوەکەالنکەب نیش یکیەالنک، موروو وێن ەنەخەیو د تێبەد کیداەل

 وانێنەل کیەندەوەیپ چی" ھەڵێخدر د ریپ مەاڵب دوژمن،ەب ەدان ەوەستەدەبۆخ ەیشانین

 ێیر ەکەچوونۆ". بیشتەردەز ەل ەنترۆک یاتیدیزێئ ەچونک ،ییەن یشتەردەو ز یاتیدیزێئ

 کانیەشتەردەز ،یەبوونا ەنیئا وەئ یرەدێپ ەژێدر انی نیئا کیە رەگەئ ەنکچو ،ێچەدێت

کورد  مەک یالن انی ن،ەبک انیو عام ڵتەو ق انکوژنیو ب رەس ەناکردن انیرشێھ

 . یشتەردەز ینیئا یخاتر رەبەل ناکردنێل یمڵزو ێنو یژووێمەل
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 یاتیزدێئ ینیئا ەل ژن

 
 یحیسەم ینیئاەل ن،ەژن ناک یماشاەت کسانەیەب تەاڵژھۆر یالنەگ مووەھ یکولتوور

 ەرەمبەغێپ یکچ تاەوەئ انی ،ەرەمبەغێپ یکیدا تاەوەئ انیژن  ،یھودیەو  سالمیئ ینیو ئا

باب چاک  اخودیچاک،  ەمێئ یالەل ،ییەن رەمبەغێپ ەمێئ یالەل ،ەرەمبەغێپ یژن انی

 ۆب ،ەیەھ انیچاک یژن وتەح وانەئ او،یچ پ تێچ ژن ب ،ەرێش رێش نەڵێد وانەئ ،ەیەھ

 یتاوس، خودان ایست ،ەانیژ یخودا س،ێائیست ،ەخودانا بوون خرا،ەخاتون ف ەنمون

 ڵیخاتوون سا اەیبولغان، م ایست ،یستیوەشۆخ یانی ب،یبەح ایست ،ەنیز ایست ،یەجوان

 ۆب ینازولەوت ەکردو یتیەرایم ڵسا وتەح گ،ەب نیحسەت یریداپ ١٩٥٢

 رنایش ەنمون ۆب ،ەبووەھ انیسوارچاک یژن وانەئ ھاەروەھ ،ەکردووەن کانیەعوسمان

 رۆز کان،ەگوندەل خانێکو ەیەھ یدیزێئ یژن ێندەھ ستاشێتائ نگ،ەج ەتۆچ ،ۆدیع

 ێجەح ڵیما ەنمون ۆب ،ەرکردووەد انیناو انیکانەژن یناوەب ەک نەھ ستاێتائ شڵەماەبن

 خێش یدیزێئ یالەل ەیوەئ ۆیەب ،ێپشەخ یرزایم ،ۆدیع ینیریش ێموراد ڵیما ،ێمەخ

 .  نەکەد ەوەژنەب شیو شاناز ەیەو باب چاک ھ
 یمیراسەم ەیەھ ۆیب اویپ کوەو تە" ئافرەڵێد شیبابا چاو ەوەتانەئافر ەیبارەل

 ەڵگەل تەئافر ێناب ،ەوەتێکرەئاگر د کێختەو رستگاداەپ ناوەل مەاڵبکات، ب کانەژنەج

 یاویپەشوو ب نھاەت یزدێئ یتەئافر ێبەد ەوەشیتیەەاڵمۆک ەیبارەبن، ل ەڵکێت کانەریپ

 یستیوەشۆخ ەیەھ ۆیو ب ێناکر ەنەتەخ یدیزێئ یتەئافر ھاەروەبکات، ھ یدیزێئ

 ەل ەییمار ،ەوەاساشی ەیبارەل ،یزدێئ یکڕێکو ەڵگەپاک و ل یکەیەردەپ رێژەبکات ل

 رەگەئ ت،ێگرەردەو کەیەپار ڕەب شەکەکچ یباوک ،ێبەن اتریز ێڕز ڵمسقا ٢٥

 یو نان ننڕێپچەد ەڵگەل یندەوەیپ ەوەشیخێشەب یدیئ دا،یال یەساێر مەل کێسەک

 فیرە" زتێب کانیەزدێئ یمردووەب ەڵکێت تێنادر ەگێر یشیکانەو مردوو ێاخورن

 یکێناوبانگ یاتیدیزێئ یژووێمەل ەک ەیناوداران ەژن وەل ەیەکید یکێکیەخاتوون 

 ریتگەوەڵخ یدارەڕباو یکێخاتون ژن فیرەز ،ێکرەد ەوێپ یو شاناز ەیەھ یرۆز

 ماەحەم ریم کێژۆر ،ەیەھ تانۆب یریم یمماەحەم ریم ەڵگەل یکێکۆریو چ ەبوو

دوور  ۆت ەڵێد ێیپ ەوتەشکەئ وەل ،یتکارەخزم ۆیمەت ەڵگەئاسک ل ەراو ۆب تێچەد

 ۆڵد وتەشاخ و ح وتەح ەکەوتەشکەئ ،ەوتەشکەئ وەئ ۆب چمەو د مێل ەوەبک

 ۆمەت مەاڵب ،ەکەوتەشکەئ ەشتەیو گ ڕیب ەیکەنێشو بووەوەئ ،ەدوور بوو ەوەکەنێشوەل

 ەڵگەل ێوەو ل ەکەوتەکەشەئ ەتۆشتەیگ ریم یدیئ ،ەکردوو یماەمح یرێچاود رەھ

 کێقەش یدیئ ،ەووینیب یوانەئ کێسەک ێزانەد ەکەدواتر ژن ،ەبواردوو یرا کداێژن

دواتر  ،ینیب ەیمێئ ۆڤمر ەچونک ما،ەن ۆمن و ت یندەوەیپ یدیئ ەڵێو د داتەد ریمەل

 ( . ٤٠". )ەخاتوون فیرەز ەژن وەئ ێزانەد ماەمح
 تریچ ،یدیزیئ یکانەورەگ ەدارەڕباو ەل ەبوو کێکیەخاتوون  فیرەز ەک ێیەیپ وەب 

 ریم یال ەوەتەڕێتر بگ یکێجار ،ێنیبب وانەئ ۆڤمر ەیوەئ یدوا ەکردووەن ڵیبوەق
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 ۆدواتر ب ۆیەب ت،ێبەخودا الواز د یالەل انیروحان ەیپل وەئ یواڕبەب ەچونک مما،ەمح

و  ەربوردەس ەتۆب شەمەو ئ ەوەکێپ نەڵێد رانست یکتریە ۆب زۆس ەیوەدوپات کردن

 رگەجەب یکێخاتوون ژن فیرەز ەک ێنەێگەد ەوەئ شەمەئ ،یدیزێئ ینییئا یایژۆلۆتیم

 یستاشێو تاکو ئ شووداێپ یاتیزدێئ ینییئاە. "لەبووەن مترەک اویپەل یچیو ھ ەبوو

 ەیممەچوارش یژۆرەو شووکردن، ل کردنەژن مار ،ەیوێپ ستنەوەیپ ەک تێدابەڵگەل

 ،ەکانەتەکیالئەو م ندەخوداو یریرگەھاوس یمانگ ەچونک ،ەیەغەدەق سانین یمانگ

 داەژۆر وەل رەھ شیو جل شوشتن نێاڵک یوەو ز شیر روەس ینیراشەت کەروەھ

". ەبوون ەغەدەق شیکانیەرەمۆو س کانییەبابل یالەل ەسمڕەوێر مەئ ،ەکراو ەغەدەق

 ینیئاەل کجارێندەھ ەک تێب یتیەەاڵمۆک یکێشنیتراد نھاەت ێچەدێپ ڵەحا مە(  ئ٤١)

 ەیەھ انیکێژۆر انەیکیە رەھ ەک ەیەھ شەییو کاک سالمیئ ەیعیو ش ەئیو ساب سالمیئ

 .  کردنەمار یسمڕەوێجوانکردن و ر ۆخ ەکراو رامەح

 
 کردنەو مار ژێنو

 
 وانەئ یژێنو ن،یداناو ۆب یژێجار نو ێس یژۆخودا ر نەڵد انۆیخ کوەو کانیەزدێئ

 ەئاسمان و ل وەرەب شیژئاوابوونۆو ر انیانەیب وستنەراد رۆخ وەرەب ووەڕرووب

و  نیمەداچ یکێوازێش چیھ ەژانێنو مەئ وستن،ەراد تەاڵژھۆر رەرامبەب شدایوەش

و  تاوەھ وەرەب ەوەپانکردن ستەد ەل ەجگ ،ییەن یتەبیتا یسمڕەوێو ر واندنەردانەس

 رەس یەاڵب ەل انیپاراستن ۆب ەوەانڕخودا و پا یقاپ وەرەب ەوەانڕپا یەیمانا وەئاسمان ب

 کەلەم یالۆب انیو ناردن یوەز رەس یمانەز ەڕیشەل انەیوەدوورخستن انی ن،یمەز

 ەنکچو ت،ێتاووس د کەلەخودا م یدوا ەک ،ەوانەئ یکانەکیالئەم یزنەم ەتاووس ک

و  بووەتر ن یکانەتەکیالئەم یچەملک وەئ مەاڵب ،ەدروستکراو ەبوو ەکیالئەم مەکیە

 انیکانییەنیئا ەسمڕەوێر ەو ل وانەئ یالەل ەزۆریپ ۆیەخودا، ب رەرامبەب کردەن یگوناھ

 .   کییەزۆریپ کوەو تێد یناو ەشیمەھ
 یژێو نو تێبەد ەئاماد یروحان یکێاویو کچ پ ڕکو ینڕیبەمار یمیراسەم یکاتەل

و  زانێخ یدروست کردن ۆب یکترەیەل ەوەبنەد کیچ نز وکڕدواتر کو کات،ەد تەبیتا

گوند  یخێتر، ش یکانەنییئا یکولتوور ەڵگەل ەیەھ یاوازیج رۆز ،یریرگەھاوس

 وەئ ەیسەک وەئ رات،ەب یناوەب تێنەداد یستەد رەسە( لینەمەرنی)ش ەوات کێشت

و  ڵگەل ەکھاتووێپ شەشت وەماچ بکات، ئ خێش یستەد ێبەد کاتەد ڵبوەق یەندەوەیپ

 ەڵگەل یریرگەھاوس تواننەد یاتیزدێئ یکانەپل ەک ەیوەب تەبارەس ،یسپ یکان یئاو

و  ریپ کانەنیچ کوەو ەمێئ ەچونک ،ێناکر رێخە" نەڵێد شیبابا چاو نەبک کتردایە

 ن،ەیبک کتریە ەڵگەل یریرگەھاوس ساێر ێیپەب ێناب ،ەیەھ تکارمانەزمو خ دیمور

 وەب رەھ تکارەو خزم دیمور ەڵگەل شیدیو مور ەریپ ەڵگەل ریپ ەک ەیەوەئ نھاەت

 ەوەکێپ شیوامەع یکەڵخ ەوات ن،ەکەد یریرگەھاوس انداۆیخ وانێنەل تێبەد ەیەوێش
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ناتوان  ەک ەدروست کردوو کانیەدیزێئ ۆب ەیشێک ەزانراو کوەو ەمەئ مەاڵ". بنەکەید

 یاوازیو ج ەیەو ھتد ھ یحیسەو م سالمیئ کوەو یکانەنیئا نۆچ کەروەھ ن،ەبک ادیز

 زانێخ ندەچ وێنەل ەتیرەن وەئ کەیەیەد ندەچەل رەب کداێکاتەل ،ێناکر کانداەنیچ وانێنەل

 تێبدر دەیس یکچ دراەدەن ەگێر ەوات بوو،ەھ شیسالمیئ یخێو ش دەیس یکڵەیەماەو بن

دواتر  مەاڵب ب،ەزھەو م نیئا وێنەل ییەن انڵەییماەبن ەیپل ەک کێنێمسک ڕیکوەب

 ،ەماوەن یاوازیو ج ەچوو نەیبەل ەتیرەن وەئ ،ەگەڵمۆک یوتنەشکێو پ ڵسا ییژاێدرەب

 وەو ئ نەکەد ەڵەمام ەوێش مانەھەب وروپاشەئ ەل ستاشێتائ یاتیدیزێئ وێنەل مەاڵب

 . یاتیدیزێئ ینییئا یساێر ەل ەکێشەب ەک ەماو رەھ ییەتیەنایچ ییەاوازیج
 

 یتیەنایچ یاوازی.. ج دیو مور خێش

 
 ەژارەھ ەوات نێو مسک خێو ش ریم وانێنەل یندەب ەپل ەنیئا مەئ ەکید یکێنیئا رەھ کەو

 وێنەل ەمەئ ەک ییەن یتر یکیەمانا چیو ھ یەتیەنایچ یاوازیج ەک ەیەھ کانیەنیئا ەپل ێب

و  دەیس وانێنەل نۆچ کەروەھ ،ەیەھ شیتەاڵژھۆو ر اقێڕع ەیکید یکانەکھاتێپ

 وێنەو ل انیرمەگ ەیناوچ ینێجاف و مسک ەیگزادەب وەعیو ش ەسوونن ینێمسک

و  یندەب ەپل نەڵێد انۆیخ کوەو کانییەزدێئ مەاڵب ،ەیەھ شیبارێو ز کانییەبارزان

 دی" مور ،ەیەھ تیەعەئاغا و ر وانێنەل ەک ییەن یتیەنایچ یندەوەیپ کوەو ەکییەندەوەیپ

 ەوییەرستەخودا پ ەیگێرەل ێتوانەد دیمور ،ییەن یتیەخاێش ەیپل ەیوەرێژ یکێنێچ

 یبژاردنەڵھ رەسەل دا،ۆیخ یکاتەبوو ل دیمور ەک میبرا کەکوچ کوەو خێش ەب تێبب

 یکێتاج ۆیخ ۆب وەئ ،ەبوون شیژارەو ھ دیمور ەل ەبوو ڕپ ەک ەشتوویدان ێھەرگەم

 یندۆڤەو گ ماەس یشدارەو ب دنیمور شیکانەوالەق سانید ت،ێنێھەد کارەب یئاد خێش

 دیمور کجارێندەھ ھاەروەھ ،ەرگرتووەو انەیپل ەوێوەل جار کێندەو ھ ەکردوو انینیئا

 شەمەئ ت،ۆڕێگەد ۆیخ یدیمور شیریپ ەوێش مانەھەب ت،ۆڕێبگ ۆیخ یخێش ێتوانەد

و  نێکرەد ماشاەت کیە کوەو ەکەنیئا وێنەل مەاڵب ەوەکاتەجودا د رمانەو ف رکەئ

 وفەسەت یدیمور کوەو یاتیدیزێئ یالەل یاتیمورد ەچونک ان،یوانێنەل ییەن یاوازیج

 (. ٤٢". )یەوا
 نەسەر ییەو کولتوور یبەزھەو م ەییوەتەو ن ینیئا ەکھاتێپ مووەھ وێنەل ەزانراو کوەو

و  انیژ ەیوێش ەل ەبوو یتیبر انیشیکانییەاوازیو ج ەبوونەھ کانەنیچ کاندا،یەکیو کالس

 کانەنییئا ەیکید یکەیەنمون شیاتیزدێئ وێنەل ەمەئ ش،ەکەکھاتێپ یکردن یتیەراەنێنو

و  ەخێو ش ریم یکانەرمانەف یکارێجەبێج نھاەت شیدیو مور ندارنەخاو دەیو س خێش ەک

 ۆو ب ەکەنیئا ۆب ەیەھ انینیئا واوەت یماینتیئ وانەئ ەک ننێلمەسیتر، تاکو ب یچیھ

دور  ەوەوانەچێپەب ،ەکەنییئا یساکانێر ەبوون ب ماینتیئ ۆو ب ەکەنییئا یرانەراب

 ەیگێرەل ەکردوو یداەیپ ۆیان خی ەدراو ێیپ ەک یەینییئا ەازاتیمتیئ وەل ەوەتێخرەد

 . ەوییەرستەخوداپ
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 یزدێئ یکانییەزۆریپ

 
و  نێو شو مبولیو س کستێت شەوانەل ،ەیەھ ۆیخ یتەبیتا یزۆریپ کێنیئا مووەھ

 ەکەێمەوتەو ت ەیەخوداو خوارەل ەک مەکیە یتیەساەک ەیوەل ەجگ ەمەئ ،ەانیکانەولەق

 ەکەنیئا شەوەو ب ەرگرتووەو یردەبەراد ەل یزۆریپ یتیەرعەش ەوەکێگروپ نیەالەل

و  مەکیە یسەو ھتد، ک یھودیەو  یحیسەم و سالمیو ئ یبوز ەنموون ۆب ،ەوەتێناسرەد

 ەمەئ ت،ێکرەد ماشاەت ەوەکەنیئا یرووەسەو ل مەوتەت کوەو ەکەنییئا یرەنێزرەدام

 ەمەئ نۆچ کەروەھ ،ەیەکەنیئا یرەماوەو ج دارەڕباو ەیفیعرەو م ریب ەیوەرەدەل

 یدانەڵرھەس یکانەرنێدۆم ەگروپ یالەو ل یەرواەھ شیکێتەریشەع یالەل

 کێگروپ یمبولیس نیترەساد کوەو مەوتە"ت ەرگرتووەو یسفەو مانەھ شیداریەرماەس

 ەل مەوتەت یرەنێنو یچۆب ەک ەوەداتەکدێل ۆب ومانەئ شەوەئ ،ەوەتێابکریج ێبکر ەک

 مەاڵو ێب ەکەاریپرس وشەئ گومانێب ،ەزترۆریپ اتریز ەکییەمەوتەت ەشت یخود

 یرگرتنەو ۆب ێنەد ەوەکێزۆھ ەب ڵپا ەک ەیکارۆھ وەئ یاریپرس ،ەوەتێڵێھەد

 ەچونک ،یتێیەپ انیواڕب رەدەبەراد ەل  کەڵخ ەیشتان وەئ ەک ەیەوەئ کێمەوتەت

 ( ٤٣" )مەوتەت ەب ەکەگروپ یکردن یشەو ھاوب ەرگرتووەخودا و ەل یتراڵبا یندەمەبیتا

 
 کانییەزۆریپ یندەزبیر

 
 ینییئا ەل تێکرەد ماشاەت کێزۆریپ کوەو بزن و ەڕ: مکانییەالھیئ ەزۆریپ ەڵە: ئاژ١

 کانییەزدێئ کوەو ەڕتاوسن، بزن و م کەلەم کوەو ەدووان وەئ ەچونک ،یاتیدیزێئ

 . گرتوونیرەتر خاک و یوانەئ ،ەوەتەماونەو چ نۆڵخ ەل وانەئ ەک یەانواێیپ
 کوەکراون، و رامەح کانەواتەوزەس ەل کێندە: ھکانەزۆریپ ەوەو خواردن راکۆ: خ٢

 ،ەوۆشاردب ۆیخاس خ ناەپ ەل کانەتیعفر یستەدەتاووس ل ەچونک ،ەزۆریپ ەخاس ک

 ێیپەخاس ب ەچونک ەکراو ەرامەدواتر ح مەاڵب  ،ەکەئاشکرام م یتیەگوتوو ۆیەب

 یتەفرەن شەمەئ ۆب ،ەکردوو یشکراو ئا ەکردووەتاووس ن ەڵگەل ەیچاک ەکەفسانەئ

 .    ەکراوێل
 زانن،ەد زۆریپ ەسروشت ب یکانەختەدر ەل کێشەب کانییەزدێ: ئکانەزۆریپ ەختە: در٣

 ەکردوو ەیشەگ ایمەردەبەل ەک یتیەنویتاووس ب کەلەم ەسمار ک یختەدر ەک یەانواێیپ

 . ەواندووەتاووس دان کەلەم ۆب یرەو س ەخاک چوو رێژ وەرەو ب
 ەچونک ،ەیەھ ۆیخ یتەبیتا یکییەزۆریئاگر پ کانییەزدێئ یالەئاگر: ل یزۆری: پ٤

و  ەماو ستاشێتاکو ئ ییەزۆریپ مەئ ،ەوەتۆکوژاند یسارد ئاگر یئاو ەب کانەتیعفر

 کان،یەزدێئ ەل ەکورد جگ ەک ەیەیراد وەکورد، تا ئ یواوەت رەسەل ەیەھ ییرەگیکار

 . نۆخەئاگر د ەب ندێسو شیسالمیئ
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معدن  ەل ەوات ڵتایم ەل ەک کانییەزدێئ یالەل ەیەھ کێ: کوپکانەزۆریپ ەرێستە: ئ٥

 ەوەکانەتیعفر نیەالەدواتر ل شەوەئ ،ەتاووس  کەلەم ەیکیریفاب یناو ،ەدروستکراو

 .  ەزکراوۆریپ ەیەکوپ وەئ کەیەرێستەئ کوەو ۆیە. بەنراوێشک
 ینییئا وێنەل ەیەھ یباش یزدارێر یکەیەگڕێ وەگێ: ژن جیریرگەھاوس یزۆری: پ٦

 ەچونک ،ەزۆریپ یکەیەفیزەو یزدێئ یالەل ڵژن و مندا یستیوەشۆخ ،ییزدێئ

 . ێشناوۆخ انیو ژن ڵو مندا نڵمندا یدژ ،یدیزێئ ینییئا وێن ەیفسانەئ یکانەتیعفر
 کوەو ەک ێنیبەد ییەزۆریپ وەل ژێچ کانییەزدێئ یالەشوان: شوان ل یزۆری: پ٧

 یکاتەل ەھاتووێل یشۆخ یکێنۆب ەیکڵەپاۆشوان گ ەچونک ،ەدراوێیپ کێتەفیس

 تاووس.  کەلەم یرھاتنیپەو
 مووەو ھ یرەشەب یکانەنیکائ مووەھ ەچونک ەزۆریپ ۆیەخاک: خاک ب یزۆری: پ٨

 . ەخاک وەئ رێژ ەوەچنەھاتوون و د ەوەخاک وەل کانەرەبەانلیگ
 یالەل ەزۆریتاووس پ کەلەم ۆب یکیموز یکێتەئال کوەو ی: ناینا یزۆری: پ٩

 ینا ەب کێنجەگ ت،ێب یاتییزێئ ەیفسانەنوسراو و ئ ێیپەب ەچونک کان،ییەزدێئ

 ینینەژ ەب ەنجەگ وەئ ەک ەھاتوو ەوێوەل شەمەئ ،ەتاووس کردوو کەلەم ەل یشوازێپ

 .  یو ترساندوون ەوەتۆتاووس دوور خست کەلەم ەل کانەتیعفر مووەھ یەنا وەئ
 وان،ەئ یو کولتوور کانەفسانەئ ەل ەکێشەب ەک یاتیزدێئ ینییئا یالەل ەانییزۆریپ مەئ

 ەراویرگەوێل یکەڵک مەھ وان،ەئ ینیئا یکولتوور یەیرماەس ەکید یکێنیئا رەھ کوەو

 .  ەکراوێپ یکار مەتر، ھ یکانەنییئا ەل ەوەجوداکردن ۆخ ۆب
**************************************** 

 
 
 
  مەکیە یپاژ یکانەزێراوەو پ ەرچاوەس

 
 ەو النشر. سن ە. دار اراس للگباععبێو االمتحان ال یەدیزی. االیجند لی: دکتور خل١

 .  ٣١ل ٢٠٠٨
 دیعە. سیانێڕرگەو. دایکانێدراوس یژووێمە. کورد لەتنامەاحەی. سیبەلەچ یایولە: ئ٢

 یناوەب ٤٠ ەیماو ینیزا شێپ ڵسا ٤٠٧  یبەلەچ یایولە. ئ٨٢ل ٧٩ناکام. ل

 ۆک یرۆز یکۆریو چ ەاوەڕگ یرەروبەد ی کانەمێرەو ھ یعوسمان یایرۆمبراتیئ

. ەوەتۆبالو کرد یبەلەچ یایولەئ ەیشتتانەگ یناوەب ەیبێکت وەئ نجامەرەو س ەوەتۆکرد

 ەوییەزینگلیئ ەل ەبێمت مەئ ژوو،ێم کوەو یەداێکورد ت رەسەل یکێشەب مەاڵب

 رەس ەتەردراوێگەرنەو یگشتەب شتاێھ مەاڵ. بیبەرەع یزمان رەس ەتەردراوێرگەو

  یکورد یزمان
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 یشارەو ل یەایتورک یجوگراف یو سنوور راقێع یباکور ەل ەکەیە: ناوچکارە: ھ٣

 ەڵگەو ل ایتورک یکوردستان ینانیمزەش یشار ەکینز ەتێوەکەد ەک ەکینز ەوەردێمەلۆج

 .ەاقێڕع یکوردستان ەک ەوەتێبەد کینز تروشەو ئ یدێئام
 ەکھاتێپ مەئ رەسەل ەیوەنۆڵیکێو ل ییەاقێڕع یکێناسەڵمۆک یملوجەد قی: سدیلوجەمەد

 ەک ەیتەناعەق وەئ ەتۆشتەیگ ەیەوەنۆڵیکێل وەل وەئ ،ییەدیزێئ یناوەب ەکردوو ییەنیئا

 ییکولتوور انی ەوەنەبکۆک انۆیخ کانیەدیزێئ ەشتووێھەین یەیااەخ وەل کێشەب رەگەئ

  ۆیھەب ەک ەانۆیخ یتاەخ ەیکید ەیکەشەب واەئ زن،ێبپار نینووس ەب انۆیخ

 نتێمۆکیو د نینوس ەب انۆیخ یکولتوور یواوەت ەویانتوانەین ەوەانییوارەنێخوەن

 نیدیزێئ کوەو ەیکھاتانێپ وەئ رەسەل ەوەنۆڵیکێل ستاێئ ۆیەب ،ەوەنەبک ۆیو ک زنێبپار

 .       نەسەر یداتا یوتنەستکەد ۆب ەقورس رۆز
 یشار ەل ینیزا ٨٥٨ ڵیسا ەموقلب ک یمحم ڕیکو نوسرەم ڕیکو نێ: حسلالجەح

 یرانیو روشنب انیزاەشار ەل کێکەیەو ب ەبوو کیداەل اقێڕع ەل یسپ ەیناوچ یواست

 وەو دواتر ب نگەد ەھات تەاڵسەد یتەدالەناع یو دژ تێکرەژماردەھ ۆیخ یمەردەس

)انا  قمەھ رەسەمن ل ەیەھ یناوبانگەب یکەیەوت ەکراو  کوژرا، چونک ییدادگا ەوەانویب

 یواڕب وەوئەبووەھ یتەدالەو ناع ەبووەن قەھ رەسەل تەاڵسەد ەک یەیمانا وەالحق( ب

 . ەبووەھ تەدالەع ەب
 ەی. چاپخان١٩٣٤.. داێو نو نۆکەل یدیزێئ ینیئا ێی. کت ۆڵچ یگەب لیسماعی: ئ٤

 .روتەیب ەل یکیمرەئ
چاپ و  ۆب زیڕێسپ یندە( پرسان دا.. ناو١٠٠. د )یاتیزدێ. ئ یھورم ۆسە: ح٥

 .   ٢٠٠٨. کۆ.. دھەوەوکردناڵب
 ەاللش ژمار یارۆڤ. گد،یزیو نابو و ا الیساگیو ا خۆ. مرد یزدیئ ێمخل ینی: نووس٦

١٧ 
. یناوەب ەیەھ یکێبێکت ەبوو ییرانساەف یکێتناسەاڵژھۆ. ریمار کرمل نستانتە: ئ٧

 یانێڕرگە. ویاتیزدێئ یایگرافۆبلی( و بشەر فاەسحەو م ەلوی)ج یاتیزدێئ یبێکت

 ەدرخانەب یزگاەد یکانەوکراواڵب ەو ل اڵبدولەع یجاتە. د. نیکورد ۆب ەوییەنسەرەفەل

  ٢٠٠٩ ڵی. ساەوەوکردناڵچاپ و ب ۆب
. یانیموکر ەیوەنیژێتو یزگاەد. یانیموکر ژارە. ھیسیدلەب یفخانەرە: ش٨

   ٨٢ل م،ەکیە یرگەکوردستان. ب
. قیزر نینتەقوست رۆ. دکت١٩٣٤.. داێو نو نۆک ەل تیەزدێ. ئۆڵچ یگەب لیسماعی: ئ٩

 .روتیب یکیمرەئ ەیچاپخان
 یکێزمانە. بسنوسەد نینترۆ. ککانیەزدێئ ەکورد ەیربارە. دیزێردرێپ ۆڵ: پ١٠

. میکەح وتەکەڵ. ھیکورد ۆب ەویەرانسەف ەل یانێڕرگەکورد.. و رەسەل یوروپەئ

        ٧٤ل  ٢٠١٣ ڵی. سادرخانەب ەیوەوکرندناڵچاپ و ب یزگاەد یکانەوکراواڵب
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 یستنوسەو د فیرشەئ ەویانتوانەین یزدێئ کوەو انۆیخ ەیوەئ ۆیھەب تەبەڵ: ھ١١

 ۆیھەب انی ن،ەبکێل یزگارێپار انی ەوەبنووسن انۆیخ یژووێم ەیرچاوەس انی انۆیخ

 ۆیەب ،ەیەھ انەیوەکردنۆک ۆخ ەیشێک ستاێتائ وانەئ ان،ێیل ەبزرکراو ەوەکردن نفالەئ

 نییئا رەو ھ کێنوس ژووێم رەو ھ کێتناسەاڵژھۆر رەو ھ کێستیفیرشەئ رەھ

 ەک ەیوەئ کوەتر. و یکێنییئا رەس ەوەانباتەید ،ێنوسەد یزدێئ رەسەل تێد کێناس

 انیکستێو ت نزانیئا ەمانەئ ەیکیەراست ن،یشتەردەز انی یمان ینیئا یرەدێپەژێدر یەگوا

  ستاێتائ ییەن
 
 ەوەئ نھاەت ،ەوتووەکەن رچاومەب ەکید یکەیەرچاوەو س نێشو چیھ ەفرقان ل  ەرە:  ق١٢

 وەئ ندنێخو یدۆتیمەو ل ەھاتوو ییتاەرەس یمەشەش یلۆپ یندنێخو یبێکت ەل ەک تێبەن

 ەکردوو ڵیکوردستان قبو یمێرەھ ەیردەروەپ یتەزارەو ەکەدۆتیم ەک ەھاتوو ەنازناو

 ەب ،ییەن ەوەئ رەرامبەب انیکییەتیەزاڕەنا انیدوان ێل چیھ انیشۆو خ تێنرێخوەو د

 .    ەوەنەناک یاستڕپشت کانەژوونووسێو م کانیەزدێئ ەل سەک ەوەشەوانەچێپ
 خێش ،یکورد ۆب یرانێرگەو ھاترا،ەل ییترایم ینیئا ەی. پاشماویھبەو قیفۆ: ت١٣

. رێولەھ ەیوەوکردناڵب یتیەراەبەوەڕێ. بیریشنبۆر یتەزارە. و ،یرزنجەبورھان ب

 ٦٠ل٢٠١٠ ڵیسا
 ەوەتەوکراواڵاللش ب یارۆڤگ ی١٧ یژمارەل ەک کداێنینوسەل انۆڤ: ب. ش. دلک١٤

 (یەزدیاال ەکتاب الجلو ەقی)حق یناوەب
 اللش  یارۆڤگ ی ١٧ ە. ژمارشووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ١٥
 ەو النشر. سن ە. دار اراس للگباععبێو االمتحان ال یەدیزی. االیجند لی: الدکتور خل١٦

  ٥٨. ل٢٠٠٨
 یکوردستان ە" و لرەزەح ەھاترا. وات ەل ییترایم ینیئا ەی. پاشماویوھب قیفۆ: ت١٧

بورھان  خێ. شەوییەزینگلیئ ەل یانێڕرگە" دا. ویزدێئ ینیئا ەل یوارەنێو شو راقداێع

 ڵی. سارێولەھ ەیوەوکردناڵب یتیەراەبەوەڕێ. بیریشنبۆر یتەزارە. ویرزنجەب

  ٢٨. ل٢٠١٠
 ەچونک ەکراو یاتیزدێئ ۆب ەک تێچەد ەتانەمۆت مووەھ وەل شیھبەو قیفۆت ەیمە: ئ١٨

 ،ەبوون ریگەشۆگ ەییکھاتێو پ ینیئا ڵیزا یگوتار ۆیەب ،ەکەناوچەل ەبوون کەیەنیمەک

 رۆز ەب انی ەبوون سالمیئ ەنیرۆز ەک کەڵخ رەرامبەبەل انیکردن نیریناش ۆب ۆیەب

 دروست کردوون.   ۆب انەیتەناعەق مەکردوون، ئ انیسالمیئ
 یایگرافۆبلیو ب شەر فاەسحەو م ەلویج کان،یەزدێئ یبێ. کتیمار کرمل نستانتە: ئ١٩

چاپ و  ۆب درخانەب یزگاەد یکانەوکراواڵب ،بدوەللەع یجاتەد. ن ،یانێڕرگەو ،یاتیزدێئ

 .      ٩٦تا ل ٨٩. ل  ٢٠٠٩ ڵیسا ەوەوکردناڵب
للشون  ەالعام یەری. منشورات المدیدیزیاالعتقاد اال لێ. ایدیالرش ری: سالم بش٢٠

         ٦٧. ل٢٠١٣ ە. سن١١ ەسلسل یەدیزیاال
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 ،یاتیزدێئ یایگرافۆبلیو ب شەر فاەسحەو م ەلویج ،یمار کرمل نستانتە: ئ٢١

.  یوانەژنامۆر ۆب درخانەب یزگاەد یکانەوکراواڵب ،اڵبدولەع یجاتەن ،یانێڕرگەو

 .  ٢٢_ ل ٢١. ل٢٠١٠ ڵیسا
 یزمان ەب ستنووسەد نی. کونترکانییەزدێئ ەکورد ەیربارە. دیزێردرێپ لۆ: پ٢٢

چاپ و  یزگاە. دمیکەح وتەکەڵ. ھەوییەنسەرەفەل یانێڕرگەکورد. و رەسەل یوروپەئ

 .    ٣١. ل٢٠١٣ ڵی. سادرخانەب ەیوەوکردناڵب
 لی. عماد جمە. ترجمنییدیزیاال خیالکرد. التار نیب ەای. الحتیسی: جون س. ک٢٣

 ٤١٧. ل٢٠٠٥ ەللگبع و النشر دھوک. سن زیری. دار سبیمزور
 یایگراف ۆبلی، ب شەر فاەسحەو م ەلویج کانیەزدێئ یبێکت ،یکرمل یمار نستانسە: ئ٢٤

 . ٢٠تا ل ١٥ل ،بدوەللەع یجاتە، د. ن یاتیزدێئ
 قیدەس ھاەروەھ ٢٢٥و  ٢٢١ ەڕەالپ ە( لیەدیزی)ال یبێکت ەل یوجیالد دی: سع٢٥

 ەک نەکەد اڵسکا مانەھ یباس ١٠٤و  ١٠١ ەڕەالپ ەل ونیدیزیال یبێکت ەل یدملوج

 کرابوو.  یعوسمانل یتڵەوەد ەیئاراست
 لیم ە. عماد جەترجم. نییدیزیاال خیالکرد. تار نیب ەای. الحتسی: جون، س، ک٢٦

 . ٨٢و  ٨١. ل٢٠٠٥ ەللگبع و النشر. دھوک سن زیریسب ە. موسسیمزور
 
 یزمانەب ستنوسەد نینترۆ. ککانییەددیزێئ ەکورد ەیربارە. دیزیردرێپ لۆ: پ٢٧

. میکەح وتەکەڵ. ھیکورد ۆب ەویەرانسەف ەل یانێڕرگەکورد. و رەسەل یوروپەئ

 ٤٨. ل٢٠١٣ ڵی. سادرخانەب ەیوەوکردناڵچاپ و ب یزگاەد یکانەوکراواڵب
. زیڕێسپ یزگاەد یکانەوکراواڵ( پرسان دا.. ب١٠٠د. ) یاتیزدێ.ئ ێھورم ۆسە: ح٢٨

 ٤٧. ل٢٠٠٨ ڵی. ساکۆدھ
لشوون  ەالعام یەری. منشورات المدیزدیاالعتقاد اال لێ. ایدانیالرش ری: سالم بش٢٩

     ٦١. ل٢٠١٣ ە( سن١١) ە. سلسلیەزدیاال
مسببات والوحمات و  یف ەالتناسخ و العلم االجتماع، ومساھم تفنسون،یس انی: ا٣٠

 لبنان ە. گبع٢. مجلد یەالخلق وبیالع
 یوەولەم یعریشەل انیمردن و ژ یمکە)شکار( چ میرەبدولکەع بورە: د. س٣١

 ڵی. سالنووسەزەغ یندەناو یکانەوکراواڵب ەریدا. زنج یمۆر یوالناەو م یزۆتاوگ

    ٧٠. ل٢٠١٤
. دار ەمیالقد یەالکرد ەانیجژور الد یملک( بحپ ف ی)گاوس ی. دموزوسفی: مرشد ٣٢

   ١٥. ل٢٠١٣و النشر .  ەالسردم للگباع
.. ەمیالقد یەالکرد ەانیجژور الد ی)گاوس ملک( بحپ ف ی. دوموز وسفی: مرشد ٣٣

 ١٩. ل٢٠١٣ ەالدار السردم سن یف یەکتب العرب ەسلسل
لشوءن  ەالعام یەری. منشورات المدیدیزیاالعتقاد اال لێ. ایدیالرش ری: سالم بش٣٤

 ٥٩. ل٢٠١٣ ە. سنیەدیزیاال
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لشوون  ەالعام یەری. منشورات المدیدیزیاالعتقاد اال لێ. ایدانیالرش ری: سالم بش٣٥

 ٢٥. ل٢٠١٣ ە. سنیەدیزیاال
 ەالعام یەری. من منشوارات المدیدیزیاالعتقاد اال لێ. ایدانیالرش ری: سالم بش٣٦

   ٦٩. ل٢٠١٣ ە( سن١١) ە. سلسلیەدیزیلشوون اال
و النشر.  ە. دار اراس للگباععبێو االمتحان ال یەدیزی. االیجند لی: الدکتور خل٣٧

    ٤٧. ل٢٠٠٨
.. ەمیالقد یەالکرد ەانیجژور الد ی)گاوس ملک( بحپ ف ی. دوموز وسفی: مرشد ٣٨

 ١٢٧. ل٢٠١٣ ەو النشر. گبع ەدار السردم للگباع
 ٣٧٩تاکو  ٣٣٩ ەل ڵچل سا ەیوەوساندنە، چ ژووداێم ەل ابی. حدسایع لی: جم٣٩

 ٥٢ ە. ژماریکلدان یریشنبۆر یارۆڤ. گ٤ یشە. بابیدەح یکانەدیھەش
 فیرەو ز دەمەمح ریساموا، و سترانا م ۆیێمە. تینگالەش یرەیخ ینی: نوس٤٠

 . ١٧ ەاللش ژمار یارۆڤخاتوون. گ
. ٢٠٠٩ساال  ک،ێئ ێرگە. بانیدیزێئ ینید یبەدەژ ئ رنە.پ ۆشەر ۆجند لیلە: د. خ٤١

 .٦٥ل
. زیڕێسپ یزگاەد یکانەوکراواڵ( پرسان دا .. ب١٠٠د. ) یاتیزدێ. ئیھورم ۆسە: ح٤٢

 ٦٠. ل ٢٠٠٨ ڵی. ساکۆدھ
 ۆب کەیەوەندنێ. خورخەھاوچ یتیەەاڵمۆک یریۆو ت یداریەرماە. سدنزیگ یۆنۆ: ئانت٤٣

 نیمەئارام ئ یکورد ۆب یرشانێرگە. ورەبیو ماکس ف میرکھاۆمارکس و د یکانەیکار

 ٢١٦. ل٢٠١٦ ڵی. ساەوەوکردناڵچاپ و ب ۆب رێئاو ێیندە. ناویشوان

 

 

 

 

 قەھ یھلەئ ەڵەیمۆو ک ەییکاک
 ارسانی..  ارانی...  ەییکاک

 

 شیکەڵو خ وانەئ ،یالھیئ یلەع انی قەھ یھلەئ انی ارسانی انی اران،ی انی ەییکاک

 ەزگرتنێو ر یتیەبرا شیوەئ ەک ەیەھ یمانا کیەو  ننێھەکاردەب ەکەنازناو مووەھ

 ەتردا باس ل یکێنێشوەل کتر،یە یالەل کنیەچوون  انیمووەھ ەک ەیوەئ انی کتر،ەیەل

و  ەھاتوو انیناو قەھ یھلەئ ەڵەیمۆک ھاەروەھ. تێکرەد یالھیئ یلەو ع قەھ یھلەئ

 کێندەو ھ زاننەد قەو ھ ەنیقەراست ەڕیباو ەب انۆیخ ەچونک ،ەزۆریپ الەل انەیکەناو

 ەوەانیکییەاوازیج مووەھ ەب  وانەئ نجامەرەس مەاڵب کان،ییەالھیئ یلەع نەڵێد انێیپ

 . ەییەکاک انیناو
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 ،ەداناو ییەنزایو ئا ەکھاتێو گروپ و پ ەڵەمۆک مەئ ۆب انەیکید یدوو ناو کانییەرانێئ

 یرستەخوداپ یکێبازێر ەب انۆیخ وانەکورد و )خروس کوش(، ئ ەیچەب شیوەئ

 شداەڵیئاژ ەل تەنانەت ەیەھ کداێشت مووەھ ەخودا ل ینوور یەانواێیو پ زاننەد تییەقانەھ

 ەوەئ یمانا کان،ەییەو کاک قەھ یھلەئ یالەل ەڵئاژ یئازاردان ۆیەربەھ ،ەیەھ

 ەیەھ یرەگیکار ەیەراد وەتا ئ کات،ەد ڕەخودا تو ەڕەدفەب ەکار وەئ ەک تێنەێگەد

 . زاننەد یخراپ یفتارەو ر ەوەکردەب وانەئ ەک ەکەکیژۆل
 اوازنیو ج کنەڵەیەمۆک انی ەفیەتا ەیوەل ەجگ ەییکاک ەک شەوەب تەبارەس

 مووەھ یزێپار ینێنھ کوەو تێب کێنرخ رەھەکوردستان، ب یکەڵخ ەینیرۆزەل

 نینەو ئاماد ەوەتۆشتێھ ینھانەپەب انۆیخ ینیو کولتوور و ئا تیرەسرووت و دابون

 ەیدەڕیگ و رەو نووس کارۆڤەو شر ناسەڵمۆک ەیربۆز ن،ەبک یئاشکرا

 رۆز ەک کنۆک ەوەئ رەسەل ،ەووینوس انەییکاک ەیکھاتێپ رەسەل ەک کانەتناسەاڵژھۆر

 تەحمەزەب ەیوەئ انی نن،ێدرکەد یزدێئ کوەو انەیکییەنێو نھ یاریزان تەحمەزەب

 انیکەڵەچەر وانەئ ەک کێتەقیقەھ ەمچین ەتەشتوونەیو گ ەوەتۆکردۆک انیکانییەاریزان

 .ەمھاتووەرھەبێل انییەیتیەەاڵمۆک ەکھاتێپ مەئ نۆو چ ەھاتوو ەوێکوەل
 انیکانە" دوژمن ەک ەگرتوو ەیرچاوەس ەوێوەل ینێنھ ەیتا راد انینگبوونەدێب

 انیرەرامبەب اکاندایاجیج ەمەردەسەل انیملەردەگ رەس ەرخستنێشمش یستەبەمەب

 ەل رەگەئ شییەنگەدێب مووەھ وەئ ،ەنگبوونەدێترسناک ب رۆز یکەیەکراون، تا راد

 داەژانۆر مەل ەوییەاینڵدەب ەوەئ ت،ێبداتاشرا ۆب یکیەانوویب وڕب رەھ داۆیخ یژگارۆر

 ەک ەوتووەرکەد انۆیب انیشۆیخ ۆب کانەییەکاک ە(. چونک١". )ییەن یکیەانوویب چیھ

 ستکردنێفیمان ۆخ ەل ەنگبوونەدێب ،یینزایو ئا ینیئا ەیشەبانگ ەل نگبوونەدێب

 ەک کانەمانڵموس یتەبیتاەو ب ەتر یکانەو کولتوور نیئا ەتر ک ەیوەئ رەرامبەبەل

و  بنەبزر د مەھ ە. چونکنیژەکوردستان د ەکورد ل یمانڵموس ەڵگەل یرۆز یکێشەب

و  نییئا ەیوەن مەو ھ ەانیاریزان مەل بنەد حرومەم انیداھاتوو یکانەوەن مەھ

 ۆیەب ،ەتاکەخەل کێشەب ەمەئ ەک تێبەد حرومەم یکورد ەیوەو ن ەکید یکانەکولتوور

 . تێستەوەد ەییکاک یکانەریشنبۆو ر انیزاەو شار یروحان ەاویو پ یمسپەد یشان ەک
)عباس  رەزێپار ەوەیەمبارەل رەھ ،ەرگرتووەو یاوازیج یمانا ەک ەییکاک یناو

 یتاناڵو ەل کیە رەھەل کەیەماو ەھاتوو ەوێوەل ەییکاک یناو یتیەوی( نووسیزاوەع

( یە)االخ ەڵیمۆک یناوەب کەڵێمۆو ک کێگروپ ندەدا، چ ایو تورک راقێو ع رانێئ

 انۆیخ کوەو ،ەنەاڵمۆک وەئ یبوون( درووستبوون، درووستە)الفتو یوازێش رەسەل

 نی)انما المومن ێرموەفەد ەک ەبوو زۆریپ یقورئان یکێتیەئا ییشناۆر رەسەل نەڵێد

 ەوەکیەروو مووەھەل ەییکاک یوێڕەر ەک ەھاتوو داەیکەنینووس ەیژێدرە(. لەاخو

 مەاڵب ،یتەیەکییەمانا کورد یقەد قاوەد شەیکاک ەی( وشیە)االخ یتەڕەبن رەس ەوەچنەد

 ارسانی ەیچڕ وێر یگرانەڵھ یکانیەنییئا ییەندەتمەبیتا یچاوکردنەڕەب ەچوونۆب مەئ

 ( . ٢" )ەداتاشراو یکێچوونۆو ب ییەن ەویەراست رەسەب ڕیف چیھ
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 یکێشت مەاڵب ،ەھاتوو ەو ەسان(  یاری)  ەیگڕدوو ب ەل تداەڕەبن ەل ارسانی ەیزاراو

 یندەوەیپ یئامراز یرکەئ کێ( کاتی) یتیپ دایوارەکورد ەیناوچ کێندەھەل ەارید

 ننێکارناھە( بی) یتیپ ەک کانیەرکوکەک یزارەوێش شەوانەو ل تێدرەقووت د تێبەھ

 رەھەب کان،یەرکوکەک ۆب کێمیۆدیئ ەب ەبوو شەمەئ ت،ێب کێنتێمنۆو ک ەوش رەھ ۆب

 ،ەبوو ورامانەھ یکانەانڕحوکم ینازناو کەیدەس ندەچ ەیماو ۆ)سان( ب یناو ڵحا

 ڵسیس ەیوش یەانواێی(، پینەھمەب یو ھاد ندزۆدمیئ نۆج ،ڵسیس  خۆ)مرد ەل کیەرەھ

ک ەو یەگوا ،ەھاتوو ەوییەبەرەع یتانڵسو ەیوشەل ەک ەھاتوو ەو ەسان(  ەیوش ە)ل

 ەک ورامانەھ یکانەانڕحوکم ەب ەدراو ەوییەوەفەس یپاشاکان نیەالەل کێنازناو

 وەرەو دواتر ھاتوون ب تاەرەس تەبەڵھ اون،یژ ێوەل کانییەارسانیو  ەییکاک ەینیرۆز

 یەجودا یکێتەباب ەمەئ ەک ڵموس یسنوور وەرەب شیو دواتر رکوکەک کینز یخوار

و  ەوەمکردنەک ەرۆج کەو شەمەئ ر،ەسنوو ن،ەیکەد یتردا باس یکێرەچاپت ەو ل

 شیوانەئ رداەرامبەبەل ەچونک ،یعوسمان یکانەتانڵسو یەیپا ەب کێکردنێپیتیەسوکا

 انۆیخ یتەاڵسەد رێژ یکانەگەبەرەد ەورەو گ انڕحوکم ەب انی)پاشا(  ینازناو

 ( . ٣". )ەویخشەب
 انن،ۆیخ یو کولتوور نیئا ینەخاو ن،ێبرەناود قەھ یھلەئەب ەک ەکەڵخ ەڵەمۆک مەئ

 انەیکەنیکولتوور و ئا مەو ھ انۆیخ مەھ ەیوەترساون ل ەک ەیەوەئ نھاەت شەکەکارۆھ

 ندەچ رەسەب ەوەتەبوون واڵرشوبەو پ ناوچوونەل شترێپ نۆچ کەروەھ چن،ەن ناوەل

 زڵۆو ئا ەکراو ۆب انیکەیەناسێپ ندەچ ەک ارسانیو  ەییکاک ەل کەیەگێت ندەو چ کێنیشو

 کداێناغۆقەل کێختەو ،ەوابوو رەھ شیسالمیئ وێن یکانەدەیس ۆب ەتەباب مەئ ،ەبوون

 انڕق دەیس ەوەتێڕێگەید یژووێم کوەو راق،ێع یخواروو ەل شیتەبیتاەو ب راقێعەل

تر  یکێجار ەوەتۆکرد انەیشەتاکو گ ەشارداوەح انۆیخ وانەو دواتر ئ ەکردووێپیستەد

 ەک ەیەھ ەکید یکێچوونۆب ڵرحاەھەب ان،ۆیخ ەیکییەنییئا ەبازێر رەس ەوەتەو ھاتوون

 ەوەندەخوداو نیەالەل ەک ەیەوەئ رەبەل ن،ەیناک ەییکاک رەسەل ەقس ۆیە" ب ەڵێد

و  ییەکیژۆل یکێتەباب کانەییەکاک یالەل یگشتەب ەمە". ئکردنەقس ۆب ییەن تمانۆڵەم

 ەک ەنزاکییئا رەسەداتا ل یکردن انەیب ۆب ەنڕیبەرنەد وەئ رەسەل کنۆک انیمووەھ

 تێکرەدێپ انییریشەت ەیوەل کێشەب ۆیەب ییەن انیرەسەل یاریزان نیمترەک کەڵخ

 ەکەڕۆییەدێز ەک ەیەوەئ انیکانەکراو ەریشنبۆر ەل رۆز کێشەب یچوونۆب مەاڵب ،ەیەوەئ

 ینییئا ەنیسپلیو د ینێنھەار لیپرس کێختەو ،ەگوتراو ەییکاک یربازکردنەد ۆخ ۆب نھاەت

 یانۆیخ یتیەمنەئ رەس ۆب یترسەم ەب شیوانەو ئ تێکرەد ەوەییەکاک یکانییەو کولتوور

 انۆیو خ ییەن ڵیسەئ ،ێیترساون ل کانییەزدێئ نۆچ کوەو ەھمەو مەئ کداڵێحاەل زانن،ەد

 ەییکاک ەیوەرەد ەیکید یکەڵخ رەگەئ یەگوا ،ەدرووست کردوو انیانۆیخ ۆب

و  ناوچوونەل یتڵەحا مەردەب ەونەکەد وانەئ یدیئ بوو،ەھ ەییکاک رەسەل انییاریزان

 شیوانەو ئ تێوەکەدێت یرگەو م نێخو یەگوا ەک ەوییەتیەەاڵمۆک یرشێو ھ یترسەم

و  نییئا مەئ سالم،یئ یکەڵخ ەینیرۆز یالەل ەک ێیەیوپەب ن،ۆڕێدەو د نەنیمەک
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 رەب ەونەکەد سالمیئ ەدژ ب ەیزەناح ساێر وەب شیوانەو ئ ەکراوەن ڵقبو یەنزاییئا

 وەتا ئ بن،ەد یتیەەاڵمۆک ەیشێک یو دووچار نێکرەد نیریو ناش یتیەەاڵمۆک یرشێھ

 یئازاد ەل ەگێر ەک ەیداخراو زاەف وەل ترسنەد ۆیەب ن،ێکرەد شیریکفەت ەیەیگێج

 وەل شیکێتەقیقەھ دایراستەل ت،ێگرەد ینییئا یانەیو ب ینیئا یسرووت یکردنەسەمومار

 مانەھەب اقێڕعەل ەانیتیەەاڵمۆو ک ینییئا ەکھاتێپ وەل رۆز ەچونک ،ەیەھ داەچوونۆب

و کلدو  کانییەوەمەئ کانییەباسەع شەوانەل ،ەناوچوونەل ینییئا یوڕەتوند یکارۆھ

 انەیکەوەتەن ۆب کیەمانا تێبەن ەوییەانیستیکر ینییئا ۆیھەب ستاێئ ەک یئاشور

 یانیستیکر یبەزھەم ەل ەنگتریگر ێپ انەییوەتەن ەیشێک وانەئ کداڵێحاەل ،ەوەتێنێنام

 .ەیەھ انییتڵەوەودێن یپشتڵناسراون و پا ەکەو ناوچ راقێعەل ەک اوازیج
 بێحس ێب ەک ەبووەشانێروەد وەئ یگومان کار ێب ق،ەھ یھلەئ ەڵیمۆک یزراندنە"دام

 ٩٠٠جاران  ٩٠٠ ەک ەھاتوو قداەھ یھلەئ ەیفسانەئ ەل کەو بوون،ەکوردستان ھ ەل

 شمانیو نان مانینەشتین ،یەئاشکرا یواوەتەب ەرشێھ مەئ ۆیبوون، ھ نێشاخوش یقامەم

 ێچەدێپ ەک ۆڤانیڤئ رەنووس ەینیوانێڕم تە(. ئ٤" )کردەد نیداب کانەشێروەد ۆب

 ەیشەبانگ ەک ەویباش ناس ەیگروپان وەکورد و ئ ۆیەب تێب تناسەاڵژھۆر یکەیەدەڕیگ

 ورامانەھ ەیناوچ شیتەبیتاەب کانییەکورد ەناوچ ەل ەکردوو انیووفەسەو ت تەقیرەت

 ینینش ورامانەھ یویدوو د ەک نۆو لھ ختەت یورامانەھ ەیکەوید ردووەھەب

بوون،  یو فارس یبەرەع یتاڵو ەیخشەو دوو ن مێرەدوو ھ رەس یشەو داب نییردکو

 ەیرچاوەس ەوەکانەشێروەد یستەردەسەل یخوداناس ەوات ،ەیەکرد وەئ یتیەویزان ۆیەب

و  یتیەەاڵمۆک ەیبنک یادکردنیز ۆب ەرگرتووەوێل انیکەڵک کانەخێدواتر ش ،ەگرتوو

 کانەشێروەد ەک انۆیخ یرانەشگوزۆو خ ادکردنیز یەرماەو س یتیەەاڵمۆک یباریعتیئ

ئاغاکان بوون تاکو  یتکارەخزم اریجوت نۆچ کوەو ەبوون کانەخێش یتکارەخزم

 ،ەبوون ەگەڵمۆک یژارەھ یژێتو شێروەد ەک ەروون ەوەئ ەچونک ،ەکەستمیس یمانەن

 ندەمڵەوەد یاویپ ەک ەبوون یراز خێش ەو ب ەبوو کانەداوێخواپ یستەدەل انیچاو ۆیەب

 . اونیژ ێوەو ل ەوەتەماون رستگاەو پ قاەخان ەل ناچارەو ب ەنبوو
 

 کانەییەکاک یزۆریپ یستێفی..  ماننجامەرەس

 
 یبێکت ەک نۆخەربەس یکێقەد ینەخاو ن،ەکەد ۆب یعایدیئ انۆیخ کوەو کانەییەکاک

 کوەو ەنراویبەن یرچەگەئ ەبێکت مەئ ،یە ەورەگ ەوانید انی( نجامەرە)س یناوەب ەوانەئ

 شیکانەییەکاک یخود ەل رۆز یکێشەب ھاەوەھ ،ەکید یکانیەنیو ئا یئاسمان ەقەد

 ٢٠١٢ ڵیسا یفکر ەیوەنۆڵیکێل ۆب انیموکر یزگاەد مەاڵب ،ییەن ەوەبارەل انییزاەشار

و  تەحیسەو ن ینییئا یکستێو ت مەاڵو ک ڵوەقەل ییەتیبر ەکەبێکت ،ەوەکرد یچاپ

 ەیکەژووێو م یکورد یکانەنۆک ەنییئاەل ەکیەنزایئا ان،ۆیخەب تەبیتا ینیئا یتەعیرەش

 خێش کێختەو ەو ک ەوەتەڕێگەسوھاک د تانڵسو یمانەو ز ستاێئەل رەب ڵسا ٨٠٠ ۆب
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دواتر  ھاەروەھ ،ەبوون یمانێسل ەیزگێپارەب رەس ەیرزنجەبەل ێموس خێو ش ێسیع

 مەاڵب ،ەکردوو انەیشەگ ەوەرانێئ یکوردستان یوید ەل ەک ختەت یورامانەھ ەیناوچەل

و  راقێعەل رۆز یکەیەو ماو ەبوو یرووس یکەیەدەڕیگ ە( کیسکۆڕنی. مڤ)

و  کانەنییکورد و ئا یژووێو م ورکولتو رەسەل رۆز یو کار ەکوردستان بوو

و  ەداو یمەڵەقەل ارسانی یبێکتەب ینجامەرەس ،ەکردوو ەکید یکانەکھاتێپ

و  کاتەدەقس وەئ ەیوانەچێو پ ەبوو کوردستانەل وەئ یتر ھاوکات یکێتناسەاڵژھۆر

 یزۆریپ یبێکتەب نجام،ەرەس یبێکت ەناو یناو ۆیخ ەیکستێت مەئ ەانڕمنج رۆ"ز ەڵێد

 کستمێت مانەھ ەیکید یکییەپۆک یوارەنێو شو پۆش چیمن ھ ،ەداناو یقەھ یھلەئ

 ( . ٥". )ەگرتووەنەڵھ زۆریپ یبێکت یگشتەب تەنانەت ،ەوتووەکەچنگ ن
و  لینجیو ئ وراتەت کوەو ییەن کییەپۆک چیھ ەک یەداێت یکییەراست ۆڤانیڤئ ەیەیقس مەئ

 ەک ەھاتوو کێسەک یناوەب شیکەیەنموون رەو ھ ەیەھ کەیەنموون ندەچ ەک شیقورئان

 وروپاەئ ەیتناسانەاڵژھۆر ەدەڕیگ وەئ ییەدوور ن رۆز ۆیەب ،ەوەتەکردوون ۆیک یەگوا

 ەک ەکردوو نزاکانیو ئا ینیئا ەکھاتێپ رەسەل انییکوردستان و کار ەتەھاتوون ەک

 یستەبەم ەک ەوییناس انیکورد ەوەشێوەو ل ەبوو تەاڵژھۆر ینیناس ۆب انەیکەستەبەم

 ەبوو ەویەرستەخاچ پ یجھان ینگەج یدوا ەل اتریز ەچونک ،ەبوو یعوسمان یکەرەس

 انیستیکر ەیلەسەم ەچونک ،ەبوو ەورەگ یکەیەشێک وانەئ ۆب یانیستیکر ەیشێک ەک

 ،ەبوو یانیستیکر ەک ەبوون ەوەیەکھاتێپ وەئ یسەیک یدواەب تێب ەڵگەل یستاشێتائ

 انۆیخ مترەک انیشیتر ییکێشەو ب ەبووەھ انییفکر یماینتیئ انیکێشەب ڵرحاەھەب

بنووسن  انیرەسەو ل نەڕێبگ داەکھاتانێپ وەئ یتیەناەسەر یدواەتاکو ب ،ەماندوو کردوو

 انیشیکانەڕەباوێو ب دارەڕباو یرۆز یشەب ستاێئ ەک ەیوەئ رەھ نت،ێمۆکید ەب نەکیو ب

 ەو ل ەوێکوەل انیکەڵەچەر مانەئ ایئا ەیوەل ەیەھ انیگومان ،ەیەھ انیشوناس مانەھ ەک

 . تێگرەد ەرچاوەس ەوەنییکام ئا ەیپاشماو
سوھاک  تانڵسو ەک ەگرتوو انەیرچاوەس ەوێوەل کانەییەکاک ت،ێب کانەرچاوەس ێیپەب

( یچۆک ٧١٦) ڵیسا ەوات ،ەبوو کیداەم ل ١٢٧٣ ڵیساەو ل یە ێسیع خێش ڕیکو

 یزۆریپ یبێکت ەل ،ەبوو کیداەل یمانێسل یزگاێپارەب رەس ەیرزنجەب یگوندەل

 ،ەکردوو ییدوا یچۆک ٦٢٨ ڵیو سا ەکبوویداەک ل ٥٢٨ ڵیسا ەنووسراو نجامەرەس

 ڵیتردا سا یکێنێشوەل یچە. کەراندووەگوز ینەمەت ڵ( سا١٠٠) تێب ێیەپ مەب

 ڵسا ١٢٢ یەگوا ەک ەکراوەنیارید ەیکەچۆک و ک ٦٥٠سوھاک  تانڵسو یکبوونیداەل

 ڵیسوھاک سا تانڵسو ەوات ھاکەسان س ،ەنوسراو یدائەر ەکاک یکانەاداشتی ەل ،ەاویژ

 ینەمەت ڵسا ١٤٣ تێب شێیەپ مەب ،ەکردوو یچۆک ٥٨٨ ڵیسا و ەکبوویداەک ل ٤٤٥

 ێبەب ەواتەک ،ڵەسا ١٠٠ یشەکەو کولتوور نییئا ەیمادام ماو ،ەراندووەگوز

 یرگرەب نھاەت کانەییەکاک ەیکید یکێشەب ۆیەب ،ەبووەن ڵزا ەیکید ینییئا یرەگیکار

 کوەو انەیژانۆر یتیرەو سلوک و ن فتارەر مەاڵکولتوور، ب کوەو نەکەد ەییکاک ەل

 ،ەھاتوو انیناو سالمیئ ەب انەیکییەشارستان ەشوناس ەل ەک نییراز شەوەو ب ەمانڵموس
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 شەکید یوەو ئ وڕەتوند ەییکاک کیشەب ەوەشەدوو ب ەب ەبوون کانەییەکاک ۆیەب

 . مانڵموس
 یچۆک ٩١٢ ڵیو سا ەکبوویداەک ل ٦١٢ ڵیسا ،ەدا نوسراو قتیحق ەشاھنام یبێکت ەل

 ەیوانەل رەھ کەن ەژووێم مەئ ،ەاویژ ڵسا ٣٠٠ ەرەمبەغێپ مەئ یەگوا ،ەکردوو ییدوا

 ،یەداێت ەیغەموبال ەک ەوەتیەنا شدایریو ژ واڕب ەڵگەل کوەڵب ،ەاوازیج رۆز شوترێپ

و  ووەڕبخات ینید یکەیەزیموعج کوەو ھاکەتان سڵسو ەداوڵیوەھ ەرەنوس وەئ ەارید

 ەیوەرەدەل کێنیکائ ەبکات ب ھاکەس تانڵسو ییەنەمەز یروو ەتر ل یکێنوح ەب کاتیب

 ( . ٦". )ەمارکراوۆت ۆب ەییفسانەئ یکێنەمەت ۆیەب نسان،یئ
 تانڵسو ینازناو ەساھاک ک ینازناو یەگوا ت،ێب ییژووێم ەیرچاوەس کێندەھ ێیپەب

 ورامان،ەھ یکانەانڕحکوم ەب ەدراو ەوییەوەفەس یتڵەوەد یکانەشاھ نیەالەسوھاک ل

 یکانەتانڵسو یەیپا ەب کێکردنێپ یتیەو سوکا ەوەمکردنەک ەرۆج کەو شەمەئ

 ەورەو گ انڕحکومەب انی)پاشا(  یناوناز شیوانەئ رەرامبەبەل ەچونک ،ەبوو یعوسمان

)سان(  ەیوش ەانیگوتو شیکێندەھ ،ەویخشەب انۆیخ یتەاڵسەد رێژ یکانەگەبەرەد

 یبوونەڕپێت ەڵگەپاشان ل ،ەھاتوو ەوییەبەرەع یخێش انی یفارس یشاھ ەیوشەل

 چیھ داەرێل تانڵسو ەیوش مەاڵب ،ەھاتوو رداەسەب یانۆڕگ ەکەزاراو ژگاردا،ۆر

و  یاسیس یتدارەاڵسەد ۆب ەنازناو مەئ ەک ەیوەئ دەقەب ،ییەن ینییئا یکیەمانا

 یمەردەس یپادشا تانڵسو تێچەدێسوھاک پ تانڵسو ۆیەب ،ەکارھاتووەب یتیەەاڵمۆک

 . ەبووەن ینییئا یکێرەمبەغێو پ ەبوو ۆیخ
 ەسان ل ەیوش یتیەوینووس ورامانداەھ یبێکتە( لیورامانەھ نیمە)محمد ئ ستاۆمام

و  ەناوچ ەیورەو گ ەناوچ ی)حاکم یو مانا یەدیم یکەیەوش ەک ،ەھاتوو ەو ەساتراپ 

 کانییەدیم یتاڵو ەچونک ،ێنەێگە( دەناوچ یکدارەچ ەیرماندەو ف ستەدەو کارب خاێکو

 ییدیم یساتراپ ەیوش وەئ ستاشێو تائ ەرکردووەد یناوبانگ نانیشیساترابن یتاڵو ەب

 حیسەم یسای( ع٧". )تێد ەماناو مانەھەب کانداییەوروپاەئ ەرۆجەب رۆج ینگەرھەفەل

 وەئ یدوا یکانەنیئا ەل رۆز یکێشەب ەکردوو یوا ەمەخاچدا، ئ ەل ۆیخ کداەڵخ ناوێپەل

 وەل کێکیە اکسوھ تانڵسو ،ەوەتێکردب انیوەئ ییالسا ەبوو انیکەرەگ ەرەمبەغێپ

 بیتال ڕیکو یلەع ەیوەئ کەروەھ ،ەوەتۆکرد یسایع ییالسا ەک ەیەعانەرجەم

 وانەئ ۆیەب ،ەوەتۆکرد ەیاویپ وەئ ییالسا مەو ھ ەبوو سالمیئ یپەچ مەھ ەوێش مانەھەب

 ەکەیەوێسوھاک، ش تانڵسو یکبوونیداەل ەک ەیەھ ەوەب انیشیواوەت یکیەواڕب

. کانەییەکاک ۆب ەکەیەزیو موعج میەرەم ڕیکو یسایع یبوون کیداەل ەیکەوێشەل

 دیو مور دەیو س ریپ کوەو ،ەکراو شانیستنەد داێت یندەبەپل ەو کولتوور نییئا مەئ یدیئ

 ینەخاو ،یەروحان ەپل وەل شەکیەرە(. ھوارەنێخوە)ن ەوات یو ئومم نێالمخوەو ک

 یوەل ەاوازتریج ،ەوانەل کیەرەھ ەیفیزەو و اننۆیخ یروحان یندەتمەبیتاەل کێرۆج

 داەکید یکانەرەچاپتەل ەک ەیەھ انۆیخەب تەبیتا یسرووت ەک ەیوەلەجگ ەمەتر، ئ

 . ەکردوو انمانەیب
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 وانێن ۆیگفتوگ ەک ەھاتوو نجامداەرەس یکانییەعریش ەمەاڵک عرویش یکێشەب ەل 

  ەھاتوو کداێتەیب ندەچ ەل  ەدا ھاتوو واچوەعزم ەفیلەو خ لیعزرائ
  نجامشانەئ رەس تیەواەر نەدی"ئ
 و ئاسمان  رزەئ خلوقاتەم یرەپ
  ەرگاەحشەم ەئاسو تا و یروەچەھ
  ەجرایئ نمانوەم شیو رمانەف قەح
  ەالەنگەراست و س وزانەئ نوەیم
  ەجاەو اوەیم شیو ەیردەکەو ردیم
  ەللا تەفیلەخ رانیمەئ ەرسەھ

 " ەھراەو ز لەیسوھ یالەو ییتاما
 ۆب کەیەستەرەک کوەو کاتەد مبورەت ینانێھ کارەب یو باس ەوەداتەد مەاڵو شیلیعزرائ

 ەو ل تێکرەردەد کەڵەیەھ رەسەل کێکات رەمبەغێداوود پ نۆچ کەو رستنەخودا پ

 ەڵێو د ەوەتێخرەدوور د یتیەراەمبەغێپ
  یو قستار تیتوو ئارو و نەمیە" 
  یکار یکر ەیپ ەحازر ک قتەوەج
 خوش ئاواز  یھراەز بابەو ر مبورەت

 ( ٨". )ازین نەشتیچ لەیسوھ وەع بارف
 یکیەمانا ندەسوھاک کرد و چ تانڵسو ینازناو ەباسمان ل شووترێپ یرچەگەئ

و  کانییەژووێم ەاوازیج ەنیو نووس ەگەڵبەل ەو ک ەویەناێھ ۆب اوازمانیج

 ەب یچۆب ەیوەئ ەیبارەل ەتردا ک یکێنێشوەل مەاڵب ن،ەھ وروپاەئ یکانیەنگەرھەف

 انیتەنەتەڵو س ەبوون تڵەوەد نەخاو ەک ەیەوەئ ەیکەکارۆھ تان،ڵسو نەڵێسوھاک د

 ەیدەس ییتاۆتاکو ک شەکەتەاڵسەو د ەبوو وامەردەب ڵسا ٧٠٠ ەب کینز ەک ەبووەھ

 رەرامبەبەو ل ەھاتوو ییتاۆک وەرەب ەورد ەدواتر ورد مەاڵ. بەبوو وامەردەب مەھەدەڤح

تورک  ەدواتر ک ،ەالواز بوون انیکانەرکردەو س ەویینیب الوازترەب انۆیخ کانیەبابان

 ەیپاشماوەب ەبوون ،ەداو راقێع یتەحکوم یناەپ انۆیخ ەوییەتواناێبەل ەکەناوچ ۆب نێد

 شیرێولەھ ەیتاکو ناوچ ەکەتەاڵسەد ەک ەیەھ ەکید یکیەواڕب ،ێنو یاقێڕع یتڵەوەد

 ەب رەس ەیەیسوفەو ل رنێولەھ سنوورەل ەک نەانەییکاک وەئ شەنموون ،ەھاتوون

و ماون،  ەباتەخ ەرابردوو ک یئاغا نیاسی یکەڵەو ک ستاێئ یباتەخ ەیچکۆشار

 .     ەوەتەڕێبگ ەددەم وەئ ۆب رەھ شیکانەرزنجەب یبوون ەیەوانەل
 

 ەییکاک ەیوش یچاوگ

 
 ەیەھ کێتیەروا ،ەناوێھیکارەب مجارەکیە ێسیع خێش ەک ەھاتوو ەوەیەوش وەل ەییکاک

 ەیوەئ ۆب وار،ید رەس ەخاتیو ب ەوەتێشێدار بک ێوەھەید ێسیع خێش کێ" کات ەڵێد ەک
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 ەک یتیەوینیب کات،ەد یباوک یرێسوھاک چاود تانڵسو ن،ەدروست بک انەیکیەکەت

 کێسوھاک دار تانڵسو کێژۆر ت،ێشێبک ەورەگ یکێدار ندەچ ێتوانەد یباوک

 کات،ەد یبانگ ت،ێبەد ێوەل یکیەبرا ،ەوارانید وەل کێکیە رەس ەخاتەیو د ێگرەدەڵھ

 یماێھ ەتێبەد نجامەرەو س تەغۆل ەتێبەد ،ەییەکاک ەیوش مەئ یدیئ ،ەشێکیب ەکاک

 یھلەئ انی ەییکاک ت،ێب یوەخوسر یلەع ەیقس ێیپە(. ب٩" )کانەییەکاک ەیوەنیناس

 زگرتنێر یماناەب ەکەیە( زاراوە)کاک ەیەھ ەیوەئ یدروست مانا ارسانی انی ق،ەھ

 یسوھاک کاک تانڵسو ،ەوەنیخوداناس ەچکێر وەئ یھاتن یتاەرەسەل ت،ێکاردەب

)  ەگوتوو انیکترەیەب ،ەییکاک یوادارانڕو ب تەغۆل ەتۆب ەمەئ یدیئ ،ەناوێکارھەب

 یو بانگ ەویناس ەییکاکەب ەیکەڵخ ەڵەمۆک مەئ ،ەیەوش مەئ یستنیبەب شیکەڵ( خەکاک

 یکێناسەڵمۆک یھاشم ھاەکان. ت ەییکاک ەیناسنامەب ەبوو ستاێکردوون و دواجار تائ

 ینوانیع رێژەل داۆیخ ەیکەبێکت ەو ل ەوینوس یەنزاییئا مەئ رەسەل یکێو باس ییەراقێع

 ۆب ەوەتەڕێگەد ەیکەفراوان ەرەرووب یەنزایئا مە" ئ ەڵێالعراق( د یەجغراف لێ)مف

 انیانیو ژ یە یمانێسل یشارەب رەو س ەرانانەب یشاخ کینز ەیرزنجەب یگوند

و  ەھاتوو ەو ێو موس ێسیع ەیکۆریچ وەل ەکاک ەڵێد وەئ ،ەوڵەکشتوکا ەب ەندبووەب

 ".کانەییەکاک یعنیە ،ییکاکا ەوات ەانەیکەشوناس ۆب ی یتیپ
 بوو،ەھ یو مانا بووەھ ەیشیر ەک کەیەوش ەوییەژۆلیۆسۆس یرووەل دایراستەل مەاڵب

 کێنیئا ەک کەیەگەڵمۆک یدۆک ەب تێبب یکەیەکھاتێپ یمبولیس ۆناکات ب ستیوێپ

 ەیوەترساون ل ەیوەئ ۆیھەب ەک ەیەوەئ کانەییەکاک ەیشێک ت،ێستەانبەید ەویەکێپ

 تێبەھ انییزاەتر شار یوانەئو  نەئاشکرا بک انۆیخ یژۆلیۆسۆس یکانەدۆک

 ەب اوازیج ەیناسێو پ ەوەکردنیو ش امانێڕت ەداو انۆیخ ەب انەیگێر یدیئ ،ەوەانەیبارەل

 ەیوەئ دەقەب ،ییەن ینێرەئ یکێکار ەشفر یئاشکرا کردن ەل ەرۆج مەئ ن،ەبد انیکانەدۆک

چ  ن،ەناگێت ەیەشێک وەل انۆیخ ەک کاتەد اتریز وانەئ یانەیشارازەو ن ارانەین یگومان

 ۆب نھاەت ەمەئ مەاڵب ت،ێناب رەسەو چار تێنێمەد ێجەب انیکانەوەن ۆب کێپاشخان

 کانەییەئاوھاش کاک ،ەانەیھ کانییەزدێئ نۆچ کوەو کوەڵب ،ییەن ەییکاک یدارانەڕباو

 .  انیشوناس ەب ەبوو ەک ەیەھ یەنزاییئا وەل انیگومان

 

 
 ەییو کاک یوەلەع

 
 ایتورک ەل انەیربۆز ەک تێگوترەدێپ انیشیکانیەالھیئ یلەع ارسانی ەل ەجگ ەییکاک

 انی یلەع تکار،ەخزم ەقول وات یلەع ،ێگوترەدێپ انییباشڵقز یوەلەع انی ن،یژەد

 انیمووە( ھلمانیسی)اپ نەڵێد ەمانەب کانەمانڵموس سا،یع یتکارەخزم یقول سایع

 . رستنەپەد یلەع انی ن،ێناسرەد ەوییەلەع یناوەب
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روح،  یخوا دەمەو مح ڕکو یخوا سایباوک و ع یخوا ،یەخودا ەشیمەھ یلەع

 ەداناو انیخوا یرەدەدیاری ەک ەیەھ ەکیالئەم نجێپ ەب انیواوەت یواڕب کانییەوەلەع

 ٤٠ نجایتر ئ یرەدەدیاری ١٢ شەمانەئ یدوا ان،یبردنەوەڕێو ب ایدون یدروستکردنەل

 یھلەو جودن ئ نیھون ەیەمەو ئ نێوسو ح نەسەو ح دەمەو مح یلەع ەتر. وات یسەک

 شیکەبەش ەیکھاتێپ انیگروپ  ەمەئ ،ەیەھ ەیەکیالئەم نجێپ مەب انیمانیئ تەقیقەھ

 ( . ١٠". )ەیەھ انییتەناعەق مانەھ
 یروح مەھ وانەئ ەک یەیمانا وەب یوەلەو ع قەھ یھلەئ ەل ستەبەم ڵحا رەھەب

 ەیبەزھەم وەل کنینز مەھ نن،یبەد حیسەم ەل کەیەوێو ش یمرەن کوەو یلەع

 ەک تێب ەییکاک یریشنبۆو ر یروحان یاویپ یوەخوسر یلەع ەیقس ێیپەب ،ەوەسالمیئ

 ستاێکوردستان و ئ یتەاڵژھۆر ەتوا ،ەرانێئ یکوردستان ەیپاو ەیناوچەب رەس داڵسەئەل

 مەاڵب ،ەیەھ انیشەھاوب ڵیخا ەاوڕرویب ەیبارەل ەییو کاک یوەلەع ،ێشێنەداد دیسوەل

و  نەکەد ژێنو مانڵموس کوەو کانیەوەلەع ەچونک ،ەیەھ انیاوازیج داینیئا یسمڕەوێرەل

 کێندەھ یالەل ەک ەیەھ انییعەرجەم کیە مەاڵو ب ەیەوێش وەب نەناک ژێنو ەییکاک

 یرۆج ھاەروەھ ،ەسوھاک تانڵسو انیشیکێندەھ یالەو ل ە بیتال ڕیکو یلەع

سوھاک  تانڵسو یمانەزەل ەک ەیەھ انۆیخ یتەبیتا یبێو کت میراسەو م رستنەخوداپ

 ەیورەگ ەوانید انی ،ەنجامەرەس یبێکت شیوەئ ،ەھاتوو ەویەرزنجەب ێسیع خیش ڕیکو

 . نەڵێدێپ
 ن،ێنریتر ناب یکانەبێو کت لینجیقورئان و ئ کوەو یچۆب ەبێکت وەئ ەک ەیوەئ ەیبارەل

 خوتانۆب انی یەداێت ەیشێک اینا، ئا انی یئاسمان یکێقەد ێبگوتر ێیپ ێکرەد ایئا

 کێکیە یناو نجامەرە" ستێب ەییکەرۆب قیدەس ەیقس ێیپە. بن؟ەبخیرەترساون د

 یناو یکێشەب رەو ھ ەشەب شەش یو داگر یتیەویو سوھاک نوس ەییەکاک یکانەبێکتەل

 ەیورەد م،ڵێگ مڵێگ ،ەبارگ ەبارگ ەوانەوتەح ەیوەرەدەل نیتیبر ەک ەیەھ ۆیخ یتەبیتا

و  ستەبەم ەیبارەل ەشەب شەش مەئ نجام،ەرەس ەورد ن،یعابد یورەد نەتڵج

 یسکۆڕنیم ھاەروەھ ،ەیەھ انیاوازیج ەوات ،ەیەھ انیریوفەت کتریە ەڵگەل ەوەکەڕۆناو

 ۆیو ک ەوینووس ەیبێکت وەئ رەسەو ل راقێع ەتۆو ھات ەبوو یروس یتناسەاڵژھۆر ەک

 نیمەئ دەمەمح ەمەئ ،ەاندووەیگ یچاپەب ١٩١١ ڵیساەو ل یروس یزمان رەس ەوەتۆکرد

 انەڕیباو نیکتین یلیو باس ەییکەرۆب قیدەو س رانیم شادەو ر یسکۆڕنیو م یورامەھ

 ەیرەزکەت یبێکت ێندەھ یاێڕو اوازن،یج کتریە ەڵگەل نجامەرەس یکانەقەد ەک یەوا

 ەک ۆڤانیڤئ ڤ ک،ۆرەناو کیە ۆدوو ناوبن ب ننیبەد نجامەرەسەب رەھ عالەت

 ەنجامەرەس یکەڕۆناو مانەھ یزینگلیئەب ەکردوو ەویەفارسەل یعالەت ەیرەزکەت

 یوەخوسر یلەع مەاڵ( ب١١" )یەداێت یقەھ یھلەئ یتەبیتا یساێر اساوەیک

 ییەارنید ە" راست یەواێیناکات و پ یرخستنەد ەباس ل ەکەترس یرچاوگرتنەبەلەب

و  ێناکرێپ یکار یسمەڕەب ،یھودیەو  یحیسەو م سالمیئ یبێکت کوەو مانەکەبێکت

 ،ەکراوەئاشکرا ن ەک ەیوەل شیترسەم ت،ێبەئاشکرا د تێد کێژۆر مەاڵب ن،ەیناخیرەد
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 کانەمانڵموس ەنموون ۆب ،ەوەکانمانەدوژمن نیەالەل ەچونک ەک ەیەوەئ ەیکەکارۆھ

 تانڵسو یتەزرەح مانەزەل ،ەوینیب نگمانەج نیندەچ ەک ن،یکردووێل انیمڵزو

 تانڵسو رمان،ەس ەکرد انیرشێھ کانیەو عوسمان کانیەنیچیچ زوورەشارەل ەوەسوھاک

 ەاریرژا". د شینێخو ردوالەھەو ل دایروو ەڕش یدیو ئ ەوەنیبب انینگارەرەدا ب یتواەف

 مەھ ەک ەیانوویب وەل ەکێشەب ،ەکید یکانەو حوکم سالمیئ ەیکید یوانەل ەیترس مەئ

 نجامەرەس ھاەروەھ ،ەوەشینگەرھەف ەیبارەو ل انیکانەفتارەو ر یکولتوور یبارەل

 یەئاسمان یکێقەد ەک شەوەئ ەیبارە. لتێرناخرەد ئاشکراەب ەییکاک یینیئا یبێکت کوەو

 ەوە" ئەڵێد یوەخوسر یلەع ،ێکرەدێپ یو کار ەکانیەروحان ەاویپ مەاڵک نھاەت انی

 انی کانەمەاڵک مەاڵب ،ییەن یئاسمان ،ەیەمێئ ینییو ئا یکولتور یکراوێکارپ یبێکت

 ەیفەلسەف  ،ەوەتەگوتراون ەمێئ یشووێپ یکانیەو روحان اوچاکیپ نیەالەل ەک کانەولەق

 ەمانەاڵک وەل یستەبەم وە". ئەمێئ یالەل ەکراو زۆریو پ نەیکەدێپ یو کار ەیەھ انۆیخ

 ەیشێک ۆب ەنگەر ەنموون ۆب ت،ێکرەدێپ یکار دایتیەەاڵمۆک یانیژەل ساێر کوەو ەک یە

 . تێکاربەب ەییماوۆب ەیشێو ک یریرگەو ھاوس نڕیبەمار ۆب انی تێب ۆییوخێن
 ەیوشاوەدر ەرەھ ڵیخا ،ەکید یکێسەک ۆب ەوەکێسەکەروح ل ەیوەتوان انی حلول،

 یەوا انیواڕب ەییکاک ەیەوەئ ەمەئ ۆب شیلماندنەس ،ەییەو کاک یوەلەع وانێن یندەوەیپ

 یکێاویپ رەھەل بوونەستەجەب نسان،یو ئ ونەک یدروستکردن یخودا دوا یەگوا

 کان،ەسەک ۆب یەداۆیخ ەیوەتوان ەیگێرەل ادایدونەخودا ل ەینێو ەیوەتوان ،یەداینیئا

 یناوەل ەوەتەتواون ەک شەوانەل ک،ەڵخ کەڵێمۆک یرشادیئەب ستآەدەڵھ ەسەک وەئ یدیئ

 شیسوھاک تانڵو سو تداەعیرەشەل ەبوو یلەع یمامیئ دا،یرستەخودا و خوداپ

 شەمەئ ،ەسوھاک تانڵسو یخود یلەع یمامیئ ەک یەانواێیپ ۆیەب تدا،ەقیقەھەل

 ەیستەچوار ج داۆیخ ەڵگەخودا ل ،ەنوسراو ەییەکاک ەیورەگ یبێکت ەک نجامەرەسەل

و  لی)جوبرائ کەلەم شیوانەئ ە( ککەلەچوار م ارانی) نەڵێد ێیپ وانەئ ،ەگرتووەڵھ

 ەل مەدوو یجار ،ەخودا بوون یارانی ەمانەئ یەگوا ،ە( لیو عزرائ لیکائیو م لیسرافیئ

 د،ەمە)مح شیوانەئ بوون،ەھ تەکیالئەم نجێپ داەڵیگەل ەک ،یە( یلە)ع مامیئ یتێسەک

 ەکید ەیکەانیس یبوونەستەجە( بدەسەئ یکچ ەمیو فات ریسەن ر،ەمبەق لمان،ەس

)بابا  شەوانەل ،ەبوو داەڵگەل یکەیەکیالئەم ندەچ شیوەئ ،ە( نیشۆ)شا خ کدا،ێسەکەل

 . ە( بوونەاللەج ەمام ر،یبابا تاھ زا،ەر ەکاک ،یفتۆک وەبزرگ، بابا ئ
 ن،ێنەداد ەیستەج نیزترێھەبەب کانەییەکاک ەک ەسوھاک تانڵسو ش،ەستەج نیمەدواھ

داودان و  فاەو مست رموسایو داود و پ نیامی)بن ،ەدابووەڵگەل ەیستەج نجێپ شیوەئ

 می) شابراھ شیوانەئ ن،ەکەد ادیز شەکید ەیکیالئەدوو م شدایجار ێندەھە(، لزبارەر

 ینەفتە)ھ ێگوترەد انێیپ ەک نەکەد ادیز ەکیالئەم نجێپ شیوانەئۆ( بادگاریو بابا 

 ەڵگەل ەک تێب شەمەئ رەھ ەیەوانەل کان،ەمرەن وتەح ەوات ەوانەفتە( ھانیناج

 ۆیەب شووتر،ێپەباسکرا ل ەک ەیوەئ کوەو چن،ەد کترەیەل ن،ەیبک انیراوردەب کانداەعیش
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 نەڵێد انێیپو  کانداەعیش ەڵگەل اڕرویبەل کنەڵەیەکێو ت قەھ یھلەئ ەنراو انیناو

 . یوەلەع
 بیتال بوەئ ڕیکو یلەعەب انیواڕب کانەییەکاک ەل رۆز ەک ەیەوەئ شەکید یکیەالەل

 کێختەو زرداەن یکاتەل ەک ەیوەئ کەروەھ زانن،ەد یانۆیخ یرەمبەغێپەو ب ەیەھ

 کوەو کێسەک انداویناوەل تێشینەداد کێمامیو ئ رێشەڵەک یشتۆگەل نەکەحازر د کێنان

 ای ەڵێد ێیەل ێیگو ەک ەیوە(، ئیلەع ای) ەڵێو د کاتەشدەداب ەکەشتۆگ تکارەخزم

 ،یلەع والەو م یلەع ای ەیەوت وەئ ێچەدێپ ەک ەیەھ رانێئەل نھاەت شەمەئ ،یلەع والەم

و  نیژەد رانێئەل ەک ەیانەییکاک وەئەل کێشەب رەسەل تێبەعیش یبەزھەم یرەگیکار

 کانیەالھیئ یلەع مەاڵب ،یتێرەگەعیش یبەزھەم ەل ەکێشەب ەییکاک نەڵێد شیکێندەھ

ناو  ەتەئاسمان و چوو ۆب ەوەتۆرزبەب ەیکەحۆر کوەڵب ،ەمردووەن یلەع نەڵێد

 مەل رەھ ت،ێگرەرنەو ەوەوەل رمانەف تاەناکات ھ کڵەیەجو چیھ شیرۆخ ،ەوەرۆخ

 مەاڵ( بھری_م ترای)م شیوەئ یەرداۆخ ناوەل ەیەھ کیەخوا نەڵێد شیکانییەترایم داەبوار

 یروح یخاچدانەپاش ل حیسەم یتەزرەح ھاەروەھ ،یەخودا یخود رۆخ نڵێنا وانەئ

 یلەع یو ناو نەبەدیناو حایسەم ھریم ەب کانەارسانیو  ەوەتۆرزبەئاسمان و ب ۆب ەچوو

 ( ١٢. )ننێھەد یلەع یھریم ەب شیبیتال بووەئ ڕیکو
 ەوەنەبک یلەع یادی یسمڕەوێر ەیەوەل انیریب وامەردەب کانەعیش ەک شەوەئ ەیلەسەم 

 یکێرەچاپتەل ەمیراسەم مەئ ،ەمردووەن یلەع ەک یەوا انیێو پ نەکەد ۆب یمیراسەو م

 ەک تێبەھ ەوەیەوەتوان وەب یندەوەیپ شەمەئ ەنگەر ن،ەیکەباس د یژێدرەب داەکید

 ەیەفسانەئ وەب انیواڕب انۆیخۆب کانەییەو کاک ەیەسوھاک ھ تانڵو سو یلەع وانێنەل

و حال(  ەدر گزشت رانی)ا یشانین ناوەب داەیکەشتنامەگ ەل نۆجاکس امی. "ولەیەھ

 انیتالب(  یبەئ ڕیکو یلە)ع رۆز کانداەکورد ناوەل کانەرانۆگ ،یتیەوینوس

 ،ەبووەھ یکیەخانوو زدەیەل یلەع نەڵێد انۆیخ یکانەقس ێیپەب ت،ێوەشدۆخ

 داەکەڕەگ وەئ مانەھەل دووربنەئازاردان ب ەل ەیوەئ رەبەل شەناو وەئ یکانیەشتەردەز

 ەک ەیەوەشێوەل رەھ ،ەکردوو ۆب انیو گاوان یو شوان ەبووێل یلەع ەیکڵەما ەک اونیژ

 ەگورون و دواتر بوو ەب ەبوو کانەفارس یگبران ال ەی)گبران(. و وش ەگوتراو انێیپ

 ەک ەیەھ ەکید یکەیە( نمون١٣". )تێد اوانگ یمانا یشەکیەو راست رانۆگ ەب

 نگەر ەخودا ل یەگوا ەانەیھ یلەع یمامیئ ۆب کانەییەکاک ەیشتنەیگێت وەئ ێنێلمەسەید

رابردوو  یاکانیولەئ ەک ەیوەئ کوەو انی ،ەنواندوو ۆیخ دایلەع یو روخسار

 ،ەبوو انەیستەجەب ەڵکێت ڵکام یکێروح ەوەکبوونیدا ەل یتاەرەسەل انەیربۆز

 ەبوونەن یخودا و نور مەاڵب م،یەمر ڕیکو یسایع ەیەیزیموعج وەئ کوەروەھ

 یتەزرەح ەیوەکردنی" ش ،ەیەھ ەباس مەئ ۆب ەرمنانەش یکەیەشەبانگ ەیوەئ کەروەھ

 ەتاوەرەس ەل یفەلسەف ەیوەکردنیش نیزانەد مەاڵب یەداەیەبازن مەل رەسوھاک ھ تانڵسو

 یکاریو ش دراەس الەم ەشتەیتا گ کراێپ ستەد دایسالمیئ یتیەالیو ەیکۆریب ەل

 ەشتەیگ داەرێو ل یئامول یرەدەیح دەیس کەو یاوانیپ ەورەگ یال یوەلەع یرفانیع
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 ەیگێتر و ر یچیو ھ ەیەوەرانیگ ڤەیرا ییالیو ییکارڤەرا یماەبن ەیوەئ رەبەل ەلوتک

 ەک کانییەوەلەع ڤەیرا ۆئاخ ،ەکانییەفیعرەو م یقلەع ەیوەانێڕگ ینجامەئ ەب شتنەیگ

 کەیەگەڵب ێخوار ەتۆھات ەوەئاسمان ەل ەکێباران تنەیب یھلەئ یوەز یکانەشاخ تەڵێد

 ( . ١٤" )ەسیدەح نھاەت ەمەئ ەک ەیەوەستەد ەب
 شینما ۆیخ یلەع ەوێش ەخودا ل ییەن کیژۆل ەک ەوەکرد مانەباس مەئ ۆیەب ەتەبەڵھ

خودا  یبر ەل کەیەستەج کوەخودا بکات و و یکانەکار یوەز رەس ەتاکو ل ت،ێکردب

 وەئ یلەع شێپ ەیئ ەیەوەئ ەکەاریپرس ەچونک ت،ێخودا ب مەاڵ. بێنریبب تێناب ەک

 ەکستێو ت ایژۆلۆتیو م ەفسانەئ ەل ەبوون و عجازیئ مووەھ وەو ئ ەیەھ ەژووێم مووەھ

 یوەرزەس ۆب ەھاتوو داێک یرگەبەو خودا ل ەخودا بوو ێک وکاتەئ ەیئ ،ەیەھ ەانینیئا

و  پیو پرنس امەیپ ینەخاو کانەرەمبەغێپ مووەھ کات،ەن ەورەگ ەڵەیھ رەشەتاکو ب

 ت،ێکبخرێر انیتاک ژ یوەز رەس ۆب کێستوورەد کوەو ەبوون یتیەەاڵمۆک ینیسپلید

 مەئ شیرستەو خودا پ ەدوور ەوڵەقەعەل شی حیسەم ەیوەئ کوەخودا بوون و ەب مەاڵب

 وەئ مووەھ ت،ێرسترەو بپ خوداەب تێبکر کێنسانیتاکو ئ ،ییەن کەرەگ ەیەیغەموبال

 ەیوینەل یتەبیتاەب ،ەدروست بوو ەوەشتنانەیگێت وەگومان ل ەک ننێلمەسەد ەوەئ ەانیداتا

 یتەبیتاەب کانەوەنۆڵیکێو ل ەویەکرا یچاو اتریز ایدون ەک ستیب ەیدەس یمەدووھ

 یبەئ ڕیکو یلەع ،ەوەکید یکانەنێو شو رانێئ ەل ەعیش یکانەتەبیتا زگاەد نیەالەل

 انیخودا ەب یوادارانڕب شترێپ ەخودا، ک کەکرا ن ەناسێپ کێرەامبەیپ کوەو بڵیتا

و  یلمانیع یوتەر یھاتن شیتر یتەبیتاەبوو، ب رستەپ یو تاکو سنوور یناسەد

 ەک لماندەس انیکەڵخ ۆب داەڵھ انیرەس کانەعیش ناوەل ەک وتووەشکێپ یریشنبۆر

 .  ەوەتەویوەر کێمەک ەکەگومان یدیئ ،ییەن ەیەوێوشەب یرستەخوداپ

 
 ۆقەو چ زشکاندنێگو یکۆریچ

 
 ارسانیو  ەییکاک یولەقەب کارتیس انی ۆقەچ ینانێکارھەشکاندن و ب زێگو ەیلەسەم

 ،ەشترێپ یکۆریو چ ەیەھ ەوەشیمەجەب یندەوەیپ ەک ەیەھ کێکۆریچ ق،ەھ یھلەو ئ

و  ێردرێسپەد دەیس یجاغۆئ ەب ێبکر ۆب ینما زێگوەب ێبەد ەک ەیسەوکەئ یرەس

 داینانیمنشەج رەسەو ب ەوەکەیەپارچ ندەچ ەکاتەیو د ێنێشکەد ەکەزێگو شیدەیس

 . نۆخەید شیوانەو ئ کاتەدیشەداب
 ەوات ێکرەد داێت یمەج ێیەیج وە)ئ ەدانەیم مەئ ەک کاتەد ڤەاڕوا ەمەسوھاک ئ تانڵسو

 شیریش یماناەب کارتیس  غی)ت شۆیەقەچ وەو ئ یەلەع زاەمورت یدانەی( مەمخانەج

 ،یلەع ەیکەناوبانگەب ەرێشمش ،یەلەع یمامیئ یقارەزولف( ینما یبرەل ت،ێد

 ییجادوو یھزر رەسەل ەکەسمەورێر ینماکار ،ەیەکەرەس یبرەل شەکەزێگو

 کانەنیئا ڵیسەو ف ڵسەئ نۆچ کەروەھ ڵرحاەھە( ب١٥". )ەزراوەدام ییوتووەدواک

 انیاوازیج کێرۆو ج ەرگرتووەو کترەیەل انیکەڵکولتوور و ک کیە رەس ەوەچنەد
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 یکێکولتوورەل کانەکۆریئاوھاش چ ان،ۆیخ یکڵموەب ەانیو کردو ەدروستکردوو

 انڕۆڤەیش ێتوانەد ایژۆلۆتیم نھاەت ەک ەیەفسانەئ کێرۆو ج ێگرەد ەرچاوەس ەوەنیژێم

 ەکێشەب انەیکەنا، کولتوور انی تێب شۆخ انێیپ ەییکاک انی کانیەارسانی ۆیەبکات، ب

و  ییراەگیسماعیئ یگروپ ەل انەیکید ەیکەشەب کان،ەعیو ش یوەلەع یکولتوورەل

 ینییئاەب ەک نەنانیئا وەئ ەیپاشماو انی راون،یرگەھاتوون و  و ەوییەو مان ییترایم

 ەڵگەل ەیەھ انیشەھاوب ەک شیاتیدیزیئ نۆچ کەروەھ ،ەکەناوچەناسراون ل نۆک

و  ەبوونەھ نۆک یایتامۆپۆزیمەل ەک یمان ینییئا ەڵگەل ەیەھ انیشەھاوب ڵیخا ،ەییکاک

 (    ١٦.     )تێد انیناو ژووێم کوەو ستاێئ

 
 ەییکاک یکانیەروحان ەاویپ

 
 یچوونۆب رویب کانەییەکاک وێنەتر ل یکەیەلەسەم رەھ کوەو ەییکاک یکانیەروحان ەاویپ

 ەل نیتیبر انیکانەپل ،یروحان کوەو تێب انیناو ەیوەرلەب مەاڵب ،ەیەھ داێت یاوازیج

 (.  وامەع یکەڵخ ش،ێروەد ن،ێمخوەاڵک مام،یئ ،ەباو کان،ەدەی)س
 انەیکەشیر گوەر ،یروحان ینەسەر یاوانیو پ ڵەماەبن ەییکاک ینیئاەل زاەشار کێندەھ

 مەئ ۆیخ یھادیشتیئ ەب نھاەت یوەخوسر یلەع دەیس مەاڵب ،ەوەنێڕگەید ڵەماەبن ٧ ۆب

 ەویە یرزنجەب ێسیع خێشەل ەک شیوانەئ ،ەوەتێڕێگەید یروحان یاویپ ١١ ۆب ەباس

و دواتر  ۆشاھ یخدر ریسوھاک و دواتر پ تانڵسو ەنەگەو تاد گرنەد ەرچاوەس

 ستاێتائ ەھاتوون ژادەنەب ژادەن یەندەب ەپل مە. ئەوەخوار ەیمانەل بنەد یتیبر کانڵەماەبن

و  ەیەھ ۆیخ یروحان ەیپل انەیرکەھ ەک اوازیج ڵەیماەبن کەڵێمۆک ەل نیتیو بر

 ناسراون.   کانەیەکاک یالەل
 .  ەناوێھیکێسوار پ ەورەگ یدەمەمح دەیس ەک یمیبراھیشا ئ ڵەیماە: بن١
  یادگاریبابا  ڵەیماە: بن٢
 . ەبوو رفانیع یرپرسە. بیەفاەبدولوەع دەیس ەیکەناو ەک یشۆخام ڵەیماە: بن٣
 ەک ،ەییەکاک یاڵئا نەخاو یعنیە. ەمدارەلەع ەیباو دەی. سیمیبرا ریپ انی یی: باوا٤

 یمدارەلەع یباوس نێحوس یحاج دەیس ۆب ەوەتەڕێگەبابا د رەدەیبابا ح ۆب انیبەسەن

 .ەبوون تەرامەک نەسوھاک، و خاو تانڵسو ڕیکو
  یگەب شەئات ڵەیماە: بن٥
  ایکتاشیە ڵەیماە: بن٦
 . ەکانەدەیس یژادەباوا ن دانە: خان٧
  یرەندەلەق یئال ڵەیماە: بن٨
 رۆریت ٢٠٠٤ ڵیساەل دیسوەو ل ەبوو یرەندەلەق یروحان یاویدوا پ ەک لیلەخ دەی: س٩

 . ەکراو
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 یژوونوسانێو م ریشنبۆر کێندەھ یاڕرویبەل ەیەھ یاوازیج ەک یوەخوسر یواڕبەب

و  یارەیو ت ریم وانەخان ەل نیتیبر شەوانەئ ەیەھ ەییکاک ڵەیماەبن ١١ ،ەییکاک

 . یکەلەم
 تێب وامەردەو ب داتەکنێت یباوک جاخەو کێسەرکەھ ەیەوەئ ەییکاک یالەل یتیەراەراب

 کێسەک مووەھ ەچونک ت،ێبەھ ەینیئا مەئ یریشنبۆو ر ەییکاک یاەڕروباویبەل

 ێیپ وانەئ ەک ەیەھ کێعریش یتەیەکاک یروحان ەیپل ۆب مەاڵب ر،ەراب ەتێبب ێناتوان

 ەڵێو د المەک نەڵێد
 " داەو ر یپاک ،یراست ویکیم جا،ەو ەڕیباو ن،ەوێچوارچ یاری"
 ینسانیئ ەک ەیەوەئ یمانا ،ەانییزار رەسەل کانەییەکاک مووەھ ەک ەعریش مەئ ەوات

و  ساێر کوەو ،ەداناو ۆیب ەزاکییئا ەک تێبەھ ەیەوێچوارچ وەب ەڕیباو تێبەد ەییکاک

. کەڵخ ەڵگەل تێب بانەھریو م تێو پاک ب ییئاسا ینسانیئەل ێزانەن ترەورەگەب ۆیخ

 ەو قس ێنێبھ ستەدەب یروحان ەیپل ێتوانەد ەییکاک یکێنسانیئ رەھ ەیەنیچوار بنچ مەب

 کان،ەییەکاک وێنەل ەیەھ دەیس ەیوەل ەجگ مەاڵبکات. ب ەییکاک ەڕیو باو نیئا ەیبارەل

 ەیوێشەل یندەبەپل ەو ھاخام و ھتد. وات ەشەو ق الەم کوەو یەن یتر یکەیەپل چیھ

 . ییەن ەکید یکانیەنیئا یسمڕەوێر
 انیروحان یاویو پ رەراب کەڵێمۆک کانەییەکاک اوازیج یکەیەرچاوەس ندەچ ێیپەب

و  ەییکاک یژووێمەل ەیەھ رەراب نجێپ یەانواێیپ ەک نەھ ەکید ەیرچاوەس مەاڵب ،ەیەھ

و  ەوەتەوینوس انینجامەرەس تانڵسو شێو پ تاەرەس شنیوانەئ رەھ ەک ارسانی

 ت،ێگوترەدێپ انیکانەییەنیبنچ ییەتیەساەو ک ستاێئ ەب ەشتووەیتاگ ەکردوو انییندەمڵەوەد

 . ەوەخوار ییەیروحان ییەتیەساەک مەل نیتیبر شەوانەئ
  یماھ ی_ بالول ییما ی: بالول١
 یودانەد ینگەرھە: باوا س٢
 شا کە_ موبار یستانۆڕل ینێ: شاخوش٣
  یتەرگەس یجاف _ باوا ناووس ی: باوانوس٤
 .  یرزنجەب یسحاقیئ تانڵ_ سو یرزنجەب یھاکە: سان س٥
 ینجامەرەس یزۆریپ یبێکت ەیوەوکردناڵب ڵیوەھ ەسەک مەکیە:  ییما ی: بالولمەکیە

   ،ەداو
 ۆب غداەب ەتەچوو دایارانی ەل کەڵێمۆک ەڵگەو پاشان ل ەییکاک یکانەناسراو ەزارەم

 . یتیەندووێسادق خو یرەعفەج مامیئ تەخزمەو ل ندنێخو
 ۆشاھ یوێک یرەوروبەدەک ل ٣٢٤ ڵیسا ەزات مە: ئیودانەد ینگەرھە: باوا سمەدوو

 . ەیەکەعریش ێڕەد شەمەئ ،ەکبوویداەل
  یجریو چوار ھ ستیب دێێەس ەینەسە"و

 ". ڕیچ ۆشاھ ەنام او ج ھاتف
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و  دانیمور ەڵگەو ل ەنگەرھەمن ناوم باوا س یتیەگوتوو ینگەرھەس باوا

کوردان  ینیئا ەیوەکردن ندوویز ۆب مەڕێگەد کداێنێشو مووەھەب وتووانمداەنکێشو

 وەل کێکەیەب مبورەت ستاشێئ ۆیە. بەبوو زاەشار یکێنەژ مبوورەت ەاویپ مە. ئشمۆکەدێت

و  نەبک یریبەناتوانن ل ەییو کاک ارسانی ەک ێنرەداد ەزانۆریپ ییەکیموز ەرێئام

 . زاننەد ەتەقیقەھ مەو ئ ننەژیب زاننەید انەیربۆز شیکەیەادڕتا
 ڕیکو ەاویپ مەئ نجامەرەس یبێکت ێیپەشا: ب کە. موبارستانڕلو ینێشۆ: شاخمەھێس

 ەکبوویداەل یچۆک ٤٠٦ ڵیسا ،ەبوو ستانڕلو یحاکم یئامان رزایم یکچ یخانم ەاللەج

 ەک ،ەیەھ حیسەم یتەزرەو ح ەاویپ مەئ یکبوونیداەل ەیوێش ەل کێکچونیل شەرێو ل

 مانەھ یتوش داۆیخ یکاتەل مێرەم کوەخانم و ەاللە. جکبوونیو دا باوکێب انیردوکەھ

 یرتەزەح یبوون کیداەل رەسەل ەبوو یتووش مێرەم ەک ەوەتۆب ەرۆناوو و نات وەئ

 یرەنێلمەس شەعریش ێڕەد ندەچ مەو ئ ەبوو ەزیو پاک ەبووەن یردێم ەچونک ح،یسەم

 ..  نیەراست وەئ
 دانا  یسوار اەیر ە"کاک
 ئاسمانا  فتەھ ەئاما ج ێحوکمیە
 ".زاناەم شۆڵیز ەب ستانڕلو یکەڵخ

 ەیدەس ەل یەحانۆر ەاویپ مە. ئیتەرگەس یجاف: باوا ناووس ی: باوا ناووسچوار

 یندنێخو رەب ەتەخراو ەویە یتێو الو ڵیمنا یمەردەسەل رەھ ،ەاویژ دایچۆک یمەنجێپ

 یوتەسوکەڵھ کێکەڕۆگ کوەو و ەناوێھ ندنێخوەل یو دواتر واز وکاتەئ ەیحوجر

 شتوونەیگەنێت یکانەقسەل کەڵخ ەیوەئ رەبەل ،ەکردوو یقەستەن ەیقس رۆز ،ەکردوو

 ینیئا ەیوەوکردناڵب ڵیوەھ یشووێپ یرانەاوی کوەو مەاڵب ،ەمداوەڵەقەل انیتێش ەب

 یچۆک ٤٤٧ ڵیساەل ەک ەنوسراو مەکیە یرگەب یکورد یژووێم یبێکتەل ،ەداو یارسانی

 مەل و ،ەیەمن ناوم بل ەڵێد کداێعریشەل ۆیخ مەاڵب ،ەبوو فیو عار ریو شاع ەکبوویداەل

 . ێوەکەردەد اتریز داەعریش
 ناووس  تمەرۆو ش ەبل نە)نامم
 جا و کووس  احبێ دنەحمەئ مۆباب
 تاوس  ەڕپ ەیجوق رەسەو کانمێپ

 ( . کاوسەیک ینەچ تانەسوار زات
 یانەیب ەکەعریشەل ۆیخ کوەو ،ەبوو ەبل ەیکەراست ەناو ەک تێوەکەردەد داەرێل ەواتەک

 ییندوویزەب مەاڵب ،ەبوو رۆز یارەین داۆیخ یکاتەل ەاویپ مەئ یرچەگەئ ،ەکردوو

 ( ١٧. )ەتەرگەسەل ەاویپ مەئ یزارەم ستاێو تائ ەوەتەماو
و  ەرانێئ یکوردستان یوید یورامانەھ یکانەشاخەل کێکەیەسوھاک ل تانڵسو یزارەم

داوود  یدوکان ،یەغداەب یاستەڕناوەل رەعوم خێش ۆڕیگ وانێنەل یمیبرا دەیس یزارەم

 ێڵرپەس ەیچکۆشار وانێن ەتێوەکەد ،ەسوھاک بوو تانڵسو ەیفیلەخ ەک زارەم ینەخاو

 .ەشاخ یوتەشکەئەتاق ل یو با ھاووەز
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 رکوکەکەل دەحمەخان ئ ەیزارگەم ،ەرکوکەک یشار یداقوقەل نینلعابدەیز یزارەم

 اویپ وەئ ،ەندانەم رەعوم مە)ئ ،یەکفرەل ندانەم رەعوم یزارەم ،یەەڵاڵموس یکەڕەگەل

 ندانەرمەمۆئ ە( بێو پرد رکوکەک کینز یشوان ەیناوچ ەتێوەکەد ەک ییەن ەچاک

 ەکید ینێشوەل کانەییەکاک ەیکید یدەیو س ریپ ەیکید یزارەم ەک یدی. ئەناسراو

و  ەانیدرکاندوو کانەییەکاک یخود ەک وتەچنگ ک مانیاریزان ەندەوەئ رەھ مەاڵب ن،ەھ

بزربوون و  ەیکیەراست ،ەییکاک یکانەچاک ەاویپ ەل ەکێکیەو  ندانەم رەعوم نەڵێد ێیپ

 یمانا وجار،دو ەب ەکەناوچەل کێاوچاکیپ انی خێش انی مامیئ یارید یکێناو یوتنەرکەد

 مەئ یکانەنیئا مووەھ ییژووێو م ییساێو ر یکولتوور یکەڵەیەکێو ت کچوونێل

 نێدوو شو ەل ینیئا یکێخسەش رجارۆز ۆیەب ،ەو کوردستان اقێڕع ەوات ەیەناوچ

 . ەھاتوو اوازدایج ینیدوو ئا ەل یو ناو ەکراو ۆب یزارەم
 مەاڵب ،ییەن ەوناوەب کێو شت ییەن کانەانیستیکر یالەل حیسەم یسایع نۆچ کەروەھ

 حیسەم یسایع ۆڕیگ ەڵەھ انیراست 
 ەکچوونانێل مەئ ،یتێیەپ انیواڕب شیکەڵو خ ەیەپاکستان ھ یکانەشار ەل کێکەیەل

 یژووێو م کۆریچ مووەھ ەک ەڕەباوێو ب دارەڕباو یگومان یکانەکارۆھ ەل کێکیە

کولتوور و  ەندەوەتاکو ئ ،ڵسا ٢٠٠٠ ەناکات انیمووەو ھ ەکینز ەوەکترەیەل کانەنییئا

 انیکێشەب کانەنییئا ەیوەئ ۆیھەب ەنگەر مەاڵب ت،ێبب ەڵکێو ت زاننەن کتریە یمبولیس

 یمبولیس ەک ەیوەئ کەروەھ ان،ۆیخ وانێنەل ەبوو انەڕیو ش ەوەتەوڕیس انیکتریە

 انۆیب ەیشێو ک چنەد کترەیەل کانەانیستیکر یو خاچ یندائەم ەیئیساب یرفشەد

 ندستانیھ ینزاکانیو ئا نیئا یالەل ەک ەیمبوالنیس وەل ەجگ ەمە. ئەدروست کردوو

 . اتینا سابیحەب ەک ەیەھ
 

 ونەک یکبوونیدا ەل

 
 کۆریچ ەیوێشەو ل کھاتوونێپ ەفسانەئ یاتیبون رەسەل کانەنیو ئا ەدیقەع مووەھ

 انی ،ەوەتەنوسراون شیو دواتر ەوەگوتراوت تیەعریش یوەوێشەو ل ەوەتەردراوێگ

 اوازیج ەیوێشەب مەاڵب کن،ۆک ەییفسانەئ یکۆریچ کیە رەسەل انەیربۆز ەیوەئ

 . ەوەتەانیویو نوس ەوەنێڕگەید کتریە ەیوێشەل شیجارێندەو ھ یکترەیەل
 نیمەز ەوات زا،ەف کوەبوون و انی کەلەف ەوات ون،ەک یدروست بوون ەیبارەل ەییکاک

 یەوا انیواڕب وانەئ ،ەیەھ انۆیخ یتەبیتا یکۆریتر، چ یکانەسارەو ئاسمان و ھ

 یایو دون ونەک ژۆر شەشەخودا ب ەک یەانواێیپ ،ەکید یکانیەنیئا نۆچ کەروەھ

 ەک ەیەکۆریچ وەئ مانەھ ،ەبوو ۆیخ یپشوو ۆب شیمەوتەح یژۆو ر ەدروست کردوو

 ەکید ینزاکانیو ئا نیئا ەیربۆز ەنگەو ر شیکانیەزدێو قورئان و ئ لینجیو ئ وراتەت

 انەیکیەرەھ مەاڵخوا، ب ۆپشوش ب یژۆو دوار ەکەژۆر ٧ رەسەبن ل کۆک ەوێش وەب

 یتیەقلەعەل ەبوو ەوتەکێج ەندێھ ەکۆریچ مەپشوودان، ئ ۆب مانەھ ەداناو انیکێژۆر
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و  ەیەفسانەئ وەل ێنڕێداب ۆیخ ێتوانەن کێنیئا چیھ ەک یرەشەب ەیگەڵمۆک تگش

 ێبتوان ەوەئ یقاەبارتەب ییەن کێکۆریچ چیھ ەچونک ،ێنێمبھەرھەب ەکید یکێکۆریچ

 ەخوداو نیەالەل ونەک یقاندنڵخو یکار ەفتەھ ییتاۆتا ک ژۆر مەکیەخودا و  یبوون

خودا و  یلماندنەس ۆب کۆریچ نیشترو با ینیئا یکیژۆل نیباشتر ۆیەب ،ێمنێلمەبس

خودجا  یباس رەگ ەچونک ،یکانەتەبیخودا و مانا تا یبوون ەل ەکردنەن ەقس ،یکانەکردار

کرد،  رەسەل ەیقس یالیماتر یکەیەوێشەو ب ێناسیب کیژۆل ەب یستیو کێسەو ک ەکراو

 ۆب یالیماتر یماڵ)و ەڵێد ەیەھ کێکیژۆل داەفەلسەف ەل ەیوەئ کەروەھ ت،ێبەد ڵبات

 (. تێناش یالیماتر ۆب شیستیالیدیئ یماڵو و تێناش یالیدیئ
 کوەو یلیدواتر خودا جوبرائ ،ەیکەپشوو یخودا دوا یەانواێیپ وانەئ ڵحا رەھەب

و پاشان  ەبوو ەیەکیالئەم وەئ یستەد رێژەل ایدون یدیئ ،ەدروست کردوو ەکیالئەم

 ەییکاک یاڕرویب ێیپەب مەاڵ. بەدروست بوو تییەرەشەب ەیشەگەل رەب یایدون

 . ەیەیەوێش مەب ەکەکۆریچ
 . یوەز رەسەل ەخودا بوو یلیکەو نیامینیب ە، وات لیجوبرائ

( لیو عزرائ لیکائیو م لیسرافی)ئ یکانەناوەب ەکید ەیکیالئەم ێخودا س شیوەئ یدوا

 . ەدروست کردوو ی
 . یوەز رەسەل یەخودا یخودا و قاز یداوود، چاو ە:  واتلیفیسرائیئ
 . ەنسانیئ ەڕیو ش رێخ ینینوس یریوز ،ێموس ە:  واتلیکائیم
 . ەمردن ەیکیالئەم فا،ەمست ە:  واتلیزرائیع
 شنۆر ایو دون ەوەتەداو ەیسکیبر کات،ەدروست د ەکڕڕەخودا دو ەیوەپاش ئ یدیئ

 ،ەکردوو قەڵخ ێل یلیجوبرائ ەک ەوەتۆب شنۆر شەورەگ یالھیئ یو روح ەوەتۆب

ئاو  رێژەل شترێپ ایدون ەچونک ،ەکردوو قەڵخ یلیجوبرائ ۆیخ یروحەخودا ل یعنیە

 ،ەکردوو یجھان یالیو ماتر یروح یتیەرکرداەو س ریپ ەتۆب لیجوبرائ یدیئ ،ەبوو

و  ڕێبف ێتوانەد کات،ەد جادیئێل ەڕیپ ڵیو دوو با ایرەد وێن ەداتەدێیخودا فر یدیئ

 لیجوبرائ یدیئ وندا،ەکەل ەوەتەشاردراو ەک ناگاتێت شیەنێنھ وەو ل ێنیناب شیسەک

 ەیوەئ ێبەب ەڕێگەپاشان د ،ێربگرەو خوداەل کێشت چیھ ەیوەئ ێبەب ەوەتێنێمەد

 ێیو پ تێد کێنگەد ەک ەیوکاتەئ تاەھ ،ەوەخودا بکات یبوونەل ریو ب ێرستەبپ اخود

 لی". جوبرائردارەس ەتیبەد ڵێب تەقیقەھ م،ەکەد ەقس ینێنھەب تاەڵگە" من ل ەڵێد

من  ،ێیک ۆ" من نازانم تەڵێدێو پ ەویەدایمەاڵو و ەوەکرد یمەد ەنگەد مەئ یستنیبەب

 سەو ک ەوەمن رەسەب ییەن ەیوەئ یماف سەک زانم،تر نا یکێشت چیئازادم و ھ یکێنیکائ

و  ەوەداتەدیمەاڵکرد، خودا و ەیقس ەیەتانێش ەوێمشەب لیجوبرائ ەک مەاڵناناسم ". ب

و  وتەن یکانڵەبا ینێخوەل کات،ەد درووستێل یو شاخ و گرد ێنێسوتەد یکانڵەبا

 ۆب یانیدواتر ژ کات،ەدروست د ەرێستەئاسمان و ئ یچاوەو ل ۆڵخ ەیکەشتۆگەل

و  وراتەت وێن ەیکید یکانەفسانەئەو ن زانستەن ەک یەکداڵێحاەل ەمە. ئەوەتێنەڕێگەد

 ھاەو یکۆریو چ زاننەد یکەیەخورافەو ب نین یراز ەیەفسانەئ مەقورئان، ب
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 وەب انۆیخ ەک زاننەد ەیوەب نھاەت ھاەروەتر، ھ یکانەنیئاەل ییەن یبوون کەیەفسانەئ

 ەک نێیبن داەوەدان ب تێبەد نجامەرەس مەاڵب ،ەکید یکانەنیئاەل ەوەنەکەجودا د ەخورافان

 ،یاوازیج انی تێبەھ کچوونێل ییەن رجەتر، م یوانەل یەو جودا ەتەبیتا یکێنیمادام ئا

 شینیئا یکەیەفەلسەف رەو ھ ییەن سەک یالەل تەقیقەھ ەک ەیەھ ەوەوەب یندەوەیپ کوەڵب

 کێنیئا چیھ یەبواەوان رەگەئ ،ەکراو یارید یو شوناس ەناسراو ەوۆیەخ ەیفسانەئ ەب

 .    بووەدەن اوازیج ەکید ەیوەل
 

 بوون دروست
 سوھاک تانڵسو ۆب ەخوداو ەل

 
 یونەک انیکێکیە ،ەوەڕیپێت ناغۆدوو ق ەب ونەک یبوون دروستەک یەانواێیپ کانەییەکاک

دروست  ونەخودا ک ەیوەل رەبەک شتوونەیگێت یوا وانەئ ،ییەماد یدیوەو ئ یەروح

ئاودا  وێنەل ڕڕەدو وەئ ،ەدروست کردوو ڕڕیدواتر دو ،ەبوو ۆیخ نھاەتەبکات ب

 . ەدروست کردوو یرشەئاو ع رەسەخودا ل ەک یەیمانا وەب ،ەبوو
 (. ڕڕەو ئاوو دو ینگەدێ)ب شیوانەئ ،ەیەشت ھ ێسەب انیواڕب ەییکاک
درووست بکات،  کێشت چیخودا ھ ەیوەل رەب ەک ەگرتوو ەیرچاوەس ەوێوەل ینگەدێب

 انینگەدێب کانەییەکاک شدایندنێخو دوعاەل ەشیمەھ ۆیەب ،ەبوو نگەدێب ایدون

 . ەانیینییئا یشوناس یو مانا رجەم ەل کێکیە کانەییەکاک یالەل ینگەدێو ب ەبژاردووەڵھ
 کەیەوێشەب شیو ئاو ەئاو رەسەخودا ل یرشەع ەک یەوا انێیپ وانەئ ئاو،ەب تەبارەس

 . ەزکراوۆریپ کانەوێشەل
 ینییئا یاتیبەدەئ ەل ەرێل کوەڵب ،یەایرەد وێنەل ەیەھ ەک یەن ەیەماد وەئ نھاەت وەئ ،ڕڕدو

 یوەز ەک ەرۆخ یشکیت یشەو ماناک ەوەتۆب شنۆر ایدون ەشکیت وەب ەک ەیەوەئ ،ەییکاک

 .   ەوەتۆکرد شنۆر
و  ەویزەجاران داب وتەح قەھ یھلەئ یالەخودا ل ەک دانەڕەباو وەل کانەوەنۆڵیکێ"ل

 وتەح رەسەب ەک ەکەنییئا یژووێم ەوەشەیەنۆب مەب ،ەشانداوین ۆیخ ۆڤمر کوەو

 ەوات دیجسەت قدا،ەھ ینیئا ەل ەویزەجار داب وتەخودا ح یچەک ،ەشبووەداب رخەچ

 ،ییخودا ییدیجسەت وتەحەل ستەبەم رەگەئ مەدووھ رن،ۆخودا ز یبوونەستەرجەب

 ەیکیەراست ن،ین وتەح شیوانەئ واەئ ت،ێب یکانەناوبانگەب ەرەو ھ یکەرەس ەدیجسەت

 ( . ١٨". )ەبوو ەستەرجەجاران ب شەش ەوات ،ەدیجسەت شەش
 انیکێشەب ەچونک اندا،ۆیخ وانێنەل ەیەھ یشیاوازیج کانەییەکاک یالەل ەیەدیقەع مەئ

و  زۆریپ کوەو یرستەخوداپ وانێنەل ەبووەھ یاوازیج شترێپ ەک ەناوێھ ەوەب انیواڕب

 رەس ەتێزەداناب ەستەج کوەجار و وتەح رەھ کەخودا ن ەچونک ،ەفسانەئ کوەو تریوەئ

و  شتنەیگێت وەل نھاەت ەکییەاوازیج ۆیەب ،یوەز رەس ەاتینا رەھ کوەڵب ،یوەز

 ەوێوەل شییەاوازیج مەئ ،ەیەھ یکانەزیخودا و موعج یبوون ۆب ەک ەیەوانەندنێخو
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 رستنەو خودا پ نەییکاک ەراست ەییکاک یوادارانڕب ەل کێشەب ەک ەگرتوو ەیرچاوەس

 چیھ یاتیبەدەئ ەل ەک نەکەد کەیەفسانەئ ەرۆج ەل ڵینکو مەاڵب ،ەییکاک ییساێر ێیپەب

خودا  شیزانست ێیپەب ھاەروەناکات، ھ ڵیتر قبو یکێکیژۆل چیو ھ ییەن داەکیەد یکێنیئا

 ت،ێناکر ەشەخودا موناق ەک تێدێپ ییتاۆک داەرێل شیبون ەیشەو موناق ییەن ەیستەج

 وەب شەییکاک یوادارانڕب یخود ەک تێوەکەردەد ۆب کمانێگومان ینێنھ شداەرێل

 وێن یگومان یکانەشێک ەل کێکیە ەمەئ من،ەاڵو ێب یاریپرس مەردەبە ەشیمەھ ەوەگومان

 . تێناکر رەسەچار ەک ەنییئا
 

 و مردوو شوشتن نیقەڵت

 
 نڵێیباشتر ب انی ،ەیەمردوو شوشتن ھ کانیەبوز ەل ەجگ کانەنییئا مووەھ ەل گومانێب

 ەک ینسانیئ یرجەو م یرستەخوداپ ەل ەکێشەو ب ەکانەنییئا یکێرجەمردوو شوشتن م

 ۆیەب ەوەتێنێبم کانەندوویز مەردەبەل یو رووح ەستەج ەل زگرتنێر ۆب نسانیئ ێناکر

 . تێژرێنەد
 ،ەکید یکانەنیئا یسمڕەوێر ەڵگەل ەیەھ یاوازیمردوو شوشتن ج کانەییەکاک یالەل

 یژن بوو ژن رەگەئ ت،ێرۆشەد ەوەکەیەفیلەخ نیەالەمردوو شوشتن ل ەک ەیەوەئ شیوەئ

 ت،ێکرەد رمەگ ێیمردوو پ یشوشتن ۆب یئاو ەیئاگر وەئ کات،ەد ەکار مەئ رەھبەر

و  ەووینیب ەوۆیەخەب یوتنەشکێپ انیژ ستاێئ ەنگەر ،ەوەتێبکوژ تێناب ژۆر وتەتاکو ح

 وەرەب یرەب شەکەمردوو ،ەیەھ ەکید ەیستەرەو ک ەوەتێدار سوتاندن ناکر ەئاگر ب

 ێیپەب ستاێئ شەمەئ ەک ەژۆر وتەح شەکەپرس ت،ێب سایع تانڵسو ۆڕیگ ەوات ،ەبلیق

 یواوکردنەت ۆب وانەئ مەاڵب ژ،ۆدوو ر ۆب ەاوۆڕگ ەناویدا وقافەئ ەک کیەاسای

 وتەو ح شنینەداد ەوڵەماەل ،ێزانیب کەڵناکات خ ستیوێپ ەک انۆیخ ەیکەتیرەن

 سابیحەب ن،ەکەد ۆب یقوربان مداەج ەل مەوتەح یژۆر ەچونک ن،ەکەد واوەت ەکەژۆر

 ەیوەئ کوەو ،ەوەتر یکێسەک یشەل ەتێچەد مداەوتەح یژۆرەل ەکەمردوو ەیستەج

 ( .١٩". )ەیەھ نۆد یناۆد ەب انیواڕب وانەئ
 ەیەبلیق وەل ستەبەم ،ەانۆیخ ەیبلیق یروو وەرەب کانەییەکاک یالەمردوو ل ەک تەبەڵھ

و  ەوەسانەڵھ یمردوو دوا وانەئ یالەل ،ەخانێش یگوند ەل ەسوھاق تانڵسو ۆڕیگ

 یسانەک نێسوتەد خەزۆد یئاگر ەب ەیوانەئ رن،ۆج ێس ەخوداو نیەالەل ەوەنیچێپێل

 ەب انیشیواوەت یواڕب وانەئ کانن،ەگرێو ر ژێو زماندر ڵێربۆو ز رەبوختانک

 شەمەل ەجگ ،ێیپ ندنەپاب شیرۆو ز ەیەھ شیتیەەاڵمۆک یووڕو ئاب خالقەئ ەیلەسەم

 ەل کێکیەسوھاق،  تانڵسو ۆڕیگ ەب ندخواردنێو سو یو دز یلبازێف کردنۆدر

 ەندێسو وەئ رەگەئ یتەبیتاەب ق،ەھ یھلەو ئ ەییکاک یالەل ەکانەفتارەر نیونترەزیق

 . ێبکرێپ ۆیدر
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 ستنەمبەو ج ەمخانەو ج مەج

 
 ەلەک تێگوترەد ەمیراسەم وەب ،ەوەبوونۆک ینێو شو ەوەبوونۆک ەوات ،ەمخانەج موەج

 ەوات ،ەگانێب یکێسەک چیھ یئاگاداربوون ێبەب داەوارێئ ەمەدەو ل تێکرەساز د کداێوەش

 ازیو ن زرەن نەڵێد ێیپ ەمەئ ت،ێب ەمانیراسەم ەرۆج وەئ ەیئاماد تێناب ەییکاک ەرەیغ

 شانداێروەد ەینینۆک ەڕیباو وێنە. "لەیەمانگان انیکێندەو ھ ەیەفتانەھ انیکێندەو ھ

ناو  یکێسمڕەوەڕێل ،ەیەھ زمدایزدائەم ەڵگەل ەکید یشێاکڕرنجەس یکیەندەوەیھاوپ

 کیدە)ب ەک ،ێواب ەوز رزوەق کوەو ەنگەر شانداێروەد یبووەن ڵیحا ێیل سەک یزمان

 قداەھ یھلەئ یمەجەل ەک ییەیەقوربان وەئ مانەھ ن،اڵکو ەڵنجەم ،ەوات ە( ناسراوشۆج

 ۆب ژێدووروو در یکیەنزا و دوعا وەخوتب ەکەشتۆگ یندناڵکو ەڵگەل ،ێکرەد شەشکێپ

 ەک داەیەماو وەل ێبەد ،ێنرێخوەد یەایدون مەئ یکێسەک مووەو ھ ێشت مووەو ھ رێخ

 کاندایەشتەردەز یسمەورێر ەڵگەل ەمەو ئ ێبب واوەت ەکەخوتب ،ەئاگر رەسەل ەکەشتۆگ

 کانەییەکاک ەیەمانیراسەم ەرۆج وەئ ەیەمخانەو ج مەج وەئ یکێشە( ب٢٠". )ەھاوشان

 ۆب انی ک،ڵێمنا یبوون کیداەل ۆب انی ت،ێکرەد ەجومع رەسەل ەممەش نجێپ یوەشەل

 کوەو انی ،ڕکچ و کو یریرگەھاوس ینگەئاھ ۆب انی ان،یزیئاز یکێسەک یمردن

 ت،ێنریبەد مترەک راقێع یکانەییەکاک یالەل ەمەئ ن،ەکەید مانیئ یکەیەزیرەف

 ەیقسەب ەک انیکانەزەناح انی انیکانەدوژمن یترسەل ێکرەد ینێنھەب ێبکر شیرەگەئ

 داەوکاتانەل ەشیمەھ ەچونک ،ێبەن انیقەناھ ەنگەر ان،ۆیب دانەسۆب ەل ەشیمەھ انۆیخ

 شترێپ یەنییئا ەسمڕەوێر مەئ مەاڵب ،ەکوژراو انێیل ەڵکومەب انیو عام کراون  ڵتەق

 یبوون وکاتەئ ،ەزراوەو دام ەسوھاک کراو تانڵسو یمەردەسەل ەک ەیوەئ یحوکمەب

و  ەیەھ رانێئەل یەارسانی یشاسوارەو باو ۆشاھ یوێک ەک ەبوو انەیرستگاکەو پ یەکەت

 ن،ەھ مداەجەل رەبەوەڕێ"دوو ب ت،ێنریبەد تێدابەڵگەل یستاشێتائ ئاشکراەب

 ن،ێنرەداد مووانەھ یندەزامەرەب ەوات ن،ێردرێبژەدەڵو خاد، ھ ەفیلەخ انیردووکەھ

 فتارەر رێد یکۆرەس کوەو ن،یامیبن ریپ یگرێج ەوات ت،ێد گرێج یماناەب ەک ەفیلەخ

و  رکەئ ،ێنێخوەد ستیوێپ یو نزا ردێو و باتەدەوەڕێب مەج یکانەوەبوونۆو ک کاتەد

 یندەزوومەئار یکێسەک ندەچ یھاوکارەب وەئ ،ەبردنەوەڕێب یرکەخادم ئ ەیفیزەو

 ەدووان وەئ یو کار ەفیزەو تێچەدێواپ ڵرحاەھەب ،ەوەتێخشەبەخواردن د مداەجەل ەکید

 مەئ ەیوەرەدەل ەدوان وە(. ئ٢١" )تێبەھ انیکییەوەاڵکێت ەرۆو خادم( ج ەفیلە)خ ەوات

و  حڵسو چیھ ەل یشدارەب ییەن انۆیب ەوات ،ییەن انیکێتەاڵسەد چیھ ەیەفیزەو

بوو  واوەت میراسەم ەک ،ەمیراسەم ەل ەجگ ،ەوییەنیئا ەستۆپ وەب نەبک کییەچاکساز

 .   ەوەتێنرێستەدێل انیتەاڵسەد
 کوەو تێب کییەاللش خانو کوەو انی ەسینەک انی وتەمزگ کوەو ەک ەیوەئ یرچەھ

 ەیوەئ کوەو ن،ەکەید انۆیخ یکانەگوندەل اقێڕعەل دا،ێیت ەوەببنۆو ک تێب رستگاەپ

 وانێن ەیەیسوف یال یکانەگوندەو داقوق و ل رکوکەکەب رەس یراەس یلەع یگوندەل
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 یکێنێشو ێبتراز ەنانێشو وەل ،ەیەھ کەڵەک کینز ەتێوەکەو د ڵەو موس رێولەھ

 ەیەھ انینزرگا کەڵێمۆک ەوەرانێئ یوید ەل مەاڵب اق،ێڕع یکوردستانەل ییەن انیئاشکرا

 ەزارانەم وەئ یبوونەن مەاڵموراد و ھتد، ب ەسوھاک و باو تانڵو سو نێشاخوش ەباو ەک

 تێب کانیەدیزێئ یاللش کوەو انی وتەمزگ کوەو ەیکەزانید ەستیوێپ ەک ەیالرەت وەو ئ

 یلەع ەوەیەمبارەل ،ەوەتێنادر یمەاڵو ستاێو تائ کێاریپرس ەتۆب ت،ێب ەسینەک کوەو انی

 ەکەنیئا یو کولتوور ژووێم ەل یەزاەو شار ەییکاک یکانەدەیس ەل ەکێکیە ەک یوەخوسر

 ەیسینەک کوەو انی سالمیئ یوتەمزگ کوەو یکیەرستگاەپ یبوون ەیلەسە" مەڵێد

 یگوندەل راقێعەل ،ەمانبووەن شیشترێو پ یەن ڵبوەق ەییکاک یالەل ەمانەئ ،یحیسەم

 موەو ج کانەییەکاک ەیوەبوونۆک ۆب ەیەھ کێنێشو انیرمەگەل یراەس یلەع

و  تێبەھ ەیقوبب تێب کێنێشو ەک ەیوەئ ەیویشەل مەاڵب ن،ەکەدادێت ەیمخانەج

 ندەچ مەاڵب ت،ێدروست بکر نەیناد شیتۆڵەو م یەن تێب ەییکاک یرستگاەپ تێاربید

 وەل ازیو ن زرەن ەنمونۆب ،یرەس ەچنەد ەییو کاک ەیەھ رمانیپ یکێزارەو م یەکەت

خواردنن،  یکردنەئاماد ەوێدوو ش مەاڵب ،ێکرەد شیکانڵەماەو ل تێکرەد ەنانێشو

و  رخەو ب لکۆمانگا و گ کوەو ەیەورەگ ەڵیئاژ یشتۆو گ رێشەڵەک یشتۆگ انیکێکیە

 ەنراو یناو ەک تێکرەشدەداب ەوەکێسەک نیەالەل ەکەخواردن یدیو ھتد. ئ ەڕم

 تێناب ەک یەھاەو ەکەتیرەن یدیئ کات،ەد یارید مامیئ کوەو کێسەو ک تکارەخزم

 وەئ ەک یەانواێیپ ەچونک ت،ێدرەمدەڵەقەل ەگوناەو ب تێنرێبشک ەکەشتۆگ یسکیئ

 وەئ ن،ۆدیناۆدەل ەکەیەوێش شەمەئ ،ەکەسکیئ وێن ەوەتەڕێگەد ەکید یکێجار ەیەستەج

ژنان  ت،ێکرەد وانێش یکاتەل ەک ەوەتێگرەد زانێخ کۆرەس یاوانیپ نھاەت ەیەوەبوونۆک

 انێیگو ەیوەئ ۆب بنەد ەکەمەج یکینز ەک تێبەنەوەئ نھاەت ،ەوەاوانیپ وێن ەبچن تێناب

 ەک ەوەنڕێپاەد خواەو ل نەکەید اوانیو پ دەیو س مامیو ئ ریپ ەک تێب ەانیدوعا و نزا وەل

 ". دووربنەب ەشێکەل
 
و  ەکراوەن رزەف مەاڵب تێکرەد مەج یسروتەل ەک ەیەھ زرەن ەیکید یکێرۆج

 تێناب کەیەشێک تێکرەن رەگەئ انی تێکرەد ەزووەئارەب نڵێیباشتر ب انی ،یەاریختیئ

و  کاتەشدۆخ انڵید ویە ینەمەرنیش یکردنەئاماد شیوەئ ،ەییکاک یالواز مانیئۆب

 یمیراسەم نیناسراوتر ەمخانەو ج مەج کداێکاتەل ەمەئ ن،ەڕپەدێت مدایراسەم مانەھەب

 کان،یەدیزێئ یماەج یژنەجەل ەکینز رۆز ن،ەناکێل ڵینکو انۆیخ کوەو و ەییەکاک

 ەگانێب تێناب ەیوەئ انی ن،ۆخەد ەوەکێپ ەکەنانەک یەداێوەل ەکەشەھاوب ڵەخا یتەبیتاەب

 وەلکردن  یشدارەب ۆبن ب اوانیپەب ەڵکێژنان ت تێناب ەیوەئ انی ت،ێب انەڵیکێت

 ،یەماەج یناو یدیزێئ یالەو ل ەمەج یناوەک شەکەوش یخود کداڵێحاەل دا،ەمیراسەم

 ینیئا یبوار یندەرمیب ەیربۆز مەاڵب ت،ێبەھ انیچاوگ کیە ێچەدێو پ کنینز کترەیەل

 وەئ کان،ەناسەڵمۆو ک یو کولتوور ینیئا یرەلۆکێو ل تناسەاڵژھۆو ر
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 ەب زاننەد واڕەنا ەب ،ەییو کاک یدیزێئ ینیئا ردووەھ یالەژن ل ەیوانەدوورخستن

 . نەدەد مەڵەقەل ەیکەنیئا یداخراو ەل کێرۆج
و  نیئاەل یە ین ێنو یکەیەاردید از،یو ن زرەن ەنراوێل یناوەک ەیوەئ یرچەھ

 ەک ەیەھ شیحیسەم ینیئا یالەل کوەڵب ت،ێنابێانھیدا کانیەارسانیو  النەگ یکولتوور

 ەک ەکراو مانانڵموس یالەل ەک ەیوەئ انی ،ەکراو کێسەک یخاترەکردن ب یقوربان ۆب

 ەل ستەبەم ت،ێب ەورەگ ەڵیو ئاژ تێبینیب یکڵێسا ێبەوەئ ەکیەقوربان یرجەم ێبەد

حوشتر  سالمدایئ یدانەڵرھەس یژووێمەل تد،ەو مانگا( و ھ لکۆو گ ەڕو م سکی)گ

 یرۆج ،ەبووەحوشتر ن ەک ەینێشو وەدواتر ل مەاڵب ،یقوربانەب ەو کراو ەبووەھ

 ەڵگەل ەیەھ یاوازیج ەک یە یارسانی ەیوەئ یرچەھ ،ەکراو ڵبوەق ەکید ەڵیئاژ

 ،ەوەتێکرەادیج سکێئەل ەکەشتۆو گ ەرێشەڵەک انی ترۆک ەک ەیەوەئ ،ەکید یکانیەانقورب

 . تێرابیرگەو ەکید یکانەنیئاەل ێچەدێپ ،ەکەکولتوور انی ەاردید رناەگەئ
و  یەتاکدا ڵیدەل ەک ەیشت وەلەجگ ،ییەن ەوەپشتەل ەیکید یکێستەبەم ازین ەتەبەڵھ

 مەاڵب ،یەرواەھ شیدارەڕو باو نیئا ێب یکێسەک ۆب ەمەتر، ئ یسانەکەب ێخشەبەید

 انڵیدەل ەیوەئ یازینەب کەڵێمۆک انی کێسەک ەوات ،ەوەدانیقوربانەب ەدراوێگر ەیوەئ

 نەکەیو د کوژنەد کەڵێو ئاژ نەکەد یقوربان ،ەوەزدانیە نیەالەل انیپاراستن انی

کردن  رێخ نھاەت ەنگەر ،ەیەھ شینەرمەو ئ یحیسەو م سالمیئ یکانەنیئاەل ەمەئ ر،ێخەب

 وەل کەڵو ک ەکورت انیستەد ەک تێب ژارانەھ یکردن یھاوکار کێرۆج انی ت،ێب

 ەتۆب ،ەییو کاک قەھ یھلەئ یالەل مەاڵب ،ەگران یوتنەستکەد ەک ربگرنەو ەشتۆگ

 ییالساەل ەجگ ییەن ەیکید یکیەانوویب چیو ھ یو کولتوور ینیئا یکێسمڕەوێر

 یزارەل ەک ەیکانۆریچ وەئ یوکردنێڕەپ انی شتر،ێپ یکانەنیئا یتیرەن ەیوەکردن

 . باوەب ەھاتوون و بوو ستاێئ یزار رەس ۆب ەوەنانیشێپ
( ەمە)ج شیوەئ ،ەیەھ ەوەشیسالمیئ ینیئاەب یندەوەیپ ەک ەیەھ ەکید یکێکۆریچ

 عقوبیە ڕیکو ی نیامیبن یەگوا ،ەکراو ۆب ەیکید ڕۆڤەیش وەکید یکەیەوێشەل

و  تەقیقەھ یکانەپیپرنس وانێن یاوازیج ەکردوو ەیوەئ یاریپرس ر،ەمبەغێپ

. خوداکان ؟ێچەدەوەڕێو ب نەکەد مەج نیمەکیە نۆچ ایئا ،ەنۆچ تەعیرەش

و  سازەب ارانی رەگەئ ،ەداناو تەقیقەھ یارانی ۆب مانەعبەک ەمێ" ئەوەتەانداویمەاڵو

چ  یدیئ ،ێکردب انەیعبەک یتەاریز یەوا ەوەئ کوەروەھ ،ەوەناڵجو تەقیقەھ ڵیتوایر

 انۆیخ یندنەزامەڕەب انەیژمار ەدانێگوێب سەک نجێپ رەگەئ ان،یانەیب انی تێب ەوارێئ

چ  انی ،ەتەقیقەھ ەیعبەو ک نیوانداەئ ەڵگەل ەمێئ واەکرد، ئ انیان قوربانی ،ەوەبوونۆک

 یکێمانگ یتاەرەس ێناب ،ەڕێبپێت ینەیھ یوەشەل ەمەج وەئ ێناب او،یژن بن و چ پ

 ن،ەبک رەبەل نێپاکوخاو ی( جلڵ)غوس نۆباش بش انۆیخ ێبەد ت،ێب یقرمز ەیکید

 شەداب ینیریش ێبەبکات، د یشدارەب ێکردبەن ۆیخ یکانەرکەئ رەگەئ کێسەک ێناب

 داەمەج وەل انیشدارەب ەک تێبدر شەوانەئ یشەب نجایئ ،ێنرێو دوعا بخو تێبکر

 ەک ەیوەئ مەاڵب ،ەباس کردوو شەکید یکانەشەبەل مانەمە(. ئ٢٢". )ەکردووەن
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 ەیماکەج یشنەچەل ەیوەلەجگ ەمەج وەئ ەک ەیەوەئ ن،ەیبکەوێل ەیقس نیتوانەد

( قەھ یھلە)ئ ەوات وانەئ سالم،یئ یھاتن یدوا ەک ەیەوەئ ەکەانوویب ەوەکینز ەویەدیزێئ

 ەیوەئ کەروەھ ن،ەکەد انۆیخ یمەج ەوەئ یاتیجەل یدیئ ،ەکراو رامەحێل انەیککەم

 یدانێپەژێدرەل کەیەوێش یعنیە ،ەیەککەم انی ەیەعبەک ەچوون یاتیجەل ەگوتراو ەک

 ن،ەکەد یوەیڕەپ شیھودیەو  یحیسەو م یسالمیو ئ ەناویدا رەمبەغێپ میبراھیئ ەیوەئ

و  بوونەڕپێت سەک ێسەل ەوات کێسەک ندەچەل ەوێ" ئیتیەگوتوو یتتەم ەک ەیوەئ انی

و  ێچەسوھاک د تانڵسو یکانەقسەل قەقاودەد ەمە". ئدامەوێئ وێنەمن ل واەئ ،ەوەبوونۆک

 ەییکاک ەک ەیوەئ مەاڵب م،ەجەب تەبارەس ۆیخ یارانەیب ەگوتوو ەیقس مانەھ

 کوەو انۆیخ ەک ەیەوەئ ۆب نھاەت شەمەئ ،ەاوازتریج کێمەک یکێشت ن،ەکەد یوەیڕەپ

 .  نەبک یارید انۆیخ یشوناس ەیەنیبنچ وەئ رەسەو ل ەوەنەو کولتوور جودا بک نیئا
 .. ! ێڕەش ەڵەک یوەش

 
 ەکەشانیناونێب  ەوەش

 
 یەگوا ،ەرێش ەڵەک ەوەش یناوەب ەیەھ کێتیرەن کانداەییەکاک وێنەل ەک ەیوەئ ەیبارەل

 یکسێس یتیەباحیو ئ بنەد کترەیەب ەڵکێو ت ەوەننێکوژەچرا د داەوەش وەل کانەییەکاک

 ەمانڵموس ەیکید یکانەبوختان کوەو ەمەئ یرچەگەئ ن،ەکەدێپ ستەو د ەیەھ

 ەبوختان کردن مەناسراوون، ئ نید ەرەیغ ەب ەتر ک یوانەئ رەرامبەب ەکانەوڕەتوند

 یوەخوسر یلەباسمان کردوو و ع ازیو ن زرەو ن مەج یشەبەل ەک ەیەمەج وەئ مانەھ

خوشک و برا  ۆبوختان ب کوەو راقێعەل ەک ەستوویبەن مانەمەئ نەقڵە" موت ەڵێد

 یسالمیو ئ سالمیئ یخود یبوختان نھاەت ەمەئ ،ەییکاک یو دژ ەکراو کانەییەکاک

 مەواناکڕب ەک ەگرتوو ەیرچاوەس ەوەکانیەعوسمان یمەردەسەو ل ەکانەوڕەتوند یەاسیس

 وەل ە". جگنیریناش یتیرەنەل بنەڕۆرەس ەندێھ ەییکاک بکاتێپ یواڕب تێبەھ کێسەک

 یکێشەب ەچونک کان،یەدیزێئ کوەو رستەپ تانەیش ێگوترەد انێیپ ەییکاک ەبوختان

 کێزرەن کوەو نڕبەردەس انۆیخ ڵیمنا ەییکاک یەگوا انی ،یرافز یناوەب ەیەھ انیتر

حازر  ەبوختان ەرۆج مە" ئەڵێد یوەخوسر یلەو ھتد، ع کانەکافر انی خودا،ۆب

و  ینەکردەب ەوەتەداو تمانەو ر ەووینیب رمانۆو ز ەییکاک یدوژمنان ۆب ستنەدەب

 ٢٠٠٥ ڵیسا ەوات ستاێئەرلەب کڵێسا ندەچ ەنموون ۆب ،ەبوختان ەک ەلماندوومانەس

 کان،یەارسانی انی ەییکاک یبوویو نوس ەوۆوکراباڵب کداەیەژنامۆرەل کێنینوس رانێئەل

 نیستاەھ ،ەشۆناخ ڵەواەھ مەئ ەیوەندنێو خو ستنیبەب ەمێئ رستن،ەپ تانەیش

و ناچارمان  ەجاد رەس ەنیچوو ەییکاک یسەک نیۆمل ٢ ەب کینز ەک کیەتیەزاڕەناەب

 ەک تێئاشکراب شیکەڵگشت خ ۆو ب نەبک بوردنێل یداوا ەژنامۆر مانەھەکردن ل

 ن،ەناک یشڵیبوەو ق ییەن ەبوختانان وەب ەڕیجار باو چیو ھ ەپاک یکەڕێروباویب ەییکاک

 مووەھ ۆکرد ب انەیب مانەیکاک ەیکەجوان ەروو مانۆخ یتیرەنەب شەوەل ەجگ



 
80 

 

 کانەییەکاک رەسەل ینێنھ رۆز ەک ۆیەیەراستگ ەاویپ وەئ یوەخوسر یلە". عکیەال

 ەوەییەکاک یوانڕەو توند ەکید یکانیەنیئا ەوڕەتوند یترس ۆیھەب شیوەئ مەاڵب ،ێزانەد

 یشەب یوەخوسر یلەع ەیترس مەئ تەبەڵ". ھێنێبدرک کێشت مووەھ ەیەھ یترس

 یسانەو ک یستیماترال یریشنبۆر ەک ەوەشوەوانەب ەوەتۆگرت یکانەییەکاک یرۆز

 کێشت ترسنەد ان،یکانەشاراو ییەنێو نھ ەییکاک رەس ەتێباس د ەک مەاڵب ن،یمارکس

 ،ەپاراستووەن یسەک یماف نییو ئا ەاتیخوراف مووەھ ەوەئ یمانا ەب کنن،ەدێو پ ننێبدرک

 یتەاڵژھۆر تێگوترەد ێیپ ەک ەیەیناوچ مەل تێزێبپار ەییکاک یو ماف رکەتاکو ئ

 ەنیمەک رەسەب نڵزا یگوتار نەو خاو ستەداڵبا داێیت وڕەتوند یسالمیئ ەک استەڕناو

 .  ەوەکید یکانیەنییو ئا یبەزھەم
 ەمە" ئەڵێد یوەخوسر یلەع ،ەییکاک یالەل ەکراو زۆریپ رێشەڵەک ەک ەیوەئ ەیبارەل

 ەک ان،ۆیخەکردن ل یرگرەب ۆب کانەییەکاک وکاتەئ ،ەوەتەڕێگەد ەدەس نیندەچ ۆب

 ەو خواردن دروست کراو کێژارەھ ڵیما ەتەچوون ،ەوەتەاونەڕگ نگەجەل

 یدیئ ،ییەنیئا ەمیراسەم وەئ ۆب ینقورا یکێمبولیس کوەو ەبووەھ رێشەڵەک اندایشیناوەل

 یکانەخواردن ەڵگەل ەیکەرێشەڵەک یشتۆو گ ەبوو تانڵسو تەخزمەل ەورەگ یکێدەیس

و  بوانەئاماد رەسەب ەشکردووەداب ەعادالنەب ،ەبرنج بوو انی رەساو ەنگەر ەتر ک

 ،ەییەکاک یارید یکێو خواردن ەمێئ یکولتوورەل کێشەب ەتۆب رێشەڵەک یدیئ ەوێوەل

 ەو دوور ل نیریناش یکەیەوێشەب انەیکولتوور وەئ ەییکاک یدوژمنان ێچەدێم پەاڵب

بوختان  ەیوەئ کەروە" ھەییکاک ۆب ەبوختان ەک ەەیەیوێش وەئ ۆب ەوەتێگواستب خالقەئ

تر  یکانەکھاتێو پ یدیزێو ئ ەعیش یبەزھەو م یھودیە کوەو ەیکید یکانەنیمەک ۆب

 کراوێملەست وانەئ تێبووب ێکو ەل ڵزا یرو گوتا ەبوون تەاڵسەدێب ەکراون، چونک

 . ەبوون

 
 مبورەو ت یرەمەچ

 
و  ەوەتەگوتراو ۆماچ زمانەو ب ەییکاک یمیراسەم یکانەوێشەل کەیەوێش یرەمەچ

 رۆز شدایکورد یاتیبەدەئەو ل یەورامەھ کوەو ەک ەیەھ انۆیماچ یزمان مانەھ ستاشێئ

 یوەخوسر یلەع ،یزۆگەتاو یوەولەم یکانەعریش شەوانەل ،ەراویرگەوێل یکەڵک

 ۆیخۆب ەمێئ یالەل ەمەئ ،ەوردک ینۆک ەیانیرەگیفۆس یکێنگەئاھ یرەمە" چەڵێد

و  ەکردوو مانیرەمەچ مبورەتەب شترێپ ەمێئ ت،ێب ەییکاک ەیوەرلەب یەکورد یمیراسەم

". ەبوو مترەک ستاێو ئ ەاوێڕگۆب انەیمیراسەم وەو ئ ستانۆڕگ ۆمردوو بردن ب یکاتەل

 ەمە" ئەڵێو د ەزۆریپ ەییکاک یالەو ل کیموز یکانەستەرەکەل ەکەیەستەرەک مبوورەت

و  ڵسا ٩٥٠ ەب کینز ،ەبوو یستانڕلو ینیشا خورش مانەورەگ یواەشیپ ەیشیپ

 ەیبارە"، لەبوو نجامەرەو س ەییکاک ینیئا یجیروەت ۆب شەمەئ م،ەچوار ەیدەس

 کان،ەییەکاک یالەل تێد یناو ەک شەداود وەو ئ ەیەھ ەیمبورەت وەئ ەک شەوەئ
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 ەرێئام وەو ئ ەتەکیالئەم انی ەشتیفر مەدوو ەک ەدڤیدا ەیکەرچاوەداوود س کداڵێحاەل

داوود  وە" ئەڵێد یوەخوسر یلەع ن،یخوداناسەل کەیەوێش ۆب ەناوێکارھەب یەیکیموز

 مبوورەت مانەھەو ب ەکانەبوورەز ینەو خاو ەھاتوو یناو وراتەتەل ەک ەیرەمبەغێپ

 ەمێئ ەیداوود وەئ ەچونک ،ەییکاک ەیکەداوودەل یەایج ،ەکردوو خشەپ یرستەخودا پ

 ەیینجەرزەب یکێخێش ۆیخۆب شیسحاقیئ تانڵسو سحاق،یئ تانڵسو یارانەیل ەکێکیە

 مبورەت ەو ب تێد یناو شووێپ ەیکەرەمبەغێداوود پ ەک ەزووتر ەمەردەس وەو ل ەبوو

 ەاویسورەل یشیریو باب و باپ ەھاتوو خوراسانەل ەک نیامیبن ریپ ،ەکردوو یرستەخوداپ

 ".  ەکەداوود ردووەھ وانێنەل تێبکر یاوازیج ێبەد ۆیەھاتوون، ب
 ەک ەیوەئ یتەبیتاەب کگرتوون،یە رۆزەک ناوبانگنەواب کانەییەکاک یرچەگەئ

 یتەبیتاەبکات، ب داەڵگەل انیشدارەب یەن ۆیب سەو ک ەیەھ انۆیخەب تەبیتا یکانەژنەج

 وەئ ستاێئ ێچەدێپ مەاڵب ژنن،ەج ێسەو زکر( ک ازیو ن زورە)ن کوەو یکانەژنەج

 ەتاز ەو کچ ڕکو ەوات انیکانەچەوەل رۆز یکێشەو ب ەوەتەبوونڵکا ەمانیراسەم

 . ەماوەن ێیپ انیواڕب ەنابن، چونک ەمانیراسەم وەئ ەیئاماد ان،یکانەشتووەیگێپ
 

 کانەییەکاک یاوازیو ج ایجوگراف

 
 نداێشو کەیەل ەک ەراویگێل انەیگێر ەوەکید یکانەنیئا نیەالەل کانەییەکاک ەک ێیەیوپەب

 ەجودا، جگ یکێنێشو ندەچ رەسەب ەوەتەوبووناڵرشوبەپ بن،ێجەشتیو ن ەوەببنۆک

 ەل کیەرەھەو ل نەکافکاس ھ یکەیەناوچ ندەچە"ل ن،ەھ ستانداڕلوەل ەک رانێئەل

 سیزابیلیئ یمێرەقارس و ھ ەیناوچ ەل ھاەروەو لوبنانن، ھ ایو سور اقێڕع یتاناڵو

و  انیرمەگەل راقێعەل ،ەیەھ انۆیخەربەس یکەیەگەڵمۆبن ک کێنێشو رەھەل ۆیەب ،ۆڵپ

و  ەکانەییەکاک یکەرەس ینێناسراون و شو راەس یلەعەو ب نەھ رکوکەک یخوارووەل

 یگوندەلو  یھاوار نەڵێد انێیپەک ەبجەڵەو ھ ورامانەھەل ،ێکرەدێل ەیمخانەو ج مەج

 وەتاوغ، ل نەڵێد ێیپ ەداقوق ک یەیناحەو ل رکوکەک یسنوورەل ،ەیەھ انیھاوار بون

 ینێشو ٤ ەل یەتیبر ەک بوونێجەشتین یایجوگراف ەل یاوازی(  ج٢٣". )شەگوندان

 یراەس یلەو ع راقێع ی ورامانەھ یوارەو ھ رانیئ یویو د رەوانسەر ەک اوازیج

 ەمەئ ،ەرێولەھ یزگاێپار ەب رەس ەک کەڵەک ەیچکۆشار ەیەیو سوف رکوکەک

 وانێنەباش ل یکییەزاەشار یبوونەکولتوور و ن ینانێکارھەب ەیوێش وانێنەل یاوازیج

 یالەشکاندن ل زێگو ەیلەسەم ەنموون ۆب رەھ ،ەدروست کردوو کانەییەکاک

 ھاەروەھ ،ییەن ەوەسرووت وەئ ەیبارەل انییزاەو شار ییەن یبوون ەیەفەس یکانەییەکاک

 یراەس یلەع ەل یچەک ورامان،ەھ یھاوار ەیناوچ ەو ل ەیسوف ەل رستگاەپ یبوونەن

 انییوادارڕب ەل شیو گومان یاوازیج انۆیخ یداتا ەل یەاوازیج مەئ ،ەیەھ رکوکەک

 .  ەدروست بوو
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 انیبوونەڵکێت ۆیھەب تێابۆڕگ ستاێئ ەنگەو ر ەنۆک یکێئامار ەک انیشەکەژێر ەییکاک

 ٢٠٦٣ ەیکینز ١٩٨٢ ڵیساەل ،ێو زاوز یو ژن و ژنخواز ەکید یکانەکھاتێپ کەتەل

 ،ەبوون سەک ٢٦٦٢ ەیکیئامار کراون، نز ەک ١٩٥٧ ڵیسا کداێکاتەل ،ەبوون سەک

 ەیکید ینانێشو ۆب زراونێو راگو بیعرەت ەک ەیوەئ یکارۆھەب ێچەدێپ مەاڵب

 یترسەم ەک ەیوەئ ۆیھەب ستاێئ مەاڵب ،ەوەتەبوون مترەک انەیکەژێکوردستان، ر

 سەک زارە( ھ٧٠٠)ەل اتریز ەیکینز ۆب انەیکەژێر ،ەماوەن انیو راگواستن ناوچوونەل

 انی( بونیلەندەو م نبارەو ئ نیقەو خان الرەو ک ی)کفر ەل ھاەروەھ ،ەکردوو یادیز

و  ەکاوەو ل کەمۆڵچ ەوانەل ن،ەھ کێگوند ندەچ ڵماەمچەچ یشار یسنوورە، لەیەھ

 شتاێھ مەاڵو ناچار کران، ب مانڵموس ەبوون ب انیرۆز یشەب ەگوندان مەئ مەاڵھتد، ب

 ەب انۆیخ نیئا کوەو مەاڵب ،یتیەەاڵمۆک ەیکھاتیپ کوەو زاننەد ەییکاک ەب انۆیخ

 ەتر جگ یکانەناوچەل ەیەھ داەکید یکانەییەکاک کەتەل انیشیندەوەیو پ زاننەد سالمیئ

و  ەکید یکانەژنەو ج ەمخانەو ج مەج ەل ییەن انیکییەشدارەب چیھ ەیوەل

 ھاەروەناناسن، ھ ەییکاک انێینو ەیوەن ەک ەیوەلەجگ ەمەئ ان،یکانەمیراسەم

 نیاسی یکەڵەک ەوات باتن،ەخ یەیناحەب رەس نەھ کێگوند ندەچ رێولەھ یسنوورەل

 یکانەگوند شەوانەو ل ەتر یگوند شەو ش تراتەو م ەییە)سوف شەوانەل ن،ۆک یئاغا

 ینیئاەب انیواڕب ە( کرلوەبەو ک کانەزەو گ رۆبەو کول نەبەلیو ت نگلە)وردک و ز

 ر،ەعفەلەو ت ونسی یبەو ن ەتشانەع یکەڕەگەل ڵموسەل ھاەروەھ ،ەیەھ ەییکاک

کرمانشان و ھتد.  و وانیرەو م ستانڕخوراسان و لو ەیناوچ رانێئەل ھاەروەھ

 یارید کانەسەو ک زانێخ ەیژێر مەاڵب ن،ەھ ایو روس ایو سور سریو م ایتورکەل

 ەچونک ،ەکردوو انەیشەگ نۆو چ بنەد سەک ندەچ یەارنید شەکینزەب کراونەن

 ۆیەب ەمانەئ سن،ەک زارەھ ندەچ ێبزانر ەک یەن ستداەردەبەل ەنیقەراست یکێئامار

 ەییکاک یژووێمەل انیکانەزەناح انۆیخ ەیقس ێیپەب ەچونک ماون،ەسنوور ن کەیەل

 یباس رۆز ەک شەزانەناح وەل کێکیە کردوون،ێل انیمەو ست گرتوونێل انەیگێدا، ر

 انەیگێو ر ەوەتەکردوون یواڵرشوبەپ کانەفتوحات یکاتەل ەسالمیئ ینیئا ن،ەکەد ەوێل

 کێنێشوەل ەک کەڵێمۆک رەھ مەاڵب ن،ەبکەشەگ ەیوەئ یترسەل ،ەوەببنۆک ەراویگێل

و  ەیەھ انۆیخ ەیکەنیئاەب انیواڕو ب نەکەد انۆیخ یمیراسەم ،ەانگرتوویکیە

 انۆیخ ەیکەنیئاەل نێشو کێندەھەل مەاڵب ،ەانەیھ ەک نەکەد یەواڕب وەل شیرگرەب

 یتر یکانەشارەل ەتاک تاک ەک ەیوەلەجگ ەمەئ سالم،یئەب ەو بوون ەوەتەوتوونەدوور ک

 مانەھەب شیراقێعەو ل یکورد یتەحکومەل ەیەھ انیشیپرسراوێو ل نەکوردستان ھ

و  ەیەھ انیزاەشار یسانەو ھتد، ک یاسیو س یبەدەو ئ یریشنبۆر یکانەبوارەل ،ەوێش

ئازادن  مەجودان و ھ مەھ شینیئا کوەو و ەکھاتێپ کوەو و ەناسراو کانداەندەوێنەل انیناو

کورد  ەیوەتەن ەل کێشەب ەب انیشۆو خ انیکانیەنیئا ەسروت یکردنەسەمومار ەل

 . زاننەد
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 نۆدیناۆد

 
و  ەفسانەئەب واجدانەر ۆب ەکەیەفەلسەتر ف یکیەالەو ل یەنیئا یروح یکێمکەچ نۆدیناۆد

 ەتر ک یکێروح ۆب ەکێروح ەیوەگواستن ێیل ستەبەم کان،ەییەفسانەئ ەکۆریچ

و  نیئاەل کێندەھ وێنەل ۆیەب ،ەبووەھ یو مان ییترایم ەیپاشماو ینیئا کێندەھەل

و  ارسانی ینیئا یتەبیتاەب ،ەڕەباو ەیگێجو  ەیەھ نۆدیناۆد ادایدونەل نزاکانیئا

 . کوردستانەل یاتیدیزێئ
 ەک نۆد ەی"وش ،ەوەنەیجودا بک کترەیەل شەدوو ب کوەو ەکەوش ێبەد تەبەڵھ

 ەئەبدەم مەئ ێیپەب ەوات ،ەھاتوو نۆڕیکراس گ یماناەو ب داەچەبنەل ییەتورک یکەیەوش

 ندوویو ز تێجار بمر ەندەوەئ ەوات ت،ێدرۆڕبگ شەجار ل ١٠٠١ کۆڤێمر رەھ یانیگ

 کەیەالش نھاەت ەک ییەن ەییەستەج ەومردنەئ نۆدیناۆد ەیوش تەبەڵ(. ھ٢٤" )ەوەتێب

و  کاتەدەوێپ یشاناز ەیەھ ەکید یکێبوون ۆیخ یدواەو ل یەزیعجەت کوەڵب ێنینام

 شیرووح ەچونک ،ییەن یکیەمانا ەکەباو ەناسێپەل ەک ێڵێھەدێجەب ەکید یکێوارەئاس

 شیوەئ ەوەتێنێھەمدەرھەب ۆیخ ەیەھ کەیەدا کرد نۆدیناۆدەل مەاڵب ت،ێنێنام داێوەل

 داەکید یکەیەستەجەل ەکەمردوو ەیستەج ەتر ک یکێروح ۆب ەکێروح ەیوەگواستن

 ڵقەع ەن ەک ەیەھ یاوازیج یمانا شیزمان وێنەل ۆیەب ،ەوەتێبەد یڤکتەو ئ انیژ ەوەتێد

 ەیوەناوەل ەک کاتەد ەبوون وەل یزگارێپار ەچونک ن،ەناکێپ یتەناعەق کیژۆل ەو ن

 شیمردن ەیەیراد وەو تائ یە یمرەن یتر یکێرۆج شیوەئ ،ەیەھ کێحریس ۆیخ

 .  مکەچ کوەو تێنێمرەد
 یتر یوانەو ئ واتەڕد ەیستەج نھاەت ێمرەد نسانیئ ەک ەتەناعەقەل کێرۆج نۆدیناۆد

و  ەندوویز ەیکەدواجار روح مەاڵب ،ێڵێھەدێج ەکیەتیەەاڵمۆک ەتڵەو حا ەڵمۆک

 نۆدیناۆدەب انەڕیباو کانەنیئاەل کێشە. بەوەتر یکێسەک ەیستەج ەتێچەو د ەوەتەڕێگەد

 کەیەوێشەب شیکانەسوفەلەیف ەمکەچ مەئ کداێکاتە)تناسخ االرواح( ل ەوات ،ەیەھ

 ،ینییو ئا یحۆر کەن ەداوێپ انییفەلسەف یندەھەو ر ەکردوو ەوێل انیباس کانەوێشەل

 رەس ینیئا یەگوا ەینانیئا وەو ئ یسۆندیو ھ یبوز ینیئا ێگوترەد شینێشو کێندەھەل

 وەئ یوادارانڕب نیەالەل کیەواڕب کوەو ەکەفەلسەف ،ەیەھ یبوون یئاسمان کەن نینیمەز

 ۆب ،یتێیەپ انەڕیباو ۆوخەو راست ۆوخەاستڕناەب اڕکێتەب شیکانەنیئا ھاەروەھ ،ەنانیئا

 مانەھ شیدیزێئ ینییئا یالەو ل ەوەتەڕێگەد حیسەم یەوا انیواڕب ەک یحیسەم ەنموون

 یئاد خێش ەورەگ یخێش یکراس ەک ننێشوبھەید کێکراسەب وانەئ ەک ەیەھ نیوانێڕت

 ەچونک ،یتێیەپ انیواڕب شەئیو ساب یجوسەم ینیئا وانەئەل ە. جگەوبو ریموساف ڕیکو

 انیواڕب ەک ەینانیئا وە" ئەڵێد مەدوو یشە"الملل و النحل، ب یبێکتەل یھرستانەش کوەو

 ینیی". دواجار ئاییەن تەامیق ەوات ژۆو دوا ر مردنەب انیواڕب ،ەیەھ نۆدیناۆد وەب

 یئارام ەزات وەئ یھاتنەب  یەو گوا ەیەھ یھدەم یدەمەمح یھاتنەب یواڕب شیمانڵموس

 .  کاتەدێستپەد ەکید یکێانیژ ەک ەوەتەڕێگەد انیژ ۆب یمنێو ھ
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 مەئ کداێکاتە)تناسخ االرواح( ل ەوات ،ەیەھ نۆدیناۆدەب انەڕیباو کانەنیئاەل کێشەب

 یندەھەو ر ەکردوو ەوێل انیباس کانەوێشەل کەیەوێشەب شیکانەسوفەلەیف ەمکەچ

و  ۆوخەاستڕناەب اڕکێتەب شیکانەنییئا ھاەروەھ ،ینییو ئا یحۆر کەن ەداوێپ انییفەلسەف

 حیسەم یسایع یەوا انیواڕب ەک یحیسەم ەنموون ۆب ،یتێیەپ انەڕیباو ۆوخەراست

 کێکراسەب وانەئ ەک ەیەھ نیوانێڕت مانەھ شیدیزیئ ینییئا یالەو ل ەوەتەڕێگەد

 وانەئەل ە. جگەبوو ریموساف ڕیکو یئاد خێش ەورەگ یخێش یکراس ەک ننێشوبھەید

 الملل" یبێکتەل یھرستانەش کوەو ەچونک ،یتێیەپ انیواڕب شەئیو ساب یجوسەم ینییئا

 انیواڕب ،ەیەھ نۆدیناۆد وەب انیواڕب ەک ەینانیئا وە" ئەڵێد مەدوو یشەو النحل، ب

 ". ییەن تەامیق ەوات تەریئاخ یژۆو ر مردنەب
 یخودەل یەیداتا مەئ ەک ەکردوو ەیوەئ یباس داەیەیوەنۆڵیکێل وەل یالھاشم ھاەت رۆدکت

 یکانەنیئا ەڵگەل ەیەھ یاوازیج کانەییەکاک ینیقەڵ"ت ەڵێو د ەرگرتووەو کانەییەکاک

 ریکەو ن ریمونک رەگە)ئ نەڵێد ەمەئ ن،ەدەمردوو د ینیقەڵت ەک وانەئ ەنموون ۆب ،ەکید

 ستەبەم ەک یەسداەک ەناڵف یمبارەع ەل مووەھ ەبووەھ مۆج و نمەگ ڵێب الت،ۆھاتن ب

 رەگەو ئ ەبدێپ یسکین کێشتەت رناەگەو ئ ێرەدیب یستیو رەگەئ ،یتەیەکەکینز ەسەکەل

 ەم وون ب ەییمن کاک ڵێو ب ەبدێپ یرابەش کێفنجان بوو،ەن یو راز ستیوەن یشیوەئ

 شت،ەھەب ۆب تیچەد ۆو ت واتەڕد التەل وکاتەئ ،ەکید یکێسەک یالۆب ۆو بچ مێل

 وانەو ئ ییەمردن ن ەب انیواڕب ننێلمەسەید ەییکاک ەک ەیاردانید وەل ەکێکیە ەمەئ

 ەدانانێدانپ وە(. ئ٢٥". )انیژ ەوەنێد داەکید یکێروحەو ل ەوەبنەد ندوویز یەانواێیپ

 ەوەنۆکەل ەک ەیەھ ۆیو ج مەگ یمبارەمردوو ع یسەک ەک تێب شیاستڕنا ەب رەگەئ

 یکانەکڵمو مووەھ ۆیخ یدواەل ەک تێخشەبەد یخواز یکسانیە یکیەامان ،ەھاتوو

ئاشکرا  وەپشت ئ ەل کەیەفەلسەف چیھ ناەد ستکورت،ەد یتر یوانەئ ەب تێخشەبەد

 یکیەمانا ەکید یکڵمو ەب تێبکر ستاێئ ەیوەئ کوەو انی ۆو ج نمەگ یمبارەع ەیکردن

 ڵیکاۆل یخوازیکسانیە ەیوێش ەل کییەخوازیکسانیە کوەو ەواتەک ،ییەن ەیکید

 .   ەیەھ ەییکاک ەڵیمۆک وێن ەل نیالت یکایئامر
 ەیکید یکانەنیو ئا ەوەنیوەدوور بک ەییکاک ینییئا ەل کێمەک رەگەئ ڵرحاەھەب

و  کانیەندوسیھ ینیئاەل کێشەب نینیبەد ن،ەیبک ماشاەو کوردستان ت راقێع ەیوەرەد

 ەکید یکێروح وەئ ەیگێجەل واتەڕد کێروح ەک ەیەھ انیواڕب مانەھ شیکانیەبود

 ەک ەیوە" ئ ،ێبەد کیداەل ەک ەکید یکێسەک ەیستەج ەتێچەد انی ،ەوەتێگرەد ەیگێج

 ەتێبەو د ەوەتێبەد کیداەل  ەو دووبار ێبمر کێسەک یروح ەوات کێفسەن ەڵێد

 ەل انی ادایدونەل ەڵێد ەک ەیمانیئ وەئ ھاەروەسمسارا، ھ یمانیئ ێنوەل ندوویز یکێنیکائ

)  رماەک ەب شەوەئ رشان،ەس ەخاتەد یکانەوەکرد ینجامەدر نینیتردا، ب یکیەایدون

karmaو  نیئا ەل کێشەب یالەل ەک ەییەدیقەع ەشتنەیگێت مەئ تەبەڵھ ،ە( ناسراو

 ەیەھ ێیپ انیواوەت یواڕب ەک ەکراو ۆب ۆڤەیو شر ینیوردب ،ەیەھ ندستانیھ ینزاکانیئا

 واوەت یکیەوایھ کانییەدیف یئار یالەل ەچونک ،ەکردوو انیزموونەئ انۆیخ ەیقسەو ب
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مردن،  یدوا ەیەوەئاسمان ەو ل ەیەھ ەکید یکیەایدون ەک ییەیماد ییەرەوەختەب وەب ەیەھ

تر  یکێجار تێبەمرد د ەک ەاردیدەبوو ب شیکانەندەخوداو ۆدواتر ب ەشتنەیگێت مەئ

 رۆز ەک کاتەدەوەئ یباس ەیەنموون وەل ەجگ ەکەرەلۆکێ(. ل٢٦" )ەوەتێب ندوویز ێنوەل

 انۆیخ ۆب انینیئا ەمچین یکەڕێباو کەڵەیەمۆک ەیوێشەل ەک نەھ ەکید ەیدیقەع

 ەمەئ ،ەوەبنەد ندوویو ز مرنەد ەک ەیەھ ەوەب انەڕیباو مانەو ھ ەدروست کردوو

تاک  یروح یەگوا ەک نەھ شیو پاکستان بانگالد ڵپایو ن ندستانیھ ەل یرۆزەب

 ندوویتر ز یکێجار یەاینڵدو ۆب مەاڵب ت،ێبمر تێبەد رەمردن، ھ ەل تێبەڵھ ندەرچەھ

 ەتێبەمردن ن ەک ەوەتێکرابێل یریب ەوەئ ۆب ەییەدیقەع ەشتنەیگێت مەئ ەنگەر ،ەوەتێبەدد

و  تێبەن کارەچاک نایقەل انی تێب وایھێمردن ب یداخەل نسانیو ئ یروونەد یکێییەگر

 . ەوەبکات ەخراپ ەل ریب ەشیمەھ
و  ەدروستکراو ەخوداو نیەالەل نسانیئ ەیستەج کانەنۆک یەارسانی یچوونۆب ێیپەب

 یبوونەستەرجەب شیمجارەکیەخودا،  ەدروستکردوو یمەئاد یتەزرەح شیجار مەکیە

 کیەرەھ شتینەت ەل ەبوون ەستەرجەب وەپاشان ئ ،ەبوو یلەع یتەزرەح نیەالەروح ل

 ینێجاف و شاخوس یباوا ناووس و یودانەد ینگەرھەو باوا س ییما یبالوول ەل

 کانەییەکاک یکێتیەوایر ھاەروەھ ،ەبوو یرزنجەسوھاک ب تانڵو دواجار سو یستانڕلو

و  نەفتەھ یکانەو بازن ەشتیچوار فر کداێسەک رەھەروح ل یبوونەستەرجەب ەڵێد ەیەھ

. ەوەتەبوون ەدووبار ەوەنۆدیناۆد ەیگێرەل ەنانەت مەئ ن،ەچلت شیکجارێندەھ ەوانەفتەھ

 کردنێپ تەناعەو ق لماندنەس ۆب ەیەھ انیتەبیتا یو سروود عریش ارسانی ەوەیەمبارەل

  یە ەوەخوار ەیەیوێش مەب ەکەعری. شیەنیئا ەڕەباو وەب
  تانێپ اچانڤ ۆب انەیب نەدون فتە)ح
  تانێل ۆب علومەبزانان م قیحقەت
  یب ایئار ە، ن یوبەل ەن وساەئ
 یابیرەجھان د رشەف ەن رشەئەن
  ایرەد ەیت ڤەدور  یبڕدوڤە والەم
 (.   ایھەم ردەئاما، جھان ک رەب ڕدو ڤە
 ،ەوەتێبەادیج ەیستەج ەل ەیکەحۆمردندا ر یکاتەل ۆڤمر نەڵێد ەکید یکێنێشوەل 

و   دانیجاو یایدون ەتێچەد نجایو ئ تەڕێگەد نەت کیەو  زارەھ کێروح مووەھ

 کیەمراو کوەمردن و یەانواێیپ وانەئ ن،ۆدیناۆو د یمرەن ێوترەد شەمەب ،یمرەن

و  ەوەیەمبارە. لێنێردەد رەس کداێنێشوەئاو، دواتر ل رێژ ەتێچەد ەک ت،ێو ناخنک یەوا

و  ەکردوو ەییکاک ەیبارەل انەیوەنۆڵیکێل ارسانی رەسەل ەیبانێکت وەئ ەیوەرەدەل

 یکێدەیس ەک یوەخوسر یلەع ندوویزەب ژوو،ێو م المەک یلمیو ع کستێت ەیوەرەدەل

 ،ەیەھ ەنۆد یناۆد وەب یواڕب رۆو ز ەختەت یورامانەھ یوید یکەڵو خ ەکانەییەکاک

تر  یکێسەک ەوەئ یدوا ت،ێمرەد کێسەک ەک یەمانواەڕباو ەییکاک کوەو شەمێ" ئەڵێد

 ەڵگەل ەوات ،ەکەبوون کیداەل ەڵگەل ەوەتەڕێگەد ەروح وەتر ئ یکێو جار ێبەد کیداەل
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 ەیستەج ەتێچەو د تێنێمەد رەھ یروح مەاڵب وات،ەڕد ەیستەج نھاەت ەکەسەک یمردن

با(  ،ۆڵ)ئاو، ئاگر، خ ،ەکھاتووێتوخم پ چوارەل مەئاد ینەب ەچونک ،ەوەتر یکێسەک

 رەھ یوجوودەل نا،ێھیکێپ ندەتاکو خوداو بووەن نیکوەو ت ەمەئاد ینەب یسرووشت ەمەئ

 ەچونک ،ەیەھ ەکیژۆل مەب انیتەناعەق شەیکاک مووەو ھ یەداێت یخودا یزات کێنسانیئ

 ،ەوەتێبەد ووستدر کداێروحەلەک کێروح ەزانراوەک ەیوەئ مەاڵ". بتێنامر ندەخوداو

 یکێسەک یروح ەتێبچ ەنگەر ت،ێبچ ەکید یکەییەکاک ۆب ەوەکەییەکاکەل یەن رجەم

 ەسەک ەفالن یروح ،ەروح وەئ نڵێب ێیپ ێکرەد مەاڵب ،ەییکاک ەیوەرەد ەیکید

 ەک ەیەھ کێتیەروا ەمەئۆ. بتێب ەییکاک یکێاوچاکیپ انی ک،ێدەیس انی ر،یپ ەنگەرەک

 یکێاویپەب تێببن کێوەو خ تێب ڕپ یسک رەگەئ کێن"ژ ،ەیەھ کانەییەکاک وێنەل

 وماەخەلەک ەسەک ەناڵف یروح ەوەئ تەڵێد ت،ێبەد ڵیمندا ەدواتر ک ،ەوەییەکاک یروحان

 ھاەروە(. ھ٢٧". )نێنەد ەوەچاک اویپ وەئ یناوەب ڵەمنا وەئ یناو ۆیەب ،ەومینیب

 نسانیئ ەک یەوا کانەییەکاک یواڕب ن،ۆدیناۆروح و د رەسەل داەکید یکێنێشوەل

ئاسمان  ەگاتەد ەکەروح ١٠٠١ ەژمار شدایدواجارەل ،ەوەڕیپەدێت نداۆد کیەو  زارەھەب

 تەریئاخ یژۆرەو ل ەوەتێنێمەد ۆیخ کوەو ەیکەستەج مەاڵنور، ب ەتێبەو د

و  نیزەدابەل نسانیئ ی(.  روح٢٨(. )مەرە)کرد و ک نەڵێد ێیپ ەک ەوەتێستەدەڵھ

 وانەدرووست بوون، ئ ڵگەل ەک نەوانەئ شت،ەھەب ەچنەد ەک ەیوانەو ئ یەوتنداەرکەس

 ەک نەدەیس وتەح وەئ ،ەوانەفتەھ نەڵێد انێیپ ەک شەوانە(. ئڵگ ەردە)ز نەڵێد ێیپ

و  واڕب وەئ ێیپەب رەھ ۆیە. بەوەتەنووسراو ێموس ریپ ەیکەرەفتەد یسجلەل انیروح

 ەک ەکەنییئا یحۆر یرانەراب وەل کێکیە ،ەانەیھ کانەارسانی ەک تێب یەنیئا ەفەلسەف

و   ەبوو یلەع یمامی_ ئ یلەع والەم شترێو پ ەنیشۆشاخ یو ناو ەناوێناومان ھ شترێپ

 . تێوەکەردەد داەعریش مەل کەو ،ەوەتەگواستراو یحۆر
  لەاڵز یئاوم ب تەقیرەت نە)من ج

 کار  یرووەئامام و نێشۆخ نامەو
  والمەم دوونەن رەو ەین ڵسا ستیدو

 (. المەک نیریشەو ساتیبەو ئامام
 رەوبەمەل ڵسا دەو پاش دوو س ەنیسۆناوم شاخ ستاێمن ئ ەک تێد یەمانا وەب شەمەئ

. یەو با(  ۆڵ)ئاو و ئاگر و خ ەب وابوونڕب ەک ەیەیلەسەم وەبووم. ئ یلەع والەم

و  یخیس یکانەنۆک ەنیئا یتەبیتاەب کانەنیئا یرۆز یشەو ب ەاریستەھ یکێتەباب

 ەیندووانیز ەزەگەر مەئ ەک یتێەیەپ انیواڕب شیسالمیئ تەنانەو ت یئیو ساب یسۆندیھ

 ێنو یکەیەنگیژ ەوەکێپ تواننەو د ەندوویز یکەیەکھاتێپ انەیرکەھ ەک نیمەز رەس

و  ەقاوڵخو داەیەنگیژ وەو ل ەکھاتانێپ وەل ەکێشەب نسانیو ئ نەدرووست بک

 یکەیەستەجەو ب ۆیو خ یروح ەب ەوەتەاوەڕگ ەوەزانەگەر وەئ ەیگێرەل کانەاوچاکیپ

 . ەوەکید
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 ،ییەن انیکانیەروحان ەاویو پ دەیس ەب انیواڕب کانەییەکاک یبارتاقا ەب کیەنزایئا چیھ

و  یزانست یسەک رەگەئ ،ەوەننێھەد ەنمون ەب ەچاکان اویپ وەئ ەیقس ەک ۆیەب

 ەرۆج چیھ انداۆیخ وێنەل ستاێتائ ن،ەکەد ەیەقس وەب واڕبن، ب شیوتووخوازەشکێپ

و  ینیابیدون ۆب مەردەس یشتنەیگێت ەڵگەل ەکانۆریچ وەئ ەیوەل ییەن کەیەشەموناق

و  تێکاردەب ەییکاک یلەحفەم وێنەل ەانیعریش ەکستێت وەئ ۆیەب ت،ێکراب یینزاییئا

من  تڵێب ۆیخەب کێسەک ێبەدد نۆنا چ رەگەئ وان،ەئ ەیدیقەع ەل ەیەورەگ یکێشەب

 . وتانێن ەوەتەاومەڕو گ اوچاکمیو پ ریو پ خێش ەناڵف
 وەئ ەیتاعیئ رێژەل ەندێ( ھری)پ نەڵێد ێیپ ەک کانیەروحان ەاویپ ەک ەیەیراد وەئ تا

 چیھەل یچاو ییەروحان ەاویپ وەئ ن،ین تڵەوەد یاسایو  ساێر رێژەل ەندەوەئ نەاویپ

 ەزانراو کوەو مەاڵب ،یژەد ەو ساد یخاک رۆز یکەیەوێشەو ب ییەن ایدون ڵیما یکێشت

 ەل تێدابەن انیال رەگەبکات ئ ەوەکانەییەکاک مووەھ یکڵمو ەب ەڵەمام ەیەھ ۆیب

 کانەییەکاک ەب کەیەوەبوونۆک ەب کێستەدەڵھ ریپ ومانەقێل یکات ەل ەنموون ۆب ،ەساکێر

 شیکەییەکاک مووەھ رەسەو ل کاتەد رەسەچار ایدون ڵیو ما ەپارەب ەکەشێک ینێنھەو ب

 شیو ر یروحان یاویپ و ریپ یکانەنگیگر ەکار ەل کێکیە ەمەبکات. ئ یشدارەب ەرزەف

 .  ەماو تێب ەڵگەل یستاشێتائ ەک ەییەکاک یسپ
 

 نییئا ەییدوان

 
 مەاڵب ن،ەناکێل ڵیو نکو کنۆخودا ک یرستەکتاپیە یبوون رەسەل کانەنیئا مووەھ

و  یکولتوور یرووەل ەیوەل ەجگ ەمەئ ،ەیەھ انیاوازیج انەیکیەرستەخوداپ ەیوێشەل

 ریب کترەیەل اوازیج رۆز انیکانەبێو کت انیکانەرەمبەغێو پ ریو پ خێو ش رستگاەپ

خودا  ەوەیەگێرەل ەک تێب ەبێکت وەئ ان،ەیکیەاوازیج یمەکیە ڵیخا ەنگەر ،ەوەنەکەد

 فاەسەو م ەلوی)ج ەب ەک یدیزێئ ینیئا ،ەییەکاک یزۆریپ یبێکت نجامەرەس رستن،ەپەد

 کانیەدیزێئ یشەبەل کوەو کان،ەییەکاک ەڵگەل ەرۆز انیشەھاوب ڵیخا ،ە( ناسراوشەر

و خودا  نیئا یکانەاوازیج ەنیو چ دەیو س ریو پ ێڵسم یدانان ەیلەسەم ،ەباسمان کردوو

 ڵیوەق کانیەدیزێئ یالەل ەک مەاڵو ک نۆد یناۆو د ەمخانەو ج مەج ھاەروەھ ،یرستەپ

 ەاریپرس وەئ یمەاڵو کێعریشەب یوەخوسر یلەع ەداناو ێڵسم ەیبارەل ن،ەڵێدێپ

 ". ەرارەو ق رتەش ەیجوملەل ێڵسم ،ەاری ەیجەرەد ەیشانین ێڵ" سمەڵێو د ەوەداتەد
 انی ،ەرمانەف ەک ەوەتەماو مانۆب ەوەسوھاک تانڵسو یکاتەل ەمە"ئ ەڵێد وەئ ھاەروەھ

 مووەھ ێبەو د ەھاتوو یارسانیو  ەییکاک ینییو ئا یکولتوور ەیزیرەف یماناەب

 ەمێئ ھاەروەھ ت،ێب کیمبولیس کوەو ەییکاک ەیوەنیو ناس ەوەاکردنیج ۆب کەییەکاک

 ەدووان ژن بوو ەوانەل ،ەفتەھ یمەج یناوەب ەبووەھ کمانێمعەج ڵسا ٧٠٠ ەرلەب

 اویپ ،ەبووەن ەییکاک ناوەل اویژن و پ یاوازیج وکاتەئ او،یپ یوتەو ح ەبوون رەرابەک
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 شیو ژن ەبوو کیەچوون  انیتیەسا ەک مەاڵسوور، ب ڵیسماەد شیژن ،ەبووەھ ێڵیسم

 ".  ەبوون انۆیخ یتیەساەک نەخاو اویپ کوەو
 ژووۆر یوازێش ەک ەیەوەئ ،ێنێھەکدێپ یزدێئ ەییکاک وانێن یدەنەوەیپ ەک ەیوەئ

 ەیوەانێڕگ یوازێش ھاەروەمانگدا، ھ کەیەل ەژۆر ێکات و س کەیەل انیگرتن

 وەئ کوەو ،ەمخانەو ج مەج یبوون ،ەکیە کوەو انینیبوون و ئا ەیفسانەئ یکۆریچ

 شیو ژنان ەانەیھ ردووالەھ ەک ەیمەج وەئ ھاەروەھ ،ەانەیھ کانیەدیزێئ ەک یەیەماەج

 ەک مەاڵو ک ولە. قبنەدەڕپێت میراسەم مانەھەو ب کنیەچون  ن،ەکەمەج ەیوەرەدەل

 کانداەاوازیج ەمیراسەم یکاتەو ل ەیەھ ەییکاک ینیئا وێنەل ،ەیەھ یدیزێئ ینییئاەل

. یەکاتدا کەیەل انیکێندەو ھ ێچەد کەیەب انیشیکانەژنەج ھاەروە. ھێنرێخوەد

 ەکەنیئا ردووەھەل ،ەکراو رامەح قەاڵو ت ەستیوێژن پ کیە ەک یریرگەھاوس ەیلەسەم

 یژن ییەن ۆیب ۆھ ێبەو ب تێژن بخواز کیە ەیەھ ۆیب کێاویپ رەھ ەوات ،ەکیە کوەو

 بدات.  قەاڵت ۆیخ
 یکیەواڕب ەک ەیەوەئ ،ەییکاک ەڵگەل ەیەھ ەویەشتەردەز ینیئاەب یندەوەیپ ەک شەوەئ

 ەکێشەب نجام،ەرەس یقەو د ەییکاک ەوات ەنییئا مەئ ،ەیەھ انیکێندەھ یواوەت

 ینییئا وێنەل اویپ یبوون ،یشتەردەز ینیئا یستاڤێو ئا یشتەردەز ینیئا یکولتوورەل

 ردووەھ وێنەل ،یتەاویپ یمزەر کوەو ێڵسم یبوون ھاەروەھ ردار،ەس کوەو ەییکاک

 .ییەن انیاوازیو ج کنیەچون  ەکەنیئا
 ەیوەندووکردنیز ۆب انیوتوانەنکێو شو ارسانی یکانەنۆک ەدیو مور رەبێر یدانڵوە"ھ

 کوەڵب ،ەبووەن ەنییدوو ئا وەل کردنیگارێزێپار ەیوێچوارچ ەل نھاەت ان،ینۆک ینیئا

 ردووەھ یکانەانڕحوکم ەک ەبوو ەمەست وەئ ەیوەنگاربوونەرەب شیجار کێندەھ

 رەگەئ ۆیەب ،ەانیکردوو انیرەرامبە( بیباسەو ع یوەمە)ئ یکیە نێشوەل یتڵەوەد

 دا،یچۆک یمێیەو س مەدوو یکانەدەسەل ن،ینیبەد ەوەنیبچ کانداییەژووێم ەرچاوەسەب

 ،ەداوەڵانھیرەس یسالمیئ یتەالفەخ یتەحکوم یدژ شۆڕو ش ەورەگ ینەڕیراپ نیندەچ

 یبورقع یدەمەمح ڕیکو یلەع رەرامبەب کانییەنگەز ینەڕی: راپمەکیە ش،ەنموون

 میکەح ڕیھاشم کو ینەڕی: راپمەھێس. یمڕەخو یکەباب ینەڕی: راپمەدووھ. یوەلەع

بچن".  ڵنبوەستەئ تاکوەھ ەانیویتوان ەنانەڕیراپ وەل شیدَکینە)المقنع( ھ ەناسراو ب

(٢٩ .) 
 ەرابردوون ک یکانەنیئا ەربەس مەھ ەک ەکید ینزاکانیو ئا ەییکاک ەراست ۆیەب

 ۆب مەھ مان،ەن انیوتوانەنکێو شو ەوییەژووێم یووەڕل ەماو یمەک یکێوارەئاس

و  زەناح یکێنیئا ەب بنەو ن ستنەبب ەرابردوو وەپشت ب ەیوەئ کوەو ەانۆیخ ەیوەمان

 مووەھ وێنەل کانەییەکاک ۆب شەیەوەمان مەئ ،یجوگراف یو شوناس یتیەناەسەر ێب

 انیردووالەھ ەک ەکەناوچەل یو عوسمان یوەفەس وانێن ێیملمالن وۆڕش وەڕش

 یرەنێلمەس نیباشتر ،ەبوو یسالمیئ یحوکم یواوێش ەب انیواڕب انی ەبوون مانڵموس

 یگومان ەمەئ مەاڵب ان،ەیوەنڕیس رەرامبەبەل ەبوون اگرۆڕخ ەییکاک ەک نییەراست وەئ
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 ەل انیگومان ەانەیھ ستاشێتائ ەک ەوەتەوڕیسەن انیکانەوتووەنکێو شو نییئا ۆب

 (.  ٣٠. )ەیەھ ەکەنییئا یتیەناەسەر
( یدیزێو ئ ەیی)کاک ەوات یەنزایدوو ئا مەئ وانێن یاوازیج ڵیخا ەتێبەد ەک کێشت ەتاک

 ەب انیرۆز یکێشەو ب کنینز ەویەتێرەگەعیش یبەزھەم ەل کانەییەکاک ەک ەیەوەئ

خودا  یتیەراەنێخودا و نو یناو یتاەرەس ەب بیتال یبەئ ڕیکو یلەع ،ۆوخەاستڕنا

 یرەدێپ ەژێدر ەناسراون ک ەوەب ،ەھاتوو ەوەکانیەدیزێئ ەیبارەل یرچەھ زانن،ەد

 خێش ەل رۆز ریموساف ڕیکو یئاد خێش ەک ەیلیلەد وەو ب سالمنیئ ەیسونن یبەزھەم

 ەک کانیەزدیە ەیپاشماو ێگوترەد انێیپ انی ،ەبوو کینز ەویەالنەیگ بدولقادرەع

 تێب انیژووێم ێیپ ەب ەیکیەراست مەاڵب ،یە یەموعاو ڕیکو یزدیە ەل ستەبەم

 ەل کوەو نۆخەربەس ینیو ئا ەنیئا وەئ رەس ەوەتێناچ انیکێگەر چیھ ەکەئان ردووەھ

 ڵیھا یعنیە ،ێوەکەردەد ەوەانیکانەکولتوور ەل انی ،ەارید انیکانەولەو ق کستێت

 یبەزھەدوو م رەسەل ەوان ک سالمیئ کوەو ،ەییو کاک یزدێئ وانێن ەییشیر یاوازیج

 ەنۆکیو ئا رەگیف ینۆک یندەوەیپ ۆیھەب شیوەئ گونجاونەو ن کنێنار ەعیو ش ەسوونن

 یئاد خێو ش ەبوو کینز کانییەوەلەع ەل ەسوھاک تانڵسو ەک ەیەوەانەیکەنیئا

 .     ەبوو کینز یالنەیگ یبدولقادرەغ خێش شیتەبیتاەو ب کانەسوونن ەل شیکانییەزدێئ
 

 مەاڵو ک ولەق

 
و دواتر  ەبوونەھ والەو ق مەاڵو ک ولەق ەب تاەرەسەک کێنیئا رەھ کوەو کانەیەکاک

 ەیەھ انیکێکچوونێل وانەئ ان،یزۆریپ یقەد ەب ەو بوو ەوەنوسراوت انیکانەکستێت

و  ەوەتەو نوسراو ەیەھ انیمەاڵو ک ولەق کانیەدیزێئ کوەو یتەبیتاەو ب ەوێش مانەھەب

 یقەدەل ەشیکێشەو ب ەزۆریپ یکێقەد کوەو ەوالنەق وەئ تەبەڵھ ن،ەکەدێپ یکار

 ەزیموعج کوەو انیکێشەب ەوالنەق مەئ ەنموونۆب کان،ەییەکاک یزۆریپ ینجامەرەس

 یتەاریز ۆب تێبچ ێوەھەید کێکات ێسیع خێش کێختەو نراون،یکراون و ب ماشاەت

 ەرجەم وەب خێش یدیئ ،ەوەتێنێبم ەکەناوچەل کاتەسوھاک د تانڵسوەداوا ل ،ەککەم

 ن،ەکەد ەئاماد انۆیخ خێش ەڵگەل یشیکانەشێروەد ،یشان ەکاتەد کۆڵێشکەو ک واتەڕد

 خات،ەداد ۆیخ رەسەل رگاەو د ۆیخ ەیکەژوور ەتێچەسوھاک د تانڵسو مەاڵب

 نن،یبەد کێشوان ەگێرەو ل نەڕۆد یدی". ئەوەنمێمەد ەرێمن ل ڕۆب ۆ" تەڵێد یباوکەب

 ەکەشوان ن،ۆبخ ەیکەشتۆگ ەیوەئ ۆب بداتێپ انیکەڕێم ەک کاتەد ەکەشوانەداوا ل خێش

 ن،ڕبەد ەگێپاشان ر ،ێمەدەد کتانێبزن رەرامبەب ێبەب ەڵێد ێیو پ ەوەکاتەتدەر ەیداواک

 ننیبەید داەکات وەل ،ەشتووەیگ وانەئەل رەب تانڵسو ننیبەد ،ەککەم ەنەگەد کێکات

 مرەئ تانڵسو ،ێشێبک خێش یروح ەیوەئ ۆب ،ەوەخوار ەتێزەبەداد لیزرائیئ ەکیالئەم

و  ەرەب ەیکەالش مە.... دووەشوان ەگوناەب ەببخش ەڵوە" ئەڵێو د نەبخیدوا کاتەد

و  ێشێکەد ێسیع خێش یخودا روح ێوەو ل ەرزنجەب ۆب ەوەنەڕێگە" دواتر دەانیوەئ
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و  انەڕیش ەتێبەو د بنەد ڕەتو تانڵسوەل یبراکان انیباوک یمردن یدوا یدیئ ،ێمرەد

 ەوالوەب تیسەب یشت ێندەھ ەل ەجگ تانڵسو ن،ەکەد شەداب انەیکەکڵمو ناچارەب

 ،یتیە( یباوک یکانەرەدەو ق ەو سفر رشە)ف شیوانەئ ،یباوک یراتیم کوەو ێناگرەڵھ

 ان،یکیداودان و دا فاەو مست ێسۆرمیو داود و پ نیامی)بن یناوەب یبراکان یدیئ

 نەڵێد ،ێیەکوەل تانڵسو نەکەد اریدواتر پرس ن،ێڵھەدێج ەکەگوند وەو ئ ەوەننێمەد

 وەئ ەکەورەگ ەکڵمو ن،ەڵێد انێیپ شیوانەبرد، ئ یباوکمان یکانەشت مووەو ھ شتۆیر

 ەدان ێس یتیەرکرداەسەب یدیئ ،ەوتووەک وەئ یستەد ەکەتەرامەو ک یتیەبردوو

 یوتەشکەئەل ننیبەد ێوەو ل نەڕۆد اندایدواەو ب نەکەدرووست د کیەسوپا یبراکانەل

 ستاێئ ەل رەب کانییەکاکا ێچەدێ( پ٣١کوژراون". ) زوورەشار ەیناوچە( لۆنەڕ)م

 شیرۆزەب رەگەئ ەمەئ ،ەککەم ۆچوون ب ۆیەب تێبووبەھ سالمیئ ەب انیواوەت یواڕب

 ینییئا نەڵێد انۆیخەب ەیوەل ەجگ وانەئ ڵرحاەھەب مەاڵب سالم،یئ ەکرابن ب انیببوون 

 رەگەئ ووبوون،ب سالمیئ یتر یکێرۆو ج ەپاشماو کوەو ێچەدێپ مەاڵب ،ۆخەربەس

 ەمەئ ستاێتائ نۆو چ ەککەم ۆب تێچەد ەیەرچاوەس وەئ ێیپەب ێسیع خێش نۆچ تێبەوان

 چنەد یچۆب نیشتەردەز یننزایئا یرەگیکار رێژ ەل وانەئ رەگەئ انی ،ەوەتەکراوەتنەر

 کانەییەکاک ەک ەیەگومان وەئ ەمەئ ؟ەیەککەم ەک کانەو سونن سالمیئ ینیئا یرەسنت ۆب

 . ەوەتەدراوەنێپ یمەاڵو اریرسپ کوەو شتاێھ

 
 نووس بێکت کوەو نێمخوەاڵک

 
و  ەبوون مەاڵک ینەخاو ەک نەھ ەییکاک ینزایئا ەناسراو ل یرەکتێکار کەڵێمۆک

 یکێشەب ەنانێخو مەاڵک مەئ ،ەوەتەو نوسراون ەناسراو ەوەوانەئ یناوەب شیکانەبێکت

 زکردن،ۆریپ ەیادڕتا ت،ێد ەییکام ینییئا یکولتوور وێنەل یناو سالمیئ یحابەس کوەو

 :  شەوانە. لەوەتەسراوننو کانەبێکت ەوەوانەئ یناوەب ۆیەب
  شۆخام ەیس یالمە: ک١
  ەیویردەپ یالمە: ک٢
  یمورەیشا ت یالمە: ک٣
  قارەزلف یالمە: ک٤
  نابەج یالمە: ک٥
  دێیقا یالمە: ک٦
 موجرم  یالمە: ک٧
  لماسەخان ئ یالمە: ک٨
  یرەدەیح یالمە: ک٩

  زۆورەن یالمە: ک١٠
 ئاجاق  شێروەد یالمە: ک١١
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 نەڵێد ێیپ کانەییەکاک انۆیگوتراون و خ یورامەھ یزمان ەب یگشت یکەیەوێشەب ەمانەئ

 نوسراون. یتورک ەب انیشیکەیەدان ندەو چ ۆزمان ماچ
 یعریش یتەیو ب المەک زارەھ انەید ەک کاتەد ەوە( باس لتەقیقەھ ەی)شاھنام یبێکتەل

 یمیراسەم یکاتەل ەوەانگوتەید کانەوالەو ق ەکردوو انیرەزبەئ کانییەارسانی نەھ

 ەوەباس ل ەنموون ۆب ،ەوەتەگوتراو کەیەنۆب ۆب کێالمەو ک تەیب رەھ ەک انیتەبیتا

 وەل کێکیەو  ەوەتەنووسراون یفارس یزمانەب عریش ێڕە( د١١١١٧) ەک تێکرەد

 ەورەگەل کێکیە ەک ،یە یئاوا حونەیج یڵاڵتو ەعمین یحاج ،یتیەوینوس ەیناوداران

 ڵو منا ەمخانەو ج مەو ج نیقەڵمردن و ت یسرود ەنموون ۆ. بەبوو یارسانی یاوانیپ

 .   نێنرێخوەد رەھ ستاێو ئ ەبوو وەئ یزار رەسەبوون ل کیداەل
 یانۆیخ ینیئا ڵیسەئ یکستێتەو ب ەکانەییەکاک یشاناز ەیگێج نجامەرەس یرچەگەئ

 رێژەل یکێبێو کت اقێڕع ەتۆو ھات ەکێتناسەاڵژھۆر ەک یسکۆڕنیم مەاڵب زانن،ەد

 مەئ ەانڕو منج کارەقەر رۆز یسکۆڕنی. " مەوینووس نجامەرەس ەی)نام ینوانیع

من  ،ەداناو یقەھ یھلەئ یزۆریپ یبێکت ەو ب نجامەرەس یتابیک ەناو ناو ۆیخ ەیکستێت

 یکییەپۆک یوارەنێو شو پۆش چیھ کانداەوەنۆڵیکێپرس و ل یژێدوورودر ینەوەرەل

 یکێبێکت چیھ ینێشو یگشت ەب تەنانەت ،ەوتووەکەن نگەچەو کستمێت مانەھ ەیکید

 وەل کێکیە ەھاتوو ەتر ک یکەیەرچاوەس ێیپەب تەبەڵ(. ھ٣٢". )ەگرتووەنەڵھ زمۆریپ

 ەب ەیکەکستیت ،ەوینوس ینجامەرەس ەوات ەییکاک ینیئا یکستێت رەسەل ەک ەیسانەک

 ەیکییەعریش ەشەو ب ەمە" ئ ەڵێو د عریشەل یکێشەب کوەو ێنێناسە( دیوەسنە)م

 ھاەروەھ ،ەزراوەدام یکورد ڵیماۆخ یشێک رەسەل کانن،ەسروود ەک نجامەرەس

 مەسوھاک ل تانڵسو ون،نوسرا یفارسەب یکانەخشانە( پنجامەرەس ە)ورد ەل کێشەب

و  ی: ) پاکشیوەئ ەوڕیربەچوار شت د ەل کانەییەکاک ۆب ەیکەنید ەیکۆڵەک داەشەب

 ەیوێش رەسەل یکانەعریش مەاڵ(. بخششنەو ب واەو ھ زیف یناوبردنەو ل یراست

 یکییەکوردەب واەئ ێدابێت انیشیفارس ەیتاک تاک وش رەگەنووسراون، ئ یوەسنەم

 انیرەزبەئ انیکانەریپ یتەبیتاەب انەیربۆنووسراون و ز انۆیخ یمەردەس ۆب وانەر

 . ێوتەفەن ەیوەئ یترسەکردوون ل
 ەل نییتیبر ،ینیمەو ز یئاسمان تێگوترەد ێیپ ەیوەئ ەب کانەنییئا یکستێت یرۆز یشەب

 کێسەک ەڵێید انیمووەھ ،ەکراوێپ یرستەخوداپ یعریش یزمانەو ب یعریش یکستێت

 انیکتریە ییالسا ێچەدێپ مەاڵب ن،ینوس ەل نیڵستا کیە ەڵێید انیو  یونینووس

 مەاڵو ب ەوینوس انییعریش کیە کوەو کیکالس یکانەریشاع نۆچ کوەو ەوەتێکردب

و  ییزدێو ئ ەییکاک یکستێت ەیمەئ ،ەیەھ انیاوازیج یکەڕۆو ناو اوازیج یمۆڕف

 ەب یندەوەیپ وازن،ێدوو ش ەک لینجیقورئان و ئ مەاڵب ،یەوا رەھ شەئیساب تەنانەت

 یکانەکستێت یماشاەت نسووخەناسخ و م کوەقورئان و یرچەگەئ ،ەیەھ ەوەانەیواکڕب

 یرچەھ چن،ەد کترەیەل عریو ش کۆریو چ ولەق مانەھ مەاڵب ،ەکردوو یوراتەت وێن
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 ۆیەب ەانیوینووس ەمەردەس وەئ یکانەریشاع ەڵێیدرووست د نیینیمەز یکستێت ەیمانەئ

 . چنەد کترەیەل
  ەکانەولەق ەل کێکیە ەمەئ

 جاەو ەڕی، باو جاەو ەڕی"باو
 جاەو ەڕیچوار چشتان باو یاری

 و ردا  یستیو ن یو راست یچاک
  ایدنەج ەیسوک ک تێوڕبا ۆبەم

  نەبوار ەیجاک ایدن یئ ەچونک
  نەخوار وەرەبان و گا س وەرەس گا
 وردا  یو راست یپاکەو ۆب ەم

 مودا"  ەیپ نەک ستین تانیوات و گرد
 یرۆج ەڵگە( لتێپل ەک کۆییری) ھ نەڵێد ێیپ دایزینگلیئ ەل ەک یەوەسنەم ەوێش مەئ

 کێشتەل ێڕد ردووەھ دایزینگلیو ئ یفارس ەیوەل ەچونک ،یەجودا دایزینگلیو ئ یفارس

 ەقەد یامانەڕکار ل رۆز ینێربھەد ەکیەعریش ەقەدەل کێجوت رەگ یواتاەب ن،ێدوەد

 ەچونک( نجامەرە)س ەیکیەعریش ەقەد یشتنڕدا یوازێش مەاڵناکات، ب ەکیەعریش

 یبێکت دات،ەکدێت ەکەقەد یواوەت کێڕێد ەجوت ینانێرھەد ەواتەک ،ییەنیئا یکێقەد

 ەباب ۆیھەب یخواناس یکێباس رەسەل یکێندەب رەھ ،ەکھاتووێپ کێندەب ندەچەل ڵاڵزو

 ١٥ ەیدەسەل ەارینۆدوو ھ مەئ ،ەوەتەنراوۆھ ەوەتەوێئ یمیو شابراھ ەییرانەس یادگاری

 تانڵسو یمەردەسەل ردووکەھ ێبەناسراون، د خواناسەب ردووکەھ اونیژ مداەھ

 ەوەتەنراوۆھ ڵیماۆخ ییجایھ ەد یشێک رەسەل انی ەرتووکەپ مەئ ابن،یسوھاک ژ

 ڵاڵزو یرتوکەپ ەڵێد ەییکەرۆب قیسد ،ەکھاتووێپ ەنراوۆھ ١٠٠١و  ندەب ١٥٦ەل

 ەیزاراوەب ەک ییەچۆک یمەشتەھ ەیدەس یکانەنکیگر دارویەپا ەرتوکەپەل کێکیە

 (. ٣٣") ەوەتەنراوۆھ یرانۆگ
 ھاەروەھ اون،یژ ینیزا ی ١٥ ەیدەسەمادام ل ەییکاک ەک ەوەتێبەروون د مانۆب ەوەرێل

 ەوەتەماون وانەو ئ ینیو ئا یللیم یمەو کوشتار و ست ەڕشەل ەبووڕپ ەکەناوچ ەوکاتەئ

و  انۆیخ ەل کردنیرگرەب ۆیھەب ەانیویتوان ەواتەک ان،ۆیخ ەیدیقەع رەسەل

 ەیوەئ کەروەھ ان،ۆیخ یکولتوور ینەو خاو ۆخەربەس یکێنیئا ەببن ب ان،ەیکەدیقەع

 ب،ەرەع کەن زاننەکورد د ەب انۆیو خ نێنرێخوەد یکوردەنوسراون و ب یکورد ەب

 وانەو ئ ەکردوو یفتوحات ەوێش انەیدەب سالمیئ ینیئا ەک ەکەناوچەل انەیوەمان وابووەک

 عریش یمەردەسەل ەچونک مەاڵب ،یکورد یکانەنیئا ەل کنێکیە ەک تێنێلمەسەیماون، د

 یزار رەس ەتەھاتوون کانەقەو د کانەولەق کانداەریشاع یرەوەمن یمەردەو س نینوس

 یشەب ەچونک ت،ێب نزاییئا مەکیالن انی تێب نییئا ەمەئ ەک تێکرەگومان د ک،ەڵخ

 تێنێلمەسیب ەک ییەن داێت یکێتەعیرەتر، ش یچیو ھ نیعریش یقەد کانەکستێت یرۆز

و  نیئا یھاتن ەیوەلەجگ ەمەئ ،ەراویراگ ندوویز ینییئا یپیپرنس ۆو ب یەخودا یالمەک
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 ەک ەبوو کییەریشنبۆر کوەڵب ،ەبووەن یرستەخودا پ ۆب نھاەت انیکانەرەمبەغێپ

 یزمانەل ەک ەوەتەنوسراون شیکەیەوێشەو ب ەویناسێپ انیخودا ەوەکانەکستێت ەیگێرەل

 رەسەل تێبەھ یرەگیرزمان کا یحریتاکو س یەداێت ەیفەلسەو ف تێناچ ییئاسا ینسانیئ

 . نیمەز رەسەل ەو خراپ ەچاک ۆب انەیکییەرستەخوداپ

 
 یتیەەاڵمۆک یندەوەیپ

 
 رۆو ز اندایرەسەب ڵەزا ەکییەنزاییئا ەیلەسەم اتریز ەک ی ییەتیەەاڵمۆک ەکھاتێپ مەئ

 یواڵرشوبەپ یدووچار ەکەکھاتێپ ەیوەئ یترس ەل شەمەو ئ دراونێگر ەوەکترەیەب

وان،  شیزدێئ ەیکھاتێپ نۆچ کەوەھ ناوچوون،ەل یترسەم مەردەب ەونەو بک ەوەتێبەن

 انی کێسەک تاەو ھ نەکەد یریرگەھاوس کتردایە ەڵگەل یزدێئ کوەو شیمانەئ مەاڵب

تر  یکێسەک ەڵگەل یریرگەھاوس وانەئ تێنماب انۆیخ یکیو نو ەکھاتێپ ەل کێکچ

 کات،ەدرووست د ەشێک ەوەشیتیەەاڵمۆک یو عورف ییاسای یروو ەل ەو بگر نەناک

 ن،ەناک یریرگەھاوس بەرەکورد و تورکمان و ع یمانڵموس ەڵگەل انۆیخ مەھ ەچونک

 یسەک نیکترینز ەڵگەل ۆیەب زانن،ەو کوفر د سالمیئ ەرەیغ ەب وانەئ مانڵموس مەھ

 . نەبک انیکانەنیسرووت و ئا ەیسەبتوانن مومار ەیوەئۆب بنەد ەڵکێت انیشەکەزانێخ
 رەب شووترێپ وانەئ ،ەکردوو رامەح انیقەاڵت ەیلەسەم یریرگەھاوس یدواەل وانەئ

 یانیژ ۆب اسای یکردنێشار و کارپ یو درووستبوون رنێدۆم ێینو یرخەچ یھاتنەل

 کوەڵب ئاشکرا،ەب ەاوێڕگەن انیشینگەئاھ ریرگەھاوس یتڵەحا ۆب شترێپ ،یتیەەاڵمۆک

 یەیاسای وەتر ب یکانەکھاتێپ کوەو ناچارەب ستاێئ ،ەگرتوو انییزاەھاک یکێستەبێگر

 یراز کیباوک و دا ییەن رجەم وانەئ یالەل ھاەروەھ ن،ەکەد یریرگەھاوس راقێع

 ەب ەویخشەب انیکانیەئازاد ەل کێشەب ەو کچ، چونک ڕکو یریرگەھاوس ەبن ب

 ینەیو ھ مەدووش یژانۆر ەل ێبەد واەئ ،ەوەشێپ ەھات شینڕیب ەمار رەگەئ ان،یکانڵەمندا

 ەل اتریز ەیەھ انۆیب ھاەروەھ کان،ەییەکاک یالەل زنۆریپ یژۆدوو ر ەچونک ت،ێب

 ،ەماشاکراوەت ەگونا کوەو کانەوێش ەل کەیەوێشەب شیقەاڵت ەیلەسەم نن،ێبھ کێژن

 ەڵەیەھ وەئ یستیو کێسەک رەگەبدات. ئ قەاڵت یئاسانەب ەیکەژن ێناتوان اویپ ۆیەب

 ەب نگەدی)ب ەڵێد کییەسپ شیر انی یوحانر یکێاویپ انیتر  یکێسەک واەبکات، ئ

 ن،ەگەدێت کترەیەل انۆیخ کانەییەکاک نھاەت ەک ەیەدۆک وەئ ەمە(.  ئ٣٤(" )ەییکاک کوەو

 مووەھ ان،یرەس ۆب سالمیئ یرشێھ یترسەل وانەئ ەک ەوەـتەڕێگەد ەوەئ ۆب شەمەئ

عادات و  ەل ەگانێب یتر یسەتاکو ک ان،یشیکردن ەقس تەنانەت ەبوو ینێنھ ەب انیانیژ

 . ەوەننێشەبوەڵھێل انەیکەو کار بگاتێت انیتیرەن
 وەل انیموەھ ان،یانیژ رەسەتر ل یوانەئ یترسەل نەیکەکھاتێپ ەچونک کانەییەکاک

و  راەس یلەو ع ەیەسوف ەل نۆچ کەوەبن، ھ کتریە کینز ەو ل نیبژ ەوەکێپ دانڵەوەھ

 یشەب نەوەکێو ھتد پ ەبجەڵەھ ەو ل مالەمچەچ ەو ل رکوکەک ەیرجۆش یکەرەگ
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 ەل کێکیە ەمەئ ن،ەداناخ رگاەو د ەپشت رەسەل انیرگاەد ەشیمەھ ۆیەب ان،یرۆز

 ەب کتریە مووەھ وانەئ ەچونک ،ەییەکاک یتیەەاڵمۆک یندەوەیپ ەیوێش نیجوانتر

نان  ەک ەتوند انییندەوەیپ ەیەراد وەتا ئ ھاەروە. ھنەکەد کتریە یماشاەخوشک و برا ت

 کترەیەپشت ل رەگەو ئ نەکەد یماشاەت ەییکاک ینییئا یکێتیرەن کوەو و نۆخەد ەوەکێپ

. ەو گوناھبار ەداویال ەییکاک ەیچکێر ەل ەسەک وەئ ەک نەکەد رۆز ەییگل واەئ ن،ەبک

 ستاێئ مەاڵب ن،ەکەد یماشاەت ەوێش مانەھەب یبتاش یڵسم کێسەک نۆچ کەروەھ

 .    ەوەتۆب مەک ەتیرەن مەتر ئ یکیەایدون یھاتن یدواەل
 

******************************************* 
 
  مەدوو یپاژ یکانەزێراوەو پ ەرچاوەس
. ەییکاک ەب تەبارە. سییەنید یکەیەوەنۆڵیکێ. لارسانی. مەستۆر وبەی: ئ١

 ٤٤. ل٢٠١٣. ڵی. ساتیمارگر یرەنتەس یکانەوکراواڵب
. ەییکاک ەب تەبارە. سییەنید یکەیەوەنۆڵیکێ. لارسانی. مەستۆر وبەی: ئ٢

  ٥٥.  ل٢٠١٣ ڵی. ساتیمارگر یرەنتەس یکانەوکراواڵب
. مەھێس ی. چاپەییکاک ەب تەبارەس ییەنید ییژووێم یکەیەوەنۆڵیکێ. لمەستۆر وبەی: ئ٣

 .    ٥٢. ل٢٠١٣ ڵی. ساتێمارگر یرەنتەس یکانەوکراواڵب
 ۆ. ئاسیانێڕرگە( وقەھ یھلەکوردستان )ئ یارانی. یراست یوانێڕە. پاۆڤانیڤ: ن. ئ٤

و  یریشنبۆر یگشت یتیەراەوبەڕێب یکانەوکراواڵ.  بفاە. شوکر مستەوەاچوونی. پمیرەک

 ٣٤ل ٢٠٠٣ ڵی. سارەھون
 ۆب یانێڕرگە(.  وقەھ یھلەکوردستان )ئ یارانی ،یراست یوانێڕە.پ اۆڤانیڤ: ن. ئ٥

 .٤٣و  ٤٢. لمیرەک ۆئاس ،یکورد
 یرەنتەس یکانەوکراواڵ. بیەنید ییژووێم ەیوەنۆڵیکێل ارسانی. مەستۆر وبەی: ئ٦

. ٢٠٠٩ ڵی. ساەوەوکردناڵچاپ و ب ۆب انیمورک یزگاەد یکانەوکراواڵ. بتێمارگر

 . ٥٠ل
 ٥١ل  شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ٧
 یمەموعج یفەسحەم ەل لیو ھاب لیقاب ینجامەرەو س ەڵاڵئ یفەس مەئاد یوانی: د٨

 یزگاە. دیتانڵسو یلە. د. محمد عەیوەداچوونێپ یکەشێپ ارسانی یالمە_ کیکورد

   ٤١_ ل ٤٠. ل٢٠١١ ڵیئاراس. سا ەیوەوکردناڵچاپ و ب
. معھد یەاالجتماع ەایللح یەانپنروبولوج ە. دراسییە. الکاکا یھرزان نیاسی ی: . د. نور٩

 .  ٤٤. ل٢٠٠٣ ە.  سنیالکوردتراپ 
 ەل چکردۆو ک نۆک ینی. ئا نیو نووس ەوەکردنۆ.. ک یداغەرەق ڵاڵبدوە: ع١٠

 یتەحکوم یریشنبۆر ەیوەوکردناڵچاپ و ب یتیەراەبەوەٍڕێب ەیوکراواڵکوردستان. ب

 ٢٣١. ل٢٠١٣ ڵیکوردستان. سا یمێرەھ
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 ەژمار ینگەرھەف ٢٠١٠ ڵی. ساینیئا ەییوەتەن یزمان ەیی. کاکشۆناوخ المە: د. س١١

(٣٧ .) 
 یکانەوکراواڵبە. لییەنی_ د ییژووێم ەیوەنۆڵیکێ.لارسانی. مەستۆر وبەی: ئ١٢

 . ٥٨. ل٢٠٠٣ ڵی. ساتێمارگر یرەنتەس
 یرەنتەس ەیوکراواڵ. بیەنیو د ییژووێم ەیوەنۆڵیکێ. لارسانی. مەستۆر وبەی: ئ١٣

 .  ٧٨ل ٢٠٠٣ ڵی.  ساتێمارگر
چاپ و  ۆئاراس ب یزگاە. دارسانی ەڕیباو ەیوانە. بنیتانڵسو یلەع دەمە: د. مح١٤

   ٢٠. ل٢٠١٠ ڵی. ساەوەوکردناڵب
 ۆب یانێڕرگە. وقەھ یھلەکوردستان ئ یارانیراست،  یوانیڕە. پاۆڤانیڤ: ن.ئ١٥

 یتیەراەبەوەڕێب ەیوکراواڵ. بقاە. شوکر مستەیوەداچوونێ. پمیرەک ۆ. ئاسیکورد

 . ١٣١.  ل٢٠٠٣ ڵی. سارەو ھون یریشنبۆر یگشت
 یەیو پا ەپل کیدا ۆب کەروەھ ،ەبوو نۆک یریشنبۆر یرەنتەس تیکر شترێ: پ١٦

 رێشمش انیشیکانەمبولیو س ەبووەھ ایتامۆپۆزیم ەیناوچ ەل ەنیئا مەئ ،ەدانراو ۆب یرزەب

 مووەھ یکردنڕۆڵنتۆک ەیستەرەک ەب ەبوون ەمبوالنیس مەئ ،ەبوو ەرەدووس یو فاس

 ەک ەبووەیھ ەیگشتانێت وەئ ەیگێرەل ەکێنیادارستاندا و ئ ەل زێانگەڕش یکەڵێئاژ

و  ەدروستکراو ۆیب ەیرانەکەیپ وەئ ەیگێرەل تێو مردن دابن انیژ ۆبوار ب ێتوانەد

 شیمار یکۆریو چ ەنێو ھاەروەھ ن،ەھ رێدوو ش اندایوانێنەو ل ەدانراو کێشاخ رەسەل

 ەو شاخەئ رەسەل ەک سیۆز ندەخوداو ەیکەنجەگ ڕێھاو مەاڵب ،ەیەھ ڵیبا ەک ەیەھ

 یکێکەڵخ ۆب کیەواڕب ەب ەبوو وەئ یدواەل ،ەوەتێناسرەدێپ یمان ینیئا ەک ەبوو کیداەل

 .  مداەدووھ ەیزارەھ یتاەرەسەل رۆز
 یکانەوکراواڵ.. بیەنیو د یژووێم ەیوەنۆڵیکێ. ل ارسانی. مەستۆر وبەی: ئ١٧

 .      ١٠١ل  ١٠٠ل  ٩٩. ل تێمارگر یرەنتەس
کوردستان دا.  ەل چکردنۆو ک نۆک ینی. ئایداغەرەق ڵاڵبدوەع ەیوەکردنۆ: ک١٨

 .  ٢٢٧. ل٢٠١٣. یمانێسل ەیوەچاپ و بالوکردن یتیەراەبەوەڕێب یکانەوکراواڵب
  ٢٣٠. لشووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ١٩
 میرەک ۆ(. ئاسقەھ یھلەکوردستان )ئ یارانی ،یراست یوانێڕە. پاۆڤانیڤ: ن.ئ٢٠

 یتیەراەبەوەڕێب یکانەوکراواڵ. بفاەمست شوکری یوەداچوونێپ ،یکوردەب یتیەکروو

 .٩٩. ل ٢٠٠٣ ڵی.سایرەو ھون یریشنبۆر یگشت
 ۆ. ئاسیانێڕرگە(. وقەھ یھلەکوردستان )ئ یارانی. ارسانی یوانێڕە. پاۆڤانیڤ: ن. ئ٢١

 یگشت یتیەراەبەوەڕێ. بیریشنبۆر یتەزارە. وفاەمست. شوکر ەوەداچوونێ. پمیرەک

 ١١٦. ل٢٠٠٣ ڵیسا مەکیە ی. چاپرەو ھون یریشنبۆر
 یھلەکوردستان" ئ یارانی ،یراست یوانێڕە.پیکورد ۆب یانێڕرگەو ا،ۆڤانیڤ: ن. ئ٢٢

. فاە. شوکر مستەوەداچوونێ. پمیرەک ۆ. ئاسیکورد ۆب یانێڕرگە". وقەھ
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و  ٢١٤.  ل٢٠٠٣ ڵی. سارەو ھون یریشنبۆر یگشت یتیەراەبەوەڕێب یکانەوکراواڵب

٢١٥ . 
. ەوەخوارو ەیمانەل نیتی. بررکوکەک یشار یسنوور ەتەوتوونەک ەیگوندان وە: ئ٢٣

 ەییئاغا کاک تاحەو ف پزاواۆبچووک و ت یسیو دا راجەلبوسەو بنشاخ و ئ راەس یلە)ع

و  ەورەگ یلسەو د ەگچک یلسەو د ەلعرابەو ت ەرەنقەو ز دەمەمح لبوەو ئ قیتەو م

( خێدوو ش یو گوند یحاج مەڵەق یکەڕە)گ ەل یلەندەم ە(، لەجیوەحەل سیو در بیھەل

 .  یواڵرشوبەپەب نەکوردستان ھ ەیکید یکانەنیشو ەل ھاەروەھ
 یکانەوکراواڵکوردستان. ب ەل چکردنۆو ک نۆک ینی. ئایداغەرەق ڵاڵبدوە: ع٢٤

 یتەحکوم یریشنبۆر یتەزارە. ویمانێسل ەیوەوکردناڵچاپ و ب یتیەراەبەوەڕێب

 . ٢٢٨. ل٢٠١٣ ڵیکوردستان. سا یمێرەھ
   ٧٨ێ. یەحول الکاکا یەولوجیسوس ەراسیالعراق. د یەجغراف لێ. مفیالھاشم ە:  د. گ٢٥
. امام عبدالفتاح امام. ەالشعوب.. ترجم یلد یەنیبارندر. المعتقدات الد ی: جفر٢٦

 ١٧٧. ل١٩٩٦ ە. سنیالمدبول ە. مکتبیمکاو . د. عبدالغفارەمراجع
 .  ٧٨ل  شوو،ێپ ەرچاوەس مانە: ھ٢٧
 .٧٨. لشووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ٢٨
 یکانەوکراواڵبە.  لیەنیی. د ییژووێم یکەیەوەنۆڵیکێ. لارسانی. مەستۆر وبەی: ئ٢٩

 ٨١. لتیمارگر یرەنتەس
 ۆیخەب تەبیتا یکەو چ ەو ئازا بوو رێدل ینۆک یردەم یکییەتیەساەک ترای: م٣٠

 ،یکانەدوژمن یشکاندن ۆب ەبووەوێپ یغیت دەو س کێگورز ەل ەبوو یتیبر ەک ەبووەھ

 ەرێستەئ وتەئاسمان و ح ەیقەبەت وتەح ەک ەبوو زۆریپ کانییەترایم نیەالەل ٧ ەژمار

و  ەرچاوەس ێیپەو ھتد. ب یەوت پاەو ح رگاەد وتەو ح یوەز ینیچ وتەو ح

 شەرستنەپ رۆخ وەو ئ رستەپەد انیرۆخ شترێپ وانەئ کان،ەتناسەاڵژھۆر یشتنەیگێت

 ترایم یریب مانەھ یگرەڵھ کانییەشتەردەو ز شتەردەز یەو گوا تێکرەباس د ەک

 .  ەبوون
 .   ٤٦و ل ٤٥. ل شووێپ ەیرچاوەس مانە. ھکانییەکاکا یبێ: کت٣١
 ۆ. ئاسیانێڕرگە(. وقەھ یھلەکوردستان ) ئ یارانی. یراست یوانێڕە. پاۆڤانیڤ: ن. ئ٣٢

 یریشنبۆر یتەزارەو یکانەوکراواڵ.  بفاە. شوکر مستەیوەداچوونێ. پمیرەک

 ٤٣. ل٢٠٠٣ ڵی. سارەو ھون یریشنبۆر یگشت یتیەراەبەوەڕێب
 ەینامەفتە.. ھینیو ئا ەییوەتەن یو زمان کانەییە. کاکشۆناوخ المە: د. س٣٣

   ٣٧ ە. ژمار٢٠١٠ ڵی.. سانگەرھەف
 ٨٩ێ. یەولوجیوسیس ەراسیالعراق. د یەجغراف لێ. مفیالھاشم ە: گ٣٤
 

 

 



 
97 

 

 

 یندائەم ەیئیساب
 یبەرەع یانیستیکر ەیکەکچووێل ەکھاتێپ

 

 رەمبەغێو پ راقێعەل ییەنیئا یکییەفیتائ انی ەکھاتێ(، پیندائەم ەیئی)ساب انی ەئیساب

 کنەل ەزۆریپ یکێقەو د یە( باەر نزاە)ک یقەد ینەخاو ەک ایکرەز ڕیکو یایحیە

 وانەئ ،ەیەھ انیکێکچوونێل کانیەانیستیکر ەڵگەل تڵەواڕ ەب ەک کانەئیساب ەیکھاتێپ

 یژووێم یوێڕەو پ کاتەدێپ ستەد ینیزا یمەشتەھ ەیدەس یتاەرەسەل انەیچەبن

خودا و  تاەرەس ەک یتێیەپ انیواڕب ەوێیوەل ۆیەن، ب واەو ح مەئاد یبون یدانەڵرھەس

 ەیکەفانۆت یدواەل ەاویدون ەتەنوح ھاتوو ڕیو نوح و دواتر سام کو سیدریو ئ تیش

باس  انەیانڕداب وەئ ۆیەب ،ەھاتوو ایرەکەز ڕیکو ایحیەپاشان  ر،ەمبەغێنوح پ

 ەک نەکەد ەانڕداب وەب ستەد انۆیخ ەیکەرەمبەغێپ ەتر ب یکێنیئا رەھ کوەو ەکردووەن

 ەوات ەیقەد مەئ ان،ۆیخ یکانەنتکراوێمۆکید ەکستێت ێیپەو ب یەایرەکەز ڕیکو یایحیە

و  ەکەنیئا مەھ ەوات ،ەوەخوار ەتۆھات ۆب ەخوداو نیەالەل یحەو کوە( ویباەر نزاە)ک

 وەئ یواڕب ەتەو بوو ەئاراو ەتۆبوون. ھات کیداەل رەب ٦٨ ڵیسا ەل ەکەکستێت مەھ

 یکێقەدەو ب نەکەدێل یوەیڕەو پ یتێیەپ انیواڕب یوانێڕەپ ستاێو تائ ەکات وەئ ەیکەڵخ

 ەب انەیکەنیئا ەقەد مەاڵب ،ییەبەرەع ەراست وانەئ یزمان زانن،ەد یزۆریو پ نەسەر

 یانیزاەشار نھاەو ت ەاونووسر یبریو ع یرەمۆو س یبەرەعەل اوازیج یکێزمان

 ەیکەژووێو م نەبک ۆب ۆڤەیشر تواننەو د نەکەدێت ەکەقەدەل ایژۆلۆپۆنتریئ یبوار

 .ەوەنەبک یو ساغ ەوەزنۆبد
 کێو جھان ێڵو ل ینێنھ کێجھان ،ەیەبوون ھ یجھان رۆدوو ج ەب انیواڕب وانە"ئ

 وەئ ێنازانر مەاڵب ت،ێد ەورەگ یکێشار یماناەکشتا( ب ی)مشون ەناو انیناو وانەئ

 رەرامبەبەراست ل یستەد کوەو ینێنھ یجھان تەسبینەب ەک ەیەھ داەجھان مەل ەشار

 ۆب چنەد ۆوخەراست شیمردن یو دوا ەگوناێب ەب ەداناو انۆیخ وانەئ ۆیەب پ،ەچ یستەد

 ەیەجھان وەئ ەکید ەیکەجھان ،ەو رووناک ەجھان مەئ ەیوەرەد یجھان ەنور وات یجھان

 انیناو وانەئ ەک ستا،ێئ ەیوەئ کوەو یژەد داێت یشەکید یوادارانڕو ب ەکید یکەڵخ ەک

 ھاەروە(. ھ١". )تیپەب یوەز انی یسالیم ەوات یالیماتر یجھان یماناە(، ببلی)ت ەناو

 ەنموون ۆب ،ەبووەھ کتریە رەسەل انییرەگیکار کانەرەمبەغێپ مووەھ ەک یەانواێیپ وانەئ

 زن،ێپارەید وانەئ ەک مەئاد یباوک  مەکیە یاویو پ ەبوو مەئاد مەکیە یرەمبەغێ"پ

 رەشەب ەل یشەکەنارد و روح یباوک ەک م،ەکیە ی مەئاد ڕیکو تلیش رەمبەغێپ

و  ەوەتەوینوس ەیئیساب ینیئا یبێکت وەئ ەنوح ک ڕیکو یسام رەمبەغێ. پەزترۆریپ

 ەیەرکراوەب یکێستیوەشۆخ ا،یرەکەبن ز ایھیە انی حنایۆ رەمبەغێ. پەوەتۆگوت یلیراتەت

و دوا  مەکیە یرەمبەغێپ ەو ب ەپاراستوو انەیکەبێکت کانییەندائەخودا، م یبال

 (.  ٢". )زاننەد یرەمبەغێپ
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 ،یتێیەپ انیواڕب کانەئیساب ەک یە ەییەنموون ەجھان وەئ ەوات ،ییەایدیئا ەجھان وەئ ەمەئ

 ەیوەئ مەاڵب ،ەمەو ئاد ەنراویب ینسانیئ وانەئ یالەل ەیەھ ستاێئ ەیوەئ ەک یەیمانا وەب

 ەواتەک ،ەنراویبەن مەاڵب یەواەح رەھ یشەکەو ژن ەمەئاد رەھ کانەکستێت وێن ەیکید

و  مەئاد ەک ەیەیەورەگ ەریو داپ ەورەگ ەریپاب وەل ەیەھ واەو ح مەدوو ئاد وانەئ یالەل

 ەناو انیناو وانەئ ەک ەوەجھان مەئ ەتۆھات نسانیئ ەوەکێگوناھ ۆیھەب مەاڵب ،یەواەح

 یدروستبوون ەیفسانەئ ەیوەکردنیش ەڵگەل انیاوازیج نھاەت وانەئ نراو،یب یجھان

 یکۆریو چ ەفسانەئ ەیبارەل رناەگەئ نراو،یب یجھان ەناو انیناو ەک ەیەوەئ ا،یدون

 ،ەیەکەناوچ ەیکید یکانەنیئا کوەخودا و ۆب وانەئ یشتنەیگێو ت ونەک یدروستبوون

 تێچەدێپ مەاڵب نسان،یو ئ ەستاوەو ەڕو ش رێخ یزمیدوال رەسەل ایدون نجامەرەس ەچونک

و  رێخ ەل رکامەھ یبژاردنەڵھەل تێب رەیەو موخ تێبەن رەیەموس وانەئ یالەل نسانیئ

 . ەڕش
 ،ەیەھ انیبوون استەڕناو یتەاڵژھۆر ەیناوچەل ەینانۆک ەنیئا وەل کنێکیە کانیەندائەم

 ڕیکو یایحیە) ەوات ەرەمبەغێپ مەئ یکبوونیداەل ۆدروست ب یکییەاریزان چیھ

 ەک ەیەھ ەوەئ ۆینگەد ێوەل وەرێل ەک ێبەن ەوەئ نھاە"ت ،ییەن ستداەردەبە( لایرەکەز

 تێچەدێ(. پ٣". )ەبوو کیداەل یھودیە یکێنیکاھ ەو ل نیستەلەف یقودس ەل یایحیە

 ڕیکو یسایع یکبوونیداەل کوەو ایحیە رەمبەغێپ ەیکەکبوونیداەل ەیوێش ەیوەئ کوەو

 ەک تێب شەوەئ رەبەل ت،ێب سالمیئ یدەمەمح یکبوونیداەل کوەو انی ت،ێب میەرەم

و  نگرانیەال ەب کێزۆس ،ەرانەمبەغێپ وەئ یانیژەل ارید یکێباوک یبوونەن ەیگێرەل

 مەئ یناو ھاەروەھ ن،ەبک اتریز انیوتووانەنکێشو ەوێوەو ل نەبد انیوادارانڕب

 ەک ەنییئا مەئ یوادارانڕب ،ەھاتوو سالمیئ یو قورئان وراتەت ەل کیەرەھ ەل ەرەمبەغێپ

 ەیەھ یرستەکتاپیە ەب انیواڕب ،ەماوێج انۆیکولتوور ب کوەو ەوەانەیکەرەمبەغێپ نیەالەل

 ەل ۆڤمر ەک ەیەھ کێژڕۆدواەب انیواڕب ھاەروەھ ،ەکید یکێنیئا ەنیمەک رەھ کوەو و

 مەل کارنەچاک ەوات تیڵەزەف ەک ەیوانەئ ،ێگرەردەپاداشت و سزا و ەوەیەگێر

 انیروح نەکەد ەخراپ ەک شەوانەئ شت،ەھەب ۆب ێچەد انیروح ،ەنراویب ەک یەیایدون

 یباس باەر نزاەک ،ەکید یکانەنیئا کەروە( و ھخەزۆ)د ەوات م،ەننەھەج ۆب ێچەد

 یکار ەخراپ یپاداشت کوەو ننمەھەو ج ەچاک یپاداشت کوەو شتەھەب یایدون ردووەھەل

 .ەکردوو
 میەرەم یتەسور ەل میرەک یو قورئان قاۆل ی لینجیو ئ وراتەت ەل کیەرەھ یرچەگەئ

 یکبوونیداەل یناو ەک ەیکۆریچ وەئ رەسەل کنۆک شیکانەئیساب یباەر نزاەک ەدا و ل

 ،ەوڵەسا ەچووبوو یشیو باوک ەبوو شۆخەن  ایرەکەز یکیدا ،یەایرەکەز ڕیکو یایحیە

 ەخودا ب ەک ەخوداو نیەالەل درابووێپ انەیوەئ ەیدموژ انیردوکەھ یمردن ەل رەب مەاڵب

 ەیەھ ەفسانەئ کێندەھ کداێکاتەل ەمەئ ت،ێخشەدێپ انییحڵسا یکڕێکو ۆیخ یتەحمەر

 ەوییەکیدا یمەد ەیگێر ەل ەک نەکەد مێرەم ڕیکو یسایع ەیوێھاوش یکێکۆریچ یباس

 ەچونک ،ییەن یراست یکەیەنیبنچ چیو ھ ەدروستکراو ەکۆریچ مەئ مەاڵبوو. ب کیدا ەل
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 شتر،ێپ ەبوو رەمبەغێپ یباوک ەک ایرەکەز ڕیکو یایحیە تێگوترەد ەک ەیوەئ رەھ

 ستاێتا ئ ۆیەب ،ەراست سایع ۆب نھاەت ەکۆریچ وەو ئ ەبووەھ یباوک ەک تێوەکەردەد یدیئ

 وەب رسامنەس انیشۆو خ ەستراویبەن ەستراوەبەڵھ ەکۆریچ مەئ ەوەکانەئیساب یزار ەل

 .     ەکۆریچ
و  ەنۆچ یکانەفسانەو ئ کۆریو چ ەداوەڵھیرەس ەنییئا مەئ نۆچ ەک ەیوەئ ەیبارەل

و  ەوەانێڕگ ەل انینیناسراوتر ەک اننۆیخ ەیفسانەو ئ کۆریچ ینەخاو وانەئ ن،یچ

خدر و  الەم ڕیکو یھورمز ،یناوەب ەکێاویپ ،ەفسانانەئ وەئ ەیوەو گوتن ەیوەنینوس

 ستاێو تائ یە ەنییئا مەئ یحانۆر یاویپ ە( کەحلو بارەج بدولستارە)ع انیشیروحان یاویپ

 ەو سونن ەعیش یبەزھەم ردووەھ وانێن ەڕیئارام بوو و ش راقێع ەک شترێو پ ەماو

 ەک بووەھ انیینداشەبوون و م کانەئیساب ەینیەرۆز غداەبەل وانەئ دابوو،ەن یروو

 ۆیەاق، بێڕع ەیخۆد وەل انەیوەوتنەدوورک ۆیھەب تێناکر داێت یسمە ورێر ستاێئ

 خێش مەبوون و ھ راقێع ەیوەرەد ەیئاوار انەیکەکەڵخ مەھ ەوییەنائارام یکارۆھەب

 ەیەھ انیروحان یکێاویپ ندەو چ یژەد رانەندەھەل ستاێحلو ئ بارەج بدولستارەع

 .ەیەھ یمانێو سل رێولەھ ەل انیشینداکانەو م کاتەد انیتیەراەنێنو
 حەد نھاەو ت ەوەتەنوسراوەک ن ەیەھ ییژووێو م ەیەفسانەئ یکۆریچ کێنیئا موەھ

و  رەنووس ەیگێرەل شیو دواتر کانەتناسەاڵژھۆر داییەمدواەو ل ەھاتوو مەدەب

 ی( ژنیو انھار ایرەکەز ایحیە) وانێن ەل کۆیەگفتوگ ،ەوەتەانیوینووس کانەستیمیکادەئ

 نزاەک یکستێت ە( لە)الرست یتیەئا ەل شەمەئ ،ەوھاتو باداەر نزاەک یکستێت ەل ەک ەیەھ

 رەسەل وەبکات ئ ەسەشوشتن مومار ۆخ یسرووت ەیوەئ ۆ"ب ،ەڵێو د ەدا ھاتوو باەر

 کیئاو نز ەجار ل ێس شت،ۆیر ەکەئاو ەیئاراست ەب یدیوشک بوو، ئ یکییەوەز

 ستاەو ەویەما ۆیخ ینێشو ەل ەکەجاردا ئاو مەچوار ەل ،ەوەتێب کینز ترساەد ەک ەوەتۆب

 وێن ەتیزەداب تێبەد یگوت چوو،ەد یھیدەئ ینداەم ەل ەبوو ک ینێنھ یکێنگەد ەل ێیو گو

و  ەوەاکیرەد وێن ەچوو ایرەکەز ایحیە ،ەوەببنۆک ورتەدەل کانیە یو ماس ەکەئاو

 رەھ گوت،ەد یرانۆبوو و گ یسپ ینگەو ر ەوەبوونۆک یورەدەل کانیە یماس مووەھ

(.  ٤گوت" ) انیرانۆگ مانەو ھ ەوەشتنین ەنجەگ وەئ یرەس رەسەل شیکانەرەیت ەوکاتەئ

 یکێنیئا رەھ کوەو ەستاوەراو نیئا پشتەل ەک ەیفسانانەئ ەکۆریچ وەل ەکێشەب ەمەئ

 ەوییەربوونەمبەغێپ ەپشت ب ەل کێکۆریچ کێرەمبەغێپ رەھ ۆب نۆچ کەروەھ ،ەکید

 یتاەرەس ەوێوەو ل یە یکیژۆل ەوەئ ەک ەیەھ ێیپ انیواوەت یواڕب یوادارانڕو ب ەیەھ

 کوەو تێدێپ ییتاۆک ەیەوێش وەب شیگوناھ ،ەھاتوو نیمەز رەس یانیژ ۆب ێنو یکێانیژ

 . یتیەرمووەف ەکەرەمبەغێپ
 وێنەل انیشۆو خ ەیەھ کداێنیئا مووەھەل ەک ەییفسانەئ یکۆریچ یبوون ەیلەسەم

 ەل کردنیرگرەب یزمیکانیم ەل ەکێکیە ەفسانەئ ەچونک ،ەکردووەوێل انیباس کانداەکستێت

و  یرستەو خوداپ یخوداناس ۆب نسانیئ یکیژۆل ەک ێیەیوپەب ،ەیەکییەنیئا ەقەد یپشت

و  ەوەتێبب انەیگێج کراویارید یکێنیئا یەیاس رێژەل کەیەگەڵمۆک یزراندنەدام
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 ییاسای یکێکستێت کوەو ستاێئ ەک ەینیبنچ یکێستوورەد کوەو ت،ێبەھ ێیپ انیواڕب

 مەاڵب ،ەیەھ یەیمانا وەئ مانەھ شیینیئا یکستێت ،ەکردوو یارید یو ماف رکەئ

 ،ەوەکێپ ەیەھ انییشەھاوب ڵیخا انیرۆز یشەب ەک کانەییەفسانەئ ەکۆریچ ەیگێرەل

و  ەچاک ۆب کێپیو پرنس ەگەڵمۆک یکخستنێر ۆب کێکستێت کوەو نیئا ەک ەیوەئ ەچونک

 ەل  ڵسا نانیۆمل شێ" خودا پ ،ەخوداو نیەالەل ەدانراو ۆب یپاداشت و سزا ەک ەخراپ

 ،ێنێقڵبخو تییەرەشەب ەک بووەوەئ یوەز یدرووستکردن ەل یئامانج م،ەئاد یقکردنەڵخ

 یرووەل نەبک ادیو ز شنیدان یرەسەل نسانیئ ەک ەبوو ەوەئ ۆب شەمەئ ەیفەلسەف

 ۆنارد ب ەیکیالئەخوا م تاەرەس ەدا ھاتوو نزاەک ٤٥٢ ەڕەیالپ ەل کەروەھ ،ەوییەمەک

و پاشان  زراەدام کەیەوێش کەو ەپاشان ئاسمان ک قاند،ڵخو یوەو دواتر ز یوەز رەس

 رەسەل کانەاخدرووست کرد، دواتر ش یاکانیرەد ەوەشێوەدرووست کرد، ل ۆب یباران

 رەسەل ڵیتوا روەیت ھاەروەھ ادایرەد وێن ەل ەوەکرد یماس ەیگێج بووەوەئ ،یوەز

 ێیو م رێن رانەبەانلیگ مووەھ ەل یدیئ ،یئازاد ەب نڕیف ۆب قاندڵخو زاداەو ف یوەز

 واەو ح مەئاد ۆب ەمانەئ مووەھ ،یتێیەپ یستیوێپ یوەز ەیختانەدر وەئ مووەنارد و ھ

و  نەبک داەیپ ەوەو ن ربگرنەوێل یکەڵک تییەرەشەب ەوەوانەئ ەیگێرەبوون تاکو ل

 ڵیو کشتوکا ەکردوو دانەئاو یوەز ەیوەدوا ئ مەئاد بووەوەئ ن،ەخودا بک یسوپاس

 تۆخ یکارەب ۆگوت ت ێیخودا پ نا،ێداھ یوەز رەسەل یانیژ یتیرەو ن ناێمھەرھەب

بوو،  وامەردەب بووەوەئ مەکب یواوەت ەکارم ماو رۆز شتاێھ یگوت مەئاد مەاڵب ت،یساەڵھ

 ندەو چ مەخەد تێپشتگو ڵسا زارەدوو ھ ەل اتریز ەیماو ۆگوت ب ێیخوداش پ

 وایرزیشروبا و قما م لیشارو شیوانەبکات ئ کانتەکار یرێچاود مێنەداد کەیەکیالئەم

 ەل یچیھ ییەفسوناوەئ ەکۆریچ مە( ئ٥". ) ییشناۆر یجھان ۆبوو ب ەوەانەڕگ انیکار ەک

 تاەرەخودا س ەک ەیوەئ مەاڵب ،ییەن مترەک ەو ن اتریز ەتر ن یکانەنیئا یکانەکۆریچ

تاکو  ەقاندووڵخو مەئاد یراسووەپ ەل یواەو دواتر ح ەدروستکردوو ڕقو ەل یمەئاد

 تێب ەییشیمەو ھ یتیەستوویخودا و ەیوەئ کوەو انیو ژ تێب ادبوونیز ەل تییەرەشەب

 ،ەکراوەو باس ن ییەن کیژۆل یندائەم ەیئیساب ینیئا ەل ەمەئ ل،ەزەئ یژۆتاکو ر

 رەبەل شیوەئ قاند،ڵخو تییەرەشەب ۆب یانیژ کجاریەخودا  یەانواێیپ وانەئ ەچونک

 ەچونک ت،ێو ناشب ەبووەن ەیەخوراف وەب یستیوێپ یدیبوو، ئ ایرەکەز ایحیە یخاتر

 تییەرەشەب رەسەداھاتوودا ب ەل ەکردوو ک ەیساتانەرووداو و کار وەئ مووەھ ینیشبێپ

تر  ینزاکانیو ئا نیئا ەل کێشەب ەک ەبووەتر ن ەیکانۆریچ وەب یستیوێپ ۆیەب ت،ێد

 وەخودا ب ەک ییەن کانەئیساب باەر نزاەک کوەو ەکەوەانێڕگ ەیوێش مەاڵب ن،ەکەد یباس

 رەسەسوورن ل مانەئ مەاڵبکات، ب ۆیخ ەیندەب ەڵگەل رگرتنەو و دانێپ ەیەوێش

 ییەئاسان ن ،ەخوداو نیەالەل کێسەک ۆب یستیوەشۆخ ێبەب یوەز ەک ەیوەئ

 ۆب ەخودا کردوو ەل یو داوا ەوەتەماو مەئاد ۆیەب ،یدانێپ ینگیدرووستکردن و گر

و  ەکردوو ڵقبو یەیتکا وەخودا ئ بووەوەئ ،ەوەتێنێبم اتریز ادایدون ەتر ل یکێجار

 مەبکات و ھ ۆیخ یکانەزموونەبکات و ئ ندەمڵەوەد یوەز ەیوەئ ۆب مەھ ەوییەشتێھ
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 ۆڤەیەشر مەراگربن، ئ ۆخ تواننەد نۆچ ۆیخ یکانەخلوقەم ێبزان ەیوەئ ۆب

و  ەکردووەن ەیقس کراویارید یکەیەماو ۆب زیرگەخودا ھ ەک ەیەوەئ ەیکییەسیەماەک

و زانست و  کیژۆو ل ەفسانەو ئ کستێت ێیپەب ایپاشان دون ،ییەن یکیژۆواش ل یشت

 ،ەکردووەن سنانیئ ەڵگەل ەیقس کراودایارید یکیەژووێم ەل زیرگەھ ت،ێب ژووێم

 وەئ کەروەھ ،ەبوو نسانیئ تێب رەمبەغێپ ەیوەرلەب ەک اشیرەکەز ایحیە تەبەڵھ

 تەنانەت ۆیەب ر،ەمبەغێپ ەبوون و دواتر بوون ب کیداەل کێژنەل ەتر ک ەیرانەمبەغێپ

 ۆیخ اشیرەکەز ایحیە ،ەگرتوو ەیرچاوەس ەوێوەل شیکانەرەمبەغێپ یتییەعسومەنا م

 ەکەگومان وابووەتر، ک یکانەنیو ئا وراتەت ەل ەکترینز انەیەژووکێم ەیکەکستێو ت

 ەیقس ەو دوورن ل نساننیئ یستەد یدروستکراو ەنانییئا ەمەئ ەک کاتەدێستپەد ەوەرێل

 تێنوسراب ەوەنسانیئ یزمانەب کێکستێت رەھ ەک ەیەباو ھ یکەیەقس کەروەھ ،ەخوداو

 ەیقس ەوەئ ەواتەک نسان،یزمان ئ کوەو ەوەتێبکات و نوسراب رەسەل ەیقس نسانیو ئ

 یزمان ەیەوێش وەب ەو ن کاتەد ەقس ەیەوێش وەبەخودا خودا ن ەچونک ،ییەخودا ن

 .   ەنێسڵەتو ەندێھەو ن تێبزوەد
و  نیسپلید مەئ داۆیخ یختەروەسەل مەاڵب ،ەپاداشت و سزا دانراو مانەھ شیستوورەد ەل

 ەییەفسانەئ ەک ەیکیژۆل وەب بووەد ،ەھاتوو ەوەکانەرەمبەغێپ نیەالەل ەک ەیپانیپرنس

 کەیەفیعرەم کوەو ەنگیگر ندەچ رەمبەغێپ یخودا و بوون ەییورەگ ەک ننێلمەسیب

 نەبک ەجھان مەئ ەیسەمومار ییخودا ینراوێداھ یکێمەرھەب کوەو نسانیو ئ تێبەھ

 اتدایبەدەئەل ەک تێربژەد ەفسانانەئ وەل ،یکانەکستێخودا و ت یالۆب ەوەانەڕتاکو گ

 اوازنیج واوەت ەفسانانەئ مەئ وابووەک کان،ەوەتەن یرۆلکلۆکولتوور و ف کوەو ەھاتوو

 ماشاەت زۆریپ ەب انیکانەکستێت ەانینزایو ئا نیئا وەئ یتەبیتاەب کست،ێت ەرامان ل کوەو

 .  ەکراو ەناسێو پ ەکراو
 

 

 
 نداکانەم ەیشڕیگوەر

 
و  یوانەزمان یرووە. لەگرتوو ەیرچاوەس ەویەندائەم یئارامەل ەئیساب ەیوش

تر  یکیەماناەب انی ،یفۆو س فیعار ە)س، ا، ب( وات یماناەساب، ب ،ەوییەسازەوش

 یگرانەڵھ ۆیەب رەروبار، ھ ەوات شتوو،ۆیر رەبەل یئاوەل شوشتنۆخ ەغگس، وات ەوات

و  نیستەلەو ف سریم کوەو ،ێیەل یرووبار ەک بنەدێجەشتین ەنانێشو وەل ەڕەروباویب مەئ

 ایسورەو ل ەدجل کینزەل غداەو ب راقێع یخواروو یکانەنگاوۆز شیئوردن و دواتر

روبار  ەک ەکید یکێنێرشوەو ھ نیزوەق کینز رانێئەفورات، ل یروبار کینزەل

 ۆب ەبو اییرەکەز ایحیە یتەحیسەن ەمەئ ەک ێوەل بنەد ێجەشتین ت،ێب یکینز

 . ەوەوپاک ببن نۆبش انۆیخ ەئاو وەتاکو ل کانییەندائەم
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 انیکینز شیروبار ەک وتبووەکڕێوا بوو،ێل ەیئیساب کێنێشو رەگەئ انۆیخ ەیقسەب

 ندەچ رەگەئ انی ،ەوەخستنیدوور یاسیس یکێزێھ ەوات ت،ێب ەوەکۆیەھ رەھەب بووەن

 کێنێشوەل انۆیخ ەیکەگەڵمۆکەل ەوەتاک بوون کڵەیەماەبن انی کڵەیەماەبن

 ییەتیبر ەک نەکەدروست د کێسروت ناچارەب بوو،ەنێل یروبار ەک بوونێجەشتین

 نیگرنگترەل کێکەیەب ەمەئ ەک نۆشەد داێت یانۆیو خ واتڕب یرەبەئاو ل کێوزەحەل

و  ەکەیەوێشەب اویپ ۆب شەکەشووشتن ۆخ ەیوێش تەبەڵھ ت،ێردرێژمەد انیکانەسرووت

 ،ییەخالقەئ ەیلەسەم یدراوێگر شەکییەاوازیج ەک ەتر یکەیەوێش ەب شیژن ۆب

و  بنەڕت شیکەیەادڕتا نۆبش انۆیخ ەوەکەڵخ یرچاوەبەب تواننەد اوانیپ ەک ێیەیوپەب

 یفەو ن ەژنان گوناھ ۆب ەمەئ مەاڵب ش،یسپ یجل ێبەب کجارێندەھ انی ەوییەسپ یجلەب

 یو الر شەو ل ەنسانیئ یدوو ەژن پل کانەنییئا ەیربۆز یالەل نۆچ کەروەھ ،ەکراو

 ۆب نھاەت یگشتەب نییئا یگوتار ەوتووەرکەد ەک ەتر یکێگومان شەمەئ ت،ێنریبب ەگوناھ

 .ەکراوێپ یکار شەزمان وەو ب ەھاتوو ەاویپ
 ەنسانیئ تداەڕەبنەل ەک تێد ییشناۆر یرستنەپ یماناەسابا، ب ەیوش داەکید یکێنێشوەل

 یھلەئ ەیربۆز نۆچ کەروەھ ،ەرستووەپ انیرۆو مانگ و خ ەرێستەئ کانییەتاەرەس

 ەک نەکەد ەوەو قورئان و ھتد، باس ل لینجیو ئ وراتەت ینیناس ەل رەب یکانەنییئا

 باینیبب انیرەنێرسورھەس یکەیەاردید رەھ یدیخودادا، ئ یدواەب ەبوو ێڵو نسانیئ

 ەیاردید نیقترەز ەک رۆو مانگ و خ ەرێستەئ یتەبیتاەب ،ەوەسروشت نیەالەل

 وەئ یبرەو ل ەانییتاەرەس ەنسانیئ وەئ یکیژۆلەبوو ل ێنو یکەیەاردید ،ەبوو یسرووشت

 وانەئ نگوتما کوەو یدیئ ،ەوییەزۆد انیرستەکتاپیە کیژۆل ێیپەدواتر ب ەک یەیخودا

 .  یزانەد انیخوداەو ب رستەپەد انیکانەاردید
 ەیگێرەل ووفەسەت ەوات ت،ێ( دفی)عار انی(، شتووەیگێ)ت یماناەب ندا،ەم ەیوش

و  ەییو کاک یدیزێئ ەڵگەل ەیەھ انیشەھاوب ڵیخا شیمانەئ ۆیەب رەھ ،ەوەققەح ینییئا

 وانەئ زانن،ەد قەھ یھلەئەب انۆیخ اندایکانەقس ەل ینێیاندویب اتریز رەگەئ ش،یمانڵموس

 یواوەت ۆب شینییو ئا ێبکر یرستەخوداپ ێتوانرەد ەیەگێر وەب نھاەت ەک شتوونەیگێت

 شۆخ ەوەب انڵید شیرۆز زانن،ەد قەھ ەب انیشەکییەرستەخودا پ یوازێش ەیەگەڵمۆک

و  انەیکەنیئاەب کێدانانێدانپ کەو ،ەھاتوو سالمدایئ یقورئان ەل نداەم ەیوش ەک ەکردوو

 ەیینییمەک ەب یندەوەیپ یکێشەب ەمەئ ،یەایرەکەز ڕیکو یایحیە ەک انەیکەرەمبەغێپ

 رەسەخودا ل یکستێدوا ت کوەقورئان و ەیەھ ەوەب یندەوەیپ یکێشەو ب ەیەھ ەوەانیبون

 ەیوانەئ یتەبیتاەو ب ەیکەدەقس ەئیساب یکێسەک ەڵگەل ەک ۆیەربەھ داناون،ێپیدان یوەز

 نداەم ەیوش یباس ەوییەشانازەکوردستان، ب یکانەشارەل نەبەدەوەڕێب نداکانەم ەک

 شدایمانڵموس ینیئاەو ل ییەن داەکید یکێنیئا چیھ ەڵگەل مانەشێک ەمێئ نەڵێو د نەکەد

 ڕیکو یایحیە رمانەمبەغێپ یو ناو ەھاتوو نداەم یقورئاندا ناو ەل ەوات ن،ەیھ

 ۆیخ ینییئا ەیدیقەو ع واڕب ێیپەب کێوادارڕو ب سەرکەھ مەاڵب ،ەیەھ اشیرەکەز

 ،ەوانەب یواڕب سالمیئ ینیئا انخوشێیپ کانییەنداەم ەیەراد وەتا ئ کات،ەد یرستەخوداپ



 
103 

 

 ،یەایحیە یناو انی یەایرەکەز یناو انۆیخ ینیئا یرەیغ ەل کێسەک ستنیبەد کێختەو

 ەوەانۆیخ یکینز ەل مەمەمن ئ گرن،ەردەو ییواڵەو د انانیدانپ ەل کیرۆج ەمەب وانەئ

 . کردێپ ستەھ
 ،ەھاتوو ەو ەدەمادا و ئام ەیپاشماو ەل نداە"م ەکراون ک سفەو ەکید یکیەماناەب مەاڵب

 ەو ب یدەم نداۆک ینانیۆ یژووێو م زمانەل ەک ،ەرگرتووەو ی( مادی)ماد ەیوش

 ەھاتوون وات ەوەنھانەک ەل کانیەبیمانگ، س ەگوتوو انێیپ سالمیپاش ئ یبەرەع یزمان

 ەتەھاتون انەڕڕح ەیناوچەو ل ایسور یاکورب وەرەب ەکردوو انیچۆک نعان،ەک

 ۆیەب ،ەبوون کانەماد یتیەواڕەرمانەفەب رەس ەواتەب ات،ڕفو یروبار یرەوروبەد

 انەیناو وەئ ژووێم ییژاێدرەو ب ەناو ەوەانۆیخەب انیینداەم انیماد  یشانیناون

 ەوەسریم ەل انۆیخ یتەڕەبن یرچەگەئ یندائەم ەیئیساب ەوات وانە(. ئ٦". )ەپاراستوو

 ژادنەن یسام یەگوا ،ەناوێکارھەب انیینعانەک ینیھاتوون و نووس ەوەنعانەک ەو ل ننیبەد

 ەیەھ ەکید یکێچوونۆب مەاڵب ،ەگرتوو انەیرچاوەس ەوەکانیەسام یژووێم ەیژێدرەو ل

 ەک بوونێجەشتین ێوەماد ل یخاک رەس ۆب ەکردوو انیچۆک ەوەنیستەلەفەل وانەئ ەک

 ریگێج ەیەکەنیئا یرەنتەس ەک کەیەوێشەب اقێڕع ەل شیدواتر ،باسمان کرد شترێپ ەمەئ

 یزگاێپار ەوات شان،یم ەھاتوون و دواتر ل ەوەرانێئ یخواروو ەل نەڵێد کوەو و ەبوون

 ەوەیەنۆب وەو ب ەبووەھ انۆییخەربەس ەمچین یکێتەو حکوم ەبوون ریگێج سانیم

 ەیەیوێش ەل ییەن کەیەرچاوەس چیھ مەاڵب زن،ێبپار انەیکەو زمان نیئا ەانیویتوان

 ڵیسا ەندەوەئ یژووێم ەل وانەئ ێنێلمەسیتاکو ب ەناو وەب انەیکەوارەو ق تەحکوم

 .  ەبوون ێوەل
 یناو ەیرچاوەس رەسەل ەیەناسان ھ نیو ئا ندانەرمیب یاڕرویب ەل کییەاوازیج

 ،ەوەتەنوسراو یئارام ینۆک یزمان ەب ەک ەیوەئ ۆیھەب مەاڵب ،یندائەم ەیئیساب

 ۆیەب ت،ێخشەبەد یچ یو نازانن مانا تێرناچەد ەنینوس ەوێش وەل انیرەس کانەرەلۆکێل

 ەوییەندائەم ەیوش ەل ەک ەئیساب مەاڵب ،ەبوون شتنەیگێت ەڵەیھ یتوش انەیربۆز

 باە)س ەیوش ەل کەڵک کات،ەد ەوەپاککردن ۆو خ شوشتنۆخ ە( واتدی)تعم ،ەوتووەرکەد

 ەشوشتن ب ۆخ یسمڕەوێر ۆیەب ،ەراویرگەو ەراویرگەو ەیەوەپاکبوون یمانا ە( کبوەو س

 ەکەناو ەیەوێش وەب ەیەوەپاکبوون یئاو ەوات ،ەشتووۆیر رەبەل ەیئاو وەئ انی ایرەد یئاو

و  ەوەتۆپاکب تێبەد کییەندائەم مووەھ تێب ێیەپ وە(. ب٧". )ەگرتوو ەیرچاوەس

 ایرەد وەل کێکیە ەل تێکردب دیعمەت ۆیدواتر خ انی تێب ەوڵییەمندا ەل یدیئ ،ەراوۆش

. ن( ی) یکانەتیپ مەاڵب ،ەکردوو انیدروست انۆیخ ۆب ەک ەیشتوانۆیر رەبەل ەئاو انی

 . ەانەیوەکردنۆک ۆب ەوەئ ون،ییندائەم انیسابئون  یمانا
 

 .ەئیساب یکڕۆک
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 ەیینیبنچ یکێروکن ندەچ ایدون ەیکید یکێنیئا رەھ کوەو ،ەئیساب ینییئا یرەوھەج

 یپیپرنس نجێپ ەروکن، وات نجێپەل شیوانەو ئ نەکەدێپ یکار یکانەوادارڕوب ەیەھ

 .ەکھاتووێپ ییەایدون یکارەچاک نھاەت یکێشەب ەک ینییئا ەیینیبنچ
 ەیوش ش،ەھاوب ێو ب ەتاقان یخوداەب وابوونڕو ب یرستەکتاپیە ەوات د،یوحە: تمەکیە

 مەکیە ەل ۆیەب رەھ ،ەکراوەوێل یباس کانداەتیەئا رۆزەل باەر نزاەک یقەدەل دیوحەت

 یندوویز یناوەب ە(، واتمڤیالع ی)باسم الح ،ێنێھەخودا د یناو ەک باەر نزاەک ەڕەیالپ

 ماناەب ندووبوونیو ز ەوەتێنێمەد ییندوویزەب یەخودا نھاەت ەوەئ ەک یەیوماناەب ،ەورەگ

 . یەخودا ۆب نھاەت ەیکیەستیالیدیمانا ئ ەب شیمرەن ،ییەن نسانیئ ۆب یشەکییەجازەم
 شدایسالمیئ ینیئا یقورئان ەل ەیەوش مەخودا، ئ ناوێپەل ەوەپاکبوون ەوات د،یعمە: تمەدوو

 یبێکتەل حیسەم یزار رەسەل ھاەروە" ھەبغێ ومن احسن من ەللا ەللا ەبغێ" ،ەھاتوو

 " یبغنێا بغێبھا ت یالت ەبغێ"وبال ەھاتوو لداینجیئ
  ەیەھ انۆیخ یژێنو ەکید یکێنیئا رەھ کوەو ەنیئا مەئ یدارانەڕ: باوژکردنێ: نومەھێس

و  نۆشەد انیموچاوەتر، د یکانەنییئا ەیکید یکێمانداریئ رەھ کەو ن،ەژبکێنو ێبەو د

 رەھ رەسەل ەستیوێپ ن،ەبەخودا د ۆب ەو سوجد ەوەنێمەچەدوو جار د نن،ێخوەد کێتیەئا

 یرەبکات و س رەبەل یسپ یرگەو جلوب تێپاک ب ەیستەج ر،ەژکێنو یکەیەئیساب

 یو روناک ەییزیپاک ۆب ەکێمبولیس شەمە(. ئە)الرست نەڵێد ێیپ یەسپ ەجل وە. ئتێشۆداپ

 وانەو ئ رابردووداەل ەبوو کانیەروحان ەنیکائ ەیشانین ە. چونکێنو یکێانیژ ۆب

 .  ەوەنەکەد انیرانیباب و باپ ییو السا ەتیرەن وەئ رەسەل وامنەردەب
 کەو ،ەگرتن ژووۆر ەئیساب ینییئا یکانەروکن ەل ەکید یکێکیەگرتن:  ژووۆ: رمەچوار

 ەمانگەل ەک ەیەھ انیکێگرتن ژووۆر ەرۆج ندەو چ گرنەد ژووۆتر ر یکێنیئا رەھ

 ەوات ،ەانیرەسەل کەیەزیرەو ف کیەواڕو ب ینییئا یکێسرووت کەو ڵسا یکانەاوازیج

 یجەبێج ەنییئا ەسرووت وەئ ەک ەانییرەسەل
بک و دوو  سالمیئ یژووۆر ەل ەسوکتر انەیکەژووۆر مەاڵب رستن،ەخودا پ ناوێپەل نەَِ

 .  نەڵێدێپ یبچووک یژووۆر یودەو ئ ەورەگ انیکێکیە ەک ەیەھ انیژووۆر رۆج
 ییەن ەوەئ ۆب ەگرتن ژووۆر ەرۆج مەئ ن،ەڵێدێپ یخودا یژووۆ: رەورەگ یژووۆ: را

و  ژدانێو و ەستەجەب ەکەگرتن ژووۆر کوەڵب ت،ێکراب رامەح ەوەخواردن و خواردن

 مووەکراو و ھ رامەح یکێکسێس مووەھەل ەیەستەج یکردن ەغەدەق ەوات ،ڵەقەع

 . ەوەتێدامرک ێپ ەیزیرەو غ ێبکر ەستەجەب ەک کێکار
 یشتۆگ یخواردنەل ەپاراستنۆخ نھاەت ەگرتن ژووۆر ەرۆج مەبچووک: ئ یژووۆر

 ەکەگرتن ژووۆر ەیماو ،ەڵئاژ ینڕیربەس ەل ەیەوەدوور خستن ۆخ ھاەروەھ ،ەڵئاژ

 مووەھ ەک کداڵێساەل ژۆر ٣٦٠ رەسەب ەشکراوەو داب ێریگەد ناوەو ناوب ەژۆر ٣٣

 . نیین ەوەکیە رەسەب کانەژۆر
 کێسەک رەھ ێبەو د ەئیساب یرستەخوداپ یکانەرکەئەل ەکێکیە ەقەدە: سەقەدە: سمەنجێپ

خودادا  ۆیخ وانێنەل ەکیەنێو نھ تەڵێن سەکەو ب ێزێپاریکرد ب کێژارەھەب یرێخ
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 ەو روکن تیرەن ەل ەمەئ ەک تێب ینێنھەب یەداەوەل ەکەرێخ ەچونک ،ەوەتێڵێبھ

 مەدەب ەدیو ب ەبک رێ)خ یتیەش گوتوویکورد کوەو ەیەھ شدایسالمیئ یکانیەرعەش

 ( و ھتد. ێزانەن پتەچ یستەو د ەبک رێراست خ یستەدە)ب انیروباردا( 
 یە)خودا انۆیخ ەب تەبیتا یدوعا کوەو ەوەنەڵێد ەرستان وەئ وامەردەب وانەئ نجامەرەس

ئاوم  ەک مەاڵب م،ەناک شیئاگر یسرووت ەیسەمومار م،ین یحیسەو م یھودیەمن 

 ەک ەیەوەئ رەبەل ،ەوەپاککردن ۆخ ۆب مەکەد شتووۆیر رەبەل یئاوەکار ب انی ێوەشدۆخ

 ندوویز یکێشت مووەھ ،ەباست کردوو تۆخ ەک ەوەتەڕێگەد ەئاو وەئ ۆب ەوەپاکبوون

 ەیەھ مەتەقودر مووەھ وەمن ئ ۆیەب  ،ڵەحاەئاو م ێبەب شیانیژ ،ەوەئاو یبوون ەب ەندەب

راست  یگاێر کانەستوورەد ێیپەب ەیەوەئ ۆب ،یکارەخراپ ەل ەوەدوورخستن ۆخ ۆب

 یبێکت ەل یەوعاد مەمن(. ئ ۆب ەھاتوو ەاویرەکەز یرشەع ەل ەتییەندائەم ەک ەوەزمۆبد

 .ەھاتوو کانداەئیساب یزۆریپ یبێکت باەر نزاەک
 ەل یفەن ئاو،ەب انەیوەپاکبوون ۆخ ۆب ەک یەدوعا وەئ یکاتەل یچۆب ەیەوەئ ەکەاریپرس

 ۆتر، خ یچیو ھ نیئیساب وانەئ ەک ەوەنەکەد یو دووپات نەکەد یانیستیو کر یھودیە

 ۆیخ یکات ،ەوەنێڕگەید انۆیخ ەک ژووێم ێیپەب تێبەوەئ ەکەستەبەم رەگەئ

 یانیستیکر ،ەکردوو ایرەکەز ایحیە رەمبەغێپ یو خود ەئیساب ەل انیدرەغ کانییەھودیە

 ەکەناوچەل مانەو ئ ەبردوو انۆیخ ۆب انەیئیساب یرەوھەش کولتوور و ج یحیسەو م

 انیبوون ەک ەینانێشو وەل ۆیەکراون، ب شیرکوتەس ەیوەئ ەیادڕخراون و تا زێراوەپ

 انیژەوەکێو پ ەییبوردێل یعایدیئ وانەئ نۆچ ەیئ ەباش چن،ەد یمەک وەرەب ەیەھ

 . ییەن ەوەندنەسۆڵەو ت ەڕەالپ ەیوەدانەڵھ ەب انیواڕب یەو گوا نەکەد
 چیھ تیو ناب ەدانراو ەغەدەق ەب کانەئیساب یال ەل ەیەھ یگوناھکار ەیکرد کەڵێمۆک

 ،ەیەھ کداێنیئا مووەھ ەل ەگوناھان وەئەل کێشەب یرچەگەئ ت،ێبچ دایالەب کەیەئیساب

 .  انداۆیخ یکولتوور یانیژ ەل ەانیسپاندووەچ یتینکرۆک یکێشت کوەو وانەئ مەاڵب
 . ەدانراو ەورەگ یگوناھ ەب ەمەئ ەخودا ک ە: کوفر کردن ب١
و خودا و  نیشت و ئا ۆب ەڵەھەب یرامانێو ت ۆو در کەڵخ یکردن لێ: کوشتن و گ٢

 تر و ھتد.  یکێسەک ۆب ەوەکێسەکەل ەورەگ یتەانیخ
  کانەئیساب یالەل ییەن ەیوەپاکبوون یکێگوناھ ەمە. ئنای: ز٣
و  رەشەب ەک ەیوەئ وانەئ یخودا یواتاەب ەورەگ یمسبح  یرەیغ ۆبردن ب ە: سوجد٤

  ەدروست کردوو یئاو و ئاگر و وشکان
 مردوو. ۆکردن ب رەبەل شەر یمردن و جل ۆب انی: گر٥
 دواەل ەیبۆت ێبەد ەیەورەگ یکێگوناھ ەوەگرتنڵکردن و فا ێڵو ف اتیو خوراف حری: س٦

 . تێبکر
  تۆخ یروح ەب نانێھ ییتاۆکوشتن و ک ۆ: خ٧
 ەیستەج ەل کەیەپارچ ەک تێب کیەو مانا انوویب رەھەو کچ ب ڕکو یکردن ەتە: خ٨

 گوناھکردن.  ێبەب ەوەتێبکرێل کێسەک
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 . کارۆھ ێبەو ب ۆدر ەخواردن ب ندێ: سو٩
 . ستەنقەئ ەو ب یمەخ مترەک ەب ەنگیژ یسکردنی: پ١٠
 . یسەک یندەوەرژەب ۆو ب ەنیمەرزەس مەئ یانیژ ۆکردن ب چە: ملک١١
  بگاتێپ یانیز تییەرەشەو ب نسانیئ ەک کێکار مووە: ھ١٢
  ییەنیئا یمەرخەمتەو ک ەگوناھ ەمەئ ەک تێدرەن یئیساب یتەو سون ەزیرە: ف١٣
  ەندڕد ەڵیئاژ یشتۆگ یو خواردن ەڵئاژ ینێخو ی: خواردن١٤
 ەادیو ز رگرتنەسوو و یستەبەمەب کێسەک ەب چدانیپ ەو پار بایر انی: سو ١٥

 .   ەپار یرگرتنەو
 

 کانەئیساب یزمان

 
 کێزمان چیھ ینەخاو ەوەلەزەئ ەل کێو گروپ ەوەتەو ن نیو ئا ەکھاتێپ مووەھ تەبەڵھ

 وێنەتاکو ل تەبیتا یکێزمان ینەخاو ەب ەبوونەو ن ەوەتەبوونەجودا ن تاەھ ەبوونەن

و  ەکردوو ەیشەگ انی ەزمان مەئ نەمەز یحوکم ەب مەاڵب ن،ەبکێپ یکار انداۆیخ

 انۆیخ کوەو کانەئیساب ،ەچوو ناوەتر ل یکانڵەاز ەزمان یرەگیکار رێژەل انی ەاوۆڕگ

و  یئارام ەک ەبووەھ انیکێزارەوێش وانەئ ،ەبوون انۆیخ یتەبیتا یزمان ینەخاو نەڵێد

 ەوەرەسەب یانیب یتر یکانەزمان یرەگیتاکو کار ەزارەوێش مەئ ،ەبوو یتەاڵژھۆر

 ەب ۆیخ یکات ،ییەندائەم ەیئیساب یزۆریپ یبێکت ە( کباەر نزاەمابوو، " )ک رەھ بوو،ەن

 ییتاەرەس یتیپەک یندائەم یکانییەدەبجەئ ەتیپ ،ەنوسراو یئارام ەوات یندائەم یزمان

 رەھ ،ۆیخ یختەروەس ەل ەوەتەنوسراو ەتانیپ وەب باەر نزاەک ت،یپ ٢٣ ەل نیتیبر ،ەبوو

 رێژ ەتێوەکەد ەک ەوکاتەتاکو ئ ،ەکردوو یندائەم یزمان ەل یزگارێپار ەبوو شەمەئ

 ەل ەوات ان،ۆیخ وێنەل کراەدێپ یشیمابوو و کار ەکەزارەوێش ەوەتر یزمان یرەگیکار

 ەل ەجگ تێکرەدێپ یکار ەزارەوێش وەئ ەخورخستان وچونک ەنموون ۆب ،ڵیکاۆل یئاست

 یبوون و زمان ەنیمەک ەیوەئ یحوکمەو ب ناچارەب ەک ێیەیوپەب راق،ێع یکانەئیساب

 یاسیو س یتیەەاڵمۆک ڵیزا یزمان ھاەروەھ ،ەکارکردن بوون یمەکیە یزمان یبەرەع

 یزمان یبوونڵزا ۆیھەب شیوەئ ،ەووۆڕیگ یبەرەع ۆب انیزمان وانەئ ۆیەب ،ەبوو

 ەب رەس یدوو شار ەو شوشتر ک فولەزید ەل ستاشێتائ ،ەوەسالمیئ ینیو ئا یبەرەع

 یکەیەوەتەن ندەچ ەڵگەل ەک کانەئیساب داەرێل ەاریپرس ەیوە(. ئ٨". )ەماو راننێئ

 وەئ یگوتار یژموونەھ رێژ ەتەوتوونەک ۆیەب ن،یژەد اوازیج یکێنیئا ندەاواز و چیج

 یزمان نھاەت یچەک راق،ێع یبەرەو ع رانێئ ەل یشتەردەز کوەو ەینانیو ئا ەوەتەن

و عبادان و  ەو محمر ھوازەئ ەل ەک شەوانەئ ن،ەکەدێپ یو کار ەگرتووەڵھ انییبەرەع

 ەیوانەئ کوەو رەھ ن،یژەد رانێئ یایجوگراف ەب رەس یەیو فالح یەو خفاج نیبست

 انەیکەنیئا یرەنتەس ەیوەئ رەبەل مەکیە ن،ەکەکار د یبەرەع یزمان ەب اتریز راقێع

 ەبێو کت ەانیویو نوس ەکردوو انەیقس یبەرەع یزمان ەب شیوانەو ئ ەبوو غداەب ەل
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 ەل ەک شەنشارا وەئ مەدووھ ڵیخا ،ەچاپ کردوو ەزمان وەب باەر نزاەک انیشەکەزۆریپ

 نەڵێد انۆیخ کوەو ۆیەب ،ەرەسەل انیسالمیئ یرەگیو کار اتریز ننینش بەرەع راننێئ

 ەو وت یعریش ەنینوس ینتێمۆکید ەل نھاەت ،ەچوو ناوەل نەمەز یحوکم ەب انەیکەزمان

 یسەو ک وارەنێخو مووەھ شیوەئ ،ەوەتەماو نۆک یئیساب یزمان ەب ێبەن کانەنۆک

 .    ەوەزنۆدیو نا تێناناس ەکەزمان ڵیسەئ ایژۆلیۆسو  ایژۆلۆئارک ەل زاەشار
 وەتائ ،ەوییەبەرەع یزمان یژموونەھ رێژ ەتەوتوونەک کانەئیساب ەیوەل کێشەب ەنگەر

 بەرەع ەب ینیخرابتر کردوو شیرانێتورک و ئ کوەو ەکەزمان یژموونەھ ەک ەیەیراد

 ەیوەتەن کوەو شیرجارۆز ەو بگر زاننەد بەرەعەب انۆیخ کەیەتاراد ستاێو ئ

 داەنیبنچەل ەک نەکەد ەزمان و کولتوور وەل یرگرەو ب نەکەد شیوڕەتوند بەرەع

 ەک تێگرتب ەیرچاوەس ەویەواڕب وەل ەنگەر بەرەع ۆب وانەئ یماینتیئ ،ەقورئان یزمان

 ،ەکردوو سخەن ەیکید یکانەنیو ئا بێکت مووەو ھ یە یئاسمان یبێقورئان دوا کت

 یتەسور ێس رەھەل ەنموون ۆب ،ەھاتوو داێت ەیئیساب یناو ەک ەیتانەسور وەئ یتەبیتاەب

 یو گروپ نیئا کوەو ەئیساب یناو تەسور کێرسەھ ەک تێو الحج( ب ەو مائد ە)البقر

 کانەتەسور یستەبەم ەک ەوەیەبار وەل کانەئیساب ەیفەلسەف مەاڵب ،ەھاتوو یتیەەاڵمۆک

ئاگر،  ەب مەناک نیئا ەیسە"من مومار ەڵێد ،ەھاتوو یەنیئا یتقوس ەو سرووت، وات

 ینیئا یو سرووت ەوەمەکەپاک د مۆئاو خ ەو ب میئیساب کوەڵب م،ین شیحیسەو م یھودیە

 ەخودا ل یناو نیکترینز ،ەوەکاتەپاکمان د ەک ەئاو نھاەت ەوەئ ەچونک نم،ێھەد کارەخوم ب

 ەشت مووەھ ەناو ەو ب یەایدون مووەھ یرشەع ەک یەخودا یناو شیقەھ یگاێر یەئاودا

 نیدیزێئ ەمێئ نەڵێد ەک یەوا کانییەدیزێئ کوەو ەمە(. ئ٩". )ەوەونەکەدوور د کانەخراپ

 کوەو وانەئ ەک ەیوەرئەھ ن،یشتەھەو ب نیسپ یجلک ینەخاو ەتر، چونک یچیو ھ

 مەاڵب ،ەیەوێش مانەھەب شیکانەئیساب یال ەو ل یزدێئ ەتێبب رناگرنەو سەک ەکەجول

 یشیو کار نەکەد ڵقبو ەکید یو زمان یبەرەع ەک کنۆک کداڵێخاەل انیردووالەھ

 . زاننەد یانۆیخ یزمان ەب کجارێندەھ ەک ەیەیراد وەائت ن،ەکەدێپ
 تێچەردەد ەیکەنگەلوت د ەب ەیزمانان وەئ مووەھ ەک ەلماندوەس انەیوەئ کانەزمانناس

 ەچونک ،ەراویرگەو ەوەنەسەر یزمان کیە ەو ل ەوەکتریە ەل کنینز ەل انیموەھ

 ەوێش ەل انیمانا و  ەل انی تێچەکدێپ انیشیکانەوش کجارێندەھ ەک ەزمانان وەئ ەیربۆز

و  یو سترنج نۆک یانیو سر یتدمر شیوانەئ ک،یە ەب بنەد نجامەرەس ن،ڕیربەد

 ەزمان مەاڵ. بنی یو مونج یندائەو م یتەاڵژھۆر یانیو سر ییژئاواۆر یانیسر

 .  وانەئ تەسبین ەب یانیب یزمان یەیرەگیکار وەل ەدوور ەئیساب ەیکەنەسەر
و  یئارام یزمان یکانیەاوازیو ج ییەو بابل یئارام یزارەوێش یندائەم ەیئیساب ی"زمان

 یاوازیج ەڵیکێو ت ەکردوو ەیدز یبریع ەیوش ێندەھ ەک کان،ییەو بابل یھودیە

 یبەدەئ یزمان ەک ەبوو کانیەنانیۆ ەنڕیربەو د ەوش یرەگیکار ەک ەبوو یانیسر یزمان

 ەو ل ەانبژاردووەڵیھ کانییەندائەم ەک شەنووسێر وەئ ،ەانییرەگیکار وەل ەدوور یئیساب

 ەتەخ مەب ۆیەب ،یسام یتر یکانەتەخ یواوەت ەل ەئاسانتر ت،ێچەد یئارام یتەخ
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 ۆب رە(. ، ھ١٠" )ییەن انیمینۆف مانەھ شیکانەتیو پ انەیکەاتیبەدەئ ەوەتەنووسراوەن

 یلینج ترەو س یکیکالس یانیو سر ی)تدمر ەل ییەتیبر یئارام یتەخ ەداتا ک یادکردنیز

 کێکیە ەل ەیوەئ کەروە( و ھتد، ھینیستەلەو ف یتەاڵژھۆو ر ییژئاواۆر یانیو سر

 ،ەکارھاتووەب داەکەنۆک ەزمان ەل ەک ەیوشان وەئ ەیربۆز ەچونک ،ەھاتوو کانداەنێو ەل

 نجامەرەس ۆیەب ،ییەن انیمانا مانەھ مەاڵب ،ەیەھ انیگەد مانەو ھ ەوەکترەیەل کنینز

 کانەوەنۆڵیکێل ێیپەب مەاڵب ،ەییەنێو اتریز ەک کەیەوێش کیە ەتەبوو ەیکەنانێکارھەب

و  ەوانەئ یکڵمو داەچەبن ەل شیبریع یو زمان ییەبریع داەچەبن ەل ەئیساب یزمان

و  یمیکادەئ یکێنێشو چیھ ەل یەداتا مەئ ستاێتائ مەاڵ.  ب،ەانیبردوو کانیە یھودیە

 نیەالەل ەک ەوەتەکراوەن استڕپشت یژۆلۆپۆنترەئ ییزانست یکەیەوەنۆڵیکێل

 وانەئ انۆیخ ەیقس ێیپەب تێبەن ەوەئ نھاەت ت،ێکراب ریداگ انەیکەزمان ەوەکانییەھودیە

 داێیت کانەجوو یلیسرائیئ ستاێئ ەک ەبوون ەیەناوچ وەل کانییەھودیەو  ییموسا ەل رەب

و  رکراونەد ەناوچان وەل وانەئ ەچونک ،ییەراست ن شەمەئ سانید مەاڵب ن،یژەد

و  سالمیو ئ بەرەع یستەردێشاران رکاون و ژ ەیو ئاوار ەکراوێپ انیتیەسوکا

 ۆب انیکێنێشو ەوەستیب ەیدەس یمەکیە ەیوین یدواەل مەاڵب ،ەبوون ەکید یکانەنیئا

 رەسەل انەڕیش ەناو انیناو لیسرائیئ یناوەو ب ایجوگراف کوەدروست کرد و انۆیخ

 . ییەن ەوەباس مەب یندەوەیپ و ەیەکید یکێکۆریچ ەمەئ ەک ەکردوو
 

 ەئیساب یکانەرێژمۆر

 
 وانەئ یالەل ڵەسا مە(. ئۆتی)ش ەناو انیو ناو ستنەبەد یتاوەھ ڵیسا ەپشت ب کانەئیساب

 ەڵگەل ەاوازیج یژۆر ١٥٩ وانەئ یالەل شێنو ڵیسا یرەس ژ،ۆر ٣٥٠ ەل ەکھاتووێپ

 ییئاسا یمانگ کوەروەھ ەک ەمانگ کردوو ١٢ رەس یشەداب انڵیسا وانەئ ،ینیزا

 یالەل ڵسا یکانەمانگ نیو ناودارتر ژۆر ٣٠ ەل ییەتیبر ەک شیو مانگ ەکید یکانەنیئا

  ەل نیتیبر وانەئ
 .  ەزستان ەیکییەتاۆو ک مەو دووھ مەکیە ی: مانگ١
. ەھارەب ەکید ەیکەو مانگ یالپان عیرب مەدووھ یاالول  و مانگ عیرب مەکیە ی: مانگ٢

 تر.  یکێجار ەوەتڕێسوەد ەک ڵسا یتا دوا مانگ ەیەوێمشەو ب
 ەل ییەتیبر ەفارس ک انیکورد  کەروە( ھە)ھافت ەناو ناو انەیفتەھ یناو کانەئیساب

 یدوا ییدوا یژۆچوار ر مەاڵب ،ەکەیەرێستەئ یدراوێگر کێژۆر رە. ھژۆر وتەح

 . ییەئاسا انیکانەو ژمار ەممەکشیە
و  دەس ێس ەل ەناو مە_ ھبشابا( ئ ۆ) ھافشاب ەئیساب یزمان ە. لەممەکشیە مەکیە یژۆر

 . ەھاتوو داەکەزۆریپ ەژۆر ستەش
 یتر ەیھبشابا( ماناک نی)تر یو ناو ەمانگ یژۆر ەممەدووش یژۆ: رمەدووھ یژۆر

 . ەیەمەکشیە
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 ( . ۆھافشاب ۆ)ساس یو ناو خیرەم یژۆ: رمەھێس یژۆر
 .  یە( ۆ)چوار ھافشاب یو ناو ەتاردەع یژۆ: رمەچوار یژۆر
 ( ۆھافشاب ۆ)خمش یو ناو یە یرەموشت یژۆ: رمەنجێپ یژۆر
 یژۆر ەو ب ەیەھ ەیورەگ یکەیەگێر وەگێج کانەئیساب یالەل ەمەنجێپ یژۆر مەئ

 نازانن.  یپشو یژۆر ەو ب ەناسراو وایز بلیھ
)عرفتوا او  ەکەناو وانەئ یالە( و لەیەھرە)ز یو ناو ە سۆنڤی یژۆر :مەشەش یژۆر

 . یەارافتو( 
 وانەئ ەک ەوەئ یربارەس ەمە. ئەشافتوو یو ناو ە لەزوح یژۆ: رمەوتەح یژۆر

 ەیەھ انیتەبیتا ەیخوراف ەیوەل ەجگ ەمە. ئەیەھ انۆیخ یاوازیج یکناسەلەو ف کەلەف

 .یتێیەپ انیواوەت یواڕو ب
 یەایدون یکانییەو کولتوور ینیئا یریشنبۆر مووەھ یکیدا نانیۆ ەک تێب ەفەلسەف ێیپەب

 وەل داەرێل وابووەک ،ەکردوو یتەاڵژھۆر یباس شداێوەو ل ەکردوو یباس تۆدۆریو ھ

 یکێگومان سانید شەمەب چن،ەد نانیۆ یکانەژۆر ەل ەانناویدا کانەئیساب ەیژانۆر

 مووەھ ەل انۆیخ ەک ێیەیوپەب ەنییئا مەئ ەک ۆڕێگەتێد یو کولتوور یفەلسەف

 یەالەل ەیانیداتا وەئ مووەھ وابووەک زانن،ەد نترەمەت ەب ەیەناوچ مەئ ەیکید یکانەنییئا

 ەوەنانیۆ ەل ،ەانەیھ ەیانییاریو زان پیکولتوور و پرنس وەئ مووەو ھ ەانۆیخ

 انیکچوونێل ندەچ ەک تێوەکەردەد کانداەژۆر ەو ب ییەن وانەئ یکڵمو  ەانگرتوویرەو

 .   تێناکرێل ۆڵیو نک ییەراست ەمەئ ەک نترنەمەتەب وانەل شینانیۆو  ەیەھ
  باەر نزاەک
 یبێکتەب وانەئ ،ەکانەئیساب یزۆریپ یبێ( کتباەر نزاە)ک ەک داێپ مانەئاماژ شترێپ کوەو 

 ،ەوەخوار ەتەویزەداب ایکرەز ڕیکو یایحیە رەمبەغێپ ۆب یەو گوا نەبەد یناو یئاسمان

 ەمەئ ،یرستەکتاپیە ەوات ،ەدیوحەت انینیگرنگتر ،یەداێت یکێرەچاپت ندەچ ەبێکت مەئ

 ەیبارەل ۆیخ یاوازیو ج تێبگر دوورەب ۆیخ ەویتوانەین کێنیئا چیھ ەکێتڵەحا

 انیژ ینیتکو یو سفر ییخودا کیە ەیلەسەو م ەڕو ش رێخ یزمیدروستبوون و دوال

 ەڵگەل انڕھاو ۆیەب ییەن انێینو یمەاڵو و ییەترسەم ەدروست بکات ک یاوازیو ھتد ج

 تر.  یکانەنیئا
 ینووسەڕێب تاەرەس ەکەبێکت ت،ێو کتمان( د ەناسە)ھ یماناەب ەکەیەوش باەر نزاەک

تاکو  ییەن ستداەردەبەل ییژووێم ینەسەر یکستێت مەاڵب ،ەوەتەنوسراو یئارام یستەد

 یەداتا مەئ  شیتڵەوەودێن ەیخانەزۆو م ەخان فیرشەئ ەل تەنانەت ت،ێنێلمەبس ەمەئ ستاێئ

 یرۆجەنووسراون و باس ل یرەسەل ەک ێسترەناب ەرچاوانەس وەپشت ب ۆیەب ،ییەن

 .  ەکینز ەویەرەمۆس ینووسێرەل انەیکەنووسێر مەاڵب ن،ەکەد ەیکەنووسێر
 ەیوش یکانەشتنەیگێت ەل نیتیبر با،ەر نزاەک یکانەتیەئا ەوات ،ەبێکت مەئ یکانەسفر

 ەیەھ کێتیەئا ندەچ ەوات ک،ێسفر ندەچ نسان،یئ ۆب یکانیەاریو زان ەورەگ یخودا

 عریو ش خشانەپ یلیستا ەب ەک ەخوداو نیەالەل ەیەھ ەوەمەعال یقاندنڵخوەب یندەوەیپ
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 ەکەناوچ یتر یکێنیئا رەھ کوەو ەبوونەن نووسراوەب شەمانەئ ،ەوەتەنوسراو

و  ەانیگوتوو یزارەو ب ەزار بوو رەسەل انەیکەنیئا ەیوانەئ ەوات کانەوالەق مجارەکیە

 یدواەل یدیئ ،ەبوو داەیپ ەڕەو پ نینووس ەک ەیمەردەس وەئ ەتۆشتەیگ ستەستاودەد

 ایژۆلۆکنەت ەیوەئ یدوا مجار،ەکیە ەوەتێنوسرەد ستێپ رەسەل ەک ەیوەئ

 ەک ەیوەل ەجگ ەمەئ ت،ێکرەد یارید ەیکەو زمان بێکت ەب تێبەد تریئ داتەدەڵرھەس

 یکانەنموون ەیفەلسەف ەو بەدەحوکم و ئ ھاەروەھ کان،ەکۆریچ یژووێم داەکەبێکتەل

 . ەباس کراو داێت
 دزی)ل یناوەب ەوەکێرۆسیفڕۆپ نیەالەل ەویەئارام یزمانەجار ل مەکیە ۆب ەبێکت مەئ

 یزمان رەس ەتەدراوێڕرگەدواتر و ،یمانەڵئ یزمان رەس ەتەدراوێڕرگە( ویبارسک

 یبەرەع یزمانەب ستاێئ ،ەدراوێڕرگەو یزینگلیئ یزمان رەس ۆب یشیکێشەب ،یبەرەع

 ییاسایو  یرعەشەو ب ەیەو کوردستان ھ یراقێع یوقافەئ یتەزارەوەو ل نداکانەمەل

 . ییەن ەغەدەو ق ەناسراو
 ەیکەشەو ب ەوەتەنووسراو یدرووستەب ەتاوەرەس ەل یکێشەب ەکەبێکت با،ەر نزاەک

 ەوەپەو چ راستەل یکێوید رەھ ەک یەیمانا وەب ،ەوەتێنرێخوەد ێڕیوگەاڵھەب ەیکید

من  ،ەچاپکراو ەیەوێش وەب یچۆب ەزانراوەن ەچونک ،ەوەتێنرێخوەد ۆیخ ەیوێش ەب

 یاریزان شیکییەندائەم چیو ھ وتەکەدرووستم چنگ ن یکیەاریزان چیھ ەوەیەمبارەل

و  نداکاننەم ەل ەک شەوانەکرد، ئ ەوەبارەل ارمیپرس شیرۆو ز ییەن رەسەل یاتریز

 تێقانع ب ەک بووەنێپ انیکێمەاڵو زانن،ەد یئیساب ینیکولتوور و ئا ەل زاەشار ەب انۆیخ

خودا،  یزمانگوتار و  نڵێنا ەبێکت وەب وانەئ مەاڵ. برەنێخو یخود ۆو ب ەوەنینوس ۆب

 . تێبەن ایرەکەز ایحیە ەیکەنەو خاو ەئیساب یزۆریپ یبێکت ەب ەیوەل ەجگ
 

 (باەر نزاە)ک یپەو چ راست

 
 شەب دوەل یەتیبر انەیکەزۆریپ ەبێکت با،ەر نزاەک یناوەب کنێبێکت نەخاو کانییەنداەم

 یساکانێر ەل ەک ەیەداھێت انیتەبیتا یتیەئا ەکەشەب ردووەھ پ،ەچ یشەراست و ب یشەب

و  یرستەخودا پ ەب یواڕب ەوەبێکت وەئ ەیگێرەل وانەئ نن،ێھەد یکارەب انداۆیخ

)الماد تھورا(  نەڵێد شتەھەب ەب وانەئ ،ەناوێھ ەوەندووبونیو ز ننمەھەو ج شتەھەب

 مەئ ،یکارەخراپ یجھان ەشوخا( وات ە)الماد نەڵێد شینمەھەجەو ب یروناک یھانیج ەوات

قورئان  ەل کێر کوەڵ. بەاوازیج ەک ییەن ەوەندنێخو ۆب نھاەت نزاەک ەیپەراست و چ

 یالەل ەیەھ پەچ ەل شەوەئ ،ییەن پەچ ەل ەیەراست ھ یالەل ەیتانیەئا وەئ تێچەد

و  کۆریو چ عیشرەت ەک تێبەھ ینەدەو م یکەم شیقورئان کوەو تێچەدێپ ،ییەراست ن

 . ەوەتەاکراویج یساکانێر
 ینزەک ،ەوەتێنرێخوەد شەیەوێش وەو ب ەیەوانەچێپ ەک شەدوو ب ەل یەتیبر باەر نزاەک

دروست  یکۆریو چ ەوەو ئاگادارکردن تیەسەو و رکردنێفەل یەتیبر ەشەب مەراست، ئ
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و  مەئاد ڕیکو یتلیو ش مەئاد ەیرەالپ رەسەل ا،یدون یدانەڵرھەو س ونەک یبوون

 وەئ ینانێناوھ ،ەکراو انەیب یەداێت یکانەتەکیالئەم یکێکۆریچ ندەدنانوخت و چ

 ،یحیسەم ەوات یانیستیکر کوەو ەیکید یکانەنیئاەل ەک تێناچ ەیەوێش وەل ەتانەکیالئەم

 . ەناسراوەن ەکید یکانەنیئاەل شیکانەناو تەنانەت ،ەو ھتد ھاتوو یدیزێئ انی سالم،یئ انی
 ەک یەداێت یتەبیتا یکۆریچ کەڵێمۆو ک لیرتەت کەڵێمۆک ەشەب مەشمال: ئ نزەک

 ەتۆھاتێل ینور یمەعال داێیت ەک ەیوەئ ،ەبوون یتاڵھاو ۆب فسەن یو عروج ەوەانەڕگ

 . یوەز رەسۆب ەوەخوار
 ۆب ەگرتووەرنەو یھاەو یکەیەفیس ەدنانوخت ک ،ەھاتوو کانداەکۆریچ ەل کێکەیەل

 ەک ینیب ندوومی" زەڵێد ،ییئاسا یکێاویپ انی ەبوو رەمبەغێپ ایئا کردن،ەناسێپ

و  ەڵەھ ،ینیو نورم ب انیو ژ ینیمردنم ب ،ەتاوەرەسەل ینیکشتام ب ،ەندوویز ەوەلەزەئەل

 خمێش یزەڕێب یکێاویپ ،ینیب فامیو ش شۆخەن ،ینیب میرانێو و یدانەئاو ،ینیب مەچاک

 ەزانراوەن ەولەق وەئ ستاێ". تائستابووەو ئاسماندا راو یوەز وانێنەل ژبووێمەل ەک ینیب

 مەاڵب ت،ێب ییندائەم ەیکیالئەم ەاویپ وەئ ێچەدێ" پەڵێد ونیلخەئ دیشەر ،ێیەک

 ەوەخوار ەتەویزەداب بێتک ەک ەرەمبەغێپ شیدریئ ەاویپ وەئ ،ەڵێد داەکید یکێنێشوەل

 ەک ەینانینیب مە(.  ئ١١". ) ەبوو سیدریئ ۆب شیجار مەدوو ،ەبوو مەئاد ۆب مجارەکیە

 ەک تێب ەنانەمید وەئ مانەھ ،ەکراوەوێل یباس باەر نزاەک ەل ەوەکێاویپ یزارەل

 دەمەمح یعراجیم سالمدایئ ینیئا ەل ،ەیەھ یشتەردەو ز یحیسەو م سالمیئ یکانەنیئاەل

 ۆب ەچوو یروح ۆیخ شتەردەز شدا،یتیەشتەردەز یالەل ،ەیەھ سالمیئ یرەمبەغێپ

 نیەالەل یخاچدان ەل یدوا رەمبەغێپ یسایع یروح شیانیستیکر ینیئاەئاسمان، ل

 مانەھ ،ەدنانوخت ھاتوو یناوەب ەک شەوەئاسمان، ئ ۆب ەچوو ەمەردەس وەئ یتەاڵسەد

 وەپشت ب کانەنیئا مووەھ ەک ێیەیوپەب ،ەیەھ داەکید یکانەنیئاەل ەک ەیەفسانەئ وەئ

 . ەھاتوو اندایکانەقەدەو ل ەدرووستکراو ەک ستنەبەد ەفسانانەئ
و  ەئیساب یناو سالمیئ یقورئان کاتەد ەوە( باس لباەر نزە)ک یبێکت ەک داەوەئ ەڵگەل

 ھاەروەھ داناون،ێپ یدان شیسالمیو ئ ەناوێھ یایرەکەز ڕیکو یایحیە رەمبەغێپ

ھادوا  نیامنو والژ نی" ان الژەرۆج مەب ەھاتوو انیناو ەدیالحج و مائ یتیەئا ردووەھەل

فلھم اجرھم عند ربھم والخوف  الحاێاالخر و عمل  ومیوال من ەللا نیابئێو ال یارێالن

ھادوا  نیامنو والژ نی" ان الژەدا ھاتوو ەکید یکێت یەئا ە. ل١" حزنونیوالھم  ھمیعل

 یعل ان ەللا ەامیالق ومی نھمیب لێفی اشرکوا ان ەللا نیو المجوس والژ یارێوالن نیابئێوال

 . ٢" دیشھ یکل ش
 ١٧ یتیەالحج  ئا یتە: سور١
 .   ٦٩ یتیە.  ئاەمائد یتە: سور٢
" ەڵێد ونەییخ دیشەر ناوبانگەب یاقێڕع یبەرەع یناسەڵمۆک ەوەیەمبارەرلەھ

 ،ەکردوو ەئیساب ەل یباس ەک ەینانێشو وەئ ،ەوەتێنێقورئان بخو یتەواوەتەب کێسەرکەھ

 ،ەوەتێنێبخو ەئیو ساب سالمیئ یقھیف ھاەروەھ با،ەر نزاەک ەڵگەبکات ل یراوردەب
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 ونەیخ ەیقسان مە(. ئ١٢" )ەکەنیئا ردووەھ وانێنەل ەیەھ کێوتنەکێر ێنیبەد

 شیو قورئان ییەن ڵیسەئ ان،ەیکەو کتاب ەئیساب نەڵێد ەیوانەئ رنۆز ەک یەکداێکاتەل

 وانێنەل وتنەکێر مەاڵب ون،یزان یکوفرەکردوون و ب یباس ساراەو ن ھودیە ەڵگەل

 ەکانییەحیسەو م یلینجیئ یدانێل شیوەئ ،ەیەھ یئامانج کیە نھاەت سالم،یو ئ ەئیساب

 نەورەگ یکیەشێک سالمیئ ۆب مەھ ،ەئیساب ەل یەناێل انییشۆخ ەئیساب کوەو وانەئ مەھەک

 مەاڵب ،ەکینز رۆز انەیکەکچوونێل ەک ەگرتوو یرچاوەس ەوێوەل ەک ەدانێل ۆیەب

 ،ەنیمەز رەس ینیو ئا بێکت نیمەکیە باەر نزاەک یبێکت نەڵێد وانەئ ەیەوەئ ەکەاریپرس

دوو  ەل انیردوکەھ ،ەکردوو یوانەئ یباس ەبکات ک رئانقو یباس ێتوانەد نۆچ ەیئ

 کوەبکات و سالمیئ یقورئان یباس باەر نزاەک ێکرەد ،ەبوونەھ اوازدایج ینەمەز

 یوتووەک نێشو کەڵو خ تێرێنەد داەندیئا ەل ەکید یکێنیو ئا رەمبەغێخودا پ ەیوەئ

 یکانەنیئا ەکسان بیە کوەو نھاەبکات ت باەر نزاەک یقورئان باس ێناکر مەاڵب بن،ەد

 . تێبەن سالمیئ ەیوەرەد ەیکید
 انییزمیدوال یباس ن،یخوداناس ۆب یفکر یاوازیج ێبەب یکانەنیئا مووەھ تەبەڵھ

و  تانەیش شەڕیو ش ەکارەخودا و چاک رێخ ،ەڕو ش رێخ ەل ییەتیبر ەک ەکردوو

 انییکردنەناسێپ ەیوێش مەاڵب ان،یو ژ یناسەاردید ۆب ەنییئا یکیژۆل ەمەئ ،ەکارەخراپ

 ەل ەنموون ۆب ،یەجودا داەییفسانەئ ینتێئارگوم ەیوەنانێھ ەیوێش ەل تانەیخودا و ش ۆب

  کات،ەد تانەیش یباش ەک ەھاتوو باداەر نزاەک
 . ەانێیملمالن یو روناک یکیتار داەوێئ ناوێپ ە" ل
  وتەرکەدێل اوازتانیج یکەیەئاماژ انی ەاردید رەگەئ
 ئاسمان  ەیلوتک ەل یکەیەو ئاماژ ورانەد
 ەک کاتەد ەییەبازن ەمەگ وەباس ل ەتیەئا مەئ داەرێ. لنیمیال باەر نزاە". کترسنەم ێیل

و  تێرێبژەڵھ ێبەد ،ەوەتێبەد ەڕو ش رێخ یووەڕرووب ەشیمەو ھ یژەد داێیت نسانیئ

 ەل ێەدر ندەچ مەئ ھاتن،ەڵھ ۆب ەکێدێئوم ەشیمەھ یروناک ەچونک ،یکیتار ەل ێترسەن

 تێچەد ینانیۆ یفیزیس ەیفسانەئ ەل کێر ،ەوەییەفسانەئ یرووەل با،ەر نزاەک یتیەئا

تر و  یکێو جار ەوەکاتەد یرۆو دواتر خل ەشان ناو رەسەل ەیکەردەب ەگاش ەشیمەھ ەک

 داەرێل مەاڵ. بنسانیئ ۆب ەانیژ یزمیدوال یاتیشکالیئ یمانا ەتر ک یکێتر و جار یکێجار

 ەک کداەیەبازن وێنەل ەنسانیئ یخزاندن شیوەئ ،ەوەتەناوێھ یاوازیج کیە باەر نزاەک

 .    تۆڕێدەن تێابیور نسانیئ ێبەو د کاتەد رەسەل یوەگر تانەیش
و  یکیتار ەو باس ل ەوەکاتەدیش ەزمیدوال وەئ ن،یمیال ەل کاتەد یباس باەر نزاەک ەیوەئ

 رەیەموخ ینسانیو ئ ەیەھ ۆیخ یتەبیتا یکیەزاەف انەیکیەرەو ھ کاتەد یروناک

و  ی شۆخ یجھان ەک کاتەد ەوەئ یباس ەنموون ۆب ت،ێرێبژەڵھ انیکام ەکردوو

 ێو ب نسافیدادو ئ یکێمانگرتن، جھان ێبەب ییەئاسا یکێو جھان یکیتار ێبەب یروناک

 ت،یەناێل یشۆناخ یکێنۆب چیو ھ ەکەریشاز و ز یکێجھان ،ەو ماندووبوون ەئاژاو

 ینۆب ەک ەندوویز یئاو شەوجھانەبوون، ئ واوەت ێبەو ب یمرەن یانیژ ەکێجھان
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 مانیو ئ ۆییراستگ ەکێبن، جھان شۆخڵد کانەتەکیالئەم کاتەواد ەک تێدێل یشۆخ

 یخراپ یکەڵەیەکێت ەیوەئ ێبەپاک و ساف ب یکێکردن، جھان چێچاوپێو پ ۆدر ێبەب

 وەل نەیبک ۆب تەقس ێوەمانەد ەمێئ ەک ەکردوو یباس دایکیتار یجھان ەل یچەک تێابیت

 یانیژ ەل یرچووەو د تیبوو کیداەل داێت ەک ەیوەئ ،ەرانەش وەنیو رق و ک یسیەماەک

 وەرەب شداەر یئاو یبوون وێنەل ەک ەیوەئ ،یھات یدووچار ەک ەڕەیش وەل م،ەدوو

 وەئ مووەھ شدا،ەر یئاو ەل ەوەبوون رزەب ەک ەینموونان وەئ ،یرچووەد شەر یئاو

 کانییەسیەماەک یرەاوەیب ەمەئ وتن،ەرکەبوونتدا د وێنەل ەک ەنەاڵندەگ ونەزیق ەکار

 باەر نزاەک داەرێ(. ل١٣ھات ". ) یتێبرس وەئ یشانەشان ب ۆیەب وت،ەرکەو د رچووەد

 یو ئاو یکیو تار یروناک ەیگێرەل شیوەئ ،ەکردوویارید ەیکەزمیئاشکرا دوال ەب

 یناو داێوەل ەک ەڕو ش رێخ ەیگێر یرەبەگرتن ۆب نەاردیدوو د ەک یشپ یو ئاو شەر

 ەل رگنەو م شەر ەیفسانەئ یناو ەاور و اونوش و ھتد ک ەب ەھاتوو شیکانییەتارک

 ێزانەیو د ەنراوەێراگ ێیپ نسانیئ یندائەم ەیئیساب یالەل وابووەک ،یندائەم ینییئا

و  یکیتار یانیژ ت،ێرێبژەڵھ ۆیخ ێبەد یدیئ ،ەکراو انەیب ۆب ەیەیفسانەئ وەئ یچۆب

 یزاەو ف یروناک یانیژ انی ،یتێو برس ەڵیندەو گ یکات یونەزیق یو کار شەر یئاو

 .                    انیکردن شۆخڵو د ەکیالئەم ینینیو  ب شۆخ
 

 کانییەندائەم ەبێکت

 
و  ستنەبەدێپ یپشت ەیەھ انەیکید یکێبێکت ندەچ با،ەر نزاەک یبێکتەل ەجگ یندائەم

و  یرستەو خودا پ ژێو سروت و نو میراسەم ۆب کێپیپرنس کەو نەکەدێپ یکار

و سرود و  لیراتەت انیکێشەو ب بێکت شتەھەل یەتیبر ەک انۆیخەب تەبیتا یکولتوور

 .تێچەد کانەکۆریچ وێن ەیفسانەئەو ل یەایژۆلۆتیم انیتر یکێشەو ب ژوونێم
 .  ەکانییەندائەم یرەمبەغێپ ەک یەایح یە یاریزان ە. واتایحیە: در ئاشا ئاد مەکیە یبێکت
 یانیژەباس ل ەوات ،یەناەحیۆو  ایحیە رەمبەغێپ یکانیەاریو زان عزەحوکم و و ەبێکت مەئ

خودا  ەک کاتەد ەشتنەیگێت وەباس ل ،ەویەکبونیداەل یتاەرەسەل کاتەد ایحیە رەمبەغێپ

 .  یتییەناردو ەوەلیجوبر ەکیالئەم ەیگێرەل
 ینیزەداب ەیربارەد ەکێکۆریچ ندەچ شەبێکت مەئ شماسا،یئاد ن درای: سمەدوو یبێکت

 ۆب ەک یەداێت یکێو سرود لیراتەت ندەچ داەبێکت مەل ھاەروەھ م،ەئاد یحۆر ۆب ەستەج

روبار  رەسەل ەک ەیوکاتەل ت،ێکاردەب ەوەو پاککردن ەدیعمەت یقسەت ەسروت وات

و کورد  ەئادار یمانگ یکانەژۆر مانەھ ەلەک ایناۆبر یژنەج یتەبیتاەب ن،ۆشەد انۆیخ

 . ەمردوو یکفن و دفن کردن ەیربارەد ەیکید یکێشەو ب زۆورەن نەڵێد ێیپ
 کات،ەد ەئیساب یژووێمەباس ل ەک ەکێوانید ەبێکت مە. ئساێکو رانە: حمەھێس یبێکت

 رەب ڵسا ٤٠٠ەل یەو گوا حیسەمەل رەب ۆب ەوەننەڕێگەد ەیکەژووێمەک ەیوەئ کەروەھ

 یتەاڵژھۆر ەیناوچ ەیندەاگەڕو دواتر پ ەھاتوو ەکەنیئا ەوەنۆژاپەل حیسەم یھاتنەل
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 یرەشویک یکێشەو ب سریو م نیستەلەفەل یتەبیتاەب ەکردوو ەیشەو گ ەبوو استەڕناو

 . ەناسراو ەنیمەکەب راقێعەل ۆیەب ا،یئاس
 یریرگەھاوس یکات ۆب ەک کێسروود ندەچەل یەتیبر ەبێکت مە. ئلستاەلقە: ئمەچوار یبێکت

 یکێدارەپل کێختەو ،ییەریرگەو ھاوس نانێو ژنھ اسای ەیربارەد نن،ێھەدیکارەب

 تەبیتا یکێسفر ندەچ ەڵگەل ێنێخوەد ۆب انەیدوعاک ەزیرمەت ەیپلەب یروحان

 کەروەھ دات،ەد ەکیەریرگەھاوسەب تیەرعەو ش باەر نزاەک یبێکتەل یریرگەھاوسەب

 تیەرعەش ەکیەریرگەھاوس الەو م ەشەق سالم،یو ئ یانیستیکر یکانەنیئاەل نۆچ

 ێبەو د تێحازر ب ەکەقسەت ێبەو د ەیەھ یاوازیج یندائەم ەیوەئ مەاڵب ن،ەدەدێپ

 انی ،ەشێو ک تێناب ەکەنڕیب ەمار رناەگەئ ت،ێبێل یشیئاوو قام ەک تێب کێنێشوەل

 یو ئاو شیقام ەوات ەستانەرەک وەئ ەکەنێکرد شو ەیسوتف رەگەئ ت،ێوەکەدێت ینێلەک

 وەئ ەتر ک یکێکات ۆب ێریبگەڵھ ەکەنڕیبەەمار ێبەد ،ەکەقسەت یدروستکردن ۆب بووەنێل

 ەانیینماێر وەئ ێیپەو ب تێو دروست ب ڵەاڵتاکو ح ن،ێبکرەخاسبن و ئاماد ەکانەدارەت

 . ەدانراو انۆیب ەک تێب
 ەقس ش،ەب وتەح ەل یەتیبر ەکێوانید ەبێکت مە. ئەالەیش لفە: ترسر ئمەنجێپ یبێکت

 ۆب یشیرەسەو چار ەکردوو انیگوناھ رابردووداەلەک کاتەد ەنانیکاھ وەئ ەڵەیھ رەسەل

 یکێاریپرس ندەچ ھاەروەھ کان،یەندائەمەب ەتەبیتا ەک اسای کێندەھ ێیپەب ،ەوەتێزۆدەد

 . یندائەم یالھوت و ەفەلسەفەب تەبارەس یەدایت
و  یرمەف یکاتەل واتەاڵو س دوعاەب ەتەبیتا ەبێکت مە.  ئیھمەئاد ر یانی: نمەشەش یبێکت

 . تێکاردەب یرمەناف
 ۆخ یکات ەوات تێکاردەب ەدیعمەو ت میراسەم یکات ۆ. ببتاێیئاد م یانی: نمەوتەح یبێکت

 .  روبارداەشووشتن ل
 ۆح یمیراسەم ۆب ەوەکردنیش داەبێکت مە. لدیمسوتا، کتاب التعم درادی: سمەشتەھ یبێکت

 . یەدێت ەیسرووت وەب تەبیتا ەیکید یکانەرۆج مووەشوشتن و ھ
و  یریرگەھاوس یسرووت یباس ەبێکت مەکتاب العقد. ئ یناوەب ەیەھ انەیکید یکێبیکت

 . ەستەبەم مەئ ۆب ەانیکانەعریش ەیوەندنێخو یتیەنۆو چ نیبر ەو مار کاحین
 . ەوەیەبارەل تێبەھ ەیفیعرەم ێبەد کییەندائەم 
 ەئیساب یکانیەروحان ەاویپ ینینوسەل ،ەھاتوو ەوەرەسەل ەک ەیبێکت شتەھ وەئ ێچەدێپ

 شەمەئ ت،ێب ایرەکەز ڕیکو یایحیە یکانەستنووسەد ەیپاشماو ەک ەیوەئ کەن ت،ێب

و  وادارنڕب ەوەئیو ساب یندائەم یناوەب ەک ەیەسانەک وزەئ ەیکید یکێگومان

 وەل کێکیە چیھ ەچونک ،ەیەوێش وەب ەیەھ ییرستەخوداپ ەیوێش ەل انیشیانیگومان

 وامەردەب ەیەوێش وەب یرستەخودا پ ەک تێنێبھێپ تەناعەق کێوادارڕب ێناتوان ەبانێکت

 تاکو مردن.  اندایژ ەل تێبەد
 ۆناسراون، ب نیمەز رەس ینیئا ەب ەک ەینانیئا وەئ یتەتابەیب نیئا ەک ەوتووەرکەد

و  بێکت ەل اتریز نن،ێبھ انۆیخ یماندارانیو ئ وادارانڕو ب رەنێخو ەب تەناعەق ەیوەئ



 
115 

 

 ،ەوەانەیکەزۆریپ ەبێکت رەسەب نەکەد یادیز اتیبەدەئ کوەو و نەکەردەد کەیەوکراواڵب

 تەناعەناکات و ق ەشەگ اتیبەدەئ ەب نیئا ەک دانیەواڕب وەل کانەستیژۆلیۆس مەاڵب

 ۆب ان،ۆیخ یوادارتنڕب نھاەت رەگەناکات م ەکەنیئا ەیوەرەد یکەڵخ ەرب اتیز

و  ەنووسراو ەساد یکێزمانەب ەک ەانۆیخ یزۆپر یبێکت وێن یکانەقەد شەمەئ یماندنەڵس

 تێبەد نۆچ ەیەوەئ اریپرس وابووەک ،ەکید یکانەنیئا کوەو ییەن کەرەگ یکێمانێڕت چیھ

 کاتەن اتریز ەکەگومان ەمەئ رەگەئ ت،ێبەھ ەکید یبێکت کێنیئا یزۆپر یبێکت ناەپ ەل

 . ەکەنیئا رەرامبەبەل
 

 رووبار  انی..  ئاو

 
 ۆیەب زانن،ەد ەیوەپاکبوون ەیرچاوەو س گرنگەب کانەئیساب ەک ەیەیەستەرەک وەئ ئاو

 انیربوونیگێو پاشان ج ڕسیم ەل شیو دواتر ایتامۆپۆزیم یتاڵو ەل شووترێچ پ ەشیمەھ

 ەئاو ک ینێشو کوەو و یگشت یکێرەنتەس کوەو غدادەب یشارەل شیتەبیتاەب اق،ێڕع ەل

 نسانیئ ێئاو ناکر ێبەب ەیوەئ رەبەل کەن شەمەئ ،ەوەتەماون ێیەل ەیجلید یروبار

 ەک ەیەوەئ ەیکیەگرنگ کوەڵب ت،ێد کارەو خواردن و ھتد ب ەوەخواردن ۆب ەوات یبژ

 یالەل ە( چونکدی)التعم ەوات ن،ێنەداد ەیوەو پاکبوون شوشتنۆخ ەیرچاوەسەب وانەئ

 یدوچار نسانیئ ادایدونەل ەک یکانەتەڵەو غ ەگوناەل ەیەوەپاکبوون ەیرچاوەئاو س وانەئ

 ەک ەیوەئ کەروەھ ت،ێبەدەڕپێت داێپ یروبار ەک نیژەد ەنانێشو وەل ۆیەربەھ ت،ێبەد

 یکانەھوارەئ کینزەل راقێعەل انی کانن،ەروبار کینزەل سریو م نیستەلەو ف ئوردنەل

 ناچارەب بوو،ەروبار ن یئاو شیکێنێشوەل رەگەئ ن،ەجلید یخواروو و روبار

 تێبەد ەکەئاو نن،ێھەد یکارەب ەوەپاککردن ۆخ ۆو ب نەکەدروست د کێوزەح

 ەو دووبار تێپاکب ت،ێبەن نگەم ەکەئاو ەوات ،ۆڕێو بگ تێب رداەسەب ۆڕیوگڵئا

 ەوۆتاک ب کێسەک رەگەئ ،ێکرەد ەڵمۆکەب ەسرووت مەئ وات،ڕب یرەبەو ل ەوەتێبەن

 انی، یئاو بژ کیو نز کاتیب تێب کەیەوێش رەھەب یتیەرەسەل ،ۆیخ ەیکەڵەمۆکەل

 تێبەھ یاوازیج ێو م رێن ۆب ەکەنێشو کێرجەمەب مەاڵدروست بکات، ب ەوزەح وەئ

 .  ەیەھ ەوەخالقەئ ەب یندەوەیپ ەکەلەسەباسمان کرد م شووترێپ ەل ەیوەئ کوەو
 

 شیقام

 
 کانەنۆک ەئیسابەک ەھاتوو ەوێوەل ،ەئیساب ینیئا یکولتوور ەل شیقام یبوون یزۆریپ

 انیکێژور ەوات ،ەدروست کردوو انیغیو چ ەبووێل یشیقام ەک بوونێجەشتین کێنێشوەل

و  کانەشار مووەھەل یندائەم یکانەبنکەل ستاێئ ەشیقام وەئ ،ەدروست کردوو شیقامەل

 وڕکو وانێن یریرگەھاوس ۆب ھاەروەمردوو و ھ یوشتنش ۆب ەئیساب ڵەیماەبن یکانڵەما

 . نەکەدادێت یندائەم ەیکید یکانەسروت ەیوەئ انی ت،ێکاردەکچ ب
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 ۆو ب فافەش یکێشکۆکەب ەو کراو تێکاردەب یریرگەھاوس ۆب کێسرووت کوەو شیقام

 یسپ یتاراەبەک کێژوور ەتێچەد شەکەکچ ،ەوەزەفەق وەئ وێن ەتێچەو د ڕکو

 کاتەد ەڕێچاو ،ەشوو کردوو ەیکچ وەئ ە( واتە)بوک ەژوور وەل ێوەو ل ەشراوۆداپ

 ێیپەب تڕێبەد انەیت و مارێد سالمیئ یالەم کوەو یروحان یاویپ ەزیرمەتاکو ت

 ،ەیەکەنیئا یروحان ەیپل ینازناو ەک یروحان یکێاویپ ەوات ان،ۆیخ ەیکەنیئا یپیپرنس

 انیردوکەھ ێبەو د تڕێبەد کترەیەل انەیمار بخات،ەڕێب ەکەسمڕەوێر ەیەھ ۆیب وەئ

 یدیئ ێنێخوەد انۆیب ەزیرمەت ەک یەیو دوعا ندێسو وەئ ن،ۆبخ ندێبوک و زاوا سو ەوات

 یارید ەکیەریرگەو ھاوس ێنرێخوەد لیراتەت ەزیرمەت یروحان یاویپ نیەالەل ێوەل

 ۆب انینگەو ئاھ تێد ەکڕەکوەل ەیمار ەکەدواتر کچ کات،ەد ۆب انیو دوعا کاتەد

 . نێڕگەد
 وادارڕب کێسەک ێو ناکر نیئا یکانەروکنەل ەکێکیە یریرگەھاوس کانەئیساب وێنەل

 ۆب مەدووربن و ھ یخالقەئ ەیشێک ەل ەیوەئ ۆب مەھ ەمەئ کات،ەن یریرگەھاوس تێب

 ەنیمەک کوەو ەک ەوەونەدوور بک ناوچونەل یترسەم ەو ل تێب رۆز انەیچەو ەیوەئ

 ،ەوەتر یکێبەزھەو م نیتر و ئا یکەیەوەتەن ەڵگەل انیبوونەڵکێت ەیبارەناسراون، ل

 ۆیب شیکێسەک چیھ ەنموون ۆتر، ب یکانەنیمەک کوەو ونڕەو توند اوازویج واوەت وانەئ

 ھاەروەھ ت،ێبەن ەئیساب رەگەئ ەکید یکەیەفیەتاەشوو بکات ل انی ت،ێنێژن ب ییەن

و  ییایندو یزابەو ع تێدرەمدەڵەقەل ەگوناەو ب ییەن ەوەابوونیکجێو ل قەاڵت ەیوش

و کولتوور و  اسای کوەو ەاویرەکەز ایحیە نیەالەل ەپانیپرنس مە. ئرەس ەتێد یتەامیق

 ەل ەتڵەحا مەالبدات، ئ ەانینیئا ەروکن مەل یندائەم یکێسەک ێو ناب ەدانراو ینیئا یروکن

 یفتارەو ر یخالقەئ یپیپرنس انیستیکر ەک ییەن انیقەو ناھ ەکانەانیستیکر ەیوێش

 ەمەئ ان،یشیکانەمبولیس ەگاتەو تاد ەرگرتووەو ەوییەندائەم ەیئیساب ەل انیتیەەاڵمۆک

 .   ەانەیھ کانەئیساب ەک ەیمانیئ وەل ەگومان ەیکید یکێشەب
 

 یندائەم یکانەتەشوھر

 
 شەوانەل ،ەبژاردووەڵھ انۆیخۆب انیتەبیتا یستەد یکار ەوەمانەز رێدەل کانیەندائەم

و  ەرگرتووەو انیتەشوھر انەیربۆز ەنازناو وەب ەک ەبوو یرەنگەرێکار ز نیگرنگتر

ئاسن،  یتەنعەسەل ییەتیبر انیستەد ەیکید یکێکار ھاەروەھ ان،ەیربۆز یبەقەل ەتۆب

و  یاریو جوت ڵکشتوکا ەیستەرەو ک ناسەخاکو  کوچەداس و چ یدروستکردن ەوات

 ەبوون یاریجوت ەیستەرەک یدروستکردن انەیربۆز ەک ییتاەرەس یتەنعەس ەھتد، وات

و  ەوانەئ ییتاەرەس ەیوەرکردنیب یرەنگەڕەز مەاڵب ،ێنو یستمیس یھاتنەل رەب

 ەوەشێوەو ل ەرووبار بوون کینز ەل ەشیمەھ ەک ێیەیوپەب زانن،ەد یانۆیخ یکڵموەب

 کینز ەل کێختەو ەنموون ۆب ،ەرووبار بوو وێن یکانزاکان ینانێستھەدەو ب یتێراوچ

 یھاتن ۆیھەب نیستەلەبو ف رکراونەد ەو دواتر ک سریم ەل ەبوون لین یرووبار
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و  ەبووێل یرووبار رەھ شێوەو ل نیستەلەف ۆب ەوێوەل نعان،ەک ۆب ەوەکانییەھودیە

و  نڕیک ەل یاقێڕع یندەمڵەوەد نیرترۆز ۆیەب ،ەرگرتووەرووبار و ەل انیکەڵک

 ەک ەیەھ کێتیەوایر شیرووبار ەیلەسەم ن،یندائەم نەڵێد انۆیخ کوەو رێز یشتنۆفر

و  شووشتنۆخ کەن ەوەنتەماو ووربارەل ەوەرگرتنەو کەڵک ۆیھەب وانەئ یەوا ێیپ

 ێپ یپشت رۆز مەاڵب ،ێیەنو یکێھادیجتیئ ەمەئ ەک نیمەز رەس یکوناھ ەل ەوەپاکبوون

 . یلماندنەس ۆب ییەن ستەدەرەبەل واوەت یداتا ەچونک ت،ێسترەبنا
 ەیشەگ ستاێئ ییەیراێخ وەب تەنعەس ەک رابردووداەبووبن ل کێشار رەھەل وانەئ

 زۆریپ یکێکار کوەو ستاشێو ئ ەبوون یستەد یکار یتەنعەس یکیرەخ کردبوو،ەن

 ڕیکو یھورمز خێش کوەو یحانۆر یکێسەک ەچونک ،ێکرەد یرەنگێڕەز یماشاەت

 یدیو ئ ەبوو ەکار مەئ یکیرەخ ێوەو ل غداەب ەتۆچ ینیزا ١٨٦٥ ڵیساەل ەخدر ک الەم

 ەتۆب تەنعەس ەیلەسەم شەمەل ە. جگکانەئیساب یتیرەو دابون کولتوورەل کێشەب ەتۆب

 . تێنرەداد وانەئ یکڵموەشار و ب یوتنەشکێپ یرکۆم ەل کێشەب
 ،ەوانەئ یکڵمو یچۆب ەزانراوەن ستاێو تا ئ یەداێت ینێنھ ەک ەیو کارکردن تەنعەس مەئ

رووبار و  مەدەل یچۆب وانەئ نیزانەد کێختەو ەوەتێبەد ەڵپوچ ەکەحریس داێوەل

 ەرووبار ک ەل رگرتنەو کەڵک ۆب وانەئ تێچەدێپ ەچونک اون،یژ اکانیرەد

 ەل ەتڵەحا مەئ ت،ییەرەشەب ۆب ەنینجەداھات و گ ەل ییەتیبر ییەن ێنو یکەیەفیعرەم

 یسرووشت یسامان ەل انیکەڵک ەئیساب کوەو شیوانەئ ەک ەیەھ شیو سودان ڵماۆس

 .  اوازیج یتیەەاڵمۆو ک ینییئا ەیکید ینوانیع رێژەل وانەئ مەاڵب ،ەرگرتووەو
 

 ەئیساب یکانەژنەج

 
 ێبەن اوازیج انیکێندەھ ەنگەر ەک ەیەھ انۆیخەب تەبیتا یژنەج کەڵێمۆک کانەئیساب

و  نیتکو یزستان و سفر یشتنۆیر یژنەج کوەو ،ەکید یکانەنیئا یژنەج ەڵگەل

 گرتن و ھتد.  ژووۆر
 ی١ ەتێوەکەد ەژۆر مە)دھوا ربا( ئ ن،ەڵێدێپ ەیورەگ یژنەج کانییەندائەم ڵیسا یرەس

 ەخوداو نیەالەل ەیستەج مەئاد ەباوک ەژۆر وەئ یەگوا ک،ڵێسا مووەھ یشوبات

 ەک ەیوەئ کەروەھ نسان،یئەب ەو بوو ەوەرەد ەتۆچ ەکیالئەمەو ل ەنراوێقڵخو

 شت،ەھەب ەیکەوێس انی نمەگ یاردنخو یدوا ەھاتوو ەکەکۆریچ شەکید یکانەنیئاەل

 ەمەئ ،یوەز رەس ۆب ێرێن انەیو د شتەھەبەل کاتەردەد واەو ح مەخودا ئاد یدیئ

ئاب  ی( مانگ١٠تاکو  ٧) ەل وانەئ مەاڵب ،ەھاتوو شدایوراتەت ینیکوەت یسفرەل

 .نڕبەردەس شکیمر نھاەو ت ەیەھ انۆیخ یسرووت
 مەئ ،ە( ناسراوەنیھن ەھوەو )د کانڵەگو یژنەجەو ب ەبچووک یکێژنە. جمەدووھ یژنەج

 ێس انی ژۆر دووەل یەتیو بر تێد ەورەگ یژنەج یدواەل ژۆر ١١٨ یدوا ەژنەج

و کار  یوەز رەسۆب ەناردوو یلیجوبرائ داەژانۆر وەخودا ل ەک ەیەوەئ شەکەنۆب ژ،ۆر
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 یرەسەل اڕکێتەب کانەنیئا مووەھ ەکڵێخا شەمەئ ەبکات ک واوەخودا ت یکانەرمانەو ف

 . ەوەانیکانەکستێت وێن ەتەانیو خستو ەوەنێڕگەد ەکەکۆریچ کیە کوەو کنۆک
 ژۆر نجێپەل ەژنەج مە( ئایواناڕب ەھوە)د نەڵێد ێیپ انی( و ەیە)بنج یناو: مەھێس یژنەج

 یمانگ یمەکیە ەیەید ەل ەوات ت،ێبچووک د یژنەج ەچوار مانگ ل یدوا ،ەکھاتووێپ

و  ەوەکاتەد ۆیخ ینور یرگاەد داەژانۆر وەخودا ل یەوا انیواڕب وانەئ ،یەسانداین

 .کاتەد ڵبوەق یکانەندەب یدوعا
و  ٨ یژانۆرە( لەمانیە انی ەھوە)د نەڵێد ێیو پ یەایحیە یژنە: جمەدوو یمەھێس یژنەج

 ایحیە شداەژۆر وەل رەو ھ ەششتوو ۆیخ داەژۆر وەل مەئاد یەو و گوا ەرانەیحوز ی ٩

 .    تێرۆبش داێت ڵیمندا ەک ەکێژانۆر نیو باشتر ەبوو کیداەل ایرەکەز
 ی ٧و ٦ ەونەکەد شەژانۆر وەئ ژ،ۆر دووەل ەکھاتووێپ ەکێژنە: جانیشوش یژنەج

 ەک ەیەوەئ ۆب شەمەئ ،ینیزا یمموزەت ی ٢٦و  ٢٥ یژانۆرەل انیشوبات،  یمانگ

 . یە یشۆخ فەیک کانەئیساب یالەل ۆیەب ،ەوەبوو مەئاد یدروستکردنەخودا ل
 ەیەھ یاوازیج ەکیەقوربان ەیلەسەم نھاەت ت،ێب یندائەم ەیئیساب ەیژنانەج مەئ ێیپەب

 ن،ڕبەردەس شکیمر وانەئ  ،ەڵو ئاژ رخەب یاتیجەل ەک سالمیو ئ یھودیە ەڵگەل

 ەو ل نۆڤمر یتاەرەس ەک واەو ح مەئاد یو دروستکردن یقوربان ەیلەسەم رناەگەئ

 یدیئ ،ەکردوو انیتانەیش ەیقسەب ەک ەوەکەوێس یخواردن ۆیھەو ب ەبوون شتەھەب

 انەیشەو دواتر گ یناردوون یوەز رەس ۆو ب شتەھەبەل ەوەرەد ەتەکردوونیرەخودا د

 یکێکۆریچ انیسەو ک ەکانەنیئا مووەھ یشەھاوب ڵیخا ەییەفسانەئ ەکۆریچ مەئ ،ەکردوو

 ەبوون ک یتاەرەس ەوات نیتکو یسفرەل ەک ەیوەئ کەروە.  ھییەن انیاوازیج یتر

 یو ناو ەناسێپ نھاەت ەک ژنەج وابووە. کەیەھ انیکۆریچ مانەھ ،ەبوون واەو ح مەئاد

بوون  یو مانا رزەو ینۆڕیگ ەل ییەتیبر نجامەرەس ەک ەیکییەفەلسەمانا ف کەن ەاوۆڕگ

 ەیمەردەس وەئ یزستان ھاەروەھ ،ەگوتراوێپ یھاتن یژنەگرتن، ج ژووۆو ر

 انیباس شیتر یکانەنییئا نۆچ کوەو ،ەردووک یانەیب ایرەکەز ایحیە ەک ژووێمەرلەب

 شیسانین ەوەئ یدوا ەک ەھاتوو ھارەسرووشت و دواتر ب ەبوو ەقانڵڕەزستان د ،ەکردوو

 .ەگوتراوێپ یشۆخ یژنەج ەکید یکانەنییئا ەیوێش مانەھەب
 یژنەج ەڵگەل مداۆڕف ەل رەگەم نیین اتریز چیھ یندائەم ەیئیساب ەیژنانەج مەئ

 یکەیەناسێو پ ەکردوو اوازیج انەیکەناو وانەئ ەک تێبەن ەوەئ رەھ ،ەکید یکانەنییئا

 رەس یگوناھ ەل ەوەپاکبوون یماناەب شووشتنۆو خ رزەو ینۆڕیو گ ەداوێپ انەیکید

 ەیەھ نییئا یدیئ ت،ێبەبچووک د انی ەورەگ یگوناھ یدووچار نسانیئ کێختەو یوەز

 وانەو ئ جەح کوەو ەنییئا یرستگاەپ یرەنتەس ۆب شتنۆیر انی ەوەانڕدوا و پا ەب

 کەروەھ ەبوو رەوێپ الەل انەیستەج ەیلەسەروح. م ەیلەسەمەل ەجگ ەوەوانەچێپەب

 .  نۆشەد انۆیخ ەیوەئ
  ەیەھ انەیکید یژنەچوار ج کداڵێساەل ەئیتردا ساب یکێنێشوەل تەبەڵھ
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 یدروست بوون یژنەج ەمەئ ،ە( ناسراویەاو البرونا ە)البنج یژنەجە: بمەکیە یژنەج

 . ەوەانیگێو ب رەبەانلیگەب یەایدون
 ەئیساب مووەو ھ ێکرەشوباتدا د یمانگ یاستەڕناوەل ەکێژنە: جمەدوو یژنەج

 . تێب شینێنھەب رەگەئ نێڕگەد نگەئاھ کتریە یکردنیراز ۆب ەوەبنەدۆک
 ەواناسراو ەچونک ،ەیەورەگ یکێژنەج ،یەماد یبوون کیداەل یژنە: جمەھێس یژنەج

 یواوەت ژداۆر ٧ ەخودا ل ەھاتوو کاندایەنیئا ەکستێت یواوەت ەل ەیوەئ کەو رەھەک

 داەژڕۆمەل نەڵێد شیوانەئ ،ەدروستکردوو ەوەرەبەانلیو گ یوەز ەب یردوونەگ یرخەچ

 ،ەدروست کردوو ژداۆر شەشەل کانەرێستەئو مانگ و  رۆو ئاسمان و خ یوەخودا ز

 . ناسنەد یندائەم ڵیسا یژۆر مەکەیەب ەمەئ ەوانەئ ۆیەب
بچووک  یژنەجەب ۆیەب ،ەبچووک ەژنەج مەئ ،ەندنەسەشەگ یژنە: جمەچوار یژنەج

 داەتانانەیش وەل ەڕیو ش ەویزەداب داەژۆر وەل ەکیالئەم لیجوبرائ ەچونک ،ەدانراو

 ەک ەکردوو یرمانەف داەژۆر وەخوا ل ،یوەز رەس ەننێھەد سادەف ەک  ەکردوو سیتەق

 .    یوەز رەس ۆب ەکردوو ەئاماد مەئاد ناوێپەل یکێشت مووەو ھ ننێبچ کەروو
 شەوانەل ن،ەکەد داێت یمیراسەم ەئیساب ەیەھ ەکید یکەیەنۆب ندەچ کان،ەژنەجەل ەجگ

 ەکەوتەکێر ت،ێد شەش یمانگ یتاەرەسەل ەژۆر مە. ئەیەبۆت وەسیرەھ بوەئ یمیراسەم

 یولەقەب ەمیراسەم مەئ ،ێکرەد ەئاماد ەسیرەھ یخواردن ینیزا ١١_١٧ یژۆر ەل

 مەمردوون. ل ەوەانیزر ۆیھەب ەک ەبوو ەوەئۆب شەوەئ ،یتیەنوح کردوو کانەئیساب

 ...  یتەیەکەقەد ەمەئ ەک ێنرێخوەد کێسروود داەیەنۆو ب میراسەم
 لماجور  ەلمن وھب                 فان یگوب
 من نور  ەاربع کسایلمن کسا               ف یگوب
 رسل النور"  ەستقبلیف     رایلمن انقژ اس یگوب
 .   ەیەئیساب یزۆریپ یبێکت ەک ەیەھ باەر نزاەک یبێکت ەل ەکستێت مەئ

 
 شەرفەد

 
 ەب ەکەجول نۆچ کەروەناسراون، ھ ەوەب ەک ارنید یکێمبولیس ینەخاو کێنیئا رەھ

 ەب سالمیئ ،ەخاچ دراو ەل ێیپ حیسەم ەخاچ ک ەب کانەانیستیو کر معدانەو ش ەرێستەئ

 شتەردەز ۆیگۆل ەب ستاشڤێئا ینییناسراون، ئا ەیکەخودا و قورئان یو ناو رێشمش

 ناسراون.  شەرفەد ەب شیوانەو ھتد ناسراون، ئ رەمبەغێپ
 تێگوترەد یەاڵئا وەب انی ەئیساب ەیمبولیس انی ۆیەگۆل وەب شەرفەد کانییەندائەم یالەل

 ەوەو ب ەکانیەندائەم یمبولیو س ەیەوەرەسەب یتوونەیز ڵەو چ ەکێخاچ رەسەل ەک

 ەب کانەانیستیکر ەک ەیخاچ وەئ مانەھەل یەتیبر شەرفەد ادا،یدونەل ەوەنێناسرەد

 مەاڵب ،ەخاچ دراو ەل ێیپ یرەمبەغێپ یحیسەم ۆیخ یو کات زاننەد یانۆیخ یمبولیس

 ەویەرەسەو ب پەراست و چ یدوو دار ەل یەتیبر ەخاچ وەئ کانەئیساب یالەل
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 کێتونەیز ڵەچ ەکەخاچ یرەسەو ل ەدراو راەسەب یسپ یریرەح یقوماش کەیەپارچ

 ێیپ ەک ییەن ەوەحیسەم یخاچدانەلەب یندەوەیو پ ێنەێگەد یئاشت یمانا ەک ەیەھ

 کانەشەو ق کانەانیستیکر ەل کێشەب مەاڵب ،یانیستیکر ەل کینز یکولتوور ێتربگو

و  ەنیئا وەل ەوەتۆاکردیج انۆیو دواتر خ نیحیسەم داڵسەئەل ەئیساب ەک یەوا انێیپ

و  شترنێپ ەل وانەئ یەانواێیو پ نەکەدێل ڵیو نکو نیئام نڵێنا ەیەقس مەب شیکانەئیساب

 وانەئ ەچونک ن،ەراست بک کانییەندائەم تێچەدیپ ،ییژووێو م ینیئا یرووەل نڵسەئ

 تاوەنگەت یوانەئ حیسەم یھاتنەرلەب ەکەجول ەک ێیەیوپەب ،ەشترێپ ەل انەیکەژووێم

 نیەالەل نیستەلەف یخاکەو ل ەرترۆز انینەمەت انۆیخ ەیکەژووێم ێیپەو ب ەکردوو

 انیکانەوالەق ەک ەماوەن ۆیخ کوەو انەیکەکولتوورەل کێشەو ب رکراونەد ەوەکەجول

 ەیوێش مەھ انەیکەرەمبەغێپ مەھ وانەئ ەک ەیەوەئ رەنێلمەس مەاڵب ،ەوەنێڕگەید

 یژووێو م ەکورد بوون ەک کانەماد ەڵگەل انیژووێم مەو ھ ەکەناوچەل انیرستەخوداپ

 ەکەناوچ ەل یتەبیتاەب یحیسەم ەل نترنۆک وانەئ واەئ ،یانیستیکر ەل ەاتریز شیکورد

 یسزا و مانا یمبولیخاچ س ەیەوەئ ەکەاریپرس مەاڵب ،ەراقێو ع یکوردستان ەک

 یچوونۆب ەمەردەس وەئ یتەاڵسەد یدژەل ەک ەبوو ەسانەک وەئ یدانەدارێسەل یکێوازێش

 یخاچ یچۆب ایرەکەز ایحیە ەزانراوەن ستاێتائ ،ەدژ بوو انی ەبووەھ یاوازیج

 کێسەک تێناب ەک ەدراو خاچەل ۆیخ ایئا کان،ەئیساب ۆب مبولیس کوەو ەناوێکارھەب

 وەئ یدوا ایئا ،ەیکەنییئا ۆدرووست بکات ب کێمبولیس تێسزا بدر ەیوەرلەب

 ەل ەکێگومان شەمەئ ڵرحاەھەب ،ێیەجەناب انیشەمەئ ،ەدروست بوو ەکەخاچ ەرەمبەغێپ

 ەرلەب یکانەنییئا ەیوەکردن ییالسا ێو ب ۆخەربەس یکێنیئا کوەو ەکەنییئا یبوون

 .    انۆیخ
 

 یروحان ەیپل

 
 ۆب کێرەنتەس یبوونەن ۆیھەب ەیەناوچ مەئ یکانیەنیو ئا یفیەتا ەکھاتێپ مووەھ

 تێب ەوەوانەچێپەب ەشینگەتر و ر یکانەنیئا ەیوەکردنیالسا ۆیھەب انی اردان،ڕیب

 شەیەپل مەو ئ ەیەھ انیروحان ەیپل ۆیەب ت،ێو ھتد کراب نەرمەو ئ ەئیساب ییالسا وانەئ

 انیتیەنایچ ەیلەسەم کانییەزدێو ئ ەییکاک ەیوێش مانەھەب ستاێو تائ ەوەخوار ەتۆچۆر

 ێناتوان کێکچ مووەھ شیکانییەندائەم وێنەل ەک ەشەمەئ رەھ ،یەکارا یکەیەلەسەم داێت

 ێبەبوون د ەڵکێت ەوەوانەچێپ ەب انیبکات  کانیەروحان ەاویپ یتر یکڕێکو ەشوو ب

 . ییەتیەنایچ یکێرەوێپ ەک تێب ینییئا یپیپرنس ێیپەب
 یو گروپ کانیەروحان نەخاو یچوار گروپن، گروپ یندائەم ەیئیساب ینەاڵمۆک

 وانەئ ،یەحران انی یەخربان ینەخاو یو گروپ یکەڵخ نەخاو یو گروپ کانەلەکەیھ

و  یەزاناو دانا شەرەدروستک وەئ ەیەدروستکراو ھ یجھانەب ەب انیواڕب یگشتەب

 یروح ۆیھەب نھاەت رەگەم وەئ یال ەبگات ێبتوان ییەن سەک تێنیناب چیو ھ یناخوش
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 یزگاەد نیەالەل ەانیروحان ەپل وەئ نجامەرەس ەک تێریگەردەو انیکانەپل مووەھ ەوەپاک

 .  ییەن ئاشکراشەو ب ەیەوەکەنییئا ۆیوخێن
 یماندارانیئ وێن ەل ەیەھ تیەروحان یندەبەپل انی کەڵێمۆک یسوبب انی یندائەم وابووەک

 یتیەسەو و ەکەنیئا یتەبیتا یپیپرنس ێیپەب ەپالن وەل کێکیەرەھ کان،ییەندائەم ەیئیساب

 ەیمانەل یەتیبر ەک ،ێکرەد وەیڕەو پ ەدانراو کانیەندائەم یرەمبەغێپ یایرەکەز ایحیە

 . ەوەخوار
 ڕیکو یایحیە ەل ەناگات جگ ێیپ سەک ەیەپل مەئ ق،ەح یستاۆمام ە: واتیبەلرەئ

 . ەشتووەیگ ێیپ ینییزا شێپ ڵسا ٢٠٠٠ەل رەب ەک ایرەکەز
ستار  خێش ەک یەندائەم ەیفیەتا یکۆرەس نھاەت شیوە: ئلەگ یکۆرەس ە: واتمایشەر

 . ەتاڵو ەیوەرەدەل ستاێو ئ شتینەداد غداەبەل کێعەرجەم کوەو شترێپ ەحلو و بارەج
 ێتوانەو د ەشتووەیگێت ەکەنیئاەل واوەت ەکێسەک نز،ەک ڕیکو ەوات ەیەپل مەبرا : ئ نزاەک

 رەبدات، ھ کانەتەبیو مانا تا ەو وت کانەتیەئا یسفر ەیوەکردنیش تواوەو ف عیشرەت

 یزۆریپ یبێکت یو ناو یندائەم یکانەسرووت یواوەتەل ەرپرسەب یەروحان ەپل مەئ

 . ەیەئیساب
 ەشیوەئ رەبکات، ھ یارید سمڕەوێر ەیەھ ۆیب یەنیئا یکێاویپ ۆب ەیەپل مە: ئزایرمەت

 یندائەم ەیئیساب یکانەپیو پرنس باەر نزاەک ێیپەب نۆبکات چ رێف کانڵەمنا ێتوانەد

 شترێپ ەبکات ک ەمار ڕکو ەکچ ل ێشتوانەو د نەدەرنەب ەکەبازێو ر نەبک یرستەخودا پ

 باسمان کرد. 
 انیسرووت یدائەئ ەرێف نیئا یاوانیپ ەک ینیئا یرەدەدیاری نەڵێد ێیپ ەکەیە: پلنداەشک

سرووتدا  کەڵێمۆکەب ێبەد ھاەروە. ھێناکر ینیئا یکێسرووت چیھ وەئ ێبەو ب کاتەد

 کانەسرووتەل کەیەفتەھ ەیو ماو ێردرێبژەڵھ ەویەنیئا یکێاویپ ندەچ نیەالەو ل تێبچ

 داەعوزل ەل ەوات یینھاەت ەل ژۆر ٦٠ ەیماو ۆبکات و ب رەبەل یسپ ی. جلتێب وامەردەب

 . تێب ریرەحەل ەیکەو جل ێبگر ەوەستەدەب کێدار ێبەو د ی( بژتەوەڵ)خ
ژوور  وەرەب ڵسا ٢١ ەل ینەمەنان بخوات و ت کەڵخ ەڵگە( لنداە)شک تێناب ھاەروەھ

 ەب ەیتەبیتا ەکەقوتابخان ەک تێب یندائەم ەیئیساب ینیئا ەیقوتابخان یرچووەو د تێب

 یکییەشۆخەن چیھ ێناب ھاەروەھ ،ەناسراوەن ەوەتڵەوەد نیەالەل یرمەف ەو ب انۆیخ

 ێبەد ت،ێب ادیز یشەلەل کێندامەئەو ن تێب داێت ڕیموکوەکەن ەیستەو ج تێبەھ

 یو کولتوور نیئاەل تێبەھ یباش یکیەریشنبۆو ر تێبەھ یگشت یکییەریشنبۆر

 .  یندائەم ەیئیساب
 

 ەئیساب ینیکاھ یکانییەندەتمەبیتا

 
 انییندەتمەبیو تا کەڵخەل اوازنیو ج ەیەھ انینیو ئا یروحان ەیپل کانەنیئا ەیربۆز

 رەسەب انییرەگیکار ەوەانییندەتمیەتا وەجا ب ەئیساب یکانەنیکاھ یندەتمەبیتا ،ەیەھ
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 یباش یکێنەمەت مەھ ێبەد ەک ەیەوەئ مەکیە یرجەم ،ەیەھ انۆیخ یوادارانڕو ب دیمور

 ەکید یکانەنیو ئا یتەبیتاەب ەئیساب ینیئا ەیبارەل تێبەھ یباش یزموونەئ مەو ھ تێبەھ

 ٦٠تاکو  ٥٠ ەب کینز یکاریرشتەرپەس انیشوان  مەکیالن تێبەد ھاەروەھ ،یگشتەب

 ستاێئ ەرجانەمەئ مەاڵب ت،ێب انێیل یئاگا ەئیساب یکانەنۆو ب کانەژنێج ەو ل تێب وادارڕب

 ەیوەرەدەل اتریز کانەئیساب ەک ییراەو جھانگ ەرنێدۆم یایدون یدانەڵرھەس یدواەل

و  یزیرەف یوازێش واوەت ،ەکەنییئا یکانەپیپرنس ەب ەماوەن انیزامیلتیو ئ اقنێڕع

 یانیژ ەل ەاوۆڕگ تییەرەشەب یانیژ ەیوێش ەچونک ،ەاوۆڕگ یئیساب یکولتوور

و  نییئا ەڵگەل بوونەڵکێو ت یشارستان یانیژ ۆب ەوییەرینارگەو ک ڵیکشتوکا

 . ایدون ەیکید یکانەکولتور
و  تەروەس ھاەروەھ ت،ێمابێج ۆب ەیەیپل وەئ ەوۆیەخ یپشت ٣ ەل نیکاھ ێبە" د

 کوەو تێب یکانڵەمندا ۆب ەیکەماو ۆب انیمردنەل رەو ب ننەێرابگ انۆیخ یسامان

 مەئ رجارۆز ەنگەر ەک یەیەحانۆر ەپل وەل کێکیەشماس )اشگندا(  ،ەیینیبنچ یکێسامان

 ەچونک ،ەکراو ماشاەقورس ت شەیەپل مەو ئ تێردرێبژەڵھ یکانەمنداَل وانێنەل ەیەپل

تاکو  ەقورس یرگرتنەو تیەرعەو ش ینێپاک و خاو یرجەو م ربوونێف ەیراسپارد

 ۆب تێبەن ەییستەج ڕیموکوەک ێبەد ھاەروەھ ،ەوەمەکیالنەب مەھێس یپشت ەگاتەد

 انی سەک ٦٠تاکو  ٥٠ ەل اتریز انی ندامەئ مەو ک لەش انی ەڕک انی ر،ێکو ەنموون

 تێب داەیەپل وەئ رەسەب کڵێسا ەل اتریز تێناب ھاەروەھ ،یکانەستەد ەل تێبەن یمترەک

 رزترەب ەپل ینیچوار کاھ نیەالەدواتر ل ەچونک ،ەکردوو ەیسەمومار ەک

 یتیرەن ێیپەب یرچەگە(. ئ١٤)". تێخشرەبەدێپ ێینو یکەیەو پل تێنرێنگەسەدەڵھ

 ەیوێو ش ەوەسانەح ۆب نەبکدروست  شیقام ەل کێکوخ کانەماسەش ێبەد کانەئیساب

 یوانەپاس نیەالەو پاشان ل ێوەبخ ێبەد ەقیقەد ١٥ ەیماو ۆب ان،ۆیخ یرستەخوداپ

پاش  ،ێڵێھەدێج ەب ەکەدواتر کوخ یژۆر ۆتاکو ب نن،ێستەدەڵیھ تیرەن کوەو ەوییەنیئا

 تیرەن ێیپەب ەسەک وەئ ێبەد ،ۆیخ ینیکاھ یسمڕەوێر یدائەئ ەل ژۆر ستەش ەیماو

 کەن ەیکەنیقەراست ڵەما ەوەتەڕێگەبشوات، پاشان د ۆیجار خ ێس تێبچ ێبەد

 ەدووبار ینییئا یسمە ورێر مانەو ھ ەوەتەڕێگەد مەدووھ یژۆر ۆپاشان ب ،ەیکەکوخ

 تێبکر یرێچاود ،یژن انی تێب یکیدا انی ەک ەوەکێژن نیەالەل تێبەد ۆیەب ،ەوەکاتەد

 ژێنو ەوەانەڕت ەرگەجل و ب وەب رەبشوات و ھ ۆیخ تێبچ ێبەرووباردا د ەل ەک

 انیژ ەیستەرەو ک یتیەەاڵمۆک ەیشەو گ ەاوۆڕگ انیژ ەیوێش مەھ ستاێئ مەاڵبکات، ب

 ەسەمومار انۆیخ یتیرەن یانیژ ەل کێشەب وانەئ مەھ ت،ێناکر ڵقبو ەمەئ ەوتووەشکێپ

 انۆیخ یایجوگراف ەل انۆیخ ڵیو حا ڵما ەک ەوەکانەرانەیو ق نگەج ۆیھەب نەبک

 کەڵێئاژ انی کەڕێم سالمیئ ییەیجز کوەو یتیەرەسەل ەمەئ یبرەل ،ەشتووێھێج

 . رێخ ەکاتیو ب تڕێربەس
دوو مانگ دوور  ەیماو ۆب ەیکەژن ەل تێبەد ەاویپ وەئ ەمەدووھ ەیپل ەک رترەب ەیپل

 ۆروبار ب رەس ۆب ەوەتێبچ کانەقساوس ەل کێسەک یتڕێیەھاو ەپاشان ب ،ەوەتێبخر
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 ،ەوەتێنێبخو باەر نزاەک یبێپاشان کت ،ینیئا یکێسرووت کوەو ششتنۆخ ەوات ،ەدیعمەت

 ەکەوەبوونۆک ۆب ەوەکردنیش ێبەد کداێشتیدان ەل تردوا ێنیەخاەد کێژۆر ندەچ ەک ەمەئ

 یکەیەوەکردنیتاق کوەمردوو و یششتن ینێشو ەتێبرەپاشان د ،ەوەکەبێکت ەیبارەبکات ل

الباپر  یاسبرلخ و انات اسبرل ە" انڵێب ییەنیئا ەرست مەئ ێبەد ،ەقورس رۆز ەک رۆزەب

 ەئیساب ینەسەر یزمانەب ەیەرست وە(.. ئ١٥انا ارسل بھا لک و انت ارسلھا الباپر " )

 رەھەل ەوەتێوەکەو دوور د ێنێلمەسەد ۆیخ ەیوەپاکبوون شیوەئ ،ەیەھ ۆیخ یمانا

 .     انیژ ەل کەیەزیرەغ ۆب کێستیو و کەیەزیرەغ ەوێش
 رەھ کەن انیکانییەروحان ەو پل نیکاھ ەک ەئیساب ینیئا یکانەرەمەروسەیس ەل کێکیە

 کوەو نەبد شەییو مار ننێژن بھ تێبەد ییەردارۆز کوەڵب ن،ەبک یریرگەھاوس ییەئاسا

 ادایرەکەز ایحیە یھدەع یمەردەسەل ەتیرەن مەئ تەبەڵھ ،ەئیساب یتر یکێوادارڕب رەھ

بمرن،  شوترێپ یدوو ژن رەگەئ نەبک یریرگەھاوسجار  ێس ەیەھ انیشۆب ،ەھاتوو

 یمەردەسەل یەداتا مەئ مەاڵب نن،ێبھ مەھێو س مەدووھ یژن اوانیپ ییەن انۆیب رناەگەئ

 یرووەل ەچونک ،یینیئا یدۆم ەب ەو کراو ەھاتوو داییەمدواەل کوەڵب ،ەبووەن ادایحیە

 ییاسای یکێندەب ەبوو ب دایاقێڕع یتێسەک یبار ەبوو ل ترەورەگ ەکەشێک ەوییەاسای

 .  تینکرۆک
 ەل ەاوازیج ،ەناسراو ینییئا ەیپل ەب ەک ەئیساب یکانییەروحان ەاویو پ سەق یخواردن نان

 نیەالەخواردن ل یبژاردنەڵھ یرچەگەئ ،ییئاسا یتر یکێدارڕباو یخواردن

و  تێناکر یدەب ییەاوازیج مەئ ەکید یکانەنیئاەو ل ەراویرگەو ییئاسا ەوەکێسەرکەھ

 یتیرەن ێیپەب ەکراو رزەف ەچونک ەتەبیتا وانەئ یخواردن مەاڵب ،ییەن یشیکیەمانا چیھ

 ەیکەخواردن ێبەد ۆیەب ،ەیەھ ەانیینیئا ەپل وەدوو ل ۆب ییگیال زانێخ ی" باوک ،ینییئا

بکات،  یشەھاوب یشەکەزانێخ نھاەت ەو ن سەکەن تێو ناب تێب نھاەتەو ب تێب تەبیتا

 ،ڕیفەڵھ داەکەاردنخو رەسەب کێشکیمر انیو  داەخواردن وەل یستەد کێسەک رەگەئ

 ەکەخواردن ەوەئ ،ەوەکەخواردن وێن ەوتەک ۆڵخ انی کێردەب انی کەیەختەت ەپارچ انی

 ەل ۆیخ یستەدەب ەوەخواتەید یروحان یاویپ ەک شەئاو وەئ ێبەد ت،ێکرەد رامەح

 ینیکاھ رەگەئ ت،ێبکر ەکەزانێخ ەیوەخواردن یئاو ەب ەڵکێت تێو ناب تێنێھیرووبار ب

روباردا  ەل ێبەد ،ەوەخواردن انیخواردن  ۆب ڕیک یردەز یکێجام یروحان

 ەکەنیکاھ ەڵگەل شیکێسەک انی کڵێمندا رەھ رەگەئ ت،ێربکرەد ڵیو غوس ەوەتێرۆبش

 تر.    یکێنان بخوات جار ەیکەزانێخ یال ۆب ەوەتەڕێبگ تێخوارد، ناب ینان
 ەک سالمیئ کوەو یتڵەوەودێن یکێعەرجەم ەک ەیەوەئ ەنییئا ەرۆج مەئ ەیورەگ ەیشێک

 انیتەبیتا یندنگاێو خو ەلیسرائیئ ەک ەکەو جول ەکانیفات ەک یحیسەو م یە یەسعوودد

 وێنەو ل تێدرەدێپ انەیو بروانام یروحان یاویکادر و پ یدروستبوون ەب ەیەھ

 ینێو شو ەتاڵو ەیوەرەدەل انیشەکەعەرجەو م ییەن انەیمەئ ەئیساب ارن،ید کانداەنییئا

 ەکید یوانەو ئ ەزیرمەو کادر و ت نەبکێجەبێج انۆیخ ەیکولتوور ەک ییەن انەیوەئ

 ەکەپَشیو ک کانەئیساب ۆب کییەماسیک ەتەبوو ییەنائاسا ەتڵەحا مەئ ۆیەب ،ەوەننێمبھەرھەب
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 مەب ەوەتەماو ۆیەب ەیەھ ەیشێک داڵسەئەل ەکەنییئا ەک کێگومان ەتەو بوو ەوەتێناکر ڕپ

 .  ەیەوێش
 

 یندائەم ینیئا ەل ژن

 
 ،ەھاتوو ەوەاویپ یراسوەپەل یەگوا ێوانەڕژن د ەل سالمیئ نۆچ کوەو کانیەندائەم یالەل

 مەئاد ەیستەجەل واەح ،ەدروست کراو ڕقوەل ەبوو اویپ ەک مەئاد وانەئ یالەئاوھاش ل

" ادم ەڵێد ەیەھ انیکێولەق ەوەیەمبارەو ل ەپاکتر اویپەژن ل تێب ێیەپ وەب ،ەدروست بوو

 ۆڵخەل مەئاد ەیەوەئ یاھوت" مانا یمن کان ادنافش یوز ەھو ،ەاھو نیمن گ

 باەر نزاەک یبێکت ە(.  ل١٦. )ەپاکتر ۆیەب ،ەبوو وەئ ەیستەجەل واشەو ح ەدروستکراو

 اندایوانێن ەل شداەیەماو وەو ل ێنێبھ کیژن دایارڕیب ایرەکەز ایحیە ەک ەدا ھاتوو

 ەڵێد شیوە. ئ؟ەیکەد یمردنم چ یدوا ەڵێد ێیپ ایحیە ،ێبەدروست د کۆیەگفتوگ

 ەڵێد ێیپ ایحیەبمرم،  ییراێخەب ەیوەئ ۆب راب،ەنانخواردن و ش ەل گرمەماند ۆت یدوا

 ەسوور رەھ رەنھەئ ،ینێبھ ەخۆد مەب ییتاۆو ک ەوەتۆیو بخ تۆینان بخ ێبەد مەاڵ: ب

 ەوەئ یناتوان ەڵێد ایحیە مرم،ەتاکو د ەوەمۆخەد ەو ن مۆخەنان د ەن ەڵیو د ەوەئ رەسەل

 ەسوور رەھ رەنھەئ ت،ەیبک ریبەل ەمانەتاکو ئ تۆیبش تۆخ ێبەو د تەیبک ێجەبێج

 ەک ێنەێگەراد ێیو پ تێبەد ڕەتو نجامەرەس ایحیە ،ەوەتێنێبم نھاەتەب ەیوەئ رەسەل

و  ییەن یکیەھاەب چیھ ەمەئ ەچونک ن،ەکەن ەوەو ئ ەوەئاگادار بکات یشیکانڕێھاو

و  نەبک ۆب ژمێبچن نو ەوەوانەچێپەب ،ەیبد ییەقوربان وەتاکو ئ ،ییەن یشیسوود

 بن،ەن لولەم چیو ھ مرمەمن د ەک کێختەو نەبدێل ەڵەھەڵو ھ ننێبھ ستەدەب یاریختەب

 ەبوو ەازین وەب وەئ ەچونک شت،ەھەب ەگاتەو تاکو د تێگرەردەو ەتەحیسەن مەئ رەنھەئ

 (. ١٧" )ەوەتێنێبم شتداەھەب ەل ییتاەتا ھ
 نزاەک یبێکت ەل ەک کێمبولیس کوەو رەنھەو ئ رەمبەغێپ ایحیە وانێن ۆیەیگفتوگ مەئ 

مردن و  ۆب ییەن کێمەخ دایندائەم ەیئیساب وێنەل ەک ەڵیدێپ مانەوەئ ؟،ەھاتوو باداەر

 انی کێسەک یرگەم یدواەل کوشتنۆو خ ەوەنان خواردن و خواردن ەمانگرتن ل

 ەک ەیەوەئ یرستەو خوداپ یتەیەسانەر کوەڵب ،یندائەم یکێمبولیو س زۆریپ یکێسەک

 وەچوو، تاکو ئ ستەدەل یسەک ۆب کییەکارەچاک کەو نەبک ژێو نو نەبکێستپەد انیژ

 وەجا ئ ند،ەخوداو یشتەھەب ەب نەبگ ،ەوەنەکەدێنو انەیواکڕب ەک شەوانەو ئ انەیروح

 ایحیە یینماێر ەک کێپاداشت کوەو تێب ژۆدوار ۆب اخودی ت،ـێب نیمەز رەسەل ەشتەھەب

 ڕیکو یایحیە یکانەولەق ەل ەاوازیج واوەت ەک وانەئ ەیشێک مەاڵ. بەبوو ایرەکەز

 ەیەئیساب مووەھ یرەنێنو ەحلو ک بارەج بدولستارەع خێش وانەئ ەک ەیەوەئ ا،یرەکەز

 ەڵگەل ەفیموخال ەمەئ ەک نیگرەد ۆیو ب زاننەد یسەک نیزترۆریپەب ادا،یدونەل

 ،یگشتەب کەن انیرۆز یشەب ەیوەلەجگ ەمەئ ان،ەیکەرەمبەغێپ ەیکەتێسەو

 ۆب ن،ەکەد ەڵەمام انیکانیەنیئا ەپیو پرنس ایرەکەز ایحیە یکانییەنماێر ەیوانەچێپەب
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 یو کار یزنۆو در انۆیخ یسەک یرامەم ۆب انەیکەنیئا ینانێکارھەخراپ ب ەنموون

 کردنێل تەفرەو ن ەوەتکردنەر ۆب ەوەتۆشتێھەن انیکێرەوێپ چیھ یچەک ن،ەکەد ەخراپ

. نەکەید ەوەوانەئ یناوەب کێسانەو ک تێناچ وانەئ یکارەل ەک ەونانەزیق ەکار وەل

 یستوورەد وێن ەتێو بچ تێناسراوب ییەن یکەیەعیرەش ەنییئا مەئ ەک ەیەوەئ یمانا ەمەئ

 .   تێبکرێپ یکار یرمەفەو ب ەاساویو  تڵەوەد

 
 .نانێژنھ انی.. یریرگەھاوس

 
 ن،ەکیب تێبەو د انیرەسەل ەکێرزەف مانڵموس کوەو انییریرگەھاوس ەیوێش کانەئیساب

 ەب انی تێبەد یراز کێکچ ەب کڕێکو ،ەیەھ انیشیتیەەاڵمۆک یسمڕەوێر مانەھ

باوک  تاەرەس ەوات انەیکەزانێخ یدیئ ن،ەڵێد انۆیخ ەیکەزانێخ ەدواتر ب ،ەوەوانەچێپ

 سالم،یئ یتیرەن کوەو ەکڕەکو یزانێخ ترو دوا نەکەد کتریە یتەرەمشاو یکیو دا

 ەپار کڕێب ەزاواو نیەالەل تێکرەد ڵقبو ەیوەئ یدوا ،ەکچ ڵیما ۆب یداخواز ەچنەد

 ەیقەڵو دوو ھ ێڕز ەپارچ ٣ ینڕێو ک ەییمار ۆب ەکەکچ یباوک ەب تێدرەد

و  ڵما تێبەپاشان د و،یز ەل تریوەو ئ تێدروستکراب ێڕزەل انیکێکیە یریرگەھاوس

 ،ەزیرمەت نەڵێد ێیپ وانەئ ەک یروحان یاویپ ەمەئ یدوا ت،ڕێبک شیستیوێپ ەیستەرەک

 ەیگێرەل تێستەدەڵباوک ھ ،ەکەکار ییەرعەش ەک داتەد ەھادەش یروحان یاویپ ەوات

 ەزیرمەپاشان ت ت،ێچەردەد ڵماەو ل تێنەکەداد ەکەرست وەئ یاتیجەل ەوەکێکاریبر

جار  ێس شیقام ەب ەزیرمەپاشان ت ،ەوەنەیڵێد ەوەکێپ مووەو ھ داتەدێل کێواتەاڵس

 یاویپ ەتێبەد ەمەئ تەڵێد ێبوک ەو ب ێنێخوەد رداەسەب یو دوعا داتەد یبوک یرەسەل

 شۆخ تێ)پ ەڵێد ێیپ ت،ێوبەئ یکانەرمانەو ف فتارەر یچەملک ەوات ەتاعیئ ێبەد ،ۆت

 و تێشتبوۆو خ یبگرێل یزێر تێبەژنت د ەتێبەد ەمەئ ەڵێزاواش د ەنا، ب انی تێب

 ەیوەل رەب ەوەتەیبک تۆخ یراکۆخەل ریب ەیوەرلەو ب ەوەتەیبک تۆخەل ریب ەیوەرلەب

(، ەوەتەیبک ەژن مەئ یکانییەستیداوێپ مووەھەل ریب تێبەد ،ەوەتەیبک تۆخ یانیژ ەل ریب

 ستاێئ ە)ل ەڵێتر د یکێجار ۆب ەزیرمەت یدیئ ،ەوەکاتەد ەدووبار ەقسان مەئ شەزاواک

 نیەالەل ێبوک رەسەل ەدانێل شیقامەب وە(. ئکترنیە ڵیەاڵو ح ردنێژن و م ەوێئ ەدواوەب

 ەتیرەن مەئ ستاێئ ەل رەب ڵسا ٣٥ شێپ یرچەگەئ ،ەیەانیتەاڵژھۆر یکێتیرەن ،ەزاواو

 وابووەک ،ەیەھ شیکانییەندیھ ینییئا یتیرەن ەل کێشەب یالەو ل ەبووەکورد ھ یالەل

 ەیەتانیرەن وەل کێکیە ەمەئ ەک ەیەھ ەیەناوچ مەئ یکانەکھاتێپ وانێنەل کچوونێل ڵیخا

 .    نھاەتەب ییەن کەیەکھاتێپ انی نییئا یکڵو مو
 ەاویپ ەل ەجگ ،ەوەکێپ کانەزانێخ موەنانخواردن ھ ینێشو ەچنەو د ەوەرەد ەنێد پاشان

 ردووەھ ەڵگەنان ل ەزیرمەت ەداوەن ەوەب ەیگێر ەئیساب یتیرەن ەچونک ،ەکییەروحان

 ۆو ب ەکراویارید انۆیب ەینێشو وەئ وەرەب چنەبووک و زاوا د یدیبخوات، ئ ەکەزانێخ

 ەک ەوەنێکرەپاکد ەشتان وەئ مووەھ ژۆر مەشتەھ اکوت بن،ەد ەوەکێپ ژۆر ٧ ەیماو
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 شتەھ ەرلەو ب تێب رەگەرابردوو، ئ ەیژۆر وتەح وەئ ەیماو ەل کارھاتوونەب

 خ،ەزۆد ۆب تێچەد رەکسیە واەمرد، ئ انیکێکیەزاوا و بووک  ەکام ل رەھ ەکەژۆر

 یریرگەتر ھاوس یکێجار ێوەھیب ژنەوێب ەیبوک انیژن مردوو  یزاوا رەگەئ

 رەھ کوەڵب ت،ێبەن ێوەل ەزیرمەت ییەئاسا ،ەیکەرەھاوس یمردن یدوا ەوەتبکا

 ەکەسمڕەوێر ەبکات، وات ەکەنڕیب ەمار ەیپار ڕیب ەوات ،ەکەانڕق ێتوانەد کێنیکاھ

 یرەنێلمەس شەمەئ ،ەئیساب یتیەەاڵمۆک یتیرەو ن رعەش کوەو ۆیب ەوەبکات ەدووبار

 ەو ل انینداکانەم ەل وانەئ ەک ەیوەئ یرچاوگرتنەبەلەب دا،ەئیساب ینیئا ەژن ل ەک ەیەوەئ

 ەپل داەئیساب وێن ەژن  ل ت،ێب ەانیینماێر وەئ ێیپەب مەاڵب ،ەیەھ انیبوون انیرستاگاکانەپ

 ەیوەرەدەل ەینانیئا وەئ مووەھ ەوتووەرکەد ،ەیەھ سالمیئ ینییئا ەل ەیوەئ کوەو ،ەدوو

 ەژن و پل ەب تەبارەس انیکانەپیپرنس مەکولتوور و ھ مەھ ن،ەکەو جول سالمیئ ینیئا

 ەک ەوەمۆڕف یرووەل نەکەد ەوەباس ل یچەک ،ەرگرتووەو ەوەوانەل انینسانیئ یدوو

 ییەوان دایراستەل مەاڵب ،ەیەژن ھ ەیرادیئ ەب انیواڕو ب نەکەژن کارد یتەخزمەل وانەئ

 . ەارید ەوەانیکانەتەو سونن ینییئا ەپیو پرنس تیرەن ەل ەیوەئ کوەو و
 ییئاسا یکێژۆر یکردنیارید ەب ەستەوەیپ ەک داریندەوەیپ یزگاەد ەھاتن ل ییتاۆدوا ک 

 ۆب تێکرەدیارید ەممەکشیە یژۆر یانەیب ،یریرگەھاوس یاندنەیراگ ۆب بارەو ل

 ەک کەیەاردید کوەو نەکەد رەبەل ەو دواتر رست ێزاوا و بوک یرکردنەبەل رگەجلوب

 یمانا مەو ھ ەزۆریپ مەھ وانەئ یالەل ەیەستر وەئ ەچونک ن،ڕیب ەمار ۆب نەئاماد

 شترێپ ەک تێکرەد ەمیراسەم مەئ کداێکاتە(.  ل١٨" )ەانیبوون یندائەم ەیوەکردنێنو

و  سالمیئ ینیو ئا بەەو عر راقێع ەیکید یکانەو کولتوور نیئا یسمڕەوێر کوەو

 ەڵگەلو دواتر  ەکەسمڕەوێر ۆب تێبکر یباشەئاماد ەیوەئ ۆب ەکراو یکار ر،یشائەع

 ێوەو ل یروحان یاویپ یالۆب چنەپاشان د ا،یرەد رەس ۆب چنەد انەیوادەخان ردووەھ

 . کتریە ڵیەاڵو ح ردێژن و م ەبنەو د ننێخوەدوعا د انداەیکەشیقام وێنەل
 ژۆر ٨ ەیماوۆو ب ەانێڕگ نگەئاھ ەک ەیژۆر وەئ ۆب ەباسمان ک شترێپ ەتەبەڵھ

 ندەرووبار و چ رەس ۆب تێبچ تێبەد نیدوو کاھ ەڵگەو زاوا ل نێڕگەد نگەئاھ

 ەکار مەئ ۆیپاشان خ د،یو تعم ەوەپاکبوون کوەو داەکەئاو ەل نەکەد ینوقم کێجار

 وەب ،ییەسپ یکێقوماش ەک نەکەد رەبەل ەبوک و زاوا رست ەل کیەرەپاشان ھ کات،ەد

 شیقام ەب ەک ەوەکوخ وەئ وێن ەچنەپاشان د ،یسیپ ەل ەیەوەپاکبوون ەک یەیمانا

 ۆب ەناسراو یمانسۆر یکێنێشو کوەو و ەشراوۆداپ نکەت یکێتول ەو ب ەدروستکراو

 ان،ۆیخ ڵیما ەچنەو کچ د ڕکو ت،ڕێبەد انەیمار ێوەو ل تێد نیو کاھ ن،ڕیب ەمار

 ەدوور ل انیشار  ەیوەرەد یکێنێشو ەتێبچ ێبەو د تێب ڵماەل ەکەکچ یوکبا تێناب

 ەیشەگ ۆیھەب ەمەئ ستاێئ مەاڵب ،ەکانەئیساب مووەھ یتیرەن ەمەئ ەک ،ۆیخ ەیکڵەما

الواز  ەتیرەن مەئ ەکید یکانەنییو ئا ەکھاتێپ ەڵگەل انیبوون ەڵکێو ت ەوییەتیەەاڵمۆک

و  نیئا یبوون ەڵکێو ت انیژ ەوەکێپ ەک تێنێلمەسەد ەوەئ شەمەئ ،ەماوەن انی ەبوو
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 ەپیو پرنس فتارەو ر انیژ ەیوێشەل تێبەد ۆڕوگڵئا کان،ەکھاتێو پ کانەکولتوور

 .     یتیەوۆڕیگ نۆچ کەو رەھ ت،ۆڕێگەد انیژ عیواق ەیەوەئ یمانا ەمەئ ەک انیکانیەنییئا
کچ و زاوا بوون  یرجەو م ەکییەریرگەھاوس تێکرەد ڵقبو نۆچ ەیوەب تەبارەس

 کوەو ێبەد ،ییەن ەیشێژن و ک ەب ەبووەن ەک ەکەکچ ەییزیپاک یلماندنەس ۆب ،ییەچ

 کتریە مەکیالن ەک کێزانێو خ ڵەماەبن ەل انیکێکەیەل رەھ اوازیج یژن ێس تیرەن

 ەب بنەو د ننیبەد ەکییەنێزاوا و بوک ەیاوپاشم چنەد ،ەوەکترەیەدوور بن ل انی ناسن،ەن

 کوەو و نێڕگەد ۆب ینگەئاھ ەکید یکێو جار ەوەکەکچ یبوون ەییزیپاک رەسەب یواھەگ

 .  ەیەھ ەمەئ کانەئیساب ەل رۆز یکێشەب وێنەل کێخالقەئ

 
 ەوەسانەڵھ

 
 حیسەم یسایع نۆچ کوەو ەیەھ انیکچوونێل یکڵێخا کانییەحیسەم کوەو داەرێل سانید

 شیوانەئ ،ەوەتێستەدەڵو دواتر ھ یەخودا یالەل ەیکەرووح نجامەرەو س ەدراو خاچەل

 کێختەو ان،ۆیخ ەیکەرەمبەغێپ ەکب یەواڕب کوەو ەیەھ انەیکەنیئا ەل انەیتیەخاس مەئ

 انی ەبوو زێانگەڕش ایئا ەک ەوەروح یبارەل یاوازیجەب مرنەد کانەئیساب ەک

 ەمەئ خ،ەزۆد ۆب تێچەد انەیستەج رەکسیە انۆیخ یشتنەیگێت ێیپەب رخواز،ێخ

 ەب نسانیئ ەک ەیەکید یکانەنیئا یرەمبەغێپ یسیدەح ەیوەکردنیو ش رعەش ەیوانەچێپ

 شیو بزن ۆیخ ێیپەب ەڕم نەڵێد کوەو کات،ەزامن د ۆیخ یژۆدوار ەوەو خراپ ەچاک

 ەک خەزۆد انی ت،ێچەد شتەھەب ۆب ێزانەیخودا د نھاەمردوو ت ەچونک ،ۆیخ ێیپەب

 ستەد ەوەرێل مانیگومان و ئ وانێن یاوازیج ،ەوەنسانیئ ڵیقەع ەل ەدوور ەمەئ

و  خەزۆد ۆناچن ب وانەئ یەگوا ،ەاوازیج ەمەئ انیکانیەروحان ەاویپ ۆب مەاڵب کات،ەدێپ

 .  ەوەتەڕێگەد حیسەن مۆچ کوەو ەوەتەڕێگەتر د یکێجار انیروح
 ،ەنراویبەن اتریز ەسینەدوو ک ەل ەجگ نیالنھر نیبالد ماب ەل انی تەاڵژھۆر ەل شترێپ

و  ەبوون ژارەو ھ ەبووەن انڵیپو ەنییئا مەئ یھلەئ ۆیخ یکات ەک داەوەئ ەڵگەل ەمەئ

و  یخشەب ەموژد ەل انیبوون ەتر ل یکێمانەز یدوا ۆیەب ،ەچووەنێت یچیھ رستگاشەپ

 ۆب کێتەروورەز کوەو ەدرووست کردوو انیرستگاەپ یدیئ ،ەکەناوچ ەل انیربوونۆز

 . یەرستاگاەپ وەل انەیوەبوونۆو ک نیئا
 ەب یکردن ەوات ۆڵو خ شیو قام بلەح ەل کێترەم ندەچ ەل ەبوو یتیبر رستگاەپ شتریپ

و  ەدروستکراو ۆب یواریدواتر د ،ەبووەن اتریز ترەم نجێپ ەل یشەرکەو رووب ڕقو

 واوەت ەڵگەزستان، ل یو باران نیھاو یرماەگ ەیوەواندنەر ۆب کێربانەپاشان س

ئاو و  ەب ەشتووەیتا گ ەندووەکەڵھ انیکڵێچا ،ەرستگاکەپ انی ەسینەک ینایب یبوون

ئاو،  ەل تێبڕپ وامەردەب بووەد رستگا،ەپ وێن تێئاو ب ەیوەئۆب ،ەکەرووبار کینز

 داێت یئاو ەیوەئ ۆب ،یەبکرابا واوەت ەبنج یژنەج ەل ژۆر ٥ ەل رەب ەکەسینەک بووەد

 ھاتنەد کێمماسەش ەڵگەل ەوەمەک ینیەالەب نیو دواتر چوار کاھ یەبھاتبا
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و  ترۆک انداۆیخ ەڵگەل وانەئ ،یتەبیتاەب داەیەماو وەو ل ەوەکردەد انەیرستگاکەپ

 ناێھەد انداۆیخ ەڵگەل انیراوۆش ینمەگ ەل کێمەو ک وزەڵئارد و خ یئاش یکێردەب

 انکردەید انەیکییەو کونج ەوەکردەد انییو ئاگر ناێھەد انی یپاشان کونج ت،یرەن کوەو

 ەب انکردەید ەکەنمەگ ەڵگەو ل کردەد انییکترەیەب ەڵکێپاشان ت ،یکونج یتەیز ەب

 ەنان و پاشان ب ەب انکردەیپاشان د کرا،ەدروستد نگوتکەئ ەپارچ ٦٠ ەو ل ریوەھ

 انییژێپاشان نو کێخاچ ەیوێش ەل ەکەترۆک ینێخو ەترەچوار ق ەڵگەل یکردن ەڵکێت

 ەسمڕەوێر مەپاش ئ کھاتبوو،ێپ ەکید ەیپارچ ٦٠ ەل کەیەپارچ رەھ کرد،ەد رەسەل

 ەیربۆز ەمەئ شت،ێھەدێج انەیرستگاکەو پ ڵما ۆب ەوەچوونەو د کردەدێیل انیکێواڵس

 یدواەب رۆز یکێانەڕگ یدوا تەبەڵ(. ھ١٩". )ەوەبووەد ەدووبار کانەژۆر

و  سریو م ندیھ یکانەنییئا یتەبیتاەب کانەنییئا موەھ یرستاگاەو پ ەسینەک یدروستکردن

 ەاردید مەئ کوەو ەیکید یکەیەاردید ،یەداێت ەیرەمەروسەیس یمانا رۆز ەک نیچ

 رەب انۆیخ یختەو رەسەل یندائەم ەیئیساب ەک ەوەتۆندێمخوەو ن ەستوویبەن مەرەیس

 ەک یریشنبۆر یکیەگاەبار کوەو و ەیەھ انیکیەنداەم ستاێئ ،ەانبووەیھ ەدەس نیندەچەل

 ۆب یەداێھتد ت و ڕو ئاو و تول و قو شیقام ەنموون ۆب ،یەداێت ەیاردانید وەل کێشەب

 یو کونج نمەو گ نێو خو ترۆک مەاڵب ان،ۆیخ ینییئا یسمڕەوێر یچوونەوەڕێب یخاتر

 یرکردنەبەل ەیو رست ەبخانێو کت بێکت کوەڵب ،ییەن داێت ینڕیھا نمەگ یئاش یردەو ب

 ەل کێندەھ ەڵگەل ان،ەینداکەم وێنەل تێنریبەد ییەسپ یکێقوماش ەپارچ ەک انۆیخ

 شەمەباسمان کردن، ئ شترێپ ەینموونان وەدوورن ل ەک یەداێت یانۆیخ یلوپورەک

 ژووێم یکانەناغۆو ق ییژووێم یرجەلومەھ ێیپەب کانەنییئا مووەھ ەک تێنێلمەسەید

 تێنریبەد ەییو کاک یزدێو ئ یندائەم یالەل ستاێئ ەیوەئ کوەو ەوۆڕیگ انیانیژ یلیستا

 .      ەنراویبەن ڵسا دەس ەرلەب ەک
 ەل ەیوەئ انی ساغەن یسەک ۆب ەیەشوشتن ھ ەل کێرۆج کانەئیساب یالەل مردنەل رەب

 رەگەئ ەوەمردنەل ەکینز ەیکەتڵەجا ەک ەیسەک وە"ئ ەنموون ۆب ،ەمردن یتڵەحا

 تێبکر رمەگ ێبەد تێزستاندا ب ەل رەگەو ئ تێرۆبش تێبەد ت،ێب ندایھاو ەل ەیکەخۆد

 ەسەک وەئ ێبەد ینیئا یناوەب تێدخوا  یناو ەیوەئ یدوا ن،ێتەشل یئاو ەب

 رەسەبشوات ل ۆیخ تێبەن ەئاماد ەسەک وەئ رەگەئ مەاڵئاو، ب ەب ەوەتێپاکبکر

 کەیەچرک ندەچ ێبەد ن،ەبک ەئاماد ۆب یرمەگ یئاو نەبک یرێچاود ەنیبواەئاماد

 اتیئا مەدەو ب تێئاودا نوقم بکر ەو ل تێنرەدابک یکانەباسیدواتر ل نەبک ەڕێیچاو

 ەیوەل رەب ەکەروح یەوا یمانا ەک ەیەوەئ شەکەشوشتن یکارۆھ ت،ێرۆبش ەوەندنێخو

 ەرستەب ەک تێکفن بکر ێبەدواتر د ت،ێربچەد یپاک ەب ەیکەروح ەکەسەک تێبمر

 یسمڕەوێر ەل رەگەم ەتڵەحا مە(.  ئ٢٠". )تێبەد مردنەل رەب ەمانەئ مووەھ ،ەناسراو

 یسمڕەوێو ر تیرەن ەل ندنەمڵەوەد وانەئ ەک تێبەھ یندیھ ینزاکانیئا ەل کێشەب

 وەئ ینەخاو استەڕناو یتەاڵژھۆر ەوات ەیەناوچ مەئ یکانەنیئا ەل چیھ رناەگەئ ،ینیئا

 . نیین ەسمڕەوێر
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 وون یمانیشتین

 
و  تڵەوەو د تەاڵسەو د نین ڵزا یواتاەب نەنیمەک ەک ەینانیئا وەمووئەھ یژووێم

 ەو ب ڕەپچ ڕپچ یکیەژووێم ن،ەگەڵمۆک یزێراوەپ ەو ل ییەن ستەدەل انیتەحکوم

 ەیشێک مانەھ ەک نەکھاتانێپ وەل کێکیە یندائەم ەیئیساب ،ەوەتێناکرۆک یئاسان

 یکیەژووێم ەئیساب یژووێ"م ەڵێد ەیەھ کێتیەوایر ،ەیەھ انیبوون یژووێم

و  ەوەنۆڵیکێل ەب یستیوێپ ەژووێم مەئ ۆب شەوەرونکردن ،ییەن واوەو ت ەیەنوسراوەن

 یکارۆھ ن،یستەلەف  ۆب انەیکەژووێم ەیوەاندنەڕگ ۆیەب ،ەیەھ ەکەنیئا ەیوەندنێخو

 ەب ەک نیستەلەف ۆب شیو دواجر نعانەو ک سریم ۆب ەوەنیستەلەف ەل ەبوو انەیوەگواستن

 ەک ەبوو ەوەئ رەبەل انیشەوەمان ،ەکردوو انەیکەنییئا ەیسەو مومار انیژ داێت یزادئا

 ،ەوەنعانەک وێن ەتەچوون یھودیە یومەق ەک مەاڵب ،ەکینز ەوەنیستەلەف ەل ایرەروبار و د

 نگەت ەتۆب ەکارۆھ مەئ ن،یستەلەف ەوەرەو ب انیراگواستن ەب ەکردوو انیستەد یدیئ

 ەل ەتاوەرەسەل ەڵێتر د یکێتیەوایر ێیپەب یچەک ان،ییخۆد ینۆڕیو گ انینیچنەڵھێپ

 ەوەکێپ رەمبەغێپ سۆڵپ یمەردەسەل شیکانییەحیسەم وەئیساب وکاتەو ئ ەئوردن بوون

 وازەبانگ انیوا انۆیخۆب کانەئی(. ساب٢١)". ەکردوو انیژێو نو ەشوشتوو انۆیخ

 نی)بالد ماب ەب ەک یدکور یایتامۆپۆزیم ەکید یکیەماناەب ن،یراقێع ڵسەئەب ەک ەکردوو

 ۆب شیلماندنەس دا،یتیەناەسەڕەل ەوانەئ یبوونێجەشتین ینێو شو تاڵو ە( ناسراونینھر

 ەڵگەل ەیەھ یتیەکاینز ان،یکانیەنیئا ەسرووت ەک ەیەوەئ ،ەئیساب ەیکیژۆل مەئ

و  ئوردنەل نەڵێد ەک ەیوەئ مەاڵب راق،ێعەل یو نبت یدەکەو ئ یبابل یکانەسرووت

 ەوەئوردن یروبارەب یندەوەیپ نھاەت ەکەلەسەم ،ەگرتوو انەیرچاوەس ەوەنیستەلەف

 مەاڵب ،ەوەکیەراستەل ەاوازیج ەک کانەرچاوەسەل کێشەب نجامەرەس مەاڵب ،ەیەھ

 ییەن ارید ەنیقەراست یمانیشتیکونەو وانەئ یایو جوگراف نێو شو ەوون وانەئ یتەقیقەھ

 . ەو بزر
و  ایو سور نیستەلەف وەرەب ەندووەس انەیشەگ ەوەراقێعەل ەیەفیو تائ نییئا مەئ ەراست

 رەبەل ،ەراویرگەو ندەھەب ەنانێشو وەئ شۆیەب رەھ ،ەداناو انیگەو ر شتوونۆیر سریم

 یکیەگرنگ شیوانەو ئ تێبەد ەڕپێت داێپ یروبار و ئاو ەکەتاڵو ێس رەھەل ەیوەئ

 . ینییئا یکەیەزیرەف کوەو نۆشەد داێت انۆیخ انی ،ەدیعمەت ەک ئاوەب نەدەد رەدەبەرادەل
 رەھ کوەو کراون،ەئاشکرا ن یکانیەنێو نھ یەداێت ێڵیل کانەوێشەل کەیەوێشەب ەنییئا مەئ

 انەیکەژووێم ن،ەو کوردستان ھ اقێڕعەل ەک ەنیمەک ەیکید یکەێکھاتێپ انی نییئا

و  کانەنوسراو مووەھ انی ،ەنوسراو رەسەل یباس نیمترەو ک ەوەتەکراوەنۆو ک ەژارەھ

 ەیوەنیزۆد کوەو ییەدانێت ێینو یو شت نەدووبار کانەوەندنێو خو ەوەنۆڵیکێل

و  ەییکاک کوەو ەوییەاقێڕع یندنێخو یدۆتیم وێن ەتۆچەن ەیکەنیئا انی ،یژۆلۆپۆنتریئ

 ینیئا نۆچ کەروەھ ،ێبناس ەکەنیئا ەیەھ راقێع یسەک مەک ۆیەب رەو ھتد، ھ یزدێئ
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و سرووت  نەنانیئا وەب رەس ئاشکراەب کەڵخ نیرترۆو ز ەناسراو سالمیو ئ یحیسەم

 . ەوەوانەچێپ ەب شەکید یوانەئ نەکەد ەسەمومار انۆیخ یو کولتوور رستاگاەو پ
 ەل ینیزا ٧٠ ڵیساەل کانیەندائەم ،ییژووێم ەیکید یکەیەرچاوەس ندەچ ێیپەب

 ەوەتەبوون مڵزو یدوچار ەک ەبووەوەئ ۆیھەب شەمەئ ،ەکردوو انیچۆک میلەرشۆئ

 نیستەلەف وەرەب ەمانەدواتر ئ ،ەوییەژووێم ەناغۆق وەئ یکانەکەجول نیەالەل

 مەھێس یرتبانوسەئ انی ردوان،ەئ کیلەم یەیسا رێژەل شەچکردنۆک مەئ شتوون،ۆیر

 رۆز ەکەژووێم یرچەگەئ ،ەکەناوچەل ەبوو ەمەردەس وەئ یمەکیە یانڕحوکم ەک ەبوو

 . تێریرچاوبگەبەل ێبەو د ەانۆیخ یتەناعەق ەمەئ مەاڵب ،ییەن کراوێپ واڕب
 یدیناسران، ئ وروپاەئەجار ل مەکیە ۆب کانەئیساب ینیزا یمەوتەح ەیدەس ەیوینەل

 ەیوە(، ئیبارنسک دزی)ل رۆسیفۆپر نیەالەو ل ایمانەڵئ ەل ەوەنۆڵیکێل ەب نەکەد ستەد

 یکێسەدواتر ک با،ەر نزاەک یناوەب وانەئ یزۆریپ یبێکت یانێڕرگەو ەب ساەڵھ ەک

 ،ەکردوو رەسەل یکار ڵسا ٤٠ ەیماو ۆب ەک و،دراور( بو یدی)ل یناوەب یزینگلیئ

 ەمەئ ،یزینگلیئ یزمان رەس ۆب ێڕێرگەو کانەستنووسەد ەیربۆز یتوان ۆیەب

 یبێکتەل ەک ەدروستکردوو ەکەانێڕرگەو رەسەل یرۆز ەیشەموناق ەک ەیوەلەجگ

 ۆب زاننەد ەشێک نیترڕپ ەب ەکەانێڕرگەو و ەھاتوو ونیخ دیرش یو المژاھب(  انی)االد

و  کانییەزدێئ کوەو شیوانەئ ەک یەداێوەل ەکەشێک مەاڵب ت،ییەندائەو م باەنزا رەک

 یسپ ەکییەژوێم ەعەو موبال نەناد یعیو واق یکیژۆل یکەیەوەروونکردن چیھ ەییکاک

 . رەو نوس رەنێخو ۆب ەوەنەناک
 ەسرەو ب غداەب یکانەشار شەوانەل ن،یژەد اقێڕع یاستەڕناو ەل کانیەندائەم ەیربۆز

و  ەیەھ انیزانێخ نیندەچ رکوکەو ک یمانێو سل رێولەھ ەل شیو کوردستان سانیو م

 انۆیخ مەاڵب ن،ەبک انۆیخ ینیئا یسرووت و کولتوور ەیسەمومار تواننەد

ترساون  ە، چونک٢٠٠٣ ڵیساەل غداەب یمێرژ یروخان یتاکو دوا ەخستووەرنەد

 ەبووەن شیکیەاسایو  ەوەببن ینیو ئا یبەزھەم یمەو ست مڵزو یدوچار ەیوەل

تاکو  ن،ەبک انۆیخ یمافەل یرگرەب ربنۆز ەندەوەئ اخودی بکات،ێل انیرگرەب

 .  راقێع ەیکید یکێبەزھەو م نییئا رەھ کەو نەبک انۆیخ ینییئا ەیسەرەمومام
 کوەڵب اقن،ێڕع ەکردن ل ەدیعمەت ۆب ییەروبار و ئاو ن ەیلەسەم نھاەت یەانواێیپ وانەئ

 انینیستەلەو ف ھاتوونەڵھ کانییەھودیە یمەست رێژەل ەک ەیەوەئ ەیکییەکەرەس ەکارۆھ

 تێب ەئیساب یگرفت ەک ێیەیوپەب اق،ێڕع ۆھاتون ب ەوەئوردن ەل ناچارەو ب ەشتووێھێج

بن و  ەسنوور وەئ ینەخاو ەوانەب قەو ھ کانییەھودیە ەل ەنترۆک انەیکەژووێم وانەئ

 نینەئاماد مەاڵب ەرێولەھ یکانەئیساب ەیقس ەمەئ ،یەداێت یاتریز یکێتەعیواق انیشەکەنیئا

 ییەترسەو م تەاسیس ەل ەچونک ،ەدوانێل مەئ یخودان ەب نەبک انۆیخ  ۆوخەراست

و  نەنیمەک ەک ەیەوەئ سانید شەکەشێک ۆیەب ،ەبوون نێچاوترس ەکید یکانییەتیەەاڵمۆک

 یوید ەل شیکێشەباشور و ب یکوردستان ەل نەندەناھەپ وانەئ تداەاسیس یەیسا رێژەل

 . راننێئ
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کردوون و پاشان  انیرەد کانییەھودیەو  ەبوون سریم ەل ەتاوەرەسەل ەک ەیوەئ ێیپەب

 اقێڕع ەو پاشان ل رکراونەد شیئوردن ەل ھاەروەو ھ نیستەلەف ۆب ەچوون

 انیانیژەوەکێپ مەاڵب ،ەبوو سریم ەل رەھ انینەسەر ینێشو وابووەک ،ەوەتەرساونیگ

 ھاەروەھ کان،ەانیستیکر ۆب ەبوو حیسەم یدوا یرەمبەغێپ ەک سۆڵپ یمەد رەسەل

و  ەکەنییئا ردووەھ ییتاەرەس یشووشتنۆو خ مبولیو س نووسێر ەل یکێشەب یکچووێل

 یدانەڵرھەس یتاەرەس ینێشو نیستەلەف وابووەکاتدا، ک کەیەل انیبوون یژووێم

 ەل نترنەسەر نەڵێد انۆیھ ەک ەیوەئ مەاڵب ،ەبوو شەکەنیو ئا یتیەراەمبەغێپ

 یدوا شیسالمیئ ەچونک ،ێوەد ەیکید ەیوە،دنێو خو ەوەنۆڵیکێل ەوەئ ،یانیستیکر

 کیە یھاتن نەاڵب ،ییەن شیو ئان نین نەسەر تیەحیسەم تێواب رەگەھات، ئ تیەحیسەم

 یتیەراەمبەغێو پ نیئا یوانەڕچاو ڵەیسا ەک ەیەیناوچ مەل کانەرەمبەغێپ یکیە یدواەل

 تەاڵژھۆر یکێنێشو ندەچ ەل ەبوون ەرێل شیوانەئ یەوا یمانا واەئ ژوودا،ێمەل ەبوو

 کێنێشو ەک ەیەوەنموون ئ نیباشتر ،ەبوو ێل یرووبار ەک ەینانێشو وەئ یتەبیتاەب

 وەئ ستکردەد یو ئاو ەستەرەکەب رەگەبن، م ێوەناتوانن ل کانەئیساب ییەن ێل یروبار

 یرێولەھ ەل ەیوەئ کەروەھ ن،ەبد نجامەئ ەوەشوشتن و پاکبوون ۆخ یمیراسەم

 ەوەعیش ەیگەڵمۆک نیەالەل انیدوونانەراو ۆیھەب ەیەھ انڵەیحا وەئ اقێڕع یتانکوردس

 .   غدادەب ەل

 

 

 
 یکانەفسانەو ئ یندائەم یایژۆلۆتیم

 
 ،ەستووەب ایژۆلۆتیو م ەفسانەئ ەب یپشت واوەت یئیساب ینیئا ەباسمان کرد ک شترێپ کوەو

و  ونەک یدروستکردن یکۆریچ ،ەیەھ کانداەنیئا مووەھەل ەک شەفسانەئ نیمەکیە

 ن،ەکەد یو قورئان باس لینجیو ئ وراتەت کوەو ەک ەوەندەخوداو نیەالەل ەناتیکائ

و  ەکردوو واوەت ەوەرەبەانلیو گ نسانیئ ەب  یکەلەو ف یوەز ژداۆر وتەح ەل ندەخوداو

 . ەقاندووڵخو یانیژ
خالق،  ەتاوەرەسەل ،یتێیەپ انیواڕب کانییەندائەم ەک ەیانەییفسانەئ ەکۆریچ وەئ ێیپەب

 ا،یدون ەبوو کیو تار نگەزەوەش وکاتەئ ،ەدروستکردوو ەیکیالئەم نجێخودا، پ ەوات

( و )کاف و کافان( و )ھاغ و ماغ( و شدوومە)ئ ،ەانیرەروەس ە)کرون( ک شیوانەئ

 ەک نەیەنێیم ەکیالئەدوو م وە( کافان و ماغ ئزارتاناو  یو زارکانا( و )زارت ی)زارک

 یکانەفسانەئ یکۆریچ مانەکرد ھ انمانەیب شترێپ کوەو ن،ەکەد واوەت انەیکەرەروەس

 انیاوازیج یندائەم یکانەمبولیو س شانیناو و ناون مەاڵب ن،ەکەناوچ ەیکید یکانەنیئا

 . ەیەھ
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 شەمەو مانگ، ئ رۆخەب داتەیو د ێستەدەڵھێل ینور ،ەانیژ ەیرچاوەس واێز ەکیالئەم

شوم  ،ێیھ ڕیکو ،ێیھ فیوز ،ێیھ رھومە)ئ انیکانەناو ەک ەیەوەرێستەچوار ئ ۆیھەب

 . ەکارھاتووەب انیژ یماناەب ێیھ ەیوش داەرێ( لێیھ
 شەداب اوازیج یرۆج ێس ۆب شیوەئ ،ەیەھ یقوربان رۆدوو ج داەئیساب یایژۆلۆتیم ەل

 ،یە یسرووت یھسا و نان یناو مەکیە ،یئیساب یانیژ ەل نگنیگر انیردوکەو ھ تێبەد

 نمەپاک گ یسپ یکەڕۆیەپ ەپارچ ەو ب نێو دواتر د شواتەد تریوەئ کێنیکاھ

و دواتر  نەکەد دروستێل یریوەو ھ نڕھاەید ەوەتێبەوشک د ەیوەئ یدوا ن،ەخەدەڵھ

 یسپ یکێقوماش ەپارچ ەل شیوەکاھن و ئ ڵیما ۆب نەبەینان و دواتر د ەب نەکەید

 اریدەل یواتاڵو دواتر س تێنەدیدا کێردەب رەسەل رزەب یکێنێشو ەو ل ێنڵێئاەد

 . شتەھەب یخواردن نەڵێد ێیپ شەمەو ئ ێنێخوەد
 ەل انەیمجارەئ مەاڵب ت،ێکرەد ریوەھ ەب ەوێش مانەھەب یدیئ ،ەقوربان مەدووھ یرۆج

)ھسا  یناو ەمەئ ،ەیەھ یتەبیتا یکییەنگیگر ەچونک تێنرەداد کانەئیساب ەیسینەک

 ەل نھاەت ،ێنێبخو رەسەل یدوعا کەیەشەق مووەھ ێناکر ،ییەخودا یکیەنێنھ یە( ایالیا

 ندەچ تێبەد شیوەئ ت،ێبەن ەئاماد ینیئا یاویپ رەگەئ انی تێبەن نەگمەد یکات

 ەکەزیرەتاکو ف کانەئیساب رەسەل ەرزەف کێجار ڵدوو سا ەل شەمەئ ت،ێبەھ کێدیشاھ

 (. ٢٢" )ننەێبگێجەب
 ەچاک یکار ێس ۆتر، ب یکانەنیئا ەل ەنەگمەد رۆز ەک یەنیئا ییەسرووت ەامانێڕت مەئ

 ۆب خودەب دانێپەگێروح و ر ەیوەو پاککردن ەڕباو یزبوونێھەب شیوە. ئتێکرەد زرەن

 ۆب انی کان،ەئیساب یالەل ییەقالنەع ینیئا یکێامانێڕت ەمەئ ەک نن،یبب شتەھەب ەیوەئ

. ەوەتێپاک ناکر ۆب انۆیو خ ەبوون کێگوناھ یدووچار ەک ەیەئانیساب ەوادارڕب وەئ

 ۆب نەھ ەورەگ ینێنھ داەئیساب یایژۆلۆتیم ەل وابووە. کنەکەد ییەقوربان ەرۆج مەئ ۆیەب

 یگوناھ ەارید ،ەیەھ کتریە ەڵگەل انیاوازیج ەک ەیگوناھان وەل انەیوەپتکبوون

 انی ،ەڵەو ئاژ رخەب ینڕیربەس کوەو تێبەد ترەورەو گ اتریز ەکەباج یھاەب ترەورەگ

 ەل شیوەئ ر،ێخ ۆب کاتەو نان د نڕیھا نمەگ یباش نھاەت ەرێل ە. چونکترەورەگ یرێخ

 ستاێئ ەک ەیانینداەم وەئ یندامەئ کەن تێبەد ەوەکانەماسەو ش ەشەو ق نیکاھ ەیگێر

و  ەژنێل ەب نداکانەم یرچەگەئ ەمەئ ،ەکردوو انیدروست یاسیس یکخراوێر کوەو

 .  زبیح کوەو ەناوێھ ستەدەب انینگەو د ەدروست بوون نەنجومەو ئ ەوەبوونۆک
و ئاسمان و  یوەبوون و ز ەباس ل ەک نەھ ەئیساب ەیفسانەئ زارانەھ ەل اتریز

 انیرکردنەو د یوەز رەس ەل مەو ئاد واەح یانیو ژ یوەز یوتنەو ک کەلەف یراگرتن

  ،ەکید یکانەنییئا ەیفسانەئ ەڵگەل اوازنیج ەو ک شتەھەب ەل
 ەل کەیەوێشەب ەک ەیەنوتف وەئ مای:  سیروناک یجھان ەئاو و بوون ب ەینوتف ماتی: س١

 یقەد ێس ەتێبەد ەمەئ ،ەکیالئەم یکیو  دا انیژ ینزەک ەب ەناسراو ەک ەیشێک کانەوێش

 یجھان ۆب تێچەو د تێزرەمەداد کداێرشەع ەل ھاەروەھ ان،یو ژ ڵما رەسەل تەاڵسەد

 ڵیما وشامنی ڵیو ما وایز یجھان کوەو و تێپرژەو دواتر د ەوەکاتەد یو روناک ماسڵئا



 
133 

 

 ینزاەک ،ەو من یەنزاەک ماتیس ەڵێد ەک ،ەھاتوو ەوەماتیس ەیبارەل ھاەروەھ ،یشۆخ

 یوەز رەس ۆب وتنمەک ینجامەئەبووم ل ەورەک یکێتاج شترێپ ەک  ەمن یرەوھەج ،ەانیژ

 ن،ەکەدروست د ڵما ەک ەیسانەک وەئ ڕێیھاو ەبووم ب ھاەروەھ ،ەوەکانڵەما ەوتمەک

 کەرەگ انەیورەگ یانیژ ەک ەیوانەئ ەڕیباو ەیگێج ەکردن و بووم ب رمیشنبۆر تریئ

 رەھەل نەبکێپ ەیلەم زنداەم یانیژ ەدروست کردن تاکو ل ۆب باسمانیل ھاەروەبوو، ھ

 ەتێد داەنیرێن یندامەئ ۆک ەل ەک ەیەئاو وەئ یمانا ەنوتف داەرێل تەبەڵبن،  ھ کێنێشو

 ەئاو ل داەیەفسانەئ مەل مەاڵب ،ڵمندا ەتێبەو د تێبەد ەنێیەم یشەل ەب ەڵکێت وخوار 

 ەو دروست بوون ل ەوەرکردنیب یجھان ەچونک ،یروح یکەیەنموون ەب ەبوو ەوەالیماتر

 ،ەنێیم ەڵگەل یبوون ەڵکێت ەڵگەل ڵمندا ەتێو بب تێبەتاکو ئاو ھ ییەن ەمادد داڵایدیئ

 تێبوون ب ەڵکێت یناو ییەن کەیەلەسەم دا،یکانەفسانەئ وخودا  یکیژۆلەل ەک ێیەیوبپەب

 یکار ەیفسانەو ئ ێنێقڵبخو وانەئ یتیەویتوان قڵخا کوەڵو ژن، ب اویپ وانێنەل

 .   یەداێوەل رەھ شییخودا
 ەناتیکائ ەل کێکیە وەئ ت،ێد یروناک یوتنەرکەد یواتاەب بلی: ھبلیھ یدانە: ئاو٢

 یباوک و برا یواتاەب یدھەئ ،ەیەھ ەیگێج یندائەم ینێشو نیکترینزوەل ەکانەندوویز

 دانەئاو ەل یوەز ەیوەروناک کردن ەل ەبووەھ ەیورەگ یکێورەد مەئ ت،ێد یروناک

 یناو بلیھ ەکەفسانەئ ێیپەب مەاڵب نسان،یئ ۆب یوەز یو دروست کردن ەوەکردن

 ەوەئ یباس کداێنێشوەل ،ەیەھ ۆیخ ەب تەبیتا یو سروت یەخودا یرەمبەغێپ ە لیجوبرائ

 ستمەدەب ەکارم ک نیشترۆخڵمن و د ەڵگەبن ل شۆخ ڵ)د یتیەگوتوو بلیھ ەک ەکراو

 ،ەوەمێگوازریو ب مەڕێجھاندا بگ مووەھ ەب توانمەد نۆچ ەک ەیەوەئ دا،ەجھان مەل ەناوێھ

 ۆب ەوەوانەچێپەو ب ەورەگ یجھان ۆب مەبەدد نسانیئ نۆچ ەک ەقاندووڵخو ەیوەئ شەمەئ

 یتێبرس ستەدەل ەمن ک ۆب ژارانەھ یشکردنۆخڵد مەاڵب نم،ەھەج ەبچووک وات یجھان

 نۆچ ەیوەئ ھاەروەھ م،ەرزگار بک کانییەبرس ەیەوەئ م،ەبک انیو رزگار ننڵێناەد

 ەڵخ واەو ح مەئاد ەیوکاتە. ئمێڵھەن یاخی یو روح بکوژم کانەخراپ ەکۆبتوانم جن

 وەرەو ب مەبک شۆخ ۆب انەیگێو ر نەبک یریرگەھاوس ەیکار وەب ساوەڵکران، من ھ

 رەس ەگرت و چوون انۆیخ ەڕیش ەیگێر ەبوو ک ەوەئ یدیبچن، ئ انۆیخ ینووسەچار

 یدیئ بوون، ێوەل شترێپ ەک یروناک یجھان رەرامبەبوو ب یکیتار یجھان ەک یوەز

 رخانەت شمیرەدوو دادو ،ەوەانیرەسەب رێچاود ەو بووم ب شاندانینێکشاش م پ یروبار

 بکات.     مارۆت انەڕیو ش رێو خ تێدابن کیەرازووەت ەیوەئ ۆکرد ب
 یمەشەش یتابق ەتروان نھورا ل ی: جھانەوەپاکبوون یتروان ۆب وایز بلیھ یچۆ: ک٣

 یجھان ەک ەیەھ وایز بلیھ یجھان دایرێژەل ەناسراو مەھەد یروناک ەو ب ەئاسمان

 ەیوەکردن دانەئاو ەب ەساوەڵھ وایز نۆچ ەک کاتەد ەوەباس ل ەیەفساەئ مەئ ،یەنداەم

 ڵسا ٧ یدوا ەو ک ەداوەڵھ ینوران یندائەم یداخەیب ەدرافش وات یکانەتەکمیح یوەز

 ەل ەک ەئاسمان ەیکەنیچ وتەح کەروەھ ڵەسا وتەح وەئ ،ەساوەڵھ رەسەل ینور

 . ەیەھ ەیەژمار وەئ کانەنییئا ەیربۆز
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 شدایقورئان یتیەئا ەل نۆچ کوەو کاتەد کەلەتاوس م ە. باس لنگەتڵ: کوشا تاوس د٤

 ەچوو ەک کاتەد یبوونیاخی یتڵەحا ەباس ل شیوەخودا، ئ ەل ەبوو یاخی ەک ەباس کراو

تاوس  کداێکاتە. لییەمرەخودا و ن یرەاوی یانیژ یمانا ەک ەورەگ یانیژ ەیوەرەد

 وەئ ەوەداخەب ەخودا ک یحومک یزاەف ەل تێنیبب ەورەگ یکێورەد یتوانەید کەلەم

 بزر بوو،  داڵدەل یخودا
 کانییەندائەم ۆب اتریز ەک نسانیئ ەڕیو ش رێخ ەیوانێپ ە: واتزانیالم باسرە: ئ٥

تر  یکانەنیئا ەک ەیەیوەکردنیش وەئ کەن ەیەھ ەزانیم وەب انەڕیباو وانەو ئ یەکارا

 .ەانەیھ
 ەڕیو ش رێخ یوانێپ ۆدانرا ب رازووەت ەیوکاتەئ ەک کاتەد کەیەفاسنەئ ەباس ل ەمەئ

 وەئ ەھاتوو  باداەر نزاەک یبێکتەل ەک زراندەدام یکەیەکیالئەم شەمەئ ۆب نسان،یئ

 . اندایژەل ەنسانیئ ەڕیو ش رێخ یواندنێپ یکار نھاەت یەەکیالئەم
 ٣ یکانەتیەئا ەل مەو ھ ەیەھ وانداەئ یپوورەلەو ک یندائەم یجھان ەل مەھ ەفسانانەئ مەئ

 (.   ٢٣. )ەکردوو یانەیب باەر نزاەک ەل ەھاتوو ٧و  ٦و  ٥و  ٤و 
 

 .انیبوون و زر دروست

 
 ەیوێش مانەھ ەک ەکردوو نمانیمەز رەس  واوەو ح مەئاد یدروستبوون یباس شترێپ

 ەب انیواڕب کانیەندائەم مەاڵب ،ەقورئان یتیەوایر مانەو ھ وراتەت ینیکوەت یسفر

 یسوار یباوک ەڵگەل ەبوو نسانیئ نھاەتەب وەئ ەنوح چونک ڕیکو ەوات ەیەسام ھ نیکائ

 مووەتر ھ یوانەو ئ ەوەتۆکرد ندوویز یتییەرەشەو ب ەبوو ەکیەشتەک یپشت رەس

 ەیوەئ ندەخوداو یعنیە داەرێسام ل شیتر یکیەماناەچوون، ب ناوەو ل ەگوناھبار بوون

 انیگرنگ رۆز ەک ەیوانەئ. ەیەھ ناتیکائ ٣٦٠. " ێو نامر کاتەد ایدون یحوکم ەک

 ستخوا یکێژن ەک وایز لەبەیھ ،ەبوو ەورەگ یکیەخودا ساۆدربەئ یمارد ،ەبووەھ

 رێژەل ەیژن وەبوو، دواتر ئ دایکیتارەو ل ەوەرەس یمەوتەح ینیچەل ،ەروھ یناوەب

 کانڵەو منا نەکەد وامەردەب انیو ژ ێبەد انڵیدواتر منا شت،یھێج دایتێوانەپاس یەیسا

 کێتەکیالئەم ەک ەوەداتەمدەاڵو ەروھ ،یەایدون مەئ ەنیھاتوو یچۆب نەکەد اریپرس

 ،ەبووەھ ەیورەگ یکەیەستەئور ج ،ەبوو تەکیالئەم نیکتریشدوم نز یناوەب بووەھ

 مە(. ب٢٤بوو"، ) بوتەھ یشونەم ەل ویز لەبیو ھ ژانەھ یایکرد و دون یھاوار

 وێنەل ێشێکەد ەژێدر تیەرەشەب یدروستبوون یتاەرەس ەیفسانەئ یکۆریچ ەیەوێش

 یمەاڵو ەیەوێش مەو ب ەوەتۆکرد انۆیخ ۆب انیکەیەگێج وانەئ داییرەشەب یایژۆلۆتیم

 ،ییەراەبوونگ یقورس یکێاریپرس ەک ەوەنەدەد ردوونەگ یرخەچ یدروستبوون

و  تێکرەد ەوەفسانانەئ ەکۆریچ وەئ ەیبارەل نگیگر یاریپرس ەک ەیوەئ یربارەس

 ستەو د ەیکەوەانێڕگ ەیوێش کوەڵب ،یەداێت یگومان رەھ کەن انیرۆز یکێشەب

 یفیعرەم یبوار ەل ،ینیئا ەیفیعرەو م ژووێو م نیوس ونێن ۆب یھاتن ستەدەب
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 ۆیخ کوەو کێکۆریچ زیرگەھ ەچونک ر،ەس ەتێخرەد یگومان ەوییەوانەزمان

 مەاڵب کات،ەدێپ ستەد ەوەرێل شەکەگومان ەوەتێبنور کوەو شیو دواتر ەوەتێدرێڕناگ

 .      یتێیەپ انیواڕب ەواوڕب یواوەتەب انینگرانیەو ال ستیمیکادەو ئ وارە،ێخو ەب وانەئ

 
 کانەساتەکار

 
 ەخودا ل تێب کانەفسانەئ ێیپەو ب کانەکستێت ێیپەب ەک واەو ح مەئاد یھاتن یدواەل

 ەل ژۆرەب ژۆر یماناکان انیژ یدیئ ،یوەز ۆیگ رەس ۆب یو ناردن کردنیرەد شتەھەب

 .  ەھاتوو رداەسەب ەیورەگ یساتەکار ێو س ەبوو انداۆڕگ
 یشیکانەڵەکرد، ھ ادبوونیز ەل یروو رەشەب ەیژمار ەیوەئ ی: دوامەکیە یساتە"کار

 ەیکەژن ی)رام و روود نھاەناردن ت ۆب یکێئاگر ەوەەئاسمان ەخودا ل یدیکرد، ئ یادیز

 انڵییمندا کانەاویژن و پ ەساتەکار مەئ یخوارد، دوا انەیو ئاگر ەل مووانە( ھتێبەن

 کێسلەن رەھ ۆب شیوەز یدیبالغبوون چوو، ئ وەرەب انیینەمەت ەیوەئ یدوا نا،ێھ

 انیژ یرەسەردەد ەیوەئ یدوا مەدووھ یساتەنارد، کار یکێنەمەت ەکید یکێجار

تاعون و  کوەو انیسزادان ۆنارد ب یلیخودا ساھ ،ەوەرەشەب نیەالەکرد ل یادیز

 یسلەن مووەھ تێبەن یژن یلیو شورھا یایشور ەل ەجگ شەمەئ ،ەکید یشۆخەن

ھات،  نساندایئ رەسەب یرەسیردەد وەئ یدوا سانید م،ەھێس یساتەکار ،ەگرتوو رەشەب

)نوح(  کوەو یکارەو چاک حڵسا یکێسەک شداینسانیئ مووەھ وێنەنارد، ل یفانۆخودا ت

و  ەڵئاژ یکێزەگەر مووەھ ەل ەکەفانۆت یدوا بووەوەئ ،ینیخودا ب یچاو ەل یکێتەعمین

بوو،  یو رزگار ەکیەشتەک وێن ەسام چوو نھاەت ،ەوەشتێھ ۆب ێیو م رێن ڵتوا روەیت

نوح  بووەوەو ئ ەویەئاسمان کرا یرگاکانەد ەوەژۆر وەداخست، ل یکەلەف یرگاەد یدیئ

ئاو  ەیوەئ ۆوشک ب یوەز رەسەل انەیوەشتنین یدوا ەیوەئ ۆنارد ب یکێرەیت

 ێم سە(. ئ٢٥". )کەلەف ەوەتەڕێگەن دایارڕیب ت،ێب وامەردەب انیتاکو ژ ،ەوەتێزۆبد

 یشتنەیگێو ت ساێو ر تیرەو ن یرستەخودا پ یکیژۆل ێیپەب ەک ەوەرەس ەیکۆریچ

 یکەیەستگێو و انیژ یتاەرەس ەوات نیتکو یسفر ەل ییەتیبر یرچەگەئ ت،ێب ەئیساب

 ینەخاو کێنیئا مووەھ ەک کانەساتەکار یدواەل انیژ یکردنێستپەد ەیکید

 کوەو ەھاتوو دایئیساب یایژۆلۆۆتیم و اتیبەدەئ وێنەل مەاڵب ن،ەشنەچ مەل یلەکگۆریچ

 یالەل ۆیەب ،ەناردوو ەیساتانەکار وەئ نسانیئ ۆب ەوەکردنیتاق ۆخودا ب کێساتەکار

 ەب ەو بوو ەرگرتووەوێل یزموونەو ئ انیژ ەیستگێو ەب یتیەنوح کردوو وانەئ

 وەل یرزگاربوون ینوح دوا ەک شیتر یتەبیتاەب کان،ەئیساب یتەبیتاەب انیژ ۆب کەیەوان

 مووەھەو پاشان ل ەبردوو ۆیخ ەڵگەل یرەشەب یناتیکائ مووەو ھ ەئاو بوو ەک ەفانۆت

 ۆب ەناردوو ی ێو م رێن ەیکەزەگەر ردووەھ ،ڵو توا رەیو ت ەڵئاژ یکێناتیکائ

 ەب ەبوو کانەئیساب ەو ل ەوییەتیەاوێڕنوح گ ەک ەیزموونانەئ وەب انیژ یبوون وامەردەب

 ،یکانەڵەھ ەل ەنسانیئ ەیوەو پاکبوون انیژ یبوون وامەردەب ەیرچاوەئاو س ەک رجەم
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و  ینیئا یتیرەو ن پورەلەکولتوور و ک ەو ل باەر نزاەک یبێو کت کستێت وێن ەل ۆیەب

 یوامەردەب ۆب ەوانەئ یبوون کینز یرجەم مەو ھ ەزۆریپ مەئاو ھ ،ەئیساب یتیەەاڵمۆک

 . انیژ ەل
 نسانیئ یرەرزگارک کوەو مەکیە ،ەناو نوح ھاتوو یندائەم ەیئیساب یالەل ۆیەب تەبەڵھ

و  ەڵەھ ەل نسانیئ ەیوەئاو و پاکبوون ەیوەنیزۆو د انیژ ەیوەکردنێستپەد کوەو و

 ،ەبوو کیخودا نز ەل ەیوەئ ۆیھەب ەک ەیەسەک وەنوح ئ ەوەکید یکیەالەل ،یکانەگوناھ

 ەڵگەل ەشیرەمبەغێپ ەتاک ەک ەھاتوو شدایو قورئان وراتەت یکانەکستێت ەل ھاەروەھ

 ەیو نموون ەزۆریپ یکێسەنوح ک شداەئیساب یاتیبەدەئ ەل ۆیەب ،ەکردوو ەیخودادا قس

 .یە ایرەکەز ایحیە رەمبەغێپ یدواەل یەاڵبا
 حیسەم ەک ەھاتوو یانیستیکر ەوات یحیسەم ینیئا وانەئ یدوا ەک ەیوەئ ەیبارەل

 یخود یھاتن ۆب ەیەھ انۆیخ ەیرگوزشتەس مەو ھ ینیبێت مەھ وانەئ نا،ێھیدا رەمبەغێپ

 ەینیئا وەئ ۆب مەھ ،ەخودا ناسراو ڕیکو ەب شیوانەئ یالەل ەک حیسەم ڕیکو یسایع

 ەوێمادام ئ ەکردووێل انیکێاریپرس ۆیەب را،خاچ د ەدا تاکو ل کەڵخ ەب ەیمژد ەک

 ینێروبار شو ەک ەیەھ ەوەب واتانڕب ایئا ،یوەز رەس ۆب تێب نیدوا ئا ەمەئ ێوەتانەد

 نسانیئ تێکرەرووبار د ەیوەرەدەل ەک ەوەتەداو ەیمەاڵو وەئ حیسەم ،ەوەپاککردن ۆخ

شوشتن،  ۆخ کەن ەیەوەنسانیئ یروونەروح و د ەل ەوەپاکبوون ەچونک ،ەوەپاکبکات ۆیخ

و  ەوەتۆتکردەر انییحیسەم ینیو ئا حیسەم یواوەتەب کانەئیساب ەمەاڵو مەب یدیئ

 ەڵێد ەیەھ انیکیەفتوا ەوەتکردنەر وەئ یدواەل ۆیەب رە. ھەواندووەنەدان ۆب انیرەس

 ەتێچەد ۆخ وەراست واەئ تێبکوژر کانییەحیسەم یستەدەب کەیەکەئیساب رە)ھ

 یژووێم ێیپەب ۆیە( بیکانەگوناھ رەسەل ێنیخودا بب یزابەع ەیوەئ ێبەب ەوەشتەھەب

 ەچوون انۆیخ ەک ەوەنێڕگەد ،ەھاتوو وانەئ یایژۆلۆتیم ەو ل ەوەتەنوسراوەن ەک انۆیخ

 حیسەم مەاڵب ،ەوەشتەھەب ەتاکو بچن نڕبب انیرەتاکو س کانییەحیسەو م حیسەم یالۆب

 شەمەئ ی( دواەوەننێبم انۆیخ یواڕو ب نیئا رەسەکرد ل یدوور گرت و وا ۆیخ

 یشۆخەن یتوش انیکانەژن ەک کردبووەن انیینیبێت چیھ ەک ەوەخوارد انیکێئاو ەل وانەئ

 . ننێھەن ڵمندا یدیچ ەیوەئ ۆیھ ەتێبەد شەمەدبن و ئ یکۆزەن

 

 حیسەم ەب دانانێدانپ

 
 ۆب ەپەچ یستەد ەب یستیوێراست پ یستەد نۆچ کەروەھ ەک یەانواێیپ ەئیساب وانەئ

 ەدان ب کێرعەموش بووەھ ەوەب یستیوێپ سایئاوھاش ع ان،یژ یکاروبار یکردنییرا

 . ەانەیکەنیو ئا رەمبەغێو پ یندائەم ەیئیساب شیوەئ ەک ێنێدا بھ حیسەم
و  تیەروا نیرترۆز ە( کیسیدکتور )دھ یناوەب کێرەنوس ەیقس ێیپەب

 کاتەد ەوە(، باس لایحیە می)تعال یناوەب یەالەل ەیئیساب یاتیبەدەئ ینۆک ەیرگوزشتەس

 نسانیتاکو ئ یوەز رەس ۆب ەناردوو یزۆریپ یسەک ستەو ش دەسێس ەل اتریخودا ز ەک
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 ،یوەز رەس یانیژ ۆب تێب شتنەیگێت ینەخاو مەبکات و ھ ەو چاک تێخودا بناس مەھ

 کوەو ،ەبوو ایرەکەز ڕیکو یایحیە یتیەخودا ناردوو ەک ەیزانۆریپ وەل کێکیە

 وانەئ یرکەئ ،ەبوون یھاوکار ەکیالئەدوو م شیوەئ ،ەجھان مەئ ۆب کەیەپل نەخاو

 شەمەئ ح،یسەم ەوات ،ەقودس بوو یروح ەجھان ک ۆب ەبوو کییەپادشا یئارا ەنانێھ

 حیسەم یو ناو تێبەد یکڵێمندا میەرە"م ەک یتیەویزان ایحیە ەک کاتەدێستپەد ەوێوەل

 ەچوارد یدوا یتەیەکەراست یال ەک باەر زناەک ەل مەھەژدەھ یکتاب ت،ێبەد سوعیە انی

 مێمر رەگ م،ێمر ڕیکو یسوعیە شیوەئ کانییەحیسەم ۆب میلەرشۆئ ینایب رەسەل ڵسا

و  ەسینەک وەئ کان،ییەحیسەم یکۆرەس ەنابوو ب میلەرشۆھات ئ سووعیە ەک یەبواەن

 ەڵێد یکورت ە)حران کوسا( ب ەک ننێلمەسەد شەوەئ کانەستنوسەد بژارد،ەڵھ ەیکەلەگ

 ەبووەو د ەوەبووەدەو روناک ن بووەد دایکیتار ەل رەھ ەوشان وەئ یەبواەن سوعیە رەگەئ

 ەب  کانەشمدرو مووەبوون و ھ ەکید یکێنیئا رەسەل ەک ەیوەئ وانەئ ،ەکید یکێنیئا ەب

و  نایس یشاخ ەل یبراکان ەڵگەل ەساوەڵھ ەک تێد ەوەئ یمانا ەب ەمە( ئسازایبە) ئ

 ەیوش انی نا،یستیناون کر یو ناو ەوەتەکردوونۆک ەکردوو یکەڵخ مووەھ یوازەبانگ

 سایع مەاڵ(  ب٨٤ یتیەمندتا ئا ە)نزرت ،ەھاتوو ەوێوەل شییەناسر یشار یو ناو ساراەن

 ەل ەرچوونەو د نییئاەل ەل ەبوو رەالد یماناەب ەتر ب یکانەنیئا ینیوانێڕت ەل انیستیو کر

( انایھی ایھی) یناوەب کانداەوتەشکەئ ەل کێکیە ەل ۆیخ یکات سایع کان،یەناوک ەنیئا

 یمردن یدوا نا،یستیکر ەناو ەیکێیەنو ەتەللیم یدواتر ناو ەوەتۆپاک کرد ۆیخ ێوەل

 ۆب ەمەئ ،ەبوو ەنۆیدر ەرەمبەغێپ وەئ ،ەوەتێگرەد ەیگێجھاندا ج ەل ۆدر ایرەکەز ایحیە

 یکتاب یزانەد انیوا ەبوون ک کانەشتووەیگەنێت ەوەئ مەاڵب ،ەبوو لەگ ەیوەاکردنیج

(.  ٢٦". )تێنورا د یکەیەکیالئەم ەک تێد کێسەک ەک ێنێلمەناس ەوەئ کانییەندائەم

 یتسانیکر ەڵگەل یندائەم یکییەاوازیج مووەھ ەڵگەل ەک ێنێلمەسەدد ەوەئ ەمەئ

 ەک نەکەد تبارەمۆتر ت ینیتر و ئا یکەڵخ وانەئ ،ەکەناوچ یکانیەحیسەم یتەبیتاەب

 ەنیئا وەئ ۆب ەشێو ک ەنۆیدر یکێرەمبەغێپ کوەو حیسەم ەوات سوعیە یتیەستوویو

 باەر نزاەک یکانەتیەئا ەو ل ەکردوو ەمەب یستەھ ایرەکەز ایحیە مەاڵب ،ێنێقڵبخو

 کێسەک چیھ ەک تێد کەڵو خ تەللیم ۆب ۆپاک و راستگ یکێسەک ەک یتیەلماندووەس

 .  ەوەجودا بکات کترەیەل ەیەناوچ مەئ یکانەلەگ ێناتوان کێارەیو ن
 ەرشەع وەئ رەسەل یژەو د ەوەتێبەد ەیگێج نۆچ ڵەمندا وەئ ەیئ تێکرەد شیاریپرس

 ایحیە ۆب ینداەم ینێخودا شو نۆچ کەروەھ ەوەتەداو یمەاڵو شیوەئ ت،ێگرەردەو

 یتیەگوتوو مێمر یەگوا کانییەندائەم ەیقس ێیپە. بنێو شو ەگێر مانەھەو ب ەوەتۆکرد

قودس  یئاو ەل تێبچ تێبەد یتیەوتووگ شیوەئ ت،ێبەدروست د نۆچ ڵەمندا وەئ

 ت،ێبەد سایع یشیو ناو ۆت ەل کڵێمندا یدروستبوون ۆیھ ەتێبەد شەوەو ئ ەوەتۆیبخ

 ۆو ن مانگۆن ەو ب ەتەخواردوو ەیکەئاو ەچوو حیسەم یسایع یکیدا یمێمر بووەوەئ

 یستەد ەل ەانیپاراستوو شیوانەئ رەو ھ ەبوو ەیکڵەمندا ەقیقەد ۆو ن عاتەس ۆو ن ژۆر

 کانییەھودیە ەڵگەل کانەئیساب ەیوەئ ۆیھ ەتەبوو شەمەئ رە. ھوکاتەئ یکانەکەجول
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 تێبەد ەورەگ سایع ەیوەئ یدوا یەوا ەکەوەانێڕگ ھاەروەھ ن،ەکەن یریرگەھاوس

 ێیپ شیوەئ ،ەوەمەپاکبک مۆھاتووم خ تەڵێد ێیپ ا،یرەکەز ڕیکو یایحیە یال ەتێچەد

 ەمەئ ەک نەکەن یریرگەھاوس ەھانداو کتەڵخ ۆت ەچونک م،ەبک ەوەناتوانم ئ تەڵێد

 ەل یکەیەنام ایحیە نێوکڕپ تەتاق کجاریە کێرکردنۆز یدوا تەبەڵھ ،ەڵەیەھ

 ەک ەنجەگ ڕەکو وەئ ایحیە یدیئ ،ەڵەیەھ وەل ەوەتۆب مانیشەپ وەئ ەک تێد ۆب ەوەئاسمان

 ،ەوەکاتەد یو پاک شواتەیو د کاتەد رەیەل ەیو رست کێروبار رەس ۆب باتەید یەسایع

و  تۆڕێگەد یرەب ەیکەرست ینگەئوردن و ر ەکاتەروود ەیوەئ یدوا سایع مەاڵب

 ەب کاتەستدەد ەمەئ یدوا ،ێنێلکەد ەوێپ ەیکید ەیو پارچ تۆڕێگەد یشەکەوازێش

 یخاچ ەل کانییەھودیە داییتاۆک ەل ۆیەب ،ییەانیستیکر ەک ەیکەنیئا ۆب نیخشەب ەموژد

 نھاەت کانییەھودیە یەانواێیپ ۆیەب کانەئیساب ن،ئاسما ەتێچەد ەیکەروح مەاڵب نەدەد

 رەس ۆب ەوەتەڕێگەد تێد کێژۆر ۆیەب ،ەخاچ داو ەل انییروح ەل ڵیخا یکەیەستەج

 انیدروست انۆیخ ۆب کانەنییئا ەک ەیاوازانیج ەییەفسانەئ ەکۆریچ مەئ مووە. ھیوەز

 یسایع کوەو یکانەانراویناسراوو و دانپ ەرەمبەغێپ رەسەل کردنەقس یتەبیتاەب ،ەدروو

 ەک تێوەکەردەد مانۆو ھتد، ب ایرەکەز ایحیەو  سالمیئ یدەمەو موح مێرەم ڕیکو

 انۆیخ ۆو ب ییەن ەوییەخودا یتەاڵسەد ەب یندەوەیپ چیھ ەنانییئا مەئ یھاتن

 کانەرۆڵەکێو ل ژووناسێو م کستێت یرەنێو خو وادارڕب یگومان ۆیەب ،ەانیقاندووڵخو

 کینو کێمەک رەگەئ ەچونک مان،یئ ەل ەگومان ەمەئ ە. کتێبەد اتریز ژۆرەب ژۆر

 ەیقس کجاریەناکات و  ەقس کێنسانیئ چیھ کەتەخودا ل ەوەکانیوفەسەمت ەل ەوەنیب

 یو چ نۆچ ەک ەئازاد کردوو ینسانیو ئ ییەسروشت یاسای یدانان شیوەئ ،ەکردوو

 ەیوەل ۆچب ڵێب کێرەبەغێپ ەخودا ب ەیوەئ کەن بردن،ەوەڕێب ۆخ ۆب تێرێبژەدەڵھ

 . گاتێر ەنێد ەشانێک وەئ ەڵێن تریوەئەو ب ەربگرەو کەڵک تۆخ شێپ

 
  مەھێس یپاژ یکانەزێراوەو پ ەرچاوەس
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 یکانەوکراواڵب ەکوردستان. ل ەل چکردنۆو ک نۆک ینی. ئایداغەرەق ڵاڵبدوە: ع٦

 یتە. حکومیمانێ_ سل یریشنبۆر یتەزارەو ەیوەوکردناڵچاپ و ب یتیەراەبەوەڕێب

 ٢٨٧. ل٢٠١٣ ڵیکوردستان. سا یمێرەھ
. ە. ترجمنییو معتقدات القوم المنس خیتار یف ە. دراسونیالمندائ ەابئێ. الیبرنج می: سل٧

  ٥٠. ل١٩٩٧ ە. سنەاحمد. دار الکنوز للگباعجابر 
. ە. ترجمنییو معتقدات القوم المنس خیتار یف ە. دراسونیالمندائ ەابئێ. الیبرنج می: سل٨

 ٢٩. ل١٩٩٧ ە. سنیەجابر احمد. دار الکنوز االدب
. ە. ترجمنییو معتقدات القوم المنس خیتار یف ە. دراسیەالمندائ ەابئێ. الیبرنج می: سل٩

   ٥٠. ل١٩٩٧ ە.  سنەجابر  احمد. دار الکنوز للگباع
 ە. ترجنییو معتقدات القوم المنس خیتار یف ە. دراسونیالمندائ ەابئێ. الیبرنج می: سل١٠

 ٨٥. ل١٩٩٧ ە. سنروتی. بیەجابر احمد. دار الکنوز االدب
 . ٢٨. ل ٢٠٠٨ ەق. . سنو المژاھب بالعرا انی. االدونیخ دی: رش١١
 .٣٥ێ. شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ١٢
 ٣٦٧. ل٢٠١٠ ەللنشر. سن ینوی. دار النیەالمندائ ای. المپولوجی: خزعل الماجد١٣
 نی. دار التکوفی. عارف ابو سە. ترجمدھمیعقائدھم و تقال ەابئێ. الیوفیس قوالی: ن١٤

 . ٨١. ل ٢٠١٠و النشر .  ەو الترجم فیللتال
 ٨١ل  شووێپ ەرچاوەس مانە: ھ١٥
 . ٢٤. ل ٢٠٠٨ ەو المژاھب بالعراق. سن انی. االد ونیخ دی: رش١٦
 نی. دار التکووسفی. عارف ابو ە. ترجمدمیعقائدھم و تقال ەابئێ. الیوفیس قوالی: ن١٧

   ٢٩..  ل٢٠٠٨و النشر.  فیللتال
. دار نییو معتقدات  القوم المنس خیتار یف ە. دراسیەالمندائ ەابئێ. الیبرنج می: سل١٨

 ١٩٦. ل١٩٩٧ ە. سنەالکنوز للگباع
 نی. دار التکووسفی. عارف ابو ە. ترجمەدیعقائدھم و تقال ەابئێ. الیوفیس قوالی: ن١٩

 ١٢٤. ل٢٠١٠. یاالول ەو النشر. گبع ەو الترجم فیللتال
. نییو معتقدات القوم المنس خیتار یف ە. دراسونیالمندائ ەابئێ. الیبرنج می:  سل٢٠

 ٢٤٨. ل١٩٩٧ ە. سنیە. جابر احمد. دار الکنوز االدبەترجم
. نییو معتقدات القوم المنس خیتار یف ە. دراسونیالمندائ ەابئێ. الیبرنج می: سل٢١

 ٢٤.  ل١٩٩٧ ە. سنروتی. بییە. جابر احمد. منشورات دار الکنوز االدبەترجم
 نی. دار التکوفی. عارف ابو سە. ترجمدھمی. عقائدھم و تقالەابئێ. الیوفیس قوالی: ن٢٢

 .١٠١والنشر. ل ەللگباع
 ە. سنەللنشر و الگباع ینوی. منشورات دار نیەالمندائ ای. المپولوجی: خزعل الماجد٢٣

   ٣١٠تاکو ل ٢٩٣. ل٢٠١٠
 یروم بانڤو غ یبدو مێنع ،ەترجم ،ەئیابێ یشعب اتیو حک ریدراور، اساگ یدی: ال٢٤

 .١٤و  ١٣ل 
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 نی. دار التکوفی. عارف ابو سە. ترجمدھمیعقائدھم و تقال ەئیابێ. الیوفیس قوالی: ن٢٥

  ١٣٥.  ل٢٠١٠ ەو النشر. سن ەو الترجم فیللتال
 ە. سنەللنشر و الگباع ینوی. دار النشر نونیالمندائ ای. المپولوجی: خزعل الماجد٢٦

   ٤٧٣. ل٢٠١٠

 

 

 

 

 ون بوو یکێشوناس  نەرمەئ
 دایانیستیکر یبەزھەو م ەوەتەن وانێنەل

 

 مەو ھ یستانیکر ەل ەکێبەزھەم مەھ ەک ەیەنانیئا ەکھاتێپ وەل کێکیە نەرمەئ

 ەباکور و باشور بوون یکوردستان ەیندەاگەڕپ ەک ەکەناوچ ەل نۆخەربەس یکەیەوەتەن

 رێژەل انیکێمارۆک ەک وانەئ ەیەھ انیباش یکێشانس ان،یسور یتاڵو ەل انیشیکێشەو ب

  ینانیۆ یژوونوسێم تۆدۆریھ ،یەاینیرمەئ ەک انۆیخ ەییوەتەن یشانیناون

 ەل وەئ ت،ێنرەداد ژووێم یباوک ەب ەک ەووینوس یکێبێکت ٩ ە( پ. ز، ک٤٨٤_٤٢٥)

 ینەرمەئ ەناسراون ب ەک ییەینیو ئا ەوەتەن ەکھاتێپ مەب تەبارەس یکانەبێکت ەل کێکیە

 واڵرشوبەپ نۆھاتوون و چ ەوێکوەل انەیرچاوەس ەک ەکردوو ەیوەئ یو باس ەکردوو

 شیدرووست ەھاتوون و ب ەوەقانڵبا ەیناوچ ەل تاەرەس ەیەکھاتێپ مە" ئ ەڵێو د ەوەتەونبو

پ.  ی ١٢ ەیدەس ە( و دواتر لیحیرە)ف یکانەزۆھ ەل کنێکیە ەھاتوون ک ەاویتراق ەل

 ".  ەوەنێرسیگەد اینیرمەئ ەو تاکو ل نەکەد چۆک تەاڵژھۆو ر ایئاس یکانەناوچ ۆز، ب
 مەل ەکەکەڵخەجودا ل یکێزەگەر کوەو ،ەوەنۆک یرخەچەل ەوەمانەز رێدرەل وانە"ئ

 گوتراەد انێیبوون پ کەیەوەن شیوەئ ،یسام ەبوون و ن یئار ەن ەک اونیژ ەیەناوچ

 یکێتڵەوەد مانەئ وساەئ ەیوەئ ۆیھەب ،یگوترا ھالد ەمێرەھ وە( دواتر بی)خالد

 ەتڵەوەد مەئ ڵسا ٢٥٠ ەیکینز ەش، کیئارج ەیاچیرەد یرەوروبەد ەبوون ل زێھەب

 ت،ێبەالواز د ۆراتۆپ. ز، ئ یمەوتەح ەیدەس یمەھەدوو ەیوینەل ،ەبووەھ یوامەردەب

 ۆراتۆئ یتڵەوەد ،ێچەادیپ ز ت ٦١٢ ڵیسا ەل یئاشور یتڵەوەد ەیوەئ ەڵگەل مەاڵب

 رەسەل ەکات وەپ. ز، ئ ٦٠٩ ڵیتا سا تێبەد وامەردەب ۆخەربەس یکێتڵەوەد کوەو

 ۆب کانەنەرمەئ ەیوەئ ۆیھ ەتێبەد ەیەناوچ مەئ یدیئ ت،ێدێپ ییتاۆک اکانیدیم یستەد

 یتڵەوەد مەکیەببن و دواتر  ێجەشتین ێوەو ل نەبک چۆک اینیرمەئ یکانەلکۆگرد

 (. ١". )ننێزرەدابم اینیرمەئ
( بوسی)س یناوەب کانییەنەرمەئ یخود یناسراو یژوونووسێم ەیوەئ مەاڵب 

 یکێشکرەل ەوەئارارات یایچ ەیگێرەل ٦٢٤ ڵیسا ەل ەک کاتەد ەوەباس ل ،ەوەتێڕێگەید

 یگشتەب ەکەکەڵخ مەو ھ انەیکەناوچ مەو ھ کانەنەرمەئ رەس ەنەکەد رشێھ بەرەع
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 رەسەستبەد لید زارەھ ٣٥و  نەکەد ریداگ لیبید یختەتیپا شەوەئ یدوا ن،ەکەد ریداگ

 ستاێتائ ەک ەیەرانەگەئ وەل کێکیە ەمەئ ان،ۆیخ ینێشو ەوەنەڕێگەو دواتر د نەکەد

 ،ییەن انەیشێک ێو ب یتینکرۆک یکیەژووێو م انۆیرخەس ەوەتەھاتونەن ەک ەکردوویوا

 . کاتەد انەیشیگورەھاتن و ر ەباس ل کەیەوێشەب کێژوونووسێم رەھ ۆیەب
کلد و  ەڵگەل اوازنیو ج ەیەھ انیتەبیتا یو کولتوور ننەسەر ینیئا نەرمەئ ەک ەراست

 نییئا ەچونک ،ەبوون نییئا نەخاو کانیەئاشور و کلدان ەل رەب وانەئ مەاڵئاشور. ب

 کانییەرەمۆس ،ەرستراوەپ کیەخوا ەل اتریو ز ەیەھ یژترێدوورو در یکیەژووێم

 ،ەناسراو ایتامۆپۆزیم ە( واتنیالنھر نی)بالد ماب ەب ەک ەیەیناچ مەل نەوەتەن نیمەکیە

  شەوانەل ن،ەکەد ییخوا ەفر یو باس ەوەنەکەد استڕپشت یەداتا مەئ وانەئ
 . چوواڵسا ەب یالھیو ئ نۆک یتانڵئوروک سو یشار ەل زنەم ی: ئانوو: ئاسمان خوا١
 . رۆپین یشار ەل انەڕڤو ش ەڕش یخوا ،ەوەرێژ ی: خوارلینلە: ئ٢
 ئور.  یمانگ( شار ی. )خواەیڤھ ی: خوانی: س٣
 الرسا.  یشار ەل ژۆئاسمان و ر ی: خوامسەش ەدواتر بوو ب ە: بابار ک٤
 . ۆدیرەئ ۆیشا ەل ییاڵئاو و قو ی: خواێنکەئ انی ناێ: ئ٥
 یتێئافرود ەل رۆ) ز شیتەریشەع ەب ە( کموانەھ یکی) دا ەنێیم یتود: خوا نی: ن٦

 وەئ ۆیھەب کانەنەرمە(.  ئ٢." .)شیک یشار ە( ناسراو بێچەد کینز یتەاڵژھۆر

 ەل ەییوەتەن ەینیمەک ەل ەکید یکێشەب ەتەبوون ەھاتوو اندایرەسەب ەیدیساۆنیج مووەھ

 زانن،ەد یراقێع ەییوەتەن یناسراو یکەیەکھاتێپ ەب انۆیخ ەیندەوەئ وانەئ ،ەکەناوچ

 انییسابیح کانییەانیستیکر رەسەل ەندەرچەنازانن، ھ ینیئا یکەیەنیمەکەب انۆیخ ەندەوەئ

و  رستنەپەد سایع ەوێش مانەھەب یو ئاشور یکلدان کوەو وانەئ ەچونک ،ێکرەد ۆب

 مەاڵب ،ەرستگەپ کوەو ەیەھ انەیسینەک ەوێش مانەھەو ب ەلینجیئ انیشەکەزۆریپ ەبێکت

کردن و  نفالەئ ۆب ەشێکەب ەو بوو ەوەتەداو انەیو کولتور نیئا وەئ یباج شیرجارۆز

 ەیوەئ کەروەتر، ھ یکێنێشو ۆب ەوەکێنێشوەل انیبوونێجەشتین ینێشو یشتنێھێجەب

 ،ەوێش مانەھەب شیاقێڕع ەو ل ەوەبوون کردنڕو ق نفالەئ یدوچار میرسێد ەل  ایتورکەل

 ەچونک ن،ەکەباس د انیچکردنۆک یکارۆھ کوەو ەساتانەکار مەئ اندایژووێمەل وانەئ

 یدوا یتەبیتاە. بییەن اساغیو  ەماوەن ایدون یکێنێشو رەھەو ل کوردستانەل نییئا ەیشێک

 ەیوەتەن ەینیمەک یماف کانداەکگرتوویە ەوەتەن یکانەپیو پرنس اساەیل ەک ەیوەئ

 نێکرەد ماشاەت ەییوەتەن ەکھاتێپ کوەو تواننەد انۆیخ یئازادەب تریئ وانەئ ،ەزراوێپار

 ییەن کسانیە ەبوون مەئ مەاڵب ،ەویەاسیس یرووەل ەیەھ انیپشک شیمانەپارلەو ل اساەیل

 . ەیەھ شەکید یکانەنێشوەکوردستان و ل ەل ەک ییەیتیەەاڵمۆک ەتڵەحا وەب
 ینییئاەب رەس ەک داەوەئ ەڵگەل نەرمەئ ەیوەتەن ەک ەیەوەئ یکەرەس ەرەھ ەیشێک

 ەل ەیوانەئ یتەبیتاەب ،ەوەانیکانیەروحان ەاویو پ ریشنبۆرەب انیشۆخ ن،یانیستیکر

و  ەشیگورەو ر یزانست یکیەژووێم رەسەل نین کۆک ن،ێجەشتیو کوردستان ن راقێع

 رەس ەیوەل رەب ەچونک ،ێستەببێپ یپشت ێبتوان رەلۆکێل ەک انیدانەڵرھەھاتن و س
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 تەاڵژھۆر ەیو ناوچ ایئاس ەیوەرەدەل ەبوون کەیەوەتەبن، ن یانیستیکر ینیئاەب

و  نیئا ەیوێو ش انیبوون رەسەل ایاجیج یچوونۆب مەاڵکوردستان، ب ەل یتەبیتاەب ،ەبوون

و ھتد  رانێو ئ ژئاواۆو ر تەاڵژھۆر رەسەب انیبوون واڵرشوبەو پ انیرستەخودا پ

 ەک ەبوون یرەچۆک انۆیخۆب کانەنەرمەئ تاەوەئ انی ،ەیەھ یدوو مانا شەمەئ ،ەیەھ

 یکانەستەداڵبا ەنیئا یمڵو زو مەست تاەوەئ انی ،یرەسەل کنۆک کانەرەلۆکێل ەیربۆز

و  تاناڵو و ەناوچ رەسەب ەوەتەکردوون یواڵرشوبەپ ،یھودیەو  سالمیئ کوەو ەیکید

 ەب کینز کانەنەرمەئ ەک ەلماندووەس انەیوەئ کانەوەنیژێ"تو شبوون،ەداب کانداەرەشویک

 وەرەب ەوەباکور ەل داەکید یکانییەئار ەوەتەن ەڵگەل ن،ییزاەل رەب ڵسا زارەھ ٤

 یماناەب ەک ە( ھاتووەوەرامنە)ئ ەیوشەل نەرمەئ یناو ەکردوو انیچۆباشوور ک

 ەی( وشسۆکاتیھ ینانیۆ) یژوونوسێم ن،ییزاەل رەب ٥٥٠ ڵیساەل ت،ێ( دێ)دراوس

 نجامەرەس مەاڵ( ب٣". )ەکینز رۆز ستاێئ ەیەیوش وەل ەک ەناوێکارھەب ۆینەیرمەئ

 یکەیەوەتەن کوەو ،ەوڕییەپچڕپچ مووەھ وەب انەیکەژووێو م نەھ ستاێئ ەک ەیوەئ

و  ەییوەتەن یو ماف اننیستیکرەب رەس تێب شینیئا ێیپەو ب نەھ ەکەناوچەل ۆخەربەس

 .عیواق یمرەئەب وونو ب ەیەھ انینیو ئا یکولتور
 

 و کوردستان راقێع ۆب نەرمەئ یھاتن

 
 یلۆپەش کوەو مەاڵب ١٢٢٢ ڵیسا ەک ەدەس نیندەچ ۆب ەوەتێرەگەد کانەنەرمەئ یبوون

 وەئ ۆب ەوەتەڕێگەد اقێڕع ۆب انیھاتن وەانەیوەوساندنەچ ۆیھەکردن ب چۆک

و عام  ڵتەق ۆیھەب ەکۆڵەپەش شیھاتوون، دواتر ەاوینیرمەئەل ەک ەیختەروەس

و  ەکردوو انیچۆک غداەب وەرەب ناچارەب ،ەوەکانیەعوسمان ەتاورک نیەالەل ەوەانیکردن

 ٢٥تاک  ٢٠ ەیکینز تێب کانییەرمەف ەئامار ێیپەب شدایەمدواەو ل بوونێجەشتین ێوەل

 ەباس ل داەیبێکت وەل یھاشم دیحم ان،ۆیخ ۆب ەیەکھاتێپ مەئ مەاڵب ،ەبوون سەک زارەھ

 انیو شوناس و کولتوور انەیکەژووێم شەوانەل کاتەد نەرمەئ ەیینیبنچ یرەوەت ێس

 زراەع مێمر یناوەب انیکەیەسینەک شێوەل رەو ھ ەوینوس انی ١٦٣٨ ڵی.  "ساکاتەد

بوون،  ەیەنام ناوچ مەئ یتدارەاڵسەد کانیەعوسمان وکاتەئ ،ەدرووست کردوو

 سیموفس ێیپەب ،ەبوو ینەرمەئ یربازەس یکەیەرماندەف یداوا رەسەل انیشەوەمان

 ەوەکبوونیداەل یمەنجێپ ەیدەس ەل کانەنەرمەئ ،ییەنەرمەئ یکێژووناسێم ەک ینیخور

 ەو دواتر ل مەیەد ەیدەس ۆب ەوەتەڕێگەکوردستان د ۆب انیھاتن مەاڵب راق،ێع ۆھاتوون ب

 ینەرمەئ زارەھ انەیدەب ،ەکردوو نفالەئ انینەرمەئ کانییەعوسمان ەک ١٩١٥ ڵیسا

 اتریز  ١٩٤٧ ڵیدواتر سا شتوون،ۆیر ەسرەب ۆب ەوێوەکردو و ل انیچۆک رانێئ وەرەب

 (. ٤" )ەوەانەڕگ اینیرمەئ وەرەب ەوەراقێعەتر ل یکێجار ینەرمەئ ٩٠٠ ەل
 ەک کاتەدێستپەد ەوەمەکیەو  ستیب ەیدەس یرتاەس ەل ەکەورەگ ییەترسەم شیدواتر

 ەل شەوانەو کوردستان، ل راقێعەل ەیەھ انیکەیەسینەک ندەچ وانەکراون. ئ نفالەئ
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 شەوانەل ن،ەھ غدادەوب ەرەسەو ب رکوکەک ەو ل ەکۆفزرەئ یناو ەک ۆو زاخ ڵموس

 ڵید ەیسینەو ک ەسار یمبەک ەیناوچەل یکسۆدەرسەئ ی تیکراب سیدەق ەیسینەک

و  یرقەش بابەل سۆگیبابا گر ەیسینەک غداد،ەب ەل ەتەاڵژھۆر ەیرادەک ەل ەک زۆریپ

 مەئ ەک دانەیم ەیناوچەل ەل نەرمەئ یزھور  ەیسینەو ک ییەجادر ەل کەیەسینەک

و  راقێع ۆب ینەرمەئ یکارۆھ المەب ،ەبوو کانەنەرمەئ ەییسینەک نینترۆک ەیەسینەک

 نیەالەل انڕیکوشت وب یترس ەل وانەئ ەک ەگرتوو ەیرچاوەس ەوێوەل ان،کوردست

باسمان کرد  شترێپ کوەو مەاڵو کوردستان، ب راقێع ۆھاتوون ب ناچارەب ەوەکانەتورک

 . ەنترۆک یکیەژووێم انیبوون
 ەل وانەئ ەک ییەراست و دروست ن یکیەداتا چیو ھ کێژووونوسێم چیھ یرچەگەئ

 یشەب ردووەھەل نەرمەئ ەک ەیەھ اوازیج یچوونۆب مەاڵب ،ەبوونەباشور ھ یکوردستان

و  نفالەو ئ ۆڕش وەڕش ۆیھەب مەاڵو ب انیو ژ ەبوونەکوردستان ھ یباشور و باکور

 یبوون ڵرحاەھەب ،ەبوون رەدەبەرەو د ونچو ناوەل ەوەکانەستەردەس ەوەتەن یمکارەست

 تاداەرەسەل وانەئ ،ەڵەھ انیراست  رەگەئ ەیەھ یکیەژووێم کوردستانەل کانیەنەرمەئ

 یستەد رێژ ەونەبک ەیوەرلەب شترێپ یەگوا ،ەنراوێلمەس نانیباد ەیناوچەل انیبوون

 یمکارەست نیەالەل شیدواتر ،ەفتوحات بوو یمەردەس ەک ەوەسالمیئ یتێتدارەاڵسەد

 رەس ی( کی)ئافزر یگوندەل ڵسا ١٥٢ ەل رەب مەاڵب ،ەناوچونەل کانیەعوسمان

 رۆدکت ەیکەرچاوەس ێیپەب ەک ەبوونێجەشتین ۆزاخ شیتەبیتاەو ب نانیباد ەیناوچەب

 مەب ینگیو گر نیدەالحەس ۆیزانک ەل ەیەھ ایجوگراف ەل یراۆدکت ەغفور ک اڵبدولەع

 یتیەواەشێ( پزۆ)باک یناوەب کێاویپ ۆیخ یکات یتیەوینوس وەئ دات،ەد ەباسان

 ای( تورکیو نزورا لی)س ەیناوچ یکەڵخ وانەئ ،ەبووەھ یبرا شەکردوون و ش

 انیمووەھ وکاتەئ ،ۆزاخ ەیناوچ ەتەھاتوون کانیەعوسمان یرشێھ یدواەل ،ەبوون

 ەو دواتر ل ەکەناوچەل ەوەننیناچار بوون بم ەوەمەست ۆیھەچوار برابوون و ب ڵەیماەبن

 یدیئ خ،ەزنەگ یگوند ەوەنەڕێگەپاشان د ،ێکوژرەدێل انیاویپ ١٥ ەیکینز کداێنگەج

 ەمەئ کات،ەشدەداب دایەچوار برا وەئ رەسەب ەکەناوچ یو زار یوەز ەکەناوچ یریم

 کێشیقام وێنەو ل ێکرەدۆب انیدەنەدواتر س ،ەکەناوچەل انەیوەمان ۆیھ ەتێبەد

و  ەوارتان ناسراو یکیداەب ەک ەکێژن یالەل نەڵێد کوەو و ەماو ستاشێو تائ زنێپارەید

 . یژەد دیسوەل ستاێئ
 یکورد یرگەجل و ب ێنیبەو د براکانەل کێکیە ڵیما ەتێچەد کێوەش ەکەناوچ ی"پاشا

 ەرگەجل و ب وەئ ێپرسەد ،ەوەدارەب ەواسراوەڵ(، ھپکەو ش ڵ)شا ەب ەناسراوەک اوانیپ

 ەو ناسراو ەمێئ یتەعادەل ەکێشەو ب ەاوانیپ یرگەجل و ب ەوە"ئ نەڵێد شیوانەئ ؟یەچ

 رۆزەب انی تێب یاریدەو ب یتێیەل زمەو ح ێوەمەد ن" مەڵێ"، پادشا دپکەو ش ڵشاەب

 ێوارێ"، پاشان ئتێب شتەشکێپ رمووە"ف نەڵێد ناچارەب شیوانە"، ئمەبەید رەھ

 واسرابووەڵھ ەوەدارەبەک پکەو ش ڵشا ێنیبەد ەوڵەما ەوەتێد ەکەرگەجلوب ینەخاو

 ڕەبکات، تو ڵیبوەق ەبوو شیناچار ەک کەیەوەکاردان کوەو داەمەئ رەرامبەبەل ،ەماوەن
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و ژن و  ەکەناوچ ەل بنەد ریگێو دواتر ج یتیە" پاشا بردوونەڵێد ێیپاشان پ ت،ێبەد

 ەتێبەد ەتڵەحا مەئ ت،ێبەدروست د کانەو کورد ینەرمەئ ەوات وانەئ وانێنەل یژنخواز

 یکێکچ ێوەو ل یانیڤسل ەیناوچ ەچنەو د نێڵھەدێج ەکەو ناوچ بوونڕەتو ۆیھ

 مەاڵ(. ب٥" )یکورد یکولتوورەل کێشەب ەب بنەد ردوات کات،ەد ەمار نەرمەئ

 انیساکانێو ر کولتوورەل رەھ ان،ۆیخ ەیوەتەو ن یانیستیکر ینیئاەب انیبوون ستەوەیپ

 انۆیخ یو کلدان یو ئاشور یانیسر کوەو یاوازیج یکەیەوەتەنەب ستاشێئ ۆیەب ،ەارید

 مەاڵب ،ەدانراوێپ یدان شیراقێکوردستان و ع یستوورەو د اساەیل شەمەئ نن،ێناسەد

 یزمان و کلتوور ینەخاو ەک اوازیج یکەیەوەتەن کوەو کەن یاقێڕع ەیکھاتێپ کوەو

 ..یکلدو ئاشور کوەبن و تەبیتا
 یرەگیناسرابوو، کار یدادەش یتڵەوەد ەب ەک یکورد یمەدووھ یتڵەوەد یرچەگەئ

 ەک بوو،ەھ یکەستۆو د نەرمەکورد و ئ وانێن یندەوەیپ ەیوێش رەسەل ینێرەئ

 یریم ەتڵەوەد مەئ ت،ێد یناو یروانەم یتڵەوەدەب یبەرەع ەیرچاوەس کێندەھەل

 ەتۆکرد ینیافارقیم یشار ،ەزراندووەمیدا ٩٩٠ ڵیسا ەل کەستۆد ڕیکورد باز کو

 یکرانید ینەرمەئ یپادشا ەک ینەرمەئ یکانەختەتیپا ەل ەکێکیە ەارید ەک تەخەتیپا

 مووەھ یکەستۆد یتڵەوە( درتایک کراینابوو )ت یکردبوو ناو یدروست زنەم

 ەک کردەد یشەکەزنەم ەتڵەوەد ێرسەھ یریپشتگ بووەھ یتڵەوەد یکانەتڵەسەخ

 ننێلمەسەید ەکانۆریچ وەئ مووە(. ھ٦بوون". ) یتنەزیو ب یو فاتم یبباسەع یتڵەوەد

 ،ەبووەباش ھ یباش و ھاوکار یکییەندەوەیپ کانەنەرمەو ئ وکاتەئ یکورد یوانێن ەک

 وتنەرکەس تانداۆب ەیریزەج ەیناوچەل کانییەدرخانەب ەک ١٨١٢ ڵیسا یشۆڕتاکو ش

 .     ستەد ەگرنەد یانڕو حوکم ننێھەد ستەدەب
  راقێع یکانییەنەرمەئ یەتیەساەک نیناسراوتر
  یژەد کایئامر ەو ل یە ینەرمەئ یراقێع یکارەویش انیماالک فارتان
 ەبوو یراقێع یکییەنەرمەئ اتیکندر شانت

 . دراێپ ەینازناو وەئ ٢٠٠٦ ڵیسا ەبوو ل ندەگ یکێشاجوان انیشاکاک فایسل
 بوو  ینەرمەئ یکێژێرانبۆگ انیبۆھاک تایدس
 ینیو نوس بێکت نیندەچ ینەبوو خاو یراقێع یرەنوس نیناسراوتر سیرکەس عقوبیە

   ەیەناسانەڵمۆک
 یراقێع یجوان شەل یتێوانەپال ەیوانامڕو ب یە یارققێع یکێرزشوانەو انیایکا جوبرا

  ١٩٩٤ ڵیسا ەل ەخشاروەبێپ
 بوو  ینەرمەئ ەچەبن ەو ب یراقێع یکێکچ انیئوھانس سیاتریب

 بوو.  یراقێع ینەرمەئ یزان کیموز انیبوخ ناکیرمەئ ئارام
  یە یراقێع ینەرمەئ یکێرەکتە. ئلیئۆسام یھەو ئازاد
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 یناڵسا ەیماو ەو ل ەبوو یراقێع یبزنسمان نینگتریگر ەل کێکیە اتیکولبنک کالوست

و  یاقێڕع یتڵەوەودین یللیم یارگای ەیوەکردن ەب ەساوەڵھ کانەستەو ش نجاکانەپ

  ەبوو شیگرەنێو نیترەورەگ
بوو و  یاقێڕع ینووسانەژنامۆر یکایندەس یندامەئ انیروسیب تیکراب یشکر

 .   ەبوو پەچ یچاالک یکێسەک
سارا  ەناسراو ەک ەژنان ەیوەبزووتن یناسراو یکیەتیەساەک انیرەندەسکەئ ەسار

 ناونرا.  ەوەسارا خاتوون یناوەب کێمپەک شیوکاتەخاتوون، ئ
 یکارێکر ەیوەبزووتن یرانەنێزرەدام ەل ەنەرمەئ یسەک نیمەکیەجادوور  ئارا

  ،ەبووەھ یستەد یراقێع یستینۆمۆک
 ،ەبوو یراقێع ینەرمەئ یکارۆشان نیمەکیەو  نیسارو ەب ەناسراو حیعبدالمس وسفی

 تر.  یانێڕرگەو کەڵێمۆو ک یخوازێنو یبەدەئ ڵئسو یناوەب یشیکانەنینوس ەل کێکیە
. 

 
 

  نەرمەئ یایجوگراف یسنوور
 نیمەکیەو  ەبوون تۆڤیەس یتێکیە ەب رەس یشووترێپ یاینیرمەئ ەل داەچەبن ەل نەرمەئ

 ەل ،ەرگرتووەو تڵەوەد ینیئا ەب انیتییەحیسەم یالدیم ٣٠٠ ڵیسا ەبوو ل تڵەوەد

 ،ەیەھ یکسۆدەرسەئ شیتەبیتاەب ەو یحیسەم ینیئا ۆب انیماینتیئ کانییەنەرمە% ئ٩٣

کراون و  نفالەئ ەوەو تورک یعوسمان نیەالەرابردوو ل یکانەدەس ەل یرچەگەئ

 زارەھ ١٤٢ ەل اتریز ستاشێتا ئ مەاڵب ،ەتر بوون یتاناڵو و راقیو ع رانێئ یرەدەربەد

 ەنگەج یکوشتار وەڕش ۆیھ ەب ،ەیەھ انیشەسینەو ک نیژەد ایتورک ەل ینەرمەئ

 ەوەتەن کوەو نەرمەو ئ تەاڵژھۆر ەیناوچ ەتەھاتوون ەمەو دووھ مەکیە یکانیەجھان

 نستان،ەرمەئ یناوەب ەیەھ کیەایجوگراف شەوەلەجگ ن،ەھ ایدون یتاناڵو ەیربۆزەل

 یکێتاڵو ستاێئ ەک شووێپ یتۆڤیەس یتێکیە ەیوارەق ەتێوەکەد ەک اینیرمەئ انی

  ،ۆیەخەربەس
و  ەبوون کینز ەوەکوردستانەل ەبوون کەیەوەتەن ەیوەئ ێیپەب کانەنەرمەئ شترێپ

 یستانێکو یکێنیمەرزەس اینیرمە" ئ ،ەبوو کترەیەب ەڵکێت انەیکەسنوور اون،یژ ەوەکێپ

 ،ۆڵنادەئ یبان ەگاتەد ەژئاواوۆر ەل ش،ەر یایرەد ەگاتەد ەوەباکورەل ،ەرزەب

و  فقازەق یشتەد ەڵگەل ەھاوسنوور ەوەشیتەاڵژھۆر ەل ا،یتامۆپۆزیم ەگاتەد ەوەباشورەل

 ییژای  در وانێنەل ەک ەوەتێگرەد کێمێرەھ یەایجوگراف مەئ جان،یرباەئاز ەیدورگ

 ،یەباکوردا ەیپل ٥،٤١و  ٣٧ ژئاواۆر تەاڵژھۆر ەیپل ٥،٤٧و  ٣٧ ییایجوگراف

 کانیەنەرمەئ ەستیونالیناس ەیشەبانگ ێیپەب ،ێنێکدێپ یسروشت یجوگراف یکەیەکیە

 وانێن یپرد ەنیمەز رەس مەئ ،ەیەشۆچوارگ ترەمۆلیک ٦١٩٨٤٠ ەیکەرەرووب
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 مەئ ناوەب ژئاواۆر ۆب ەوەدوور یتەاڵژھۆرەل شمیئاور ەیجاد ،یەژئاواۆو ر تەاڵژھۆر

 . ەبوو ربازەد داەتاڵو
کورد  یلەگ ەک ەمێرەھ مانەھ ەمێرەھ مەئ ەاری)د ەئارارات رمنستانەئ یوێک نیرزترەب

کورد(  یخاک انیشار  ەوات ،ەکوردستان یو ناو ەشەنیرۆز داێیو ت کاتەد یداوا

 یشتینەت ەیکەوێکەب ،ەرزەب ترەم ٥١٥٦ ،ەورەگ یماس نەڵێد ئاراراتەب انینەرمەئ

 نیتیبر شینستانەرمەئ یتر یکانەوێک ،ەرزەم ب ٣٩١٤ەبچووک ک یماس نەڵێد

 یباشورەل ەک ەیە( ھوراکنی)ب ھاەروەھ ،ەرزەب ٤٠٩٥ە( کفقاسەقە)ئاراگاتس لەل

 ەل ژئاوا،ۆر یایئاس یکانەورەگ ەمەچەل کێندەھ ،ەوتووەکەڵھ داەبان مەئ یژئاواۆر

 یمەو فورات و ئاراس و چ ەجلید کوەو گرن،ەد ەرچاوەس ەاوینیرمەئ یکانەستانێکو

 (. ٧". )راۆک
 ەوەنەرمەئ یدانەڵرھەبوون و س ەیرچاوەو س نێشوەب ەیندەوەیپ ەک ەیوەئ ەرێتائ

 نھاەت ەک ەیوەئ رەبەل ەمێئ ەیکەباس مەاڵب کرد،ەوێباسمان ل ەداتا و ژمار ێیپەب ،ەیەھ

و  ەکید یباس وێن ەتێناھاو ۆلوپەپ ،ەوەتێگرەباشوور د یکوردستان یکانەنەرمەئ

 یدانەڵرھەو س یتیەنۆچ رەسەل ەتاکو قس ن،کوردستا ەیوەرەد ەیکید یایجوگراف

 یکەیەشەق ەک یبرەس ەشەق ەڵگەل ەباس مەئ ا،یدون یرەراسەسەل نەیبک نەرمەئ

 ەیسینەک ەل شترێبوو پ ەشەق ەنکاوەیعەو ل یە ینەرمەئ نەسەڕەب یانیستیکر

کرد و  مانەشەموناق ت،ەاڵژھۆر ەیسینەک ەب ەناسراو ەک ەل ەبوو کایئامر یایرنۆفیکال

و  نەکەد ەیناسێپ کانەنەرمەئ ەک ەیژووێم وەئ ڵپا ەخستەن یاتریز یکییەاریچ زانیھ

 نیانیستیکر ینیئاەب رەو س کوردستانەل کنەیەوەتەن نەرمە" ئادکردیز ەیندەوەئ نھاەت

 مەاڵب اننۆیخ نەسەر یکیەژووێم ینەو خاو نەکەناوچ یکەڵخ یتیەناەسەر ەو ب

 یشەب ەک ەیەوەئ انیشەکەشێو ک ەکراوێل ەوەکانەتورک نیەالەل ەکراوێل انیمەست

 رۆز ەباس مەئ ەیوەاستکردنڕپشت ۆ". بەستداوەدەل انەیکەکولتوور و زمان انیرۆز

کوردستان و زمان و  ەل نەرمەئ یبون یلماندنەس ۆب ەکید یداتا یدواەب نیاەڕگ

 ینەرمەئ یکوردستان زمان یمانەپارل ەل انیشەکەرەنێنو تەنانەت ان،یتەبیتا یکولتوور

 شەوەل ەجگ زانن،ەید اینیرمەئ یکانەنەمەرەئ ەیوەئ کوەو ێنازان یتەواوەتەب

 یکەیەاردید رەھ انی ارۆڤگ انی تێبەھ یوانەئ یندەتمەبیتا ییەن انیکێاتیبەدەئ

 یکەرەس ەرەھ ەیشێک ەمەئ ،ێنێلمەبس وانەئ یندەتمەبیتا ینگەرھەو ف یریشنبۆر

 .کوردستانەل ەکانییەنەرمەئ
 

 کانەنەرمەئ یدیساۆنیج

 
 رەسەو ب ەیەوەپشتەل یرۆز یکۆریچ ،ەڵمۆکەب یو کوشتن کردنڕو ق نفالەئ یژووێم

 شیکانیەنەرمەو ئ ەھاتوو تداەاڵژھۆر ەیناوچ یکانیەنیئا ەییوەتەن ەکھاتێپەل کێرۆز

 انیکردن نفالەئەباس ل مەاڵب ،ەوەتەنووسراوەن ەکەژووێم یتەواوەتەب ەک ەوانەل کنێکیە



 
147 

 

 نۆچ کانەوڕەتوند ەتورک ییەعوسمانل ەک ەیەھ اوازیج یکۆریو چ وازێش انەید ەب

 ت،ێب شینوسراو یژووێم ەیقس ەکردوون و ب ەڵگەل انیینسانینا ئ ەڵەیمام

 یکییەتیەساەک ەک ییدیمەح ەیسوار شەوانەل ،ەداکردووێت انییشدارەب شیکانەکورد

 یکانەتورک یھاوکار داەکردنڕق وەو ل ەکوردستان بوو یباکور یکورد یناسراو

 . ەووکرد
 کوەو کانیەدرخانەب ەکوردستان ک ەیژنامۆو ر ژووناسانێمەل رۆز یرچەگەئ

 یبوون کینز ۆیھەب نەکەد ەوەباس ل کرد،ەد انیرەد ەزدۆن ەیدەسەکورد ل ڵیزمانحا

 ،ەکەناوچەل کانیەعوسمان یتەاڵسەد یستەداڵو با نەرمەئ ەیوەتەن ردووەھ

 کتر،یە یکردن دیساۆنیجەب گالونەوێت کانیەعوسمان کانیەدرخانەب ەوات انیردووالەھ

 رانێئ یو خواروو استەڕناو ەیوانەر ەوەتەن ردووەھ کانیەوەفەس ەنموون ۆب

 شەمەکراون، ئ وعامڵتەق نەرمەئ کانییەژووێم ەوەنَۆڵیکێل ێیپەب رجارۆز ،ەکردوو

( الواز دیمەبدولحە)ع تانڵسو یتەاڵسەد ەانیستوویو کانەنەرمەئ یەگوا ەھاتوو ەوێوەل

 ەنەدەئ یشارەل ینەرمەئ زارەھ ٢٥، ١٩٠٩ ڵیساەل ەک ەبووەوەئ یدیئ ن،ەبک

 ەیشەھاوب ڵەخا وە" ئ ،ەوەکانیەعوسمان نیەالەل یکوژۆک یتەمەڵھ رەب ەتەوتونەک

 ینەنجومەئەل کھاتبووێپ انیکێکیە یندەتورک، ناو یو الوان دیمەبدولحەع تانڵسو وانێن

 وێنەل دا،اڵبا یکێئاستەل ووب ێڕیپالنگ یکێحزب انیشیمەو دوو شکۆک یژکارانێراو

 شداەکڵەخا ردووەھەل بوو،ەھ یرچاوەب یکییەرەگیکار یقەرەت حادویتیئ ەیرقیف

 یوشەکات ر یبوونەڕپێتەب تەبەڵھ ،ەوەانۆیخ یفێرک رێژ ەنەبخ تڵەوەد انیتوان

 وانێن یوتنەکێر یکچوونێو ت یعوسمان یتیەرۆمبراتیئ یتەاڵسەد رێژ یکانەنەرمەئ

 ەک ییراەگ یللیم یبوون کیداەل ەڵگەھاوکات بوو ل ەمەئ ،ەبوو کانیەنەرمەتورک و ئ

 ندەچ وێنەگرنگتر ل شەمەل ھاەروە". ھندکرابووەسەپ یقەرەو ت حادیتیئ ەیرقیف وێنەل

و  حادیتیئ یستیژۆلۆدیئ ەک یپڵئا کۆاگینازم و ز دەمەشاکر و مح نیھادەد. ب کداڵێسا

 یکەرەس یاریندازەئەب مداەکیە یھانیج ەڕیشەل ەک ننێلمەسەیبوون، د یقەرەت

 اینۆدەکەم ەل ١٩١٢ ڵیساەل ەیەندانڕد ییەکوژۆک وەناسراون، ئ کانیەنەرمەئ

و  مۆو ر کانیەعوسمان ەنۆک ییەتاڵھاو یتیەزاڕەنا ەیگێج ەتەبوو شەمەئ وکرا،ەیڕەپ

 یدیئ انبوو،ەیھ اینۆدەکەم رەسەل ەک الناەو انۆیخ یکانیەکۆو ناک ایگارڵو بو بڕس

 ەیناوچەل انیتەاڵسەو د ناێھ انیشکست کانیەعوسمان یسوپا کەیەفتەھ ندەچ وێنەل

 یقەرەو ت حادیتیئ ەیرقیف ١٩١٣ ڵیساەل ا،یتورک ۆیناوخەل مەاڵھات، ب ییتاۆک کانڵبا

 (. ٨" ) نەبک ۆڵنترۆک کانیەعوسمان یتەاڵسەد انیتوان کیەتاەکودەب
 نەرمەئ یدژ ەک تێد کانەتورک یجاش کوەو یدیمەح ەیسوار یناو ەیوەل ەجگ ەمەئ

 وعامڵتەق ەک ەییگێج وەتائ ەکردوو انیکانیەعوسمان یواوەت یھاوکار ان،یکردنڕق ۆو ب

 ەوانڕ)ب یمانۆر ەکومال ل شاریە ەیوەئ کەروەھ کان،ەکورد یچاوساغ ەکراون ب

 یھاوکار کانەکورد نۆچ ەک کاتەد کانەنەرمەئ یدیساۆنیج ە( باس لیەناوێفورات خو

 ەیکورد مەئ کەیەدەس ندەچ یدوا ییەن ەوەئ یمانا ەمەئ مەاڵب ،ەکردوو انیکانەتورک
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 ەارکیپرس نجامەرەس ،ەھاتوو کانداەنەرمەئ رەسەب ەیدیساۆنیج وەل تێب رپرسەب ستاێئ

 مووەھ یتەاڵسەد رێژەو ل مەردەس مووەھەل نەرمەئ یچۆب ەک ەیەوەئ

 کوەو ەشیمەھ ەزموونەئ مەئ یچۆب ،ەکراو نفالەو ئ ەکراو دیساۆنیج کانداەتیەرۆمبراتیئ

 کانییەدیزێئ نۆچ کوەو ەگرتووەن انەیرگەو ب ەوەتەکراو ەدووبار اندایرەسەکورد ب

 تێبەن انیکێنتێمۆکیو د تێبەھ انۆیخ ینیئا ەگروپ مەئ مەئ ێبەد ۆب ،ەگرتوو انەیرگەب

 ەیناوچ ەل انیکردن وعامڵتەق کداێکاتەل ،ەیەھ انیرەسەل ەک کێنتێمۆکید ەل اوازیج

 ەبوو ینسانیئ ەدژ ەیوەکرد نیترسناکتر ،ەوەکانیەعوسمان نیەالەل ایتورک یمیرسەد

 یکێنێشو ەو ل نییکوردستان ن ەیناوچ ەب رەس تداەڕەبن ەل ەک ەیەکھاتێپ مەب قەرھەد

 . زنێبپار انۆیخ ەویانتوانەیھاتوون و ن ەوەقانڵبا ەیناوچ کوەو یستەد ەدوور
 ەک وکاتەئ یکانیەعوسمان ەل انەیوەکبونینز ۆیھەب کانیەدرخانەب یرچەگەئ

 ت،ێد کانیەعوسمان ەل ینگریەال کوەو وانەئ یناو ،ەکردوو دیساۆنیج انیکانەنەرمەئ

 یپشتڵپا ۆب ەبووەن ەوەتەن کوەو ەکەوەکرد نەڵێد کانەکۆریچ مووەھ کداێکاتەل

 نیەالەل ەبوو ەوەتەن یکردن نیریاشو ن نیناشر یکڵێوەھ کوەو کوەڵب کان،یەعوسمان

 ەمەئ ،یگشتەکورد ب ەیوەتەن کەن ەبوو یسەک ەتاک ەکڵەوەھ ەوات ،ەوەکێسەک ندەچ

 ەکوردستان ل یبێکت ەل  شیرەزھەم مالەک رۆکورد دکت یناوبانگەب یژوونوسێم

 ەو ب ەویەاریشۆھ ەل رۆز موە" کەڵێو د کاتەد یباس مەکیە یجھان ینگەج یکانڵەسا

 مەاڵب ،ەکردوو داییەکوژۆک مەل یشدارەکورد ب ەوەکێنیەال یبردنەخشت ەل وھاندان 

 یکەیەوێش ەکورد ب ەیوەتەن کەن ەبوون کێگروپ انی ،ەبوو یسەک ەتاک یکییەشدارەب

 ۆڵنادەئ ەل نەرمەئ یرچەگەئ ەویە یکڵاموی زیزەع یزمان ەل ەڵێد ھاەروەھ ،یگشت

کورد  یستەد رەسەل انیچوار رەسەل ێس واەئ ت،ێببوب انیمردن رزگار ەمابن و ل

 ۆیھەکات ب چی" ھەڵێد یفسکیف. کوردل ژوونووسێم ێیپەب مەاڵب ،ەبوو انیرزگار

 ەداوەنیروو یکۆناک ،ەوەکانەنەرمەئ یبوون انیستیکورد و کر یبوون یمانڵموس یکۆناک

 ۆیھاموش شیکانەنەرمەو ئ ەکردوو انەیسینەک ۆیھاموش کانەمانڵموس ەوەوانەچێپەو ب

 لەگ کوەو ینەرمە)ئ یشانیناون ەب داەیکەبێکت ەل شیریزاھ حڵو سا ەکردوو انیوتەمزگ

 یو ئاشت یئارام ەب ەشیمەھ نەرمەکورد و ئ ەک ەوەکاتەد ەوەئ رەسەل ختە( جەشێو ک

 یرکردنیداگ مەردەبەل ەبوو گرێر یکێزێھ انیوانێن یتێمانەیھاوپ اونیژ ەوەکێپ

 ەرچاوانەس وەئ یرچەگە(. ئ٩". )ەوەکانیەعوسمان نیەالەل التەژھۆر یکانەمێرەھ

 ەک کانیەعوسمان یژووێم مەھ مەاڵب ،ەوەکیەناوێخو ەژووێم وێن ەناچن رۆز

 یباتڵما یتەبیتاەو ب ەناوێکارھەب انیکورد نۆو چ ەکردوو انییچ ەوەتەنوسراو

 شیکورد ەک ەوەنەکەد استڕپشت ەوەئ کانەنەرمەئ انۆیخ ۆب مەھ کان،یەدرخانەب

 شیکورد یریشاع یقادر یو حاج کانەنەرمەئ یدیساۆنیج ەل ەکردوو انییشدارەب

و  ەکردوو انیشدارەکورد ب ەک ەناو داەوەب یدان کێعریش ەب کانەوێش ەل کەیەوێشەب

 داتەد انیو ھان کاتەد ریکوردان داگ یتاڵو ەکیرەخ نەرمەئ ەک کاتەد ەوەئ یباس

 . ەڵێو د مانیشتیخاک و ن ەل نەبک یزگارێپار
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 کوردان  یتاڵو یعنیە تانۆب وەریزەج ی"خاک
 نستانەرمەئ ەب نەکەیو مخابن د فەیح دەس
  باسڵجاف و ب یالتێع ێسرەبەد تانەگێر وا
  ستانێکو ەبچن ەمنووعەم نێرمەگ ەمردوون ل رەگ
 قورئان  ەب مەسەجار ق دەس ەماوەن کێتەریغ چیھ
 (. ١٠کوردان" ) ەل کیە ێنێنام رمنستانەئ ێب داەیپ
 ەل ەبوون کێشەکورد ب ەک تێد ەوەئ یماناەب کێر ۆییک یقادر یحاج ەیعریش مەئ

 وانەئ یدکردنیساۆنیج یرەھاند یحاج کوەو یسانەو ک کانەنەرمەئ یدکردنیساۆنیج

 ەل ستانێکو انیرمەگ نەبک کێکار نەرمەئ ەک تێترساب ەوەل یحاج ەشینگەر ،ەبوون

 تێب ەکەدیسەق ێیپەب ،ەبووەھ ەک تێب تر ختەدبەب ەوەو کورد ل ەوەنەکوردان جودا بک

 شیدیزێئ یدیساۆنیج نۆچ کەروەھ ،ینەرمەئ یدکردنیساۆنیج ۆب ەکورد یھاندان

 کانییەزدێجار ئ نیندەچ کانەو بابان ۆڕەک یپاشا ەیقسەب نۆچ کەروەھ سانید ،ەکراو

 ،ەھاتوو کارەب ۆیخ یدژەل ەشیمەکورد ھ ەک یەوا یمانا ھاەروەکراون، ھ نفالەئ

 کوەو یکانەدوژمن یدوژمن یدژەل ھاەروەھ ،ەکردوو ەڵەیکورد مام یدژەل یچەک

 یرووەل ەمەئ ەک ەکارھاتووەب ۆیخ یشوناس ەل یرگرەشوناس و ب ێبەب کێزێھ

 یسالمیئ یوڕەتوند ییفکر یکێناودار ەک یەمەیت بنیئ ەنموون ۆب ،یەرواەھ ەوەشیفکر

 یگومان ەمە. ئوانڵەپا ەوتراوگ ێیپ یوەئ رەبەل نھاەت ،ەبوو شیکورد یو دژ ەبوو

 یتەواوەتەب ەچونک ژوو،ێم کوەو ییەن ەوەچیھ رەسەب یچیھ ەک ەیەیەناوچ مەئ ینییئا

 .ەوەتەتر نوسراو یکانەشێو ک ەوەتەن یندەوەرژەب یرچاوگرتنەبەلەب
 ەیوەئاوخواردن یمانۆر ەل ایتورک یناسراو یماننوسۆر مالەک شاریە تەبەڵھ

 انیکانەتورک یھاوکار کانەکورد ەک کاتەد ەوەئ یباس اشکراەب کدا،ەیەروولێم

 کانییەسنوور ەو ناوچ ەنەدەئ ەل کێختەو ن،ەرمەئ یکردن تلوعامەق ۆب ەکردوو

تورک  یوکاتەئ یتانڵسو ەل انییریپشتگ شەکەناوچ یکورد ،ەبوو رەسەل انیمەست

 ،ەبووەھ ینییئا یماینتیئ ەب یندەوەیپ ەکەلەسەم انی ەبوو یناچار ەوەئ یدیئ ،ەکردوو

 وەل رۆز یکێشەب ڵحا رەھەب ،ەیەوەتەددوو ن وەئ وێنەل ەیەبزرکراو ھ یکەیەشێک انی

 یرووەو ل ەماوەن انیرستاگاەو پ ەھاتوو ەوەکانەنەرمەئ رەسەب ەک ییەیژووێم ەمەست

 دا،ینگەرھەو ف یتیەەاڵمۆک یانیژ ەل زخرانێراوەو پ ەوەبوون مەک ەوییەتیەنداەچ

 ەک یدیمەح ەیسوار شیتەبیتاەو ب تێریگەکورد د ەیخیە ەتاکەخ یرۆز یکێشەب

 . ەیەوەکورد یژووێم یوچاوانێن ەب ەرکۆم وەئ ستاشێتائ
 یمەردەس یوکاتەئ یکوردان ەک ەیەھ ەبووچوون وەئ کانییەنەرمەئ وێنەل

 کۆرەئاغا و س یتیەکاۆرەسەب ەیرشانێھ وەئ ەیوێچوارچ ەل کانییەعوسمانل

 ،ەبووەن ەرنامەب ێب یکێکار یزدێو ئ ینەرمەئ رەس ەتەکراو کانەکورد ەرتیەشەع

 یانیڤیریە یشارەل ەمەئ ەک ەوەکانەتورک یەعوسمان نیەالەل ەکخراوبووێر کوەڵب

 کانەکورد ەجاش ەک ەیەوەئ شیرەنێلمەس نیباشتر ،ەمارکراوۆت کداۆیەتابل ەل اینیرمەئ
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سزا دراون،  ەکردوو انییمەمترخەک انی یشۆچاوپ ەک ەیوەئ یانوویب ەب النیکێند ەھ

 یھاوکار ەک ەیوەئ یتاوانەب کانییەنەرمەئ یەگوا ەک ەبوو ەوەوەئ ۆیھەب شەمەئ

 ەو ب رەئوکتوب یرشۆش ەڵگەرواندوز و پاشان ل رەس ۆب ەکردوو انیروس یسوپا

 ۆخەربەس اینیرمەو ئ ێنێنام تۆڤیەس ەیوەئ یدوا مەاڵب ،ەوەتەکشاون نینیل یارڕیب

 کانەکورد ستاێئ ،ەوەننیکولەد کانەنیو بر ەوەنەکەد ییەیەسۆد وەئ شیکانەنەرمەئ ت،ێبەد

و  یدیمەح ەیسوار یناو ەشیمەھ ەک نەبک رەسەچار ەژووێم وەئ نۆچ ەانەیوەئ یمەخ

و  ینەرمەئ نیەالەل ەشەر یستیل ەیوەرەس ەرواندوز ل ەیرۆک یو پاشا کانیەدرخانەب

 ەیدەس یدیوساێجن مەکەیەب کانیەنەرمەئ یدیوساێ.  جننێکرەباس د ەک ەوەکانییەزدێئ

 نیەالەل ەداویروو دایجھان ینگەج مەکیە ەیماو ۆب یناڵسا وانێنەل ،ێنرەبسست داد

 کێویو ن نیۆمل یکیزیف کیستماتیس یکەیەوێشەب ەوییەعوسمان یتییەرۆمبراتیئ

 کانداەنگەج یکات ەل کانەدیساۆنیج یگشتەب ن،ێکرەد دیساۆو جن نێبرەناو د ەل ینەرمەئ

و  ەتاوان وەئ ەیوەشاردن ۆب ەبوو ەباش یکێتەرفەو د لەھ ەمەئ ەچونک ،ەانداویروو

 یشدارەب ەچگانیب یکێزێھ ۆیەب رەھ ،یدانێپ یتیەواەئاسانتر و ر یکەیەوێشەب یکردن

 ەک ەبوو ەوەئ ۆب شەمەئ ت،ێنێمەن انییبون کانییەنەرمەئ ەکید یچیتاکو ھ ن،ەکەد دایت

 ەوەکید یکیەالەل رن،ەب یناوەل ەبوون انیستیکر ەک انیکانۆییەناوخ ەدوژمن کانەتورک

 ( ١١بردوون". ) انیناوەل ەوەکردنیبرس ەیگێرەل

 
 نەرمەئ یبوون یحیسەمەب

 
 ەوەئ ،ەبووەھ یریشنبۆر ەیوەوکردناڵبەل انیشدارەب تانڵەوەو د النەگ ەیربۆز

 یکێتیەرۆمبراتیئ ،ەداوەڵانھیرەس ۆڵنادەئ یاستەڕناوەل کانییەسیح ەک ەعلومەم

 کیداەل ٢٠٠_١٢٠٠) یکانڵەساەل ەمە"حاتوشا" بوو، ئ یناو ەک اتنایبون انەیورەگ

 واڵشوبەڕپ انیرەماوەج ەیبنک یدیئ د،کر انیایسور یباکور ڕۆڵینتۆ( دواتر کەبوون

 ١٥٣٠ ڵیساەبابل ل یرکردنیو داگ نۆک یسریم ەوات کانەراعنەف یتاڵو ۆب ەوەبوو

 ندەچ رەس ەشبوونە( دواتر داب١٣٨٢_١٣٤١) ڵیساەل مایولیلیشوب یمەردەسەل

 مەھات، ل ییتاۆک یئاشور یتیەرۆمبراتیئەو ب کانەبچووک ییەسیح کوەو ک،ێتەکەملەم

و  ڵەموس یشار یکینز ەئاشور ک یشار ۆب ەوەنەڕێگەد کانیەئاشور داەندەب روەس

 ەیدەسەل ەتەکەملەم مەئ کان،یەرەئور سوم یتەکەملەم یمەردەس ەڵگەل ەھاوکات

( ٢١٠٤_٢٠٨٨) ڵیساەل وشومایلیئ یستەد رەسەل ەک ەبوون بوو کیداەل رەب ەیزدۆن

دروست  یدواەل ایئا ەک ەتۆبەساغ ن کانەنەرمەئ ۆب ەژووێم مە(. ئ١٢" )ەزراوەدام

 انیماینتیئ انۆیخ تاەوەئ انی ،یحیسەمەبوون ب انیرەسۆب رشێھ ەتڵەوەد وەئ یبوون

 ەوەژووێم وەئ یدواەل کانەنەرمەئ ێچەدێپ مەاڵب ،ەبوون یحیسەم داەچەبن ەو ل ەکردوو

 انەیرۆج وەل یکیەرستگاەو پ ەسینەک چیھ وانەئەل رەب ەچونک ،یانیستیکرەبووبن ب

 ستنووسەد ەک ییەن انەیکید یکێبێو کت نیئا چیھ ەیوەئ انی ،ەانەیھ ستاێئ ەک ەبووەن
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 انی ەبووەھ انەیکید یکێنیئا یانیستیکر ەب انیبوون شیپ ێنێلمەسیب ،ێبەھ کێولەق انی

و  ەناسراو ۆزاخ ینگەت ەیسینەکەب ەک ەیەوارەئاس ەنۆک وەئ شیرەنێلمەس نینا؟ باشتر

 ەوەئ کیژۆل کوەو مەاڵب است،ەڕناو یتەاڵژھۆر ەل ەکانەنەرمەئ ەیسینەک نینترۆک

 ،یانیستیکر ەب ەبوون ەکەکوردستان و ناوچ ۆب انیھاتن یدوا کانەنەرمەئ تێنرێلمەسەد

 یرکۆتاکو م ەبووەن انیکەیەسینەک چیھ ەچونک ،ەبوونەن یانیستیکر وانەئ رناەگەئ

 یکەڵخ نۆچ تێچەدێپ ۆیەب ،ەیەھ ۆزاخ یسنوور ەل ەیوەئ کوەو تێاربید ەوێپ یوانەئ

 یزێھ ەک یسالمیئ یو فتوحات سالمیئ یرەگیکار رێژەل یگشتەب ەکەکوردستان و ناوچ

 سالمیئ ەب ەبوون مکارەست ینگەبروزەز رێژەل کەڵخ ناچارەب ۆیەب ،ەبووەھ انەیورەگ

 یگوتار ەب وانەئ ،ەوەوەتەن یشوناس یرچاوگرتنەبەلەب ەوەشوناس مانەھەب ستاشێو تائ

 .  نەکەد شینما انۆیخ ینییئا
 وانەئ یەگوا ،یحیسەم ینیئا ەنەرووبک ەیوەل رەب کانییەنەرمەئ ەڵێد ەیەھ کێتیەایەر

 د،ی)ئارامازد، ئاناھ ەل ەبوون یتیبر اینیرمەئ یکانەناوبانگەب ەندەخواو ،ەبوون رستەبتپ

 یرستەبتپ ەیشانین ەک ەوەتەماون نستانەرمەئ ەل وارەنێشو کێلە(، گاھاگنڤ ک،یئاستق

 یمارۆک یایجوگراف ەل یگارن یرستگاەپ ەنموون ۆب ن،یەنیئا ەکھاتێو پ ەوەتەن مەئ

 یشارستان یندەتمەبیتا کێندەھ ەک ەیەوارانەنێشو وەل کێکیە ،یەنستانداەرمەئ

 ۆب کانییەتاەرەس یەحیسەم ،ەویەنیزا یمەکیە ەیدەسەل ،ەگرتووەڵھ یشینیلێھ

 سیۆو تاد سۆمیق ۆپارت نستان،ەرمەئ ەانکردیرو حیسەم ینییئا یدانێوپەبر

 حیسەم یشاگردەب انۆیخۆب ەبوون ک حیسەم ینییئا ییتاەرەس یرانەکەشەبانگەل

 ەکوژراون و دواتر ل ەاوینیرمەئ یرستانەبتپ نیەالەل ەسانەک مەئ ن،ەدەمدەڵەقەل

 حیسەم ینیئا یندنەسەشەگ یوتەر مەاڵب ،ەاتنراویبون کەیەسڵێک ندەچ اندایکوشتارگاکان

 (.  ١٣". )ەاندوویخا یمەھێس ەیدەتاس اینیرمەئەل
بووبن،  ەشێک یدوچار ەکەناوچ ەیکید یکەیەوەتەر ن ەھ کوەو شیکانەنەرمەئ ێچەدێپ

و  یرۆگیگر یبەزھەم اواز،یج یبەزھەدوو م رەسەب ەشبوونەداب ەنموون ۆب

و دواتر  ەداوەڵھیرەرابردوو س یمەھەانزی ڵیسا دەسەل یرۆگی" گر ،یکێلۆکاس

 ەیدەڤح ەیدەسەل یدیئ ،ەشبوونەکوردستاندا داب یکانەناوچ وێنەو ب ەکردوو ەیشەگ

 ێندەو ھ رێولەو ھ ڵموس یکانەشار ەل اتریز ەمانەئ ،یرمەف ینییئاەب ەبوو ینیزا

 ەک یکیلۆکاس یبەزھەم ،ەیەھ انیبوون کێزانێخ ندەچەل نیتیبر ەک ەکید ینێشو

 ایتورکەب رەس ینیماردەل ١٧٠٨ ڵیساەو ل نیەایفۆسقەئ ەیسینەکەب رەس یوانەیڕەپ

 یکیەژووێم یانیستیکرەب انیبوون مەھ نەرمەئ تێب شێیەپ مە(. ب١٤". )ەزراوەدام

 یکیەژووێم رۆگیو گر کیلۆکاس بەزھەدوو م رەس ۆب انیشبونەداب مەھ ،ییەدوور ن

 ،ییەدوور ن رۆز ەانیستیکرەب رەس ەوەتەن مەئ ینەمەت یەوا یمانا ەواتەک ،ییەدوور ن

و  نفالەئ مووەھ وەب یندەوەیپ انۆیخ ەیقسەب ،ەوەتەنوسراوەن ۆیخ کوەو ەک مەاڵب

 شەمەئ کداون،ێتێل انیوارەنیو شو ەھاتوو اندایرەسەب ەک ەبووەھ ەوەکوژ ەڵمۆک

 ەوەنینوس ۆخ یکیرەخ وماوەقێل یتر یکەیەکھاتێپ رەھ کوەو واننەتەن ەک ەکردوویوا
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 ەک انەیکەو کولتوور انەیکەنیئا ەل گومانەل ەجگ ەمەئ ت،ێبەھ انیفیرشەبن و ئ

 ەیگێج ،ەوەتەنوسراوەن انەیکەژووێم ەک مەاڵب کان،ییەکلدو ئاشور ەڵگەل ەوەاڵکێت

 مەئ یتر یکیەنزاییو ئا نێنیئا رەھ کوەو ەوانەئ ەییشیمەھ یوادارانڕب یگومان

 . ەیەناوچ

 
 

 نەرمەئ یژێنو

 
 یرستەو عادات و خوداپ تیرەن یباس ەوەمەک یکییەاوازیجەب کانەنەرمەئ تەبەڵھ

 ێس کداێژۆرەل کانەنەرمەئ کان،یەاوازیج ەل ەکێکیە انیژکردنێنو ن،ەکەد انۆیخ

 رێکاتژم یانەیب یدان ن،ەکەژدێنو کداێژۆرەدان ل ێس ینەرمەئ ن،ەکەد ایاجیج یژێنو

 مەئ مەاڵب ن،ەکەد ەکید یژێدوو نو شیوانەش یو دان ێس رێکاتژم ەوارێئ یو دان شتەھ

 داۆیخ یکاتەل ەکراوەن رزەو ف نەکیب داەکید یکاتەل تواننەو د ەزووەئارەب ەژێنو

 . مانانڵموس یکانەژێنو کوەو ێبکر
 ،ەوەتێبنوسر ینەرمەئ یزمانەب ەیوەئ یبرەل ەکەژێنو یکستێت یەنییبێت ەیگێج ەیوەئ

 ەیکید یکانەنییئا یواوەت کوەڵب ینەرمەئ کەن ەمەئ ،ەوەتەنوسراو یبەرەعەب یزمانەب

 مووەھ دا،ەکەناوچەل یبەرەع یزمان یگوتار یبوونڵزا ۆیھەب سالمیئ ەیوەرەەد

 رێژەل ەوەاشیتورک یو تورک یفارس یرانێئ ەب ەکناوچ یکانەوەتەو ن ەکید یکانەنییئا

 انیکانەدەموفر تێب ەڵگەل یستاشێئ انەیکەزمان ۆیەب ،ەبوون یبەرەع یزمان یرەگیکار

 یبرەس ەشەق یەداتا مەئ مەاڵب اندا،ەیژانۆر یزمانەل تێد شیکارەو ب یبەرەع ەل ڕەپ

 کانەنەرمەئ یکیدا یزمان ەیشێک ۆب ەیکەنینوس یبەرەع ێیگر وەو ئ یتیەدرکاندوو

 ەیساتانەکار وەئ ۆیھەب ەوەتۆرچیب انیکیدا یزمان ە" چونکیەواێیو پ ەوییەاندەڕگ

". ننێخوەد کانەکستێو ت نەکەد ژێنو یبەرەعەب ناچارەب ۆیەب ،ەھاتوو اندایرەسەب

 . ەیەکەژێنو یکستێت شەمەئ
 السموات  یف ی"ابانا الژ

 اسمک  تقدسیل
 ملکوت  اتیل

 االرچ یاالسماء کژلک عل یکما ف تکیئیمش لتکن
  ومیکفانا اعگنا ال خبزنا

  نایال نیللمژنب ایڤژنوبنا کما نغفر نحن ا واغفرلنا
  ەتجرب یف والتدخلنا

  رینجنا من الشر لکن
 لک الملک و القو والمجد  الن
 ".نیاالبد. ام یال
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 ەک بەرەع کوەو ەبوو کانڵەزا ەوەتەن ەل انەیورەگ رەھ یترس تێب ەکستێت وەئ ێیپەب

 ەیکەو زمان ۆیخ یفێرک رێژ یەتیەخستو ەیەھ ەکید یو زمان ەوەتەن یرچەھ

 یتێبرس ەل انیرزگار بوون ۆخودا ب ەل انیشەکەوەانڕپا ەیوێش ھاەروەھ ،ەوەتۆشتێھەن

 وەرەو ب ەڕش ەل ەبوو انیرزگار یەگوا ەک ەانەیھ ەیترس وەل یەتیبر رەھ ،یتەھامەو ن

 .  نیبژ دایئارام ەل ەشیمەھ ۆبچن، تاکو ب ەچاک
 یەمانا وەب تێو ناب ییەن ۆب ەیکید یکێپاساو چیھ کیدا یزمان ەیوەچوون ریبەل مەاڵب

 انیکیدا یزمان ۆیەب ،ەبوون بەرەع ینگەبروزەز رێژەل وانەئ یەگوا ەک تێکاربەب

 یغیمازەو ئ ەکەو جول یکورد ەیبارتاقەب کێزمان چیھ کداڵێحاەل ،ەوەتۆچ ریبەل

و  نەکەد ێو ملمالن ەوەتەماون یتێندوویز ەب ستاێتائ یچەک ،ەبوونەن ەشەڕەھ رێژەل

 . نەکەدرووست د شیرەگیکار کنیرەخ

 
 نەرمەئ یال ەو مردوو ناشتن ل میراسەم

 
 یستانۆڕگەمردوو ل ا،یکوردستان و دون ەیکید یکانەانیستیکر کوەو کانەنەرمەئ

 ،یەروحان یکێاویپە( کریھا رێ)د ێوەو ل ەسینەک ەنەبەیو دواتر د ژنێنەد انۆیخ

 ەیوەل رەب ،ۆیو ب ەوەتڕێپاەد خواەو ل ێنێچرپەد داێیگوەو ب ێنێخوەد رەسەل یلینجیئ

و  بوانەئاماد ەل سەک ێندەھ ،ێشرۆدابپ داەکۆڕەگەو ل ێبکر داەکەمردوو رەسەب ۆڵخ

 ەیوەئ ەیبارەفل ن،ەکەد داەکەمردوو رەسەب ۆڵخ کێمشت ،ەکەمردوو یسوکارەک

و  نێکشەپشت راد رەسەمردوو ل وانەئ ت،ێژرێنەد کێوازێش چەو ب نۆمردو وچ

 ەروو ل یکانێیەو پ ژئاواۆرەل یرەس کتر،یە رەس ەنەخەد یسنگ رەسەل یکانەستەد

 ەیشێک ێجار نەرمەئ یالەل ەمردوو ناشتن یتیرەنەل کێشەب ەمەئ ،ێبەد تەاڵژھۆر

 ستاێتائ ەک ەزمان ەیلەسەم کان،ەوەتەو کولتوور و ن نییو ئا ەکەناوچ ەیورەگ رەھ

 انۆیخ مەو ھ ەوەتەن ەب انۆیخ مەھ ەک کانەنەرمەئ ت،ێناب رەسەو چار ەبووەن رێگێج

 ،ەداوەن شانیپ انیتەبیتا یکێکولتوور ەو ن انزم ەن ستاێتائ نن،ێناسەد تەبیتا یکێنیئا ەب

 ەل کەیەوەتەو ن بەزھەم کوەو انۆیخ ەک ەیەوەئ تێکردب انیکێشت نھاەت مەاڵب

 . ەکردوو ەناسێپ یکوردستان یمانەپارل
 
  مەچوار یپاژ یکانەزێراوەو پ ەرچاوەس

 
. خالد یانێڕرگە. وکانییەژووێم ییەندەوەی. پنەرمە: فارس عوسمان. کورد و ئ١

. ٢٠١٢ ڵینما. سا یبەدەو ئ یفکر ەیوەنۆڵیکێل یرەنتەس یکانەوکراواڵ. بیرکەھ

 .     ١١ل
. شێگلگام ەی. حماسیکورد یتەیب نینترۆک وا،ی. مھاباد ھەزاد نەسە: شاروخ ح٢

 . ١٢مھاباد ل وای. انتشارات ھ١٣٩٤
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 یزگاە. دەژۆر ندەمام ن،ەرمەکورد و ئ وانێن یندەوەیپەل کەیەدەس د،یساۆنەرمە: ئ٣

 . ١٦و ل ١٥. ل٢٠١٠ ڵی. ساەوەوکردناڵو ب خشەپ ۆب مەردەس
 ەالپقاف خی. تاراتیواالقل ایانپروبولوج ە. دراسونی. االرمن العراقیالھاشم دی: د. حم٤

 ٢٠١٦ ەسن ەالقاھر فیللنشر. جن ە. دار روزنامیەالھو
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 ەوییەنیئا یکێتەقیرەت ەل ەققەھ
 یتیەەاڵمۆک یکەیەوەبزووتن ۆب

 

 ایجوگراف یاوازیو ج یفکر یاوازیج ۆیھەب ،ۆیخ یژووێم ییژاێدرەب سالمیئ ینیئا

 ۆیھەب ھاەروەھ ،ەوەسالمیئ یرەمبەغێپ دەمەمح یدوا یتەالفەخ یتەاڵسەد یاوازیو ج

و  بەرەع ەرەیغ ەیکید یکانەوەتەن ۆب یتەبیتاەب ەیەوتەکێج ەنییئا مەل کانەشتنەیگێت

 ۆیھەب انی بگاتێت ەنییئا مەل یگشتەب ەویتوانەین وردک ەک کوردستانەل شیتر یتەبیتاەب
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 ھاەروەھ ت،ێزابەشار ەکەنیئا ەیچەبن یواوەت ەل ەویتوانەین ەوەکەزمان ینیزانەن

و  نیئا ەل زاەو شار خیش نیەالەل ھادیجتیو ئ کستێت ۆب اوازیج ەیوەندنێخو ۆیھەب

. ەوەتۆبێل یاوازیج ینیئا یتیەەاڵمۆک یو گروپ پۆو لق و پ بەزھەم انەیھتد. د

بوون  ەک یسالمیئ یگروپ ەل ەجگ ەمەو ھتد، ئ یلەمبەو ح یکیو مال یفەنەو ح یشافع

 انیتریچ یرستەخودا پ ەل ەجگ ەک ەوەکورد یخاک یمانڵموس رەسەب ەکەتۆم ەب

 .  ەویزانەن
 یریب ەیچەبن ەک ەوەو پاکستان ندستانیھەل سالمیئ ینیئا ۆب ێنو یریب یھاتن یدواەل

 شیکورد ەیگەڵمۆک وێن ۆب ێنو یریب ەوەیەمبارەل سالم،یئ ۆب نینیئا ینیوانێڕت ێینو

و  ینیئا یگروپ ھاەرۆکوردستان، ج ۆب ەانییفکر ەلیستا وەئ یھاتن یدواەل یدیھات، ئ

 ەکەکستیت ەک ەبوو ەوەئ ۆیھەب ەانیاوازیج مەئ یکێشەب دا،ەڵانھیرەس ینییئا یکولتوور

دواتر  ەک ،یکورد یزمان رەس ەوۆدرابێڕگەرنەو شیوکاتەو تا ئ ییەن یکورد یزمانەب

 ەکرد ب انیقورئان یکستێت ینیئا یزانا نیندەچ یھاوکارەب ریشاع یژارەمام ھ

 ەبووەن کیداەل ەیەناوچ مەقورئان ل یقەد ەک ەیەوەتر ئ یکێاتیشکالیئ ھاەروەھ ،یکورد

 رەروەپ نیئا ناچارەب ۆیەب ،ێیپ ەبوو ۆو کورد نام ەوتووەکەنەڵاھیت ینیئا ییتیەساەو ک

 ەوەکید یکیەایجوگرافەل ەبوون ک ەسانەک وەئ یوتووەک نێشو کانەمانڵو موس

 ێبەب مانڵموس ەبوون ب ناچارەب ەوەکانەفتوحات ەل انی ناونێھ ۆب انەیکید یکەیەگێر

و  تەاڵسەدەل یستەبەو م ییەچ یبەرەع یزمانەب ەیکەکستێو ت سالمیئ اننبز ەیوەئ

و  یتیەساەو ک کانەخێکورددا، ش وێنەل ەنموون ۆب ،ییەچ ەیەناوچ وەئ یگرتن

 یژووێم یکانەسحابەو ئ کانەرەمبەغێپ ەناسراوترن ل کانەتانڵو سو نییئا یانیزاەشار

و  ڵاوماقویو پ خێو ش دەیو س یتیەساەک وەئ ەوەفتوحات یدواەل ەچونک سالم،یئ

 انی یسمانەع انەیبەرۆز ەدانراون ک ەوەوکاتەئ یسوپاساالر نیەالەل ەانیتیەساەک

 .نۆکورد نام یالەل ۆیەب ع،یواق یمرەئ ەبوون ب انناونید یوەفەس
و  ەوەندنیو خو وفەسەت ێینو یریشنبۆر ینەخاو ەک دیخال والناەم یھاتن ەینموون

 ەک ەبوو یفیعرەم یکەیەنموون ،ەیکییەکورد ەوێشەب سالمیئ ینیئا ۆب ەبوو ماینتیئ

 ەناوێھ یو قادر یندەقشبەن یتەقیرەت ردووەھ ەک ەبووەوەئ یدیئ ،ەدابووێت ینانێداھ

 یکار ەوامەردەب ستاشێتائ ەک یرەگیفۆو س یرفانیو ع یفکر ەیدوو قوتابخان کوەو

جار  نیندەکوردستان چ ەل والناەم ەندەرچەھ ،ەمھاتووەرھەب ێل ەیو قوتابخان ەکراوێپ

 خی)ش یرەبێر ەب یقادر یتەقیرەبابان و ت یرانیم نیەالەل ەوەتەبوون یووەڕرووب

 ەسووربوو والناەم مەاڵب ،یە ینیئا ییەریشنبۆر وەدژ ب ەیکید ی( و گروپێدۆن یمارف

 ۆب ەک ییەیتیەدژا مووەھ وەئ یاەڕرەس ەمەئ ،ەیکەبازێر ەیوەوکردناڵب رەسەل

 دانەژێدر ڵسا ەانزی یدوا یتیەویتوان والناەم ،ەکراو ەیکەفکر یکردنەھاورد

 ورەدەل یکێکەڵخ شیکوردستانەو ل ەوەتێنێبم غدادەو ب یمانێسل ەل ەیکەکارەب

 یکورد یمانیشتین یدێزەل مداەھەزدۆن ەیدەسەل ەکەتەقیرەت ڵحاەرھەب ،ەوەتێببۆک

 وەل یتەبیتاەب ،ەوۆیەوباڵب دایکانێدراوس ەتاڵو وەب ەوەشێوەبوو، ل زترێھەدا ب دیخال
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و  ڵنبوەستەئ ەبگات ەکەفکر ەیوەئ شێپ ەچونک ،ۆڵنادەئ نەڵێد ێیتورک پ ەک یناەناوچ

 یدوا مەاڵب ،ەبووەکوردستان ھ ەل شترێپ ،یعوسمان یتیەرۆمبراتیئ ەیکید یکانەشەب

 یزمایکار یکێسەک کەو والناەم یدیئ شت،ۆیر اینوسەندەئ تاەپاشان ھ ەیوەوبووناڵب

 یرەگیکار یتیەساەک روەوروبەو د ەگەڵمۆک رەسەل یفیعرەو م ینیئا یرەگیکار

 ۆیخ یتەستخەدەب ەنام ددانەس شەمەل ەجگ ،ەوتووەرکەد یتیەەاڵمۆو ک یاسیس

(. ١".)ەناردوو یستانەدەکارب ۆب ەک یو فارس یبەرەعو  یفارس یکانەزمانەب ەبووەھ

و  تەفیعرەو م کانەتەقیرەت یندووراگرتنیز ۆب ەستاوەوەن ەوەشەمەب والناەم یدیئ

کوردان،  یالەل نیئا یرگرتنەو ەیوێشەب ەکەناوچەل یتیەکوردا ەیوێشەب یرستەخوداپ

 یکانەاسراون یەتیەساەو ک کانەخێش رەسەدانابوو ل ھاەو یکییەرەگیکار کوەڵب

و  یوتووەک نێشو ەبوون ب یھرەن یڵاڵبدوەع خێش کوەو یسانەک ەنموون ۆب ،ەکەناوچ

 نیەالەل ەچونک ،ەکورد بوو شیوەئ ەک کەیەوەتەن ەیوەبزووتن یتیەراەراب

 انیڵاڵبدوەع خێش وکاتەئ کەڵخ ۆیەب ،ەوەتەنەنراوێوسەچ وامەردەب ەویەکانەدوژمن

 یروح یکێاویپ ەب کوەڵب ،ەویزانەوالنا نەم یوتووەنکێو شو کێخێش ەب نھاەت

 وەئ رەو دواتر ھ ەداوێپ انەیژێدر یوتوانەنکێشو ۆیەب ،ەویزان ەییوەتەن یکیەزمایکار

 انەینموون ەک ەگەڵمۆک یارید یکێگروپ ەیناسێکولتوور و پ ەب ەبوون ەتانەقیرەت

 .  تەبیتا یرەماوەج یکولتوور یکەیەوەبزووتن ەبوون ب شیو دواتر ەیەققەھ
 ،ەوەتەقیرەت ناوەب یرستەخوداپ یاوازیج یگروپ یدانەڵرھەس ەیکید یکێکارۆھ

رابردوو،  ١٩ ەیدەس ەیوەشێپ ەو ھاتن ١٨ ەیدەس یاستەڕناوەل ەک بووەوەئ

 ،ەئاراو ەھاتن ندایئا ناەپەل یتیەەاڵمۆک ەیوەبزووتن ەل رۆراوجۆج ەیوەناڵجو

 یمیرەبدولکەع خێش قاند،ڵخو ێینو ەڕیروباویب اقێڕع ۆب یو ھاتن زینگلیئ یرکاریداگ

 ڵپا ەچووبوون ەک ەکید یکانەخێش ەباشتر ل مەھ ،ۆیخ کوەو ەیوەو مان ەڵەدەش

بوو  اوازیج ەیاکڕرویب مەھ مابوو،ەن انییرەروەپ مانیشتین یتیەو روح زمیالیمپریئ

 ابوویج ەتاک ک ۆب کەگشت ن ۆب ەوەتییەکڵو مو یخوازیکسانیەو  یتیەەاڵمۆک یووەڕل

 ەتر، چونک یکەڵخەبوو ل شنترۆر رەرکیداگ ۆب یشیشتنەیگێت ھاەروەھ تر، یوانەل

 شادەر ،ەوەننێنام کەڵخ تەخزمەو ل ییەن اۆڕخەل ەکەناوچ ۆب وانەئ یھاتن ەک یزانەید

" ەڵێد ەوەقەھ ەیوەبزووتن ەیبارەل ،ەکورد یمیکادەئ یکێژوونووسێم رانیم

 ینجامەئ ەل ١٩٢٠ ڵیاس ەل ،ەبوو یتیەەاڵمۆو ک یو روح یفکر یکەیەاردید

 ەیناوچ ەل یندەقشبەن یتەقیرەت یکەڕۆو ناو ەڕباو یکردنەشەو گ ندنەسەڕەپ

 خێش ۆیە(. ب٢", )ەوینیب داێت ۆڵیر میرەبدولکەع خێش دا،ەڵھیرەسورداش س

و  داەیەوەبزووتن وەب ەیشەگ ەکەناوچ یارانیجوت یھاوکارەب ەڵەدەش یمیرەبدولکەع

 ەوکێسەاڵق ەیو ناوچ رەو پشد ەرگەو م یتیەجافا یکانەناوچ یواوەتەکرد ب ەینەشەت

 ەب انیمووەھ رکوک،ەک ەگاتەو تاد ۆیەک یشتەد یکێشەو ب ینێبز خێو شوان و ش

 کداێکاتە" ل ەققەھ ەو بوون ب ەوەمان خێش یەیواڕب وەئ ەڵگەل ەوەواوەت یکیەواڕب

 مەب جاردوو  ەک اقێڕع ەیمەردەس وەئ ۆیناوخ یتەزارەو یکراوێژپێراو نزۆدمیئ
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ئاشکرا، تاکو  ەب مەدووھ یو جار ینێنھەب مەکیە یجار ،ەڵەدەش ەتەچوو ەازین

 یتەاڵسەد رێژەل اقێڕع یتەحکوم ەک یریم ەرووبکات ێنێبھ خێش ەب تەناعەق

 کەیەوێش چیھەب خێش مەاڵب خ،ێش یستەردەب ەخستبوو یماعەت رۆبوو، ز زداینگلیئ

 (. ٣". )قاندەلەن ۆب یرەس
 رکوکەک ەیو ناوچ یتیەو جافا ەرگەم یکانەناوچەل انیندنەسەشەگ کیەالەل تەبەڵھ

 وەب یدانەملن ەوەشیتر یکیەالەل ،ەکەوەبزووتن ۆب یتیەەاڵمۆک یکەیەگێپ کوەو

 یەیما خ،ێش ەب یدابو زینگلیئ یرەنێنو کوە( *  ونزۆدمی)ئ ەک یەیاسیس یەستیداوێپ

 ەبنک یکیەتیتدارەاڵسەد چیو ھ کێتەریشەع نەو خاو خێش چیھ ەبوو ک یرانەگین

 نگتریگر یتەاڵسەو د ڵو ما کڵو مو ازیمتیئ ەیەوێش وەب بووەن یتیەەاڵمۆک یفراوان

 بنەد داەندیئاەل ەمانەئ ەیوەل شتبوونەیگێت واوەت ەوێوەل کانەزینگلیئ ۆیەب ،ەوەبکاتیتەر

 (. ٤. )وانەئ ۆب یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یتەاڵسەد یڤیرناتەلتەئ ەکید یکییەترسەم ەب
 ەب انی ،ەکەناوچ یمانڵموس یکەڵخەل اوازیج یکێکەڵخ ەڵەمۆک ەیوەرلەب ەققەھ

 یکەڵخ وێنەبوون ل رچاوەو ب ارید یکەیەنیمەبن، ک یرەماوەج یکەیەوەبزووتن

و  یرستەخوداپ ەیوێش ەچونک د،یخال والناەم یتەقیرەت رەسەل مەاڵب مانڵموس

 ۆیەب ،ەکەناوچ ەیکید یکانەڵخ و رەروەپ نیئا ەڵگەل ەاوازبوویج انیتیرەو ن سمڕەوێر

 مەھ ،یڤتەگێن یکەیەوێش ەب ەکراو رەسەل انەیو قس ەبوون ەنیمەک یاستەڕب مەھ

 انیکێندەھ کانەییەکاک کوەو شیمانەئ تەبەڵھ ،ەوویزان ەنیمەکەب انۆیخ انیشۆخۆب

 ەبووەنێل ەیققەھ ەک ەینانێشو وەئ ۆب ەبوون ەندەاگەڕپ ەک انیکێندەو ھ اونیژ ەوەکێپ

 نیبژ نھاەتەب ەویانتوانەین ەشەمەئ رەبەل رەھ ،یتیەەاڵمۆک یزێکو گروپ و ھەو

و  مانەئ وانێن یاوازیج ەک ەیوەئ مەاڵب ان،یرکوتکردنەو س کەڵخ ەیتان یترسەل

 کوەڵب ،ەییوەتەن ەو ن نینیئاەن یکەیەنیمەک مانەئ ،ەیەھ نزاکانیو ئا بەزھەم

کرد و  شینما انۆیخ یتیەەاڵمۆک یکێکولتوور کوەو کانەوێش ەل کەیەوێشەب

 کراوەن رسەشاز و ھ کەیەادڕتا ەک یخشەب یکورد ەیگەڵمۆک ەب انێینو یکەیەنموون

و  ڵیکشتوکا یتییەکەڵمو یمانەو ن اویژن و پ یکارکرد ەوەکێپ شیتەبیتاەبوو، ب

 یکردن ماشاەت کسانەیەو ب انداەیژانۆر یفتنارەر ەل ەییو ساد یتێو خاک رووبوومەب

 . مووانەھ
 یھلەئ ەیکید یکێرۆج ،ەبوو ەکەوەبزووتن ەیکید یکێنازاناو ییزاەرەمام انی ەققەھ

 یکێبەزھەم کوەو یەاڕرویب مەئ ،ییەرستەخوداپ یاوازیج یکەیەقوتابخان ەک ەققەھ

 ەلق مەئ ەوەسالمیئ ینیئا ەینیبنچ رەسەل ەک یەیمانا وەب ،ەوەشێپەتر ھات یوانەل اوازیج

 ەیەھ انۆیخ ینیکولتوور و ئا ەک ەیققەھ یھلەئ وەئ کەن ،ەگرتوو ەیرچاوەس ییەنیئا

 یوانەئ تەبەڵو ھتد، ھ یلیسماعیئ انی ،اڵولیلەع انی ،یوەلەع نەڵێد انێیپ انیکێندەو ھ

 یلەع یرەکتێکار کەو یلەع یتەزرە. حو ەللا یلەو یلەع یگروپ یتەبیتاەب ەکید

 ەیوەئ کەروەھ ن،ەکەد یماشاەت ییخودا یو روح ەییفسانەئ یاوانیپەب بیتال ڕیکو

 ەمەئ نن،ێشوبھینا نسانیئ ەو ب نەکەد حیسەم ڕیکو یسایع یماشاەت کانەانیستیکر ەک
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 ەمیئ ەیکەباس ەمەئ ە)پالوپ(. ک ەوات ،ەرگرتووەو ەیناسێپ ەوییەخودا ەیانیس ەل اتریز

 .  ەوێخنەوێن ەنیو ناچ نەیناک داێت ەیوەنۆڵیکێو ل یکارەورد ۆیە. بداەرێل ییەن
 ق،ەھ یھلەئ ەتر وات یوانەئ ەل اوازیج ەب ،ەققەھ ەیوەبزووتن انی ەققەھ مەاڵب

و  کیەریشنبۆر کوەو ەوەدیخال والناەم نیەالەل ١٨ ەیدەس یمەردەسەل ەکەیەچکێر

 یدەحمەئ ڕیکو دیخال والناەکوردستان " م ەتۆھات وفەسەو ت یناس خوداەل کێرۆج

 ەکاتەد ەک یچۆک ١١٩٣ ڵیساەل ،یڵیەکایم یجاف یناسراو یتەریشەع ینێحوس ڕیکو

 کیداەل یمانێسل یشارەب رەس یراخەق ەیچکۆشارەل ینیزا ١٧٧٩ ڵیساەب رەرامبەب

 یندنێخو ،ەکردوو ییواەد یچۆک شامەل ینیزا ١٨٢٧ ەکاتەدەک ١٢٤٢ەل ،ەبوو

 یرگرتنەو ۆب ،ەکردوو واوەبابان ت ەیناوچ یکانەورەگ الەم یستەد رەسەل یتیەالەم

( یوەھلێپ یبدوەللە)شا ع یستەد رەسەل ێوەو ل ندستانیھ ۆب ەچوو تەقیرەت

 وەقوتابخان ینەخاو بدوەللەکات شا ع وەئ ەک ەرگرتووەو یتەقیرەو ت یتیەندووێخو

کوردستان،  ۆب ەوەتەاوەڕگ رشادیئ ۆب کاتەد واوەت ندنێخو ەدواتر ک ،ەبوو ەکەتەقیرەت

 ۆب ەوەتێچەو د کاتەد چۆک یکجارەیەبابان، ب یکانەریم ەڵگەل ەویەکۆناک ۆیھەپاشان ب

 (. ٥شام". )
 رەسەو ل قاەخانەل ەبووەھ کریزەب انیواڕو ب ەرشادیو ئ یەندەقشبەن ەتەقیرەت مەئ

بارزان  ەیو ناوچ ورامانەھەل یندەقشبەن ەیکید یقاکانەخان ەڵگەل ۆیەب ش،یکار

و  ەبوون یرستەخودا پ یشتنەیگێو ت ەچکێر کەیەب رەس ەچونک ،ەبووەھ انیندەوەیپ

 ەڵگەل انەیکیەاوازیج مەاڵب ،ەانەیھ ستاێو ئ ەبووەھ یقادر یتەقیرەت ەڵگەل انیاوازیج

 انیکار ایدون یدوا یتەامیق ۆو ب ەبوونەن کریز یکیرەخ نھاەت ەک یەداێوەل شدا،یوانەئ

و  یکسانیە ۆب انیکار عیواق یرزەئ رەسەل ،یرستەخودا پ ناەپەل کوەڵب ،ەکردووەن

 انیواڕب ەیوەئ انی ،ەکردوو یتیەەاڵمۆک یزەوەرەو ھ وتنەشکێو پ تەدالەع

 یتواناەب انیواڕب ،ەبووەھ کانەخواز یکسانیە یەمانیشتین یەاسیس ەزێھ یھاوپشتەب

 یرستنەپ یرۆخودا و ج یبوونەب رەرامبەب ەبووەھ نیقەیەب انیواڕب ،ەبووەھ سەکەتاک

 خێش ڕیکو یزاەر ەمام یناوبانگەب یکەیەوت شەمەئۆ(. بدی)التوح ەوات ،ییکتایە

 ی)اتق ێرمووەفەد ەک ەھاتوو ەوەقورئاندا ئ ەمادام ل یتیەوگوتو ەڵەدەش یمیرەبدولکەع

 مووەھ ینەو خاو ەیەخودا ھ ەیەھ نمانیقیە ەمێئ ەواتە( کنیقیال اتکی یلربک حت

 یەقواەت ەرۆج وەئ تریناکات چ ستیوێپ ەواتەک ،ەسروشت یکیەاسایئاسمان و  ەو یوەز

 ن،ینیبەید ەژانۆر ەیانیاتاد وەئ یچیپەب ەک تێبەخودا ھ یبوون ەو گومانمان ل نەیبک

تر  یکێشت ەدواوەب ەرێل ەواتەک ،ییەن ەمێئ یقواەت ەب یستیوێو خوداش پ ەیەخودا ھ

 یدیئ ،ەیەھ یکسانیەو  یرەروەدادپ ەب یستیوێپ ەک ەنیمەز رەس شیوەئ ،ەیەھ نگتریگر

 یمانڵموس کوەو ەنگەو ر ەانیوینیو ب ەکردوو یژێنو ۆیخ ەک زاەر ەمام ەیەیقس مەئ

 ەیەیقس وەئ ۆیەب ەبوو ووفەسەمموت یرستەخوداپ یکێسەک مەاڵب ت،ێبووبەن وڕەندتو

و تا  ەققەھ یرەماوەج ۆیتیجۆک ەتێبەد زاەر ەمام ەیەیقس وەئ ۆیەب رەھ ،ەکردوو

 . نەکەدێپ یو کار یتێیەپ انیواڕب ەماو انەیپاشماو ەک ستاشێئ
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 انیمانڵو موس سالمیئ یناگرن و سرووشت ژووۆو ر ژێنو یرچەگەئ ەققەھ ەوات وانەئ

 مەاڵب ب،ەرەع ەیوەرەکییالسا ەوات یدیقلەت یمانڵموس ەیکید یکانەکورد کوەو ییەن

کولتوور و  ەل انیاوازیج ەک تێبەن ەوەئ نھاەت ،ییەن انیبوون مانڵموسو ەگومان ل

 واڕو ب اویژن و پ وانێن یخوازیکسانیە شیتەبیتاەب ،ەیەھ دایتیەەاڵمۆک یشتنیتراد

 ەو ێگوند و الد ەل انیژ ەیوەگواستن یخۆبارود ۆیھەب ستاێئ ەک یتیەکاڵمو ەب بوونەن

 یانیو ژ نانێمھەرھەب یکانییەندەوەو پ نانێمھەرھەب ەیوێکار و ش ەشار ک ۆب

و  ەوەتێناسرب ەققەھ فتارەر ەتاکو ب نیجاران ناژ کوەو ۆیەب ت،ۆڕێگەد یتیەەاڵمۆک

 . تێب اواتریتر ج یکەڵخ ەڵگەل
 
 
 

 ەققەھ یدانەڵرھەس

 
 یکییەریشنبۆر کوەو یو قادر یندەقشبەن یتەقیرەت ردووەھ دیخال والناەم ەیوەئ یدوا

 خێش ێوەل کات،ەد ۆب یعایدیکوردستان و ئ ەتێنێھەد ەوەندستانیھەل ینیئا ێینو

 یتەقیرەو ت تێبەئاشنا د ەکییەریشنبۆرەو دواتر ب ەڵەدەش ەل ێناسەد ردارەس یدەحمەئ

 ەتێوەکەو د ەیەتەقیرەت وەئ یمەکیە ینێشو ەک ەڵەدەش ،ێگرەردەوێل یندەبەقشەن

 ،یمانێسل یشار ەب رەس یسورداش ەیچکۆشار ەب کیو نز یتیەجافا ۆڵید ەیناوچ

 یتیەجافا ۆڵیدەب ەک ،ەووەڵرگەس یگوند کیسورداش و نز ەیناوچ ەتێوەکەد ەکێگوند

 ەبوون ەگوند وەل رەھ شیکانەققەھ ەیورەگ یقاەو خان ەشتووۆیر یو ناوبانگ ەناسراو

و  ەندانەئاو ەکەگوند ستاێتائ ەک ەیەتەقیرەت وەئ یو ناساندن دانەڵرھەس یندەبەڵو م

 ستاێئ مەاڵب ن،ەکەد یردانەس یکەڵو خ ەرماوەھ شەکیەرکەس ەزارگەم انی گاەبار

 خێو ش  ەدوکان ەیچکۆشارەب رەس یسماق ەلکەک یگوندەو ل ەماوەن ەگوند وەل قاەخان

 ستاێو تائ کاتەد یەقاەخان وەئ یرشتەرپەس یەزاەڕەمام ەیمەح ەکاک ڕیکو ەک ڕێھاو

 نابن،ەڕپێت ستەد یکانەنجەپەل ەک ێیەل ەیووفانەسەمت ەشێروەو د ریپ وەئ ەیپاشماو

 مووەھەل ،ەیەھ ەتەقیرەت نەخاو ەیو پاشماو ەتەقیرەت وەب انیواڕب ەک ەیوانەئ مەاڵب

و  ژنەو ج نەکەد ڕێوھا خێو ش قاەخان یردانەس ەوەکوردستان یکانەشارو شاروچک

 ۆب ماینتیئ کوەو ەماو انیزۆس شتاێو ھ نەبەد رەسەب کداێسمڕەوێرەل انیکانەنۆب

 ەڵەدەش یمیرەبدولکەع خێش یدەرقەم مەاڵب ،ەکییەتیەەاڵمۆک ییەفکر ەوتەو ر تەقیرەت

 یردانەس یکەڵو خ ەماو یشەکەوارەو ئاس ییەتیەجافا ەیناوچەب رەس ەڵەیدەش ەل رەھ

 .  تێناکر ێوەل ەققەھ یپورەلەو ک ینییئا یسمێڕەر مەاڵب ن،ەکەد
 تاەرەس مەاڵب ،ەرگرتووەو ەیتەقیرەت وەئ ەبوو سەک نیمەکیە ردارەس خێش یرچەگەئ

 یتەقیرەت ،ەسوور ناسراو یقادر خێشەب ەقادر ک خێدواتر ش ک،ەڵخ وێنەل ەناسراوەن

 خێش شیوەئ ،ەداداو یتەقیرەت یرەسکەع یزاەر خێش شیوەپاش ئ ک،ەڵخەب ەداو
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 خێش یحاج یفاەمست خێش شیوەئ یدواەل ،ۆیخ یگرێجەب ەکردوو ییەڵاڵئ یدەمەمح

 ەک مەستۆر رزایم یناوەب کێگوند ەل  ەداداو یتەقیرەت ١٩١٥ ڵیتاکو سا زاەر

 وەل رەھ ڵرحاەھەب ،ەوەدوکان یلۆگ رێژ ەتاۆوتەک ستاێئ ەک یەران ەیناوچ ەتێوەکەد

 الەم خێش وەپاش ئ فاەمست خێش یحاج یتێسەو رەسەل ،ەکردوو ییدوا یچۆک داڵەسا

 کڵێسا ەیپاش ماو ،ەکردوو یچۆک ١٩١٩ ڵیو سا ەداو یتەقیرەت ،یرێنەڵگ یدەحمەئ

 رۆز یکێکەڵو خ رشادیئەب ەکردوو یستەد ١٩٢٠ ڵیساەل ەڵەدەش یمیرەبدولکەع خێش

و  رەلەئاغج ەیو ناوچ ۆیەک یرەو ب مەستۆر رزایو م ەرگەسورداش و م ەیناوچەل

 یتەقیرەتەل اوازیج ەک ەتەقیرەت مەئ یدیمورەو بوون ب ەرگرتووەو انیتەقیرەشوان ت

و  رەنجەو خ ریش ەب دانۆخەل کەن حات،یسبەو ت ەلیھلەو ت کریزەل یەتیو بر یقادر

 قە)ھ ەیوش ینانێھەب ەکردوو انیقواەت ندێو ھ ەبووەھ انیقاەخان نھاەو ھتد، ت شیش

و  کانەقەھ مووەھ یزار رەس یردێو ەتۆ( بقە)ھ ەیوش یدی(، ئیەخوا یقەھ رەھ

 (. ٦". )ەرکردووەد انیوبانگنا ەقەھەب
 نیەالەل ەبوون کردنێپ یتیەسوکا مەردەبەل ەشیمەھ یرچەگەئ ەدارانەڕباو مەئ

و  تەقیرەت ەب انیواڕب وانەئ ەترسانەچاون مەاڵب ،ەوەوڕەتوند یکورد یمانڵموس

 ەسانەک وەئ مووەھ یووەڕو رووب ەبوو انەیکەڕەوباویڕب یتیرەن ەک ەبووەھ تەعیرەش

ھاندان  ەویەپشتەل ەانیتیەسوکا وەئ مووەھ تەبەڵھ کردن،ەدێپ انڕیتاجاڵگا ەک ەبوونەد

 یبوون یتیەەاڵمۆک اویژن و پ یکسانیەو  یرەوەدادپ ەب انیواڕب وانەئ ەچونک بوو،ەھ

و  یندەمڵەوەو  د ەکید ینیو ئا زەگەو ر ێو م رێن یرچاوگرتنەبەل ێبەب بووەگشت ھ

 و ھتد.  یژارەھ
 رەھ ەل رەب مەاڵب ،ەاوڕٍ ب دااڵباەب انینیریناش ەیو قس واڕەنا یتەمۆت ەل ەجار جگ رۆز

 یتوند یفتوا تەفوەس فاەمست الەم و،ڕەتوند یسالمیئ یکییەموفت رەو ھ کێسەک

 یفاەمست الەم یتیەوینووس داۆیخ یکانەاداشتی ەل زەبەن مالەج پاندوون،ەس رداەسەب

 نیمەکیە ،یەفاەمست الەو فاروق م سولەر فارەمست نیدەزەع رۆدکت یباوک ەک تەفوەس

 ژێو نو رنەالد وانەئ ەک ەیوەئ یانوویب ەب ،ەداو یکانەقەھ یکوشتن یتواەف ەبوو سەک

 تڕێبەردەد ۆیخ یرانەگیو ن فاەمست الەم یالۆب تێچەد زاەر ەدواتر مام ن،ەناک

 یەفتوا وەئ بووەدەن نیدیخال والناەم ەیوەن ەمێئ یتیەو گووتوو یەفتوا وەئ رەرامبەب

 تێبەد ەوێئ زاەر ە)مام یتیەگووتوو فاەمست الەم مداەاڵو ەل ت،ڵێیب ەیمێئ ەو ب ەیبد

 یتیرەن ەل ەو التانداو نین مانڵموس ەچونک ت،ێنرێپەبس رداەسەب سالمتانیئ یحوکم

 (.    سالمیئ یباو
 وێنەل انۆیخ ،ەوەققەھ یناوەب ەگروپ مەئ یبوون رەسەل ەوەکانییەنێبێت مووەھەب مەاڵب

 ەیبنک ەندەوەئ یبا ەوۆیەخ یالەل سەرکەھ ،ەوەسنوور ێب یکییەئازاد ۆیھەب انۆیخ

 ەب ەو بوون ەکەفراوان ەبنک ەل ەوەتۆجوداکرد ۆیخ یدیئ ت،ێبووب زێھەب یتیەەاڵمۆک

  شەوانەل اواز،یج یوتەر ێس انیگروپ   ێس ەن لیبرت شەلقان وەئ ،ەکید یکێلق
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 ،ەوەتەڕێگەد رەپشد یئاغا ەمەح ۆب ەمەئ ەک کانییەئاغا ەمەح یوتە: رمەکیە یوتەر

و  شتێھێج انەڵەیدەش یگوند تاەرەس ەوەورەگ یخێش یمردن یدواەل رەھ ەگروپ وەئ

ئاغا  ەمەح یمردن یدوا مەاڵب ،ەوەجودا کرد انۆیخ یکخوازڵمو ەیکید یکێنیچ کوەو

و  ھاتێپ انییتاۆک ەو گروپ وتەر وەئ یدیئ کان،ەققەھ ەاریجوت ناوەل کێگەبەرەد کوەو

 یاوازیج یمردنەل رەب بووەھ انیدیمور کێندەھ ەک ەیوەئ یربارەس ەمەئ مان،ەن

 یواتەاندەیو ن نەسەر ڵەیماەبن ەل بووەھ یتیەزاڕەنا نھاەت ەک بووەھ یچونۆروبیب

 ،ەبوو یزبیح یقاقینشیئ کوەو ەتیرەن مەئ ،ەوەنەجودا بک انۆیو خ ننێلمەبس ەکەریعبەت

 اواز،یج یکێوتەر کوەو ییەجوداخواز وەئ یوڕەشێپ ەب تێبووبەن کێسەک تاکوەھ

 .ننەێبگیبجچووک را یگروپ انی سەکەتاک یریعبەت کوەو ەویتوانەین ەکەوامەع ەکەڵخ
 ەوتەر وەئ یانینگریەال ەیربۆز ەک یرەسکەع یفاەمست خێش یوتە: رمەدووھ یوتەر

 انۆیخۆب رەھ ەکەڵخ وەبون، ئ رەلەئاغج یەیناحەب رەس یرەسکمەع یگوند یکەڵخ

 ەکید یکانەگوند ەل ەیگەڵخ وەب رەرامبەب ەوەانیتیەەاڵمۆک یرووەل بووەھ انیاوازیج

 ،ەوەاوازیج یوتەر یناوەبگرن ب یاسیس یتیەساەک یپشت بووەن ەوەب انیواڕب ەک

 ەیوتانەر وەئ مەاڵ. ببووەھ یو ئازاد یتیەەاڵمۆک یتەدالەع ەب انیواڕب وانەئ ەچونک

 یفێو رک تەاڵسەد ەب نەبگ کانداەققەھ وێنەل ەبووەوەئ انەیکەونەخ مووەتر ھ

 یستەو راد ننێربھەد زاەر ەمام ەیمەح ەکام یستەدەل ەکەوەبزووتن یتێتدارەاڵسەد

 ،ییایدون یکێوتەر ەب نەکیو ب نەبک کییەرستەخوداپ ەیوەرەد یاسیس یتیەساەک

 یندەوەرژەگروپ و ب ەب رەس ەدرووست کرد، چونک انەیوتەر وەئ ۆیەب مانەئ

بوون و  کینز کانیەوعیش ەڵگەل ەتر بوون ک ەیکەوتەر یبوون و دژ گەبەرەد

 ەمەئ رەھ شەکییەاوازایج ،ەبوون یستیونالیو ناس ەییوەتەن یزبیح ەڵگەل شیوانەئ

 .  ەبوو
 بووەھ انیاوازیج واوەت مانەئ ەبوون ک کانییەسوور ەمەح یوتە: رمەھێس یوتەر

 ڵەیماەبن ەسوور ل ەمەح ەک بووەوەئ ۆیھەب شیوەئ ،ەکەوەبزووتن ەیشڕیگوەر ەڵگەل

 ەیقەھ وەئ یدیمور یرچەھ ۆیەب ،ەبوو سەکێو ب بووەن میرەکڵبدوەع خێش

 یتیەەاڵمۆک یندەوەیپ ەب انیواڕبوون و ب سەکێسوور بوو ب ەمەح یوتووەنکێشو

 کوەو ۆیخ یالۆب ەیکەوتەر یوڵەج یرگرتنەو ۆیەب رەتر، ھ یکانەوتەر کوەو بووەن

 یستەدەب ۆیخ ەتاوەرەسەل رەھ ەاویپ مەئ ەچونک ماشاکرا،ەت یتیەنایچ یکەیەلەسەم

 وەئ ۆب یو مل ەکەنەسەر ڵەماەبن یستکارەڵرھەب ەکرد و بوو ب ەردەروەپ ۆیخ

 کینز یوعیش یزبیح ەو ل تێچەبوون د یاسیس وەرەب ەکردبوو کەن چەک ەڕەروباویب

 .  کانیەوعیش ەل یتیەەاڵمۆک یکێرگانۆئ ەتێبەو د ەوەتێبەد
 یالوازکردن ۆبوو ب زانەناح یریپشتگەب مووەھ ەمانەئ یەواێیپ ڕێھاو خێش مەاڵب

 کیە رەھ ەققەھ دایاستەڕل ،ەوەققەھ وێن یاوازیج یوتەر یاوازیج یناوەب کانەققەھ

 یمیرەبدولکەع خێش ەک بووەھ ەیەبناغ وەئ ەیشڕیگوەر ەب انیواڕب ەبوو ک وتەر
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 ەک والەئ مالوەئ یردانەوێستەدەل ەجگ بووەن یکیەماەبن چیھ ەکیدیوەئ نابوو،یدا ەڵەش

 بوون.  ەکەوتەر یدژ

 
 یتیەەاڵمۆک یبار

 
 ش،یتەباب نیترییتاەرەس ناوێھ یبار زاەڕەمام ەک ەیاوازیج اڕرویب وەئ ۆیھەب

 ەک ەیوەئ کوەو کەن ،ەوییەتیەەاڵمۆک یروو ەل ەبوو اویژن و پ یکسانبوونیە

 ۆیھەب کان،ەقەھ ەوات وانەئ ،ەگوتراو ەوەانەیبارەل اویشەن ەیو قس ەکراوێپ انییریشەت

کوردستان  یشێتکەحمەو ز اریوتج یکەڵخ ەل انیرۆز ەرەھ یشەب ەک ەیوەئ

 یاویپ تاداەرەسەل شتن،ەڕۆید ەڵمۆناو ک ییباەو ت یشەھاوب یانیژ وەرەب کھاتبوون،ێپ

 ینگاوەھەب انەیکەوەناڵبتوانن جو بووەوا ن یکەیەادەڕبوو، ب مەزور ک انیوارەنێخو

 ۆو گفتوگ ەو قس ەوەنۆڵیکێل ەب انیرۆز یکێکات ەیوەئ رەبەل رن،ەب شێوپەرەب راێخ

 ەو خران تەحکوم یروگازیگ رەب ەوتنەک شیپاشان ربرد،ەسەب رواردکردنەب

 (. ٧کران". ) یکانەرەربەب اناۆیخ یکانەناوچەل وەخانیندەب
 ،یتیەنایچ یاوازیج کوەو بووەن ژارەو ھ ندەمڵەوەد ەب انیواڕب ەک ەیوەئ ەتەبەڵھ

 ،ەوییەتیەەاڵمۆک یبارەل اوازیج ینگەرھەف یکێرخانەس کوەو بووەھ ەیوەنگدانەر

 نیدوورتر ەل انەیربۆز ەک انداەیکەڵەمۆک یندامانەئ وانێنەل کانەقەھ یخدانیەبا ۆیەب

و  یھاوکار ەیئاماد ھاەروەھ ،ەویناس انییکتریە قاەخان یرەنتەس ۆب ەوەگوند

 ەتۆب انیوانێن ییباەو ت یتێکیە وانە. ئکتریە یکار یکردنییرا ۆب ەبوون یزەوەرەھ

 ەشیمەھ ۆیەب ،ەبوون وانەئ یەیاڕرویب وەئ یدژ ەک کێکانەڵخ ڵید رەس ەیرێکو ێگر

ناجوور  ەب ەکراو انیوشتەر یبار یستکارەد رجارۆکردوون و ز ۆب انیخراپ یەیعاید

 . ێجەو ناب
 یھاەو ینێرەئ یرەگیکار ،ەققەھ یاویژن و پ وانێنەل یاوازیج یمانەو ن یکسانیە

 وەبوون، تائ انیدژ ەکەناوچەل بوونەتر ھ یکەڵخ ەتر ک یوانەئ رەس ەخستبوو

 اواندایپ یسیجلەم ەڵگەل تێبەن بەیو ع تێبەن ەگونا تێبەژن ھ ەب انیواڕب ەیەیگێج

 رەسەو ھتد ب ێمستانڵەو کا کۆریچ ەیوەانێڕو گ پەو گ ەتڵو گا وەرەوچەش ەب وەش

 کوەو ەبوون ندامەئ انیمووەھ ەچونک ،ەڵەمۆک تێگوترەد کانەقەھ ەب ۆیەب رن،ەب

 ،یزبیح یپیپرنس کوەو داتەد ەئابوون نۆچ ەک زبیح کوەو شەمەئ ۆب کخراو،ێر

 یکێرەکتێکار ەک یەکەرتەس ەب دراەد ەیەئابوون وەئ ،ەانداوەیئابوون ەوێش مانەھەب

و  ردراێبژەدەڵھ کێسەگشت ک ینگدانەدەب ە. واتنراەداد ەانیموکراسید ەو ب ەاوناسر

 رەھ ۆب ەکردوو کترەیەب انیپرس و را ھاەروەھ ا،ۆڕخەل کەن یەکەت رەسەب بووەد

 ەبوو قاەخان ۆب شەیەئابوون وەئ ەیوەکردنۆک ،ەدابووێت ەیشێک ەک یتیەەاڵمۆک یکێکار

 ەیەپار وەئ دا،یروو شۆناخ یکێرووداو انیوما ەق آێل کێسەک رەگەئ ەک بووەوەئ ۆو ب

 .تێبکر رجەخ
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 ەیوەل رەب بووەھ یستیوەشۆخ ەب انیواڕب وانەئ ەوەشیژن و ژنخواز ەیبارەل

 ەبووەژنان و کچان ن ەب قەرھەد یژیتوندوت ەب انیواڕب زیرگەھ ت،ێژن بکر یاوازیج

 ەو ن ەییمار ەن شیژنخواز ەیەیندازەئ وەتاکو ئ ۆیەب ،ەویەرستەناموس پ یانوویب ەب

و  ندەماوەو ز نانێژنھ یکەدارەت ۆب کراەدەن اواز ڵەیماەبن ەل ۆستەپڵەپا ەو ن ییربایش

 یردێو ەببوو ب داەکەناوچ ەل ەک انیکانەجوان ەتیرەن ەبوو ل کێکیە شەمەھتد. ئ

 مەاڵب ،ییئاسا یمانڵموس یکەڵخ ەبوون ل اوازیج ەچونک ک،ەڵخ یرزارەس

بوون،  شیکییەژیتوندوت مووەھ یو دژ کەڵخ رەسەل بووەھ انینێرەئ یرەگیکار

 ەدوو و ب ەپل ەب انیکچ ەیزەناح ەتیرەدابون وەئ کانەققەھ ەک ەیوکاتەئ تەبەڵھ

 وڕەتوند یسالمیئ ینییئا یگوتار یدژ ەک ەوێوەل یدیئ ،ەوەتکردەر فروشتەد ییربایش

 ەو بوون ب کانەوارەنێخوەن الەم ینیریناش ەیقس رەب ەوتنەک یدیبوون، ئ

 انییزدێو ئ ەییکام ەب کەروەھ گوتراەدێپ انینیریناش ەیو قس زەناح یکەیەگەڵمۆک

 ەچونک ،یاتیزدێو ئ ەییکاک ەل اوازیج ،ەگوتراو ەققەھ ەب ەیریشەت وەئ مەاڵب کوت،ەد

 مەاڵب ،ەبووەھ یرستەکتاپیە ەب انیواڕبوون و ب ینییئا یتیەەاڵمۆک یدوو گورپ وانەئ

 ەب انیواڕو ب ەبووەژن ھ ۆب یو ئازاد یکسانیە ەب انیواڕب ەبوو ک ەققەھ یرچەھ

 یستۆد نسانیو ئ نَۆڵیکەڵھ واوەت ەچونک ،ەوویشتینێل انیترس ەوێوەل ،ەبووەن تییەکڵمو

 .   یتیەنایو ئاغا و چ ردارەس کەبوو ن

      
 یلەاروی یشۆڕش

 
 انیاریجوت گەبەرەد ەک ەبوو یتەدالەناع یدژ ەیکەوەبزووتنەک ێیەیپ وەب زاەڕەمام

 کوەو مەھ ،ەبوون ەتەقیرەت وەئ یدژ ەیوەئ کوەو مەھ الکانەم یدیئ ،ەوەوساندنەچەد

 یتیەدژا ،ەکردوو انیازاەڕمام یتیەدژا ۆیەب ،ەبوون گەبەرەد ینگریەال ەیوەئ

 وەئ ەیناوێھەب کانەققەھ ەک ەبووەوەئ مەکیە ،ەبووەھ ینیەال رۆز شەکەکردن

 ی"اعبد لربک حت ەڵێو د ەھاتوو ٩٩ یتیەالحجر ئا یتەسور ەل قورئانەل ەک ەیەیرست

 ،ییئاسا یسالمیئەل ەاوازبوونیج رۆو ز ەگرتووەن انیژووۆر ژوێ". نونیقیال اتکی

 ۆب ەبووەھ انیشەھاوب یستمیو س ەکردوو انیتەو حکوم گەبەرەد یتیەدژا ھاەروەھ

 یاوازیج انیمەکیە ،ەبوو ەنیەدووال ەکییەتیەدژا ۆیەب ،ییەن سالمدایئەل ەمەئ ان،یژ

 ەگروپ مەئ ەک ەکراوێل یتەاسیس یترسەم ەک ەبوو کییەتیەدژا تریوەئ ،ەبوو تیرەن

 یتەاڵسەو د تەحکوم یتەاڵسەد یدژەل یتیەەاڵمۆک یفشار یکێکارت کوەو

و  ەوتووەکێل انیانیز گەبەرەو د الکانەم شەمەب ن،ێنرێکاربھەب وکاتەئ یتیەەاڵمۆک

 ڕیکو ەک ڕێھاو خێش  ەوەیەمبارەل ،ەوەتێب اریشۆھ کەڵخ ەک ەبووەن شۆخ انێیپ

و  باتەدەوەڕێسماق ب ەلکەک ەل قاەو خان ەکەوەبزووتن ستاێو ئ ەیەمەح ەکاک ەیورەگ

 رێژەل ەک وکاتەئ یتەحکوم یالەکرد ل زاەڕەمامەل انەیتەزبەم الکانە" مەڵێد

 ریستگەد راقێع یوکاتەئ یتەحکوم نیەالەل بووەوەبوون، ئ کانەزینگلیئ یژموونەھ
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 انینفوز ەک یکانەناوچ مووەھەل کانەققەھ مووەھ ،ەکار مەئ رەرامبەبەل یدیکرا، ئ

 زاەڕەمام یکردن ریستگەد یدژەل انیستێوەڵھ ھاەروەو ھ بووەھ انەیوەکاردان ،ەبووەھ

کردبوو و  رەبەل انیەیگون رگەجلوب یبرەو ل وتنەکەڕێب رکوکەک وەرەب ،ڕیربەد

 ت،ەحکومەل ەبوو ەشەڕەھ ەک مبولیس کوەگرتبوو و ەوەستەدەب انیبچوک یکێدار

جا  چوو،ەد یاسیس یرشێھ شاندانیپۆخەل ەک ەیکەڵخ ەشاوێل وەئ یترسەل شیتەحکوم

 یەتیەزاڕەنا وەئازاد کرد". ئ یزاەڕەمام ناچارەترسا و ب وساەئ یتەحکوم ۆیەب

 کێرەرکیداگ یدژەل ەبوو یخوازیکسانیەو  یاریجوت یرەماوەج یتیەزاڕەنا نیمەکیە

 ەیوەئ ێبەب کاتەد ریستگەد کەیەرکردەس یتیەەاڵمۆک ەیگێپ نیترەورەگ یترسەل ەک

 .  کاتەئازاد د خێو ش ەوەتێبەد مانیشەپ ۆیەو ب ەیەھ ییاسیس یکێستَ ەبەچ م ێبزان
 یرکردنیستگەد یدوا ەک ەوەنێڕگەد کەڵناسراون، خ ڵەقوەدارەب ەک شەوەب تەبارەس

 ێیپ دایکوردەل ەک ەوەبچووک یکێدارەب کانەققەھ ،ەوەوکاتەئ یحاکم نیەالەل زاەر ەمام

و  دداەحەت ۆب وانەئ ،ڵەقو ەدارەناسران ب ەیەاردید وەب یدی( ئڵکو ی)دارنەڵێد

جل و  ەیوەئ یبرەل انیکانەارەیو ن تەحکوم یکانەرنیناش ەوەکرد ۆسنووردانان ب

 رەبەل انیگوش ەوات ێگون کیەتیەزاڕەنا کوەو سانەڵھ ن،ەبک رەبەل ییئاسا یرگەب

 وەب یەگوا ەک تڵەوەد یکردن یتیەدژا ۆب ەبوو ەوەستەدەب انیبچوک یکێکردبوو و دار

 خێش تەبەڵھ ،ەکەشۆڕش یمبولیس ەبوو ب ەکەدار شیو دواتر ننێوخەڕد تڵەوەد ەدار

و  کەڵخ ینیزانەن یکارۆھ ەبچووک ەدار وەئ ەک ەوەدووپات کرد ەیوەئ ڕێھاو

 ۆب ەانوویب وەب رەھ شەکەکەڵخ ەبوو ەکەشۆڕش یمبولیس کوەڵب ،ەبووەن کانەدیمور

 . ەگرتوو ەوەستەدەب انەیکەدار انەیوەنیناس
کردبوو  انییشدارەب یلەاروی یشۆڕش ەل ەیوانەبوون ئ سەک ندەچ ەیوەب تەبارە"س

 ەکرد ک انەیشاندانیپۆخ وەئ یشدارەب سەک زارەھ ١٢ ەل اتری"ز ،ەوەاویژن و پ ەب

 ەنابوون دار انیناو زەناح ێندەھ ەک ەبوو ەوەستەدەب یسوور یکێدار انەیکیەرەھ

 ەگروپ ەیوەناڵو جو ستیب ەیدەس یشاندانیپۆخ نیخوازتریئاشت ەب مەاڵب ،ڵەقو

 ەیفەلسەو ف یندیھ یرەراب یغاند ەینجەپ ێج ھاەروەھ ،ەناسراو کانییەتیەەاڵمۆک

". داەیەوەناڵجو وەل اربووید ەوەکانەقەھ ەیووفانەسەت یستێوەڵھ ەئاشکرا ب ەب یندیھ

 یمەست یدژ شیوەئ ەک ندستانیھ یگاند ەیکەشۆڕش ەیوێش ەب ێنریشوبھەد ۆیە(. ب٨)

 کرد،ەد انەیکەخێش ەل انیرگرەب ەمنانێھ رۆز ەچونک کان،یەندیھ رەس ۆبوو ب زینگلیئ

 یستەد ەوەوانەئ ەیگێرەل کانێبوون و ملمالن قەھ رەسەل وانەئ شەوەل ەجگ

 ەیوەوساندنەچ یدژ ەک کردەد انیکێانیژ یعایدیئ وانەپاشان ئ کردبوو،ەنێپ

و  بووەھ انیتیەراەراب ەک یندەبەقشەن یتەقیرەت ەیگێرەب مەاڵب ەبوو کانەژارەھ

 خێو ش الەم ۆیەجودا بوون، ب کەڵخ یانیژ یستمیس ەبوون و ل کخراوێر ەل کەیەوێش

 بوون.    انیدژ کانەگەبەرەو د خاێو کو

 
 رکردنەبەل ییەگون ڵیسا
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 الەم ەیقس ێیپەب  ؟،ەناسراو کانەققەھ یبرکردنەل ییەگون ڵیسا ەب ١٩٤٠ ڵیسا یچۆب

 ەک داۆیخ یکاتەل ەبوو ەقەھ یکانەناوبانگەب ەدیمور ەل کێکیە ەک یرەسکەع یحڵسا

 یخشەب ەموژد ەوات یریبشەت ۆب ەبووەھ انیحڵسا الەم کوەو یچاالک یسەک نیرترۆز

 یھلەئ ەبوو ل کییەوەیڕەپ ەرۆج رکردنەبەل ییەگون ەک یتیەگوتوو وەئ ،ەییققەھ

 ەب انێیو گو شتەد ایدونەل انیستەو د کردەردەبەل انییخور یرگەب ەک نۆک یووفەسەت

 ەیوەئ ەیبارەل ھاەروەبوون، ھ یرستەخوداپ یکیرەو خ داەدەن راکۆو خ رگەجلوب

ژنان،  ەوات وانەئ رێخەن ەڵێد حڵسا الەکردبوو، م رەبەل انییەیگون انیشیکانەژن ایئا ەک

 یکێتیرەن ەک اوانیپ یھاوکار ۆھاتبوون ب ەوەانۆیخ ییئاسا یرگەجلوبەب

 یوکاتەئ یرگەجلوب شتبوو،ێھەن اویژن و پ وانێنەل انیرقەبوو و ف یخوازیکسانیە

 ییەنۆگ ەل یچیھ تێب کانەنۆک ەققەھ ەیقس ێیپەب بوو،ەن رزەب یتێکوال رۆز شیژن

 . ەوەتێبکر اوازیج ەک بووەن اتریز
 
 ەیکردن ریستگەد وەئ ەیوەووبونەڕرووب ۆب رکردنەبەل ییەگون ەیکید یکێشەب مەاڵب

 ەیوەل ەجگ ەمەئ ان،یکرد کانەزینگلیئ یپشتڵپا ەب ەک ەویەریم نیەالەبوو ل زاەر ەمام

 یو زار یوەز ەیشێبوو، ک گەب قیفۆت یگەب دەحمەئ یمانێسل یوکاتەئ یفیرەسەموت

 کداەڵخ وێنەل ەیوەئ یانوویب ەب ۆیەب بوو،ەھ وەڵرگەس یکانەخێش ەڵگەل

 ەیگێرەل کات،ەد ادبوونیزەروو ل ەکیرەخ انییرەماوەج ەیبنک ەوات ،ەوەتەوبووناڵب

 ییەو ناردن گرتنێل یتر یکێسەک ندەو چ زاەڕەو مام میرەبدولکەع خێش ەوەکێارڕیب

 رکوکەک ەیمەردەس وەئ یفیرەسەموت مەاڵدادگا، ب ەنێبدر ێوەتاکو ل رکوک،ەک

 شەش یارڕیب ،ەبوو رکوکەک یقاەخان یحمدەئ خێش یستۆد ەک یراو عروفەم

و  کانەقەھ ەڵگەل اەیخان یدەحمەئ خێش یرچەگەئ رکردبوو،ەد کانەراویگ ۆب یمانگ

 یخاترەب مەاڵب ،ەبووەن یراز میرەبدولکەع خێش ەیکەڕەروباویو ب تەقیرەت

 ەمەئ مەاڵ. ببوونکرد یکردبوون و ھاوکار ۆب یئاسان کار یتیەستاۆو د یتیەخزما

 کانەقەھ کوەڵب ،ەبوو مەک وکاتەئ یتەحکوم ینگەبروزەز ەک ییەن ەوەئ یمانا

 وە.  ئەبوو اتریز رەسەل انینگەبروزەتر ز یکێکەڵو خ تەریشەگروپ و ع مووەھەل

 ەوییەتیەنایچ ەیلەسەم وەل رەھ کان،ەققەھ رەسەل نگەبروزەز ەیبوون اتریز

 ەوێش وەل رەھ شیو ترس کرانەردەروەپ ەیەچویش وەئوان ب ەک ەگرتوو ەیرچاوەس

 انیگومان انییوادارڕو ب وادارەھ ەک بووەن ەوەئ یمانا ەمەئ مەاڵ. ببووەھ ەشتنەیچگیت

 انیستەھ انیرۆز یکێشەب ەچونک ت،ێبووبەن ەکەتەاسیکولتوور و س یوزکردنێڕەپ ەل

 .  کردبووێپ

    
 یمانیشتین ەیوەو بزووتن ەققەھ
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 ەل بووەتاک ھ ەوات یردەف یتڵەحا کوەو زمیفۆس شیشترێپ ەک ەیوەئ ەڵگەل

 یو قادر یندەقشبەن یکانەتەقیرەت ەو ١٩ ەیدەس یدواەل یروونەب مەاڵکوردستان، ب

دوو  مەئ ،ەگرتوو ەیرچاوەس ەوەدیخال والناەم نیەالەل شیوەو ئ ەوەکوردستان ەھاتن

 یزمیونالیناس ەیوەبزووتن یشدارەبو  یریپشتگ ۆوخەراستەب انیردوکەھ ەتەقیرەت

 ەشل یرانیپ یدیعەس خێو ش رانۆس ەیناوچەل حمودەم خێش ،ەکردوو انییکورد

 یکخستنیە ۆب دانڵوەھ یاێڕو حموودەم خێش نگداەج یناڵسا ە" ل نان،یباد  ەیناوچ

 وەئ ەڵگەل ەداویشڵیوەھ ا،یو روس رانێو ئ ایتورک ەب کردنیندەوەیکوردان و پ یزیر

 یرزگار ەیوەناڵجو یتیەراەبێر ەژگارۆر وەئ ەک تێستەبب مانەیپ ەرکردانەس

 یفیرەش ەڵگەل شەانییندەوەیپ وەئ نیارترید کرد،ەد یعوسمان یتەاڵسەد ەل انیکانەلەگ

 ردوالەھ یشانۆکێو ت باتەخ یخستنیە یستەبەمەبوو ب دایکانڕەو کو ەککەم ینێحوس

 ۆیەناردوون، ب ۆب ەینام نیندەچ شداەناوێپ مەو ل یقەرەو ت حادیتیئ یتدارانەاڵسەد یدژ

کورددا  یلەگ یخوازیرزگار ەیوەبزووتن ەل یلەگ یکردنیشدارەب یکەرەس ۆڵیر

 دانەنەگێر یمانێسل یشار ەل کانەتورک ەیکشەو پاش مەکیە یجھان ینگەج یدواەل

 ەک شەوەئ یدواەل رە(. ھ٩بوو". ) حمودەم خێش ن،ەبک ەکەشار ییواڕەرمانەف ەیوەب

 زینگلیئ یرکاریداگ ەل انیریپشتگ ەک ەوەکەناوچ یکانەکورد ەیگێرەل کانەزینگلیئ

 یباتەخ یریپشتگ ەل ڵینکو داەیکییەدادگاەل وەگرت، ئ لید ەب انیحمودەم خێو ش کردەد

و  ەندڕد ەب مەاڵب کات،ەد ایتانیرەب یاڵئا یاندنڕد ەل ڵینکو مەاڵکورد ناکات، ب یلەگ

 .  باتەد انیکورد ناو یدژ مکارەست
 ۆب  یبندەقشەن یتەقیرەت یکردن یریو پشتگ یشدارەب ەیکید یکەیەنموون

 ١٨٦٥ ڵیساەل ەک ەوەرانیپ یدیعەس خێش نیەالەل یتیەو کوردا یمانیشتین ەیوەبزووتن

 ەخنس ل ەیناوچ ەدواتر ل ،ەبوو کیداەباکور ل یکوردستان ڵۆیپا ەیناوچ ەل

 یکێڕێشگۆڕش کوەو رو دوات ەدروست کردوو یندەبەقشەن یقاەخان روومەرزەئ

 رانیپ یکانەخێ"ش ،ەیکییەتیەخاێش ەل ەجگ ەھاتوو یناو یستیونالیناس ەیوەبزووتن

 کاتەد ستیوێکوردستان بوون، پ یباکور یناوباگەناوسراو و ب یکڵەیەماەبن

 ەن ەچونک ن،ەیبد ەیکڵەماەو بن رانیپ یدیعەس خێش یتیەساەک ەکورت ب یکەیەئاماژ

 ێبەب شیدیعەس خێش ەو ن تێد یناو دیعەس خێش ێبەب ١٩٢٥ ڵیسا ینەڕیراپ

 ەوەوکاتەئ یتەاڵسەد نیەالەل زاەڕەمام ەیوەئ ی(.  دوا١٠". )تێد یناو ەکەنەڕیراپ

 یندەوەیپ یاقێڕع یوعیش یزبیح یوکاتەئ یرێسکرت ھدەف ڕێھاو ت،ێکرەد ریستگەد

 ەیوەبزووتن ەیوەئ کوەو کەن ک،ێرەروەمانپیشتین ەیوەئ کوەو ت،ێگرەد داەڵگەل

 یکانیەندەوەیپ ەیبارەل ڕێھاو خێش ،یوعیش یزبیحەب رەس کەیەوەبزووتن ەتێبب ەققەھ

 یزبیح ەڵگەل رەھ کەن ەققە" ھەڵێد ەویەکورد یمانیشتین ەیوەو بزووتن ەققەھ

 یھاوکار ش،یھابادەم یمارۆک یمەردەسەل ەبگر ،ەکردوو یکاریھار راقێع یوعیش

 یپشتڵپا ۆب ەکردوو ەشۆڕش وەئ ەیوانەر ەیرگەشمێو پ ەکردوو یوەعنەو م یمادد

 یرمانەفەب ەمەئ ،ەبووەھ انییندەوەیپ شیدەمەمح یقاز ەڵگەو ل ەکەمارۆو ک شۆڕش
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 مووەھ ەمەئ مەاڵ". بەکردوو یشیلولەیئ یشۆڕش یھاوکار ھاەروەبوو، ھ زاەڕەمام

 کانەقەھ ەک یەیندەوەیپ وەئ ەچونک ت،ەاسیسەکردن ل یشدارەب ۆب ییەن ەکەانانیدانپ

و  یتیە)برا یبوو، دروشم شەھاوب یکڵێخا ،یوعیش یزبیح ەڵگەل ەانبووەیھ

 یوعیش یزبیح یکانیەاسیس ەدروشمەل یچی( ھیتیەەاڵمۆک یتەدالەو ع یشەھاوب

 یتەبیتاەب کان،ەنیچ ۆب ەبوو یرەروەو دادپ یستیالیسۆو س یکسانیە ەک ەبووەن مترەک

 ەوەوساندنەو چ کانەاریجوت رەسەب بوونڵزا کانەگەبەرەد وکاتەئ ەک اریجوت ینیچ

 ڵیوەھ انی تێکردب ەدروشم وەل انیباس ریۆتەب یوعیش یزبیح رەگەئ یدیمابوو، ئ

 انی ،ەویەکانەرگەشمێو پ کانیەزبیح ەشان ەیگەڕێل تێداب ەیوەوساندنەچ یشتنێھەن

 ەققەھ ەیوەبزووتن ەوات وانەئ ،ەوەکردەوداڵب انیاریشۆھ ەک ەویەکانەکادر ەیگێرەل

 کردنیینمایر نیەالەل ماوێجەب یکێکولتور کوەو ەدروشمان وەب وابوونڕب ۆیھەب

 ۆب ،ەکردوو ەدروشمان وەب انیو کار ەانیلماندوەس کیپراکت ەب یدیئ ،ەوەخێش نیەالەل

 یشۆڕش ەک ەیوکاتەتاکو ئ ،ەبووەن یتەبیتا یتیەکڵموەب یواڕب کەیەققەھ چیھ ەنمون

 یکانەگوند مووەھەل یوەز یدیئ لول،ەیئ یشۆڕش یشکست یدواەل ەدروستبوو ێنو

 یکیەتاڵھاو رەھ کوەو کانەگوند مووەھەل شیکانەققەھ بووەوەکرا، ئ شەکوردستان داب

 کێکەیەبوو ب تیەکڵمو ەرۆمجەب رگرت،ەو ۆیخ یوەز ەکورد، پارچ یمانڵموس یتر

 و ێو تر توتنەل ەجگ شترێپ مەاڵب را،یناگ رچاوەب ەل شترێپ ەک انیانیژ یکانەپیپرنس ەل

 انەیققەھ ەیگوندان وەئ یو داھات یەرماەو س روبوومەب وەبوون ل کێکیە ەک ووژێم

 چیھ کتریە ێبەب ەیوەئ انی ،ەشتووۆفرەن انیتر یکێروبوومەب ەرۆج چیھ ،ەدابووێت

 یالەل یچەک ەیەیراد وەخوشک و برا، تائ ەگوتوو انیکترەیەب ،ەخواردووەن انیکێشت

 چیو ھ ەکردوو انیو کار اوانیپ وێنەل ەبوو کێرەکتەکار اویپ کوەو وانەئ

 . ەبووەن انیکییەاوازیج
 ەیکەھاورد ییەریشنبۆر ەیپاشماو ەک ییەیندەقشبەن ەققەھ ەوات ەتەقیرەت مەئ نجامەرەس

 ینەخاو ەکەفکر یندارەخاو کوەو ۆیەب ،ینابووێھ ەوەندستانیھەل ەک ەبو دیخال والناەم

 یکێبەزھەم ەب ەو بوو ەکردوو یتیەواڕەشێپ ەڵەدەش یمیرەبدولکەع خێو ش ەبوو

 یتێرەگیاخی یکێرتەو ن یرەماوەج ەیوەبزووتن ەدواتر بوو ب مەاڵب ،یرەماوەج

 .    یتیەەاڵمۆک یریشنبۆر ۆیگفتوگ ەیگێج ەب ەو بوو یتیەەاڵمۆو ک یاسیس

 
 کانەققەھ یال ەل تییەکڵمو

 
 ون،یخشەب ێیپ واڕب کوەو زاەڕەمام ەک یەیخوازیکسانیە واڕب وەئ ێیپەب کانەقەھ

 ەب یواڕب نسانیناکات ئ ستیوێو پ یەماناێب یکێانیژ ییایر وانەئ یالەل تیەکڵمو

 ەیکید یکانەنسانیبکات و ئ رەسەل ۆڕیش وەڕش ەوۆیەھەب ەک تێبەھ کێتیەکڵمو

 رەھ شیتیەەاڵمۆک ەیلەسەم ۆب ەمەئ ،ەیەھ ەانیژ ەوێش وەب انیواڕب ەک تێبکوژ رەسەل

 انێیو ل نەبد ژنەل ەویانتوانەیو ن ەویزانەن انۆیخ یکڵمو ەب انیکانەژن اوانیپ ەک ەوابوو
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و  وشتەر وانەئ ەک ییەن ەوەئ یمانا ەمەئ ن،ەبک ەڵگەل انییاوازیج انیببن  ڕەتو

تر  یکولتوورتر و  یکەڵخ ەل کوەڵبوون، ب ەڕەاڵربەو ب تێبووب زەناح انییئاکار

 انیاوازیج اویژن و پ ەوەانەیکییەخوازیکسانیە ۆیھەب مەاڵبوون، ب ستەوەیپ اتریز

 قاەخانەل ەبوون ک ەاوانیژن پ وەئ ییەاوازیج یبوونەن وەئ ۆب رەنێلمەس نیباشتر بوو،ەن

 . ەوەکردەدەن کترەیەل انڵیبوون و س کێژور ەل ەوەکێپ
 ١٩٨٥ ڵیسا ەیکینز ەک شییەمدواەتاکو ئ کانەققەھ ش،یو زار یوەز یکڵمو ەیبارەل

 ۆب نھاەت ەبووەن ڵیکشتوکا یمەرھەب ەب انیواڕو ب ەبووەن یوەز یکڵمو ەب انیواڕب

 ەک انیداھات ەیرچاوەس ەل ەبوو کێکیە ەتوتن ک نھاەت ەیەیرا د وەتا ئ ت،ێب انۆیخ

 کڵێسا یستیداوێپ یداکردنەیپ ۆب ەانییشتوۆفر ەوییەریم نیەالەشار و ل ۆب ەانیبردوو

و  رووبوومەو ب ۆو ج نمەو گ ەویم رناەگەئ ،ێالد ۆب ەوەتەانیناوێو ھ ەانیوڕک شارەل

 ەوەرابردوو وەب یشاناز ستاشیئ وانە. ئەویزانەن انۆیخ یکڵمو ەب شەڵیئاژ تەنانەت

 ەتۆو ب ەناوێھ انیرکارەب یشارستان یکێکولتوور کوەو انیریباب و باپ ەک نەکەد

 یتەبیتاەب ەویم وانەئ ە. چونکاونیژ کانەقەھ ەڵگەل ەک ەیکانەڵخ وەئ یالەل کۆریچ

 کینزەل ێیەیوپەب ،ەبووەھ انیو ھتد باش ەزڕێو با وێو س خۆو خ رینجەو ھ ێتر

 ۆب کێوتەستکەد کوەو شتنۆفر ۆشار ب ۆب ەانبردووەین مەاڵب اون،یژ انیژ کانەشاخ

 تییەکڵمو ەب انیواڕب ەیوەئ ۆیھەب مەکیە شەمەئ یکارۆان، ھیژ یستیداوێپ ینڕیک

 ۆیھ ەب مەدووھ ،ەوەخێش ەل ەماوێجەب انۆیب ەک ەبوونەن کێتیەقلەع ینەو خاو ەبووەن

 انیباش ەیو جاد ەوەشار ەل ەو دووربوون ەشاخ بوو کینزەل انیکانەگوند ەک ەیوەئ

 مەک انیشار یرەکتێکار ەوەشەییستەج یرووەو ل ەبووەھ انیژێدرێگو نھاەت ەبووەن

 شتنۆفر ۆشار ب ۆببات ب انەیکەمەرھەتاکو ب ،ەمانەرھەب وەئ ەیوەساغ کردن ۆب ەبوو

 انیستانۆخزم و د ەب ەبوو یارید ۆو ب انۆیخ یخواردن ۆب رەھ ۆیەب ،ەوەنەبکییکالیەو 

 . ەبوو ژارەھ یکەڵخ ۆب رێخ ەب
 کییەجوداکار کوەو وانەئ بوون،ەن ەیەوێش وەبوو ب  کانییەسوور ەمەح یرچەھ

 کخستبووێر انیانیژ یستمیس وانەئ کرد،ەدێپ انییکار زاەرەمام ەیەیققەھ وەب قەرھەد

 ۆب بردەد انەیناڵسا یرووبوومەب وانەئ ،یتێیەپ یستیوێپ یشەھاوب یانیژ ەیوەئ کوەو

 کەو شتوم ەپار ەب کراەو د ەویەکراەساغ د ەوەانیکانێڕییەکارگ ەسەک ەیگێرەشار و ل

 ڵینزەم ەک وقوتاڵک یگوند ۆب ەویەناێانھەیو د ڕیکەدێپ انەیژانۆر یستیداوێو پ

 ،ییەنسانیئ یو شوناس ەناسێپ کیە کوەو و انیکار و ژ یشکردنەداب مەبوو.  ئ انیگشت

 انیس یپار ەینۆنۆمۆک گوتراەد وانەب ۆیەب بوو،ەن کانییەزاەر ەمام یگروپ یالەل

 سڵنگەئ کیدریفر ەک ەیوەئ کوەو ان،یقاندبووڵخو کداێگوندەل ەبچووک ک یتۆڤیەس

 یکێشەب ،ەڵێ( دا دەو الدول ێەخا یەوملک ەالعائل لێ)ا یبێکت ەمارکس ل ڕێیھاو

 یرووەل زمینۆمۆبزانن ک ەیوەئ ێبەب کانیەکیئامر یتەبیتاەب ییرەشەب ەیگەڵمۆک

 وەو کار ب وەناوێکھ یپ انیزمینۆمۆ یایدون انۆیخ ۆب وانەئ شتبن،ەیگێت ەوییەریۆت

 کانەققەھ مەاڵب ن،ین ەمێئ یریۆت یفشار رێژەل چیو ھ نەکەد ەانیژ ەستمیس
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دواتر  مەاڵوابوون، ب رەھ ەکەتەقیرەن یھاتن یدواەل انۆیخۆب یرچەگەئ  ەیکیەراستەب

ِ   یرەگیکار رێژەل  ەڕیروباویب نداندا،یزەل زاەر ەو مام ھدەف یتێیەھاوٍر

 یزمینۆمۆک یرەگیبزانن کار انۆیخ ەیوەئ ێبەب پیپرنس ەبوو ب یخوازیکسانیە

 .    یەاسیس
 

 ەقەھ ەیکیەاخی ەاویسوور پ ەمەح

 
 بوو،ەن ەڵەدەش یمیرەبدولکەع خێش ڵەیماەبن ەبوو ل نێمسک یکێاویسوور پ ەمەح

 خێش ڵیما یگاوان ەب ەبوو ،ەڵەدەش ەھاتبوو یکارەزەرھەب ەک شترێپ کوەڵب

و  یفۆس ەڵگەپاشان ل ،ڵسا ٥ ەل اتریز ەیماو ۆو ب ەڵەدەش یمیرەبدولکەع

 ۆیخ یکەریز ەو ب ەکەفکرەل ەوەتۆب کیو نز ەرگرتووەو یتەقیرەتردا ت یکانەدیمور

و  بگاتێت یتیەققاەو ھ ووفەسەت ەل یتیەویتوان شیمەو ھ ەربووێف ەوەوانەشت ل مەھ

 شیوەئ ەک ێنێبھ کەڵخەب ەڕو باو ینییئا یکەیەرکردەس ۆب ێنێکاربھەب ۆیخ ەیرادیئ

 کەریز یکێاویپ ،ەوەنێڕگەد ەققەھ یکانەنەمەتەب ەاویپ کوەو مەاڵب ،ییەروحان یکێاویپ

 ،ەشتووەیگێیتر ت یکانەدیمورەو زوتر ل ەکردوو رزەھ یەینیئا ییەریشنبۆر وەئ و ەبوو

 ڕیوپڕچ ۆییو گفتوگ ەشەموناق ەتێوەکەد ەچونک ت،ێوەکەردەد ەورد ەورد ەرۆوجەب

 ەتر ک یکێلیستا ەب ەققەھ یواکانەشێپەل کێکیە ەتێبەدواتر د ،ەورەگ خێش ەڵگەل

 ەتۆکرد ەکەنگەرھەفەل یتەعیرەش ەک تر یکێوازێشەب مەاڵب ،ەبوو ەنۆمۆک ەیوێشەل

 یخود ەڵگەسوور ل ەمەح یکانیەرەوھەج یەاوازیج ەل ەکێکیە ەوەئەک ەوەرەد

 . ەکەتەقیرەت
 ەیناوچ یال یکەڵخ ،یتەواوەتەب ەوەتۆبەساغ ن شتاێو ھ تێگوترەد کوەسوور و ەمەح

 ەچونک ،ەھاتوو ەوەکوردستان ەیوەرەدەل انی ،ەبوو رێشارباژ ەیناوچ یلەیویئاالن و س

 ،ەچووەن کوردەل یشیفتارەو ر ردەو قژ ز نیو چاو ش ەبوو ەسوور یکێاویپ ەک مایس ەب

و  ەققەھ یتەقیرەت یدیمورشەب ۆیخ ەیوەئ یدوا ،ەبوو وارەنێخوەن یکڕێکو مەاڵب

 خێش ەڵگەل ەک تەعیرەو ش تەقیرەت رەسەل ەوەتێبەادیج ەڵەدەشەو ل ێزانەد یندەقشبەن

 یو بانگ ەوەتێوەکەدوور د ەوەانوویب وەب ت،ێبەد انەیشەموناق میرەبدولکەع

 ەڵەدەش ەیوەئ شێپ وانەئ ون،ەکەد یدواەب شیکەڵخ کەڵێمۆو ک کاتەد ۆییخەربەس

 بووەوەئ ،ەوەکردۆک انیرۆز یکڵێدروست کردوو پو انیکێسندووق ن،ێڵبھێجەب

 ەساد یرگەجلو ب ھاەروەکردبوو، ھ ەغەدەق ەغەدەق کوەو انیشانێکەرەچاخواردن و جگ

 ەققەھەل ەوەاکردیج انۆیو خ ەوەشتێھەد انیشیو ر رکردەد رەبەل انیو ساکار

 . رکردنەد یتیەواەشێپ زاەڕەمام ەک ەکەنیقەراست
 ێڵێھەدێج ەڵەدەش ،یفۆو و س دیو مور ەققەھ کەڵێمۆک ەڵگەسوور ل ەمەح ەوەئ یدوا

 کێنێشو ێوەو ل رکوکەک یشار ەب رەس یناوشوان ەیناوچ یوقوتاڵک یگوند ەتێچەد

 قەد قاوەد انەیکەستمیس یدیئ ن،یژەد یشەھاوبەب ەوەکێپ اویو ژن و پ نەکەدروست د
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 یکانەکار ەنموون ۆب ،ەکردوو کیپراکت ۆیخ کوەو تەدالەو ع یشەو ھاوب یتیەبرا ەک

 یتریوەئ یو کار ەساوەڵھ کێکارەب کێسەرکەو ھ ەشکردووەداب انەیژانۆر

 کێکیەچاندن  زوانەق ەیوەئ یحوکمەب ەچاندوو یزوانەق کێسەک یدیئ ،ەکردووەن

و  ەکردوو انیزوانەتر ق یکێسەک ندەچ ،ەوەتۆکردێل انیریب ەک یەیەیرماەس وەل ەبوو

شار و  ۆب یتیەتر بردو یکێسەک ح،یزبەتەب ەانیتر کردو یکێندەھ ،ەوەتۆکرد انیپاک

 ینەمەو خوارد رگەو جل و ب تەبیتا ەیستەرەک ەیەپار وەپاشان ب ،یتیەشتووۆفر

 انیجودا یکێفتارەر وانەئ ،ە( بووکسانیە) ەوات کیەچوون  مووانەھ ۆب ەک ەوڕیکێپ

 شیوەبوون، ئ زاەر ەمام یقاەخانەب رەسەتر ک یکانەققەھ ەڵگەدرووست کرد ل

 وەب کرد،ەن انییژن و ژنخوزا زا،ەر ەمام ەب رەس یکانەققەھ ەیوانەچێپەب ەک بووەوەئ

 یدوا بووەوەئ ،ەوەخستەدەن انڵیمندا یەبواەھ شیزانێخ ەچونک بوو،ەدەن انڵیمندا شێیەپ

 یسوور ەمەح یدیو مور وادارەھ واشێھ واشێھ یدیسوور ئ ەمەح یمردن

 یچۆک ڵماەمچەچ یشارەل ١٩٨٨ ڵیساەل انیشیسەو دواک مردنەو د ەوەبوونەمدەک

 .  تەقیرەت کوەو ماەن انیکەڵەچەکردو ر
 کانەنەسەر ەققەھ ەک ەکەتەقیرەت ەیچەبن ەڵگەل ەدوور بوو وانەئ یخۆد یرچەگەئ

 ڕێھاو خێش مەاڵتر، ب یوانەل ەبوو اوازیج ەک انەیکییەشەھاوب ەب تەبارەو س ەبوون

 ەبووەھ یشیەاوازیج وەئ نھاەت ،ەدروست کردوو یشەھاوب یسوور سندوق ەمە" حەڵێد

 ،ەبوو ەڵەدەش یمیرەبدولکەع خێش ەکەتەقیرەت ینەخاو رناەگەتر، ئ یچیو ھ

 ۆیھەب نڵەسەئ وەئ ،ەبچووکتر بوو شیوانەئ شێو پ زاەڕەمام یقاەخانەل یشەقاکەخان

 ەیکید یکێکار انی کاتەد یرستەخوداپ ایئا ێیل بووەن ڵیحا سەک مووەھ ەک ەیوەئ

 ەیەیوەابوونیج وەئ ێچەدێپ مەاڵسنووردار بوو". ب یدیو مور وادارەھ ۆیەب ،ینێنھ

و خودا  ینداریئا ەیلەسەم نھاەت ،ەڵەدەش یمیرەبدولکەع خێش ەڵگەسوور ل ەمەح

 ەوەپشتەل یاسیس یکێزێھ تێچەد ەوەل کوەڵب ت،ێبووبەتر ن یکانیەاوازیو ج یرستەپ

 ،ەکردوو ەویەرەمانپیشتیو ن یاسیس یزێھەب یندەوەیپ زاەڕەمام ەچونک ت،ێبووب

 ەمەئ ،ەبووەن انیاسیس یکیەماینتیئ چیھ کانیەسوور ەمەسوور و ح ەمەح ەوەوانەچێپەب

 یسانەک ەو ن انۆیخ کانەققەھ ەن ەک کانییەاوازیج یرەوھەج ڵیخاەل ەکید یکێکیە

 .ەکردووەن انیباس ەبوار مەئ یرۆڵەکێل
 رەس یوقوتاڵک یگوند ەل ەیوەسوور و مان ەمەح ەیکەفکر یبوون ەوتەکێج ینێنھ

و  تێبەھ انیھاەو یکێتیەمنەئ ەک ناەپشت و پ ێبەو ب نھاەتەشوان، ب ەیناوچەب

 انیتیەەاڵمۆک یانیژ ینێنھ ھاەروەھ ن،ەدروست بک ۆب انەیشێک تواننەن کانەمانڵموس

 ننێھەن ڵو مندا نیبژ داەسارەح وەل ەوەکێپ اویژن و پ ،ەوەرەد ەتێچەرنەد انۆیخ وێنەل

 ەوات نقرازیئ یدوچار ەوەانیکۆزەن ۆیھەب ەک ەوەنەکەن ەوەل ریو ب انیژ رەس ۆب

 انییتوان نۆچ ەک ەیەوەئ نتریگر شەوانەل ،ەوییەتیەەاڵمۆک یرووەل بنەد ناوچوونەل

و  زێو ھ تێبەن رچاوەبەل انیتیەکڵو مو نەکاربک ننێبھ یرەوروبەد یکەڵخەب واڕب
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 یکڵموەل ەجگ بوو،ەن سەک چیھ یکڵمو ەک یشەھاوب یسندووق ۆب ننێکاربھەب انیتونا

 . بووەسارەح وەئ وێن کانەققەھ ەک یگشت
و  یتیەەاڵمۆک ەیکید یکێزێھ چیھەل ەترساوەسوور ن ەمەح ەک ەنتگریگر شڵەخا وەئ

 یتیەدژا یریو م ەکەناوچ یکانیەنیئا ییەتیەساەو ک الەو م دەیو س خێش ەک ینگەرھەف

 شیاسیس یئاست ەل ھاەروەھ ن،ەبک ەیشێک یدووچار یتیەەاڵمۆک یئاست ەو ل نەبک

  ن،ەدرووست بک ەیکەسارەح ۆب ەشێو ک یرەس ەنێب کدارەسوپا و چ ەک ەترساوەن

 ەققەھ ینگریەال یاوانیپ ەک یانزانەیباش د عسەب یتڵەوەد ەک ەیوەل ەجگ ەمەئ

و  ەستەرەو ک شتۆفرەد انیکانەستکردەد ەو شت ەوەکانەورەگ ەشار وێن ەچوونەد

 کیە کوەو و ەکەسارەح ۆب ەویەناێانھەیو د ڕیکەد انیو خواردن ڵما یستیداوێپ

 کێفکر کوەو ەبوو ک ییەشەھاوب وەل ستەبەم ،ەمانەرھەب وەل بوونەەد ندەمەھرەب

 کانەوێش ەل کەیەوێشەو ب ەوۆتکرابەر شیتەو حکوم تەاسیس وێنەو ل ەگەڵمۆک وێنەل

 یتەحکوم ١٩٥٧ ڵی. "سانابووێھیسوور دا ەمەح یکانەسارەح ەبوون ک اساغی

 ١٩٥٨ ڵیسا یمموزەت ی ١٤ یشۆڕش یدوا مەاڵب گرن،ەسوور د ەمەح یتیەپاشا

 ".       تێکرەئازاد د
 مەئ یارەین یکەڵخ ەک ییەن ییەترسەم ڕپ یەنێو نھ ەورەگ ەشێک وەئ ەققەھ نجامەرەس

 ەوێوەل ەکەترس کوەڵب ،ەوەستنەبوو یدژ ەوەانیکێزێھ مووەھەب یەتیەەاڵمۆک ەوەبزووتن

 وڕەتوند یسالمیئ یکولتوور یتیەەاڵمۆک ەیرازیش وانەئ ەک ەگرتوو ەیرچاوەس

 یدژەل ەک ەبوو ییەترسەم وەئ شیاسیس یتئاس ەل ،ەبووەتر ن یچیو ھ نەدەکدێت

 تر.   چیو ھ ەبوون یرەروەنادادپ یاسیس یستمیس
 ەوەبزووتن مەئ یارەیو ن نیەو ال سەک رۆز ڕێھاو خێش ەیقسەب ەندەرچەھ

 ەمەح یو گروپ نەسەر ەیققەھ یگروپ وانێنەل ەشێک ەبوو انیکەرەگ یەتیەەاڵمۆک

 زاەر ەمام یکانەدیمور مەو ھ قاەخان ەیرچاوەس مەھ المەب ن،ەسوور درووست بک

 یکدانێت ۆب ەیەھ کێستەد ەک شتوونەیگێت ،ەداوەن ەباسان وەقس وەب انێیگو

 کۆزەن کانڵەوەھ مووەدواتر ھ ۆیەب ،ەققەھ یکردن رنیو ناش ەکەوەبزووتن

مرد،  ەڵەدەش یمیرەبدولکەع خێش ەڵێد ڵاڵبدوەع ەمزەھ  ەوەیەمبارەل وتوون،ەرکەد

 یخێمن ش یدیئ یتیەو گوتو ەکردوو رەبەل یخێش ەیکەرەزێو م ەسوور جب ەمەح

 یگوند ۆب تێچەد ەوێوەو ل نەکەدیرەد ێوەل ەققەھ ەیپاشماو یکانەخێش مەاڵب م،ەققەھ

و  تێنێد ەیکەوتەر یرابوون ەب ەژێدر ەوێوەشوان و ل ەیناوچ یقوت واڵک

 .  ەکید یکانەققەھ ەل اوازیج یکێوتەر کوەو ەوەننێمەو د تێگرەردەس شینجامەرەس
 
  مەنجێپ یپاژ یکانەزێراوەو پ ەرچاوەس
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 وانێن ەکورد. ل یخوازیرزگار ەیوەبزووتن رەسەل نیو ئا ێڵخ یرەگی: کار١

 ڵیچاپ . سا ۆب رفانیع مالەج یزگاەد یکانەوکراواڵ. ب١٨٨١_١٨٤٧ یکانڵەسا

 ١٤١. ل٢٠١٤
 یرەنتەس یارڤکوردستاندا. گو ەل ەییوەتەو ن ینیئا یوشە. ررانیم شادە: د. ر٢

 ٢٠٠٠ ڵیسا رێولەھ یتیەبرا
 یدەمە. محەوەاچوونی. پەققەھ ەیوەبزووتن ەل کەیەوەدانڕ. ئاویرەسکەع فاە: مست٣

 .   ٢٤. لەچاپ دراو ەل ١٩٨٣ ڵیعال سا ەیچاپخانە. لمیرەک الەم
 ەیوەل ەبوو، جگ یتانیرەب یرکارییداگ ەیمەردەس وەئ یقڵەموت یحاکم نزۆدمی: ئ٤

 ژووێم ەیوەانێڕگ ێیپەب بوو،ەنێپ یرەسەو چار بووەن باەکورددا ت ەیشێک ەڵگەل

 خێو ش میرەبدولکەع خێش ەکردن ل مڵزو ،ەکردوو کانیەتیەەاڵمۆک ەگروپەل یشیمڵزو

 یمەاڵو کێعریش ەب سەکێب قیەفا ەیەوەئ شیرەنێلمەس نیو باشتر مرەن یحمودەم

 . ەوەتەداو یکانییەقەناھ
 یدەمە. محەیوەاچونیپ ،ەقەھ ەیوەبزووتن ەل کەیەوەدانڕئاو ،یرەسکەع فاە: مست٥

 . ١١.  لەچاپکراو غداەب ەعال ل ەیچاپخانە.ل١٩٨٣ ڵیساە. لمیرەک الەم
  ١١ل شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ٦
 یدەمە. محەیوەاچوونی. پەققەھ ەیوەبزووتن ەل کەیەوەدانڕ. ئاویرەسکەع فاە: مست٧

  ٥٠. ل١٩٨٣ ڵی. ساەچاپدراو ەل غداەب ەعال ل ەیچاپخانە. لمیرەک الەم
 یدەمەمح ەیوەاچونی. پەققەھ ەیوەبزووتن ەل کەیەوەدانڕ. ئاویرەسکەع فاە: مست٨

 ٥٩. لەچاپ کراو غداەب ەعال ل ەیچاپخان ەل ١٩٨٣ ڵیساە. لمیرەک الەم
 ەییوەتەن یخوازیرزگار ەیوەبزووتن ەل یرەگیو کار زمیفۆ. سیلەع رەعفە: د. ج٩

. یو فکر یبەدەئ ەیوەوکردناڵچاپ و ب ۆب ەشێندە( ئ١٩٢٥_١٨٨٠کورددا ) یلەگ

 ١٩٨.  ل٢٠١٣ ڵیسا
 ٢١٨. لشووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ١٠

 

 

 کانییەبسی.. ج جەرەق
 جھان ەیکییەاخی ەگروپ

 

 مەکولتوور و ھ مەزمان و ھ مەھ ەک نییەتیەەاڵمۆک ەگروپ وەئ کانییەبسیج انی جەرەق

 ایدون ەیکید یکانەگەڵمۆک یواوەت ەڵگەل یرۆز یکییەاوازیج انیمانیشتیخاک و ن ێب

 مووەھەل ان،یدون یتانڵەوەد یستوورەد مووەھەو دژ ب نیجھان یکێرەگیاخی مەھ ،ەیەھ

 ەک ەڵەمۆک مەئ ج،ەرەق انی. یبسیج ەیگەڵمۆک یناوەب نەھ کەڵخ کەڵێمۆک ایدون

 ەب ایدون یواوەت ەو ل اننۆیخ یتیەەاڵمۆک یکولتوورەب تەبیتا یکێلیستا ینەخاو

 ژئاواۆر یتاناڵوەل ن،ەھ اوازیج یگروپەب شیکوردستان ەو ل نیژەد ینێنھ ەئاشکرا و ب
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 ە)شتاتسلوس( وات ینوانیع رێژەل ەوەنەکەد انۆیخ یبوون رەسەل ختەج رۆز ەک

 تەنانەو ت یاسیو س ینگەرھەف ینگە( ناسراون، جکانەتاڵو ێو ب شانیناونێب ەڵیمۆ)ک

 ەیدیمدەست یکێگروپ چیھ یلیستا ەل انۆیخەل انیکردنیرگرەو ب نەکەد شیتیەەاڵمۆک

 انەڵەیو مام نێکرەد ماشاەت ەوەاوازیج یچاو ەب انی ەخوراو انیماف ەک تێناچ ایدون

 جەرەق ەک وتوونەکێر ەوەئ رەسەل کانەژۆلیۆسۆس ەرۆڵەکێل مووەھ ت،ێکرەد ەڵگەل

و  نینێبھ انەیکەییەفسانەئ ەنیەال ەل ەیەوەئ ەیەوەنۆڵیکێل مەل ستەبەم ن،یھند داەچەبن ەل

 انەیکیەتیەناەسەر ەل نەناک ڵبوەق انیرۆز یکێشەب ەچونک ان،ەیکەچەبن رەس ەنیبچ

و  ەفسانەئ نیرترۆز ەچونک ،یانستز یریۆت یروناک مەردەب ەنەیانخەید ۆیەب ،ەوەتیچێبپ

 ۆیەب کاتەد ەوەباس ل وراتەت ینیکوەت یسفر ،ەیەھ انیاوازیج یھمەو و ڵاەیخ

قوتھا، تائھا و  کیعملت االرچ ل تعود تعگ ی" مت ەڵێو د ەکراو لیھاب مەل تەفرەن

 وەل ەگروپ مەئ ە، چونک١٢الرابع عدد  حاحێاال نیتکو یاالرچ سفر یھاربا تکون ف

 رەدە(. ب١" )تێبمژەڵیتاکو ھ داەکیەبا مەردەبەل ەک ەیژۆر وەئ ەبوون کیداەل داەژۆر

 مەاڵب نەجھاندا ھ یواوەلت ەک ییەیتڵەوەودێن ەکروپ مەئ ۆب یژۆلۆپۆنتریئ یانەڕگ ەل

 یکەیەشێک انیبوونێجەشتین ەیلەسەم انی انۆیخ ۆشوناس ب ەل ەجگ انیبوون ەیشێک

 ۆیەب ،ەقاندووڵخو یشیجوگراف یزانیو د یموگرافیو د یستوورەو د ییاسای ەیورەگ

 یمەخ ەیوەئ دەقەب ،ییەن ەیوەکگرتنیە یمەخ ەواڵرشوبەپ ەگەڵمۆک وەئ ەشیمەھ

 ەل نێناچار بکر رۆز ەب ەکردوو یوا شییەتێرەگیاخی مەئ ،یتۆیەخ یپاراستن

 ە" ل داتەدەڵرھەس یتێرەگیاخیتر  یکێجار ەک ەوەنێبگوازر کێنێشو ۆب ەوەکێنێشو

 ەوەمەژدەھ ەیدەس یتاەرەس ەل ایپروس یھاخوازەر یمێرژ یزبوونێھ ەب ینجامەئ

 یتەبیتا ەتر ب یوانەو ئ کانییەبسیج یدژ ەقورس ل یو سزا ەتاوانکاران یوتەسوکەڵھ

بوو  ەمانەئ یرەچۆک یکانەوێش ەیەوەوساندنەچ وەئ یپاساو  کرد،ێپ یستەد واکانەنێب

 یبسیج ەیناسنام کەن وانەئ یرەچبۆک  ان،ەیکەبوونیبسیج ەیناسنام کەن

 ەب کوەڵب ن،ەکەد انیتبارەمۆت یڵفرت و ف ەب نھاەت کەن تدارانەاڵسەد ان،ەیکەبوون

 ەمێرژ نیەالەل ەارانڕیب وەئ ۆیەب کردن،ەد انیتبارەمۆو کوشتن ت ردانەو ئاگرب یدز

 (. ٢". )رکرانەد انیدژ ەل ەوەھاکانەر
 ،ەدرووست کردوو ینسانیئ رۆج ێس ۆیخ یختەروەسەخودا ل وانەئ یتەناعەق ێیپەب

 کانەستێپ یسپ ەکید یوانەو ئ ایقیئافر یرەشویک ەوتنەبوون ک کانەستێشپەر انیمەکیە

 ەمێئ یرانیباب و باپ ەبوو ک جەرەق یرەشەب یزەگەر مەھێس وروپا،ەئ ەوتنەبوون ک

 مەاڵب ،ەوەوبووناڵرشوبەپ ەوەوەوسانەچ یکارۆھەب یدیئ ،ەناسراو نیک ەب ەبوون، ک

 ەل ۆو ب ەدروستکردوو انیبزمار ەیوەئ ۆیھەب جەرەق یەواێیپ ەیەتر ھ یکێتیەوایر

 نیداب ۆب یانیژ ەیەوێوشەو ب انێیل ەبووڕەتو تریو خودا ئ ەانیبردوو حیسەم یخاچ دان

 ەشیمەھ وانەئ ەک ەوتووەرکەد ەناسانەڵمۆک ەشتنەیگێت وەئ مووەھ ڵرحاەھەکردوون، ب

 .  کانییەحیسەم رەرامبەب تەبیتاەب ەبووەھ انییریگێناج یکێستێوەڵھ ەل
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 ۆیەب ،ەشانیناون وەئ یقوربان ەتەبوون یەوا انیواڕو ب سنووردانێب یکێھانیجەل وانەئ

و  یبەرەع یتاناڵو و ایسپانیو ئ ەرانسەو ف ایو بولگار ایمانۆبن، ر کێتاڵو رەھەل

 کایئامر کوەو ەیکید یکانەرەشویک ەگاتەو تاد رانێو ئ تەاڵژھۆر یوروپاەو ئ ایتورک

 انیکانڵەما یگشتەب وانەئ ل،یرازەو ب نینتەرجەو ئ کیکسەم ەشک ینیالت یکایو ئامر

و  یندروستەو ت یتیەەاڵمۆک یکێتەمانەز چیھ ەک یکوردستان یجەرەق یکڵێَ ما ەڵگەل

 یکێتاڵو ۆب ەوەکێتاڵو ەل ەک ەیستانەرەک وەل ەجگ ییەن یاوازیج ،ییەن انییاسای

 کوەڵب ،ییەن ڵشماەر و تەویخ وروپاەئ ەل ەچونک مەاڵب ن،ەوێش مانەھ ۆیەب اوازن،یج

 یعنیە ،ەانەیھ ایسپانیئ ەل ەک ەیانیژ وەئ ەڵگەل ییەن انیشیاوازیج وابووە. کەیەشوق

 . کاندایەکا مووەھ ەل ەیەھ انیانیژ ەوێش مانەھ
 ەوات ک،ەڵخەب ۆنام یفتارەر ۆیھەبن، ب کێتاڵو رەھەل ەاوازیج ەکەڵخ ەڵەمۆک مەئ

 ەوۆیەھ وەب ،ەنیمەک ەکەو انەیکەرەورووبەد ەڵگەل انەیژانۆر یانیژ یاوازیج

 یتەبیتاەناسراون، ب زەناح یماناەب انیکراون،  شانیستنەد مەھێس ەپل یتاڵھاوەب

 . استەڕاون یتەاڵژھۆر یتاناڵوەل یسالمیئ ەیگەڵمۆک
(، یجەرەق ەڵێی)د تێگوترەد ێیپ ،ەویەتیەەاڵمۆک یرووەل تێب زەناح کێسەرکەھ

 نیەالەل نێناکر کییەریپشتگ ەرۆج چیھ انیژەل ەوەانۆییخەربەس ۆیھەب ەمانەئ

 یەفشار خرا ١٩٢٥ ڵیسا ەل نۆچ کەروەھ ،ەویەانڕحوکم یستمیو س تەحکوم

 یستوورەد ێیپەماف ب و رکەو ئ نەکار بک ییئاسا یتاڵھاو کوەو ەیوەئ ۆب انیرەس

دوور  ەرانسەفەل ٢٠١٠ ڵیساەتر ل یکێئاوھا جار ربگرن،ەو تۆڤیەس یتێکیەو  مانڵئا

 وروپا،ەئ یواوەت رانساوەف یستوورەد یفشار رێژەل ینسانیئ یکیەھاەب مووەھەل

 انیانیتر ژ یکێو جار رکرانەد انیانیژ ینێو شو انیکانەمپەک ەل کانەتاڵو یاسای ێیپەب

 یتڵەوەودێن یگوشار رێژەدواتر ل مەاڵب رکران،ەدەشار ب شیکەیەتاراد و کچووێتێل

 یتیەەاڵمۆک ەگروپ وەکوردستان ئ ەل نۆچ کوەروەھ مەاڵباشتر بوو، ب کێمەک انڵیحا

 ەئاوھاش ل ،ەوەانیانیژ ەیوێش ۆیھەب انی ەوەانیکانەماف یروو ەل نیژەخراپ د یە

مادام  ەک ەیەوەئ انیژ ۆب وانەئ یکیژۆل ەل کێشە. بنیژەد اینافەندەسکەو ئ وروپاەئ

 نەبک ەتاناڵو وەئ یتەناکات خزم ستیوێپ یدیئ وامدان،ەردەب یمەست رێژەل ەشیمەھ

 ۆیەب ن،ین وانەئ یکڵمو انەیکەکولتوور ەزمان و ن ەو ن ەوەتەن ەخاک و ن ەن ەک

 .  نیژەد یتێرەگیاخی یخۆد ەل ەشیمەھ

 
 ەژمار ەب  جەرەق ەیژێر

 
 ەیەھ انیادیز موەک انیکانەژێر ێیپەب یدیئ ،ەیەھ انیبوون ایدون یواوەتەل جەرەق

 انی ەیکینز نھاەت ،ەرچاوەس کوەو تێدانراب شیکەیەژمار رەو ھ کێتاڵو رەھەل

 ێناتوان شیجھان یکێستمیس چیو ھ ادبووننیز ەل ڵساەب ڵسا ەچونک ،ەدانراو یبیقرەت

 وانەئ ەک ەیەوەئ ۆیھەب شیوەئ ت،ێربگرەو ییەجھان ەگروپ وەئ یواوەت یئامار
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و  ەتاناڵو وەئ ییئاسا یتاڵھاوەل مترەک ەیوەئ یحوکمەب مەاڵب ک،ێتاڵوەل نیین ریگێج

 ەشیمەھ ان،ۆیب ەماوۆب ەتەو بوو ەداناو انیانۆیخ ۆب انۆیخ ەک یەیساێر وەئ ێیپەب

 و ەشێک یدوچار ایدون یواوەتەل ژووێم ێیپەب کەروەھ ،ەوەبنەد ەشێک یدوچار

 سریم ەو ل ایو روس ەرانسەو ف مانڵو ئا ایتانیرەب ەینموون ەک ەوەتەبوون یللیم یمەست

 .  ەکراوێل انەیورەگ یمەست ەیەیگێج وەو ھتد تا ئ ندوستانیو ھ رانێو ئ
 کیە رەگەئ وناڵرشوبەو پ رنۆز ەک ادایدون یواوەتەل انەیژێر ێیپەب  وانەئ تەبەڵھ

 یحوکمەب مەاڵب ن،ەبک یمانیشتین ۆییخەربەس یکەیەوارەق یداوا تواننەبگرن، د

 کێتڵەوەد چیو ھ بوونەن ستاێتائ ،ییەن یتەبیتا یایو جوگراف سنوورەب انیواڕب ەیوەئ

 یناوەب ەیوەل ە. جگییە( نجەرە)ق انی بسیج یناوەب ۆخەربەس یکێتاڵو انی

و  انیژ رەسەل یرەگیکار شەمەب ت،ێد انیناو ییئاسا یانیژ ەل یاخی یکەیەگەڵمۆک

 مەل ەبوو یتیبر ٢٠١٠ ڵیتاسا کانەجەرەق ەیژێر ەنموون ۆب ،ەوتووەک انیادبوونیز

 (. ٣. )ەئامار
 ەل ،ەستووەب کانەکگرتوویە ەوەتەن یرتۆراپەب یپشت ەک جەرەق انیس بیج ەیژێر

 ێبەب ٥.١و  سالمی% ئ٤.٤و  نیحیسە% م٩٠.٤ ەک یتەاڵژھۆر یوروپاەئ یتاناڵو

  شەوانە. لەبوون کانەرەشویک ەب رەس یاوازیج یتاڵو کەڵێمۆک  رەس یشەو داب ننییئا
  نەھ سەک ٧٢٠٠٠٠ ایلبانە: ئ١
  نەھ سەک زارەھ ٣٥٠٠٠٠٠ نینتەرژە: ئ٢
  نەھ سەک زارەھ ١٧٦٠٠٠ یەسنۆ: ب٤
  سەک٧٣٢٠٠٠ لیرازە: ب٥
  سەک ١٨٠٠٠ ای: بولگار٦
  سەک ١٤٠٠٠ انستانڤری: ھ٧
  سەک ١٢٠٠٠ کی: چ٨
  سەک ٣٠٠٠٠٠ ەراسنە: ف٩

  سەک ١٠٠٠٠ ەندەللێ: ف١٠
  سەک ١٠٠٠٠٠ مانڵ: ئا١١
  سەک ٢٠٠٠٠٠ نانیۆ: ١٢
  سەک ١٩٠٠٤٦ ستانڕجە: م١٣
  سەک ١١٠٠٠٠ رانێ: ئ١٤
  سەک ٥٣٨٧٩ اینۆدەکە: م١٥
  سەک  ١٥٥٠٠٠٠ کای: ئامر١٦
  سەک ٤٠٠٠٠ زیکەرتۆ: پ١٧
  سەک ٢٠٠٠٠٠٠ ایمانۆ: ر١٨
  سەک ١٨٣٠٠٠ ای: روس١٩
  سەک ٩٢٥٠٠ ایاکۆڤسل ٢٠
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  سەک ٨٠٠٠٠٠ ایسپانی: ئ٢١
  سەک ١٥٠٠٠٠٠ ای: تورک٢٢
  سەک ١٠٠٠ راەنگلتی: ئ٢٣
  سەک ٤٨٠٠٠ ایکرانۆ: ئ٢٤
  سەک ٢٨٣٠٠٠و ئوردن.  نیستەلە: ف٢٥
  ایدون مووەھ ەل ەجەرەق یتر یکەیەژێر ەمەئ

  کایئامر
١,٠٠٠,٠٠٠ 

(٠.٣٢)%  
 لیرازەب

٨٠٠,٠٠٠ 
(٠.٤١)% 

 ایئسبان
٦٥٠,٠٠٠ 

(١.٦٢)% 
 ایرومان

٦٢١,٥٧٣ 
(٣.٣)% 

 ایتورک
٥٠٠,٠٠٠ 

(٠.٧٢)% 
 رنساەف

٥٠٠,٠٠٠ 
(٠.٧٩)% 

 ایبولگار
٣٧٠,٩٠٨ 

(٤.٦٧)% 
 ٢٠٥,٧٢٠           رەجەم
(٢.٠٢)% 
 ونانی

٢٠٠,٠٠٠ 
(١.٨٢)% 
 ایاکۆڤسل

١٨٩,٩٢٠ 



 
177 

 

(١.٧١)% 
 ایروس

١٨٢,٧٦٦ 
(٠.١٣)% 
 ایربێ

١٤٧,٦٠٤ 
(٢.٠٥)% 
 ایگالیإ

١٣٠,٠٠٠ 
(٠.٢٢)% 
 ایلمانڕ

١٢٠,٠٠٠ 
(٠.١٥)% 

 ەالمتحد ەالمملک
٩٠,٠٠٠ 

(٠.١٥)% 
 ایمقدون

٥٣,٨٧٩ 
(٢.٨٥)% 

 کیالمکس
٥٣,٠٠٠ 

(٠.٠٥)% 
 دیالسو

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠ 
 ایوکرانڕ

٤٧,٥٨٧ 
(٠.٠٩٨)% 

 البرتغال
٥٠,٠٠٠ - ٣٠,٠٠٠ 

(٠.٣)% 
 
 ١٥ ەل اتریز انەیژێر ەشانین ناووێب ەگەڵمۆک ج،ەرەق بسیج ەوات ەگەڵمۆک مەئ یگشتەب

 ەک ەیوەئ ۆیھەب ،ەادبوونیز ەروو ل ەشیمەھ شەکەژێو ر بنەد سەک نیۆمل ٢٠ ۆب

 ەیوارەق یووەرەل ەیەھ بوونۆز ەب انیواڕو ب دانێز زاوەل رەفلت ێبەب وامەردەب
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 یوامەردەب ەیوێش ۆب مەو ھ انەیکەکولتوور ۆب مەو ھ انۆیخ ۆب مەھ ەویەتیەەاڵمۆک

 ەئامار وەئ تەبەڵھ چن،ەناود ەو ل ننێنام نەکەن ادیز رەگەئ یەوا انیەواڕب ان،یانیژ

 انی ،ەییوەتەن ینوانیعەب یرەشەب یتر یکەیەگەڵمۆک رەھ کوەو ەانیادبوونیز ەڵگەل

 نیەالەل ەیەھ یدانەیم یکەیەوەنۆڵیکێل کوەو اقێڕع یواوەت ەل ،ەکید یکێشوناس رەھ

 ەوەشەوانەب اقێڕع یکانەجەرەق ەیژێر ،ەکراو ەوییەراقێع ۆڤیمر یماف یکخراوێر

 انەیکەژێر تاەرەس ن،ەو ھتد ھ ەالیو د راقێع یخوارووەل ەناسراون ک یلەکاوەب ەک

 س،ەک زارەھ ٧٠ ەیکینز ۆب ەکردوو انیادیو دواتر ز ەبوون سەک زارەھ ٥٠ ۆب

 راقێع ەیوەرەو د ایو تورک رانێئ ۆکرد ب انییوەر انیرۆز یکێشەب ەمانەئ یرچەگەئ

 یچەک ،ییەن مانیشتین ەب انیشەڕیباو وانەئ کداێکاتەل ،ەکید یکێرەچۆک رەھ کوەو

و  نیبژ یئاشت ەب ەبوو ەوەئ نھاەت ەتاڵو مەل انەیوەمان ۆب ەکردوو انیداوا ەشیمەھ

 ەیوەئ کەروەھ ت،ێکبچێت انەیکییەتیەەاڵمۆک ەفتارەکولتوور و ر تێریگەنێل انەیگێر

 انەیکەناوچ یکردن ۆڵچ ەناچار ب راقێع ینێشو رۆز ەل ەوەسالمیئ یالەم نیەالەل ەک

و دزو کوشتن  کردنەزۆرەو د کسێو س ماەس یکارەب ەک نەڕێگ شەکار وەبن و ل

 ژئاواۆر یکانەبسیج ەب قەرھەد ەوروپاوەئ نیەالەل شترێپ ەتانۆت مەئ وان،ەناسراون ئ

 . گوترانەد
و  اوازیج ەکولتوور نەخاو ییەتیەەاڵمۆک ەگروپ مەئ یگشتەب ۆیەب وانەئ ڵحا رەھەب

 یکێرەنتەس ینەخاو ە. چونکاوازنیج ەگەڵمۆک یباو یکێفتارەر مووەھەل ییەاخی

 ەیوەرەدەو ل تاڵو ەیوەناو ەل تێبکرێل انییرگرەتاکو ب نین یاسیو س ینیئا یاردانڕیب

تاکو  ەوەتێبکرێنو ەناڵسا انیو ئامار انەیوەکردنۆک ۆب نین کێرەنتەس ینەخاو ت،اڵو

 ییەن انیدرووست یکێئامار ەک ەشەمەئ رەھ ،ەکید یکانەگەڵمۆک وێنەل بنەبزر ن

 کانەکگرتوویە ەوەتەن انی ،یجھان یایژۆلیۆسۆس یکانەتەبیتا ەرەنتەس رەگەم ا،یدونەل

 ن،ەدەد کانەشانیناونێب ەگروپ یانیژ یماشاەت ەوییەنگیگرەب ەک ەیکخراوانێر وەئ

تاکو  کان،ییەژۆلیۆسۆس ەرەنتەو س اکانیدیم ۆب نەکەد شینما ەئاماران وەئ وانەئ

 ژئاواۆر ەل نھاەت ،ییەکوردستان ن ەل شەرەنتەس ەرۆج مەئ ت،ێبکر ۆب انەیوەندنیخو

و  ییەن انیکێشوناس چیھ ەک ەکانەجەرەق ەوات کانییەبسیج یبدانڵقا ەل ۆب شیوەئ ەیەھ

 بووەن یتڵەوەد شیکەیەگەڵمۆک رەھ کێختەو ت،ێبەھ انیتڵەوەد یشوناس ێوەاندیناش

 انیادیز نۆو چ ەکردو انیادیز ندەچ ایئا ەزانراوەن ۆیەب ت،ێبەئامار درووست د ەیشێک

و  ەھاتوو رەسەب انیانۆڕگ انییریرگەو ھاوس ییئاسا یانیژ ەیوێش نۆو چ ەکردوو

 یرپرسەب ەتەبوو ،یەسالمیئ ەیگەڵمۆک ەک ەوتەگێج ەیگەڵمۆک یانیژ ەڵگەل نۆچ

 شیوانەئ نەتمەح ەک ەگرتووەرنەو یجدد یمەاڵو شتاێھ ەکێاریپرس ەمەئ وان،ەئ یانیژ

 دان،ەگەڵمۆک یو کولتوور ینیئا یباو یگوتار یفشار رێژەل ەکید یکانەنیمەک کوەو

 ینسانیئ یماف ێو ب ناوچوونەبزر بوون و ل یکارۆھ ەل کنێشەب انۆیخ شەوەل ەجگ

و  نەبک یتەتاکو خزم ییەن مانیشتین ەب انیواڕب وانەئ ەچونک ،یاقێڕع یکەیەپل

 . تێبکرێل انییرگرەب یکولتوور یاوازیج یرچاوگرتنەبەل ێبەب شیتڵەوەد
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 یجھان یکەیەاردید چکردنۆک

 
و  ەگروپان مەئ رەس ەنەیخەن ەکید یاریو پرس ەوەنەیکەن اوازیج یلق ەیوەئ ۆب

 ەوێوەل نھاەت ن،ەیکەدرووست ن رەنێخو ۆب یزڵۆو ئا تێقورس ب ەیکەماڵو

 . ەوەوبووناڵرشوبەپ ەوەچۆک ەیگێرەل جەرەق یچۆو ب ییەچ چۆک ەک مەکەدێستپەد
 ەو گروپ کانەنیچ وانێنەل ەیەھ ێو ملمالن ەشێک ەیتەوەو ل یەجھان یکەیەرد اید چۆک

و زار و  یوەز ەیشێک رەسەل ەک ەیوانەئ مووەکان و ھ ەگەڵمۆو ک کانییەتیەەاڵمۆک

 ڵیزا یگوتار یتەاڵسەو د ەنیرۆز یتەاڵسەد ەترس ل ھاەروەھ کتر،یەو سامان  کڵمو

 سکەرتەب ەینیمەک ەیکید یوانەئ یئازاد ەل انەیگێر ەک ەگەڵمۆک ەینیرۆو ز نییئا

 کێدێئوم ەک ەینانێشو وەئ وەرەب ەبوو اتریز ەتا ھاتوو چۆک ەیلەسەم ،ەوەتۆکرد

ناسراو  انیشوناس ەک ەیوانەئ ۆب یتیەەاڵمۆک یشیو ئاسا یو ئارام یئاشت ۆب ەبووەھ

 یباریعتیو ئ ەراوناس ەوەتڵەوەد نیەالەل ەتر ک ەیشوناسان وەل ەمترەک یھاەب انی ،ییەن

 . ەیەھ
 ەل کێکیە ایدون یواوەتەل جەرەق انی بسیج یرکردنەد انی کردنێپ چۆک رۆزە"ب

 یناڵسا وانێن ە)ل تان،اڵو یستوورەو د ستمیس ەب قەرھەد ەانیبوون ییاخی یکانەکارۆھ

 ەیوەئ یداوا انەیربۆز ەک رکراەد کانییەبسیج یدژ ەل ارڕی( ب١٤٦ ١٧٧٤و  ١٤٩٧

 مەاڵ(. ب٤". )نێجەشتین داێت یمانڵئا ەیوەتەن ەک ربچنەد ەنانێشو وەل کانییەبسیج کردەد

 یکیەاسای مووەھ ەل نیاخی ەک انەییشیمەھ یکولتوور کوەو جەرەق ەوات بسیج ێچەدێپ

 ەل ەک ەیوەئ کەروەھ ،ەداوەن انیکردنێچپۆک رۆزەب وەب انیمل ،یتڵەوەودێن

و  ەویەندراەسێل انیکانیەندانەزوومەئار ەنێشو ەک بووەھ ییەتێرەگیاخی وەئ شیکوردستان

 .  ەشێک ەو بوو ب کراەن ڵبوەق
 یدواەب اونەڕگ ۆیەب ەبووەھ انیشوناس ەیشێک ینەخاو جەرەق ەک ەوۆیەھ وەب

 ەوییەاریو جوت ڵیکشتوکا یخۆد ەل ەانیستوویو ەک ەیوەئ انناسن،یب ایدون ەک کێشوناس

" ناچار یدیئ ەوەگواستەد انۆیخ کانەناغۆق ەک یداریەرماەس ەمچین ۆب ەوەگوازنیب

تا  ەیوانەئ ت،ێتر ب یکانەگەڵمۆک یکار ەل اوازیج ەبن ک ەوەکێکار یدواەب ەبوون

 ەکەردەب ێس رەگەئ ند،یھ یژارانەھ ۆب یشۆخ یو دروستکردن یستەد یکار ستاێئ

 ەب ەک ەیوەئ کەروەھ کرا،ەد ۆب یوازەبانگ ستەد یکانەنجەپەو ب ەکراو یارید کوەو

 یرەئاسنگ کوەو ەراھاتوون ک شەمەب ھات،ەد کارەب وتەن کوەو ییایگ یوزەڵخ

 کەروەھ زنێبپار سرەن ەڕیو ش استەڕناو یایئاس ەل انۆیخ یفتارەر ییتاەرەس

 ەیەوەنۆڵیکێل مە(. ئ٥".  )ەانیکردوو شیوانەئ ،ەبوو ێپ یستیوێپ زخانینگەج ەک ەیوەئ

 یستەد ەو ب انۆیخ یکار یزێھ ەب ەک ەیشوناس ێب ەگەڵمۆک مەئ ۆب ادایدون یئاست ەل

 ینانێستھەدەو ب یرەشەب ینانێمھەرھەب ب کیەاڵکا ەب ەکردوو انینسانیئ ەک انیکار

 یونەخ وانەئ ەک یەیایدون وەئ مووەھ یکردن تیەمولک ەو ب اتڵیما اتریز یرچەھ
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 مانۆب داەرێل مەاڵب ،ەوەتێبەد ەیگێج داەورەگ یکێباس ەل یگروپ ێنن،سیبەدەوێپ

 نەھ ەیوەل اتربنیو ز زنێبپار انۆیخ  یوەئ ۆب ەشیمەھ کانەجەرەق ەک ێوەکەردەد

 ەک ەیوەئ رەھ ت،ەنعەس ۆب ەبردوو انیستەد ناچارەب ۆیەب ادا،یدون یئاست رەسەل

و  یژێب یرانۆگ یرەکردن و ھون وێخەب ڵمندا ەیژانۆر یکانەستەرەک یرەھون

 شیرەنگێڕو ز یرەئاسنگ یتەنعەس ۆب ستەد ناچارەب ۆیەب ،ەوەگرتنڵو فا یدانساز

و چاککردن و  ەوەنیزۆد یکیرەخ کانەئیساب نھاەت ەک ەوتووەرکەد کداێکاتەل ن،ەبەد

 مەاڵتر، ب یکەیەگەڵمۆک کەن ،ەکردوو انیکار رێز یزانکردنیو د ەوەجوانکردن

و  ینناسیئا ێیپەترب ەیگروپان وەل نترنۆک کانەندیو ھ جەرەق ەک ەیوەئ یحوکمەب

 مەئ ەیگەڵمۆگروپ و ک نینترۆک جەرەق دایراستەل مەاڵب ان،ۆیخ ەیکەکستێت ێیپەب

 ناسراون.   یوروپەئ ەمچیو ن  یتەاڵھۆر ەک نەیەناوچ
 وانەئ ج،ەرەق انیس بیج ننێلمەسەید ەک نەھ ەییچەبن یاوازیج دایراستەل

 انەیشەگ ەوەچۆک ینجامەئ ەل ەوتووەرکەد شیوەئ جەرەق یناوەب کنەیەگەڵمۆک

 . ەو مانوش تانویو خ راشیکالد یجەرەق شیوانەو ئ ەکردوو
 ەل رەب ن،ەکەد ۆب یعایدیئ انۆیخ کوەو ننەسەر یجەرەق ەمانە: ئراشیکالد یجەرەق

 ەو ب ەمس یمانا رێکالد ،ەبوون رەنگەڕەو ز رەپاکک ەڵنجەم ەمانەئ کێرشەھ

 ەل وانەئ ،ەھاتوو ەوییەانسەڕف ەل ،ەاوڕداب رداەسەب انەیناو وەئ ەک یشەاکیسپانیئ

 . ەگرووپ بوون نجێپ رەس یشەو داب ەھاتوو ەوەکانڵبا ەیناوچ
 ێوەل انیژ یرۆز یشەب اینگارەھ ەل ەبوون چونک ینگارەھ ەمانە: ئیارۆڤ: ل١"

 و   ەبردوو رەسەب
 انەیربۆھاتوون و ز ەاویانڤترانسل ەل ەوەمەکیە یجھان ینگەج ەل رە: بھاسۆی: ب٢

 .  ەسێوەئ انڵیسەو ئ ەبوون ەرانسەف ەل شیتەبیتاەو ب نەکەد وێخەب ەڵئاژ
 . ەگرتوو انەیرچاوەس ەوەندیھ ەو ل تێگوترەدێپ انییسۆفرد وانە: ئیو ئولول یرۆل
 . تێگوترەدێپ انیو ئاشورراش نیچەد راشیدڵکا یدوور ەل وانە: ئی: چورار٤
 ەل ەچونک نرا،ێسپەد رەسەب انیرەیس یکێناو ەمانە: ئشتێھێج انیکایئامر ەیوانە: ئ٥

 چووبوون.  وروپەئ وەرەب ەاویتورک
 سکانیالڤ ەب شیوانەبچوکتر، ئ یکێگروپ ندەچ ەل نیتیبر کنێگروپ شەمانە: ئمانووش

داب و  ەو ب یوروپەئ ینیگوندنش ەک کانیگیو گا کنەڕۆگ یکارۆشان ینەخاو ەک

 یگروپ ەیوەل ەجگ ەمە(. ئ٦)". نڵییتایئ ەک امونتیو پ  ەوەتەماون ەوەانۆیخ یتیرەن

 کجارێندەھ ەک ن،یژەناسراون و د اوازیج یشانیناو و ناون رێژەل ەک نەھ ەکید

 یکڵێخا چیھ کداێکات ەخراپ ناسراونل یکەڵو خ یچڵفا ەو ب تێکرەدێپ انییریشەت

و  مانیشتین ەب انیواڕب ەک تێبەن ەانیژ ەوێش وەئ نھاەو ت ییەن اندایوانێنەل یشەھاوب

 مانەھ شیوانەترن و ئ یگروپ ١٤ ەتر ک یکێستیل ھاەو رەھ ،ییەن یتێندارەخاو

 . زاننەد جەرەق ەب انیشۆو خ ەیەھ انیفتیس
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 کوردستان ۆب انیھاتنا ەیوێش

 
 ەگروپ وەئ انی کانەجەرەق ت،ێب کانەتناسەاڵژھۆو ر کانەناسەڵمۆک ینیوانێڕت ێیپەب

 یسنوور ەیگێر ردووەھەل ستدایب ەیدەسەل ،ەیەھ انیکێناو ەل اتریز ەک ەیشانیناونێب

 ەڵەیەمۆک مەئ ،ەکەو ناوچ اقێڕع ەتەھاتوون ەوەتر یکیەالەل ایسور ەو ل کیەالەل رانێئ

 شیکیەواڕو ب یوروپەئ ۆندیھ تێوترەد انێیو پ اقێڕع ۆب وونھات ەاویمانۆو ر رانێئەل

 ەک ەکەناوچ یشتانیدان ەڵگەھاتوون و ل ەوەفغانتەو ئ ندیھ ەل ەوییەژووێم یرووەل ەیەھ

 ەیوێش شەکارۆھ وەو ب ەبوو انڵییمندا وانەبوون و ل ەڵکێت ییەبەرەع ەیناوچ

  ،ەاوۆڕگ انیموچاوەد
 رانێئ یکوردستانەل ەنموون ۆب ،ەیەھ انیکوردستان بون ەیچوار پارچ رەھەل جەرەق

روو  وامەردەب ەک واڵرشوبەپ یکەیەوێشەب بنەد سەک زارەھ ٧٤٥٠٠٠ ەل اتریز

و  تێبەد انڵیمنا کەیەکھاتێپ وەوەتەو ن ەگەڵمۆک رەھ ەل اتریو ز ادبووننیزەل

 مانەھەب نەھ سەک ١٥٠٠٠ ایتورک یکوردستانەل ن،ەکەد ادیز یینا ئاسا یکەیەوێشەب

تر،  یکانەپارچ ەل رترنۆز نەھ سەک ٤٥٠٠٠ ایسور یکوردستانەل ن،یژەد ەوێش

چوار  رەھ رەسەب ەشبوونەو داب نەھ سەک ٣٠٠٠ ەیکینز اقێڕع یکوردستانەل

 یتر یکانەشەب ەیوانەچێپ ەو ب رکوکەو ک یمانێو سل رێولەو ھ کۆدھ یزگاێپار

و  ییەوانیو د ەالید یکانەشار ەل کداێکاتەل ەمەئ ن،ەکەد بوون مەک ەکوردستان روو ل

 رەبەل مەاڵناسراون، ب تەو ز یکاول ەب ێوەل مەاڵب ن،ەھ ییەو ناسر غداەب یباشور

 ۆیەب ت،ێبکر ۆب انییرێرژمەس ەناڵسا ییەن ستداەردەبەل واوەت یکێئامار ەیوەئ

 ندەو چ ەشبوونەداب نۆچو  کوردستانەل بنەد سەک ندەچ یگشتەب ەزانراوەن یوردەب

 یشتنەیگێت ێپەب اق،ێڕکوردستان و ع یکانەناوچ ەل ەبوون ریگێج انیزانێخ

 ۆیزانک ەل ە( کمیو رزاق حک دیعبد لحم ی) عل یراقێع یناسەڵمۆو ک ژوونووسێم

 مەردەب ەناچن ەک ەیوەئ ێیپەو ب انڵیو حا ڵما ەیوەگواستن ێیپەب ،ەوەنەڵێد ەوان غداەب

 ەزانراوەن یتەواوەت ەب ۆیەب ،ەوەکەتاڵو یاسای ەب ستنەوەیو ناپ تاڵو یگشت یئامار

 ەل انەیشیگورەر مەاڵب ن،ەکەد ادیز انی نەدەد یمەک ەو ل نیژەد نۆو چ سنەک ندەچ

 ەیدەس یدواەل ،ەھاتوو ەوەاستەڕناو یتەاڵژھۆر ەیوەرەو د سریم یتاناڵو  ندویھ

 یتاناڵو رەس یشەو داب استەڕونا یتەاڵژھۆر ەیناوچ ەتەھاتوون ەوەو پانز ەچوارد

 وانەئ ،ەبوونێجەشتیو ن ەو لوبنان و ھتد بوون سریو م ایو سور راقێو ع ایتورک کوەو

 یناسراو یکەیەکھاتێو بوون پ راقێع ەتەھاتوون تێبەد ڵسا زارەھ ١٥٠ ەل اتریز ەک

 ەڵگەل رەچۆو ک یو کاول جەرەق یناوەب راقێع یکانەشار یواوەت ەو ل ییتیەەاڵمۆک

و  بابەل ەک ەیانەییماو ۆب ەشیپ وەئ ۆیھەب یدیئ ن،یژەد راقێع ەیکید یکانەکھاتێپ

 ناڕو زوو ۆڵھەد یرەو ھون ەوەگرتن ڵو فا حریس کوەو ،ەوەتەماو انۆیب ەوەرانیباپ

تاکو  انیژ ەبوون ل وامەردەناسران و ب مۆو د جەرەق ەکردن و ھت دب ڵو سوا نینەژ

 . ستاێئ
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 وەئ ۆب ەیەوەندنێخو ستەو د ەوەگرتنڵو فا حریس ەک ەیەھ انیینێنھ ەیکید یکەیەشێپ

 ۆب یەئاشکرا کوەو ەیەشیپ وەئ ،ید ەتۆھاتەو ن ەیەھ انیکێزارەو م ازین ەک ەیسانەک

 ەوێوەل ەیەرەھون وەو ئ یینێنھ ەل ڕپ یکێتاڵو ەک ندیھ یتاڵو ەل ەک کانەناسەڵمۆک

 ەکردوو انەیسرووت وەئ ەیسەمومار ەندێھ وانەاق، ئێڕع ۆو ب تەاڵژھۆر ۆب ەھاتوو

 کانەسەک ینێنھ تواننەد ،ەرگرتووەو کانەشنەھاوچ ەشێک ەل انیزموونەئ ەندەوەو ئ

 انی" ن،ەبک داەیپ ڵو پو ننێتەڵەبخەڵھ کەڵخ ەو ەوەندنێخو ستەد یناوەبزانن و ب

 نەبک یدز ێوەانھیب رەگەئ کێسەک یواندنەخ ۆب ننێھەد کارەب کێشروب ەیوەئ

 یتاەرەس ١٤٤٥ ڵیسا ،ەداو یروو ەمەئ ەو ک ەانیستەبەم ەیدوکان وەل انی ەکڵەماەل

 جەرەق کەڵێمۆک رەسەب انییسوتان یحوکم ،ەرانسەف ۆب کانەجەرەق ەیوەژوور ەچوون

 یتییەنۆچ ە( کرۆتیمالد لی)ج یناوەب ەیەھ کێاوێپ انییزان ەک ۆیھ ەب شیوەدا، ئ

و  ێنێوەخەید ەوەخواتیب ەیوەئ ەوتووەرکەد ەک رمانەد ەل کەیەجورع یکردنەئاماد

 ەک ەیسەک وەب کێانیز یشاندنەو و نیدز ناوێپ ەل ەبوو حریس ەک ەمەئ ت،ێمردب کوەو

 یکێسەک ۆب ڵیفا یواتاەب ەزەعوەش کێجار ەیوەئ انی ،ەیەھ یکێشت انی ەندەمڵەوەد

 ەوتووەرکەد شیرو دوات ەڵئاژ ەب ەکردوو رچاوەبەل یکانەوێاڵو پ ەوەتۆگرت ییئاسا

(.   ٦". )ەحوکم دراو ەمەئ رەسەو دواتر ل زموونەئ ەتۆب ەمەئ ،یتۆیەخ ەیکەوێاڵپ ەوەئ

 ەو ل نەوەئ یرەژنان موشت یتەبیتاەو ب ناڵما وێنەو ب ەکۆرەگ یکێکار ەیەشیپ مەئ

    کان،ەرەگەشیپ ینێدوکاندار و شو شڕیبازا
 یدیئ ،ەوەنێرسێگەد کوردستانەل انیکەڵێمۆک ەیوەئ یدواەل کانەجەرەق ڵحا رەھەب

 ەنێاڵخ وەل ێندەھ بن،ەد کیرەخ ەوۆخەربەو س تەبیتا یکێکارەو ب یرەچۆکەب رەھ

 ەوەموھاباد ەکوردستان ل یمارۆک یمەردەسەل انیکێندەھ زانن،ەد یموکرەب انۆیخ

 کێمەردەس اق،ێڕع یکوردستان ۆب وونھات ەوەرانێئەل ەو ١٩٤٥ ڵیسا یدواەل ەوات

 دایوسەردیف یبێکتەبوون ل کیداەل رەب ٤٢٠ ڵیساەل نراون،ێکارھەب ربازەس کوەو

 ەوەندستانیھ یتاڵوەو ل ەبوون سەک زارەھ ٢١ جەرەق ،ەیەنمون مەئ ەھاتوو

 ەیکید یکێ"گروپ ،ییەن ەوەندەناو یچاخەب یندەوەیپ انەیکەژووێو م ەوەتەوبووناڵب

 ندستان،یھ یباکور ۆب ەوەتەڕێگەد ەیکەگەر ەک ننێھەکدێپ یکیتنیئ جەرەق ەوات یبسیج

 یدواەل وتووەکەڵاھیج یکیتنیئ یکێگروپ کوەو انیوتنەرکەو د ربوونیکانگیە ێچەدێپ

 اندایستاێئ یکانەوەن ەل نھاەت ەندەرچەھ شت،ێھێج انیندستانیھ ەک تێب ەوەکات وەئ

 انینوسروا یکێکولتوور وانەئ ن،ەبدێپ ەشەگ انییژووێم یاریشۆھ یازپاکین انداڵیوەھ

 تاحەف یناوەب کێسە(. ک٧". )ەوەتەاوڕس ندستانیھ ەل وانەئ یرابردوو ەوات ،ییەن

 ۆو ب یژەد نانیبادەو ل ەانۆیخ یژووێم ەل کڕێب یزاەو شار ەجەرەق ۆیخ ەک یموکر

 نانیو باد اڵبا یروارەژوور و ب یروارەب ەیناوچ یرەچۆک جەرە" قەڵێد ژووێم

 ەیناوچ یموکرەب شمانۆو خ نیموکور داڵسەئەل ەمێئ ،ییەکارمان دارتاش ەمێئ ،ەیەھ

 نھاەکوردن و ت وانەئ تێب ەاویپ مەئ ەیقسەب ە". واتنیزانەکوردستان د یتەاڵژھۆر

 ەل چیھ ەیەقس مەئ یلماندنەس ۆب مەاڵتر، ب یچیو ھ نیرەچۆک ەک ەیەوەئ انیاوازیج
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 ەکەمەاڵنا؟ و انی ن،ییموکر وانەئ ەراست ایئا ەک لماندەسەن انەیوەکورد ئ یژوونوسانێم

 . ییەن شنۆر
 ە( کرەوتسیڤ)ج ێڵیخ ەنمونۆب ،ەاوازیج انیکارکردن ەیوێش ەنێاڵخ وەل ەکید یکێندەھ

دروستکردن  انیو کار نەکید یکێڵێ( خیوباتوری)ج ن،ەکەخانوو دروست د یرۆکید

 ەیوەپاککردن یکیرەخ ەک نەکید یکڵەیەماە( بنڕی)جوستوورا ،ەوێاڵپ یو چاککردن

 ۆقەچ یکیرەخ ەک نەکید یکڵیەماە( بنڕیاڕگویو مس و قاپ و قاچاخن، )ل نۆفاف

 یکیرەخ ەک نەکید یکڵەیەماە( بنیرەستە)م ن،ەشتخانێچ ەیستەرەو ک ەوەژکردنیت

و  ەبوون یدارتاش یکیرە( خی)روگار ستا،ێتائ ەبوون ەرەنجەو پ رگاەد یدروستکردن

 انی نڕکەد ڕبازا ەل شەکەو دار نەکەدروست د دارەل ەستەرەک کێرۆج مووەھ

 . انۆیخ یانیژ یوێبژ ۆب ننێھەد یکارەو ب نەکەد یداەیپ ییاساینا ەیوێشەب
کار  یستەد یو باس کاتەد یستەد یکارەو باس ل ڵەیەماەبن وەل ەکێکیە( یلە)ھاشم ع

 ەیو النک ژنگێو ب کۆریو ت چانۆگ یدروستکردن ەمێئ ی" کارەڵێو د کاتەد

 ێیجەب شمانیکانڵەمنا ۆب نیکیرەو خ ەماوێج ەوەرمانیو باپ بابەل ەکار مەئ ،ەناڵمندا

 انیکار ەک نەھ اوازیج ڵەیماەبن شیجەرەق وێنەل تەبەڵ". ھنەیکەد انیرێو ف نێڵیھەد

( شیوتارە)ز ن،ێڕز ەیوەنیزۆد یکیرەخ ەک کنڵەیەماە( بنیتاراڵ)زا ،ەاوازیج

 ەک ەیسانەک وەل ەکێکیە( ریباھ زینگە)ج رن،ەو ھون کیزۆم یرێئام یکیرەخ

 اتریز یشتنەیگێت ۆیھەو ب داەانیناسەڵمۆک یکۆییەگفتوگ ەو ل ییەوتارەز ڵەیماەبنەل

و  رچاوەب ەونەو بک تێبنوس انەیکەگروپ رەسەل رەنوس ەشۆخ ێیپ ەک انیکێندەھەل

 کاتەد انۆیخ یباس داەیەکھاتێپ مەئ ەیشڕیگوەر ەیوەنیزۆد ۆب وەئ ن،ێخرەن زێراوەپ

 ەماوێجەب ۆب ەوەباوکەل مانەیەشیپ مەئ مەاڵب م،ەتر ناک یکانەاردید ە" من باس ل ەڵێو د

 یرەھون رەسەل نینێھەراد شمانیکانڵەمندا نیکیرەو خ ەداوێپ مانەژێدر شەمێو ئ

 ارڕسیئ رۆز انیکانەنەمەتەب ەسەک ەوات وانە".  ئکیو موز ۆڵھەو د نینەژ ناڕزو

 کوەو ەک انیتیەکاڵمو کوەکولتوور و و کوەو نەکەد انەیکەکار رەسەل ختەج ەوات

 ەک ننێنام شەندەوەو ئ بنەبزر د رناەگەئ ،ەستراوەب ەوەوەب انیتیەناەسەر نەڵێد انۆیخ

 ەب وەو بر ەوەننێھەمدەرھەب انۆیخ ەوەانیکانڵەمنا ەیگێرەل شەمەئ ۆب ن،ەھ ستاێئ

 . نەدەد انۆیخەب تەبیتا یللیم یرەھون

 
 و شوناس. ەناسنام

 
 مانیشتین یرچاوگرتنەبەل ێبەب انۆیخ زووەئار ەجھاندا ب مووەھەل یگشتەب کانەجەرەق

 ۆب ەوەرانێئەل ەکوردستان وات ۆب  ەوەانیھاتن یتاەرەسەل رەھ وانەئ ن،ڕبەسنوور د

 ،ەوییەکورد ەل ەکینز انەیکەزمان ەچونک یتەبیتاەکوردستان ب ۆب ھاەروەھ راق،ێع

 یزەڕیل ەک ەیەیگێج وەتائ ،ییاسای ەیناسنام ێبو  شانیناون ێبەبوون ب کەڵێمۆک

 ەبووەن سەک ۆب یدیبوو، ئ نگداەجەبوو ل نیسپلید ەب یکیەسوپا ەک شیاقێڕع یسوپا
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 زامیلتیئ ەبکات وات ستەربەبەدێب ۆیخ یبژ یئازادەو ب کاتەن یربازەس یتەخزم

 نەخاو یتر یکەڵخەل اوازیج کنەڵێمۆک ەیوەئ ۆیھەب وانەئ یچەک کات،ەن

 ەیوانەچێپەب کراون،یارید یشوناس انی کراویارید ینیئا انی کراویارید یتوورکول

 یبوردنێو ل بوونەن یربازەس یتەخزم ەییئاماد تڵەوەد یئاستەل ەوەکییەراقێع مووەھ

 یو کولتوور اوازیج یو گروپ اوازیج ەیگەڵمۆک کوەو ەچونک رکرابوو،ەد ۆب انیگشت

 اوازیج یایجوگراف ەل رزەو ێیپ ەو ب یگشت ەب کەڵخەل اوازیج یو کار اوازیج

 یکوردستان یباشور انیباکور  یجوگراف یکێنێشوەل کێژۆر رەھ ۆیەب اون،یژ

 یتیەمنەئ ەک ەیەیگێج وەتائ شیختەو وەئ یراقێع یتەو حکوم بوونەد ێجەشتین

 یرکردنەو د یربازەس یتەخزم یداوا ،یچنەنەڵھێپ ینگەت رانێئ راقێع ینگەج

 رانێئ ەڵگەل ینگەج یراقێع یتەحکوم ەیوەئ یدوا مەاڵب کردن،ەنێل ەیناسنام

 تاڵو یتەخزم یراقێع یستوورەد ێیپەکردن ب یو ناچار نانێھ ۆب یفشار کردێستپەد

 . نەبک
 یرمەفەب یدیئ کرد،ێپیستەد رانێئ راقێع وانێن ینگەج ەک ەو ١٩٨١ ڵیساەل یدیئ

و  تەحکوم یزگاەدامود وەرەبچن ب یدیکرد، ئ کانەجەرەقەل یداوا راقێع یتەحکوم

 بووەوەئ ،یراقێع یشوناس ینەخاو ەو ببن ب نەربکەد ەو ناسنام نەناونووس بک انۆیخ

 ینەخاوەو بوون ب نەربکەد ەکران ناسنام ەوەناچار ب ر،ۆز یکێبونیاخی یدوا

 تەحکوم یدادگاکانەل انییریرگەھاوس ەوەشەیەگێر وەو ل یسەک یبار ەیناسنام

 شیتەبیتاەب بوو،ەن انیناو یحکوم یکیەزگاەد چیھەل شترێپ ەک کراەد مارۆت

و  ەیەھ انیراقێع ەیناسنام ستاشێو ئ یراقێع ەیزنامەگەنفوس و ر یتیەراەبەوەڕێب

 ەئامار وەب رەو س ەیەھ انیشیراکۆخ یتاکیپ ەم ەیەھ شیراقێع یئامار ەل انیناو ەبگر

 وروپاشەئ ەل ەتڵەحا مە. ئەکردوو انیراقێع ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن ەک نیەگشت

"  ر،ەب یەرایگ ییاسای ینێوشوێر یربازەس یتەخزم ۆب انیدانەملن ۆیھەب ەک بووەھ

 یایرۆمبراتیئ رگۆھامب نیەالەل ەتەاسیس ەوازێش مەئ یکانەروون ەنموون ەل کێکیە

 یتیەپاشا یدادگا نیەالەل ەک ١٧٦٢ ڵیسا یکێارڕیب ەل ەوە تەاڵژھۆر یایھنگار

 یتاڵھاو داەتاڵو مەل کانییەبسیھاتبوو ج دایایکرا، ت ەادیپ رچووبوو،ەد ەنناوڤییە

 ١٧٦٨ ڵیسا ەل ەکراو دایربازەس یتەخزم ەل انیکردنیشدارەب یو داخواز ندنەفمەرەش

 ەل کانییەبسیج یکردنێجەشتین شەکەئامانج رچوو،ەد اینگارەھ ەل اریبر کەیەدا ژمار

 ەک شیمۆو د جەرە(. ق٨". )انۆیخ یکانییەتیرەن ەشیپ ەل نانێو وازھ  وامەردەب ینێشو

 کەیەناوچەل انیکێگروپ رەھ ەچونک کتر،ەیەل کەیەتاراد اوازنیج یدوو گروپ

 ەیوەئ ۆب نەکەد تردایوەئ ەڵگەو ل انیژ ەڵگەل ەڵەمام کەیەوێشەو ب ەیەھ انیکێناو

بوون  ەک ەوەناسنام یرکردنەد ۆیھەب یدیئ ،ییئاسا یکەڵخەل ەوەنەجودا بک انۆیخ

 انیستەو خانوو د یوەز ینڕیو ک یتێندارەخاو ەیوێش ،یراقێع یرمەف یتاڵھاوەب

 یئاستەل ۆڕیگ انیکانەسمەورێر راق،ێع ەیکید یکییەتاڵھاو رەھ کەو و کردێپ

 مووەھەکران ل یتێندارەخاو ەناچار ب ەچونک ،یناچارەبوو ل کەیەوێش ەک یتێندارەخاو
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 انۆیخ رەھ نجامەرەس مەاڵب ش،یخالقەو ئ یو ئابور یاسیو س یتیەەاڵمۆک یکێبوار

 یکولتوور یتێسەک  یبوون ەو ل انۆیخ وانێنەل انییاوازیج ،ەوییزان جەرەق انی مۆدەب

 . ەویزانەن انەیکەاوازیج ەگەڵمۆک ەییوارەو ق
 ۆب ،ەانیستانۆڕگ یبوونەن ان،ۆیخ یژووێم ینیناسەن جەرەق یکانەشێک ەل کێکیە

 وێن ەل انیچی"ھ ەیەوەئ ەیکەکارۆھ ەک ییەن انیرستانۆگ ەیوەئ رەبەل وانەئ ەنموون

 کانەنۆاڵک وێنەل انی کانەقامەش رەسەل انینامرن،  انۆیخ یکات ینێشو انی ڵشماەر

 ەیوەرەد ەنەبەید تێوەبک شۆخەن کێجەرەق رەگەئ مرن،ەد اریناد یکێنێشوەل انی

 یشعوور ەکەشۆخەن یوەوەئ ێبەب شنینەداد ەوییەاریدەب کێدیشاھ ندەو چ ەکڵەشماەر

 ەیستەج ەیوەپاش ئ ژ،ێدووروو در یکەیەماو ەب ەکەشۆخەن یمردن یدوا بکات،ێپ

 رەبەل ێینو یرگەجلو ب ت،ێدابێت ێیخو ەک رێسو یئاو ەب تێردرۆشەد ەکەمردوو

بکات،  یشۆخ ڕپ یژێدووروو در یکێشتەتاکو گ تێمورتاح ب ەیوەئ ۆو ب نەکەد

 ەیشتان وەئ ەڵگەو پاشان ل کێژۆر ندەچ ەیماو ۆب ەوەنێڵھەید ەیکەتەریشەپاشان ع

 ەک یداھاتوو یانیژ ۆب داۆیخ ەیژانۆر یانیژ ەل  ەناوێھیکارەو ب ەبوو ێیپ یستیوێپ ەک

 یکەیەرستەو ک وچکەو ک ڵتاەچ شەوانەل ت،ێنرەد رخاکێژ یدیئ ،ەاریناد یجھان

 ەکەمردوو یزانێو پاشان خ داینگەتڵد یکاتەل ێنەژیب ەوەحوزن ەتاکو ب کیموز

 ەل ەکەمردوو ینەتاکو خاو کانداەدیشاھ رەسەب ەیکڵەپو یشکردنەداب ەب ستنەدەڵھ

 (. ٩". )ەوەتێبچ یریب
 یکارۆھەب مەاڵب ا،یدون یکانەجەرەق مووەھ ۆب تێب ریگشتگ ییەدوور ن ەتیرەن مەئ

 کارەب انۆیخ یتیرەتاکو داب و ن ەوەننێنام کێنێشوەو ل نین ریگێج وانەئ ەک ەیوەئ

 ەوەکێنێشوەل ەتیرەداب و ن مەئ ۆیەتر، ب یکەیە:ھاتێپ ەببن ب ەوەوانەچێپ ەب انین نێبھ

 انی ەستوویبەن میەنێو نھ وزاەبانگ مەکوردستان ل ەو ل ەیەھ یاوازیتر ج یکێنیشو ۆب

 ێبەن چیھ انی ،ەیەھ انەیتییرەن وەئ مەکیالن ەک نەبد یواھەگ وانەتاکو ئ ەنراویبەن

 چیھ وانەئ ەک ەیەوەئ یەنێنھ ەیوەئ ستاێتائ مەاڵبزانن، ب یەنێنھ وەل کەیەوێش

 یایدون ەل ەک ەیوەئ کەروەھ ،ییەن ێیپ انیواشڕو ب ییەن انیتەبیتا یکێستانۆڕگ

 ەوەئ شەمەئ ،ەوەنێبناسر ێیتاک پ ییەن انیتەبیتا یکێستانۆڕگ شیکوردستان ەیوەرەد

 کەروەھ ت،ێبەھ یگرافۆج یانیک یو بوون مانیشتین ەب انیواڕب وانەئ ەک ێنەێگەد

 .    ییەن انیەیماینتیئ وەئ ادایدون یرەرتاسەس ەل ەیوەئ
 

 یتیەەاڵمۆک یبار

 
 یرچەگەئ ،ەیەھ انییتەبیتا یکێانیژ ەوییەتیەەاڵمۆک یرووەل ،ەکەڵخ ەڵەمۆک مەئ

 ۆب انییرەو فلت ترنەکراو رۆز ەبگر ەوییەتیەەاڵمۆک یروو ەل نییداخراو ن یکێگروپ

 مۆو د جەۆەق ەب شیو شاناز نەکەد انۆیخ ڵید ەیئاشکرا قس ەو ب انیکانییەنێنھ

 . نەکەد انیبوون
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 وارەندێخو یکێگروپ کوەو و تێنریبەد یمەکەب رۆز کانەجەرەق یالەل ندنێخو

 شەنموون ن،ەکەد یستەد یو کار ھاتوونێل نانداێمھەرھەب یبوراەل مەاڵب وتوون،ەرکەد

و  ناڕو زوو ۆڵھەد کوەو یرەھون یرێو ئام ڵمندا ەیالنک یو دروستکردن یدارتاش

 انیکێندەھ ەوە ٢٠٠٧ یناڵسا یدواەل ەتوا ییەمدواەو ھتد، ب کۆریو ت ژنگێو ب فەد

و  یتیەەاڵمۆک یفتارەو ر ندنێخو رەب ەچوون انیکانڵەو مندا یشارستان ەبوون ب

 نڕموکو ستاێتا ئ انیشیکێندەھ جن،ەرەق ەک ەوەنێو ناناسر ەاوۆڕگ انیانیژ ەیوێش

 رەب ەنەناخ انیشیکانڵەو مندا ییەن نیو نووس ندنێخو ەب انیستیوێپ ەک ەیوەئ رەسەل

 . ندنێخو
 زانن،ەد انۆیخ یتاڵوەب اشیو دون انۆیخ ڵیدەکوردستان، کوردستان ب یکانەجەرەق

 یسنوور ەک جەرەق ۆب کێتاڵو یناوەب نەشک ناب کیەایجوگراف وانەئ ەچونک

 وانە. ئییەن انیتەبیتا یو خاک ییوەو ز نیرەچۆک ەشیمەھ ەیوەئ کەروەھ ت،ێبەھ

 ەناسێپ مانڵموس کوەو انۆیخ رابنناچار ک رەگەم کوردستانەل نین کێنیئا چیھەب رەس

 انیکێشەب ەرانسەو ف نیالت یکایو ئامر ایسپانیو ئ اڵیتایئ کوەو یتاناڵو ەل مەاڵب ن،ەبک

 کێشەو ب نیسۆندیھ کێشەو ب ننیئا ێب کێشەب شیندوستانیھ ەو ل نیانیستیکر

 ەک ەینانیئا وەئ ەڵگەل انیبوونەڵکێو ت انیژ ەوێش ۆیھەب مەاڵب ن،یانیستیکر

 ەبوون کێندەو ھ سالمنیئ ینیئاەب رەس انیکێندەو ھ ەشبوونەداب ن،ەھ کوردستانەل

و  رستنەخودا پ مەاڵب ن،ین کێنیئا چیھ ەوادارڕب ستاێتائ انیشیکێندەو ھ یحیسەمەب

 مەد مەاڵ. بێبەھ انیکێخیش انی ەشەق انی الەم ەیوەئ انی کراو،یارید یکێنیئا چیھ ێبەب

و  کاتەد ەڵەمام ەورەرگەس کوەو ەوەانیمووەھ یناوەب کێاویپ ەوات ەیەھ انیسپ

 ۆب انیکانیەتیەەاڵمۆک ەشێبدات و ک ارڕیبکات و ب ەقس ێتوانەد ەوەوانەئ یناوەب

 نێشو کێندەھەل ن،ەبک چۆک ێکو ۆو ب نۆبدات چ ارڕیب انیبکات،  رەسەچار

 ،ەکەناوچ یتەاڵسەد یندەزامەرەب واننەئ یردراوێبژەڵھ ەک ەیەھ انیشیموختار

 . تەحکوم یزگاکانەدامودەل ەانیکانەکاروبار یکردنییرا ۆب شەمەئ
 یناو کوەو ەیکید ەیناوان وەل کێشەو ب ەجەرەق ینەسەر یناو ە( کرەرادی)ب

 ەک ەارید ەناو مەئ ۆیەب اندا،یرەسەب ەنراوێپەس انینازناو  ،یبەرەو ع مانانڵموس

 ییزاەشار کانەجەرەق رەسەل ەکێسەک وەئ ،ەارید ەوێپ یمۆو د جەرەق یکۆییەخەربەس

 جنەرەق ەک وانە" ئیو گوت نەکەد انۆیخەب یشاناز وانەئ ەک کاتەد ەوەو باس ل ەیەھ

 یمانا وانەئ یالەل جەرەق ەیوش ،ەوانەئ ەییوەتەن ەیناسنام کوەڵب ،ییەن ەبەیع یمانا

 کەڵخ کوەو ەخراپ بن ک یکۆڤێمر ەیوەئ کەن ،ێوەانەید وانەئ ەیەیوێش وەب ەانیژ

 ڵمندا جەرەق یکێسەک مووەھەل ەیەقس مەئ دایراستەداناون". ل ۆب ەیرۆج وەل ەیناسێپ

 انیتیەسوکا ەندێھ انییریقامگەس یبوونەن ۆیھەب ەچونک ،ێستریبەد انەیورەتا گ

 بن،ەیع ەک ەدروست کردوو انیکانەوەن یالەل انیگومان ەک ەیوەئ ەیادڕتا ،ەکراوێپ

 .ەوەنەکەد انیژ رەسەل ختەج یرۆز ۆیەب ن،یناژ ییئاسا یکەڵخ کوەو ەچونک
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 ەیوەئ ۆیھەب ن،ەکەد یریرگەھاوس اوازیج رۆز یکەیەوێشەب جەرەق ایدون یواوەت ەل

 ییریرگەھاوس یختەو ۆیەب ،ەیەو ھ ەبووەھ انییوێنان و بژ ەیشێک ەشیمەھ وانەئ ەک

 تێد یەمانا وەب ،یمل ەکاتەد چێملپ کوەو کەڕۆیەپ ەپارچ ەکەکچ ەیوەپاش ئ انیکردن

 ینێخو ەو ب ننێھەنان د کێتەل یدیداھاتوو، ئ یوازا ەوات ەکڕەکو ەب ییەراز وەئ ەک

 ەشیمەھ ەک ەیەوەئ یمانا ەمەئ ن،ۆخەیو دواتر د نەکەد یناوێخو ەکەنان انەڵەیک ەنجەپ

 مەئ ن،ەبک داەینان پ ەوەکێبن تاکو پ رۆمخەخ کترۆیەو ب تێبەھ انیخواردن یمەخ

 جەرەق ۆب ەوناسرا رۆز یکێتیرەن مەاڵب ت،ێبەن نیشو کێندەھەل ەنگەر ەتیرەن

 ەب بنەو د کاتەدێستپەد یشۆخ یماەو س ییشا ەمیراسەم مەئ یو دوا ادا،یدون مووەھەل

 .  کتریە یرەھاوس

 
 جەرەق یمردن

 
 ەنامرن، چونک انۆیخ ڵیشماەر رێژەو ل ڵماەل کێجەرەق چیھ ەک تەڵێد ەیەھ کەیەقس

و  ڵماەل کانەجەرە. " قکاننەقامەش رەسەل ەشیمەو ھ نڵما ەیوەرەدەل ەشیمەھ وانەئ

 وەئ وێنەل انینامرن،  انۆیخ ینیریناش یدروستکراو ڵیشماەر رێو ژ انۆیخ ڵیحا

و  ندیئوردن و ھ ەنمون ۆب تاڵو کێندەھەل نەکەدێپ یکار ەنامرن ک انۆیخ ەیەیعاربان

 ،ەوەمردن ەل ەکینز ەکەشۆخەکرد ن یستەھ کێشۆخەن ینەخاو کێکات رەھ ن،یستەلەف

 بکات،ێپ یستەھ ەیوەئ ێبەو ب شنینەداد ەویەاریدەو ب ەکڵەشماەر ەیوەرەد ەبنەید

 یکێرگەجلوب وێن ەخنەیو د نۆشەید یواوێخو یرێسو یکێئاو ەب یشەکەمردن یدوا

 ەمردنک ەوەئ یدوا وات،ڕدوور ب یکێرەفەس وەرەپشوو بدا تزو ب ەیوەئ ۆو ب ەوەپاک

 کێژۆر ندەچ یو دوا ەوەبنەد ۆک ەیکەتەریشەع ڵەماەبن مووەو ھ تێنرەێگەراد

 ەنەکەنان خواردن د ەب ستیوێپ یشت کێندەو ھ وچکەو ک ڵتاەو دواتر چ ەوەتێنێمەد

 ینگیگر وانەئ مەاڵب ن،ێنەد یخاک رێو ژ ننەژەد ۆب یکیو پاشان موز ەوەکەکفن وێن

 چیھ جەرە(. ق١٠". )ییەن ایجوگراف ەب انیواڕب ەچونک ،ەیکەبرەق ینێشو ەب نەناد

 مانەھ ژئاواۆو ر تەاڵژھۆر ەو ل تێب ریگشتگ ەک ییەن انیتەبیتا یکێتیرەکولتوور و ن

و  کانیەتیەەاڵمۆک ەنیەر مووەھ ۆ ەوەندنێخو ەوێش کەیەب ییەئاسان ن ۆیەب ت،ێب تیرەن

و  قایرەو ئاف ایئاس ەیناوچ ییئاسا یلکەخ ەڵگەل تێبکر انیکانییەاوازیو ج ەشێک

 انی ژاواۆر انی ندستانیھ انیبن  رانێئەل ەیەھ انیشەھاوب ڵیخا مەاڵب ژئاوا،ۆر

 ەل ەقورستر ییەتیەەاڵمۆک ەنەسەر ییەاخی ەگروپ مەئ ۆب ەوەندنێخو ۆیەب ت،ێب قایرەئاف

 . نسانیئ ەیچەبن ەیوەنیزۆد
 کیە کوەو کانەگروپ تێناتوانر ،ەوەریقامگەس یایجوگراف یبوونەن ۆیھەب تەبەڵھ

 ەب نەناک زامیلتیئ کجاریندەھ انۆیخ ەگروپ مەئ ەک ێیەیوپەب ن،ەیبک جەرەق یماشاەت

 انۆیخ یشوناس کانەوەن کانداۆڕەوگڵئا ەڵگەل ەیوەئ کەروەھ ،ەوەانۆیخ یتیرەن
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 ەیوەنۆڵیکێل ۆب ەشێک ۆیەبکات، ب یەاوازیج وەئ ێناتوان شیرەلۆکێو ل ەوەناناسن

 . تێبەدروست د یناسەڵمۆک

 
 

 

 

 جەرەق یشبوونەداب

 
 کوەو شبوونەداب دایکەرەس یزۆھ ێس رەسەب ادایدون یرەرتاسەسەل کانەجەرەق

و  راێدڵکا ەیلیبەق ەل تنیتیبر شیوانەئ ،ەاوازیج شانیتیرەو ن ەاوازیج انەیکھاتێپ ەیوەئ

 مەئ مرن،ۆو د ۆفالکس و کال ەوەتر یکیەالەل یچەک ،یشۆمان ەیلیبەو ق ۆتانیگ ەیلیبەق

 یبەزھەو م نیئا ەب ستنەوەیپ ەک بنەگروپ د ێس رەس یشەداب سانید ەگروپان

 انی کنیلۆکاس انیبن  یحیسەم رەگەتر ئ یکەڵخ کوەو شیوانەئ ەنموونۆب ،ەوەاوازیج

 ەبەزھەم وەئ رەسەو ل نەعیش ەواتەبن، ک رانێئەبن و ل سالمیئ رەگەئ تستانت،ۆپر

و  نییئا ێب رەگەئ مەاڵب ن،ەسونن واەبن ئ ەسونن رەگەئ ۆخ ن،ەکەد یرستەخودا پ

 ەوەکانەرستەخوداپ نیەالەل ۆمولحد و کاف ەب واەئ ،ەوەکێنیئا چیھ ەب تێبەن انیتزامیلیئ

 ناسراون. .   شیزێرانگەش ەناسراون و ب
 ەوییەستەد یکارەب انۆیخ زانن،ەد جەرەق ڵیسەئەب انۆیخ ەک کنێزۆھ ەمانە( ئراێدڵ)کا

و  ەانیانیژ ەیرچاوەو ھتد و س کۆریو ت ەو النک ژنگێب کوەو ەکردوو کیرەخ

 وێنەل شەناسنام ەیشێک جارەجار ب چن،ەن ەکید یوانەتاکو ل انەیناسنام ەل ەشیکێشەب

 ەکید یوانەل کێگروپ رەو ھ یتیەناەسەر رەسەل تێبەدروست د ییەتیەەاڵمۆک ەگروپ

 . ێزانەد نترەسەرەب ۆیخ
 یو باکور نساەرەف یو باشور ایسپانیئ کوەو یتاناڵوەل داڵسەئەل ەک کنێزۆھ ۆتانیگ

 یکولتوور ۆیھەب وانەئ دکراون،ەناوز یسپانیو ئ ینۆلەتەک زارەوێشەب ن،یژەد قایئافر

 تڵەوەد ەڵگەل شیوکاتەو ئ کەڵخ ەڵگەل انەیورەگ ەرەھ ەیشێک ەوەانۆیخ یتەبیتا

 ەب انۆیخ یکانەسرووت نەناد انەیگێر ەچونک ،یوامەردەبەب ەیەھ ستاشێو ئ ەبووەھ

 .  نەبک ەسەمومار یئازاد
و  ینجیئ تێوترەد انێیو پ ندنەناو یوروپاەئەل ەک نەکید یکێزۆھ شەمانەئ یشۆمان

 . کھاتوونێپ شەب ێسەل شەمانەئ
 ەل ەکێشەناسراون و ب یو بازرگان رکێس ەیمەگ ەل زاەشار ەب ەک سکایالڤ: ١

 . انیتەشیعەم ینانێستھەدەب ەیرچاوەس
 . ڵییەکشتوکا انیو کار نیمانڵئا نەسەرەب یساسەڵئ نیۆکڵ: گا٢
 یرووەل ەک رێنیۆبوبل یناوەب ەیەھ کڵەیەماەو بن نڵیتایئ نەسەرەب ەک ی: سنت٣

 .   ێزانەد نەسەر یجەرەقەب ۆیخ انیکێکیەرەکراون و ھ یارید ەویەتیەیەاڵمۆک
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 ن،ەکەد داەینان پ انێڕگ نگەو ئاھ نینەژ ۆڵھەد ناوڕزو یرەھونەب ەیوەلەجگ وانەئ

 ،ەوەوەگرتن ڵفا یناوەو ب نڵما ەیوەرەدەل ەشیمەھ انیکانەژن ڵەماەبن ێندەھەل

و  نەکەد یددانساز انیکێندەھ ان،یژ یوێبژ یکردن داەیپەل نەکەد انیکانەاویپ یھاوکار

 نەکەدادەینان پ رۆزەجار ب ێندەھ ن،ەکەد بانگو  نەڕێگەد کانداەکەڕەو گ شارەب

 مەاڵب ن،ەکەد ونەزیق یکار ەک ەوەنێنەد ەشێک شیجارێندەو ھ نییاساینا ەیوەئ ۆیھەب

کار  نێشو ێندەھەل انیشیاوانیپ مەو ھ نەبک ڵسوا ەربوونێف مەھ ەک ەیوەئ ۆیھەب

 ڵسوا ەوەانیکانڵەمندا ەیگێرەل انیکانەژن ۆیەب ستن،ەبەد ڵو مندا ژنانەو پشت ب نەناک

 ان،ەیناسنام ەتۆب ەمەئ ەک نێد شیتیەەاڵمۆک ەیشێک یو توش نەکەد داەیو نان پ نەکەد

 یکێتیرەن رەھەل ەاوازیج ەک ڵەزا انەیقس اتریز ەوڵەماەل انیکانەژن تێب شێیەپ وەب

 داەینان پ ەوەکیەانوویب ەرھەب نۆخەربەس یئابور نەخاو انیکانەژن ەچونک ،ەکید

 ڵسوا نەناد ەگێر ن،ەناک ڵبوەق انیکانەاویپ ەک ەکید ینێشو ێندەھەل ۆیەب ن،ەکەد

 . ەکید یکانەگەڵمۆک یاوانیپەنازانن ل مترەکەب انۆیخ ەچونک ن،ەبک
 ەک ەیوەئ ەنگەر ،ەاوازیتر ج یکێنێشو ۆب ەوەکێنێشوەل وانەئ یریرگەھاوس تەبەڵھ

 تێبەن تەاڵژھۆر ەیوەئ کوەو ،ەیەھ کایو ئامر وروپاەئ ەل ەیوەو ئ ەیەھ ندستانیھ ەل

 وەئ ۆب کنێرۆج ندەچ یریرگەھاوس ۆب وانەئ ۆیەب ت،ێاوازبیج ەکەسمڕەوێو ر

 ەیگێر انەیربۆ"ز ەیەھ انیکێوتەسوکەڵھ ەرۆج ندەچ وانەئ ،ییەتیەەاڵمۆک ەسمڕەوێر

 وەب ،ینێنھ ەژن ب ینڕیک انی ،ەناوێکارھەب انەیسمڕەوێر وەئ انەیکەکچ یینیدز

 وانێنەل ەیەتر ھ یکەیەگێر انیگران،  ینرخ ەب تێشۆکچ بفر ەیەھ ۆیباوک ب یەیمانا

 ەیەتر ھ یکەیەگێر ن،ەخەد انیکێر ینێنھ ەو کچ ب ڕکو یریرگەھاوس ۆب زانێدوو خ

 ەل ەیەسەدوو ک وەئ یرکردنەد شیوەئ ،ەزانراوەن شیوەو ئ ەقورس رۆز ەک

 وێنەل ەتیرەن مەئ ت،ەێد کارەب ەسمڕەوێر وەو نان ل ێخو داەکات وەل ان،ەیکەتەریشەع

دوو  رەسەب کاتەد تەل ەکەنان ەکەگروپ یکۆرەس ت،ێکاردەب کانەگروپ ەیربۆز

 ەل کیەرەھ ۆب ،ێنەدیو دا ەوەتێشارەد ێخو ەل کڕێب کێنان ەپارچ رەھ وێنەگروپدا، ل

و  انیچیھ وێنەل ێنێمەن یزێانگەڕش یروح ەیوەئ ۆب ت،ێکرەد شەشکێبووک و زاوا پ

". ێنێمەبالغ بوون د ینەمەکچ دا تا ت انی ڕکو ینەیز ەل ەمەئ ت،ەاڵسەد ەل ێزێانپاریب

(١١ .) 
و  تەاڵژھۆر ەل مەاڵب ن،ەکەد ییەریرەھاوس وەئ ایدون یئاست رەسەل ەوەئ تەبەڵھ

 ەیشێو ک یتیەەاڵمۆک یکاروبار ۆو ب ەیەھ انیمسپەد ،یتەبیتاەکوردستان ب

 یرەسەچار ەانیمسپەد وەئ زموون،ەئ نەو خاو نەمەتەب یکێاویپ ەوات یتیەەاڵمۆک

 یالەل زنێر ەیگێج ەانیمسپەد ەاویپ مەئ ن،ەکەد کانییەتیەەاڵمۆک ەاوازیج ەشێک

 وەش یرانۆگەب وەش یکێنگەخواردن و تادر ۆب نێکرەد تەداو ەوانەو ش ەکەڵەمۆک

 نەڵێد انۆیخ ەک ەوەشیرگەجلو ب یرووەل بن،ەد ەڵکێت اویو ژن و پ نەبەد رەسەب

 ەوات ا،یدون ەیکید یکێو کولتوور تیرەن رەھەل ەاوازیج رگمانەجلوب یوازێش

 شنەھاوچ کانەوەتەن ەڵگەل انیبوونەڵکێت ۆیھەب مەاڵب ،ەکید یکانەوەتەن یتیرەن
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 نھاەت ،ەوەتێناکر وازیج انیرگەجلوب ەیوێش کوردستانەل ەنمونۆب ،ەبوون

 ،ەیەھ ەوییەژۆلیۆبا یبار ەب یندەوەیپ شیوەئ ،ێنریبەد ەکییەاوازیج اندایموچاوەدەب

 یکراویارید یکێنگەتاکو ر ،ەھاتوو ەچەوەب ەچەو ەیەوێش وەب انیمۆسۆمۆکر انی

 مەاڵب ،ەیەھ انیکوردستان یژنان یرگەجلوب مانەھ انیشیکانەژن تەبەڵھ ،ەرگرتووەو

 رۆز یوزەو س خۆت ەییممەو پ خۆت یسوور ەوات کان،ەرمەگ ەنگەر یبژاردنەڵھ

و  ەرانسەفەل ەلیستا مەئ ،یتەیەکورد ھ ەک ەوەکاتەادیج ەیکید ەینگانەر وەئەل خ،ۆت

 یسارا ەشەقەل ەمەئ تەڵێد ەیەھ کەیەقس ەک کەیەادەڕب ،یەوا رەھ اشیسپانیئ

و  یەایدون یکانەجەرەق یندەسارا خواو ەشە* )ق  ،ەماوێجەب انۆیب ەوەانییندەخوداو

 جەرەقەل نەڵێدێپ ،ێنێھەکاردەب ەخانۆت ەنگەر وەئ کێسەک کێختەو ۆیە(، برستنەپەید

 تێبوتر کێسەکەب ننیبب مەاڵنابن، ب تەتاقێب مۆو د جەرەق یناوەب رۆز وانەئ ،یچەد

 ۆیھەب مەاڵب بن،ەد ڕەو تو بنەد تەتاقێب یدیئ ،ەزەناح یکێسەک یەیمانا وەب جەرەق

 یرگرەناتوانن ب ەکید یکانەوەتەن کوەو ۆیەھاتوون، ب مەھێس ەپل یتاڵھاوەب ەیوەئ

 . نەبک انۆیخ یمافەل
ژن و  انداۆیخ وێنەل نھاەت ان،یبوونەڵکێت ۆیھەب وانەئ ن،ەکەد یباس انۆیخ کوەو

 ەگێر ەکەکچ رەگەو ئ ەکچ یمل ەبکات رۆز ەب کێچێملپ ێبەزاوا د ن،ەکەد یژنخواز

 مووەھ وێنەل ییەن رجەو م ییەجھان یکێفتارەر ەمەئ ەک تێکرەد ڵقبو واەئ داتەن

 تێب ەڵکێت ییەنەئاماد سەک ەیوەئ رەبەل مەکیە شەمەئ ت،ێبەکوردستان ھ یکانەجەرەق

 ەوەکید یکیەالەناسراون، ل ییو نائاسا ینیو نائا زەناح ینسانیئەب ەچونک انداەڵیگەل

 وانێنەل انیژۆلیۆسۆو س یکولتوور ەیو ناسنام انیناو ەیوەئ ۆب نین ەئاماد انۆیخ

 ەیلەسەم ەیوەلەجگ ەمەئ ان،ۆیخ یسمەورێرەب مەاڵب ن،ەکەد یریرگەھاوس انداۆیخ

و  یوارەکورد یباو یتیەەاڵمۆک یندەوەیپ یبوونەو ن یرەچۆو ک یندارەخاو یبوونەن

 ەکردوو یھاەو یکێو ھتد، کار یحکوم یرمەف ینتێمۆکیو د ەناسنامەب دانەن ینگیگر

 وەل یکێکچ کێسەک ناوەناو ب ێنریبەد مەاڵبن، ب کەڵێمۆک چیھەب ەڵکێت تواننەن ەک

و  ییئاسا یکێسەک ەتێو بب تۆڕێبگ ۆیخ یتیرەن ەیرجەم وەب ،ەخواستوو ەڵەمۆک

 . ەوەداتەنگنەر یوتەسوکەڵھ ەو ل دایانیژەل وانەئ یفتارەر
 یکیەمانا کانەجەرەق وێنەل م،ەھێس ەیزارەھ یھاتن تاەھ قەاڵو ت ەوەابوونیج ەیلەسەم

 شیوانەباو، ئ یتیەەاڵمۆک یکێتەباب ەب ەبوو ستاێئ مەاڵب ،ەبوو ونەزیق یکێو کار ەبووەن

دادگا  یکانەئامار ێیپەب ،ەبوون ەباو ەکولتوور وەئ یرێف یکورد ەیگەڵمۆک کوەو

 اتریز وانەئ ەنگەر کتر،ەیەل ەوەبنەادیج انیردێو ژن و م ەوتووەکێت انەیشێک شیوانەئ

 اتریز ،ەانەیھ ییەیئازاد وەئ ۆیھەب انیکانەژن یکورد ەیگەڵمۆک ییئاسا ینسانیئ ەل

 یکاروبار ەیشێک ەیوەئ ۆدادگا ب ەچنەد ناچارەو ب نەکەد ەوەابوونیج یداوا

 . شێپ ەاتەین ۆب انییحکوم
 

 جەرەق یکردنەقس یرۆج
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 ن،ەگەدێت کترەیەل انۆیخ نھاەت ەک نەکەدەقس کێزمانەب ایدون ەیربۆزەل کانەجەرەق

 تێبەد ڵیحا سەک مەک یرۆزەب مەاڵب کن،ینز ەوییەزازاک یزارەوێش ەل انیکێشەب

 نساەرەفەل ەنمون ۆبئاخفن، ب ەزمان وەبن ب کێنێشو رەھەل تواننەد وانەئ ان،ێیل

و  یرانۆس یکوردەب کوردستانەو ل یتورکەب ایتورکەو ل نەکەدەقس ییرانساەفەب

 کوردستانەل ەک ەیوەئ مەاڵو ھتد. ب یفارس یزمانەب رانێئەو ل یھندەب ندستانیھەل

 یکوردستان ەک ییەزازا یزارەوێش رەسەو ل تێچەد یکرمانج ەل انیکانەقس ن،ێنریبەد

 ەو ب وانەئەل ەکێسە( کقیەفا وافە. )نەیەھ ەزارەوێش وەئ ایسورەل ەوات ژئاواۆر

 وانە" ئ یەواێیپ کاتەد مۆو د جەرەق ەل یرگرەب ەوییەشاناز ەو ب ەوەرەیس یکەیەرادیئ

 انەیزاراو انی ەوش ێندەھ ەیوەئ ۆیھەب مەاڵب ،ەیەھ انۆیخ ینێو نھ تەبیتا یکێزمان

 ،ەنێبھ ەوات یپان ەیوش انی ر،ێخەن ەوات یھەن ەنمون ۆب ت،ێچەد ەکید یکانەزمانەل

 ۆیەب ن،ەئاشکرا ناک ەکەزمان انی زارەوێش مووەھ ۆیەب ،ەکینز ەوەنۆک یھندەل ەمەئ

 زاەشار یسەک ەب شیجەرەو ق مۆد یسەو ک ێزانەد یندەمڵەوەد یکێزمان ەب ییەشانازەب

 ەقس ەزمان وەب کێنێشو مووەھەل ێتوانەد ەچونک ،ێزانەد ترسەو ن ەرادیئ نەو خاو

 انیترساون و  ەیوەئ ۆیھەب وانە" ئەڵێد رەرادی". بنەکەدێپ ەیقس یکەڵخ ەبکات ک

 انۆیخۆب انەیوش ێندەھ یدیبگات، ئ انێیت کەڵخ ەستوویانوەین انیو  ەشتووێانھەین

 یکێشەب ەیەقس مە". ئجەرەق یزمان یناوەب ەدروست بوو کێزمان ۆیەب ،ەویداتاش

و  نراونێترس ەک ەیەوێش وەب شەنیمەک ،ەبوون ەنیمەک ەشیمەھ ەچونک ،یەداێت یراست

 انیکانەدۆک ناچارەب ۆیەب ،ەماوەن انییتیەساەک ەوەانەیکەکار ۆیھەو ب ەدراوێل انەیتان

 ەیوەئ ۆب نەبک ەقس کانەزارەویو ش کانەزمان مووەھ ەب تواننەد مەاڵب ن،ەئاشکرا ناک

 ەگەڵمۆک ەخود و ل ەل کردنیرگرەب یبار ەچنەن ەندێو ھ تێب انیرزگار ترسەل

 .    انەیکەواڵرشوبەپ
 

 جەرەق یندەخوداو

 
 ەیوێو ش نیین کێبەزھەو م نییئا چیھەب رەس ەناسراون ک ەوەب جەرەق

 مەاڵب ،ەوەانەیبارەل ەیەھ یییزاەشار سەک مەک ۆیەب ،ییەئاشکرا ن انیشیرستەخوداپ

و  کیکسەو م لیازەڕب ەل ەئاشکرا بوو دایکیئامر یناسەڵمۆک یئاستەل ەک ەیوەئ

و  ەیەھ انیرستاگاەو پ نێوەل نەسەر یجەرەو ھتد ق ایو روس ایو تورک رانێو ئ ایسپانیئ

 یانیستیکر ەبوون ب انیشیرۆز یکێشە. بەیەزیپاک یکێو کچ یەسارا یناو انییشەخوداک

 ەبوون ب انۆیخ یانیژ یرجەلومەھ ێیپەب کێگروپ رەو ھ سالمیو ئ یسۆندیو ھ

 .  ەنانیئا وەئ یوادارڕب
 تێب ریبیجان بول کل ێیپەو ب ەستیژۆلۆپۆنترەئ ەک یوتیب دۆڵنڕئا یشتنەیگێت ێیپەب

 ەوەنوسراو ەزمان انی ونووسێر وەتاکو ب ییەن انیکێنینوس ەرۆج چیھ مانەئ
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 ەوێش چیھ ەداوەن انینگیھچ گر وانەئ ن،ەڕێیبگ انداەیکەڵەچەر یدواەو ب ەوەنیانناسیب

و  دابەل شتنەیگێت ەیشێک ۆب کارۆھ ەتۆب شەمەنازانن و ئ کێنیو  نوس ەوەندنێخو

 مەئ یکارۆھ ھاەروەھ ،ەکردوو یستەستاودەد ەوەنەب ەوەن ەک انیساکانێو ر تیرەن

 یندروستەو ت واەھ شوەو ک کەلەف ەیشێک ەل ەیوەئ ۆیھ ەتۆب انییەیوارەنێخوەن

 ەیوەنیو نوس نینوس ەب انیواڕب ەچونک وارنەنێخوەن یکێلەگ ۆیەب ن،ەکەرنەردەس

 وەب ،ییەن نتانیو نوس وارنەنێخوەن یچۆب یبپرس رەگەئ ،ەداوەن انۆیخ یژووێم

 ەڵگەل انیرانیباب و باپ یەگوا ەیەھ انیکەیەفسانەئ وانەئ ەک ەوەنەدەد ماڵو ەیەوێش

 ەوەژۆر وەل ،ەچوو ناوەل انەیچەبن ەوەشۆیەھ وەو ب ەکردوو انینگەج کانەوارەنێخو

 انیتەفرەن وانەئ ەیەمەئ رەبەل ت،ەاڵسەو د ەوارەو ق تڵەوەد نەخاو ەب بوونەن جەرەق

 (. ١٢". )ەکردوو یوارەنێخو ەل
و  ەیەرانسەف یشتوویدان ەک یمانۆر یکێسەو ک ەڵەیەمۆک مەئ یانیزاەشار ەیقس ێیپەب

 یوروپاەئ یتاناڵو ۆب رکرانەد ەوەرانسەف یتەحکوم نیەالەل ٢٠١٠ ڵیساەل

و ھتد  ژیروەو ن دیو سو نداەو فلل دیو سو ایو بولگار ایرومان یتاناڵو ەوات تەاڵژھۆر

 یکێڕێگەڕو ەیگێرە. لواندووبووێش انیتیەەاڵمۆک یانیژ ەیوێش انیکانەتیرەنەب ەک

 ە( کۆلۆ)پ ،ەوەانیینیئا یعەرجەو م یرستەخودا پ ەیبارەکرد ل ەڵگەل مەقس ەوەکورد

 ەیەھ انیخودا جەرەق ەڵێ"ب یگوت بووەھ ەیورەگ یکێڵێبوو سم یسوور و سپ یکێاویپ

 وەئ جدا،ەرەق یژووێم ەل ەھاتوو یناو ەفسانەئ کوەو و ەیەزیپاک یکێکچ انیشەو خوداک

 ،ەوەنڕێپاەد ێیکردن و ل یردانەس ۆب چنەد کەڵو خ ەکیکسەم ەل ەیکەرستاگەپ ستاێئ

 شیکانەنگەو ر ەکراو رەبەل ینگەر نگاوەر یرگەجل و ب ،ەسارا خاتوون یناو وەئ

ژنان،  یتەبیتاەب ایدون مووەھەل شیجەرەق ەیرمەگ ەشاکۆپ ەوێش وەئ رمن،ەگ

 یدواەسارا ب یەگوا ،یتەیەسارا ھ ەشەق ەک ەیتیرەن ەپاشماو وەئ ۆب ەوەتەڕێگەد

 ەوەاویپ نیەالەل ەیتەحنیم وەو ژن رزگار بکات ل ەبوو ەوەوساندنەچ ێب یکێانیژ

 ەڵێب کان،ەجەرەق یمبولیس ەتۆب ۆیەب ،یقوربان ەب ەکردوو ۆیخ وەئ ،ەپاوەس دایرەسەب

 یواڵرشوبەپ ۆیھەب ستاێئ مەاڵب نن،ێھەد ۆب یو ھانا رستنەپیشەد ەیەھ یخودا جەرەق

 ۆناتوانن بچن ب کانەجەرەق ،ەوەانیژ یختەو س ییئابور ەیکید ەیشێو ک نسانیئ

 ەیگێرەل نھاەت یەداتا مەئ یرچەگە". ئنەبک یەرستگاەپ وەئ یتەاریو ز کیکسەم

 مەئ مەاڵب ،ێنێلمەسیب ییەن یژۆلیۆسۆس یکیەداتا چیو ھ نراونێلمەس ەوەدراماکان

 چیو ھ فتارەو ر تیرەنەل اوازیج یکەڵێمۆک تێناب ەنکچو ێچەدێت ێیر ۆڵۆپ ەیەیقس

 ماشینتیو ئ ەکید یکانەنیو ئا تیرەداب و ن کترەیەبن ل شەڵیکێو ت تێبەن انیشیکێئان

 نەخاو مەاڵب رستگان،ەخودا و پ نەخاو وانەئ ەواتە. ککێنیئا چیھ ۆب نەکەن

تاکو  نین ۆخەربەس یو ئابور تاڵو نەو خاو نین یاسیس یزێھ یتواناەب یکێعەرجەم

 شییەقیقەھ ەفسانەو ئ ەرگوزشتەس مەئ انیرۆز یشەب ۆیەب ان،ەیکەندەخوداو ەب نەبگ

و  ادایدونەب اونەڕگەن ەیوەئ ۆیھەب انی ت،ێب ەوییەوارەنێخوەن ۆیھەب یدینازانن، ئ

 انیخودا ەیوەئ ەیبارەل ،ەکوردستان یکانەجەرەق یرچەھ ،ەوەتەکراوێل انیال مترەک
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 نەڵێو د کنێنادر ەوەیەبار وەل یکێشت چیھ رستن،ەپیب ەیەھ انیکیەو خودا ەاوازیج

 ،یەدانێت یکیەراست چیو ھ ەترسان ەل ەمەئ مەاڵب مانن،ڵتر موس یکەڵخ کوەو شەمێئ

 یمانڵموس یکەڵخ یالەل ەویەتیەەاڵمۆک یروو ەل ەیەفتارانەر وەئ ەنموون نیباشتر

 .   ییەن ڵقبو یکورد ییئاسا
 

 شوناس کیە ەب ەڵەمۆک ێس

 
و  انیستیو کر بەرەکورد و تورکمان و ع ەب ەکەناوچ یکەڵخ ەب ۆیەنام ەڵەمۆک مەئ

 ەل ەنموون ۆب ،ەیەھ انیکەیەناسیو شوناس و پ ەناسنام کێنێشو رەھەل ،ەوەتر یوانەئ

تر  یکانەنێو شو یمانێسل ەو ل مۆد ەب رێولەھ ەناسراون، ل راتەڕخ یناوەب رکوکەک

 . جەرەق ەب
 انیشیکانڵەکوتانن و ژن و منا ۆڵھەد یکیرەخ نھاەت ەک ەڵەیەیمۆک وەل نیتی: برجەرەق

 ەتر، چونک یکێنێشو ۆب ەوەکێنێشو ەل ەوەانییرەچۆک ۆیھەب تێناکر ڕۆڵنتۆک ێپ

ژن  ۆیەب ،ەوەنێرسیناگ کداێنێشو ەو ل ییەن ەگەڵمۆک یتێکیەو  ییکگرتوویە ەب انیواڕب

 ینیسپلید کانەوێش ەل کەیەویشەو ب کانەقامەش رەس ەل نەکەد ڵسوا انیکانڵەو منا

 ەل یگشت ەب مەاڵب ن،ێناکر ڕۆڵنتۆک ەوەانیاوانیپ نیەالەل تەنانەت ،ییەن انیتیەەاڵمۆک

 ەوات ەوییەمسپەد یرووەل مەو ھ نیئا کوەو مەھ ەیەھ انیاوازیتر ج یکانەگروپ

 ەک ەیوەئ شەکونموونێنێشو چیھەل نین ریگێج ەک انیانیژ ەیوێش مەھ ،ەوەانیرپرسەب

و  جەرەق یناوەب کەیەکھاتێپ یالرسازەت ێبنرێل ەیوەئ یناو ییەن کێشت ستاێتائ

 . ەوەتێبناسر ەیەکھاتێپ مەئ یکولتوور ەوێوەل
 ەڵگەل انیبوونەڵکێت ۆیھەب انییتیەەاڵمۆک یتیەساەک ەک نەکید یکەڵەیەمۆ: کمۆد

و  مانڵموس ینیو ئا تیرەن یرەگیکار ۆیھەب ھاەروەکوردستان، ھ ەل کانەکورد

و  ەرانسەو ف ندوستانیھ ەل ەیوەئ کەروەھ سالم،یئ ەبوون ب شەفیو تا بەزھەم ێیپەب

 انیفتارەو ر تیرەن ،ەدروست کردوو انۆیخ ۆب انیینیئا یزامیلتیو ئ نەھ سریم

 شیجار کێندەسازن و ھ نگەو ئاھ ننەژ ناڕو زو ۆڵھەد انیکانەاویپ نھاەو ت ەاوازیج

 رەسەل انڵیژن و منا نەناد ەگێر زیرگەھ مەاڵب زانن،ەد ندەرمەھون ەب انۆیخ

و  جەرەق ەک ییەن ییەرەچۆک ەانیژ ەوێش وەب انیواڕب ھاەروەھ ن،ەبک ڵسوا کانەقامەش

 انیبوونێجەشتین ینێشو مانەئ ھاەروە. ھننەێگەد یکەڵخەب انیو ز ەانەیھ راتەڕخ

 یشار یاستەڕناوەل زنێپارەیو د ەناوەوەکێپ انیبچووک یکەیەگەڵمۆک ەوەکێو پ ەیەھ

 یوانەل ەمترەک انەیشێو ک نەھ باتەخ ەیچکۆشار ەوات کەڵەو ک ریرەو ھ رێولەھ

 باشتر.  یکەیەادڕتا مانەتر.  ئ
 ۆوخەاستڕناەب وانەو کوردستان، ئ اقێڕع ەل تێب کانەمۆد ەل کێشەب ەیقس ێیپەب

 ن،ەکەد شیزامیلتیو ئ مانڵموس ەبوون ب انی سالمن،یئ ینیئا یتیرەن یدراوێگر

 ەک ەداناوەوەب یدان یوانەژنامۆر یکێرتۆراپ ەل ەک رعەفورات ش یناوەب کێسەک
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 انی کێژێتو ەک تێناکر ینکاریئ ۆیەب ،ەناوێھ مانڵموس ەب انیواڕب انیکێشەب وانمەئ

 ەکەڵخ ەڵگەو کوردستان ل راقێعەل ەکات ک ییژاێد ەب کانەجەرەق ەل کێشەب

و  تیرەن وەو ئ مانڵموس ەب ەبوون زووەئار ەب انی تێب یناچارەب اون،یژ ەکەمانڵموس

 ەک بووەھ ەوییەنائارام وەڕوشەب یندەوەیپ یکێشەب ەمەئ ،ەرگرتووەو انەیانیژ ەوێش

 ەچونک گالونەوێت شیکانەجەرەو ق یژەد داێیت ستاێگرتوو و ئ ەیکەتاڵو ەیخیە

 نن،ێھەکدێو کوردستان پ راقێع یشتوانیدان مووەھ ەک ەیکھاتانێپ وەل کنێشەب

 ەو ل نیژەد وانەئ ەڵگەو ل ییەو کورد یراقیع ەیەکھاتێپ مەئ ەیناسنام ھاەروەھ

کورد ناسراون و  ەب کوردستانەل و ەنوسراوەن چیھ ەوەتڵەوەد نیەالەل انەیکەشوناس

 یکانەفتارەر یرجەم ەک ڵەاڵو ح رامەح ەیلەسەم ۆب مەاڵب ،ەناسنام ێب شیراقێعەل

 یبار یرچەھ ن،ەبک ەڵەمام ەانیخالقەئ ەرەوێپ وەناچارن ب وانەئ ،ەیەژانۆر

 انیژن ەو ن ننێھەدێل انیژن ەن وانەئ ەڵگەتر ل یکەڵخ ەک ێیەیپ وەب ەشیتیەەاڵمۆک

 رۆز ەل مەاڵب ن،ەکەد یریرگەو ھاوس انیژەوەکێپ انۆیخ یسمڕەوەڕێب ۆیەب ن،ەدەدێپ

 ەیخیە نھاەت کات،ەد یفورات باس ەم ەیتڵەحا مە".  ئمانڵموس یتیرەن ەب نێشو

 ەل کوەڵبن، ب ەگەڵمۆک ڵەیزا ەتیرەو ن نیئا وەب ەڵکێناچار بن ت ەک ەگرتووەن یجەرەق

 کێشەب شیکانیە ەییکاک یالەل ەنموون ۆب ،ەیەھ ەاردید مانەھ شەکید یکانەکھاتێپ

 رێژەل انیژ ناچارەو ب انۆیخ یومەق ەل ەوتنەشوناس و دوورک یبوونەن ۆیھەب وانەل

 یتەاڵسەد نیەالەل انیپاراستنەو ن ینیو ئا یتیەەاڵمۆک یگوتار ڵیزا یتەاڵسەد

 ەیناو وەب رەھ شتاێھ انەیکەنەسەر ەشوناس مەاڵب مانڵموس ەو ھتد، بوون ب ەوەتڵەوەد

 یکێتیرەن ەمەگاور،/ ئ ناڵف انی جەرەق ناڵف انی ەییکاک ناڵف تێگوترەد انێیپ ەک ەنۆک

و  ەب نەسەنار یکەڵخ ەو کوردستان ک راقێع ەل ەمانڵموس یو کورد سالمیئ یڤیتەگەن

 .  ەویەتیەەاڵمۆک یرووەل نەنادێپ انەیو ناسنام کاتەد دەناوز ەشوناس
 مەئ مەاڵب ن،ەھ ایدون مووەھەل ەک جنەرەق یشەب مانەھ ەب رەس اتەڕڕ: خراتەڕخ

 یرەھون یکێکار ەک تێد خشاندنەدار ن یماناەب ەھاتوو یبەرەع یناوەب انەیشەب

 ،ەوەشنۆفرەیو د نەکەکار د رەسەل یرەھون یکار ەک ەیوەئ کەروەھ ،ییەکارەوێش

 ەب کوەڵب ناسراون،ەن انەیکەکار یماناەن و ب رکوکەک ەل اتریز انەیشەب مەئ مەاڵب

و  انیژەل ەبوونڕەتو ەل ەک ەیوەئ کەروەناسراون، ھ ەوەانەیکەونەزیق ەکار

 ەک ەیوەئ انی زخراونێراوەپ ەک ەھاتوو ەوێوەل انی ەانەیکەرەرامبەب ۆب ەکەتوربوون

 یراقێع یارید یکەیەوەتەن انی یراقێع یشوناس ەنازانن ک ەنەسەر ەکھاتێپ وەب انۆیخ

 ەخراپ و ن یفتارەر ەب ەک دانەوەئ ڵیوەھەل ەشیمەھ ۆیەب ،ەدراوەن انێیبزانن و پ ەیەھ

 . نەبک داەکید یوانەئ کەتەل ەڵەمام یو تاوان کار رنیناش یوتەسوکەڵھ
 ەیکەناوچ کێندەو ھ رکوکەکەل نەکید یکێگروپ کوەو ەک نەوانەئ اتڕرەخ

 ەماوەن انەیکەکار ەیوەئ ۆیھەب انیواڕب وانەئ ن،ەھ راقێع یو باشوور استەڕناو

 انیزێرواەپ ەتر ک یوانەل ەیەھ ەوەندنەس ۆڵەت ەب انیواڕب ۆیەب ،ەبوو یرەھون ەک

 مترەک ەب ەچونک ،ەکەناوچ یکەڵخ کوەو نەناک شیو کار تێنادرێپ انیخستوون و کار
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  ەک ەشتووەیگ ەئاست وەو ب ەانەیھ وانەئ ەینووسەچار وەئ یەانواێیپ ەکراون، وات ماشاەت

 یگورز ۆیەب ،ەیەکید یکانەنیئا ڵەزا یو گوتار تیرەن ەیکەرچاوەس رن،یقامگەناس

 ۆیھەب شیوەئ کان،ڵەما ەل نەبەدێپ انییرەفەز ەک ننێشەوەد ەو ژنان ڵو منا ەل ەکوشند

و  بنەد ەوەب رەفەز وانەئ ،ڵما ەیوەرەدەل کانەاویو پ نەوڵەماەل ڵژن و منا ەیوەئ

 مەئ ،ەورەگ یانیژن کوشتن و ز ەیادڕو تا نەکەقورس د یو دز دزنەد ڵمنا چنەد

 ەک سیلۆپ یزگاەدامود مەھ ن،ەکەد یو باس ەوییەرەسەب دنیشاھ کەڵخ مەھ یەداتا

 ەیەاردید وەئ ڵیحا دیشاھ شیکەڵکردوون و خ انییریستگەکردوون و د انیئاشکرا

ترن،  ندروستەتر و نات ەشێک ڕتر پ ەیکەڵەمۆک ردووەھەل کنێگروپ ەمانەبوون. ئ

 یانیو ژ یشۆپ کێو ر ینێو پاک و خاو یندروستەو ت تییەنسانیئ ۆب کیەھاەب چیھ

 ن،ێدانان ۆب یھاەب انیشۆخ تیرەن کوەڵب ک،ەڵخ یتیرەن کەن یو پاراستن ریقامگەس

 تاەوەئ انی نن،ەکەدێو پ ەوەنەناد مەاڵو تاەوەئ انی ،ێکرەدێل نێاریپرس کێختەو

 ەییتنیو ف نگەجەل ڕەپ انتانیژ مووەھ تاەوەئ ن،یباشتر ناژ ەوێئ ۆخ نەڵێد ەوەقیعلەتەب

تر،  یکانەگروپ ەل یاوازیجەب وانەئ ن،ەکەد کتریە ەڵگەل ۆو در کترەیەل ەنیو رق و ک

 کانەقامەو ش کانەنۆاڵکەل ێبەن انیکانەژن نھاەت رەگەم ت،ێنریبەد انیکانەاویپ مترەک

 انیکەڵک شتنۆفر ەلیگورچ یایماف ەگروپ مەئ نەڵێد ەیەھ کەیەقس ن،ەڕێگەد

 کانیەاسیس ەرانەیق ەل ەوەرکردنیب ەل شتنێھەن ۆب شووترێپ یعسەو ب گرنەردەوێل

 ەبوون کێگروپ ەک کانییەمنەئ ەنتێمۆکید ێیپەب ەرگرتووەو ەرەکدێت ەگروپ وەل یکەڵک

 .      ەستداوەدەل انیتەبیتا ەیناسنام یاتیخالقەو ئ ەکردوو انیکار کێئامانج رەھ ۆب
   
 مەشەش یپاژ یکانەرچاوەس

 
 یلگف ە. ترجمیەفولکلور یەاجتماع ییەخیتار ە. الغجر. دراسریبی: جان بول کل١

 . ١٨. ل١٩٨٢ ە. سنەللگباع یە. دار الحریالخور
. ەوییەناز یایمانڵئا نیەالەل کانییەبسیج یکوژۆو ک دیساۆنی. جتیمارگال النی: گ٢

 ڵیسا ٢٠ ە. ژمارکاریش یارۆڤ.گیداغەرە. مھاباد قەوییەزینگلیئ ەل یانێڕرگەو

٢٠١:٧ . 
. ەوییەناز یایمانڵئا نیەالەل کانیەبسیج یکوژۆک دیساۆنی. جتیمارگال الدی: گ٣

 ڵیسا ٢٠ ەژمار کاریش یارڤ. گویداغەرەق ھابادە. مەوییەزینگلیئ ەل یانێڕرگەو

٢٠١٧ 
 یتاناڵو ەل ،ەستووەب کانەکگرتوویە ەوەتەن یرتۆراپەب یپشت ەک جەرەق ەیژێ: ر٤

و  ننییئا ێبەب ٥.١و  سالمی% ئ٤.٤و  نیحیسە% م٩٠.٤ ەک یتەاڵژھۆر یوروپاەئ

 یکولتوور یھوەب ادایدون یواوەت ەل ەک ەبوون یجھان ەیورەگ ێڵیخ  رەس یشەداب

 ەک انەیوەوساندنەچ ۆیھەتر و ب یکێنێشو ۆب ەوەکێنێشو ەل انیچکردنۆو ک انۆیخ

 . ەوەنابنۆبوون و ک شەداب ،ییەو سنوور ن تاڵو یستوورەد ەب انیواڕب
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. یالخور ی. فوزە. ترجمیەفولکلور یەاجتماع یەخیتار ەالغجر دراس. ریبی: جان بو کل٥

 ١٧٤ێ, ١٩٨٢ ەبغداد سن ەللگباع یەدار الحر
 ،ەوییەناز یایمانڵئا نیەالەل کانییەبسیج یکوژۆک دیساۆنی. جتیمارگال الدی: گ٦

 ڵیسا ٢٠ ەژمار کاریش یارۆڤ. گیداغەرەق ھابادە. مەوییەزینگلیئ ەل یانێڕرگەو

٢٠١٧  . 
 ٣٧ێ. شووێپ ەرچاوەس مانە: ھ٧
  ٤٢ێ. شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ٨
 ٩٥ێ.  شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ٩

    ١٥ ێ شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ١٠
   ١٥ێ.  شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ١١
    ١٥ێ. شووێپ ەیرچاوەس مانە: ھ١٢
 ١٣ێ  شووێپ ەیرچاوەس مانە:. ھ١٣

 

 

 

 

  کانیەنیئا ەزاراو ۆیپاشک

 
 ) ا ( 

 . ەھاتوو دایشتەردەز ینیئاەل ەیەزاراو مەئ یجوان ی: ئادوور: خوا١
 ەخودا بوو یستیوەشۆخ کان،یەنانیۆ ەیفسانەئەل ەجوان بوو یکێنجە:  گسینۆودە: ئ٢

 . ەشییوەز ەیشەو گ ھارەب یوتنەرکەد یمبولیس ،یتیەکوشتوو رازەبەک
 ەبوو کانەنۆک ییەسریم ینیئا یزنەخواکان و باب م یپاشا ۆب ەکەیە: ئامون: زاراو٣

 ەکرنکەل ەیرستگاکەپ ،ەدابووەیپ ەبیتەل ندەناو یتڵەوەد یمەردەسەل ،ەکارھاتووەب

 .ەسریم ییەیرەندەسکەئەلەک
 . کانییەرەمۆس یالەل ەبوو کانەئاسمان ی: ئانوو: خوا٤
 . کانییەدەکەئ یالەل ەنزم بوو یایدون ی: خوای: ئانانوک٥
 . اناڤرێن یناغۆق ەشتەیگەک ەبوو یبوز یکەیەبیئارھات: راھ: ٦
 کوەو ،ەھاتوو انداەیکەپورەلەکەل ەبوو کانییەرەمۆس ی: ئارورو: خوا٧

 ەکردوو ەیکەردێم یھاوکار ەبوو کێئارورو ژن ،ەھاتوو انداەیکەژووێمەل

 . ەدروستکردوو ڕقوەل یرەشەخودا ب یھاوکارەبەک
 ۆب ەک کانییەرەمۆس کنەل ەبوو ەورەگ یکیە( خواشتارە)ع ،ەشتوورە: ئاشتار: ئ٨

ئانانا  ەب دواجارەک ،ەکارھاتووەب نگەج ۆب شیجارێندەو ھ کسێو س یستیوەشۆخ

 . رکردەد یناوبانگ
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و  کانەرەوەو بوون خلوقەم یتەفیسەک ەبوو کانەنۆک ییەبابل ی: داستانسی: ئاتراخس٩

 . کێشت مووەھەل ەبووەھ یرەشەب
 ەکەوش تداەڕەبنەل ،ەرەمبەغێپ شتەردەز ینیئا یزۆریپ یبێکت یناو: ستاڤێ: ئا١٠

و  یرکارێو ف تەحیسەو ن حاتیسبەو ت ینیئا یرانۆگ کەڵێمۆکەل یەتیو بر ییەفارس

و  رانێئ کوەو ینێشو ێندەھەل ستاشێو ھتد و تائ نسانیئۆب  یاریشۆو ھ یرستەخوداپ

 .ەیەھ یدارانەڕباو ندستانیکوردستان و ھ
 ەیەوەئ یمانا شەمەئ تبت،ەل ەکارھاتووەبوزا ب ەینێو ۆب ییەنیئا ەزاراو مەتانترا. ئ: ١١

 . ەبوو ێیپ انیواڕب وکاتەئ یکەڵخ ەک کاتەبوزا د یحریس رەسەل ختەج ەک
 ت،ێرسترەپەد نداێشو کێندەھەو ل ییەھند یرئاواۆخ یکێندە: براھما. خوداو١٢

 المەو ک کیزۆم ۆو ب یریرگەھاوس ەل زگرتنێر ۆکاتدا ب کێندەھەل ھاەروەھ

 ەبوون انیسیموز ەندەخوداو مەئ یکانیەقوتاب کانەتیەوایر ێیپەب ەچونک ت،ێکاردەب

 . ەبوون داەوەکردنیتاق ەل وامەردەب
 ١٨٨٤_١٨٣٨ یکانڵەسا ەو ل ییەسۆندیھ ینیئا یکێ: کشان شادراسن. چاکساز١٣

 ەڵەیمۆک ەب ەکردوو یندەوەیدواتر پ وەکردوو یکار نگالەب یکانەبان ەو ل ەاویژ

 (.یندیھ ی)ژن یناوەب ەیەھ یکێبیو کت انیرەراب ەسماج و بوو ب یبراھما
 یکلک ،ەندەخوداو مەئ ی ێپەب  کدایکر ەیفسانەئ ەدارستان ل ی: خواری: السات١٤

 .  ەبوو سپەئ یھ ەیچکێو گو ەبووەھ
 *********** 

 ) ب ( 
 . کانیەنانیۆ یالەل ەوقەو ز ەوەخواردن رابەش ی: خواسۆ: باخ١
 . کانیەسۆندیھ ینیئاەل ەکارھاتووەب تانەیش ۆب ەکەیە: وشی: بال٢
 شتەھەب کوەو یشۆخ ینێشو ۆب نێشو ێندەھەو ل ینیئا ی: چاکسازفاە: باس٣

 . ەکارھاتووەب
 یکانەحاکمەل کێکیە ڕیبوو، کو ییبوزا ینیئا رەنێزرە( دام٥٦٣_٤٨٣: بوزا: )٤

ئازار  نسانیئەک کردەوەب یدرک داڵیسا ٢٩ ینەمەتەل ت،ێد رەوەمن یماناەساکاس بوو، ب

 کرا.  یناوەب ھاتۆب ەوەکێدارەل یلھامیو ئ ێنیبەد ەوییەشۆخەو مردن و ن یریپ ەب
 یکانەنرخەب ەگوت وەرگوزشتەسەک ییەانیستیکر ینیئا یزۆریپ یبێ: کتلینجی: ئ٥

 چوارەل یەتیو بر نەکەدێل یوەیڕەپ کانیەحیسەو م ەزنەم یحیسەم یسایع رەمبەغێپ

 . ەوەتەانیویو بوترس نوس قاۆو ل نناەوحیو  سۆڵپەل کیەرەھەک کیەچوون  یلینجیئ
 ،ەھاتوو یناو ادایرەد یکانەندەخوداو یزیرەو ل ەبچووک یکێندە: خوداوسیۆتۆ: بر٦

 ەڵگەل ەک ەھاتوو یناو سداۆریمۆھ ەل ،ەووڕیربەس یگەو س یو ماس ەشوان بوو شترێپ

 بووندا.  یکردن لیشکەت ەل ەبووەھ یو توانا ەکردوو یایرەد یتەخزم کانداییەبوز
و  ەھاتوو یناو کدایگر یکانەفسانەئ ەل شەمەو ئ ییەایرەد یکێندەخوداو ەوی: نۆنتی: تر٧

 . یماس شیکلک ەو ب ەچوو اویپ ەل ەستەج ەب
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 ەل ،ەبووەھ کانداەو باخچ یوەز ەل ەبوو تیپ ەب ییشتاەد یکێندە: بربابوس: خوداو٨

 ایدون ینێشو ێندەھ ەل ،ەاویدون ەھاتوو تیدۆفرەئ ەب سینیۆد یکردن یندەوەیب ینجامەئ

 .   تێرسترەپەد
************ 

 ) ج ( 
و  ییەو برفات فایش ڕیو کو ەیەھ یلیف یرەو س ەکانییەسۆندیھ ی: خواشای: جان١

 . ەیەھ کانداییەسۆندیھ ینگەرھەفەل
 . ەیەھ دایشتەردەز ینیئا یستاڤێئاەل ەک یرانۆگ ەدەڤھەل یەتیگاتا، بر ە: جاتا: وات٢
 کاتەد یەئاراد ئاال یبابل یپاشا یکۆریچەباس ل ،ەنۆک یداستان نی: گرنگنترگامشڵ: گ٣

 . ەڕێگەد دایمرەن یدواەو ب
 ەویەتیسانسکر یکەیەوشەلەک ۆشنت ینیئاەل ەکیەخودا یرستگاەو پ رەکەی: جنجا: پ٤

 . ەراویرگەو
 ەکەرچاوەس ێیپەب ،ەبوو کانیەنانیۆ یرەتیجوب یردێو م کانەمانۆر ی: خواۆنۆ: ج٥

 . ەراویرگەو ەوەیەوش وەژنان ل یکسێس یزێھ
 ستاێو ئ یتیەوینوس یئاد خێش ەک یەاتیزدێئ ینیئا یکانەنۆک ەبێکتەل کێکیە: ەلوی: ج٦

 یەداێت یو دوعا تەحیسەو ن ولەق کەڵێمۆو ک کانیەدیزێئ یالەل ێزانرەد زۆریپەب

 .  ێکرەدێپ یکار ستاشێتائەک
************* 

 ) ک( 
 ەئان بوو یژن ،ەنزم یمانا ەکەوش ،ەبوو کانییەرەمۆس یوەز رەس ی: خواێ: ک١

 . ەبوو ەمەردەس وەئ یخواکانەل کێکەیەک
 ەزراندووەمیدا ١٩ ەیدەسەل کێاریو جوت ییەنۆژاپ یینیئا یکێ: گروپۆکینۆنکۆ: ک٢

 . خاتەکدێر نسانیخوادا و ئ وانێن یندەوەیپ ەکردوو ەیوەئ یعایدیئەک
 ایجیج یگروپ کەڵێمۆک ،ەبوو کانییەلیم ییەسۆندیھ یخواکانەل کێکیە: شنای: کر٣

و  کۆریو چ ەوت کەڵێمۆک ینەو خاو تێ( دشە)ر یماناەو ب ەکردووەوێپ انییندەوەیپ

 . یتۆیەخەب تەبیتا یعریش
 .ەھاتوو یناو سنادایە یکانەسفرەو ل یەشتەردەز ینیئا یمبولی: سی: کوشت٤
 ت،ێبراکان د ەڵیمۆبرا و ک یواتاەو ب ەکاک یماناەو ب کانەنیئاەل ەکێکیە: یی: کاکا٥

 (. ەسوھاک تانڵ)سو انەیکەرەمبەغێو پ نجامنەرەس یبێکت ینەخاوەک کانەارسانی اخودی
************ 

 ) م ( 
 ەیەھ زداەئاھورا م دایشتەردەز ینیئاەل ەیوەئ کەروەھ ت،ێد رێخ یواتاە: بزداە: م١

 . ندەومەرێخ یسانەک ۆب تێکاردەب تیەکەزدەم جارێندەو ھ
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 گاەک ەکردوو ەیسانەک وەئ یتیەو دژا ەبووەھ رانێئەلەک نەسەر ی: خواترای: م٢

 . تیەشتەردەز ینەمیھرەئ ەدژ ب کاتەد زداەئاھورام یو ھاوکار نڕبەردەس
 .کردنەد یو خراپ یدزەد یژنەک نۆک یسریمەل ەژنان بوو یکردنەالق ی: خوانی: م٣
 ەبووەھ یمورابەح یمەردەسەل کان،ییەبابل ەیفسانەئەل ەزێھەب یکیە: خواخۆردە: م٤

 .    ینکەئ ەب ەو ناسراو
 یکانەسروت ەنێوشوەل رەو ھ ەئیساب ینیئا ەیوەپاککردنۆخ ینێشو ە: واتنداە: م٥

و  رانێو ئ راقێعەناسراون و ل یسوببەک ەیەئیساب یو پاشگر نەکەد ەسەمومار انۆیخ

 . نیژەد رانەندەھەل انیشیکێشەو ب نەھ یبەرەع یکێتاڵو ندەچ
و  تیەدیزێئ یکانەزۆریپ ەسنوسەو د بێکتەل ەیەکید یکێکیە: شەر فاەسحە: م٦

 .نەکەد یوەیڕەپ کانیەدیزێو ئ یەاتیدیزێئ ینیئا یکانییەعریش
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