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 دەصپێك

٘ەر ٌە ِٕداڵیّەٚە سەرگەرِی خٛێٕدٔەٚە بوَٛٚ  بە زییوی بومٚوّەٚە 
ڕۆژٔوومِەف رمرسووی ٚ وووٛرزیُ  خووماِە ٔوومٚ وامٚخوومٔەوەیەٚە  گ  وومر ٚزە
 ە. ەٚٔتەق زەخٛێٕدەتەل

ٌە لٛتمبخوومٔەف سووەرەتمیی وەئرف اەٚسوومزا  وە ئزیەوووی سووەز ِوومڵە 
بووووٛٚ  بە بەرەبووووی ٚأەیوووومْ اووووا زەٚتوووویٓ  ِمِ سووووامومٔی  یۆربەیوووومْ 

 تٛٚروّمْ بْٛٚ  بەرەبیماْ ٔەبْٛٚ! 

بوو ۆ ٚأەومٔوو   ِٕووداڵده بووَٛٚ بوومٚوُ زەیووٛێ توو   وومر بۀوودە ِد ز
 بخٛێٕە  چیاە ٌە خٛێٕدٔەٚەف وامٚف ٔمٚ وامٚخمٔە؟

ب یە ٘ەر ب َ بٍٛایە خ َ زەگەیمٔدە وامٚخمٔەوەف بومٚوُ. بوم اەٚە  
توووومییەتییەوەف ٚەن   یووووٛاف وەروٛٚووووودا ٘ووووین وە  وامٚخوووومٔەبڵوووودُ ٌە ٌ

وامٚخمٔەف بمٚوُ زەٚڵەِۀد ٔەبٛٚە. ایدف ڕٚٚزاٚەوومٔی ٔومٚ وٛرزسوامْ 
ادّەشوووی گووو تەٚە ٚ وامٚخووومٔەوەف بووومٚوُ زٚٚ  ووومر بەر زیف ٚ توووم ْ 

ی ب ازەرأوووی ِەواەبوووی سیمسوووی  وە ٌە اوووومرتی 6522ی وەٚێ ٚ ٌە سووومڵ
 یووووومبٛٚبٛٚٔەٚە  بە یۆربەف یۆرف اۀوووووداِەومٔیمٔەٚە گٛێمرابوووووٛٚٔەٚە 

بووووٛٚٔە ٘ەٚارگەف "ِوووومَ  ەئي" ٚ وەئر ٚ ِوووومڵی بوووومٚوُ ٚ خمِەووووومُٔ 
٘وووومٚە ٔی.  ایاوووو  وامٚخوووومٔەف بوووومٚوُ تووووم ْ ووووو ا ٚ ب ێووووه ٌە واوووومٚە 

ی خەٌموی ادو اْ ٔٔەف اەِٕیی ریوداایمٔەف بمٚوُ ٌە خمِ رزارەومٔی وامٚخم
ٚ چەاگەراومٔی اد اْ  وە اۀمبەرف ب ازەرأی شەس  ٚ شەشویمْ بوْٛٚ 
ٌە گەڕأەٚەیمٔوووودا بوووو  ادوووو اْ اەٚ واوووومٚە ِوووو رزارأەف بوووومٚوُ ٌە ئیەْ 
)سمٚان(ف اد أەٚە زەسایمْ بەسوەرزا گیو ا  ٚ بومٚوُ ٌە اد أودا اۀومبەر 

ٚاف ا   ٚ   یەوی سا شەٚ ٚ سا بٛٚ ٌە ئیەْ )سمٚان(وەٚە گی ا  ز
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ّیوووووومْ بەڕە  ووووووو ز. ایوووووودف ِەبەسوووووواُ ٌەَ ڕۆشووووووٕى ٔەٚە ٚورۆژە  بم
سوومب ب ێووه واوومٚف  03سووەرۀممِی اەٚ وامٚخوومٔە تووم ْ ووو اٚەیە. زٚاف 

 وامٚخمٔە تم ٔى اٚەوەِمْ ٌد ە ٚ ٌەٚ  بە امرە و یەٚە.

ٚ  ایا  بۀدە ٌەٚەتەف زەساُ زارف گ تٛٚە  زەساُ ب  وامٚ بو زٚٚە
االْ ٚ بەرٔمِەڕێژف وەٚتّە ٔمٚ زٚٔیومف  و یِٛە  ٚەن ٘ەر وٛرزێه با

٘ٛٔەرەٚە  تەلەئیەوی گەٌده زژٚار ٚ سەخاُ و ز توم ٌەسوەر اومف خو َ 
بٛەساُ  بەتمییەێ وە بِٛٚە لٛتمبیی ٘ٛٔەرە  ٛأەومْ ٌە شمرف تمرأودا  
ڕشووواەف تەئرسووومیف توووٛأیُ ادوووٕا سووومڵەوە تەٚاٚ بوووىەَ ٚ ِم  ووواد ی  

ٚا. ٌەٚێوو ا زەسوواُ بە ووومرف اوومیاز ووو زٚٚە ٌە بووٛارف تەئرسوومییدا  ٘ەر
 زەتٛأُ بڵدُ ٌە ومرەومّٔدا تم ڕازەیەوی بم  سەروەٚتٛٚ بِٛٚە.

زٚاف ٘ەڕٚٚژأووی زاِٛزەسوواگمف شم٘ۀ ووم٘ی ادوو اْ گەڕاِەٚە بوو  
بدووو اق ٚ ٌە شووومرف بەنووودازا ٔی ووواە ا بوووَٛٚ  ٚەن ٘ەر اۀوووداییمرێىی 

ووو ز ٚ ٌە ِوومٚەف زٚٚ ٚە ٚ زەسوواُ بە ووومر ف ِەووواەبُ ووو زەتەئرسوومی
 سمڵدا ٔمٚٚبمٚێىی بمشُ بەزەس  ٘دٕم.

اەٚە حمشووووم ٘ەڵٕەگوووو ە زٚٔیوووومف ٘ووووٛٔەر ٚ تەئرسوووومیف ٔیوووومیف بە 
سوەر ەَ بە وٛرزسامٔی وەٚە اەٚ   اق ٌٚە بدو  سەرچمٚەف   راٚ  رە

سوووەرچمٚأە بە زژٚار زەسووو  زەوەْٚ  اەگەر بەر چووومٚی  بوووىەْٚ  بە 
ڕۀووگە یۆربەف یۆرف زٚٔیوومف ٘ووٛٔەرف تەئرسوومیف  مٔە یِوومٔە بیمٔییەووو

اەٚ یِوووومٔە بیمٔیوووومٔە ٔەیأووووٓ. ٘ەرٚە٘ووووم ٔ خووووی واوووومٚف ڕۀگوووومٚڕۀگی 
تەئرسوومیف گەٌدووه گوو أە  ڕۀووگە بە ٘ەِووٛٚاْ ٔەسووۀ ێ   بوو یە وەٚتووّە 
وەڵوووىەڵەف ٔٛٚسووویٕی بوووٛارف ٘وووٛٔەرف  ە زەربووومرەف تەئرسووومیف  یووومْ 

لٛتمبخووووومٔە   راٚ  رەوووووومٔی زەربووووومرەف ٘ٛٔەرِۀووووودأی شووووودٛەومر ٚ 
 شدٛەومرف. 
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تی ووووىی خ وووواٛٚەتە سووووەر سووووەرەتمف تەئرسوووومیف ٌە  ەاەَ واوووومٚ
رەر٘ۀوووووگە و ٔەومٔووووودا ٌە اووووود  یاییوووووٕەٚە توووووم بە اەٚڕۆ ٘ەٚارگەوووووومُٔ 

 خ اٛٚەتە بەرچمٚ  اەٚی  بە یِمٔە شی یٕەوەف وٛرزف. 

ایووودف بە ادٛی ووووای ٔووومیأُ یۆر ٌەٚ واوووومٚە بووودٚێُ  اەٚەسووووم ٌەبەر 
زایە  اِٛددەٚارَ سٛٚزف ٌا ٚەرگ ی  ٚ ٔماف سەروەٚتٕامْ ب   زەسا 
  زەوەَ.

 

 خوسەوجاف

 0202 - هەولێر
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 پێغەكی 

ٔمو ێوووو  یٔمی ەچیوووومف یاگوووو ۆی یەووووودىە ٌە ٘ەٚارگە   حمشوووومف ٌووووا
سووەرەتمییەومٔی ڕەگەیف ِوو ۆە. اەشووىەٚتی شوومٔەزەر ٚ اەشووىەٚتەومٔی 

زیىوو ِدٕاە بوو  یأیوومرأی بووٛارف  بەرچوومٚت یٓ  ەیٔوومٚ اەٚ یٔمی ەشوومخمٚی
سووەرزەِی یەوەِووی بەرزیٕووی یەوەَ  ٚەوووٛٚ ٌە ڕەگەیف بەشووەریەێ ٘ەتووم

 و ٔا ی ...

بۀوووووودە یۆر خوووووو َ ٌە لەرەف یأ ووووووای  ی ٌوووووو  ی ٚ ٘ەرٚە٘ووووووم 
اۀا ۆا ٌوو ژف ٚرزەومرییەووومٔی ٔوومزەَ  ٘ەرەٚە٘ووم ٔمچوومر ٔەبووُ بووم  ٌە 

یوووم ٘ەر ٔەبوووا  ئرووومٚە ِەیٔەوەف ٚا سەرتمسوووەرف  یەٚف گ توووٛٚەتەٚە 
 بەشدىی یۆرف ت ای یەٚف گ تٛٚەتەٚە  ٔموەَ. 

بوو ازەرأُ ووومرگەیەوی گەٚرەف  ٌە ِووٓ ٚ زٚٚ  بوو  سووەٌّمٔدٔی اەٚە 
ئٚە گوووووومبەرزف ِەڕِەڕە ب یّٕوووووومْ ٘ەبووووووٛٚ  ایاوووووو  ٌە ٘ەر چووووووٛاربەرز

  راٚ  رەومّٔوووومْ بوووو  زە٘وووومێ ٚ اوووودّەی  بە اۀوووودایەف   راٚ وووو ر 
ووووووومرگەزا بووووووَٛٚ  یەودووووووه ٌەٚ  اەٚ ڕۆژە بە ڕێووووووىەٚێ ٌە  زەِوووووومٔی ف

ە ِیىوومٔیىیە گەٚرەووومٔەٚە بوو  ٘وومتە بوو ازەرأەف ٚا بەسووەر یەودووه ٌە ٘ەر
 ٔمٚ ا ری ەٚە ٚ ٚتی  

ِمِ سووووام ٚەرە سووووەی ف شووووادىی ٔمیوووومۆ بووووىە  ٌەگەڵیووووم ڕۆی وووواُ 
گمبەرزەوە ٌەٚ یٔمی ە و زبٛٚ   گمبەرزێىی چۀد ِەت ف سدگ شەف ٌەێ

   وە ٌە زٚٚ ٌەتەوە ٚرزبووِٛٚەٚە ٚیوومْچیوومف لە زیف ٚ ڕأوویەٚە ٘دٕمبٛ
 61ٔووومٚ بەرزە سووومرە بووو اٚەوە ٔەخ وووە ٚ ٚێوووٕەف ِمسوووییەوی  چووومڵدىی
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زەف ٌدٙومتیٛٚ زٚٚسوا یم ٔەخ ومبٛٚ  اەٚ  ودگەف اەٚ گومب سمٔایّەت ف ت
بە  ٔیویە توم خو  ِمسوی لوٛئٔمە  ٘ەیار ِەت  ٌە امسای زەریومٚە بەریتو ە.

سوەرۀممَ زٚاف  یدو  ٚبداە ٔمٚ اەٚ شٍەیە ٚ گی ٘متٚامف خ ف ڕۆی اٛ
 گمبەرزەیدا ٚا ٔەخ مبد !بداە ِەڕِەڕ ٚ ٌۀمٚ اەٚ ٍِیٛٔە٘م سمب بٛٚ

ٌەژێو   بدگِٛمْ اەٚە زەگەیۀد  اەٚ چیم بەری ٚ بٛڵٕدأە ڕۆژگمرێوه
ٕیمْ تیمزا وو زٚٚە  توم چۀوداْ سومب اەٚ ٔیوٛە امٚزا بٛٚٔە ٚ ِمسی تەراتد

رزسوامْ ٚ ادو اق اەٚە ڕٚٚزاٚەوومٔی ٔومٚ وٛ .بوٛٚ بەرزە ب اٚەَ امراسو 
ارسووەێ ویٍوو یی ٔەن بەرزێىووی بوو اٚف چٛ  ایوومٚبٛٚ خوو ف ڕیگوومر ووومێ

 بپمرێمێ .

ٌە ِدژزا بومٚەڕ ٚابوٛٚە ٚ بەادوی ا وىٕیٓ ٚ ٌدىودأەٚەف یأ وای ٚ   
 وووە ٚ اە یووومٔەف ٚا بە زەسووواەٚەبٛٚٔە  گوووٛایە ِدوووژٚٚف ِووو ۆە ایاەٚ 

 ە. ٌەِەٚبەر یۆرت  ٔییبەسەر یەٚییەٚە ٌە سەز ٘ەیار سمب 

 ووە ٚ اە ف  ِ ۆ دووه ەز سوومب ٌە اەشووىەٚتی )شوومٔەزەر(  ایزٚٚ سوو
زٚٚر  سوا سوەز ٘ەیار سومب  وەٚاتە زۆیراٚەتەٚە ٚ زەگەڕێاەٚە بو  بو 

 ووە ٚ اە ف ِ ۆ ووی ڕابوو زٚٚ ٌە زا٘وومتٛٚزا ٌەٚ ِدووژٚٚە ووو ٔا  ایٔیوویە 
بدۆیرێاەٚە  سەی ەوە ٌەٚەزایە ٘ەر ٔەبا توم بە اەِو ۆ یٔمیو ە چیموومٔی 

ە ٔبەشەریەێ بوٛٚ یو ٔا یٓ  دگە ٚ شٛێٕ  ٚ اەشىەٚتەومٔی وٛرزسامْ
لەِٚدىوی تیومزا زەژف   ٚ ٌەَ سەر یەٚیەزا ٚا ایّ ۆ وٛرزسامٔی ادودەڵدٓ

 بۀمٚف وٛرز.
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بۀدە ٌد ەزا زەگەڕێّەٚە سوەر ب ێوه سوەرچمٚەف یأ وای  وە ٚا ٌە 
ە  ڕٚٚف یأ وووووواەٚە ل ٔمنەووووووومٔی بەشووووووەریەتی زەسإی وووووومْ ووووووو زٚٚ

بیٍّووومٔیەێ بە زارٚیوووٓ( وە زٚٔیوووم  ٔەیەریەف اەرەسوووۀدٔیٌەٚئشوووەٚە )
بٕەِووومٚە بی ٚب چوووٛٚٔە  ِ ۆ وووی زأووومٚە ٚ ٌە بٕەِووومف ٚالیڕوووی ڕەگەیف

امییٕییەووووومْ زەربوووومرەف )اوووومزەَ ٚ حەٚا ٚ بە٘ەشوووو  ٚ ٚەزەرٔمٔیوووومْ ٌە 
بە٘ەشوووووو  ٌە بٕەِوووووومٚە ڕەێ زەووووووومتەٚە( ٌەاوووووود  اەٚەف بىەٚیووووووٕە ٌە 

ییٕی ٚ ٘ەرٚە٘م وامٚە ای ۆیەومٔی اوم  ٚڕاف زارٚیٓییەودأەٚەف ٔدٛاْ ب
اەٚ ل ٔووومنە ٌە ئیەْ یأیووومرأەٚە ڕەگەی ٚ  ٚ اەیووومِیەرە ایی ا٘یّییەوووومْ.

 اەِمٔەف خٛارەٚەْ   بٕەِمف بەشەریەتیمْ زەسإی مْ و زٚٚە
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چوً  03333333ٌەاود    Common Anccstorڕەگەیف تودىە ٚ  -6
 ٍِی ْ سمب ٌەِەٚاد .

 امٔمە ٍِی ْ سمب ٌەِەٚبەر.61333333راِمای یٛوٛ . ٌەاد   -2
ادووووٕا ٍِیوووو ْ سوووومب 1333333ا سوووا ا امیووووم ای ٛو ووووٛ   ٌەاوووود   -0

 ٌەِەٚبەر.
 ٌەاد  زٚٚ ٍِی ْ ٚ ادٕا سەز سمب. 2133333ٌەاد   6033ایمٚف  -0
ادووووٕا سوووووەز سوووومب ٘ەیار سووووومب  133333٘ ِوووو ای وا  ٌە اووووود   -1

 ٌەِەٚبەر.
زٚٚسووەز ٚ اۀمووم سوومب 213333ِ٘ٛٛسوومیییٓ ِ ۆ ووی ژیوو . ٌە اوود   -2

 ەِەٚبەر ٌ
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ٚەن اد وووام سووومب ٌەِەٚاووود  01333ٌەٚ تی ریەیووودا ِ ۆ وووی اد وووام 
ٚابوووٛٚە. زٚٚ سووومب ٌەِەٚبەر ٘ەیىەٌوووی بەیِوووی ِ ۆ دوووه ٌە اەشوووىەٚتی 

سمب ٌەِەٚبەر  بە تەاىید 033333ە ب  شمٔەزەر زۆیراٚەتەٚە  زەگەڕێاەٚ
 وووە ٚ اەئف ِ ۆ وووی تووو  ٌەٚە دگە ٚ شوووٛێٕی تووو زا ٌە زا٘ووومتٛٚزا ایٌە  ووو

زەزۆیرێووواەٚە ٚ ٌەٚ وووومتەٚە توووم بە اەِووو ۆ ِووو ۆە ٘ەر ٚەن وووو ٔا ی  
ِەیّووٛٚٔی  ٌە ٍِی ٔە٘ووم سوومڵەٚە ٘ەر ٚەن خوو ف ٚایە   .خوو ف ٚابووٛٚە

تٛٚویوومْ ٘ەر ٚەن اەٚأەف وٍىیوومْ بووٛٚە ٘ەر ٚەن خ یوومٔٓ ٚ وٍووه ٚ 
خ یوومْ ِوومٚەتەٚە  ٘ووین  وو رە گ ڕأىوومرییەن ٌە ڕەگەیف ِوو ۆە بەزف 
ٔە٘وومتٛٚە ٚ ٘ووین بەڵگەیەوووی یأ ووای بەزەسوواەٚە ٔیوویە بوو  اەٚ یٔمیوو ە 

یۆر ٌە یأیووووووووووومرأەٚە  اەٚ تیووووووووووو رییە بە َ ٌە ئیەْ  گ ڕأىووووووووووومرییە
 ڕەزو اٚەتەٚە.
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ە زەساەٚەیە  ت رمْ بٛٚە؟ بەڵا بٛٚە ٚ سەزاْ زیى ِدٕای یأ ای ب
وە ت روومْ ڕٚٚف زاٚە. ایوودف سووەزاْ ا سوویمرف   راٚ وو ر ٌە خٌٛیوومزایە 
یەشوووووام بە زرٚسوووووای ٚە ِیووووومْ بووووو  ٔەزۆیراٚەتەٚە  وەف زەریموووووومْ 

یمْ و مٚٔەتەٚە؟ وەف چیمومْ زٚٚبمرە ٚەزەروەٚتوْٛٚ؟   ٔی اٛٚٔەتەٚە
 وەف گیمٍٔەبەرأی یٌمەئِی زڕٔدە ٚ گیمخ ر وەٚتٛٚٔەتە سەر یەٚف؟ 

یەشووام بە ٚرزف ٔەیأوو اٚە چوو ْ ٌۀوومٚ چووٛٚٔە ٚ بوو  ٌۀوومٚچٛٚٔە؟ 
وەف ِووو ۆە خٌٛمووومٚە؟ یەشوووام بە زرٚسوووای ٔەیأووو اٚە ِووو ۆە وەف ٌە 

 اەشىەٚێ ٚەزەر٘متٛٚە؟

اەَ ا سیمرأە بەَ ٘ەِٛٚ یأ واەف ِو ۆ ەٚە بوا ٚە ِوٓ  اەٚەسوم  
بە زەسوو  زرِوودىەٚە وە ادووی زەڵدوویٓ )و ڕۆٔووم( زەسوواەامچە ٚ یەبووْٛٚ 

توو ای یەٚف گەڕێوویٓ ٚ سووەرێه بەریوەیووٕەٚە ٚ بیوو  ٌەٚ ٌە ٓ. بووم بووٛٚی
توم اەٚ  مرز سومڵی ود ومٚەٍِیو بوا بوٓ  ٚ بودخە بىەیوٕەٚە  چۀودەامسّمٔە 

سووەز ٘ەِووٛٚ و ِەڵگوومیە زەلووی بەسوواٛٚە ٚ ٍِیمرزە٘ووم ٍِیوومرز اەسوواد ەف 
بەرأیەر ٘ەیار بەرأویەر اەَ یەٚیویەف ئف خ ِومْ گەٚرەتو  خٌٛمومٚە ٚ 

یووووووووودا ٚ بە زەٚرف اەسووووووووواد ەف ٌەخووووووووو ف گەٚرەتووووووووو  بە زەٚرف خ 
 یمْ و زەٚەف خمٌمدىٓ؟  زەسٛٚڕێٕەٚە  اەر  اەٚأە یازەف س ٚشآ

یومْ   بۀدە ٌە ٘ەر   رە زەِمرگ ژییەوەٚە بە زٚٚرَ  ە امییٕی بدو 
ڕەگەیف یووووووووومْ یأ وووووووووای... ٌەٚەف زڵٕیووووووووومَ اەٚ وەْٚ ٚ ومایٕووووووووومتە 

ٔوومگەڕێّەٚە سووەر زرٚسوواىەرێىی ٘ەیە ٚ ٌەٚەیوو  زڵٕیوومَ ِٕووی ِوو ۆە 
 ِەیّْٛٚ  ِەیّٛٚٔە ٚ ِٕی  بەشەرَ.ڕەگەیف ِەیّْٛٚ  تم اەیەي 

بمشووووە اەَ بمسووووە ە اەیٛۀوووودف بە یأ ووووای   ڕۀووووگە یەودووووه بڵووووا
 تەئرسمیییەٚە ٘ەیە؟
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ا سووویمرەوەف ٌە  ووودگەف خ یووودایە  ِوووٓ بە زٚاف اەٚەیووودا زەگەڕێوووُ 
ِوووو ۆە وەف ٌە اەشووووىەٚێ ٚەزەر٘وووومتٛٚە ٚ وەف بەرزف ٌەسووووەر بەرز 

رٚسوو  وووو زٚٚە توووم ٌە چٕگوووی ٌە لووٛڕ ٔووومٚە ٚ زیوووٛارف ز فزأوومٚە ٚ وە
ووومب ایەوی ٚەن  بەئف سووەرِم ٚ گەرِووم ٚ زڕٔوودەومْ خوو ف بپمرێمێوو ؟

ِٕەٚە ب  ِ ۆ ە سوەرەتمییەومْ گ ٔگیوی زیوٛار ٌە زۆییوٕەٚە اومگ  وەِاو  
 ٔەبٛٚە.

زیٛار ٚ زۆییٕەٚەف زیٛار بوٛٚەتە ٘ وومرف گ ڕأىومریی بٕەڕەتوی ٌە 
 ۆ ەومٔدا   گە ٌە خ امراسآ ٌە سەرِم ٚ گەرِوم ٚ خ امراسوآ ژیمٔی ِ

ٌە زڕٔدەومْ. ٘ەرٚە٘م امسمیی ی اا بەخ یٛە ٚ امژەڵی تیم ڕاگ توٛٚە ٚ 
ایووودف ت سوووی ٌە ب سووومْ ِ زٔوووی ٌەئ وەَ بوووٛٚەتەٚە  ٔمچووومرف ڕۆژأە 
ڕاٚوووو زْ ٚ ِەت سوووییەومٔی ٔەبوووٛٚە  ٚرزە ٚرزە ِووو ۆ ە سوووەرەتمییەومْ 

ن ٔمیووووه بووووٛٚٔەتەٚە  امژەڵیوووومْ بەخدووووٛ ووووو زەٚە ٚ بەادووووی ٔیوووومی ٌە یە
زێیووومْ زرٚسووو  وووو زٚٚە ٚ زٚاتووو  و ووواٛومڵیمْ زەسووو  اوووا وووو زٚٚە  

گەٚرەز  ٚ شوومرەز  ٚ سووەرۀممَ بووْٛٚ بە خوومٚەْ شوومر. اەٚ زەَ ٌە 
ت سی زەرٚزراٚسوا ٚ شومرەومٔی تو زا ٔمچومرف شوٛٚرەف زەٚرف شومر 

ف چوومٚزێ یى زٔی بووٛٚٔە. زەرٚایەف ِووٛحىەَ ٚ اوواە ٚ لٌٍٛوووە ٚ ووو ٔگ ە
اەئِووومرزاْ  اەٚأە ٘ەر ٘ەِوووٛٚ بٕەِوووم سوووەرەوییەومٔیمْ سوووەرەتم زیوووٛار 
بووٛٚە ٚ بە . اەٚە زیووٛار بووٛٚە اەٚأەف اوودىەٚە ووو و زٚٚەتەٚە ٚ اەٚ 

اٛٚٔی. ایودف بە زەٚرەف شمرە ٌە اەئِمرەومْ امراسشٛٚرە ِٛحىەِەف 
بە  ٚ خەئلووویەێی یەِووومْ ِووو ۆە تٛأیوووٛیەتی زا٘دٕووومْ یوووگوووٛێ ەف زرێژ

زەساە تەومْ ادىٙمتْٛٚ ٚ بەٚەی  ڕایف ٔەبوٛٚٔە ٚ ٛٚز بٙدٕد   شمرە
ٚ اەئِووومرف یەوا یوووومْ زاٚە بووو  بەزەسوووواٙدٕمٔی زەسووواە ێ ٚ سوووومِمٔی 

بووو  زە ەرە زٚٚرەوووومْ ٚ   . بەٚشووودٛە اەٌٛا یووومْ ٘مٚی ووواٛٚەبەرباڵٚتووو
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ٚ تمٔی ت  ڕۆی اْٛٚ. ایدف خٛٚخەسڵەتی یۆرزارف ٚ زاگی وو زْ ٚاف 
 تمٔی ت  زاگی وەْ.و زٚٚە ٚ 

 بەَ شدٛە ایّپ ات رییەومْ ادىٙمتْٛٚ. 

ٚۀەبووی ٌەسەرتمسووەرف یەٚیوودا بەٚ شوودٛە ومرٚبوومر ٚ و زەٚەووومْ 
ٚەن یەن ٚابٛٚبد . سەی ەوە ٌەٚەزایە تم بە اەِو ۆ بە ٚرزف ٔەیأو اٚە 
اەٚ سووەرەتمیە ٌە چووی زە ەرێووه ٚ خوومن ٚ بِٛٚدىوودا بوو  یەوەِوویٓ  وومر 

 زەسای اا و زبد .

ڕٚٚەٚە بیووووو ٚڕا یۆرْ  بە َ یۆتووووو  بووووومٚەڕ ٚایە بوووووٛٚژأەٚە ٌەَ 
زۆڵووی )یوومٔی سووەریەٚیی  مْ ٌە ِیمۆا تمِیوومزا ڕٚٚف زابدوو  سووەرەتمییەو
 .(زٚٚ ڕٚٚبمر

اەٚأەف ٌەٚێوودا سووەرەتم ژیوومبْٛٚ )سوو ِەرف ٚ اەوەزف ٚ بوومبٍی ٚ  
٘ەرٚە٘ووم ٌدٛارەووومٔی ڕٚٚبوومرف ٔیٍووی  ٌەَ زٚایوودا امشووٛٚرییەومْ( بووٛٚٔە 

ی ِی ووووو  ٚ اد وووووام ٚ اەٚسووووومف زەسووووواە تی رەرابیوووووٕە  ٌە سوووووەریەٚی
بموٛٚری وووووووووەٚە ٚ توووووووووی ی ٔووووووووومْ  اەٚأە بە ٘ەٚارگەف زەسووووووووواە تە 
سەرەتمییەومْ زەزرێٓ ٌە لەڵەَ  بە زٚاف اەٚأدا ٌد ە ٚ ٌەٚ  رەر٘ۀگوی 
  را  رف وو ْ ادىٙومتْٛٚ  ٚەن  ٚ توی چویٓ  ٘یٕدسوامْ  ڕۆِمٔەوومْ  

ئتوووویٓ. تووووم بە اەٚڕۆ اەٚ ٚ توووومٔەْ ٚا سووووەریەٚف )ِمیووووم( ٌە اەِ یىوووومف 
یأ ووووای اەِووووو ۆ بە ووووو ٔا یٓ ٘ەٚارگەف رەر٘ۀوووووگە   راٚ  رەوووووومْ 

 زەژِد زرێٓ.

ٌە زٚاییودا   ٘ەڵیەتە ٘ەر ٌەَ بٕەزەسواەیدا ایّپ اتو ریەتی ِومز ٚ ٌیودیم
زەسووواە تی ٘ەخمِٕ وووی ٚ اەشوووىمٔی ٚ سوووەرۀممَ سمسووومٔی  اەٚأە ٌە 
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داْ سەز سمب رەر٘ۀو  ٚ رەرِومٔ ەٚایی ٚ تمٔی اد أدا ٘ەر یەوە ٚ چۀ
 خ یمْ و زٚٚە.

ٚ اومٚ  بدگِٛمْ ٘ەر یەوە ٌەٚ ٚ ێ ٚ رەر٘ۀگومٔە بە گوٛێ ەف ژیوٕگە
ٚ زەسوواە ێ ٚ زارایووی ٚ رەر٘ۀگووی توومییەێ بەخ یوومْ بووٛٚٔەتە  ٚ ٘ەٚا

خوومٚۀی شوودٛەیەن ٌە تەئرسوومیف. بۀوودە ٌە زٚاییوودا ٌە ٘ەر یەوە ٌەٚأە 
 زەزَٚ.

مٔەٚ  اەٚ زە ەر ٚ ٚ تمٔە بە زایىومٔە سوەرەوییەومٔی بّمٔەٚ  ٚ ٔەِ
 یٙوومٔی تەئرسوومیف زازۀ ێوو   بەزٚاف اەٚأوودا ٌدوو ە ٚ ٌەٚ  زەسوواە تی 
  راٚ  رف ت  ادىٙمتٛٚٔە ٚ بەادی رەر٘ۀ  ٚ امییٓ ٚ ژیٕگەف خ یومْ 
ووومرف سوومخاّمٔی ٚ تەئرسوومیییمْ اۀموومَ زاٚە ٚ یۆر ٌەٚ امسووەٚارأە 

 امْٚ.یەشام بە امٚە ٚەس

 ە ٚ تی ادّەف وٛرز یەوده بٛٚە ٌە ٘ەٚارگە اەٚەی  حمشم٘ەڵٕەگ 
سەرەوییەومٔی )بەشەریەێ( یٔمی ە چیمومٔی )یاگو ۆی( ٚ اەشوىەٚتەومٔی 
بە ٘ەٚارگە سووووەرەتمییەومٔی ایٕ وووومْ ژِدوووو زراٚە  اەٚە ٔیوووویە ٌە سوووومڵی 

ی وووووووووو ٔا یٓ اد وووووووووىەاەیىەرف ٌە اەشوووووووووىەٚتی )شووووووووومٔەزەر(زا 2365
( سووووومب ٌەِەٚاووووود  ٘ەر اەٚ 033333گەڕێووووواەٚە بووووو  )زۆیراٚەتەٚە  زە

زۆییٕەٚە یۆر ٌە تیو رف ادىٙومتٕی سوەرەتمف بەشوەریەتی ٘ەڵاەومٔودٚٚە  
گەڕأەٚەف ڕەگەیف بەشەریەێ بو  سوەر ڕەگەیف ِەیّوْٛٚ ٘دٕودەف تو  

 خ اٛٚەتە ژێ  یەڕەبیٕی گِٛمٔەٚە.

اەَ بەشوووە( بوووم  ٌە گ ٔگیوووی زیوووٛارە  ٘ەرٚە٘وووم اەٚ  ٌەَ بمسوووەیدا )
منوومٔەف زیووٛارف ایوومچٛٚە  اەٚیوو  یەشووام بە ٚرزف ٔەیأوو اْٚ  بە َ ل ٔ

بەومرب زٔی زیٛار ٌە بٕەِمٚە   رف ژیمٔی ِ ۆ ە سەرەتمیەومٔی گ ڕیٛە 
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ٚ ڕێوووگە ٚ ڕێ وووىە سوووەرەتمییەومٔی بووو  ِ ۆ وووی اەٚ سوووەرزەِەف زابووویٓ 
وووو زٚٚە  زڵٕیووومَ ٌەٚەف ٌە سوووەرەتمٚە ومتدوووه ِووو ۆە ٌە اەشوووىەٚتەومْ 

ٌە چیمووومٔی یاگوو ۆ  شوو ڕبٛٚٔەتە خووٛار . سووەرەتمف ٚەزەر٘وومتٛٚٔە ٚ 
زیٛار ٌە زٚٚڕٚٚبمر )زیمٍە ٚ رٛراێ( سەرف ٘ەڵوداٚە ٚ بوٛٚەتە بٕەِومف 

 زٚٔیمف تەئرسمیف.

بۀدە ٔمتٛأُ ٌە اد  ٚ اومیارف زەرٚٚٔوی خو َ ٚ اەٚأەف ٚەن ِوٓ 
دىودا سوەرف سم سوەرەتمف بەشوەریەێ ٌە خومن ٚ خٛڵٚاْ بگٛیەرَ. اەٚە

ە وووٛرزف تیوومزا زەژیووٓ  تدىەڵووی اەَ خوومن ٚ خوو ڵەف بووٛٚە  ٘ەڵووداٚە  اوودّ
ِدووووژٚٚ  سووووەی  ٌەٚە زایە زەٚڵەێ ٚ زراٚسوووودىمّٔمْ بووووا اەٚەف بیوووو  ٌە

ئیوومْ ٚایە اوودّە ٌە وٛرزسووامْ ٌە ٘ٛتدٍوودایٓ ٚ اەٚاْ خوومٚۀی بووىۀەٚە 
 سەریەٚف ٚ تەوەِمٔٓ.

(ف اەٚ ووووومتەف ادوووو اْ )ِوووودەِەز ڕەیاشوووومٖ 6521َ ٚایە سوووومڵی ئ 
(شم٘مٔ وم٘ی 2133ٔدٛزەٚڵەتی زٚٚ ٘ەیار ٚ ادٕا سەزسومڵەف ) ەژٔدىی 

ٚە (ف تو ڕزایە ئِمز)٘ەشام سمڵی زەساە تی اد أی اۀممَ زا ٚ سەز ٚ 
ٚ ٌەسەرزەِی زەسواە تی )وٛرشوی(ف ٘ەخمِٕ ویەٚە زەسوای ادى زبوٛٚ 
تم سەر خ ف اەگەرچی وٛر  ٌە زایىییەٚە )ِمٔدأم( بە و ەیاف امخ یٓ 

زەژِد زرێو  ٚ بە وٛزەتومیەوی ە تی ِومز )اەژز٘ومن( شمف یٔمی ە زەسا
سەربمیف ٚ ٔماموی ٘مراموی ِمزف وە رەرِمٔدەف سٛام ٚ سمٔی ِمزەومْ 
بووووٛٚە. گووووٛایە زەسوووواە تی روووومر  ٘ەروە اوووومف ٌە تەخاووووی زەسوووواە ێ 
گی وووو زٚٚە اەٚف اەیٛۀووودف بە ِووومزەٚە بوووٛٚە سووو یٛەتەٚە ٚ وووو اٚەتە 

ٌە   ەخمِٕ ووی  اەٚە ٌە ڕۆژ٘ە ێلٛربوومٔی شووى  ٚ  ەئٌووی زەسوواە تی ٘
بووموٛٚرەٚە و ِەڵدووه ٘وو یف ب سووی ٚ ڕاٚٔوو اٚ ٌۀمٚەڕاسووای امسوویمٚە 
شوووو ڕبٛٚٔەتەٚە بوووو  بووووموٛٚرف وٛرزسووووامْ  وە اەٚ زەَ زەسوووواە تدىی 
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یەبٛٚٔی سەٌمٛٚلی ژێ زەساەف خمٔی ِەن ب بٛٚٔە  یۆرت  اەیٛەسواە 
یووومْ ٘ەبوووٛٚە  ٌەگەب زەسووواە تی بدمۀاەیووودا ٌەٚ لووو ڵەٚە بیگووو ە ٚ بەرزە

ٌەئیەْ زەسوووواە تی ئٚایف سووووەٌمٛٚلیی اەٚ ووووومتە زەووووو ێٕە ٘مٚسوووودی 
زەسوووواە تی بدوووومۀاە  ایوووودف ٘ەِی ووووە اەٚ ٘وووو یە ووووو چەرأە ٌە ٚرزە 

 شەڕزابٛٚٔە  ٌەگەب زەساە تی بدمۀاەیدا. 

ر سوووەێ  ٚ ٘ەِی وووە ٘ەرٚا بوووٛٚە بووو  رەرِمٔووودەیەوی ٌدٙووومتٛٚ ٘ەي
یٛیووومٔە شوووٛێٓ اووومف بەرباڵٚتووو  ل سوووإەٚەف وووو زٚٚە ٚ ٚرزە ٚرزە تٛأ

٘ەڵگ ْ ٚ باٛأٓ زاَ ٚ زەسواگمف ٚ زەسواە تده ادىیٙدوٕٓ ٚ سوەرۀممَ 
زەٚڵەتووی بٛسووّمٔی بە ٚ ووٛٚز بٙدووٕٓ. ٌەٚ خٛارەشووەٚە ٌەاوود  ٘د شووی 

 اْٚ  ای ووالِدا بوو  خووٛا بەرەبدووه ٌۀوومٚ زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومرزا بەزف ٔەووو
رەٚە ٔەبدوو   وە  ووگە ٌە وٛێخمووومٔی )ِۀوومیرە( ٌەٚ خووٛارف ٌیووٛاف ییمووم

ا ٛٚڵەیمْ ب  ٘متٛچٛٚف بەرەۆ و زٚٚە بو  ٔومٚ زەسواە تی سمسومٔی  
با ا ٛٚڵەف )ِۀمیرە( ٘ین بمرەبده ِمری ٘متٕی بو  ٔومٚ ایّپ اتو ریەتی 
سمسوومٔی ٔەبووٛٚە  سووەی ەوە ٌەٚە زایە اەٚ بوو ا بەرەبمٔەِوومْ یۆربەیوومْ 

  ٌە ٔوووٓٚ اەوەز ٚ بووومبٍی ٚ امشوووٛٚر( زەیاخ یووومْ بە ٔەتەٚەف )سووو ِەر 
 مە( ٔمسو اْٚ. ٘ەیار ٚ ٘ەشو یومتدىدا اەٚ لەِٚومٔە بە اەلوٛاِی )ِوٛٔمەر

سوووومڵی ِوووومز ٚ ٘ەخوووومِٕ  ٚ اەشووووىمٔی ٚ سمسوووومٔی زۆڵووووی زٚٚ  سووووەز
ایّپ اتوو ریەتدىی سوومب اوومیاەخای 062ڕٚٚبمریومْ حووٛوُ ووو زٚٚە. ِومٚەف 

 زارف ٚەن سمسمٔی )ِەزاآ یم تی ف ْ(  اەٚەسوم امسوەٚارەوەف زەساە
 ەنووودایە. ٚتە ا ٚاوووٛٚە ٚ بوووا بٕەِوووم ِدوووژٚٚەوەف سوووەزاٌَە خوووٛارف ب

َ حٛسووەیٓ" تووم سووەزاخٛیرٔٛسوو ەٚە حٛسووەیٓ  وەف ٚتووٛٚیەتی  " ٌە بٕٛ
زەِووومرگ ژە بەرەبەوووومْ بووو  سوووٛٚومیەتی وٛرزسوووامْ سوووٛٚز ٌەٚ ٚتەیە 

 ٚەرزەگ ْ. 
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٘ەڕٚژأوی زاِٛزەیگومف بەبو  ٚ سوەزاَ حٛسودٓ ٚەن ٔمایوو   زٚاف
د اق )و ِەڵەف ٔی اّمٔی( ٌە سەرتمسەرف ٘ەڵیژێ زراَ ب  اەٌەرٌەِمٔی ب

وەسویمْ  613ٚبد الدا بە وٛرز ٚ بمرەۆ ٚ تٛروّومْ ٚ و ی ایمٔی وەٚە 
ٚەن ٔمایووو  ٘ەڵیژێووو زراْ  یەودىیووومْ ِوووٓ بوووَٛٚ  ڕۆژێوووه ٌە اەرٌەِمٔووودا 
یەودووه ٘ەڵ ووم ٚ ٔەڕأوودف  بد الووی ٘ەرەگەٚرە اوودّەف ٔەٚەف سوو ِەر ٚ 

حەیاراتویٓ  اوم ٌەَ تٛڕە٘متومٔە  اەوەز ٚ بمبٍیٓ  ادّە ووٛڕف سوەر یەٚیوی 
ٔەِٙووداڵ ٚتەووومٔی تەٚاٚووومێ اوودُ بوو ف " وووٛڕە ادووٛە تووم وەف ٌە حەلوومیمی 
ِدوووژٚٚیەٚە ٔمیوووه ٔووومبٕەٚە؟ ادوووٛە ٌە ووووٛ  ووووٛڕف ٔەبٛخٛیرٔٛسوووەر ٚ 

 سەر ٛٚای اەوەزیٓ؟

زاِەیراٚە زٚاف رەتدووووی ای ووووالِی ٌە  6523زەٚڵەتووووی بد الووووی ٌە 
سوومڵی خمیمٔوودٚٚە  اەَ 643ٚ  فِەٚزٚاییوودا بووٛٚەتە نەی ٚ زەسوواە تی اە

سوومب زەسوواە تی بەبمسووی 062بدوو الە ٚیالیەتووی وووٛرە بووٛٚە بە زٚاییوودا 
ٔە٘متٛٚە. بەندا  ف٘ین ومێ زەٚڵەتده بۀمٚف بد اق ٔمٚبەرزەٚاَ بٛٚە  

ٚ زەٚرٚبەرف بە )اەریف سوووەٚاز( زۀمسووو ا  ٚیالیەتوووی  ییووومي ٘ەبوووٛٚە  
ٔە٘وومتٛٚە ٚەن خوو ف بٕووٛاڕٔە ٚیالیەتووی بەسوو ە ٘ەبووٛٚە  امیووم ووومتی اەٚە 

 ٔی اّمٔی ٌە بەندا( . و ِەڵەف ِدژٚٚزا )بٕٛاڕە اەرشیفی

یووومْ بەٚەزا توووم چۀووود سووومب ٌە ِەٚاووود  ِدژٚٚٔٛٚسووومٔی اد أوووی زأ
وە یٔمیوووو ە زەسوووواەئتی سمسوووومٔییەومْ )بٕەِوووومڵەف شوووومومْ( ٌە  ٔەزۀووووم 

ڕەگەیف ووووٛرز بوووٛٚٔە  توووم اەٚ ٔووومِەف زٚا شووومف اەشوووىمٔییەومْ )اەرز( 
رزٚٚیە بوو  )بوومبەن( زاِەیرێووٕەرف زەسوواە تی سمسوومٔی تیوومزا زەڵدوو   ٔووم

توووو یی شووووٛأمازەف وووووٛرز بە وٛێوووو  گەیمٔوووودٚٚە  زەَ ٌە زەسوووواە تی 
 شم٘ۀ م٘ی اد اْ بىٛتی .
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اەٚ ٔووومِە حمشوووم ٘ەڵٕەگووو ە ٚ یەشوووام بە زەسووواەٚەیە...  وووم بووو ازەر 
چۀود  زۀٛاڕف ادّەف وٛرز ٌە چی چٛارتۀی ادىدا زەژیٓ  ٌە چۀد ئٚە

 ٚٔەتەٚە؟گٛرٔەتەڵەِمْ ٌا ڕاسایٛ

اەِەیوو  ٚەیبەوەف خ ِمٔە...چۀوود اەِوو ۆ ٌە زٚێٕووا زەچدوو ؟ بوو یە 
 ٔەبٛٚیٕەتە خمٚۀی زەٚڵەتی خ ِمْ!

خووووومڵدىی گ ٔگوووووی تووووو  ٘ەیە زەِەٚ  بووووویخەِە بەرچووووومٚ ٌە ِدوووووژزا 
امسەٚارٔمسمٔی  یٙمْ ٘ ژەیمْ و زە ٔمٚەڕاسای بد اق ٚ بمشٛٚرەوەف 

ٔە٘وووومتٓ ٚ  ووووگە ٌە چۀوووود شووووٛێٕدىی سووووەرزەِی  بەرەٚ بووووموٛٚرەوەف
زەساە تی امشٛٚریەومْ ٌە سەرزەِی حىِٛٚەتی بەب دا ییومت  ٌە زٚٚ 
٘ەیار ٚ ادٕا سەز  دگەف امسەٚار ٌە وٛرزسامٔدا زەسإی مْ و ابوٛٚە  
چۀوود زأەیەویوومْ ٘ەڵووداٚە  زەروەٚتووٛٚە ٘ووین اەیٛۀوودێىی بە سوو ِەر ٚ 

ِوووومٔی اەٚەف زابووووٛٚە سووووەریمْ رەر اەوەزەٚە ٔیوووویە  شووووەخی سووووەزاَ 
اەٚ وووومب اٚە اەٚە یەرەرف ٘ەیە بووو   ف٘ەڵوووّەزۀەٚە بوووم ٘ەرٚابوووٓ  بەئ

تی ریە گەٚ مٔەوەف )ٌە ٔەبٛخٛیٔٛس ەٚە تم سەزاَ ح ودٓ( زەسواە تی 
ٔە اەٚ تٛأم امبٛٚرییەف ٘ەیە ٚ ٔە ٌدمأی تمییەتی اەٚ یأ اە  ٘ەرێّی  

ف سووەزاِە بووٛٚ بە ٘ ووومرف  ووم بوو یە ٘ەرٚا ِوومٚٔەتەٚە  اەٚ ڕق ٚ ویووٕە
ِوومٔەٚەف اەٚ امسووەٚارأە  ڕۆژگمرێووه زێوو   ە ڕۆژێووه ٔوومیأُ  ٚالیڕوویەتە 

 ِدژٚٚیٕەوەف اەَ چٛارتۀی اە ٚەن خ ف ڕۆشٓ زەبٕەٚە.

ومتدووه زەربوومرەف ِدووژٚٚف تەئرسوومیف بوودٚیٓ ب خوو ف اەٚ بمسووە 
تدىە ٚف خٛزف ِدوژٚٚە ٚ یٔمیو ە زەسواە تەومْ ٚ ومرٚو زەٚەیومْ ٌە 

 یأ واەٚە سوەٌّدٕ اٚە ٘وین حومڵەتدىی تەئرسومیف ٔمسو اٚ ٌە زە ڕٚٚف
و زەٚەف بەرزەٚاَ ٚ ٚسوووومب ٚ بی وووو  سوووومڵدا ادووووه ٔە٘وووومتٛٚە ٚ ووووومر

  ٚرزەومرف یۆرف ٚی اٛٚە تم گەی واٛٚەتە شوىو ٚ شوەِمیٍدىی ٔمسو اٚ
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بوو  ّٔووٛٚٔە اەگەر و شووىەومٔی امسووەٚارف )ا سوویٌٛی ( ٔمیىووی شوومرف 
ەومْ ٚ اەگەر یاە تی ٘ەخمِٕ ووووویشوووووی ای ٚ اووووومیاەخای یٔمیووووو ە زەسووووو

سومب زەسوواە تی ِوومز ٚ وومر ٚ ووو زەٚەف تەئرسوومیف اەٚاْ ٔەبووٛایە 623
ِەحوووووومڵە باٛأ ێوووووو  ٌە ِوووووومٚەف زە سوووووومڵی رەرِوووووومٔ ەٚایی )و ڕشووووووی 
٘ەخمِٕ ووی(زا اەٚ شوودٛە تەئرسوومیییمٔە ٌە و شووىەومٔی )ا سوویٌٛی (زا 

تی ِومززا اۀممَ بدرێ   اەٚە و ر  بٛٚ زەسای ود ومیە سوەر زەسواە 
بە تەٚاٚف ومرەومٔیوووووومٔەٚە  ب خوووووو ف بووووووٛٚ بە خوووووومٚۀی رەر٘ۀگووووووی 
 ٚادگەی ووواٛٚف ِمزەوووومْ ٚ ٔووومٚف ِووومزف سووو یەٚە ٚ ٘ەرچوووی یأ ووو  

چٕویٓ ٚ ِومِەڵەف میف ٚ اەیىەرتمشویٓ ٚ ای ەسومیف ٚ ٘وٛٔەرف تەئرسو
رەرِوومٔ ەٚایی ٘ەیە ٌە شووەٚ ٚ ڕۆژێىوودا بووٛٚە بە خوومٚۀی ٚ ووو زٚٚیەتە 

ِمزەووومْ زەوەَ  وە اوومیاەخی  ە ٌە زٚاییوودا بووم  ٌەف رمرسووەٚە. بۀوودٔوومٚ
٘ەرٚە٘وووووم زەر ٚ زەرٚایەف  ێ( چوووووی ٌەٚ ڕٚٚەٚە ٔٛٚسووووویٛە.٘یووووو ۆزۆ

 رەر٘ۀگدىی ادگەی اٛٚ ٚ تدگەی اَٛٚ ٌدى ایەٚە.

و زەٚە ٚ بژێووٛیی ژیوومُٔ تەئرسوومیَ ٚ ٌەٚ ومرەی وودا ِووٓ ٚەن ووومرٚ
 ٚەن بیٕ اٚە سەروەٚتٛٚبِٛٚە. 

ە زەرەٚەف ٚ ێ ژیوومَٚ ٚ ل ٔمنەووومٔی بۀوودە ٔوومیىەف بی وو  سوومب ٌ
خٛێٕدُٔ  بەومٌی ر  ٚ ِم  اد َ ٌە زەرەٚە بەزەس  ٘دٕومٚە. ٌەٚ ِومٚە 
زٚٚرٚزرێژەف زٚٚر ٌە ٚ تیدا یمْ  ٛأا  بڵدُ زەربەزەرف با ٚەتۀیودا 
ٚەن اۀووووومبەر و شووووومَٚ خووووو َ اەرٚەرزە بوووووىەَ   وووووم وە ٌە وووووو ٌیژف 

میف لیووووٛٚڵى اَ. زەر ٚ ٘ٛٔەرە ٛأەووووومٔی )توووومراْ( ٚ ڕشوووواەف تەئرسوووو
 زەرٚایەف ڕۆژگمرێىی ا  ٌە ِیدٕەێ ٚ زژٚارَ ٌا و ایەٚە.
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ومب ایەوی اد ّەرگە ٌە زٚٔیمیەوی ا  ٌە خوٛێٓ ٚ   رى ف ٌا وەرەٚە
یزا  ٌە امسوووّمٔدا اەسووواد ەِمْ 6520لووویٓ ٚ بەرەق  ب سووودایی ڕۆژگووومر 

 ٔەبٛٚ  وەچی زەِمٔٛێ  تم وٛرزسامْ ڕیگمر ٔەبد  ڕی ّمْ ٔمتمشیٓ!

اەٚ زەَ توووومیە بٛٚبووووِٛٚە خوووومٚەْ تۀىەڕی ووووده  اەٚە ییوووومت  ٌە  
اۀمومٚحەٚێ سوومب گوٛیەراٚە  یەشووام شوەڕە لوو ە ٚ ٍِّالٔدوی ٔوومٚ حوومبە 

 وٛرزییەومْ گەٌده ٌەٚسم خ ااا ە. 

ای ەِد زێىی ٚەن ِٓ اەٚ ڕەرامرأە زەبیُٕ ڕۆژ بە ڕۆژ با اِٛددت  
ییی ووٛرزف اەرٌەِومٔی زەبُ  وٛڕە اەِە ٌە ٘ین وٛێی زٚٔیمزا ٔەبوٛٚە ٔوما

بدوو اق زاٚا بىوومێ یمسوومف ٘ەرێووُ بەئٚە بٕ ێوو  ٚ وٛرزسووامْ بگەڕێوواەٚە 
 سەر بەنداف بد اق. 

ٚ ئَ ٚایە ٌە تووومریخی  مشووومیەتی ٘وووین یرتەیەئِدىوووی بە  ٚ امنوووم 
شوووودخی  ووووم  سووووفەتدا ٔەگەیووووٛەتە اەٚ اٍەٚاوووومیەف ڕق ٚ بووووٛنم خوووو  

ٛە  بو  خوٛا تمشویُ ٔەە  ڕی واۀمومٚ حەٚێ سومڵ بۀودە اەٚەر ۆشإەیدا. 
 تەڵی ڕەشی تیم بەزف ٔمو ێ ! 

ێُ ٚ بودّەٚە بگوٛیەر ٘ەر ٔەبد   ٌە اد وامزا زەف بم ٌەٚ خیمٔەتىمرأە
 سەر ِیدٕەتەومٔی ٔمٚ و ٌیژف تەئرسمییُ. 

تووم ِد زِٕووداڵیُ ٘ەر ٌە ئزێوودا ژیوومَٚ ٚ ٌەچٛارتۀی ووای   ِووٓ ئزێوویُ
ە زٚٔیوومف ٘ووٛٔەر ٚ سی وواەِدىی بەشوومی یدا گەٚرەبووِٛٚە ٚ بەتەاىیوود ٌ

ئف  اەٌٛاٛٚوووومٔیەٚە بەزٚٚر بوووَٛٚ  بە َ ٘ەِی وووە تەٚ  ٚ ِەیٍوووُ بە
زٚٔیوومف ٘ووٛٔەرەٚە بووٛٚە. ٌە واڵسووی یەوووی ٔمٚۀوودیم ٌە شوومرف خمٔەلیٕوودا 
اد مٔگمیەن ب  لٛتمبییمْ و ایەٚە بە توموە ومرێوه بەشوداریُ وو ز ٚ اەٚە 

بوُ وومرەوەَ یۆر یەوەِیٓ بُٛٚٔ بوٛٚە ٌە زٚٔیومف ٘ٛٔەریودا. بوم ڕاسواگ  
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سووووەرەتمیی بووووٛٚ  بە َ ِمِ سووووامف شوووودٛەومریەوەِمْ بوووو  زڵخ شووووی 
 بەشدارف اا و ز.

بەڵا  ٌە و ٌیژف ٘ٛٔەرە ٛأەومٔدا لیٛٚب و اَ  ٔٛاڕیُ ٘ین ٔمیأُ ٚ 
َ. ٘مٚوالسوییەوُ ٘ەبوٛٚ زٚٔیمیەن ٌە ومرٚو زەٚەف ٘مٚا ٌەومُٔ بە زٚر

میه بٛٚیٓ  ٚتی  راڵٔی بو  ٌٛٚڕ( بٛٚ تم ڕازەیەن ٌە یەوەٚە ٔبە ڕەگەی )
ٔمڕۆیاە ئف ِمِ سامیمٔی زەرەٚە اەٚاْ واڵسی تمییەتیومْ بوٛٚ شودٛەومر 

ت  یۆر سٛٚزبەخ وە. ٌەگەڵّوم ٘ومێ ٚ  ە ب   ادُ ٚایٚ اەیىەرتمشیٓ ٘ەیە
ٌە ٘ەرزٚٚ واڵسوووووی شووووودٛەومرف ٚ اەیىەرتمشووووویٕدا ٔووووومَٚ ٔٛٚسوووووی ٚ 

ٔیوٛەڕۆ ٌە وو ٌیژ  توم زٚٚ ٚ سودی زەسایەومر بوَٛٚ. ایودف ٌە بەیومٔییەٚە 
بَٛٚ  ٘ەر والسدىی زٚٚ ومتژِد  بوٛٚ  وە زەگەڕاِەٚە امامرتّومٔەوەَ ٌە 

دٚٚییوووودا ٚەن ِەیوووواُ ٌووووا زە٘وووومێ  زەسوووواٛاۀمەَ ٔەرَ بٛٚبووووٛٚ ٌە ِمٔ
 ِمڵی ەٚە ٘ەر خەریه بَٛٚ.

بە تەق ٚ ٌەق سمڵی یەوەِوُ گٛیەرأود    ٚرزە ٚرزە وەٚتیِٛٚە ڕ  
َ بە بمشی ومرەوومُٔ زەڕٚأود  سومڵی سمڵی زٚٚ بمشا  بَٛٚ  سمڵی سدیە

چووٛار ٚ ادووٕا ڕشوواەف تەئرسوومییُ ٘ەڵیووژارز تووم سوومڵی سوودٙەَ ٘ەر سووا 
 را  چٛارەَ ٚ ادٕمەَ تۀٙم تەئرسمیف بٛٚ. دڕشاەوە بە یەوەٚە زەخٛێٕ

زەف بە ّٔووو ەف بوووم  سووومڵی ادوووٕمەُِ تەٚاٚ وووو ز ٚ ِم  ووواد ی  
ی ٘مٚا ٌّوووودا لیووووٛٚب ووووو اَ ٚ اەٚی ووووُ تەٚاٚ ووووو ز ٚ ٌەگەب ب ازەرێىوووو

ا ری دىی تەئرسمییّمْ و زەٚە بو  وومرف اومیاز. زەتوٛأُ بڵودُ ٌە وومرف 
اوومیازا سووەروەٚتٛٚ بووَٛٚ ٚ تووم ٘ەرا ٚ ٘ ریووم ٚ خ ای وومٔدأی ِیٍٍەتوومٔی 
ادووو اْ زەسوووای اوووا وووو ز  ِٕوووی  ٚەن خمِووومُٔ وەٚتوووّە بەر شوووەا ٌی 
تٛٚٔوووودٚتیژف ٚ تووووم ْ ٚ بوووو ۆ. گەڕاِەٚە بوووو  بەنوووودا ٚ ٘ەِوووومْ ووووومرف 
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وو زەٚە  وە  ِٕوی ٔەزۀمسوی ٚەن تەئرسومی ٚ  رسمییُ زەس  اواتەئ
 زٚٚ اەٚ زٚٚ بٛارەیدا تٛٚشی گ ر  ٘متُ.ٚەن  ٔٛٚسەر ٌە ٘ەر 

ٚەن یأو اٚە ای ووەف تەئرسوومیف وومر ٚ ووو زەٚەیەوە یۆرتوو  ٌەگەب 
توووٛێژف زەٚڵەِۀدأووودا سوووەرٚومرف ٘ەیە  یوووم ومرٚبووومرف زەٚڵەێ. ٌۀووومٚ 

زا بەڵووووووی ٔەخ ووووووەف سوووووومخاّمٔی ٚ  ب ێووووووه ٌە زەٚڵەِۀدأوووووودا  وووووومڕَ
سەراەرشای اۀممِدأی زەوەَ با امرە ٚەرگو تٓ  بە ِەر دوه ٌە  ودگە 

 ٚ شٛێٓ ٚ لەبمرەف یەٚییەوە ڕایف بُ.

اەٚ  مڕەف زاِیٛٚ تم ڕازەیەن تەِمحگی ف زەٚڵەِۀداْ بٛٚ  چٛٔىە 
ب ێه ٌە زەٚڵەِۀداْ یۆر حەییمْ ٌە ومرٚبمرف بەئشوە. ٌە ِومٚەف یەن 

یوٛزا چوٛار خومٔٛٚف گەٚرە ٚ یەئِوُ ٌە شوەلمِی زەروەٚتوٛٚف سمب ٚ ٔ
 بەندازا اۀممَ زا.

ِووٓ خوومٚۀی زا٘دٕوومٔی سی وواەِی ) زەبووو  وومڵیَٛ( ٚ گووٛڵاە ٚ اوومیەف 
ٌە اوود  گەڕأەٚەف  ّٔوومف اد ووەٚەف سوومخاّمُٔ ٌەسەرتمسووەرف بد الوودا

بۀووودەزا بووو  بدووو اق اەٚ  ووو رە زیوووماییٕە وە  ٌە بد الووودا ٔەیىووو زٚٚە ٚ 
ومرف تەئرسمییی بۀدە سەرتمسەرف بەنوداف گو تەٚە اەٚڕۆوە  شدٛەف

 ٌە و ٌیژف تەئرسمیف یأى ف بەندازا ٌە ٚأەومٔدا امِمژەف ب  زەوەْ.

زٚاف اەٚ چٛار خمٔٛٚە  وە بەبا اومرە ٚ بەرأویەر اۀمومُِ زابوْٛٚ  
ایا  اەٚەَ ڕاگ ێ ٚ بەادی بەڵدٕٕمِە ٚ زیمریى زٔی ب ەامرەیەن وومرَ بو  

  ٔەوووو ز ٚ بەٚ شووودٛەف ٔمٚبووومٚێىی تووومیە ٚ ٔوووٛ  ٚ بەربووواڵَٚ ٘وووین وە
بەزەس  ٘دٕم  ٚەن ٚتوُ  وە گەڕاِەٚە ٔەبوِٛٚە ومرِۀودف زەٚڵەێ ٚ ٌە 
٘ووین ا ۆژەیەوووی زەٚڵەتی وودا بەشوودارییُ ٔەووو زٚٚە ٚ تۀٙووم بوو  اەٚ ٚ 

وە ٚٚ خومٔٛٚ ٔەبدو  اەٚیو  ٔمچومر وو اَ اەِی )سوییً( وومرَ وو زٚٚە. ز
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ُ گٛیەرأوود  ڕۆژێووه ٌە ا ری ووەوەِدا ىشوودٛە سومڵداەٚ وومرەف بووىەَ بەٚ 
سوووەرگەرِی وووومر بوووَٛٚ وووومب ایەن ٘ووومتە ئَ ٚ ٚتوووی  ِوووٓ بەڕێوووٛەبەرف 

 زاای ەف ٘ۀدەسی زیٛأی سەرۆومیەتیُ.. 

 ٚتُ  اا رەرِٛٚ بەخد  بدی .

 ّەزا ومر بىەی ...ت  بدی ٌەگەب اد ٚایە وٚتی  تەٚ یٙ

اَ حٛسوودٕە ٚ بوومٚەڕ ٚایە( یوومٔی اەٚە اەِوو ف سووەز وٚشوەف )تەٚ یٙوو 
ٔموەَ ٘ین وە  ٌە بەنودازا بژیومیە ٚ بیاٛأیومیە تەٚ یٙوی سوەزاَ ح ودٓ 
ٔمزیدە بگ ێ   یمْ اۀممَ ٔەزاێ. ِٓ ِٛ٘ۀدی دىی تەئرسومیف ادوٛاراْ 
بەئِەٚە وووووومرف زەوووووو ز ٚ بەیمٔیووووومْ ٌە زاایووووو ەف ٘ۀدەسوووووی زیوووووٛأی 

ە ٚ سوووووەرۆومیەتیدا وووووومرف تەئرسووووومیف زەوووووو ز. یۆر شوووووای اەٚ زایەر
زەخووومٌەتی ڕاسووواەٚخ ف سوووەزاَ حٛسووودٕی بووو  بمسوووى زبَٛٚ زەیوووٛێ  

زەخوووومٌەتی زەووووو ز. ٌە ٚە ِووووی  ٘ەتووومٚەوٛٚ ٌە زیمایٕووووی اۀمەرەی وووودا 
بەڕێووٛەبەرەوەزا ٚتووُ  بەسووەرچمٚ یۆرَ ئخ شووە ٌەگەڵامٔوودا ووومر بووىەَ  

٘ەیە  اەٚی  اەٚەیە ٘ەر ٔەخ وە ٚ زیمایٕدوه اۀمومَ  ُبە َ یەن ِەر 
وٛٚ توو ی ... توومٚەمری زەسوواادٛەرزأی تیوومزا ٔەبدوو  ٘ەبوودەَ ٘ووین وە  ِوو

 ەَدٛەرزأی سوەزاَ حٛسودُٕ  وە اەِااەٚ ٔەیدەیأی ِوٓ امگومزارف زەسوا
 ٚتی  بمشە ِٓ ٘ەراەیەوی ت  زەگەڕێّەٚە ئێ  ٘ەڵ م ٚ ڕۆی  .  ٚێ

زابووٛٚ َ یە شووەٚ خەَٚ ٌووا ٔەزەوەٚێ  ب یوومرەڕاسوواییەوەف اەٚ ٘ەرووا
ایووودف   مٚوووومرف اەٚ زەسووواە ٚ زایەرەفٌە بەنووودا بووو ف زەرچوووُ ٔەبوووّە ٘

وەٚتیووِٛٚە  ّٛ وو ب ٚ خ ووو و زٔەٚە  ٘ەروواە گووٛیەرا ٚ ووومب ا ٘وومتەٚە  
ٕەِەزا ڕیاُ ٚ ٌددأی تدى ٛٚبٛٚ  سەرۀممَ ومب ا ٘ومتە ل وە ٚ یزب ٌە س
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ٚایە  مر  ٘ەر ومر ب  خ ێ بىەیو  ٚ ٔەبیواە ٘مٚومرِومْ   وٚتی  تەٚ یٙ
 ٚ ڕۆی  .ٌە زڵەٚە شمیەتّمُٔ ٘دٕم ٚ ٘ەڵ م 

تم ٘ەڕٚٚژأی زاِٛزەیگمف سەزاَ ٘ەر بە ومرف خو ِەٚە سوەرگەرَ 
بَٛٚ. ٌەاد  ٘ەڕٚٚژأدا بە ٔٙدٕی سەرف ٘ەٌٚد َ زا چۀد ومرێىیمْ اوا 
سپمرزَ  ٘ەر زەبٛٚا ٌە ڕۆژأی یەوەَ ٚ زٚٚەِی ٘ەڕٚٚژأدا بّى زبمیە  

مُِ ٚە روویڕٍەْ اەٚ ووومرأەف بوو ازەراْ ادیوومْ سووپمرزبَٛٚ بە بمشووی اۀموو
زاْ  ڕۆژگمرف زیمایٓ ٚ زرٚساى زْ بەسەر چٛٚبٛٚ  ت پ ٚ ِٛٚشەن 

 یۆر  دگە ٚ شٛێٓ زە٘ەڕٚٚژا.   زەبمرف 

اەرٌەِووومٔی بدووو اق " وووو ِەڵەف ٔی ووواّمٔی" ادوووه ٘ووومتیٛٚ  بە اۀوووداَ 
اەرٌەِمْ ٘ەڵیژێ زرابَٛٚ  بە زٚاف اەٚزا ِە ٍی ی ٚەتۀی ادوه ٘ومێ ٚ 

ەڕاِەٚە ٘ەٌٚد  سەرۆوٛەیی اْ ادوی زی مٔەٚە بَٛٚ بە اۀداَ.  بەاەٌە گ
ڕاگەیمٔدَ ٘ەرچی یٚٚت ە زیمأده ب  ِ ٔو ِدٕای شوە٘یدأی وٛرزسوامْ 

  ٌەبەر چۀوود ٘ ووومرێىی سیمسووی یۆر اەٌەف ٌەٚ زیووماییٕە َاۀموومَ بوودە
 زەو ز ٚ ٚتی 

 تم ٘ەراەیەوی ت  ب َ اۀممَ زەزەی ؟

ٚ ومتەیوودا ٌە ٚە ِیوودا ٚتووُ  اەگەر رمٔ سووەوەف بەئاووٛزیُٕ ئبدوو  ٌە
 ِەحمڵە... زاٚاف زٚٚ ِمٔگُ و ز  اەٚی  گٛتی  اەٚە ِەحمڵە!

سەرۀممَ ِمٚەف بی   ڕۆژف ادداَ. گ راوی گەٚرەَ ٌەاود  زابوٛٚ 
  ٔی ا ری ەوەَ ٔەِدەیأی ٌە وٛێٓ؟٘ین یەن ٌە ٘مٚومرا

بە ٘ەر رەئوەتده زیمایٕەوەَ اۀممَ زا ٚ بە َ ِومبٛٚە   وەٚتّە ومر
ییٕەوە.. ٚەن یأووو اٚە ِمویووو  زرٚسووواى زْ وووومر ٚ سوووەر )ِووومویای( زیوووما

و زەٚەیەوووی توومییەتە ٚ سووەرۀممَ بە ٘ەیار رەئوەێ یەووودىُ زۆییەٚە. 
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اەٚ ووومرەَ بەادووی زیوومایٕەوەَ بوو  اۀموومَ بوودا. بوو  اەٚ ل ٔوومنە ٚا ٘ی ووی 
بەسەر ٘ی ەٚە ٔەِومبٛٚ. ٘ەر بوم  بوٛٚ ٌە وومتی  زابیٕىو اٚزا ٔەخ وە ٚ 

ٚ ڕێٛڕەسووووّی بەرزف بٕوووومنەف ِ ٔوووو ِدٕای  زیووووماییُٕ گەیمٔوووودە ٘ەٌٚدوووو 
شوووووە٘یدأی وٛرزسوووووامْ ڕاگەیمٔووووودرا  زٚاف سوووووا چٛارِمٔووووو  زەسووووو  

زا ٚەن زەسووووووواەگٛڵدىی 2363ف 5ف 4بەوووووووومرو زٔی بوووووووَٛٚ. ٌە ڕۆژف 
تەئرسوومیف تەسووٍیّی زٚازٚایوویُ بە زەٚڵەێ سووپمرزەٚە. اەٚ ڕٚٚزاٚأەف 

ووو زَ )بە ٌە اۀموومِی اەٚ اوو ۆژەیەزا زٚٚچوومرَ بووٛٚە ٚ ب یوومْ زرٚسوو  
 ووم حەٚێ خووٛأەوەف ڕۆسوواەَ زەژِد زرێوو  ٌە شوومٔمِەف ری زەٚسوویدا( 

اەٚەَ ووو زٚٚەتە وامٚێووه ڕاشووىمٚأە سی وواەِی رمشوویٍی ومربەزەسووامٔی 
٘ۀدەسوویی ب ێووه ٌە ٚەیارەتەووومُٔ خ وواٛٚەتە بەرچوومٚ  بە تەاىیوود اەٚ 

 وامٚەی  بە چمپ زەگەیُٕ.

زیووومرف ٚ  زەگەڕێوووّەٚە سوووەر اووود  ٘ەڕٚٚژاْ  ٌە ٘ەر گەڕەودىوووی
 زەٚڵەِۀدٔ یٕی بەندایە یەوده ٌە زیماییٕەومُٔ بە بەرچمٚەْ. 

بد  ٌە ِدژزا بیو َ ٚبۀدە بەادی شدٛەف ومرو زُٔ ٘ەر ومرێىُ و زٚ
ٌە حووومڵەتی وووو ِە یەتیی اەٚ وەسوووە وووو زٚٚەتەٚە  اەٚ بمیرگووومٔە  یووومْ 
اەر ووەر  بەشوومیەرە  ِمِ سووامف یأىوو یە  ٘ەر تٛێژێووه بووٛایە سووەرەتم 

دا زازۀی وواُ  ٌە ب ێىیوومْ زاٚاَ زەووو ز تووم خدمأەوەی ووی ٌەگەڵیوودا ٌەگەڵیوو
بەشداربٛٚایە  بەادی تە  ٚٚبە ب ێه ومرَ ٔیٛەتەٚاٚ بە دٙداڵبٛٚ ٌەبەر 
تدٛەلٛرتمٔدٔی ژٔی وومب ا ٌە وومر ٚ زیمایٕەوەِودا. سوەرەتم ڕاَ گەیمٔودبٛٚ 
 ٔەخ ووەوە تووم ٌەسووەر ووومنەیە لوومبیٍی گوو ڕیٓ ٚ ٌدووداٚأە  وە زەسوواُ بە
ووومرو زْ زەوووو ز ایّووماَ ٚەرزەگووو ێ  ایووودف ٌە ومرەوەِوودا ٘وووین  ووو رە 
زەساادٛەرزأده ٔموم بە تومییەێ ٌە )٘ەیوىەي(زا  ڕۀو  ٚ ومشوی ٚ زەرگوم 
ٚ اۀوووومەرە ٚ شٛٚشووووە ٚ  وووومَ ٚ ومرەبمیوووومێ ٚ یەِیووووٕەف سوووومخاّمُٔ 
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زەخ ووواە سوووەر یەٚلوووی اەٚاْ   مرٚبووومر ڕۀگوووی ٚایووومْ ٘ەڵووودەبژارز بە 
 امڵ ی زەو ز.  امٚڕێىدا تەِمشموەرف

ایوووودف )ِٕەِٕەِوووومێ(ف زٚاف ٘ەیووووىەي ٚەن  ووووً ٌەبەرووووو زْ ٚایە  
 مرٚبووومر ٔمچووومربَٛٚ ای وووەوەَ زەو شووومَ ٘ەڵە یەلەوووومْ بەئٚە بٕووودُ 

ف تەئرسومییدا بە دٙاڵٚە. زٚٚ ڕٚٚزاَٚ بەسوەر ٘ومتٛٚە ٌە وومرٚو زەٚە
 ب  گد أەٚە زەشد  

ىُ ٌەگەب ٌە ا ری وووەوەَ زابوووَٛٚ بووو ازەرێٌە سوووەرزەِی سوووەززاِدا 
ومب ایەوودا ٘وومتەژٚٚرەٚە تووم ٚرز ٔەبووِٛٚە ٘وومٚڕێىەَ ٔۀمسووی  زەروەٚێ 
ووومب ا سووەرۆوی )ِە ٍی ووی ٚەتۀیوویە( یوومٔی سووەرۆوی اەرٌەِوومٔی بدوو اق. 

تە ٘ەیوىەي وە ٌدوی ِٛشىیٍەف اەٚ ومب ایە خمٔٛٚف وو زەٚە ٚ گەی واٛٚە
زۀووٛاڕْ بوو  ژیوومْ ٔمشوودٓ  یەن زٚٚ تەئرسوومیف ب زبووٛٚە  ٚ زەبووٕەٚەٚر

سووەرف  ٔەیوومٔاٛأیٛە چووموی بووىۀەٚە. بە ڕەیا ٚ ٔوومڕەیا ڕۆی وواّە سووەر 
 ڕێىە ب خ ف. ەخمٔٛٚەوە  ڕٚأیُ گەٚ

 م ٌە ڕٚٚف رۀییەٚە گ ڕأىمرف ٌە اۀممِدأی زیوماییٕەٚە سوەخاا  
ٚ اوو  ٌە گ رااوو ە زەبووٛٚا ٌەٚ ٘ەیىەٌەیوودا یۆر زیووٛارف زەٚر ٚ ٔوومٚەٚە 

ڕاگی ێو  زەبوٛٚا ٌە سی واەِی  ب ٚٚخد   ب  اەٚەف و ٔى ێای بّٕی ەوە
سوووٛٚزَ ٚەرگ زبوووم  بە وووومب اَ ڕاگەیمٔووود زەِەٚ  چوووی بوووىەَ زەسووواُ بە 
٘ەڕٚٚژاْ و زبووٛٚ  ڕۆژێووه خوومٚەْ ِوومب ٘وومتە زیإووی خوومٔٛٚەوەف  سووا 
چووٛار  ووً سووەٚیف ٌەگەڵوودا بووٛٚ  بووم ٚژزأەٚە بڵوودُ ووومب اف خوومٚەْ ِوومب 

ٔیودا خەریوه فە ٚ و ێىمرەومیۆرف ٌە ِٓ زەگ ێ  ِٓ ٌەگەب خەٌو ڕێمێىی
 بَٛٚ  یەوده ٌەٚ بەر  سەٚیأە ٌە زٚٚرەٚە ٔەڕأدف  ٚەرە ب  اد ە....
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خوومٚەْ ِوومب ٌۀوومٚ حەٚشوودا سووەرگەِی زارٚزرەخوو  بووٛٚ  گووٛێُ بە 
زٚٚبوومرە  . ٔەزا  ٔەخ ووەَ بوو  خەٌووفەوە ڕۆشووٓ زەووو زەٚە ٔەڕەف ووومب ا

 ٔەڕأدف )ٌٚەن تەبمي!( ٌەگەب ت ِە...

ە ٚرزە ٚرزە ٌدووی ٔمیووه بووِٛٚەٚە بەئف ِووٕەٚە ٘ی ووی تیووم ٔەِوومبٛٚی
 ٚتی  ٌەٚەزەچی گٛێ  وەڕ بی . 

 ٌەٚەزەچی ت  وٛێ  بی .  ٌە ٚە ِدا ٚتُ  ٔم وەڕ ٔیُ

 ٌەٚە گٛیەشاە بەٚ شدٛە زۀەڕێٕی خمِەتىمرف بمٚواُ؟

 ٚتی  چی؟

ی ی  زەڵدُ اەزەب  بد  بمأە چ ْ ل ە ٌەگەب ٚتُ  اەٚەسم خ  وەڕ
ٚیەٚە امرەاومرە وو ز ٚ یەو وەر ٌە چومزەوەی . ٔەخ ەوەَ بەبەر خەڵىدا 

سوومخاّمْ ڕۆی وواّە زەرەٚە. ٌە زٚاییوودا زەروەٚێ اەٚف ٌەگەڵیووم بەیّٕوومْ 
تدى ٛٚ تّەی امریمەرف وەربەئیە)ِٛحمریم(  خومٚەْ ِومب ٘ەرچوی و شوم 

سووای خ شووّی ووومرەوەف چۀووداْ وەسووی ٔمسوو اٚ ٚ زۆ بگەڕێووّەٚە سووەر
ی اومییمَ ٚتوی  وومتژِد  ٔمرز ٘ەر ٔەگەڕاِەٚە سەرومرەوەف توم ب ازەرێىو

 حەٚتی ادٛارە زێُ ب  ِمڵامْ...

ووومتژِد  حەٚێ ییوومت  ٌە بی وو  ا توو ِیدٍی بەرەبووی بەبووم ٌە شوومْ ٚ 
وەسمٔی ٔمس اٚ ٘متٓ ب  ِمڵّمْ  وە زأی وایٓ یەودوه ٌە بومرەبە بەبوم ٌە 

 شمٔەومْ ٚتی 

توووو  ٌەاوووود  اەٚەف تەئرسوووومی بیوووو  وووووٛڕف بەشوووومیەرف  اوووودّەی  
دّە ٘وومتٛٚیٓ بوو  )سووٛڵڵ(  سووٛڵدی بەشوومیەرف  چووی   وووموە اووبەشوومیەریٓ

 زەوەٚێاە سەر ادّە  امِمزەیٓ.
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ڕەای  اەرٌەِمْ )سەبدف ِە٘دف سمڵڵ( ٘متە ل ە ٚ ٚتی  ِوٓ ٘وین 
ڕەراوووووومرێىی ٔمشوووووویمَٚ بەرأوووووویەر توووووو  ٔەووووووو زٚٚە  اەٚف تە وووووومٚیف 
ڕەسووّٛڕەٚاڵی ووو زٚٚە خەریووه بٛٚبدوو  ٔەِٙووداڵٚە  ِٕووی  وەیٕووٛبەیٕی 

ووومب ا ٘ەرٚا ەَ بوو  خەڵووىەوە گدوو ایەٚە  زەروەٚێ اەٚ خوو َ ٚ اەٚ ووومب ای
 ٘ی ٛاٛٚە ٚ بە وەٌٍوەوەر ٔمس اٚە  بە َ تٛٚشی بٛٚ بە تٛٚشی ِٕەٚە! 

اەٚە شوووە  ِمٔووو  گٛیەرابوووٛٚ بەسوووەر تووو رأی ِٕووودا سوووەراۀممَ 
ومرەوەَ ب  تەٚاٚ و ز ٚ )اەٌٙەق( شوادىی او  ٌە یەرارەتوی تەرئرسومییُ 

 ٌا ٚەزەر٘دٕمبٛٚ.

 اف اەٚ ڕٚٚزاٚە ڕۆژێه یەن ٌە خمِەومُٔ ٚتی سمڵده زٚ

 ٌە ِٛخمبەراتەٚە زاٚاێ زەوەْ. -
 ِٓ؟ -
 بەڵا ت !  -
 خ  ِٓ ٘ی ُ ٔەو زٚٚە  اەگەر زەیأی تٛٚشُ زەوەْ بم ڕاوەَ. -
 بمٚەڕ ٔموەَ ب  تٛٚ  بٛٚٔ  بد .  -
 چییە؟ اەف بمشە ِٕیمْ ب  -
 چییە  اەٚۀدە زەیأُ خ ااەێ ٌەگەب ٔموەْ. ٔمیأُ ت ییمْ ب  -

ەٚ خوومِەَ زەیمأووی زیوومایٓ ٚ ٔەخ ووەف سوومخاّمْ بوو  بەرا سوومْ ا
ئف ٔموەَ  ٘ی ی اا ٔەٚتُ. تۀٙوم ٚتوی  ڕۆژف شوەِّە وومتژِد  ٘ەشوای 

 ٓ.ٔی ب ۆ ب  ا سگەوەیمْ  چمٚەڕٚأابەیم

زەف ادٕا شەِّە ٚ  ِٛڕەوەَ گەٌده سەخ  ٌا گٛیەرا  اەیٛۀودف 
ا ٘ەبٛٚ  ت سوُ ٌەٚ ٔمِە ٚ ٔمِەومریُ ٌەگەب ب ێه ٌە بەرا سمٔی ش ڕشد

 ٔمِمٔە بٛٚ  وەٚتیٕە زەسای ِٛخمبەڕاێ  اەگیٕم ِٕیمْ ب چییە؟
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ارف ووووومتژِد  ٘ەشووووای بەیوووومٔی ٌە ا سووووگەزا امِوووومزە بووووَٛٚ ٚ سووووٛ
سمخاّمٔده زیمربٛٚ ٘وی بەرا سودىی  سەیمرەیەویمْ و زَ ٚ ب زِیمْ ب 

 گەٚرەیە....

ٌەودوه ٚە  زیمربٛٚ ژٚٚرف سى تد ە. وەِا  ٌە خٛب زِیمٔە ژٚٚرێىە
سووى تد ە وەٚتە اد ووُ ٚ بوو زِیە ئف ووومب ایەن  یۆر بەڕێوومەٚە ٌەبەرَ 

 ٘ەڵ ام ٚ ٌەا ای ِدمەوەیەٚە ٚەزەر٘مێ ٚ ٚتی  

ِٓ سەرۆوی ِٛخمبەڕاتی بد الیُ  اەٚ یأیومرییەَ ئیە تو  ٔەخ وە ٚ 
زیووماییٓ بوو  بەرا سوومٔی زەٚڵەێ ٚ حوومۆ ٔموەیوو . زاسووامٔی خوومٔٛٚەوەف 

یە  بە َ یەن شا  اوا زەڵودُ  بومٚەڕَ اوا )سەبدف ِە٘دف سمڵڵ(ی ُ ئ
بىە ِٓ ایٕ مٔی بمشُ ٚ امگمزارف تەبیڕەێ ٚ ٘ەڵ ومْ ٚ زأی وإ  ٘ەَ  
٘ەتوومٚەوٛٚ اەیٛۀوودف اوواەٚێ ٌەگەب اٛزەبوومف بدوو اق ٚ وٛرزی وودا ٘ەر 

 ٘ەِٛٚف امگمزارَ.

تووم ادوو ە ٔوومیأُ بوو چی بوومٔگى اَٚ  بوومٔگى زْ بوو  ِٛخوومبەراتی بد الووی 
ٚە؟ بە َ زڵخ شوووییەوُ ٌە زڵووودا ت یەودوووه ٘ووومتەٚە  وەف خدووو ف ادٛەبوووٛ

اەگەر ب  ا   ٚ  ٛاۆ بٛایە )تەحمیك( سەرۆن ٔمیىم ٚ یرتە یەئِەومْ 
 زەیىەْ.

سوووەرۀممَ زرومٔووودف وە زەیەٚ  ٔەخ وووەف خووومٔٛٚف بووو  بىد وووُ  
 زی مٔەٚە زٚٚبمرەف و زەەٚە وەٚا ایمٚف بمشُ!

یوووووُٕ  اەگەر بە٘ەرحووووومب  ڕەیاِۀووووودیُ زا ٚ ٚتوووووُ  بوووووم یەٚیەوەێ بی
 ٔەخ ەوەشُ تەٚاٚ و ز ئَ بمشە ژٔەوەی   بییٕد .
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٘ەیووىەٌەوەف بەتەٚاٚف تەٚاٚ ٔەو ابووٛٚ  ٘ەٚاڵووی باڵٚبووٛٚیەٚە وەٚا 
ِووٛزی ف ِٛخوومبەڕاتی بد الووی  ەڵوواەف زڵووی ووو زٚٚە ٚ ِوو زٚٚە  بە َ 
زۀگوو  ٚابووٛٚە وە وووٛژراٚە. ٌەبەر اەٚەف ووومب ا بوومٚوی ٌە ژیمٔوودا بووٛٚ  

زەوەٚتە ِمڵی وٛڕەوەیەٚە  تەٌەر ٔی ب  و زَ وە ِٕی  بەادی یمسم بەشی
٘ەڵیوژارزٚٚە حەوەِیەتووی اەٚ خوومٔٛٚەف ٚا ِوٓ زیوومایُٕ و زبووٛٚ  یۆرتوو  

 ئیۀی ژٔەوەَ گ ێ  تم ب اومٔی ِ زٚٚ. 

چۀد ڕٚٚزاٚف ت َ تٛٚ  ٘متٛٚە شمیمٔی ٔٛٚسویٕەٚەْ  بە َ ٔەن 
وٛرزێوووووه  ی ٔەبیٕ ابوووووٛٚە6543٘ەِٛٚیووووومْ  توووووم گەڕأەٚەَ بووووو  ٚ ێ 

زەربوووومرەف ِدووووژٚٚف تەئرسوووومیف اۀموووومَ بووووداێ  ٔە بە وووووٛرزف ٔە بە 
بەرەبووی. چۀووداْ ووو ڕَ ٌەَ ڕٚٚەٚە اۀموومَ زاٚە. ب ێىیوومْ زاٚایوومْ ٌووا 
و زبووَٛٚ  ب ێىی وومْ خوو َ ڕێىووُ خ ووایْٛٚ. اەٚأە بە وووٛرزف بووٛٚٔە ٚ 

 خ َ زاٚاَ و زٚٚە  

 و ڕێووووووه زەربوووووومرەف ِدووووووژٚٚف تەئرسوووووومیف ٌە بەڕێووووووٛەبەرایەتی -6
 ڕۆشٕی یی وٛرزف ٌە بەندا.

و ڕێووه زەربوومرەف ِدووژٚٚف تەئرسوومیف ٌە ووو ِەڵەف ڕۆشووٕیی یی  -2
 وٛرزیی ٌە بەندا.

و ڕێووووه زەربوووومرەف تەئرسوووومیف ٌە شوووومرف ٘ەٌٚدوووو . ٌەٚ و ڕەیوووودا  -0
شوووە٘یدف لەڵەَ ِەئ  ەِیوووً ڕۆژبەیووومٔی ٚ ِەئ شوووٛو  ِ ووواەرم ٌە 

 بەنداٚە ٌەگەڵُ ٘متیْٛٚ.
ژٚٚف تەئرسوووومیف ٌە ووووو ڕف و ڕێووووه بە بەرەبووووی زەربوووومرەف ِدوووو -0

یأیومریی بد الوی  اەَ ووو ڕە ٌەسوەر زاٚاف سووەرۆن وو ڕف یأیوومرف 
 زٚایی بە زرێژف بمسی زەوەَ.بٛٚ. 
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و ڕێه زەربومرەف ٚەیبوی تەئرسومیف ٌە بد الودا  ٘ەرٚە٘وم بٕەِومڵە  -1
 ِدژٚٚیەومٔی تەئرسمیف ٌە و ٌیژف تەئرسمییی یأى ف بەندا. 

وە ٌە )ووو ڕف یأیوومرف( ٚ ووو ٌیژف بۀوودە چوو ٔیەتی اەٚ زٚٚ ووو ڕە 
 تەئرسمییی یأى ف یەندا اۀممُِ زاْٚ  ڕٚٚزاٚەومْ زەگد ِەٚە.

ِٓ ٔە امگومزاربَٛٚ  ٔەب ی وی و شومبَٛٚ و ابوِٛٚە اۀوداِی وو ڕف 
یأیمرف ٌە بەندا. بەشی ووٛرزف... ٌە ڕاسوایدا یۆر ٌە ٔٛٚسوەرأی ووٛرز 

بٛٚٔەٚەیوومْ زیوومرف اوومٚاتەخٛایف اەٚ  وودگەیە بووْٛٚ. ڕۆژف یەوەِووی و 
و زبٛٚ  ٘ین   رە یأیمرییەوُ زەربومرەف تومیە ٘مٚەڵەوومُٔ ٔەبوٛٚ  وەٚا 
ودی ت ف ٘ەڵیژێو زراْٚ... ٘وین بەر٘ەِدىیومُٔ ٔەخٛێٕودبٛٚیەٚە  اد وُ ٚا 
ٔیووویە اەٚأوووی  ٘وووین بەر٘ەِدىوووی ِٕیووومْ خٛێٕووودبداەٚە  بە٘ەرحووومب  وە 

ِووووٓ رۆی وووواُ بوووو  ووووو ڕ اەِوووومٔەف خووووٛارەٚەَ بیٕووووی  اەٚأووووی  ٚەن 
 ٘ەڵیژێ زرابْٛٚ 

 سەرۆوی و ڕ. –زوا ر  ٛاِد   -6
 اۀداَ. -زوا ر رٛاز حەِە خٛڕشید -2
 اۀداَ. -خٛس ەٚ مف -0
 اۀداَ. -زوا ر ٚریم -0
  ەِمي بمبمْ اۀداَ. -1
 اۀداَ.ز. یۀْٛٚ ای یمزف  -2
 اۀداَ. ز. بەٌی ت ریك -3

ِوووٓ ٚ  ەِووومي بمبووومْ ٔەبدووو  اەٚأوووی زیوووىە ٔ وەیووومْ زە٘ووومێ ٌەژێووو  
 یمٔدا.لٛڕسمیی زوا راوە

ڕاسا  بٛێو  ٘ەر ٌە یەوەَ ڕۆژەٚە بو َ زەروەٚێ یەحوّەتە ٌەگەب 
 اەٚ و ِەڵەیدا بەرزەٚاَ بُ.
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یەوەِیٓ و بٛٚٔەٚەِمْ بە سەرۆومیەتیی سوەرۆوی وو ڕف یأیومریی 
 بد اق "زوا ر ٔم ڵ ڕاٚف" اۀممَ زا.

ومب ا ای ۆیبمیی ٌا وو زیٓ وەٚا ٌە  دگەیەووی ٚا ایو ۆیزا بوٛٚیٓ بە 
  ٘وومتە شوومْ ٚ بووم٘ ف اوودگەف ووو ڕف یأیوومریی بد الوودا.  ٌەٚ اۀووداَ  ایاوو

و بٛٚٔەٚە ب َ زەروەٚێ ادّەف اۀداِمٔی "و ڕف یأیومریی ووٛرز"  وگە 
ٌە زواووو ر  وووٛاِد  وە اۀوووداِی وووو ڕف یأیووومریی بدووو اق ٚ سووووەرۆوی 
یأیوومریی ووو ڕف وووٛرز بووٛٚ  اۀووداِی ووومرا ٔوویٓ  یوومٔی اوودّە ٌە اۀووداِە 

 ٓ ت بٛٚیٓ... بەرەبەومْ ادگەِمْ امی

ڕاسووای ٌە و بووٛٚٔەٚەف زٚٚ٘ەِوودا اەٚەَ بوو  زەروەٚێ  یۆرف اووا 
ٔمڕەحەێ بَٛٚ  بە زٚاف بە٘مٔەیەوودا زەگەڕاَ توم ٚای ٌەٚ وو ڕەف بٙدوُٕ. 
ڕۆژ ٘وومێ ٚ چووٛٚ  زواوو ر  ووٛاِد  ٚتووی  و بووٛٚٔەٚەف زا٘وومتٛٚ زواوو ر 

 "ٔم ڵ ڕاٚف"ِمْ ٌەگەب زەبد   بى شٓ امِمزەبٓ.

ن ڕابو زٚٚ وەٚتە تومریفى زٔی اودگەف اودّەف ایدف زوا ر ٘مێ ٚ ٚە
اۀداِمْ  ٔەِٙداڵ ٚتەومٔی تەٚاٚوومێ ٚ ل وەوەیُ بو ف ٚ زواو ر  وٛاِد  
٘متە ٔدٛأەٚە  بە حمڵەتدىی ٔەخاده تٛٚڕەبٛٚٔەٚە ٚتوی  راڵٔوی ل وەوەف 

 اا ِەب ە! 

ٚتووُ  زواوو ر  ووٛاِد  خوو  ِووٓ لٛتوومبیی توو  ٔوویُ تووم ڕٚٚخ ووەت  ٌووا 
ٌیوو ! ایٕمووم ڕَٚٚ ووو زە زواوو ر ٔووم یڵ ٚ ٚتووُ  ٚەربگوو َ تووم بوو ۆَ بوو  تەٚا

زواوو ر اوودّەف وووٛرزف اۀووداِمٔی ووو ڕ بوو  ٚەن ادووٛەف بەرەۆ اۀووداِی 
 ومرا ٔیٓ؟ 

وەٚتە ِیٕمەِیووووٕا ٚ ٔەیدەٚی وووو  بڵدیوووو  اەٚە بەزەسووووای زیووووٛأی 
سەرۆومیەتییە ٚ ادّە زەساە تی اەٚەِومْ ٔیویە  ِوٓ اەٚەَ زەیأوی بە َ 
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زەٚڵەێ ٚ زەساە ێ بەئف ِٕەٚە " زوا ر  ٌەٚێ ا زیٛأی سەرۆومیەتی ٚ
 ٔم ڵ" ڕاٚف بٛٚ. ب یە ٚتُ  زوا ر بم  گٛێُ ٌا بگ ە 

ِووٓ بوومیەٌ ژیەْ ٌە توو   ووٛأا َ  ٌە ڕٚٚف ڕۆشٕیی ی ووەٚە اەگەر ٌە 
ت  بم ت  ٔەبُ ٔمِا  ٔیُ   م ٘ین ِمیەف شمٔمییُ ٔییە ٌەژێو  اەَ بّٕی وی 

ٔوومِەف زەساٍەومرود وومٔەٚەَ ووو ڕف یأیمریەیوودا بەرزەٚاَ بووُ. ٌە اد وودا 
ٔٛٚسوووی بوووٛٚ  ٘ەسوووامَ ٔووومِەوەَ زایوووا ٚ بوووا خٛاحووومریمف ٌە ٘ووو ڵەوە 

 ٚەزەرچَٛٚ.

٘ەر بە  -سوووەرزەِی سوووەزاَ –تەٚە ٌەٚ ڕۆژەیووودا داەِەف وە خٛێٕووو
 یِمْ امسمٔە. 

یۆر وە  ٌەسوووووەر یۆر ٌەٚە وەِاووووو ی  بی ووووو  سووووومب ییٕوووووداْ ٚ 
ٓ اۀووداَ ا ٚەن ِووایڕوداِی  و ابووْٛٚ. سووٛام  بوو  خوٛا اەٚ بوو ازەرأە ٚ

ل وووەف زٚاف ِووو زْ ٔیووویە. ٌەبەر اەٚەف ٌە  بوووْٛٚ یەشوووام ِووومْٚ ٚ اەِە
دا وە  زەسای ٌە ومر ٔەود مٚەتەٚە. ڕۆژٔمِەف یِدژٚٚف و ڕف یأیمری

" اٌمّٙٛریە" وە یِمٔدمڵی زەٚڵەێ بٛٚ  ٘ومێ ٌەگەڵّوم زٚا  ِٕوی  ٘ەِومْ 
یەوەِوویٓ ٚتووٛٚیژَ زٚٚبوومرە ووو زەٚە ٚ باڵٚیوو  بووٛٚیەٚە بە ِمٔ وودای " 

وە  ٌە ِدوووژٚٚف وووو ڕف یأیووومریی بدووو اق زەسووو  ٌە اۀوووداِیٛٚٔی اەٚ  
 و ڕە زەود داەٚە".

ِٓ اەٚ ومرەَ و ز ب  امراسإی ِمری ڕەٚاف خ َ ٚ اۀوداِمٔی وو ڕ 
ٚ ادگەف ِیٍٍەتەوەَ  وەچی یەودٚأده وە ب خ یمْ خەێ ِمیً بوْٛٚ  ٌە 

ٚٚە ٚ ب ێوووه  دگەیووودا ٚتیٛٚیووومْ وووومن خٛسووو ەٚ مف تیوووژاەڕف وووو ز
ادّەی ی خ اە ِەت سییەوی گەٚرەٚە. با اەٚەف ٌە خ یمْ ا سی بدوو  

 ومَ ِەت سی؟
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توووو  ٚەن )بوووو ( ٚرتەێ ٌە زەِەٚە بەزەر ٔە٘وووومێ  ایوووودف توووو   ٚ 
 ت لیمٔ  ٌە چی بٛٚە؟ 

ٌەٚە گٛیەشوواە  توو  سەرشوو ڕی  ئ بەیوو  ٔیوویە ٚ ادوو  زەو ێوو   ِووٓ 
ەف ٚا وو زَ ٚ سەرش ڕف ب خ َ ٚ ِیٍٍەتەوەَ لەبٛٚب ٔموەَ. ٚەن اەٚ

ڕۆژٔمِەوووومٔی  ٔٛٚسووویمْ ٚ تووو ی  باەمسوووم ِووومیاەٚە  اووودُ ٔووومڵدی وووومَ 
 تیژڕەٚف؟

  ود ووومٔەٚەَ گٛیەرابوووٛٚ بە٘ەرحووومب  شوووە  ِمٔووو  بەسوووەر زەسووو 
ڕۆژێووه ز. ٔووم ڵ ڕاٚف تەٌەروو ٔی بوو  ووو زَ ٚ ٚتووی  اوودّە ئِوومْ خ شووە 
و ڕێه زەربمرەف تەئرسمیف ٌە ِە ّەبدا اد ىەی  بىەیو   زاٚاوەَ ئ 

بووٛٚ  ووو ڕ ٌە ِە ّەبوودا ب خوو ف اوودگەف خوو ف ٘ەبووٛٚ  اەٚأەف  خوو  
 ای بد اق ٘ەِٛٚاْ خمٚۀی ادگە ٚ  دگەف یأٌەٚێ ا گٛێگ  بْٛٚ ٘ەر 

 بْٛٚ ٚ ٔمس اٚ ٚ زیمربْٛٚ.

ٌە ڕۆژف زیوووومریى اٚزا ٘وووو ڵەوە اوووو  بووووٛٚ ٌەٚ  وووو رە وەسوووومٔە  ٌەٚ 
لی  ی  یٙوومْ ٚ بدوو ایو ڕەیوودا بۀوودە ٌە زایىمٔەووومٔی ِدووژٚٚف تەئرسوومی
وووو زەٚە  سووودٙەِیٓ  یمْزٚاَ. بمسوووەوەَ تەٚاٚ وووو ز ٚ زەرگەف ا سووویمر

مبخومٔەف   لٛتبی واُ ٚتو  ٚ ٚتوی  ِوٓ بو  ادوٕا  ومروە  ا سیمرف و ز 
ٛێ لٛتمبخوووومٔەف تەئرسوووومیف بەرەبووووی تەئرسوووومییی ای ووووالِی ٚ ٔەتوووو

 ای الِی؟

ِٓ یأیُ اەٚ ومب ایە بەٚ ا سویمرە زەیەٚ  بەرەٚ ٘ەڵودێ گەَ بیومێ  
ُ  زاٚاف ٌوووا بوووٛٚرزْ زەوەَ ئَ بمشوووە ٚە ِوووی اەَ ا سووویمرە بووو یە ٚتووو
 ٔەزەِەٚە. 

 ومب ا اۀمەف ب  زرێژو زَ ٚ ٚتی  ادٛی اە ٚە ُِ بدەیاەٚە.
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 ٚتُ  ِمزەَ و زتە ادٛی   ٚە ِ  ٔمزەِەٚە.

 ٚتی  امخ  ت  شڕٛٚبی ؟ 

شوووڕٛٚبیەێ ٌە سوووەرزەِی سوووەزاِدا وەَ ٔەبوووٛٚ  ٌە یەووووُ  تووو ِەتی
یەرزار ٔییە  ب یە ٚتُ  زیمرە ت  یۆر سمزەف  ِوٓ ٔەن زایەٚە ومب ا زەسا

تۀٙووم شووڕٛٚبی بووُ  شیٛبی ووُ. حەیووه سووٛٔی ِەی٘ەبووُ  حەیَ زەووو ز 
 شیڕەی  بمِە. 

زأی وووواٛاْ زایوووومْ ٌە شوووو یخەف ادىۀوووویٓ  بە زۀگووووی بەری ووووومب ا 
وەٚتیوووٛٚە تۀگەبەریەووووی ٔوووم  رەٚە زی ووومْ ٘ەڵ ووومیە سوووەرام ٚ چۀووود 

 ُ!بمرەف و زەٚە  وە شڕٛٚبی

ز. ٔووووم ڵ ڕاٚف ٘ەٌ وووومیە سووووەرام ٚ ٚتووووی  ِووووٓ زاٚا ٌە ِمِ سووووامف 
زەوەَ ٌدووو ەٚە بیووو ٔەٚە  بە ز. ٔوووم دُ  اەٌدەزی وووی وووو ڕگد  ٚ ز. ٔەیار

 گٛێ  ٌەبەر ت  ٚە ِی زەزەِەٚە.

 م ٚە ِەوەف بە ا سیمرێه زەزەِەٚە  امیم لٛتمبخمٔەف تەئرسمییی 
 ە؟ ای الِی ٌە یەوەِیٓ ِمگەٚتەٚە زەسای اا ٔەو اٚ

 ومب ا بددۀ  بٛٚ.

ٚتووُ  زە گووٛ  بگوو ە  ِٕووی بە لەٌٚووی توو  شووڕٛٚبی  بووم بوو ێ ڕۆشووٓ 
 بىەِەٚە.

بەڵوووا ِەزرەسوووەف تەئرسووومیف ای وووالِی ٌە یەوەِووویٓ ِووومگەٚتەٚە  
زەسوووای اوووا وووو زٚٚە  زیوووٛارەوەف لوووٛڕ ٚ خ وووای گووومب ٚ سەرەوەشوووی 

دا زٚٚ ِەزرەسوووەف سوووەبفی زارخٛرِوووم بوووٛٚە ٚەن سووودٛەر. ٌەٚ ومتەیووو
٘ەبووووووٛٚٔە  یەوەِوووووویٓ ٌە ڕۆژ٘ە ێ ِەزرەسووووووەف ف گەٚرە تەئرسوووووومی
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تەئرسمییی سمسمٔی  ب ۆیاە سەر بمٔی اەَ سمخاّمٔە ٘ەیوٛأی وی و اێ 
اە  وە او اەف اشوەٚە ِەزرەسوەف تەئرسومییی بدومۀٌا زیومرە. ٌە ڕۆژامٚ

 یەڕارەتی تەئرسمیف بٛٚە.

 ٌە شمرف اەساۀی ڵدا.  ریم(بٕٛارە )اەیم س 

 دُ ت  شڕٛٚبی   ڕاس  زەوەَ.ومب ا ٚتی  ِٓ زەڵ

زواوو رف  ٚتووُ  ِووٓ توو  ٔمٔمسووُ  بە َ بەزاخەٚە گووٛێُ ٌووا بووٛٚ وە 
 ِمیەف شەرِە ٌە بەریت یٓ  دگەف یأ ایدا بەَ شدٛە تددەرى ی . 

بمسووەوەف ِووٓ یأ وواییە ٚ ادوو ەی  ِووٓ بە اوو اەف یأ ووای بد الووی 
ٌە ووٛ   زەیأُ  اەگەر ِٓ ٌد ەزا بمسی حەلیمەتدىی یأ وای ٔەوەَ  اەف

 بمسی بىەَ؟

سەرتمسەرف زأی اٛاْ زایومْ ٌە چەاڵەڕێوماْ ٚ یۆریو  سامی ویمْ 
 ٌە بمسەوەَ و ز. 

زٚایووووی یأوووویُ اەٚ ووووومب ایە )ز.ٔەیار اەٌدەزی ووووی( ڕاگوووو ف ووووو ٌیژە 
اەزەبیەوووووووومٔە  ٔووووووومیىەف ٔووووووو  وووووووو ٌیژف ٌەژێووووووو  زەسووووووو  زایە. اەگەر 

 ەبٛٚ.چەاڵەڕێمأەوەف زأی اٛاْ ٔەبٛٚایە گ رامریُ ب  زرٚس  ز

زاسووامٔی ووو ڕف ووو ٌیژف یأىوو ف تەئرسوومییی بەنوودا شووادىی توو ە  
 اەٚی  ب  گد أەٚە زەشد  

ٔمٚبووووومٚف تەئرسووووومییُ ٌە شووووومرف بەنووووودازا زۀگوووووی زابوووووٛٚیەٚە  
گەی ووایِٛٚە سووٕٛٚرف اۀمەِوو رف توومییەێ  ٌە ا ری ووەوەِدا خەریىووی 
وووومرف خووو َ بوووَٛٚ  شوووە  حەٚێ  ووووٛڕ ٚ و وووی لووو ی ٚ لیووو  ٘ووومتٕە 

زأی ووآ. یەودىیوومْ ٌە  یوومتی ٘ەِٛٚیوومْ ٘وومتە گفوو  ٚ ٚتووی   ژٚٚرەٚە ٚ
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اوووووودّە لٛتوووووومبی سووووووم ٔی زٚایووووووی ووووووو ٌیژف تەئرسوووووومییٓ ٚ لٛتوووووومبی 
ِم  اد ی ّمْ تیومزایە  بە ٔوٛێٕەرایەتیی ٘ومٚە ٔی لٛتمبیمّٔومْ ٘ومتٛٚیٓ  
اەگەر بى ێ  ڕۆژێه زابیٓ بىەی  تم ڕۆژێه ٌە و ٌیژەوەِومْ و ڕێىّومْ 

   بگد ی   تم سٛٚز ٌە تملیى زٔەٚەێ ٚەرگ یٓ.زەربمرەف تەئرسمیف ب
زاٚاومرییەوەیووومُٔ اوووا خووو   بوووٛٚ  بە َ ِەٚیٚٚبەوە بەئِەٚە بەٚ 
امسمٔییەف ٔەبوٛٚ  وە ٚا اەٚ گۀمومٔە زەیومْ ٚێ. ٌە ٚە ِیمٔودا ٚتوُ  اودُ 
خ شووە اوومٚا و ڕێووه ٌە و ٌیژەوەتمٔوودا بگوو َ  بە َ بەٚ شوودٛەیەف ادووٛە 

 زەیڵدٓ ڕۀگە ٔەتٛأُ.
 شە ب  ٔمتٛأی.بم -
امخ  ٌە و ٌیژزا ڕاگ  ٘ەیە  ِمِ سامیمٔی تەئرسومیف یۆرف تیومزایە   -

ڕۀگە اەٚاْ ٘ەِمْ ڕاٚب چوٛٚٔی ادٛەیومْ ٔەبوا. ِوٓ زڵاومْ ٔمشوىدُٕ 
یەوەَ ڕاگ ەوەتوومْ تەٌیفوو ُٔ بوو  بىوومێ  زٚٚ٘ەَ ٌۀوومٚ تەئرسوومیأی 

 بەندایدا ب چی ٘ەر ِٕامْ ٘ەڵیژارزٚٚە؟
 یووودابٛٚ  چۀووود زأەیەویووومْ ادىۀووویٓ ٚ ا سووویمرەوەَ ٌە  ووودگەف خ

یەودىیوومْ ٚتووی  اوودّە ٌە خ ِوومٔەٚە ت ِوومْ ٘ەڵٕەبووژارزٚٚە  ٌە یەودووه ٌە 
ی بد الو  یِمِ سامومُٔ ٌە والسدا بی واٛٚە  وەٚا تو  شودٛەف تەئرسومی

تدىووداٚە  وەچووی ٔەخ ووەیەوی تەئرسوومیف بوو  یەودووه وی وومٚە واِٛوو  ٌە 
 ومرف ت  زەومێ.

ٌە ِمِ سووواموەَ بی ووواٛٚە  وە ٚتوووی  ِوووٓ  یەودىوووی ت یووومْ ٚتوووی  ِوووٓ
یەرەر ٚ ییووومُٔ بوووو  ِدوووو ٌٚٚەیەن ٔیووویە  بە َ امِوووومزەَ خٛسوووو ەٚ مف 
بىووٛژَ  شوودٛەف تەئرسوومیف  ووم٘یالٔە گ ڕیووٛە  وەچووی ٘ەِوومْ ِمِ سووام 

 زٚاف ادٕا سمب ٌەٚ ٚتەیە  ٌە ومرف تەئرسمییدا ئسمیی ت  زەومتەٚە!
دىووی ڕاسوواەلیٕە  اەٚەَ بمشووە وەٚاتە زەتوومٔەٚ  ِووٓ بوویۀە ٔوومٚ زٚژِٕ -

بەئٚە گ ٔووو  ٔیووویە  گ ٔووو  اەٚەیە ڕاگ ەوەتووومْ یووومْ بە ٔووومِە یووومْ بە 
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تەٌیفووووو ْ زاٚاَ ٌوووووا بىووووومێ اەٚ زەَ زێوووووُ  زٚاف زٚٚ ڕۆژ وەسوووووده 
 تەٌیف ٔی ب  و زَ  ٚتی 

ِووٓ ز.حٛسوومَ ڕاٚیووُ  ڕاگوو ف ووو ٌیژف تەئرسوومیف یأىوو ف بەنوودا 
ەِمٔدا اۀممَ بدەف ب  زاٚاومرَ ڕۆژێه زابیٓ وەف تم و ڕێه ٌە و ٌیژەو

 ِمِ سامیمّٔمْ.
 ٔمٚف ِمِ سامومْ سەرٔمی ڕاود مَ  ب یە ٚتُ  

 اەف لٛتمبییمْ؟ -
 ٚاِمْ ئخ شە تۀٙم ب  ِمِ سامومّٔمْ بد   ٘ەر ٔەبد  ٌە اد امزا. -
زوا ر ە گ رادىە تۀٙم ب  ِمِ سامیمْ بدو   ِوٓ ٚاف بە چومن زەیأوُ  -

 ٚ ییمٔده ٌەٚەیدا ٔمبیُٕ.و ڕەوە ب  لٛتمبیمٔی  بد   ٘ین یەرەر 
 امخ  ادّە ٚاِمْ ئ چموە! -
ِووٓ اەٚەف ٔووموەَ اەگەر لٛتوومبی ٚ نەیوو ف لٛتمبی ووی تیوومزا ٔەبدوو ...  -

 خٛاحمریم.... خٛاحمریم.
بە سووویەیٕددا چۀووود وەسوووده ٌەٚ لٛتمبییووومٔە ٘ووومتٕەٚە ٚ وەیٕوووٛبەیٕی 
ٔدوووٛاْ خووو َ ٚ ڕاگووو ەوەَ بووو  گدووو أەٚە ٚ اەٚأوووی  ٌە اد وووٕیمرەوەف 

 ەیمْ سەریمْ سٛٚڕِم!ڕاگ ەو
 زٚاف زٚٚ ڕۆژف ت  " ڕاگ " زٚٚبمرە تەٌیف ٔی و ز ٚ ٚتی 

ب یمرِمٔداٚە و ڕەوە ب  ٘ەِٛٚاْ بد   بە َ ِٓ تىومیەوُ ٌدو  ٘ەیە  
 ٌە و ڕەوەتدا ِمِ سامومّٔمْ ِەخەرە تۀگەبەرییەٚە.

ٌە ٚتەوەف سەرَ سو ِم  بو یە ٚتوُ  ِوٓ ٚە ِوی ا سویمر زەزەِەٚە  
   ٚە ِی خ ف ٘ەیە.٘ەر ا سیمرێىی

ٚتی  ِمِ سام ت  تەئرسمیێىی ِەیدأی  ٚ ٌە شمرف بەندایودا وومرف 
یۆرێ اۀممَ زاٚە ٚ بە بەرچمٚەیە  ِمِ سامومٔی ئف اودّە تەئرسومییی 
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اەووووومزیّیٓ  ووووومرٚو زەٚەف ِەیوووودأییمْ اۀموووومَ ٔەزاٚە  بوووو یە زەڵوووودُ 
 )اید اج(یمْ ِەوە.

 ووّەف ٌە خەڵووه زە٘وومێ  زەف ڕۆژف ووو ڕ تەرخوومْ ووو ا ٚ ٘وو ڵەوە 
چۀد سەز وەسدىی تیمزا بٛٚ  لٛتومبی ٚ نەیو ە لٛتومبی  بو  ّٔوٛٚٔە ِەئ 

  ەِیٍی ڕۆژبەیمٔی ٚ ِەئ شەوٛٚری  ٘متیْٛٚ. 
 ڕاگ  ب خ ف ِٕی بە زأی اٛٚاْ ٔمسمٔد.

ٔمیىەف ومتژِد ێه زەربمرەف ِدوژٚٚف تەئرسومیف  یٙومْ ٚ شودٛە 
 بەندایدا زٚاَ.ٚ شەِمیٍی ومرٚو زەٚەف تەئرسمیف ٌە 

زەرگەف ٌدوودٚاْ ووو ایەٚە  ِەئ شووەوٛر   رێووه ٌە تەئرسوومیف زٚا  
 ٘ین تەئرسمیێىی خەبی ف ایم ٔەزەگی  . 

شووی یٕی اید وومْ شوود یاز ٌە ووو ٌیژزا ِمِ سووام بووٛٚ  ٘ەڵ ووم ٚ ٚتووی  
ادّەف ِمِ سامیمْ  مرٚبومر زەربومرەف شودٛەومرف خٛسو ەٚ مف بوم  

 اق"  ِمِ سوووامیەوی تووو ف یأىووو  زەوەیوووٓ ٚ ٔمِٚووومْ ٔووومٚە "گووومٚزف بدووو
اد ٕیمرف وو ز ٘ەرواەف ٚأەیەن ٌە وو ٌیژزا زأ ێو  ٚ خٛسو ەٚ مف توم 

 زەربمرەف گی ٚگ رای ومرف ِەیدأی ٚ شدٛەومریی خ ف بدٚ .
لٛتمبییووومْ چۀووود ا سووویمرێىیمْ وووو ز  ڕاسوووا  زەٚ  خووو َ زأووومبٛٚ 

بەف ِمِ سامومْ ڕەخٕەف یۆرَ ٌا بگ ْ  ٔەیومْ وو ز  بدودۀ  ٚەن تەڵە
 تۀیەب ٘ەر گٛێگ بْٛٚ.

٘ەر ٌەٚ ووو ڕە بمسوودىی خ شووی خوو َ بوو  امِوومزەبٛٚاْ گدوو ایەٚە ٚ 
 گٛتُ 

ٌە ک ٌیژف ٘ٛٔەرە  ٛأەکمْ کە ڕشاەف تەئرسمییُ تەٚاٚ کو ز  ِٓ 
سەی َ ک ز ٌەبمرەف کمرٚبمرف ِەیدأییەٚە ٘وین ٔومیأُ  اەٚف رد بوِٛٚە 

خ ووایٛٚە بەر خوو َ کوو ِەڵە تیوو رێای ٔوومٚ کوو ٌیژە ٚ بە ... زٚٚ کوومرَ 
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زەبووٛا بّا زبووم  یەکەِیوومْ گی ٚگ راووی ٔدووٛ ک ێاوومراْ ٚ ٚەسووامیی بیٕوومَ 
زەبووووٛٚ بّمأییووووم. زٚٚ٘ەِیوووومْ بەئف اۀووووداییمرێای ٌدووووماْ ٚ خوووومٚەْ 

 ...تملیا زٔەٚە زەس  بەکمر بُ

یەکەِیمْ امسومْ بوٛٚ   ٍوٛبەرگی ک ێاومرأُ ٌەبەر کو ز ٚ گەٌدو  ٌە 
یدأی ک ێامراْ ٚ ٚەسامف بیٕم... ٌەٚێ ا ک ێامراْ یٚٚت  خ َ گەیمٔدە ِە

کمب ایەک ٘ەر تدی زۀٛاڕیُ  اەٚزەَ بمیٚٚڵە اەساٛٚر ٚ ٔمٚشمْ اومْ ٚ 
ٌە اد ام بم بەریت  بَٛٚ  کمب ا ٚرزە ٚرزە ٌدُ ٔمی  بٛٚیەٚە ٚ ٚتوی  ە 

 کمرەف؟

 .ٚتُ  ک ێامرَ

 ٚتی  ک ێامرێ  ک زٚٚە؟

 .ٚتُ  ٔەخد   ٔەزارَ ٚ ٔمچمرَ ک ێامرف باەَ

 .ٚتی  ِٓ ٚەسام حی ّەتُ... ٚەرە ئف ِٓ زەس  بەکمر بە

یۆرف ٔەکد ووم ک ێامرەکوومٔی کەف ک بووٛٚٔەٚە ٚ بە ایاوومبە شووەق ٚ 
 شی ەکەف بەڕێاەٚتیٓ ب  سەر ای . 

ٚەسووام ب خوو ف ٌدووی زەخووٛڕف ٚ یمریوودەزەرەکەف ٚ ک ێاوومرێای توو  
 ٌەاد ووەٚە سووٛاربٛٚبْٛٚ ٚ اوودّەف ادووٕا ک ێاوومرف توو  ٌە زٚاف ایاوومبەٚە

 ادداٚی ووواییەومٔیامٚاٍّووومْ بەسوووەر بدوووو ٚ لووومیِە ٚ لوووٛڵٕگە ٚ سوووەتو ٚ 
کوومرک زٔەٚە بووٛٚ... ٌەبیوو ِە بەرەبەیوومٔدای سوومرزف بەروو اٚف  کوومە بوومکە 
اوومٚف کەاووِٛٚی بەرزا بووٛٚ... گەی ووایٕە سووەر کوومر ٚ سوومخاّمٔد . بەادووی 
ٔەخ ووە ا وواٛٚێٕەیەک بە کەراووٛٚە بەری ک ابووٛٚیەٚە  ٌەبەر بە٘دوومف ٚ 

بُٛٚٔ  اەرکی ٘دٕمٔی بەرەبمٔەف گی اٚەف چیّۀا یومْ بە ِوٓ  چٛارشمٔە
تووم ٌەئف اەٚەف چیّۀاوو  زەگوو ێاەٚە بە بمرەبوومٔە بیگەیووّٕە ئف  سووپمرز 
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یومرزەزەرف ٚەسوام  ب خو ف زٚٚ بمرەبومٔە بوٛٚ  اەٚف ئف ٚەسوامَ  وا 
زە٘وووداڵ اەٚیا یووومْ بەئف تداەڵەگووو ەٚە بووو  خەاووواە بە زٚٚسوووا ل ٔوووم  

ای ٚەسام  بە ٚرزف اۀدایەف چیّۀاو  ٚ لوَٛ ٚ اومٚ زەگەی اە بەر زەس
ٚ چ ٔیەتی گ تٕەٚەکە رد بَٛٚ  تم ڕۆژێ  بە ٚەسام حی ّەتُ گٛێ  ِٓ 

 بەچمکی زەتٛأُ )خەااە( بگ ِەٚە.

٘ەر ٘ەِوومْ اوومرەف ک ێاوومرێای ڕٚٚتووُ بوودەر  )اوومرەف خەااەگوو (  
اەٚۀووودە ٚ ٔیوووٛف ک ێاووومرێای سوووف ف ٚەرزەگووو ێ. سوووەرۀممَ  ووودگەف 

یەک زٚٚ  -ٔەزەبووٛٚ اەٚ کوومرەَ ک زبووم  بە َ کوو زَ -ەگوو َ گوو تەٚەخەاا
٘ەراوویەک اەٚ کوومرەَ کوو ز  تەِوومحُ ک زبووٛٚە اەٚەف کەراووٛٚچی زەزا بە 

ٚەسووام ڕەیاِۀوودف زا تووم کەراووٛٚە )وەراٛٚچوودەر(  بەزەسووای ٚەسووامٚە
بوودەَ بەزەسووایەٚە تووم اەٚەف زەسوواُ زەگەی وواە اوود  زەسووای ٚەسووام  

بەریبووٛٚیەٚە  زەبووٛٚا کەراووٛٚچەکە ٘ەڵوودەَ بوو  کد ووەَ ٔەبووٛٚ تووم زیووٛار 
اووود  ٚەسوووام  اەٚ سوووەی ف خوووٛارەٚەف ٔەزەکووو ز  زەبوووٛٚا کەراوووٛٚە بە 

 اۀدایەیەک ٘ەڵدر  ٔە کٛرێ بام ٚ ٔەسەر.

ٌەبیوو َ ز  یەکەَ  وومر کەراووٛٚچُ ٘ەڵوودا زاَ بە ٔمٚشوومٔی ٚەسووامزا   
 بە  ٕدووٛزأی روو ەای  ٚ ٔووم  ر بوو َ ٘وومتە خووٛارەٚە کە ِ وواەِمڵەیەکی
سوو اٚۀدە بٕدەسوواّدا یەشووام ژأەکەیووُ ٌەبیوو ە  کە ٚەسووام سوومرزبٛٚیەٚە 
بوووم  بوووٛٚ زەرف ٔەکووو زَ )ِوووٓ ک ێاووومرێای بە٘دوووم ٚ زڵ ووو ی بوووَٛٚ(... 
زٚٚبوومرە سووەرکەٚتەٚە ٚ ٔەڕأوودف  بی٘وومٚێژە بوو  اد ووُ. زٚٚسووا  وومر 
توووملیّی کووو زەٚە ٚ ایووودف رد بوووَٛٚ. سوووەر ەَ چوووً ڕۆژ ٌەٚ کووومرەیەزا 

امَ ٚێ  ایووودف کووومرف ک ێاووومرف ٔووومکەَ  بە َ بەرزەٚاَ بوووَٛٚ  بەٚەسووو
زەِەٚ  شەٚف  ِٛڕە زاٚەتامْ بواەَ   ودگە ٚ شوٛێٕی ڕێ وا رأاەکەَ 
زایە ٚەسام ٚ سەر ەَ ٘مٚەڵە ک ێامرەکمٔی ُ زاٚەێ ک ز  ٚەسام ٘ەرٚا 
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سەرسمِمٔە تدی زۀٛاڕیُ ایدف کە ٘متٓ ٚ ِٕیومْ بە  ٍوٛبەرگدای تو ەٚە 
  .میّەێ ٚ بۀمٚبمٔگدازف اەٚی  ٌە ڕێ ا رأادای گ أ

ٚەسوووام حی وووّەێ ٚتوووی  بە ک ێامرەکووومُٔ ٚێ اووودّە ٘ەڵە٘ووومتٛٚیٓ ٚ 
حٛسەیٓ گمڵاەف اوا کو زٚٚیٓ  توم ٌەا وای  ومِەکەٚە ڕٚخ ومرتُ ٔەزف 

  ٔەِٛێ ا بدّە ژٚٚرەٚە  اەت  ادُ ٔمڵدی ت  چی  ٚ کدی ؟

ِٕی  بەزەَ اداۀیٕەٚە ٚتُ  ِٓ ٘ەِمْ حٛسەیٕی ک ێامرَ ٚ ت ی  
.. ٚەسووام حی ووّەێ ٚتووی  کەر خوو تی  زەتەٚ  بوومٚەڕ بوواەَ ٚ ٚەسووامِی.

 بّخەڵەتدٕی؟ بەزرێژف ب َ گد ایەٚە  کە ب چی ک ێامریُ ک زٚٚە.

ایووودف ِدوووژٚٚف تەئرسووومیف ە ٌە  یٙمٔووودا ە ٌە بد الووودا بەزرێژایوووی 
ٌوووا وووو ز  ٚەن بمسوووُ وووو ز یۆرتووو  ٘ەر لٛتمبییووومْ ٚ خەڵوووىەوە بمسوووُ 

 ی )٘ بەي( بددۀ  بْٛٚ.ا سیمریمْ و ز  ِمِ سامومْ ٚەن با

ا سویمرف ٌوا  (شۀمشویً)بی ِە شی یٓ اید مْ شود یاز زەربومرەف 
و زَ  ٌە ٚە ِدا ٚتُ  شودٛەف شۀمشویً یۆرتو  ٌە زار زرٚسو  وو اٚە  
ٚ توی بدو اق وەرەسواەف زارف ٔەبوٛٚە  اەٚەف زەیییٕوی ٌە ٘یٕدسوامٔەٚە 

یوووووومایٕە ٘دٕوووووو اٚە  ٌەٚە گٛیەشوووووواە اەگەر )اەسوووووومڵەتی( ٘ەبووووووٛٚایە ٌە ز
ِ زێ ٔەومٔدا ٌەٚ شدٛە تەئرسمیأە ومریمْ زەو ز  ِٓ یەن ومرف تمیەَ 

 ٌەَ بمبەتە ٌە سەرتمسەرف بەندا ٔەزیٛە.

یەودوه ا سووی ڕاف خٛسو ەٚ  وومف زەربومرەف شوودٛەف تەئرسوومییی 
 بد اق چییە؟

ٌە بد الدا شدٛەیەوی تمییەتّۀدف تەئرسمیف اەِ ۆ ٌە ٚە ِدا ٚتُ  
اٚە   بوو  ّٔووٛٚٔە اەگەر ٌدمأدىووی ِ ییووه ٚ اووم٘ۀگی ٌە زٚٔیوومزا ٔۀمسوو 

سووٛیدف یووم بەریاوومٔی گووٛێی ٌە گوو رأی ٚ بەتوومبەف خووٛارەٚەف بدوو اق 
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بگ تمیە  یەو ەر زەیمأی  اەِە ٘ی بد الییە. زەبم سمخاّمٔده ٘ەڵیژێ یٓ 
ٔی وومٔی تەئرسوومیێىی اٛسووا اٌیمف یوومْ ژااوو ٔی بوودەیٓ  امیووم ٔوومیأی اەِە 

ٛەیی بوو ە خوومٔٛٚیەن وە  وومراْ ٌە بەنوودا زرٚسوو  بدوو الییە؟ اەگەر شوود
ووو اْٚ اەٚە بە شوودٛەف سوومخاّمٔی ژیٕگەیووی زەژِد زێوو   ٔەن شوودٛەف 
تدىووو اف تەئرسووومییی بد الوووی  وە اووومِد ف ردوووٕىىەرەٚە ٚ گەرِوووىەرەٚە 
زا٘وومێ  ٘ووین تەئرسوومیێه ٌەٚ بوومبەتە زیمایٕوومٔەف اۀموومَ ٔەزاٚە   ووم بووم 

  شوودٛەف تەئرسوومییی ای ووالِی ِووٛڵىی ٚالیڕیوومٔە بٕووٛاڕیٕە ٌددٚأەوەیوودا
 تەٚاٚف ِیٍٍەتە. 

ٌەَ و ڕەیدا بمبەتی یۆر سەرا شودار ٘ەڵودارایەٚە  ٌەٚ ڕۆژگومرە او  
اەٚ  وو رە ب چٛٚٔوومٔە بوو ٔی خووٛێٕی ٌووا  6541ٌە تٛٚٔوودٚتیژیەف سوومڵی 

 زە٘مێ.

یۆر شووای توو ی  ٘ەبووْٛٚ ٔەِوودەتٛأی ٌەٚ ڕۆژگوومرەزا ٌدووی بوودَٚٚ  
ەلووویەلەێ ٚتوووٓ ٌەٚ ڕۆژگمرأەیووودا ِووومیەف ەێ بوووْٛٚ  ٘ماەگەرچوووی ٘ەلوووی

زەرزەسەرف بٛٚ  ٘ەر اەٚۀدەَ اا زەوو ا ٌە ت سوم ٔوم٘ەق ٔەڵودُ ٚ زرۆ 
 ٔەوەَ. 

٘ەڵ وووومبٛٚ   ه ٌە زأی وووواٛاْ ٔەخادووووه زەِوووومرف ڕەگەیایەتووووییەودوووو
توٛٚڕەیی بە زۀگیودا زیومربٛٚ  ٚتووی  چو ْ اودّەف بد الوی تەئرسوومییّمْ 

ٚ اەوەز ٚ بمبووً ٚ امشووٛٚری  ٔیوویە  بوو چی  ۀمبوو  حەیارەتووی سوو ِەر 
ٌەبی چوووٛٚە  اووودّە خەڵىوووی اەَ ٚ تەیوووٓ  وە ادوووی زەڵدووویٓ )بدووو اق( اووودّە 

 خمٚۀی اەٚ حەیارەتەیٓ بەتەٚاٚف ومرٚو زەٚەیمٔەٚە.

ڕاسا  بٛێو  ٔەِوٛێ ا ٚەن ٘ەلیمەتوی ِدژٚٚیوی ٚە ِوی بودەِەٚە ٚ 
یە بڵدُ بەادی ِدژٚٚف ت ف بمرەۆ ر ێ بەسەر اەٚ ِیٍٍەتە  ٛأومٔەٚە ٔیو
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ٚ ادووٛە ٌە زٚاف ای ووالِدا ٘وومتٛٚٔەتە ٔوومٚ بدوو اق ٚ رەتووڵ ٚ نەیەٚاتاوومْ 
وو زٚٚە ٚ ٔی وواە ا بووٛٚٔە... خوو  اەٚەَ بٛتوومیە ٔە زەگەی وواّە سوویەیٕا  

ٛسو ەٚە توم ٛخٛیٔ٘ەر اەٚ شەٚە ٘ەڵدەٚاسو اَ  چوٛٔىە زرٚشوّی ٌە ٔەب
سەزاَ حٛسودُٕ زەخ واە زرۆٚە  اەٚەیو  ٔەیمٔدەخ واە سوەبیٕا ٚ ٘ەر 

 ە ٘ەڵدەٚاس اَ.اەٚ شەٚ

ٌە ٚە ِوووودا ٚتووووُ   ووووم توووو  بوووو  ٚا زٚٚر زەڕۆییوووو   ِووووٓ وووووٛرزَ ٚ 
زەگەڕێووّەٚە سووەر لەِٚووی )ِوومز( وە خوومٚۀی تەئرسوومییی توو وّە بووٛٚٔە  
اد وووام اووودّەف ووووٛرز ٘وووین  ووو رە تەئرسووومیییەوّمْ ٔیووویە  ٚا چوووموە بە 
ڕاب زِٚٚمٔووودا ٔۀووومییٓ  اووودّە ٌە سوووەزەف بی ووواەِدا زەژیوووٓ  ٚا بمشوووە 

ە رىووو  بىەیوووٕەٚە ٚ بووو  اەِ ۆِووومْ بى شووویٓ  بووو  بەزەسووواٙدٕمٔی ٚالیڕیووومٔ
 رەر٘ۀگدىی تدگەی اٛٚت  ٚ ادگەی اٛٚت .

بەٚ شوودٛە ٌە بد ووەف شوود ا  ٌە ٘ەٚارگەف تەئرسوومیأی بد الوودا  ٌە 
اۀموومَ زا ٚ یۆربەف رسوومییدا اەٚ ووو ڕەَ سووەروەٚتٛٚأە ووو ٌیژف تەئ

 یۆرف ِمِ سامومٔی  ای ۆیبمییمْ ٌا و زَ.

زەربوومرەف تەئرسومیییە  بە َ تەئرسومیف اەیٛۀوودە بمسوەوەَ  بەڵوا 
بە ٘ەلیمەتدىی ِدوژٚٚییەٚە.  یۆر ٌەٚ شوامٔە ٌەگەب ٚالیڕودا ٔە زەگٛٔموم  
ٔەشوووو  زەتووووٛأی اەٚ ٘ەِووووٛٚ ٘ەڵە ٚ زرۆیە ڕاسوووواىەیاەٚە  بە ّٔووووٛٚٔە 

 ٚشەف )اٌڕ اق اٌڕظیُ(.

مٔی ٌە زٚاف ٘ەڕٚٚژأوووی زاِٛزەگووومف سوووەززاَ بە اۀوووداِی اەرٌەِووو
بد اق ٘ەڵیوژارزراَ  وومب ایەن ٘ەسوام ٚ ٌۀومٚ اەرٌەِمٔودا ٘ەِومْ تیو رف 
سەرزەِی سوەزاِی وو زە بمسوەوەف )اودّە ِیٍٍەتوی رەر٘ۀگەوومٔیٓ  اودّە 
وٛڕف ٚ تدىیٓ ادی زەڵدٓ بد الی بەییُ( بە اومڵ یییەٚە ٌدوی ٘ەڵ وامَ ٚ 



 و جافەخوس 
 

50 

گوووٛتُ " خووو  اوووم  ٘ەِووومْ امشوووە! اەِەف اەٚ بووو ازەرە ٚتوووی  سوووەززاَ 
دٕی  ٘ەرٚاف زەٚێ. اەر  وەف اوووووودّە ٚەن خوووووو ف بٕووووووٛاڕیٕە حٛسوووووو

  زرٚسو  بوٛٚە. 6523حەلیمەتدا  ومَ بەییوُ؟ زەٚڵەتوی بد الوی ٌە سومڵی 
توووو  ٘ووووین اەیٛۀوووودی  بەٚ ِوووویٍٍەتە ٌۀوووومٚچٛٚأەٚە ٔیوووویە  ایوووودف بەسووووە 

 تٛٚڕە٘مێ ٚتٓ.

ب  شمٔمیف بە اەِەٚف ٚ بەبمسییەومٔەٚە ٔموەیو ؟ یەن ٌە ٍِیو ْ ە 
ٌەگەب س ِەر ٚ اەوەز ٚ اەٚأی ت زا ٘ەیە  بمشە بو  ٔومڵدی  اەیٛۀدیەو 

)ٌۀیٛخٛیٔٛس ەٚە تم  ۀمب ؟( ٚا ب ٚاێ اەَ ٚ تە امسمیی  بەخ یەٚە 
 ٔمبیٕد .

٘ەر ٌەٚ ووو ڕەزا بمسووُ ٌە تەئرسوومییی )ژیٕگەیووی( ووو ز  زەربوومرەف 
اەسووواٛٚرف زیٛارەوووومٔی اۀووومەرە بمریوووه زرێژەوووومٔی  وە چووو ْ ٘ەتووومٚ 

یگ ێ   زەربمرەف بومزگی  ٚ حەٚشوی ٔمٚەڕاسو  ٚ تومرِەف ڕاساەٚخ  ٔم
ٔمٚۀدف ٚ ِەزخەٌی سەر زاا شو اٚف ڕٚٚ بە زەرگومف سوەرەویی سوەر 

 شەلمَ  ٘ەرٚە٘م سمرزاٚ. 

ووو ٌیژ بووَٛٚ  گەشوووادىّمْ بوو  شووومرف  سوومڵی ادٕمەِووویٌە ٌە بیوو ِە 
ە اوووو ە ٌە یەرارەتووووی تەئرسوووومیف ٚ )ومشوووومْ( ڕێووووه خ وووو   اەٚ شوووومر

ەێ بەخو ف. ایودف بومزگی ف   راٚ و ر  ام ٛٚروومریی یأدٔەٚەف تومییڕا
ا  ٌە یەرارەێ ٚ ر رِی ٘ۀدەسیی ٚەن ّٔمف زەرەٚە  ِٛلەڕٔەسوىمرف 
زەرگمف زارف بمِمر  ڕێژەف گوٛبىەزار  ِوٛحە ەرەف امسوٕی امسوٕگەرف 
ٚ شووىو ٚ ٚێووٕەف سووەزاْ روو رِی ٘ۀدەسوویی ٌە امسووٓ ٚ شووی  ٘ەر بە 

٘ووٛٔەرف ەف اوو  ٌە یەرارەتووی اوومگ  ٚ چەوووٛٚ  زەر٘دٕوو اٚ  اەرچوودأەٚ
یەٚف حەٚشووەیمْ بە وەراووٛٚە )توومبٛٚق(. سووەزاْ روو رِی ٘ۀدەسووییمْ 

چٛارتۀی ووای حەٚی  سوو  ٚ اتیوومزا خٌٛممٔوودٚٚە  حەٚی ٚ رەٚارەف ٔمٚەڕ
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بە ومشووی ٌٛبوومبی  یۆرتوو  شوویٓ ٚ امسووّمٔی ڕایاٚە  بەشووی ٘ەرە یۆرف 
خ یووومْ اەٚ خووومٔٛٚأەف  وە ٌە ِدوووژٚٚزا زرٚسووو  و ابوووْٛٚ  ٘ەر ٚەن 

امرێمراْٚ  ایدف اۀمەرەومْ شٛٚشەف ڕۀگی زارف اۀمەرەومْ ٌۀومٚ 
ِٛبەڕەلىووومرف ووووٛرەف اووو  ٌە یەرارەتوووی ڕٚٚٔەخ ووومٚ بە زٚئف زەِوووی 
وووٛرەوەٚە  گٛڵدەسوواەف ٘ووٛٔەرف بەسووەر وەِەف سووەرەٚەف وووٛٚرەٚە 
)ئٌە(ف و ٔەسووومڵی شووویٓ ٚ گوووٛڵی ٚبٍوووٛٚرف ٚ ٌە تملەومٔووودا. ِەسووویٕەف 

ٛٚچەومٔدا  ِٛلەڕٔەسی ڕۀگمٚڕۀ  ٚ امٚێاەوومرف  ییٛیٓ ٚ ِ ی ٌە س
 ایا  زٚٔیمیەن ٌە ٚرزەومرف ٚ ڕایأدٔەٚە. 

ٔوومیىەف ٌە اۀمووم سوومب یۆرتوو ە  یەشووام ٚرزەووومرف اەٚ خوومٔٛٚأەَ 
اوووٍە زەڕۆیووواە خوووٛارەٚە ٌەگەب 62سووومرزاٚف اەٚ خووومٔٛٚأە ٌەبەرچووومْٚ. 

ٌە  سووووەرەٚەیدا ٔوووومیىەف ادووووٕا اووووٍەف ردٕووووه تەڕبووووٛٚە. بوووومیەوی ردٕووووه
بمزگی ەووومٔی سووەرەٚە زە٘وومتە ٔوومٚ سوومرزاٚەوەٚە. بوو  ّٔووٛٚٔە بووم زٚٚر 
ٔەڕۆیووٓ )لە ف شوود ٚأە(ف بوومای َ ٌە چووٛار ئٚە چووٛار لووٌٛەف تملوودارف 
تیوومزایە  اەٚأە ٌە ٘ەلیمەتوودا )بوومزگی ْ( ٌە ٘ەروٛێووٛە بووم ٘ەڵیى زبووم  ٌەٚ 

 تملمٔەٚە زە٘متٕە ٔمٚ ژٚٚرەومٔەٚە.

ٚ ٌوٌٛٚەف گڵوی سوٛٚرو اٚزا وە ٌە چۀوود ٌەبیو ِە ِٕوداب بوَٛٚ  بۀوم 
ئٚە شووىمبْٛٚ زەڕۆی وواّە ٔوومٚ لٌٛەووومٔەٚە  وەچووی ب ێووه ٌە )حەووویُ ٚ 

زیوودەبمٔی  بۀومٚ ٌدوماْ( اەٚ زەٚرٚیەِومٔە اەٚ چوٛار لٌٛەیومْ بە  ودگەف 
 زأمٚە  تم ٌەَ زٚاییمٔەزا ٘ەسایمْ بە ٘ەڵەف خ یمْ و زٚٚە. 

رأوووی تەئرسووومییی ٘ەرٚە٘وووم اەٚەیووو   ووودگەف سەرسووو ِمّٔە ب ازە
بد الی اەٚۀدە بمسویمْ ٌە شودٛەف خومٔٛٚف بەنوداییمْ وو زٚٚە بە ٘وین 
  رێوووه بمسووویمْ ٌە خمٔٛٚەوووومٔی لووواڵف ٘ەٌٚدووو  ٔەوووو زٚٚە  وە ٌەبووومرف 

 یەرارەتەٚە یۆر ٌە خمٔٛٚف بەندازف ا  ٌە یەرارەتا ْ.
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خمڵدىی ت  ٘ەیە ٔمتٛأُ ٌدی بگٛیەرێُ  ٘ەرچی تمٚاْ ٘ەیە ٚ وو اٚە  
خ ِمْ زە تەودٕیٓ ٚ زەیخەیٕە سەر زەٚرٚبەرِومْ. اەف خ ِومْ  یەخەف
 چی؟ 

ٌە ِمزەٚە تم بە اد ام زٚٚ ٘ەیار ٚ شوە  سوەز سومڵە اودّەف ووٛرز 
سومب  تومٚأی رومر  بوٛٚە  133با زەٚڵەتیٓ ٚ حمشیۀ یٓ.. بمشوە اەٚە 

سوومب بوو  بوومرەۆ  خوو  ٔوومیىەف ٘ەیار سوومب 133سوومب بوو  تووٛٚرن  133
ىوّە؟ ٌەٚ ِومٚە زٚٚرٚزرێوژە ٔەبوٛٚیٕەتە زەٚڵەێ؟ زەِدٕداەٚە  خەتمف زای

زەخوو ایە سووەر شوودگ ٚ بە  ٚ خوومْ ٚ تەوەیە ٚ خمٔەلووم   وومراْ توومٚأەوە 
خوو  ب ازەرأووی سیمسووەتی اەٚڕۆ یۆربەیوومْ اەیوو ەٚف ِمرو وویەێ بووٛٚٔە 
)چۀد اەِ ۆ ٌە زٚێٕا زەچد ؟( بە  یمٚایییەن اد امف ادّە ٌە سوەزەف 

ِی یأ   ٚ تەوٕ ٌ ژف ٘ەر بو  زٚێٕوا بی   ٚ یەوّدا زەژیٓ  سەرەزە
 بٛٚ ٔیٛەف وٛرزسامْ ِٛر  ٚ خ ڕایی بەخ  ایە حىِٛٚەتی بەندا.
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 ئێمەی كورد میعامریامن نییە!
 

بەزاخەٚە ِدژٚٚٔٛٚسوووی ووووٛرز یەشوووام ٔەیووومٔاٛأیٛە بی وووەٌّدٕٓ  وە 
ادّەف وٛرز زەگەڕێیٕەٚە سەر ِمزەومْ  بەڵگە یۆر بەزەساەٚەیە ٌد ە ٚ 

ٚ باڵْٚ   دگەف زاخە و ٌیژەومٔی ِدژٚٚٔمسیٓ گ ٔگییەوی ٌەٚ  اەخ  
اەٚت یمْ ٔەزاٚەتە اەٚ بمبەتە. زەا سُ چۀود ٔومِەف ِم  واد  ٚ زواو را 

 ٌەَ ڕٚٚەٚە ٔٛٚس اْٚ؟

ِوووٓ ٚەن تەئرسووومیێه ومتدوووه ٌە بٕ یوووٕە ٚ سوووەرەتمومٔی زٚٔیووومف 
ِدوژٚٚ  اودّەی   سوەرچمٚەومٔی تەئرسمیف بدَٚ  ٔمچمرَ بگەڕێّەٚە بو 

ن گەئٔووی توو  خوومٚۀی ِدووژٚٚف خ ِوومٔیٓ  ٔە زۆِە ٔوویٓ ٚ ٔە اەتوومتە  ٚە
ی ووِٛٚمْ ٌە خموەوەِمٔوودا چەسووپمٚە  ٘ەیاراْ سوومڵە ٌەَ سووەریەٚیەزا ڕ

 زەژیٓ.
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ب ێووه ٌە ِدژٚٚٔووٛٚ  ٚ گەڕیوودە بیمٔییەووومْ ٌە ِدژٚٚٔٛٚسوومٔی ئف 
خ ِمْ بمشا  زٚاْٚ   ٛأا  اۀمەیمْ خ اٛٚەتە سەر خمڵە گ ٔگەوومْ. 

ر ِمزەومْ رمر  بٛٚأە ٌە  ەژٔوی زٚٚ ٘ەیار ٚ ادوٕا سوەز سومڵەف اەگە
اد أوودا زٚٚر ٔەزەخوو أەٚە  بدگِٛوومْ ِمزەووومْ تووٛٚروی  ٔەبووٛٚٔە  ادووٕا 
سوووووەز سووووومب ژێ زەسووووواەف امشوووووٛٚرییەومْ بوووووٛٚٔە  زٚاف اەٚ ِووووومٚە 
زٚٚرٚزرێژە ٘ یەومٔی ِمز تٛأیٛیمٔە یەویگ ْ ٚ سوەرەتم و ٔفودراٌییەن 

ەف سوم ٔەف امشوٛٚرییەومْ بوٓ  سوەرۀممَ اەئِومرف اده بٙدٕٓ  بمج بد
ٔەیٕەٚایمْ زاٚە ٚ بە ٘مٚومریی بمبٍییەومْ تٛأییمْ ڕی وٛٚف زەسواە تی 

 امشٛٚرف ٌەبٓ ٚەزەربٙدٕٓ. 

٘دٕدە لیٓ ٚ ڕلوی ادوٕا سوەز سومڵەف امشوٛٚرییەومٔیمْ ٌە زب زابوٛٚ  
اەٚف  شمرف ٔەیٕەٚایومْ سوٛٚتمٔد ٚ ٘ەڕٚٚژأود ٚ و زیومٔە تەاو ڵگەیەن.

ٌەٚ شوومرەزا ییٕوودٚٚ بووٛٚە بە امژیڵەومٔی ووەٚە وٛشوواٛٚیمٔە  ٌەزٚاف اەٚ 
سەروەٚتٕە زەساە ٔی ٚالیڕیومٔە ٚ ِەر ەوومٔی ژیومْ ٚ ییٕودەگی  ٌۀومٚ 

 ا زەسوووای اوووا وووو زٚٚە. امیاەخایووومْ زرٚسووواى زٚٚە بۀووومٚفز(ومٔووود)ِم
)اىپمتمٔووم(ف شوومرف ٘ەِەزأووی اد ووام. اەِەف خٛێٕوودتەٚە ِدژٚٚٔٛٚسووی 

بەخ ی ووووووووی شوووووووومرف  ٚبمٔگی ی ٔمٔی )٘ی ۆزٚێ( ٔٛٚسیٛیەتی. بۀم
اىپمتوومٔەف زیووٛە ٚ ٌەٚ ڕٚٚەٚە زەڵدوو   حەٚێ شووٛٚرەف   راٚ وو رف 
زەٚرف شمرف زاٚە  شٛٚرەف سوەرەوی زەٚرف شومرە بەری ٚ بٛڵۀود ٚ 
ٌە چٛار ئٚە چٛار زەرٚایەف بەری ٚ بٛڵٕدف ب  زأ اٚە  یمٔی شٛٚرەف 

یەووودا بە سووەریدا زەگووٛیەر  ٘ەر زٚٚ  زەرەٚە  زٚٚ سووٛار ٌە تۀی وو 
سوووەێ ٘ۀگووومٚ لٌٛووووٍەیەوی چووومٚزێ ف بەسوووەر زیوووٛارەٚە زەبیٕ ێووو  بووو  
چوومٚزێ ف  وە ٌە زەرٚایە زەڕۆی وواە ٔوومٚ شوومرەٚە ٔوومیىەف زٚٚ سووەێ 
٘ۀگوومٚ زیووٛارێىی توو  بە ڕۀگدىووی توو  زرٚسوو  ووو اٚە  ٌۀدووٛاْ اەٚ زٚٚ 
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یەر  ٚ بەٚ شوووٛٚرەیدا چۀوووداْ گمٌی وووىەف  ۀگوووی بە امسووومٔی زەگوووٛ
زایە و شىی شوم ٌە شٛٚرەف بەری ٚ بٛڵٕد بە زەٚرف شمشدٛەف حەٚێ 

زا ەێ ٚ زەساە ێ بە زەٚرف و شوىی شومچەلی شمرە ٚ سمخاّمٔی زەٚڵ
زرٚسوو  ووو اْٚ  ٌە زەرٚایە سووەرەوییەومٔەٚە وە ٌە چووٛار ئٚەیە  چووٛار 

 شەلمَ تم زەٚرٚبەرف و شىی شمزا بمیٔە امسم زرٚس  و اْٚ.

می ڕاود مَٚ اەٚ حەٚێ شٛٚرەف زەٚرف شومرە  ٘ەر اەٚف سەرٔ 
یەوەٚ ڕۀگوووودىٓ  و شووووىی شوووومٖ شوووودٛەف تەئرسوووومیییەوەف یۆرتوووو  ٌە 
شوودٛەف تەئرسوومییی امشووٛٚرییەومٔە بە  یوومٚایییەوی وەَ ٌە یەن  ووٛ  

 زەو ێٕەٚە  اەٚە )٘ی ۆزٚێ( بەٚ شدٛە بمسی شمرف اىپمتمٔەف زەومێ.

ی وٛتوووومٚە  اەئِوووومرف ەٌووووزەسوووواە تی ِوووومز بە زەٚرٚبەرف خ یوووودا ا
تٛٚرویمف اد امزا حٛوّ أییمْ و زٚٚە  یدیم(ف زاٚە  وە ٌە زەساە تی )ٌ

شەڕف ٔدٛأیومْ ادوٕا سومڵی ود ومٚە توم ڕۆژێوه خو ر زەگیو   ٚ تمریوه 
زاز  ٚ ٘ەرزٚٚئ اەٚ خو رگی أە بە ٔی ومٔەف ٔومڕایییٛٚٔی اەرٚەرزگوومر 

امشواەٚایی زەوەٚێواە زەیأٓ ٚ بە ٔدٛأگ یی شومف بمبوً ژْ ٚ ژٔخوٛایف 
 ٔدٛأیمٔەٚە. 

ٌە ئیەْ و رشوووی  ِووومز سوووەزٚاۀمم سووومڵی ود ووومٚە  تووومزەسووواە تی 
٘ەخمِٕ وووویەٚە بە وٛزەتوووومیەوی ٔمامووووومٔەف ٔدووووٛاْ وووووٛر  ٚ ٘مراووووموی 

اىپمتمٔوم زەگو   ٚ اەژزیٙوموی شومف ِومز  ٔدەف سٛامف ِومز ووٛر رەرِم
وو ر  زەسایەسەر زەوەْ ٚ زٚاف زٚٚسا ِمٔو  ژە٘ چدوژ زەو ێو  ٚ 

 زەبداە و رشە بۀمٚبمٔگەوە.
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ٌە امسەٚارف ِمزەومْ شادىی ٚا ٔەِمٚەتەٚە  تۀٙم ٌە )وۀگمٚەر( وە 
ٔم٘یاوووووم( اْ ٚ و ِمٔ ووووومْ زایە  اەرسووووواگمف )امٌۀدوووووٛاْ شووووومرف ٘ەِەز
 امسەٚارەوەف ِمٚەتەٚە. 

(زا امسووەٚارێه بە ی بمشووٛٚرزا ٌە اەشووىەٚتی )لیملمبوومٌْە وٛرزسووامٔ
 رت  ٌە  دگەف گ ڕ زەچد . یۆسٕگی شمخەوەٚەیە  

ٌدوووو ە ٚ ٌەٚ  چۀووووداْ گووووٛڵاەف یٌمەئِووووی بەرزیووووٓ ٔٛٚسوووو اٚیمْ 
ٌەسوووەرە  اەٚأەیووو  زەگەڕێوووٕەٚە بووو  سوووەرزەِی ِمزەوووومْ. بە امشوووى ا 
ومرٔم  ٚ چمٚسمنەومٔی ِدەِەز ڕەیا شم ٘وین گ ٔگییەووی اەٚت یومْ بە 

ەٚ امسووەٚارف ِمزەووومٔەٚە ٔەزاٚە ٚ زراٚەتە زەسوو  رەراِ شووی. ایوودف ٌ
وووومتەٚە توووم بە اد وووام اووودّەف ووووٛرز ٘ەِی وووە حمشیۀی ووویٓ بوووٛٚیٕە ٚ 
اەیوو ەٚف زەسوواە تی ڕەگەیەووومٔی توو . ڕاسووای اەِە ِوومیەف سەرسوو ِمٔە 
اەٚ ٘ەِٛٚ ِمٚە زٚٚرٚزرێژە ب  اودّەف ووٛرز ٌە زەسواە تی خ ِومٔەٚە 

 بە زٚٚریٓ؟

اەٚە ٌەبٕەتووووووی یەِوووووومٔە؟  وووووومزٚٚە  تەٌی ووووووّە؟ یوووووومْ بیٍٍەتووووووی 
 ەگەڕێاەٚە ب  ادّەف وٛرز؟سەرەوییەوەف ز

بمشە سەز سمب  ادٕا سەز سمب  ٘ەیار سمب  وٛڕە اەٚە زٚٚ ٘ەیار 
ادّە ٌەسەربەخ یی خ ِومٔەٚە بەزٚٚریوٓ  گو راەوە  ەٚ حەٚێ سەێ سمڵ

 ٌە وٛ  زایە؟

اوودّەف وووٛرز یەخەف خ ِوومْ زەتەودٕوویٓ ٚ زەیخەیووٕە سووەر خەڵىووی 
 ەیە  یٙمٔگی ەومْ. ەبیمر ٚ زاگی وەرف زەٚرِمْ ٚ اەئِمرەومٔی ڕەگ

بمشوووووە بووووو ا! اەٚە اد وووووام ٘ەیارەف سووووودٙەِە ومرٚبووووومر ٚ شوووووەلمَ 
بەڕێووٛەب زْ ٚ ٘وومٚزەَ ٚ چمٚسوومنی اوودّەف وووٛرز اەٚ حمبوومٔەیە ٚا ٌە 
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سمحەوەزاْ. ب ێىیومْ چەاوگەرا ٚ اەیو ەٚف تدو رف ِمرو ویەتٓ  ب ێىیومْ 
خ یووومْ بە زیّوووٛو اێ زەیأوووٓ  ب ێىوووی ت یووومْ بە ای وووالِی. بە ژِووومرە 

دە ٘ەڵگوو ف بەڵگۀوومِەف )زٚواوو را( ٌە وٛرزسووامٔدا ٘ەْ  ٌە ٚ تووی اەٚۀوو
چوویٓ زا ٔیوویە وە یەن ٍِیوومرز ٚ حەٚسووەز ٍِیوو ْ بەشووەرْ ٌە بەریامٔیووم ٚ 

اەٚ ژِمرۀیٓ  بمشە بو  اەٚە ٚەیبّومٔە  ِوٓ ٔومگەڕێّەٚە بو  اەِ یىمشدا 
 ٌەبٕەێ ٚ ومری ەف ب اوٛژف  اەَ ٚەیبە ٌە وٛرزسامٔدا بەرزەٚاِە؟

وٛێی زٚٔیمزا ٘ەبوٛٚە ٔوٛێٕەرف اەرٌەِومٔی ِیٍٍەتدوه زاٚا ٌە وٛڕە ٌە 
ٔەیومرأی گەٌوی ووٛرز بىومێ  زەسواە تی ٘ەرێوُ ٔەِدٕوا  ِوٛٚچەف وووٛرز 
بی زرێوو   ووومَ  ووم  یەرەر ٚ ییوومٔی بە لەزەر اەٚ ٔووٛێٕەرە ٌەبٕەتیوومٔە 
٘ەبووووٛٚە  اەٚە ٚەیبە ٌۀدووووٛاْ یەوداووووی ٚ اوووومرتی ٚ حوووومبە بە حی وووومۆ 

 ەٚاِە؟ای الِییەومٔدا بەرز

زٚٚ وەٚاتە چۀد اەِ ۆ ٌە زٚێٕا زەچد  ٚ  دگەف سەرسمِی ٔییە  
ٕە ٚ ٔەبووٛٚیٕەتە زەٚڵەێ. ِووٓ ٔمچوومرَ ٘ەیار ٚ حەٚێ سووەز سوومڵە اوومٚای

 زەربمرەف ِدژٚٚەٚە ٚالیڕیەتی سیمسیی اد ام بٕٛٚسُ. 

ٔی ٚەیارف ادووووه زێوووو  ٔە سووووەرۆومیەتی  رِوووومتەئرسوووومیف ٔە بە رە
 د  بی   سمڵی بەرزەٚاَ. ومرٚو ش ی زەٚێ  ٚ ٘ەر ٔەب

بۀوووودە  یوووومٔمە سوووومب بەر ٌە اد ووووام ٌە وۀمڵەومٔوووودا اەٚ بوووومٔگەٚایەَ 
ووو زٚٚە  ٘ووین گ ٔگییەویوومْ اووا ٔەزاٚە  اەٚەسووم زەڵدوویٓ) سوومب بە سوومب 

 خ یگەَ بە امر(. 

وووو ڕێىُ زەربووومرەف ِدوووژٚٚف تەئرسووومیف ٌە یەودوووه ٌە ٘ەشوووامومْ 
   ٚ  ووووٛزا گۀمدووووه اۀموووومَ زا  ٌە اوووو مرف ٘ەٌٚدوووو زاتەئرەووووومٔی شوووو

 زەِمرگ ژأە ٘ەڵدایە چ ْ ادّە تەئرسمییّمْ ٔییە  زیمرە لە ێ ٔەزیٛە؟
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ەوە تدىەڵوووی ِدوووژٚٚف گووو ز بەڵوووا لە َ زیوووٛە ٚ ٌە ٚە ِووودا ٚتوووُ  
 اەٚ خمٔٛٚأەف بەسەریەٚەْ تدىە ٚ ِەوە.  ٚالیڕیەتی

ٔی اەَ شوووومرەْ  ٘ەر زەبدوووو  بەڵووووا اەٚ خوووومٔٛٚأە حوووومڵەتدىی  ووووٛا
بە َ بۀدە اەٚە بەتەئرسمییی تمییەتی ادّەف ووٛرز زأومٔەَ  ٓ  بپمرێمرێ

اەٚ خمٔٛأە تدىەڵەیەوٓ ٌە چۀداْ حومڵەتی تەئرسومیف ٌە یەن خومٔٛٚزا  
شدٛەف تەئرسمیف اد أی )لم مرف( تیمزایە  بٛسّمٔی تیمزایە  ژیٕەگەیی 

بەنووداییە و ٔەووومْ ٌە ب ێووه شووادا  تیوومزایە  ٘ەرٚە٘ووم ب ێووه ٌە خوومٔٛٚە
بە َ ٌەبەر تدىەڵیوووی خمٔٛٚەوووومٔی لووواڵ  اەٚاْ ٌە خووومٔٛٚە اەرەوٓ  ِٛشووو

بە زاخەٚە چمٚسووومنمٔی بد الوووی امِووومژەف بووو   بەنوووداییەومْ ڕایاٚەتووو ْ.
 ٔموەْ.

زەگەڕێووووّەٚە سووووەر زٚاف ٘ەڕٚٚژأووووی زەسوووواە تی ِوووومز  ووووو ر  
اوومیاەخاەوەف ٘دٕوومیە )ا سووپٌٛی ( ٌە ِوومٚەف زە سوومڵدا اەٚ شوومرە اوو  ٌە 

وی ٚا ڕایاٚە ٚ تو وّەف او  اٚە  ِەحومڵە تەئرسومییەرە زرٚس  وو شموم
ٌە ٘ووٛٔەر ادووه بدوو   اەگەر اۀمووم سوومب ای سووی تەئرسوومیف بەزەسوواەٚە 
ٔەبد . اەٚف تەئرسمی ٚ ٘ٛٔەرِۀد ٚ اەیىەرتمشوی ِمزەوومْ ٘ەبوٛٚە ٌە 
)ا سوووویٌٛی (زا ووووو و اٚٔەتەٚە  اەِە ٘ووووین ٌە گەٚرەیووووی وووووو ر  وەَ 

دٕومٔی ٙدُ ِٛبومزەٌەیەوی سوەٌّدٕ اٚە  ادىٔمومتەٚە  بە َ اەٚەف ِوٓ زەیڵو
سووومڵەف  ف  ٛ٘ووود ٚ تەلە یەووووی ٘ەر ٔەبدووو  سووویحووومڵەتدىی تەئرسووومی

 زەٚێ   تم شدٛەیەوی تمییەتی تەئرسمیف اده بٙدٕ ێ . 

چۀووود بووومرەَ وووو زٚٚەتەٚە تەئرسووومیف ٌۀدوووٛ ِیٍٍەتدوووه ادوووه زێووو  
خوووومٚۀی زەسوووواە ێ ٚ اوووومبٛٚرییەوی توووو وّە ٚ اٍەٚاوووومیەف سووووەٚاز ٚ 
ڕۆشٕیی ف ٌە امسادىی زیمریدا بد   ادّەف وٛرز ٘ین یەن ٌەٚأەِمْ بو  
ٔەڕەخ وومٚە  ٌە ِوومٚەف یۆرتوو  ٌە زٚٚ سووەز سوومڵدا ٚ تووی وٛرزسووامٔی 
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ٌۀدٛاْ زٚٚ ٌەشوى ف گەٚرەف گەٚرە سمحەف شەرێىی خٛێٕمٚف بٛٚە  
ڕٚٚخدووووووٕەر  زەسوووووواە تی بٛسووووووّمٔی ٚ زەسوووووواە تی سووووووەرەٚف. اەٚ 

ٚ ٌەشوووى ە ٌەٚ ِووومٚە زٚٚرٚزرێژەیووودا ٌە ٚ توووی ٚێ أىمرییووومٔەف اەٚ زٚ
وٛرزسووووامٔدا ڕٚٚف زاٚە  اەٚف و وووواٛومب ٘ەبووووٛٚە سّ وووودٍی اەٚ زٚٚ 
ٌەشى ە بٛٚە   گە ٌە خٛێٓ ٚ ر ِد ه ٚ ب سیەتی  ٌە شدٕەی دا ٚ تی 
ادّە زٚٚچمرف سا وەٌاٛٚر ٚ سا رەر٘ۀگوی   را و ر بٛٚە)رومر  ٚ 

اەگەر بِٛٚوومْ بدوو  ٚ بە  تووٛٚرن ٚ بەرەۆ( اەٚەف  ووٛأی ٚ یەرارەتە
 وەڵه بٛٚبد   ٌدّمْ زیراٚە ٚ اەٚڕۆ ٘ی خەڵىە.

بەسوووووەر اەٚ یٚڵوووووُ ٚ یۆر ٚ بیگووووو ە ٚ بىوووووٛژەف )اەِمٔٛ خووووومٔی 
اەرزەئْ(زا ومرٚو زەٚەف ا  ٌە یەرارەتی تەئرسمیف ٌە شومرف سوٕەیدا 

 اۀممَ زاٚە  ٚەن  ِمگەٚتی زارٌٚەید مْ 

  ٖٚ ٚئٔوٗ رزٖ ِمٔٛڵاڵخمٔی اٗ ْ اوٗ یوٗئ  زا ٌوٗ شمرف سٕٗ  ٚتە ٌٗ اەٚ ِمگٗ
ٚا)ٚاٌی(  رِمٔ ٖ َ رووووووٗ ٚزٖ . اووووووٗ ن زرٚسوووووو  ووووووو ا6223ٖٚسوووووومڵی   ٌووووووٗ

یٛأی  زٚٚ ٘ووووووٗ  ٖٚ شوووووویٛٚٔٗ ڕٚٚف زابٗ    ٌووووووٗ ( بووووووٖٛٚ وٛرزسامْ)سووووووٕٗ
 تووودا  یٛأی ڕۆژ٘ٗ ف ٘ووٗ ٖٚ رٖ سووٗ  . ٌوووٗ  ێ ٚ ڕۆژاوومٚا(ف تیمزایووٗ )ڕۆژ٘ووٗ
ف  رێو  ٚ گٛڵاوٗ گٛیٖ اد ویمٔدا زٖ  ٚێوه بوٗ ڕاڕٖ    وٗ ژٚٚرف تیمزایٗ  زٚأمٖ

  ٔٛیگٗ ن ٘ٗ لدىمْ ٖٚ ب  رٗ  ٚ ژٚٚرأٗ . اٗ ڵگ تٖٛٚ ف ٘ٗ ٖٚ ٚ ڕاڕٖ ِمرادن اٗ
زا  ٚ ژٚٚرأوٗ وده ٌوٗ یوٗ  ٔد سمڵده ٌوٗ ِمْ چٗ وٗ ٌٗ . ٔمٌی شمبی ف گٗ ٚابٖٛٚ
ێووه ب   ٚتووٗ ٚ ِمگٗ . سوومخاّمٔی اووٗ ن ٚایووٗ یٗ سووٗ زرٖ ن ِٗ   ییوومت  ٖٚ ژیوومٖٚ

چی ف  (ف گووووووٗمرف )ِیٕیمووووووومرن ومشوووووویى ٚ ٖٚ  ف تیمزایووووووٗ ٖٚ ڕایأدٔووووووٗ
 ومرف  ام ٛٚرومرف )ٌٛبمبی(.  ڕٖ ڕِٗ ِٗ

  ووووومٔی بووووٗ   زیٛارٖ ٚارف تیمزایووووٗ رزیٓ ٚ رووووٗ ٚیف بووووٗ ٘م حووووٗ رٖٚ ٘ووووٗ
  اەٚ ِمگەٚتە ب خو ف زٚٔیومیەوە ٌە  ٖٚ تٗ خ شٕٛٚسی   راٚ  ر ڕایاٖٚ
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وە تووم ڕازەیەن ٌەگەب شوودٛەف  تەئرسوومیف ای ووالِی شوودٛەف لم وومرف 
 ای الِی سەرەٚیدا  یمٚایە. 

ر  گوٗ ڵودُ  اٗ   زٖ َ وو اٖٚ ر یاِدىی زٖ سٗ  ِٗ خٗ زٖ  ٔمٗ اٗ  زٖ ٌد ٖ  ٔدٖ بٗ 
ومٔی اد أووودا  ف شووومرٖ لیوووٗ ب بٗ گوووٗ  ێ ٌٗ ومٔی وٛرزسوووامٔی ڕۆژ٘وووٗ شووومرٖ

 بٛٚٔی سووومخاّمْ ٚ تدىووو اف ژارف ٚ ٔوووٗ ٔگدٕیٓ  یۆر امسووومْ ٘وووٗ ڵ وووٗ ٘ٗ
  تووٗ ٚڵٗ ٚ . زٖ وووٗ رزٖ زٖ خ ووإی ٖٚ ئٖٚ سوو  ٖٚ ٔمٗ اٗ  رف ِیڕّوومرف بووٗ ٘ٛٔووٗ
ٚ   زاٖٚ رف وٛرزسوامْ ٔوٗ  وٗ زٖ  ویمْ بوٗ ومٔی اد اْ ٘وین گ ٔگییوٗ ٔدییٗ ٔمٖٚ
٘د ام ام   ْٚێ ا زاْ سمب ٌٗ زٚاف سٗ  زایٗ ٖٚ ی  ٌٗ . سٗ بی یمْ و زٖٚٚ ٌٗ
 ... ِمْ امشٗ ٘ٗ

اوو ە ٌە یەرارەتووی ِیڕّوومرف  )حەِوومِی سووەراف خٛسوو ەٚخمٔی ٔمووومَ 
خووووومْ( یەوووووودىە ٌە سەرشووووو رگە بۀمٚبمٔگەوووووومٔی  ٘ەر ٘ەِوووووٛٚ اەٚأە 
ومرٚو زەٚەف اەِمٔٛ خمٔی اەرزەئٔٓ  ٘ەرٚە٘م ٌە شمرف سوٕەیدا چۀود 
تەئرێىووی وەف بٕەِوومڵە و ٔەووومٔی اەٚ شوومرە اوو ْ ٌە گ شووە ٚ وۀوومرف 

 یەرارەتی تەئرسمیف. 

ّمٔمٔەف ٌۀومٚ شومرف سوٕەیدا زەگەڕێواەٚە ٘ ومرف بٛٚٔی اەٚ سومخا
ب  بٛٚٔی زەسواە تی اەرزەئْ  ٘ەرٚە٘وم تدىەڵیوٛٚٔی اەرزەئٔییەوومْ بە 
ژْ ٚ ژٔخٛایییوووومْ ٌەگەب زەربوووومرف سووووەرەٚف ٚ ٘ەرٚە٘ووووم زەربوووومرف 

 لم مرف.

ٌە سوومڵی    ریووناەگەر گەشوواەوەف گەڕێوودەف ایٕگٍیوومف بخووٛێٕیٕیەٚە
مٔی ٚ ٚرزبٛٚەتەٚە ٌە خومٔٛٚ ٚ ی وە ڕۆی اٛٚەتە ٔمٚ شمرف سٍد6423ّ

بەرەف زاَ ٚ زەیگوومف ِەحّٛٚزامشوومف بمبوومْ  وە چۀوودە ٘ەژارأەیە  ٌە 
 ِەحّٛٚزامشمف ا سیٛە ٘ ومرف گ ٔگیی ادٕەزأی چییە بە خمٔٛٚبەرە؟
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ِەحّوووٛٚز امشووومف بمبووومْ ٚە ِوووی زەزاتەٚە  بووو چی خووومَ ٚ بووو ا ٚ 
و زٚە وەسوووووٛومرَ اەٚ ِووووو ڵەتەف زەزەْ بیووووو  ٌە سووووومخاّمْ ٚ وووووومرٚ

 بىەِەٚە؟

٘ەر سوومڵە ٚ یەودىیوومْ زەوەٚتە اوود  ٌەشووى ف اد أووی یوومْ ٚاٌیووی 
بٛسّمٔی ە ٌە بەنداٚە یمْ اەری ٚ ڕۆِەٚە اەئِومرف اەَ شومرە زەزەْ 

زەبیٓ  ب یە ٚا شمرەوەِمْ زەبیٕی! اەٚف ٘ ومرف ٚ ٔمچمرف بە دٙدالٔی 
 اەئِمرەومّٔە ب ا ٚ ِمَ ٚ خمِی بمبمٔی خ ِمٔە.

مف )بوومای َ( ٔوومیىەف زە سوومڵی زٚاف ژیوومٔی یوومٔی ٌە حەِەامشوومف  وو
ی زٚاف گەشووواەوەف )ریوون( وەٚتە خٌٛیووومف ادىٙدٕووومٔی 6523زٚاف سوومڵی 

ایّوووومرەتدىی بەربوووواڵٚ  بوووو  اەٚەف  وووودگەف بمبمٔەووووومْ بگوووو ێاەٚە لە ف 
 شد ٚأەف زرٚس  و ز.

حەِەامشوووووومف  وووووومف ٘وووووومٚڕێیەتدىی یۆر گەرِووووووی ٌەگەب ٚاٌیووووووی  
ف ٌوووا وووو ز ِیڕّووومرێىی وووومراِەف ٌە شووومرف ٌٛٚڕسوووامٔدا ٘ەبوووٛٚ  زاٚا

اەسفە٘مٔەٚە ب  بٕد  . بەزاخەٚە ٔمٚف اەٚ ِیڕّومرە بەئف وەریوُ بەگوی 
 وومرەٚە ٘ەبووٛٚ  ٌە بەشووی زٚٚەِووی وەشووى ڵەوەف ٔٛٚسووی بووٛٚف  اەٚ 
بەشووەیە زرابووٛٚە ڕەیا بەگووی بوو اف  وە ب خوو ف خ شٕٛٚسوودىی ووومراِە 

ى ڵەوە تیمچٛٚە. اەٚ بٛٚە  زٚاف ِ زٔی ڕەیا بە  بەشی زٚٚ٘ەِی وەش
ِیڕّمرەف ٚا لە ف شد ٚأەف زرٚسو  وو زٚٚە  ٌەاود  زرٚسواى زٔیدا 
بەسوووەر سیٕییەوی)ِ وووی( ٔووومٔخٛارزٔەٚە  ٚەن ّٔوووٛٚٔە وە اەٚڕۆ ادوووی 
زەڵوووودٓ )ِمودوووو ( لە وەف زرٚسوووو  ووووو زٚٚە  خ وووواٛٚیەتیە بەرچوووومٚف 

بە اد ووووٕیمرف اەٚ ِیڕّوووومرە اەسووووفە٘مٔییە گوووو زف  حەِەامشوووومف  وووومف.
  بە تٛٚرەوەڕێژ تەٚاٚ و اٚە ٚ بە بمٔگٍیٓ وٛت اٚەتەٚە. زٚٚ٘ەَ 
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ِووٓ ب خوو َ ٌەبیوو ِە چۀوود وەسوودىی ایوو ف زێووی وەئر ِوومبٛٚٔەٚە ٚ 
بمسووویمْ ٌەٚەف زەوووو ز  وە ٌە خووو ب ب زٔووودا بووو  گووو زف زٚٚ٘ەَ بە ٚ   

مِد ە تمیەووومْ خ ڵیوومْ بوو زٚٚە تووم سووەر گوو زف یەوەَ ٚ اەگەر بەادووی اوو
وومتی وو ِەڵى زٔەوەف یۆر بە  بو  بىو   ٕیٕی وىخ ڵی گو زف زٚٚ٘ەَ ا

 امسمٔی بەزەس  زێ   ئشُ ٚایە اەٚ تملیى زٔەٚە  و اٚە.

ادوووووو اْ ٚ بٛسووووووّمٔی ٌە ِوووووومٚەف سووووووی سووووووەز سوووووومڵدا ٌە ٘ووووووین 
ڕێىٕەوەٚتیووْٛٚ  بە َ زژف خٌٛیووموەف حەِەامشوومف  وومف ٘وومٚڕابْٛٚ ٚ 
ایالٔوووووی وٛشوووووإیمْ زاڕشووووو  ٚ اۀممِیووووومْ زا  بووووو  اەٚەف  زٚٚبووووومرە 

ىی وووٛرزف زٚاف بمبمٔەووومْ زرٚسوو  ٔەبدوواەٚە. ٚەن زەبیٕ ێوو  ایّوومرەتد
تۀٙوووم لە ف شووود ٚأەف حەِەامشووومف  ووومف ٌە وٛرزسوووامٔی بمشوووٛٚرزا 

امسەٚارێىی امرێمراٚە بەٚ شدٛەیە ِومٚەتەٚە. اودّەف ووٛرز ٌە ِدوژٚٚف 
اد وووودٍى اٚف زەسوووواە تە یٌٙدمەووووومٔی زەٚرٚبەرِمٔیٓ)روووومر   بەرەۆ  

–ده بەسەر ادّەزا ٘متٛٚە ٌەاد  سومیى  تٛٚرن( گەٚرەت یٓ ومرەسمت
ف ٔدووووٛاْ ادوووو اْ ٚ ( اْامووووومَ ٚ سووووەراۀممٔی شووووەڕف )چمڵوووودێ بیىوووو زا 

بٛسّمٔییەومْ  ٌەٚ شەڕەیدا وٛرزسامْ زابەشى اٚە ٚ بٛٚە بە تەٚلدىوی 
خٛێٕوومٚف خوو ایە گەرزۀووی ِیٍٍەتەوەِوومْ. اەٚ زەسوواە تمٔە بە وٛشوو  ٚ 

اەٚەف وٍاووٛٚر ٚ رەر٘ۀوو  ٚ وٛشووامر ٚ تووم ْ ٚ چەاوومٚ ڕأەٚەسووامْٚ  
یەرارەتووی یِوومٔەٚأی ٚ امسووەٚار ٚ ِەر ەووومٔی رەر٘ۀوو  ٘ەیە خ یوومْ 
ووو زٚٚەتە خوومٚۀی  تووٛٚرن ادّوومْ زەڵدوو   تووٛٚروی شوومخمٚف  روومر  
ٔمیٔووومٚێىی ا ٚاوووٛٚچی )امریووومیی( بووو  زأووومٚیٓ  بەرەبەوەیووو  ٔمٚۀووومٚە 

ەٚە ڕەگەیف ٘ یەوووومٔی ووووٛرز زەبووومتە سوووەر ڕەگەیف بووومرەۆ ٚ بەئیووومٔ
 وٛرزسامْ ٚ ٚ تی بمٚبمای ف اەٚأە ٚ ادّە ٌە ٘ٛتدً زایٓ ٚ ِدٛأیٓ.
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زەٚڵەتوووووی شوووووم ٚ زەسووووواە تەوەف ٌۀمٚڕۆی وووووایٛٚ   ّٙوووووٛٚریەتی 
ای ووالِی  وودگەف گ تیووٛٚەٚە  یۆر ٌە ئیۀگ أووی شووم اوومٚارەف ٚ توومْ 
بٛٚبْٛٚ  ب ێه ٌەٚ وەسمٔەَ زۀمسی  اەگەرچی ِٓ اەٚ ومتەف ٌە اد أم 

ن اوووومیە ٚ ا سووووادىی زەٚڵەتوووویُ ٔەبووووٛٚە ٚ بوووو  خوووو َ ٚەن بووووَٛٚ  ٘ووووی
تەئرسووومیێه بە وووومرف اووومیازەٚە خەریوووه بٛٚبوووَٛٚ. ِٕوووی  بەٚ اووومگ ە 
سوووٛٚتمَ ٚ ٘ەرچوووی زار ٚ ٔەزارَ بوووٛٚ ٌۀووومٚچٛٚ  سوووەڵ  ٚ لٛڵووو  بە 

بداووومٚاْ بە گووو ف  ٌە  ٍەوووومٔی بەرِەٚە زەرچوووَٛٚ. ٌەٚ ڕۆژأەیووودا یۆر
اەٚەیو  یەوودىە ٌە ادٕمسوی  شو ڕ  سوەر ٚ ِمڵیومْ تیومچٛٚ ٚ سوٛٚتمْ 

 امٚا ش ڕ  ٚ وٛزەتمیەن ٌە ٘ەر وٛ  و ابد .

ب  ٔەخ شی ڕۆی واُ بو  ٌۀودەْ ٌەٚێو ا ب ێوه ٌە ٔمسو اٚأی اد أوی 
خوو ُِ زیەٚە ٚ زەیوومُٔ بیٕووی ڕۆژێووه یەودووه ٌەٚ بوو ازەرأە ڕۆژٔوومِەف 
وەیٙوومٔی بوو  ٘دٕوومَ  وە ٌە ٌۀدۀوودا زەرزەچووٛٚ  یۆرتوو  سوو ٔم ٚ بٍووٛێ ف 

ٌووووا زەزا  اەٚ بوووو ازەرەَ ٚتووووی  اەَ ژِوووومرەیە ِەلوووومٌەیەوی  شمٕ٘ ووووم٘ی
زٚٚرٚزرێوووژف ٌەسوووەر ووووٛرز ٔٛٚسووویٛە  ئَ خ شوووە بیخوووٛێٕیاەٚە. اەٚ 
ب ازەرەی ُ سەر بە ڕژێّی ڕاب زٚٚ بٛٚ. ومتده ڕۆژٔومِەوەَ خٛێٕودەٚە 

 ب َ زەروەٚێ بە ئیمٔەٚە ام  ٘ەِمْ امشە!

امرییووم ٚ  ەادٕوومٚزەبووا امریوومیی بوویٓ ٚ ٌاوودّە بەر ٌەٚەف وووٛرز بوویٓ  
امریووم ِیٙ یوودا ٚەن سووٛٚتەِۀی بەووومر بٙدٕوو ێٓ  ٚەن ِیٍٍەتدووه ِوومری 
ڕەٚاف ٔەتەٚایەتیّومْ اوا ٔەزرێوو   ٔە بەلەڵەَ ٔە بەخەیومب ٌدوی ٔەزٚێوویٓ. 

شووومٖ اەرسوووامٔە  وە بەٚ  اەٚ  گووو َ تدیەربوووٛٚ ٌە بەلڵووویەێ ٚ ب چوووٛٚٔی
ٔەْ... ب یومرَ ٘ەِٛٚ با ٘ی ییەٚە یەشام ززاْ بە ِمری ادّەف ووٛرززا ٔوم

زا بدووووودۀ  ٔەَ ٚ تی وووووه بوووووخەِە سوووووەر اەٚ  ووووو رە بی ٚب چوووووٛٚٔە 
ا ٚاٛٚچوووومٔەف ٚا وە ٌەَ بدٙدوووومف ٚ امشووووٛٚراە بوووومیاڕییەٚە ٚا تیوووومزاْ  
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وەچوووی یەشوووام  ٚا زەیأوووٓ سوووەرزەَ سوووەرزەِی شووومف ٘ەخمِٕ ووویٕە ٚ 
 وٛرزی  ٌە ٌەشى ەوەیمٔدا چەوداریمٔە.

 ِدىی تٛٔدٚٚتیژ بدەِەٚە  ب یمرِدا ٌە ٘ەِمْ ڕۆژٔمِەف وەیٙمٔدا ٚە
 ٘ەر ٚاَ و ز ٚ ٔٛٚسیُ ٚ باڵٚو ایەٚە.

اەَ بوو ازەرأەف اوودّە سووەی ْ ٚەن ٚابدوو  بۀگیوومْ ود وومبد   یوومْ 
اوودّەف وووٛرز بە گدووً زەیأووٓ  یووم ٚەن ٌە ٚالیڕەتووی خووٛزف ِدووژٚٚ بووا 

 خەٚەرْ.

بم بگەڕێیٕەٚە ب  سوەرزەِی وٛرشوی ٘ەخمِٕ وی ٚ ٘مراوموی ٔماوموی 
بە شودٛەیەوی ٔوم  وٛاْ ِەرزأە زەسواە تیمْ ٌە زەسوای  ِیدیدا وە چو ْ

یٔمی ە زەسواە تی ِمزەومٔیومْ زەر٘دٕوم ٚ ٌە سوەرەتمٚە زەسواە تی زٚٚ 
ٚز ٘دٕوووم ٚ زٚاف ٌۀووومٚب زٔی ئیۀەف ٔدوووٛاْ ِووومزز ٚ رمرسووویمْ بە ٚ وووٛ

وووووومٔی ِووووومز زەٚڵەتوووووی یەن ئیۀەف ٘ەخمِٕ وووووی ادىٙدٕوووووم ٚ بە ٔمڕایییە
ٚ ئیۀگی أوووی ِمزەوووومْ بوووْٛٚ ٌۀمٚیووومْ  شووودٛەیەوی گ وووای اەٚف ِووومز

بووووو زٚٚە ٚ اەِە ٘ەلیمەتدىوووووی ِدوووووژٚٚییە  ٘ەتووووومٚەوٛٚ ِدژٚٚٔٛٚسوووووە 
 زەِمرگ ژە رمرسەومٔی  ٔمتٛأٓ ٌەٚ ٘ەلیمەتە ئبدەْ.

ٌەٚ وووومتەٚە توووم بە اەِووو ۆ رووومر  بووو ا گەٚرەف ووووٛرزە ٚ اووودّە بووو ا 
ەٚاف ب ووٛٚن ٚ ٌە رەٌ ووەرەف امریووم ِیٙوو ف اد أووی بٛٚٔووم  اەٚف ِوومری ڕ

وووٛرزە تووٛاٚەتەٚە ٚ ٌەٚ ِوومٚە زٚٚر ٚ زرێووژەف زا  اەٚاْ بوو ا گەٚرە ٚ 
 ادّەف وٛرزی  ب ا ب ٛٚوی ٘ەژار ٚ ٔەزار ٚ ٔەخٛێٕدەٚار.

ٚەرْ بم تەرایٚٚیەوی ٚیژزأی بە زەساەٚە بگ یٓ ٚ ٚالیڕیمٔە ٘ەڵی 
سۀگدٕیٓ.  ەِٙٛٚریەتی ای الِی اەی ەٚف ب چٛٚٔی ٚیالیەتوی رەلٙیویە 
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ەی ی حەیەبەئ سە تە ٚ بەڵا اەٚأی  ززاْ بە ِمری ڕەٚاف ٚ اەبڕمزەو
 وٛرززا ٔمٔدٓ  بە َ ٔە زرۆ ٌەگەب خ یمٔدا زەوەْ ٚ ٔە ٌەگەب وٛری دا. 

ەٚف  اوووومٚڕێىی بوووم بگەڕێیوووٕەٚە بووو  سوووەرزەِی شم٘ۀ وووم٘ی اە٘وووٍ
ٔەخٛێٕوووووووودەٚارأەف ٚالیڕیوووووووومٔە ٌەٚ ز  ٚ ئز  ٘ەڵم چووووووووم ٚ ٘ەژار ٚ 

 وٛرزسامْ بدەیٕەٚە.

ر بە ٚیووژزأەٚە ٌە یەوووی بوودەیٕەٚە ئزێووی وٛرزەووومْ ٌە ئزێووی اەگە
چۀووود سوووەرزەِی بەرز زەچوووٓ  ٚەن ٚابدووو  سوووەزەف بی ووواەَ ٌەٚێووو ا 
سەزەیەوی ِمبد  تم بگمتە اەٚاْ ٚ بەٚ شدٛەیە وٛرزف امریم ِیٙ ف بومج 

 ٚ خمٚەف ب ا ب ٛٚوی خ ف زاٚە  ٔە سەزەیە ٚ ٔە بی   سەزە.

بىەیوووٓ ٚ بووومأیٓ ٌە زاِٛزەیگووومف رەرِوووٛٚ بوووم ا وووىٕیٕی سوووەرامیی 
زەٚڵەتی شم٘ۀ م٘یدا چۀد ومرِۀودف ووٛرزف اومیەبەری ٘ەبوٛٚە  چۀود 
ٚەیی  ٌە ومبیٕەومٔی اد أم ٚ ٛٚزیمْ ٘ەبٛٚە  چۀد اەر وەرف اومیەبەری 

 ٌۀمٚ سٛامف اد أم بٛٚٔیمْ ٘ەبٛٚە؟

ٌەٚە زەڕٚا ئتمْ ٚابد  تم اەیەي اەَ   رە ب ایەتییەف بپومرێمْ   وم 
 بم زاسامٔدىی خ ِمڵیی ٔمٚ ادّەف وٛرزتمْ ب  بگد ِەٚە.

ایمٚێووووه ِوووو ز ٚ زٚٚ وووووٛڕف ٌووووا بە دّووووم... بوووو ا گەٚرەوە بە بوووو ا 
 ب ٛٚوەوەف ٚێ  بم زاراییەوەف بمٚوّمْ ب ابە  بىەیٓ.

 ب ا ب ٛٚن ٚتی  وموە ٘ەرچی ت  زەیڵدی  زەیىەیٓ....

گٍدٕوا ب ا گەٚرە ٚتی  اەٚ اەسوپە چەِٛٚشوە سەرود وە ٚا سوٛار زە
 اەٚە ب  ِٓ....
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اەٚ گەِوومڵە ٘ەٚشووومرە وەڵووپەزارە  وە زەٚەڕ  زۀگوووی زەڵدووی ٌۀووومٚ 
 اەشىەٚێ زایە  اەٚە ب  ت ...

اەٚ ا وویٍە چمٚشوویٕە ٚا وٍىووی زەخوومتە سەرشوومٔی ٚ ِ ووه ٌە چٕگووی 
 ٚەزەرٔمچد  اەٚە ب  ت ...

اەَ ِمڵەف ٚا تیمزایٓ  ٌە یەٚییەٚە تم سەربمْ ب  ِوٓ  ٌە سوەربمٔەٚە 
 سّمْ ب  ت ...تم ام

ف اوودّە ٚ ادووٛەیە تووم ادوو ە ٚ بە   زٚٚ ە ووم بوو ازەریٕە! اەَ بوو ایەتی
٘ەیار ٚ ادٕا سەز سمب بە  ٔییە  ادٛە بو ا گەٚرەف ِومڵی خ تومْ بوٓ ٚ 

 ٌە ادّە گەڕێٓ.

اەَ ٚتووووومرە  وە باڵٚبوووووٛٚیەٚە ٘ەرایەووووووی گەٚرەف ٔووووومیەٚە  ٌۀووووومٚ 
  راٚ و ر بە زٚاف ئیۀگ أی شم٘ اەرساەومٔدا ییمت  ٌە بی   ٚتومرف 

خ یدا ود م ٚ بوٛٚ بە ٘و ف زٚٚبەرەویوی رىو ف ٌە ٔمٚیمٔودا. اەَ ٚتومرەَ 
 ٌە وەیٙمٔدا باڵٚبٛٚەتەٚە...6556ٌە سمڵی 

 ووم بوو ازەر ڕٚٚٔىوو زٔەٚەف اەَ تدىٙەڵىد وومٔە بەادٛسووای زەیأووُ تووم 
خووووووٛێٕەرف وووووووٛرز ٘ شوووووویمر وەِەٚە ٌە تدفى یٕووووووی زەسوووووواە تدارأی 

َ زەربووووومرەف ِدوووووژٚٚف تەئرسووووومیییە ٚ ٌە زەٚرٚبەرِووووومْ  اەَ واووووومٚە
حوٛوُ رەرِوم بوٛٚە ڕۆژ٘ە تی ٔمٚەڕاسادا شدٛەف تەئرسمییی ای الِی 

ٚ تووم بە اەٚڕۆیوو  اەٚە سووا زەسوواە تە ٌە تەئرسوومییی ای ووالِی ییوومت  
ب خ یمْ ٔەیمْ تٛأیٛە بیٕە خمٚەْ شودٛەیەوی تمییەتّۀودف تەئرسومییی 

 ە یمْ بەرەۆ یمْ تٛٚرن.ِ زێ ْ  وە بٕمس ێ  بۀمٚف رمرسەٚ

بەڵووا ٌە تەئرسوومیییدا رمرسووەومْ تٛأیٛیوومٔە ڕێیوومیێىی تمییەتّۀوودف 
تەئرسوووومییی ای ووووالِی بووووخۀەڕٚٚ ٚ بٕمسوووو ێ  بە سووووەبىی ای ووووالِی 
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سوووەرەٚف یووومْ لم ووومرف ٘ەرٚە٘وووم توووٛٚروەوەی  )بٛسوووّمٔی( اەٚأوووی  
تٛأیٛیوومٔە شوودٛەف تەئرسوومیف ای ووالِی بٛسووّمٔی زەسإی وومْ بووىەْ  

تمییەێ ٌە زٚاف ومرٚو زەٚەف تەئرسمیە بۀمٚبمٔگەوەیمْ )سویٕمْ( وە بە
ٌە سەرزەِی سٛڵامْ سٍدّمٔی لمٔٛٚٔیدا زەسای بە ومر و زٚٚە  بە َ ٌە 
بد الوووودا ٘ەر شوووودٛە ای ووووالِییەوەف سووووەرزەِی بەبمسووووییەومٔە ٚ ٘ووووین 
گ ڕأىمرییەوی تیمزا ٔەو اٚە  ٌە بەشی ٘ۀدەسەف تەئرسمیف ای الِیدا 

 ٌەٚ حمڵەتمٔەف زەزَٚ. فزرێژبە 

ٌە اوومٚا چووٛار تۀی وو  ٚ تدفى ێٕىووی سووەر بم یوومٔەف خ بەیٌمأوومٔەف 
زٚٚر ٌە ٌ ژیىیوووومٔەٚە اوووودُ  ٚأیوووویە اەٚ یرتە یەئِە زراٚسوووودیمٔەف بە 
یۆرەٍِووی زراٚسوودّمٔٓ ٚ امیوومْ ٌەٚەیوو  زرێژتوو  ووو زٚٚە ٚ خ یوومْ بە 

رى ف سەرزەِمٔە   خمٚەْ ِمب زەیأٓ  امِمزە ٔیٓ ٌەسەر ِدمف ٌ ژیه ٚ
یەن ٚ زٚٚ بىەیٓ  اەٚأە ٘ ومرف رەرِمٔ ەٚاییٓ ٚ گٛ  ٌە ِومف گو تٓ 
بە سوووەرەتمف ٘ەڕٚٚژأوووی خ یووومْ زەیأوووٓ  وەِاووو یٓ بوووٛز ەیەن اەگەر 
زابوویٓ بووىەْ بوو  زە ەرە وٛرزٔ وویٕەومٔە تووم بگوومتە اەٚەف رىوو  ٌە حوومڵەتی 
تەئرسوووووومیف بووووووىۀەٚە. اەٚەیوووووو  ٌە بەشووووووەومٔی وٛرزسووووووامٔدا ٚەن 

مخاّمٔده زەبیٕوو ێٓ. ٚەن خمٔٛٚەووومٔی سووەر لە ف ٘ەٌٚدوو   ل ووڵەف سوو
مٚ شوووومرف سووووٕە  لە ٚ وەروووووٛٚن  ل ووووڵەف ووووو یە  خمٔٛٚبەرەووووومٔی ٔوووو

شووٛٚرەومٔی بووموٛٚرف وٛرسووامْ ٚ ِمگەٚتەووومٔی بەئیۀەٚە ٘ووین یەن 
 ٌەٚأە بە ٘ی وٛرز ٔمیأٓ.

م ٌە یوومٔمە سوومب بەر ٌە اد ووام ٌە ڕاگەیمٔوودٔەومْ ڕاِگەیمٔوود وووٛڕیٕە بوو
اد وووامٚە ٚەن ِیٍٍەتووومتی تووو  چووو ْ و شووومْٚ بووو  ادٕمسوووی ٔەتەٚایەتوووی 

ٌۀدٛ ٘ەٌٚد زا بەادی چۀد ِەر ده زابیٓ بى ێو   تەئرسمیف شەلمِده 
ب  شودٛەف تەئرسومییی ووٛرزف  وە  گوٛێی ٌوا ٔەگو تُ  اد وام  ٘ەر 
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زەووو   ٌەٚ ڕٚٚەٚە ٘ۀگوومٚ بٕ ێوو   تەِوومحگی ف بەزەسووٙدٕمٔی حوومڵەتی 
 تەئرسمیف خ ِمْ یٓ.تمییەتّۀدف 

ِیٍٍەتمٔی ت  ٘ەرٚایمْ و زٚٚە ٚاِوٓ زەیڵودُ ادوی گەی واْٛٚ  اەگەر 
بە ٚرزف ٌە اوومیاەخای بمشووٛٚر ٚرزبیووٕەٚە  شووەلمِەومْ  سوومخاّمٔەومْ  
ب یمەیوووووومْ زێوووووو   بە یەرەبوووووویٓ اەیٛۀوووووودییمْ بە وەٌاووووووٛٚرف رىوووووو ف 
 ووووووٛرزەٚارییەٚە ٔیووووویە. اەٚف ِووووومڵٛێ أىەرە ٍِّالٔدوووووی حمبووووومیەتییە ٚ
بەربەسوووواە ٌە رى ووووو زٔەٚەف سووووەرزەِیمٔە ٚ وەٌاووووٛٚر ٚ وەٌەاووووٛٚرف 
وووٛرزف ٚ ِدووژٚٚف ڕابوو زٚٚ بەشوودٛەیەن ٌە شوودٛەومْ ییٕوودٚٚوەیٕەٚە  
ٌەٚەف زڵٕیمَ اەٚەف بۀدە زەیڵدُ ٘ەر زەو ێ   سیەف  زەسومڵی تو   یومْ 

 اۀممف ت   وەیە؟ ٔمیأُ!

زەو شووُ  ووم بوو ازەر ِووٓ ڕٚٚحووی ٔماِٛدوودف ٔوومچدُٕ  بەاوود ەٚأەٚە 
بٕیوو ف وەَ ٚ رىوو  ٚ رەر٘ۀگووی سووەرزەِمٔە زەو شووُ بووخەِە خٌٛیوومٚە  
ادّەف وٛرز ٌە یۆر بوٛارزا ٘ەڵگو ف ادٕمسوی خ ِومْ ٔویٓ  یەودوه ٌەٚأە 
ادٕمسی تەئرسمیییە  اەٚەی  یەودىە ٌە ااەٚو زٔی ادگەف ٔەتەٚایەتوی ٚ 
 ٌە ٘ەِوومْ ومتوودا ٘ۀگوومٚێىی سووەرزەِمٔەیە  ٔمو ێوو  زەسووایەرزارف بوویٓ 
یۆر ادٛی   ٘ەْ ادّە ئِمْ ٚایە ٔیٓ  وموە ٘ەْ. ادّە یمْ ٔمیومْ یأویٓ  

 یمْ زەیمٔمأیٓ ٚ گ ٔگییمْ اا ٔمزەیٓ.

اەٚە حمشم ٌدٕەو اٚە ژیومٔی سوەرزەِمٔە ِەر وی خو ف ٘ەیە  اودّەف 
یەٚیوووویە   ِوووویٍٍەتە ٘ەرە و ٔەووووومٔی اەَ سووووەر ٚٓ ٌەیوووووٛرزی  یەودىوووو

ەرٚزراٚسوودىمّٔمْ زییٛیوومٔە ٚ ٘ەرچیّوومْ ٘ەبووٛٚە ٚ اەٚڕۆ بە وەڵووىە  ز
اەٚڕۆ ٘ی خەڵىە  ومتی اەٚە ٘ومتٛٚە بە زٚاف وومرٚو زەٚە زیراٚەومٔودا 

ٓ ٚ بیمٔووودۆییٕەٚە  ایووودف اەٚە بوووٛارف ِدوووژٚٚییە  ٔەتەٚایەتیووویە  یبگەڕێووو
 وووووٛگ ارییە  وەٌاوووووٛٚرییە  یوووووم ٘وووووٛٔەرییە  سوووووەر ەَ زەسوووووایەرزارف 
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ە بووووووٛارف ٚ ٌ زەٚڵەِۀوووووودو ٔی رەر٘ۀگەوەِوووووومْ ٔەبوووووویٓ  ٘ەروەسووووووە
تمییەتّۀدیی خ یدا. خ  ٔمشىٛرف خوٛزا ٔەبدو   ٌە وٛرزسوامٔی اەِو ۆزا 

ەرە ٘دٕووووودە ٘ەڵگووووو ف ب ٚأووووومِەف زٚواووووو را یۆرْ  ڕۀوووووگە ٌە ٚ تە ٘
 اد ىەٚتٛٚەومٔدا ٘دٕدە ٔەبٓ!

 یوومٚاییی اوودّەف وووٛرز ٚ ب ێووه ٌە ِوویٍٍەتە اد ووىەٚتٛٚەومٔی توو   ٌە 
ئِومْ ٚایە ٔیویە  اەٚە گو راە  یۆر ئٚەیە ب  ّٔٛٚٔە ادّە شواده ٔەیأویٓ 

وووموە ٘ەیە ٚ اوودّە ٔوومیمأیٓ  ِیٍٍەتوومٔی توو  بە زٚایوودا زەگەڕێووٓ ٚ زەڕۆْ  
 ب ف ِمٔدٚٚ زەبٓ تم بەزەسای زە٘دٕٓ.

خ  اەگەر ٚرزبیاەٚە ادّەف وٛرز یۆر شواّمْ ٔیویە ٚ یۆر شو  ٌە  
ادٕمسی تەئرسمیف گ ٔگا ە ٚ ادٛی اا ەٚ ٔیّمٔە. اەٚأە سوەر سوەرِمْ  

 َ ٔوومو   اەٚأووی توو  ٌەبیوو  بىەیووٓ  ژیوومٔی سووەرزەِمٔە االٔوودأمٔە  ٘ەر بە
ٔەبووا بی ٌدىوو زٔەٚەیە گ ٔووه اەٚەیە ٌە بوو  ڕەخ وومٔدٔدا اۀموومِی زەیووٓ. 
اەٚەیوو  زەیأووُ اوودّەف وووٛرز خوومٚۀی بەلڵدىووی و وواٛومڵیٓ  یۆرتوو  ٌە 
ٔمخّمٔدا رى ف خدڵەویمٔە یاڵە ٌە زەرّٚٚٔمٔدا  ب یە زرۀو  ب ێوه بیو ٚڕا 
زەسوووەٌّدٕیٓ  اەٚأە ٘ەِٛٚیووومْ بە دوووی خووو ف  ڕۀوووگە یۆر ٌە گەئٔوووی 
اد ىەٚتٛٚ ٌە ِدژزا ٚەن ادّە ٚابٛٚبٓ  ژِمرەیەوی ٘ەڵیژارزە ٌە  وٛێی 
خەڵووووىە یۆرەوە بی یوووومْ ووووو زٚٚەتەٚە ٚ اۀممِیوووومْ زاٚە. وووووموە خوووو  

ف ٔوووویُ  ٘ەر ٔەبدوووو  خٛأەخٛاسوووواە بەتەِوووومف اد ووووىەٚتٕدىی ای ەسوووومی
ف بىەیٓ بو  ژیومٔی بمشوا   ٔوم ِوملٛٚڵە بەَ یەٚف ٚ ەڕێژزەتٛأیٓ بەرٔمِ

یار ٚ اوومٚە یۆرەٚە ٌە تەِوومتە ٚ بمیٕموومْ ٚ اەتوومتەٚە بگوو ە تووم ووومڵەن ٚ 
 شٛٚتی ٚ وٛڕە )امرز(ی  بە امرە زەسدٕیٓ ٚ ٌە زەرەٚە زەیٙدٕیٓ. 

بەر٘ەِووی خ ِوومڵی ِمسوو  ٚ اۀیوو  تووم ٘یووی تٛٚرویووم ٘ەبدوو   تووٛخٕی 
شوومیی ٚ ٌ نوومْ ٚ ریىالِووی )ب ٔمووی ٔووموەٚیٓ  وووٛڕە خەریووىە ٌەزەسوو  
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% ریىالِوی ب ٔموی ِەحّوٛٚز 1ِەحّٛٚز( ٚ ێ بە ددێڵُ. سەز خ یگە 
ٚ ڕٚٚٔی امڵاٛٚٔ م ب  ومرە ٔەتەٚەییەوومْ زەوو ا. حەیوه ٌەَ سوەرزەِی 

% اەَ ِووویٍٍەتە بووٛٚە بە ِٛراەخووو ر ٚ 51زەسوواە تی وووٛرزەٚارییەزا ٌە 
 ف ڕۆژأەف.٘ۀگمٚێىی اا ٔمٔ ێ  ب  ٚەبەر٘ەِٙدٕمٔی ٔیمی

شەسووواەومْ اووودّەف اد وووّەرگە ٔووومْ ٚ خٛأّووومْ بەسوووەر ٍِوووی اەٚ 
خەڵوووىەٚە بوووٛٚ  ٘ەیاراْ  بگووو ە چۀوووداْ ٍِیووو ْ ِەڕ ٚ ِوووم ێ ٚ گوووم ٚ 
گوٛێ ەن ٌەَ ٚ تەیوودا ٘ەبووٛٚە ٚ گۀوُ ٚ  وو  ٚ ب ٔمووی خ ی ووی بەر٘ەَ 
زە٘دٕم  ٔمیأُ اەٚ ٘یّّەێ ٚ تەلەئیە وومَ ٚەبوم ٚ اومرەتی تدٕی و  ٚ اەٚ 

 ەیمْ ٚا ِمیەاٛٚە ٚ تۀیەب ٚ با ومرە ٌا و ز. ِیٍٍەت

سوووووەی ەوە ٌەٚەزایە ٚەن ٚابدووووو  ٘ی ّووووومْ ٔەو زبدووووو   ٔەیأوووووٓ ە 
تەٚلدىی لٛڕسی ٔەگو ی  ٚ ٔەشویمٚیمْ وو زٚٚەتە ٍِوی خەڵوىە یۆرەوە  
وە چوو ْ چوومٚەڕٚأی سووەرف ِوومٔگٓ  ووومب ا ٌەتەڕ زەخووٛاێ ٚ ٌەسوودٛەر 

ژأە زە وووومتژِد  وووومرَ زۀوووٛ . ٔەن اد وووام ٌە سەرتمسوووەرف ژیمّٔووودا ڕۆ
و زٚٚە اد امی ی ٚا تەِۀُ بەرەٚ ٘ەشام ٘ەڵى وم ٚ بە ٘ەِومْ اۀودایە 
ٌە ومر زاَ  اەٚسم بە ِٛٚچەف ای ەف تەئرسمییی خ َ زەژیمٔود  اد وام 

 سەرلمڵُ. ە ٌە ومرف ٔٛٚسیٓ ٚ خٛێٕدٔەٚەزا بەٚ اۀدای

ِٕەتیووووومرف  وووووم اەگەر ٌە تەڕ زەخووووو َ  لەریارف تۀٙوووووم خوووووٛزاَ ٚ 
ٔوووویُ  وە خوووومٚۀی یەن چووووٛارەِی یەٚیووووٛیارف  ُشوووومومٔی بمای ی ووووام

 سەرتمسەرف وٛرزسامٔی بمشٛٚر بٛٚٔە.

خەرەتوودىُ ٌە زب زایە  اد ووُ ٚا ٔیوویە بەَ یٚٚأە چمرەو ێوو . بٕووٛاڕە 
ِووٛٚچە ِمٔگدووه  زٚٚ ِمٔوو  ٔەزرێوو   ب سوودای بە ڕٚخ وومرەٚە ّٔمیوومٔە  

بدووو . اد وووا  ومْ بگی ێووو  تەڕایوووی ٌە وٛرزسوووامٔدا زەگوووّەْ زەسوووٕٛٚرە
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رەتّۀدف اد ووووّەرگە سووووەرر ایییەوی ابەبوووو ٔەف شووووەڕف اوووو  ٌە شووووەڕ
ٔەتەٚایەتیّوومْ بەزەسوو  زە٘دٕووم. اد ووام ادگەِوومْ بەئف زٚٔیوومف اوومیازف 
تدگەی اٛٚ ٚ ادگەی اٛٚە ٘متٛٚەتە خوٛارف اد وام ٌەشوى ێه ٌەوومر زایە 

   ب  زا٘ەڕٚٚژأا ادگەف ٔەتەٚایەتیّمْ ٌە زٚٔیمف امیاز ٚ تدگەی اٛٚزا.

ٌە زٚٔیووومف اووومیاززا ڕۆژأە امِووومر ٚ اید ووومایەف ٔووومٚ رەی ووویٛٚن ٚ 
اەیمەوووومْ ٚ ڕیىوووالِە  یٙمٔییەوووومْ ت ِووومر زەوووو ێٓ  اوووٍە ٚ امسوووای بووو  

ٕا یٓ امسوو  زایە  ٘دٕوودە اوو ە ٌە یمزازۀ ێوو   بەشووداربٛٚأی وووٛرز ٌە اوو
 ٕدوووٛف سوووٛٚن بە٘ەڵە بەوووومرب زٔی اەٚ اووومِد أە  ژِووومرەوە وەَ ٔووویٓ  

ەیراٚف سوٛٚوى زٔی اودگەف ٔەتەٚایەتوی ٌە  یٙومٔی ٔٛێودا ٌەشى ێىی زاِ
ٌە ومرزاْ  اەٚ حومڵەتە ٔەشویمٚە بوٛٚەتە ٘و ف سەرسو ِمٔی چمٚسومنمٔی 

 ٚا سەرگەرِی اەٚ امِمر ٚ بەراٚرزەْ.وە   ٔیمٔەاەٚ زەیگم بیم

ڕاسوووای ِووومیەف سەرسووو ِمٔە  اەٚ ژِووومرە یۆرە ٌەٚ سووومیامٔەیدا بە 
امیم ٌە امومَ ٚ سەراۀممِی ٍِّوالٔە  ٕدٛزاْ ٚ زرۆ ٚ زەٌەسە خەریىٓ. 

 شمراٚەومٔی ٔمٚ حمبەومٔە؟

 امیم اەٚأە ِڕمشخ رف ئیۀدىٓ؟

یمْ یاتەْ ا دٛ ٚ زەِپی ٓ ٚ امژاٚەچیٓ؟ بەادی اەٚەف تم ڕازەیەن 
ٌە بمٚەڕێىوداَ خەڵوىەوە   امگمزارف ِدژٚٚف ڕاب زٚٚف ِیٍٍەتەوەف خ ُِ
ٔەل وودىی بوومی ٌ ژیٓ  اەَ  ب خوو ف ٚایە اەٚأە بەٚ ڕەراوومرأەٚە خوومٚۀی

سووەر وووٛرزە ٌە ِدووژٚٚە ٚابووٛٚە  وومراْ یەودایووی لیووٛٚڵٕەو زْ زەخوو ایە 
امنووم ٚ بە  ٚ شوودگ ٚ تەووویە ٚ خمٔەلووم  خوو  یۆربەف یۆرف اەی ەٚأووی 

ٓ  تو  یاد امف حمبەومْ یم چەاگەراْ یمْ زیّٛو اتیخٛایْ  یومْ ای والِی
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ِەیا ووویەتە یوووومْ امٔەیدا زەبیٕ ێوووو  ٚ زەبی وووا ێ  بڵدوووی اەِەف ٌەٚ سوووی
 ِۀٙە یەتە؟

٘ەر ومِیوووومْ بٛٚبدوووو   توووووم بە اد ووووام یەرەر ٚ ییوووومٔدىی یۆریووووومْ 
گەیمٔدٚٚەتە ادگەف ٔەتەٚایەتیّمْ  اِٛددەٚارَ بەخ یمٔەٚە ب ۆٔەٚە  ٘ەر 

 ٔەبا  ٕدٛ زەزەْ  وٛرزییەوەیمْ ٘ەڵەیە  بم ب ۆْ یِمٔەوە بم  رد بٓ.

اٚە بەشوەریەێ ٚ زەف بم بگەڕێّەٚە سەر زٚٔیومف ٘وٛٔەر  ٚەن یأو 
اەِ ۆف بەشەرف ٌە یۆر بٛارزا بە شدٛەف ٘ٛٔەرف اۀممَ زەزر   اەٚ 

یِوومٔی چوومٚ ٚ رىوو  ٚ بەلووڵە  ٌوو نەتدىە لەبوومرە ٚ یِوومٔە وەِاوو  ٌدوودٚأە  
ڕۀوو  ٚ روو رِٓ  حمڵەتدووه زەگدوو ٔەٚە اەٚأەف اەٚ یِوومٔە بوومأٓ  ایوودف 

ەوووومْ ٚەن اەٚسوووم چمٚسوووم  ٚ ٌدمأییووومْ ٔووومٚ   ٚەن  ووومرأی ِ یەخمٔ
ٌدمأدووه ٌە اد وویمٔەٚە زەربوومرەف توومبٍ وە بوودٚ   ڕۀووگە ڕۆشووٕى زٔەٚەف 
زەربوومرەف ژیوومٔی ٘ٛٔەرِۀوودەوە اۀموومَ بووداێ. زٚٔیووموە گەٌدووه گوو ڕاٚە  
زەڕۆیاە ِ یەخمٔەف اەیىەرف سەرزەِی امییٕە ر ە خٛایەوومْ ب ێوه ٌەٚ 
خوووووٛأە ٘ەر یەوە ٚ ِیٙووووو  ٚ خ شەٚی وووووای بووووو  امژەڵدوووووه بوووووٛٚە  ٌە 

ا اەٚ اووومژێڵەی  ٌەبوووٓ زەسوووای زایە یووومْ اەیوووىەرف ٌە  ٚ ەیوووداەیىەرەو
اۀوووداِی ڕٚٚتوووی ایووومٚێىی ڕِوووی سوووا ٔوووٛٚن بەزەسووو  ٚەسوووامٚە  اەٚە 

 ٌددٚأی ا ییدٚٔە خٛاف زەریمومْ. 

بوووووووم زٚٚر ٔەڕۆیووووووویٓ اەٚأەف امگووووووومزارف ژیووووووومٔی ٔووووووومٌیٓ  اەگەر 
ٚەسووامومرێىی اەیىەرسوومی اەیووىەرەوەف اۀموومَ بوودا  بە امسوومٔی زەتووٛأا 

ەسإی وووومٔی بىووووم یوووومْ اەیووووىەرف ووووومب ایە ٌە حوووومڵەتی سووووەِم زایە ٚ ز
یومٔەێ زێواەٚە بیو   ِەبەسواُ ٌەَ ٚخ  سەِمف ِەٌٚەٚزەخٌٛداەٚە. ڕاساە

ڕۆشٕى زٔەٚە ادگەف ٘ٛٔەرە ٌە زٚٔیمف ڕۆشوٕیی ف گەئٔودا  زٚٚ بوٛارف 
تووووووووودىە ْٚ ٚ یەواووووووووو  تەٚاٚ زەوەْ  خەِەوەَ ٌەٚە زایە اەٚ یِووووووووومٔە 
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ٛاْ اووووودّەف ووووووٛرززا ِووووو ۆە ادوووووی زەٚزٚ  ٌۀدووووو یٙووووومٔییەف اەٚڕۆ 
وومب ایەوی ٚەن  فبەئ ف زەسو  یۆرتو  ٔویٓ  بە َۀمەژِمرەوەیمْ ٌە ا

ِوووٕەٚە  اەٚ وەڕەٚاڵیووویە تووومٚأە  خ ِووومْ بووویٓ  چمٚسووومنمّٔمْ بوووٓ  یووومْ 
٘ەٌِٛەر ی سیمسیی ِیٍٍەتەوەِمٔە  وە سەزاْ سمڵە ژێو  زەسواەیٓ ٚ ٌە 

 ەٚأە ٚالیڕەتدىی تفاٛتمڵٓ. ا رەر٘ۀگی ڕاساەلیٕەٚە بەزٚٚریٓ؟

بۀدە بومٚەڕَ بەٚە ٘ەیە اەگەر ٍِّالٔدوی حمبومیەتی ٚ ٔ وەرسویفەتی 
ب ێه ٔەبٛٚایە ٌۀدٛ وٛرززا ٘ەبْٛٚ ٚ ٘ەْ ٌەٚ بٛارأە  رى  زەوو ایەٚە 
ٚ ٘ۀگمٚف ب  زۀ ا ٚ زەیمٔمأی زٚٔیمف ٘وٛٔەر تۀٙوم گو رأی ٚ چەلۀە 

 ٚ ییٕدەگییە. ٌدداْ ٔییە ٚ بمٌّدىی بەرباڵٚف ژیمْ

خوووو  اەٚەیوووو  ڕاسوووواە چۀووووداْ ووووو ٌیژف ٘ووووٛٔەرف ٚ اەیّمٔگووووم ٚ 
تەئرسمیی ووّمْ ٘ەْ  سووم ٔە ژِوومرەیەن زەرچووٛٚی  زێووٕە ِەیوودأەٚە 
گ رووو  ٌەٚە زایە اەٚ اەٚ زەرچوووٛٚأە وەِیووومْ ب خ یووومْ وووومرف اووومیاز 
زەوەْ  اەٚأی زیىە زەس  بە چو وٓ بو  زاِەیرأودْ  وە زاشودەِەیرێٓ 

وەیمْ اا ٔمسوپد ْ ٚ ٘ەٚاڵەف وومرٚو زەٚەف تو  زەوو ێٓ  ومرە ٘ٛٔەریە
 وە ر ف بەسەر ٘ٛٔەرەٚە ٔییە. 

زەِەٚ  بوم  ٌە خوومڵدىی وە بووىەَ اەگەر گووٛیەرێ بىەٚێوواە ووو ٌیژف 
ٌە شمرف ٘ەٌٚد زا اەٚ و ٌیژە ٌەگەب و ٌیژەومٔی وەف  ٘ٛٔەرە  ٛأەومْ

ٓ ٚ یأىووو ف سوووەئحەزیٕدا بەراٚرز وەیووو  اەڕاوووٛٚتا یٓ ٚ بوووا ٔووومیت ی
 ش ۆڵەت یٓ و ٌیژە. 

ٌە ومتدىووودا ٌە تەٚاٚف زٚٔیووومزا اەٚ ادٛی وووایمٔەف وووو ٌیژف ٘وووٛٔەرف 
 یوومٚایە ٌەگەب و ٌیژەووومٔی توو زا  اەٚ ڕەٚاڵە ٌە تەٚاٚف ٔیوومیف ادیەتووی 

 ٚ تە اد ىەٚتٛٚەومٔدا بەومر ب اٚە  ایدف ومَ گ ٔگی بە زٚٔیمف ٘ٛٔەر؟
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أییە خ ِوومڵییە   اەگەر گوو ر٘ەتوومٚەوٛٚ بووٛارف گوو رأی ٚ ِ سوویمم
رزسووووامٔی وٛوەٌاٛٚریەووووومْ ٔەبدوووو  یوووومٔی ب ێووووه گوووو رأی ٚ ِوووو ییىی 

٘ووین ٔەٚایەوووی  ییىی تووٛروی زٚٚرخەیوواەٚە بوو  خ ِوومْڕۆژ٘ە ێ ٚ ِوو 
شوویمٚ ٚ بەر گووٛ  ٔووموەٚ   ٘ەر ٔەبووا اەٚأەف ٚا ڕۆژأە ٌە وۀمڵەومٔوودا 
ٚەن ام٘ۀوو  ٚ گوو رأی زەبی وو ێٓ. ر یوومْ بەسووەر ِوو ییىی وووٛرزییەٚە 

. سەی ەوە ٌەٚە زایە چمٚزێ ێه ٔییە ٌدپ سیٕەٚەیەن  ٘ەڵ ۀگمٔدٔده ٔییە
اەٚ شوەا ٌە ٔەگ ی وە زایودەِمڵد  ٚ  ٘ەشّمْ بوٛٚەبەزف ٔمو ێ . اەٚف 

 زەیخمتە خمٔەف رەراِ شییەٚە.

خ  ِٓ تەِومحگی ف شومٔ یی او ای ایی ٚ شومٔ ف ِٕودا ْ ٚ سوەِمف 
ٛٔەرە  ٛأەوومٔی گمف ٘مٔسەر سە٘ ڵیۀدأی سەر شەخاە ٚ بمٌیە ٚ اد 

  یٙمْ ٔیُ.

ٌە اوومیاەخای وٛرزسووامٔدا گوومٌی یەن بەزف ٔمو ێوو  ڕۀگووی تمبٍ ووومْ  
ٚەن خوو ف بخوومتە بەرچوومٚ. تی ووه ٌە گمٌی یوودا ٔەخوو  ٚ ڕۆڵدىووی گ ٔگووی 
٘ەیە  اووودّە ٔیّووومٔە  خووو  بمسووووی گٛاسوووإەٚەف زۀووو  ٚ ِوووومیى ۆر ْ ٚ 

اف تیوومزا زۀووگەٚەر ِەوە  اەٚە ومرەسوومتدىە ب خوو ف.  مرٚبوومر زۀگووی ٚ
ئێ ٚایە ِٛٚشووەوی ت ِووم٘ وە  اەَ ٘ەِووٛٚ سوومڵە ٔەتووٛأ اٚە زەلدوواەٚە 

 .با ود ە اەٚ امِد ە بەومر بٙدٕ ێ .بەشدٛەیەوی زرٚس  ٚ 

بووووم امٚڕێووووه ٌە زٚٔیوووومف اەیىەرتمشوووویٓ بوووودەیٕەٚە. ٌەسەرتمسووووەرف 
٘ەیار سمب 0333وٛرزسامٔدا وٛٚرەیەوی تٛأدٔەٚەف ب ٚٔمف تیمزا ٔییە  

 ِدمۆا تمِیم ٚ ٚ تمٔی )ِمزەومْ(زا ٘ەبٛٚە.ٌەِەٚبەر ٌە 

دا ٌە ا سوووویٕەِمیەوی تیوووومزا ٔیوووویە  ٌە ومتدىووووٌە اوووومیاەخای وٛرزسووووامٔد
اۀممومٔووودا چۀوووداْ سووویٕەِم ٌە ٘ەٌٚدووو  ٘ەبوووٛٚە  ٘ەر اەٚ سووویٕەِمیمٔە 
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ووو اٚٔەتە بۀیوومرف وووم  ٚ شوواِٛەن. بەڕاسووای  وودگەف سەرسوو ِمٔە اەٚ 
لوووووویە زەربوووووومرەف ٘ووووووٛٔەر ٚ ٘ەِووووووٛٚ وەِاەرخەِیوووووویەف بەَ یەق ٚ ڕە

 ادٛی اییەومٔی ٘ٛٔەر زەو ێ   ب ؟

زەسوواە تە ٘ەِوومٔە  اوومبٛٚرییە  ٘ەِوومٔە. یأىوو  ٚ ووو ٌیژف ٘ووٛٔەرف 
ٔیووومف ٘ٛٔەرییّووومْ تیووومزایە  یۆرِووومْ ٘ەیە  یۆر ٌدوووماْ ٚ چمٚسووومنی زٚ

ٌە زەرەٚەف ٚ تووووودا زەژیووووووٓ. سوووووەی ف ٚەیبووووووی اەڕاووووووٛٚتی  یۆربەف
  ٌە گەڕأەٚە زەت سووووٓ ٚ ٘ووووین ٘ٛٔەرِۀوووودأی ٔوووومٚ وٛرزسووووامْ زەوەْ

امس یەوی اِٛدود بەزف ٔوموەْ  توم بگەڕێوٕەٚە  اەٚەیو  زرٚسواە ٚەیبوی 
و سووپی گەٚرە ٘وومتٛٚە. زابەییٕووی ٔ خووی اوومبٛٚریی وٛرزسووامْ تٛٚشووی 

ٔەٚێ ٚ اەتوووومف و ڕۆٔووووم ِووووٛٚچەب یٕی بەنوووودا  اەٚأە ٘ەِووووٛٚ ٔوووومگۀە 
اەٚ ژِومرە  وە و اٚەتە ٍِی امبٛٚرف وٛرزسامْ اەٚی ٘ەڵەگەٚرەوەیدا 

بددی مبەیە بۀومٚ ومرِۀودف زەٚڵەێ ٚ ِٛٚچەخو رف بدیٕەِومف ٔومٚ اەَ 
ٍِووٍەتەْ. بووا اەٚەف ب ووٛٚوا یٓ بەر٘ەِدىووی اوومبٛٚرف ٚ ٔەتەٚایەتییوومْ 

 ٘ەبد .

بوووم ت یێوووه بگەڕێیوووٕەٚە زٚاٚە  اەٚف یأووو اٚە سوووەرەتمف ڕااەڕیٕوووی 
ژ بە  تە بەرەبییەومٔی وووەٚە زڕاسووواەلیٕەف ٍٍِەتووومٔی  یٙووومٔی سووودٙەَ ٚ

 ات ریمْ ٌە سەرەتمف سەزەف بی واەِەٚە زەسوای اوا وو زٚٚە ٚ توم ایّپ
 بە اەٚرۆی  بەرزەٚاِە. 

سوووەی ەوە ٌەٚەزایە اەٚ ِووویٍٍەتە ٔووومڕایف ٚ تدى شوووەرأە چۀووود زژف 
بیمٔییەومْ بٛٚٔە ٘ەر بەٚ اۀدایەی  سەرسمِی   رف ژیومْ ٚ زا٘دٕومْ 

ە ئسووووومییمْ بوووووٛٚٔە ٚ و شووووومْٚ ٌە یۆر ڕٚٚەٚ ٚ ومرٚو زەٚەومٔیووووومْ
بوووىۀەٚە  بەتووومییەێ ٌە بوووٛارف تەوٕ ٌ ژیوووم ٚ سوووۀڕەتیدا  بەتووومییەێ اەٚ 
تەِمحوووووومٔە بەئف ڕۆشووووووٕیی أەٚە یۆرتوووووو  ٘ەراف ٔوووووومٚەتەٚە  رىوووووو ف 
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ڕۆژ٘ە توی  ٘وٛٔەرف ای والِی وە چۀودە بٛارەوومٔی بەربواڵٚە ٌە بەلڵوی 
 سیمسییە تمیە ادگەی اٛٚەومٔی  یٙمٔی سدٙەِدا و ابٛٚە ِۀٙە یەێ بو 
زرٚسوووووواى زْ ٚ ڕایأوووووودٔەٚەف ٚ تەومٔیوووووومْ بە اوووووومِد  ٚ وەرسوووووواەف 
  راٚ  رف ڕۆژاٚاییەومْ ٚ تدىەڵى زٔوی ڕابو زٚٚف ٘وٛٔەرف ای والِی 

 ٔیەٚە  توودىەڵەیەن ادىٙوومتْٛٚبە لەز ٚ لوومِەێ ٚ روو رَ شووىو ٚ لەبمرەوووم
بەئف ٔی ووواّمٔپەرٚەرأی ڕۆژ٘ە تییەوووومٔەٚە شووویمٚ اەسوووٕد بوووٛٚە ٚ بە 

ٚ وەرەسوواەف خ ِوومڵی بەووومر بی ێوو . اەٚ توودىەڵەیە  ِەر ەووومٔی ژیووٕگە
بٛٚە بە  ٛٚ ٔەٚەیەوی بیّ أی ٚ یالدىی تٛێىڵدارف ٚ ٌە ٘ەِومْ ومتودا 
ٌە وەٌاووٛٚر ٚ زٚٚراۀوودایەومٔی اوومییٓ ٚ رەر٘ۀگووی و ٔەسوومڵی خ یوومْ 

 زٚٚرٔەوەٚتٛٚەتەٚە. 

اەگەر ٌە ٔەخ وووووووە ٚ زیمایٕوووووووی ِیٍٍەتووووووومٔی ڕۆژ٘ە توووووووی زٚٚر ٚ 
سوویم ٚرزبیوواەٚە  تەوٕەٌ ژیوومف ڕۆژاوومٚا ٚ بەلووو ٚ یەٚلووی ٔمٚەڕاسووای ام

ڕۆژ٘ە توووووی تووووودىە ْٚ ٚ تٛأیٛیووووومٔە شووووودٛە ٚ شوووووەِمیٍی خ یووووومْ ٌە 
 ٍووووٛبەرگدىی توووومیە ٚ ٔٛێوووودا بووووخۀە بەرچوووومٚ. بوووو یە اەٚڕۆ بٕەِوووومڵەف 

٘ ووومرف تەئرسوومییی ای ووالِی زابە  بووٛٚەتە سووەر چۀووداْ حمڵەتوودا  
سوووای ڕۆشوووٕی ف اەٚ ٚ تووومٔە ٌە ژیوووٕگە ٚ وەرەسووواە ٚ اوووٍە ٚ اووومیە ٚ ام

٘ۀگمٚەومٔیمٔوووووودا ٚەزەر وەٚتووووووْٛٚ  اەٚە ٌە امووووووومِی ووووووومرٚو زەٚەف 
ٚ تمیەیوومْ ٚەسووامومرأە  ٚتەئرسوومیییەومٔیمٔە  ٚا سووەروەٚتٛٚأە ڕابوو زٚ

 تدىە ٚ و زٚٚە.

بوووووم بەٚ ڕۆژأەٚە ٌە ِدوووووژٚٚف ادووووو اْ ٚرزبیوووووٕەٚە ٌە سوووووەرزەِی  
ِوومرف سووەئ یمە ٚ ِەنوو ي ٚ اەسووىۀدەرف ِەووودۆٔییەٚە بیگوو ە تووم اەئ

ٚێ أىوومریی زاگیوو وەراْ ٚ ڕٚٚتمٔوودٔەٚەف ایّپ یمٌی ووای زٚاف سووەزەف 
بە اود ەٚأەٚە بی اەَ ِیٍٍەتمٔی اد اْ ٌە رەر٘ۀگی خ یمْ ئیمْ ٔەزاٚە  
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زەسوواە تدىی ٍِٙووٛڕ ٚ خووٛێٕ ێژف ٚەن ِەنوو ي ٌە رەر٘ۀگووی بە٘دوومف 
ْ اوومییٕی خ یوومْ بەئٚە اد أوودا تووٛاٚەتەٚە ٚ ٘ەتوومٚەوٛٚ خوومٔە ِەن ٌەوووم

ٔمٚە ٚ امییٕی ای والِیمْ ٘ەڵیوژارزٚٚە  خو  بەَ ٘ەِوٛٚ یەبو  ٚ یۆرەٚە 
اەزەبیمتی اد اْ ٘ەِی ە سەرِەشمی اد أییەومْ بٛٚە ٚ ٌە ٘ەِمْ ومتودا 
٘مٔوووودەرف ٍِّووووالْ ٚ اوووومیزازف بە تەٚاٚف اوووومییٕە  یمٚایەووووومٔەٚە  یوووومْ 

 ڕەگەیە   راٚ  رەومٔەٚە.

اەڕاووٛٚتی ٔووم  رف خ ِوومْ ٌەَ ٘ەرێووّە  بگەڕێووّەٚە سووەر ٚەیبووی
ب ى  ٔەیووودا  گ رووو  ٚ ود وووەومّٔمْ ٌە ِیٍٍەتدىوووی یەن ٍِیووومرز وەسوووی 
یۆرتووو ە  ب ێىوووی یۆرف اەٚ گ راووومٔە زەسووواى زْ ٚ حووومبە سیمسوووییەومْ 
ادىیمْ ٘دٕمٚە  ب ێىی ت یمْ ٌە امومَ ٚ سەراۀممِی ڕەرامر ٚ وو زەٚەف 

ٔەیاٛأیووٛە وەسووی شوویمٚ بوو   زەسوواە تە. تووم بە اد ووام زەسوواە تی وووٛرزف
ت اژیوودف توو  اەٚەیە اەٚ  ە وودگەف شوویمٚف خوو ف زەسإی وومْ ووومێ. ٌەٚ

وەسمٔە ٌٛٚتیمْ ٌە امسوّمٔە ٚ تدىەڵوی خەڵىوی ٔومبٓ ٚ ئیومْ ٚایە خەڵىوی 
 لەِەڕێىی ت ْ.

وووموی بوو ا ِووٓ اەِوومٔەف زەڵوودُ بە تەِوومف ٘ووین ٔوویُ  ڕەراوومرەوەَ بەزب 
بوُ  بۀودە ٌەَ تەِۀەیودا ٘ەلویمەێ  تەِمف  دگەوەفبە ٔەبا ب  اەٚە ٔییە 

 ٔەڵدُ اەف وەف بیڵدُ؟

یەودوووه ٌەٚ ٘ەلیمووواە تفاٛتوووم ٔە یەٚییەووووی اووومٔٛا ڕ ٌە  دگەیەووووی 
تووووم شوووومرێىی سووووا اتیژیدا زەزرێوووو  بەسووووەرِمیەزارێه  یووووم ڕٚتەڵەیەن  

زەبدواە خومٚەْ ٍِی ٔە٘وم ف تیم ب میێٕد   ومب ا ٌە چ وەیەوودا ەسەرزەِمٔ
دێىی ِدژٚٚیووی وەٌاووٛٚرف  خ ِوومڵی رەر٘ۀگووی زۆئر ٘ووین ِەرج ٚ بۀوو

ٔەتەٚایەتووی بوو  زأۀوو اٚە  تووم بمأ ێوو  اەٚ شوومرە اەٚ ووو ِەڵە شووەلمَ ٚ 
 خمٔٛٚأە ٌە  دگەیەودا و اٚە  اا زەڵدٓ وٛرزسامْ. 
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٘ووین زیوومرزەیەوی ٘ووٛٔەرف وووٛرزەٚارف یوومْ ڕۆشووٕیی ف تیوومزا بەزف 
 ب ٚ سیٕەِمیەن  ٘ین ٔمو ێ   ٔە شمٔ ییە  ٔە گمٌ ییە  ٔە اەیىەرێه ٔە ٘

٘ین ٌەٚ شمرە ٔمٚ لەبمٔەیدا بەزف ٔمو ێ . ایودف اەٚە شومرف اەِو یىییە  
زەٚارف تیومزا اەڵّومٔییە  ایاومڵییە  ایٕگٍیومییە... لەیٕوم ٘وین زیومرزەیەوی ووٛر

ٚ اەیٛۀوودییمْ بە ٔمٚەومٔیوومٔەٚە ٔیوویە  ٘ەتوومٚەوٛٚ  ٔیوویە  ب ووٛٚوا یٓ اوو 
وووٛرزەٚارف تیووم ٔیوویە ٚ ٌەگەب  ر ۆوەخوومٔەف ٘ەٌٚدوو  ٘ووین زیوومرزەیەوی
 ر ۆوەخمٔەیەوی تٛٚرویدا  یمٚای ٔییە.

اەٚأە تدپەڕیْٛ ٚ گٛیەش   بە  ٔییە اەٚأەی  و اْٚ  زەو   ب  
ٌەِەٚئ بیووو  ٌە ٘وووٛٔەر ٚ ِدوووژٚٚف ِیٍٍەتەوەِووومْ بىووو ێاەٚە ٚ اەٚ ٔووومٚە 

 ٔەگ ی مٔەی  بەئٚە بٕ ێٓ.

ە ێ ڕێىخوو اٚف ٌە ٚ توومٔی اد ووىەٚتٛٚزا  ووگە ٌە زەٚڵەێ ٚ زەسووا
روو اٚاْ ٌە ووومرزاْ  تەٚاٚف بٛارەومٔیوومْ خ وواٛٚەتە ژێوو  چوومٚزێ ییەٚە  

بەرا سویمر  بە ٘ەتم ٚەوٛٚ ٌە زٚٚبمرە ڕۀگى زٔەٚەف اەیىەرێوه خ یومْ
زەیأوووووٓ  یووووومْ زەسووووواىمرف ٌە زیوووووٛارف سووووومخاّمٔە و ٔووووودا تووووومٚأدىی 
ٔەبەخ وو اٚە  بەئف اوودّەف وووٛرزەٚە اەٚ  وو رە ِٛاەسەسوومتمٔە ٔوویٓ ٚ 

 ەزف ٔوومو ێٓ  زەٚڵەێ ٚ زەسوواە ێ ٌە  ووٛێی ِوویٍٍەتەوە رىوو  زەووومتەٚە.ب
ٌەَ ٘ەٌوووِٛەر ە تدىەڵەیووودا بۀووودە اەٚە بەچووومن زەیأوووُ بە ِەر دوووه بە 

 ٚرزف ومرەومْ اۀممَ بدرێ .

توووم چۀووود سووومب ٌەِەٚبەر امیاەخاەوەِووومْ ٌە شووومرەزێیەن زەچوووٛٚ  
بەرەٚ ٔمٚشومر  ادٛاراْ ٘ەیاراْ ِەڕ ٚ ِم ێ ٚ گم ٚ گٛێ ەن ٌە زەرەٚە

زە٘متٕەٚە. اەٚ ل ٔمنە اەٚڕۆ بەزف ٔمو ێ   زەِمٔەٚ  بییوٕە اومیاەخادىی 
سەرزەِمٔە ٚ ٌە ٘ەِمْ ومتدا ٌە رەر٘ۀگی ڕاب زِٚٚمْ سٛٚز ٚەرگ یٓ  
تم ٌە ڕاب زٚٚ زأەب یٓ ٚ ڕٚٚزاٚە خٛێٕمٚییەومٔی ڕابو زٚٚ ِٕوداڵەومّٔمْ 
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ٚ چمٚسومنی بمبەتەومّٔومْ ٌەبی ف ٔەوەْ  اەگەر ب  اەٚ ِەبەسامٔە ٌدماْ 
تیوومزا ٔەبدوو   زەووو   ٌە زەرەٚە بیوومٔٙدٕیٓ  ِیٍٍەتوومٔی توو  ٌە ِدووژزا ٚایوومْ 

 و زٚٚە. 

زرٚساە ادّەف وٛرز ٌە ِدژەٚە ٚابوٛٚیٕە  وومرف ٔەشویمٚ ٌە خ ِومْ 
زٚٚرزەخەیووٕەٚە ٚ زەیخەیووٕە سووەر خەڵىووی توو   اد ووامی  اووم  ٘ەِوومْ 

 امشە ٚ وەَ ٘ەس  بە بەرا سیمرف زەوەیٓ. 

ەرووواەف اد وووٛٚ ٌەگەب ڕۆشوووٕیی اْ چوووِٛٚە سوووەر گڵىووو ف )ِٙمبووومز ٘
لەرەزانی( وە بە  می ۆسی و ڕۆٔوم وو چی زٚایوی وو ز  ڕێٛڕەسوّەوە ٌە 
گ ڕسووووامٔی ڕۆژ٘ە ێ بووووٛٚ وە ٌە خووووٛارەٚەف ِ ٔوووو ِدٕای شووووە٘یدأی 
وٛرزسامْ زایە  بە چموُ یأی سەرێه ٌە ِ ٔ ِدٕو  بودەَ  وە زیوُ چومە 

 زیمربٛٚ. فٚە با چمٚزێ ف ٚ با ٔمیٌە  ەرگُ ٘ەڵ م  ٌە یۆر ئ

زیووووومایٕەر ٚ اۀممِووووودەرف اەٚ  وووووودگەَ  خوووووٛێٕەرف اووووومییم ِوووووٓ 
(گوو ڕف سووِٛیٍدای تیوومزایە ٘ەر گوو ڕێای 033ٌەِ ٔوو ِدٕای شووە٘یداْ زا )

(شوووە٘یدە اەٚ ژِووومرەیە 033333گ یووومف ٘ەیار شوووە٘یدە کە سوووەر ەَ )
ٌەاووود  شوووەڕف زابووو  زایە ...اەیووواەرەکە بەسووومیمف س ٚشوووای زەبوووٛا 

دووو  )بٕوووٛاڕە چییووومْ ڵزرٚسووواا ابم ٚ ٌە ٌدوووٛارف گ ڕەکمٔووودا زأ ابوووم ٚ ب
 (..!ٌدا زٚٚیٓ

حەیوووووه ٔەک اەیووووواەرەکە ٔەکووووو ا خوووووٛزف ِ ٔووووو ِدٕای شوووووە٘یداْ 
 . بەییٕدٚٚف شە٘ید ک ا

ٚەک زەسووووواەگٛڵد  تەسوووووٍیّی تداووووو ایُ 4/5/2363بۀووووودە ٌە ڕۆژف 
مب حەٚێ سوو کوو زٚٚە بە )زایوو ەف ایوومزاچٛٔەٚەف اۀمووِٛۀی ٚەییوو اْ (

ٌەِەٚبەر اەٚ ا ۆژە ٔمیزارە بوا سەراەرشوای ٚ چومٚزێ ف ٘وٛٔەرف بوا 
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ٚ بمرأودا  سیمٔە ٌەگەرِمف اۀمم اٍەف گەرِمزا ٌەسمرزف یسامْ ٌە بەرو 
ٌەبومزا ٌەتو یزا ٌە وٛ ٔەٚەف یەٚیوودا بەٚ ٘ەِوٛٚ  ومَ ٚ شٛشووەبۀدیەٚە 

 ..با چمٚزێ ف بەرەٚ کمٚي بْٛٚ زەڕٚا

رگ تٕووی ک توومیی ٌەِووٓ ٚەرگ تووٛٚە رەرِووٛٚ بوو ۆ ٌەٚ زایوو ەیەف ٚا ٚە
 ..ا سیمر باە  ٚە ِ  ٔمزۀەٚە

یەشام زەرگموومٔی لٛروو زراْٚ  ڕایەوە ٌە 2323 -63-61تم بە اد ام 
چووی زایە؟ حوویىّەتەوە ٌە وووٛێیە؟ بوو چی ٚا اەَ ِوویٍٍەتە ٌەٚ یەن زٚٔیووم 
٘ووٛٔەرە ِەحوو َٚٚ زەو ێوو   ٘ەرچووی رىوو  زەوەِەٚە ڕایەوە ٘ەڵٕووم٘دُٕ  

ە سووووەی أىەرێىی گەِووووژەف وەِوووواەرخەَ ٌەژێوووو  زار ٚ ٌەٚأە گٛیەشووووا
 أی وو زٚٚە  اومگ  زرەخ  ٚ سەٚیە ٔییەومٔی زەٚرٚبەرف اەٚیودا سوەی

 بەربٛٚەتە 

اٛٚ  ٚ اە شی سەریەٚف ٚ بٛٚە بە اومگ ێىی ٚا زٚٚ سوا ٘ەیار 
اەٚ زرخاومٔەف ٚا  زار ٚ زرەخای زەٚرٚبەرف ِ ٔو ِدٕای سوٛٚتمٔدٚٚە  

بژارزبوووْٛٚ  ٘ەر ُ ٘ەیار ٚرزەوووومرییەٚە ٘ەڵوووبووو  سوووەر شوووەلمِەومٔی بە 
٘ەِٛٚیووووووومْ سوووووووٛٚتمْٚ اەَ تووووووومٚأە گەٚرەیە بۀووووووودە بە ٘ەڵەیەووووووووی 
وەِاەرخەِیوی ٔومیأُ  اەگەر ٌە ٔوومیىەٚە بدیواە ٔوومٚ اەٚ لەتڵگومٚە چوومە ٌە 

 بەلو ٚ زەرْٚٚ ٚ رى ێ ٘ەڵدەساا. 

ٚەن ٚابدوووو  ٌە سوووومحەف امشووووّمٚەف شووووەڕێىی خٛێٕوووومٚف زابیوووو   
ِوو ۆە ٚ امِد ەووومٔی وٛشووامرف تیوومزا شووەب ٚ اەتىوو ا ٘ەیاراْ ئشووەف 

بد   ٔیٛە تمٚأەوە زەوەٚێاە سەر زەساگەف چمٚزێ یی ژیٕگە ٚ اەٚأەف 
بەرا سوویمرْ  اەٚ ٔیووٛەوەی  خەڵىووی بووا زەربەسوو  ٚ ٔووم زڵ وو یف اەَ 
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خووومن ٚ بوووِٛٚە  بووومٚەڕ بوووىەْ اەٚەف ِوووٓ زیوووُ زابووو  شوووەڕف تیووومزا 
 و زٚٚبد  اەٚەف ٔمومێ. 

وە بخوو ف وووٛژابداەٚە  ٚەاوویال سووی  چووً زۆٔووُ یەٚف زڵٕیوومَ اوومگ ە
گوومف امگ وٛژأوودٔەٚە یسووٛٚتمٚە  یەِوومٔدىی یۆرف زەٚێوو   زیوومرە زاِٛزە

ٔەڕۆی إە ٘ومٚار ٚ یایەڵە ٚ لو چەف اەٚ زار ٚ زرەخاومٔەٚە. اەگیٕوم بەٚ 
 اۀدایەیە بەرباڵٚە امگ ەوە اەرەف ٔەزەسۀد.

دووه بەٚ بدٕوومیییەف زەف اەٚە  ژأدىووی وەف ِ ٔ ِدٕوو   وە ٘ەر ومت
زیووووِٛە  ر ِد ووووه سووووەراٌدژ بووووٛٚە  زیوووومرە بۀوووودە اەٚ ڕۆژەف ٔوووومبیُٕ 

 ِیٍٍەتەوەَ بەٚ  دگە ٚ شٛێٕە شمزبٕەٚە.

گ راووی گەٚرەف اەٚ اوو ۆژە اوو  ٌە ٘ووٛٔەر ٚ ٚرزەووومرییەف ٌەٚە زایە 
با خومٚۀە  توموٛٚ اد وام ٔەیأو اٚە ە زاِوٛزەیگەیەن خو ف بە خومٚۀی 

 زٔیوودا چۀووداْ  وومر زەسوو  بە زەسوو  ووو اٚە  زەیأووی  ٌە ِوومٚەف تەٚاٚو
 سەرەتم  

 ٚەیارەتی امٚەزأی ٚ ٔی اە دیْٛٚ.  -6
 ٚەیارەتی شە٘یداْ.  -2
 زاای ەف ٘ۀدەسی اۀمِٛٚۀی ٚەیی اْ.  -0
 زاای ەف ا ۆت و  ێ.   -0

اد وووام ٘وووین یەن ٌەٚ  دگمیووومٔە خ یووومْ بە خووومٚۀی ٔووومیأٓ! زراٚەتە 
 زەس  چٛار ئیۀی ت  

 بمٚبمراْ.  -6
 ٚ سمرزف. گەرِم  -2
 با ِۀٙە ی ٚ االْ.  -0
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 سەرۀممَ زی ٚ زەخەب ٚ  ەرزە.  -0
بوو  ّٔووٛٚٔە اەٚف ب ٚٔوومف تٛأوومف ٘ەڵگ تٕووی بٛٚبدوو  زیراٚە  وٍىووی 
شوود ف ب ٚٔوومف بوو اٚە  ٌە چۀووداْ ئٚە ودیڵووی ژێوو  یەٚف ٘ەڵىۀوو اٚە ٚ 

 زیراٚە.
سوووووووەراۀممَ اەٚ  ووووووودگە ایووووووو ۆیە وە بە ٘ەٚارگەف شوووووووە٘یدأی 

 بە ییٕدٚٚیی شە٘ید و اٚە. وٛرزسامْ زازۀ ێ  
خوو  ِیدٕەتەووومْ وەَ ٔوویٓ ٚ بوومراْ ٔوویٓ ٌە امسووّمٔەٚە زابوومرف بدوو   
یۆربەف اەٚ ِیدٕەتمٔە یازەف ومرٚو زەٚەف خ ِمٔە  ادّەف وٛرز رد ف 
اەٚەیووٓ ووومرە ٔمشوویمٚەومْ بخەیووٕە سووەر خەڵووه ٚ بە ٚرزەووومرییەٚە ٌە 

زەیخەیوٕە سوەر  گ راەوە ٔەزٚیوٓ  بو یە اەٚف وومرف ٔماەسوٕد ٚ ٔەشویمٚە
زەٚڵەێ ٚ زەسوواە ێ  بوو  ّٔووٛٚٔە ووومب ا اۀووداییمرف ِەزۀیوویە ٔەخ ووەف 
تەئرسمیف زەود د   یمْ اۀداییمرف ومرەبومیە یوم و واٛومب اەٚ ِومرەف 

ەرە زەود ود  ٚ اۀممِی وی ف ٔەخ ەف سومخاّمْ ٚ خومٔٛٚبزاٚەتە خ 
یەرەف زەزا  خوو  اەٚە خەتووموە ٌە زەٚڵەێ ٚ زەسوواە ێ ٔیوویە  ب ێووه ٌە زا

٘ۀدی وووده اەیٛۀدیووودار گ ٔگیوووی بەٚە ٔووومزا  بەئیەٚە گ ٔووو  اەٚەیە ِٛ
 ِٛ٘ۀدی ی ٘ۀدەسیی رەیایی بد ! ٚاژٚٚف و زٚٚە  لەیٕم بم

خوومڵدىی گ ٔگووی توو  امِوومژەف بوو  زەوەَ  چوو ٔیەتیی اەیٛۀوودیی ٔدووٛاْ 
سوەرِمیەزار ٚ اۀوداییمرف تەئرسوومیییە  اەٚف بۀودە ٌەٚ ٘ەٌِٛەر ەیوودا 

ئرسووومی وووومب ا ٚەن بەو ێگ اٚێوووه زۀوووٛاڕێاە تەئرسووومیزا. ٌە زەبیوووُٕ تە
اەِوو ۆزا تەئرسوومیف وووٛرز ٔەیاٛأیووٛە اوودگەف ٚالیڕووی خوو ف بەزەسوو  
بٙدٕدووو   یۆرتووو  رەرِووومْ بەڕێوووٛە زەبووومێ ٚ وەَ  ووومر زەتوووٛأا خووومٚەْ 

 ومرەوەف یمْ سەرِمیەزارەوە تەسٍیّی رى ف خ ف بىمێ.
مرف تەئرسمییُ تٛٚشوی بۀدە بە گٛێ ەف سم ٔدىی زٚٚرٚزرێژف و

اەٚ گوو راە ٘وومتَٛٚ ٚ ٔەڕۆی وواِٛٚەتە ژێوو  زاٚاف رىوو ف خوو ە ٚ ووومڵی 
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ۆر سوووەرِمیەزار ٚ وووومرەوەَ بە دٙوووداڵٚە  ڕۀوووگە ٚەن ِٕوووی  ی فوووومب ا
یەرێوه گیی بەٚ ئیۀە ٔمزەْ  ٚەن رەرِمٔگ ٔ بە َ یۆری  ٘ەْبٛٚبد  

ەبوا بەئف   اەٚەیو  ٚەن ِەرگوی زا٘دٕومٔە  ٘ەر ٔومرەوە اۀمومَ زەزەْ
بۀوودەٚە  اەگەرچووی اەٚ ڕەراوومرە ٘ەِوووٛٚ  دگیوو ە بەتوومییەێ ٌە بووومٌەِی 

تووو  ٚ تە بەرەبەوووومْ ٚ اووودّەف ووووٛرزی  ٌەسوووەر اەٚ رسووودٙەِدا ٚ یۆ
ە ٚ زەسوواە تەیٓ  اەگەر یەودووه بڵووا وووموە ٚأیوویە ٚ رەرِووٛٚ ی ووٛگ اری

شومومرف تەئرسومیف ٌەٚێودا زەبیٕوی ٚ ٚ توی ٘ەساە ٚ ب ۆ بو  )زٚبەف( 
بی ووە  ٔەخدوو  ٚا ٔیوویە... تەٚاٚف تەئرسوومیە بۀمٚبمٔگەووومٔی  یٙوومْ بەرە

ٌەٚێوودا و بووٛٚٔەتەٚە  ٍِیمرە٘ووم ٍِیوومرز زۆئریوو  ٌەبەر زەسووادا بووٛٚە ٚ 
  دگە ٚ شٛێٕده زرٚس  بٛٚە بە شمٔمییی  یٙمْ زەژِد زرێ .

ٌەٚێووو ا بە زەگوووّەْ بەگووومي بەسوووەرێه زەبیٕ ێووو   یِووومٔی خەڵوووىەوە 
زٚبەف ٚەن ٘ووین وووٛێی اەَ  یٙوومٔە ٔیوویە  تۀٙووم  ایٕگٍیوومییە ٔەن بوومرەبی.

٘ەر زٚبەیە بەٚ شوودٛەف وە ٌە بەر زەسوواە  ٌەٚ سوومراف و ووومف و وەیوودا 
زٚٔیمیەوی ڕۀگم ٚ ڕۀگی تەئرسمیف ِیىومٔیىی ڕأو اٚە  ٌە ٘مٚیٕوم ٘ەتوم 

 ٚ ٘ەڵّی زەریم  ٌە چ وەیەوم تەڕف تەڕێ زەومێ. 
رف سوووەر بەرەٚ ژٚٚر ٚ ٘ووومٚیٕە٘ەٚا ٌە اۀممومٔووودا بووو  ٘ەٚاگووو ڕیٓ

زەبٛٚٔەٚە ب  شمرف بەس ە تم )زیٛٚ ٘یٍٛئف( ٔەٚێ یەٚف ٘ەڵاەومٔود ٚ 
ٌە لووٛٚ ییەٚە ٚەزەر ٘وومێ... بەسوو ە ٔوومٚف ٔەِووم ٚ ٚرزە ٚرزە شوومرێىی 
زەگّۀی ٚەن زٚبەف ٘متە ومیەٚە. اەٚ ِٕداڵە ٌە ٘ین ِٕوداڵدىی وەف اەَ 

 زٚبەیە!( سەر یەٚییەف ٔمچد   زەتٛأی بڵدی  )بەڵا  زٚبەف 
ِووووووٓ ٚەن تەئرسوووووومیێه  ٚەن ٔٛٚسووووووەرێه خەٚ بە زا٘وووووومتٛٚف 

خ  تەِومحگی یی اەٚە ٔویُ  ٘ەٌٚدو   سوٍدّمٔی  ز٘و ن  ٔەتەٚەوەَ زەبیُٕ  
بىو ێٕە زٚبەف. ِوٓ اەٚەف زەیأووُ اودّەف ووٛرز یەشووام زەٚڵەتدىوی اوومیاز 
ٔوووویٓ  بە َ زەتووووٛأیٓ  وووودگە بوووو  خەٚٔەومّٔوووومْ خوووو   وەیووووٓ  اەٚف 
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دى زٔەٚەیە  ڕێمگ تٕە ٌە زٚٔیومف ٘وٛٔەر ٚ ٘ٛٔەرِۀودأە تەِمحگی یُ بی ٌ
 ٌە ڕۆشٕیی أە.

اەگەر ٌە ِدوووژٚٚف سوووەئتیٕی بٛسوووّمٔی ٚرزبیووواەٚە  ٌە سوووەرزەِی 
سووووٛڵامْ سووووٍدّمٔی لمٔٛٚٔیوووودا تەئرسوووومیێه بۀوووومٚف )سوووویٕمْ( ژیوووومٔی 
سٛڵامٔەومٔی بٛسّمٔی گ ڕف  تٛأی شى  ٚ  ەئي ٚ  ەبەڕٚٚتی ییومت  

ساە تە تۀٙوم ٌە ڕێوگەف زا٘دٕومْ ٚ شوى ف تەئرسومیف بیەخ داە اەٚ زە
 بە و شىەومٔی سەئتیٕی بٛسّمٔی.

ٚ زێووٛ ٚ زرٔووا ٚ بف یوو    ف  ٕ وووٗ سوواٗ ر ژێ زٖ گووٗ ف وووٛرز اٗ ادّووٗ
ِمٔیمْ  وووووووٗ تٗ بووووووٛٚیٓ. ٚا ٚ ێ ٚ ِیٍٍٗ بمشووووووا  زٖ  ِووووووٗ یۆر ٌٗ  بمیٕمیووووووٗ

ٔگی  ر٘ووٗ ا رٗ تی بوو سوواٗ ر چووٛار ٚ ێ ٚ چووٛار زٖ سووٗ  تٗ شووى زٖٚٚ زابٗ
  ێ ٌوووٗ تمییوووٗ ز. بٗ سوووٗ  ٚ ٔوووٗ  زٖ  سووومڵده ٚ ٔوووٗ  ٚی  ٔوووٗ ِووومرگ ژزا. اوووٗ زٖ

سووووایمْ ٌدووووی  زٖ   تمٔٗ سوووواٗ ٚ زٖ اووووٗ  َ ئٖٚ بووووٗ  ٖٚ ڕاسوووواٗ ومٔی ٔمٖٚ زٖ سووووٗ
ٚ   ڵّمٔدا وو زٖٚٚ گٗ یمْ ٌٗ ڵٗ ِمِٗ  ٚ زٚٚژِٕىمرأٗ  لمٔٗ ٚ زڵ ٖ  امراساٖٛٚ ٔٗ
زر ٚ  ٚ لوووٗ  یأیٖٛ ٘وووی خووو  ٔوووٗ  مٔیمْ بوووِٗ ووووٗ ن ٚ تٗ یٗ ٘وووین شووودٖٛ  بوووٗ

ومٔی  زٖ اد  سووووٗ بد  ٌوووٗ ٔوووٗ . ٖٚ ٔمٖٚ ِمْ زأوووٗ ووووٗ تٗ تدىیمْ بووو  ِیٍٍٗ لیّوووٗ
ٔدٛاْ ادووو اْ ٚ  ن ٌوووٗ شى ود وووییٗ ر ٌٗ بمشوووا  بٛٚبدووو  ٘وووٗ  ٖٚ ڕاسووواٗ ٔمٖٚ

ٚ تووی   یمْ ٌووٗ وٗ ڕٖ اوومٔی شووٗ ی ٔمٔوودا  ادوو اْ ٚ ڕۆِمٔوودا ڕٚٚیوودابد  گ ڕٖ
   . وٛرزسامْ بٖٛٚ

سو  ٚ ٚ    اٗ  ر بوٗ ڕوٗ یار شٗ ز ٘ٗ ز یمْ سد ٗ چٛارسٗ  ٖٚ رٖ ٚرزبٗ
ر حوومب ٚ ِوومڵی  سووٗ بووا چووی بٗ ڕزا بٛٚبووْٛٚ  زٖ شووٗ  ٌووٗ  ٖٚ ومٔیمٔووٗ ڵٗ ٚ امژٖ

 زا ٘متید ؟ وٗ ڵىٗ خٗ

ٔوود  َ چٗ  َ ٌووٗ   بووٗ ِمْ اووم  بووٖٛٚ اووم  ٘ووٗ  ٖٚ زٚاف ای الِی ووٗ  ٌووٗ
ر  گوٗ ِدژزا اٗ . ٌٗ ر بٖٛٚ رأیٗ ٔد بٗ چٗ ٗ و ف ڕاب زٚٚزا ٚێ أىمرییٗ زسمڵٗ سٗ
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زا ِومڵٛێ أی  َ زٚاییوٗ ٌٗ   ێ ٚ زاگی و زْ بٛٚبٓ ساٗ ر زٖ سٗ ومْ ٌٗ ڕٖ شٗ
ٚف ٚ  رٗ یٛبی سوووٗ شوووٗ ڕف ٔدوووٛاْ تٗ امب  شوووٗ ِووومرگ ژف اووومییٕی  ٘متوووٗ زٖ
مڵوودی اْ( ِوومڵٛێ أیی چڕف ) ِوومرگ ژف اوومییٕی بٛسووّمٔی ٚ امووومِی شووٗ زٖ

وٛرزسوامٔدا   ٌوٗ  وٗ ڕٖ اومٔی شوٗ ر گ ڕٖ گٗ . اٗ ٖٚ ر و زٖ رأیٗ وٛرزف زٚٚ بٗ
اوومٚا   بووٛٚ. ٌووٗ ٚاَ زٖ رزٖ ي بووٗ یٖ ڕیمْ تووم اووٗ ووو ز شووٗ   خووٛاف زٖ بٛٚایووٗ ٔٗ
 با چ ْ بد ؟ ي ٚ ٚ تده زٖ گیی گٗ ر دىدا ییٕدٖ ٌِٛٗ ٘ٗ

اد أووی   ٔووٗ  ٚاتووٗ شووى ف خٛێٕخووٛارف زٚٚژِٕىوومر! وٗ ٔدٛاْ زٚٚ ٌٗ ٌووٗ 
تی خو   ِیٍٍوٗ  تی وٛرزیمْ بوٗ ِیٍٍٗ  ر  ٔٗ بٛسّمٔیی زاگی وٗ  ف ٚ ٔٗٚ رٗ سٗ

یمْ  وٗ ڕٖ ڵىٛٚ شوٗ یدأی ٚێ أىمرف  بوٗ ِٗ  ی مْ بٛٚیٗ وٗ ٚ تٗ  ٚ ٔٗ  یأیٖٛ
 ف وٛرز. زیمرف ب  ادّٗ  تٗ و زٖٚٚ

وٛٚ  رٖٚ ف ووٛرز ٘وٗ ر ادّوٗ رأیوٗ ێ بٗ لڵیوٗ ِمْ بٗ ٘وٗ  زایوٗ  ٖٚ ی  ٌٗ سٗ
ی ف امٔاوومیی وٛرزسووامْ  ر سووٗ گووٗ وی توو . اٗ یٗ شوودٖٛ  بووٗ  ادىٗ  شوو ٚسوومیٗ اٗ

ن  ٖٚ بد   ٔووٗ اد  ای ووالِدا ٔووٗ ومٔی ٌووٗ و ٔووٗ  ٚارٖەامسوو  ٌووٗ  یٓ   گووٗ بىووٗ
بدووو  شووادىی  ران ٔٗ ر اووم تموٛتووٗ سووٗ ن سوومخاّمٔدىی ٌٗ ٖٚ ٚار ٚ ٔووٗ امسووٗ

ٚتی ٗ ِمگو  ٌوٗ   تی وٛرزسوامٔدا  گوٗ رف ڕۆژ٘وٗ رتمسٗ سٗ ٚت  ٔمبیٕی. ٌٗ اٗ
ِی  رزٖ ف سوووووٗ ٔووووود سووووومخاّمٔدىی ٔمٚشووووومرف سوووووٕٗ )زاراإلح ووووومْ( ٚ چٗ

ئرسوومیف  ٚت ف تٗ وی اووٗ یوٗ ٖٚ بد   ومرٚو زٖ ئٔی ٔووٗ رزٖ ِمٔٛڵاڵخمٔی اووٗ اوٗ
ف  زٚٚرٚزرێوژٖ  ٚ ِومٖٚ تی بمبمْ ٌوٗ  تی ایّمرٖ ساٗ خ  زٖ زف ٔمو ێ .  ٖٚ
وٛرزسوامٔی بموٛٚری ودا  ٗ . ٌ ٔمٖٚ رز زأٗ ر بٗ سٗ رزیمْ ٌٗ  تیمٔدا بٗ ساٗ زٖ
زا  ٚ تووی ادّووٗ  ٌووٗ  ٖٚ ِی  یٙمٔی ووٗ وووٗ ٔگی یٗ زٚاف  ووٗ  . ٌووٗ ِمْ شوودٖٛ ٘وٗ بٗ
  ٚێ أىو زْ ییومت  ٘ی یومْ ٌوٗ  ۆ ٌوٗ رٖ َ ٚ بوٗ  ٗ  تی تٛٚرن ٚ بٗ ساٗ زٖ

یمْ  ٖٚ تٛأوووومف اووووٗ   تمٔٗ سوووواٗ ٚ زٖ با اووووٗ ٔووووٗ . ٖٚ و زٖٚٚ وٛرزسووووامٔدا ٔووووٗ
ئرسووومیف  رف تٗ ٚیدا ٘ٛٔوووٗ رٗ  تی سوووٗ سووواٗ ِوووی زٖ رزٖ سوووٗ بٛٚبد   ٌٗ ٔوووٗ
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ِ ۆف ِو ۆە )بو ۆ  بو  اوٗ  شمٔمیییٗ  ٔممَ زاٖٚ شمومرف ِیڕّمرف ٚایمْ اٗ
شووووك  نوووودا ٚ زیّٗ ( بٗ ِمشووووم بىووووٗ ٘مْ تٗ سووووفٗ ومٔی شوووومرف اٗ ٚارٖ امسووووٗ

  تووم  زاٖٚ خ ی ویمْ ٔووٗ وٛٚ بٗ تمٖٚ گی  ٘ووٗ سوومیٔدٖ  ٚت یمْ بوٗ وی اووٗ گ ٔگییوٗ
   ر سوا ل ٔمنودا زابوٗ سوٗ  تی بٛسوّمٔی بٗ سواٗ ف وٛرززا. زٖ ادّٗ  بگمتٗ
 تی  سواٗ ٔدیودا. زٖ ل ٔومنی ٔمٖٚ  ٔودف ٚ زٚازٚایوی ٌوٗ تم ٚ ٔمٖٚ رٖ   سوٗ بٖٛٚ

  ٚرٚٚام ٚ ٌوووووٗ ڕاسوووووای اوووووٗ ٔمٖٚ  ی ووووواٗ گٗ  ڕۆژاووووومٚاٖٚ  بٛسوووووّمٔی ٌوووووٗ
  ڕاسو  تی ٔمٖٚ رف ڕۆژ٘ٗ رتمسٗ ڕاسای امسیم ٚ سٗ ٔمٖٚ  ٖٚ  تی ٗ ڕۆژ٘ٗ
  . ٌووٗ بووٖٛٚ  ٖٚ سوواٗ زٖ ریوومف سپی ووی بٗ ومْ ٚ خووٛزف زٖ بووٗ رٖ بٗ  ٚ ٚ تووٗ

گی   راٚ ووو ر  ئرسووومیف ٚ سووومیٔدٖ تٗ  توووٗ ِمْ ومتووودا گ ٔگییووومْ زاٖٚ ٘وووٗ
َ ٚ  ٌیّی زٚٚ٘وووٗ ن سوووٛڵامْ سوووٗ ئتیٕی ٖٚ ِی سوووٗ رزٖ سوووٗ  ێ ٌوووٗ تمییوووٗ بٗ

 یٕمْ.ٚ سٍدّمْ لمٔٛٚٔی س (ئرسمی سیٕمٔی تٗ)َ  سٛڵامْ ِٛرازف سدٙٗ

ٔووداْ  ٚ چٗ  ومر بووٖٛٚ سووایٗ یدا زٖ ٚ چووٛار سووٛڵامٔٗ ِی اووٗ رزٖ سووٗ  ٌووٗ 
  زرێوٓ ٌوٗ تی ِیڕّومرف زٖ راروٗ ف یٖ ّٔٛٚٔوٗ    بٗ شمومرف ِیڕّمرف و زٖٚٚ

ومٔی  یٙوومٔی  ٔمٚبمٔگووٗ بٗ  رٖ زا٘دٕووٗ  وده ٌووٗ یووٗ  ٚڕۆ بووٗ اووٗ  َ ٚ تووم بووٗ ڵووٗ لٗ
 ژِد زرێ .  ئرسمیف زٖ تٗ

رف  رتمسوووٗ رۆوی سٗ سوووٗ  ی( بووو6144ْٗ امنوووم )ِیڕّووومر سووویٕم  خٛا وووٗ
 .  تی بٛسّمٔی ٔمس اٖٚ ئرسمیأی ایّپ ات یٗ تٗ

ئرسوومیف  وٍوو ن( ِمِ سووامف تٗ -ڵّمٔی )٘ووو  ٔمٚبمٔگی اووٗ یأیوومرف بووٗ
ر ٚ  سووووٗ  َ سوووویٕمٔٗ ڵدوووو   " اووووٗ ف )سوووویٕمْ( زٖ ربوووومرٖ ِ ووووم زٖ یأىوووو ف ٔٗ

ٔگی  ر٘وٗ رف رٗ  یٓ ٔمٚف ٘ٛٔٗت ٚرٖ گٗ  بٗ  ٔمٍ ( وٗ )ِمیىً اٗ  ٔده ٌٗ رزٖ گٗ
 .   تٛأمت  بٖٛٚ ریت  ٚ بٗ ژِد زرێ  بٗ ٚرٚٚام زٖ اٗ
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ٔمزۆب  ف اوٗ ریٗ ی وٗ تی لٗ ٚیالیوٗ  ر بوٗ زێوی )نی ٔوم (ف سوٗ  سیٕمْ ٌوٗ
ِی وووٛڕف  ییوودف زٚٚ٘ووٗ ِی سووٛڵامْ بمیٗ رزٖ سووٗ  . ٌووٗ ٖٚ زٔیمیووٗ  تووٗ ٘متٖٛٚ

ٔی یووم ی ٔوومٔی  رِووٗ ی اٗخدمأدىووی و ی ووایمٔ  زف روومتیڵ ٌووٗ ِووٗ سووٛڵامْ ِدٗ
ِٛسوڵّمْ ٚ   بوٗ  سوا سومڵیدا بوٖٛٚ ٚ ٔی بی و  ِوٗ تٗ  زٔیومٖٚ. ٌوٗ  تٗ ٘متٖٛٚ

ٌیّی  یودا سوٛڵامْ سوٗ ٚ ومتٗ . ٌٗ ٖٚ ڕیمف سٛامف ایٕىی مرییٗ  تٗ ڕۆی اٖٛٚ
ڕف  مٌوودی اْ(  ٚف )شووٗ رٗ ڕف شووم ای ووّمبیٍی سووٗ َ خوو ف بوو  شووٗ وووٗ یٗ

خٌٛیوومف زرٚسوواى زٔی   ٖٚ زِٕداڵییووِٗد   ر ٌووٗ ووو ز.  سوویٕمْ ٘ووٗ زٖ  امِوومزٖ
وده  یٗ  ڕٚاتٗ خای ٚ ێ زٖ امیاٗ  گمتٗ زٖ  بٖٛٚ. وٗ  ٚێڵٗ ٚ تٗ  ٚ بمخ ٗ    گٗ

زٚاییوودا     ٌووٗ رف ردوو  بووٖٛٚ ٚێ ا ب ێووه یأ ووای ٘ٛٔووٗ ومْ  ٌووٗ لٛتمبخمٔووٗ  ٌووٗ
ٚ  ئرسوومیف اووٗ رف تٗ ف رد بووٛٚٔی ٘ٛٔووٗ  دگووٗ  بووٗ  ٌەٛچم ( وووٗ )اووٗ  ڕٚاتووٗ زٖ
ئرسومییی  ومٔی بٛسوّمٔی ردو ف تٗ ئرسومیٖ ٚێ ا تٗ ر ٌٗ . ٘ٗ ٔمس اٖٚ  ِٗ زٖ

ٔوووداِی  اٗ  بداوووٗ ربمیف ٚ زٖ وی سوووٗ یوووٗ لٛتمبخمٔٗ  ڕٚاتوووٗ وووو اْٚ. امشووومْ زٖ
بوا  زٖ  شاٗ رگٗ ئرسمییدا سٗ زٚاف یأیمرف تٗ  شى ف بٛسّمٔی. ایا  بٗ ٌٗ

زۆب  ٔوٗ  ب ٚ اٗٔی سواٗ ٌمٛٚلی اٗ ٔای ٚ سٗ رف ِیڕّمرف بدمٖ ٚف ٘ٛٔٗ ٚ اٗ
ٚرێم  ِی ِیڕّومرف ادو اْ ٚ توٗ بیٕا ٚ  و ر ٚ سی واٗ زٖ  ٖٚ ٔمیىٗ  ٌٗ  یٗ ٘ٗ

یٛبی ٚ  ف اوٗ شوك ٚ لوم٘ی ٖ نودا ٚ زیّٗ ومْ  بٗ بییوٗ رٖ بٗ  ٘م ٚ توٗ رٖٚ ٚ ٘ٗ
 ومێ. راٚرزیمْ زٖ ٔگدٕا ٚ بٗ سٗ ڵدٖ ٍِٛٚوی ٘ٗ ِٗ

ر  شومزا بو  سوِٗی ٌوٛتفی ام بمٖ زرٌٚەٗ شى ود ویی سوٗ ِی ٌٗ رزٖ سٗ ٌٗ
  رف ووووٗ ف یووومٖٚ  دگوووٗ  توووٗ   بٖٛٚ ٔوووداییمرێه ٘ووومٚڕاف بوووٖٛٚ ن اٗ ادووو اْ ٖٚ

  ٖٚ ْ سوٛڵامٔٗ ئیوٗ  ِ ێو  ٌوٗ ٌی( زٖ َ بوٗ  ٗ ِیڕّمرف بٛسّمٔی )بٗ  ٚرٖ گٗ
  رٖ َ زا٘دٕووٗ ی( اوو6102ٗ تی بٛسووّمٔی ) سوواٗ ِیڕّوومرف زٖ  ٚرٖ گووٗ  و ێاووٗ زٖ
.   دّمٖٚ ئرسوومیف ٌووا بووٗ ف تٗئرسوومیف یۆر شوومومر ف زٚٔیوومف تٗ ٚرٖ گووٗ

ف  ٖٚ ی ب  ڕێمٌدٕمٔی ٔمٚ ٚ وومرٚو ز6542ٖسمڵی   زسمب ٌٗ ٔد سٗ زٚاف چٗ
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یأىو ف   ٔی ڵیمْ گو ڕف بوٗ سواٗ رف اٗ ومزیّیمف ٘ٛٔوٗ ٔومٚف اوٗ  تٗ ٚ بٍیّٗ اٗ
یف  گووٗ ڕٖ  سوویٕمْ ٌووٗ  گ ٖ ڵٕٗ حمشووم٘ٗ  ٖٚ ومْ. اووٗ  ٛأووٗ  رٖ )سوویٕمْ(ف ٘ٛٔووٗ

زایىیوووٛٚٔی   ر سووومڵی ٌوووٗ سوووٗ شوووام ٌٗ زرٚسوووای یٗ  بٖٛٚ ٚ بوووٗ توووٛٚرن ٔوووٗ
زایووه   ی ٌوو6050ٗسوومڵی   ڵوودٓ ٌووٗ ٔوو  ٔوویٓ. ب ێووه زٖ ِدژٚٚٔٛٚسوومْ ٘مٚزٖ

 َ ا ۆری و رف توٛٚروی )ریّوم  ی  بو6055ٗڵدٓ  سمڵی  . ب ێىی ت  زٖ بٖٛٚ
زایىیٛٚبد . ب ێىوی تو    ی 6050ٌٗسمڵی  ف ٌٗ ٖٚ ر اٗ سٗ ٌٗ    ٔمف( سٛٚرٖ

  ٌووٗ  ومٔی  ئیوومْ ٚایووٗ ٘ٛٚزییووٗ   یٗ ٔی بووٖٛٚ رِووٗ ی اٗ گووٖٗ ڕ  بووٗ  ادیوومْ ٚایووٗ
  ڵدوو  بووٗ زٖ  یووٗ . ب چووٛٚٔی توو  ٘ٗ ٖٚ زٔیمیووٗ  تووٗ زا ٘متٖٛٚ وووٗ خدمأدىووی  ٌٛٚٗ

  . ب ێىوووی تووو  ئیووومْ ٚایوووٗ ٚ ٔووومٚف و ی وووا  بوووٖٛٚ  ی ی ٔووومٔی بوووٖٛٚ گوووٗ ڕٖ
  ٚ بوٖٛٚ ٖ ٔدراٚ سوٗ  ْ اییو ا٘یُ امشومٖٚ ئیوٗ   ٌٗ ِ مٚف بٖٛٚ وی ٔٗ یٗ و یٍٗ
ِی خ یوودا  رزٖ سووٗ  ی ٚ امییٕدووه بٛٚبدوو  ٌووٗ گووٗ ر ڕٖ ٘ووٗ  ِٛسووڵّمْ. ٌووٗ  بووٗ
 .   ِی خ ف بٖٛٚ رزٖ ئرسمیف سٗ ٔمٚبمٔگا یٓ تٗ ر ٚ بٗ ت یٓ زا٘دٕٗ ٚرٖ گٗ

ٔمٚف  بوووٗ  زرٚسووو  وووو اٖٚ  ٖٚ ْ سووویٕمٔٗ ئیوووٗ  ٚتده ٌوووٗ ِیٓ ِمگوووٗ ووووٗ یٗ -
ۆ  ٌوٗ ر زاٚاف ٚاٌوی حٗ سوٗ بودا ٌٗ ٌٗ شومرف حٗ  ( ٌوٗ ٚتی )خ و ۆیٗ ِمگٗ

 ی.6100  خ  ۆف وٛڕف سیٕمْ امشم بٖٛٚ
 ی(6100-6104ز ) ِٗ ِدٗ ٚتی شمیازٖ ِمگٗ -
 ی(.6120-6112ف ل َ ) زٚرگٗ  ٚتی خمْ ٌٗ ِمگٗ -
 ی(6130-6124)  زرٔٗ شمرف اٗ  ( ٌٗ ٌیّییٗ ٚتی )سٗ ِمگٗ -
 ی(6113ٔی ب ) ساٗ شمرف اٗ  ٚتی سٍدّمٔیٗ ٌٗ ِمگٗ -
 ی(6111 -6110شك )  زیّٗ  ٌٗ  ٍدّمٔییٗف س ویٗ ٚتی تٗ ِمگٗ -
 ی(6261 -6260)  شمرف لم٘ی ٖ  ٌٗ  ریٗ ٚتی سٗ ِمگٗ -
 زرٔم لمای. اٗ  ِیٙ ِم٘و ٌٗ  ٚتی سٛڵامٔٗ ِمگٗ -
 ا ىٛزار.   ِیٙ ِم٘و ٌٗ  ٚتی سٛڵامٔٗ ِمگٗ -
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 ف )ِ مداٌد اَ(. ٖٚ و زٔٗ ٚرٖ گٗ -
سوومب ز  ادٕم ووٗ    زٚاف سوومخاّمٔی زرٚسوو  ووو زٖٚٚ 032  یۆرتوو  ٌووٗ -

شووودٛەف  . ٖٚ توووٗ ن خ یووومْ ِمٚٔٗ   سووومخاّمٔی ٖٚ زٚشوووٗ شوووام سٗ یٗ
سوویٕمْ اەٚڕۆ بە شوودٛەیەوی تەئرسوومییی اوو  یەرارەێ ٔمسوو اٚە  ٌە 
امڵیوودا بەشووەومٔی ٘ووٛٔەرف ای ووالِی گەشووەف ووو زٚٚە ٚ ٌە اد ووامف 
ادّەی  ٌە ڕٚٚف ای الِەٚە زەِمرگ ژت  بٛٚٔە  خ یمْ بە خەٌیفەف 

ْ بوووو  ووووو زٚٚە ٚ زەسووووایمْ بەسووووەر ای ووووالَ یأیووووٛە ٚشەڕی ووووم
بمشٛٚری ووووودا گ توووووٛٚە. ایووووومٚە امییٕییەومٔیووووومْ زب ٚ زەرٚٚٔدىوووووی 
و اٚەت یوومْ ٘ەبووٛٚە  اەگەر ٌەگەب سووەرزەِدارأی اەِوو ۆزا بەراٚرز 

خەێ ٚ خاوٛٚتی  بى ێٓ. اەٚاْ تٛأیٛیمٔە رەٌ ەرەف رىو ف ای والِی
ەتە ٚ لومِەێ ٚ شوىو ٚ رو رِی ر اٚأوی خ واٛٚ امیمتی لٛراومٔی لەز

رىووووو ف ٘ٛٔەرِۀووووودەٚە ە ٚەن تەئرسووووومی  یووووومْ شووووودٛەومر یووووومْ 
اەیىەرتوووم   ِەرج ٔیووویە اەیوووىەر ٌە گیمٍٔەبەرێوووه زرٚسووو  بى ێووو   
ٔەخد  یۆر بە امسمٔی زەو ێ   امیەتدىی لٛرامٔی حە وُ ٚ لەبومرە ٚ 
اەسوووواٛٚرف اووووا بوووودرێ  ٚ ٚەن اەیووووىەر بخوووو ێاە بەرچوووومٚ. اەٚڕۆ 

اْ بی ٚڕا بو  ٘ٛٔەرِۀود ٌەبەر )تەلۀیمێ( اەٚۀدە اد ىەٚتٛٚە سەز
زەسادایە امیٕخمتە بەر چمٚف ِویٍٍەتەوەف ٚ زەتوٛأا  وگە ٌە بوٛارف 

مٚ  ٌە رەر٘ۀو  امییٕی وەٌاٛٚر ٚ وەٌەاٛٚر ٚەن لەبمرە بخمتە بەرچ
زٚٚر ٔەوەٚێاەٚە  بە َ بەشدٛەف ِو زێ ْ بیمٔخومتە بەرچومٚ. اەٚأە 

ەسواە ێ ٘مٔودەرف ٘ەِٛٚیمْ شویمْٚ ٔەشویمٚ ٌەٚە زایە زەٚڵەێ ٚ ز
 اەٚ حمڵەتەف ٔەبد   اەٚە گ راە...

ٔمشىٛرف خٛزا ٔەبد  ٘دٕدە حەویُ ٚ حٛوەِم ٌد ە ٚ ٌەٚ  ت اەٌەْ 
ئیوومْ ٚایە ایٕ ووىٍ ایدیمیەوی ووو چەرْ ٚ شوو  ٔیوویە ٔەیوومأٓ  بوو  ّٔووٛٚٔە 
بٕووٛاڕە رەی وویٛٚن ٚ ایٕی وواگ اَ ٚ سووٕما متی وووٛرزف  بمسووی رەیااووی 
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لووٛٚ یی امسووّمْ ٚ اەسوواد ەومْ بووىەف   بىەیوو   ٕدووٛێ زەزۀووا  بمسووی
 ٕدوووٛێ زەزۀوووا  ٌە ) ٔووومٌی ٚ ِەحوووٛف ٚ ِەٌٚەٚف ٚ  ەییووو ف( بووودٚف  
 ٕدٛێ زەزۀا. بمشە ب ازەر اەٚۀدە خ ێ بە ٌدٙومتٛٚ ٚ یأیومر زەیأوی  

 اەف ب چی ڕێگم ب  گەڕأەٚەف زٚژِٕمٔی وٛرز خ   زەوەی ؟
رٌەِومٔی بیمٔیودا زاٚاف ٌە وٛێی زٚٔیمزا بیٕ اٚە ٔٛێٕەرف ِویٍٍەێ ٌە اە

ٌۀوومٚ ب زٔووی ٘ەرێووُ ٚ گەڕأەٚەف ٘ەرێووُ بوو  ژێوو  زەسووای زٚژِٕەووومٔی 
 بىمێ؟

بەڵوا ڕاسواە بمسووەوەَ تەئرسومیییە ٚ ب ێووه  ومر اەرتەٚایە زەبووُ ٚ 
بم  ٌە گ شە ٚ وۀمرف ت  ٚ ڕەرامرف ٔوم  ر ٚ ٔەشویمٚ زەوەَ  ڕەخوٕە 

ە اد وووىەٚتٛٚەومٔدا ٌە بمبەتدوووه یوووم یۆر ٌە بمبەتەوووومْ زەگووو َ  ٌە زەٚڵەت
ٙوم وومر ٔڕێىخ اٚف ٌدمأوی بوٛارە   راٚ  رەوومْ زرٚسواى اْٚ  ٔەن تە

ب  ٚ تەوەیمْ بىەْ  بەڵىٛٚ چمٚزێ یی تدى اف  یٙمْ زەوەْ  ب  ّٔٛٚٔە 
ٚزێ یی زٚٔیوومف تەئرسوومییی زەووومێ. ٌە ٚ تمٔوودا ڕێىخوو اٚ ٘ەیە تۀٙووم چووم

ڕۆژٔومِەف تومییەێ  یمٔی تەئرسمیف زٚٔیمف تومییەێ ٚ گ  ومرف تومییەێ ٚ
 ٚ وۀمڵی تمییەتی ٘ەیە.
و شووووىی یٌوووومەئَ ٚ یەبەئحووووی ٌە بەنوووودا ٚ  02سووووەزاَ حٛسوووودٓ 

ٚٚرْ ٌە سیمسوووەتەٚە یووومْ زەِووومرگ ژیی ِووومگەٚێ ٚ اەٚ ڕێىخووو اٚأە ز
ڕەگەییووویەٚە. ٌە ٘ەر ٚ تدىووودا وووومرێىی تەئرسووومیف بەادوووی ِەر ەوووومٔی 

   مرێوه ٌەٚ زٚٔیمف تەئرسومیف زرٚسو  و ێو  بمسویمْ ٌوا وو زٚٚە بو
ومرأەف سەزاَ و زٚٚیەتی امِمژەیمْ ٔەو زٚٚە ٌەبەر ٘ وومرێىی سومزە  

زراْٚ ٚ سووەزاَ ٌە ی شەخ ووی سووەزاَ زا اۀموومَ یاەٚأە ٌەژێوو  چوومٚزێ 
زیمایٕووی اۀمەرەووومٔی  زەسوواادٛەرزأی ووو زٚٚە  بوو یە اەٚ و شووىمٔە بە 

میف  بە ٘ٛٔەرف )حی ەری( زەژِد زرێٓ ٔەن یەوده ٌە بٛارەومٔی تەئرس
٘ووٛٔەرف ای ووالِییەٚە  توو  بٕووٛاڕە اەٚ و شووىەف ٚا سووەرۆن و ِوومرف 
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ەرەٚە  ٘وووین  ووو رە ٘وووٛٔەرێىی تیووومزایە ٘ەر ٌە زٚگوووّەف اد وووەٚە ٚرزب
ٚەن ڕٚخ ووووومرف ٌوووووٛٚتی )وەاوووووٛٚ( ۆ(ف تیووووومزا ٔمبیٕ ێووووو . ٚٛ)تۀمسووووو

خووووومٚۀەوەف ٘دٕووووودە یي بدووووو   ٘ەرزٚٚ ڕِٚٚەتوووووی زاا شووووو ابد  یووووومْ 
 زٚٚ بم  ٚ ئلی ٔەبد . زەساٛبمیٚٚف بە گٛێ ەف ٘ەر

ڕۆژگووووووومرێىە ٌە وٛرزسوووووووامٔدا زەگوووووووٛیەر  ٌە یۆر ئٚە زەیأوووووووُ 
امشووووووٛٚراەبمیاڕییە  توووووو   ٚ ت لیوووووومْ  ٘ەٚب ٚ تەلەئف ٘ەڕٚٚژاْ  ٌە 
٘ەِووٛٚف ِوومڵٛێ أا  ٚابەسوواەوی بە زٚژِوومٔی اەَ ٚ تە  اەٚأە ب خوو ف 

 دىوودا ٘ەر یەوە ٚ اوومِ ایف اەشوودٛف ٚ ڕەٚێ تدىوودأە  ٌە اوومٚا ٘ەٌِٛەر
بی ٚڕاف ومب ایەوی ٚەن ِٓ ڕۀگە ِمیەف  ەرۀو  ٚ گومڵاەادى زْ بدو   
ٌە ِدژەٚە اەٚەَ یأیٛە بددۀ  ٔەبِٛٚە ٚ ٌەادٕومٚف امشوەڕۆژزا زەسواُ 
ٌە یۀوووگەوە بەرٔەزاٚە ٚ ٌدوووی زەزەَ ٘ەر ٔەبوووا بووو  ٘ شووویمرو زٔەٚەف 

 چیٕی زا٘متٛٚف ِیٍٍەتەوەَ.
ٕووودا سەرتمسوووەرف ٚ ێ ٔووومو   اەٚەیووو  ٔەگٛت ێووو  ٌە زٚاف ڕااەری

وووومٌٚى ابٛٚە  ِووومڵٛێ أی بە ڕٚخ ووومرف ٘ەِوووٛٚأەٚە ٘ٛەیووودا بوووٛٚ  اەَ 
ِووویٍٍەتە ٚ زەٚڵەێ ٚ زەسووواە تی اد وووامیمْ ادوووه ٘دٕووومٚە  اەگەر ٌەگەب 
حىووووِٛٚەتی بد الوووودا بەٚ ٘ەِووووٛٚ ٍِیوووومرزەٚە ٚا ٘ەڵیوووومْ ٌٛٚشوووویٛە ٚ 

مٔەٚە  بە ڕٚخ وومری ٚێ أەووومٔی ٌەٚسووم ٚێ أاوو   ٘ەژارف ٚ بدوودەرەتمٔی 
 ٘مٚارف با ٚە ِدأەٚەف زەومێ  اەٚە ٚالیڕیەتدىی تفاٛتمڵە.
٘ۀگمٚەوووووومْ زەووووو ا وٛرزسوووووامْ ٌە اد وووووام بمشوووووا  بوووووٛایە  اەگەر 

بەشوودٛەیەوی ِۀٙە وویەتەٚە ٔ ابوومیە  ٔەن ِەیا وویەێ ٚ حمبوومیەتی. زەف 
٘ین ڕەٚتدىی ِیٍٍەتمٔی سمیٔدە با تەگەرە ٚ تەٍ٘ٛٚوە ٔەبٛٚە  ٘ەِی وە 

گ ٔوو  اەٚەیە ٘ەڵە زٚٚبوومرە ٔەووو ێاەٚە ٚ زەسووای بیوومٔی ٚ ٘ەر ٚابووٛٚە 
 رى ف ٘ەڵە ٚ چەٚاشە ِمٚە ٚ ِەٚزاف اا ٔەزرێ .
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اد ووام ٌەگەب سووەرزەِی ڕااەڕیٕوودا  یوومٚایە  ٘ووین شوواده بە امسوومٔی 
ٔمشمرزرێاەٚە  ٘ەتمٚەوٛٚ تەلەئومٔی ا ای اەرزەیو  لومبیٍی شومرزٔەٚە 

ەو زٔی زاب وی خ واە ڕٚٚ  ٔییە. اەٚەسم )ت اِو ( ڕایف اەئِومر ٚ گەشو
وە چ ْ ا بمِوم ٚ وٍٕاو ْ ٚ ادو اْ ٚ ِومٌیىی زابی ومْ ٚەن سوەگی ٘ومر 
بەڕە ف ٔووومٚ بدووو اق ٚ وٛرزسوووامْ وووو ز ٚ بوووٛٚٔە ٘ وووومرف وٛشوووإی 
٘ەیاراْ وە  ٚ ِووومڵٛێ أی ٍِی ٔە٘وووم خەڵوووه. وەٚاتە زٚٔیووومیەوە ٘دٕووودە 

بەتومییەێ  ب ٛٚن و اٚەتەٚە ٘ی ی تیم گَٛ ٔمبدو  ٌە اومٚا زەٚرٚبەرێىودا
ٌۀوومٚ گەئٔووی ڕۆژ٘ە تووی ٔمٚەڕاسووادا  یۆر ٘ۀگوومٚ سووٕٛٚرزارْ ٚ یۆر 
تەِووووم  ٚ امرەیٚٚەووووومْ ِەحوووومڵٓ  بوووو  ّٔووووٛٚٔە ڕێووووم ٌە ٌدمأەووووومْ بە 

مٚ بوووو   وووودگەف شوووویمٚ زازۀ ێوووو  زٚٚر ٌە یٚرزەووووومرییەٚە وەسووووی شوووو
حمبمیەتی یمْ خمِمیەتی  یمْ تی ە ٚ تمیفەبمیف  اەگەر ٚأەوەیوٓ ِەحومڵە 

ەومْ بەزەسووو  بٙدٕووویٓ  ٚەن ادٕمسوووی وووو ِە یەتی یووومْ ادٕمسوووی ادٕمسووو
تەئرسوومیف. ٚەن یأوو اٚە ادٕمسووی ووو ِە یەتی ٘ەسووادىی بەر ەسوواەیە 
ٚەن یِوووومْ  ِدووووژٚٚ  ڕۆشووووٕیی ف ٚ امییٕوووودە ٚ ب چووووْٛٚ ٚ اەیٛۀوووودف 
تدفىوو یٓ  ٌە ومتدوودا ادٕمسووی تەئرسوومیف تەلەئیە  زا٘دٕوومٔە  ووومرە ٍِّووالٔە  

مِەێ ٚ لەبومرە ٚ شوىو ٚ شوەِمیً ٚ شودٛە بییٕ ێو . زەبا بە چمٚ لەزٚل
اەٚأە یازەف رى ێىوووووی گەشوووووەاددراْٚ ٌە ڕٚٚف بوووووٛٚٔی ِەٚزایەووووووی 

 بەرزەٚاِی ومر ٚ و زەٚە زەگمتە اەٚ ل ٔمنە بە زاخەٚە.
ٌەٚ ل ٔووومنەٚە بە زٚٚریوووٓ خووومٚۀی ٘وووین حووومڵەتدىی اووودّەف ووووٛرز 

زەسواٙدٕمٔی ٔە ٌە تمییەێ ٔیٓ  ٘ین بەرٔومِەیەوی  بەزەسواەٚە ٔیویە بو  بە
ئیەْ زەٚڵەتەٚە ٔە ٌەئیەْ تەئرسمیەومٔەٚە ب  ّٔٛٚٔە تەئرسمییی ٔومٚ 
ٚ تی ادّە وە ٔەخ ەف خمٔٛٚیەن ب  ومب ایەن زەود د  ب  گ ٔه ٔیویە 

ب ێووووه ٌە اەٚف تیوووومزا زۀی ووووا اەر ووووەرە  ِەئیە  امنوووومیە  ِمِ سووووامیە  
ِەت ییوومْ 233 ب ازەرأووی تەئرسوومیف چۀووداْ ٔەخ ووەف لەبوومرەف یەٚف
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ِەتووو ف چوووٛار سوووٛٚچەیمْ ٌەژێووو  زەسووو  زایە  ٚەن 233ِەت ییووومْ 033
بوو  یەوموومری  سووەرف اەٚ ووومرەف بەتامرێووه ِوومِەڵەف زەووومێ ٚ ڕۀووگە 

وە ٔەخ ووەف اووا ر ۆشوواٛٚە ٔەن بوو ف زرٚسوو  و زبدوو   اەٚەیوو   ٔەزا
یمْ ٌە ٔمچمرییە یمْ با یەٚلیی تەئرسمیەوەیە  وە ٔمچمرە ٔمْ بە ٔ خوی 

 ٛاێ.ڕۆژ بخ
زەف چی بىەیٓ اەٚە لەزەرف ادّەف وٛرزە  زەبا ٚابیٓ ٘ەر ٔەبدو  
ٌەٚ زەٚرٚیەِمٔەیوودا ٌەٚ ئشووەٚە ٌە چوو ٔیەتیی اد ووىەٚتٕەومٔی  یٙوومٔی 
اەِووو ۆف بەشوووەریەێ ٚرز زەبوووّەٚە  ٌە ٘ ومرەوووومٔی ٚرز زەبوووّەٚە  اەٚ 
ِەٚزاروو اٚأەف ٔدووٛاْ ووو ِەڵگەف اوودّە ٚ اەٚاْ سووەز سوومب  زٚٚ سووەێ 

سەز وەِاو  ٔیویە  اودّە بە ٘ەر ووٛ  بگەیوٓ  اەٚاْ ادوٕا سوەز سمب  ادٕا 
 سمب ٌە اد ەٚەْ. 

ومتدوه اەٚ زیوماییٓ ٚ بۀدە یۆرتو  ٌە ومرٚای وەف خو ِەٚە زەزَٚ  
ئرسومی زەبیوُٕ  زیودف تٗ تەلۀیمتە ٌە ومرەوومٔی )یٚ٘وم حەزیود(ف یٚ٘وم حٗ

 سەرسمِیُ زەگمتە سٕٛٚرف گدژٚٚێژف وەڕەٚاڵەیی.

ٚ  یومٚایف یأ وای یوم ٘وٛٔەرف ٔدوٛاْ ڕەگەیف بدو  ایُ ٚا ٔییە اە  
خ  یٚ٘م حەزید بە ڕەگەی بمرەۆ بٛٚ  اەگەر ٚرزەومرأە ٌە ٘ ومرەوومْ 
بدٚیٓ زەگەڕێاەٚە ب  امسای ڕۆشٕیی ف  ٔەٚبوی اومییٓ ٚ اەٚ بوىە ٚ اەٚ 
ِەوە یمٔی )سٕٛٚرزأمْ( بە تەاىید ٌە اد ىەٚتٓ ٚ زٔیمف یأ ادا شواده 

ٚ ِەحوودٚٚزیەێ خوو  یۆربەف وەرسوواە خمِەووومْ ٔیوویە بۀوومٚف سووٕٛٚر 
زایىمٔەوەیووووومْ )ٔەٚێ( ٌە ڕۆژ٘ە توووووی ٔمٚەڕاسووووواەٚە زەگووووومتە زٚٔیووووومف 

 اد ىەٚتٛٚ  ٘ ومرف ادّە ٚابْٛٚ ٌە وٛ  زایە؟ 

ف  ب ب اگووٗ  ٔامییمێ بووٗ یمب ٚ رووٗ لووٛٚ یی خووٗتوو  بوو ٚأە یٚ٘ووم حەزیوود 
  زیمایٕمٔووٗ   وو رٖ َ اووٗ  ژِد زرێوو . ب ێووه ئیوومْ ٚایووٗ ومٔی یٚ٘ووم زٖ زیمایٕووٗ
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ومٔی  ووٗ ف و ڵٗ ٚ ٔمبدو . یۆربوٗ  و زٔیومْ ٔییوٗ ِ ۆ تٛأومف ایمزٖ ِ ۆ ی اوٗ
ٚا  ر ووٗ رى ف بیٕوٗ  ٔٗ خٗ خٛارْ ت   ٚ ت لیٓ زٖ  ٔدٖ ٖٚ ومٔی اٗ ٔمٚ زیمایٕٗ

ومٔی یٚ٘ووم  زیمایٕووٗ  گ اْ ئیوومْ ٚایووٗ خٕووٗ ڕٖ  یۆر ٌووٗ  رٚٚژا. ب یووٗ ٘ووٗ  ٘موووٗ
ف  خمٔوووٗ ف ِ یٖ ف اوو ۆژٖ ٖٚ سووآ. زٚاف اوووٗ ٖٚ ڕازٖی  ر ومنوووٗ سووٗ ٔٙم ٌٗ تووٗ

ٚ  ٚاٚ وووو ز  بووو  اوووٗ ڵّمٔیم توووٗ بوووموٛٚۆف اوووٗ  )ر ٌف وووی ج(  ٌوووٗ  یأ وووای ٌوووٗ
ٚ زیمایٕی  ٚف اٗ ٚ اٗ  زرٚس  ٔییٗ  ٚف گٛتٛیمٔٗ ٚێ. اٗ روٗ زٖ  گ أٗ خٕٗ ڕٖ

 . ٔممَ زراٖٚ  ٛأی اٗ  بٗ  و زٖٚٚ

ومٔی یٚ٘وم ٚێڵوٓ  ٘وین  ف زیمایٕوٗٚاٚ ڵدو   توٗ گ اْ زٖ خٕوٗ ڕٖ  وده ٌٗ یٗ
ٚف  اووٗ  ٔدأووٗ رِٗ زب ف تیوومزا ٔمبیٕ ێوو . ٘ٛٔٗ ِٛٚزف یوومْ ٔمٚلووٗ ٘دڵدىووی بووٗ

ڕٚٚف     ٔوٗ   ٘ین سٕٛٚرێىی تدودا ٔییوٗ ٔممِی زاٖٚ اٗ  سای ادی و زٖٚٚ ٘ٗ
ر ێٕودا بدو   یومْ   امسوّمٔدا ٌوٗ  ٌوٗ  ئرٖ ٚ توٗ ن ٚابوا اوٗ ا و . ٖٚ ٚ ٔٗ  یٗ ٘ٗ
  ایاوو   ٖٚ بٕی ووداٗ  ٖٚ ٚییووٗ ر یٖ سووٗ ٚ  بٗ یووٗ وووی امسووّمٔی زٖ شوواییٗ ن وٗ ٖٚ
 .   سی ت  ٔییٗ ٚ وٗ  یٚ٘میٗ  ٖٚ اٗ

رف  رتمسووٗ سٗ  ی ووإٗ ووومٔی گٗ ومرٖ    ب یووٗ یٚ٘ووم یۆر ووومرف ووو زٖٚٚ
رف  ف ٘ٛٔوٗ خمٔوٗ ڵّمٔیم   ِ یٖ اوٗ   ٌوٗ  ٖٚ ف امگ وٛژأوٗ ن اد اگٗ  یٙمْ ٖٚ

رۆِوم    رف ٔوٛ  ٌوٗ ٔودف ٘ٛٔوٗ ِ یىم  ٔمٖٚ اوٗ  شمرف سیٕ یٕمٔی ٌوٗ  ٌٗ  تمیٖ
  ٔوودف ڕۆشووٕیی ف ٌووٗ ْ. ٔمٖٚ ٔوودٖ شوومرف ٌٗ  لو ٌووٗ ٔوودف بووٗ ٔگمف ٔمٖٚ اد ووٗ

سا اسووویٛر     ومْ ٌوووٗ ف تٛٔیٍوووٗ امیربمیمووومْ  اووو زف شووودگ یایووود  ایمگوووٗ
 سمٌی یٕ .  شای ٌٗ ف وٗ ر   ایمگٗٚسیٛ  ٔدف یأ   ٌٗ ٔمٖٚ

بە اومٚاتەخٛایبیٓ  بە َ  بم بودّەٚە سوەر زۆخوی خ ِومْ  اودُ خ شوە
تەِوومی  ٔوویُ ٌە شووەٚ ٚ ڕۆژێىوودا چۀوود سوومڵە بیوو یٓ  زەف ٘ەر ٔەبدوو  بووم 
اوومٚاتەخٛایف اد ووىەٚتٕەوە بوویٓ  اەگەر اوومٚاێ ٚ اوومرەیٚٚ ٌە ٌوو ژیىەٚە 
بەزٚٚر ٔەبدووو  یۆر سوووەخ  ٔیووویە  اووودّەی  ٌەَ حووومڵەتەٚە ٘ەر ٔەبدووو  
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ٔٙوم یەن وە  بوا ٍِی ْ ٘یٕدٚسوامٔی تە533ب ۆیٕە حمڵەتدىی بمشا ەٚە. 
خوووووٛێٕ ێژف ٌە زٚٔیوووووم وووووو یالیەتییەٚە گەیمٔووووودییە چڵەاووووو اەف ژیووووومٔی 
سووەرزەِمٔە  اەَ بمسوومٔەف تدىەڵووی بمسووەوەَ زەوەَ  بە ادٛی ووای زەیأووُ 

ب ێووه حوومڵەتی ٔەگٛٔموومٚ ٌە ووو ِەڵگەف ڕۆژ٘ە تووی اۀوومە بووخەِە سووەر 
 ٔمٚەڕاسووادا  ٚا اوودّەف وووٛرزی  بەشوودىیٓ ٌەٚ حمڵەتوومٔە ٌە یۆربەف اەٚ
ٚ تمٔەیووووودا زەٚڵەِۀووووود ئف ٚایە تەئرسووووومی بەو ێگیووووو اٚف اەٚە  اەٚە 
تەئرسوومیە زەبووا رەرِوومٔی بە ووا بگەیووٓ ٚ ٚرتەی ووی ٌە زەِەٚە ٚەزەر 

 ٔەیەێ.

بۀدە ٌە سم ٔی ومر ٚ و زەٚەِدا تٛٚشوی ٌەٚ  و رە زەٚڵەِۀودأە  
٘ووومتَٛٚ  اەٚف ٌووو ژیىی تەئرسووومیف ٚ شووودٛەومرف بوووٛٚە ئَ ٔەزاٚە ٚ 

ٌە زەٚڵەِۀوووودأی خوووومٚەْ ووووومری  گ تووووٛٚە  تووووم اەٚ ڕازەیەف گٛێ ووووُ 
بگٛٔمووومیە ٌەگەب ڕەٚشوووای ومرِووودا  اەگیٕوووم یووومْ ٌە سوووەرەتمٚە وووومرەوەَ 

   یمْ بە ٔیٛەچو  دّٙداڵٚە.ەلیٛٚب ٔەو زٚٚ

٘ەشوووامومْ ٌە بەنووودا ا ری وووی تەئرسووومییُ ٘ەبوووٛٚ  چۀوووداْ وووومرف 
یەوی ٚر  خەاەف تەئرسمییُ ٌۀمٚ شمرزا اۀمومَ زابوٛٚ  ڕۆژێوه وومب ا

 ٚر  ٘ەڵەمٚسمٚ ٘متە ا ری ەوەِەٚە ٚ بمٚەڕ بەخ بٛٚأە ٚتی 

 ت  خٛس ەٚ  مری؟ -
 بەڵا  اەَٚ رەرِٛٚ... -
٘متَٛٚ ٔەخ ەف خمٔٛٚیەوُ ب  اۀممَ بودەف  بە َ زەبوا ٚابدو   -

ٚ ٚابا. ایا  زرێژزازڕییەوەف ِمٔدٚٚف و زبَٛٚ  ٘ەتومٚەوٛٚ زەربومرەف 
 تەخاەف زەرگەومٔی  زٚا...
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ڕاسووواگ بُ ٘ەر ٌەسوووەرەتمٚە یأووویُ ٌە اووومٚا وەسووودىدا وووومرو زْ  بوووم
 ِەحمڵە... ب یە ٚتُ 

ٔیوومیێ بە  ز ٚ زرشووا  زابوویٓ ووو زٚٚە  ایوودف بوو ر ووم ِمِ سووام توو  ٚ
 ن ِٕە؟وەسدىی ٚە

ٚتوووی  ڕاسوووا  بٛێووو  ِوووٓ ٘ووومتِٛٚەتە زٚاف ٔمٚبمٚتوووم  ٘وووین یەن ٌە 
 ومرەومٔی ِٕ  زیٛە؟

 ٚتی  ٔەخد  ٔەَ زیٛە.
ٌە تووو َ بی ووو  تووو  ٔیووومیێ بە تەئرسووومیف ٔیووویە ٚ  ٚتوووُ  اەٚەف ِوووٓ

خەٌووفەیەن یوومْ ٚەسووامیەوی زیٛارسوومی اەٚ ووومرەف توو یە  اەٚاْ ٌە ِووٓ 
 بمشا  زەومێ.

ٚتی  ِمِ سوام ِوٓ چۀوداْ ِٛ٘ۀدی وُ بەئٚە وومر زەوەْ  خەٌوفەف 
 چی؟

تەٚاٚف ومتُ گیو اٚە ٚ ٔومتٛأُ اەٚ وومرەێ بو  اۀمومَ ٚتُ  ِمِ سام 
 بدەَ.

خەب زەراەر چەوەوەف زەرو ز ٚ ٚتوی  زەف بڵوا  چۀودێ ومب ا ٌە بم
 ب  بٕٛٚسُ؟

ٌە یەوووُ زایەٚە ِووٓ ٌەگەب اوومٚا وەسوودىدا بوو  ِوومگەٚێ ڕۆی ووإُ اووا 
ٔمو ێوو   ڕەراوومرەوەف ٘دٕوودە ٌەخ بمییوومٔە بووٛٚ  ٚەن ٚابدوو  ٌە سوومحەف 
امژەڵف ۆشووومٔدا بدووو   ٘وووی اەٚە ٔەبوووٛٚ  ووو رف وووومرف خووو ِی بووو  ڕْٚٚ 

ٚتووُ  ٚەن ٚتووُ اەٚ ووومتەَ بە زەسوواەٚە ٔیوویە   بووىەِەٚە  بوو یە بە وووٛرتی
زاٚاف ٌدیٛٚرزٔوو  ٌووا زەوەَ  ووومب ا ٔەزەچووٛٚ بە بەلڵیوویەٚە اوومخ  بوو چی 

 ومرف ب  ٔموەَ  سەرسمِمٔە ٘ەڵ م ٚ ڕۆی  .
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 پێناصی میعامری
 

ِیٍٍەتمٔی  یٙمٔی سودٙەَ خمٚٚخٍی وىمٔە ٚ زٚٚز ٔە ٘ۀگومٚ زۀودٓ  
اەٚە ٔمگەیۀدووو  تەِووومحگی ف اووودّەف ووووٛرزی  بەشووودىیٓ ٌەٚ  یٙووومٔە  

ٓ  ٔەخد   شادىە ٘ەر اەٚۀدە ٌە تٛأمیومْ یرەر٘ۀگدىی اد ىەٚتٛٚت  ٔەب
زایە  بۀووووودە ٌەٚ بەشوووووەیدا اۀووووومە زەخەِە سوووووەر امشوووووٛٚراەبمیاڕف ٚ 
چووو ٔییەتیی اەِ ۆیوووی خووومٔٛٚبەرە  ٔەن تۀٙوووم ٌە وٛرزسوووامٔدا بەڵىوووٛٚ 

ووووووومٔی ەەبٌەسەرتمسووووووەرف ڕۆژ٘ە تووووووی ٔیٛەڕاسووووووادا. خوووووو  ٚ تە بمر
زراٚسد ّمْ ٌە ادّە ومٌٚا  ٚ ٚێ أا ْ  سەی ەوە ٌەٚە زایە بەٚ ٘ەِٛٚ 

تەئرسومیییەٚە تٛأم اومبٛٚرییەف ٌەژێو  زەسوایمْ زایە ٌە ڕٚٚف ادٕمسوی 
ٔەگەی ووواٛٚٔەتە ٘وووین زیووومرزەیەوی تووومییەێ بەخووو . ٌە زٚٔیووومف ٌدووودٚأی 

حوومڵە تەئرسوومییدا ٘ووین حوومڵەتدىی تەئرسوومیف بووا تەلەئف بەرزەٚاَ ِە
ا ییەومْ ٔوموەَ  ەس  بٙدٕ ێ   ِٓ بم  ٌە حمڵەتە رسەبىدىی تمییەێ بەز

وە  ەبووو ف یەِووومْ ادىوووی ٘دٕووومْٚ  ٚەن اەٚ سووومخاّمٔمٔەف ٚا ٌە ٚ توووی 
 یەِۀدا زەبیٕ ێٓ.
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بەزەسوووواٙدٕمٔی شوووویٛەیەوی توووومییەتی تەئرسوووومیف  ە٘وووود ٚ تەلەئف 
 وووە ٚ زرێژخمیووومٔی زەٚێووو  ٚ ِەر وووی خ ی وووی ٘ەیە ٚەن  ٔەبوووٛٚٔی ود

٘دووم ٚ تٛأوومف یمسوومیی ٚ اوومبٛٚرف   گ راوومریی ووو ِە یەتی ٚ سیمسووی.
ژیٕگە امسای اٍەف ٘ەژارف تم ڕازەیەن بم   اەومزیّیەێ  زیّوٛو اتییەێ 
ٚ اووومیازف  اەٚأە ٘ەر یەوە بە   رێوووه ٌە سوووەروەٚتٓ یووومْ زٚاخ وووإی 

ژە ٚ بەرٔمِەیەودا ومریٓ  یەودوه ٌەٚأە بە زەسواٙدٕمٔی شودٛەف ٘ەر ا ۆ
 .مییەتی تەئرسمیییت

زەِەٚ  ووٛرتەیەن ٌە ڕٚٚف بەلاڵٔیویەتەٚە ٌەَ بمسوە بودَٚ.  بۀدە 
٘ەر ووومێ بووم  ٌەَ بوومبەتەف بى ێوو   ٘ەر ٚ تدووه ٘ەٌووِٛەر ی توومییەێ 
بەخوو ف ٘ەیە اەگەر بەادووی ِۀٙە وویەێ ٘ۀگوومٚ بٕ ێوو   ٘ووین ٌەٚ ٚ تە 
بەرەبییووووومٔە ٌەٚ ڕٚٚەٚە سوووووەروەٚتٛٚ ٔەبوووووٛٚٔە  ٔەن تۀٙوووووم اووووودّەف 

ڵىە یۆرەوەیو  ٘ەسوای بەَ تەئرسمی ٌەَ ڕٚٚەٚە ٔیگەرأیٓ  بەڵىٛٚ خە
بمرەبییەومٔوودا ٌەَ  بمیاڕییە ووو زٚٚە  بە َ ٌە یۆربەف زەٚڵەتەامشووٛٚراە

الٔدوووه بە زەسووواەٚە ٔیووویە  اووودّەف ووووٛرزی  بّووومٔەٚ  ٚ ڕٚٚەٚە ٘وووین ا
ڕەخٕەگو تٓ وومرف  لِٛمشیٓ  ٌەَ ڕٚٚەٚە زٚاْ یمْْ ٔەِمٔەٚ   ٌە ٘ەِم

  وەَ وەسووویمْ زەتوووٛأٓ زەربووومرەف تەئرسووومیف ٚ ی أی ووووٛرزەڕۆشوووٕی
گ راەومٔی تدىو اف ٘وٛٔەر بودْٚ. بو  ّٔوٛٚٔە رەرِوٛٚ بو ٚأە ڕۆژٔومِە ٚ 

حوّەێ ٌەٚ ەی گ  مر ٚ سومیاەومْ ٚ ٘ەرٚە٘وم وۀمڵە  ربە  رەومٔودا  بە
 چووویبمسووومٔەێ بەرچووومٚ بىەٚێووو   ڕاسووواە وووو ِەڵگەف اووودّەف ووووٛرز ٘ەر

یمسوییەوە ٚەن اەژزیٙوم لوٛٚتی زاٚە ٚ بوٛٚە بە یەرارەێ ٘ەیە ٍِّالٔە س
زەبدووو   تووومریىی  ٚامرووومتدىی ٚا ٌە )و ڕۆٔوووم( ِمڵىووومٌٚا ە  )و رۆٔوووم( تەٚا

سوومڵە بەرزەٚاِە. اەٚ یاِە ٌە ٘ەر بمسوودىدا  ٌە ٘ەر 2133خ ِوومڵی وووٛرز 
 ب یمرێىدا زەیٙدٕٕەٚە )س (. 
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 وومراْ ٍِّالٔدووی خدڵەوییەووومْ ٚ شووەڕەل چی ٔدووٛاْ امنووم ٚ بە  ٚ 
شدگ ٚ ِەئ ٚ خمٔەلم ٚ تەوییە ومرف بْٛٚ  ٌەٚ امشوٛٚراەبمیاڕییەزا خو  

اەیوووو ەٚف  بەیوووومْٔمشووووىٛرف ٔەبدوووو  اد ووووام حوووومبە وٛرزییەووووومْ یۆر
ِمرو ییەێ ٚ چەاگەرایویٓ  یومْ زیّٛو اتخوٛای ٚ ای والِیٓ  وەچوی ٘ەر 
یەوەیوووومْ ٌە امٚایێووووه زەخووووٛێٕٓ ٚ اەرتەٚایەف چەپ ٚ ڕاسووووآ. خوووو  

ریاْ سفەتٓ  یۆربەیمْ زەِپوی  ٚ ٔەخٛێٕودەٚارْ  سمیاەومْ اەٚۀدە ٘ە
٘ەتوووووومٚەوٛٚ  ٕدٛەومٔیوووووومْ اوووووو ە ٌە ٘ەڵەف یِوووووومٔەٚأی ٚ ایّالیووووووی ٚ 
ڕۆژگوووومرێىە ڕۆژ بە ڕۆژ ٌە ٔەیۆوووووی ٔمیىاوووو  زەبیووووٕەٚە  خوووو  زٚٔیوووومف 
ڕۆشووٕیی ف ٚ ٘ووٛٔەرف بەتەٚاٚف ٌە بٕیەسووادایە  اەٚف ٌەبەرزەسوو  زایە 

ەٚەزایە وە  ٔییە ش  ٔەیأدو   بەتەٚاٚف ٔەشیمٚ ٚ سەلەتە  سەی ەوە ٌ
 گ راەوە ٌەٚە زایە وەَ وە  ومرەوەف بە بمشی زەیأا ٚ اۀممَ زەزا.

بٕٛاڕە وۀمڵەامسّمٔییەومْ ٚ ٚرزبەرەٚە ٌە بەرٔمِە   ربە  رەوومْ 
ٚ گووٛ  ٌە ب چووْٛٚ ٚ ِٛبمزەئتیوومْ بگوو ە. گ راەووومٔی اەٚ ل ٔوومنە تۀٙووم 

وووٛرز تۀٙووم خ ٔۀمسوویٕە. سیمسووی ٔوویٓ  بەڵىووٛٚ گ راووی اەِوو ۆف اوودّەف 
بمشووە ومتدووه ِووٓ تٛٚشووی گ راووی خ ٔۀمسوویٓ بووُ  ٌە وووٛ  زەتووٛأُ بوویّە 

 ؟  ٚ ش  ٔمسیٓخمٚۀی ادٕم

خوو  گ راووی اوودّەف وووٛرز تۀٙووم گ راووی ادٕمسووی تەئرسوومیف ٔیوویە  ٌە 
ٌەَ تەٚاٚف ادٕمسوووەومٔدا ٘ەِووومْ ڕٚاڵەتوووی امشٛٚراەٚاەری ووومّٔمْ ٘ەیە. 

ە ٌەٚەزایە ّووووٛرز بەربووومزت ْ  گ راوووی اووودٚ تەیووودا بووومرەبەوە ٌە اووودّەف 
زڵخ شیّمْ بەٚەٚەیە ٌەٚاْ بمشا یٓ  بۀودە ئَ ٚایە وومتی اەٚە ٘ومتٛٚە 

ود وووومٔە ٚ تەرایٚٚە بەئٚە بٕدوووویٓ ٚ تەِوووومحگی ف ژیوووومٔی  ٚ اەٚ وەیووووً
 تدگەی اٛٚت  ٚ اد ىەٚتٛٚت بیٓ  ٘دٕدە خ ِمْ ٔەخەڵەتدٕیٓ.
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گو راە سوەرەوییەوەِمْ ادّەف وٛرز ا سیمرف یۆرِومْ ٌە رىو  زایە  
 ٌەٚە زایە ا سیمرەومّٔمْ با ٚە ِٓ! 

ِوووٓ ٔووومِەٚەف تەٚاٚف ٘ ومرەوووومْ بخووو ێٕە گەرزۀوووی زەسووواە ێ ٚ 
٘ەرٚە٘ووم حمبەووومْ  گوو راەوە ٌە تٛأووم ٚ لووٛزرەتی اەٚاْ زا ٔیوویە ٚ ٌەٚ 
٘ەٌِٛەر ەیووودا اووودُ ٚا ٔیووویە باوووٛأٓ ٘وووین گ ڕأىووومرف ٌەبٕەِووومف گووو راە 

 َ ٘ی وی تدٕومچا زٚٚر ٌە ٍِّالٔدوی حمبوی ٌدوی ڕی ٛٚزارەومْ بىەْ  بە
بووو ۆیٓ گەٌدوووه ٌەٚەبمشوووا ە بیمٔووودەیٕە  دابووودْٚ. بە زٚاف ڕێگەچمرەیەوووو

زەسووای یەِوومْ ٚ ٘ەرٚە٘ووم بووْٛٚ ٚ رەراِ شووییەٚە. تەسووٍیّی بیوو ٚڕاف 
ٔماِٛدوودبْٛٚ ٌە اەروەوەیوودا اەٚە بەییووٕە  بە ڕاف ِووٓ شووەڕ ٚ ٍِّالٔووی 

توو  ٚ اوو  ود ووەت ە. رتیمأی زژٚازرٚسوواى زْ ٌە شووەڕف  ەبٙەیووی ٚ اوومر
اەٚەیووو  اەرووووی سوووەرزەِدارأە  ٔەن خەڵوووىە یۆر ٚ ڕەشوووٛڕٚتەوە  وە 
چۀداْ سمڵە ٚارسی وەٌاٛٚر ٚ ٘ەژار ٚ ٔەخٛێٕدەٚارف ٚ با زەرتمٔیٓ  

ٔەیأوویٓ  وەَ تەرخەَ ٚ  ی٘ەر ٔەبدوو  ِووٓ ٚ توو  ٔمبدوو  بە اەروووی خ ِوومٔ
 با زەربەس  بیٓ. 

ایەف ٘ەٌمەڕێم ٔەو اٚە.  مزەوە اومٔە زٚٔیموە ٚەن  مراْ زەرٚزەرٚ
٘وین ٚ امٚە یە  زٚٔیوم ٌەَ زەٚر ٚ یەِمٔەیودا گەٌدوه ب وٛٚن بوٛٚەتەٚە  

شاده ِەحمب ٔییە  زەو   بى ێٓ اەگەر چمٚسومنمٔی ٚ تەوەِومْ یۆرتو  
 رى  ٌە زا٘دٕمْ بىۀەٚە تم خ یمْ سیەف ٚ زٚٚسیەف ٌەبەر چمٚە.

ٚ زوا را ٌە ٚە تەوەِمٔودا ژِمرەیەوی گەٌده یۆر ٘ەڵگ ف ِم  اد  
%یوومْ زەووو   بمٚەڕیوومْ اووا بى ێوو ؟ اەٚ اۀوودایە وەَ 03٘ەْ  توو  بڵدووی 

 ٔیٓ  اەگەر زەٚڵەێ بەرٔمِەڕێژف بىمێ.
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خ  ِٓ بە تەِمف ای ەسومیف لوٛر  ٚ لەبە ٔویُ  یومْ اد وىەٚتٕدىی 
ٚاف و وووواٛومڵی بەر٘ەِەومّٔوووومْ بٕدوووو یٕە زەرەٚە  ٘ەر ٔەبدوووو  زەووووو   

بخووو ێٕە بووومیاڕەٚە ٚ شوووٛٚتی ٚ أەف اەَ خەڵوووىە بەر٘ەِوووی لوووٛٚتی ڕۆژ
 ٚ سەٚیەِمْ ٌە زەرەٚە ٘مٚرزە ٔەو ێٓ.  ومڵەن

اوومٚ  ٘ەیە. خوووموە  یۆرە  بووا وووومرەی  بە ٘ەیاراْ. وەٚایە ٘ وووومرف 
بەرأوویەر لووٛٚتی سوەرەویی اد ووامِمْ بووا بەرٔوومِەیی ٚ اووالٔە   ووم ومتدووه 

رسووومیف ٚ ە ٚ اوووالْ ٔەبدووو   زەبوووا وەف ٌە تەئڕۆژأەف خەڵوووه بەرٔووومِ
 ٘ٛٔەر بی  بىەیٕەٚە؟

گ راەوە ٌەٚە زایە ٌە رىو  ٚ ب چوٛٚٔی یۆربەف خەڵىوی ئف اودّە بە 
ژِووومرەیەوی یۆرف بەرا سیمرأی وووەٚە سوووەٌّمٔدٚٚیمٔە زٚٔیووومف ٘وووٛٔەر 

 ی ٚ ژۀدٔی ِ سیممیە  وە ٘ەِمٔە  ایدف ٘ٛٔەرف چی؟گ رأ

دوٛە اەیّمٔگمف یۆرف ٘ٛٔەریّمْ ٘ەیە  سوم ٔە سوەزاْ زەرچٛٚیومْ ٌ
زەرزەچوووٓ  اەٚأەف ٚتوووُ زرٚسوووآ  بە َ  ووودگەف زاخە ٘ەتووومٚەوٛٚ ٌە 
گوو رأی ٚ ِ ییووه ٚ ژۀدٔی وودا سووەروەٚتٛٚ ٔوویٓ  اەگەر گوو رأییە ووو ٔە 
خ ِمڵییەومٔی ٌا ٚەزەر بٙدٕی  ام٘ۀگدىی شویمٚف اەسوٕد بەیَ ٚ بەسواە 

 ٚا ٌەمٚ ٔمبی ا ێ   اەٚ ام٘ٛ ٔم ٔدٔەی  ٚ ِەلمَ ٚ ریاُ ٚ ٔ تەیەوی شی
یۆڵُ ٚ یۆریی بدگومٔە  ٔیسم  یزڵّمٔدا زەچەسپد  ٌە امومَ ٚ سەرۀممِ
 ٚ خ ِمڵییە  اەگیٕم اەٚەی ّمْ ٔەزەبٛٚ. 

ِٓ ب خ َ یەوەِیٓ  مر امِد ف )بٛز(َ یۆر بەئٚە سەی  بوٛٚ  اەٚ 
زۀگە ٌە وٛێٕەٚە زەرزەچدو   ِمِ سواموەِمْ تٛروّومْ بوٛٚ  مرٚبومر ٌە 

 والسەوەزا بٛزف ٌا زەزا. 
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واڵسی یەوی سەرەتمیی بَٛٚ ٌە ئزێىەِمٔدا زۀگو  بواڵٚ بوٛٚیەٚە ٌە 
ف )ٌوو تی( یوومٔی چووی؟  ٌە زایىووُ ا سووی  ە)ٌوو تی( ٘وومتٛٚە  ٔەِوودەیأی ٚشوو

دا مٔوزایىُ ٚتی  وٛڕَ اەٚە زە٘ ب ٌددەر ٚ س ٔمژۀی ٘ەژاراْ ٌە خەرِمٔ
ز  بە ز  زەگەڕێوووووٓ  گۀوووووُ ٚ   یووووومْ زەزرێاوووووی. ب ێوووووه ٌە خووووومٚەْ 

ٔدە٘د وو  ٌە خەرِمٔەووومٔەٚە ٔمیووه بیووٕەٚە تووم اەرف ٚ خەرِمٔەووومْ ٔەیم
ِەئاووویىەف خدووو  ٚ بەرەوەێ ٌۀووومٚ خەرِمٔووودا ٔەزەْ ٌە شوووەلەف بووومب ٚ 

 خەرِمْ بە ا ٔە٘دڵٓ.

دا ٘ووٛٔەرف ِ ییووه گەشووە بىوومێ  ٚا ىوواوودُ ٚا ٔیوویە ٌە اوومٚا بەلڵیەتد 
٘ەیارەف سدیەِە ٚ بی   سمڵی ی ٌا گوٛیەراٚە  اەٚە اودّە ٚ اەٚەیو  

ٚ وۀوووووم ٔەف ٔەٚبووووومٚ بووووواڵٚزەوۀەٚە بەئف یۆر وەسوووووەٚە اەٚ ٘ەِوووووٛ
 ٔمِ رەلٓ.

بمشووووە اوووودّەف وووووٛرز ٚ زەسوووواە تە خٕمیالٔەوەِوووومْ ِِٛمرەسووووەف 
 ْزەٚڵەتووودارف زەوەیوووٓ خووو  اەٚەیووو  ِووومری خ ِووومٔە ٚ ِەر ەومٔی وووّم

وە یِووومٔی ٘وووٛٔەر  تیووومزایە  بوووم بووومأیٓ  ٌەَ وەیوووٓ ٚ بەیٕەیووودا ٚا اەٚڕۆ
 ەزْٚ  ادّەف وٛرز ٌە وٛ  زاییٓ؟ِیٍٍەتمٔی اا ز یٙمٔییە ٚ 

و ٌیژە ٘ٛٔەرەومّٔمْ اەگەر ٌەگەب و ٌیژەومٔی ت زا اودىەٚە بەراٚرز 
وووووو ێٓ  شووووو ۆڵا یٓ ٚ بدٕووووومیت یٓ وووووو ٌیژە ٘ٛٔەرییەوووووومٔٓ  اەیّمٔگوووووم 

 ٘ٛٔەرییەومٔی  ٌەٚاْ خ اٚت ْ. 

زەرچٛٚأی اەٚ و ٌیژ ٚ اەیّمٔگوم ٘ٛٔەریومٔە اەگەر ٌە لٛتمبخمٔەیىودا 
مرە ٘ووٛٔەریەوەف اووا ٔمسووپد ْ ٚ ٘ەر ٚەن ِمِ سووامیەوی زاِەیرێووٓ  ووو

 امسمیی ِمِەڵەف ٌەگەب زەوەْ.
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ژِوووومرەیەوی یۆر وەَ اەیووووىەر ٌۀوووومٚ وٛرزسووووامٔدا ٘ەْ  ب ێىیوووومْ 
ٔمِەٚیْٚٚ ٚ با تۀمسوٛٚبٓ  ٚرزبەرەٚە ٌە اەیوىەرەوەف شودخی ٔەِو   
بەٚ  ووً ٚ بەرگەٚە گەٌدووه ٔم  رلەبوومرە ٚ اۀوودایەیە  بمسووی اەٚأووی توو  

موەَ خووو  شووومٔ ف گووومٌ ف  سووویٕەِم ٚ زاایٛی ووواە ٘ٛٔەرییەوووومْ بەزف ٔووو
 ٔمو ێٓ. 

ڕاسووواە ٚتووو اٚە )زەرووو  ٌە اوووم  گەرِاووو ە(  اەگەر بدووو  ٚ اووومیاەخای 
ز وەیوٓ یۆر  یومٚایە  ٌەٚێو ا روٛرزسامْ ٌەگەب ٚ تە بمرەبەومٔدا بەراٚ

ٌە یۆربەف گ ڕەاووومْ ٚ شوووەلمِەومٔی امیاەخاەومٔیووومْ ژِووومرەیی اەیوووىەر 
وەَ ٔیٓ. ٘ەر ٌە بٕدەسای یأىو ف اەی٘ەرزا وە ِەڵیۀودف بەریف  ٌەٚێ ا

یأ ووای ای ووالِییە چۀووداْ اەیووىەر زأوو اْٚ  اەگەر ٌەبەر ای ووالِگەرایی 
 بد   خ  امییٕی ای الَ ٌە ٚ تە بەرەبەومٔەٚە ٘متٛٚەتە وٛرزسامْ.

ب چی ادّەف وٛرز ِدژِٚٚمْ ٔییە  لمرەِمٔمٔی ٍِّالّٔمْ تددا ٔەبٛٚە 
 ەف اەیىەر بٓ؟شمی ا

وەڵەشمبی أی ٚەن  ەیی ف ٚ ِەٌەٚف ٚ ٔمٌی ٚ ِەحوٛف بی ومرأی 
 ومف ٚ گو راْ ٚ چۀودأی تو   ووٛا ٚ سمٌُ ٚ ٚەرومیی ٚ اەحوّەز ِٛخامر

ٌەَ تٛأووم ٚ زەسوواە تەیدا ڕێووم ٌەٚأە ٔەگی ێوو   وووا  اەیىەریوومْ؟ اەگەر
 بەرا سیمرە؟

زەسإی ومْ بوىەْ اەٚأە تٛأیٛیمٔە ادٕمسی ڕاسواەلیٕەف ٔەتەٚایەتوی 
ە ٚەن یِوووووووومْ ە ٚەن وٍاووووووووٛٚر  ە ٚەن ِدووووووووژٚٚ  ە ٚەن ٔەتەٚە ٚ 

 ٔی اّمْ  امیم اەٚأە شمیمٔی اەیىەر ٔیٓ؟

 ب چی ٌەَ ڕٚٚە ٘ەس  بە بەرا سیمرف ٔموەیٓ؟
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وەٚاتە گ راووی ادٕووم  تۀٙووم ٔەبووٛٚٔی ادٕمسووی تەئرسوومیف ٔیوویە  اەٚ 
 ْ حەیوووویە ا وووواگٛ  خوووو اْٚ  شمی وووواەگییمِەرووووم٘یّە بووووا زەربەسووووامٔ

ف ی تەئرسووومیمسوووبەئسوووە تە  وەچوووی ِوووٓ زە٘ووو ڵی بەزەسووواٙدٕمٔی ادٕ
 َ... ٌددەزە

اووودُ ٚایە ٘ەشوووامومْ بوووٛٚ وووو ڕێىُ ٌە شووومرف ٘ەٌٚدووو زا زەربووومرەف 
تەئرسووووومیف اۀمووووومَ زا  تیمیووووودا بمسوووووی اەٚەَ وووووو ز اووووودّەف ووووووٛرز 
تەئرسمییّمْ ٔییە  ب ازەرێه زەِومرگ ژأە ڕەخوٕەف گو ێ ٚ ٚتوی  چو ْ 

ّمْ ٔییە  ٘ەسواە بو ۆ بو  ٔومٚ لە ف ٘ەٌٚدو   اەٚ وومتە زەیأوی تەئرسمیی
 تەئرسمییّمْ ٘ەیە یمْ ٔم؟

بۀدە چۀداْ  مر بە ٚرزەومرییەٚە خمٔٛٚەومٔی لە َ زیٛە بو یە بە 
ٚرزەومرییەٚە ٚە ُِ زایەٚە  وموە اەٚ خمٔٛٚأە ِٕوی  ٚەن تو  ڕێمیومْ 

َ اەٚە ٔومگەیۀٓ وە ٌا زەگ َ  شمی اەف امراسوآ ٚ گ ٔگوی ادودأٓ  بە 
شوودٛەف تەئرسوومییی اوودّە بدوو   اەٚەف ٌدوو ەٚە زەبیٕ ێوو  توودىەڵەیەوٓ ٌە 

سەرەٚف  ٌە یەن خومٔٛٚزا  چۀد شدٛەف تەئرسمیف بٛسّمٔی  لم مرف 
 شدٛە تدىەڵە زەبیٕ ێ . اەٚ

ب ێوووه ٌە خمٔٛٚەوووومٔی بەنووودا وە ٔمسووو اْٚ بە )خووومٔٛٚف بەنووودایی(  
ب ێوووه ٌەٚ  ە ف ٘ەٌٚد یووومْ ٘ەیە  ٘ەِووومْ حووومڵەتی خمٔٛٚەوووومٔی ٔووومٚ ل

خمٔٛٚأەف لە ف ٘ەٌٚد  ٌە ٘ی بەنودا ڕایاٚەتو ْ  اەڵویەتە اەٚ خومٔٛٚأە 
اەٚ گووو زە ِدوووژٚٚف ٔمو ێووو  تدىەڵوووی ِدوووژٚٚف گووو زەوەف لە  بىووو ێٓ  

بەشووەریەتی تیوومزایە  بە َ خووٛزف اەٚ خوومٔٛٚأە ٔمو ێوو  ٌەسووەر شوودٛەف 
ىی ادّەف وٛرز زەژِدو زرێٓ... تمییەتی تەئرسمیف زابٕ ێٓ. اد ام بە ِٛڵ

بەڵا ٚایە بە َ بەشدٛەف تەئرسمییی ٔمزرێٓ ٌە لەڵەَ. ٌەبەر ٘ وومرێىی 
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سمزە ٚ امسمْ  اودّەف ووٛرز خومٚۀی شودٛەیەوی ٔمسو اٚف تەئرسومیف 
 ٔیٓ  بە َ اەٚەف ٔمگەیٕا بە تەِمف ٔەبیٓ ٚ ب ف تدٕەو شیٓ. 

زەوەَ تووووم بۀوووودە شوووومٔمیف بە ئزێىوووومٔی ٔوووومٚ ٘ەٚراِوووومْ یۆرتوووو  
خمٔٛٚەوووومٔی سوووەر لە ف ٘ەٌٚدووو   چوووٛٔىە اەٚ ئزێیووومٔە یازەف رىووو ف 
وٛرزْ  بەادی زیّٛگ اری ٌە ڕٚٚف ٘ەسادىی خٛڕسوه ادوه ٘ومتْٛٚ. ٌە 
ڕٚٚف یأ ووواەٚە ززاْ بەٚەزأووو اٚە ز  بوووٛٚە بە شووومرەز  ٚ شووومرەز  
بٛٚەتە شمر  شمری  بوٛٚەتە اومیاەخای زەسواە ێ. بەادوی ٔیومی اومیاەخاە 

ْ ِەر ووووی ژیمٔیوووومْ  یوووومٚای بووووٛٚە ٚ ٔمچوووومرف زرٚسوووواى زٔی و ٔەوووووم
خ امراسوووآ بوووٛٚٔە  شوووٛٚرەف زەٚرف شووومر ٚ لٌٍٛووووەف چووومٚزێ ف ٘ەر 
شمرێه ٌەٚەف ت   یمٚای بوٛٚە  اەٚ ٔیومیأە بوٛٚٔەتە ادىٙومتٕی حومڵەتدىی 
تەئرسووومیف اەٚ حووومڵەتە ٌە سوووەزەومٔی ٔمٚەڕاسووو  ٚ اووود  ٔمٚەڕاسوووادا 

 ۆ ٚ زەرەبەگەووومٔی ٔوومٚ اەٚرٚٚاووم ٘ەر بەادووی ٍِّالٔووی شوومیازە ٚ زەسووا
یەوە ٌەٚاْ لە ف لوووومییُ ٚ ِووووٛحىەِی شووووٛٚرەزار ٌە  وووودگەف بەری ٚ 
بٛڵٕووودف سوووا اتیژیدا زرٚسووو  وەْ. ٘ەر یەوە ٌەٚأە و شووومْٚ شووودٛەف 
لە وەف ٌەٚەف توووو  لوووومیُ توووو  بدوووو . ٘ەر اەٚ ٍِّووووالٔە بووووٛٚە ٘ ووووومرف 

یژ ٚ یأىووو  گەشوووەو زٔی حووومڵەتی زٚٔیووومف تەئرسووومیف. اەٚڕۆ ٌە وووو ٌ
اەٚ لە یووووومٔە توووووم بە اد وووووام بۀمٚبمٔگەومٔووووودا ٚەن ٚأە زەخٛێٕووووودرێ . 

امرێمراْٚ ٚ بٛٚٔەتە ٘ ومرف سوەرچمٚەیەوی گەشوایمرف ٚ اومبٛٚرف ٌە 
زە ەرەومٔیمٔوودا بە اوود ەٚأەف اەٚرٚٚاوومٚە ٌە سەرتمسووەرف وٛرزسووامٔدا 

 تۀٙم لە ف شد ٚأە حەِەامشمف  مری بمای َ ِمٚەتەٚە. 

ووووو ٌىە خٛێٕوووودەٚاراْ  ٚ گەٚ وووومٔە ٚ اەیوووو ەٚ ِمرو وووویمٔە  یۆر ٌە
زەو شمْ اەٚ لە یە بىۀە زەسواى زف توٛٚرن ٚ تەتەر ٚ بە ەَ  تۀٙوم 
٘وووی وٛرزێوووه ٔەبدووو  اەٚیووو  حەِمامشووومف  ووومف بوووٛٚە  اەٚأەف تووومیە 
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بوووٛٚٔەتە خووومٚەْ لەڵەَ  خووومٚەْ زەسووواە تی حمبوووی اەٚف بی یووومْ ٌوووا 
بەرژەٚۀووودیی ٚ ێ ٚ ٔەتەٚە ٚ  ٔەوووو زٚٚەتەٚە ادٕمسوووی ٔەتەٚایەتوووی ٚ

زە ەرەوە بٛٚە  اەٚ ٘ومٔی ٘ومٔی گەٚ ومٔە بەرزەٚاَ بوٛٚ  توم ڕێٛڕەسوّی 
اەیىەرزأمٔی حەِەامشمف  مف بەئف لە وەیەٚە  وەسیىی خٛێٕودەٚارف 
اۀوووداِی ِەواەبوووی سیمسوووی یەودایوووی ٔی ووواّمٔی و تووومیی بەٚ ڕەراووومرە 

اەٚیو  ِەئ بەخایومر  .گەٚ مٔەف خمَ بی اْ ٚ سمٚیٍىە ادٕٛٚسومٔی ٘دٕوم
ٚ گٛیٍە ّٔوٛٚٔەف خەرٚارێوىە(  بمٚەڕٔوموەَ بەٚ بەلڵویەتەٚە )اە بٛٚ  ایا 

 بییٕە خمٚۀی ادٕمسەومْ.

خوو  اەٚ امشووٛٚراەبمیاڕییە ٘ەر ٌۀدووٛ اوودّەف وووٛرززا ٔیوویە  ٌە یۆر 
 وووودگەف ٚ تە بەرەبەووووومْ تەئرسوووومیاْ ووووو ن ٔوووویٓ ٌەسووووەر شوووودٛایف 

یە اەٚاْ ٔىوووووووٛٚب ٌە وووووووو زەٚەف تەئرسووووووومیف.  یمٚایییّووووووومْ ٌەٚە زا
بمٚبمای أیووووومْ ٔوووووموەْ  شوووووادىە اەرتەٚایف رىووووو ف ٘ۀدەسوووووی ٌەسوووووەر 
شوودٛایێىی توومییەێ زەسإی وومْ ٔەووو اٚە  وە اەٚە شوودٛایف تەئرسوومییی 

سووووەی ەوە ٌەٚە زایە چۀوووود سووووەز سوووومب ٌەِەٚبەر شوووودٛایف بەرەبیوووویە. 
ا ِیڕّووومریی ِووومگەٚێ ٌە ِی ووو زا ٌەگەب شووودٛایف ِیڕّووومریی بٛسوووّمٔید
 یووومٚایبٛٚە  اەٚ زٚأە ٌەگەب شووودٛایف ِیڕّووومرف ِمگەٚتوووی اد أییووودا 
 یمٚایْ  شدٛایف ِمگەٚتەوومٔی اەَ ٚ تە وە اد وام ٔمسو اٚە بە بدو اق  

 شدٛایف ِیڕّمریی سەرزەِی ای الِی بەبمسییە ٚ ٔەگ ڕاٚە.

بمشووە اەف اەٚ گ ڕأىمریوومٔە ٌە تەئرسوومییی خوومٔٛٚبەرەف ییٕدەگیوودا 
 ف ٚەزەر ٔمخمێ؟ب  ٔیٛ ٔیگم خ 

خ  ٚ اومبٛٚریی بەخ  ٚ تە بەرەبموومْ زەٚڵەتوٓ ٚ زەسواەئتی سوەر
تووووو وّە ٚ خووووومٚۀی ٔیوووووٛەف ٔەٚتوووووی  یٙووووومٔٓ  بەَ ٘ەِوووووٛٚ یأىووووو  ٚ 

 تەئرسمیییەٚە ب  ٔەبٛٚٔە خمٚۀی تەئرسمیییەوی تمییەێ بەخ یمْ؟ 
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اوودّەف وووٛرز چۀووداْ ٘ەیار سوومڵە تٛٚشووی گووٛرٔەتەڵەف زەرەوووی ٚ 
 ِمْ ٘متٛٚیٓ  اەٚاْ ب  ادٕمسی تەئرسمییی خ یمْ ٔیٓ؟ٔمٚخ یی ٚ خ 

 ... ٚ تە بەرەبییەوومْ بەٚ تٛأومڕۀگە یەوده بڵدو  اەَ وومب ا سوەی ە
زەٚڵەتەٚە ٔەیوومٔاٛأیٛە بیووٕە خوومٚەْ ادٕمسووی تەئرسوومییی 20اوومبٛٚرف ٚ 

خ یوووومْ  اەَ ووووومب ا زەڵدووووی بۀگووووی ود وووومٚە اوووودّەف وووووٛرز بەَ ٚەیبە 
بەٚ ٚەیبە اووومبٛٚرییە ٔوووم دگی ە  وووومَ ادٕمسوووی سیمسوووییە اەڕاوووٛٚتەٚە  

 تەئرسمیف؟

بە َ زڵٕیووومیی زەوەِەٚە اۀگوووُ ٔەود ووومٚە    اەٚ ا سووویمرە بە  دووویە
تەئرسووومیییداَ ٚ چۀوووداْ یۆرتووو  ٌە اۀموووم سووومڵە ٌە وووومر ٚ وووو زەٚەف 

خە تی تەئرسمیف و اَٚ  بمشە ب  ٔما سٓ اەر  بو  بی یومْ ٌە ادٕمسوی 
 ەٚە؟تەئرسمییی ٔەو زٚٚەت

وەٚاتە بۀدە اەروی خ َ اۀممَ زەزەَ بەرأویەر امشوەڕۆژ ٚ تەلەئ 
ٚ بوووومٔگەٚایف خوووو َ زەوەَ  زەیأووووُ ٌەَ ل ٔمنەیوووودا امشووووٛٚراەبمیاڕیی 

 سیمسی ٚ امبٛٚرییە ٌەریۆوەیدا ٔمگەیٕە ٘ین امومِدىی زیمریى اٚ.

ٌە وٛرزسوووامْ ٚ بد الی ووودا یەن زٚٚ ٔەخ وووەف ٔوووم  رف ٔمسووو اٚە 
ەتٛأُ بڵدُ اەگەر یەٚییە شوە  سوەز ِەتو ف چٛارگ شوە و اٚەتە بمٚ  ز

ِەت  زٚٚ ومف چٛارگ شوە بدو  233بد  یمْ چٛارسەز یمْ ٘ەتمٚەوٛٚٚ 
امشوووپەیخمٔە ٌە ئیەوەٚە  ژٚٚرف  چوووٛٚٔە ژٚٚرەٚە ٌە ٔمٚەڕاسووو  زایە .

ِدوووٛاْ بەٚ ئٚە  اوووٍەیە ٌە ئیەوەٚە  ٘ەڵدەو ووودیاە سوووەرەٚە زٚٚژٚٚرف 
ٚەیە ٚ بەیاووٛٚٔەیەن بوو  اووٍەف سووەربمْ ٔٛٚسووآ یوومْ سوویمْ ٌە سووەرە

اەگەر یەٚییەوەف خٛارەٚە ِمٚەف تیمزا بدو  اەٚا ژٚٚرێوه ٌە خوٛارەٚە 
%ف 51اۀمووومَ زەزرێووو  بووو  زأی وووآ  یووومْ ٔٛٚسوووآ  زەتوووٛأُ بڵووودُ ٌە 
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خوووومٔٛٚف بەرەف اد ووووامف بدوووو اق بە وٛرزسامٔی ووووەٚە بەٚ چەشووووٕەیە  
م بٍو ن زأە٘ومتیٛٚ ٌە یۆربەف یۆرف اەٚ خمٔٛٚأە زیٛارەومٔی بٍو وٓ  تو
وفوو ف  زٚیخٛرِوومتٛٚ   شوومرەومٔی ٔمٚەڕاسووای بد الوودا  ٚەن  خوومٔەلیٓ 

وەٚا  ( زەوووو ا بۀووومٚف )تووومٚێ ووو رە بەرزێوووه زرٚسووو   وەرووووٛٚن  ٌە
ومٔەوووومٔی ٌەٚ شووومرأەیدا ٔووومیىٓ ٌە خمٔٛٚەوووومٔی اەٚ شووومرأەیدا یۆرتووو  

  ٌە ٔٙوو ِی بووٛٚٔە ٚ گووِٛەتی ٔمِیوومْ ٌە  ووٛێی شوودٍّمْ بەووومر بوو زٚٚە
خٛاری وووەٚە بووو  ٘ەڵگ تٕوووی اەٚ زٚٚ سوووا گوووِٛەتە ٔمِووومٔە ٘ەر ٘ەِووومْ 
وەرەسوووواەف زیٛارەووووومْ )توووومٚێ ( زرٚسوووو  ووووو اْٚ  تووووم ٚەن ٘ەڵگوووو ف 

ەئٚە ٔوومٚە  ٚگووِٛەتەوەف بدوو   اد ووام ٌەٚ شوومرأەیدا زیووٛارف تمٚێ یوومْ 
ٌەٚ زە ەرأەیوووودا ومتدووووه ییوووومت  ٘ەر بٍوووو وی ووووو ٔى ێای بەووووومر زەبەْ. 

زێىووومٔی ٔمٚچەوووومٔی بەشووومیەرف یٔوووگۀە ٚ زاٚزە ٚ اد وووّەرگە بوووَٛٚ ئ
 ەبوووومریُ بە ادیوووومْ زیووووِٛٓ  اەٚ ووووومتە اەگەرچووووی ٘ووووین امگوووومزارییەوی 
٘ۀدەسوویُ ٔەبووٛٚە  بە َ اەٚەَ زەسإی وومْ و زبووٛٚ  خوومٔٛٚبەرەف اەٚ 
زە ەرأە ٌە ئزیەومٔی زە ەرەومٔی  مف ٚ بموٛٚرف خومٔەلیٓ  یومٚایە ٚ 

ەومٔیووووومْ ٌە لٛڕٚخ وووووای وووووومب اەگەرچوووووی اەٚأوووووی  زیوووووٛارف خمٔٛٚ
زرٚسوووووواى زبٛٚ  ٌە چەپ ٚ ڕاسوووووواەٚە تووووووملی  ووووووٛاْ ٚ ڕێىٛادووووووه ٌە 
زیٛارەومٔدا ب  ٘متٛچٛٚف بم ٚ ڕۆشٕمیی  ب ێه ٌەٚ خومٔٛٚأە زٚٚ ٔٙوَٛ 
ٚ بە امیە سەرزەوەٚێاە سەرەٚە ٌەسەر بمٔەٚە ر رِی ٘ۀدەسی  وٛأی 

گووومف ٚ یەٚلوووی ایوووٛە زیووومربٛٚ. یۆربەف خمٔٛٚەوووومٔی  حەٚشوووە ٚ زەر
ِٛحىەِیوومْ ٘ەبووٛٚە  ٌەٚأە گٛیەشوواە بە لووٛڕێىی توومییەێ یۆرتوو  سووپی 

ی ّمف زیٛارەومٔیومْ سوٛاق زابوٛٚ  ٌە زە ەرأوزۀٛا  ڕٚٚوەشی تەٚاٚف ٔ
ئف ادّە ٌەٚ   رە خمٔٛٚبەرأە ٔەزەبیٕ ا  اد ام ٘ ومرەوەف ئَ ڕٚٚٔە  

َ وەف ئف اوودّە اەٚ زەاەٚاْ ٌە زێ یەِوومٔەٚە ٔی وواە ا بووٛٚٔە ٚ  وومرە
 بٛٚٔە.  رچەو  بەر ەٚەٌەٚم سمب سەر ەَ ٘ەشا
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 وووومردىی ووووو چەرف تمیۀی وووواە ا بووووٛٚ تۀٙووووم ٔیوووومیف بەٚە بووووٛٚە 
 سدٛەرف ٘ەبد  ٚ خ ف ٚ امژیڵەومٔی ٌەژێ  بمراْ ٚ ت ردا ٔەبٓ.

تەئرسوومیأی اد ووامف بدوو اق بە وٛرزسامٔەوەی ووەٚە وەِیوومْ ب یوومْ 
َ بوودەْ. بیوو  ٌەٚەف ٘ەڵوودەوەٚێ  زیمایٕدىووی توومییەتی تەئرسوومیف اۀمووم

زەوەِەٚە ڕۆژگمرێووه ڕۆژ٘ە ێ ٚ اەَ زۆڵووی ِیمۆا تمِیوومیە ٘ەٚارگەف 
زا٘دٕوووووومٔی بەشووووووەریەێ بووووووٛٚە  ە حیىّەتوووووودىە ٌە تەٚاٚف بٛارەومٔوووووودا 

 چمٚەڕٚأی زا٘دٕمٔی ِیٍٍەتمٔی زٚٚر ٚ ٔمیىیٓ؟

ژیوووٕگە ٘ەِووومٔە  خووومن ٚ خووو ب ٚ اووومٚ ٚ وەرەسووواەومْ ٘ەِووومٔٓ  اەٚ 
ٚٚە  امیووم ٘ ووومرەوەف زەگەڕێوواەٚە بوو   وو رف ٘ەِووٛٚ زا٘دٕمٔەیوومْ ووو ز

 ڕەگەی؟

ٌەَ زۆڵەیووووودا چوووووٛار ڕەگەی ژیووووومْٚ  )سووووو ِەرف  اەوەزف  بووووومبٍی  
امشٛٚرف( ٌە زاِدٕوی چیموومٔی یاگ ۆسودا ِیٍٍەتومٔی )ِومز( ژیومْٚ  اەٚڕۆ 
ٌە سەرتمسووەرف  یٙمٔوودا تموەوەسووده ٌەٚ ڕەگەیأە بەزف ٔوومو ێٓ  بەئف 

یە ٌۀمٚچٛٚەومٔیوومْ زأوومْٚ. ِیٍٍەتوومٔی ڕەگەیٔمسوومٔی  یٙوومٔەٚە بە ڕەگە
بەرەۆ زٚاف نەیٚف ای الِی ٘ومتٛٚٔەتە ٔومٚ اەَ زۆڵەٚە وە ٌە زٚاییودا 

سواەف بە بد اق ٔومٚب اٚە. ووٛرزەوەی  ٌە زٚاف زەسواە تی ِومزەٚە ژێ 
 ِیٍٍەتمٔی ت  بٛٚٔە.

ە بە تەئرسووووووومیف ای وووووووالِی یازەف رىووووووو  ٚ ٘وووووووٛٔەرف ِووووووویٍٍەت
 یەوەِیٓ ِمگەٚتی ای الِیدا  گەر بٕٛاڕیٕە ٚەایال اەای الِیٛٚەومٔە  

تمف  رٖ رف خووٛزا )سوواڵٚف خووٛزاف ٌووا بدوو ( سووٗ یمِیووٗ ٚتی اٗ ِمگووٗ
رف  یٙومْ  راسوٗ ومٔی سٗ ٚتوٗ ِٛٚ ِمگٗ   ٘وٗ ومٔی  یٙمٔوٗ ٚتٗ ٚاٚف ِمگٗ تٗ
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  ِیدوو اۆ   ن  لییٍووٗ بپوومرێمْ  ٖٚ  ٚتووٗ ٚ ِمگٗ ٚابیای اووٗ بووا سووٗ ْ زٖ ایٍماِووٗ
 ٛێژو زْ.ف ٔ ر   دگٗ ِیٕیٗ

  ٚ بووا امرای ووٗ  سومزٖ  ٚتووٗ ٚ ِمگٗ ئرسوومییی ای والِی ٌووٗ تی تٗ راروٗ یٖ
وی  یوووٗ ِمڵٗ بٕٗ  ئرسووومییی ای وووالِی بوووٗ ٚڕۆ تٗ امسووواده اوووٗ  تٗ ی ووواٖٛٚ گٗ
ف  گووووٛێ ٖ  ی  بووووٗ ِووووٗ ژِد زرێوووو . اٗ ئرسوووومییی  یٙوووومْ زٖ ف تٗ ٚرٖ گووووٗ
٘ ف  ٚ بوٗ  َ امسواٗ اوٗ  تٗ ی واٖٛٚ گٗ  ٖٚ رباڵٚف امییٕی ایو ۆیف ای والِٗ بٗ

بیٕ    یمٚایف شىو  زٖ  ای الَ بٛٚ. ب یٗ  ئٔی بٗ ٔگی گٗ ر٘ٗ  ٚف رٗ تدىٗ
رف  یمِیووٗ ٚتی اٗ ِمگووٗ  ٔوودٖ بٗ  ومْ  یوومٚایْ... ب یووٗ ٚتووٗ ِمیٍی ِمگٗ ٚ شووٗ

تده ٔومیأُ ٚ  ێ ٚ ِیٍٍوٗ ٚڵوٗ ٘ی ٘وین زٖ  ای الَ)ساڵٚف خٛاف ٌا بد ( بٗ
 ٔدُ. ومْ زایدٖ تٗٚ ٚاٚف ِمگٗ تمف تٗ رٖ ن سٗ ٖٚ

 
  ومٔوووٗ ٚتٗ ٚاٚف ِمگٗ ف توووٗ یووودا ّٔٛٚٔوووٗ زیٕٗ ِٗ  ر ٌوووٗ یمِیوووٗ ٚتی اٗ ِمگوووٗ

ٚتی  اد أودا ادوٕا ِمگوٗ  ِوی وو چی ٌوٗ َ ٚ زٖٚٚ ووٗ ف یٗ زٖ ێ تم سٗ تمییٗ بٗ
  ٌوٗ  ٚرٖ ٚتی گوٗ تمف ِمگوٗ رٖ سٗ  و   بٗ ٚ زٖ  زرٚس  و اٖٚ  ٚرٖ ب ێه گٗ

 اد اْ بژِد زرێ .

 . ِی و چیدا زرٚس  و اٖٚ وٗ ف یٗ زٖ سٗ  ٘ ج( ٌٗ رٗٚتی ) ِمگٗ -6
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ِی و چیوودا زرٚسوو   وووٗ ف یٗ زٖ زٚازٚایووی سووٗ  ٚتی )شووٛ ( ٌووٗ ِمگووٗ -2
 . و اٖٚ

ِی و چیوودا  ف زٚٚ٘ووٗ زٖ سووٗ  زاِغوومْ زا ٌووٗ  ( ٌووٗ ٚتی )تمریخمٔووٗ ِمگووٗ -0
 . زرٚس  و اٖٚ

ِی ووو چی زرٚسوو   ف زٚٚ٘ووٗ زٖ سووٗ  ٌووٗ  ٚرٖ ٚتی )سووی اری( گووٗ ِمگووٗ -0
 . و اٖٚ

 . ِدا زرٚس  و اٖٚ ٘ٗ ف چٛارٖ زٖ تمف سٗ رٖ سٗ  ٚتی )ٔمایٓ( ٌٗ ِمگٗ -1
تی  ٚف امٌیوٗ ی ٖ ٚسم ٚ اد ام اٗ ومٔی اٗ ٚتٗ ٚاٚف ِمگٗ ف تٗ ٖٚ ر اٗ بٗ ٌٗ
ا وای   راْ ٌوٗ ف ٔٛێژووٗ    دگوٗ ِید اۆ  لییٍٗ  رْ )ٌٗ یمِیٗ ف اٗ وٗ ٚتٗ ِمگٗ

ٚتی  ٚ  ِمگوووٗ سوووی باوووٗ ٔدٖٗ ِمیٍدىی ٘ ٚ شوووٗ  ر شووودٖٛ ٘وووٗ  ( بوووٗ ٖٚ ایّمِوووٗ
ی   ێ ٚ خاوٛٚتی   راٚ و ر زرٚسو  ووٗ امیمێ ٚ خٗ  بٗ  رف ڕایاٖٚ ٘ٛٔٗ

  ٔوودٖ ن ئبوودرێ .  ووم بٗ یووٗ ڕٖ ٚێ یٖ ومٔی ِمگووٗ امسوومییٗ  ڕٚأگووٗ  ٔوومو   ٌووٗ
ر )سواڵٚف خوٛاف  یمِیوٗ ف اٗ وٗ ٚتٗ ف ِمگٗ ربمرٖ یأُ ت یێه زٖ بمشی زٖ بٗ

 ٌا با( بدٚێُ.

رف خوووٛزاف تیوووم  یمِیوووٗ ف اٗ وٗ حٛشوووا ٖ    ووووٗ ٚتوووٗٗ ٚ ِمگ ٚف اوووٗ یٖ
  ر بووٗ ً٘ ٚ سووٛ٘دً(  سووٗ ٔمٚف )سووٗ بووٗ  تیٛ بووٖٛٚ ٚێ  ٘ووی زٚٚ ٘ووٗ زاوووٗ
زف وووٛڕف یرار   سووڕٗ ف اٗ بٛٚ ایّمِووٗ ر اووٗ  ووٗ ٔمٚف حٗ سووده بووْٛٚ بووٗ وٗ
ف خوو ف  وووٗ یدا ٚ ٔیمیٖ سووٗ ٚ زٚٚ وٗ زٚاف اووٗ  ٔد ێاووٗ رف خووٛزا زٖ یمِیووٗ اٗ
 رِٛٚ . رٗ زٖ

لیوٛٚب   ٖٚ ر اوٗ یمِیوٗ اٗخ ویٕی بە  ر بٗ سٗ بٓ ٌٗ سٛٚرزٖ  وٗ زٚٚ وٛڕٖ
 زاتا. ٔمومێ ٚ ِمری خ یمٔی زٖ

ٔ   ٚ  ووٗ ڵدٖ ف ٘ٗ وٗ ب  زیٛارٖ  زرٚساى زٔی  بٕمنٗ  و   بٗ س  زٖ زٖ
ْ   ووووٗ رزا زرٚسووو  زٖ سوووٗ رز ٚ زیوووٛارف لوووٛڕف بٗ بوووٗ  ْ ٌوووٗ ووووٗ اووو ف زٖ
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رخمْ  ف بوو  تووٗ رگووٗ ْ ٚ سووا زٖ وووٗ زٖ)بیوو  اٌّموود (   ف ڕٚٚ بووٗ وووٗ لییٍٗ
بمشوٛٚرف   ن ٌوٗ یوٗ رگٗ ف ڕۆژاومٚا  زٖ رگٗ  ێ  زٖ ف ڕۆژ٘ٗ رگٗ ْ  زٖ وٗ زٖ

بوووموٛٚر   ن ٌوووٗ رگمیوووٗ ( زٖ )ومبوووٗ ٖٚ ... ومتدوووه ڕٚٚف ٔٛێژگٛێمرایٗ ٖٚ لییٍوووٗ
ٚێ  ادیوومْ زٖ   ێ وووٗ ف ڕۆژ٘ووٗ رگووٗ سووا ا ٚ زٖ بٗ  ف لییٍووٗ رگووٗ . زٖ ٖٚ و ایووٗ

   ٖٚ ژٚٚرٖ  ٘متوووٗ ٚێ ا زٖ رف خوووٛزا ٌوووٗ یمِیوووٗ دڵوووی بٛسوووّمْ  اٗف خ رگوووٗ زٖ
ٔمٚف بمتىوٗ  ف ڕۆژاومٚا بوٗ رگوٗ  َ زٖ ... بٗ ٖٚ ف  ٛب یٍٗ رگٗ زٖ  ٘م ٌٗ رٖٚ ٘ٗ

 ٘دٕ  . ف )اٌ حّة( ٔمٚ زٖ رگٗ ٔمٚف زٖ ب ا  اد امی  بٗ ٔمٚزٖ

   ٚرگی اٚ بوووٖٛٚ اووومٔدىی چوووٛارزٖ ٔٙم گ ڕٖ توووٗ  ٚتوووٗ ٚ ِمگٗ ٚسوووم اوووٗ اٗ
ر )سوواڵٚف خووٛزاف ٌووا بدوو (  یمِیووٗ ر اٗ بووٗ  تووٗ ٔمیمْ ب زٖٚٚ راْ اووٗ ٛێژوووٗٔ

رێىیمْ بو  زرٚسو   ر ڕیگمریومْ بىومێ ٚ سودٖٛ تمٚف سوٛتدٕٗ ٘ٗ  تموٛٚ ٌٗ
٘دٕمٔی گو ٚ لٛڕزا    ٔدا ٌٗ ب ٘مٖٚ گٗ سٌٛٚی خٛزا ب  خ ی ی ٌٗ بىمێ. رٖ

ف  ٔوووٗ تٗ ر سوووٗ بفی زارخٛرِوووم بٗ سوووٗ  . بّٕی یووومْ ٌوووٗ شووودارف وووو زٖٚٚ بٗ
 . سمیأدٖٚٚ  زارخٛرِمٖٚ

  ٚف ٌووٗ  َ اووٗ   بووٗ زا بیوو ٚڕا   راٚ وو رٖ وووٗ ٚتٗ ف ِمگٗ ٔوودایٖ اٗ  ٌووٗ 
ڵدوو    َ ڕاف توو  زٖ   بووٗ  یبٖٛٚ گو633ٗ×633  وووٗ ٚتٗ ِمگٗ  ٔمیىووٗ  ٖٚ توٗ لیمٗ ٘ٗ
ِمٔووو   63یووومْ  62سوووُ. 12یێه  رگوووٗ   ٘ٗ یبٖٛٚ گوووx23ٗ 20  ووووٗ ٔدایٖ اٗ

  یمْ گ ڕیووٖٛ لییٍووٗ  ٖٚ   زٚاف اووٗ اٌّموود ( ووو زٖٚٚ ٚ )بیوو  رٖ ٔٛێژیوومْ بووٗ
. زٚٚ  زرزا ووو اٖٚ ڕف بووٗ اد  شووٗ زٚٚ ِمٔوو  ٌووٗ  ٚ گ ڕیٕووٗ . اووٗ ٚ ومبووٗ رٖ بووٗ

تمب  وی بوٗ ٚیٗ زا یٖ رٖ ٚ زٚٚ سدٖٛ ٔدٛاْ اٗ   ٌٗ ر زرٚس  و اٖٚ   ر سدٖٛ
ٚ  رمف ڕاشووویدیٕدا گ ڕأىووومرف ٌوووٗ ِی خٌٛوووٗ رزٖ سوووٗ  ێ ٌوووٗ ڵیوووٗ . ٘ٗ بٖٛٚ ٘وووٗ

و  ٚ  بٛٚبوووٗ تی اٗ یرٖ ِی حوووٗ رزٖ سوووٗ  ێ ٌوووٗ تمییوووٗ   بٗ یووودا وووو اٖٚ ٚتٗ ِمگٗ
ٌیوودف  ٘م ٖٚ رٖٚ تی بٛسووّمٔدا  ٘ووٗ یرٖ ر ٚ حووٗ تی بِٛووٗ یرٖ ٘م حووٗ رٖٚ ٘ووٗ

ِمْ ٚ  ادی یٖ بٗ  ٚ گ ڕأىمرییمٔٗ زٚاف اٗ  ٚف. ٌٗ ِٗ ٌیىی اٗ بدٌّٚٗ وٛڕف بٗ
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.  گ ڕأىومرف تیومزا وو اٖٚ   ۆیٖایو  ٚتوٗ ٚ ِمگٗ   اوٗ ٚ ومتوٗ ِدارأی اٗ رزٖ سٗ
زاسووامٔی   وووٗ ٚتٗ ن ِمگٗ ٚی  ٖٚ رف خووٛزا  اووٗ یمِیووٗ ف اٗ وووٗ رٖ  َ ِییٕٗ بووٗ

زٚا   مرٚبووومر  زٖ  ٖٚاوووم  رف خوووٛزا بوووٗ یمِیوووٗ ٚبووومرف اٗ.  مر یوووٗ خووو ف ٘ٗ
ف یۆر ِمٔوودٚٚ  ٖٚ ود ووم. بوو  اووٗ ف زٖ رف خووٛزا زرێووژٖ یمِیووٗ ومٔی اٗ زٚأووٗ

رف خووٛزا  یمِیووٗ لمٔوود تووم اٗ ٚیوودا چٗ یٖ  رِمیوومْ ٌووٗف زارخٛ ٔووٗ با زٚٚ تٗ ٔووٗ
ٔممَ  رٖ . سووٗ ِی و چیوودا بووٖٛٚ ٚتووٗ سوومڵی حٗ  ٌووٗ  ٖٚ بوودا... اووٗ  امڵیوومْ ادووٖٛ

ف زأی ووآ   دگووٗ  ٌووٗ     گووٗ ف بوو  زرٚسوو  ووو اٖٚ رێىی سووا اٍووٗ ِییٕووٗ
ر  سوٗ و ف سودیك بٗ بٛٚبٗ سام  اٗ ٖٚ ڕازٖ  ٖٚ ِٗ ف سدیٗ ر اٍٗ سٗ ر بٗ یمِیٗ اٗ
ف  ٌوٗ ر اٗ سوٗ  خ واٗ ٔی   ٚ اومف زٖ سام  یمْ زازٖ ٖٚ ڕازٖ  ٖٚ ِٗ ف زٖٚٚ ٍٗا
ر  سوٗ ٔی و  ٚ اومف ٌٗ َ زازٖ ووٗ ف یٗ ر اٍوٗ سوٗ ر ٌٗ تی بِٛٗ یرٖ َ... حٗ وٗ یٗ
و ز. ب   رف زٖ تی بِٛٗ یرٖ ن حٗ تی بٛسّمٔی  ٖٚ رٖ یٖ ٔم  حٗ ٚف زازٖ یٖ

ف  ووٗ  دگٗ    رۆی واٗ ٖٚ رٖ سوٗ ٗ ٚت روٗ زٚاییودا سوٗ  ٚێ ِمٔ   ٌٗ ف حٗ ِمٖٚ
  ٖٚ سوواٗ زٖ   تی بووٗ سوواٗ زٖ  ِڕمٚیووٗ  ر)سوواڵٚف خووٛزاف ٌووا بدوو (  وووٗ یمِیٗ اٗ

سومڵی  رف خوٛزا ٌٗ یمِیوٗ ف اٗ ووٗ رٖ . ِیٕیٗ   اٍوٗ شوٗ  رف و زٖ بٗ گ ێ  ِیٕٗ
یوودا  وٗ ٚتٗ ب ِمگٗ گووٗ ٚی  ٌٗ ر سووٛٚتم  اووٗ یمِیووٗ ٚتی اٗ ن ومتدووه ِمگوو210ٗ

ٛە بوو  واوومٚف ) ِدووژٚٚف ِوومگەٚێ ٚ ِٕوومرە ٚ ِیٕوویەر ٚ سووٛٚتم. بگەڕێوو
 ِید اٚ ٚ ِەیار( خٛس ەٚ  مف.

ِیڕّووومرف ای وووالِی ٌە ِمگەٚتوووی  سوووەرەتمف  ەٚە زەرزەوەٚێووو ٌدووو
 اەیمِیەر ٌە ِەزیٕە زەسای اا و زٚٚە.

ە بە شووودٛەف رووو اٚاْ ِەزرەسوووەف تەئرسووومیف ای وووالِی سوووەرەتم ٌ
  اەڵیەتە زٚاف سوا شوەڕە سۀدٚٚە اد أدا زەسای اا و زٚٚە ٚ اەرەف

گەٚرەوەف ٔدوووٛاْ سوووٛامف ای وووالَ ٚ ادووو اْ) شوووەڕف لمزسووویە   ەٌەٚئ  
سەرۀممَ شەڕف ٔە٘مٚۀود(  وە بەرەبەوومْ ادوی زەڵودٓ )رەتدٌٛفاوٛٚ (  
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ایوودف بەٚ شوودٛە ِیٍٍەتوومٔی ای ووالِی شوودٛەف تەئرسوومیییمْ بە ٚ ووٛٚز 
 ٘دٕمٚە. 

ود وووە ٚ بد وووە بۀووودە ٌەسوووەر اەَ ٚالیڕووویەتە یأ ووواییەف تٛٚشوووی 
 ٘متَٛٚ. 

 مرێه ٌە یمٔەف )بەٌەٚیە( وە یەودىە ٌە یمٔە و ٔەومٔی شمرف بەنودا 
زاٚایوومْ ووو ز و ڕێووه زەربوومرەف تەئرسوومییی بد الووی اۀموومَ بوودەَ  ٌە 
بمسووەوەِدا بمسووی شوومرف بەنووداَ ووو ز  چۀوودە بووا ڕۀووگە  چۀوودە ٘ی ووی 

دازا گەشواده ادٛە زیمر ٔییە  اەگەر بە ٘ەٌیى ااەرێوه بەسوەر شومرف بەنو
بىەیوو   شوومرێىی خوو  ٚف بە ڕۀگووی توو ی ٚ خوو ب زەبیٕووی  اەٚف ڕۀووگە 
ٔمبیٕ ێ  ٚ ٌەژێ  خ ڵدا زاا شو اٚە. اەَ ٚتەیەَ بوٛٚ بە گ رادىوی گەٚرە 

ه ٘دٕو ا بە ٌە ٚەیارەتی ڕۆشٕیی ف بد الودا. ٌیوژٔەیەن بو  ٌدودٚأەوەَ ادو
ٔی ووإیمْ سووەرۆومیەتیی ٚەییوو  ٚ چۀوود  یٙەتدىووی زیووىەف اەِٕووی. زٚا زا

ٌەگەب و زَ  وە ب  ٚتِٛٚە )بەنودا شومرێىی خو  ٚییە( ٘ەتوم ٚایو  بدو  
توو  ٔوومبا ٌە ووو ڕزا ٚابڵدیوو   اەگەر ٘ۀمسووەف ٚەییوو َ ٌەگەڵوودا ٔەبووٛٚایە 

 خ اایمْ اا زەو زَ.

ٌە و ڕێىی ت زا ٌە ٘ ڵی )بی  اٌدىّە(زا زەربومرەف شوەلمِی ڕەشوید 
تووی گٛڵاەوومٔی شووەلمِی زٚاَ  اەٚیو  بووٛٚ بە٘و ف گ راوومریُ  ِوٓ ٔەٚبیە

ڕەشووویدَ ژِووومرزبٛٚ وە چۀووود  ووو ر گوووٛڵاەف تیووومزایە  چۀووود خووومٔٛٚف 
بەسووووەرەٚەیە  وە بوووو ْ ٚ بەراِەف تەئرسوووومییی ادووووٛە زیوووومر بدوووو   ٌەٚ 
بمسەیدا ڕُٚٚٔ و زبٛٚیەٚە )شومر  رەشوید( شوەلمِدىی تەئرسومیف ٔیویە 

ٚای   ر گٛڵاەْ ٌە ٘ەژزە حمڵەتی ِیڕّومرف  یوم64ٚ تەٚاٚف گٛڵاەومٔی 
ٛأیٛە ٚەن اەسوووووووووڵەوەف ٚەزەر بٙدوووووووووٕٓ  ٌە ٚ ادىٙووووووووومتْٛٚ  ٔمیووووووووومٔا
 ٚرزەومرییەٚە بە زٚٚرە.
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اەَ بمسەی  ب َ و ایە بەیَ ٚ )ِە ٍی  تەحمیك(یمْ ب  اده ٘دٕمَ  
بەندایوودا زەربوومرەف تەئرسوومیف ٔەزٚێووُ. یوومْ زەبووٛٚ بوو یە ب یمریمٔوودا ٌە 

 بیّە زە٘ ب ژەْ اەٚەشُ اا ٔەزەو ا. 

ۀمڵەومْ ا سیمریمْ ٌدُ وو ز بەڕاف تو  وومَ سومخاّمْ ٌە یەوده ٌە و
  ٛأا یٓ سمخاّمٔی بەندایە؟

ٌە ٚە ِووووودا ٚتوووووُ  بەئف ِووووووٕەٚە ٚەن تەئرسووووومیێه )ٚێ وووووواگەف 
شوووەِۀدەرەرف بەنووودا( ٌە سوووەرزەِی امشووومیەتیدا ٌە ئیەْ تەئرسووومیێىی 
ایٕگٍیوووومەٚە زیووووماییٓ ووووو اٚە  اەٚ سوووومخاّمٔە بەئف ِووووٕەٚە  ووووٛأا یٓ 

ە  اەَ ڕایە گەٚرەتووووو یٓ گ راوووووی بووووو  ٔووووومِەٚە بە ٚ وووووٛٚزف سووووومخاّمٔ
و شىی   راٚ و رەٚە وە ٌە سوەرزەِی سوەززاِدا اۀمومَ زرابوْٛٚ  24

 اەٚ سمخاّمٔەَ بە  ٛأا یٓ یأی بٛٚ. 

بم ڕاساگ  بُ اەٚ ڕایەَ ٘ین اەیٛۀودف بە سیمسوەتەٚە ٔەبوٛٚ  تۀٙوم 
ٛٚ  اەٚە اەٚەبووووٛٚ ِووووٓ ٌە ٘ەلیمەتوووودا اەٚە  وووودگەیەَ اووووا  ووووٛأا یٓ بوووو

 ٔمگەیٕد  و شىەومٔی سەزاَ ٔمشی یٓ بٓ.

ٔە ٌەگەڵّدا زٚاْ ٚ ٚتیومْ اەٚ مرە ٌیژٔەیەن ٘دٕ ا گەٌده تٛٚٔدٚتیژا
ٚا ر سەتاە زەیودەیٓ ادو   ٚەرە اەَ بەڵدٕٕومِەیە ایّوما بوىە  اەگەر اەِە ز

ٌەٚ ِەر وووومٔە بگٛیەرێوووو  سوووومایەوی گەٚرە زەزرێیوووو   وە خٛێٕوووودِەٚە 
 اەِەف خٛارەٚە بٛٚ 

خٛس ەٚ مف ای ەَ تەئرسمیییە  بەڵدٓ زەزەَ بو  ٌەِەٚئ ٘وین  ِٓ
  رە و ڕێوه یومْ ٌدودٚأده زەربومرەف ِدوژٚٚف تەئرسومیف ٚ اد وامف 

 بد اق ٔەزَٚ  بە اد ەٚأەٚە امِمزەف سماَ.

 ی 6545خٛس ەٚ مف 
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)ِەِٕوووٛٚبی ِیٕووویەر ٌە سوووەرزەِی سوووەززاِدا ب ێوووه ِەئف ٘ەلیدوووژ 
 بْٛٚ( 

ْ سوووما )بمِوووه( وووو ز  ت سوووُ ٌوووا ٔی ووو  اەٚە ِٕی ووویمْ بە ٘ەِوووم
ومرٚای ەَ ٌا یمسم  بى ێ   ٘ەتمٚەوٛٚ زەربمرەف زیمایٕەوومٔی خ ی وُ 
٘ووین بمسوودىُ ٌە ٘ووین وٛێوودا ٔەزەووو ز  زەت سوومَ زۀگووُ ت ِوومر بووىەْ ٚ 

 بیىۀە بەڵگەف سمازأُ.

ٚ ای وە بگوٛیەرێُ  ت یێوه ٌە وو ٔا  بودٚێُ.  ی بم ٌەٚ حومڵەتە ٔەگو 
ەتمف ڕاسووواەلیٕەف ڕااەڕیٕوووی ِیٍٍەتووومٔی  یٙووومٔی اەٚە سوووەٌّدٕ اٚە سوووەر

سدٙەَ ٌە ٚ تە بەرەبییەومْ ٚ ادّەف وٛرزی  زەگ ێاەٚە  ٌە سوەرەتمف 
وو زٚٚە ٚ توم بە اەِو ۆی  اەٚ تەلەئیە  سەزەف بی اەِەٚە زەسوای اوا

بەرزەٚاِە ٚ وەَ ٚ یۆر ٌد ە ٚ ٌەٚ  ٔی ومٔەومٔی ڕۀو  ٚ ڕٚاٌەتیومْ ٌە 
ٛ ٔیگوم خ یومْ ٚەزەرخ واٛٚە ٚ تد اِمٔدوه ٌە ومرٚبمر ٚ و زەٚەومٔودا ٔدو

ئٔەیوودا ادووه ٘دٕوومٚە  اەٚەیوو  یازەف رىوو  ٚ یووو ف ڕۆشووٕیی أی اەٚ گە
بە  ٚ ڕێىخوووووو اٚە ٍِّالٔىەرەووووووومٔە زژ حوووووومبە تدى شووووووەرەومْ تەلەئف

ایّپ یمٌی وو  ٚ زاگیوو وەراْ زەسوواە تی تەوٕەٌوو ژف ٚ تٛأوومف سووۀڕەتی 
یی ٘ەسوووووای ِیٍٍەتمٔووووودا زاگیووووو وەر. سوووووۀگەرێىی زەرٚٚٔوووووی ٌە لوووووٛٚ 

ادىٙدٕوووومبٛٚە  ٌە ٘ەِوووومْ ومتوووودا تەِوووومحگی بٛٚٔی اەٚ اد ووووىەٚتٕە ٚ بە 
زەساٙدٕمٔی بٛٚبٛٚە ِەر ی ژیمٔی ٚ بە ِمری خ ف زەیأی  زاگی وەرف 
ڕۆژاومٚایی بە رى ێىوی ٌەخ بمیومٔە ٚ ٌەخوو ڕایف بوْٛٚ وەَ بمییومٔە ٚ بووا 

  اەٚ  وو رە ِوومِەڵە ٚ تەِوومحە ڕەٚایەزا ٔ خوومٔە زەیوومٕٔٛاڕیە اەٚ اوومرەیٚٚ
ٔەشووویمٚە ٔەبوووٛٚە ٘ وووومرف و ڵووودأی گەئٔوووی ژێ زەسووواە  بەاووود ەٚأەٚە 
ئسمرأە ٘ەسای چمٌٚدىەرف ٚ ئسمییى زٔەٚە ٌە خٌٛیمیمٔدا بە تیٕا  و ز 

 ٚ بەرباڵٚت رى زٔەٚە.
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وە  ٔوومتٛأا ٌەٚ ٘ەلوویمەتە ٔىووٛٚب بىوومێ زٚٔیوومف ای ووالَ ٚ رىوو ف 
بەخو ف ادىٙدٕومٚە  خەێ ٚ خاوٛٚێ ٘ٛٔەرف ای الِی زٚٔیمیەوی تومییەێ 

 ٚ روو رَ ٚ شووىً ٚ شوودٛە ٚ لەز ٚ لوومِەێ ٚ لەبوومرەف توومییەێ بەخوو ف
وی ڕیوومیف ٚ بٕەِوومف ٘وووٛٔەرێىی یەەزابوویٓ ووو زٚٚە ٚ بووٛٚەتە ِٛبوومزەٌ

 تمییەێ.

یە  یۆر بە امسوومٔی بمشووە اوومٚا زٚٔیوومیەوی بەربوواڵٚ ٌەبەر زەسوواّمْ زا
یٓ بمٌەِدوووه اووو  ٌە ٛارچدوووٛە زیمریى اٚەوووومْ ٚەزەرچوووبوووا اەٚەف ٌە چ

یەرارەێ ٚ  ٛأىمرف بە ٚ ٛٚز بدٕٓ  اەٚ ٘ەِٛٚ تەلۀیمتە تومیأە ٌەبەر 
زەسوووو  زایە  زەووووو   ٌەگەب تەٚاٚف وٍاووووٛٚر ٚ رەر٘ۀوووو  ٚ ژیووووٕگەف 

 زەتووٛأُ  ِیٍٍەتمٔوودا بگٛٔمدوو   ٘ەتوومٚەوٛٚ اەیووىەر بۀوودە یۆر بە امسوومٔی
یەودوووه ٌە  بوووىەِە اەیىەرێىوووی ٘وووٛٔەرف ٌە)ب وووُ اٌٍوووٗ اٌووو حّٓ اٌووو حیُ( 
 ِەیدأەومٔی شمرزا زأ ێ . 

 م بم ادّە ٘ەِٛٚ ٔەشیمٚەومْ ٚ سوەخاگی ییەومْ ٔەخەیوٕە اەسوا ف 
ایوومٚأی اوومییٕی  ٌۀوومٚ اەٚ تووٛێژەزا ِەئف ِٕەٚەریوومْ یۆر تیوومزایە  ِووٓ 
چۀد وەسدىیمْ زۀمسُ وامٚف ٘ٛٔەریمْ ٔٛٚسیٛە بەادی امیەتی لٛرامْ 

ە ب چووٛٚٔی زەِمرگ ژەومٔیووومْ ڕەێ ٚ ٚتەووومٔی اەیوومِیەرف خووٛزا یۆر ٌ
 و زٚٚەتەٚە. ٌەٚأە )ِەئ سەید اەحّەز(ف یەوگ تٛٚ. 

  ٖٚ ٔمٚف ای ووالِٗ ٚ بووٗ  ومیووٗ  " ٘متووٗ ومٔدا "لمبیوودٖ ای ووالِییٗ  ٚ تووٗ  ٌووٗ
  زرٚشووُ  ٌووٗ  ئِمرف ووو زٖ ٔممَ زا ٚ تیوو ۆر ٚ اووٗ تی اووٗ ڕف زڕٔدایووٗ ٚاووٗ اٗ
زٚاف   تمْ ٚ بووٗ یوومرف بوو  ِیٍٍووٗز  رف  یٙمٔوودا  وٛشووامرف ووو زٖ رتمسووٗ سٗ
  چمٚیوودا بووٗ  " ٌووٗ "لمبیوودٖ  ٖٚ یدأووٗ ِٗ  تی ای ووالِی)زاب ( ٘متووٗ ٚڵووٗ ٚزا زٖ اووٗ
  رٚا. ٌوٗ ئِمرزا بوا اوٗ اوٗ  ر  ٌوٗ وٛشإدا زا٘دٕٗ  . ٌٗ ٖٚ تٗ ٚێ امٚ شٛراٖٚ حٗ

ٚف بووٛارف  با  اووٗ بووٛارف سوودى  ٔووٗ  ٌووٗ  ب ٚا...  گووٗ وٛشووإدأدا بووٗ خوو  بٗ
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  ێ بووووٛٚ... ٌووووٗ لاڵٔیووووٗ لو ٚ بٗ ف بووووٗ ٖٚ ێ ٚ بٛژأووووٗ رارووووٗ ٚ یٖ گی ییٕوووودٖ
ر  سووووٗ ٚ سٛٚری ووووٓ ٌٗ  و اٖٚ زف ٔووووٗ بوووویٓ بووووٗ ڕٖ یٖ  تیوووودا بووووٗ  یٗ ٔٙٗ ِٗ

ْ ٚ  بوووٗ ٔمٚ زٖ ێ ٌوووٗ ریٗ شوووٗ رف بٗ رتمسوووٗ ٚاْ بدووو  سٗ بی ٚڕاومٔیووومْ ٚ بوووٗ
 . ٖٚ ٘دڵٕٗ ٔٙم خ یمْ زٖ تٗ بٗ

  ر ژیوومْ ٚ ٘ ووومرٖ سووٗ  ٚ بدیٕووٗڕێیٓ  گووٗ  یووٗ زڕٔدٖ  ٚ زٚٚ تملّووٗ بووم ٌووٗ
 .  ٖٚ رى و زٔٗ  ِمٔٗ رزٖ ر ی ژیمْ ٚ سٗ ٔدٔی ِٗ سٗ رٖ ومٔی اٗ  ٛأٗ

  ٚ  زژ بووٗ ٚ ٌووٗ  ِمِ سووامیمٔی اوومییٕی ٌدوو ٖ  ب ێووه ٌووٗ  ف زاخووٗ  دگووٗ
 ٔد ٚ شیمٚ ٔمزْٚ. سٗ وی اٗ یٗ شدٖٛ  رْ ٚ بٗ ومٔی ٘ٛٔٗ بٛارٖ

     گ رأییوووووٗ   ِ سووووویممیٗٗ ومریی   شووووودٖٛ رسووووومیییٗ یىٗ اٗ  ٖٚ ایاووووو  اوووووٗ
 رمی ٔی ... ٌٗ وٛٚ تٗ تمٖٚ   ٘ٗ ِمیٗ   سیٕٗ   شمٔ یٗ ِمیٗ ڕوا ٚ سٗ ڵپٗ ٘ٗ

رسمیی وووووُ   یىٗ ئرسووووومیَ  اٗ ر ٚ تٗ ف ٔٛٚسوووووٗ ٖٚ ٌوووووٗ   گوووووٗ  ٔووووودٖ بٗ
ڕاَ  َ بوو  حووٗ ڕێٓ بىووٗ ر بوو  ڕااووٗ یىووٗ َ  اٗ وووٗ زٖ  رأووٗ ٚ ب ازٖ ا سوویمرێه ٌووٗ

 بد ؟

 ڕاَ بد ؟  َ ب  حٗ بىٗ ر ب  ڕیف أدۆَ یىٗ اٗ

  ڕاَ ٌوٗ حوٗ  ر  ب چی بٗ یىٗ اٗ  ِٗ روٛٚن بىٗ سمتی زاگی و زٔی وٗ ومرٖ
ف  وووٗ ڕاِییٗ بووا حٗ ر  زٖ یىووٗ اٗ  ِووٗ ر بىٗ َ بوودرێ ؟ ت اژیوودیمف و ڵیووٗ ڵووٗ لٗ
  ٖٚ ٌوووٗ یٖ اٗ    گووو رأی ٌوووٗ بٖٛٚ ٘وووٗ  ٖٚ ٌوووٗ یٖ اٗ  وٛ  زابدووو ؟ ِ سووویمم ٌوووٗ ٌوووٗ

  ٔگوووٗ زٖ  ٚ بوووٗ  زاٖٚ توووی زاٚٚز بٍوووٛێ ف ٌوووا ٔوووٗ یرٖ ر حوووٗ گوووٗ   ِٗ بی ووو اٖٚ
 ٚێ؟ زٖ ف گ رأی ٔٗ وٗ خ شٗ

سوووای بم یووومْ  رزا زٖ بوووٛارف ٘ٛٔووٗ  ٔمٚ ایووومٚأی خوووٛزا یۆریوومْ ٌوووٗ ٌووٗ
رسإی خٛزا بوْٛٚ   ب  اٗ  ٔدٖ ومْ چٗ امسّمٔییٗ  امییٕٗ  ٚأٗ ٌٗ  .  گٗ بٖٛٚ ٘ٗ
  ٚاٚف واووووومٖٚ تووووٗ  ێ بووووْٛٚ. ٌووووٗ ریٗ شوووووٗ تی بٗ ی  بوووو  خمِووووٗ ٔوووودٖ ٖٚ اٗ
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تی ٚ  زا توووووم ِ ۆ میوووووٗ رزگمر ٘ووووومٔی ِووووو ۆە زٖ رٖٚ ومٔدا اوووووٗ امسوووووّمٔییٗ
خ یٓ  وا بٓ. تم سٛٚزبٗ رزف یٗ ومٔی بپمرێمێٓ  تم ٘مٚومر ٚ ٘مٚزٖ ر ٗ ِٗ

ژیوومْ   ٖٚ ٚ ادىووٗ  ٖٚ ٔووٗ وا  زرێژوٗ تی بوو  یووٗ سووای یمرِووٗ وا ف  زٖ بوو  یووٗ
ٔدٓ. ادىٙدٕومٔی اومٚا ڕێیمیێوه رسای بٛٔیمێ  ِمف ٚژزاْ ٚ زازاٗ ر بٕٗ سٗ ٌٗ

 َ ٔمو  . زٖ ر بٗ ژیمٔده ٘ٗ ٚ امٚا

ڵا  ِووو ۆە  بوووٗ  تٗ خ ووویٖٛ َ ٚ یٚأوووی بٗ لو ٚ زٖ خوووٛزا بوووٗ  ڕاسووواٗ 
زیإووی   . ِو ۆە ٔیومیف بوٗ خ ویٖٛ   گٛێ وی اووا بٗ خ ویٖٛ چمٚی وی اوا بٗ

ی و یووٖٗ ٔوو  امِیم ٔوود ڕٖ ف چٗ یێ یٕووٗ  ٛٚٔٗسوو ! ٘ٗ .. بٕووٛاڕٖ ومٔووٗ  ٛأٗ  ٔگووٗ ڕٖ
ٔود رىو  ٚ یوو ف ِو ۆە  وی امراِی ِ سویمم چٗ ٚایٗ   ٔٗ سٕدٖ ریه ٚ اٗ یٖ

 وم. زٖ  امٚاڵٗ

یی  خ وٕدٖ بٗ  رأوٗ ٚ ٘ٛٔٗ ... اوٗ رێه ِدژٚٚف ییٕدٚٚف ل ٔمندىٗ یىٗ اٗ 
ِی  رزٖ ٚ ی سوٗ بی گوٗ رٖ ر چٛار بٗ گٗ تی  اٗ ب  ِ ۆە ٚ ِ ۆ میٗ  خٛزایٗ

ٚ   ٚ ب سووییمْ بووٖٛٚ    ووو زٖٚٚریمْ زرٚسوو یىووٗ خٛرِووم اٗ  ێ ٌووٗ ٘مٌووٗ  ٗ
ر اومییٕی  گوٗ ر  ِٗ یىوٗ تمیی اٗ تم٘وٗ ر یٕی ٘ٗ بو  ٔوٗ  ڵگوٗ بٗ  ٔمبٕٗ  خٛارزٚٚیمٔٗ
ف  ف ووووٛرز  اوووٗ ادّوووٗ  تٗ ی ووواٖٛٚ گٗ ٔٗ  ٖٚ ومٔوووٗ بییٗ رٖ بٗ  ٚ توووٗ  ای وووالَ ٌوووٗ

 ر ٔمبیٕ ێ ؟  یىٗ زاْ اٗ سای )األی٘ (زا سٗ بٕدٖ ٌٗ

ومٔیمْ بو   لمَ ٚ شمرٖ ف شٗ   اٗ ی الِی ٔییٗتدىی ا ٚڵٗ ر اد اْ زٖ گٗ ِٗ
 ْ. وٗ زٖ  ٖٚ ٔداْ ٚ شمبی أیمٔٗ رِٗ ٘ٛٔٗ  ر ٚ شمٔمیف بٗ یىٗ اٗ  ا ْ ٌٗ

اومییٕی ای والَ   ٖٚ توٗ َ ئ ڕْٚٚ بٖٛٚ ٖٚ ن ِٛسڵّمٔده اٗ ی  ٖٚ ٔدٖ بٗ
  ومٔوٗ تمریىٗ  چٍ و اف ڕێگوٗ  ِی وٗ   ب  ٘ٗ ز ل ٔم  ٔییٗ ن ل ٔم  ٚ سٗ ٘ی یٗ
 یٕىٛێ ف.  ێ ٚ یٖ ٘مٌٗ  ٗ  ٌٗ  ٚ زٚٚرٖ  یٗ ِمٔٗ رزٖ ێّٕمف ژیمٔی سٗٚ ڕ
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یأد    ٔوٗ  ٚ یِمٔوٗ ف اٗ تٗ ٚ ِیٍٍٗ   اٗ تٗ ریٗ شٗ ِ ۆف بٗ ر یِمٔی اٗ ٘ٛٔٗ
ف  ِمٔٗ رزٖ ٚ ژیوووومٔی سووووٗ رٖ ٔگمٚێه بووووٗ ڕۆژاْ ٘ووووٗ  ڕۆژێووووه ٌووووٗ  حمڵووووٗ ِٗ

 ی آ بٕا.... ی آ ٚ ادگٗ تدگٗ

تەئرسوومیاْ بووا ود ووە زەتووٛأٓ ٘ووٛٔەرف وەٚاتە ٘ٛٔەرِۀووداْ یوومْ 
 خ یمْ ٌەٚ سٕٛٚرەیدا اۀممَ بدەْ.

بۀدە ٚەن تەئرسومیێه ٘ەڵىەٚێو  ٚ زیماییٕوی ِمگەٚتدىوی گەٚرەَ 
اا ب پد ْ بە تەاىید زیمایٕەوەَ بەَ شدٛەیەف وە ٌەبەر چمٚە  ٔوموەَ ٚ 
ٌە اەبڕووومز ٚ سوووەٚابیای ِووومگەٚێ بە زٚٚر ٔووومڕۆَ  اەٚەیووو  بە اووومیەتی 

 ەي ٔمیأُ  ِمگەٚێ ٘ەر زەبا گِٛەێ ٚ چمتّەف تیمزا بد . ِٛٔەی

ِیٍٍەتمٔی ای الَ بەشدىی بەربواڵٚف  ٛگ اریومف یەٚف بە خ یومٔەٚە 
تەرخمٔى زٚٚە  ڕەگەیف   را  ر  یمٚاییی یِمْ    رف ژیمْ  امسوای 
ڕۆشووٕیی یی وەٌاووٛٚرف  یوومٚای  رەر٘ۀگووی   راٚ وو ر  اوومٚ ٚ ٘ەٚاٚ ٚ 

 ٚ ٌە چ ٔییەتیی ٔەخ ە ٚ زیماییٕدا ومربٓ.ژیٕگە اەٚأە ٘ەر ٘ەِٛ

بۀوودە اد ووىەٚتٓ ٚ ٘ووٛٔەرف ٔووٛێگەرایی بە ووومرێىی شوویمٚ ٚ اەسووٕد 
زەیأُ بە ِەر ده ٔەبداە ٘ وومرف ٌۀومٚچٛٚٔی خەتٛخاوٛٚێ ٚ بٕەِوم ٚ 

 زیمرزەومٔی ٔەتەٚایەتی ٚ ٔغ ۆف ئسمییى زٔەٚەف بد ٕٛٚر ٔەو ێ .

دف بی  ٌە ومرف )٘ەسای( اەگەر زەٚڵەێ ٚ زەساە ێ بە  اسای بەڕ
بىووومتەٚە ڕۀوووگە بیدووواە ٘ وووومرف اد وووىەٚتٕی بەرچوووومٚ  بە َ ٔەن یەن 
خٛس ەٚ  مف  سەزف ٚەن ِٓ خ ف بگ ێاە لٛڕ ٚ سەربٛٚرەف خو ف 
بەسوووەر تەرِوووی وووومرە ٘ەسووواییەومٔدا زازاێ بە ئیەٚە  زۀگوووی زٚٚریوووی 

 ٚە زە٘وووو ڵە توووومیە اەٚأەف ٌە زەیگمووووومٔی زەٚڵەتداریووووداْ بەئف خ یوووومٔە
٘ەِٛٚ ش  زەیأٓ ٚ ٔیمییمْ ٘ەتمٚەوٛٚ بە بی ٘دٕمٔەٚەشویمْ بومأٓ ٌەَ 
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بمسووووووومٔەف زەزٚ  زەبوووووووٕە زٚژِٕوووووووی بمبەوٛشووووووواەێ. اەٚ بیّاللووووووومٔە 
 ایدیمف و چەرْ  ش  ٔییە ٔەیمأٓ  ب یە ٚ تەوەِمْ ڕۀگیٕە.ایٕ ىٍ 

زەف بوووم ٌەٚأە گەڕێووویٓ  زەرزف اد وووامف اووودّە ٘ەر اەٚأە ٔووویٓ  ٌەَ 
 گە ٌە ٍِّالٔە سیمسییەومْ  شەلمَ  و  ْ گ ڕەامْ  ژٚٚرە  ڕۆژگمرەیدا

تمریىەوووومْ  اووومِد ە تمیەوووومْ  سووومیی  ٚ اەیوووژە رووو ە بمبەتەوووومْ  اووو ْ ٌە 
حەووویُ ٚ زا٘دووٕەر ٚ یەرارەتىوومر ٚ زٚٔیوومف ِیڕّوومرف ٚ ومرٚو زٚەووومٔی 
)یٚ٘م حەزید(ی  بە رٍ دىی سٛٚر ٔومو ْ  توم بگومتە اەٚ ل وە لوٛڕ  ٚ 

 مف. یەودووه ٔیوویە ادووی بڵدوو  اەر  ووومب ا اد ووام وەف لەبوومٔەف خٛسوو ەٚ
ومتی اەَ بمسمٔەیە  خەڵه شە  ِمٔگە ِوٛٚچەف ٚەرٔەگ توٛٚە  ادٕمسوی 

 بمٚوی ٌەبی چٛٚەتەٚە تم بگمتە ادٕمسی ِیڕّمرف ٔەتەٚایەتیدا. 

اەٚ ڕەخوووٕەیە ٌە  ووودگەف خ یووودایە ٔیوووٛەف ڕاسووواە ٚ اەٚ ٔیوووٛەوەف 
َ اەروی خو َ اۀمومَ زەزەَ  توم ٘ەڵەیە  بۀدە ٚەن ٌدمأدىی ای ەف خ 

ٌە امشەڕۆژزا ٌە ٔدٛ گ ڕ شەرِەیارف ِویٍٍەتەوەَ ٔەبوُ. بوا ِوٛٚچەیی  
سەرۀممِی ٔەیأیٓ ومرییە  اەگەر ٍِّالٔە حمبییەوە ٌە بٕەِمٚە زرٚس  

بە زەراِەزف ٔەتەٚایەتوووی بەبمشوووی زەژیووومیٓ  اەٚ ٍِّوووالٔە حووومبییە بووومیە 
بوٛٚە بە  یٍٍەتدىی بەر٘ەِودارەفەف گ ڕف ٚ ٌە ِ  رف ژیمٔی اەَ ِیٍٍەت

 ِیٍٍەتدىی ٘مٚرزەوەرف تەٚاٚف ادداٚی اییەومٔی خ ف. 

بۀدە ٌەٚە زڵٕیمَ امٚا ٘ەٌِٛەر ده چوموى زٔەٚەف زرێوژا زەود ود  
ٚ ٘ەر ٔەبد  ِٓ ٔمیییُٕ   وم بەئف ِوٕەٚە )سویەف یومٔی اەِو ۆ( اەٚف بە 

یویە گوٛێُ ٌوا چموی بمأُ یمْ زەیٕٛٚسُ  یمْ ٌدی زەزٚێُ  ب شُ گ ٔو  ٔ
بگ ْ یمْ ٔم.... بٕٛاڕە ڕۆژٔومِە ٚ گ  ومر ٚ واومٚە ٌە چماودراٚەومْ  بومأە 

 لەڵەِده زەبیٕی ٌە ٘ەٚڵی اەَ بمبەتمٔەف بد   وە ٚا بۀدە زەیدرێىُٕ؟
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اەَ بەشووی واووومٚە زەربووومرەف ادٕمسوووی تەئرسووومیییە  اەٚەیووو  ٔە بە 
ە ٚ تەلەئ رەرِمٔی ٚەیارف زەرزەچد  ٔە بە سوەرۆومیەتی وومر ٚ وو زەٚ

ٚ توومِٛٚڵی زەٚ   بە َ زەووو   زەٚڵەێ بىەٚێوواە رىوو ف ٚ بیخوومتە ٔوومٚ 
مّٔمْ تدوووودایە  بەرٔوووومِە ٚ االٔوووویەٚە  اوووودّەف وووووٛرز ِەر ووووی بەزەسوووواٙدٕ

ِەر ەووومٔی  بوو یایٓ ٌە اەووومزیّیەێ  ٌە اەِٕووی اوومبٛٚرف  ٌە امسمیی ووی 
میف ٔەتەٚایەتی  سەرۀممَ زیّٛو اتیەێ ٚ زیمریى زٔی حمڵەتدىی تەئرس

ٚ وەرەسووووواەزیمریى زْ ٚ سوووووەرٔممَ شوووووەلمِده زابیٕىووووو زْ  بووووو  اەٚ 
رە زابیٕووی ووو زٚٚە  ِیٍٍەتوومٔی ِەر وومٔەف ٚا ٌدووژٔەف ٘ەڵیژێوو اٚف اەٚ وووم

٘ەرٚا زەسایمْ اا و زٚٚە ٚ چمٚسمنی بٛارەوەی ومْ ٔەبوٛٚە  ٌە وە  
زەرەٚەف ٚ تمٔی خ یمْ ٘دٕمٚیمٔە ٌە ِمٚەف زە امٔمە سمڵدا ادٕوم  ٚەن 

وەَ ٚ یۆر خوووووو ف ٚەزەر زەخووووووم ٚ بە گووووووٛێ ەف یەِوووووومْ ٚ  سووووووەرەتم
اد ىەٚتٕی امِد  ٚ وەرساە تمیە بمٚەومْ زەو   ٌە ل ٔومندىەٚە بو ۆیٕە 

 ل ٔمندىی ت  ٚ شدٛە ٚ شەِمیٍی زابیٕى اٚی  زەامرێمرێ . 

اووووودّەف ووووووٛرز بّووووومٔەٚ  ٚ ٔەِووووومٔەٚ  بە اوووووِٛەتدىی ای وووووالِی 
وٛرزسووامٔدا زەژیووٓ  ە ٚەن زەژِدو زرێیٓ  بە َ اووِٛەتدىی ر ەاوومییٕی ٌە 

ڕەگەی یمْ اومییٓ ٔومو   وٍاوٛٚر ٚ امییّٕومْ بخو ێاە ئٚە. اەٚە ادمیودییە  
اەٚە وووموەییە  ِەسوویدییەتە  یەرزەشوواییەتە  بەٌەٚیوویە  اەٚأووی زیووىە  ٌە 
وٛرزسووووامٔی گەٚرەزا ٌە ِدووووژزا ٘ەبووووْٛٚ ٚ ٘ەْ. ٘ەر ب خوووو ف اوووومییٕی 

ە تەئرسووومیف  ووودگەف  یووومٚای رووو رَ ٚ اۀووودایە ٚ لەبووومرەف تووومییەێ ٌ
 سإەومٔدا ادىدێٕا.ەاەر

بٕووٛاڕە  یوومٚاییی ٔدووٛاْ ِوومگەٚێ ٚ وڵد ووم  چەِخوومٔە ٚ چٛارتووملی 
 امگ زاْ  یمْ  دگە ٚ شٛێٓ ٚ ٔەٚبیەتی گِٛەتی ادمزییەومْ.
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 وم بو  بەسەر اەٚ ِەر مٔەی دا اەٚ ومرە با گ رو  ٚ ود وە ٔمبدو   
شەلمِده زابیٕى زْ ٚ ٌە بەئٚە ٔمٔیمْ زٚٚ ڕێگە ادٛی آ  ٌە سەرەتمٚە 

زٚایی دا زیّٛو اتییەێ ٚ امیازیی تمن امراسوآ ٌە ژیومٔی سوەرزەِمٔەیدا 
 .ەِەر ی بٕەڕەتیی ژیمٔ

بم ادّە بیو  بىەیوٕەٚە  بەڵوا ٚا اۀموِٛٚۀدىی تومییەێ بو  بەز٘دٕومٔی 
ادٕمسی تەئرسمیف ادىٙدٕ اٚە ٚ ِٛٚچەف خەڵه ٚەن خو ف اومرێمراٚە  

یٕىوووو اٚ ٌە ئیەْ ٘دوووومە زەرەوییەووووومٔی زەر ٚ ٍِّالٔدووووی )ِیوووو ِا(ف زاب
 زراٚسا ٔ اٚەتە ئٚە. 

ە ٚ بەادوی ِەر ەوومٔی ژیومٔی سوەرزەِمٔە ٘ۀگومٚف یژیمْ امسوٛٚزەی
ومرف زٚٚر ٌە ود ە ٚ ِەرارەف زەرٚزراٚسا گ بۀگد ەومٔی  ٔو اٚەتە 
ئٚە ٚ اٍەف ڕۆشٕیی یی ٚژزأیومْ گەی واٛٚەتە امسوادىی ادىەٚەژیومٔدىی 

ٚ سووووووووەرۀممَ ٘ۀگمٚەووووووووومْ بەرەٚ سووووووووەریەخ ییە ٚ سووووووووەرزەِمٔە 
پ.ی( 2133 ّٙٛٚرییەتدووووه بە ڕێووووگەٚەیە  ٚەن سووووەرزەِی )بوووو یىٍی  

اەٚأە ب  ِیٍٍەتدىوی ٚشویمر امسومٔە ٚ ٔە خەٚە ٚ ٔەخەیومب. گو یُ اودّەف 
وووٛرز گەی وواٛٚیٕەتە اەٚ ل ٔوومنە  امیووم گ ٔگیووی بەزەسووٙدٕمٔی ادٕمسووەومْ 

 ێىی سیمسی؟دٔموۀە گ بۀ

تموی ٔمٚ ِیٍٍەتده امسای رى ف گەی اە ٘ەسای بەرا سویمرف ومتده 
ٚ تەِووومحگی ف ژیووومٔی سوووەرزەِمٔە بوووٛٚ  چووومٚف ٘ەڵیووو ف ٚ زەٚرٚبەر ٚ 
زٚٚر ٚ توومٔی ووو ز ٚ تەِوومحگی ف ژیوومٔی ادگەی وواٛٚت  ٚ تدگەی وواٛٚت  

بوا گ رو  ٚ بٛٚ  بمٚەڕف بە زەٚڵەێ ٚ زەسواە تەوەف ااەٚتو  زەبدو  ٚ 
 ەبد  ٚ ٘ۀگمٚی ی ب  زۀد .ود ە اەی ەٚف یمسمومْ ز
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یەودوووه ٌەٚ حمڵەتووومٔەف اووودّەف ووووٛرز ٔیّووومٔە ادٕمسوووەومٔە  ایووودف ٌە  
ِدژٚٚەٚە بگ ە تم  ٛگ اریم ٚ ژیٕگە ٚ زارٚزرەخ  گوٛڵە تمییەتەوومْ  وە 
تۀٙم ٌە وٛرزسامٔدا ٘ەْ  یمْ ادٕمسی امژەڵەومْ  یمْ ادٕمسی  ٍوٛبەر   

ّٔمْ  یمٚاییٓ؟ ب  ٚا زەزٚێویٓ  ب  ادّە  ٍٛبەرگّمْ ٚایە ٚ ٌە زراٚسدىم
 ب  یِمّٔمْ بەَ شدٛەیە؟

  م ٚرز بەرەٚە ە ڕێگەیەوی زٚٚر ٚ زرێژِمْ ٌە اد ە.

بۀووودە ئسووومییى زٔەٚە ٚ تووومٔی اد وووىەٚتٛٚ بە اەرودىوووی ٔەتەٚەیوووی 
زەیأُ  )ژاا ْ ٚ چویٓ( ٚا زەسوایمْ اوا وو زٚٚە  بو  ّٔوٛٚٔە و ِپمٔیومف 

ە اد ووومٔگمف ا ت ِیدوووً سووومییدا )تیٛتوووم(ف ژااووو ٔی بووو  یەوەِووویٓ  ووومر ٌ
بەشدارف و ز  اد ۀگموە بەسەر گ زێىەٚە بٛٚ  )تٛیام ژااو ْ( ٔەیاوٛأی 

ەوٕەٌ ژیوومف ٌەسووەر گوو زەوە سووەروەٚ   اد ووامی  بٕووٛاڕە اٍەٚاوومیەف ت
 ٚ تی ژاا ْ ٚ چیٕدا ٌە ە امسادىداْ.

اەِەف زەیڵدُ ٔمگمتە حەرامسمب ٌەِەٚبەر  اەٚ زٚٚ ِویٍٍەتە ومتدوه ٌە 
ۀگی ڕۆژامٚا ٚرزبٛٚٔەٚە ژیمْ ٚ زا٘دٕمٔیمْ سەرسمِی و زْٚٚ ٚ رەر٘

ب ف و شمْٚ  ٘ەتمٚەوٛٚ ٌە زییى زٔی ٔەخ ە ٚ االٔە تەوٕ ٌ ژییەوومٔی 
ِیٍٍەتە اد ىەٚتٛٚەومْ زرێغییمْ ٔەو زٚٚە. بٕٛاڕە زۆخی اد وامیمْ اەٚ 
 وومزە ٚ اوو ز ٚ اوومیە ٚ ڕێٛبوومٔە سەرسوومِەمٚەرأەف ٌە ٚ تووی چیٕوودا ٘ەْ  

مٔی سەرسوومَ ووو زٚٚە   ووم بوو ٚأە ئسوومییى زٔی سوومیٔدە ٚ بەادووی  یٙوو
بەرٔووومِەف زاڕێوووژراٚ اەٚ زٚٚ ٚ تەف گەیمٔووودٚٚەتە ە اوووٍە ٚ اووومیەیەوی 

 یأ ای ا  ٌە زا٘دٕمْ.

خوو  ٌە ٚ توومٔی ای ووالِیدا اەٚاْ یۆرتوو  توودىە ٚف  یٙوومٔی ڕۆژاوومٚا 
 بْٛٚ  ب چی اەٚ   رە تەِمحەیمْ ٌە خٌٛیمزا ٔەبٛٚە؟
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بۀوووودە ٘ ووووومر یۆرە  وە ئسوووومیی ومرٚبوووومرە سوووومیٔدەومٔیمْ بە ڕاف 
ٔەو زٚٚەتەٚە ٚ یۆرت  ٘ەر خەریىی امِد ەوومٔی ژیومٔی خ شوگٛیەرأی 

ەرەبییەومٔووودا  چۀووود سووومب ٌەِەٚبەر خ یوومْ بوووٛٚٔە  بەتووومییەێ ٌە ٚ تە ب
ەۆ بە سووٛارف ومریىوومت رێىیُ زف سووەرۀمی ڕاود وومَ. ووومب ایەوی بوومر

ەیەووی بٛڵٕودف ٔەٚتەٚە  ٌەٚ ڕەێ زەبوی وومب ا ەوحٛشا  ٘ومتٛٚەتە ئف ی
سٛارف  دیودىە بە  دویەوەٚە سوٛارف ِمشودٕدىی شو ر ٌداە ٌە شو ر ٌد  

ی بٛٚە  ٌەٚەف زابەییوٛە سوٛارف بەییٛە سٛارف ومزیالودىی ا ٚت و ٌزا
 ر ۆوەف تمییەتیی خ ف بٛٚە. 

ٔەٚێ ٔەِوووم ٚ وووومب اف بەرەۆ ٌە رووو ۆوە چۀووود سووومب زەگوووٛیەر  
شوو ر ٌد  ٚ  دوو  بووٛٚە ٚ سووەرۀممَ ارف ووومزیالن ٚ زابەییووٛە ٚ سووٛ

مرف حٛشوووا ەوەف  ووومرأی بوووٛٚە. ٌەٚ ِووومٚە زٚٚرٚزرێژەیووودا ٚ تە سووو
بمرەبەومْ بەٚ تٛأمف امبٛٚریەٚە ٔەیمٔاٛأیٛە زەرییی زرِٚمْ زرٚسو  

 بىەْ تم بگمتە ِمشدٓ ٚ امٌەتی لٛر . 

ٚ ا سووویمرێىُ ئ گە ڵە بوووٛٚە زەبوووا ٘ وووومرف اەٚ ٘ەرٚە٘وووم ژیووومْ 
وەِاەرخەِیووویەف ٌە چیووودایە؟ ژیوووٕگەیە؟ اووومییٕە؟ رەگەیە؟ یووومْ ٌەبٕەتوووی 

 خٛزا؟

٘ەر ومِیمْ بد  اەٚ ومریىمت رەف چۀداْ سمب ٌەِەٚبەر زیوِٛە بو  
 ٔیٓ ٔەبٛٚە ٚ بەشدىە ٌە ٚالیڕیەێ.ادىە

ٌد ەزا زەربمرەف خ ِمْ تددەرى َ اودّەف ووٛرز چوی؟ امیوم اودّەی   
خوووٛارزٚٚەتەٚە یووومْ ٌەٚاْ بمشوووا   امِٚووومْ ٌە ٘ەِووومْ ووووٛاە ٚ گ یەیووودا

 زەبیٓ؟
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اەٚە ا سووویمرێىی رەٚا ٚ بە دووویە  وە زۀوووٛاڕِە لوووٛٚ یی ِدوووژٚٚزا 
ادّەف ووٛرز ٌە زٚاف ٘ەڕژٚٚأوی زەسواە تی ِومزەٚە  ٌە ئیەْ وٛرشوی 

پ.ی( اووودّە توووم بە اەِووو ۆ بوووا زەٚڵەتووویٓ. یۆربەف 2233٘ەخمِٕ وووییەٚە )
ارزٚٚەتەٚە  وە ٚا مْ خووِٛووٚ گٛیەیوودا امٚ٘ەِوومْ وووٛاە اوودّەف وووٛرز ٌە 
زەٚڵەێ 20خووووٛارزٚٚەتەٚە  اەٚاْ بووووٛٚٔەتە خوووومٚۀی  بوووومرەۆ بیمبوووومٔی

 ادّەی  تم بە اەِ ۆ زەساّمْ ٌە ٘ەٚأەف خمڵییەٚە ٚەزەر ٘متٛٚە؟

ٌە و ٔم تمٚأەوە زەخەیٕە سوەر زەسواە تدارأی و ٔەاەرسوای ووٛرز  
ە  خو  حومبە ایدف اەٚە امنم ٚ بە  ٚ شودگ ٚ ِەئ ٚ خمٔملوم ٚ تەویەبوٛٚ

وٛرزییەومْ یۆربەیمْ اەی ەٚف بی ٚب چٛٚٔی چەاگەرایی ٚ ِمرو یەتٓ 
یمْ زیّٛو اتیخوٛایْ یومْ ای والِیٓ  تخوٛا بە ٚژزاْ بەٚ اەِە ٚەیبە ٌە 

 وٛرزسامٔدا چۀداْ سمڵە بەرزەٚاِە؟

ٌە تووومٚأە ٘ەرە گەٚرەوەف ب اوووووٛژف گەڕ  وە اووومٚف ا لیوووومٔٛٚ  
 ە؟ خمٚێٕی ٔمومتەٚە  ایدف بە  ٔیی

خەیمڵی دا ٔەزە٘مێ اد ام ٘ەتمٔە چٕ  ٌە اەسواد ە زەووٛتٓ اەٚف بە 
ف 62ٚ امیووومْ ٌە یەٚف بووو اٚە اموووومَ ٚ سوووەرۀممِی زٚاف ڕیف أووودۆَ )

ا وا بەر( بٛٚ  وە ٌە ڕی ٛایی ب اوٛژف وەِا  ٔەبوٛٚ  بو یە اودّە ٌەگەب 
وەڵووی بیوو ە ٔەٚتییەووومٔەٚەیٓ ٚ ەرەبەووومْ  یوومٚاییٓ یەشووام بەئف زٚٚب

 ٌد  ٚ ومزیالوّمْ تەف ٔەو زٚٚە! منی  د  ٚ ش رل ٔ

ٌەبەر اەٚەف ب ێه امٚاێ ٚ امرەیٚٚف ژیمٔی سەرزەِمٔە بە امسومٔی 
بەزەسوو  ٔوومیە ٚ ٔمچوومرف ٌدوودٚأی ٘ ومرەووومٔیُ  بوو یە ٚا اەٌٛاوو  زەوووٛتُ 

 بەرەٚ چەپ ٚ ڕاس .
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بمسە سەرەوییەوەَ ادٕمسی )تەئرسمیییە( ِوٓ ٘ەر اەٚۀودە زەتوٛأُ 
َ ٔمٔە بەٚ ڕۆٔە(  بوم اەٚەیو  بڵودُ بەسوەر اەٚ تەگەرە ٚ و سو  بڵدُ )اە

ٚ گ رامٔەیوووووودا وە ٌە زٚٔیوووووومف تەئرسوووووومیییدا ٘ەْ یۆر ٌە ب ازەرأووووووی 
تەئرسمیف تٛٚشی گ شەگی  ٚ خەِ وی  ٘متْٛٚ  ٌە گ ف زەرٚٚٔدىوی 
ٔمِەٚیٚٚٔودا زەسوٛٚتدٓ بە تومییەێ ٌە و ِەڵگومیەوی ٚەن اودّەف وووٛرزا  

 ندىووووودا تەئرسووووومیێه چوووووٛیأُ زٚاْ یووووومْ سووووویمْ بە زەگوووووّەْ ٌە ل ٔم
٘ەڵدەوەْٚ ٚ با زەربەسامٔە ٌە زەٚرٚبەرف خ یمٔودا ٔەٚاٚ ٚ ٔو تەیەوی 

 ٘ٛٔەرف تمییەێ ب  خ  زەژٔٓ. 

ەتەٚایەتووی تەئرسوومیییەٚە بە زٚٚرە  بە َ ٌە ادٕمسووی ٔ رەاەٚ بوو ازە
گەی واٛٚەتە ادٕووم  ٚ اۀمەِوو رف تمییەتّۀوودف خوو ف اەٚەیوو  ووومرێىی 

یۆر ومرٚبوومرَ بە زب مْ ٔیوویە ٚ بۀوودە بەٚ ل ٔمنەیوودا گووٛیەراَٚ ٚ امسوو
ٔەبووٛٚە ٚ  وودُ ٘ووداڵٚە ٚ یۆر یەرەر ٚ ییوومُٔ ٌەٚ ڕٚٚەٚە ووو زٚٚە تووم 
اۀمەِ رف تمییەێ بەخ َ ٌە زەس  ٔەزەَ  یۆرومرف ت ڕە٘مێ  خومٚەْ 
ومرف زەٚڵەِۀدف گەِژەف خ  بە یٌمأُ یم رەز و زٚٚەتەٚە یمْ بە دُ 

ٔەبا اەٚ ومرەَ ٌە تد ف و زٚٚبد   ٔەخدو  ایّومُٔ بە شودٛەف ٘داڵٚە. ٚە
خوو ف اەٚە  ووومرەوە ٔەبووٛٚە  ٌە لۀوومبەتی ٘ۀدەسوویّەٚە بەزٚٚر بووٛٚە  

بە ِمٔووووومف ڕەزوووووو زٔەٚەف یەٚق ٚ زاٚاف خووووومٚەْ وووووومرەوە ٔەبوووووٛٚە  
اووود ەٚأەٚە بەرگووو یُ ٌە اۀمەِووو رف خووو َ وووو زٚٚە  بووو یە اد وووام ٌە 

تەئرسومیف ووومرێىی تەئرسومیف بییٕدوو  زٚٚرەٚە ٘ەر خومٚەْ یەٚلدىووی 
 زەیأی اەٚە ٘ی ِٕە یمٔم؟

ادٕمسی تەئرسومیف بەزەسواٙدٕمٔە  ٚا بە امسومٔی بە زەسو  ٔومیەێ ٚ 
ٌەگەب ادٕمسەومٔی ت   یمٚایە ٚەن  ِدژٚٚ  یِمْ  ڕۆشوٕیی ف  امییٕودە ٚ 
ب چوووْٛٚ ٚ اەیٛۀووودف تدفىووو یٓ  اەٚأە ادٕمسوووی وووو ِە یەتیٓ ٚ یۆرتووو  
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د وووی(یە  ٌە ومتدىووودا ادٕمسوووی تەئرسووومیف تەلەئیە  ٘ەٚڵە  ٘ەسوووایٓ )اٌ
ومرە  ٍِّالٔە  تە  ٚٚبە ٚ تملیى زٔەٚەیە  بە چمٚ لەز ٚ لمِەێ ٚ لەبمرە 
ٚ شىو ٚ شەِمیً ٚ اۀدایەومْ زەبیٕ ێ . ٌە امومَ ٚ سوەراۀممِی رىو  
ٚ خەیووومڵدىی بەربووواڵٚف تمیەبووومٚف گەشوووەاددراٚ ٘ووومتٛٚەتە وووومیەٚە  زٚٚ 

گِٛەتده ٚ ِٕمرەیەن بە وموڵەف ٘ٛٔەرف تەئرسمیف ای الِی وەٚأە ٚ 
ٔمژِد زرێووو . ٌەٚئشوووەٚە ٘ەر رووو رَ ٚ وەرسووواەیەوی تووومیە ٚ ٔەٚبووومف 

 زەرەٚە امیمٔی ِٛٔەیەي ٔیٓ.

شمرەومّٔمْ وە ادّەف ووٛرزف تیومزا ٚرزبەرەٚە ٌە ّٔم ٚ ڕٚٚوەشی 
ەٌىووومبْٛ( سەرتمسوووەرف ازەژیوووٓ  بووو یمەف ڕۀگووومٚڕۀگی ٘ەِەچەشوووٕی )

اەئِووووومرە تۀٙوووووم ٌە  ی سووووومخاّمٔەومٔی زاا شووووویٛە  خووووو  اەٚٚٚوەشوووووڕ
 بمزت ْ.ٚ تە بەرەبییەومٔدا ٌە وٛرز بەروٛرزسامٔدا ٔییە  ٚا زەبیٕ ێ  ٌە 

اەٚف سوووەرٔمی ڕاود ووومَٚ  بدووودۀگیی یأىووو  ٚ اەومزیّییەوووومٔە  وە 
چمٚسمنی بٛارف تەئرسمیییٓ  ٘ەر ٔەبد  خ  زەبٛا چۀد و ڕ ٚ اومٔدٍی 

سوواە ێ ٚەِوومْ و زبووم ٌە حوومڵەتی ومرِۀوودبٛٚٔی زەٚڵەێ ٚ زەڕاگ ریٕە
 ٚزەر بٙمتیمیەْ.

تەْ  بەبەڵوگەف بەزاخەٚە ب ێىیمْ بەاد ەٚأەٚە زە٘و ڵژۀی اەٚ حومڵە
بمٚەوووومْ ٌەگەب شووودٛەف تەئرسووومییی ای وووالِییدا اەٚەف وەرسووواە تمیە

 ٔمگٛٔمدٓ.

بوٛٚٔٓ بۀدە اەٚ تدفى یٕە بە بی ٚب چوٛٚٔی یەبٛٚٔومٔە زەیأوُ ٚ یە 
بەراِوویەر زا٘دٕوومْ. بوو  ٔوومو   ِووٓ ٌە شوودٛەف تەئرسوومییی چیٕووی سووٛٚز 
ٚەرگووو َ ٚ بیگوووٛٔمدُٕ ٌەگەب یەٚق ٚ سوووەٌیمەف چٛارتۀی وووای خ ِووودا. 
تەئرسوومیف یِمٔدوومڵی تدفى یٕووی ل ٔوومنە  یۆر ب چووٛٚٔی ڕابوو زٚٚ ٘ەْ 
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٘ەڵەْ  بو  ّٔووٛٚٔە یۆرف خەڵوه ڕایاٚەتوو یٓ گ شوە ٚ بەریٕاوو یٓ بەشووی 
ی لفو ڕێمو زٚٚە ب  ِدٛأمْ اەگەر ٌە چوٛار ِمٔو   مرێوه خمٔٛٚف ژیمٔ

زٚٚ ِدووووٛأی بوووودٓ  یوووومْ ٔەیەْ  بمشووووەف اەف خوووو ێ چووووی؟ اەف ژیوووومٔی 
 ڕۆژأەف خ ێ چی؟

بۀدە ئَ ٚایە ژٚٚرەٚەف ِمب یۆر گ ٔگا ە ٌە ڕٚٚوەشی زەرەٚەف 
خوومٔٛٚەوە. ووومب ا اوومرەیەوی یۆرف سووەرف ووو زٚٚە بوو  ٘ەیىەٌووی لەبە ٚ 

ە ِەڕِەر زاا شووو اٚف زەرەٚە تۀٙوووم بووو  امِووومژە بووو  سەرسووومِەمٚەرف ب
ووو زْ  بڵوودٓ اەٚە ِوومڵی روواڵٔە وەسووە  وەچووی خوو ف ٚ خدمأووی بەسووەر 

ٌە ژیمٔی ڕۆژأەیمٔدا بەسەر یەٚیویەٚە زازۀی وٓ  یەٚییەٚە ٔمْ زەخ ْ  
ٌە ڕٚٚف یأ وووواییەٚە سووووەٌّدٕ اٚە یۆر ٌەسووووەر یەٚف زأی ووووآ ٚ بە 

ە ٌە ٔوومِەٚیٚٚٔیی ٌە  ٚ اۀووداَ  (ف ڕۆژ٘ە تووی ووومرییWCووومرب زٔی )
 بەتمییەێ امر ەتمْ. 

یۆرف خدمأی اد وامف اودّەف ووٛرز گ ٔگوی بەٚ ژِمرەیەوی یەوممر 
ٚرزەومرییوومٔە ٔوومزەْ  بە گووٛێ ەف تٛأمیوومْ بمشووا یٓ گ شووەیمْ تەرخوومْ 
و زٚٚە ب  ِدوٛاْ. اەٚ حومڵەتە ٘ەڵەیە ٌە اد أودا ٚەیبەوە اود ەٚأەیە ٌە 

تووٛٚ بە زەرەٚەف سوومخاّمْ ٔوومزەْ یۆرتوو  ٔوومٚەف ٚێوو ا گ ٔگییەوووی اەٚ
سمخاّمٔیمْ ئ گ ٔگە ٚ چوموا یٓ ٚ ڕایاٚەتو یٓ گ شوەف ٔمٚسومخاّمٔیمْ 
تەرخوومٔى زٚٚە بوو  خ یوومْ ٚ ٌە ڕایأدٔەٚەیوودا یەٚق ٚ ٘ٛٔەریوومْ بەووومر 
ب زٚٚە ٚ وەِا  زەڕۆٔە ئف ِ بدٍیمتی گ أەٚە ٌەسەر یەٚلدىوی وومراِە 

مرە ٌە یەٚف ٚ زیووووووٛار ٚ بّٕی وووووودا ٚ ٌدوووووماْ شووووووىو ٚ ڕۀوووووو  ٚ لەبوووووو
٘ووومرِٛٔییەوی ٚرزەوووومرأە بەوووومر زەبەْ  ٌە ب ێوووه ٌەٚ خمٔٛٚبەرأەیووودا 
حەٚیچە ٚ ٔوومرٛٚرە  بەووومر زەبەْ  تووم زۀوو  ٚ ڕۀوو  ٚ لەبوومرە توودىەب 
و ێ   ٌە ِمڵی اد أیدا بە وٛرزەوەشوەٚە. ِوِٛىیٓ ٔیویە چۀوداْ تومبٍ  بە 
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یوووووومٔە بەر٘ەِووووووی زەسووووووای زیووووووٛارەٚە ٔەبیٕ ێوووووو   یۆرتوووووو ف اەٚ تمبٍ 
 ٘ٛٔەرِۀدأی خ ِمڵیٓ.

خمڵدىی گ ٔگا  اەٚەیە گەٌده گ ٔگی زەزەْ بە ژیٕگە ٚ  ەبەڕٚٚتوی 
ژیٕگە  ٌەٚ خمڵەف نمرو ٔمبٓ. بەئف خ ِمٔەٚە ومب ا بیو  ٌەٚەف ٔموومتەٚە 

  اۀومەرەف ِومڵەوەف ٌە اٍەف گەرِوم ٌە اۀموم بەسوەرە گەچوی ٌە ٘مٚیٕدا
یە ڕاسووواەٚخ  بە بەر ٘ەتووومٚەیە  ٌەسوووەزا سوووا ِەتووو  وەِاووو  ٔیووویە ٚ توووم

%ف خووومٔٛٚبەرەف اەَ ٚ تە زیٛارەوووومٔی بٍووو وی وووو ٔى ێایٓ  بەبوووا 53
 )ایمئسیٛٔیه( ٔە ب  گەرِم  ٔە ب  سەرِم. 

بم ٌە خ ِمْ بپ سویٓ بمٚبمای أّومْ بو چی بەٚ شودٛە خمٔٛٚبەرەیومْ 
ەٚ سووومیأدٚٚە؟ ە ڕایێىوووی تیووومزا بوووٛٚە  بەٚ شووودٛە ڕایأووودٚٚیمٔەتەٚە؟ ا

رووو رَ ٚ اەسووواٛٚریی زیوووٛار ٚ ٘ۀدەسوووەیە ٌەسوووەر ە ٘ۀدەسوووەیەن ٚ 
 بی ٚڕایەن ٘متٛٚٔەتە ٚ ٛٚز؟

چوومتّە چیوویە؟ اەٚ  ووو رە یەخوو ەرە ٚ ِوووٛلەرٔە  ٚ گِٛەتیوومْ بووو  
 بەومر ب زٚٚە؟

ٚە ِی اەٚ ا سویمرأە بە امسومْ ِەیأە... اەٚاْ چۀوداْ ِمِ سوامف 
گ توْٛٚ. اەٚاْ ٌا ٛێیمْ گبا  ی ە ٚ ِەبمشیمْ ٌەبەر زەس  زابٛٚە ٚ 

گوووٛێ ایەڵی ِمِ سوووامیەوی ٚەن ژیوووٕگە ٚەن اووومییٓ  ٚەن بی ٚب چوووٛٚٔی 
ووووو ِە یەتی ٚەن وەرەسوووواەف خ ِوووومڵی سووووەر اۀموووومَ تە وووو ٚٚبە ٚ 
توووووملیى زٔەٚە بووووو  ّٔوووووٛٚٔە اۀمەرەیەووووووی اووووومٔٛا ڕ ٚ ٌەبەر ٘ەتووووومٚف 

 سُ وەِا  ِەحومڵە 23ێ . زیٛارەومْ اەساٛٚرییمْ ٌە ڕاساەٚخ زا ٔمبیٕ 
ٌەاد  گەچّمڵیدا بە لٛٚڕەسٛٚرەف تدىەب بىوم بە یۆربەف اەٚ خمٔٛٚأە 
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اەٚاەڕف ٚرزەوومرییەٚە ٌە ٔومٚەٚە سوٛاق زراْٚ  توم گەرِوم ٚ سوەرِم بە 
 امسمٔی ٘متٛٚچٛٚ ٔەوەْ.

بە شوووودٛەیەوی تدىوووو ا ِ ۆ ووووی اەِوووو ۆ ٌەگەب ِ ۆ ووووی سووووەرزەِی 
 ڕابوووووو زٚٚزا  یوووووومٚایْ ە ٌە ڕٚٚف چوووووو ٔییەتی ووووووو ِە یەتییەٚە یوووووومْ
ڕۆشوٕیی یەٚە یومْ سیمسوییەٚە  ٘ەتومٚەوٛٚ اومییٓ ٚ ٚتەوومٔی اەیومِیەرف 
خٛزاٚە اەٚ بۀمسی ە   رف تدفى یٓ ٚ ژیمْ ٚ ِیمدار)ِەسمحە( زیومرف 

 زەومێ.

بەسووووەر اەٚأەی وووودا ژیووووومْ اەسمسووووەْ ٌە بٕەِوووومٚە گووووو ڕاٚە  اەٚ 
اۀدایأەف ٌە خمٔٛٚە و ٔەومٔودا بەوومر بو اْٚ ٌەگەب ٔیومی ٚ  و  ٔەٚەف 

مٔەف گ ڕأىووومریی  وووی اد وووامزا ٔووومگٛٔمدٓ  بەتووومییەێ ٌەٚ و ِەڵگمیوووِ ۆ
ەتی ژیمٔیمٔوووووودا ڕٚٚف زاٚ ٚ یەشووووووامی  بە ٚرزف یٔ چووووووبٕەڕەتیووووووی ٌە 

ٚیٓ  ٚەن   ) لیوة ٔەِمٔاٛأیٛە زەربمرەف سمخاّمٔە و ٔەوومٔی خ ِومْ بود
یمْ ِمگەٚتی اەِەٚف ٌە زیّەشك  یمْ تمج ِدەي ٌە ٘یٕدسوامْ  اٌصخ ة(

ِمگەٚتوووی شوووم ٌە اەسوووفە٘مْ  اەٚ ییە ٌە بەنووودا یووومْ یووومْ ِٛسإەسوووەر
شمومرە ِیڕّمرییمٔە ٌە ژیمْ ٚ ومرٚو زەٚەف اد امف ادّە ٚەزەرچوْٛٚ  

أویٓ ٚ ) ەٍ٘وی( زٚٔیوومف ٌە رىو  ٚ یەٚلوی اودّە اد وام زابو اْٚ  اەٚە ٔەی
ە  اەٚ زٚٔیوووم اووو  ٌە یەرارەتە اەٚ اۀووودایە ٚ لەبووومرأە  یووومْ اەوووومزیّیەت

ٔەووو زٚٚەتەٚە تووم زٚٚبوومرە اەٚ ٘ووٛٔەرأەف ٌەٚێوو ا ٚەسووامومرأە  شووی 
اۀممَ زراْٚ  بداەٚە ِٛڵه ٚ تەِمحی خەڵىمٔی سەزەف بی   ٚ یەوەَ  
بەتوووومییەتی اەٚأەف اەیوووو ەٚف اوووومییٕی ایوووو ۆیف ای ووووالِٓ  ٌەٚئشووووەٚە 
اەیٛۀوووودییەوی ٚا ٌە ٔدووووٛاْ زٚٔیوووومف تەئرسوووومیاْ ٚ خەڵووووىە یۆرەوەزا 

اووودُ ٚأیوووویە تەئرسوووومیاْ بە    ە یۆرۀمبیٕ ێووو . ِەٚزاوەف ٔدٛأیوووومْ روووو
امسووومٔی باوووٛأٓ ٌە  وووٛێی خەڵوووىەوە رىووو  بوووىۀەٚە  یووومْ بە اووود ەٚأەٚە 
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رف ٔیوومی ٚ رىوو ف اەٚە  ەزەٚڵەِۀوداْ ٚا رىوو  بوىۀەٚە  تەئرسوومی ایومزەو
اەٚەیوووو  ٘ەڵە ٚ ٘ەڵەرەیەوووووی ٔەگٛٔموووومٚف توووو ە ٌە ڕێووووگەف زٚٔیوووومف 

 تەئرسمییدا.

ی بەئِمٔەٚە یومٔی ِومگەٚێ ٚ ِەیار اەٚرۆ ادّە تەئرسمییی ای الِ
 ٚ گووِٛەتی ایّمِمازەووومْ  ٌە خ ِوومْ ٔەا سوویٛە اەٚ شووىو ٚ شووەِمیً ٚ 

 بۀمسی ە چ ْ چ ٔی اده ٘متْٛٚ؟

ٌەبەرچی ٌە تەٚاٚف زەساە تە یٌٙدمەومٔی ڕابو زٚٚ بە٘ەِومْ شودٛە 
 زرٚس  و اْٚ. 

اەٚ ووووو رە رووووو رَ لەبووووومرأە چوووووی زەگەیوووووٕٓ؟ توووووم ە اۀووووودایەیەن 
ٓ؟ امیووم زەووو   زٚٚبوومرە ٌە ژیوومٔی ایّوو ۆف اوودّەزا بەووومر سٛٚزبەخ وو

 بٙدٕ ێٓ؟

 خەڵىی اد ام چی؟

اەٚ ا سوووویمرأە اەووووومزیّیەتی تەئرسوووومیأی ای ووووالِی ٔەیوووومٔاٛأیٛە 
ا زێىی رى ف ٌۀدٛاْ تەئرسمییی ای الِی  ڕابو زٚٚ ٚ خەڵىوی اد وامزا 
 زابەسوووآ  بووو یە خەڵوووىەوە ڕۆژ بەڕۆژ سووومب بە سووومب  ٌە رىووو  ٚ یوووو ف

 شدٛەف تەئرسمییی ای الِی زٚٚر زەوەٚٔەٚە. 

بە زاخەٚە ادّەف ووٛرز تەئرسومییی تومییەێ بە خ ِومْ توم بە اد وام 
 ٙدٕمٔی یدا ٔییٓ! أییە ٚ ٌە بی ف بەزەس

  



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

034 

 

 كورد و میعامری

اەَ ٔمٚچوووومٔە  سوووومب ٌەِەٚبەر بە اووووم13ّەرگەیەن بۀوووودە ٚەن اد وووو
ٙووومتی چوووٛار وووواڵٚ ٚزێزەٚر خووومٔەلیٓ ٚ لٛٚڕەتوووٛٚ گەڕاَٚ زەٚرٚبەرف 

بیٍووووٌٛە ٚ سووووەرتەن ٘ەرٚە٘ووووم سەرتمسووووەرف گەرِیوووومْ ٌە زەٚرٚبەرف 
ۀووووگۀە ٚ یۀگمبوووومێ ٚ لەرەتەاە ٚ زەٚرٚبەرف وفوووو ف ٚ بەشوووومیەرف ی

چەِ ەِووومب ٚ زۆڵوووی لەرەزا  ٚ چەِوووی  ٚ ٚزاٚزە ٚ  ەبووومرف ٚ سوووۀگم
مە ٚ زەٚرٚبەرف ەبوڕێماْ ٚ زۆڵوی  مرومیەتی ٚ زۆڵوی شومرەیٚٚر ٚ ٘ەڵ

بیمرە ٚ ب ێه ٌە ئزێىومٔی ٘ەٚراِومْ ٚ ادٕموٛێٓ ٚ بەریٔومە ٚ سمیاْ ٚ 
 َ. اەٚ زە ەرأە ٘ەر ٘ەِٛٚ گەڕاٚ  تم ِەریٛاْ ٚ سەلم



 و جافەخوس 
 

035 

 

 



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

036 

ەرتمسوووەرف ئزێىووومٔی زەٚرٚبەرف ٌە ل ٔووومنی تووو زا بە ا ت ِیدوووً س
ً ٚ لەسووو ف شوووی یٓ ٚ یە٘ووومٚ چوووَٛٚ  ٘ەرٚە٘وووم ب ێىوووی یۆرف سوووەرای

رٚە٘وم ٌە سوەرزەِدىی تو زا اەٚ ئزێىمٔی زاٌە٘ٛ ٚ سەئسی بمٚ مٔی  ٘ە
ومتمٔەف و ٌیژف ٘ۀدەسەَ تەٚاٚ و زبٛٚ ٌە ئیەْ خمٔەومٔی سٕممٚف ٚ 

 ٌٛٚڕەومٔدا گەشای ٔمٚ زە ەرەومٔیمُٔ و زبٛٚ. 

٘ەڵیەێ بە ادیمْ گەڕاْ  یمٚایە ٌەگەب اەٚەف بە ا ت ِیدً بگەڕێی   
تو زا  بد ه زید ٚ تدفى یٕی سەرزەِی اد ّەرگمیەتیُ ٌەگەب گەشواەومٔی

وە تەئرسمی بَٛٚ  یومٚایْ  بە َ اد وام بیو  ٌەٚ سوەرزەِمٔە زەوەِەٚە 
 ٚ بە شدٕەیی ومٚێژف زەوەِەٚە.

ٚەن تەئرسمیێىی وومراِە ٚ خومٚۀی توملیى زٔەٚە ٚ ٘ەرٚە٘وم ٚەن 
ٔٛٚسووووەر ٚ ڕۆِمٕٔٛٚسووووده زەربوووومرەف خوووومٔٛٚبەرە ٚ زار ٚ زرەخوووو  

زەٚەْ ٚ اووومژیڵی زرەخوووا ە ٚ توووٛٚڵەڕێگە ٚ بووومٔەڕ  ٚ شوووم  ٚ بەرز ٚ 
ودٛیٍە ٚ خ ِمڵی ٚ ژیٕگە ٚ ومٔی ٚ   گەٌە ٚ ڕٚٚبمر ٚ گو َ ٚ سوەرِم 
ٚ گەرِم ٚ بەر  ٚ بمراْ ٚ و ێوٛە ٚ سوە٘ ڵیۀداْ ٚ ٘ەرٚە٘وم  یومٚایف 

 تٛێژف خەڵىەوە وە ژیٕگە چۀدە ٌەٚف ت ف  یمٚای و زْٚٚ. 

اەٚ ز  بە زێىوو زٔە ٘وومٚزەِیٛٚٔی بووم ڕاسوواگ بُ اەٚ بەادیوومْ گەڕأە 
خەڵووه ٚ خووٛأی   راٚ وو رف ٔوومٚ ٚ تەوەَ یوومرِەتییەوی یۆرف زاَ تووم 
بووویّە ڕۆِووومٕٔٛٚ   ٌە زٚایی ووودا گەڕأوووی یۆربەف شووومرەومْ ٚ ٚ تووومٔی 
 یٙمْ بە وەٌاوٛٚر ٚ یِومْ ٚ ژیوٕگەف  یومٚایەٚە خەیومڵی ڕۆِمٔٛٚسویی 
زەٚڵەِۀدت  و زَٚٚ  اەٚ بەشە زەربمرەف ئزێىمٔی وٛرزسامٔە اەٚأەف 

 ِدژزا ٚت اٚە )ِ اده ّٔٛٚٔەف خەرٚارێىە(.زیِٛٓ  ٌە 
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اەگەر ٚالیڕیوومٔە بٕووٛاڕیٕە ڕابوو زٚٚف ِیٍٍەتەوەِمٔوودا ٌە ٔوومٚ وووٛرززا 
شمرٔ وویٕەومْ ژِمرەیوومْ یۆر ٔەبووٛٚٔە ٚ یۆرت یوومْ ئزێٕووی  بووٛٚٔە یوومْ 
و چەر  بۀدە ٌەسەر وۀمڵەوومْ ٚ ٌە ٔٛٚسویٕەومّٔدا زەڵودُ ِوٓ ئزێویُ ٚ 

بەئف یۆر وەسوووەٚە ئزێوووی بەیووویە ٚ  شمٔمیی وووی ادوووٛە زەوەَ  وەچوووی
% ِیٍٍەتووی اوودّە 51وەِوومیەتییە  بووا امگووم ٌەٚەف تووم چۀوود سوومب ٌەِەٚبەر 

ئزێووی بووْٛٚ  یوومْ ووو چەرف  ٘ یەووومْ بەتوومییەتی ٘ یەووومٔی  وومف ٘ەر 
بە ٘ەِٛٚیوووومْ و چەربووووٛٚٔە  ٔی وووواە دىمْ یوووومْ ٚەن ئزێٕی ووووٕەومٔیمْ 

مْ بەسوەر بٛڵٕودف چمٚێىی سٛٚن سەی یمْ وو زْٚٚ ٚ ژیومٔی و چەرییو
یأیووٛە تدى ووٛٚٔی ٔدووٛاْ حەِەامشوومف  وومف ٚ زەٚڵەتووی بٛسووّمٔی یۆر 
ر وومریمْ ٘دٕوومبٛٚە سووەر حەِەامشوومف  وومف تووم خوو ف ٚ بەشووی ەتەوەف 

مرە سوووەرۀممَ بەادوووی ٔی ووواە ا بوووٓ اەٚیووو  ٔەزەچوووٛٚە ژێووو  اەٚ ر ووو
 اد اْ ٚ بٛسّمٔی( تی ۆر و ا. ئیۀەف )ایالٔدىی زٚٚ

زەِەٚ  زەربوومرەف زێٙوومتی وووٛرزەٚارف  ِەبەسوواُ ٌەٚ اد ووەوییەف
 زەربمرەف خمٔٛٚبەرەومٔیمٔەٚە بدَٚ.

ٔی وواە ا بووٛٚٔە ٚ ٘ەِوومْ  ٌە ِدووژزا ب ێووه ٌە بەشووی ەتە گەٚرەووومْ
٘ەٚارگەف خ یوووومْ اوووومٚەزاْ وووووو زٚٚەتەٚە  چٕگیوووومْ ٌە لووووٛڕ ٔووووومٚە ٚ 

وووووو زٚٚە ٚ  وووووم ٘ەر اەٚ زرۀگووووومْ  سووووو ٚخ یووووومْ زرخووووومٔٛٚبەرەف 
 یمٚاییی خمٔٛٚبەرەف ) ومف ٚ ٘ەرووی( وە ٔی اە دیٛٚٔە بٛٚەتە ٘ ف 

زٚٚ ٘وووو یف گەٚرەف وٛرزبووووٛٚٔە ٌەگەب ٘ یەووووومٔی توووو زا ٔی وووواە دی 
وٛرزسوووامْ بوووٛٚٔە. ٌە ڕاسوووایدا توووم چۀووود سووومب ٌەِەٚاد ووودا ئزێىووومٔی 
بەشوومیەرف  وومف گەٌدووه سووەرەتمیی بووٛٚٔە  تۀٙووم اەٚەبووٛٚە ٌە ٘مٚیٕووم 

مژەڵەومٔیووووومْ سووووودٛەر ٚ ٌە یسوووووامٔدا بّٕی دوووووه ٌە بووووومراْ خ یووووومْ ٚ ا
امراسووواٛٚە. ٌە ومتدىووودا ٌە یۆر ئزێوووی تووو زا شووودٛەف خووومٔٛٚبەرە ٌەگەب 
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 وووومری توووومیە ٔی وووواە دى اٚزا  یوووومٚایْ ٚ ٌە ئزێىوووومٔی نەیوووو ف  مروووودا 
 ٘ەتمٚەوٛٚ خمٔٛٚف زٚٚ ٔٙ ِەشُ یۆر زیٛە.

ٌە لوٛڕ ٚ  رسواەومٔیمْ٘ەر ٘ەِوٛٚ وەاەگەرچی تەٚاٚف اەٚ ئزێیومٔە 
زٚاف  زار ٚ لووومِی  زرٚسووو  وووو اْٚ. خ وووای وووومب ٚ بّٕی ەوەی وووی ٌە

زارەڕاو زْ لمِی یمْ بەسەر زارەڕاوەزا زأمٚە ٚ اەٚ م بە لٛڕ ٚ ومگوو 
بیوووٛٚایە زڵووو ادىی زایمٔپ شووویٛە بە  ووو رێىی ٚا ٘ەر بووومراْ ٌٚدووومِەیەن 

 ٔەزەو ز. 

خوومٔٛٚبەرەف شوودخە زێیەووومْ اەٚأووی  خمٔٛٚبەرەیوومْ ٌە ئزێىوومٔی 
زە ەرەوومٔی یۀوگۀە ٚ  ٚ حومڵەتە ٌە مف بمشا  ٚ حی ومبى اٚت بٛٚە  اە

بووومرف ٚ ئزێىوووومٔی زەٚرٚبەرف وەرووووٛٚن زاِەیراٚتوووو ْ ٚ زاٚزە ٚ  ە
ٌەٚێوووو ا ِووووٓ خوووومٔٛٚف زٚٚ ٔٙوووو ِەَ یۆر زیووووٛە  ووووو  ْ ٚ ریمبۀوووودیی 
خمٔٛٚەومْ حی مبی ٘ومتٛچٛٚو زٔی تیومزا وو اٚە  اومژیڵی  ٌە چو ٔیەتیی 

  امژیڵوووودارْ  خمٔٛٚبەرەیوووودا ووووومرف بووووٛٚە. بوووو یە ٌەٚ ئزێیوووومٔە یۆرتوووو
راْ( ەچەٌە یەوەٚە زٚٚرْ ٚ ٔیمییوووووومْ بە )ا خمٔٛٚەووووووومْ تووووووم ڕازەیەن

 ٘ەبٛٚە ٚەن ٘ۀٛٚیگمف ِ ڵگەف ٘مٚیٕەف امژیڵەومْ.

اەڵیەتە تەٚاٚف ئزێىمْ تم بٍ ن ٔەو ابٛٚە بمٚ زیٛارەومْ یۆربەیومْ 
٘ەر بە خ ای ومب یمْ لٛڕف تدىەب بە ووم)ِ رە( زرٚسو  وو اْٚ. تۀٙوم 

وٛرزسامٔدا اۀمەِ رف وٛرزایەتییومْ ادوٛە زیومرە ئزێىومٔی   دگەیەن ٌە
٘ەٚراِووومٔە اووو ە ٌە یەرارەێ ٚ اووو ە ٌە ٚرزەوووومرف  چووو ٔیەتی زیوووٛار ٚ 
٘ەتمٚەوٛٚ بّٕین ٌەٚێ ا بەادوی وەرسواەف بەرزەسو  وە بەرزە  یۆربەف 

زرٚس  وو اْٚ  بو  ااەٚو زٔیومْ زارف ٚشوىی  زیۆرف زیٛارەومْ ٌەبەر
ٚٚە خوووو ف ٌە خ یوووودا ااەٚیووووی ٚ یەرارەتیوووومْ اەسوووواٛٚریمْ بەووووومرب ز

بەخ وووویٛەتە زیٛارّٔوووومف خمٔٛٚەووووومْ  ٌەٚێوووو ا بە گووووٛێ ەف ت اوووو گ اری 
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یأدٚٚە  ٌەبەر ٔەبوووووٛٚٔی ڕاسووووواەیەٚف  بە ئاووووومڵی خمٔٛٚبەرەیووووومْ سوووووم
شوووووومخەومٔە ِمڵەومٔیوووووومْ ڕیووووووم بەزٚاف یەووووووودا ٘ەڵى وووووومٚە بە سووووووٕگی 

رەٚە ٚایە. بٛڵۀوودییەوەزا. سووەربمٔی چیٕووی خووٛارەٚە ٚەن حەٚشووی سووە
و  ٔەومْ بە اٍە اٍە سەرزەوەْٚ ب ێه ٌەٚ حمڵەتە ا  ٌە  وٛأییە  بەئف 
وەسوودىی ٚەن ِووٕەٚە بووٛٚەتە حوومڵەتدىی تمییەتّۀوود  اوودُ ٚا ٔیوویە ٌە ٘ووین 
ووووٛێی زٚٔیووومزا ٌە ّٔوووٛٚٔەف ئزێىووومٔی ٘ەٚراِووومْ ٘ەبدووو . سوووەرەتم ٚا ٌە 

آ ٌە سوووٕگی چیووومزا خمٔٛٚبەرەیووومْ زرٚسووو  وووو زٚٚە  ٌەبەر خ امراسووو
زٚژِووٓ ٚ زڕٔوودە ٚ ٘ەرەسووی بەروو   بوو یە امرێمییوومْ ووو زٚٚە ٌە زۆب ٚ 
زەربۀدەومٔدا خومٔٛٚبەرە زرٚسواىەْ  اەٚسوم ژیوٕگە ٌە اد وامزا سومرزت  

 بٛٚە. بەر  سەرتمسەرف یسامْ ٘ەٚراِمٔی زازەا شی.

سوووووووووەی ەوە ٌەٚە زایە تەئرسووووووووومیەومٔی وٛرزسوووووووووامْ  وووووووووو ٌیژە 
بەرأویەر اەٚ ٘ەِوٛٚ یەرارەتە وە بە تەئرسمییەومْ گەٌدوه وەِاو خەِٓ 

یەوەِووویٓ ٘ۀگوووومٚف تەئرسووومیف زەژِد زرێوووو   ٚەن یأووو اٚە ٘ەِووووٛٚ 
شدٛەیەوی تەئرسمیف سەرەتموەف ٌە ومتده ِ ۆە ٌە اەشىەٚێ ٚەزەر 
٘وومتٛٚە ٚ بەرزف ٌەسووەر بەرز زأوومٚە  یەوەِوویٓ  وومر بوو  خ امراسووآ ٌە 

. زیٛار بە بٕەِوم ٚ سەرِم ٚ گەرِم ٚ زڕٔدەومْ زیٛارف زرٚس  و زٚٚە
 زایىمٔەف تەٚاٚف حمڵەتەومٔی زٚٔیمف تەئرسمیف ٔمس اٚە.

زیووووٛار زرٚسوووواى زْ بوووو  ِوووو ۆ ە سووووەرەتمییەومْ ٌە زۆییووووٕەٚە ٚ 
 بەومر٘دٕمٔی )امگ ( وەِا  ٔەبٛٚە. 

بووٛٚەتە چٛارزیوٛار ٚ سووەراۀممَ سووەرگ تٕی. زیووٛار ب خوو ف زیوٛار 
یوومٔی سووەرەتمف زێوویەن  بووٛٚەتە ٘ ووومرف و و زٔەٚەیوومْ ٌە یەن  وودگەزا 

بووٛٚەتە ٘ ووومرف امژێووً بەخدووٛو زْ  بووٛٚەتە ٘وو ف و وواٛومڵى زْ  ز  
اە ێ  شومر بوٛٚەتە شومر زەسو بٛٚەتە شمرز  ٚ شومرەز  بوٛٚەتە شومر.
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زەٚرف شومر اەیوم وو زٚٚە. شوٛٚرە شٛٚرەف  شمر زەساە ێ ٔیمیف بە 
ٔیوووومیف بە زەرٚایە ٚ ووووو ٔگ ەف چوووومٚزێ یی سووووەر شووووٛٚرە ٘ەبووووٛٚە  

ێ ٔیمیف بە و شه ٚ خمٔٛٚبەرە ٚ سٛام ٚ سمْ اەیدا وو زٚٚە. زەساە 
 ِوووو ۆە ٌە چۀووووداْ ئٚە ِوووو ۆە بەٚ ل ٔوووومنەف گووووٛیەراٚە. س ٚشووووای

گیمٍٔەبەرێىی تەِمحىمر ٚ اەئِمرزەرە  زەساە تدار چمٚف ٌە زەسواە تی 
یۆرتوو ە  بەٚ شوودٛە زەٚڵەێ زرٚسوو  بووٛٚە  زەٚڵەتووی  وە تٛأوومف اەیوودا 

ەٚڵەێ ٚ ِیٍٍەتوووووومٔی توووووو ف زاٚە  بەٚ شوووووودٛە ووووووو زٚٚە  اەئِوووووومرف ز
ایّپ ات ریەتەووومْ ٚا ادووه ٘وومتٛٚە.. اەٚە ش رشووی سووۀڕەتی ٚ گەشووەف 
اوومبٛٚرف ٚ چەوە توومیە زرٚسوواى اٚەومْ بووٛٚە  ٌە زٚاف ٔیووٛەف سووەزەف 
٘ەژزەٚە سی ووووووووەتُ ٚ اوووووووومٌیەتی ٚ تووووووووداگی و زْ ٚ ایّپ اتوووووووو ریەێ 

 بٛیِم. زرٚساى زْ گ ڕاٚە ٚەن ایّپ ات ریەتی بەریامٔیمف

 ی ئزێىمٔی ٘ەٚراِمْ.یزێّەٚە سەر تمییەتّۀد

ئَ  ٚتووی  ِووٓ لٛتوومبی زٚا سوومڵی  ٌە ٘ەٌٚدوو  بووَٛٚ و دووه ٘وومێ بوو 
ٚەن زٚا اوو ۆژەف  ووو ٌیژف تەئرسوومییُ  اوو ۆژەف شوومرێىُ ٘ەڵیووژارزٚٚە

 زەرچُٛٚٔ  بەڵىی ٌە ڕٚٚف ٘ٛٔەرییەٚە یمرِەتیُ بدەی ؟

 ٛٚ  ٌە ٚە ِیدا ٚتُ  ٚەن سەرەتم ٌە چۀد ئٚە زەسایەومر بٛٚب

 ِٓ یمرِەتی  ٔمزەَ!

و ە اەڵّەگ یمْ بٛٚ  ٚتی  ت  خەڵه بە ایٕ مٔدىی ت ێ زەیأا ب یە 
 ٘متِٛٚەتە ئێ.

 ٚتُ  خەڵىی بە زێٛ ٚ زرٔمُ زەیأٓ یمْ ر ی اە؟

ٚتوووی  بەادوووی ڕۆِمٔەومٔووو  ٚ وامٚەوووومٔی تووو ێ زەبوووٛٚا ٌە ر ی ووواە 
 ٔمیىا بمف تم زێٛ ٚ زرٔا.
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بە َ ِەر وووووُ ٘ە .   ِوووووٓ یمرِەتیووووو  زەزەَ ٚتوووووُ  و وووووی بوووووم !
 ِەر ەوەِ  اۀممَ زا یمرِەتی  زەزەَ  ٔەتدا ٔەخد !

 و ە سٛٚرەٚەبٛٚ  زەبا ِەر ەوەَ چی بد ؟

ٚتُ  و ی بم  ِەر ەوەَ ٌە بەرژاٚۀدیی ت یە  ٘ەساە ب ۆ بو  ئف 
ِمِ ساموەێ زاٚاف گ ڕیٕی ا ۆژەوەێ بىە ٌە زیماییٕوی شومرێىەٚە بویىە 

 زێیەوی ٘ەٚراِمْ.ا ۆژەف ئ

وووو ە بەئیەٚە سوووەی بٛٚ  ب ێوووه زەربووومرەف تمییەتّۀووودف ئزێىووومٔی 
٘ەٚراِووومْ بووو ف زٚاَ  اەٚەشوووُ اوووا ٚێ وە ِمِ ساموەی وووی رىووو ف ٌە 
ئزێىمٔی ٘ەٚراِمْ ٔەو زٚٚەتەٚە ب  ا ۆژەیەوی تەئرسومیف. ایودف بەٚ 

 ِەر ە یمرِەتی  زەزەَ.

ە ٘ەیار حومب ڕایف و ە ڕۆی   ٚ زٚاف زٚٚ ڕۆژ ٘متەٚە ٚ ٚتوی  ب
بە گوووو ڕیٕی اوووو ۆژەوە بووووٛٚە  بە زرٚسووووای ٔەیوووودەیأی ٘ەٚراِوووومْ ٌە ە 

 گ شەیەوی وٛرزسامٔە.

خوو َ ٌەگەب اەٚ و ەیوودا ِمٔوودٚٚ ووو ز  اوو ۆژە زەگووّۀەوەف بە اووٍەف 
 )یۆربم ( ٚەرگی ا. 

ئَ سوووووەی ە وووووو ٌیژە تەئرسووووومیییەومْ بووووو چی بیووووو  ٌەٚ گ شوووووەف 
یووومْ بەٚ گ شوووە اووو  ٌە یەرارەتەف وٛرزسوووامٔە ٔوووموۀەٚە  بووو چی لٛتمبیمٔ

 تەئرسمیییە امشٕم ٔموەْ؟

اوودّە ٘ەِووٛٚ تمٚأەووومْ زەخەیووٕە سووەر زەٚڵەێ ٚ زەسووواە ێ  اەف 
ەخە بخەیوووٕە سوووەر زەسووواە ێ ٚ ی؟ اەِەیووو  اووودّەف تەئرسووومیف چوووی

باەودوووٕٓ ٚ تمٚأىووومر ٘ەِی وووە خەڵوووه بوووٛٚە ٚ ِوووٓ ٚ تووو  ٔووویٓ  اەٚەف 
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وٛرزسوووامٔە. بوووم ٔەخادوووه ٌە  خٛێٕووودتەٚە ِدوووژٚٚ ٚ ٚالیڕەتوووی ئزێىووومٔی
 شمرەومْ بدٚیٓ.

چۀد ا سیمر خ یمْ لٛٚێ زەوۀەٚە  ٌە ادٕم وەز سومڵی ڕابو زٚٚزا 
وٛرزسامٔی بمشٛٚر  ٌە وٛێ ا شمرٔ یٓ بوٛٚٔە؟ بمشوە اەٚ شمرٔ ویٕیمٔە 

 چۀد ٌە سەزف وٛرزسامٔٓ؟

بەادووی ِدووژٚٚ شوومرف سووٍدّمٔی ٌەسووەر شوومرە و ٔەووومْ ٔوومژِد زرێٓ  
ەخای ایّومرەتی بمبومْ بوٛٚە  بەادوی ڕەخوٕەوەف وٍٛزیوٛ  لە چ ئْ اومیا

ی ٘ومتٛٚەتە شومرف سوٍدّمٔی خومٔٛٚبەرەف 6423رین گەڕیدەف ایٕگٍیومف 
زەسووواە تی بمبووومٔی گەٌدوووه شووو ۆب ٚ اەڕاوووٛٚێ ٘ووومتٛٚەتە بەرچووومٚ  ٌە 
 دگەیەوووودا خەٚتوووٛٚە اووو  بوووٛٚە ٌە وووودن بۀمچووومر چووومزرف ب خووو ف ٌە 

امشوومف بمبووومْ گ توووٛٚە   ّوووٛٚزححەٚشووەوەزا ٘ەڵوووداٚە ٚ رەخووٕەف ٌە ِە
 ف زەساە ت  ٚایە؟ەب چی ٚەیبی خمٔٛٚبەر

 ٓڵ٘وودەزەڵدوو   بوو چی خمِٛوەسووٛومرَ ز ِەحّووٛٚز امشووم ٌە ٚە ِیوودا
 بی  ٌە زرٚساى زْ ٚ ژیمٔی امسمیی بىەیٕەٚە؟ 

٘ەر ر سووەتدىیمْ بوو  ٘ەڵووىەٚ  یووم بە ٌەشووى ف ادوو أەٚە یووم بەنووداف 
 ووووم بوووو یە ٚەیبەوە بەَ  بٛسووووّمٔیەٚە ٘ەڵوووودەوٛتٕە سووووەر اەَ شوووومرە 

 ش ۆڵییەف زەبیٕا.

لە ف ٘ەٌٚدووو  یەوووودىە ٌە شووومرە و ٔەوووومْ  وووو یە شووومرێىی وووو ٔە  
ی وووو ٔە. ٌە شووومرەیٚٚر یەوووودىە ٌە شووومرە و ٔەوووومْ  وەرووووٛٚن شووومرێى

ٌەسەر و ٔیْٛٚ ٔییە  بەڵىٛٚ ٌە ِدژزا  یمٚاییی  ڕاسایدا ِەبەسای بۀدە
 ژیمٔی خەڵىەوە ٌەگەب ژیمٔی ئزیەومٔدا.
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مرف وفو ف یەوودىە ٌە شومرە و ٔەوومْ ٚ ٘ۀٛیگومف لومرڵەف ٔدوٛاْ ش
بەندا ٚ تٛٚرویم بٛٚە  ٌەٚێ ا ب  شمرف وەرووٛٚن  بو  شومرف ِٛٚسوو  
ٌە ِٛٚسووڵەٚە زەبووٛٚە زٚٚ ڕێووگە. یەوەِیوومْ ڕاسوواەٚخ  بوو  ٔوومٚ خووموی 
تٛٚرویوووم  ڕێوووگەیەن بەرەٚ تەٌەبوووفەر ٚ شوووٕگمر ٚ سوووٛٚریم ٚ ٌەٚێووو ا بە 

اەگەر ٌەٚ شووومرأەف بووو  ٘ۀٛیگووومف ڕێ وووىەف  وەشوووای بووو  اەسوووإەب ب.
ڕێگووومف اەسووواۀی ب ڕۆی وووآ بوووٛٚٔە  ب ێوووه تٛٚروّووومٔی تیووومزایە  اەٚأە 
امشوووّمٚەف خووومٚەْ خمٔەوووومْ ٚ ٘ۀٛٚیگموووومْ بوووٛٚٔە ٌە ڕێ وووىەوە بەَ 

 شدٛە بٛٚە 

لمرابوومێ یوومْ )سووەبدیە( یەودووه بووٛٚە ٌە ٚێ وواگەومٔی ٘وومتٛچٛٚف 
دا ب ێه تٛروّومْ ٘ەْ  امشوّمٚەف مرەششٔدٛاْ بەندا ٚ اەساۀی ب ٌەٚ 

وەٚتوووٛٚەتە زاِدٕوووی خووومٔگەٌی ٔدوووٛاْ اەٚ ڕێگوووم زٚٚرٚزرێوووژە. لمرابووومێ 
یٔمی ە چیمف حەِ یٕەٚە اەٚ شمرە بە گٛێ ەف تما ف بٛسوّمٔی ِوٛڵىی 

یەودوه ٌە گ ڕەسوامٔە گەٚرەوومٔی بٕەِومڵەف بٕەِمڵەف بەگمازەومٔی  مرە. 
وەف لمرابووومێ بە ٔووومٚف اووودّە ٌەٚ شووومرەزایە  ٘ەرٚە٘وووم ِووومگەٚتە گەٚرە

 زایە ٌد ەزا ٔەخادىی ٌا زەزٚێُ  ) مِع ِدّٛزامشم اٌىیی ( ٌەٚ شمرە

ئتیٕی بٛسّمٔیدا زرٚسو    تی سٗ ساٗ ِی زٖ رزٖ سٗ  اەٚ ِمگەٚتە ٌٗ
َ بی   ِومٔگی  ر ٗ   سٗ ٚاٚ و اٖٚ ی ت6456ٗسمڵی   زرٚسای ٌٗ    بٗ و اٖٚ

ْ  ئیوٗ  . ٌوٗ ت ف زٚٚ میوٗ ِو2433ٗف  ووٗ رٖ ٚاٚ وو اٖٚ. ڕٚٚبٗ تم توٗ  ود مٖٚ
ف  بیٍوٗ رۆوی بوا ٌدودٚأی لٗ   سٗ زرٚس  و اٖٚ  ٖٚ حّٛٚز امشمف  مرٗ ِٗ

  نوداٖٚ بٗ  سوام ٌوٗ بوٛا ٖٚ ٚتده زٖ   بو  زرٚسواى زٔی اومٚا ِمگوٗ  مف بوٖٛٚ
ب  گٗ رِیمْ ٌٗ ٘متٛچ ف گٗ  ٚ ومتٗ ف اٗ ٖٚ ر اٗ بٗ ٌٗ  ٖٚ اد أٗ  یمْ ٌٗ  بٙدٕ ایٗ
حّٛٚز امشوم  ٚ ِوٗ  بٖٛٚ تی ٔوٗ ٚڵٗ گ رادىی سٕٛٚرف زٖ  ٘ین   رٖاد أدا 

ر(  رٗ ئیی سٗ ٔمٚف )وٗ ویمْ بٗ ِیڕّمر بمشیٗ  ٖٚ ٔٗ شمرف و ِمشٗ  ٔمرزف ٌٗ
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 تی  ز امبوومزف ڕۆژ٘ووٗ سووٗ ی وووٛرزف اٗ گووٗ ڕٖ  ٚ ِیڕّمربمشوویٗ بووٗ ٘دٕووم  اووٗ
 . ٖٚرف و ِمشمْ ِیڕّمر بمشیمْ اا ٚتٛ  ٗ زٖ    ٌٗ و ِمشمْ بٖٛٚ

ف  ر شدٖٛ سٗ ٌٗ  ٖٚ ٚرزبیاٗ  ٚتٗ ٚ ِمگٗ ف سمخاّمٔی اٗ شدٖٛ  ر ٌٗ گٗ اٗ
ئرسوووووومیف بٛسووووووّمٔی  ف تٗ زسوووووومڵی زٚایووووووی شوووووودٖٛ ئرسوووووومیف سٗ تٗ
  ٔٙم  ٌوٗ ندا ٚ بٛسّمٔیدا توٗ ومٔی بٗ ٚتٗ ژِد زرێ .  یمٚایف ٔدٛاْ ِمگٗ زٖ

یوومْ ٔووٛٚن  ری ٚ بٛڵٕوودت  ٚ یۆربووٗ ف بٛسووّمٔی بووٗ   ِٕوومرٖ یدایووٗ وٗ ِٕمرٖ
ووو ێٓ.  راٛٚە زرٚسوو  زٖ وووٗ  رز ٚ ب ێىووی ت یوومْ ٌووٗ بووٗ  تیووژْ  ب ێىیوومْ ٌووٗ

ٚت  ٚ وٛرتا ی ووٓ.  ڵووٗ لٗ  بمرٖ لووٗ  َ بدوو اق بووٗ ر ٗ نوودا ٚ سووٗ ف بٗ ِٕوومرٖ
ٚ  . ٌووووٗ ندایووووٗ ف بٗ شوووودٖٛ  ت  بٛڵٕوووودٖ ِوووو23ٗحّٛٚزامشووووم  ف ِٗ وووووٗ ِٕمرٖ
ب وووووووامٔی  ر شٗ سوووووووٗ ٚ بٗ  تی تیمزایووووووٗ ( گِٛوووووووٗ زأوووووووٗ  یوووووودا )زٖ ٚتٗ ِمگٗ

راٛٚە  وووٗ  ڕاسووادا ٌووٗ ٔمٖٚ  زرێووژف ٌووٗ  بووٗ  ن ڕیووم گٛڵاووٗ ْ  یووٗ ٖٚ ٔٛێژو زٔووٗ
  شوٗ ێ بٗ تمییوٗ وومْ بٗ ْٚ  زیٛارٖ ڵوٗ ومْ لٗ ن گٛڵاٗ یٗ زرٚساى اْٚ  تم ڕازٖ

  ٖٚ ٔومٖٚ    ٌوٗ راٛٚە زرٚس  و اٖٚ وٗ  ٌٗ  ٘ی ٔٛێژو زٔٗ  ف وٗ وٗ وییٗ رٖ سٗ
َ  ری ٔویٓ. ومتدووه اووٗ یمْ بووٗ ووٗ گ زییٗ  ٖٚ ٔی ووٗر بم سوٗ یۆر لوٛٚب ٔوویٓ ٚ ٌٗ

ِیٓ  وووٗ یٗ  زا بووٗ رف ٌیووٛاف زیمٌووٗ رتمسووٗ سٗ    ٌووٗ زرٚسوو  ووو اٖٚ  ٚتووٗ ِمگٗ
  ب ٔووٗ    ٌووٗ سووإٛێژ ٚ چد وواٍدٕمٔی تیمزایووٗ ف زٖ .  دگووٗ ٚێ ٔمسوو اٖٚ ِمگووٗ
لدی ٗ زا ر ٚتٗ ٚ ِمگٗ   ٌٗ ٔمٔیمْ زاٖٚ  وٗ ٚتٗ رسامٔی ِمگٗ راٗ ومٔدا سٗ امییٕییٗ

.  ٖٚ تووٗ رسوویمْ اووا گٛت اٖٚ زٖ  ٖٚ ٚتووٗ ئف ِمِ سووامف ِمگٗ ٚ بووٗ  تیوومزابٖٛٚ
ٚ ٌدمأوی تیومزا   ئف ومراِوٗ و شومْٚ ِوٗ  ِی ٗ ٚێ ٘ٗ رسامٔی ِمگٗ راٗ سٗ
ن  ئومْ ووٛرز بوْٛٚ... ٖٚ   ِوٗ گ ٔو  بوٖٛٚ  ٖٚ ئیمٔوٗ یرێٕٓ  یۆرتو  بٗ زاِٗ
ْ امشوومف  ئیووٗ ٌٗ  وووٗ ٚتٗ (. ِمگٗیمٔی ِیٍی ڕۆژبووٗ ئ  ووٗ َ )ِووٗ ڵووٗ ٘یدف لٗ شووٗ

ٚتوودا  ٔوومٚ ِمگٗ  . ٌووٗ ٚلمری بوو  زیوومرف ووو اٖٚ شوودىی بمشووی اووٗ بٗ  ٖٚ  مرووٗ
ومٔی  گمازٖ ف بوٗ ِمڵوٗ ێ زرٚس  و اْٚ ب  گ ڕف بٕٗ ٔداْ ژٚٚرف تمییٗ چٗ
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  ٚێدایوٗ حّٛٚز امشومف  ومف ٌٗ ِوٗ  ووٗ ٚتٗ رف ِمگٗ  مف  گ ڕف زرٚسواىٗ
 یدا ٔدژراْٚ. ٚتٗ ِمگٗ ٚ ر ٌٗ یاومٔی ٘ٗ وٛڕ ٚ وٛڕٖ

ٚ خٛارەیودا  ف ٌوٗ ٚتوٗ ٚ ِمگٗ حّٛٚز امشوم بو  اوٗ وده بڵا ِوٗ یٗ  ٔگٗ ڕٖ
اوومب  لوواڵف   یٚٚر یوومْ ٌووٗ یوومْ شوومرٖ  بمووٗ ڵٗ ٘ٗ  ٚ ٌووٗ  زرٚسوو  ووو زٖٚٚ

 ؟ یى زٖٚٚ ف بمٚویدا ٔٗ شد ٚأٗ

بوووو  اوووود    ٖٚ ڕێیٕووووٗ بدووووو  بگٗ زٖ  ادّووووٗ  ٚ ا سوووویمرٖ  ِووووی اووووٗ بوووو  ٖٚ
 ێ  ٔمیٔومٚف )خومْ(ف خوٗ  امشم بوٗ ِٗ   ومتده حٗ وٗ ٚتٗ گٗزرٚساى زٔی ِم

ئسوی  ٘وم ٚ سٗ رف یٖ  وٗ ٚایی زٖ رِمٔ ٖ روٗ ٌە ئیەْ ٔمس ٚزیٓ شمٚە. و ا 
یبوی  ر ٖٚ بٗ تی بٛسّمٔی ٌٗ ٚڵٗ گی اددرا. زٖ زبٗ ٌٗ بمٚ مٔی ٚ  ٛأ ۆ ٚ ٖٚ

مێ ٚ رایف لمرابو ر ۆشو   اوٗ ف بٛسّمٔی زٖ ٔیٗ ِالوی سٗ زارایی خ ف اٗ
ْ  ئیوووووٗ  ٌوووووٗ  ٚاڵوووووٗ ٚ ٘ٗ را ی ر ۆشوووووآ و ابوووووٛٚ  اوووووٗ رف ٘وووووٗ ٚرٚبوووووٗ زٖ
امشووم اووٛٚي ٚ  ِٗ بوومٚوی حٗ  یۀ ایووٗ گٗ  ٖٚ یووٗ ٚرٖ گٗ  گی وووٛڕٖ حّٛٚزبووٗ ِٗ

ف ڕاسووای لمرابوومتی  حّٛٚزف وووٛڕف ٔوومرز  ٔیووٖٛ ف ادٛی وو  بوو  ِووٗ اوومرٖ
یٓ شووم ٔمسوو ٚز  ز امشووم ٌووٗ ِووٗ . ومتدووه ِدٗ ٖٚ ٔوومٚف خ یووٗ  و زیووٗ  ٔد ٚ سووٗ

ز امشومف  حّوٗ ب اٗ گوٗ ف ٌٗ ٖٚ ر اوٗ بوٗ  َ ٌٗ ب  ٚ ێ بٗ  ٖٚ ڕایٗ بم م و ا  گٗ
شوی  تما ف ڕٖ  بٗ  (  وٗ بدیٗ ب  لمرابمێ )سٗ  ٖٚ ڕایٗ   گٗ بمبمٔدا ٔمو ن بٖٛٚ

ٚ   شومی ف  ومف ٌوٗ . سوا سومب خو ف ٚ بٗ بٛسّمٔی ِٛڵىی خ ف بٖٛٚ
ز امشومف بمبومْ امسومیی  حّوٗ . تم ٔومو وی ٔدوٛاْ امشومف  ومف ٚ اوٗ ٖٚ ِمٔٗ

ب  گوٗ وی لومیّٛلٛٚڵی ٌٗ تییٗ امشوم زۆسوامیٗ ِٗ ف حٗ ٖٚ ر اوٗ بوٗ . ٌٗ ٖٚ تٗ و اٖٚ
یار ِومڵی ٌوٛٚڕ ٚ  توم ٘وٗ  ف بو  ٔٛٚسویٖٛ   ٔمِوٗ بٖٛٚ ِی ف ٌٛڕسامٔدا ٘ٗ اٗ
امشوم  ِٗ . حٗ  دی وو زٖٚٚ ٚێ ا ٔی ٗ ٚ ٌٗ  رگٛشی ب  ٔمرزٖٚٚ ٚی ٚ یٖ ڵٗ لٗ
ٚ   ر ٌووٗ ٘ووٗ  یار ِمڵووٗ ٚ ٘ووٗ ٚ اووٗ  مووٗڵەب ٘ٗیٚٚر ٚ  بوو  شوومرٖ  ٖٚ ڕێاووٗ گٗ زٖ
زرێووو .    ٔمیٔووومٚف امشووومیی اوووا زٖ حّٛٚزبوووٗ زٚاییووودا ِٗ  . ٌوووٗ ٖٚ ِدٕداوووٗ زٖ
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ٚارف  امسوٗ  ٌوٗ  شودىٗ اد وام بٗ  ومێ  وٗ لمرابمتدا زرٚس  زٖ  ن ٌٗ خمٔٛٚیٗ
 ومێ. زرٚس  زٖ  ٚتٗ ٚ ِمگٗ زٚایی دا اٗ  تی بد اق  ٌٗ ٚڵٗ زٖ

ن ٔومٔی  یوٗ راٗ ِٛٚ ٘ٗ حّٛٚزامشومف  ومف ٘وٗ ٚتی ِٗ ِمگٗ  ٖٚ ٚ ومتٗ ٌٗ
بووو  خٛێٕووودْ   چوووٛار ئٖٚ  لا ٌوووٗ روووٗ ژاراْ. بووو  ٘وووٗ  تیووومزا زرٚسووو  وووو اٖٚ

بدووو اق    ێ ٌوووٗ سووواٗ ف زٖ ٚرٖ ٔوووداْ زٖ ٚتوووٗ  چٗ ٚ ِمگٗ اوووٗ  تٗ ڕۆی ووواٛٚٔٗ
ِده  زٖر سووٗ  ووٗ  ٖٚ زاب ووٗ  وٛٚ بوٗ تمٖٚ ر وومر ٘ووٗ سووٗ  توٗ ٚ ٘متٖٛٚ  گو ڕاٖٚ

ٚ ڕێمف اومرێمراٚ   ادگٗ  ٚتٗ ٚ ِمگٗ   اٗ بٖٛٚ  ٖٚ ساٗ زٖ شمرف لمرابمتیمْ بٗ
ِیٓ  وووٗ ٔدووٛ شوومرف لمرابوومێ یٗ  چٕووٗ بیی زٖ شوودف شووٗ ٘دوومف حٗ    وووٗ بووٖٛٚ

  ٚتوووٗ ٚ ِمگٗ یمْ توووم ْ وووو ز... ایٕموووم اوووٗ ووووٗ ٚتٗ و زیووومْ ِمگٗ  ومرێوووه ووووٗ
ڵىی لمرابومێ  خوٗ  ە تمٚأده؟ ٔوٗ ٗ تده؟ ب ە ت ِٗ    بٗ ٖٚ لمٔدٖ یمْ تٗ ٔمیزارٖ

   ٚف امشووى ا ٚ ڕٚٚٔووٗ ف  وومف! اووٗ گمازٖ ف بووٗ ادّووٗ  ٚ ٔووٗ   ِیوومْ ئیووٗ ٖٚ
شی بٛسوّمٔی توم  زف تما ف ڕٖ ٔٗ ادی سٗ ف بٗ وٗ ٚف ٚ یارٖ لمرابمێ ٚ یٖ
ٚ  بیمر ٚ گ ٚٚادووه ٔوومتٛأا اووٗ   ٘ووین  ووٗ ِ ێٓ ِووٛڵىی وووٛرزٖ بٕوومرف حووٗ

)  ٚتوووٗ ٚ ِمگٗ رسوووای اوووٗ راٗ بىووومێ. اد وووام سٗ  ٚاشوووٗ چٗ  ِدژٚٚییوووٗ  ٚالیڕوووٗ
سووومیف  زٚٚبمرٖ  ٚتوووٗ ٚ ِمگٗ ٔمیأدووو  چووو ْ اوووٗ  رتی   ووومف( زاِووومٖٚ سوووٗ
ٚ   یٗ ر ل وٗ ندای  ٘ٗ تی بٗ ٚڵٗ ر تد ٛٚٔی یۆرف زارایی... زٖ بٗ ٌٗ  ٖٚ بىمتٗ
 . ٖٚ گی رمٔٗ  ی  ٔمڕٚاتٗ یىم ٚ ل ٗ زٖ

لەسووووو ەوەف  ٘ەرٚە٘وووووم ڕایاٚەتووووو یٓ سووووومخاّمٔی ٔووووومٚ اەٚ شووووومرە
 وەیخٛس ەٚبەگی ِەحّٛٚزامشمیە  اد ام ِٛڵىی زای ەف امسمرف بد الە. 

اەٚ سوومخاّمٔە  اوو ە ٌە یەرارەێ ٚ  ٛأىوومریی ای ووالِی بٛسووّمٔی 
چی تووومییەتی ٚا یٙووومێ یۆرتووو  ٌە رووو رَ ٚ اەشوووىمٌی ٘ۀدەسوووی وەراوووٛٚ

ەٚف بە شووودٛەف گوووِٛەێ وەٚأەیوووی ڕٚٚاووو   وووو اٚە  ٔٙووو ِی سوووەر ی
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ٚە گووووٛڵاەف اٚە. ٔٙوووو ِی سووووەرەٚە ٌە ّٔوووومف زەرەاۀموووومَ زر یەریووووه
 وی سەرتمسەرف ٌەاد  ژٚٚرەومٔدایە. اەساٛٚرف زارە ڕایە

٘ەرٚە٘وووووم لەرەخووووومْ ) ەٌەٚئ( لەرەتەاە  وفووووو ف  زٚیخٛرِووووومتٛٚ  
وەرووووٛٚن  توووم ِٛٚسوووو  اەٚ ٔووومٚأە ژیووومٔی خەڵوووىەوە ت یەودوووه ٌەگەب 

ٓ( شومر بوٛٚە  زەٚرٚبەرزا  یمٚای بوٛٚە. ٌە بەشوی ڕۆژ٘ە تەٚە )خومٔەلی
یەودووه بووٛٚە ٌە  وودگەف حەسوومٔەٚەف یەٚارف اد أووی  اەٚأەف بەٚزاڵووی 
ییمرەتگمووووووومٔی ووووووومیِیە ٚ وەربەئ ٚ ٔە ەف بوووووووٛٚٔە  اەگەر بە ٚرزف 
ٚەیبی و ِە یەتیی اد امف اەٚ  دگمیمٔە ٚا ٌەسەر اەٚ ڕێ وىەیە بوٛٚٔە 
  ٚرز بیوووووٕەٚە ٘وووووین  یمٚایییەویووووومْ ٌەگەب زەٚرٚبەرەوەیمٔووووودا ٔەبوووووٛٚە

بەتمییەێ ٌە ڕٚٚف خمٔٛٚبەرەٚە  تۀٙم شمرف وف ف ٚ وەروٛٚن ٔەبدو  
بمیاڕیوومْ تیوومزا بووٛٚە ٚ وەرسوواەف  چۀووداْ خوومٔٛٚف وٍاووٛٚرف ٚ توومریىە
 بەرز ٚ گەە ٚ ل ڵیمْ بەومر ب زٚٚە.

ٌە وٛرسووووامٔی ڕۆژ٘ە توووودا  وووووگە ٌە شوووومرف سووووٕە  وە اووووومیاەخای 
ٌەَ زٚازٚایمٔەیودا ٌە سمڵەف اەرزەئٔییەومْ بٛٚە اەٚیو  033زەساە تی 

سووووەرزەِی ٚاٌیووووی خووووٛێٕ ێژ ٚ زەساٛەشوووودٕی اەرزەئْ )اەِمٔٛ خوووومْ( 
چۀووداْ خوومٔٛٚبەرەف زرٚسوو  ووو زٚٚە ٚەن ِمگەٚتووی) زار ائح وومْ( 

 خمٔٛٚبەرەومٔی خٛس ەٚامٚا  حەِمِی خمْ. 

٘ەرٚە٘وووم ٌۀووومٚ شووومرف سوووٕەیدا چۀوووداْ خووومٔٛٚبەرەف ٔووومٚزار ٚ 
ف سوووٕەف تیووومزایە  ٚەن  ٚەیی یەوووومْ  ڕایاٚەف بٕەِووومڵە و ٔەوووومٔی شووومر

ِٛشوووی یەومْ  اەٚأەف اەیٛۀووودبْٛٚ ٌەگەب زەسووواە تی زٚٚرٚزرێوووژف 
اەرزەئٔەومٔودا. ٘ وومرەوەف زەگەڕێواەٚە بو  اەیٛۀودیی ژْ ٚ ژٔخوٛاییی 
ٔدووووووووٛاْ زەسوووووووواە تی اەرزەئْ ٚ سووووووووەرەٚف  ٘ەرٚە٘ووووووووم اەرزەئْ ٚ 

اە تدا  شومرف سوٕەف لم مرییەومْ  اەٚ تدىە ٚییەف ٌەگەب ٔمٚۀدف زەس
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ٚا ٌدى ز ٌەگەب یۆر ٌە شمرەومٔی ڕۆژ٘ە تدا  یمٚایبٓ  اەگەرچی شدٛە 
ٚ سووەبىی اەٚ خوومٔٛٚبەرە ٚ ِمگەٚتووی )زارائح وومْ( ٌەسووەر شوودٛایف 

اەٚرۆوە  حووومڵەتی تەئرسووومییی سوووەرەٚف لم ووومرف زەژِدووو زرێٓ  بە َ 
 ِٛڵىی وٛرزْ  بە سەرِمیەف تەئرسمییی وٛرز زەژِد زرێٓ.

شووومرف و ِمٔ ووومٔدا چۀوووداْ سووومخاّمٔی وەٌاوووٛٚرف بە شووودٛەف  ٌە
سوووەرەٚف ٚ لم ووومرف زەبیٕووو ێٓ  ٌەبەر اەٚەف بە ٔمٚۀووودف زەسووواە تی 

 لم مرف ب  ڕۆژامٚاف اد اْ ژِد زراٚە.

ٌە وٛرزسووامٔی ڕۆژاوومٚا ٔەن خوومٔٛٚبەرەیەوی بەرچوومٚف تیوومزا بدوو   
 خەڵىی وٛرزسامْ ادٕم  ٚ اەسما رتیمْ اا ٔەزراٚە.

اەٚەف وٛرزسووووووووامٔی بووووووووموٛٚر ٌۀمٚۀوووووووودف زەسوووووووواە تی  ٌەبەر
بٛسووّمٔییەٚە ٔمیووه بووٛٚە ٌەٚێوو ا چۀووداْ سوومخاّمْ ٚ ِوومگەٚێ ٚ لە  
زرٚسوو  ووو اْٚ  ٔمو ێوو  بووم  ٌە شووٛٚرە بە ٔمٚبوومٔگەوەف شوومرف امِوومز 

پ.ی شووٛٚرەف 000ٔەوەیووٓ  اەٚ شوومرە لە  بووٛٚە ٌە زٚاییوودا ڕۆِمٔەووومْ 
  زرٚسوووو  ووووو زٚٚە. چوووووٛار ِەتوووو1333زەٚرف شوووومریمْ بە زرێژایووووی 

ژەْ وووو اٚەتەٚە  ٌە ایەوووومٔەٚە ٔووو زەرٚایەف تیووومزا بوووٛٚە  ٌە ئیەْ بدمۀ
 ژەْ و اٚەتەٚە. ی بٛسّمٔی ٚ اەتمتٛٚرودا زی مْ ٔ سەرزەِ

ٌە وٛرسووامٔی بووموٛٚرزا لە  ٚ ِمگەٚتووی روو اٚاْ ٘ەْ  ٘ووین ومِیوومْ 
 بۀمٚف وٛرزەٚە ٔیٓ  ٚەن ِمگەٚتی شەڕەرخمْ بەزٌی .

 گەٚرە سەزەف زٚأمە٘ەَ.ِمگەٚتی 

 ِمگەٚتی سەٌمٛٚلی

 ِمگەٚتی ڕۆژ٘ە تی بٛسّمٔی
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ییمت  ٌە زٚٚ ٘ەیار سومڵە اودّەف ووٛرز ژێو  زەسواەف سوا ڕەگەیف 
 بدگمٔەیٓ) رمر   بەرەۆ  تٛٚرن(.

اەٚ ِوومٚە زٚٚرٚزرێووژە ژێ زەسوواەبٛٚٔە  توومٚأەوە بوو  بخەیووٕە سووەر 
 زاگی وەراْ  اەف خ ِمْ چی؟

 ٚێٕا زەچد ! امف چۀد اەِ ۆ ٌە ز
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 مێژووی ماد و تەالرصازییەكەی
 

ٌە اودگە   ومتده بمسی تەئرسمییی اد ام ٚ اەٚسم بىەیٓ  ٔمو   بم
یووومْ اەٚ زەسووواە تە ٔەوەیوووٓ. اەگەر بەادوووی  )ِووومز(ٚ  ووودگەف اەٚ ِیٍٍەتە

یەِمْ تٛأیٛیە بیداە حمڵەتدىی تمییەێ بەخ ف  ادگەوەی وی اەیٛەسواە بە 
اەٚ ِەر وومٔە ادووه ٘وومێ  حوومڵەێ یوومْ شوودٛەف  چۀووداْ ِەر ەٚە  اەگەر

تووومییەێ ادىٙدٕووومْ زژٚار ٔووومبٓ. اەگەر حووومڵەتەوەی  ٌە ڕابووو زٚٚزا ادوووه 
 ٘متید  زەبا ٌە ِدژٚٚف اەٚ زەٚڵەتە اەٚ ِیٍٍەتە بدٚیٓ.

ِیٍٍەتی ِمز زٚأمە ٘ یبوٛٚٔە ٚ ٌەبەر اەٚەف ٌەگەب یەوودا ٔمڕێوه ٚ 
تدىی زەساٛەشوودٕی سوومب ژێ زەسوواەف زەسوواە 133ٔمتەبوومبْٛٚ ِوومٚەف 

ٚەن امشووٛٚرییەومْ بووٛٚٔە  ٘ەِووٛٚ   رێووه خوومٚە ٚ بووم ی سووم ٔە ٚ 
ِمٔگمٔەیمْ زاٚەتە امشٛٚر  سەرۀممَ یەوده ٌە ٘ یف )ِوٛ ( وە یەودوه 
ٌە زٚأمە ٘ یەوە بٛٚە ٚ ومرٚو زەٚەف زٚأمە ٘ یەوەیمْ اۀممَ زاٚە 

ا ٚ ٘وووو یف ِٛنەومٔوووودا وەسوووودىی ٌدووووماْ ٚ ژیوووو  ٚ ٌدٙوووومتٛٚ  اوووومی ٌۀدووووٛ
٘ەڵىەٚتٛٚ بۀمٚف )زیمو ( تٛأی توم ڕازەیەووی بوم  ٔومو ویی ٘ یەوومٔی 
ِمز وەَ ومتەٚە  سەرۀممَ زەسواە تدىی سوٕٛٚرزارف ٌەژێو  چومٚزێ یی 
امشٛٚرییەومٔدا زرٚس  و ز  بە َ زەساە تی خوٛێٕ ێژیی امشوٛٚر بەٚ 
زەساە تە سٕٛٚرزارە ڕایف ٔەبٛٚ  سەرٔممَ زیومو  ٚ چۀوداْ سوەرۆن 

یف ِمزەووومٔی گوو ێ ٚ زٚٚریوومٔی خ وواەٚە. زٚأوومە سوومڵی ود وومٚە ٌە ٘وو 
گەڕأەٚەف زیوومو زا بوو  ٚ ێ  تووٛأی تەٚاٚف ٘ەر زٚأوومە ٘وو یەوەف ِوومز 
و بىمتەٚە ٚ ٌەشى  ٚ سٛام ٚ سمٔدىی ٘ەِی ەیی اده بٙدٕدو  ٚ شومرف 
)اەوپمتمٔوووم( ٘ەِەزأوووی اد وووام بىووومتە امیاەخووو  ٚ بە شووودٛەف زەربووومرف 
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سووومب رەرِووومٔ ەٚایی 10شوووىی زەسووواە تی ِمزەوووومْ امشوووٛٚرییەومْ و 
و زٚٚە  ٌەٚ ِمٚە زرێوژەف حٛوّ أییەیودا شوٛٚرەف بۀمٚبومٔگی زەٚرف 
شووومرف اەویمتووومٔی زرٚسووواى زٚٚە )٘یووو ٚزٚێ( ِدژٚٚٔٛٚسوووی ی ٔووومٔی 
سووەرف شوومرف اەوپمتمٔوومف زاٚە ٚ ٌەٚ ڕٚٚەٚە زەڵدووو   حەٚێ شووٛٚرەف 

تەیووودا زۀگوووی زابوووٛٚیەٚە زەٚرف اووومیاەخای ِمزەوووومْ ٌە زٚٔیووومف اەٚ وم
)٘یوو ٚزٚێ( زەڵدوو   ٘ووین شوومرێىُ بەٚ شوودٛە اوو  ٌە ڕۀوو  ٚ لەبوومرەف 
یەریوووووفە ٔەزیوووووٛە  شووووومرەوە ٚشوووووٛٚرەوەف زەٚرف بووووومیٔەیی ٚ حەٚێ 
شٛٚرەف ٌۀمٚ یەوودا بە زەٚرف شومرزا چەرخومبٛٚ  ٘ەر شوٛٚرەیەن بە 
ڕۀگی تمییەێ ٔدٛاْ شٛٚرەیەن بٛٚ  اەٚف ت  زە گمٌی وىەف  ۀگوی بە 

ەحەتی ٘متٛچٛٚیمْ زەوو ز. شوٛٚرەف یەوەَ ٌەٚأوی تو  اەسواٛٚرت  ٚ ڕ
بٛٚڵٕدت  بٛٚ  چٛار زەرٚایەف بەری ٚ بٛڵٕد ٌە چٛارزەٚرف شمرزا بوٛٚ  

ایاووو  چوووٛار شوووەلمِی سوووەرەویی ٌە چوووٛار  شوووٛٚرەومٔی تووو ی  ٘ەرٚا.
زەرٚایەٚە تووم ٔمٚۀوودف شوومر زاو وومبٛٚ  ٔمٚۀوودف شوومر و شووىی شووم ٚ 

اە تدارف ٌە زەٚریوودا بووٛٚە. ٌەبوومرەف و شووىی چۀووداْ سوومخاّمٔی زەسوو
 زیمو ٚە زەڵد  

ٌە ڕٚٚف سوومخاّمْ ٚ اوومزاۆ ٚ ٔەریاووی زەربوومرف )زیوومو (ٚە ٘ەِوومْ 
شدٛەف سمخاّمْ ٚ زەربمرف زەساە تی امشوٛٚرییەومْ بوٛٚە. )ٔەیوٕەٚا( 
ٚەن بەووومرب زٔی گوومف بمڵوودار ٚ بەووومرب زٔی بەرز ٚ ِەڕِەڕ ٌە گووٛڵاە ٚ 

ٚ امیەومٔدا. زیمرە )٘یو ۆزٚێ( شوى  ٚ  ەئٌوی زەبومرف سەر گٛڵاە ٚ اٍە 
)زیمو (ف ٔە زیٛە   گە ٌە سومخاّمْ ٚ و شوه ٚ شوٛٚرەف حەٚأەٚە ٚ 
ٌەشى  ٚ سوٛام ٚ سومْ  حویىّەێ ٚ ٌدمأیوی زیومو  ٌەِدوژزا یۆرتو  بوم  
زەو ێ   ادوٕا سوەز سومب ٔومو ویی ٔومٚ زٚأومە ٘و یف ٘ەِی وە امِومزەف 

ڕێوووه ٚ خٛێٕووومٚییە بگووومتە زەسووواە تدىی یەواووو  وٛشوووآ ٚ ٌەٚ امسووواە ٔم
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ِووٛحىەَ ٚ اوواەٚ. ووومرێىی ِدژٚٚیووی ووو زٚٚە بوو یە زٚاف زٚٚ ٘ەیار ٚ 
حەٚێ سوووومب یۆتوووو  بووووم  ٌە ٌدوووومأییەوەف زیوووومو  زەو ێوووو  تووووم ووووومرە 
سمخاّمٔییەومٔی  اەٚ ٔمو وییە زٚٚرٚزرێژەف ٔدوٛاْ ٘ یەوومٔی ِومز ٘وین 

وووومٔیٓ. ٔووومبیٕی ٌە شوووه ٚ گِٛمٔدوووه ٔوووم٘دڵداەٚە وە اووودّە امشوووّمٚەف ِمزە
٘مراوموی ٔماوموی ِومزف  اودّەف  ٚ زٚاف وٛزەتوموەف وٛرشوی ٘ەخمِٕ وی

 وٛرز ٔەِمٔاٛأیٛە یەن بگ یٓ.

 
چووووً ٍِیوووو ْ ِ ۆ ووووی وووووٛرز ٌە ٘ەیارەف سوووودٙەِەزایە یەشووووام بووووا 
زەٚڵەتوویٓ ٚ ٔەِوومٔاٛأیٛە یەواوو  لیووٛٚب بىەیووٓ  بوو یە زراٚسوودىمّٔمْ ٘ەر 

ەت ۀا یوومریی ِەرگّوومْ اووا ووومێ ٘ەٚەسوویمْ ٘ەبدوو  ٚ ٚەوووٛٚ زاشووی شوو
 زەوەْ.

اووود  و چیووودا 6002ِمزەوووومْ بە سوووەرۆومیەتیی )زیووومو ( ٌە سووومڵی 
سووومب 10تٛأییووومْ زەٚڵەتوووی خ یووومْ ادوووه بٙدوووٕٓ  )زیووومو ( بە زرێژایوووی 

رەرِووومٔ ەٚایی امیاەخووو  ٚ شووووٛٚرەف حەٚێ ڕۀگوووی زەٚرف اوووومیاەخی 
ە ەف  دگەف گ توٛٚەتەٚە ٚ بوٛٚەتزرٚس  و زٚٚە  زٚاف ِ زٔی وٛڕەو

 شم  یمْ زەِمٔدۆشٓ.

بەڵووا  ر ٚەتی ووی وووٛڕف زیوومو  زەبدوواە شووم  بەڕاسووای اەَ  دٕ وویٕە 
توووووٛأی زەسووووواە تدىی بە٘دوووووم ادىیٙدٕدووووو   توووووم سوووووەرزەِی اەَ شووووومیە 
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امشٛٚرییەومْ بمج ٚ سەرأەیمْ ٌە ِمزەومْ ٚەرگ تٛٚە  بە َ ر ٚەتی  
٘وومێ  ٔەڕۆی وواٛٚەتە ژێوو  اەَ بم وودأە ٚ ٌەگەب امشووٛٚرییەومٔدا بەشووەڕ 

باوٛأا بەسوەر  بە َ ٘دمف سوٛامف ِومز بەٚ اۀودایەیە بە٘دوم ٔەبوٛٚە توم
زەٚڵەتی و ٔەسمڵی امشوٛٚریدا یاب بدو )ر ٚەتی ( شوەڕەوەف زۆڕأود ٚ 

 پ.ی.220ٌە شەڕەوەی دا وٛژراٚە ٌە سمڵی 
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 هوخغتەر
 

زٚاف وٛشووإی بوومٚوی )روو ەٚەتی ( ووو اٚەتە شووم  ٌە رۆژف یەوەِووی 
ووووومێ ٚ زارایووووی خ وووواەگەڕ بوووو  بە٘دمووووو زْ ٚ  زەسوووواە تییەٚە تەٚاٚف

ومراِەو زٔی سٛام ٚ ٌەشى ف )ِمز( تٛأی ٌە شەڕێىی خٛێٕمٚیدا ٌەشى  
ٚ سووٛامف امشووٛٚر ب ووىدٕد  ٚ اەئِوومرف شوومرف شووٛٚرەزارف )ٔەیووٕەٚا( 
بووووودا ٚ زەٚرف شووووومر بگ ێووووو . سوووووٛارەف ِمزەوووووومْ ٌە سوووووٛارومرف ٚ 

ْ  ٔوومیىەف زە سوومب ِەبٛٚاتی اۀووداییی بەسووەر اەسووپەٚە ٔوومٚزار ٚ ووومر
( م  ٌەٚ ِمٚەیودا لەِٚوی )سوەومیەومْزەٚرەف شمرف ٔەیٕوٛا زرێوژەف ود و

وە ٌە بووموٛٚرف ادوو أەٚە زەژیوومْ اەئِوومرف زە ەرەووومٔی )ِمز(یوومْ زاٚە  
ب ێىووی اەٚأە ٌە ا ووای چیمووومٔی لەرممسووییەٚە ٘وومتٓ ٚ یۆرتوو  اەئِوومرف 

امشوٛٚرییەومْ اەٚ ٔمٚچەومٔی ِمزیمْ زاٚە  زیمرە ٌەسەر زاٚا ٚ تەِمحی 
ف ِوووومز بە ٔمچوووومر زەٚرف شوووومرف  اەئِمرەیوووومْ زاٚە  سووووٛام ٚ ٌەشووووى

)ٔەیٕەٚا(یوووومْ بە دٙوووودالٚە ٚ گەڕأەٚە ٔمٚچەوووووومٔی خ یوووومْ  ٘ەرٚە٘وووووم 
سوووەومیەومْ ٔووومیىەف بی ووو  ٚ ٘ەشووو  سووومب ٌە زە ەرەوووومٔی )ِوووومز(زا 
ِوومٚٔەٚە. ٘ٛخ وواەر تووٛأی سەرتمسووەرف رەرِمٔوودەومٔی سووەومیەومْ ٌە 

مریى اٚزا زاٚەێ وووووومێ ٚ ٌەٚ زاٚەتەیووووودا سەرتمسوووووەرف ڕۆژێىوووووی زیووووو
سووەومیەومْ بىٛژێوو  ٚ بەٚ شوودٛە ٚ تووی ِوومز ٌە زەسوو  اەٚ رەرِمٔوودەف 

ی وووى زٔی زٚٚبووومرەف ٌەشوووى  ٚ ازاگیووو وەرأە ڕیگمروووومێ  وەٚتەٚە امر
سٛامف )ِمز( ٌەٚ ومتەیدا شمف زەسإی مٔى اٚف امشوٛٚرییەومْ ٌە بمبوً  

ٚە سووەریەٚە  ٘ٛخ ووا ە تووٛأی اەیّوومٔی اەٚیوو  ٘ەٚاف اوومیازیی وەٚتیووٛ
 ٌەگەڵدا بیەساد  ٚ ٌە زٚٚ ئٚە اەئِمرف زەساە تی امشٛٚر بدەْ. 
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شوٛٚر )سوٛریم(ف اد وام بوٛٚ بە بەشی ڕۆژامٚاف ژێو  زەسواە تی ام

ی شمف بمبً )ٔەبٛخمٔٛس (  ٔەیٕەٚا ٚ بموٛٚرف ٔەیٕەٚا بٛٚە ا ىی بەش
ٚا( سووٛٚتمٔدٔی ٘یٕوودە ویووٕەف ِمزەووومْ. زٚاف ٚێ أى زٔووی شوومرف )ٔەیووٕە

و ِەڵی ادٕا سەز سمب یٚڵُ ٚ یۆریی رو اٚاْ وە  سوٛامف ِومز ڕۆی واە 
ٔوومٚ شوومرف )ٔەیووٕەٚا(ٚە  شوومف امشووٛٚر خوو ف ٚ خدووماْ ٚ ژْ ٚ ِٕووداڵی 
سوووەر ەَ ٌۀووومٚ اووومگ زا سوووٛٚتمٔد. ِووومز ٔەیوووٕەٚاف ٚێووو اْ وووو ز  ٘وووین 

ٔی ! سٛامف ِومز گیمٍٔەبەرێىیمْ بە ییٕدٚٚیی ٔە٘داڵٚە  تۀمٔەێ امژەڵەوم



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

056 

وەٚتٕە زٚاف اەٚأەف تٛأییٛٚیمْ ٌە شمر ٚەزەرچوٓ  توم ٔومٚ سوٛٚریم بە 
یف زٚایومْ وەٚتوٓ. اەٚف امشووٛٚرف بوٛٚ وٛشووإیمْ ٚ بو  ٘ەِی ووە ڕەگە

 .  امشٛٚرف بەسەر یەٚییەٚە ٔەِمْ

اەَ امشٛٚریمٔەف اد وام ر یومْ بەسوەر امشوٛٚریە و ٔەوومٔەٚە ٔیویە  
ە بەٚاْ زراٚە  بۀودە اەٚ سوەرچمٚەَ بەئٚەیە اەٚ ٔمیٔمٚە ٌە ئیەْ امامٚ

ٌە ڕۆژٔوومِەف )بوووم (باڵَٚ ووو زٚٚەتەٚە ٌدووو ەی  وەِدووه امِووومژەف اوووا 
 زەوەَ  

ٌە امییٕی ای ۆیف ِەسیدیەتدا ٘متٛٚە  وە حەیرەتوی ِەسویڵ ٌە زٚٚ 
 ەٚ٘ەر ادوووووه ٘ووووومتٛٚە  زٚٚ  ەٚ٘ەرف ٌە یەوەٚە ٔمیوووووه )ِ ۆیوووووی ٚ 

ٛٚٔە  ٌە )تەبّیووود(ەٚە زەسوووای اوووا خوووٛزایی( تدىە ٚٔەبوووٛٚٔە ٚ ادىەٚەبووو
و زٚٚە  ٌە بە خمچىد مٔی حەیرەتی ِەسویددا زٚایوی ٘ومتٛٚە   وم بو یە 
ٔووومو   بٛت ێووو  حەیرەتوووی ِەریەَ خوووٛایەوی بوووٛٚە بە ٔووومٚف ِەسووویڵ  
بەڵىٛٚ ِ ۆ دىی بوٛٚە  ەٚ٘ەرف تدىەڵوی  ەٚ٘ەرف اەرٚەرزگومر بوٛٚە  

ەٚ بیوو ٚڕایەف ٌە بەخمچىد وومٔدا ٌدووه  ووٛ  بووٛٚٔەتەٚە. یەوەِوویٓ وە  ا
خ اە بەرچومٚ )ٔەسواٛریٛ  اەت ی ووی لٛسواۀایٕییە( بوٛٚە  اەی ەٚأوی 

مط ة( ٌەَ وووووووومتەٚە وڵد وووووووم ِەسووووووویدییەومْ اەٚ  ووووووؤمسووووووو اْٚ بە )إٌ
بی ٚب چٛٚٔەیمْ ڕەتى زٚٚەتەٚە. و بٛٚٔەٚەف چمٚسومنمٔی ِەسویدیەێ 

ب چووووٛٚٔی لەشووووە ٔ اٛریٛسوووویمْ  006ٌە شوووومرف )افوووو ( زا ٌە سوووومڵی 
ەسوووووەر اەٚ ڕەتى زٔەٚەی ووووودا ب چوووووٛٚٔی ٔەسووووواٛریٛ  ڕەتىووووو زەٚە  ب

باڵٚبٛٚیەٚە  بەتمییەێ ٌۀمٚ ِەسیدییەومٔدا  وە اەٚزەَ اەٚ زۆڵە وە ادی 
زەٚت ێوووو  زۆڵووووی زٚٚ ڕٚٚبوووومر اوووومیاەخای زەسوووواە تی ایّپ اتوووو ریەتی 
سمسوومٔییەومٔی تیوومزا بووٛٚە بۀوومٚف )تی ووف ْ( بەرەبەووومْ ادیوومْ ٚتووٛٚە 

تی ِەسوووویدیەێ )با یووووه ٔ وووواٛریٛ ( )اٌّووووداآ( ٌەٚئشووووەٚە زەسوووواە 
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زٚٚرخوو ایەٚە بوو  ٔوومٚ سوومراف ِی وو  ٚ ٌەٚێوو ا تیوومچٛٚ.  زٚاف اەئِوومرف 
سووٛامف ای ووالَ بوو  سووەر ادوو اْ ٚ زەسوواە تی سمسوومٔی ٚ ٌۀوومٚچٛٚٔی 
ایّپ اتوووو ریەتی سمسوووومٔی ٚ زاِەیرأوووودٔی اوووومییٕی ای ووووالِی ٌە اد أوووودا  

دٚتیژییەوی زەربومرەف ٘ەرٚە٘م زەسواە تی ای والِی ٌە اد أودا ٘وین تٛٔو
ٔەسوواٛٚرییەومْ ٔۀٛأوود... ایاوو  ٘ەرٚا ِوومیەٚە تووم سووەرزەِی زەسوواە تی 
بەبمسووییەومْ  زەٚڵەتووی بەبمسووی ٔەٚایشووی وڵد وومف ) ووم،ٍیك(ف زەووو ز  
وەٚا بە وٍی وومف ٔەسوواٛٚرییەومْ ٔمسوو اٚبٛٚە یۆر ٌە امی ووه ٚ حەووویُ 

ەبوووٛٚٔە  ٚ اەٍ٘وووی سوووەٚاز ٚ ٚەرگدووو اْ ٌۀووومٚ وڵد ووومف ) وووم،ٍیك( زا ٘
خەٌوووویفەف بەبمسووووی ٚ رەرِمٔ ەٚایوووومٔی بەبمسووووی ڕێمٚحٛرِەتیوووومْ ٌووووا 
گ تْٛٚ ٚ زٚاف اەٚەف ٘ ئو خمْ بەنداف گ ێ ٚ زەساە تی بەبمسوی 
ٌۀمٚچٛٚ  ِەن ٌەومْ ڕێمێىوی تمییەتیومْ ٌە ٔەسواٛٚرییەومْ گو ێ  ٌەبەر 
اەٚەف ژٔە زەسوووواە تدارەوەف ٘ ئو خوووومٔی ِەنوووو ب اەیوووو ەٚف اوووومییٕی 

ەومْ بوووٛٚە  بە َ اەٚ ٔووومی ٚ ٔەٚایشوووە زرێوووژەف ٔەود ووومٚە ٔەسووواٛٚریی
اەٚأوووی  ٚەن خەڵوووىە یۆرەوە تٛٚشوووی  ەبەڕٚٚتوووی ِەنووو ي ٘ووومتْٛٚ  
بۀمچوومرف تی ووف ٔیمْ بە دٙووداڵٚە ٚ ڕۆی وواْٛٚ بوو  چیوومف اەٌمووٛٚ  ٚ 
امِددف ٚ امٔامف ِٛٚسو ٚ وڵد مف سەرەوییمْ ٌە )زی  ِمر ٘ٛرِمز(یمْ 

ٚە. بەسوووووەر اەٚ ٘یمەرەتی ووووودا ٌە چیووووومف اەٌمٛشووووودا زرٚسووووو  وووووو زٚ
ٔەساٛٚرییەومْ ٌە امیار ٚ توم ْ ٚ بو ۆف زەٚڵەتوی )اومق لٛیٍٕوٛ( بدویە  
ٔەبووٛٚٔە  یوومٔی سووەزەف اوومٔمە٘ەَ  بە َ ٌە سووەزەف حە وودە٘ەَ بەَ ئٚە 
زەسووواە ێ ٚ تٛأووومف اماووومف ومسووو ٌیىی ڕۆژ بەڕۆژ بەرباڵٚتووو  بوووٛٚە  

ە  ٚەن ) یۆربەف یۆرف وۀی ووووووووووە ڕۆژ٘ە تییەووووووووووومٔی لووووووووووٛٚێ زاٚ
ِمرٚاییەوووووومْ  ٍِىووووویە  یەبملییەوووووومْ( ٚ اەٚأوووووی تووووو ی  ٚ ٘ەرٚە٘وووووم 
اەسووومتی ەف ِٛٚسوووو ٚ زێٙووومتی امٔاووومیی ِٛٚسوووو ٚ زیووومربەو  ... اەٚأە 
اوومییٓ ٚ ِەی٘ەبووی ووو ٔی خ یوومْ گوو ڕیە سووەر ِەی٘ەبووی ومسوو ٌیه  اەٚ 
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گ ڕأىوومرییە گ راووی ٌە ٔوومٚەوەزا زرٚسوو  ووو زٚٚە  ٔەسوواٛریەێ ٔوومٚێىی 
ٔەبٛٚە  بەڵىٛٚ زەگەڕێاەٚە ب  لەشوە ٔەسواٛریٛ   وە ڕۆِوم  ٔەتەٚایەتی

ٚ امامٚیەێ اەٚەیمْ بە ئزاْ ٌە امییٕی ِەسیدیەێ )٘ تەلە( زأومٚە  بو یە 
ٔمٚف ٔەساٛٚرف ٔەگٛٔمومٚە ٌەگەب ِەی٘ەبوی ومسو ٌیىدا  وم بو یە )اماوم( 
ٔمٚێىی تمیەف ب یمْ زأم بۀمٚف )وٍداْ( اەٚ ٔومٚەی  ٔە ٘وین بٕەِومیەوی 

ەٚایەتووی ٔە اوومییٕی ٔەبووٛٚە  ٘ەتوومٚەوٛٚ یِوومٔەٚأی ٚ ِدژٚٚیووی تۀٙووم ٔەت
امڵپ ووووای ووووو زٚٚە بە تەٚراێ امِوووومژەف ووووو زٚٚە بە )اووووٛر اٌىٍوووودأییٓ( 
اەٚەی  حمشوم٘ەڵٕەگ ە )اوٛر( وٍودأی ٔەبوٛٚە ٚ سو ِەرییە. وٍودأییەومْ 
زەٚڵەتوووووی سووووو ِەرف زٚٚ٘ەِیووووومْ زرٚسووووو  وووووو زٚٚە  ایووووودف اووووومٚا 

اوومییٕیی خ یوومْ ٌە ٔەسوواٛٚرییەٚە گوو ڕیە سووەر  ٔەسوواٛٚرییەومْ اەٚأەف
ومسوووو ٌیه بە )وٍووووداْ(ف ٔوووومٚب اْ ٚ وڵد ووووموەیمْ بە وٍوووودأی ٔمسوووو ا. ٌە 
ڕاسوووایدا ٘وووین اەیٛۀووود ٚ ا یەویووومْ بە وٍووودأی ٚ ٔەسووواٛٚریە ٚ ٔیووویە ٚ 
وۀی وویەوی ومسوو ٌیىی تەٚاٚە تۀٙووم )لەزاسوو ( بە یِوومٔی سوو یمٔی تیووم 

ییەومْ بوووٛٚە  اەٚ ڕێٛڕەسوووّە ٌە خٛێٕووودراٚەتەٚە  وە یِووومٔی ٔەسووواٛٚر
تەٚاٚف ٔووومٚ ِەسووویدیەێ ٚ زۆڵوووی زٚٚ ڕٚٚبووومر ٚ سوووٛٚریم ٚ زٚرگەف 

 رٛراتدا ٘ەر ٚایە.

ٌۀمٚەڕاسای سەزەف ٘ەژە٘ەِودا ٘وین ٔەسواٛٚرییەن بەزف ٔەزەوو ا 
 ووگە ٌە ب ێووه تیوو ەف ٌدوو ەٌٚەٚ  زە ەرف ٘ەووومرف ٔەبدوو   وە ٌەسووەر 

بەر اەٚەف اەٚ ٔووومٚە بەئف ِەی٘ەبوووی خ یووومْ توووم اد وووام ِووومٚٔەتەٚە... ٌە
زەسوووووواە تی ِەسوووووویدیەتەٚە بدوووووومراٚە ٚ لوووووومبیٍی لەبووووووٛٚب ٔەبووووووٛٚە.  
چمٚسمنە)اٌّی ووو ْٚ( بەریامٔییەوووومْ )ِەسووویدی( ٌە زٚازٚایوووی سوووەزەف 
ٔ یزە٘ەِوودا ٔوومٚێىی توو  وە بە بووم ف ٔوومٚف )وٍووداْ(یمْ ٔمٚٔووم )وۀی ووەف 
ڕۆژ٘ە توووووی امشوووووٛٚرف(  وەبووووو ٔی ٘ەسوووووای ٔەتەٚایەتوووووی ٌوووووا بدووووو   
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ِمٔەوەی وومْ بەشوودىە ٌە یِوومٔی سوو یمٔی  وە وە یِوومٔی ٔەسوواٛٚرییە بە ی
ومس ٌیه ب ٔەومْ ٘ین ا ٚ اەیٛۀدێىی بەسەر یِمْ ٚ رەر٘ۀگی وو ٔی 
امشووووووٛٚرییەٚە ٔیوووووویە ٚ ٔەبووووووٛٚە... اەِە ِدووووووژٚٚە ٚ حمشووووووم٘ەڵٕەگ ە. 
سووەرچمٚەومْ ٘ووی خووٛزف اوومییٕی ِەسوویدیەتە ٔەن ای ووالَ ٚ ٔەن ِٕووی 

 وٛرز. 

زاٚا ٌە بوو ا ِدژٚٚٔٛٚسووەومْ زەوەَ ت یێووه ٌەٚ ٚرزە  بۀوودە ٌدوو ەٚە
ب چٛٚٔە گەٚ مٔە بدْٚ  تم اودّەف ووٛرزف ِومڵٛێ اْ ٚ خومن زاگی وو اٚ 
بەادی ٌ ژیه ٚ زیىو ِدٕای بومٚەڕادى اٚ وە یۆر بەزەسواەٚەْ ٌە وو ڕ ٚ 
امٔدووً ٚ ب ٔەومٔوودا زٚٚر ٌە زەِوومرگ ژف بخوو ێٕە بەرچوومٚ... زاٚەێ ٌە بوو ا 

 ىەْ ب  بەشداربْٛٚ ٌە بمسەومٔدا.بامشٛٚرییەومّٔمْ 

ِمٚەتەٚە اەٚەف بڵدُ  بۀودە چۀودێه ڕەگەیَ بو ٚاتە سوەر ِەنو ب  
یوومْ لەبوویٍەف )ٍِ وومف( ٌە اەر یمووم   ب ازەرأووی امشووٛٚرف اد ووامی  ٘ەر 

 اەٚۀدە اەیٛۀدییمْ بە امشٛٚرییە و ٔەومٔەٚە ٘ەیە.

ف زٚاف سوووەروەٚتٕی ِمزەوووومْ  زەسووواە تی ِووومز بوووٛٚیە ٘مٚسوووٕٛٚر
زەساە تی )ٌیدیم( شەڕێىی خٛێٕمٚف وەٚتە ٔدوٛاْ )ِومز ٚ ٌیودیم(ٚە  ادوٕا 

٘ەتومٚ گیو اٚە ٚ تمریوه سمب زرێژایوی ود وم ٚ ڕۆێژێوه ٌە وومتی شوەڕزا 
زا٘متٛٚە  ٘ەرزٚٚئ اەٚە بۀی مٔەف ٔم ڕەیایەتی خٛاٚۀد زەیأوٓ  شومف 

شوومف بمبووً وەٚتە ٔدووٛاْ )ِوومز ٚ ٌیوودیم(ٚە  ژْ ٚ ژٔخووٛاییی وەٚتە ٔدووٛاْ 
 اخإیى   دگەف بمٚوی گ تەٚە.ِمز ٚ ٌیدیمٚە بە زٚاف ِ زٔی ر ەٚەت  
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 ئختنیكۆ

 

ٚزرێووووژ رەرِوووومٔ ەٚایی ووووو ز  زەٚڵەێ اەَ شوووومیە ِوووومٚەیەوی زٚٚر
زەٚڵەِۀدف ٚەاد ىەٚتٕی زەساە تی ِمز  ٌە زٚٔیمزا ٔمٚبمٚف زەرو ز ٚ 

مٔیٛٚ  ٌە شوومرف )اموپمتمٔووم( اوومیاەخای ِوومز ٔمٚبوومٚێىی  یٙوومٔی بەزەسوواٙدٕ
زٚاف ِ زٔوووی امسووومیی اخایىووو  ووووٛڕەوەف )اەژز٘ووومن(  ووودگەف بووومٚوی 

 گ زەٚە.
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 ئەژدهاك

شووومف  ٓووووٛر  ووووٛڕف شووومیازە )ِۀووودأم(ف و وووی اەژز٘وووموی زٚایووو
 زەساە تی ِمز بٛٚە ٚ یۆرت  ٘ەر ٌە زەربمرف )ِمزا( اەرٚەرزە بٛٚە.

 )اەژز٘ومن  امسووایمن  یٚحوومن( ٘ەرسووا اەٚ ٔوومٚأە یەووودىٓ ِمزەووومْ
شوووموەیمْ بە اەژز٘ووومن ٔووومٚب زەٚە ٚ ی ٔمٔییەوووومْ بە اەسوووایمن ٔمٚیووومْ 
٘دٕمٚە ٚ ری زەٚسوی ٌە حەِمسوە سوەراوەیدا )شومٕ٘مِە(زا وەسومیەتییەوی 

٘ومن و زٚٚە  بۀومٚف یٚحومن  بەڵوا اەژزاەر مٔەیی ِۀفی ٌا زرٚس  
وی اەٚ زەٚرە ٚ شووومیەوی یۆرزار ٚ بىوووٛژ ٚ بی بوووٛٚە  ٚەن ٘ەر شووومیە

خ ر ٔەبووٛٚە  زیوومرە ِوومَ ری زەٚسووی زیووٛار ٌە زیووٛارف ایوومٚیِوومٔە بە َ 
بمٚبووومای أی اووودّەف ووووٛرز ٔمِاووو  ٚ و تووومت ف ٔەزیوووٛە توووم ٌە زٚا شووومف 
زەسووواە تی سەزٚبی ووو  سووومڵەف ِمزەوووومْ زەبیووومیەوی ٚەن )یٚحووومن( 
ب وووومیێٕا  ری زەٚسووووی زەبووووٛٚ ت یەودووووه ٚەن ِدووووژٚٚ ٔەن اەر وووومٔە 

زەتوومف )٘مراوومن ٚ وٛرشووی( زەربوومرەف چوو ٔیۀی اوویالْ ٚ خیوومٔەێ ٚ وٛ
و زبووم  اەٚ زەَ اۀوومف ب زبوومیەتە اەر وومٔە  اەڵوویەتە اەَ ڕەخووٕەیەف بۀوودە 
٘ین ٌە شمومرەوەف ِمَ ری زەٚ  وەَ ٔموومتەٚە  بە َ خیومٔەێ خیومٔەتە  
شووم بیىووم یوومْ ٘ەژارێووه  یووم اەیمِیەرێووه   وودگەف شووٛو ف بووملییە یەشووام 

اد أووووی بووووم  ٌە  چۀووووداْ سووووەرچمٚەف ی ٔوووومٔی ڕۆِوووومٔی  ٘ەتوووومٚەوٛٚ
چووو ٔیەتیی زەسووواادٛەرزأی زەسووواە ێ ٌە زەسووو  ِمزەوووومْ ) بۀووودە ٌە 
واوومٚف زرۆیە ووومٚە یٚحووموی ٔەوٛشوواٛٚە ٌەَ ڕٚٚەٚە زٚاَٚ( ٌدوو ەی  

 ت یەوده امِمژەف اا زەوەَ  
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زا٘متٛٚی ووودا   ٚ ٌوووٗ  یوووٗ ٚ اد وووامی  ٘وووٗ  بٖٛٚ ِدوووژزا ٘وووٗ  یٚحووومن ٌوووٗ
رى    ٚ ٌٗ  یدأی ٚ سمیى ٌ ژییٗ ی ِٗو یٗ ٔمبیٕد . یٚحمن زیمرزٖ ٔمٚچٛٚ ٌٗ

  ن ٌوووٗ یٗ شووودٖٛ  تده بوووٗ ر ِیٍٍوووٗ زا ٚ ٘وووٗ تمٔووودا ِڵوووك زٖ رٚٚٔوووی ِیٍٍٗ ٚ زٖ
ٔدایی ووووی بوووو   وووووم ٚ زٚٚراٗ زٖ سووووِٛٚی یٚحموەووووومْ  ٗ ومْ تٗ یٗ شوووودٖٛ
 ٔا.  زازٖ

 
   یاگووو ۆیٖ ٚ بٕووومرف چیموووومٔی  َ زۆڵووٗ اوووٗ ن ِووومز ٚ ووووٛرزف ٖٚ  ادّووٗ

ِمزا  بٕوٗ    ٌوٗ ئٔی ت زا  یمٚایٖ ب گٗ گٗ ِدژٚٚییّمْ ٌٗ ِیامٌ ژیم ٚ تدفى یٕی
ٔودف  تّٗ تی تمییٗ وی یۆر چ ٔییوٗ یوٗ توم ڕازٖ  ٚ شٛێٓ ٚ   رف ژیٕگٗ   دگٗ
  ٖٚ ووٗ یۆرٖ  ڵىوٗ ئف خٗ ومێ ٚ بوٗ زٖ   ڵٗ ف تدفى یٓ گٗ ومْ ٚ شدٖٛ ر مٔٗ اٗ
دوووژٚٚف ِ  و ێووو  ٚ بوووٗ زٖ  ف ڕابووو زٚٚ ادٕمسوووٗ لیٕٗ ن ِدوووژٚٚف ڕاسووواٗ ٖٚ

  ومٔی  بووٗ خ ِمڵییووٗ  وٛٚ چی ۆوووٗ تمٖٚ َ. ٘ووٗ ڵووٗ لٗ  ْ ٌووٗ یوودٖ زٖ  لیٕٗ ڕاسوواٗ
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یی یۆرْ ٚ  ر وومٔٗ وٛرزسووامٔدا چی ۆوووی اٗ   یوومٚایْ. ٌووٗ  ف ژیٕگووٗ گووٛێ ٖ
   رِیمٔودا ٔیومیێىی تدى اییوٗ گٗ  زا. امٚ ٌٗ وٗ رٖ  ٗ ب زٖ گٗ ٔدْ ٌٗ یٖٛ ب ێىیمْ اٗ

   بٖٛٚ ریی خوو ف ٘ووٗ رٚٚٔیوودا ومریگووٗ ٕووی زٖتدفى ی  ف ٌووٗ ٖٚ ٔگدأووٗ ڕٖ  ب یووٗ
رف اووومٚف  ن بوووٗ ژزیٙمیوووٗ . اٗ ی یمْ بووو  سووومیأدٖٚٚ ی  سوووٗ چی ۆووووی سوووٗ

  ٖٚ و ێ  ٔم ٛٚڵداوٗ   ٔٗ وی اد ىٗ ف لٛربمٔییٗ راٗ گ ێ  ٚ ٘ٗ رێه زٖ  ٗ زٖ
رف  ڕێیوٛارف گوٛیٖ  ز( ٔمٚێوه بوٗ ِوٗ رٔمزاێ. )ِٛڵه ِدٗ بٗ  وٗ رف امٖٚ ٚ بٗ
 با.  ر زٖ رف امٚ بٗ وٛژ  ٚ بٗ ژزیٙم زٖ ٚ اٗ  رٖ  ٗ ٚ زٖ اٗ  ٚێاٗ وٗ زٖ

ف چیموومٔی یاگو ۆی  لیٕٗ ٔی ڕاسواٗ خمٖٚ  ٖٚ ِدژٖ  ف وٛرز ٌٗ ادّٗ  زیمرٖ
ر  ومٔی  ٘ووٗ ِیامٌ ژییووٗ  ر وومٔٗ ف اٗ یۆربووٗ  یٓ. بوو  ّٔٛٚٔووٗ وووٗ رٖ ٚرٚبٗ ٚ زٖ

تمٔی  یی ِیٍٍوٗ سواٗ  تی ٚ ژێ زٖ سواٗ َ زٖ ر وٗ بٗ ٌٗ  . شادىٗ ٘ی وٛرز بٛٚٔٗ
ِٛڵىی   امٚو اْٚ ٚ بْٛٚ بٗ ومٔی ت ف چٗ ن سمِمٔٗ ٚی  ٖٚ ر اٗ ٚرٚبٗ زٖ
  اد أودا ٌوٗ  ۆ  ٌوٗ رأی بومرٖ سا ۆی اٛٚ. بىوٛژ ٚ بیو  ٚ تم ٔىوٗ ئٔی زٖ گٗ
  ِی ٗ ٚ ٘ٗ لڵی اٗ بٗ  ٚزا ٌٗ ( ٚ اد  ا6323ٗ -523ٚسی ) ِی ری زٖ رزٖ سٗ

  توٗ ن یٚحوموی و زٖٚٚ رێىی ٖٚ واوٗ ومرٖ    ب یوٗ بٖٛٚ ف خ ف ٘ٗ ٖٚ ومرزأٗ
   ت ف ٌوووٗ سووواٗ ووووٛرز بددٖ  ٌوووٗ  ف. زیووومرٖ ووووٗ رف ٚ تٗ ۆ ٚ زاگی ووووٗ رٖ بوووٗ
ٚ زٚا شمف   ِدژٚٚف "ِمز" گ تٖٛٚ  چ ٔٛٚوی ٌٗ    ب یٗ زیٖٛ زا ٔٗ وٗ رٖ  ٗ زٖ

ئف  یامٔی بوٗ یٚحومن ٚ ایاو  زاسوامٔی شوٗ  بوٗ  ژز٘من"ف وو زٖٚٚ "ِمز" "اوٗ
وی ٚ  رٖ سووٗ  ِمٔووٗ ٚسوویدا لمرٖ ف ری زٖ وٗ شوومٔمِٗ  . ٌووٗ یأوو اٖٚ  ٖٚٗ ِٛٚأوو ٘ٗ
( ایومْٚ ٚ 05ٔمم ٔومْٚ  ) ومْ اٗ وییٗ رٖ سٕی مْ و اْٚ. سٗ ومْ زٖ وییٗ ئٖٚ
ٚ  وده ٌوٗ   یوٗ وی تددایٗ ِمٔی ئٖٚ ٔمم لمرٖ ێ ٚ اٗ . زٚٚسٗ تٗ ودىیمْ امر ٖ یٗ

  َ شومٔمِٗ ر ٗ سوٗ  یادا  وٗ ٚ ٔ  بٗ بی    ٚی  ٌٗ   اٗ "یٗ ف "ومٖٚ ِمٔمٔٗ لمرٖ
 .  یادا ٔمٚب اٖٚ ( ب25ٗ)  ٔٙم ٌٗ   تٗ یای شیڕ ییٗ ( ب23333ٗ)
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خومٚەْ توملیى زٔەٚە  ٌە  وٛر  ٘متە سەر زەساە تدىی زەٚڵەِۀد ٚ
ۀدەسوووەف تەئرسووومیف ٚ اووومیاەخای ٛارەومٔووودا یەودوووه ٌەٚأە ٘تەٚاٚف ب

مڵدا اەٚ و شوه ٚ تەئرأەف س زٚأمە)ب سیٌٛی ( ٌە ِمٚەف  فیایەٚەڕا
زٚٚسەز سومڵەف ٔمیىەف ٌە ب سیٌٛی دا اۀممَ زرا بە ومرٚتە  ٚٚبەف 

تەئرسووومیف ِمزەوووومْ وووو اٚە  اەگیٕوووم ِەحووومڵە ٌە اۀموووم سووومب وەِاوووو  
تووملیى زٔەٚەف تەئرسووومیف باٛأ ێووو  و شووىەومٔی ا سووویٌٛ  زرٚسووو  

 بى ێ .

گ ٔگوووی اوووا ئیەْ ادووو أەٚە امشوووّمٚەف وووومرٚو زەٚەف ِمزەوووومْ ٌە 
ٔەزراٚە  اەرساگمف )امٔم٘یام( ٌە وۀگمٚەرف ٔدٛاْ ٘ەِەزاْ ٚ و ِمشومْ  

اەٚ اەرسوووووواگمیە بەرز ٚ ِەڕِەڕف بە  ٔیووووووٛەف خوووووومٔٛٚف اەٚ شوووووومرە 
 ی ئف شمربمژێ  یەودىە ٌە گ ڕەومٔی سەرزەِی ِمز.زرٚساى اٚە لملمبمٔ

وە شووووومف اە٘وووووٍەٚف  ەژٔوووووی زٚٚ ٘ەیار ٚ ادوووووٕا سوووووەز سووووومڵەف 
تەٚاٚف زەٚڵەتەووومٔی  یٙوومٔی بوو  اەٚ  ە أووی اۀموومَ زاٚشم٘ۀ ووم٘ی اد

سوومڵی رەرِووومٔ ەٚایی ِمزیوومْ بە حی وومۆ ٔە٘دٕوووم   643 ەژٔە زاٚەتىوو ز 
ٌەبەر اەٚەف بە ڕەگەی روووومر  ٔەبووووٛٚٔە ٚ بمٚبوووومای ە گەٚرەف اوووودّەف 
وٛرزبٛٚٔە. ادٕا سوەز سومب ٔومو ویی ٔدوٛاْ زٚأومە ٘و یف ِومز ٚ یەواو  

 زْ  گەٚرەت یٓ بەڵگەیە وە ادّەف وٛرز وٛشآ ٚ ٔ وەرف امشٛٚرف و
سوومڵە اوودّەف  2133اد ووام اەٚۀوودە ٌەگەب یەووودا ٔمڕێووه ٚ ٔمتەبوومیٓ اەٚە 

اەِ ۆِومْ  )چۀود یٓٚ ٔ وەرف زەرٚزراٚسودىمّٔمٔوٛرز یەوا  زەوٛژیٓ 
( وەف )زیومو (یەوی تو  ٌۀومٚ اەَ ِیٍٍەتەیودا ٘ەڵوىەٚف... !ٌە زٚێٕا زەچوا

 ٔمیأُ! 

دوووژٚٚ بووودَٚ  بەزاخەٚە ِدژٚٚٔٛٚسوووی ووووٛرز ِِوووٓ ٔمچووومربَٛٚ ٌە 
 ربومرەف ِدوژٚٚف ِومز ٘ەیە. سواەِەامگمزارییەوی یەوممر وەِٛووٛرتی زە
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ِدژٚٚٔٛٚسمٔی وٛرز تم بە اەِ ۆ ٔمو شٓ ٚ ٔەو شمْٚ یأیمریی یۆرت  
زەربوومرەف )ِوومز( ٚ زەسوواە تی ِوومز ٚ اوویالٔەوەف و رشووی ٘ەخمِٕ ووی 

ٌە گەٚرەیوووی ٚ ِەیٔیوووی بووودْٚ ٚ بٕٛٚسوووٓ. بە تەاىیووود وە  ٔىوووٛٚڵیی 
وٛرسوووی ٘ەخمِٕ وووی ٔموووومێ  چۀووودە گەٚرە بوووٛٚە  بە َ سوووەرەتموەف 
ٌەسوووووەر یٚڵوووووُ ٚ نەزر ٚ اووووویالْ ٚ وٛزەتوووووم ٚ خیووووومٔەێ بٛٔیووووومزٔ اٚە. 
٘ەتمٚەوٛٚ )٘مرامن(ف ٔمامن بە تەِمبٛٚە وە زەساە تی ِمز ٚەن خو ف 

 ایوی چۀود ِمٔگدوه بومٔگەٚایف ب   سەرەتمبّدٕداەٚە ٚ بدرێاە زەسای اەٚ
رومر  ٚ ِومز ووو ا  وە لوٛزرەێ ٚ زەسوواە تی ووٛر  چەسووپم  ٔومٚف ِوومز 

بمییى زٔە چۀداْ ڕااەڕیٕوی ِومز ڕٚٚف زاٚە  بە َ با خ اٚەتە ئٚە. ٌەٚ 
 ِدژٚٚٔٛٚسمٔی اد أی بە شدٛەف ٔمزرٚس  ٌەٚ ڕااەڕیٕە زٚاْٚ.

٘ومن( زٚ تەئرسمییی سەرزەِی ِمز) اەژ زەگەڕێّەٚە سەر یەرارەێ
ێ اوو  زەربوومر زەسوواە تی روو اٚاْ خەییووٕەف زەسوواەئ ەرومر ٘وومتیٛٚە سوو

اٚە و شووه ٚ تەئرف رەرِوومٔ ەٚایی اوو  بووٛٚە ٌە ٘ووٛٔەر ٌە اەیووىەرف ڕای
 یٌمەئِی اد  و شىەٚە.

بگوو ە وە یۆرتوو  گوومف یەئِووی بمڵوودار ٚەن  وومٔەٚەرێىی اەر وومٔەیی 
 زەرٚزەرٚایەف ٌە زٚٚئٚە و شىی زەساە تی امرایتٛٚە. 

و شووىەٚە ٔەخ ووی بەر ەسوواە ٚ ڕۀگەوومِدمف ووو اٚ  بەسووەر زیووٛارف
٘یو ٚزٚێ( زەڵدو   یۆرَ  تەخای شم٘ی ٌە یێو  ٚ ییوٛەرزا ٔوٛلُ بوٛٚە  )

زەربوومرەف شوومرف اىپمتمٔووم ٚ و شووىی زەسوواە تی ِوومز بی ووایٛٚ بوومٚەڕَ 
اەر وومٔە ٚ  وومزَٚٚ زەیأووی   بە ٔەزەووو ز  اەٚەف ِووٓ بی ووایَٛٚ یۆرتوو 
وی زٚٔیوووم بەٚ شووودٛە ٔەبیٕ ابوووٛٚ  اەٚف ٌەٚێووو ا زیوووِٛە ٌە ٘وووین گ شوووەیە

حەٚێ شووٛٚرەف زەٚرف شوومر بەری ٚ بٛڵۀوود شووٛٚرەف ڕٚٚبە زەرەٚە 
یێو یٓ ٚ یەن ٌۀدوٛاْ ییوٛیٓ بو   بە ڕۀگوی ٘ەر سەز ِەت  و ٔگ ەیەوی
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چمٚزێ ف زەرەٚە ڕٚٚبە زٚژِٓ. ایا  شٛٚرەومْ تم ٌە و شىی ٔمٚۀدف 
د ووومَ حەٚی ٚ ٔمیوووه زەبوووٛٚٔەٚە و تووومت  زەبوووٕەٚە. اەٚف سوووەرٔمی ڕاو

ٔوومرٛٚرەف اوومٚ بەٚ یەبوو  ٚ یۆرە چوو ْ چوو ٔیٓ  بەرەٚ سووەرامٚ خ یوومْ 
٘ەڵووودەزا. بووومیاڕف ٚا ا شووواە ٚ سوووەرلمڵُ ٚەن اەٚف ٔەزیوووٛە ایاووو  اەٚە 
زٚٚووومٔی یەڕٔگوو ە  امسووٕگەرف شّ وود  ٚ سپەرسوومیە  ووگە ٌە اوومرچەف 

 گٛڵدارف ڕۀگمٚ ڕۀ .

یووٛارف ززیووٛارف یەوەِووی شووٛٚرەف زەٚرف شوومر بە ڕۀگووی سووپی. 
زٚٚ٘ەَ بە ڕۀگووی ڕەشووە  زیووٛارف سوودٙەَ بە ڕۀگووی سووٛٚرە  زیووٛارف 
چٛارەَ ڕۀگی شیٕە  زیٛارف ادٕمەَ ڕۀگی یەرزە  شەشوەَ ڕۀوگەوەف 

 لمٚەییە حەٚتەَ.

 و ٔگ ەومٔی یێ یٓ ٚ ییٛیٕە

ِدژٚٚٔٛٚسدىی اد  سەزەف زٚٚ٘ەِی یاییٓ زەڵد   بە تەاىیود اەٚ 
ەرارەتەف ٌە اىپمتمٔمیدا زیِٛٓ  بمسوی ٌوا تٛأمَ تیمزا ٔییە بە ٚرزف ٌەٚ ی

بوووووىەَ  بەتووووومییەێ و شوووووىی شووووومٖ  اەٚ ٘ەِوووووٛٚ گوووووٛڵاە ٚ وووووو ڵەگەیە  
سەرتمسووەریمْ گٛڵاەووومٔی بە اوومٚف یێ ڕۀوو  ووو اْٚ  یەٚف و شووه ٚ 
ِەڕِەڕێووه بووٛٚ ٍِمووی زەزا. اوودُ ٚایە ٌۀوومٚ اوومٚزاَ ب ێووه ٌە زیٛارەووومْ 

د  ٚ زڕٔودەومْ. اەَ ٔەخ ی بەر ەساەف ڕۀگى اٚ زیّۀی ڕاٚو زٔی شو
ِدژٚٚٔٛٚسووە )اووٌٛی بووی(زا بە ٚرزف بمسووی و شووىی شوومف ِوومز زەووومێ  
اەٚە زەرزەخووم.. وە شوودٛایف تەئرسوومیف ٚ تدىوو ا ٘ووٛٔەر ٌە زەسوواە تی 

رف ادوودراٚە  بە َ اەٚ یەرارەتەف ٚا اەٚ ِدژٚٚٔٛٚسووە ِوومززا گ ٔگووی یۆ
 )اووووٌٛٚی بووووی(ف ٌدووووی زٚاٚە. ِدژٚٚٔٛٚسووووە اد أییەووووومْ خ یوووومْ ٌووووا

ٚ و شووىەومٔی  وەڕووو زٚٚە ٚ بمسووی ٌووا ٔمووومێ تووم گ ٔىووی ٚ یەرارەتووی
ەٚە ٚ زەٚرٚٔەخ ووی ٘ٛٔەرِۀوودأی ِوومز ٔمزیوودە ا سوویٌٛی  وە ٔەووو ێا
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سمڵە ِمزەومْ وٛرشی ٘ەخمِٕ ی با شوەڕ ٚ 643بگ ْ. زەساە تی ِمز 
ی سووومڵ643ٚێ أىووو زْ بە وٛزەتووومیەوی بوووا ود وووەٚە بوووٛٚەتە خووومٚۀی 

 ٔگەرف ٚ یەرارەتىمرف.ڕە٘ٛٔەرف یەومرٚو زەٚەف تەئرسمیف 

ایا  اەٚە ِدژٚٚف ٔٛٚس اٚ ٌە ڕاسوایدا ِدوژٚٚف سوەروەٚتٛٚەومٔە. 
ڕۆژێه زێ  ِدژٚٚف حەلیمی ِ ۆە زٚٚبمرە بٕٛٚس ێاەٚە  اەٚ زەِەیە 
ٚا تەوٕ ٌ ژیمف بەشەر بگمتە اەٚ امساەف باٛأا اەٚ )یەبمەبە(ف زۀگوی 

 ڕە٘میە ٌە امسّمٔدا ٚەن خ ف ِمٚەتەٚە. 

یأ وو  ڕۆژێووه زێوو  باووٛأا اەٚ زۀووگە ڕە٘میوومٔە گٍد ووومتەٚە  ایوودف 
زۀگی ِ ۆ ی سوەرزەِی بەرزیوٓ. زۀگوی اەیومِیەراْ  ایومٚە گەٚرەوومٔی 
لووٛٚ یی ِدووژٚٚ  اەٚ ووومتەیە ِدووژٚٚ ٌە بٕەِوومٚە زەگ ڕێوو  ٚ حەلیمەتووی 
ِدووژٚٚ بوو  بەشووەریەێ ٚەزەر زەوەٚ  بۀوودە بە زٚٚر زەیأووُ. اەگەر تووم 

مف اەٚ یأ اە وومرف ٌەسوەر ٔەو ابدو . اودّەف ووٛرز توم بە اد ام سەرەت
اەِوو ۆ زەرەلەتووی زٚژِٕمّٔوومْ ٔە٘وومتٛٚیٓ خەتووموە ٌە خ ِوومْ بدوو   یوومْ 

  بەر٘ەِوی یەڕ ٚ یۆرف ٔەیمرەومّٔمْ  اەٚە ٚالیڕیەتە ِدژٚٚف ٔٛٚس اٚ
 سەروەٚتٛٚەومٔە.

اوووودُ سووووەی ە امسووووەٚارف سووووەرزەِی زەسوووواە تی ِوووومز یۆر وەِووووی 
چووو ْ سوووەزاَ حٛسووودٓ   سووویمرێىە بەئِەٚە گووواڵڵە بوووٛٚەِووومٚٔەتەٚە  ا 

امسووەٚارف تووملی وی وو ا )ِەزااوویٓ(ف خ وواە بوومیٔەف رەراِ شووی ٚ بووا 
اەرخەِی بەڵىٛٚ و شمٚە چمٚزێ ییەٚە؟ زەساە تی ٘ەخمِٕ ی ٔەن وەِ

توً بە اەٚف امسەٚارف زەساە تی ِمز ٘ەبٛٚە ٌۀمٚیومْ بو زٚٚە  اەگیٕوم 
اەٚە  زەٚرٚبەرف ٘ەِەزأدا بەزف ٔومو ێٓ ەوپمتمٔم ٌە ٚ بەرزێىی شمرف ا

وومٔی ەساە تدارأی ادو أەٚە بەرزەبەرچمٚف ز بە ٔییە اەرساگمف امٔم٘یام
خەڵىووی وۀگوومٚەر؟ ِدژٚٚٔٛٚسوومٔی ادوو اْ بە تەٚاٚف ووو اٚٔەتە خوومٔٛٚف 
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تٛأووومٚە و شووومْٚ اووودگە ٚ  ووودگەف بووومٚوی ووووٛر  گەٚرە ٚ گەٚرەتووو  
بومیەتە ٘من شومف ِومز شوٛٚف ٔەو زبىۀەٚە  اەگەر )ِمٔدأم(ف و ی اەژز

 اەِی ف اۀ مز وە رمر  بٛٚە. 

ٌدوو ەزا ٔوومٚف ب ێووه ٌە گوو ڕف شوومومْ ٚ گەٚرەووومٔی زەسوواە تی ِوومز 
 زەبەَ وە ٌە بٛڵۀدف ٚ سٕگی چیمومٔدا بٛٚە ٚ ٔەیمٔاٛأیٛە ٚێ أی وەْ.

 گ ڕسامٔی سەگەٚۀد ٌە بمشٛٚرف شمرف و ِمشمْ. -6
 مٔدٚامٚ.م ٔمیىی شمرف ِیگ ڕسامٔی اەر یا -2
 گ ڕسامٔده ٔمیه شمرف )سەخاە(یە ٌە رۆژ٘ە تی و ِمشمٔدایە. -0
 زٚومٔداٚز ٌە ٔمیىی شمرف )سەرایً(ف یە٘م. -0
لیملمیووومْ ٌە ٔووومٚچەف شووومربمژێ  امرێمگووومف سوووٍدّمٔی تەٚاٚف اەٚ  -1

گ ڕسووامٔمٔە ٌە ٔوومٚ خووموی وٛرزسووامٔداْ بوو یە ِوومٚٔەتەٚە  اەگیٕووم 
 اەٚأەشیمْ ٌۀمٚ زەب ز.

ٌە خ یودا ِدوژٚٚ زەگدو ێاەٚە یومٔی زەتوٛأیٓ بڵدویٓ  تەئرسمیف خ ف
تەئرسمیف ڕیٛایەتە  ڕٚاڵەتە  حیىمیەتە  چ ٔەتیی ژیمْ ٚ  دگە ٚ ادگە ٚ 

 اٍە ٚ امیە ٚ ٚرزەومرف زەساە تی ڕاب زٚٚ زەگد ێاەٚە.

تەئرسووومیف  تٛأوووم  اووومبٛٚرف  ٚرزەوووومرف ٚ ٌدووومأیٓ ٚ ا وووپ ڕییە  
ەن ٌە شودٛەومٔی تەئرسومیف ادوه ٘ەِٛٚ اەٚأە وو ِەب زەبوٓ ٚ شودٛەی

 زە٘دٕٓ.

اەٚەی  حمشم٘ەڵٕەگ ە زەسواە ێ ٚ تەئرسومییی ِمزەوومٔە  بٕەِومف 
سوووەرەتم ٚ زەسووواپدى زٔی یٔمیووو ە زەسووواە تەومٔی یەن بە زٚاف یەووووی 
بٕەِوووومڵەف تەئرسوووومییی ٔوووومٚ ادوووو اْ  ٚەن  زەسوووواە تی ایّپ اتوووو ریەتی 

تی ایّپ اتووووو ریەتی ٘ەخمِٕ وووووی  زەسووووواە تی اەشوووووىمٔییەومْ  زەسووووواە 
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  بوووٛٚەتە سمسووومٔی  ٘ەٚەر٘وووم اەٚە شووودٛەف تەئرسووومیف اد أوووی بوووٛٚە
ای ووالِی  ٘ەرٚە٘ووم زەٚرە زەسوواە تەومٔی  بٕەِوومف شوودٛەف تەئرسوومیف

سەٌمٛٚلی  ِەنو ٌی سوەرەٚف  لم ومرف  ٘ەرٚە٘وم شودٛەف تەئرسومییی 
 بٛسّمٔی.

سوووەی ەوە ٌەٚە زایە سوووەرەتمف تەئرسووومیف ای وووالِی ٌە یەوەِووویٓ 
ِمگەٚتەٚە زەسای اا وو زٚٚە  وە ِمگەٚتوی ادغەِویەرف خوٛزایە ٚ بەٚ 

گوٛیەراٚە ٚ ٘وٛٔەر ٚ سمزەگیەف وە بٛٚە ٚە بەٚ ڕێگە زٚٚرٚ زرێژەیدا 
 ۆزا٘دٕمٔی ِیٍٍەتە بە ای والِیٛٚەومٔی تودىەب بوٛٚە ٘وین ڕەٚا ٔیویە بومرە

بڵد  )ِەزرەسەف بەرەبوی ای والِی( اەٚە ٔوم٘ەلییە بەراِویەر ِویٍٍەتە بە 
. بۀووودە ٌەسوووەر اەٚ خووومڵە تٛٚشوووی گ راوووی زەِووومرگ ژە ەی وووالِیٛٚەومٔا

   ٘ەلیمەێ ٘ەر ٚەن خ ف زەِدٕداەٚە. بمرەبەومْ یۆر بَٛٚ  بە َ

بۀدە یۆر زٚٚر ٔمڕۆَ ٚ ٘ەر ٌە بدو اق زەِدوّٕەٚە ٚ زەا سوُ  امیوم 
 تم بە اەِ ۆ شدٛەیەوی تەئرسمیف ٌە بد الدا بەٚ ٔمٚە ٔمس اٚە؟

یوومف تەئرسوومیف خوومٔٛٚبەریەوی بد الووی بییٕدوو  اەگەر ٌدمأدىووی زٚٔ
 زەیأا اەٚە شدٛەف تەئرسمییی بد الییە؟

 ٚە ِەوەف بە تەاىید ٔەخد !

 ام٘ۀووو  ٚ گووو رأی ٚ ِ ییوووه گ رأییەوووومٔیبە َ اەگەر ٌدمأدىوووی 
خووٛارەٚەف بدوو اق بیی وواد  بووا یەن ٚ زٚٚ زەڵدوو .. بەڵووا اەٚ اووم٘ۀگە 

 شە خمٔٛٚە و ٔەومٔی ٔمٚ بەندا چی؟ بد الییە  ڕۀگە یەوده بڵدیٓ بم

اەٚ خمٔٛٚأە شدٛەیەن ٌە ژیوٕگە زایٙدٕومْٚ. اد وام اومِد ف گەرِوم ٚ 
سووەرِم ٌە ووومرزایە  اەٚ شوودٛە خوومٔٛٚأە  خوو ف ٌە خ یوودا بوو اٚٔەتەٚە  
ب خٛا تموە خومٔٛٚیەوی تومیە ٔە بەٚ شودٛە زیومایٓ وو اْٚ ٔە بە شودٛەف 
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ر وەرەساەسوووەرەوییەوەف مشووویً( ٘ەر شووودٛەف تەئرسووومیێه اەگۀ)شە
ێو  بە خ ِمڵی ٔەبد  ٌە بەلڵی خەڵىەوەزا بٕی  بى ێو . چومٌٚدىەریی ٔەو 

شووودٛەف زیماییٕوووی ِووو زێ ْ وە بٕەِوووموەف شۀمشووویً بدووو . ٘ەتووومٚەوٛٚ 
لەبمرەووووومٔی ٚ ٘ۀدەسووووەف ای ووووالِی ٌە خمٔٛٚبەرەومٔوووودا گەٌدووووه وەَ 

ی والِی بٛٚٔەتەٚە  ٌە سەز خمٔٛٚزا ڕۀگە یەوده چومٌٚدىەرف شودٛەف ا
 گ زبداەٚە. 

زەسوای ادىو زٚٚە توم 6523ٌەٚأە گٛیەشاە تەِۀوی بدو اق ٌە سومڵی 
بە اەٚڕۆ اەٚ زەسوواە تمٔەف ٌە بد الوودا بووٛٚٔە ٔە و شوومْٚ شوودٛەیەوی 
توومییەێ بە زەسووایٙدٕٓ  گ راووی گەٚرەف زەِوومرگ ژە بەرەبە بد الییەووومْ 

بمبوً  ٚ ٚرامشوٌٛەٚە زایە خ یمْ بە ٔەٚە ٚ ٔەتیمەف س ِەر ٚ اەوەز ٚ 
زەیأوووووٓ اەٚەف لیوووووٛٚب ٔوووووموەْ وە امیووووومْ ٌە زۆڵوووووی زٚٚ ڕٚٚبووووومرزا 
زەگەڕێووووواەٚف بووووو  سوووووەرزەِی راٛٚحووووومتی ای وووووالِی ٚ ٌە اد ووووومٔدا بە 
سەرەری  بە ِ ڵەێ ٔەبوٛٚایە ِومری ٘ومتٛچٛٚف ِیمۆاٛتمِیمیومْ ٔەبوٛٚە 
امیاەخای  چٛارسەزسمڵەف ایّپ ات ریەتی سمسمٔی اەٚەسم ٌە خٛارٚٚف 

 وی  ا یمْ )تی ف ْ( وە بەرەبەومْ ادیمْ ٚتٛٚە )ِەزاایٓ(. بەندایە تملی
سەرتمسووووەرف بدوووو اق بە وٛرزسامٔی ووووەٚە  بە ٚ تووووی گەرِەسوووود  

ووومٌ رییە 635زەژِد زرێو   بو  ّٔووٛٚٔە ٌە وٛرزسوامٔی بمشووٛٚرزا گەرِوم 
وومٌ رییە 263ٌەسەر یەن سمٔایّەت ف چٛارگ شوە ٌە خوٛارٚٚف بد الودا 

 گ شە.ٌەسەر یەن سمٔایّەت ف چٛار
اەگەر خ رەتوووومٚف شوووومرف ِ سووووى  سووووم ٔە بەراٚرزوەیووووٓ شوووومرف 

 ومٌ رییە ٌەسەر یەن سمٔایّەت ف چٛارسٛٚچە.622ِ سى  ٌە سمڵدىدا 
رزسووووووامٔی بمشووووووٛٚرزا سووووووم ٔە بەٚ ٔ وووووویە ٚ تۀمسووووووٛٚبە ٌە وٛ

 ومتژِد  خ رەتمٚ ٌە سمڵدىدا ٘ەیە.03630
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 ە سمڵدىدا. ومتژِد  خ رەتمٚف تیمزایە 0220ٌٌە ٔمٚەڕاسای بد الدا 
ووومتژِد ف خ رەتوومٚە ٌە سوومڵدىدا  شوومرف 0050ٌە خووٛارٚٚف بدوو اق 

 ومتژِد  خ رەتمٚف تیمزایە.6133ِ سى  
وووومتژِد  یۆرتووو  223بەٚ شووودٛەیە زەرزەوەٚ  ٔمٚەڕاسوووای بدووو اق 

 خ رەتمٚف ٌە بمشٛٚرف بد اق یۆرت ە. 
 ووم سووەی وە تەئرسوومیف ٌە بد الوودا بە وٛرزسامٔی ووەٚە چۀوودە ٌە 

 تی ژیٕگەٚە بە زٚٚرە. ٚالیڕە
اۀوومەرە چووٛارادٕا ِەتوو ف  زیووٛارف بٍووٛٚوی ٚا وویٙەف یٌمەئِوووی 

 ا ٚاٛٚە وە ٘ین اەیٛۀدییەوی بۀمٚف سمخاّمٔەٚە ٔییە.

ٌەبمرەف ژیٕگەٚە ٘وین گ ٔگییەووی اوا ٔەزراٚە  اوم٘ۀگی تەئرسومیف 
ٌەَ ٚ تەیووودا ٔمسووومیە  بووو  ّٔوووٛٚٔە وووومب اف زەٚڵەِۀووود ّٔوووم ٚ ٚا ووویٙەف 

ەوەف زەووومتە ِەڕِەڕ بووا اەٚەف بیوو  ٌەٚە بىوومتەٚە وە ِەڕِەڕ بە خوومٔٛٚ
زٚٚسووووا سوووومڵدا زەسووووٛٚتد   یوووومْ ڕۀگیوووومْ بەر اوووومٚا ٘ەتوووومٚێىەٚە ٌە 

 زەگ ڕێ .
ڕۆژێه ٌە شومرف بەنودا بە ڕێوىەٚێ ّٔوم )ٚا ویٙە(ف خومٔٛٚیەوُ زف 
ٌٛٚ  بٛٚ  تەِمشمف ِەڕِەڕومرییەوەَ و ز  تّەی ٌە حەٚشوەٚە خومٚەْ 

ٕوا ٚ زەِٕمسوا  ٚتوی  تو  سوەی ف ّٔوموەف زەوەیو   یومْ ِمڵەوە ِوٓ زەبی
 ِەڕِەڕەوەف؟

 ِەڕِەڕەوەف! -
 اد   ٛأە؟ -
  ٛأە  بە َ گٛٔم٘ە!  -
 یمٔی چی؟ -
 ڕۀگە ت  ٔەبیٕی  بە َ اەٚەسم زەبیُٕ زەگ ف. -



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

072 

 تدٕمگەَ چی زەڵدی ؟ -
 ٛٚتدٕا زٚٚ سمڵی ت  زەیا ٚٚود .اەٚەسم ٘ەتمٚ زەی  -
 ٚاف ٌدٙمێ زەیگ ڕَ.  -

 ەٚە ٌەگەڵیم ٚتٛٚێژ امسٕی سمرزوٛتمٔە. ٌە یەوەَ زای
سومڵدا ب ازەر ِەڕِەڕ  ٛأە ب  ٔمٚەٚەف سومخاّمْ  ٔەن ٌە یەن   م
 ومتژِد  ٘ەتمٚ ٌدی زاێ.0422
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 هەوارگە صەرەكییەكانی ئەوصای جیهانی تەالرصازی

٘ەِی وووووە ِدوووووژٚٚ ٚەن خووووو ف ٔۀٛٚسووووو اٚەتەٚە  اەٚف اەٚڕۆ بە 
ٚتٛٚأە حەق ٚ حەلیمەتوووی  بە زەسووواەٚەیە  یۆربەف ِدوووژٚٚف سوووەروە

زاا شو اٚە. بەٚەشوەٚە ڕأەٚەسوامٚە  یەب ف یۆر ٚ یەر ٚ ٘ وومرف تو  
اەٚەف  وووٛأی یەرارەێ ٚ زا٘دٕووومْ ٚ ٘ەتووومٚەوٛٚ یِووومْ ٚ وەٌاوووٛٚر ٚ 
رەر٘ۀگووی  ٘ەبووٛٚە  زەسووادرێژف بوو  ووو اٚە ٚ بووٛٚەتە ِٛڵووه ٚ ِوومڵی 

 سەروەٚتٛٚاْ.

ٚە بە خووووومٚۀی اەٚە حمشوووووم٘ەڵٕەگ ە سوووووەروەٚتٛٚف ِەیوووووداْ بوووووٛ
سوووەرِٚمڵی زۆڕاٚەوە  ٘ەتووومٚەوٛٚ ژْ ٚ ِٕداڵی وووی  ایاووو  اەٚ چەاووومٚ ٚ 
تووم ٔە تەٚاٚف  ِٛگەووومٔی گ تووٛٚەتەٚە  ٚەن  یِوومْ  ژیوومْ  رەر٘ۀگووی 
٘ٛٔەرف ٚ وەٌاٛٚرف ٚ اومزاۆ ٚ ٔەریاوی  ٚەن خو ف ٔەِومٚەتەٚە  یومْ 

 تدىەب و اٚە یمْ بٛٚە بە ٘ی سەروەٚتٛٚاْ.

ەووومٔی ِەنوو ي ٘ەتوومٚەوٛٚ یِمٔەوەیوومْ ٌە رىوو ف ٌووا ٌوودىەرەٚە ٘ ی
ِووٛر ەزاتی شووەڕ ٚ وٛشووآ ٚ تووم ْ ٚ اوومژەب بەخدووٛو زْ ییوومت  ئیۀە 
ادٛی اییەومٔی ت ف تیومزأەبٛٚە  وەچوی اەٚڕۆ ٌەشودٛەومٔی تەئرسومییی 
ای الِیدا شدٛەیەن ٔمسو اٚە بە شودٛەف تەئرسومییی ِەنو ٌی. بوم زٚٚر 

بۀووودە اەٚڕۆ ٘ەیاراْ ٚشوووە ٚ ٔەڕۆیووٓ ووووٛرزەوەف ئف خ ِووومْ. بەڕاف 
ٚاژەف ڕۆژأەف بەووووومرب اٚف ٔوووومٚ بەشوووومیەرف وووووٛرز ٘ەْ  بەتوووومییەێ 
گەرِیمْ  خەڵىی شمر ٌدی تدٕمگەْ ٚ ئیمْ ٚایە ٔییە. یۆر ٚشە ٚ ٚاژە ٚ 
ِووٛر ەزاێ ٘ەْ بەسوواەگیٓ بە شوودٛەف ژیوومٔەٚەیە. یِوومٔی و وواٛومڵی تووم 

لمڵی اەرٚەرزەف زاتی خوو ف ٘ەیە. ٘ەرٚە٘ووم اەٚأە سووەرڕازەیەن ِووٛر ە
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امژەڵدىٓ ب ێه ٚشە بەوومر زەبەْ تمییەتّۀودیی خ یومٔە  یومْ اەٚأەف توم 
زٚێٕوووا وووو چەر بوووٛٚٔە گ راەومٔیووومْ ٌەگەب ٔی ووواە دیٛٚەومْ  یووومٚایە  
اەٚأەف امڵٛٚێً وەرْ ٔمچمرف رد بوٛٚٔی ٚشوە ٚ ٚاژەف تەٚاٚف اەٚأە 

ە اەٚ ٚشە ٚ ٚ خەڵىی شمری ٓ. گ راەوە ٌەٚەزایە خەڵىی شمر ئیمْ ٚای
ٚاژأە وە ٘ەیارأوووووٓ بٛٚٔیووووومْ ٔیووووویە  ود وووووەوە ٌەٚە زایە ٘ەْ ٚ اەٚاْ 

 ٔمیمأٓ!

 ووووووم زاگیوووووو وەر بووووووٛٚە بە خوووووومٚۀی تەٚاٚف بٛارەووووووومٔی ژیوووووومٔی 
ژێ زەسوواەوەف  ب ێووه ٌە ِیٍٍەتووومْ تٛأیٛیوومٔە اووومیازف بەزەسوو  بٙدوووٕٓ  

ووووومٔی تەاوووودّەف وووووٛرز ییوووومت  ٌە زٚٚ ٘ەیار سوووومڵە ژێ زەسوووواەف ِیٍٍە
اەٚڕۆ بە وەڵووىە زییٛیومٔە ٚ اەٚڕۆ ٘ووی ٘ەِومٔیٛٚە  سودىمٔیٓ. اەٚف زراٚ

خەڵوووىە  اووودّەف ووووٛرز ٘ی ّووومْ بووو  ٔەِووومٚەتەٚە  وووگە ٌە یِمٔەوەِووومْ  
بەرەوەێ وووووووم بەٚ ٘ەِووووووٛٚ یٚڵووووووُ ٚ یۆرە زٚٚرٚزرێووووووژەٚە یەشووووووام 
زەٚڵەِۀوودیی ادووٛە زیوومرە  اەرومٔەووومٔی چەسووپمْٚ ٚ ٔیوومیف بەووومرو زٔە 

 ٌەسەر یەٚف.

بٕەِوومف سووەرەویی ٘ەر زاِەیرأوودٔدىە  اوومیازیی اوودّە  بد ووه اوومیازف
 ٔەگەی اٛٚەتە امسای ٔیمی ٚ ِمِٚمٔە.

بەشووەٚە ومرەووومٔی ٔوومزَٚ بووٛارەوەَ  یوومٚایە  بە َ بەٚ ٚەیٌە ٘  
زەووو ا یۆر بووٛارە زەسووای بوو  ب زرابوومیە  حەیووه تووم بە اەِوو ۆ رەراِوو   

مٔی بەرچومٚ و اٚە  یۆرت  گ ٔگیی زراٚەتە ر رَ ٚ شىو ٚ لەبومرە لەبەوو
 ٚ بٕەِم بٕەڕەتییەومْ خ اٚەتە ئٚە.

ِووٓ زەربوومرەف ِدووژٚٚف تەئرسوومیف زۀٛٚسووُ ٚەن ٌە ِدووژزا بمسووُ 
ٌدى زٚٚە  ٘ەِی ە تەئسمیف اەیٛۀد بٛٚە بە زەسواە ێ ٚ زەٚڵەتودارف 
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ٌە لووٛٚ یی ِدووژٚٚزا زەسوواە تی بە٘دوومف بەربوواڵٚف ٚ زەٚڵەِۀوودییەٚە  
شدٛەیەوی تەئرسومیف تمییەتّۀودیمْ بە  ٌد ە ٚ ٌەٚ  بٛٚٔیمْ ٘ەبٛٚە ٚ

گٛێ ەف ژیٕگە ٚ زەساە تیمْ ادوه ٘دٕومٚە  اەٚڕۆ اەٚ شودٛە ٚ شوەِمیٍە 
بەومر ٔمب یەْ  بە َ ِمٔومف اەٚە ٔومزاێ وە ٔەبوْٛٚ ٚ ٔویٓ. بو یە ٔمو ێو  

 ِدژٚٚف ِیٍٍەتمْ ٚ ِدژٚٚف تەئرسمیف ٌده  ٛ  بى ێٕەٚە. 

ییٓ ٌە چووووو ٔیەتیی  وووووم ٚەن یأووووو اٚە ِدوووووژٚٚف رەر٘ۀووووو  ٚ اوووووم
تەئرسووووومیییدا وووووومریٓ  بووووو  ّٔوووووٛٚٔە بە امٚڕێوووووه ٚەزەرزەوەٚێووووو  اەٚ 
سوومخاّمٔە ِوومگەٚتە ٚ ٘ووی اوومییٕی ایوو ۆیف ای ووالِە  یوومْ اەٚ سوومخاّمٔە 
وڵی وومیە ٚ ٘ووی اوومییٕی ِەسوویدیەتە  یوومْ چٛارتووملی اوومگ زأە ٘ووی اوومییٕی 

٘وٛٚزف ف یەاەرساگمیە ٘ی بٛٚزایەومٔە  وۀی وە یەرزەشاییەتە  یمْ اەٚ
 تۀٙم ٌۀمٚەٚە  یمٚایە  ٌە زەرەٚە وەَ تمییەتّۀدف ٚەزەرزەوەٚ . 

ب یە بۀدە تۀٙم بم  ٌە بٕەِومڵە سوەرەوییەومٔی زٚٔیومف تەئرسومیف 
زەوەَ  اەٚەیوو  زەیأووُ ِوویٍٍەتەوەَ ٚ یۆربەف یۆرف زەسوواە تداراْ ٚ 
حمبەووومٔی وووٛرز گ ٔگیووی بەَ بمسووە ٔوومزەْ  بوو یە تەلووالوەَ اد ووىە  بە 

ا٘متٛٚف ِیٍٍەتەوەَ زەوەَ. زڵٕیومَ زا٘ومتٛٚ گ ٔگوی بەَ بوٛارە زەزەْ ٚ ز
ِٕی  اەروی خ ُِ اۀممَ زاٚە.  وم بوم اودىەٚە بگەڕێیوٕەٚە بو  لوٛٚ یی 
ِدووژٚٚف بەشووەریەێ ٚ شوودٛەف تەئرسوومیییمْ سووەرەتم ٔمٚیوومْ زەبەَ ٚ 

  زٚات  ٌە ٘ەر یەوەیمْ زەزَٚ 

 تەئرسمیف سەرزەِی رەرابیٕەومٔی ِی  . -6
ٛەف تەئرسووومیف ِووویٍٍەتە ٌۀمٚچٛٚەوووومٔی زۆڵوووی زٚٚڕٚٚبووومر شووود -2

 )ِیمۆا تمِیم(ٚەن  س ِەرف  اەوەزف  بمبٍی  امشٛٚرف.
 تەئرسمییی اد اْ  )٘ەخمِی یمْ  اەشىمٔییەومْ(. -0
 سمسمٔییەومْ. -0
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 هونەری تەالرصازیی میرسی كۆن )فەراعینە(
 

  ٔگووٗ بیٕ ێوو   ڕٖ ر زٖ ٘ٛٔووٗ  ن ٌووٗ یٗ وی  یٙمٔوودا شوودٖٛ یٗ ر گ شووٗ ٘ووٗ  ٌووٗ
ر  دا یومْ سوٗیو رواڵْ  دگٗ  ر ٌوٗ ٚا ٘ٛٔوٗ سإی مْ وو   ووٗ بد  زٖ امسمْ ٔٗ

ومٔی بمشووٛٚرف  ٚتٗ شووىٗ ڵدوو  اٗ ف ٚا زٖ ٖٚ ڵوودابد   اووٗ رف ٘ٗ ٚیوودا سووٗ یٖ
ڵدأی  ر٘ٗ سوووٗ  ِ یىم بوووٗ ومٔی بوووموٛٚرف اوووٗ سوووٛٚرٖ ٔ وووم ٚ اد ووو  ڕٖ رٗ

وی  یوووٗ ڵگٗ چوووٛٔىە ٘وووین بٗ  یأووو ێٓ زرٚسووو  ٔییوووٗ  ر زٖ تمف ٘ٛٔوووٗ رٖ سوووٗ
 .   ٔییٗ  ٖٚ ساٗ زٖ یمْ بٗ ٖٚ رٖ والوٗ یٗ
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ر  ٘ٛٔووٗ  ف اوو  ٌووٗ ٚتی زیىووٗ شووىٗ ٔووداْ اٗ ف چٗ ف زٚٚسوویٗ یٗسوو  ٔگووٗ ڕٖ
  بٕٛاڕیٕوووٗ  ٖٚ توووٗ یّیٗ ومز ڕٚٚف اٗ  ٌوووٗ  ٖٚ وی تووو ٖ ئیوووٗ   ٌٗ ٖٚ ِیووومْ بى ێاوووٗ زٖ

ومرف ٚ  رتمشویٓ ٚ شودٖٛ یىٗ توم اٗ  بگ ٖ  ٖٚ ئرسمیییٗ تٗ  ر ٌٗ بٕ یٕەف ٘ٛٔٗ
  سوای اوا وو زٖٚٚ زٖ  ٖٚ رٖ ٚبوٗ ِٗ یار سومب ٌٗ ادٕا ٘ٗ  ٌٗ  رسمیف وٗ ا ساٗ

ر  سٗ ئٔی  یٙمْ ٌٗ گٗ    یۆر ٌٗ ڵداٖٚ ریمْ ٘ٗ ٚ ٌە زۆڵی ڕٚٚبمرف ٔیٍدا سٗ
 ر بْٛٚ.  رد ف ٘ٛٔٗ  ٖٚ ومٔٗ رابیٕٗ ٚف رٗ یٖ

رز  بووووٗ  ٚف شوووومخده ٌووووٗ ریٖ ٘ اِمێ  سووووٗ ٚف  اووووٗ ریٖ ِی وووو ف سووووٗ
ف  ٚ ِٕووٗ ِووُٕ(  اووٗ  ِووٗ ووومێ )اٗ یاراْ سوومب ٘وومٚار زٖ زرٚسوواى زْ زٚاف ٘ووٗ

زاسوامْ   ٌوٗ  ٘دٕ اٚ  ا ٖ ڵٕٗ خمڵی ٘ٗ  ٌٗ  ر سمِی   ا ٖ سٗ ٌٗ  ڕای  ا ٖ  ٌٗ  ا ٖ
ِی  ف سی واٗ ربومرٖ یومْ  زٖ ٖٚ ف ومرٚو زٖ ربمرٖ ٚ بی ٚب چٛٚٔی خ ف زٖ

  ڕاِووومڵى ێٓ ە  یاراْ ووووٗ وی ٚا ٘وووٗ تییوووٗ رِمٔ ٚایٗ تییمْ  رٗ ٚایوووٗ رِمڕٖ رٗ
  ووٗ تٗ ئلییٗ یْ. خٗ ٘م ِوٗ ێىی ٖٚ  یمْ و ێىمر ب  خٌٛممٔدٔی ومر ن و یٍٗ ٖٚ

ٚی   ێ  اوٗ امڵوٗ  ٔوٗ ِو ۆە بىٗ  تٛأیٛیمٔٗ  وٗ  یٗ وٗ ِی ومرٖ ییمت  ب  سی اٗ
والیی  یوووٗ  تٛأ اٖٚ یاراْ سووومب ٔوووٗ سوووم زٚاف ٘وووٗ ٖٚ تدىی ِیىووومٔیىی  اٗ امڵوووٗ

ریف  ٚ بوٗ اوٗ  تٗ چ ْ ب اٚٔٗ  ئِمٔٗ یٌمٖ  چٛارسٛٚچٗ  رزٖ ٚ بٗ . اٗ ٖٚ بى ێاٗ
ن  یوومٚای  یووٗ  ه ٌووٗسوومٔاد ف وٗ سوویٗ ٔدٖ ٘ٗ  یِووٗ ٚ ٔٗٗ ی  بوو ٖٚ   اووٗ م ییووٗٚ ب

  ٚ ووومرٖ ٚازا اووٗ رِمٔ ٖ ن رووٗ ِی یووٗ رزٖ سووٗ  ٌووٗ  یمْ گ ٔوو  ٔییووٗ ٖٚ ٔوویٓ. اووٗ
  یاراْ سوومب ادّووٗ زٚاف ٘ووٗ  یووٗ ٖٚ و ابدوو  یوومْ زٚاْ یوومْ سوویمْ  گ ٔوو  اٗ

  وووٗ  تمٔووٗ بٍیّٗ  لڵووٗ بٗ ٚ . اووٗ ٚ ووومرٖ تی اووٗ تی ٚ امڵیووٗ چ ٔیووٗ  رسوومِیٓ بووٗ سٗ
  بٍِٛٚٗ ی  ِٗ ٖٚ بْٛٚ. اٗ ومٔیمْ ٔٗ ێ ٚ گ راٗ حّٗ سٍیّی زژٚارف ٚ یٖ تٗ

ن  یوٗ بمرٖ اومٚا لٗ  ٖٚ رٖ وی بودٖ یوٗ    ٌوٗ ٌده زٚٚربٛٚٔوٗ گٗ  رزأٗ ٚ بٗ ومتا اٗ
زاْ و ێىومر  سوٗ  ٚرزف بامشو ێ  ٚ بوٗ  شومخده زاب ێو  ٚ بوٗ  رز ٌوٗ بوٗ  ٌٗ
ٔوومٚ   ٖٚ ر ڕٚٚبوومرف ٔیووً  زٚاتوو  بٛڵٕدو ێاووٗ سووٗ  ٕٔووٗ یٗ بگٗ  یووٗ بمرٖ ٚ لٗ اووٗ
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  ر ووومر ٚ ٌووٗ سووٗ  ٖٚ ٔ ێاووٗەی گٗ ِمْ ووومر تووم زٖ ٚێ ا زی وومْ ٘ووٗ شووای ٚ ٌووٗ وٗ
 ٔ ێ .   تیی خ یدا زازٖ ف تمییٗ  دگٗ

ف ووووومَ امشووووم ووووومَ  رزٖ ٚ بووووٗ  ِٛٚ زژٚارف ٚ بیگوووو ٖ ٚ ٘ووووٗ ٌووووٗ   گووووٗ
بو  رج بىوم  خوٗ  ِٛٚ اوٛٚب ٚ اومرٖ ٚ ٘وٗ ٚسم ٚ ە اد وام اوٗ  ێ ە اٗ ساٗ زٖ
َ  ێ اووٗ   ووومَ ِیٍٍووٗ شوواٗ گٛیٖ  ٚأووٗ یارێه! ٌٗ ٙدٕمٔی گ ڕێووه یوومْ ِووٗیز بووٗ
 ومێ؟  لیٛٚب زٖ  ق ٚ خٛێٕ شإٗ رٖ ِٛٚ بٗ ٘ٗ

ومر ب ابدو   ٚ وٛشوآ ٚ ب یٕدوه بوٗ  شوٗ ڕٖ بو  ٚ یۆر ٚ ٘ٗ زاخ  ە یٖ
یوم   با شوم خٛزایوٗ مْ ٚأوٗئی  وٗ یۆرٖ  ڵىٗ ر خٗ گٗ . اٗ ٚ ومرأٗ ب  و زٔی اٗ
 ؟  ٖٚ ٔد زراٚف اٗ

یارف شوم توم بٛڵٕودت  بدو  یومٔی  ِوٗ  ٖٚ رٗ ٌ ٗ ڕف رٗ ڕٚٚف بی ٚبمٖٚ  ٌٗ
توم   تمٖٚ رٖ سٗ  ٌٗ  بٖٛٚ   ڵٗ ئَ گٗ ٌٗ  ) ا سیمرێىٗ ٖٚ بداٗ ٔمیىا  زٖ  خٛاٖٚ  ٌٗ
ِٛٚ  ٘وٗ  ر خوٛزا ٌوٗ گوٗ   ِٗ امسوّمٔٗ  خوٛزا ٌوٗ  اد ام ِ ۆە ب  ئف ٚایوٗ  بٗ

  ومْ ٌوٗ و ێو ؟ ِی و ییٗ ب  امسّمْ زٖ  ٔٙم امِمژٖ !( ب چی تٗ ن ٔییٗ یٗ  دگٗ
ادیومْ ٚابوٛٚ   ووٗ  ٖٚ ییٕودٚٚ بداوٗ  ٖٚ ر ِ ۆە زی مٔٗ گٗ ڕێىدا بْٛٚ اٗ بمٖٚ
ووومرف   . ٘دٕوودٖ ِِٛیمیوومْ ووو زٖٚٚ    ب یووٗ یووٗ امراسووآ ٘ٗ  رَ ٔیوومیف بووٗ تووٗ
ٚاومٔیمْ   رِمٔ ٖ ێ بووو  روووٗ تمییوووٗ بوووٗ  وووومْ وووو زٖٚٚ ٚومرییمْ بووو  گ ڕٖ ااوووٗ
ر  رزیٕووودا سوووٗ ٔمٚ تووومبٛٚتی بٗ رِیمْ ٌوووٗ ومْ توووٗ سا ۆی ووواٖٛٚ ٘م زٖ رٖٚ ٘وووٗ

ومٔیومْ  ٚرف زیٛارٖ ٚر توم زٖ   زٖ یارزا زایمٕٔمٖٚ لی ِٗ چٗ  ٚ ٌٗ  ِ رو زٖٚٚ
ٚ زٚٔیومزا  شوای اوٗ گٗ  . توم ٌوٗ ٌی ُ و زٖٚٚ زٚٚبم ٚ ڕای ٚ ٔیمی ٚ تٗ  ا  ٌٗ

ئرسومیف  رف تٗ رف  ٘ٛٔٗ رسمِەمٖٚ وی سٗ یٗ شدٖٛ  بٗ    ب یٗامرێمراٚ بد 
   ٖٚ تٗ رِی شوومیمْ تیوومزا شوومرزٖٚٚ َ تووٗ ٚ ِٛحىووٗ  ِیمْ سوومیأدٖٚٚ رٖ ٘ووٗ

  وووٗ ٔی ووای تمبٛٚتٗ تٗ  ر ٌووٗ گووٗ رزیٕی شوومٖ اٗ رف بووٗ یىووٗ اٗ  ئشوویمْ ٚابووٖٛٚ
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تمیوووودا  تم ٘ووووٗ ف ٘ووووٗ ٖٚ ِمٔووووٗ  بدوووو   ٌووووٗ ف اوووومرێمراٚت  زٖ وووووٗ رِٗ زابدوووو  تٗ
 بد . رف زٖ تیدٖ یمرِٗ

ف ڕۆ   سٗ ٚ وٗ )اٗ رتم  شادىی ت  بٖٛٚ یىٗ یدا ٔمٚف اٗ ِٗ رزٖ ٚ سٗ ٌٗ
   َ ٌووٗ   بووٗ ٔٙم بوو  شوومومْ بووٖٛٚ تووٗ  سووّٗ ٚ ڕێٛڕٖ تم اووٗ رٖ اوومرێمف( سووٗ زٖ

    ٚاتوم ِو زْ ٌوٗ ِمْ ومر و اٖٚ سا ۆی اٛأی  ٘ٗ زٖ ٚ  زٚاییدا ب  شمیازٖ
َ ٚ ِ ِیووومیى زْ ٚ  ڕٖ یووومٔی زرٚسووواى زٔی ٘وووٗ . ژیووومْ یۆرتووو ف تد وووٖٛٚ

  ت اریمتی شووم ٚ ِوو زٚٚاْ بووٗ اووٗ  ٔی ٚ امیٚٚلووٗ ِووٗ رتمشوویٓ ٚ خٛارزٖ یىٗ اٗ
 ووٛێی ییٕوودٚأی   زٚازٚاییوودا ٌووٗ   َ ٌووٗ چمب ووو اْٚ  بووٗ بووٗ ییٕوودٚٚیی ییٕدٖ

ٚ  ر اوٗ ٘مٚڕاف شم٘و. ٘وٗ  تٗ یمْ و زٖٚٚ ٚأٗ رف اٗ یىٗ رف شم٘و  اٗ ٚرٚبٗ زٖ
ب ِووومْ   ٖٚ توووٗ یمْ اوووا ڕایأدٖٚٚ ووووٗ رف گ ڕٖ ٚرٚبوووٗ ف ٚا زٖ ومریمٔٗ شووودٖٛ

    ە  ووو رٖ ویمْ وووو زٖٚٚ لمشوووییٗ ٔٗ  ومْ ە  ووو رٖ ٚێ  ِی ووو ییٗ ووووٗ رزٖ زٖ
وومرف   ن ٌوٗ ٔمیٗ ٚرزف و شمْٚ ٘ین اد ٛاٗ    بٗ ومر ب زٖٚٚ ٔگدىیمْ بٗ ڕٖ

ڕٚٚێ ٚ   وووٗ تٗ بٗلی بم ٔدووٛ چووٗ  ر ب ۆٔووٗ و ووٗ ْ  یٗ بووٗ ومر ٔٗ ومریدا بووٗ شوودٖٛ
ٚی(  حی ومٚ )بوم  ٚ حوٗ  بوٗ  ن وٗ ن تمبٍ یٗ ڕٚٚ. ٖٚ  ٔٗ بخٗ  وٗ امشى ا بمسٗ

رز یوومْ  ر بووٗ ڵى  ٔی سووٗ ومٔیوومْ ە ٘ووٗ ٚاٚف ومرٖ سووُ ووو اْٚ  تووٗ چوو ْ ڕٖ
ٚی ٚ بوووم (  ٔٙم )حوووٗ   توووٗ سوووّیمْ وووو زٖٚٚ ڕۆ ڕٖ ٔیوووٖٛ  ٚئٖٚ لمشوووی  ٌوووٗ ٔٗ
ٚشوی  ڕٖ  ٖٚ . اوٗ ٚئٖٚ ومْ ٌوٗ خاوٗ زرٖ ٘م رٖٚ تدی ڕٚأیوْٛ ٚ ٘وٗ  ٖٚ رٖ سٗ ٌٗ

رخ وإی  زٖ ومریدا بو  ٖٚ شدٖٛ  ْ. ٌٗ وٗ سُ زٖ   امخ  ِٕداب ٚا ڕٖ یٗ ِٕدا ٔٗ
ف   َ ٚێٕوٗ رۆن شمْ ٚ ًِ  بٗ ٘م سٕ  ٚ بٗ رٖٚ   ٘ٗ ڕٖٚٚ ڕٚخ مر ڕٚٚبٗ
  زایوٗ ٖٚ ی  ٌٗ . سوٗ ی  وو اٖٚ سوٗ  ئٖٚ رف ٌوٗ سوٗ  ی ٖ ٚٔی سوٗ ایمٚێىی ری بوٗ

ر  گوٗ   اٗ سوّی وو زٖٚٚ ف وومب ا ڕٖ ف ادگوٗ گوٛێ ٖ  ٔدف ِی  ف بوٗ رِٗٗ ٘ٛٔ
َ    ایاو  بوٗ ت ٖ ٚرٖ ف گوٗ سواٗ ِٛٚاْ  ٗ ٘وٗ  ٌوٗ  ٖٚ ْٚ بدو  اوٗ خٛزف ری بوٗ

  ٚ شدٖٛ ومْ بٗ ف ٔمٚ گ ڕٖ ف ٚێٕٗ ٖٚ خٛێٕدٔٗ    ب یٗ ٖٚ خٛارٖ  زێاٗ  یٗ شدٖٛ
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ف  شودٖٛ  ومٔودا یومْ بوٗ یارٖ ِٗ  ٌوٗ  ٚ زاسوامٕٔمِٗ ف اوٗ ٖٚ   گد أٗ خ دٕ اٖٚ ٔٗ
  ایاو  بوٗ  ٖٚ تٗ تی )٘ی ۆگٍو ری( ڕۆشوٕى اٖٚ خوٗ  ف بم  و اْٚ  یمْ بٗ ٚێٕٗ

ٚ    اووووٗ تُ ٚ ڕایف خٛرووووٛف شوووومیٗ خووووٗ  ٖٚ . اووووٗ ٚ  دگووووٗ  ف ادگووووٗ گووووٛێ ٖ
 .  رساگمیٗ ف اٗ ٚرٖ   گٗ یٔٗ   ڕاٚێژومرف ِٗ  تی سمرایٗ رف ڕۆژ٘ٗ بٗ ڕێٖٛ بٗ

ادووٕا  ٚ بی وو   یۆرتوو  ٌوٗ  ومٔودا وووٗ ٚٔٗ ِی ری بٗ زٖر تمبٍ ووومٔی سووٗ  ٌوٗ
  ومٔی  ٌوٗ ژْ  زۆسو  ٚ و یٍوٗ ٚرٖ  ێ بوْٛٚ  شومژْ ٚ گوٗ ساٗ زٖ  یٔمی ٖ

ومْ  یم بمڵٕدِٖمسی  ٘م تمبٍ ف ڕاٖٚ رٖٚ خ دٕ اْٚ  ٘ٗ ومٔدا ٔٗ زیٛارف گ ڕٖ
 رخ اْٚ. زٖ ومٔیمٔدا ٖٚ ٚێٕٗ  ٌٗ  ٚأٗ ومْ  اٗ ڵدأی ڕاٚچییٗ ت ڕ٘ٗ

ٌە ومر ٚ و زەٚەومٔیمْ زٚاف ٘ەیاراْ سمب یەشوام ٘ەر ِومْٚ   یۆر 
زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومر شوودٛەف سوومخاّمٔیمْ ٌەگەب ِی وو ییەومٔدا  یوومٚای ٌە 
ِی وووووو زا یۆرتوووووو  ٘ەر بە بەرزومریوووووومْ اۀموووووومَ زاٚە  ٌە ومتدىوووووودا ٌە 
ِیمۆا تمِیوووم یۆرتووو  ومرەومٔیووومْ ٌە وەراوووٛٚە )تووومبٛٚق( اۀمووومَ زاٚە  

سەبىی )ییگ راێ(زا ڕۀگە خٛێٕەرف ووٛرز ِەیوً ٚ  بەتمییەێ ٌە شدٛە ٚ
ٌەیەتووی بەئف اەَ  وو رە وامٚأەیوودا ٔەڕٚاێ  خٛسوو ەٚ مف بوو ۆٚە ئف 

 بٛارە ٔمس اٚەوەتەٚە)ڕۆِمْ( یم اەٚەسم ٘ی   اا ٔەِمٚە؟

٘ەرزٚٚ ب چووٛٚٔەوە ٘ەڵەیە بۀوودە رۆِوومٔی )شوومیازە ٚ شوومبی (َ ٌە 
ٚێژف خو َ بوىەِەٚە  اەَ حەرام ٚ حەٚێ سمڵیدا ٔٛٚسیٛە  ٔمشوّەٚ  ووم

واوووومٚە تە وووو ٚٚبەف یاتووووی ٚ سووووەرچمٚەف زەٚ   اەَ  وووو رە واوووومٚأە 
سٕٛٚرزارْ  یأ ادىە اەیٛۀودە بە یۆر بوٛارەٚە  سوەرچمٚە ٚ ِیوژٚٚف 
ِیٍٍەتوومْ  خٛێٕوودٔەٚەف بەرزەٚاَ  زیإووی ڕاسوواەخ . بوو  ّٔووٛٚٔە ِووٓ بوو  
زیإووووی امسووووەٚارێه زٚٚسووووەێ ِیووووً ڕۆی وووواَٛٚ   ووووگە ٌەٚأە اەگەر 

ەئرسوووومیێه ٔٛٚسووووەر ٔەبدوووو  اەَ بمسوووومٔەف اووووا ٔمٔٛٚسوووو ێ   اەگەر ت
 ٔٛٚسەرێه تەئرسمی ٔەبد  زی مْ ٌەَ بٛارەزا سەروەٚتٛٚ ٔمبد .
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ومٔی  ر وٗ ٚف ِٗ ی ٖ ٔوداْ اوٗ رِٗ ومْ ٘ٛٔٗ ٚٔوٗ ف خٛاوومٔی ری بٗ بمرٖ ٌٗ
ف  شوودٖٛ بووا بٗ )ا ٔ ای ( خووٛزاف ِوو زْ زٖ ّٔٛٚٔووٗ    بووٗ ومریوومْ ووو زٖٚٚ

بمشووی  تمتی بٗ رف خووٗ بووٛٚ ٘ٛٔووٗ ر زٖ ٔوود ٘ووٗ رِٗ ب بدوو . ٘ٛٔٗٗ لوو رف چٗ سووٗ
بیٕٛٚسوییم   سواىمرأٗ ٚ ٖٚ  ر بمیوٗ بٗ ٚ ڕِٛیف ٘ی ۆگٍ ری ٌٗ    ٚێٕٗ یأییمیٗ
  ف ٌٗ سده زٚاف شادىی تمیٖ ڵی و ڵییم  ٘ین وٗ رز ٘ٗ بٗ  خاٗ ر تٗ سٗ یمْ ٌٗ
رف  سووومڵدا ٘ٛٔوووٗیار  ف چوووٛار ٘وووٗ ِووومٖٚ  ٌوووٗ  و ز  ب یوووٗ زٖ ٔووود ٔوووٗ رِٗ ٘ٛٔٗ
  تووٗ و اٖٚ ف تیوومزا ٔٗ   شووادىی توومیٖ ٖٚ تووٗ ن خوو ف ِمٖٚ ر ٖٚ ومرف ٘ووٗ شوودٖٛ

 تی  سوواٗ زٖ  یٔمیوو ٖ  ْٚ ٌووٗ ن ری بووٗ ٔٙم یووٗ ِی تووٗ رزٖ سووٗ   َ ٌووٗ بوومٚ  بووٗ
   ٚٔی ٔوٛ  ٔمسو اٖٚ ری بوٗ  ٚ بوٗشىیٕ اٚە   ا  یٕٗ  زٖ ٚ سٗ ِدا اٗ ٘ٗ ژزٖ ٘ٗ
 . َ بٖٛٚ ٚی  ٔمٚف ایّ ٔ ری ی چٛارٖ اٗ

٘م  زٖ سوٗ    ووٗ وٌٛاٛٚر ٚ بی ٚب چٛٚٔی خ اٛٚەتە ژێ  امٖٚ  یۆر ٌٗ 
ب ٚ  لوٗ ٚ خوٛزاف چٗ . اوٗ ی و اٖٚ ٚ سوٗ  وی ای ۆی یأو اٖٚ یٗ شدٖٛ  سمب بٗ

ن  یوٗٔٙم  ٚ توٗ  ٚأی تو ف تٛٚڕزایوٗ ئٖٚ ٔٛٚن ٚ اوٗ ڵ  ٚ زٖ ڕٚخ مر ٚ ٘ٗ
ف بىد وٓ.   تمٚ ٚێٕوٗ ن ٘وٖٗ ٚ  ْٛ( ٚی واٛٚیٗت ٔمٚف )ام بٗ  رساٖٛٚ خٛاف اٗ

خٕمتٛٚٔووٗ  ٚ اٗ ایخٕوومتْٛٚ. شوومژٔی اووٗ  زٚاییوودا ٔوومٚف خوو ف گوو ڕف بووٗ  ٌووٗ
   )ٔف تیاووووی( بووووٖٛٚ   تٗ سوووواٗ ٚ زٖ ِی اووووٗ رزٖ ف سووووٗ وووووٗ ٔمٚبمٔگٗ بٗ  شوووومژٔٗ

وی  ٔٙم خٛایووٗ خٕمتْٛٚ تووٗ . اووٗ ٔیٓ بووٖٛٚ ڕٚخ مرشووی یٓ ٚ ٔوومیزار ٚ ٔوومیٖ
ٚٔی ٔووٛێی اوومٚر  ری بووٗ  ٚ بووٗ  گ ڕیووٖٛ ڵىی ف ژیوومٔی خووٗ . شوودٖٛ رسوواٖٛٚ اٗ

  بڕمزٖ ٚ اٗ ری ی گ ڕف ٚ اٗ یارف ٘ٛٔٗ ٚ شدٖٛ  وٛٚ ٚێٕٗ تمٖٚ   ٘ٗ ٔمس اٖٚ
 .  ئٖٚ  تٛٚڕزایٗ  زاخ اٚ بٖٛٚ  یاراْ سمڵٗ ف ٚا ٘ٗ زاخ اٚأٗ

ٚ ٚ ٔف تیاوووی  ف اوووٗ ٔوووداْ ٚێٕوووٗ رِٗ ٘ٛٔٗ  توووٗ رِمٔی زاٖٚ خٕمتْٛٚ روووٗ اوووٗ
ی   ووٗ ٚ ٚێٕٗ  یمْ ود ومٖٚ تمٚزا بىد وٓ  ٚێٕوٗٗ ژێ  تی ىی ٘ رف ٌٗ ٘مٚسٗ

بٛی  ِٛلووٗ وی زٖ یووٗ ٚێٕٗ  ٖٚ وی ت ی ووٗ ئیووٗ  .ٌووٗ ٖٚ تٗ ن خوو ف ِمٖٚ ر ٖٚ ٘ووٗ
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  ٖٚ اوٗ    گٛایوٗ یٗ ٖٚ سواٗ زٖ   بٗ ڕٖ ن لٛڵوٗ ٖٚر ڵەمٚسم ٚ ٘وٗ ٔمشی یٕی ٌن ٘ٗ
ٚ    اوٗبو  یوٗ زٚٚب چوْٛٚ ٘ٗ ٚە َ بومرٖ . ٌٗ خٕمتٛٚٔٗ ف اٗ لیٕٗ ف ڕاساٗ شدٖٛ
ٔی  رٚا بّىد وٓ  ِوٓ خومٖٚ تی ِٓ چو ُٔ ٘وٗ یم خ ف ٚتٛٚیٗ  ٔمش یٕٗ  ٚێٕٗ
سوم  ٖٚ َ  یومْ اٗ ڵه ٚ خوَٛ ٔمووٗ ب خٛا ٚ خوٗ گٗ یمِدىی امسّمٔیُ زرۆ ٌٗ اٗ

ن  تمیوٗ خٕمتْٛٚ تٛأییومْ وٛزٖ زٚاف ِ زٔوی اوٗ  ومْ ووٗ رو اٖٚ زٖ  امخٛٔدٖ
یوو ٚڕاف بوو زٚٚف زٚٚر ٚ بر ڕا سووٗ  ٖٚ بگد ٔووٗ  رابیٕووٗ ْ ٚ ڕژێّووی رٗ بىووٗ
 ڵه.  ب  ٔمٚ خٗ  ٖٚ خٛایی زی مْ بٙدٕٕٗ   ر ٖ ٖٚئ  ٔٗ وخٛایی تٛٚڕزٖ یٗ

ٚ   رابیٕووووٗ  تی رٗ سوووواٗ ٍِّالٔدووووی ٔدووووٛاْ زٖ  ٚڕاتوووودا بووووم  ٌووووٗ تٗ  ٌووووٗ
چوو ْ   ووومێ  وووٗ ز ٚ امشووٛٚر ٚ بوومبٍی( زٖ وووٗ ر ٚ اٗ ِیمۆا تمِیووم )سوو ِٗ

ئِمرف امشوٛٚر   ْ زٚٚچومرف اوٗٚف خ یدا چ ر یٖ سٗ ٘ٛٚز ٌٗ تی یٗ ِیٍٍٗ
 . ٚئٖٚ ٌٗ  رابیٕٗ  تی رٗ ساٗ ٚ زٖ  ٖٚ وٗ ئیٗ  ٌٗ

ِمْ ومتودا  ٘وٗ    ٌٗ ٚاییمْ و زٖٚٚ رِمٔ ٖ یاراْ سمب رٗ ومْ ٘ٗ رابیٕٗ رٗ 
یارف سمخاّمٔی  ٚأی  شدٖٛ اێ  اٗٛرٚ ر  زۆڵی ڕاریدیٓ  ڕٚٚبمرف زیمٍٗ

ف  شوودٖٛ  ٌووٗ    رێىووٗ  (  وووٗف )ییگووٛراێ ێ شوودٖٛ تمییووٗ بٗ  خ یوومْ بٛٚٔووٗ
ر  بووٗ   ٌٗ ومٔیمْ سوومی ووو زٖٚٚ ئرسوومیییٗ راٛٚچىمرف تٗ وووٗ  ئرسوومیف ٌووٗ تٗ

ومٔی  رابیٕوٗ ٚف رٗ ریٖ ف سٗ ٚأٗ اد ٗ ڕ  بٗ ڕِٗ رز ٚ ِٗ ٔ  ٚ بٗ زٚٚرف سٗ
رز  یۆرتو   ف بوٗ سواٗ رٖ وٗ  ٌوٗ  ب یٗ  ٔمیه بٖٛٚ  رزیمْ ٌدٖٛ ی بٗیِی   ومٔ

 .ٖ رگ تٛٚ سٛٚزیمْ ٖٚ

ر وووٛێی زٚٔیووم بدوو   ٘ووٗ  رف ٌووٗ وی ٘ٛٔووٗ یووٗ ٖٚ ومرٚو زٖ ر ٘ووٗ  ٔوودٖ بٗ
ِی  رزٖ ریٗ ٘ی سوٗ ٘ٛٔٗ  ٚ امرچٗ ێ اٗ تمییٗ   بٗ یٗ ف خ ف ٘ٗ ادگٗ  ٖٚ ئِٗ بٗ
  بوٗ  ِوٗ اٗ  ٔودٖ ٚاد  بد . بٗ ِٗ یار سمب ٌٗ ٔد ٘ٗ ر یمْ چٗ ٚبٗ ِٗ زسمب ٌٗ سٗ
  وده ٌووٗ یووٗ  ٔمٚب زٔی بووٗ یوومْ ٌووٗ یأووُ  زییٕووی ێ زٖ ریٗ شووٗ ف بٗ رِمیٗ سووٗ

خووووموی وٛرزسووووامٔدا   ف ٌووووٗ ٖٚ یٕم اووووٗ ٔوووودُ. لووووٗ ومْ زازٖ ٚرٖ گووووٗ  گٛٔم٘ووووٗ
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  ٖٚ توٗ زراٖٚ ڵٕٗ رف ٘ٗ ٚ سوٗ  ژێ  خمودا زاا شو اٖٚ ف ٌٗ ٖٚ   اٗ ٖٚ تٗ زۆیراٖٚ
  َ ٚ ٔوٗ  وٗ ِوٛڵىی بٗ  با ٔٗ ر ٔٗ یأُ ٚ ٘ٗ تی خ ِی زٖ ٘ی ِیٍٍٗ  بد ه بٗ

ٚار  امسووٗ  ف بووٗ ا ڵىووٗ یار تٗ ٔوود ٘ووٗ ٚ چٗ اووٗ  ... ٚا چموووٗەٛٚروتوو  ۆ ٔووٗ رٖ بووٗ
با   یوودا ٔووٗ ڕێىّمْ بوو  اٗ تووم شووٗ  بمشووا ٖ   ٖٚ زرێاووٗ ڵٕٗ ٔمسوو اْٚ  مرێووه ٘ٗ

 با! ر ٚا زٖ ڵاڵ ٘ٗ ایٕ ماٗ

ٚەن امِووومژەَ اوووا وووو ز سوووەر ەَ وووومرە ِیڕّمرییەوووومٔی ِی ووو  ٌە 
تەٚە.  ووگە ٌە اەرسوواگم ٚ و شووه ٚ ِەیارف شووى ِۀد زٚٚرٔەوەٚتووٛٚٔە

سووا ٘ەرەِە گەٚرەوە ٚ اەیووىەرە بۀمٚبوومٔگەوەف اەبووٌٛٚٙەٚي ٘ەڕەِووی 
اٍەزاری وووووویمْ اۀموووووومَ زاٚە  بۀوووووومٚف )یٚسووووووەر( ٘ەرٚە٘ووووووم ِەیارف 

 )خا پ ٛێ(. 
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 هونەری تەالرصازی لە دۆڵی دوو ڕووباردا
 

سوووەٌّدٕ اٚە زۆڵوووی زٚٚ ڕٚٚبووومر )ِیمۆا تمِیوووم( بد وووىە ٚ ئٔوووىەف 
ٛٚە  ٌە ڕٚٚف  ٛگ اریومٚە ڕۆژ٘ە تەوەف ادو اْ سەرەتمف بەشوەریەێ بو

بووٛٚە ٚ ڕۆژامٚاوەی ووی ڕٚٚبوومرف رووٛراێ ٚ زەٚرٚبەرەوەف بووٛٚە. اەٚ 
زۆڵە سەرگٛیەشاەیەوی  یمٚایف ٌەگەب ٚ تومٔی تو زا ٘ەبوٛٚە  او ف او  

٘ەراٚ ٚ ِیٍٍەتە  یمٚایەوومْ  زٚٚر ٚ ٔمیوه ٌە بٛٚە ٌە ڕٚٚزاٚ ا  بٛٚە 
   ربە  رەومْ. تدىەڵەیەن بٛٚە ٌە رەر٘ۀگە

 
ٌەِەٚبەر امشٕمییەوی اەٚتو  زەربومرەف ِدوژٚٚف زۆڵوی زٚٚ ڕٚٚبومر 
ٌە ڕٚٚف ٘ووووٛٔەرییەٚە ٔەبووووٛٚە  ٔەیأوووو اٚە خەێ ٚ خاووووٛٚتە و ٔەووووومْ 
بخٛێٕیٕەٚە  ٔە اەٚ امسەٚارأە  وە یۆریمْ بەرچومْٚ ٚ خو ب ٚ خمشومن 
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 زایٕەا شوویْٛ  بە َ ٔەیأوو اٚە امشووّمٚەف ووومَ زەسوواە ێ ٚ رەر٘ۀوو 
 بٛٚٔە.

ٚرزە ٚرزە امف گەڕیدە ٚ ٌدمأمٔی اەٚرٚٚاومیی ٌەٚ زۆڵە زەوو ێاەٚە 
ایدف یۆر خەێ زەخٛێٕ ێاەٚە  یۆر ڕایف ٘ەڵٕە٘دٕو اٚ ڕۆشوٓ زەبوٕەٚە  
یۆر امسووەٚار ٚ امرچەاوومرچە   راٚ  رەووومْ گەٚرە ٚ ب ووٛٚن ٌەژێوو  

 خ ب ٚ ٚەزەر زێٓ.

ەْ  ووووگە ٌە بٕ یووووٕەف زیٛارەووووومْ اەیووووىەرف   راٚ وووو ر ٚ زەگووووّ 
زۆیراٚٔەتەٚە. ایدف اەٚە اەیىەرف گمف بمڵودارە  شود ف بەرزیوٕە  ایومٚف 
لەز ٚ ٔیووٛلەزە... بە ٘ەیاراْ   ووگە ٌە وەتیوویە لووٛڕیٕە ٔٛٚسوو اٚەومْ وە 
ٚەن وامٚخومٔە ٚابوٛٚٔە  بە نەیو ف اەٚأە توٛأ اٚە ٔەخ وەف شومرەومْ  

   رف سمخاّمٔیمْ  ڕایأدٔەٚەف خمٔٛٚبەرەیمْ  بەزەس  بٙدٕ ێ .

  بەشوووەریەێ ٚەزەروەٚێ زۆڵوووی زٚٚ ڕٚٚبووومر یەودوووه بوووٛٚە ٌە بووو
٘ەٚارگەف سوووووەرەویی ِ ۆ ووووومیەتی. چمٚسووووومنمٔی اەٚرٚٚاوووووم بەٚأەٚە 
ڕأەٚەسوووووامْٚ  وەٚتوووووٕە خٛێٕووووودٔەٚەف ٔەخ وووووی بەر ەسووووواەف تمشوووووە 
بەرزیٕەومْ  ٔمٚ شمخەومْ ٚ اەشىەٚتە تمریىەوومْ اەٚأەف توم زٚێٕوا بە 

ٚ خووووو أە بەرزەسوووووای زٚٔیووووومف ڕای ٚ تەٌی وووووُ زەیأووووو ا خوووووٛێٕ أەٚە 
ادگەی واٛٚ. ٚرزە ٚرزە ٚەرگدو زرأە سووەر یِومٔی ِیٍٍەتومٔی ڕۆژ٘ە تووی 
ٔمٚەڕاسوو  ٚ بوو   یٙوومٔی ادگەی وواٛٚ ٚ تدگەی وواٛٚ ٚەزەروەٚێ زۆڵووی 
زٚٚ ڕٚٚبمر )ِی  ا تمِیم( ٌە ِدژزا سەریەٚف زەساە ێ ٚ رەر٘ۀ  ٚ 

ی اەٚ سووووەر % ِیٍٍەتووووم43ٔ٘ووووٛٔەر بووووٛٚە. سووووەی ەوە ٌەٚە زایە یەشووووام 
یەٚییمٔە ٔەخٛێٕدەٚارْ ٚ امگمزارف اەٚ ڕاب زٚٚأە ٔیٓ ٚ امگمزاری  بوٓ 
بەئیمٔەٚە گ ٔو  ٔیویە... اەٚ اەیوىەرە ٔومیزارأەف زەسواى زف سوا چوٛار 
٘ەیار سوومب ٌەِەٚبەرف ِ ۆ ووی اەَ سووەر یەٚیەف ڕۆژگمرێووه خوومٚۀی 
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ْ ٚ رەر٘ۀ  ٚ زەساە ێ بٛٚٔە  بە ومرٚو زەٚەف سمحی  ٚ  مزٚٚبومیا
تەٌی ووُ گوومٚر ٚ باپەرسوو  یأیووٛە ٚ زەیأووٓ بەٚ بەلڵوویەتە ا ٚاووٛٚچەٚە 
زاخ  چۀد امرچەف ٘ٛٔەرف شىدٕ اٚە  یمْ و اٚٔەتە سدىٛچىەف امگ ف 

 ژێ  لمیاْ؟

وووٛڕە ٚەرە بّىووٛژە  بۀوودە اەیووىەر بوو  ویّییوومرأی شوومرف ٘ەڵەبوومە 
 زرٚس  زەوەَ  ب  حەڕاِە؟

 ا ب  حەڕاَ بد ؟اەیىەرف ای ۆیف ریف أدۆَ بىەَ.  زەب

توومٚأی وٛشووإی ووو ڵیەرێىی ب سووی ٚ ڕەشووٛڕٚٚتی ٚ تووی ِوویٍٍەتە 
 ئف حەڕاِە؟ ەخد ٌەخ  ٔەزیٛەوەَ ومِ

اووووومٚ ٚ ٘ەٚا ٚ ا و ووووومیٕی اەَ ٚ تە  تووووو  حەڕاِوووووی  تووووو  حەڕاِە
٘ەڵووودەِژف!  تووو  ٔووومٔی حەڕاَ ٚ  ە٘ووومٌەێ زەخووو ف... سوووەر ٘ەڵییووو ە ٚ 

ادگەی واٛٚ بوىە بومأە اەٚ سەی ف   رف ژیمٔی ِیٍٍەتومٔی تدگەی واٛٚ ٚ 
خٛا گەٚرە ٚ ِەیٔە ە بەلوو ٚ ٘ شودىی اوا بەخ ویْٛ ٚ ٌە تدفىو یٓ ٚ 

 یأ ادا گەی اٛٚٔەتە وٛ ؟ 

اەرٚەرزگوومر ە ٔووومی ٚ ٔیڕّەتدىوووی ڕژأووودٚٚەتە سوووەریمٔدا ٌە اموووومِی 
بم  رى و زٔەٚە. بمشٛتٓ   ٛأٙۀگمٚٔومْ ٚ ڕاسواگ بْٛٚ ٌەگەب خو زا. 

ەرارەێ ٚ  ووٛأیٓ ٌە سووەزەف ٔ یزە٘ەِوودا اەٚأەف اەیوو ەٚف زٚٔیوومف ی
اەَ وەیووً ٚ ود وومٔەف اد ووام بەئِوومٔەٚەیە ٔەزەخوو ایە توومف تەرایٚٚ ٘ووین 
امگووومزاریەن زەربووومرەف وووومرٚو زەٚەف ڕابووو زٚٚف زۆڵوووی راریووودەیٕیمْ 
ئٔەبٛٚە ٚ تۀٙم گ ٔگییمْ ب ێوه بە ٘وٛٔەر زاٚە  ٚەن ٘وٛٔەرف ِی و ف 

ی ٔدووٛاْ زٚٚ یە ٌە تەئرسوومیروو ابیٕە ٚ ٘ووٛٔەرف ڕۆِمٔ ووی وە شوودٛەیەو



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

088 

شدٛای تەئرسمییی ڕۆِمٔی ٚ شدٛەف)لٛتی( ٌە زٚاییدا امشٕمبْٛٚ ٌەگەب 
 ٘ٛٔەرف ژاا ٔیدا.

ٌەٚ سەرزەِەیدا اەٚ ٘ەِٛٚ   رە ٘ٛٔەرە تدىە ٚە بی ف زا٘دٕمٔیومْ 
وەٚتە خٌٛیومٚە ٚ وەٚتوٕە اەٚ رىوو ەٚە ٌە چٛارچدوٛەف وڵد ومف ایوو ۆی ٚ 

ٔیووووومْ ٌەٚ لووووومڵیە بٙدٕوووووٕە زەرەٚە ٔەن بە اووووومییٓ ٚەزەرچوووووٓ زا٘دٕمٔەوم
شدٛەیەوی ڕاساەٚخ  ٚەن خٌٛیمیەن ٌە رى زا. ڕێمف تدىەب بە تو   ٌە 
ڕایف ِەسیدیەێ ٚ ٌە ِەسویدیەێ وو ٔا   بی ٚب چوٛٚٔی ِی و ییەومْ... 
زەربمرەف خٛاومْ ٚ چ ٔیەتی ٘ٛٔەرف اەٚ سەریەٚییە بەتمییەێ شادىی 

مٔی ِی  یمْ ٔەیأیٛە بەتمییەێ اەٚت یمْ زەربمرەف ڕایف ر رَ ٚ شىڵەو
ِیامٌ ژییەومٔیمْ  یمْ زەربمرەف اەٚەف ٌە ِەو ویه زابوٛٚە بە تەاىیود ٌە 

 ٚ تی زۆڵی ڕاریدەیٕدا ٘ەر ٚەن اەٚ ٚ تمٔی وەیە.

زٚٔیوومف ٚە٘ووُ اوو ە ٌە ڕای ٚ ٔەیأوو اٚ  ٌەٚێوو ا ٔەخ ووی ٘ٛٔەرِۀوود 
ەربومرەف ٚەزەروەٚ   زەوەٚێاە تەلە ٚە بەادی ب چٛٚٔی خ ف شواده ز

اەٚ )ٚەُ٘(ووووە زەخوووٌٛمدٕا  اەٚف ٌە زۆڵوووی زٚٚڕٚٚبووومرزا زۆیراٚٔەتەٚە  
ب ێه ب چٛٚٔی اەٚ ٘ٛٔەرِۀدأە ٚەزەر زەوەْٚ... بەتمییەێ ٌە اەیوىەرە 
ب ى ئٔەومٔیمٔدا وە ٌۀمٚ گ ڕەومٔیمٔدا زۆیراٚٔەتەٚە  ٌە ِدژزا ٌەٚ بمبەتە 

ە  ٌەٚ ٘ٛٔەرِۀوودأە ٌۀوومٚ ٘ٛٔەرِۀوودأی اەٚ ومتەیوودا ٔەبیٕوو اٚە ٘ووین و
ٌەٚ بمبەتوووومٔەف وە ٌە گ ڕەومٔوووودا زۆیراٚٔەتەٚە بوووو  ژیوووومْ ٚ ییٕوووودەگی 
ٔەو زٚٚە  سەرف امر ەێ بد  ٚ ٌەشی ِمر ٚ ِٕوداڵەوەف سوەرف چەلەب 
بد   وە ٚەن اەیىەرف ب ٛٚوی ٘ەر تەرِده یەودىی ٌە بٕدەسادایە یومْ 

٘ەڵو  بدو    خەتّەومٔیمْ ایمٚێىی بمڵدار با یومْ ٌەشوی ایمٚێوه ٚ سوەرف
اەٚأە یۆرتوووو  ٌە خەٚف ٘ەڵە ە ٚ بەڵە ەف ت سووووٕمن زەچووووٓ. اەگیٕووووم 

 چمٚسمنمٔی زٚٔیمف ٘ٛٔەر ٘ین ڕێ ىەیەویمْ بەزەس  ٔە٘دٕمٚە.
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یۆر ٌەٚأە ٌە ِ یەخمٔەومٔدا زەبیٕ ێٓ ٚ ٘ین ٘ٛٔەرێىی تیمزا بەزف  
ٔمو ێوو   بە اوود ەٚأەٚە یۆر سووەرەتمیٓ  و چٛووومڵٓ ٚ ٌە ووومرف ِٕوودا ٔە 

ٓ ٚ ٘ین امسوادىی ٘ٛٔەرییومْ بو  زأمٔ ێو   ٘ەر اەٚەیە زەسواى زف زەچ
 خەڵىدىی سا چٛار ٘ەیار سمب ٌەِەٚبەر بٛٚٔە ٚ بە .

ٌەٚأە گٛیەشووواە  اەگەر اووودّە ِدوووژٚٚف ڕۆژ٘ە ێ ٌەگەب ِدوووژٚٚف 
ڕۆژامٚازا بەراٚرزوەیٓ گەٌده ٌەاد  اەٚرٚٚامزا یأ   ٚ ژیمْ ٚ یمسم 

رٚەن ٘ەتوومٚ چوو ْ ٌە ڕۆژ٘ە تەٚە ٚ ٘ووٛٔەر ٚ ڕێ ووىەف رەر٘ۀوو   ٘ە
٘ەڵدێ   اەٚأەف بمسوُ وو ز گەٌدوه یەِومْ ٌەاود  اەٚرٚٚاومزا ِومِەڵەف 
ٌەگەڵودا ووو اٚە  بەتوومییەێ رەر٘ۀگووی زۆڵووی زٚٚڕٚٚبوومر ڕی ووٛٚف ٌەاوود  

 تەٚاٚف رەر٘ۀگەومٔی بەشەریەتدا ٌەٚێ ا زاوٛتمٚە. 

ف ی رەرابیووٕەف ِی وو  اەٚ زٚٚ رەر٘ۀووگە بەراوومی٘ەرٚە٘ووم سووەریەٚ
ِووویٍٍەتە سوووەرەتمییەومْ ڕۆشوووٕى زەٚە ٚ بوووٛٚٔە ِەشوووخەڵی ٔووومٚ ٚ ێ ٚ 
ِیٍٍەتە ٌە تمریىی ژیمٚەومٔدا. اەٚەیو  حمشوم٘ەڵٕەگ ە زۆڵوی زٚٚڕٚٚبومر 

بە تەاىیووود گەٌدوووه ٌەاووود    بەخ وووٕدەگی یۆرتووو  بوووٛٚە توووم اوووا بەخ ووویٓ
رەر٘ۀگی ی ٔمٔدا اەٚ زۆڵە گەی اٛٚەتە ٘ەٚارگەف یأ   ٚ بٛارەوومٔی  

 ەن امگ  بۀمٚ ڕٚوٕەومٔی بەشەریەتدا باڵٚەف و زٚٚە. ٌەٚێ ا ٚ

اەٚ رەر٘ۀوووگە ٘وووی تۀٙوووم ِیٍٍەتدوووه ٔەبوووٛٚە  ٌەٚ زۆب ٚ زاِدٕەیووودا 
چۀداْ ڕەگەی ٚ ٔەتەٚەف  یم یم ژیمْٚ  ٚەن  ایالِیەوومْ )وە اد وام ٌە 
زە ەرف اووومٔٛا ڕف ٌٛڕسوووامْ ٌە اد أووودا بەٚ ٔووومٚە یەشوووام ِووومٚٔەتەٚە(. 

٘ەخمِٕ وویٕەومْ  اەٚأەف ٔمٚیوومُٔ ٘دٕووم... بە ڕەگەی  ِمزەووومْ  رمرسووەومْ 
امریمییٓ  بە َ امشٛٚرییەومْ  اەوەزییەومْ  بمبٍییەومْ  اەِومٔە بە ڕەگەی 
ٌەسەر سمِی ژِد زراْٚ   گە ٌەٚأە چۀداْ ِیٍٍەتوی وەف اومریٕەژاز ٌە 
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زەٚرٚبەرزا ٘ەبوووووووٛٚٔە  ٚەن  ٘ٛریەوووووووومْ ٌە وٛرزسوووووووامٔی بوووووووموٛٚر  
 ٛٚرزا زەژیمْ.. موٛٚرف ڕٚٚبمرف خماامٔییەومْ ٌە بِی

زەبوووا اەٚە بڵووودُ رەر٘ۀگوووی ڕۆژ٘ە توووی ٔمٚەڕاسووو   یووومٚایە  ٚەن 
ٚ تی ِی   ٔەبٛٚە  ٘ەر رەر٘ۀگده ٌەٚێدا بٛٚە ٘ی یەن ِیٍٍەێ بٛٚە  
بوو یە شوودٛەف ٘ووٛٔەرف ِی وو  یەن ڕۀووگە وەچووی ٌە زۆڵووی ڕاریوودەیٓ ٚ 

 یوومٚیْ اەگەرچووی  زەٚرٚبەریوودا ٘ووٛٔەر بەادووی ِیٍٍەتمووومْ ڕەگەیەووومْ
سووەرچمٚەف اەٚ رەر٘ۀگوومٔە ٌە سووەرەتم ٌە زۆڵووی زٚٚڕٚٚبوومرزا سووەرف 
٘ەڵووداٚە ٚ ٘ەٚێٕووی سووەرەتمییمْ ٘ەر زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومربٛٚە ٚ ٌەٚێووٛە 
بووومف ِەبووو یفەێ ٘ەڵوووی وووو زٚٚە ٚ بە سوووەرزەِی بەرەبەیووومٔی ِدوووژٚٚف 
بەشەریەێ زەژِد زر ... تم سەزەف چٛارەِی اد  یایویٓ یومٔی توم زٚاف 

  شی اەسىۀدەرف ِەودۆٔی ب  سەر اد اْ. ٘د

اەٚە بووووٛٚە سووووەرەتمف گوووو ڕیٓ ٌە ڕۆژ٘ە تووووی ٔمٚەڕاسووووادا  یوووومٔی 
یەوەِیٓ شٛێٓ امف ڕۆژامٚا ٌە ڕۆژ٘ە توی ٔمٚەڕاسوادا ٚ بوٛٚٔە خومٚەْ 
زەساە ێ ٚ زەٚڵەێ بْٛٚ  ٘ەرٚەن ٌە ِدژزا سو ِەرف ٚ امشوٛٚرف ٚ 

ۆی اْٛٚ. بەراسوای یأیومر بمبٍی ٌە ٘ەڵدێ گمف ِدژٚٚزا بە زٚاف یەودا ڕ
ٚ ڕۆشٕیی ف رەرۀ ی )اۀدرف بمرٚ( تەٚاٚف بەشوەریەێ ادوی لەریارە  
وە تٛأیووووٛیە واوووومٚێىی روووو ە زەگەِەْ زەربوووومرەف زۆڵووووی زٚٚ ڕٚٚبوووومر 
بٕٛٚسوود ... یأیمریەووومْ  زۆیراٚەووومْ و بىوومتەٚە ٚ ٌەسووەریمْ بوودٚ . 

ىە ٌە ٚ واوووومٚە یەووووودبۀوووومٚف )رەر٘ۀگووووی ٘ووووٛٔەرف سوووو ِەر( اەٚڕۆ اە
ادى اٚەووووومٔی لووووٛ یی ِدووووژٚٚ... وە بوووو یاییە ٌە حەٚێ سووووەرچمٚە بمٚەڕ

بەر ... ٌەٚ ومتەیوووودا ٚەن اد ووووام سووووەرچمٚەف   راٚ وووو رف یأ ووووای 
اەِووالٚئٚە ٌە وامٚخمٔەومٔوودا ووو ِەب ٔەبووٛٚە  اەٚ زەَ سووەرزەِی بەلڵووی 
تموە وە  بوٛٚە ٔەن یأیومرف ٚ بەلوو ٚ ٘ شوی بەربواڵٚف وو ِەب... بوم 
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دوویٓ یأیوومرف گەٚرەف زٚٔیوومف امسووەٚار )گمسوواْٛ ِ وویی ٚ( اەٚەیوو  بڵ
اەٚیوو  واوومٚێىی ٔمیوومبی ٔٛٚسوویٛە بۀوومٚف )ِدووژٚٚف ووو ٔی ِیٍٍەتوومٔی 

ی( خمڵدىی گ ٔگی اەٚ یأوم بەری ٚ بٛڵٕودأە 6455-6451ڕۆژ٘ە تی و ْ 
ٌەٚە زایە بە ٔەبوووٛٚٔی اووومِی ف )وووومِی ا( تٛأیٛیووومٔە بە زەسووو  ٚێوووٕەف 

ٛٚووومٔە بىد ووٓ ٚ بوویىۀە ٘وومٚڕاف بمسووەومٔیمْ... تەٚاٚف اەٚ اەیووىەرە ب 
ایاووو  بە زٚاف اەٚ چۀووود وامٚەیووودا زەرٚایەیەن وووو ایەٚە بووو  یأیووومرأی 
زٚٔیوومف ٘ووٛٔەر ٚ ِدووژٚٚ  ایوودف وەٚتووٕە ٌدوودٚاْ ٚ ٌە یەووودأەٚەف اەٚف 
اەیٛۀووودف بە زۆڵوووی زٚٚ ڕٚٚبووومرەٚەیە... ٘ەر ڕۆژە بووومبەتدىی تووومیە ٌەٚ 

بەرچووومٚ  بوووم یۆر زٚٚرٔەڕۆیوووٓ ٘ەر ٌە  ڕٚٚەٚە زۀٛٚسووو ا ٚ زەخووو ایە
وٛرزسوووامٔی ئف خ ِووومْ )وٛرزسوووامٔی بمشوووٛٚر( ییووومت  ٌەسوووا ٘ەیار 
تەاوو ڵىەف امسووەٚار سووەریمْ ٘ەڵووٕەزراٚٔەتەٚە  ٌە سووەرزەِی زەسوواە تی 
بەب وویدا اەٚ ومرأەیوومْ ٌەبەر زەِوومرگ ژف ٔەزەووو ز... تووم ِیٍٍەتووی وووٛرز 

ی)٘ەرێُ(ی  ٔەیپوو ژاٚەتە ٔەبدوواە خوومٚەْ زیى ِدٕادووه ِدژٚٚیووی  زەٚڵەتوو
سوووەر اەٚ وووومرە اووو  ٌە ٚرزەوووومرف ٚ ٌدووومأییەف وە ٘ەر زەبوووا ٌە ئیەْ 

 ٔی امسەٚارٔمسمٔەٚە اۀممَ بدرێ .ا پ ڕا

بە٘ەرحمب  اەٚ گۀمیٕەیە چۀد ٘ەیار سمڵە ٌەژێ  خ ڵداْ بوم چۀود  
سووومڵدىی تووو ی  ٘ەرٚا بّدٕوووٕەٚە  توووم بە ٚرزف ٚ شووودٛەیەوی یأ وووایمٔە 

 ێٓ. ٚەزەر بٙدٕ 

ومتدوووه بوووم  ٌە زۆڵوووی زٚٚ ڕٚٚبووومر بى ێووو  ٔووومو   گ ٔگوووی شووومرف  
)ٚەروووم( ٌە بیوو  بى ێوو   اەٚ شوومرە ٌە یۆر یٚٚەٚە ٘ۀگوومٚف بەربوواڵٚف 
ٔوومٚە  اەیىەرتمشوویٓ  شوودٛەومرف  تەئرسوومییی اەرسوواگمومْ  ٌە ٘ەِووٛٚف 
گ ٔگاووووو  اەزەۆ ٚ شووووویڕ  ٚ اەسووووواٛٚرەف زاڕێوووووژراٚ بەسوووووەر تەخووووواە 
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تْٛٚ  ٚەن زاسوامٔی اومڵەٚأی ِەیْ )گٍگومِی (  گڵیٕەومٔەٚە بەزەس  ٘م
 یمْ  ٛأا  ٚ ڕاساا  بڵدیٓ گەڵەگمِد ... 

اەرسوووووواگمف   راٚ وووووو ر زرٚسوووووواى اٚە  ٌە ڕٚٚف ٌەٚ شوووووومرەیدا 
تەئرسوومیییەٚە ٌەگەب ڕابوو زٚٚزا بەرباڵٚتوو  ٚ ڕایاٚەتوو  بووٛٚٔە  بە َ تووم 

ٔەٚە ٔوومٚ اد ووامی  ٔوومٚف تەئرسوومیەومٔی ٔۀمسوو اٚە... بوو یە بۀوومٚف اەٚا
 زەب ێٓ وە زۆییٛیمٔەتەٚە.

بمسوووووە ڕاسووووواە ٌەسوووووەر زۆڵوووووی زٚٚڕٚٚبووووومرە   بە َ ٘وووووٛٔەر  اەَ
تەئرسوومیف ٚ اەیىەرتمشوویٓ زەسوواە تی امشووٛٚرف ٔوومگ ێاەٚە  اەٚف ٌە 
بەشی بموٛٚرف زۆڵوی زٚٚ ڕٚٚبومرزا زەسواە تی )امشوٛٚر( ٌە یۆر ئٚە 

ارەٚەف زۆڵوووی ٙوووم بووو  خوووٛتۀ دا  یووومٚایْ  بووو یە زەڵووودٌُەگەب خٛارەٚەیووو
وەٚا سووو ِەر  اەوەز  بمبوووً  ٌەٚێووو ا سوووەریمْ ٘ەڵوووداٚە ٚ زٚٚڕٚٚبووومرە 

 بٛٚٔەتە خمٚۀی زەساە تی بەریٓ ٚ بەرباڵٚ.

بمسوووووەوەف بۀووووودە زەربووووومرەف ٘وووووٛٔەر ٚ تەئرسووووومیف اەٚ زۆڵەیە  
ِدژٚٚف ٘ٛٔەر تدىە ٚف ِدژٚٚف ِیٍٍەتمٔە  سو ِەرییەومْ ڕەگەییومْ ٌە 

ڕٚٚبوومر  یوومٚای بووٛٚە. اەٚاْ بە ڕەگەی  ڕەگەیف لەِٚەووومٔی زۆڵووی زٚٚ
سوووومِی بووووٛٚٔە  سوووو ِەرییەومْ امریوووومیی ڕەگەیبووووٛٚٔە. سوووو ِەرەومْ ٌە 
ٔمٚەڕاسووای ٘ەیارەف چووٛارەِی اوود  یاییٕوودا خەتووی ِیخووی یوومْ ) خەتووی 
ِی ووّمر(یمْ ووو زٚٚەتە بوومٚ  ٌە ڕێووگەف اەٚ خەتەٚە اوومییٓ ٚ رەر٘ۀوو  ٚ 

ێ ِمزەووووووومْ  ٘ووووووٛٔەرف خ یوووووومْ گەیمٔوووووودٚٚە  خەڵىووووووی توووووو  بە توووووومییە
امشٛٚرییەومْ  ٘ەخمِٕ ییەومْ  س ِەرییەومْ زەسادىی بم یمْ ٘ەبٛٚە 

ی بەر ەسواە  شودٛەومرف  ٔەرف تەئرسمیف  اەیىەرتمشیٓ  خەتوٚەن ٘ٛ
٘وووٛٔەرف تووو   ٚەن  )سووو اِیه( ب ٚٔمسووومیف  شٛٚشوووەگەرف  ٘وووٛٔەرف 
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سووووەرزار ِٛبەڕەلىوووومرف  یەڕۀگوووو ف  ٘ووووٛٔەرف سوووومرى زٔی بەرزە بە 
 ی مییی ب ٚٔم  ٘ٛٔەرف ری مٔدْ.ٔ خەومْ  لمٌ

یمْ ٔەخ وداریمْ دٙەِەف پ. ی ومشی ڕۀگی )ٌٛبمبی(ٌە ٘ەیارەف س
 و زٚٚەتە بمٚ.

ییەومْ  یوومٚای پ.ی اەوەزیەووومْ بە ڕەگەی ٌە سوو ِەر2033ٌە سوومڵی 
ی اەوەزف وە سمِی بْٛٚ  بە رەرِمٔدەیی سەر ٛٚٔبْٛٚ ٚ ٌە ڕەگەیف 

ٚ یەودوووه بوووٛٚە ٌە شووومرە ٌە اد ووودا اەر وووەرێىی ٌەشوووى ف ووووی  بوووٛٚە 
اەئِوووووومرف ایوووووومزە گەٚرەووووووومْ ٌە ئیەْ سوووووو ِەرییەومٔەٚە زابوووووو اْ بە 

زەسووواە تی سووو ِەریمْ زاٚە ٚ سوووەروەٚتْٛٚ بەسوووەر سووو ِەرییەومٔدا. 
٘ەرٚە٘م زە ەرەوومٔی بویالَ وە زەوەٚٔە ڕۆژ٘ە توی ڕٚٚبومرف زیموٍەٚە 

أییوومْ زە ەرف )ٌەن ٚ ٌووٛٚڕ( زەژِدوو زرێٓ. تٛ بە وە ایالِووی اد ووامیە ٚ
شوومرف بمبووً بووىۀە  دگووی زەسوواە تی خ یوومْ  بەٚە ڕأەٚەسووامْ ٚ تووی 
سووووٛٚریمف اد ووووامیمْ زاگی ووووو زەٚە  ٘ەرٚە٘ووووم امسوووویمف ب ووووٛٚن وە 
وٛرزسامٔی بموٛٚرە  ٌەٚێ ا ٘ٛٔەرف س ِەرف بەوومر٘دٕ اٚە بو  ِومٚەف 

وەزییوومْ زاٚ ٚ سوومب. سووەرۀممَ گٛتییەووومْ اەئِوومرف زەسوواە تی اە613
ی اەوەزف ٌۀمٚ بویەْ ٚ  دگەیومْ بگو ٔەٚە  گٛتییەوومْ ساە تتٛأییمْ زە

 ٌە بموٛٚرەٚە ش ڕبٛٚٔەٚە.

ٌە سەرتمسەرف زەساە تەومٔی زۆڵی زٚٚ ڕٚٚبمرزا بٕیمتی سەرەوی 
ییی اەٚ ٌەسەر تەری ٚ شدٛەف سو ِەرییەومْ بوٛٚە  بە ت یەودوه  یومٚا

ّمٔمٔە ٘ٛٔەرە بە ٘ٛٔەرف امییٕی بو  ڕێٛڕەسوّی اومییٕی اەٚ  و رە سومخا
سوومیێٕ اْٚ  ای شوومٌیمرف اەٚ اەرسوواگمیە بوومیٔەیەن بووٛٚە ٌۀدووٛاْ باووی 

 گەٚرە ٚ خەڵه ٚ زەٚڵەتدا.



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

094 

پ.ی شووودٛەف اەیىەرتمشووویٓ ٌە شووودٛەف س ٚشوووای 2133ٌە ٔووومیىەف 
ایٕ وومْ ڕەٚا ووی اووا زراٚە  بە َ ٌە بٕەِوومف رەراِوویٓ  اەرسوواگمومْ ئ 

اگمبٛٚە  یۆرتو  ِەر ی سەرەویی اەرسؤەزا. ب یە  ٍٛبەر  ٌەبەرو زْ 
ٌە شدٛەف ٚەسوامْ اۀممِودراْٚ   ٍەوومٔی بەریومْ ٌە چۀود ئٚە ٌو ە ٚ 
اد یمْ تدخ اٛٚە  ٘ەرٚە٘م زەساٛاۀمەیمْ تودىەب بە سوەر سوٕگەٚە یوم 
وەِده خٛارت   اەٚی  ِەر دىی تو ف اەیىەرتمشویٓ بوٛٚە  وە زەبوٛا ٌە 

ٔوودایەف حوومڵەتی سامی وودا اەیووىەرەوە تەٚاٚ و ێوو  ٚ یۆر چمٚیوومْ بە اە
گەٚرەتووو  ٌە س ٚشووو  اۀمووومَ زاٚە  یووومْ اەٚ بووومیٔەف چمٚەیووومْ خووومڵی 

 ٚەزەرخ اٛٚە. 

.ی چۀووود اەیوووىەرف )گوووٛزا( رەرِووومٔ ەٚاف ئوووو  ت یەودوووه پ2633
 یمٚایییوومْ ٌە ڕابووو زٚٚ تیووومزا ٚەزەرزەوەٚ   بە َ اەیىەرەوووومٔی بووومبٍی 
ٌە یۆرت  ڕۀگی اۀممَ زراْٚ. زیمرە شدٛەف ٔەل ی بەر ەساە یۆرتو  

بمبٍووودا ڕەٚا ووووی ادوووودراٚە. ٌە ٘ەلیمەتوووودا ٌە سووووەرزەِی امشووووٛٚرییەومٔدا 
٘ووٛٔەرف اەیىەرتمشوویٓ ٚ تەئرسوومیف حوومڵەتدىی تەووومٌِٛٚی بەخوو یەٚە 

 زیٛە  ّٔٛٚٔەف امسەٚارف )زیٛارەومٔی ِمرف( ٌە بمشٛٚرف بد الی.

امشووووٛٚرییەومٔی  بە ڕەگەی سوووومِی بووووٛٚٔە ٌە بووووموٛٚرف بد الووووی 
)ٔەیٕەٚا( ِٛسڵی اد وام بٕەِومف سوەرەوی ٘وٛٔەرف اد امزا ژیمْٚ شمرف 

امشٛٚرف ٘ەِومْ بمبٍییەوومْ بوٛٚٔە )سو ِەر( بە َ ٘وٛٔەرف امشوٛٚریی 
پ.ی وەِوٛیۆر 133٘ەِمْ تمییەتّۀدیی خ یومْ ٘ەبوٛٚە  اەٚ تمییەتّۀودە 

خ یوومْ ٚەزەرخ وواٛٚە  وە اەٚ اوومیاەخاە بە٘دوومە ٌە ئیەْ ٘دوومف زا  ٌە 
ن گیوومٍٔەبەرێىی ییٕوودٚٚیمْ تیوومزا ٔە٘ووداڵٚە زڵووی ِوومزەٚە ٚێ أىوو اٚە  ٘ووی

 ٘ەتمٚەوٛٚ امژیڵەومٔی ....
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ٌە شمرف ٔەیوٕەٚازا بە اود ەٚأەف خوٛارەٚەف زۆڵوی زٚٚ ڕٚٚبومر ٌە 
بەرزف   راٚ  ر ٚ ِەڕِەڕف ڕۀمگٛڕۀ  سٛزیمْ ٚەرگ تٛٚە. وومرف 
تەئرسووومییی امشوووٛٚرف اووو  بوووٛٚە ٌە یەرارەتوووی ٘وووٛٔەرف تەئرسووومیف  

ّۀودیی ٔوومٚ  وی بەر ەسوواە یەودوه بوٛٚە ٌە تمییەتەخ٘ەرٚە٘وم شودٛەف ٔ
بە اەر ووومٔە وووو زٚٚە بە لەبووومرەف و شوووىەومٔیمْ. اەیىەرەومٔیووومْ تووودىەب 

یٌووومەئَ یووومْ ٌە سوووەرەٚە سووویّ   ٚ گووومیەوی بمڵووودار ٚ سوووەرف ِووو ۆە. 
یۆربەف اەٚ اەیىەرأە ڕٚخ ومرف تەٚاٚییومْ تیومزا اۀمومَ زاٚە  یۆر ٌە 

ومریوومْ ووو زٚٚە ٚ ٘دووم ٚ تٛأوومف  اەیىەرەووومٔی ِی وو ف س ٚشووای توو 
 مٔەٚەرەومٔیوووووومْ بە ٚرزف ٚەزەرخ وووووواٛٚە  اەٚ شوووووودٛە ٌە زٚاییوووووودا 

 ی ٔمٔییەومْ بەومریمْ ب زٚٚە.

ٔەخ وووە بەر ەسووواەومْ یۆرتووو  زاسوووامٔی شوووەڕ ٚ اەئِمرەوووومْ ٚ 
ڕاٚو زْ یومْ ڕێٛڕەسوّی اومییٕی گدو اٚەتەٚە  ٌە تەٚاٚیمٔودا زەٚرٚڕۆڵوی 

یمْ رەرِمٔ ەٚا سٛارف گمٌی ىەف  ۀگییە رەرِمٔ ەٚاف ٚەزەرخ اٛٚە  
 ٚ بە تی  شد  زەادىید  ٚ زەیىٛژێ .

اەیىەرف شد ف ب یٕدار یەوودىە ٌە زە شود ە ب یٕودارەومْ  یەوودىە ٌە 
پ.ی اد وووووام ٌە ِ یەخووووومٔەف بەریامٔیووووومزا 213 وووووٛأا یٓ اەیىەرەوووووومْ 

 امرێمراٚە.

ٚ ٌە تەٚاٚف اەیىەرتمشوووویٕی امشووووٛٚریدا و شوووو اٚە ٘دووووم ٚ تٛأووووم 
زەسووووواە تی شوووووم ٚ زەٚڵەتەوەف ٚەزەرخووووومێ  بەتووووومییەێ ٌە سوووووەزەف 
حەٚتەِووووی اوووود  یاییٕوووودا اەٚ ٘ووووٛٔەرە گەی وووواٛٚەتە اوووو اە  بەتوووومییەێ 
زەڵەشوود ە ادىوو اٚەوە اوو ە ٌە ٚرزەووومرف ٘ووٛٔەرف اەیىەرتمشوویٓ وە زٚٚ 

 امف زٚاف زەڵەشد ەوە تی ف ادٛەیە ٚ زٚٚ امف زٚاف ٌەومروەٚتْٛٚ.
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مشوووووٛٚرییەومْ شووووود ف بمڵووووودارە  وە بە ٘ەرٚە٘وووووم وووووومرێىی وەف ا 
لەبووومرەف گەٚرە اۀمووومَ زراٚە  اەٚ  ووو رە اەیوووىەرأە یۆرتووو  ٚەووووٛٚ 
اووووومرێمەرف اەرسووووواگم ٚ و شوووووىەومْ ژِدووووو زراْٚ  ب ێوووووه اەیوووووىەرف 
ت سوودٕەریمْ زرٚسوو  ووو زٚٚە تووم زێووٛ ٚ زرٔووا ٚ بیف یاەووومْ ٌەٚ  وودگە 

 ای ۆیأە زٚٚروەٚٔەٚە.

مْ ٌەسوووەر بووومج ٚەسوووامومرأە ٘ەرٚە٘وووم امشوووٛٚرییەومْ ٚرزەومرییووو 
اۀممَ زاٚە  ٚەن ومسە ٚ گ یە ٚ ٘ەرٚە٘م ڕایأدٔەٚەف ومرٚو زەٚەف 
ب ٚٔمف وە ٌە امسوەٚارف )ّٔو ٚٚز( زۆیراٚەتەٚە  اەٚ  و رە وەٌوٛاەئٔە 

 ٌە ٘ەیارەف یەوەِی اد  یاییٕدا ڕەٚا ی یۆرف اددراٚە.

زٚٚ ی ٔومٚ زۆڵوی ِوزەِەٚ  خمڵده ٘ەیە بویخەِە بەرچومٚ  چوٛار لەٚ
ڕٚٚبمر)سوو ِەرف  اەوەزف  بوومبٍی  امشووٛٚرف( بە ِوویٍٍەتە ٌۀمٚچٛٚەووومْ 
زەژِدووو زرێٓ. اەَ ٔووومٚە )امشوووٛٚر اد وووام( ٘وووین اەیٛۀووود ٚ ا یەویووومْ بە 
امشٛٚریە و ٔەومٔەٚە ٔییە  ٚەن بمسوُ وو ز سوەرەتم ٌە ئیەْ اماومٚە بو  

مْ ٔمٚف اەوەز ٚ ٌە زٚاییدا امشوٛٚری (ٔەساٛٚرف)اەٚەف ٔەبٕە اەی ەٚف 
ادووٛۀ اٚە ٌە ئیەْ اماوومٚە بووٛٚە  سووەرچمٚە ِەسوویدییەومْ ٌەٚ ڕٚٚەٚە 

 بەڵگەیمْ یۆر ڕٚٚ و زٚٚە.

زۆڵوووی زٚٚ ڕٚٚبووومر اد وووام ٔووومٚٔ اٚە بدووو اق زٚٔیووومیەوە ٌە امسوووەٚار 
سوامٔی ا ىٕیٕی ب  ٔەوو اٚە  ٘ەٚەن ٌە وٛرز٘د ام یۆر  دگە ٚ شٛێٕی 

بە اد وووام  توووم ووودگەف امسوووەٚار زەسإی ووومٔى اْٚ ٚ 433ئف خ شوووّمْ 
 سەریمْ ٘ەڵٕەزراٚەتەٚە  اەٚ ژِمریە تۀٙم ٌە امرێمگمف ٘ەٌٚد  زایە.
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بە ٘ەق اەٚ چٛار ڕەگەیە ومرٚو زەٚەف تەئرسمیییمْ یۆر اۀممَ  
زاٚە  ب ێووووووه ٌە امسووووووەٚارەومٔیمْ زۆیراٚٔەتەٚە  بەتوووووومییەێ شوووووودٛەف 

 تەئرسمییی اەرساگمومٔیمْ یمْ و شه ٚ خمٔٛٚبەرەومٔیمْ. 

 ە شمرف )ِمرف(زا اەَ اەرساگمیمٔە زەسإی مْ و اْٚ  ٚەن  تۀٙم ٌ

 اەرساگمف بەشامر. -6
 اەرساگمف ٕٔخٛرسمن. -2
 اەرساگمف ٘ەتمٚ. -0
 اەرساگمف ب ا ٚێ. -0
 اەرساگمف یایا. -1

یۆرتوو ف شوودٛەف اەٚ تەئرسوومییمٔە یوومْ اەرسوواگمومْ بە زٚٚ شوودٛە 
 زرٚساى اْٚ )اٛرٛلی  بەِٛٚزف(.

گ ژیی حىِٛٚەتەووومٔی بدوو اق ِووٓ ٌدوو ەزا زەگەڕێووّەٚە سووەر زەِوومر
بەتوومییەێ ٌە سووەرزەِی بەب وودا   مرٚبوومر ٚالیڕوویەێ ٌە توو   ٚ ت لیوومْ 
بە٘دمت ە ٚ ومب ا ٔومتٛأا سوەرچمٚە بگ ڕێو  ٚ ٘ەرٚەن خو ف زایٕومْٚ  
بوو  ّٔووٛٚٔە  زە ەرف ِۀوودەٌی یەووودىە ٌە ِ ڵگەووومٔی امسووەٚار  ووومب اف 

 ( بگ ڕێووو  ٚ ٔٛٚسوووەر ٔووومتٛأا زە ەرف ) ووو خە ِووومِی( یووومْ )تەاەووووٛێ
بیمٔىمتە ) ٛخە اٌڕُ( یمْ )تً ائبٛر( اەٚ زٚٚأە امسەٚارٔمسمٔی ایٕگٍیوم 

 ی( ٘ەر ٚەن خ ف زایمٕٔمْٚ. 6520-6524)

ڕٚٚزاٚێىوووی تووو َ ٌەبیووو ە ٌە شوووەڕف بدووو اق ٚ اد أووودا ت ایووومرأی  
 د أووی ٌە شوومرف )ِۀوودەٌی(٘ەرٚایووی )بەشووٛایی( یۆر زەووو ا  توو ادىی ا

زەوەٚ  ٚ ٘ەرزٚٚ  دوووهبەر بٛٚوۀووومٚ شووومییدا ٌ خوووٛارەٚە ٚزەوەٚێووواە 
زەسای بٛٚن زەل تدٕا ٚ بٛٚن زەِ ێ . سەزاَ اەِ  زەومێ اەیىەرێه 
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بوو  بووٛٚوی زەسووای اٚ بووىەْ  بووٛٚن ٌەبەر اەٚەف وٛرزبووٛٚە   ٍووٛبەرگی 
وٛرزف ٌەبەرزا بٛٚە  اەیىەرتمشی بەزبەخ  اەیوىەرەوە ٘ەر ٚەن خو ف 

ىەر زەبیٕوا رەرِومٔی ٘ەرٚٚژأوی زەوم بە  ٍی وٛرزییەٚە. سەزاَ وە اەی
بداووووومٚأی  زٚٚسوووووا سووووومڵده توووووٛٚڕ زەزرێوووووٕە زەزا ٚ اەیىەرتمشوووووی 

ٚ تە ٚ زراٚسوودىمٔی وووٛرزا یۆر خووٌٛە بە  َبۀوودیخمٔەٚە   ووم بوو ازەر ٌە
وەێ ٘ەر ٌە سوووەرزەِی ەحەِە وووو اٚە  ٘ەر بمشوووە یەشوووام خەرِووومْ بەر

امرێمگموومٔی ٌە تەاو ڵىەف امسوەٚار 6433سەزاِدا ٘ەٚاڵی اددەگم ٔمیىەف 
  یۆربەیمْ ٘ی سەرزەِی ِمز ٚ سمسومٔییەومٔە  رەرِومْ وٛرزسامٔدا ٘ەْ

ٚۀەبووا گ ٔگییەوووی  ا سووەریمْ ٘ەڵووٕەزۀەٚە  حىووِٛٚەتی ٘ەرێّووی زەز
 اەٚت ف زابداە امسەٚار بٛارەوەف  ٌەٚەی  گٛیەشاە. 

بووٛارف امسووەٚار سووەر٘ەڵٕەزأەٚە اووٛٚي ٚ اوومرە ٚ چمٚسوومنی خوو ف 
زرٚشوووووّی )ٌە ٔە ٘ەر ٚەن خ یووووومْ ِووووومٚٔەتەٚە  زەٚ . اەٚ امسوووووەٚارا

ٔیٛخٛیٔٛٚسوو ەٚە تووم سووەزاَ حٛسوودٓ( گەٚ وومٔەت یٓ ٚ ڕەشوویگی ت یٓ  
زرٚشووووووُ بووووووٛٚە  سووووووەی ەوە ٌەٚەزایە یەشووووووام ٌە ٔوووووومٚ یۆربەف یۆرف 
بد الیەومٔوووودا خ یوووومْ بە ٔەٚەف سوووو ِەر ٚ اەوەز ٚ بمبووووً ٚ امشووووٛٚر 

رە اەَ وەرە ٌەٚ زەیأووٓ  وووٛرزف ئف خ ِوومْ ٌەِدووژە ٚتووٛٚیەتی  ) زەٚە
 لٛٚڕە ٚەزەر بٙدٕە( ٌدیگەڕ  بم ٌەٚ لٛڕەف زابد .
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 گردی )ئەلعەبید(

وەتوووٛٚەتە بمشوووٛٚرف شووومرف اوووٛٚرەٚە  یەوووودىە ٌە ٘ەٚارگە ٘ەرە  
و ٔەومٔی سەرزەِی س ِەریەومْ  ٌەٚێو ا گەٚرەتو یٓ اەرسواگم ٌە ئیەْ 

یەوەَ(َ  –ف یٔمی ە زەساە تی )اوٛر ێٕەر)سمْ امٔی اییدا(ٚە وە زاِەیر
وە بوو  خٛاٚۀوودگمر )ٕٔممسوومن( زرٚسوواى اٚە ٌە ڕٚٚف تەئرسوومیییەٚە 

 یەٚق ٚ ٘ٛٔەرف تیمزا زیمرە.
 

 گردی حەصوونە: 

چوویٓ 62وەٚتووٛٚەتە بمشووٛٚرف شوومرف ِٛٚسووڵەٚە ٌەٚ امسووەٚارەیدا 
ییٕدەگی تیومو اٚە  ٘ەتومٚەوٛٚ چیٕوی ادوٕمەَ زەگەڕێواەٚە بو  سوەرزەِی 

ژێ  ڕەشّمب ٚ بۀگەڵەیدا ژیومْٚ  بو یە ٘وین بەرزیٓ  زیمرە ٌەٚ ومتەیدا ٌە
 ّٔٛٚٔەیەوی سمخاّمٔی بەزەس  ٔە٘متٛٚە.

ٌەٚێوو ا اەرسوواگمیەن زۆیراٚەتەٚە شوودٛەف تەئرسوومیییەوەف ٌەٚأووی 
ِەتوووو  ٌە یەٚیوووویەٚە 0توووو   یوووومٚایە بەسووووەر سووووەو یەوی زرٚسوووواى اٚە 
 بٛڵٕدت ە  زیٛارەومٔی بە اەساٛٚرف زٚٚ ِەت ْ.
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 وەركاء:

روووم ( سووا بەشووە ووو ْ  ٔمٚەڕاسوو   ٚە زٚا٘ەِوویٓ ٌەَ ِدووژٚٚف )ٚە
سوووەرزەِەیدا اەرسووواگمومْ  وە بە شووودٛەف ییگوووٛراێ )یەلوووٛٚرە( بوووٛٚٔە 

  ٌەبەر اەٚەف بمٚەڕیوومْ ٚابووٛە ٚروووم بەریتوو  ٚ ڕایاٚەتوو  اۀموومَ زراٚە
٘ەٚارگەف خٛاٚۀدگمر )ایٓ امٔوم(ٚە ٔومٚف اەرسواگموەف )اوی امٔوم( بوٛٚە  

اییووودا ٔووومٚف اەَ خٛاٚۀووودە گووو ڕاٚەتە سوووەر یووومٔی ِووومڵی امسوووّمْ  ٌە زٚ
)بەشوووامر( ٌە زٚاییووودا اەرسوووامگمیەوی تووو  زرٚسووواى اٚە بۀووومٚف )اووومٔٛ( 

 زەو شُ ٚێٕەوەف بدۆیِەٚە ٚ ٘مٚڕاف بمسەوەِی بىەَ.
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 صەردەمی ئەكەدیەكان:
 

بمسوووی اەٚەِووومْ کووو ز کە سوووەرچمٚەف سوووەرەکی ِدوووژٚٚف ٚ توووی 
دا اەٚ زەلە   ربە ووو رە سووو ِەر ٌەسوووەرزەِی زەرکەٚتٕوووی بٕەِمڵەکمٔووو

اەٚ  ٚ ەکمٔی امشمکمْ  یب ّمریمٔەْ کەادّمْ گەی اْٛٚ بەتمییەێ ٘دڵامری
دراْٚ. اەٚ مٔەف ٌەشووووومرە  یم یمکمٔووووودا اۀممِووووویا وووووإیٕە شوووووٛێٕەٚاری

امِوومژە بەٚە زەکەْ بوومرف سیمسوویی گ ووای ٌەٚ تووی سوو ِەر  سووەرچمٚأە
٘ەیە  ای ییوومت فٌەسووەرزەِی زەرکەٚتٕووی بٕەِمڵەکمٔوودا تمییەتّۀوودییٛٚٔد

بٕەِووووووومڵەیەن ٌەٚ بٕەِوووووووم ٔە  ٘ەر .ییىوووووووداٌەیەک بٕەِووووووومڵەف رەرِمٔ ەٚا
شووومرە ب ٛکەکووومٔی ٚ  بەسوووەر شووومرێای سوووەرەکی  زەسوووە تی ٘ەبوووٛٚە

اەٚ ٔمٚچووووووووومٔەف ٘ەر بٕەِووووووووومڵەیەک  گٛٔدەکمٔیووووووووودا.ٚ   زەٚرفچوووووووووٛار
 وومر( اوو ڵەرأی ٘وومٚچەر  بۀوومٚف )زەٚڵەترەرِمٔ ەٚاییوومْ زەکوو ز ئف ٌد

زەٚڵەتەشمرەکمْ ٌەسەرزەِی زەرکەٚتٕی بٕەِمڵەکمٔدا گەشەیمْ ٔمس اٚە  
زەٚڵەت ومرەومْ اەیٛەسواە ٚزٚات  ٌە ک تمییەکومٔی اەٚسوەرزەِمٔەزا  سۀد

بووو   ٘ەرٚا شوووەڕ ٚ شووو ڕ بوووٛٚە بەتووومییەێ ٌۀدوووٛاْ بٕەِووومڵە بە٘دمەومٔووودا
ٚ سووەرچمٚەف   زەسوواگ تٓ بەسووەر گەٚرەتوو یٓ بەشووی یەٚف ک وواٛکمڵی

ەر ڕێوووگە بمیرگمٔییەکووومٔی ڕٚٚ بەسوووەرچمٚەکمٔی اووومٚ ٚ زەسووواگ تٓ بەسووو
ٚسوەرەکی بوْٛٚ بو  امڕاسواەف سیمسوی   ِمززە خمٚەکمْ ٘ کمرف یەکەَ
ٚ ڕێاخ إی ٌەژێ  زەسە تدای کمرگد ف  گ ای بەرەٚ یەکخ إی ٚ ێ 

 .ِەرکەییدا
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بەادووی ٘دڵاوومرف ٔوومٚف امشووم سوو ِەرییەکمْ کەچۀوود زەلداووی زیوواە 
ت  ٌەبی و  امشوم رمٚەکە ٌەشمرف کی  ییمزٚاف ئوە مْ زەکەْ یا اگی ی

ەکووومْ ٌەزیووومریا زٔی ِووومٚەف ی٘دڵامری ٚ ٚٚە زا کووو زرەرِمٔ ەٚاییووومْ تیوووم
گ ٔگا یٓ ش  سوەبمرەێ بەٚ بٕەِومڵە  زەسە تیمٔدا ییمزەڕۆییمْ ک زٚٚە.

ەکومٔەٚە ە یەکەِیٕیمْ زەلەکمْ ٌەیِمٔی روٛراتیی  اەٚەیە یۆربەف ٔمٚەکمْ
 ِویٍٍەتەٚ   سو ِەرف یوٛٚٔی ڕەگەیەە بەتداەڵرگی اْٚ  اەٚە  امِومژەیٚە

ک ٔەکوووومْ )اەکەزیەکوووومْ( ٌەسووووەرزەِی زەرکەٚتٕووووی بٕەِمڵەکمٔوووودا  ک تووووم 
 (ٚەرکوم ٚ کوی )رەرِمٔ ەٚاف کوی  اوم  )ام وم( بوٛٚ کە چی ۆکوی ٔدوٛاْ 

ٌەسووەرزەِی گٍگمِد ووی امشوومیدا بوو  اەٚە زەگەڕێوواەٚە  زٚاتوو ی  بمسووی 
ا ٘مٚسوووەرزەَ بوووْٛٚ ٌەگەب زەکەیوووٓ  بٕەِووومڵەف کوووی  ٌەبەشوووی ک تمییووود

بەادوی اەٚ  ۀمٚزارت یٓ امشمیمْ گٍگمِد  بٛٚ.بٕەِمڵەف یەکەِی ٚەرکم ک
ٚەرگ تٕی اۀمِٛٚۀی ای اْ ٚ اۀمِٛۀی گۀمومٔی چی ۆکە ام  ڕاٚێژ

  بەزٚاف بٕەِومڵەف یەکەِوی ٚەرکومزا مرەکە ٌەگەب کی  کەٚتٕە  ۀگمْش
بٕەِومڵەف یەکەِوی  ٚ بە راکە ٌەشمرف )اوٛر( زاِەی  بٕەِمڵەیەکی ٔٛ  ٘مێ

٘ۀوودێ  یأیوومرف بەڵگۀومِەیی سووەرزەِی چۀوود امشوومیەکّمْ  اوٛر ٔمسوو ا.
ٌەسوەرف  زەسااەٚتٛٚە سەرەڕاف اەٚ ٘دڵامریەف امشم سو ِەریەکمْ کە

٘متٛٚە  زاِەیرێٕەرف اەَ بٕەِمڵە  ٘مٚسەرزەَ بوٛٚە ٌەگەب گٍگمِد وی 
گ ڕسوووامٔی ف امشووومف کوووی   گِٛووومْ زەب ێووو  (ام وووم) ٚ  امشووومف ٚەرکوووم

 .ٔمٚزارف کی  بگەرێاەٚە ب  اەٚ ِمٚەیە

ەکمْ بوم  ٌەٚە زەکومێ یومٔمە بٕەِومڵە زٚاف ی٘دڵامرف امشوم سو ِەری
زاِەیرأودٔی زەٚڵەتوی اەکەزف رەرِمٔ ەٚاییومْ  بٕەِمڵەف اوٛرف یەکەَ توم

٘ۀوووودێ  زەلووووی زۆیراٚەف  ٚ  کوووو زٚٚە  بە َ بەڵووووگە شووووٛێٕەٚاریەکمْ
دێ  ٌەبٕەِووووووومڵە بمسوووووووا اٚەکمْ ب وووووووّمرف امِووووووومژە بەٚە زەزەْ ٘ۀووووووو
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اەٚ  ٘مٚسووووەرزەِی تەٚاٚەتووووی یوووومْ بەشوووودای ٘ۀوووودێای زیوووواەْ  ٌۀدووووٛ
ٚ تووووی بوووویالَ  ٌە کە  بٕەِووووم ٔەزا چۀوووود بٕەِوووومڵەیەکی بیوووومٔی ٘ەبووووْٛٚ

رەرِمٔ ەٚییمْ ک زٚٚە  اەِە امِومژەیە بو اەٚەف ٚ توی سو ِەر ٘ۀودێ  
 .کمێ ٌەژێ  لەڵەِ ەٚ زەسە تی ٚ تی بیالِدا بٛٚە

 

تۀ٘ووم یأیوومریەکی کەِّوومْ ٌەسووەریمْ  اەٚ بٕەِووم ٔەف کە ەرەڕافسوو
بەڵووگەْ بوو  بووٛٚٔی  ٘ەیە  اەٚیوو  ٌەڕێووی ا ووإیٕە شووٛێٕەٚاریەکمٔەٚە کە

بٕەِوومڵەیەکی بە٘دووم ٌەشوومرف ٌەگوو  ٌەسووەرزەِی سوودیەِی زەرکەٚتٕووی 
ٌە٘دڵاووومرف امشوووم سووو ِەریەکمٔدا ٌەبەر چۀووود ٘ووو یەکی  بٕەِمڵەکمٔووودا کە

  چۀووود شووومرێای ٌەخووو  ەشووومر ٌەگوووە٘ووومتٛٚە  زەٚڵەتٔەیأووو اٚ ٔمٚیووومْ ٔ
روٛراێ   ٌۀومٚچەف ا  ٌە ایو  ٚ بەرەوەێدٛ زەشای زەکەٚتە ٔ ٚ  زەگ ێ
 ٌەگو ( ٚ  ٔیٕوم ٚ  ٌەسا شومرف زراٚسوا ادو  زە٘ومێ ) و    مرزەٚڵەت

ەٚە بەتمییەێ ٌەبەشوی ٚگ تیٛ ەشمرەوەفخ شگٛیەرأی امبٛٚرف زەٚڵەت
مْ زەزا یوووووامشووووومکمٔیمْ گ ٔگی ٚ  یەکەِووووودا  اەیاەرەکووووومْ ٘ەڵووووودەک ڵ اْ

اەِە  ٌەاۀموومِی اەٚ سووەرکەٚتٕە ٚ بمیرگوومٔی ...  بەاوو ۆژەف اوومٚزێ ف
زراٚسووووودیمٔە  ەاەٚ زەٚڵەت ووووومر وە یەک ٌەزٚاف یەکووووومٔەفیە یسوووووەربمی

یەکدوو  ٌەامشوومکمٔی  وومرف )ا ِووم(. بەتوومییەێ زەٚڵەت  بەزەسووایمْ زە٘دٕوومْ
٘ەڵا ڵ اٚێاوودا  ٌە شوومرف ا ِوومزا ٌەگوو  ٘ەٚاڵووی سووەرکەٚتٕەکمٔی بەسووەر

  ە٘ەڵا ڵ اٚەکە ٌەسەر امرچە بەرزێو  بوٛٚ  یٓٚبەزیمرف ب  ت ِمر ک زٚ
کمتداووودا اەٚ زەلەف کەامشووومیەکی زیووواەف اەٚ  بە )ٔ وووٛر( ٌە کۀمسووو اٚە

ەف یٚرزەکوومرف اەٚ ٔوومک کی بٕەِوومڵە بوو ف بە د٘د وواٛیٓ امِوومژە زەزاێ بە
چۀود ٔەٚەیەک  بو  ٚ  ٚشمرف ا ِومزا ٘ەڵگی سوم  ٌۀدٛاْ شمرف ٌەگ  کە

٘مٚچەرخەکوووومْ کە ِی وووویٍُ بووووٛٚ ٚ  یەکدوووو  ٌە رەرِوووومٔ ەٚا ٚ ِوووومیەٚە
کوووی  بوووٛٚ )ٚاگِٛووومْ زەب ێووو ( زەسوووای  شووومرفەزەٚڵەترەرِووومٔ ەٚاف 
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ٚ ڕێاەٚتٕداووی   ٚ ڕۆڵووی اەیٛۀوودف ٔدٛأیوومٔی بیٕووی ەکەیە ٔوومک کیبدوواٚەرزا
بەڵدٕٕوومِەف ڕێاەٚتووٕەکە  ٌەسووەر اوومرچە بەرزێوو   ٚ  ٌۀدٛأیمٔوودا بەسوو 

ٚرف ٔدٛأیمٔووودا زأووو ا  بە َ رەرِووومٔ ەٚاف ا ِوووم ٌٛەسوووەر سوووٕ ٚسووو اٚٛٔ
شوەرف ٔدوٛاْ زٚٚ  ٚ ٘ەڵّەتوی بو زە سوەر ٌەگو  ٚکەف شامٔد بەڵدٕٕمِە

ف رەرِوووومٔ ەٚاف ٌەگوووو  تووووٛأی (اّیٕووووماۀ)تووووم   زەٚڵەێ بەرزەٚاَ بووووٛٚ
ی زەلووی یووا بەزەسوو  ب٘دٕدوو   گ ٔگ(ا ِوومز)سووەرکەٚتٕدای کوومتی بەسووەر 

کوووووو ٔا یٓ بەڵدٕٕوووووومِەف ڕێاەٚتٕووووووی  ەرزەکەٚێوووووو  کەاۀاّیٕووووووم ٌەٚەزا ز
تماد وام گەشوایداە زەسواّمْ  اەٚە   زەکومێ کە ت ِومر ٔدٛزەٚڵەتیّمْ ب 
بۀدٛۀوووودف  یەا ِوووومزا ٌە شوووومرەزەٚڵەتٚ   ٌەگوووو  شوووومرەٌۀدووووٛاْ زەٚڵەت

یوی   اەَ بەڵدٕٕومِەیە بەیەکەَ ٘ەٚڵوی ٔمسو اٚف ِ ۆداسدیەِ  مرفزەٚڵەت
ڕێاخ ووإی اەٚ  ٚ  ەکوومْییە ٔدٛزەٚڵەتییزازۀ ێوو  ٌەڕێاخ ووإی اەیٛۀوود

امسادای یۆر  ڕێٛشٛێٕمٔەف کەاەیٛۀدف ٔدٛأیمٔی زەب ز بەڕێٛە  ب یە تم
 ٚ  ٌداووووووو ڵیٕەٚەف ِدوووووووژٚٚف یمسووووووومف ٔدوووووووٛزەٚڵەتی گ ٔگوووووووی ٘ەیە ٌە

 .ی یدازٚات  گەشەسۀد ٚ  سەر٘ەڵداْ

٘مٚکوووومێ بووووٛٚ ٌەگەب سووووەرکەٚتٕە  اەٚ گەشەسووووۀدٔەف ٌەگوووو  کە
ٚ ٘دٕوودەف ٛزرێووژەف ٔەکد ووم بەڵاوو ەسووەر زەٚڵەت وومرفیەکمٔی بسووەربمیی

 تۀوگەژٖ ٚف تداو ز  ٘ کومرف اەٚ ئٚاییە  اەٚٚئٚایف ڕ ٔەب ز شدٛاٚ
 ٚ تیومْ گوو تەٚە  ٌەگەب زەٚڵەتوی رەرِمٔ ەٚاکومْ بوو  یومٔە بوٛٚ کەیرٚامبٛ
ڕێوووژەف اەٚ بم ووومٔەف بەسوووەر خەڵاووودا زەسوووەادٕ اْ  ک زٔی  ووو رٚییووومز

 ٚ  ادٛی وو  بو  خەر وی ژیومٔی ڕابووٛارزْبۀیومیف کو ک زٔەٚەف سومِمٔی 
  ە سەربمییەکمٔیمٔدا.سەرزەِی سەرکەٚتٕ ٌە ییمزەڕۆییەک کە

ٌەٚ تودا ش ڕشود   ٚ ٚأی گ تەٚەٛاەرتەٚایەیی امبٛٚرف ٘ەِ بەٚە
رەرِوومٔ ەٚایەکی ٔووٛێی  کە بٕەِوومڵە رەرِوومٔ ەٚاف ٌۀوومٚب ز ٚ بەراووم بووٛٚ
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کووومْ بدووو  اەٚیووو  گِٛووومْ زەب ێووو  ٌەچیٕوووی کم٘یٕە کە  ٘دٕووومیە ِەیوووداْ
ە یرەرِووووومٔ ەٚا اٛرکم یٕوووووم بوووووٛٚ  اەَ امشووووومیە ٔمسووووو ابٛٚ بەچمک ووووومیی

امِوومٔمی   ەکوومْ کە بۀوومٚف خوو یەٚە ٔمسوو اْٚ ٚیک ِە یەتی ٚ  اوومبٛٚرف
ٚ کو ِە یەتی ٔوومٚ ٚ ێ   اومبٛٚرف ٚ  ٌدیومْ ٌۀومٚب زٔی گۀودەڵی سیمسوی

مْ یوووووتٚ  ەکمٔیدا اەٚ گۀووووودەڵیمٔەف ژِووووومرزٚٚە کەیٌەچمک ووووومیی بوووووٛٚ.
ٛشٛێٕمٔەشووی ٘دٕوومٚە کە بوو  ٌۀوومٚب زٔی بەرف اەٚ ڕێٚەٚە  گوو تٕەگ تیووٛ
ِوومٚە کووٛرتەف کە رەرِوومٔ ەٚایی    بە َ اەٚیەکمْ گ تووٛٚٔیەبەرگۀوودەڵی

 ٌەٚ زەررەتی چمکا زٔی بمرەکەف اوا ٔەزاٚ -٘ەش  سمب–ک زٚٚە  یمزات
ِووومٚەزا رەرِووومٔ ەٚایەکی ٔوووٛ  ٌەشووومرف ا ِوووم زٚژِٕوووی زێ یٕوووی ٌەگووو  

 ٚ  یەکموووومرەکی بە ٚ  زا ٚتوووٛأی زەسوووایگ ێ  بەسوووەر ٌەگووو زەرکەٚێ 
بەشوودٛەیەکی کاووٛا  ٔەی٘دڵدوو   رەرِوومٔ ەٚایی ٔووٛێی ا ِووم امشووم ٌٛکوومي 

 .ٚکمرگد ف بە٘دمف ٘ەبٛ ٚ  مف سەربمیفیاکیمف بٛٚکە تٛأ

ادٕا سمب ٌەزەسوە تدا بەرزەٚاَ بوٛٚ  ٚ  ٌٛکمي یاکی ف ِمٚەف بی  
ٚ  ٚتوووی یەکخووو اٚ ٌەٚ توووی سووو ِەرٌەِٚووومٚەیەزا توووٛأی یەکەَ زەٚڵە ٚ

اەکەززا بگوو ێاە زەسوو   ٌەک تمییەکوومٔی اەٚ ِوومٚەزا کەسوومیەتیەکی زیوواە 
زەسوووووووووووووە تی  ٚ  زەرکەٚێ کەتوووووووووووووٛأی بەسوووووووووووووەریدا یاب بیدووووووووووووو 

٘ەٚب بووداێ  ٚ  ٚزەسوە ێ ٚ ڕێویەرف ٚ تووی ٌەزەسو  ب ودٕد   ٌۀمٚبیومێ
 (اەکەزفسەر  ٔی )ب  زاِەیرأدٔی ایّپ ات ڕیەتدای بەرر اٚاْ  اەٚی  

 ٌە ٘وو یە ٌمووداە ٚ  ێوواەٚە اوومب گەٌە اەکەزیەکوومْگەڕبووٛٚ کەبەڕەچەڵەک زە
   ٔیّ ە زٚٚرگەف بەرەبیەٚە ٘متْٛٚ. ٌە ک ٔەکمْ کە

بەک تووومیی ٘ووومتٕی زەسوووە تی ٌ کووومب یاکیووومف ِووومٚەف زەرکەٚتٕوووی 
 ٚ تووی زٚٚ ڕٚٚبووومرزا ِوومٚەیەکی ٔوووٛ  ٌە ٚ  بٕەِمڵەکوومْ ک توومیی اد٘ووومێ

 رەرِووومٔ ەٚایی زەٚڵەتوووی اەکەزف بوووٌٛٚەکووو ز کە ِووومٚەف  اوووای زەسوووا
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ایووووودف ٌەَ سوووووەرزەِەٚە ژیووووومْ ٌە  .پ. ی( زا زاِەیرا2036زەٚرٚبەرف )
زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومرزا ٌە ڕٚٚف ڕەگەی ٚ اوومییٓ ٚ اوومبٛٚرییەٚە گوو ڕاٚە ٚ 
وەٌاٛٚر ٚ رەر٘ۀگی س ِەریمْ ٚەرگ تٛٚە  بە َ ب خ شیمْ و شومْٚ 

سومیییدا  سوەرێىی  ەرف اەیىەرەتومییەتی ٌە ٘وٛٔحمڵەتی تمیە بوخۀەڕٚٚ  ب
ب ٚٔوووومف ٌە ٔەیووووٕەٚازا زۆیراٚەتەٚە  یووووم ٘ووووی سووووەر ٛٚٔە یوووومْ ٘ووووی 

 ٔەٚەوەیەتی. اەٚ سەرە ب ٚٔمییە ا ە ٌە ٘ٛٔەرف اەیىەرتمشیٓ. 
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 صاختامنەكانی صەردەمی ئەكەدی:
 

زەربوومرەف  وو رف سوومخاّمٔی سووەرزەِی اەوەزف شووادىی اەٚت ِوومْ 
ەٚ سووەرزەِەزا شوودٛەف و شووه ٚ تەئرەووومٔی بەزەسوواەٚە ٔیوویە  بە َ  ٌ

زەسوووواە ێ یاب بووووٛٚە بەسووووەر چوووو ٔیەتیی اەرسوووواگمومٔدا  زٚٚ و شووووه 
زۆیراٚٔەتەٚە یەوەِیووومْ ٌە )گووو زف بووو ان( ٌە سوووٛٚریم  زٚٚ٘ەِیووومْ ٌە 
شوومرف امشووٛٚرزا  )شم٘ووو ٔوو اَ سوویٓ( زۆیراٚەتەٚە ٌە گوو زف بوو ان ٌە 

ە ٚ ٘ەرٚە٘وووووم ٘ەلیمەتووووودا اەٚ و شوووووىە ٚەن لە یەووووووی شوووووم٘مٔە بوووووٛٚ
ِیٛأەومٔی شمف گەٚرە اەٚ و شىە شٛٚرەزاربٛٚە تم ٘ەِٛٚاْ ٔەتٛأٓ 
ٌە ٔووومیىەٚە بیییوووٕٓ  زەرٚایەیەووووی گەٚرەف ٘ەبوووٛٚە شوووٛٚرەف زەٚرف 
و شىەوە چٛارسٛٚچە بٛٚە  امٔیی زیٛارف شٛٚرەف زەٚرف و شىەوە 

ِەت  امْ ٚ اواەٚ بوٛٚە. و شوىی زٚٚ٘ەَ ٔمسو اٚە بە و شوىی )وو ْ( 63
شوووٛٚرەف ٘ەبوووٛٚە ٚ بە شووودٛەف چٛارسوووٛٚچە بە زٚاف )ٔووو اَ  اەٚیووو 

سووویٓ( زا ِەٌیىوووی ئٚای ٚ وەَ زەسووواە ێ ٘ووومتٛٚٔەتە سوووەر وووومر  تۀٙوووم 
و شوووومْٚ زەسوووواە تەوەیمْ بپوووومرێمْ  بە َ تەلەئومٔیوووومْ سووووەروەٚتٛٚ 
ٔەبٛٚٔە  ب ێه ٌە شمرە سو ِەرییەومْ ٌەژێو  زەسواە تی اەوەزف ٚەزەر 

ٚن( ِیٍٍەتدوووه ٌە چیموووومٔی یاگووو ۆیەٚە ٘ووومتْٛٚ ٚەووووٛٚ شووومرف )اوووٛر
شووو ڕبٛٚٔەتەٚە بەسوووەر زەسووواە تی اەوەزیووودا بۀووومٚف )گٛتییە(وووومْ وە 
ڕەگەیف امریوووومْ بوووووٛٚە ٚ زٚٚ سوووووەز سوووومب ٌە زۆڵوووووی زٚٚ ڕٚٚبووووومرزا 

 رەرِمٔ ەٚاییمْ و زٚٚە. 
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 دەصتەاڵتی گوتییەكان:
 

ٚٔەتە گٛتییەومْ ِیٍٍەتده بٛٚتە ٌە بٕومرف ودوٛف یاگ ۆسوەٚە زاو وم
ا  وودگە ٚ شووٛێٕده ٚا بە زٚاف اەٚأوود ٔوومٚ زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومرەٚە ٘ەِوومْ

)ِووومز(ف تیووومزا ژیووومٚە. بەشووودىی تووو ف گوووٛتی ٌە چیموووومٔی ٌٛٚڕسوووامٔەٚە 
٘وووومتْٛٚ  ٘ەرزٚٚ لەِٚەوە امریوووومیی بووووٛٚٔە  اەگەرچووووی ِیٍٍەتەومٔیوووومْ 

پ.ی زەسواە تی 2263 یمٚای بٛٚٔە بە َ ٌە بٕەِمزا یەن بْٛٚ. ٌە سمڵی 
ەزیەومٔیوووووومْ بٕیوووووو  ووووووو زٚٚە )سووووووەرچمٚە بەرەبییەووووووومْ ٌە ڕٚٚف اەو

زەِووومرگ ژییەٚە بە لەَٚ ٚ ٘ووو یف ٚەح وووی ٔمٚیووومْ زەبەْ  ٘ەر ٌەبەر 
سوومب رەرِمٔ ەٚاییوومْ 621اەٚەف ٌە ڕەگەیف سوومِی ٔەبووٛٚٔە( یۆرتوو  ٌە 

خم(یوومْ ووو زٚٚەتە ِەٌیووه حٛوّیوومْ ووو زْٚٚ  شوومرف )امرب 26ووو زٚٚە. 
 وەروٛٚوی اد ام. امیاەخای خ یمْ  وە زەومتە

ٌەٚ سەرزەِەیدا ٌە شمرف )ٌەگ ( زەساە تده اده ٘ومتٛٚە بۀومٚف 
)گٛزف( یەوەَ ِەٌیىیمْ )گٛزیم(ف ٔمٚ بٛٚە. اەیىەرێوه بەزەسو  ٘ومتٛٚە 
ٔمسوو اٚە بە ِەٌیووه )گٛزیووم( اەَ امشوومیە گەٌدووه گ ٔگیووی بە سوومیٔدەگی ٚ 
ف سوووومخاّمْ ٚ اەرسوووواگم زاٚە. اەرسوووواگمف )ٕٔم سووووٛ(ف زٚٚبمرەسوووومی

ووووووو زٚٚەتەٚە. )گٛزیووووووم( بە ڕەگەی سوووووو ِەرف بووووووٛٚە ٚ ڕێٛڕەسووووووّی 
س ِەرییەومٔی ٘دٕمٚەتە ٚ ٛٚز  ب ێه اەیوىەرف ب ٚٔومف اەٚ سوەرزەِە 

 ٛ( ٌۀمٚچٛٚە. ّّٔزۆیراٚەتەٚە. اەٚ زەساە تە ٌە ئیەْ )اٛر
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 گۆڕصتانی عاهانە لە ئور

ٚ  گەە شوووم٘مٔەیمْ ٌەخ گ توووٛٚە وە ٌە گ ڕسوووامٔی  62یەلٛرەوووومْ 
زرٚسوواى اْٚ  ٌە ٔدووٛ ٘ەر گ ڕسووامٔدىی  بی ێىووی تدوودابٛٚە. ٌەگەب   ووول

ِ زٔووووووی ٘ەر امزشوووووومیەن  وٕیمەووووووومٔی بە  ٍٛبەرگەومٔیوووووومْ ٚ یێوووووو  ٚ 
خوووٛارزْ  ٘ەر ٔدوووژراْ ٌە اوووم  وٛشوووإیمْ بە ژە٘ گەٚرە٘ەرەومٔیووومْ زە

 .گ ڕسامٔدىی  تەئرف خ ف ٚ گِٛەیێىی بەریف ٘ەبٛٚ

 
ە سەرزەِی و یٍەومٔەٚە  دگەف ف اد  یاییٓ  2233ٌشمرف اٛر ٌە 

ٔی ووواە دیْٛٚ بوووٛٚە  گٛٔووودەومْ ب یاییوووْٛٚ ٌە ٔووومٚچەیەوی و ووواٛومڵی  
بە َ زٚاتووو  ٔووومٚچەوە گەٚرەوووو اٚە ٌەگەب ادٛی وووای ییووومت ف شووومرەومْ 

ٌۀدوووٛاْ سوووم ٔی  .بەزەسووواگ تٓ بەسوووەر اووومٚزێ ف ٌە ٚشوووىە سووومڵەومٔدا
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مْ زۆییوویەٚە ی امسەٚارٔمسوومٔی بەریاوومٔی  ب ێووه امسووەٚاری6502 -6522
 وە بە گ ڕسامٔی شمرف اٛر ٔمس اٚە. 

ٌەٚ سەرزەِمٔەیدا شودٛەف ِەیار ٌە ڕٚٚف تەئرسومییەٚە حومڵەتدىی 
تمییەتّۀدف ٘ەبٛٚە  ٌەٚێ ا ِەیارف شوم٘مٔە زۆیرایەٚە وە یۆربەیومْ بە 

ێ ٚ وەٚأەیوووی ٌە وەرچوووٛٚە زرٚسووواى اْٚ  ٌەٚێووو ا یێووو  ٚ ییوووٛ ٚ اووومئ
 امِد ف ِ ییه زۆیراٚەتەٚە. 

ەومْ بە شدٛەف گِٛەتی زرێژ زرێوژ ٌە وەراوٛٚە زرٚسواى اْٚ  ڕٛگ
ب ێوووه ٌەٚأە ٌە زٚٚ ژٚٚر یۆرتووو  بوووٛٚٔە  توووٛأ ا زەسإی ووومْ بى ێووو  
اەٚەف زۆیراٚەتەٚە گ ڕف شم٘مٔەْ  ا بوٛٚٔە ٌە گۀمیوٕەف   راٚ و ر 

زأە ٌەٚ بمبەتە گ رأە زۆیراٚٔەتەٚە  یەوده ٌەٚ گ ڕأە ٘ی  62ییمت  ٌە 
 زن( بٛٚە.ِ ىالَ )
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 زیگۆراتە بەناوبانگەكەی ئور

ییگ راێ ٚشەیەوی بمبٍییە ٚ ٌە ٚشەف )ییگومرٚ( یومٔی بەری ٚ بٛڵٕود 
 ٘متٛٚە  زیمرە بەرەبی  و زٚٚیەتە )یەلٛٚرە(.

اوووٛٚر ٌە بدووو اق یەکدووو  ٌە شوووٛێٕەٚارەکمٔی سوووەرزەِی  امسوووەٚارف
کیٍوووووو ِەت  ٌە بمشوووووٛٚرف ڕۆژ٘ە تووووووی شوووووومرف  63سووووو ِەرییەکمٔە ٚ 

 .یە"ٚە زٚٚرە کە سۀاەرف امرێمگمف "ییممر"ە"ٔمس 

 

سوووەرچمٚە یۆرە وە حەیرەتوووی اییووو ا٘یُ ٌە وٛرزسوووامٔی بمشوووٛٚرزا 
بووٛٚە  ٌەٚێوو ا گەشوواە زٚٚرٚزرێووژەوەف زەسوو  اووا ووو زٚٚە ٚ بووٛٚە بە 
بمٚوی ادغەِویەراْ. ایودف بمسوی اەسواد ەف )یٚحەي( بى ێو  زەِومرگ ژە 

 بەرەبەومْ زەڵدٓ ٘ەٚارگەف بەرەۆ بٛٚە!

ٚ شووووومرە بە "یەلوووووٛرە  ییگووووو راێ" بۀمٚبووووومٔگە  کە ٌە اەر ووووومٔە اە
س ِەرییەکمٔدا اەرساگەف خٛزاٚۀد بوٛٚە ٚ گ ٔگاو یٓ "یەلوٛرە"  ٌەٚ 
ٔمٚچەیەزا یەلٛرەف "اوٛٚر"ە کە ٌە بەشوی بومکٛٚرف ڕۆژاومٚاف گەڕەکوی 

 .اەرساگەکمْ ٘ەڵاەٚتٛٚە
 

رسواگە ٚ ِەٌی  "اٛٚرٔەِٛ" بۀمٚبمٔگا یٓ ِەٌیاەکمٔی "اوٛٚر"ە کە اە
کوو ِەڵە گوو ڕێای  6500ٚ  6522یەلٛرەکوومٔی بٕیوومێ ٔوومٚە ٚ ٌە سووم ٔی 

ِەٌیاەکوووومْ ٌەٚ ٔوووومٚچەیەزا زۆیرایەٚە ٚ اد ووووام  یۆر ٌە اۀایاەکوووومٔی 
 .اٛٚر ٌە ِ یەخمٔەکمٔی رەڕۀ م ٚ بەریامٔیمْ
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 زیگۆراتی وەركا:
 

اەِە  ٘ەر ٌە سەرزەِی )اٛٚرٔەِٛ(زا زرٚس  و اٚە یەوده بوٛٚە 
 یگ راتە بۀمٚبمٔگەومْ ٚ امسەٚارەوەف ِمٚەتەٚە. بە ی

اەرساگمومْ زابەشى اٚٔەتە زٚٚ بەشوەٚە  بەشوی سوەرەٚە ٔمسو اٚە 
بە اەرسوواگمف بووم   خووٛارەٚەی  اەرسوواگمف یەٚف. یۆر ٌە زەٚرٚبەرف 
یەووووودا اەرسووووواگمف سوووووەریەٚف ٌە یەوەٚە ٔمیوووووه زرٚسووووواى اٚە  بە َ 

ە امسووّمٔەٚە بوو  سووەر یەٚف  ییگوو راێ  وودگەف زابەییٕووی خٛاٚۀوودگمرە ٌ
بە َ اەرسواگمف سوەریەٚف اەٚ  ودگەیەف وە خٛاٚۀودگمر خوو ف ٚەزەر 

 زەخمێ ب  خەڵىی.
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بدگِٛومْ ٘ۀدەسووەف اەرسواگمومْ ٌەگەب خوومٔٛٚبەرەف امسوومییدا 
خٛاٚۀود زەسإی ومْ اەرسواگمزا زەبوٛا  ودگەف تومییەتی  یمٚایبٛٚٔە  ٌە 

ٚ سوووومخاّمٔی اەرسوووواگمومْ  بى ێوووو   ٘ەرٚە٘ووووم  وووودگەف لٛربوووومٔیى زْ 
ٛٚچی تومییەێ  ْ )ٚا یٙمێ( سومزە ٔەبوٛٚە  بە وەراوزیٛارەومٔی زەرەٚەیم

(. Tبەر ەسووواەیەوی بەِوووٛٚزف تیووومزا ٚەزەر خووو اٚە  بەشووودٛەف ایاوووی )
رسووواگمومٔی امشوووٛٚر ڕٚٚ بە ڕۆژ٘ە توووی خووومڵدىی گ ٔگاووو  ٌەٚە زایە اە

  تە.ڕٚٚ بە بمشٛٚرف ڕۆژ٘ە س ِەرفبموٛٚرە  بە َ اەرساگمف 

سووەر ەَ ٔەخ ووەف اەرسوواگم چۀووداْ بەشووی سووەرەوییە  یەوّیوومْ 
 ٘ەیٛأە  زٚات  ژٚٚرف اەرساگم  زٚات  ژٚٚرف بای تمییەێ.

ٌەٚ سووووووەرزەِەیدا لووووووٛڕ وەرسوووووواەیەوی ایوووووو ۆی بووووووٛٚە. یۆربەف 
اەرسووواگمومْ بە لوووٛٚڕف وووومب زرٚسووواى اْٚ  بە َ ٌە زەرەٚە ٚەن ّٔوووم 

 ف لی .وەراٛٚە بەومرب اٚە  تدىەب بە گی اٚە
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 هەڕووژانی ئیمپراتۆریەتی ئور:
 

اەٚ زەساە تە سەز سمب زەٚاِی و زٚٚە  )امبی سویٓ( زٚٚ ِەٌیىوی 
اەٚ یٔمیوووو ە زەسوووواە تە بووووٛٚە  شوووومرەومْ ٘ەر یەوە ٚ ٌە ئیەوەٚە ٌەٚ 
زەسوووواە تە یوووومخییٛٚٔە  زی وووومْ زەٚڵەتەشوووومر ٘وووومتەٚە ٚ بە زٚاف اەٚ 

 یەوەَ ٘متە ومیەٚە. ٘ەڕٚٚژأەیدا یٔمی ە زەساە تی بمبٍیی
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 ز8=29-=8>2زنجیرە دەصتەاڵتی بابلیی یەكەم 
 

اەٚ شوەڕأە شەڕف خٛێٕمٚف ٌۀدٛاْ زەٚڵەتەشمرەومٔدا ڕٚٚیمْ زا   
اە تی ەرۀممَ شومرف بمبوً تٛأیوٛیەتی زەسوزٚٚ سەز سمڵی ود مٚە  س

تدى ایووی بەزەسوو  بٙدٕووا  ٌە سووەرزەِی ِەٌیىدىووی ِەیٔوودا )حوومِٛڕابی( بە 
 ی خ ف ڕۆژ٘ە تی خ اە ژێ  ڕودفی خ یەٚە. ەتّحیى

 

 

 

سەرەتم زەسوای بەسوەر زەٚڵەتوی )ای وٓ ٚ ئرسوم( زاگو ێ  ٔمیٔومٚف 
شووومرف بووویالزف سووو ِەرف ٚ اەوەزف اوووا زراٚە  ٌە زٚا سوووم ٔی ژیمٔیووودا 
شوووووەریڕەتە بۀمٚبووووومٔگەوەف ٚەن یمسوووووم ٌەسوووووەر اووووومیەیەوی بەرزیوووووٓ 

 ٚ و اٚەتە یمسم.  ٔٛٚسیٛەتەٚە ٌە گ ڕەامٔی شمرەومٔدا زایٕمٚە
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اەیووىەرف سووەرف حوومِٛٚڕایی وە ٌە بەرز زاتمشوو اٚە ٌە ِ یەخوومٔەف 
 )ٌ  ەر( زایە.

بمبوووووً ٚەن یأووووو اٚە شووووومرێای کووووو ٔەٚ امشوووووّمٚە ٚ شوووووٛێٕەٚارف 
شمرسووامٔییەکی کوو ٔی سووەر ڕٚٚبوومرف رووٛڕاتە ٌە ٔمیوو  شوومرف حوویٍٍەف 

یەتی . اوم  ٘ەڕٚٚژأوی ایّپ اتو ریسمب 623اد ام  ٌەخٛار بەنداٚەیە بە 
اووود  یایوووٓ  امِٛٚرییەکووومْ گەڕأەٚە سوووەرٌۀٛ   65اەکووومز ٌەسوووەزەف 

شوومرف  اوود  یایووٓ(. 6151بوو  6450زەٚڵەتداووی یەکگ تٛٚیوومْ زاِەیرأوود)
بوووووووومبٍی  ٌەئیەْ یەکەَ شوووووووومف اەَ زەٚڵەتە کە )سووووووووّٛابَٛ( بوووووووووٛٚ 

کووووُ بووووٛٚ 64زرٚٚسوووواا اٚ شووووٛٚرەیەکی ئکد ووووەیی کە زرێووووژییەکەف 
شووم 66ەٚڵەتە بە بوومبٍی کوو ْ ٔمسوو اٚە  کە بەزەٚریوودا زرٚسوو  کوو ا. اەَ ز

رەرِمٔ ەٚایەتییمْ ک زٚٚە  گ ٔگا یٕیمْ شەشەَ شم بٛٚ کە حومِٛٚڕابی 
اووی  یایووٓ( ٚە شوومرف بوومبٍی کوو زە امیاەخوو  ٚ ٌەٚ  6313بوو 6352بووٛٚ )

. بمبٍییەکمْ ٔەتەٚەیەکی سومِیٓ ٌە ٔیوٛە ٚٚەکمتەٚە بمبً گ ٔگی اەیدا ک ز
یمْ بو  اەٚ  کو زٚٚە بو  بمبوً  گەٌدو  ک چ گٛایە زٚٚرگەف بەرەبییەٚە

یمسوووومیمْ بوووو  بەڕێووووٛەب زٔی ایّپ ات رییەتەکەیوووومْ زأوووومٚە گ ٔگا یٕیوووومْ 
یمسووومکمٔی حووومِٛٚڕابییە. گ ٔگییووومْ بە خووومٔٛٚبەرە ٚ اووومٚەزأا زٔەٚە ٚ 
اوووومٚزێ ف ٚ ک وووواٛکمب ٚ ڕێگمٚبوووومْ زرٚسوووواا زْ زاٚە ٚ بمیرگمٔییوووومْ 

کمٔی بمبٍییووووومْ اد خ ووووواٛٚە ٚ گەٌوووووا شووووومر ٚ بووووومخ ە ٘ەڵٛاسووووو اٚە
زرٚٚسوووووووواا زٚٚە کە بوووووووومخ ە ٘ەڵٛاسوووووووو اٚەکمْ یەکووووووووداە ٌە حەٚێ 
سووووەِەرەکەف  یٙوووومْ  اووووم  اەٚەف اەَ ایّپ اتوووو رییەتە بەرەٚ ئٚایف 

 چٛٚ.

ٌەٚ سەرزەِەیدا شدٛەف سمخاّمْ گ ڕاٚە ٚ گ ٔگی یۆرف ادودراٚە  
بەتووومییەێ سووومخاّمٔە زەٚڵەتییەوووومْ ٚەن و شوووىی )بالئِوووم( ٌە شووومرف 
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َ بە 603×ِەتووو 233٘ەرٚە٘وووم و شوووىی شووومٖ ٌە )یِ سوووٍیُ(  )ا وووٕٛیم(زا
 ام زەٚرگی ابٛٚە. 03شدٛەیەوی ااەٚف اەساٛٚر 

ٌە شوووومرف )ِوووومرف( و شووووىده زرٚسوووواى اٚە بمشووووا یٓ ّٔووووٛٚٔەف 
و شوووىەومٔی سوووەرزەِی حووومِٛڕابییە. زٚژِٕوووی سەرسوووەخای بمبٍییەوووومْ 

٘ەر اەٚ اەئِمرزەرەومٔی ایالِی بٛٚٔە  بومای ە گەٚرەوومٔی )ٌوٛڕ ٚ ٌەن( 
پ.ی اەئِوومرف زەٚڵەتووی بمبٍیوومْ زاٚە ٚ 6613ایالِییوومٔە بووٛٚٔە ٌە سوومڵی 

٘ەتومٚەوٛٚ شمریمْ ٚێ اْ و زٚٚە  اەٚف بە ٔ   بٛٚە تم ٔیمْ وو زٚٚە  
گٛڵاە یمسموەف حومِٛٚڕابی وە ٌە شومرف )سٛٚسوە( اد أوم زۆیراٚەتەٚە 
دا شوومف ایالِییەووومْ بۀوومٚف )سووٛت ن ٔخاووی( وووٛڕەوەف ٌە شوومرف بمبٍوو

چۀود سومڵده زٚٚبومرە  فو زٚٚەتە ٔٛێٕەرف خو ف  بە َ بمبٍییەوومْ زٚا
 امیازیی خ یمْ بەزەس  ٘دٕمٚەتەٚە. 
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  ئاعوورییەكان
 

امشوووٛٚرف ٔووومٚف خوووٛاف امشوووٛٚرییەومٔە ٚ بەٚ ٔووومٚە ٔمسووو اٚە  ٌە 
 تی اەوەزیدا ٔمٚیمْ زەروو زٚٚە ٌە بوٛارف ڕۆشوٕیی ف سەرزەِی زەساە

 ی بەرباڵٚف اەوەزییەومْ.ٚ سیمسی ٌۀدٛ زەساە ت

ٛٚرییەکمْ ٌمووودآ ٌە ٔەتەٚەف امشووو کووو ٔە  ایّپ اتووو ریدای امشوووٛٚر
ک چیوومْ کوو زٚٚە بوو  بوومکٛٚرف  بەرەبەٚە سوومِی  کەٌە ٔیووٛە زٚٚرگەف

سمب ٌەِەٚبەر ٌە ٔدوٛاْ  2333زا اد  بد اق ٚ ٌە بمشٛٚرف کٛرزسامْ 
ِٛصو ٚ شەرلمێ اەٚ ایّپ ات رییەتەیمْ زاِەیرأد   ٌە اد وم شومرێایمْ 

ٔەتەٚەیە بە امشٛٚرەٚە ٔمس ا  زرٚس  ک ز بە ٔمٚف )امشٛٚر(ەٚە   اەٚ
زٚایی امیاەخاەکەیمْ گٛاسواەٚە بو  ٔەیوٕەٚا. ِدوژٚٚف ٚ توی امشوٛٚر بە 

 6151 بوو  0333 کوو ْ امشووٛٚرف  کەَیە زەٚرف   سووا زەٚرزا تدپەڕیووٛە
اوود  یایووٓ  566بوو   6151شووٛٚرف زٚٚەَ ام  زٚٚەَ زەٚرف یایووٓ اوود 

اوود  یایووٓ گ ٔگاوو یٓ  262بوو   566زەٚرف سوودیەَ  امشووٛٚرف سوودیەَ 
زەٚر ٌەٚ ایّپ ات رییەزا زەٚرف سدیەِە   کە سٛامیەکی بە٘دومف بوٛٚە   

ٚە امشوٛٚرییەکمْ بو   اەٚ بە یەکەَ سٛام زازۀ ا ٌە بە٘دمیدا ٌە  یٙمٔودا
شوووووم  62یەکەَ  ووووومر اد اە)بەرەبووووومٔە( ٚ اەسووووو  یووووومْ بەکمر٘دٕووووومٚە  

ٚ  ۀگەکمٔیومْ بە  رەرِمٔ ەٚایی کو زٚٚە   ٚە ٘ەِوٛٚ زۀگٛبمسوی شوەڕ
ٛەتەٚە ٚ زٚایووی سووٛٚریمْ خەتووی بمِوومرف ٌەسووەر اوومرچە لووٛڕ ٔٛٚسووی

رف ٘ەیار زأەف بەیِمٔی امشوٛٚ 21  ٌە کادیخمٔەیەکدا ٔمیاەف ک زۆتەٚە
تدوودا بووٛٚە ٚ زۆیراٚەتەٚە  بوومیەخدای یۆریوومْ زابووٛٚ بە خٛێٕوودەٚارف ٚ 
ڕۆشووووووووٕیی ف. ٌەَ زەٚرف سوووووووودیەِەزا گەٚرەتوووووووو یٓ ایّپ اتوووووووو رییەتی 
زاِەیرێٕووو اٚە  کە زەسوووای بەسوووەر ٘ەِوووٛٚ خووو ر٘ە تی ٔمٚەڕاسووو  ٚ 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%95%D8%B1%DB%95%D8%A8
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ٚ ٔووومٚچە شووومخمٚییەکمٔی  کۀوووداٚف رووومر  امسووویمف ب وووٛٚک ٚ اووویالَ ٚ
خووو ر٘ە ێ ٚ ٌە بووومکٛٚرەٚە تووومکٛ اەرِیٕیوووم ٚ کٛرزسوووامٔی گ تووو تەٚە. 

زٚا شوومف امشووٛٚرییەکمْ بووٛٚ  کە (شووم سووٓ شووم اەسووآ)ٌەسووەرزەِی 
ەتوومییەتی زەسووە تیمْ ٌۀوومٚ بوو زْ ِمزەکوومْ ٘د شوویمْ کوو زە سووەریمْ ٚ ب

 . اد  یاییٓ 262ٌەسمڵی 

 
 

بەادوووی سوووەرچمٚە ِەسووویدییەومْ وە سوووەرچمٚەوەف خوووٛزف اماووومف 
امشوووٛٚر اد وووام ٌە ڕٚٚف ڕەگەیایەتیووویەٚە ر یووومْ بەسوووەر   ِەسووویدیەتە

امشوووٛٚرف وووو ٔەٚە ٔیووویە ٚ اماووومف ٚەخووو  بووو  ٌەبی و زٔوووی ِەی٘ەبوووی 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%95%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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ا اەیووووو ٚەف د وووووامیە ٌە ِدوووووژزٔەسووووواٛٚرییەومْ وە اەَ امشوووووٛٚریمٔەف ا
 ە.ِٔەی٘ەبی ٔەساٛٚرف بٛٚ

باڵَٚ و زٚٚەتەٚە. اەٚ بمبەتە  بۀدە بەزرێژایی ٌە ڕۆژٔمِەف )بم ( 
ٚەن ا ٚامگۀووووودەف سوووووەرزەِی سوووووەزاِەوە زرٚشوووووّی سەی سوووووەی  ٚ 
سەرسوومِەمٚەرییمْ باڵٚزەووو زەٚە ٚەن  ٌە بٕٛخٛیٔٛسووەرەٚە تووم سووەزاَ 

مْ ِوٓ ووٛڕف رەر٘ۀگەوومُٔ یومْ حٛسدٓ.. یمْ شمرف )اوٛر(ف بد الوی یو
شووومرف )گوووی (ف بی الوووی یووومْ ٚشوووەف ٚەح وووی ٚ ودوووٛیٍە ٚ شووومخمٚف 
بەوووومرب زْ بووو  ڕەگەیف نەیووو ف سووومِی ٚەن گٛتییەوووومْ  ایالِییەوووومْ  
گی وویەومْ  وە چٛارسووەز سوومب رەرِوومٔ ەٚاف بمبٍیوومْ ووو زٚٚە بوو  اەٚاْ 

ەگەب ٚەح  ٚ شمخمٚف بٓ ٚ امشٛٚرف بەٚ زڕٔدەیەٚە  وە ِمِەڵەیومْ ٌ
ژێ زەسوواەومٔیمٔدا ووو زٚٚە ٌەٚأەیوو  سووەی ت  سووەرچمٚە بەرەبییەووومْ 
و شمْٚ بە ٘ین   رێه ٔمٚف ایّپ ات ریەتی )ِومز( ٔە٘دوٕٓ  وە ڕەگەیف 
ووووٛرزف اد وووامف بووو  زەگەڕێووواەٚە ٌە ڕٚٚف ئسووومییەٚە ٘ەر بە رووومر  

 ٔمٚیمْ زەبەْ. 

ٚ وەٚتووٛٚەتە سووەر یِوومْ 6523ٌە ومتدىوودا ٔوومٚف بدوو اق وە ٌە سوومڵی 
زەٚڵەتده بەٚ ٔمٚە زٚساى اٚە. سەرتمسەرف ِدژٚٚف زۆڵی زٚٚڕٚٚبومر 

ٔوومٚ زەبەْ وە ٌەاوود  راٛٚحوومتی ای ووالِیدا بوو  )ِیمۆا تمِیووم( بە بد الووی 
خٛا بمرەبده ٌەسەرتمسەرف زۆڵی زٚٚڕٚٚبمرزا ٚ ٛٚزیمْ ٔەبٛٚە  گە 
ٌە وٛێخمووووومٔی )حیوووو ە( وە ٔمسوووو اْٚ بە ِۀوووومیرە  وە بەسووووەر ٌدووووٛارف 

 مرەبەٚە بْٛٚ.زٚڕگەف ب

ٔوووومو   ٚ ٔەشوووویمٚە ِٕووووداڵەومّٔمْ بە ٘ەڵە ِدژٚٚییوووومْ رد و ێوووو   
بەزاخەٚە )زەِمرگ ژف( ە ڕەگەیف بد  یمْ اومییٕی یوم  وٛگ اری اموومَ ٚ 

ٕا  بوو یە اەَ ٚ تە وە بە ٔوومٚف ێسووەرۀممِی ژیوومٔی سووەرزەِمٔە زەشوودٛ



 و جافەخوس 
 

225 

ە بدوو اق ٔوومٚ زەب ێوو   ٌەبەر اەٚەف ٌەسووەر بٕەِوومیەوی ژیوومٔی ڕاسوواەلیٕ
زأەِەیراٚە ٌە سوووووەرەتمٚە توووووم بە اد وووووام امشوووووٛٚراەبمیاڕف ٌە تەٚاٚف 
 ِٛگەومٔووووودا ادوووووٛە زیووووومرە   وووووم اەگەر ٚالیڕیووووومٔە بٕوووووٛاڕیٕە اد وووووامزا 
ٌەسەرتمسووەرف  یٙمٔوودا سوو ِەرییەن بەچوومٚ ٔوومبیٕٓ یوومْ اەوەزیەن یوومْ 
بوومبٍییەن یوومْ امشووٛٚرییەن اەگەر یٔمیوو ە چیوومف یاگوو ۆی ِمزەووومٔی ٔە 

 ام ٌە  یٙمٔدا ڕەگەیف وٛرزێ ٔەزەزف.امراسامیە اد 

بۀوودە اەَ واوومٚە زەربوومرەف ڕابوو زٚٚف سوومخاّمْ ٚ تەئرسوومییی ٌە 
زەزَٚ  زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومرزایە ومتدووه ٌە سوومخاّمٔده یوومْ اەرسوواگمیەن

ەتوی ِدوژٚٚ ٚ اومییٓ ٚ ڕەگەی ٚ ِەٚلیڕیەتوی ٔمچمرَ بگەڕێّەٚە بو  ٚالیڕ
 بووووی زۀٛٚسووووٓ ٚەرأووووی ِدژٚٚٔٛٚسووووی بەرەوەچووووی ب از   ووووٛگ اری

سوومخاّمٔە بد الییەووومْ ٌە ِدووژٚٚزا ٌەبیوو ف زەوەْ  زەٚڵەتووی بد الووی ٌە 
ی زرٚساى اٚە. اەَ بەشە تمییەتّۀودیی ِدوژٚٚف امشوٛٚرییە 6523سمڵی 

بۀوودە بە گووٛێ ەف سووەرچمٚەومْ ٌە ڕٚٚف ب ێووه ٌە ل ٔمنەووومٔی زەزَٚ  
 زەساە تی زٚٚرٚزرێژف امشٛٚرف بەَ شدٛەف خٛارەٚە بٛٚە  

 رزەِی و ٔی امشٛٚرفسە -6
 سەرزەِی ٔمٚڕاسای امشٛٚرف -2
 پ.ی.233سەرزەِی تمیەف امشٛٚرف وە زەومتە  -0
 بۀمٚبمٔگا یٓ شمومٔی امشٛٚرف ٚ و زەٚەومٔیمْ. -0
 سەر ٛٚٔی زٚٚ٘ەَ  سۀدمری   امسەرحەزْٚ  امشٛٚربمٔیپمي. -1
 امیاەخاەومٔی امشٛٚرف   -2

مف ٔ گووومب  امشوووٛٚر  ٔەِووو ٚٚز  )شووو ٚویٓ  خ ٚسووومبمز(  ٔەیوووٕەٚا  زەرگووو
 زەرگەف شّ  ٌە ٔەیٕەٚا  و شىەومٔی ٔەیٕەٚا.

 امربیال یمْ امربمایٍ   -3
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 ووگە ٌە امشووم ٘ەرە گەٚرەووومٔی چۀووداْ ِەٌیىووی توو  ٘ەبووٛٚٔە وە ٌە 
سەرزەِی زەساە تیدا ومرٚو زەٚەف زیمرف وو زٚٚە  ٚەن  )شومٖ ویىوم( 
ٌە سوووەرزەِی وووو رٔی امشوووٛٚریدا ٘ەرٚە٘وووم )ا شوووییم( ٚ ایٍٍٙ وووِٛم ٚ 

ەوەف اەِیوووو  شوووویّم وە اەرسوووواگمف یۆریوووومْ اۀموووومَ زاٚە  بە َ وووووٛڕ
حوومِٛٚرابی ووومرێىی ٚاف ووو ز زەسوواە تی امشووٛٚرف بىوومتە بەشووده ٌە 

 زەساە تی بمبً وە گەی ایٛٚە سٕٛٚرف ایّپ ات ریەێ.
بە َ ٌە زەٚرەف ٔمٚەڕاسووادا وە سووەرەتمف سووەزەف ٔوو ٘ەِی اوود  

مْ( وە شمخٕ ویٓ بوٛٚٔە یاییٓ وە چٛارسەزسمب بەرزەٚاَ بٛٚە)حٛریەوو
 تی امشٛٚرف ٌۀمٚ بیەْ ٚ زەٚڵەتی ِیامٔی اده بٙدٕٓ. تٛأیمٔە زەساە

-6021ِەٌیىدىووووی بە٘دوووومف امشووووٛٚرف بۀوووومٚف )امشووووٛٚراٛبیٍ ( 
پ.ی تٛأیووٛیە ٌەژێوو  زەسوواە تی ِیاوومٔی امشووٛٚر ڕیگمروووم  ب ێووه 6003

ِەٌیىووووووی بە٘دووووووم ٌەَ ل ٔمنەیوووووودا ٚەزەروەٚتووووووٓ  ٚەن  ) شٍّٕ ووووووەرف 
پ.ی( امیاەخای تمیەف زرٚس  و زٚٚە تی ۆر وو اٚە  6230- 6201وەَیە

پ.ی( تٛأیٛیە بمبً زاگی وم 6333 -6661سەرف یەوەَ بە زٚایدا )تمالتیال
ٚ ڕۆژ٘ە تی ٔمٚەڕاس  بخمتە ژێ رەرِمٔی خ یەٚە اەَ ِەٌویىە یۆربەف 
ووومتە ٘ەر ٌە ڕاٚو زٔووی اوومژەب ٚ زڕٔدەومٔوودا بووٛٚە  بە َ زەٚرف توومیەف 

پ.ی( زەسوای ادىو زٚٚە 456-562ٛٚر ٌە سەرزەِی )شمٖ ادزٔی ارف امش
پ.ی بەرزەٚاَ بووووٛٚە. بەزٚاف اەٚزا )سووووەر ْٛ( 323اەَ زەسووووە تە تووووم 

پ.ی وە 262زەسووواە تدىی تووو ف ٘دٕووومٚەتە ٚ وووٛٚز  بەرزەٚاَ بوووٛٚە توووم 
  ٌەئیەْ )ِمز(ەومٔەٚە بٕی و اْٚ.
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 مەلیكە مەزنەكانی ئاعووری
 

 پ.ی322سەر ٛٚٔی 

ەژزەسووومب رەرِووومٔ ەٚایی وووو زٚٚە یٔمیووو ە زەسووواە تی زرٚسووو  ٘
  چۀووووداْ اوووومیاەخای زەسإی وووومْ ادىٙدٕوووومٚەووووو زٚٚە  ایّپ اتوووو ریەتی 

ووو زٚٚە  ب ێووه ٌەٚأە ٚەن اوومیاەخای سووەربمیف. ٘ەر ٌەٚێوو ا و شووىدىی 
رەزارف زرٚسو  وو زٚٚە گەٚرە ٚ یەبەئحی سمیأدٚٚە  شمرێىی شوٛٚ

 ٛڕف سەر ْٛٚ بٛٚە. بۀمٚف زٚرش ویٓ. سۀدمری  و

 ووگە ٌە ووومرٚو زەٚەف سووەربمیف اەرسوواگم ٚ و شووه ٚ ڕێگەٚبوومٔی 
زەرٚایەف تیوووومزا بووووٛٚە و شووووىەوەف 61گ ٔگووووی ادووووداٚە اوووومیاەخاەوەف 

سۀدمری  سا ّٔمف بوٛٚە ٚ ٌە ٘ەر ٚا یٙەیەوودا زەرگومف تمییەتّۀودف 
. شووٛٚرەف ەٚاتیوومزا بووٛٚە ٌە ٘ەر زەرٚایەیەووودا اەیووىەرف یٌوومەئَ زأوو 

 ٚەرف چمٚزێ ف ٌە چۀداْ ئٚە تیمزا بٛٚە. تە
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 ئاصەرحەدوون:

پ.ی بووٛٚە بە شوومف بوومبٍی  225-246زٚاف تی ۆرو زٔووی سووۀدمری  
زٚٚبمرەسوومییی ووو زٚٚەتەٚە  وووٛڕەوەف )شووّ  شووەَ ٚاوووٓ(ف وووٛڕف 
و زٚٚەتە  یگ ف خ ف  اەئِمرف ِی و ف زاٚە ٚ گ توٛٚیەتی  توم ٔدىی 

ت ٚە ب  شمرف )ٔەیوٕەٚا( بەسوەر تەخواە   تەٚەیۆرف ٌەگەب خ یدا ٘دٕمٚە
 بەرزیىەٚە ٌە ٌٛبٕمْ سەروەٚتٕەومٔی ٘ەڵى ڵیٛە.
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 پ.ز;0:->::ئاعووربانیپاڵ 

رەرِوومٔ ەٚایەوەف یۆرتوو  وووٛڕف امسووەرحەزْٚٚ بووٛٚە بە زرێژایووی 
زا بٛٚە  اەگەرچی ٌە یۆربەف شەڕەومٔدا سەروەٚتٛٚ بٛٚە  ٘ەر ٌە شەڕ

اى اٚأە ٘ەر ٘ەِٛٚیوومْ ٘ەڕٚٚژاْٚ. بە َ بە یۆرف اەٚ ٘ەِووٛٚ زرٚسوو
ِدژٚٚٔٛٚسمْ اەٚ ٘ەرڕٚٚژأە زەگد ٔەٚە ب  تٛٚٔودٚتیژف ٚ خوٛێٕ ژاْ 
ٚ وٛشإی خەڵه. ٚ تەوەیومْ تٛأومف اەٚ ٘ەِوٛٚ بیگو ە ٚ بەرزەف تیومزا 
ٔەِوومٚە. بە زٚاف امشووٛٚر بمٔیپمٌوودا وٛڕەووومٔی  دگەیوومْ گ تووٛٚەتەٚە ٚ 

ِمزەوومٔی )ویەوخ ومر(ف ِومزف شمف بمبوً )ٔیٛبٌٛ وەر(  ٘ەرٚە٘وم شومف 
پ.ی وە ڕۆی وووإە ٔووومٚ شووومرف ٔەیوووٕەٚاٚەٚە ٘دٕووودە یٚڵوووُ ٚ یۆر ٚ 262
ف ادووٕا سووەز سوومب ژێ زەسوواەیی ٌە زەرٚٚٔووی ِمزەومٔوودا ووو ِەڵی ٚچەاووم

و زبٛٚە ٘وین گیومٍٔەبەرێىی ییٕودٚٚیمْ ٌە شومرف ٔەیوٕەٚازا بە ییٕودٚٚف 
 ٔە٘داڵٚە. 

ٚ خو ف ٚ خدومأەوەف زٚا شمف امشٛٚرف وە یأوی شومر گیو اٚە    
ٌە خەرِمٔده امگ زا سٛٚتمٔد. ِمزەومْ شومرف ٔەیٕەٚایومْ ٚا ٚێو اْ وو ز 
و زیوومٔە تەاوو ڵىەیەوی خوومن ٚ خوو ڵی سووٛٚتدٕ اٚ  ٘ەتوومٚەوٛٚ اەٚأەف 
تٛأییمْ بەرەٚ ٚ تی سٛٚریم ڕابوىەْ ِمزەوومْ زٚایومْ وەٚتوْٛٚ ٚ ٘ەر 

و زْ ٚ سووی ەرِوومٔی )ویمومسوومر( شوومف ِوومز اە٘ەِٛٚیوومْ وٛشوواْٛٚ بە ر
 بەزیٍى زْ یمسم  ٚ بٛٚە اەٚف بیى زبم سما زراٚە.

 وووووم بوووووم ٌە زەِووووومرگ ژیی گەٚ ووووومٔە ٚرزبیوووووٕەٚە  وە ٔەن تۀٙوووووم 
بەب ییەومْ بەڵىٛٚ یۆربەف بمرەبی بدو اق خ یومْ بە ٔەٚە ٚ ٔەتویمەف 
س ِەر ٚ اەوەز ٚ بمبً ٚ امشٛٚر زەیأٓ  چموا  ٚایە خ یومْ بە ٔەٚەف 
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  اەیوومِیەر بوومأٓ. شوویمٚت ە تووم سوو ِەرف یووم )حوومَ ٚ سوومَ(ف وووٛڕف ٔووٛٚ
 اەوەزف یم امشٛٚرف یم بمبٍی.
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 پایتەختەكانی ئاعوور

شوومرف امشووٛٚر یەوەِوویٓ اوومیاەخای امشووٛٚرییەومْ بووٛٚە  بۀوومٚف 
پ.ی(  2003-6022خٛاومٔیوووومٔەٚە ٔوووومٚٔ اٚە ٌە ئیەْ )ِەٌیووووه امشووووٛٚر 

زرٚسوو   زرٚسوو  ووو اٚە  ٌەٚێوو ا سوومخاّمٔی گەٚرەف ٚ بٕەڕەتووی شوومیمْ
پ.ی 420-415ٔەوووو اٚە. ٘ەربووو یە ِەٌیوووه امشوووٛٚر ٔمسوووو بمٌی زٚٚ٘ەَ 

گٛێمرایاەٚە ب  ٔەِ ٚٚز  ٌەٚێو ا و شوه ٚ اەرسواگمف شومیمٔی زرٚسو  
ووووووو زٚٚە. شٍّٕ ووووووەرف سوووووودٙەَ اەرسوووووواگمف امشووووووٛٚر ٚ ٘ەرٚە٘ووووووم 

 ٚٚە. اەرساگمیەوی ب  بەشامر زرٚس  و ز
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 ییگوووووو راێی یاەٚ اەرسووووواگمٔە بە ٘ەِووووومْ سی وووووواەِی تەئرسووووومی
زرٚسوواى اْٚ  بە َ ٌە ڕاسوویادا اەٚ گ ڕأگوومرف بٕەرەتووی ٌە زەسوواە تی 
امشٛٚرییەومٔدا زاٚە ) سوۀدمری ( بوٛٚە  اەٚ گ شومٔەف ٚا امسوەٚاریمْ 
ِووووومٚەتەٚە  تدىووووو ا وووووومرٚو زەٚەف اەٚ بوووووْٛٚ  یەودوووووه ٌەٚ و شوووووىە 

ٚ   (سوۀدمری)بۀمٚبمٔگمٔە و شىەوەف امسەرحەزْٚٚ بٛٚە  وە ووٛڕف 
ووووٛڕف سوووۀدمری  ٌە زەرەٚەف شوووٛٚرەف شووومر وووو ِەڵگەیەوی  بوووٛٚە.

 گەٚرە ٚ یەبەئحی ب  ب ٔە امییٕی ٚ و ِە ەیەتییەومْ زرٚس  و زٚٚە.
٘ەر اەٚەبٛٚە اەرساگمف زٚٚبەشی و زٚٚەتە بمٚ ب  زٚٚ خوٛا ٌە یەن  

 دگەیدا  ٚەووٛٚ اەرسواگمف )اومٔٛ ٚ اومزز(  ٘ەرٚە٘وم اەرسواگمیەوی تو ف 
وەرووووٛٚرە( یووومٔی چیووومف بٛڵٕووود ٚ  –ف )خ سووومن زرٚسووواى زٚٚە بۀووومٚ

  دگەف ٚ ێ.

 –وووو ٔا یٓ سووومخاّمٔده توووم اد وووام زۆیراٚەتەٚە  اەرسووواگمف )سوووٓ 
پ.ی( 6056-6162شّ (ف امشٛٚرییە وە ٌەئیەْ شمٖ )امشٛٚر ٔیو ارف 

زرٚسووواى اٚە. زیووومرە اەرسووواگم زرٚسووواى زْ ٌە سی ووواەِی زەسووواە تی 
رٚو زەٚەیووومْ بوووٛٚە   وووگە ٌە شووومومٔی امشوووٛٚریدا بٕەِووومف سوووەرەوی وم

 )سۀدمری ( گ ٔگیی بە و شه ٚ سمخاّمٔی و ِە یەتی زاٚە.

شوومٖ )تىٍاووی ٕٔٛرتووم(ف امشووٛٚرف حەیف ٌە گ ڕأىوومرف سی وواەِی 
 اەرساگمومْ بٛٚە. 

ز(زا ِٚووووو ەو شوووووىەوەف )امشوووووٛٚر ٔمسووووو بمي( امسوووووەٚارەوەف ٌە )ٔ
 دٛە زیمرە.زۆیراٚەتەٚە  گ ڕأىمرف ٌە شدٛەف تەئرسمیف امشٛٚریدا ا
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پ.ی گ ٔگووی بە و شووه ٚ تەئر 420-415شوومٖ شٍیّٕ ووەرف سوودٙەَ 
یۆرتوو  زاٚە تووم اەرسوواگم امسووەٚارێه زۆیراٚەتەٚە ٌە ڕاسووایدا لە یەوووی 

 شی بە زەٚرزایە. ە ۀگی ٚەوٛٚ و شىدىی یەبالحە  شٛر
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 خرصاباد )عوركین(:

پ.ی 303 -322ەر ٛٚٔی زٚٚ٘ەَ اەَ اووووومیاەخاە ٌە ئیەْ شووووووم سوووووو
ٌە ٚێووو ا َ( 6231×6323َدٛەف چٛارسوووٛٚچە زرٚسوووای وووو زٚٚە )بەشووو

گووومف بمڵووودار 22اەیوووىەرف یٌمەئِوووی گووومف بمڵووودارف زأووومٚە  ٘ەر ٌەٚێووو ا 
 زۆیراٚٔەتەٚە.

ژٚٚرف تیوومزا 233ىی زرٚسوو  ووو زٚٚە سووەر ْٛٚ ٌەٚێوو ا و شووىد
ٛٚە  ٘ەر ٌەٚێ ا ب  ٘ەر خٛایەوی امشٛٚرف اەرساگمیەوی تمییەتّۀودف ب

ٔیٕٛرتووووم  امیووووم(  -تٕگوووومي -سووووٓ –خٛاومْ)ٔوووومبٛ  زرٚسوووو  ووووو زٚٚە بوووو 
اەرسووواگمف )شوووٛرویٓ( حەٚێ ٔٙووو َ بوووٛٚە  ٘ەر ٔٙووو ِدىی بە ڕۀگدىوووی 

 تمییەێ بٛٚە. 
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 واەنەین

شوووٛٚریدا  یووومٚای ٌەگەب امیاەخاەوووومٔی وەف ام ٚاف امیاەخووو ۀەیوووٕ
بووٛٚە  ٌەٚ سووەرزەِمٔەیدا شوومرێه بووٛٚە بۀمٚبمٔوو  ٌە  یٙمٔوودا ٌە سوومڵی 

 س  و اٚە ٚ و اٚەتە امیاەخ . ٚیەوەِیٓ  مر زر پ.ی ب 6343

اەرسوواگمف بەشووامر ٌەٚێوو ا گ ٔگیووی ادوودراٚە. اەٚ شوومرە یۆرتوو  ٌە 
 سەرزەِی سۀدمری  و شوه ٚ تەئر ٚ بومخ ەف تیومزا زرٚسو  وو اٚە.
ٔوووومٚٔ اٚە اوووومیاەخای شوووومژْ  شووووٛٚرەف زەٚرف یەشووووام امسووووەٚارەومٔی 

. شووٛٚرەف زەٚرف اوومٔمە ِوومٚٔەتەٚە  ٌە شوودخمٔەٚە اوومٚف بوو  ڕاود وو اٚە
زەرٚایەف تیووووومزا بوووووٛٚە ٘ەر زەرٚایەیەووووووی ٔووووومٚێىی ٘ەبوووووٛٚە  ٚەن  
زەرٚایەف خیٍوومف  شووی   ٔاٍیووً  ِ ووالي  خالخووی  ایووٛ  سووٓ  ِمشووىی  
ومرف  ِمزیمرف  ایىمٌ مرتی  حامٚٔی  امشٛٚر  ٘ەرٚە٘م ب ێه ٔومٚف تو  

 ٔەزۆیراٚٔەتەٚە.

 

ە َ اەرسوواگمف ٌە ٔەیووٕەٚا و شووىی   رار وو ر زرٚسوو  ووو اْٚ  ب
بەشووامر ِەیٔاوو یٓ ٚ ڕایاٚەتوو یٓ اەرسوواگمف امشووٛٚر بووٛٚە  ٘ەرٚە٘ووم 
ٌەبوومرەف اوومییٕەٚە گ ٔگییوومْ زاٚەتە )اەربوومایٍٛ( شوومرف ٘ەٌٚدوو ف اد ووام. 

 ٘ەتمٚەوٛٚ )ٔمس امي( بە اەربیٍی ٚتٛٚە )شمرەوەَ!(.
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 صەردەمی دوادوایی بابلییەكان
 

پ.ی 102و اٚە  توم سومڵی پ.ی زرٚس  222زەٚڵەتی وٍدأی ٌە سمڵی 
ڵوی بەرزەٚاَ بٛٚە. اەگەرچی ِمٚەف یۆر ٔەبوٛٚە  بە َ ٌە رەر٘ۀگوی زۆ

اٚە  شوووووومٖ بۀمٚبمٔگەوەیوووووومْ زٚٚ ڕٚٚبوووووومرزا ٔەخ ووووووی گەٚرەف گدوووووو 
ف بۀمٚبوومٔگی ِمزەومٔوودا ویمو وومر تٛأییوومْ ەر( وە ٌەگەب شووم)ٔیٛبٛئسوو

. ەڵىوٛژ بوىەْىەْ ٚ امشٛٚرییەومْ و ِادىەٚە زەساە تی امشٛٚر بٕی  ب
شووووومرف ٔەیوووووٕەٚا بە   رێوووووه سوووووٛٚتدٕ اٚە وووووو اٚەتە تەاووووو ڵىەیەن ٌە 

ی تخووو ڵەِد . بەشوووی خوووٛارەٚە ٚ ڕۆژاووومٚاف ٔەیوووٕەٚا بوووٛٚیە زەسووواىەٚ
و وومرف ٔیٛبٛئسووەر  بووموٛر ٚ ڕۆژ٘ە تووی ٔەیووٕەٚای  بووٛٚیە بەشووی ویم

 بمبووًِوومزف. ٌە سووەرزەِی اەٚزا یە٘ووٛیا بە ٘مٔوودأی ری بووٛٔی ِی وو  ٌە 
ٌەشى ێىی گەٚرە ٚ گ أوی ٔومرزٚٚە ا رشوەٌیّی گو زٚٚە ٚ  یمخی بٛٚە 

مٚە بوو  بمبووً ٕوو٘ەیار یە٘ووٛٚزف بە زیووً ٘د ِەٌیىەوەیوومْ )یە٘ٛیووملیٓ( زە
 پ.ی. 153

سوووومب زٚاف اەٚە زی وووومْ یە٘ٛٚزەووووومْ ش ڕشوووویمْ ووووو زٚٚە ٚ  زە
٘ەیار یە٘ووٛزف بەزیووً 13333اەِموومرە ٔیٛخٛیٔٛسووەر اەئِمریوومٔی زاٚە 

 ٘دٕمٚە ب  بمبً.

ٌە ڕاسوووووایدا شووووومٖ ٔیٛخٛیٔٛسوووووەر شووووومیەوی شمی ووووواە ٚ ئیەق ٚ 
سمب رەرِمٔ ەٚایی و زٚٚە ٌە سەرتمسەرف زۆڵوی 00سمخاّمٔ می بٛٚە. 

ڕاریدیٕدا سمخاّمٔی   راٚ و رف زرٚسو  وو زٚٚە  ومتدوه )سوۀدمری  
امشووٛٚر( بوومبٍی گ تووٛٚە یۆربەشووی ٚێوو اْ ووو زٚٚە ٔیٛخووٛی ٔٛسووەر ٌە 

 ە.  مراْ بمشا ف زرٚساى زٚٚەتەٚ
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سوومب ٔمٚۀوودف رەر٘ۀوو  بووٛٚە  اوومیاەخای زە 6133بمبووً بە زرێژایووی 
پ.ی 260٘ەتومٚەوٛٚ اەسوىۀدەرف ِەوومزۆٔی بوٛٚە یٔمی ەف زەساە ێ 

ٌەٚێ ا گی سمٚەتەٚە. ڕٚٚبمرف زیمٍە بۀمٚۀدف شمرف بمبٍدا گوٛیەراٚە  
بەریٕیی شمرف بمبً زە ٍِی ْ ِەت ف چٛارگ شەبٛٚە سوا شوٛٚرەف بە 

ِەتوو  بووٛٚە. ٔدووٛاْ ٘ەر شووٛٚرەیەن بوو   21 2ە  اوومٔییەوەف زەٚرزا بووٛٚ
 اەٚەف ت  زٚٚ ویٍ ِەت  بٛٚە. 

زەرٚایەف بەشووامربٛٚە ٌەٚێوو ا بوو ٔەف مٚبوومٔگا یٓ زەرٚایەوەف  بۀ
سم ٔە اۀممَ زەزرا ٚ اەٚ زەرٚایەیە ٌە زیٛارف بوموٛٚرزا بوٛٚە) بۀودە 

زیإوووی اەٚ بەرٌووویٓ ٚ ٌە ِ یەخمٔەوەیووودا بووو    بەتووومییەێ ڕۆی ووواَٛٚ بووو
زەرٚایەیە وە تٛأیٛیمٔە امرچەاومرچە وو ف وۀەٚە ٘ەر ٚەن خو ف( اەٚ 
زەرٚایە ٚ شووەلمِە تەٚاٚف زٚأوومە ڕۆژف سووەرف سوومب ٌەٚێوودا ب ٔەووومْ 

 اۀممَ زەزرا.

ومْ ٌە ا ای شەلمِی ب ٔەومٔودا بوٛٚە  و شوىی تییەەوە سەڵاۀو شە
  ٔو اٚەڕۆر گەٚرەت یٓ و شه بٛٚە. ٌەٚێو ا اەیوىەرف   راٚ و  ربموٛٚ
ٌەئیەْ   )شووووووووووود ەوەف بمبوووووووووووً( بە َ و شوووووووووووىی بمشوووووووووووٛٚر  ٚەن

َ بووووووٛٚە 233×061َاەٚ و شووووووىە   ٔیٛخٛیٔٛسووووووەرەٚە زرٚسوووووواى اٚە
 ف بەسەر شەلمِی ب ٔەومٔەٚە بٛٚە.زەرگموە

و شووىە ٘وومٚێٕە ٌە بووموٛٚرف شوومرەٚە بووٛٚە گەٌدووه بەری  ٚ بٛڵٕوود 
َ 213×213ىە بٛٚە  خەڵىی شمر ٔمٚیمْ ٔمبٛٚە چیوموەف بمبوً  اەٚ و شو

 چٛارگ شەیەوی بەری ٚ بٛڵٕد بٛٚە.
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 باخە هەڵواساوەكان
 

َ 03×04َی امسووووەٚارەوەیمْ زۆییووووٛەتەٚە ٔامسەٚارٔمسوووومٔی اەڵّووووم
بٛٚە. )چۀداْ سىیا بە شدٛەف خەیمڵی ٌە بمخە ٘ەڵٛاس اٚەومْ ٌەئیەْ 

ەوە ٌەٚأە بەئف ٘ەلیمەتووووی اەٚ یتەئسوووومیأەٚە زیوووومایٓ ووووو اْٚ  ٘ووووین 
مٔە ٔەڕۆی وووووواٛٚە ٚ ٘ووووووین امسووووووەٚارێىی بٕەڕەتی ووووووی بوووووو  سوووووومخاّمٔ

 ٔەزۆیراٚەتەٚە.

)   اەڵّمٔییەووومْ تەا ڵىەیەویوومْ زەسإی وومْ ووو زٚٚە ٔمسووەامسەٚار 
بۀدە چِٛٚەتە سەر اەٚ تەاو ڵىە خو  ٚیییە  ٘ەرچوی رىو َ ٌوا وو زەٚە 
ٔەڕۆی ووواە بەلڵوووّەٚە  ٌە سوووەرزەِی سوووەزاَ حٛسووویٕەٚە شەخ وووی اەٚ 

وە چْٛٚ امٚیومْ ڕاود ومٚەتە اەٚ بەریایویەف   ویاد ە (اەٚەف و زٚٚە.
یۆر تەئریاسوومیف ومرت ٔییوومْ زابووٛٚە  بۀوودە چۀوود زأەویوومُٔ زۀمسووی  

 گمڵاەَ ادیمْ زەو ز.

ٌە بمبٍدا ییگٛارتەوەف بۀمٚبمٔ  بٛٚە  ٘ەرٚە٘م اەرساگمف بەشامر. 
بەشوودٛەیەوی گ ووای ٌە بمبٍوودا وەرسوواەف سووەرەتمیی گووو ٚ ووومبٛٚە  بە َ 

ی تمییەتیوومْ بەوومر بوو زٚٚە  ٘ەرٚە٘وم وەراووٛٚچی   خوٌٌٛدوه٘ەر خٛ ٔەن
سوووٛٚرو اٚ وە وەرسووواە سوووەرەوییەوەف ٘ەر لوووٛٚڕە سوووٛٚرەبٛٚە  بووو  

 بّٕین زرٚساى زْ زارف )ا ی(یمْ ٌە ٌٛبٕمْ ٚ سٛریم ٘دٕمٚە.

ٌەَ زٚازٚایمٔەیووودا اووومیە ٚ گٛڵاەیووومْ ٌە اوووم ٛٚر زرٚسووو  وووو زٚٚە  
ٚ بەخٛارو اٚە  وەٚأە ٚ تملیومْ بەوومر سەرف گٛڵاەومْ )ِمرادن( یمْ ڕٚ



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

241 

ب زٚٚە  بە َ ٔەن وەٚأەف گەٚرە ٚ گِٛەتی اومٔٛا ڕ یۆرتو  اومٚڕەٚف 
 ەٚأە ٚ لەٚسی ب ٛٚن.ؤمٚشمرەومٔیمْ )ِممرف( و زٚٚەتە 

خمٔٛٚبەرەف خەڵىە یۆرەوە گەٌدوه سومزە ٚ ب وٛٚن بوٛٚٔە ٚ شومْ 
شوووووٛٚرەف  بە شووووومٔی یەوەٚە بوووووٛٚٔە  ٌەبەر اەٚەف تەٚاٚف شووووومرەومْ

 زەٚریمْ ٘ەبٛٚە ٘ەر زەبٛا خمٔٛٚەومْ بەریٓ ٔەبٓ.

یەلووووٛر( ٘دٕووووم  ٌە ٌەٚحە لٛڕیٕەومٔوووودا  -یۆر ٔوووومٚف )ییگٛراتّوووومْ  
 -ٛزیووم ٘ەیارەف سوودٙەَ پ.ی بووم  ٌە اەرسوواگمف )اوومفگٛٚە. ِەٌیووه ت٘ووم

ایم( زەومێ وە حەٚێ ٔٙ َ بٛٚە  وە ب  خٛاٚٔدگمر )ٕٔى سٛ(ف زرٚسو  
ٌەٚ  و رە زەسإی ومْ وو زٚٚە   یومْْ شومف ت و زٚٚە. ٘ەرٚە٘م چۀودا
پ.ی زەڵد  تەٚەرف بومبٍُ زٚٚبمرەسومیف 231-221بە َ ٔیٛخٛیٔٛسەر )

و زٚٚەتەٚە ٌەسەر رەرِمٔی خٛاٚۀودگمر )ِەرزٚ ( اەٚ تەٚەرە اٍەاوٍەیە 
  تەٚەوووو زەٚەُ مرە زرٚسوووابووووەٚتیوووٛٚە ٘ەڕٚٚژاْ اەٚە ِوووٓ بوووَٛٚ زٚٚ
ەیمٔوودە امسووّمْ  اەٚف ەوەشووُ گبووٕەوەف گەی وواە زٚٔیوومف ژێوو  یەٚف ا ا

ڕٔە ٔووووومٔٛا سەرٔم اود وووووە  سوووووەرچمٚە بمرەبییەوووووومْ ٚەن حەلووووویمەێ
ەتووی زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومرزا  یۆربەیوومْ زەڵوودٓ سووەریەٚف بد الووی یٚالیڕ

 زاگی و اٚ.
بۀوودە ٔمچوومرَ بوو  ِدووژٚٚ وووٛرتەیەن ٌەَ ڕٚٚەٚە بٕٛٚسووُ  ٌەاوود  

  ٌە زۆڵوی زٚٚ ٘متٕی ای والَ بو  ٔومٚچەوە ٔمٚێوه ٔەبوٛٚە بۀومٚف بدو اق
ڕٚٚبمرزا چۀداْ ڕەگەیف   راٚ  ر ٘ەبٛٚٔە رەرِمٔ ەٚاییمْ وو زٚٚە  
ٚەن  سووو ِەرف  اەوەزف  بووومبٍی  امشوووٛٚرف  گی وووی  ِی ووومٔی  ایالِوووی  
گٛتی  اەٚأە ٘ەر یەوەیمْ زٚٚ سەز  سوا سوەز سومب زرێوژەف ود ومٚە  

 سومب  بە زٚاف اەِمٔەیودا062سمب  سمسمٔی 023  اەشىمٔی 633سٍٛٚوی 
سمب. اەَ زۆڵە 623سەر اد اْ ڕٚٚف زاٚە  اەِەٚف  اەئِمرف بمرەۆ ب 
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سا ٚیالیەێ بٛٚە  بەبمسوییەومْ اەَ زۆڵە چوٛار ٚیوالیەێ بوٛٚە  ٔمٚێوه 
دو اق ٌە ِەشوىەف بۀمٚف بدو اق ٔەبو اٚە. سوەٌمٛٚلییەومْ  ٘ەر ٔومٚف ب

 تەڕزا ٔەبی ا اٚە  ِەن ٌی  بٛسّمٔی  سەرەٚف.
َ ٚ سمسومٔیدا شومرف بەسو ە الاْ ای ولمزسیەف ٔدوٛ ٌە زٚاف شەڕف

ی ب  ّٔٛٚٔە یەوەِیٓ ِومگەٚێ یەٚییەووی ئود وی بوا 203زرٚساى اٚە 
ٚ  زیٛار ٚ با ِٕمرە ٚ با سدٛەربٛٚە  بٕٛاڕە وامٚف )ِدژٚٚف ِومگەٚێ

 .2365ِٕمرە ٚ ِیٕیەر ٚ ِید اۆ ٚ ِەیار( ٔٛٚسەر 
ٌە سوووەرزەِی زەسووواە تی اەِەٚیووودا ٌە بەسووو ە یەوەِووویٓ ِٕووومرەف 

 ی.221مگەٚێ زرٚس  و اٚە ِ
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 هونەری تەالرصازیی ئێرانی

 

وو ز  وە چو ْ  َب ێه بمسی چ ٔیەتیی تەئسومییی زەسواە ٔی )ِومز(
ٌە وووووووومرٚو زٚٚەف تەئرسووووووومییدا ٚەسوووووووامومربٛٚٔە ٚ ٌە زەسووووووواە تی 
زرێژخمیوومٔی امشووٛٚرف ٚ بمبٍییەووومْ سووٛٚزیمْ ٚەرگ تووٛٚە ٚ خ یوومْ بە 

مٔ ەٚاف خ یمْ   رێه ٌە شدٛەف تمییەتّۀدییمْ سمب رەر643ِزرێژایی 
ب  خ یمْ بەزەسو  ٘دٕومٚە ٚ امیاەخاەوەیومْ )اەوپمتمٔوم( چۀودە ٌە ڕٚٚف 

 ٘ٛٔەرف تەئرسمیف تمییەتّۀدە ٚ ڕایأدٚٚیمٔەتەٚە. 
ٌە زەسوواە تە و ٔەووومٔی ٔوومٚ اد أوودا ٚا بوومٚبٛٚە شوومٖ ٚ زەسوواە تی 

ی ٔمٚۀودیی خ یومْ اەیٛۀودیی سەرزەَ ب  ااەٚو زٔی اەرومٔی زەسواە ت
خدمأییمْ ٌەگەب بٕەِمڵە ٔمس اٚەومٔی ٔمٚ ٚ تومزا اۀمومَ زاٚە. یوم وون یوم 

و زٚٚە یووومْ و وووی خ یمٔیووومْ زاٚەتە ەخٛشوووىی زەسووواە تدارأیمْ ِووومر
زەِ اسوووومٔی ٔوووومٚ ٚ ێ ٌەٚ بوووومبەتە اەیٛۀوووودە ٌە ِدووووژٚٚف اد أوووودا یۆر 

ِمزەومٔوودا شوومیازەیەوی ڕٚٚیووداٚە بوو  ّٔووٛٚٔە ٌە سووەرزەِی زەسوواە ٔی 
اەٚەف ٌە ژیٕگەیەوووی   زٚٚەتە ٔەبٛخٛیٔٛسووەرف بوومبٍی.ِوومزف شووٛٚف ووو

شوومخمٚف ٚ اووومٚ ٚ ٘ەٚاف اەسوووٕدف زە ەرف اەوپمتمٔەیوودا ژیووومٚ بوووٛٚە ٚ 
٘دٕوو اٚە بوو  ژیٕگەیەوووی ٚەوووٛٚ )بمبووً( وە شوومرف )حوویٍٍە(ف گەرِەسوود ف 
  اد وووام بوووٛٚە  بووو یە سووومخاّمٔی )بووومخە ٘ەڵٛاسووو اٚەومٔی( بووو  زرٚسووو

 و زٚٚە. 
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سووەرچمٚە اد أییەووومْ ئیوومْ ٚایە ٌە ٘ەیار سوومب اوود  یاییووٕەٚە ٘وو یە 
یٛٚٔە  اەٚەیووو  امرییەوووومْ ڕٚٚ بە ادووو اْ و چیووومْ وووو زٚٚە ٚ ٔی ووواە د

ٌە زە ەرەووومٔی اد أوودا رەر٘ۀگدىووی سووەرەتمیی ٘ەبووٛٚە  بووم   زەڵوودٓ 
 بٛٚە! ٌەٚەف ٔموەْ وا ٌەٚ زە ەرأەزا بٛٚٔە  ە   رە رەر٘ۀگدىی تیمزا 

بەزاخەٚە اەٚ سوووووەرچمٚأە ٌە ڕٚٚف زەِووووومرگ ژف ٔەتەٚایەتیووووویەٚە 
ی ٚ ِیٍٍەتوومْ ٚ رەر٘ۀگەومٔیمٔوودا ٔوومٔدٓ ٚ زەو شووٓ  ززاْ بە بووٛٚٔی ٘وو

ٚالیڕەتوووی ِدوووژٚٚف ادووو اْ بەٚ شووودٛەیەف ٚا خ یووومْ زەیووومٔەٚ  بمسوووی 
بووووىەْ... ِدووووژٚٚف ڕابوووو زٚٚف اد أیوووومْ زٚٚ ٘ەیار ٚ ادٕمەسەزسوووومب 

سووومڵەف شم٘ۀ وووم٘ی اد أیووومْ ٌە 2133دوووه  ەژٔووی تەرخوومْ وووو ز ٚ ومت
سوووەرزەِی ِووودەِەز ڕەیاشوووم اە٘وووٍەٚف گووو ز  سوووەز ٚ ٘ەشوووام سووومڵی 
زەسووواە ێ ٚ ٔەخ وووەف بەربووواڵٚف حوووٛوّ أیی ِمززەومٔیووومْ ٌە ٔەیەرزا 
ٔەگ ێ  چٛٔىە ٌە یەِمٔی زەساە تی ِمزا)رمر (  وٛێخمٔ یٕده بوٛٚە ٌە 

ی ئٚەوووی اەٚ زە ەرەف زە ەرف خ یسووامٔدا بوومٚوی )ووو ر ( وٛێخوومیەو
بٛٚە بەشدٛەیەن ٌە شدٛەومْ ِۀودأمف و وی اەژز٘ومن شومف زٚا شومف 
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ِمزف خٛاساٛٚە ٚ )وٛر ( ٌەٚ  ٛتیٛٚٔە ٘متٛٚەتە زٚٔیومٚە  وە گەٚرە 
راووموی( ٔماووموی رەرِمٔوودەف سووٛامف ِوومز ڕایف وووم ٚ بە مبوٛٚە تٛأیووٛیە )٘

ٚ زەٚڵەتی ِومز  وٛزەتمیەوی ٔمِەرزأە اەژز٘من زەساگی  وەْ ٚ بیىٛژْ
ٌە ِووووومٚەیەوی وەِووووودا ٔووووومٚف ِووووومز ٚ ٘ەخمِٕ وووووی زرٚسووووو  وەْ ٚ ٚ 

رەرِمٔوودەومٔی ِوومز ٚ اەٚف بە بەڕەگەی ِوومز بووٛٚە زٚٚرخوو اٚٔەتەٚە یوومْ 
 وٛژراْٚ. 

اەِەف زەیڵوووودُ ِدووووژٚٚە  سووووەرچمٚەیە  سووووەزاْ زیىوووو ِدٕای بەرزف 
 ٔٛٚس اٚ بە اەیىەر ٚ ٘ٛٔەرف اەٚ زەِە بەزەساەٚەیە ٚ حمشوم٘ەڵٕەگ ە
ٚ شادىە ِدژٚٚف ٔٛٚس اٚ بەزەسای  ەبیمرأی سوەروەٚتٛٚف لوٛٚ یی 
ِدوووژٚٚ ٔٛٚسووو اٚەتەٚە. اد وووام سوووەزەف بی ووو  ٚ یەوە ٚ یأ ووو  یۆر 
زرۆف ڕْٚٚ ووو زەٚەتەٚە  بە زڵٕیوومیی ڕۆژگمرێووه زێوواە اد ووەٚە ِوو ۆە 

 زٚٚبمرە ِدژٚٚف ڕاب زٚٚف گەئْ بٕٛٚسداەٚە  وەف؟ ٔمیأُ!

ەِە  ە اەٚسوووووووم ٚ ە اد وووووووامف  وووووووم ب ازەرأوووووووی رمرسووووووویی اەَ ز
 ەِٙٛٚریەتی ای الِی ٘ەر ٌەسوەر ِمڵیومْ زەڕۆْ ٚ زەشومأٓ یۆر ٌەٚ 
ِمڵە حەڕاِە ٚ ٘ی اەٚاْ ٔییە!  اەِەف زەیڵدُ ٘ین ٌە گەٚرەیی ٚ ٌدمأیی 

   ەوە)و رشی ٘ەخمِٕ ی( وەَ ٔمومتەٚە  بە َ ٘ەلیمەت

 ٌە )و رشی گەٚرە( ِەیٔا  ٚ  ٛأا ە.

ٚف ڕەٚایە بی ٚب چووٛٚٔی زەسوواە زارأە... اوودُ اەٚڕۆ ٌە  یٙمٔوودا اە
ٔەٚە بوو  زٚٚ ٘ەیار سوومب ٌە اوود  سووەی ە ب ازەرأووی روومر  اەِە زەگدوو 

 ییٕوووودا... اەف اەٚ ٘ەِووووٛٚ زیىوووو ِدٕای ٘ووووٛٔەریی ٔٛٚسوووو اٚف سووووەریا
خ  زەگەڕێٕەٚە ب  سا چوٛار ٘ەیار تمشەبەرز ٚ تەخاە سٕگی ٔٛٚس اٚ 

 سمب ٌە اد  یاییٕدا...
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ٕەگ ە ٌەٚەتەف بەشەریەێ ٘ەبٛٚە چیمف یاگ ۆ  اەٚەی  حمشم٘ەڵ
ِەڵیۀوودف سوووەرەویی ژیووومْ ٚ ٘ەٚارگەف ٘وو یف ِووومز بوووٛٚە  وە زەوووومتە 

 بمٚبمای أی ادّەف وٛرز. 

ەتە ِدووژٚٚییەَ زا٘وومتٛٚف ِوویٍٍەتەوەَ اەَ ٚالیڕووی بۀوودە بوو  ٔەسووڵی
گٛٔممٔوووودٚٚەتەٚە ٔدووووٛ اەَ بمسووووە ٘ووووٛٔەرییەٚە  امشووووەڕۆژف ِوووو ۆە ٚ 

بووو  ٚالیڕەتوووی ٌەِە بەرباڵٚتووو ف خوووٛزف ِدوووژٚٚف  یأ ووواەوەف وەرووویٍٓ
 ڕاساەلیٕەف گەئْ.

امسەٚارٔمسوووووومٔی اەٚرٚٚاوووووومیی ٚ اد أووووووی یەشووووووام بە تەٚاٚەتووووووی 
ٔەیوووومٔاٛأیٛە اەٚەف بەزەسوووواەٚەیە بە ٚرزف ٌدىوووودأەٚەف بوووو  بووووىەْ ٚ 
اەٚەف بەزەساەٚە ٔییە بەزەسای بٙدٕٓ  بو یە ڕی وٛٚف ٘وٛٔەرف اد أوی 

 ٔمتەٚاٚە. 

ٚ بەڵگە بەزەساەٚەیە و اٛومب ٚ امژەب بەخدوٛو زْ  یۆر زیى ِدٕ 
ٌە زە ەرەومٔی اد امف اد أدا زەگەڕێاەٚە ب  شە  ٘ەیار سومب پ.ی. ٌە 

 ٌدٛارف زەریمف خەیەرزا.

ب ێه امسەٚار بەزەسو  ٘ومتٛٚە زەگەڕێواەٚە بو  حەٚێ ٘ەیار سومب 
ەر بەرزیٕدا بەڵگە بەزەساەٚەیە بەس یاییٕدا  ٚابمأُ ٌە سەرزەِیٌە اد  

اەٚ ٘ەِٛٚ اەئِمر ٚ ر ەاومییٕی ٚ وو ە ٚ اەئِومرف زەرەٚە ٚ ٔومٚخ ٚە 
ٌە اد أوودا تمییەتّۀوودیی خوو ف امراسوواٛٚە ٚ  تەئرسوومیف فوەٚا ٘ووٛٔەر

گەئٔوی تو زا  یمٚایییومْ ٘ەیە  بە َ لەَٚ ٚ  تەئرسمییی ٌەگەب ٘ٛٔەرف
 خٛێ ی یەوا ْ.

 ە زڵوو ادىە ٚ ٌەٓ توم بە اد ووام بەزەسوایمْ ٘دٕومٚاەٚأەف امسەٚارٔمسو
ڕاسوواەلیٕەف ٘ووٛٔەرف ِیٍٍەتوومٔی ٔوومٚ زەریووم ٚ یەشووام ٔەتووٛأ اٚە اوودگەف 
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ادوو اْ زەسإی وومْ بووىەْ  ٌە ڕٚٚف زەِوومرگ ژییەٚە زەٚڵەتووی ِەروەییووی 
ادوو اْ وە بە ڕەگەی رمرسووٓ ٚ زەسوواە زار بووٛٚٔە تووم بە اەِوو ۆ  ووگە ٌە 
ْ چۀووود زە ەرێوووه وە بە ڕەگەی رمرسوووٓ  زە ەرەوووومٔی تووو ف ٔووومٚ ادووو ا

رەراِووو   وووو اْٚ  بەتووومییەێ ڕۆژاووومٚاف ادووو اْ  وە ٘ەٚارگەف ووووٛرز ٚ 
 ٌٛٚڕە وە ٘ەرزٚٚویمْ ب اْ.

اەٚەسووم چمٚسوومنمٔی اد ووامف ادوو اْ ٔوومتٛأٓ ڕابوو زٚٚف سووەر یەٚف 
زۆڵی زٚٚ ڕٚٚبمر لٛٚێ بدەْ  ززأوی ایومزا زۀودٓ ٚ بمسوی زەوەْ  اەف 

ڕتووووو یٓ خوووو   اەٚە ٘دوووووم ٚ تٛأووووومف ِیٍٍەتوووووی ِووووومز بوووووٛٚە  تٛأیوووووٛیە ز
ایّپ ات ریەتی یەِمْ ) امشٛٚرف ٚ ٔەیٕەٚا( ڕی وەود  بوىەْ ٚ سوەز ٚ 
شەس  سمب بەشدىی یۆرف ڕۆژ٘ە توی ٔمٚەڕاسو  بەزەسواەٚە بگو ْ... 
سووووەی  ٌەٚە زایە اەٚف ٌە ڕۆژاوووومٚاف ادوووو اْ ٚەن امسووووەٚار بەزەسوووو  
٘وومتٛٚە ووو اٚەتە ِووٛڵىی ادوو اْ ٚ زەڵوودٓ زەربوومرەف ِوومز ٘ووین شووادىّمْ 

ە  وەچووی بە ل وەف چمٚسومنمٔی بوو ا رمرسوەومْ بەڵگەیوومْ بەزەسواەٚە ٔیوی
بەزەسووواەٚەیە  رووواڵْ شووومیازەف ٘ەخمِٕ وووی ٌە ە ڕۆژێىووودا وەٚتوووٛٚەتە 

 حەیمف ژٔمٔەٚە. 

ت یەودوووه بوووم  ٌە زەسووواە تی بیالِییەوووومْ زٚاْٚ  وە رەر٘ۀگوووی 
سووومڵە یەشوووام  مْ ٘ەبوووٛٚە  اەٚیووو  ٌەبەر اەٚەیە زٚٚ ٘ەیاریتمییەتّۀووودی

 مٚف خ یمٔەٚەیە )ایالَ(.زە ەرەوەیمْ بۀ

سوووەرزەِی زٚأم٘ەِوووی پ.ی سووووەرەتمف زەٚرەف امسوووٕە ٚ ِوووو ۆە 
امسوووٕی تٛأووودٚٚەتەٚە ٚ بەوووومرف ٘دٕووومٚە  یۆر ٌەٚ اووومِد أە ٌە زە ەرف 
ٌٛڕسووامْ ٚ زە ەرەووومٔی ڕۆژاوومٚاف ادوو اْ وەٚا وٛرزٔ وویٕٓ بەزەسوواەٚە 

ِی ٘متٛٚە  وە زەگەڕیٕەٚە بو  سوەزەومٔی زٚأومە٘ەَ توم سوەزەف ٘ەشواە
اووود  یایووویٓ  وە سوووەر ەِی ٌە ٌٛڕسوووامْ ٚ وٛرزسوووامٔدا زۆیراٚەتەٚە 
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بەتوومییەێ زٚٚ گوو زف )سوویٍه ٚ سووٛرخدە( وە ٌە ٌٛٚڕسووامٔدا بەزەسوو  
اەیووىەرف ِوو ۆە ٚ اەسوو  ٚ ٚرزە٘وومتْٛٚ  ٚەن  شّ وود  ٚ خۀوومەر ٚ 

 مٔەٚەرف شمخدار ٚ ب ێه ٌە گیمٔەٚەرف اەر مٔەیی... ٘ەر ٌەٚێدا ومرف 
 یراٚەتەٚە. ٘ٛٔەرف سیمٌیٓ زۆ

٘ەرٚە٘وووووم ٌە ٔووووومٚچەف )وەئرزەشووووو ( وە زەوەٚێووووواە ٔووووومٚ چیووووومف 
)اەٌیوووٛٚیە(ٚە وووومرف ٘وووٛٔەرف سووو  مي زرٚسووواى ا ٚ زۆیراٚەتەٚە  وە 
زەگەڕێوووٕەٚە بووو  ٘ەیارەف زٚٚ٘ەَ ٚ یەوەِوووی پ.ی. ٘ەر ٌە بمشوووٛٚرف 
ڕۆژاوومٚاف چیوومف اەٌیووٛٚیزا وە ٘ەٚارگەف لەِٚووی ِوومز بووٛٚە  اەیووىەرف 

 یراٚەتەٚە. چٛار  رف س  مي زۆ

٘ەرٚە٘م اەیىەرف ٌە امسٓ زرٚساى اٚ... امرچەف یێ  ٚ ییٛف یۆر 
ٌەٚ زە ەرەیوودا بەزەسوو  ٘وومتْٛٚ... ٌە سووەزەف ٘ەشوواەِدا ب ێووه ووومرف 
٘وووٛٔەرف ٌە ڕۆژاووومٚاف ادووو اْ زۆیراٚەتەٚە شووودٛەف امشوووٛٚریی ادوووٛە 

 زیمرە. 

سەی  ٌەٚە زایە ٔمٚف امشوٛٚرف زەبەْ ٚ ٔومٚف ِومز ٔوم٘دٕٓ  وە ٌەٚ 
ە ەرەیوودا ژیوومْٚ ٚ اەٚاْ زەٚڵەێ ٚ زەسوواە تی ِمزیوومْ ٌۀوومٚ بوو زٚٚە  ز

وەچی ِدژٚٚٔٛٚسمٔی اد أی بە حەڕاِی زەیأٓ ٔمٚف لەِٚی ِمز بٙدوٕٓ 
ٚ زەڵوودٓ بووموٛٚرف ڕۆژاوومٚاف ادوو اْ! ٚەن ٚابدوو  سووەز ٚ ٘ەشووام سوومڵی 
رەرِمٔ ەٚایی ِمز ٌە اەساد ە ٚ لەِەرێىی تو زا رەرِمٔ ەٚاییومْ و زبدو  

  ەر زێٕە سەر رەرِمٔ ەٚایی و ر  ٚ سەرزەِی ٘ەخمِٕ ی. ٚ یەو
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 صەردەمی هەخامنغی:

سووووووەرچمٚەومْ زەڵوووووودٓ زٚاف ٌە ٔوووووومٚچٛٚٔی ایالِییەووووووومْ لەِٚە 
امرییەووومْ سووەراٌدژف ٔوومٚ ادوو اْ بووٛٚٔە. سووەزەف ٘ەشوواەَ شٛٚشوویمْ 

 و زٚٚەتە امیاەخ   ِمزەومْ ٌە ٘ەِەزاْ  دگی بٛٚٔە. 

مزەومْ ٔمیأیٓ اەٚۀدە ٔەبدو  ِمزەوومْ ڕاسای ادّە ٘ین زەربمرەف ِ
زا ٌەزەسووووووو  زاٚە ٚ  زەسووووووواە تی زٚٚ رٍیمووووووومٔەیی ٌەگەب رمرسوووووووەومْ

 زەساە ێ بٛٚە بەزەساە تی ڕەگەیف رمر .

چ ْ رمر  زەساە تی ٌە زەس  ِمزەومْ بە وٛزەتومیەوی ٔومِەرزأە 
زەر٘دٕم  چ ْ و ر  ٌە زەربومرف اەژز٘وموی بمای یودا اەرٚەرزە بوٛٚە ٚ 

رۀممَ بوووومای ف بە٘ووووم ٚ زەسووووای ٘مراوووومن  زەسوووواە تی ِمزیوووومْ سووووە
بەزەساەٚە گ تٛٚە... بم اەٚەی  بگٛت ێ  و رشی ٘ەخمِٕ وی رەرِمٔودە 

ٚ ٔەیوٕەٚا ٚ  ٚ شمیەوی ٌدٙمتٛٚە بٛٚە  سەر یەِیٕوی بومبٍی زاگی وو زٚٚە
 ٌە ایّپ اتوو ریەتی ِوومز ٚ ووو ر امشووٛٚر ایّپ اتوو ریەتی بەشووده بووٛٚە 

 بٛٚە بە خمٚۀی. 

ووووو ر  گ ٔگیووووی زاٚەتە ٘ووووٛٔەرف سوووومخاّمْ اەٚف سووووۀڕەتىەر ٚ 
چمٚسووومنی ٔووومٚ ِیٍٍەتووومٔی زاگی وووو اٚ بوووٛٚە و یووومٔی وووو زٚٚەتەٚە توووم 
اوووومیاەخاەوەف بوووو ایێٕداەٚە. اەٚف ٘ووووٛٔەرف ِوووومز بووووٛٚە یوووومْ شوووودٛەف 
تەئرسوومییی ی ٔوومٔی بووٛٚە ٌە سووەخمتّمٔی زەسوواە تی وٛرشوودا بەووومرف 

 ب زٚٚە. 
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 وووویدا بوووومٚەڕف ر ەخووووٛایی ٔەبووووٛٚە  اوووومییٕی ٌە زەسوووواە تی ٘ەخمِٕ

ٚ وە خوٛزا تۀٙوم اوم٘ٛراِمزا بوٛٚە  تۀٙوم  یەرزەش  حٛوُ رەرِوم بوٛٚە
چووٛار تووملی اوومگ زاْ ٚەن زیوومرزەف اوومییٕی بیٕوو اٚە  ایوودف اەیووىەر بوو  
خٛاومْ بە تمٚاْ زأ اٚە  ٌەٚێ ا گٛڵاەف سی اەِی ی ٔمٔی ٌە سومخاّمٔی 

 ٌە ِمز ٚ ی ٔمْ ٚەرگی اْٚ. زەٚرەف ٘ەخمِٕ یٕدا ٘ەبٛٚە  وە 

لەِٚوووی ِووومز ٚەن بم یووودەرێه ٌە تەخاوووی  ەِ ووویدزا ٔی ووومٔدراٚە  
و شىەومْ ٌەبومرف ٘وٛٔەرف تەئرسومیییەٚە گەی واٛٚٔەتە او اە  ومشویی 
ٌٛبمبوووداریمْ تیووومزا بەوووومر بووو اٚە  وەٚا زیووومرزەف ٘وووٛٔەرف زۆڵوووی زٚٚ 

 ڕٚٚبمرە)س ِەر ٚ امشٛٚر ٚ بمبٍی ٚ اەوەز(.
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 عكانیئەصەردەمی 

 

اەئِووومرف اەسوووىۀدەرف ِەوووودۆٔی بووو  سوووەر ادووو اْ ٚ سوووەروەٚتٕی 
بەسووووەر زٚا شوووومف زەسوووواە تی ٘ەخمِٕ وووویدا  ٘ەرٚە٘ووووم زٚاف ِ زٔووووی 

ی ەومٔسەزسمڵەف  سوٍٛوی  زەساە تی پ.ی زرٚسایٛٚٔی062اەسىۀدەر 
ی ٔمٔی  ٌەٚ ِمٚەیەزا ٘ٛٔەرف ی ٔمٔی ٌە اد أدا بمیەخی یۆرف اوا زراٚە  

اد أووووی تووووٛٚڕ زراٚەتە ئٚە  ٌەٚێووووٛە  تەئرسوووومیف ەرفوە یۆر ٌە ٘ووووٛٔ
چۀووداْ رەٌ ووەرەف ٘ووٛٔەرف ی ٔوومٔی بووٛٚەتە ِۀووٙەج  ٚەن " تمبوومزٚي  

 تەلمرْٚ  تۀمسٛٚۆ".
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 تەئرسووومیف اەٚ سوووا حووومڵەتە  ووودگەف حووومڵەتی ڕە٘ووومف ٘وووٛٔەرف
ڕۆژ٘ە تی  تەئرسمیف ٘ەخمِٕ یی گ تٛٚەتەٚە  بە َ ب ێه ٌە ٘ٛٔەرف

اىمرف ی ٔوومٔی ٌدوو ە ٚ ٌەٚ  زەبیٕوو ا  وە اەشووىمٔییەومْ شوودٛە ٚ زەسووٚ بە
تٛأییووومْ زەسووواە تی سوووٍٛوی ی ٔووومٔی ٌۀووومٚ بووویەْ ٚ ڕی وووەود  بوووىەْ  

 زٚٚبمرە خ ف ٚەزەرخ اەٚە.  اد أی شدٛەف ٘ٛٔەرف

ٌە سەزەف یەوەِی زەساە تیمٔدا بە تەٚاٚف اەٚف زەبیٕو ا ٌە اد أودا 
ەیووىەرف سوومرز ٚ بووا ڕٚٚ  سووٕٛٔەێ ٚ وەٌاووٛٚرف اد أووی بووٛٚە. ایاوو  ا

گ ڕایە سەر شدٛەف اد أوی  چویٓ چیٕوی تمشویٕی بەرز بو  ٚەزەرخ وإی 
 ٍووووٛبەر  ٚ توووومج ٚ  ەٚا٘یووووو ف   راٚ وووو ر  ٚەن اەیوووووىەر وەٚتەٚە 
بەرچمٚ  اەَ شدٛەومرییە زیەف وو زە ٔومٚ ٘وٛٔەرف بیمۀایودا  ٌەٚ بومبەتە 

ەرف ف بد وووواٛٚٔی ئف و ِمشووومْ  ٘ەرٚە٘وووم تۀووووگەبیوووماەیوووىەرأە ٌە چ
"سەرٚەن" یمْ شدٛەومرف ٌە چیمف خٛا ە ٌە زە ەرف سی امْ ٘وی اەٚ 

 زەٚرەیە ٚ یەشام ِمٚەتەٚە. 

٘ەرٚە٘وووووم چۀووووووداْ اەیووووووىەرف  وووووومٔەٚەراْ ٌە ب ٚٔووووووم ٚ سوووووویمي 
 زۆیراٚٔەتەٚە  وە ٘ی سەرزەِی زەساە تی اەشىمٔییەومٔٓ.

ٌە بووومرف تەئرسووومیییەٚە  چووومتّەف گەٚرە ٚ ب وووٛٚن  چوووٛار توووملی 
  ٌە سوووووەرزەِی اەشوووووىمٔییەومٔدا وە چوووووٛار سوووووەز سووووومب   راٚ ووووو ر

رەرِمٔ ەٚاییووومْ وووو زٚٚە ٚ گەی ووواٛٚٔەتە ادگەی وووإی اووو  ٌە یەرارەێ  
زرٚسوووو  ووووو اْٚ... ٌە زٚاییوووودا توووومق ٚ چوووومتّە ٌە زەٚرەف زەسوووواە تی 

 سمسمٔی بدمۀای ٚ ٘یٕدسامٔدا بەومر ب اٚە ٚ اەرەف سۀدٚٚە.

ن ٚ اوووووومیا ٚ اەشووووووىمٔییەومْ و ِەڵدووووووه ٘وووووو ی بووووووْٛٚ سووووووٛارچم
 ەربەیەبووٛٚٔە  بەتوومییەێ ٌە ای ووەف سووٛارومرف ٚ ا توومٚزاْ تی یوومْ بە 
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ٔەڕۆی ووواٛٚە ٚ ادىمٚیووومٔە  اەٚ ٘ووو یأە ٌە زە ەرف خٛراسوووومٔدا ٌە  ٘ەڵە
بوووموٛٚرف ڕۆژ٘ە توووی اد أووودا زەژیووومْ تٛأییووومْ یەویگووو ْ ٚ اەئِووومرف 
زەساە تی زاگیو وەرف ی ٔومٔی  دگ ەوومٔی سوٍٛو  بودەْ ٚ سوەرۀممَ 
تٛأییمْ ٌە اد اْ ٚەزەریمْ بٕودٓ ٚ زەٚڵەێ ٚ زەسواە تی اەشوىمٔی ادوه 

 بٙدٕٓ.

بوووٛٚٔەٚە ٌە سوووٛٚریم یەومْ یۆر ٌە ادووو اْ زٚٚرٔەوەٚتٛٚسٍٛو وووی 
مٔی  وووووودگەف یوووووومْ بگوووووو ٔەٚە  ٚۀەبووووووا ٘ەرٚا بە امسووووووتٛأییوووووومْ خ 

سٍٛو یەومٔیمْ گ زبداەٚە ٌە چۀدئٚە گ راومرف زەرەٚە ٚ ٔومٚە ٔمٚیومْ 
ٌە ئیەوەٚە سووووەومیەومْ وە بە٘دووووم ٚ تٛأوووومٚە اەئِوووومرف زٚٚچوووومربٛٚ 

اەشووووىمٔی زاٚە ٚ ٚ تیوووومْ ٚێوووو اْ ووووو زٚٚە  ٌە بووووموٛٚرەٚە زەٚڵەێ ٚ 
زەسووواە تی اەرِٕ وووامْ ٌە ڕۆژاووومٚای  بەلمیووومف سوووٍٛٚوی ٌۀووومٚخ زا 
ٔووومڕێىی ٚ اەئِووومر ٚ یەوا وٛشوووآ ٚ ٌە زەسووواە تی خ یووومخییْٛٚ اەٚ 

ە  ٘ەرٚە٘م ٔمو وی ٚرزە شومومٔی ٔومٚ سمڵی ود م633ٚحمڵەتە یۆرت  ٌە 
ٚ تەِوومحگی  زەووو اْ بوو   ادوو اْ وە ٌە ئیەْ زٚژِٕوومٔی زەرەٚەیوومْ ٘وومْ

ر رەرِمٔوووودەیەوی ٌدٙوووومتٛٚف ٚەن اەگەٚ ٌەٚ سووووەرزەِمٔەیدا یوووومخییْٛٚ 
 م( ٔەبٛٚایە زەساە تی اەشىمٔی ٌە بدگ ٚ بٕمەٚە ٚەزەر زە٘دٕ ا.)سٛرٔ

بە َ   ەرزەٚاَ بووووٛٚەسوووومب ب023اەگەرچووووی زەسوووواە تی اەشووووىمٔی 
یۆرتوو  ٌە سووەز سوومب ٌە سووەرەتمٚە زٚٚچوومرف زەرٚزراٚسووا ٚ شووەڕف 

سوووومب  أی ٔوووومٚ ٚ ێ بووووٛٚە بە زرێژایووووی شەسوووو ٔوووومٚخ یی ٚ ٍِٙوووو ٚڕ
زٚٚچوومرف شووەڕف ٔوومٚخ یی ٚ ٍِٙووٛڕأی ٔوومٚ ٚ ێ بووٛٚە بەزرێ ژایووی 
ش وووەز سووومب زٚٚچووومرف شوووەڕف بەرزەٚاِوووی )ڕۆِمٔەوووومْ( بوووٛٚە  وە 

 ریەتی اەٚ سوووووووەرزەِەبْٛٚ  وووووووم ٌەٚ ِووووووومٚە بە٘دمتووووووو یٓ ایّپ اتووووووو
زٚٚرٚزرێژەیوووودا ٔەیوووومٔپ ژاٚەتە سووووەر زرٚسوووواى زْ ٚ تەئرسوووومیف ٚ 
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سوووومیٔدۀگی اەٚف امبٛٚرییوووومْ ٘ەبووووٛٚە تەرخوووومٔی ٌەشووووى  ٚ شووووەڕ ٚ 
 بەرگ ف ٌە زٚژِٕمٔیمْ بْٛٚ.

ری ووووٛر )و ی ووووّٓ( ٌەیوووو ا ٚ ٌەٚ  ب ێووووه امسووووەٚارف سوووومزەف ۆا 
گەڕێووووووٕەٚە بوووووو  سووووووەرزەِی زەسإی وووووومْ ووووووو زٚٚە گووووووٛایە اەٚأە زە

اەشوووووووىمٔییەومْ اەٚأە  ٔەو شوووووووىٓ ٔە تەئرْ ٔە سووووووومخاّمٔدىی ٚاْ 
شوودٛەیەوی تمییەتیوومْ ٘ەبدوو   اەٚأە )و ی ووّٓ( زەسإی وومٔی ووو زْٚٚ  

 ب ێه امسەٚارْ ٌە  دگمٔەف خ راٚە زەسإیمْ و اْٚ.

 ٔمٚچەف ومٔگمٚەر ٌۀدٛاْ و ِمشمْ ٚ ٘ەِەزاْ زایە. -6
 ودٛف خ شە. -2
 ٔە٘مٚۀد. -0
 ەٌمٚٚحمن.ت -0
 شّای. -1
 شٛٚ . -2
 لەیٚێٓ. -3

بدوو  گووٛایە ۀەٚبیەتووی امسووەٚارەومْ بووم  ٔەووو اْٚ ٘ەر اەٚۀوودە ٔ
 زەگەڕێاەٚە ب  سەرزەِی اەشىمٔییەومْ.

ٌە سووەرچمٚەیەوەزا زەربوومرەف اەشووىمٔییەومْ زەڵدوو   اەشووىمٔییەومْ 
پ.ی( ٌە زۆب ٚ زەربۀوود ٚ 213و ِەڵدووه ٘وو یف و چەربووٛٚٔە ٌە سوومڵی )

ْ زەریمف خەیەر ٚ زەریمچەف ا راب زەژیومْ ٚ و چیومْ زەشاەومٔی ٔدٛا
ووووو زٚٚٚە ٚ ٘وووومتٛٚٔەتە بووووموٛٚرف ڕۆژ٘ە تووووی ادوووو اْ )خٛراسوووومْ(ف 
اد ووووووووامٚە  ٚەن ٘دمێووووووووه زژ بە زەسوووووووواە تی )سووووووووٍٛٚوی ی ٔوووووووومٔی(  
زەسایەومربٛٚٔە ٚ تٛأیومٔە سوەرەتم زە ەرێىوی اومٔٛا ڕف ٌەژێو  زەسوای 

بە ٔمٚۀد ٚ ڕۆژاومٚاف  ٔە ڕٚٚسٍٛوییەومْ امیاز بىەْ  بەٚە ڕایف ٔەبٛٚ
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اد اْ وەٚتٛٚٔەتە تەلەئٚە سەرەاۀممَ ٘دمف سٍٛٚویمێ ڕاٚٔم ب  زۆڵی 
زٚٚ ڕٚٚبوووومر ٚ ٚ توووومف سووووٛٚریم  سووووەرۀممَ ٌە زەٚرٚبەرف سووووم ٔی 

( َپ.ی زەٚڵەتووووی اەشووووىمٔییمْ زرٚسوووو  زەوەْ ٚ )ِیٙوووو زازف یەوە623
تمسەرف ادو اْ زەبداە یەوەِیٓ شمف یٔمی ە زەساە تی اەشىمٔی ٚ سەر

 امیاز زەو ێٓ.
اەٚ زەساە تە یۆرت  بە امژاٚەف زاخٍی ٚ شوەڕف زەرەٚە بەتومییەێ 
ٌەگەب زەسووواە تی ڕۆِمٔووودا اەیٛەسووواە ٌە شوووەڕزابٛٚٔە ٚ ٔەیووومٔپ ژاٚەتە 

٘ەڵٕەگ ە ٘ەر ومرێىیوووومْ میٔدەگی بەرچوووومٚ  بە َ اەٚە حمشوووومسووووەر سوووو
و زٚٚبدوووووووووو  ٌە شوووووووووودٛەف ٘ووووووووووٛٔەرف ٘ەخمِٕ ووووووووووی ٚ ی ٔوووووووووومٔی 

  ەوەٚتٛٚٔەتەٚە ٚ ٘ەِمْ رەر٘ۀگوی ڕاب زٚٚیومْ اەیو ەٚ وو زٚٚەزٚٚرٔ
بە َ تٛأییمْ ٌە سەزەف یەوەِی یاییٕدا حمڵەتدىی تومییەێ بەخو  اەیو ەٚ 
دا بوووىەْ. بەتووومییەێ ٌە ٘وووٛٔەرف اەیىەرتمشووویٓ ٚ ٔەخ وووی بەر ەسوووواەی

چۀداْ اەیوىەرف بوم  لەز بەزەسو  ٘ومتْٛٚ ٚ ٌە ِ یەخمٔەوومٔی اد أودا 
 امرێمراْٚ. 

یەودوووووووه ٌەٚأە  وە ٌە ِ یەخمٔەومٔەیووووووودایە ٌە ٘ەِوووووووٛٚاْ بۀووووووومٚ 
 بۀمٚبمٔگا ە. زەس  ٚ ل ڵی شىمٚە ٚ امرچەومٔی ٔە زۆیراٚٔەتەٚە. 

اوودُ خ شووە اەَ ڕٚٚزاٚە بگدوو ِەٚە  ٌە ووو ٌیژف ٘ووٛٔەرە  ٛأەومٔوودا 
ِمِ سوووامیەوی اەیىەرتمشووویّٕمْ ٘ەبوووٛٚ گەٌدوووه زەِووومرگ ژف زەربووومرەف 

بْٛٚ ٔی مْ زەزا  ڕۆژێىی زابیٓ و ز توم بو ۆییٓ  اد أی بْٛٚ ٚ امریمیی
بووو  ِ یەخووومٔەف وووو ٔی ادووو اْ  وە گەی وووایٕە ئف اەیوووىەرف بوووم لەزف 
ب ٚٔوومف ایوومٚە اەشووىمٔییە لوو ڵی اٚەوە بە ِٕووی ٚێ  امنوومف  وومف بوو ۆ ٌە 

 تۀی   اەٚ اەیىەرەٚە ڕاٚەساە  ادُ سەی بٛٚ ب  ِٓ؟
ەیووىەرەوە ٌووا ڕۆشوواُ ڕاٚەسووامَ ٚ  وو رف ڕاٚەسووامٔەوەِی ٚەن ا 

و ز ٚ ٚتی  ٚرزبیٕەٚە ٌەٚ اەیىەرە ٚ امنمف  ومف  سوەی وەْ چۀودە ٌە 
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ف  مف امریمیی امن ٚ خومٚێٓ ِومٚەتەٚە. میەن زەچٓ  اەٚە زەرزەخم امن
ادٛەی  ڕەگەیتمْ تدىەڵی سوەٌمٛٚلی ٚ ِەنو ب ٚ بەرەۆ بوٛٚە  ٔومبیٕٓ 

ر ٘وومتّە یۆربەتوومْ ڕەشووامڵە ٚ و ڵەبووم  ٚٔمخوومٚێٕٓ  وە ٌە تۀی وو  اەیووىە
خٛارەٚە بە ِمِ ساموەَ بە زۀگی بەری ٚێ  ب  خومٚێٕى زٔەٚەف ڕەگەی 
امِوومزەف ٘مٚووومریُ  و دووه ٌە ٘مٚواڵسووییەومُٔ ٚتووی  اەگەر ٌە )اەر وومٔە( 

 ٔەت سُ ٚ ڕیاف بی  بۀدە امِمزەَ
ب یووومرَ زا ڕەگەی ٚ ٔەٚبیەتوووی ڕەگەیف خووو َ توووملی ی 2365سووومڵی 

بوو  سٛی وو ا وە ٌەٚ بٛارەیوودا  بووىەِەٚە  ّٔووٛٚٔەف تفووی ٔوومٚ زەِووُ ٔوومرز
بۀمٚبوومٔگٓ  زٚاف ِمٔگدووه امووومَ ٚ سووەراۀممِەوەیمْ بوو  ٔوومرزِەٚە بەَ 

% ڕۆژ٘ە توووووی سوووووٛٚربییەومٔە  3 3% ڕەگەی ووووووٛرزە  53شووووودٛەبٛٚ  
% 4 3% ١ٕ٘وووودٜ سووووٛٚرٜ اەِ یىووووم. 3,2% ِەنوووو ي 0 3%تووووٛٚروە  6

 ١٘3ٕدف
یى زٔەٚە ەٚە  ٘ەر اەٚ توملت ی  زەتٛأی ڕەگەیف خ ێ توملیىەیا م 

اەٚرۆوە بٛٚەتە ٘ ف  یومبٛٚٔەٚەف یۆر ٌە ژْ ٚ ِدو ز بو  ّٔوٛٚٔە ژْ 
 ن ومِیمْ تٛخّی ایمٚەوە ٔەبٛٚٔە.ٚ ِد زێه ایٕا ِٕداڵیمْ بٛٚە ٘ی

بە٘ەرحمب ٌە بٛارف تەئرسمیییدا گ ٔگییمْ زاٚەتە وەٚأەف بەرزیوٓ  
م اەٚ ومرەیمْ ٌە سەرزەِی زەسواە تی خ یمٔودا بەوومرب زٚٚە ٚ ٘ەرٚە٘و

٘ەیٛأیوووومْ ووووو زٚٚەتە بوووومٚ اەٚ زٚٚ حوووومڵەتە شوووو ڕبٛٚیەٚە بوووو  ٔوووومٚ 
 زەساە تی سمسمٔی ٚ ٘ەرٚە٘م ٚ تی ٕ٘دٚسامْ.
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 هونەری تەالرصازیی صاصانییەكان
 

سمڵە ِومز 643ٌەبەر اەٚەف ٔە رمر  ٚ ٔە ِدژٚٚٔٛٚسمْ زەساە تی 
ٌەسوووەر ِدوووژٚٚف ادووو اْ ٔووومژِد زرێٓ  ٘ەرٚەن زیّووومْ ومتدوووه ِووودەِەز 

٘ۀ وم٘ی شم فمف اەٍ٘ەٚف  ەژٔی زٚٚ ٘ەیار ٚ ادٕا سەز سومڵەڕەیاش
تەٚاٚف ٍِووٛٚن ٚ سووەرۆن و ِمرەووومٔی  یٙوومٔی بوو   اد أووی اۀموومَ زاٚ

سوومب رەرِوومٔ ەٚایی یٔمیوو ە زەسوواە تی  643. اەٚ  ەژٔە زەبووٛەێ ووو ز
ٌەسەر ِدژٚٚف اد اْ اەژِمر ٔەو ز ٚ اد امی  اەٚە زٚٚ ٘ەیار  ِْمزیم

ەراٚە خ یوومْ بە خوومٚۀی خوومن ٚ بووَٛٚ ٚ اوومٚ ٚ ٚ ادووٕا سووەز سوومب گووٛی
 ٘ەٚا ٚ امژەیو ٚ ژیٕگە ٚ تەٚاٚف خەڵىی وٛرزسامْ زەیأٓ.
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بۀدە ٌەی ەزا بمسی ٘ٛٔەرف تەئرسمییی ادو اْ زەوەَ ٚ ٌەِدوژزا بە 
تۀٙم بمسوُ ٌە سوەرزەِی )ِومز( وو زٚٚە  ٌە ِدوژٚٚف و ٔوم سوا یٔمیو ە 

ٌە زٚاف ِووووووومزەٚە  زەسووووووواە تی زٚٚرٚزرێوووووووژ زەسإی ووووووومْ وووووووو اْٚ 
٘ەخمِٕ وویەومْ  اەشووىمٔییەومْ  سمسوومٔییەومْ... بمسووەوەف ِووٓ ِدووژٚٚف 
تەئرسمیییە اەٚەف وە ومرٚبمرف تەئرسومییی تیومزا وو اٚە ٚ امسوەٚارف 
ِمٚەتەٚە ٘ەخمِٕ یەومْ ٚ سمسمٔیەومْ ٌە اد ودا ٌەٚ زٚأە ٘ەخمِٕ وی 

 مسمٔییەومٔە ٚ اەشىمٔییەومٔە. اەَ بەشە تەرخمٔی یٔمی ە زەساە تە س

اەرزەشوووود ف بمبەووووومْ زاِەیرێووووٕەرف ایّپ اتوووو ریەتی سمسوووومٔی  بە 
شە٘مزەتی ِدژٚٚٔٛٚسمٔی اد امف اد اْ ٚ اەٚسومی  بە ڕەگەی ووٛرزە  
٘ەتمٚەوٛٚ زٚا شمف اەشىمٔی وە ٔمِەف بو  زۀٛٚسوا تومٔەف ٌوا زەزاێ 
ٚ ادی زەڵدو   تو ف ووٛرز بەچەف شوٛأمازە  ووا ڕێوگەف اوا زاٚیو  تومج 

سووەرێ ٚ زەسوو  بەسووەر ٚ توودا بگ یوو   خوو ێ بگوو ە ٘وومتُ...اەَ  بخەیوواە
ٔووومِەیە ٚەن ٔٛٚسووو اٚ ٌە چۀوووداْ سوووەرچمٚەف اد أوووی بەزەسووواەٚەیە. 
تەلەئ ووو اٚە اەٚ ٔوومِە ٚ زیىوو ِدٕای توو ف ڕەگەیف اەرزەشوود ف بمبەووومْ 
ٚەزەر ٔەوەٚێ   سەرۀممَ ٘ەلیمەێ ٘ەر ٚەزەر زەوەٚێ   اەرزەشود ف 

زەسوووو  اەشووووىمٔی ٚەزەر٘دٕووووم ٚ گەٚرەتوووو یٓ بمبەووووومْ زەسوووواە تی ٌە 
ایّپ اتوو ریەتی سمسوومٔی زرٚسوو  ووو زٚٚە ٚ چٛارسووەز ٚ بی وو  سوومب 
بەرزەٚاَ بوووووٛٚە  ٌە ئیەْ سوووووٛامف ای وووووالِەٚە زەٚڵەێ ٚ زەسووووواە تی 
سمسمٔییەومْ ٌۀمٚ چٛٚە  زەٚڵەتی سمسمٔی ٌە سٛٚریەٚە توم ٘یٕدسوامْ 

  بەریٓ بٛٚە.

ی اد أوووووی بەادوووووی چۀوووووداْ ٌەَ زٚازٚایەزا چۀوووووداْ ِدژٚٚٔٛٚسووووو
سەرچمٚە بمسیمْ ٌەٚ ٔومِە ٚ بەشوی ەتە وٛرزەوومٔی زە ەرف شوی اییمْ 

 و زٚٚە  وە اەِمٔە بْٛٚ  
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 بەشی ەتی  یٍەٚیەومْ. -6
 بەشی ەتی ژیٛاْ  -2
 بەشی ەتی بەریٔگییە. -0
 بەشی ەتی شٛأىمرە. -0
بەشووی ەتی بمییٕموومْ وە بە ڕەگەی )ِوومز(بٛٚٔە. ٘ەشوو  ٔ سوومڵده  -1

ٌۀومٚ یەوودا شوەڕ ٚ وٛشوامرف یەویومْ وو زٚٚە  توم ٚەن بەشمی ێىی ت  
اەرزەشووود  ادگەی ووواٛٚە ٚ تٛأیوووٛیە اەٚ ٘ووو یە ووووٛرزأە بىووومتە یەن ٚ 

ِدژٚٚٔٛٚسی بەرەبی ِەسوڕٛٚزف  ٘دمێىی ت وّەیمْ ٌا زرٚس  بىمێ.
 زەڵدو  

 اەرزەشد ف بمبەومْ ٌە بەشی ەتی )شٛأىمرە(یە.
ٓ  یەوده چٛار بەرەبمبڵی  مردا  وە ئَ سەی ە ٌۀمٚ بەشی ەتی ِىمی
 ٌەٚ بەرەبمبمٔە بۀمٚف شٛأىمرەْ.

ِەسڕٛٚزف سٛٚرە ٌەسوەر اەٚەف بومای ەف اەرزەشود  )سمسومْ( ٌە 
بەشووووی ەتی شووووٛأىمرەیە ٚ زایىی ووووی ٌە بەشووووی ەتی بەریٔگیوووویە  وە بە 

ی زەٚڵەتووی سمسوومٔی زرٚسوو  220ڕەگەی وووٛرزْ  تٛأیٛیوومٔە ٌە سوومڵی 
 بىمێ.

زٚا شوومف اەشووىمٔی ا زٚأووی ادووٕمەَ ِدژٚٚٔووٛٚ  تەبەڕف زەڵدوو   
ٛٚسوویٛە تیوومزا زەڵدوو   اەَ ٔوومِەیەن بوو  اەرزشوود ف بمبەووومٔی سمسوومٔی ٔ

زٚٔیم سەی ە شوٛأمازەیەوی ووٛرزف ٚەن تو  اەرٚەرزەف ژێو  ڕەشوّمب 
 تەِمحگی ف تەخای شم٘ی بد .

اەٚ سووەرچمٚأە سووەرەتم ِدژٚٚٔٛٚسوومٔی اد أووی بە تەٚاٚف تٛأوومٚە 
   ە َ ٔەیمٔاٛأی.زەو شمْ بی مرٔەٚە  ب
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سەرتمسەرف اد اْ بەزەس  زێٕوا ٚ بەَ شدٛە اەرزەشد ف بمبەومْ 
اووومیاەخای زەسووواە تی زەگوووٛایێاەٚە بووو  )تی وووف ْ( وە بەئف بەرەبەٚە 

 ٔمس اٚە بە )ِەزاایٓ(. 
بۀدە ٌەبەر اەٚەف او رتەرەف یۆربەف شومومٔی یٔمیو ە زەسواە تی 

یوودا بوواڵَٚ ووو زٚٚٔەتەٚە ئَ سمسوومٔییەومُٔ بەزەسوو  ٘دٕوومٚە ٚ ٌەَ وامٚە
 چموە ٔمٚەومٔیمْ ٌەَ بەشەیدا بٕٛٚسُ  

 ی206-220اەرزەشد ف بمبەومْ  -6
 ی230-232شماٛٚرف یەوەَ  -2
 ی230-232٘ٛرِمف یەوەَ  -0
 ی230-230االژف یەوەَ  -0
 ی.250-230االژف زٚٚ٘ەَ  -1
 ؟ -250االژف سدٙەَ  -2
 ی036 -250ٔ سی  -3
 ی063-036٘ٛرِمف زٚٚ٘ەَ  -4
 ؟ -063امیەر ٔی سی  -5
 ی035-066ماٛٚرف زٚٚ٘ەَ ش -63
 ی021 -065یەیگٛرزف یەوەَ  -66
 ی024 -106خٛس ەٚ ٔەٚشی ٚاْ  -62
 ی224-153خٛس ەٚ اەرٚێم   -60
 ی  463-324یەیگٛرزف سدٙەَ  -60
    

اەَ زەسوووواە تە ٌە یۆر ڕٚٚەٚە بووووٛٚە بە خوووومٚۀی بە ٔ خاوووو یٓ ٚ 
شوومیمٔا یٓ تەِەزْٚ ٚ رەر٘ۀوو   ٌە چٛارتۀی ووادا ٚ توومٔی زٚٚرٚٔمیووه 

ٚ ادگەی إی سمسمٔی سٛٚزیمْ ٚەرگ تٛٚە. ٘ەتومٚەوٛٚ زٚاف  ٌە ٘ٛٔەر
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زاگی وو زْ ٚ ٘د شوی ٚێو أىەرف بوومرەبی بمزیۀ ویٓ بو  سوەر ادوو اْ ٚ 
رەر٘ۀگی اد اْ... ای الَ یۆر ٌە ٘وٛٔەرف اد أوی ٘ەڵیوژارز ٚ بو زف بو  

یە یەشوام ڕی وٛٚف اەٚ ٘وٛٔەرە ٚ تی زٚٚرف تمیە بە ای والَ بوٛٚ... بو 
زیوومرْ  ٌە تەئرسوومییی سمسوومٔی سووٛٚز بوو  ِوومگەٚێ  بەئ سووە ێحەیە

زرٚساى زْ ٚەرگی اٚە. یەوەِیٓ ِمگەٚتە  ٛأەومْ ٌە اد أودا زرٚسو  
ّمٔە نەیوو ە ووو اْٚ  ٘ووٛٔەرف تەئرسوومییی سمسوومٔی ٚ اەشووىمٔی ٌە سوومخا

ب اٚە  ٚەن حەٚشووووی ٔمٚەڕاسووووای سوووومخاّمْ ٚ ِەی٘ەبییەومٔوووودا بەووووومر
بٛڵٕوود ٚ تووملی وی وو ا )تی ووفْٛ( وە اەیووٛأی چوومتّەزار یوومْ تووملی ِەیٔووی 

یەشووام شوومٔمیف بە یِوومْ زەر ۆشوود  ٚ بە اوومٚە ٚەسووامٚە یوومْ و شووىی 
رەی ۆی امبمز وەٚا یۆربەف وڵی مومٔی سەزەومٔی ٔمٚەڕاسو  ٌە ادو أەٚە 

 ٚەرگی اْٚ.

٘ەیٛأی "وەرخە" ٌە ٔمیىی شمرف شوٛٚ   اەگەرچوی سمسومٔییەومْ 
بە َ سووومخاّمٔی بەرز ٚ  یۆرتووو  ٌە وەراوووٛٚە سوووٛٚزیمْ ٚەرگ توووٛٚە 

سوووۀگیمْ یۆر ٌوووا بە دّووومٚە. یۆر ٌە زیوووٛارف و شوووىەومٔی سمسووومٔی 
 ٚەسامومرأە ٘ٛٔەرف گەچی ییمْ بەومر ب زٚٚە... 

ٌە شٛٚشوووودا شوووودٛەومرف زیووووٛارف یۆر بەووووومر بوووو اٚە. ٘ووووٛٔەرف 
اەیىەرتمشیٓ اەٚی  ٚەن ٘ٛٔەرف تەئرسمییی سمسمٔی ٌەگەب ی ٔمْ ٚ 

یۆر ٌەٚ اەیوووىەرأە یووومْ اەٚ ٔەخ وووە بەر ەسوووامٔە بدمۀاەیووودا  یووومٚایە  
بەزەسوووواەٚەْ وە ٌەسووووەر بەرز ٔەلمشووووی ووووو اْٚ ٚ یەشووووام ِوووومٚٔەتەٚە  
بەتوووووومییەێ رەرِوووووومٔ ەٚایی بەخ وووووویٕی اووووووم٘ٛڕاِەیزا  بە شم٘ۀ ووووووموە 
٘ەڵىوو ڵ اٚە  بوو  ّٔووٛٚٔە ٌە زە ەرف شوود یاز " ٔەل ووی ڕۆسوواەَ  مٌ یوومْ 

ٌەژێ  امف اەسپی شوماٛٚرف  ایّپ ات رف رۆَ ٌە شەڕزا زەساگی  و اٚە 
یەوەَ زایە" ادگەف شم گەٌده گەٚرە ٚ ِەیْ ٚەزەر زەخەْ  بەتمییەێ ٌە 
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ٔەخ ووی بەر ەسوواەف بد وواٛٚٔی ئف و ِمشوومٔدا شوودٛەف ٘ووٛٔەرییەوەف 
 گەٌده ٚەسامومرأەیە.

یەٚق ٚ ٚەسووووووامومرف ٘ٛٔەرِۀوووووودأی سمسوووووومٔی ٌە رٍمووووووومرف ٚ 
یێ یٕىو زْ  تٛأودٔەٚەف ییوٛ ٚ  یەڕۀگەریدا گەی اٛٚەتە اٍەف بم   ایا 

یێوو  ٚ زرٚسوواى زٔی زەروو  ٚ لوومپ ٚ لمچوومنی یێوو یٓ. چٕیٕووی  ٍووٛبەرگی 
امٚری وووُ بووو  وووو ا  ٚ  ٍوووٛبەرگی شوووم٘ەومْ  بەٚەیووو  ڕایف ٔەبوووْٛٚ 
اەٚری ُ ٘ۀمرزە زەو ا ب  زەربمرەومٔی زٚٚر ٚ ٔمیه  اەٚ   رە ژیمٔە 

ٌە اد أوووودا  ٘ەتوووومٚەوٛٚ ٌە زٚاف بەزەسوووواٙدٕمٔی زەسوووواە تی ای ووووالِی
زەساە تدارف اد اْ اەٚأی  ٘ەٚا ٚ ٘ەٚەسی یێو  تمیە بمزیۀ یٕەومٔی 

ٚ ییٛ ٚ امٚری ّپ شیٕیمْ وەٚتیوٛٚە خٌٛیومٚە  ایاو  زیمایٕوی اەسومتی ف 
ب  امرچە ٚ لِٛوم  ٚ ٘ەتومٚەوٛٚ یێو  ٚ اومڵەتی  بٛٚبوٛٚە بومٚ... ٚەن  

مڵودار  وە ب ێوه اەژزیٙم   مٔەٚەرف بمڵدار  تمٚٚ   اەسپی بمڵودار  گومف ب
ٌەٚأە ٌە ڕۆژ٘ە تووی زٚٚر ٚ ٔوومیىەٚە گەی ووایٛٚە ادوو اْ  گووٛب ٚ ٌووه ٚ 
چو ٚەن گەچی ف ٌە و شىی تی ف ْ )تملی وی  ا( ٌەسەر زیٛارەومٔیودا 

 یەشام ِمْٚ.

زٚاف زاگی و زٔوووی ادووو اْ ٌە ئیەْ بەرەبەٚە  زەٚرەیەووووی ٔوووٛ  ٌە 
اْ ٘ەٚارگەف ٘وٛٔەر اد أدا زەسای اا وو زەٚە  ٌەبەر اەٚەف ٚ توی ادو 

بٛٚە  زٚاف چۀد سەزسومب تدوپەڕف ایودف ٘د شوی ِەنو ي  سوەٌمٛٚلی  
اە غمٔی ٌە اد أدا ڕٚٚیمٔدا  اەٚ ِیٍٍەتە تم ٔىەرە ٚەح یمٔە بوٛٚٔە ٘و ف 
گ ڕأگوومرف ٌە بٕەِوومف رەر٘ۀگووی اد أوودا  بە َ ٚرزە ٚرزە ٘ەسووایمْ بە 

 ف تەئرسوومییی ادگەی وواٛٚیی رەر٘ۀگووی ادوو اْ ووو ز  بە ّٔووٛٚٔە سووەی
اد أیووووووومْ زەوووووووو ز وە ە امسووووووومی  سوووووووەرایەوە  وەٚتوووووووٕە خٌٛیووووووومف 
زرٚسوووواى زٔیمٔەٚە  ٘ەر بەٚ شوووودٛەیە ٘ٛٔەرِۀوووودأی اد أووووی وەٚتووووٕە 
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ووووووومرەٚە  ای ەسوووووومیاْ  تەئرسوووووومیاْ  شوووووودٛەوەراْ  زەسووووووا ۀگیٕمْ  
ٚەسوووواەومراْ  وەٚتووووٕە ووووومرەٚە  شوووودٛە ٚ ِەر ەووووومٔی زرٚسوووواى زٔی 

ئرسومییی ادو اْ زەسوای اوا وو ز ٚ ٌە زۆڵوی ِمگەٚێ ٌەسەر شدٛەف تە
زٚٚ ڕٚٚبووومر ٚ ٚ تە ا وووالِییەومٔدا ِووومگەٚێ بە شووودٛەف تەئرسووومییی 
اد أی اۀممَ زرا  ِمگەٚتی ) مِع اەسفە٘مْ( ّٔٛٚٔەیەوی تەئرسومییی 
شوووومومرف ادوووو أییە... ٘ەرٚە٘ووووم گووووِٛەێ زرٚسوووواى زْ ٚ تەرۀووووْٛٚ ٌە 

ی اەیودا وو ز. ی ای الِی ڕەٚا وٌە تەٚاٚف ٚ تمٔ زرٚساى زٔی ِمگەٚتدا
تۀٙووووم ٘ووووٛٔەرف اەیىەرتمشووووی خوووو ایە ئٚە  بە َ ٌە یێوووو  ٚ اوووومئێ ٚ 

 زرٚساى زٔی  مٔەٚەرف بمڵدار ٘ەر بەرزەٚاَ بْٛٚ.

یۆرف ٔەود م ٘ٛٔەرف خەتی ای والِی ٌۀومٚ ٘ٛٔەرِۀودأی اد أیودا 
زا ڕەٚا ی اەیودا وو ز  تیومزا بە  وٛأی خەتوی بەرەبییومْ ڕایأودەٚە ٚ تیوم

٘ووٛٔەرف یۆریوومْ خ وواە ڕٚٚ  بە   رێووه شوودٛەومرییمْ خ وواە ڕٚٚ ٚ 
زەڕایایەٚە بە گووووٛب ٚ گە  ٚ ئٚئٚف   راٚ وووو ر  ٌە زٚاف اەئِوووومرف 
ِەنوو ي ٔەلوو  ٚ ٔیگوومرف چیٕووی ووو ایە بوومٚ  تووم اەٚ زەِە ٔەخ ووٛٔیگمرف 
سوووو  مٌی سووووەرزەِی ٘ەخمِٕ ووووی ٚ اەشووووىمٔی ٚ سمسوووومٔی ٘ەر بوووومٚف 

شوووومرا  ومشوووومْ  ڕەف. ٘ەرٚە٘ووووم ٚەسووووام ٚ  ِوووومبٛٚە  بەتوووومییەێ ٌە زٚٚ
 چمٚسمنی ٘ٛٔەرف خ شٕٛٚسیٓ  ٌەٚ زٚٚ شمرەزا گەی ایٛٚە ا اە.

ٌە سوووووەرزەِی زەسووووواە تی سوووووەرەٚییەومٔدا ری ووووومٔدٔی اووووومرچەف 
 . امٚری ّیٓ گەٌده ڕەٚا ی اددراٚە

سمسووومٔییەومْ ٌە یۆربەف ومرەومٔیمٔووودا وەٚأەیووومْ بەوووومر بووو زٚٚە  
ە اەٚڕۆ ٌەٚ ب ِەتو ە توم24اەیوٛأی وی و ا بەریٕوی وەٚأە بۀمٚبمٔگەوەف 

شوودٛە وەٚأە ٚ بەٚ بەریف ٚ بٛڵٕوودییەف ٌە ٘ووین وووٛێی زٚٔیوومزا اۀموومَ 
 ٔەزراٚە. 
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ِەتو ف 24ی شماٛٚرف یەوەَ وەٚأەف 223رى ف ٌدٛەوەٚە ٌە سمڵی 
ِەزاایٓ( زرٚس  بى ێ  ٌە و شىی رەی ۆی  -ٚەن تملی وی  ا )تی ف ْ
ْ سی ووواەَ زرٚسووواى اٚە ٚ گِٛەتەوەی وووی ٌە امبووومزا زی ووومْ بە ٘ەِوووم

وەراووٛٚچە  شوودٛەف وەٚأەف یەوا بوو  ٌە سوومخاّمٔی سمسوومٔیدا ٌەٚێووو ا 
و اٚەتە بمٚ  اەٚڕۆ ٌە یۆربەف تەئرف ٔٛێژو زٔی ِومگەٚتە گەٚرەومٔودا 
٘ەِمْ شدٛە بەومر ب اٚە. ٌە ٘ەیٛأی و شىی )وەرخە( ٌە ٔمیه شٛٚ  

ە سەزەف چٛارەِی یاییٕدا زرٚسو  ٘ەِمْ شدٛە ٚ سی اەِە. ادُ ٚایە ٌ
و ابدووو   اەٚ شووودٛە سووومخاّمٔە ٌە تەئرسووومییی زٚازٚایوووی ڕۆِمٔەوووومْ ٚ 
سەرزەِی گٛتیه بەشدٛەف سمسمٔی یۆر ومرٚو زەٚەیومْ اۀمومَ زاٚە. 
ٔوومو   زەربوومرەف ٔوومٚەٚەف سوومخاّمٔی سمسوومٔی بدوودۀ  بووُ. یۆرتوو  بوو  

ڕ سووٛٚزیمْ اٛٚشوومٔدٔی و شووىەومْ یۆر ٌە شوودٛەف گەچیوو ف ٚ ِەڕِە
 ٚەرگ تٛٚە.

گ ٔگییەوووی یۆر زراٚەتە امّٚٔووم )ٔوومرٛٚرە( ە ٌە زەرەٚەف سوومخاّمْ 
یووومْ ٔووومٚەٚەف سووومخاّمْ  ٘ەرٚە٘وووم ٔەخ وووی بەر ەسووواە ٚ اەیوووىەرف 
  را ووو ر ٌۀووومٚ و شوووه ٚ زەرەٚەف سووومخاّمٔدا بەوووومر بووو اْٚ  ٚەن 

ڕۆساەَ  ای وماٛٚر  ٌە ٔمیوه شومرف گومیەرْٚٚ زایە  بە امشوى ا ٔەل ی 
 ەب سی ەتەِی )ی ٔمٔی ٚ ڕۆِمٔی(  یمٚایْ. ٌەگ

سوووووووادایە  یووووووومْ ِمزا شووووووومف ٌەبەر زەٌە ب ێوووووووه ٌەٚأەزا اوووووووم٘ٛرا
سوووەروەٚتٕەومٔی شووومف ٚەخووواە. یووومْ ڕاٚو زٔوووی ٌە یەودوووه ٌەٚ ٔەخ وووە 
بەر ەسوووووامٔە ٌە تملی وووووامٔی بوووووموٛٚرف شووووومرف و ِمٔ ووووومْ ٔەخ وووووی 

ٚە ٚ بەر ەسووواەیەن ٔی ووومْ زەزا) ووومٌ یٓ( اّپ اتووو رف ڕۆَ بەزیوووً گیووو ا
چووو وی ٌە یەٚف زایە ٚ سوووەرف تەبووومیُ بووو  )شوووماٛٚرف( یەوەَ شووومف 

ەٚ ٔەخ وومٔەیدا زیّۀووی بەرەوەێ ٚ سمسوومٔی زەچەِدٕدوواەٚە  ٌە تەٚاٚف ا
ی ۆییووی اووم٘ ٚراِمزا  ٔم٘یوود  ِیاوو ا  امٔم٘یاووم  زەرزەوەْٚ  بدگِٛوومْ بە ا
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ٚرزف ٚەسووووووووووامومریی ٘ٛٔەرِۀوووووووووودأی سمسوووووووووومٔی ٌەٚ ومرأەیوووووووووودا 
گەر بەراٚرزبىووووو ێٓ ٌەگەب ٔەل وووووە بەر  ووووواەومٔی ٚەزەروەٚتوووووْٛٚ  اە
 سەرزەِی اەشىمٔیدا.

ٌە ٘ووٛٔەرف سمسوومٔیدا ە ٌە ٔەل ووی بەر ەسوواە یوومْ زراٚەووومْ وە ٌە 
ییووٛ یوومْ یێوو  زاڕێووژراْٚ گ ٔگووی ٔەزراٚەتە ڕٚخ وومر  بەڵىووٛٚ یۆرتوو  
گ ٔگی بە تم ی سەرف شم زراٚە وە ٘ەر شومیەن توم ەوەف ٌەٚف تو  توم 

ٚە  ٌە سووەرزەِی زەسوواە تی سمسوومٔیدا رٍمووومرف راوەیەن  یوومٚایت  بووٛ
یوومْ تٛأوودٔەٚە ٚ ریخوواەگەرف گەی ووایٛٚەتە اووٍەف بووم   یۆر ٌە زەروو  ٚ 
زەٚر ٚ سووویٕی ٚ ومسوووە یێووو  ٚ ییوووٛ بە زەسووواەٚەیە  ٘یوووی سوووەرزەِی 

 سمسمٔییەومٔە.
ب ێه ٌەٚأە بە شودٛەف زڕٔودە ٚ  ومٔەٚەرە اەر ومٔەییەومْ ایاو  بە  

ٕموووووومرف ٘ەتووووومٚەوٛٚ بەوووووومرب زٔی بەرزە شووووودٛەف ٘ەڵىووووو ڵیٓ یووووومْ ِی
گ أیە٘مووومْ ٌە ڕٚٚوەشووی ٌیووٛاْ ٚ زەروو  ٚ زەٚرییەومٔوودا  بەتوومییەێ اەٚ 
زەروو  ٚ ٌدٛأوومٔەف بوو  بەیَ ٚ خووٛارزٔەٚە بەومریوومْ بوو زٚٚە یۆرتوو  بە 

 شدٛەف ٘ەڵ   شد  ٚ اڵٕ   سیّ    زرٚسایمْ و زْٚٚ.
ٚ زەوەٚێوو  زیوومرزەیەوی بەرچوومٚت  ٌە ٘ووٛٔەرف سمسوومٔیدا وە بەرچووم

لەریٕەسمیییە اەٚە  ڕاساەٚخ  ش ڕبٛٚەتەٚە ٔمٚ ٘وٛٔەرف ای والِیدا  
ف ٚەن یەن یوووومْ زٚٚ ٚەن یەن یوووومْ زٚٚ اەٌەٚرٚەن زٚٚٔٛٚسوووویٕی 

گٛڵی ٚەن یەن. اەٚ حمڵەتە گەی اٛٚەتە ڕۆژ٘ە توی زٚٚر بو یە ٌە یۆر 
ومریمٔوودا ٔەخ ووەف زرەخاووی ییٕوودەگی یوومْ  وومٔەٚەرأدىی خەیوومڵی یوومْ 

ٚ تووومٚ  ٚ اەسوووپی بمڵووودار ٚەن خ یووومْ ڕەسوووُ وووو زٚٚە  یووومْ  اەژزیٙوووم
گ ڕیٛیومٔەتە سوەر شوودٛەف ٘ۀدەسوی. ٌدوو ەزا ٘ەلیمەتدىوی ٘ووٛٔەرف ٘ەیە 
ٔمو   بوم  ٔەو ێو   گومف بمڵودار  یومْ ٌەشوی شود  ٚ سوەرف ٘ەڵو   یومْ 
گووومف بمڵووودار ٚ سوووەرف ِووو ۆە  اەٚأە سوووەرەتم وە زا٘دٕووو اْٚ ٌە ئیەْ 
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ڵوووی زٚٚر ڕٚٚبووومرزا و ابوووٛٚیە بووومٚ  ٌە سووو ِەرف ٚ امشوووٛٚرییەومٔی زۆ
٘ٛٔەرف سمسمٔ دا اەٚ ومرەیمْ و زٚٚە  سومٚەن خ یومْ )اەیوىەر( یومْ 

ٚە خ ووواٛٚیمٔەتە ٔەخ وووی بەر ەسووواە ٌە وەراوووٛٚە بە اەٚاەڕف یرارەتە
 ڕٚٚ ٌە و شه ٚ تەئرەومٔیمٔدا.

ٌەبەر اەٚەف زەسوووووواە تی سمسوووووومٔی ٌە چٛارسەزسوووووومب ییوووووومت  بە 
تەٚە رەرِمٔ ەٚاییووومْ وووو زٚٚە ٚ سی ووواەِی اەٚاەڕف ٘دوووم ٚ زەسووواە 

 رەرِمٔ ەٚاییمْ شم٘ۀ م٘ی بٛٚە  اەٚەی  رۆشٓ ٚ ڕٚٚٔە. 
شم٘ۀ ووووم٘ی ِووووٛتٍەق  رەرِوووومٔی بووووا یەن ٚ زٚٚ اۀموووومَ زراٚە  
٘ەِی ە ٚا زەروەٚتٛٚە یۆربەف شمومٔی زٚٔیم اەٍ٘وی بەیَ ٚ ڕابوٛارزْ 

 واییە تمییەتەوومٔە. ٚ حەرەِ ەرا بٛٚٔە  اەَ   رە ژیمٔە ٔیمیف بە ادداٚی
ٌەٚ زٚازٚایەیوووووودا شٛشووووووەف ڕۀگیوووووومْ بوووووو  خووووووٛارزٔەٚەف )شووووووەراٚ( 

 بەومرب زٚٚە.
سووو اِیه ٚ ومشوووی  یٛارەومٔووودا بەتووومییەێ ٌە زیوووٛف ٔووومٚفایاووو  ٌە ز

ٌٛبوومبی ٚ ڕۀگیوومْ سووٛٚز ٌووا ٚەرگ تووٛٚە  ٘ەر اەٚ  وو رە سوو اِیه ٚ 
مٚەوٛٚ   رە ومشویمٔە توم بە اەِو ۆ ٌە ِمگەٚتەومٔودا بەوومر زەبو ێٓ  ٘ەتو

 ٔٛٚسیٕەومٔی ٔمٚ ِمگەٚتەومٔی  ٘ەر اەٚ وەرسامٔەْ.
گەب زایه ٚ بمٚوّودا ڕۆی وایٓ بو  امسوەٚارف ٌەبی ِە ِٕداب بَٛٚ ٌە

ەژۀدوه بە گو رأی زەیالٚأودەٚە ی وی  ا ٌە سەرزەِی امشومیەتیدا بمبتمل
  ٚ ب  زەساە تی اەٚسمف شم٘مٔی سمسومٔی  زایىوُ زەسوای بە گ یومٔى ز

ِٕی  گ یمَ  ِٓ ٔەِدەیأی زایىُ ب  زەگ ف  بە َ ِٓ ب   وە زایىُ گ یم
زایىُ زەگ یومَ. وە گەٚرە بوَٛٚ چۀوداْ  ومر سوەرزأی اەٚێوُ وو زٚٚە  
وە بِٛٚەتە تەئرسمی چۀداْ سمب تە  ٚٚبەف تەئرسومیف ٚ ٔٛٚسویٕی 

زٚٚرٚزرێوژەٚە سوەرزأی اەٚ بەٚ تە و ٚٚبە    راٚ  ر  ئَ بم  بٛٚ 
ٚاَ وو ز وە چوِٛٚە ژێو  اەٚ وەٚأە اەر ومٔەییەٚە  امسەٚارە بوىەَ  ٘ەر
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٘ەسوواُ بە ڕێووم ٚ  ەئي ٚ توو   ٚ ت لیوومْ ووو ز ٚ تەخاووی شم٘مٔ ووم٘ی 
ومٔی زەسو  بە سوٕه ٌە تە بەرچمَٚ. شم زأی اٛٚ ٚ شمٌیمرەسمسمٔی ٘م

تو زا بەسوەر تەخاوی یچەپ ٚ ڕاسادا ڕاٚەسامْٚ  شم  ٌە چۀد اوٍە بەر
ەڕاسووای ٌە ٔمخّوودا سوومِده ڕٚٚف تووا زأی وواٛٚە  ب ٍەسووەرشووم٘یەٚە تم 

و زبوووووَٛٚ  اەٚ وەٚأە بٛڵٕووووودە ٌەژێ یووووودا چوووووپەیەن و ابوووووم ٘ەِوووووٛٚاْ 
 زەیمٔیی  . 

ڕایاٚەیووووووی ڕۀووووووگە   راٚ  رەووووووومٔی سووووووەر زیٛارەووووووومٔی یەٚف 
ِەڕِەڕیٕی ڕۀگمٚڕۀ  گومرزف شم٘مٔ وم٘ی بە  ٍوٛبەرگی سوەربمیف ٚ 

ٚأی ڕَ ٚ شّ وووود  ٚ سووووپەرەٚە ٚەوووووٛٚ بوووو  ڕاٚەسووووامبْٛٚ  چوووومٚەڕ
ب ووٛٚوا یٓ امِوومژەف شوومیمْ زەووو ز ایاوو  زٚٔیوومیەوی ڕایاٚەف سوومِٕمن 

 ڕٚٚف تدى زبَٛٚ.
اەٚف ب  ِٓ گ ٔ  بٛٚ زیٛارف سەریەٚف اەٚ تملە اەساٛٚریەوەف 
چۀووودە ِەتووو َ ٌە گی رمٔووودا بووو  اۀووودایەَ گووو ز. ٘ەشووو  ِەتووو  ٚ ٔیوووٛ 

رأە ٚ زیوٛااەساٛٚریی زیٛار سەر یەٚف بٛٚ  بە تەاىید ٌەژێ  یەٚیدا اە
بە یەوەٚە اەرچووودراْٚ. یەشوووام ب ێوووه ٌە وەٚأەوە ِووومٚەتەٚە ٚ یەِووومْ 
ٔەیٙەڕٚٚژأوووودٚٚە. اەڵوووویەتە ٌە وەٚأەوەزا اوووو اەف وەٚأە بە ئٚایتوووو یٓ 

ِەت  ٚ یۆرت  زەبوٛٚ  21بەشی وەٚأە حی مۆ زەو ێٓ. بٛٚڵٕدیەوەف ٌە 
 اەٚف ِمبٛٚەٚە بە ِەیۀدەَ ٌە یەن ِەت  وەِا  زەبٛٚ. 

ە اووومییٕی رەرِیوووی سمسووومٔییەومْ یەرزەشوووای بوووٛٚە  ٌە ٚەن یأووو اٚ
یۆربەف شمرەومٔدا چٛارتملی امگ زأیمْ زرٚس  و زٚٚە  اەِمٔەی  ٔمٚ 

 ٚ  دگەف امگ زأە بۀمٚبمٔگەومٔی ٔمٚ اد أٓ 
 چٛارتملی امگ زأی )لەٌڕە زٚخاەر( ٌە امی٘ٛر. -6
 چٛار تملی امگ زأی ودٛف خٛا ە. -2
 چى ه.چٛارتملی امگ زأی زەربۀدف  -0
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 چٛارتملی امگ زأی بۀمٚبمٔگی )وەبیەف یەرزەش ( -0
 تملی بٛسامْ ٌە بموٛٚرف شمرف و ِمٔ مْ. -1
 چٛار تملی امگ زأی لەس ف شی یٓ. -2

٘ەڵٕەگ ە اووووو اەف شووووومومرف تەئرسووووومییی سوووووەرزەِی اەٚە حمشوووووم
سمسوومٔی شوومرف )تی ووف ْ(  بووٛٚە بوومرەۆ  ادووی ٚتووٛٚە ِەزااوویٓ  چووٛٔىە 

یەودوووه ٌەٚ شووومرأەف زەٚرف اەیوووٛأی  چۀوووداْ شووومر بە یەوەٚە بوووْٛٚ
 وی  ا ٔمٚف )شمرف وٛرز( بٛٚە. 

زەِەٚ  امِمژە بە بٛارف ِ ییه بوىەَ ٌە سوەرزەِی سمسومٔیدا  اەٚ 
ام٘ۀگمٔەف ٚا اد ام ِەلمِمتٓ ٘ی سەرزەِی زەساە تی سمسومٔی بوْٛٚ  

 امِد ف ِ ییىی   راٚ  ریمْ ٘ەبٛٚە  ٚەن  
 ٚیە  بمربٛٚێ. ٔیٛٚر  سۀاٛٚر   ٛ ۀ   ٔمف  تە

اەٚ ٘ٛٔەرِۀدأەف ٌە سەرزەِی زەساە تی بەبمسویدا وە ٌە بەیِوی 
شوووەٚأەف )٘ووومرْٚٚ ڕەشوووید( ٚ اەٚأوووی تووو زا بەشووودارییمْ زەوووو ز  ٘ەَ 

 ِ سیمم ٚ ٘ەِی  ِەلمِمتیمْ ٌە سمسمٔییەومٔەٚە ب  ِمبٛٚیەٚە  ٚەن 
 ایی ا٘یُ ِٛٚسڵی.
 ای دمق ِٛٚسڵی.

 یەریمۆ.
 اەرِەٚف.

یەودوه ٌە خەٌیفەوومٔی بەبمسوی بۀومٚف )٘ومزف( ب خو ف ٘ەتمٚەوٛٚ 
 زۀگی گەٌده خ   بٛٚە ٚ امِد ف بٛٚزف ٌا زاٚە.
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 مێژووی تەالرصازی و هونەری هیندصتان

 

ٔمیىەف چوٛار ٘ەیار سومب ٌە اود  یاییٕودا چۀوداْ ٘و یف وو چەرف 
بەرەٚ ٘ەڵەتەومٔی اد اْ ٚ ٌەٚێ ا بوٛٚٔە زٚٚ بەشوەٚە  بەشودىیمْ بەرەٚ 

سامْ ڕۆی آ ٚ ٌە زۆڵی سٕدا گی سمٚٔەتەٚە  ٌەٚێو ا گەی واٛٚٔەتە ٘یٕد
پ.ی ب ێه گ یە ٚ زەر ف سویمٌیٕیمْ 0333ٌە  بۀممۆ(زە ەرێه بۀمٚف )

ۀگمٔوووودٚٚە بە ٚێوووووٕەف   ب ێىیوووومْ بە شوووودٛەومرف ڕزرٚسوووو  ووووو زٚٚە
خەێ ٚ خاٛٚتی ٘ۀدەسی  تٛأیٛیمٔە ٌە بوموٛٚرف زۆڵوی   مٔەٚەراْ یمْ

  ەرەومٔی بٍٛ  امٔدا شٛێٕپمف خ یمْ ٚەزەربخەْ.سۀدا ٘ەرٚە٘م زە

ٌەٚێوو ا زەبووٕە چووٛار بەشووەٚە ٌە چووٛار زە ەرزا زەسووایەومربٛٚٔە ٚ  
 رەر٘ۀگی و ٔی ٘یٕدسامٔیمْ ادىدٕٙمٚە 

 ِٕٛ٘ ٛزارۆ -6
 ٘مراام -2
 ٌ تمي -0
 = مٔٙٛزارۆ -0

پ.ی ادىٙوووومتْٛٚ  2333اەٚ چووووٛار ٔوووومٚچە ٚ زە ەرأە ٌە سووووەرەتمف 
ا ٌە رٍمومریوودا )ِوو  ٚ ب ٚٔووم( بەووومر بوویەْ  تٛأیٛیوومٔە ٌەٚ سووەرزەِەید

پ.ی امسووٓ بەووومر 313پ. ی تووم 6633شمرسووامٔیەێ بووىۀە بوومٚ  ٌە سوومڵی 
 بیەْ.

ٌە زە ەرەووومٔی زۆڵووی سووٕدا ژیٕگەیەوووی شوویم ٚ اوومٚٚ٘ەٚا ٚ  ۀگڵووی 
چ ٚاوو ف تیوومزا بووٛٚە  ٌەٚێوو ا خمٔٛٚیوومْ بە خ ووای بوو ژاٚ ٚ وەراووٛٚە 
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مْ ٚ یەٚف ٚ بّٕوووین ٌە زار زرٚسووو  وووو زٚٚە  بەتووومییەێ بووو  زیٛارەوووو
 زرٚساىەْ  ٘ەر ٌەٚێ ا سەرش رگە ٚ لٛتمبخمٔەیمْ زرٚس  و زٚٚە. 

شووەلمِی اوومْ ٚ وووٛچە ٚ و  ٔیوومْ بوو  شوومرەوە زرٚسوو  ووو زٚٚە. 
یۆربەف خمٔٛٚەوووومْ بە شووودٛەف چٛارسوووٛٚچە سووومیأدٚٚە  ٘ەرٚە٘وووم 

ین گ ٔگییمْ زاٚەتە امٚەڕۆف ژێ  یەٚف  بە َ سەی ە ٌەٚ خمٔٛٚأەیودا ٘و
تیوووووومزا ٔەبیٕوووووو اٚە  بە َ اەٚف سەرٔم اود ووووووە ٌە  وووووو رە ڕۀگدىووووووی 

بەادوووی ٔەخ وووەیەوی ٘ۀدەسوووی  ِٕٛ٘موووٛزار ٚ ٘مرااوووم(زا اەٚف وووو اٚە)
اۀموومَ زراْٚ  بەڵووگەف یۆر بەزەسوواەٚەیە ٌۀدووٛاْ زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومرزا 

  ٘ەبٛٚە.  ییمْبمیرگمٔی ٚ ٘متٛچٛٚف بەرزەٚاِ
یبٛٚٔە  اەٚف سەرٔم اود ە اەگەرچی زٚٚ رەر٘ۀگی ٌە یەن  یمٚا

سوومڵدا ٌە زۆڵووی سووٕدا وەَ گ ڕأىوومرف اۀموومَ زراٚە ٌە 6133ٌە ِوومٚەف 
زرٚسووووواى زٔی شّ ووووود  ٚ ٔیووووومە ٚ ڕَ ٚ سوووووپ ەومٔیمْ ٘وووووین  ووووو رە 

ٌەِەٚبەر 03333 وە ٔموووومَ ٔەزاٚە  ٘ەر اەٚأە بووووٛٚەگ ڕأگمریەویوووومْ اە
دا زۆڵی زٚٚ ٘ەبٛٚیمٔە  ٘ەرٚە٘م خمٔٛٚبەرەٚە ٚ شەلمِەومٔیمْ. ٌە ومتدى

ڕٚٚبمر اد وىەٚتٕی بەرچمٚیومْ بەخ یومٔەٚە زیوٛە ٚ ٌە سومخاّمٔەومٔیمٔدا 
اد وووىەٚتٕی بەرچووومٚ  وەٚأەف   راٚ  ریووومْ ٌە سووومخاّمٔەومٔدا بەوووومر 

 ب زٚٚە. 
٘ەرٚە٘ووم ِٛٚرەومٔیوومْ ٌە ِووٛٚرف چٛارسووٛٚچەف سوومف گ ڕیووٛەتە 

یوومٔەٚە سوەر ٌووٌٛٚەیی ٚ ٌە بٛارەووومٔی تو زا اد ووىەٚتٕی بەرچمٚیوومْ بەخ 
زیووووٛە  اەرسوووواگمومٔیمْ بەشوووودٛەف ییگ راێ)یەلووووٛٚرە( اۀموووومَ زاٚە ٚ 

بەر ەسواەف   راٚ  ریومْ اۀمومَ زاٚە ٌە  یاەیىەرف بەرزیٓ ٚ ٔەخ 
ومتدىدا ٌە زۆڵی سٕدا ٘ەرٚەن خ یمْ ِمٚٔەتەٚە ٚ ٌە ٘ومتٛچٛٚف زۆڵوی 

 زٚٚ ڕٚٚبمری دا بەرزەٚاَ بٛٚٔە.
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ربواڵٚف ٘یٕدسوامٔدا ٌەگەب ٘ٛٔەرف تەئرسمیف ٌە ٚ توی گەٚرە ٚ بە
امییٕەومْ ٚ بی ٚڕا ِەی٘ەبییەومْ اەیٛەس  بوٛٚە  ٚەن  ٘یٕودۆ  بوٛزایی  
بەرّ٘وووومیی  چوووویٓ ٚ ِەی٘ەبە   راٚ  رەووووومْ  وە ب ێىیوووومْ س ٚشوووو  
ف اەرسووووآ. گووووٛت اٚە ٘یٕدسووووامْ بد ووووىەف امییٕەووووومٔە  بوووو یە ٘ووووٛٔەر

ەیٛۀوودە ٌەٚ ٚ تەیوودا بە   رێووه گە ڵە بووٛٚە  بە   رێووه ا تەئرسوومیف
بەٚ بوومٚەڕأەٚە  وە گەٌدووه اەیووىەر زەبیٕوو ێٓ شوودٛەف وەسوومٔی اوومییٕی ٚ 
ڕەبمٔی ٌە لمٌیی ِمزیدا ٔی مْ زراْٚ  تم بیٛزیەتی ِ ۆە ب  اەٚ وەسمٔە 
بەر ەسووواە بى ێووو . ٘وووٛٔەرف شووودٛەومری  بە ٘ەِمٔ ووودٛە ٌە خمِەتوووی 
ی ٘ەِوومْ بیوو ٚڕازا بووٛٚە. ٌەٚێوو ا  یوومٚایف زەبیٕوو   ٌۀدووٛاْ اەیىەرەووومٔ

اوومییٕی بووٛزایی ٚ ٕ٘وود ٚ چیٕوودا. ٌە ئیەوووی زیووىە بیوو ٚڕاف اوومییٕی ای ووالَ 
ٌۀدووٛ خەڵووىە یۆرەوەزا ڕۀگووی زاٚەتەٚە  ٌە گۀمیووٕەف ٘ووٛٔەرف ٘یٕدیوودا 

 وەِٛیۆر ٚەزەر زەوەٚێ  ٚ بمیەخی اا زەزرێ .

اەٚەی  حمشم٘ەڵٕەگ ە ٘ٛٔەرف ٘یٕدف خەیێٕەیەوی ٘ٛٔەرف بوٛٚە  
  ...تووومز. زرەخ ووومٔا یٓ یمسوووپووومب  اۀدۀٛەرف  چووویٓ  ژااووو ْ  ٔیبووو  ٘وووٛٔ

پ.ی" 641تووووم 022زەٚرەف ٘ووووٛٔەرف ٘یٕدسووووامْ ٔمسوووو اٚە بە "ِەاٛریووووم 
"  023تووم 13پ.ی" ٘ەرٚە٘ووم "و شوومْ 213تووم 233زەٚرەف "سووٛٔگم امٔوودرە 

ی"  444تووم 033ی" " اوومئزا 6602تووم 3423ی" ام سوویٕم 2333تووم 023"گٛباووم 
رف زۆڵووی "سووٕد" تمییەتّۀوودیی ی".  ووگە ٌەِوومٔە ٘ووٛٔە6223تووم  413" ووٛئ 

 خ ف ٘ەیە  بەتمییەێ ٌە سەزەومٔی ٔمٚەڕاسادا.

ٌەاووود  اەئِووومرف ٘ووو یە امرییەوووومْ بووو  سوووەر یەٚف ٘یٕدٚسوووامْ 
پ.ی رەر٘ۀگدىووی ٌە زۆڵووی سووٕد ٚ بوویا امبوومزا ٘ەبووٛٚە  وە ٌە چووٛار 6133

٘ەیارسمب ٌە اد  ِیالزەٚە زەسای اا و زٚٚە. زەربمرەف خومٚۀی اەَ 
٘ی ووووی ٚاِوووومْ بەزەسوووواەٚە ٔیوووویە  بە َ اەٚە یأوووو اٚە وەٚا رەر٘ۀووووگە 



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

272 

ادٛۀووودیی بمیرگمٔییووومْ ٌەگەب خەڵىوووی زەٚرٚبەرزا ٘ەبٛٚە"ِیمٚا تمِیوووم" 
٘ەٚارگەف اەٚ رەر٘ۀووگەیە ٌە زە ەرەووومٔی "ِٕٙمووٛزراٚ  ٘مرااووم  ٔ توومب  
حٕٙمٛزارٚ... ب ێه اەیىەرف سوفمٌی یومْ ب ٚٔومف ب وٛٚن ب وٛٚن  ٌەٚ 

  ٘ووومتْٛٚ  ب ێوووه تەخووواە سوووٕ  ٚ سووو  مي بەزەسووو  زە ەرأەزا بەزەسووو
٘وومتْٛٚ  ٔەخ ووەف گوومف و امٔوودار  ریووً  تیّ ووم   شوودٛەف خٛزاومٔیوومْ 
ٔەخ وووووومٔدٚٚە  بەسووووووەر اەٚ زەرٚایأەزا وە ٌە ٘ووووووٛٔەرف زۆڵووووووی زٚٚ 
ڕٚٚبوووومرەٚە ٔوووومیىٓ  اەیىەرێىووووی ٔیووووٛە بووووم  ٌە "٘مرااووووم" زۆیراٚەتەٚە 

ا سوووەرف شووومخدار  وە تمییەتّۀووودیی ٘یٕووودف ادوووٛە زیووومرە  اەیوووىەرف سووو
ییم"ف اومییٕی ب اّ٘ومییە  ٌە اموومِی چٛارِەشمی زأی واٛٚە  اەیوىەرف "شو

ووومرٚو زەٚەف امسەٚارٔمسوومٔدا ٌە زە ەرف حٕٙمووٛزار  ب ێووه اەیووىەرف 
شوودٛەف اەیىەرەووومٔی زۆڵووی زٚٚ  ٌەگەٌدووه  ٔیووٛەلەزف ایمٚیوومْ زۆییەٚە.

 ڕٚٚبمر زەوەْ  وە اد ام بە بد اق ٔمٚ زەب ێٓ.
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رزەِی امشووٛگمِی ایّپ اتوو رزا اوومییٕی بووٛزایی بووٛٚ بە اوومییٕی ٌە سووە
رەرِیی ٚ ێ  امشٛگمِی وەٚتە زرٚساى زٔی اەرساگم ب  امییٕی بوٛزایی 
اەٚ سمخاّمٔمٔە بٛٚ بە زیمرزە ٚ سِٛیٌٛٚی شدٛەف تەئرسمییی ٘یٕودف 

 پ.ی  225-202

ٚابووومٚە امشوووٛگمِی و شوووىدىی ٚەن و شوووىی  ەِ ووویدف زرٚسووو  
 شووىەیدا اەیووىەرف   راٚ وو ر ٔەخ ووٛٔیگمرف ٘ووٛٔەرف ووو زٚٚە  ٌەٚ و

یۆرف تیمزا بٛٚە  ٌەٚێ ا ٔەخ دىی بەر ەساەف تددا بٛٚە  "اەس   ریوً  
گمف و امٔودار  شود ." زیومرە ڕۀگودأەٚەف شودٛەف تەئرسومییی ی ٔومْ ٚ 

ٔیویە وە ٌدمأومٔی نەیو ف حەخمِٕ ویٕی ادوٛە زیومربٛٚە. زٚٚر  زەساە تی
 زرٚساى زْ ٚ ٔەخ مٔدٔی اەٚ و شىەف.  ٘یٕدف ٘مٚرزەو ابٓ ب 

ٌە زەٚرەف رەرِوووومٔ ەٚایی بٕەِوووومڵەف سوووو ٔگم ٚ امٔوووودەزا یمزگوووومرف 
تەئرسوومییی شوومیمْ اۀموومَ زراْٚ بۀوومٚف "ای وواٛبم" ٌەٚێوو ا گووِٛەتدىی 
یٌمەئِوووی ِوووٛحىەَ اووومیەیی چٛارسوووٛٚچەوە اووواەٚ زەبیٕ ێووو ... ٌەسوووەر 

بۀومٚف "٘مراِیىوم"  ٌە ا اەوەیدا  دگەیەوی چٛار سٛٚچە تەرخمْ و اٚە 
اِەیراٚە. زەٚرف سوووومخاّمٔە ڕاسووووادا گووووٛڵاەیەن ڕٚٚ بە امسووووّمْ زٔمٚە

 سەرەوییەوە اٍەف ٌە بەرز زرٚساى اٚە ٚ چٛار زەرگەف تیمزایە.

زەووووو   ٚەن شووووٛێٕی اەساد ۀمسوووویٓ سووووٛٚزیمْ ٌەٚ سوووومخاّمٔە  
ٚەرگ تیدوو . چووٛار زەرگووموە بە چووٛار خوومڵی سووەرەویی شوومخی "ِیوو ٚ" 

ژِمرەیوومْ خٛاووومْ اەٚ امسووەٚارە بە رىوو ف اەٚ زەِە... ٌەٚێوو ا  زأوو ابٓ 
( خٛزاٚۀووووود بوووووٛٚە.. یۆرف ٔەود ووووومٚە شووووودٛە ٚ شوووووەِمیٍی بوووووٛزا 05)

 گەڕاٚەتەٚە سەر شدٛەف ِ ۆە. 
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و ِەڵدووه خٛزاٚۀوودف ٔدوو  ٚ ِووا وە ب ێىیوومْ شوومخدار ٚ چووً ٌىووی  
زرەخووووو  وە ٌە ٌەشووووویمْ زەر٘ووووومتْٛٚ   تووووودىەب بە اووووومژەب ٚ زڕٔووووودەف 

 ر بْٛٚ ٚ بٛٚٔەتە ٘و ف ادٛۀودیی ڕاسواەٚخ ف ِو ۆە ٌەگەب   راٚ 
چوو ٔیەتیی خٛاومٔوودا. ٌە اەشووىەٚتەومْ ٔەخ ووٛٔیگمرف یۆر تیوومزا ووو اٚە  

 تمشەبەرزف یۆر زاتمش اٚە. 

زٚٚ   ر اەشىەٚێ ٘ەڵى ڵ اٚە  یەوەِیمْ اەشىەٚتی " مف تیم" ب   
زٚٚ٘ەَ و بوووٛٚٔەٚەف اووومییٕی وە اووو ە ٌە تەئر ٚ گوووٛڵاەزار  اەشوووىەٚتی 

بۀمٚف "ٚیٙمرا" ب  ٘ۀٛیگمف ایومٚە امییٕییەوومْ تەرخومْ وو اٚە. ٚۀەبوا 
٘ەر بٛزاییەومْ ٌەٚ شدٛە اەشىەٚتمٔەیمْ ٘ەڵى ڵیید   بەڵىٛٚ اەی ەٚأی 
امییٕی ٘یٕد ٚ چیٕی  ٘ەِمْ ومریمْ و زٚٚە ٚ تەٚاٚف زیٛارەومٔیومْ او  

 و زٚٚە ٌە ٔەخ ٛٔیگمر.

ە " لۀدە٘مر ٚ ِاوٛرا"زا اەیىەرێىوی ٌە زٚاف سەزەف یەوەِی یاییٓ ٌ
ٌە ٚ توووی  بە سەراەرشوووای ایّپ اتووو ر "و شووومْ" یٌووومەئَ زرٚسووواى اٚە

اە غمٔ وامْ ٚ بووموٛٚرف ڕۆژاوومٚایی ٘یٕدٚسووامْ  ٌە سووەزەف زٚٚ٘ەِەٚە 
تووووم سووووەزەف شەشووووەِی اوووود  یایوووویٓ ووووومرٚو زەف یەریووووه ٚ ِەیٔووووی 

ەٚڵەتوی رۆِوم تەئرسمییی اۀممَ زراٚە  اەِەی  بە بو ٔەف بمیرگومٔیی ز
ٚ ٘دٕدسووامٔەٚە... اوومبٛٚرف ٌە ٘یٕوودزا گەشووەف ووو زٚٚە  بوو یە ب ێووه ٌە 
اەیىەرەومْ شدٛەف ی ٔومٔی  ڕۆِومٔی ادوٛە زیومرە  اەگەر ٌە اەیىەرەوومٔی 

 بٛزایی اە غمٔی ٚرزبیٕەٚە  ئسمیی ٌە اەیىەرف اەاٌٛٛ و اٚە.

  ٌە سەرەتمف سەزەف چٛارەِی یاییٕیدا زەٚڵەتدىی بە٘دوم زاِەیراٚە
بۀوومٚف "گٛیاووم" وە سەرتمسووەرف ٘یٕدٚسووامٔی خ وواٛٚەتە ژێوو  ڕودفووی 
خوو یەٚە. ایوودف یأ ووای امی ووىی ٚ ریمییوومێ ٚ یأ وواە   راٚ  رەووومْ 
ٌەٚ زەساە تەیدا گەشەیمْ و زٚٚە  شمٔیەشمٔی اەٚ بٛارأە شودٛەومرف  
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اەیىەرتمشوویٓ  سووەِم  ِ سوویمم  گەی وواٛٚٔەتە اوو اە  "ومٌیداسووم" شوومبی  ٚ 
ی ٘یٕدٚسووامْ ٌە سووەزەف ادٕمەِوودا سووەرزەِدارف اەزەبیوومتی شمٔ ٔٛٚسوو

یەِمٔی خ ف بٛٚە  اەگەر ٌە زیٛارۀیگومرف "ام ٕاوم" ٚرز بیوٕەٚە  او ە ٌە 
یەرارەێ ٚ ٘ٛٔەرف یۆر بە خەرج زراٚە  تم بە شدٛەف شمی اە ژیومْ ٚ 

 بەسەر٘متی بٛزا ٚەزەرخمێ.

یووىەرف ووو ٔا یٓ اەیىەرێووه وە بە ٘ووی زەٚرەف گٛباووم ِوومٚەتەٚە  اە
بەرایێووىە وە بوو  "ٚی ووٕ " زرٚسوو  ووو اٚە.. بە َ ٘ووٛٔەرف ڕاسوواەلیٕەف 

 اەیىەرتمشیٕی اەٚ زەِە  اەیىەرەومٔی بٛٚزایە.   

ٌە سووووەزەومٔی ٔمٚەڕاسووووادا ٌەبەر شووووەڕ ٚ شوووو ڕ ٚ اەئِمرەووووومْ ٚ 
امشٛٚراەبمیاڕف سیمسوی ِەٚزا ٔەزراٚەتە زٚٔیومف ٘وٛٔەرف  اەٚ حومڵەتە 

ای وووووایڕّمرف بەریامٔیووووم  بە َ بەڵوووووىە  بەرزەٚاَ بووووٛٚە توووووم سووووەرزەِی
بەزەساەٚەیە ٌە سەزەومٔی ٔمٚەڕاسوادا ٘وٛٔەر وەٚتە خمِەتوی ٘یٕودۆ . 
امخ یٓ ٘ٛٔەر ب  بٛزا ٌە زەساە تی "ام " ٌە زە ەرف "بٕگومب"زا بوٛٚە. ٌە 
زٚاییووودا ٘وووٛٔەرف ٕ٘ووودٚف ٌە ئیەْ زەسووواە تی سووویٕمزا سوووەزەف زٚأووومە 

شٛٚرف ٘یٕدٚسامٔدا ٘وٛٔەرف سوەرزەِی گ ٔگیی اددراٚە. ٘ەرٚە٘م ٌە بم
گ ااووم گ ٔگیووی ادوودراٚە... بەتوومییەێ اەیووىەرف ایٕ وومْ ّٔووم ٚ  وومٔەٚەر ٚ 

  امسّمْ ٚ یەِیٓ.

رف گ ٔگا یٓ اەیوىەرف سوەزەومٔی ٔمٚەڕاسو "٘ٛٔەرف ٘یٕودٚ" اەیوىە
ٌە حوووومڵەتی سووووەِمیدایە ٌە سووووەزەف  شووووییم وە ٌە ب ٚٔووووم زرٚسوووواى اٚە 

مٔی ای ووالَ بەشووی سووەرەٚەف ٘یٕدٚسووامْ سوویمٔمە٘ەِدا ٌەبەر اەئِمرەووو
٘ٛٔەریوومْ ٚەئ ٔوومٚە  ٚەن  اەیىەرتمشوویٓ ٚ تەئرسوومیف .. بە َ گ ٔگیووی 

ووو اْ ٌە توومبٍ ف  زرایە ٘ووٛٔەرف شوودٛەومرف  واوومٚە زەسإٛٚسووەومْ اوو 
یەتدىی بەرباڵٚیمْ رڕۀگی ِەن ٌە ِٛسڵّمٔەومْ. "گٛرگمٔییەومْ" ایّپ ات 
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اد أووی ٚ ای ووالِییمْ ڕەٚاج ادوودا. بە َ ٌە ٘یٕدٚسووامٔدا ٌەٚێوو ا ٘ووٛٔەرف 
بوووٛرف ٚ سوووٕٛٔەتی اووومییٕی ٘یٕووودۆ ٌە زە ەرەوووومٔی  یۀمووومۆ  زیىوووْٛ  
٘ەرٚە٘وووم بمشوووٛٚرف ٘یٕدٚسوووامْ ٘ەر ٚەن خووو ف ِووومیەٚە. ٌە سوووەزەف 
شمٔمەزا شدٛەیەن ٌە شدٛەومرف ٌە ٘یٕدٚسوامٔدا ٘ومتە وومیەٚە  ٔمسو ا بە 

ٔمٚبمٔووو " را پوووٛێ"  ٌە سوووەبىی "گٛرگووومٔی" ٌەٚ سوووەزەیدا ٔیگمرود وووی بە
 زەربمر ٚ و شىی شمیازەومٔدا ومرف و زٚٚە.

شوووومیازەومٔی زەٚرٚبەرف چیوووومف ٘ەِەئیە ٚ زە ەرف را  ووووامْ وە 
ب خ یوومْ ٔیووٛە اوومیازبٛٚٔە ٌە ڕٚٚف ٘ووٛٔەرف ٘ۀگوومٚف بٛێ یوومْ ٔوومٚە. 
شدٛەومرف زوٕی حمڵەتدىی تمییەێ بەخ ف ٘ەبوٛٚە  شودٛەومرف را پوٛێ 

 ك بە س ٚشای یەرزەٚاَ بٛٚە... ٌەَ شدٛەیەزا بتم سەزەف ٔ یزە٘ەَ ب
بٕەِمووومٔی را پوو ێ زەژِدوو زرا. شوودٛەف را پوو ێ  وو رار   ربووٛٚە ٌە 
بمرف ِدژٚٚییەٚە زەوو   بىو ێاە زٚٚ بە   زەٚرەف یەوەَ  ٌە سوەزەف 

ی 421توووم  6203شووومٔم٘ەِەٚە توووم سوووەزەف حە ووودەَ  زەٚرەف زٚٚەَ ٌە 
 ە زٚٚ ِەواەۆ ٔمس اٚە.شدٛەومرف را پ ێ ٌەبمرف  ٛگ ارییەٚە ب

ِەواەبوووووی ڕا  وووووامٔی  ِەواەبوووووی اە٘ووووومر  ایووووودف اووووو  بوووووٛٚە ٌە  
وەسمیەتییەومٔی ڕاِم حەِمسەف و ٔی "راِمیمٔم" ٚ "و ی وٕم" ٚ اەٚأوی تو  

  ٔەومٔی بە ٚرزف تیمزا زەروەٚتْٛٚ.ٚ شمیازە لمرەِم

زیوومرە ِدووژٚٚف ٘ووٛٔەرف ٘یٕدسووامْ یۆر ٌەٚە ییوومت ە بە ٔٛٚسوویٕی 
و توومیی بدوو  یوومخٛز ٌەبووٓ بدوو   بە َ اوودّە ٌدوو ەزا یۆر بە چۀوود وادیدووه 

 اٛخای ٚ وٛرتی بمسی زەوەیٓ.

ٌە ِدووژٚٚف ٘ووٛٔەرف ٘یٕدسووامٔدا بوومیەخدىی گەٌدووه یۆر بە بووٛارف 
"ِ سیمم" زراٚە  ٚەزەرخ وإی گ ٔگیوی ِ سویمم ٌە ٚەری ٚ ِمٔو  ٚ ڕۆژ 
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ەوووووومٔی ٚ ٘ەراەومٔووووودا بە "ڕاگمِووووومئ" ٔووووومٚٔ اٚە. اەِە بە ڕٚٚٔوووووی ٌە امییٕ
 ٘یٕدسامٔدا امِمژەف اا و اٚە. 

" توووو  چوووومٚ ٘ەڵدووووٕە ٚ بٕووووٛاڕە! ِ سوووویمم چۀوووود گوووو ٔىە ٌە اوووومییٕی 
٘یٕدٚسامٔدا  ە اٍە ٚ امیەیەوی اا زراٚە. بدگِٛومْ ِ سویمم ٌە ادگەی وآ 
ٚ تدگەی آ ب  ٘ەر بٛارێوه  خٛأمسویٓ  بی وك  بی رومْ  خەڵوٛەتی یاێ 

یوومْ اووٍە ٚ اوو زْ بوو  یەرارەێ ٚ ٌەگەب خٛزا...توومز. گوو ٔگە  اەٚأە ٘ەِٛٚ
ِەئ ٘د وووام ٘ەر زەڵووودٓ  رەٌ وووەرەف ایٕ ووومٔی  وەچوووی ب ێوووه ٌە وووو ٌىە

 ِ سیمم ِەو ٚٚ٘ە!" 

ای ووایڕّمرف ایٕگٍیووم یۆر ٌە بٛارەووومٔی ٘ووٛٔەرف ٘یٕدسووامٔی اد وودً 
ووووو زٚٚە... ٘ٛٔەرِۀوووودأی اەٚرٚٚاوووومیی ٌە ٘یٕدسووووامٔدا ڕەٚا یوووومْ زایە 

زٚازیووووووی سووووووەزەف ٔ یزە٘ەِوووووودا امٚڕۀوووووو  ٚ ڕٚٚٔ ۀگەووووووومْ. ٌە زٚا
٘ٛٔەرِۀد" راٚف ٚاژِم" زەسای بە بەشدٛەومریی س ٚش  ٚەزەرخ آ 
وووووو ز ٚ ٌە ِدوووووژٚٚف ِووووویٍٍەتەوەف زٚٚرٔەوەٚتەٚە ٚ ٔووووومٚ ٚ بووووومٚف بە 
چووٛارئزا باڵٚبووٛٚیەٚە  اەٚ شوودٛەومرییە بە شوودٛەومریی "و ِپمٔیووم" ٔوومٚف 

بوٛٚ  اەگەرچوی زەرو ز. ٘ٛٔەرِۀد " ٘مٚي شومید" ٔی واە دی ٘یٕدسوامْ 
بە ڕەگەی ایٕگٍیووووم بووووٛٚ  بە َ شوووویفاەف ٘ووووٛٔەرە و ٔەووووومٔی ٕ٘دسووووامْ 
بٛٚبوووٛٚ... سەراەرشوووایی ِەزرەسوووەف ٘وووٛٔەرف ٘یٕدسوووامْ ٌە ادٕووومٚف 
٘ووٛٔەرف وەٌاووٛٚریی ٘یٕدسووامٔدا و شووم ٚ بووا زرێوور ووومرف تیووم ووو ز  بە 
زٚاف اەٚزا و ِەڵەف ییٕودٚٚوەرەٚەف ٘وٛٔەر بٛٔگومٌی وەٚتوٕە تەلەئٚە  

رِۀووود "امیوووم ٔیووودرأمێ" بووو ایاف رەیٍەسوووٛٚری بۀمٚبووومٔگی  یٙووومٔی ٘ٛٔە
"تمگ ر" ٚ ٘ٛٔەرِۀد امسی  و ِمر ٚ ٔمٔدا ٌەبً  وەٚتٕە زٚٚبمرەسومییی 

 سٕٛٔەتە زێ ییٕەومٔی ٘یٕدٚسامْ.
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ب ێىووی زیووىە اۀمیوومْ بوو زە بەر شوودٛەف اەٚرٚٚاووی ٚ بەومر٘دٕوومٔی 
ٌە شووومرف  (ٛرتووومگ)ی  ِەزرەسوووەف ٘وووٛٔەر 6526ڕٚٚٔگ ۀووو  ٌە سووومڵی 

شمٔای ٔیىامْ زرٚس  و ا  ٘ٛٔەرِۀدأی ٔٛێگەراف تیمزا اەرٚەرزە بٛٚ  
 سەراەرشایی اەٚ ِەزرەسەیە ٌە ئیەْ "ٔمٔدا ٌەبً"یە زەب ا بەڕێگەٚە.

زٚٚ سووووووەزە زاگی و زٔووووووی ٘یٕدٚسووووووامْ ٌە ئیەْ ایّپ اتوووووو ریەتی 
بە بەریامٔیمٚە بٛٚ بە ٘ ف ٌۀمٚچٛٚٔی ٘ٛٔەرف سوٛٚٔەتی ٚ ڕەٚا وداْ 

بە ٘وٛٔەرف اەووومزیّی اەٚرٚٚاووی  ٘وٛٔەرف سووٕٛٚٔەتی اەراٚێمخوو ا ٚ تووم 
بە َ ۆر زەوەٚێ  ڕازەیەن ٘وووووٛٔەرف ڕۆِمٔایوووووه ٌە بٛٔگمٌووووودا وەِوووووٛی

سووەرەتمف ٍِّالٔووا بوو  اوومیازف ب ێووه ٌە ٘ٛٔەرِۀووداْ وەٚتووٕە امڵپ ووای 
سمڵیدا ب ێه ٌە ومرف شودٛەومرف 23ش ڕشگد اْ.. رابٕدرأمێ ٌە تەِۀی 

ی  بە َ تٛأومف ٘وٛٔەرف تومگٛر ٌەٚ اۀودایەیەزا 6524 زەٚە خ ف باڵٚوو
ٔەبوٛٚە وەٚا سووەبىدىی تومییەێ بٙدٕدوواە وومیەٚە  بە َ ٚرزەٚرزە شوودٛەف 

 ّٛ وو ب ٚ خوو  ٚەزەرخ ووآ.  ٘ووٛٔەریی سووەرزەَ ٌە ٘یٕدسووامٔدا وەٚتە
ٌە ٚ تووووی ٘یٕدسووووامٔدا سووووەزاْ ٚ بگوووو ە ٘ەیاراْ ٘ٛٔەرِۀوووودف  اەٚڕۆ

 ەرا ٌە ِەیدأداْ.سەرزەَ تمیەومر ٚ ٔٛێگ

ب ێه ٌە ٘ٛٔەرِۀداْ و شومْ تودىەڵەیەن 6503ی تم 6503ٌە سم ٔی 
ٌە ٘ووووٛٔەرف سووووٛٚٔەتی ٘یٕوووودف ٚ زٚٔیووووم ڕۆژاوووومٚازا بووووخۀە ڕٚٚ. اەٚ 
 ووٛٚ ٔەٚەیە بە ڕابەریووی ٘ٛٔەرِۀوود " وومِیٕی ڕۆیووی" ٌە تەلەئزا بووٛٚە. 

داێ  ٌەٚ سووەرزەِەیدا ٘ٛٔەرِۀوود "شووی  یً" تووٛأی ب ێووه ووومر اۀموومَ بوو
اوومٚڕف ٘ٛٔەرِۀوودأی  یٙوومْ بەئف خوو یەٚە ب ەرخدٕووا  ووومرٚو زەٚەف 
اەَ خووومّٔە ٘ٛٔەرِۀووودە بوووٛٚ بە ٘ەڵگووو ف ڕاسووواەلیٕەف ٘ٛٔەرِۀووودأی 

 ٔٛێخٛای ٌەسەرتمسەرف ٘یٕدسامٔدا.
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٘ٛٔەرِۀد "  رج وی " بە ڕەگەی سویالٔی تٛأومف بٕەِومف ٘وٛٔەریی 
گەٌدوووه بە ومرەوووومٔی  اەِ ۆیوووی ٕ٘یدسوووامْ زاب ێژێووو   اەٚ ٘ٛٔەرِۀووودە

زاٚە سەر شدٛەومریی بٛٚزایی ٚ  "بیىمس " سەرسمَ بٛٚ. ٌە زٚاییدا بمف
لٛٚڵیووٛٚیەٚە ٌە ٘ەڵیەسوواە و ٔەووومٔی ٔوومٚ امییٕەووومٔی ٘یٕدسووامْ  یۆرف 
ٔەود م ب ێه ٌە ٘ٛٔەرِۀداْ ٘متٕە ومیەٚە  ٚەن  ٘یپمر  بیودرە  سو یا ٚ 

مٔی ٘ٛٔەرِۀوود بووىۀە حٛسوودٓ  اەٚأە تٛأییوومْ ژِوومرەیەوی یۆرف گۀموو
 اەی ەٚف شدٛەف خ یمْ.

ی زەسووای اووا ووو زٚٚە  6503٘ووٛٔەرف اەیىەرتمشوویٓ ٌە زٚاف سوومڵی 
راَ ویٕىەر اەیىەرسومییی شودٛەومریی تەئرسومیف زەسو  اوا وو ز  اەٚ 
اەیوو ەٚف شوودٛەف ٘ووٛٔەرف "رٚزاێ" بووٛٚ  ٘ٛٔەرِۀوود "زاروو اج بمگوومرێ"  

ِۀوود "امِدمتوومْ سوویگمب" ب ێووه اەیووىەرف   راٚ وو رف اۀموومَ زا  ٘ٛٔەر
شیفاە ٚ شەیداف ومرف ٘ٛٔەرِۀد "ٌو رأ " بوٛٚە. ٘ٛٔەرِۀود "سومٔىٙ  
 ٛزٚٚرف" ب ێه اەیىەرف شدٛەف " وٛبی وُ"ف ٌە زار ٚ بەرز زرٚسو  
ووو ز. ٘ٛٔەرِۀوود " اوومِیٕە " اەحووّەز شوودٛەف "ایٕایمابووی" بەووومر بوو ز بوو  

 ی. 6511اد ۀگەف شمرف زەٍ٘ی 

ٕدسوووامْ گەٌدوووه اووومٔٛا ڕ ٚ بەربووواڵٚ بوووٛٚە  ٌەبەر اەٚەف ٚ توووی ٘ی
ا بٛٚە ٌە رەر٘ۀگی  یومٚای  اومییٕی   راٚ و ر  وەٌاوٛٚرف بەرر اٚأوی  
 یووومٚای. ٘ەرگیوووم اووومیاەخای ٘یٕدسوووامْ ٔەیاٛأیوووٛە یِمٔدووومڵی ٘وووٛٔەرف 
تەٚاٚف زە ەرەووووووووومٔی ٘یٕدسووووووووامْ بدوووووووو   وە ٌە ٔەیەر  ٛگ اریووووووووم ٚ 

"زەٍ٘وی  وەٌوىەتە  بو ِیی" ٚ  ژیٕگەی ەٚە  یمٚایْ  ب یە ٘ٛٔەرِۀوداْ ٌە
شووووومرە گەٚرەوووووومٔی زیوووووىەف ٘یٕدسوووووامْ ٘ووووومتٛٚٔەتە ِەیوووووداْ  بووووو یە 
٘ٛٔەرِۀدأی ٚەن  راتیٓ  ِ بای ا  ٔی ۆز  گ یمي وو    بو ٚزٚ   زا  
گ ایام  بمرف تٛٚ   سیٕ  سٛبٛ  تمگٛر... یۆر بی ٚب چٛٚٔی خەڵىی تو  
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٘ٛٔەرِۀووودا  ٚ ٔدوووٛاْ خ یووومْ ڕەتىووو زٚٚەتەٚە ٚ ٘مٚام٘ۀووو  ٔەبوووٛٚٔە.
ٌد ەٚە تٛٚشی ومرەسومتی یۆر ٘ومتٛٚٔە  ٚەن  شوەڕف زٚٚەِوی  یٙومْ  
لوووومتٛل ف  بىٛژبىووووٛژف  یمٚایییەووووومٔی اوووومییٕی  اەٚ ومرەسووووامٔە زٚاف 
اوومیازیی ٘یٕدسووامْ ٘وومتٕە ووومیەٚە ٚ ِەیووً بەئف ٘ووٛٔەرف ڕۆژاوومٚا وەَ 
بووٛٚیەٚە  ڕۆژ بە ڕۆژ ٌەَ شوودٛە ٘ووٛٔەرە وەِاوو  بووٛٚیەٚە  تووم " ەٚا٘یوو  
ئي ٔە٘ووو ۆ" وەٚتە تەلووومئف خووو یەٚە توووم بی وووەٌّدٕا ٘وووٛٔەرف ڕۆژاووومٚا 
٘ٛٔەرێىی شمی واە ٚ بە اودگەیە  زەبوا ِیٍٍەتوی ٘یٕدسوامْ گ ٔگیوی بوداتە 

  اەٚ شدٛە ٘ٛٔەرە. 

٘ٛٔەرِۀووود "ِەلیوووٛي ریووودا حٛسوووەیٓ" ٌەٚ ڕٚٚەٚە وەٚتە تەلووومئٚە  
ومٔی بەشووودٛەیەوی ِووو زێ ْ وەٚتە ٌە یەوووودأەٚەف وەٌاوووٛٚر ٚ اەر ووومٔە

گەئٔووی ٔوومٚ ٘یٕدسووامٔەٚە... ایاوو  ژِوومرەیەوی یۆرف لٛتمبییوومْ و ڵەبوومرف 
سوووووەرەریمْ بەسووووو  ٚ ڕٚٚ بە اەٚرٚٚاوووووم ڕۆی وووووآ  ٌە گەڕأەٚەیمٔووووودا 
٘ەریەوە ٌەٚأە اەی ەٚییوومْ ٌە سووەبىدىی ٘ووٛٔەریی  یوومٚای زەووو ز ٚ ٌە 

 ٚ تەوەیمٔدا ٘ەِمْ سەبىیمْ و زە ای ەف خ یمْ. 

ٔەٚەیەوی ٘ووٛٔەرف توومیە زرٚسوو  بووٛٚ  بە  ووٛٚ  6523ٌە سووم ٔی 
سووووەرۆومیەتی" ن   ". ٌدوووو ەٚە ٘ووووٛٔەر ادووووی ٔوووومیە ل ٔوووومندىی ٔووووٛ  ٚ 
زٚٚبمرەسوومیف ٚ ٔووٛێگەرایی ٌە یۆر چەِووه ٚ سووەبىی ٘ٛٔەریوودا ووو ا ٚ 
٘ووٛٔەرف ٘یٕدسووامْ ڕٚٚ بە اد ووىەٚتٓ ٍِووی ٔووم. ٌدوو ەزا ٔوومبا اەٚە ٌەبیوو  

ەبەوووومْ یووومرِەتییەوی بىەیوووٓ ٌە ٘یٕدسوووامْ اووومییٓ ٚ امییٕماوووومْ ٚ ِەی٘
یۆرف اد وووووىەٚتٕی ٘ٛٔەریووووومْ زاٚە ٚ ٘ەر یەوە ٚ ٌە امسوووووای خوووووو ف 

 شدٛەن ٌە ِەزرەسەف ٘ٛٔەرف بەرام و زٚٚە. 

بەٚ شدٛەیە یەوەِیٓ ل ٔمنی یێ یٕی ٘ٛٔەرف ٘یٕدسامْ ت ِمرو اٚە 
ژێووو  زەسووواە تی  )امشوووٛٚگم( بەشوووی یۆرف ٚ تووومٔی ٘یٕدسوووامٔی خ ووواە
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سوواگم ٚ اەیووىەرف بووٛٚزا زرٚسوو  ووو اٚە  خوو یەٚە ٌە ٘ەر شوومرێىدا اەر
  یومٔی اەٚە بە سوەرەتمف ٚەن تەٚەر  ب ێىی ت یمْ ٚەن گِٛەێب ێىیمْ 

ڕاساەلیٕەف زٚٔیمف تەئرسمیف ٕ٘د زەزرێ  ٌە لەڵەَ  ٘ەرٚە٘م ٔەخ وی 
 بەر ەساەف و زٚٚەتە بمٚ بە سا ل ٔم  خ اٚەتە بەرچمٚ  
 وومٔەٚەر ٚ  اەٌیووه  ووو ٔا یٓ زیووّەْ بەشوودٛەف گووٛب ٚ چووو ٚ گوواڵٚ

 گٛڵی ٔیٍ رەریمْ بە زەٚرزایە بە ڕۀگی امسّمٔی.
 اەیىەرف گەٚرەف ِ ۆە بە لەبمرەف یٌمەئَ.  -ۆ
زیّەْ ٚ چ ٔیەتی ییٕدەگی بٛٚزا بوا اەیوىەرف خو ف اەٚ زەِە  -ێ

بە تمٚأیمْ یأیٛە تم اەیىەرف ب  بوىەْ  تۀٙوم امڵپ واەوی ا وای ٚ چۀود 
 سەریٕدىی زەٚرٚبەرف شٛێٓ اموەف. 

ٕەٚە زەسووای ادىوو زٚٚە  ٌە یوواەیووىەرف بووٛٚزا ٌە سووەزەف یەوەِووی یای
سوووەزەف چوووٛارەَ ٚ ادٕمەِوووی یاییٕووودا ٚەسوووامومرأە ٚ یٌووومەئَ ٌە یۆر 

  دگەیدا اۀممَ زراْٚ.
ٌە سووەرزەِی )امشووٛٚگم(زا چۀووداْ گووٛڵاە ٚ سووەرف گووٛڵاەف ڕایاٚە 
ٔەل ووووٛٔیگمرزار ٌەسووووەر بەرز ٔەخ وووودٕ اْٚ. ٌەسووووەر تەخوووواەبەرز یۆر 

ٛٚسوو اٚ بە وووا ِووومْٚ  وە بووم  ٌە وووومرٚو زەٚەف امشوووٛٚگم زەوەْ ٚ ٔ
٘ەٚە٘ووم رەر٘ۀگووی توومیەف اەٚ سووەرزەِە وە چۀوودە زرەخ ووۀدگی تیوومزا 
بیٕوووو اٚە  بە  ووووٛأی زیوووومرە ٌە زٚاف یاییٕیوووودا ووووومرٚو زەٚەف ٘ووووٛٔەرف 
تەئرسوووومیف ٚ اەیىەرتمشوووویٓ ٌە ٘یٕدسووووامٔدا بە ٚرزەووووومریەٚە زەسوووو  

 ریای ٘یٕدسامٔی زٚٚرٔەوەٚتٛٚەتەٚە.ادى اٚە  ٌە امزاۆ ٚ ٔە
ب ێه ٌە گوٛڵاە ٚ اومیەف ٔومٚ سومخاّمٔەومْ اەیوىەرف شود  ٚ ٘ەڵو ف 
اەر مٔەیی ٌەبەرز زاتمش اْٚ  یەشوام بە زەسواەٚەْ. بەٚە ڕایف ٔەبوٛٚٔە 

اەشوووىەٚتیمْ بە شووودٛەف گوووٛڵاە ٚ اووومیە ٚ اەیوووىەر ٌە ٔمیوووه  03ییووومت  
یٛە. اوووو ە ٌە ٚرزەووووومرف )حەیوووودەرامبمزا( ٌە بەرزف )خوووومرا( زایوووومْ تمشوووو
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٘ٛٔەرف ٚ تۀمسٛٚبی تەئرسمیف  ٘ەرٚە٘وم گوٛڕف ٌە سوۀ  زاتمشو اٚ 
پ.ی ٘ەر ٌەٚ اەشووىەٚتمٔەیدا شوودٛەومرف سووەر 233ٚ ٘ووٛٔەرف بووٛٚزایی 

پ.ی ٌە اەشىەٚتی ژِمرەیەوودا 233زیٛارف اەشىەٚتەومْ زەگەڕێٕەٚە ب  
 ەٚف بەسەر زیوٛارەیىەٚە چو ٔیەتی ٘ومتٕی سوەری ف شومف ادو اْ )خٛسو

زٚٚ٘ەَ( بوو  زەربوومرف شوومف ٘یٕدسووامْ ٚەزەر زەخووم اوو ە ٌە یەرارەتووی 
 شدٛەومرف.

٘وووٛٔەر ٚ رەر٘ۀگوووی ٘یٕدسوووامْ بەشووودىە ٌە ژیووومٔی ِیٍٍەتوووی ٕ٘ووودوە 
سووەر ەِی یەن ٌەسووەر شەشووی سەرتمسووەرف بەشووەریەتٓ. رەر٘ۀگووی 
زەٚڵەِۀوودف اەٚ ٚ تە اوومٔٛا ڕە اوو ە ٌە ٘ووٛٔەر  ٚەن  سووەِم  ِ ییوووه  

زەسواى زە  ٛأەوومْ   اەزەبیمێ  شدٛەومرف  تەئرسومیف. شمٔ ف  شیڕ 
ٚ ب ێووووه ٌە بیوووو  ٚ ب چووووٛٚٔی اوووومییٕی وە گەٌدووووه یۆرْ  ٚەن ٘ووووٛٔەر 
خ اٚٔەتە بەرچمٚ  اەٚاْ ئیومْ ٚایە ٘وٛٔەر یِومٔی خٛاوومٔە  وە ٌە ٔوم  ٚ 
زەرٚٚٔی ِ ۆ دا سەر ٘ەڵدەزەْ  ٚەن  ٘ەساەومْ  ٘ەس  بە ژیمٔى زْ  

ەبْٛٚ ٚ امڵ یف  ت   ٚ ت لیمْ  نەِٛاەژارە  خ شدمڵی ٚ شمزف  تٛٚڕ
 امیایی ٚ ٌەخ بٛٚرزْ ٚ زئٚەرف  زڵ  یف  سەرسمِی ٚ امراِی. 

بدگِٛووومْ ٘یٕدسوووامْ ٚ ِدوووژٚٚف ٘یٕدسوووامْ ٚ رەر٘ۀگوووی اەٚ ٚ تە 
اووومٔٛا ڕە ٌە بی ٚب چوووٛٚٔی زٚٔیووومزا  ووودگەف خ یووومْ ٘ەیە ٚ یەوووودىە ٌە 

 ای ىەٚتٕەومٔی تەِەزٚٚٔی بەشەریەێ. 
ٚٔٛٚسوومْ ززأیوومْ بە گ ٔگیووی ِدووژٚٚف ٘یٕدسووامْ ٔوومٚە  ب ێووه ِدژٚ

ڕٚٚبوومرف بۀمٚبمٔوو  ٘ەْ بووٛٚٔەتە ٘ەٚارگەف بەشووەریەێ  ٚەن  زۆڵووی 
زٚٚ ڕٚٚبمرٚ زیموٍە ٚ روٛراێ  ٔیوً ٌە ِی و   ڕٚٚبومرف ٘ٛأو  ٌە چویٓ  
ڕٚٚبمرف سٕد ٌە ٘یٕدسامْ  ٌە ٌدٛارف اەٚ ڕٚٚبمرأەزا بەشوەر چٕگوی ٌە 

 یمْ زرٚس  و زٚٚە. لٛٚڕ ٔمٚە ٚ خمٔٛٚ
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ٌە ٘یٕدسووووامٔدا ٌە ٘ەیارەف چووووٛارەِی اوووود  یاییٕوووودا شوووومر ٌەٚێوووو ا 
 سمب ٌە اد  یاییٕدا.0633زرٚس  و اٚە  ٌە ِی  زا 

وەٌاوٛٚرف  یومٚای ٚ تی ٘یٕدسامْ سەزاْ اومییٕی  یومٚایف تیومزایە  
بە َ وەَ ڕٚٚف زاٚە ٌەٚ   ٚ ڕەگەیف   راٚ ووو ر  وەٌاوووٛٚرف  یووومٚای

ٔە شوووەڕ ٚ ادىووودازاْ. ب ێوووه ٌەٚ امییٕووومٔە یەشوووام ٘ەِووومْ ڕٚٚأەٚە بوووىەٚ
سووووومب ٌەِەٚبەر 0333وە  وەرەوووووومْسووووو ٚٚز ٚ ّٔووووومیی  ٚ سوووووامیی  

 و زٚٚیمٔە.
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 ٘مرااووووم ٔوووومٚف شوووومرێىی ووووو ٔە زیوووومرە اەٚ ایّپ اتوووو ریەتە ٘ەر بەٚ
ی یوووومٔی اەٚ ووووومتەف ٘یٕدسووووامْ ٌە ئیەْ 6412ٔوووومٚەٚۀ اٚە تووووم سوووومڵی 

وە  امگمزارف اەٚ ایّپ ات ریەتە ٔەبٛٚە توم  بەریامٔیمٚە زاگی و اٚە  ٘ین
ٌە ئیوومْ بەریامٔییەووومٔەٚە زۆیراٚەتەٚە بۀوومٚف )٘مرااووم( بە َ تووم سوومڵی 

اەٚ امسوووەٚارە ا ووواگٛ  خووو اٚە  ٌەٚ سووومڵەیدا امسەٚارٔمسووومٔی ی 6526
 ٛٚەبەریاوومٔی ٌە ٘مرااوومزا وەٚتووٛٚٔەتە سووەر٘ەڵدأەٚەف  ب یوومْ زەروەٚتوو

اەٚ زۆییوٕەٚە سوەٌّمٔدف امیاەخو  بوٛٚە  ی. پ.2233اەٚ شمرە ٌە سومڵی 
رەر٘ۀگوی وو ٔی ٘یٕدسوامْ گەٌدووه ٌەٚەف وو ٔا ە وە یأو اٚە  ٘ەرٚە٘ووم 

ٌە اوود  ِوویالززا زرٚسوو   2233ِدووژٚٚف امسووەٚارەومٔی )ِٕٛ٘مووٛزارۆ( 
ووو اْٚ. اەٚیوو  بە اۀوودایەیەوی بەرروو ٚاْ ٌە سەرتمسووەرف ٘یٕدسووامٔدا 

زیەوووومٔەٚە ەوەمرزا ٌە ئیەْ ایەوەِووویٓ ایّپ اتووو رف ٌە زۆڵوووی زٚٚ ڕٚٚبووو
 پ.ی033اۀممَ زراٚە 

سمخاّمٔ وومییدا ٚەسووامبٛٚٔە   ٚەیوو  سووەٌّدٕ اٚە )٘مراام(یەووومْ ٌەاە
٘ەر یەن ٌە شووومرەومٔیمْ بە اۀووودایەف شووومرە گەٚرەوووومٔی ِیمۆا تمِیوووم 

٘ەیار وەسووی 01بووٛٚە  ٌەٚ سووەرزەِەیدا ٘ەر یەوە ٌە شوومرەومٔیمْ ییوومت  
ا بە شوودٛایێىی ٘ۀدەسووی شووەلمِەومْ شوومْ بە تیووم ژیوومٚە  ٌەٚ شوومرأەید
 شمْ یمْ یەوا یمْ ب یٛە. 
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خمٔٛٚەووووومٔی  بە شوووودٛەف )توووو ڕف( ٌە خ ووووای اوووو ژاٚ زرٚسووووایمْ 
و زبوووٛٚە  ٚرزبەرەٚە ٘ەیاراْ خووومٔٛٚف وەراوووٛٚچی ٌە یەن ڕیووومزا بە 
شوودٛەف یاٚیە یەوا یوومْ ب ێووٛە  بووا وەَ ٚ ییوومز ٚەن یوومریی شووەت ۀا 

ْ زٚٚ اۀووودایەف ووووٛچە ٚ و  ٔەومٔیووومْ بوووٛٚە  شوووەلمِە سوووەرەوییەومٔیم
تەٚاٚف خمٔٛٚەومٔیوووومْ ٌە وەراووووٛٚە زەسوووومیاْ ٚ وەرسوووواەف بەرزیوووومْ 
سۀ   بە ئیمٔەٚە وەرساەیەوی ایو ۆی بوٛٚە ٚ بو  وومرٚو زەٚەف ایو ۆ 
ٚ شىو ٚ شەِمیٍی خٛاومٔیمْ بەومریومْ بو زٚٚە  اۀودایەف خ واەومٔیمْ 

یە بٛٚە ٚ بە اۀودایەف تومبٛٚلی ٌەسەرتمسەرف زە ەرف سٕدا یەن اۀدا
اەِوو ۆف اوودّە سەرشوو رگە ٚ خ شووٛٚرزْ ڕەٚاڵدىووی اوومییٕی بووٛٚە  )اوومٚ 

 بەسەراو زْ( یمْ لٛٚێ خٛارزْ ٌۀمٚ ڕٚٚبمرەومٔدا.



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

286 

ٌە شوووومرف ِٕٛ٘مووووٛرۆ سەرشوووو رگە بە اۀوووودایەف گەٚرە اۀموووومَ 
زراْٚ  یەودووه ٌە گەٚرەتوو یٓ سوومخاّمٔەومٔی )ِٕٛ٘مووٛرۆ( سەرشوو رگە 

خەڵووىە یۆرە سوومخاّمٔدىی سەرزاا شوو اٚ ٌۀمٚەڕاسووادا ٚەن بووٛٚە  بوو  
یەن زٚٚ ِەتوو  لووٛٚب ٚ  ِەٌەٚأووگەف اەِوو ۆف اوودّە بە شوودٛەف ئووود 

امٚڕەٚیمْ ٌە ٌٌٛٚەف سفمٌیٓ ب  اۀممَ زرابوٛٚە )رىو ف ٌوا بوىەرەٚە ٌە 
یۆربەف شمرەومٔی بدو اق ٚ ادّەی ودا یەشوام اومٚەڕۆ )ِە ومرف( بوٛٚٔی 

مِەومّٔمْ زەووومتە ڕٚٚبوومر( ٌەٚ شوومرەزا ب ێووه ٔیوویە ٚ ّٔەبمرێٕدووه شووەل
سمخاّمْ زۆیراٚٔەتەٚە یۆرت  ٌە سمیٍ  زەچٓ بو  امراسوإی اومیٚٚلە ٚ 

 بەر٘ەِە و اٛومڵییەومْ.
اەٚەی  سەٌّدٕ اٚە زەساە تی ٘مراام اەیٛۀودییمْ ٌەگەب سو ِەرف 

چٛٚیومْ وو زٚٚە ٚ ٌە ڕێوگەف یەومٔی ٔومٚ زۆڵوی زٚٚ ڕٚٚبومر ٘متٛٚ بمبٍی
اەٚ ە تم وۀوداٚف رومر  ٚ ٌەٚێو ا بە زیموٍە ٚ رٛراتوم گوٛیەراْٚ  زەریمٚ

بمیرگمٔییە ٌە تەخاە گڵیٕەومٔدا یمٔی ِ رەومٔودا بە زەسو  ٘ومتْٛٚ. زیومرە 
پ.ی بەرزەٚاَ بوووٛٚە ٚ 6533اەٚ رەر٘ۀووو  ٚ زەسووواە تی )٘مراوووم(یە توووم 

ی اەئِمر ٚ سوٛٚتمٔدف ٔمٚچْٛٚ  اەٚ ٌۀمٚچٛٚٔە ٌە امومِٚرزە ٚرزە ٌە
 ٚ ٘ەڕٚٚژاْ ٚ وٛشآ ٚ تم ْ ٔەبٛٚە. شمر
ی ِزەرٚزیٛارف شٛٚرەف زەٚرف شومرەومْ خمٔٛٚبەرەوومْ ٌە امووم 

اەئِمرزا ٔە٘ەڕٚٚژاْٚ  ٘ین ای ە ٚ اە ف ِ ۆیوی بە زەسو  ٔە٘ومتٛٚە  
ٔە سووووووووپەرف  ٔە بمیٚٚبۀوووووووودێه  ٔە ڕَ ٚ شّ وووووووود ێه ٌە ٔوووووووومٚ اەٚ 

ٌە اموومِی گو ڕیٕی اەٚ چو ڵى زٔە  امسوەٚارأەیدا ٔەوەٚتوٛٚٔەتە زەسو . 
ژیوووٕگە بوووٛٚە ٚ اووومٚ ٚ ٘ەٚاٚ ٚ گ ڕأىووومرف بەسوووەرزا ٘ووومتٛٚە ٚ بەادوووی 
یەِوووووومْ ٚرزە ٚرزە خەڵووووووىەوە زە ەرەوەیوووووومْ چوووووو ڵى زٚٚە ٚ بەرەٚ 
ڕۆژ٘ە ێ یمْ ڕۆژامٚاف ٔمٚ ٘یٕدسوامْ و چیومْ وو زٚٚە. ٚەن یأو اٚە 
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بەریووووووٓ بووووووٛٚە ٚ ٌە  ف چٛارگ شووووووەویٍوووووو ِەت 2333زە ەرف )٘مراووووووم( 
 ٘یٕدٚسامٔدا بٛٚە. ٔمٚەڕاسای

سوو ٚٚزە امیٕییەووومٔی ) یوودا( بووم  ٌە خووٛاف  ۀوو  زەووومێ بۀوومٚف 
ٌە ت روومْ بدوو   )امییٕوودرا( زاٚا زەوەْ ٌە ڕٚٚف اوومبٛٚرییەٚە یمرِەتیوودەر

بیمٔپمرێمێوووو  زٚژِٕەومّٔوووومْ بە سووووٛارف گمٌی ووووىەف  ۀگووووی بەرأوووویەر 
 بیەیێٕیٓ.

دٚسوامٔیمْ یۆر بە زرێژایی یەِمْ ِیٍٍەتومٔی ٘د شویەر اەئِومرف ٘یٕ
زاٚە  ٌەسەرزەِی زەسواە تی ٘ەخمِٕ ویەومٔدا سوەرەتم وو ر  بەشودىی 

پ.ی  زاری شوووی یەوەَ 123یۆرف ٌەٚ ٚ تە گ توووٛٚە ٚ زٚا٘ەِووویٓ  ووومر 
پ.ی 023زی وومْ ٘د شووی بوو زٚٚەتە سووەریمْ  اەسووىۀدەرف ِەووومزۆٔی 

 ٘د شی و زە سەر ٘یٕدسامْ.
ای شومف ٘یٕدسوامْ ٘ەرٚە٘م ٔمزرشومٖ اەر ومر توٛأی )زٍ٘وی( اومیاەخ

 بگ ێ . 
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 ئیمپراتۆری مادریا

 

٘د شی بیمٔییەومْ ب  سەر ٘یٕدسامْ خ ف ٌە خ یودا اەٚ تدىەڵیویەف 
ٌە ٌەگەب گەئٔووووی ٘د شوووویەرزا بووووٛٚیە ٘ ووووومرف گەٌدووووه ٌە گ ڕأىوووومرف 

 ٘یٕدسامٔدا. 
ٔمٔووووداومْ ٘وووو ی ٚ بٕەِوووومڵەیەوی زەسا ۆی وووواٛٚف ٘یٕوووود بووووْٛٚ  ٌە 

ەسواە ێ بەزەسواەٚە بگو ْ. تٛأییومْ یۆر ٌە ِمٚەیەوی وەِدا تٛأییومْ ز
زە ەرەووومٔی ٘یٕدسووامْ بووخۀە ژێوو  رەرِوومٔی خ یوومٔەٚە  وە ٌە اد وودا بەٚ 

 چەشٕە ٘ین زەساە تدىی ٘یٕدف بەٚ اۀدایە سەروەٚتٕە ٔەگەی اٛٚە.
سوووەرو زەف ٌدٙووومتٛٚف ٔمٔدا)ِٙمامزِمٔووودا( رەرِمٔووودەیەوی ٌدٙووومتٛٚف 

-020ِمگمزەومْ ٌە شوەڕزا ب وىدٕی )ە تی ٘یٕدسامْ. تٛأی شم٘ی ڕۆژ٘
 پ.ی( رەرِمٔ ەٚایی و زٚٚە.022

یەێ ٌە ٘یٕدسوامٔدا رٌە ڕاسایدا زەساە تی ِمٔدا بە یەوەِیٓ ایّپ اتو 
زەژِد زرێ   سەرەتمف ژیمٔی سەرتمشی بٛٚە  بە ایالٔده شومف ٚەخاوی 

اەٚیو  زەوٛژێو  ٚ وٛشاٛٚە ٚ بٛٚە بە سەراەرشوایمرف ووٛڕف شوم ٚ 
ەٚەشووەٚە ڕأەٚەسووامٚە زەٚرٚبەرف خوو ف زاگی ووو زٚٚە. زەبدوواە شوومٖ. ب

وٛڕەوەی وووووووی زەسووووووواە تەوەف بەرباڵٚوووووووو زٚٚە  بە َ بە گوووووووٛێ ەف 
زەسوووووواە تی سووووووەربمیییمْ امگوووووومزارف بەڕێووووووٛەب زٔی ٚ ێ ٔەبووووووٛٚٔە  
زەربمرەوەیوووومْ اوووو  بووووٛٚە ٌە زەسی ووووە ٚ اوووویالْ ٚ وٛشووووآ ٚ زیف ٚ 

 ٔمبەرأیەرف.
ڕێوه بەرزەٚاِوی اوومٚا زەٚڵەێ ٚ ٘ەرٚە٘وم ِویٍٍەێ گەی وایٛٚٔە بمٚە 

زەساگمیە ٔمِِٛىیٕە. وەسوده بۀومٚف )چمٔودا ڕاگٛیاوم( توٛأی ش ڕشودىی 
تدى ایی ٌۀمٚ ِیٍٍەتدا اده بٙدٕد  اەٚ زەساە تە ٌۀومٚ بیومێ ٚ  دگەیومْ 
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بگوو ێاەٚە سووٛام ٚ ٌەشووى ف زەسوواە تی اد ووٛٚ بخوومتە ژێوو  رەرِوومٔیەٚە  
ٚ تووی ژێ زەسوواە ٘یٕدسووامْ   زٚاف ِ زٔووی )اەسووىۀدەر(ٚە زابەشووى زٔی

بووووٛٚ بە بەشووووی )سووووٍٛو ( شووووەڕێىی خووووٛێٕیٓ ٌۀدووووٛاْ )سووووٍٛو ( ٚ 
)گٛاایوووم(ٚە سوووەرۀممَ اەیّمٔدوووه زەبەسوووآ  و ووومٔەٚەف )سوووٍٛو ( ٌە 

پ.ی. ژْ ٚ ژٔخووووٛایییەن 031ریٍّووووی  ۀگووووی 133بەرأوووویەر  ٘یٕدسووووامْ
ٌۀدوووووٛاْ زٚٚ بٕەِووووومڵەف گەٚرەف ی ٔووووومٔی ٕ٘ووووودف اۀمووووومَ زەزرێووووو . 

ٛاام(  سووەراۀممَ. سەرتمسووەرف بووموٛٚرف ٘یٕدسووامْ زەخوومتە ) مٔوودراگ
ژێ  زەساە تییەٚە  یەوده ٌە ٔەرەرەومْ ٘ەر بەشم٘ی ِمیەٚە  اەٚ شومیە 
ٌە زەساە ێ وۀمرەف گ ێ ٚ بٛٚ بە لەشەف اەرساگم ٚ زەسواە تی بو  
وٛڕەوەف بە دٙدال. توٛأی زەسواە تەوەف بەربواڵٚ بىومێ )ایٕدرٚسومرا(ف 

حىمر ٚرزە ٚرزە زەسواە تی بەرباڵٚتو  وو ز  ییومت  ٌە سوی ٌدماْ ٚ تەِم
سوومب رەرِوومٔ ەٚایی ووو زٚٚە  سووەرۀممَ وووٛڕەوەف )امشووٛٚگم(  وودگەف 

 زەگ ێاەٚە.
زەسووووووواە تدىی بەربووووووواڵٚ بۀووووووومٚف )ومٌی گوووووووم( ٌە زێ یەِووووووومٔەٚە 
ِمبٛٚیەٚە)امشٛٚگم( ب یمرف ٌۀومٚب زٔی بەئف خو یەٚە زابوٛٚ  ٌە سومڵی 

 رگی ٚ ِوومڵٛێ أییٚ گ تووی  بە َ وٛشووامر ٚ اوومٚە ف زاپ.ی اەئِوومر223
یۆر ڕٚٚف زا  اەٚأە بوووٛٚٔە ٘ووو ف اەٚەف ڕەٚشوووای خووو ف بگ ڕێووو  ٚ 

ِیٓ ٚ بی ٚڕاومٔی بٛٚزاف و زە ابیداە یەوده ٌە اەی ەٚأی )بٛٚزا( ٚ رەر
 بۀد ٚ بٕٛٚزف زەساە تی خ ف ٘ەتمٚەوٛٚ وٛشإی امژیڵی یمسم  و ز.

بیّمرسامْ  ڕێگم زرٚساى زْ  گٛڵاە ٚ زەسای و ز بە زرٚساى زٔی 
 امیەوەف )امشٛگم( یەشام ٌە ٘یٕدسامٔدا ِمٚە. 

٘ٛٔەرف تەئرسمیف ٌە سەرزەِی امشٛگم ٚ  دگ ەومٔیودا اد و ەٚیی 
و زٚٚە  زەساە تی )ِمٚریم( وە امشّمٚەف زەساە تی )امشٛٚگم(یە یۆر 

ریمیىوی   امسەٚارف تەئرسمییی اەٚ زەسواە تە بەزەسواەٚەیە  ژی وومرف
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٘ەرٚە٘ووم خوومٔٛٚبەرە  اەٚ رەر٘ۀووگە شوو ڕبٛٚەتەٚە ٔوومٚ زەسوواە تەومٔی 
ای اەٚ زەسووووواە تە بوووووٛٚە  تووووو زا. شووووومرف )اووووومتیٍیٛا تەر( وە اووووومیاەخ

ف تەئرسمیف امسەٚارەومٔی ِمٚٔەتەٚە  بۀومٚف زەسواە تی ٚەەومرٚو ز
ِمٚریووووم  شووووٛٚرەیەوی گەٌدووووه زٚٚرٚزرێووووژ بەزەٚرف اەٚ امیاەخەتیوووودا 

زەرٚایەف تیومزا بوٛٚە. شوەلمَ  22بٛر ی تیمزا بوٛٚە   133 اٚە. زرٚساى
بوووومیاڕ  گ ڕەاوووومٔی توووومٚزأی اەسوووو . ٘ەرٚە٘ووووم بەتوووومییەێ ٌە ٘ووووٛٔەرف 

اەٚ شووودٛە بوووٛٚەتە بٕەِوووم بووو  بەرزتمشووویٕدا زەسوووادىی بم یووومْ ٘ەبوووٛٚە. 
زەسوواە تەومٔی زٚاف اەٚاْ.  مزەیەویوومْ زرٚسوو  ووو زٚٚە بە زرێژیووی 

یە ٚ گٛڵامٔەف ٚا ٘ەِی ە چٛار شد  بەسوەریمٔەٚە ویٍ ِەت . اەٚ ام6413
 بْٛٚ  زیمرزەف زەساە تی ِمٚرزیمیەومٔە.

ٌە ٘یٕدسوووامٔدا اووومییٓ ٚ ِەیا٘یووو  یۆرْ  بە َ چوووٛار اووومییٓ ٌەٚێووو ا 
 یۆرت یٓ اەی ەٚأیمْ ٘ەیە   یداف  ٕ٘دۆیی  بٛزایی   یٓ.
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 دەصتەاڵتی گوپیتا

مرٚو زەٚەف ٘وٛٔەرف یٔمی ەیەوی وەف سومیٔدەف تەئرسومییی ٚ وو
بوووٛٚٔە ٌە ٘یٕدسوووامٔدا یۆرتووو  اەرسووواگمیمْ زرٚسووواى زٚٚ ٚ گ ٔگییووومْ 

یی )سوووماریمْ( ەرزاٚەتە بوووٛارف امی وووىی ٚ زەٚاٚ ٚزەرِووومْ. ٔەشووواەرگ
ِٕداب ٌە سىی اومر ەتی بومرزار  ٘ەرٚە٘وم زەر٘دٕومْ اەٚاْ زایومْ ٘دٕومٚە  

مسوووویٓ ٘ەرٚە٘ووووم ٌە زەسوووواە تی گٛایاوووومزا یأ ووووای ڕیمییوووومێ  اەساد ۀ
 ڕەٚا ی اا زراٚە  ٌەٚ سەرزەِەیدا یأیٛیمٔە وە یەٚف ت پ ٚ خ ە.

ٌە سوووووەرزەِی)گٛایام( اەزەبیووووومێ گەشوووووەف وووووو زٚٚە  شووووومبی ێه 
٘ەڵىەٚتوووٛٚە بۀووومٚف )گمٌیداسوووم( گەٌدوووه بۀمٚبمٔووو  بوووٛٚە  بۀووودە اەَ 

 ٘ەڵیەساەیەَ گەٌده ئ یەریفە ب یە و زِٚٚەتە وٛرزف 
 زڵُ گی اٚە ٚ نەِگیُٕ

 ڵەِد ی خەڵىمٔدىدا تەامٚتٍّەٌۀمٚ خ 
 ژٔەَ خ شدەٚی   ٚ ا  ژاْ ٚ اد ُ ٚ گالراِٚە. امف چۀدە اەٚ

 بم امسٛٚزە ٚ ام ڕاود ٌُدُ گەڕ  
 گ ف ِەر  بڵد ەف ز  ٚ بەرباڵٚە 
 ب  ِٓ ِ زْ شیفم بەخ ە ٚ شیمٚە
 اەٚەسم زٚا ٘ەٚارگەَ ٌۀمٚ گ زایە

   ٔییە ر یمڕە ُّ زا٘دٕمٚەتەٚەٍیسسەرف تە
 تم ٘ەتمیە اەِەیە ٚ بە !ب  ٘ە

بووم  ٌە ٘یٕدسووامْ زەو ێوو  ٔوومو   شووم٘ىمرف تەئرسوومییی ومتدووه 
بە ٘ەشواەِیٓ زەگّۀەوومٔی  یٙومْ  اەٚ شومومرە تم ّدەي ٌەبیو  بى ێو  

 زەسإی مْ و اٚە. 
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ٚێ  ف ِمگووٗ شوودٖٛ    بووٗ ومٔی  یٙمٔووٗ یارٖ ت یٓ ِووٗ ٚرٖ گووٗ  وده ٌووٗ یووٗ
ڕف سوپی  ڕِوٗ ِٗ  ٌوٗ  یوٗ ٚرٖ گٗ  یارٖ ٚ ِوٗ رف اوٗ رتمسوٗ   سٗ زرٚس  وو اٖٚ
  ن ي بوٗ وومٔی ِوٗ ایّپ ات رٖ  ن ٌوٗ ْ یوٗ ئیٗ  ٌٗ  یارٖ ٚ ِٗ . اٗ زرٚس  و اٖٚ

  ٌووٗ  ودىووٗ یٗ  شوومومرٖ  ٚ سومخاّمٔٗ اووٗ  ٔومٚف )شم٘ووو  یٙوومْ( زرٚسو  ووو اٖٚ.
ف  سووٗ ٔدٖ ٘ٗ  ێ ٌووٗ تمییووٗ  یٙوومْ  بٗ  ْ ٌووٗ گّووٗ ومٔی زٖ ئرسوومیییٗ تٗ  زیوومرزٖ

  ٘ ف ٔمٚبومٔگی یٔمیو ٖ بوٛٚ بوٗ  ٌٗ ٚ تمج ِدٗ ر اٗ رسمیف ای الِدا  ٘ٗئ تٗ
رف  تی ٘ٛٔوووٗ راروووٗ یٖ  وی اووو  ٌوووٗ یوووٗ ڵٗ ٚێ ا تدىٗ ن ي... ٌوووٗ  تی ِوووٗ سووواٗ زٖ
 . یٗ ئرسمیف رمرسی ٚ ٕ٘دف ٚ ای الِی ٘ٗ تٗ

  ي بوووٗ ٚا تووومج ِدوووٗ ووووٗ  گ ٖ ڵٕوووٗ ئرسووومییدا حمشوووم ٘ٗ زٚٔیووومف تٗ  ٌوووٗ
  ِوووٛڵىی بوووٗ  ئرسووومیف  یٙووومٔی بٕمسووو ێ  ٚ بوووٗ رف تٗ وی ٘ٛٔوووٗ یوووٗ زیمرزٖ

 َ بدرێ .  ڵٗ لٗ  ێ ٌٗ ریٗ شٗ

ٚاٚ  ی تو6220ٗسومڵی   ٚ ٌٗ  س  ادى اٖٚ ي زٖ ی تمج ِد6220ٗسمڵی   ٌٗ
ز ئ٘وٛرف  حّوٗ ٔمٚف اٗ ئرسمیێىی اد أوی بوٗ ْ تٗ ئیٗ  ٌٗ  . ٚایأ اٖٚ و اٖٚ

ئرسوومیف ای ووالِی  ی تٗت رووٗرا ف یٖ ٚف زیوومرزٖ ٚێ ا اووٗ زیوومایٓ و ابدوو . ٌووٗ
رسومِا یٓ  ٚێ سٗ حوٗ  وده ٌوٗ یوٗ  بوٗ  َ زٚاییوٗ   ٌوٗ ومر بو اٖٚ زا بوٗتیوم  یٗ ٘ٗ

ڵىٛٚ  یار بدو   بوٗ ٔیم ِوٗ توٗ  ٖٚ با اوٗ ٔوٗ َ زرا. ٖٚ ڵٗ لٗ  سمخاّمٔی  یٙمٔی ٌٗ
ف  ژِد زرێو   چوٛار ِٕومرٖ ف اومییٕی  زٖ ٚرٖ وی گوٗ یٗ ٚێ ٚ  دگٗ ِمگٗ  بٗ
. ومتدوووه شووومٖ  یٙووومْ ب یووومرف  زا تیمزایوووٗ وٗ سووومخاّمٔٗ چٛارسوووٛٚچی  ٌوووٗ

ئرسومی    چموا یٓ تٗ ودا ٔمرزٖٚٚ ِٛٚ ئیٗ ٘ٗ  یىی بٗ اٗ  زرٚساى زٔی زاٖٚ
چی  ٚ چمٚسوم   ر ٚ گوٗ چىوٗ رتم  ٚ گٗ یىوٗ رتم  ٚ اٗ ٚ خ شٕٛٚ  ٚ بٗ

نودا ٚ بٛخومرا ٚ  و ا ٚ بٗ ومٔی اوٗ شمرٖ  تی ٌٗ ٚ ٌدمأی زرٚساى زٔی گِٛٗ
 .   ب  ٘دٕمٖٚ   ٔیٗ ٔاٗ اٗلٛس
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  سووده بووٖٛٚ ي وٗ ٔووداییمرف توومج ِدووٗ اٗ  گٛایووٗ  یووٗ ٘ٗ  وی زیىووٗ یٗ ل ووٗ
ئرسووومی  تٗ  ٘م گٛایوووٗ رٖٚ ی توووٛٚرن  ٘وووٗ گوووٗ ڕٖ  ٔدف بوووٗ رٗ ٔمٚف بی وووماٗ بوووٗ
ڵدو   زٖ  یوٗ ٘ٗ  وی زیىوٗ یٗ ٘م ل ٗ رٖٚ . ٘ٗ اد أی بٖٛٚ  ز سیمیف خمْ ِٗ ِدٗ
 .   ٔدف بٖٛٚ رٗ َٕٗ حٛسد وٗ ئرسمیف یٗ تٗ

ف  ووٗ ومٔٗ    ووٗ ڕف سپی زاا شو اٖٚ ڕِٗ ِٗ  ي بٗ رف تمج ِدٗ رتمسٗ سٗ
رف   ووٗ زٖ  . ٌووٗ ت ٖ ویٍوو  ِوو120ٗف  وووٗ . زٚٚریٗ چیوومف )ِمو تووم(زا ٘دٕوو اٖٚ  ٌووٗ

  رزٖ   بوووٗ رف زٌٙوووی ٘دٕووومٖٚ ٚرٚبوووٗ زٖ  رزف سوووٛٚریمْ ٌوووٗ بوووٗ  ٖٚ ڕا  وووامٔٗ
  لیمی سوٛٚر ٌوٗ ٘ومٚرزو اْٚ. بوٗ  ٖٚ ىوٗٚ تمٔی زٚٚر ٚ ٔمی  ومْ ٌٗ ریفٗ یٖ
 تٛرو امْ ٘دٕ اْٚ.   شُ ٚ و ی امب ٌٗ ٚ یٗ  ندا ٚ ای ۆیٖ بٗ

  ریٖ ٌوووٗ ر بِٛٗ گوووٗ ف  سووویمٔیمْ ت یێوووه خوووٛارْ  اٗ ووووٗ چوووٛار ِٕمرٖ  ٌوووٗ
ف  رگووووٗ . زٖ وٗ ر سوووومخاّمٔٗ سووووٗ  ٚێاووووٗ ڕٚژ  ٔموٗ بٙووووٗ  ڕٚٚبوووودا ٚ ِٕوووومرٖ

تی یمسوویٕی لٛراوومٔی ایوو ۆیف  ٚڕٖٚ سووٛ ریووٗ شوومومرێىی ٘ٛٔٗ  وووٗ ٚتٗ ِمگٗ
 غمٔ وامْ ٚ ادو اْ  ٚ تومٔی اٗ  ٔو  ٌوٗ ٔگمٚڕٖ رزف ڕٖ   بٗ ٔ اٖٚ ڵىٗ ر ٘ٗ سٗ ٌٗ

بدوووو   ت  زٖ ِووووٗ 26  وٗ ریف سوووومخاّمٔٗ ٚ ِی وووو  ٚ تٛرویووووم ٘دٕوووو اْٚ. بووووٗ
  ٚرٖ تی گوٗ ڵده گِٛٗ سپدٕ اْٚ. و ِٗ چٗ  ڕۆژٖ بٗ ف گٛڵٗ ٚێٕٗ  ومْ بٗ زیٛارٖ

ٚأی  شووٗ  ٔوودْ. ٌووٗ ت  بٛڵٗ ِوو06ٗ  ٚأووٗ ْٚ  ب ێووه ٌٗٚ ب ووٛٚن زرٚسوو  ووو ا
ر  زٖ ّٔم خ یوومْ ٖٚ ٚلی ِمٔوو  امٚێٕووٗ شووٗ  ومْ بووٗ ڕٖ ڕِووٗ ِٗ  ِوومٔگی چووٛارزٖ

  وٗ گٛب ٚ گوٛڵمار. سومخاّمٔٗ  ٌٗ  ا ٖ  وٗ ٚتٗ ٚرف ِمگٗ ف زٖ ْ. بمخ ٗ خٗ زٖ
ڕف سووٛٚر  ڕِووٗ ٚریوومْ ِٗ چووٛار زٖ    بووٗ وی تیمزایووٗ رٖ ف سووٗ رگووٗ سووا زٖ

ف  ێ زرٚسووو  وووو اْٚ. ٔی ووومٔٗ گِٛوووٗ 22  ٖٚ رگوووٗ زٚٚرف زٖ  ٔووو اْٚ. ٌوووٗزا
 یدا.  ٚ سمخاّمٔٗ ٌٗ  بی   ٚ زٚٚ سمب ومرو زٔٗ

ٔی ووووو   تٗ  ِ ێووووو  ٌوووووٗ ف ایّپ اتووووو ر شووووومٖ  یٙووووومْ زٖ ٖٚ زٚاف اوووووٗ
  بٖٛٚ ف ٘وٗ  َ شمٖ  یٙمْ االٔدىوی زیىوٗ ٔدژر   بٗ زٖ  ٖٚ یٗ وٗ ٚی اٗ خ شٗ
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ر     زرٚسو  بىومێ  ِوٗ ڕف ڕٖ ڕِوٗ ِٗ  ٚ ٌوٗ ن اوٗ ٖٚ  ٌدىی زیىوٗ تمج ِدٗ
ریىی زرٚسوواى زٔی توومج  تی ٘یٕدسووامْ خووٗ ٚڵووٗ زٖ  . زیوومرٖ زاٖٚ ٚزاف ٔووٗ ِووٗ
  ا.   ف شمٖ  یٙمْ بٙدٕداٗ وٗ تم امٚاتٗ ەش ڕف ڕٖ ڕِٗ ِٗ  ٌٗ  ٌدىی زیىٗ ِدٗ

ٚی ووای  بوو  خ شٗ  یارێه ٔییووٗ ٔیم ِووٗ ي تووٗ ی  بڵدوویٓ توومج ِدووٗ ٖٚ بووم اووٗ
رووم ٚ  ٖٚ  ٌووٗ  وووٗ یٗ   ّٔٛٚٔٗ ڵىٛٚ شوومومرێىی تمئرسوومیییٗ   بووٗایّپ ات رێووه

. زاسووووامٔی  ٔوووودف ڕۆحووووی ژْ ٚ ایمٚێىووووٗ ف ادٖٛ ر وووومٔٗ ٚی ووووای اٗ خ شٗ
ٔی  ِٗ َ تٗ ٚ زٖ اٗ فایّپ ات ر  سای اا و زٖٚٚ ومتدىدا زٖ  ٚی ای ٌٗ خ شٗ

ٚ   ن ٌی  یٙوومٔگی  شوومبٖٛٚ وووٛڕف ایّپ اتوو رف ِووٗ  سوومب بووٖٛٚ  چووٛارزٖ
   وی اد أوی بوٖٛٚ یٗ رف بمشمی شومیازٖ ویٗ ٔمٚبمٔ  اٗ ف ایّپ ات ف بٗ ٖٚ ٔٗ
تی شووم  یٙوومْ ٚ توومج  ف ادووٕا سوومب امشووٕمیٗار ِٛمْ بوومٔٛ( زٚ ٔمٚف )اووٗ بووٗ

اوود  ِ زٔوودا شم٘ووو  یٙوومْ زاٚا   ٌووٗ  ژْ ٚ ِدوو ز. زیوومرٖ  تووٗ ي بٛٚٔٗ ِدووٗ
 ٗ یارێىی شووومیمٔی بووو  بىووومێ وووو ٘دٕا ٚ ِوووٗ ٚ ژْ ٔوووٗ زٚاف اوووٗ  وووومێ ٌوووٗ زٖ
 بد .   ِٛێٕٗ وٗ

.  ِدىی لوٛٚب زابوٖٛٚ نوٗ  زٚاف ِ زٔی شمژْ زٚٚسمب شمٖ  یٙومْ ٌوٗ
  ٚی وواٗ زف زاٚاف خ شٗ  ٘دٕمٔووٗ  سوو  بووٗ ی ایّپ اتوو ر ز6256ٖسوومڵی   ٌووٗ

ف شوووومٖ  یٙوووومْ  وووووٗ ی وٛڕ6210ٖسوووومڵی   ووووومێ. ٌووووٗ ف زٖ وووووٗ و چى زٖٚٚ
ژێو    یخمتوٗ ٚ زٖ  ٖٚ گ ێاوٗ ف زٖ وومێ ٚ  دگوٗ ر بمٚویودا زٖ سٗ ن بٗ تمیٗ وٛزٖ

ٌوودا  ٔی وو  وووٛڕف توومج ِدٗ تٗ  ِ ێوو  ٌووٗ شم٘ووو  یٙوومْ زٖ  چوومٚزێ ف  وووٗ
  ٌوٗ  وٗ یارٖ ِٗ  ٖٚ ومتٗ س  اا زٖ ش ر  زٖ  ی و6413ٗسمڵی   ٔدژرێ . ٌٗ زٖ
 .  ریامٔیم  تم ْ و اٖٚ ْ سٛامف بٗ ئیٗ

سومیف  رِمٔی زٚٚبمرٖ ِدا ٌ رزووٛریْٚ روٗ ٘ٗ ف ٔ یزٖ زٖ زٚاف سٗ  ٌٗ
ف  خ شووا یٓ ٚ گ ٔگاوو یٓ  دگووٗ  ٌووٗ  ودىووٗ ي یٗ ِ ۆ توومج ِدووٗ . اووٗ ٖٚ زاتووٗ زٖ
ف  ٖٚ ٚ ٔووووومٖٚ  ٖٚ رٖ شوووووایمرأی زٖ ی گ2360ٗسووووومڵی     ٌوووووٗ شووووواٛگٛیارٖ گٗ
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ٚ  ٌووٗ  تووٗ ڵیٗ . ٘ٗ رج ووو زٖٚٚ ٚ  خووٗ زۆئریوومْ ٌووٗ 213333333٘دٕدسووامْ  
ویی  رٖ سوٗف  رٚایٖ ن زٖ   ٖٚ یوٗ ٘ٗ  ف زیإوی زیىوٗ ٔوداْ گ شوٗ زا چٗ شٛێٕٗ

ٔٛیگمف توومج  ي  ِوومڵی ٘ووٗ ف توومج ِدووٗ ف  بمخ ووٗ وووٗ ٚتٗ ي  ِمگٗ توومج ِدووٗ
ی چمٚسوومنمٔی  یٙوومْ 2333سوومڵی   ي. ٌووٗ ٚزیدارف توومج ِدووٗ ي  شووٗ ِدووٗ
ڵیژێ ْ  بی و   ف  یٙومْ ٘وٗ ٔی تمیٖ ٚێ زیّٗ   تموٛٚ حٗ لٗ تٗ  تٗ ٚتٛٚٔٗ وٗ

یمْ  دگوووووٗٚێ   ٔممَ حوووووٗ رٖ   سوووووٗ سإی ووووومْ وووووو اٖٚ زٖ  ن  دگوووووٗ ٚ یوووووٗ
ٔمٚبمٔگی  ف بوٗ اوٛرزْ  شوٛٚرٖ  ت ا ٌوٗ ي  شومرف بوٗ   تومج ِدوٗ ڵیژارزٖٚٚ ٘ٗ

 سیڵ  وٌٛٛسیَٛ. رف ِٗ یىٗ ِی ایاما  ِمت ٛایا ٛ  اٗ ڕٖ چیٓ  ٘ٗ

ٚ تووی ٘ووٛٔەر ٚ رەر٘ۀووگە   راٚ  رەووومْ ٚ بەڕاسووای ٘یٕدٚسووامْ 
 اووومییٕە  یمٚایەوووومٔە  سوووەِم ٚ ِ سووویمم ٚ امٔاووومییەوی یۆر بەربووواڵٚف ٌە
رەر٘ۀگیمٔووم زاگیوو  ووو زٚٚە  ٘ەرٚەوووٛٚ امییٕەومٔیوومْ. ئیوومْ ٚایە ٘ووٛٔەر 
یِمٔی خٛاومٔیمٔە. ت  وە گەشواده بو  اەٚ ٚ تە زەوەیو   یٙومٔدىی زیوىە 

 زەبیٕی  وە ٌە ٘ین ٚ تدىی زیىە ٔمچد . 

ٌە تەئرسوومیییەٚە بگوو ە تووم شوودٛەومرف ٚ اەیىەرتمشوویٓ ٚ ر ڵىٍوو رە 
 ووو ر اۀمەِووو رف اەٚ ٚ تە زەوووومێ. ٌە  یمٚایەوووومْ  وەٌاوووٛٚرف   راٚ

یۆربەف چیمومٔدا ومرێىی ٘ٛٔەرف اۀممَ زراٚە ٚ بمٔگەٚایف بەڵوا اەٚە 
 ىەْ.اەی ایە ٘یٕدسامْ زی

اەرسوواگمومْ ٚەن ڕۆژٔوومِەیەن بمسووی خٛاومٔیوومْ زەووومێ  ایوودف بە  
لەبوومرەف یٌوومەئَ اەیووىەرف ٚا زەبیٕووی ٌە ٘ووین ٚ تدووه اۀموومَ ٔەزراٚە. 

ە اەرسواگم ٌە ٔوٛٚویەٚە زاتمشو اٚە توم خوٛار بە اەیوىەر ٚ وەژیه وو اٚەت
یٓ( بە زرێژایووی ٘ەیاراْ ٕییەووومْ  ڕا٘ییە)بٛزاییەووومْ یوومْ چووگدوو أەٚە امیی

سمب اەٚ ومرأەیومْ وو زٚٚە  ییومت  ٌە سوی اەشوىەٚتیمْ ٚا ٌوا وو زٚٚە 
 گە ٌە سەزاْ اەرساگمف ت   ِ سیمم ٚ سەِم یۆرت  ٌە ادٕا سوەز سومب 
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ریوومْ ٌەسووەر ووو زٚٚە ٚ بە سووەِم ٚ ِوو ییىدىی والسوویه بووا ٚەسووامْ وم
اەٚاْ ئیومْ ٚایە سوەِم ب خو ف )سوییم(ف خٛاٚۀودگمر زایٕومٚە  ٔمس اٚە  

 ووٛ ٔەٚەیە  ٘ەر یەوە ٌەٚأە  26 ووٛٚ ٔەٚەف زەسوو  ٚ اۀوومە ییوومت  ٌە
ِمٔوومف تمییەتّۀوودیی خوو ف ٘ەیە  بوو یە سووەِم ٌە تەئرسوومیف ٚ شوویڕ  ٚ 

ٛێٕپمف خوو ف زیوومرە. اەٚەیوو  ٌە ٘ەیار سوومب شوودٛەومرف ٚ ِ سوویممزا شوو
اد  یاییٕەٚە زەسای اوا وو زٚٚە  اەیوىەرف و دوه ٌەٚ ومتەیودا ٌە بەرز 

 زاتمش اٚە  اەٚە بٛٚەتە سٛٔیٌٛٚی زٚٔیمف سەِم ٌە ٘یٕدسامٔدا.

یۆرتوو  ٌە بمشووٛٚرف ٘یٕدسووامٔدا سووەِم والسوویىەومْ بوومْٚ  بۀوومٚف  
گەٌدوووه یۆرف زەٚێووو   توووم )امراتوووم ٔمتیووومَ(  گەٌدوووه زژٚارە ٚ ِەشووومی 

 سەِمومر ڕابد  ٌەسەرف  یۆرت  ٌەسەر زٚٚ اەژٔ  اۀممَ زەزرێ . 

سەِمف ر ڵىٍ ریی  یمٚای ٌە زە ەرەومٔدا اۀمومَ زەزرێوٓ بو  شومیی 
ٚ  ەژٔەووووووومْ  ٚەریەووووووومْ  یوووووومْ امییٕەووووووومْ  ٘ەتوووووومٚەوٛٚ سووووووەِمف 
 ووووومزٚٚگەراْ  اەٚأە ٘ەِوووووٛٚاْ ٌە امییٕەوووووومٔەٚە زا٘ووووومتْٛٚ  سوووووەِمف 

تمومٌی( ِ ییه ٚ سەِم تدىەڵەیەوی ٌە یەن زأەبو اٚە  ب ێوه ي سوەِم )وم
ٚ   ٌوووووو ژفە( وە بووووووم  ٌە ِیاتمییەتّۀوووووودیی  )راِمیمٔووووووم ٚ ِٙمبٙمراتوووووومی

 اەر مٔەومْ زەوم.

ِ سووویممف ٘یٕووودف تمییەتّۀووودە یۆرتووو  بووو  چووو ٔیەتیی تمییەتّۀووودیی 
  امِد ەومٔیووومْ وە ٌە ٘ووووین وووووٛێی اەَ  یٙمٔەیووودا ٌەٚ اوووومِد أە زرٚسوووو

 ٔەو اْٚ.

ٌە ٘یٕدسوووامٔدا زٚٚ سوووەبىی والسووویىی ِ ییوووه ادىٙووومتٛٚە  سوووەبىی 
بموٛٚر  سەبىی بمشٛٚر ٚ سەبىی بموٛٚریمْ گەیمٔدٚٚەتە ا اە. امِد ف 
سووا توومر ٌە  یٙمٔوودا بۀمٚبوومٔگە ِوو ییىژۀی ٘یٕدسووامٔی )راٚف شوومٔىمر( 
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 ٔمٚبوومٔگی  یٙوومٔی بەزەسوو  ٘دٕوومٚە. خوو  ٌە اەزەبیمتوودا )توومگٛٚر( ٘ەرگیووم
لوومرەیەوی ٌەبیوو  ٔمو ێوو  ٚ خە تووی ٔوو بڵی اووا زراٚە. ایوودف ٘یٕدسووامْ 

 زاب اٚە ٌە تەٚاٚف بٛارەومٔدا تمییەتّۀدیی خ یمْ ٘ەیە.
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 هونەر و تەالرصازیی چین

٘ٛٔەرف چیٕی بەادی زرێژایی ِدژٚٚ تمییەتّۀدیی خو ف امراسواٛٚە  
یەوەِووویٓ گووو یە ٚ ومسوووەف ڕۀگوووی ٌە سوووەرزەِی بەرزیٕوووی زٚٚ٘ەِووودا 

وە ٌەزۆڵوووی ٘ٛأووو  ٘وووٛزا زۆیراٚەتەٚە وە ٔمسووو اٚە بە )ٔوووٛ  سوووۀگی( 
)ڕٚٚبمرف یەرز( زۆیراٚەتەٚە ٌە بەشی بموٛٚر ٚ ڕۆژ٘ە تی بوموٛٚرزا  

 .یەزا سمب ٌە اد  یایی0333ٓاەِە 

 
ِی اتی ڕۆژ٘ە ێ بەتمییەێ ٘وی ٚ توی چویٓ  ٌە ِدوژٚٚف رەر٘ۀگوی 

 ٔمنەومٔیوووودا ِوووومیەف ٌە ژاا ٔیوووودا ڕۀگووووی زاٚەتەٚە  ٌە یۆربەف یۆرف ل
 ٘ٛٔەر ٚ ڕٚٚزاٚە ٘ٛٔەریەومٔی چیٓ ٚەرگ تٛٚە.

شووودٛەف وووومرٚو زٚەف ٘ٛٔەرِۀووودأی ژااووو ٔی ڕاسووواەٚخ  ٌەژێووو   
تی ووه ٚ شووەٚلی ووومرٚو زەٚەف ٘ٛٔەرِۀوودأی چیٕیوودا بووٛٚە. اەگەرچووی 
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٘ٛٔەرِۀوووودأی ژااوووو ْ ٌدوووو ە ٚ ٌەٚ  و شوووومْٚ اەر وووومٔەومٔی ژااوووو ٔی 
مٔەٚە  ٘ەرٚە٘وم بی ٚبومٚەڕف ِەی٘ەبوی "شویٕا " بگٛٔمدٕٕە ٔمٚ ٘ٛٔەرەوەی

بووووىۀە ٘ەٚێٕووووی ٘ٛٔەرەوەیوووومْ  اوووومیٕی بووووٛزا سوووودٛەرف خوووو ف ٌەیۆر 
 ومرٚو زەٚەف ٘ ٔەرِۀدأی ژاا ٔیدا ٚەزەرخ اٛٚە. 

ی  شدٛە ٚ شوەِمیٍی ٌە ٘وٛٔەرف ٌەَ زٚازٚایەیدا ٘ٛٔەرف اەٚرٚٚام
ی ِیٍٍەتووی ژاا ٔیوودا وەٚتووٛٚەتە بەرچوومٚ  بەسووەر اەٚأەی وودا زەِوومرگ ژی

ژااوو ْ زەربوومرەف وەٌاووٛٚر ٚ وەٌەاووٛٚرف خ یوومْ بە اۀوودایەیەن بووٛٚە 
تٛأیٛیمٔە تم ڕازەیەن بەرگو ف ٌە یۆر شو  ٚ وومرٚو زەٚەف بدگمٔەوومْ 
بووىەْ  بە َ اەٚەیوومْ حمشووم٘ەڵٕەگ ە ژاا ٔییەووومْ یۆر ٘ووٛٔەرف ٚ تووی 
چیٕیوووومْ بە لەری بوووو ز ٚ ٔەیمٔوووودایەٚە ٚ و زیوووومٔە ٘ووووی خ یوووومْ بەٚەٚە 

ٔەٚەسووامْ ڕۀگووٛڕٚٚف ژاا ٔیوومْ ووو زە سوویّمف ٚ خ ووایمٔە بەرچوومٚف ڕا
  یٙمْ. 

ژاا ٔییەومٔی  ٚەن چیٕییەومْ بمشمی س ٚشوآ  ٌە ٘وٛٔەرف چیٕوی 
 بەرچمٚ. تەتد اِمْ ٚ ٚرزبٛٚٔەٚە خ اٚٔە

ژاا ٔییەووومْ ییوومت  ٘ەسوو  ٚ اید مسوویمْ توودىەب ووو زٚٚە  بوو یە تووم  
ٚ سووۀڕەتی زەووو    اەٚەف ڕازەیەن ٘ەسوو  بە تدىەڵى زٔووی ڕایأوودٔەٚە 

٘ی وووووووووی ٌە اەری  ٚ اووووووووومیەبەرییی ٘ٛٔەرِۀووووووووودأی ژااووووووووو ٔی وەَ 
 ٔەو زٚٚەتەٚە.

بەشوودٛەیەوی تدى ایووی ٘ووٛٔەرف ژااوو ٔی یەرارەتىوومریی ڕۀگەووومْ ٚ  
ٌدمأوووووی ٚ ٚرزەوووووومرف ٚ ٘ەرٚە٘وووووم ٘ەڵیژارزٔوووووی زاسوووووامٔی تمبٍ وووووومْ 

ادوٛە زیومرە... ٚەسامومرأەْ ٚ تمییەتّۀدیی زە ەر ٚ ِیٍٍەتدىی  یومٚایف 
یۆرت  ٌەبمرف ِەبٕەٚییەٚە ومرٚو زەٚەومْ وە زەربومرەف اەیىەرەوومٔی 
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"تیّپیوٛ" یومْ ا رت ەوومٔی "ومِوموٛرا " ّٔٛٚٔەیومْ ٔمبیٕ ێو . خو  اەٚەیو  
حمشووووم٘ەڵٕەگ ە ژاا ٔییەووووومْ ٌە چوووومٌٚدىەریی سووووٕڕەتیدا بووووا ٔەییوووو ْ. 

ْٛ وووو ٔا یٓ امسووووەٚارف "چِٛٚوووْٛ ٚە یوووومیٛیی"... سوووٛرمٌەومٔی چِٛٚوووو
ٚەن چٕیٕوی حەسوی  ٚایە  زەگەڕێٕەٚە ب  ل ٔمنی "ٔٛٚسٕگی"وە  و رێىە 

ٚ ووووٛاە ٚ زەٚرأوووی یووومیٛیی ٌەبووومرەف ڕۀووو  ٚ زیووومایٕەٚە  بە َ زەرووو 
  یمٚایْ.

٘ووٛٔەرف "ریخوواەگەرف" تٛأوودٔەٚەف رٍووم ٌە سووەزەف یەوەَ یاییٕوودا ٌە 
 یمبووومْ" ٘ەر ٌەٚ امشوووّمٚأە وە ٌە –ٚ توووی چیوووٕەٚە گەی ووواٛەتە "ژااووو ْ 

ب ٚٔوود زرٚسوواى اْٚ ٔەخ ووٛٔیگمرف   راٚ وو رف ٌەسووەر ٔەخ وومٚە  ٌە 
زٚاییوودا ٌە سووەزەف چووٛارەَ تووم حەٚتەِووی اوود  یاییٕوودا  ٌە گ ڕسووامْ ٚ 
ِەیارەومٔیمٔدا ب ێه اەیوىەر زرٚسو  وو اْٚ بۀومٚف "٘مٔیومٚا"وە یۆرتو  
اەیووىەرف بەشووەر ٚ اوومژەب ٚ اەٌەٚەریوومْ زرٚسوو  ووو زٚٚە  ٌە سووەزەف 

ۀگدأەٚەف ٘ٛٔەرف چیٕی یۆرت  ٌە ٘ٛٔەرف ژاا ٔیودا شەشەَ بەٚئٚە ڕ
 خ ف ٚەزەرخ اٛٚە.

پ.ی( 132ب زسووویُ ٌە ٚ توووی و ریووومٚە گەی ووواٛٚەتە ٚ توووی ژااووو ْ )
رەر٘ۀگوووی ادگەی ووواٛٚف بوووٛزا بٛٚبوووٛٚە گ رأىووومریی بٕەڕەتوووی ژیووومٔی 
تدىوووو اف ٚ تووووی ژااوووو ْ ٚ ژاا ٔییەووووومْ ٘ شوووویمرأە وەٚتووووٕە بیوووو ف بە 

 ٌە زەرەٚەف ٚ تی ژاا ْ ٘مٚرزە و ابد . ژاا ٔى زٔی ٘ەر شاده

پ.ی( بە َ 202-112ب ێووه ٌەٚ اەیووىەرە و ٔوومٔە یەشووام ِوومٚٔەتەٚە ) 
ٔەیأووو اٚە اەٚ اەیوووىەرأە و ریەوووومْ اۀممِیووومْ زاٚە  یووومْ ژاا ٔییەوووومْ 
اەیٛۀووودیی ڕاسووواەٚخ ف ٔدوووٛاْ چووویٓ ٚ ژااووو ْ ٌە ومتدىووودا ڕٚٚف زاٚە  

ٌددٚأی ٚ تی چیٓ بوٛٚە  ژاا ٔییەوومْ ایّپ ات ر "تمٔ " رەرِمٔ ەٚاف با 
ڕاساەٚخ  ٌەژێ  ومریگەریی چیٕیدا بٛٚٔە ە ٌەبومرف تەئرسومیییەٚە یومْ 
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اەیىەرتمشوویٕی تەئرف سووەِٚەبەف "٘ەریووٛ ی" شوودٛەف اەیىەرسوومییی 
ب ٚٔومف.. ٘ەرٚە٘وم شودٛەومرف ٌە سووەرەتمف سوەزەیی ٘ەشواەِدا شوومرف 

ٔمسومٔد  ٘ەرٚە٘وم تٛأودٔەٚەف "تمرا"ف بە یەوەِیٓ امیاەخای ٚ تی ژاا ْ 
رٍوووم ٚ لووومٌیگی ف ٘ەر بە شووودٛەف چیٕییەوووومْ ٌە ژاا ٔووودا اۀمووومَ زەزرا  
امیاەخو  ڕایایەٚە بە اەرسوواگمف بەربواڵٚف ٌە زار زرٚسوواى اٚ اەیووىەرف 
ب ٚٔوومف   را وو ر شوومرف "توومرا"ف اوومیاەخای اووا ڕایێٕوو ایەٚە... یۆر ٌەٚ 

ِومٚٔەتەٚە... یەودوه ٌەٚأە اەیىەر ٚ اەرسامگمیمٔە ٚ یەشوام ٚەن خ یومْ 
گۀمیوووٕەف بە ٔووو   ٚ یێ یٕوووی بٕەِووومڵەف رەرِووومٔ ەٚاف "شٛسوووٛ"یە.  وە 
ڕاسوواەٚخ  شوودٛەف ٘ووٛٔەرف سووەزەف ٘ەشوواەِی "تمٔوو "ف چیٕووی ادووٛە 

 زیمرە.

"ب  ئزاْ ٌەژێو  زەسواە تی را٘یو  ٚ 6641-340ٌە سەرزەِی "٘یمْ 
توٛ" ٌەٚێو ا شومرێه ایمٚە امیٕییەومٔی بٛزایی امیاەخایمْ ب زە شومرف "ویٛ

بە شوووودٛەف اوووومیاەخای چوووویٓ زرٚسوووواى ا ٌەٚ ومتەیوووودا ووووو ِەڵەف یۆرف 
٘ٛٔەرِۀوودف چیٕووی ٘وومتٕە ٔوومٚ ژااوو ٔەٚە ٚ وەٚتووٕە ووومرەٚە  بەتوومییەێ ٌە 
٘ووٛٔەرف اەیىەرسوومییی ٚ شوودٛەومریدا تٛأییوومْ ڕەِووم ٚ ڕایف بٛزای ووُ 

 بەشدٛەف ٘ٛٔەرف بخۀە بەرچمٚ.

بیو ٚڕاف بٛزااییومْ وو زە اەیوىەر ایدف شىو ٚ شوەِمیٍی تو لدٕەرف  
وە ٔمس اٚە بە "تەتەری ُ" توٛێژف شومیازە ٚ زەٚڵەِۀوداْ وەٚتوٕە بیو ف 
بە٘دمو زٔی ٘ٛٔەرف ژاا ٔی ٚ ٌۀمٚچٛٚٔی زەسواە تی "تمٔو " ٌە چیٕودا. 
بووووٛٚ بە ٘ووووو ف بە٘دمبوووووْٛٚ ٚ خووووومٚێٕى زٔەٚەف ٘وووووٛٔەرف ژااووووو ٔی ٌە 

ت " ٌەٚ رۆژگمرأەیوودا بی ٚب چووٛٚٔە بیمٔییەووومْ شوودٛەومرف سووەبىی "یمِووم
بە٘دوومف بەزەسوو  ۆر ٘وومتە ووومیەٚە زەٚرەف ٘یوومْ  ٌەٚێوو ا ژْ اوودگەف ی

 ٘دٕم  ٌە و ِەڵگەف ژاا ٔیدا ٌە بمرف ٘ٛٔەریدا وەٚتٕە ومر. 
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ژاا ٔییەومْ ٌە سەزەف ٔو ٘ەِەٚە توم سوەزەف زٚأومە٘ەَ ٌە تەلەئزا 
ێٓ بٛٚٔە تموٛٚ ٘ٛٔەرف ژاا ٔی ٌە رۀو  ٚ ڕٚخ ومرف ٚ تومٔی تو  خومٚ

وۀەٚە. اەِە ٚۀەبا ٘ەر تۀیم ٌە ٘ٛٔەر  بەڵىٛٚ ٌە شیڕ  ٚ اەزەبیمێ ٚ 
اەر مٔەومٔی ووودا اەٚ تەلەئیە زەسوووایەومر بوووٛٚە.  ٌە زٚازٚایوووی سوووەزەف 
زٚأمە٘ەِوودا تووٛێژف تٛٔوودٚتیژف "سوومِٛراف" زەٚڵەێ ٚ زەسوواە تیمْ ٌە 

 ژاا ٔدا گ تە زەس . 

رف اەیىەرسووومییدا اەٚ حووومڵەتە سوووەربمیگەرییە ٌە ٘وووٛٔەرف شووودٛەوم
ڕاساەٚخ  ڕۀگی خ ف زایەٚە. ٌە زٚاف ٌۀمٚچٛٚٔی زەٚرەف "ومِىٛرا" 

 سەرزەِی اەیىەرسمییی امییٕی  تەٚاٚ بٛٚ.

ی امیاەخ  زٚٚبومرە 6120تم 6004ٌە سەرزەِی زەساە تی امشیگمگم 
گووٛێمرایەٚە "ویٛتووٛ" بەسووەر ٍِّالٔووا ٚ بیگوو ە ٚ بەرزەف اەٚ زەٚرەیوودا 

ووو ا  ٘ەر ٚەن خوو ف ِوومیەٚە    رێووه ٌە ٘ووٛٔەرف ٘ووٛٔەر رەراِوو   ٔە
ەومِدمیی زەوو ا  گشدٛەومرف ٘متە ومیەٚە  وە یۆرت  ٘ەر بە ِو ەوەۆ ڕۀ

تمبٍ ومٔی "چمف خٌٛەزْ" ٘ی اەٚ سەرزەِەیە بٛٚ  وە ٘ ومرێه بٛٚە ب  
بەزەساٙدٕمٔی ٘ٛٔەرێه تۀٙم ب  چیٕی اەشو اریەێ ٚ زەسا ۆی واٛٚاْ... 

ی شدٛەومریی "تٛسم" ٘متە وومیەٚە بە تودىە ٚف ٌە امٚا ڕۆژگمرێىدا سەبى
شووودٛەف چیٕوووی ٚ تٛسوووم   ووو رێىی زیوووىەف شووودٛەومرف خووو ایە بەرچووومٚ 

لەڵەِوی ٚ بۀمٚف "ومٔٛ" وە یۆرت  بەسەر ٌەٚحی سویٕەٚە بە چەووٛٚ  
اووو  ییٓ اۀمووومَ زەزرێووو   سوووەرۀممَ زیىاووومت رف سوووەربمیف ٌە ٘ەرا ٚ 

سووەزەف شوومٔمە٘ەِدا وەٚتە  بەیَ ٚ ٍِٛٚوووٛتە تەٚایفووی ِی ٔ وویٕەومْ ٌە
ی" 6262توم 6130ٔمٚ ٚ تی ژاا ٔەٚە  ٌە سەرزەِی زەساە تی "ِ ِ یمِوم 

زەساە ێ ٌە خمٚەْ یەٚیٛیارەومْ ٚەرگی ا ٚ زرا بە زەس  زەٚڵەێ وە 
ٌە ئیەْ زەسوواە زارأەٚە ئیۀگی یووی زەووو ا  ٌەَ سووەرزەِەزا اەی ەٚأووی 
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٘و ف ٌە یەوا ت ایأوی ٘وٛٔەر ٌە بی ٚڕاف ڕایأدٔەٚە ٚ ڕابٛارزْ بوٛٚ بە 
اوومییٓ ٚ زرٚسوواى زٔی وەٌووٛاەٌی ڕایأوودٔەٚە ٚ ڕابووٛارزْ بە توومییەێ ٌە 

 ادىٙدٕمٔی زیى رف ٔمٚەٚەف سمخاّمٔدا.

ٌە سەزەف ٘ەژزە٘ەِدا و ِەڵده ٘ ڵۀدف ٌە شومرف  زەٚڵەتی ژاا ْ
"ٔمومیاوی"زا ٔی اە ا و ز  تم بیٕە چمٚسمنیی یأ وای اەٚرٚٚاومیی  ٌەٚ 

ٚە بوووو  یەوەِوووویٓ  وووومر ژاا ٔییەووووومْ امشووووٕمییمْ ٌەگەب ٘ووووٛٔەرف ڕٚٚە
اەٚرٚٚاووووومزا اەیووووودا وووووو ز  بە َ اەٚأەف امگووووومزارو أەٚە ٌە ٘وووووٛٔەرف 
اەٚرٚٚاووم ژِمرەیوومْ یۆر ٔەبووٛٚە  بوو  یەوەِوویٓ  وومر امگوومزارف گ ٔگیووی 
"ا سوپیىا"" بوٛٚٔە ٚ ٌە شودٛەومریدا ٌە زٚاف بەشوی زٚٚ٘ەِوی سوەزەف 

یی ٔدوووٛاْ ٚ توووی ژااووو ْ ٚ ٚ تووومٔی اەٚرٚٚاوووم ٔووو یزە٘ەِەٚە وە ادٛۀووود
بەرباڵٚتووو  ٚ ااەٚتووو  بوووٛٚ... ٘ٛٔەرِۀووودأی ژااووو ٔی گەٌدوووه بەشووودٛەف 

سەرسمَ بْٛٚ  بە َ ب ێه ٘وٛٔەرف وەٌاوٛٚرف سوٕٛٔەتی ٌە  اەٚرٚٚای
 ژاا ٔدا ٘ەرٚەن خ ف امرێمرا ٚەن شمٔ ف "ومب ٌی".

مْ بە ٚ تووی ژااوو ْ بە زرێژایووی زٚٚسووەز سوومب سووٕٛٚرف ٚ تەوەیوو
ڕٚٚف بدگمٔەزا زاخ ایٛٚ  ٌە ٔمٚەڕاسای سەزەف ٔ یەِدا زەرٚایەومٔیمْ 
بە ڕٚٚف بدگووووومٔەزا وووووو زەٚە  یۆر ٌە ژاا ٔییەوووووومْ ٘وووووٛٔەر ٚ ژیووووومٔی 
اەٚرٚٚامییەومٔیمْ لیٛٚب و ز  چۀداْ ِمِ سامف ٘ٛٔەرف  اەٚرٚٚاومیی 

ٚە ٌە ژاا ْ زەسایەومر بْٛٚ... ایاو  شوەا ٌی اەٚرٚٚاومگەرایی ٌە یۆر ئ
وەٚتە بەرچوووومٚ  ٌە ٘وووووٛٔەرە  ٛأەوووووومٔی ت ویووووٛ اەگەرچوووووی ٘وووووٛٔەرف 
اەٚرٚٚامییووومْ زەٚتەٚە  ٌە ٘ەِووومْ ومتووودا ِەوووواەبە و ٔەوووومٔی ژاا ٔیووومْ 
زەامراسوو  ٚەن  " ووومٔٛ  ت ِووم  یمِوومت   اەوٛشی ووی" تووم ِیٍٍەتووی ژااوو ْ 

 وەٌاٛٚر ٚ سٕٛٔەتەومٔیمْ ٌەبی  ٔەچداەٚە.
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اا ٔی بو  رد بوٛٚٔی ٘وٛٔەرف ٌە سەزەف بی اەِدا شەٚلی ٘ٛٔەرف ژ
و زەٚەف ٘ٛٔەرِۀووودأی ژاا ٔیووودا ٚاەٚرٚٚاووومیی گەی ووواە اووو اە  ٌە وووومر

٘ٛٔەرِۀووداْ "ووومٚاوٛای  ویگوومف  ٚاویامووومیٚ" وە ٌەسووەر ٘ٛٔەرِۀوودأی 
گۀمووووووی ژااوووووو ٔی زەژِدوووووو زراْ  ڕۀگوووووودأەٚەف شوووووودٛەف ٘ووووووٛٔەرف 

ەومٔیوومْ ٘ٛٔەرِۀوودأی اەٚرٚٚاوومف ٚەن" بٛٔوومر  ِوومتی   بیىمسوو " ٌە ومر
ٚەزەروەٚێ. اەٚڕۆ ٌە ژاا ٔوووودا ٘ووووٛٔەرف گ اریووووه ٌە ٘ٛٔەرەووووومٔی توووو  

 اد ىەٚتٛٚت ە....

 232سەرزەِی اد ىەٚتٓ ٚ زرەخ ۀدەگی زەساە تی ٘مْ ٌۀدٛاْ 
پ.ی بٛٚە  چیٓ ومرٚو زەٚە ٘ٛٔەرییەوومٔی گەی واٛٚٔەتە  دإومَ   223تم 

ٕوی زاِەیراٚە و ریم  ٌەٚێ ا ٘ٛٔەرف والسیه ٌەسەر بٕەِمف ٘ٛٔەرف چی
ٚ ٌە امسووووەٚارەومٔم یۆر شوووو  زۆیراٚەتەٚە واِٛوووو  ٘ووووٛٔەرف چیٕوووویٓ  
شدٛەومرف والسیىیی چیٓ سەرەتموەف ب  ٚەزەرخ وإی ڕێٛڕەسوّی بە 
خمو ووپمرزٔی ِوو زٚٚاْ زەسووای اووا ووو زٚٚە ٚ ٌە ڕۀگووی تٛٚٔوود ٚ توو   

 امرێمییمْ و زٚٚە.

ٚەتە ڕٚٚ  ٌە ٘ەر یٔمیوو ە زەسوواە تدىدا زیوومرزەیەوی تمییەتّۀوود خوو ا
یٔمیووو ە زسووواە تی )چوووٛ( وە زرێژتووو یٓ یٔمیووو ە زەسووواە ێ بوووٛٚٔە ٌە 

پ.ی بەرزەٚاَ بووٛٚٔە  ٌە سووەرەتمٚە یۆر بە٘دمبووْٛٚ  بە َ 213تووم 6313
ٌە زٚاییوودا ٘ەر ٔمٚیوومْ زەِدٕدوواەٚە  زەسوواە تدىی اەٚت یوومْ بەزەسوواەٚە 

ه اەٚ یٔمیووو ە زەسووواە تە ٌۀووومٚب اٚە  زەسووواە تدپ.ی 226ٔەِووومٚە  ٌە 
 بۀمٚف )چیٓ( ٘متە سەر ومر  تٛأییمْ ایّپ ات یەتی چیٓ اده بٙدٕٓ.

ٔوووومٚ زەب ێوووو  وە باووووٛأا  ر)شوووومٖ شوووومٔ ( بە یەوەِوووویٓ ایّپ اتوووو  
اد ووووىەٚتٕی سیمسووووی ٚ ووووو ِە یەتیی بٙدٕدوووو . تٛأییوووومْ ت ڕێووووه ٌە ٌە 

ٚە٘ووم و شووىی رڕێگەٚبوومْ ٌۀوومٚ سەرتمسووەرف چیٕوودا زرٚسوو  بووىەْ  ٘ە
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گو ف ٌە شومرەومْ زرٚسو  بوىەْ  اەٚ رەف بەسەر لۀەتوی خومْ  شوٛٚر
ووومرأە یۆرتوو  بە بەرەلووی ٔمٚچوومٚأی خەڵووىە یۆرەوە اۀموومَ زەزرا وە 
اّیپ ات ر ِ زٚٚە  ش ڕشدىی تدى ایی ٌەسەرتمسەرف چیٕودا ڕٚٚف زاٚە 
بە رەرِمٔدەیی وٛڕە ٛٚتیمرێوه بۀومٚف )ٌیٛبمٔو (  ٘ەرٚە٘وم زەٚڵەتدىوی 

یوووو ەف )٘وووومْ( ٚ تٛأیٛیوووومٔە پ.ی بۀوووومٚف یٔم232توووو  زرٚسوووو  بووووٛٚە 
زەسوووواە ێ ٚ تٛأوووومف چوووویٓ ە ٌە ڕٚٚف سیمسووووییەٚە یوووومْ سووووەربمیف 

 زەساە تدىی بەرباڵٚت  ادىیٙدٕٓ. 

سەرۀممَ ٚەن زەساە تەومٔی ت  تٛٚشی زەرزف زیف ٌە خەڵوه ٚ 
یٚڵُ ٚ یۆر ٘متٛٚە ٚ ٌۀومٚب اْٚ. ییومت  ٌە چٛارسوەێ سومب ٍِّالٔوا ٚ 

ٛٚە  ٌە )سووەزەف شەشووەِی .ی( چوویٓ شووەڕف ٔوومٚخ ف چوویٓ بەرزەٚاَ بوو
زٚٚبمرە یەوا یمْ گ تٛٚەتەٚە  بە َ رەر٘ۀگی چیٓ ٌۀومٚ ٔەڕۆی واٛٚە 

ٔەیاٛأیٛە ڕی ٛف رەر٘ۀ  ٚ ٘وٛٔەرف و ٔەسومڵی ٚ اەٚ شەڕ ٚ ش ڕە 
 چیٓ ٌەبٓ ٚەزەربٙدٕد .

شوووومبی اْ  تەئرسوووومیاْ  ٘ٛٔەرِۀووووداْ  ووووومرٚو زەٚەف شوووومیمٔیمْ  
و ومٔى زٔی )خەتٕٛٚسویٓ( وە توٛأی یەو ومٔیی اۀممَ زاٚە. ٘ەرٚە٘وم یە

یِووووومٔی چیٕوووووی بپمرێمێووووو   یۆر ٌە رەر٘ۀوووووگە اد وووووىەٚتٛٚەومْ ٚەن 
سووومب ٌە اووود  رەر٘ۀگوووی چیٕووودا 433رەر٘ۀگوووی رەرابیوووٕە  ٘ەرەِەوووومْ 

زرٚسوووواى اٚە. و شووووىەومٔی شوووومرف توووو ٚا ٌە اوووود  رەر٘ۀگووووی چیٕوووودا 
 زرٚساى اْٚ  وٛاْ اەٚ رەر٘ۀگمٔە؟

ٔمی ەیەوووی بووا ا وو أە ٚ بە زەَ یەوەٚەیە تووم بە رەر٘ۀگووی چیٕووی  ی
 اەِ ۆ ِمٚەتەٚە. 
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ڕاسووواە یٔمیووو ە زەسووواە تی چیٕوووی یۆر بوووْٛٚ  توووم ڕازەیەن ٌە یەن 
 یمٚای بْٛٚ  بە َ تموە شاده ٚ تی چیٕوی ٌە یەن زأەب أود یەو ومٔیی 
)خەێ( بووٛٚ  بە یەن خەێ ِدووژٚٚف چوویٓ ٔٛٚسوو اٚەتەٚە. اەزەبیوومێ ٘ەر 

  اٚەتەٚە.بەٚ خەتە ٔٛٚس

ٌەٚ سوەرزەِمٔەیدا یۆرتوو  شوەڕف ڕٚٚبەڕٚٚف شوومیازەومْ بەرأوویەر 
یەن بەادی ِەرج ٚ ٔەریادىی تومییەێ ڕٚٚیومْ زەزا  وگە ٌە ٌەشى ود وی 
ٚ شوووەڕف تدى ایوووی  ٌۀووومٚ اەٚ شووومیازأەیدا وەسووومٔی ٌدوووماْ ٚ حەوووویُ 
٘ەبٛٚٔە  توم ٌەٚ  و رە ٍِّوالْ ٚ ادىودازأمٔە وەَ وومتەٚە شومیازە )٘وٛاْ 

سمب چۀداْ زەٚڵەتوی شوەڕۀگدم ٌە  02یازەف زە ەرف چی(وە تٛأی شم
 شەڕ ٚ ٌەشى ود ی زٚٚرخمتەٚە.

ٌە سووووەرزەِی زەسوووواە تی ) ووووٛ(زا تۀٙووووم ِی یازەووووومْ شّ وووود ف 
ب ٚٔمیمْ بەومر زەب ز تم گەی اە سەرزەِی زەٚڵەێ شوەڕاۀگدمەومْ وە 

 ٚ چەووووی شوووەڕگەی وووایٛٚٔە زۆییوووٕەٚەف وووومٔی امسوووٓ ٚ تٛأووودٔەٚەف 
زرٚسوواى زْ اەٚیوو  ٌە سووەزەف شەشووەَ ٚ ادٕمەِووی اوود  یاییٕوودا ٌە 
امسووٓ زرٚسوو  ووو اْٚ  ٌە سووەزەف ادٕمەِوودا وەٚأووی تفۀگووی زرٚسوو  
 و اٚە ٌەٚ سەرزەِەیدا گەٌده بىٛژ ٚ ت سدٕەرت  ٌە شّ د  ٚ ڕَ بٛٚە. 
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 نائیبولضەلتەنەی عاصوار

یمٔی ڕێوم ڕۀگە ٌە ِدژٚٚف چیٕدا بە اۀدایەف رەرِمٔودارف )چوٛ( شوم
ٚ شمسٛارف ٔەبٛٚید   وە بو اگەٚرەوەف شومٖ بوٛٚە زەِو ف  ووٛڕەوەف 
ِٕداب بٛٚە  ودگەف شوم زەگو ێاەٚە  ب اوومٔی زژ بە اەٚ زەوەٚٔە شوەڕ ٚ 
شوووو ڕەٚە تەٚاٚف ش ڕشووووەومْ ٌۀوووومٚ زەبوووومێ  وە حەٚتەِوووویٓ سوووومڵی 
ٔماییٌٛ ەڵاۀەف تەٚاٚ زەبد  ب ایاوەف زەومتە بی   سمب )چمٔ  ٚأو ( 

مٚوی زەگ ێاەٚە  ٌەٚ حەٚێ سومڵەیدا چۀوداْ و شوه ٚ تەئرف  دگەف ب
 سەڵاۀەتی شى زار زرٚس  زەومێ.

چۀوووووداْ سووووومخاّمٔی زەٚڵەتوووووی زەسووووومیێٕد   تەٚاٚف شووووومیازە ٚ  
رەرِمٔوودەومْ زاٚەێ زەووومێ  ٌەڕێٛڕەسووّدىی شووم٘مٔەزا )چمٔوو  ٚأوو (ف 

اەٚ تەئرأەف اەٚ زرٚسوووای بووو ایاف ٌەسوووەر تەخاوووی شوووم٘ی زازۀدووو ... 
ٌەٚ ڕێٛڕەسوووّەیدا   و زبوووْٛٚ یەشوووام امسوووەٚارەومٔی ٘ەر ِووومٚٔەتەٚە.

شوووومیازە ٚ رەرِمٔوووودە امِوووومزەبٛٚٔە  ٌەٚ حەٚێ سوووومڵەیدا ٌە ووووومرف 6433
سمخاّمٔی   مزە ٚ ڕێٛبمْ  ا ز ٚ امٚڕەٚف زرٚسو  وو زٚٚە  اومبٛٚرف 
ٚ و اٛومڵی سمِمْ ادوداٚە  سوەرۀممَ ٚ تدىوی ڕایاٚەف زاٚەتە زەسو  

  اەٚ ایووووومٚە ٌە ِدوووووژٚٚف چیٕووووودا ٘ەِی وووووە ٚەن شووووومیەوی گۀووووومەٚە
 وەڵەایمٚێىی بە گٛیەش  تم بە اد ام سامی ی ٌا زەو ێ .

ەسووّی توومییەێ بەخ یوومْ ٘ەبووٛٚە  ٌە سوومڵی ڕٌە ِدووژٚٚف چیٕوودا ڕێٛ
پ.ی ٔووومیىەف زٚٚسوووەز رەرِووومٔ ەٚا ٌە سەرتمسوووەرف ٚ توووی چیٕووودا 433

ربوووووواڵٚف رەرِمٔ ەٚاییووووومْ ووووووو زٚٚە  ٘ەر یەوە ٌەٚأە زاِٛزەیگووووومف بە
رەرِمٔ ەٚاییوومْ ٘ەبووٛٚە  زەسوواە زارأی اەٚ زە ەرأە ٚەن شوومیازەومْ  
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ِی ەومْ  رەرِمٔدەومْ  ادگەیمْ بە ای   ب  زەِمیەٚە  بومٚوی چوی بوٛٚە 
 وٛڕەوەشی ٚا زەبٛٚ. 

اەٚ سی وواەِە شوو ڕبٛٚەتەٚە ٔوومٚ ِدووژٚٚف چیٕوودا. ٌەٚ سووەرزەِەیدا 
  یۆر اووومرچەف رٍووومف توووٛأەٚەف رٍمٚومٔەوووومْ لووومٌیگی یی وووو اٚەتە بووومٚ

٘وووٛٔەرف بە زەسووواەٚەیە ٘وووی اەٚ سوووەرزەِمٔەیە. ٔٛٚسووویٕی   راٚ ووو ر 
بە زەسوووووو  ٘وووووومتٛٚأە ٔٛٚسوووووو اْٚ ٌە ڕٚٚف ٌەسووووووەر اەٚ امسووووووەٚارە 

٘ٛٔەرییەٚە ا ْ ٌە یەرارەێ ٚ تۀمسٛٚۆ ٚ اۀودایەف ٚەسوامومرییمْ ٌە 
 تٛأدٔەٚە ٚ لمٌیگی ف.

سوەرزەِەف زەوومێ.  ب ێه ٌەٚ ٔٛٚسیٕمٔە بم  ٌە ڕٚٚزاٚەومٔی اەٚ 
ِدووژٚٚف ژیوومْ ٚ ِەرگووی امشوومومٔی اەٚ سووەرزەِەف زەووومێ. ٌە سوومڵی 

ی  دگەیەن زۆیراٚەتەٚە سەزاْ اومرچەف ٘وٛٔەرف زۆیراٚٔەتەٚە  6533
٘ووی سووەرزەِی یٔمیوو ە زەسوواە تی )چووٛ( بووٛٚە  ایوودف اوومرچەف رٍوومف 
امییٕی  وو ِە تی  زەرو  ٚ زەٚرف امِد ەوومٔی خوٛارزٔەٚە  سەرتمسوەرف 

أە بە شوووودٛەیەوی ٘ووووٛٔەرف لوووومٌیگی یی ووووو اْٚ  گوووو یەف رٍوووومف وە اەٚ
ومْ  ٘دٕوودە ِە ٘ۀدەسووییەرڕٚٚەوەف اوو ە ٌە ٔەخ ووەف گووٛب ٚ چووو ٚ روو 

 تیمزا و اٚە ِمیەف سەرسمِیٓ. ٚرزەومرف

ی )چوووٛ(زا تۀٙوووم ٌە ب ٚٔمومریووودا ٚۀەبدووو  ٌە سوووەرزەِی زەسووواە ت
ە ٚ اووٍەف بەری ٚ ٚەسووامبٛٚٔە  ٔەخدوو  بەڵىووٛٚ ٌە ِ یێووه  اەزەبیمتوودا اوومی

 بٛڵٕدیمْ بەزەس  ٘دٕمٚە.

زەبوووّەٚە وە اووو ْ ٌە زا٘دٕووومْ ٚ بۀووودە وە ٌە ِدوووژٚٚف ِیٍٍەتووومْ ٚر
زرٚسوواى زْ ٚ تەلەئ  ٌە خوو َ زەا سووُ اەٚ زەَ اوودّەف وووٛرز ٌە وووٛ  

خووٛا ٔی وومٔەیەوّمْ  بووٛٚیٕە؟ ٌە ِمٔگوودا بووٛٚیٕە یوومْ اەسوواد ەومٔی توو ؟ بوو 



 و جافەخوس 
 

319 

مّٔمْ ٔەیوومٔاٛأیٛە بی ووەٌّدٕٓ وە بەزەسوواەٚە ٔیوویە  یەشووام ِدژٚٚٔٛٚسووەو
 ادّەف وٛرز زەگەڕێیٕەٚە سەر ِمز. 

ایّپ ات ر )شٛێٓ( یٔمی ە زەساە تی )شیم( ِ ییىژۀدىی وو زٚٚەتە 
ٚەیی  تم ِ یێه ٌە ٚ تودا یۆرتو  بومٚ اوا بودرێ . سوەرچمٚەیەن زەڵدو  
خوووٛزف ایّپ اتوووو ر ِووو یێىژۀدىی بە تٛأووووم ٚ شووومبی ێىی بووووم  بووووٛٚە. 

امرچە شیڕ  بە زەسو  ٘ومتٛٚە  او ْ ٌە ٘ەڵیەسوای 032ڕ  ژِمرەیەن شی
بمشممٔە  یمْ سامی ی خٛزایمْ یمْ تەرأە سەرابی ب  گ رأی ٚتوٓ  یومْ 
شوویڕ ف گمڵاە وومرف یوومْ ایم٘ەڵووداْ  ٘ەرٚە٘ووم زەربوومرەف  ەژٔەووومْ یوومْ 
ڕاٚووووووو زْ یوووووومْ سووووووامی  اەٚأە ٘ەِووووووٛٚ ٌە زەربوووووومرف امشوووووومومٔدا 

 خٛێٕدراٚٔەتەٚە.

٘ووومتٛٚە اووو ە ٌە اد وووگ یی زەربووومرەف امییٕووودەف  وامٚێوووه بەزەسووو 
بەشووەریەێ  ٌە سووەرەتمف یاییٕوودا ٔٛٚسوو اٚە  ٌە ئیەْ ووو ِەڵدىی یۆرف 
وەسوووە بەر ەسووواەومٔی اەٚ یەِووومٔەیە ٚەن  رەیٍەسوووٛٚرمْ  بمررەوووومْ  
سیمسووەتّەزاراْ  ویّیوومگەراْ   وومزٚٚگەراْ  ِٛرتمیەووومْ  بی ِۀوودەومْ  

ٔمٚبوومٔگە بۀوومٚف )بووی چیٕوو ( گووٛایە ٌە ڕیمییمأوومْ. اەٚ واوومٚە گەٌدووه بە
سوومب ٌە اوود   0333ئیەْ چٛاروەسووەٚە ٔٛٚسوو اٚە  ڕٚٚزاٚەووومٔی ٘ووی 

رف یاییٕدایە. ٔمٚف وەسە بەر ەسواەومٔی ِدوژٚٚف چیٕوی تیومزایە  ٚەن  
و ٔف ووویٛ  سوووەزەف ادوووٕمەَ توووم شەشوووەِی پ.ی  اەٚ  پ.ی 6633ٚأووو  

ەتی ِەر ەووووومٔی واوووومٚە اوووو ە ٌە ڕێّٕوووومیی  اوووو ە ٌە رد ووووو زْ  ٌە چوووو ٔی
ِەر وووی تیووومزا ٔٛٚسووو اٚە بووو  22ڕاٚوووو زْ  ِمسوووی گووو تٓ  امژەیڵووودارف  

چوووو ٔیەتی بەرزەٚاِووووی ژیوووومْ. ٘ەرٚە٘ووووم اۀوووود ٚ ٚتە بۀمٚبمٔگەووووومٔی 
 و ٔف یٛ . )ای چیٕ ( وامٚێىە ٚەن اەسمسٕمِەف ژیمْ ٚایە.
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ٌە ٘ەلیمەتووودا سوووەرزەِی زەسووواە تی )چوووٛ( بە  ەٚ٘ەرف والسووویىی 
ەربوووووومرەف ٘ووووووٛٔەر ٚ اەزەبیوووووومێ  ب چووووووٛٚٔە چوووووویٓ زەژِد زرێوووووو   ز

 و ِە یەتییەومْ  ٚ یۆر شای ت ی .

پ.ی شوومیازە ٔمڕایییەووومْ ٚ ٘وو یە و چەرەووومْ 336سووەراۀممَ ٌە 
 تٛأییمْ زەٚڵەێ ٚ زەساە تی )چٛ( ٌۀمٚ بیەْ.

سوووەرزەِدىی زٚٚرٚزرێوووژف شوووەڕ ٚ اەئِووومر ٌۀووومٚ زەٚڵەتەومٔووودا 
ْ گ ڕابوٛٚ  گمٌی وىەف  ۀگوی ڕٚٚیمْ زاٚ امٌیەێ ٚ سی اەِی شەڕو ز

وە تمییەتّۀووودیی شووومیازەومْ بوووٛٚ ٌە شوووەڕزا گ ٔگیوووی خووو ف ٌە زەسووو  
زابووووٛٚ. چەوووووی امسووووٓ بە زەسوووو  ٘ەِووووٛٚأەٚە بووووٛٚ  شووووەڕو زْ ٚەن 
٘ووٛٔەرێىی ٌووا ٘وومتیٛٚ  وەسووده بۀوومٚف )سووٛٔمف( واوومٚێىی زەربوومرەف 

ەوەف ٚ ادداٚی ووواییەومٔی شوووەڕ ٚ ِەر ەوووومٔی ٚ یشوووەڕو زْ ٚ چووو ٔیەت
ِمر ٚ و مٔەٚە ردڵى زْ ٌە شەڕزا ٚ رەرِومْ  دیە دىو زْ ٚ یمسومف اەئ

تمییەێ بە شەڕ ٌەٚ وامٚەیدا بە ٚرزف بۀد بۀد ٚ خمب خومڵی ٔٛٚسو اٚە 
 ب  ّٔٛٚٔە 

زٚٚ ٌەشووى  بەرأوویەر یەن ڕاٚەسووامْٚ تووم رەرِوومٔی اەئِوومر بوودرێ   
اەر ووەرێه  وە زەگەڕێوواەٚە زٚٚسووەرف زٚژِٕووی ٌەگەب خ یوودا ٘دٕوومٚە. 

د  شوم بیەخ ود   زەو شو ٘ەرچی رەرِمٔودە  ٖ ٔەِ  زەوم سەرف ب ْشم
 شم سٛٚربٛٚە ٌەسەر سەرب ێٕی ٌەبەر با رەرِمٔی ٚ سەرەڕۆیی.  

بە شووووووودٛەیەوی گ وووووووای ٌە یۆر ئٚە گ ڕأىووووووومرف ڕٚٚف زاٚە  ٌە 
و ِەڵگمی ووودا زەرەبەگووومیەتی بٕی وووو اٚە  اەٚ سی ووواەِە  ٛٚتیمرەوووومٔی 

مْ و زبوووٛٚ. گ ڕأىووومرف رىووو ف ٌە ٔمچووومرف وووو چى زْ بووو  ٔووومٚ شووومرەو
ووووو ِەڵگەزا ٘وووومتیٛٚە ٚ ووووٛٚز  ب ێووووه ٌە شوووومومْ امڵپ ووووای ٘ووووٛٔەر ٚ 
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تەئرسوومیف ٚ ووومرە زەسوواییەومْ ٚ زٚٔیوومف ٘ووٛٔەرف یۆرتوو  ِ ییىیوومْ 
زەووو ز  یەودووه ٌە ایّپ ات رەووومْ بوو  خوو ف ِ سوویممف زەژۀوود ٚ اەٍ٘ووی 

رەوومْ ٌە ٘ەڵیەس  ٚ بەیَ بٛٚە  ٌە زەساە تی )شومٔ (زا و شوه ٚ تەئ
زار زرٚسوو  زەووو اْ  بوو یە ٘ووین امسووەٚارێىیمْ ٌووا بە ووا ٔەِوومٚە  یوومْ 
بەادوووی ڕەٚەشووو  ٚ ڕەٚاڵوووی اەٚ سوووەرزەِمٔە  سووووەروەٚتٛٚەومْ اەٚف 

مٚەف زٚژِٕیومْ بوٛٚە سوٛٚتمٔدٚٚیمٔە اەٚف ِومٚەتەٚە یو شه ٚ زاِەیر
بٕەڕەتە با سەرٚبٕەومٔی سمخاّمٔەومٔە  اەگەرچی بٕ یٕەومْ ٌە   رێوه 

ٚسووو  زەوووو اْ گڵەوەیووومْ ٚا اووواەٚ زەوووو ز ٘ەرٚەن وووو ٔى ێای گوووو زر
 اەِ ۆیمْ ٌا زەو ز  )ل و(یمْ اا زەٚێ.

ی ب ێوووووه ٌە امسەٚارٔمسووووومْ اەسوووووم  ٚ بٕ یوووووٕەف 6506ٌە سووووومڵی 
سوومخاّمٔدىی سووەڵاۀەتیمْ ٌەژێوو  خووموٛخ ب زەر٘دٕوومٚە. زٚاف ٘ەیاراْ 

ٚ  ِەت بووٛٚە0سوومب ٘ەر ٚەن خوو ف ِوومٚەتەٚە  وە بووٕەڕەتەوەف بە اوومٔی 
 ڕ ٚ ِەیارف شمومٔیمْ بەسەریدا بەرزف لەبمرە یٌیمْ زأمٚە. ٘ەرٚە٘م گ

 ٌە ِدژزا تم ْ و ابٛٚٚٔە ٌە ئیەْ زیەومٔەٚە. َزۆییەتەٚە  بە 

اەٚسوووم ڕەسوووُ ٚ ڕەٚاب ٚابوووٛٚە ومتدوووه ٌە ٚ توووی چیٕووودا شووومیەن  
َ ٘ەرٚە٘وم 62×َ 4ایّپ ات رێه بّ زایە  چمڵدىی گەٚرەیمْ بە اۀدایەف 

ِەت  ٘ەڵدەوەْ ٌە ٔمٚەڕاسای اەٚ چمڵەیودا ٌە زار ژٚٚرێوه 62ڵیی بە لٛٚ
زرٚس  زەو ا ب  تمبٛٚتی شم ٚ ٌە زەٚریدا ادٛی اییەومٔی شم زازۀو اْ 
ٚ ا  زەو ایەٚە زیمرە ٌەگەب شمف ِ زٚٚزا وەسمٔی ییٕدٚٚ ییٕودەبەچمب 

ایوومٚ ٚ 63ووو ٚاْ ٌە یەودووه ٌەٚ گ ڕأەیوودا ای ووە ٚاە  )ا ووىٍی ( تەرِووی 
گمٌی وووىەف  ۀگوووی تیووومزا بوووٛٚە  اەٚ یێووو  ٚ خ وووو ٚ 63ر ەێ ٚ اوووم20

ادداٚی وووواییەومٔی شوووومٖ بووووٛٚە ٌە ِدووووژزا زیرابووووٛٚە. تۀٙووووم و ڕێىیوووومْ 
 ْ ٔەو ابووٛٚە  سووەزاْ ە وە گوو ڕف شوومژْ )رٛ٘ووماٛ( بووٛٚە  توومزۆییووٛەتەٚ
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اوومرچەف ٘ووٛٔەرف زۆیراٚەتەٚە ٌە ب ٚٔوومەٚە بگوو ە تووم سووۀگی یەشووّی 
ەومرف ٚ ٘ٛٔەرِۀووودأە ومریووومْ ٌەسوووەر )٘وووٛٔیى ( وە یۆربەیووومْ گۀووود

اومرچەف 603پ.ی ٌەٚێو ا سوەر ەَ اەِومٔە زۆیرابوٛٚٔەٚە  6213وو زٚٚە 
اوومرچەف ب ٚٔوومف. 023اوومٚێٕە 03چەلوو .  23یۀگووی گەٚرە20شووەڕو زْ  

اەیووووىەرف  33اوووومرچە ِەڕِەڕف ٘ووووٛٔیى  313ە سووووەرف اڵٕوووو  زچووووٛار
  ٌە ای ووە ٔووٛٚوی تیوو 23اۀمووم لوو زیٍەف ٌە ای ووە زرٚسوواى اٚ  بەرزیووٓ  

 233اووومرچە سوووەزەف  2533اووومرچەف ٔەخ وووٛٔیگمرزار   03زرٚسووواى اٚ. 
 زەٚرف ب ٚٔمف. ٘ەرٚە٘م سا امیە ٚ چٛار امیەف ِ ِداْ.

زیوومرە ٔەریوو  ٚابووٛٚە گوو ڕف ِوو زٚٚ شووەڕابپ ژێٓ ووو اٚە  گوو یەف 
شەڕابداْ ٚ امِد ەومٔی خٛارزٔەٚەف شوەڕاۆ ٌەگەب ِو زٚٚزا خو اٚٔەتە 

زەرو  ٚ زەٚرف ٔومٚف ِەٌەوە )٘ومٔٛ(ف ٌەسوەر  ٔمٚ گ ڕ. ییمت  ٌە شەس 
پ.ی 233 ٔٛٚس اٚە. زیمرە اەَ ٘مٔٛٚە ژٔی )  زیٕه( شمف زەسواە زارف

 ٔمٚف ٘متٛٚە. وە ٌە یۆر وەتییەیدا
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 عەڕی صازندە:      

ب ێه ٌەٚ شەڕە خٛێٕمٚیمٔە اموومَ ٚ سوەرۀممِیمْ بوٛٚەتە ٘ وومرف 
یازەومْ ٘ەِٛٚیوووومْ گ ڕأگوووومرف رىوووو   رەٌ ووووەرەف تەٚاٚف شووووم ٚ شووووم

بیو ٚڕاف سومیٔدە   زبوٛٚە ای وە. ب ێوه ٌەٚأە اەیو ەٚف ێژییمْ ٔەوٕخٛێ
ٔی سوەرزەِی خ یومْ ٘ەبوٛٚە  ب ێوه ٌە ٛٚبْٛٚ. لۀمبەتیمْ بە بی ٚب چ

شمومْ ب  خ یمْ ٘ٛٔەرِۀد بٛٚٔە   گە ٌەٚأە ب ێوه ٌە ٌدمأومٔی رىو ف 
  زەٚە.گەشایمرف ٔمٚ ئزێىمْ بْٛٚ ٚ ٚەبمف رى یمْ باڵٚ زەو
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 فەلضەفەی كۆنفضیوش

ٛیف( ٔمسووو اٚ بە و ٔف ووویٛ   بدگِٛووومْ ٚتە ٚ ڕێیووومیف )و ٔووو  رووو
پ.ی ٌە زە ەرە 116وووی ٘ەِی ووەگی بەشووەریەتە. اەٚ یاتە ٌە سوومڵی چ ایە

ب ٛٚوەوەف )ٌوٛ( ٌە ڕۆژ٘ە توی چیٕودا ٘ومتٛٚەتە  یٙومٔەٚە. یأیومرییەوی 
یأو اٚە ٌە خدوماْ ٚ اەٚت  زەربمرەف بٕەِمڵەوەف بەزەساەٚە ٔیویە  بە َ 

بٕەِمڵەیەوی خمٔمازە بٛٚە  بەئَ یۆر زەٚڵەِۀد ٔەبٛٚٔە. ب خ شی ٘وین 
 ٔمٚٚٔمت رێىی بٕەِمڵەیی ٔەبٛٚە.

( زەربومرەف زەڵدو   اەٚ ٔمچومر بوٛٚە ب خو ف H.Gا ۆری  ر )و یً 
ژیوومْ ٚ ییٕوودەگی بەڕێووٛە بیوومێ  ٚرزەووومرف اۀموومَ زەزا ٚ ٘ەرٚە٘ووم بە 

خوو ف اەرٚەرزە  رگەرَ بووٛٚە  بە َ ٚا زیوومرەسووەخٛێٕوودْ ٚ خٛێٕوودٔەٚە 
ٔی امگووومزارف زەرز ٚ نەَ ٚ موووو زٚٚە  ٌۀووومٚ خەڵىووودا ژیووومٚە ٚ بە امسووو

 تفاٛتمڵیی ژیمٔی خەڵىە یۆرەوە ٚ زەرز امشٕم بٛٚە.

تدىەڵیووووٛٚٔی ٌەگەب خەڵىوووودا بٛٚەبووووٛٚە ٘وووو ف ٔمسوووومیگمرف ٌەگەب 
بەئف  گیزەسوواە ێ ٚ رەرِمٔ ەٚایوومٔی سووەرزەِدا. بوو  ّٔووٛٚٔە شوومیازەیە

اەٚە بە زیمرزەف یٚڵُ ٚ یۆرف یأیوٛە ٚ زٚٚروەٚتوٛٚەتەٚە ٌەٚ  و رە 
 وەسمٔە  بە َ  مرٚبمر اەٚ شمیازأە ا سیمریمْ ٌا و زٚٚە  ب  ّٔٛٚٔە 

 ٌەٚ زە ەریەزا بە ڕاف ت  چ ْ ِمِەڵە ٌەگەب زیەومٔدا بىەیٓ؟

وەیوواەٚە ٚ    لٛربوومْ! اەگەر  ۀمبوو  تەِمحوو  ٌە ٚە ِوودا ٚتووٛٚیەتی
ەسوووووو  بوووووو  اەٚأە ٔەبەف  وە ٘ووووووی توووووو  ٔوووووویٓ ٚ اەٚأەف بوووووو زٚٚتٓ ز

 بیگەڕێٕیاەٚە ب  خمٚۀەومٔیمْ بە تەاىید زیف گەٌده وەَ زەبداەٚە.
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ش ڕشوووگد   و ٔف ووویٛ  ِەیٍوووی بەئف گ ڕأىووومرییەٚە بوووٛٚە  بە َ
ٔەبوووٛٚە ٚ ٌەگەب یەبووو  ٚ ٘ەرازا ٔەبوووٛٚە  توووم ٌەٚ ڕێوووگەٚە گ ڕأىووومرف 

ە ومر ٌەسەر رى  ٚ ب چٛٚٔی خەڵه بىومێ  اۀممَ بدرێ   یۆرت  و شمٚ
ڕەراووومر ٚ وووو زارف ِووو ۆە بەرەٚ ایٕ ووومٔیەێ بیووومێ  توووم وووو ِەڵگەیەوی 

بوا ِەیوً ٔەبوٛٚە ٌە اموٛخمٚێٓ امٚ ٌە سەرچمٚەف ٚژزاْ بخو ٔەٚە. اەٚ 
ڕێوووگەف زەٚڵەتووودارییەٚە خمِەتوووی خەڵىوووی بىووومێ  بە َ ٘وووین وووومێ اەٚ 

 اد ٕیمرەف اا ٔەو اٚە.

ٔەف و ِە یەتی بٛٚٔە ٔەن امییٕی  اەٚ ٘ەرگیوم بی ٚب چٛٚٔەومٔی ٚا
ٌە ڕٚٚف امییٕی امسّمٔییەٚە خ ف ٔۀمسمٔدٚٚە  یومْ اەٚەشوی ٔەٚتوٛٚە  
وە ٘ەلیمەێ تۀٙم بەئف خٛاٚەیە  ٘ین   رە ٔٛٚسیٕده یمْ واومٚێىی ٌە 
زٚاف خ ف  دٕە٘داڵٚە  بە َ ب ێه ٌە لٛتمبی ٚ شومگ زەومٔی ٚتەومٔیومْ 

 وٛرتە ٚتەف و ٔف یٛ  ٚ و زٚٚیمٔەتە وامٚ. ٔٛٚسیٛەتەٚە بۀمٚف

ب ێووووه ٌە لٛتمبییەووووومٔی تٛأیٛیوووومٔە رەٌ ووووەرەف اەٚ بە ٚرزف ٚ بە 
  ٛأی بخۀە بەرچمٚ  ٌەامب اەٚەشدا بی ٚب چٛٚٔی خ شیمْ بخۀەڕٚٚ. 

ب ێوووه ٌەٚأە تٛأیٛیووومٔە زٚاف ِ زٔوووی و ٔف ووویٛ  ٔمٚبووومٚف بوووم  
ب چٛٚٔەوووومٔی و ٔف ووویٛ  بەزەسوو  بٙدوووٕٓ  ٌە سوووەزەومٔی زٚاییوودا بی ٚ

ٚەن ڕێیمیێىی امییٕی وەٚتە سەر یِمْ ٚ ٌە  یٙمٔدا باڵٚبٛٚەتەٚە  یۆر 
ٌەٚ ٚتووومٔە وە بۀووومٚف اەٚە باڵٚبوووٛٚٔەتەٚە بە تەاىیووود ٌە بی ٚب چوووٛٚٔی 

 اەٚەٚە بە زٚٚربٛٚە. 

رەٌ ەرەف و ٔف یٛ  ب یاییە ٌە ٚتٛٚێژف ووٛرتی او  ٌە تدفىو یٓ ٚ 
مٔدار ٚ امبۀوود بە زاەرسووامٔەف سەرٚسوومِزرٚسووایٛٚٔی ووو ِەڵگەیەوی زا

ِدوو ز ٌە گەب ٘مٚسووەرزا  رەرِوومٔ ەٚا اوودىەٚە ژیوومْ.  اەرن ٚ اەِوومٔمی 
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ٌەگەب رەرِمٔیەرزا  بمٚن ٌەگەب ِٕداب ٚ ایدف تەٚاٚف  ِٛگەومٔی ژیمْ. 
٘ەروەسە ٚ بەادی اەرن ٚ تٛأمف ٘ۀگمٚف شمی اە بٕد   رەرِمٔ ەٚا ٚ 

مزیالٔە ٚەزەرٔەچد   امییٕی و ٔف ویٛ  ومرەومٔی ٘ەر زەبا ٌە ڕێژەف ب
اوووومییٕدىی اەخاللووووی ٚ ایٕ وووومٔی بووووٛٚە  زاٚاف ٌە رەرِوووومٔ ەٚا ووووو زٚٚە 
بمزیالٔە بمٛٚڵداەٚە  ٌە یٚڵُ ٚ یۆر ٚ ٔمزازاەرٚەرف بە زٚٚر بد . اەٚ 
بی ٚڕایووومٔە ٌەٚ سوووەرزەِمٔەیدا وە رەرِووومٔ ەٚا خووو ف بە خوووٛا یأیوووٛە ٚ 

ی ٚب چٛٚٔمٔە وٛزەتمیەوی زەرٚٚٔی خمٚۀی سەر ٚ ِمڵی خەڵىەوە اەٚ ب
ٌە رى زا ٘دٕمیە ومیەٚە. اەٚە و ٔف ویٛ  بوٛٚ بوٛٚیە ٘ وومرف امراسوإی 
اەزەۆ ٚ ٘وووٛٔەر ٚ وەٌاوووٛٚرف شووویمٚ ٚ اەسوووٕدف رەر٘ۀگوووی چووویٓ  وە 

 یۆربەیمْ تم بە اەِ ۆ ِمٚٔەتەٚە.

پ.ی ٘ەسوووای بەٚە وووو زٚٚە وە ٌە 035ومتدووه و ٔف ووویٛ  ِووو زٚٚە 
ٛٚ ٔەبٛٚە  زٚاف ِ زٔی اەٚ ٘ەِٛٚ ایمزا ٘ەڵداْ ٚ اەروەومٔیدا سەروەٚت

 سامی ە ٌەگەب رى  ٚ ب چٛٚٔی اەٚزا ٔەگٛٔممٚە.

اووومف ٌە  و یوووً زەڵدووو   وەَ وە  بوووٛٚە ٚەن و ٔف ووویٛ  شوووٛێٓ
ڕاڕەٚف بەشووەریەتدا ِوومبداەٚە. یۆرتوو  ٘ەر ٌەبەر اەٚەیە  وە ِ ۆ وومیەتی 

ٚٔەوووومٔی ٚ امراسوووإی ِمرەوووومٔی ِووو ۆە بە بٕەِووومف سوووەرەوی بی ٚب چٛ
بوووٛٚە  بووو یە بووو  ٘ەتوووم ٘ەتوووم ٘ەِوووٛٚ ِ ۆ دوووه خووو ف بە خووومٚۀی اەٚ 

ٚتووومٔەف و ٔف ووویٛ  ِەبەسوووای ف زەیأدووو  ٚ ئف ٚایە اەٚ ەب چٛٚٔووومٔ
 بەئیەٚە ای ۆیە. ب یە ەٌەٚەبٛٚ

و ٔف یٛ  زٚاف ٘ەیاراْ سمب یەشام ٚتەومٔی بەئف یۆر وەسوەٚە 
ئف ٚایە ٘ەڵّوووی ٌوووا ٘ەڵدەسوووای  یەشوووام ٘ەِوووٛٚ ِ ۆ دىوووی ِەیڵوووَٛٚ 

 ِەبەسای اەٚە.
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 وتە كورتەكانی كۆنفضیوش

ِمِ سام ٚتٛٚیەتی  خەڵىەوە خٛاساگمرف اەٚەیە ٌە بۀود ٚ ییٕوداْ  
سووووم زٚٚروەٚٔەٚە  ژیووووومٔی مریوووومْ بدووووو   ڕابەرەووووومْ ٔووووومو   ٌە یمڕیگ

ڕاسوووواگ یمٔە خەڵووووىەوە ٌە اەزەۆ ٚ ڕێووووم ٌەخوووو گ تٓ ٔمیووووه زەووووومتەٚە  
 زْ ب  ژیمْ.شەرِى زْ زەو ێاە ای ە ٚ ڕێخ شى 

و ٔف یٛ  زەڵد   زارایی ٚ شمٔمیف امرەیٚٚف ٘ەِٛٚأە  اەگەر ٌە 
ڕێگەف راس  ٚ امسمییەٚە بە زەسای ٔە٘دٕم ِمٔومف اەٚە ٔیویە سوٛٚربد  
ٌەسووووووەر ڕێووووووگەف چەٚێ ٚ ٔەشوووووویمٚ بوووووو  بە زەسوووووواٙدٕمٔی. ٘ەژارف ٚ 
وەِدەسوواە تی ٘ەِووٛٚاْ ٌدووی بدوومارْ  اەگەر تووٛأ ا بەزەسوو  بٙدٕ ێوو   

 شەڕارەتّۀد ٚ ایمٚچمن ٚ شیمٚف ئیەق ٔمبد . ٘ەژارف

ت ووٛگٛٔ  یەودووه ٌە خەٌیفەووومٔی و ٔف وویٛ  ٌووا ا سووی  ِ ۆ ووی 
 شیمٚ ٚ شەڕارەتّۀد ودیە؟

ٚتی  ِ ۆ ی شەڕارەتّۀد اەٚ وەسە تەِا لیٛٚب ومێ ٚ تەِودىەی  
 بە خەڵىەومٔی ت  ڕاگەیۀد  ٚ رد یمْ ومێ.

ەرخ یە ٚ ٚژزاْ ِ ۆ وووووی شوووووەڕارەتّۀد ٘ەِی وووووە اووووومراَ ٚ ٌەسووووو 
امسووٛٚزە  وەسووومٔی ٔمیووومۆ ٘ەِی وووە امشوووٛٚراە ٚ اووومڵ ی ٚ گد ەشوووٛێٕٓ  
ِ ۆ ووووی بە شووووەڕەف بمشوووومی تەلووووٛا ٚ تەٚایٚٚبە  ایوووومٚف امشووووٛراە 
اەیٛەسووواە بە زٚاف زارایوووی ٚ  ووودگەف بەری ٚ بٛڵۀووودە )بە ٔووومڕەٚایی(. 

ەوومێ بو  بەزەسواٙدٕمٔی ِ ۆ وی ِ ۆ ی شیمٚ شەڕارەتّۀد زاٚا ٌەخ ف ز
ۆ ٚ ٔم اەسٕد  زاٚا ٌە خەڵىی زەومێ  ِ ۆ ی چومن ٚ شویمٚ ٚ اەسوٕد ٔمبم

یمریدەزەرف خەڵىییە ب  ومر ٚ و زەٚەف بم  ٚ خد  توم سوەروەٚتٛت یٓ 
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ٚ ٌە شووەڕ ٚ اوومژاٚەگد اْ بە زٚٚربووٓ. وەسووی شەڕزۆسوو  ٚ ٔمبوومۆ بە 
ی ااوود ەٚأەٚە اەٚف ٔماەسووٕد ٚ یٚڵووُ ٚ یۆر ٚ ٘ەرایە بوو  بى ێوو  امڵپ وو

 زەومێ.

ٛ  زەڵد   ِ ۆ ەومْ ٌە ڕٚٚف س ٚشاییەٚە ٌە یەن زەچٓ  و ٔف ی
 رد بْٛٚ ٚ ومرٚو زەٚف خد ە ٌە یەویمْ  یم زەومتەٚە. ەاەٚ

و ٔف یٛ  زەڵد   رد بْٛٚ چیٕمیەتی ٔمیأد  ٚ اەٚ وەسەف بیەٚ  
٘ەر چیٕدووه بدوو  زەتووٛأی ردوو  بدوو  و ٔف وویٛ  بە شوومگ زەوەف زەڵدوو   

ٕووا وە شوواده ٔوومیأی ززأووی ایووم باەٚ شوواەف زەیأووی بڵووا زەیأووُ  گەر 
 ٔەتمأیٛە  یأیمرف اەٚەیە وە بمأی ٔمیأی.

یەوده ٌە لٛتمبییەومٔی ٌدی زەا سود  امیوم ٚاژەیەن ٘ەیە ٚەن بٕەِوم 
ٌە ژیمٔوودا ِوو ۆە اەیوو ەٚف بىوومێ؟ ڕۀووگە اەگەر ِوومِەڵەوە ٌەگەب یەووودا 

ی بووو  خەڵىووومٔی  ٘ەرٚا بى ێووو   اەٚەف ئف خووو ێ بە ٔماەسوووٕدف زەیأووو
 فى یەی .تد
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 فەلضەفەی تائوئیضم

بی ٚب چوووٛٚٔدىی  یووومٚای ٌە رەٌ وووەرەف و ٔف ووویٛ  ٌە سوووەرزەِی 
)  ی ووووووویٓ( وە زەٚڵەتووووووودارێىی چیٕوووووووی بوووووووٛٚە  سوووووووەرف ٘ەڵوووووووداٚە. 
بی ٚب چٛٚٔەوەف ب ێه اد ٛاۀوم ٚ ئڕ  بوٛٚە  زرٚسو  بە اود ەٚأەف 

مْ اەٚاْ بمٚەڕیو ٔف یٛ   یۆر ٌە رى  ٚ ب چٛٚٔیمْ ٔمزیمر ٚ ڕایزارە. 
بە ٘دوومف ٔەبیٕوو اٚ ٚ بووم  ٌدٕەووو اٚ بووٛٚە ٚ زٚٚربووٛٚٔە ٌە ِوومزەگەرایی  

 ْ.ٚەوەزەزاێ اەٚأە ٘ ومرف ڕٚٚزا اەٚف ٘ەیە یم ڕٚٚ

تماٛای ووّەومْ بەٚ بی ٚب چووٛٚٔەٚە ٌەگەب یەووودا ِمِەڵەیوومْ ووو زٚٚە 
 ٚ ادگەف خ یمْ ٌۀمٚ بمیٔەف گەٚرەف س ٚشادا زۆییٛەتەٚە.

 بە اەی ەٚأیمْ زەٚێ مٔدٔیمْ زەیگم ٚ وەسمٔی بٛارف ڕاگەی

وە خ یمْ ب پد ٔە ڕەٚڕەٚەف س ٚشو   زرٚشوّی اەٚاْ )ٚ ٚ  وی( 
بٛٚە  یمٔی ٘ین تەلەئیەن ِەوە  اەٚە بە ِمٔمف با  وٛٚڵەو زْ ٔەبوٛٚە  
بە َ یۆر ٌە اەی ەٚأووی تماٛای ووُ ٌە تەٚاٚف ومرٚبوومرف ییٕوودەگییەٚە بە 

ی یمْ زەساە ێ یمْ اودگەف زٚٚربٛٚٔە  ٘ین   رە ٘ەٚڵدىیمْ ٔەب  زارای
ووو ِە یەتی ٔەزاٚە. زەربوومرەف زەٚڵەتوودارف بە اوود ەٚأەف و ٔف وویٛ  

 تدفى اْٚ.

و ٔف وویٛ  ٘وومٔی وەسوومٔی  ٛأ ەٚشووای زاٚە تووم ٌە زەٚڵەتدارییوودا 
بەشوودارف بووىەْ  اەٚاْ خ یوومْ ٌە زەٚڵەتوودارف بەزٚٚر گ تووٛٚە  چمٚیوومْ 

مْ ٚابوٛٚە اەگەر لەرارە ٌە بمیٔەف بەرباڵٚف س ٚشو  ب یوٛە  اەٚاْ ئیو
زەٚڵەێ ٚ زەٚڵەتدارف ٘ەبد   ٌدگەڕ  بوم ب وٛٚن ب وٛٚوا  بوٓ بمشوا ە 
یۆربەیووووومْ تدىەڵوووووی خەڵوووووه ٔەزەبوووووْٛٚ )ٚەووووووٛٚ چٍۀ ووووویٕەومْ یووووومْ 

 اەشىەٚتٕ یٕەومٔی زٚٔیمف تەسەٚٚری ای الِی(. 
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اەٚأەف ٚا امبۀدف ییٕدەگی بٛٚٔە ڕێّٕمیی و اْٚ بە ڕۆژ اەی ەٚف 
ە شەٚ تماٛای ُ... ٌەٚ سەرزەِەیدا ٚ توی چویٓ ا بوٛٚە و ٔف یٛ  بٓ ب

ٌە امشوووٛٚراەبمیاڕ  ٚ ٘ەرا ٚ بیگووو ە ٚ بەرزە  بە٘دوووم بە٘دمتووو  زەبوووٛٚ  
٘ەژار ٘ەژارتوو   اەیٛۀوودییە و ِە یەتییەووومْ ٌە بٕەِوومٚە ٘ەژاربووْٛٚ  ٌە 

 یەن خدمأدا  مسٛٚسیەتیمْ زژ بە یەوا  و زٚٚە.
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 ئیضمەكانئو بڕێك لە بیروبۆچوونی تا

اەگەر ٔووومتەٚ  شوووەراٚ بە ریووو ۆ بووودەف  ٌدوووٛأەوەێ اووو  ِەوە  اەگەر 
زەتەٚ  شّ وود ەوەێ بە تیووژف بّدٕدوواەٚە تیژتوو ف ِەوە. اەگەر ٔوومتەٚ  

 زی رد ف ِمڵ  ٔەبد   یێ  ٚ ییٛ ٚ شای گ أیە٘م ٌە ِمڵەوەتدا زاِۀا.

سوووەرِمیە ٚ خووو بەیٌماْ ٚ خ بەاەسوووٕدف سوووەرۀممَ اەِووومٔە ٚەن  -
 . 0= 2×2ڵدی ٚابد  ب

ێ ٌەٚ ومرأە ومتده ومرەوەێ اۀممَ زا ٔمٚێ امراس   یۆر یٚٚ خ  -
 .ەڕێگەف امسّمٔ بخە ئٚە  اەٚە ڕەێ ىە ٚ

ر ٚ ا سوٛ  وەرت  بدو   خەڵوىەوە ازەساە تد ٚ ٘ەتمٚەوٛٚ زەٚڵەێ -
 ٘ەژارت  زەبٓ.

٘ەرچی امِد ف شەڕ تیژت  ٚ ڕایاٚەت  بد  ٚ ێ بەرەٚ خوٛێٕ ێژیی  -
 ێ.ٔمامراِی زەبم

٘ەرچووی ووومرٚو زەٚەف ٘ووٛٔەرف ٚ سووۀڕەێ یۆرتوو  بدوو   یۆرتوو   -
 خەڵه زەخەڵەتدٕا.

٘ەرچی ژِمرەف اەیىەرەوومْ یۆرتو بٓ ژِومرەف زی ٚ لو ڵی  یۆرتو   -
 زەبٓ  ٌەٚ ڕٚٚەٚە حەویّمْ زەڵدٓ 

 ِٓ ومرێه ٔموەَ  خەڵىە خ یمْ خ  بە ڕێگەٚە زەبەْ.
ە وووومرف ِوووٓ امسمیی وووُ یۆر ئگووو ٔگە  خەڵوووىەوە سوووەرۀممَ خ یووومْ ٌ

 ٔەشیمٚ بەزٚٚر زەگ ْ.
 ِٓ ٘ین ومرێه ٔموەَ  خەڵىەوە ب خ یمْ بە٘دم زەبٓ. -
خەڵووىەوە ب خ یوومْ ردوو ف ِووٓ ٘ووین اوومرەیٚٚیەوُ ئ گە ڵە ٔەبووٛٚە   -

 ومرف زرٚس  زەبٓ.
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)بمشە ت  ٌە ٘ەِٛٚ ومرٚو زەٚەیەن خ ێ ود مٚەتەٚە  خەڵىوی اومٚ 
ژف. اەگەر ٚ ٔمٔوووو  خوووو  ٚە  حەیووووفە اەَ ا و ووووژیٕە یەریووووفە ٘ەڵوووودەِ

یەڕەیەن وەڕاِەتوو  ٘ەبدوو  خ وٛشووإەوەێ ٘ەیارف خدوو ە ٚ بەرەوەێ  
 ومَ رەٌ ەرە؟ خٛس ەٚ مف( 

فٛسیٛٔی ووُ ٚ تماٛای ووُ ٌە بٕەِوومٚە ٌە یەن  یوومٚایْ  تۀٙووم ٌە ٔو 
 بەرگ ف ٌە خەڵىە ٘ەژارەوەزا ٘مٚبی بٛٚٔە ٚ بە .(
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 (چو)فەرمانڕەوایەكی هونەردۆصتی دەصتەاڵت 

ساە تی )چٛ(زا  ٚ تی چویٓ ٌە ٘ەر چوٛارئٚە شوەڕ ی زەٌە سەرزەِ
ٚ اەئِووووومر ٚ وٛشاٛوٛشوووووامر بوووووٛٚە  بە َ بەئف ب ێوووووه ٌە زەربووووومرف 
زەساە تدارأدا بەیِوی شوەٚأەف گو رأیدژ ٚ ِو ییىژەْ ٚ سوەِموەرأی 
 وٛاْ ٌەشووٛئرف ٔوومیاەرٚەر وە ٌە زەربمرەومٔوودا شووەٚأە بەیِووی خ یوومْ 

 گد اٚە.
یەْ امسەٚارٔمسوووومٔەٚە گوووو ڕ  شوووومیازەیەن ی ٌە ئ6534ٌە سوووومڵی 

٘ەڵوووودرایەٚە  ژِوووومرەیەوی یۆرف اوووومِد ف ِ ییىیوووومْ زۆییووووٛەتەٚە. اەٚ 
اوومِد أە ٌۀوومٚ گوو ڕف شوومیازەیەوی زەسوواە تی ) ووٛ( بەزەسوو  ٘وومتٛٚە. 

اووومرچە اووومِد ف ِ یێىژۀووودٔیمْ ٌەژێووو  خووومن ٚەزەر٘دٕووومٚە. 620ٌەٚێووو ا 
پ.ی وە 000ٔوووو ( یەایمیاگوووو ڕەوە ٘ووووی شوووومیازەیەن بووووٛٚەٚ بۀوووومٚف )

رەرِمٔ ەٚاف زەٚڵەتدىی ب ٛٚن بٛٚە  ا بٛٚە ٌەٚ اومِد أە  ٚەن  تەاوو  
ز٘وو ب  شّ وومب  رٍووٛٚێ  س ٔمسوومیف زەِٛاوو  ایوومو زْ  ٔەف  ٘ەرٚە٘ووم 

یٔگوووٌٛە  اووومِد ێىی ژێووودارف ٚەن بوووٛٚز 20زأە  02ٔملٛٚسوووی بەرزیوووٓ  
ٔٛٚسووو اٚیمْ ٌەسوووەر ٔٛٚسووو اٚە  ٚەن ٔووو تەف ِ سووویمم  یٔگ ڵەوووومْ ٌە 

 ٔم بٛٚٔە.ۆ ب
ٌە و ٔدا ٚ تی چیٓ زابە  بٛٚە بەسوەر چۀوداْ زەٚڵەتوی گەٚرە ٚ 
ب ٛٚووودا  زەٚڵەتووی چوویٓ یەودووه بووٛٚە ٌەٚ زەٚڵەتوومٔە ٚ سووەریەٚییەوی 
اوومٔ ا ڕ ٚ بەئف زەٚڵەتەووومٔی توو ەٚە بە زٚاوەٚتووٛٚت یٓ بەشووی ٚ تووی 

 چیٕی گەٚرە ژِد زراٚە 
اٚە  ٘ەِی ووە خوودڵە اەٚ ٚ تە بە ٘ەٚارگەف اەرٚەرزەف اەسوو  ٔمسوو 

 و چەرەومٔی زەرەٚەف سٕٛٚر اەئِمریمْ زاٚە.
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ومتده زەٚڵەێ ٚ زەساە تی )چوٛ( وە زراٚسودی زەٚڵەتوی چویٓ بوٛٚ 
وەٚتووووووٕە ٔوووووومٚ ود ووووووە ٚ اوووووومژاٚەف ٔوووووومٚخ ٚە  زەٚڵەتووووووی چوووووویٓ اەٚ 
امشوووٛراەبمیاڕییەف ل سووواەٚە  وەٚتوووٕە تەلەئف زەسووواە تی بەرر اٚأاووو   

 یۆرف بەزەس  ٘دٕم.زەساە ێ ٚ ٘دمف سەربمییی 
بۀدە بم  ٌە ِدژٚٚف ٘ٛٔەر ٚ تەئرسمییی چویٓ زەوەَ  چیٕوی اەٚ 

سەر زٚأمە زەٚڵەتی سوەربەخ ف گەٚرەبوٛٚە   وگە  تەومتە زابە  بٛٚە
 زەٚڵەێ ٚ شمیازەف ٔمٚ اەٚ زە زٚأمە زەٚڵەتە. ٌە سەزاْ 

ِوووٓ ٔمچووومرَ ٌە ڕٚٚزاٚەوووومٔی ِدوووژٚٚ زٚٚرٔەوەِٚەٚە ٚ ٌۀووومٚ اەٚ 
ێ ٚ گ ڕأىمریمٔەیووودا ٌدووو ەٚ ٚ ٌەٚ  اووودگە ٚ  ووودگەف ٘وووٛٔەر ٚ زەسووواە 

 تەئرسمیف بخەِە بەرچمٚ.
ٌەٚ ل ڵەٚە وەسده ٘دمف بەرباڵٚف بەزەس  ٘دٕم بۀمٚف )رەرِمٔدە 
شمٔ (  ٌە زە ەرف بەرباڵٚف چیٕدا ٘متیٛٚە سەرومر  تم ٚەن چمٚسومنی 

زڵ ەلومٔە   شمیازە )شیمٔٛ(  ومرٚبمرف بە ڕێوگەٚە بیومێ  بە َ بەشودٛەوی
پ.ی. ومرەوووووومٔە بە ِەبەسوووووای 023ٚ یرتەیەئِووووومٔە ڕەراووووومرف زەوووووو ز  

چمو میف ٚ وەِى زٔەٚەف زەساە تی بەربواڵٚف شومیازەومْ ٌە وو ٔەٚە 
یەٚیدار ٚ رەرِمٔ ەٚاف با ٌددٚأی زە ەرەومٔی خ یومْ بوْٛٚ. رەرِمٔودە 
 )شوومٔ ( بە تەٚاٚف ٘دوومەٚە زەو شووم اەٚ زەٚڵەێ ٚ زەسوواە تمٔە بخوومتە

 ژێ  ٌغمٚف زەٚڵەتی ِەروەیییەٚە ٚ زەٚڵەتی چیٕی اا بە٘دم بىمێ.
شووومٔ  توووم ڕازەیەووووی یۆربووووم  ٌەٚ بەیِەیووودا سوووەروەٚتٛٚ بووووٛٚ  
٘ەتوومٚەوٛٚ یۆر ٌە یەٚیووی ٔەچدٕوو اٚ ٌدوو ە ٚ ٌەٚ  بووا خوومٚەْ بووْٛٚ  
تەٚاٚف اەٚأەف ووو زە و وواٛومب ٚ  ٛٚتیوومراْ ڕاسوواەٚخ  وەٚتووٕە ژێوو  

ف ٌە رەراِیٕووی شوومیازەومْ اوومیازبْٛٚ  بەٚ چوومٚزێ یی زەٚڵەتەٚە ٚ ایوود
شووودٛە چیٕدىوووی اووومبٛٚرف تووومیە ٘ووومتە وووومیەٚە  بمیرگمٔووومْ ڕاسووواەٚخ  

اووووٛٚب ٚ اوووومرەیەوی یۆر گەڕایەٚە بوووو  ٌەگەڵیمٔوووودا وەٚتووووٕە اوووومڵٛٚێڵەٚە  
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زەٚڵەتی ٔمٚۀدف ٚ  ٛٚتیومراْ ڕاسواەٚخ  بوٛٚٔە خومٚۀی یەٚف ٚ یار 
 ٚ ِمری ر ۆشإی یەٚی یمْ اددراٚە.

ە شوومٔ  ٘ەر بەٚە ڕایف ٔەبووٛٚ  وەٚتە ڕااد ى زٔووی بٕەِوومڵە مٔوودرەرِ
ٔمس اٚەومْ امیاەخ  تم زەساە تی خدمأە بە٘دمەوومْ ڕی وەود  بىومێ  
یمسووومیەوی ٚەن ای وووا اویەتی ٚەزەر٘دٕوووم ٚ اۀممِی وووی زا  بەٚأەیووو  
ڕایف ٔەبٛٚ  ب ێه رەراِیٕی و زە یمسوم بو  ت سومٔدْ ٚ ت لیومٔی تەٚاٚف 

یەن ٚ زٚٚ رەرِمٔی زەٚڵەێ اۀممَ بدەْ زەٚڵەتوی چویٓ  خەڵىەوە تم با
بە رەرِمٔدەیی )شمٔ ( بٛٚ بە زەٚڵەتدىی زەساە زار ٚ زەٚڵەِۀد  بە َ 
شمیازە )شیمٔٛ(ف ا ایٛأی و چی زٚایی و زٚٚە. سەرزەِی زەساە تی 
)شوووومٔ ( وەٚتە ِەت سووووییەٚە  اەٚف  وووودگەف شوووومیازەف ووووو چى زٚٚف 

مٔ (ف  چدژابووٛٚە ٚ شوومٔگی یۆر زەبدمأوود  گوو تەٚە ٌە ِدووژزا چوومف )شوو
بوو یە بە ایالٔووی وٛزەتووم ت ِەتیوومرف ووو ز  رەرِمٔوودە شوومٔ  ٚی ووای بوو ف 
زەرچدو   بە َ ٌەگەب تەٚاٚف خدومأەوەف یەن بە یەن ووٛژراْ. زەسواە 
ٚ زای ەف تمیە ٘ەِمْ سی اەَ ٚ ڕەٚشوی )شومٔ (یمْ ٌە رەرِمٔ ەٚاییودا 

 بەومر ب ز.
ٚڵەتی چیٓ ٌە ڕٚٚف اەئِمرف سەربمیییەٚە ٌە سەزەف زا٘متٛٚزا زە

پ.ی  شووومیازە )ژأووو ( بوووٛٚیە 203امٔاووومیی زەسووواە تیمْ بەرباڵٚتووو  وووو ز 
سوووووٛڵامٔی بوووووا ٌدووووودٚاْ ٔەگەی وووووایٛٚە تەِۀوووووی یمسووووومیی  بووووو یە زٚٚ 
سوووەرۆوٛەیی أیمْ بووو  زأووومبٛٚە  وە )ژأووو ( بوووٛٚ بە شم٘وووو اەئِووومرف 

ومٔی سەروەٚتٛٚ بوٛٚ. ٔومٚف زەٚڵەتمٔی ٔمٚ چیٕی زا  ٌە تەٚاٚف اەئِمرە
گ ڕ  تم ٔمٚەوەشی ٌە اِٛەڕاف ت  بەری ٚ بوم ت بیٓ  ٔومٚف خو ف  خ ف

ٔم )شی ٘ٛأ  تی شی( یمٔی )سەرٚەرف بٛڵۀدامیە( یومٔی ایّپ اتو ر بەٚ 
سومڵیدا وەٚتە  04ٔمٚە تمیەٚە وەٚتە رەرِمٔ ەٚایی با ٌددٚاْ  ٌە تەِۀی 

 زە امِومٔمی ەرف )چویٓ(ف ووسف بە زەساٙدٕمٔی زەساە تی سەرتمخٌٛیم
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ٚ وەٚتە ٔوووٛێى زٔەٚەف سی ووواەَ ٚ یمسوووم ٚ  ی زەسووواە تەوەفیسوووەرەو
ڕێ ووومف ایّپ اتووو ریەتەوەف ٌەسوووەر ٘ەِوووٛٚأەٚە بە٘دمو زٔوووی زەٚڵەێ  
زەساگمومٔی زەٚڵەتی امن ٚ ای  و ز  یمسوم بو  ٘ەِوٛٚاْ یەو ومٔە  اەٚ 

ە ڕٚٚێ بٕەِوووومڵە زەسا ۆی وووواٛٚأەف ٌە زەسوووواە ێ ٚ رەرِوووومٔ ەٚاییەٚ
ا ووووو و زەٚە ٚ ٌەژێوووو  چوووومٚزێ یی ووووو زەٚە  ٘ەِووووٛٚأی ٌە یەن  وووودگەز

 زا ژیمٔى زْ. رمزەرب
سٛام ٚ ٌەشى ف زەٚڵەتەومٔی اد ٛٚ بٛٚٔە سەربمیف چیٕی گەٚرە  
اەٚف چەوووی شەخ ووی ٘ەبووٛٚە یمسوومنی ووو ز ٚ زەبووٛا بە زەٚڵەتووی اووا 
ب ووووپد ْ. ٘ەر وەسوووودىی ٌدٙوووومتٛٚف ٌە  وووودگەف شوووویمٚزا زأووووم  بووووا ٌە 

ودأەٚەف ڕەگەی ٚ ادگەف رمِیٍی یمْ چیٕومیەتی  زەسواگمومٔی زەٚڵەتوی یە
 و زٚٚە.امن ٌە زی ٚ زەنەب 

تەٚاٚف رەراِوویٓ ٌە زەربوومرف ایّپ اتوو رەٚە زەرزەچووٛٚ  امسوومٔىمرف 
بووو  بمیرگووومٔی ٔووومٚ ٚ ێ ٚ ٘ەرٚە٘وووم زەرەٚەیووو  شووو  ٚ وەرەسووواەف 

ەن ِووو  ٚ ییوووٛ  ٚگووو أمیّەێ  ٚەن  سوووەزەف  گەٚ٘ەر ٚ  ەٚا٘یووو اێ  
اوومرە اوومڵٛٚێڵی ادوودەو ا. تەٚاٚف اەٚ  وو رە اوومرأە ٚ ٔ خوودارأەف ووو زە 
اوومرەیەوی بوومٚەڕادى اٚف یەو وومٔی ٔمٚۀوودف وەیووً ٚ ود وومٔەف یەو وومْ 

 و ز. 
اوووومچىەف گمٌی ووووىەف ووووو زە یەو وووومْ تووووم  مزەووووومْ چوووومب ٔەووووومێ  
خەتٛخاٛٚتی چیٕی یەو مْ و ز. ٌە ِدوژزا وامٚسوٛٚتمٔدْ و ابوٛٚە بومٚ  

 ەف ٔمیمسمیی و ز. اەٚ ڕەرامر
زٚٚ مر ٘ەٚڵدراٚە بیىوٛژْ  ٘ەرزٚٚ  ومر بە زژٚار ڕیگومرف بوٛٚە  

ٚە ٚ رەممایە ٔووومٚ زەربوووٚرزە ٚرزە ٌۀووومٚ خەڵوووىەٚە زٚٚروەٚتەٚە ٚ خووو
 بەسەر اەٚەشدا رەراِیٕی با یەن ٚ زٚٚ اۀممَ زەزرا.
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ب ێه بمٚەڕف بە خەرارمێ ٚ زٚبم ٚ  مزٚٚ بەخ  ٚ تەخ  ٘ەبٛٚ   
تی سووووومحی  ٚ اد وووووگ ومْ سوووووەرەرف ٔەزەوووووو ز. ٌە بەبوووووا ِەشوووووٛەرە

زەربمرەوەیوودا رەٚ دووه حەووویُ ٚ اد ووگەف ٌە خمِەتوودا بووٛٚە. یەودووه ٌە 
رەرِوومٔە خٛێٕمٚییەووومٔی چٛارسووەز لٛتوومبیی بووٛارف اد ووییٕی ووو زْ  وە 
 یڕەخٕەیمْ ٌە ژیمٔی ٘ەتم٘ەتمیی ایّپ اتو ر گ تیوٛٚە ٚ ٘ەر چٛارسوەزیمٔ

 وٛشاٛٚە.
یەوەٚە زۀٛاڕێووو  گمٌی وووىە ٚ زەسووواە ٚ ڕۆژێىووی تووو  بەسوووەر بٛڵٕووود

زایەرە ٚ امرێمەرف سەرۆن ٚەیی اْ ژِمرەیمْ یۆرْ بەٚە اومڵ ی بوٛٚە  
وەسده اەٚ ٘ەٚاڵە زەگەیۀداە سەرۆن ٚەیی اْ  ٘ەرچوی زەو شوا اەٚ 

ِوٓ بوَٛٚ رەرِومُٔ زاٚە اەٚف وەسە بدۆیێاەٚە وە  امِمزە ٔەبٛٚ بڵد  
 ٚە.ٌە زەٚربەرف زایە ٘ەر ٘ەِٛٚیمٔی وٛشاٛ

یەودووه بووٛٚە ٌە خووٛێٕ ێژاْ  بە َ ٌە ئیەوووی  بدگِٛوومْ ایّپ اتوو ر
توووو ەٚە ِدژٚٚٔٛٚسوووومْ ززاْ بەٚەزا زۀوووودٓ یۆر ومرٚبوووومرف ٚ تووووی بە 
شوودٛەیەوی زرٚسوو  بوو زٚٚتە ڕێووگەٚە  ٔمٚبوومٚف زیىاوومت ریەتی خەڵىووی 

 ت سمٔدٚٚە. 
بمی ٚ اد ییٕییىەراْ بوا زٚاییدا اۀمف ب زٚٚەتە بەر  مزٚ ٌە سم ٔی

 سووی اەٚاْ ٘ۀگوومٚف ٔەزۀووم... چۀوودە زیىاوومت ر بووٛٚ بەٚ اۀدایەشووە ا
 ومرٚو زەٚەف بمشی اۀممَ زاٚە.

یۆر سووووەرچمٚە بووووم  ٌەٚەف زەووووومێ ایّپ اتوووو ر وە ِوووو زٚٚە اەٚ 
امر ەتوومٔەف ِٕووداڵیمْ ٔەبووٛٚە ٚ ٌە حەرەِ ووەراوەیدا بووٛٚٔە وە ِوو زٚٚە  

ە ٌەٚ اەٚأوووووووی  ییٕووووووودەبەچمڵى اْٚ  ٘ەرٚە٘وووووووم اەٚف تەئرسووووووومیبٛٚ
گ ڕسووامٔەیدا اەٚف اەیىەرتووم  ٚ ووومرف ٘ٛٔەرییوومْ ووو زٚٚە اەٚأووی  
ییٕووودەبەچمڵى اْٚ توووم ڕایف گووو ڕەوەف ٚ خووومڵی ئٚایف اەٚ سووومخاّمٔە 

 یەبەئحە ٌە گ ڕٔ ێٓ ٚ وەسی ت  اەف بەٚ یأیمریمٔە ٔەبمێ.
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پ.ی زەسووووووای بە 202ایّپ اتوووووو ر ٘ەروە ٘وووووومتٛٚەتە سووووووەر ووووووومر 
ە ٌە شوومخی )ٌووی( ٌەٚێوو ا حەٚێ سووەز زرٚسوواى زٔی اوومراِگەوەف ووو زٚٚ

یوووومزا ووووو زٚٚە  ومرەوەشوووویمْ بە سووووٛخ ە ٚ بووووا ٘ەیار وە  ومریوووومْ ت
یمْ ٌە سىی شمخەوەزا ٘ەڵىۀودٚٚ امزاش  اۀممَ زاٚە  ٌەٚێ ا سا تٛٔدٍ

بوو  خووٛز   وودگەف گوو ڕەوە زەر ٚ زیووٛارف بە شوو ربمف ب ٚٔوومف تووٛاٚە 
مخاّمٔی زەٚڵەتوی ٚ لمٌیگی یمْ و زٚٚە  ٌۀمٚ اەٚ تٛٔدٍەیودا و شوه ٚ سو

ادداٚی ووووواییەومٔی رەرِووووومٔ ەٚایی  ووووودگە ٚ شوووووٛێٕی رەرِمٔ ەٚاوووووومْ  
٘ٛٔەرِۀووداْ  تەئرسوومیاْ  اەٚأەف ٌەٚێوو ا ووومرف ٘ٛٔەرییوومْ ووو زٚٚە 
 دگەیمْ ب  تەرخمْ و اٚە  رەرِمٔدراٚە )تی تفۀگیمْ( زرٚسو  وو زٚٚە  

سوووای اوووا وە ٌە گووو ڕەوەٚە ٔمیوووه بدووواەٚە  ٌە چۀوووداْ ئٚە تی بووومراْ زە
 و زٚٚە  تم زییی گ ڕ ٔەتٛأٓ ٌەٚێ ا زیف بىەْ.

یەومر مسوومْ ٌە ٔمیووه اەٚ ِەیارەیوودا زەسووای امسەٚار6530ٌٔە سوومڵی 
ِووومیەف سەرسووومِی  ٚێووو ا  دگەیەویووومْ زۆییوووٛەتەٚە  بوووٛٚ بەبوووٛٚٔە ٚ ٌە

بە اۀووووودایەف سەرتمسوووووەرف  یٙووووومْ یەن ٌەشوووووى ف تەٚاٚ اەیوووووىەرف 
ٔوووووویٓ  ٌە سووووووٛ مي  ەنی ٚخ وووووومریمْ ٚەنس ٚشووووووای سووووووەربمی  وە ڕ

زرٚسوووووووواى اْٚ بە گمٌی ووووووووىە ٚ اەسووووووووپەومٔیمٔەٚە بە تەٚاٚف چەن ٚ 
ادداٚی وووواییەومٔیمٔەٚە زۆیراٚٔەٚە تووووم امسووووەٚأی ایّپ اتوووو ر بووووىەْ بەٚ 
زۆییووٕەٚە سەرسوومِە اەٚە زەگەیٕدوو  ووومرٚو زەٚەف توو ف سەرسوومِەمٚر 

 ایّپ ات رەیدا. اەٚ بدۆیٔەٚە  ٘ەر ٌە زەٚرٚبەرف
٘ەیار 3333ویٍوو ِەت ف چٛارسووٛٚچەیە ٌە 62ٔە اەٚ اەیووىەرا  وودگەف

زایە  گمٌی وىەومْ بە اەیىەرف سەربمی ٚ اەر ەر ٚ ادداٚی واەومٔیمٔی تیوم
ای چەن ٚ ادداٚی وواەومْ  ٘ەر ٘ەِٛٚیوومْ ٚەن خوو ف  لەبوومرەف س ٚشوو

ایەف تەبیڕووی ڕٚخ وومرف سووەربمیەومْ ٌە اەسووپی سوو  مٌیٓ ٘ەر بە اۀوود
راْٚ  سوّدو ٚ ِوٛٚف سوەریمْ یەن  یمٚایْ ٚ ٌەسەر ِ زیوً اۀمومَ ز
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سوو  ووو اٚە  اۀوودایەف ٌٚەیەن ٔوومچٓ. ا وواٛێٕەومٔیمْ ٌە رٍووم ٚ ب ٚٔووم زر
ٚڵودارف اداڵٚەومٔیومْ  شمْ ٚ ٍِیمْ  یمٚایە  زٚٚ سەربمی ٌە یەن ٔومچٓ.

امسوووووٕٓ  یۆربەیووووومْ امِووووومزە ڕاٚەسوووووامْٚ  ب ێىیووووومْ چەِووووومٚٔەتەٚە بە 
امِووومزەف  زرٚسووواى زٔی وەِووومٔی تفۀگوووی و ِەڵدوووه سوووەربمیف سوووٛارە

اەئِووومرْ  چمٚسووومنمْ ٌە بمٚەڕێىوووداْ ٌەٚ ٔمیىمٔەیووودا ٌەشوووى ف وە ٌەٚ 
 بمبەتەف بدۆیٔەٚە.

ایّپ ات ر )شی ٘ٛأ  تی( تەئرف زەربمرەوەف ا  بٛٚە ٌە حمڵەێ ٚ 
لووومِەتی ِەٚیٚٚٔوووی تەئرسووومیف بە شووودٛەف چیٕوووی  بەٚە ڕایف ٔەبوووٛٚە 

ف زاٚە ٌە رەرِووومٔی زرٚسووواى زٔی و شوووه ٚ تەئرێىوووی وەف یەبەئحاووو 
ٔمیووووه )شوووویمْ یمٔوووو (   ووووگە ٌەٚ زٚٚأە زەریۀدووووه و شووووىی بەسووووەر 

 ڕٚٚبمرف )ٚف( زرٚس  و زٚٚە.
ٚ ێ زاگی و اٚەووووووومْ. ٘ەر بەٚ  فاەٚ و شووووووىمٔەف زاٚەتە امشووووووم 

چەشٕەف زرٚس  و اْٚ  وە ٌە ِدژزا ٘ەیومْ بوٛٚە. اەٚ و شوىمٔەی  بە 
گەیەن بە زەسوووای و ێىووومرأی سوووٛخ ە ٚ تمٚأیووومراْ زرٚسووواى اْٚ. ڕێووو

ویٍوووو ِەت  اەٚیوووو  ٘ەر بەووووومرف سووووٛخ ە ٚ یۆرەٍِووووا 2413زرێژیووووی 
زرٚسوواى اْٚ  ٘ەیاراْ  ٛٚتیوومر ومریوومْ ٌەٚ ڕێووگە زٚٚرٚزرێژەیوودا بووا 

اەٚ ومرأە تۀٙم ٔیمیِۀودف ٘دومف  ی ە ٚ ِەٚا    ومریمْ تیم و زٚٚە  
بوووومیٚٚف سووووٛخ ە ووووومراْ ٔەبووووٛٚە  بەڵىووووٛٚ ٌە ڕێگەٚبووووومٔی زٚٚرەٚە 

ٚ ووو رف وووومر ٘ووومٚرزەو اٚە  بدگووومرف ٚ سوووٛخ ەومرف وەرسووواەف   را
 سەرتمسەرف چیٕی ٘دٕمبٛٚە ٌەرییٓ.

اەٚ ٘ەِٛٚ زیٛار ٚ و شه ٚ شوٛٚرەف شومراْ ٚ سوەربمی ٚ تٛأوم  
ٚ زەسوووواە تە ٔەیاووووٛأی بەرگوووو ف ٌە ِەر  بىووووم اەٚ بەزٚاف ژیوووومٔدىی 
٘ەِی ووەیی زەگەڕا. اەٚ بی ووایٛٚف ب ێووه ٌە زەرٚێ ووەومٔی )تماٛای وو ( 

  اٚأەیمْ بەئٚەیە. اەٚ گی
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ٚەییوووووو ەوەف )یااٛگمٔوووووود( ومرِۀوووووودف گەٚرەف زەربوووووومرف وووووووٛڕە 
زڵیۀوووودەوەف )٘ٛ٘وووومف( ٌە ٔوووومٚ بی وووو  گ ڕیوووودا ٌە ٘ەِووووٛٚاْ بە ئیەٚە 

ا بٛٚە. ٌە سوووووەرەرەومٔیدا ٌەٚ سوووووا وەسوووووە ییووووومت  وە   وووووخ شەٚی
ٔەیدەتٛأی ایّپ ات ر بییٕی   ٌەٚ سەرەرە زرێژەیدا ایّپ اتو ر ِو ز  بە َ 

سا وەسە ِ زٔەوەیمْ شمرزەٚە. ٌە بەر زٚٚریی ڕێگە تەرِی )شوی  اەٚ
گۀی  ب  شمرزٔەٚەف ب ٔەوەف گمٌی ىەیەن ِمشی خٛێدارف ٘ٛأ  تی( 

خ وووایٛٚە اووود  گمٌی وووىەف ایّپ اتووو رەٚە  توووم بووو ٔی گۀیوووٛف تەرِوووی 
ایّپ اتوو ر ٚەزرٔەیەێ. خمِەتىمرەووومْ زەیوومٔمأی شوواده ڕٚٚف زاٚە  ٌە 

 ٌە زەَ ٚەزەر ٔەزە٘مێ.ت سدا ٘ین شادىیمْ 
اەٚ سووووا وەسووووە گەٚرەیە ٌە ٚۀەبووووا ٘ەر خمِەتىوووومراْ ت سوووومبٓ  

٘ەِوووٛٚاْ یۆرتووو  ٌە خەڵىوووی سووواەِدیدە ت سووومٚت  بوووْٛٚ  ٌەبەر اەٚەف 
اەٚاْ ٔووٛێٕەرف رەراِیٕووی خٛێٕوومٚف ٚ یۆرزارف ایّپ ات ربووْٛٚ  یۆرتوو  

 ٌە وٛڕێىی زٚٚرخ اٚەف ایّپ ات ر زەت سمْ.
یّپ اتوو ر بوو  ٔٛٚسووی  وە رەرِوومٔی زابووٛٚە ٔمِەیەویوومْ بە ِوو رف ا 

خ ف بىٛژێ   اەٚی  بوا رەرِومٔی بومٚوی ِو زٚٚف ٔەوو زٚٚە ٚ خو ف 
وٛشاٛٚە  تم )٘ٛ٘ومف( زەسواەِ ف اەٚ زٚٚ وەسوە بىو ێاە ایّپ اتو رەٚە 
ٚ ٘ەراٚف ووو ز. ٘ٛ٘وومف  وودگەف ایّپ اتوو رف گوو تەٚە ٚ یۆرف ٔەود ووم 

 اەٚە. ایّپ ات رف تمیەیمْ بە شدو  ٚ زێٛأە زٚٚرخ 
سووومب حوووٛوّ أی وووو زٚٚە )یااٛگوووماٛ(ف ایالٔگدووو  بە 0زٚاف اەٚەف 

ردڵدىی ت  ایّپ ات رف بە شداى اٚ وٛژراٚ ٔەٚەف ایّپ ات ر بۀومٚف )یف 
ایٕ ( ٘ەڵیژارز ب   دٕ ویٕی اەٚ گۀومە بومٚەڕف بە )ژااٛووماٛ( ٔەبوٛٚ بە 

 ایالٔده )ژااٛوماٛ(ف وٛش . 
ەسووای اووا ووو ز  سووەرۀممَ ایاوو  ٘ەرا ٚ ش ڕشووی ٌە چۀووداْ ئٚە ز

وەسووده بۀوومٚف )٘وومْ( تووٛأی  وودگەف ایّپ اتوو ر بگوو ێاەٚە ٚ یٔمیوو ە 
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زەسوووواە تی بۀوووومٚف خوووو یەٚە ٘دٕوووومیە ٚ ووووٛٚز. سووووەر ەَ سووووەڵاۀەتی 
 سمڵی ود مٚە. 64ایّپ ات رف اد ٛٚ 
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 چین واڵتی صەرصامی!

ِوووٓ ٌە بمسوووی ٚ توووی چیٕووودا ٔمچووومرف یۆر بووومبەێ بوووَٛٚ  اەٚەیووو  
اەٚ ٚ تەف ٚەزەر زەخوومێ  بەتوومییەێ اەگەر بگەڕێوواەٚە بوو  تمییەتّۀوودیی 

 ِدژٚٚف و ٔی اەٚ ِیٍٍەتە.
ی رەر٘ۀگووووی بەشووووەریەێ.. بەڵووووا ووووومٔاەٚ ٚ تە یەووووودىە ٌە ٘ەٚارگە

ٚابٛٚە بە َ بەتمییەتّۀدیی خ ف وە ٌە یۆربەف ومتدا بەتمییەێ ٌە اود  
ۀوومٚف یاییٕوودا چۀووداْ زەٚڵەێ ٚ زەسوواە تی گەٚرە ٚ ب ووٛٚن بووٛٚٔە ب

ٚ تی چیٓ ٌە یۆر ئٚە ٔمڕێه ٚ ٔوم تەبومبٛٚٔە   وگە ٌە یِومْ ٚ شودٛەف 
تەئرسمیف ٚ ٘ٛٔەرە ٛأەوومْ  ٚۀەبدو   اەٚ شودٛە ٘وٛٔەرییە تۀٙوم ٌە 

بەڵىووٛٚ ڕۆژ٘ە تووی امسووومیی ٚ خووٛزف ٔوومٚ ٚ تووی چیٕوودا بوووٛٚبداە بوومٚ  
بمشوووٛٚرف ڕۆژ٘ە توووی امسمیی وووی زاا شووویٛە ٚەن ژااووو ْ ٚ و ریوووم ٚ 

د ٚ ب ێىووووی توووو   ٌەٚێوووو ا سی وووواەِی تەئرسوووومیف ٚ شوووودٛەومرف تمیٍۀوووو
 تٛأدٔەٚەف ب ٚٔم ٚ امسٓ گەی ایٛٚەتە اەٚ ٚ تمٔە.

بەڕاسای ِیٍٍەتی چیٓ تمییەتّۀدیی خ یمْ ٘ەبوٛٚە ٚ ٘ەیە. زیوٛارە  
اەر مٔەیەوەیمْ بەڵگەیەوی حمشم٘ەڵٕەگ ف سەب  ٚ تمِٛٚب ٚ زا٘دٕومْ ٚ 

ایىوومٔەف یۆر بوومبەتی ٘ووٛٔەرف بووٛٚە  ِمٔدٚٚٔۀمسوویٕە  اەٚ سووەریەٚییە ز
شٛبم  ٚ ا شٕگی بە یۆر ئزا اەخ  ٚ باڵٚبٛٚەتەٚە  ٌە ٘ەِمْ سەزاْ 
سوومب ٌە ٘ەژارف ٚ بەووومرب زٔی ِوومزە ٘ شوویەرەومٔەٚە ٔم ٔوودٚٚیمٔە. تووم 

سوومڵی تٛأیٛیوومٔە ٌە  23و تمییٙوومتٕی شووەڕف یەوەِووی  یٙوومٔی ٌە ِوومٚەف 
گۀە اوٍە ٚ اومیەیەوی یأ و  ٚ ٘ەژارف ٚ بددەرەتمٔی ٚ ٔەخٛێٕدەٚارف بو

زا٘دٕووومْ ٚ بە٘دمتووو یٓ اووومبٛٚریی  یٙووومْ  اەٚ ڕێوووگە ٚ بمٔووومٔەف ٌۀووومٚ 
چیمومٔیمٔدا ٌۀدٛاْ شومرەومٔیمٔدا اۀممِیومْ زاٚە ٌە یومریی ِیىومٔ  زەچوٓ 
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ٚ ِەتەب زەژِد زرێٓ. ٘ەِٛٚ ٌدخٛڕێوه ٌەٚێودا تٛأومف ٌدخوٛڕێٕی ٌەٚێو ا 
 بە امسمٔی اا ٔمو ێ .
ف ٌوووا بىووومتەٚە ٌەٚ ٚ تەیووودا بە امسووومْ زرٚسووو  اەٚف ِووو ۆە رىووو 

زەو ێ   ب  ّٔٛٚٔە تٛأیٛیمٔە ٌە ِومٚەف بی و  ٚ یەن ڕۆژزا تەٚەرێىوی 
ٔٙ ِی زرٚسو  بوىەْ  ٚەرە اەٚ تٛأومیە ٌەگەب ٚ تومٔی تو زا بەراٚرز 02

 بىە  اەٚ زەَ  ەٚ٘ەرف اەٚ ِیٍٍەتەِمْ ب  زەرزەوەٚ .
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 هونەر و تەالرصازیی یۆنان

رەتمف ٘ەیە  رەٌ وووەرە بٕەِووومف ٘ەیە   وووگە ٌە لوووٛزرەتی ٘وووٛٔەر سوووە
اەرٚەرزگوووومر ٘ووووین حمڵەتدووووه بووووا سووووەرەتم ٔەبووووٛٚە  بەادووووی یەِوووومْ ٌە 
حووومڵەتدىەٚە گووو ڕاٚەتە سوووەر حووومڵەتدىی تووو   اەٚیووو  ٌە خووو یەٚە ڕٚٚف 
ٔەزاٚە  ٘ ووومرف سووەرەویی تەٚاٚف ڕٚٚزاٚەووومْ تووم ڕازەیەوووی بەرچوومٚ 

یی یەِومْ. ب ێوه حومڵەێ یوّومویٓ ئف ِ ۆ ی بٛٚە  اەٚ بەادی زرێژەتەل
ٕمخ شووووووده ٚەن زۀگخ شووووووی یأ وووووو   تووووووم بە اەٚڕۆ ٔمتٛأدوووووو  زۀگ

ووم  ٚەن ب ێوه وومرف ٘وٛٔەرف ب ێوه یگّومن ٌە شودٛەومریدا  زۀگخ  
با ِمِ سام تٛأمیەوی سٕٛٚرزارف شدٛەومرف تیمزایە یمْ اەیىەرتمشویٓ 
اەٚأە گەٌدوووووووووه سوووووووووەروەٚتٛٚت ْ اەگەر ٌەبووووووووومرف اەوووووووووومزیّییەٚە 

 اەرٚەرزەو ێٓ.
مرە ِویمْ ِد زِٕداڵده ٌە یأ وای ریمییمتودا ٌە چ وەیەوودا ٘ەیاراْ ژ

)یەرۆ ٚ تەر ( زەووووومێ ٚ تٛأوووومیەوی سەرسوووومِەمٚەرف تیوووومزایە  وە ٌە 
 یەودىی ت زا ٔییە.

اەبووٛٚ ەبفەرف ِۀ ووٛٚر خەٌوویفەف زٚٚەِووی بەبمسووی تٛأوومیەوی 
مر شوویڕ ێىی سەرسوومِەمٚەرف ٘ەبووٛٚە ٌە ٌەبەرو زٔووی ٘ەڵیەسووادا یەوموو

بی ایمیە  امیایمٔە ٌەبەرف زەو ز  اەٚ خەٌیفە توم خوٛا حەی ٔەوومێ ڕەییوً 
ٚ ای ىە بٛٚە.  مراْ ٚا بمٚ بٛٚە شمبی ەومْ زەچٛٚٔە حمٚٚرف شم ٚ 

اەٚ خەٌوووویفە خەٌیفەووووومْ ٚ شوووویڕ یمْ زەخٛێٕوووودەٚە ٚ خە ێ زەووووو اْ  
أمیمْ ای ىەیە زەرگەٚاْ ٚ  مریەیەوی ٘ەبٛٚە  اەٚ زٚأەیە  ٘ەِمْ تٛ

٘ەبوووٛٚە  ٘ەر شووومبی ێه بٙمتووومیە ٚ شووویڕ ف بخٛێٕووودایەتەٚە بووو  اەٚەف 
خە توووی ٔەوووومێ زەیوووٛێ  اەٚ شووویڕ ە ٌە و ٔوووم بی وووا اٚە  اووودُ ٚایە ِوووٓ 
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ٌەبەرِە  ایدف شیڕ ف شمبی ە بد مرەوەف بەٚ یەوممر بی وإە ٌەبەر بو  
شوومبی ەوەف زەخٛێٕوودەٚە  شوومبی ف بەزبەخوو  بە ٔماِٛدوود ٚ بە زەسووای 

چٛٚە زەرەٚە  اەٚ حمڵەتە ٌۀمٚ شٛبەراف بەرەۆ بەرباڵٚبٛٚە. خمڵی زە
یەودوووه ٌە شووومبی ە بەرەبەوووومْ بۀووومٚف )اەسوووّەبی( شووویڕ ێىی سوووەی  
زۀٛٚسوود  بۀوومٚف )صووٛێ اٌ ووفی  اٌیٍیووً(  ووومب ا شوویڕ ەوەف امسوومیی 
ٔەبٛٚە  وە خەٌیفە امیا ٌەبەرف بىمێ  ادی زەڵد   اەٚ شیڕ ە بی و اٚە ٚ 

یفە زەسوووو  بە خٛێٕوووودٔەٚەف زەووووومێ ٌە  دگەیىوووودا ِووووٓ ٌەبەرِە... خەٌوووو
ڕازەٚەسوووود  ٚ ٔوووومتٛأا تەٚاٚف بىوووومێ... بە زەرگەٚأەوە زەڵدوووو  بوووو ف 
بخووٛێٕداەٚە اەٚیوو  ادووی تەٚاٚ ٔمو ێوو    وومریەف گووٛێگ ف ا ووای اەرزە 
 بەٚی  زەڵدٓ اەٚی  ٔمتٛأی تەٚاٚف بىمێ. ِۀ ٛٚرف خەٌیفە ٌە ِدژزا

بخووٛێٕداەٚە ٌەسووەر ٘ەرچووی  فبوو  ٚەبوودف زابووٛٚە ٘ەر شوومبی ێىی توومیە
 ٔٛٚسی بد  بە لٛڕسمیی اەٚە یێ ف زەزۀا. 

خەٌووووویفە ئف ٚابوووووٛٚە شووووویڕ ەوەف ٌەسوووووەر چەِىدوووووه لِٛمشوووووده 
ٔٛٚسوو ابد   ٌە گی روومٔی زابدوو   بە )حم وو (ەوەف زەڵدوو   بە لٛڕسوومیی 

 شیڕ ەوە یێ ف بدۀی.
شووومبی  زەڵدووو   لٛربووومْ شووویڕ ەوەَ ٌە زەرەٚەیە  حم ووو  زەڕٚا ٚ 

زەومێ شیڕ ف ومب ا ٌەسەر گمبەرزێه ٔٛٚس اٚە  زەگەڕێواەٚە بو  سەی  
لٛربمْ ٘ەرچی یێ ف خەیێوٕە ٘ەیە بەشوی خە توی ئف خەٌیفە ٚ زەڵد   

اەٚ شیڕ ە ٔمومێ. خەٌیفە زەڕٚاتە زەرەٚە بو  تەِمشومف شویڕ ف ٌەسوەر 
بەرز ٔٛٚسووو اٚ  ٘ەرٚا سەرسووومَ ٚالٛڕِووومٚ سوووەی ف شووومبی  ٚ بەرزف 

ر بە لٛڕسومیی اەٚ بەرزە یێو ف ٔەزأوا شوەڕەری ٔٛٚس اٚ زەوومێ  اەگە
 ٚەبد ٚ اەیّمٔی ب  ٔمِدٕداەٚە.
زایە   یفە ٌە حووومڵەتدىی ٔووومتەٚاٚف ٘ی وووای فشووومبی  زۀوووٛاڕ  خەٌووو

زەڵدووووو  لٛربوووومْ سووووەرِمیەف شوووومبی اْ شوووویڕ ەومٔیمٔە  خووووٛا تٛأوووومف 



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

336 

ٌەبەرو زٔی اوا زاٚف ِومری حەق ٔەزأوی شومبی أی اوا ٔەزاٚف   وم اەٚ 
یمٚە بووخە ئٚە  ِووٓ ٘ووین خە تدىووی توو َ ٔوومٚ   بوو  ٌەِەٚئ بوومزەتە ٔمشوو

 خە تی شمبی اْ امِمب ِەوە. 
اەَ گدووو أەٚە اەٚە زەسوووەٌّدٕد  ٘ەِوووٛٚ ِ ۆ دوووه ٚەن یەن ٔووویٓ  
ب ێه خٛاٚۀد تٛأوم ٚ لوٛزرەتی ٌە بٛارێىودا اوا زەبەخ ود  بەٚف تو ف 

 ٔەبەخ یٛە.

ىەٚێ ِووو ۆە ٘ەر ٚەن نوووٛي ٚ گیووومٍٔەبەرێىی اەر ووومٔەیی ٌە اەشووو
ٚەزەر٘وووومێ  بە ل ٔوووومنی   راٚ وووو رزا تدووووپەڕف  ٌە اەشووووىەٚتدا اەف بە 
گ ٔگیووووی اوووومگ  ب زبووووٛٚ  ٌە اەشووووىەٚتی  ٚەزەر ٘وووومێ. بوووو  بژێووووٛف ٚ 
 گٛیەرأی ٔمچمرف ڕاٚو زْ بٛٚ  ٚرزە ٚرزە وەٚتە بی ف ٔی اە دیْٛٚ 

ایاوو  ل ٔوومنی و وواٛومب ٚ  چٕگووی خ وواە لووٛڕ ٚ زیووٛارف زرٚسوو  ووو ز 
سەرەتمییەومٔی بەزەسو  ٘دٕوم. توٛأی چەووی بەرزیوٓ  امژەڵدارف ٚ امِد ە

بگووو ڕێاە سوووەر رٍوووم  زٚاف اەٚەف وووومٔی ِووو  ٚ امسوووٕی زۆییووویەٚە  بە 
زرٚسای ٔەیأ اٚە چۀدف خەیمٔدٚٚە  تم اەٚ ل ٔمنمٔە بی ێو  ایاو  ٚرزە 
ٚرزە ٔی وواە دیٛٚٔی ٌە سووا چووٛار خدوومأەٚە بووٛٚ بە ز   ز  بووٛٚ بە 

مٔەف بەزەسوووووواەٚەیە سووووووەرەتمف شوووووومرٚچىە ٚ بەادووووووی اەٚ زیى ِدٕاوووووو
ٔی وواە دیْٛٚ ٌە زۆڵووی )ِیمۆا تمِیووم( بووٛٚە  یوومٔی زۆڵووی زٚٚ ڕٚٚبوومرف 
زیموووووٍە ٚ روووووٛراێ  بە گوووووٛێ ەف اەٚ بەڵگووووومٔەف بەزەسووووواەٚەیە ِووووو ۆ ە 
سەرەتمییەومْ ومتده ٌۀمٚ چیمومْ ٘متٛٚٔەتە خٛارەٚە ٔی واە ا بوٛٚٔە  

گو ۆی بوٛٚە. ایاو  ر چیموومٔی یأمیىا یٓ یٔمی ە چیم ٌە زۆڵوی زٚٚڕٚٚبوم
اەٚئشووەٚە ٘وومتْٛٚ ٚ ٌە زۆڵووی ٔوومٚب اٚزا گی سوومٚٔەتەٚە. اەِە  ئٚ ٌٛەِوو

دوی سومیى ٌ ژیەتی اسیٕمرۆیەوی خەیومڵی ٔیویە  ٚالیڕیەتدىوی ِدوژٚٚییە  بە
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ِ ۆە خٛ ٚ خەسڵەتی رەرِمْ ڕأیٓ ٌە وەٌٍوە ٚ رى یودا  یومبٛٚەتەٚە ٚ 
 ٌە  دگە ٚ شٛێٕی ت زا و بٛٚٔەتەٚە. 

ف بژێٛف ٚ وەِیٛٚٔی یەٚیٛیاری  یەودىی ت  بد  بو  ڕۀگە ٘ ومر
 یوومبٛٚٔەٚەف. ٚەن یأوو اٚە چۀووداْ شوومر ٚ زەسوواە ێ ٌە زۆڵووی زٚٚ 
ڕٚٚبووومرزا ادىٙووومتْٛٚ  یەودوووه ٌەٚ شووومرە گەٚرأە زەسووواە ێ ٚ ٘دووومف 
یۆرت  بٛٚە ٚ ئف ٚابٛٚە زەتٛأا اەئِمرف شمرە ٔمیىەومٔی وەف زاٚە 

ٌە  دگە ٚ شٛێٕی ت ی  ٘ەرٚابوٛٚە  بە َ  ٚ زاگی ف و زٚٚە  بە تەاىید
زٚٚڕٚٚبوووووومر بەادووووووی اەٚ زیى ِدٕاوووووومٔەف بەزەسوووووواەٚەیە بە ٘ەٚارگەف 
سووەرەتمیی بەشووەریەێ ٔمسوو اٚە  ایاوو  زەسوواە تدارأی ِیمٚا تمِیووم یوومْ 
زۆڵووووووی زٚٚڕٚٚبوووووومر بەٚە ڕایف ٔەبووووووٛٚٔە ٚ وەٚتووووووٛٚٔەتە اەئِوووووومرف 

ٚبوومرزا زەسوواە تە  دگەٚشووٛێٕی زٚٚرٔمیووه  بەٚ شوودٛە ٌە زۆڵووی زٚٚڕ
گەٚرەووومٔی سوو ِەر ٚ اەوەز ٚ امشووٛٚر بوومبٍی  ادووه ٘وومتْٛٚ اەَ شوودٛە 
ژیوومٔە ٌە ٘ەٚارگەووومٔی وەف بەشووەرزا زٚٚبوومرە ٚ چۀوودبمرە بووٛٚەتەٚە  
ٔموا یٓ ٌەٚ زەساە تمٔە ٌە ِیمۆا تمِیم سوەریەٚف ِی و  ٚ زەسواە تی 

ەسوواە تی رەرابیووٕە ٚ زەسوواە تی ی ٔوومْ بووٛٚٔە  شووەڕ ٚ شوو ڕ ٌۀدووٛاْ ز
ِیمۆا تمِیوووم ٚ زەسووواە تی ِی ووو ف ری بەٚٔیووودا ڕٚٚیوووداٚە  بەتووومییەێ 
زەسوواە تی امشووٛٚرف ٚی وواٛٚیەتی ٚ تووی ِی وو ف رەرابیووٕە زاگی وووم  
روویڕٍەْ ٚ تووی بیی ییەووومْ ٚ اەٚئت ی ووی زاگی ووو زٚٚە ٚ ٌە ڕٚٚبوومرف 
 )ٔیووووً( گووووٛیەرا  بە َ ٔەیاووووٛأی ِی وووو  زاگی وووووم  ٌەٚئشووووەٚە امشووووٛٚر

سوووەر ٌدوووٛارف زەریووومف سوووپی ٚ ٔەیاوووٛأی ٌە تۀوووگەبەرف  ٚەتەگەی ووواٛ
زەرزۀیووووً بووووپەڕٔەٚە ٚ ٔەگەی ووووإە سووووەر یەٚف امسوووویمف ب ووووٛٚن وە 

 تٛرویمف اد امیە...
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ٌە ی ٔمٔوووودا زٚٚ زەسوووواە تی زٚٚ شوووومرف گەٚرەف ی ٔوووومْ شوووومرف  
اەسیٕم ٚ ا پمرتە ٘ەبٛٚٔە ٚ شەڕ ٚ ش ڕ ٌۀدٛیمٔدا ڕٚٚف زاٚە  شمرف 

گوووومٔی ٚ ڕۆشووووٕیی ف ٚ زٚٔیوووومف رەٌ ووووەرە ٚبی روووومٔەٚە اەسوووویٕم بە بمیر
بۀمٚبمٔوووووو  بووووووٛٚە  شوووووومرف ا ووووووپمرتە ٚ زەٚرٚبەرەوەف بە شووووووەڕ ٚ 

یەٚە سوووەرگەرِیْٛٚ. بووو  اەٚ ِەبەسووواە ٘ەر ٌە ِٕوووداڵییەٚە رسوووەربمیگە
ِٕووووداڵەومٔیمْ بە ٚەری  ٚ سووووەخای ٚ زژٚارف زٚٔیوووومف سووووەربمییەٚە 

ەسووواە تی ی ٔووومْ ٚ ڕازە٘دٕووومْ. ٘وووین ڕٚٚزاٚێىوووی سوووەربمیف ٌۀدوووٛاْ ز
زەساە زارأی ٔدٛ زۆڵوی زٚٚڕٚٚبومرزا ڕٚٚف ٔەزاٚە  اەگەرچوی ژیومْ ٚ 
شدٛەف ییٕدەگی ی ٔمٔییەوومْ ٌەگەب گەئٔوی زەٚرٚبەریمٔودا  یومٚایبٛٚٔە 
٘ەتوومٚەوٛٚ ٌە بوومرف  ووٛگ ارییەٚە تمییەتّۀوودف خ یوومْ ٘ەبووٛٚە ژیمٔیوومْ 

تۀوووگەف  یٚٚتووو  ٌە ٔووومٚ سوووەزاْ زٚٚرگەف گەٚرە ٚ ب وووٛٚن ٚ زۆب ٚ
زەریووومف   راٚ ووو رزا ژیووومْٚ وووومرف سوووەرەوییمْ زیف ٔووومٚ زەریوووم ٚ 

 اەئِمرف وەشای بمیرگمٔی ومرٚومسییمْ بٛٚە. 

گەف )وووو ێ( یەودوووه بوووٛٚە ٌە زەٚڵەِۀووودت یٓ زەسووواە تی اەٚ زٚڕ
زٚرگمٔەف ٌە ڕۆژ٘ە توی ِیودەت أیم ٚ امسویمف ب وٛٚن ٚ ٔیوٛە زٚرگەف 

ٚٚرزەسوووواەف زەریوووومف سووووپی ی ٔوووومْ زا ژیوووومْٚ  بە چەپ ٚ ڕاسوووو  ٚ ز
ٔمٚەڕاسووادا بوو  بمیرگوومٔی ٚ ڕٚٚتىوو زٔەٚەف وەشوواییە بمیرگمٔییەووومٔی وە 
ٌە تەلەئزا بوووٛٚٔە ای وووەف ڕۆژأەیووومْ  امشووومومٔیمْ ٘دٕووودە زەٚڵەِۀووود ٚ 
زەسوووواە تداربْٛٚ بمڵٛێمیوووومْ زۀوووومرز بوووو  زەربوووومرە بە٘دمەووووومْ ٚەن 

چومٚف اەٚ ٚ تە زەساە تە ری بەٚۀەومٔی ِی   ٚ ٘ٛٔەریمْ بوخۀە بەر
ٚ گەئٔوووی وە  بە زرٚسوووای امگووومزارف ٔووومٚف امشووومومٔی زٚرگەف )وووو ێ( 
بەزەسوواەٚە ٔیووویە  وە سوووەرچمٚەف ٘ٛٔەرەوەیوومْ ٌە شووومرف )بمِی وووٓ(ف 

 ی ٔمٔی ٚەرزەگ ێ ٚئسمییمْ ٌا زەو زەٚە. 
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ِووووووٓ ٚەن ِدووووووژٚٚ بووووووم  ٌە شووووووەڕەومٔی ادوووووو اْ ٌەگەب شوووووومر ٚ 
یمر شووومٖ( ٌە زەرزۀیوووً زەسووواە تەومٔی ی ٔووومْ ٔوووموەَ وە چووو ْ )خ وووم

اەڕیٛەتەٚە ٚ ی ٔمٔی زاگی و زٚٚە  یمْ شەڕە زەریمیەوومٔی ٔدوٛاْ ادو اْ 
ٚ ی ٔوومْ سووەرزەِی زەسوواە تی زٚرگەف )ووو ێ( بە یِوومٔدىی سووەرەتمف 

سمب اد  یایٕودا شوەا ٌده ٌە شوەڕوەرأی 6333ی ٔمٔی زەزٚاْ  بە َ ٌە 
 واٛٚە رەگەیەوومٔی اەٚرٚامف خ یمْ گەیمٔدە اەٚ زٚرگومٔە ٚ ٌەگەب زأی

زٚٚرگەوووومْ  ٌە گووو رأی ِەٌووودەِە ٚ شووویڕ ەومٔدا بوووم  ٌەٚ شوووەڕأەف 
زەو   ٚەن شیڕ ەومٔی )٘وِٛی ( ٚ اەر ومٔەومٔی )اەٌیومیە( ٚ اەٚ ٘و یە 
اەئِوووومرزەرأە   رێووووه ٘ووووٛٔەرف یبوووو  ٚ بووووا یەرارەێ ٚ سووووەرەتمییمْ 

 ٘ەبٛٚە. 

 زٚٚە وووو زرٚسووو  ٌە سوووەرەتمزا ٌە زار اەرسووواگمومٔیمْ ی ٔمٔییەوووومْ
ژٚٚرێىیوومْ بوو  خٛاوەیوومْ زرٚسوواى زٚٚە ٚ گووٛڵاەف زارف اەسوواٛریمْ 
ڕاڕەٚەووومٔی بەووومرب زٚٚە  اەٚ ووومرە بە گەٌدووه سووەخای اۀموومَ زراٚە  

پ ی(زا 2333اەٚأە بە بمای ەووومٔی ای ووپمرتیەومْ زۀمسوو ێٓ ٌە سووم ٔی )
ْ شدٛەف زاریمْ بەئٚە ٔمٚ اۀمیومْ بو زە بەرزتمشویٓ  تۀٙوم بّٕی ەومٔیوم

ٌە زارف اوواەٚف اەسوواٛٚر )زارەرا( زەووو ز  ایاوو  شوودٛەف اەرسوواگمومْ ٌە 
ی ٔمٔدا گ ڕاٚە تم ڕازەیەن یەرارەتوی تیومزا زەبیٕو ا ٚ ٚەن اەرسواگمومٔی 
ِی  ییەومْ لەبە ٚ یٌمەئَ ٔەبْٛٚ ٚ ِ ۆە بە زیإی زەی وٍەِمٔد وەٚا 
زەسوووووواى زف ِوووووو ۆ ٓ. زیوووووومرە بیوووووو ٚڕاف ی ٔمٔییەووووووومْ ٚەن خەڵىووووووی 

ٛٚە.. شوووومرە ی ٔمٔییەووووومْ گەٚرە ٔەبووووْٛٚ یۆرتوووو  ٌە ٌدووووٛارف ِی وووو ٔەب
زەریمومٔوووودا اەخوووو  ٚ باڵٚبووووْٛٚ ٚ اەیٛەسوووواە  ود ووووّەوی  ٚ ٘ەرا. 
ٌۀدٛأیمٔدا بەرزەٚاَ بٛٚە  ٌۀدٛاْ شمر زەساە تەومٔی ی ٔمٔدا اەخو  ٚ 

بە گ ٔگاوووووو یٓ ٚ گەٚرەتووووو یٓ شوووووومرف ی ٔوووووومْ  اەٚە باڵٚبٛٚبوووووٛٚیەٚە
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ەتو یٓ ٚ بەرباڵٚتو یٓ ٚ گ ٔگاو یٓ وٛزەتومف زەژِد زرا. اەٚ شومرە گەٚر
٘ٛٔەرف ٚ رەٌ ەری ٚ ڕۆشٕیی ف ٌە ِدژٚٚف بەشەریەتدا اۀممَ زراٚە  
بە ٚرزف ڕۀگە امسمْ ٔەبد  بمأیٓ اەٚ وٛزەتمیە ٌە وەیەٚە زەسای اوا 
وووو زٚٚە  بە َ چمٚسووومنمْ ئیووومْ ٚایە گووو ڕأی اووومیە ٚ گوووٛڵاەف زار بە 

اەرساگمومٔدا بە سەرەتم زازۀ ێو   بە َ  بەرزتمشیٕی گٛڵاەف بەرزیٓ ٌە
ٚااددەچا ٌە )سوەزەف شەشوەِی پ.ی( زەسوای اوا و زبدو . ی ٔمٔییەوومْ 
ومتده زەسایمْ بە اەیىەرتمشیٓ و زٚٚە ٌەٚێ ا زەسایمْ اا وو زٚٚە ٚا 

  اەٚاْ ئسوووووومیی ِی وووووو ییەومْ ٚ امشووووووٛٚرییەومْ ادووووووی گەی وووووواْٛٚ
زە ٚرزە زەوەٚتوووووووٕە ِی ووووووو ییەومٔیمْ زەوووووووو زەٚە  ٚر اەیىەرتمشووووووویٕی

توووملیى زٔەٚەف خ یووومْ ٚ زەو شووومْ ٌەژێووو  چووومزرف شووودٛەف ِی ووو ف 
 ٚەزەربدٓ.

٘ٛٔەرِۀووووودأی ی ٔووووومٔی ڕێ وووووىەف تووووومییەتی خ یووووومْ ٘ەڵگ تیوووووٛٚ.  
اەیىەرسوومیێىی بۀمٚبوومٔگی اەٚ زەِەف ی ٔوومْ بۀوومٚف ) یوودیم (رەرِمٔی 

مٔی ادیدرا تم اەیوىەرف خٛزایومٔی ی ٔومْ زرٚسو  ووم  بەزاخەٚە اەیىەرەوو
اەٚ ٘ٛٔەرِۀدە ٌۀمٚ ڕۆی اْٛٚ  بە َ ٌە اەزەبیمتی ی ٔمٔودا یۆر بمسوی 
ٌە  یدیمسی اەیىەرسمیو اٚە ٘دٕودە ٚرزەوومرف ٚ یەرارەتوی ٔی ومْ زاٚە 
اەیووىەرف یەودووه ٌە خٛاووومٔی بە شوودٛەف ِوو ۆە ووو زٚٚە... ڕۆژێووه ٌە 
ٔوووومیىیەٚە ٔوووومْ زەخووووٛا ڕٚٚبە اەیووووىەرەوە زەڵدوووو   ٚەرە ٔوووومُٔ ٌەگەب 

ا ِیم اەیمِیەر ٌە تەٚڕاتی لەزیّدا ٔە٘ی ٌە اەیىەر و زٚٚە تم ٚەن بخ ...
ِی وو  ٚ امشووٛٚر ٔەبدوواە زیوومرزەف اەرسووآ ٘ەِوومْ حوومڵەێ گەی وواٛٚەتە 
ٔمٚ ای والَ  بە َ زٚٚ سوەز سومب ٌە ی ٔومْ زا  ٚتەوومٔی ا ِیوم اەیومِیەر 

 ٘متٛٚٔەتە زف ٚ لٛربمٔییمْ ب  اەٚ اەیىەرأە و زٚٚە. 
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ٚتٕی ِەسیدیەێ ٌە سوەزەف سودٙەِی یایٕودا اەٚ زیمرە زٚاف سەروە
اەیووىەرأە شووىدٕ اْٚ  اەٚف بە زەسوواەٚە ِوومٚە ٔٛسووخەف زٚٚ٘ەِووی اەٚ 
اەیوووىەرأەیە زٚٚبمرەسووومیف وووو اْٚ ٌە سوووەرزەِی زەسووواە تی ڕۆِمٔووودا 
بەتووومییەێ اەٚ اەیوووىەرأەف ) یووودیم ( اۀمووومِی زاْٚ ٚەن باوووی گەٚرە 

 ٚٚە  بٛڵٕودف زە ِەتو  ٚ سوا )بمئ  یمْ امتٕوم( وە  یودیم  زرٚسوای وو
سمٔایّەت  بٛٚە ڕۆِەومْ زٚٚبمرەسمیییمْ و زٚٚە ٚ بە  ەٚا٘ی  ٚ یێ  

بەری ٚ  سوومخاّمْ ٚ ییووٛ ڕایأوودٚٚیمٔەتەٚە. اەٚ اەیووىەرە بە اۀوودایەیەن
بٛڵٕد ٚ ڕایاٚەیە ٘ەییەێ ٚ ت لیومْ زەخومتە ز ٔەٚە. اەرسواگەف ا ٌەِو  

سوووومٔەف بەئف خ یوووومٔەٚە وەە ٌە اەیووووىەرف لمرەِمٔەووووومْ  اەٚ اوووو  بووووٛٚ
ِٛخٍی ی خٛاومْ بٛٚٔە ٚ ٌە ادٕمٚف اەٚ خٛزایەزا سەرف خ ف زأومٚە  
ٌەَ زٚا زٚایەیوووودا امسەٚارٔمسوووومْ یۆر ٚرزە اەیىەریوووومْ ٌە اەرسوووواگەف 

 ا ٌەِ  زا زۆییٛەتەٚە  یۆربەیمْ ٌە ب ٚٔم زرٚساى اْٚ. 

سووووومب ٌە زٚاف 23٘ەرٚە٘وووووم ٌە اەرسووووواگەف )اووووومرتۀْٛ( ٔووووومیىەف 
اگمف اٌٛەِ  زرٚس  وو اٚە  سوەرۀممَ ٘وٛٔەرف اەیىەرسومیف ٚ اەرس

تەئرسمیف ی ٔمْ ٌە سەزەومٔی چٛارەِی اد  یایٕدا تم سەزەف یەوەِی 
 ىەڕا ٌە ی ٔمٔدا گەی اٛٚەتە ا اە.زٚاف یاییٓ ٘ٛٔەر تد

بەڵا  ی ٔمْ ومٔگومف اەیىەرتمشویٓ ٚ تەئرسومیف  چومٚگەف یەوەِویٓ 
ووومْ  سووەر یەٚف ر ەخووٛایی ٚ  ووٛأی ٚ ٘ۀگمٚەووومْ  یەوەِوویٓ زا٘دٕمٔە

یەرارەتی لەز ٚ لمِەێ ٚ لەبمرەومٔی زٚٔیمف تەئرسمیف. ٌەٚێ ا شوىً ٚ 
شەِمیٍی تمییەتّۀد و ایە بمٚ  ٌەٚێدا اەٚف اۀداِی ِ ۆە ٘ەیە ٌە بەرز 
تمش ا ٚ خ ایە بەرچمٚ  ی ٔومْ زایىوی ڕاسواەلیٕەف ٘وٛٔەرف اەٚرٚٚاوم ٚ 

 ب ێه ٌەٚ ٚ تمٔی ت ە. 
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یووٛەف سووەزەف ٘ەژزە٘ەِووی یایوویٓ اەٚ رەر٘ۀووگە زەٚڵەِۀوودە ٌە تووم ٔ
ئیەْ بەشووووووەریەتەٚە ٔووووووم امشووووووٕم ٚ ٔەیأ اٚبووووووٛٚە  سووووووەرەتم ٌە ئیەْ 
امسووووووەٚارٔم  ) یوووووواىەٌّەْ( اەڵّوووووومٔی ٘ٛٔەرٔمسووووووی ٚ امسەٚارٔمسووووووی 
بۀمٚبووومٔگی اەڵّووومٔی ٌە سوووەرەتمف سوووەزەف ٔ یزە٘ەِووودا زۆیراٚەتەٚە  

یوووٓ بوووٛٚە زۆییەٚە ٚ بە یەوەِووویٓ اەٚیووو  و ِەڵدوووه اەیوووىەرف ِەڕِەڕ
ٌدوودأی زەرگوومف ووو ٔی رەر٘ەگووی ی ٔوومٔی زەژِد زرێوو . اەٚ زۆیراٚأە ٌە 

ی ٌە اەساۀی ب ٌە زەٚڵەتوی 6462ئیەْ سەری ف بەریامٔیم )ٌٛرز اەٌگیٓ( 
ٚە سوپد اٚٔەتە ِ یەخومٔەف ٌۀودەْ  بە اەیىەرەوومٔی بٛسّمٔی سوۀدەٚە
 )اٍگیٓ( ٔمس اْٚ.
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 ۆنان دابەظ بووەتە صەر چوار قۆناغدا:هونەری كۆنی ی

ٌە سەزەف یمٔمە٘ەِەٚە توم زٚازٚایوی  یەكەم: عێوە و جۆری هەندەصی
سەزەف ٘ەشاەِی اد  یاییٓ. اەٚف گ ٔگە ٚ سەرٔا ڕاود وە بە زەسو  
٘ووومتٛٚە  ٚەن گووو یە ٚ ووووٛاە ٚ سوووفمٌیٕە ٔەخ ووومٚەومْ  وە بە شووودٛەف 

ن ٌە گووو زرٚسوو  لەبوومرە ب ووٛٚ٘ۀدەسووی ٔەخ وودٕ اْٚ. یوومْ اەیووىەرف 
 و اْٚ  گڵی ب ژاٚ.

ٌە سەرەتمف سەزەف ٘ەشاەِی اود  یاییٕودا ب ێوه اەیوىەرف لەبومرە 
ب وووٛٚوی )ب ٚٔوووم( زرٚسووواى اٚ بەزەسووو  ٘ووومتْٛٚ  اەسوووپی ب ٚٔووومف بە 

 لەبمرە ب ٛٚن.
پ.ی وە شوووومرف )اوووومتٓ( ٌە ئیەْ 043تووووم 433زٚٚەَ  ٌە سووووەرەتمف 

رگوومٔی ٌە ی ٔمٔوودا بەربوواڵٚ ٚ بمیاد أییەووومٔەٚە تووم ْ ووو اٚە. شمرٔ وویٕی 
بە٘ ف بمیرگمٔییەٚە یۆر بومبەتی ٘وٛٔەرف ِی و ف ٚ سوٛریمیی ٌە بٛٚە  

٘ٛٔەرف ی ٔمٔییەومٔدا بەوومرب اْٚ  اەٚ  و رە ٘وٛٔەرف ڕۆژ٘ە تیویەف ٌە 
 ی ٔمٔەٚە گەی اٛٚەتە ٚ تی اەٚرٚٚام ٚ ڕۆِمٔەومٔەٚە. 

 ٌە سوووەرەتمف سوووەزەف حەٚتەِوووی پ.ی تەئرسووومیف ٚ اەیىەرتمشووویٓ
%ی ٔوومٔی بەخوو یەٚە گوو ێ ٚ خوو أە بەرچوومٚ. خمٔٛٚەومٔیوومْ 633شوودٛەف 

ڕایأوودٚٚەتەٚە  ٘ەرٚە٘ووم رٍمووومرف ٚ ووومْ تٛأوودٔەٚە اەرەف بمشووی اووا 
زراٚە  ٔەخ ووەف سووەرگ یە ٚ وووٛاە ٚ اەٚەف ٌە سوو  مي زرٚسوواى اْٚ 
یۆربەیوووووومْ ڕٚٚزاٚەووووووومٔی اەر وووووومٔەومٔی بەسووووووەرەٚە ٔەخ وووووومٚە ٚ 

 ەتە بەرچمٚ.ڕٚٚزاٚەومٔی اەٌیمزەف خ اٛٚ
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ٌەسووەرەتمف سووەزەف ادووٕمەِەٚە )س ٚشوواگەرایی( یوومٔی اۀوودایە ٚ  
تۀمسووٛٚبی ٌە  ٚ اۀووداِی ِ ۆ ووی ٘ەر ٚەن خوو ف ٔەخ وودٕ اْٚ  ە ٌە 

 اەیىەرتمشیٕدا یمْ ٔەخ ەف بەر ەساە.
پ.ی زەسوای اوا وو زٚٚە  043سدیەَ  شدٛەف والسیه ٌە سەرەتمف 

پ.ی امیمٔی ٘متٛٚە. ٌەٚ 000 بە رەرِمٔ ەٚایی اەسىۀدەرف ِەومزۆٔییەٚە
ومتمٔەیدا بمرف امبٛٚرف ٚ سەربمیف ٚ و ِە یەتیی ی ٔومٔی گەی واٛٚەتە 

یوومٔی ٚیالیەتووی )امٔیىووم(  تەئرسوومیف  اوو اە  بەتوومییەێ ٌە شوومرف )اوومتٓ(زا. 
اەیىەرتمشوویٓ  ٔەخ ووەف بەر ەسوواە  ٌە اەٚاەڕف یەڕارەتىوومرف زابووٛٚٔە  

ٔەیوودا ٚ ِیٍٍەتوومٔی ت یوومْ بۀیووٛە ٘ەرٚە٘ووم ٌدمأووی ٚ چمٚسوومنی ٌەٚ بٛارا
 ٚەح ی زەیأی. 

ایٕ وومرەْ ٌە بووٛارف رەٌ ووەری ٚ اەووومزیّیەتی تەئرسوومیف ٚ تەٚاٚف 
بوووٛارە ٘ٛٔەرییەومٔووودا  سوووەر ٚ گەرزۀدوووه ٌە تەٚاٚف ِیٍٍەتووومٔی زٚٚر ٚ 
ٔمیىووی اەٚ ووومتەزا خ یوومْ بە بووم ت  زەیأووی. ٌە سووەزەف چووٛارەِی پ.ی 

. ٌە اووود  اۀموووم سووومب ٌەٚ وووومتە یۆرتووو  گەی وووایٛٚٔە ادگەی وووإی تەٚاٚ
اەیىەرتمشیٓ گەی ایٛٚە اوٍەف بوم   شودٛەومرف ٌەسوەر گو یە ٚ ووٛاە ٚ 
 مَ ٚ زەر  ٚ زەٚریی گ ٔگی اەٚت ف اوا ٔەزەزرا  ٚرزە ٚرزە امسوایمْ 
٘وووومتە خووووٛارەٚە  بە َ اەیىەرتمشوووویٓ ٚ تەئرسوووومیف ٌە تۀمسووووٛٚۆ ٚ 

ٔەرف اەٚ بٛارەیوووووومْ تەٚایْ ٚ ٘مٚود ووووووی ٚ تەرایٚٚزا بە ٚرزف ٘ووووووٛ
خ ایٛٚە بەرچمٚ  یمٔی سوەزەف ادٕمەِوی پ.ی. بە سوەرزەِی رەر٘ۀگوی 
ادگەی اٛٚ ٚ تدگەی اٛٚف ی ٔمْ ٔمس اٚە  یمٔی سەرزەِی )ب یىٍ (. وە 
ٌە یۆر ڕٚٚەٚە ایٕ وومْ اوودگەف خوو ف بە زەسوواٙدٕمٚە بوو یە ٔمسوو اٚە بە 

ٔوووومْ ٚ )سوووەرزەِی بووو یىٍ ( ایاوووو  ٌە ٘ەر بٛارێىووودا چمٚسووومنمْ ٚ ٌدما
رەیٍەسووٛٚەومْ بی ٚب چووٛٚٔی خ یوومْ زەربوومرەف سوومیٔدەگی اد ووىەٚتٓ 

اْ زەربمرەف ٘ٛٔەرف خ یومْ ٔومِە زەخ اە بەرچمٚ. بەتمییەێ ٘ٛٔەرِۀد
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سووومب 2033ٚ واووومٚف   راٚ  ریووومْ ٔٛٚسووویٛە. ) رىووو ف ٌوووا بوووىەرەٚە 
تەِەزٚٔی بەشەریەێ بەتمییەێ زٚٔیمف ٘ٛٔەر گەی ایٛٚٔەتە امسوادىی ٚا 

ٕوود بەشووەریەێ شوومٔمیییمْ ادووٛە زەوووم ٚ سووەرزەِی بوو یىٍ  بەری ٚ بٛڵ
ٚەن ٚأە ٌە وووو ٌدژە یمسووومییەومْ ٚ رەٌ وووەرییەومٔدا زەخٛێٕ ێووو . تووومیە 
اەٚأە اەیوو ەٚف ر ەخووٛایی بووٛٚٔە )اوودّەی  ٚەن وووٛرز  وووٛڕە ٘ەرچووی 
ٚ توووی ای وووالِی  ٘ەیە اەگەر بە راٚرز بىووو ێٓ ٌەگەب زیّوووٛو اتیەێ ٚ 

ەرزەِی )ی ٔومْ( زا یەٚف توم پ.ی سو2033 امسای ڕۆشٕیی ف ٚ ٘وٛٔەریی
 یمٚایْ(  ٘ەر ٌەٚ سەرزەِەیدا شمٔ ومرف گەی ایٛٚەتە ا اە ٚ  امسّمْ

٘ەتمییەوووومْ یووومْ لوووی ت اژیووودیم ٘ەتمشووومٔ ومرأی ٚەن  سووو ر وً  ٌە زە
  مْ( ٌە بٛارف و ِیدیم ٚ شمومرەومٔی ٘ەرٚە٘م بمیاڕف اەخ مْ )اەرسا

ٚەرف  اووومیازف  زیّٛو اسوووی  ٚ شووویڕ  ٚ رەٌ وووەرە ٚ ٚەری  ٚ  ۀگوووم
بمیرگووومٔی  گەشووواٛگٛیار  تەٚاٚف ٘وووٛٔەرە بٕەڕەتییەوووومْ ٚ چٍ ٍەوووومْ 

 تەٚاٚف اەٚأە ٚ اەٚ ٘ٛٔەرأە زەِ اسای خ یمْ ٘ەبٛٚە. 
٘ٛٔەرِۀدێىی اەر مٔەیی ٚەن ) یدیم ( ٌە اەیىەرتمشویدا ومرەوومٔی 

ٌدووماْ بە اەر وومٔە ٚ ووومرف خٛاووومٔی خ یمٔیوومْ یأیووٛە. ٘دٕوودە ٚەسووام ٚ 
بووٛٚە ٌە اەیىەرتمشوویٕدا ٚابوومٚ بووٛٚە اەیووىەرف ایوومٚێىی  ووو زٚٚە ٘دٕوودە 
س ٚشوووای بوووٛٚە  وە ٌە وووومتی ٔمٔخٛارزٔووودا ٌە ٔووومیىەٚە بوووٛٚە  ڕٚٚ ٌە 

 اەیىەرەوە زەومێ ٚ زەڵد   ٌەگەڵّم ٔمْ ٔمخ ی ؟
ٌە تەئرسوومیف ٚ شمرسوومییدا ٘ەرچییوومْ اۀموومَ زاٚە ٚ یەن زٚٔیووم 

 اِیى ووومییدا یووومْ ٌە سوووىە ٌددأووودا یووومْ ٘وووٛٔەر بوووٛٚە  ٘ەرٚە٘وووم ٌە س
سووم تووم اەِوو ۆ یەرۀووگەرف  ڕی وومٔدْ گەی ووایٛٚٔەتە سووەرچمٚەیەن اەٚە

 و زٚٚە.اەٚ ومٔیمٚە ٚشىی ٔە
چٛارەَ  ل ٔمنی )٘دٍیٕوی( اەَ ل ٔومنە ٌە زٚاف ِەرگوی اەسوىۀدەرف 

 پ.ی.23پ.ی زەسای اا و زٚٚە تم 020ِەومزۆٔی 
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 توووومٔە ٌە تەٚاٚف بٛارەومٔوووودا ٌە زەٚرٚبەرف ی ٔمٔوووودا تەٚاٚف اەٚ ٚ
ئسووومیی ی ٔمٔیووومْ وووو زٚٚەتەٚە ٌەٚە گٛیەشووواە ی ٔووومْ  یۆر ٌە ٚ تووومٔی 
 یٙووومٔی ٌە ڕٚٚف سوووەربمیییەٚە زاگی و زبوووٛٚە ٚ ٌە ٘دوووم ٚ تٛأووومیەوی 
سووووەربمیف بەربوووواڵٚزا بووووٛٚە   ووووگە ٌە رەر٘ۀووووگە ادگەی وووواٛٚەوەف وە 

سوایدا اد وىەٚتٕی ڕۆژامٚاٚ ٚ ڕۆژ٘ە توی ٌە خو ف گ تیوٛٚە  بە َ ٌە ڕا
٘ووٛٔەرف   رێوووه ڕەچوومٚف ٘وووٛٔەرف بەخوو یەٚە زەزف. ٘ ومرەوەی وووی 

ٔەٚە اەسىۀدەر ٚ زەساە تەوەف توم رازەیەووی یۆر اومیازف وومرٚبی و ز
ٚٚە. اەٚ بەربوووووووواڵٚیەف ٌە ڕٚٚف ٚ زەٚڵەت وووووووومرەومٔی ٌۀوووووووومٚ بوووووووو ز

زەسووواە تەٚە وە چۀوووداْ ٚ توووی   راٚ ووو ر ٚ ِووویٍٍەتە  یمٚایەوووومٔی 
ادو اْ ٚ یی زەوو ز  ٚەن  ِی و   سوٛریم  زۆڵوی زٚٚ ڕٚٚبومر  رەرِمٔ ەٚا

بەشوووی ڕۆژاووومٚاف ٘یٕدسوووامْ وە ٌە ئیەْ  دگ ەوووومٔی اەسوووىۀدەرییەٚە 
زەبووو اْ بە ڕێوووگەٚە. ٘وووٛٔەر بوووٛٚبە زەسووواەگی ەیەن بووو  ایم٘ەڵوووداْ بە 
زەساە تی ی ٔمْ ٚ رەرِمٔدە ی ٔمٔییەومٔدا  ٘ٛٔەر بٛٚ بە ٚەسیٍەیەن بو  

مٔیەتی ی ٔووومٔی سوووەروەٚتٛٚ  ٘ەرٚە٘وووم رەرِمٔووودە ٚەزەرخ وووإی لمرەِووو
سوووەربمیییەومْ ٚ چووومٌٚدىەرف ٌە سوووەزەف والسووویه ٚ ومرەو اٚەوووومٔی 
اد ووٛٚ. وە  ٔوومتٛأا حمشووم ٌەٚە بىوومێ )بەِووٛٚز  سوواْٛٚ  یوومْ اوومیەف 
بەرزیووٓ( زیوومرزەیەوی تەئرسوومیف ی ٔوومٔی بووٛٚە ٚ ٘ەِی ووە ٌەبەر اەٚەف 

ۀوووووودف ٚ بەریف ٚ بٛڵوەف سوووووومخاّمْ  ٌەسووووووەر  تەٚاٚف بەشووووووەومٔی
بەشوەومٔی   اەسواٛٚرف ٚ لەبومرەف )اومیە بەِوٛٚز( اۀودایەگی ف زەوو ا.

-زیىەف اەیٛۀدییەوی ڕاساەٚخ ف بە امیەومٔەٚە ٘ەبٛٚە  ب یە )ساْٛٚ
بەِووووٛٚز( ٌە تەئرسوووومییی ی ٔمٔیوووودا بە ب بوووو اگەف ا ووووای سوووومخاّمٔەوە 

ٌە یەن ژِدووو زراٚە ٚ تمییەتّۀووودییەوەف ٚەزەرخ ووواٛٚە. )سووواٛٚٔەومْ( 
 یووومٚایبٛٚٔە ە ٌە ڕٚٚف بوووٕەٚە یووومْ اەسووواٛٚرییی بوووم ٚە یووومْ تووومج ٚ 
سووووەرف سوووواٛٚٔەوە  ٘ەر یەن ٌەٚ بەِووووٛٚزأە ٔوووومٚف توووومییەتی خ یوووومْ 
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پ.ی( چوٛار شودٛەف تەئرسومیف 23تم 233٘ەبٛٚە  ب یە ٌە ی ٔمٔی و ٔدا )
اۀموومَ زراْٚ  اەٚ چووٛار شوودٛەیە ٘ەر یەوە ٚ اەیٛۀوود بووٛٚە بە  وو ر ٚ 

 امیەوەف )بەِٛٚز( وە ٌە ّٔموەیدا زأ اْٚ.شدٛەف 
بەشووووە سووووەرەویٓ ٚ یەودووووه ٌەٚأە امشووووٛۀدف 0ٌەٚ 0ٌە ڕاسووووایدا 

 یەودىیمٔٓ یمْ ٘ی ٘ەر سیەوەیمٔە.
 یەوەَ  بەِٛٚزف ایٌٛیمای  

یوومْ بە شوودٛەف ایٌٛیوومای ٔوومٚ زەبوو ا  وە ٌە ایووٌٛیەزا بەووومر بوو اٚە  وە 
ف اۀومزۆڵی وە تٛٚرویومف وەٚتٛٚەتە وۀمرف بمشٛٚرف ڕۆژامٚاف امسیم

اد امیە  وەٚا بمٚە ٌە سەرەتمٚە ٌە شدٛەف رەرِی )ایٛٔیمای( ٚەرگیو اٚە 
یووومْ تووودىەب وووو اٚە. ٌەگەب تەئرسووومییی سوووٛٚریمیی )ریٕموووی( وە بەسوووەر 
بەِووٛٚزەوەٚە زۀمسوو ێٓ  وە ٚەن زٚٚ شوومخی بەرأوودىە بەسووەر اوو اەف 

ەر تم ەوەیەٚەیە   ف زرەخ  ٌەبەرز زاتمش اٚە بەسبەِٛٚزەوەٚەیە  گە
اەَ  ووو رە گوووٛڵاەیە ٌە سوووەرەتمف سوووەزەف شەشوووەِی اووود  یاییوووٕەٚە 

 ڕەٚا ی اا زراٚە  بە َ ڕەٚا ەوەف زرێژەف ٔەود مٚە. 
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 دووەم: عێوەی دووریضی:

پ.ی ٌە ٔمٚەڕاسوای ٚ توی ی ٔمٔودا وو اٚەتە بومٚ  تومییەێ 203ٌە سمڵی 
سووەرەتمٚە چوو ْ  ٌە زە ەرف )زٚریوو ( بە َ سووەرەتموەف ٔەیأوو ەٚە ٌە

٘وومتٛٚەتە ٚ ووٛٚز  بە َ شوودٛەف اەٚ  وو رە )اوومیە یوومْ گٛڵاوومٔە( گەٌدووه 
سمزە ٚ ااەٚ ٚ لٛٚب بٛٚە  یۆرت  ٌە سمخاّمٔدا بەوومرب اٚە وە شودٛەف 
ئود  بٛٚبد   ژِمرەف گٛڵاەومْ یۆر بٛٚبد  ٚ یۆریو  بەری ٚ بٛڵٕود 

 ٔەبٛٚبد .
ریەٚف  سووەر ٌە ٔمٚەڕاسووای بەسووەرەٚە بوومریىا ە تووم بووٕەٚەف سووە 

گٛڵاەوووومْ بووومیٔەیی ٚ ٚەن سوووەریٓ ٚ لٛڕسووومیی سووومخاّمٔی زەوەٚێووواە 
سووەر  وە بە شوودٛەف )اەر یووم( لٛرسوومیی اەیٛۀوود زەبدوواە سووەر سووەریٕە 

 بەرزیٕەوە.
اەٚ شووووودٛە سووووومخاّمٔە ٌە زٚٔیووووومف اد وووووىەٚتٛٚف اەٚ زەِمٔەیووووودا 

 ڕەٚا دىی یۆرف اددراٚە  تم بە اەٚڕۆ ڕەٚا ەوەف بەرزەٚاِە.
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 ەم: عێوەی ئیونیائی:صێه

اەَ  وو رە سوومخاّمْ ٚ گووٛڵاەیە یۆرتوو  بۀوومٚف زە ەرف ایووٛٔیەٚە 
ش رەتی اەیدا و زٚٚە  وە زە ەرێوىە بەسوەر ٌدوٛارف زەریومف ڕۆژاومٚاف 
امسوویمف ب ووٛٚوەٚەیە  بە اوواەٚف شوودٛەف )زٚری ووی( ٔیوویە  سووەرەتم اەٚ 
 وووو رە سوووومخاّمٔمٔە ٔووووم زیوووومرە  بە َ یۆربەف اەرسوووواگمومٔی سووووەزەف 

 ەشەِی اد  یایٕە وە بەٚ شدٛایە زرٚساى اْٚ.ش
 

 چوارەم عێوازی فۆرنتی: 

اەَ شووودٛە سووومخاّمٔە ٌە ئیەْ تەئرسووومیێه بۀووومٚف )ومٌیّووومخٛ ( 
زا٘دٕ اٚە  ٔمٚبمٚەوەف یۆرت  بۀمٚف زە ەرێىەٚەیە بۀمٚف )ر رٔای( وە 
سەرەتم )ومٌیّمخٛ ( ٌەٚێودا ژیومٚە ٚ وەٚتوٛٚەتە بمشوٛٚرف ڕۆژ٘ە توی 

دیی ی ٔوومٔەٚە  سووەرف سوواْٛٚ)بەِٛٚز( شوودٛەف تەئرسوومیییەوەف ٔمٚۀوو
ٌەٚ ومتمٔەیوووووودا زابوووووویٓ ووووووو زٚٚە  وە اەٚ سوووووومخاّمٔە ە بٕەِوووووومڵەیەوی 

بە اووم  ٚایە ٚ بە  گیووم ٚ گوواڵتەئرسوومییە  اەٚ  وو رە سەرسوواٛٚٔە ٚەن 
گە ف ٌەبەرز ٘ەڵى ڵ اٚ ڕایاٚەتەٚە ٌە ٘ەر چٛار ئیەٚە تم زەگومتە سوەر 

 رە ساٛٚٔمٔە سەرەتم شەرِٕمٔە ٘دٕ ایە بەرچمٚ  اەٚیو  گٛڵاەوە  اەٚ  
ٌە زیٛف ٔمٚەٚەف سمخاّمٔدا  ٔەن ّٔمف زەرەٚەف اەرسواگمومْ  بە َ ٌە 

پ.ی ٌە زەرەٚەف سووووومخاّمٔی  بەوووووومر بووووو اٚە. اەٚ  ووووو رە 033سووووومڵی 
بەِوووٛٚزە ٌە خوووٛارەٚە توووم ژێ سوووەرف بەِوووٛٚزەوە بە یەن اەسووواٛٚرف 

 بٛٚە. 
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ٛٚز( بە شووووودٛەیەوی رەرِوووووی ٌەٚ اەٚ سوووووا  ووووو رە سووووواٛٚٔە)بەِ
سەرزەِەیدا ٔمس اٚبْٛٚ  یم بە تۀٙم ٌە سمخاّمٔەومٔدا بەومر زەبو اْ  یوم 

 ٌە یەن سمخاّمٔدا ٘ەرسا شدٛایەوە بەومر زەب ا.
بە بمشوووی زەیأوووُ ٌەٚ  ووو رە ٘وووٛٔەرە گ ووواییەوەف اەٚ سوووەرزەِی 
ی ٔووومٔییەف ٔەگوووٛیەرَ ٚ ت یەودوووه ٌەٚأەیووو  بووودَٚ  ٘وووٛٔەرف بیٕووو اٚف 

مْ ٌەٚ سەرزەِەیدا تۀٙم ٘ٛٔەرف تەئرسمیف ٔەبٛٚە  ب یە و ِەڵدوه ی ٔ
ٌدیوومْ زەزَٚ  بەتوومییەێ ٌە زٚاف سووەزەف ٘ەشوواەِی اوود  یاییٕوودا یۆرتوو  
ٌەٚ ووووومتەٚە ٘ یەووووومٔی )زٚری وووووی( ٌە سەرتمسووووەرف ی ٔمٔوووودا بٕیووووومێ 

ٌە زٚاف ٔوووومبٛٚیەٚە ٚ بووووٛٚٔە خوووومٚۀی رەر٘ۀگووووی اد ووووىەٚتٛٚ  بە َ 
دٛەف شووودٛەف والسووویىی یاب بوووٛٚە سوووەر شووو پ.یسوووەزەف حەٚتەِوووی 

)ِیٕٛسی ٚ ِی ٕی(زا ٚ تدى اف ی ٔمٔی گو تەٚە. اەرسواگمومْ بە شودٛەف 
والسوووویىی زرٚسوووو  ووووو اْٚ ٌە سووووەزەف شەشووووەِدا  بەتوووومییەێ ومتدووووه 
زەٚڵەت مرەومْ ٌە امیاەخای ی ٔمٔدا )اومتٓ( وەٚتوٕە ومرٚبومرف  ٛأىومرف 

ەٚتوٕە اەرەادودأی ٘وٛٔەر ٚ ٚ یەرارەتٕ یٕی ٌە اومتٓ ٚ شومرەومٔی تو زا و
زا٘دووٕەراْ. ٌە ٘ەلیمەتوودا زەٚڵەت وومرەومْ بە گووٛێ ەف ژیووٕگە ٚ ٚالیڕوویەف 
 ٛگ اریووومف خ یووومْ بەوووومرف ٘وووٛٔەرییەٚە سوووەرگەرَ بوووْٛٚ  ٘ەرٚە٘وووم 
٘وووٛٔەرف )زٚری وووی( ٚ ٘وووٛٔەرف )ایٛٔیووومیی( اەٚأە سوووەر ەَ تووودىە ٚ 

 و اْٚ ٚ ٔمس ا بە ٘ٛٔەرف )والسیه(.
ٛارسووٛٚچە بەسووەر یەوەٚە ی ٔمٔوودا گوومبەرزف چٌە لە سوومییی ووو ٔی 

ێ(ف ٔدٛاْ زأ ابْٛٚ  ٘ەر لٛڕسمیەوەیمْ زڵٕیمبەخ  بوٛٚە  بو  )با ِە 
٘ەر تەٚژَ ٚ ڕٚٚزاٚێىوووی ٔمگە٘ووومٔی ٚ ٌەاووو   بەٚ شووودٛەیە زیٛارەوووومْ 
زرٚسووو  زەوووو اْ  بەٚ شووودٛەیە اەرسووواگم ٚ و شوووىی شوووم٘مْ زرٚسووو  

ەف ومْ یووومْ بە شووودٛاەرسووواگم ٚ و شوووىە زەوووو اْ  یۆرتووو  ٌە )ِووو (زا
چٛارگ شە یمْ ئود  ٚەن زا ْ  ٌە زٚٚئشەٚە ڕاڕەٚف ٔدٛاْ زیٛارف 
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بەِوووٛٚز( بە زەٚربەرف اەرسووواگمیدا ایاووو  تووومئر ٚ ڕێووومف یۆرف اووومیە )
 ساْٛٚ) بەِٛٚز( ٌە یۆربەشی اەرساگم ٚ و شىەومٔدا بەومرب اْٚ.

ٌەٚ سووەرزەِەیدا زٚٚ اەرسوواگم زرٚسوواى اْٚ  یەوەِوویٓ اەرسوواگمف 
٘یوو ا( بەشوودٛەف زٚٚری ووی ٌە شوومرف )ا ڵەِوو (  ٌە سووەزەف حەٚتەِووی )

پ.ی زرٚسوو  ووو اٚە  اەرسوواگمیەوی زیووىە بۀوومٚف )اەاٌٛووْٛ( ٌە شوومرف 
)ر ٔوووو (زا اۀموووومَ زراٚە  زٚٚ اەرسووووامگمف توووو  بە شوووودٛەف )ایٛٔیوووومف( 
یەوەِیمْ اەرساگمف )امراِی ( ٌە شمرف )امٔەسوٛٚ (زا  وە اەٚ زەَ بە 

ٔووووی سەرسوووومِەمٚەرف  یٙوووومْ زەیأوووو ا  سووووەزەف سوووومخاّمٔدىی زەگەِە
ٕەف گۀوا ٚ یێو  ٚ ب  خەیێوحەٚتەِی پ.ی. زٚٚ٘ەِیمْ سمخاّمٔده بٛٚ 

 یێٛ ٚ یێ ەرە بۀ خەومْ  اەٚأەف زەبەخ  أە اد گمف خٛاومْ.
٘ەر ٌەٚ ومتمٔەیوودا شوودٛەف اەیىەرتمشوویٓ یەشووام یەرارەتووی ٘ووٛٔەرف 

ەیە  وە یۆرتو  ٌە ٔومٚ خ ف بەزەس  ٔە٘دٕمبٛٚە  یەن ّٔوٛٚٔە بەزەسواەٚ
اەرسوواگمگمٔدا زازۀووو ا  ٌە تۀەف اەسووواٛٚرف زار زرٚسووو  زەوووو ا  ٘وووین 
  رە  ٛٚ ٔەٚەف ٘ٛٔەریی ادٛە زیمر ٔەبٛٚە  وەٌٍوەف سەر ڕاسواەٚخ  

زٚٚ زەسو  چەسوپمٚ بە زٚٚف ئف بەزۀەٚە   بە سەرًِ ٚ سٕ  ٚ ٘ەر
ٌە زار  ٘ەرزٚٚ اووم  وووٛٚتى ا ٚ ڕێوووه ڕاٚەسووامٚ. بووو  ّٔوووٛٚٔە اەیىەرێوووه

زاتمش اٚە ب  خٛاٚۀدگمر )اومتەْ( بەٚ شودٛە سوەرەتمیەف اۀمومَ زراٚە  
ا ر گ زف )اومو  ٚاوٛي( ٌە شومرف امتٕودٌە زارف یەیاْٛٚ زاتمش اٚە بەسە
یەن بەرزەوە سوف  ٚ سوەخ  ٔیویە ٚ زەاەیىەر ٌە بەرز زاتمشو اْٚ توم ڕا

ە  ٚرزە ٚرزە شوودٛەف و ٔیوومْ بەئٚە ٔوومٚە ٚ زەسوو  ٌە ٌە  ٔەچەسووپمٚ
حەرەوەێ زراٚەتە زٚٚ اوووم ٚ ٘ەرٚە٘وووم سوووەر ٚ ِوووً ٌە اەیىەرتمشووویٕدا 
٘ەرٚەن لە سوومیف بە زٚٚ شوودٛە اۀموومَ زراٚە  )زٚری ووی ٚ ایٛٔیوومف( 

راٚە  یۆرتوو  ٌمەئِاوو  ٚ ٚەسووام ٚ سوومرز اۀموومَ زشوودٛەف زٚری ووی ی
٘ەیىەٌوووی لمرەِمٔووومٔی اۀمووومَ زاٚەٚ بە َ ایٛٔیووومای بووومریىا  ٚ تووودىە ٚ 
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ٚٚە ٚ اەیىەر ٚ ٌەشٛئرف امر ەتمٔیومْ وو زٚٚەتە اەیوىەر ٌە ومریمْ و ز
وەرسوواەف ِەڕِەڕ اەیووىەرف و ووی ی ٔوومٔی ٘ەرٚە٘ووم وووٛڕف ی ٔوومٔی  اەٚ 
زٚٚأە سوومٌُ بە زەسوواەٚەْ  ٘ەرزٚٚویوومْ بوومە بەسووەر ٌدٛیوومٔەٚەیە  اەٚ 
زٚٚ اەیووووىەرە بە بمەومٔیوووومٔەٚە بۀمٚبوووومٔگٓ. ٘ەرٚە٘ووووم ٌە ٔمٚەڕاسووووای 

اییٕدا ٔەخ ی بەر ەساە بەسەر ّٔمف  زیٛارف سەزەف شەشەِی اد  ی
سووومخاّمٔەومٔەٚە و ابوووٛٚٔەتە بووومٚ  ٌە تەئرسووومییەومٔدا یۆرتووو  شوووەڕف 
خٛاومْ ٚ ومرٚو زەٚەیمْ وو اٚٔەتە ٘ەٚێٕوی اەٚ ٔەخ وە بەر ەسوامٔەف 

 یۆرت  ٌە گۀمیٕەف اەرساگمف )زٌٚفی(زا اۀممَ زراْٚ. 

  اەٚأە بەسەر گەرزف ٘ەرٚە٘م ٌە اەرساگمف )امتٕە(یدا ٔەخ دٕ اْٚ
ٔی ٌەشوی ڕٚٚێ ٌە اەرسواگمف یاٛسوە )اەو ٚاٌٛی( شومرف اومتٓ امڵەٚأوم

ٌە شووووومرف ا ڵەِووووو  زاِەیراٚە. ٘ەرٚە٘وووووم اەیوووووىەرف خٛاٚۀووووودگمریمْ 
 بەٚاەڕف ٚرزەومرییەٚە زاتمش اٚە.

بە َ شدٛەومرف بە ٌۀمٚچٛٚٔی رەر٘ۀگی )ِی وٕی( رەراِو   وو ا  
ی گ ٔگیووووی ادوووودراٚەتەٚە ٚ یۆرف زٚٚبوووومرە ٌە سووووەزەف حەٚتەِووووی پ.

ٔەود وومٚە اوودگە ٚ  وودگەف خوو ف ٌە ٘ووٛٔەرف ی ٔمٔیوودا بەزەسوو  ٘دٕوومٚە  
تۀٙوووم سووومخاّمٔە گ ووواییەومْ یووومْ تمییەتّۀووودەومْ یووومْ گ ڕسوووامٔەومْ 
ٔەلمشوی ٚ شودٛەومرف تیوومزا وو اٚە  بەزاخەٚە یۆربەف اەٚ شوودٛەومریمٔە 

دا بمسویمْ ٌدوٛەو اٚە. ٔووە ٌۀمٚ ڕۆی اْٛٚ تۀٙم ٌە ٔمٚ ٔٛٚسویٕە و ٔەوم
ف را ٌە بمشووٛٚرف ایامڵیوودا چۀوود زیٛارێووه زۆیراٚٔەتەٚە  وو ٌەَ زٚایەیوود

 شدٛەومرف ی ٔمٔی ادٛە زیمر بٛٚە.

بە َ ٘ٛٔەرف زەر  ٚ گ یە ٚ وٛاەف سفمٌیٓ اەٚأەف ٚا ٌە سەزەف 
ٔووومٚ ڕۆی ووواٛٚ  ٌە زٚاف ەیۆرف ٌ بووومٚ  یووومیزەف اووود  یاییٕووودا و ابوووٛٚە

پ.ی بەسوووووەر گووووو یە ٚ ووووووٛاە 6633ی ِ ووووویٕی ٌۀووووومٚچٛٚٔی رەر٘ۀگووووو
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و ٔەومٔەٚە  رو رَ ٚ شوىو ٚ شودٛەف ٘ۀدەسوی یۆرف بەزەسواەٚەیە ٌە 
سوووەزەف حەراەِوووی اووود  یایووویٓ ب ێوووه رووو رَ ٚ شووودٛەف شووودٛەومرف 
ڕۆژ٘ە تووی وەٚتە ٔوومٚ شوودٛەومرف ی ٔوومٔییەٚە ٚەن سووەبفی خٛرِووم یوومْ 

 یە ٚ ووٛاە  گژٚگیم یمْ  مٔەٚەراْ  یمْ گوٛب ٚ زێوٛ ٚ زرٔوا   ٌەسوەر گو
ەووومِدمیی وووو اْٚ ٌە گی ٔمٔییەوووومْ بەزەسووواەٚەْ  یووومْ ٘ەڵىۀووو اْٚ ٚ ڕۀ

سوەزەف شەشووەِی پ.ی گو یەوەرأی اوومتۀی اەٚ شودٛە ومرەیوومْ اۀموومَ 
 زاٚە.
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 ەی كالصیكدەور 

بەادووی اەٚ ڕاڕەٚە زٚٚرٚزرێووژەف زٚٔیوومف ٘ووٛٔەرە ٚا ی ٔمٔییەووومْ  
زٚاف سووەروەٚتٕی  ب ییٛٚیوومْ  ٘ەرٚە٘ووم بوومرٚزۆخی سیمسووی بەتوومییەێ

پ.ی بەسوووەر اد أییەومٔووودا  اد أوووی 053ی ٔمٔییەوووومْ ٌە شوووەڕف ِووومرات ْ 
٘ەخمِٕ ووی ی ٔمٔییەووومْ وەٚتووٕە ٔوومٚ زٚٔیوومف امسوومی  ٚ اەرەادووداْ بە 
٘ووٛٔەر ٚ اوومبٛٚرف ٚ ٌە ٘ەِوومْ ومتوودا زٚٚ ت ِوومرف سووٛڵڵ ٚ امسمی وویمْ 

ٌەگەب  ٘ەِیووومْپ.ی ز004ٌٚٚەگەب اد أییەومٔووودا  ت ِووومر و زبوووٛٚ یەوەَ
پ.ی ٘ٛٔەر بە شدٛەیەوی بەرچمٚ اد ىەٚتٕی 001شمرزەٚڵەتی ای پمرتە 

یۆرف بەزەسوو  ٘دٕووم شوومرف )اوومتٓ( بووٛٚ بە اوومیاەخای گ ووایی ی ٔوومْ ٚ 
ژیوووومْ ٚ ٘ووووٛٔەر تدىە ٚبووووْٛٚ  بەتوووومییەێ ٌە سووووەرزەِی سیمسووووەتمأی 
زیّوٛو اتی سووەرزەِی )بوو یىٍ ( وە تووم بە اد ووام اەٚ رەرِوومٔ ەٚایە بووم  

 بە ّٔٛٚٔە زە٘دٕ ێاەٚە. زەو ێ  ٚ
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تەئرسمییی والسیه بە اد ەٚایی اەیىەرتمشی بۀمٚبمٔو  ) یودیم ( 
 ووووٛٚ ٔەٚەف بەرچوووومٚف بەخوووو یەٚە زف  سوووومخاّمٔەومْ بەتوووومییەێ ٌە 
اەو ٚا ٌی وودا شووە٘ىمرف تەئرسوومیف ٘وومتٕە ووومیەٚە. ٘ەرٚە٘ووم اەیووىەرف 

ومْ  خٛاٚۀوودگمراْ ٔەخوو  ٚ بەر ەسوواەف سووەر زیٛارەووومٔی اەرسوواگم
ووومرە اوو  ٌە یەرارەتىمریەووومٔی زٚٚ تەئرسوومی )ایىایٕووٛ  ٚ ووومٌیى ات ( 
زەرٚایەف اەو ٚاوووٌٛی  بە زٚٚ ڕیوووم اووومیە ٚ گوووٛڵاەف اووو  ٌە یەرارەتوووی 

 تەئرسمیف ڕایێٕ اٚەتەٚە. 

٘ەرٚە٘ووووم سووووەرزەِی اوووو  ٌە ٘ووووٛٔەرف تەئرسمی)ٔ وووویىٍی ( یوووومْ 
وووو زٚٚە  اەرسووواگمف خٛاٚۀووودگمر)امتٕە( بەشووودٛەف )ایٛٔیووومف( زرٚسووو 

پ.ی ٘ەرٚە٘م اەرسواگمف )اومرخایْٛ( وە خوٛزف گٛڵاەوومٔی ٌە ئیەْ 003
تدىوو ا بەسووەر گوو زف  ٔەاەیىەرتووم  )ومریمتیوود(ەٚە زرٚسوو  ووو اٚە. اەٚا

 پ.ی.023)اىمٚیٌٛ (ەٚە زرٚس  و اْٚ. 

ٌە شمرف اەتىم اەرساگمف )تیّی وی ( وە خٛاٚۀودگمرف )امزاشو  ٚ 
ییوودْٚ( خٛاٚۀوودگمرف زەریمووومْ سووما( بووٛٚە ٌە راِٛٔوو  اەرسوواگمف )ا 

زرٚس  و اٚە. ٌەٚ سەرزەِمٔەیدا تەئرسمیف گەی ایٛٚە ا اەف  وٛأی 
ٚ یەرارەتىووومرف اەرسووواگمف وە بووو  خٛاٚۀووودگمراْ ٌە چۀوووداْ  ووودگە ٚ 

ف گەٌدوه او  ەٓ زرٚس  و ا. ٌۀومٚ شومرەومٔدا خەڵىمٔدوه خومٔٛٚبەرٛێش
 ٌە شدٛەف  ٛأی تەئرسمیییمْ زرٚس  و زٚٚە.

ڕەٚالوی سوەر زاا شو اٚف بەِوٛٚززار ٌۀومٚ شومرەومٔدا یومْ  ف اید 
 گ ڕەامٔی ٚەریشی ٚ تمٚزأی اەس  ٚ گمٌی ىە ٌدخٛڕیٓ.

اەیىەرتمشیٓ ٌەٚ سەرزەِەیدا گەی اە ٌوٛٚتىەف یەرارەێ  اەیوىەرف 
خٛاٚۀووودگمراْ  ٘ەرٚە٘وووم شوووەڕ ٚ ٍِّالٔوووی خٛاٚۀووودەومْ ٌەگەب یەوووودا 
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 ۀگوومٚەرأی شووەڕەومْ ڕِٛەشوودٓ  ٌەگەب  وومٔەٚەرأی اەر وومٔەییدا یوومْ 
ٚف گ ڕەامٔەومٔودا بە لەبومرەف یٌومەئَ تی امٚێژ  سپەر بەزەسو   ٌە تەٚا

زأ ابوووووٛٚە ) یووووودیم (ف اەیىەرتوووووم  ِمِ سوووووام ٚ چمٚسووووومنی تەٚاٚە 
اەیىەرتم  چمٚزێ یی تەٚاٚف اەٚ ومرأەف زەو ز یمْ ب خ ف اەیوىەرف 

مج ڕایأوودٚبٛٚیەٚە  ِەتوو  بەیێوو  ٚ بوو62بۀمٚبوومٔگی )یاووٛ ( بە بٛڵٕوودف 
ٌۀمٚ اەرسواگمف )اومرتْٕٛ(ٚە ٌە شومرف ا ٌّو  اەٚ اەیوىەرەف زأومٚە ٌە 
زٚٚ اەرسوواگمف اوومییٕیی اەٚ سووەرزەِەیدا )زۆٌیووی ٚ ا ٌەِووو (  ٘ەیاراْ 
اەیىەرف تیمزا زأ اٚبوٛٚە یۆربەیومْ یۆریومْ ٌە ِەڕِەڕ زاتمشو اٚبْٛٚ  

رف گمٌی ووىەراْ ٚ یومْ ٌە ب ٚٔوم زرٚسوواى ابْٛٚ  اەٚف ِومٚەتەٚە اەیوىە
ڕِٛەشووودٓ وە ٘ەرزٚٚویووومْ ٌە ئیەْ )بٌٛیىووو ت (ف اەیوووىەر توووم شوووەٚە 
زرٚسوواى ابٛٚە ٘ەرزٚٚویوومْ اوو ْ ٌە گ ڕأىوومرف ٌە شوودٛە ٚ شووەِمیٍی 

 اەیىەرتمیٕی اەٚ ومتە.
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 عێوەكاری

شوودٛەومرف سووفمٌگەرف )سوو اِیه( اەٚأووی  اد ووىەٚتٕی بەرچمٚیوومْ 
ٛ ( وە سەرەتم چٛار ڕۀگی بەومر بەخ یمٔەٚە زف  ٘ٛٔەرِۀد )بٌٛیٍٕٛت

ب زٚٚە)ڕە   سپی  سٛٚر  یەرز( اەٚ ٘ٛٔەرِۀدە زا٘دٕەرە گ ڕأگومرف 
ٌە شووودٛە ٚ بٕەِووومف شووودٛەومرف اەٚ سوووەرزەِەیدا اۀمووومَ زاٚە. ب ێوووه 
تمبٍ ف بۀمٚبمٔگی اۀمومَ زاٚە  ٚەن  زاگی و زٔوی شومرف تو ٚا  زۆیە   

ٚٚە. شووەڕف )تی ووەٛ ( بەسووەر زیووٛارف اەرسوواگمف زٌفیوویەٚە ٔەخ وومٔد
ٌەگەب ژٔمٔی شەڕوەرف ٘ یف اەِمیۆٔم  شەڕف ِمرات ْ ٌە شمرف اومتٓ  
بەسووەر زیووٛارێىەٚە ٘ەرٚە٘ووم زٚٚ بوو اف ) یوودیم (ف گەٚرە اەیىەرتووم  
بۀوووومٚف )ِ وووویىْٛ ٚ امٔوووومایاٛ ( وە ٘ەرزٚٚیوووومْ شوووودٛەومرف بووووٛٚٔە 

ِدووووژٚٚف ی ٔوووومْ بوووووٛٚە. تەٚاٚف ومرەومٔیوووومْ زەربوووومرەف لمرەِمٔوووومٔی 
یە ٚ زەرووو ف )گڵووویٓ( اەٚیووو  ٚەن ٘ٛٔەرەوووومٔی تووو  مٌگەرف ٚ گووو سوووی

اد ىەٚتٕی ا  ٌە  ٛأی بە خ یەٚە زف  ایا  بەسەر گ یەومٔەٚە ٚێوٕەف 
ومٔوداریمْ ٔەخ ومٔدٚٚە  ٘ەر اەٚ امسٕگەر ٚ ایٕەچوی  ِمسویف ۆ  ٚ زٚٚ

 ٚێٕمٔە یۆر یأیمرف اەٚ ومتەیمْ خ اٛٚەتە بەرچمٚ.

 

ڵوووىە یۆرەوە ٘ٛٔەروووومربْٛٚ ٌە  وووگە ٌەٚ ٘وووٛٔەرأە ومرزەسوووای خە
امسووووٕگەریدا ٌە چەن ٚ سووووپەر ٚ شّ وووود  زرٚسوووواى زٔدا  ییٛووووومرف  
یەڕٔگەر اەِە اەٚە زەگەیۀد   ڕااەڕیٕدىوی ٘وٛٔەرف ٌەٚ سوەرزەِەیدا ٌە 

  تەٚاٚف بٛارەومٔدا ڕٚٚیمْ زاٚە.
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بە َ ٌە سووووەزەف چووووٛارەِی پ.ی ٘ووووٛٔەر ٌە یۆر ڕٚٚەٚە زاڕِوووومیە 

گ شە ٚ وۀومرف ی ٔمٔودا زەسوای اوا و زبوٛٚ  ٌە خٛارەٚە  شەڕ ٌە یۆر 
شوومرف )اوومتٓ(زا ٘ووٛٔەر ڕاٚەسووام تۀٙووم ٌە زە ەرە زٚٚرزەسوواەومٔدا ٚەن 
شوووومرف ِوووومڵاە ٌە امسوووویمف ب ٛٚووووودا  چۀووووداْ اەرسوووواگم بوووو  خٛاووووومْ 

پ.ی ٘ەسووای ٔەتەٚایەتووی ٚ زەِوومرگ ژف 013زرٚسوواى اْٚ  ٌە سووەزەف 
ە ووووووومرٚو زەٚەف ی ٔوووووومٔی بووووووْٛٚ سوووووومرزبٛٚبٛٚیەٚە  ٘ٛٔەرەووووووومْ ٌ

ە ٔدووٛ ِوومڵی زەٌٚەِۀوودأەٚە  رسوومیف  یوومبٛٚیەٚە  شوودٛەومرف خوو ایتەئ
امسای ٘متە خٛارەٚە. ٘ٛٔەر بٛٚ بە ایم٘ەڵداْ بو  وەسومٔی زەٚڵەِۀود ٚ 

تمشیٕی وٓ وەٚتە ٘ەِومْ ٘ەڵودێ گمٚە  بٕەِمڵە زەسا ۆی واٛٚەومْ اەیىەر
 اەیىەرف و مْ ٚ وٛڕأی زەٚڵەِۀداْ ٘متٕە بەرچمٚ.
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اەیىەرف ڕٚٚێ ٚ لٛٚێ خٛاومْ وەٚتٕە بەرچمٚ  بٛٚیە ٘و ف  ب ێه
ٔمڕەیایەتی خەڵىە یۆرەوە  تۀٙوم اەیىەرتمشوده بۀومٚف )ا وىٛبم ( ٌەَ 

ف اۀموومَ ۀدەرف گەٚرزٚایەشودا )وٛسویپٛ ( چۀووداْ اەیوىەرف اەسوىە
 . زاٚە

-002شەڕ ٚ اەئِمرەوومْ ٚ تگ تٕەوومٔی اەسوىۀدەرف ِەەلومزۆٔی )
٘ وووومرف بەربووواڵٚف ٘وووٛٔەرف ی ٔووومٔی ٌەسەرتمسوووەرف پ.ی( بووٛٚ بە 020

 یٙمٔدا  ٌە ڕٚٚف تەئرسومیییەٚە زرٚسواى زٔی شومرف اەسوىۀدەریە ٌە 
ِی وو  ّٔووٛٚٔەف اەٚ حوومڵەتەیە  ایاوو  ت اژیوودیەومْ زاخوومأە ٔوومٚ تدىوو اف 
بٛارەومٔی ٘ٛٔەرەٚە  ٘ەتمٚەوٛٚ ٘ٛٔەرف )٘یٍیٕی( ٌە اەسمڵەتی ٘وٛٔەرف 

 بە زٚٚر وەٚتیٛٚەٚە. 

َ ٌە سووەرزەِی سووەزەف زٚٚ٘ەِووی پ.ی ٘ووٛٔەرف اەیىەرتمشوویٓ بە 
ٌەٚ اەیوووووىەرأەیە ٚا  ەٚە ٘ووووومتەٚە  اەیوووووىەرف  یٕووووو   یەودوووووهزی ووووومٔ

زۆیراٚەتەٚە ٚ بۀوووووومٚف اەیووووووىەرەوەف ِیٍیاٛسووووووی بۀمٚبوووووومٔگەوە وە 
 ٛٚتیمرێوووه بوووٛٚە ٌە وووومتی  ٛٚتى زٔووودا اەیوووىەرف ) یٕووو  ( گمسوووٕی 

ەیوووىەرەوەف ٌەژێووو  خووومن  وووٛٚتەوەف ٌەٚ اەیوووىەرە گیووو ف وووو زٚٚە ٚ ا
 ٘دٕمٚەتە زەر .

سوووەرمٌگەرف ایاووو  گووو یە ٚ گٛڵوووداْ ٚ زەرووو  ٚ زەٚرف  بە شووودٛەف 
بەر ەسوواە ٔەلمشووی ٌەسووەر ووو اٚە  ٘ووٛٔەرف ڕۆژ٘ە ێ ٌەٚ ومرأەیوودا بە 
بمشی تیمزا زیمرە  ٌە زٚاییدا ٘ٛٔەرف ڕۆِمٔەومْ بٛٚٔە ٚاری وی حەلیموی 

 تەٚاٚف بٛارە ٘ٛٔەرییەومٔی ی ٔمْ.
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ٌە ٘ەیارەف حەٚتەِووووووی پ.ی ٔی وووووومٔە بە زەسوووووواەٚەیە وە ِوووووو ۆ ە 
سووووەرەتمییەومْ ٌە بەرەب ووووامٔدا ژیوووومْٚ  ٌە چۀوووود ئٚە چۀووووداْ بەرزە 
تەراِی تیژو اٚیمْ گٛری ٚ چەوٛٚشی بەرزیوٓ زۆیراٚەتەٚە  اەگەرچوی 

ٌوووُ ٚ اەٚ حەئٔە  زٚڕگەف بەرەبوووی یۆربەف یۆرف سووومرایەوی اووو  ٌە 
بووم٘ یف ٌووُ ٚ خوو ب بووٛٚە ٚ  وودگەف امسمی ووی تیوومزا وەَ بووٛٚە  بە َ ٌە 
ب ێه  دگەیودا ٚەن لەتەر ٚ زٚڕگەف بەحو ێٓ ٚ ٌە زە ەرەوومٔی )ٔە ود( 
ٚ بمشوووووٛٚرف بەرەب وووووامْ بەزەْ ٚ ٘ەرٚە٘وووووم یەِەْ  زٚٚ ڕٚٚزاٚف 
گەٚرە اۀموومَ زراٚە  یەوەِیوومْ ِوومڵیى زٔی حٛشووا  بووٛٚە  زٚٚ٘ەِیوومْ 

 رەبی بٛٚە.اەٌفٛبمف بە
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ییەیەووی امشوٛٚرف تا یٓ یەِمٔده ٔمٚ ٌە بمرەۆ ٘متٛٚبد  ٌە وۀ و
پ.ی ٘ەرٚە٘م ٌە تەٌّٛٚززا ٌە 422ەر  ّٕیزایە  سەرزەِی زەساە تی شٍ

ب ێه ٌە شەریڕەتەومٔیدا  ٘ەرٚە٘م تەٚراێ بم  ٌە شەریڕەتی حەیرەتوی 
 ِٛٚسم زەومێ  ٔمٚف زٚڕگەف بمرەۆ ٚ ِیٍٍەتی بمرەبی ٘دٕمٚە. 

٘ەرٚە٘م ٌد ە ٚ ٌەٚ  چۀداْ ٚرزە زەساە ێ اده ٘ومتیْٛٚ  ب ێوه 
ئیووووومْ ٚایە بووووومرەۆ بوووووٛٚٔە ٚ ب ێوووووه ایٕىووووومریی اەٚەف زەوەْ  ٚەن  

ەسمٔیەومْ  سوەبە   حەیرەِوٛٚێ  زەٚڵەتوی سوەبە  ٛٚر  ٔیایەومْ  نتەزِ
رٚە٘ووووم بمسووووی ٌە ٚ شوووومژٔە بەڵمووووی  ٌە لٛرامٔوووودا بمسووووی ووووو زٚٚە  ٘ە

دّمْ وە اەیوومِیەر ٚ ِەٌیىووی ای وو اایً بووٛٚە ٚ سووٍ زەسوواە تی حەیرەتووی
ٌەسەر یەٚیی ای  اایٍدا رەرِمٔ ەٚایی وو زٚٚە  اد وام ٘ەراف بومرەۆ ٚ 

ٌە ڕۆژ٘ە توووی بوووموٛٚرف بەرەب وووامٔدا ای ووو اایً ٌەسوووەر اەٚ بەیِەیە. 
ٔیووووووٛچە زەسوووووواە تدىیمْ ٘ەبووووووٛٚە  ٌەژێوووووو  چوووووومٚزێ یی زەسوووووواە تی 

ٚف بمرەبەٚە زرٚساى ابٓ ٘ین سمسمٔییەومٔدابٛٚٔە  با شەن اەٚف بۀم
بە زەساەٚە ٔییە  ٌە امڵیدا چۀداْ گوٛڵاەف ڕۆِومٔی زەبیٕ ێو  ٌە تەزِوٛر 
اەٚ زەَ ٌەژێوووو  زەسوووواە تی رۆِمٔەومٔوووودا بووووٛٚە ٘ەر اەٚأووووی  شوووومژْ 

 )یۀٛبیم(یمْ بە زیٍی گ ێ ٚ ب زیمْ ب  ڕۆِمْ. 

ا  بەرەبی بمزیۀ یٓ ژیمٔیمْ ٌەسەر توم ٔی یەواو  )نەیٚٚ( زەگوٛیەر
بە٘دوووم بٙدووومف توووم ْ زەوووو ز  یۆربەف یۆرف خەڵىوووی زٚڕگەف بەرەۆ 
بمزیۀ یٓ ٚ ٌەژێو  ڕەشوّمڵدا زەژیومْ   وگە ٌە حٛشوا  ومرٚومسویییەوی 

ٔەبوووٛٚە بە نەیوو  توووم ٔی یەوا وووو زْ   یوومٚایف ٌۀدوووٛاْ شووومر ٚ ت یوومْ 
بەشوومیەرف بمزیەیوودا یۆر ٘ەبووٛٚە  بەتوومییەێ ب ێووه ٌەٚ شوومرأە یەٚارف 

بەرەٚ شمَ ڕێه زەخ و   ایودف شومرف ِەووىە ٚ ِەزیوٕە بە بمیرگمٔییمْ 
ٔمٚۀدف بمیرگمٔی زەژِد زرا  ٌە امٚا ژیمٔدىدا ٘ین   رە ٘ٛٔەرێه بەزف 
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ٚ ٘وووٛبەي( بە  ٛٚ اەیوووىەرف خٛاومٔیووومْ )ئێ ٚ بوووٛیفٔەزەوووو ا ٘ەتووومٚەو
اەٚاەڕف سووومزەگی ٚ ٔووومڕێىی اۀمووومَ زاٚە  اەٚ خٛایمٔەیووومْ ٌە شوووىڵی 

ەشوووووودٛەیەوی گەٌدووووووه سووووووەرەتمیی ٚە ِوووووو ۆە زرٚسوووووو  ووووووو زٚٚە  ب
وە  ٚ اەرف ٚ ی   را وو ر ٘ەبووٛٚە  بە زێووٛ ٚ  ٕوو بی ٚبوومٚەڕێىی اوومییٕ

نوووو ي ٚ اەسوووواد ەومٔی امسووووّمْ ٚ بەسووووەر اەٚأەی وووودا بایوووومْ ب یوووومْ 
سمیأدٚٚە  ٚەن  سە   ِمرِٛڵه  ٚرە وی ەب ٚ گم  باەومٔیمْ یم ٌە گو 

ٕووو اٚە ٌە یێووو  ٚ یووومْ زار زرٚسووو  زەوووو ز  یووومْ ٌە بەرز زەیمٔامشوووی  بی
ییووٛی ... ٌەٚ  وو رە بامٔەیوومْ زرٚسوو  ووو زٚٚە  ٘ەرٚە٘ووم ٌە تووٛٚن ٚ 
وووٛڵىی حٛشووا  ب ێووه امرچەیوومْ چٕییووٛٚە  بە َ اەٚە حمشووم ٘ەڵٕەگوو ە 

پ.ی بە ومرێىی گەٚرەف ِیڕّمرف زەژِدو زرا  6333بەربەسای )ِەا ەۆ( 
٘ووووین حوووومڵەتدىی وەف تەئرسوووومیف ٌەٚ زەرگەیەیوووودا امسووووەٚارێىی ٌووووا 

 ٕەِمٚە. بە د
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و چی اەیمِیەر )ز. ( ٌە ِەووىەٚە بو  ِەزیوٕە بە سوەرەتمف ِدوژٚٚف 
ی  زٚا و چیووودٚایی 222ٌەبەرأوویەرزا زەووومێ بە ای ووالَ زەژِد زرێوو  ٚ 

ن چوووووٛاروە  ٚ چمٚسوووووم  ٚ  دگیووووو ف اەیووووومِیەر ٘ووووومتٕە 66حەیرەێ 
رف ِەیوودأەٚە  اەبوووٛٚبەو   بووِٛەر  بٛسوووّمْ  حەیرەتووی بەٌوووی  ٌە شوووم

ِەزیٕەزا ڕابەرف ِٛسڵّمٔمٔیمْ ٌە اەسا  گ ێ. حەیرەتی بەٌوی ٌە سومڵی 
شمرف وٛرەف و زە اومیاەخای خەئرەێ  ٌە سومڵی ن بٛٚ بە خەٌیفە ٚ 00
ن حەیرەتووی بەٌووی شووە٘ید زەو ێوو  ٚ ِڕوومٚیە ٌە بٕەچەووودا اوومِ یاف 03

اەیوومِیەر بووٛٚە زەبدوواە خەٌوویفە ٚ زیّەشووك زەووومتە اوومیاەخای خەئرەێ ٚ 
ن( بە زٚاف اەٚأوووودا 602-06ە زەسوووواە تی اەِەٚف ادووووه زێوووو )یٔمیوووو 

ن 212خەئرەێ وەٚتە زەسوووووای بەبمسوووووییەومْ ٚ خەئرەتەوەیووووومْ توووووم 
 ٌۀمٚچٛٚٔە.  خمٔی ِەن ٌەٚەبەرزەٚاَ بٛٚە ٌەئیەْ ٘ ئو 

ِمٔمف ای الَ  یمٔی زیٕی ِٛتڵەلی خٛزا   ٌە ِومٚەف زە سومڵدا اومییٕی 
ی گ توٛٚەتەٚە  زٚاف وو چی زٚایوی ای الَ سەرتمسەرف زٚڕگەف بمرەب

اەیوومِیەر ٌە ِوومٚەیەوی وەِوودا تووٛأی  ادوو اْ  سووٛٚریم  ِی وو   بووموٛٚرف 
ٚەب ێىی زیوىەف ٚ تمٔودا ای والَ اەر یمم  زۆڵی زٚٚ ڕٚٚبمر  ٘یٕدٚسامْ 

زاراف ٘وووین  ٚەن اووومییٓ باڵٚبدووواەٚە  ٘ەرٚە٘وووم اەرچەِووودارأی ای وووالِی
مخ یمْ امییٕی ای الَ بوٛٚە ٚ   رە ٘ٛٔەرێه ٔەبٛٚٔە  چەوی اەٚەب ٚ ا

 بە . 

وە ای ووووالَ باڵٚبووووٛٚەتەٚە  وووودگەف ٔووووٛێژو زْ بووووٛٚەتە ٔمٚۀوووودف 
زیمرزەف ای والَ اەٚەیو   ودگەف تومییەتی خو ف ٘ەیە  سوەرەتم سوٛامف 
ای الَ زٚاف شەڕف گەٚرەف لمزی یە ٚ سەروەٚتٕی سوٛامف ای والَ ٌە 
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ٌە ڕیووومف شووومرە زاگی و اٚەومٔووودا ٔٛێژیووومْ زەوووو ز ٌەسوووەر ٔوووٛێژو زْ 
یەوەِوودا سووەرۆن بەشووی ەتەومْ زەبووٛٚە ٘ەرا ٌۀدٛأیمٔوودا سووەراۀممَ 
ب یوومرزرا ٘ەر بەشووی ەتده بە  یووم ٌە یەٚیەوووی تمییەتوودا وە ٘ەر خ یوومْ 

ادووو اْ یۆر ٌە  وەفبوووٓ  ٔوووٛێژف خ یووومْ بوووىەْ  ایووودف زٚاف زاگی وووو زٔە
اەرساگم ٚ امگ زأیمْ وو زە ِومگەٚێ توم بە شودٛەیەوی رەرِوی یەوەِویٓ 

ٓ ِووومگەٚێ ٌە بە یەوەِووویی اەٚ وووومتە ەٚێ بە وەرسووواەف سووومخاّمِٔووومگ
اد أوودا زرٚسوو  ووو اٚە  ب ێووه ٌەٚ ِمگەتوومٔە امسووەٚاریمْ تووم بە اد ووام 
ِمٚٔەتەٚە. زەساە تی ا  ٌە تٛٚٔودٚتیژف ٚ بوا ٌدودٚأی بیمبمٕٔ ویٕەومٔی 

ی ف راٛحووومتی ای وووالِی تدىەڵوووی رەر٘ۀگوووزٚێٕوووی ٚ رەرِمٔ ەٚایووومٔی زٚا
 ٍٍەتمٔی نەی ف بمرەۆ بْٛٚ. ادگەی اٛٚف ِی

ٌە ِووووومٚەیەوی وەِووووودا "راٛٚحووووومێ" شووووودٛە ٚ شوووووەِمیً ٚ  ووووو رف 
رەرِمٔ ەٚەییووومْ گووو ڕایە سوووەر ومرٚو زەٚەوووومٔی ڕاب زٚٚیووومْ   ووومراْ 
یەوا یووومْ )نەیٚٚ( زەوووو ز ٚ زار ٚ ٔەزارف ٘ووومٚڕەگەیف خ یووومْ توووم ْ 
زەووو ز  اەِموومرە سووەریەٚیەوی اوومٔٛا ڕ ٚ زەٚڵەِۀوود ٚ اوو  ٌە خدوو  ٚ 

ەرەوەێ ٚ اد ووىەٚتٛٚیمْ بەزەسوو  ٘دٕوومبٛٚە ٌەَ ڕٚٚەٚە )ا ۆری وو ر ب
بەبدٌٚدٛسیٕی یەرٔەوٛۆ وامٚێىی ٔٛٚسویٛە بۀومٚف " زٚٚ سوەز سومب 
بددۀگی" بۀودە اەٚ واومٚەَ ٚەرگدو اٚەتە سوەر ووٛرزف بو ۆ بیخوٛێٕەٚە  
اەٚ زەَ زەیأووووی اەبووووٛٚ ِٛسووووٍّی خٛراسوووومٔی بوووو چی اەٚ ش رشووووە 

 خٛێٕمٚیەف زەس  اا و ز( 

ومتده زیّەشوك وو ایە اومیاەخای زەسواە تی اەِەٚف وە ٌە ِدوژٚٚزا 
بۀمٚۀدف زەساە تی بیمۀاوی زەژِدو زرا. ٌەٚێو ا گەٚرەتو یٓ وڵی ومیمْ 
گووو ڕییە سوووەر ِووومگەٚێ بۀووومٚف ِمگەٚتوووی اەِەٚف وە توووم بە اەِووو ۆ 

 یەرارەتی تەئرسمیف ادٛە زیمرە. 



 و جافەخوس 
 

365 

ِید اۆ ٚ  دگەف  ٚچۀداْ ِمگەٚتیمْ ٌەسەر بٕەِمف ڕٚٚ بە لییٍە 
ٔوووٛێژو ْ ٚ ڕەٚالوووی زٚٚ ئٚ  ووودگەف زەسوووإٛێژگ تٓ ٚ ِٛسووواەڕاحیمْ 
زرٚسوو  ووو ز )لٛبەتٌٛ ووەخ ە(  ٌە ئیەْ خەٌیفەیەوووی اەِەٚف زرٚسوو  
وووووو اٚە  بە َ اەٚە حمشوووووم ٘ەڵٕەگووووو ە یەوەِووووویٓ ِمگەٚتوووووی ای وووووالِی 
ٌەسوووەرزەِی خٌٛەرووومف ڕاشووودیٕدا ٌە ادووو اْ زرٚسووو  وووو اٚە  ٘ەرٚە٘وووم 

یأدٔەٚەشووی بە اوومیەتی لٛراوومْ ٚ گووِٛەێ ٚ وەٚأە ٌەٚێوو ا سووەرەتمف ڕا
ووو اٚەتە بوومٚ بوو  ِمگەٚتووی ای ووالِی ٚ ڕایأوودٔەٚەف ِٕوومرە بە سوو اِیىی 

ٔووومٚ ڕۀگووومٚڕۀگی ٌٛبووومبی ٘ەر ٌە ادووو أەٚە شووو ڕبٛٚەتەٚە ٚ تەوووومٔی 
دا  بۀدە ٌەٚ شدٛە تەئرسمیییمٔە زەزَٚ) اەگەر زەتەٚ  ِدژٚٚف ای الِ

ِدوووژٚٚف ِووومگەٚێ ٚ بمأوووی بووو ۆ واووومٚف " مٔەەٚتووواەٚ سوووەرزەِی ِمگ
 خٛس ەٚ مف" بخٛێٕەٚە.  -ِید اۆ ٚ ِٕمرە ٚ ِیٕیەر ٚ ِەیار

ٌە شوومرف زیّەشوومدا زەسووای ِٛیاایى وومیأی بیوومۀاە بە امشووى ا ٚ 
ّٔمیوومٔە ٚ تووم بە اد ووام ِوومٚە  بە َ بّٕی ووی ِمگەٚتەووومٔی ٔوومٚ زیّەشوومی 

  زٚٚە.سەرزەِی اەِەٚف وەِا  سٛٚزیمْ ٌە گِٛەێ ب

وو زٚٚە  چۀود زأەیەووی  ٌد ە ٚ ٌەٚ  و شه ٚ تەئریومْ زرٚسو  
ٌە سووووومراومٔی ٚ توووووی اوووووٛرزْ ٚ سوووووٛٚریەزا یەشوووووام ِووووومْٚ. بەسوووووەر 

ِووومٚەتەٚە زیووومرە ٘وووی سوووەرزەِی  شووودٛەومرف زیٛارەومٔیووومٔەٚە یەشوووام
بٛٚٔە اەگیٕم شدٛەومرف خ شگٛیەرأی اەِەٚیەومْ  اەِەٚفخەٌیفەومٔی 

ومریمٔە یۆرتووو  زەگەڕێوووٕەٚە بووو    بە َ اەٚ شووودٛەی وووالِدا بدووومراٚەٌە ا
شوودٛەف ی ٔوومٔی ایوودف بە گووٛێ ەف رەر٘ۀووگە   راٚ  رەووومْ ب ێووه ٌە 

 زەسا ۆی اٛاْ ٘دٕدە امبۀدف بی ٚب چٛٚٔی ایمٚأی امییٕی ٔەبْٛٚ. 

خٌٛەرووومف اەِەٚف ٚ بەبمسووی اەٍ٘وووی شوووەرابخٛارزٔەٚە ٚ  ب ێووه ٌە
چوٛار اومر ەێ ڕایف ٔەبوْٛٚ ٚ بە   بەیِٛڕابٛارزْ ٚ حەرەِ ەرا بوٛٚٔە
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)ِٚوووم ٍِىووو  میّووومٔىُ(   وووم اەٚ و شوووىمٔە ٚا زرٚسووواى اْٚ بە سوووەبىی 
بدمۀاووی  اد أووی ٌە سووٛٚریەٚە ٚە لیاووی ٌە ِی وو  یۆربەیوومْ شوودٛەومرف 
ڕایأدٔەٚەف   راٚ  ریومْ تیومزایە ٚرزە ٚرزە ِەزرەسوەف تەئرسومیف 

 ای الِی بەرەٚ ادگەی آ ڕۆی اٛٚە. 

ٌە سوووەزەف یەوەِوووی ای وووالِیدا زرٚسووو  وووو اْٚ اەٚ سووومخاّمٔمٔە 
ٌە توووٛٚٔ    (لەیووو ەٚاْ)ٌە لوووم٘ی ە   (بەِ ٚبوووم )اەِووومٔەْ ) ِمگەٚتوووی 

ٌە زیّەشوووك. بە َ ٌە  (اەِەٚف)ٌە لوووٛز   ِمگەٚتوووی  (لٛبەتٌٛ وووەخ ە)
ٔیووٛەف زٚٚ٘ەِووی سووەزەف و چیوودا ٌە سووەرزەِی زەسوواە تی اەِەٚف ٌە 

وە یەووودىە ٌە شوومومرەومٔی  زرٚسوواى اٚە  (لٛرتووٛبە)ای ووپمٔیم ِمگەٚتووی 
تەئسمییی ای الِی ٌە سەرزەِی خەئرەتی ای الِی )رمتیّی( ٌە ِی  زا 

گِٛەت وومیف  شوودٛەف اد أووی چۀووداْ ِوومگەٚێ زرٚسوواى اْٚ  بەتوومییەێ
اد أووی اۀموومَ زراٚە. بە َ ٌە ای ووپمٔیمزا شوودٛەف سوومخاّمٔی ای ووالِی 

ٚەف   راٚ وو رف تیوومزا  یوومٚای بووٛٚە تیوومزا اەیووىەر ٚ امّٚٔووم ٚ ڕایأوودٔە
وووو اٚەٚە توووم بە اد وووام اووومرێمراْٚ  ٚەن و شوووىی )اٌدّووو ا ( ٌە شووومرف 

مشووویىمرف وەٚأەف اووو ە ٌە اەیوووىەرف شووود  ٚ ِوووٛلەڕٔە  ٚ و (گ أمتوووم)
  راٚ ووو ر ٌە سوووەرزەِی زەسووواە تی بەبمسووویدا اووومیاەخای بەبمسوووی ٌە 
بەنووودازا ٌە ئیەْ خەٌووویفەف زٚٚ٘ەِوووی بەبمسوووییەٚە زرٚسووو  وووو اٚە بە 

دٛەف تەئرسووووووومییی اد أوووووووی )سمسووووووومٔی( ٌە تەٚاٚف ومرەومٔووووووودا شووووووو
ىمٔە ٚ زەرٚایەف ٘یالٌی تملّٕوم ٚەزەروەٚتٓ  ایدف وەٚأە ٚ گِٛەێ ٚ اٍ

بد ووىەیی ٘ەیووٛاْ ٌە سەرتمسووەرف بەنووداف توومیە زرٚسوواى اٚزا  ٚ تووملی
 وەٚتٕە بەرچمٚ.

زەسووواە تی بەبمسوووی ٘مٔووودەرف شووودٛەف تەئرسووومیف بە گوووٛێ ەف 
ساەف بٛٚە. )اییٌٕٛاٌْٛٛ( ٚاٌیی سەربەخ یی ِی   ومتده ٚ تمٔی ژێ زە
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)ِٕووومرەف ِەٌوووٛیە(ف سووومِەڕاف زف  رەرِووومٔی زا ِمگەٚتدىوووی گەٚرە بە 
تەریێىی تمییەێ زرٚس  بىەْ  بٕٛاڕە ِمگەٚتی )لەی ەٚاْ( ٌە تٛٚٔ دا  

 ٌە چمٌٚدىەر  سمِەڕا ٚ لم٘ی ە و اٚە.

 َ چیٕییەوومْ بوٛٚٔە   بەومریومْ وو زٚٚە اد أییەومْ ٌە س رمٌگەریدا
ٌە  یٙمٔووودا  اەٚە حمشوووم٘ەڵٕەگ ە ٌە  رمٌگەرفخووومٚۀی ڕاسووواەلیٕەف سوووٛ

سووەزەف شەشووەِی و چیوودا شوومرف سوومِەرا  شووٛٚ   ڕەف  ٔەی ووماٛٚر  
سەِەرلۀد  اەٚ شمرأەف ٌە یەرارەتی اومرچەچٕیٓ سوەرمٌگەریدا زەسوای 

 بم یمْ ٘ەبٛٚە.

ە اد أوودا ڕی ووٛٚیەوی )ِیٕوومت ر( ٌە ِدووژەٚە ٌ ٌەبوومرەف شوودٛەومریەٚە
وووو ْ ٚ اووواەٚف ٘ەبوووٛٚە  بە ٘وووٛٔەرێىی ٔەتەٚایەتوووی ژِدووو زراٚە ٚ توووم 
اد ووووامی  بەرزەٚاِە. ٌەٚ ٘ٛٔەرەیوووودا شوووومرەومٔی تەٚرێووووم  اەسووووفە٘مْ  

 شی ای ٚەسامبٛٚٔە ٚ اەڕیٛەتەٚە ب  شمرف ٘ی اێ.

ٌە ای أووودا لٛرامٕٔٛٚسووویٓ بە اووومٚف یێووو  یۆر بووومٚبٛٚە. ٘ەرٚە٘وووم  
ڵى ڵیٓ ٌە اد أدا گ ٔگیی اددراٚە  گەچیو ف ٌە ِومگەٚێ بم ىمرف  رٍم ٘ە

 ٚ خمٔٛٚ ٚ تەئرەومٔدا بمٚێىی یۆرف اددراٚە.

ی سووٛٚریم ٚ ِی وو  توو ( تووٛأی ٚن 03 )زەٚڵەتووی ای ووالَ ٌە سوومڵی
 ٌەژێ  زەسای زەٚڵەتی بیمەتەٚە زەربٙدٕا. 

ایووودف زەسووواە تی ای وووالَ ٌەگەب تەئرسووومیف اد أوووی ٚ ِی ووو یدا 
ە ٚ حوووم تی ای بدووومۀ تبەتووومییەێ وۀی وووەومٔی ژێووو  زەسووواەامشوووٕمبٛٚە  

ِیڕّوووومرف اەٚ سوووومخاّمٔمٔە ٌە ٔوووومیىەٚە امشووووٕمبٛٚە سووووەرەتم ٘ەرٚەن 
ای الِی ٚرزەٚرزە ڕێ ىەف تمییەێ چمٌٚدىەرف سەراۀممَ تەئرسمیف 

ەخووووو ف زۆییەٚە ٚ بە گوووووٛێ ەف ژیوووووٕگەف ٚ تە   راٚ  رەووووووومْ ٌە ب
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توووووٕەٚە  بە َ بە شووووودٛە ٚ اەروووووومٔی سوووووەرەوی ِووووومگەٚێ زٚٚرٔەوەٚ
وەرساەف  یمٚای ٌە سٛریمزا شدٛەف ی ٔمٔی ٚ ٌە ِی  زا شودٛەف لیاوی 
ٚ ٌە بٕەِوومف سووەرەویدا شوودٛەف سمسوومٔی اد أووی اەٚأە ٘ەِووٛٚ تدىەڵووی 
تەئرسوووومیف  ٘یٕوووودی  تدىەڵووووی تەئرسوووومیف ای ووووالِی بووووٛٚە  چۀووووداْ 

 ِمگەٚتی  بەشدٛەف تەئرسمیف چیٕی و اْٚ.

ٌْٛٛ یۆر ٔەِمٚەتەٚە ٌەسەر وومر  بە َ تەلە وومٔی اەگەرچی اییٌٕٛا
ن ِمگەٚتدوه ٌە زۆڵوی 211ٌە بٛارف تەئرسومییدا ٌە بەرچومْٚ ٌە سومڵی 

زٚٚڕبووووومر ٚ ٌە لوووووم٘ی زەزا اۀمووووومَ زاٚە ٚ زەوووووو   بٛت ێووووو   ووووو رف 
 تمییەتّۀدف تەئرسمیف خ یمْ ٘ەبد . 

  ن زەٚڵەتووی ِی وو  وەٚتە ژێ زەسوواە تی رمتیّیەوووم253ٌْە سوومڵی 
ن رەرِمٔ ەٚاییوووومْ 123٘ەبووووٛٚە تووووم سوووومڵی  ِەیٍیوووومْ بەئف ٘ووووٛٔەرەٚە

ٌەسەرتمسوووەرف بوووموٛٚرف وووو زٚٚە  ٌەٚ ِووومٚەیەزا ٘وووٛٔەرف ای وووالِی 
ن  023اەر یموومزا ڕەٚا ووی اووا زراٚە ٚ گەی وواٛٚەتە ِەراوووی  ٌە سوومڵی 

یأىو ف اەی٘ەر ٌە لم٘ی ەیودا وو اٚەتەٚە ٚ گەٚرەتو یٓ وامٚخومٔەف تیومزا 
 زٚٚ ٍِیْٛ بەر  وامٚف تیمزا بٛٚە. 2333333ە و اٚەتەٚە گٛای

زەساە تی ای الَ سەرتمسەرف بموٛٚرف اەر یممف بەزەس  ٘دٕومٚە 
ٚ ٌەٚ ٚ تمٔەیوووودا ِوووومگەٚێ ٚ )زار اٌدىّووووة( ٚ سوووومخاّمٔی   را وووو رف 

ٚ یۆر ای ووالِی زرٚسوواى اْٚ بەتوومییەێ ٌە تەرابٍٛٚسووی رووم   تیٍّ وومْ 
 . دگەف ت زا

ریك وووٛڕف ییوومزف بەربەرف تووٛأی ٌە ن و چەریوودا تووم53ٌە سوومڵی 
تۀگەف زەریمف ٔدٛاْ ای پمٔیم ٚ اەر یمم بی ێاەٚە  تٛأی بەشودىی یۆرف 
ای وووپمٔیم زاگیووو  بىووومێ. ٌە زٚاف وٛشوووامرف بٕەِووومڵەف اەِەٚف ٌە ئیەْ 
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ن 601بەبمسییەومٔەٚە. بەبدٚڕەحّمْ یەودوه بوٛٚ ٌە بٕەِومڵەف اەِەٚف 
ڵەتوووووی اەِەٚف ٌە ای وووووپمٔیمزا توووووٛأی خووووو ف بگەیۀدووووواە ا وووووپمٔیم ٚ زەٚ

ٌەٚ  ٛٚبە بىومتە اومیاەخای زەسواە تیزٚٚبمرەسمییىمتەٚە ٚ شومرف لٛرتو
 ی باڵٚبٛٚیەٚە.الِٚ تەیدا رەر٘ۀ  ٚ تەئرسمیف ای 

ن زەسووواە تی اەِەٚف ٌە ای وووپمٔیمزا بٕیووو  وووو اٚە ٚ 063ٌە سووومڵی 
ِی وووو چەرف  بە َ ِیووو ە ٘ەزەسووواە تی ٘ەر ِووومیەٚە توووم سوووەزەف ٔووو 

دییەومْ تٛأییوووووومْ یەویگوووووو ْ ٚ اەٚف ِٛسووووووڵّمٔە ٌە ای ووووووپمٔیم ِەسووووووی
ن  بە َ تەٚاٚف اەٚ تەئر ٚ ِووووووووومگەٚێ شووووووووودٛەف 453ٚەزەرٔووووووووودٓ. 

تەئرسمیف ای الِە  ٚەن خ ف امرێمراْٚ  حمڵەتی سمخاّمٔی ای والِی 
ٌە ای پمٔیمزا بە یٚٚیی ٌە ٔمٚٔەچٛٚە ٚ خٛزف زەساە تدارأی ِەسیدی 

وووو زٚٚە توووم سوووەرزەِی سووومخاّمٔەومٔیمْ  ەاەٚ شووودٛەیمْ تدىەڵوووی وووومر
 ڕێٕ مٔ  بەرزەٚاَ بٛٚە.

ومتدووه زەٚڵەتووی بٛسووّمٔی زەسوواە تدىی بە٘دوومف بەزەسوو  ٘دٕووم ٚ  
ی بەٌىمْ زاگی وم  بگمتە امسای ایّپ ات ریەێ  تەئرسمیأی ەومٔتٛأی ٚ ت

بٛسووّمٔی ٌە سووەر بٕەِوومف تەئرسوومیف بدوومۀاە ی ٔیوومٔی ووومرف خ یوومْ 
ِوووومگەٚێ ٚ و شووووه ٚ تەئریوووومْ بەٚ شوووودٛە زرٚسوووو   زاڕێووووژاٚە  یۆر

وووو زٚٚە  بەتووومییەێ ِمگەٚتەوووومْ وە بەشووودٛەف وٍی ووومف )امیمسووو ریم(ف 
 زرٚس  بىەْ. 

ئرسوومیف شوومومرف  رف تٗ ٚیدا ٘ٛٔووٗ رٗ  تی سووٗ سوواٗ ِی زٖ رزٖ سووٗ ٌٗ
ِ ۆف ِوووو ۆە )بوووو ۆ  بوووو  اووووٗ  شوووومٔمیییٗ  ٔممَ زاٖٚ ِیڕّوووومرف ٚایوووومْ اووووٗ

شووووك  نوووودا ٚ زیّٗ ( بٗ ِمشووووم بىووووٗ ٘مْ تٗ سووووفٗ ومٔی شوووومرف اٗ ٚارٖ امسووووٗ
  تووم  زاٖٚ خ ی ویمْ ٔووٗ وٛٚ بٗ تمٖٚ گی  ٘ووٗ سوومیٔدٖ  ٚت یمْ بوٗ وی اووٗ گ ٔگییوٗ
 ف وٛرززا. ادّٗ  بگمتٗ
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تم ٚ  رٖ   سوٗ   بوٖٛٚ ر سوا ل ٔمنودا زابوٗ سٗ  تی بٛسّمٔی بٗ ساٗ زٖ 
  سوووّمٔی ٌوووٗ تی بٛ سووواٗ ٔدیووودا. زٖ ل ٔووومنی ٔمٖٚ  ٔووودف ٚ زٚازٚایوووی ٌوووٗ ٔمٖٚ

  ٖٚ  تی وووووٗ ڕۆژ٘ٗ  ٚرٚٚام ٚ ٌوووووٗ ڕاسوووووای اوووووٗ ٔمٖٚ  ی ووووواٗ گٗ  ڕۆژاووووومٚاٖٚ
  ڕاسوووو  ٚ ٚ تووووٗ  تی ٔمٖٚ رف ڕۆژ٘ووووٗ رتمسووووٗ ڕاسووووای امسوووویم ٚ سٗ ٔمٖٚ
ِمْ ومتودا  ٘وٗ  . ٌوٗ بوٖٛٚ  ٖٚ سواٗ زٖ ریمف سپی ی بٗ ومْ ٚ خٛزف زٖ بٗ رٖ بٗ

  ێ ٌوووٗ تمییوووٗ بٗ گی   راٚ ووو ر ئرسووومیف ٚ سووومیٔدٖ تٗ  توووٗ گ ٔگییووومْ زاٖٚ
َ ٚ سوٛڵامْ ِوٛرازف  ٌیّی زٚٚ٘وٗ ن سوٛڵامْ سوٗ ئتیٕی ٖٚ ِی سٗ رزٖ سٗ

ٚ چووٛار  ِی اووٗ رزٖ سووٗ  ئرسوومی ٚ سووٍدّمْ لوومٔٛٚٔی. ٌووٗ َ سوویٕمٔی تٗ سوودٙٗ
    بووٗ ٔووداْ شوومومرف ِیڕّوومرف ووو زٖٚٚ ٚ چٗ  ومر بووٖٛٚ سووایٗ یدا زٖ سووٛڵامٔٗ
وده  یوٗ  ٚڕۆ بوٗ اوٗ  َ ٚ تم بوٗ ڵٗ لٗ  زرێٓ ٌٗ تی ِیڕّمرف زٖ رارٗ ف یٖ ّٔٛٚٔٗ

 ژِد زرێ .  ئرسمیف زٖ ومٔی  یٙمٔی تٗ ٔمٚبمٔگٗ بٗ  رٖ زا٘دٕٗ  ٌٗ

رف  رتمسوووٗ رۆوی سٗ سوووٗ  ی( بووو6144ِٗیڕّووومر سووویٕمْ امنوووم )  خٛا وووٗ
 .  تی بٛسّمٔی ٔمس اٖٚ ئرسمیأی ایّپ ات یٗ تٗ

سوومیف ئر وٍوو ن( ِمِ سووامف تٗ -ڵّمٔی )٘ووو  ٔمٚبمٔگی اووٗ یأیوومرف بووٗ
ر ٚ  سووووٗ  َ سوووویٕمٔٗ ڵدوووو   " اووووٗ ف )سوووویٕمْ( زٖ ربوووومرٖ ِ ووووم زٖ یأىوووو ف ٔٗ

ٔگی  ر٘وٗ رف رٗ ت یٓ ٔمٚف ٘ٛٔٗ ٚرٖ گٗ  بٗ  ٔمٍ ( وٗ )ِمیىً اٗ  ٔده ٌٗ رزٖ گٗ
 .   تٛأمت  بٖٛٚ ریت  ٚ بٗ ژِد زرێ  بٗ ٚرٚٚام زٖ اٗ

ۆب ٔمز ف اوٗ ریٗ ی وٗ تی لٗ ٚیالیوٗ  ر بوٗ زێوی )نی ٔوم (ف سوٗ  سیٕمْ ٌوٗ
ِی وووٛڕف  ییوودف زٚٚ٘ووٗ ِی سووٛڵامْ بمیٗ رزٖ سووٗ  . ٌووٗ ٖٚ زٔیمیووٗ  تووٗ ٘متٖٛٚ

ٔی یووم ی ٔوومٔی  رِووٗ خدمأدىووی و ی ووایمٔی اٗ  زف روومتیڵ ٌووٗ ِووٗ سووٛڵامْ ِدٗ
ِٛسووڵّمْ ٚ   بووٗ  ٔی بی اٛسووا سوومڵیدا بووٖٛٚ ِووٗ تٗ  زٔیوومٖٚ. ٌووٗ  تووٗ ٘متٖٛٚ

ٌیّی  دا سوٛڵامْ سوٗیو ٚ ومتٗ . ٌٗ ٖٚ ڕیمف سٛامف ایٕىی مرییٗ  تٗ ڕۆی اٖٛٚ
ڕف  مٌوودی اْ(  ٚف )شووٗ رٗ ڕف شووم ای ووّمبیٍی سووٗ َ خوو ف بوو  شووٗ وووٗ یٗ
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خٌٛیوومف زرٚسوواى زٔی   ٖٚ ِد زِٕداڵییووٗ  ر ٌووٗ ووو ز.  سوویٕمْ ٘ووٗ زٖ  امِوومزٖ
وده  یٗ  ڕٚاتٗ خای ٚ ێ زٖ امیاٗ  گمتٗ زٖ  بٖٛٚ. وٗ  ٚێڵٗ ٚ تٗ  ٚ بمخ ٗ    گٗ

زٚاییوودا     ٌووٗ رف ردوو  بووٖٛٚ ٔ ووای ٘ٛٔووٗٚێ ا ب ێووه یا ومْ  ٌووٗ لٛتمبخمٔووٗ  ٌووٗ
ٚ  ئرسوومیف اووٗ رف تٗ ف رد بووٛٚٔی ٘ٛٔووٗ  دگووٗ  بووٗ  ٌەٛچم ( وووٗ )اووٗ  ڕٚاتووٗ زٖ
ئرسومییی  ومٔی بٛسوّمٔی ردو ف تٗ ئرسومیٖ ٚێ ا تٗ ر ٌٗ . ٘ٗ ٔمس اٖٚ  ِٗ زٖ

ٔوووداِی  اٗ  بداوووٗ ربمیف ٚ زٖ وی سوووٗ یوووٗ لٛتمبخمٔٗ  ڕٚاتوووٗ وووو اْٚ. امشووومْ زٖ
بوا  زٖ  شاٗ رگٗ ئرسمییدا سٗ زٚاف یأیمرف تٗ  ّمٔی. ایا  بٗشى ف بٛس ٌٗ

زۆب  ٔوٗ ٔی ب ٚ اٗ سواٗ ٌمٛٚلی اٗ ٔای ٚ سٗ رف ِیڕّمرف بدمٖ ٚف ٘ٛٔٗ ٚ اٗ
ٚرێم  ِی ِیڕّومرف ادو اْ ٚ توٗ بیٕا ٚ  و ر ٚ سی واٗ زٖ  ٖٚ ٔمیىٗ  ٌٗ  یٗ ٘ٗ

یٛبی ٚ  ف اوٗ  ٖشوك ٚ لوم٘ی نودا ٚ زیّٗ ومْ  بٗ بییوٗ رٖ بٗ  ٘م ٚ توٗ رٖٚ ٚ ٘ٗ
 ومێ. راٚرزیمْ زٖ ٔگدٕا ٚ بٗ سٗ ڵدٖ ٍِٛٚوی ٘ٗ ِٗ

ر  ِی ٌوٛتفی امشومزا بو  سوٗ بمٖ زرٌٚەٗ شى ود ویی سوٗ ِی ٌٗ رزٖ سٗ ٌٗ
  رف ووووٗ ف یووومٖٚ  دگوووٗ  توووٗ   بٖٛٚ ٔوووداییمرێه ٘ووومٚڕاف بوووٖٛٚ ن اٗ ادووو اْ ٖٚ

  ٖٚ ْٔٗ سوٛڵام ئیوٗ  ِ ێو  ٌوٗ ٌی( زٖ َ بوٗ  ٗ ِیڕّمرف بٛسّمٔی )بٗ  ٚرٖ گٗ
  رٖ َ زا٘دٕووٗ ی( اوو6102ٗ تی بٛسووّمٔی ) سوواٗ ِیڕّوومرف زٖ  ٚرٖ گووٗ  و ێاووٗ زٖ
.   دّمٖٚ ئرسوومیف ٌووا بووٗ ئرسوومیف یۆر شوومومرف تٗ ف زٚٔیوومف تٗ ٚرٖ گووٗ

ف  ٖٚ ی ب  ڕێمٌدٕمٔی ٔمٚ ٚ وومرٚو ز6542ٖسمڵی   زسمب ٌٗ ٔد سٗ زٚاف چٗ
یأىو ف   ی ڵیمْ گو ڕف بوٗٔ سواٗ رف اٗ ومزیّیمف ٘ٛٔوٗ ٔومٚف اوٗ  تٗ ٚ بٍیّٗ اٗ

یف  گووٗ ڕٖ  سوویٕمْ ٌووٗ  گ ٖ ڵٕٗ حمشووم٘ٗ  ٖٚ ومْ. اووٗ  ٛأووٗ  رٖ )سوویٕمْ(ف ٘ٛٔووٗ
زایىیوووٛٚٔی   ر سووومڵی ٌوووٗ سوووٗ شوووام ٌٗ زرٚسوووای یٗ  بٖٛٚ ٚ بوووٗ توووٛٚرن ٔوووٗ

زایووه   ی ٌوو6050ٗسوومڵی   ڵوودٓ ٌووٗ ٔوو  ٔوویٓ. ب ێووه زٖ ِدژٚٚٔٛٚسوومْ ٘مٚزٖ
 َ ا ۆری و رف توٛٚروی )ریّوم  ی  بو6055ٗڵدٓ  سمڵی  . ب ێىی ت  زٖ بٖٛٚ

زایىیٛٚبد . ب ێىوی تو    ی 6050ٌٗسمڵی  ف ٌٗ ٖٚ ر اٗ سٗ ٌٗ    ٔمف( سٛٚرٖ
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  ٌووٗ  ومٔی  ئیوومْ ٚایووٗ ٘ٛٚزییووٗ   یٗ ٔی بووٖٛٚ رِووٗ ی اٗ گووٗ ڕٖ  بووٗ  ادیوومْ ٚایووٗ
  ڵدوو  بووٗ زٖ  یووٗ . ب چووٛٚٔی توو  ٘ٗ ٖٚ زٔیمیووٗ  تووٗ زا ٘متٖٛٚ وووٗ خدمأدىووی  ٌٛٚٗ

  . ب ێىوووی تووو  ئیووومْ ٚایوووٗ ٚ ٔووومٚف و ی وووا  بوووٖٛٚ  ی بوووٖٛٚی ی ٔووومٔ گوووٗ ڕٖ
  ٚ بوٖٛٚ  ٔدراٖٚ سوٗ  ْ اییو ا٘یُ امشومٖٚ ئیوٗ   ٌٗ ِ مٚف بٖٛٚ وی ٔٗ یٗ و یٍٗ
ِی خ یوودا  رزٖ سووٗ  ی ٚ امییٕدووه بٛٚبدوو  ٌووٗ گووٗ ر ڕٖ ٘ووٗ  ِٛسووڵّمْ. ٌووٗ  بووٗ
 .   ِٖٚی خ ف بٛ رزٖ ئرسمیف سٗ ٔمٚبمٔگا یٓ تٗ ر ٚ بٗ ت یٓ زا٘دٕٗ ٚرٖ گٗ

 اەِمٔەف خٛارەٚە ب ێه ٌە ومرە تەئرسمیییەومٔی سیٕمٔٓ.

ٔمٚف  بووٗ  زرٚسوو  ووو اٖٚ  ٖٚ ْ سوویٕمٔٗ ئیووٗ  ٚتده ٌووٗ ِیٓ ِمگووٗ وووٗ یٗ -
ۆ  ٌوٗ ر زاٚاف ٚاٌی حٗ سٗ بدا ٌٗ ٌٗ شمرف حٗ  ( ٌٗ ٚتی )خ  ۆیٗ ِمگٗ

 ی.6100  خ  ۆف وٛڕف سیٕمْ امشم بٖٛٚ
 ی(6100-6104ز ) ِٗ ِدٗ ٚتی شمیازٖ ِمگٗ -
 ی(.6120-6112ف ل َ ) زٚرگٗ  ٚتی خمْ ٌٗ ِمگٗ -
 ی(6130-6124)  زرٔٗ شمرف اٗ  ( ٌٗ ٌیّییٗ ٚتی )سٗ ِمگٗ -
 ی(6113ٔی ب ) ساٗ شمرف اٗ  ٚتی سٍدّمٔیٗ ٌٗ ِمگٗ -
 ی(6111 -6110شك )  زیّٗ  ٌٗ  ف سٍدّمٔییٗ ویٗ ٚتی تٗ ِمگٗ -
 ی(6261 -6260)  شمرف لم٘ی ٖ  ٌٗ  ریٗ ٚتی سٗ ِمگٗ -
 زرٔم لمای. اٗ  ِیٙ ِم٘و ٌٗ  ٚتی سٛڵامٔٗ ِمگٗ -
 ا ىٛزار.   ِیٙ ِم٘و ٌٗ  ٚتی سٛڵامٔٗ ِمگٗ -
 ف )ِ مداٌد اَ(. ٖٚ و زٔٗ ٚرٖ گٗ -
ز  ادٕم ووٗ    زٚاف ٌووٗ سوومخاّمٔی زرٚسوو  ووو زٖٚٚ 032  یۆرتوو  ٌووٗ -

 . ٖٚ تٗ ن خ یمْ ِمٚٔٗ   سمخاّمٔی ٖٚ زٚشٗ شام سٗ سمب یٗ
  رٍموووووومرف  سوووووی اِیه  زیووووومرە  وووووگە ٌە تەئرسووووومیف اووووومرچەچٕیٓ

 سفمٌىمرف بٛسّمٔی ٌە اەٚرٚٚامزا ڕەٚا ی اددراٚە.
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ٌەاووود  گ زٔوووی اد أووودا ای وووالَ ٚ بووومرەۆ ب وووٛٚوا یٓ امگمزارییووومْ 
زەربومرەف تەئرسومیف زٚٔیوومف ٘وٛٔەر ٔەبوٛٚە  اەٚەیوو  ڕۆشوٕە بٕەِوومف 
سەرەوی تەئرسمیف ٌە یەوەِیٓ ِومگەٚتەٚەٚ زەسوای اوا وو زٚٚە ٚ ٌە 

سووو  وووو اٚە. زیٛارەوووومٔی ٌە لوووٛڕ ٚ بّٕوووی ەوەی  ٚەن ِەزیوووٕەزا زرٚ
سوودٛەر ٌە سووەبفی زارخٛرِووم سووٛٚزیمْ ٚەرگ تووٛٚە  زٚاف و چیوودٚایی 
اەیوومِیەرف خووٛزا خەڵىوومٔدىی یۆر ٌە اوومییٕی ای ووالَ ٘ەڵووگەڕأەٚە  زٚاف 
شووەڕ ٚ شوو ڕێىی خٛێٕوومٚف ای ووالَ سووەروەٚێ بەسووەر یمخییٛٚٔەومٔوودا 

یف چەاوووومٚ ٚ تووووم ْ ٚاف ووووو ز بی ٚبوووومٚەڕف اوووومییٕی ٚ ٌەٚئشووووەٚە حە
خەڵىوومٔدىی یۆر امِوومزەف شووەڕف )اٌفاٛحوومێ( بووٓ  سووەر ەَ بەشوومیەرف 
بەرەۆ ٌە ِدووژٚٚەٚە یەوا یوومْ توووم ْ ووو زٚٚە ٚ اەٚەی وومْ بە زٌدووو ف 
اووومیایی یأیوووٛە. سی ووواەِی تەحمٌٛرووومێ ٌۀووومٚ بەشووومیەرەومٔدا بەرزەٚاَ 

 بٛٚە. 
ەتە بە٘دمەوومْ بەشی اەرچەِی   بەشمی ە با ٘دمەومْ چٛٚٔەتە ژێ

تم ٌە تم ٔى زْ خ یمْ بپومرێمْ. ٌەٚئشوەٚە ٚەیبوی سیمسوی ٚ ٍِّالٔوا  
بەزەسووواٙدٕمٔی زەسووواە ێ ٌە زەٚڵەتوووی سمسووومٔیدا  بەر٘ەڵ وووای اووومییٕی 
بٛزاای ٌە ڕۆژ٘ە تەٚە ٚ ِەسیدیەێ ٌە ڕۆژامٚا ٚ ٔمٚ اد أودا  ٘ەرٚە٘وم 

ەژارەوەزا. ئیۀگ أوووی اووومییٕی ِەیزەووووی ٚ ِووومٔیگەرف  ٌۀووومٚ خەڵوووىە ٘
ٌەٚئشوووووەٚە ِٛنەوووووومٔی اووووومییٕی یەرزەشوووووای اەٚۀووووودە بە سوووووٛٚزف 
شەخ ووییەٚە سووەرگەرَ بووْٛٚ ٌە اوومییٕەٚە بە زٚٚربووْٛٚ  ٌە ٘ەِووٛٚف 
گ ٔگاووو   یووومٚاییی ٔدوووٛاْ زەسووواە تداراْ  خەڵوووىە یۆرە ٘ەژارەوە ٚاف 

ٔمٚەڕاسوو  ٘ەبووٛٚٔی ٌۀوومٚچٛٚبٛٚ  یوومْ یۆر زەٚڵەِۀوود  چیٕووی ٌدٙوومتیٛٚ
 ٘ەژار ٚ ٔەزار بٛٚ. بٛٚ  یمْ یۆر

ٌە سم ٔی اد  ٘د شی ای الَ ب  سەر اد اْ ٌە ِمٚەف ادٕا سمڵدا  
شە  شم ٌە زەساە تی سمسمٔیدا گ ڕاْٚ  بەسوەر اەٚأەی ودا ب ێوه ٌە 
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ٚیالیەتەومٔی ژێو  زەسواە تی سمسومٔی ٌە بوم ی سوم ٔە یومخی بٛٚبوْٛٚ 
ەٌِٛەر دىوودا مٚ زەٚڵەێ ٌە اوومٚا ٘اەٚە بٛٚبووٛٚە امشووٛراەگی اوومبٛٚرف ٔوو

سٛامف ای الَ اەئِمرف زەساە تی سمسمٔییمْ زاٚە  ٌەٚئشەٚە یۆر ٌە 
بەشووومی ە بەرەبەوووومٔی ٔووومٚ زٚرگەف بەرەۆ ٌە یۆر بوووٛارزا زەربووومرەف 
ای وووالَ زٚٚزب بوووْٛٚ  بە َ ومتدوووه خەئرەێ  ووومرف رەتدوووی اد أوووی زا 

ەف خەڵىەوە یۆربەیمْ ب  تەِمحی تم ْ ٚ ب ۆ وەٚتٕە  ّٛ و ب ٚ امِومز
 بەشداریی شەڕەوە بْٛٚ.

زەسووواە تی سمسووومٔی گووو ِەژْ بٛٚبوووٛٚ  بوووا اەٚ اەئِووومرەی  اەٚ 
زەسوواە تە ٌە اوومخ ٚا خ ف خ یوودا بووٛٚە. ب سوویەتی ٚ ٘ەسووای تەِووم  ٚ 
توووم ْ ٌە ئیەوەٚە  ٘دوووم ٚ بووومٚەڕف اووومییٕی ای وووالَ ٌەٚئٚەٚ تٛأییووومْ 

ٌە  ٌەریۆن زەٚڵەتدىی بۀومٚ گەٚرە ٚ اومٔٛا ڕ  بە َ لو ۆب ٚ و ِوژْ ٚ
چۀد شەڕزا بٕی  بىەْ  سەرەتم شەڕف )لمزی ە( شەڕف زٚٚ٘ەَ شەڕف 
 ەٌەٚئ سوووەراۀممَ زٚاشوووەڕف گەٚرە بۀووومٚف شوووەڕف )ٔە٘مٚۀووود( وە 
بمرەبەووومْ ٔمٚیوومْ ٔوومٚە )رەتدٌٛفاووٛٚ ( بە زٚاف اەٚ شووەڕەیدا بوومرەۆ 
تووٛأی زەسایەسووەر یۆربەف یۆرف ٚ تووی اد أوودا بگ ێوو   تۀٙووم ٌە زٚٚ 

ەف وٛرزسووامٔدا ٔەیاووٛأی زەسایەسووەر زە ەرەووومٔی ژێ زەسوواە تی  وودگ
)یمسووومٔییەومْ  ادمەزیەوووومْ( بگووو ْ وە توووم بە اد وووام  ٌە زە ەرەومٔیمٔووودا 
اەیووو ەٚف اووومییٕی خ یووومٔٓ  ایووودف ٚرزە ٚرزە )رەتوووڵ( ٌە ئیەْ رەرِمٔووودە 

 ش ەخ رەومٔی بەرەبەٚە گ ڕایە سەر)نەیٚٚ(.
اەلیٕەف اەٚ سووووەرزەِەَ اەَ وووووٛرتەیە زەربوووومرەف ِدووووژٚٚف ڕاسوووو

بەادٛی وووامأی ڕٚٚٔووویىەِەٚە توووم ل ٔمنەوووومٔی زٚٔیووومف تەئرسووومیف ٚەن 
 خ ف بخەِە بەرچمٚ.
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اەٚە حمشووووم٘ەڵٕەگ ە ِوووومگەٚێ بٕەِوووومف ڕاسوووواەلیٕەف تەئرسوووومیف 
ای ووالِی بووٛٚە  سەرەتموەی ووی ِەبٍووِٛٚە  وە چووٛار زیووٛارێىی ٌە لووٛڕ 

 زرٚساى اٚبٛٚە ٚ بە .
ڕٚٚتٛلووٛٚتی ب سووی ٚ یەواوو  چەاوومٚوەر بوومرەبدىی بیمبوومْ گەڕاٚف 

ٌەاووو  لوووٛزرەتی لووومزر زٚٚر ٌە شووویٕمیی زٚٚر ٌە شووومر زٚٚر ٌە ڕٚٚبووومر 
زٚٚر ٌە اوومٚەزأی ٌە اوو  بووٛٚٔە خوومٚۀی شوومر ٚ زیوومر ٚ سووەر ٚ ِوومڵی 
خەڵىووی اەٚ گ ڕأىوومریە ٌەاوو ە ٌە ژیوومْ ٚ حوومب ٚ ِوومب ٚ تٛأووم ٚ گوو ڕف 

 ۆر ٚ یٚڵوُ ٚ زاگی وو زْبەرەبەیدا یۆرف ٔەود مٚە ٌدژبوٛٚەتەٚە ٔومٚ ی
 ٛشآ ٚ ب یٓ.ٚ و

ا ۆری وووو ر بەبدٌٚدٛسوووودٕی یەریووووٓ وووووٛۆ ٌەَ ڕٚٚەٚە واوووومٚێىی 
ٔٛٚسوویٛە بۀوومٚف )زٚٚ سووەزە سووىٛٚێ( بۀوودە اەٚ واوومٚەَ ووو زٚٚەتە 

 وٛرزف ٚ اەٚەسم ٌە وامٚخمٔەف وٛرزیدایە.
اەٚ گ ڕأىمریە امبٛٚریە ٌە ژیمٔی زەساە تدارأی بمرەبدا ڕٚٚیودا ٚ 

ەوە ٌەٚ رەرِمٔدەرأە بٛٚٔە خومٚۀی ٘ەیاراْ امژەیوً ٚ حٛشوا  ٚ ٘ەر ی
وەٚتە ٔدووٛاْ حەیرەتووی بەٌووی ٚ  وومریە ٚ سووەر ٚ ِوومب  وە زٚٚبەرەوووی 

ِڕوومٚیەف وووٛڕف اەبٛٚسووٛریمْ یۆربەیوومْ بووٛٚٔە ئیۀگیوو ف ِڕوومٚیە ٚ 
ا ایمْ ٌە ای والِی حەلیموی حەیرەتوی بەٌوی وو ز ٚ وەِۀىد وی یەڕ ٚ 

ْٛٚ  ٘ەتمٚەوٛٚ )بەلیً(ف ب اف حەیرەتی بەٌوی  تەِمحی ئف ِڕمٚیە ب
ڕٚٚف ٌە زەربمرف ِڕمٚیە وو ز. ٘ەر ٌەٚ زٚٚ سوەز سومڵە بىوٛژ ٚ بیو  ٚ 
تم ْ ٚ ب زْ ٚ گ تٕوی سوەرزەِی زەسواە تی اەِەٚف ٌە اد أودا بوٛٚ بە 
٘ وووومرف ٔوووومڕەیایەتی ٚ ٍِّوووالْ ٚ چەوٙەڵگوووو تٓ ٚ سوووەرۀممَ اەبووووٛٚ 

ٚ تووووٛأی اووووو یەف اەِەٚف ٚ  ِٛسووووٍّی خٛراسووووومٔی ٘وووومتە ِەیووووودأەٚە
 ٍِٙٛڕیەوەیمْ تدىەڵی خ ب ٚ خٛێٓ بىمێ.
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سەرزەِەیدا چۀداْ ِمگەٚێ زرٚس  وو اْٚ ب ێوه ٌەٚأە  ٚ٘ەر ٌە
 یەشام ِمٚٔەتەٚە.

بۀدە ٌە واومٚف )ِدوژٚٚف ِومگەٚێ ٚ ِٕومرە ٚ ِدو اۆ ٚ ِیٕویەر ٚ  
 ( بمسُ ٌەٚ ِمگەٚتمٔە و زٚٚە.2323ِەیارزا 

یەوەِیٓ ِومگەٚێ ٌە وەرسواەف وەراوٛٚە اەٚەی  حمشم ٘ەڵٕەگ ە  
ٚ ل و ٚ گِٛەێ یەوەِویٓ  ومر ٌە ئیەْ تەئرسومیأی ادو أیەٚە اۀمومَ 
زراٚە وە ِڕمٚیە یاب بٛٚ بەسەر حەیرەتی بەٌیدا امیاەخای ب زە شومرف 
زیّەشووووك اەٚ زەَ زیّەشووووك اوووومیاەخای زەسوووواە تی بدوووومۀاە بووووٛٚە ٌە 

ەومْ زەسوواە تی اەِەٚف سووٛٚریمزا زیّەشووك یەودووه بووٛٚە ٌە شوومرەو ٔ
بەزەس  بٙدٕی ٚ ٚ تی   را  ر بخمتە ژێ  تٛأی بەرباڵٚیەوی امٔٛا ڕ 

زەساە ێ ٚ ڕودفی خ یەٚە ٚەن یأ اٚە زەساە ێ ٚ تٛأم ٚ امبٛٚریی 
ٚ بٛٚٔی چمٚسمنمٔی بٛارەومٔی ٘ٛٔەر اەٚأە ٘ ومرْ ب  ٘مٔدأی بٛارف 

 تەئرسمیف. 
اٌصووخ ة( ٌە لووٛز  زرٚسوو  بووىەْ  ایوودف تٛأییوومْ ِەیگەٚتووی )لیووة 

 سمیییەومٔی سەرزەِی اەِەٚیٓ  راەِمٔەی  ب ێه ٌە ومرە تەئ
ِمگەٚتووی اەِەٚف ٌە زیّەشووك بوو  خوو ف ٌە سووەرەتمٚە وڵی وومبٛٚە  -6

 ی( 360 -333و اٚەتە ِمگەٚێ)
 ی(.361-366و شىی )بّ ە( ٌە ٔمیه شمرف بەِمْ ) -2
 ی( 303-321و شىی حەِمْ سٛٚر ٌە ٔمیه شمرف بەِمْ ) -0
 ی(.305-300و شىی )ِ ام( ٌە بمشٛٚرف شمرف بەِمْ ) -0
 ی( 313-300و شىی )تٛبم( ٌە ٔمیه و شىی ِ ام) -1

زٚاف ٌۀووووووومٚب زٔی زەسووووووواە تی اەِەٚف ٌە ئیەْ بەبمسوووووووییەومٔەٚە 
ِی یازێووه بۀوومٚف )بەبوودٚڕەحّمْ( خوو ف گەیمٔوودە ای ووپمٔیم ٚ تووٛأی 
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دوه بٙدٕوا ٚ ٚف اەِی ٔ یٕە بەرەبەومْ بىمتە یەن ٚ زەساە تی اەِ
یٔمیووووو ە زەسووووواە تده زرٚسووووو  بىوووووم ٘ەر ٌەٚ ٚ تەیووووودا وووووومرف 

 ِمگەٚت میف ٚ تەئرسمیف یۆر اۀممَ بدەْ  ٚەن  
 ِمگەٚتی لٛرتٛبە. -6
 و شىی حەِ ا ٌە نەرٔمتە یمْ گ أمزا. -2
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 دەورەی عەباصییەكان

بەشووووودٛەیەوی خٛێٕووووومٚف زەسووووواە تی اەِەٚف ٌە ئیەْ خەٌووووویفەف 
ٌۀووومٚب اْ   سوووەرم  خوووٛێٕ ێژ( زٚاف اەٚەفبەبمسوووی )اەبوووٛٚ یەوەِوووی 

اووومیاەخای زەسووواە تی بووو زە اۀیووومر  یۆر ٔەِووومیەٚە بە زەرزف خوووٛایی 
ِووو زٚٚە ٚ )اەبوووٛٚ  ەبوووفەرف ِۀ وووٛٚر(  ووودگەف گ توووٛٚەتەٚە. ٌەبەر 
اەٚەف بە زئٚەرف ٚ خووووٛێٕی شووووەڕوەرأی اد أووووی تووووٛأ ا زەسوووواە تی 

. ووووووووٛرز ٚەرفاەِەٚف بٕیوووووو  بىووووووو ێٓ بەتووووووومییەێ بەٌدٙووووووومتٛٚیی ٚ زئ
ٌە امزاشوادا اەبوٛٚ  ەبوفەرف اەبِٛٚٛسٍّی خٛراسومٔی بە ڕەگەی ووٛرز 

 خەٌیفە بە ردو زەبٛەتی ٌا و ز ب  بەندا ٚ ٔمِەرزأە وٛشای. 
زٚاف شووە٘مزەتی حٛسووەیٓ ٚ خدوومأەوەف بەٚ شوودٛە ت اژیوودیمیە ٌە 
ئیەْ یەییدف وٛڕف ِڕمٚیەٚە بٕەِمڵەف ٘مشّی ٚ بەبمسی ٘ەر یەوە بە 

ٌە تەلەئف بە زەسوووواٙدٕمٔی زەسوووواە تدا بووووٛٚٔە  سووووەراۀممَ   رێووووه 
سوووەروەٚتٓ  تٛأییووومْ  ْبەبمسوووییەومْ وە اووومِ یاف ٘مشوووّییەومْ بوووٛٚ

 زەساە تی اەِەٚف ٌە بدگ زەربدٕٙٓ. 
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اەٚ شووووووووەڕە ٌە ٔمیووووووووه ڕٚٚبوووووووومرف یێووووووووی گەٚرە ڕٚٚف زاٚە بە 
 سەرۆومیەتی زٚا خەٌیفەف اەِەٚف )ِەرٚأی وٛڕف ِودەِەز وە ٔمسو اٚ

ٌەٚ ئشەٚە بە سەرۆومیەتیی  زایىی وٛرز بٛٚە  بٛٚە بە ِەڕٚأٌٛدیّمر(
بەبدٚڵاڵف وٛڕف بەٌی بەبمسییەومْ ٌە شوەڕەوەزا سوەروەٚتْٛٚ. زٚاف 
اەٚ سووەروەٚتٕە )بەبوودٚڵاڵف وووٛڕف بەٌووی( ٌە اەبووٛٚ بەبووم  یوومخی بووٛٚ 
اەبٛٚ ِٛسٍیّی خٛراسمٔی زەساە تی یەوالف و زەٚە ب  اەبٛٚ بەبوم  

 ٚ حەبفەرف ِۀ ٛٚر ٚ ٌە امزاشادا وٛشایمْ.ٚ اەبٛ
امیاەخایمْ ب زە شومرێه بۀومٚف )٘مشوّیە( ٌە زە ەرف اۀیومر زٚاف  

اەٚەف اەبٛٚ  ەبوفەر  ودگەف اەبٛٚبەبمسوی سوەرمحی گو تەٚە ٚ وەٚتە 
م شمرف بەنوداف خٌٛیمف زرٚساى زٔی امیاەخای تمییەێ بەخ ف  ٘ەرٚە٘

 ی(. 316زرٚس  و ز. )
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زەسوووواە تی بەبمسووووییەٚە شوووودٛەف تەئرسوووومیف  ٘ەر ٌە سووووەرەتمف
ای ووالِی ٌە شوودٛەف بدوومۀایەٚە زٚٚروەٚتەٚە ٚ ووو ایە شوودٛەف اد أووی 
بەتوومییەێ ٌەسووەزەف ٔوو ٘ەِی یاییٕوودا یەرارەتووی تەئرسوومیف ای ووالِی ٌە 

اەٚف زەبیٕووی سەرسوومَ  -شوومرف سوومِەڕازا گەی وواە اوو اە )سوو  ِووٓ رمف
سووومِەرا توووم بە اد وووام    ایووودف ِووومگەٚێ ٚ ِٕووومرە ِووومراد ەوەف زەبوووی(

ِوومیەف سەرسوومِییە  اەِەیوو  سوومخاّمْ ٚ و شووه ٚ ِوومگەٚتدىٓ وە ٌە 
 سەرزەِی بەبمسییەومٔدا زرٚس  و اْٚ.

زرٚسوووووواى زٔی شوووووومرف بەنوووووودا ٌە ئیەْ خەٌوووووویفەف زٚٚ٘ەِووووووی  -6
 ی 334بەبمسییەٚە اەبٛٚ ەبفەرف ِۀ ٛٚر 

 ی.402و شىی ِٛباەسەَ ٌە سمِەرا  -2
 ی.420یەوەف ِمگەٚتی گەٚرەف سمِەرا ٚ ِەٌٛ -0

ف ٚٚاتەٌە سووەرزەِی زەسوواە تی )٘وومرْٚ ڕەشوویدا( شوومرف بەنوودا ٌە 
 6233سەرشوو رگە ٚ 533 یٙمٔوودا ٔمٚبوومٚف یۆرف ٘ەبووٛٚە بوو  ّٔووٛٚٔە 

 ِەیخمٔەف تیمزا بٛٚە.
٘ یەوووومٔی توووٛٚروی سوووەٌمٛٚلی ٌە ٔمٚەڕاسوووای امسووویمٚە زاو ووومٔە 

ٚ تٛرویومف  خٛارەٚە  سەرەتم اد أیمْ گ ێ ٚ ٌە زٚاییدا زۆڵوی ڕاریودەیٓ
اد ووووامی  خەٌیفەیوووومْ ٘ووووداڵیەٚە  بە َ ب ووووٛٚوا یٓ زەسوووواە ێ ب ێووووه 
ووومرٚو زەٚەف تەئرسوومیف اۀموومَ زرا بە ٔوومٚف اەٚأەٚە ٔمسوو اٚە ٚەن 
ِوومگەٚێ ٚ ِٕوومرە ٚ ومرٚأ ووەرایمْ زرٚسوو  ووو زٚٚە شوودٛەوە بۀوومٚف 
 سەٌمٛٚلی ٔمس اٚە  بە َ ٘ین تمیییەتّۀدییەوی تەئرسمیف تیمزا ٔییە.
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 عێوەی مەغۆلی

زەسوواە تی ٔمٚۀوودف سووەٌمٛٚلی زابەشوویٛٚە سووەر چۀووداْ زە ەر ٚ 
اٚ  رزا با امِمٔی ِەن ي اد اْ ٚ بد الوی سّ ودً وو ز ِی ٔ یٕی   ر

ٚ زەسوووواە تی بەبمسووووی بٕیوووو  ووووو ز... ٌە سووووەرزەِی زەسوووواە تەوەیمٔدا 
شوودٛەیەن ٔمسوو ا بە ٔمٚیوومٔەٚە  بە َ ٘ووین  یوومٚاییەوی اەٚتوو ف ٌەگەب 

ٛەومٔی وەف ای الِیدا ٔەبٛٚە شادىە ٌە سەرزەِی زەساە تی اەٚأدا شد
 زرٚساى اٚ بٛٚە. 
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 عێوەی صەفەوی

ٌە ڕاسووایدا زەسوواە تی سووەرەٚف بووٛٚیە ٚاری ووی بە٘ەلووی ٘ووٛٔەر ٚ 
تەئرسوومیف ادوو اْ تٛأییوومْ شوودٛەیەوی اوو  ٌە یەرارەتووی تەئرسوومیف بە 

بەڵىوووووٛٚ ٌە تەٚاٚف ٚ وووووٛٚزبٙدٕٓ  ٔەن تۀٙوووووم ٌە بوووووٛارف ِمگەٚتووووودا 
 بٛارەومٔی ٘ٛٔەرزا. 

 
اەٚ ِمگەٚتووووومٔەف ٌە سوووووەرزەِی سوووووەرەٚیەومٔدا زرٚسووووواى اْٚ بە 

 شم٘ىمرف تەئرسمیف اد أی ای الِی زۀمس ێٓ  
اد وووام ە ٔمٚێىیووومْ ٌەسوووەر  ٔووومیأُ  ِمگەٚتوووی شووومٖ ٌە اەسوووفە٘مْ -6

 زأمٚە؟
 ِمگەٚتی شدخٗ ٌٛتفٛڵال. -2
 .سمخاّمٔی چً ساْٛٚ -0
 .ا زف سیٛسا اٛٚي -0
 سمخاّمٔی امٌی لماٛٚ. -1
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 خٛا ٛ. ا زف -2
ِمگەٚتوی گەٚرە ٚ ب وٛٚوی او  یۆرف ت  ٌە ومرٚأ ەرا ٚ ِٕمرە ٚ 

 ٌە ٘ٛٔەر.
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 عێوەی میرسی

 ی523-6636

 ٌەٚ ٚ تەیدا شدٛەف تەئرسمیف زەو ێاە چۀد بەشەٚە 

 ەومْ.شدٛەف سەرزەِی زەساە تی رمتیّی -6
 ِمٌیه. شدٛەف ِە -2
 ی اەیٛبییەومْ. ی زەساە تیشدٛەف تەئرسمی -0
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 عێوەی هیندی

مف یووووٌە زٚاف سووووەزەف زە٘ەِووووی و چیوووودا شوووودٛەف ٘یٕوووودف ٌە زٚٔ
بە ٘ەق اەٚ ِمگەٚتوووومٔەف بەٚ شوووودٛەف ٌە   تەئرسوووومیف وەٚتە بەرچوووومٚ

٘یٕدسوووامٔدا اۀمووومَ زراْٚ اووو ْ ٌە  وووٛأی ٌە تمییەتّۀووودف ٌە شووودٛەف 
 سۀ  بەومرب زْ.

    بوٗ ومٔی  یٙمٔوٗ یارٖ یٓ ِوٗت  ٚرٖ گوٗ  وده ٌوٗ بە ّٔٛٚٔە تمج ِودەي یوٗ
  ٌوٗ  یوٗ ٚرٖ گٗ  یارٖ ٚ ِوٗ رف اوٗ رتمسٗ   سٗ ٚێ زرٚس  و اٖٚ ف ِمگٗ شدٖٛ
  ن ٌوووٗ ْ یوووٗ ئیوووٗ  ٌوووٗ  یارٖ ٚ ِوووٗ . اوووٗ ڕف سوووپی زرٚسووو  وووو اٖٚ ڕِوووٗ ِٗ

ٚ  اووٗ  ٔوومٚف )شم٘ووو  یٙوومْ( زرٚسوو  ووو اٖٚ.  ن ي بووٗ ووومٔی ِووٗ ایّپ ات رٖ
 یٙومْ    ْ ٌوٗ گّٗ ومٔی زٖ ئرسمیییٗ تٗ  زیمرزٖ  ٌٗ  ودىٗ یٗ  شمومرٖ  سمخاّمٔٗ

بوٛٚ   ٌوٗ ٚ تومج ِدٗ ر اوٗ ئرسومیف ای والِدا  ٘وٗ ف تٗ سٗ ٔدٖ ٘ٗ  ێ ٌٗ تمییٗ بٗ
  وی او  ٌوٗ یوٗ ڵٗ ٚێ ا تدىٗ ن ي... ٌوٗ  تی ِوٗ سواٗ زٖ  ٘ ف ٔمٚبمٔگی یٔمیو ٖ بٗ
 . یٗ ئرسمیف رمرسی ٚ ٕ٘دف ٚ ای الِی ٘ٗ رف تٗ تی ٘ٛٔٗ رارٗ یٖ

  ي بوووٗ ٚا تووومج ِدوووٗ ووووٗ  گ ٖ ڵٕوووٗ ئرسووومییدا حمشوووم ٘ٗ زٚٔیووومف تٗ  ٌوووٗ
  ِوووٛڵىی بوووٗ  ئرسووومیف  یٙووومٔی بٕمسووو ێ  ٚ بوووٗ رف تٗ وی ٘ٛٔوووٗ یوووٗ زیمرزٖ

 َ بدرێ . ڵٗ لٗ  ێ ٌٗ ریٗ شٗ

ٚاٚ  ی ت6220ٗسمڵی   ٚ ٌٗ  س  ادى اٖٚ ي زٖ ی تمج ِد6220ٗسمڵی   ٌٗ 
ز ئ٘وٛرف  حّوٗ ٔمٚف اٗ ێىی اد أوی بوٗئرسمی ْ تٗ ئیٗ  ٌٗ  . ٚایأ اٖٚ و اٖٚ

ئرسوومیف ای ووالِی  تی تٗ رارووٗ ف یٖ ٚف زیوومرزٖ ٚێ ا اووٗ زیوومایٓ و ابدوو . ٌووٗ
رسومِا یٓ  ٚێ سٗ حوٗ  وده ٌوٗ یوٗ  بوٗ  َ زٚاییوٗ   ٌوٗ ومر بو اٖٚ تیمیدا بٗ  یٗ ٘ٗ

ڵىٛٚ  یار بدو   بوٗ ٔیم ِوٗ توٗ  ٖٚ با اوٗ ٔوٗ َ زرا. ٖٚ ڵٗ لٗ  سمخاّمٔی  یٙمٔی ٌٗ
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ف  ژِد زرێو   چوٛار ِٕومرٖ ف اومییٕی  زٖ ٚرٖ وی گوٗ یٗ ٚێ ٚ  دگٗ ِمگٗ  بٗ
. ومتدوووه شووومٖ  یٙووومْ ب یووومرف  زا تیمزایوووٗ وٗ چٛارسوووٛٚچی سووومخاّمٔٗ  ٌوووٗ

ئرسومی    چموا یٓ تٗ ودا ٔمرزٖٚٚ ِٛٚ ئیٗ ٘ٗ  یىی بٗ اٗ  زرٚساى زٔی زاٖٚ
چمٚسوم  چی  ٚ  ر ٚ گوٗ چىوٗ رتم  ٚ گٗ یىوٗ رتم  ٚ اٗ ٚ خ شٕٛٚ  ٚ بٗ

نودا ٚ بٛخومرا ٚ  و ا ٚ بٗ ومٔی اوٗ شمرٖ  تی ٌٗ ٚ ٌدمأی زرٚساى زٔی گِٛٗ
 .   ب  ٘دٕمٖٚ   ٔیٗ ٔاٗ لٛساٗ

  سووده بووٖٛٚ ي وٗ ٔووداییمرف توومج ِدووٗ اٗ  گٛایووٗ  یووٗ ٘ٗ  وی زیىووٗ یٗ ل ووٗ
ئرسووومی  تٗ  ٘م گٛایوووٗ رٖٚ ی توووٛٚرن  ٘وووٗ گوووٗ ڕٖ  ٔدف بوووٗ رٗ ٔمٚف بی وووماٗ بوووٗ
ڵدو   زٖ  یوٗ ٘ٗ  وی زیىوٗ یٗ ٘م ل ٗ رٖٚ . ٘ٗ اد أی بٖٛٚ  ز سیمیف خمْ ِٗ ِدٗ
 .   ٔدف بٖٛٚ رٗ َ حٛسدٕٗ وٗ ئرسمیف یٗ تٗ

ف  ووٗ ومٔٗ    ووٗ ڕف سپی زاا شو اٖٚ ڕِٗ ِٗ  ي بٗ رف تمج ِدٗ رتمسٗ سٗ
رف   ووٗ زٖ  . ٌووٗ ت ٖ ویٍوو  ِوو120ٗف  وووٗ . زٚٚریٗ چیوومف )ِمو تووم(زا ٘دٕوو اٖٚ  ٌووٗ

  رزٖ   بوووٗ رف زٌٙوووی ٘دٕووومٖٚ ٚرٚبوووٗ زٖ  ٛٚریمْ ٌوووٗرزف سووو بوووٗ  ٖٚ ڕا  وووامٔٗ
  لیمی سوٛٚر ٌوٗ ٘ومٚرزو اْٚ. بوٗ  ٖٚ ٚ تمٔی زٚٚر ٚ ٔمیىوٗ  ومْ ٌٗ ریفٗ یٖ
 تٛرو امْ ٘دٕ اْٚ.   شُ ٚ و ی امب ٌٗ ٚ یٗ  ندا ٚ ای ۆیٖ بٗ

  ریٖ ٌوووٗ ر بِٛٗ گوووٗ ف  سووویمٔیمْ ت یێوووه خوووٛارْ  اٗ ووووٗ چوووٛار ِٕمرٖ  ٌوووٗ
ف  رگووووٗ . زٖ وٗ ر سوووومخاّمٔٗ سووووٗ  ٚێاووووٗ ڕٚژ  ٔموٗ بٙووووٗ  ڕٚٚبوووودا ٚ ِٕوووومرٖ

تی یمسوویٕی لٛراوومٔی ایوو ۆیف  ٚ سووٛٚڕٖ ریووٗ  شوومومرێىی ٘ٛٔٗ  وووٗ ٚتٗ ِمگٗ
 غمٔ وامْ ٚ ادو اْ  ٚ تومٔی اٗ  ٔو  ٌوٗ ٔگمٚڕٖ رزف ڕٖ   بٗ ٔ اٖٚ ڵىٗ ر ٘ٗ سٗ ٌٗ

بدوووو   ت  زٖ ِووووٗ 26  وٗ ریف سوووومخاّمٔٗ ٚ ِی وووو  ٚ تٛرویووووم ٘دٕوووو اْٚ. بووووٗ
  ٚرٖ تی گوٗ ڵده گِٛٗ سپدٕ اْٚ. و ِٗ چٗ  ڕۆژٖ بٗ ف گٛڵٗ ٚێٕٗ  بٗومْ  زیٛارٖ

ٚأی  شووٗ  ٔوودْ. ٌووٗ ت  بٛڵٗ ِوو06ٗ  ٚأووٗ ٚ ب ووٛٚن زرٚسوو  ووو اْٚ  ب ێووه ٌٗ
ر  زٖ ّٔم خ یوومْ ٖٚ ٚلی ِمٔوو  امٚێٕووٗ شووٗ  ومْ بووٗ ڕٖ ڕِووٗ ِٗ  ِوومٔگی چووٛارزٖ
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  وٗ سومخاّمٔٗ گٛب ٚ گوٛڵمار.  ٌٗ  ا ٖ  وٗ ٚتٗ ٚرف ِمگٗ ف زٖ ْ. بمخ ٗ خٗ زٖ
ڕف سووٛٚر  ڕِووٗ ٚریوومْ ِٗ چووٛار زٖ    بووٗ وی تیمزایووٗ رٖ ف سووٗ رگووٗ سووا زٖ

ف  ێ زرٚسووو  وووو اْٚ. ٔی ووومٔٗ گِٛوووٗ 22  ٖٚ رگوووٗ زٚٚرف زٖ  زأووو اْٚ. ٌوووٗ
 یدا.  ٚ سمخاّمٔٗ ٌٗ  بی   ٚ زٚٚ سمب ومرو زٔٗ

ٔی ووووو   تٗ  ِ ێووووو  ٌوووووٗ ف ایّپ اتووووو ر شووووومٖ  یٙووووومْ زٖ ٖٚ زٚاف اوووووٗ
  بٖٛٚ ف ٘وٗ  َ شمٖ  یٙمْ االٔدىوی زیىوٗ ٔدژر   بٗ زٖ ٖ ٚ یٗ وٗ ٚی اٗ خ شٗ

ر     زرٚسو  بىومێ  ِوٗ ڕف ڕٖ ڕِوٗ ِٗ  ٚ ٌوٗ ن اوٗ ٖٚ  ٌدىی زیىوٗ تمج ِدٗ
ریىی زرٚسوواى زٔی توومج  تی ٘یٕدسووامْ خووٗ ٚڵووٗ زٖ  . زیوومرٖ زاٖٚ ٚزاف ٔووٗ ِووٗ
 ا.    ف شمٖ  یٙمْ بٙدٕداٗ وٗ   تم امٚاتٗ ڕف ڕٖ ڕِٗ ِٗ  ٌٗ  ٌدىی زیىٗ ِدٗ

ٚی ووای  بوو  خ شٗ  یارێه ٔییووٗ ٔیم ِووٗ ي تووٗ ی  بڵدوویٓ توومج ِدووٗ ٖٚ بووم اووٗ
رووم ٚ  ٖٚ  ٌووٗ  وووٗ یٗ   ّٔٛٚٔٗ ئرسوومیییٗڵىٛٚ شوومومرێىی تە ایّپ ات رێووه  بووٗ

. زاسووووامٔی  ٔوووودف ڕۆحووووی ژْ ٚ ایمٚێىووووٗ ف ادٖٛ ر وووومٔٗ ٚی ووووای اٗ خ شٗ
ٔی  ِوٗ َ تٗ ٚ زٖ ایّپ اتو ر اوٗ  سای اوا وو زٖٚٚ ومتدىدا زٖ  ٚی ای ٌٗ خ شٗ

ٚ   ن ٌی  یٙوومٔگی  شوومبٖٛٚ وووٛڕف ایّپ اتوو رف ِووٗ  سوومب بووٖٛٚ  چووٛارزٖ
   وی اد أوی بوٖٛٚ یٗ رف بمشمی شومیازٖ ویٗ ٔمٚبمٔ  اٗ ف ایّپ ات ف بٗ ٖٚ ٔٗ
تی شووم  یٙوومْ ٚ توومج  ف ادووٕا سوومب امشووٕمیٗار ِٛمْ بوومٔٛ( زٚ ٔمٚف )اووٗ بووٗ

ا شم٘ووو  یٙوومْ زاٚا اوود  ِ زٔوود  ٌووٗ  ژْ ٚ ِدوو ز. زیوومرٖ  تووٗ ي بٛٚٔٗ ِدووٗ
  یارێىی شووومیمٔی بووو  بىووومێ ووووٗ ٘دٕا ٚ ِوووٗ ٚ ژْ ٔوووٗ زٚاف اوووٗ  وووومێ ٌوووٗ زٖ
ِدىی لوٛٚب  نٗ  بد . زٚاف ِ زٔی شمژْ زٚٚسمب شمٖ  یٙمْ ٌٗ  ِٛێٕٗ وٗ

زف زاٚاف   ٘دٕمٔووووٗ  سوووو  بووووٗ ی ایّپ اتوووو ر ز6256ٖسوووومڵی   . ٌووووٗ زابووووٖٛٚ
ف شومٖ  ووٗ وٛڕٖ ی6210سومڵی   وومێ. ٌوٗ ف زٖ ووٗ و چى زٖٚٚ  ٚی اٗ خ شٗ

ٚ   ٖٚ گ ێاوووٗ ف زٖ وووومێ ٚ  دگوووٗ ر بمٚویووودا زٖ سوووٗ ن بٗ تمیوووٗ  یٙووومْ وٛزٖ
ٛڕف تومج   گؤی و تٗ  ِ ێو  ٌوٗ شم٘و  یٙومْ زٖ  ژێ  چمٚزێ ف  وٗ  یخمتٗ زٖ



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

388 

  ٖٚ ومتووٗ سوو  اووا زٖ شوو ر  زٖ  ی ووو6413ٗسوومڵی   ٔدژرێوو . ٌووٗ ٌوودا زٖ ِدٗ
ف  زٖ زٚاف سووٗ  . ٌووٗ ْ ووو اٖٚریامٔیم  تووم  ْ سووٛامف بووٗ ئیووٗ  ٌووٗ  وووٗ یارٖ ِٗ

ِ ۆ تومج  . اوٗ ٖٚ زاتوٗ سومیف زٖ رِمٔی زٚٚبمرٖ ِدا ٌ رزوٛریْٚ روٗ ٘ٗ ٔ یزٖ
سومڵی     ٌوٗ شواٛگٛیارٖ ف گٗ خ شا یٓ ٚ گ ٔگا یٓ  دگٗ  ٌٗ  ودىٗ ي یٗ ِدٗ
 213333333ف ٘دٕدسوووووووامْ   ٖٚ ٚ ٔووووووومٖٚ  ٖٚ رٖ شوووووووایمرأی زٖ ی گ2360ٗ

ف  ٔوداْ گ شوٗ زا چٗ ٚ شوٛێٕٗ ٌوٗ  توٗ ڵیٗ ٘ٗ.  رج وو زٖٚٚ ٚ  خوٗ زۆئریومْ ٌوٗ
ف   وووٗ ٚتٗ ي  ِمگٗ ویی توومج ِدووٗ رٖ ف سووٗ رٚایٖ ن زٖ   ٖٚ یووٗ ٘ٗ  زیإووی زیىووٗ

ي.  ٚزیدارف تومج ِدوٗ ي  شوٗ ٔٛیگمف تمج ِدوٗ ي  ِمڵی ٘ٗ ف تمج ِدٗ بمخ ٗ
ٚێ    تووموٛٚ حووٗ لووٗ تٗ  تووٗ ٚتٛٚٔٗ ی چمٚسوومنمٔی  یٙوومْ و2333ٗسوومڵی   ٌووٗ

   سإی ومْ وو اٖٚ زٖ  ن  دگوٗ ڵیژێ ْ  بی   ٚ یٗ ف  یٙمْ ٖ٘ٗ ٔی تمی زیّٗ
  ت ا ٌووٗ ي  شوومرف بووٗ   توومج ِدووٗ ڵیژارزٖٚٚ یمْ ٘ووٗ ٚێ  دگووٗ ٔممَ حووٗ رٖ سووٗ

رف  یىٗ ِی ایاما  ِمت ٛایا ٛ  اٗ ڕٖ ٔمٚبمٔگی چیٓ  ٘ٗ ف بٗ اٛرزْ  شٛٚرٖ
 سیڵ  وٌٛٛسیَٛ. ِٗ

ٚێ ٚ ِٕووومرە ٚ بۀووودە اەٚ ِمگەٚتووومٔەَ ٌە واووومٚف )ِدوووژٚٚف ِووومگە
 .2323ِید اۆ ٚ ِییٕەر ٚ ِەیارزا( باڵٚو اٚەتەٚە 
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 نیعێوەی عوصام

زەسوواە تی بٛسووّمٔی ٌە سووەزەف ٘ەشوواەِی و چیوودا زەسوواە تیمْ 
گەی اە ٔومٚ  ەرگەف اەٚرٚٚاوم. ٘وٛٔەرف تەئرسومیف بٛسوّمٔی تدىەڵوی 
تەئرسوومیف بیمۀاووی ووو اٚە ٚ حوومڵەتدىی اوو  ٌە  ووٛأی تەئرسوومیف ٌووا 

٘ەر ٚەن خ یووومْ ر ٘ووومتٛٚە. ِمگەٚتەوووومٔی اەٚ سوووەرزەِە یەشوووام ٚەزە
 ِمْٚ. 

 
تەئرسومیێه ٌۀوومٚ بٛسووّمٔییەومْ ٘ەڵوىەٚێ بۀوومٚف )سوویٕمْ امشووم(   
ٚەن ٌە اد وووەٚە بمسوووُ وووو ز ۆ ٘ەق ش ڕشووودىی تەئرسووومیف گەٚرەف 

 بەرامو ز  ٔمٚف ب  ٘ەِی ە ِمٚەتەٚە.
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یۆر بوومبەێ ٚ زیوومرە ٘ووٛٔەرف تەئرسوومیف تۀٙووم ِوومگەٚێ ٔەبووٛٚە  
 ئیۀی ت ف گ تٛٚەتەٚە  ٚەن  

 لە ف سەربمیف ٚ شٛٚرە ٚ زەرٚایە   راٚ  رەومْ. -6
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 ڕۆمانەكان هونەری تەالرصازیی

ٌە ٔمٚەڕاسووای سووەزەف ٘ەشوواەِی پ.ی ِیٍٍەتدىووی ئزێٕ وویٓ بەسووەر  
تەاووو ٌىەٚە زەسوووایمْ بە خووومٔٛٚو زْ وووو ز  ٌە زٚاییووودا بوووٛٚ بە  ووودگەف 
شوومرف ڕۆِوومف اد ووام. ڕەگەیف اەٚ ِوویٍٍەتە بە ٚرزف ٔەیأوو اٚە اوومخ  ٌە 

گە ٚ اۀمووِٛٚۀدىی یەواوو  وٛێووٛە سووەریمْ ٘ەڵووداٚە  بە َ تٛأییوومْ اوود
 ْ بەرأیەر ٘د شی زٚژِٕمْ ٌەگەب یەودا اده بٙدٕٓ.رێمو زام

زەربومرەف زرٚسواى زٔی شومرف ڕۆِوم زاسوامٔی اەر مٔەامسووم یۆرْ  
پ.ی شوووومرف رۆِوووومف ٌە 310گووووٛایە وەسووووده بۀوووومٚف )رۆِ ٌووووٛ ( ٌە 

 سەرەتمزا بیٕمو زٚٚە ٚ ٔمٚف خ ی ی ٌدٕمٚە. 
تم بەسوەر زاسامٔدىی ت  زەڵدو   ٔەخدو  )اٛت ۆایىەوومْ( بوٛٚٔە سوەرە

 حەٚێ گ زەٚە سەرەتم ڕۆِمیمْ بیٕم و زٚٚە.
 

یەشووام بە ٚرزف ڕْٚٚ ٔەبووٛٚەتەٚە رەر٘ۀوو  ٚ ٘ووٛٔەر ٚ زەٚڵەتووی 
ووو ٔی ڕۆِمٔەووومْ چوو ْ زرٚسوو  بووٛٚە  بە َ چۀووداْ واوومٚ ٌەٚ ڕٚٚەٚە 
ٔٛٚسووو اْٚ ٚ ِدوووژٚٚف ڕۆِمٔەوووومٔی وووو زٚٚەتە سوووا بەشوووەٚە  وە ٘ەر 

 بٛٚە. بەشدىی یٔمی ە زەساە تدىی امشمیەتی
 
 

پ.ی( وە یۆرتووو  بە اەر ووومٔە 163توووم  310زەٚرف امزشوووم٘ی یەوەَ )
پ.ی( بەرزەٚاَ 23توم  163زەیأ ێ  تم ِدژٚٚ زەٚرەف  ەِٙٛٚریەێ ٌە )

بووٛٚە  وە وەسوووده بۀوومٚف وٛٔ وووٛب ٘ەڵوودەبژێ زرا ٌە ئیەْ ِە ٍی وووی 
سوووۀمٚە. اەٚ وەسوووە زەسووواە تدىی شوووم٘ی ٘ەبوووٛٚە. ٘ەرٚە٘وووم زازگوووم ٚ 
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ازٚەرف ٘ەر یەوە ٌەٚأە ڕێىخوووووو اٚف توووووومییەێ بەخ یوووووومْ لەیاٚەێ ٚ ز
٘ەبووٛٚە. ِیٍٍەتووی  بٛٚبووٛٚە زٚٚ بەشووەٚە  ِیوو یازە ٚ زەٚڵەِۀووداْ ٚ 

پ.ی زەٚرەف ایّپ اتوووووو ریەتە وە 23خەڵووووووىە یۆرەوە زەٚرەف سوووووودٙەَ 
 ی. 051اٚە تم سمڵی رامگ اٛ  ٌە ئیەْ ٔٛێٕەرأی سۀمٚە ٘ەڵیژێ ز

 
بەشوویٛٚٔی ایّپ اتوو ریەتی ڕۆِوومْ ٌە زٚاف ِ زٔووی )تەٛزٚسوویٛ ( زا

ووو ایە زٚٚ بەشووەٚە  ڕٚٚحووی ڕۆِوومٔی ڕۆژ٘ە ێ ٚ ڕۆِوومٔی ڕۆژاوومٚا وە 
 بە بیمأ  ٔمس ا. 

اەٚ زەسوووواە تەف ڕۆِووووم بە زەسووووای ٘دٕوووومبٛٚە تووووم اەٚ ووووومتە ٘ووووین 
ا ڕەف زەساە تی بەزەس  ٔە٘دٕمبٛٚە. )بەریامٔیم   ٚ لٛزرەتده بەٚ امٔی

بوموٛٚرف اەر یموم ٚ امسویمف ب وٛٚن ٚ  رەرۀ م  ای پمٔیم  سەرتمسوەرف
زەٚڵەتەووومٔی بمٌىوومْ ٌەٚ سووەرزەِەیدا تٛأوومف اەٚ زەسوواە تە وٛشووه ٚ 
 تەئر ٚ تملی سەروەٚتٓ ٚ  مزە ٚ ڕێگە ٚ بمٔی یۆریمْ زرساى زٚٚە. 
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٘ەرٚە٘ووم سوومخاّمٔی زەٚڵەتووی یوومْ تدى ایووی  ٘ەرٚە٘ووم  سوومخاّمٔی 
 ِەیدأی   راٚ  رف ِیڕّمرف زرٚس  و اٚە. 

حەِمَ ٚ سەرش گە ٚ وامٚخمٔە ٚ و شوه ٚ تەئرف   راٚ و ر ٚ  
٘ەرٚە٘م گ ڕسامٔی تمییەتی زەٚڵەِۀداْ ٚ شمیازەومْ. اەٚ خەڵىە ئتیٕە 
سوووووەرەتم ٌە ڕٚٚف اووووومییٕییەٚە بمٚەڕیووووومْ بە ڕٚٚزاٚە س ٚشووووواییەومْ 
٘ەبٛٚە  ٚەن  ب ٚٚسىە ٚ بِٛەٌەریە ٚ ئرم ٚ بمراْ ٚ ٘ەٚر ٚ ٘ە ٚ ٚ 

ٕمیی ٚ بوومٚ ٚ بووم٘ ی ٚ بەروو  ٚ بەسوواەڵەن ٚ ڕٚٚبوومر ٚ توومریىی ٚ ڕۆشوو
ومٔیوومٚ بووٛٚە. زٚاف اەٚەف تٛأییوومْ یاڵوویٓ بەسووەر ی ٔمٔییەومٔوودا تەٚاٚف 
اەر وومٔەومٔی ی ٔمٔییەومٔیوومْ ووو زە ٘ووی خ یوومْ ٚ خٛاومٔیوومْ. سەرتمسووەر 
بۀوومٚف توو ەٚە بە ٘ەِوومْ بووٛارف لووٛزرەتە بۀوومٚێىی  توو ەٚە و زٚٚیوومٔە 

 ۆِمٔەووووووومْ ٘ەر ٚەن خ یوووووومْ. ٘ووووووٛٔەرف ڕ خٛاٚۀوووووودگمرف خ یوووووومْ
بی ٚب چٛٚٔی گەئٔی  یومٚای ادىٙومتٛٚە. بەتومییەێ ی ٔومْ ٚ اا ۆایوم یومْ 
ِووویٍٍەتە ڕۆژ٘ە تییەوووومْ  بە َ زرۀگمٔدوووه توووٛأی ٌەسوووەر اووومف خووو ف 

 ڕاٚەساد  ٚ تمییەتّۀدیی خ ف بەزەس  بٙدٕد .
ٌە سوووووەزەف ادٕمەِوووووی پ.ی توووووم ٔیوووووٛەف سوووووەزەف زٚٚ٘ەِوووووی پ.ی 

ىەرییەوی ڕاسووووواەٚخ  بوووووٛٚە ٌە ٘وووووٛٔەر ٚ رەر٘ۀگوووووی ی ٔووووومْ  چووووومٌٚد
٘ەتمٚەوٛٚ خٛاومٔی ی ٔمٔیومْ وو زە خوٛاف خ یومْ بۀومٚێىی تو ەٚە   وە 
زەٚڵەتوووی ڕۆِووومْ ٘دوووم ٚ زەسووواە تی اەیووودا وووو ز  اەٚف ٘ٛٔەرِۀووود ٚ 
تەئسمی ٚ اەیىەرتمشی ی ٔمٔی ٘ەبٛٚە سەراٌدژف ٔومٚ ٚ توی ڕۆِمٔەوومْ 

ا اۀممِیوووووومْ زاٚە ٌەٚێوووووو ا ٚەن )ئسووووووىمف( بووووووٛٚٔە  اەٚف ٌە ی ٔمٔوووووود
خ اٛٚیمٔەتە بەرچمٚ. ٚرزە ٚرزە ڕۆِمٔەومْ وە تدىەڵی ِویٍٍەتە زٚٚر ٚ 

 ٔمیىەومْ بْٛٚ ٚ تدىەڵی رەر٘ۀ  ٚ ٘ٛٔەرف   راٚ  ر بْٛٚ. 
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و شوووومْٚ شوووودٛە ٚ شووووەِمیٍی بە خ یوووومْ بەزەسوووو  بٙدووووٕٓ. ایوووودف 
یۆر  ٚ ی وەَتەئرسووومیف  شمرسووومیف  ڕۆِووومٔی  ٚرزە ٚرزە اەبڕمزەوووومٔ

 خ یمْ ٚەزەر خ  . ٌەژێ  ومریگەریی اا ٚایمف ٚەزەر ٘مێ. 
وەسووومیەتی ٌە سوووەزەف زٚٚ٘ەِوووی پ.ی توووم سوووەزەف یەوەِوووی یایووویٓ 

 ٘ٛٔەرف ڕۆِومٔی بە  ەئٌەٚە خو ف زەرزەخ و . توم ئرە ئود وەومْ وە
  وۀی وووەومْ  ٘ەرٚە٘وووم وەٚأەف ٌە زٚاییووودا بوووٛٚ بە بٕەِووومف سوووەرەو

وە بە زا٘دٕومٔدىی تمییەتّۀودف ڕۆِومٔی ٔمسو اٚە  %  633سەروەٚتٓ وە 
ٌە یۆر  دگە ٚ شمر ٚ ٚ تە ژێ  زەساەومٔیمْ وەٚتٕە بەرچمٚ. ٘ەرٚە٘وم 
بە ٚتەف خ یمْ شمرف ٘ەِی ە بٛٚٔی ڕۆِوم او  وو ا ٌە اەرسواگمومْ  بە 

 شدٛەیەوی زڵ ەس  ٚ ڕایاٚە خ أە بەرچمٚ.
زەزا. یۆرتوووووو  بە شوووووودٛەیەوی ٘ۀدەسووووووی بوووووومیٔەیی اۀممِیوووووومْ  

گەٌده گ ٔگییمْ زایە اد وىەٚتٕی  ەسا ۆی اٛاْ ٚ رەرِمٔدەومٔی ڕۆِمْز
تەئرسوووومیف ٚ اوووومیەف بەرزیووووٓ ٌە ّٔووووم ٚ بووووٛارف سوووومخاّمْ ٚ تدىیوووو . 

 ڕٚخ مرف اەرساگمومْ ٚ و شىە اەش اریەومٔدا بەومر زەب اْ. 
 ف بۀوومٚ ْزٚٚ اەرسوواگمف گەٚرە ٌە ٔوومٚ شوومرف ڕۆِمٔوودا زرٚسوواى ا

 ( ٘ەرٚە٘ووووووووم اەیىەرتمشوووووووویٓ ٌە ڕٚخ وووووووومرف )رٛرتٛٔووووووووم ٚ بوووووووو یٍی
وەسوومیەتییەومٔی ڕۆِوومٔی ٚ ٔەخ ووی بەر ەسوواە تەٚاٚف اەٚأە زیوومرزەف 
سوووووەروەٚتٕە سوووووەربمیییەومٔی ڕۆِووووومٔی ژِدووووو زراْٚ  بە َ ٘وووووٛٔەرف 

یۆر ٌە تدىووووو اف  ٚ تەئرسووووومیف ی ٔووووومٔی ٘ەرٚە٘وووووم اەیىەرتمشووووویٓ وەَ
 ٘ٛٔەرف ڕۆِمٔیدا زەروەٚتْٛٚ.

ی( اەیىەرف تەٚاٚ 60پ.ی 23ەتی امگ اٛ  )ٌە سەرزەِی ایّپ ات ری
بووم ف ایّپ اتوو ر گەٌدووه اۀموومَ زرا ٌە شوومرف )ٔوویُ(ف رەرأ ووە ٔەخ ووی 
بەر ەسواەف گەٚرە بوٛٚ  ٚەزەرخ وإی بوٛارف امسومی  خو ایە بەرچوومٚ 

 یمْ ِید ابی امسمی  ٌە ٔمیه شمرف رۆِمزا خ ایە بەرچمٚ. 
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٘ەڵى ڵیٕی سەر ٘ەرٚە٘م ٌە زٚا زٚاف سەزەف یەوەِی پ.ی ٘ٛٔەرف 
زار ٚ بەرز ڕەٚا وووی یۆرف ادووودراٚە  ٘ەتووومٚەوٛٚ گوووٛڵاە بەرزیٕەوووومْ ٚ 
٘ەڵىووو یٕی  سوووەر گٛڵاەوووومْ وە ادوووی زەٚتووو ا )توووم ی گوووٛڵاە( ٚ وەٚأەف 
سووەروەٚتٓ ووو ایە زیوومرزەف سووەروەٚتٕەومٔی ٌەشووى  ٚ سووٛامف ڕۆِوومٔی 
٘ەر شوووومرێىیمْ بگوووو زایە زەبووووٛا سووووٛامف ڕۆِوووومٔی ٌەژێوووو  اەٚ وەٚأەف 

ٚتٕیەیدا ڕێژەیەووووی ایووومزە ٚ سوووٛارەف اۀمووومَ زابوووم  ٘ەرٚە٘وووم سوووەروە
بۀدەرسوومیف ٌە ٌدووٛارف زەریمووومْ ٘ەتوومٚەوٛٚ خوومٔٛٚف ٔی ووە دیٛٚٔی 
امسمیی تمییەتّۀدیی رۆِمٔیی ادٛە زیمربٛٚە  ٘ەرٚە٘م ا زف امٚگەیمٔودْ 

م ٚ اومِمی تەاومٔمف رشو رگە ٚ ٚەریشوگبەسەر زۆب ٚ زەربۀدەومٔدا سە
ەرف یەودوووه ٌە تەئرسووومیە بۀمٚبمٔگەوووومْ بۀووومٚف تەِمشووومف شووومٔ ف گ

)اماٌٛٛزٚر( گ ٔگوی یۆرف زابوٛٚە وەٚأە ٚ گِٛەت ومیف ٌە زیومرزەیەوی 
ڕۆژ٘ە توووی ٔمٚەڕاسووو  بوووٛٚە  ٘ەرٚە٘وووم ڕایأووودٔەٚەف بە ِٛیاایوووه ٚ 
سوو اِیه بەووومرب زْ بە شوودٛەف گ ووای شوودٛەف تەئرسوومیف ی ٔوومٔی ٌە 

 ومٔووودا بە یەلوووی خ یووومْ ٚەزەریۆربەف وووومرە تەئرسووومیییەومٔی ڕۆِمٔە
زەخ   بەتمییەێ زەٚرأی والسیىی ی ٔومٔی  ٘ٛٔەرِۀودأی ڕۆِومٔی اەٚ 
حمڵەتمٔەیمْ ٚەسامومرأە خ اٛٚەتە بەرچمٚ  شدٛەف تەئرسمیف گەئٔوی 
زٚٚرٚٔمیه تم زٚازٚایی ایّپ ات ریەتی ڕۆِمٔی سەزەف چٛارِەف یایویٓ 

 ٌە ٘ٛٔەرف ڕۆِمٔیدا ِمٔەٚە.
ڵٕەگ ە ڕی وٛف ٘وٛٔەرف تەئرسومیف ڕۆِومٔی ٌۀومٚ اەٚەف حمشم٘ە 

تەئرسوووومیف اا ٚامیوووودا ااەٚبووووٛٚە. ٘ەرٚە٘ووووم زەسوووواە ێ ٚ زەبوووودەبەف 
رۆِمٔەووومْ یۆربەف ٘ٛٔەرِۀوودأی ی ٔوومٔی وەِۀىد ووی ڕۆِووم و زبووٛٚە. 
بەتوووووومییەێ تەئرسوووووومیەومٔیمْ ٌە شوووووودٛەف تەئرسوووووومیف )٘دٍیٕی(یوووووومْ 

ا ٚاووومف ٘ەر ٌە تەئرسووومیف مومرأە اۀمووومَ زەزا  بە َ شووودٛەف ااٚەسووو
ڕۆِمٔیوودا ِوومیەٚە بوووم اەٚە  بٛت ێوو  ٘ٛٔەرِۀووودأی ڕۆِوومٔی ٘ەرٚە٘وووم 
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تەئرسووومیأیمْ زەو شوووومْ تمییەتّۀوووودیی ڕۆِووومٔی بەزەسوووو  بٙدووووٕٓ تووووم 
ڕازەیەوی بم  ٌەٚ ڕٚٚەٚە سەروەٚتٛٚبْٛٚ  ٘ەرٚە٘م سومخاّمٔی بەری 
ف ٚ بٛڵۀووودف   را  ریووومْ زرٚسووو  وووو زٚٚە بەتووومییەێ ٌە ٔووومٚ شووومر

شوودٛەف تەئرسوومیف ی ٔوومٔی ڕۆِوومزا. اەٚف  یوومٚایف خ وواٛٚەتە ٔدووٛاْ 
ڕۆِوووومٔیەٚە  رۆِمٔەووووومْ یۆرتوووو  گ ٔگییوووومْ زاٚەتە بٛارەووووومٔی ژیوووومْ ٚ 
ییٕووودەگی توووم اووومییٕی. زٚٚ٘ەَ خووومٔٛٚ تەئرف ی ٔووومٔی گەٌدوووه گ ٔگییووومْ 
زاٚەتە ڕایأووووووودٔەٚەف ٔووووووومٚەٚەف سووووووومخاّمْ ٚ امسمی وووووووی ژیووووووومْ ٚ 

مڵەتە ٌە تەئرسوومییی ی ٔمٔیوودا وەِاوو  بیٕوو اٚە. ٌە ادداٚی وواییەومٔی  اەٚ حوو
سمخاّمٔی ژیمٔی گەٚرە ایمٚأی ڕۆِمٔیدا ژِمرەیەن اەیوىەر ٌە زەرەٚەف 
سوووومخاّمٔدا زازۀوووو اْ ٘ەرٚە٘ووووم ٌە ٔوووومٚەٚەف سمخاّمٔی وووودا سوووودٙەَ. 
رۆِمٔەومْ گەٌده گ ٔگییمْ زاٚەتە اۀودایەف )تۀمسوٛٚۆ( وە لەبمرەوومْ 

ەن بخوو ْ ٚ زەٚر ٚ ٔوومٚەٚەف سوومخاّمْ ٚەن ٌە ڕٚٚف اۀوودایەٚە بە ی
یەن ٌە  ٚ اۀووووداَ لەٚارەووووومْ ٌەگەب یەووووودا سوووومیگمربٓ. اەٚ حوووومڵەتە 
یەودىە ٌە تمییەتّۀدیی تەئرسمیف ڕۆِمٔی وەِا  ٌە تەئرسمیف ی ٔمٔیدا 

 بیٕ اْٚ. 
)بەبوٍەبەن( ٌە ٚ توی ٌٛبٕومْ یومْ اومِغی تەاومت ف بٕٛاڕە! امسوەٚارف 
ی ٌە زرٚسوواى زٔی گووٛڵاە ٚ اوومیەف 43ف ڕۆِوومزا )وٌٛ وواَٛ( ٌۀوومٚ شوومر

)ایٛٔیوووومف زٚرسووووی ٚ ر ٔاووووی( ٘ەرٚە٘ووووم اەسوووواٛٚرف گووووٛڵاە ٚ اوووومیەف 
اا ٚایوومف اەٚأەیوومْ ٚەسووامومرأە توودىەب ووو زٚٚە ٚ بووٛٚەتە زیوومرزەیەوی 

یف ڕۆِوووومٔی  ٌە زەٚرٚسووووەرزەِی )ڕێٕ وووومٔ (زا رسوووومتمییەتّۀوووودف تەئ
 ی اا زرایەٚە.زی مْ اەٚ حمڵەتە ییٕدٚٚ و ایەٚە ٚ گ ٔگ

گ ٔگی ٚ شى ف اەرسواگمف اومرتْٕٛ ٌە ڕۆِومزا حمشوم ٘ەڵٕەگو ە  وە 
بەشدٛەف  بمیٔەیی زرٚساى اٚە  وە اەٚ حمڵەتە تمییەتّۀدف تەئرسمیف 

بوووومٔگە  سووووەی ەوە امسووووەٚارزا گەٌدووووه بۀمٚ ڕۆِمٔەووووومٔە وە ٌە زٚٔیوووومف
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ی تووووم بە اد ووووام ٘ەرٚەن خوووو ف ِوووومٚەتەٚە ٚ بە 621ٌەٚەزایە ٌە سوووومڵی 
 امٚەٚە ٚەسامٚە.

سەرشووو رگە بوووٛٚە  وووومرێىی تووو  ڕۆِمٔەوووومْ گ ٔگییووومْ اوووا زاٚە  
٘ەتووومٚەوٛٚ  ووودگەف تووومییەتی )ِمسووومژ(یمْ تیووومزا تەرخووومْ وووو زٚٚە  اەٚ 
حمڵەتوومٔە ٌە رەر٘ۀگوووی تووو ف ٚ تمٔووودا ٔەبیٕووو اٚە. ٘ەرٚە٘وووم ِەٌەٚأوووگەف 
. سەرا ش اٚ  ٘ەرٚە٘م امٚاڵە ٌە وو ِەڵگەف رۆِیەومٔودا گ ٔگیوی ادودراٚە

پ.ی بە رەرِووووومٔی لەی وووووەر )اّپوووووی( 11٘ەرٚە٘وووووم شووووومٔ یی ٌە سووووومڵی 
 گەٚرەت یٓ امِغی تەامت ف سۀگی ٌە ڕۆِمزا اۀممَ زراٚە. 

ی. اووومِغی تەاووومت ف ٚەریشوووی )و ٌ وووا َ( بە رەرِووومٔی 43ٌە سووومڵی 
ایّپ اتوو ر ٚسووپمییٓ( زرٚسوواى اٚە. ٌۀوومٚ شوومرف ڕۆِوومزا سوومخاّمٔدىی )

ووو اٚە  سوومخاّمٔی زازگمووومْ ٘ەر  بمیرگوومٔی بوو  تدىوو اف خەڵووه زرٚسوو 
 ٌەٚێ ا زرٚس  و اٚە.

٘ەر ٌەٚێوو ا وەٚأەف سووەروەٚتٓ زرٚسوو  ووو اٚە. ٘ەرٚە٘ووم ب ێووه  
و ێوووداْ ٌە ٔووومٚ شووومرف ڕۆِووومزا اۀمووومَ بە سووومخاّمٔی ادوووٕا ٔٙووو ِی بووو  

 زرابٛٚە.
اەیىەرتمشیٓ ٚ ٔەخ ی بەر ەساە ٌۀمٚ ڕۆِمٔەومٔدا بومٚف ادودراٚە  

 زٔەٚەف اەیىەرە ی ٔمٔییەومْ. اەٚڕۆ اەٚأەف ٘ەرٚە٘م زٚٚبمرە زرٚساى
سمییی ڕۆِمٔەومٔە. ٘ەرٚە٘وم ٌە ڕٚخ ومرف ایومٚە رەبە زەساەٚەْ زٚٚبم

 گەٚرەومٔی سەرزەَ اەیىەرتمشیمْ و زٚٚە. یۆر ٌەٚأە بە زەساەٚەْ.
ٚالیڕیوووووومٔە  یوووووومٔی ٘ەر ٚەن خوووووو ف  تمییەتّۀوووووودیی اەٚ اەیووووووىەرە
ازٚایەیودا ایّپ اتو رە  ەبیمرەوومْ َ ٌە زٚاەیىەرەومْ اۀمومَ زراْٚ  بە 

رەرِمٔیووومْ زاٚەتە اەیىەرتمشووومْ توووم  ەئي ٚ ڕٚخ ووومرێىی ٔوووٛٚرأی ٚ 
خوووٛزایی بیەخ وووٕە اەیىەرەومٔیووومْ. اەٚە بوووٛٚەتە تەگەرەیەووووی گەٚرە ٌە 
ڕێوووگەف ٚالووویڕگەراف ڕێیووومیف اەیىەرتمشووویٕدا  اەٚە بوووٛٚیە ٘ وووومرف بوووا 
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ەتوووومییەێ ٌە سووووەزەف بووومیى زٔی زٚٔیوووومف اەیىەرتمشوووویٕی ڕۆِمٔییەوووومْ ب
ٕدا. ٘ەرٚە٘م ٔەخ ی بەر ەساەف ڕۆِمٔی زٚٚ بە  بوٛٚە  یسدٙەِی یای

یەوەِیووومْ ڕٚٚزاٚەوووومٔی ِدژٚٚیوووی ٘ەرٚەن خووو ف خووو اٚٔەتە بەرچووومٚ. 
زٚٚ٘ەِیمْ یۆرت  اەر مٔەامِدم بٛٚە. بەتمییەێ گوٛڵاەف ٔەخ ومٚف یۆر 

ەٚە بوووٛٚەتە بووومٚ. ٘ەرٚە٘وووم گوووٛڵاەف )تووو اژاْ( زاسوووامٔەومٔی ٌە ٘ەلووویمەت
 پ.ی. 23بمْ سمخاّمٔی ایّپ ات ر )امگ ا  (  ْٔمیىا 

ٌە سووووەزەف ادٕمەِووووی پ.ی سووووٛٚتمٔدٔی تەرِووووی ِوووو زٚٚ ٚ ٌە ٔوووومٚ 
ڕۆِمٔەومٔوودا بوومٚبٛٚە  بە َ ٌە سووەزەف زٚٚ٘ەِووی یاییٕوودا ِ زٚٚەومٔیوومْ 
ٔدووووووژراٚە ٚ ٌە سووووووٛٚتمٔدٔی زەسووووووایەرزار بووووووْٛٚ  ِەیارف ِوووووو زٚٚە 

 ڕایأدٚٚەتەٚە.ٔمٚزارەومٔیمْ بە ٔەخ ی بەر ەساە 
ٚف بەزەسوووووواەٚەیە بە َ شوووووودٛەومرف سووووووەرزەِی ڕۆِمٔەووووووومْ اە

٘ی و ئٔەوووَٛ ٚ ا وووامبیم( وە ٌە )ٚارف )اّپوووی(ٚە ِ یاایىىووومرف ٌە امسوووە
 ( ٔٛلُ و ابْٛٚ.  ی. ٌەژێ  گ ومٔی ) یمٚف35سمڵی 

ئرووومٚف اووومگ ف اەٚ گ ومٔەیووودا بە ٚرزف  ەیوووداگ ومٔ ٌەٚ تەلیوووٕەٚەف
ٚەزەر٘دٕ اْٚ. بەشدٛەیەوی تدى ایی شودٛەومرف ٌەژێ  اەٚ خ ەڵەوەٚأە 

ڕۆِووومٔی ٘ەرٚەن شووودٛەومرف ی ٔمٔییەوووومْ بوووٛٚە  زیووومرە وە و شووومْٚ 
شوودٛەف تووومییەێ بە خ یووومْ بەزەسوو  بٙدوووٕٓ  بە َ ٌە بووومیٔەف والسووویه 
)ی ٔووومٔی( زٚٚرٔەوەٚتوووٛٚٔەتەٚە ٚ ب ێوووه زیٛارۀگووومرف خووومٔٛٚ تەئرف 

سوواەٚەْ  توومبٍ یەوی ژٔٙدٕوومْ گەٚرەایوومٚأی ڕۆِمٔەووومْ وەَ ٚ یۆر بە زە
ی زۆیراٚەتەٚە ٌە  متیىمٔوووودا اوووومرێمراٚە. اەٚ توووومبٍ یە 6221وە ٌە سوووومڵی 

بووووٛٚەتە زیوووومرزەیەن بوووو  شوووودٛەومرأی ٚەن  )رۆبٕ ووووْٛ(  )ا سووووٓ( ٌە 
زٚازاییدا اەٚ تومبٍ یە زٚٚبومرە ٔەلمشوی وو اٚەتەٚە ٌە سوەرەتمف سوەزەف 

گەٚرەومٔدا بەسوەر  یەوەِی ِەسیدیەتەٚە. زیّۀ میف س ٚشای ٌە ِمڵە
  زیٛارەومٔیمٔەٚە ٔەخ مٚبٛٚە.
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 هونەری بیسانتی )بێسەنتە(
 

  ایّپ اتووو رییەکی Βασιλεία τῶνΡωμαίωνبە یِووومٔی ی ٔووومٔی
بیووومۀاە بوووٛٚ  بە رەرِوووی ادوووی  لٛسووواۀایٕە ِدوووژٚٚییە کە اووومیاەخاەکەف

  ٚشووەف بیوومأ   ِدژٚٚٔٛسووی ایّپ اتوو ریی ڕۆِوومٔی ڕۆژ٘ە ێ ٚتوو ازە
ٚ رەڕۀ وووییەکمْ  6113 امڵّووومٔی "٘ی ۆٔیّووو   ٚۆڵوووه"  زایٕوووم ٌە سووومڵی

زا ٚەک امِمژەزاْ بە ایّپ ات رف ڕۆِمٔی 64 باڵٚییمْ ک زەٚە ٌە سەزەف
سوەزە بەرزەٚاَ بوٛٚ ٘ەتوم  66ڕۆژ٘ە تی  ایّپ ات ریی بیمۀای ییمت  ٌە 

سووووووووٛڵامْ ِوووووووودەِەز روووووووومتیدی  ی ٌەسووووووووەر زەسووووووووای6010سوووووووومڵی 
ٔ  ک تومیی ک ا ٚ بەِە  ایّپ اتو رف بیوما لٛساۀایٕیە رەتدی بٛسّمٔی

 .اد٘مێ

ایّپ ات رف بیمأ  ڕێگە کمرٚأە بمیرگمٔییەکمٔی ٔدوٛاْ ڕۆژ٘ە ێ ٚ 
ڕۆژاٚا بوووووٛٚ  ٌە اووووود  ٚەرووووومتی ایّپ اتووووو ر "تی زی وووووی  " ٌە کووووومتی 

اەگو تەٚە  امسویم ٌە اۀومزۆڵی ٔمٚچەکومٔی ایّپ ات ریی ڕۆِدا زابەشیٛٚٔی
امسووووویمف  ٚ اەرِیٕیوووووم ٚ زەریووووومف اووووویمە ٚ زٚٚرگەکووووومٔی ی ٔووووومْ ٌەگەب

ٚ کمتدووو  ایّپ اتووو ر " ەسوووإیمْ"  بووو لە ٚ ِی ووو  ٚ سوووٛٚریم ٚ ب وووٛٚک
ایّپ اتووو ریی  بەرشوووی گووو تە زەسووو   زەسوووای کووو ز بە یەکخ وووإەٚەف

بومکٛٚرف  گەٚرە  مرێای ت   ٌە ٔمیاەف ِمٚەف سوی سومڵدا توٛأی ڕۆِی
 بگ ێ .  ایامٌیم ٚ زٌّمشیم ٚ ٘ەرێّی ای پمٔیم ٚ بمشٛٚرف اەر یمم

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%95
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%86%D8%B1%DB%8C%DB%8C_%DA%95%DB%86%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%95%DB%86%DA%98%DA%BE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%A1%D9%A5%D9%A5%D9%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%95%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%DB%95
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%86%D8%B1%DB%8C%DB%8C_%DA%95%DB%86%D9%85
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%86%DA%B5
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%86%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A6%DB%8C%D8%AC%DB%95
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%88%D9%88%DA%A9
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%88%D9%88%DA%A9
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%88%D9%88%DA%A9
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B3%DA%95
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%95&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%86%D8%B1%DB%8C%DB%8C_%DA%95%DB%86%D9%85
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%86%D8%B1%DB%8C%DB%8C_%DA%95%DB%86%D9%85
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%86%D8%B1%DB%8C%DB%8C_%DA%95%DB%86%D9%85
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A6%DB%95%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A6%DB%95%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A6%DB%95%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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ٚ  زەریووومف ٔمٚەڕاسوووادا  ێ بەسوووەر زٚرگەکووومٔی٘مٚکووومێ زەسوووای گووو

 .زەریمیەکی ڕۆِمٔی بەٚە  زەریمف ٔمٚەڕاس   مرێای ت  بٛٚیەٚە بە

ی ایّپ اتوووووو ریەتی ڕۆِوووووومْ زابە  بووووووٛٚ بە سووووووەر 051ٌە سوووووومڵی 
ڕۆژ٘ە ێ ٚ ڕۆِی ڕۆژامٚا. رۆِی ڕۆژ٘ە ێ ٚ تومٔی زٚٚبەشدا  رۆِی 

ی ٔمْ ٚ ٚ تومٔی بمٌىومْ تٛرویومف اد وامف وەٚتە ژێو  رەرِومٔەٚە. رۆِوی 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%95%DA%95%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%95%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%95%DB%86%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ڕۆژامٚا ب یای بٛٚ ٌە ایامٌیم بەشده ٌە ٚ تی ایٕگٍیم  رەڕۀ م  ای وپمٔیم  
 بموٛٚرف اەاەر یمم ٚ ٚ تمٔی ڕۆژ٘ە تی ِیدەت أیم. 

ڕۆِووووی ڕۆژ٘ە تە  وە ایّپ اتوووو رەوە  بمسووووەوەَ ییوووومت  زەربوووومرەف
بۀمٚف )ا وومزیٛ ( بوٛٚە  ٌە ئیەْ امیٕی وەٚە زەسوایەرزارف  متیىومْ ٚ 

ٔی وەف اماوم ە)امام( بوٛٚ. بوٛٚٔە اەیو ەٚف ِەی٘ەبوی اەرسوەزۆو  ٚ ٌە و
 یوومبٛٚٔەٚە ٚ ٌەٚ ووومتەٚە ایّپ اتوو ریەتی بیوومأ  ٌە تەٚاٚف بٛارەومٔوودا 

تّۀووودف خووو ف  ٌە ئیەْ ِیٍٍەتووومٔی توووٛأی بیدووواە خووومٚۀی شووودٛەف تمییە
اەئِوووومرزەرف یۆرەٚە ٘د شوووویمْ ووووو اٚەتە سووووەر. ٚەن بەربەرەووووومٔی 
بووووووموٛٚرف اەٚرٚٚاووووووم گٛتییەووووووومْ. بٍىمرەووووووومْ اد أییەووووووومْ  بەرەبە 

 ای الِەومْ  ٘د شی چۀد  مرەف سەٌمٛٚلی ٚ تٛٚروەومْ. 
سووەرۀممَ زٚاف ٘ەیار سوومب بەرزەٚاِووی رەرِوومٔ ەٚایی زەسوواە تی 

ی ٌە ئیەْ سوووٛڵٕمٔی بٛسوووّمٔیەٚە )ِووودەِەزف 6010مۀاە ٌە سووومڵی بدووو
اەٚ سوەرزەِە رمتیڵ( ایّپ ات ریەتی بدومۀاە بو  ٘ەِی وە ڕی وەوەْ وو ا  

بە سوووەرەتمف ل ٔووومنی یەوەِوووی ڕیٕ ووومٔ  زەژِد زرێووو  بە َ رۆِووومٔی 
ڕۆژامٚا ٔەیاٛأی بەرگەف اەئِمرەومٔی گٛتییەومْ ٚ ٘ ٔەومْ بگ ێو . ٌە 

ەساە تی ڕۆِمٔەومْ بٕیو  وو ا ٚ اەٚ سوم ٔە بە سوەرزەِی ی ز032سمڵی 
 تمریىی سەرتمسەرف اەٚرٚٚام زەزرێ  ٌە لەڵەَ.

ٌە ڕاسووایدا سووەرەتم زەسوواە تی بدوومۀاە ٘ووٛٔەرف توومییەێ بەخ یوومْ 
ٚەیەوی زەٚڵەتودارف بدومۀاە تدىەڵییەووی ٘وٛٔەرف مٔەبٛٚە  بە َ زٚاف ِو

ی ادىٙدٕومٚ چۀوداْ سومب بەٚ ٌە ٘ٛٔەرف ی ٔمٔی ڕۆِمٔی  ِی  ف ٚ اد أ
شووودٛە بەرزەٚاَ بوووٛٚٔە. ٌە ڕاسوووایدا ٘ٛٔەرەوەیووومْ  وووگە ٌە ِەسووویدیەێ 
ادٕمسووووودىی زیىەیووووومْ ٔەبوووووٛٚە  بەتووووومییەێ ٌە سوووووەرزەِی زەسووووواەئتی 
لٛسوواۀایٕدا بە َ ٘ەرٚا ٔەِووم  ٌە سووەزەف شەشووەِی یاییٕوودا ومرٚبوومرف 

مییەێ زٚاف تەئرسمیف ٚ بٕەِمڵەف ٘ٛٔەرف گەی اە ل ٔومنی یێو یٓ  بەتو
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زرٚساى زٔی وڵد مف اەیمسو ریم  وە ی ٔومٔی بوٛٚە ٚ بە ٚاتومف حیىّەتوی 
ی بە 023ایوووو ۆی. اەٚ سوووومخاّمٔە شووووم٘ىمرە سووووەرەتم وڵد وووومیەن بووووٛٚە 

ی بە رەرِووومٔی ایّپ اتووو ر )ا سوووٕی  103سووومڵی ڕٚٚزاٚێوووه سوووٛٚتمٚە. ٌە 
ٔیمٔٛ ( ٌە ٘ەِمْ  دگەف وڵد مف سٛٚتمٚەزا )امیم س ریم( زرٚسواى اٚە 

توووم بە اەِووو ۆی  اووو ف اووو ە ٌە یەرارەتوووی تەئرسووومیف . ٌە سوووەزەف  ٚ
زەِووومرگ ژأی ِەسووویدیەێ اەٚف اەیوووىەرف ایووومٚە ٘ەشووواەَ ٚ ٔ ٘ەِووودا 

اوومییٕییە ِەسوویدییەومْ بووٛٚە شووىمٔدٚٚیمٔە  سووەی ەوە ٌەٚە زایە اەٚڕۆوە 
 متیىوومٔی امامٔ وویٓ اەٚ ِوو یە توومییەتیەف  متیىوومٔە اوو ف اوو ْ ٌە اەیووىەرف 

ەرزەِی ر ەخووٛاییەٚە بگوو ە تووم سووەر خووٛزف حەیرەتووی   راٚ وو ر ٌە سوو
بی م ٚ ایومٚە ِەیٔەوومٔی زٚٔیومف ِەسویدیەێ ٚ اەٚف شومٖ ٚ سوەئتیٕی 
اەٚرٚٚاوومف ِەسوویدی ٚ بیٍّوومٔی ٚ ٘ەتوومٚەوٛٚ اەیووىەرف )٘یالسالسووی( 

 شمف ِەسیدی ای ٛایمف اەر یممیی.
ىی ٚ ٔەروووومِی مٔدٔە زەٚرەیەوووووی توووومریىاەٚ سووووەرزەِی اەیىەرشوووو 

تی بدمۀاەیوووووودا باڵٚبووووووٛٚیەٚە  ٘ەتوووووومٚەوٛٚ ەرف زەسوووووواە ٌەسەرتمسوووووو
شدٛەومرف  سی اِیى میف  ومشیی ِٛبەڕەق  ِٛیاایى میی  خ ابوٛٚٔە 

 ٌی ای تەوفی ەٚە. 
ی رەرِووووومٔ ەٚایی 6313-423ٌە ٔمٚەڕاسوووووای سوووووەزەف یووووومٔمە٘ەِی 

بوومأی  وەٚتە ژێوو  زەسووای ایّپ اتوو ریەتی ِەووومزۆٔی. ٘ووٛٔەر زی وومٔەٚە 
٘ەڵى ومیە سوەرەٚە اەٚە سوەرزەِی یێ یٕوی زٚٚ٘ەَ  بمٚف اەیودا وو ز ٚ

ژِدووووو زراٚە. ٌە زٚٚ سوووووەزەف اووووود  ٘ەرٚٚژأوووووی بدمۀاەیووووودا ٌە ئیەْ 
ی سدٙەِیٓ سەرزەِی یێ یٕوی ٘وٛٔەر 6010 -6223)ِدەِەزف رمتڵ( یمٔی

ٚ تەئرسووومیف ٌە بدمۀاەیووودا ٘ووومتە وووومیەٚە  بە َ خەڵوووىەوە ٘ەٚەسووویمْ 
 یدا زەچەرخم. ٘ٛٔەرف والسیىی ی ٔمٔ فیۆرت  بەئ
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چۀووداْ شوودٛەومرف سووەر زیووٛار بە زەسوواەٚەیە اەیوو ەٚف سووەبىی 
والسیىی ی ٔمٔییە  ٘ەر اەٚ شدٛە بدمۀاەیە گەی واٛٚەتە ٚ تومٔی  دٕی وم 
ٚ بمشٛٚرف ایامڵیم سی یٍیم ٚ بٍگمریم ٚ سٛرب امْ ٚ ڕٚسویم. ٌە ٘ەِومْ 

ڕۀووووگەرف   ەٚا٘ی سوووومیف  ِیٕمووووومرف  ومتوووودا ٘ووووٛٔەرف رٍمووووومرف  یە
یا اوووومرف  اووومرچەچٕیٓ  بووومج بەوووومرب زْ  شووودٛەومرف سووو اِیه. ایووودف  

تی اماووم ٚ  متیىوومْ ەیسەزۆو ووی بدوومۀاە ٌۀمٚۀوودف ِەسوویدوڵد وومف اەر
  یمٚایبٛٚٔە. 

یۆر وووومرف گەٚرەف ٘وووٛٔەرف اۀمووومَ زراٚە  بە َ ٘ٛٔەرِۀووودەوە  
ٔوومٚف خوو ف ٔۀٛٚسوویٛە  اەگەر توومبٍ وەف اوومییٕی بٛٚبدوو . ٘ەتووم ٚەوووٛٚ 

ات رەووومْ اەٚأووی  ٌە ڕێوو ەوەف اوومییٕەٚە بە زٚٚر ٔەبووٛٚٔە  ٌە ٔوومٚ ایّپ 
و شه ٚ زەربمرەومٔدا ٌە گ شەیەودا وڵد میەوی ب ٛٚوی تیمزا بوٛٚە بو  

 ِەسیڵ. ٔٛێژ ٚ سامی ی بی م
ٌدووو ەزا زەبوووا بوووم  ٌەٚە بىەیوووٓ ٘وووٛٔەرف بدووومۀاە ٌە اووومییٓ زٚٚر 

مرف زٚٔیووومف ٔەوەٚتوووٛٚەتەٚە. ٚالیڕیووومٔە ٔەبوووٛٚە ٚ زەو شوووم ٌە شووودٛەو
)اەگەر بیاٛأییم( زٚٚر زەوەٚتەٚە. یۆرتو  ٌە رىو ف ٘ەرٚە٘وم سویٍەف بە 
خٛا گەی وإدا بوٛٚە  ٘ەرٚە٘وم و شومٚە بە شودٛەیەوی اد ٛاۀوم وومرێىی 

 ٌە تمبٍ ەومٔدا زەس  ٔی مْ ومێ. ڕایزارف امییٕی 
ووووومرف س ٚشوووواىمرف ٌە ٘ووووٛٔەرف بدمۀاەیوووودا ٔەبیٕوووو اٚە. یۆرتوووو  

دٛەزاربوووٛٚە ٚ امبۀوودف ب ێوووه رىووو  ٚ ِەروووم٘یّی ٘ووٛٔەرەوە یووومْ چٛارچ
اووووومییٕی ِەسووووویدەێ بوووووٛٚە ٚ ٌەٚ ب چوووووٛٚٔە ٘ٛٔەرِۀووووودف بدمۀاوووووی 

 سٕٛٚرزاربٛٚە  زٚٚر ٌە ڕە٘مف رى ف ٚ زا٘دٕمٔی زٚٚر ٌە امییٓ.
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 هونەری گوتیك

٘ومتٛٚە ٚ ٌە امزأی بمٚەڕف ِەسویدیەتەٚە ٚەزەر٘ٛٔەرف گٛتیه ٌە 
تەلەئ ٚ تٛأووومف ٚرزە ٚرزە ٚەزەر ٔمٚەڕاسوووای سوووەزەف زٚأووومە٘ەِەٚە 

وەٚتوووٛٚە ٚ وووومرف تەئرسووومیف سوووِٛڕەزار  شمرسووومیف ٌە زە ەرەوووومْ 
 اۀممَ زاٚە.

بەتمییەێ ٌەٚ شمرأەیدا وە تٛأمف زاراییمْ بمشا  بوٛٚە ٚ ٘ەرٚە٘وم  
٘دوومف بوومیٚٚیی ِ ۆیووی تیوومزا بە امسوومْ ٚەزەسوو  وەٚتووٛٚە ٚ ٘ەرٚە٘ووم 

 ٚ رەیٍەسٛٚرەومْ بٛٚە.  ٔمٚۀدف لەشەگەٚرەومْ ٚ ڕۆشٕیی اْ
ٚشووەف )گٛتیووه( یوومٔی ٘وو یە اەئِمرزەرەووومٔی گٛتەووومْ  وە خەڵىووی 
بوووموٛٚرف اەٚرٚٚاوووم بوووٛٚٔە ٚ شوووەڕوەر ٚ اەئِووومرزەری  بوووٛٚٔە. اەٚ 
شووودٛەومرەف ٚا بە ٘وووٛٔەرف گٛتیوووه ٔووومٚ زەب ێووو  ٌە ٔیوووٛەف سوووەزەف 
زٚأوومە٘ەِەٚە زەسووای ادىوو زٚٚە ٚ بەرزەٚاَ بووٛٚە تووم ٔیووٛەف سووەزەف 

مزا بەرزەٚاَ بوووٛٚە بە تووومییەێ ٌە مە٘ەِی یایٕوووی ٌە تەٚاٚف اەٚرٚٚاووومٔیووو
ەرٚە٘ووم وەٚأەف ی رۆِووی ٚ ٘د ووم زرٚسوواى زٔدا. بەشوودٛەف وەٚأەیوووڵ

ە  وٛ ٔەٚەف )ڕیٕ ومٔ ( زەسوای اوا وو زٚٚە ٚ بە ٔٛوایژف ای الِی و
چمٚێىی با ڕێمأە ٔٛاڕیٛیمٔەتە اەٚ ٘ٛٔەرەیدا ٚ ٔمٚیمْ ٔمٚە بە ٘ٛٔەرف 

بە ٘ٛٔەرێىی لەبە ٚ زٚٚ ٌە ٔمی ٚ ٔمسىی ٔمٚیومْ بو زٚٚە وە ٌە "گٛتیه" 
یەٚق ٚ خ ف ٚ گٛتە بەربەرف ٚ ٚەح ییەومْ شیمٚەتەٚە  چوٛٔىە ٘ەر 
اەٚاْ بووٛٚٔە ٘ووٛٔەرف اوو  ٌە یەرارەتووی والسوویىی ڕۆِمٔەومٔیوومْ ٚێوو اْ 

اەٚە و زٚٚە ٚ بە گٛێ ەف یەٚلی خ یمْ شدٛەف گٛتیىیمْ اده ٘دٕمٚە. 
ە گەٚرەووومٔی سووەرزەِی )رێٕ وومٔ ( بووٛٚە زەربوومرەف  بیوو ٚڕاف چمٚسوومن
 ٘ٛٔەرف گٛتیه.
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ی بە زٚاٚە وڵد ووووومف یۆر ٌە بوووووموٛٚرف رەڕۀ وووووم 6603ٌە سووووومڵی 
زرٚس  و اْٚ  وە ٌەگەب شدٛەف تەئرسمییی ڕۆِمٔەومْ  یمٚای بْٛٚ  
ٔمسوو اْٚ بە شوودٛەف تەئرسوومییی گٛتیووه. بەتوومییەێ زٚاف اۀمووم سوومب 

یٕگٍ ووووامْ وە یەوەَ زیوووومرزەف بۀمٚگٛتیووووه ی ا6635وڵد وووومف ٌە زٚراَ 
 ٔمس اٚە. 

وە ٌە زٚازٚاف  (ایوووووً زٚرووووو ار )بە زٚاف اەٚزا تەئرسووووومیییەومٔی 
ی( 6600-6603سەزەف زٚأمە٘ەِدا زرٚس  و اٚە. وڵد مف سومْ زٔوی )

ی 6600ٌە ٔمیه شومرف امری ودایە ٘ەرٚە٘وم وڵد ومف ٔوٛت زاَ ٌە اومری  
 . ایوودف تەئرسوومییی گٛتیووه ٌە زەسووای اووا ووو زٚٚە یوومْ وڵد وومف شوومرت

سەرتمسووووووەرف اەٚرٚٚاوووووومزا اۀموووووومَ زراٚە. ٌە سووووووەرەتمف سووووووەزەف 
سمٔمە٘ەِدا یۆربەف یۆرف تەئرسمیف و شوه ٚ سومخاّمٔی سوەربمیف 
ِووووومڵە زەٚڵەِۀووووودەومْ بە سوووووەبىی گٛتیوووووه زرٚسووووواى اٚە. ٘ەرٚە٘وووووم 
شوودٛەومرف سووەر زیٛارەووومْ شٛٚشووەف ڕۀگووی یوومْ شوودٛەومریی سووەر 

ِیدوووو اۆ ٚ  یأوووودٔەٚەف ٔوووومٚ وڵد وووومومْاا( ٘ەرٚە٘ووووم ڕشٛٚشووووە ) یاوووو 
یمْ ٌەسەر تەخاە زار یمْ بەرز یومْ بە اومٚف  شدٛەومرف ٔمٚ چٛار چدٛە

یێ ٔٛٚسوویٓ یوومْ شوودٛەومرف یوومْ واوومٚ بەرگىوو زْ )اٌامٍیوود( ٘ەرٚە٘ووم 
 ٔەخ ی بەر ەساە ٚ اەیىەرتمشیٓ.

ٚەتە بدگِٛمْ اەٚ ادگەی إە بە چۀداْ ل ٔمندا گٛیەراٚە تم گەی واٛ
اەٚ امسووواەف سوووەرەتم یووومٔی وە ٌە شووودٛەف ڕۆِووومٔی  وووٛ  بوووٛٚەتەٚە 
ٌۀمٚەڕاسای سەزەف سیمٔمە٘ەِدا تەئرسمییی گٛتیه گەی اٛٚەتە ا اە 
وە ٌە شوووومرەومٔی رەرۀ وووومزا وڵد وووومف یۆریوووومْ اۀموووومَ زاٚە  وە ٚەن 

 ِەڵیۀدف سەرەوی زەساە تی گٛتیه بٛٚە.
 یوووژ ٚ ا ووواەٚأەف ٌدوووژ ٚتمییەتّۀووودیی زیوووٛارف بمریوووه  ِٕووومرەف ت 

بەوووومرب زٔی شٛٚشوووەبۀدف ڕۀگمٚڕۀووو  ٌۀووومٚ زیٛارەومٔووودا یۆرتووو  بە 
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زا یومْ ٌە ٘ەتومٚ بگومتە شەب وامٔی ٔومٚ وڵد وم شدٛەف بومیٔەیی توم تی وىی
ٌە  ٚ اەیووىەرف ایوومٚە ای ۆیەووومٔی ٔوومٚ اوومییٕی ِەسوویدەی  چەسووپمٚ بە 

ٚایوووی سوووەزەف زیٛارەومٔووودا یووومْ ٌە تۀی ووو  گوووٛڵاە ٚ امیەومٔووودا ٌە زٚاز
چٛارە٘ەِدا ٌە تەئرسمییی رەڕۀ ە ٚ اەڵّمٔیمزا ڕەٚاج زراٚەتە سوەبىی 

 گٛتیه وۀی ەومْ بەری ٚ بٛڵٕد ٚ ٔٛٚوایژ ڕۆی اْٛٚ بە امسّمٔدا. 
سمَ ٚ ٘ەییەتدىی رۆحمٔی زەبەخ داە بیٕەرزا. بەتمییەێ وە زەڕۆیواە 

ۀوو  ٚ ٔمٚیوومٔەٚە اوو ْ ٌە ٚرزەووومرف شووىڵی ٚ شووەِمیٍی توومبٍ ف ڕۀگمٚڕ
گەچی ف ٚ اٛرِی رٍمف   راٚ  ر زەرٚزیٛار ا ْ ٌە زیّۀی ٘وٛٔەرف. 
گٛڵاە ٚ امیەومْ ڕایاٚە بە ٘ەیىەٌی ایمٚە ای ۆیەومٔی امییٕی ِەسویدەی  

 بّٕی ەومْ بەٚ بٛڵٕدییە چۀداْ تٛێژ ٚ ئیەف ٘ٛٔەر ادٛە زیمرە. 
ٌە ٘ەر ئٚە سوووۀ  تمشووویٓ یووومْ ب ٚٔموووومرف بە رووو رَ ٚ لەبووومرەف 

سووی بیووٕەرەوەف سەرسوومَ زەووومێ. اەٚ شوودٛەومرە ٌە سەرتمسووەرف ٘ۀدە
٘ەَ بەرزەٚاَ ەاەٚرٚٚاوومزا خوو أە بەرچوومٚ تووم زٚازٚایووی سووەزەف شوومٔم

 بٛٚە. 
بە شدٛەیەوی تدى ایی سەبىی گٛتیه سمخاّمٔەومٔی بەری ٚ بٛڵٕود ٚ 
 مر مرە ٌە یەٚیودا ٘ ڵەوومْ یەوا یومْ ب یوٛە یومْ بە شودٛەف ئود وەف 

 01توم  01ر ٚ بّٕی ی بەری ٚ بٛڵٕد  مرٚبومر بە بٛڵٕودف بمریه ٚ زٚزیٛا
ِەت  بٛٚٔە. زٚٚ بٛرج یمْ چۀداْ بوٛر ی بەری ٚ بٛڵٕود ڕۆی واْٛٚ بە 

 امسّمٔدا.
گ ٔگیوووی زراٚەتە زەرگەف سوووەرەوی  بە زٚٚ ئیووودا ڕیمیوووه وەٚأەف 
بوومریىی ٔووٛٚوایژ ٌە ٚ تووی ای ووپمٔیمزا ب ێووه شوودٛەف تەئرسوومیف ای ووّی 

میف سەرزەِی گٛتیه و اٚە. ٚەن وۀی ەف ای وییٍیە وە تدىەڵی تەئرس
ٌە ٌە  دگەف ِمگەٚتدىوی ای والِیدا زرٚسو  وو اٚە. یومْ اەٚ وەٚأومٔەف 
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شوومرف تووٌٛەیاەٌە توودىەب بە ِٛلەرٔەسووی ای ووالِی ووو اْٚ بە شوودٛەیەوی 
 تدى ایی گٛتیه ٚ ل ٔمنەومٔی سا بەشی بٛٚٔە. 

   گٛتیىی سەرتمف زٚٚ٘ەَ.یەوەَ
 ی ڕایاٚە.   گٛتیىزٚٚەَ
   گٛتیىی بەری ٚ بٛڵٕد.سدٙەَ

 بە َ ٌە اەڵّمٔیمزا شدٛەیەن زا٘مێ بە ٔمٚف گٛتیىی گ زار.
تۀٙم ٚ تده ٌە اەٚرٚٚاومزا ٔەڕۆی واە ژێو  بومرف سوەبه ٚ شودٛەف 
تەئرسوومیف گٛتیووه ٚ تووی ایامڵیووم بووٛٚ. ٌدوو ە ٚ ٌەٚ  اەگەر شوودٛەیەوی 

ییەتی زە ەرەوەزا بە حومب ٚ گٛتیىدار بیٕ ابد  تدىەب و اٚە بە شدٛەف تم
ٔەحمب شدٛەف گٛتیىی ادٛە زیمربٛٚە ٚەن وۀی وەف سومْ ِمریومٔٛئ ٌە 

 رٍ ڕۀ مزا ٌەٚێ دا سەبىی والسیىی ڕۆِمٔی امرێمراٚە.
ە سووەزەف اەٚ وڵی وومٔەف ٌە شوومرەومٔی )سوویٕۀم  اٛریۀوو   ِوویالْ( ٌ

 . سیمٔمە٘ەِدا زرٚس  و اْٚ. شودٛەف گوٛتیىی رەرۀ ومٚف توم ٔمبیٕ ێو
ٌە  دٕی ووویمزا تەئرسووومیف بدمأ وووی ڕەٚا وووی ادووودراٚە  بە َ ٘وووٛٔەرف 
اەیىەرتمشووویٕی گٛتیوووه اەٚیووو  ٚەن تەئرسووومیف ٌە )ایوووً زٚرووو أ (زا 

 سەرف ٘ەڵداٚە ٚ شمْ بە شمٔی تەئرسمیف ل ٔمنەومٔی ب یٛە. 
اەٚیوو  ٘ەر ٌە بووٛارف امییٕوودا ووومر ٚ ووو زەٚەف اووا ووو اٚە. ژیوومٔی 

بی م اەیومِیەر ٚ ٌە خمچودأی. ایاو  ٘ەرٚا. بو   حەیرەتی ِەریەَ  ِٕداڵی
اەیوووىەرف 4333ّٔوووٛٚٔە تۀٙوووم ٌە وڵد وووەف گەٚرەف شووومرتەر یۆرتووو  ٌە 

گەٚرە ٚ ب وووٛٚن تیووومزایە یووومْ بە شووودٛەف ٔەخ وووی بەر ەسووواە بە َ 
 اەیىەرەومْ ٘ین   رە  ٛ ٔەٚەف ٘ٛٔەرییمْ تیمزا بەزف ٔمو ێ . 

 ٍوووووٛبەرگە  یۆرتووووو  ڕەپ ٚ ڕەایوووووه بوووووا ڕٚٚحوووووی ٘وووووٛٔەرف  بەٚ
امییٕییووومٔەٚە بە وووو ا  ٚ وەٚاف اووودن اووود ەٚە یۆرتووو  ٌە ٔمیوووه زەرگوووم 

 سەرەویەومٔەٚە زأ اْٚ.
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اووودّە ٌە ڕێوووگەف وڵد ووومومٔدا ل ٔمنەومّٔووومْ بووو  زەرزەوەٚێووو   ٘ەر 
وڵد ووومیەن توووم ڕازەیەن ٌەٚ  وە ٘ەر ٔەبدووو  ٔەخادوووه  یووومٚایف تیووومزا 

ف ٘ەیە ٌۀدوٛاْ زەبیٕ ێ  اەٚە  ڕێ ەٚف اد وىەٚتٓ زەیأ ێو .  یومٚای
ی( سووەر زەرگوومف سووەرەویی وڵد وومف )شوومرتەر 6223وڵی وومف )ٔووٛت زاَ 

ی( سەر زەرگمف وڵد مف )امِیەْ( وە ٚرزە ٚرزە بیٕەر زەخمتە رى  6203
ٚ ییىوووو ف اەیووووىەرە والسوووویىییەومٔی ی ٔوووومٔەٚە  شووووادىە سامی ووووىەرف 
حەیرەتی ِەسیڵ بٛٚە. وەَ ٚ یۆر ٌە حمڵەتی ڕۆِمٔی ٚ بدمۀاوی ٚەزەر 

متٛٚە ٚ ادگەف خوٛایی بە ٚیمومرێىی اومییٕی ٌە ٚەسوامْ ٚ  ٍٛبەرگیمٔودا ٘
ٚەزەر خ اٚە ٚ و شمْٚ ادگەف خوٛزایی بودۀە حەیرەتوی ِەسویڵ. بە َ 

اەٚ حووومڵەتە بەرەٚ وەِوووی زاو ووومٚە. ٌە سوووەرەتم سوووەزەف چٛارزە٘ەِووودا 
بەتوووومییەێ ٌە ٚ تووووی رەرۀ ووووەزا ٘ووووٛٔەرف اەیووووىەرف گ ڕسوووومیف ٚەن 

اْ یوومْ لەشووە گەٚرەووومْ یۆر ڕەٚا ووی ادوودراٚە. بە توومبٛٚتی گەٚرەایوومٚ
شدٛەیەوی ٚا وە سەر لمای ِەیارەوە  اەیىەرف ِ زٚٚەوە بە ڕاو ومٚف 
بەسەر تومبٛٚتەوەٚە ٌە ِەڕِەڕ زاتمشو اٚە  ٘ەرٚە٘وم زەٚرٚبەرەوەف وە 
یەن ِەت  ٌە یەٚییەٚە بٛڵٕدت ە اەٚی  ا ە ٌە ٔەخ  ٚ ٔیگومرف اومییٕی  

 زاڕِمٔی امسای اەیىەرتمشیٓ ٌەٚ ل ٔمنەزا.اەٚ حمڵەتە بٛٚٚیە ٘ ف 
بە َ ٌە ڕٚٚف تەئرسوووووووووووومیییەٚە بەووووووووووووومرب زٔی اەٚ ٘ەِووووووووووووٛٚ 
شٛٚشووووەبۀدییەف ٌە زەر ٚ زیووووٛارف وڵد ووووم ٚ سووووەِٚەبەومٔدا بووووٛٚیە 

ایە شودٛەومرف سوەر ٘ ومرف زابەییٕی امسوای تەئرسومیف ٚ گ ٔگیوی زر
ٚێووووٕەف ووووومرف ٔوووومٚ ِیدوووو اۆ ٚ وەٚأەووووومْ یوووومْ زار ٚ تەخوووواە ٚ ڕێمە

 چٛارچدٛەزار. 
یم اەٚ حمڵەتمٔە ٌە ٚ تمٔی رەرۀ ە  ایٕگٍ امْ  اەڵّمٔیم رٕالٔد  ای وپمٔ

 یوووومٚایییە بووووٛٚەتە ٘ ووووومرف ووووومرف  ٌەگەب یەووووودا  یوووومٚای بووووٛٚە  اەٚ
  راٚ وووووو ر ٚ امِوووووومزەبٛٚ بوووووو  ادىٙدٕوووووومٔی ڕٚٚزاٚف )ڕیٕ وووووومٔ ( ٌە 
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ەٚتووٕە سەرتمسووەرف اەٚرٚٚاوومزا ٌەٚ ڕٚٚەٚە ٔوومٚف چۀووداْ شوودٛەومر و
اد مەرٚڵی ڕیٕ مٔ  ٚەن  چیّمیٛ   ٛٔوٛ  سەر یِمْ ٚ بٛٚٔە یەوەِیٓ 

سووویّٛٔە  ِووومرتیٕای  ٌە سوووەرەتمف سوووەزەف چٛارزە٘ەِووودا اوووٍە ٚ اووومیەف 
 بەریف شدٛەومریمْ بەزەس  ٘دٕمٚە.

بە َ شٛٚشوووەبۀدف ڕۀگمٚڕۀووو  ٌە وڵد ووومومٔدا یۆرتووو  ٌە ٚ توووی 
تەئرسوومیف )گٛتیووه(زا اەٚ  رەرۀ ووم ٚ بەریامٔیوومزا ڕەٚا ووی ادوودراٚە. ٌە

شووودٛەومرأە یۆرتووو  ٌە سوووەزەومٔی زٚأووومە ٚ سووویمٔمەیدا بەوووومرب اٚە ٚ 
 ڕەٚا دار بٛٚە. 

اەٚف سەرٔم اود ووووە ٌە زٚازٚایوووووی سوووووەزەف زٚأووووومە ٚ سوووووەزەف 
یازەووومْ زەٚڵەِۀوودأی اەٚرٚٚاووم شوومْ بە  سوویمٔمە٘ەِدا شوومیازەومْ ِی

حوومڵی خ یوومْ ٘وومتٕە  شوومٔی وڵد وومومْ اەٚأووی  بوو  ڕایأوودٔەٚەف ِوومب ٚ
ِەیوودأەٚە بوو  بەووومرب زٔی ٘ووٛٔەرە  ٛأەووومْ بوو  ڕایأوودٔەٚەف خوومٔٛٚ ٚ 
بەرەیووومْ ٚەن رٍموووومرف  یەڕٔوووگەرف  ِیٕموووومرف  سۀگامشووویٓ. زەرووو  ٚ 
زەٚرف شٛٚشوووووەٚاتی ٔووووومٚ ِووووومڵە  ٘ەرٚە٘وووووم بەوووووومرب زٔی اووووومرچەف 
ڕۀگمٚڕۀووووو  ڕێ وووووم ٚ گ ٔگیوووووداْ بە ٘وووووٛٔەرف ڕی ووووومٔدْ. ٘ەرٚە٘وووووم 

سوو رمٌگەرف ٚ ٔەخ ووی بەر ەسوواە ە ٌەسووەر بەرز یوومْ زار  بەووومرب زٔی
٘ەرٚە٘ووم ٘ووٛٔەرف بەرگى زٔووی واوومٚ )اٌامٍیوود( ٌەٚ ٘ٛٔەرأەیوودا شوومرف 

  یٕدی یم ای مەرەٚب بٛٚە. 
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 ڕێنضانط

یۆر ٌە ِدژٚٚٔٛٚسوومْ ٚ ٌدمأوومْ ٚ چمٚسوومنمٔی  یٙوومْ )ڕێٕ وومٔ ( 
مٔ  تەٚاٚف بە یەوەِیٓ ٘ۀگومٚ بەسوەر او زف رەر٘ۀگودا زەیأوٓ. ڕێٕ و

وووٛچە ٚ ووو  ٔە تمریىەووومٔی ٔوومٚ اەٚرٚٚاوومف ڕۆشووٕى زەٚە ٚ ٌە تەٚاٚف 
 زەس . ٚ بٛارەومٔی زا٘دٕمٔدا  زا٘دٕمْ ٚ ژیمٔدىی تمیە خ ااە بەر چمٚ

اەٚأەف توووومریىییٓ ٚ یەبوووو  ٚ یۆر ٚ بیگوووو ە ٚ بەرزەف وڵد وووووم ٚ  
رەٚە . امامگەرف ٚ اەرچەِی  متیىمْ ٌە یۆر بٛار ٚ ئیۀەٚە ٘دٕ ایە خٛا

ژێوو  زەسوواەف ِیوو یازە ٚ  اەتووی ووو ِە یەتی  ٛٚتیوومر ٚ ٚەریێوو وو ێ ٚ 
اووِٛەرا زەسا ۆی وواٛٚەومْ تووٛٚڕزرأە ئٚە ٚ اەرچەِووی اوومیازف توومن ٚ 
وە  ٘ەر یەوە ٌە بٕمرەوووومٔی اەٚرٚٚاووومزا بە زەسوووای خەڵوووىە یۆرەوەٚە 

ف ڕاساەلیٕە ٚ  ومزٚٚف سوەروەٚتٕی ٕ ا ٌە ڕاسایدا زەتٛأُ بڵدُ شی ەبی
ێٕ وووومٔ ( ٌە اەٚرٚٚاوووومزا یۆرتوووو  اەٚ ئیۀە بووووٛٚە ٚ سەرتمسووووەرف )ڕ

یەٚە ٘ووووومٚزەَ ٚ ٘مٔووووودەرف ِیٍٍەتووووومٔی اەٚرٚٚاوووووم بە تەٚاٚف تٛێژەوووووومٔ
 )ڕێٕ مٔ ( بْٛٚ.
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ٌە ٔمٚ ِیٍٍەتمٔی ای الِدا اەٚأی  تەلەئف بەرچمٚیمْ یۆر و زٚٚە  
تووومب ٚ یەبووو  ٚ یۆرف ایووومٚأی اووومییٕی ٚ خووومٚەْ یەٚیوووٛیار ڕیگووومرف 

لەراِیوواە  سووەربەزاراْ بوومیەن خووٛرەَ زەسوو  بٙدووٕٓ  ٚەن  خەٚاریووا  بە
زەبووٓ. بەڕاف بۀوودە ِەٚئٔووم  ەئٌووٛزیٕی ڕۆِووی یەوەِوویٓ وە  بووٛٚە ٌە 

 زٚٔیمف ای الِدا چ اف ڕێٕ مٔ ی زاگی سمٔدٚٚە. 
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رىوو ف ٌووا وەرەٚە ٔوومیىەف ٘ەیار سوومب ٌەِەٚ اوود  ایوومٚێىی اوومییٕی 
ٔ یٓ  ب  یەوەِویٓ  ومر )ِ سومم ٚ س ریەوی بە ٚیممرف ٔمٚزارف  خمٔەلم

ب خ شوووی سوووەِموەف ٌەسوووەر سوووەِم( زە٘دٕدووواە ٔووومٚ اووومییٕی ای وووالِەٚە. 
 ٔەیِی ِ سیمم اۀممَ زاٚە.

بدگِٛوووووومْ تەومیووووووم ٚ ایوووووومٚأی اوووووومییٕی ٚ خمٔەلمٔ وووووویٕەومْ زژ بە 
یٛیمٔە و زٚٚیومٔە  ومرٚو زەٚە ٚ بی ٚب چٛٚٔی ِەٚئٔم بْٛٚ  اەٚف تٛأ

٘ەبوووٛٚە زژ بە ِەٚئٔوووم ٚتٛٚیووومٔە  اەٚە ٘ەیار  اەٚ ٔمسووومی ٚ ٔەشووویمٚأە
سوومڵە گووٛیەراٚە وووٛاْ اەٚاْ. ِەٚئٔووم  ٌە یەن سوومڵدا سووەز ِوویٍٍەێ بە 
سەز یِمٔی  یمٚای وامٚف زەربومرەف وەسومیەتی ٚ رەٌ وەرەف ِەٚئٔوم ٚ 

 ف زۀٛٚسٓ.ەوٛزەتمو
ٌە اەٚرٚٚاووووومزا سەرتمسوووووەرف ڕیٕ ووووومٔ  ٘ەرٚەن تەلیوووووٕەٚەوەف 

زٚٚە ٚ بٛارەوومٔی تو  ٚ ٔمٚزارەوومْ ٚ زا٘دوٕەراْ ِەٚئٔم زەسای اوا وو 
امڵپ ای اەٚ سەرەتمیەیمْ و زٚٚە تم ڕێٕ مٔ  تەٚاٚف بٛارەوومٔی ژیومْ 
ٚ  ِٛگەوووومٔی زا٘دٕووومٔی گووو زٚٚەتەٚە ٚرزە ٚرزە ٌە ِووومٚەف زٚٚسوووەز 
سوومڵدا ڕێٕ وومٔ  ٚ ادگەی ووآ ٚ تدگەی ووآ ٌە سەرتمسووەرف اەٚرٚٚاوومزا 

 ٘متٕە ِەیدأەٚە.
  ِمیىووووً ٚەن  ) زا ٕ ووووی  رۆرمایووووً ٔەرزا وەسوووومٔیٌە زٚٔیوووومف ٘ووووٛ

اۀمٍ (. اٍەف اەٚ سوا ٘ٛٔەرِۀودە ٌە زا٘دٕومْ بوم ت ْ  زەوو   بۀومٚف 
 مف ٘ٛٔەرزا یەشام زٚٚبمرە ٔەبٛٚٔەتەٚە.یاەیمِیەرأده ٔمٚ بی ێٓ ٌە زٚٔ

ڕێٕ مٔ  ٘ەبٛٚٔە  بەڵا ٌە اد  اەٚأدا ٘ٛٔەرِۀدأی اد مەرەٌٚی  
   ایٍی ٔووووی  یۆرتوووو ف ٘ووووٛٔەرِەزاْ  ٘ەرٚە٘ووووم ٚەن   ٛٚٔووووٛ  ِوووومرأم

 ٔٛٚسەرأی ٚەن   ڵاد   ڕۆس  ٚ یۆرت  امڵپ ای ڕێٕ مٔ یمْ و زٚٚە. 
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 وووم ومتدوووه بە ِدوووژٚٚف ٘وووٛٔەرزا زەچوووّەٚە شوووە  سوووەز ٚ حەٚێ 
٘ەیار سمب ٌەِەٚاد  چو ْ ٘ٛٔەریومْ وو زٚٚەتە ا زێوه بو  ڕەٚا وداْ 

ٌە ایومٚە امییٕییەوومٔی ئف بە امییٕە امسوّمٔییەومْ ٚ ٌەگەب تدفى یٕوی یۆر 
خ ِمٔدا ٘ەڵیمْ زەسوۀگدُٕ ٚ بەراٚرزیومْ زەوەَ  نەَ ٚ اەژارەیەووی ٚا 

 زاَ زەگ ێ  ٘ەراەیەن یۆرت  ٌە ل ەو زٔی امسمیی زەچّەٚە. 
چۀد سمڵده ٌەِەٚاد  گٛیەرَ وەٚتە شمرف لم٘ی ە بە چوموُ یأوی 

سوەرٔمی سەرێىی یأى ف اەی٘ەر  ٚ ِمگەٚتەوەف بودەَ. اەٚف یۆرتو  
ڕاود مَ زەٚرٚبەرف اەٚ یأى  ٚ ِمگەٚتە ا  بٛٚ ٌە اەیوىەرف ب ٚٔومف 
 ٚ ٌە بەرز زاتمشوو اٚ. ٘ەرٚە٘ووم چۀوود ووو  ْ ٌەٚئٚە چۀووداْ و ِپمٔیوومف

اەرالِووووی سوووویٕەِمییەٚە بوووومرف ریٍّووووی سوووویٕەِمیی زرٚسوووواى زْ بەومرٚ
سووەرگەرِٓ. اەٚ گوو تە ٚ زیووّۀە ڕٚٚێ ٚ لووٛٚێ ٚ ٘ەسووایمٚێٕمٔەف ٌەٚ 

ەیوودا ٘ەیە ٌە روویٍّە رەڕۀ وومٚیەومٔدا وەِاوو ْ. خوو  ِەٌٙووم ٚ سووەِمف ریٍّمٔ
امڵٛشووووومٚف ٔووووومٚ اەٚ  دگووووومٔە ِەگەر ٘ەر ٌە امری ووووودا بٛٚبدووووو   خووووو  
اەٚۀەبدوووو  ٘ەر اوووومیاەخاەوەف ِی وووو  ٚابدوووو    ووووگە ٌە بەرەب ووووامٔی 

 سڕٛٚزف تەٚاٚف امیاەخاە ای الِییەومْ ٘ەِمْ شدٛەْ.
یەرارەتوی اد ویٕمّٔمْ یۆرە   ٌەٚ گەرِیمٔەف ئف اودّەیە ٚتەف او  ٌە

 یەوده ٌەٚأە زەڵد   " چد   ٌە تیمٔمە گەرِا ە." 
ٌەٚأە گٛیەشووواە ِەئیەن ٌە بەرٔووومِەیەوی تەٌەرمی ٔیووودا ا سووویمر ٚ 
ٚە ِی ٘ەبٛٚ  امر ەتده تەٌەر ٔی بو  وو ز ٚ ٚتوی  ِمِ سوام اەٚ وومتەێ 

 بم .
یمٔیو  بوم . ٌە ٚە ِدا ٚتی  اەف بەخد  ٔدیو   اومٚا بەیمٔیو  بوم   بە

 ب  ٔمڵدی اەسالِٛبەٌەیىَٛ؟
بۀوودە اەٚەَ بی وو  ٘ەرٚا سووەرَ سوو ِم  توو  بڵدیوو  ٌە ٚ تووی اوودّەزا 

 امٚا ِەئیەن ٘ەبد  ٚ تمیە بەرٔمِەف تەٌەرمی ٔی ی ٘ەبد ؟
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ِووووٓ یۆر بوووو ازەریُ ٌەگەب ِمِ سووووامیمٔی اوووومییٕی گەرِە  بەتوووومییەێ 
 ەِوومي ٚ  ەئي ٚ ِٕەٚەرەووومْ  اەٚ ِەئ ِووٕەٚەرأە ٚتەومٔیوومْ اوو ْ ٌە 

یەڕارەتوووی اووومییٕی ٚ ِە ٍی وووەمرایی ٚ ٘ەگیەومٔیووومْ اووو ە ٌە ٘ەڵیەسوووای 
 حیىّەێ.  ٚ  ٛأی وٛرزف

ٌەٚأە گٛیەشووواە. یۆربەف شووومبی ە ِەیٔەوووومٔی ووووٛرز  ِەگەر ٘ەر 
 ِەئ ٔەبٛٚٔە؟
 ەیی ف  بی مرأی  ِەٚئٔوم خمٌیود  ِەٌٚەٚف  ِەحوٛف  ٔومٌی  ب ٚأە 
زەیومٔی  لومٔع   لمزر ٚ شدگ ڕەیاف تمڵەبمٔی    حم ی  وٛرزف ٔمرف  سمٌُ

 ت .
رىووو ف ٌوووا بوووىەرەٚە ٘ەیار سووومب ِەئیەووووی خمٔەلمٕٔ ووویٕی سووو ری 
ِەاووومبی ٚەن   ەئٌەزیٕوووی ڕۆِوووی  )ڕۆِوووی بەڵخوووی( ِ ییوووه ٚ سوووەِمف 
٘دٕمٚەتە ٔمٚ امییٕی ای والِەٚە. ٘ەر ٌەٚ سوەرزەِمٔەیدا ایومٚأی اومییٕی ٚ 

ر اٚأوووی ٌە خوووٛأەت   تووو ِەتی خمٔەلوووم ٚ تەویەوووومْ ٚ شووودگ ٚ ِەئف 
بیدبەێ ٚ بەزڕەٚشای ٚ با زیٕی ٚ ٘ەتمٚەوٛٚ )شدای(یمْ ایم و ز. بو ۆ 

 وامٚف )ِەٚئٔم ٚ ڕایف ٔەف( خٛس ەٚ مف بخٛێٕەٚە.
 

زٚاف ٘ەیار سمب  سم ٔە ِیٍٍەتە   راٚ  رەومْ سەز وامٚ بە سەز 
ە یِووومٔی  یووومٚای زەربووومرەف ِەٚئٔوووم زۀٛٚسوووٓ ٚ اەٚأەف اەٚ تووو ِەت

ٔمٚیوومْ ٔە بمٚیوومْ ٌە  ٔمڕەٚایمٔەیوومْ بە ِەٚئٔوومزا ووو ز  وووٛا ٌە وووٛێٓ؟ ٔە
 ٔەِمٚە. دای وٌٛەوەف تەڕ

بۀوودە ڕااەڕیووٕەوەف ٘ەیار سوومب اد ووی ِەٚئٔووم  ەئٌووٛزیٕی ڕۆِووی 
بەڵخی بە ڕێٕ مٔ ی ٔمٚ ای الَ زەیأُ. ٌە ڕۆژاومٚازا ڕیٕ ومٔ  تەٚاٚف 

ایووی ٚ ڕۆشووٕیی أە ٚ ٘دووم ٚ بٛارەووومٔی گوو تەٚە. بووٛٚ بە ڕااەڕیٕدىووی تدى 
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زەسوواە تی اماووم ٚەن وی ووەب ڕۆی وواە ژێوو  ا وواەڕەق ٚ تەلەوەیەٚە ٚ 
 تۀٙم زەساە تی امامٚف ٘ەر ٌە  متیىمٔدا رەرِمٔ ەٚا بٛٚە.

ٌە )ڕیٕ وومٔ ( زٚاْ  ٌەٚأە بوودَٚ وە  اەٚەف بە چووموُ یأووی ٌە اوود 
 ٚا خٛێٕدتەٚە.

ف ٔەووو اٚە. اەٚ یەشووام بە ٚرزف ِدووژٚٚف سووەرەتمف ڕێٕ وومٔ  زیوومر
٘ەِٛٚ گ ڕأىمرییەف وە ٌە ژیمٔی خەڵىدا ٌە بٛارە  یمٚایەومٔودا ڕٚٚیومْ 
زاٚە  سیمسوووی  یأ وووای  زۆییوووٕەٚە  وووو ِە یەتی  اووومییٕی  ٘وووٛٔەرف  ٌە 
٘ەِوووٛٚف گ ٔگاووو  اووومیازف بی وووو زٔەٚەف تووومن ٚ ِ ۆ ووومیەتی بەسوووەر 

یدا اەٚأەی ودا ڕٚٚزاٚف سوەی  سوەی  ٚ گ ٔو  ٌە  یٙومٔی اەٚ سوەرزەِە
ڕٚٚیووووداٚە  ٚەن  ٌۀوووومٚب زٔی زەسوووواە تی بدوووومۀایە ٌە ئیەْ سووووٛڵامٔی 

زٚٚ ٌدووووٛارف  بە خوووومٚۀیٛٚٔی ی6010بٛسووووّمٔیەٚە  ِوووودەِەزف روووومتیڵ 
مٔی ٘دمەومٔی بٛسّمٔی ب  ٔومٚ ٚ تومٔی بەٌىومْ. تۀگەف ب فٛر ٚ ٘ەڵى 

ی ( بە ڕٚٚف وەشواییە اەٚرٚٚامیەومٔود  ە بەسإی وۀمڵی )سٌٛەٚئشەٚ
ەف شووەڕف سووەز سوومڵەف ٔدووٛاْ رەرۀ ووم ٚ بەریامٔیووم. ٌەٚأەیوو  بوو أەٚ

گ ٔگاوو  زا٘ەڕٚٚژأووی یمسوومف زەرەبەگوومیەتی ٚ ووو یالیەتیی یەٚیووٛیار ٌە 
و ِەڵگمف ٔمٚ ٚ تی اەٚرٚٚامزا. سەراۀممَ ب أەٚە ٚ ڕی ٛ ٘ەڵىۀومٔی 
اەتوووومف توووومبْٛٚ ٌە اەٚرٚٚاوووومزا. ٌە زٚازٚایووووی سووووەزەف چٛارزە٘ەِوووودا 

ٚحوووووی ڕاسووووواەلیٕەف )ریٕ ووووومٔ ( ٔمسووووو اٚە  ٌە ئیەْ اەٚأەیووووومْ بە ڕٚ
ِدژٚٚٔٛٚسومٔەٚە گ ڕأىمرییەووومْ ٘ەر اەٚأە ٔەبووٛٚٔە ٘ ووومرف ئبەئف  
یۆرف توو ی  ٌە ژیوومْ ٚ ِەیوودأەوەزا ٚەزەروەٚتیووٛٚ  ٚەن  زۆییووٕەٚەف 
 ٛگ ارییەووووومْ  زەریووووم ادووووٛاْ ٌە ئیەْ چمٚسوووومنمٔەٚە بوووو  ٔمسوووویٓ ٚ 

 ومْ.زۆییٕەٚەف سەریەٚییە ٔۀمس اٚە
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٘ەرٚەن امشووووووٕمبْٛٚ بە زار ٚ زرەخوووووو  ٚ امژیووووووً ٚ بەخ ووووووە ٚ  
ِد وووٌٛٚە ٚ  ووومٔەٚەرە ٔۀمسووو اٚەومْ. سوووەرۀممَ زۆییوووٕەٚە لووومرەف 

ی وەٚتووٕە بەرچوومٚف سی وواەَ ٚ شوودٛە ٚ شووەِمیٍی توومیەف 6052اەِ یىوم 
تەئرسوومیف  ٘ەرٚە٘ووم شوودٛەومرف ٚ ٚاژٚٚو زٔووی ٘ٛٔەرِۀووداْ ٌەسووەر 

  ٌە توومٚأی ٔمٚٔٛٚسوویٕی خ یوومْ  ٘ەرٚە٘ووم تمبٍ ومٔیوومْ ٚ تووٛٚڕزأی توو 
٘وووومتٕە ِەیوووودأی ٔٛٚسووووەرأی اوووومیازیخٛایف ٔەتوووو   ٚ باڵٚبووووٛٚٔەٚەف 
شوووودٛەیەوی توووومیەف اەزەبیوووومێ ٚ ٘مٔوووودأی خەڵووووىە یۆرەوە بوووو  یۆرتوووو  

 ی.6133بەزەساٙدٕمٔی امیازف 

ٚشەف ڕێٕ مٔ  ٚاتم زٚٚبومرە ٌە زایىیوْٛٚ ٚ گەڕأەٚە بو  شودٛەف 
 ِی والسیه )ی ٔمْ ٚ ڕۆِمْ(.امیازیخٛایأەف سەرزە

اەٚأە ٘ەِووٛٚ بووٛٚٔە چوو ایەن بوو  ڕۆشووٕى زٔەٚە بەراوومف ِیٍٍەتوومٔی  
 اەٚرٚٚام ٚ سەرتمسەرف  یٙمْ.

وٛزەتموەف ِەٚئٔم  ەئٌٛزیٕی ڕۆِوی ٚ سوەرزەِدارأی بٛارەوومٔی  
زٚاف ِ زٔوی ٔەن امڵپ وای وەف ژیمْ ٚ ییٕدەگی ٌە ٚ تەومٔی ای الِدا. 

  بووٛٚٔە زٚژِووی  بەزاخەٚە اەٚ  وو رە رىوو ە خوو ە ٚ اەٚ وٛزەتوومیە بووىەْ
ومڵە تم بە ایّ ۆ بەرزەٚاِە ٚ رى ف زابو  ِەامبومٔە ٚ سوەٌەریەێ بەئٚە 

 زۀ ێ   ٔمیأُ ت  زەیأی؟

ٌەگەب  یە  بە َ اەٚ ِدووژٚٚە اەیٛۀوودەبمسووەوەَ ِدووژٚٚف تەئرسوومیی
 اەٚ گ ڕأىمرییمٔەف ٌە ڕێٕ مٔ  ٚ امومِەومٔی ڕێٕ مٔ دا.

أوووو اٚە ٚ ٌەِدووووژزا بمسووووُ ٌەٚەف ووووو ز ٘ووووٛٔەرف گٛتیووووه ٚ ٚەن ی 
تەئرسمیف گٛتیه ٌە ٚ تمٔی رەرۀ ە ٚ اەڵّمٔیوم ٚ بەریامٔیوم ٚ ٘ ڵۀودە 
.تدىوو ا باڵٚبٛٚبووٛٚیەٚە. ٌە ٚ تووی ایامڵیوومزا اەٚیەٌووی ٔەووو ز ٚ ٔەڕۆی ووإە 
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ژێوو  بوومرف اەئِوومرف شوودٛەف والسوویه ڕٚخ وومرف  ٌەێوو ا ٚ ٌەٚ  خوو ف 
ٚف ٔمسوو اٚە سی وواەِی تەئرسوومیف گٛتیووه بەری ٚ ٚەزەر خ وواٛٚە. اە

بم  ٚ بەرەٚ امسّمْ ٘ەڵى مٚە ٌە ومتدىدا ب ێه ٌە تەئرسمییی والسویه 
 یۆرت  شدٛەف )اٛرٛلی( بٛٚە. 

ٌە سی وواەِی توومیەف ڕێٕ وومٔ  یەٚلووی تەئرسوومیف ٚەرچەرخوومیەٚە 
ئف شوووودٛەف والسوووویه. ٌەٚ ڕٚٚەٚە تەئرسوووومیف بۀمٚبمٔوووو  )روووویالرتە( 

ەیىەرتمشی ٔمٚەڕاسای سوەزەف اومٔمە٘ەَ ڕەخوٕەف ٌە اومیاەخای ٘ەرٚە ا
٘وووٛٔەرف   راٚ ووو ر بوووٛٚیە ٘ ووووومرف ڕەخوووٕەف رووو اٚاْ ٚ ٘ەرٚە٘ووووم 
ای ازوووو زْ ٌە چووو ٔەیەتیی ڕێٕ ووومٔ   ٌەٚ ڕٚٚأەٚە واووومٚف یۆر خووو ایە 
ژێ  چماەٚە  ب  ّٔٛٚٔە  تەئرسمی )ٌٛإە یمتی واماە اەٌی اوی( تەئرسومی ٚ 

ەخٕەگوو ف ٘ووٛٔەرف  زە بەر  واوومٚف ٌەبوومرەف ٚ ڕ شوودٛەومر ٚ شوومبی 
اەیىەرتمشی ٚ تەئرسمیف ٔٛٚسیٛە  تیمزا ٔەر ەتوی شودٛەف تەئرسومیف 

ف ٔمسووو ا بە اەٚ وەسوووەف یەوەِووویٓ بەرز گوووٛتیىی یۆر تیووومزا وووو زٚٚە ٚ
 بٕمنەف )گٛتیه(ف زأمٚە.

ڕێٕ وووومٔ (  –بە َ تەئرسوووومی ب ٚٔی ووووىی وە بە بوووومٚوی )گٛتیووووه 
أەووومٔی گٛتیووه  ٘ەرٚە٘ووم گووٛتیىی ٌە وۀی ووەف زۀمسوو ێ   شوودٛەف وەٚ

 رٍ رۀ مزا بەومر ب زٚٚە. 

بەسەر اەٚأەی دا شدٛەف تەئرسمییی )گٛتیه( ٌە ایامٌیومزا بٕی وو ا. 
سەرتمسوووووەرف زیمایٕوووووی ایامڵیوووووم گەڕایەٚە بووووو  سوووووەرزەِی ی ٔووووومْ ٚ 
ڕۆِمٔەومٔیمْ بە شدٛەیەوی تودىەب بە زا٘دٕومْ ٔٛێیومْ وو زەٚە. بەتومییەێ 

وە اەٚ ووووومتە بەسووووەر اوووو اەف ی ِوووو زٚٚە( 6160 -سوووومی )ب اِوووومٔاەتەئر
 سی اەَ ٚ ٔمٚٚبمٚف تەئرسمیییەٚە بٛٚە. 
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ٌە سوووەرزەِی ڕیٕ ووومٔدا اەٚ و شووومٚە بەسوووەر زیوووٛارێىی ئود وووی 
بەرباڵٚزا گِٛەتده زرٚس  بىمێ  وە تەٚاٚف گِٛەتە و اٚەومْ بەریٕاو  

مٔ ووی ٕ رسوومیف ڕیٚ یەریفاوو  بووٛٚە. اەٚ تەلەئ ٚ ٔیوومیأە شوودٛەف تەئ
مٔەٚە خ ووووواە بەرچووووومٚ. ٘ەتووووومٚەوٛٚ ٌە سوووووەرزەِی ڕێٕ مٔ ووووویدا زی ووووو

ەف خوووو  ٚەزەرخ ووووإی ٘ووووٛٔەرف سوووومخاّمٔی وڵی وووومومْ بووووٛٚە  وووودگ
 تەئرسمیف. 

یۆرت ی  االٔەوەف بە شودٛەف )خومە( زیوٛارف ٌەسوەر زاڕێوژراٚە ٚ 
وەٚأە ٚ گوووِٛەتی بووو  زأووو اٚە. ٌە زیوووٛف ٔووومٚەٚە بە تەٚاٚف شوووودٛەف 

ی یڕایأدٔەٚە بەومرچٛٚە  وە وەٚأەومْ بە شدٛەف ٔیوٛزاای ە ڕۆِمٔی ب 
زرٚسوو  بووٛٚە  ٔەن ٔووٛٚوایژ  وە یۆرتوو  سی وواەِی )گٛتیووه( اەٚەیوومْ 
بەوووومر بووو زٚٚە. یۆربەف یۆرف وڵد ووومومْ بەشووودٛەف ئوووود  ٚ ڕٚٚ بە 
ِید اۆ  شەب امٔەوەف بەرٚە ِید ابە. شدٛەف خومە بوٛٚ بە شەب وامْ  

 ٔمبیٕٓ. تەٚاٚف خەڵىەوە ِید اۆ 

ِەحووووووودٚٚزیەتی سی ووووووواەِی تۀٙوووووووم  تەئسووووووومیأی ڕێٕ ووووووومٔ  ٌە
وڵی مسووووومیأدْ ٚەزەر٘ووووومتٓ  و شوووووىی   راٚ ووووو رف زەٚڵەِۀوووووداْ  
ِیوو یازاْ  بمیرگمٔوومْ  ٘ەر یەوە بە شوودٛەیەوی اوومیاز و شووه ٚ تەئر ٚ 
لالسمیییمْ و زٚٚە  اەٚ ٍِّوالٔە بە خو  ٚەزەرخ وإی یەٚق زەسواە ێ 

 ىەٚتٓ ٚ گ ڕأىمرف ٌە سی واەِی تەئرسومیف بە یەوده ٌە ٘ ومرف اد
ٌە ٘ەِمْ ومتدا گ ٔگی زراٚەتە ّٔم ٚ ڕٚٚوەشی سمخاّمْ تم بە ە ٔەٚبە 
بەرزێووووه یوووومْ وەرسوووواەیەن بخوووو ێٕە ڕٚٚ. بەتوووومییەێ ٌە زرێژەادوووودأی 
سوومخاّمٔەومٔدا بوو  ّٔوووٛٚٔە و شووىی )رۆ ووالف( ٌە رٍ رۀ ووومزا ٌە ئیەْ 

  ابٛٚە. تەئرسمی )اەٌیی تی(یەٚە زیمایٓ و
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٘ەرٚە٘ووم سی وواەِی سوومخاّمٔی سووەرزەِی ڕۆِمٔەووومْ ٌە خوومٔٛٚە 
ایالخەومٔوودا )زەرەٚەف شوومر( گ ٔگووی ادوودراٚە ٚ گ ٔگووی زراٚەتە  وو رف 
ژیوووٕگە ٚ س ٚشووو . اەٚ خووومٔٛٚأە یۆرتووو  گ ٔگوووی زراٚەتە ِەروەییەێ 
ٚەن ٘وو ڵدىی سووەرەوی سووم بە شوودٛەف ٘ەشوو  گ شووە یوومْ بوومیٔەیی ٚ 

تو  ٌە چوٛار ئٚە زابویٓ وو اْٚ  گ ٔگوی زراٚەتە گِٛەتدار ٚ ژٚٚرەوومٔی 
اٍىوومٔە بوو  ٔٙوو ِی سووەرەٚە ٘ەتوومٚەوٛٚ ٌە و شووىە گەٚرەومٔوودا اەٚاەڕف 
گ ٔگییووووووومْ زاٚەتە یەرارەتوووووووی اٍیىووووووومٔە ٚ وەرەسووووووواەف بەوووووووومرب زٔی 

تەئرسومی اەٚاەڕف گو ٔگیُ زەساەگد ەف زٚٚئف اٍىمٔە وە ) بۀدە ٚەن 
وەف یووووومْ یەرارەتوووووی ٔیەتیەچووووو تە اٍىووووومٔە ە ٚەن  دگەگووووو ف یوووووم زاٚە

  ِەت یمٌیه زرٚس  و ابد  )ٔٛٚسەر(. ە وەف وە ٌەوەرەساە

ایوودف زا٘دٕوومٔی تەئرسوومیف ڕێٕ وومٔ  ٌۀیووٛ سووەزەیدا  سەرتمسووەرف 
 اەٚرٚٚامف گ تەٚە. 

ی گ ڕأىمرف بەسەرزا ٘متٛٚە  بەتمییەێ 6033اەیىەرتمشیٓ ٌە سمڵی 
ىەرف سوەرزەِی ی ٔومْ ٌە ئیەْ امسەٚارٔمسمٔەٚە ژِمرەیەوی یۆرف اەی

ٚ بەتووووومییەێ ڕۆِمٔەومٔیووووومْ ٌەژێووووو  خووووو ب ٚ ٔووووومٚ لوووووٛٚ یی یەٚیووووودا 
ٚەزەر٘دٕمٚە. اەٚ اەیىەرأە بٛٚ بە ٘ ومرف ش رشودىی ٔوٛ  ٌە زٚٔیومف 
اەیىەرتمشیٕدا.)ٌ رٔا  گیی توی( ٌەَ ڕٚٚەٚە گٛتوٛٚیەتی  ٔومو   تۀٙوم بە 

ٕە سەریمٔدا  چمٚ تەِمشموەرف اەٚ اەیىەرأە بی   ٘ەساە ب ۆ زەس  بٙد
اەٚ زەَ ٚەسامومرف سمری ٚ ٌٛٚسی ٚ اودن اد وی سوەر ٚ اۀوداِی اەٚ 
٘ٛٔەرە بەسەر اۀمەێ اۀدایەف یرارەتیمٔ  بو  زەرزەوەٚێو   وە چو ْ 

 بەٚ یەرارەتە ٚەزەر٘دٕمٚە.  خمرایمٌْە بەرزف سەخ  ٚ 

٘ەر اەٚ زۆییووووٕەٚأە بووووٛٚیە ٘ ومرێووووه ٘ٛٔەرِۀوووودأی سووووەرزەِی 
بەریف ٚ بٛڵٕوودیی اوومیەف ٘ووٛٔەرف اەیىەرتمشوویٕی ڕیٕ وومٔ  ٘ەسوو  بە 
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سوووەرزەِی ی ٔووومْ ٚ ڕۆِووومْ بوووىەْ. ٘ەسووو  بەٚەف بوووىەْ ە زٚٔیووومیەن 
اەیىەرتمشیٓ ٌەژێ  خ ڵدا شمرابٛٚیەٚە ٚ ە ٚەسامومرأده ٌە ڕاب زٚٚزا 
ە شمومریمْ اۀممَ زاٚە. ٌەَ ڕٚٚەٚە ٘ٛٔەرِۀوداْ لٛٚڵیومْ ٘ەڵّومٔی ٚ 

ەرتمشوووویٓ ٚ اەٚ ٘ووووٛٔەرە  ووووٛأە ٌە تٛأییوووومْ گەشووووە بە زٚٔیوووومف اەیى
زیّۀدىووی ڕچوومٚف ٌەبی چووٛٚف سوومخاّمٔدىدا ٚەزەربٙدووٕٓ ٚ ٚرزە ٚرزە 
تووووموی اووووومیاز ٚ سوووووەربەخ ف بووووا لەیووووود ٚ شوووووەرێ ٚ ِەرج  زٚٔیووووومف 

حەشووٛوە ٚ ووو ایە ٘وومٌٚه ٚ ٘وومٚزەِی اەیىەرتمشوویٕیمْ ٘دٕوومیە ٌەریە ٚ 
 ٘ٛٔەرف تەئرسمیف ٚ یەوا  تەٚاٚو زْ.

امییٓ ٚ سٕٛٚرف زیومریى اٚ ٌە سومخاّمٔدا بوٛٚیە  ڕە٘میی اەیىەر ٌە 
٘وو ف ااەٚبووٛٚٔی اوودگە ٚ  وودگەف ٌەرىوو ف تووموی خەڵىوودا. ایاوو  اەیووىەر ٌە 
چٛارچدووٛەف زیٛارەووومْ ٚەن ٔەخ ووی بەر ەسوواە ٘وومتە زەر . گ شووەف 
تمییەێ بەخ ف بو  زأو ا ٚ چمٚەوومْ بە گ شوە ٚ وۀومر ٚ گ ڕەامٔەومٔودا 

ْ. ٌەژێوو  ڕەحّەتووی تەئرسوومییدا ٘وومتە بە زٚاف زیإووی اەیووىەرزا زەگەڕا
زەرەٚە ٚ چمٚەوووومْ بە زٚاییووودا زەگەڕاْ. ایاووو  بەسوووەر تمبٛٚتەوووومٔەٚە 
اەیوووىەر ٘ووومتە خوووٛارەٚە ٚ ٚشوووەف تووومییەێ بەخووو ف زاگیووو  وووو ز. ٚەن 
وەسوومیەتیی والسوویه ی ٔوومْ ٚ ڕۆِوومْ  وەسوومیەتیی ِووٛتڵەلی سووەربەخ ف 

 بەزەس  ٘دٕمیەٚە ٌە  یٙمٔی ٘ٛٔەرزا.

یوووومف اەیىەرتمشوووویٕم)اموٛ ( خٛاٚۀوووودگمرف شووووەراۆ ٚ ایاوووو  ٌە زٚٔ
شمٔ یی حەیرەتی زاٚز ٌە تۀی و  یەوودا زازۀو اْ  ٔەخ وی بەر ەسواە 
گەڕایەٚە سووووووەر ڕٚٚزاٚەووووووومٔی اەسوووووومتی ف ی ٔوووووومْ ٚ رۆِمٔەووووووومْ ٚ 
ووووومرٚو زەٚەف زٚٚر ٌە اوووومییٕی ٌە زٚٔیوووومف اەیىەرسوووومییدا بە تەٚاٚف 

السویه ٚ بەرباڵٚتو ی   دگەف خ ف گ زەٚە ٚ ٘ەرٚەوٛٚ سوەرزەِی و
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بەتمییەێ ت   ٚ ت لیومْ ٌە زەسواە تە امییٕییەوومْ ٚ زازگموومٔی ا وىٕیٓ 
 خ أە ئٚە.

ی اوووومییٓ ٚ وڵد وووومومْ اماووووم ٚ لەشووووەومْ یۆر ٚ 6033تووووم سووووم ٔی  
یەٚتیوووومْ بە تەٚاٚف ٌە زەسوووو  ٔەزابووووٛٚە. ایوووواەر اوووومرٌەر اەیىەرتووووم  

ٚ  ا ووٍٛت  بە اەیووىەرف بوو  وڵد وومف بوو ا  زرٚسوو  ووو زٚٚە. یوومْ وووال
ڕەگەی ٘ ڵۀووودف اەیوووىەرف بۀمٚبووومٔگی حەٚیەوەف ِٛٚسووومف زرٚسووو  

زرٚسووو  وووو زٚٚە بووو  سوووەِٚەبەف ڕە٘یۀەتوووی وووومرت یف ٌە رەرۀ وووم 
 و زٚٚە  اەٚەی  ٘ەر حمڵەتی وڵد میی ٚ امییٕی بٛٚە. 

اەٚە اەیىەرتمشوووووویٕی ایاوووووومڵی بووووووْٛٚ اەیٛۀوووووودف خ یوووووومْ ٌەگەب 
ر ٌە وٍد ووومومْ اەیىەریووومْ بووو  ِەر ەوووومٔی وڵد ووومومٔدا ا  أووود ٚ زٚٚ

وەسوومیەتی نەیوو ف اوومییٕی زرٚسوو  ووو زٚٚە. بەٚ شوودٛە اەیىەرتمشوویٕی 
ِەٚە اد ووىەٚتٕدىی بەرچمٚیوومْ ایامڵیوومف ٌە سووەرەتمف سووەزەف اوومیٔمە٘ە

  ٘دٕووووووم  اوووووومیازیی ِٛتڵەلیوووووومْ ٌە ادىٙدٕوووووومٔی اەیىەرتمشوووووویٕدا بەزەسوووووو
 بەزەساٙدٕمٚە.

زٚٚە. اەیوىەرف یەودوه ی ِو 6023٘ەتمٚەوٛٚ اەیىەرتمشویٓ زٚٔومتٍٛ 
ٌە اەیمِیەرەووومٔی ووو زٚٚە ٌە سەرتمسووەرف ایامڵیوومزا بۀوومٚف اەیوومِیەرف 
وٌٛەوە سەرٔمٚبمٚف زەرو زٚٚە ٘ەرٚە٘م )گیی ٔی( زەرٚایەف بە٘ەشای 

 ٌە ب ٚٔم تەٚاٚ و زٚٚە  تیمزا یۆر گ ٔگی بە ِەر ەومٔی وٍی  ٔەزاٚە.

ا ٘ووووٛٔەرف ایاوووو  ٘ٛٔەرِۀوووودأی ایامٌیوووومای ٌە ِوووومٚەف سووووەز سوووومڵد
اەیىەرتمشووووووویٓ گەی ووووووواە اووووووو اە توووووووم گەی ووووووواٛٚەتە اەٚ ل ٔووووووومنەف 
وەڵە٘ٛٔەرِۀوودێىی ٚەن )ِیىالٔووژ یوومْ ِمیىووً إمٍووٛ( تەئرسوومی اەیووىەر 
تووم   شوودٛەومر ٘وومتە ِەیوودأەٚە ٚ زٚٔیوومف اەیىەرتمشوویٕی گەیمٔوودە اووٍە ٚ 
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امیەف  مزٚٚگەرف ٘دٕدە ومرەومٔی ا  ٌە یەرارەتی ٘وٛٔەرف بوٛٚە وە ٌە 
رزەِدىدا ٘ووووووٛٔەرف اەیىەرتمشوووووویٓ ٌەبوووووومرف ٘ووووووٛٔەرییەٚە ٘ووووووین سووووووە

بە َ زٚٔیووومف شووودٛەومرف ٌە   ووواٛٚەتە اەٚ اوووٍە ٚ اووومیە ٘وووٛٔەرییە ٔەگەی
ی و چی وو زٚٚە(. اەَ ٘ٛٔەرِۀودە یەوەِویٓ 6003سەرزەِەیدا ) ٛتٛٚ 

شووودٛەومر بوووٛٚە  ٌە زٚازٚایوووی سوووەرزەِی )گٛتیوووه( بووو  یەوەِووویٓ  ووومر 
ە بە زا٘دٕومْ زەژِدو زرا ٌەٚ سوەرزەِەیدا )رەیا(ف تمبٍ ف بەومر بو ز  اەٚ

 گمیەوی سا زٚٚر اۀدایف. زیدیمٔی بەزەساٙدٕمٔی 

ٌە سوووەزەف زٚاییووودا ٘ٛٔەرِۀووود )ِووومیاتمٛ( ٘ٛٔەرِۀووودف ایاووومڵی ٌە 
سووووەرەتمف سووووەزەف امٔمە٘ەِوووودا زا٘دٕوووومٔی توووومیەف خ وووواە بەرچوووومٚ  بە 

سووا   ٘ەرٚە٘ووم بٍ وەشوودٛەیەوی ٚا ە ٚەن ٘ەیووىەي یوومْ لووٛٚئیی ٔوومٚ تووم
بٛبدف زٚٚراۀدای. ٘ەر ٌەٚ سەرزەِمٔەیدا ٘ٛٔەرِۀدأی وەف شدٛەومر 

یمْ بە شدٛەف تمیەبومبەێ خ واە ِەیدأەٚە  چۀداْ تمبٍ ف شم٘ىمر٘متٕە 
 بەرچمٚ.

اەٚە حمشم٘ەڵٕەگ ە ٌە ڕٚٚف ٘ٛٔەرف شدٛەومرییەٚە )ڕێٕ ومٔ ( ٌە 
ییەێ ٌە ایامڵیووم بوومٔی رٍ رۀ ووم ٘ەرٚە٘ووم ٘ ڵۀوودەزا سووەرف ٘ەڵووداٚە بەتووم

٘ٛڵۀدەیدا بەسوەر تەخواەزارف بەڕٚٚەٚە ڕۀگەومِدمف اۀمومَ زراٚە  وە 
ڕۀگەووووومْ ڕۀگووووی )ڕْٚٚ( ٘ەر ٚەن خوووو ف بووووا ٘ووووین گ ڕأىوووومرییەن  
ڕۀگەوووومْ خ یووومْ ٚەزەرخ ووواٛٚە  ایووودف زٚٔیووومیەوی تووومیە ٌە زٚٔیووومف 

 ٘ٛٔەرزا ٘متە بەرچمٚ.

ڵۀوووودە ِەواەبووووی )رالٔوووودەرف( وە بە بەشووووی بووووموٛٚرف ایامڵیووووم ٚ ٘ٛ
زەژِد زرێ  ٌە سەزەف شومٔم٘ەَ ڕێوگە ٚ شودٛایف تومیەف شودٛەومریمْ 
گوو تە بەر ٚ اەٚ شوودٛە ٚ سی وواەِە شوو ڕبٛٚیەٚە بوو  شوومرەومٔی ٚەن  
ڕۆِووم  رٍ رۀ ووم  سوویۀم   دٕ وویم  ا ِپ یووم  ِوویالْ  شوومیازە ٚ ِیوو یازە ٚ 
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بمیرگمٔەووووومْ گ ٔگییەوووووی یۆریوووومْ زاٚەتە ٘ووووٛٔەر ٚ ٌەسووووەر تووووٛحفەف 
ەن شووودٛەومرف یووومْ اەیوووىەر ِّالتدىوووی ژێووو  بە ژێ یووومْ ٘وووٛٔەرف ە ٚ

وەٚتوووٛٚەتە ٔدوووٛأەٚە. ٘ەرٚە٘وووم ب ێوووه ٘ٛٔەرِۀووودأی گەٚەرف ایاووومٌی 
 .(ٔەرٚیژٔی اە دی ٚ تمٔی ت  بٛٚٔە ٚەن) ومْ  ب ۆو ً  

ەف شمٔمە٘ەِدا ڕێٕ ومٔ  گەی واە ل ٔومندىی زیومر زٌە سەرەتمف سە
ٔوومٚ زەبوو ا. ٌەٚ ل ٔمنەیوودا ٚ ادگەی وواٛٚ  وە بە )ڕێٕ مٔ ووی اد ووىەٚتٛٚ( 

ٌۀووومٚ ٘ٛٔەرِۀدأووودا لەشوووەیەوی زەسا ۆی ووواٛٚ  و ێىووومرێىی ٘ەژارف 
ٔەزار ٚەن یەن سوووەی  وووو اْٚ. ٘ٛٔەرِۀوووداْ یۆرتووو  ٘وووٛٔەرف خ یووومْ 

 ٚەزەرخ اٛٚە. تم و ٛر ی لەشە ٚ امنمگەي ٚ شمیازەومْ. 

ایاووووو  ٘وووووٛٔەرف ٘ەڵیوووووژارزە ٘ووووومتیٛٚە ِەیووووودأەٚە  ٚەن  بٍووووویّەێ 
گەٚرەف یەِوومْ )زا یٕ ووی( ٘ەرٚە٘ووم )رۆرمایووً( ٘ەرٚە٘ووم  ٘ٛٔەرِۀوودف

وەسوە ومرٚو زەٚەومٔیومْ ٌە سوید  سوا )ِیىالٔژ(  )ِمیىً اۀمٍ (.  اەٚ 
ٚ )خەٚاریووك( زەرچووْٛٚ. ٚرزەووومرف ٚەسووامومرف اەٚ سووا ٘ٛٔەرِۀوودە 

 زٚٚبمرە ٔەبٛٚٔەتەٚە. 

بۀووودە ٌە واووومٚێىی تووو زا ٘ەر یەوە بە یوووم ٌە ڕۆژٔووومِەف )بووووم (ف 
ٔەیوووودا ووووومرٚو زەٚە ٚ ژیمٔیوووومُٔ باڵٚووووو زٚٚٔەتەٚە  ٚا ٚەن واوووومٚ ٘ەرام

بەڕێوووووووگەٚەْ بووووووو  چوووووووماى زْ  اەگەرچوووووووی ژِووووووومرەیەوی یۆر وەَ ٌە 
خٛێٕوودەٚارأی ِوویٍٍەتەوەَ گ ٔگووی اەزۀە ٘ووٛٔەر ٚ زٚٔیوومف ٘ووٛٔەر  ٘ەر 

 ٔەبد  ٌەَ سەرزەِەیدا.

بۀوودە بەٚەف ٔماِٛدوود ٔووومبُ  بوو  زەٚڵەِۀووودف وامٚخوومٔەف ووووٛرزف  
ەَ ٚ ٘ەرٚە٘م امشوەڕۆژ. زڵٕیومَ ڕۆژگمرێوه زێواە اد وەٚە اودّەف ومرزەو
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ووووٛرزی  ٚەن ِیٍٍەتووومٔی ادگەی ووواٛٚ ٚ تدگەی ووواٛٚ گ ٔگیوووی زەزەیوووٕە 
 بٛارف ٘ٛٔەرف ٚ زٚٔیمف ٘ٛٔەر  وەیە؟ اەٚە ِٕی  ٔمیمأُ!

اەٚ سا ٘ٛٔەرِۀدە رى یمْ و زبٛٚەٚە ٔە امسمیی ومریمْ وو زٚٚە. 
 یەف شمٔمییی بەشەریەتٓ. ِ ۆ ِمومرێىی ٚایمْ و زٚٚە تم بە اە

بۀوودە ومتدووه زۀووٛاڕِە اەیووىەرف حەیرەتووی زاٚز ادغەِوویەرزا  ٔەن 
تۀٙووم سەرسووومِی زاِووودەگ ێ   تٛٚشووی سوووەرگدژە ٚ تووودىە ٚی  زەبوووُ. 
یەرارەتەوەف سوووود امِدمە ٚ بە زەسوووواى زف  وووومزٚٚگەراْ ٚ اەریوووومٔی 

م ( وە ٌە ِەٚە بی ف اەیىەرتمشوی ی ٔومٔی والسویىی ) یودیٚزەیأُ. زەوە
ئف یەودووه ٌە اەیىەرەومٔیوودا خەریىووی ٔوومٔخٛارزْ بووٛٚە  بە اەیووىەرەوەف 

     ڕاٚەسامٚف ٚەرە ٔمُٔ ٌەگەب بخ !زەڵد   ب

رۆرمایووً ٚتووٛٚیەتی  ِووٓ زەبووا ڕٚخ وومر ٚ ڕٚٚف ٘ەیاراْ اوومر ەتی 
 وووٛأىیٍە ٚ امووووداِدٓ بییوووُٕ توووم باوووٛأُ ڕٚخ ووومرف حەیرەتوووی )ِەریەَ( 

  بخەِە ٔمٚ تمبٍ ومّٔەٚە.

زا ٕ ی ٌە تمبٍ ف زٚا شیٛزا یمْ تمبٍ ف ِ ٔمٌیما یمْ اەرزەف امییٕی 
ی حۀوومف ایوو ۆی  ٘ەرٚە٘ووم ب ێووه زیمایٕووی ڕەشٛسووپیی ِمیىووً اۀمٍوو . 
یەوده بٛٚە ٌە زا٘دوٕەرە ٘ەرە گەٚرەوومٔی سوەرزەِی ڕیٕ ومٔ  ٚ اود  
ڕێٕ مٔ ووووی  اەیىەرتمشوووویٓ  بووووٛٚە. زٚٚ اەیووووىەرف اەیازارف اووووموٛ   

بی وومٚە. ٘ەرٚە٘ووم  تەرِووی ارف ِەریەَ بەسووەر اەیووىەرف٘ەرٚە٘ووم بەیاز
شوومبی  بووٛٚە تەئرسوومیف ووو زٚٚە  شوودٛەومرف ٘ەرە گەٚرەف زٚٔیوومف 
بەشووەریەێ بووٛٚە. خوو  اەیووىەرف حەیرەتووی زاٚز ٌە ِەڕِەڕف سووپی بە 

سُ گەٚرەت یٓ زیّۀی ییٕودٚٚە بو  بٍیّەتیوی ٚ ٚرزەوومرف 063بٛڵٕدیی 
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ف تۀمسووٛٚۆ. ٘ەرٚە اەیووىەرف ٚ یەرارەتووی اۀووداَ ٚ ٘ەرٚە٘ووم ٘ووٛٔەر
 (.03 2حەیرەتی ِٛٚسم اەیمِیەر بە بٛڵٕدیی )

٘ەٚرٚە٘ووم تەئرسوومیییەومٔی ٌەاوود  )سوومْ ٌٛٔا ووٛ( ٌە رٍ رۀ وومزا 
)ِەیدأی )ومایا ب( ٚ )سومْ ای ٚٔو ( ٌە شومرف رۆِومزا  ٘ەرٚە٘وم سوەزاْ 

 زیمایٓ ٌەَ ٘ٛٔەرِۀدەٚە بەزەساەٚەیە. 

ی اوووو  ٌە ڕۆحوووومٔیەێ ٚ یەرارەتووووی بە َ ڕۆرمایووووً  چۀوووود توووومبٍ یەو
٘ووٛٔەرییەٚە اۀموومَ زاٚە. تمبٍ ووومٔی اوو ْ ٌە شووى  ٚ تی ووىی ڕۆحوومٔیەێ 
ٚەن تووومج ٌەسوووەر زأووومٔی حەیرەتوووی ِەریەَ . ٌە خمچووودأی حەیرەتوووی 
ِەسوویڵ  ٘ەرٚە٘ووم زژٚارف ٌە  متیىمٔوودا شوودٛەومرف ووو زٚٚە  یەووودىە ٌە 

 شمرەومْ. 

ەٚە گ ٔگیووووی یۆرف ِٕووووداڵیی حەیرەتووووی ِەسوووویڵ بەئف )رۆرمایووووً(
٘ووم توومبٍ ف توو ِەێ بە با ۆسووی ایوو ۆی  ٘ەرٚە٘ووم گەئتە ادوودراٚە. ٘ەرٚە

 یم(.ر)خٛاٚۀدگمرف زە

٘ەرٚە٘م ٌە سەرزەِی ڕیٕ مٔدا ٘ٛٔەرف چمای زەس  گ ٔگی یۆرف 
اددراٚە ٚ یۆرف ٔەود مٚە  دگەف بمشی بو  زأو اٚە. بەتومییەێ ٌە ئیەْ 

م )ٌ ووووووم  و أوووووومن ی ِووووو زٚٚە( ٘ەرٚە٘ووووو6124ِمِ سوووووام )اەٌیووووو ێ 
ی 6101ِوو زٚٚە( ٘ەرٚە٘ووم )اٍیوو ێ اوومڵا (  )٘وومٔ  بمٌوودٚٔ  گوو یٓ 6110

 ِ زٚٚە.

 دگەف سەرسومِی ٔیویە اەٚ ٔومٚأە ٘ەِٛٚیومْ اەڵّومٔیٓ  گو تۀیەر  
ی ٌە شمرف ِمیٕا  6013اەڵّمٔی  زەساگمف چمای زرٚس  و ز ٌە سمڵی 

 زا خ اٛٚیەتە گ .
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ٌە زٚاییووووودا رٍوووووم ٚ ٘ەرٚە٘وووووم ٘ەڵىووووو  ٔی سوووووەر زار ٚ زرەخووووو   
یۆرف ٔەود ووومٚە ٌە  بەوووومرب زٔی تیوووماۆ ٌە وووومرٚو زەٚە ٘ٛٔەرییەومٔووودا
وامٚف ِدژٚٚیی  6050تەٚاٚف ٚ تمٔی اەٚرٚٚامزا بەومر ب اٚە. ٌە سمڵی 

ٌە چوومپ زراٚە وە یۆرتوو  ٌە زٚٚ ٘ەیار ڕەسووّی ڕە  ٚ سووپی تیوومزایە  
 ٘ەر ٌەٚ سم ٔەیدا تدى شمْ ٘ەبٛٚە ب  چمای ڕۀگی.

مٔی ڕٔ مٔ ی اد ىەٚتٛٚ ومتده زەسای اا وو زٚٚە وە توٛأ اٚە امی
 ومرٚو زەٚەف ِمِ سام گەٚرەومٔی اەٚ سەرزەِە ئسىمیی بى ێاەٚە.

ی ی ٔمیىەف سەز ٚ اۀمم سومب شودٛەف )بومرٚن( ٘ومتە 615ٌە سمڵی 
ِەیوووودأەٚە  اوووو  بووووٛٚە ٌە ڕایأوووودٔەٚە بووووٛٚەتە  دگوووو ف ڕیٕ وووومٔ  ٌە 

شوودٛەیەوی ٌووا  یوومبٛٚەتەٚە   6323مڵی سەرتمسووەرف اەٚرٚٚاوومزا. ٌە سوو
 6333وٛوٛ( اەٚ حمڵەتە ٌە ٚ تی رەرۀ مزا ٘ومتٛٚتە ٚ وٛٚز )ربۀمٚف )

وە بە یەن اوومرچە ٘ووٛٔەرف ووو ٔی ( وە شوودٛەف والسوویىیی توومیە 6403تووم 
ی ٔوووووومٔی زەژِد زرێوووووو . بدگِٛوووووومْ اەٚ حوووووومڵەتە توووووومیأە ٌە اۀموووووومِی 

 )ڕیٕ مٔ (زا ٘متٛٚەتە ومیەٚە.
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 ۆك و ڕكۆكۆعێوەی بار 

  عێوەكاری

ٌە سووەرەتمف سووەزەف سوومٔمە٘ەِدا تدىوو ا ٌە سووەرزەِی ڕێٕ مٔ وودا 
٘ووووٛٔەر ٌە تەٚاٚف ڕٚٚەووووومٔەٚە گەی وووواە سووووٕٛٚرف ادگەی ووووآ  اەٚە 

 ٔمٚٔ اٚە ادگەف بم ف ڕێٕ مٔ .

شووومرف ڕۆِووومْ بوووٛٚەتە ٘ەٚارگە ٚ تەبووومرف زا٘دٕووومٔی ٘وووٛٔەرف. ٌە  
ٔوودێىی بەریەروو  ٚ زا٘دووٕەر تەٚاٚف شوومرەومٔی اەٚرٚٚاوومٚە اەٚ ٘ٛٔەرِە

بٛٚە ٔی اە دی شمرف ڕۆِم بٛٚەْ. اەٚەی  شم٘یدە وەڵە٘ٛٔەرِۀدأی 
ِووو زٚٚە. 6223ی ِووو زٚٚە ڕٚرمایوووً 6162ٚەن )زا ٕ وووی( وە ٌە سووومڵی 

ِ زٚٚە.  6230ٔمس اٚ بە تی یٓ  ی ِ زٚٚە. تیا یم6122ْىً اۀمٍ  ِمی
 ٘ەِٛٚ اەٚأە شمرف ڕۆِم ٘ەٚارگەف سەرەوییمْ بٛٚە. 
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تٛأیٛیوومٔە شوومومرف گەٌدووه اوو  ٌە یەرارەێ ە ٚەن شوودٛەومرف یوومْ 
اەیىەرتمشوویٓ ٘ەرٚە٘ووم تەئرسوومیف بووخۀە بەرچوومٚ. تووم بە اد ووام ٘ووین 
٘ٛٔەرِۀوودێه ٔەگەی وواٛٚٔەتە اەٚ اووٍە ٚ اوومیەف ٘ووٛٔەریە ٚ باووٛأٓ ٚەن 

 اەٚ شمومرأە بخٌٛمدٕٓ.

رف ب ێوووه ٌە ٘ٛٔەرِۀووودأی سوووەزەف شووومٔمە٘ەَ ڕااەڕیٕدىوووی ٘وووٛٔە
بەرچمٚیمْ خ اەگ   وە خ ف ٌە خ یدا بٛٚٔە ا زێه ٌۀدٛاْ )ڕێٕ ومٔ  
ٚ بوومرٚٚن( وە تەٚأییوومْ حوومڵەتدىی توومییەێ ٌە شوودٛەومریدا بە ٚ وووٛٚز 
بٙدٕٓ  ٚەن ٘ٛٔەرِۀد )امٌگ یىٛ( شدٛەومرف ای وپمٔیمیی وە ٌە زٚرگەف 

  ی( بم اەٚە بڵدیٓ ٌە ِومٚەف شەسو 6260-6106)و تدا ٘متیٛٚە زٚٔیمٚە )
سمڵی سەزەف شمٔمە٘ەِدا شدٛەومرف ٌە امسادىی بم زا بوٛٚە. ٘ەرٚە٘وم 
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ی. ِووو زٚٚە(  6133٘وووٛٔەرف اەیىەرتمشوووی ٚەن اەیىەرتوووم  ) وووموٛبٛٚ 
ی ِ زٚٚە( ٘ەرٚە٘م )چٛٚأی وە بە ژاْ اٌٛٚیٕی 6136٘ەرٚە٘م )چیٍیٕی 

ی 6153ی ِوو زٚٚە( یوومْ شوودٛەومر ) ٛٚویووٛٚ تیٕاٛریاووٛ 6234زۀمسوو ا 
ی تووووم ڕازەیەن شوووودٛەومرف 6113تووووم  6303دووووٛاْ سووووم ٔی ِوووو زٚٚە( ٌۀ

اەسووومڵەتی ڕابووو زٚٚف ٌە زەسووو  زاٚە ٚ لەرەبمڵغیووومْ وووو زٚٚە  بە َ ٌە 
ی زی وومٔەٚە اەسوومڵەێ گەڕاٚەتەٚە بوو  زٚٔیوومف 6153ی تووم 6113سووم ٔی 

اووومئزیٛ ی ِووو زٚٚە( ٘ەرٚە٘وووم )6225شووودٛەومرف ٘ٛٔەرِۀووود ) ووومیارف 
ووومْ بووْٛٚ. اەِە اەٚەف زەگەیٕدوو  ی ِوو زٚٚە( سەرسوومِی تمیەبمٚە6143

چومرف حومڵەتدىی تدىەڵوٛادىەب ٘ومتٛٚە ٚ ٌەسوەر ٚزٚٔیمف شودٛەگەرف زٚ
 بٕەِمیەوی زرٚس  ٚ چٛارچدٛەزارف ٔمس اٚ امبۀد ٔەبٛٚە. 

بە َ ٌە ڕٚٚف تەئرسمیییەٚە ِەواەبی شدٛەومرف ب ێه ومرٚبومر ٚ 
زٚٔیووووم   اوووومِد ف تمیەبوووومٚف خ ووووایٛٚە ٔوووومٚ ومرەووووومٔیەٚە. ٚەن اەٚأەف

سۀڕەێ ٚ تمیەبومٚف تەئرسومیف بەٚەٚە اەٚیو  سوەرگەرَ بوٛٚ  بە َ 
ٔەیاٛأی ٘ۀگمٚف بەرچمٚ بٕد    گە ٌە ب ێه  دالسمیف  دگەف و شوه 
ٚ تەئرف گوو تەٚە. ٘ەرٚە٘ووم گ ٔگیووی زراٚەتە ڕایأوودٔەٚەف ٔوومٚ ِوومب ٚ 
سوومخاّمْ  ٚەن چووم لوومٌیى زْ ٚ گەچیوو ف ٚ ڕایأوودٔەٚە. اەٚە خوو ف ٌە 

 ا بە زەرگەف یەوەِی شدٛەف )بمرٚٚن( .خ ید

٘ەرٚە٘وووم ٌە سوووم ٔی زٚازٚایوووی سوووەزەف شووومٔم٘ەِدا ٘ٛٔەرِۀووود  
ی( 6235ی( ٘ەرٚە٘ووم والسوویىگەرف تەئرسوومی )توومراز ی 6263)ووومراٚ ٛ 

ٌەٚ سووووەرزەِەیدا حوووومڵەتدىی ٚالیڕیوووومٔە وەٚتە زٚٔیوووومف شوووودٛەومرییەٚە  
سمب ا رت ەسومیف  بەتمییەێ ٌە زٚازٚایی سەزەف شمٔمە٘ەِدا. سا سەز

 بمٚبٛٚە. بەٚ شدٛەیەف ٚتُ  خ ایە ئٚە. 
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٘ەِدا گ ڕأىووومریی ەشووودٛەف بووومرٚٚن ٌە زٚازٚایوووی سوووەزەف شووومٔم
بەرچوومٚف بەخوو یەٚە زیووٛە. بەتوومییەێ ٌە ٘ووٛٔەر ٚ بٛارەووومٔی اەزەبیمتوودا. 

 ٚەبۀمٚف شدٛەف بمرٚٚن ٔمٚ زەب ا.

ی اوووا بوووم اەٚەیووو  بٛت ێووو  )بووومرٚٚن(ی  ٘ەر ٌە ایامٌیووومزا زەسوووا 
و زٚٚە ٚ ٌەسەرتمسەرف اەٚرٚٚامزا باڵٚەف و زٚٚە ٚ ٚەن  بەریامٔیوم  
رەرۀ م  رٍۀدا  اەڵّمٔیم  ٔەِ م  ڕٚٚسیم  ای پمٔیم  ا تٛگومي  ٘ەتومٚەوٛٚ 
 ٌە ٚ تە ژێ زەساەومٔی اەٚرٚٚامیی دا ٌەٚ شدٛە سٛٚزیمْ ٚەرگ تٛٚە. 

یۆرف  ٚاژە ٚ ٔوومٚف بوومرٚٚن بە ٚرزف زەسإی وومْ ٔەووو اٚە  بە َ
ٌا بمسى اٚە ٚ ٔەیومٔاٛأیٛە ب یومر ٌەسوەر ِمٔوموەف بودەْ  بە َ چۀوداْ 

ی ف بەخ یەٚە زیٛە  ٚەن  ِ ٚارف ٔمرێه  یومْ ِو ٚارف ٔمٚف سەی  سە
ٔمامسوومیی. بە َ ٌە زٚازٚایووی سووەزەف ٔ یزە٘ەِوودا اەٚ ٚشووەیە ٌە بمسووە 
 ڕەخٕەییەووومٔی اەزەبیوومێ ٚ ِ ییىوودا یۆر بەووومر بوو اٚە  ٚە سووٛٚزف ٌووا
ٚەرگیووو اٚە بووو  سوووەرزەِمٔی ی ٔووومْ  توووم اەَ سوووەرزەِەی  چمٚسووومنمٔی 
زٚٔیمف ڕەخٕەف بٛارە ٘ٛٔەرییەومْ سٛٚزیمْ ٌەٚ ٚاژەیە بو زٚٚە  بە َ 
اەٚەف حمشم ٘ەڵٕەگ ە )بمرٚٚن( اەٚف بەیَ ٚ بەرٔمِەف وڵد م ٚ اومییٓ 
٘ەیە تووووٛٚڕف زاٚەتە ئٚە ٚ گ ٔگیووووی زاٚەتە اوووودگەف ایٕ وووومْ ٚ ژیوووومٔی 

ۀمەف خ واٛٚەتە سوەرف ٘ەسوای ٔمسوىی زا٘دٕومْ ٚ ٌە یۆر بەشەر ٚ ا
 بٛارزا ٌە بەلو زەروەٚتٛٚەتەٚە.

اوودّە ٔوومتٛأیٓ زٚٚبوومرە بە٘دمبووٛٚٔی تووٛێژف ِیوو یازە ٚ خمٔخوومٔی  
اەٚرٚٚاووووم ٔمزیوووودە بگوووو یٓ  بەتوووومییەێ زٚاف شووووەڕە امییٕییەووووومٔی ٔوووومٚ 
)اەٚرٚٚاوووم( وە سوووی سووومڵی خەیمٔووودٚٚە. ٌەٚ شوووەڕأەیدا اەٚف یٚٚتووو  

ەرەرِۀوودبٛٚٔە چیٕووی ٔمٚەڕاسووای اەٚرٚٚامییەووومْ بووْٛٚ  تووم ڕازەیەن ی
و ٛر ی وڵد م ٚ ایمٚە امییٕییەوومْ ٘ومتٕەٚە سوەر شومٔ یی ٔوٛێی ژیومْ  
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بەتووومییەێ  وووٛٚ ٔەٚەف چمو ووومییی ا ۆسوووامٔەومْ بەڕابەریوووی )ِووومرتٓ 
ٌ سەر(ف لەشەف اەڵّمٔی ٌە ٔمٚەڕاسای سەزەف شومٔمە٘ەِدا )بومرٚٚن( 

ٔیمیەوووومٔی وڵد وووم ٚ و شوووه ٚ تەئرف شووومیازەومْ ٚ  بوووٛٚیە اووومِ ایف
شووودٛەف ڕایأووودٔەٚە ٚ اووودگەف اەٚ زٚٚ توووٛێژەف بەریتووو  وووو زٚٚەتەٚە. 
بەسەر اەٚأەشودا ٘وٛٔەرف بومرٚٚن توٛأی توم تەرایٚٚیەن زابویٓ بىومێ  

 ٌۀدٛ تٛێژف ت اەڵى اٚف وەرساە   راٚ  رەومٔدا.

وڵد ومف )سومْ  ڕەخٕەگ  )بٍ زا( زەربمرەف شدٛەومرف سوەر زیوٛارف
( ٌە ئیەْ ٘ٛٔەرِۀد )امٔف أى (ٚە اۀممَ زراٚە  زەڵدو   اۀدەر ایدٚا مئ

اەٚ ومرە یۆرت  ٌە گ ڕأدىی زەساە ەِڕی )گ ٚٚای( زەچدو  ٚ تەٚاٚف 
 زۀگەومْ ٌە یەن زەچٓ. 

اەٚە اەٚەف زەگەیٕدوووو  بوووومرٚٚن ٘مٚام٘ۀگ وووومیە ٚ ٘مٚاووووم٘ۀگیی 
مٔووووودا. اەٚ شووووودٛەومرە ٌە بوووووٛارف وووووو زٚٚە ٌۀدوووووٛاْ تەٚاٚف ِەت یمٌەو

تەئرسمیی وودا بە ٘ەِوومْ شوودٛە بەووومر بوو اٚە. یوومٔی ٘ووٛٔەرف ڕایأوودٔەٚە 
خووووو اٚەتە خمِەتوووووی ٘وووووٛٔەرف تەئرسووووومیف  وووووٛأا  ٚ بەرچووووومٚت  ٚ 
سووەروەٚتٛٚت  بىەٚێوواە بەرچوومٚ ٌە تەٚاٚف زیوودگمومٔەٚە ٘مٚاووم٘ۀگی ٚ 

 حمڵەتدىی بەیەن خٛارزْ بىمێ. 

 ٍووٛبەر  ٌەرو زٔی وودا اەیوو ەٚف ووو اٚە ٌە اەٚ حوومڵەتە توومٚەوٛٚ ٌە 
ەیاف زەر ٚ ٔومٚەٚە رزٚٔیمف تەئرسمیف بمرٚٚودا  گە ٌە تەل ویّیۀدف 

٘ووٛٔەرف وە ٚەن ٘ووٛٔەرف تەئرسوومیییە  اەیىەرتمشوویٓ ٚ شوودٛەومرف ٚ 
گەچی ف ٚ ڕایأدٔەٚەف   راٚ  ر تدىەڵی ٘وٛٔەرف تەئرسومیف وو اٚە  

ەرٚە٘وم اەیىەرتمشویٓ ٚەن ّٔومف ٚەن  ا رت ە  لمبیۀدف  یەریفىومرف. ٘
 سمخاّمْ. 
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ٌە اەٚرٚٚاووومزا ٘ٛٔەرِۀووودأی گەٚرە ٌە ایامڵیوووم اەیووو ەٚف بووومرٚٚن 
بوٕ  ٚەن شودٛەومر  اەیىەرتمشومٔده بٛٚٔە  ٚەن  وومراتمی  تیەا ٌو   ڕٚ

ٚەن  ب ٔیٕووی  گووماٌٛی  ب أاوومٚاەر  ٔیِٛوومْ ٌە ٘ووٛٔەرف اەیىەرتمشوویٓ ٚ 
ٔی اەٚ زٚٚ بوووٛارە ٘ەر بەشووودٛەف تەئرسووومییدا. یۆربەف یۆرف تووومٚزارا

 بمرٚٚوەٚە سەرگەرَ بٛٚٔە.
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 :ڕووكۆكۆ

ی ٌە 6353ٔووومٚێىی گمڵاە ووومرە  بە  رێوووه شووودٛەومرف بەوووومر زەبووو ا
سەرزەِی )ٌٛای امٔمە٘ەِدا( ٌە رەرۀ مزا ڕۀوگە ٌە )بومرٚٚوٛ(ف یِومٔی 

زرٚسووواى اٚ  ایاووومڵیەزا ٚەرگی ابد )یووومٔی توووٍەبەرز( ٘ەرٚە٘وووم اەشوووىەٚتی
ٛەومرف  تەئسوووووومریف  شوووووود)ٛٔەرەوە  ووووووو ِەڵی ٘ەرسووووووا ٘وووووو تدىوووووو ا

 اەیىەرتمشیٓ.( 

 



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

434 

ٌە سەرزەِی ٌٛای امٔم٘ەِدا بۀمٚف )رٚو ود( ٔومٚ زەبو ا. ایودف اەٚ 
ٔوومٚە بوووٛارف اەزەبیووومێ ٚ ڕەسوووُ ٚ ڕایأووودەٚە زەگووو ێاەٚە  بەتووومییەێ ٌە 
ٚ تی رەرۀ مزا  بە َ ٌە اد امزا )رٚو و ( ٚشە ٚ ٚاژەیەووی اودگەزارە 

زٚٔیوومف ٘ووٛٔەرزا ب خوو ف چٛارچدووٛەوە بە ٚرزف ٔمسوو اٚە ٌە سووم ٔی  ٌە
تەٚاٚف ی ٌەسەرتمسەرف اەٚرٚٚامزا اەی ەٚأوی یۆرف وو زٚٚە ٌە 6333

بٛارەومٔوووودا  وووووگە ٌە ٘وووووٛٔەرف امزابٕەریوووو  ٚ ٘ەڵ ووووومْ ٚ زأی وووووآ ٚ 
ومرٚبووومرف تەریف ژیووومْ. زیووومرە اەبڕمزەوووومٔی بە ڕٚو وووو  ٔمسووو اٚبٛٚە. 

بووومٚ ٌە ٔووومٚ ژیووومْ ٚ ییٕووودەگیی خەڵوووىە یۆرەوەزا  بوووٛٚە بە تووومیە بووومٚ. 
٘ەتووومٚەوٛٚ زاو ووومٚەتە ٔووومٚ زەرووو  ٚ زەٚرف شٛٚشوووەٚاتی و ی وووامب ٚ 
 امِد ەوووومٔی خوووٛارزٔەٚە ٚ شوووەٚبددارأی ِدٛأووودارف بەیَ ٚ بەرٔووومِەف 

ی ٌە بوووٛارف تەئرسووومییدا ٘ەرٚە٘وووم 6402شوووەٚأە ٌە ٚ توووی بەریامٔیووومزا 
مِٚوومب ٘ەتووم گەی وواٛٚەتە ٔڕایأوودٔەٚەف ِٛبیٍیوومێ )لۀەرە( ٚ امِد ەووومٔی 

اەرزەف اۀوومەرە ٚ چەرچەرووی سووەر  وودگەف ٔٛٚسووآ  وە تمییەتّۀوودیی 
خووو ف ٘ەبوووٛٚە. بەتووومییەێ ٌە سوووەرزەِی ٌوووٛای اووومٔمە ٚ شووومٔمە٘ەِدا ٌە 
رەرۀ وووووومزا  سووووووەی ەوە ٌەٚەزایە ٌە اەٚرٚٚامی وووووودا ٘ەر اەٚ ِمٔوووووومیە 

 ٚەف تیمزا بد .زەگ ێاەٚە  وە یەٚلی ا  ٌە یەرارەێ ٚ ڕایأدٔە

ڕٚو وووووو  ٌە ٘ەیىەٌووووودارف ٚ توووووم ڕازەیەن خ وووووٛٔەێ ِەامبووووومٔەف 
ٛٔیمٔی ٚ ٚرزەومرف خ اە بەرچمٚ. ٘ەر ِ)بمرٚٚن(ف وەَ و زەٚە ٚ ٔەر

ٔەبوووا ٌە ڕٚٚ ٚ ڕٚاٌەێ ٚ ٔەرِٛٔیووومٔی ٚ یەرارەتىووومرف ٚ ڕۀگوووٛڕٚٚف 
اوومراَ ٚ شمزبەخ وومٔەف خ وواە بەرچوومٚ. اەٚ ب خوو ف بووٛٚ بە حوومڵەتدىی 

 ە تەٚاٚف  ِٛگەومٔی ژیمٔدا. تدى ایی ٌ
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ایا  اەٚە چٕیٕە  امرچە ٚ لِٛمشوی او  ٌە یەٚق ٚ بەرق ٚ امٚری وُ 
 ٛەوومرف  گەچیو ف  ٘ەرٚە٘وم ِٛبیٍّومێٚ سمتمْ ٚ سوەزەرىمرف  چٛارچد

 ٚ ومٔا ر ٚ ِدم ٚ تەاڵەن ٚ اەٚف امرچەف   راٚ  رف ٔمٚ ِمڵە.
دأی شودٛەف ی( بە یەوەِیٓ ٘ۀگمٚەوومٔی اەرەادو6362ٌدماْ )ٌ ا ت  

)رٚٚو ووو ( زەژِد زرێوو  ٌە رەرۀ وومزا بەتوومییەێ ٌە و شووىی ) ی سووم(زا 
٘ەرٚە٘ووم  وودگەف ٚی زخٛێٕەووومْ ٌە وڵد وومف )ٔووٛت زاَ( یۆرتوو  ٌە ڕٚٚف 
تەئرسووومییەٚە ٌە ڕاسوووایدا )ٌ اوووٛت ( بە اد وووەٚاف ِەواەبوووی )رٚو وووو ( 

ه زەژِد زرێوو  ٌە ٚ تووی رەرۀ وومزا  ٌە زٚاف ِ زٔووی اەٚزا اەیىەرتمشوود
ی ِووو زٚٚە  بە َ ٌە سووومڵی 6302بۀووومٚف  مسوووە  ووودگەف گ توووٛٚەتەٚە 

ی شووەا ٌدىی توومیەف ڕٚو ووو  وەٚتە ٔدووٛأەٚە  ایاوو  ووومرف رو ووو  6303
 ِەامبمٔە زاو مٚەتە ٔمٚ ییٛومرف ٚ یەڕٔگەریەٚە.

٘ەرٚە٘ووم ٚرزەوووومرف ٌە وەٚأەووومٔی ٔووومٚ سوومخاّمٔەومٔدا  ٘ەرٚە٘وووم 
دٛەومرف اەٚ ٘ٛٔەرّٔومیە ٌە ٔەخو  ٚ ٔیگومرف ٔومٚ سی واەِی چومپ ٚ شو

مْ ٌە ٌدووووماْ ٚ چمٚسوووومنمٔی اٚف زەربمرەووووومٔی اەٚرٚٚاوووومزا سووووٛٚزیتەٚ
رەرۀ ووی ٚەرزەگوو ێ  بوو یە تووم بە اەٚڕۆیوو  رەرۀ ووییەومْ ٌە ٘ووٛٔەرف 

 إا ا ي زیمایٓ( ڕایأدٔەٚەف ٔمٚف سمخاّمٔدا ادگەف یەوەِیمْ ٘ەیە.)
ٚ ٔەِ وووومزا ڕٚوٛووووو  ٌە زٚاف ٚ تووووی رەرۀ وووومزا ٚ تووووی اەڵّمٔیووووم 

ڕەٚا وووی اەیوووداو زٚٚە  ٘ەرٚە٘وووم تەئرسووومیأی بۀمٚبمٔووو  ٘ووومتٛٚٔەتە 
ِەیدأەٚە  ٚەن  )وٛیِم  زاِیمْ(  ٘ەرٚە٘م )راگیدگٛی بٓ(  وە وڵد ومف 
یٛحۀمف ای ۆییمْ ادىٙدٕمٚە ٌە شمرف ِٛٔیگ )بۀدە تمییەێ  ڕۆی واَٛٚ 

 رەێ(.ب  زیإی اەٚ وڵد میە بە ٘ەق ٌە زیٛف ٔمٚەٚەف ا ە ٌە یەرا
شوودٛەف ڕۆوٛوووٛف اەڵّمٔیووم گەی وواە ٚ تووی ڕٚسوویم بووٛٚ بە ٘ ووومرف 

 زیمایٕی و شىی )تمار وٛی ٍٛ( ٌە سمْ اا سیٛر . 
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 باروك لە واڵتانی فالندەردا

ٚ بەریف ٚ ٘ەڵەتوی سوەر ٌدوٛارف  رالٔدەر بە چۀد ٚ تدىوی بوا چیوم
ڕۆژ٘ە توووی زەریووومف بووووموٛٚر زەٚت ێووو   ٚەن  بمشوووٛٚرف ٘ ڵۀوووودە ٚ 

امٚاف بەٌژیىم ٚ بموٛٚف اد امف ر أ ە ٚ زەٚڵەتده بوٛٚە توم سومڵی ڕۆژ
 ی ژێ  زەساە تی ٚ تی ای پمٔیمزا بٛٚە. 6361

اەٚ ٚ تە ٌە ٘وووووووٛٔەرف شووووووودٛەومریدا ٘ٛٔەرِۀووووووودأی ٔووووووومٚزار ٚ 
 بە ەساەف تیمزا خٌٛممٚە  ٚەن  رٚبٕ    مْ زایه ٚ راِی أ .

ٌە تەئرسوومییدا ٌە  ٌە ٚ تووی رالٔوودەرزا اەٚیوو  ٚەن اەڵّمٔیووم چوو ْ
ى زٔووی ل ٔمنەووومْ ٚ ٌە اوو  ٌەٚ یشوودٛەف گٛتیووه بەرچەِوودار بووٛٚە بووا تە

 ِ زٚٚە.  6203ڕٚٚەٚە زەروەٚێ تەئرسمی )ای  ٘ٛی ٕ  

ی  وووودگەف ٔووووٛێژو زٔی بوووو  ووووو ٌیژف )ِما وووو یخ ( 6260ٌە سوووومڵی 
یەوەِیٓ ّٔوٛٚٔەف شودٛەف بومرٚٚن زەژِدو زرا بە زرٚس  و زٚٚە  وە 

امرٛرزا تەٚاٚ سمخاّمٔی وٍی مف ٌە 6221رٚە٘م ٌە سمڵی ٌە رالٔدەرزا  ٘ە
 و زٚٚە.

ڕٚخ وووومر ٚ ڕٚٚف اەٚ وڵی وووومیە ٘ەرٚەن سی وووواەِی سووووەزەومٔی 
ٔمٚەڕاسوو  زرٚسوو  ووو زٚٚە. ٌۀیووٛەف سووەزەف ٘ەراە٘ەِوودا )٘ی پٛسووی 

ی ِووو زٚٚە( وڵد ووومف سووومْ ِی ووویً زٌٚوووٛٚەْ( بە ٘ەِووومْ شووودٛە 6253
٘ەر بە شدٛەف )گٛتیوه( رْ  زٚٚە  ٌە ڕٚٚف لاڵسمیییەٚە یۆزرٚس  و

 بٛٚە.

اەیىەرتمشوویٕی ٚ تووی رالٔوودەر یۆرتوو  بە شوودٛە ٚ شووەِمیٍی اوومییٕی 
بوووٛٚە  شووودٛەف ومرٚبووومرف )رۆبوووٕ (ف تیووومزا زیووومربٛٚە. بۀمٚبووومٔگا یٓ 
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ی ِ زٚٚە( خەڵىوی شومرف 6200اەیىەرتمشی اەٚ ٚ تە )ر أ ٛا زٚویٕٛا 
شودٛەف والسویه  ب ٚو ً بٛٚە. اەیىەرف )ژٔە ای ۆی س یاْ(ف ٌەسوەر

 زرٚس  و زٚٚە. 

٘ەرٚە٘وووم ٘ٛٔەرِۀووود )اووومرتٛ  وووویٍەْ( یۆرتووو  بە )ِیٙووویٓ( ٔووومٚزار 
بوووٛٚە  ٌدمأوووی ڕایأووودٔەٚەف وڵد ووومومْ بوووٛٚە  ٚەن  وڵد ووومف اووومٔٛر   

ژٔە ایوو ۆی ی ِوو زٚٚە. 6320شوومرەٚأیی اّ ووا زاَ  ٘ەرٚە٘ووم  ی یوو ٚگٓ 
 زٚٚە. گوووٛزٌٚی بە شووودٛەیەوی لەڵەٚف گ شوووآ ٚەن اەیوووىەر زرٚسووواى

اەٚە ب خوووو ف اۀمەِوووو رف ٘ووووٛٔەرِەزأی بووووموٛٚرف اەٚرٚٚاوووومیە وە 
٘ٛٔەرِۀووداْ یۆرتوو  اەیوو ەٚف ٚالیڕەتگەرایووی بووٛٚٔە  ٔەن تەخەیووٛٚي ٚ 
خەیمڵیووووومیف. ٌەٚ سوووووەرزەِەیدا اەیىەریووووومْ ٌە زار زرٚسووووو  وووووو زٚٚە  
٘ەرٚە٘ووم ِٛٔەبەتىوومرف بوومٚف ادوودراٚە ٚ ووومرف شوومیمٔیمْ ٌووا بە دّوومٚە  

ف ٌە رالٔوودەرزا یۆرتوو  ٘ەر بۀوومٚف ِەواەبووی ڕۆبٕ ووەٚە بە َ شوودٛەومر
ی ڕۆی واٛٚە بو  ایامڵیوم 6233ی رۆبوٕ  ٌە سومڵی 6223تم 6133ٔمس اٚە. 

ٌەٚێ ا گەٌده سەرسمَ بٛٚە بەَ ٘ٛٔەرِۀدأە  تی یٓ  ِمٔایٕیم  ِیىالٔوژ  
ِمیىً اۀمٍ   ومراٚا    ومرات ی  ٘ەرٚە٘م بە ٚرزف امگمزارف ٘وٛٔەرف 

 ی ی ٔمْ ٚ ڕۆِمٔەومْ بٛٚە. سەرزەِی و ٔ

بووووٛٚەتە  6263مَ زاٚە. بوووٕ ( ٌە سووووەرەتمٚە زٚٚ تووومبٍ ف اۀموووو)رۆ
تمییەتّۀوود. یەوەَ توومبٍ ف خوومە ٘ ووومرف بۀمٚبوومٔىی ٚ خوومٚۀی شوودٛەف 

 و زٔەٚە  زٚٚ٘ەِیمْ ٘دٕمٔەخٛارەٚەف تەرِی ِەسیڵ ٌەسەرخمە.بەری

ی 6206٘ٛٔەرِۀوووودێىی بۀمٚبوووومٔگی رالٔوووودەر )اوووومٔاٛٔی  وووومْ زایووووه 
ِ زٚٚە( اەَ ٘ٛٔەرِۀدە ڕۆی اٛٚە ب  بەریامٔیوم ٚ بوٛٚە بە شودٛەومرف 

 ی.6002زەربمر 
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بوووووومرٚٚن ٌە ٘ ٌۀدەیوووووودا ٌە سووووووەرەتمف سووووووەزەف حە دە٘ەِوووووودا 
دىی  ەِٙٛٚرف اەی ەٚف ِەی٘ەربوی زەروەٚتٛٚە  اەٚ زەَ ٘ ڵۀدە ٚ ت

ە ٚ ا ٚت امْ بٛٚە. بمیرگمٔمْ اەی ەٚف زەسواە تی اماوم ٚ  متیىومْ بوٛٚٔ
زژف زەسوواادٛەرزأی ووومرف اوومییٕی ٚ بی ٚڕاووومٔی وۀی ووەومٔی اەڵّمٔیووم 

 بْٛٚ. 

٘ەرٚە٘وووووم ٌە ٔیوووووٛەف سوووووەزەف شووووومٔم٘ەِدا زی ووووومْ شووووومیازەومْ 
زەسەتە تیمْ  اەرەف سۀدەٚە ٚ ڕایأدٔەٚەف زەربمرەومٔیمْ ٌە ڕێوگەف 
٘ٛٔەرف بمرٚوەٚە ڕایأدٚٚەتەٚە. ٘ەرٚە٘م تەئرسمیف زەٚرأی بومرٚن 

ڵۀدەیووووودا یۆرتووووو  بوووووٛٚەتە اووووومِ ایف زەٚڵەِۀوووووداْ ٚ ِەی٘ەبوووووی ٌە ٘ 
ا ۆت وامٔەومْ. شودٛەف تەئرسوومیف والسویىی ایامڵیمیومْ ڕەٚاج ادووداٚە ٚ 
تدىەڵووی ب ێووه حوومڵەتی خ ِمڵییوومْ ووو زٚٚە. ٌەٚێوو ا یۆرتوو  وەراٛٚچیوومْ 

 گموومْ اۀمەرەوومْ یۆرتو  ٌە بەرزبەومر ٘دٕومٚە  بە َ چٛارچدوٛەف زەر
رٚە٘ووووم گووووٛڵاەف بەرزیٕیوووومْ بەووووومر بوووو زٚٚە  ٚەن زرٚسوووواى زٚٚە. ٘ە

ی وە ٌە ئیەْ تەئرسومی )ٕ٘ودریه 6211سمخاّمٔی شمرەومٔی ایّ وا زاَ 
ی ِوو زٚٚە( ٚۀەبووی اەٚ تەئرسوومیە ٘ەر اەٚ سوومخاّمٔەف 6226زٚویوو ی 

زیمایٕووی اەٚ  ىووی وەف ٌە سوومخاّمٔە زەٚڵەتییەووومْزرٚسوو  و زبدوو   گەٌد
ێ وڵد مومْ بمیٔەف ٔەخ وەف زأومٚە  بٛٚە  یۆربەف ٔەخ ەومٔی بەتمییە

 ی.  6223ٌە ایّ ا زاَ ٚەن وڵد مف )ٔٛرزەروی ن(  

) بەڵا ٔمٚف اەٚ وامٚە تەرخمْ وو اٚە بو  تەئرسومیف  بە َ یۆر ٌە 
تەئسووووومیاْ شووووودٛەومربٛٚٔە  یوووووم یۆر ٌە اەیىەرتمشووووومْ تەئرسووووومیییمْ 

ەرأە تووم ووو زٚٚە  ٘ەرٚە٘ووم یۆر ٌە شوودٛەومراْ تەئرسوومیبٛٚٔە  اەٚ ٘ووٛٔ
ڕازەیەن تدىە ْٚ  بەتومییەێ ٌە سوەزەومٔی اد وٛٚزا.  وم ٔمچومرَ ٌە ٘ەر 

 سا شدٛەوە )تەئرسمیف  شدٛەومرف  اەیىەرتمشی( بدَٚ. 
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 پەیكەرتاعین

ەبوی ا ۆت وامْ ٚ ی٘اەَ ٘ٛٔەرە ٌە ٘ ڵۀدەیدا یۆرت  ٌە خمِەتی ِە
 امییٕوووودا بووووٛٚە ٚ بە شوووودٛەیەوی سوووومزە اۀموووومَ زراٚە  بە اوووود ەٚأەف

 ِەی٘ەبی ومس ٌیه وە ٘ەِٛٚیمْ امییٕی ِەسیدیٓ. 

ِەی٘ەبووووی ومسوووو ٌیىدا یۆرتوووو  بە سمخاّمٔ وووومیف ٚ  ٌە اەی ەٚأوووی 
سوەرگەَ بووٛٚٔە  بو  ّٔووٛٚٔە  خ مرسومیف وەسوومٔی زیومرف ٚ ٔمسوو اٚەڕٚ

ی ِوو زٚٚە  ٌە 6102اەیووىەرف )امراسووُ( بی ِۀوودف ِ ۆ وومیەتی ٘ ڵۀوودف 
)٘یٕوووووودیه زٚووووووویٓ(ەٚە شوووووومرف رۆتوووووو زاَ وە ٌە ئیەْ اەیىەرتمشووووووی 

 زرٚساى اٚە. 
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 عێوەكاری

شوودٛەومرف ٌە ٘ ڵۀدەیوودا سووەربەخ یمٔە ومریوومْ ووو زٚٚە  ٌە ڕٚٚف 
سیمسی ٚ اومبٛٚرف ٚ وو ِە یەتییەٚە  ٘ەتومٚەوٛٚ  وٛگ ارییەٚە ٌەسوەر 

 امف خ ف ٚەسامٚە. 

زەربوومر ٚ شوومیازەومٔی ٘ٛڵٕوودە تووم ڕازەیەن ِەیٍیوومْ بەئف زاسووامٔە 
ٚە بوووٛٚە  بە اووود ەٚأەف و ِەڵگووومف بمیرگووومٔی ِەیٍیووومْ ا ووواٛٚرییەومٔە

ی ەٚە بٛٚە. ا رت ەسمیف ڕەٚا ی اا اربەئف شدٛەومرف سمزەف با ام
ٚشوو  یوومْ گی ٚگ راووی  ڕۆژأەف ژیوومْ زراٚە. ٘ەرٚە٘ووم گ ٔگووی بە س 

 زاٚە.

ِ زٚٚە(  ٘ەرٚە٘وم )ِ أو ( ٌە 6200ٌەٚ ومتەیدا شدٛەومر )ئساّمْ  
رف ٘ەبووووٛٚە ٚ ٌە ڕۆِوووومزا چۀوووود سوووومڵده بە َ ٔمٚبوووومٚێىی یۆاّ ووووا زا

بٍ ف بە خمو ووووپمرزٔی شوووودٛەومرییەٚە سووووەرگەرَ بووووٛٚە  سووووەرەتم تووووم
ی اۀمومَ زاٚە  زٚاف زە سومب ٌە شومرف )ا ت یخوو (زا حەیرەتوی ِەسوید

٘ٛٔەرِۀدف گەٚرەف تیومزا بوٛٚە  یەوەِیٕیومْ ) ومْ ٘ٛٔاٛرسو ( تومبٍ ف 
. اەٚف ت یمْ ٘ٛٔەرِۀود شٛأەومٔی ٌە ومتی اەرسإی ِەسیدی ِٕداڵدایە

 )تی ب ٚگٓ( شدٛەومر ٚ بٛٚزژۀی  بٛٚە. 

٘ەرٚە٘وووم )وووومراٚا  ( ٘ووومتٛٚەتە ِەیووودأەٚە ٚ بەشووودٛەیەوی تووومیەف 
شو  ٚ ف )٘ومرٌُ(زا شودٛەومرأی زٚٔیومف سشدٛەومرف. ٘ەرٚە٘م ٌە شمر

ی ٌەٚ بووومبەتە 6212٘ووومتیٛٚٔە ِەیووودأەٚە  ٚەن  ) ووومْ گوووٛیٓ( ِووو زٚٚف 
سمیأدٚٚە. )خمٔٛٚەوومٔی وۀومرف زەریوم( یەوودىە ٌە ٘ٛٔەریەیدا شمومرف 
 ومرە بۀمٚبمٔگەومٔی.
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٘ەرٚە٘م ٘ٛٔەرِۀدێىی ٔمٚزارف )٘مرٌُ( سەزەف حە دە٘ەَ )ر أ  
 ی )و ەلەرە ی( بٛٚە.گی( بٛٚە  تمبٍ ف بۀمٚبم6222ٔ٘مٌ  ِ زٚٚف 

٘ەرٚە٘وووم اووو رت ەف )ریٕەزیىووومرێ ژٔە سەرخ شوووەوەف اووومٔی تووو .(.  
ی روومٌگی ( ب ێووه ٌە ووومرە ٔمسوو اٚەومٔیەتی. ٌە ٔمٚەڕاسووای ٘ەرٚە٘ووم )ئزاوو

ی ِووو زٚٚە( ٌە تەٚاٚف تٛێژەوووومٔی ٘ٛٔەریووودا 6225سوووەزەیدا )راِی أووو  
 ومرف و زٚٚە.

شدٛەومرف راِی أ  سوەرەتم اەیو ەٚف تومریىی ٚ ڕۆشوٕمیی ڕایزار  
 ومرف و زٚٚە ٚ زەرٚٚٔی خ ف امٚاڵە و زٚٚە. 

ِۀودێىی گەٚرە ٘ومتە ِەیودأەٚە  ٘ەرٚە٘م ٌە شومرف )زٌفو (زا ٘ٛٔەر
ژٔووی شی ر ۆشووی ٚ ژٔە ی ِوو زٚٚە( توومبٍ ف )6231بۀوومٚف ) وومْ زِیوو  

 گۀمەوە  ژٔی ت رسمی( ب ێه ٌە ومرە زیمریەومٔی اەَ ٘ٛٔەرِۀدەیە.
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 قوتابخانەی كالصیكیی نوێ

شوودٛەف والسوویىیی ٔووٛ  ٌە امووومِی تەلەئیەوووی ٘ شوویمرأەف ب ێووه 
یأوووودٔەٚە ٚ لەرەبوووومڵخی سووووەبىی )بوووومرٚن( ٚ ٘ٛٔەرِۀوووود زژ بەٚ ر ەڕا

٘ەرٚە٘م تدىەڵی ٚ ادىەڵی سەبىی )رٚوٛوٛ( ٘متٛٚەتە ٚ ٛٚز  ٘ەرٚە٘وم 
بە ئیۀگی ف امراِیەخ  سەبىی )٘ٛٔەرف ی ٔومٔی ٚ رۆِومٔی(  ٘ەرٚە٘وم 

 ڕەٚا داْ بەٚ حمڵەتە.

ی ب ێه رى ف ٔوٛێگەراف سیمسوی  وو ِە یەتی  6323ٌە زەٚربٛەرف 
میەبومٚ  بەتومییەێ زٚاف ش رشوی گەٚرەف خٛێٕومٚف تی لۀمبمتی اەخاللو

زاو میە ئف سمزگی ٚ زٚٚر ٌە  ِْیٍٍەتی رەرٔ ە  خەڵىە یۆرەوە ِەیٍیم
و ٛر ووی ژیوومٔی شوومیازە ٚ ِی یازەووومْ  بوو یە ٘ووٛٔەرف والسوویىی بووا 

 نەٌٛنەشی والسیىی ٔٛێیمْ ٘ەڵیژارزٚٚە.

ٚە ٚ اەٚف ڕایأوووووووودٔەٚەف روووووووو ە ئیەْ ٘ەیە  تٛٚڕیوووووووومْ زایە ئیە 
امسەٚارٔمسمْ وەٚتیٛٚٔە تەلوال ٚ یۆر یأیومریی ٔەبی وا اٚیمْ بەزەسو  

 ی(. 6304٘دٕمٚە  ب  ّٔٛٚٔە ٌە امسەٚارف )٘ وٛئٔاَٛ 

ی( ٌە ِەیودأی تدىو اف 6304)اِٛپ وی  ا ِپی ٘ەرٚە٘م ٌە امسەٚارف
رٚە٘ووم ٌە )ا وواَٛ( شوومرف ڕۆِوومزا  اەرسوواگم ی ٔمٔییەووومْ زۆیرأەٚە  ٘ە

 ایامڵیووم. اەٚ یأیوومرییە ٌە چۀووداْارف زەریوومف بمشووٛٚرف ٌدووٛ امسووەٚار ٌە
بەرگوووی واووومٚزا چوووماى اٚ خووو أە بەرچووومٚ  خەڵوووىە یۆرەوە گەٌدوووه بەٚ 

 یأیمرأە زڵ مزبٛٚٔە.

ی ٘ووٛٔەرف ووو ٔی ی ٔوومْ ٚ ڕااەڕیٕووی شوودٛایف ااەٚف بووٛٚ بە امڵپ وو
والسووویىی ٔوووٛ   ِدژٚٚٔٛٚسوووی ٚ ٘ٛٔەرٔمسوووی اەڵّووومْ بوووٛٚە بۀووومٚف ) 

اەیىەرتمشووی بۀمٚبوومٔگی زەربوومرف  ٘وومی ِوو زٚٚە( ٘ەرٚە6324ٚیووٕىٍّ  



 و جافەخوس 
 

443 

ی. ِوو زٚٚە( ووومرگەوەف بووٛٚ بە ٘ٛٔەرسووامٔده بوو  6335ِەزریوود )ِووٕگ  
٘ەرچی ٘ٛٔەرِۀدأی اەٚرٚٚاوم. یۆر ٌە ٘ٛٔەرِۀودأی گەٚرەف  یٙومْ 
ٌەٚێ ا گەی ایٛٚٔەتە ا اەف ٘ٛٔەر  ٚەن  )بٕممِیٓ(  )ٍّ٘اْٛ(  ) یّ (  

ٌۀەزەْ(  )ایٕمٍیىوم و سوّەْ ٌە سٛی و ا(  )ژٚییوه  )ب ازەرأی اومزاَ ٌە
 ِمرف ٚیٓ(  )ومت یٓ زٚوٕ ی( ٌە رەرۀ ە ٚ یۆرف ت . 

لٛتمبخوووومٔەف )ِووووٕگ ( بە ڕەٚا ووووداْ بە شوووودٛەف والسوووویىی ٔووووٛ  
ٔمسووووو اٚە  ٘ەرٚە٘وووووم تۀمسوووووٛٚۆ ٌە شووووودٛەومریدا  بەتووووومییەێ شووووودٛە 

زەِی ی ٔمْ ٔەلمشییەومٔی )رۆرمایً  گٛر ٛ  تی یٓ( ب ێه اەیىەرف سەر
امٔیووووم  یٚەن  اەیووووىەرف )اەا ٌووووٛ   یٕوووو    ووووو ەوەف تمٔاوووومٌٛ ( ٌە بەر

تەئرسووووومیف ٚ ڕایأووووودٔەٚەف ٔووووومٚف سووووومخاّمْ ئسوووووىمیی )یووووومئزیٛ( 
تەئرسوومیف شوودٛەف ڕیٕ مٔ ووی اد ووىەٚتٛٚیمْ ووو زٚٚەتەٚە ٌە زٚاییوودا 
گەڕاٚٔەتە سووووەر ٘ووووٛٔەرف )اوووو ِپی( ٚ شوووودٛەف زٚری ووووی ی ٔوووومٔی ٌە 

ی ِو زٚٚە( ٔەخ وەف وڵی ومف سومٔ  6343می )سٛرٍٛ زا تەئرسەرەرۀ 
ی وە بە ٘ەِووومْ شووودٛەف ی ٔووومٔی ریووومف گوووٛڵاەف بٛڵۀووود ٚ 6311ژٔیوووٛ 

 اەساٛٚر ٌە اد ەٚەف سمخاّمٔدا. 

سومْ ٌە ڕٚسیمزا تدىە ٚف والسیىی ٔٛ  ایامڵیم ٚ رەرۀ م و شىی 
با سوووویٛرگی ٘دٕوووومیە ووووومیەٚە  بە َ ٌە ٚ تووووی اەِ یىوووومزا تەئرسوووومیف 

ی. ِووو زٚٚە( توووٛأی  یف سوووْٛ سوووەرۆوی 6423 ووومٚف )وٍ ی وووٛ رەرۀ
ٚەلای اەِ یىمف ٘مْ بدا تم سمخاّمٔی ومبیا ب  دگەف و ٔگ ەف اد امف 

 اەِ یىم ٌە شمرف ٚاشٕا ٔدا اۀممَ بدرێ .

بە َ ٌە ٚ توووی رەرۀ ووومزا ڕااەڕیٕوووی ٘وووٛٔەرف والسووویىی ٔوووٛ  ٌە 
د وەٚە  شودٛەف امومِی لەرەبومڵخی ٚ تودىە ٚف شودٛەف رٚو وو  ٘ومتە ا

سوووومخاّمٔی ٌووووٛای چووووٛارزە ٘ەِووووٛٚ لەرەبوووومڵخیەوەف بٕوووو ێاە ئٚە. ٌەٚ 
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سوووووووەرزەِەیدا شووووووودٛەومرأی بەر ەسووووووواە ٘ووووووومتٕە ِەیووووووودأەٚە  ٚەن  
ٚ ِووو زٚٚە( 6425ی(  )ریٕیوووٛ 6421ی ِووو زٚٚە(  )بووو ٚزْٚ 6423)اۀوووگەر

اەٚأە شوودٛەومرف والسوویىی ٔووٛێی رەرۀ وومیمْ گەیمٔوودە اوو اە  ٌە ڕٚٚف 
ی( 6422ەٚە ٔمٚف گەٚرە اەیىەرتمشی ایامٌی  )إاٛٔیٛومٔٛ وم اەیىەرتمشیٕ

 ٔمو ێ  ٌە بی  بى ێ .

بە زٚاف اەٚأدا و ِەڵده ٘ٛٔەرِۀدف ٔٛێخٛای گ ٔگوی اەٚت یومْ بە 
٘ٛٔەرِۀدأی اد  خ یمْ ٔەزا ٚ اومیازأە زەسو  بەوومر بوْٛٚ  شودٛەف 

 ەٚف ی خو ایە ئٚە ٚ اەیو6403٘ٛٔەرف والسیىی ٔوٛ  ٌە زٚاف سوم ٔی 
ی ِ زٚٚە( وە امڵپ وای ٘ەژار ٚ 6424ٌا ٔەو ا. ٚەوٛٚ ٘ٛٔەرِۀد )گٛیم 

ِەیڵِٛٚەووووووومٔی ووووووو زٚٚە  ٘ەٚێٕووووووی ومرەووووووومٔی توووووومبٍ ف )ایڕووووووداِی 
ِمزریاٍیٛسی( یمْ ب ێه تمبٍ  وە اموومِی زاگی و زٔوی ٚ توی ای وپمٔیم ٌە 

ی ِوووو زٚٚە( وە 6435ئیەْ ٔووووماٍی ٔەٚە  ٘ەرٚە٘ووووم ٘ٛٔەرِۀوووود )زِٚوووویە 
وووومرف ومریىووومت رف اۀمووومَ زاٚە  ٌەسوووەر ومرەوووومٔی خووو اٚەتە یۆرتووو  
 ییٕداْ.

٘ەرٚە٘ووووووم امیازووووووومرأی وەف ٘ٛٔەرِۀووووووداْ ٌە ِەیوووووودأەوە ٚەزەر 
 ی( 6431ی(  )ومِیً وٛرٚ 6431زەوەٚتٓ )ر أ   ِیٍیە 

شدٛەیەوی وەف ٔەلمشی ٘متە ِەیدأەٚە بۀمٚف ڕااەریٕی رۆِمٔایه  
ی ِوو زٚٚە( 6423د )بٕموومِیٓ  ووی  اەرچەِوودارف اەٚ شوودٛایە ٘ٛٔەرِۀوو
ی ِوووو زٚٚە(  )ووووومیٍی بە ڕەگەی 6401٘ٛٔەرِۀوووودف رەرۀ ووووی )گوووو ٚٚ 

 ی ِ زٚٚە. 6461اەِ یىی 

ەرف ٌٔە ڕاسوووایدا ٘وووٛٔەرف رۆِمٔایوووه گەڕأەٚەیەن بوووٛٚە بووو  ٘وووٛ
سوووەزەومٔی ٔمٚەڕاسووو  ٌەبووومرف تەئرسووومیییەٚە  سووومخاّمٔی اەرٌەِووومٔی 
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ف ایٕگٍیمەٚە اۀممَ زراٚە. ) مرٌ  زٚٚ تەئرسمیبەریامٔیم  وە ٌە ئیەْ 
 ی ِ زٚٚە(.6410ی ِ زٚٚە(  ) بی ٛچیٓ 6423ب ف 

بە َ ٌە ڕٚٚف اەیىەرتمشوووووووویٕەٚە چۀووووووووداْ ٔوووووووومٚف گەٚرەِوووووووومْ 
ی( یوومْ )ِمرسووی  ر أ ووٛا 6431ٌەبەرزەسوو  زایە ٚەن )اۀاووٛاْ بوومرف 

ی ِوووو زٚٚە( وە زیوووومایٕەرف وەٚأەف سووووەروەٚتٕی شووووەلمِی 6402رٚز 
 شمٔمٌیمەیە. 

شووووووودٛەیەوی تووووووو ف شووووووودٛەومرف ٘ووووووومتە ِەیووووووودأەٚە بۀوووووووومٚف 
)ٚالیڕ یەتگەرایی( وە زا٘دٕمٔەوەف ٌە ئیەْ ٘ٛٔەرِۀد )گٛسوامٚ ووٛریە( 
زا٘دٕ اٚە. ٌە اەڵّمٔیمشدا چۀداْ ٘ٛٔەرِۀدف ٚالیڕگەرا وەٚتٕە بەرچمٚ  

 ی ِ زٚٚە(. 6533ی ِ زٚٚە(  )ٌٍُّٚٙ ئییً 6531ٚەن   )ِیٕامي 

ىەرتمشویٕی ٚالیڕگەرایوویەٚە  ٘ٛٔەرِۀوودف بەٌژیىووی بە َ ٌەڕٚٚف اەی
ی ِوو زٚٚە( ٘ەرٚە٘وووم اەیىەرتمشووی گەٚرەف رەرۀ ووومٚف 6531)ِووٛٔییە 
ی ِوووو زٚٚە( ٌە ڕٚٚف تەئرسوووومیف ٚ ٚالیڕ یوووویەتگەرا تووووم 6563)رٚزاْ 

ڕازەیەن سووەروەٚتٕی بەرچوومٚف بەزەسوو  ٘دٕوومٚە  اەٚیوو  ٌەبەر اەٚەیە 
 ٚالیڕ یەتیی ژیمٔدا.تەئرسمیف ڕاساەٚخ  اەیٛۀدە ٌەگەب 

ژیمٔی ڕۆژأەف خەڵوه بەتومییەێ ٌۀدوٛاْ سوەزەف ٔ یزە٘ەِودا زٚاف 
وەٚتە ٚالیڕ وویەێ ٚ ش رشووی سووۀڕەتگەراف ژیوومٔی سوومخاّمْ  ٔیوومیف 

ٔیمیف تمییەێ بە ای ەسمیف ٚ ٔەٚبەوەف وە بە ە وەرەسواەیەن بى ێو  
 ٚ ب چی ٔیمیێه؟

ی ٌە 6416ٚە اد ووووۀگمف گەٚرە وە ٌە شوووومرف ٌۀدۀوووودا اۀموووومَ زرا
ڕٚٚف تەئرسوووومیییەٚە گ ٔگیووووی خوووو ف ٘ەبووووٛٚە. )  ییووووه بیى ووووا ر 

 ِ زٚٚە(. 6426تەئرسمیف ایٕگٍیم 



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

446 

ی زٚٚ تەئرسومیف رەرۀ ومٚف تەئرێىوی گەٚرەیومْ 6445ٌە سمڵی  
ی. 6445زرٚسوو  ووو ز  بوو  زەیگووم سووۀڕەتییەومْ وە توومیە بٛٚبووٛٚٔە بوومٚ 

ئرسوومی بۀوومٚف )اییووً ی ِوو زٚٚە(  ٘ەرٚە٘ووم تە6435بۀوومٚف )ئب ٚسوو  
ِەتووو  ٌە امسوووٓ زرٚسوووای 023زیووومایٕەرف تووومٚەرف اییوووً بە بٛڵۀووودیی 

 و زٚٚە. 

شووودٛەیەوی تووومییەتی ٔەلمشوووی وەٚتە ٔووومٚەٚە  چۀوووداْ ٘ٛٔەرِۀووودف 
رِۀوووودأی شوووودٛایف گەٚرە بۀووومٚف ٘ٛٔەرِۀوووودف گەٚرە بۀووومٚف ٘ٛٔە

ْٚٚ  ی ِوو ز6540م بمٚیوومْ زەرووو ز  ٚەن ِووٛٔە  ِوومٔە )ایّپ سیٛٔی ووُ( ٔوو
ی ِوو زٚٚە(  سوویٍی  رٔووٛار  سووماْ  خوومّٔی اوو ێ ِ ری ووٛ 6530)یی وومر 

 بمییً ٚ یۆرف ت .

 ٘ەرٚە٘م )سیٍی( ٌە زیّۀ میف زەسایەومر بٛٚە. 

چۀداْ شدٛەف تمیە  وە ٘متٕە ِەیدأەٚە ٘ٛٔەرِۀد  ٚەن  سوٛرا  
ْٚٚ  اەٚ زٚٚأە ڕۀگیوووومْ توووودىەب ٔەووووو زٚٚە. ی. ِوووو ز 6501سووووپیٕمن  

ِوووو زٚٚە  وە ٌە بووووٛارف  6563رِۀوووود )اٛرِٕوووود ووووو ٚ  ٘ەرٚە٘وووم ٘ٛٔە
 ٘ٛٔەریدا  دگەف زەسای زیمر بٛٚە. 

 ِ زٚٚە.  6503ی 6503٘ٛٔەرِۀد تٌٛٛی 

٘ٛٔەرِۀد )ٕ٘ ف رۆس ( ٔمسو اٚ بوٛٚە بە ٘ٛٔەرِۀودف یەن شوەٚ  
ی ِو زٚٚ(. شودٛەیەوی تو  6530 ٓ٘ەرٚە٘م ٘ٛٔەرِۀدف گەٚرە )اً گوٛگ

اەیوومِی اەیمِیەرەووومْ  وە ٌە چمیەخوومٔەف  بووٛٚ بە بوومٚ  بۀوومٚف ووو ِەڵەف
ی ٌە شمرف امری ودا بومٔگەٚایف ِەٚ ٛٚزیەتیومْ زەسو  اوا 6443  ٌای 

 ِووو زٚٚە(  ی6503اٛٔووومر )وووو ز  اەٚ ٘ٛٔەرِۀووودأە اەِووومٔە بوووْٛٚ  ٚەن  
 (ی ِ ز.6521ْٛ    مٌٛ)  (ِمیٛٚي)  (ِ ی  زۀی)  ( یییمر)
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 عێوەیەكی تر بەناوی صیمبوولیضتەكان:

م ٌە رۆژامٚاف اەٚرٚٚامٚە ٘متٕە ِەیودأەٚە. ٚەن شودٛەومرف سەرەت
ی ِوو زٚٚە.( ٘ەرٚە٘ووم 6423ایٕگٍیوومف )ٌٚیوومَ بٍیووه( شوومبی  ٚ شوودٛەومر 

ِو زٚٚە. بوٛوٍیٕی اەڵّومٔی  6530ی ِ زٚٚە. ِمری  ٚات  6443رٚسای 
 ی ِ زٚٚە.6454ی ِ زٚٚە. گٛسامِٚٛرٚ 6536
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 قوتابخانە جۆراوجۆرەكانی صەدەی بیضتەم

ی 6510ی ٌە امری ووووودا بوووووٛٚەتە بووووومٚ  )ِووووومروەزٚری 6531 زی وووووُ ر
ی ِووو زٚٚە.(  ) ووومْ 6514ِووو زٚٚە(  ِووومی   زٚرەف   یالِیٕووو   ڕٚاوووٛ 

 مڵاوووومٚە  چۀووووداْ ٘ٛرِۀوووودف توووو  اەیوووو ەٚف اەٚ  -زٚتىٕووووی ٘ٛڵۀوووودف
توووم سوووەزەف   سی ووواەِەْ. بۀووودە ٌە واووومٚف )٘ٛٔەرِۀووودأی ڕیٕ ووومٔ

 بی اەَ( بە زرێژف زٚاَٚ. 

دووه ٌەٚ ٘ٛٔەرِۀوودأە بووٛٚە وە ڕەٚا ووی زاٚەتە شوودٛەف ِوومتی  یەو
 رٛزی ُ.
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 عێوەی كۆبیضم

و بی ُ ٌە وٛرزف خ ِمٔودا یومْ لەبمرەسومیف )سوماْ( ٘ٛٔەرِۀودف 
گەٚرە ٚ ٔووومٚزار ٌەٚ ڕٚٚەٚە گٛتوووٛٚیەتی  و بی وووُ یووومٔی حە ّ ووومیف 

ٌە شدٛەومریدا بەوومر  ىٛاده  ٚەن  ٌٌٛٚە  ِەخ ٚٚێ  ت پ٘ۀدەسیی ڕێ
 ٓ. بی ێ

ٌە ڕاسوووایدا ٘ٛٔەرِۀووود )سوووماْ( بە بووومٚن ٚ زا٘دوووٕەرف اەٚ شووودٛە 
ی ڕەٚا ی یۆرف ادودراٚە. 6523ٔەلمشییەف ٔمس اٚە. اەٚ شدٛە تم سمڵی 

اەگەرچوووی اەٚ شووودٛەومرە زابە  بوووٛٚە بەسوووەر سوووا حمڵەتووودا ) ٌە یەن 
 ی ادىٙدٕمٔی حە ُ.6562- 6563 یمو زٔەٚەف لەبمرەومْ 

ی ٌە 6535 –ی 6533ۀووودیی )سووووماْ( ٌە سوووەرەتمٚە شووودٛەف تمییەتّ
بە زٚاٚە و ِەڵدووووووه ٘ٛٔەرِۀوووووود ٌە زەٚرف )بیىمسوووووو (  6533سوووووومڵی 

و بوووٛٚٔەٚە  ٚەن  خوووٛأى ی   زٌوووٛٔی  ِووومرف ٌوووٛرأ   والیاوووم ایووو یٓ. 
ِوو زْٚٚ.( ِیاوومٔگەر  ایىمایووم  ِمرسوویً زٚشوومْ 6511ایٕوودرا ٌووٛێ  ٌدووژە 

 ِ زْٚٚ.( 6524

ٔ ووووم  اەٚأووووی  بووووٛٚٔە ٘ەرٚە٘ووووم اەیىەرتمشوووومْ ٚ شوووومبی أی رەرە
ی ٘ەرٚە٘وم ٚەن 6530ئیۀگ ف شدٛەف وٛبی ُ  ٚەن ٌٛرأ   ٌیپىیٕوم 

ی ِوو زٚٚە. ٘ەرٚە٘ووم اەیىەرتووم  6520اەیىەرتمشووی ڕٚٚسووی اوومروییٍٕٛ
ی اۀموومَ زاٚە. یەووودىە ٌە 6560ف اەسووپی گەٚرە زٚشوومْ  یٍووْٛ اەیووىەر

یىەرتووم  اەیووىەرە بۀمٚبمٔگەووومْ  ٘ەرٚە٘ووم ٌە ٘ەِٛٚیوومْ بۀمٚبوومٔگا  اە
 )ی أىٛیف( بٛٚە.
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 عێوەی بۆریضم

زاِەیرێوووووووٕەرف اەَ  ووووووو رە ٘وووووووٛٔەرە )٘ٛٔەرِۀووووووود )ا یأیووووووومْ 
ِووووو زٚٚە(. 6522ِووووو زٚٚە(  ٘ەرٚە٘وووووم تەئرسووووومی )ٌٛو راووووو ییە 6522

بەئیوووومٔەٚە ٚابووووٛٚە ٘ووووین ومرێووووه زرٚسوووو  زەرٔوووومیەێ اەگەر ٌە ڕٚٚف 
 -6564یأ وووای ڕیمییووومتەٚە بە زٚٚربدووو . اەٚ شووودٛە وووومرە ٌە سوووم ٔی 

 ی ڕەٚا ی اا زراٚە.6524
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 عێوەی فۆتۆریضم

ر ت ری ُ بە ِمٔمف امیٕدەگەریەتی زێ   ٌە ایامڵیمزا سوەرف ٘ەڵوداٚە  
ی ڕەٚا ووی اووا زاٚە. اەٚ ٘ٛٔەرِۀوودە 6535)ِوومریٕای( شوومبی  ٌە سوومڵی 

زرٚشووّی اەٚەبووٛٚە وەٚا  ) ٘ووٛٔەر ٔەِوو ە ٚ زەِدٕدوواەٚە.( ٘ٛٔەرِۀوودف 
ٚە( ی ِو ز6562ٚٛتمٛٔی شدٛەومر ٚ اەیىەرتم  گەٚرەف ایامڵی )  ْ ب

٘ەِوووومْ ِەواەبووووی امییٕوووودەگەرف  ی اەَ ٘ٛٔەرِۀوووودە 6503ڕۆسوووو ٌٛ 
بٛٚە)ر ت ری ووُ( شوومبی أی اەٚرٚٚاووی ٚ ڕٚٚسووی اەیوو ەٚف ر ت ری ووُ 

زەسو  ٚ اومف 23بٛٚٔە ٌە اەیىەرتمشیٕدا  ئیمْ ٚابوٛٚە زەوو   اەسوپده 
مڵی إاٛٔیووووٛ سوووومٔاٍیىم ٘ەبدوووو . ٌە ڕٚٚف تەئرسوووومیف  تەئرسوووومیف ایاوووو

ِووو زٚٚە. ٔەخ وووەف شمرسووومیف ٌەسوووەر ژِووومرەف ٘ووومتٛچ وەرأی 6562
 شمرەوە زأمٚە.

)بٛتموووٛٔی( اەیىەرتمشوووی ایاووومڵی یەودوووه ٌە ومرەوووومٔی شووو رەتدىی 
 یٙمٔی اەیدا و زٚٚە  بۀمٚف )ایمٚێه ٘ۀگمٚ زۀد ( ٌە امسٓ زرٚسوای 

 ە.و زٚٚە  اەٚ شدٛەومرە ٚەن تەلیٕەٚە زۀگی زاٚەتەٚ
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 دادایی

ٚاتە ٘ەراٚبەیَ  ٔی ووووووووووووومٔەف تٛٚڕەبوووووووووووووْٛٚ ٚ ڕٚٚزاٚە. یۆر ٌە 
ٔٛٚسووەرأی  یٙوومْ بەٚ شوودٛە ٘وومتٛٚٔەتە زۀوو   ٚەن  ت سووامْ  تووماراف 
ڕۆِمٔە  ٘ گ بمي ٔٛٚسەرف اەڵّومٔی  ژاْ اومرۆ  اەیىەرتمشوی رەرۀ وی 

ی ِوووو زٚٚە. بە زٚاف اەٚأوووودا 6510ِوووو زٚٚە  ایىمایوووومف شوووودٛەومر 6522
دووه ٔٛٚسووەر ٚ ٘ٛٔەرِۀوود زژ بە ٘ەرچووی ووومرف ڕەٚا ٚ ٔوومڕەٚاف و ِەڵ

 بەشەریەێ وەٚتٕە تەلەئٚە.

خ ای مٔدأی گەٚ مٔە ٚ ا ٚاٛٚچیمْ ٌە شمرەومٔی یٚریگ  بەرٌیٓ   
پ زا بە زرٚشوّی ىیمْ ٌە چومٚێوٌْٛٛ  ٘مٔ  ەر  امری . ٌەَ ڕٚٚەٚە وام

 )ٔمِەٚف بمأُ ٌەاد  ِٕدا ِ ۆە ٘ەبٛٚە یمْ ٔم(.

ی شدٛەومر  و رج گو ٚی 6563ڵّمٔیم بە سەرۆومیەتیی ٌ٘ٛمٔیه ٌە اە
ٚ رااٛي ٌە شمرف بەرٌیٕدا زازگەرییمْ اەرە اا زاٚە. اەٚ   رە اەشدٛف 
ٚ ٘ەرایە یۆرتوو  ٌە امری وودا اەرەف سووۀدٚٚە ٚ گەی وواٛٚەتە سووٕٛٚرف 

 یمخییْٛٚ ٌە ٘ٛٔەر ٌە اەزەۆ  ٌە ٘ەر شادىی و اٚف ِملٛٚب.
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 سمااڵوی صوریالیخەی

 ووٛوەٚتی ٘ەرا ٚ بەیِووی رەٚیا ٚ ٘ەراف زازای ووّدا ٌە زٚاف ڵٌە ٘ە
شوووووووەڕف  یٙووووووومٔیی یەوەَ  ٔٛێخوووووووٛایف ٚ سوووووووٛٔەێ شوووووووىمٔدْ وەٚتە 
بی ٚب چوووٛٚٔی ڕۆشوووٕیی أەٚە. بەتووومییەێ ٌە بوووٛارف اەزەبیمتووودا  اەٚف ٌە 

ٚف بووٛٚە بۀوومٚف سووەرەتمٚە اەٚ بیوو ەف تەلمٔوودەٚە  شوومبی ێىی رەرۀ ووم
رزە ٚرزە اەٚ تدفىووووو یٕە زاو ووووومیە ٔووووومٚ زٚٔیووووومف ی 6563ٚ)اوووووماٌٛیٕەر( 

٘ووٛٔەرەٚە. ایوودف اەٚ خەیوومڵی ٔمٚالیڕیوومٔە ٚ ٚە٘ووُ ٚ بەربوواڵٚف زٚٚر ٌە 
٘ەلوویمەێ شوو ڕبٛٚیەٚە ٔوومٚ شوودٛەگەرف ٚ اەیىەرتمشوویٕەٚە. اەٚ شوودٛە 
٘ٛٔەرییە سوٕٛٚر ٚ ِەریف بو  بەلوو ٚ ٌ ژیوه زأۀومٚە ٚ ٘ەرٚە٘وم بو  

٘ٛٔەرِۀد امیازأە چٛاچدٛەف بەلڵی  اۀدایە ٚ لەبمرەف سٕٛٚرزار ٚاتە
بەیأووودٚٚە ٚ رووو رَ ٚ شوووىو ٚ زیوووّەْ ٚ لەبووومرەف ٘ەٌە ە ٚ بەٌە وووی 

 خ اٛٚەتە بەرچمٚ.

ی اۀمومَ 6521ٌە یەوەِیٓ اد وٕگمف سوٛریمٌیمِدا ٌە شومرف اومری  
زرا  اەَ ٘ٛٔەرِۀووودأە بەشووودارییمْ وووو زٚٚە  اووومرۆ   ر ووو زا  ِووومو  

  بیىمسوو   ب ێىووی توو ف شوودٛەومراْ امرٔ وو   وووٍە  ِمسوو ْ  خووٛاْ ِیوو ۆ
ی بە زٚاٚە )ِمو یو   سوٍیمزٚرزاٌی  6522بەشدارییمْ وو زٚٚە. ٌە سومڵی 

 موٛٔای  تمٔگی  شمگمب  اەٚ ٘ٛٔەرِۀدأە ٘متٕە ِەیودأەٚە  زٚٔیمیومْ او  
وووووو ز ٌە خەٚف ٘ەٌە ە ٚ بەٌە ە  ٌە ٘ شووووویمریدا بە شووووودٛەف ٘وووووٛٔەر 

 خ ایمٔە بەرچمٚ.

  



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

454 

 

 ضمعێوەی ئیكضپرصیونی

خٌٛیمیی( اوودّە ٔمچوومریٓ بوو  وووٛرزییەوەف ئف خ ِوومْ یوومٔی )شوومز بە
رۆشووٕى زٔەٚەف یۆرتوو  وەِدووه بگەڕێیووٕەٚە زٚاٚە ومتدووه ) وومْ وووٛن( 
گەی ووواە شووومرف اووومری  ٌەگەب )گوووٛگٓ(زا بوووٛٚ بە ٘مٚوووومر ٚ ٘ووومٚڕێی 

ه ٚ امشوووٛٚراەف ) ووومْ ووووٛن( بە ڕۀوووگە و اٚەوووومٔی توووم یوووزەرٚٚٔوووی تمر
زەرٚٚٔوی ) ومْ ووٛن(  یبە َ تمریىی  و زەٚەڕازەیەن ڕۆشٓ ٚ امراَ زە

 بە اۀدایەیەن بٛٚ بەر امف خ ف ٔەزەزف. 

زەرٚٚٔی خ ۆشمٚف اومراِی ٌوا ٘ەڵگ تیوٛٚ. ٌە یەودوه ٌە حومڵەتە ٔوم 
گٛێىوووومٔی خوووو ف بوووو ف ٚ سووووەرۀممَ ٌۀوووومٚ ٌە امسوووومییەومٔدا یەودووووه 

 خ ف وٛشاٛٚە. بمخ ەوەیدا

ی. 6566اەزەبیمتووودا  اەَ بی ٚب چوووٛٚٔە زاو ووومیە ٔووومٚ بی ٚب چوووٛٚٔی
٘ەرٚە٘م ٘ٛٔەرِۀدأی ت ی  ٘ەِومْ شودٛەف شودٛەومرف ) ومْ ووٛن(ف 

 بەومرب زٚٚە.
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 هونەری ئینتیساعی

اەَ شوووودٛەومرە ٌە تەٚاٚف بٛارەووووومٔی ٘ٛٔەریوووودا وەٚتووووٕە بەرچوووومٚ  
بەتمییەێ ٌە سەرەتمف سەزەف بی واەِدا بەتومییەێ ٌە ئیەْ ٘ٛٔەرِۀودف 

 ٔٛێخٛایەومٔەٚە. 

ی زەسووووای اوووا ووووو زٚٚە اەَ شوووودٛەیە  6563ٌە سوووومڵی  بەتووومییەێ
ی٘ووووٓ ٚ رىوووو  ٚ بە َ رف ٘ەرٚەن ٚەن خوووو ف اۀموووومَ ٔەزاٚە  ٘ووووٛٔە

بەلاڵٔیەتی بەئٚە ٔۀمٚە  ٚەن ِٛبمزەٌەیەوی ریمییومێ ٚابوٛٚە  بە َ بە 
شوودٛەیەوی تە ەسووِٛٚی زٚٚر ٌە ٚرزەووومرف خوو اٚەتە بەرچوومٚ  ٚەن  

رف ب أىوووٛیف یووومْ ب ێوووه ٌە اەیىەرەوووومٔی ٕ٘ووو ف ِووو ر  یووومْ ب ێوووه ووووم
ی(. ومٔدٔ وووووىی  وووووگە ٌە اەٚەف 6563ومرەوووووومٔی ) مسوووووٍی ومٔدٔ وووووىی 

٘ٛٔەرِۀدێىی امیەبەریبٛٚە یەوده بٛٚە ٌە رەیٍەسٛٚرەومٔی سوەرزەِی 
 خ ف. 

یۆر ٌە ٘ٛٔەرِۀوووداْ ٌە زٚاف )ومٔدٔ وووىی( اەی ەٚیووومْ ٌە شووودٛەف 
ٚف ٌە ڕٚٚسوویم  ووو زٚٚە  ٚەن  ر ٔیٕوومْ ٌیووژە  زٌٚٚووٛٔی  بیىمبیووم  ئریٕووٛ

 و اىم ٌە چیى سٍ  یم  بموٍی ٌە ایامڵیم  راسً ِەودأٍدرای  ٌە اەِ یىم.
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 دوادواییەیتا ئەم 92>2تەالرصازی لە 

شوودٛەف تەئرسوومییی تمیەبوومٚ  اەیٛۀوودە بە ش رشووی ای ەسوومیف ٚ 
زٚٚ وەرساەف تمیە بەزەساٙمتٛٚ  یەوەِیمْ چیّۀا   زٚٚ٘ەِیومْ امسوٓ 

مْ ٚ ٘ەیىەٌیەتوووی سووومخاّمٔدا. بەڵوووا ٌەٚ سوووم ٔەیدا بەوووومرب زْ  ٌەسوووەرب
ی زەوووووو ایەٚە. 6402چووووومٌٚدىەرف ٌە سووووومخاّمٔی اەرٌەِووووومٔی بەریامٔیوووووم 
ی وە بە شوووودٛەف 6563٘ەرٚە٘ووووم سوووومخاّمٔی )سوووومو ٚوٛر( ٌە اوووومری  

ڕیٕ مٔ  زرٚساى ابٛٚە  بە َ اەٚ زٚٚ وەرسواەیە )چیّۀاو  ٚ امسوٓ(  
مەڕەٌٚی اەٚ سوەرزەِە تەئرسومیف وە ٔمٚٔ اٚە سەرزەِی )رٍم(  وە اد و

ی . ِوووووو زٚٚە( اەٚ تەئرسوووووومیە رەرۀ وووووومٚییە 6510)ا گ سوووووو  اوووووو ە 
وووووومرٚو زٚەف ٔوووووٛێی بەٚ وەرسووووواە تووووومیە بووووومٚأە خ ووووواە ڕٚٚ. اەٚ 
سوومخاّمٔمٔەف وە اەٚ وەرسووامٔەیمْ تیوومزا  بەووومرب زٚٚە  ٚەن  و ی ووامب 

ی  6416ام    یمْ و شوىی بٍوٛریٓ  اد وۀگمف گەٚرەف شومرف ٌۀودەْ 
ٌە ئیەْ تەئرسوومی   ییووه بى ووآ  تەٚەرف اییووً ٌە شوومرف امری وودا ٌە 
ئیەْ تەئرسمی )امگ س  اییً( بو  اد ومٔگمف اومری  زرٚسوای وو زٚٚە  

ی. ٘ەرٚە٘م سمخاّمٔده ٌە شیىمگ  ٌە ئیەْ تەئرسمی ِی  ٚیٕدەر 6445
ەیی امسٓ زرٚس  و اٚە  گی اٚەتە شٛٚشوە ٍىەیی وە سەرەتم بە 6512٘

 مَ(. ) 

ایووودف اەٚ شووودٛەومرە ٌە اەِ یىووومزا اەرەف سوووۀدٚٚە  بەتووومییەێ ٌە 
شوووومرف ٔیٛٚرووووودا وە یۆرتوووو  ٌە ئیەْ تەئرسوووومی)گ ایٛ   مٔوووودەر(ەٚە 

 زرٚس  و اٚە.
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چیّۀاووو  بەئف تەئرسووومی )ا گی ووو  اووو ە( ەٚە  بوووٛٚ بە وەرسووواەف 
اەٚ وەرەسووواە تووومیەیە بەوووومرب زٔی اەٚەب ٚ اووومخ   ٌە تەٚاٚف زٚٔیووومزا 

 ٚو ایەٚە.باڵ

  اەِەی  ب ێوه ٌە وومرە تەئرسومییە بۀمٚبمٔگەوومٔی ا گی و  بو ەیە
ی. 6501یوووه ٘ووومٚەر  بەِووومرف گەٚرەف ِووویٍٍەێ یوە وڵد ووومف شووومْ ژٚ

 ٘ەرٚە٘م تەِمشمخمٔەف شمٔمەٌیمە.

ی ِوووو زٚٚە( یۆرتوووو  ومرٚبوووومرف 6521٘ەرٚە٘ووووم )ٌٛوووووٛر اوووو ییە ژ
( ٌە شوومرف سوومخاّمٔی ٔی وواە دیٛٚٔی زرٚسوو  زەووو ز  )شوومرف ٔووٛٚرأی

ِمرسووی زرٚسوو  ووو زٚٚە  ٘ەرٚە٘ووم ٌە ٔوومٔاٛا ف  ٘ەرٚە٘ووم سوومخاّمٔی 
 ی 6511تم  6513ٔٛێژخمٔەف رۆٔ مْ 

اەٚ زٚٚ تەئرسووومیە اەڵّووومٔییەف وە ٌە ت سوووی ٔمیی وووّە ٘یاٍەریووودا 
 یمْ بە  دٙداڵ )گ ٚایٛ  ٚ  ٕدەر(. ٚ تەوە

 سووووەراۀممَ ٌە اەِ یىوووومزا گی سوووومٔەٚە  ٌەٚ ٚ تەیوووودا ڕااەڕیٕدىووووی
تدى ایووووووی تەئرسوووووومیف ٌە یۆر  وووووودگەزا خوووووو ف ٚەزەرخ ووووووایٛٚ  ٌەٚ 
سەرزەِمٔەیدا تەئرسمیێىی بۀمٚبمٔگی اەِ یىومیی شو رەتدىی بەربواڵٚف 

ی ِوو زٚٚە. گ ٔگاوو یٓ 6515بەزەسوو  ٘دٕوومٚە. اەٚیوو  ر أووه ٌٛیوود رایوو  
ی ٌە 6510سوومخاّمٔده زرٚسووای ووو زٚٚە ِ یەخوومٔەف گٛگٕٙوومیُ بووٛٚە 

ی یۆر ٌە  وودال ٚ سوومخاّمٔی ٔی وواە دی زرٚسوو  شوومرف ٔیٛریىوودا. زیمایٕوو
 ی.6535و زٚٚە  ٚەن خمٔٛٚف رٚبی 
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 هونەر لە ئەمریكادا

زٚٚ بەشوووە  ٚاەگەر بوووم  ٌە ٘وووٛٔەرف اەِ یىوووم بىەیوووٓ ٔمو ێووو  ٌە
 یووومٚایە ٔەزٚیووووٓ  یەوەِیووومْ زأی وووواٛأی وووو ٔی ٘ەِی ووووەف اەٚ ٚ تە 

ەگەیف خوومٚۀی وە ٌە اەیەٌەٚە ٌە ٚێوودا ژیوومْٚ ٚ بە ڕ  سٛٚراد وواەومٔە
حەلیمی سەریەٚف اەِ یىوم زەژِدو زرێٓ.   رێوه ٘وٛٔەرف سوەرەتمییمْ 

 ٘ەبٛٚە  ٌە زٚاییدا ٌدیمْ زەزَٚ. 
زٚٚ٘ەَ اەِ یىوومف اد ووام وە ٌە ڕەگەیە و چىەرەووومٔی اەٚرٚٚاووم ٚ 
ٚ تمٔی ت  اده ٘متْٛٚ ٌە زٚٔیمف اەِ ۆزا گەی واٛٚٔەتە او اەف یأ و  

 رسمییدا.ٚ ٘ٛٔەر بەتمییەێ ٌە بٛارف تەئ
ٔگوووی ٘وووٛٔەرف اەٚرٚٚاوووم ٌە سوووەرەتمف سوووەزەف شووومٔم٘ەِدا رەر٘ە

اەِ یىووووووم  ٚرزە ٚرزە اەٚ ٘ووووووٛٔەرە ٌە ٔوووووومٚ ِوووووویٍٍەتە  گووووووٛێمراٚتەٚە
  را  رەووومٔی اەِ یىوومزا اەرەف سووۀد ٚ یۆرف ٔەخمیۀوود اۀمەِوو رف 

 اەِ یىمییمْ ت ِمر و زٚٚە.
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ٚە٘وووم ٘ەر 6332شوووەڕف اووومیازیی اەِ یىوووم ٚ شوووەڕە ٔمٚخ ییەوووومْ  

ەن چمٌٚدىەرف ٌە اەِ یىومف ٘ٛٔەرف بمرٚن  ڕٚوٛوٛ  والسیىی ٔٛ   ٚ
ف بوواڵٚەف ادىوو اٚە. ایاوو  ٘ووٛٔەر ٌەٚێوو ا وەٚتیووٛٚە ووومر  یەوەِوویٓ بوموٛٚر

ی. 6433امِ یشگم ٚ یەوەِیٓ اد وۀگمف ٘وٛٔەرف ٌە ٚێو ا اۀمومَ زراٚە 
 خەڵىەوە گ ٔگییەوی بەرچمٚیمْ بە زٚٔیمف ٘ٛٔەر زاٚە.

زەف بی وواەِدا اەِ یىووم بووٛٚ بە خوومٚۀی ٘ووٛٔەرف سووە فٌە سووەرەتم
توومییەێ بەخوو ف  ٌە بووٛارف سوویٕەِم ٚ ِ ییووه یۆرتوو  ِوو ییىی ) وومی(زا 
بٛٚٔە اد مەرەٌٚی تەٚاٚف زٚٔیم. ٘ەرٚە٘م ٌە بٛارف تەئرسومییدا بوٛٚٔە 

دأی ٔوووخووومٚۀی چەشوووٕی تمییەتّۀووودف تەئرسووومیف  بەتووومییەێ ٘ٛٔەرِە
ییووومْ ٌەٚ اد وووىەٚتٕەزا بیوووٕە ڕاوووو زٚٚف زەسوووای شوووەڕف  یٙووومٔی تٛأ

اەرچەِدار ٚ اد ومەڕەٚب  زٚاف تەٚاٚبوٛٚٔی شوەڕف زٚٚ٘ەِوی  یٙومٔی 
تیووٛٚ. ب ێووه ٚروەە٘ووٛٔەرف اەِ یىووم شووٛێٕپمف خوو ف ٌە اەٚرٚٚاوومزا ٚەز
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ٌەٚ ٘ٛٔەرِۀووودأە ٔی ووواە دی اەٚرٚٚاوووم بوووْٛٚ  ٚەن  بٕمووومِیٓ  ی ووو   
بٛٚبوٛٚٔە  ٘ٛی ٍەر  سمرچٕ   ِی ف ومسمێ ٚ وەسمٔی وە وە ب  خ یمْ

دف ٘ووٛٔەرف  ٚەن  توومِم ایىٕوومف شوودٛەومر ٔووخوومٚۀی شوودٛەف تمییەتّە
ی ِ زٚٚە. ٘ەرٚە٘م اەٌیی ێ رایدەف شدٛەومرف س ٚش  ٚ زەریوم 6562
ی. ٘ٛٔەرِۀوووداْ سوووەرەتم ٚەن ٘ٛوووومرف باڵٚٔەوووو زٔەٚەف اووومییٕی 6563

ِەسووویدیەێ یۆریووومْ زەسوووایەومر بٛٚبوووْٛٚ. یووومْ ٘مٚوووومریی یأمیمٔیووومْ 
 -6140ٚێٕەود ووومٔی  ووومٔەٚەراْ   ووومْ ٘ٛایووو  ٌە سوووم ٔی بووو  زەوووو ز  

ی یۆرت  ٌە س ٚشاەٚە سەرگەرَ بٛٚە  ٘ەرٚە٘م ومرو زْ ٌەسەر 6150
وومرف ٘وٛٔەرف ٌەٚ ڕٚٚەٚە اۀمومَ زاٚە  ٌە 21سٛٚراد اەومْ  یۆرت   

ِ یەخوومٔەف بەریامٔیوومزا اوومرێمراٚە  ٘ەرٚە٘ووم ٘ٛٔەرِۀوود ِوومرن وی ووایی 
ی س ٚشوووای زەربووومرەف ومرٌٚیٕوووم  رٍٛریووودا  ی ِووو زٚٚە  وە واووومٚێى6305

 زٚرگەومٔی بم٘مِم بە سەز تمبٍ ف خ یەٚە چمپ و زٚٚە.
٘ٛٔەرِۀدأی ٘ ڵۀدف ایٕگٍیمف  اەِ یىی  ا رت ەسمیییمْ ٌە ٚێو ا  

ووووو زٚٚەتە بوووومٚ. ٌەٚ ڕٚٚەٚە ٘ٛٔەرِۀوووودف اەٚرٚٚاوووومیی ٌە اەِ یىوووووم 
( بوٛٚە وە بە )ا رت ە(سمیف و زٚٚەتە ای ەف خو ف. )ٕ٘ودریه وٛتوٛریە

 ی .6223ڕەگەی ٘ٛڵۀدف بٛٚە 
ٌە سووووەرەتمف سووووەزەف ٘ەژزە٘ەِوووودا ب ێووووه ٌە ٚ توووومٔی اەٚرٚٚاووووم 
امرەیەوی یۆریمْ ٌە ٚ تە زاگی و اٚەومٔەٚە بە زەسو  گەی واٛٚە  ٚەن 
ٚ توووومٔی  ای پمٔ ووووم  ا تٛگوووومب  بەریامٔیووووم  ٘ٛڵۀوووودە  رەرٔ ووووە وەٚتووووٕە 

ئرسووومی )اوووم زیٛ( یووومْ ٌە ومرٚبووومرف تەئرسووومیییەٚە. شووودٛەف وووومرف تە
اەِ یىمزا ئسوىمیی وو زٚٚە ٚ ب ێوه ٌدمأومٔی تەئرسومیف اەٚرٚٚامییومْ 

 ٘ۀمرزە اەِ یىم  اەٚأە شدٛەف )بمرٚٚن(یمْ ٌەٚێ ا اۀممَ زا. 
ە اەٚرٚٚاووم  ڕێووگەف اەِ یىمیوومْ گوو ت ٘ەرٚە٘ووم ٘ٛٔەرِۀوودأی وەف

ە٘وووووم ِووووو زٚٚە. ٘ەرٚ 6311بەر. ٚەن  ٘ ووووویٍیٛ  بە ڕەگەی سوووووٛێدف 
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٘ٛٔەرِۀوووود )اوووویٍُ( ٌە شوووومرف )سوووواْٛ(زا ٔی وووواە ی بووووٛٚە. ٘ەرٚە٘ووووم 
٘ٛٔەرِۀوووووودف ای ووووووىٛتٍۀدف  )ا ووووووّیی ێ( گەی وووووواٛٚەتە اەِ یىووووووم  
ا رت ەسوومیف ڕەٚاج ادووداٚە. ٘ٛٔەرِۀوود )وووٛب( زیّۀ وومیف ووو زٚٚە. ٌە 

ی ِوووو زٚٚە. ٘ٛٔەرِۀوووود 6424ی ِوووو زٚٚە. سوووو ٔی  ِووومٚێ 6404سووومڵی 
 ٚٔە تمریىەومٔی )اٛزگمراەٌٕیٛ( بىمتە تمبٍ .)رایدەر( تٛأیٛیە بی ٚب چٛ

٘ٛٔەرِۀد )ٚی  ( ش رەێ ٚ ٔمٚبمٚف   یٙمٔی بەزەس  ٘دٕومبٛٚە  
ٔمٚۀدێىی ٘ٛٔەرف ب  ٘ٛٔەرِۀدأی گۀمی اەِ یىی ٌە شومرف ٌۀدۀودا 

ی )اووو رت ە( گووومبٍی ٚ وووو زٚٚە  زٚٚ ٘ٛٔەرِۀووودف ڕٚخ مرسووومزرٚسووو  
 ە. ِ زٚٚ 6424گیٍی ێ  سای ٚارێ ٌە سمڵی 

٘ٛٔەرِۀووووووودێىی گۀموووووووی اەٚرٚٚاووووووومیی بۀووووووومٚف )اەِی سوووووووْٛ 
 ِ زٚٚە( گەی اە ٔمٚٚبمٚێىی بەرباڵٚف ٘ٛٔەرف.6442

ٌە ٔمٚەڕاسوووای سوووەزەف ٔ یە٘ەِووودا گ ٚٚادىوووی ٘وووٛٔەرف بۀووومٚف 
ی ِو زٚٚە( 6442)ڕٚٚبمرف ٘مزس ْ( بە ڕابەریی )  ْ امِ و ْ زاٚتوی 

 .  زەِمرگ ژیی ٔەتەٚایەتیی اەِ یىمیمْ ادٛە زیمربٛٚ
ٌە زٚازٚایی سەزەف ٔ یە٘ەِدا و ِەڵده بۀمٚف )زە ٘ٛٔەرِۀود( ٌە 

 سەرتمسەرف اەِ یىمزا ٔمٚیمْ باڵٚبٛٚیەٚە. 
ی بە زٚاٚە اووووومیازیخٛایأی ٘ٛٔەرِۀووووود اد ووووومٔگمف 6563ٌە سووووومڵە 

  راٚ  ریوومْ اۀموومَ زاٚە  اەٚف ٌە اەٚرٚٚاوومزا زەگووٛیەرا  ٌە اەِ یىووم 
  راٚ  ریووووومْ ادىٙدٕووووومٚە  ٚە  اۀمووووومَ زەزرا  وووووو ِەڵەف ٘وووووٛٔەریی 

)و ِەڵەف ٘ەشو  شودٛەومر(  )اۀموِٛٚۀی شودٛەومراْ(  ) اۀموِٛٚۀی 
 شدٛەومرأی امیاز(  اۀممَ زراٚە.

ی )اد وووۀگمف تەلەِۀیوووی اەِ یىوووم( اۀمووومَ زراٚە ٌە 6560ٌە سووومڵی 
ٌە ومرٚو زەٚەف ٘ٛٔەرِۀدأودا  اەٚ اد ومٔگمیە ڕٚاڵەتوی ٚەزەروەٚتوٛٚە 

 ی.6523سمڵی 
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 رصازیتەال

ِدووژٚٚف تەئرسوومیف اەِ یىووم توودىەب ٚ اوودىەڵە  ٍِّالٔدىووی بەرچوومٚ 
ٌۀدووٛاْ ئسوومییىەراْ ٚ زا٘دٕەرأووی ٔٛێخووٛایزا بەرزەٚاَ بووٛٚە ٌۀدووٛاْ 

ی تەئرسمیأی اەٚرٚٚامف و چى زٚٚ ب  اەِ یىم 6323تم  6233سم ٔی 
ٌە  اەٚرٚٚاووومزا زەوووو ز  بدوووی اەٚەف بیووو  ٘ەِووومْ ومریووومْ زەوووو ز  وە ٌە

 ِ یىم ٚ تمییەتّۀدیی اەِ یىم بىۀەٚە. تمییەتّۀدف اەِ یىم ٚ ژیٕگەف اە
ٌە بمشووووٛٚرف اەِ یىووووم شوووودٛەف تەئسوووومیف ای ووووپمٔیمیی ڕەٚا ووووی 
ادوووودەزرا  شوووودٛەف )بوووومرٚٚن( ٌە ٘ەِوووومْ ومتوووودا شووووەلمِەومٔی شوووومرف 
ٔیٛاّ ووووا زاِی ٘ٛڵۀوووودف ٌە اەِ یىوووومزا سوووومخاّمٔەومْ یۆرتوووو  ٘ەر بە 

ی  ٘ەرٚەن ووومرە سوومخاّمٔییەومْ  وە ٌە ٘ ڵۀوودە ٔٙوو ِوەراووٛٚە ٚ زٚٚ
و ابٛٚەٚە  بە َ ٌە شمرێىی ت ف وە ٌەژێ  زەساە تی ٘ٛڵۀدەیودا بوٛٚە 

ە ٚ یۆرتو  بۀمٚف )٘مزسوٓ رییەر(سومخاّمٔەومْ  و رێىی ت بوْٛٚ  سومز
ٚە ٚ ٘ین   رف یەرارەتی تەئرسومیف تیومزا ٌە زار ٚ زرەخ  زرٚساى ا

شوودٛەف سوومخاّمٔی  موٛٚرف ٚ تووی اەِ یىوومزا بووبەزف ٔەزەووو ا  بە َ ٌە 
ەومٔی ٚ توووومٔی اەٚرٚٚاووووم ٚەن   راٚ وووو ر بووووٛٚە  ٘ەر ٚەن سوووومخاّمٔ

شوومرەومٔی )ٔیووٛ ایٕگٍۀوود  ٚیالیەتووی  ی  یٕیووم( وە بەرەیامٔیووم رەرِوومٔ ەٚا 
بٛٚە اەٚی  بەزٚٚ شدٛە اۀممَ زراٚە. و چەرە ایٕگٍیمەومْ ٌە سوم ٔی 

توم  6333ٕگٍیومف یٚٚ٘ەِی وو چیەرأی ای( شەا ٌی ز6333-6263ٔدٛاْ )
تەئرسوومییەیدا  ەوی یۆر ٌۀدووٛاْ اەٚ زٚٚ ل ٔوومنەی بووٛٚە  یوومٚاییی6433

بٕی اٚە. یەوەِیمْ ٔمسو اٚە بۀومٚف شودٛەف تیوٛزٚر  وە یەودوه بوٛٚە ٌە 
ٕگٍیمف ٌە ٔیٛایٕگٍەتدا شودٛەف خمٔٛٚەوومْ ب وٛٚن ٚ ییٔمی ەامشمومٔی ا

ٔەٚە ٌە  د  یٕیووومزا  وە سوووەریەٚییەوی ٌە یەوەٚە ٔمیىیوووٛٚٔە  بە اووود ەٚا



 و جافەخوس 
 

463 

و وواٛومڵی بووٛٚە  یۆرتوو  خمٔٛٚەووومْ اەربوومبی ِی یازەووومٔی تیوومزا ژیوومٚە  
خمٔٛٚەووومٔی و شىەمسوومبٛٚە  بەری ٚ بٛڵۀوود ٚ یٌوومەئَ  چوومٌٚدىەرف ٌە 
خمٔٛٚبەرەف ایٕگٍیمف و اٚە  ب  ّٔٛٚٔە و شىی )بگویٓ( وە ٌە وەراوٛٚە 

یوووه بوووٛٚە  ٘ەرٚە٘وووم وڵد ووومومٔی ی. بە شووودٛەف گٛت6211زرٚسووواى اٚە 
ٕگٍیووم اۀموومَ ی د چیٕیووم ٘ەر بە شوودٛەف وڵد ووم ب ٛٚوەووومٔی ٔوومٚ ٚ تووی ا

ی ٌە تومبٛٚق زرٚسو  وو اٚە 6242زراْٚ  ٚەن وڵد مف ٔیٛاٛێ  د  یٕیم
 ٚ تەٚاٚف وەٚأەومٔی ٔٛٚوایژ اۀممَ زراٚە.

ی تەئرسوومیف ٌە ڕٚٚف بەرٔوومِەیەوی رەرِووی 6323ٌە زٚاف سووم ٔی 
٘ەر وە  بەخوووو یە سووووٕٛٚرزارو اٚە ٚ ئسووووىمیی َ زراٚە ٚ اەٚ اۀمووووم

سمخاّمٔەومٔی سەرزەِی ڕێٕ مٔ  بٛٚەتە اەڵى ف سومخاّمْ  یۆرتو  ٌە 
شدٛەف وومرف تەئرسومیف سوەرزەِی ڕیٕ ومٔ  )اومئزیٛ( سومخاّمٔەومْ 
اۀموومَ زراْٚ  بە َ اەٚ  وو رە سووومخاّمٔە خەڵووىە یۆرەوەف اوووا ڕایف 

تووووووٕە ٍِّووووووالٔەٚە زژ بە ٚی اەِ یىووووووم وۀەبووووووٛٚە  زٚاف اەٚەف خەڵىوووووو
ی( زٚٚ 6340تووم  6330ایّپ یمٌ ووای اەٚرٚٚاوومیی  سووەربەخ یی )اەِ یىووم 

ڕٚٚزاٚف تەئرسومیف ٌە اەِ یىومزا اۀموومَ زراْٚ( یەوەِیومْ ٌە شوودٛەف 
)والسیىیی ٔٛ ( زٚٚ٘ەَ ییٕدٚٚو زٔەٚەف ٘ٛٔەرف و ٔی اەٚرٚٚام  وە 

ۆوی اەٚ وووومتەف اەِ یىوووم یۆرتووو  ٌە یەن سوووەزەف ود ووومٚە  بە َ سوووەر
)ت ِم   یف سو ْ( بە تەٚاٚف تٛأومٚە و شومبٛٚە اەٚەف اەیٛۀودیی بە 

تم زەساىەٚتەومْ و شومٚە بەئٚە مٚە بٛٚە ٌە سمخاّمٔەٚە بیگ ە بەریامٔی
ی. 6354بٕ ێ  ٚ شدٛەف و ٔی تەئرسومییی ی ٔومٔی ڕەٚا وی اوا بودرێ  

ٛٚەتە اد وومەرەٌٚی اەٚ ووومرە تەئرسوومیێه بۀوومٚف )بٕموومِیٓ ئتوو ٚپ( بوو
ی شوودٛەف ڕۆِوومٔی ووو اٚەتە بوومٚ  وە یۆرتوو  6423اەٚ رەرِوومٔە ٌە سوومڵی 

سٛٚز ٌە ّٔمف وەٚأەیی ب اٚە  ٔەن تۀٙم بو  سومخاّمٔی ٔی واە دیْٛٚ  
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بەڵىٛٚ بو  ومرخومٔە ٚ سومخاّمٔە زەٚڵەتییەوومٔی  توم گەی واە سوەرزەِی 
 تەئرسمییی ای ەسمیف.

 
تەئرسووومی )ریا مرزسوووْٛ( وە ی بە سوووەرو زەیەوی 6443ٌە سووومڵی 

بوومٚەڕف ٚابووٛٚە وە )وەرسوواە( ب خوو ف شوودٛەف سوومخاّمْ زەسإی وومْ 
زەوم ٚ ٌەٚێ ا ٘ۀگمٚٔ ا ب  شودٛەف تومیەف تەئرسومیف ٌە سەرتمسوەرف 
اەِ یىمزا وە ب یای بٛٚە ٌە لمٌی میف ٚ )ا ىٍیای امسوٕیٓ( اەٚە بوٛٚەتە 

ەِ یىووم  اەگەرچووی سووەرەتمف سوومخاّمٔە بەری ٚ بٛڵٕوودەومٔی ٔوومٚ ٚ تووی ا
ییمت  ٌە سەزسمب اد ا  ٌە بەریامٔیمزا امسٓ بو  یۆر وومرف ژیومْ بەوومر 

ٌە امسووٓ ٚ بوو اٚە  بە َ اەٚف یەوەِوویٓ  وومر سوومخاّمٔی بەری ٚ بٛڵٕوودف 
شدٍّمْ بەومر٘دٕمٚە ٌە شمرف )شیىمگ ( اەِ یىومزابٛٚە. اەٚیو  ٌە ئیەْ 

بوو  یەوەِوویٓ  وومر ی ِ زٚٚە(بووٛٚە. 6520تەئرسوومیێه بۀوومٚف )سوومٌیٛاْ 
 ی. 6456اەٚ ومرەف و زٚٚە 

یۆرف ٔەود مٚە تەئرسومیێىی اەِ یىومیی بۀومٚف ر أوه ٌٛیودرای ( 
وە تەٚاٚوەرف شدٛەف سمٌیٛاْ بٛٚە ٚ تٛأیوٛیە زٚٔیومف تەئرسومیف ٌە 
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اەِ یىمزا بگ ڕێ  ٚ بۀمٚف ٌدمأا یٓ تەئرسمیف سەرتمسوەرف اەِ یىوم 
 ٔمٚبمٚ زەرومێ.
ەئرسوووومی )ٕ٘وووو ف گ ٚایووووٛ ( ٚ )ٌ و راوووو ییە( ی ت6503ٌە سوووومڵی 

گەی وإە اەِ یىووم  ٌەٚ وومتەزا شوودٛەف سومخاّمْ گ ڕابووٛٚە  اەٚف بەووومر 
 زەب ا )امسٓ  چیّۀا   شٛٚشە( بٛٚە  االسایه ب  ومرٚبمرف ئٚەوی.
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 پەیكەرتاعین

اەٚف ٌە اەٚرٚٚاوومزا ٌەَ ڕٚٚەٚە زەگووٛیەرا  وەَ ٚ یۆر زەگەی وواە 
شوودٛەیەوی سووٕٛٚرزار اەیووىەرف )ئرمییوو ( ٚ ) وو رج  اەِ یىووم  بە َ بە

ٚاشٕاْٛ( ٌە ئیەْ )٘ٛزْ(ەٚە اۀمومَ زراْٚ. وە بە ڕەگەی رەرۀ وی ٌە 
ی ِوووو زٚٚە. ٌە اەِ یىوووومزا ٘ووووٛٔەرف اەیىەرتمشوووویٓ گەٌدووووه 6424سوووومڵی 

سووووەرەتمیی بووووٛٚە  یۆرتوووو  ٌووووٛٚتی وەشوووواییەومٔیمْ بە اەیووووىەرف ٌە زار 
 زاتمش اٚیمْ اۀممَ زەزا. 

 
و   بٛت ێ  )ٌٚیمَ را ( یەوەِیٓ اەیىەرتمشوی اەِ یىوم ٌە لەڵەَ زە

بوودرێ   وە اەیووىەرف بوو  زاایوو ەف گووِٛ گی اەِ یىووم ووو زٚٚە. بە زٚاف 
اەٚزا ) ووووومْ ر یووووومف( وە یۆرتووووو  ا رت ەسووووومیف وووووو زٚٚە. ٘ەرٚە٘وووووم 
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٘ٛٔەرِۀدف اەیىەرتمشی )٘ ری ویٛ گ یٕومٚ( ٌە سەرتمسوەرف اەِ یىومزا 
ی بەسوەر اەٚەشودا 6222یەتی اەِ یىم ٔمسو اٚە ٚەن اەیىەرتمشی ٔەتەٚا

بە ٔمچمرف اەِ یىمف بە دٙداڵٚە  ٘ەرٚە٘م زٚٚ اەیىەرتمشەوەف اەِ یىم 
 بۀمٚف ) بمٚەری ٚ گ ار رز( اەٚأی  اەِ یىمیمْ بە د٘اڵٚە.

ووٛ   ی وٛرز ب ٚایەیمْ ب  امٚڵە بٛٚە  اەیىەرتمشاەٚاْ زەر ٚ زەر
 رتمشیٓ ٌە وٛرزسامٔدا ٘ەیمٔە؟  اەِە ٚەیبە اەیىەر ٚ اەیىەب ٚا؟

٘ەرزٚٚویووومْ بە چووومٚف ڕێووومەٚە ٔووومٔٛاڕٔە  زەٚڵەێ ٚ خەڵىەوەیووو 
وووووووومرٚو زەٚەف اەیىەرتمشووووووودا بە ٘ەر ٘ وووووووومرێىەٚە بدووووووو  اووووووو اەف 
زٚاوەٚتووٛٚیی رىوو ف ٚ ٘ەرٚە٘ووم بووا خەبەرف ٌە زٚٔیوومف ادگەی وواٛٚ ٚ 

 تدگەی اٛٚزا.
زە٘ەِووودا تۀٙوووم اەیىەرتمشووویٕی اەِ یىووومف ٌە زٚازٚاف سوووەزەف ٔ ی 

ی ِ زٚٚە( ب ێوه اەیوىەرف 6522ٔمٚبمٚف زەرو زٚٚە.) س ٌ ْ اٛرگٍَٛ 
ب ٚٔووووومف اۀمووووومَ زاٚە. بە َ ش رشوووووی ِیٍٍەتوووووی اەِ یىوووووم ٚ شوووووەڕە 
خٛێٕمٚیەومْ بٛٚٔە ٘ وومرف زەِومرگ ژف ٘ەسوای ٔەتەٚایەتوی  ٘ەرٚە٘وم 
ٌە بمخ ە ٚ شەلمِەومٔدا ٔومٚزارأی اەٚ شوەرأە ٌدو ە ٚ ٌەٚ  اەیىەریومْ 

 اٚە. ب  و 
ی زٚٚ  وووو ر اەیووووىەر ٌە اەِ یىوووومزا ووووو اٚٔەتە بوووومٚ  6450ٌە سوووومڵی 

یەوەِیووومْ اەیووووىەرف یٌووومەئَ ٚ لەبوووومرەیي  زٚٚ٘ەِوووی شمی وووواەبٛٚٔی 
 و رە تدفىو یٕە  اەٚبو ف زەو ێو    ی اەٚ وەسەف ٚا اەیوىەرفیوەسمیەت

بووو  ٘ وووومرف اۀممِووودأی اەیوووىەرف چۀوووداْ سوووەرو ِمرف اەِ یىوووم بە 
شووووم  بامشوووو ێٓ ٌە ئیەْ اەیىەرتووووم  )ومسوووواَٛ لەبوووومرەف یٌوووومەئَ ٌە 

ب رگٍیوووَٛ( ٌە چیووومف بمشوووّٛرزا. ٘یٕووودیە سٛٚراد ووواەومْ  وە بە ڕەگەی 
 ێىی سمزەیمْ ٘ەبٛٚە ٘ەتمٚەوٛٚ ٌە  دٕ یٕ دا.٘ٛٔەراەِ یىمیی بْٛٚ 
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 فەرهەنگی مایا

ی خومٚۀی 6106ٔەتەٚەف )ِمیم( ٌە سوەزەف حەٚتەِوی پ.ی توم سومڵی 
ە خ یووومْ بوووٛٚٔە  ٌە چۀوووداْ زە ەرف اووومٔ ا ڕزا رەر٘ۀگدىوووی تووومییەێ ب

زەژیمْ  ٚەن  )ومِپ ی  ی وامْ  تمبمسوى ( ٌە اەِ یىومف ئتیٕودا بەتومییەێ 
   ٘یٕدٚرا  ٚ سٍیمزۆر(زا. ئٌە ٚ تی ِەو یىی اد امٚە تم گٛأایّم

 دگی بٛٚبْٛٚ اەٚ ٔەتەٚەیە ٌە زٚٔیمف تەئرسمیف ٚ اەیىەرتمشیٕدا 
وووومرف ت یووومْ ٌوووا  دّووومٚە  ٚەن  زار٘ەڵىووو ڵیٓ  ٚەسوووامومربٛٚٔە  ب ێوووه 

ٔگەرف  ِ رومرف  ڕایأودٔەٚەف چٕویٓ  ڕۀگەومِدمف  ڕەِٛبەڕەلىمرف  یە
امرچە  اەٚ رەر٘ۀگە زٚٚرٚزرێژە بە ل ٔمنی   راٚ  رزا گٛیەراٚە بە 
زەٚرەف اوووود  والسوووویه ٔمسوووو اٚە  زٚٚ زەٚرە ٘ەر بۀوووومٚف والسوووویه 

 ٔمس اٚە. 
زٚٚە  ٘ەرٚە٘م رٍموومرف  حەسوی   چٕویٓ  اەٚ ِیٍٍەێ و اٛومڵیمْ و 

٘ەرٚە٘م زەرِومْ زرٚسواى زْ  سوەرٚومریمْ ٌەگەب یأ وای ریمییومێ ٚ 
 اەساد ۀمسیٕدا ٘ەبٛٚە. 

٘ٛٔەرف )ِمیم( ٘ٛٔەرێىی ٚالیڕیمٔە شدٛەومریەومٔیمْ ٘ەرٚەن خو ف 
اۀممَ زاٚە  ب  ّٔٛٚٔە بە ٚرزف امگمزارف ٘وٛٔەرف )تۀمسوٛٚۆ( بوٛٚٔە 

خ ف ود مٚە  بە َ ٌە بی ٚبمٚەڕف  ی ِ ۆ یمْ بە گٛێ ەفٌە  ٚ اۀداِ
اوومییٕی توومییەێ بە خ یوومْ زٚٚر ٔەوەتووٛٚٔەتەٚە  بەتوومییەێ ٘ٛٔەرەوەیوومْ 

 یۆرت  ٌە خمِەتی زەسا ۆی اٛٚأی زەٚڵەتی امییٕدا بەومر ب زٚٚە.
شدٛە ٚ شوەِمیٍی خٛاومٔیومْ یومْ بف یو  ٚ زێوٛ ٚ زرٔمەومٔیومْ ٚا  

ٛٚ ٔی امییٕی ٌە و ِەڵگمف ِیٍٍەتوی )ِمیوم(زا ایمِٚملبمٚەڕیمْ اا ٘ەبٛٚە  
زەسا ۆی وواٛٚ بووٛٚٔە  ٌە ئیوومْ شووم سووەرو زەومْ ڕێمیوومْ ٌووا گیوو اٚە ٚ 
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٘مٔدەرف شەڕ ٚ اەئِمر بٛٚٔە زژ بە زٚژِٕەومٔیمْ ٌە یۆر ٌەٚ ٚێٕمٔەیدا 
ٚا ِوومٚٔەتەٚە  ایوومٚأی اوومییٓ تووداڵ بە زەسوو  وە ٔی وومٔەف زەسوواە ێ ٚ 

 امییٕی بٛٚە.ادگەف ایمٚأی 
تەئرسمیف ٌە زٚٔیمف ِیٍٍەتی ِمیمزا اودگە ٚ گ ٔگیوی خو ف ٘ەبوٛٚە  
بەتووووومییەێ بووووو  زرٚسووووواى زٔی اەرسووووواگمومٔیمْ ٌە ل ٔووووومنی والسووووویىدا 
تەئرسمیف گەی وایٛٚە اوٍە ٚ اومیەیەوی بوم  ٚ گ ٔو   گ ڕەاومٔی زەٚرف 

ڵىوومٔدىی یۆر اەرسوواگمومْ بە   رێووه ڕێىخ ابووْٛٚ تووم ٌە ب ٔەومٔوودا خە
اەرسواگمومٔیمْ یۆرتو  بە شودٛەف ٘ەرەِوی اٍەاوٍە  ٛأٓ تیمزا و بیٕەٚە با

بووووٛٚە. )بۀوووودە سووووەرَ سوووو  زەِدٕووووا سی وووواەِی ٘ەرەَ بە ٚ ووووٛٚزف 
یوودا ا لیمٔٛٚسووی ئتوویٓ اەٚ سی وواەِە ٌۀوومٚ زەسوواە تی ِی وو ف ری بەٚٔ

 امگمزارف ٌە یەوا  اۀممَ زراْٚ؟ بمٚبٛٚە  چ ْ ٘ەِمْ رى  با 
وووومر ٚ سی ووواەِیمْ بەوووومر بووو زٚٚە  وە ٌە  ٌە یۆر ڕٚٚەٚە ٘ەِووومْ

سووووەرزەِی رەرابیووووٕەف ِی وووو یدا اۀموووومَ زەزرا. شوووومرف ٚاشووووٕا ْ ٌە 
بووموٛٚرف ٚ تووی گٛاتیّوومئ بەسووەر تەخاەسووۀگی ٔەخوو  ٚ ٔیگوومزارەٚە 

یزا ٔٛٚسوو اٚە. ٘ەرٚە٘ووم ٌە 024ِدووژٚٚف ِمیوومف تیوومزا ٔٛٚسوو اٚە  وە ٌە 
یوم زەژِد زرێو  ٌەٚ ِمشمرف ) یییوً  ومٌاْٛ( وە بە گەٚرەتو یٓ شومرف 

دا شەلمِی بەرباڵٚ  اەرساگمف یۆرف ٘ەرەِی  و شه ٚ تەئرف شمرەش
ویٍووو ِەت ف 03  راٚ ووو رف ٚەن امسوووەٚار تیووومزا زەبیٕ ێووو . سوووەر ەَ 

چٛارگ شوووە بەریوووٕە  بە َ ٌەٚێووو  ٚەن زٚٔیووومف یأیووومرف ئف خ ِووومْ 
ْ ٚ ٘ەِی ە ٚ تمْ وەٚتٛٔەتە بەر شم ٚف ِیٍٍەتمٔی ت  ٚ خوماٛٚر وو اٚ

 شمرأی ت  زرٚساى اْٚ. 
مئ ٚ یّوویۆر شوومر ٌە ٚ توومٔی ِەو وویه گٛأا  303 -100ٌە سووم ٔی 

ٔیٛ زٚڕگەف ب وامْ ٚ ٕ٘درٚرا  شومرف بۀمٚبمٔو  ٚ تەئرسومیف تیومزا 
ووو اٚە  ٚەن  شوومرف  ا یِوومب  ئبٕووم  ومبووم گەٌیووه  بۀمٚبمٔوو  بووٛٚٔە  ٌە 



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

471 

سووەرزەِی والسوویىدا  بوٛارف تەئرسوومیف ٚ ٘ووٛٔەرە   راٚ  رەومٔوودا. ٌە
اڵٚت  وومێ ی ومتمْ و ایە امیاەخای ِمیم  بە َ ِمیم تٛأی زەساە تی بەرب

بەشوودٛەف ایّپ اتوو ریەێ ٚ شوومرف )چمووٓ امتووم(ف ووو زە امیاەخووو  ٚ ٌە 
ی  ٌە سووومڵی 333تەٚاٚف بٛارەومٔووودا سوووەروەٚتٕی گەٚرەف بەزەسووواٙدٕم 

ٔمیوووووو ە ماْ ٚ ٌدٙوووووومتٛٚبٛٚ  یی سووووووەرو زایەتی )امتمسووووووم( وە ٌدوووووو543
زەسوواە تدىی توومیەف ادىٙدٕووم  اەٚ یٔمیوو ە زەسوواە تە ٘ووٛٔەرف گەئٔووی 
ت یوووووومْ تدىەڵووووووی ٘ووووووٛٔەرف ٔەتەٚایەتووووووی خ یوووووومْ ووووووو ز )وٛوٌٛىوووووومْ( 
رەرِوومٔ ەٚایەوی ٌدٙوومتٛٚبٛٚ  توووٛأی زٚٔیوومف تەئرسوومیف ٚ ٘وووٛٔەر ٌەٚ 
ٚ تەوەیوووودا گ ڕأىوووومرف بەسووووەرزا بٙدٕدوووو . )ّٔووووم ٚ ٚا وووویٙەف( یۆر ٌە 

ڵاەف بە شوودٛەف ِوومرف بمڵوودار زرٚسوو  زەووو ا  ٔەل ووی سوومخاّمٔەومْ گووٛ
بەر ەسوواەیمْ بەووومر زەبوو ز  یوومْ بە شوودٛەف ایوومٚف ٚەریشووىمر تەٚاٚف 
اوووووومیە ٚ گٛڵاەومٔیوووووومْ زەسوووووومیأد  اەٚ زەسوووووواە تە زٚٚسووووووەز سوووووومب 
رەرِمٔ ەٚاییمْ وو زٚٚە ٚ وومرٚو زٚەف تەئرسومیف ٌە سوەرزەِیمٔدا بە 

٘ەِی ە اەٚ اومیاەخاە زاگی وو ا ٚ  یەرارەتەٚە خ ایە بەرچمٚ. بە َ ٚەن
شووومرف )ِمیوووم(و ایە امیاەخووو  . ٔەتوووٛأ ا ٌە تەئرسووومییی اووود  خ یووومْ 

 َ ٌە ٘وووووٛٔەرف گەچی یووووودا اد وووووىەٚتٕی بەرچمٚیووووومْ ەبەرزەٚاَ بوووووٓ  ب
ی   راٚ وو ر بەووومر بوو اٚە  دٕم  ٌە تەئرسوومیف ٍِیمومٔوودا ڕۀگووبەزەسوواٙ

  یۆر بەوومر زەبو ا  ٚەن  سٛٚر  شیٓ  سەٚی  ٘ەرٚە٘م ٘ٛٔەرف سفمٌیٓ
 بەتمییەێ ٌە ٘ٛٔەرف شدٛەومریدا.

ِیٍٍەتووی )ِمیووم( ٌە زار ٘ەڵى ڵیٕوودا ٌدووماْ بووٛٚٔە  ٘ەتوومٚەوٛٚ ووواڵٚ ٚ 
خٛزەیووومْ ٌە زار زرٚسووو  زەوووو ز  ٌە یێووو  ٚ امڵەتووودا ٚەسوووامومر بوووٛٚٔە  
 ٘ەتمٚەوٛٚ  ٛا٘ی سمیف)ِ ر(یمْ زرٚس  و زٚٚە ٌە ای ە ٚ سەزەف.
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 فەرهەنگی ئنكا
 ج

ەسوواە تە زرۀوو  زرٚسوو  بووٛٚە  سووەزەف اوومٔم٘ەَ تٛأیٛیوومٔە اەَ ز
زەسوواە ێ ٚ رەر٘ۀگووی توومییەێ بە خ یوومْ ادووه بٙدووٕٓ. زەسوواە تەوەیمْ 
بەرزەٚاَ بوووٛٚە توووم اەئِووومرف ای وووپمٔیم  وە اەٚ زەسووواە تە یووومْ ٌۀووومٚ 
بووو زٚٚە. بەڵوووگە بەزەسووواەٚەیە ِیٍٍەتوووی اۀىوووم ٌە سوووەزەف زٚأمە٘ەِووودا 

گ توووٛٚە  ٌە زٚٚ  ووودگەزا تەئرسووومییی گەٌدوووه  زەسووواە تیمْ بەزەسووو 
  ٛأیمْ اۀممَ زاٚە  ٌە شمرف )وٛچٛ ٚ ِمچٛایى ٛ(. 

ٍە بەرزف یەئِیمْ ٌە سمخاّمٔەومٔیمٔدا بە لەبمرەف   را  ر بەومر ت
دا زیووووٛارف ٔبوووو زٚٚەٚ ٌە اەرسوووواگمومٔیمٔدا یوووومْ شووووٛٚرەف شوووومرەومٔیم

لەبووووومرەف بەرزف سووووومخاّمٔەومٔیمْ ڕٚٚوەشوووووەومٔی ٌەبەر بەوووووومرب زٔی 
یٌمەئِووی   راٚ وو ر ٔمڕێووه ٚەزەر زەوەْٚ  بە َ ِووٛحىەَ ٚ سووف  بە 

 یەوەٚە چەسپمْٚ.
٘ەرٚە٘ووم ٌە ٘ووٛٔەرف سووفمٌیٕدا ٚەسووامومربٛٚٔە  ٔەخ ووی  وومٔەٚەراْ 
بمڵدارەومْ  ٘ەتمٚەوٛٚ حەشەراتیمْ اۀممَ زاٚە  ٌە ب ٚٔمومریدا زەسوای 

  ٚ ب ٚٔووم زاڕشوواٛٚە. بم یوومْ ٘ەبووٛٚە  ٘ەتوومٚەوٛٚ چەوەومٔیوومْ ٌە ِوو
ییووٛەر ٚ اوومئتی ژٔمٔەیوومْ اوو ە ٌە ٚرزەووومرف یۆرتوو  زەٚڵەِۀوودەومٔیمْ 
بەومریمْ ب زٚٚە  ٌە اەیىەرسمییدا زەسایمْ ٘ەبٛٚە  یۆرت  )ئِوم( وە ٌە 

 ڕەگەیف حٛشا ە ٌە ومرەومٔیمٔدا یۆر زەبیٕ ێ .
ٌە ٘ٛٔەرف ڕی مٔدْ ٚ رٍمومریدا ٚەسامبٛٚٔە  ڕٚٚوەشەومٔیمْ ٚەن 

ەخوووو  ٚ ٔیگوووومرف لوووومڵی ٚ ِوووومرٛٚر بووووٛٚە  اەَ ِوووویٍٍەتە بەربەرەووووومٔی ٔ
خٛێٕمٚییووومْ وووو زٚٚە بەرابوووٕەر زاگیووو وەرف ای وووپمٔیمیی  بە ٘وووین  ووو ر 
ژێ زەسوواەیی اەٚ زەسوواە تە خٛێٕ ێژەیوومْ لیووٛٚب ٔەووو زٚٚە ٚ شووەڕف 

 ِمْ ٚ ٔەِمٔیمْ و زٚٚە. 
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 پاعبەندی وێنەكان
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  فِمشوووومەت  بوووو ٘وووومتٓەز یاووووەڵخ ەٌ رۆی نوووودا ەب ەفکەخوووومٔٛٚ یٕوووویمایز
 کٛٚەتوووومٚەزاتمشوووو اٚبٛٚ  ٘  دشوووومخ کەٚ رەٚا ک زبووووٛٚ ٘ َەکەٕیمایووووز
  ..ٕٓدب  ُدٌ رۆی ەب ِمبٛٚۀ فرۆی
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 یکەٚ اٌٛٚ ێەسمزەح ییلٛربمٔ ەبٛٚ ب مْیرِەگ یشاەز یٍدت ِ ەفژ ۆا

 ااو ەفاومر ەٚە مسٛٚس یاێٍدارد٘ٛت ْیەئ ەٌ ەک ک یەئەِ ٔمٚەب یبٛٚٔ
 ەٌ ٕوووداەڕیااڕ فژڕۆ َەکیە ەبوووٛٚ  ٌ زٔووومٚەب ۀووودەٚەکووومب ا ا ٚەزرابوووٛٚ  ا

 .کٛژرا ەٚەرگە ّدا ْیەئ

 یشوإۆر  فٔمچومر داْی٘ەشو یٕادِ ٔو ِ ەفژۆاو  یٚاٚک زٔەت  ب هەیح
 ٚٚژأوود ەڕ٘ مْەیوؤەگّەز ەٕییمایووز َەا  ەٚییە وومبیح ابوو فٚٚڕ ەکوو اَ ٌ

 ەٚ ٌ ْە٘ خاوداەایام ف دٌٚە٘ ەٌ ەٚأەش فٌٙمەِ 03  امد! ایەٌٙمەِ یەگٛا
 ...ەبٛٚە٘  زادٌٚە٘ فشمر ەٌ ٌٙمەِ  دایکمٔیەس یٔ سم
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 ٚێٕەف ِ ٔ ِدٕای شە٘یداْ سەرەتمف و زٔەٚەف...
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 ٚێٕەف گڵى ف ڕەِمیی شە٘یداْ ٌە ِ ٔ ِدٕای شە٘یداْ
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 اەیىەرف اد ّەرگەیەن ٌە ومتی ادىمٔی... بەر ٌەٚەف ِ ٔ ِدٕ  بپدى ێ 
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 ام ف  ٛاْ ٚ لەشۀگی وٛرزسامْ بەسەر ِ ٔ ِدٕای شە٘یدأەٚە

 

 

 

 

 



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

492 

 

 

 

 
 ومتی و زٔەٚەف ِ ٔ ِدٕای شە٘یداْ
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 ِ ٔ ِدٕای شە٘یداْ ٚەن ٘ەیىەي
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 ٌە ومتی اۀممِدأی ا ۆژەف ِ ٔ ِدٕای شە٘یداْ
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وەَ ٘ەتم  دگەف گٛڵدأمٔی ِدٛأمْ ٌە ِ ٔ ِدٕای شە٘یداْ  زاخە

 ٚەوٛٚ ب ٚٔمیەوە زیراٚە
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 سّپڵی اەیىەرف ڕااەڕێٓ
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 ویّیمبمرأی ٘ەڵەبمە ٌە ِ ٔ ِدٕای شە٘یدأدا  دگەف ب  تەرخمْ و اٚە
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 َ گەٚرە و ابمیە1×َ 1تمبٍ ف ویّیمبمرأی ٘ەڵەبمە زەبٛا 
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 اەیىەرف بمٚوی شە٘ید ب  ِ ٔ ِدٕای شە٘یداْ / خٛس ەٚ  مف
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 ىی ت ف اەیىەرف ویّیمبمرأی ٘ەڵەبمەزیّۀد
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 تمبٍ ف ڕااەڕیٓ  ٘ٛٔەرِۀد اِٛدد.

  



 هونەری تەالرصازیی جیهان
 

512 

 

 

 
 خٛس ەٚ  مف ٌە ومتی سۀ  تمشیٕە

  



 و جافەخوس 
 

513 

 

 

 
 تمبٍ ف و ڕەٚ  ٘ٛٔەرِۀد سی ٚاْ بمراْ
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 گ شەیەوی ڕسا رأای ا ۆژە تی ۆرو اٚەوە
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 زیمایٕی ِمگەٚتی ا ۆژە تی ۆرو اٚەوە
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 ایٕی ا ۆژەیەوی تی ۆرو اٚف زەسای زیەومْزیم
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 خٛزا تەِەْ بدا ٌە خمِەتى زٔی ِیٍٍەتەوەَ ِمٔدٚٚ ٔمبُ!
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 وٍاٛٚر ٚ ٔمسٕمِەف ٔەتەٚەیی
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 ٔەخەٚتَٛٚ امییٕدەف ٔەتەٚەوەَ بی ف امڵ ی و زَٚٚ..


