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 ەرٚازەص
 
 
 
 

ئەرصەشور  ِەتتوژ ێٔر وژ ڕٚٚلوژ ٌە وەر  , شەٚ صرۀگ ثوٛٚ
ثتڵروووە ِەتبوووژ ثە صە وووتەٚە گ لجوووٛٚ ثۀووووبٚ , ثوووٛٚ  شوووبْ

٘ۆ سەڵ یٕە ٘ە تٓ  ٚ ٘بٚاری صەک ص ڕاتەٚەکۆاڵٔەکبٔضا صە ٛ
ێٔە ٌەشف ۆشەکەتبْ کٛشتٛٚە , ٘وۆ ییبٚەکوبْ ئەٚ ێٔەی ثە 
یبرە ٌەشە ٔب  ەکەتیتبْ صەکڕی  کٛێراٚە , ئەصی ثوۆ ئرتوتب 

ٚ ثیبوۆْ ٚ  ثۆ ٔوبتەْ کوۆثجٕەٚە ؟ٔبتەْ ٌە ەری ثرٕە جٛاة 
 ّر ژ شبتتتە , ِەگەر ٔبثیٕٓ ثە ەڕٛڕێ ثە  ثە سبکژ ثتپر ْ

ْ ٚ سۆثەسبە  ؟ِ صٚٚتیش ٘ەر جٛأە  ِەگەر  ؟٘ەر ِیٙ ەثب
 ئەٚەی صڵتووبْە ِوو صٚٚتش صەَ ثە سۀووضەتە ثە  ثووۆٔووبثیٕٓ ث

ِەگەر ٔوبثیٕٓ ٘ەڵرو ی ئ ئوبزارێ ە ٌە  وبتەی  ؟سۆش ث وب  
ٚ ڕۀرە زەرصەی  ٚ ٌ ب ووو٘ەر صە٘ ؟ئە ٚ کۆاڵٔەکبْەووٚ صەچٛ  ٔب
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ثبْ ٚ  وەر سەڵ ەکەش لوب  لوبکە ٌە . ثێ ئەٚەی ِبٔضٚٚ ثێ 
ْ ٘ەڵضەکرببکەٌۀژ  ْ  ەرتب  . ێصەچٛٚٔەٚە ێٚٚرٚ  صەرگبکب

  ٚ ثە یرٍەلە ٌە صەرگبی یبشبْ ئەرصەشر  چٛٚە یرش ِزگەٚ
ئەٚەی ثیبووۆْ ٚ ٔووٛێەی ٌە ووەر ثوو ەْ ٚ ثە سوووبکژ صا , ثووۆ
کە ِەال صەرگوبی  ., ِەالی ٌە ٔٛێٕەکەی ثە ئبگب ٘رٕوب  ثتپر ْ

لەرِووژ ِەرتەِر ووژ یووبکیزەَ  کوو صەٚە گووٛٚلژ ٘ە ووتە ٌەسەٚ
 برٛەتەِەالش کە ثەِ .ّبٚە لبلە عیتبتەکژ ٌە صٚا ثەجر ,ەیری

ڕٚٚ  ثە کٛێراٚی ٌە ەر  ىٝثتڵژ ِەی ٚ ێٔر, ثیجیٕژ شڵەێا 
ٍِژ ییبٚێە ٚ شٛٚشتٕژ ٌۀبٚ ِزگەٚ  ثەالتەٚە زۆر  وەت  

ٌەٚ کبلەش ئەرصەشر  ٘بٚاری ک ص ثوۆ  . ٔەتزأژ چیج ب ,ثٛٚ 
ئەٚتوووش ثە ؟ ِەگەر ٔوووبثیٕژ کە ووورە ِووو صٚٚە  ڕاٚە وووتبٚی

ئەرصەشووور ی گوووٛٚ  ثەڵوووێ ثەڵوووێ صەثیوووُٕ , ثەاڵَ ێْ ٌۀوووبٚ 
ئەرصەشور تش گوٛٚلژ ثوۆ چّوب صەرگوبی  .ِوزگەٚ  ٔبشوٛرێ 

سب تەْ ثوۆ ٌەشف ۆشوەکبْ  ؟ِبڵژ سٛا ثۆ ٘ەِٛاْ ک اٚۀیە 
ِەال  ؟ ٛٚ صەرگبتەکیبْ ثە ڕٚٚصا صاسو اٚەکە ثێ ِبڵٓ ٚ ٘ەِ
 .ثیبووٛا ٚ گووٛٚلژ ثەڵووێ ثەاڵَ صەثووێ ێٔرووە  زِووبٔژ لرووە ئووباڵ

کە ثووبٔرژ  . ە ثووئەرصەشوور تش گووٛٚلژ ثبشووە ثووبٔرژ ِەالێْ 
ْ  ەت  ْ ک ص , ِەالێ , ٚ ٔب یەٚە  ژ لەرِەکەی ک صێِەالێٔیب

گوووٛٚلژ ئەٚە ِەتتوووەری ٌەشف ۆشوووە ِوووٓ صە وووتژ ٌرٕوووبصەَ 
ٌەٚکبلە ئەرصەشر  لٛٚڕە ثٛٚ , گٛٚلژ کەٚالە ٌورُ .  ئبٚەگ ە

 ٚ ٓ ٚصٚٚرکەٚٔەٚە , ثە سۆی ث صتە شٛٚێٕژ ِ صٚ ثتڵە  شۆرت
 ِەتەکەشووووژ ٌە لۀیبووووتە سووووۆی ٌە ووووەر تەکرووووە ٌە ثەرصە

تووووتەکەی ٌە ووووەر ِە ,چبک اٚەکووووبٔژ ٔووووبٚ ِووووزگەٚ  صأووووب 
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لبلەشووۆرەکە صرێووە کوو ص ٚ ی چوووژ کوو صەٚە , یبشووبْ ئوووبٚی 
یرضاک صٚ ٚ ثە  بثْٛٚ ٚ ٌیف ە شٛٚشتژ , ٌەکبلژ شٛٚشوتٓ 
ثە ثەر چووبٚی ِەالێْ ٚ ِەالٚە جووبر جووبر ٍِووژ ثووٛٚلڵەکەی 

. کە ٌە شٛٚشتٕژ ێٔەکەش  صەگ   ٚ لِٛر ژ ٌێ صەسٛارصەٚە
ثە ِەالی  ثۆٚە ثە ڕێ ژ کفٕژ ک ص ٚ صە تژ ک صە لٛرئبٔرە ٚ

                       لٝەئووووبي,  ٌە ووووەر ثشووووٛێٕە ٜ"  ٕووووٛراٌ "  گووووٛٚ   ووووٛڕەلژ
ِەالش ٌە ل  بْ  .ِٕیش گۆرأیەکژ ثۆ صەڵرُ , (  02لب  11) 

تش ٌە ەر سٛێٕض . یبشبْ ئەرصەشور  گصۀ  ٛٚڕەلەکەی ثە
 ووەر لەرِەکەی گووۆرأژ ٚ ٌە کوو ص ٜیووڕ ثە گەرٚٚی ٘ووبٚار

َ ٕجب ستتیەٚە  ەرٍِژ ٚ ِزگەٚلژ ثەجرگٛٚ  . ئی ٙربت . ئە
یۆٌیتووویش کە  .ثب وووە ثۀوووبٚ شوووبرصا ثووو ٚ ثوووۆٚە  ٚ صۀوووگ
صەشور صا صە وتیبْ ثە زأژ صەَ ٚ صە ت ثە صٚای ئەرثەِەتبٔ

 .ئەٚەی ثیرووو ْ ٚ ڕاصە ووتژ صاصگووبی ثووو ەْ گەڕاْ کوو ص ثووۆ
ٚ شەٚە لەرِژ ێٔەکەی ث صە ڕۆێ ئەرصەشر تش ٘ەر ئبٚای ئە

 وبٚە ثە لوبِیش صەٚرە صراٚەکوبْ ٚ ٌە ٔزتە چڵ شبرۆچ ەکە
ٚ ثەرصتبژ ٌەِبٔر ٚ ٌەٚالی گۆڕەکەی صأب ٌە  التژ , ٌەٚێ صٚ

جرروووبی کروووً . یبشوووبٔیش ٌەگەن ڕۆێ٘ەاڵلوووٓ گەڕاتەٚە ٔوووبٚ 
 .ە ٔزتە ِبڵژ ێٔەکە صە تری ک ا ٚ ٌ شبرۆچ ەکە
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 َەوەي
 
 
 
 

صاصٚەر ی  ژ ثەڕێز ئەرصەشر  ئەٚ ڕٚٚصاٚە چۆْ ثوٛٚ , لوۆ 
چوۆْ زأیوت ئەٚ ێٔە کوٛێراٚە ؟ ئەٚ شوەٚە لەرِووژ ئەَ ێٔە 

اڵِژ ەچژ صەک ص ٌە ەر شبٔژ لۆ ؟ ئەرصەشر  ئبِبصە ٔەثٛٚ ٚ
 صاصٚەر ثووضالەٚە , ٌەثەرە سۆشووژ صٚٚ ووێ جووبر ثە گوووبڵتەٚە
یر ۀووژ . صاصٚەر ٌرووژ ی  ووژ ثە چووژ یرووضەکۀژ ؟ ئەرصەشوور  
گووٛٚلژ ثە صاصگووب , جۀووبثژ صاصٚەر ثە صاصگووب , ثەٚ صاصگووبتەی 

ٚ صٚٚ  لەرازٚٚەکەی ثە صە وووتژ صٚٚ دوووزة ٚ صٚٚ ثٕەِوووبڵە
عەشی ەلەٚەتە . ئرٛە ِٕتبْ گ لٛٚە ثە لبٚأژ ئەٚەی لەرِوژ 

 ُ ٚ ث صٚ ە ەر شبٌْێٔر  ْ لب ِەلە ِزگەٚ  . ثٛٚە  ُ ٘ەڵە ٔبڵر
                ثەاڵَ  ,ٚەکە چوووووۆْ ثوووووٛٚە صەثروووووتەٚە ڕٚٚصا لوووووبْ ڕْٚٚثۆ
 ثەڕا تژ ئرٛە  ەرووو٘ ؟ ەرٚەرووبی  ووٛا تب ووە  , کوەصاٌووٛا عووک
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ْ کووصەٚێ ْ ووەرۆکژ ٚٚاڵ  , تووٛڕی  وو   ەٚرە ووگ ٝوىر  یرەوثب
صٚٚ ؟ صاصٚەر ٌەیڕ ثە لٛٚڕەتیەٚە  ثر ْ ئەگەر لبٚأرە ث ب 

 ێ جبر چەکٛشەکەی ٌە ِرزەکەی یربە سۆتضا ٚ گٛٚلژ ثێ 
صۀووووگ ثە , ِووووٓ چوووویُ ٌووووێ ی  ووووژ ئەٚەَ ٚەاڵَ ثووووضەٚە . 
ئەرصەشوور تش جیووب ٌە٘ەِوووٛٚ ئەٚ زتٕووضأیبٔەی ٌە ثەراِوووجەر 

ٚ چۆکیووبْ صەٌەرزی , ثووٛێ أە  صاصٚەر زِبٔیووبْ لرووە صەئووباڵ
گووٛٚلژ ِووٓ ٘وویە لتووەتە  ثووۆ ئەٚ صاصگووب صرۆتووٕە ٔووبکەَ کە 

ْ , صٚال  لۆ کۆِە ٚ صاصٚەری کۆتٍە ثەڕێٛەی صەثە ڵرە یبرێزەر
ٌە لبٚأەکە ث ەتوتەٚە ٚ  ئەگەر لۆزێە زت ە  ثژ ٚ لیەل  ثی 
 ژ صەزأژ ِٓ ث ٛێَ سەتبن ث ەی , ثێ ئەٚەی ٘یچُ ٌێ ثپ 

ئەرصەشور  گوٛٚلژ ئەگەر ؟ صاصٚەر گوٛٚلژ چوۆْ  توبسٛص ٔوب .
ئەِەلوبْ ٘بلر ژ سوۆِەٚە ئیزُٔ ثضەْ ثە کٛرلژ ٌەڕێژ ثە ەر

یێ صەڵرُ , ٘ەرچۀضە ئر ە شٛێٕژ ثە ەر٘ب  گرڕأەٚە ٔویە . 
 ثەاڵَ یەتٛۀضی ثە صاصگبتژ ک صٔەکەِەٚە ٘ەتە .

 صاصٚەر سەرتە ثٛٚ ٌە یرتتەکەی سوۆی ثروتە صەرەٚە , ثەاڵَ
 ڕٚٚی ٌە ئەرصەشر  ,گ   اٌەثەر ئبِبصەثٛاْ صأژ ثە سۆی ص

ِٕوضان ثوَٛٚ ئەرصەشر  گوٛٚلژ ِوٓ  ٚ گٛٚلژ ثفەرِٛٚ . ک ص
لەِۀووووُ ٘ەشووووت ٔووووۆ  ووووبن صەثووووٛٚ , صٚکبٔرووووە ٌە ووووەری 
ٚ , ثبثُ ئرٛارەتە  ٔبرصِژ ٘رٍ ە ث ڕَ , کە  ْ ٘ەثٛ کۆاڵٔەکەِب
گەتبوتّە صٚٚکوبٔەکە ٌە ثیو َ چووٛٚ یوبرەی ٘رٍ ەکوبْ ثووضەَ , 
٘رٍ ەکبٔیبوُ ٘رٕوب . صٚای ٔووبْ سوٛارصْ , صە وتُ ٌە گی  ووبُٔ 

ە , ِٕویش  وەت َ ڕاکو ص , ثیٕویُ ٘ۀوضێە یوبرە ٌۀوبٚ گی  وبّٔ
ُ ٔەصاٚە . ثە ٚ ثٛٚ یبرەی ٘رٍ ەکبٔ ثبثُ  یرٙب  , ٌە ثی تبُ چٛ
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ثبثیبووُ کەٚلە  گووٛٚ  ئەٚ یووبرەتە ئ صەکووب ٌە گی  ووبٔژ ِووٓ ؟
گِٛبْ , ٚاتزأژ صرۆی ٌەگەن صەکەَ , تەکەَ جبر ثە لتوەی 
سۆش ٌە گەڵُ صٚا , یبشبْ زأژ ٘یە ٔبڵرُ ٌە ثبرەی یبرەکە , 

یُ , لب صرۀروژ شوەٚ ٌروژ صاَ , ەڵٛا  ەراٚێێ  ثە یبٔ ەی ٘
ُ صٚێٕێ کە ٌە ُ ڕێ شتت , گٛٚل ُ صرۆتەک  ال لبٚ ئبزاری گیبٔ

ٚ ِٕیش ٘ەڵُ  ٘بلە ِبڵّبْ , ئەٚ یبرەتەی ٌە گی  بٔژ ثەرثۆٚە
ِبڵیبْ ٌە یبت  ,کٛڕێە ثٛٚ صەثۆٚە سزِژ ثبثُ ال  گ لەٚە .

ِبڵژ ئرّە ثوٛٚ , ثبثیبوُ کە گوٛێژ ٌەٚ لتوەتە ثوٛٚ صە وت ٚ 
ئەٚەی , ثووۆ ال  صایرووژ کوو صِەٚە . صات یبووّژ ٔووبرص ثەصٚای 

ثزأووێ یووبرەی ثزرکوو صٚٚە تووبسٛص ٔووب , صٚای کەِرووە صات ووُ 
ی  ژ  ال ٝیبژ ٌەگەن سۆی ٘رٕبثٛٚ , ثبثُ ٌە ال گەڕاتەٚە 

گوٛٚلژ ٔەسرو  ,  ال  لۆ صٚێٕێ ٘یە یبرەتەکت ثزر ک صثٛٚ ؟
گەڕاتەٚە , ثبثُ  ال  کە . ثبثُ گٛٚلژ ثبشە لۆ ثڕۆٚە ِبڵەٚە

ْ ٘ەڵی ْ , صاییبژالٛا یّەٚە , ئەٚجبرە ٌەگەن  ەٌصتتب  لەک ص
َ صەگەتبتە ئب ّبْ َ , زتڕە ٘ەرچۀض صەِٛتتت سۆشُ  , ک ص

ثزأُ ئەٚ یبرەتەَ ٌە کٛێ ثٛٚەٚ چۆْ کەٚلۆلە ٔوبٚ گی  وبُٔ 
صرۆتەی ٌەلبٚ ئبزاری گیبُٔ ک صثٛٚشُ صٚٚ ٔەِضەزأژ . ئەٚ 

َ گ  ُ ٔەِبئەٚۀضە ثبرەکەی ٌە  ەر ْ ک صثٛٚ. ٘یە چبرەتەک  ,ا
ثوبثُ گوٛٚ  ثّو ەٚە یروت صەڵورُ ئەٚ یوبرەتەَ ٌە  ئەٚ جبرە ثە

 کووٛێ ثووٛٚە , ثبثیبووُ کوو صِیەٚە , لۆزێووە ئووبَٚ سووٛارص, ٚا
ٌەثیوو ِە کە ٌرووَٛ ثە جووبِەکە ٚۀووب ٌە ٔووبٚی ٘ۀتوو ُ صەصا , 

؟  ْ ثووبثُ ٌرووژ ی  وویّەٚە ئەٚ یووبرەتە  ٌە کووٛێ ثووٛٚەصتتووب
َ ٌە صەرگبی ێٚٚ  ,رەکە ک ص ک اثۆٚە , ڕێە ٘ەاڵلُِٕیش ڕٚٚ
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 ثیبووُ کەٚلە صٚاَ ٌە وووەری کوووۆاڵٔەکەگەتبووتّە کوووۆاڵْ , ثب
ثوووٛٚ , صتوووبرثٛٚ  گوو لّیەٚە . ێٔر وووژ جی أّوووبْ ٔووبٚی چٕوووبر

ٓ ثجٛٚ , ٘بلە ثەر صەرگب ٌە ەرەلبٚە گٛێژ ٌە زتڕ  ,ٚ ٘ۆڕی ِ
ثە ثبثّژ گٛٚ  لٛسٛا ٚازی ٌرجرٕە ٚا جەرگُ صە ٛلێ ثۆی . 

ٛا رتەٚە , ئەِجوبرە ثە صتتبْ ٚتتتژ ٘ەڵّ, گٛێژ یرٕەصا ثبثُ
گ تبٔەٚە گوٛٚلُ ئەٚ یوبرەتەَ ٌە  وەر شوەلبَ صۆزتوٛەلەٚە . 
گٛٚلژ ئەصی ثۆ ٌە ەرەلبٚە ٚا  ٔەصەگٛٚ  ؟ گٛٚلُ ٌە ثی َ 

ٌرجرووٕە ئووێ ٘ەر  ٔەِووبثٛٚ . صات یبووُ ٌەٚکووبلە گووٛٚلژ صەٚازی
. ئەٚ شوەٚە ثوبثُ ثە ٌە کوٛێژ ثوٛٚە  صەثوێ صۆزتجرتویەٚە ئەصی

ٚ ڕٚٚصاٚە ,  ٘ەزاردبن ٚازی ٌێ ٘رٕبَ . چۀض ڕۆێێە صٚای ئە
ِٓ ٚ صات ُ ثەتەکەٚە چوٛٚتٕە ئەٚ صٚٚکوبٔەی ٘رٍ ەکوبُٔ ٌوێ 

صٚٚکبٔەکە ثٛٚ , ثە  کڕی ثٛٚ , ێٔژ سبٚەْ صٚکبٔەکە ٌە ەر
ضێ ٘ورٍ ە لەرصارْ , صات یبوُ صاکّژ گٛٚ  ئرٛە یوبرەی ٘ۀو

ثەر ڕۆێێوە ٌەِەٚ ؟ ێٔەکەش گوٛٚلژ چۀوض ەگٛٚلژ ٌەکەتەٚ
ئەرصەشر  ٘ب  ٘ۀضێە ٘رٍىەی ث ص یوبرەی ٔەصا , ٌەٚکوبلەی 

شووٛێٕژ سووۆَ  ئەٚاْ ٌەٚ لتووبٔە ثووْٛٚ , ِووٓ ٌە سۆشوویبْ ٌە
شبگەشوو ەثَٛٚ , ڕَٚٚ کوو صە صات ووُ گووٛٚلُ ئرتووتب ثە ثیوو َ 

ٚ  ە ثٛٚە ئەٚ ئرٛارەتە ٔەِوضاٚە٘بلەٚە یبرەکە ٘ژ ئەٚ ٘رٍ بٔ
 ٘ەر ٌە گی  ووووبُٔ ِووووبٚەلەٚە . ثەیووووبرصأیش گەڕاِەٚە ِووووبن

جوب جۀوبثژ صاصٚەر ئەگەر ثوبثُ  ٘ەٚاڵەکەَ ثە ثبثُ ڕاگەتبٔض .
ئەٚ شوووەٚە لۆزێوووە ثیووو ی ث  صثوووبتەٚە , ٘ەر زٚٚ صەتزأوووژ 

یوووورش ەِر ێوووە ٌەِەٚکبل ئەٚثوووڕە یووووبرەتە ٘وووژ سووووۆتەلژ کە
َ ٘رٍ ەی یێ ث ڕَ . ِٕیش  ٔە ٘ەڵضە٘بلُ ٚ ٔەصرۆشُ یریضاثٛٚ



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

02 
 

ژ صەک ص ٌە ُ . ئرتتبش ٘ەرچۀض ٌە ی  یبرەکٔب لبٚ ئبزاری گیبٔ
ێوە ٚەکوٛ ئەٚ اللەی ییبٚەکبٔتوبْ ٚٚرص صەثوّەٚە , ڕٌولۆ ٚ  ە

کە ڕۀوورە ٘ەَ ٘ەاڵلووٓ ٚ ٘ەَ  , ٕووٗ ثەرچووبٚشووەٚەی ثووبثُ صێ
ٚ ییووبٚی  صاصٚەرصرۆشووژ ٌووێ ث ەٚێووتەٚە . ٘ەرچۀووضە ئرووٛە 

ٓ ئەٚ صز ٚ ڕێرکٛد یبرەی  لۀیب؟   ثٛٚ , ئ صز ٚ ڕێر ێەّەل
 , ٚ صزی ٌە کبرگەکوووبْ صەکووو ص ٌە صەٚڵەِۀوووضەکبْ صە وووتبٔض

لووب  صی  ووبڵژ ٔەٚەٚ ٌە گوو أیە گەٚرەکە ێەترٕثووۆئەٚەی ثّووبٔ
 ث  بْ ثّ تٓ .  صٚٚ ٘ەزار ٔە٘رڵێ ٌە

لتوەی  صەکٛشوت ثە ئەٚ  بڵە ڕەش ٚ ٔە  ەلیبٔەی ث ا ث ای
ٚ ئەَ  ٔووبٚ صە ووتژ تەکەدووزثەی ئرتووتب صە ووتیبْ ٌە ئەَ صٚٚ
ٓ شرٛە ثەڕێٛە صەثەْ ٚٚاڵلە ثە ٚ  بڵە ڕەش ٚ ,  ەلەلت ت  ئە

ٔە  ەلیبٔەی ثبٚ  ِٕضاڵژ سوۆی صە  ۆشوت ٚ صاتوە شوەٚ لوب 
بٚەکبٔژ ٚ شوٛێٕە سوبڵیەکەی جرّثەجٍە صڕاٚە  صتبر ثەتبٔژ ثە
ٌە وەر شوەلبِەکبْ ٚ ٔە  ەلیوبٔەی  ئەٚ  وبڵە ڕەش.  صەگ تب

ییبٚ ییبٚی ثە ئبش  ا صەصا ثەرچەلۆتبْ ثۆ تە  صتٕبری ئب ٓ 
ضەصاتەٚە ٚ لەرِەکەی صە ووٛلبٔض ٚ کووٛڕ گووۆڕی ثووبٚکژ ٘ەڵوو

 توووتاللیوووٕەی سووو اٚەلە ٔوووبٚ لوووبچە ش یثوووۆئەٚەی ئەٚ ثوووڕە 
 . سٛارصٚٚەکبٔژ صەری ثرٕێ
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 صٚٚەَ
 

 ی يکە ئەصرەشوووور  ٌەٚ لتووووبٔە ثووووۆٚە , صاصٚەر ٌەیووووڕ  ووووە
,  ٚ چەکٛشەکەی ثە ِرزەکەصا کربب صکبلەِر ەکەی صە تژ ک 

ثەَ ٔزت وبٔە ثەڕێوز ئەرصەشوور   , گوٛٚلژ کوبلژ صاصگوبتژ لەٚاٚ
لبٚأژ ئەٚەی لەرِژ ێٔر ژ  ئەِجبرە ثە, صاصگبتژ صەکەتٕەٚە 

ثٛٚە , کە  یبژ ٌەاليثتڵرە ِە ِزگەٚ  شٛٚشتٛٚە ٚ  ٌە ٔبٚ
تە  ٔووبثێ ێْ ,  ەي یٕژيٚ ثوبٚەڕی ئوب ئەِەش یورچەٚأەی ثیو 

ٌۀبٚ ِزگەٚ  ثبٛٚرێ , جب چبٕب ئەٚ ێٔە ٌەشف ۆش ثوێ , 
 صٚٚش ٔووووبثێ ییووووبٚ ێْ ثبووووٛا ٚ ٌە ٔووووبٚ ِووووزگەٚلیش ِەی

ْ  شٛالەٚە . ثۆتێ ٔبڕەزاتژ ِەالکبٔژ ٌێ کەٚلۆلەٚەث ٚ   باڵتب
          ٌە وووووەری لۆِوووووبر کووووو صٚٚە . یۆٌیتوووووەکبْ ئەرصەشووووور تبْ 

ئەرصەشور   .توتەٚە یروژ ٚ زٔجی ەکەتوبْ س کو صەٚە کەٌەیچە
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صەلرٛٚ  شر ێ ە کەٚلۆلە صاٚی چۀض ڕاٚچیەکژ ٚٚرگٕژ ثێ 
زار . چٛٔ ە ٘ەرکە  یۆٌیتەکبٔژ صەثیٕژ صەتزأژ ئەٚأە ثەٚ 
ْ صەریەڕتٛە کە ٘ەر ٌە ێٔژ  ٚٚرگە زالٔەی ٌە ێێ  ثەرگەکبٔیب

ٚ ٔە ٘یە کوبرێ ژ لو ْ .  صٚٚگیبْ صەچْٛٚ , ٔە٘ژ ئەٚ کبرە
ٚ کبلە  ٚ  ەت ی ثٛێ تەسەڵ ەکە ٌە کەی ئەرصەشر تبْ ٚالٛڕِب
لر ئباڵٚ  ڕا تژ یۆٌیتەکبْ ثە ی چر ژ لۆزێەصەک ص کە ٌۀبٚە

 ,ڕاٚە تبثٛٚ کبثۆتەکژ ڕۀگ شی ی ٚ ثٍٛٚزێ ژ ڕە ب ژ  ٚ
ٚ  ە . صەلرووٛٚ  ثووۆ ئەٚ صەرەٚەر وثوێ ٘وویە صڵەڕاٚکووێ ٚ ل 

 ە جیبٚازتەکژ ٔیە . ٘يزتٕضاْ 
ٚ  صرێووەەکەی صاصگووب ثەرەیبشووبْ یۆٌیتووەکبْ ثە ٔووبٚ ِەِەڕە 

ثیرەتٕووووٕە الی ئەٚ ئۆلووووۆِجرٍە صەرەٚەتووووبْ ثوووو ص , کە صەثووووٛا 
ەی صەتجووو صەٚە ثوووۆ زتٕووضاْ . گەتبوووتٕە ثەر صەرگوووبی  وولە ە

یربوووەٚەی صاصگوووب , کە ثڵٕوووضی ٚ لەٚ ووویەکەی ٘بٚشوووورٛەی 
ثٛٚ ٚێٕەی لەرازٚٚتەکوژ گەٚرەشوژ یروضا  صەرگبکبٔژ کۀیتب

کوووبْ  وووەت ێ ژ ر لبصرِە٘ەڵٛا ووو اثٛٚ , ئەرصەشووور  ٌە وووە
ْ  ە ثیٕژ ثە, چۀض ثبڵٕضەتەکژ ٌە صٚٚرەٚئب ّبٔژ ک ص ٘ەِٛٚتب

شرٛەی  ەرە لی ێ یبْ یر ٙرٕبثٛٚ ثۆئەٚەی ثبشت  ثوب ثجوڕْ , 
لژ سووۆزگەَ ثە ثەرەٚ ڕۆێ ئوبٚا صە ووڕتٓ , ٌەثەرە سوۆی گووٛٚ

ٓ ٌە  ەر ٘ەرصارێ ثتبٔەٚێ ٘رالٔە چر ەْ ٚ ٌە ئرٛە کە صەلٛأ
  ثووووٓ ٚ ٌە صەَ ٘ەرلەثووووبرەتێ ٚکۀووووبری ٘ەر ئووووبٚێ جووووٛ

  یمەصأەلبْ یڕکەْ ٌە گۀُ . 
ئوبسەر ئەٚەی لۆزێوە شوبرەزاتژ ٘ەثوێ ٌەٚ جوۆرە ێتووبٔە , ئ 

 .ث بلەٚە رە ٚٚشەی ئبزاصی ثۆ شژیرٛتتتژ ثەٚە صەثێ کە 
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ٚ  وٛاری  ٌەٚصەِە یۆٌیتەکبْ زٔجی ەکەی صە تیبْ ڕاکربوب
ٛٚکژ ئەرصەشوور  ٌە کووٛٔر ژ ثچوو ٌە ڕێرووب ئۆلۆِجرٍیووبْ کوو ص ,

ٔرزتووە صاصگووبکە  ەکەٚە  ووەت ی صەرەٚەی صەکوو ص , ٌە ولە ە
ٚ   ِٕووضان لٛٔووض عەثووبکەی صات یووبْ گ لووٛٚە ثیٕووژ  ووێ چووٛار

تبْ ثبٚکیبْ ثۆ ِبٚەی ثیتت  وبن صتبر ثٛٚ زأیجٛ, صەگ ترٓ 
شووژ ەُ ثووٛٚە ٚ چیتوو  ٔووبلٛأٓ ثە ٘ەٚە ووژ سۆتووبْ ثبٚکٛدوو

ئەرصەشوور  یرووضاث ەْ ٚ ئرووٛاراْ ثچرووتەٚە ٔبٚتووبْ . ٌەٚ کووبلە 
ەٚە کە ِٕووضان ثووٛٚ ٌەگەن صات ووژ ٌۀووبٚ یب وورە ثەثیوو ی ٘ووبل
ٚ ثۆ ی رثچٕە ِە٘بجەی ثبٚکژ . ڕۆێێ ژ ثب ئەٚەیصأیبتجٛ أٚب

کە , ٚ اتووو يٚ ٌ ثوووٛٚ ,  ەرشوووەلبِەکبْ ٘ەِوووٛٚ ثجوووٛٚە لوووٛڕ
یب وەکە گەتبووتە ثەرصەرکووژ ئەٚ زتٕووضأەی ثووبٚکژ لرووضا ثۀووض 

ٚ , صات ژ ثە یەٌە ٌە یب ەکە  ٚ صەکەٚێت , ئەٚ ک اثٛ صاصەثەزێ 
لە  ئەٚ صتّۀەی ٌەتبص ٔەصەچٛٚ , کە صات ژ یٍوۆر ثجوۆٚە ثە 

ٚ ٘ەِووٛٚ جٍەکووبٔژ ٌە لووٛڕ ٘ەاڵلجووْٛٚ . ٌە  صٚای یب ووەکەصا
ٚ لە ە ە ثۆی ٚٔە ێٚٚرەٚەش کە ثبٚکژ صەثیٕێ ٌەکبلژ چٛ ٔب
ْ ثە ەکە ٌەیڕ ٘ۆڕتٕژ ئۆلۆِجرٍ ٌە .صەگ تە   ثەر صەرگبی زتٕضا

 وتٛٚٔٝ ە , کە یۆٌیتەکبْ ٌریوبْ صا ثوۆ ئەٚەی ئبگبی ٘رٕبتەٚ
ثەرزث  ێتەٚە . ٌەٚ کبلە یۆٌیترە ٌە ٔٛلتەکەی ٘بلە  ەورە  ی

ٚ ڕێووژ  شووٍ  صەٚە ٜەوە ووتٛٚٔ ٛريتووٝگصەرەٚەٚ ثە یووبر 
. ٌە ٔزتە صەرگبی  ەرەکژ  ێئۆلۆِجرٍەکەی ک ص ثچرتە ێٚٚر

  اثٛٚ  تٚکە ثە شیبژ ئە تٛٚر ئە تٛٚر صرٚ,  زتٕضأەکە
 ٚ کەٌەیوووووچە ٚ , یۆٌیتوووووەکبْ ٘وووووبلٕە سوووووٛارەٚە ڕاٚە وووووتب

ٚ یرژ ئەرصەشر  ک صەٚە ْ ٌە صە ت  ٚ ٔبرصتبٔەٚە  زٔجی ەکەتب
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, سۆی ٌە ئە ڵضا ئەَ شٛێٕە زتٕضاْ ٔەثٛٚ , ٌە  ٔبٚ زتٕضأەکە
کۆٔوضا ِەدەلەی لیتوبر ثوٛٚ , ک اثوٛٚە زتٕوضاْ , ٘ەر ثووۆتەش 

 . " زتٕضأژ ِەدەلە " یریبْ صەگٛٚ  
ٚ شووورٛەکەی ٘ەرٚەکوووٛ سوووۆی ِوووبثۆٚە , لۀیوووب  صەرگبکوووبٔژ

ٌە  ,  صثٛٚ ٛارێ ژ ثەرزتووووووبْ ثەصەٚرتووووووضا صرٚٚ ووووووتصتوووووو
 ثە صرێوووووووەی ڕێزێوووووووە ێٚٚری ل تبووووووویبْثەراِجەرتبوووووووژ 

ثووۆ ِەد ِٛەکووبْ , چووٛار صەٚرەی ٘ەِووٛٚ  ووت  صثٛٚ ٚٚصر
 توووووٛارێ ژ ثەرز صەٚرە صراثوووووٛٚ ,  وووووەرزتٕوووووضأەکەش ثەص

ەی ٌە صەٚری  ویُ ڕێوە ک صثوٛٚ , ثەٚ  ویّبٔ صتٛارەکەشیبْ
 ٚ صڕکیبْ یرٛەتە . ٓضێٕثەکبرت کبْگە ەرثبز

ئەرصەشوور  ٌە ێٚٚری ێِووبرە شووەش ثووٛٚ , ێٚٚری ێِووبرە 
شووەش ٌە ٔبٚەڕا ووتەٚە ک اثووٛٚە صٚٚ ثەش ٔووزت ەی یۀجووب 

شوووٛێٕژ  زتٕووضأژ لرووضاثٛٚ , کەچووژ ثەسووۆی ئەٚ ێٚٚرە ٘ەر
صٚازصە  رزصە کە رە صەثۆٚە , ئەٚەش ٚای ک صثٛٚ ٘ەِٛٚ 

زتٕوووووضأە شوووووەڕ ڕٚٚثوووووضاٚ زتٕوووووضأیەکبْ کەَ  ڕۆێێوووووە ٌەٚ
لەدەِووٌٛٚژ تەکتوو ی ثوو ەْ . گەٌووێ جووبرتش صە ووت صرێووەی 

ئەٚ کە بٔەی ثێ ٘رز ثوْٛٚ ٚ شوەڕی صە وتیبْ  صەک ا  ەر
 ٔەصەزأژ . 
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  ریەَ
 

ٔ ْ ٚ زتٕضا َ ٌۀب ٓ ٘بٚڕێژ ئەرصەشر  ِب , ئەٚ  ثٛٚ  ێلبٚزت ت ت
,  ێتووووبٔژ صەکوووو صییووووبٚە چۀووووض  ووووبڵرە ثووووٛٚ ٌەٚ زتٕووووضأە 

,  ەرثە وووتژ  ثەڕێوووٛەثەری ثۀوووضتشبٔە ثە٘وووۆی ییووو تەکەی
ئەٚتوش ئەٚ  ێٚٚرێوە ثویەٚێ ثّرٕروتەٚە . ک صثٛٚ ٌۀوبٚ ٘ەر

ٔووووضک اثٛٚ . ێٚٚرەی ٘ەڵجەارصثووووٛٚ کە ئەرصەشوووور  لریووووضا ثە
 ٔبٚ ِەد ِٛەکبْ ثێ . ئەگەرچژ صەثٛا ئەٚ ٌە

زۆر دەزی ٌە تووووبری صاِە ثووووٛٚ , کە  ٌرووووژ   ێلووووبِٚووووبَ 
صەٚە , ٘ووویە کووبلر یش توووبری ثە سووۆڕاتژ ٔەصەکووو ص , ٔەصەثوو 

تبرتەکبٔیبووووژ ٘ەِووووٛٚی ٌە ووووەر لووووۆیچەی کوووو ا  ثووووٛٚ , 
٘ەرکە رە چۀض تبری ٌێ ثضۆڕأضثب , صەثٛا ئەٚۀضە لۆیچەی 

 ٚ یرژ ثضا  . ٌە ک ا ەکەی ثەری ث بلەٚە



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

08 
 

ٚ ڕۆێأە لۆیچەکبٔژ صەستتە ٔبٚی ,  ئەٚتش  ٕضٚٚلر ژ ٘ەثٛ
لۆ لۀیب تبری    ثبشە ثۆٚصەگٛ جبرێ ئەرصەشر  یرژ٘ەِٛٚ 

ئەٚتوش  ؟ٌە ەر لۆیچە صەکەتت ٌەٚ ٘ەِٛٚ شتژ ٚە٘وب زۆر 
اڵِوضا صەترووٛٚ  کبلرووە ِووٓ ٚ کە وورە ثەراِووجەر تە  ەٌە ٚٚ

صأیبووتٛٚتٓ ثووۆ تووبری , یرٛتتووت ٔبکووب  ئەٚ کە ووەی صێووتە 
صتبرِبْ ٌرُ ثپ  ێ ئەرێ چۀوض تبرتوت ثو صۆلەٚە , تەکتوەر 

صەکب  ٚ صەزأێ چۀض ِجەرَ  ەت ی تەسەی ک ا ەکەی ثەرا
ِٓ ثە ٛٚصە چٛٔ ە ٔەک صٔەش ثۆ لتە ٚە . ئەٚتبری صۆڕأض

ثب ووژ لووۆیچەتە ٚا پچڕێٕێ . صٚالوو  ئەٚ صۀرٌٛە تووبرتەکە ٔووبِ
 رکەٚلٛٚثُ ٚ ٘ەر تووووبرتزأر ژ ثرووووتەصەکوووب  ٘ەِیبووووە  ووووە

َ ثۆ تبری , ٘ەر    ی ٌە ەر ئەٚەثێ کبِە لۆیچەَ  ثەراِجەر
, ِوٓ ئوۆتٕژ یرجضا  , لب ئەٚ سوۆی تەکالتیوضەکبلەٚە ٌۀوبسەٚە 

 جەجێ صەکەَ ٚ  ەرصەکەَٚ . تبرتەکە ثە ئب بٔژ جر
چۀوض  ئەٚ ییبٚە ِبڵژ ٔەثوٛٚ , کە ویش ٔەصە٘وبلە  وەرصأژ ,

شبٔە صەسٛا ووت جبرێووە ئرزٔووژ ٌە ثەڕێووٛەثەری ثۀووضتشووەٚ 
ٚ ثچرتە ٔبٚ گۆڕەیبٔەکە . کە صەرگبتبْ ٌێ  صەرگبی ٌرج ۀەٚە
         ,  ڕتبوووە  وووپیەٚە صە وووتژ ثە  وووەِب صەکووو ص صەکووو صەٚە ثەٚ

ثە لوووبتجەلژ شوووەٚاْ کبلروووە ئە وووتر ەکبْ ثە صەرصەکەٚلوووٓ . 
صەترووٛٚ  ِووٓ ثەَ  ؟ ٚا صەکەی کووبلر یش ٌریووبْ صەی  ووژ ثووۆ

شورٛەتە ٘ە وت صەکەَ سوٛصا ێٔر وژ جوٛأە ٚ  وەِبَ ٌەگەن 
ت صەکەَ ئە تر ەکبْ ثەصەٚرِبٔضا صەسوٌٛرٕەٚە ٘ە , صەکب  
ضەگ ْ . ئیٕتبْ لۀیب ٌە ی ەلەکبْ ثە ثبڵەکبٔیبْ ٘ەڵّبٔئٚ ِەال

 وێ دبٌەلوضا صەلووٛأێ ثەَ یوٍەتە ثرووب  , تە  ٌە کوبلژ یبثۀووض 
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ٚ ٌەکبلژ  ەِب ک صْ ,  رش ٌەٚ کبلەی گٛێ ٌە  ْ , صٚ ٔەثٛٚ
ثوٛٚ , . ئەٚ ییوبٚە گەٌوێ  ویفبلژ  وەت ی ٘ە ِۆ یمب صەگ ێت

ُ ٔبٚێ , لۀیب صەِەٚێ ثچ ُ ٘یچ ٚ کب  صەترٛٚ  ثەرث ّە ٘ەِٛ
ٌە  , ئەٚۀضە لەِۀەی ِبِٚە ثە لۀیب ثیجەِە وەر,ئەش ەٚلرە

ِ ۆڤەکوووبْ صٚٚرثوووو ەِٚەٚە , دەزَ ٌروووویە ثەتبٔیووووبْ زٚٚ ٌە 
ِٕضاڵژ ٌەثەر صەرکژ ئەشو ەٚلەکە ثەرص  تتُ ٚ ٚەکٛڵسەٚ٘ە

 . ثۆلەکبْ ث ەَەکبْ ٚ  ەت ی  ەرسە ثشەِە ٔبٚ گۆِە ئبٚ
ٔیٛەڕۆتبٔیش ثە  ەر ٌّژ صەَ ڕٚٚثبرەکوبْ ڕاثو ەَ ٚ ثۀوبٚ 

ٌٛل ەکبْ صاثٕیبُ ٚ  صار تبٔەکبْ لرپەڕَ , ئرٛارأیش ٌە ەر
ئبٚا ثْٛٚ ث ەَ ئەٚ کوبلەی ٚەکوٛ لۆیروە ئوبگ  لەِبشبی ڕۆێ

صەرصەکەٚێووت . کە لووب ئرتووتب ێتووبْ ئەٚ صەر ەلەی یرووٕەصاَٚ . 
ەکەی ِەٚالٔووبی صەگووٛٚلەٚە ٘ەِووٛٚ جووبرێ ٚٚلە ثۀووبٚ ثووبٔر

صەڵوێ "دەلویمە   ثەاڵَ ٚە  سۆی ٔب , صە ت بری ک صثٛٚ کە
ٚ شو ب , ٘ەر یوبرچەی  ثەرثۆٚە ئبٚێٕەتە  ثٛٚ ٌەصە ت سٛا

ئەٚ صەترٛٚ  دەلیمە  ئبٚێٕەتە  ثٛٚ ٌە  . ٌە الی تەکر ّبٔە "
ٚ شوو ب , ٘ەر یووبرچەی کەٚلە صە ووت  ا ثەرثووۆٚەسووٛ صە ووت

سەرت وویٓ چووبکژ ث ەتووٕەٚە , یرّووبْ تەکر ّووبْ ثە ٘ەِِٛٚووبْ 
 ثرتەٚە .ٔب چب 
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َرەچٛا  
 

ئەٚ صاصٚەرەی ئەرصەشووور ی صاصگوووبتژ صەکووو ص ٔوووبٚی دوووبکُ 
عجضٌ دّبْ ثٛٚ , ییبٚێ ژ  ەر پژ ثٛٚ , دبکُ عجوضٌ ەدّبْ 

َ ئیفبصەتەی  ەری  ٛٚڕِب ٚ ئە ٚ ڕٚٚصاٚە , ئە ٌە ەر  ثٛٚ ٌە
لبٚأە   ەری ٌەٚسٛێٕضثٛٚتەٚە  ئەرصەشر  صراثٛٚ چۀضجبر

صەرٔەصەچووٛٚ , ئەرصەشوور تش ٌەکووبلژ صاصگووبتژ کوو صْ ٘وویە 
اڵِژ ی  یبرەکبٔژ ٔەصەصاتەٚە گبڵتەی ثە صاصگبش صە٘ب  , ەٚ

ُ ٘ەَ ٌرژ یە ت ثێ , ٘ەِیش ثی ی  ٚ دبک ئەِەش ٚای ک صثٛ
 .  ٌرج بلەٚە ٚ ٌە ٔبسەٚە ٘ۀضێە ٌە لتەکبٔژ ثە ڕا ت ثزأێ

ٛٚ ثۀووبٚی ِۀتووٛٚڕی ئەٚ دووبکّە ٘ووبٚڕێیەکژ ٔزت ووژ ٘ەثوو
ثبزرگووبْ , کە تەکرووە ثووٛٚ ٌە صەٚڵەِۀووضل تٓ ییبٚەکووبٔژ ئەَ 
شبرە , ِبڵژ کەٚلجوٛٚە گەڕەکوژ  ی عەٚٔەکوبْ , ئەَ گەڕەکە 
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ٌەالتوووبْ ٘ەێارەکوووبٔەٚە ٔوووبٚی ٌرٕوووضراثٛٚ , چوووٛٔ ە ٘ەِوووٛٚ 
ْ ٚ ِە ْ ٌەثەرصی دەال , ٘یە  ِەڕ صرٚٚ ت  اثْٛٚڕسبٔٛٚەکب

ثووێ . دووبکُ  توو ٔزِ َۆٔٙووٚتەکیش ٔەثووٛٚ ٌە صٚٚ  ووێ سووبٔٛ
ضٌ دّبْ ئرووٛارەتە  ٌەگەن ٘ەرصٚٚ ِٕووضان ٚ سرووزأەکەی عجوو

ی ثبزرگوبْ , ٘ەَ ثوۆئەٚەی ٌۀوبٚ ڕچٛٚە  ەرصأژ ِۀتوٛٚ
 ,ە شوەڕاة ثشوۆٔەٚەروچۀوض یر  ەی دەٚشوە ثە تەکەٚثبسچە

ٚ ثبرەکبٔیبْ  ٘ەِیش چۀض گفتٛٚگۆتە  ث ەْ صەرثبرەی کبر
أیبوتٕبٔەتبْ چۀوض ڕۆێ ص ٚ ٘ەٚاڵەکبٔژ صٚٔیب . کە ٌەٚ جۆرە

٘وبٚڕێژ ٔزتوە . ِۀتوٛٚڕی  ضەستت ٚەکوٛ صٚٚجبرێە ڕێ 
ئەٚ کووچە , ثبزرگووبْ کچر ووژ لبلووبٔەی ٘ەثووٛٚ , ثۀووبٚی ئبٔیووب 

ٌە ەر صاٚاکبری ثبٚکژ یبرێزەری لەٚاٚ ک صثٛٚ , صۀوب ٘ویە 
ثووٛٚ صەتٛتتووت ثجرووتە  ٚ صەِرووەدەزی ٌەٚ کووبرە ٔەثووٛٚ , ئە

ٕٛٚ  ٚ ٚاز ٌە یوووووبرێزەری ثرٕروووووت , صەتٛتتوووووت ثە ڕۆِوووووبٔ
ٓ کب  ئەٚ کەتتەی ٌەثٓ صە تژ ثٛٚ کۆلبتژ   .یێ ثرتزٚٚل ت

ەی ئبٔیووب ثووٛٚ , چووٛٔ ە یرووژ ٚاثووٛٚ ثبٚکیبووژ صێی ئەَ ثڕتووبر
 , ٕٛٚ  ِبن ٚێ اْ ٚ  ەرگەرصاْ صەثێِ ۆڤ کەثٛٚە ڕۆِبٔ

چٛٔ ە ثە یرژ کب  ئەگەر ٔٛٚ ویٕەکبٔژ سەتوبڵیش ثوٓ صەثروتە 
ٚای ثە وەر٘بلژ ئەٚۀوضەی ثە ص ,ٌە کبر ئەکتەرەکوبْ  تەکرە
دبکُ عجوضٌ ەدّبْ ئەٚ ئروٛارەتەی ٌەگەن  . صا ثرەڕێبل اێتضت

ە روووِۀتوووٛٚڕی ثبزرگوووبْ صأیبوووت صٚای سوووٛارصٔەٚەی یر 
 سۆ چووووٛٚە  ووووەر ثب ووووژ ئەرصەشوووور  ثەشووووەڕاة ڕا ووووتەٚ

 ەرگەرِیەٚە گٛٚلژ ِۀتوٛٚڕی ٘وبٚڕێُ کەتتوژ کە ور ُ 
کترجەکبْ شتژ ٚا ثەرچبٚ ثو ەٚێ , ئەٚ  ٌەالتە ِەگەر ٘ەر ٌە
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ٚای ٌوێ  لتوەتەش  وەرۀجژ ئبٔیوبی ثوۆالی سوۆی ڕاکربوب ٚ
چووژ  لژ ثووۆثروو ێ , ِۀتووٛٚڕی ثبزرگوبٔیش گووٛٚ  ص گووٛێکو

 ؟ ک صٚٚە 
ْ ڕٚٚصاٚەکەید ْ ثە یرژ ئیفبصەکب ُ عجضٌ ەدّب   ثۆ گرڕاتەٚە  بک

 ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ  ەری  ٛٚڕِب ثە لتەکبٔژ دبکُ . 
لژ ٘بٚڕێ ثڵرُ چژ ڕا تە لبثڵرژ ڕٚٚصاٚێ ژ  ەت ە , ئێ ٚگٛ

 ثبشە ئەٚ ییبٚە ئ یەتٛۀضتەکژ ثەَ ٌەشف ۆشەٚە ٘ەثٛٚە ؟ 
ئوێ ئەگەر ئەٚکە ووە ث وٛێی ئەٚ ێٔەثووب ثوۆ کووۆاڵْ ثە کووۆاڵْ 

 ٚ یبشبْ صەتج صە ِزگەٚ  ٚ صەتبٛٚشت ؟  صەترر ا
دوبکُ عجوضٌ ەدّبْ گوٛٚلژ ئوبسەر ئەٚەشوە کربوەی ثوۆ ئورّە 

 ک صٚٚە .  صرٚٚ ت
ٌە ئرتوووتب  جوووب ٌە٘ەِٛٚشوووژ ٔبسۆشوووت  چۀوووض ڕۆێێوووە ثەر

ثٛٚٔەٚە صێی ئەٚەی ئەرصەشر  صگب گ اصص ڵرە ِەال ٌەثەرەکۆِ
ٚ ِزگەٚ  لەرِژ ێٔر ژ شٛٚشتٛٚە ٚ ِەتشٛارصۆلەٚە ,  ٌۀب

٘بٚارتبوویبْ  ,بْئوو ەرسۆشووژ صە ووتژ صاٚەلە لٛر صٚالوو  ثە
ییبٚە کوب  ە صەک ص صەثێ ثە لٛٔضل تٓ شرٛە  زا ثضرێ , ئەَ 

 ٛکبتەلژ ثە ِبڵژ سٛاک صٚٚە , ٌە جیبلژ ئەٚەی ثڵورٓ ێٔروە 
 .  کٛێراٚە صەثێ ث ٛێەکە ثضۆزٔەٚە

اڵِتوبْ چوژ ەِۀتوٛٚڕی ثبزرگوبْ گوٛٚلژ ئوێ ئەصی ئروٛە ٚٚ
 کبْ ؟ الثٛٚ ثۆ ِە

ٔبچبر ثٛٚتٓ ٌە ەر ئەِەش , دبکُ عجضٌ ەدّبْ گٛٚلژ ٘یە 
 ٌەصا٘بلٛٚ صاصگبتژ ث ەتٓ ثە ئبِبصەثٛٚٔژ ِەالکبْ . 
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ئبٔیووب کە گٛێجیتوووتژ ئەَ  .جبٔووبزأُ  زاکەشووژ چوووژ صەثرووت 
ثەاڵَ  .ڕٚٚصاٚە ثوٛٚ دەزی صەکو ص زتوبل ی ٌەثوبرەٚە ثزأووێ 

چیووڕۆکەکە ثە ٔیووٛە یچووڕی ٚای ٌووێ کوو ص ٚەکووٛ سٛێٕەرێووە 
ٚ  ٚەلەی ثجٛٚە یوبرێزەرعەٚصاڵژ ثەشەکبٔژ ل ی ثرت , کە ٌە

لۀبٔە  ٌە ٘یە شٛێٕر یش گٛێژ ٌە ثە ەر٘بلژ ثەَ شورٛەتە 
 .ٔەثجٛٚ 
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 یرٕجەَ
 

ُ عجض ْ ٚ سرزأەکەی ئەَ شەٚە لب صرۀگ ٌە ِبڵژ دبک ٌ ەدّب
ِۀتوٛٚڕی ثبزرگوبْ ِوبٔەٚە , یبشوبْ ٘ە وتبْ ٚ ڕۆتبوتٓ , 

, صٚالو  ئبٔیوبش کەي ٚ یەٌەکوبٔژ  وەر ِروزەکەی سڕکو صەٚە 
ڕا ووتەٚسۆ چوووۆٚە ێٚٚرەکەی , کەٌە ٔٙوووۆِژ صٚٚەَ ثوووٛٚ , 
ێٚٚرەکەی ئبٔیووب کەٚلجووٛٚە ٔزتووە ثەٌەکووۆٔژ سووبٔٛٚەکە , کە 

الی صە ووتە ڕا ووت ٌە ووەر ِرزێ وووژ  صەچووٛٚتە ێٚٚرەٚە ثە
الکربوە چۀوض گووٛڵر ژ  وپژ ٚ یەِووجەی ثۆٔوضاری ثەر  وورجەر 
ٚ ثۆٔژ ێٚٚرەکە ٘ەِیبە سۆش ثێ ٚ , کە ٚات  صثٛ ,  صأضراثٛ

 , کە چەیوویش چۀووض لووبثٍۆتە  ٘ەڵٛا ووو اثٛٚ الی صە ووتە ثە
ٌە ووووەر تەکر یووووبْ ٚێووووٕەی ییووووبٚێ ژ  ووووەرثبز صەرصەکەٚ  
َ . چۀض   ثە ەر٘بلژ سۆی صەگرڕاتەٚە ٌە جۀرژ جیٙبٔژ صٚٚە
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لوبثٍۆکە ٔٛ و اثۆٚە کە صێ ێە ٌە لتەکبٔیبوژ ٌە لوٛٔیچ ر ژ 
ک اٚەکبْ ثٛٚ , ٌە ٔزتە  بل ە لرٍجۀض شەٚ ِبٔرەگٛٚلجٛٚی 

کە چووِٛٚە  وەری صڵوژ ٌە ٌرووضاْ الشوەی  وەرثبزێ ُ ثیٕوژ , 
 .ەِر ەکەی صە وووتژ کووووبری صەکوووو ص کووووبلجوووٛٚ , لۀیووووب کەٚل

ٚ ٌە   یتەِر ژ تە  کە یش ٌە  ەرەٚەی ێٚٚرەکە صأضراثٛ
ٔزتوووە کوووبٔتۆڕی جٍەکوووبٔژ , کوووۆِرٕتر یش ٌە لۀیبوووتژ , کە 

ژ ٚ چۀووض کترجر وژ ٌە ووەر ثوٛٚ ٌەگەن گ زێ وو گڵوۆیر ژ  وف 
 ر یش زۆرثەتووبْ ڕۆِوبْ ثووْٛٚ , ٌە لووٛٔیچ کترجەکووبْ . سوبڵژ

گیتبڕێوووە ثە صتوووٛارەکەٚە ٘ەڵٛا ووو اثٛٚ . ئبٔیوووب ثوووێ ئەٚەی 
ئەِجبرەتووبْ سووۆی ثرووۆڕێ , چۀووض لووۆیچەتەکژ ک ا ووەکەی 

 ک صەٚە ٚ ٌرژ ڕاکبب .
سبٚەکەی ثە ەر ثبٌیفەکەصا یەرش ٚ ث ٚ ثوۆٚە . ٌەیوڕ  ی چە

 ,کچر ژ ٚێٕەکرش کرببثٛٚیثٍۆتەی چبٚی کەٚلە  ەر ئەٚ لب
کووژ ڕەش ٚ  ووپژ ڕٚٚثەڕٚٚ سۆتووبْ شووەیۆڵژ صێتە کە صٚٚ
ضاثٛٚ ٚ ثەرەٚ ئب ووووّبْ ثەرز ثجووووٛٚٔەٚە . ئبٔیووووب ٌە یووووڕ ٌر وووو

, صەلروٛٚ  ٌە صٚای  ٘ە تبتەٚە لەٚاٚ ٌە لبثٍۆکە ٔزتە ثوۆٚە
ثیتووتٕژ چیووڕۆکەکەی ئەرصەشوور  سەرتوو ە یەی ثە ٚالووبکەی 

کەی لرٕەگەتبوتجٛٚ . ێٚٚرەلب ئەٚ کبلە ٘یچژ ٌێ  صەثب  , کە
ثٛٚ ٌە ئیتتبلی ب , کە  ئبٔیب ثە ٘ەر شرٛەتە  ٌرت صەڕٚأژ یڕ

ٚ کەي ٚ یەٌەکوووبٔژ یریوووبْ ثەسبوووژ ثوووٛٚ . صەلروووٛٚ   ئبٔیوووب
صەرەٚەی گووۆی زەٚی ٘ربووتب ٘وویە ئووبتیٓ ٚ  ئە ووتر ەتەکە ٌە

. ئەٚ ٌەٚ  ٘ەڵووٕەصاٚە ٚ  یب ووەلرە لریووضا  ووەری ئبتووضۆٌۆێتب
ٌە ٘ەراٚ  صٚٔیوبتە  صٚٚر ,ێٚٚرە صٚٔیبتەکژ تۆلۆیژ ٘ەثٛٚ 
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ٚ لەرەثبڵغژ . ٌە یڕ ئبٔیب ثە ِربو ژ صا٘وب  صە وت ثە  بي٘ۆر
جٛٚ ثە ٔٙرٕووژ ئەِە یربووژ ثبشوو, ٔٛٚ وویٕژ ڕۆِووبٔەکەی ث ووب  

 ی ٌوێ روئەٚەی کە  ڕێٙرڵروتەٚە , الی کە  ٔەتوضرکرٕێ ثوۆث
ث ووبلە ثەشووژ ٔەکووب  . صەشیٛتتووت چیڕۆکووژ ئەرصەشوور تش 

ثۆ ئەَ کبرەش ثیو ی کو صەٚە یرٛتتوتە  ,  ەرەکژ ڕۆِبٔەکە
ثچرتە زتٕضاْ . ئەِەش ثوۆ ئەٚ  ەرکربویە  ثوٛٚ ٔەثروتەٚە , 
َ ثضا  . َ کبرە ئۀجب  ئەگەرچژ صەتتٛأژ ثە ٔبٚی یبرێزەری ئە
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   شەشەَ
 
 
 
 

ڕۆێێووە صٚای  ووەرصأی  صٔژ دووبکُ عجووضٌ ەدّبْ ئەٚ  چۀووض
ٌە ثیتتٕژ چیڕۆکەکەی ئەرصەشر  سەرت ژ  ثەرکەتتەی ئبٔیب 

ٚ ٘ەلب صاصٚەرتبژ  ثٛٚ , ث صٔەٚەی ٘ەِٛٚ سەڵ ژ ٔبٚ صاصگب
َ صەک ص , کەتتەکە صزت  صْ ثٛٚ, ییبٚێە ثە لۆِەلژ   ەر ب
صزت  صْ گی اثٛٚ . ئەٚ ییبٚە صٚٚ شب٘رضتبوژ ٌە وەر ثوٛٚ . 
ٚ ثە چبٚی  ْ  ٛێٕضتبْ ٌە ثەرصەِژ صاصٚەر سٛارصثٛ شب٘رضەکب

ٚ ثە وٛاری  تبْ ئەٚ ییبٚەتبْ ثیٕیٛە صەِبِ ژ سوۆی صاٚەسۆ
ٚ ثبزاڕ ٚ صەِبٔچەی ٌە  ەر  ەری تەکرە  ِبلۆڕێە ٘بلۆلە ٔب

ٌە زێڕتٕر ەکبٔژ ٔبٚ شبر صأبٚە . یبشبْ ئەٚ یبرەتەی ٌە ٔبٚ 
چەکووّەجەی صٚکووبٔەکە ٘ەثووٛٚە  ث صٚٚتەلووژ ٌەگەن ٘ۀووضێە 

ئەٚ ییوبٚە  یبرچە زێڕ . صاصٚەر ٌریبْ صەی  وێ ثەڵرەلوبْ چویە
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٘ەِوووبْ ئەٚ ییوووبٚەتە صزتەکەی کووو صٚٚە ؟ ئەٚأووویش صەڵووورٓ 
جۀووبثژ صاصٚەر ٔیبووبٔەتەکژ ڕەش ٌە ووەر ڕِٚٚەلووژ ٘ەتە , 

 ڕۆێی صزتەکەش ثە چبٚی سۆِبْ ثیٕیّبْ . 
 ؟صاصٚەرتش صەڵێ ئرٛە ٘یە جبرێ ژ لو  ئەٚ ییبٚەلوبْ ثیٕیوٛە 

 ەت ی ڕِٚٚەلژ  ش کەي. صاصٚەر شب٘رضەکبٔیش صەڵرٓ ٔەسر 
جبرەکە صەکب  صەثیٕێ ٔیببٔەتەکژ ڕەش ثەڕِٚٚەلیٛەتە , بٚأل

ْ ڕا تە , ثۆتە ثڕتبر صەصا  ثە  صێتە ئەٚ ثڕٚاتەی شب٘رضتەکەتب
ێی دوٛکّژ ثوضا  . ڕۆ نەيٚ چً ٚ  یرژ ِبصصەی چٛار  ەص

  . ثرتصە ثڕتبرەکەش ئبٔیب ٌەٚێ ئبِبصە
 صاصٚەر کە صەڵێ " ثڕتبر ", ٘ەِٛٚ ئبِبصەثٛاْ ٚەکٛ ڕێزێە ثۆ

ئەٚەی شووٛێٕەکبٔژ سۆتوبْ ٘ەڵضە وتٕەٚە ثووۆ ٚ صاصگوب ٌە تب وب
گٛێیبْ ٌە ثڕتبری صاصٚەر ثێ . ثەاڵَ ئبٔیب ٌۀبکبٚ صە ت ثڵٕض 
صەکوووب  ٚ صەڵوووێ جۀوووبثژ صاصٚەر ثٛە وووتٓ ٘ەڵەتە  ٘ەتە , 

ژ ضا لرووپەڕێ ٚ کە وورە ثەسووۆڕاتژ دووٛکّسەرتوو ە ثە ووەرِبٔ
رتبْ ضرێ , ٘ەِٛٚ ئبِبصەثٛاْ  ەصزت  صٔژ ثە ەرصا ثتەیرٕ

  ٛٚڕصەِرٕێ ٌەٚ لتەتەی ئبٔیب . 
صاصٚەرتووش ثە ٔبچوووبری صەڵووێ جۀوووبثژ یوووبرێزەر ئ ٘ەڵەتە  

ئەٚ ییبٚە شب٘رضی ٌە ەرە , شب٘رضەکبٔیش ثەڵرەتەکژ  ؟٘ەتە
ڵژ ٌوێ ث وب  , ۆکە  ٔوبلٛأێ ٔ و دبشب ٘ەڵٕەگ توبْ یرویە , کە

ەڵوێ جۀوبثژ تش ٔیببٔەکەی  ەڕ ڕِٚٚەلیەلژ . ئبٔیبش صٚئە
 ٚ کە ۆتە , ئەَ شب٘رضأە تبْ یبش لبٚأەرشب٘رضتە صصاصٚەر ئە

ْ کە ر ەٚە ٚە فژ لبٚأ ْ ثۆٌەالتب ک اٚە , تبٔیش ٌە  جبرەکەتب
یربضا ثیٕیٛێتیبْ . صۀب کە رە صەِوبِ ژ سوۆی ثوضا  , چوۆْ 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

29 
 

ٔیبوبٔە ٌە  ووەر ڕِٚٚەلوژ صتووبر صەثروت ؟ ئەٚ لتووەتەی ئبٔیووب 
ربرت , ٔبٚ صاصگبکە ث  ٚاصەکب  ثێ صۀرژ ثبن ثە ەر ێٚٚری

چووٛٔ ە شووب٘رضەکبْ ٌە یربووضا گٛٚلجٛتووبْ ئەٚ ییووبٚە ٌەکووبلژ 
صزت  صٔەکە صەِبِ ژ سۆی صاثٛٚ , کەچژ ئرتتب صەڵرٓ ڕۆێی 
صزتەکە ٌە ەر ڕِٚٚەلژ ٔیببٔەتەکژ ڕەش ٘ەثوٛٚە. ئوێ ئەَ 
صٚٚ لتووەتەش ٌە گرووڕأەٚەصا صێتەکووٓ . صاصٚەر صەِرووە ثووێ 

ٚ  , یبشووووبْ چووووبٚتٍ ەکەی ٌەچووووبٚ صەکووووبلەٚە صۀووووگ صەثووووێ
, ێ , سەڵ ەکەش  ەت ی تەکت ی صەکەْ٘ۀب ەتە  ٘ەڵضەکرب

ْ صٚٚ صٚٚ ٚ صەزأٓ لتەکەی ئبٔیب ڕا تە . ٌە شوٛێٕژ سۆتوب
ٌۀبٚ صاصگوب یەرثە یەرة یەتوضا , گۆ  ێ  ێ صەکەٚٔە گفتٛٚ

صەثووێ , صاصٚەر ٘ەرچۀووض چەکٛشووەکەی ثە ِرووزەکەی یربووە 
 سۆتضا صەکربێ صۀرە صۀرەکە کەَ ٔبثرتەٚە . 

گ ثوٓ . سەڵو ەکە ٌەگەن ٔصە صەکب  ثێ ئبٔیب صاٚاتبْ ٌێ ٔبچبر
لتوەی ئبٔیوب ٘وورّٓ صەثوٕەٚە . ئیٕجووب صاصٚەر ٌە شوٛێٕژ سووۆی 

صەڵووێ ثەڵوووێ ئەٚەی یووبرێزەر ئبٔیووب گوووٛٚلژ  ٚ ە٘ەڵضە ووترتەٚ
صأە  ثوۆتە صاصگوب ئەَ شوب٘رضی ,لروضأیە ٘یە گِٛبٔژ  , لەٚاٚە
صە ووت صەکەْ ثە  صەکووبلەٚە , ٌە یووڕ سەڵوو ەکە ٘ەِووٛٚ ڕە 

چەیڵە ٌرضاْ , ثە صاصٚەرتبەٚە . ئیٕجب صاصٚەر ییوبٚەکە ئوبزاص 
ٔر ێ ثوۆ صاثوٛٚ صەتوببيبْ شب٘رضتصەکب  ٚ ئەٚ صٚٚ کە ەی 

َ کبرەتەٌر ۆڵیٕەٚە ثۆ ٚ چژ ٚای  ئەٚەی ثزأێ کێ ٌە یبت ئە
 .صرۆ ثضەْ  ک صٚٚە ئەَ شب٘رضتە ثە
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ثە ٔٙرٕژ صە تژ ٌە یوبرێزەری  کەتتەکەئبٔیب یبش ث صٔەٚەی 
تبوویضا ثچرووتە ئەٚەی یالٔووژ ثووۆ صأووبثٛٚ , ثڕتبر کربووبٚە ٚە 

ک صٔووژ ئەٚ ٌە یرٕووبٚ لەٚاٚ ووەرصأژ ئەرصەشوور  ٌە زتٕووضاْ , 
چیڕۆکەی دبکُ عجضٌ ەدّبْ ثە لەٚاٚ ٔەک اٚەتوژ ثوۆ ثوبٚکژ 
 َ ٚ ڕۆِبٔەکەی ٌە ْ سۆتەٚە ثڕتبری صاثٛ ٚ ٌە التب گرڕاثۆٚە . ئە

ە ث بلە ثەشوژ ثڕتبری صاثٛٚ ئەَ چیڕۆک ,ٕێ چچیڕۆکەٚە ٘ەڵ
 .   ەرەکژ ڕۆِبٔەکە

ەِر  چٛاری عە   ثٛٚ , یۆٌیتەکبْ ثبٔرژ ئەرصەشر تبْ کبل
کوو ص ٚ یریووبٔرٛٚ  کە وورە ٘ووبلۆلە  ووەرصأت , ئەرصەشوور  
 ووەرەلب  ووەت ی یرٙووب  , چووٛٔ ە ئەٚ ڕۆێە کووبلژ  ووەرصأژ 

یۆٌیتوووەکبْ ٘ووویە ک صٔوووژ ثۀوووض ک اٚەکوووبْ ٔەثوووٛٚ , یبشوووبْ 
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ْ ئیزْ ٔەصەصا , صٚای صەٚاَ . کە ئەرصەشر    ەرصأژ کەرێ یب
سوووۆی ئبِوووبصە کووو صٚ ثەرەٚ ئەٚ ێٚٚرە چوووٛٚ یۆٌیتووووەکبْ 
ڕێّٕبتیبْ کو ص , ثیٕوژ کچروە ٌە وەر تەکروە ٌە کٛر ویەکبٔژ 
ێٚٚرەکە صأیبوووووتٛٚە ٚ چوووووبٚەڕێژ صەکوووووب  . ئەِەش ثوووووۆ 

٘ەثوٛٚ ٌۀوبٚ ثۀوضک اٚ  ثۀضک اٚێە لبثڵرژ  ەت ثٛٚ . چٛٔ ە
ئەٚ زتٕوووضأە ثیتوووت  وووبن زتوووبل تش ثوووٛٚ ٌە کچروووە ٔزتوووە 
ٔەثٛثوۆٚە , تووبْ ٘ە وتژ ثە ٔەرِووژ ٚ ٔب و ژ جتووّژ کچرووە 

ٔوووضە ەٚەش ٚات  صثوووٛٚ زۆر ثەتوووبْ ٚە  صڕٔەکووو ص ثوووٛٚ. ئ
صەرث ەْٚ . ٌەٚ زتٕضأە ٘یە ٚێٕەتە  ٌە ەر صەثجەی شوبِپۆ 

ٌووێ ٕووضرا , ٘ەِٛٚتووبْ ٚ کیتووەی سۀە ٚ ڕۆێٔبِەکووبْ ٔەصەثی
ئەٚەی ٌە دەِوووبَ ک اثووٛٚٔەٚە ٌە التووبْ زتٕووضأیەکبٔەٚە , ثووۆ

جووب ئەٚ ٚێٕوووبٔە ٘ووژ ێْ ٚ کچوووژ  ,سۆتووبْ یووێ لەٚاٚ ثووو ەْ 
ٚ ئۀوضاَ یەرٌەِوبْ ٚ  جرە ەرۆکەکبْ ثب , تبْ ٚێٕەی گوۆرأی

 ٘یە جیبٚازتەکژ ٔەثٛٚ . ,    لر 
ٚ  ئبٔیووب کە ئەرصەشوور ی ثیٕووژ ٌە شووٛێٕژ سووۆی ٘ەڵتووتبتەٚە

صە تژ ثوۆ صۆلەکو صْ ثو ص , ئەرصەشور تش  سۆی یرٕب بٔض ٚ
ٚ ٔبٚەکەی سۆی یررٛٚ  . ثۆ صە تژ  ئەٚەی ئەگەر ثەکٛشژ 

٘ەڵە ٘بلجرتە  ەرصأژ یێ ثزأێ . کەچژ ئبٔیب  ەرِٛٚی ٌر  ص 
ۀجژ . ئەٚەی  وەرروە ٌە کٛر ویەکبْ صاثٕیبێ ٌە  وەر تەک

 ی ڕاکربب ئەٚ ٘ەِٛٚ جٛأیەی ئبٔیب ثٛٚ .ئەرصەشر 
یووبرچە ٚەکووٛ ڕێأووژ ٌووُ ٌەثەرزتەٚە ثەرەٚ ئبٔیووب ی چووژ تە  

سٛار ثە ەر شبْ ٚ ٍِژ صا شۆڕثجۆٚە , چبٚەکبٔژ سٛرِبتژ 
ْ , صصأەکبٔژ ڕا ت , ثەێٔژ ثبر  ٚ ڕێە ٘ەڵ ەٚ  ثٛٚ  ,ثٛٚ
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گەن شووٍ ژ ڕۀووگ ڕەشووژ ٌە ثەر ثووٛٚ , ٌە یووبٔتۆڕێ ژ لۆزێووە
لەِیتر ژ زەرص . لۀ ژ لەِیتەکە ٚای ک صثٛٚ , ٘ە ت یێ 

ٔەثە ووتٛٚە , جووبر جووبرتش کە ثووۆ ِەثە ووتێ  ث وو ێ  ووتیبٔژ
صۀٛشتبتەٚە ِەِ ە لٛٔضەکبٔژ ٌە کەٌۀژ لۆیچەکوبْ ثە صتوبر 
صەکەٚلووٓ . ئەَ صٚٚ ڕۀوورەی ئەٚ یۆشووژ ثووٛٚی , ثەتەکەٚە 
ٚاتوبْ کو ص ثوٛٚ , ِٕوضاڵت  صەرثو ەٚێ ٌە لەِۀوژ سوۆی . ئەٚ 

ٚ ثووۆٔژ ئەٚ ٌەگەن ثووۆٔژ جتووّژ  ثووۆٔەی ئبٔیووب ٌەسۆتووضاثٛٚ ,
جٛٚ , ثەتەکەٚە لوور ەن ثجووْٛٚ ٚ چووژ یووێ شٛٚشووتِ وورفەی ی 

  .ثٛٚ  لەٚاٚەلژ گۆڕی ثۆٔژ ێٚٚرەکەتبْ ثە
, ثوووۆتە کووو ص  ەٚرصەشووور  ٘ەر٘وووبلە ێٚٚرەٚە ٘ە وووتژ ثەئە

, ٚە  ئەٚەی گٛٔبدجبرێە ثێ  ب٘ۀب ەتەکژ ثە٘رزی ٘ەڵ رب
ٌە صۆزەسەٚە صٚای چۀووووضتٓ  ووووبن سوووو اثرتە ثە٘ەشوووووت ٚ 

ٚ لۀ ەکەی کە ثە ەر  صڕێە ێتبثرتەٚە . ئبٔیب التەکژ یەرچەِە
شورٛەی ێ لوب ٔزتوە گەرصۀوژ ٘بٚالچبٚێ ژ صا ٘بلجٛٚە سوٛار

صەِە صا  , ثە یۀجە ثبرت ەکبٔژ ستتیە یبت گٛێژ سۆی ٚ 
ٌروووژ ی  وووژ ثەڕێوووز ئەرصەشووور  ٌە زتٕوووضاْ دبڵوووت چوووۆٔە ؟ 
ئەرصەشر  گٛٚلژ ثبشە , ِٓ ٘ویە کربوەتەکُ ٌەگەن زتٕضأوضا 

ەکبٔوضا ٘ەتە . ئەٚ زتٕوضأیبٔەی ٔیە , ِٓ کربوەَ ٌەگەن زتٕضأی
 ت وەص دە و ٔبٚ ئەَ چٛار صتٛارە ثچٛٚکەش کە ٘ەر شەش

ٚ  ٔەلە کوۆتٍەلروضاتە , ٘ۀوضێ یبْ صٚٚثوبرە ثوٛٚ  ەص کە ر ژ
ٚ  وووەرصار , ٘ۀوووضێ یبْ ٚەکوووٛ صەرەٚە  ٘ۀضێ یبووویبْ ئبیوووب

ضێ یبیبْ تبسژ ٔصٚٚثبرە صٚٚڕٚٚی ٚ یتٕە ثەریب صەکەْ ٚ ٘ە
 ویفبلبٔەی  ٚات  صٚٚە ثرّە ئەٚ ثوڕٚاتەی ئەٚصەثٓ . ئەٚەش 
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 أیووبْ ییثب ثووبة ٚ ثڵوورُ ٚت ا ووەتە , ٌە ٌە ِ ۆڤبکووبْ صەتجیووُٕ 
ثۆتووبْ ِووبٚەلەٚە . چووٛٔ ە ئەٚأووژ ٌە صەرەٚە کووۆتٍە ثووْٛٚ , 
ٌروو ەش ٘ەر کووۆتٍەْ , کە ثب ووژ ثووبة ٚ ثبیی تبوویبْ صەکەْ 

کبٔیش ٚ  ووەرصارە صەرصەکەٚێ ٘ەر کووۆتٍە ثووٛٚٔە , جووب ئبیووب
 یتٕەچژ ٚ تبسیەکبْ.  ثە٘ەِبْ شرٛە , لب صەگبلە 

َ ِەرجیش ٔیە , ئەَ ثۆچٛٚٔە لب ەر  ُ ثەاڵ ئبٔیب گٛٚلژ ٌەگەڵت
ئەرصەشور  گوٛٚلژ ٚاتە , ٘ەِوٛٚ جوبرێ یش ٌەَ  . ڕا ت ثێ 

ڕٚٚەٚە ثە ووەر٘بلژ ثووبیی َ کربووەَ ثووۆ صرٚٚ ووت صەکووب  , 
ۆْ ؟ ٚۀەثوێ ثیو َ ٌەٚەشوویبْ ٔەکو صثرتەٚە . ئبٔیووب گوٛٚلژ چوو

ئەرصەشور  گووٛٚلژ ئەِەتووبْ صٚٚرٚ صرێوەە گرووڕأەٚەی کووبلژ 
صەٚێ . ئبٔیووووب ثە سۀووووضەٚە کە ٘ەِٛٚکووووب  ٌەگەن یر ۀوووویٓ 

کژ لرضەکەٚ  گٛٚلژ ِٓ ٚ ەرڕِٚٚەلەکبٔژ صٚٚ لۆرلژ ثچٛ
َ ... جب ثەڕا تژ ئبٔیب دەزی صەک ص گٛێ  َ ٌریە گٛێ ثر  دەز

 ٌە ٘ەِٛٚ ثە ەر٘بلرە ثر ێ . 
ٚ گوٛٚلژ  چبٚەکوبٔژ ئبٔیوبی کو ص ی ٔبٚئەرصەشر  ٌەیڕ  ەت 

اڵِوُ ثوضەٚە , ثوۆ ٘وبلٛٚتە ەشوتر ت ٌوێ صەی  وُ ثەڕا وتژ ٚٚ
ئر ە ؟ لۆ کرژ ؟ ئبٔیب شوڵەێا گوٛٚلژ ِوٓ یوبرێزەرَ , ٘وبلَٛٚ 
٘ەرچیت ثٛێ ثۆلژ ث ەَ ٌەصٚای ئەٚەی چیڕۆکەکەلُ ثیتوت 

ج جوبر ٕبٔیبسبْ ِٓ ثیتوت ٚ یروٌە صاصگب . ئەرصەشر  گٛٚلژ ئ
زتٕوضاْ ِوبِٚەلەٚە ,  جبرەی چۀوضتٓ ِبٔوگ ٌە ٘ەر, َٚ گی ا

کە ُ ثیٕوژ ثوێ ,  صاْە جبر گی أە ڕۀرە ج ٌەٚ ثیتت ٚ یرٕ
ٌە ٘ەرتەکەتووبْ ٚأەتە   روو  ثوووِٛٚە , ٘ەرچووژ ٘وووبلجرتە الَ 

ٌەٚەی ٚتتتجرتژ شتر ُ یرجضا . لۆ چیوت  شتر ژ ٚتتتٛٚە ثەر
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صەٚێ ؟ کە ئبٔیووب ئەِەی ٌە ئەرصەشوور  ثیتووت یەشووّبْ ثووۆٚە 
ٚ ڕا تیەکەی یێ  .ٔەگٛٚلٛٚە , ٔبچبر ثێ صۀگ ثٛٚ ٌەٚەی زٚ

ئەرصەشر  ٌەٚکبلە ثە جٛاة ٘ب  گٛٚلژ کبلرە ثەراِجەرەکە  
ضەکربێ ثوۆ شوتر ژ لتژ ٌەگەڵت ٔبصٚێ , ثی ک صٔەٚە ڕاثەڕا 

گەٚرەل  ٌە شتەکە سوۆی . ئبٔیوب ٌە شوٛێٕژ سوۆی ٌەگەن ئەَ 
ُ ٘بلَٛٚ چیُ گٛٚلژ ٔب لٛڵت  ِەڕۆ ِٓ یرت صەڵر .تە لب بلتە
 ثضەی , ئەرصەشر  ی  ژ چژ ؟  یێ

ِٓ ٘یە شتر ُ ٔەِبٚە ثە کە ژ ثضەَ ٘ەلب سۆشُ ٌە صە وت 
سۆَ ٔیُ . ئبٔیب گٛٚلژ ٚاِەڵێ لۆ شتر ت ٘ەتە کە  ٔیەلوژ . 
ٚ ثە ەر٘بلەتە کە لۆ ٌە ەری گی اٚی ٚ ِبٚەتەکە  ئەٚتش ئە

 ِٕژ ثە سۆتەٚە  ەرلبن ک صٚٚە .
ئەرصەشر  ثە  ەر بِیەٚە گٛٚلژ ثە ەر٘ب  ؟ ثە ەر٘بلژ 
چوووژ ؟ ئبٔیوووب گوووٛٚلژ چوووۆْ ثە وووەر٘بلژ چوووژ , ئەگەر ئەِە 
ثٕٛٚ  ێتەٚە صەثرتە  ەرۀج ڕاکربت تٓ چیوڕۆ  . ِٕویش ٌە 

ئەرصەشوور  لە  یربووجیٕژ . ڕا ووتیضا لۀیووب ثووۆ ئەِە ٘ووبلَٛٚ 
ڕۆێاْ کچروووە ٌە زتٕوووضاْ ثروووتە  ئەِەی ٔەصەکووو ص ڕۆێێوووە ٌە

ثوۆتێ یرووژ گووٛٚ  , ٌەَ  .ژ ٚ ئەَ صاٚاتەی ٌووێ ث ووب   وەرصأ
... ئبٔیووب  صٚٚرکەٚە کۆلووبتیەکەی ڕۀوورە ثووبش ٔەثووێ چیووڕۆکە

َ لتەتە صٚٚ ئەٚۀضەی ل  ٘ۆگ ی چیڕۆکەکە ثٛٚ .  ٌەگەن ئە
ئەرصەشوووور ی گووووٛٚ  ِووووٓ لە  صاٚاَ ٌە ییبٚێووووە  ثووووۆتە ثە

ُ ثضا  , ص َ ڕەلّەکەٚە , ِٓ سەْٚ ثە أەک صٚٚە تبرِەلی ٚاکە
 ٛٚٔژ ڕۆِبٔر ەٚە صەثیُٕ . ئەرصەشر  گوٛٚلژ تەعٕوژ ٘ەر٘ەث

ٌەثەر ئەٚۀضە ؟ ئبٔیب گٛٚلژ ٔب ِە وەٌەکە ٘ەر ئەٚۀوضە ٔویە, 
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 وووبتەی سەٚٔەکەِەٚە صەکووو ێ  ِە ووەٌەکە ئەٚەشوووە ِووٓ ٌە
٘ەزاراْ کە  ثرەتووووووُٕ لووووووب ٚأەتە  ٌەَ   ووووووٛٚصێ یش ثە

ٚ لۀووبٔە   ٚ ِەال چیووڕۆکەٚە ٚەرثروو ْ . لووب ثووزأٓ صاصٚەر
ئەرصەشور  ڕا وتەٚسۆ  .ثیو صەکۀەٚە ٘ەِٛٚ سەڵ یش چوۆْ 

ٔەصا , ثەاڵَ یروووژ گوووٛٚ  ثوووب ثیووو ی  ڵرٕوووژ گروووڕأەٚەی یوووێثە
اڵِووت صەصەِەٚە ثوووۆ  صەگروووڕِەٚە ەٌٚرووج ەِەٚە ئەٚ کوووب  ٚ

 .تبسٛص ٔب 
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ٚ ثە ئبٔیووبی  ٌەٚ کووبلە تەکرووە ٌە یۆٌیتووەکبْ ٘ووبلە ێٚٚرەٚە
ئەزتە  ٔەثوووێ کوووبلەکە  لەٚاٚ . صەثوووێ گوووٛٚ  سوووبُٔ ئەگەر 

ئەرصەشر  ثجیٕەٚە ٔبٚ زتٕضاْ . ئەرصەشور  ٌەگەن ئەٚ لتوەتە 
تەکەی گٛٚ  ثبشە ٘ۀب ەتەکژ لٛڵژ ٘ەڵ ربب . ئبٔیب ثە یۆٌی

ٚ گوووٛٚلژ  , ئیٕجوووب ڕٚٚی ٌە ئەرصەشووور ک ص صٚٚ صەلەی لووو 
جەسش ڕٚٚتبٔووضاٚ ٌە ٔٙرٕووژ ٚ ئەزِوٛٚٔ ٘ەزاراْ چیڕۆکوژ یوڕ

ٚ  ەٚلبْ . ثب چیڕۆکەکەی لۆش ٔەثرتە تەکرە  ٔۀٛٚ  أەٚە
ٚ ش ٚ چیڕۆکبٔە . لۆ صەلٛأژ ئەٚ ێٔەی ئە ەٚە لەرِەکەی ٌە ٌە

ڕٚٚلژ , کە سەڵە ئرتوتبش ثە ِەتتوەری  ەرشبٔت ثٛٚە ثە
ٌەشف ۆش ٔبٚی صێٕٓ , زتٕضٚٚی ث ەتەٚە . ئەگەرٔب ثۆ ٘ەلوب 

٘ەلبتێ ٘ەر صەت ٛێْ ٚ تێ ٔە  ە  ٌر  اٚ صەثێ , ثۆ ٘ەلب٘ەلب
ەلبتێ ئەٚ کوبرەی ٘ت ٛێْ ٚ ٘ەرصەت ٛێٔەٚە , ثۆ ٘ەلب٘ەرصە
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ٔب ووورە سوووۆن صاصەیۆشووو ێ ٚ کە  ٘ەر لوووۆ ثە چۀوووض سبکە
 بژ ٔبکب  . يثب 

 ٚ ِەالێْ ٚ صاصٚەر ثۆ ٘ەلب٘ەلبتێ ک صەٚەکبٔژ سەڵە ٚ ِەال
ٚ شووووتەکبٔژ لوووو ی یبووووتەٚەی ئەَ چیووووڕۆکە  صاصگووووب ٚ ٔووووبٚ

ئبتیٓ ٚ تب ب  صەشبرصرێتەٚە ٌەگەن الشەی لۆ, ٌەێێ  صەِبِ ژ
ّڕأژ ٚٚاڵلووژ کوو صٚٚە ... ئرتووتبش کٛکّەلەی دووٛٚ ئەٚ دوو

ٚ شتر ت یرٕبٚێ صەثێ ثڕۆَ . ئبٔیب صە تژ  ئەگەر کبرێ ت ٔیە
ٚ سٛادوب یزی ٌر و ص ,  صۆلەک صٔژ ثۆ ئەرصەشر  ڕەٚاْ کو ص

جرٙربت کە ێِبرەی لەٌە ۆٔژ ٌە ەر ثە کبرلەکەی سۆشژ ال
٘ە تژ صەک ص ٔەرِژ  ثٛٚ . ئەرصەشر  صٚای صۆلەک صٔەکە ٚا

            ٘ووبلۆلە  ووەرصأژ ٌە ٔووبٚ صە ووتژ  صە ووتژ ئەٚ کووچەی ٌە یووڕ
ٚ ثیوووو ی ٌە  تەکتوووو ی صەسبوووبٔض جرّوووبٚە , یۀجەکوووبٔژ ٌەثە

ثٛٚ یۆٌیترە لۆڵژ گ لٛٚ  لتەکبٔژ صەک صەٚە . ٌەٚ سەتباڵٔە
ٚ  ە ثڵٕوضەکبٔژ کو صەٚە وٚەی لە ەڕەٚأژ ٔوبٚ صتوٛی ێٚٚرە

ئەرصەشر  ڕا تەٚسۆ چوۆٚە ێٚٚرەکەی ٚ رگبکبٔژ لفٍضا . صە
  ٚ ٚت ی یۀوووجەرە ثچوووٛ وووە جرروووبکەی ڕاکبوووب ,  وووەرٌە

ٚ  ّیچوووژ ٔووووبٚ زتٕوووضأەکەی کوووو ص, کە ٘ەرتەکەثڵٕوووضەکبٔژ ثٕ
ثووٛٚ ٘ەِووٛٚ ڕەش   وبدیجەتەکژ صۀووگ ٔبسۆشوژ کووۆٔژ یروٛە
ْ ٌەگەن صٚٚکەن , ٘ۀضێ یبْ چٛٚثْٛٚ ٌەگەن لر  ٘ەڵرەڕاثٛٚ

ەٚە ,  ورجەری یەڕەکوبْ ٚ صٚا ە تەَ صەجوٛٚاڵٔئثە  ٘بلٕژ ثب
ثْٛٚ ٌە التەکووژ یۀجەرەکووبٔژ لیبوو ژ زەرصی یوورش ڕۆێئووبٚا

 . اصەص
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,  ثوٛٚە ٚ ٚا٘ە تژ کو ص ٘ۀب وەی لۀوگیبشبْ ٘ەڵتتبتەٚە 
 .  گبکە صٚٚ ێ ٘ۀب ەی لٛڵژ ٘ەڵ رببژ صەر چٛٚە ثەر لە ە

ٚ  ێ٘وبلجٛٚە سوٛار ضاالچبٚێ یو رچەِەکەی ئبٔیب کە ثە ەرەی
کوووووبلژ یر ۀوووووویٓ  ڕِٚٚەلوووووژ کە ٌە  وووووەرئەٚ لۆرلوووووبٔەی 
ثەرچبٚی الٔەصەکەٚلٓ , ئەٚ ثۆٔەی ٌە ئبٔیبٚە صەرصەکەٚلٓ ٌە

صە٘وووب  کە ێٚٚری  وووەرصأژ کووو صٔەکەی یڕک صثوووٛٚ زۆر 
جیبٚازثٛٚ ٌەگەن ثوۆٔژ ئەٚ چوً یۀجوب زتٕوضأیەی ٌەگەڵوژ ٌە 

 َ ْ . ئەرصەشر  تەکە ٚ ثەِێٚٚرەٚە صەێتب برٛەتە صٚای جبرثٛ
ت ثە ٔبسۆشوژ زتٕوضاْ ث وب  . ٘ە وت ث وب  ثیٕیٕژ ئبٔیب ٘ە 

ڕا ووتەٚسۆ ئەٚ صەلە زتٕووضاْ ئ ثووٛٚٔەٚەرێ ژ ٌرتووتبٔضۆلەٚە 
سوووٛا کبلروووە ئووووبصەِژ  ِیتۆٌوووۆێتەی ثەثی ٘وووبلەٚە کە صەڵووووێ

ٚ  عّەلر وژ یروضا , ٘ەِوٛٚ ِیوٛەيٚ ٔ صرٚٚ ت  ص ٘ەِوٛٚ ٔوبز
 ئەٚەی ثرزار ٔەثرت . سٛارصٔر ژ ستتە ثەرصە تژ ثۆ

ێو  ٘ەر ثە٘ەشت  ەرثە وتژ کو ص , کە ٌە ێٌە ٔبٚ ثبیەکبٔژ 
شۆڕ  نیبڵرە لبڤرەتە صٌە ٘ەر لە ٚ صارێە کبٔیە  ٘ەڵضەلٛاڵ

یووبتە  ڕٚٚثبرێووە شووەڕاة ثەصی صەثووۆٚە . ٌە کەٌۀووژ ٘ەر چ
ثووٛٚ ٌە ٘ۀرووٛتٕژ  صۆڵرووە ٌرووت صەڕٚأوژ یووڕ ٌە ٘ەر ٚصەکو ا 
ٚ  شٛێٕووووضضەکبْ ٌە ووووەر صارە ثەرزەکوووبْ صەتبٔثبڵٕووو ,  وووب 

جووۆر کە ٘ۀووضێ یبْ ئرتووتب ٘ەر گیووبٍٔەثەری جۆراٚ٘ەزاراْ 
ٔەِبْٚ ثەتەکەٚە ٌە ثٕبرەکبْ صەٌەٚەڕاْ . کەچژ ئوبصەَ زۆر 
ٚ لۀیبتژ ک ص , ٘ە تژ ک ص یرٛتتتژ  ٚ ٘ە تژ ثە ثرزاری  زٚ

کْٛ صەگەڕا ٌە ٔبٚ ثە٘ەشت ,  چیە . کْٛ ثە ێثە شتر ە ٔبزأ
یرووٛە  چروەی ٌە ٘ویە ٌەٚأە ٔەصەثیٕوژ . شوڵەێاْ ٚ صڵەڕاٚکروژ
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صتوبرثٛٚ , لووب ڕۆێێ یووبْ ٌە ثوٓ صارێووە صأیبووت ٚ صە ووتژ ثە 
گ تبْ ک ص , ٌەثەرەسۆی گٛٚلژ ِٓ ٔبلەٚاَٚ ئەی سٛصا , لۆ 
ٌەثی   چٛٚە یبرچەکەی ل َ صرٚٚ ت ث ەتت , ٚە  صەثیُٕ 

ْ ٌە ٔر  ٚ ثبڵٕضەکب  .  ٚ ِریە  یر ٙبلْٛٚ , لۀیب ِٓ ٔەثێ ٘ەِٛ
شوەٚاْ  وەرثەتەکەٚە  ٘ەِٛٚ گیبٍٔەثەرەکوبْ ِریەکیوبْ ٘ەتە

ٚ ڕۆێأووویش ثۀووبٚ جٛأیەکووبٔژ ێتبٔوووضا  ثٕوورٓ ٚ ثذە وورٕەٚە
جوبرتش ثە ٚ ئوبٚە ڕٚٚٔەکوبْ ِەٌە ثو ەْ . جبرثرەڕێٓ ٚ ٌۀب

صارە ثەرزەکبٔوووضا ٘ەڵرەڕێوووٓ ٚ ٌە یرضەشوووتەکبْ ٘ەڵوووجەزْ ٚ 
ْ . سٛا کە گٛێژ ٌە گ تبٔەکەی ئبصەَ ثٛٚ ثە یەٌە سۆی  صاثەز

ٚای زأووژ ثەٚە صڵوووتۀرە کە  ووٛلب ,  گەتبٔووضە الی زگووژ یوووێ
صٚٚچوووبری ێتوووبْ ثوووۆلەٚە . ثەاڵَ کە ٌە ٔوووزت ەٚە گوووٛێژ ٌە 
گٍەتیەکبٔژ ثٛٚ زأژ ڕا ت صەکب  . ثە سۆشژ ٌەگەڵژ گ تب , 
چٛٔ ە کە  ٘ۀضەی سٛا ٘ە تژ ثە لۀیبتژ ٔەصەک ص لب لرژ 

   ەاڵلەی ەٚ ثە سوووۆی  وووەرثبری ئەٚ ٘ەِوووٛٚ صە ووؤەگوووب  , ئ
ثووٛٚ , ثووۆتە ثە ئووبصەِژ گوووٛٚ  جووٛٚ ِەد ووِٛژ لۀیووبتژ ٘ەت

 صڵتۀگ ِەثە چبٔیە سٛاتە  ثۆ لۆ ٘ەتە ئبٚالەکە  ثرٕرتەصی ... 
ٓ شرٛە صرٚٚ ت ک ص َ ثە جٛأت ت   .ئیٕجب سٛا دەٚای ثۆ ئبصە

َ ٘ە تژ ک ص ێتبْ سۆشە ٌەگەن صرٚٚ ت  ,  صٔژ دەٚا , ئبصە
٘ە تژ ک ص ٌە لبرت بتژ ٔبٚ کٛٔە ئەش ەٚلر یش ثەی ٌەگەن 

ٌەٚ کوبلە  .ی ٘بٚشرٛەی سوۆتەلژ ثروزار ٔبثروتئەٚ ثٛٚٔەٚەرە
 َ صە تژ ٌە  ەر شبٔژ ئەرصەشر  صأب ٚ گٛٚلژ چیە   ێلبِٚب

ٚا صڵتۀگ صتوبری ؟ ئەرصەشور  ٌەگەن ئەَ لتوەتە  ٘بٚڕێ ثۆ
کوووو ص ڕۀرووووژ زەرص  ٜ ێلووووبٚڕاچڵەکووووژ کە  ووووەت ی ِووووبَ 
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٘ەڵرەڕاثوووٛٚ . ثە زِوووبٔژ دوووبن گوووٛٚلژ ٘وووبٚڕێ چیوووت ٌوووێ 
ٓ ئەَٚ صۀب ژ ٚ ٔە  ُ , ٔەِ ثببرِەٚە کچرە ٘بلجٛٚە  ەرصأ

تەکەَ ثیٕیٓ ٘ە وتُ ثە ئبشوٕبتەلژ  ٌە ئەٚتش ِٓ , ثەاڵَ ٘ەر
ێووە ٌە کو ص ٌەگەڵوژ . جیوب ٌەٚەش لە  ثیو َ ٔەک صثوۆٚە ڕۆێ

  ێبٚلصاٚاتەکژ ٚاَ ٌرج ب  . ِبَ ڕۆێاْ کچرە ثرتە  ەرصأُ 
 گٛٚلژ صاٚای چژ ٌێ ک صٚٚی ؟ 

ئەرصەشووور  گوووٛٚلژ چیڕۆکوووژ گیووو أەکەَ , صاٚای چیڕۆکوووژ 
گی أەکەِژ ک ص . ئەٚ صەتەٚێ ثیٕٛٚ رتەٚەٚ ثی بلە ڕۆِبْ , 
ئبِبٔجیبژ ٌەٚە صەرستتٕژ ڕا تیەکبٔە , ئەٚ ٔوبزأێ کۆلوبتژ 

سەلەرٔبکە , سٛێٕژ چۀض کە ژ ٌە سۆتضا  ئەَ چیڕۆکە چۀض
ْ کۆلبتژ ثێ .ڕۀرە ثە  ەر٘ەڵر لٛٚە ,  ئەٚ ٚاصەزأێ  یەڕأض

ٚ  ٌە  وووەرصەِرە صەێی صٚٔیوووب ثوووۆلە ئەٚ صٚٔیوووبتەی شوووبعی 
 ڕۆِبٕٔٛ  ٚ  ەتٍە ٛٚ ەکبْ ثب ژ صەکەْ .

ٔوووبزأێ صٚٔیوووب ٘ەِوووبْ صٚٔیوووبی کوووۆٔە ٌە جیوووبلژ ئەِجوووبرە 
 یرغەِجەرەکوبْ ٌە سووبئ ثوضەْ ٚ  ەتٍە ووٛٚ ەکبْ ێە٘ سووٛارص

ثە ڕۆێی ڕٚٚٔووووووب   ثوووووو ەْ , صەچووووووٓ ٌۀبٚۀووووووضی شووووووبر
              جووووۆر ثە لەعزتجووووژ جۆراٚ ڕۆێٔبِۀٛٚ ووووەکبْ صەڕ رووووٕٓ ٚ

  ٛێْ ٚ چبٚتبْ صەرصێٕٓ . صەتبٔ
ٌەجیبلژ ئەٚەی ثە شّبر   ۆ ژ ٚ عبر ەکبْ یەٌپەي ث ەْ , 

ٚ کەٌوٍەی  وەرتبْ  شبعی ەکبْ صەصۀە ثەر صە تڕێەی گٌٍٛە
ٚ گۆِژ سٛ ْ ٚ ٌۀب ْ صەکە ْ کٛ ت ەکبْ ثە ێٓ ٌە کۆاڵٔە لبرکٛ

 ؟گووٛٚلژ ثبشووە لووۆ چیووت یووێ گووٛٚ   ێلووبٚضێڵٓ . ِووبَ جریبٔوو
ِووبَ . اڵِووُ ٔەصاٚەلەٚە ەئەرصەشوور  گووٛٚلژ ٘وویە , جووبرێ ٚٚ
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صڵوووت ٔە٘ووووب  ٌەثەر , ٚەاڵِوووت ٔەصاٚە ٚگوووٛٚلژ ثووووۆ   ێلوووبٚ
 ٚ ثە جووووووٛأیەکەی ٚاتە ؟ ئەرصەشوووووور  سۀووووووضەتەکژ کوووووو ص

گووٛٚلژ چبکووت کوو ص   ێلووبٚ ووەرٌەلبٔضْ گووٛٚلژ ثەڵووێ . ِووبَ 
ٚ صرێوە  ڕۆێێە ثە صن ثەی ثبشت ە ٌە ێتوبٔر ژ صٚٚر ِ ۆڤ
ئەگەر جبرێە ثە گیبْ  ەرکربژ لرضا  صٚٔیب چیە , صڵژ  ێثثە 

شوومر ژ ەجبرێووە تووبسژ ٔەثووژ ٚ جووبرێ یش ڕێووژ عٔەکەی ٚ 
ژ ٚ ثێ کربەتژ ٌەِ صٔر وژ لوٛن زتوبل  ٘رّٕ ؟ ی گِەدبن ٔە

ٚ زتٕضأە ِ صٚٚتٓ , ثۆ  ْ ٌە چٛٔ ە لریضا ؟ ٔیە , ئرّە ٘ەِِٛٚب
صە ووت سووۆلژ  صەر ەلروە ثووۆ لووۆ ڕەستوبٚە ٌە .٘ویە ٔووبکەتٓ 

ٚ  کە ٘ەَ ثە گیووبْ  ەرکربووویە ٚ ٘ەَ توووبسژ ثوووٛٚٔە ,ِەصە 
 شمر ژ ِەدبڵە .ە٘ەِیش گ لٕژ ڕێژ ع
شومە ەسەر ئەگەر سوۆَ صٚٚچوبری ئەَ عبئەرصەشر  گٛٚلژ ئ

ٚ  ِەدبڵە ث ەَ صٚای لەٚاٚثٛٚٔژ چیڕۆکەکە ئەٚ کچە صەڕٚا
رّەٚە , ٍوئوبزارە شوەٚ ٚ ڕۆێ ثت ٕیش صەثێ ٌەٚ, ِ ٔبگەڕێتەٚە

ٚ ئەٚ شیبووە ٌەدوویُ  صتووٛارە شووەٚ ٚ ڕۆێ ٌە ٔووبٚ ئەٚ چووٛار
 ک اٚأە ٚەکٛ ثٌٛجٛي ثێ ٘ٛصە ثرُ ٚ ثچُ . 

زۆر ثە لٛڵژ  وەت ی ٔوبٚ چبٚەکوبٔژ ئەرصەشور ی   ێلبِٚبَ 
ال  کبرێووە ثو ەی ٘ەرگیووز ٌەلووۆ صەلوٛأژ , کو صٚ گووٛٚلژ ٔوب 

گووووٛٚلژ   ێلووووبِٚووووبَ  ؟ ئەرصەشوووور  گووووٛٚلژ چووووۆْ . ٔەڕٚا
ئەٚۀضە صرێە کە ٘ەرگیوز کۆلوبتژ , چیڕۆکەکە  صرێە ث ەٚە 

ٕە٘رڵێ ٚ ثجرتە ٘ژ لۆ , ئەٚ کچە ثەجرت صثۆئەٚەی لب ئەثە, ٔێ 
ضەٚێ , یبوووووژ یووووووێ ِەڵوووووێ ٌە ثووووووبرەی ئەٚەی سۆشووووووت٘یچ

سۆشەٚتتتژ ثەٚەٚە جٛأە کە ٘ە تت ثوۆ کە ورە ٘ەثوێ ٚ 
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ثە ٔٙرٕوژ شوویع ی ثوۆ ثٕٛ ووژ ٚ گووۆرأژ ثوۆ ثڵرووژ ثووێ ئەٚەی 
 کە  یێ ثزأێ . 

چیڕۆکژ ثۆ  ٘ەر ,ٚ  ەت ی ث ە  لۆ ٘ەر ثەصتبرتەٚە صاثٕیبە
سۆی ٌە چیڕۆ  گرڕأەٚە , ٚ ئەٚتش ثب گٛێ ثر ێ  ثررڕەٚە

ق کوبلژ ِوبٔەٚەی ِەعبوٛ ئەٚەیسۆتضا ثە٘وبٔەتەکژ ثبشوە ثوۆ
ْ ثۆتێ چیڕۆکەکبْ صۀٛ ٕەٚە صرێە ث ەتتەٚە . ڕۆِبٕٔٛ ەکب

ئەٚەی صٚٔیب ثیٕیەکبٔژ سۆتبْ ٘ٛٔەرِۀوضأە ٚە  سوبکر ژ ثۆ
اٚ ٘رووو  صایۆشووو راْ لەڕثوووٛٚ ٚ ئب وووّبٔر ژ ثە ٘ەٚرٚثە ثوووب

ٚ ثە صتووووبر  شٛێٕٕەٚەیربوووو ەش ثوووو ەْ . لووووب کچەکووووبْ ثیووووبٔ
 ٚ صاثٕیبٓ . ٔەٚەکترجەکبٔیبٔەٚە ی چژ صرێەتبْ ث ە
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 َەشتە٘
 
 
 
 

ئبٔیوووووووب ئەٚ ڕۆێەی کە ٌە زتٕوووووووضأەٚە گەڕاتەٚە ِوووووووبن , ٌە 
زۆر , ێٚٚرەکەی ثیٕژ کترجەکبْ ٌە شوٛێٕژ سۆتوبْ ٔەِوبْٚٚ 

ەٌە . ثە ی ل  وب ٌەٚەی ثوبٚکژ ثەٚەی زأوژ ثوێ چوۆلە زتٕوضاْ
ەکە ثە یەڕۆکروە سەرت وژ یٌە ِوضثە سۆی گەتبٔوضە صات وژ کە

ثووووٛٚ. ٌرووووژ ی  ووووژ صاتە کووووێ  یووووبک  صٔەٚەی کەٚۀووووتەرەکە
 صە ت بری کترجەکبّٔژ ک صٚٚە ؟ 

ئبٔیب گٛٚلژ ثۆ ؟  . اڵِژ صاتەٚە ثبٚکت کچُ ثبٚکتەصات ژ ٚٚ
ُ ثڕۆ ٌە سۆی ثپ  ە ٚا ٌە ێٚٚرەکەتەلژ .  صات ژ گٛٚلژ ٔبزأ

جرٙربوت ٚ ثەرەٚ ێٚٚری بٔیب ثە صٚٚصڵیەٚە ِوضثەیەکەی ثەئ
یۀوجەرەکەٚە ثیٕوژ ِۀتوٛٚڕی ثبزرگوبْ  صأیبوتٓ چوٛٚ , ٌە

ٚ ثە دب ووویجەتە   ٌە وووەر کٛر ووویەکەی سوووۆی صأیبوووتٛٚە



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

43 
 

سەرت وژ دیتوبثبلە . ئبٔیوب ثوێ ئەٚەی  و ٚی ٌرج ووب  ثە یەٌە 
زرگووبٔیش ثە ی ثبڕگووٛٚلژ ثووبٚکە کووٛا کترجەکووبُٔ ؟ ِۀتووٛٚ

ٌە کەٌۀژ چبٚتٍ ەکەتەٚە ثیٕژ ئبٔیوب , ٘رّٕژ  ەری ثڵٕض ک ص 
ئبٔیب . ٕبْٚ ٌە شٛێٕژ کبرک صْ صاِ کچُ ٚا لٛٚڕەتە , گٛٚلژ

ئەٚەی اڵِوژ صاتەٚە ثووۆەِٚۀتووٛٚڕی ثبزرگوبْ ؟ گوٛٚلژ ثوۆ 
 ثیبٔشٛێّٕەٚە . 

ٚ  سۆ ٌروژ ٔرزتوە ثوۆٚەیب کە گٛێژ ٌەٚ لتەتە ثٛٚ ڕا تەٚئبٔ
. ئیٕجب ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ کە زأژ ئبٔیوب  ضا رٌلٛٔض ثبٚەشژ 

٘رّٓ ثۆلەٚە یرژ گٛٚ  کچُ کترت ٘یە  وٛٚصێ ژ ٔویە لۀیوب 
ێتبٔت لر وضەصا , ئەٚ ێتوبٔەی ثە ٘ەزاردوبن ثوۆ سوۆ  ثٕیوبصی 

 صۀرژ . 
ْ ثرجرە ٚ ٘ەِٛٚ جٛأیەی صٚٔیب کە یڕە  ٔٛٚ ەرەکب ٌەٚەی ٌە

ْ ٌە کترجش ْ ثۀض صەکە بٔەتەکژ ٌە چرە, صٚٚرصەکەٚٔەٚە ٚسۆتب
ٌە سەڵ ویش ٔوب٘رٕٓ ئب وبتژ ثوەتٓ .  ثێ ڕۀرژ لوۆزاٚی , ٚاز

ئەٚەی   صەچووٕە ٔووبٚ ٘ەِووٛٚ سٛارصٔرووە , ثووۆبت ۆڤووٚەکووٛ 
ْ ٚ صڵت ثۆ ٘یە ٔەچرت ... ئبٔیب ٔرٛچبٚأژ گ ێ  ٔەسۆشت ثشە

َ لتەتە  ٚ گٛٚلژ ٚاِزأژ   ەت ی ثبٚکژ ک ص, ثٛٚ ٌەگەن ئە
 , ووت ثە سٛێٕووضٔەٚەی کترجەکووبْ ثوو ەی ثەڕا وتژ صەلەٚێ صە

 ٔەِزأژ ٘ەر ٚەکٛ یربت  ثی صەکەتتەٚە.
صٚال  ئەٚە کترجەکبٔٓ ٚالب ثە ێتوبْ صەصەْ . کترجەکوبٔٓ ثوبراْ 

٘ەاڵلووٓ ٚ ٘ووبلٕژ شووەٚ ثووبرتٓ ٚ ٘ەڵووٛەرتٕژ گەاڵکووبْ ٚ ڕۆێ
صەکەْ ٔەلوووٛأژ  ٌوووێ شەٚتتوووتت  صەکەْ . کترجەکوووبْ ٚا سۆ

ٛا ژ . ی ثە صتٛارەٚە ٘ەڵ  چیە ثە سٛاریەرصەی یۀجەرەتە
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ئبتب لۆ ثەِە صەڵرژ ٔەسۆشوژ ؟ ِۀتوٛٚڕی ثبزرگوبْ گوٛٚلژ 
َ ٌرٕبٚە ٔەسۆشژ یەشیّبٔیش ٔیُ . ئیٕجب ئبٔیب  ثەڵێ صەِر ە ٔبٚ
گٛٚلژ ثبشە لتەکەلُ لجٛڵە , ٔەسۆشژ یڕ ٚالبل تٓ ٚٚشەتە 
ئەگەر  بیژ ئەٚەتە سەڵە لریضاْ . ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ ٌەٚ 

 ٚ ی گوو   ٚ  وەری ثە ویٕرژ سوۆی ٚۀووبکوبلە صە وتژ ئبٔیوب
ٔیبە ثب ثە وەر٘بلر ت ثوۆ ِبچژ ک ص گٛٚلژ کچەلبلبٔەکەَ صا

ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ . ثررڕِەٚە . ئبٔیبش ٌە لۀیبتژ صأیبت 
گوووٛٚلژ صەڵوووورٓ شووووبعی ێە ٘ەثوووٛٚ صڵووووژ ٔەصە٘ووووب  یووووێ ٌە 

 , ڕۆێ ٔەثوٛٚ ٌە ِر ٌٚەتەکیش ثٕێ ٔبسژ ئەٚۀوضە جوٛاْ ثوٛٚ
الٔەی چۆڵەکەکبٔژ دەٚشەکەتبْ ٔەگ تێ ٌەٚ کبلبٔەی صتبر ٘ر

ئەٚەی صات یوووووبْ ثرچٛٚەکووووبْ صەِیوووووبْ ثەشوووووضەک صەٚە ثوووووۆ
 سٛارصٔیبْ یرجضا  . 

شەٚ ٔەثٛٚ لبصرۀگ  ەت ی جیٍٛەی ئە تر ەکبْ ٚ ڕۆٔبکژ 
ثەری ٌەٚ ثەرزتە یەسووش صەثووٛٚ ثە صەٚرٚ ِبٔووگ ٔەکووب  کە

ٚ ییبٚە چٛار کچژ ٘ەثٛٚ , سۆتضا  صە ت کٛر  ٚ ثڵرژ  لب, ئە
٘ەێارثوووٛٚ , ٌە وووەرثبری ئەٚ ٘ەێارتەش زگوووژ ثە سەڵ وووژ 
ٚ ٌە ەر تەکژ صاصۀب ,  ٚ ٘ەر شیع ی صۀٛٚ ژ  صە ٛٚلب . ئە
ٌە ەر ئبٚ ٌە ەر ثەرص ٌە ەر جٛأژ ٌە ەر ێْ ٚ ئب ّبْ ٚ 
ِبٔگ , ٌە ەر ثوْٛٚ , ٔوبزأُ ثڵورُ ٌە وەرچژ . ٘ەِوٛٚ کوب  

ٔ ە ٛکچەکبٔژ , چ ص کٛڕێ ژ ثجێ ٌەثەر لەِۀٕبی ئەٚەی صەک
ک صثووٛٚ ث اتەکیووبْ یووێ  زۆرتووبْ دەزصەکوو ص ٚ صاٚاتووبْ ٌرووژ

ٚ یرٕ ٚ , ٌەگەن ٌە جثجەسبێ .  ٌەچً  ْ ثٛ صاتە   بڵژ کٛڕێ یب
ثٛٚٔژ ئەَ کٛڕە ِبڵەکەتبْ ڕۆٔب  ثۆٚە , ٘ەێارتبْ ثۆ چۀض 
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َ ئەٚەی جرژ صار ثٛٚ صٚای ِبٚەتە   ڕۆێێە ٌەثی چۆٚە ثەاڵ
 وەری صاتە , یرٛتتوتژ ثە  بٚ٘ە وتیبْ کو ص کوٛڕەکە ئوبٚ ٌۀو
ەٚ یووبرەتەی صکتۆرەکووبْ یریووبْ ٔەشووتەرگەرتە ئەٚ ییووبٚەش ئ

 جٛٚ ٔەتجٛٚ . گٛٚل
٘وویە  بِبٔر یبووژ شووە ٔەصەثوو ص ٌە شوویع ەکبٔژ زتووبل  , کە 

ٚۀوووضە ٌەَ صٚٔیوووبتە ٌەالی ئەٚ ئەٚۀوووضە ثە ٔووو ر ثوووْٛٚ ٚ ئە
ضەزأژ صەٚڵەِۀوضل تٓ وە وە ٌەَ جیٙووبٔە . ڕۆچوٛٚ ثوٛٚ ٚاتوو

چٛٚە الی ٚ یروژ گوٛٚ  ئەٚ یوبرەتە چوۆْ یەتوضا  کەێٔەکەی 
گووووٛٚلژ ئب ووووبٔە چۀووووض شوووویع ێ ُ صە  ۆشووووُ ٚ . ث ەتووووٓ 

کٛڕەکەِووبٔژ یووێ چووب  صەکەتووٕەٚە . ێٔەکەی کە گوووٛێژ ٌەَ 
چوٛٔ ە صەتزأوژ ئەٚ  اڵِە ثٛٚ صڵژ ٔە٘ب  ٘یچژ یێ ثڵێ ,ەٚٚ

صتوبر  ٚاصەزأێ شیع ەکبٔژ چۀضی ثڵێ یبرە صەکب  . ثوۆتە ثە
گ توبْ کو ص لوب سەٚ ثو صتەٚە .  کەتەٚە صە تژ ثەالٔ ژ کٛڕە

ییووبٚەکە شووەٚ ٘ەِووٛٚ شوویع ەکبٔژ ٘رٕووب گووۆڕێ  ووێ چووٛار 
ْٛٚ ستوووتیە ٔووو ر ثووو شووویع ی ٌەٚ شووویع أەی ٌەالی زۆر ثە

ٛار  ئەٚأژ ل تبژ ٘ەڵر لەٚە , ٘ەر ,گی  بٔژ لبیٛٚلەکەتەٚە چ
کچەکەشژ  ەت تبْ صەک ص ثێ ئەٚەی ٘یچژ ٌێ لروجرەْ . کە 

ٔبٚشبر صە تیبْ  ثەصەرکەٚ  ٚ سەڵە ٚەکٛ ِر ٌٚٚە ٌەڕۆێ 
رە کوو ص , لوووبیٛٚلەکەی کە چۀووض ییٕەتەکوووژ گەٚ چۆثە٘ووبلٛٚ

 . چٛٚە ٔبٚۀضی ثبزاڕ ٚ گەٚرەی یرٛەثٛٚ , ٌەثەری ک ص
ٚ ٚەکووٛ شووی تٕژ   ۆشوورە صە ووتژ ثە  شوویع ەکبٔژ صەر٘رٕووب

ٓ شیع ی سۆَ  ْ ک ص , گٛٚلژ ٘ۆسەڵ یٕە ثۀ ست ت ٘بٚار ک ص
ُ ٚەرْ ٌووووورُ ث وووووڕْ , کوووووٛڕەکەَ یرٛتتوووووتژ ثە صە  ۆشووووو
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ْ ٌە کڕتٕژ ئەَ شیع أە یەشیّبْ ٔبثٕەٚە  ٔەشتەرگەرتە , ٚەر
, ٚەرْ شووووووووویع ی  ەلەٚۀکە زۆر شووووووووبعی أە ٘ۆٔووووووووضراٚ

صٚا صڵۆیژ ثبراْ ٚ گەاڵی ٚەرتٛ ٚ  ثبڵە ٛٚلبٚەکەی یەیٌٛٚە
ُ . لب ڕۆێ ٌەصە  ۆ  ەر  ٚ ەری صٚٔیب ئبٚصتٛ ثٛٚ ثۆ ئە َش
٘بٚاری ک ص , کەچژ کە  صتٕبرێە چیە ثە شویع ەکبٔژ  ٘ەر
ٌەیووڕ ٘ە ووتژ کوو ص ثووبزاڕ چووۆن ثووٛٚە , ئەٚ ثە لۀیووب . ٔەصا 

 ٕٛٚ ر ژ ثەصە تەٚەتە . ٚ چۀض صە ت ِبٚەلەٚە
 ٔبچبر ثە صڵتۀرژ ثەرەٚ ِبن گەڕاتەٚە , سرزأەکەی کە ٌەثەر

ەٚەی صەک ص ٌرژ ی  ژ چیت صەرگبی دەٚشە چبٚەڕێژ گەڕأ
ٚ گٛٚلژ ثەتبٔژ صەچّەٚە  اڵِژ صاتەٚەەئەٚتش ٚٚ ؟ ک صەٚە

ٔووووبٚ ثووووبزار ثوووووۆ   ۆشووووتٕژ شووووویع ەکبْ , صتووووبرە سەڵوووووە 
ُ ثف ۆشُ , ئەگەرٔب  ٓ صەِەٚێ چۀض شیع ێ  لرٕەگەتبتٛٚٔە ِ

 زۆر ٌەٚە زتبل ی یرضەصەْ کە ِٓ ِەثە تّە .
ثۆ ڕۆێی صٚٚەَ ٘ەِبْ شوتژ ئۀجوبَ صاتەٚە , کەچوژ ٚەکوٛ 

ْ کە  ٘ َ صتتب ٓ ڕۆێ ڕۆێی تەکە یە یبرەتەکژ یرٕەصا . چۀضت
ثٛٚ . لب  ثێ ٘ٛٚصە ,کبرەی ٌە ەرتە  صٚٚثبرە ک صەٚە  ئەَ
صڵبو بٚی گەڕاتەٚە ثیٕوژ  بڵر ژ ڕێە , یبشبْ ڕۆێێ یوبْ ثە 
ثەر صەرگبی ِبڵیبْ سەڵە کۆثوٛٚٔەلەٚە , کە چوٛٚە یربوت  ٌە

ْ ٌە دە صرێە ک صٚٚە ٌە ێێ  ئەٚ شە ٚثیٕژ لەرِژ ِٕضاڵەکەتب
 الٔەی چۆڵەکەکبٔژ ٌە ەر ثٛٚ . صارەی ٘ر

سرزأەکەشوووژ ثە صەٚٚری صأیبوووتجْٛٚ ٚ  ٘ەرچوووٛار کوووە ٚ
صەگ توووبْ . ئەٚتووووش ثە لووووبیٛٚلە ییووووٕە ییووووٕەکەتەٚە ٌەالتە  

ٚ شیع ەکبٔژ ٘ەر ٌە ٔبٚ صە ت ثٛٚ , ٔەتوضەزأژ ئ  ڕاٚە تب
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اڵِژ ێٔەکەی ٚ کچەکبٔژ ثوضالەٚە . کە کچەکوبْ ثبٚکیوبْ ەٚٚ
ەٚە گٛٚلیووبْ ثووبٚکە ثوو ا لبلبٔەکەِووبْ ثیٕووژ گەڕاٚەلەٚە ثەتەک

ِ ص , ئەٚ ث اتەی چۀضتٓ  بن ثوٛٚ چوبٚەڕێژ ثوٛٚتٓ گیوبٔژ 
ٚ ثە یەرتجوژ ٚ   پبرص . ێٔەکەشژ ٌەٚ کبلە  وەری ثڵٕوضک ص

چبٚی گٍەتیەٚە  ەت ی ک ص , صەلرٛٚ  ئب  ر ە ثەچ ەکەتبْ 
ٚ سەرتوو ە ثەزد صەصا  . ییووبٚەکە زتووبل  ٌریووبْ  ٌووێ ثوو صٚٚە

,  ثەتٕژ تەکرە ٌە کچەکبٔژ ٚ ێٔەکەی صأیبت چٛٚە یرش , ٌە
 وووووەری کوووووٛڕەکەی ٘ەڵوووووضاتەٚە کە ثە یوووووبرچە یەڕۆکروووووە 

ٚ ی چووژ  چووبٚی یوور ەٚ  لووبزە شووٛٚراٚە صایۆشوو اثٛٚ , کە
ثۆلەٚە , لٛٔض یەڕۆکەکەی ٔبٚ صە وتژ ثە ەر ٔرٛچبٚأژ ث ٚ

کٛشووژ سەرتووە ثووٛٚ ثەَ ٚٚشوو یە ٌەصاسووبْ ئووبٚی ٌرجرٕووێ , 
٘ەێاری ٚ ٔەسۆشوژ ِٕوضاڵەکەی ٚ  ثەتەکەٚە ٘ەرچژ ئبزاری

ٚ یربوٛازی ٔەک صٔوژ  ئەٚ صٚٔیبثیٕیەی ئەٚ ٘ەتجٛٚ ثوۆ شویع 
سەڵە کبرتبْ لر  ص ,   ِرتە ٌە چبٚەکبٔژ لەلیس ِبثْٛٚ , 
لووٛڕگژ یووڕ ثجووٛٚ ٌە گ تووبْ ٘ەرئەٚەلە ٘ۀب ووەی صە٘ووبلٛٚ 

صرٚٚ وتژ  صەچٛٚ . صەلرٛٚ  ِٕضاڵر ە ئەٚ تبرتوبٔەی ٌە لوٛڕ
ەاڵلیبووووژ ٚ صە  بْ ٌریووووبْ لر ووووضاٚەِٕووووضاڵەککوووو صْٚٚ ِر ص

 ٔبش ێ . ضاثە ەرتبٔ
ٌە ٔبکوبٚ ثە صۀرر وژ شوڵەێاٚەٚە ٌۀوبٚ ثروضۀرژ ٚ ٘ۀیتو ژ 

ٌە لەرِژ کٛڕە چوبٚ ٔٛلوبٚەکەی کچەکبٔژ ٚ ێٔەکەی ڕٚٚی 
ٚ گووٛٚلژ ثەڵوورٓ ثووێ کووٛڕَ ئەٚ ثووبٚکەی لٛأووبی صاتوو ە  کوو ص

ژ ٔەثٛٚ کە ٌە صٚٚرەٚە ئبٚ ٚ سٛارصْ ثە صۀٛ  وچۆڵەکەتە
گەن لووووۆ ٘ەِووووٛٚ ٌە ,٘ەڵووووضەگ ێ ٚ ثە ثرچٛٚەکووووبٔژ صەصا  
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٘ەلبتێ رُ ٌە ٘ەِبْ ئەٚ گۆڕەی ثۆ ٘ەلبٕع ەکبُٔ ٌە گۆڕ ثيش
صەثرتە الٔ ژ لۆ . صەثێ کفٕروە ٌە شویع ەکبّٔت ثوۆ ثوضٚٚرَ . 
شووتر یش ٌە ووەر کوورٍەکە  ثٕٛٚ ووُ کە  ٔزت ووژ ئەصەثیووب  

چٛٚە لٛٚ لەرِژ ِٕضاڵەکەی ثە ثبٚەش ٘ەڵر  ئیٕجب. ٔەکەٚێت 
 , الی ئەٚ کووبٔتۆڕە شوو بٚەی ٘ەِووٛٚ شوویع ەکبٔژ لرووضا ثووٛٚ

,   ەٚ ٚ ثەرەٚ گۆڕ وووتبْ ثەڕێووو صە تٕٛٚ ووەکەی صەر٘رٕوووب
ڕَ ٘وبلٕەٚە ثوۆ ئەٚ ِوبڵە ٌٛەثەر صەرگبی ِبڵەٚەش گوٛٚلژ کو

ثەتەکەٚە ت ە کەٚا ەٚە  ووووەست ٚ ئە ووووتەِصٚای لووووۆ زۆر ٌ
ئەٚەی ثەٚ صە ووتبٔەی سووۆَ ثووۆ , ثەرەٚ گۆر ووتبْ صەڕۆتووٓ

سۆَ ٌە گۆڕ ثٕرُ . ٌە ڕێربش کچەکبٔژ ٚ ێٔەکەی ثە  جەرگژ
رش ٚ ث ٚەٚە ثەصٚاٚەی ثْٛٚ , ٌەگەن چۀض ێْ ٚ یەی چژ 

 ییبٚێ ژ گەڕەکەکە . 
کە گەتبتٕە گۆڕ تبٔیش ثەصە تژ سۆی ٌەالچەیروە گوۆڕێ ژ 

ْ ٌە یەڕیەڕی شیع ەکبٔژ ٌٌٛضاٚثچٛ ٚ ٌە  کژ ثۆ ٘ەڵ ۀض یبشب
صە وتژ ٔەصەچوٛٚە ئەٚەی اڵتژ گۆڕەکە صرێوەی کو ص , ٛٔبٚ ل

 . صاتپۆشێ صەتزأژ ئەٚ صایۆشتٕە صٚا٘ەِیٓ صتضارە
کچەکووبٔژ ٚ ێٔەکەشووژ ٘ووبلجٛٚٔە  ووەر ٌرووٛاری گووۆڕەکە ثووۆ 
ئەٚەی ثۆ صٚاتٓ جبر ثیجیٕٓ , لب صٚٔیب لەٚاٚ لبرتە صا٘ب  ثە 
ٓ . ٘ەرکە  ٌەثەرەسۆتەٚە سەرت ژ سەتبڵرە  صتبرتەٚە صأیبت

ٚ تبرتەکبٔژ ٚ یر ۀیٕەکبٔژ ٚ ثٛٚ ٌە ثبرەی ئەٚ ِٕضاڵەی ٘ەِ ٛ
کۆلوبتژ ٌە زەتٕیوبْ ٚ صاسوژ ثوێ  ٘ەلب گ تبٔەکبٔیبژ ثوۆ صەرص

ٌەٚ کبلەش ثٛٚە ثبراْ ٚ ثۆٔژ سۆن ٚ یٛٚش  .ثەجرٙربتجٛٚ 
ٚ التەکضا ث ٚ ثۆٚە , ئب ّبٔیش ثە صتبر ئەٚ  ٚ یەراش ثە٘ەِٛ



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

49 
 

صٚالوو  . صتّۀووبٔەٚە ٔەتتووٛأژ یوورش ٌە   ِرتوو ەکبٔژ ثر ێووت 
ٚ ٚ ەڵو ەکەٚە ثەصۀرر وژ لۆزێوە ٔٛٚ وبیی  ٌۀوبٚ سییبٚێ ژ 

ٌەرزۆکەٚە ٘بلە جٛاة ٚ گوٛٚلژ ٘ەِِٛٚوبْ ٌە کۆلوبتیەکەی 
ثوب , سوۆی ٔوبِرٕرتەٚە  ٘یە شترە لب ەر ٚەکٛ ٘ەر صەِ تٓ ,

ئیٕجب کە شوبعی ەکە زأوژ لەٚاٚ لوبزە ثوۆ ٘ەِوٛٚ . صاتپۆشیٓ 
ثەصە تژ سۆی ٘رضی ٘رضی سوۆڵژ صەرەٚەی , شترە صرۀرە 

گۆڕٔب .  ٚ ِٕضاڵەکەی ٚ شیع ەکبٔژ ٌە کەی شۆڕک صەٚەچبڵە
کە ٚصٚای ِبٚەتەکیش ٌە ەر کرٍەکەی ٔٛٚ ژ ئەٚ گۆڕە ثچٛ

ٔەسۆشژ گیبٔژ  پبرص , ثبٚکە شبعی ەکەی  گۆڕی ِٕضاڵر ە ثە
ئەٚەی کو ص ثووۆ ٘ەرتە  ٌەثبشوت تٓ شویع ەکبٔژ سووۆی ِەزاص

کەچوژ ٔەتتوٛأژ ,  , سەرجژ ٔەشتەرگەرتەکەی ثۆ یەتضا ث ب 
  .شیع ەکبٔژ ٔە  ۆش اْ  ٌە رەوەيچٛٔ ە ٘یە 

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
ەر٘بلەکە ثوۆٚە , کە ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ ٌە گرڕأەٚەی ثە و

ڕِٚٚەلەکبٔیووضا ٘ووبلەسٛارەٚە , ٌەگەن   وەرئبٔیوب   ِرتووە ثە
ئەِەش ٘ە وووتژ کوووو ص ئەَ ثووووبٚکیتژ ٚ صەتەٚێ ٌەڕێووووژ ئەَ 

. ثەاڵَ ٌە ڕا تیضا ئبٔیوب  گرڕأەٚەٚە صٚٚری ثشبلەٚە ٌە کترت
. ثوووۆتە ٌە  ی جوووبراْ ٔەثوووٛٚ کە ثوووبٚکژ صەتجیٕوووژ ِٕوووضاڵەکە

ٚ گوووٛٚلژ ثوووبٚکە ثەڕا وووتژ  شووٛێٕەکەی سوووۆی ٘ەڵتوووتبتەٚە
برترەر ثووٛٚ ثەاڵَ ٘ە ووتضەکەَ ٔووبلەٚاٚە . ثەَ وووچیووڕۆکەکە 

شرٛەتە ٘ەرٌە ٌەٚدەتەکژ ش بٚی  ۆِەڕی ٔیوٛە ْٚٚ ثوٛٚ 
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کەی ل ی ثرەڕێویٓ ەشەٚ سۆن ٌە ث صەچێ . صەثێ ٌە ێێ  لۆز
ٓ کۆلبتیەکەی چۆٔە. ٚ ثیجیٕیٕەٚە ثۆ ٚ ثزأی  ئەٚەی یر ژ ثر تٓ 

ثبٚکژ ٌەَ لتەتە  ەری  ٛٚڕِب گٛٚلژ ئەٚە تەعٕژ چوژ ؟ 
ئبٔیب گٛٚلژ صٚاتژ یروت صەڵورُ , ثەٚ ِەرجەی کە یوبرچەکەتُ 
صۆزتەٚە کترجەکوبُٔ ثووۆ ثرەڕێٕیوتەٚە شووٛێٕژ سوۆی . ئیٕجووب ٌە 

ێٚٚرەکەی جرٙربوت , ثە لبصرِەکووبٔژ ٚ  الی ثوبٚکژ ٘ەڵتووتب
 سووبٔٛەکەصا ثە ووەرکەٚ  , کە ثە کِٛجووبرێ ژ  ووٛٚر  ەرش

گەتبووتە ثەرصەرگووبی ێٚٚرەکەی صە ووتژ کوو صە  ک اثووٛٚ , کە
ٚ ٚ گٛڵەکبٔژ ئبٚصا , یبشبْ یۀجەرەی ثەٌەکۆٔەکەی  جبِرە ئب
کوو صەٚەٚ  ووەت ی صەرەٚەی کوو ص , ثیٕووژ چۀووض ِٕووضاڵرە ٌە 

تووش سەرت ووژ ئووبٚاثٛٚٔە , زەرصە کووۆاڵْ تووبری صەکەْ . ڕۆێ
ەکوووبٔیش ٌر وووڕا صەتوووضا ٌە  وووەرٚٚی صارە ثڵٕوووضەکبْ , چۆٌەک

 الٔەکبْ ٚ ج تٛە ج تٛتبْ صەک ص .رگەڕاثٛٚٔەٚە ٔبٚ ٘
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 ٔۆيەَ
 
 

 
 

٘ەثوٛٚ ,  صۆزتٕەٚەی ئب بری ٌە ِٕضاڵیەٚە سٌٛیبی ِبَ لبٚێ 
 ٔیببٔیبژ ثە یوبرەی ٘ەِوٛٚ صٚٔیوبتە  یبرچە گۆزەی ثێ ٔبٚ

یروژ ٚاثووٛٚ ئب وبر ِرەٚٚتەکووژ دبشوب ٘ەڵٕەگوو ە  ٔەصەصا , ئەٚ
ئبِوبٔەلر ە صەثوێ , ٚ ثبزرگوبٔژ یروٛە ث و ێ  ٔبثێ ثف ۆشورتەٚە

, صەثووێ ثۀووبٚی ئەٚ شووٛێٕەٚە ثّرٕرووتەٚە کە ٌرووژ  ثپووبرێزرێ
 ص ئەٚ شبرەزای گو ٚەلەٚە ثۆ ڕا ت  صٔەٚەی ِرەٚٚ .صۆزرا

صەٚرٚ  , ثە لووبتجەلژ ٌەثە گوو صی ثبشووٛٚری کٛرص ووتبْ ثووٛٚ
ژ ِثەری ٘ەٌٚروو  , ٚە  گوو صی کٍووە ِبووە ٚ گوو صی ثب ووتب

ە ٚ گ صی لەاڵلژ ەیەصٚزلٜ لەلەٚی ٚ گ صی عجضٌعەزتز  عەٕٚێ
ْ روووز شروٚ ش ٚ گوووە  ٌووەرتووووەی ٘برووووثەوووٌ . ٚا  ەش وووووو صأووووە
ٓ یبرچە ئوووچ ٚ صەزأژ رەٌر ژویڕۆکوووچ  ەالیوووە ٌووووب بر کوووۀضت
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 ,ە صۆزراثوٛٚٔەٚە ثە چوبٚی سوۆی ثیٕیجوٛٚی سەڵ ژ ٔبٚچەک 
ْ ٚ گالزی ثچٛٚە  گۆزەی ٌٌٛە ثبرت ژ ێێ    ٚ ٚ  ثچٛٚیب

ٚ ٔەسبورەٌرە  ٌە صەٚرەی شوٛێٓ یۀوجە کٛیەی گەٚرە , کە
ٚ  ٚ ثەراْ ٚ ِەڕ چبک اثْٛٚ , لب چبتەیە وت ٚ چو ا ٚ شور 

 . ثرجرە ٚ کەرٚێبە ٚ ێٚٚێگژ ٌە لٛڕ  ٛٚرەٚە ک اٚ ثەراز
ٚ  ەرە ڕَ ٚ لی ی ئب ٓ . کە  ٚ یبرچە زێڕی  ٛٚر ٌە یبرە

ژ ِتەکروووە ٌەٚ یوووبرأەی ٌە گووو صی ثب وووتبثە صە وووتژ سوووۆی 
لەلەٚی صۆزتجٛٚتەٚە , ٌە صتٛی یربەٚە ٚێٕەی ِربۀریٕر ژ 
ٌە ەر ثٛٚ ٌەصتٛەکەی ل تبژ ٚێٕەی  ەرثبزێە ثٛٚ ڕِر ژ 

 .ثە صە تەٚە ثٛٚ ثە  ٛاری ئە پەکەی 
  صەگثەری ئەٚ صەٚرٚ , صۆزتٕەٚەی ئەٚ کەي ٚ یەالٔەجیب ٌە 

ٚ گ صەکووبٔیت تش کە ثووۆ کبووتٛکبن صەکرڵووضراْ , تووبْ کبلرووە 
سەڵە ثی تبْ ٌرضەصا , ئرتە ٚ ی ٚ  ژ زۆر ثەصەرصەکەٚلٓ , 

ی ثە ئەٚەش ٔیبوووبٔەی ئەٚەثوووٛٚ ئەٚ ٔوووبٚچەتە شوووەڕی زۆر
ل تٓ ثەڵورەش ئەٚ کوبلە ثەصەرکەٚ  کە سۆتەٚە ثیٕیٛە . صتبر

ْ ک صە جٛٚ   بتض ٚ شۆ ەن چٛارتەکژ  شەلبِژ ِەسّٛٚرتب
ٌە ثەصەرکەٚلٕووژ ئرتووە ٚ ی ٚ ووە ٚ  گوو صەکەی ثووڕی , جیووب

 یبْ ٚ یبرچە ثەرصی ئیش یر و اٚ , کەٌوٍە  وەرێ گۆزە کەرلە
  ۆیسو ژ وتەصەث شەٚأەٌ ەجررث ,صۆزتەٚە لی ێ ژ لرضا ثٛٚ 

 ەٚۆجتزۆص ژ ێرصەث  رٌٚە٘ یٛتصەث زراٚەزٚٚرگ ژکبٔەثٕبر ەٌ
  چوٛٚەص ٔوُەگ ەٌ ەیٛرشو بل توز ثٛٚ  ێڵەتەٚەصأ ەرۆج ڕیی
 ٚ ٔووُەگ رە٘ ەتۀوبٚچ ٚەئ شەکووبل ٚەئ لوب ەک.  ێرصثوٛٚثەثەث
ییبٚە ک صثٛٚ  ٚەٌٚای  شەٚشتبٔەئ ٘ەر . چبٔضراەص ێٌ ۆیج
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ێتبْ ٌەالی ٌە توبرتەکژ ٌە لوٛٚڕ صرٚٚ وت  اٚ زتوبل  ٔەثوێ , 
صەصا  . ئەٚ یرش  ژ ٘ەر کبلرە ڕۆێگبر ثیەٚێ لر ژ ثضا  لر

ِبڵژ ٌە لەلەٚی ثٛٚ , ثەراِوجەر ئەٚ گو صەی ,  ێئەٚەی ثری 
ْ صەثبری ئەٚ صەچٛٚە  یبرەکەی ٌێ صۆزتجۆٚە , ٘ەرکبلرە ثبرا

ٚ گ صە ٚ ٘ەڵژ صڕی ثْٛٚ صەگەڕا , جبری  ئە ٚ ٌەٚ لەصأەی ئب
ثەتووبٔژ زٚٚەٚە لوب ئرووٛارە صەِوبتەٚە ثووێ ئەٚەی  ٚا ٘ەثوٛٚ ٌە

ْ چیە ثشبلە صەِژ   لِٛرە ئبٚ چیە گەرٚٚی یێ ,یبرٚٚتە  ٔب
ث ب  . ئەٚ ئەٚۀضە ٌەٚ گ صە لٛڵضەثۆٚە زۆرجبر سەتبن  ڕلە

 صەتج صە ئەٚ  ەرصەِەی ئبٚەصاْ ثٛٚە .
ٚ سب  ٚ سۆن ٚ چباڵٔە ٌەثەر چبٚی صەثٛٚٔە شبرێە,  ٌەیڕ ئە

ٚ لِٛٚوبش  ٚ زتٓ صٚٚر ٚ گۆزە بز ئب ٕرەریڕ ٌە صٚکبٔژ 
   ۆش . ٌەالتە  صۀرژ ئب وٕرەر صە٘وبلە ثەرگوٛێژ ٚ ئب وٕژ

ٚ  ووەرە ڕَ ٚ شّبوور   ئەٚەی ثی ووبلە  ووەرەلی صەکٛلووب ثووۆ
زەکەر ٌە ەر ئوبِر ێ ژ ۆثەصتبر کٛرەکەتەٚە . ٌەالتەکژ ل  گ

صتبر ثبصأژ گۆزەتەکژ ٔب  ژ لەڕ , جیوڕە  صار صأیبتجٛٚ  ثە
ئووبِر ەکە صۀرووژ صەصاتەٚە . ٌەالتە  چۀووض ئە ووپرە جیووڕی 

ثە ووت اثٛٚٔەٚە ٌەثەر صٚکووبٔژ ٔبڵجۀووض ٚ تەکر یووبْ  ووّ ۆڵژ 
ٚ صەتذیالٔووض , ٌە ڕٚٚی ئە وووپژ ئەٚ  صەکوو ص ٚ ثەرزصەثووۆٚە

ژ ل  چۀض ێٔروە چۀض  ەرثبزەی ثەٚێضا لرضەیەڕتٓ , ٌەالتەک
رتبوُ ٚ سۀوبٚکە ٚ ثوبزٔژ ٌە ئرتووە ٚ  وەت ی لِٛبشوژ ئبٚ

  ت ک اٚتبْ صەک ص ٚ ثەتەکەٚە صەصٚاْ .ٚرص صرٚثە
ٍروە تووبْ لڕەلوڕی ِبلۆڕێوە ثە ئبگووبی رِەگەر ٘وۆڕتٕژ ئۆلۆِج

 ٚ سەتووبڵژ صەکووو ص , ٘ەر صەگەڕا ٘رٕبثووبتەٚە , صۀوووب ئەٚ ٘ەر
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ثٛٚ صاصۀیبت ثەصتبر یبرچە گۆزەی ش بٚ ٚ ٚٚرص ٚ صەگەڕا
ڕۆێێە صٚای ثوبراْ ثوبرتٓ چوٛٚە  وەر ئەٚگو صە  .ٚ ڕاصەِب 

ٚ چباڵٔە ٚ ٘ەڵژ صڕتثیٕژ ٌە چبڵرە ٌە جٛٚ , ٌرٛی کٛیەتە  ی ئب
, ثەصەرکەٚلوووٛٚە , صٚای ئەٚەی سوووۆڵژ صەٚرٚثەرەکەی الصا 

ئەٚەی کە رە ثتٛأێ ثچرتە  صثیٕژ لەثبرەکەی گەٚرەتە , ثەلە
صەرەٚە , کوووٛیەکە سوووڕ صرٚٚ وووت  اثٛٚ , الی  ٔووبٚی ٚ ثروووتە

ەرکژ ثبرتە ثجۆٚە ثە ٌروٛێ ژ ئە وتٛٚری لەٚ  , شورٛەی ص
 ٘رٍ ەتووژ ٚەرگ لجووٛٚ , صە ووتژ گووۆزەکەرێ ژ ثٍیّەلووژ یرووٛە

یرووژ ئەٚەی صەِرووە ثووٛٚ صەتزأووژ ٌە کۆٔووضا ثە .صرتووبر ثووٛٚ 
ْ ٌە ٔبٚ کٛیە ثە سب   پبرصٚٚە , زأژ ئەٚە گۆڕی  ِ صٚٚتب

ٚ ٔرە کەي ٚ یەٌیبژ لروضاثێ , ٚە  ئەٚ کەي ەڕ کە ر ە , ٚە
ٚ ٌەگەن ِ صٚٚەکە ٌە ٚ ڕۆێگبرە ٘ەثٛٚتٕە  ْ  یەالٔەی ئە گۆڕتب
ٌەکووبلژ  , ٔووبٚە . ٘ەڵتووتب ثە صەرصأەٚەی سووۆڵژ ٔووبٚ کووٛیەکە

 ەصەرصأەٚە ثەلبتجەلژ الی ثٕەٚە , چۀض یبرچە ئرت ر ژ لەثبر
جیبجیبی صەصۆزتەٚە ٌەگەن چۀررە ِۆری  پژ ٘بٚشورٛەی 

ٚ صرێەل   ٘ەِٛٚتبْ گەٚرە زۀریبٔە , صأەتەکیبْ ٔەثێ کە ٌە
ثٛٚ , ڕۀرە ئەٚە ثۆ یربەٚە ثەکبر ٘رٕضراثێ . صٚای گەڕأوژ 

کە  یۀوووجەی شوووە٘بصە , لەص زتوووبل  یوووبرچە کبٔزاتەکیبوووژ ثە
ئەٚەی ثە کوووبرثۆٔژ کە ووو ژ  وووەرەلب ٚاتزأوووژ ئب وووٕە ٌەثەر
ا , صۆزتەٚە . صٚال  ئرتوە ٚ ر تفۆڕی صایۆش اثٛٚ ٔەصەثیٕض
ٚ ِۆرتەکووبْ ٚ یووبرچە  ۆڕەکەی ٚ وو ەکبٔژ ستووتەٚە ٔووبٚ گوو

کبٔزاکەشژ ث صەٚە ِبن , ثەاڵَ ِۆرتەکوبْ  وەرثبری ئەٚەی 
ْ زۆر ثٛٚ ٌە   ٚەی رزصەصأە زتبل  ٔەِبٔەٚە , ٌەثەرێِبرەتب ئە
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ْ ثٛٚٔەٚە کەصە ت ْ ثەرصەکەٚ  ٚٚرص صەثْٛٚ , يثە٘ۆی کۆ ب
یبرچە کبٔزا ثەکوبرثۆْ صایۆش اٚەکەشوژ ثە یالتتورە گ لوٛٚ 

  یبرچەکوووبٔزاکە ەصٚای چۀوووض صەلەتستوووتیە  وووەر ئوووبگ  , 
ئبگ ێە , ئبگ ێ ژ کە ە کە  ژ ٌە صەٚری سۆی کۆک صەٚە 

ٚ  ەرٔج ڕاکرش   ْ یبشبْ کە لەٚاٚ گەرَ صا٘ب   .لبثڵرژ جٛا
کووبرثۆْ ٚ , ستووتیە ٔووبٚ جبِرووە ئووبٚی  ووبرص , ٘ەِووٛٚ ئەٚ 

جٛٚ ٌێ ثٛٚٔەٚە , ِبصصەتەکژ  ٛٚر لەلّبیبٔەی صەٚرتبْ گ ل
ٌە ثبزٔرە صەچٛٚ ٌە ٔبٚۀضەٚە  ٘ەر, ِبتەٚە ٘بٚشرٛەی  ف  

یبرچەتەکیبووژ ٚ  ل لرٕووضراثێ , یووبرچەتەکژ ٌووێ گرووڕصراثرتەٚە
 اثرتە ٔووبٚ ئەَ کووٛیەتە , ئەٌەِەٚە ِووبَ لووبٚێ  ثە٘ووۆی ئەَ سوو

ۆرتەی ڕۀوورە ٘ەر سۀووبٚکە یووبرچە ثووبزٔە ٚ ئەٚ چۀوورە ِوو
َ گۆڕە  گۆڕی ێٔر ە  ,ثٛٚثێ ئیٕجب ٘ەڵتتب  .ثۆی صەرکەٚ  ئە

ٚ ٌە تەکروە ٌە ڕۆێٔبِەکوبْ ثو ٚی  ثبثەلر ژ ٌە وەر ٔٛٚ وژ
ک صەٚە , ٚتتتژ ٌەڕێژ ئەَ ثبثەلەٚە صە تەی ئب بر ئبگوبصار 

ٔە ِۆزەسووبٔە ث وبلەٚە لووبثرٓ ئەَ کوٛیەتە ثە ئرتوو ەکبٔەٚە ثوجە
 .ثٕٛٚ ٓ گ ص ٚ ٔبٚچەکەشژ ٌە ەر ٔیببٔژ, ٔبٚ ٚ ٔبٚصاتجٕرٓ

ٚ ِۆرتەکبٔیبوویبْ  ٌەالی سووۆتەٚە ثەڵرٕیبوویضا یووبرچە ثووبزٔەکە
ٌۀوبٚ کووٛیەکە صاثٕووضرێ ٚ ٌە  ڕاصە وت ث ووب  ثووۆ ئەٚەی ٘ەر

سبٚۀە ثە ئرتە ثوٛٚەکەی جیوبٔەک ێتەٚە , ئەگەرچوژ ٌەگەن 
کە بٔر ژ زۆر یەتٛۀضتبْ یرٛەک ص ,  ث ٚثٛٚٔەٚەی ٘ەٚاڵەکە

صە وتەکە ٚ ثەڵرٕیوبْ صا ثۀبٚی صە وتەی ئب وبر ٚ  وەرۆکژ 
ٚ ث صٔژ کوٛیەکە ثوۆ  ثەَ زٚأە ثرٓ ثۆ ٘ەڵ ۆڵیٕژ ئەَ شٛێٕە

ِۆزەسووووبٔە , کەچووووژ یبشووووبْ ٔە  ٘ەرٔە٘ووووبلٓ , جووووبرێ یت  
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ٔٛٚ ووژ ئەٚەی ثوزأٓ چبرەبْ یرووٛە ٔەکو صەٚە ثووۆیەتٛۀضتبوی
 ٛە .کٛیەکە چژ ثە ەر٘بل

 صاثڕاْ ٌەٚ شٛێٕە , ڕۆێێە کە ِبَ لبٚێ تش صٚای ِبٚەتە 
ثیٕووووژ کووووٛیەکە ٌەالتووووبْ ِر صِٕووووضااڵٔژ ٔووووبٚچەکە  ەٚەايگەڕ

رچەکوبٔژ ٌەٚ ٚ سوبش کو اٚە , لۀیوب یب ٚ ٚٚرص صەر٘رٕوضراٚە
 یوبش سوۆی ٌە ەٌ گەن کوٛٔر ژ گەٚرە کەشٛێٕە صەثیٕضرا , ٌە

 .ٛٚ جٙربتیبڵژ لەالٔەکە ثەجری صلە
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صٚای ئب وووبرەٚە ثجوووٛٚە  ڕێوووژ گەڕاْ ثە ٌە ِوووبَ لوووبٚێ  ٘ەر
ٚ ییبٚە سەڵ ژ ٘ەرت . ٘بٚڕێژ کە رە ثۀبٚی  یبٚەش  ٚ  ئە

ثجٛٚ , ئەٚ  ەاڵَ صەِرە ثٛٚ ٌە ٘ەٌٚر  ٔبتەجێثبلب  ثٛٚ , ث
َ لبٚێ  ٘ەر ثب ژ صەرگ ەی کب  أژ ثۀژ ٘ەرت  ٚ ییبٚە ثۆ ِب

 ٔە کۆل ی ثبلب ژ صەک ص . ٛئەش ەٚلژ  ێ صەری ٚ ک
ٌە  ێٚیووب  صەکوو صەٚە , یربوووت ثب ووەکبٔضا زۆر ئەٚەی صٚ ٌە

ییووووبٚێ ژ ثە لەِۀووووژ ئەٚ ٔووووبٚچەتەی ثیتووووتٛٚە , ٌە سووووٛار 
ئەش ەٚلژ  ێ صەری  ئەش ەٚلر ژ ل  ٘ەتە , ئەٚ ئەش ەٚلە 

ٛٚە , ئرتتب ثەکە  الٔبچێ , ل گثە ثەرصێ ژ گەٚرە صەرکیبْ 
ٚ  ٘ویە ئووبِر ێ یش ٔبگوبلە ئەَ شووٛێٕە ٌەثەر  وەستژ ڕێرووبکە

 ٘ەاڵلژ ثبلب  , صەڵرٓ زٔجی ە شبسەی کەٚلۆلە ڕۆێٚ ثڵٕضی ئە
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ەٚلەکە لووبصرِەتە  ثەرصە ٌەثەر صەرکووژ ئەشوو  یبووت ئەٚ ٌە
صرِەکبٔضا صەچیە سٛارەٚە , ٌە لبرت بتژ ثی ێە ب٘ەتە , کە ثە ل

ٛ لەٌ ئەٚەی ٘ەرکە  تُ , ثۆيٌە ەر ڕێربکە ٘ەڵ ۆڵضراٚە ٚەک
گوبلە ئەٚ ثیەٚێ ثچرتە ٔبٚ ئەٚ ئەش ەٚلە ث ەٚێوتە ٔوبٚی ٚ ٔە

ٚ  ٌۀووبٚەٚەی ئەشوو ەٚلەکەش کە لووبصرِە. شووتبٔەی لریووضاتە 
ثڵٕووضی  ڕا ووت صەاللەتە  ٌە صە ووتە ثیوو ەکە لرووضەیەڕێٕژ , ٌە

, ٌە ٔووووووبٚ ئەٚ صەاللەتە  ووووووێ کووووووٛیە زێووووووڕ  ٘ەڵ ۆڵووووووضراٚە
شبرصراٚەلەٚە , ٌە ثەراِجەر صەرگبی ئەش ەٚلەکەش گۆڕێە 

یر ٙوووووبلٛٚە ئەٚ گووووۆڕە ٌە لووووبثٛٚلر ژ گەٚرەی ثەرص , ٘ەتە 
لەرِووژ سٛاٚۀووضە ێٔر ووژ لرووضاتە ِۆِیووب کوو اٚە , ٌە گەڵیبووژ 
 لبجەکەی ٚ ئەٚ کەي ٚ یەالٔەی ٘ەتجٛٚە س اٚەلە گۆڕەکە .

ٚ ٌۀبٚۀووضی ٘ەرصٚٚ  ٌە صە ووتە چەیوویش لووبثٛٚلر ژ گەٚرە
ثەرص  , ثە٘ەِوبْ شورٛە ٌە   ٘ەتەٚلبثٛٚلیش لبثٛٚلر ژ ثچوٛ

رووووو صی , لوووووبثٛٚلە گەٚرەکە لەرِوووووژ ِ صرٚٚ ووووت کووووو اْٚ
,  , صەڵرٓ گەٚرەل تٓ یبڵەٚاْ ثٛٚە ئەٚسٛصاٚۀضە ێٔەی لرضاتە

زێوڕ  ْٚ کە ٌەۆشەکەشژ ٌەگەڵوژ ٌە گوۆڕ ٔو اپٚ زرێ شّبر 
کەکەش ٘ژ کچژ ئەَ ێْ ٚ ییبٚەتە , ٚ, گۆڕە ثچٛ ٙبلْٛٚیر 

ێتوووبْ صاثووٛٚە ثٛٚکەڵەتەکیوووبْ ٌە زێوووڕ ثوووۆ  صەڵوورٓ کبلروووە ٌە
ئەٚەی س اٚەلە , کبلر یش ِ صٚٚە صٚای  صرٚٚ ت ک صٚٚە
ٛکەڵەکەشیبْ ٌەگەن ستوتۆلە ٔوبٚی . ثوۆ ث ٔبٚ ئبٚی ِۆِیبکە

 ئەٚەی ٌەٚ صٚٔیب کە ٘ەڵتتبتەٚە تبری یێ ث ب  .
سۆشەٚتتت ثٛٚە ٌەالتبْ سەڵ ژ  صەگرڕٔەٚە ئەٚ شبێٔە زۆر

ێ کبری ثە ٛٚصی ک صٚٚە ثۆتبْ , ٌ, چٛٔ ە گە ئەَ ٔبٚچەتە
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سەڵ ژ  کبلرەە ثب ژ صەکەْ ئەٚە ثٛٚ تە  ٌەٚ کبرأەشژ کە
ْ ٚ ث   ,  ر ی ث ٔج  ٔەلەٚەٛتیەکژ گەٚرە ثرصٚٚچبری لەت ا

ٚ کبرە ٔە  ٘ەر ٌە لەت اْ ٚ  ْ . سەڵ ەکەش ثە چبٔضٔژ ک صٚٚ
ٚ  تیەکە ڕزگبرتووبْ ثووٛٚە , ثەڵ ووٛ صەٚڵەِۀووضتش ثووٛٚٔەرث  و

ٔوووبٚچەکەش ٔبٚثوووبٔرژ ثە ٘ەِوووٛٚ ٚٚاڵلبٔوووضا ثووو ٚ ثوووۆلەٚە , 
ٚ  صەتووبْ ثوو صە صەرەٚەٌە ووبتەی ئەٚ ثوو ٔجەی ثبزرگبٔەکووبْ 

 .ثەشتژ ل  صەتبْ گۆڕتەٚە 
یروژ گوٛٚ  ٚای ِبٚەتە  چٛٚە الی  یبٚەش ٚ ِبَ لبٚێ  ص

تٕە ٔوبٚ ئەَ ئەشو ەٚلە ,  یبٚەشویش گوٛٚلژ کە  ۆصەثێ ثڕ
ٚڵەتبٔضاٚە لبئرتتب ٔەتتٛأیٛە ثچرتە ٔبٚی , گەٌێ کە  ئەٚ ٘ە

ٌەثەر گەٚرەتژ ٚ ئە تٛٚری ئەٚ ثەرصەی  ,٘رٕبٚە  بْيش تت
ِبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ ٔوب ئورّە صەچویٓ ٔە  .صەرگبکە ٚۀضراٚە  ثە

٘ەٚڵووژ ئەٚە صەصەتووٓ ثەرصەکە الثەتووٓ , ٔە ٘ەٚڵوویش صەصەتووٓ 
ثیبووو رٕیٓ . ٘ەر ٌەٚ ٔزت وووبٔەی ئەشووو ەٚلەکەی ٌرووویە صەثوووێ 
کٛٔر ژ ل تش ٘ەثێ ثۆ چوٛٚٔە ێٚٚرەٚە ,  ویبٚەش  وەری 

گوووٛٚلژ چوووۆْ ؟ ِوووبَ  , لوووبٚێ تەی ِوووبَ  وووٛٚڕِب ٌەٚ لتوووە
لوبٚێ تش گوٛٚلژ ئب وبٔە لوۆ ثیو ی ٌروج ەٚە ثەثوڕٚای لووۆ ئەٚ 

چۀض کە ژ یبڵەٚاْ صەثێ ثەٚ صەرگبتە ٚۀضراثێ ؟  ثەرصە ثە
 ِوبَ .کە   صچٛار وە ص وە  یبٚەش گٛٚلژ ڕۀرە ثە  وێ

لبٚێ تش گٛٚلژ ئێ ثبشە صەک ێ ٘ەرکبلرە ٚتتتجرتیبْ ثچٕە 
٘ەِٛٚ یبڵەٚأەتبْ کوۆک صثرتەٚە , ثوۆ الث صٔوژ  ێٚٚرەٚە ئەٚ
ٚ گووٛٚلژ ثووێ   وویبٚەش لۆزێووە ثیوو ی کوو صەٚە ؟ئەٚ ثەرصە 

 گِٛبْ ٔەسر  . 
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لبٚێ تش گٛلژ کەٚالە صەرگبتەکژ ٔٙرٕژ ئب وبٔیش صەثوێ  ِبَ
٘ەثٛٚثێ ثوۆ ٘وبلٛٚچۆ کو صْ , ئورّەش صەچویٓ ثە صٚای ئەَ 

 . صەرگبتەصا صەگەڕێیٓ
ٚ  ویبٚەش لۆیروە گوٛرتس ٚ  صٚای چۀض ڕۆێێە ِبَ لبٚێ 

زِە ٚ بٚ کبِر ا ٚ لفۀگ ٚ سبکۀوب  ٚلو التت ٚ یبل ی زتبص
ْ کە  ْ ستتە ٔبٚ ئۆلۆِجرٍەکەتب ٚ کیتە سەٚتب  ْ ٘ۀضێ سٛارص

 .ٚ ثبلوب  ثەڕێ کەٚلوٓ , ثەرەٚ ٘ەرتو    ثوٛٚٚجرجر ژ ثچٛ
ٌەڕێرووووب کە ئۆلۆِجرٍەکەتووووبْ ثەٚ ٌۆ ووووبٔەصا لرووووضەیەڕی کە ٌە 

ە یٌە وووبتەی چووووبِ  صەثوووْٛٚ ,زٔجیووو ە چیبتەکوووبْ لٛشووووژ 
کبلژ  جبڵۆکەتە  صەچٛٚ ٌەٌە جبڵ ٘ەربەٚەی صەرچٛەکبٔژ یر
ْ . کە ٚ  ثەصە تە ڕا ت التبٔضا  ٘ەرت ٚ ٔب گەتبتٕە ٘ۀربٚٔب

ئەٚەی ثەرٌەٚەی ٘ەرتووو  ٌەثٕوووبری چیوووبتەکە صاثەزتوووٓ , ثوووۆ
ْ ث لرپە ٓ  ەت ی صەرگبی کب  ا  ْ , کە ٘ۀضە صٚٚرەڕێٕٓ ثچ

ِبَ  ٚٔەثٛٚ ٌە ڕێربی  ەرەکژ . کە ثە چیبتەکەصا ٘ەڵرەڕاْ 
لبٚێ  شٛێٕەکەی ثیٕوژ زۆر یوێ  ەر وبَ ثوٛٚ , شوبسەکە ثە 

ۆڵووضراثٛٚ , ٌە ٔوووبٚ ىصەر صەرگووبتەکژ گەٚرەی الکربووە ٘ەڵلە
شووٛێٕە ٘ەڵ ۆڵووضراٚەکەش کە ٚەکووٛ چٛارچرووٛەی لووبثٍۆتەکژ 
کە ٘ەڵٛا  اٚ سۆی ٔیبوبْ صەصا , یەتو ەری ییبٚێوە صەثیٕو ا 

کووبری ٘ەڵ ووۆڵیٓ ثووٛٚ ثبرزتووبْ صاثووٛٚتێ , ئەٚ  ئەٚتووش ٘ەر
 .ەل  صەثٛٚ یبٔیەکەشژ صِٚٚەل ێەیەت ەرە ثەرزتەکەی  ێ ِ

گەرتەکوووووژ ڕ  کەٚلجوووووٛٚە الی ڕا وووووتژ , ثە یووووورە ٚ یۀوووووب 
ثەرزصەثوٛٚەٚە لوب  ووەری شوبسەکە . ئەٚ ییوبٚە یبووترٕر ژ ثە 
گ ێوووژ ٌە یبوووت ثوووٛٚ , لبجر یبوووژ ٌە وووەرثٛٚ , ڕِر یبوووژ 
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صە ووتژ ڕا تیبووژ ثووۆ یربووەٚە , جووٛٚ لژ چەیوویەٚە گ ثەصە وت
ِوبَ  ثەرزک صثۆٚە . ثەاڵَ صەِٛٚچبٚی ثوبش ٔەصەثیٕوضرا , کە

٘ەر  ثۆٚە ثیٕژ ثە  وەصاْ گوٌٍٛەی ٌروضراٚە , لبٚێ  ٌرژ ٚٚرص
ٚ  ثجروووتەٚە یووبرچەی ٌووێ ثووٛٚئەٚ گووٌٍٛۀەش ٚاتووبْ ٌووێ ک ص
ٔە الٌ یبٚەشووژ ی  ووژ ئەَ گووٛ شوورٛەکەی ثبوورٛێ , ثووۆتە ٌە

ثڵورُ ڕۀورە  ٚ گٛٚلژ چیت یوێ  یبٚەش  ەرێ ژ ثبصا چیٓ ؟
٘ەرثڕٚاش ٔەکەی , سەڵ ژ ئرو ە زۆرثەتوبْ ِتوٛڵّبٔٓ , ئەٚ 

ٚ چۀوض  یەت ەرەشیبْ ٌەال ٘ژ کب  أە , ثۆتە ٘ەرچژ ٘بلٛٚە
ْ گەتبٔضٚٚە , گٌٍٛەتەکژ یرٛە ٔبٚە َ صۆسەتب ٌەثەر  ٘ەر , لب ثە

ٚ ثی  ئیٕجب ِبَ  . " صەرگبی کب  اْ" ٚ ثبٚەڕەشە یرژ صەڵرٓ  ئە
ٚ یبشوووبْ  وووەت ێ ژ  ێ ژ یەتووو ەرەکەی کووو صلوووبٚێ   وووەت 

ٚ  سووووٛارەٚەی شوووووبسەکە , ٌەٚ ثەرزتە ڕێرووووب  وووووەرەکیەکە
سبٔٛٚەکوبْ لبچووبٚ دوٛکّژ صەکوو ص صەثیٕوضراْ , گووٛٚلژ ٘ەی 

ٚاری سۆی ک صٚٚە ؟ ئبسەر کە  ٚای ٌە شٛێٕە ەٚاريٕەٌۆو
صەچٓ , ٕبِەی ئرٛەتە , ٌەگەن ٔەِبٔژ , ئرٛەش ٌۀبٚ  ئەٚە ٔب

ژ شٛێٕەٚار ٕٚ ٔە٘ربت ئرٛەش صە ڕێٕەٚە . ش بٔضٔژ یەت ەر
ثەٚ ٔووبٚەی ٌرتووبْ ٔووبٚە" کووب   کووب  " , ییالٔووژ صٚێِووٕە ئەٚاْ 

 ,ٚ ثتووبٔشۀە  وەر ٔوبٚی سۆتووبْ صەتوبٔەٚێ ڕەشوتبْ ثو ۀەٚە
ثووۆ  ,صەتوبٔەٚێ زِووبْ ٚ  ەر٘ۀووگ ٚ کەٌتٛرلووبْ ٌۀووبٚ ثووجەْ 

ثوێ ڕە وۀبتەلژ ئەٚەی ڕۆێێە ٌە ڕۆێاْ ٚەکٛ ئبٚێٕەتە  ٔە
ثیو ثرتەٚە . ئیٕجوب ِوبَ ثجیٕٓ ٚ شرٛەی سۆلوبْ ثە لرضا ٝسۆلبٔ

ٚ ٘ۀووضێە ٚێوٕەی گوو   , یبشووبْ  لوبٚێ  کووبِر اکەی صەر٘رٕوب
ٌەٚ  , ٌەگەن  ووویبٚەش ثەرەٚ ئۆلۆِجرٍەکەتوووبْ ثەڕێ کەٚلوووٓ
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ئەَ ٚٚاڵلە ثوێ سوبٚۀە ثوێ  ِە ب ەتەش ثە  یبٚەشژ گٛٚ 
ْ صەثێ ڕێ سبٚەْ رەکبٔژ صٚٚچبری اشٛێٕەٚثضرێ  , صۀب چۆ

ئەَ لر بوو بْ ٚ ٌۀووبٚچٛٔە ثجووٕەٚە , ئووبسەر  ووەرۆکەکبّٔبْ 
ئبِبصەْ یبرەی لٛلژ  بڵر ژ سەڵوە ثوضۀە لەدپەتەکوژ ثیوبٔژ 
ثۆ ئەٚەی ثێ گۆرأیبْ ثۆ ثڵێ ٚ ڕەلتویبْ ثوۆ ث وب  , کەچوژ 

یوبرەتە , ِەدەجەڕەتە  ثوۆ  ئبِبصە ٔیٕە ثە ٔیٛەی ٔیوٛەی ئەٚ
 ٛاری  ث ەْ . لف لف لف .... لب رێ ژ ٚا صرٚٚ تاشٛێٕەٚ

ئۆلۆِجرٍەکە ثٛٚ ٘ەر ٌەثەرەسۆی لفژ صەک ص صەلروٛٚ  تە  
 تە  صەتبٔٙرٕرتە ثەرچبٚی سۆی ٚ لف ٌەچبرەتبْ صەکب  . 

ٔوووبٚ ەشووويبْ ٌۆس نەگەٌئیٕجوووب ثەڕێ کەٚلوووٓ ثەرەٚ ثبلوووب  , 
ٌەَ الٚ ٌەٚالی شوووەلبِەکە سەڵوووە  ەو,  ريووو ە٘ ثوووبزاڕەکەی

٘ۀضێە ِب ویبْ صە  ۆشوت , ٘ۀوضێ یبْ جٛٚ , ی بثیبْ ڕاگ لی
٘ۀضێ یبوویبْ لوو ێ ٚ  ٚ ِب ووت , ٘ۀووضێ یبْ گیووزی سۆِووبٔە

ئۆلۆِجرٍەکەتبْ ڕاگڕ  ٚ صاثەزتٓ , ,  لەڕە ٔجي  ٚە٘ ٘ۀبر ٚ
ٚ  ٘ۀوبر ٚ ٚشت . ٘ۀضێە گٛێزڕێرب ثە ٔۆرە صەتبٔٙبێ کە ٌە
 ێٚ ثەڕ , ئیٕجب  ٛاری ئۆلۆِجرٍەکەتبْ ثٛٚٔەٚە ٜڕيبْ ول ێ
 ووووەر شۆ ووووتەی ٚە , کە ثبزاڕەکەتووووبْ لرپەڕأووووض ٌەەٚلووووٕەو

شووەلبِەکە یەت ەرێ یووبْ کەٚلە ثەرچووبٚ , کە ِووبَ لووبٚێ  ٌرووژ 
ن ەيەٚدەٌ ەث ٚٚرص ثووووووۆٚە ثیٕووووووژ یەتوووووو ەری شووووووبعی ێ ە

بْ بويیبشوبْ کە ثبلب ی". ريو ٜەد ٌٝەع"ۀٛ  اٚ ٜەٚە ێێەٌ
ٌە  گوو   ڕٚٚصە ووتە ڕا ووت ڕێرووبتەکژ سۆڵیووبْ  لرپەڕأووض ثە

 وووەرەلب ئەٚ چیوووبتەی ئەشووو ەٚلژ  ووورضەری ٚ .  ٘ەاڵ ڕۆێ
  ٚٚ ئەٚ ئەشوو ەٚلەی لبثٛٚلەکوبٔژ ٌووێ ثوٛٚ ثچووٛ کٛٔەکوۆل 
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ەٚە عب رت  ٔزتە ثٛٚٔەٚە , زۆر ٌ صە٘بلە ثەرچبٚ , ثەاڵَ کە
ژ صەکووو ص . ئەٚاْ ئەٚ ڕێروووبتەی جیٕثووٛٚ کە ِوووبَ لوووبٚێ  یربوو

ْ صەچٛٚە ثٕبری چیبکە ئەش ەٚلبٔەی ثەراِجەر ئەٚ  ,گ لجٛٚتب
ئەش ەٚلەکبٔیش ٘ەر ور یبْ کەٚلجوٛٚٔە کوٓ , جْٛٚ ثۆی ٘بل

تە  ... ٘ۀضەی ٔەث ص گەتبتٕە جێ , کە ڕاتبْ گ   ٘ەرچژ 
ٛٚ , ٌە جٚ سۆن ٘ەثٛٚ ٌە یبوتەٚەی جرجەکەتوبْ ٘ەڵٕیبوت لۆز

سۆ  وەت ی ثەرزی ٍەکە صاثەزتٓ , ِبَ لبٚێ  ڕا وتەٚئۆلۆِجر
 چیبتەکەی ک ص , گٛٚلژ ئەٚ ٔبٚچەتە یربت  ئبٚ ٚ صاری زۆر

 ثٛٚە . 
 یبٚەش گٛٚلژ ڕا تە ییبٚە یی ەکبٔیش ٚاصەڵرٓ , ئەگەرچژ 
ِبڵە َ شٛێٕە ثە ئبٚی سٛارصٔەٚە صەٚڵەِۀضە , ٘ەر   ئرتتبش ئە

 ٚ کبٔیەکژ ٘ەتە ٌە ٔبٚ ثبسچەکبٔیبْ .
ەٚرەثووێ , ٌە ئبلووبرەکە شووٛأرە صەثیٕووضرا یرووضەچٛٚ لەِۀووژ گ

ثزٔوژ ٚ  ثٛٚ , ٘ۀضێە ِەڕ بٚ ثبريهچَ ٚەص الٚازٜییبٚێ ژ 
ٚ  وویبٚەش ٔرزتووە  ِووبَ لوبٚێ  صەٌەٚەڕأوض , ٘رووضی ٘روضی ٌە

ٚ  گەتبتە التوبْ ٚ  وەالِژ ٌوێ کو صْ , ِوبَ لوبٚێ  ثۆٚە , لب
 یبٚەشوویش ٚەاڵِیووبْ صاتەٚە , ئیٕجووب شووٛأەکە گووٛٚلژ یووێ 

زِووبٔژ  ووٛٚلبی  ٔووبچێ سەڵ ووژ ئروو ە ثووٓ , ِووبَ لووبٚێ تش ثە
کە گوٛێژ  لژ ٔبٚەاڵ سەڵ ژ ئر ە ٔیٓ , ِیٛأیٓ . شوٛأەکەٚگٛ

ٚ  ٌەَ لتوەتە ثوٛٚ چووٛٚە  وەر کەٌووژ شوەتتبْ ٚ گووٛٚلژ صار
ثەرص سۆی ٌر جضا صەثێ ئەَ شەٚ ِیوٛأژ ِوٓ ثوٓ ,  ویبٚەش 
ٓ , ئەگەر کە رە یەرتجەثێ  َ ٔبٚچەتە چۆٔ صەتزأژ سەڵ ژ ئە
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شوەٚی تەکەَ ٘ەرصەثوێ ثجروتە ِیٛأیوبْ , ئەگەر ثە سۆشوویش 
 . ٌەگەڵیبْ ٔەچێ ثە ٔبسۆشژ صەتجەْ

ەِبٔەٚێ ٌر ە ثّرٕیٕەٚە , کە گٛٚلژ  ٛیب  ئرّە ص ِبَ لبٚێ 
بوتب ٚ یبٚ رؤەٛار ٘چو ێ وشوٛأەکە , لبٚێ  ٚای گٛٚ   ِبَ
ڕای کربب کالشیٕ ۆ ەکەی ٚ گٛٚلژ لتەی  ٚ ەٚەبت وببيی

ِوبَ لوبٚێ  ٚالوژ ٚٚڕِوب ,  ؟لۆڕ , ثوۆ صتوبرە ئرو ە ِوبڵژ ٌرٕویە 
لفۀوورەکە  وووٛار ثوووٛٚ ڕٚٚشوووژ ٌە ٘ەرصٚٚکیوووبْ ک صثوووٛٚ , 
 یبٚەش سۆی صاثوٛٚە یۀوبی ِوبَ لوبٚێ , ثە ٘رّٕویش ثە ثوٓ 

 گٛێیضا صەچ یبٔض , صەترٛٚ  یرژ ثڵێ ثبشە ثبشە صێیٓ . 
ٚ گٛٚلژ ثۆ کٛێ ثڵرُ  ِبَ لبٚێ تش ڕٚٚی ٌە  یبٚەش ک ص

لتووەتە ثووٛٚ گووٛٚلژ تەعٕووژ ەٚ گووٛێژ ٌ صێوویٓ ؟ شووٛأەکە کە
ٍژ ثە یەالییت ەی لفۀرەکە ٚۀب ٚ ڕِجەی ٌرٛە ٘رٕوب , ی ؟ٔبتەْ

ٚ سووۆڵژ  بْ ثە عەرصی کەٚ  , ٌە لووۆزي یبووەکرە ٌە لۀیبووت
ٚ ثزٔەکووبْ ٘ەِووٛٚ ڕەٚتووٕەٚە , گووٛٚلژ صتووبرە  ٚەرصاْ , ِەڕ

ئرّە ثە ییبٚ ٔوبزأٓ , ٚەاڵ٘وژ ٌەالی ِوٓ ٔەثوٕە ِروٛاْ ئەٌرو ە 
ِووووبَ لووووبٚێ   ووووەری ٌەِە صەرٔەصەچووووٛٚ صەلووووبْ لووووۆیرُٕ . 

 یبٚەشیش صەلرٛٚ  زِبٔژ لٛلضاٚە ثە ٘ەزار دبن ئەٚۀضەی 
ٌە صەِژ صەر٘ب  گٛٚلژ کوبکە ِە وەٌە ثە ییوبٚ زأویٓ ٚ ئەٚ 

بْ , لب ٘ٚەئییبٚەی ٌەگەڵّە ٔبزأێ سەڵ ژ ئر ە  شتبٔە ٔیە ئەٚ
ٚ ئب تە ڕێز ٌەِیٛاْ صەگ ْ , یریبْ عەتجە ثۆ تەکەِیٓ جبر  ئە

 ِبڵژ ٚە٘ب زۆر . ٚ ٌە ئبلبر ثّرٕیەٚە ٌەٚ ٘بلجیە ئەٚ ٔبٚچەتە
ِٓ ئەٚ شتبٔە ٔبزأُ ئرتتب صێٓ تبْ ەئ ۀىە٘شٛأەکە گٛٚلژ 

َ لبٚێ  ٌەٚ گفتٛگۆتە ٌە ِەثە تەکەی گەتبت , گٛٚلژ  ؟ٔب  ِب



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

65 
 

روووٛاْ ِ ٛازتەکە ٌەٓ , ئەٚە ئ یربووويکوووبکە چەکەکە  الثە صێووو
 وویبٚەش  ٌەٚکووبلە ٛێی , صەتوو ەْ ؟ لووۆ سەرتووە ثووٛٚ ثّووبٔ

صا گٛٚلژ صەٚازی ٌێ ثروٕە جوبرێ , ٔمٛرچەتەکژ ٌە ِبَ لبٚێ 
لوبٚێ تش ثە لووۆڕەتیەٚە   وبرص صەثروتەٚە . ِوبَِەکە لوب  لتوە

لۆ سەڵ ژ ئر ەی  , لۆتە گٛٚلژ ِٓ ٚاز ثرُٕ ؟ ئبسەر سەلب ٌە
 ۆتەٌذوگەزٚٚلو  ٌەٚە ئبگوبصارَ ث ەتوتەٚە , صۀوب ئەٚ  ەيصەثوٛا

توەتە ثوٛٚ ەکە کە گوٛێژ ٌەٚ لشوٛأچیە گٌٍٛەِوبْ یروٛەثٕێ . 
تەعٕوژ چوژ ؟ لفۀرەکەشووژ  ۆٌذوگە ئوبٚڕی صاتەٚە ٚ گوٛٚلژ 

ْ گٛٚلژ تەعٕژ ییبٚی  ٚ صە تژ ثٛٚ .  یبٚەشیش ٌەل  ب ٌۀب
 . ِر  , ییبٚی سبٔەصاْ ٚ چبٚٔەل  جٛا

ٚ گۆچبٔەکەشژ  ٔرەکەی ثەشبٔژ ٚەک صەٚەەئیٕجب شٛأەکە لف
ثووٛٚە ئەَ  ەتووضاڕکە ٌەگەن ڕاکربووبٔژ لفۀوورەکە  ٘ەڵروو لەٚە 

ٚ  ٍٓەکەلوبْ ثروٕرصەڕۆَ ئروٛەش ئۆلۆِج گۆڕە , گٛٚلژ ِٓ ٚا
َ صا َ لبٚێ  ثەصٚا ْ , ِب ٚ ئۆلۆِجرٍەکە  ٚەر ٚ  یبٚەشیش ثەرە

ٔبچوووبری  وووٛار ثوووْٛٚ ٚ  وووەث   وووەث  ثۀوووبٚ  چوووْٛٚ , ثە
ٓ , شٛأەکەش ثە یەٌە ِەڕ    ئبلبرەکەصا ثە صٚای شٛأەکە کەٚل

ثزٔەکبٔژ صە٘بێٚٚشت , ٚە  ئەٚەی ثویەٚێ زٚٚ ثروبلەٚە  ٚ
ثەٚەی ِیٛأەکووبْ گووٛێڕاتەڵژ  صڵشووۆش ثووٛٚ جووێ , صتووبرثٛٚ

ٚ  صاتەٚەەسوووۆی ص ٜصٚا ثجوووْٛٚ . جوووبر جوووبرتش ئوووبٚڕی ٌە
گەتبتە  صە تژ ٘ەرصەشەلبٔض , ثە ئبِبێە ثبٔرژ صەک صْ . کە

ْ ٌر ڕا یبرتبٔضا  ەر کۆٌە ئبٚەکبْ ,  ڕجێ , ِە  صتبرٚ ثزٔەکب
ٚ  یبٚەشیش ئۆلۆِجرٍەکەتبْ  , ِبَ لبٚێ ثْٛٚ ثٛٚ زۆر لرٕٛ

َ سبٔٛە ثچٛٚکەکەی شٛأەکە ڕاگ   , کە ٌە لٛٚڕ  ٚ ٌەثەرصە
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کیش ٚ  ثچٛٚسبت صرٚٚ ت ک اثٛٚ , چۀض کۆرتتر ژ ثچٛ
 وویُ  ٜەٕێشووٌٛە ڕێووزی تە  کەٚلجووٛٚٔە صە ووتە چەیووژ ئەٚ 

 صٚٚٔەکووبْ, کۆِەڵرووە ِ تبووە ٚ تە  ٚ ثز ڕک اثووٛٚ ثووۆ ِە
ی ەئەٚ ٘ەٚێوووزەی  ڕێوووضراثٛٚە صەرەٚ ٌە ٔوووبٚ شووور تشکەڵە

ْ صەک ص, ٌە ْ صەگەڕاْ  یّەکە یر ۆرتب ُ ٚ جۆ ٚ صا   .صٔ ە گۀ
 ەگر ژ یی ی گەٚرەش ٌە ثٓ لۀ یەکژ ئبٚ کە ٌەٚ لۀ یوبٔە 

جٛٚ . شٛأەکە ثە  تەر صەستت ا ٚەرکەٚلثٛٚ ٌەصٚاٚەی ل ۀ
َ لبٚێ  ٚ ییٍژ ِب ٚ  یەٌە ثەرە  ەرِٛٚی ٌر  صْ ٚ  یبٚەش چٛ

ٌە وەر  وەکۆی ثەر سوبٔٛەکە صاثٕیبوٓ , جبِروە ئبٚتبووژ ٌە 
کە ٌەثٓ صارێە التەکژ دەٚشە کە ٌە کٛیەتە  ٘ەڵرٕبٚ یریضاْ

ٚ  وویبٚەش ئبٚەکەتووبْ  صأووضراثٛٚ . صٚای ئەٚەی ِووبَ لووبٚێ 
سووٛارصەٚە , ِووبَ لوووبٚێ  ٌرووژ ی  ووژ کوووبکەی شووٛاْ صتوووبرە 

ئەٚتووش ٘ۀب وووەتەکژ لووٛڵژ ٘ەڵ ربووبٚ ٚەاڵِوووژ  ,ثەلۀیووبی 
  .صاتەٚە گٛٚلژ ثەڵێ چۀض  بڵر ە 

٘ەر ێٔووت ٔە٘رٕووبٚە تووبْ ٌەال  ؟ ِووبَ لووبٚێ تش گووٛٚلژ ثووۆ 
ێٔەکەی ِووٓ ٌەٚ ێٔووبٔە , ڕۆتبووتٛٚە ؟ شووٛأەکە گووٛٚلژ ٔووب 

, ئەٚ کە صەڕۆتبتُ ثۆ شوٛأژ  جرڵێٚ ثەجرّ ٔەثٛٚ ٌەالَ ثڕٚا
ٛێٓ یریەکوووووبّٔژ شووووو ٚ سوووووۆڵژ ٌەثەرچوووووبَٚ صۀٛشوووووتبتەٚە

ِەٚە صەشوورەڕا ەوٚ ثە  ویٕرژ سوۆی ٚەصۀوب ,  ٘ەڵوضەگ لەٚە
ٚ ئەٚ  سووۆی صەستووتە ثبٚەشووُ ٚ ثرووزی ٌەٚ ثووۆٔە ٔبسۆشووە

رِوووب ک صثوووَٛٚ ٔەصەکووو صەٚە , ٘ەِوووٛٚ ەگ ئبرەلوووبٔەی ٌەثەر
جبرێ یش ٌەکبلژ ڕۆتبتٓ صەترٛٚ  زٚٚ ثرەڕێوٛە چبٚەڕێوت 

صەثوَٛٚ ,  صەکەَ , کە صەشرەڕاِەٚە , ٌۀیٛەی ڕێیێ لٛٚشوژ
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ُ , ٘ەِٛٚ جبرێ  ٚ صە٘بلە یربٛازت چٛٔ ە سۆی یێ ڕأەصەگی ا
ئەَ  ووەگەش ٌەگەڵووژ صە٘ووب  , ٌەٚ ڕۆێەٚە ێٔەکەَ ٔەِووبٚە 

ژ صەکوبلٓ ٚ زۆرجبرتش کە یەرتجو ئەٚتش ٔەسۆش کەٚلٛٚە
ٚ ئەٚۀووضە  ئەٚ صٚٚکە ووە چووژ ٘ەرصەٌوٛٚرێٕێ , ئوورّە ئەگەر

 ٜ, ئەٚۀوضەٓ , ثەاڵَ زۆر ثەستەٚەرثوٛٚتٓ يثوٛٚ ِٚوباڵلەِەڕ
ثەتەکەٚە ثٛٚتٓ ڕۆێێە ٌچّبْ ٌەتەکت ی ٘ەڵٕە٘رٕب , ڕۆێێە 

ْ ٌەتەکت ی ئەٚەی کەَ ٚ کٛڕتەکبٔژ تەکت ی ٔەگ   ثۆ سۆِب
ثەِر تٓ , ثەاڵَ چیج ەَ چوژ ٌەگەن ِو صْ صەکو ێ , ڕۆێێوە 

ٚ ڕۆێەکبٔژ ٛ ٘ەِٛ ٚ ثزٔەکبُٔ ڕاصاٚ ثەڕێ ەٚلُ ,  ڕل  ِە ٚەک
, لۀیووب ئەٚ ڕۆێە ,  ئەٚ ڕۆێە ٌەگەن ڕۆتبووتٓ ِووبچُ ٔەکوو ص

ئەگەرچووژ ئەٚ ٚەکووٛ ٘ەِووٛٚ ڕۆێەکووبٔژ لوو  ثەڕێووژ کوو صَ ٚ 
َ صەصاصٚعبی گەڕأەٚەی ث ُ , ثۆتەش ئەٚەی ئبزار ٚ  ۆ سٛا ت

 ەرثبری ٘ەِٛٚ یەِەکبْ  , صڵُ ثۆلە گ ێ ٚ کە ەر ٌە ەر
 ئەٚ صٚا ِبئ ٔەک صٔەتە . 

ِبْ کە ٘ەِٛٚکووب  ٌەالی ئەٚ ثووَٛٚ ثیٕوویُ  ووەگەکە ٌە ئبلووبر
 ە ثۆ الَ ە٘ربت ثۆئەٚەی ئبگبصاری ثرت , ٚە  ث ٚثەجرّض

َ یرٙب  , ٌە ُ شترە ڕٚ صێت , ِٕیش  ەت   ,ضاٚەيصڵەٚەش زأی
صٚای  کەی گوو لُ ٚ ثەڵەصصاْ شووەرٚا کە گەتبوتەالَ لٛٔووض ثە

صٚای کەٚلُ  ٚ ِبن , ِٕیش ثەیبر ثە ضەکرببَ ثەرەسۆتضا ڕات
یورُ ٚ صەٚەڕی , صەلروٛٚ   صەصا یربُ یوبری ٌە ئەٚتش ٘ەر

صەڵووووێ سر الوووو  یووووبرصە سر الوووو  , کە گەتبووووتّەٚە ٔزتوووووە 
شترە  ەشر ەکبْ ٌەڵسبٔٛٚەکەِبْ ثیٕیُ ٘ەِٛٚ ِ تبە ٚ کە

ْ چبَٚ ثەالشەی, کەسڕثٛٚتٕەٚە  ەرەکەَ ٚ٘ب چِٛٚە  ەرتب
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 , ِووووبرێ ژ گەٚرەی ثوووووۆرتش ٌە ثووووٛٚکەٚ  شوووویٓ ٘ەڵرەڕا
 لۀیبتژ کٛێراثٛٚ , ئرتتبش ٔبزأُ سوۆی ئەٚ ِوبرەی یریوٛە

 ٚ  . ٚ ِ تبە ٚ کەڵەشر ەکبْ جٛٚی , تبْ  ەگەکەکٛشتصاثٛ
ٚ ثو صِەٚە  وەرجررب , جتوّژ  وبرص  ِٕیش ٌەثبٚەشوُ کو ص

ثەاڵَ ٔەِضەٚتتووت ثووڕٚاث ەَ ,  , ثووٛٚ زأوویُ ِوو صٚٚە  ووبرص
ٚ  ثروتەٚە , ٘ەرچۀوض ثە ویٕرژ سوۆَ ٚۀوب ٕضٚٚيصەِٛتتت ز

ئەٚ صەِرووە ثوووٛٚ ٘ەرچۀووض ثووۆی گ توووبَ  ووٛٚصی ٔەثوووٛٚ , 
, ئبسەر ٌەٚ ئبلبرە سۆشەٚتتتەکە  ثّ ێ ٚ جَٛٚ ثەجریٙربت

ثەصە تژ سۆ  ثیٕرەی زۆر  ەستە , ٌەثەر گ تبْ ٔەِضەلٛأژ 
ُ , ٘ەلب  ەگەکەش ٘ە تژ ثەَ ئبزارە صەک ص  گۆڕەکە ٘ەڵ ۀ
ٚ کە گۆڕەکەَ ٘ەڵضەکۀض ٌە صتوبرَ صۀٛٚ و بتەٚە , ٌەکوبلژ 
ٚ  ٔربتٕیبووژ لتووەکبٔیُ ثەثیوو  صە٘ووبلەٚە , ئەٚ زۆر جووبر صار

ٚ صەتروٛٚ  سۆشوت تٓ جوێ  اری ِبڵەکەِبٔژ ِوبئ صەکو صصتٛ
َ ِبڵژ َ ئەٚ ٌەال َ ث صە صەرەٚە سۆِبٔە , کەچژ ثە صە تژ سۆ

َ شتر ُ ثۆی ک ص ٘ەر ٚ یرژ سۆش ثٛٚ , ثەاڵ ٚ ِبڵەی ئە ٌە  ٌە
ثوشەِەٚە , ئەٚ  سۆِبٔژ صٚٚر دەٚشە ٔربتُ , صڵُ ٔە٘ب  ٌە

ٌەثەر , ئرتووتبش  ئەٚ گوۆزە ئوبٚەی ٌەثووٕە گوۆڕی ئەٚە صارەی
  رجەرەکەی صاصۀیبُ ٚ صەدە رّەٚە , ئرتوتبش شوەٚاْ کە
یەرتجوووژ صاِوووضەگ ێ ثبٚەشوووژ ٌروووضەصەَ ٚ ِوووبچژ صەکەَ ... 

صەزأُ ثەرەٚ ییٍُ صێ ٚ  ئرتتبش زۆرجبر کە صەگەڕێّەٚە ٚا
ِبچُ صەکب  , ٚاصەزأُ ٌەِبڵەٚەتە , ثەاڵَ کە ٔزتە صەثّەٚە 

رکەٚلٕوووژ ٚ ثووێ صأووژ ِ تبوو ەکبْ ٚ ٚە ٚ سووبٔٛەکە صارەکە
ٌەگەن ئەٚ   وووەگەکە , شوووتر ژ لووو َ یوووێ صەڵووورٓ . شوووٛأەکە
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,  ێضا ٘بلجٛٚە سٛارڕِٚٚەلەکبٔی  ەرگرڕأەٚەتە   ِرتە ثە
٘ەزاردوووبن  ثجووٛٚ ٌە گ تووبْ , ثە ِووبَ لووبٚێ تش لووٛڕگژ یوووڕ

صەَ صەرچووٛٚ گووٛٚلژ گ تٕووگ ئەٚەتە ئرووٛە ثە  ئەٚۀووضەی ٌە
 سۆشەٚتتتژ ێتبْٚ .

َ ٘ەِٛٚ  ٌە   سۆشەٚتتتیەش ثۆ تەکت  ٘ەلبْ ثٛٚە بتەی ئە
تٛٚە , ٘ە وووووتضەکەَ ٚ کۆلوووووبتیەکەی ثەَ ئۀجوووووبِە گەتبووووو

ْ .صا تبٔر ژ ٔۀٛ َ کٛالٔضتەٚە   اٚە .  ثبّجٛٚرە کە ث تٕەکە
 ٚ ِبچژ ک ص . ب ٘ە تب ثبٚەشژ ٌرضائیٕج

ْ ِٓ ٔەِجیٕیٛی ٚ  یبشبْ چٛٚە ٔزتە صارەکە ٚ گٛٚلژ سبلٛٚ
ە صەزأوووُ ییوووبٚەکە  ٔوووضٔبشوووزأُ شووورٛە  چوووۆٔە ثەاڵَ ئەٚە

ضەٚێژ, ئرتوووتبش ٌەصٚای ئەٚ ٘ەِووٛٚ  وووبڵە ئرتووتبش سۆشووی
  .ثب ژ ِٙ ەثبٔیەکبٔت صەکب  

صٚٔیوووب ثەرەٚ لبرتوووە ثوووْٛٚ صەچوووٛٚ , شوووٛأەکە چبٚەکوووبٔژ 
ٚ ٌە شوووٛێٕەکەی سوووۆی ٘ەڵتوووتبتەٚە , ِ تبوووە ٚ   وووڕتەٚە

کۆرتتەکبٔیوبْ ٚ صەرگوبی ٌە وەر  کەڵەشور ەکبٔژ ثو صەٚە ٔوبٚ
 ْ ْ , یبشب ٚ ثزٔەکبٔیش کە ثە سۆتبْ چٛٚثٛٚٔەٚە  ِەڕیرٛەصا

 صەرگبکەی ٌە ەر ٚأیش صاستت .  ,ٔبٚ  یّەکە
ٚ  ٌەثەرە سۆشوژ  وەث   وەث  لتووەی صەکو ص ثوۆ ِوبَ لووبٚێ 

َ ٔبٚە گٛرد ٚ کەِتیبر   ,ٚ ڕێٛی زۆرە  یبٚەش, صەترٛٚ  ئە
پووبرێزَ ثە شووەٚێە سال ووژ تبٔئەگەر ئەٚ شووتبٔەی ٘ەتووتُ ٔە

  . صەکەْ
 کۆڵژ ٌە گٛرد ثٛٚ , صەترٛٚ  ئەٚ صەعجبتەثٛٚ زۆر  صتبر
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تە  شووەٚ  ییتوەی یروژ صەڵوورٓ گوٛرد ٘ۀووضە ثروٛتەصأە , ثە 
تٛٚە , شووەثووٛٚە یووبزصە ثیتووت  ووەر دەتووٛأژ کٛجووبری ٚا ٘

کەچووووژ تەکر یبووووژ ثە لەٚاٚی یووووێ ٔەسووووٛراٚە . ٌەٚکووووبلە 
 یبٚەشیش ٘بلە جٛاة ٚ ثە ِبَ لبٚێ ی گٛٚ   ەت کە ئەَ 

أەشژ شیٕبتژ شفتژ صەکەْ ٌە ٌەگٛرگە ئەٚژ لڕشٛأە چۀض 
, ئرّە کوبلژ سوۆی  ثەرازە زێیەکبْ صٚٚ ئەٚۀضە ڕلیبْ ٌەٚصە

کە ِووبڵژ ثووبٚکُ ٌروو ە ثووٛٚ ٘ربووتب ٔە٘ووبلجٛٚتٕە ٘ەٌٚروو  , ٌە 
ً کە چبرێرە ڕ  ,ێیە  ثە ئۆلۆِجرً ٌر ەٚە صٚٚرەصەٚزێژ لۀضت

  وبڵرە ٌە وبڵەکبْ شوفتیّبْ کوو ص , شوەٚ ٔەثوٛٚ ثەراز ثۀووبٚ
ٌووووێ شووووفتیّبْ  ةکەٚێ ٚ صٚٚ  ووووێ یی ووووبّبْ ٔەبٔشووویٕبتیەک

ٚ ثڕکەکبْ ٚ ٔەثٛ ْ  ٔەیٍیبرٕرتەٚە ٔەش رٕرت . شە ٚ ٔبٚ گۆٌەکب
 ٜٛٚشوژ زەرەرێ وژ گەٚرەلکۆلوبتیەکەی  گر ە ٔەکب  . لب ٌە

 ک صتٓ . 
 َ ٚ ٔبٚی ِب ڕلژ ئەٚەی  ٌە ٚثٛ ٛار جب ث اصەرێ ژ ثبثُ ٘ەثٛ

٘رٕووبثٛٚ , ٘ەِووٛٚ شوویٕبتژ کوو صْ  زەرەری ک صثووٛٚ ٚازی ٌە
شوەٚاْ ڕاٚی ثەرازی صەکوو ص , ثەڕۆێتوش کەالکەکەتووبٔژ ثووۆ 

 صأەتەکیوبْ ثە ٘ەزار عۀ بٚە صۀوبرص , ِە ویذیەکبٔیش ٘ەر
 صتٕبری ئە ڵژ ٌێ صەکڕی . ئەٚ ثە ِوبٚەتەکژ کەَ یوبرەی صە

  ٕەٚە .ت بڵژ شیٕبتژ ٘بلە صە ت , ٌەڕێژ ثەراز کٛش
ێٕب , ئەٚتش کە ئەٚ ٚ دەراَ سۆر ٔبٚتبْ ص سەڵ یش ثە کب  

لتبٔەی ثەرگٛێ صەکەٚلەٚە صەترٛٚ  ٚاز ٌەٚ لتبٔە ثروٕٓ , 
ُ ثٓ , ک ْ ثە کْٛ ڕاٚی دەق ٚاتە ِەِٕٛٔ ْ کٛ ٚ شەٚا  ە ٘ەِٛ
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رازتبْ ثۆ صەکەَ ٚ ٌە شیٕبتیەکبٔیبْ صٚٚرتبْ صەسەِەٚە , ەث
؟  ثە یووبرەش کە  ئەِە ثووۆ کە  صەکووب ئووبسەر دەق ثڵوورٓ 
 ثی ِە  ەری صە٘رٕب ثٓ گٛێژ ثبثُ ٚ  ٌە ٘ەِٛٚ جبرێ یش ٚا

صەترٛٚ  چبٔیە ثڕٚاتبْ ٚاتە ثەراز   ۆشتٕیش دەراِە ٚەکٛ 
ٚ  , صۀوووب ئەٚأووویش ڕٚٚتوووبْ ٌەَ کوووبرە صەکووو ص گۆشوووتەکەی

ثەِبٚەتەکژ کەَ ثەرازێ یبْ ٔەصە٘ربت , ئەٚ کب  ِٕیش ثوێ 
ٌە ەر ئەٚ ثوڕٚاتە ثوٓ ,  ئیش صەِبِەٚە , ٌریبْ گەڕێ ثب ٘ەر

 ئبلڵرە ٔبێی . ێٔەث ەەِگەٚٚ صٚٔیب ٚاتە ص
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 ٚ ٘ەِوٛٚ  وەر  وەکۆ ٚ شٛأەکە ِە یٕەتەکژ یڕ ئوبٚ کو ص
دەٚشوەکەصا ثو ٚ ەثصەٚرٚثەرەکەی یێ ڕشوبٔض , ثوۆٔژ سوۆن 

ْ صٚٚ  ڕاتەسژ ڕاستت ٚ  ەرِٛٚی ٌە ِبَ لبٚێ  ثۆٚە , یبشب
ئوووووبگ صأەی ٌە ٚ  وووویبٚەش کوووو ص صاثٕیبووووٓ , یبشووووبْ ئەٚ 

ٚ ئووبگ ێ ژ  کوو ص صار  اثٛٚ یووڕیلوٛٔیچ ر ژ  ووەکۆتەکە چووبک
ەی ڕەشووژ ثووٓ ِووً لٛیبٚتبووژ , چبتەیە ووتر ژ گەٚر کوو صەٚە

ٚ  , جبِرووە ِب ووت ٚ ٘ۀووضێە یۀیوو ی سۆِووبٔە ستووتە  ووەر
یورش ِرٛأەکوبْ صأوب ,  لبیرە ٘ۀرٛتٕیبژ ٌە ەر  رٕیە  ٌە

 صراثٛٚ.ژ لی ی کە ٌە ەرٔبٔرە ٌٛي ٌەگەن ٘ۀضێە ٔبٔ
ٚ ئۆلۆِجرٍەکە ئەٚ گ َ لبٚێ تش ٌە ٔب زەی ٌەگەن  یبٚەش ێِٛب

ٚ ستتیە  ەر سٛأەکە , ئیٕجب ٘ەِٛٚ  کڕی ثٛٚتبْ صەرتٙرٕب
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ْ ک ص . ڕۆٔبکژ ئبگ ەکە جبر ْ سٛارص  ثەتەکەٚە صە تیبْ ثە ٔب
الٚ ثەٚالتبٔوضا ثو ٚ صەثوۆٚە جبر صەتضا ٌە صەِٛٚچبٚتبْ ٚ ثەِ
 ەْ چوبتەکە کوٛاڵٚە . ئیٕجوب ثۆٔژ چبتەکەش ٚات  ص ٘ە ت ث

ٚ ٌروٕەگەڕا ئەَ جووبرە شووٛأەکە  ِوبَ لووبٚێ  ثە سوۆی ٘ەڵتووتب
, صٚای صاثەش ک صٔژ چبتەکبْ تترتەٚە ,  ێ چبتەی لر  ص٘ەڵ

ٚ  ووەت ی ئەٚ چیووبتەی کوو ص کە   ڕێ ووژ ٌە چووبتەکەی سۆتووضا
ْ ٚ  ێ ئەش ەٚلەکەی ٌێ ثٛٚ , گٛٚلژ  کەٚلجٛٚە ثەراِجەرتب

بَ ٘رّٕژ شبعی  ٔیە ِ ثێ ٘ۆ , ئبراِەڕا تژ ێتبٔژ صەشت  ثە
 : صەڵێ

 َ ثە سۆ  شٛأە ٘ەزار سۆزگە 
 ثەٚ ِبٔرە شەٚە جٛأە  کە
 ٘ەڵضێ ص ٚ ێڕ تٛٚی ٌەبٔیصا
 صەثزێٛی ٌە ثٍٛێ  ۀجەی 

 صەِژٌەگەن لەثیعە  ٘بٚ
 کەتفژ ثێ یەِژ شبصی ثە 
 ئبیبش ثە ٔۆکەر ٔبگ ی 
 .....صاسبْ ٔبِ ی  ٚە  ِٓ ٌە 

٘بلە جٛاة گٛٚلژ ٚەاڵ جٛأژ  ەرِٛٚە , ثڕٚا ئیٕجب شٛأەکە 
ْ ئەگەر کۆچژ ئەٚ ٘ب َ ٔەثٛاتە ٌەٚث ە گەن چۀض شترە  ەرە

ٌەکبلژ چەکضاری کە ٌەثەر چبَٚ الٔبکەٚێ ,  ەتبُٔ ثیٕیٌِٛە ێ
ٛ ِٓ سۆش ٔەێتبٚە ٚ ٔبێی . ئ شترە ٌەٚە  لە  کە رە ٚەک

صە ووتژ  سۆشووت ە ٌەگەن   ٚٚشووت ٘ووبٚصەَ ثووژ ٚ ٔبٔرووە ثە
 .  ثیشۆی تضا  ک صثێسۆ  یە
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ٚ ٔبٔە ثەر٘ەِرە ثێسۆشٝ جب ٌە ٘ەِٛٚش  .ٚ  رڵ ڕثێ   ت  ئە
٘یە صاٚ ٚ  , ٌە ِٕضاڵیەٚە  ەعبلرە چیە ٔەسۆش ٔەکەٚلِٛٚە

ُ ثەکبر ٔە٘رٕبٚە ثۆ ؟ چٛٔ ە ثڕٚاَ ثە ٘یە صاٚ ٚ  صەرِبٔر یب
, لووبلە  صەرِبٔرووە ٔەثووٛٚە , ئەٚ ثووڕٚاتەش ٚای ٌووێ کوو صَٚٚ

ثڕٚاشووُ  لووٛأێ زە ەرَ یووێ ثجووب  . ٚۀەسۆشویەکیش چوویە ٔە
ْ , ثەر ٌە ٔەسۆش ەٚلٓ ثڕٚاتبْ  ٚاتە ئەٚأەی ٔەسۆش صەکەٚ

 روووە ٘ەثوووٛٚە , ثوووۆتە صٚٚچوووبری ٔەسۆشوووژثە صاٚ ٚ صەرِبٔ
 ٚٚ دوووبٌەلەش ٔەسۆشوووەکە ثوووڕٚای ثە ئ صاثوووٛٚٔەلەٚە . ٌەٚ 

صەرِبٔرە ثٛٚثێ لۀیب ثەٚە چب  صەثرتەٚە , "چٛٔ ە ٌە یربضا 
بوووُ ٚاتە سەڵ ووژ شوووبر کەٚلووٛٚە " . ٚەیرثووۆ ئەِە ٔەسوووۆش 
. ِووبَ لووبٚێ  سووۆی یرٕەگیوو ا ٌە لتووەکبْ  ٘ەِووٛٚی ٔەسۆشووٓ

ٛأەکە گٛٚلژ چٛٔ ە ٔۀبٔیبْ ٔبٔە یچڕأضی ٚ گٛٚلژ ثۆ ؟ ش
ٔبٔیوبْ ثوێ کەیەکە ٘ویە ڕٚٚدر وژ  ,سٛارصٔیبویبْ سوٛارصٔۀە

ٌە  ٘ەِٛٚی ٌە لتٛٚ ک اٚە , جب لرضأّبٚە . سٛارصٔەکبٔیبیبْ
کە  , س ایت  توبْ ٘وژ لٛرکیوبتە توبٔیش ٘وژ ئرو أەٛٚشژ ِ٘ە

صٚٚ ٚٚاڵلٓ ٌە صە تیبْ ثێ ٘ەِِٛٚبْ ێە٘ سوٛارص صەکەْ , 
 چووبٚەڕێژ ئ سووٛارصٔر ژ ثووبش ٌەٚأە صەک ێووت , ثیٕروو ْ ؟ ٌە

ەلر ژ ٔەسۆش ٚ ثێ لبلە  ثیٓ . کبلر ضا ئەٚأە صەتبٔەٚێت ِیٍٍ
ی ی ە  ٔە صەلٛأێ ثٔ ە صەزأٓ ِیٍٍەلژ ٔەسۆش ٚ ثێ لبلچٛ

ٔەصەشوتٛأێ سوبٚۀژ ئی اصەتەکوژ ثوبش ثروت .  ,ثبش ث بلەٚە 
صٚاتێ ٌە ڕٚٚی ئبثٛٚرتبەٚە ثوۆ سوبٚۀژ ثەر٘ەِوژ سۆِوبْ 

سبکر ّبْ  ٌە کبتٛکبن ک صٚٚە ؟ ٌەکبلر ضا ؟ ثۆ یبتّبْ ٔەثیٓ
 ٘ەتە ٌە کۆٔەٚە صەٚڵەِۀضە ثە کبتٛکبن ٚ ئبێەڵضاری . 
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صاثووْٛٚ ٌە  گفتٛگووۆتەٚ شووٛأەکە ٌەٚکووبلەی ٌەٚ  ِووبَ لووبٚێ 
یبٚەش صە٘ووب  .  وو پە دەیصٚٚرەٚە صۀرووژ ٚالە ٚاق ٚ دە
شووٛأەکە گووٛٚلژ ثەڵووێ ئەٚە  ؟گووٛٚلژ گٛێتووبْ ٌەَ صۀوورەتە 

ٚ  ەِووٛٚ شووەٚێ ثەتٕووژ عیبووبٚەستیتووبْ , ٘ ئرتووتبچەلەڵووٓ . 
تو  چەلەن ٚ ڕێوٛی یەتوضا صەثوٓ . صٚای رە صرۀِەی تت ثڕێو

کەِتیبر صێ ,  ەعب  صٚٚ ٚ  رژ شەٚتش ٔۆرەی گٛرد ٚ 
ٓ ث ْ ٌر یبْ صەکەِەٚە , ثۆِ تە صەثێ ٘ەِٛٚ شەٚێ ە صۀرەکب

ب , تەکرە ئرتوت, صٚٚجبر , تە  صٚٚ لفۀگ ثەٚ چیبتە ٚەثٕرُ 
ِەڕِٚووباڵلەکەَ  ئەٚەی ٌەتەکەکەی لو تش شوەٚ صرۀوگ , ثوۆ

ٍوژ ثە یٔزتە ٔەثٕەٚە . ئیٕجب شٛأەکە ڕات ربب لفۀورەکەی ٚ 
ثە صٚای تەکضا ش تمەتبْ ٘وب   یەالییت ەکەٚۀب , صٚٚ دەرتك

ٌە ثٕبری ئەٚ چیبتە صۀرژ صاتەٚە . لوب ٌەٚثەری ثە تەکروە ٌە 
ٍِەشووبسەکبْ ٚۀٛٚ ووبْ . ِووبَ لووبٚێ تش کە سووۆی ٘ەِووٛٚ 

َ دبڵە , لفۀرەکەی صەر٘رٕب ٚ ڕات ربب ثە  ٌەشژ صەسٛرا ثۆ ئە
کبِّوبْ کوبرترەرل ە ثەاڵَ ِوٓ  شٛأەکەی گٛٚ  ثوزأیٓ ٘وژ

یووڕ یٍووژ  صەتٙووبٚێُ ثەثەرزی ثەێٔرووە , ٌە ثە ووەر ئبلووبرەکەصا
چووبٚ  یروضا٘رٕب  وێ  یبوە  ثەصٚای تەکوضا صەرچوٛٚ , ٘ەلوب ٌە

ثزرثووْٛٚ ٘ەر صۀرووژ صەصاتەٚە .  یبٚەشوویش ثە یر ۀیووٕەٚە 
ی ِووبَ لووبٚێ  ٘بٚێبووتژ ەگووٛٚلژ ٚەاڵ ٚاثووزأُ ئەَ  یبووەکبٔ

ٚای ئەٚۀوضە ٔەٚی ثووْٛٚ صٚٚرٔوویە کووْٛ ثە کووْٛ کەٚلجووٕە ص
ٌەٚکبلە شٛأەکە صە تژ ک صە  . ٘ەِٛٚ یر ۀیٓ چەلەڵەکبْ .

ئبگ ەکە صەِرە ثوٛٚ , کەی ٚەرصا ەچیٍ ە صارێە ٚ ٌە ئبگ صأ
ێاثوووۆٚ ثجوووٛٚە ڕەێٚٚ , ئیٕجوووب چبتەیە وووتەکەی صٚٚثوووبرە ٛک
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٘بٚێبووتەٚە  ووەر ٚ گووٛٚلژ ثووب چووبتەکژ لوو  ثشووۆتٓ . ِوووبَ 
لووبٚێ تش گووٛٚلژ ٌە جرووژ سووۆتەلژ , ثەاڵَ لووب چووبتەکە گەرَ 

 یبرێ ژ ل  ٌۀبٚ  ەرَ صێت ٚ صەچروت صەِەٚێ صەثرتەٚە ی 
ِووبَ لووبٚێ  گووٛٚلژ  .ثوو ەَ . شووٛأەکە گووٛٚلژ ثفەرِووٛٚ ٌرتووژ

کبلرە لۆ ٘بٚ ەرەکە  کۆچژ ک ص , ثوۆ کە  ٌە ی  وەکەی 
ٚ ٘ەرثە  ئبِبصە ٔەثٛٚ , چۆْ ثٛٚ ثەلۀیب گۆڕ  ثوۆ ٘ەڵ ۀوض

 ,ٚ صاِب شٛأەکە ٘ۀب ەتەکژ لٛڵژ ٘ەڵ ربب ؟ لۀیبش ٔربتت
ثەصثەستیەکەی  ؟ ئەٚەتەچژ ثڵرُ ضۀرژ گٛٚلژکەِرە ثرصٚای 
َ ثە ل  , کە َ صتّۀژ ٔبس ِٓ ٌە لەِۀژ سۆ ێتبُٔ  ۆش ٌەتەکە

. ثێ کە  ِبٔەٚەی ئرّە صەگەڕێوتەٚە  ثیٕیجرتُ ٚە فژ صەکەَ
ثۆ شەڕی ٔرٛاْ یبرلژ ٚ یەکەکە , ثٕەِبڵەی ِوٓ ٚ ثٕەِوبڵەی 

ِە وەٌەتە  ەری کۆئ ک صَٚٚ یبرلژ ثْٛٚ , ِٕویش ٌەٚ ٚ٘ب
ٌە بتەی ثٕەِبڵەگەراتژ لرٛە گ ثوَٛٚ , سۆشویبُٔ صەٚتتوت , 
صەثووووٛا چە  ٘ەڵروووو َ ٚ ٌەٚ شووووەڕە ثەێصار ثووووُ , سووووبٚۀژ 

     َ لوب ثوزأُ ئەٚ شوەڕە ٌەیوبی ٘ۆشویبرتەکژ ئەٚۀوضەش ٔەثوٛٚ
ٔەشووُ صەزأوژ ئەٚ شووەڕە صە وتژ لٛرکیووبی ٌەیبووتە ,  ؟ چویە

ەگەڵّبْ ثوْٛٚ ئرٛارەتە  ٘ر شّبْ ک ص , ئەٚ چەکضارأەی ٌ
لبِەزرۆی صە ت ەٚ  ثْٛٚ , سەثەرتبّبْ یێ گەتبوت ثوٛٚ 

ڕەکبْ گۆڕتبْ ٘ەڵ ۀضٚٚە , ٌە ٔبٚ گۆ یەکەکە ٌە زۆر شٛێٓ
 .  چەکیبْ دەشبرصاٚە ثۆ کبلژ یرٛتتت

ٛێٓ کە چۆڵ  اثوٛٚ چەکوضارەکبٔژ شجب ٚاش ثٛٚ ٌە ٘ۀضێە 
 ئووورّە کە ئەٚ گۆڕأەتوووبْ ٘ەڵوووضاثۆٚە یوووڕی چە  ثوووٛٚ . ٌەٚ

  اٚ ە ٘ەر شٛێٕر ژ چۆڵڕۆێەٚە چەکضارەکبٔژ ئرّە ثرەتبتجبٔ
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ْ صەصاتەٚە ە ەش ثە یەکەکي. صتبرە ئەَ زأیبر گۆڕی ٌرجب ٘ەڵیب
لە ٌە تەکروە ٌە شوەڕەکبْ گەتبت ثۆٚە , ثۆتە ڕۆێێە ثوێ لە

کبوبٔەٚە , ئورّەش ثە یەٌە کە گەتبوتیٕە ئەٚ شووٛێٕەی ئەٚاْ 
ک صثوٛٚ , ثیٕیّوبْ یوڕی ٚ شوٛێٕژ ِبٔەٚەتوبْ لوبتُ  لرضا ڕەثیە

ە گوۆڕە , ٌر ووڕا ئەٚ چەکوضارأەی ٌەگەڵّووبْ ثوْٛٚ صە ووتیبْ ث
ْ ک ص , ٚاتبٔ زأژ صٚٚثبرە ٚەکٛ گۆڕەکبٔژ ٘ەڵ ۆڵیٕژ گۆڕەکب

ٌە یڕ ٘ەِٛٚ گۆڕەکبْ ثەتەکەٚە لەلیٕەٚە , . ل  چەکژ لرضاتە 
ٔووبٚچەتە ثە ووەرِبٔضا  ووەراٚ ێێوو  ثووٛٚ , صەِرووە  زەٚی ٌەٚ

ثەشوژ  ثٛٚ ثزأێ ئ ڕٚٚتضاٚە ,  ێکە  ٘ۆشژ ئەٚەی ٔەِب
بْ ٌە گیبٔیو چەکضارەکبٔژ ئەٚ ڕەثیەتەی ئرّە ٌرژ ثٛٚتٓ ٌەٚێ

ڕێووە ک اٚتووبْ صرٚٚ ووت  صە ووتضا , لِٛٚە ووت گووۆڕی ِوویٓ
, ِٕوویش کە ئەٚ ڕۆێە  ک صثووٛٚ ثووۆئەٚەی ثّووبٔشۀە ئەَ صاٚە

شەڕە, ٘ەرصەَ  ٚ, ٌە بتەی ثڕٚا ٔەثُٛٚٔ ثٛٚ ثەصەرثبز ثَٛٚ
 . چبٚەڕێژ ئەٚەَ صەک ص زٚٚ کۆلبتژ ثێ

 . زۆر جوووبرتش ٌە ِەل  ووویە  صٚٚر سوووۆَ صەگووو   ٌە ٘ەر
ئەٚەی سووۆَ ٌە یۀووب ثەرصێووە صۀووب ثە  ثووۆ گەرِەی شووەڕ

ٔەکٛێرێُ ٚ کە یش ٔەکٛێَ . تە  ٌەٚ شەڕە  ەستبٔەشوژ 
تەری لووٛرکیش لٛشووژ ثووَٛٚ عە وو ێ ژ صرۀووگ ثووٛٚ , کووۆی

ٚ ٌە یەکەکەی صەصا ٌەگەڵّووبْ , ثە  ٘بٚکووبری ئوورّەی صەکوو ص
ْ چەکضار ثەٚ صەشتەصا ث ٚ ثجٛٚ ٔەٚە , ِەتت ٌە ٘ەِٛٚ  ەصا

جووٛٚ , ثوووۆْ ثوووبرٚٚ  ٚثوووۆْ ثوووۆگۀژ ٌە ٘ەِوووٛٚ التە  کەٚل
شٛێٕرە صە٘ب  , چٛٔ ە ٘ۀوضێە ٘ەثوْٛٚ چۀوض ڕۆێ ٌەِەٚ 

                 لەالٔووبٔەصْٚ ٚ ِەتتەکبٔیووبْ ٌەٚ زٚٚرد ٚ لەیوورش کٛێراثووٛ
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                    لووووب یریووووبْ ث  اثووووب ِەتتووووژ سۆتووووبْ  ثووووٛٚ , ئەٚاْ ّووووبجرثە
ٕەصە٘ربوت , ٘وویە کووبلر یش کە ویبْ ثە صتووً ٔەصەگیوو ا , ثەجر

ٚ سۆتبْ صەلەلبٔضەٚە , ئەگەر صەر ەلژ  ٘ەلب کچەکبٔیش , ٘ەِٛ
. صەصا سوٛارەٚە ثب ٌە شبر سۆتبْ  وڕێلەلبٔضٔەٚەشیبْ ٔە سۆ

چٛٔ ە صۀرۆتە  ٘ەثٛٚ ئەٚ کوب  جبٔوبزأُ لوب چۀوض ڕا وت 
 ووٛێ صتٍەکووبٔژ یەکەکە ٘ەِووٛٚ تووبْ کۆِەڵثووٛٚ , صەتووبٔرٛٚ  

. کەچوژ  صەک ێٓ , تبٔیش ڕاصە وتژ جەتبوژ لٛرکیوبْ صەکەْ
صتٍووژ ئرّەتوووبْ صەگووو   صەتبٕٔوووبرصە ئەکبصتّیبکوووبٔژ  ئەٚاْ کە

ۆی سۆتبْ ٚ یەرٚەرصەتبْ صەک ص , یبشبْ ئەگەر ثەٚتتتژ س
ْ ٘ربتەٚە , ئەگەرٔب ڕەٚأیبْ صەک صەٚە, ثەٚ  ثّبثٛاتەٚە صەتب
ِەرجەی ٚاز ٌەٚ شەڕە ثرٕێ . ثە٘ەردبن ئەٚ ڕۆێە لب صرۀگ 
شەڕ ثٛٚ , صٚٚثبرە سوۆَ ٌە کۆٔوضڕێە ِوب  کو ص , گوٌٍٛە ثە 

صەکە  , یبشبْ ٘ە وتُ کو ص لەلەکوبْ کەَ ثوۆلەٚەٚ  گٌٍٛەی
ە ثچّە کۆٔضڕەکەی ئبٚا ثٛٚٔە , ٘بلّە صەرەٚٔزێە ڕۆێصٚٔیب 
ٌەیوڕ ثیٕویُ  ثزأُ چەکضارەکبٔژ ئرّە گەتبتٛٔەلە کوٛێ , ل  لب

 وژ ِەتتوژ کوچە گەرتوالتە  ثوْٛٚ يصٚٚ  ێ یربوّەرگە سەر
ڕٚٚلیبْ ک صثۆٚە ثە ِ صٚٚتژ ٌەگەڵژ جٛٚ  صەثْٛٚ , ثڕٚا 
ث ەْ کە ی چە صرێەەکەتُ ثیٕژ ک اثٛٚە کەزی , ٘ۀوضێ ژ ثە 

  تبوتبٔیەی , ثە ڕٚٚلوژ کە سوٛێٓ ثجوٛٚ , ٌەگەن ئەٚ جتوّە 
ٌە یەت ەرێ وووژ ثووووێ کەَ ٚ کوووٛڕی ٌە ِەڕِەڕ لبشوووو اٚ  ٘ەر

ئەٚ چەکوضارە صاٚێوٓ ییتوبٔەی صەچٛٚ , ٌە ثٓ صە وت ٚ یروژ 
ئیّبْ ٌەکەٌٍەَ ٔەِب , ثەرچبَٚ لبرتە ثٛٚ . صە وتُ ,  سۆِبْ

ثووۆ لفۀوورەکەَ ثوو ص ٘ەر وور یبْ ٌەٚێ ث ووٛێَ . ثەاڵَ ٌەیووڕ 
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ْ سۆی یرضا َ گٛٚلژ ٔەکەی , ثە یەٌە ٌەٚێ  ٍرّبٔژ جی أّب صا
ڕات رببَ ٚ صٚٚری ستتّەٚە , یربژ گٛٚلُ لۆ چیت ثیٕیوٛە 

ٌەٚە س ایت توووبْ کووو صٚٚە ٌەثەر چوووبَٚ , ئەٚأە  شوووتژ زۆر
ْ ٌەٚە زتبل  چبٚەڕێژ چیبْ  ٓ ٘ەرگیز یەرٚەرصە ٔەک اٚ ٘رزێ 

ٚ لورُ ٘ەڵوضا ,   گ ٌەٚ ڕۆێەٚە ٌٌٛەی لفۀرەکەَ  .ٌرضەکەی 
کە ٘ەرصەَ  ,تووش ثووۆٚە " یووبر "شووۆڕش ٚ ڕلووُ ٌە ٚٚشووەی 

َ گوو   ٚ ئرتتبشوووژ ڕێووژ ِووبڵەٚە . ثە ووەر زارتووبٔەٚە ثووٛٚ
ٌەگەڵضاثێ ٔەچِٛٚەٚە . ٘ەِٛٚ ڕٚٚصاٚەکبٔیبُ ثۆ ٘بٚ ەرە 

ئەٚتش ٌەِوٓ زتوبل  ثەٚ ڕٚٚصاٚە لروە  ئبزتزەکەَ گرڕاتەٚە .
ْ ثە ٚ . شب ٓ  چٛ  ,ٔە  ەلژ ٌە ٘ەرچژ دزة ٘ەتە ک صشبٔژ ِ

ّووبْ کووڕی ٚ ٘ووبلیٕە ئەَ ٚ ثزٔر   ووەرِەڕثەتەکەٚەش چۀوض 
یبشووبْ , ئەٚەی ٌە ِ ۆڤووبتەلیش صٚٚرث ەٚتووٕەٚە ثٕووبرە , ثووۆ

 لووووٛڕ ٘ەرثەتەکەٚەش سبووووتّبْ ثووووڕی ٚ ئەَ سبٔٛەِووووبْ ٌە
توبرەی صاثٛٚشوّبْ ثٕەِوبڵەی  ت ک ص , ٌەصٚای ئەٚ ثڕٚصرٚ
چوٛٔ ە ٚازِووبْ ٌە یووبرلژ , الِوبْ دبشووبتبْ ٌر وو صتٓصٚٚ ٘ەر

ئەٚاْ ٚە  ئەٚە ٚاثووووووووٛٚ ٌە ئوووووووووبتٓ ٌەالی  کە ,٘رٕووووووووبثٛٚ
٘ەڵرەڕاثیتیەٚە . ئرّەش گٛێّبْ ثە ٘یە التەکیبْ ٔەصا چٛٔ ە 

 زأژ ئەٚاْ ٘ەڵەْ کەڕتبرەکەِبْ صڵٕیوب ثوٛٚتٓ ٚ صەشوّبٌٔە ث
ئروووضی ئەٚەی ثر ە وووژ  .ٔوووبزأٓ ٌە  وووەرەٚە ئ صەگوووٛزەرێ

٘ربووووووتیٕەٚە ئەٚ ِە ووووووەٌەتە ثووووووٛٚ ٘ەر ئەٚەش ٚات وووووو ص 
ثەسوب   وپبرصٔەکەی  ٚ کە  ٌە ٘بٚ ەرەکەَ ثەلۀیب ثٕروەَ

  . ثەێصار ٔەثێ
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,   بٔەٚەئب وّبٔەٚە صەث تتو بْ ٌەرۀگ ثٛٚ ئە تر ەکشەٚ ص
لوبزە ڕۆٔوبکیەکەی ٌە  ,جوێ ِبٔگ ٌە  ٛچر ەٚە صەتٛتتوت ٘ەڵ

ٚ  صەرصەکەٚ  , ِووووبَ لووووبٚێ  یبووووت ٌووووٛل ە ثەرزەکووووبْ ثە
ْ ثٛٚ . صٚایگشٛأەکەش ٘ەرثەتەکەٚە  ئەٚەی چۀض  فتٛگۆتب

چو کەتە  ثووێ صۀووگ ثووْٛٚ ,  وویبٚەش ثبٚەشوو ر ژ ٘ووبلێ ٚ 
گٛٚلژ ثو اتٕە ِوٓ سەَٚ صێ , چیتو  سوۆَ ڕأوبگ َ , ٌە وەر 

ئەٚەی ٚ ثەرەٚ ئۆلۆِجرٍەکە چٛٚ , ثۆ  ەکۆتەکە ٘ەڵتتبتەٚە
 کیتەسەٚەکەی ثرٕێ . 

چبٚی  ٚ صاتٕب , شٛأەکە کە صٚای ئەٚەی کیتەسەٚەکەی ٘رٕب
 ؟ٔویە  ِبڵە ٔوٛێٕژ ٌوێ چیە , صتبرە ئەٚ یێ کەٚ  گٛٚلژ ئەٚە

َ لبٚێ تش ثەگبڵتەٚە کە صەتٛتتت شٛأەکەی ٌێ ٘بٔجضا  ,  ِب
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گٛٚلژ صەزأژ ٌە الی ئرّە ئەگەر کە رە ٚاث ب   وٛکبتەلژ 
 کوو صٔە ثە سوووبٚەْ ِووبن . صەزأوووژ چووژ ٌروووضەکەْ ؟ ثوووڕٚاث ە
ە کیتووەسەٚەکەی ٌووێ صەصڕێووٕٓ ٚ تە  یووبرچە ڕاتەسوویش چووی

 .  صەثێ ٌەٚ گۆڕە ثشەٚێ ,ٔبتضۀێ 
شٛأەکەش زأژ ِبَ لبٚێ  گبڵتە صەکب  , ثە لە وتژ صە وتژ 

  ٚ گٛٚلژ تەعٕژ چژ ؟  ث ص ٜثۆ لفۀرەکە
 ویبٚەش ثەڕا ووتژ لۀرووبٚ ثووٛٚ گووٛٚلژ کووبکە صەلووۆ ٚاز ٌەٚ 

الٚ کیتەسەٚەکەی لرٙەڵضا ئەٚ . لفۀرە ثرٕە  سۆ کف َ ٔەک ص
ٛأەکەش ٚ شو لوبٚێ ِبَ ٌە لٛٔیچ ر ژ  ەکۆتەکە صأیبت . 

ٚ صٚٚ صۆشە   ٛأەکە ٘ەڵتتبشصاتبٔە لبلبی یر ۀیٓ . ئیٕجب 
ٚ ٌە  ٚ صٚٚ ثوبٌیف ٚ صٚٚ ثەلووبٔژ ثووۆ ٘رٕوبْ ثووبش صاتٛەشووبٔض

 ەر ووەکۆتەکە ثۆتووبٔژ ڕاتەستووت . گٛٚلیبووژ ٌروو ە صە ووت 
صەتە ٘ەرٔٛتٕرە صەثێ لەتوُ صاتٛەشورٕژ چوٛٔ ە ئەَ ٔوبٚچەتە 

ٌۀووبٚ جووێ ٌەشووی تٕژ سەٚ صٚیبو ژ ٌروویە , جووبری ٚا٘ەثوٛٚە 
یرٛەی صاَٚ . ِٓ صەرثبز ثِٛٚە ٌەٚەی ثە ێە٘ ی صٚٚیبوە 

ٛێێ ,   ئرٛە ث ٚثّ َ , ثەاڵَ صٚٚرِەثیٕٓ صٚٚیب ر ژ ثچٛ
ەشبرەٚەش ٘بلجێ ٌە کوۆٔەٚە . ئەٚەی ٌ چٛٔ ە سەڵ ژ شبرْ

 بٔە ٔیٛ ِ ۆڤە , ثەرگەی ٘یە ٔبگ ێ .يگٛٚلٛٚ
 گووٛٚلژ  یبٚەشوویش ٌە ووەر جررووبکەی سووۆی صأبووت ثووٛٚ 

َ ثب ٌە ەر یرٛەصأژ صٚٚیبە شتر تبْ ثۆ  جب ثەرٌەٚەی ثشەٚ
ٚ ث اکەی ثەثەرص  ثی ِە ٌەگەن ئبتبە ثەِٕضاڵژ ٌە, ثررڕِەٚە 

سبٔٛچ ەِووبْ صرٚٚ ووت صەکوو ص ثووۆ تووبری , کە صِٕٚٚوووضاڵژ 
ْ , صٚٚیب رە ثە ئبتبەی ٚەصا , چژ ٚای  گٛٔضەکەی ئرّەثٛٚ
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ٚ  ٘ۀوضێە یەٌو ە کەثەرٔەِبثٛٚ ثی ٛێێ , ثەاڵَ یی ێۀەکوبْ 
 ٘ۀوووووضێە شوووووی ی ثزٔیوووووبْ صەرسوووووٛارص صا , چوووووب  ثوووووۆٚە 

تبە گەشەی ک ص ثوٛٚە  ویٍە ێٔروە ٔەثروتەٚە , ٌەٚ ڕۆێەٚە ئب
ْ گٛٚ  ئەٚ  ٚ سەڵ ەکەش صەتب تبە ٘ژ ەشەک صٔەی ئبگ٘ەِٛ

سەرت ژ ڕێ شتتٕژ جرربکەی سۆی  شٛأەکە کە .ێە٘ ەکەتە 
٘ ی صٚٚیبە ٚ ٚاْ گٛٚلژ ڕا تە . ێەئەڕێزی  ٌە ثٛٚ ٘ەر

ٚ  ِوبر ئەگەر ٔەل ووٛێێ ثە٘رووز  صەکوب  . ئیٕجووب یووبڵژ صاتەٚە
 صە تەکبٔژ ستتە ێێ   ەری , ثە لٛڵژ  ەت ی ئب ّبٔژ ک ص

  ووێ جوووبر ٌەثەرە سوووۆی گووٛٚلژ ئوووبی ٘وووبی صٚٔیوووب ,  ٚ صٚٚ
َ  ەکۆتە ٌەگەن ئە تر ەی ٘بٚ ەرَ  ْ جبر ٌە ەر ئە ٘ەزارا

یبڵّبْ صەصاتەٚە , ئەٚ ئە تر أەِبْ صەێِوبرص ٚ چیڕۆکوژ  کە
کەچوژ ئرتوتبش اکربّبْ ثوۆ تەکتو ی صەگروڕاتەٚە . ڕ ٔجرە 

ٌە شووٛێٕژ سۆتووبٔٓ ٚ ِٕوویش ٌروو ەَ ,  ئە ووتر ەکبٔژ سووٛا ٘ەر
               ثە٘ەردوبن . ەی سبڵیە لۀیب ئە تر ەکەی ِوٕەئەٚەی شٛێٕەک

ثووب صتتووبْ  ووەرلبْ ٔەئربوورُٕ , ثّجووٛٚرْ ٌە ِرووەە کە وورە 
َ , ئەٚ ٘ەِٛٚ صەرص ُ صەرصەصڵژ سۆِژ الث ە  ٔە٘بلۆلە  ەرصأ
َ گرڕأەٚە  ٚ ثە ەر٘بلبٔەی ثۆ ٚ ثیٕیتبْ ٚ ئە َ شە ٚ صاسەی ئە

ٚەکبٔژ یبشبْ چب.  سٛارصثۆٚەبْ ٔبسُ یۀری چۀضتٓ  بڵە ٌە
 ,  ْ شورٛە٘ەِب  یبٚەشیش ثەستتە ەرتە  ٚ ٌرژ سەٚ  . 

ٌە ووەر  کە صەِرووە ثووٛٚ سەٚی صە٘ووب  . ِووبَ لووبٚێ تش ٘ەر
جرربکەی سۆتەٚە ثە ڕاکببٚی ثی ی ٌەٚ شٛأە صەکو صەٚە , 
٘ە وتژ ثەِە ک صثووٛٚ ئەٚ شووٛأە ثووێ ئەٚەی تە  ییووت چوویە 
سٛێٕضثرتژ , ێتبْ ثەصەَ ٚ یً ٚ زت ەکژ ک صثٛٚ .  ەت تبژ 
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زأیٛێتیووبْ کەثەر ثەٚە صە٘وب  ئەٚ یی ێۀووبٔە ٌە کۆٔوضا چووۆْ 
 ,  ووووٛکەری ٚ صٚیبوووو ە چووووٛٔ ە لووووبڵە صێی ێە٘ووو ی ِووووبر

 ٛکەری  ەشي يٕ ۀضەٚەئ چۆْ زأیٛێتیبْ ێە٘ صاصەثەزێٕرت 
. ئیٕجب ٌەثەرەسۆی گٛٚلژ ڕۀرە ٌە  ٚٚشت   ثەرزصەکبلەٚە

 ,ٚ ثزّٔبووە ثیٕوژ ثووێ   ر ثوٛٚثٓ ,  وٛٚصتبْ ٌە شووەڕی ِوبر
کەثەری ٌرٕەثووێ  ڕۀورە ثیٕیجرتیوبْ ثوزْ ِبوە ٌە شوٛێٕرە ثوٕە

ٌەٚ  ڕشە کبلرە ٌەگەڵیبژ صەکەٚێتە ٔبکب  , ٌەگەن ِبر شەڕ
کەثەری ٌریە ئەگەر ِبرەکە یریٛەثضا , زٚٚ سۆی  شٛێٕەی ثٕە

ٚ چۀض یەٌ ر ژ ٌێ صەسوٛا  , ئیٕجوب  صەگەتٕرتە ثٕە کەثەرەکە
 صە ت ثەشەڕەکە صەکبلەٚە . 

ژ یبشبْ  ەت ی چیبتەکەی ثەراِجەرتبٔژ ک ص ٚ ئەش ەٚلەکبٔ
ثەثی ٘وووبلەٚە , ثی تبوووژ ٌە لبثٛٚلەکوووبْ صەکووو صەٚە . ٌەثەرە 
سۆشووژ صڵووژ ثەٚە لٛٔووض ثجووٛٚ ئەگەر صۀرووۆی ئەٚ لبثٛٚلووبٔە 

تۀر یوبْ ٌوێ ئبگوبصار ث وبلەٚە ڕا ت ثێ , چیوبْ ٌرج وب  . ئ ال
ْ , ٌەَ ٚٚاڵلە ثوووێ ثە سوووبٚەْ ثووو ە ئەٚەی سۆتوووبْ ٌروووژثوووۆ

ثووٛٚٔەٚەرأە سەٚ ثووبڵژ ثە ووەر ٘ەِووٛٚ ئەٚ  ووەرٚثەرەصا . 
 صاکربووب کە شووەٚ صەسەٚلووٓ , ٘ەِووٛٚ ئەٚ ثووٛٚٔەٚەرأەش ٌە

ٔە ٌٛەگەن ڕۆێ٘ەاڵلووٓ صەچووٛٚٔەٚە ٔووبٚ کوو٘ەڵتووتبْ کە  سەٚ
 . ْ ڕەٚە گٛرگرە ٘بلٕە ٔرزتە ئەٚ  یّەی شٛأەکە لبرت ەکب

ثزٔەکوووبْ , صە وووتیبْ ثە ٘ەڵ وووۆڵیٕژ  ٚ صات ٛلوووبثٛٚ ثوووۆ ِەڕ
لووبٔ یەکە  سووۆڵەکەی صەٚرٚ ثەری کوو ص ,  ەگەکەشووژ ٌە ثووٓ

ٚەرکەٚ  ثٛٚ , صۀٛ  بتەٚە , صەِرە ثٛٚ لبلەلژ دەییٕژ ٌێ 
ٚ , کەچژ ٘ەر ئەٚ ەگە ثٛٚ ثە گۀجژ یبرا تٕژ ٘ەِٛٚ  ثڕاثٛ
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ٚ کەِتیبرەکوبْ جٛٚە ئە تۆ ٚ گٛرد ٚ ِباڵلەی گ ل ئەٚ ِەڕ
یە گوٛٚل اٚە ییو ی ٚ ثٛٚ , ثەاڵَ ثوێ ٘وۆٔزۀضەلیبْ ٌرژ چٛٚ

سوووۆی ڕأەصەثیٕوووژ یرتوووتژ ئەٚ ٌە صصأەکوووبٔژ  ,٘ەزار عەتوووت
ضەٚتتوووت شوووەڕێ ژ ٛرگەکوووبٔژ یوووێ ث تٕوووضار ث ووو ێ , ٔەشیگ

ئەٚەی ثوٛٚ ثوۆ , ئەٚ ٔٛ  بٔەٚەتەی یێ ثبشوت  سۆلڕێٓ ث ب 
ْ ثضا  ٌریبْ سبٚۀەکەی ثەسەثەرث رٕێ ٚ ثە گٛرگەکبٔیش ٔیبب

  صەل  ێ ..
ٌەیڕ شٛأەکە ٌەگەن ٔٛ  ە ٔٛ  ژ  ەگەکە ثە سەثەر٘ب  , 

چبٚی سۆی گٛرگەکبٔژ ثیٕژ , ثە یەٌە  ٌەثەر لیب ژ ِبٔگ ثە
ڕات ربوب لفۀوورەکەی ٚ  ووێ چوٛار دەرتمووژ یرٛۀووبْ , ٌەگەن 

ڕایەڕی ٚ ڕێوە ثەصەشووتێ  صۀروژ لەلەکوبْ  ویبٚەش ٌە سەٚ
ِوبَ لوبٚێ تش ثەسەثەر٘وب  , شووٛأەکە کەٚلە صٚای  .کەٚ  

  یبٚەش ٚ ثە٘ەزاردبن گەڕأضتەٚە , ِوبَ لوبٚێ تش زٚٚ ٌە
 ەگەن یر ۀیٓ سەرتە ثٛٚ ثشٕ ێ , ٘ەرِە ەٌەکە گەتبت , ٌ

کەچووژ  ؟ ثڵووێ لووۆ ٚتتووتت ثووۆ کووٛێ ڕاثوو ەی صەتٛتتووت یرووژ
صەَ  ٔوب ٔەتضەلٛأژ ٚ یر ۀیٓ ٌێ ٔەصەگەڕا , شوٛأەکەش صەَ

ەَ رد ٘ب  ثٛٚٔە گە  یّەکە صۀب لەلصەترٛٚ  کبکە ٚەاڵ گٛ
ٔەصەک ص .  یبٚەشیش ٌە ەر جرروبکەی سوۆی صأیبوت ثوٛٚ 

ٚ  . صٚای ئەَ ڕٚٚصاٚە چۀض سۆتبْ ٘رٕبٔمەی ٌرٛە ٔەصە٘ب  
ْ ٌەس ث ص  ەٌ رەث ەو ەێوبرٚأىٜٛ ە ر تەئ.  ەٚەٚلەوۀ ێٚيب
لجوووٛٚ . اڵە٘ ثوووٛٚ هروووِەص ,  ێضڵوووە٘ يوووبْەثەرەث ٜە ر وووتەئ

 ەوە صأگئب ٔبٚ ەستتي ٕبرصارٜ ٘ هێٔضە٘ ٚ تتبڵە٘ ەوەشٛأ
 ئووبٚ ٜڕیووشووٝ شٛشوت ٚ ەوە تەیەيبچ , ەٚەووو ص ىٝێ گئوب ٚ
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 رە و ەستوتي ٚ وو ص ێلو بٜچورِبٔەص هێٔوضە٘  بشوبْی , و ص
َ    .گئب  ەٛٚٔچب ٝ لٝ زأٝ ثەر ەصەث ەيەٚ ِبٚەٌ  يشێلبِٚب

 رە٘ يوبْەوەٍرِجۆلۆئ ثبشوجٛٚ بٝری ,  وبْ ثىبەٚلەشىەئٔبٚ 
 ,و ص نلجٜٛٚ ەِەئ ەٚەيڵشذبۆسەث ەوەشٛأ.  ٓڵرجرجەث  ێٚەٌ
 َەئ ەٚەٕرلٛأٓ ثەص ثَٛٚۀ ە رٌ ِٕيش وب  رە٘ ٛٚلٓگ بٝری
 . ەلبٔۆس ٝڵِب نِب ,ْ ە  ثىە ادتئي يضارٚ ل ەڵِب
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


ٚ  صٚٔیب ڕۆٔب  ثۆٚە , چیبتەکە ثەصەرکەٚ  , صۀرژ  ۆ ەلیتە
ٚ  ەرصارەکە صە٘ب  .  ثٌٛجٌٛژ کرٛی ٚ چۆٌەکەکبٔژ دەٚشە

ٚ  ٚ  ویبٚەش کەي ٚ یەٌەکووبٔژ سۆتوبْ ثەکۆڵووضاصا ِوبَ لووبٚێ 
ْ ثەڕێ ٚ ئەش ەٚلەکب ٓ , ثەرە ەکبٔژ ٚ ثزٔ شٛأەکەش ِەڕ ەٚل

.  یبٚەش ٌەیربەٚە صەڕۆتژ  ٚ ڕێژ صەشتبتیەکەی گ   ڕاصا
یب ٚ چۆڵە ثٛٚ , ثەرص شبرەزای ئەٚ چ ثە٘ۆی ئەٚەی ثەرص ثە
جووٛٚ کە لووب  ووەرەٚە ثە یوورە ٚ یۀووب ثەرز ٍِووژ گەرتەکووژ گ ل

 ەرەٚەتبْ ثۆ ئب بْ ث وب  .  ٚٔەٛئەٚەی ڕێژ چثۆ صەثۆٚە ,
ڕەٚە ٌە یربیبْ  جبر جبر  ٛێت ە ثەٌەکبلژ ثە ەرکەٚلٕیش 

یووووڕ گەتبووووتٕە  صە ووووڕتٓ ٚ صۀرووووژ ثبڵەکبٔیووووبْ صە٘ووووب  . ٌە
ٓ ئەشوووو ەٚ  ثووووٛٚ ئەشوووو ەٚلرە کە ٌە گەرتەکەٚە تەکەِووووی

. کە گەتبوووتٕە ٔوووبٚی ٘ە وووتیبْ کووو ص  صەکەٚلە  وووەر ڕێیوووبْ
 صەرەٚە , ٌەثەر ٘ەٚاتەکژ  رٕە ٌە ثٕەثبٔژ ئەش ەٚلەکە صێوتە

صەشوووتبتیەکە ٌەثەرزتەٚە  صەرکوووژ ئەش ەٚلەکەشوووڕا ٘ەِوووٛٚ
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ژ ثّٕیچو ص. ٌە لە ٚ ِوباڵلەکەش صتبرثٛٚ , ٘ەلوب شوٛاْ ٚ ِەڕ
کژ ٚ  ثچوٛٚالٔەتەکژ صاس اٚی ثچٛئەش ەٚلەکەش چۀض ٘ر

, کەلۀیووب  ٘ەرِروویە  صلە صرٚٚ ووت  اٚ صەثیٕووضرا ثە ٌە لووٛڕ
ەی ثوووۆ سووووۆی ئەٚەی ئەٚ ثبڵٕوووضەتکٛٔر یوووبْ لروووضا ثوووٛٚ ثووووۆ
 ٘ۀووضێە شووٛێٕیش ٌە ٌە چۆ ث ووب  .چووبت  صثٛٚ یریووضا ٘ووبلٛٚ

ٚە سووٛارێ , کە ٌۀووبٚ ۆصڵووۆپ ئووبٚ ثەرصەثوو پثەرزتەٚە صڵووۆ
ٚ  ٚ ت ک صثٛٚ . ِبَ لبٚێ ٚئەش ەٚلەکە جێ جێ لۆرلژ صر

ْ صاگ   یبٚەش صٚای ئەٚەی  ە ْ ٚ لٛێثٕەکب ْ ثە کەٌە  رتب
ثەتەکەٚە ٌە التە  ڕٚٚ ٌە صەرەٚە کە لب چبٚ دٛکّژ صەک ص 

ِوبَ لوبٚێ ی گوٛٚ    ویبٚەش ثەئبلبر صتبر ثٛٚ , صأیبوتٓ . 
ئەٚ ئەشوو ەٚلە ئەشوو ەٚلژ  رٕ ووژ یووێ صەڵوورٓ , ثە٘ووۆی ئەٚ 

صەرەٚە . ثەاڵَ  ٘ەٚاتە  برصەی ٌە لٛاڵتژ ئەش ەٚلەکە صێوتە
ثبٔژ ئەش ەٚلەکە زۆر لە ە صەثرتەٚە ٘ژ ثە٘ۆی ئەٚەی ثٕە

ئەٚە ٔیە یریضا ثوڕۆتٓ , ٔوبلٛأیٓ ثچیوٕە ٔوبٚی . ِوبَ لوبٚێ تش 
رەتٕرتە ەش ەٚلە ئەگەر یربضا ثوڕۆتٓ ثّوبٔئگٛٚلژ ڕۀرە ئەٚ 

 , وووەری چیوووبکە . ثە٘وووۆی ئەٚ ٘ەٚاتەی ٌروووژ صێوووتە صەرەٚە 
   ٌەچوووووووٛٔ ە صەثوووووووێ ئەٚ ٘ەٚاتە ٌەصەرەٚە ڕاثوووووووێ , ٔەٚە

ٚ  وویبٚەش صٚای  ِووبَ لووبٚێ  . ێێوو  زەٚتە لووٛاڵتیەکەی , کە
 ٚ ثەڕێ کەٚلٕەٚە , ئەٚ ئەش ەٚلەی یبٛٚصأرە ٘ەڵتتبٔەٚە

ضێە شووبسەکە ٌە ٘ۀوو . ڕێیووبْ لریووبْ یەڕأووض کەٚلجووٛٚە  ووەر
 ێووووٓ , ٘ەرڕشووووٛێٓ ئەٚۀووووضە ڕ  ثووووٛٚ صەثووووٛا یریووووضا ٘ەڵرە

ْ لب بسزتٕر یش ڕٚٚتجضاث ثٕژ گەرتەکە  صەثٛٚە ٘ۆی ٘ەڵضێ أیب
صەرصەکەٚ  کە ٌە ثٓ یریبْ  ثەرصأەڕا ثە ڕکیەکەی زتبل  ٌەٚ
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ٚ ٍِّالٔریەکووووژ زۆر  یٍوووۆر صەثوووۆٚە سوووٛارێ . صٚای شوووەڕ
ئەش ەٚلژ  ورضەری ٚ ئەٚ ئەشو ەٚلەی ثوۆی چوٛٚ گەتبتٕە 

ثْٛٚ . ئەش ەٚلژ کٛٔە کۆل تش ٘ەر ٌەٚ ئەش ەٚلبٔە ٔزتە 
 ثٛٚ . ِبَ لبٚێ  کە چوبٚی ثە ئەشو ەٚلژ  ورضەری کەٚ  ٌە

 صۀوگ ثووٛٚ , ئەٚ ئەشوو ەٚلە ثوورجرە ەر وبِیبْ صەِرووە ثووێ 
ٚە ڕا ٘ەثووٛٚ کە یرووضا صەلووٛأژ ەٚەی صەرکەتەکووژ ٌە سووٛارٌە

شووبسەکە ,  ووێ صەرکەی لوو ی ثبزٔەتیبووژ  ثچوویە  ووەرەٚەی
ٚ , ٌە شرٛەی صەاللە , ٘ەر  ێ ٔبٚەٚەڕا  صەرکەکەش ٌە ٘ەثٛ

ێ صەچووٛٚ ئەِووبٔە ثووۆ یوو,   صا زان ثووْٛٚەثە ووەر صەشووتبتیەک
ٚ  چووبٚصێ ی کوو اثٓ . ِووبَ لووبٚێ  زٚٚ کووبِر اکەی صەر٘رٕوووب

ٓ ک ص یبشبْ ثە صەرگبکەی الی سٛارەٚە  . صە تژ ثە ٚێٕەگ ل
ٚ کەي ٚ یەٌەکبٔیوبْ  ئەش ەٚلەکە , ٌەالتە  جبٔتبچٛٚٔە ٔبٚ 

صەاللەکبْ  ٌەتەکرە  صأب , یبشبْ ٌە ێٚٚرەٚەڕا ِبَ لبٚێ  ٌە
ٌەٚ   وەت ی سووٛارەٚەی گەرتەکە ٚ صەشوتبتیەکەی کوو ص , کە

ٛ لبثٍۆتە  صە٘بلە ثەرچبٚسٛار ثەرزتە  یبٚەشژ  ثە. ەٚە ٚەک
یب ەٚاْ ڕێزی تە  شٛێٕژ  گٛٚ  ثڕٚاث ە ئەَ  ێ کٛٔە ٌە

ثٛٚە ,  ەت کە چۆْ صرٚٚ ت ک اٚە صەلٛأژ ثە ئیت ادە  
صاثٕیبوژ ٚ صەرەٚەشوت ٌووێ صتوبر ثووێ ,  ویبٚەش ٌەٚکووبلە کە 
 ەت ی یربە سۆی صەک ص گوٛٚلژ ئەٚەلە لوبصرِەتە  , ِوبَ 
َ لتەتە سۆی گەتبٔضە الی , ثیٕژ چۀض یبتەکژ  لبٚێ  ٌەگەن ئە

ۆ  وەرەٚەی ثچٛٚ  ٌە ٔرزتە ئەٚ کٛٔەی صەچٛٚە صەرەٚە ث
ٔجت ٚٚرصی  وووەر شوووبسەکە ٘ەڵ ۀوووضراثٛٚ . ئەگەر زۆر ثە

ٔەصاثووب , ٔەلووضەزأژ ئەٚە لووبصرِەتە . ئیٕجووب  وویبٚەش ثب ووژ 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

88 
 

ئەشوو ەٚلژ کووٛٔە کۆل تبووژ ثووۆ کوو ص , گووٛٚلژ چیووت ثیٕیووٛە 
ثبثچیٕە ٔبٚ ئەش ەٚلژ کٛٔە کۆل  ئەٚجە صەزأژ شوتژ چۀوض 

کوووب  چیوووبتە ٘ەتە .  صراٚە ٌەٚ لەٚ شوووب ٚ  وووەِەرە  وووەت 
بٚ ئەش ەٚلژ ٚ  یبٚەش ٔ ِبَ لبٚێ , ثٛٚ  ثەرەثەری ٔیٛەڕۆ

ٚ  ٛێزگوو ێٔووبٚ جبٔتبتەکبٔیووبْ ٘ۀووضٌە ووێ صەری صأیبووتٓ , 
 ٚ یوبرٚتەکژ گەٚرەتوبْ کو ص , ثە ٚ تەکە ٘ۀرٛتٕیبْ صەر٘رٕب
ْ ثە کۆڵضاصا ٚ  ٚ جبٔتب یەٌە شتر یبْ سٛارص ٚ یەٌەکبٔیب ٚ کەي 

 ,  یبٚەش ٌە ڕێرب ثەثەڕێ کەٚلٓ ثۆ ئەش ەٚلژ کٛٔە کۆل  
ثررووووڕتٓ  ِوووبَ لووووبٚێ ی گوووٛٚ  صەثووووێ ٘ەرصٚٚکّوووبْ چووووبٚ

ٚ ئەش ەٚلٗ ٚەکٛ َ ٔبٚەتە , ئە کبٔژ ئەش ەٚلە ئەش ەٚلەکە ٌە
ئەَ ئەشو ەٚلە کوٛٔر ە ٌە وەر  . ل  ٔیە , ثە ئب بٔژ صتوبر ثوێ

کەچژ کە ثەٚ  زەٚی , کە صەچیە صتبری ٚاصەرصەکەٚێ ثی ثێ ,
 ش ەٚلر ژ گەٚرە  صەثب , ٌەکٛٔەصا صەچیە سٛارەٚە ثەرەٚ ئە

کە  ثەالتضا لرضەیەڕْ ٚ  ر, ثۆتەش زۆ سٛارەٚە ئبٚتش ٘ەتە
. ِوووبَ لوووبٚێ  گوووٛٚلژ کوووێ صەڵوووێ ٘ەر ئەٚە صەرگوووب  ٔوووبتجیٕٓ

ٚ ئەش ەٚلە ٔیە کە ثەرصە  گەٚرەکەی یرٛۀضراٚە ٔٙرٕیەکەی ئە
ٚ لبثٛٚلەکووووبٔژ لرووووضاتە .  وووویبٚەش گووووٛٚلژ ٔووووبزأُ ثەاڵَ 

. ِوبَ بٚی , ٘یچیوبْ ٔەصۆزتوٛەلەٚە ت تش ٘بلٛٚٔەلە ٔوىيسەڵی
صتٛارەکووبْ صەرگووب ٘ەثوووێ ,  صلە لووبٚێ  گووٛٚلژ ٔووب ڕۀوورە ٌە

ٌەٚ لتبٔەثْٛٚ , ٔبٚ ئەٚ ئەش ەٚلەی ثب ژ صەکەتٓ ثچرتەٚە 
ٔەثووُ  یربووەٚە صەڕۆتووژ گووٛٚلژ ئەگەر ٘ەڵە  وویبٚەش کە ٌە

الی ڕا ووتژ سووۆی چووٛٚ , کە ٌرووژ ٔرزتووە یەٌە ثووۆ ئەٚەلە , ثە
 .  سۆتەلژژ لەٚاٚ ثۆٚە گٛٚل
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ِووبَ لوووبٚێ  کبلروووە ثیٕووژ گوووٛٚلژ تەعٕوووژ ئەٚە ئەشووو ەٚلە ؟ 
  یبٚەش گٛٚلژ ثەڵێ , ئرتتب صەچیٕە سٛارەٚە صەتجیٕژ . 

ٚ  وەرێ یبْ ٌە  ر یبْ کو صەٚەٛريتوگٚ  ویبٚەش  ِبَ لبٚێ 
شووبسر ەٚە  ثٕەصارێ ووژ ثەراِجەرتووبْ ثە ووتەٚە , کە ٌە کەٌۀە

ثٛا ئەٚەی صەچرتە سٛارەٚە ە ەرەکەی ل تبژ ص,  شیٓ ثجٛٚ
 یبٚەشوژ گوٛٚ   ِوبَ لوبٚێ  ثە. ٌە ٔبٚ لەصی سۆی ثجە تێ 

ثٛٚ  ویبٚەش سوۆی ثە یوبش  صێُ , صتبر ضاثڕۆ ِٕیش ثە صٚال
ٚ صەترٛٚ  ئرتتب ٛريتگگ ێژ  صە تژ ٌە صەصا , ٘ەر ەکە صەصا 

صەل  ێ , ثە سۆی شۆرثۆٚە سٛارێ . ِبَ لبٚێ  زأژ  صەچُ
 ٚە زۆرەتە سووٛاربوتڕأەٚە وتب , کە گەلوب ثٕوژ ئەشو ەٚلەکە 

ثەری ٔەصەثیٕووضرا , ئیٕجووب , ٘وویە شووترە ٌە صەٚرٚ لبرتووە ثووٛٚ
لەکە ِوبَ لوبٚێ  ٚەچوٛٚ , ٌە ٔوبٚ ئەشو  ضاەشیش ثەصٚاتو یبٚ

ص , ثیٕژ ئەش ەٚلر ژ ٚ یرژ ک  بٕالتتەکەی ٌە جبٔتبکەی صەر٘ر
چۆتبْ ثٛٚ , کە ۀبٚ ٘بلٛکٛێ ە ٌەلٍە شەِبەِ ًگەٚرەتە , ل
کٛێ ە سۆتوبْ ثە ٌە ثڵٕضتضا , ثە ٘ەزاراْ شەِبوەِەالتتەکەی 

ەکەٚە ٘ەڵٛا ژ ثٛٚ , ٌە ٘ۀوضێە شوٛێٓ صۀروژ صڵوۆیە ثّٕیچ
ٚەی ئەشو ەٚلەکە گۆڕێوە ەثوٕ ٌە بْثیٕی ٔبوبٚ ەٌئبٚ صە٘ب  , 

٘ەتە ٌە شوورٛەی دەٚزێ ووژ ثچووٛٚ  , ٌۀووبٚ گووۆڕەکە ئرتوو ە 
اللووژ ٚ ثووٛٚ ئرتوو ەکبٔژ  یەت ەرێ ووژ ِ ۆڤووژ لرووضاثٛٚ , صتووبر

ب صۀب و اتەٚە کە ئەِە ٘وژ ِو ۆڤە , تصە تژ ٚ کەٌٍەی ٘ربو
 .ٚ ٌە لۀیبت تە  کەٚلجْٛٚ یبرچە یبرچە ٌرە جیب ثجٛٚٔەٚە

ثەاڵَ کەٌٍەی ٌە کەٌٍەی ِ ۆڤژ ئرتوتب ٔەصەچوٛٚ , ٔرٛچوبٚأژ 
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, ٘وووووبلجۆٚە  ووووەر ٘ەرصٚٚ کوووووٛٔژ چوووووبٚی  صەریەڕی ثووووٛٚ
 . ا تڕا ت ٚ ڕ ئرت ەکبٔژ یبتیبژ کەٚأەتژ ثٛٚ ٔەٚە 

ە ووووتەَ صە ووووتژ گەتبٔووووضە یەرا ووووٛٚتەکژ , ئ وووویبٚەش ثە 
یەرا ووٛٚەکە ٌەگەن صە ووت ٌرووضاْ ٘ەڵووٛەری, ثووٛٚە لووۆزێ ژ 
  پژ ٚ ڕێا  ەر ئەرزەکە . ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ٔب , صە تژ ٌێ
ِەصە , یرٛتتوووتە ثّرٕوووێ . ئەٚە یروووضەچێ ِ ۆڤوووژ کوووۆْ ثوووێ , 

ری ٌە شوورٛەی ئرتووە ٚ کەٌووٍە شوورٛەی ئرتووە ٚ کەٌووٍە  ووە
ۆڤژ ئرتتب ٔبچێ .  یبٚەش گٛٚلژ لوۆ یرتوٛاتە ٘وژ   ەری ِ

 . ضەرلبن ثێٔبيِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ڕۀرە ٔ ؟ئ  ەرصەِر ە 
ٚ  ٔبزأُ , کێ صەڵێ کۆٔت تش ٔیە . ئیٕجب کبِر اکەی صەر٘رٕوب

ٛٚلژ ثبشوە صەثوێ کەي ٚ گوچۀض ٚێٕەتەکژ گو   .  ویبٚەش 
ِوبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ ٔوبزأُ  ؟ٔەثوێ  ضاثوٕەٚەی گۆڕەکەتو یەي ٌە

ئەٚەی ری ئەٚ ئرت ە یەتو ەرە ث ەتوٓ , ثوۆثەاڵَ ٔبثێ صە ت ب
چووٛٔ ە  ,ثوزأیٓ کەي ٚ یەي ٌەثووٕەٚەی گووۆڕەکە ٘ەتە توبْ ٔووب 

صەثرووتەٚە ٚ ئەَ  ئرتو ە یەتو ەرەکە ٌەگەن صە ووت ٌروضاْ شوژ
شوورٛەتەی صەتجیٕووویٓ ٔوووبِرٕێ کە ثووۆ ِروووەٚٚی ِ ۆڤوووبتەلژ ٌە 

بٔەثْٛٚ صۀررووووە ٌە ٌەٚ لتوووو ٘ەِووووٛٚ شووووترە گ تٕرتوووو ە .
 . بَ ٘بٚشرٛەی ثۆڕأضٔژ ِبٔرب ژ ثە, صۀرر یبتەٚەتبْ ٘ب 

جەلژ  یبٚەش, ٘ەرصٚٚکیبْ ٌە شٛێٕژ سۆتبْ ڕایەڕتٓ , ثەلبت
 تووبْ کوو ص , التتیووبْ ثووۆ .  ووەت ی تەکت سوٛێٓ ٌە ٌەشووژ ٔەِووب

 ثەری سۆتبْ ٌرضا ٘یە ٔەثٛٚ .صەٚرٚ
ەکەی ٚتتوتیبْ ثوۆ التجرٙربوت ٕجب ئرت ە یەت ەرەکەتوبْ ثەيئ

 . ئەش ەٚلەکە ثڕۆْ  ل ی
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ٔووبٚلەصی , لۆچووضارتبْ ثیٕووژ  شووٝەڕ ٌەیووڕ ِووبرێ ژ گەٚرەی
٘ۀضەی ٔبٚلەصی ِ ۆڤروە صەثوٛٚ , جبرجوبر ئبٚڕتبوژ ٌریوبْ 

 زِبٔژ لروە ئوباڵٚ ٚ زِبٔژ صەرصە٘رٕب .  یبٚەش ثە صەصاتەٚە
یوورش ئەٚەی ٌرّووبْ ثوو ە ,  لەی ٌووێەلووبٚێ ی گووٛٚ  ل ثە ِووبَ

  ثە ٚٚ یرژ کەٚلە ٔبٚ چوبڵر ژ ثچوٛ, ٌەٚ لتبٔەثٛ ثرەڕێتەٚە
ٚ  کو ص ە تەَ یرژ ل چبتەٚە , تە  ثە صۀرژ سۆی ٘بٚاریئ

. ِوبَ لوبٚێ تش ثە یەٌە ڕٚٚی  گٛٚلژ ئبی شوترە یروژ ٚەصاَ
التتەکەی ٌر  ص ثیٕژ ٘یە ٔیە لۀیب یرژ کەٚلوۆلە ٔوبٚ چبڵروە , 

ثوبش صثوبی رئەٚ ِوبرە ثیشٛا ؟کوٛا  زۆر ٌرژ لٛڕەثٛٚ گوٛٚلژ
ٚ صٚٚ  ووێ  ثووٛٚ  تووبْ ئەٚ ِوو ۆڤە کووۆٔە ٌرووت ٘ەڵتووتبثبتەٚە

صٚێٕرٛە  ل  ٕۆ  ٌە .شەلژ ثبشژ لرٙەڵضاثبی صڵُ صاصەکەٚ  
گٛرد صەکب  لۆ ٘ەڵضێژ ,  لە ٌەشٛاْ لە ,صەسۆَ  لە٘   ٌێ

ِووبر ثووۆ سووۆی ثە التەکووژ لوو صا صەڕٚا , لووۆ ٌە ل  ووبْ یرووت 
ِوو ۆڤ لووۆ ئ جوۆرە ییوبٚێ ژ ؟ صەکو ێ  ,صەکەٚێوتە ٔوبٚ چوبن 

َ ٔە  ٚە  لۆ زۀضەلت ٌە ٘ەِٛٚ  ٌەگەن صۀررە ڕایەڕێ ثەاڵ
  شترە چٛٚە , ٌە  رجەری سۆشت صەڕەٚتەٚە .

ٌەثەر  ەضا , ِوبرەورويوبْ ٌۆيبە سی ۆٌەٚ لتبٔە ثْٛٚ اليتيبْ ث
ْ ثزر ثٛٚ , وچ صيبر  ەوەٜ ِبرەٕێٚ شٛەبت  ٌری ەٛٚٔچ ەبٚيب
َ ەئ ێثووەٛٚلٝ صگو  ێِوبَ لوبٚ ثوٛٚ .ە٘ ەٚرەگىٝ رووٛٔ, ِوب ۀ

ٚ ۀووبٚ ئ ەترٛثچوور ەش ٘ەوەِووبر ەرٔووەڕ؟  ێچووث ەٛرووو ەووٛٚٔ
ضا رٌ ەوۀبٚ وٛٔ ۆش اليتٝ ثری ەٛٚچ  زيبل  ێِبَ لبٚ.  ەوٛٚٔ

 . ەٚۆثەص ەٚرەگٚ صيٛ ەصيبر ثٛٚ ٌ
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چبکە ثرەڕێیٕەٚە , ِبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ ثوۆ   یبٚەش گٛٚلژ ٚا
ٌەٚە صەکەِەٚە ثچوووّە ٔوووبٚ ئەٚ کوووٛٔە ,  کووٛێ ؟ ِوووٓ ٚا ثیووو 

صەزأوێ چوژ لروضاتە , صٚالو  ٌرو ە   یبٚەش گٛٚلژ ئبسەر کێ
. ڕا تە ِٓ ئرو ەَ  ّبْ ٌێ ثێ کە  ٘ەر یربّبْ ٔبزأێشتر 
صەزأووژ , ثەاڵَ لە  ئەٚۀووضە شووۆڕٔەثٛٚتّەٚە ٔووبٚ ئەٚ  یووێ

ئەش ەٚلە , جوبراْ ثوۆ ڕاٚە کوۆل  صە٘وبلیٓ , ٌەثەر صەرگوبکە 
گٛٚلیبُ ٚە . کە ەصەگەڕاتٕٚ یبشبْ  لۆزێە شۆڕصەثٛٚتٕەٚە

, صۀب ثە چوبٚی  سەڵە ٘بلٛٚٔە یرش ئرّە ٘ەر گٛێُ ٌێ ثجٛٚ
سوۆَ کە ووُ ٔەثیٕیووٛە . ِوبَ لووبٚێ  گووٛێژ ثە  وویبٚەش ٔەصا , 

صتٛی زۆر گەٚرەل ە   ەرێ ژ ٌە کٛٔەکە ٘ەڵ ربب , ثیٕژ ئەٚ
ٛٔە  ٚ ک َ لبٚێ تبژ ٌە چٛٚٔە ٔبٚەٚەی ئە َ صتٛە , ئەٚەی ِب ٌە

ب ِوبرە ثوٛٚ . صەل  وە ێٚٚرەٚەی ئەٚ  برص ک صثوۆٚە چوٛٚٔ
ٌەٚەی ثچروتە ٔووبٚەٚە یەالِوبری ثووضا  . ٘ەرچۀوضە ٌە ثووبة ٚ 
ثووبیی أیەٚە گووٛێژ ٌووێ ثجووٛٚ ِووبری ڕەش ٌەکووۆٔەٚە صۆ ووتژ 
ِو ۆڤە ٚ ثە کە  ٚۀووبصا . ئۆل ەشووژ ٌەثەر ثڕاثووٛٚ , دەزی 
صەکوو ص ثزأووێ چووژ ٌروویە ئەٚ صتووٛ . ئبسی جووبر ثە  یبٚەشووژ 

 ٛٚ  ٔبک ێ کب  ثە یڕۆ ثضەتٓ . ِٓ ٘ەر صەچّە ێٚٚرەٚە . گ
ٚ  ٚ التتەکەی ٌە ٔرٛ چەٚأژ ثە تب ژ صأبتئیٕجب جبٔتبکەی یب

کەَ جووبر  ووەری ڕەٚاْ تە .لفۀرەکەشووژ ٌەگەن سووۆی ثوو ص 
 ,ار صەٚری ئەش ەٚلەکە چبٚی گرڕا, ثە ٘ەرچٛک صە ێٚٚرەٚە

 سۆتضا ڕاکرببکە زأژ ٘یە ٌە گۆڕێ ٔیە , ٌەشیبژ ثە صٚای 
ٚ چوووٛٚە ٔوووبٚەٚە . صەِروووە ٘ە وووتژ ڕاگووو   , ٌە صٚٚرەٚە 
صٚٚثبرە گٛێژ ٌە ثۆڕتٕەکە ثۆٚە کە ٌەصۀرژ ِبٔروب صەچوٛٚ , 
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 برەکەتە ٌەٚێ صٚٚر کەٚلۆلەٚە .ئیٕجب زأژ ئەٚ صۀرە ٘ژ ِ
ٔیە .  یبٚەشیش ثە  ثە  یبٚەشژ گٛٚ  ٚەرە ٘یە ٌە گۆڕێ

 ص٘ەڵتووتبٔەٚە ٌە لەکە  .دووبن ٌە کووٛٔەکە ئووبٚ صتووٛ ثووٛٚ٘ەزار
 ڕۆەکە ثیٕیووبْ ٘ۀووضێ شووتژ ٘بٚشوورٛەی شٛٚشووە شووثّٕوویچ

صەچوٛٚ ڕەق ثوٛٚثێ . یبشوبْ  ثجٛٚٔەٚە سٛارێ , ٌەڕێأژ ئبٚ
ٚ ل ْ ٌە شٛٚڕەگٛاڵتیەکە ڕۆتبتٓ ثەرە  ,شٛٚڕی ئبٚ ثٛٚ ٛێیب

کە چووٛٚٔە یربوووت  ثیٕیووبْ ڕٚٚثوووبرێ ژ ثچووٛٚ  ثە لوووٛٚاڵتژ 
ثەتەکەٚە چٛٚٔە  ەر ئبٚەکە , ِبَ  .لرضەیەڕێ  ەوئەش ەٚلە

گٛٚلژ چۀوض جوٛأە  , ٚ صە تر ژ لێ ٘ەڵرٕب لبٚێ  ٔٛشتبتەٚە
صەِبٔزأژ  ە ئەٚ لٛاڵتیە, ٌە صەرەٚە چۆْئرتتب ئەگەر ٔە٘بلجبتٕ

ئیٕجب ثەتەکەٚە صأیبتٓ , ؟ ڕٚٚثبرێە ٌە ثٓ ئەٚ شبسە ٘ەتە 
 وویبٚەش صەِووٛٚ چووبٚی شٛٚشووت ٚ ٘ۀووضێە ئووبٚی ٌە صەَ 
ٚەرک ص , ِبَ لبٚێ  یرژ گٛٚ  چیە یێ صەچێ زۆر ل  بثژ ؟ 
 یبٚەش گٛٚلژ چیت ٌێ ثببرِەٚە , ئەرێ ٚەاڵ کە ِبرەکەَ 
ثیٕژ جرُ یێ جێ ٔەثٛٚ . ئبسەر لە  شوتژ ٚاَ ٔەثیٕوژ ثوٛٚ , 

٘ەردووبن ٚاز  ثە .ثجووۆڕێٕێ ِوبر لووۆچژ ٘ەثووێ ٚ ثەَ شوورٛەتە 
ِوبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ ؟ ٌەٚە ثرٕە ئەَ ڕٚٚثبرە صەثێ کروٛە ثوڕٚا 

 . تە صەرەٚەٚ ثجرتە لبڤرەرچشبسەکبْ ث صلە ڕۀرە ٌە تەکرە ٌە
 .  صەڕێێتە سٛارەٚە ئ شبسرە صلە صەزأێ ئرتتب ٌە سٛا

ِبَ لوبٚێ  ٌەگەن ئەٚ لتوەتە صە وتژ ٌە ثوٓ ئبٚەکۀوبٚ چۀوض 
ێ ٚ ڕۀووگ ثووْٛٚ , یوو , ثەرصەکووبْ ڕۀرووب ثەرصێ ووژ صەر٘رٕووب

 جێ . صەچٛٚ ٘ەرگیز ڕۆێتبْ یێ ٔەکەٚل
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 صسووۆی ٘ەڵتوووتبتەٚەٚ التوووتەکەی ٌە لە کەیەئیٕجووب ٌە شوووٛێٕ
صتٛاری ئەش ەٚلەکە صا , گٛٚلژ یرٛتتتە ثرەڕێیٓ ثزأیٓ ٘یە 

شۆڕصەثرتەٚە  ٚ کٛٔەی ڕٚٚثبرەکەیٌە ثرجرە ٕیەکٛٔژ ل ی ٌر
 یبٚەشووویش ٌە شوووٛێٕەکەی سوووۆی ٘ەڵتووووتبتەٚە ,  ؟ ٜٔوووبٚ

ثەتەکەٚە صە تیبْ ثە گەڕاْ ک ص , التتیوبْ ثوۆ ٘ەِوٛٚ التە  
صتووٛاری ئەشوو ەٚلەکە  صلووبٚێ  ٌە لە ٌووێ صەصا , ٌە ٔبکووبٚ ِووبَ
 ەر َ لۆزێە ثڵٕض ثٛٚ , ئەٚتش یرژ ٌەصەاللەتەکژ ثیٕژ , ثەاڵ

, کژ صتوٛارەکە صأوب ٚ سوۆی گەتبٔووضە صەاللەکە ٚکوٛٔر ژ ثچوٛ
 , کە چۀرر ژ ٌە ثەرصەکبٔضا ٚ ڕۀرە ثیٕژ یڕی ثەرصی ڕۀرب

ۆی صەرکەٚ  ئەٚ ثەرصأە ڕۆٔوبکژ التوتەکە , ثوو ٚ ستوتیە ثەر
ْ , ٘ەِٛٚش لەثبرەتبْ ٌرە ٔزتە ثٛٚ .  ویبٚەش کْٛ ک اٚ

اڵِژ صاتەٚە گوٛٚلژ ڕۀورە ەِبَ لبٚێ  ٚٚ ؟گٛٚلژ ئەٚە چیە 
ش ٘ەر ٌەٚ ثەرصأەٌە کۆٔووووضا ثووووۆ ٍِووووٛأ ە چووووبک اثێ , ئەٚ 

٘ویە جیبٚازتەکیوبْ  ,ُ ٌرضاثبرەکە چۀرثەرصأەتە کە ٌۀبٚ ڕٚ
ەئ صاسووٛا ثەصە ووتژ کووێ ٚ ٌ ْٚ . بری کوو أوویە لۀیووب صە ووت

 یبٚەش گٛٚلژ چژ ٌەٚ  .ْ  ەرصەِرە ٚ ثۆچژ ٌر ە صأضراٚ
ٚ گٛٚلژ  ِبَ لبٚێ  ٌە شٛێٕژ سۆی صأبٔەٚە ؟  ەتٓث ثەرصأە

 ٚێٕەتەکیوووبْ صەگوو تٓ , ئەٚأە ٔوووبثێ ٘ەر٘وویە , لۀیوووب چۀووض 
کە ر ژ ثێ ٚ صە وت برتبْ ث وب  . ئیبوژ ئورّەش ئەٚەتە کە 
گەڕاتٕەٚە ٔبٚ شبر , ئەٚ کە بٔەتبْ ٌێ ئبگبصار ث ەتوٕەٚە کە 

 . ثە صٚاصاچْٛٚ صەکەْ ٚزأیبرتبْ ٌەَ ثٛارە ٘ەتە 
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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ٚ  یبٚەش  ِبَ لبٚێ  وبْەى اٚصٚای صۆزتٕەٚەی ثەرصە کٛٔ
تەٚە , ٔووبٚ ئەشوو ەٚلەکەصا گەڕاْ ٘یچووژ ل تووبْ ٔەصۆزثە زۆر

ْ صەچٛٚ .٘رضی ٘رضی کبلیش ثە ٚ ڕۆێئبٚاثٛٚ ثەتەکەٚە ٌە  رە
 , لوبرت ژ ٔوبسژ زەٚتوبْ ەٚئەش ەٚلژ کٛٔە کۆل  ٘وبلٕە صەرە

یووبْ ٚ ڕٚٚٔبک ثەرصا گرووڕاچبٚتووبْ ثە صەٚرٚ جرٙربووت , کەثە
ڕۆێەٚە زەٚی ثە٘ووۆی   ووەرثیٕویەٚە ٘ە ووتیبْ کوو ص ێتوبْ ٌە

ٚ  ٔەی لووبرت ە, ٌەٚ شووٛێٕب ڕاکرش ٚ ئووبٚەصأت ۀجرەزۆر  وو
  . لیب ژ ڕۆێتبْ ٔبگبلێ

ەٚ کٛٔەتوبْ گوٛٚلژ ثەثوڕٚای ِوٓ ئ ِوبَ لوبٚێ بٛصاْ یصٚاٜ 
 ەرەی ٌە يو٘رٕوبٚە , ئەٚ ئرتو ە یەٚەکٛ گۆڕێ ژ ٔٙرٕوژ ثەکبر

ٚ ث ْ یبت ڕا ت صەکبلەٚە , ئەٚ ٚچٛۆسٛارەٚەش ثٛٚ ئە ٔەِب
کووووبلژ  صەاللەکە ثووووْٛٚ , ڕۀووورە ٌە ٌە چبک اٚأەشوووژ ثەرصە

 جرتەٚەثبرەکە صۆزتٚصٚٚەکە تەکرە ٌۀبٚ ڕ  صٔژ ِ  ەرصأی
 ٚ یبشبْ چبت  صثێ . 

ضەچێ ئەٚ . یربو صتوبرتەکیش ثوۆ ئەٚ ِو صٚٚەی صأوبثێٚەکوٛ 
ْ ثێ بک صٚٚە ڕۀرە , ئەٚەی ئەٚ ثەرصأەشژ ثۆ چ ِ صٚٚە ێ

ِووو صٔیش ٘ەڵتوووتبٚە صٚای  ,ٛتتوووتٛٚەئەٚ ییوووبٚە ثوووێ سۆشی
  صٔیبوژ ئەٚ ثەرصأەی ٚ ٌەکبلژ  ەرصأی  ەرصأژ ک صٚٚە

.  صرٚٚ ووت ث ووب  ئەٚەی سۀووبٚکەتەکژ ثووۆ صٚٚە , ثووۆچووبک
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الی گووووٛٚلژ ئووووێ ثبشووووە ثووووۆ سۀووووبٚکەکەی ٌە  یبٚەشوووویش
ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ڕۀرە لەٚاٚ ٔەثٛٚثێ  ِ صٚٚەکە صأۀبٚە ؟

. ٚتتوتجرتژ لەٚاٚی ث وب  , ئیٕجووب ثە ِو صٚٚەکەی ثجەسبوورت 
ٔەلجیٕووژ ٌە ڕٚٚثووبرەکە ٔرزتووە ثووٛٚ ؟ ٚە ٌە ٘وویە ِووٛٚتەکژ 

چۀووض صأەتە   ؟ ێِبرەشویبْ ٌە ثووٛٚ ثوبصراٚتش ٘ەڵٕەکربو ا
 ؟لرپەڕی ٔەصەک ص 
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 ەزصر 

 ەکوٛٔ ژٚلەشو ەئ شەبٚی و ٚ  ێلوبٚ ِبَ ۆتەگگفتٛ َەئ یصٚا
, ەٚەأەڕگ یرەص ێ  ژٚلەش ەئٚ ەرەث ٚ بترٙرجەث بْتل ۆک
 ٚبتجٛربٔٙریجەثٜ ەالٔەٚی يەٚکەئ یرەص ێ  ژٚلەش ەئ ٔبٚەٌ
 ٔووووبٚ ەبٔتووووث صثٛٚ بْۆتووووس ەنگەٌ ەیالٔەی ٚ يەک ٚەئ ەنگەٌ
 ژ ێرصەثەلبش رە ەٌ ٚ بٕٔبتصا ۆڕەگٚ ەٌ ل ۆکەکٛٔ ژٚلەش ەئ
 بْیووکبٔەٚ ی , ستووتتەاڕ بْیکبٔەٚەسەتوویک سووتەل ٚ ا ووتڕ
 ئوووبگ  ەرووویۆل کوووٛەٚ ێڕۆ , بوووتٓیصأ روووژٌ ٚ ەٚەکووو ص رەثەٌ
 ەٚتەرزەث ٚەٌ.  ێئووبٚاث تووتتٛەتص ٚ بْتوورەراِجەث ەٚلجووٛٚەک

 یصٚا شەبٚی ووو ثووٛٚ, برتووص شراکڕرٔجە وو ٚ جووٛاْ ڵرژلووبث
 ۆثو کو ص ٚٚشە یصارەٌەی ەیٚەک صٔۆک ەث ژ تەص یبٛٚصاْ

 ەث بْی ووووتە٘ , ەٚۆسٛارصثووووۀ بْتووووچب ەٚیەبٔەتووووث ەٌ , یچوووب
 .  ک صەص شیلیەث  
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 , ٕوووبْتصا  تە ەتووؤزەٌ ٕوووبٚر٘ یرصەث ێ ووو شت ێلوووبٚ ِوووبَ
 شەٚەشوبر ەٌ ەیکٚثچوٛ ە وتەیتەچب ٚەئ ەٚەکو ص بْیو ێئبگ 

 شەبٚی و . ەکەئوبگ  رە و ەبٔیستت بْتٕبثٛٚر٘ بْۆتس ەنگەٌ
 ەڵرژص ٓتبتٛٚیصأ یرە ەٌ ەیرصەثەلبشٚ ەئ ژگٛٚل ەکبلٚ ەٌ
 ەٚاچبک.  ێچەص ەٚرەگ ژ ررثبٔە  ەٌ رە٘ , ەچبک اٚ ەّرئ ۆث
 شت ێلووبٚ ِووبَ.  ٚاْەشوو ەٚەٕەتضڵوویب ەٕێشووٛ َەٌ ٓیثوو ە رووٌ لووب

 ئبِٚبْ ەیبرک بیٔەل.  صأبثٛٚ رٚاَە٘ شیِٕٓ ەتکەٚاص ژگٛٚل
 شەبٚی  ,ەک صٚٚ رە ەچبر ِضاۆس ژب رِ ەٌ بُتٚەئ ثٛٚە٘

 ِووٛٚە٘ ژگووٛٚل ٚ ەٚتەضایووِەاڵٚ  ێلووبٚ ِووبَ؟  ْۆچوو ژگووٛٚل
 ەتەثجەٚصەئ , ٓەتث  ەکەٕۆڵی ەڵ٘ ەث  تەص ەیٚەئ شری ێێڕۆ
 ەیڵۆص ٚەئ رەثەٌ ەٚەسٛار ەیکەٚلەش ەئ ەٌ ە تەیتەچبٚ ەئ ٚ

 لووب , ێسووٛار ەٚەترووثەرصەث ەکەثّٕوویچ ەٌ ەک ٓروویٔەصاص ەئووبٚأ
 شیِە٘ ٚ تەچب ۆث َە٘ شەّرئ , ثٓەصڕی ەٚەٕەڕێیگەص ەٛاررئ
 ەتەکۆ یوث َەث ڵوژص شەبٚی .  ٓیٕێص بْتکبرەث ەٚەسٛارصٔ ۆث
 رۆز ۆل ەکٛر گٛٚ  ی ێلبٚ ِبَ ەث  ە ٛعج ەث , ثٛٚ شۆس

 یبشبْ ٚ ک ص ژکەتۀضەس شت ێلبٚ ِبَ . تەرصاە   ێێەٌ شتت
 بیووچ ەٌ ێلووٛأەص لوو  ژ ێرەثەبٍٔیووگ رە٘ کووٛەٚ ۆڤِوو  ژگووٛل
 ەٌ ەیرجەِ ٚەث , ث وب  ٓیصاثو ۆیسو ژکبٔیەتوتتضاٚری ِٛٚە٘

 ٔبْ , اڵکٛ ەکتەچب ثْٛٚ ەلتبٔ ٚەٌ . ەٚەتڵرثجٛ ۆیس ژٕێشٛ
 .  ک ص سٛارصْ ٔبْ ەث بْی تەص ٚ ٕبرر٘ەص بْتزێگٛ ٚ

 ٚلٓەبرکتصەث کبْە ر تەئ , صا٘ب  ەتلبر یضر٘ یضر٘ بشیصٚٔ
.  ەٚۆک صثوو ٚٚٔووب ڕ ٚاٚەل ژبٔتووٚرەچٛارص ەکەئووبگ  ژبوو یل

 ەنگەٌ ەلتووو تووتبرئ ژگووٛٚل  ێلووبٚ ِووبَ سووٛارصْ ٔووبْ یصٚا
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 شیشووەبٚی .  ٓیلەالِە وو ُٕەتووگەاصڕ رووژی , َەکەص ەکەشووٛأ
 ٚەث كتووورەد ژ ووورٔرەلف ژگووٛٚل  ێلوووبٚ ِووبَ ؟ ْۆچووو ژگووٛٚل
 ێٌو یئبگوب رەگەئ ەٚڵیەشذبۆس ەث شتٚەئ ُ,ێصاٚ صاەتەئبرا ت

 ەکوو ص ژ ووتەص  ێلووبٚ ِووبَ ەکووبل ٚەٌ.  ەٚەصالەص بِّْووەاڵٚ ێثو
 صاەتەئبرا ووت ٚەث , ێرەث ڕتەشووٛرٌ ژ رکەبووی  ٚ ەیکۀوورەلف
 ەکٛێاٚ ەکەمترەد لب , ەٚتەصا ژٔرەص ەشبس صەل ٚەٌ , یلبٔضەل
 ٚەث بْیووووو رمترەد ەروووووِەک یصٚا.  ٘وووووب ەص ەیمتشووووو  رە٘

 . گوٛٚ  ُیچو ژگٛٚل  ێلبٚ ِبَ ٕجبیئ , ەٚەبتێ٘بٚ صاەئبرا ت
 ەیٚەئۆثووو ەبوویچبک ژ وورڵر  , ەا وووتڕ ەاڵٚ ژگووٛٚل شەبٚی وو
 ژگوٛٚل  ێلوبٚ ِبَ . ٓیلەالِە  ٓیٕەتاثرڕ رژی ٚاْەش ِٛٚە٘
 ەث ەیەێوصر ٚ کبْەٚلەشو ەئ ژثب  رە  ەٚە٘بل ٕجبیئ.  ەڵێث

 ٚەئ ڕۆِووووەئ ژا ووووتڕ ەث نردووووبە٘ەث ژگووووٛٚل صاٚ ژکبٔەلتوووو
 ێیوو  ترثبشوت شەبٚی و َەاڵث ,بووبَراکڕ ژرٔجە و ەٚلەشو ەئ
 ەنگەٌ , بٚازْیوج , ەبٔتورۆِ ٚەئ ٚ ەرە ەتی ەت رئ ٚەئ , ُڵرث
 ٚەئ ٚ رە ەتوی ەتو رئ ٚەئ . ٓتبلٛٚ٘ ۆیث ەیلبثٛٚل ێ  ٚەئ
 ەلبثٛٚلوبٔ ٚەئ َەاڵث , ێثو ٓترصەث ژچبس ژ٘ ێچەضری ەبٔترۆِ
 ژٚلەش ەئ ٚالب . ەلیەشبر تبٔ ژِەرصە  ژْ٘ ەکەص ژثب  ەک

 ژٚلەش ەئ سٛار ەلۆٚلەک ەیٚلەش ەئ ٚەئ ەنگەٌ ل ۆک ەکٛٔ
 ژ٘ , ەٛیشۆبٔپتصا ٚ ەگ لٛ بْەترگەص رصەث ەث ەک , یرەص ێ 

 تژەاێصرەث سبەرصەص ِبْۆث شەٚەئ.  صٚٚرْ ەرٌ ژٔبیۆل صٚٚ
 ەڵێث ژگٛٚل شیشەبٚی .  ەثٛٚ ێٌ ژبٔتێ ەتۀبٚچٚ ەئ ەٚٚرِ

 بْٚتووێ ل ۆکوو ەکووٛٔ ژٚلەشوو ەئ ٔووبٚەٌ ەیبٔۆڤووِ  ٚەئ ەچوٛٔ 
 َەئ ٔوبٚەٌ ەیٚأەئ َەاڵث , ۀوبٚکەس ۆثو ەٕبٚرکبر٘ەث بْترصەث
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.  ەٕبٚرکبر٘ەث بْێڕتز , ریەٌ ژکبٔەلبثٛٚل ەک بْٚتێ ەٚلەش ەئ
 بْێڕتووووز ەیٔوووبیۆل ٚەٌ یۀوووو رجەِ ٔوووب ژگووووٛٚل  ێلوووبٚ ِوووبَ

 رەث ە روئ ژ وەڵس َەاڵث , بثٓتێ ٚ ەش ەئ ٔبٚ ەٌ ەٕبٚرکبر٘ەث
 بْتوِ صٚٚ , ثوْٛٚ ژشوتەرصەز ەچٛٔ  تالَیئ ژٕتئب ژ٘بلٕ ەٌ
  یث ٚ ۀبیۆل َەئ ۆث ۀرڕە شەلبثٛٚلبٔ ٚەئ , پبرصەص شبرەث
 ِوبَ ؟ ک صەص بْتٚاۆث ژگٛٚل شەبٚی  , ەٚەتەڕێثر ەڕەثبٚ ٚ

 تووتتٚەشضۆس بْیوسبک کبْیەشوتەرصەز ەچوٛٔ  ژگوٛٚل  ێلوبٚ
 ِ صٚٚ ەییبشّبٚ تتتٚەبٔضەتٔ , تژٚزاە  ٚ نکبتٛکب رەثەٌ
.  ٔووبْەص بْتووصا رزەث ژٕێشووٛەٌ , ترووث ئووبٚ ٚ سووب  ەث ەن رلوو
 گوٛٚ  ی ێلوبٚ ِبَ ەث یبشبْ ثٛٚ ٔگەص ێث ەرِەک شەبٚی 

 ٚەئ ثووٛٚ ْۆچوو  ووتتە٘ ۆلوو , ٓیٕوورث ەلەثووبث ٚەٌ ٚاز ثووب ەثبشوو
 ٚٚٔبکووتڕ ٚ ەٚەرەص ەتی٘وبل ەکەٚلەشو ەئ ەکووٛٔ ٔوبٚەٌ ەیکوبل
 ەث َە یووصای ژ ورکیڕۆچ ەٚکووبلەٌ ژگوٛٚل  ێلووبٚ ِوبَ ؟ ەٚیەٕویث
 یبریّي وو یٔوبٚەث ەٚتەاروڕرەتص ێجووبر ِوٛٚە٘ ەک ەٚە ٘وبلیث

 شەبٚی و , ەٚەِروڕگەص ژلۆثو ەیزث ەد رەگەئ , ر تەێیڕۆ
 ِوٛٚە٘ َە یوصای ژگوٛٚل  ێلوبٚ ِوبَ.  ەٚڵیەشذبۆس ەث ژگٛٚل
 ٚەئ , بریّي وو یٔوبٚەث ثووٛٚە٘  یە ۆ و"    رووٛٚ ەتص ێجوبر
  لضاەد یصٚاەث ەیٚەئۆث , یضاەث ەترچەص ەٚەٚراِبٔە٘ ەٌ یە ۆ 
.  تروثەصاص ژتوالِیئ ژلوەال ەس  ێوێەٌ یوضاەث ەٚکبلەئ ت,ەڕێثر
 ەن رلووو کبْەضتوووِٛٚر ەنگەٌ ٚ لوووبەسبٔ ەتروووچەص ەیٚەئ یصٚا
 ِوووٛٚە٘ ٚەث , ێبوورکەاصڕ ۆیسوو ۆثووو زرشوو ژرٔجە وو ,ێثووەص
 زرشوو  ە وٛعج ەث ەێوێڕۆلب.  ْٛٚثو ر  ۆثو ەجوٛٚەت٘ یەزەد
 ەٌ ژلۆس یرە  ەڕێژثر ٚالبصا یصٚا ەث ۀضەٚەئ ۆل تەڵرص رژی
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 ەٌ شتٚەئ . ٚالب یەثەص  ۆسەث ەیکتیەلبۆک ەٌ ٚ رژٔەصاص ٕبٚری
 ەچوٛٔ  , ٔوبثُ رو اْڵص روژی ٚالوبش ەثّۀ رەگەئ ەڵێص ِضاەاڵٚ

 ٚەئ . یۀ ەرشت زأٓەص ٚالب یصرەل ەی بٔەک ٚەئ ێث ٚالبش
 ,   صەتص ثٛٚە٘ ەلت ێٌەگٚ ەئ , کب ەص ر بَە  زرش ەتەلت
 ٚەئ شیکبٔەضتوووِٛٚر ەٌ ەێٔوووضە٘.  ثجوووٛٚۀ ێٌووو ێژگوووٛ زرشووو

 رووژی ٚ ەفیٌووەس ۀەصەرصەثەس ۆتەثوو.  ێثووەکف ص ێیوو بْەتلتووبٔ
 ەتە٘ شووت ەێٔووضە٘ ٚ یووضاەث ەلۆ٘ووبل جووٛارڕێ ژ ێبٚیووی ٓەڵوورص
 بْریوی شەفیٌەس.  ێٔجٔبگٛ تالَیئ یٚاڕث ٚ  یث ەنگەٌ ەتڵێص
 ٚەئ ەیِاڵەٚٚ َەئ شیٚأوەئ ؟ ەگٛٚلٛٚ ژچ ۀّٛٚٔ ۆث ەڵێص

 ٚەئ ٓەڵوووورص ٚ ْەکەص ۆثوووو ی ی تووووەل ٚا  زرشوووو ەٚتەصاثووووٛٚ
.  یۀووو ەرشوووت ژکبٔەصرٚٚ وووت  اٚ ێثووو سوووٛصا ژلتەگٛٚلوووٛٚ

 زرشوو ەک.  کووب ەص ٚاْڕە شضارشوو یصٚاەث ەر ووەک شەفیٌووەس
 ؟ەا تڕ ٓڵريەص ەیٚەئ تەڵرص رژی ەفیٌەس , ەفیٌەس یال ەترچەص
 ل  ژکبٔەضتِٛٚر , ەکە تز ژ ێضتِٛٚر ٚەئ , ٔب ەڵێص شیشرش
 زرشو نزاردوبە٘ەث , ەگٛٚلوٛٚ بْتوٚا ۆتێثو تێٔوب رژی بْیفەتک
.  ەثووٛٚۀ ەٚەئ ژ ووتەثەِ بریّي وو ەک ,ێٕووێص ەفیٌووەس ەث ٚاڕثوو
 بریّي وو ژثووبٔر بیوؤەل ەث لووبەسبٔ ەٚەتەڕێووگەص زرشوو ەک ٕجووبیئ
 ەیکەلاڵٚٚ ەٌ ۀورڕە ەتە٘ ەلت ەێٔضە٘ تەڵرص رژی ٚ کب ەص
 . ۆث ەاڵث ەترثەص ەچٛٔ  , ەبٔ ەتِ ە رٌَ ەاڵث , ێث تژئب ب ەٛرئ

  ەٛەڵوس ێٚەِەص ِوٓ تەڵرص زرش ەث بریّي   ەتەِبٚ یصٚا
 ەیٚەئ ێثو , ێڕۆ چً ەیِبٚ ۆث ەترلب ژ ێ یث ٔبٚەٌ , بُرث 
 ەٛرئ تەیسٛصا ٚەث ەیٚەئۆث , ەٚەِۆثش شیچی٘ ٚ َۆثش ەی٘

 .  ئبشٕبثُ ْەکەص ژثب 
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 ٔبٚ ەترچەص ژٕەت٘ یێڕۆ شتبریّي  . کب ەص نلجٛٚ رژٌ زرش
 , سوب ەصاص ۆیرسە وەٌ رگوبشەص , شوبر ەیٚەرەص ەٌ ەێ يث

 ێثو ەٚەترثەضڵلب ە یث ٚەئ ٔبٚەٌ رە٘ ٚەئ , ترچەص ٚ تێص ێڕۆ
  وتە٘ تێوص ێٌو یلبٚا , ەٚەثشٛال ەی٘ ٚ ثشٛا  ەی٘ ەیٚەئ
 ِووٛٚە٘ کووب ەص  ووتە٘ , کووب ەص ئب ووّبْ ۀۆچوو ٚ ٓڕت ووەث
 ٚەئ ەک ەٚەٕڕێ وووٛٚەص صاە یوووث ٚەئ یٚٚرەص ەث کبْە ر ووتەئ
 ەرووٌٌٛەرصەگ بْتووِٛٚە٘ ەث یبشووبْ ێبوورکەص ضاروول ژلەٛەڵووس

 ژکتیە ارس ەث کب ەص  تە٘ , ەٚۀبٚ ەٕێصٚ ْ ەکەص صرٚٚ ت
 ژٕێشووووٛ , ژ تلووووبر ٔووووبٚ ەترووووچەص ٚٚڕ ژشووووۆس ەث ەٚەرۆز
 , ثجٛٚ ٔمَٛٚ ە تبٔە٘ ٚەئ ٔبٚەٌ ٚەئ  ضارکبل ەٌ . کبْە ر تەئ

 ژ ترەس ێ  ێ  ٚ صٚٚ صٚٚ ەٚەرەص ەٌ لبەسبٔ ژکبٔەضتِٛٚر
 , زرشو یال ەبوتەتگەص بْیوٕیٔە ری , ثوْٛٚ یرأجبزۆز ٚ یبرت
 رٛٚ ەتص ۆیسە یث ەٌ ثٛٚ, بریّي  یالەٌ رە٘ ی    شیشرش
 ؟ ەٚەث وبل ژچو ەٌ  یوث ە تلبر ە یث ٚەئ ٔبٚەٌ ەٚەش َەث ێثەص
 ژ ووترەس ەفیٌووەس ژٔووبثەج  ووضارکبلەٌ ؟ ێبووتجەتگ ژچووەث ێثووەص

 ٚ ێج ٚ ێْ ەٌ ڕی ژ رش ۆک ٔبٚەٌ , ەتەٚەسٛارصٔ ٚ سٛارصْ
 , ەٚأٚص َەئ ژر وتەسٛای تەییب ٚ ەیٍ رەئبس , بُتئبٚر ژثبٔ
 ؟ تە ەثٕەص سٛا یالەٌ ْۆچ , ثٛٚ ەفیٌەس ٚ بریّي  ژ تەثەِ
 ژبٔتوێ ٚ ەکو صٚٚ راَەد ۆیس ەٌ ژسٛارصٔ ٚ ٔبْ بْیِەئ ەک
  یوث ڵژلوٛ ەث ەیٚەئۆث ەتلبر ژ ێ یث ٔبٚ ەلۆچ ەبتٛٚرٙرجەث
 ەلۆثو ٚ ەبوتٛٚەتگ سوٛا ەث تەگوٛا بْیبوتٚەئ , ەٚەث وبل سٛاەٌ
 ٔبٚەٌ ەاثٛارصٔڕٚ  ەٚەسٛارصٔٚ  سٛارصْ ژ ترەرسە٘ , ەفیٌەس
 . ەزیٔەک صەچٛار  صە  ێ 
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  ضایکٔبەلەِٚٚڕ رە ەث تەر  ِ ,ەٚەرەص ەٌ ئبگب ێث شتبریّی 
 ەٌ ەیشوت ٚەئ ەیئ روٛٚ ەتص ۆیسەرەثەٌ ٚ ێرسٛا ە٘بلجٛٚ

 ِِٛٚوبْە٘ , ەٕرثوضرک الِوبْەٌ  ۆس یازڕ ەرەٚ,  ژٚٚٔ ەّرئ
 ۆث ژلتەثضاەع , ٓیجڕێ٘بٚ ەرەٚ , ەتە٘ ِبْۆل ژٕیٕیث ۆیزرەلبِ
 ەرصٚٚٔەگ ٚەئ ٔوبٚەٌ ەرەٚ , یۀروۀ ۆلو ۆثو یرصارە  ٚ ەّرئ
 ەٚتەرزەث ٚەٌ ەک ؟ ٓتصالٕووبٚ ەکٚثچووٛ ەٕێشووٛ َەٌ ۆثوو ەٚرەگ
 رووبڕێ َەئ ِووٓ.  ەرووبثبٔیث ٔووبٚەٌ , ێچووەص ەرووٌّ ەصٔوو  ەٌ رە٘

 ٘بلَٛٚ  ەبتٛٚرٙرجەث ٚراِبُٔە٘ ژکبٔەشبس , ەٛڕتثَ ەصٚٚر
 ثَٛٚ ێجەبتئ , ەبثبٔیث یرەٚرٚثەص ِٛٚە٘ ەک  ەتۀبٚچٚ ەٌ
 ەتەٛرشوو َەث ێڕۆ چووً . َەثوور ۆلوو ژٌووٛلف ەث ەیٚەئۆثو  ەث ,
 ەٌ َەص ەیٚەئ ێثوو ,ێصٚەص ٚ ەٚەکوبلە صیث , کووب ەص  ەجوبصیع
  ۆیزرەلبِ رۆز شیشرش. ثضا   ەتەٚەسٛارصٔٚ  سٛارصْ ەی٘
 ەث ۀ ەکبل ٚەئ لب ەچٛٔ  , ەبتٛٚەتگ ژچەث ێثزأ ترثەص ەٚەئ
 .ببثٛٚرکۀ بْەتلەٛەڵس ەرۆِجەث ل  ژ ر ەک ەی٘ ۀ ٚ ۆیس
 ەٚەثووٕەٌ بریّی و ێٕویثەص صاەالص ەکە یووث یرە و ێچوەص ەروکبل
 , ەٚەث وووووبل ژٔوووووبکڕۆ رەثەٌ یچوووووبٚ ێٔوووووبلٛأ , ەبوووووتٛٚیصأ
 بریّی وو ٚ ێٕووێص یرەص ەک یبشووبْ , رِبْە ووەٌ ێرزەشووٍەص
 یچووبٚ ەک , ْەصەص ێٌوو یٚرەص ِووٛٚە٘ , ەکلووبەسبٔ ەٚەثووبلەص
 ژٕورٔٙ ەث ٚ ۆیسو ەیکەێٚٚر ەجوبلەتص زرش , ەٚەترثەص ْٚٚڕ
 َەئ ەنگەٌ شتبریّی وووو ؟ ژبووووتەتگ ژچوووەث , ێی  ووووەص روووژٌ

 ەی٘ ەث ەکە یث ٔبٚەٌ ەڵێص ٚ کب ەص بْتگ  ەث  تەص ەبریی  
 ەث  ەٚیەٕوویث ُیرِووەگ ٚ ژٚٚٔووبکڕ ٚ ەٚەرەص ە٘وبلّ ەک َەاڵث ,

 کوٛەٚ  وضارکبل ەٌ , َەثو  ثب  ژ ەڵس ۆث ْۆچ ٔبزأُ,  ەرشت
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.  ٓتثوووە بووضای تلبر ٔووبٚەٌ ٚ ێث صثووۀ ژ تلووبر ەث بْەتووی ِووٓ
 ازلضاڕ ٚ ُیدەر ٚ دّبْەر ٚ ٔٛر ەٌ ل  ژ رٕێشٛ ەٌ  ضارکبلەٌ
.  ٕٓیجەتٔ ٚ ێجەڵ٘ بٔضاتٚٚڕ ەث ێێڕۆ ِٛٚە٘ ژچەک , ٓەڕێثر
 ەث ێێڕۆ ِووٛٚە٘ ەک؟  یەچوو  ووتتەثەِ ەڵووێص رووژی ەکەشرشوو
 ەٌ , ەێڕۆ  تُەثەِ ەڵێص بریّی  ؟ ٕٓیجەتٔ ٚ ێجەڵ٘ بٔضاتٚٚڕ
 ەٌ ەک کوو ص ێیو  وتُە٘ ەکوبل ٚەئ شەٚەئ , یۀو زلو ۆ یی ێڕۆ
 ۆثو بٓرکۀ  ەٛەڵس شە ەڵس ٚەئ لب , ەٚەرەص ە٘بلّ ەکە یث

 ٓێرصەص یە تلبر ٚەٌ ۀ , ەتلبر ژ ێ یث ٔبٚەٌ ێڕۆ چً ەیِبٚ
 ەک , ْەکەص شتێڕۆ یزۆ یی ەث  تە٘ ۀ , ٚلْٛٚەک رژل ەک

 ەک ەکەشرشوو.  ێٔوبث ٓیشوو ٚەئ ژبو یل ێثو یەچوو  تەبیوگ ەیوٕج
 یال ەڵوێص روژی ٚ ێگو ەص ژِوەص لٛٔض , ێثەص بریّی  ەٌ ێژگٛ
 ەترەشووووو ژضاک صٔەتوووووی ەث ەچوووووٛٔ  , ەٕرووووصرکەِ ەِەئ  ەک

 ضتووِٛٚر صٚٚ ٔووبزأٓ ەکەشرشوو ٚ بریّی وو . ْەکەص لبٚأجوبر 
 بْێیگٛ ەک , ەگ لٛٚ بْێیگٛ رگبەص یبت ەٌ کبْەضتِٛٚر ٔبٚەٌ
 ەی ووتەص ٚ صار ەٕووٕەتگەص بْۆتووس ەٌەی ەث , ێثووەص یەٕوورٔٙ َەٌ
 ەفیٌووەس ەیٚەئۆثوو ٕٓ,ەتووگەاصڕ ەفیٌووەس ەث ەکڵەٚاە٘ ٚ ەفیٌووەس
 ەث کووب  ٓتزٚٚلوو  ەث شەفیٌووەس . جووضا ری بْیوکتەبرتص ٚ ەکتە
 شتٚەش , ەشبٔتٔضەث ەشبلەتص ٚ کب ەص ٚاْڕە برصایّی  یصٚا
 ێٕیجیث ٚٚەڕٚٚثڕ ێٚەتەص ٚ ژرصأە  ەترچەص ۆیسەث ەفیٌەس
 ەکەٕضأتز ژبیش رەث ەترچەص ەفیٌەس ەرکبل . ێثضٚ ەڵژگەٌ ٚ
 ثوبة ژٕتئب ۆث ێٚەلەص یەچ بٚیی ەیئ , ەڵێص ێٕیثەص بریّی  ٚ
 ٚەئ ەثوضال ێگوٛ ەیٚەئ ێثو بریّی و ؟ ەٚەتەڕێیوثر  أوتیثبی ٚ
 , ێٕورِەاصڕ ٚ کوب ەص ەکەٕوضأتز ەیرۀوجەی ی ەت و , ەتەلت
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 صا٘وووب  ژبٔەتوووث ەک ەڵوووێص ٚ کوووب ەص ەفیٌوووەس ەٌ ٚٚڕ صٚالووو 
.  ەٚەێٚٚر ەتێوص ەٚەکبٔەرۀجەیەٌ ێڕۆ , ْەصاس شیرگبکبٔەص
 شیکوووبٔەرۀجەی جوووب ەڵوووێص ٚ ەٚەصالەص ژِووواڵەٚٚ شەفیٌوووەس
 ژ تلووبر ٔووضەچ ەٛرووئ , ْەشتووصا ەڵووێص شتبریّی وو.  ٓەتووسەصاص
 . ێثووووەص ٚالوووبل  ەث ۀووووضەٚەئ صٚٚ ێڕۆ ٕٓروووث لوووبْۆس ەنگەٌ
 ؟ یەچ  تتەثەِ ەڵێص شەفیٌەس
 َەاڵث ,َ ەثض ئبزار ێی ەیٛرئ یۀ ەرشت  تُەثەِ ەڵێص بریّی 
 ەی٘ ەث ەتەٚەئ ل  ژکبٔەٕضڵثب ەنگەٌ ە ێکٛەِەِبەش یزبٚایج
 بیوصٚٔ ێزأوەص ٚا ِٛٚکوب ە٘ ۆتەث ,  تەٕبەڵ٘ یچبٚ ەرب یل
 رە٘ ٚ ْڕ وووەص ٚصاەشووو ەٌ ەک رووویەٌ ەتەیٕوووضڵثب ۀوووضەٚەئ رە٘
 . ەيە٘ ضارليٕٝ ڕ  یزر٘ ٚەئ ژکبٔڵەثب ەک ە  اٚأ ۀضەٚەئ
 ٔوضەچ ۆث ٚ ێڵێضریجەث ەٚەش َەئ ەٚڕەتیەلٛٚ ەث ەفیٌەس ٕجبیئ

 ەث ەیٚلەِوزگ ٚەئ شریو ەٌ یوضاەث یٔوضۀبٚ ەٌ صٚالو  ەێێڕۆ
 ەث ٚ ژٕتئوب ژبٚأیوی ژثٛٚٔەئبِوبص ەث کو صەص ضارول یەێٔٛ ۆیس

 ژلوبٚأ ەث , تێوث   تژصاصگوب صا ەص برڕتوث ەەڵس ژثٛٚٔەئبِبص
 ْۆک ژٕتئب ۆث ێٚەتەصٚ  ەضاک صٚٚەتی سٛا ۆث ژ ترەش ەیٚەئ
 تری  ووەص بریّي و ەٌ رەصاصٚ ەکتیەصاصگووب یێڕۆ.  ەٚەتەڕێوثر
 ەڵوووێث ەڵوووێص شتبریّی ووو ؟ ەزۆ یوووی ێڕۆ ەگٛٚلوووٛل ۆلووو بتوووئب

 ەیثووبرەٌ ْەثووض زُٔیووئ رەگەئ , ُیٔوو شیّبٔیشووەی ٚ ەگٛٚلوِٛٚ
 ٚ رەصاصٚ ٚ ژٕتئوب ژبٚأیوی ەٌ ەێبریی  و ەٚەبتێڕۆ یزۆ یی
 زیڕۆی ەت رٕتگ  ێڕۆ ەیٚەئ ەیثبرەٌ , َەکەص ەفیٌەس ژٔبثەج
 ەتورەس ژٕتئوب ژبٚأیوی ەتەلتو َەئ ەنگەٌ ؟ سوٛا بْتو , ێث  

 ژٌووەٌپەی کو صْ تژصگوباص ێثو ێٚەٌ رە٘ ٚ ێٔەثوض یلوبٚ ثوْٛٚ
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 , بصاؤ ەِەث ڕێ ەەڵس ژثٛٚٔەئبِبص رەثەٌ رەصاصَٚ ەاڵث ,ْ ەث 
 ێثو ەصە و ٔوضەچ ژلتەبۆڤوِ  ەڵێص بریّی  ٕجبیئ ؟ ْۆچ ەڵێص

 . رۆز ەڵوووێص ثٛاْەئبِوووبص یچوووبٚ رەثەٌ رەصاصٚ ؟ بتوووێ سوووٛا
 سووٛا ێثو شتلو  ەیٔووضەٚەئ ێلوٛأەص ەٚالەک ەڵوێص شتبریّی و
 , یثە ێڕۆ ێث ێلٛأەص ٔضەچ ی  ُەص ەیٛرئ ەٌ َِٓ ەاڵث ,یثە
 ٔگەص ێث ِٛٚە٘ ەتەلت َەئ ەنگەٌ ؟ ەبٚتێ ێڕۆ ێث ٔضەچ بْت
 ەٚەئ ەڵوێص ٚ جوٛاة ەٚەتێوص ٕجوبیئ . ٓڵورث ژچو ٔوبزأٓ , ثوٓەص

 ٓیثتووٛأ , ال  ٚ عووٛزا ٚ يەٛث٘و کووٛەٚ یۀو ەرووثت ێڕۆ ثوزأٓ
 ێثبرەص ثبراْ ۀ ێثۀ ێڕۆ.  ٓیٕرث ێٌ یٚاز ٚ ٓەتج رل ژیبت
 ۀ ێثوووۀ ێڕۆ , ەٚەتروووثەص رزەث ئب وووّبْ ۆثووو شتووٚرە٘ ۀ ٚ
 ْ,ەکەص ۆچو  کبْەصار ٚ ْەکەص ڕێ ەتەٛرِبەث کبْەٚٚثبرڕ
 کوبْەرزەٚ ٚ ٕٓیوثەص ەٚەبٔۆتوس ەث تژٚزاە  کبْتیەشتبەص ۀ
 ەرەبوٛیک کٛەٚ , ٔگڕە  تە ەترثەص ێڕۆ ێث بْتێ . ٓۆڕێگەص
 یەچۀ لب , یۀ بل تز ەێ یث ٔبٚەٌ ێڕۆ ێث بیصٚٔ.  کبْە تٛٚەث
 رە ەٌ رصأبْە ەث ٚ بُتئبٚر رژج ٔبٚەٌ ەٚەشەلەٛەڵس َەئ
 ەتەیلتو َەئ بریّی و . ەیثور ەِەٌ ژٔبلٛأ , کبْەزیٔەک ژأڕ

 ی ەت ووو ەٚەثوووٕەٌ ەفیٌوووەس ۆتەثووو ثوووٛٚ ەفیٌوووەس ەنگەٌ تووژصٚا
 بْت ْەکەص ی ەت  ێثزأ ەیٚەئۆث کب ەص ۆیس یرەٚرٚثەص
 ژکبٚٚٔوڕ ەث ەّرئو ەڵێص ٚ صا ەص ژکبٔەلتەث ەەێصر ٕجبیئ . ٔب
 ژ تلوووبر . ٓتەثوو ضایووو تلبر ٔووبٚەٌ ٓیٔوووبلٛأ ,ٓتکوو اٚەرصەرٚەی
 ٚەئ یٔووبەی , ەثووٛٚ کووبراْەس ای ٚ بثووبزاْڕت یٔووبەی ەبوویِە٘
 ِووٓ.  ێٕووضریثج بْەتٕیلەا وتڕ یٚٚڕ ێٚەبٔتوؤب ەثووٛٚ ە وبٔەک
  , ەٚەلەرزکوو اٚەث ە روٌ ەیالرأەل ٚ شوەۆک ٚەئ َەکە وتضە٘
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 ر وووتبْەسٛای ٚ بٚاْیووی ەٚرەگ ەیرگووبٔەث ٚ جووً ٚەئ ەنگەٌ
 ٚ جوً ٚ تو ایک ژلوبل ەنگەٌ یۀ ژکتەبٚازیج ەی٘ , شٓۆپەتص
  . ژ ب بٔ ژلضارأەاڵ ەص ژرگەث

 ەنگەٌ ثووووووٛٚ  ووووووتبەاٚڕ ەٚەصٚٚر ەٌ بریّی وووووو ەیکەشرشووووو
 ژفەتک ەێرە ەث , ک صثٛٚ شً ژکبٔەلت ۆث ێژگٛ وبْەِٛريض

 َەئ ەیکتیەلوبۆک ژزأوەتص , ل  وبەص شی ێرە وەث ٘ب ,ەص ێی
 ٔوضەرچە٘ ەلتبٔ َەئ ژزأەتص.  ێٔبث ثبش ەتەٚۀربرثٛٚٔەرەث
 ەٌ ەک , تووالَیئ ەیبرتوؤبص سووٛصا ٚەٌ ەیبووت  صٔ ثووٓ شیا وتڕ
 بْیولبٔاڵٚٚ ٚاْەئ ثوٛٚ ەروِەص , بوتجٛٚەتگ بْریی ەٚەّیج ا٘یئ
  .  تبٔضەص ەەڵس ەٌ ێی بْیثبج ٚ ک صەص لخە  ێی

 ژبٚأیوی ەٌ ٚٚڕ رەصاصٚ بریّی و ژکبٔەلت ژثٛٚٔ ٚاٚەل یصٚا
 رثشوب ەص بْتوال ێث ۆیس ێٚیەث ەیٚەئ  ەٚ ٚ کب ەص ژٕتئب
 تبْڕێ ەٚەفیٌەس ەٌ ٚ  تٛاْ ژٍ٘ەئ ەیٚأەئ ەیئ زاْەڕێث ەڵێص
 توالَیئ ژٕتئب ەٌ ەالصأ  ب ەتص بریّی  ەیلتبٔ َەئ , ەضراٚری
  ؟ ٔب بْت , ەک صٔ ضاەتی ەترەش ٚ
 رە ەٌ ثٓەص ضاگ ری بْیِٛٚشە٘ ەڵێث ەٚۀەصەصَ ەاڵٚ ِٛٚە٘
 ژ بی ەث رەصاصٚ ٕجبیئ . ێثضر  زا ٓتیئب رژیەث ێثەص ەیٚەئ
 ۆثوو ەٚەشووبر یٛارتووص ەث ژٕیٛا ووەڵ٘ ٚ کوو صْ نٚەک یبرڕتووث
 ێجووەجرج ەکەبرڕتووث شیثٛأەئبِووبص یچووبٚ رەثەٌ.  کووب ەرصەص
 ەٚۀەکەص ژٚٚلڕ ەیل ۆیلەچ ەثٓ ێص ەێٌالصەج ٔضەچ ,ْ ەکەص
 ٚ ثٛاْەئبِبص ژرٔجە  ەیٚەئ.  ٓڵِبەصاص رەثەٌ ەیکەتتری ٚ
 ەک ثووٛٚەٚەئ ەٚکووبلەٌ , ێبوورکەاصڕ ۆیسوو ۆثوو شەفیٌووەس لوبە٘
 ٔبٚ ی ەت  , ٕبێص ضاەتکەتتریٚ  ژکبٔەت رئ ژٕەتث ەث بْۆتلەچ
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 ژثب ووو صاەکیەرأۆگووو ەٌ گوووٛٚ ەص ژرأۆگووو ٚ کووو صەص یێڕۆ
 , ێضەڵو٘ ەٚەکبٔەرزەث ەشبس ەٌ ەک ک صەص یێڕۆ ژٚلٕەرکەص

 ەٚەکبٔیە پ ەٚرە٘ ژٔەٌەک ەٌ ەک ک صەص ەیب بٔیل ٚەئ ژثب 
 ٚ ێثووەص ئووبٚا ەک کوو صەص ەیکووبل ٚەئ ژثب وو , ْٚەکەبرصتووصەث

 .  کب ەص ەڕێژچبٚ ەٚەتەڕێثر زٚٚ ژبٔەتث ک صەضرٌ یصاٚا
 توووەر  ِ ەکیەرأۆگوو ەنگەٌ ٚ ێ یٔووبگ ێیووو ۆیسوو ەکەشرشوو
 ەٚڕتەتەتص زٚٚش زٚٚ , ێسٛار ەتێص ضایکبٔەلەِٚٚڕ رە ەث
 .  ێٕیثج  ەک  ەٚۀ ل  بْ ەٌ
 ەڵوێص ٚ ەٚەتر وتەضەڵ٘ ۆیسو ەیکەٕێشوٛ ەٌ ەفیٌەس ەکبل ٚەٌ
 ۆیث ەتە٘ ژکتەصاٚا ئ ٛا ٓەڵی٘ ەیٚەٌ رەث ەیکتە ێثٛ رەثەٌ
 بریّی و ؟ ەتە٘ کوتتەصاٚا ئ ٓەڵورص رژی ەک , ْە ث ێجەث ێج
 رە٘ ێثووو  ەاڵێ٘ڕۆ ەٌ َٚٚڕ ثوووب ٓیٛا وووەڵ٘ ژکوووبل ەٌ ەڵوووێص
 ەٚەشوبر یٛارتوص ەث توتری ێثو ەث ەیکەالشو ٕجوبیئ , ۀضەٚەئ
 ۆثوو , ەٚە ەڵووس یرچووبٚەثەث ,  ەاڵێ٘ڕۆ ەٌ ٚٚڕ ٚا ووٓەضەڵ٘
 صٚٚ ەث شیکەتەٚدەٌ.  ێٕیجیث شبر ٔبٚ ە٘بل  ەرکە٘ ەیٚەئ
 ٚ ٓتیئوووب ەٌ ەاٚەڕرەڵووو٘ ەث ٚ صْەص یرە ووو رە وووەٌ  ەشرِوو
 . ْەکەص یلبٚأجبر سٛا ۆث ضاک صْەتی ەترەش
 ەٌ ٚ تێڵرضرجەث یضاەث لبْڕ ەٌ ەٚٚصاٚڕَ ەئ یصٚا شەکەشرش
 رەثەٌ  ەٚە ێضتِٛٚر ٔضەچ ەث ٚ ۆیس ەث , ەڕێگەرصەٚ ٓتیئب
 ەٌ ەروکتە ەٌ ێص . ر وتەێیڕۆ ەتروثەص بریّي و ژتتتٚەشۆس

 شتبریّي و ژکویڕۆچ , ێثوەص ێجۀبوت کٛرص تبْ ژکبٔەشبس
 یٔوبٚ ەشرشو ٚەئ ٓەڵورص ەێٔوضە٘.  ەٚەتروڕێگەص کبْەکٛرص ۆث
 . ەثٛٚ ی٘بص زرش
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 ەٛارصچ

 
صٚای ئەَ چیوووڕۆکەی ِووووبَ لووووبٚێ  ثوووۆ  یبٚەشووووژ گرووووڕاٚە 
٘ەرصٚٚکیووووبْ ٌە ووووەر جرربکبٔیووووبْ ڕاکبووووبْ , ڕٚٚتووووبْ ٌە 
ئە تر ەکبْ ک ص , جبر جبر ٌە ٔبٚ ثبٚەشژ شەٚ ٘ۀوضێە ٌە 

ٌە لی ێ ژ ئبگ اٚی صەچْٛٚ ,  ئە تر ەکبْ صەڕێاْ , کە ٘ەر
ثە کەٚأەکەی صە ووووتژ ثوووووۆ ٚە  ئەٚەی سووووٛا ٌە صٚٚرەٚە 

ژ ٚ زتبل  ئبِبٔجرە ثیبٔٙبٚێەێ . لریبٔضا ٘ەثٛٚ صٚٚرل  صەڕۆت
   ثوٛٚ ,ر٘ەثٛٚ عِٛ ی کوٛ ضالربیبٔ ,ڕۆٔبکیەکەی صەِبتەٚە

ی چبٚتوبْ ثە صٚٔیوبصا ٘ەڵجروٕٓ کٛرلت  ٌەٚ ِٕضااڵٔەی ثەرٌەٚە
ئبٚاتژ صەکەْ ٚ ٌەثبر صەچٓ . جبرجبر ٌە ٔبٚ لبشەثەرص ٚ ِبڵ
ٓ ثجووْٛٚ چیووبتە شووی صیووۆیژ ئەٚ صارأەی ٌەٚ لەەر ٌووك ٚ  وو

ثەثۆ صە٘ب  , جبر جبرتش سبپەی لِٛمّوۆ  ٚ صۀرژ کٛٔضە
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ٚ  یوووٛٚش ٚ یەراشووژ زەٚتەکە . ِوووبَ لوووبٚێ  ِبووە ٌە وووەر
 ووویبٚەش صەِروووە ثوووٛٚ سەٚ ث صثٛتوووبٔیەٚە , ٘روووضی ٘روووضی 

ٚ یبشبْ   ٛێەاڵ  , صٚای ِبٔگ ئە تر ەی کبرٚأِبٔریش ٘ە
ٚ ئیٕجب ڕۆێ , ثێ ئەٚەی ٘یە کبِر یبْ  ئە تر ەی ثەرثەتبٔیبْ

ٌە چەرر ٚ  ەٌەکر وژ  صٚٔیب ٘ەر ٌەٚاصەی سۆی لبسی ل  ثێ ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . ٚ ثوووووێ ئەٚەی ثزأوووووێ ڕاٚە وووووتبْ چووووویەیر ووووو اٚ صەچوووووٛ

ٌە  گیبٍٔەثەرەکووبٔیش یبثۀووضی ئەٚ  ووٛٚڕأەٚەتە ثووْٛٚ , جووب
ٚ  ِووبَ لووبٚێ  .ِرو ٌٚٚەتە  ثروو ە لووب گەٚرەلوو تٓ ثووٛٚٔەٚەر 

ٓ ٌە یبٚەش ٌەگەن ڕۆێ  شٛێٕەکبٔژ سۆتبْ ٘ەڵتتبٔەٚە ٘ەاڵل
  ٚ سبکۀوب  زِەبٔبْ ٚ چب سٛارصْ , صە وتیبْ صا لو ٚ صٚای

ثەرٌەٚەی صە وت  ,ەٚ سٛار ئەش ەٚلژ  ێ صەری چْٛٚثەر
 ثەرەصا گەڕاْ ٘ووووویەثە ٘ەڵ وووووۆڵیٓ ثووووو ەْ زۆر ثەٚ صەٚٚرٚ

کو ص  صەرگوبتەکژ ٔٙرٕیوبْ ٔەصۆزتەٚە کە ِوبَ لوبٚێ  ثیو ی ٌوێ
یٕژ ڵثووۆٚە , ٔبچوووبر ثەیرووژ گرڕأەٚەکوووبْ صە ووتیبْ ثە ٘ەڵ وووۆ

ڕۆێە لوب  شٛێٕرە ک ص , ثێ ئەٚەی ثوزأٓ صەگۀە کوٛێ , ئەٚ
٘ەڵضاتەٚە چبڵر یبْ ٌرضا ئرٛارە کبرتبْ ک ص , سۆڵر ژ زۆرتبْ 

ثووۆ ثەتووبٔژ صٚٚثووبرە  .٘وویە ٔەگەتبووتٓ  ثە صٚٚ ثەێْ لووٛن ,
صە ووتیبْ ثە ٘ەڵ ووۆڵیٕژ شووٛێٕر ژ لوو  کوو ص , ٌەکۆلووبتیەکەی 

ٓ  ٌەٚێش ثە برٛەتە چۀض ڕۆێ ٌە ەر تە  ثەِ .٘یە ٔەگەتبت
لوووب  .ثەرصەٚاَ ثوووْٛٚ , لوووب صە٘وووبلیش ثوووێ ئەِەٌتووو  صەثوووْٛٚ 

سوووۆن صەرصأەٚە , لٛشوووژ ە ووو ێ یبْ  ووویبٚەش ٌە کوووبلژ ع
ٚ  ثەرصێوووە ثوووٛٚ , کە ٌەگەن ِووووبَ لوووبٚێ  زتوووبل  شووووٛێٕەکە

, ثەرتووبْ ٘ەڵ ووۆڵژ ثۆتووبْ صەرکەٚ  شوورٛەکەی سووڕە صەٚرٚ



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

000 
 

ٚ ٔەٚە  ثە  رتەثە َ ٘ژ ئەٚە ٔەثٛ ٛ ثە ٘ەزار  ییبٚ صاڵ , ثەڵ 
ثجٛڵرتەٚە , ٌە چۀض شٛێٕر یش تتبش ٌە جرژ سۆی رییبٚی ئ

کوۆٔژ ڕزی  لٛالثەکوبْ ٌەثەر الثژ ئب ٕژ ٌێ لبتُ ک اثوٛٚ ,لٛ
ٔبچووووبر ,  ئەَ ڕۆێەش شووووەٚتبْ ثە ووووەر صا٘ووووب  .ثجووووْٛٚ 

ٙربووت , سٛارصٔیبوویبْ ٌووێ ئیبووەکەتبْ ثە ٔیووٛە یچووڕی ثەجر
ضا ثرەڕێوٕەٚە الی شوٛأەکە , ثوۆ ثەَ شەٚە ثڕتبرتبٔو ,ثڕاثٛٚ 

ْ ثرٕٓ . ٚ ٌە ەر  کەي ٚ یەٌەکبٔیبْ سڕک صەٚە ئەٚەی سٛارص
ٙربت , لفۀگ بٔيرصەسەٚلٓ ثەجستەکەی شەٚاْ ٌرژ شبسە لە

 ٚ ثەڕێ کەٚلٓ . ٚ التتەکبٔیبْ ٌەگەن سۆتبْ ث ص
ٚ ئەٚۀضەی ثەلب گ کەٚلٓ , ٘یالکیبْ  ەر ەتبتٕە سٛارەٚە صٚ

ٚ لبرت ژ شەٚ , صە ت ٚ یٍیبْ  ثیٕژ ثەصە ت  ەستژ ڕێربکە
ٚ صاِبراثٛٚ ,  یبٚەش ثٕژ لبکرە ٌە یر ٚەکبٔژ ٌە ڕێرب  ٘ەِٛ

ٔبچبر , ٚ صڕ  ٔەتتٛأژ چیت  ثڕٚا  لٛٔج کەٌێ ثجۆٚە , ٌەثەر 
ٚ ٌەثٕووژ یوور ٚەکەی ٚ  ِووبَ لووبٚێ  گووۆرتەکەی ٌەیووێ کوو صەٚە

شووەٚ صرۀووگ گەتبووتٕە ٔزتووە ِوووبڵژ  .یوور ٚەکەی ٘ەڵ ربووب 
ئەٚەی ڕا لفۀرر یووبْ ثە ئب ووّبْ ٚۀووب ثووۆرصٚٚ شووٛأەکە ٌە

ئبگبصاری ث ۀەٚە سۆتبٔٓ , شٛأەکە کە گٛێژ ٌە لەلەکە ثٛٚ 
ٚ  ییٍیوووبْ چوووٛٚ , صٚٚثوووبرە ثەتەکتووو ی شوووبصثٛٚٔەٚەثەرەٚ 

الڕِٚٚەلژ تەکیبْ ِبئ کو ص , یبشوبْ شوٛأەکە یربوٛازی ٌوێ 
ک صْ ثەرەٚ  ەکۆکە , کە صأیبتٓ ٌەٚ کٛیەتەی ٌە دەٚشە 

ٚ جبِرە ئبٚی  برصی یروضاْ ,  ێێ  صارەکە تەکە صاتٕبثٛٚ ٌە
ٚ لۆزێوە ئیتوو ادەلیبْ کو ص , ٌرووژ  ئبٚەکەتوبْ سووٛارصەٚە کە
 یٓ سۆ ٘یە ٔەثوٛٚە ثەَ شوەٚە سۆلوبْ ٌەَ ڕێروب  وەستە ی 
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صاٚە ؟ ِوبَ لووبٚێ  گووٛٚلژ ٔووب , لۀیوب سٛارصّٔووبْ ٌووێ ثووڕاٚە , 
ٕەٚە , ٛارصْ ثجەتٓ ٚ ثەتوبٔژ زٚٚ ثرەڕێیو٘بلٛٚتٓ ٘ۀضێە س

ٛتتووت کووب  ثە  یووڕۆ ثووضەتٓ . ثەٚ ئەٚەی ڕا ووتیش ثووێ ٔەِبٔ
ئەشو ەٚلەکە ثەرصە گەتبتٛٚتٓ کە ثب یبْ صەک ص ثە صەرکژ 

چوبٚی سوۆ  ٔەثیٕوژ چوۆْ  ٚۀضراٚە , ثەاڵَ صٚای چوژ لوب ثە
ْ ٘ەڵ ۆڵیٛە کە ئەش ەٚلەکەی ٌریە صەٚٚرٚ ٚ شبسەِب ثەری ئە

ٚ  ثووڕٚا ٔووبکەی ثەٚەی ئوورّە ثووۆلژ صەگرووڕتٕەٚە . ِووبَ لووبٚێ 
شووٛأەکە سەرت ووژ ئەَ لتووبٔە ثووْٛٚ ,  وویبٚەش ٌە ثووٓ یرووژ 

ر ٚەکەتەٚە ٘ووۆی ٘ەرلۀووبٔژ ثٕووژ یوو صڕکووژ صەرصێٕووب , کە ثە
کە بَ لوبٚێ  ثە شوٛأەکەی گوٛٚ  ثەرصەٌەیرژ ڕاچٛٚثٛٚ , ِو

شوووٛأەکەش  .زۆر ٌەٚە گەٚرەلووو ە کە یربوووجیٕیّبْ صەکووو ص 
گٛٚلژ ئەصی ثەلەِبی چیٓ ؟ ِبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ ٔوبزأُ لۀیوب 
شووو بٔضْ ثە ِربووو ُ صاصێ , ثەاڵَ سوووۆ  صەزأوووژ شووو بٔضٔژ 

ٓ شوووٛأەکە گوووٛٚلژ ِووو .ثەرصتوووش کەر وووتەی سوووۆی صەٚێ 
ثی ۆکەتەکُ ٘ەتە , ئەگەر یرتبْ ثبش ثێ , ڕۀرە ثتٛأٓ ثچٕە 

ِووبَ لووبٚێ  ٌە  ,ەٚلەکەٚە , ثووێ شوو بٔضٔژ ثەرصەکۀووبٚ ئەشوو 
سۆشوویبْ زتووبل  ٌرووژ ٘ووبلە یوورش ٚ گووٛٚلژ چووۆْ ؟ شووٛأەکە 

صتوبر صەکەٚێ ,  گٛٚلژ ثٕژ ثەرصەکە ٘ەڵ وۆڵٓ لوب ئەَ صتوٛ ثە
ٚ کٛٔەی ٌەثٓ ثەرصەکە ک صٚٚلبٔەٚە  ,  ێثڕۆٔە ێٚٚرصٚال  ثە

َ لبٚێ  ٌە سۆشیبْ ٌە شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵتتبتەٚە گٛٚلژ  ِب
ئووب ەرتٓ , ثی ۆکەتەکووژ ٔبتووبثە . ِووٓ ثیوو َ ٌەٚە ٔەک صثووۆٚە . 

ە ٘ەزاراْ شٛأەکە گٛٚلژ ئەٚە ئە عبٌژ گٛرگەکبٔە , ثوڕٚاث 
 ٚثووووۆ ئەّەتبْ ٘ەڵ ۆڵیوووٛە کە يجوووبر ٘ووووبلٛٚٔە ثٕوووژ ئەٚ  وووو
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ٚ ثزٔر یوووبْ ٌووورُ  ەڕِەڕِٚوووباڵلە صاِ ٛلوووبٚە چۀوووض  وووەر ِ
صٚاتیووبٔە ٔبچوووبر  َثە . لووب کٛٚشووتٛٚە ٚ یبشووبْ ڕۆتبوووتْٛٚ

عەرصەکەَ ثە ثووبزٔەتژ ثەلەصەر گۆڕێووە لووٛڵ  ص , صتووٛارێ ُ 
ٌۀبٚ ثە ثەرص صرٚٚ ت ک ص , یبشبْ الی ثوٕەٚەی  ویّەکەَ 

صتوٛارەکە ثە وتبٚە , ئیٕجوب ثە سوۆڵەکە صاَ  ثە  ٕگ ٚ لرً ٌە
  یّە ٘ەر ٚصەزأێ ئە ٚا یۆشت . ئرتتب ٘ەرکە رە صەتجیٕێ

 ثٕەٚە ٘ەتە . ٌە ەر عەرصەکە کٛل اٚە , ٔبزأێ صتٛارێە ٌە
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ْ ٌەگەن سۆتبْ  ثۆ ثەتبٔیەکەی ِبَ لبٚێ  ٚ  یبٚەش سٛارصٔیب
 ,ٚ گەڕأەٚە چیب , ٚە  ئەٚەی شٛأەکە ڕێژ ثۆ صأبثْٛٚ ث ص

ئیٕجوب ِوبَ  ,صەرکژ کۆرتترە صثٕژ ثەرصەکەتبْ ٘ەڵ ۆڵژ  ثەلە
        کە ٌەٚ صتووٛ التووتەکەی یر وو ص, لووبٚێ  یریووضا چووٛٚە ێٚٚرەٚە 

 تە , ٌەکووٓ ئەٚ ثەرصەی ثەصەرگووبکەثیٕووژ ئەشوو ەٚلر ژ گەٚرە
ٚ لبصرِەتە  صە ت  ,یێ صەک ص لب صەچٛٚە سٛارەٚە ٝٚۀضراثٛ

لبصرِەتەکژ یبتە ثچٛٚ  , یبشبْ ثوبٔرژ  یبٚەشوژ کو ص , لوب 
,  ێ یبٚەشوویش چووٛٚە ێٚٚرئەٚتووش ثچرووتە ێٚٚرەٚە , کە 

ثەتەکەٚە  وووەث   وووەث  ثە لوووبصرِەکەصا چوووٛٚٔە سوووٛارەٚە , 
گرڕأەٚەکبٔوووضا  تووّبٚتە ٘ەثوووٛٚ کە ٌەيل  وویبْ ٌەٚ ثیووو ە لەٌ

, ٌە ەر تەکروە ٌە یبتەکوبْ ک ا ور ژ ِبرتوبْ  ثب یبْ صەک ص
ثیٕژ , ٌە لەثبرەکەتضا یرضەچٛٚ ٘ژ ِبرێ ژ ئە تٛٚر ثوێ , کە 

تبل  ثەرەٚ سٛارەٚە چْٛٚ گٛێیوبْ ک ا ەکەتبْ لرپەڕأض ٚ ز



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

004 
 

کە ورە ثەتەکەٚە  ٌە صۀرە صۀررە ثٛٚ , ٚە  ئەٚەی چۀوض
ْ ,  یبٚەش ڕۀرژ ٌەثەر ٔەِبثٛٚ , ئەگەر ٌەثەر ِبَ  لتەث ە

ٚ ٚازی ٌەٚ  ەرکربوویە  ەٚەثووٛٚ صەگەڕات ٔەثووب ٌەِرووە لووبٚێ 
ٔوبٚەٚەی ئەشو ەٚلەکە  ٘ەرچۀضتش ئەٚاْ زتوبل  ٌە . صە٘رٕب

ٛٚٔەٚە صۀرەکبْ زتبل  صە٘بلٓ , ٌەٚ کبلە  یبٚەش ثٔزتە صە
ِبَ لوبٚێ  ٚەاڵِوژ صاتەٚە  ؟ِبَ لبٚێ ی گٛٚ  گٛێت ٌریە  ثە

 ِوبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ ٘ویە ؟ ث ەتٓ بٚەش گٛٚلژ چژثەڵێ ,  ی
َ صەثیٓ ْ ٌەگەن ئەَ لتبٔە سب  ثْٛٚ ٚ, ئەثەرصەٚا ثی تبْ  ٚا

ْ صەک صەٚە , ٌەیڕ ٌە ٓ یبتە  ٌە صۀرەکب ٚ جەرگەی صٚا٘ەِی ٌۀب
 ٌە ٌەثەر  یبٚەش ٔەثب کە ٘ەر,  لبرت ژ ثی ەکە کەٚلە یربیبْ

 ەت ی ثەریرژ سۆی  ِبرەکە ٘ەر ل  ژ ک ا ە  ەرەلبٚە ٌە
صەک ص , ٔەٚە  یێ ٌە ِبرێە ثٕێ ِبَ لبٚێ  صەکەٚلە ٔوبٚی , 
ثەاڵَ ثبش ثٛٚ ٌەٚکبلە لٛٔوض ٌە لۀیبوتڕا لوۆڵژ ِوبَ لوبٚێ ی 

بوورٛەتە ثەِ  ِووبَ لووبٚێ  لەگو   , گووٛٚلژ ثیوو ە ئبگوبصارثە . 
ٚ التتر ژ ٌە ٔبٚ ثی ەکەصا  ٔەکەٚلجٛٚە ِەل  ژ , کە ڕاٚە تب

صتٛارەکووبٔژ ,  ص٘وویە یووبتەکیش ٔوویە ٌە لە, ثیٕووژ لووبثڵرژ لووٛڵە 
رە کە ووو ٌەثووٕەٚەش زۆر ثەرتووٓ ک اثووۆٚە , ثووۆ ئەٚەی ٘ەر

ٌەالتەکووژ ثیوو ەکە ڕێڕەٚێ ووژ  صەرثووێ, ێث ەٚێوتە ٔووبٚی ٔەلووٛأ
 ووەری صاثووڕۆْ , صۀووب ثبرتووە ٘ەثووٛٚ صەثووٛا ثە زەدووّە  ثە

, ِبَ لبٚێ  ثۀبچبری ثە یرش  ضەلٛأژ ثرۀە لبثٛٚلەکبْٔەتبٔ
ٚ ڕێڕەٚەکە صأب , ٘روضی  ٌە  ەر ٌرٛاری ثی ەکەیرژ , کەٚ  

 یبٚەشوویش , ٘رووضتش ٘ۀرووبٚی ٔووب , لووب ثیوو ەکەی لرپەڕأووض 
 ثیو ەکەٚە لوبثٛٚلر ژ ثچوٛٚ  ٌەٌەٚ صتٛی  ,  ٚثەصٚای صاچٛ
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 لوووووبثٛٚلە ڕا وووووتەٚە ثەصەرکەٚ  , ٌەَ الٚ ٌەٚالش صٚٚٔبٚە
ٚ  ٔەگی ا ٌەثەرتبْ ٔٛشوتبتەٚە ِبَ لبٚێ  سۆی یێ .گەٚرەکە 

  یربوت   ٚی ٌێ ک صْ , چیڕۆکوژ ێٔەکەی ثەثی ٘وبلەٚە کە
سەڵ ووووژ ئەَ ٔووووبٚچەتەی  روووو ی ثوووو ٔج چبٔووووضْ کوووو صٚٚە , 
ئەٚۀضەشژ گٛٚ  سبلْٛٚ ئرتوتبش سەڵ وژ ئرو ە ٘ەر ثو ٔج 

ٚ ٘ە تبٔەی ٔەثٛٚ  ٓ .  یبٚەش ئە ٘ەر  ەت ی صەِژ , صەچرٕ
َ لبٚێ تش صرێەەی ثەلتەکبٔژ صاٚ ثە  َ لبٚێ ی صەک ص , ِب ِب

پۆشوەکە  ٌەٚ شوٛێٕە دەتوف زرێ یبڵەٚأەکەشژ گٛٚ  ییبٚە
گ , دەتوف ئەٚ صە وت ٚ ٚ صٚٚرە ٌە ِەتوضأژ جۀو لوبرت ەتە

ٚ ٔوووووبلٛأژ  ٔووووو اٚەصا ٙروووووز ٌە ئوووووبٚی ِۆِیوووووبثوووووبزٚأە  ثر
 ٓ صٚٔیووب ٚاتە ئەی یووبڵەٚاْ ,يوث ە جٛٚڵرٕیەٚە . ثەاڵَ چووژثیوبٔ

 ٚ ٘ەر ڕۆێەی ٌە ثەرێەٚۀووضی تەکوور ە ِەتووضأژ جۀووگ ٘ەر
٘ەرچۀووضە  ,ڕۆێەی کە وورە لووبجژ ئووبزاتەلژ ٌە ووەر صۀووێ 

 صە ت صاٚە کە ٘ەتجٛٚ , ئرتتبصا ئەٚ ثە٘بتەی ٌە جۀریش ٌە
ٚ ٔبجٛاِر ی ثبڵژ ثە ەر  ,ٚ ثەڕێٛەی صەثبصاگ لٛٚە ٔبِەرصی 

ٚ یبڵەٚأەک ٚ ٌە یبتڕا سۀجەرثۀب ٓ بٔژ ئرتتب ٘ەِٛ ڕاصەٚەشٕر
ْ . شبر تبٔیە ٚەکٛ ثبڵٕضەتەکژ لیش ٚ ٌە لبرت یضا ٘ر ش صەکە

ی ٌەکیبوووٛەرێە صۀیبووورتەٚە , الٔە ٘ەر  وووەرصەِەثوووێ ٘ووور
 ٘ووورٍ ە صەر٘وووب  ٚ لوووٛکژ ٌرٙوووب  , چوووژ ٘ەر ٌرووو ە ٌەئەگەر

ئەگەرچوژ ٘ەر ٌروو ە یەڕەکوبٔژ صرێووە ثوْٛٚ ٚ ثەثووبن کەٚ  . 
ٚ گوٛٚلژ ثچ وۆن لوۆ  ئیٕجوب ڕٚٚی ٌە لوبثٛٚلژ ِٕوضاڵەکە کو ص

ٓ ِٕضاڵژ کە لب ٚ  بڵە ئرتتبکەش صٚای ئە ثەستەٚەرل ت ٚ ٘ەِٛ
کە تەکر یووووبْ ثە  ,ثەتٕووووژ صاتووووە ٚ ثبٚکووووت صەسەٚی ٌە ٘ەر
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شّبر ەکەی ٚ ئەٚەی ل تبیبْ ثە زت ەکژ ٚ ِیٙ ەثبٔیەکەی 
 ئبگبتبْ ٌرتە . 

جووبر  ووەری تەکرووە ٌە ٚ  وویبٚەش تەکەِ ئیٕجووب ِووبَ لووبٚێ 
ثە یوبرچە ثەرصێ وژ چوبک اٚی کەتوبْ الصا , کە ەرلوبثٛٚلە گەٚ

کە بْ ٔبٚ لبثٛٚلەکە یڕی ئبٚە , ئبٚەثٛٚ , ثیٕی  اشیۆالەست ص
جوبر ٘ویە صتوبر صەچۆٚە  وەر ڕۀروژ شوەڕاة , تەکەِ ڕۀرژ

 ٔەثٛٚ , صٚال  کە ِبَ لوبٚێ  صە وتژ ستوتە ٔوبٚ ئوبٚەکە ٚ ٌە
ثٕەٚە گرڕای , صە وتژ ثە شوتر ژ ٔەرَ کەٚ  , صٚای ئەٚەی 

ثە٘ۆی صە ت ٌرضأەٚە زأژ لەرِە ,  کەِرە ٘ە تژ ڕاگ   ,
گو   ٚ ثڵٕوضی کو ص , ٌەگەن  ویبٚەش ثیٕیوبْ  ئیٕجب شٛێٕر ژ

 , ْ لەرِژ ێٔەکەتە , صەلرٛٚ  سەٚلٛٚە , چبٚەکبٔژ صاس اثٛٚ
ٚەکوٛ  ڕێوزی تە  ٘ەر ث ێأرەکوبٔژ ڕا وت ڕاٚە وتبثْٛٚ ٌە

ٚە لەٚ  ثجووٛٚٔەٚە , ڕۀرووژ لۆزێووە ەسووۆی , ٌە الی  ووەر
ٚ , ی چژ صەلرٛٚ  لبزە صا٘بلٛٚە صرێە ثٛٚ , کە زتبل   گۆڕاثٛ

چۀووض کە ٘رٕبتووبٔە صەرەٚە ثیٕیووبْ ڕٚٚلە , ِووبَ لووبٚێ  ٌە ئووبٚە
ٌۀبٚ  ٕبتەٚە شٛێٕژ سۆی , ٘ەرٚێٕەتەکژ گ   ٚ یبشبْ صاتبٔ

ثٛٚ , کە  لبثٛٚلەکە ٌەلۀیبتژ گۆزەتەکژ صەر  گەٚرە صأضرا
ٚ  یبٚەش  ەت تبْ ک ص , ثیٕیبْ یڕە ٌە سۀوبٚکە  ِبَ لبٚێ 
ٚ زتوووٛ  زێووو ِٛٚتوووبْ ٌە ٔجیووو  , کە ٘ەزٚ  ٚ گوووٛارە ٚ یٍووپٍە

 وویبٚەش ٌەٚ کووبلە سووۆی یووێ ٔەگیوو اٚ ثە ِووبَ . یر ٙووبلجْٛٚ
لبٚێ ی گٛٚ  ئەِەتبْ ثب ثۆ ِٓ ثێ ٘یچژ ل َ ٔبٚێ , لوۆش 
ٌە ٔبٚ لبثٛٚلەکبٔژ ل  ٘ەرچیت صۆزتەٚە ثۆ سۆ  . ِبَ لبٚێ  

 گٛٚلژ تەعٕژ چژ ؟ , ٔرٛ چبٚأژ گ ێ ثٛٚ ٌەگەن ئەَ لتەتە 
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گٛٚلژ ِەثە وتُ ئەٚەتە ِوٓ ثەٚۀوضە ڕازتوُ . ِوبَ   یبٚەش
لبٚێ  گٛٚلژ ثوۆ چّوب گوبڵتەتە ئورّە ثە ٘ەٚە وژ سۆِوبْ ئەٚ 

شوووویٕەٚە ثە ف ۆٚ زتووووٛە صاثەش ث ەتووووٓ ٚ ثچوووویٓ ثیبٔ زێوووو 
 ,ڵ ژ کە  ٔیەٛسۆ ئەٚأە ِ ؟ ۆی ٔبٚ شبریذزێڕتٕر ێ ژ گەٌ

 ڵ ژ ئەٚ سەڵ ەتەٛڵ ژ ئەٚ سبکەتە , ِٛڵ ژ ِ ۆڤبتەلیە , ِِٛ
ٌەَ ٔبٚچەتە صەێتوٓ ٚ کوبلژ سوۆی ثە شوبێٔەکەی سۆتوبْ  کە

ٚأە سووۆ ٔووبثێ ثف ۆشوو ێٕەٚە , ئەٚأە صەثووێ تووبْ ٌە ەصاٚە . ئ
رێٓ .  وویبٚەش اثٕووضرێٓ , تووبٔیش ٘ەر ٌرو ە ثپووبرێزشوٛێٕرە ص

گٛٚلژ تەعٕژ ئەِٓ ئەٚ ڕێیە صٚٚرەَ ثڕتٛە ثەصە ت ثەلوبڵژ 
کٛرە لوۆ ٚ ٘یە لبزأج ٔەکەَ ؟ ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ  ثرەڕێّەٚە

ثیو صەکەتتەٚە , چّوب ٌەٚە   ٚزۆر ئەدّەلژ ٚ زۆرتوش ثچوٛ
 ووووجەتٕێ  ؟ت  ٘ەتە ئەَ لبثٛٚلبٔەِووووبْ صۆزتووووٛەلەٚە لووووبزأج

 , کە لوب ٘ەرچٕب ڕۀرە ڕێڕەٚی ِرەٚٚ ٌە بتەی ئەِە ثرۆڕێ
صٚٔیووب ٚا صەزأووٓ لۀیووب  ی عەٚٔەکووبْ  ەڵ ووژئرتووتب ٘ەِووٛٚ س

شووبسۀەی  ِ صٚٚەکوبٔژ سۆتوبْ ِۆِیوب کو صٚٚە , ٔوبزأٓ ٌەٚ
کٛرص ووتبٔیش ِووو صٚٚ ِۆِیوووب کوو اٚە , جوووب ئەگەر ِروووەٚٚی 

ثووٛٚ  ِۆِیوبک صٔەکە ٌە یورش  ی عەٚٔەکبٔیبووەٚە ٔەثوێ . صتوبر
ثوۆتە ٌەثەرەسووۆی ,  ویبٚەش ٘ویە ئەٚ لتووبٔەی ثەصن ٔەثوٛٚ 

٘ەر ٚٚرلە ٚٚرلژ ٌرٛە صە٘وب  . ِوبَ لوبٚێ تش ٌە سۆشویبْ 
لو   ئیٕجوب ثەتەکەٚە ثەرەٚ لوبثٛٚلەکەی . جرژ یێ جوێ ٔەثوٛٚ

برٛە ٘ەِبٔ ِیبیبْ ٘ەڵضاتەٚە ثیٕیبْ ثەچْٛٚ , کە  ەری ئە
کە ثەلەصەر  یڕە ٌە ئبٚ , ٌە صەرەٚەی ئبٚەکەش ٌە کەٌۀر ەٚە

 جٛٚ , لوووبج ٚ شّبووور ێە ٚ وووٕضٚٚلرە شوووٛێٕیبْ ثەجرٙربوووت
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  زرێپۆشر ژ زێڕی ٌێ ثٛٚ , ِبَ لبٚێ  صە تژ صا شّبور ەکە
یۀجەی صە تە چەیژ ثە لیەالیەکەی صا٘رٕب , ٘ەر  ٚ ٘ەرچٛار

ثە ثیٕیٕوووژ ئەٚ  يش یبٚەشوو .صەلرووٛٚ  لووبزە لیەکوو اٚەلەٚە 
ٚ زێڕە لب صە٘ب  ثێ ئۆل ەل  صەثٛٚ , سۆی صێٕب ٚ صەث ص  ٘ەِٛ

ٔەتوضەزأژ چووژ ثڵووێ , چووٛٔ ە ٘ەر لتووەتەکژ ث  صثووب , ٌەگەن 
 ٌە ثی کوووو صٔەٚەی ِووووبَ لووووبٚێ  ٌرووووە صٚٚرثووووٛٚ , ئەٚ ٘ەر

ضەزأژ ٔەشوی,  ەرەلبٚە ثەٚ ِەثە تە ٘بلجٛٚ صەٚڵەِۀض ثوێ 
ئیٕجوووب ِوووبَ لوووبٚێ   ِوووبَ لوووبٚێ  ٌەثەر صەِوووژ صەثروووتە ڕێرووو  .
ٚ صە ووتژ ستووتە ٔووبٚ  شّبور ەکەی ٌە شووٛێٕژ سووۆی صأوبٚە

   ٚ ئەٚتبوووژ گوووئوووبٚەکە , ثە ٔەرِوووژ ثوووٓ ٍِوووژ لەرِەکەی 
ٚ شووەٚکەلژ ئەَ  صەر٘رٕوب ثوۆ ئەٚەی ثیجیوٕٓ , لوب ثوزأٓ  وەر

ییبٚەکە ڕتبر ژ کٍۆشوژ ٘ەثوٛٚ ,  ٚأە کۆٔە چۆْ ثٛٚە ,یبڵە
 , پژ ثجٛٚ ڕتبەکە ٌە ٘ۀضێە شٛێٓ ٌە ٔبٚەڕا تژ چۀەگەی

یو چەکە ٔویّچە صرێوە ثوٛٚ ثە , ثوٛٚ  سبٚەْ ی چر ژ گو ٚازە
چبٚەکبٔژ صاس اثوْٛٚ , یرڵٛەکوبٔژ  ئب بٔژ ثە صە ت صەگی ا ,

 لۆزێووووە ثەالی ێٚٚرەٚەصا چٛٚثووووْٛٚ , ئرتوووو ەکبٔژ  ووووەر
چووبٚأژ ٌە ریەڕتجووْٛٚ , ٌە  ووەر یرتووتەکەی ٔرٛڕِٚٚەلووژ صە

ٚ ثە ئبش  ا صەثیٕضرا ٌەشەڕ  صٚٚ جێ شٛێٕژ صٚٚرتٕەٚە ٘ەثٛ
ٌە شٛێٕر یش ٌە وەر لوۆڵژ چەیوژ ثە صرێوەی  ٚای ٌرٙبلٛٚە .

صٚٚراثۆٚە کە ث تٕەکە ٘ەر ٌە ثەرکەٚلٕوژ صەِوژ شّبور ێە 
ٔرە ئ ِەتوضا صەچٛٚ , ثێ ئەٚەی صتوبر ثوێ ٌە ئ شوەڕێە ٚ ٌە

ئەَ زەڕثەتەی یێ کەٚلٛٚە . ئیٕجب چۀض ٚێٕەتەکژ ئەٚتبیبْ 
شوورٛە  ووەری  ٘ەِووبْ گوو   ٚ ستووتیبٔەٚە ٔووبٚ ئووبٚەکە , ثە
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لوبثٛٚلژ ِٕضاڵەکەشویبْ ٘ەڵووضاتەٚە ,  وەرەلب ِووبَ لوبٚێ  صڵووژ 
ٚ صەری ثرٕوێ , ٘ۀب وەتەکژ  ٔە٘ب  صە ت ثشبلە ٔبٚ ئبٚەکە

ٚ ثە  ەرسۆتضا زان ثٛٚ , ئیٕجب ئەٚتبژ ٌە ئبٚەکە   ٘ەڵ ربب
ْ صەٚرٚصەر٘رٕب , کە چبٚی  ثەری یر ەٚ  کچر ژ ِٕضاڵژ لەِە

شووەش  ووباڵْ ثووٛٚ , ی چووژ ڕەش صەچووۆٚە , چۀووض ثووبزٔر ژ 
ٌە ئوبٚ سٕ وبٚە  ٌٝە صە ت ثوٛٚ , صەلروٛٚ  ِٕوضاڵر ثچٛٚکژ 

یبٚەشوژ  ِبَ لبٚێ  سوۆی یرٕەگیو ا , لٛٔوض ٌە , صەرتبْ ٘رٕبٚە
ٚ ڕِٚٚەلەکوووبٔژ ِوووبئ کووو ص , گوووٛٚلژ صاصەی ثچوووٛٚ   کووو ص

ٌەکەتەٚە سەٚلووووٛٚی ؟ ٌەگەن ئەَ لتووووەتە گ تووووب , یبشووووبْ 
 ٘ەرثەصەَ گ توووووبٔەٚە کە ٘ربووووووتب   ِرتووووو ەکبٔژ ثە ووووووەر
ڕِٚٚەلویەٚە ٚٚشوە ٔەثجوۆٚە , ثە صە ووتەکەی لو  ٔوبٚ ئووبٚی 
لووبثٛٚلەکە گەڕا , لووب صە ووتژ ثە شووترە کەٚ  , کە شووتەکەی 

لووو  ثیٕیٕووووژ ئەٚ  ەکەتەلژ , ٘ۀوووضەیڵکەصەر٘رٕوووب ثیٕوووژ ثوووٛٚ
ٚ  ەتە گ تبٔوضی , ئیٕجوب ستوتیە ٔوبٚ ثبٚەشوژ ِٕوضاڵەکەڵثٛٚکە

گٛٚلژ سەِت ٔەثێ کچُ ٌرت ٔبثەتٓ , ٔەکەی ثر ترژ صاتوە ٚ 
ئیٕجب ثە  یبٚەشوژ گوٛٚ  چۀوض  ثەسەثەرثرٕژ .ثبٚکتّبْ ٌێ 

ٚێٕەتەکّووبْ ثەتەکەٚە ثروو ە ٌەگەن ئەٚ ِٕووضاڵە ,  یبٚەشوویش 
چۀووض ٚێٕەتەکووژ گوو لٓ , ٌە ٘ۀووضێە ٌە ٚێٕەکووبْ ِووبَ لووبٚێ  
ڕِٚٚەلژ ثە ڕِٚٚەلژ ِٕضاڵەکە ٚۀب ثٛٚ , ٌە ٘ۀضێ شٛێٕیش 

جوٛٚ . ئیٕجوب ثو صتە الی ٚەکٛ کچژ سۆی لٛٔض ٌە ثبٚەشژ گ ل
ٚ ثە  یبٚەشووژ گوٛٚ  ٌە ئوبٚەکە صات ووژ  لوبثٛٚلەکەی صات وژ

ٚەشیش  ەری صات ژ لیت  صەٚە , کە صات ژ ٌە بصەرثرٕە ,  ی
ئبٚەکە ثەصتبر کەٚ  , ِبَ لوبٚێ  ثە کوچەکەی گوٛٚ  ئەٚەلە 
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صاتە , صەتجیٕووووژ ؟ ئیٕجووووب زتووووبل  ثوووو صتە یوووورش ٚ ثە  وووویٕرژ 
ْ شرٛە ث صتە الی ثبٚکیبژ ٚ  ٚۀٛ بٔض . صٚای ئەِە ثە ٘ەِب

ئەش ەٚلە صەلرٛٚ   ک ص , ِبَ لبٚێ  ٌە ٔبٚ ئەٚ ٘ەِبْ شتژ
  صٔژ شووبٔۆتەکە , ئەٚ ِٕووضاڵە کووچەی ثە سەرت ووژ یرب ەشوو

ٚ صەثووووو ص ,  ثوووووٛٚکەڵەکەتەٚە , ثوووووێ جوووووً ٚ ثەرد صە٘رٕوووووب
 جٛٚ ثە ەر ڕِٚٚەلەکبٔژ .   ِرت یش جۆگەتبْ ثە ت

ٔووب صەَ ٌە   یبٚەشوویش ٌەشووٛێٕەکەی سووۆی ڕەق ثجووٛٚ , صەَ
ْ ِبَ لبٚێ ەٚە  ٚ ئۀجبِژ صەصا ,  ئەرکر ژ یێ صە پر صراالتب

ٔەتوضەزأژ ثر توێ ثوۆ ئەَ , تضەزأژ ئەٚ ییبٚە ثۆ ٚا صەکب  ٔە
سرووووزأە کە کە وووویبْ لٛأبتووووبْ ٔەثووووٛٚ ٌە شووووٛێٕژ سۆتووووبْ 
ثجوووٛٚڵرٕەٚە , توووبْ ثەرصەٚاَ ثوووێ ٌە ثی کووو صٔەٚە ٚ ث صٔوووژ 
 زێڕەکبْ . ٌەٚ کبلە ِبَ لبٚێ  ثەرەٚ لبثٛٚلژ ِٕضاڵەکە چۆٚە

ەٚە ٔوبٚ ئوبٚەکە , ثە  یبٚەشیبوژ گوٛٚ  يەث ی ستتٚ ثە  
یرٛتتتە  ەرتبْ صایۆشیٕەٚە ,  یبٚەشویش ثە گوٛێژ کو ص ٚ 
 وەری ٘ەر وێ لبثٛٚلەکەتوبْ ٚەکوٛ سوۆی صایۆشوتەٚە , ثوێ 
ئەٚەی صە وووت بری صەرزتە  چووویە ثووو ەْ . ئیٕجوووب ثەتەکەٚە 

  یبٚەش گٛٚلژ ثەلەِبی چژ ؟ , صأیبتٓ ٚ کەٚلٕە گفتٛگۆ 
ٛٚلژ یرٛتتتە تەکر ّبْ ثرەڕێیٕەٚە ٔوبٚ شوبری , لبٚێ  گ ِبَ

ٚ ٚێٕبٔەش ٌەگەن سۆی ثجب , ثەرٌەٚەی ٘یە التبٔرە ثە لۀیب  ئە
یێ ثزأێ , صەثوێ ڕاگەتبٔوضٔەکبْ , جوب ٘وژ ٘ەِوٛٚ گو ٚٚپ ٚ 
جٛالٔەٚەتە  ئبگبصار ث وبلەٚە , ثە ٚٚرصتوش ثب وژ ٘ەر وێ 

ئەٚەی ٘ەِوٛٚ ٚ کەي ٚ یەٌەکبٔژ ٔوبٚی ث وب  , ثوۆ لبثٛٚلەکە
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ْ ٚ ئبش  اثرت صٚای ئرّە چژ ٌەٚ گۆڕأە  سەڵە ثجیٕێ ٚ ڕٚٚ
 صەکەْ .  یبٚەش گٛٚلژ جب ثۆ ٘ەِٛٚ ڕاگەتبٔضٔەکبْ ؟ 

ٔەکەی ەِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ئبسەر ڕاگەتبٔضٔرە ثە لۀیوب ٘وژ الت
سوووۆتەلژ , صٚٚثوووبرە ثەری  وووەکبْ صەلوووٛأٓ ٘ەٚاڵەکە ثووو ٚ 

 ئەٚ لبثٛٚلبٔە ثرٕٓ . ٘ب ثە ەر ٚ چۆٔیبْ ثٛێ ئەٚ ٔەکۀەٚە
ٛٚ ئبگوووبصار ث ەتوووٕەٚە , ٌە ثەاڵَ ئەگەر ڕاگەتبٔوووضٔەکبْ ٘ەِووو

ِیش ٍِّالٔرژ تەکت ی  ٚ گٛڕل  صەثێ , ٘ە  َ َ ٘ەٚاڵەکە گەر ٘ە
شوترە کبر صەلو ازێ ٚ کە  ٔوبلٛأێ ٌەثەرئەٚەی لو   ٌە کبر

یوووورچەٚأەی ئەٚەی ئوووورّە  ثەلبثٛٚلووووبٔە ثرٕووووێ  ثە ووووەر ئەٚ
 وویبٚەش ٌە شووٛێٕەکبٔژ سۆتووبْ  ٚ ِووبَ لووبٚێ  ِەثە ووتّبٔە .
ٚ ٚتتتیبْ ٌە ئەش ەٚلەکە ثرٕە صەرەٚە , ٌە ٔبکبٚ  ٘ەڵتتبٔەٚە

ٚی لبثٛٚلەکبْ ٌەٚدەتەکژ ٔٛ  ا  یبٚەش ٌە ەر تەکرە ٌە
ئەٚەی ٔزت ووژ , ثووۆ چووٛٚٔە ثیٕوژ , کە ثە ِووبَ لووبٚێ ی گووٛٚ 

ثەاڵَ ِبَ لبٚێ  چۀوض ٘ەٚڵیوضا ٌە جوۆری  , لرجرەْ ێٌ شتر ژ
ٔەگەتبووت , ئەگەرچووژ ثە سەلر ووژ ڕێووە ٚ یرووە ٚ ٔٛ ویٕەکە 

 ووەت ی لبثٛٚلەکوبٔژ ل تبویبْ کوو ص  یٛسوت ٔٛٚ و اثٛٚ , کە
ْ شرٛە ئەٚأیش ٌەٚدەتبْ یرٛەثٛٚ , ٌە یڕ ئەٚ صۀرە  ثە٘ەِب

رە بلٕە ٔوبٚ ئەشوو ەٚلەکە صە٘ووب  , صٚٚثووکووبلژ ٘ووب صۀورەی ٌە
٘بلەٚە ثەرگٛێیبْ , کە التتیبْ ثۆ ثەرزی ئەشو ەٚلەکە ٌروضا , 

ْ ئب ەٚاری صٚٚکەن ٚ شٛێٕژ لبق ٚ صتٛارەکب صلە یٕیبْ ٌەث
کٛێ ەتەکیبْ  ثەرزتەٚە چۀض شەِبەِە ەتە , ٌە٘ ٔەٚە ئبگ ک

ۀرە صۀرە ڕۀرە ٘ەر ٘ژ ئەَ ثیٕژ , ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ئەٚ ص
ثوێ , ِوبَ لوبٚێ  کە ٚای گوٛٚ   ویبٚەش  کٛێ أەشەِبوەِە
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٘وژ  ٌە ئەگەرچوژ صۀرەکوبْ لۆزێە ل  ەکەی ٌوێ ڕەٚتەٚە ,
٘رضی ٘رضی التتەکبٔژ صە تیبْ  . کٛێ ە ٔەصەچْٛٚشەِبەِە

 ٚ کٛێأضثۆٚە , ْ ٔەتبصتبرثٛٚ صەِرە ثٛٚ  , صەچٛٚ وزٜثەرە
التتەکبّٔوبْ ث وٛێێتەٚە , ثوڕۆتٕە صەرەٚە  ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ثب

ثی ەکەی ثەر صەِژ لبصرِەکبْ ٚ لوبرت ژ  ثێ التت ٌەثەر ٌر ە
تە  ٘ۀربِٚووووبْ یووووێ , ٔووووبٚ ئەشوووو ەٚلەکە عب ووووێ صەثوووویٓ 

ْ ث ٛێێٕیٕەٚە ٚە یرٛتتتیبە تە .ٔب٘بٚێبت ێ ْ التتەکەِب کر ّب
ئەٚەی ثە تەکەٚە یبل تەکبٔیووبْ ٔەِوو ێ , ئیٕجووب  وویبٚەش ثووۆ

, ٚە   ٚ ِوبَ لوبٚێ  ثە یربو ەٚ  التتەکەی سۆی کٛێأضەٚە
٘ووووبش ثە ٌروووٛاری ثیوووو ەکەصا چوووۆْ ٘وووبلجٛٚٔە ێٚٚرەٚە ئەٚ

, ٌۀبٚەڕا تژ یبتەکوبٔژ  ْلبصرِەکبٔضا ٘ەڵرەڕا ڕۆتبتٓ ٚ ثە
ٚ لریبْ یەڕأض , لب ثەر  لبصرِەکە لٛشژ ک ا ە ِبرەکە ٘بلٕەٚە
 , ئەٚ ثەرصە گەٚرەی ثە ئەش ەٚلەکە ٚۀضراثٛٚ ڕأەٚە تبْ

ٚ چبٚتووووبْ ثەٚ ثووووڕە  یبشوووبْ ثە کووووٛٔەکەصا چوووٛٚٔە صەرەٚە
 .  ڕۆٔبکیەی ثە ئب ّبٔەٚە ِبثٛٚ ٘ەڵرٕبتەٚە

یریوضا چٛٚثووٛٚٔە ێٚٚرەٚە ثە  صەرەٚەڕا ئەٚ کوٛٔەی ئیٕجوب ٌە
ئەٚەی کە ژ ل  یێ ٔەزأوێ ٚ ٚ سۆن صاتبْ یۆشت , ثۆ ثەرص

ٚ  لەسوتەکە , یبشبْ چٛٚٔەٚە  ەر شوبسە صە ت بری ٔەکب 
کیتوووەسەٚەکبٔیبْ ٚەکوووٛ صۆشوووە  ڕاتەستوووت , ِوووبَ لوووبٚێ  

 یبٚەشیش ٚ  صە تژ ثە کۆک صٔەٚەی یەٌە صاری ٚٚشە ک ص
ٚ چبتەیە ووتە  صەثووجەچووٛٚ ٌە ئەشوو ەٚلەکەی سووٛارەٚە ئەٚ 

 یبٚەش  ثرٕرتەٚە کە صاثٛٚتبٔە ثەر صڵۆیژ ئبٚەکبْ . ئیٕجب کە
چوبکە ثە سوۆن صە وتژ ٚا ئبٚەکبٔژ ٘رٕب , ِوبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ 
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 ٚ ئووبٚەی ٌە ٔوبٚ لبثٛٚلەکوبْ ثووٛٚسۆِوبْ ثبوۆتٓ , ٔەٚە  ئە
ٌەگەن  . ٚ ووتیّبْ ثرەتٕووێزتوبْ ثە لۀضرِوبصصەتەکژ لر  اثووێ 

صەِٛٚچوبٚی سۆتوبْ شٛشوت ,   یبٚەش جٛاْ صە وت یوً ٚ
ْ ثەدە بٔەٚە  ْ ٘ە تیب ئبٚەکە ئەٚۀضە  برص ثٛٚ ٘ەرصٚٚکیب

ە ثە ووو اٚ صەَ ٚ چوووبٚی سۆتوووبْ کووو ص , ٚە  ئەٚە ٚاثوووٛٚ ث
  ٌرووژ لو ٚ ٚەکوٛ شووەٚەکبٔژ ئیٕجووب چبتەتوبْ ٌرٕووب .شٛٚشوتجێ 

ْ ٌێ ٔەصەکەٚ  ,ڕاکببْ ْ سەٚتب َ ٘ەرصٚٚکیب  یبٚەش  , ثەاڵ
ِوبَ لوبٚێ تش ٌەثەر  ,ٚ زتٛە  زێڕٌەثەر لەِبدژ ئەٚ ٘ەِٛٚ 
ٚ شٛێٕەٚارە ٚ گ تٕرژ ِرەٚٚتژ ِۆِیبتژ ک صٔژ  یڕ ثە٘بتژ ئە

شووووبسرە  کە  ثووووْٛٚ ٌە ووووەر یووووبرچە ئەٚ لەرِوووبٔە . صٚٚ
ْ ٘ەرڕاکببثْٛٚ ٘ۀضەی  , کەچژچۀض ثتترە صەثٛٚ , ٔرٛأیب

 . صەک صەٚەٚ ئب ّبْ جیبٚاز ثی تبْ  عەرص
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

سوۆی ثرەڕێوتەٚە ٔووبٚ لوبٚێ  ٔەتٛتتوت ثەثوۆ ثەتوبٔیەکەی ِوبَ 
٘ەثوٛٚ شبر ٚ ڕاگەتبٔضٔەکبْ ئبگبصار ث بلەٚە , چٛٔ ە ل  ژ 

جرجرڵروت , صٚای ئەٚ  ویبٚەش ئەگەر ثەسۆی ئەش ەٚلەکە ثە
ْ ٚ صە ت بری کەي ٚ یەٌە گ أە لبثٛٚلگثچرتەٚە  جە٘بکبْ ەکب
 ئەَ کوووبرەی  وویبٚەش ٚ ثوووۆ تە, ثوووۆتە کوووبِر اکەی صا ث ووب 

ٚ   یبٚەشوویش کووبِر اکە یالٔیووبْ ثووۆ صأووبثٛٚ .ڕا ووپبرص کە 
, ٌە ڕێروب  ێٚ ٌە چیوبکە چوٛٚە سوٛار  وٛتچژ جروجەکەی ثو ص

لٛٚشژ شٛأەکە ثٛٚ , صٚای چوب  ٚ چوۆٔژ یروژ گوٛٚ  ِوٓ 
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صەثووێ ثرەڕێووّەٚە ٔووبٚ شووبر , جووب ئەگەر ئرووٛارە گەڕاتووتەٚە 
ٓ ث صِٚٚەٕژ سۆی ٔەِبثٛٚ, ِەشڵەێێ ئۆلۆِجرٍەکە ٌە شٛێ ِ ,

صەگەڕێّەٚە , یبشوبْ شوٛأەکەی ثەجرٙربوت ٚ  ثەَ زٚأەش
ٚ ٘ەٌٚر  ثەڕێ ەٚ ,  ٍفسۆی گەتبٔضە جرجەکە ٚ ثەرە  .ر ژ ٌرضا

گەن ٔیٛەڕۆ گەتبتە جێ , ثەیورچەٚأەی ئەٚەی ِوبَ لوبٚێ  ٌە
یالٔوژ ثوۆ صأوبثٛٚ ٘وویە ڕاگەتبٔوضٔر ژ ئبگوبصار ٔەکو صەٚە , ثووۆ 

ٔیش ٘ەِٛٚ ثەڵرەکوبئەٚەی ٘ەٚاڵەکە ٘ەر ثۀٙرٕژ ثّرٕرتەٚە .
گەٚرەی ىٝ ر  ویرەث ٚ کبِر اکە صاثٛٚ , ڕێە چٛٚە الیٔبٌە

ۆکووژ ئەَ ئەشوو ەٚلەی ثووۆ ثٕووژ چیڕ لووب ٜتەکرتووژ ٚ ٌە ووەر
٘ەِووٛٚ ٚێٕەکبٔیبووژ ثە ثەڵوورە ییبووبْ صا , یربووژ  , گرووڕاتەٚە

گٛٚ  ِبَ لوبٚێ  کە ورە ٔویە ثتوٛأیٓ ڕازت ەتوٓ ثوۆ سۆِوبْ 
ئەٚەی جیوبلژ  ٚ زتوٛە ٚەرثرو تٓ , ٌە  ٛٚص ٌەٚ ٘ەِٛٚ زێ 

ٚ کەٚلە  صەِژ ئوبٚی کو صش ەوە  یرەث ثیجەتٕە ِۆزەسبٔە .
ٔٙرٕژ ِبَ لوبٚێ  ثە  ەلوبرە  ثوجەْ ٚ  یر ٙبلٓ ثە کٍە ٌەلیٓ ,

رت ژ لبثٛٚلەکووووبْ ثف ۆشوووووٕەٚە . ثەٚ ەثە سۆشوووویبْ ثە شووووو
" ثوۆ  ٚ ِٕوضاڵەکە ٘ژ ییبٚەکە ِەرجەی یبرەی صٚٚ لبثٛٚ   "

 .  ثۆ  یبٚەش " یبرەی لبثٛٚلژ ێٔەکەش " ثێ , ەوە  یرەث
ِووبَ لووبٚێ  ٌە لفۀررووە   گووٛٚ  ەوە  وویرەثئەٚۀضەشووژ ثە 

زتوووبل ی یوووێ ٔووویە , ئەٚتوووش ثە ٔٙرٕوووژ ئەَ شوووەٚی چوووٛٚی 
 َ صەر٘رٕبٚە , ئرتتب لەلە ٔبکب  .ەصەرزتٍەک
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 ەبزصی
 

صتوووووبر  , ثە ِووووبَ لووووبٚێ  ٌە چیووووب سەرت وووووژ چبٌرٕووووبْ ثووووٛٚ
ڕاگەتبٔضٔەکبْ ٚ ث ٚ گەش  صٔەٚەی ئبگ ەکە ثی ی ٌە ٘بلٕژ 

, ثی ی ٌەٚە صەکو صەٚە صٚای  ثٛٚٔەٚەی ٘ەٚاڵەکە صەک صەٚە
ٚأە جیٙبْ ثٛٚٔەٚەی صۀگ ٚ ثب ژ ئەَ لەرِە ِۆِیبک اث ٚ

 ٌەثبرەی ِرەٚٚ ٚ شبر تبٔیە  .  ئ ٘ە تر ژ لبزەی صەثێ
 ش ٔە  ٘ەر ٌۀووووبٚ شوووبر ٚا یووویالْ ثووووۆٔەتوووضەزأژ  ووویبٚە

صاصۀوێ , ثەڵ وٛ صەتەٚێ  ەٌەکوبْ  ۆشتٕژ لبثٛٚ  ٚ کەي ٚ ی
 تش صٚٚچبری کربەتە  ث بلەٚە ٘ەرگیز ٌەثٓ صەرٔێ . ٚئە

یڕۆکژ صۆزتٕەٚەی ئەَ لبثٛٚلبٔە ثۆ ٔبٚ چ ە  یرەثٚ ٘بلٕژ ئە
ثوۆ ِوبَ لوبٚێ  ٚە  ٘ەڵتوتبٔژ ال بٚێوە ثوٛٚ ثوۆ ڕایرچ  صٔووژ 

ٚ  ئووووبزاکووووژ سووووۆش ثووووبٚەڕ , ٌە٘ەِووووبْ کووووبلیش ەيِر ٌٚٚە
 ٔەل   .چبٚ
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التوووبْ  یبٚەشوووەٚە صەرزتوووٍەی لفۀووورەکەش ٌەصەر٘رٕوووبٔژ  
ٔیببٔەی جٛاِر ی ِبَ لبٚێ  ثٛٚ , چٛٔ ە  یبٚەش صەتزأژ 
ئەٚ ثەلەصەر صڵتوووب یەکەی ثوووێ ثبکیبوووە ٌە ٘ەِوووٛٚ شوووترە , 

 . سیجْٛٚ ٌە چبٚەکبٔژ ثەصی صەک ا٘ەِیبە تب
َ چیڕۆکەش  َ صەرزتٍەتەش ٔەثب , ڕۀرە ئە ئەگەر ِە ەٌەی ئە

 جب . ر ئبرا تەتەکژ ل ی ثر لچبرۆگەصا ٚەکٛ ثەٌەِر ژ
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

لوبتجەلژ سوۆی  ژیب ەٚأکە کۆِەڵرە ە  یرەثثۆ ثەتبٔیەکەی 
ٚ شووەش دەٚ  ئۆلووۆِجرٍژ  ی ووەرثبزٚ ثە جٍووژ  ئبِووبصەک ص

ٚ ٘ەرت   ,ێ کەٚلٓلب  ثەڕبٚ ث ڕەشەٚە ٌەگەن  یبٚەش ثەرە
 ەْ ثەٚەی ث جبرصأب کە ِبَ لبٚێ  لۆِەل ٌە ڕێربش ییالٔیبْ ٚا

 ّە  صە ت بری ئب بری ک صٚٚە . کٛی  ژ دثێ 
ئەٚەی ثوویشۀە زتٕووضاْ ٚ یبشووبْ ثە کەتفووژ سۆتووبْ ئەٚەی ثوۆ

٘ەاڵلووٓ ِووبَ لووبٚێ تش ثەر ٌە ڕۆێثیووبٔەٚێ ئۀجووبِژ ثووضەْ . 
چووبٚی جٛٚ ٌە ثەرزتەٚە ٘ەر ٌە ووەر ٌووٛل ە شووبسرە صأیبووت
ئەٚەی  یبٚەش کیەکە ثٛٚ , ثۆصەگرڕا ٚ ڕٚٚی ٌە ڕێرب  ەرە

 ٚە ثرەڕێتەٚە . ۀثەدەشبِبلرە سەڵە ٚ ڕاگەتبٔضثە سۆی ٚ 
ەٚە ثیٕژ ٚ سۆڵ ٌەیڕ ٌە صٚٚرەٚە ثە٘ۆی ثەرزثٛٚٔەٚەی لۆز

 گو   کە ثەرەٚ چیوبکە صێ . ئەٚ ڕێربتەتبْ چۀض ئۆلۆِجرٍرە
ٚ ٚ ئە ئیٕجووب ٌە سۆشوویبْ ٌە شووٛێٕەکەی سووۆی ٘ەڵتووتبتەٚە

 ٔووووبسژ یۀروووژ سٛارصثووووۆٚە ٌەثووووبرەی ٘ەِوووٛٚ لتووووەتەی ٌە
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ۀب ٘وبٚار ث وب  ٚ صە وت لبثٛٚلەکبْ , یبڵیبْ یرٛصۆزتٕەٚەی 
 دەزی صەک ص زۆر زٚٚل  ثرەْ ٌە کبلژ سۆی .  ٘ەڵجڕێت ,

چۀووض جووبرێ یش ثە صۀرووژ ثەرز گووٛٚلژ ئووب ەرتٓ  وویبٚەش 
ە ثە صٚای تەکوضا صۀروژ ئب ەرتٓ , ٌۀبٚ شبسەکە ئەَ ئوب ەرتٕ

, ئۆلۆِجرٍەکبْ لب صە٘بلٓ ٌە چیبکە ٔزتە صەثوٛٚٔەٚە  صاتەٚە .
ِبَ لبٚێ تش ٌەگەن ٔزتە ثٛٚٔەٚەی ئۆلۆِجرٍەکبْ لب صە٘ب  
ثوووێ ئوووۆل ەل  صەثوووٛٚ , صەلروووٛٚ  ِٕوووضاڵر ە صەتەٚێ ثروووبلە 
٘بٚڕێ وبٔژ ٚ ئەٚ شووتە  وەت أەی ثیٕیووٛێتژ تە  تە  ثۆتووبْ 

 .  ثررڕێتەٚە , عەجّبٔژ ٔەثٛٚ
ْ  یبٚەش ٚ  کە ٌە ْ ڕاٚە تب کە ە  یرەثثٕبرەکە ئۆلۆِجرٍەکب

ٚ  ٘ۀووضێە ٌەگەن سۆتووبْ ثوو ص کبٔیبوویبْەیب ەٚأ, صاثەزتووٓ 
ٚ ثٕبرەصا یەر  ثْٛٚ٘ە ْ ثە ثەٚ گەرتەصا ٘ەڵرەڕاْ .  ٔضێ یبیب

ثە٘ۆی شەڕی کە ە  یرە, ثکە ثەرەٚ ئەش ەٚلەکبْ صەچٛٚ 
ث اکوٛێی ٌەگەن یووبرلژ , صتووبر ثووٛٚ ثە ووەستژ ث تٕووضارثجٛٚ , 

 ّوبٚ جە وتەی ثەجر ٚ گوٌٍٛەتەکژ ٌە ٔوبٚ  وەر چۀض  بچّە
چیوبتەصا ٘ەڵورەڕێ ,  ٚبوژ ثە وەر ئەیثٛٚ , ٔەتضەلٛأژ تە  

ٚ  ویبٚەش ٌە ووەری  ەکبْیب وەٚأثوۆتێ صەثوٛٚ ِوبٚە ِووبٚە 
ٔەثووووٛٚ ٌە ڕٚٚی  ئەٚەڕاٚە وووتٓ , ئەٚ کە ووورە ثووووٛٚ ٘وووژ 

 ڕۆێگبرێە ٚای ثە ەر ثرت ٚ ٔبٚثوبٔرژ سوۆی ٌەئبزاتەلیەٚە 
صە ت ثضا  , چوٛٔ ە گەٚرە ییوبٚاْ ٚ ٘بٚ وۀرەرأژ جوب ئ 
ٌەثەرەی صٚێِٓ ثێ تبْ ٌەثەرەی صۆ ت , صا تبٔژ ٚاتوبْ ٌە 

ی تۆٔووبٔیش ثە سۆتووبٔەٚە لبییووبٚأژ ئە ووپبر ثووبرەی صەگرووڕاٚە
ە  ٔوویە , ئیٕتووبْ صەثووێ ٔەثیٕیووٛە , ثەاڵَ ئووبزاتەلژ ثەلۀووێ ث
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تٝ ێٔضارەر سبٚەلب    ۀریە  ثۆ سۆی ثٙرڵرتەٚە ثتٛأێ ٘بٚ
ْ کە  ٌە التبٔ ,ثىب   ْ صەسٛا ت ئەٚتش ٘ەزارا ر أژ ٘یٛاتب

ّەلژ ثەعس کٛکە ثەگە د ٘ەر ٚەکٛ یۆڵە ٘بٚڕێیەکبٔژ شبسژ
ثە سوووۆی ٚ ثە صاصەچوووٛٚٔەٚە ٘ەر ثە ئە توووبٔەتژ ثّبثوووبتەٚە 

ر ژ ٔووبٚ شووبری   وویرەثٔەٚە  ثجووب , ەکەی لفۀوورە ێۀرووبٚت
ٚەکووٛ ئەٚأووژ لوو  ئ ثبزرگبٔرووە ؟ , ٔەٚ    ۆشووژ ثبزرگووبْ 

ٚ ِروووەٚٚ ٚ  ثبزرگوووبٔژ ئب وووبرثبزرگوووبٔژ سەڵوووە ٚ سوووب  , 
ِبَ لوبٚێ  کە ٌە صٚٚرەٚە چوبٚی یریوبْ کەٚ  ,  ِ ۆڤبتەلژ .

چوووٛٔ ە کە ووویبْ ثە  صرٚٚ وووت ثوووٛٚ , ٘ە وووتر ژ ٔوووبِۆی ال
ٔب  ٔەصەچووووْٛٚ , ثەاڵَ کە رٚ ییووووبٚأژ ئب ووووب ڕاگەتبٔوووضکبر
ثەر , ٔەتوضەزأژ ٌەگەڵیبْ ثیٕژ لۆزێە یبژ ٘وبلەٚە  یبٚەشژ

زتوە کە لەٚاٚ ٌە ِوبَ لوبٚێ  ٔئبگ ی ثٓ کب ٌە ئە وڵضا ئەٚە . 
                کەٚلوٕەٚە , ِووبَ لوبٚێ  ڕۀرووژ لرووە چوٛٚ , ٘وویە کووبِر اتەکژ 

ٚ کالشیٕ ۆ ژ  ەر ٌە ْ ٔەثیٕژ , ٌە صەِبٔچەی ثەر یبتیبْ  التب
شبٔیبْ زتبل  , ئەٚتوش صڵتوب بٔە کالشویٕ ۆ ەکەی سوۆی ٌەٚ 

 .  لەستەکەی ٌرژ صەسەٚلٓ ێضاثٛٚ ٌە ەر شبسەگۆڕە  ڕ
جە٘ۀضەِەٚە  ک ص , صەلرٛٚ  ٌە   ٚێ یبْ ثە ِڕِٚۆچژ ٌێ

٘بلْٛٚ , ئەٚتش ثوێ ئەٚەی  وەری ٌەٚ ِە وەٌەتە صەرثچوێ 
ٚٚەاڵِژ صأەٚە , ئیٕجب سۆی یێ ٔەگی اٚ ثە  یبٚەشژ گٛٚ  

 یبٚەش ٚەکٛ کە رە ٔەٚێ ێ  ؟ ڕاگەتبٔضکبرەکبْئەصی کٛا 
ٚ  ئووباڵسوۆی ئوبزاصأە لتووەث ب  , صەِوژ لر ثەر گەٚرەکەی ٌە

لبٔە ٚئرّە ثبشت  صەزأێ صەثێ چژ ٌەٚ لبثٛ گٛٚلژ  ەرۆ  ٌە
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ثۆ چّب ٌە ث صٔیبْ ثۆ  ث ەتٓ . ِبَ لبٚێ  ثە لٛڕەتیەٚە گٛٚلژ
ْ  ِۆزەسبٔە  ؟  ٌر ە ثە یبرێزراٚی شتر ژ ل  ٘ەتەتبْ ِبٔەٚەتب

 چبٚأر ژ گ ێەٚە گٛٚلژ ثەڵێ , ٘ەتە . ثە ٔرٛ ەوە  یرەث
َ لبٚێ  گٛٚلژ چژ ؟  , گٛٚلژ ئەٚە ئیبژ لۆٔیە ەوە  یرەثِب

 ثێ جبری چٛٔ ە ٘بلٛٚیئە ڵەْ لۆ لبٚأ, ّەلە کٛکبری د
  بری ئب بر  ک صٚٚە . تئەٚەی کە  ئبگبصار ث ەتتەٚە , صە 

ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ڕا تە ثێ ئبگوبصارک صٔەٚەی کە  ٘وبلَٛٚ 
 َ  ئەصی ئەٚە ٔیە صە ت بری ٘یە کەي ٚ یەٌر ُ ٔەک صٚٚەثەاڵ

ْ ئب  ؟گبصار ث ەِەٚە, ٌەٚە زتبل  چژٚ ٚتتتٛشّە ڕاگەتبٔضٔەکب
صٚال  لۆ ثب ژ ئبگوبصار کو صٔەٚە صەکەتوت ئبتوب ئروٛە کە٘وبلٕە 

ْ ئبگبصار ک صەٚە کە شتر ژ ٚا ٌە گۆکٛئر ە د  ڕێ ٘ەتە؟ّەلتب
 ,ثێ صۀگ ثەٌەگەن ئەَ لتەتە لٛٚڕەثٛٚ گٛٚلژ  ەوە  یرەث

ِوبَ لووبٚێ   ّە  ئەِووٓ ٔەثوُ کروویە ؟کٛدو ,ڕەٚی ٔەکەی زتوبص
رە ٚ ثوووۆ سوووۆی   وویرەثگووٛٚلژ چوووۆْ ؟ تەعٕووژ ٌرووو ە ٘ەر 

ئەٚ ِە وووووەٌەتە یەتٛۀوووووضی ٘ەر ثە  ّەلر ە ؟ صٚالووووو کٛدووووو
ئەٚەی صتوبر ثۆ صار ثٓبگّەلەٚە ٔیە صەثێ سەڵ یش ٌرژ ئبوٛد

زۆر ٌەٚە لٛڕەثوٛٚ  ەوە  ویرەثثێ ئ ٌەٚ لبثٛٚلبٔە صەک ێ . 
َ لبٚێ  گٛٚلژ " ٚ ثۆ سۆی رە   یرەثتەعٕژ ٌر ە ٘ەر  کە ِب

ٚ ٘ۀجەلژ  ثەاڵَ ٌەٚەتبْ ثە ەر سۆی ٔە٘رٕب,  ّەلر ە "کٛد
ٚ ِە ەٌەتە ٘ەر یەتٛۀضی ثە صٚال   ثەٚە گ   کە گٛٚلژ " ئە

کبلە  ەری سۆی سٛرأض کە ٔٙرٕژ ثٛٚ ٌەٚ, ّەلەٚە ٔیە " کٛد
 ٌرژ ثضەْ .  ٚالب,  ەکبٔژیب ەٚأٌە ثەتٕژ سۆی ٚ 
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ِبَ لبٚێ  ٌە لتەک صْ صاثوٛٚ تەکروە ٌە یبوتڕا ثە لۆٔوضا  ٌە 
ل   ثۆٚە , تەکر ژصەَ ثەر ٚ یبت  ەری صا , ِبَ لبٚێ  صەِب

ٔەتٙربت ٘ەڵتترتەٚە ٌٌٛەی لفۀرەکەی سۆی گو   ٚ چوٛار 
ثەری ٚ ئب ووٕژ صەٚرٚ  تە  ثەالی لۆٔووضا جووبر ٌە ووەر جیرووٕ

, یر  ەٚلٕووژ ئب ووٕە  صا شووبْ ٚ ِووً ٚ یبووتژ ەٌیەالییوت ەکەی 
ٚ ئرتووە ٚ گۆشووتژ ِووبَ لووبٚێ  جەرگووژ  ڕەلەکوبٔژ لفۀوورەکە

صە٘رٕب ێاْ , ل یەی صە٘ب  ٚە  ئەٚەی ثە ٘ەِٛٚ ٘رزتبْ ٌە 
ْ . سٛێٓ ثە  ەر  ٚ چبٚ ٚ یبت  ەری صا  ەرصە سۆڵرە ثضە

توبْ کو صٚٚە ٚازتوبْ ٌروژ ٚ. کە ثیٕیبْ ٔیوٛە ِ ص ێ٘بلە سٛار
ٚ  کەە  وویرەثت ٚ بوو, ئیٕجووب صٚٚ کە وویبْ الی ثەجرٙر ٘رٕووب

ثەرەٚ ئەش ەٚلەکە چوْٛٚ ,   یشریب ەٚأ یبٚەش ٚ چۀض 
ٌە ئەشو ەٚلەکە ٔزتوە صەثوٕەٚە  ِبَ لبٚێ  کە ٘ە تژ ک ص ٚا

 ڕٚٚدژ ٘بلەٚە ثەر , چبٚی چٛٚە یبت  ەری , ٘ەڵتتبٔەٚە
کبْ ەیب ووەٚأٚ سۆگەتبٔووضٔە لفۀوورەکەی تە  ثووٛٚ , ٘وویە ٌە 

 ثەٚە ڕأەگەتبتٓ ثیر ْ , تبْ ٌەٚ یەالِبرە شترە ث ەْ . 
لژ اکرببٔە لفۀورەکەی ٚ گوٛٚڕ ەر شبسە لەستەکەڕا ٌرژ ٌە

 ٛێَ . کە  ٔوووبثێ ٌەٚ ئەشووو ەٚلە ٔزتوووە ثووو ەٚٔەٚە صەلوووبٔ
ٚ  ک ص ەت ێ ژ  ەکە  یرەث بری ئەَ لبثٛٚلبٔە ث ب  , تصە 

ٔبکب  صاتٕێ  ثە گبڵتەٚە گٛٚلژ لفۀرەکە  ٌە ڕٚٚی ئرّە لەلە
ٚتتوتژ ثە لەلبٔوضٔژ  یبوەکرە  لوبٚێ  ِوبَ .ثۆ سۆ  ثبشوت ە 

 .ت  وورٕێ , یٍووژ ثە یەالییووت ەکە ٚۀووب ِوو چەی ٌرووٛە ٘ووب  ثیبٔ
ِبَ لبٚێ   ؟ٌەٚکبلە یر ۀژ ٚ گٛٚلژ چیُ گٛٚ   ەکە  یرەث

یرٛۀوووبٚە صتتوووبْ ِوووو چەی ٚ یٍوووژ  صٚٚثوووبرە ڕات ربوووبتەٚە
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گووٛٚلژ  وویبٚەش ثووبش لووۆی  ەکە  وویرەثئیٕجووب  . ٘ووب ٌرٛە
سۆێٕضۆلەٚە , صەتزأژ ئەٚ جوۆرە ییوبٚەی ثوۆتە صەرزتوٍەکەی 

توەتە ثوٛٚ شورت ثوٛٚ , ِبَ لبٚێ  کە گٛێژ ٌەَ ل صەر٘رٕبٚە .
صەصا  جب  وویبٚەش ٌەٚ شووبسە ثەرزەڕا  ڕێووژصە ووتژ ثرەتبووت

صاثوێ ٘یچوژ ٔەگوٛٚ  , ئەٚ سٛارەٚە . ثەاڵَ ئرتتبشژ ٌەگەن 
 ەٌەِٛٚ شترە ثبشت  ثٛٚ , زأژ کبر ٘یە ٔەگٛٚلٕەی یێ ٌە ٘

ٕە ٚە  ئەٚە ثوۆ  یبٚەشویش ئەَ ٘ویە ٔەگوٛٚلکبر ل ازاٚە . 
یەٚێ زٚٚ رە ٌە چووبٚەڕٚأژ  وزاتە  صاثووێ ٚ ثووٚاثوٛٚ کە وو

 ئبزارەکەی لرپەڕێٕێ , کەچژ کبلژ  زاصأەکە ٔێ . 
 ووەر  ٔەثوب ڕۀوورە ث ەٚلجوبشوەرِژ ئەٚ کوبرەی ک صثووٛٚی  ٌە

ثە ٘ەرچژ  زاَ صەصەی  وزاَ  چۆ  ٚ ثیرٛٚ  ثب ل بصەکەَ
 برٛە ِەِٙرڵەٚە .لرٕە ثە  ثەِضە دەزصەکەی ثّتٛٚث

 ەْ ثگٛٚ  لۆڵجە تژ   ژریب ەٚأثە چۀض  ەکە  یرەثئیٕجب 
کبٔیش ِووبَ لبٚێ تووبْ ەیب ووەٚأ .ٚ ثیووجۀە شووٛێٕژ ِەثە ووت 

 . ێٔە سٛارەجٌە شبسەکە ثیٚ ثە یربە سۆتبٔضا جە ت ک ص لۆڵ
َ لبٚێ  ثە ٚ کبلە ِب زِبٔژ دبن چٛٔ ە لبثڵرژ شڕثجٛٚ ٌەثەر  ٌە

جٛٚ , ڕٚٚی ٌە سووووووووٛێٕەی ٌەثەری ڕۆتبووووووووتئەَ ٘ەِووووووووٛٚ 
کوو ص ٚ گووٛٚلژ ٘ەرچووژ ٌە لبثٛٚلەکووبْ صەکەْ  ەکە  وویرەث
 ەْ ثە  ٌەَ ٚٚاڵلە ِەتووبٔجۀە صەرەٚە , چووٛٔ ە صەزأووُ يثوو

 تٓ یبرە ٌرتبْ ث وڕٔەٚە ثە گ أتٔەتبرأژ ئەَ ِیٍٍەلە ئبِبصەْ 
ٚ سۆن ٌە ەر ِرەٚٚی ڕا تەلیٕە الٔەچێ  ئەٚەی لۆزثە  ثۆ

 . 
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ەکبٔژ گٛٚ  ثیجەْ چیت  یب ەٚأ گٛێژ یرٕەصا , ثە ەکە  یرەث
ە لووب ٔووبِەٚێ گووٛێُ ٌرووژ ثووێ . ِووبَ لووبٚێ  ثەصەَ ڕاکربووبٔەٚ

کبرێووە ِەکەْ ٔەٚەکووبٔژ  صٚٚرکەٚلەٚە ئەٚۀضەشووژ گووٛٚ 
 صسۆتبْ ثٕیوب ِرەٚٚتیبْ ٔەلٛأٓ صا٘بلٛتە  ثۆصا٘بلٛٚ ٌە ثێ 

ٓ ە ئرٛە ثەر ی  ِثٛٚٔیش ث ەْ , ٌەثٕرٓ ٚ ٔە  ە  ٌە کٛرص
ٚ ٌەگەن  ڕٚٚی سووووۆی ٚەرگرووووڕا ەکە  وووویرەث ئبگووووبرارثٓ .

ٚ ثوۆ  ِبَ لبٚێ  کو ص یبتیبْ ٌە هریب ەٚأ یبٚەش ٚ چۀض 
بٚێ تووبْ ٌە ت تش ِووبَ لەکبٔییب ووەٚأئەشوو ەٚلەکە چووْٛٚ . 
  اٚی ث صە سٛارەٚە , یبشوبْ  وٛاری چیبتەکەصا ثە لۆڵجە ت
ڕێ ەٚلوووٓ , ِوووبَ لوووبٚێ  ٌە جوووبِژ  ٚ ثە ئۆلۆِجرٍر یوووبْ کووو ص

ٚ  ئۆلووۆِجرٍەکەٚە لووب صٚٚرکەٚلووٕەٚە ٘ەر  ووەت ی چیووبتەکە
کەرسژ ئەش ەٚلەکبٔژ صەک ص , صەلرٛٚ  ٘ەڵۆتەکە ٌە لە ە  

ئوبزاصی گبرێوە ثە , ٚا ٘رضی ٘رضی ٌەٚ شبسبٔەی ڕۆێ ک اٚە
ٔی ٔەٚە,   ِرتە ثە ەرلریضا  ڕتٛە صٚٚری صەسە   ضاڕِٚٚەلەکب

ٚ گووٛێالکیەٚە ٚٚشووە   ووەر , سووٛێٕیش ثە ێ٘ووبلجٛٚە سووٛار
ثجۆٚە . ئەٚ ٌەثەر ئبزاری ڕٚٚدژ ٘یە ٘ە تژ ثە ث تٕەکوبٔژ 

 ثووٛٚ . ە الشووە ٌۀووبٚ ئۆلووۆِجرٍەکەٌەشووژ ٔەصەکوو ص . لۀیووب ث
ث صتوووبٔە  ,٘ەٌٚرووو ەکبْ کە ِوووبَ لبٚێ توووبْ گەتبٔوووضە یب وووەٚأ

ْ ک ص يٙرٕژ ێێ زەِزتٕضأر ژ ٔ کە   ,ٓ , ثە لبلژ لۀیب ثۀضتب
ٚ صە ووتەی  ٌە ٔووبٚ شووبر ثەٚ زتٕووضأەی ٔەصەزأووژ لۀیووب صار

ٔەثوێ , زتٕوضأەکە ٌەثوٓ ثیٕوبتەکژ چۀوض  ە  یرەثلبتجەلژ ئەَ 
ژ صرٚٚ ت ک اثٛٚ, صەرگبتەکژ تەکضەری گچ ە, صەرگبی ِۆٔٙ

بتە ٔووبٚی صەثووٛٚ ثووٚکە ِوو ۆڤ ثچٛرەکژ زتٕووضأەکە ثووٛٚ  ووە
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ی ڕکووویش ثە ەٚی ث وووب  , لوووبصرِەتەکژ چۀوووض یوووبتەسوووۆی ٔ
ٚ ٌرەی شۆڕ صەثۆٚە , یبشبْ ێٚٚر  ژ گەٚرە ێڕێڕەٚێە ثەرە

ی ەٕوضرصە٘بلە یرش , ئەٚ ێٚٚرە ثە صتوٛار چۀوض زتٕوضأر ژ ٘
صە تژ ٌێ جیوبک اثۆٚە , کە ٘ویە ثۀوضک اٚێە ٔەتوضەلٛأژ ئبٚ

 ەکە . ثّٕیچلەٚە ٌەثەر ٔزِژ  ەری ثە لەٚاٚی لیت ث ب
,  ْچۀوضتٓ کە  ٌەٚ زتٕووضأە ثەر ٌە ِووبَ لووبٚێ  شوورت ثجووٛٚ

 ئیٕتووووبْ ثە لۀروووویەکەی ئەٚۀووووضە ئووووبزاری صەرٚٚٔووووژ صەصا
, جووب ثووۆ  ە  صەثووٛٚ ووەرصأیش ثچٛٚثووبتە ٔووبٚی لۀوورە ٔە

 کە ر ژ ٚەکٛ ِبَ لبٚێ  ٌەٚ دبٌەلە صەثێ چۆْ ثٛٚثێ ؟ 
ٌەگەن  یبٚەش کە چٛٚە ٔبٚ کەش صٚای ِبَ لبٚێ  ە  یرەث

 وێ لوبثٛٚلەکەی ثیٕوژ ,  ٚ ثە چبٚی سۆی ٘ەر ئەش ەٚلەکە
چۀض کە ر ژ ٔبرصە شبر , ثۆئەٚەی کەر وتەی ٘ەڵ وۆڵیٓ ٚ 

ثٛٚلەکبٔژ یرضا ٚ ثتٛأٓ کٛٔرە صرٚٚ ت ث ەْ لب ٓش بْ ثرٕ
. شەٚەکەش  یبٚەش ٚەکٛ شوەٚەکبٔژ لو  ثوۆ  ەٚەصەر ەٕثرٕ

 ٘ە ووووت ثە ٘وووویە ٔەکووووب  لفۀرر ووووژ ثەٚ ئەٚەی شووووٛأەکە
 ئبرا تەتەصا ٘بٚێبت , شٛأەکەش صٚای کەِرە لفۀرر ژ ثەٚ
ئبرا ووتەتەصا ٘بٚێبووتەٚە . ئیٕجووب صٚالوو   وویبٚەش ٘ووۆی ئەَ 

گەتبٔض گٛٚلژ ئەٚە ٔیبوبٔیە  ثوٛٚ  ەکە  یرەثلەلەتەشژ ٌە 
ٚ ِوووبَ لوووبٚێ  , ٘ەِوووٛٚ شوووەٚاْ ثەر ٌە  ٌە ثەتٕوووژ شوووٛأەکە

ئەٚەی کبْ ِبَ لبٚێ  لەلەتەکژ صەک ص ثوۆلبثٛٚلەصۆزتٕەٚەی 
ٓ , شٛأەکەش ثە٘ەِبْ شرٛە  ثە شٛأەکە ڕاثرەتٕێ  ەالِەلی

 ٚەاڵِژ صەصاتەٚە تەعٕژ لەٚاٚ ئب ٛصەثَٛٚ . 
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ثوووب , شوووٛأەکە ثە ثووێ ٚ ئەَ شوووەٚ ئەٚ لەلەتەَ ٔەک ص ئەگەر
 ٚ ْ ثەَ شەٚە صە٘ب  تبٔیش ثەتبٔژ زٚ ٚ کب   ,صڵٕیبتیەٚە تب ئە

 سۆشژ صرٚٚ ت صەک ص . ثۆ کربەی ثۆ ئرّەش ٚ 
ڕێوٛی زۆرزأتوو ی ,  یروژ گوٛٚ  کووٛڕە لوۆ ٌەش ەکە  ویرەث

ئەٚ٘ووب ثوووڕٚا صەثووێ ئووورّەش ٌرووت ثت  وووریٓ . شوووەٚەکەی کە 
ٌە وەر یبرچەشووبسەکە ڕاکبوبْ ثووۆ  ەکە  وویرەث ویبٚەش ٚ 

ئەٚەی ثشەْٚ ,  یبٚەش صڵژ لٛٔض ثوٛٚ کە چوبٚی ثە کیتوە 
ٚ کەي ٚ یەٌەکووبٔژ ٚ چبتەیە ووتەکەی  لووبٚێ سەٚەکەی ِووبَ 

ٚ ثەتەکەٚە کەٚلٛٔەلە زِبْ ٚ ٌۆِەی  کەٚ  , صەلرٛٚ  ٘ەِٛ
کۆٔضڕێە  ٔە ڕەتضا ٚ صەکەْ . ٘ە تبٚە ٘ەِٛٚی کۆک صٔەٚە

ە٘ووب   وەت ی ثەٚە ص ضاٌە صڵوژ سۆشووی جیٕێ .ثوۆ ئەٚەی ٔەتووبٔ
ئەٚەی صەٚڵەِۀوض ثروت , ئەصی ثبشە ئەٚ ئەٚ کبرە صەکب  ثوۆ

ٌەکبلر وووضا  وووەری کۆشووو ژ  ؟ٚا صەکوووب   ثوووۆ ە  ووویرەثئەَ 
ئەٚۀوووووووضە ثەرزە ٌە ٘ەٚر صەصا  ٚ ٘ەزاراْ ئۆلۆِجرووووووووً ٚ 

ٌەٚەی ثی ی ٔەٚلوژ لوبتجە  ثە  بژ ثە صٚاٚەتە , جیبيیب ەٚأ
 .ٚ ٔبثێ  سۆشژ ٘ەتە . کە ئەِە ٘ەرگیز ثۆ کە  ٔەثٛٚە

یووڕ ئەٚەشووژ ثە ِربوو ژ صا٘ووب  , صەثووێ ئرتووتب ِووبَ لووبٚێ   ٌە
یوووو ی ث لووووبٚێ ش ٌەٚ کوووبلەی  ووویبٚەش ٚا ِوووبَ چیج وووب  ؟

ٚ ێێ زە ٚ زتٕضأە ِصەک صەٚە , ثێ ئەٚەی ٌە ٚ ئە یٕە لبرت ە ٌۀب
ەِر تبژ صٚٔیب شەٚە تبْ ڕۆێە , چٛٔ ە کبللبکەکە یە ثزأێ 

ٌووووێ ٔەثووووٛٚ , ثیوووو ی ٌەٚ ڕٚٚصاٚأە صەکوووو صەٚە , ثیوووو ی ٌە 
 ٚ ە  یرەثلژ ئەٚ ەيبرثەری  یٚ ٔب چبرۀٛ ژ ئەٚ لبثٛٚلبٔە

سیووبٔەلژ  وویبٚەش صەکوو صەٚە , صڵووژ سەرتووە ثووٛٚ ثتەلووێ , 
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دەزی ٌێ ثٛٚ ییب ە ث ب  ٔەتضەلٛأژ , دەزی ٌێ ثٛٚ ڕا ت 
 ,صاەەکە ڕێژ یێ ٔەصثّٕیچ٘ەڵّەێ ٔزِژ  ٚ ٘ۀب ەتە  ثرتەٚە

ٚەرگرڕ ث ب  یرژ ثە ٚ  دەزی ٌێ ثٛٚ ڕاکبێ ٚ سۆی ٘ەرگرڕ
ٚ کە ٌە وەری ثوٛ ٜەيۆ تەیەڵبی. ٌەٚ ٘ەِٛٚ  صتٛار صەکەٚ 

 ٚ ٚ التە  ئبزار صەٚرتضاثٛ یر ۀیٕرە ٘ەرگیز  , یر ۀژٌە ٘ەِٛ
ثەَ شووورٛەتە یرٕەکۀوووژ ثوووٛٚ , لبلوووبی صۀروووژ صەصاتەٚە ٌەٚ 

, ٌەٚ کبلەٚە گەتبتە ئەٚ ثڕٚاتەی ئیٕتبْ صەلوٛأێ  صالبرت یە
٘ەرچژ ٌرژ ٌە زتٕضأر ژ ٚا , ثەڵ ٛ صەلٛأێ ٌە  چرە ٔە  ٘ەر

 .صەشت  ێ ٚەرثر ێ 
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 ەشبزص
 
 
 
 

 کە ڕەٚأوژ ک صثوْٛٚە  یرەثثۆ ثەتبٔیەکەی ئەٚ کە بٔەی  
ثە ئۆلوووۆِجرٍر ژ  کەي ٚ یەٌوووژ ٘ەڵ وووۆڵیٓ ٚ شووو بٔضْ ثروووٕٓ ,

٘ەڵر  گەڕأەٚە , ٘ەرچژ یربیبْ ڕا پر صراثٛٚ ر ەرثبزی ثب
ٌەگەن سۆتووبْ ٘رٕبثٛٚتووبْ , ئیٕجووب صە ووتیبْ ثە ٘ەڵ ووۆڵیٓ ٚ 

 ٌٗ ْ ْ ک ص ٚ صەرگبتەکژ گەٚرەتب  ,صەٚەئەش ەٚلەکە ک ش بٔض
ڕٚٚٔبکژ ثە لەٚاٚی صای ٌە یبتەکبٔژ لوبصرِەکە , یبشوبْ ئەٚ 

 جوٛٚەٚلؤضتٓ  بن ثٛٚ صە تژ کە یبْ یوێ ٔەلبثٛٚلبٔەی چە
چیبتەکە ٘رٕبتوبٔە سوٛارەٚە ,  ٙرٕبٔٓ ٚثە صٚای تەکضا ٌەصەرتبٔ
 بْي وەرثبزچوبصرێ ژ  ە ثبرتوبْ کو صْ ٚوالو  ٌە ئۆلوۆِجرٍەصٚ

 پەڕێٕٕەٚەثیوبٔ کبْثبزگەئەٚەی ثە ئب بٔژ ٌە ثە ەرصاصاْ , ثۆ
التەْ  چۀوض چوٛٔ ە یریوبْ ٚاثوٛٚ,  ٚ کە  ش یبْ ٌێ ٔەکوب 

.  ەتبْ ٌە ثۆ یەتوضا صەثروتشە٘بٚثثەٚ ِە ەٌە ثزأێ ئەٚۀضە 
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ٚ  یبٚەش  ٛاری تەکرە ٌە ئۆلۆِجرٍەکبْ  کەە  یرەثئیٕجب 
ٚ ئۆلۆِجرٍە کەٚلٓ کە لبثٛٚلەکبٔژ لرضاثٛٚ  ْ ٚ ثە یرش ئە ثٛٚ

َ شرٛە  ْ ثە ٚێ أە ثەجرٙربت , لب ٍەی ئەٚ , ئەش ەٚلەکەشیب
ٚ ئۆلۆِجرٍە ڕەشە٘ە ٚ ئەٚ ئۆلۆِجرٍە ثبر٘ەڵر ەی ٔرٛأیبْ  ِٛ

کووووبلژ  رەی چە  کووووڕتٓ صەچووووٛٚ ٌە, ٌە ِەڕا وووویّر ژ گەٚ
ٚ ٚٚاڵ ّٔبت ْ ٚ ٘رٕبٔژ ثۆ ٔب  تە ثبزگەیب ەٚأژ ٘یە  . ب  ص
جر ێ ٚ ٌوووووێ ڕاتوووووبٔ ص٘ەر جوووووٛرئەلژ ئەٚەی ٔەصەکووووو ٔە  

ی  وووووویٕەٚەتبْ ٌەگەن ث ووووووب  , ثەڵ ووووووٛ ٌە کووووووبلژ  ووووووەالَ 
ٚەرگ لٕەٚەش چۆکژ صەٌەرزی ٚ ثە دوبن سوۆی ٌە وەر یوێ 
ڕاصەگ   , چٛٔ ە صەتزأژ ٌەَ ٚٚاڵلە چۀض ٌە ئب تژ سەڵ ژ 

ً ڤ  ضەش ٌە ئب تژ گەٚرەکبْ ٌە ٔئە تٛٚرە ,  ەص ئەٚەیً ِ
 یٛٚش ەتە  الٚاز ٚ ثێ ٘رزل ە . 

ییووبٚ ٚ ێْ ٚ ِٕوووضاڵەکەی ٔوووبٚ لوووبثٛٚلەکەش ٌەگەن لب وووە ٚ 
لۆرلەکبٔژ ڕێرب , ٌە ٔبٚ ئبٚی ِۆِیبکە صە٘ەێاْ , ثوێ ئەٚەی 
ئبگبتبْ ٌە ٘یە ثێ . ئیٕجب کە ئۆلۆِجرٍەکبْ گەتبتٕە ٘ەٌٚرو  , 

تبْ ث صە شٛێٕر ژ لبتجە  , ٘ەر ٌۀبٚ ئەٚ ٘ەر ێ لبثٛٚلەکە
ثیٕب ثەرزەی ِبَ لبٚێ تبْ ٌە ێێ  زەِیٕەکەی ثۀوض ک صثوٛٚ , 

 یبٚەشووژ ڕەٚاْ کوو صەٚە  ەکە  وویرەثیبشووبْ  صاتووبْ ٔووبْ .
ٚ یرووژ گووٛٚ  صٚالووو  ِووٓ دەلووژ لووۆ صۀرووو َ , ئەٚ  ِووبڵەٚە

ٓ کە ئەٚە  یروووووضەڵرُ ِوووووثووووبثەلەش الی کە  ِەصرکروووووٕە , 
 سوۆی ئەَ لتوەتە ٌە .  ەالِەلژ گیبٔژ لوۆِەثۆ  ەٌ ئبگبصارثە

لررەتبت ثۆتەش   یبٚەش زٚٚ ٘ەڕەشەتەکژ ٔەرَ صەچٛٚ .
َ ڕێیەی یێ سۆش ٔەثٛٚٔەتٛێ ا ٘یە لتەتە  ث ب    ,, صۀب ئە
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ٚ دەزی صەک ص ثەٌەثەر سۆی ئبگبصارثێ ٌە   ۆشتٕژ  ئەٚەی ئە
جوووْٛٚ ٚ ثە ثەشوووژ سوووۆی ئەٚ لوووبثٛٚلەی ٌە وووەری ڕێ  ەٚل

 صەزأژ . 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
ثووێ ئەٚەی ثیوو  ٌە ٘وویە ٌە  ەکە  وویرەثصٚای چۀووض ڕۆێێووە 

لتەکبٔژ ِبَ لبٚێ  ث بلەٚە , ثە ٔٙرٕوژ ٘ەر وێ لوبثٛٚلەکەی 
 ثە یبرەتەکژ سەتبڵژ   ۆشتە ٚٚاڵلژ ئر اْ . 

ٚ زتٛە  سۆی   ۆشتٕژ ئەٚ لبثٛٚلبٔە ٘ەر   ۆشتٕژ ئەٚ زێ 
ٚ ییبٚ ٔەثٛٚ کە لریبٔضاثٛٚ , ٘ەر   ۆشتٕژ جە تەی ئەٚ ێْ 

ر یووبْ یر ٙرٕوبثٛٚ , سوۆی   ۆشووتٕژ ٚ ِٕوضاڵە ٔەثوٛٚ کە سرزأ
 ٜەئيووو اصئەٚ لبثٛٚلووبٔە   ۆشوووتٕژ ِرووەٚٚ ثوووٛٚ ,   ۆشووتٕژ 

ٚ  ٔەلەٚەتە  ٚ لەٚاٚی ِ ۆڤوووبتەلژ ثوووٛٚ .   ۆشوووتٕژ ٚالوووب
ثوووٛٚ .  ِروووەٚٚی ِۆِیوووب ٝشووورٛأضٔژ شبر وووتبٔیەلر ژ کوووۆٔ

صە وت ٚ  ووّرڵ  ئروٛارەتە  کۆِەڵروە کە وژ ثیوبٔژ جبٔتوب ثە
 ٚ ٚ یبرەتەی ٌە بۆن ٘بلٓ   ەری یر ٙبلْٛٚ ٘رٕبثٛٚتبْ ,  ئە
 رصٔەٚەی ِەتەٚە لبثٛٚلەکبٔیوووووووبْ ٌەصەَ سوووووووٛا یبشووووووبْ ثە

ٚ صە وتەی  صارٝ یب وەٚأثە  ژ لبتجە  ثوبر کو ص ٚىرٍجرئۆلۆِ
 ثە لبثٛٚلەکبٔەٚە گەڕأەٚە . ەکە  یرەث

 صاثووووووێ کە  ئەَ لبثٛٚلووووووبٔەی ٌە ٘وووووویە ئرتتبشووووووژ ٌەگەن
 ِۆزەسبٔەتە  ٚ شٛێٕر ژ جیٙبْ ٔەصۆزتەٚە . 

ٓ جبر کە ٌە  ٕٛٚر ئبٚصتٛ ک اْ , ٌە  ێ ثەٌەِژ ثێ  ثۆ صٚات
ْ ٌەٚ کبلەی ئبٚ صەتبٔک ٚ ٌە لبڤرە ثەرزەکبٔەٚە  جببیتٓ صەچٛٚ
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صەکەٚٔە سووووٛارەٚە ٚ ثووووۆ تەکجوووووبری ْٚٚ صەثووووٓ , لۀیوووووب 
ئەٚتووش , زاری سەڵوو ەٚە صەِرٕرووتەٚە  چیڕۆکەکبٔیوبْ ثە ووەر

 ٚ یە رٛاْ ثە صزی ثررڕصرێٕەٚە .  ٚ ثبر ٌە یۀب ئەگەر جبر
٘ۀووضێە یووبرەی ثووۆ  وویبٚەش  ەکە  وویرەثثووۆ ثەتووبٔیەکەش 

ئەگەرچژ ئەٚ ثڕە یوبرەتە ٌەالی  ویبٚەش زۆر  ,ڕەٚاْ ک ص 
ش ەکە  وویرەثٌەٚە زتووبل  ثووٛٚ کە چووبٚەڕێژ صەکوو ص , ثەاڵَ 

صتتبْ ٔیٛەی ئەٚ یبرەتەی ثوۆ ٔوبرصثٛٚ , کە ٔ سوژ لوبثٛٚلژ 
ێٔەکە ثووٛٚ .  وویبٚەش ٌەگەن ٚەرگ لٕووژ یووبرەکە ثڕتووبری صا 

 ٔبٚی سۆی ثۆ تەکجبری ثرۆڕێ . 
ٚ ثە یبرە ثە زٚٚل تٓ کب   ٘ە تب ِەعبِەاللر ژ ٌە صاصگب ک ص

, صٚای ٔبٚ گۆڕتٕەکەش صە تژ  " ِۀتٛٚڕ" سۆی ٔب  ٔبٚی ٌە
یٓ ٚ کٛرص ووتبْ . ٌەٚ چووژ کوو ص ٌە ثەتٕووژ ٚاڵلووژ ثە ثبزرگووبٔ

ِۀتوٛٚڕی " اڵلضا ث ٚ ثۆٚە ٚ ثوٛٚە ٚڕۆێەٚە ٔبزٔبٚی ثە ٚ
ٜ ئگئبلۀیب صات ژ ئبٔیب  . " ثبزرگبْ ئەٚەش ئەٚە , ثٛٚ ەِەبصار

 یێ ثزأرت .صە ەٌّرٕێ ییبٚ ٘ەرچژ ث ب  ێٔرە صەثێ ٘ەثێ 
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

 ٚ ث صٔوووژ لوووبٚێ   صٔژ ِوووبَ صٚای لۆڵجە وووت ڕۆێێوووە چۀوووض
شوبسەکە ٘ە تژ کو ص ئەٚاْ ئرتوتب ٌە شٛأەکە , لبثٛٚلەکبْ 
ئبرا وتەتەصا  لبتجەلژ شەٚاْ کە ٘یە لفۀررە ثەٚٔەِبْٚ , ثە

ٌەٚەی ئەٚ صٚٚ شوووەٚ ٌە وووەرتە   ٔە صە٘بٚێبوووت ا , ثووورجرە
ٚێبووت کە  ٚەاڵِووژ ٔەصاتەٚە , لفۀرووژ ثەٚ ئبرا ووتەتەصا ٘ب
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صٚٚر جبرێوە  صٚٚر ثەچیە , ئەگەرچژ  ضەزأژ ِە ەٌۀەشی
لووب ٍەی ئۆلۆِجرٍەکووبٔژ ثیٕووژ ثووٛٚ , ثەاڵَ یرووژ سووۆش ٔەثووٛٚ 

ٚ ثبرأە ٚەرثضا  . ثۆتە ڕۆێێوە ثڕتبرتوضا ثە  صە ت ٌەٚ کبر
ٚ  ثەتبٔیەکیووبْ ِەڕ . شوبسەکەصا ٘ەڵورەڕێ ٚ ثچرووتە  وەرەٚە

سۆی ثەٚ گەرتەصا ٘ەڵرەڕا ٚ ثە ِباڵلەکەی ث صە ثٕبری چیبکە
 ریووضا ٘ووبلٛٚ چۆتووبْ صەکوو ص , ثووۆەش یٚ  وویبٚ کە ِووبَ لووبٚێ 

ئەٚەی ٘ەَ چووووبٚی ٌە ِووووباڵلەکە ثووووێ , ٘ەِوووویش  ووووۆرایژ 
ئەٚ ٘ەِووٛٚ ٚ  کە گەتبووتە ئەشوو ەٚلەکە ٘بٚڕێ ووبٔژ ث ووب  .

ثەری ٌرضراثٛٚ , ٌەگەن ش بٔژ التەکژ چبڵەی ثیٕژ , ٌە صەٚرٚ
صەرگووبی ئەشوو ەٚلەکە ٚۀووضراثٛٚ ,  گەٚرەتەی ثە ئەٚ ثەرصە

لبصرِەکەشضا چٛٚە سٛارەٚە ,  ەری  ٛڕِب . یبشبْ کە ثە 
جە٘ووووبی ٔثووووۆی صەرکەٚ  ئەَ ئەشوووو ەٚلە گۀجیٕەتەکووووژ گ ا

ٚ ث صتتیبْ , ٌەثەرەسۆی ثوێ ئەٚەی ئبگوبی ٌە دوبڵژ  لرضاثٛٚە
ِبَ لبٚێ  ثرت گٛٚلژ ِبَ لوبٚێ  ِوٓ ٌە وەرەلبٚە  یبٚەشوُ 

٘یچُ ٌروت ٔەصەٚتتوت  ٔەصەکەٚلە ثەرصڵژ , ثەاڵَ لۆ ثۆ ؟ سۆ
ٔ ستو تٓ  ٌەالی ِٓ ثە ٌێ ثت ازێ , کەٌە صۆ تبتەلژ زتبل ی 

  .ئبٚاتیت ٌرُ ث  صثب٘ەرٔب کە ئر ە  ثەجرٙربت ِبڵ,  گۀجیٕەتە

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ِبَ لبٚێ  ثێ ئەٚەی ٌەٚ کوٛٔە ڕەشوەی زتٕوضاْ ثزأوێ ڕۆێە 
 وەر ,  وبڵرە ثوٛٚ ثوێ ئبگوب ٌە  توبْ شوەٚە کبلەکوبٔژ صەثو صە
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 ٚ  ْ ئبٚتبْ یرضەصا ٚ صٚٔیبی صەرەٚە صەێتب . ٌەثٓ صەرگب سٛارص
ٌە ٔبٚ صەثجەی ئبٚی ِمەلەر ِیزی صەک ص , ڕۆێی جوبرێ یش 

ر ثوۆ جوبری ثۆ ِبٚەی چبرێررە صەتبْ ث صە ئبٚصە ت . ئەگە
َ ییتبتیبژ ثە سۆت ٘ب  ث  صثب کە  ثە ضاصٚٚە   .٘بٔبی ٚۀەصە

کبلژ چٛٚٔە  ەر ئبٚ , ثەاڵَ  جبر زتٕضأژ ل ی صەثیٕژ ٌە جبر
ْ ٌەگەن  ٚ لتەتب ثە  ەکە  یرەثصٚای ئەَ  بڵە  ث ب  .ٔەصەثٛ

لبٚأژ   ۆشتٕژ لبثٛٚلەکبْ ڕاصە تژ صاصگبی ک ص , صاصگبش 
ثوووێ ئەٚەی ٘یچوووژ ثیٕیجوووێ ثە شوووب٘رضی چۀوووض کە ووور ژ ثە 

٘ەرچۀض ِوبَ لوبٚێ   ەلبتێ دٛکّژ صا .یبرەگی اٚ , ثۆ ٘ەلب ٘
ٚ صتٛارصا کە  ٌە  ٚ سۆی ٌە صار ٌەالی صاصٚەر ٘بٚاری ک ص

 ی لب صٚاتٓ ڕۆێ گٛێژ ٌێ ٔەگ   .اصگبتیەکەتەکەَ ڕۆێی ص
ْ صاٚای شب٘رضتبْ ٌێ صەک ص , ئەٚتش ٌە تبل  شٛأەکە ز ئەٚا

ضەزأژ شوٛأەکەش شوتر ژ کە ژ ل ی شە ٔەصەثو ص , ٔەشوی
ثەاڵَ ٔەشویضەٚێ ا , کەَ ٔەثێ ثە ٘یە ٌەٚ  وەرث صأە ٔوبزأێ 

جب , شوووب٘رض ئەگەر شوووب٘رضتەکە ثە کەٌ یبوووشوووٛأەکە ث وووبلە 
صەتزأژ ثەرٌەٚەی ثربلە صاصگب ٌە ڕێرب شتر ژ ثە ەر صێوٕٓ , 

ک صٔژ کە وبٔە ٔەثوٛٚ ٌە یرٕوبٚ ئوبزاص ەرۆجِبَ لبٚێ تش ٌەٚ 
ە ئەٚ ثووۆت گیووبٔژ کە ووبٔژ لوو  ثشووبلە ِەل  ووژ ,گیووبٔژ سووۆی 

چە وپبٔض لجوٛڵژ کو ص , ٌە لوٛاڵتیەٚەش  ضادٛکّەی ثە وەرتبٔ
 ەرٚٚی صاصگبٚەتە,  ٘ە تژ ثەِەک صثٛٚ , ئەٚ ِە ەٌەتە ٌە

صاصگبتژ ک صٔژ ئەٚ زتبل  ثۆ صایۆشیٕژ   ۆشتٕژ لبثٛٚلەکبٔە 
ٛتتوووت   ۆشوووتٕژ ئەَ ئەٚاْ صەتبٔ . ەکە  ووویرەثثە صە وووتژ 

ە ووەر سۆتووبْ ئەٚەی ٌثووۆثٛٚلووبٔە ثە ِووً کە وورە صاثرووٕٓ لب
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ٌەٚ دوبٌەلەش ٌە ِوبَ لوبٚێ  , ثەر ٌەٚەی ئبشو  اثرت  الثچرت
شووٛێٕژ ئەَ لبثٛٚلووبٔەی ژ سوۆی ثبشوت  ٔەثووٛٚ , کە ثە صە ووت

ٚە . ٘ەر ثوۆتەش ٌە وەرەلبٚە ٔەتبٔضەٚتتوت ٌە ٔوبٚی جۆصۆزت
ٚ گٛا وتٕەٚەی  ضأژ ِبَ لبٚێ ّکٛتەتە  صٚای د دە ثجەْ .

,  کە زتٕوووووضأژ گەٚرەی شوووووبر ثوووووٛٚ ثوووووۆ زتٕوووووضأژ ِەدەلە
ثی ی ٌە کٛشتژ  یبٚەش ک صەٚە , چٛٔ ە لوبکە  ەکە  یرەث

ثەاڵَ  وویبٚەش ٌەٚە کە  ثوٛٚ ثە ٘ەِووٛٚ شووتر ژ صەزأووژ , 
ٌەٚەی  زت ەکتوو  ثووٛٚ ث ەٚێووتە ئەَ صاٚە , چووٛٔ ە ئەٚ ثوورجرە

ۆٚە ٌەٚ گەڕەکەی ٔبٚی سوۆی گوۆڕی ثوٛٚ , ِبڵیبوژ گٛا وتج
جێ ثٛٚ , ٘ەرٚە٘ب ثەشرٛەتە  گۆڕأ بری یربت ێ ٌرژ ٔبتە

 ثووو ای سۆشوووژ ە وووەر شووو ً ٚ جوووً ٚ ثەرگیبوووژ ٘رٕوووبثٛٚث
ٚ سەڵ ی ک صثۆٚە گٛاتە ئەٚ ضا ث ٚی ٔەتضۀب یەٚە , ٚاش ثۀب

 ٌەٚ گەڕەکە ثبرت  صٚٚە چۆلە صەرەٚەی ٚٚاڵ  .
کٛێێ ژ سوۆی ٔوبرص ٌە ٔووبٚی چۀوض ییوبٚ ەکە  ویرەثڕۆێێوە 

کوووو ص ثە صٚای  ثووووجەْ . ئەٚ ییووووبٚأەش صە ووووتیبْ ثە گەڕاْ
ٚ گەڕەکەی یربت ێ   یبٚەشضا , ثەر ٌە ٘ەر شٛێٕرە چٛٔە ئە
ْ ٚ ص ِبڵژ ٌێ ثٛٚ , کە ەٚرٚثەرتبْ کەٚلٕە  ۆرایژ ٚ ٌەجی ا

ئەٚ ییوبٚە ٘ەر ثەڕا وتژ ثە ی  ژ , ٚا ٘ەٚاڵەکە ثو ٚ ثجوۆٚە 
کە یبوویبْ  ,صەرەٚەی ٚٚاڵ  لە سوۆی ٚ ثە سروزأەکەی چوۆ

 ەکە  ویرەثەَ ٘ەٚاڵەتبْ ثۆ کٛێەکبْ ئکە ییبٚ.  ٌر ە ٔەِبٚە
ک ص , چٛٔ ە گِٛبٔژ ٔەثوٛٚ ٌە  ثبٚەڕی ەکە  یرەث,  ث صەٚە

زتوووٍەی صەر٘رٕووبٔژ صەرزت ەکووژ  وویبٚەش , ئەٚ صەتزأووژ ٌە 
کەچژ صٚٚثبرە ئەٚتوش   توٛی  ,لفۀرەکەٚە چۀض صٚٚرثیٕە 
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سووٛارص . چووٛٔ ە  وویبٚەش ٌە ٚاڵ  ِووبثۆٚە , یربووژ ٚا ثووٛٚ 
چٛٔە صەرەٚە  رڵر وژ شوبراٚە ٔویە , ئەٚتوش  وفبلر ژ ٘ەثوٛٚ 

کە ووەکبْ زٚٚ  رڵر ووژ ئبشوو  ا ٚ ثووبٚی ٔەصەکوو ص  ٘وویە کووب 
ْ , ئەگەرچژ  رڵەکبٔیب ٌە گیبْ ٌە ەر صأبْ ژ ٘ە ت یێ ث ە

 ,ثۆ تەکجبری ٚازی ٌرژ ٘رٕب ەکە  یرەثثۆتەش  . ٔزتە ثْٛٚ
ٚ  یبووت ڕا ووت ثوووۆٚە ٌەٚەی ئەَ ییووبٚە ٌەَ ٚٚاڵلە ٔەِوووبٚە

ەٚ ڕێە ٚەکٛ ئەَ ڕێٛتەی ئ ثرەڕێتەٚە . ەٚێ جبرێ ژ ل ٔبشی
یتژ ٘ەَ ِ تب ەکبٔژ صەسٛارص , ٘ەِویش ٌە ٔوبٚ کوۆڵ ک صثٛٚ

ەی ٌەصەرەٚە ثە صٚاتووضا ئەٚثووۆِ تبوو ەکبْ کووٛٔژ ٌرووضاثٛٚ , 
 ثرەڕێٓ .
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 ەضەڤد
 

,  صەکربوب ژ ثە ەر ئەٚ ثەشوەی زەٚتوضاشەٚ سەرتە ثٛٚ ثبڵ
ٓ ئە تر ە صەتٛتتت ثەصەرکەٚێ  ْ ٚ تەکەِی ٓ ٘ەتٛا , گڵۆیژ ث

ّیچەکبْ چۀض صأەتەکیبْ ٔەثێ , صۀب ٘ەِٛٚ یوێ ثٓ لبق ٚ ثٕ
ْ . ئەرصەشر  ٌە زتٕضاْ چبٚەڕێ ثٛٚ  ٔۆرەی لەٌە ۆْ ک اثٛٚ

صە٘وووب  ٚ صەچوووٛٚ ,  ک صٔوووژ صاثوووێ , ٌە ِەِەڕی زتٕوووضأەکە
روووە ٌە یوووڕ تەک ی ٌە ٔوووبٚ صە وووت ثوووٛٚ , ٌەکوووبرلەکەی ئبٔیوووب

ئەٚەی یەتٛۀووووضی ث ووووب  , چبٚصێ ەکوووبْ ثووووبٔرژ کوووو ص , ثووووۆ
صٚٚ صڵوژ یروٛە   کە چٛٚە شٛێٕژ یەتٛۀوضی کو صْ ئەرصەشر

ٚ شەڕە  َ ٌەکۆلبتیەکەی ٌە صەرٚٚٔیەی لریضاثٛٚ صتبر ثٛٚ , ثەاڵ
کووبرلەکەی ٌرووضا ,  ٚ ێِووبرەی  ووەر سووۆی تەکالتووژ کوو صەٚە

٘ۀووضەی یووێ ٔەچووٛٚ , ئبٔیووب ٚەاڵِووژ صاتەٚە , گووٛٚلژ ثەڵووێ 
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تژ ثە گٛێژ ٌە صۀرژ ثوٛٚ ٘ەَ ٘ە و ئەرصەشر  کە .  ەرِٛٚ
زە  , ٘ەَ صە تژ صەٌەرزی ل   ک ص ٘ەِیش ٘ە تژ ثە ٌە

ثبکبٔە لتە ث وب  ,  ٚ ٘ەِیش ٘رزێ ژ یتەٚ یبڵژ یرٛە صۀب ثێ
ثە ٘ەردبن گٛٚلژ  و ٚ ِوٓ ئەرصەشور َ , ئبٔیوب صەِروە ثوێ 

ڕی ٔەصەکووو ص ٚا ثە ئب وووبٔژ ئەرصەشووور  ەصۀوووگ ثوووٛٚ , ثوووبٚ
لەٌە ۆٔژ ثۆ ث ب  , ثەاڵَ ٚای ک ص ثە وەر سۆتوضا زان ثوێ ٚ 

ٚای زۆر سۆشذبن ثوَٛٚ ثە  لۆزێە ثە  ەر بِیەٚە گٛٚلژ
 ٚەاڵِژ صاتەٚە ثبشُ .لەٌە ۆٔەکە  , لۆ چۆٔژ ؟ ئەرصەشر  
 ئەی لۆ ؟ ئبٔیبش ٘ەِبْ شتژ گٛٚ  . 

ئیٕجب ئەرصەشر  یرژ گٛٚ  دەزصەکەَ لتە ث ەتٓ ثەاڵَ ئر ە 
ٚەکوووٛ صەرەٚە ٔووویە ٌرووو ە لەٌە وووۆْ ثە چووو کەتە , ثەرٌەٚەی 

ئەٚە لەٌە وۆُٔ کو ص   ثێ , صەثێ یروت ثڵورُ ثوۆ کبلەکەشُ س
ەکەَ , ئەگەر ئرتتبش ٘ەِبْ دەز  ٘ەتە ثۆ چیڕۆکوژ گیو أ

ٌەگەن ئەَ ٘ەٚاڵە ئبٔیووب  ەرە ِووٓ ئبِووبصەَ ثووۆلژ ثررووڕِەٚە .ٚ
لەٌە ۆٔەکەٚە صتبر ثٛٚ  سەرتە ثٛٚ ثبڵجر ێ ٌە سۆشیبْ , ٌە

 چۀضتٓ جبر ٌە ەر تە   ٛیب ژ ئەرصەشر ی ک ص .
ٌەٚ کووبلە ثووێ ئەٚەی  ثەَ زٚأە صێووُ ثە صڵٕیووبتیەٚە .گووٛٚلژ  

یەتٛۀوضتەکبْ ئبگوبصاری  ی ئەرصەشر  شتر ژ لو  ثڵوێ چوبٚصێ
ٚ ٌە یڕ لەٌە ۆٔەکەی صاتەستت ., کبلت لەک صەٚە شر  ئەرصە ٚا

کەی صأیبوت ٚ ٌە ەر جررب ێصٚای لەٌە ۆٔەکە چۆٚە ێٚٚر
گروەۀە  ٌە ٔەتضەزأژ ٌەٚ ئبٚە لٛن ٚ یوڕ, کەٚلە ثی ک صٔەٚە 

ٔب  یەکەی  ئەگەرچژ جٛأژ ٚ ,ٌە کٛێٛە صە ت ثەِەٌە ث ب 
چووٛٔ ە ڕێرووبی  ە ثووێکووٛێیەکەٚ صۀووب ٌە ٘ەرئبٔیووب یووبڵژ یرووٛە 
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ٚ ثووێ  ئبٔیووبش ٌە ێٚٚرەکەی ٘ەڵتووتبثۆٚە .شوومە سۆشووە ەع
ئووۆل ە صە٘ووبلٛٚ صەچووٛٚ , ثیوو ی ٌە چیووڕۆکەکەی ئەرصەشوور  

الی سۆشیەٚە صەترٛٚ  صەثێ ثە ەر٘بلژ ئەَ  صەک صەٚە , ٌە
 ئبتب صەثێ ئەٚ ثەڕا تژ ث ٛێی ئەٚ ێٔە؟  ثۀضک اٚە چۆْ ثێ

 ؟ثێ ٔە
, ٚ ثو صٚٚتەلیە ِووزگەٚ   شوبٔژ ثووٛٚە لەرِەکەی ٌە وەرکە 

ٚ لبٚأە گ ٚە  ئێ ئەگەر ثەڕا تژ ث ٛێی ئەٚ ێٔەثرت , تبْ ٌە
ئێ ئەگەر لرٛە گ ٚە ثۆ ثەرگو ی  ؟چۆْ ثۆ ِٕژ صەگرڕێتەٚە 

ٛ ٘ەِٛٚ ئەٚ کە سۆی ٔبکب  الی صاصٚ ٌە ٔەی بەر ؟ ئبٔیب ٚەک
,  وەری کە گٛێیوبْ ٌەَ ڕٚٚصاٚە صەثوٛٚ  وەرتبْ  وٛڕصەِب 

 ٛٚڕِبثٛٚ . کەچژ لب صە٘بلیش دەزی زتبل  صەثٛٚ ثوۆ ئەَ 
 .ڕۆکە ٌەثەر التبٔە شبراٚەکبٔژ چی
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ٚ ڕۆێی ی ٚ زتٕضأە ٘ەِٛ ْ ِە٘بجەی ییبٚاْ ثٛٚ جرٌٕە  ,شەِّب
رە ییبٚەکووووووبْ لۀیووووووب ٌەٚ صتووووووٛی ٌەٚ ڕۆێەصا  ووووووەرصأی ە

, ثجیٕٓ ٌەگەن ثۀضک اٚەکبْ تەکت یتٛأژ ەکبٔەٚە صەتبٔ لە ە
ِبئ ث ەْ ٚ ەکبٔیبەٚە تەکت ی  کەٌۀژ لە ە ٌە صەشجٛا ٘ەر

 .  ٔەٚە  لر ەن ثٓصۆلە ٌەگەن تە  ث ەْ 
ثەاڵَ ٌە ِە٘وبجەی ێٔووبْ ٚأە ثوٛٚ , ِە٘ووبجەی ێٔووبْ ڕۆێی 

شبٔەکە ٘ەر ٚشوووووووەِّبْ ثوووووووٛٚ , ٌە گۆڕەیوووووووبٔژ ثۀوووووووضتصٚ
صە٘ووووووب  صەتتووووووٛأژ ٌەگەن کە ووووووە   ەرێ ژ ێْ ووووووەرصأی
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بزاصی گفتٛگۆث وب  ٚ تەکتو ی صاثٕیبێ ٚ ثە ئک اٚەکەی ثۀض
 کە ڕۆێی ٌرضەصا , ِە٘بجەش. ثە٘ۆی ئەٚەی گۆڕەیبٔە ثجیٕٓ

٘ۀووضێە , ەِر  ٘ەشوتژ ثەتوبٔژ لوب تەکوژ ٔیوٛەڕۆ ثوٛٚ ٌە کوبل 
ٚ ثە کبرلۆْ ٚ یەڕڕە , ئەٚ کەی أە  ْ صرٚٚ ت ک صثٛ کەی تب

 ٚ ْ ثۆ ک اثٛ ْ صەرگبشیب تٛأژ ٌە ەر سۆشیبْ صەتبٔ ,٘ۀضێ یب
 ,صاتوجشەْ , کە گەٚرەتوویەکەی ِەل ێووە ثە صٚٚ ِەلوو  صەثووٛٚ 
ٌەثەرئەٚەی ٘ۀضێە ٌەٚ زتٕضأیبٔە سرزأضارثْٛٚ ٚ چۀوضتٓ 

ْٚ , ٌۀوووبٚ ئەٚ کەیووو أە کە   ٔەثٛٚثوووٛٚ وووبڵیش ثوووٛٚ جوووٛ
لۀ وبٔەش  ثٛٚ ٌەسەڵە , لۀیب ئەٚ کوبرلۆٔە ثەرتبْ یڕصەٚرٚ

               ٛٔەثیٕووضرێٓ , جووبری ٚاش ٘ەثووٛٚ سە وو ئەٚەیڕێر ثووٛٚ ثووۆ
ٌەگەن , توووووبْ صاتوووووە ٌەثەر صەرگوووووبکە ثە لۀیوووووب صەِوووووبتەٚە 

ْ , جب ثە ٘ەزار ل   ٚ ٌەرز , ٘بٚ ەرە ْ جٛٚ  صەثٛٚ کبٔیب
شبٔەکە ڕێرە یروٕەصراٚ ثوٛٚ . چٛٔ ە ئەَ کبرە ٌە تب بی ثۀضت

                   تەتە  ثوووٛٚ کەچوووژ ٘بٚ وووەرەکەی  وووێْ ٘ەثوووٛٚ ثوووٛکژ دە
ُ صراثووٛٚ , صەثووٛا کٛلبٚأرووە ثیتووت  ووبن دووثە ئۀجبِووضأژ 

ئەٚ دووووٛکّە ث ربووووێ , ٔەصەثووووٛا ٌربووووژ  ئەِوووویش ٌەگەن ئەٚ
 جیبثرتەٚە .

جب ٘ۀضێ یبْ ِبڵەٚەتبْ ٌێ ٔەصەگەڕاْ چوٛٔ ە یریوبْ ٚاثوٛٚ  
جیوبثٛٚٔەٚە شوٛرەتیە , ٘ۀضێ یبویبْ ییوبٚە ثۀوضک اٚەکبٔیبْ 

ئەگەر  ٛێْ صەتبٔ رضەک صْ صٚای ثەرثْٛٚ ٘ەر٘ەڕەشەتبْ ٌ
٘ۀضێ یبووویبْ یریوووبْ , ب صاٚای جیبثٛٚٔەٚەتوووبْ ٌروووج ەْ ئرتووت

ن توبْ شوی تٓ صەثووێ ٚ لووب ٚاثوٛٚ چبرۀٛ ویبْ ثەَ شورٛەتەتە
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لرووضاثٛٚ ییبٚەکووبٔژ سۆتووبْ لووب  ٚ لەراشوویبْ , لجووٛڵژ ثوو ەْ 
 .  ضەٚتتت ثە ٘ەِٛٚ  ٛێ تەکبٔەٚەسۆش
جوْٛٚ را ٌە ێێ  ئەٚ کەیو أە کوبری جٛٚلزتٕضاْ صەزأض ٔبٌٚە

ٕەصەزأژ , ٘ۀوضێە ِەتبٔ ثەاڵَ یۆٌیتەکبْ ثە ,بَ صەرصێئۀج
ٌەٚ زتٕضأیبٔەشووژ ٘بٚ ووەرتبْ ٔەثووٛٚ , ثە سیٍیووبْ ثەٚ کووبرە 

ەتبْ ثیٕژ صەرگوبی کەی ێوە صە٘ب  ٚ یریبْ ٔبسۆش ثٛٚ کە ص
ثۆتە زۆری ٔەسبتبٔض ثڕتبرێوە صەرچوٛٚ کەی ەکوبْ  , صاس اٚە

 . ٓ ٘ەِٛٚ لرە ثب رٕ
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 ەصەێ٘

 
 ڕۆێی صٚٚشوووەِّە ثووووٛٚ , ئەرصەشوووور  ٌە ثەتووووبٔیەٚە ٌۀووووبٚ

  ڕتبژ لبشژ ثٛٚ جرربکەی ٘بلجٛٚە صەرەٚە , ئرٛارەکەش یب
شبٔەتە ِە٘بجەتووبْ ٔەصەصا کە وورە ڕتبووژ چووٛٔ ە ٌەٚ ثۀووضت

ک اٚەکبْ ڕتبوویبْ رووت , صەثووٛا ٘ەِووٛٚ تەکبووەِّبْ ثۀووض٘بلج
یەِجوبری ٚ ٔووبثٛٚلژ ٔەتووبْ  ئەٚەی ِبڵەٚەتووبْ ثەثتبشوٓ , ثووۆ

تەکژ گەٚرە ٌەثەر ۆگٕضڵث  صٔیش چۀض کبلژ  ەرصأی ٌە .ثیٕٓ 
ئەٚەی بْ صأوووووضراثٛٚ , ثوووووۆصەرگوووووبی ٘ەرتە  ٌە لبٚشوووووەک

صاٚای تەکر یووبْ کوو ص ثوۆ ثیٕوویٓ , ٔووبٚی   ەرەکبْ کە وەرصأی
ک اٚەکە گٛێژ ٌوێ ثوێ ٚ ثروتە ٚ ثە ئب بٔژ ثۀض ثشٛێٕضرێتەٚە

ِوووبَ لوووبٚێ  ٌەثوووٓ ثەلوووبٔیەکەی ڕاکبوووبثٛٚ ٘ربوووتب  صەرەٚە .
٘ب  , چٛٔ ە لب  ئەرصەشر ی ثیٕژ  ەت ی یێ, ٘ەڵٕە تبثۆٚە 
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بجە سوۆی ئبِووبصە ئەٚکوبلە ثەَ شورٛەتە ٔەتجیٕووژ ثوٛٚ ثوۆ ِە٘وو
؟ ضأەٚە یرژ گٛٚ  ٘ب ییبٚ صەڵرژ ێٚأت ٘ەتەڵیبث ب  . ٘ەر ثە

ئەرصەشر  یر ۀژ گٛٚلژ ثڵرُ چژ ٚا چبٚەڕێُ ڕۀورە ئەِوڕۆ 
َ لبٚێ  ٌەگەن ئەَ لتەتە  شٛێٕەکەی سۆی  یەٌە ٌەثەثرت . ِب

٘ەڵتتبتەٚە ٚ گٛٚلژ ٚەرە یرش , لب ئەرصەشور  گەتبوتە الی 
ٚ ثوۆٔر ژ صەر٘رٕوب ,  صە تژ ٌە جبٔتبکەی یبت  ەری ڕاک ص

ٚ ثوٓ   ەکەیبشبْ چۀض یەِپر ژ ٌەَ الٚ ٌەٚالی تەسەی ک ا
 َ ٚ ڕۀورە زۆرتبوُ ٔەِوبثێ ٌە يٚ یرژ گٛٚ  ِٓ ی گٛێژ صا

ێتوبْ , ثەاڵَ ثە٘ووۆی ئەٚەی ٌە لووۆ گەٚرەلو َ ٘ۀووضێە شووت 
٘ەتە یرٛتتتە یرتژ ثڵرُ . ٘ەرگیز ِەچٛٚە الی ێٔرە ثە ثۆٔژ 

٘ە تەکبٔژ ئیٕتبْ  جثۆٔ  صْ چٛٔ ە تەکر ە ٌە یرٕ ,ٔبسۆش 
ٛ ثیٕیٓ , ثەکەِژ ِەزأە . ئەگەر  ٚ شٛێٕر ژ لبتجەلژ ٘ەتە ٚەک

صن ٔەثووێ , صڵٕیووب  صەکەِەٚە ٘ربووتب  کە وورە شرٛەشووتژ ثە
 ,ٌە یربتِبٚە ٚەکٛ چٛار صەر ەلژ جیبٚاز چٛار ٘ە تژ ل  
ْ گ تٕرژ یرضەصەْت  ٌەکە سەڵ ژ کەِ , ڕێ شتتٕژ ڕٚٚستبرتب

ٌە ەر ثیٕیٕە . ٔوبزأٓ ِو ۆڤ ئەگەر چٛٔ ە زتبل  لەرکیزتبْ 
لەاڵتە  ثوێ جووٛأژ لۀیووب صەرٚازەکەتەلووژ , کە یریووضا چووٛٚتە 

 صەرەٚە .  ێٚٚرێ ٌریت صتبر ٔبِرٕێ , لب جبرێ ژ ل  صێیتە
 ثٛٚ ٔبٚی ئەرصەشر  سٛێٕضراتەٚە , ثەر ِبَ لبٚێ  ٌەٚ لتبٔە

َ لبٚێ  ٘ەڵتتبتەٚە  ەریێٌە ئەرص ئەرصەشر ی  , ییٍژەشر  ِب
ٚ ٌە شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵیتتبٔضەٚە گٛٚلژ ثڕۆ صڵٕیبثە گ   

ئەرصەشر   ەری  ٛٚڕِب ٌەٚ ٘ەڵتٛکەٚلەی ِبَ . سۆتەلژ 
لووبٚێ  ثووۆتە یوورش ئەٚەی ثووڕٚا گووٛٚلژ صەکوو ێ ی  وویبرێ ت 
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ئەرصەشر  گوٛٚلژ ثوۆ ٚا  ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ  ەرِٛٚ ؟ ٌرج ەَ 
ِووبَ لووبٚێ    ِرتووە ٌە چبٚەکووبٔژ لەلیتووّبْ ؟ صڵووت سۆشووە 

ٌەگەن ئەٚ لتووەتە گوووٛٚلژ کوووێ ٘ەتە صڵوووژ ثە سۆشەٚتتوووتژ 
ثووڕۆ کووب  صرۀوورە , ثووۆ ڕاٚە ووتبٚی , شووبٔژ ؟ سووۆش ٔەثووێ 

چۀوض , ثەرصەرگوبکە  ئەرصەشر ی گ   ٚ ٌەگەڵوژ ڕۆتبوت لوب
ٚە ثوووڕۆ ثوووب جوووبرێ ژ لووو تش ٌە وووەرتە  صٚٚثوووبرەی کووو صە

شبٔەتەش ثە ٚ ثۀوووووضتثوووووڕۆ ئە, صٚأەکەٚی کوووووب  صرۀووووورە 
ٚٚلوووضا یۀجەرەکوووبْ ثەڕ , سۆشەٚتتوووتیەٚە صەثروووتە گوووٛڵزار
 ,صٚا گەاڵتووووبْ ٌووووێ صەڕٚێ صەکوووو ێٕەٚە لە ە ووووەکبْ ٌەِەٚ

ٌە ڕێروووووبی  ,لریووووضا صەسووووٛێٕٓ  يٛصڵووووضارەکبْ ٚەکووووٛ ثٌٛجوووو
ئەرصەشوور   ٘وویە صڕٔووضەتەکژ ٌرٕوویە . ێژ ِەل  ووسۆشەٚتتووت

َ لبٚێ تش ثێ ئەٚەی ئبگبی ٌە  سۆی ثێ گەتبتە ِەِەڕەکە ِب
صەَ صە٘وووبلە  شوووبعی أەی ٌە ٚ ٚ  وووەِەرە ٚٚشوووەی  وووەت 

, گەڕاٚە ٔزتووە جررووبکەی سووۆی  ەصەرەٚە , ثەَ ٚٚرلە ٚٚرل
ٚتتووتژ صاثٕیبوووێ ٔەتتوووٛأژ ٌەثەر ثووێ ئۆل ەتیوووبْ , ڕٚٚدوووژ 

       ی ٚ شووووەکە  ٚ ِبٔووووضٚە سەرتووووە ثووووٛٚ ئەٚ جە ووووتە ییوووو 
ضەکبٔەٚە ٚەکووٛ کۆل ێووە سووۆی ٕووجرڵووێ ٚ ٌە یۀووجەرە ثڵثەجر
ترە کەٌ ژ ٘یە شو ئەٚ جە تەتەشژ کە ثە , ب ٚ ثفڕێ ثئبزاص

 . ٚ یۆٌیتەکبْ ثەجرجرڵێ شبٔۀەِبثٛٚ ثۆ ثەڕێٛەثەری ثۀضت
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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شبٔە ثیٕووژ ئبٔیووب ئەرصەشوور  کە گەتبووتە ٔووبٚ گۆڕەیووبٔژ ثۀووضت
تەٚە ثە ووووتبثٛٚ , بووووبلۆلە  ووووەرصأژ , ئبٔیووووب ی چووووژ ٌە ی٘ووو

ٌەثەرثٛٚ , شبْ ٚ ٍِوژ ثبٔتۆڕێ ژ ڕەش ٚ ثەصتەکژ  ٛٚری 
ٔیوٛە ڕٚٚ  ثوٛٚ , کە چوبٚی ثە ئەرصەشور  کەٚ  ٌروژ ٔزتوە 

صەشوور تش ٚ صە ووتژ ثووۆ صۆلەکوو صْ ڕەٚاْ کوو ص , ئەر ثووۆٚە
سر ٘وبلٕژ کوو ص , ئیٕجوب چووٛٚٔە صە وتژ گو   ٚ ثە گەرِووژ ثە

صتوّۀەی  ٚگۆشەتە  ٚ ثەتەکەٚە صأیبتٓ , ئبٔیب  وەت ی ثە
ٛٚ ێْ ٚ ییوووبٚە ٔوووبٚ گۆڕەیوووبٔەکە ٘وووب  کە ثیٕوووژ ئەٚ ٘ەِووو

ثەتەکەٚە صٚٚ صٚٚ ٚ  ێ  ێ ٌە ەر زەٚتەکە صأیبتْٛٚ , 
ثوٛٚٔژ  ەرثوژ لور ەنیەرثە یتەکتو ی صەکەْ ٚ  ٌر ڕا لتە ثۆ

ْ گۆڕەیبٔەکەی صاگ لٛٚە  ٌە ڕۆێی ِەدبەڕ  کە ٘ەر ,صۀریب
 ٌەکبلژ ثەتە  گەتبتٕەٚەی ِ صٚٚ ٚ زتٕضٚٚەکبْ .  صەچٛٚ

ئیٕتووبٔژ لەرپ ٚ ثٍوو  کە ٘ۀووضێە ثۀووضک اٚ ٌە ٔووبٚ گۆڕەیووبٔە
ْ ثیٕژ ک ْ , کبلرە ئەرصەشر تب چرە ٘بلۆلە الی ثە سیٍیبْ ثٛٚ

بٔووضا صە ووتیبْ ثە ٘ووبلٛ ثەرت, ثە ئۀمە ووت ثە صەٚرٚ یووێ ثوو ص
ثەَ ئەٚەی ئوبراِژ ٌوێ لروە ثوضەْ . ئەرصەشور تش چۆک ص ثوۆ

. ئبٔیووبش ٘ویە ٌەَ ِە ووەالٔە ٘ەڵتوٛٚکەٚلەتبْ صڵروو اْ ثوٛٚ 
ٚ ثە ئەرصەشر ی ت سۆش  صَ گٛٚ  ثەڕا تژ صڵ ئبگبصار ٔەثٛ
٘بلژ گیو أەکە  ثوۆَ ثررووڕتەٚە . کبلروە ڕازی ثوٛٚی ثە وەر
سووبْ ِووٓ لووب ئرتووتب ئبٔیبٚ گووٛٚلژ  ئەرصەشوور  ٚەاڵِووژ صاتەٚە

ت ە , لوۆی صەکەَ شوتر ی لتەَ ثۆ صاصگبش ٔەک صٚٚە , کە ثۆ
ُ چۆْ چیڕۆکەکە ص صەڕێەتەٚە ٌە ٔبٚ ڕۆِبٔەکە  , ثەاڵَ أبزأ

 ٚ ٓ یرت صەڵرُ ئە رٔبکە . ئبٔیب ٌەٚکبلە لتەکەی ەِە ەٌە سەلِ
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جوٛٚی ئەٚ ییوبٚە ٘ویە عجضٌ ەدّبٔژ ثەثی ٘بلەٚە کە گٛل دبکُ
ئەٚەی زتبل  ٌەٚ ثبرەتەٚە ثۆتە ثۆ ٚەاڵِژ صاصگبش ٔبصالەٚە .

ٔەصٚێ ٚ ٘ەڵەتە  ٔەکووووووب  ئەرصەشوووووور  صٚٚرسووووووبلەٚە ٌە 
گرووڕأەٚەی ثە ووەر٘بلەکە , یرووژ گووٛٚ  یرووت چووۆٔە صە ووت 

ئەرصەشووور  گوووٛٚلژ ٌەکٛێووٛە ؟ ئبٔیوووب گوووٛٚلژ ٌەَ ؟ یرووج ەتٓ 
َ جبر ٘بلّە َ ٘ەِٛٚ تال  گٛٚل شٛێٕەٚە کە تەکە   ٘ە تضەکە

  ا ەتە ثۆتبْ ِبٚەلەٚە .يک اٚأە ٚ یفبلژ ئەٚ ثۀض
ثووبیی َ کوب  ثە وەر٘بلژ  ٚە گٛٚلیبوت ٌەَ ڕٚٚتەٚە ٘ەِوٛٚ

ئەٚەی ٔەلٛأُ ثڵرُ  ەصا  ەص کربەَ ثۆ صرٚٚ ت صەکب  ثۆ
َ ثۆچٛٚٔە َ ثررڕتەٚە لۆ , ڕا تە  ئە َ ٌر  صی ثۆ َ کە صاٚا ثەاڵ

َ ثە ەر٘بلە صٚ  ئەرصەشر . ٚ صرێەە  رٚگٛٚلت کبلژ ٔیە , ئە
 ووەت ی یرٙوووب   ثووٛٚ ثەَ شووورٛتە صەصٚێ کە گووٛێژ ٌە ئبٔیوووب

 ,صەگەڕا چیڕۆکەکە صرێە ث بلەٚە چٛٔ ە ثە سۆی ٌە صەر ەلرە
 ٔیببْ صەصا  .  کەچژ ئەٚەلە ئبٔیب ثە سۆی ڕێژ یێ

زأژ ٚ  , ثۆتە ثە٘ەڵژ صە ت ٔەصەکەٚ   ٌەٚە ثبشت تبژ لە
ٚ گووٛٚلژ گووٛێ ثروو ە ثەٚ  سۆ چووٛٚە ٔووبٚ ثووبثەلەکەڕا ووتەٚ

 گوووٛٚلژ ٔووووب ٘یوووٛاتەَ گرڕأەٚەکووووبْ ثروووزار  ٔەکەْ . ئبٔیووووب
تژ سوۆَ ٌە گوٛێ گو لٕە ٚ ثە ٚتتو ِوٓ دەزَ   ەٚەٚأچەریثە

 جٕروئەرصەشر  گٛٚلژ ثبثژ ثوبیی َ ی .ئەَ ڕێیەَ ٘ەڵجەارصٚٚە 
ێٔژ ٘رٕبثٛٚ , ثبیی َ ٌە ێٔە ٘ەرە ثچوٛٚکەکەی ثوٛٚ , ئەٚأە 

ْ ثۀووبٚی سەزٔە , ئەٚ گٛٔووضە ٘ەِٛٚتووبْ ٌە گٛٔووضێە صەێتووب
. ٔوبٚی ئەٚ چیوبتەش ٚەکوٛ   چوٛکەٚلجٛٚە ثٕبری چیبی لەرە

ٚەکوٛ ئروضی  ٔوضأەی ٔوبٚی لٛرکیوبْ ٌرٕوضراثٛٚ٘ەِٛٚ ئەٚ گٛ
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یریووبْ کە ٔووبٚەکەی ٌە ووەر زاری سەڵووە گۆڕاثووٛٚ  ,ٚ لووزٌەر
ٛ لۆتٕٕبر , کە یرژ صە ٛل ا لٛٔیبْ , گصەگٛ  ئرضی لزصەر , ٚەک

ڕا رصەگەڕاٚە ثۆ صاگ ت بری عٛ ّبٔیەکبْ . ئەٚ چیبتە ٌە صٚٚ
 یٓ ٚ چووبٚ چیووبی  ووە   ثووٛٚ ٌەٚ ووەت   صەکوو ص ثچووٛ کە

َ  چیبتەکبٔژ ل  َ ەش ئەيۆر ثە٘ ەٚۆچەش صەڕ ەِيبە٘, ثەاڵ
کە  ." ش ڕەر ۆز ەٚال,   ۆچوووو ەرە" لٕووووضرا ثووووٛٚ رٜ ٌۀووووبٚ

ثە  ,ئەٚۀوووضە عب ووێ ٔەثووٛٚ کە  ثزأوووێ يبووٝصەچووٛٚتە ٔبٚ
ٚ , یڕثٛٚ ٌە صاری لەزٚاْ ٚ لٛٚی  ْ ئەش ەٚلژ ٌێ ثٛ ٘ەزارا

ژ ٌوێ ٔەثوٛٚ , لوب  لوبکە کوبٔژ کیٛی ٚ ل شوۆکە , ٘ویە ئوبٚێ 
ْ ئەٚ لۆرلە ثەرصأەثێ  .ٔەی ثە ز تبْ ثبراْ یڕی صەک صْ, تب

ٚ  , ٚەکوووٛ ِوووبِز چۀوووضتٓ گیبٔوووضاری کروووٛی لریوووضا صەێتوووبْ
 . ٛی ٚ  ووووویشٛڕێووووٚ ڕ کەرٚێبووووە ٚ گووووٛرد ٚ کەٚلیووووبر

َ  ەر ْ ٘ەثٛٚ ,  زڕث اتەکبٔژ ثبیی  ْ ٌەگەن ئبیبکب ٚ یەتٛۀضتب
ثبیی َ ٚە  صەگرڕٔەٚە ئەِەی یێ سۆش ٔەثوٛٚە , زأیوٛتەلژ 
 ئبیبکووبْ  ووتەَ ٌە سەڵ ووژ سووٛار سۆتووبْ صەکەْ , ڕۆێێووە ٌە

 صەٚڵەِۀوووضْ , ثەٚ یریوووبْ صەڵوووێ ئروووٛە  گەڵیوووبْ کوووۆصەثرتەٚە
٘ەزاراْ صۆٔووُ عەرصلووبْ ٘ەتە , ثووۆ ٚاز ٌەٚ سەڵوو ە ٘ەێارە 
ٓ ٚ  باڵٔە زتبل  ٌە ثەشرە ٌە صا٘بلەکبٔیبْ صەگرڕٔەٚە ؟  ٔب٘رٕ

جەرەکبٔتووووبْ صەڕٚأووووٓ ٚ  ووووٛ  ٌە  ووووەیبْ ٚ ڕۀج ثووووۆ ثە
 ٛکبتەلیبْ یێ صەکەْ ٚ ٌریبْ صەصەْ ؟ ثۆ کە  وەگرە  توبْ 

بشت  ٘ەثێ ٌریبْ صە ترٕٓ ؟ ٚ ئە پر ژ ٌە ئرٛەتبْ ث گٛێضرێە
ئەٚأویش ٌروژ لوٛٚڕە صەثوٓ ٚ ثوێ   ی ٚا .جب گەٌرە لتەی لو

ثەشووژ صەکەْ ٌەٚ ِیوو ا  ٚ عەرصأەی ٌە ثبٚکیووبٔەٚە ثۆتووبْ 
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ِووووبثۆٚە . صٚٚچووووبری ٘ەێارتەکووووژ ٚای صەکەْ ِٛدتووووبجژ 
ٚ  صە ووتیبْ ثووێ , ئەٚتوووش ِەرصأە  ووەرتبْ ثووۆ ٔەٚی ٔبکوووب

ٚ  ەٚۀوضە ثووٛسچەصە وتژ ییو ە صاتوو ەکەی سوۆی صەگوو ێ ٚ ئ
صەکووب  ٚ  ٌە یبووتژ گووٛێ صرێەێووە ثووبری ثزگووٛڕەی صەتجووێ
 ضێڵرت , صەچرتە گٛٔوضی گو صی گوۆَ , کە صٚٚ٘ەِٛٚتبْ ثەجر
ئوووبٚای ئەٚ ٌەٚ گٛٔوووضەٚە صٚٚر صەثوووێ . ٌە ڕۆێ کیٍرّەل ێوووە
ٚ ثووٕەی صاصەکووٛلێ , ٌەٚێ سووبٔٛتە  ٌە لووٛڕ  گٛٔووضە ثووبرگە

سەڵ ژ ئەٚ گٛٔضە زۆرثەتبْ ٘ەێار ٔبویٓ  ,صرٚٚ ت صەکب  
ث اکبٔژ ٚ ئبیبکوبْ توبسژ ثوٛٚە ,  صەثٓ . کە صەزأٓ ثبیی َ ٌە

ثبرەی  سۆشیبْ صەٚێ . ئەٚتش ڕۆێأە لتەتبْ ثۆ صەکب  ٌە
ٚ ثووبری ئبیبکووبْ ٚ ٘ۆشویبرتبْ صەکووبلەٚە , یریووبْ صەڵووێ  کوبر

 ئەگەر ئرٛە ئیش ٚ کبرەکبٔیبْ ڕأەیەڕێٕٓ , ثە ئب بٔژ یەکیبْ
تووٛأٓ ث صەکەٚێ . چوٛٔ ە ثە سۆتوبْ ٌەٚ جووۆرە ِ ۆڤوبٔە ٔویٓ

. ٚاچوبکە ٘ەِوٛٚ شوتر یبْ ٌوێ  صارێە ٌە ەر ثەرصێە صاثٕورٓ
رتە ئەٚ گٛٔضە صە ت ثە ئیبوژ . ثبیی َ کە صەچ لجٛٚن ٔەکەْ

رەری صەکوووب  , ٚاز ٌە چبٔوووضْ ٚ صرٚٚێوووٕە صە٘رٕروووت , ئب وووٕ
ێوو  چوٛٔ ە ئبیبکووبْ ٘ەِووٛٚ زەٚی ٚ زارەکبٔیوبْ ستووتجٛٚە ێ

جٛٚ ستوووت ثوووۆتەش ثبیی ِیوووبْ یەڕاٚێوووز . ڕکرفوووژ سۆتوووبٔەٚە
ئەٚەی ڕۆێێە ٍِ ەچیبْ ثروت , ثبیی تبوُ ثەٚ ئیبوە ٔوٛێیە ثۆ

٘ویە گٛٔوضێە کە  ٔەتوضەزأژ , ٚای کو ص ییالٔەکەتووبْ  کە ٌە
ئەٚ ڕۆێگبرە یرٛتتت ثْٛٚ  ەرٔەگ ێ . ئەٚ کەي ٚ یەالٔەی 

صارتژ ٚ  ۆثەی ٚ ٚ کۀض ٚ  صەک ص , ٚە  ِە یٕە صرٚٚ تژ
گب ووٓ ٚ صا  ٚ عبرەثووبٔە , کە ئەٚ کووبلە ٌە صٚای ئە وو  ٚ 
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ژ . ڵٚ ثەلووب ثووبری ڕۆێأەٚگٛێووضرێەەکبْ صەستووت ا , ثووۆ کبر
ئەِەش ٚاصەکوب  ث اکووبٔژ ٚ ٘ەِوٛٚ ئبیبکووبٔیش ئیبویبْ یرووژ 

صٚٚر  ثەاڵَ ثبیی َ سۆتبْ ٌێ ثە ,ث ەٚێت ٚ ثرٕە ثەرصەرگبی 
صەر ەلر وووضا ئەگەر صەگووو ێ , چوووٛٔ ە صەزأوووێ ئەٚاْ ٌە ٘ەر 

 , ئبِبصەْ ٌە ٔبٚی ثجەْ .  ٔەلٛأٓ ثۆ الی سۆتبْ ڕات ربٕەٚە
لب جبرێ یبْ تەکرە ٌە ئبیبکبْ صەچرتە الی ٚ یروژ صەڵوێ ئورّە 
 ٌەِروەە سوزِیٓ ٚ یرٛتتووت ٔبکوب ثەَ شوورٛەتە سوۆ  ٌرّووبْ ثە
صٚٚر ثروووو ی ٚ لتووووەش ٌەگەن ث اکبٔووووت ٔەکەی . ٚەرە ثووووب 

ثرەڕێوٛە سەزٔە . چۀوض صۆٔوُ  ٘ەرچژ ٌەثەتّٕوبٔە ٔەتٙرڵویٓ ٚ
صتوووبرە ئەٚکوووبلەی ئبیوووبکە  عەرصتبووت صەٚێ یروووت صەصەتوووٓ .

اڵِوضا یروژ ەٚبیی تبوُ ٌە ٚثثوٛٚە ,   ەرصأژ ک صٚٚە ٔیٛەڕۆ
ُ لٛٚڕە صەڵێ ئەٚەی ئەِٕژ ٌە ئرٛە ک ص , دەلژ لبکە  ٚ ث اکبٔ

ٚ زٚڵّە ثٛٚ ئرٛە ثەرصەٚاَ ٌەٚ سەڵ ە  ٚ , ئە کە ژ سۆَ ٔەثٛ
ْ . ئبیبکە ٘ەرچۀض ٘ەٚڵژ ٌەگەن صەصا ثە ٘یە  ٘ەێارەی صەکە
ئۀجبِرە ٔبگب  . لب ٌە ثبیی َ لوٛٚڕە صەثوێ ٚ ٔوبْ ٔوبسٛا  , 

ٚ ڕێربتەی لۆ ٘ەڵتٌەثەر  جەارصٚٚە  ەر لریضا صەرگبش صەڵێ ئە
ٚ لتەتە ثە ٘ەڕەشەثب.  ەالِە  ٔبثرت  صەزأرت ٚ  یی تبُ ئە

٘ەتە ٌەگەن  "کچ چوووبیُ"اڵِوووضا صەڵروووت ِوووٓ لفۀرر وووژ ەٌٚە ٚ
چۀووضتٓ یووبکە   یبووە  ٘روو ش ٔووبکەِە  ووەر کە  , ثەاڵَ 
ئەٚەی ٘ر شووُ ث ووبلە  ووەری ئبِووبصەَ ثەٚ لفۀوورە کەٌووٍەی 

ٚ ئبیب َ ئەٚەش ثٗ ٘ەِٛ ٚ ٘یٛاتە َ . ثە گەٚرە  ٚ  ەری کٛٔ ە
ثەَ شرٛەتە ٔرٛأیوبْ لوب صێ ٔبسۆشوت  . ٕژ ییبٚەکبٔتبْ ڕاثرەت

صەثوووێ , ثەلوووبتجەلژ صٚای ئەٚەی ثۆتوووبْ صەرصەکەٚێ ثوووبیی َ 
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ٚ ٘ەر ڕێجٛارێووە ڕێووژ  صەرگووبی ثووۆ ٘ەِووٛٚ کە  کوو اٚەتە
ٚ گٛٔضە ثەر ٌەٚەی ثەٚێضا لرپەڕێت الصەصالە الی ٚ  ث ەٚێتە ئە

ثووبٔرژ ثە ٘ەِووٛٚ ثروتە ِیووٛاْ , لوب صێتوویش ٔوبٚ ٚ ٔبٌٚە الی صە
صا ث ٚ صەثرتەٚە , ڕێجٛار ٔبِرٕێ ٔبْ ٌەِبڵژ ٔەسٛا  ٚ التە  
یوبٚە ثە عبرەثوبٔەکەی ژ ئەٚ یشؤبِرٕێ صە وت ٚ چەکٛ نثەلب

صەڵرٓ ئەٚۀضەش چبٚی لر  ثٛٚە ٘ەِٛٚ  جەتٕبْ  ٔەکەٚێت .
ْ صأضراٚە , ٘بلۆلە ثەر صەرگب ْ کە ٔب ٚ ٌە ٘ەِٛٚ  ٚ ٔیٛەڕۆتب
روە صتوبرٔیە ثووۆ ڵڕێیەکوبٔژ ڕٚأیوٛە ثزأوێ ڕێجٛارێووە توبْ ثەلب

ٌەٚکوبلەی ئەرصەشوور   ەی ثوبٔرژ ث وب  ثوۆ ٔووبْ سوٛارصْ .ئەٚ
لتوەک صْ ٚە وتبٔضی ٚ ٌروژ  سەرت ژ گرڕأەٚەثوٛٚ , ئبٔیوب ٌە

 ێثەڵورصەشر  گوٛٚلژ ئە ؟ی  ژ ثبشە ثبیی   ێٔژ ٔە٘رٕبثٛٚ 
ئەٚ  ێٔٙرٕبٔەکەشووژ ثە کربووەثٛٚە , صەگرووڕٔەٚە کبلرووەثەاڵَ 

ٚە یبتژ الٔە ٌێ ِبرە ەر ِٕضان ثٛٚە کچە یٍ ر یبْ ٌە   ,ک صٚ
ث ای ئەٚ کچەی  ەر  ەصايتيبٔ  ەثٛٚەشٝ ٘ەٚرەگسٛش ر ژ 

, یبشووووبْ  ووووو صْٚٚ ێیوووويووووبْ ەىچگ ەث ەٚرەگ, ٚالووووب الٔووووه 
ي َ یبثوٜ ەوەٚرەگ ەسٛشوىگەٚرەکبْ ڕۆێێە ٔیببْ صەکەْ 

ٜ وثۆ  ثرٛازٔەٚە , صٚای ئەٚەی چۀض ێْ ٚ ییبٚێ ژ  ەوەچث ا
٘ەٌٚرو  ثوۆ کڕتٕوژ کەي ٚ یەٌوژ ثە لەِۀژ ٘ەرصٚٚ ال صەچٕە 

ثٛٚکرٕژ , چۀض شەٚ ٚ ڕۆێێ یوبْ یروضەچێ , کە صەگەڕێوٕەٚە 
ضاٚە ,  ژ ٔووبسۆش ٚ چوووبٚەڕٚاْ ٔەکوو اٚ ڕٚٚتوووصەثیووٕٓ شوووتر

سٛشووو ەکەی ثوووبیی َ کوووت ٚ یوووڕ کوووۆچژ صٚاتوووژ کووو صٚٚە ٚ 
بلە ٔەسۆشیە  ثەٚ ک پبرصٚٚە , صەگرڕٔەٚە ئەٚثەسبکیبیبْ 

ٚ  ە ٔووبٚ جررووبٌٕەیووڕ صەکەٚلووثووۆلەٚە , سەڵووە ٔووبٚچەتەصا ث ٚ
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ثبیی تبُ  .ٛ  "لبعْٛٚ"ەگص بْيری , زۆری ٔەصەسبتبٔض صەِ صْ
گەٚرەکبْ ٚتتتٛٚتەلیبْ  , ئەٚەی سٛش ژ ل ی ٔەثٛٚەٌەثەر 

ٚ کوووچە  ڵٛەشووورٕٕەٚە , ثەاڵَ چوووٛٔ ە ثوووبیی َئەٚ ِوووبرەتیە ٘ە
ثەتەکتو تەٚە ثوٛٚە , ثوبیی َ  صڵیوبْ ەثوٛٚيٕەٚرگە ەویٍ ەکەی 

ٌە ووووەر ئەٚەی ٘ەر ئەٚ کوووچەی ٌریووووبْ یروووضاگ ی کووو صٚٚە 
 .ِووبڵژ ثووبٚکژ کووچەکەش ٔەتبٔووضاٚەلێ ِووبرەک صٚٚە ثیووضۀێ .

رٕیوبْ ثە تەکتو  صاٚە ٘ەرثوۆتە  یٍ ەکەشوژ ثەڵ ثبیی َ ٚ کچە
بتیەکەی کۆلوو لووب ٌە ,چٛارصە ووبن ئەِە صرێووەەی کربووبٚە ,ثووٓ

 ووٛاری  ,, صەزأووێ ٘ەر ٔبتووضۀێ لەِۀر ووژ گەٚرە ثووبیی َ ثە
کە ِبڵژ یٍ ژ ٌێ  صەچرتە گٛٔضی ِەاللەرە ئە پەکەی صەثرت ٚ

کیٍۆِەل ێوووە  شەٕج شووورووویصەثوووێ , ئەٚ گٛٔوووضەش ٔوووزت ەی 
صەکەٚێوتە  گٛٔوضێ یش گٛٔضی گ صی گۆِەٚە صٚٚر صەثوێ ٌٚە

ٔبٚی دە ەْ ثەد , ثە ٘ەرشورٛەتە  ثوێ ٌە وەر ٔرٛأیبْ ثە
کچەکە صەثیٕێ , لتەی ٌەگەن صەکوب  ٚ یروژ صەڵوێ سوۆ   ثی 

, چوووٛٔ ە ئووورّە ٘ووویە صەزأوووژ گەٚرەکوووبْ ٌەٚ کوووبرە ٘ەڵەْ 
ْ ٔیە ٚ سٛش ەی ٌە سەلبتەکّب ک اٚە ث ای لۆ ِبرە , ٌەٚەی ئە

َ ٘ەثٛ ٚ سٛش ە , کە یت تبّبْ  ِٚ صٚٚە , ئێ ِٕیش ٘ەر ئە
 ضاگ ْضەتٓ , سۆشت صەزأژ ئەٚاْ ٘ەر یرلب ثە ث اکە  ث ٔیە

ِبرەتیە ٘ەڵٛەشرٕٕەٚە , ئێ ٔبش  ێ ئرّە ٘ەر ثە  ٌەٚەی ئەٚ
صتووبر ڕلەکووبٔژ ئەٚأەٚە صاثٕیبوویٓ , ئەگەر ِٕووت سۆشووضەٚێ 

یە , چووٛٔ ە ٚەرە ثەتەکەٚە ثووڕۆتٓ , ٘وویە شەرِر یبووژ لرووضأ
سۆ ٚتٓ , کچەکەش کە ر ژ ٌە ەرک ائرّە صەِر ە ٌرە ِبرە

ئەِجبرەش ِەکە  یەٌە ٚ ثە ثڕتبر صەثێ , ئەٚ ڕۆێە یرژ صەڵێ
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ْ صەڵریٕەٚە , ئەگەر ٘ەر ڕازی شەر  ثێ ٔەثْٛٚ  ثە گەٚرەکب
َ ثە ئە پەکەی صەگەڕێت .ٌەگەڵت ثرُ ەٚەٚ صٚٚثبرە ئیٕجب ثبیی 

ْ صۀر ێ ثۆ ٚ کچەی صەِر ە ٌرژ ِبرەگەٚرەکب ە ئەٚەی ئە ک ٚا
ثۆی ثرٕٓ , صٚٚثبرە گەٚرەکبْ صەچٕە ِبڵژ کوچە یٍو ەکەی ٚ 

یوبزی سۆتووبْ صەصرکرووٕٓ , صٚای صأیبوتٓ ٚ چووب سووٛارصٔەٚە ٔ
کوە ثوضۀە  کەچژ ِبڵژ ثوبٚکژ کوچەکە ٘ەِضتتوبْ ڕازی ٔوبثٓ

ٚأیوبْ ال ٔەثووێ , ٘ەرچۀوضە ِوبڵژ ثبیی تبووُ ەئکچوژ  کە ورە
ٚ یریبْ ص  َ ەڵرٓ صە ت ٌە ەر ڕێیەکژ ل تبیبْ صەسۀە ثەرصە

ئیٕجوب  ٓ ثە ِبن ثۆ کٛڕەکەلبْ ثرٕیٓ .ئبِبصەت کبَ کە صاصۀرٓ
ٌە ڕۆێ  ڕۆێێ یوبْ ثەر , لب ڕێٕەٚەصەگە بىبٜٚصڵ ثە صٚٚثبرە

 سوۆی صەثە وترت ٚ ثە ثْٛٚ , ثوبیی َ لفۀوگ ٚ لوبسّژ ٌەئبٚا
ٔضەی ِبڵژ یٍو ەکەی  ٛاری ئە پەکەی صەچرتە ٔزتە ئەٚ گٛ

چبٚی ثە صە تری أەکەی , چۀض چبٚ صەگرڕێ ٌێ ثٛٚە , ٘ەر
ٚ گٛٔٔبکەٚێ  ,ض , سەڵ ەکە ثە ئبش  ا صەتجیٕٓ, ٔبچبر صەچرتە ٔب

صە تە سٛش ەکبٔژ صە تری أەکەشژ کە ثوبیی َ صەثیوٕٓ , ثە 
یەٌە سۆتووووبْ صەگەتٕووووٕە الی کووووچەکە یرووووژ صەڵوووورٓ ٘ە ووووتە 
 ٛارچبکژ سەٚٔەکبٔت ٘بلٛٚە , کچەکەش تەکروە ٌە صە وتە 

شەٚ سٛش ەکبٔژ ڕاصە پر ێت ٚ یرژ صەڵێ ثڕۆ یرژ ثڵرٓ ئەَ 
چوبٚەڕێُ ث وب  صێوُ . ئیٕجوب  ٌەگەن ِبٔگ ٘ەاڵلوٓ ٌە وەر ثیو 

ڕاصەگەتٕووێ , ثووبیی َ  ە تەسٛش ەکەشووژ کە ئەِە ثە ثووبیی َص
صەچووووێ ٌە تەکرووووە ٌە کۀووووضەکبٔژ ئەٚ ئبلووووبرە ئە ووووپەکەی 

 ڕاصەگ ێت ٚ سۆی ِب  صەکب  ثۆئەٚەی شەٚ صاثێ . 
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ئیٕجووب کە لووبرت ژ ثووبن ثە ووەر ٘ەِووٛٚ التەکووضا صەکربوورت ٚ 
ڕۆێتووش ٌە  وووٛٚچر ەٚە ئبٚاصەثروووت , ثوووبیی َ ڕٚٚی سوووۆی 

صەکووب  کە ٚەرصەگرڕێووت ٚ  ووەت ی ئەٚ  ووٛٚچەی ئب ووّبْ 
ە ِبٔرەٚە ث ٚئەٚەی ٌە ڕێژ ٘ەاڵلٕژ ئەِبٔگ ٌریەٚە ٘ەڵضێ ثۆ

َ لتەتەی ک ص ِبٔرەکەی سۆی ثرب  , ٌەٚ کبلەی ئەرصەشر  ئە
صەکوو ص , ئبٔیووبش گووٛێژ شووً ی ٔووبٚ چبٚەکووبٔژ ئبٔیووبی  ووەت 

 ص ٘وووبلۆلە زتٕوووضاْ ٚ ٘ووویە ٘ە وووتژ ثەٚە ٔەصەکووو,  ک صثوووٛٚ
ک اٚێە , ئەٚ ٌە ٔووبٚ صتّۀەکووبٔژ چیوو ۆکەکە ِە٘ووبجەی ثۀووض

َ کە ِبٔگ  َ ثجٛٚ , ئەرصەشر  گٛٚلژ ئیٕجب ثبیی  صەثیٕێ ٌە ٔمٛ
کووبلەی لوبزە ٘ەڵووضێ ,  ٛچر ژ ئب ووّبٔەٚە ثە گەٚرەتوژ ٌەٚ و

ٚ  ٛاری ئە پەکەی صەثێ , ثە دەزەرەٚە  سۆێ سڕصەکبلەٚە
سووۆی صەسووزێٕرتە  ووەر ثیوو ەکە . صٚای کەِرووە چووبٚەڕٚأژ 
کووچەکە صێووت ٚ ثە یەٌە صە وووتژ صەگ ێووت ٚ ٌە یبووتە سوووۆی 
 وووٛاری صەکوووب  , یبشوووبْ لٛٔپوووبٔژ ک اشوووەکبٔژ ٌە لۀووورەی 

ضە وتەٚە ڵ  ٚ ئە وپەکە صەدیٍرٕوێ , یبشوبْ ٘ەصاە وپەکە صئە
  ,ٚ ٚە  ث ٚٚ ە صەرصەیەڕێ یریەکبٔژ یبتەٚە  ەر ٘ەرصٚٚ

 ْ ْ ٚ ثە ئە پەکبٔیب ٚ ٚەستە یرضەزا کە  ٚ کبری کچەکەش ٌە
ٚە وووووتێ لوووووب ٔزتوووووە بصەکەٚٔە صٚای ثوووووبیی َ , ئەٚتوووووش ڕأ

کۀووضەرأەکبٔژ ثەتٕووژ دە ووەْ ثەد ٚ گوو صی گوووۆَ , ٌەٚێ 
صٚای ٔووبثٕەٚە , ٌریووبْ صێووتە سووٛارێ ٚ  ووێ چووٛار  صەزأوێ ٌە

ٔێ , ٌەٚ کبلەش ٘ە ت صەکوب  کوچەکە یروژ لفۀریبْ یرٛە صە
یەِت ٔەثوێ  کە  ٚ کبری ث ب  , یرژ صەڵێ لە ٌەۀبسۆشە ل

ٚ کە وژ لوۆْ ,  ئەزتەلیبْ یێ ٔبگەتُٕ , ئەٚأە سزِژ سوۆِٓ
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َ صەِەٚێ ثیبٔ رەڕێّٕەٚە ٘ەر ئەٚۀضە . ٌەٚ کبلەش کە  ثەاڵ
ٚ کبری کچەکە سۆتبْ صەصۀە یبن گ صۆڵەتە  ٚ ثە صن لەلە 

ێ ثە وەر  وەری ٍەکبٔیوبْ گوززەی صٌٛگ, ٘ۀضێە ٌە  صەکەْ
ثەاڵَ صٚای لەلٛلووووۆلر ژ زۆر  ثووووبیی َ ٚ صە ووووری أەکەتضا .

صەثیٕٓ ثبیی َ ِەثە تژ ئەٚۀیە ٌریبْ ثضا  , ئەٚأیش ییوبٚی 
لیووت  ثە ییوو ە  ٚ ثە ٘ەڵٛێتووت صەثووٓ , ٌۀبٚتووبْ صا تەکرووە

ثوڕٚا لەلەکبٔتوبْ ڕاگو ْ , کوٛڕتٕە صەثرتەٚەٚ ثەٚأژ ل  صەڵێ 
ْ ٌە صە ت ٔبکەٚێ سٛش ەکەی  ییبٚە ِەرصأەل ِبْ ثە ٚث ە

سۆِبٔژ یێ ثضەتٓ , ٌەٚ سٛش ەی سۆشّبْ ئبلڵت  ٔیە صە ت 
الی ئەَ ییبٚەثێ  ِبْەوی ییبٚێ ژ ٚا ٔەثٛٚە , سٛش ەثەرصار

شووووەڕە ە ثووووۆ ئوووورّە . ئەٚ ییووووبٚە ٌە ئرتووووتبٚە ٘ەِِٛٚووووبٔژ 
ْ سزِبتەلژ  ثەَ کبرە ٘بلٛٚە, سۆشضەٚێ   ,ٔٛێج بلەٚەٌەگەڵّب

ئەٚ تە   ,کەچووژ ئەٚە ئوورّەتٓ صەِووبٔەٚێ ٔبسۆشووژ ث ەتووٓ 
ضتووضا ٕگووٌٍٛە چوویە ثە ڕٚٚی ئوورّەصا ٔووبلەلرٕێ , ٘ەِووٛٚی ثە ثڵ

ٌەکبلر ضا سەرت ە ئرّە صەت ٛێتٓ . ثرەڕێوٕەٚە لجوٛٚن ,  صاٚێ
لەی ٌێ ث وب  , ئیٕجوب ثوۆئەٚەی ثوبیی َ ٔبکەَ تە  کە یت  لە

ْ  صٚای ئەٚەی لەلە ,ثەٚە ثزأێ صەتبٔەٚێ ثەڕێژ ث ەْ ڕاصەگ 
ثبیی تبووُ ٌەٚە صەگووب  ٚ  ,صاٚێوٓ   ووەرتضا دەرتمروە ثە ووەر

ەٚە  ٛاری ئە پەکە صەثٓ ٚ صە تژ کچەکە صەگ ێت ٚ ثەتەک
سۆی ٚ ثە صە تری أەکەتەٚە ٘ەر ئەٚشەٚە ثبیی َ ثە .صەڕۆْ

صەثیٕێ  تەٚە , کە صەتەٚێ ثچرتەٚە دەٚشەٌە ِبڵێ ٔزتە صەثر
ەکەی صات ژ چبٚەڕێژ صەکب  , صات یبوژ کە صەثیٕوێ کوچە یٍو 

صەِرٕێ ٚ یروژ صەڵوێ , ئەٚ ٌەگەن سۆی ٘رٕبٚە  وەری  وٛٚڕ
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لەلبٔە ٌەگەن لۆ ثٛٚ ٚاتە ؟ ئەٚتوش صەڵوێ ثەڵوێ ثەاڵَ یەِوت 
 ,صات یبژ زۆر ٌۆِەی ٔبکب ٔەثێ کە  زتبٔژ یرٕەگەتبتٛٚە . 
ە ووپەکە صێٕرووتە ئ کووچەکە ٌە .ثە٘ووۆی ییوو ی ٚ ثووێ لووبلەلیەٚە 

صەڵوێ ئرتوتب لوۆ ثوٛکژ ِٕوژ ٚ ٚ  ەری ِبئ صەکوب   سٛارەٚە
 صاکووبلر ژ ٚا ٔبکووب  ٌەثرووژ ثووۆ ِبڵەکەِووبْ , لتووەتە  ثەسر 

٘ە تژ ث تٕضارثرت , ئیٕجوب ٘ۀوضێە کەي ٚ یەٌیوبْ ثوۆ ئبِوبصە 
ربیبْ چۆ  , یٚە صەتبٕٔر ێتە چیبی لەرەصەکب  ٚ ٘ەر ثەٚ شە

ثوۆ ثەتوبٔژ ِوٓ صەچوّە ِەاللەرە  صەڵروت ئبگوبصاری سۆلوبْ ثوٓ
ئەٚەی ٌەگەڵیوبْ صأیبوُ ٚ زٚٚ کۆلووبتژ ثەَ کربوەتە ثرٕوویٓ , 

 ە رە ثەکۆتژ ث ب  ٚ سٛێٓ ثڕێێت .ثەرٌەٚەی ک
ٚە ثوووووێ ئەٚەی ٘ە وووووت ثە شوووووە ثووووبیی َ ٚ کوووووچەکەش ثەٚ

, ْ ەکە صەثٓ ٚ صەچٕە ثٕبرەکبٔژ  ٛاری ئە پ ِبٔضٚٚتەلژ ث ە
ثەڕێووە ڕاصەسەْ ٚ  چوٛ  . ٌە شوٛێٕرە ٌەٚ ثٕوبرە یوبرچەلەرە

ئە ووپەکە ٌە ثەرصێ ووژ گەٚرە صەثە ووتٕەٚە , یبشووبْ ٌە گووۆِە 
ئبٚێووە صەِٛٚچووبٚی سۆتووبْ صەشووۆْ ٚ ڕٚٚ ٌە ئب ووّبْ ٌرووژ 

ثەتوووبٔژ ٌە ثبٚەشوووژ تە   ڕاصەکبوورٓ ٚەکوووٛ صٚٚ صڵوووضار , لووب
ٔضا ٘ەڵوضێت ٚ ثە سەثەرتووبْ ڕۆێتوش ثە  ووەرتب کە.  صەسەْٚ
ٚ صەچووٕە ٔوووبٚ ڕٚٚصەکۀە تەکرووە ٌە گەرتە عب ووور بْ صێٕووێ 

تەتە  ٌرووووژ صەِرٕووووٕەٚە , صەگروووووڕٔەٚە  وووودەئەشوووو ەٚلرە . 
ئەِٚبٚەتە کە ٌەٚ چیبتە ِبٚٔەلەٚە ٌەگەن ِبِزەکبْ ثوٛٚٔەلە 

َ ٚ صە تری أەکەی ثەتەکەٚە ٘بٚڕێ ٚ ٘ەِٛٚڕۆێێ کە ثبی ی 
ِبِزەکوووووووبْ ثە  ەڕاْٚ ٚ یبرتووووووبْ صاٚەیرضەشووووووتەکەصا گ ثە

کوبلر یش  ,ٔەکەٚلوٛٚٔەلەٚە ٚ ٌریوبْ صٚٚر صەٚرتبٔەٚە ثوٛٚٔە
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یبْ ەگەڵٌ ِبِزەکبْ ٚ گەڕاٚٔەلەٚە گٛٔض ئەٚێیبْ ثەجرٙربتٛە
    . ٘بلْٛٚ لب ٔزتە ئبٚەصأژ

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
ثوووۆ ثەتووووبٔیەکەی صات ووووژ ثوووبیی َ ٌەگەن تەکرووووە ٌە ٘ووووبٚڕێ 

ٚ عبرەثووبٔەتە  صەثرووت ٚ صەچرووتە  یی ێۀەکووبٔژ  ووٛاری کەر
ث اکوبٔژ ٌەگەن ث اکبٔژ کچەکە صاصۀیبوێ .  ,ِەاللەرەٛٔضٜ گ

 ,ێث سٛش ەکەی ئرّە دەاڵڵژ کٛڕەکەلبْ کچەکەش یرژ صەڵرٓ
ە وتّبْ چٛٔ ە ٌەگەن ئەٚەی ٘ثٛٚ ئرّە ثٛٚتٓ  ئەٚەی ٘ەڵە

ثٛٚثوٛٚتٕە ڕێرو  ٌەثەرصەِیوبْ . صەک ص تەکت تبْ سۆشوضەٚێ 
شەٚەی گوٛٚلژ لەلەی تەکرە ٌە ث اکبٔیبژ ئەٚەی ٘ەر ئەٚ 

 ڕا ووووتژ ثە ڕۆێە صەڵووووێ ییووووبٚ ئەگەر ٘ەر ٚئە ٌووووێ ِەکەْ ,
ٔەٚە   صەثووووێ ٚاثووووێ سەٚٔەکووووبٔژ کچرووووە ثووووێشب ووووٛاری 
 .تٓٔەثوووٛ ٌەکۆلوووبتیەکەی ثر توووێ ٚ ثڵوووێ ثوووۆتە ل  وووٕۆکبٔە 
َ ٚە  ئەٚ کوبلە ثوبٚ ثووٛٚە صەڵوێ کبِەلووبْ یی ثووبئیٕجوب صات وژ 

 ؟ ِووٓ سەرجوویەکەی ٌە ئە ووتۆ صەگوو َ .  صەلووبٔەٚێ ێْ ثرووٕٓ
 وووەت تش ڕٚٚصەصا , تەکروووە ٌە  ۆێە  وووٛلفەتەکژ٘ەر ئەٚ ڕ

کچژ ئەٚ یی ێۀەی ٌە صن صەثێ کە ٌەگەن ,  ث اکبٔژ ئەٚ کچە
زأرت ٚ ثە ەئەٚتش ثە صەر ەلژ صصات ژ ثبیی َ چۆلە ئەٚێ . 

ٔٙرٕژ ثە صات ژ ثبیی َ صەڵێ . صات وژ ثبیی تبوُ  وٛێٕض صەسوٛا 
                ئەگەر ڕازی ثوێ ,  ووەریەٚە یو   ثە کووچەکە ث وب  ثرەڕێوت

ڕۆێە کە  ئیٕجووووب ئەٚ  وووەر صأووووبثێ صەثووووێ ثوووۆ تە  ثووووٓ .ٌە
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  َ ثە یی ێووۀەکەی ٘ووبٚڕێژ صەڵرووتصەگەڕێووٕەٚە صات ووژ ثووبیی
یبتژ لرٕەکەی ٚ  سۆشەٚتتتژ چۀض جٛأە ٌەتەک بلضا ئەگەر

٘ەِووٛٚ ِبڵەکووبْ ئووبٚەصاْ صەکووبلەٚە , ثەاڵَ  ثووٛێ ثژ ٌەگەڵووژ
ق ٚ ٓ صەڕێێ ٚ ڕێصڵجژ لریضا , سٛ ئەگەر ٌرژ ثت  رژ ٚ صٚٚ

لیووٕە جرووژ صەگوو ێتەٚە . ٌە ٘ەرصٚٚ دووبٌە  ٚە  ٘ەڵر لٕووژ 
ثە ئبگ  ٚاتە , ثەڕا تژ ثیر ی ثەر یرت ڕٚٚٔب   صارێ ژ  ەر
 ە یوووورچەٚأەٚە ٌەگەڵووووژ ثجووووٛڵریەٚەثەاڵَ ئەگەر ثصەکووووبلەٚە 

ِەثە وتت  صەڵرت یی ێۀەکەش ثە صات ژ ثبیی َ صەلتٛٚلرٕێ .
ثبیی تبوُ صەڵوێ ٕبگەَ , صات وژ ِٓ ئ ٌەٚ لتبٔەی لۆ لر؟ چیە 

  ,ک صٚٚی ثێ ئەٚەی ئبگبشت ٌێ ثێ کچێ سٛازثرٕژ کچەکەتبْ
ٚ کە  ٔبتەلە  کچەکەَ گەٚرەثٛٚە کەچژ ٘ەر گٍەتژ صەکەی

َ  ەری  پژ صە٘ۆٔرتەٚەسٛازثرٕژ  , ٚ کە  ٔبتەٚێ , کچەکە
 ٔٙرٕوژِبٔەی سۆَ ٘ەر ئەِوڕۆ ثەئەٚەلە تەکرە ٌەٚ کٛڕە سز

 ووبن ثەر ٌە  کە صٚٚ صڵووُ ثە کچووژ ئەَ ێٔەٚەتە گووٛٚلُ یرووژ
ئرتووتب ٌە ِەڕثووڕتٕەٚە ثیٕیووتُ . یی ێووۀەکە ٌەگەن ئەَ لتووەتە 

 کەٚێتە ٌەرزە ٌەرز , صەڵوێ لوۆ چیوتشبگەش ە صەثێ ٌرٛی صە
یرُ گٛٚ  ی   ثە کچەکە  صات ژ ثبیی تبُ صەڵێ ؟ یێ گٛٚ 

ئیٕجوب یی ێووۀەکە  کوە کچوژ سۆِوبٔە . ڕازی ثوێصەکەَ ئەگەر 
صەڵووێ سووۆ   ووژ ثوبیی َ صەگ ێووت ٚ ِووبچژ صەکوب  صە وتژ صات

َ ثچّە ثە٘ ْ دەزصەکە َ ٘ەتە , چۆ ٚ لبلە کچە ەشت صەزأژ ئە
ژ ٔثوڕٚاث ە ٌەگەن شوٛٚک صئەٚ٘بش دەزَ ٌرویە شوٛٚث ب  . 

ٚ یبتُ ٌە صٚٔیب صەثرتەٚە  .ئەٚ کب  ِ صْ ثرتٕیش یرُ دەلە ئە
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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کە صات ژ ثبیی َ ٚ ٘بٚڕێ یی ێۀەکەی صەگۀەٚە گٛٔض ٘بٚڕێ 
یی ێوووۀەکەی زٚٚ سٛادوووب یزی ٌە صات وووژ ثوووبیی َ صەکوووب  ٚ 

ثە صەِووژ ثە ِووبن , ٘ەرکە یووێ صەسووبلەٚە دەٚشووە صەچرووتەٚە 
 وووەر  وووەکۆی ۀیوووٕەٚە لوووۆڵژ کوووچەکەی صەگ ێوووت ٚ ٌەیر 
سوۆ  سۀوژ  یرژ صەڵێ ٌەڵەکەتبْ ٌەالی سۆی صاتضۀیبرٕێ ِب

 بر ثوٛٚە , ثەٙۀٕیبْ ک صٚٚی , کچەکەش کۀبٚی گٛڵرسٛازث
صات یبووووژ ٌە ووووەری لوووووبثٕژ  ؟ێ لووووبِەزرۆتیەٚە صەڵووووێ کووووو

ٙۀووبر سۀووضە صێووتە کەکەی ثووۆ صەگروو ێتەٚە , ئیٕجووب گٛڵچیووڕۆ
ٚ صتّۀەی صێت ٚ ڕێە ئە  ار یرٝ  بڵچبٚ کە ەٚە ثەر ەرٌرٛی 

ٚ  کٛڕەی ثیٕیوٛە , سەتوبن صەتجوبلەٚە ٚثڕتٕەٚە ئە کبلژ ِەڕٌە
ٌەشووووٛێٕەکەی سووووۆی  , ثووووْٛٚ صەکووووب  ٘ە ووووت ثە عبشووووك

ژ لو  صەگوۆڕێ , سۆ ثۆ ڕۀرر ٚ صٚٔیب ڕا تەٚ ٘ەڵضە ترتەٚە
چبٚی , ێتوبْ ٌەٚ چو کەٚە ٌەالی  ەثەرٌشتەکبْ جٛاْ صەثٓ 

 لبَ ٚ چرەێ ژ ل  صەصا  . 
لە ِووبڵژ ب٘ەر کە ئروٛارە صاصێ زٚٚ صاٚا ٌە صات وژ صەکووب  ثیجو

ئەٚەی ٘ەٚاڵەکەی یێ ثرەتٕێ رە ٌە ٘بٚڕێ کچەکبٔژ , ثۆتەک
کە ؟ ٚ ثبووزأێ سۀەی ِووبٚە لووب ٌە صە ووت ٚ یریەکووبٔژ ثٕرووت

ٚ کچە ٘بٚڕێیەی صٚٚ کیس س ٓ ئە ۀەی صەثێ , تەکر یبْ صەچ
ٙۀووووبر , گٛڵٙۀووووبرتش ثە صڵر ووووژ سووووۆش ثب ووووژ صەصالە گٛڵ
 ٘بلژ ثبیی َ ٚ ٘ەِٛٚ ڕٚٚصاٚەکبٔژ ثوۆٚ ثە ەر سٛازثرٕیەکە

ٚ کچەش یەتٛۀضی ٌە تەکرە ٌە ئبیبکبْ  گەن کٛڕیصەکب  . ئە
ٚ کچە  ٙۀبرصەثێ . کە گۆڵ ٚ شەٚە صەگەڕێٕەٚە , ئە ٚ صات ژ ئە

ئبیووبکە صەثووێ , ٘ووبٚڕێیەی شووەٚصرۀگ ێٚأووژ ٌەگەن کووٛڕە 
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ٚ ڕٚٚصاٚەکەی ثۆ صەگرڕێتەٚەرەرص ٘ەِئەٚتش ثە صڵر ژ ثر ٛ . 
رتە صتٛەسبْ ٚ کٛڕە ئبیبکەش ثۆ ثەتبٔیەکەی لتەکبْ صەگەتٕ

َ کچژ یٍ ژ سۆی ٘ەڵر لٛٚەکە ,  زاراْ صەکەٚێتە  ەر  .ثبیی 
ئەٚەی ثەتٕووژ ِووبڵژ ثووبیی َ ٚ ئەٚ ِووبڵە یٍوو ەی ئبیبکووبٔیش ثووۆ
ئەٚەی الْ صاصۀوووورٓ گٛڵٙۀووووبر ث ووووٛێْ , ثووووۆلر جووووضەْ , یووووی

ەکەی صاثٛٚ ئەٚ کچەی ثۆ ثەڵرٕەکەی صات ژ ثبیی َ کە ثە کٛڕ
تەٚە کە کۆٔەکەتبٔیش ث ٌٛر ٔەگ ێ ٚ صٚٚثبرە ث تٕەثرٕێ  ەر

کە ٚ ثوۆ ئەٚاْ ٔەثوٛٚە  کبلژ سۆی سٛشو ژ ثوبیی َ ِو صٚٚە
ْ صەک ص سٛش ەکەی سۆتبْ ٔەصۀە ثبیی َ .   ٌە ەری یرضاگ تب
ٚ  گٛڵٙۀبر ثە صڵر ژ سوۆش ئەٚ ِوبٚەتە جٍوژ کوٛرصی ڕۀروب

ٌە سۀە صۀوێ ,  ٝچو یٚ  ڕۀگ صەیۆشرت ٚ صە ت ٚ یۀوجە
ی ۆکەی ثووٓ ِەِ ووبْ ٚ ٍِووٌٛەٚ گووۆثەرۆکە ٚک ِوو سۀووبٚکە

 ەرڕأژ ثە سۆی ٚە صەکب  . ٘ەٚاڵەکەش ثە ٔبٚ گٛٔضا ث ٚ 
صەثروووتەٚە , صات ووووژ ثبیی تبوووُ شووووٛأرە ثە صٚای ثووووبیی َ صا 

ثرەڕێوتەٚە , کە شوٛأەکە سەثەر  صۀر ێت , ثۆ ئەٚەی ٌە چیب
ڕاصەگەتٕرت , ثبیی َ ثە سوۆی صالە ثبیی َ ٚ ٘ەٚاڵەکبٔژ یێ صە

 .صە تری أەکەی ثە صڵر ژ سۆش صەگەڕێٕەٚە ٔبٚ گٛٔض  ٚ ثە
گوۆرأژ  ٚ سەڵە ٌر ڕا ێْ ٚ ییبٚ ثە ٘ەٌوٙەٌە کە صەگۀە جێ

َ ئەَ ٛازتبْ ٌووووێ صەکەْ , ثەاڵثەرەٚ ییٍیوووبْ صەچووووٓ ٚ یربوووو
  ٕرت .رثەستەٚەرتە کەَ صرێەە صە 
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ثۆتەش ٚاتوبْ , ٌەٚ گٛٔضە ییبٚێە صەثێ ثۀبٚی    ەلە کەڕ 
صەڵرٓ ئبیب چژ یێ ثرٛٚلجب جێ ثە جرژ صەکو ص , یێ گٛٚلٛٚە 
 ٝ ەری سۆِبٔ یریبْ ثرٛٚ  ثب ثەرصێ ّبْ ثضێکەچژ سەڵە 

 یێ ثب رٕیٓ ٔەتضەصأێ , سۆی ٚا صەرصەستت گٛێژ ٌێ ٔیە . 
ثٛٚ ,  ەگژ ٔەتبرەکوبٔژ ٜ ئبیب ٌەٚ گٛٔضە کٍ ژ کەری یێ ثڕ

ثووٛٚ ,  کەڵەثووبثژ یووێ صزیسوۆی یووێ ێە٘وو  سووٛارص ک صثوٛٚ , 
جبشوو ژ یووێ ئەلووە ک صثووٛٚ . ئبٔیووب ٌەٚ کووبلە ثە جووٛاة ٘ووب  

ەرصەشور  ثوٛٚ تەعٕوژ چوژ ؟ ئ گٛٚلژ جبش ژ یوێ ئەلوە کو ص
               ئەگەر گووٛٚلژ ئەٚکووبلە سەڵ ووژ ثەلووبتجەلژ گۀووجە شووٛأەکبْ 

ْ ٘ەثب , زۆر ,  گەڵیژ جٛٚ  صەثْٛٚ جبر ثۀٙرٕژ ٌەِبکەرێ یب
ە  ئەٚەتبْ صەزأژ ثەاڵَ لتوەتبْ ٔەصەکو ص , ثگەٚرەکبٔیش 

ثب گە ِبکەری کە ر ژ ل  یریوبْ ٚا ثوٛٚ ئەگەر کە رە ثچٛٚ
ٔبِٛٚ وووژ کووو صۆلە  وووەر سوووبٚەْ کە ووە صە وووتضرێەی  ئەٚ
 , ثۆتە ثە ئەلە ک صْ ٌە لەڵەِیبْ صەصا . کەرەکەِب

ئبٔیب چوبٚی زەق ٘ەڵورەڕا ٌەگەن ئەَ لتوەتە , ئەرصەشور تش 
ە کوو صْ ٚ گووٛٚلژ جبشوو ژ ِووبکەرتش لتوو ثەرصەٚاَ ثووٛٚ ٌە

ٔوووژ , ٘ەرکە وورە ثچٛٚثوووبتە الی ٚەکووٛ کچروووە ٌریووبْ صەڕٚا
َ صەصا , ٌەثەر ٌەصە ت ْ ثە گەٚرەل  ٌە لەڵە صە ت  ضرێەتەکەتب

شٛأەکەی سوبٚۀژ ثوۆی ٘ەثوٛٚ  صأژ یەرصەی کچرٕژ . لۀیب
ثچرتە الی . ئبٔیب گوٛٚلژ ثبشوە کەرەکوبْ ئەِەتوبْ یوێ سوۆش 

ئەرصەشوووور  گووووٛٚلژ ثەڵووووێ , ئەگەرٔووووب جٛٚل ەتووووبْ  ؟ثووووٛٚ 
صە٘بٚێبت ٚ ڕأەصەٚە تبْ . ثبشتر ت ثۆ ثرروڕِەٚە ٌە وەر 

َ ٌە چیڕۆکەکەی ثبیی َ صٚ ٚ ٘یٛاتە ٚرِبْ ٔەسبلەٚە ئەٚە , ثە
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ٓ ثە ک اٚەتژ لتە  ثۆ صەکەَ ٕەگ یٚ ثە عەتجیش ٚەرت ِ , . 
ثەری ثیتوت  ووبڵرە صەثوٛٚ , دەزَ صەکوو ص لەِۀوُ ٌە صەٚٚر

ثەڕا تیش ٚاثوٛٚ , زۆر ئوبزاثَٛٚ  ە یرُ ثڵرٓ ئبزاتە , جبسەڵ
صەثووٛا  ثەاڵَ ئەٚە ثەلۀیووب ثە  ٔەثووٛٚ ٘وویە ٔەصەل  ووبَ , ٌە

یە ۀضتبووُ ثوو ەْ , ٘ەِووٛٚ کووبلر یش ٌەٚە صەگەڕاَ ثوووزأُ 
لووب  ,ژ چوویە , زۆرثەتووبُٔ لووبلژ ک صثووۆٚە ِەرجەکووبٔژ ئووبزاتەل

صتوٛاری ص کە ٌە ثوٓ جبرێ یبْ چِٛٚە الی کۆِەڵروە یی ەِرو 
صاِەتبْ صەک ص , ٌەگەن  ِزگەٚ  صأیبتجْٛٚ ٌە گٛٔضەکەِبْ

ٚ شٛأبتەلژ ٘وبلە گوۆڕێ , صٚای  صاِەک صٔەکەش ثب ژ کەر
گفتٛگۆتەکژ زۆر گٛێُ ٌە تەکر یبْ ثٛٚ گوٛٚلژ ییوبٚ ٔەچروتە 

ی کەر ٘ەر ٔوووبثرتە ییوووبٚ , تەکر یت تبووویبْ گوووٛٚلژ ئەٚەی ال
َ ِەرجژ ئبزاتەلژ ەثرتە الی ٌە ل  بْ ثٛٚە , صۀب تەکٔەچٛٚ
جٛٚٔە ٌەگەن کەر , ِٕیش ثە شەرِەٚە گٛٚلُ چۆْ ئەٚ جٛٚل

ٚ گووٛٚلژ  کوبرە صەکو ێ ؟ ٘ەر ٘ەِووبْ کە  ٚەاڵِوژ صاِەٚە
 ەرەلب صە ت ثە ثٓ زگژ صاثرٕە , یبشبْ ثە  ەث ی , ئب بٔە 

ثڵٕووضک ص ئەٚە صە ووتت ٔرزتووە ثوو ەٚە ٌە  ووّتژ ئەگەر کٍ ووژ 
کووو ص ٌروووژ  اللیبوووژ ثڵٕوووضتژ , ئەگەر ٔیبوووبٔەی ڕازی ثوووٛٚٔی

صٚٚرکەٚە صەتەٚێ ٌٛشوو ە ثووبٚێ . ٌەگەن ئەَ لتووەتە ییوو ە 
ٚ یر ۀی ِر صەکبٔژ , ٓ. ِٕیش ئەَ لتەتەَ چٛٚە ئەلڵل  ٘ەِٛ

ثەری ئەٚ گٛٔووووووضە ڕۆێەٚە ٌە صەٚ کۀووووووضەکبٔژ صەٚٚرٚ ٌەٚ
ەی ِبکەرێووە ثجیووّٕەٚە ٌەگەڵووژ ئەٚگەڕاْ کوو ص ثووۆ صە وتُ ثە

ژ لوبٚەتژ ثوٓ زد  وپژ ٌە جُ , ڕۆێێ یبْ ثیٕیُ ِبکەرێ جٛٚل
 ەرەلب , ٔزتە کۀضەرأرە ثە ت اٚەلەٚە , ِٕیش چِٛٚە الی 
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ثەاڵَ صٚالو  ثە  ووەث ی صە وتُ ثووۆ ٔەِوٛێ ا ٌروژ ثچووّە یورش 
 ەر یبتژ ث ص , یبشبْ صە وتُ ٌە ثوٓ زگوژ سبوبٔض , ٘ربوتب 

کٍ ووژ ثڵٕووض کوو ص , ئۀووضاِژ صە ووتُ ٔەث صثووٛٚ ثووۆ الی  ووّتژ 
ِر صەکووبْ یریووبْ ِٕویش ئەٚەی یی ەصتووبر کەٚ  ,  ثە ِرییوٕەی

َ الەئبزات َ تە  ی  یبری  ەت  َ , ثەاڵ صرٚٚ ت  لژ ثٛٚ ک ص
٘ەِٛٚ کبلر یش کە ثە ثی َ صێوتەٚە صٚٚچوبری ٘ەِوبْ ,  ثٛٚ

ٚ ثە کٍووە ثڵٕووض  ی  ویبر صەثووّەٚە , ِوبکەرەکە ثووۆ ڕاصەٚە وتب
ئەگەر ئەٚتوووش یروووژ سوووۆش جوووٛٚٔژ ٔیبوووبْ صەصا کوو صْ ڕازت

ٚ ک ٚ کە ئەرصەشر  ئەَ ٔەثٛٚثێ ؟ ئبٔیب ٌە بلە  ٛٚر ٘ەڵرەڕاثٛ
 ەر سۆی ٔە٘رٕب گوٛٚلژ ڕۀورە لتەتەی گرڕاتەٚە , ثەاڵَ ثە

جژ . ئەرصەشر  ٌەگەن ئەٚ لتەتە سۆی یرٕەگیو اٚ سۆشیٛتتت
لتوووەتەکژ ٘ەڵەَ  ئبٔیوووب گوووٛٚلژ چووویەصاتە لبلوووبی یر ۀووویٓ . 

ک صٚٚە ؟ ئەرصەشر  گٛٚلژ ٔوب , ثەاڵَ سوۆَ لە  ثیو َ ٌەٚە 
ٚ کەرە ٌەگەن ِٓ ئەٚ کبرەی  ٔەک صثۆٚە ٌە سۆشەٚتتتیبْ ئە
دوبن ئرتوتبش زۆر جوبر ثیوو  ٌەٚە صەکەِەٚە ٘ەر ک صثوێ . ثە

ِزگەٚ  صأیبوتجْٛٚ ئەگەر ئەٚ ییبٚە یی أەی ٌەثٓ صتٛاری 
ت ەەْ تووووبْ زە ثجوووویە ِووووۆثەِٕیووووبْ ثرٛٚلجووووب ئووووبزاتەلژ ئەٚەت

ٕٛ وورە ٚ شوبٔۆکبرێە , تووبْ کە وور ژ تووبْ ڕۆِبٔ  ویٕەِبکبر
شووتُ  زأووب ٚ  ەتٍە ووٛٚ  ٚ صا٘رووٕەر , ثەثووڕٚای لووۆ ٘ەِووبْ

ٌە یرٕووبٚ  ٚە  ئەٚەی ثە گٛێیووبْ صا چ یبٔووضَ ئۀجووبَ ٔەصەصا
ئبزاتەلژ ئۀجبُِ صا ؟ ئبٔیب گٛٚلژ ثە صڵٕیبتیەٚە ثەڵوێ . ئیٕجوب 

ٌەٚەٚە ثۆِووووبْ صەرصەکەٚێ ئەٚ  ئەرصەشووور  گوووٛٚلژ کەٚالە
ێتٕرەتەی ٌرژ صەێتٓ گ تٕرە . ئبسەر ئەٚأە ِٕیبْ کو صە ئ ؟ 
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َ . ثە صڵٕیبتیەٚە لۆی  ْ کۆییبْ ک ص ٘یە , ٌە ەر شرٛەی سۆتب
, پر ی ٘ەر صڕکووژ ٌووێ شوویٓ صەثرووتەٚە سووب  ثتوو صڕکوویش ثە

ئەگەر ٌەِەٚصٚا ٘ەٚن ثوضەَ , ئرتتب یەتُ ثەٚ شتبٔە ثو صٚٚە 
 جیب ٌەٚ ڕێیەی ثۆ تبْ ٔیببْ ک صَٚٚ . ٘ەڵجەێ َڕێیەکژ ل  

لەرِژ ِەتتەری ٌەشف ۆشیش تەکرە ٌەٚ ڕێیە ٔٛێیوبٔە ثوٛٚ 
ْ , کە یریبْ ٚاثٛٚ ێْ ٔبثێ ٌە ٔبٚ  گ لّە ثەر ٌە ڕلژ گەٚرەکب
ِزگەٚ  ثبٛٚرێ ٚ ییبٚ ٔوبثێ ێْ ثبوٛا . توبْ یریوبْ ٚاثوٛٚ 

سەر بئو, ٚاْ ئەٚ ٔبٚەتبْ ٌرٕبثٛٚ گ ٚە ێٔژ ٌەشف ۆش کە ئە
ٌەشژ سۆی ڕٚٚ  ث وبلەٚە ثوۆ کە  ٘ەتە ٌە ٔبچبرتبْ ٔەثێ 

کە ووبٔرە سووۆی دەزتووبْ ٌووێ ٔەکووب  ؟ ئەرصەشوور  کە ثب ووژ 
ِەتتووەری ٌەشف ۆشووژ کوو ص ئبٔیووب لبِەزرۆتووبٔەل  گووٛێژ ٌە 

ثەاڵَ ئەرصەشوور   گوو   ٚ زتووبل  ٌرووژ ٘ووبلە یوورش ئەرصەشوور 
ەر ٘بلژ ثبیی ی ٚ چۆٚە  ەر ثە  ,ٌەٚۀضە زتبل ی ٔەگٛٚ  

رۀگ ئبیب لفۀرر ژ ئیٕرٍیزی شەٚێ ژ ص  گٛٚلژ,  ەلە کەڕ  
ٚ صەتٕر ێووت ثووۆ کٛشووتٕژ  صرێووە صەصالە صە ووت    ووەلە کەڕ

صەِبِ ژ سۆی صەصا  ٚ ثە یوبرێز  .    ەلەکەڕتش گٛڵٙۀبر
صتٛ ەثرتەٚە , یبشبْ ٌە صتٛاری دەٚشوە ئوبٌٚە ِبڵیبْ ٔزتە ص

 ٚ صات وووژ صەثروووت ٚ صەچروووتە الی ئەٚ  وووەکۆتەی گٛڵٙۀوووبر
ڕ کە گٛڵٙۀووبر صەثیٕووێ ٌە کە  ووەری سەٚلووْٛٚ ,    ووەلەٌە

ِٛٚچوبٚی ٚ صە ٘ەِٛٚ التەکوضا ثو ٚ ثوۆلەٚە ی چژ ثە سەٚصا
شرت صەثێ , صڵژ صەکەٚێتە کٛلە کٛ   ٚەکٛ ِبٔگ لریضا صتبرە

ب  , کە صەزأوێ ٌەَ ِبچر ژ ث  ٚ صەتەٚێ ثەرٌەٚەی ثی ٛێێ
 .صە تژ ٔبگبلە صاٚێٕژ جٛأر ژ ٚا ثە سەٚٔیش  صەر ەلە ٔەثێ
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ثوۆٔژ , ٌە گٛڵٙۀبر ٔزتە صەثرتەٚە , صەِژ ثۆ ڕِٚٚەلژ صەثوب 
ی چە ک اٚەکەی گٛڵٙۀبر چۆکژ ثەٌەرزتٓ صێٕوێ , ٘ەرچۀوض 

ٌروژ  ە ٔبکوب  ٌروٛی ثە ڕِٚٚەلوژ ٚەثٕوێصەکوب  جوٛرئەلژ ئەٚ
جبرەتوووبْ ضەِەێ , ئەٚ٘ەڵووو صەکبوورتەٚە , ٘ۀب وووەتەکژ لووٛن

لووب  ووەت ی  وویٕرژ صەکووب  کە ٌە ٔووبٚ جٍووژ لۀ ووژ کووٛرصی 
ثیو ٌەٚە صەکوبلەٚە چوۆْ ثوۆٔژ  کەٌۀژ ِەِ ەکبٔژ صتبر صەثێ

گەن ثۆٔ  صْ ٌە وەری  ب ٌەٚەی ٔەلٛأێ ٌەث ب  , ئەٚ صەل 
 ٘ەڵتتێ ٚ گۆڵٙۀبر ٘ە ت یرج ب  ٚ ٌە سەٚ ڕایەڕێ . 

صەِیٕێ ٚ زۆر کەِژ  صتتبْ  ەری ٌە  ٕرژ ٔزتە صەکبلەٚە
صەَ ٚ ٌٛلژ ثربلە ِەِ وژ گٛڵٙۀوبر , ثوۆٔر ژ گەرَ ٚ سوۆش 
صڵووژ سر الوو  صەکووب  ٚ لوو یە لوو یەکەی ٌە دەٚشووەکە صۀووگ 

ٚ  ەر وووەلەکەڕ ٌەٚ ثرٙۆشووویە ثە ئبگوووب صێٕروووتەٚە .  صەصالەٚە
ئەٚتش ٌەٚ ٘ەِٛٚ صڵەڕاٚکێ ٚ ل  ە لە٘ ی ٘ەڵضە وترت ٚ 
                    ٌووووٌٛەی لفۀوووورەکە ٌە  وووویٕرژ گٛڵٙۀووووبر صەکووووب  ٚ یووووً ثە

ییووت ەکەٚە صۀووێ ,  یبووەکرە ٌە ثەتٕووژ ٘ەرصٚٚ ِەِ ووژ یەال
سەٚ ڕاصەیەڕێٕێ , کە  صەصا  , گەرِەی لفۀرەکە یی ێۀەکە ٌە

 ەت ی گٛڵٙۀبری کچژ صەکب  صەثیٕێ سەڵتبٔژ سٛێٓ ثٛٚە , 
ثیٕیوٛە ,  ەرەلب ثە چبٚەکبٔژ ثبٚەڕ ٔبکب  ٚاصەزأوێ سەٚٔوژ 

ٚ  ثەٚ ییو تە صەکوبلە ٘وبٚار ٘وبٚار , ەیبشبْ کە صەثیٕێ ڕا وت
ٚ سەڵ ژ گٛٔضەکە ٌە ِبڵژ سڕصەثٕەٚ ە .    ەلە کەڕتش ٘ەِٛ

ٚ  ضا ٌەٚ الٚە لفۀوورەکە صەثووبلەٚە ِووبڵژ ئبیوووبٌە یۀووب لبرت یوو
تە ِوبڵژ یی ێوۀەکە ٚە  ریبشبْ صە ٛٚڕێتەٚە , سۆی صەگەتٕ

ی ئبگووبی ٌە ٘وویە ٔەثووٛٚثێ , ٘ەَ ثووۆئەٚەی ثزأووێ ِووبٚە ئەٚە
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ئەٚەی کە  شو ژ ٌووێ ٔەکوب  . صات ووژ ثبیی تبووُ ۆ٘ەِویش ثوو
ە يبٔوەٚ ز ٌەگەن ثبیی َ ٚ ٘بٚ ەرەکەی کە گٛێیوبْ ٌەٚ ٘ەرا

 ٚێ , کە صەثیووووٕٓ گٛڵٙۀبرتووووبْەئ سۆتووووبْ صەگەتٕووووٕەصەثووووێ 
ثەَ ڕٚٚصاٚە زۆر لروە صەچوٓ , صەگروڕٔەٚە صات وژ کٛشتٛٚە 

 ثبیی َ ئەَ شەٚە چژ ٚا کەِت  ٌە صات ژ گٛڵٙۀبر ٔەگی توبٚە
٘ەر شوورٛەتێ ثوووێ  ڵٙۀووبر . ثەٛیٛۀژ ٔەکوو صٚٚە ثوووۆ گٚ شوو

ٚ  کوووٛرصتەکەی ٌەثەر صاصەکۀوووٓ ٚ لیٍتووویٍە ثەتوووبٔیەکەی جوووٍە
ٚ صەتبووۆْ , صە ووت ٚ یۀووجەی ثە  ثیٍجیٍەکووبٔژ ٌووێ صەکۀەٚە

سۀەی صەسۀە  وەر تە  ٚ کفٕووژ صەکەْ , یبشوبْ صەتووشۀە 
ثە شوویٓ ٚ ٚاٚەتووال ٌە یەڕگەی گٛٔووضی  ٔووبٚ صارە ثووبزەتە  ٚ

کە دەزی صەک ص کوچەکەی رەْ . سەٚٔەکەی یی ە صات ژ صەتٕ
ث ب  ٚ ٘ووژ گٛڵٙۀووبر سووۆی کە چووبٚەڕێژ ئەٚ ییووبٚەی ٚشووٛ
 ثبر صەچێ .ەک ص ثجرتە ِر صی ثە گٌٍٛەتە  ٌەص

ڕۆێە ٌە ووەر گۆڕ ووتبْ شوو ژ صەکەٚێووتە  ٚثبیی تبووُ ٘ەر ئە
 ەر ئبیبکبْ , ثەاڵَ ثەڵرەتەکژ ٚای یێ ٔبثرت لوب ثوٗ ئبشو  ا 
یۀجەی لۆِەلیبْ ثوۆ صرێوە ث وب  . ثەاڵَ ئبیبکوبْ یویالٔەکەی 

ٚ کب ەٌرتور ژ  سوۆرصەصەْ ٚ چۀوض چەالٚ سۆتبْ صرێەە یێ
ضا ثچو یرٕٓ , ثوبیی َ ٌە ٚ صتٛەسبْ  ر صەکەْ ثە گٛێژ سەڵ ٔب

ئەٚەی ٔژ ٘بٚ ووەرەکەی ئەَ کووبرەی کوو صٚٚە ثووۆاکووبڕلووژ ث 
ٚ  ووٌٛذژ ێْ ٘ەڵرووو لٕەکەی ثە  ٔەڵوورٓ ییبٚێوووە ثووٛٚ ل  وووب

ٚە لۀوبٔە  ثەَ  . تەکرە ٌە کچەکبٔژ گٛٔضەکەی سۆتبْ کو ص
 ووووتٓ ئەَ ٘ەٚاڵەش ثوووو ٚ ثٛستووووبٔەش ڕأبٚە ووووتٓ , ٘ەڵضە

 ٛاتە ثووبیی َ یربووت ێ ئەَ کووچەی سۆشٛتتووتٛٚە گووصەکۀەٚە 
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, ثبیی تبوووُ ئبگوووبصاری  ەصاٚۀ ثە ثوووبیی ََ کوووچەکە صڵوووژ ثەاڵ
کو صۆلەٚە ٘ەرکووب  ثوویەٚێ شوٛٚث ب  ثی ووٛێێ . سزِەکووبٔژ 
ثبیی تبُ کە ئەِە صەثیتتٓ ٔبتوبٔەٚێ ئوبگ ی شوەڕەکە ٌەگەن 
ثبیی َ سۆش ث ەْ , ٔبچبر تەکجبری دبشب ٌە ِبڵژ ثوبیی َ ٚ 
سٛشووو ەکەی سۆتوووبْ صەکەْ . صات وووژ ثبیی تبوووُ ٌەٚ کوووبرە 

ثەراِووووجەر ث اکووووبٔژ  صەثووووێ , تە  ٌەصٚٚجووووبر شووووەرِەزار 
 صە وووتری أژ کوووٛڕەکەی کە ثەڵرٕوووژ ٘رٕوووبٔژ گٛڵٙۀوووبری ثە
,  تەکر یبْ صاثٛٚ , صٚٚ ٌەثەراِجەر ٘بٚڕێ یی ێۀەکەی سۆی

ٚ ثۆ گٛٔضی ِەاللەرە لٛشژ ئەَ  کە کچەکەی ثە٘ۆی ث صٔژ ئە
ثٛٚ . صات ژ گٛڵٙۀبرتش چۀض ڕۆێێە صٚای لبزتە  کبرە بلە

 ٚ ٘ەِوووووووٛٚ کۆصەکوووووووبلەٚە ثە ئبیوووووووبسەڵ وووووووژ گٛٔوووووووضەکە 
ٚ   ەرکبرەکبٔیبووووەٚە , ثووووێ ئەٚەی گووووٛێ ثە ٘وووویە ٌە یووووڕ

 ڵێ ٔوبزأُ کوێ ئەَ کوبرەی کو صٚٚەیبگۀضەکبْ ثضا  یریبْ صە
چوووٛٔ ە ٌە جیوووبلژ ئەٚەی ثووورٓ  بجزَعوووثەاڵَ ٌە ٘ەِٛٚلوووبْ 

کوچەکەی  ئبگبلبْ ٌە یی ێۀر ژ ٚەکٛ ِٕژ ثور ە  ثوێ ٚ لوبلە
ٚ کچەکەتیتبْ ٌۀبٚ جررب   ٛلبٔضثپبرێزْ , چْٛٚ جەرگیتبْ 

لەِۀوژ  لۀیبتژ کٛشت , ئەٚ کچە ثە تەزِبٔەی لوبزە ٌە ٌە
ثە٘بری ثٛٚ, ٘ربتب سۀەی ثەستژ ٌە صە تژ ٔەچٛٚثۆٚە ٔەٚ
ئیٕجب ثە گ تبٔەٚە صەڵوێ  ۀرٛتٕژ ێتبٔژ ٔەچٛٚثٛٚە صەَ .ٚ ٘

ْ ئبزاص َ کبرەی ک صٚٚە گەرصۀژ ص گەرصۀتب َ , ٘ەرکێ ئە ەکە
ٌەٚێ ٌە صٚای ئەَ لتەتە ثە ثەرچبٚی ٘ەِٛٚأەٚە  ثێ .صئبزا

ٚ گیووبٔژ صە ووپر ێ . سەڵوو ەکەش ٘ەرکە  ٌە  ثەرصەثرووتەٚە
ٚ گەٚرە ٌەگەن ئەَ ڕٚٚصاٚە صەلب ورٓ ,  ڕا تژ سۆی گچ ە
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ٚ سوۆی  کە  ٔبِرٕێ   ِرتە ثە ڕِٚٚەلژ صا ٔرتە سٛارەٚە
ە . لۀیب ئبیبکوبْ ٚ ثە شەرِەزار ٔەزأێ ٌە ئب تژ ئەَ صتّۀ

کەڕ ٚ ٔەزاْ ٚ ٘ۀووضە سووۆی  کەڕ ٔەثووێ , کە صٚٚ ەلەر وو ە
 ەی کە  ٘ەرثی تبژ ٌێ ٔەکبلەٚە .ئەٚ٘رڕل  ک صثٛٚ , ثۆ

٘ۀوووضێ ێٔوووژ ثە لەِەْ الشوووەکەی  ئیٕجوووب صات وووژ ثوووبیی َ ٚ
ضەگ ْ ٚ صەتجۀە ِبڵژ ثبیی َ , صات ژ ثبیی تبُ ثە صە تژ ٘ەڵ

لۀیبوت  سۆی صەتبٛا  ٚ کفوٓ ٚ ص ٕوژ صەکوب  ٚ یبشوبْ ٌە
ٚٚصاٚە  وبڵرە لبلوبٔەکەی صەتٕروەْ . صەڵورٓ صٚای ئەَ ڕ کچە

ٕووووێ ٚ سەڵ ووووژ ٘ەِووووٛٚ سووووۆتەٚە صەثیئەٚ گٛٔووووضە لووووبزتە ثە
ٌەگەن ثیتتٕژ ئەَ ٘ەٚاڵە ٔبسۆشە ثە یوێ ٚ ثە  گٛٔضەکبٔژ ل 

 ٛاری یبتژ گٛێوضرێە ٚ ثبرگیٕەکبٔیوبْ صێوٕە گو صی گوۆَ ٚ 
ْ , ئرتتبش گۆڕی صاتە ٚ کە  ەر ٌە گۆڕی ئەَ صٚأە صەصە

بر صاتە ٚ کچوبٔژ ثبٔرە ٌەٚ ٔبٚچەتە ٚ ٘ەرِبٚە . زۆرجٔبٚثە
ثەری ئەٚ گٛٔوضە کە ٔرٛأیوبْ لروە صەچوێ , گٛٔضەکبٔژ صەٚرٚ

صەچٕە  ەرصأژ ئەَ صٚٚ گۆڕە ٚ صٚعب صەکەْ ٚ سۆڵژ  ەر 
ٔوبٚ کیتوەتەکژ ٌەگەن سۆتبْ صەثۀەٚە ٚ شەٚاْ ٌەگۆڕەکبْ 

ٓ ثۆ   ٌە یبت  ەریٚثچٛ تە  ئەٚەی ٌەگەن سۆتبْ صاتضۀر
 جٛێ . ەکٛ ئەَ صاتە ٚ کچە تەکت تبْ سۆشٚ ٚ ئبشت ثجٕەٚە

کبلروە ثبٚە ٌۀبٚ سەڵ ژ ئەَ ٔبٚچەتە  ئرتتبش لتەتە  زۆر
                   صەثیووٕٓ کووە ٚ صات رووە ٌەگەن تەکتوو ی ٔبلەثووبْ یریووبْ صەڵوورٓ

 . " " صە ٔبٚی سٛاثرٕٓ ٚ ثڕۆٔە  ەرصأژ گۆڕی صاتە ٚ کە
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 ەزصۆٔ

 

 کووبلەی ئەرصەشوور  لتووەی صەکوو ص ٚ ئبٔیووبش ثە زەٚلەٚەٌەٚ
 کەەيۆندگ ڵبێ ی گبوتژ زتٕوضأەکە ثە جٛٚ , چوبٚصگٛێژ ٌێ گ ل

٘ووبٚاری کوو ص ِە٘ووبجە کۆلووبتژ ٘ووب  , کە  ٚ کبرەکبٔتوووبْ 
ک صٔەٚەتە ٌە شووٛێٕەکەی ئبٔیووب ٌەگەن ئەٚ ئبگووبصار ْ .ێوو ەڕثە

کووبلژ  ووەت ک صٔژ  ٍیّر ووژ  ٚە  ئەٚەی ٌەسووۆی ڕایەڕی , 
ەٚە ٚ سووۆی ٘ووبلجووب ثە ئبگبٕئی.  ڕاکرش کبرەثووب ثڕاثووێ ووەرٔج

ٚ زتٕضأە صٚٚرکەٚلەٚە  ,, ٌە ِە٘بجەی ثۀضک اٚێەثیٕیەٚە ٌۀب
ثب ژ ثوبیی  ٌە ێتبٔژ ئەٚ گٛٔضەی ئەرصەشر  ٌە چیڕۆکەکەتضا 

ٚ کە ٚ    ەلە   .ی صەک صٚ صایی ە گەٚرە ٚ ئبیب کەڕٚ صاتە 
 دەزی ٔەصەکوووو ص ثووووڕٚا چووووٛٔ ە ثەٚۀووووضەئەگەرچووووژ ئبٔیووووب 

  ْ ٚ ٌەگەڵیبْ لر ەڵژ سۆشژ ٚگرڕأەٚەتە ثجٛٚە ثەشرە ٌەٚا
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  صٔژ کە وووژ زتٕوووضأژ ثەاڵَ  وووەرصأی, یەکبْ ثجوووٛٚشووؤبسۆ
شووتر ژ لوو  ثووٛٚ , صەثووٛا ٌەکووبلژ سووۆی ثچرووتە الی ٚ ٌەکووبلژ 

 ثووٛٚ ٌەٚ چوو کەتەٚە کە ٘ربووتب ٌە سۆشووژ ٘ەڵتووتێ . ٔبچووبر
جٛٚ ثی  ٌە ِە٘بجەی صا٘وبلٛٚ ث وبلەٚە , ثوۆ ٔەڕۆتبت ِە٘بجە

ئەرصەشر تش  . ئەٚەی ئەرصەشر  صرێەە ثە چیڕۆکەکبٔژ ثضا 
ٚ کوبلەٚەی ِە٘وبجە صە وتژ ٘ۀب ەتەکژ لوٛڵژ ٘ەڵ ربوب , ٌە

ٔەٚە  ٚەکٛ صۀرژ  ب ل ەص ەيثڵٕضگۆٌە صۀرژ ئەٚ  یر  صثٛٚ
ٌە ثەێٔژ  ٌەٚەی صٚٔیب ڕۆٔب  صاثێ ضأژ ثەتبٔیبْ ثەرِەال ثبٔر

ٚ  ئبٔیب ٌە شٛێٕەکەی ٘ەڵتتبتەٚە . جٛأەکەی سۆی صاتجڕێٕێ
صەثووێ ثووڕۆَ ,  رصەشوور ی گووٛٚ  صتووبرە کووبلژ ڕۆتبووتٕەثە ئە

َ لتەتە سۆش ثٛٚ ئ . ِە٘بجەی صاثێ صێّەٚە ەرصەشر  صڵژ ثە
صٚای ئەَ لتوەتە  . گٛٚلژ ِٕیش ٌەئرتتبٚە چبٚەڕێوت صەکەَ

ئەٚەی ڕا تیجێ دەزصەکەَ  شژ گٛٚ سۆی یرٕەگی ا ئەٚۀضە
ئەرصەشور  گووٛٚلژ  ئبٔیوب یر ۀوژ , گوٛٚلژ ثوۆ ؟.  ٘ەر ٔەڕۆی

کوژ ٌەگەن ئیٕجوب ئبٔیوب ثە سۀوضەٚە صۆلەتە.  ٔبزأُ , ثڵرُ چوژ
 ەرأەی ثەٌربوووبٚ ٘ەڵضە وووتبْ ٚ کووو صٚ ٌەگەن ئەٚ  وووەرصأی

صەڕۆتبووووتٓ , کە ٘ۀوووووضێ یبْ چبٚتووووبْ ثە   ِرتوووووە ثوووووٛٚ 
ثەڕێوووو ەٚ  ٚ رصەٚە ەشووووب٘ۀضێ یبوووویبْ   ِرتوووو ەکبٔیبْ ص

ئەرصەشر تش ٌە شوٛێٕەکەی سوۆی  .جرٙربت ئەرصەشر ی ثە
ٌە ثەرچبٚی ْٚٚ ثوٛٚ  وەت ی  ثە یرٛە ڕاٚە تبثٛٚ , لب ئبٔیب

گرڕاٚ ثەرەٚ ئەٚ ێٚٚرەی ٌرژ یبشبْ ڕٚٚی سۆی ٚەر,  ک ص
ک اثٛٚ ڕۆتبت , ٌە ٘وبلٕە صەرەٚە سوبٚل  ڕێوژ صەثوڕی , ثۀض

ثوۆ چوٛٚٔەٚە ٔوبٚ  ٔەثوٛٚٔژ ثوٛٚببٔەی ڕازی ٘ۀربٚەکبٔژ ٔی
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َ چبرەتەکژ ل ی ٔەثٛٚ لە ە  صۀب ٌەٚکبلەٚەی ئبٔیبی  . ثەاڵ
جۆٚە ٘ربوتب ٔەگەتبوت .ضأە صڵوژ صەکٛشوژ ثیٕژ ثٛٚ , ئەٚ زتٕو

ثەرصەرگبی ئەٚ لبٚشەی ٌرژ ثٛٚ , ئەٚ چۀوض زتٕوضأیەی ٌەٚ 
جٛٚ , لەشووومەرەتبْ ِە٘وووبجە صأیبوووت کوووبلەی ٌەگەن ئبٔیوووب ٌە

٘بلٓیرضەک ص , ٌە ٌەٚکبلەش ِبَ لبٚێ   . ٔبٚ ِەِەڕەکە ثەگەتضا
 ێ چٛار کە  صەٚرتبْ ٌە  ٌە صەرگبکە  ەری ٘ەڵ ربب ثیٕژ

ئەرصەشر  صاٚە , سۆی یرٕەگیو ا ثە یەٌە چوٛٚە التوبْ , گوٛێژ 
ٔبشوی ٔیبْ ثە ئەرصەشور   ٌێ ثٛٚ  ێ چوٛار کە وەکە لتوەی

 ەْ , ٛتتت ٘ە وتژ ث تٕوضارثصەرثبرەی ئبٔیب , صەتبٔصەگٛٚ  
ٚ ٔبٚلە ْ صەترٛٚ  ئە  ؟ثبرت ە ٌەکەتەٚە ثۆلە ٘بٚڕێت صتەکر یب

 ٘ەر ێزۆر گەرَ ثوجتوّژ تەکر یت تبْ صەترٛٚ  یوێ صەچوێ 
٘ژ ئەٚەتە شوەٚی ز وتبٔبْ ثە ڕٚٚلوژ ثویشەتە ٔوبٚ ثبٚەشوژ 

ئەرصەشر تش  ەری  . ث ەی ٜەسبٚسۆ  ٚ ثۆٔژ ئەٚ ی چە 
ِبَ لبٚێ  کە  . جٛٚگٛێژ ٌە لتەکبْ گ ل سۆی ٔبثۆٚەٌەثەرە 

زأووژ صەتەٚێ سوو اپ صە ووت ئەرصەشوور ی ثەِبوورٛەتە ثیٕووژ 
ژ ثوٛٚی , ئەٚ ٘ویە چٛٔ ە چۀض جوبرێ ژ لو  ٚا ثیٕو ثٛەشرٕێ

ثەلووبتجەلژ , کبلرووە لتووەتبْ یرووضەگٛٚ  ص لتووەتەکژ ٔەصەکوو 
ئەٚ  . ر ثوبێِبرەتبْ زۆ٘بلجبْ  گەتضائەگەر ئەٚ کە بٔەی ثە 

چوۆٔیەلژ ٌروضأیبٔژ ٚ یالٔوژ  سۆی صۀوبکبلە  ەری ٌەثەرەٌەٚ
  ٘بٚڕێ بٔیضا کە ژ  ریەِیبیبْ صرێەەی ثە لتەی .صاصەڕێبت

ەگەر ئەِبوەٚ ٚ گٛٚلژ ثبی صە تپەڕێە  وەت َ کو صٚٚە , ئ
 . ثەتبٔژ ثەسەتبن سوۆِژ یوێ لەٚاٚ صەکەَ سەٚٔژ یرٛە ٔەثیُٕ

جٛاة ٘ب  گٛٚلژ ثە گٛێژ ِوٓ صەکەْ  ٌەٚکبلە ِبَ لبٚێ  ثە
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ٚای ٌرجوٛٚرصْ ٌە ئەرصەشور  صاٚ  ٌەٚ لتبٔە یەشیّبْ ثجوٕەٚە
تەکر یبْ یبڵر ژ ثە  ویٕرژ ِوبَ  . صۀب دبڵتبْ ثبش ٔبثێ ث ەْ

ٛتە یی ەِر ص ری ثە ک ٚی لۆ یٚکێ گٛ  ٚ گٛٚلژ لبٚێ  ٚۀب
یبوووت ٔووبٔەکە یبتبِٚووبَ لووبٚێ  ٌەگەن یبڵپرٛە.  کووب ٘رووٛەڕٚٚ

٘ەِٛٚ ٘رزی ٌە گٛٔژ ٌە یڕ ئەرصەشر  شبیر ژ ثە  . ثەرثۆٚە
 َ ,ەصەص ێر ٌوووە وووەىٝ ٌێرپە وووتەٛٚلٝ صگووو ەوصا ە وووەٚ وەئ

,  اڕثووو ٚ ٔوومەی ٌووێ سووۆی ثوووۆٚە کە ووەکە ٘ەرٌەٚێ صڵووژ ٌە
ثە صە وتژ  . ت توبْر یبوژ سرٛأوضە ثوٓ چۀەگەی تەکر یِتت

چٛار ثۆکتژ ثە  چەییبژ تەسەی تەکر ژ ل تبٔژ گ   ٚ  ێ
ٌٚٛ ٚ ٚ  ەرٚ لژ صاسر اتژ ٌە صەِٛ  . چبٚی ثٛٚە سٛێٓ٘ەِٛ
 گ لژ , ئەرصەشر  ٘ەرچۀض سۆی ٘رٕب کە رە ٌە یبتڕا لٛٔض

ٚ یبت ٘بٚێبت  ەتەکژ یبتبثەری ٔەصا , ئەٚجبرە کەٌ ٚ ث ص
ٚ صەثە ٚ کە ۀب شەڕەکە .  جٛٚیکەٚ  کە ٌە یبتڕا گ ل ِژ ئە

گەرَ ثوٛٚ , ٌەٚ کوبلەش یووۆٌیس ٚ چبٚصێ ەکوبْ گەتبووتٕێ ثە 
ثەاڵَ صٚای چوژ .  ڕێوە ٌر یوبْ کو صٔەٚەبِچژ ٚ یەِپژ ثیجەرل

ثوووٛٚ , تەکر یوووبْ صصأر وووژ شووو بثٛٚ ,  ٌچوووژ لەلوووژتەکر یوووبْ 
کە ووە ث تٕووضارەکبٔیبْ ثووو صە  . تەکر یت تووبْ گووٛٔژ لۆڕثجووٛٚ

٘ەر .  ثو ەْ ليّبريوبْئەٚەی بٔەی ٔبٚ زتٕوضأەکە ثوۆششۆسۀ
 ثە شیبوووە ٚ صٚٚ صە وووتژ ئەرصەشر تبووویبْ کەٌەیوووچە کووو ص

 ٛا ووژ , ثەٚ ِەرجەی ٘ووبٚارثڵٕووضەکبٔژ ٔووبٚ زتٕووضأەکە ٘ەڵیبٔ
بْ ٘ربووتب چبٚصێ ەکو.  ئیٕجووب ٌروژ ثوو ۀەٚە ,لوۆثە ث وب  ٚ ثڵووێ

لۆڵیبُ  ئەرصەشر  یرژ گٛٚلٓ جٌْٛٚەالی ئەرصەشر  ٔەڕۆتبت
چوووٛٔ ە .  ٌەثووٓ ڕا صەرثووێ ٘ووبٚار ٔووبکەَ صڵٕیبلووبْ صەکەِەٚە
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 ٌە ئەگەر ئەٚ شووەڕە ٘ەڵە ثووب ٘ەرئیبوور ژ ٘ەڵەَ ٔەکوو صٚٚە 
ئەٚەی صٚٚچووبری ئەٚە ٔەثووّەٚە  ووەرەلبٚە ٔەِووضەک ص , ثووۆ

ٌە وەر ڕا وتیش ٘ویە ئبزارێوە ,  ٚ ثڵورُ ثّجوٛٚرْ ثپوبڕێّەٚە
صٚال  ئەٚەی شبتبٔژ ٘ەڵٛا ویٓ ثوێ ئەٚ .  یەشیّبُٔ ٔبکبلەٚە

کە سۆلوبْ ثوبش ,  ٔەٚە  ِوٓیٛٚچبٔەْ کە ٌورُ صاْٚ ٘یە ٚ 
ٓ ئ جۆرە ِەسٍٛلر ٓ تەکرە ٌە یب ەٚأەکبْ ٌە یبتڕا .  صەزأ
ٌە    تبوتەَثوۆ لوۆ چوژ ؟ ٔەڵروژ   لٛٔض ی چژ گ   ٚ گوٛٚلژ

ٚ  ئب وّبٔەٚە صاثەزتووَٛٚ , کوٛڕە ئرووٛە ٘ەِٛٚلوبْ تە   ووەر
ْ سۆڕی ٚ شەٌاللژ  ەر شەلبِەکبٓٔچّٓث ْ ٘ەِب  ., ٘ەِٛٚلب

٘بٚارتش ٔەکەی ٚ ٔەڵرژ یەشیّبُٔ لۆٔضەرەکەَ صەسەِە ٔوبٚ 
کوب  گٛٚلژ جب ثوۆ ِەرجەکە ٔوبگۆڕی ئەٚ ئەرصەشر  . صەِت
ەی گٍەتیوت ٌوێ ت تبُ ٌێ ثو یلۆٔضەرە ستتٕەصەَ س ا زۆر ٌە
یب ووەٚأەکە ثە لووٛڕەتیەٚە گووٛٚلژ ثە ئ شووورٛەتە   .ٔووبکەَ 

ئەرصەشر  گٛٚلژ ثیرۆڕە ثۆئەٚەی ئەگەر  ؟ ِەرجەکە ثرۆڕَ
چژ ٔبشوی ٔە  , تبْ یەشیّبْ ثِٛٚەٚە ٌەٚ شەڕە٘بٚارَ ک ص 

 ؟ژ ئەٚۀضە ٌە ئبزاتژ سۆ  صڵٕیبییب ەٚأەکە گٛٚل .یرُ ث ەی
 د ەعبلژ لو  ٚەکوٛ  وە ثبشە , ٘ەرچۀضە صەزأُ تە  صٚٚ

ژ ٚەرْ ٌووورُ ثوو ۀەٚە لوووۆڵُ صەر٘وووب  ٚ صەڵرووو صۀٛ وو ریەٚە
ثەاڵَ ڕازتُ ئەٚەی گٛٚلیبُ صەت ەَ ثە ,  صەِەٚێ ثڕشرّەٚە

ک صٔژ ليّبرصٚای .  چٛٔ ە سۆ  ثە ِەرجەکە ڕازی صڵٕیبتیەٚە
ٚ چۀض کە ەی ٚ  ئە تەر  ئە ْ ثە ئەرصەشر  ک صثٛ لەشمەرەتب

 ئەٚأوویش ٘ەر .لوب ثە ٘ۆکوبری شوەڕەکە ثزأوێ ثوبٔرژ کو صْ 
تەکر یبْ  .جبرتش ثٓ صۆڕاثْٛٚ صۆڕاثْٛٚ ٔەتبٔضەٚتتت لبٚأ
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گوووٛٚلژ  ییالٔووژ ئەٚ ثەگەصا٘ووبلٕەی صأووبثٛٚکە ٘ەر ئەٚتووش 
ٚ کە بٔەی ٘بلجٛٚٔە  ەرصأّبْ  َ ئرّە صٚای ئەٚەی ئە گەٚرە

ِەِەڕەکە ٌەالی ِووبَ  ثەڕێّووبْ کوو صْ , ثیٕوویُ ئەرصەشوور  ٌە
لبٚێ ی ٘بٚڕێژ ثب ژ سٛش ّژ صەک ص , ِٕیش کە گوٛێُ ٌوێ 
ثٛٚ سۆَ یوێ ٔەگیو ا تەسەَ گو   , ئەٚتوش کەٌٍەتەکوژ ٌرّوضا 
٘بٚڕێ بٔیبُ ٘بلٓ ٌر ّوبْ ثو ۀەٚە ٌەٚأیبوژ صا , ئەٚە ثوٛٚ 

صاٚی ِبَ لبٚێ صا ٔبرص ,  ئە تەرتش کە ر ژ ثە . ِە ەٌەکە
ئەٚەی گووووٛێژ ٌە لتووووەی ئەٚتووووش ثووووێ , کە لەِۀووووژ ٌە ثووووۆ

  ثب وژ کە  ٘ەِٛٚتبْ گەٚرەل  ثٛٚ ثزأێ ڕا تە ئەرصەشر
لوبٚێ  ٌە ێٚٚرەکە  کە ِوبَ ؟ تبْ ٔوب ٚ کبری ئەٚأژ ک صٚٚە

ئەٚەی ثچرووتە ێٚٚری ئەٚ ئە تووەرەی صاٚای ٘وبلەصەرەٚە ثووۆ
 شورتٌە ِەِەڕەکە ئەرصەشور ی ثیٕوژ ٘ەڵٛا و اٚە ,   صثٛٚک
 ,ضەٚتتووتلەص کووٛڕێ ژ سووۆی ئەرصەشوور ی سۆش ئەٚ ثەٚ ثوٛ

 . لب ثی ب  یبر ژ ٔبِەرصأەی ٌێ ٔبٚەشرتەٚەزأژ ٘یە ئصەشی
ەرصەشوور ی ستووتە  ووەر ٚ یریەکووبٔژ ئ ثەٚ ییوو تە ٔٛشووتبتەٚە

ئەٚ ئەٚەی ثڵٕوووضی ث وووب  ٚ چیتووو  ئوووبزاری ثوووۆ یبوووتژ سوووۆی
توووەکبْ ئەٚ صتّۀەتوووبْ ثیٕوووژ کە یۆٌی.  ٘ەڵٛا ووویٕە ٔەکربوووێ

ثبٚکیبْ ثٛٚ , ٔەصەکو ا ٚا ثیجیوٕٓ ٚ  صلب بْ چٛٔ ە ئەٚ ثە لە
 وووەت ی ثووو ەْ , ٘ەرچۀوووض ٚتتوووتیبْ التوووجەْ ٔەتٙربوووت ثە 

 . ستووتەٚە ٌە ثٕوووڕا ٘ەِٛٚتووبٔژ ٌە سوووۆی صٚٚرصە ووترە 
ٚ  یۆٌیتوووەکبٔیش ثە ٔبچوووبری سۆتوووبْ گەتبٔوووضە ئە توووەرەکە

ْ یێ ڕاگەتبٔض کە ئە تەرەکە ٌە ێٚٚرەکەی ٘بلە .  ٘ەٚاڵەکەتب
کەٚ  ثەیوبر سوۆی گەتبٔوضە الی  صەرەٚە چبٚی ثە ِبَ لبٚێ 
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ِووبَ لووبٚێ  ٌەثووٕەٚەڕا کە  گووٛٚلژ ِووبِە ئەٚە چووژ صەکەی ؟
صە تیبوووژ ٌە وووەر کەٚلجوووٛٚە  وووەر ئەێٔۆکوووبٔژ ٚ ٘ەرصٚٚ 

ْ صەثێ ِٕیش ٌەگەن ئە گٛٚلژ زەٚتەکە صأبثٛٚ   ٚ کٛڕە  زاتب
تبٔیش صەثێ ٌەٚ ثەرزتە صاتجەزێوٕٓ ٚ کەٌەیچەکوبٔژ ٌە  , ثضەْ

ئە توووەرەکە گوووٛٚلژ ِوووبِە ئوووبسەر ئەٚە  . صە وووتژ ثووو ۀەٚە
ش ِٕوی,  ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ٔوب .لبٚأجبرە ٌە زتٕضأژ ل ی صاٚە 
ئروٛە ٔوبزأٓ چیوبْ  , صەصايوبُٔ رٚەکٛ گۀجیەلژ لٛأوبَ ٘ەثوب ٌ

 ٚ ضەٚێت ٚ ئەِڕۆ ٘بلجٛٚە کچەی ئەرصەشر  سۆشیصەگٛٚ  ثە
کبلە ئەرصەشر  ٘بلە جوٛاة ٚ ثە ِوبَ لوبٚێ ی ٌەٚ .  ەرصأژ

رەڕێ چوۆْ ثیو  ٌریبٔ ؟گٛٚ  ٘ەڵتتەٚە ئەٚە لۆ چژ صەکەی 
ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ٔب کٛڕَ  . ٌە شەڕەکە صەکۀەٚە ثب ث ۀەٚە

چووۆْ صەثووێ ئەٚ  , ِٕویش صەثووێ ٌەگەن لوۆ ئەَ  ووزاتە ث ربوُ
ٌەٚ  ؟ صە تبٔەی ٌە یرٕبٚ سۆشەٚتتتژ جۀربٚە ئوبزار ثوضرێ

 وێ  ئەٚ یب وەٚأەی ثە ئەرصەشور ی گوٛٚ  صٚای صٚٚکبلە 
 ەعبلژ ل  ٚەکٛ  ەد صۀٛ  ریەٚە ثە صەر ەلژ زأوژ ٚ ثە 

گٛٚلژ صەییبٚثە ثڵێ یەشیّبُٔ ٌەثەر ٘یە ٔب ٌەثەر  جٛاة ٘ب 
ەر یبووتژ ٚ ڕتبووژ ئەَ ییوو ە ییووبٚەی اللەکووبٔتژ ستووتۆلە  وو

 .ئەٚەی ئوبزار ٔەکربوژ  وەرزەٚی ثوۆ ەٚەيتٌەثەر یروت چەِوب
لژ ئەگەر ٚاثڵرُ ٌرُ صەکۀەٚە ئەرصەشر  ثێ تە  ٚ صٚٚ گٛٚ

 ؟ێێووو  یریەکوووبُٔ ٔەثیوووُٕ  ئەٚەی ٘ەرچٕوووب ِوووبَ لوووبٚێ  ٌەثوووۆ
ثەاڵَ ئەرصەشووور  ٘ربوووتب ٚای یب وووەٚأەکە گوووٛٚلژ ثەڵوووێ , 

 .ئرتووتب  ٘ەرزٚٚ  جووٛٚ ئە تووەرەکە گووٛٚلژ ٌرووی ۀەٚۀەگٛٚل
ئەرصەشر تبْ چۀض یب ەٚأرە یڕتبٔضا کەٌەیچەکەی صە تژ ٚ 
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٘رٕب سٛارەٚە , سٛێٓ ٌە صە تەکبٔژ صە٘وب  , ٌەالتە  صاتوبْ 
تش ِوبَ لووبٚێ .  ٔیبوبٔض , ٘ۀوضێە ئبٚتبویبْ ثەصەِووژ ٚەکو ص

ٚ   ەر زەٚتەکە ٘ەڵتتبتەٚەٌەگەن ٌر  صٔەٚەی ئەرصەشر  ٌە
ْ ڕٚٚی ٌە ئە تەرەکە ک صیبش,  ٘ۀب ەتەکژ لٛڵژ ٘ەڵ ربب   ب

 ,بزأُ ثڕٚا صەکەْ توبسٛص ٔوبٔ ثبشتر تبْ یێ ثڵرُ جب ٚ گٛٚلژ
ئەرصەشر  ٘ویە ئیبور ژ کەَ ٔبکوب  ئەٚأوژ لو  یروٛەی ئوبزار 

ل  ٌەٚ زتٕضأە  ئەگەر ثەگەتبژ صأەچٓ , ثیتت  بڵژ. ث ربٓ
کبلروە  . ِرو ٌٚٚەتە  زەڕی ثوۆ کە  ٔوبثێ صثە لە ەٚەترٕرثّ

چیەکبْ ٚای گوٛٚ  ٘ربوتب ٔەتزأوژ ثوٛٚ لەشومەرە ِبَ لوبٚێ 
گوٛاتە  ,جٛٚ ئەَ ثٛستبٔەتوبْ ثوۆی ٘ەڵجە وترەکە ٌەالی ئە تە

ئە تەرەکە گٛٚلژ ثە  . لتەی ثە سٛش ژ تەکر یبْ گٛٚلٛٚە
یرٛتتووتت ثە ٚۀووویە صٚٚر لووۆ ثووڕٚاصەکەَ صەزأوووُ کە وور ژ 

ئەگەر ٘ەر ی  ویبرێ ت  ڕا ت ٚەاڵُِ ٔەصەتتەٚە ٌەڕٚٚی لۆ
ئبتووب ئەرصەشور  الی لووۆ ثب وژ سٛشوو ژ ٘ویە کووبَ .  ٌوێ ثو ەَ
گووٛٚلژ بَ لووبٚێ  یر ۀووژ ٚ  ووەرێ ژ ثووبصا ِوو کوو ص ؟ ٌەٚأەی
ثەاڵَ ئەرصەشور  الی کبَ ٌەٚأە ئەَ لتەتەی ک صٚٚە  ٔبزأُ

ئەگەر ٌەٚ جوووۆرە کە وووبٔەش ثوووب  , کە  لتوووەی ٚا ٔبکوووب 
ئەٚەی ئوووبزاری ەکووبٔیُ ٔەصەستووتە  ووەر یبووتژ سووۆَ ثووۆیری

ْ ثٛٚ ئەٚ شەڕە .یرٕەگب   ؟ئە تەرەکە گٛٚلژ ثبشە ئەصی چۆ
ِووبَ لووبٚێ  گووٛٚلژ یرووت صەڵوورُ ثەٚ ِەرجەی کە وویبْ ئووبزار 

 .ٚا صاثٕێ ٘یە ٔەثٛٚە ٕر تەٚە ێٚٚرەکبٔژ سۆتبْٚ ثیبٔ ٔەصەی
ِبَ لبٚێ تش ٘ەِوٛٚی ثوۆ گروڕاٚە ,  .ئە تەرەکە ڕازی ثٛٚ 

س ٚ ٔجژ ٘ەِوٛٚ یووۆٌیەاڵَ صٚای ئەَ ڕٚٚصاٚە ئەٚەی  وەرث
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ٚ  بٚێ ئەٚ یەتٛۀوضتەی ِوبَ لوچبٚصێ ەکبٔژ ثۆ سۆی ڕاکربب 
صەثٛٚ ثەٚ ڕتبە  پیەٚە صرێە کە ئەِیبْ ئبِب ,ئەرصەشر  ثٛٚ

ئەٚەی ٘وبٚڕێ گۀوجەکەی ثشوبلە  ەریبوتژ ثوۆیریەکوبٔژ ثوێ 
َ ٘ەڵٛا یٕە ڕزگبری ث ب  ئەٚتبیبْ ئبِبصەثٛٚ  , ٌەئبزاری ئە

 ثە یب وووەٚأەکە ثڵوووێ ثەڵوووێ یەشووویّبُٔ ٚ ٘وووبٚار ث وووب  کە ٌە
 ەرەلبٚە ِەرجژ ٌەگەن ک صثٛٚ لۆڵەکبٔیبژ صەرثرت ٘وبٚار 

 کە ,ٔەکب  ٚ ٚٚشەتەکیش ٌەصەِژ صەرٔێ ثە ٔبٚی یەشیّبُٔ 
 ,رە ستوتٕەصەِژ ٌە وەر ثوٛٚجیب ٌە٘ەر شترە ِەرجژ لۆٔضە

 .ئەٚەی ٘ووبٚڕێ ییوو ەکەی ٌەێێوو  یریەکووبٔژ ٔەثیٕرووتثە  ثووۆ
ٌەگەن جْٛٚ صا٘بل ئەٚ کە بٔەی ثە گە ئەرصەشر ئە تەرەکە 

ئەرصەشور  یر یٙرٕوبٔەٚە , صٚالو  ڕەٚأوژ لبٚشوەکبٔژ سۆتوبٔژ 
ٚ ِوبَ لبٚێ تبوژ ٔوبرصەٚە لبٚشوەکەی  ک صٔەٚە , ئەرصەشور 

ئەٚەی لە٘ ی ٌەٚ ثە کۆلب٘رٕبٔژ کربەتە سٛارص ثەَ .  سۆتبْ
ٚ یب ەٚأە ثٛٚ کە ثە ئەرصەشر ی گٛٚ  ٔبلٙرّٕە  شرٛەتە , ئە

ثەاڵَ ئە تەرەکە یّبُٔ سٛارەٚە لب ٘بٚار ٔەکەی ٚ ٔەڵرژ یەش
 ثوۆتە ٌە , ثوٛٚ ٔەصەکو ا ٌە لتوەی صەرثچوێ یٍەی ٌەٚ ثەرزلو 

کە ,  ٘ۀب وووە  وووبرصی ثەٚالٚە ٘یچوووژ لووو ی ثوووۆ ٔەِوووبتەٚە
ٔەتتٛأژ ئەَ ثێ ڕێزتە ثەراِجەر ئەرصەشور  ث وب  لۆٔوضەرەی 

کە  ثشبلە صەِژ ٌە  بتەی ئەٚ جوً ٚ ثەرگەی ٌەثەری صاثوٛٚ
ثەثەر چبٚی زتٕضأیەکبٔژ  ک صثٛٚٚای ٌە چۀضتٓ زتٕضأژ ل  

 ٚٔووژ ٚ ٚێوو اْٚثووێ ئەٚەی گوٛێ ثووضالە لر بو بٔژ صەر لو ەٚە
ٚ ِبَ لبٚێ  چوٛٔە  کە ئەرصەشر  . ثٛٚٔژ ٔبسژ لبکە کە یبْ

, ِوبَ لوبٚێ  ثە   ەر جرربکەی سۆتوبْ صأیبوتٓٚ ٌە ێٚٚرٚە
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ٚەرە ثووۆَ  ثیوو کە , لەٚاٚ ئەٚ شووەڕە ٌە ئەرصەشوور ی گووٛٚ 
چووۆْ یوووالٔەکە   ئبٔیووب چیووت کوو ص ؟ ثررووڕەٚە ئەِووڕۆ ٌەگەن

گوٛٚلژ  کژ لوٛڵژ ٘ەڵ ربوبئەرصەشر  ٘ۀب ەتە ثەڕێٛەچٛٚ ؟
, سۆشووُ ٌەٚ ثووڕٚاتە صأەثووَٛٚ ئەَ چیڕۆکووبٔەی ٌە  ثوبشزۆر

ِربو ژ سووۆَ صإِووبثٛٚ ثوۆی ثررووڕِەٚە , ثەَ شوورٛەتە ٚەکووٛ 
ڕٚٚثبرێ ژ لەلیٛ ثە سۆتبْ ڕێوڕەٚی سۆتوبْ صتوبری ثو ەْ ٚ 

ٚ کۆ   ٚ لەگەرأەی  کە ر ە  ئەٚ . صێٕە  ەر ڕێ ڕاتّبڵٓئە
ثە ثیٕیٕووژ گ ێووژ زِوووبُٔ صەثرووتەٚە , ٚٚشووە ٌە وووەر زارَ ثە 

  .سۆتبْ ڕێز صەثٓ ٚ ڕێ ثەسۆتبْ صەصەْ ثرٕە صەرەٚە
, سوۆزگە  ٘ەرچژ ٌەالی ئەٚ صەتڵرُ لبَ ٚ چرەێ ژ لو ی ٘ەتە

ثەڵ ٛ ثزأُ سۆشوژ  ثّتٛأیجب ٘ە تژ ئەٚ ثۆ سۆَ ثشٛێّٕەٚە
ٕیوب  صەکەِەٚە ثە  ثوزأُ سۆشوژ صەٚێوُ صەٚێُ تبْ ٔوب , صڵ

ٌەٚ زتٕضأە ٔە  ەلیە ڕاصەکەَ ٚ صەچُ ٘ەڵوژ صەگو َ , ٌەگەن 
سووۆَ صەتووجەِە ٔووبٚ صار ووتبٔرە ٚ ئەشوو ەٚلرە صەکەِە ِووبڵژ 

ک صٔژ  وووەت  ُ ٌە صەَ ڕٚٚثبرێووە ثۀووسۆِووبْ ٘ەِووٛٚ لەِە
ئەٚەی ثرزار ٔەثێ صەتوجەِە  وەر ڕۆێأەش ثۆ,  رصەثەِە  ە

ەٚێ چوووبٚەڕێژ ٘ەٚرێ وووژ لەسوووت چیوووب , ٌثەرزلووو تٓ ٌوووٛل ە 
ٚ ئرّەش ثە ٘ۀربٚێە  ثەڵ ٛ ٌە ٌٛل ەکە ٔزتە ثرتەٚە صەکەتٓ

ٚ یبڵروە ثە ثچیٕە  ەر یبتژ ٚ یبشبْ ٌەٚالٚەش ثب تە  ثوێ 
جب ثوۆ لوبڕەتە  صە وتژ ٘ویە ِ ۆڤر وژ ٘ەٚرەکەٚە ثٕێ ٚ ثّبٔ
ٌە لبڕەکە صٚای گەڕأر ژ زۆر ثبراْ  . ل ی یێ ٔەگەتبت ثێ

ثیوجەِە ثوٓ صارێ وژ  ەٌِٕیش ثیشەِە ثبٚەشوُ ٚ ثە یەٚ  ٘ەڵ ب
ثووبراْ ٘ەرگیوز ٔەتروو ێتەٚە , ئیٕجووب ٌەثووٓ ئەٚ صارە  چوڕ ٚ یووڕ
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ثە ٌوك ٚ یوۆیژ   ٚ جٍە لەڕثٛٚەکبٔژ صاکۀوُ ئبگ ێە ث ەِەٚە
, ئەٚ صارەی ٚەثوو ەَ لووب ثە ٘ەڵّووژ ئووبگ ەکە ٚٚشووە ثرووتەٚە

 ٚ ثە یبشبْ ی چە سوبٚەکەی ٌە وەر شوبْ ٚ ٍِوژ کوۆکەِەٚە
ٚ ئبٚەی ٘ەڵیٔەر ُ ثۆئەٚەی ئە ر لٛٚە ٌرژ ثچۆڕێ , ِژ ثی ٛش

گیوبتە  ثوۆی ثجە وتُ ٚ ثیٙرووُٕ ٌە صٚالو  ٌە  وەرەٚە ثە ٌ وژ 
َ لبٚێ   ەت ی ثە ئە . زتە ئبگ ەکە صاتٕرُٔ رصەشر  صە٘ب  ِب

   ؟ گووٛٚلژ ئەٚە چیووتە لووۆبوورٛەتە صەصٚا کە گوٛێژ ٌووێ ثووٛٚ ثەِ
 ثووۆ گووٛٚلژٚ  ئەرصەشوور  ٌە شووٛێٕەکەی سووۆی ٘ەڵتووتبتەٚە

تەی ِوٓ صەِەٚێ ثیئوب  ێُٕ س ایُ گٛٚلٛە ؟ ئبسەر ئەَ صٚٔیب
ٚ  ەتٍە وٛ  ٚ  ٚ زأوب تبْ ئەَ صٚٔیوبتەی یرغەِوجەر جٛأت ە

 ەرک صەکبْ ئب  أضٚٚتەلیبْ ؟ کە یڕە ٌە کٛشتٓ ٚ لباڵْ ٚ 
شوەڕ ٌە , شوەڕ , شوەڕ ٌە یرٕوبٚ ئوباڵ , شوەڕ ٌە یرٕوبٚ  وٕٛٚر 

شوووەڕ ٌە یرٕوووبٚ , ٌە یرٕوووبٚ ِروووەٚٚ  یرٕوووبٚ ٔیبوووتیّبْ , شوووەڕ
ٌە یرٕوبٚ ئوبثٛٚری ,  ٌە یرٕبٚ ئوبتیٓ , شوەڕ ثی ک صٔەٚە , شەڕ

, ٌە یرٕبٚ لبلی  صٔەٚەی چەکەکبْ , شەڕٌە یرٕبٚ  ەٌتە ە شەڕ
ّە ئوبسەر  وەگەکبْ ثوۆ ٌە ئور شەڕ ٌە یرٕبٚ ٔبزأُ ثڵرُ چوژ ؟

کٛێ ثیبٔەٚێ  کبلر ضا ٌە ؟ ٌە ل ٔیٓ ثە  یرُ ثڵێەئب ٛصزۆر 
 ەرصەکەْٚ ٚ ٌە کبَ گٛ ە  ث  یبْ ثێ زگیبْ لر  صەکەْ ,ٚ

 ٌە کبَ شٛێٓ  ەرِبتبْ ثێ کٛٔرە ٌرضەصەْ ٚ صەچٕە ٔبٚی ٚ
گەٚرەلو تٓ .  ضەشوت دەزتوبْ ٌوێ ثوێ جوٛٚ  صەثوٓکوبَ یر ٌە

ٚ ڕٔوووۆکر ە , ٔەٚە  ثە  نشەڕتبوویبْ ٘بٚێبووتٕژ صٚٚ لەِپووب
ٔوبٔژ   صْ ٚ ثە زتٕضٚٚتژ ٌە چبن ٛشتٓ ٚ کّیبثبرأکۆِەن ک
 .  تەکت ی
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 ثيتت
 

 کٛر ویە  ەکوۆٔەکە ٌە وەرٌثە لبزە گەڕاثوۆٚە ِوبن , ٌەئبٔیب 
چۀوض ڕۆێێوە ثوٛٚ ٚەرز , , ُٔ ُٔ ثوبراْ صەثوبری  تجٛٚصأیب

٘ەِبْ کبلیبضا ثیو ی ٌە   ەت ی صٚٔیبی صەک ص ٌە, گۆڕاثٛٚ 
صەتٛتتوووت چوووۆْ ئەٚ .  چیڕۆکەکووبٔژ ئەرصەشووور  صەکووو صەٚە

بوورٛەتەش ڕۆِووبٔەکەی ک صثووٛٚ ثەِ ووتژ ثە گرڕأەٚەکووبْ صە
ثەاڵَ ٘ەرچۀووووضی صەکوووو ص ٔەتووووضەزأژ چووووۆْ ٌە  ثٕٛٚ ووووێ

کۆلووبتیەکەی چیڕۆکەکووبْ ثرەتٕرووتەٚە تەکتوو ی . ثووێ ئبگووبثٛٚ 
ٚ ثە  ٘ووبلٛٚە ٌەٚەی صٚای ڕۆتبووتٕژ ئەٚ ئەرصەشوور  ثەشووەڕ

یریە  ٌە یڕ گٛێژ ٌە صۀرژ  .   اٚەاشیبەکبٔژ زتٕضاْ ٘ەڵٛ
ڕی صاتەٚە ثیٕوووژ صەکەٚ  , ئوووبٚثوووٛٚ ثە یٍی بٔەکبٔوووضا ثە وووەر

 گەتبتە الی یرژ  ک ص , صات یبژ کە صات یەلژ , سۀضەتەکژ ثۆ
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چربوتُ ثوۆ ٘ەڵر لوٛٚی ,  ؟ ەکەیضثەِو٘وبلیە گٛ  کچُ ثۆ ٔە
صات وژ کە وەت ی صەِوٛٚ .  ئبٔیب گوٛٚلژ ٔوب صاتو ە ث  ویُ ٔویە

ثٛٚە , ٌروژ ی  وژ چیوتە صەٌروژ  چبٚی ک ص ثیٕژ ڕۀرژ زەرص
گٛٚلژ ٔب صات ە ٘یچُ ٔیە , لۀیب یرٛتتوتە ثە ئبٔیب  ٔەسۆشژ ؟

جبر ثٛٚ صاٚاتەکژ ٚا ٌە صات ژ ث ب  , ٚالب ئبٔیب تەکەِ . لۀیبثُ
صات یبوژ ئەگەرچوژ صڵوژ ثەَ لتوەتە ئربوب ثەاڵَ .  ٌە الَ ثڕۆ

٘یچوژ ٔەگوٛٚ  , زأوژ کووچەکەی گەٚرەثوٛٚە ڕۀورە ٘ۀووضێ 
ٚە ثە ثووێ صۀرووژ ثە یٍی بٔەکبٔووضا چووٛ .شووتژ لووبتجەلژ ٘ەثووێ 

ەکە صە وتژ ثە یثەضثەاڵَ ئوۆل ەی ٌەثەر ثوڕا ٌە ِو . سٛارەٚە
ب کوچەکەی کربووەتەکژ ٘ەثوێ شووەرَ صەل  وو ,٘وبلٛٚ چوۆک ص 

      ٘ەر ٌەثەرەسوۆی ئەَ  الی ئەٚ ثب وژ ث وب  , یبشوبْ ث وب  ٌە
, گٛٚلژ ٔب ئبٔیب ٘ەرچژ ٘ەثێ ٌە ِٕژ    صەٚەلڕەچٛٚٔەی ثۆ

,  ٌەالی ڕۆتیبووتئبٔیووبش صٚای ئەٚەی صات ووژ .  ٔبشووبرێتەٚە
ڕاکبوب , ئەٚ لتوەتەی  ەر جرروبکەی چۆٚە ێٚٚرەکەی ٚ ٌە

کبلژ ڕۆتبتٓ یرژ  ثی ٘بلەٚە کە ٌە ِە٘بجە ٌە ئەرصەشر ی ثە
                .  "ٔەڕۆتووووژ ئەگەر ڕا ووووتیت صەٚێ دەزصەکەَ ٘ەر" گوووٛٚ  

ثەَ ٚٚرصە سەتباڵٔەٚە سەٚث صتەٚە , ٌە ٔبکبٚ گٛێژ ٌوێ ثوٛٚ 
 ,کچُ ئبٔیب ئبٔیب ژ صەصا  ٚ ثبٔرژ صەکب شبٔ تەکرە صە تژ ٌە

ٚ سەٚە ئ ٚەستیە ؟ صە٘ە تٗ ئبٔیب کە  . صە٘ە تە ئرٛارەتە , ئە
ثە چوووبٚی  , ثەسەر٘ووب  ٚ  وووەری ٘ەڵجوووڕی ثیٕووژ ثوووبٚکیەلژ
ی ڕِۀتووووٛٚ ؟ثەسەٚەٚە گووووٛٚلژ ٘ووووب ثووووبٚکە چووووژ ثووووٛٚە 

 ؟ثبزرگبٔیش گٛٚلژ ٘یە کچُ ثەاڵَ کەی ئرتتب ٚەستژ سەٚە
ت گووٛٚلژ سووٛارەٚە صات و ٘ە وتە ٔووبٔژ ئروٛارە ثشووۆ , لوبزە ٌە
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 ,یرشە ەکە  ٚەرە صەرێ , صەی ٌۀیٛەڕۆش ٔبٔژ ٔەسٛارصٚٚە
صەچّە سٛارەٚە صٚا ٔەکەٚی . ئبٔیب گٛٚلژ ثبش ثبٚکە ثڕۆ  ٚا

ٚ جٍوژ  ٔبٚ جرربکەی ٘وبلە صەرەٚەئیٕجب ٌە . ئرتتب ِٕیش صێُ
ِبڵەٚەی ٌەثەر ک ص , یبشبْ صەَ ٚ چبٚی شٛٚشت ٚ چوٛٚە 

ئەٚ کر ەشژ ثۆ  ,ثیٕژ صات ژ  ف ەی ڕازأضۆلەٚە  ,سٛارەٚە 
ئبٔیووب کە چووبٚی ثە  .   صٚە کە دەزی ٌووێ صەکوو ص ووتٚصرٚ

کر ەکە کەٚ  ثە صات ژ گوٛٚ  ئەٚە چوۆْ زأیوت ِوٓ ڕۀوگ 
کروووە ؟  صات وووژ یر ۀوووژ گوووٛٚلژ کوووبِە ؟ زەرصی ئەَ کووور ەَ

چوٛٚ , ئبٔیب ثەَ لتەتە لر  . ئەگەرچژ ٘یە ِەثە تر ژ ٔەثٛٚ
گٛٚلژ ثۆ ێٔێ  ی ثبزرگبْ ثە جٛاة ٘ب ڕٌەٚکبلەش ِۀتٛٚ

 ئەٚەی ڕەٚشوەکە ٘روٛرئبٔیوب ثوۆ چۀض کرە ٌە ەر  ف ەتە ؟
ٚ صەتەٚێ ٌە ڕێژ ئەَ  ث بلەٚە گٛٚلژ ثبٚکە ٌەگەن ِٕیەلژ , ئە

ِٕویش دەزَ  لتەتەٚە یرُ ثڵێ ئەگەر لۆ دەز  ٌەٚ کر ەتە ,
لۆتە کە ئەٚۀضە جوٛأژ ٘ەرٌە کروە صەچوژ . ِۀتوٛٚڕی  ٌە

ثبزرگبْ سۀضەتەکژ ک ص ٚ گٛٚلژ جب کێ  ەری ٌە صاتوە ٚ 
صات ووژ ئبٔیووبش  ووەری ٌە ئبٔیووب  ووٛٚڕِب ,  ؟ کووە صەرصەچووێ

ثەَ  .صاتوە ٔوب  ؟کوە صەرصەچوێ  گٛٚلژ ٔب ثڵوێ کوێ  وەری ٌە
ٚ  ٔبز ک ص ەٚشەکە لر چۆٚە , ئبٔیب ٔبچبر صە تژ ثلتەتە ڕە

 ثووۆ لووۆ ٘وویە ٔووبڵرژ کە گوٛٚلژ شووژ ثووبٚکژەسوۆی سزأووضە ثبٚ
 ؟ صەثیٕووژ صات وووُ یووورُ صەڵووێ کە   وووەری ٌوووێ صەرٔووبچێ

ئەٚ ِەثە ووتژ ٌە  کچووُ ِۀتووٛٚڕتش ثە گووبڵتەٚە گووٛٚلژ ٔووب
صات ووژ .  کچرٕووژ سووۆتەلژ , صاسووٛا چی وو صٚٚە ئوورّە ٔووبزأیٓ

 ؟ ەچیّوبْ کو صٚ ِٓ توبْ لوۆ گٛٚلژ ثٛٚ ئبٔیبش ثەِە لٛٚڕە
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کوبلە ئبٔیوب  ی ثبزرگبْ شرٛا چٛٔ ە لوب ئەٚڕجبرە ِۀتٛٚئەِ
ٚ ثە  ۆشوتٕژ  ٔەتضەزأژ ثبٚکژ یربت  ٔوبٚی  ویبٚەش ثوٛٚە

ٚ ثوۆلە  ِۆِیبک اٚەکوبٔژ ٚٚاڵلەکەی صەٚڵەِۀوض ثوٛٚٚە ەگۆڕ
ٛڕەتیوووبْ صات وووژ ئبٔیوووب شوووتر ژ ل , ل  وووب ٌەٚەی ٌە زرگوووبْبث

ٚ گووٛٚلژ ئەٚەی  ڕا ووتەٚسۆ ٔەرِوژ ٔٛأوض,  ٔەسوٛازراٚ ثڵوێ
صەچبتەکُ  ,ڕا تژ ثێ ِٓ , ئەٚە شترە ٔیە دبشبی ٌێ ث  ێ 

 ٚ کو ص ٌەگەن ئەَ لتبٔە ڕٚٚی ٌە ئبٔیب یبشبْ ٘ەر .ثۆ لر ە 
ٚ  ەٚثڵرُ ێْ ٔەثٛ ثبشتر ت یێ گٛٚلژ کچێ ٚاز ٌە گبڵتە ثرٕە

ثە صەرصە ووووەری ٚ ٚٔژ ثە ٔەثووووٛ.  ٔووووبثێ ثڵووووێ ئەٚ صات ەلووووُ
لە  ڕۆێێە ٌە صەِژ صەرٔە٘ب  ث  یەلژ ٘ەر ٌەگەڵُ ثٛٚە , 

ەٚە , ئبٔیب شٛارصٔژ ئرٛارە ثٛٚٔٔبٔ صٚای ئەٚەی ٌە.  ثڵێ ئۆ 
یبشووبْ لبیەکووبٔژ شٛشووت ٚ ٌە ووەر ,  ووف ەکەی ٘ەڵروو لەٚە 

ئەٚ ثە ەر٘بلەی ثە ثی ٘وبلەٚە  یڕ ِرزەکە  ە تژ ک صْ , ٌە
ثوووبٚکژ ثووووۆی گرڕاثووووۆٚە , کە ثب وووژ ٌە شووووبعی ێە صەکوووو ص 

ئەٚەی ثوووبزاڕ ِەزاص کووو صٚٚە ثوووۆۆی ٌە ٔوووبٚ شوویع ەکبٔژ سووو
ٚ ثە یبرەکەی ِٕضاڵە ٔەسۆشەکەی چب  ث بلەٚە  . ثیبٔف ۆشێ 

جووٛٚ ئەٚ چیووڕۆکە ژ ثە ثی ٘ووبلەٚە کە ثە ثووبٚکژ گٛٚلئەٚەشوو
ت   ثووۆ صٚالوو  ِووٓ ثەشووەکەت , شوور یتژئەِە ثە ٘ەِووٛٚی ٔوویە
ئیٕجب  . ِەرجەی کترجەکبُٔ ثۆ ثرەڕێٕیتەٚە , ثەٚ لەٚاٚ صەکەَ
ٚ ٚتتتژ یبرچەتە   ژ چیڕۆکەکە ک صەٚۀک صثی ی ٌە لەٚاٚ

ثە سەتووبڵژ سووۆی صاثڕێەێووت ٚ یبشووبْ ٌەگەن ئەٚەی ثوووبٚکژ 
ٌۀووبٚ .  ث ووب  ثووێ ئەٚەی یروویەٚە صتووبر ثرووت لر ٙەڵ ربووژ ثووۆ

ٚەش ثوبراْ ەصەر ضثەیەکە صە وتژ ثە ییب وەک صْ کو ص , ٌەِ
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صا , جووبر جووبر ێٚٚرەکە ەئب ووّبْ چەسّووبسەی ص ٚ ەثووبریص
 ئەٚ ث ٚ وووووو بٔەی لیبوووووو یبْ ٌە ڕۆٔوووووبکت  صەثووووووۆٚە ٌەگەن

ٌەگەن ثی کو صٔەٚە ڕێوە ئەٚ .  یۀجەرەکەٚە صە٘وبلە ێٚٚرێ
گۆڕە ثچٛٚکەی ٘بلە ثەر چوبٚ کە شوبعی ەکە ثوۆ ِٕوضاڵەکەی 

  ە ثەرە سۆی گٛٚلژ ثەٚ ثبراْ ٚ ث ٌٚە.  سۆی ٘ەڵ ۀضثٛٚ
ٌە ووەر  ٌەٚ چوۆڵیە ئرتووتب صەثوێ دووبڵژ ئەَ گووۆڕە چوۆْ ثووێ ؟

 ْ ٚ صأیبت , صە تەکرە ٌە کٛر یەکب تژ ستتە ثٓ چۀەگەی 
, لۀیوووب ثە جە وووتە ٌە  ضثەیەکە ثووو صتە صەرەٚەسەتوووبن ٌە ِووو

جرٙربوتٕەش ٘ە وتژ رەٚە ِبثٛٚ , ٌەگەن ئەٚ جە وتە ثەێٚٚ
جٛٚ , کەٌە ٘ەِوٛٚ چرەێە صەکو ص ٘ەرگیوز ٔەتچربوت ثە جۆرە
 ْ  ەٚلٕرە سۆش ٚ سٛارصٔەٚەتە  ٚ سەٚلٓ ٚ ثەرتەکسٛارص

رٛەتە ثی ۆکەتەکوژ بوصەِرە ِبٔەٚە ثەِصٚای ٜ . الثٛٚ ٌە ل 
٘ەر  ە ِربووە صا٘ووب  ,ک صٔووژ چیووڕۆکەکە ثصەرثووبرەی لەٚاٚ
ٔەٚە  ٌەشوٛێٕرە  یروضاچٛٚٔەٚەتەکژ ثوۆ کو ص ٌەکٕە سۆی ڕا

ثە یەٌە ٌە  ٘ەڵەتە  ث ب  ثبٚکژ یرژ ثزأێ , کبلرە صڵٕیب ثۆٚە
چوٛٚە ێٚٚری ِۀتوٛٚڕی  ٚ شٛێٕەکەی سوۆی ٘ەڵتوتبتەٚە

 .ثوبٚکژ چوبٚی یور ەٚ  گوٛٚلژ  ەرِوٛٚ کچوُ  ثبزرگبْ , کە
ە ٌەثیو لە ثوبٚک ئبٔیبش چٛٚ ٌەالی ڕا وتژ صأیبوت ٚ گوٛٚلژ

شیع ەکبٔژ سۆی    ثۆ گرڕاِەٚە کەثە ەر٘بلژ ئەٚ شبعی ە
ئەٚەی یوبرەی ٔەشوتەرگەری کوٛڕەکەی صاثوویٓ ِەزاص کو ص ثوۆ

 ئبٔیوب گووٛٚلژ ٌە .ِۀتوٛٚڕی ثبزرگوبْ گوٛٚلژ ثەڵوێ  ث وب  ؟
گٛٚلژ ثەڵێ ئەٚەشُ  ؟ەَ چیڕۆکە ٔبلەٚاٚە ثی تبتە گٛٚلُ ئ

گوٛلژ کەٚالە گوٛێ ثرو ە ثوب چیوڕۆکەکە  ثوۆ لەٚاٚ  . ثی ە ٌە
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 ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ  ەت ی یرٙوب  , گوٛٚلژ چوۆْ ؟ .ث ەَ 
ِۀتووٛٚڕی .  ئبٔیووب گووٛٚلژ لووۆ گووٛێ ثروو ە ئەٚ ووب صەزأووژ

,  ٜێ گوو   , صەشت  ووب ٌە لٛأووبی کووچەکەثبزرگووبْ گووٛێژ ٌوو
, ئەِوویش یرڕاصەگەتووژ ٚ ٌە ٘ەڵ بووبْ صاثووٛٚە چووٛٔ ە ئەٚ لووبز

تژ ثە ئبٔیوووب صە وووو.  ٍوووۆر صەثووووۆٚەیصەِروووە ثوووٛٚ ٌە ٌووووٛل ە 
کوٛێ ڕاٚە وتبثٛٚ ٌەٚێ ,  ٌە صرێەک صٔەٚەی چیڕۆکەکە ک ص

صٚای ئەٚەی شبعی ەکە ِٕضاڵەکەی ٌەگەن شیع ەکبٔژ  گٛٚلژ
ٌەگەي چووٛارکچەکەی ٚ ٘بٚ ووەرەکەی گەڕأەٚە  ٚ ٌە گۆڕٔوب

ەتبوتە گ ثوۆٚە , لوبثە ٘ەِٛٚ شوٛێٕر ضا ث َٚ ٘ەٚاڵە ئە ِبن ,
, ڕۆێأەش سەڵووووووە ثووووووۆ تەکتوووووو ی  ٚٚاڵلە صٚٚرەکووووووبٔیش

ٚ کە ووبٔژ ئەصەة صۆ ووت ٌە ِەجٍیتووەکبٔیبْ  ررڕاتەٚەصەتووبٔ
 وەر٘بلژ لبٚای ٌرٙب  گوۆڕی ِٕوضاڵەکە ٚ ثە , ثب یبْ صەک ص

 .ثٛٚ ثوٛٚە چیڕۆکر وژ جیٙوبٔژ  ثبٔگثبٚکە شبعی ەکەی ثۀبٚ
 ٚ ی دەزتبْ ٌە ەالتەکەٚە ثەلبتجەلژ ئەٚ کە بٔسەڵە ٌە ٘ەِٛ

ْ صەک ص ثۆ ئەَ ٚٚاڵلەڕاکرش ثٔجرچیڕۆکژ  ە ٚ  ە ەرتب ٛ  ,
ّە  ثەِەی زأوژ , ثوۆ لوبزاجژ کٛدو .لب ثرٓ ئەَ گۆڕە ثجیٕٓ 

جە٘ب ٘ەڵٕجژ ٚ ک صتە ٔثەرصی گ ا گبتژ ٘ەڵتتب گۆڕەکەی ٌە
کە شبعی ەکەشووژ ٌە ووەر ێووە , ئەٚ چۀووض صێوو ەی ثووبٚرِەزا

  ۀوضثٛٚ , ثە ئوبٚی زێو  ٌە وەر ثەرصەکوبْ  وەر٘ەڵیکورٍەکە 
٘ەرکە ر یش صە٘بلە  ەرصأژ ئەَ گۆڕە  .ٌۀٛێ ٔٛٚ یبٔەٚە

کە گوٛێژ ٌە چیووڕۆکەکە ثجوٛٚ کووبلژ سوۆی ثووبٚکژ ئەٚ ِٕووضاڵە 
کوو صٚٚە ثووۆئەٚەی  ٚ شوویع ەکبٔژ سووۆی ِەزاص ثووٛٚە شووبعی 

گەری کووٛڕەکەی صاثوویٓ ث ووب  ٚ یرووژ صاثوویٓ یووبرەی ٔەشووتەر
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شوویع ەکبٔژ ٌووێ ٔەکڕتووٛە , یووبرەی ٛٔ ە کە  چوو , ٔەکوو اٚە
ٚای ٌرٙوووب  ئەٚ یوووبرأەی ٌە وووەر گووووۆڕەکە  .جرضە٘ربوووتثە

,  ضەزأژ چووژ ٌرووج ۀْەتبٔوو کووۆصەک أەٚە ئەٚۀووضە زۆر ثووٛٚ
ثەصە تبٔژ ئەَ شٛێٕە ٌرۀەتەکیبْ یر ٙرٕوب ثە صٚای ٔبچبر کبر

ْ ک ص.  ِبڵژ شبعی ەکەصا ثرەڕێٓ ْ ثە گەڕا ٚای  کە صە تیب ٚ ص
ٔبوویٓ گەڕەکر وژ ٘ەێار ٘ەٚڵوضأر ژ زۆر ثۆتوبْ صەرکەٚ  ٌە

ْ , کە چٛٚٔە  ەرصأیبْ ثۆتبْ صەرکەٚ  شبعی ەکە سۆی  صا
ِ صٔژ کوٛڕەکەی ثە چۀوض ڕۆێێوە  صٚای , ٌەێتبْ صا ٔەِبٚە

ٌرووۀەکە ٌە ٘بٚ ووەری شووبعی ەکەتبْ  کە.  تووش ِوو صٚٚەٚئە
ٚ ٌەکٛێیەی ٘بٚ ەری شبعی ەکە کە  ؟  ژ ئەصی گۆڕەکەی ئە

ٚ  ی ثجٛٚ ثەدبن لتەی یروضەک ا , چوٛٔ ە ئەَ ڕٚٚصاٚەیزۆر 
ثووٛٚ یرووژ ی ئەٚ ٘ەٚاڵە چۀووضتٓ  ووبڵژ یووێ چٛٚثووٛٚٔەٚەث ٚ

.  گۆڕی ثبٚکیبژ ٘ەر ٌە ٔزتە گۆڕی کٛڕەکەی صاتە گٛٚلٓ
ۀووضتٓ  ووبن ثووٛٚ ئەٚ ٕجووب ٌرووۀەکە ٘ۀووضەتت  لب ووبْ کە چيئ

ٚ التوووووبٔژ  ٌروووووۀە٘ەِوووووٛٚ  ٚ ئەٚ  ەرە٘ەِوووووٛٚ  وووووەرصأی
زأیٛە گۆڕی شبعی ەکە یەتٛۀضتضارە چٛٔەلە ئەَ شٛێٕە ٔەتبٔ

یبشووبْ ٌە ٘بٚ ووەری شووبعی ەکە .  ٌەٚێ ثووٛٚە سۆشووژ ٘ەر
یریبْ صەڵێ ثیتت  ؟ ٔەچٛٚتتە ئەَ شٛێٕە ێٓ چۀض صەثصەی  

کبلروە ِوٓ ٚ  صەڵوێ ٘ەر؟ ٓ ثوۆٌروژ صەی  و کە .  بن زتوبل ە
ٓ  ەر َ صەچٛٚت  کەِبْ صەکٛالتەٚەەث ئٕٛێ  ٌە چٛار کچەکە

ِبڵّبْ ٔٛێ صەثۆٚە , ٔبچبر ڕۆێێە یرُ ٌە جەرگژ  ٚ لبزتە ٌە
َ صا چیت  ٔەچّە  ەرصأژ گۆڕی کە یبْ  َ ٔبٚ ثڕتبر  ٔە ,سۆ

ٔە٘ووووژ لووووبکە کٛڕەکەشووووُ , ئەٚ ثڕتووووبرەَ  ٘ووووژ ییووووبٚەکەَ
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ئەٚأوویش  کە زأیووبْ ِووٓ چیتوو  ٔووبچُ کچەکبٔیبووّژ گوو لەٚە
کە   ثی تووبْ ٔەِووبٚە ٘ەر ئرتووتب ثبشووە زۆر ٌە.  ٔەچوٛٚٔەٚە

 . ٘ەِٛٚتوبْ شوٛٚتبْ کو صٚٚە ٌۀبٚ ِبن ٚ ِٕوضاڵژ سوۆتەلژ
ئیٕجووب ٌرووۀەکە ٘ەِووٛٚ شووتر ژ یرووضەڵرٓ ٌە ثووبرەی ٔبٚثووبٔرژ 

ئەٚتش یریبْ .  ثٛٚٔەٚەی چیڕۆکەکە ثە جیٙبٔضاٚ ث ٚ گۆڕەکە
صەڵووێ ِووٓ ٌە ووەر ٌرووٛاری ِەرگووُ , گۀجیبووُ ثوو ۀەٚە ٔبکووب 

ثبٚەشوُ ئەٚ ِٕوضاڵەی صەر٘رٕوب,  کبلە ٌۀوبٚ ئەٚەی ِەرد ئەٚ
ْ صٚٚثبرە ِە ْ ث تٕەکبّٔب  ٌرۀەکەش یرژ صەڵرٓ .کٌٛرٕٕەٚەثڕۆ

ئەٚ گوۆڕە صا٘وبلژ  وباڵٔە چۀوض  , ت  ٘وبلٛٚتٓئرّە ثوۆ شوتر ی
لۆ ٚەکٛ صات ژ  ؟ ٘ەزار صۆالرە ٔبزأیٓ چژ ٌەٚ یبرەتە ث ەتٓ

ئەٚ ِٕوووووضاڵە ِوووووب ژ ئەٚە  ٘ەتە ڕێروووووبتە  ثوووووۆ چوووووۆٔیەلژ 
ریوبْ صەڵوێ ثووڕۆْ ئەٚتوش ی . سەرج  صٔوژ ئەَ یوبرەتە صاثٕروژ

  ت ث ەْ ثۆ ئەٚ ِٕضااڵٔەی ئەَ جۆرەٚٔەسۆششبٔەتە  صرٚ
ثە سوۆڕاتژ چبکیوبْ ثو ۀەٚە ثەٚ صا٘وبلەی  ٔەسۆشویەتبْ ٌرویە

ٌە ٘ەر  تە  صتٕوووبرتش ٚەکوووٛ ێە٘ووو ی ِوووبر.  ثب وووژ صەکەْ
کە ورە دەراَ ثرووت صە وتژ ثووۆ صەثووب  ٚ صەتشوٛا  , جووب ثووب 

ٚ ٌەٚ  ئیٕجوب ٌروۀەکە صەگەڕێوٕەٚە.  یبُ ثوٓٔسۆشُ ٚ کچەکب
ٔوبٚ صاصۀرٓ ثۆ ئەٚ ِٕضااڵٔەی ئبٚ ٌەڕۆێەٚە ٔەسۆششبٔەتە  

چبرە وەرتبْ  , ثە سۆڕاتژ ثە صا٘بلژ ئەٚ گۆڕە  ەرتبْ صاتە
     شووبعی ەکەش ثووێ ئەٚەی تە  شوویع ی ثە جیٙبٔوووضا .  صەکەْ

ثوٛٚ کە صتٛأیوبْ  ثوبٔرت ٚ ثرتەٚە زۆر ٌەٚ شوبعی أە ثۀبٚث 
ئرتتبش ٔوبٚی .   ەر زِبٔەکبٔژ ل  ٚەرگرڕأژ ثۆ ک اثٛٚ ثۆ

چەکەی ٚ سوووۆی ٚ کوووٛڕەکەی , ٚە ٘ۀوووضێە جوووبر چوووٛار کووو
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ئەصەثوووژ ٚ  رە ٌە ٔوووبٚ صەلەڵ٘بٚ ەرەکەشوووژ ٚەکوووٛ  وووِٛجٛ
کە ئبٔیووب ٌە چیووڕۆکەکە ثووۆٚە ,  . بْ ثووب  صەکوو ێ ەٌتووە یەک

ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ ٔتمژ گی اثوٛٚ , ِٛٚەکوبٔژ  وەر یرتوتژ 
تە  تە  لیت ثجٛٚٔەٚە , چۀضتٓ جبر ٘ە تژ ک ص ٌە لەیڵوژ 

 ٛ لەزٚٚی کبرەثب ثۀبٚ ٌەشیضا  ەری لب ثٕژ یرژ لەزتە  ٚەک
ثەاڵَ  .ئبٔیب صەِرە ثٛٚ ٌە لتەک صْ ڕاٚە تبثٛٚ  . چٛٚ٘بلٛ

ِۀتوٛٚڕی ثوبٚکژ ثە چوب  ٚ ثە سو اپ ٘ویە ٚٚشوەتەکژ ٌە 
َ ٔە٘بلە صەرەٚە سۆتەٚە بٔژ ثە ب ربرٛەتە ل٘ەرگیز ثەِ,  صە

ٔەثیٕوووژ ثوووٛٚ , لۀیوووب ئەٚ کوووبلە ٔەثروووت کە ٌە ثەراِوووجەر ئەَ 
ەکبْ , ِبَ ِبَ لبٚێ ی ک صثٛٚ صەرثبرەی لبثٛٚل سیبٔەلەی ٌە

ٌە  ٚٚلٕە ثووۆ ئە٘وویە ٔەگووٛ َئە.  جوٛٚلوبٚێ  ٘یچووژ یووێ ٔەگٛٚل
ٚ شترە کبرت ئەَ چیڕۆکەی ئبٔیبش  . ثٛٚ رەرل گٛٚلٕژ ٘ەِٛ

یوڕ گوٛٚلژ کچوُ ِوٓ  ٌە . صٚٚچبری ٘ەِبْ ٘ە تژ ک صثۆٚە
 ٓ َ صێت , ئصەچّە ێٚٚری سەٚل ٕجب ٌە شٛێٕەکەی سۆی يسەٚ

, ٌەٚێ جٍەکووبٔژ  ٚ ثەرەٚ ێٚٚری سەٚلوٓ چوٛٚ ٘ەڵتوتبتەٚە
ئەٚ ٘ەِٛٚ صەٚڵەِۀضتەی گۆڕی ٚ ٌرژ ڕاکبب , ٘ە تژ ک ص 

چوٛٔ ە ئەٚ  , ٔیە ت ٘رٕبٚە ٌە ثبرگ أژ زتبل  شتر ی ثەصە تژ
ٛ ٘ەر ْ ٘ەر ئەٚۀضە ٔبٔەی صەسٛارصٚەک  ,ارکە یرژ صەسٛ جبرا

ٚ , ٘ەر  ٘ەر ئەٚۀضە ِەتەشژ صەسٛارصەٚە کە یێ ِە ت صەثٛ
 تە  لب  جٍیبژ صەیۆشژ ٚ ٘ەر ٌە ەر تە  جرش ڕاصەکبب

سەڵ یش صٚٔیبی  صلە صاصەصا , ٘ەر ثەسۆی ٚ تە  ثەلبٔیبژ ثە
ٚ ٌوووەٚەی گووئ , صەثیٕژ ٚ صەٚڵوووۆڕاثٛ  ەووولۀیب ٌضا يثٛٚٔەەِۀضوووە
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 راوٝجٛأەکووبْ ثووٛٚ کە ثووۆ ِوو ۆڤ سووۆ ضأژ  وویفبلەصە ووت 
َ ڕێیەٚە ٌە ڕٚٚدە ٓ ٘بٚڕێژ ٌە ٚ ٔزت ت ت ٌە  صە ت صاثٛٚ , ئە

ک ِۆڵە  ٔزت ت تٓ سۆشەٚتتتیبژ ٌە سۆی , یرٕبٚ ِبڵژ صٚٔیب
ٚ  ک ص چٛٔ ە ٘ەر ئەٚ صەتزأژ ییبٚەکەی ,  کە ێٔەکەی ثٛٚثٛ

ٚ یوووبتەی  ٘ە تیبوووژ صەکووو ص یوووٍە.  چوووۆْ صەٚڵەِۀوووض ثوووٛٚە
التووبْ کووچەکەتەٚە ٌە ڕٚٚسووبْ صاتە ٚ ثەرەٚ ثبٚکبتەلیبووژ ٌە
چٛٔ ە صەِرە ثٛٚ کچەکەی  ەری ثەڵرژ ثۆ  , الٚازی صەڕٚا

ٛ ِٕضاڵر ژ گٛێڕاتەن , ئەٚ  ئرٛارەتە ٌە ٘ەِٛٚ ٔەصەجٛاڵٔض ٚەک
زأژ ٘ویە ٌەٚأە ثە صەشوی . کبلەکبْ زتبل  ٘ە وتژ ثەِە کو ص
چووژ ٌە یرٕووبٚ یووبرە ٘ەِٛٚتووبٔژ یووبرە ثەصە ووت ٔووبتەلەٚە , کە

 , ڕٚٚەٚە ّٔٛٚٔەتەکژ ثەرچبٚ ثٛٚێٔەکەی ٌەَ  . صۆڕأضثٛٚ
ٚ  چٛٔ ە صەتجیٕژ ٌە َ ٔەثٛ ل تٓ ٚەکٛ ێٔژ صەٚڵەِۀض٘یچژ کە

َ شبرە , ٌە کە ٘ەِٛٚ سەڵە , ٓ گەڕە ڕالیت ت کە  صەێتب ٌە
ٌە  ووبتەی سوووبٔٛٚە ثەرزەکووبٔەٚە یریوووبْ صەگووٛٚ  گەڕەکوووژ 

 ووەر ضەتەکژ ثەثەاڵَ ٚەکووٛ یربووت  ٘وویە سۀوو .  ی عەٚٔەکووبْ
ٌرٛەکبٔیەٚە ٔەصەثیٕضرا , چوٛٔ ە صەتزأوژ ٘بٚ وەرەکەی یوب  

                 ٌەٚٚ یووٛ کچەکەشوژ ٌە ٔوبٚ ٘ەثوٛٚٔژ ئەٚ ٘ەِوٛٚ یوبرە.  ٔویە
لرٕوووٛٚی کتروووت ٚ چیڕۆکوووژ  ئۆلوووۆِجرٍژ ِۆصێوووً ثەرزەصا ,ٚ 

   .ڕاکرش ثٛٚ ەرٔج
تە الی زتٕووضأیەکژ ثووێ ضەزأژ صەچروٌەٚەی ٔەشووی ەئەٚە ثورجر
ثە لووبٚأژ کٛشووتٓ , ثە  ثووۆئەٚەی  لجووبرلۆِە ِٜووبڵژ ٘ەێار

  . ەر٘بلژ گی أەکەی ثر ێتثە  گٛێژ ٌە
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ِبَ  ضەزأژ ئەٚ کە ە ٔزت ت تٓ ٘بٚڕێژ ِبَ لبٚێ ە , ئٔەشی
ەٚ ٚ ئەٚ لبٚێ ێە ؟ ئەٚ ِبَ لبٚێ ەی ٌە  بتەی یویالٔەکەی ئ

ک اٚەکبٔژ   ۆشتە ٚٚاڵلژ ئر اْ ثۆ لبثٛٚلە ِۆِیبٜ ە  یرەث
باڵٔەٚە سەٚ ثو صتەٚە , ثەَ سەتو . ُ صراثوٛٚکٛ٘ەلب ٘ەلبتێ د

ثجٛٚە یوبرٚٚە  ٌە لوٛڕگژ  صەٚڵەِۀضثٛٚٔر ژ ثەِجۆرە ثۆی
ٔژ لوٛلژ ٔەصەشویتٛا ثڕشورٕرتەٚەجٛٚ , ٔەصەتتٛأژ سوۆی گی  ث
 . زت ژ ک صثۆٚەلەٚاٚ ٌە سٕ بْ ٔ,  ثضا 
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 نەثيتت ٚ ي

 

 ووەر ثووٛٚ , ِوبَ لووبٚێ  ٌە زتٕووضاْ ٌە ەِر  تووبٔزصەی شووەٚکوبل
ٚ , ئەرصەشر تش ثەراِجەری یبڵژ صاثۆٚە  . جرربکەی صأیبتجٛ

ی گفتٛگۆی صەک ص ییبٚێ ژ ثە لەِۀیش ٌەگەن ٘بٚڕێیەکژ سۆ
 . جٛٚگ ل دەج " , چۀض کە ر یش گٛێیبْ ثەصەيصەرثبرەی" 

ٌە ووەر ئەٚەی کە گووٛاتە ِوو ۆڤ صەلووٛأێ تەکروووە ٌە ئەرکە 
کوووو صٔە , ٌە جیووووبلژ  کە دەج ٌە ئووووبتٕژ ئیتووووالَ ئبتیٕیەکووووبٔژ

  ٌٜەٚکوبلە تەکر یوبْ ٌە ِوبَ لوبٚێ . کە ر ژ ل  ئۀجبَ ثضا 
چووٛٔ ە ثڕٚاتوووبْ ثە  ی  ووژ لووۆ چوووژ صەڵرووژ ٌەَ ثوووبرەتەٚە ؟

ِوبَ لوبٚێ تش گوٛٚلژ گەشوت ٚ  . ِبَ لبٚێ  ٘ەثٛٚلتەکبٔژ 
َ لتەتە سۀ گٛزار سۆشە , ەتەکژ ک ص , ضئەرصەشر  ٌەگەن ئە

 لژ ِٓ ئرتتبیبشبْ ِبَ لبٚێ  صرێەەی ثە لتەکبٔژ صاٚ گٛٚ
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صەچوّە چۀووض ٚٚاڵلر وژ ِرەٚٚتووژ ٌە صەر ەلوُ ثوۆ ثڕەستووێ  
ە  ثەلبتجەلژ ئەٚ ٚٚاڵلبٔەی شٛێٕەٚارتبْ لرضاتە , ٚ , جیٙبٔضا

ٚ ٘ەڕەِووژ  ی عەٚٔەکووبْ ٌە  شووبری ڕٚٚ٘ووب ٌە ِیزۆیۆلبِیووب
ری چووویٓ ٚ یەر وووتربکبٔژ صتوووٛا ٚ لوووبٚەری ثبثوووً ٚ ِیتوووڕ

 ْ ْ ٚ٘یٕض تب ْ ٌە تۆٔب کۆش ەکبٔژ ڕۆِب  ٚ ِبڵژ  ەتٍە ٛ ەکب
ئ ,  ِەکووو ە جبزتەکوووبْ , ٘ەلوووب کەعوووجەش ٌەٚ ِەتوووضأە زۆرأ
ثۀوووبٚی ثەاڵَ ئەگەر ثوووّەٚێ دەج ثوو ەَ  . جیووبٚازتەکژ ٔوویە

َ ٘ەتە , ٘ەر ٌر ە ٌۀبٚ گۆڕەیبٔژ  , ثی یی ۆزی ٚ ثڕٚاتەکژ ل 
ٚ زتٕضأە , چٛٔ ە یرُ ٚاتە  ٘ەِٛٚ شٛێٕر ژ صٚٔیب یی ۆزە , ئە

بە ٚە یرٛتتتی.  ڕێّەٚە ثە ٔیەلژ دەجثەصەٚری سۆِضا صە ٛ
ْ ,ٌەِەٚ ْ شترە ث ە َ ثە ثەصٚا ٚٚاڵلەکب  ,صەي دەج ٘ەتە ِبصە

کەعوجەتە  ٘بٚشورٛەی  ٌە ٘ەر شٛێٕرە ِٛ وٛڵّبٔژ ٌوێ ثوٛٚ
کەعجەکەی ِەک ە , کە ٌە کەعجەکەی ئبزرثبتٕجبْ ٚ یەر ترب 

, ڕۀوووورە ٘ەرٌەٚتوووووش کۆٔەکووووبٔژ زەرصەشووووتیەکبْ صەچووووێ 
ْ ٚٚرٚەرگی اثێ , ص ئەٚەی ٘ەَ ئەَ ئەرکە ئبتیٕە ثۆ . ت ث ە

ٓ , ٘ەِیش ِتٛڵّبٔبْ ثتٛأ ت تٓ ثە ئب بٔ ٌٓە ثبزرگبٔژ صاثّبڵ
ثەڵ ٛ ثە٘ەشت ثوۆ  . ْب٘ەێارەکلبتجەلژ ە دەج ث ەْ , ثەشرٛ

ة ٘ب  گٛٚلژ ییبٚە یی ەکە ثە جٛا . ئەٚأیش ثەست تبٚەر ثێ
ژ تەعٕوژ ٌە جیوبلژ ِوبَ لوبٚێ  گوٛٚل ؟ ِبَ لبٚێ  تەعٕژ چۆْ

ٚە ثچرتە  ەرصأژ کەعجە ٌە ِەک ە , کەعجە سەڵە ٌەَ صٚٚرە
چوووۆْ صەکووو ێ ؟ صەثوووێ ئەِەش  . ٌە سەڵوووە ٔزتوووە ثووو ۀەٚە

ە شٛێٕر ژ ٚاڵلە ٌ ٚێِبرەی ِتٛڵّبٔبٔژ ئە صکەعجەتە  ثە لە
ئەٚەی دەج کوو صْ ئب ووبْ ثووێ ٚ شویبٚ صرٚٚ ووت ثوو ەْ , ثوۆ
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ٚ کە  ثتٛأرت ئۀجبِژ ثضا   ٚٚاڵلە ثەَ شرٛەتە ٘ەر. ٘ەِٛ
کەعجەکەی  ەج ک صْ. ٘بٚشرٛەیٚ کەعجەی سۆی صەثرت ثۆ د

ِەکوووو ە , ٚە ٌەٚ کووووبلە صا٘بلەکەشووووژ ٘ەر ثووووۆ سەڵوووو ەکەی 
ثەٚ ٔووویەلە ٘ەرکە   ,صەگەڕێوووتەٚە ٔەٚە  ثوووۆ ٚاڵلر وووژ لووو  

یرٛتتوت ٔبکوب  ثەَ جوۆرەی ٘ەتە ٌە  . ثیەٚێت صەثرتە دوبجژ
ٚ سەڵە ثە شەڕە شەق ٚ یبڵە یە تۆ ٚ  ْ ٘ەِٛ شٛێٕر ژ جیٙب

یٓ جووێ کەٚلوٕە ثوٓ یروژ تەکتوو ی , ئەرکروە ٌە ئەرکەکوبٔژ ئوبت
ۆڤووبتەلژ ٚ کووبر  چووٛٔ ە ئووبتیٓ ثووۆ سزِەلووژ ِ ,ثەجووێ ثوو ەْ 

ٚە  صەڵورٓ , ٔەٚە  ثوۆ گ أ  صٔوژ  ئب بْ ک صْ صأوضراٚە ,
ڕا وتیضا صەکو ێ  صأژ صەرٚٚٔوژ کە ٌەئەرکژ ِ ۆڤ ٚ ئوبزار

کووووێ صەڵووووێ ڕۆێێووووە کەعووووجە ٘ەر ٔووووبثرتە  . ێ ٘ەر ٔەشوووو 
 الٔەی لروووضا ٔبکوووب  ٚثۆ ٘ووورەثکٛٔوووضە؟  شوووٛێٕەٚارێ ژ چوووۆن

 ؟ کٛێ ە سۆی ثە شٛێٕە لبرت یەکبٔەٚە ٘ەڵٕبٚا ێشەِبەِە
ا , شورٛەی کەعجوٗ ٘ەثوٛٚە ٌە ِرووەٚٚصگەڵوێ شوٛێٓ ٘بٚ کە ٌە

کبَ ٌە سەڵ ە ئب بتیەکەی   . ئرتتب کە  ٘ەر ثب یبیبْ ٔبکب
ی ڕٚٚ٘وب ثە ثوٓ رِژ ٔەِ ٚٚص ٌەٚ ثڕٚاتە صاثٛٚە شوبصە ەر

 ؟صەصۆزرێتەٚەسۆن صەکەٚێت ٚ صٚای ئەٚ ٘ەِٛٚ  بڵە ئیٕجب 
ٚٔەکبْ کێ ٌە  ەرصەِژ  ی عە .ثێ ئەٚەی کە ژ لرضا ِبثرت 
رٛٚلجووب ڕۆێێووە سەڵووە لۀیووب ثووۆ ثووڕٚای صەکوو ص , ئەگەر ثیبٔ

 وووەرصأژ ٚەکوووٛ شوووٛێٕر ژ کوووۆْ صێوووٕە ٔوووبٚ ٘ەڕەِەکوووبْ ٚ 
صٚالو  ییو ۆزی  ؟  ەرصأژ گۆڕ تبٔە ِۆِیبک اٚەکبْ صەکەْ

ثووۆ چیٕیەکووبْ ئوورّە صەثوێ ٌەٚە ثرەتووٓ , ٘وویە شوٛێٕرە  چویە ؟
ییو ۆز  ثبٔرەێەەکەی ثە شٛرای چیٓ ثۀبٚرصتٛارە ص ٘ۀضەی
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٘ەڕەِەکبْ ثۆ ِتڕتەکبْ یی ۆز  صٔیە , ٘یە شٛێٕر یش ثە لە
چوٛٔ ە ,  بورٛەتەب شٛێٕەٚاری ٘ەِٛٚ ٚٚاڵلەکوبْ ثۀِیە , ج

ٚ ثبیی أیبْ یرٛەتە کەعجەش ثۆ عەرەثەکبْ  . جێ صە تژ ثبة 
 ئیتوووالَ ئوووبتٕر ژ  یب وووژ ٚ ەی ئوووبتٕژئەٚاتە , ثەاڵَ ٌەثەرٚ

, ئەَ یی ۆزتەتوبْ  ٌە التبٔە کۆِەاڵتەلیەکەی ئبثٛٚرتە , ثرجرە
ٚٚە , جب ٌە ٘ۀوضێە شوٛێٓ ثە ِیوبٔڕەٚی ٚ ثە ثە گبتژ ک ص

ٚ ثە شّبر  ئەَ کبرە  , ٌە ٘ۀضێە شٛێٕیش ثە٘رز  یب ە 
ٚە , ەیرٕضراٚە   .لب ٌە ئەلڵژ سەڵە ثە لەٚاٚەلژ جریبْ ک صۆلە

ەکو ەٚلەش ئەٚەی کە وژ یدەجیبْ لجٛڵە , ثۆ ثۆتەش ثەصەي
ێ ثۆ دەج , ٔەڵرٓ ثە سوۆی یروژ  کە رە ٌە شٛێٕژ سۆی ثٕر

ٔوووبک ێ , ثوووۆ ثەرز ڕاگ لٕوووژ ئب وووتژ ئوووبثٛٚری ٚ ثە ییووو ۆز 
ئەگەر ٔب ِبصاَ ثەصەي دەج ٘ەتە  . ٘ربتٕەٚەی شبری ِەک ە

ثوۆ ٌەَ ئبتٕە ثوب ٌە ٘ەر شوٛێٕرە کەعوجەتە  صرٚٚ وت ثو ەْ 
ِوووبَ لوووبٚێ  ٘ربوووتب .  ْصتبٚە صٚٚرٌە  وووعٛ ٔەیبئەٚ ٚٚاڵلووو

ٚ ث  ٚ ٘ەِٛ ٚ ٔەک صثٛ ٚەتبْ ک ص , ثەشەرێە ٌە لتەکبٔژ لەٚا
      ثوووٛٚ ئەَ جوووبرە لتوووەکبٔیبْ ثە صن , صتوووبرٔەِوووب رٜەٚرٚثەص

صەکووو ص ,  ٜەا وووتغف اٌٍضاثٛٚ ثە ثٕوووژ ٌروووٛەٚە لریبٔووو ,ٔەثوووٛٚ
ضاثٛٚ صەِووژ صەجووٛٚاڵ ثووێ ئەٚەی کە  لرووژ ثرووب  چووژ لریبٔوو

ٔووژ ثووٛٚ ٌەگەن ئەرصەشوور  ٌە شووٛێٕەکەی سووۆی سە .صەڵرووت 
ە ویبْ ث تٕوضار ٔەکوب  ئەٚەی شوعٛٚری کیر ۀیٓ , ثەاڵَ ثوۆ

لوووبٔیەکەی ستوووتجٛٚە ٔوووبٚ صەِوووژ ٔەٚە  صۀروووژ التەکوووژ ثە
ثٕژ چوبٚەٚە  وەت ی کبلە ثەِبَ لبٚێ  ٌەٚ.  یر ۀیٕەکەی ثرت

ٌەگەن ئەَ  ئەرصەشور  ؟ضەکۀژ چژ یروگٛٚلژ ثە ک ص کە ثیٕژ
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ِبرەکبٔژ ٍِوژ ت  شیٓ ثۆٚە , ٌەگەن یر ۀیٓ صە٘ۀضەتلتەتٗ 
ێ  گٛٚلژ یرت ٚاتە سو ایُ ِبَ لبٚ. جْٛٚ٘ەِٛٚ ثە صتبر کەٚل

دبن گٛٚلژ ٔب ثڕٚا ث ە ثەٚە یرٕبکۀُ , ئەرصەشر  ثە ؟گٛٚلٛە
ڵوووووو ە ٌە ثە جوووووٛاْ ثی کوووووو صٔەٚەی لووووووۆ ٚ ٘ەێاری ئەَ سە

صەلروٛٚ   ضەکۀُ , ثیٕیوت چوۆْ ث ٚەتوبْ کو صیر ثی ک صٔەٚە
 ؟چووژ ٌەثەر ؟ ئووبٚ ثە ٔووبٚ شووبرەکەتبْ ٚەرثووٛٚە ِروو ٌٚٚۀە

ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ٔب  .چٛٔ ە لۀیب ثۆچٛٔر ژ جیبٚاز  ٘ەثٛٚ 
.  , یوورُ ٚأوویە ئەٚۀووضە ٌەثەر ثۆچووٛٚٔە جیووبٚازەکە ثووٛٚ ثووێ

ِبَ لبٚێ   ئەرصەشر  گٛٚلژ ئەصی یرت ٚاتە ٌەثەر چژ ثٛٚ ؟
لۀیوب ٌە ل  وبْ ٚ ثوێ , گٛٚلژ ٌە ل  بْ ٚ ثێ لبلەلیبْ ثوٛٚ 

لبلەلیبْ , چٛٔ ە ٔبٚێ ْ ٚ ٘رزتوبْ لروضأیە ٘ۀربٚێوە ثوبٚێٓ 
ئەٚأە ڕێە ٚەکٛ ْ . ٚ ٘ۀربٚەی ٌە ِٕضاڵیەٚە  ر ک اٚجیب ٌە

٘ووبلٛٚٔەلە  ٘وورٍ ە ئەٚ  ەرسە ِ اٚتووبٔە صێووٕە ثەرچووبٚ , کە ٌە
ٚ ئرو ەش  ئوبٚە ریبْ گٛٚل اٚە ئر ە ڕێژ چٛٔە  ەرصەرەٚە ی

ٌەثی توبْ  . , ٌەَ ڕێیبٔە الثضەْ ثوبز صەلوبْ ثوب ڕێژ گەڕأەٚە 
ەٚرەکوبْ ڕێویە  صەکو ێ ٚەکوٛ گ ٔەچوٛٚە ئرتوتب گەٚرە ثوٛٚ

ەٚ ڕێویە کوۆٔەی چۀوضتٓ شویبٚل  ثوێ ٌ , ثضۆزٔەٚە ثۆ سۆتوبْ
توش ٘ەر ٌە ڕێیەکوژ ٚە ئەک . چۆی یروضا صەکەْ وبڵە ٘وبلٛٚ

بٔیبٔژ صێ ی لبٚشەکە لتوەکٌەٚکبلە چبٚ  .صۆزراٚە زتبل  ٔیە
کە  ثچرتووٗ  ەِر  صٚازصەتە ٘ەرثووڕی گووٛٚلژ لەٚاٚ کووبلیووێ 

چووٛٔ ە ٌەٚ زتٕووضأە صٚای .   ووەر جررووبی سووۆی ٚ ثووشەٚێ
ثە  ث وووب  ٚ کە ووویش صٚازصە ٔەصەثوووٛٚ کە  لتوووەەِر  کووبل

جوب توبسٛص ٔوب , صەثوٛا ٌەگەن سەثەر ثوێ , ٘ەرکە  سەٚی ثٙبل



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

212 
 

٘ویە .  جرربکەی سۆی ٚ ثوشەٚێ صٚازصە ثچرتە  ەرەِر  کبل
ٔەصەکٛێێٕضراتەٚە , ێٚٚرەٚە شەٚ ٚ ڕۆێ ڕٚٔوب   گڵۆیر یش

چۀوض یب وەٚأر یش کە ٘ەر ٌە .  ثوٛٚ ٚەکوٛ ٔوٛێەی ٔیوٛەڕۆ
ثەتووبٔژ صەثووٛا ثە  , ٌۀووبٚ ێٚٚرەکە لووب ک اٚەکبْ ثووْٛٚثۀووض

شبٔەکە ٌە ٘ەِووووٛٚ ۀووووضتئەٚەی ئب بتبووووژ ثسەثەرثووووٓ , ثووووۆ
ش ٘ەرکە ووورە یرٛتتوووتژ ثە شوووەٚأی.  ڕٚٚتەکەٚە ثپوووبرێزْ

ْ ٌە یب ەٚأ ئبٚثبچٛٚٔە  ەر ْ ثشٛازێ ئیٕجب , صەثٛا ئیز بٔەکب
یب ەٚأەکبٔیش ثەراِجەر ئەٚکبرە ِە٘بجەتبْ  . ئبٚثچرتە  ەر

ثْٛٚ ثۆ ِە٘بجە یێ  ۆێێ ژ جیبٚاز ٌەٚ ڕۆێأەی لبتجە ڕ ٌە
ٚ صەصەلە لەٌە ووۆْ زتوووبل   صەصرا , ثۆشوویبْ ٘ەثووٛٚ ٘ەرتەکە

ْ ٌە ثۀضک اٚەکبٔژ ل  ثۆ    . جبرێ ضاصەرەٚە ٌە دە تەی  ث ە
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 ثيتت ٚ صٚٚ
 

شٛێٕەکەی سوۆی  ٔگ ثٛٚ ئبٔیب سەٚی ٔەصە٘ب  , ٌەشەٚ صەر
ٚ ڕۆثەکەی ثە ووووەر شووووبٔژ صاصا , یبشووووبْ ٌە  ٘ەڵتووووتبتەٚە

ٌۀبٚ ثەٌەکۆٔەکەڕا  ەت ی صٚٔیبی  ێٚٚرەکەی ٘بلە صەرەٚە
کوو ص , ٘ربوووتب ثووبراْ ٌروووژ ٔەک صثووۆٚە یڕٚٚشووو ەکبٔژ ٌەثەر 

ثالجرتۆرەی ثە تەکرە ٌە عبِٛٚصە ثەرزەکوبٔەٚە ڕۆٔبکژ ئەٚ 
 ڕێووزی صارە لەڵەَ لۆزەکووبْ جووٛأت  صەثیٕووضرا ,  ووەر ثوٛٚ ٌە

 , چوۆن صەچوۆٚە , ّژ صەک ص صتبر ثٛٚکٛشەلبِەکە لب چبٚ د
صەرەٚە  ٘ەلووب ٘وویە ٌەٚ گیووبٍٔەثەرأەی صۆ ووتژ ِ ۆڤیبووٓ ٌە

ثەٚ  دەزی صەکو ص ٘ەر . ٔەصەثیٕوضراْ , ٚە   وەد ٚ یبویٍە
٘وووبٚڕێیەکژ کووٛڕی ٘ەثووب ثەڵ وووٛ ثەتەکەٚە  ثبرأووبٚتەشووەٚە 

ٚ شەلبِە چۆڵەصا شۆڕثجبٔبتەٚە جبر صە تیبْ ٚ جبر ثە ەر ئە
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               جوووبرتش  وووەرتبْ ثە جبر ٚ ثشتوووتجٛاتە ٔوووبٚ صە وووتژ تەکتووو 
لۀیبتژ صەک ص ٌەٚ  لەٚاٚ ٘ە تژ ثە ئەٚ . شبٔژ تە  ث  صثبال

ثی ٘بلەٚە کە  ثە ئەرصەشر ییڕ  , ٌە ەثبٌغەرەٚ ل صٚٔیب   اٚاْ
ٌە .  ثبکبٔە ٘ە تژ سۆی ثۆ صەرثوڕی ثوٛٚ ثێ ٚکە  ثٛ لبکە

٘ەِبْ کبلیش ئەرصەشر  ٌە ٔبٚ زتٕضاْ  ەری ستوتجٛٚە ثوٓ 
ڕۆٔوبکژ ثە لبٔیەکەی , صەتٛتتت یبٛٚ ثە چبٚەکبٔژ ثضا  ٌە 

 جْٛٚ , ثی ی ٌە ئبٔیوب صەکو صەٚە لوبئەٚ گڵۆیبٔەی ثەرصەٚاَ یر
ضەٚتتوت , یەرچەِە سوبٚەکەی ٌەسەتوبڵژ صە٘ب  زتبل  سۆشی

ٚ , ٌەگەن لۆرلەکبٔژ  ەر ڕِٚٚەلژ , ٌە یڕ ٌە الی  صەرٔەصەچٛ
ثە صڵٕیووبتیەٚە صەثووێ  ؟سووۆی ڕا گووٛٚلژ صەثووێ ئرتووتب چیج ووب  

کەی صە وتژ کو ص ٚ ئەٚۀضەشوژ ەِر ەل,  ەت ی کوب جێسەٚل
ٌەثەرە سۆشووژ سووۆزگەی ثەٚە .  ثەڵووێ شووەٚ صرۀوورە  گووٛٚ

ٔٙرٕژ ٘ەثب لب ثیتٛأیجوب ٘ەِوٛٚ شوەٚاْ کە صەسٛا ت ڕێیەکژ 
الی ئبٔیب , ثەڵ ٛ  ْ صەسەْٚ یریضا ثچٛٚثبتە صەرەٚەزتٕضأیەکب

ٚ ڕێتبتە  لوب لبرتوە  ثە کەتفژ سۆتبْ صٚٚر ٌە ٘ەِٛٚ تب ب
صڵیوبْ  ٚ صەرصە ڕاثٛاتبٔەٚۀژ ثەتبٔیبْ ٌەَ شوبرە ثتوٛٚ ڕٚٚ

صثبتەٚە الی تە  ث  صثب , یبشبْ ثەر ٌە ڕۆێ٘ەاڵلٓ ئبٔیبی ثج 
 اْ٘ەِبْ شٛێٓ ثٙبلجٛاتەٚە ٔوبٚ زتٕوض ٚ ثە سۆشژ ثە ِبڵەٚە

ثەاڵَ ئەِە ٌە سەتوبڵر ژ ,  ثێ ئەٚەی کە  ٘ە وتژ یوێ ث وب 
 . جٛاْ زتبل  ٔەثٛٚ ثۆی , کە زۆر چرەی یێ صەثەسبژ
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 ێثيتت ٚ  
 

ْ ثەِبرٛەتە لرپەڕأض, ڕۆێ ٘ب  ٚ ٚ ٚ ڕۆێتب ٓ شە چٛٚ  چۀضت
ْ لبرت ژ ثەسۆتەٚە ثیٕیەٚە ٌە   یبشبْڕۆٔبکژ ٚ ثٛٚٔٝۀئب ّب
ٚ لۆیە ئبگ ەی ٌە صەرصەکەٚ   ٚ ثەرزتەٚە ثەلیب ژ گەرِژ ئە

صتتبْ لوبرت ژ ڕاٚٔوبٚ ئەَ ثەشوەی زەٚی  , ٚ ٔەصەکٛێاتەٚە
ئبٔیوب ئرووٛارەی ڕۆێی صٚٚشوەَ ِۀجەڵرووە .  ڕٚٔوب  کوو صەٚە

, ثە  رڵژ ئەٚەی چبتەٚە ڵّەی ثۆ ئەرصەشر  ٌەگەن صات ژ یرصۆ
 . لەِووبتە ثچرووتە  ووەت اْ گووٛاتە ٌەگەن چۀووض ٘ووبٚڕێیەکژ ثە

 لبلرە جٍژ ثۆ ئەرصەشر  کڕی ثٛٚ ِە٘بجەش ڕۆێێە ثەر ٌە
سەٚ ٘ەڵتوووتبٚ  ثەتووبٔژ زٚٚش ٌە .لووب ثە صتووبری یروووژ ثووضا  

صۆڵووّەکەی ستووتە  ووەر ئووبگ  , یٛسووت ٚ جووٛاْ کٛاڵٔووضی ٚ 
ثەرەٚ زتٕوضاْ ٚ  ک صۆکر ژ ٌێ یرچب, یبشوبْ سوۆی ئبِوبصەیەڕ
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ئەرصەشوور تش صەِروە ثووٛٚ سوۆی گووۆڕی ثووٛٚ , .  ثەڕێو ەٚ 
ثی ِووبثٛٚ کە یرووژ گٛٚلجوووٛٚ  لتووەکەی ِووبَ لووبٚێ ی ٘ەر ٌە

٘ە وتەکبْ  چٛٔ ە ثۆْ تەکر ە ٌە ٘ەِیبە ثب ثۆٔت سۆش ثێ
ٔجژ سوووۆی ٘ەتە ثوووۆئەٚەی  وووەر لەص ثیٕووویٓ کوووبرترەری ثە

ئبٔیب , ٛٚ ٌە ٘بلٕژ ئەٚ صٚٚصن ث .ثەراِجەرەکەلژ یێ ڕاکربژ 
جٛٚی صێّەٚە , ئبٔیب گٛٚلب يش یر ٘ەرچۀضە ٌە ِە٘بجەتەی

ئەٚەی  ە لەٌە وۆٔژ ثوۆ ٔەک صثوٛٚ ٌەثەرٔثەاڵَ ئەرصەشر  چوٛ
جوٛٚ ثە٘وۆی ئەٚەی ە تەتە لەٌە ۆٔ  صْ کربەی لر ەٚلئەٚ د

تەکرووە ٌە زتٕووضأیەکبْ ثە لەٌە ووۆْ ٘ەڕەشووەی ٌە کە وور ژ 
ٚ . صڵٕیب کە يەثڵٕضگۆیڕ ثە  ٌە.  ٔەثٛٚ صێ تبْ ٔب صەرەٚە ک صثٛ

ٔبٚی سٛێٕضراتەٚە , ئەرصەشر  شرٛا , صەِرە  وەت ی سوۆی 
ٚ ئبٚێٕەتەی الی چبٚصێ ی ێٚٚرەکە ٌە صتٛار صراثٛٚ ,  ک ص ٌە

لووبٔیەکەٚە صەر٘رٕووب گووٛٚلژ ێێوو  ثە ِووبَ لووبٚێ تش  ووەری ٌە
َ ثڕۆ صەِر ە ئبگبَ ٌریە , ِەڵێ  , صەثڕۆ کب  ثە یڕۆ ِەصە کٛڕ

ێێو   ٘ەر صە٘بلژ ٚ صەچٛٚی صەلرٛٚ  زەٚی ٌە ٛٚث سەٚ 
ٔوووبٚێ ی ٌە ل  ووژ  ووٛلبٔژ یریەکبٔوووت  یرووت  وور ێ ژ گەرِە

ئەرصەشر  ٌە ێٚٚرەکە چٛٚە  . چ کەتە  ٌە  ەری ڕاٚە تژ
ْ ثەصەرەٚە  تە الی ئبٔیب , ٔبٚ ِەِەڕەکەصا لرپەڕی ٚ گەتبیبشب

یوبٔەکە سووۆی یرٕەگیو ا لٛٔووض ثبٚەشوژ ٌرووضا ٌە صەرٚازەی گۆڕە
زتٕوضأیەکبْ ٘ەِووٛٚ ثەتەکەٚە .   وٛیب  کە ٘ووبلیەٚە گوٛٚلژ

 گەڵیبویبْ ثەشووەڕ ٘ووبلجٛٚ  وەت تبْ کوو ص , ئەٚ کە ووبٔەی ٌە
ئبٔیووبش صە ووتژ ٌە یبووژ صا , ئەَ ثووبٚەش .  ئەٚأوویش ثیٕیووبْ

برٛەتە ئەرصەشر  ثەٚتجب ٘ەر ثەِ . ٌرضأەی یێ ٔبسۆش ٔەثٛٚ
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ثووۆْ سووۆش ٚ یووڕ ثەرص ثوێ , ٘ەرگیووز ٌەٚ جتووّە ٔەرَ ٚ  ثە
 کە ٘ەَ ثوووۆٔژ ِەعبوووٛلر ژ ٌروووضە٘ب   ەثوووبٔیە ٔەثروووتەٚەِٙ
ِوویش ثوووۆٔژ صات رووە . کە ئەِە تەکەِجوووبری ثووٛٚ ٌە ٔوووبٚ ٘ە
ٌە  ٚ ِەشبکیٍەکبٔژ ٘ە ت ثە ێتبْ ث وب  ّەکبّژ صٚٔیببکر

ٚە ٌەَ صٚٔیوووب گەٚرەتەش ثەٚ ٘ەِوووٛٚ .  ثبٚەشوووژ ێٔووور ەٚە
ّەصارەٚە ٘ەر ێٔروە ٚ  یب ەل شٛازٚ ِب  ٚ یبرێزەر صاصٚەر
ٚ ڕٚٚتضا ٚااڵک صثٛٚ , ٘ەر ێٔر یش ثٛ صەرگبی لتەی ثەثٛٚ 

جبرێووە ثە ثەکەَ  ووەت ی ٔەصەکوو ص ٚەکووٛ ثۀووضک اٚ ٚ لۆِەل
ٚ  ەرصەِە لبرت ەی لرژ کەٚلٌەثۆ ئ . لبٚأژ کٛشتٓ ٚ ٌە جٛٚ ە

رێووە , ٘ەَ بٛعجیزەک٘ەَ ِ, ئەٚ ێٔە ٘ەَ یرغەِجەرێووە ثووٛٚ 
ا وتژ ٌەٚ ڕ ثە سٛاصاتە  ثٛٚ , ٘ەِیش کترجر ژ یی ۆز . ٘ەر

صۆزەسە ثۆ ئەٚ ئەٚ ێٔە سٛصی ێتبْ ثٛٚ , سٛصی ثە٘ەشوت 
ثٛٚ , سٛصی ٘ەِٛٚ ئەٚ شتبٔە ثٛٚ ِ ۆڤ ٌە لۀرەێە ڕزگبر 

ٚ ثەتەکرەتبتٕە گەرِە ٌە.صەکەْ  ,صأیبتٓ ە التئیٕجب صٚای ئە
یووڕ ئبٔیووب  ووەر صە ووتەکبٔژ ئەرصەشوور ی ثیٕووژ ثە ثووبزٔەتژ  ٌە

 ؟ثەچژ ٚای ٌرٙبلٛٚە ٘ەرصٚٚالی ث تٕضارثٛٚە ٌرژ ی  ژ ئەِە
ژ ٌەگەن ئەَ لتەتە تەکرە ٌە صە تەکبٔیبژ ستتە ٔبٚ صە وت
 سۆی , ئەرصەشر  گ تب   ِرتە ثە ەر ڕِٚٚەلەکبٔیوضا ٘وبلە

 ئەرصەشر  دەزی ؟ئبٔیب گٛٚلژ چژ ثٛٚە یرُ ثڵێ .  سٛارەٚە
 ٘ەِووووٛٚ ئەٚ صەل ەث ؟ ئ گ تبٔرووووە,  صەکوووو ص زتووووبل  ثر تووووێ

ٓ  . ئۀجبِژ صاثْٛٚثەرۀربرتبٔەی ٌە لەِۀژ سۆی  ٚ چۀضت ئە
بووورٛەتە جووبر ثەِ جووبر  ووەراٚێێ  ٘ەڵٛا ووو اثٛٚ , چۀووضتٓ

 .  ٚ ئۆ ٛژ ث تٕضار ک صثٛٚ , لە  ٔەترٛٚلجکەٌەیچە صە ت
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ثەاڵَ ئەٚ ی  ویبرە ٌە التوبْ کچور ەٚە جیوبٚاز ثوٛٚ , کە ٘ەَ 
ای ٌروووضەک ص ثەسۆشوووژ ثیووو  ٌەٚ صەتذە ووبٔضەٚە , ٘ەِووویش ٚ

ثەڵوێ ٘ەر ثەڕا وتژ ثوۆ صە وتُ ئبزارە ث بلەٚە ٚ ثڵوێ  ٘ەِٛٚ
ثە صە وترە  ؟ ثوۆ زتٕوضأژ کو اَٚ ؟ثۆ ٌر ەَ  ؟ٚای ٌرٙبلٛٚە 

ٚ گووٛٚلژ ئبٔیوووب ێتووبْ ثووۆ کە وووبٔژ    ِرتوو ەکبٔژ  ووڕتەٚە
٘ەرچۀووضە ٘ەِووٛٚ کە  ثووێ  ٘ە ووتیبر ٌە ئووبزار زتووبل  ٔوویە ,
ئەٚ کبلر ضا ڕۆێگبرێە ٌە ٔبٚ  ٘یٛاثێ ٔبثێ ِٓ ثێ ٘یٛاثُ , ٌە

, دوبڵُ ٌە تٛ وف  ٕباڵٔوضٕضأە ٔە  ەلیە ثێ کە  ٚ کبر صەِزت
توو  ثوووٛٚ ٌەٚ کووبلەی ٌە ئبلبرەکوووبٔژ کۀعووبْ ثە صە وووتژ یس ا

ثەاڵَ ٌەیڕ جٛأت تٓ   تبتەی ئەَ .  ث اکبٔژ س اثٛٚە ٔبٚ ثی 
ئبٔیووب .  صٚٔیووبتە ٘ووبلە  ووەرصأُ ٚ سٛا ووتژ لتووەی ثووۆ ثوو ەَ

ئەرصەشوور  گووٛٚلژ  یر ۀوژ گووٛٚلژ ِەثە ووتت ِووٕە   تبووتە ؟
کە  ڵەی ئەٚ ٘ەِووٛٚ لتووبٔە  ثووۆ کوو صِەٚەلووۆ گ ێ ووۆ,  ثەڵوێ

 صڵووُ ثجووٛٚٔە ثووبرێ ژ ئەٚۀووضە گوو اْ چۀووضتٓ  ووبڵە ٌە ووەر
َ ثە ثەرصە گەٚرەکەی  ەر شبٔژ  یزتف صەسٛا ت  .سۆزگە

ثووو ەَ , ٔە  چوووٛٔ ە ٔەصاصٚەرَ ثە شووویبٚ صەثیٕوووژ لتوووەی ثوووۆ
 ئبصەِوبٔەی سۆتوبْ ٌەٚ ٔە ئەٚ ثۀوژ  یبرێزەرەکبٔژ ٔبٚ صاصگب

سەڵە جیبصەکۀەٚە ٚ صە٘بلٓ ثۀبٚی ِب ژ ِ ۆڤ ثۆ زتٕضاْ 
ئبسەر  . لتەی گەٚرە گەٚرەتبْ صەک ص ثە لب  ٚ ڕتجبلر ەٚە

ِو ۆڤ ٌەَ صٚٔیووبتە کە وورە ٔەثووێ ٚەکوٛ یرٛتتووت گووٛێژ ٌووێ 
٘ەلووب ٘ەلووبتێ ثووێ صۀرووژ تووبْ ثووۆ ,  تووبْ شوورت صەثووێ ثروو ێ

ٔیب گٛٚلژ ثبشە چۆْ ئب . تبٔیش سۆی صەکٛێێ,  ٘ەڵضەثەێ ێ
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صەلزأژ ئەٚأە سۆتبْ ٌە ئرٛە جیبصەک صەٚە , تبْ ثە جۆرێ ژ 
 ئەرصەشر  گٛٚلژ ٌە ِرەە ِٕضاڵرە ل  ٌە ئرٛەتبْ صەڕٚأژ ؟

ٓ ٌە ٔووبسژ ِٕووضاتە , ثووێ ٘ووۆ ٔوویە گووٛٚل اٚە ِٕووضان زت ەکتوو ت
ٕب وە . ٘ەرچۀوض ٘ەٚڵوُ صا ٌەگەڵوُ گەٚرە ثوێ گەٚرە صەرٚٚٔ

ٚ , ٘ەر ٚەکٛ سۆی  ِبتەٚە , ئەٚ ٘ەِٛٚ شتر ُ یێ صەڵێ ٔەثٛ
ئەٚەی ِوٓ ٌەٚاْ ەی ِ ۆڤەکوبْ , تە  ثیٕویٓ ثە وە ثوۆٌە ثبر

 وبِیەٚە گوٛٚلژ ِٕویش زۆرجوبر  ەر ئبٔیوب ثە.  دوبڵژ ث وب 
کە لووۆ یرووژ صەڵرووژ  ,٘ە ووت ثە شووتر ژ ٚا صەکەَ ٌە ٔووبسەٚە 

ثەاڵَ ٚەکٛ لۆ ٔەِزأیٛە ٚە فژ ث ەَ , ٘ەر ئەٚتوش ,  ِٕضان
َ ثرُ ئیٕجب ئەرصەشر  صٚای ئەَ گفتٛگۆتە .  ثۆ ئر ە ثٛٚ ٘بٔیضا

ثب ژ ٘ۆی ث تٕضار ثٛٚٔژ  ەر صە تەکبٔژ ٚ ٘ەڵٛا ویٕژ ثە 
تٕوووضأیبٔەی شیبوووەکبْ ٚ ئەٚ شوووەڕەی کووو ص کە ٌەگەن ئەٚ ز

 ووووژ یبشووووبْ ثب.  جووووٛٚ , ک صثووووٛٚیلتووووەتبْ ثە ئبٔیووووب گٛٚل
َ لبٚێ ی ٘بٚڕێبژ ک ص , کە سۆی  تتۆلە س٘ەڵٛێتتەکەی ِب

 . ئەٚەی ئبزاری ٘ەڵٛا یٕەکەی کەَ ث بلەٚەثۆثەر یریەکبٔژ 
ٚ ِوبَ لوبٚێ  ثوٛٚ  یەتٛۀوضتەی ئەرصەشور  ٚئبٔیب کە گوٛێژ ٌە

 ؟ثبشە ئەَ ییبٚە ٌە ەر چژ گی اٚە ەت ی یێ ٘ب  , گٛٚلژ 
ٚ صرێووەە ,  ئەرصەشوور  گووٛٚلژ ثە ووەر٘بلژ ئەَ ییووبٚە صٚٚر
ثەاڵَ ثە .  ِ ۆڤ کە گٛێژ ٌرضەثێ ٔبلٛأرت یەِژ ٌێ ٔەسٛا 

کٛرلژ ثب ٘ۆی گی أەکەتوت یوێ ثڵورُ , کوبلژ سوۆی ئەَ ییوبٚە 
٘ووبٚڕێیەکژ ٔزت ووژ ٘ەثووٛٚە ثۀووبٚی  ووویبٚەش , ٌەگەن ئەٚ 
٘بٚڕێیەی چۀض گۆڕێ ژ ِۆِیوبک اٚ صەصۆزٔەٚە , ِوبَ لوبٚێ  

ک صٔژ سۆتبْ ئەَ گۆڕأە ثف ۆشٓ , ثۆ صەٚڵەِۀضڕازی ٔبثێ 
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ِڵ ووژ سووب  ٚ   اٚأەچووٛٔ ە یرووژ ٚاثووٛٚە ئەَ گووۆڕە ِۆِیووبک
یربژ ٚاثٛٚە ئەَ لبثٛٚلبٔە ٔبثێ ثۆ ٘یە  , ٚەسەڵە ٚ ِرەٚٚە

ٚ  یبٚەشەش ثەَ ثۆچٛٔە  شٛێٕرە ثرٛازرێٕەٚە ثە ٔٙرٕژ . ئە
ڕازی ٔووووبثێ ٚ سیووووبٔەلژ ٌووووێ صەکووووب  , صەچووووێ تەکرووووە ٌە 

کە ە  وویرەثیبشووبْ ٌەگەن .  ئبگووبصار صەکووبلەٚە وبْە  وویرەث
ِوووبَ  , ثف ۆشوووٌٓە وووەر ئەٚە یروووە صێ ثەتەکەٚە گۆڕەکوووبْ 

کە ِوبَ .  لبٚێ تش ثضۀە صاصگب ثە لبٚأژ   ۆشتٕژ گۆڕەکوبْ
لبٚێ  صەصۀە صاصگب چٛٔ ە شب٘رضی ٔبثێ ثۆ ئەٚ ثەرگ توبٔەی 

ٚ شب٘رضی ثە یبرە گی اٚتبژ ٌە ەر صەثێ ٌە ثۆ  سۆی صەکب  
ٚ لبٚأەی صەس ێٕە یبڵژ, صاصگب  زای ٘ەلب ٘ەلبتژ ثە ەرصا  ئە

ی صٚال  ئەٚ  یبٚەشە چژ ثبشە ئەصئبٔیب گٛٚلژ  . صە ەیرٕێ
٘ەِبْ  ئەرصەشر  گٛٚلژ ٔبزأُ , ِٕیش جبرێە ؟ ثە ەر صێ

ثەاڵَ ٚەاڵِووژ ٔەصاِەٚە ٚ یرووژ  ی  وویبرَ ٌە ِووبَ لووبٚێ  کوو ص
سوۆ  ٚاچوبکە یۀوضی ٌووێ  گوٛٚلُ ٚاز ٌەٚ ِە وەٌەتە ثروٕە ثوۆ

گوٛٚلژ ٘ەرگیوز ٌەگەن  ِٕیش ٌورُ ی  وژ چوۆْ ؟ . ٚەرثر ی
" لووووو   ٚ ٔەٚ  ٚ جوووووٕس" ی ِەڕۆ  کە ووووورە ثەڕێروووووبصا

 ,ب  ئبِبصەتە صرۆ  ٌەگەڵضا ث ب چٛٔ ە ٘ەِٛٚک,  لرٕەیەڕأضثێ
ثتف ۆشوێ , لۀوبٔە  ٌە ٔبٚتبوت ثجوب  ٚ ٌە شوبسرە  ڕێتووضالە 

ِٕیش یرُ گٛٚ  چۆْ ئیٕتبْ صەلٛأێ ئەَ  ریبٔە  . سٛارەٚە
ٚە  ئەٚەی ثەَ  گووٛٚلژ ئب ووبٔە ٘ۀووضە ئووبڵۆزٔیە ؟ لرپەڕێٕووێ

ثە  ِ ۆڤ تبْ صەثێ ثوڕٚای بٚ , گٛێ ثر ەشرٛەتە صێتە ثەرچ
 . ئەٚەی ٌریبْ صٚٚر ث ەٚێتەٚەسٛا ٚ ثە ڕۆێی صٚاتژ ثێ ثۆ
ئەٚەی  ب  لب دەصصی ڕشبٔەٚە ثۆثتبْ سۆی ٌە ٘ەِٛٚاْ لر 
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تبٔیش ٘بٚ ۀریە  صرٚٚ وت ث وب  .  یرٛتتتژ یریبْ ٔەِرٕێ
ْ ٌە ٘ەِٛٚی ڕا تت ە , صاٌە ثەتٕژ ڕٚٚح ٚ جە تە  ,کە ئەِەتب

ٌەِەتووبْ صێوووتە ,  توووتێٛەڵ٘ٚ  كشووە٘وووبٚڕێیەلژ ٚ ع ەىچووٛٔ
ئیٕتوووبٔرە ثتوووٛأێ ڕٚٚح ٚ جە وووتە ث وووبلە ٘وووبٚڕێ  .ئوووبراٚە

صەلوٛأێ عبشومیش ثوێ , صەلوٛأێ ثە وەر ل  یبوضا زان ثووێ , 
ا  ٚ ثووووەی , لۀووووبٔە  صەلووووٛأێ صەلووووٛأێ ٘یچوووویش ٔەسووووٛ

ە ىچوٛٔ.  جٛٚٔیش ئۀجبَ ثضا  تبْ ٘ەر ئۀجبِژ ٔەصا جٛٚل
ضاری لب ثی بلە کە ور ژ ِەل  وی ژ ٔیەثٛٚٔ شەڕێە ٌە ٔبسیضا

ثە٘وۆی ئەٚ  . تت , کە ٘یە کب  جروژ ِتّوبٔە ٔەثوێثێ ٘ەڵٛێ
 .   تژ ک صٚٚەٚٚ ڕٚٚدژ صا صرٚ ئبشتیەی ٌە ٔرٛاْ جە تە

ئبٔیب ثە  ەر بِیەٚە گٛٚلژ ئرٛە چۀض جٛاْ ثیو صەکۀەٚە , 
ِٓ ثەرٌەٚەی ثرّە زتٕضاْ , ثەلوبتجەلژ ئەٚ کوبلەی یوبرێزەرتُ 
ٚ صاصگب , ٚاِضەزأژ ئەٚەی ٌە زتٕضاْ ثێ صڕٔضە ٚ  صەک ص ٌە ٔب

ثبشوە ٘ەِوٛٚ زتٕوضأیەکبْ ٚە   ,کەچژ صەثیوُٕ ٚأویە  ث ٛێە
ٚەڕ , ٛٚلژ ٔب ئەرصەشر  یر ۀژ گ ئرٛەْ ؟ ئەٚۀضەش سۆش ثب
, ٘ەرچۀووضە ٔە ئەٚأەی ٌە زتٕووضأٓ ٘ەِٛٚتووبْ کە ووژ  ِەثە

ِبَ  . کە ژ ثبشٓس ایٓ , ٔە ئەٚأەشژ ٌە صەرەٚەْ ٘ەِٛٚ 
َ ٌر ە کە ژ ل  ٚا لبٚێ ی ٌێ صەرچێ ٚە  ئەٚۀضەی ئبگبصا ر

ثڕٚاشیبْ چیە ٔە صەزأٓ سٛاتبٔجیُٕ ٔەەچٛٔ ە ص,  ثی ٔبکبلەٚە
گەتبوتٛٚٔەلە ئەٚ  , ٘ەرٚە٘ب ٔە ٘ۀضە ثە ڕۆێی صٚاتژ ٘ەتە

ی صٛٚ دەزەکوووبْ لرووو کەْ لوووب دەصِوووەئب وووتەی سۆتوووبْ ٌە ٘
یبْ ثە ڕٚٚح ئە یە ,ێیێ ٔەِرٕەٚە ثۆ ئەٚەی یرٛتتتیبْ ڕشبٔ

ٚ جە وووتەش ثووو صٚٚە لوووب ئەٚ ئبشوووتیەی ثب وووّبْ کوووو ص ثە 
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ٓ توبْ ٌە صەرەٚەثو ٘ەِٛٚتوبْ جوب ئ ٌە.  صەرٚٚٔیبْ ثجەسبوٓ
ٚ ش ْ ثی  ٌە صٚ ٚ جٕس "  صەکۀەٚە تزتٕضا زتبل  ٔب , " ٔەٚ  
ەاڵ  ٘ەِٛٚ  جەتٕبْ ثۆ ّٔٛٚٔە صە  . ٘ەِٛٚشیبْ صەل  رٓ
ٚ  ثەرٌەٚەی ثڕۆٔە  ەرکبر , ثەڕێز  وەرٌە صەرٚازەی شبر 

چٛٔ ە  ٌەثەرچژ ؟.  تبْ ٔب ؟لەتبْ ٌرجضا  ٔبٚێ ْ ثڵرٓ ثۆ یرٍە
صە تیبْ ثۆ ٘ەرچژ ث صٚٚە یریبْ ,  ەئ ک اْٚ ٌەِٕضاڵیەٚە ٍِ

ئەٚە ئیبوژ لووۆٔیە  گوٛٚل اٚە دەراِە , توبْ لەصەیەتە , تووبْ "
ثە ٘ەڕەشووەی  گووۆڕعەزاثووژ  ثە ثە ئووبگ .   "٘ووژ گەٚرەکووبٔە

٘ەزارە٘ووب جووۆر شووتیت  ٚاتووبْ ٌر وو اٚە  ثە کٛشووتٓ ثە ٌرووضاْ 
ثت  رٓ , ٔەٚێ ْ ٘ۀربٚێە ثبٚێٓ جیب ٌەٚ ٘ۀربٚە ثوبٚأەی 

 .  برتبْ ثە ەر صاصێت  گۆڕأثۆ شٛێٕر ی ەرٌە شٛێٕ
ئەگەرچوژ ,  ثب چیڕۆکر ژ کٛرلوت ثوۆ ثرروڕِەٚە ٌە وەر ئەٚە

ُ ثە ی  .٘بلژ ثبیی َثە ەرەٌەی ثۆ ئەٚەی ثچیٕەٚە  ەر صەزأ
ٌە  ئەرصەشووور  گوووٛٚلژ . ئبٔیووب گوووٛٚلژ دەزصەکەَ ثفەرِوووٛٚ 

جە ووتٛ ٚ لووٛٚڕە صەثووێ , ئەٚ یبشووبتە کژ چەلشووبرێە یبشووبتە
ڕأژ ٚ صەکب  ٚ صەڵرٓ ٌەٚ شٛێٕەی دوٛکّئبتٕژ ئیتالَ یەتڕە

ٚ ئبتیٕەکەی سۆی ٘ەثٛٚە  ٚ ثڕٚا ک صٚٚە ثڕٚای لۀیب ثە ثی 
ٕەگەڕاٚە کە وورە ثە ٘ەرگیووز ٌروو.  ثە ٘ەِووٛٚ ٘ەڵەکبٔیبوویەٚە

ەِوٛٚ ثوێ , ٌە ٘ ت ثی ث بلەٚە , توبْ ٌە وەر ئوبتٕر ی ت جۆرێ ی
  صۆلەٚە , کە زۆر کەتفوووژ کۆثٛٚٔەٚەکوووبٔیش ئەٚەی صٚیوووبل

ٚ ثوڕٚای  ثەٚە ٘بلٛٚە سەڵ ەکەی ٌە  ەر ٘ەِبْ ئبتٓ ٚ ثی 
ش ٔبثێ , زۆرجبرت صن ثەاڵَ ٘بٚ ەرەکەی ئەٚەی ثە.  ْئەٚ

ە وووەر صٚٚ ٘ۆکوووبر ٌ ثەرسەڵوو ەکەی ٌەئبگووبصاری صەکوووبلەٚە 
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ئەٚەی ئەٚ ئبتیٕە ثوۆلە کەٌتوٛٚر ئبتیٕەکەی ئەْٚ , تە  ٌەثەر
صٚٚش .  توبْ ِوبٚەلەٚەثۆ ٚ ٌە صاتە ٚ ثبٚکیوبٔەٚە ٌەٚ شبرە

صەل  ورٓ ٚ ٔوبٚێ ْ ڕێیەکیتو    وزاکبٔژ یبشوب ئەٚەی ٌەٌەثەر
یبشبش ثڕٚا ثەٚە ٔبکب  ٚ ٘یە کوبلیش ئبِوبصۀیە  . ٘ەڵجەێ ْ

کبلضا  ێ  ٘ەِبْ ٌە . ثیتەٌّرٕێ ٘بٚ ەرەکەی ڕا ت صەکب 
ِٕضاڵژ کٛڕی صەثێ , ثە٘ۆی ئەٚەی ثە سۆی صەر ەلژ ٔبثروت 

ٚ ثبرەکبٔژ ٔبٚ کۆشوە , ئەَ  یەرٚەرصەتبْ ث ب  , ٌەثەر کبر
٘بٚ ەرەکەشوژ ئەِە ثە . کبرە ثە ٘بٚ ەرەکەی صە وپر ێت 

َ ڕێیەٚە ٚأەتە  ثە ِر صەکە ی ثضا  ٚ صەر ە  صەزأرت لب ٌە
یرژ ڕاثرەتٕێ ِٕضان ثە یرژ کەٌتٛٚری ئەٚ شوٛێٕە  ر صەثوێ ٚ 

ثی کو صٔەٚەی یروژ ٔەٚە  ثە  ,ٚ ثڕٚا صرٚٚ وت صەکوب   ثی 
ٚ ثوڕٚاتە   ٚ ثیو  توبْ کەٌتوٛر چٛٔ ە کبلروە ئبتیٕروە . سۆی

ەثوۆلە سووبٚۀژ ٚ ٔ کوبرترەری ٌە وەر صاصۀوێ ٘ربووتب  وبٚاتە
ِٕوووضان ٌروووە ٘ەڵضە وووتێ ٘ەر وووێ . ر ئەلڵر وووژ ٘ەڵتوووۀررٕە

ئەٚەی ٌە اڵلژ جیوبٚاز , ثوۆٕٚر ێتە  ێ ٚٚ صەتبٔ جیبصەکبلەٚە
صٚاڕۆێ کە گەڕأەٚە ٘ەرتەکەٚ شووووووترە  ر ثووووووٛٚثێ ٔەٚە  
٘ەر ووووور یبْ  رووووو ی تە  شوووووت ثوووووٛٚثٓ , ٚە  ئەٚەی ٌە 

تەکتو   ْ ٘ەثٛٚە , ٘ەرٚە٘ب ثۆ ئەٚەشژ ثوێٚٚاڵلەکەی سۆتب
٘ەر توو تش ثووٓ , ٔەٚە  ثتووٛأٓ ێتووبْ ثوو ەْ ٚ لر ەڵووژ سەڵ ی

.  ثووٛٚٔەکۆشووە  ر  ٌەگەن تە  گفتٛگووۆی ئەٚە ثوو ەْ کە ٌە
 ,ٔبٚۀجیەکەش صۀر ێتە ٕ٘ض تبْ ,تتبٔیبرگەٚرەکە صۀر ێتە ثە

صٚای چۀض  بڵرە کە ِٕضاڵەکبْ  . کەکەش صۀر ێتە چیٓٚثچٛ
گەٚرە صەثووٓ ٚ صەگەڕێووٕەٚە , یبشووب ثەَ ثووۆٔەتەٚە سووٛأر ژ 
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ْ ثۆ  بز صەکب  , ٌە ٚ یبشب صەثیٕێ ئەٚەی ٌە سٛأەصا گەٚرەتب
 ,ٚ یبییۆٔژ ثە تٛٚە ەر و صٚٚەثەٌ ٝتتبٔیب گەڕاٚەلەٚە لبلرثە
ٚ صە تە ووڕ   ثە ِوو ا  ٚ چۀرووبن ٔووبْ صەسووٛا ٘ووب ەرٚە٘

ٚ  ٌە ەر کۆشژ ٚ تەسەی صاصۀێ , ٘یە ثڕٚاتەکیبژ ثە سٛا
ڕازتجٛٚٔەٚەش لتە صەکوب  . ئەٚەشوژ ٌە سۆثە ٌە ,ئبتیٓ ٔیە 

ٚ  ک ا وور ژ صرێوووەی  وووپژ ٌەثەرەٕ٘ووض گەڕاٚەلەٚە صەثیٕوووێ 
ٚ  ە  , ٘ەِووٛٚ تەسەی ک ا ەکەشووژ ٔەسووشٌەگەن ثرجووبِەت

ثەصە تیش ٔبْ صەسٛا  ٚ ,  ٚ گٛارەتەکیبژ ٌە گٛێیە ٔیربرە
ثّرٕرووتەٚە , ثڕٚاشووژ ثە ئووبتیٕژ  ە ٌە ثٕووژ لووبیەکەئووب٘رڵێ ٘وو
صٔضا . ثڵرووژ ِیٙ ەثوووبْ ٚ ٔەرِیبووە ٌە لتوووەک  , لوووب ەثووٛٚصايي

بورٛە اٚەلەٚە صەثیٕێ ثە ٘ەِبٔڕگە ٘ەرٚە٘ب ئەٚەشژ ٌە چیٓ
ثە صٚٚصار ٔبْ صەسٛا  ٚ  ٚ ٚ ثەرگژ چیٕیەکبٔژ یۆشیٛە جً
 , شوووويٛ ۆٔفۆو ٜە ەٌتوووە  ٚأوووٝەي ەی ەىووويش ٌروەي ەلۆثووو

٘رزی ئیٕجب لتەصەکب  ٚ تبرتزأر ژ ثە ٘ەرٚە٘ب ثی صەکبلەٚە
 ۆٜ ثوەٚەٌرەووبْ ثەيرٔەج ەرە٘وٛٔ ەبوٝ ٚايری ە, ٚ کۆٔفۆشە

ْ ثڵزا  . ر سٛٚصە ەث ەجٛٚٔڵزا ۆرصا , ثەٚرٚثەصر ە ەث ێجٛٚ
یبشب ثەٚە زۆر .  تە  صاتە ٚ ثبٚکٓ ژ ٘ەر  ر یبیبْ ٌەچکە

چوبٚی یریووبْ صەکەٚێ کٛڕەکوبٔژ ثووٛٚٔەلە  صڵشوۆش صەثووێ کە
ثۆ ئەٚ .  ێٚ ٘یچیبیبْ ٌە ٘یچیبْ ٔبچ کە بتەلژ جیبٚاز ێ 
ٚ  التبْ یبشبتەکبٔژ ل ەٚە ثٛٚٔژ ئەَ  ێ کٛڕە یٍەی یبشوبٌە

 ,, کە ٌەِرەٚٚصا ثٕٛٚ  ێتەٚە ێثبٚکر ژ ٔبٚازەی یێ صەثەسب
ڕۆێەٚە  بْ لوب صە٘وب  زتوبل  چروەی صەثیٕووژ . ٌەٕٚيویٕکە ثە ثی

ٚأەتە  ٚەرصەگوو ێ کە ٘وویە کووب  ٌە ثیوو ی ٔەکووب  , لەٚاٚ 
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صٚای ئەَ ڕٚٚصاٚە ٘ەڵضە ووتێ .  گۆڕأ برتبووژ ثە ووەرصاصێ
ثڕٚاکووبْ ٚ  ٚ ئوبتیٓ ٚ ثیو  صەرگوب ثە ڕٚٚی ٘ەِوٛٚ کەٌتووٛٚر

ٚ لە ە ثی ک صٔەٚەتە صە٘رٕێ ٚ صەکبلەٚە , ثە سۆشژ ٚاز ٌە
جرەاْ ٚ شبرە ئب٘ۀگ  بزصەکب  ٚ گوۆرأیتەی جبرێە ٌە دە

صە٘رٕووێ گووۆرأژ ثڵوورٓ ٚ  ووەِبکەرأیش صێٕووێ  ووەِب ثوو ەْ , 
ئیتوو  یبووت ٌەٚ .  کوو ص ِەتجشووۆٔەٚە سەڵ وویش ئەگەر دەزتووبْ

٘ەِٛٚ وبڵر یش  . جٛٚەصەِبر گ ێتەش صەکب  کە یربت  ٘ەت
ٚ ثڕٚاکبٔیبْ  صەصا  چۆٔیبْ ثٛێت ثە یرژ ثی  ڕێ ثە سەڵ ەکە
ڕێ ثەٚأەش  . ٔوووٛێە ثوو ەْ ٚ ڕۆێٚ ثرووو ْ ٚجەێْ ثررووڕْ 

ثوێ ئەٚەی کە  دەلوژ  صەصا  کە صەتبٔەٚێ ثێ ئبتیٓ ثەتٓ ,
ٌە صەرٚازەی گەٚرەی شوووبرتش صۀٛ ووورت " .  یریوووبْ صاثروووت

لروضاتە سوۆلژ ٌە یرٕوبٚصا ئەٚەی ثڕٚا  یرژ ٘ەتە ٚ ئبِبصەتیت 
 " .  ث ەتە لٛرثبٔژ , ِەرج ٔیە ٌە شٛێٕر ژ ل  ڕا ت ثرت

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
ٚ ئبٔیوووب  ٌەٚ کووبلەی ئەرصەشوور  گەتبووتە کۆلووبتژ چیووڕۆکەکە

ِەِەڕەکەٚە  ٚتتتژ  ەر بِژ سۆی صەرثڕێ , ِبَ لبٚێ  ٌە
ٔوووبٚ  بٜرشوووۆ  کەٚ  , صتوووبرە صەتٛتتوووت ثچوووێ ٌە ثە صتوووبر
 ئەرصەشوور  کە ثیٕووژ ثووبٔرژ کووو ص.  یووبٔەکە شووت ث ووڕێگۆڕە
 .  ئەٚەی ٌەگەن ئبٔیب یر یبْ ثٕب رٕرتثۆ

 ِبَ لبٚێ  کە ٘بلە التبْ , ئەرصەشر  ٔبٚی ٘ەرصٚٚکیبٔژ ٘رٕب
گوووٛٚلژ ,  ڕٚٚی ٌە ئبٔیوووبش کووو ص ٚ ئەٚە ئبٔیوووبتە ٚ گوووٛٚلژ
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ِوبَ  ئبٔیوب صە وتژ ثوۆ صۆلەکو صْ ثو ص ,.  ئەِەش ِبَ لوبٚێ ە
 ٜ سۆشووذبڵژ سوووۆ صە وووتژ ٚلووبٚێ تش صە ووتژ ستوووتە ٔووبٚ 

ئبٔیب  ەر بَ ثٛٚ کە چبٚی ثە ِبَ لبٚێ  کەٚ  ,  . صەرثڕی
٘ە تیبووژ  ٚ ڕٚٚ سۆشووە , ٚە ٘ە وتژ کوو ص ییووبٚێ ژ کو اٚە

ٚ گٛٚلژ ٘ە ت  ثۆتە ٌرژ ٔەشبرصەٚە . ک ص یربت  ثیٕیٛتەلژ
َ لۆَ ٌە شٛێٕرە ثیٕیٛە , ثەاڵَ ٌە کٛێ ؟   . ئەٚە ٔبزأُ صەکە

سۀوضەتەکژ کو ص , ٌەگەن ئەَ سۀوضەتە ِوبَ لوبٚێ  ثە ٔەرِوژ 
زتووبل  ٌۆچەکوووبٔژ صەِٛٚچووبٚی ثە صتوووبر کەٚلووٓ ثەاڵَ یروووٛە 

٘ەتە  ٔبشوووی تٓ ٔەثوووٛٚ , گوووٛٚلژ ٌە کوووٛرصەٚاری لتوووەتە 
              جووبر تەکتوو ی صەثیووٕٓ , صەڵووێٌەثووبرەی ئەٚ کە ووبٔەی تەکەِ

 . "  ٕەٚە تبْ صۆ ت صەرصەچیٓ تبْ صٚێِٓڵٌرە ث ۆ"  
صەرستووت  سووۆی ٚا گٛێجیتووتژ ئەَ لتووەتە ثووٛٚ ئبٔیووبش کە

ثەڵووێ  ٚەاڵِوژ صاتەٚە, ٚ شوترە صەزأووێ  ئەٚتوش گەٚرەثووٛٚە
ثەاڵَ ِەرجووویش ٔووویە ٘ەِوووٛٚ صٚێِٕیوووبتەلیە  کٛشوووتٕژ ٌوووێ 

ِبَ لبٚێ  گوٛٚلژ  . ث ەٚێتەٚە , ڕۀرە ثرۆڕێ ثۆ صۆ تبتەلژ
کچُ ,  ٓۀض جبر شتژ ٚاَ ثیٕیٛە , ئب ەرتثەصڵٕیبتیەٚە سۆَ چ

ژ ئووبتٕژ وووبٔئەٚە ٔیبووبٔەی ثیوو ی چووبکە . کە تەکوور ە ٌە ثٕەِب
ْ ثە سۆتەٚە  ەت ێ ژ . زەرصەشتیە  ٛ شبٔبزت  ص ئبٔیبش ٚەک

ئەرصەشور تش  وەرێ ژ ٌەلبٔوض ثە ِبٔووبی .  ئەرصەشور ی کو ص
ژ ثە٘ەردوبن ئیٕجب ِبَ لبٚێ  گوٛٚل.  ئەٚەی لتەکە یە ۀضە

چوٛٔ ە  ٛێر لٓٔبِەٚێ ٌەکبلتبْ ثرو َ صەزأوُ ٘وبلٛٚی ثوۆ گو
ٌە   , ئەرصەشوور  یرووژ گٛٚلووَٛٚ صەلەٚێ ڕۆِبٔرووە ثٕٛٚ ووژ

ٌەٚ کوبلە صە ووتژ  ثە وەر٘بلژ گیو أەکەی ئەَ ییوبٚە ٔوبزصارە
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ئبٔیووب گووٛٚلژ ثەڵووێ ئەٚە ٌە .  ستووتە  ووەر شووبٔژ ئەرصەشوور 
ٓ سەٚٔژ ِٕە ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ یرُ سۆشە  . ئرتتبصا گەٚرەل ت

ت ثە ٌەٚەی صە ووو سەٚٔر وووژ ٚا صەثیٕوووژ ثەاڵَ یرٛتتوووتە ثەر
ٓ چیە ُ ئەٚە ؟ ٔٛ یٓ ث ەی ثزأژ ٔٛ ی ٔیە  ئبگبصارثە ِەثە ت

َ , ثە یرچەٚأەٚە صەِەٚێ یرت ثڵرُ زۆر  کبرەکە  ٌێ ئبڵۆزکە
ئبٔیب گٛٚلژ چوۆْ ؟  . ٌەٚە ئب بٔت ە کە لۆ ثی ی ٌرضەکەتتەٚە
 صاتە  اڵِوژەِوبَ لوبٚێ  ٚٚ ئبتب لۆ شتر ژ ٌە ثوبرەٚە صەزأوژ ؟

ئەرصەشووور  ئیوووزُٔ ثوووضا  ٘ەر ئرتوووتب ثە ئەگەر  گِٛوووبْ ێثووو
ٓ شرٛە لرتضەگەتُٕ گٛٚلژ  ئەرصەشر  ثە جٛاة ٘ب .  ئب بٔت ت

 شمژ صأیبتٓەئیٕجب ٘ەر  ر یبْ ثە  ێ ِ . ثۆ ٔب , ثبصأیبٓ
ٚ  ِبَ لبٚێ  لۆزێە ڕاٚە تب , یبشبْ ٘ۀب ەتەکژ ٘ەڵ ربب .

ٔٛ یٓ گٛا وتٕەٚەی ئەٚ ٚێٕوبٔەتە ثە  گٛٚلژ گٛێ ثر ە کچُ
 بلژ ثی ک صٔەٚە , ثەڵورەش ثوۆ ئەِەِ ۆڤ صاصێ ٌە ک ِرب ژ

ثیو ی کو صۆلەٚە ِ ۆڤ ثەرٌەٚەی  ر ی ٔٛ یٓ ثوێ , کبلروە 
 ئبگووبصار ٚتتووتٛٚتەلژ صەٚٚرٚثەرەکەشووژ ٌەٚ ثی کوو صٔەٚەتە

ثەاڵَ کبلرە یەی ثەِە ث صٚٚە ٚێٕە ,  ٚێٕەی کرببٚە ث بلەٚە
راِوجەر ثە رشوتژ لەٚاٚ ٌەٚ ٘ە وتبٔەی ث وب  کۀبلٛأێ گٛزا

ثەر ٘ەتەلوووژ , چوووٛٔ ە ٚە  صەثیٕووویٓ ئرتوووتبش ٚێوووٕە صەٚرٚ
,  ٔبلٛأێ ثۆْ ٚ صۀگ ثروٛازێتەٚە , ٔبچوبر ٔٛ ویٕژ صا٘رٕوبٚە

            ئەٚ صٚٚ٘ە ووتەی ئبِووبێەَ یر وو ص ٌەثەرئەٚەی ٌە ٔٛ وویٓ صا
 ...  ٚێٕەصا یبتجە کە ٌە" ثۆْ ٚ صۀگ " صەرصەثڕصرێ 
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  : ثۆ ّٔٛٚٔە گٛێ ٌەٚ شیع ە ثر ە
 

 ئبی چۀض سۆشە ثبٚەشژ گیب" 
 ثۆٔژ  رٕ ژ یبش ئرٛاراْ
 صۀرژ لیڕە لیڕی ثۆق ٚ

  . " اْرٔەرِە شەیۆڵژ کۀب
 

, ٌە صەرثڕتٕوووژ ئەَ صٚٚ ٘ە وووتە کە ثیٕیّوووبْ  ٘ەرٚە٘وووب جیوووب
ٚالووب کبلرووە ئەَ .  صەثیٕوویٓ ٌە ٔٛ وویٕضا ٚێٕەکووبٔیش زتٕووضْٚٚ

ع ە  گووٛێ ٌووێ صەثووێ , ٘ە ووت صەکەتووت  ووەت ی کووٛرلە يشو
 , ڤیوضتۆتە  صەکەتوت ٔەٚە  ٚێٕەتەکوژ ڕاگیو اٚی ثوێ جوٛڵە

سب وتەْ ئەِە ٌە ڕۆِبٔوضا زتوبل  ٘ە وت یوێ صەکو ێ , ئەگەر 
ٚە  ئەٚە ٚاتە  ە ٚٚرصی ٌەگەن ڕ تەکبْ لر ەن ثێسٛێٕەر ث

تووبْ زتٕجی ەتەکووژ لەٌە یزتووۆٔژ   ووەت ی  ٍیّر ووژ  وویٕەِبتژ
ٓ ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ڕۆِبٔر ژ . ک صثێ ِرەٚٚتیضا کبلرە  ەت صەکەت

ضرێٓ ٚ ٕکە ٘ر ش صەک ێتە  ەر شبرێە ٚ صەرگبکبْ صەشو ر
جەرەکبْ ثە ِۀجۀیوووك شوووبرەکە ثۆرصِٚوووبْ صەکەْ ٚ ٘ر شووو

ْ ٌە کبلژ شەڕ  ەرچژ ٔبلٛأیٓ ئەگ,  ەٚەٕرث يتىەصشّبر ەکب
ٌە ٚێٕەتەکوووضا ثیبٔ ربووویٓ , ٔبشوووتٛأیٓ ثەِبووورٛەتە ٚێٕەکوووبْ 

تە ٌۀووووبٚ ٚە  ئەٚەی ٌە ٔٛ ووویٕەکەصا ٘ە  تٓروووزتٕوووضٚٚ ڕاث
ٚ سٛێٕووضٔەٚە ثووێ ٘وویە  ٌەگەن کوو أەٚە کترجر ووژ صاسوو اٚ, کە

 .  ْ ٓ ٚ صە ت ثە جٛٚاڵٔەٚە صەکە ئبِر ێ ژ کبرەثبتژ صەثیٕضرێ
چٛٔ ە ٌە ٔٛ یٕەکەصا ٚێٕەکبْ ٌەکبلژ سٛێٕوضٔەٚە ثوێ یچوڕاْ 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

209 
 

صەجووٛٚڵرٕەٚە , ڕۀوورە ٘ەر ئەِەش ٚای ک صثووێ , ِوو ۆڤ ٌە 
 . یُ ٚ  یٕەِب ث بلەٚەٌە شبٔۆ ٚ یبشبْ  ٍ لۆٔبیژ صٚال  ثی 

ٌر ە ی  یبرێە ثە ِرب ژ ِ ۆڤ صاصێ , ئبتب ڕۆێگبرێوە صێ 
ٚ ٘ویە لەکٕەٌۆێتوبتە  ثتوٛأێ  ِ ۆڤ ثێ ثەکبر٘رٕبٔژ کبرەثوب

ٚەکٛ  یٕەِب ٚێٕە جٛاڵٚەکوبْ ثجیٕوێ ٌە ئوبِ ازێ ژ ئب وبٔت  , 
ٚە  ئەٚەی ٌە ٔٛ یٕضا ٘ەتە , ثررِٛبْ ثەڵوێ , ثەاڵَ چوۆْ ؟ 

ٚە ثب ەکەِبْئەٚەی گ تٕرە ثۆ .جبرێ ئەٚە ٔبزأیٓ ی گٛا تٕە
 وووەر یەڕ ٚ  صێوووٓ ثوووۆ ضائەٚ ٚێوووٕە جوووٛاڵٚأەْ ثە ِربووو ّبٔ

ئبٔیب شبگەش ەثٛٚ ٌەگەن ئەٚ  .  ٘ربتٕەٚەتبٔە ثە زتٕضٚٚتەلژ
ئیٕجب چۀضتٓ .  لتبٔەی ِبَ لبٚێ  کە ٌەثبرەی ٔٛ یٓ ک صی

 ەر ووبَ ثجووٛٚ ثە ثیٕیٕیووبْ ٚ  ٚێووٕەی ثەثی ٘ووبلەٚە کە یربووت 
ڕا  ٌەالی سۆشووژ ٘ەر.  ٓ صەرتوبْ ثجوڕێيٚتتوتجٛٚی ثە ٔٛ و

ٚەکوووٛ  ووویٕەِبتە  کۆِەڵروووە شوووت ٘وووبلەٚە ثەرچوووبٚی کە 
ْ ثب ژ ڕٚٚصاٚەکەی ئەرصەشر ی  ُ عجضٌ ەدّب ئرٛارەکەی دبک
ٌەالی ثبٚکژ ک صثٛٚ, کە ِەتتژ ِەتتەری ٌەشف ۆشژ ٌە ەر 

ەٚە گ لٛٚە , ئەٚ ٚەکٛ ە ِەتبژ ثە صە ترٚ ثٛلڵ شبْ ثٛٚە
 جووووٛٚ , ثووووۆتەش ثەصٚای ثیٕیٕووووژڕٚٚصاٚەی ثیٕی  ٍیّرووووە ئەٚ

ْ لب ثە ٚالبکەی ثرب  ثەشەکبٔی ئیٕجب ثۆی  .ت ی ٘بلجٛٚە زتٕضا
ک صٔە ٚەکٛ ٔٛ ویٓ , ثەاڵَ  " " ڕەٚاْ صەرکەٚ  گرڕأەٚەش

, ئەٚەی ٔٛ ووەر ٔوووبلٛأێ ثەٚ ٘ەِووٛٚ سوووٛێٕەرە ثروووب  ٌەثەر
ثە ٔٛ یٓ صەرتبْ صەثوڕێ ٚ ,  ثیبٔڵێٔبچبرە ئەٚأەی صەتەٚێ 

ە لەٚاٚ ٌە ٌەگەن ئەٚ سەتووووباڵٔ.  ثبشوووت  ئەرشووویفیبْ صەکوووب 
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جۆٚە , ٌەیڕ ئەرصەشر  صە وتژ ٌە وەر صأیبتٕەکە صٚٚر کەٚل
 .  گٛٚلژ ئبٔیب ٚ شبٔژ صأب

شٛێٕەکەی سۆی ڕایەڕی , ثیٕژ    صٔە ٌەئبٔیب ٌەگەن ئەٚ ثبٔر
صەتەٚێ ثڕٚا , ئیٕجب ثە ِبَ لبٚێ  ٘ەڵتتبٚەلەٚە  ەریریبْ ٚ 

َ لبٚێ ی  یەٌە ئەٚتش ٌە شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵتتبتەٚە ٚ ثە ِب
صەرثوووبرەی ٔٛ وووویٓ ثەرەٚ  گوووٛٚ  ٚای ثجوووٛٚرە لتوووەکبٔت

ل تبْ ث صَ ,  ٛیب  ثەڕا وتژ ئەٚ ثب وە گ تٕوگ  صٚٔیبتەکژ
ِووبَ لووبٚێ  گووٛٚلژ ئب ووبتیە , سووۆی ئەٚەی صڵشۆشووُ .  ثووٛٚ

گ تٕریت ثە ثبثەلەکە صاٚە , صەکب  ئەٚەتە کە ٌەالتبْ سۆلەٚە 
لۀیووب  ئەٚە ٔیبووبٔەی چووبالکژ سبٔەکووبٔژ ِربوو تە . کبلرووە ثە

ثوووٛٚی زتووووبل تش لرووووضەگەی , ثەلوووبتجەلژ ئەٚ کووووبلەی ٌروووو ە 
ٚ یبشوبْ  وەت ی ٚێوٕە زتٕوضٚٚەکبٔژ  صەگەڕێیەٚە ثۆ ِوبڵەٚە

ٚ  ئەِوڕۆ صەکەتوتەٚە چوۆْ ٘ەر ور ّبْ گفتٛگۆِوبْ کو صٚٚە
 . ثەتەکەٚە صأیبتٛٚتٓ
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 ٛارچثيتت ٚ 
 

ٚ ئبٔیوب ڕۆتوژ , ئەٚأوویش صٚای  ِوبَ لوبٚێ  ٌە الی ئەرصەشور 
ڕۆتبتٕژ ِبَ لبٚێ  ٌە شوٛێٕەکەی سۆتوبْ صأیبوتٕەٚە , ئبٔیوب 

ئەرصەشر  ٌەٚەی ِە٘بجە لەٚاٚ ثێ ,  صتبر ثٛٚ صەتٛ ت ثەر
گوٛٚلژ  . بیی ی ٚ ییالٔوژ ئبیبکوبْثثچرتەٚە  ەر ثە ەر٘بلژ 
رٛتتووتە صە ووت ثە لەٚاٚک صٔووژ ی ٘ە ووتضەکەَ کووب  صرۀوورە

 ەی , ئەرصەشوور تش ٚەاڵِوووژ صاتەٚە ٘بلژ ثووبیی   ثووثە ووەر
گٛٚلژ ثۆ ٔب , ئەگەر لۆ ئبِبصە ثژ , ئەرصەشور  ئەَ لتوەتەی 

ٔجژ ثٛٚ , چٛٔ ە زأژ چی ۆکەکبٔژ  وەرٌە صڵەٚە یێ سۆش 
 , ٚ صات وژ صٚای لوبزتەی گٛڵٙۀوبر گوٛٚلژ بتبْ ڕاکرببٚەئبٔی

صەرصەسوووب  ٚازی ٌەٚ کربوووەتە ٘رٕووووبٚە , ثوووبیی َ ٚا سوووۆی 
 ووٕرەرتەکەی ٚ ڕۆێأە سەرت وووژ صەچرووتەٚە ٔووبٚ صٚکوووبٔژ ئب
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 ێ ئەگەر ئەٚ ثرضۀگ ثێ ث ٛێەکەصەزأ.  ثبرەکبٔژ صەثرتکبرٚ
, ثەاڵَ  ٌەالی کە ورە شوترە ثڵرووت رٕەگیو ێ ٚڕۀورە سوۆی ی
 . ٔبچوبرە ثبشوت  سوۆی ثبوبرێتەٚە ثرەڕێوت ضائەگەر ثە صٚاتو

ثبیی تبُ  . گٛٔضەکبْ ٚەکٛ یربت  صێٕە الیڕۆێأەش سەڵ ژ 
َ ئیب  صٔەٚ ْ صەگ ێت ٚ جبرثە صە جبرتش ە گٛێ ٌە لتەکبٔیب
ئەٚەی شووتر ژ ٌە ثووبرەی ث ووٛێەکەٚە ثووۆ صەتوبْ صٚێٕرووت , ثووۆ

سووۆی یرٕووبگی ێ ٚ  ڕصەرث ەٚێووت , لووب ڕۆێێ یووبْ    ووەلەکە
صەچروووتە صٚکوووبٔەکەی , چۀوووض  وووٕرر یش ٌەٚ  وووٕربٔەی ثوووۆ 

صە٘رٕوب  گٛێوضرێە ٚ ئە وپەکبْ ثەکبرتوبْثە تٕەٚەی  ەد ٚ 
 .ئەٚەی  وەرەکبٔیبٔژ ثوۆ لیەث وبلەٚە ٌەگەن سۆی صەثب  , ثۆ

صەثیٕێ ٘ربتب لیوەْ ,  ثبیی َ کە چبٚی ثە  ٕرەکبْ صەکەٚێت
یرٛتتوتیبْ ثە لیەکو صٔەٚە ٔویە . ٌەٚەٚە گِٛوبْ ٌە ٘ووبلٕەکەی 

َ ٘یە لتەتە  ٔبکب     ەلەکەڕ صٚٚثبرە ئەٚ  . صەکب  , ثەاڵ
رت , چۀض سۆی صە٘رٕرت ٚ صەثب  ثرضۀریەی ثبیی َ صەتت  رٕ

٘ە ووت  ثە ٔبچووبری صەکەٚێووتە لتووە ٚ صەڵووێ  ٔووبزأێ چیج ووب ,
صەکەَ ٌەِٓ لٛڕەی , ئەگەر یرت ٚاتە ِٓ صە وتُ ٘ەثوٛٚە ٌە 

ثووووبیی َ ٌەگەن ئەَ لتووووەتە ٌە .  کٛشووووتٕژ گٛڵٙۀووووبر ٘ەڵەی
 ی لیەک صٔەٚەی  ٕرەکبْ صەٚە وترت ٚ ثە لوٛڕەتیەٚە  وەت

صڵٕیبصەثرتەٚە ئەٚ شترە صەزأوێ چوٛٔ ە صەکب  ,  ڕ   ەلەکە
شوۆکبْ ثەێصاری ٚ ٌە ٘بِٛٚ ٔوبٚ صتٛەسوبْ ثوٛٚەثەرصەٚاَ ٌە

صەڵرٓ    ەلەکەڕتش ییبٚێە ثوٛٚە زۆر ٌە ثوبیی َ  . ک صٚٚە
ل  بٚە ئەگەرچژ ثە ثەێْ ٚ ثباڵ صٚٚ ٘ۀضەی ثبیی َ ثٛٚە , 

ثەاڵَ ٚە     ثووٛٚەٚچووٛٔ ە ثووبیی َ ثە سووۆی ییووبٚێ ژ ثچووٛ
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ٌۀووووبٚ  ٘ەر.  صەگرووووڕٔەٚە ٌە چووووبٚی ِووووبرتش ٔەگەڕاٚەلەٚە
 ەٚەی ٔبسژ ٌرژ لیوتبٔەکە ثەٚ ٘ەِٛٚ ڕلە یۀگ سٛارصٚصٚک

تژ صەثووێ , صەتشووبلە  وووەر ٚ ئەٚ  ووٕرەی ٌە صە وو صەثرووتەٚە
 زِبٔەی کٛشوووت ؟ئەصی کوووێ ئەٚ ثە وووتە صەڵوووێ  لڕلڕلووۆکژ 

 یرووت   وەلەکەڕ ٌە ل  وژ گیوبٔژ سووۆی صەڵوێ ٚازَ ٌوێ ثروٕە 
ثبیی تبُ صەڵوێ  .ثەٚ ِەرجەی ٔبٚی ِٓ ئبش  أەکەی  صەڵرُ

ٚ یرُ ثڵێ ُ زٚ ثبیی َ کە گٛێژ  .ئەٚتش صەڵێ ئبیب   ْ .  ڕازت
ەثب  ٛڕگژ    ەلەکەڕ الصل ٕرەکە ٌە ەر  ٌە ٔبٚەکە صەثرت

 . صەڵێ صەِزأژ ییالٔوژ ئبیبکوبٔەٚ ٘ەڵضە ترتەٚە  ەر یریبْ 
ثەاڵَ ثبیی َ ٌەٚە ٔبکۆڵرتەٚە ثە صە تژ کێ ئەَ کبرە ئۀجوبَ 

ئیٕجوووب . ٚ صۀووب سوووٛصی ث وووٛێەکە ٌەثوووٓ صە وووتژ ثوووٛصراٚە , 
   ووەلەکەڕ ئیووزْ صەصا  ثەٚ ِەرجەی ئەَ ثب ووە ٌە ٔرووٛاْ 

٘ەرچۀضە ثوبیی َ ِتّوبٔەی  . ٘ەرصٚٚکیبْ ثە ٔٙرٕژ ثّرٕرتەٚە
صەثروووووتەٚە ئەٚ ثە    وووووەلەکەڕ ٔبثروووووت , ثەاڵَ ٌەٚە صڵٕیوووووب 

ث وب  ,  ثرەڕێتەٚە ٔبٚ صتٛەسبٔیش ٔبٚێ ێ ئەٚ ٔٙرٕیە ئبش  ا
 ووەر زاری سووۆتەٚە زأووضراٚە کٛشووتٕژ گٛڵٙۀووبر چووٛٔ ە ٌە

 .   ییالٔژ ئبیبکبْ ثٛٚە

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
,  ثیوو ٌە کٛشووتٕژ ثووبیی َ صەکووبلەٚە    ووەلەکەڕ ٌەٚ ڕۆێەٚە

ئەٚەی ٘ەَ کە وورە ٔەِرٕووێ لووۆڵەی سووٛێٕژ گٛڵٙۀووبر ٌە ثووۆ
ٓ ثبیی َ ثەِەی زأیٛە ْ ٔەزأ  . ئە تۆ ثر ێ , ٘ەِیش ئبیبکب

٘ەڵضە تێ ٚەکٛ ٘ەِٛٚ ئیبە لەریەکبٔژ لو ی , صٚٚیبوە ٌە 
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ٚ ێە٘ تووبْ  ثووٓ عەرصی صەرصێٕووێ ٚ کٍ ەکبٔیووبْ ٌرووضەکبلەٚە
ئەٚەی ٌە صەر ەلر ضا ثی بلە ٔبٚ گوۆزە ئوبٚەکەی ٌرضەگ ێ , ثۆ

اڵَ کوبرەکەی ثە . ٔبٚ دەٚشەی ِبڵژ ثبیی َ ٌە ٔیٛەی شەٚصا
 ٚ چۀووض  ووەر ٔووبگ ێ ٚ تەکرووە ٌە صٚٚیبوو ەکبْ یریووٛەصەصا

صە وووووت ثە  ەيەٚ ِووووبٚەٌٌە ووووەر جووووێ صەکەٚێ , ڕۆێێووووە 
کوۆک صٔەٚەی ئەٚ ێە٘وو ە الی  ک صْ صەکوب  ٚ ٔٙرٕوژ٘وٛڕێٕە
 برەکبٔیش صٚای رەکبْ صەصرکرٕێ , تەکرە ٌە سزِەل بسزِەل

 ژ ئەَ صٚٚیبوو ەٚە٘وۆی یروٛەصأ ئەٚەی    وەلەکەڕ ٘ەر ثە
ثٕوووژ ثوووۆ ثوووبیی َ  ِە وووەٌەکە ٌە وووەر لوووبصەِووو ێ , صێ دبرٚ

َ ثبیی َ ئەٚۀضە ثەٚە صڵشۆش ٔبثێ ڕزگبری .  صەگرڕێتەٚە ثەاڵ
ثٛٚە ٌەٚ ییالٔە , ئەٚۀضە صڵشوۆش صەثوێ ثەٚەی    وەلەکەڕ 
ثەرٌەٚەی ثّ ێ ٌەالی صرکبٔوضٚٚتەلژ کە کٛشوتٕژ گٛڵٙۀوبر 

ثوبیی َ ٚ یە الی ٕوئەَ ٔٙر . صە تژ کبِە ئبیبی ٌە یبت ثوٛٚە
ٚ سزِەل برە صەِرٕرتەٚە کە لتەکبٔژ    ەلەکەڕی ٌە ەرە  ئە

ڕۆێێە ٌە  . ِەرگضا گەتبٔضثٛٚە ثبیی َ , لب  بن صە ٛٚڕێتەٚە
گەڵیووبْ  لوب ٌە سەڵو ەکە ثوبٔرژ ثوبیی َ صەکەْصا ٔەصرٚٚەستوژ 

ئبِبصەثرووت ثووۆ لیەکوو صٔەٚەی صا ووەکبْ , ثبیی تبووُ ٌەگەڵیووبْ 
ٚلٕژ صرٚٔە صەکەْ ثە صەَ گووٛلوب ٔیووٛەڕۆ سەڵو ەکە .  صەچروت
جبرتش ٌە کبلژ ئیت ادە  دەتو اْ . ثبیی تبوُ ٚ جبر ثە تە

ٚ صا بٔەتبْ ثۆ لیەصەکبلەٚە کە کۆر صەثٓ ,  ٘رٛاش ٘رٛاش ئە
ەی ڵیوِٛٚ کۆصەثٕەٚە ٌە وەر ئەٚۀوضە صەصٚای ٔیٛەڕۆش ٘ە

ٚ  صٚٚراٚەلەٚە , ٌەیوووووڕ ئەٚ ئبیوووووبتە ٌەگەن ٘ۀوووووضێ ٌە صار
٘وووووۆی ئەٚ ثبیی تبووووُ لوووووب صێ ثەژ یەتوووووضاصەثٓ , صە ووووتەکبٔ
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ڕٚٚصاٚەی ڕٚٚتضاثٛٚ لە٘ ی ٌریبْ صەسٛا  ٚ ٚەکٛ ِبرێ ژ 
ْ ٌێ ث بلەٚە  . ث تٕضار ٌە صەر ەلرە صەگەڕێ لۆڵەی گٛڵٙۀبرتب

التبْ ٚ چبٚی ثە ثبیی َ صەکەٚ  ثە ئۀمە ت  کە ئبیب صەگبلە
یرژ صەڵێ ثۆ کبر ,  گۆیبراْ صەصالە ثەروبْ ەجٛليبرتەکرە ٌە 
ب  ٔوضٚٚە . سٚە ثە  سوۆ  ئەِڕۆ سەثەرَ یررەتبوتٛٔبکەی 

ْ ٘یە لتەتە  ث ەْ  . ثە چب  ٚ ثە س اپ سەڵ ەکەش ٔبٚێ 
سووووۆی ٌە کربووووەکە  ثبیی تبووووُ صەزأووووێ ٌەثەرئەٚ ٚاصەکووووب 

ٚ ڕۆێە ثێ لفۀگ چۆلە  صەیبرێزێ , چٛٔ ە ٚە  صەگرڕٔەٚە ئە
ئەٚێ . ئبیبش کە صەثیٕێ ثبیی َ ثێ صۀرە زتبل  ٘ۀوجە  ثە 

صەکووب  ٚ صەڵرووت جروویە   ەکە صەگوو ێ , یبشووبْ ٘ووبٚارسەڵوو 
جرربتە   وبٔيشەجٛليبرڕاتەسٓ ثب صاثٕیبیٓ , تەکرە ٌە ێٔژ 

صٚای ئەٚەی صاصۀیبوٓ .  ڵە صٚٚراٚەکە ڕاصەسوبیٌە ٔزتە صە
ی صاصێٕووێ , ئبیووب صە ووت صەکووبلە صا وورە ٚ یۀووجە ثە صەِەکە

سۆ ثە ثبیی َ صەڵروت جۀوبثژ ئیٕجب ٚەکٛ ٘ۀجەلر یت  ڕا تەٚ
ثبیی تبووُ صەڵووێ  ؟٘ووبتە صا  لیەکوو صٔەٚە کەی ئەٚ ررەئب ووٕ

ی صەکوب  , جوب ٘ەرصا ورە ِوٓ لیوەَ کو صثرتەٚە صڵٕیوبثە ِوٛٚ
 ,گۀّەی سۆی یێ ٌەٚأیت  ًِ ئە تٛٚرل ەئەٚ ٌمە ٚاٚەتال ثۆ

َ ٚەاڵِە صەثرت ٔبتەٚێ ثە ەرئبیب کە گٛێژ  سۆی ثرٕرت ٚ  ٌە
 ثبیی تبوُ ٌە .ج ەٚە ثوزأیٓ چوۆْ ِوٛٚی صەکوب  صەڵێ صەلوبلی

ئەٚەی صا وووەکەی ٌوووێ شووٛێٕەکەی سوووۆی ٘ەڵضە وووترتەٚە ثووۆ
                 ووەر لووۆڵژ صاثرٕرووتٚەرگوو ێ ٚ ٌەثەر چووبٚی ٘ەِٛٚتووبْ ثە

ئبیوبش کە صەثیٕوێ ثوبیی َ لەٚاٚ  .ئەٚەی ِٛٚەکبٔژ یرج ب  ثۆ
ٚ ثەڕا تیش صا ەکە لیەە ڕۀرە ِٛٚی  ٌرژ ٔرزتە کەٚلۆلەٚە 
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  صەرثێ , ٌەیڕ ٌیٕرە رث ب  ٚ ٌەثەر چبٚی سەڵ ەکە لتە کٛ
َ ٚ کەیٛٚی صەصا  سٛێٓ ثە چۀەگەتضا صێتە ,  ک شر ژ ٌە صە

ثبیی تبووُ  ؟صەکەَ  سوٛارەٚە , صەڵووێ ثووۆ لوۆ یرتووٛاتە ِووٓ صرۆ
ٓ شوەڕەکە سەڵو ەکە صەترو ْ ٔوب٘رڵ تەٚێ ثیربلێ٘ەرچۀض صە
 ثەرێەٚۀووضی ئبیووب کۆلووبتیەکەی ٌەبوورٛەتەش ثەِ .گەٚرەثووێ 

 , چووٛٔ ە ئەٚۀووضە ثە  ثووٛٚ ثووۆ ثەتووبٔیەکەی ثە ٘ەِووٛٚ ثووٛٚ
ثەر صاٚە . ٌە ٝثوووبیی ِگٛٔضەکبٔوووضا ثووو ٚ ثجروووتەٚە کە ئبیوووب ٌە 

جٛٚٔەکەی ٚ ٘ووبلٕژ ثووۆ ئەَ ئەٚەی ئەٚ ِووبٚەتە ثە٘ووۆی تووبسی
ئیٕجووب .  صەٚرێ ووژ لەٚاٚ جیووبٚازی ٘ەثووٛٚ الی سەڵووەگٛٔووضە 

ثوبیی َ صەزأوێ لووبزە ٘ەرچۀوض سۆشووژ ثپچوڕێتەٚە ٔبترووبلێ ٚ 
ڕاصەٚە وتێ , رٛەتە ٌە ثەرێەٚۀضی ئەٚ صأویە بەِشەڕەکە ث
ە لەِۀەکبٔیبژ ٌەٚێ ئبِوبصە صەثوٓ صەڵورٓ ٚەرْ یروە ییبٚە ث
یر ٙوبلٕەٚەتە , صتوبرە ئبیوبش ثەٚ  صٚٔیب ئەٚۀض ٔب٘رٕێ ثرٕەٚە

 ڕازی صەثێ چٛٔ ە زەرەری ٔەثٛٚ , ئەٚ صەتزأژ چژ ک صٚٚە
َ ڕٚٚصاٚە صەش ێٚ چبٚی چۀضت َ ٘ەر ئەٚ صەَ.  ت  ثە  ,ثبیی 

 , ٚەکٛ  رڵرە ِرب ژ سۆی صاصۀێ صتبرە ٘ەرزٚٚش شترە ٌە
ٔە صٚای ئەٚەی سەڵ ەکە صە ت ثە صرٚ . ٌەگەڵژ یرە صێتەٚە

, ثبیی تبُ صە ت صەکبلە  ٚ سەرت ژ کبرەکبْ صەثٓ صەکۀەٚە
ە الی سووووۆی ڕا ٌە صەر ەلرووووە لیەکوووو صٔەٚەی صا ووووەکبْ , ٌ

ٚ صات ژ صێتەٚە  ئبیب ث ٛێێ , چۀض جبرێە گٛڵٙۀبر صەگەڕێ
ٚ ثۆستبٔەی ثۆتبْ ٘ەڵجە تجٛٚ ٚ , ئە کە صٚٚثبرە ثجٛٚە  ثەرچب

زأەکەی لرە ثچرت ثە ٘ۆی ئەٚەی ثەتٕژ ٌەگەن ث اتەکبٔژ سر
ٚ ثە گۆیبر ٚەرگەڕأە يثە ٌ . ثی ی صێتەٚە  ْ ٕرە ک ش ٌەصەِضا
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سەڵووە ٚ ئەٚ ٘ەِووٛٚ زٚڵّووبٔەی ٌەٚ سەڵ ەشووژ صەتووبْ کوو ص 
ئەٚ صا ەی ٌەثەر صە تژ صەثێ ٌە ٘ەِوٛٚ .  ٌەالتە  ثٛە تێ

صا ەکبٔژ ل  ٘ەڵیبْ  ەل ی صەکب  , یبشبْ ٌەگەنيصا ەکبْ ل
بش صتوووبرە ئبیووو صەچوووێ ووووبْەجٛليبررەٚ الی صەگ ێوووت ٚ ثە

ْ ڕاصەٚە تێٌەٚکبلە ٌە  ْ صٚای ئەٚەی ثبیی َ صا ەکب, صتبرتب
ثەِەثە تژ ەی ک صثۆٚە يصاثەش صەکب  ٚ ئەٚ صا ەی ثبش ل

ٌەصە تژ صەِرٕرتەٚە , ٌەیڕ ٚەکٛ گٛرگر ژ ٘بر  کٛشتٕژ ئبیب
ۆ  ڵٌەٚێ ڕتشە ٚ صا رە صەسرٛێٕرتە ٚٚرگژ یبرصەصالە ئبیب
گۆڕێ ٚەرصەکوب  , یبشوبْ ثەتە  ثوبز  وٛاری ٚ ٔبٚ زگژ ثە
ئەٚەی ثۆ صەگەڕێتەٚە ِبنرت ٚ ٚە  ث ٚ ە ئە پەکەی صەث

ٚ صە تەی ئبیوبش ٌەگەن ئەٚ  صار . صە تژ ثربلە لفۀرەکەی
 ٔوبزأٓ کوۆصەثٕەٚە صەٚری ئبیوب صتّۀە صەشرٛێٓ , ٘ەِٛٚ ٌە

ئەَ ڕٚٚصاٚەتووبْ ٌە صڵەٚە یووێ  وووبٔيشەجٛليبر .چووژ ٌرووج ەْ 
 ۆکژڵثە٘ەردبن ڕتشە . صەثێ ثەاڵَ ٔبٚێ ْ صەری ثجڕْسۆش 

ٚ صەسۀە ٔبٚ ثەلبٔیە   ە گۆڕێ ٚەرثٛٚی ئبیب ٚ ئبیب سۆیث
ترەتۀوووٕە صتوووجەگە , ەص  وووٛاری ثوووبرگیٓ ٚ عبرەثوووبٔەتە  ثە

صە ت  ەٚڕۆێە ثبیی تبُ ٌەٚ.  ٌەٚێبەٚە صەتٕر ْ ثۆ ٘ەٌٚر 
, عب وووێ صەثوووێ  ٛ ٌە چیوووبی لەرەچووو رەکەی ٚصەکوووبلە لفۀووو

٘ەرکە ورە صە وت  ڵیش ثە شٛأرە صۀر ێ ثۆ ئبیبکبْ٘ەٚا
 ٚ ثرووبلە شووەٚ ٔووب٘رڵێ ثووۆ ییوو ە صاتوو ەکەی ٚ ێٔەکەی ثجووب 
ٌیتوژ ئەٚ کوبلەش ۆٚ ی ڕۆێێە گیبٔژ صەکربێ . ٘ەرچژ ئبیب

ٓ ٔبتضۆ ضاصەثێ ثە صٚات ٚ شەٚێ یش ٚەکٛ  . زٔەٚەصەگەڕێ ٘ەِٛ
 ٚ ٘ەر ئبیووبتە  ثە زِە ٌەٚ چیوبتە ٌریوبْ صێوتە سوٛارەٚەصێوٛە
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ک صثووێ صەتووضالە ثەر  جەرێووە لووٛڕەڕۆێ لۀیووب سووۆی ٌە ڕۀج
جٛٚٔژ ٘ەٚاڵووژ تووبسی.  لفۀرووبْ ٚ ثە لٛرثووبٔژ ِ صٔووژ صەکووب 

صا  ٌە ئبیوبصأەکەی ٘ۀووضەی یوێ ٔوبچێ صەگووبلە  ثوبیی َ ٚ ثە
سەڵووە  ٚ صەثرووتە ئە تووبٔە , صٚٚرلوو تٓ گٛٔووضی ئەٚ ٔووبٚچەتە

.  دەزصەکەْ ثیجیٕٓ ٚ ثۀٙرٕژ سٛارصْ ٚ  یبوەکژ ثوۆ ثٕرو ْ
ڕا  وەت ی رڕۆێ ٌە صٚٚ ثەٚ ثر ی ٚ ِەش ەێۀبْ  ڕۀججەر

ْ ٚ صەزأ سۆی ٚ ثە ئە پرە ٚ لبلە ییبٚێە ثەٓ چیبتەکە صەکە
ثە شووەٚتش ٚە  ٔووٛێت تٓ  .لفۀروور ەٚە لریووضا عب ووێ ثووٛٚە 

  اٚەکبْ ٚ وووتٚصر صۀوووگ ٚ ثوووب  ٌۀوووبٚ سوووبٔٛٚە ٌە لوووٛڕ
ٚ شرٛەتە  ٌە شرٛەکبْ چیڕۆکوژ ثوۆ  ٘ەرکە رە ثە  ەٌیمە

 .  صاصەڕێەێ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ٚ  چب  صەثرتەٚە کەکەٚلٓ ئبیب چۀض ِبٔگ ٌە ەر جێصٚای 
ثبیی تبوووُ ٌە چیوووب کە ٘ەٚاڵوووژ چوووب  .  صەکەٚێووتەٚە  وووەریێ

 ,صڵتۀگ صەثێ ثەٚەی ٔەِو صٚٚە ی یرضەگب کەثٛٚٔەٚەی ئبیب
ئەٚەی لوۆڵەی ثوۆ, ثەِەثە تژ کٛشتٓ ٌرژ صاثوٛٚ  چٛٔ ە ئەٚ

 بْسڕۆێێە ئبیبکبْ ٌەثٓ صتٛاری صتٛە . گٛڵٙۀبری ٌرج بلەٚە
صٚٚرەٚە صەثیوووٕٓ  ٌە .ڕۆێ ٚ صاصۀیبوووٓ  سۆتوووبْ صەصۀە ثەر

 ٛارێە ثەرەٚ گٛٔض صێ ,  ّژ ئە پەکەشوژ لوۆز ٌە زەٚی 
کە ٔبئب وبتژ ثەرزصەکبلەٚە , ٌەچبٚی ٘ەِٛٚتبْ ٘بلٕژ  ٛارە

 ٚل ٚکبٔر ووضا ٌریووبْ ٔزتووە صەثرووتەٚە  صەثووێ , چووٛٔ ە ٌە چووبٚ
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اتە صأوبثٓ ئەٚاْ ٌەٚ ثڕٚ . ٌۀبکبٚ ثۆتبْ صەرصەکەٚێ ثبیی ِە
کە ثبیی َ صەگوبلە ٔوبٚ  . ثە ڕۆێی ڕٚٚٔب  ٘ر شیبْ ثۆ ث ب 

ٚ  ضالە ثەر لفۀربْ , ئەٚأیش ثە یڕەیڕ ٘ەرکە وەگٛٔض صەتبٔ
لەشوژ ٌروج ۀەٚە , صتوبرە ۆ التە  ٘ەڵضێ , ثەٚە ڕأوبگەْ لەث
٘ۀضێ یبْ ٘ەرەلەی  , کبلەفۀرەکبٔیبْ ٌە ێٚٚرٚە صەثێ ٌەٚل

٘ۀضێ یبیبْ ثە  ٛاری ئە   ثەرەٚ صەرەٚەی گٛٔض صەثٓ , 
 . گٛٔووضی سەزٔە ڕاصەکەْ ثووۆ الی ِووبڵژ ث اکووبٔژ ثووبیی َ

 ثبیی تبووُ ثە لەٚاٚەلووژ صەگووبلە ٔبٚۀووضی گٛٔووض ٚ سەڵووو ەکە
 ٛاری ئە پەکەتەٚە یریبْ صەڵێ ئبسەر  کۆصەکبلەٚە , ٘ەر ثە

برٛە ٘ەِبٔ ِەگەر ِٕیش ثە جیبٚازی ِٓ ٌەگەن ئرٛەصا چیە ؟
 َ ٌە گۆشوت ٚ سوٛێٓ یر ٕە٘وبلٛٚە ؟ جە وتەٌٍٛە ٔوبِجڕێ ٚ گ

ضۀە ثە ئرٛە صەکەْ ٚ صەلبٔو کەچژ ڕۆێأە ئەٚ ئبیبتبٔەی کبر
ثیٕیتبْ چۆْ ٌەثەرَ ڕاتبْ ک ص ؟ ِٓ ثۆ  ٚ لبِچیبْ ثەرگۆیبر

ثوۆ ئەٚە  .ئەٚە یرتبْ ٔبڵرُ ئبزاتەلژ سۆِتبْ یوێ ٔیبوبْ ثوضەَ 
ٔبستوبْ ٚ توبسیەی  یرتبْ صەڵرُ ٌرٛەی  ر ثٓ ٚ ئەٚ ییبٚە ئوبزا

َ ٔیە ئبیبکبْ کە ٌرتبْ صەسٛڕْ ,  . ثە ئبگب ثرٕٕەٚە ئبسەر شەر
ثۆ  ل  ٕۆکبٔە صە ت صەسۀە ثەرصەِٛٚچبٚلبْ ٚ صەیبڕێٕەٚە

ْ کەِت  ٌرجضەْ ْ کەِت  ٌر کە ؟ئەٚەی صارێ تب ضەصەْ صارێ یبتب
, ثە ییووبٚێ ژ ثەزەتووژ ٚ ثووبش صەکەْ ٚ یبڕأەٚەکەلووبْ لجووٛن

یەکە یرژ کەتف سۆشوٓ ٚ ثبش ئەٚە ئ ثەزەتژ . ٔبٚتبْ صەثەْ
ئیٕجوب ڕٚٚصەکوبلە ێٔەکوبْ ٚ ثەٚأویش صەڵوێ  ؟ ثە  یرُ ثڵورٓ

صەکەْ ئەٚ جوۆرە  ئرٛەش ثەێصارْ ٌەٚ ل  ٕۆکیە , کە لجوٛن
 ئبسەر ییبٚی ٚا ٘ەثوێ ٚ ٔەثوێ چویە ؟ ییبٚأە ٘بٚ ەرلبْ ثٓ
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لووٛٚڕە ث ووب  ٚ  کە ڕێ ثوضا ئبیووب ثە کەتفوژ سووۆی سۆلووبْ ٌوێ
ئەٚە چیە جۀوبثژ ئبیوب .  چبلبْ یێ ٌرجٕێٚ جرتبْ یێ ڕاتەسێ 

 ٚ ٌە ڕاٚ گەڕاٚەلەٚە , تبْ چۆلە  ەر زەٚی ٚ زار ِبٔضٚٚە
ٚ التضاٚەلە ِبڵژ تەکر تبْ . صٚای چب سٛارصٔەٚەش ثە چبٚی 
ٚ یبشبْ ئەگەر ٘ەڵتٛکەٚلتبٔژ  ْ ث ب   ٓ ییتژ لەِەشبلب صاٚێ

ٚ , شەیرە ٌە ییبڵەکە ٘ەن ثضا لفت   ٚ ثڵێ چبتەکە ثە صن ٔەثٛ
ک صْ ئبسەر ِ صٔرە ٌەڕێژ سۆصەرثبز . ئیٕجب ثڕٚا لبن ثٛٚٚ 

کبلر وضا  ٌە ؟ ٔویە ثەشوەڕە ت يوبْ ٌە ێٌەٚ زٚڵُ ٚ  تەِە ثوۆ 
ٚ ڕۆێێە ثەٚ ٘ەِٛٚ  ٛکبتەلیەی یرتبْ صەک ێ صەِ ْ  ٘ەِٛ

ثبیی َ صٚای ئەٚ لتبٔە صەگەڕێوتەٚە الی .  ٚ زتٕضٚٚ صەثٕەٚە
ٚ  ٌەالتووبْ صەِرٕرووتەٚەییوو ە صاتووە ٚ ٘بٚ ووەرەکەی لۆزێووە 

ٚ  . یبشبْ صەچرتەٚە چیب سەڵ ەکەش ث ٚ صەثٕەٚە ٚ ٘ەرکە ە
ٚ ٌە ئیش ٚ کبری سۆی صەکب  ئبیبکبٔیش کە یۀب صەثۀە  . ڕٚ

ثەر گٛٔووضی سەزٔە ث اکووبٔژ ثووبیی َ چەکیووبْ یووێ صەصەْ , ثووۆ 
ثجۀرٓ , ئەٚکب  ثرەڕێٕەٚە گٛٔض ٚ ٌەگەن ثبیی َ  ئەٚەی ٘ەر

ثە سووۆی   َ صٚای کەِرووە ِووبٔەٚە ٘ەرزأژ ثووٛٚ ثووبییٔەتووبٔ
بوورٛەتە ثەرصەٚاَ گ ێتەکووبٔژ ٔرٛأیووبْ ثەِ.  تەٚە چیووبيووگەڕا

ْ چٛٔ ە ٌە ە َ ڕا٘بلجْٛٚ صەثێ , ئبیبکب ر ێتبٔژ سۆش ٚ ئبرا
صن ٔبثێ , چٛٔ ە ٚە  صەگرڕٔەٚە ثە شەٚ  ئەَ ڕەٚشەتبْ ثە

صەل  وبْ ٌەیوڕ ثوبیی َ .  ٚ ڕۆێ ئیت ادەلیبْ ٌوێ ٘ەڵری اثوٛٚ
شوی تٕژ سەٚ ٚەکووٛ  ٌوێ ث وب  , توبْ ٌۀوبٚ جوێ ٚ ٌەلەلەتوبْ 

٘ەلووب جبرێ یووبْ .  ثە سووٛێٓ ڕاتووبْ یرچووێ گ٘ەڵووۆتەکژ چۀوو
چۀوض ثەرصەٚاَ صەثوژ ٌەَ  ثوبیی َ صەی  وێ لوۆ لوب شٛأرە ٌە
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جُٛٚٔ کوو صۆلە ەاڵَ صا صەڵووێ ِووٓ تووبسیٌٚە ٚ ٚتووبسیجٛٚٔە , ئە
لووۆ ثڵووێ ئبیبکووبْ چۀووض ثەرگە صەگوو ْ ؟ کە ٔووبلٛأٓ .  ییبووە

ٚ  وەر ثەثەرصێوە ثو ەْ ٚ  شەٚێە چویە ٌە صەشوت ثّرٕوٕەٚە
ٚ سوزِە  گەٚرە  ٚ  یوز چٛٔ ە ٌەِٕوضاڵیەٚە ثە ٔوبز.  ثشەْٚ

کوو اْٚ ٚ ٌە ٔووبٚ ٌرفووژ یەِووۆ ٚ جووبجّژ ثە گٛرتٕووگ سەٚتووبْ 
لوب صەَ  ثەتبٔیبٔیش ئبٚتبْ ثۆ گەرَ ک اٚە٘ەرٚە٘ب  . ک صٚٚە

 ف ەی   اْٚ ثۆ  ەر ثبۆْ ٚ یبشبْ ثبٔرربتٚ چبٚتبْ یێ 
 .ٌە ٘ۀرٛتٕژ کٛێتتبْ ٚ گٛێزی ٘ەٚراِبْ  یڕ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ٌەٚ  ەرصەِە عەرەثەکبٔژ  ەر  وٕٛٚر ٚ کٍو ەی لەرەچوٛ  
ٚ لباڵْ ثە ەر گٛٔضەکبٔژ لەراج ٚ کۀضێٕبٚە  ْ ثۆ صزی  شەٚا

ثەر ئەَ  صاصەصەْ , گٛٔووضی گوو صی گووۆِیش چۀووض جبرێووە ثە
 .لروە صەچوێلباڵٔیە صەکەٚێت ٚ سەڵ ەکە ێتوبٔژ ئب وبتیبْ ٌوێ 

ٌەٚی ٘ر شویبْ ثووۆ ث  ێوت ٌە ٔیووٛەی  ثۀبچوبری شووەٚاْ ثەر
ْ ٚ ثبشەٚصا , یرش لبرتە صا ْ چۆن صەکە ٓ سبٔٛەکبٔیب  گەر٘بل

ثەری ر ووووضۀرٓ , ٘ۀووووضێ یبْ صەچوووووٕە صەٚرٚٚ ثزگٛڕتووووبْ ل
کۀضەکبٔژ ثەتٕژ دە ەْ ثەد ٚ گ صی گوۆَ , ٘ۀضێ یبویبْ 

ئەٚەی ِووبن ٚ جوویٍە , ثوۆەٚ گو ص س صەچوٕە کۀووضەکبٔژ سەزٔە
 . ووجەتٕبٔیش صەگەڕێووٕەٚە ٔووبٚ گٛٔووض , ِٕووضاڵەکبٔیبْ ثپووبرێزْ

ْ یرٕبک ێ ٌە  ,عەرەثبٔەٚ ثەراِجەر ٘ر شژ ئە ئبیبکبٔیش ٘یچیب
کە گووٛاتە ٘ۀووضێە ٌە  ٘ەرچۀووض ئەٚکووب  ثۆچووٛٔر یش صەثووێ

ثەٚ  صاٚەئبیبکبٔژ ئەَ ٔبٚچەتە ثە سۆتبْ ڕێیوبْ ثەَ ٘ر شوە 
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ٌەگەن ئەَ  . رتە ثٓەِەرجەی ٌە لباڵٔژ ٚ صە ت ەٚلەکبْ ش
َ چۀض گٛٔضەی صەکەٚٔە الی تە  لۀربٚ  ٘ر شبٔە ئبیبکبٔژ ئە

ٓ , ثەلبتجەلژ ٘ژ گٛٔضی ِەال ٚ دە ەْ  ٚ کۆزەیبٔ ە کبیەصەث
ٓ چوووثەد ٚ گوو صی گووۆَ ٚ سەزٔە , ڕۆێێوووە ثڕتووبر صەصەْ ث

صاثٕیبوووٓ , ثووۆئەٚەی ئەَ ٘ر شوووبٔە  بْعەرەثوو ٌٝەگەن شوورش
ٔبچبر ثەٚ ٘ەِٛٚ صٚێِٕوبتەلیەی ٌە ٔروٛاْ  . ٕٛٚرصار ث ەْ 

ئبیبکووبْ ٚ ثووبیی َ صەثووێ  ثە٘ووۆی ئووبزاتەلیەکەی ثوووبیی ِەٚە 
ئەٚەی ٌەگەڵیوبْ ثچروت , ثبیی تبووُ ثوۆ صٚاٜکە ورە صۀرو ٔە 

ج ووووبلەٚە , چووووٛٔ ە لسەڵوووو ەکە ٔووووبلٛأێ ئەَ صاٚاتە ڕە ٌەثەر
ە ٘ر شوووژ ٌە ٔبکووبٚی عەرەثەکوووبْ جوووب ٌە ثەڕا ووتژ ئەٚ کوووبل

٘ەرکووب  ٚ  وووبلرە صا ث  اثووب صەکووو ا , لۀوورەی ثەسەڵووو ەکە 
ْ ئەگەرچژ لب  ٚ لەرا سەڵە ٘ . ٘ەڵچٕژ ثٛٚ ٚ ثەرۀربرتب ەثٛ
ثەاڵَ ئەَ لووب  ٚ لەراتە .  ثەری گٛٔووضەکبْصەٚرٚ صەثووۆٚە ٌە

گٛٔوووضەکبٔیش ثوووۆ  ثەری ثەَ ٘ر شوووبٔە ٔەصەگووو   , ٘ووویە ٌە
ٔوووبٚچەکە   ووو ی ئەٚەتوووبْ ٔەثوووٛٚ ٌەثەر ئب بتبوووژ ٘ەِوووٛٚ 
ٚ ئەٚ ئبیوووب , توووبْ التوووبٔر ی چیٕروووە ٚ  ٍِّالٔروووژ ئەَ ئبیوووب

لوو  , تووبسٛص ٍِّالٔرووژ ئەَ عەشووی ە   یبووت  صْ ٌە چیٕر ووژ
لب ٔە٘رڵٓ ِبن ٚ  ەرٚە   . ٌەگەن ئەٚ عەشی ە  تە  ثر ْ
ثوووبیی َ ٚەاڵَ ثوووۆ ئبیبکوووبْ  . ٚ  وووبِبٔەکبٔیبْ لوووباڵْ ث ووو ێ

صٚای  ٔرو صراٚەی ڕەٚأیوبْ ک صثوٛٚ صەڵووێٚ ثەٚ  صۀرو ێتەٚە
ٔیٛەڕۆ صەگەڕێّەٚە گٛٔض , یبشبْ لتە ٌە ەر چْٛٚ ثۆ الی 

ْ صەکەتٓ کە ئیٕجب صٚای ٔیٛەڕۆ سەڵ ژ گٛٔض  . شرشژ عەرەثب
٘ەِٛٚتوووبْ  وووەت ی چیوووبی  , صەزأوووٓ ثوووبیی َ صەگەڕێوووتەٚە
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ئەٚەی یربٛازی ەکەْ ٚ ٌە چبٚەڕٚأژ صاصەثٓ ثۆ  صلەرەچٛ
  .  تبُ ٌەٚاصەی سۆی ثەصتبر صەکەٚێٌرج ەْ , ثبیی 

.  ٘وووبٚصەِژ ٌەٚ ِووبٚەتەی ٌە چیوووبش صەثوووێ , ثبزێووە صەثروووتە
  ْ ؟چۆ  ٝ یجٛاة ٘ب   ەئبٔيب ث ەٚوبلەٌ
ثە ثٓ ٍِەشبسر ضا لرضەیەڕێ ثبیی َ ڕۆێێە ٛٚلٝ گ  رشەرصەئ

الٔەکەی ثەرثووۆلەٚە , ئەٚتووش ثبزێووە ٌە ٘وور, صەثیٕووێ  ەرسە 
ڕاٚی ثوۆ صەکوب  ٚ گۆشوتژ  ٚ ٚەکٛ صات رە ٘ەڵژ صەگ ێتەٚە

یرووضەصا , ٌۀووبٚ ئەٚ ئەشوو ەٚلەی شووەٚأیش لریووضا صەِرٕرووتەٚە 
 شوٛێٕر ژ ٌە ثەرزی ثوۆ چبصەکووب  , لوب عووِٛ ی صەثروتە چۀووض

کوو صْ صەثووێ , ثبیی تبووُ ِبٔررووە ٚ لەٚاٚ  روو ی  ووڕتٓ ٚ ڕاٚ
سرووٛ ثەصٚای ئەٚەی صەزأووێ  ەرسە ثووبزەکە صەلووٛأێ سووۆی 

  ٚ ثە ٌووٛل ە شووبسەکبٔژ ث ووب  ٚ گەٚرەثووٛٚە ئووبزاصی صەکووب
ثەاڵَ زۆری یرٕووووبچێ , ثووووبیی َ ثە  ووووٛاری .  صە ووووپر ێتەٚە

صەثیٕووووێ  وووورجەرێە جووووبر جووووبر ثە ئە ووووپەکەتەٚە صەثووووێ , 
ثووۆی ٛٚڕێتەٚە , کە  ووەری ثڵٕووض صەکووب  ثەرتووضا صە ووصەٚرٚ

صەرصەکەٚێووت ثووبزەکەتە , ثبیی تبووُ صە ووتژ ثووۆ ڕاصەگ ێووت , 
ڕۆێەٚە ئەٚتوش ٌەٚ  . ثبزەکە صێ ٌە ەر صە تژ صۀیبرتەٚە

ەسوووۆی صەصا  ٚ ٘ەرصەَ تووووبْ ثە وووەر  ووووەرتەٚە ثە رثەگە
 . ئب ّبٔضا صە ڕێ , تبٔیش ٌە ەر شبْ ٚ لۆڵژ ٘ەڵضۀیبێ

ْ  نردبە٘ەث ٚتب ٚ ڕۆێەی ثبیی َ صەگبلە گٛٔض سەڵ ەکە ٘ەِٛ ئە
ثۀوبٚ  ثوٓ , کبلروە ٌریوبْ ثە صتوبر صەکەٚێٌە چوبٚەڕٚأژ صاصە

ییٍووژ صەچووٓ ٚ ٌرووژ ٚ ٚٚلووب  کربووبْ ثەرەٚ  ٘رٕووبْ ٚ چەیووڵە
کۆصەثٕەٚە , ئەٚ ڕۆێە ثبزەکەشژ ثە ەر شبٔیەٚە صەثێ , کە 
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ئبیبکوبٔیش .  صٚٚ ئەٚۀضە ئبزاتەلژ ٚ ٘ەتجەلژ یوێ صەثەسبوێ
ٌەثەر ثەرێەٚۀوووضی سۆتووووبْ صێوووٕە یربووووٛازی , ثەاڵَ ٌەگەن 
سەڵ ەکە لر ەن صەثٓ ٚ صتبر ٔبِرٕٓ , ثبیی تبُ ڕا تەٚسۆ ٌە 

سەڵو ەکە صەکەٚێ لوب  رگەێ ثەٚ ثەیئە پەکەی صێتە سٛارەٚە
ْ صەگۀە الی ٚ ثەسر ٘بلٕژ صەکەْ ثۆ  ٔبٚ گٛٔض , ٌەٚێ ئبیبکب
ئەٚەی ثیووجۀە صتٛەسووبْ , ٌەگەن ئەٚ ئبیبتەشووژ ثەصا  ٌرووژ 
 صاثوٛٚ تەکتو ی ِوبئ صەکەْ ٚ ئبیوبکە صەڵوێ ٘ەِوٛٚ شوترە ٌە
ثیو کە ث اکووبٔیش یوور ەٚە ثەشوەڕ صێووٓ , ثبیی تبووُ ِە ووەٌەی 

٘ەِووٛٚ  ٚ, ثەاڵَ ٔەشووضەک ا یبووت ٌە گٛڵٙۀووبری ٌەثی ٔووبچێ
ٚتووبْ ثٕوورٓ تووبْ ثە گٛڵٙۀوبرەی گٛٔووض ث ووب  ٚ عەرەثەکوبْ ڕا

. ئەٚتوووش صەڵووێ ٚاتە ٌە ئرتوووتبصا ٚەستوووژ  ْەجیۀوویّە  ثیوووبٔ
ئەٚۀیە ئرّە ثەتەکەٚە شەڕث ەتٓ ٚ صٚێِٕیش ثێ ِبڵەکبّٔبْ 

ْ ث ب  ْ ثەصە ت صتتبْ ڕێژ صتٛەسبٔژ یێ .  لباڵ ئیٕجب ئبیبکب
ئەٚەی ثچوووٓ صاثٕیبوووٓ , ثبیی تبوووُ صەڵوووێ ثوووۆ صەصۀْیبوووبْ 

یرٛتتوووتە ٘ەِووووٛٚ سەڵووووە ئبگوووبصارثٓ چووووژ صەڵروووویٓ ٚ چووووژ 
صەگٛزەرێ , ثوۆتە صەثوێ ئەٚأویش ٌەگەڵّوبْ ثروٕە ێٚٚرەٚە , 

ٛتتوتە ٘ۀوضێ یبْ ٘ەر ئبِوبصەثٓ ٘ەِٛٚشیبْ جریبْ ٔەثێ , یر
ْ یێ ث  ێثۆ ْ ثە ٔبچبری صاٚاکەی ٌێ  .  ئەٚەی ی  یب ئبیبکب

ئیٕجب کە صەچوٕە صتٛەسوبْ ٚ صاصۀیبوٓ ثوبیی َ  . صەکەْلجٛن 
چۀض کە ر ژ لفۀرچژ ٌە گٛٔض ٔیببْ صەکب  ٌەگەن سۆتوبْ 

ئەٚەی ٘ەرچٕب ثە عەرەثەکبْ ٔیببْ ثضەْ ئرّەش ثۆ.  جۀْثیب
ٚ ئەگەر ٘ر شوەکبْ ثەرصەٚاَ ثوٓ ثوۆ صا٘وبلٛٚ  ٘رزِوبْ ٘ەتە

ْ صەثێ  ٛار ثە ئیٕجب ثۆ ثەتبٔیەکەی  ژ ئە    . یالٔژ سۆِب
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 وو اٚ ٚ ٚ ٚەرزێوو ەٚە ثە ئە ووپژ زتٕ ٚ تووبسژ ٚ ٔووۆکەر ئبیووب
سەڵ وژ  . ثۆ الی شرشژ عبرەثبْ لفۀرژ شبٔیبْ ثەڕێضەکەْٚ

گٛٔضتش ثە گەرَ ٚ گٛڕی ێْ ٚ ِٕضان ٚ یی  لب ٌە چبٚ ْٚٚ 
ٚ ثە ش ۆٚە ٌریبْ صەڕٚأٓ   ٓ ٓ , صە تیبْ ثۆ ٘ەرصەشەلرٕ صەث

ْ صەکەْ ْ ثە سۆی ٚ ثە ثبیی تبُ صەکەٚێتە ٔ. ٚ ثەڕێیب بٚۀضتب
کە  . ئە پە ڕەشەکەتەٚە , ثبزەکەشژ ثە ەر  ەرتەٚە صەثێ

ٚ صتّۀە ثە  ٛ ٌە ش  ێەئە  .صەرث ەْٚ لەٚاٚەلژ ٚاصەکب  ٚەک
ٚ ٔزتە عە   ٌە ٔیٛەڕۆ ٌە کٍ ەی لەرەچٛ  ئبٚ ثەر ٛ صەثٓ  صت

ٚ صەگۀە ٔزتوووووە عەرەثە سیوووووٛە   ٓلەراجوووویش لروووووضەیەڕێٕ
یٕجوب ئ . ٔبویٕەکبْ , کە صتٛەسوبٔژ شورشیش ٘ەر ٌەٚێ صەثوێ

ْ ثە ْ ثۆئەٚەی عەرەثەکب ْ ثزأتەکرە ثە لۀیب صۀر  ٚ ٓ ٘بلٕیب
ٌە صٚٚرەٚە ئەٚ ٘ەِٛٚ  ٛارە چەکضارە ثە تەکەٚە ٚأەکب  

شووەڕتبْ ,  ٘ەڵە لرووجرەْ ٚ ثەر ٌە ٘وویە گفتٛگووۆتە  ثجرووتە ثە
 وەد  گٛٚل اٚە یبیٍەی کەلٕ ەر ثجیٕێ لۆ ٌە چٛٔ ە ٌە ِرەە

ٚ ٌە شٛێٕژ سۆی ڕ   ثەٚەش ثبش ثٛٚە ٘ەر . صەکب الٛڕەی ئە
کە تە  صٚأر یبْ ٔەثێ عەرەثوژ صەزأوٓ ثە ٘وۆی ە ژ  ٛار

چە پبٔضٔژ ئبتٕژ ئیتالَ ثە ەر ٔبٚچەکەصاٚ ثە یی ۆزک صٔژ 
کە ئەِەش ٚاصەکووب  صەر ەلووژ گفتٛگۆتووبْ .  زِووبٔژ عەرەثووژ

ثڕەستوووێ , کە ٔرووو صراٚەکە سەثەر ثەعبرەثەکوووبْ  زتوووبل  ثوووۆ
ْ , زۆری یێ ٔبچێ شرز ٚ  صەصا  ٚ صەگەڕێتەٚە الی  ٛارەکب

ٚ صە تەکەی ثەرەٚ ییٍیبْ صێٓ ٚ یربٛازتبْ ٌێ صەکەْ ,  صار
شرز ئەِ  ثە سزِەل برەکبٔژ صەکب  ئە پەکبٔیبْ ٌروٛەرگ ْ 

ثە ئوبٚ ٚ ئبٌی یوبْ یرجوضەْ , یبشووبْ ٌەٚ زٚٚ ثیوبٔجۀە  وەر کۆ
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صەتووووبْ ثووووبلە ثووووٓ سیووووٛەلە  سۆشووووژ ثە یربوووویبْ صەکەٚێ ٚ
ٛازتش دیتبثر ژ تەکەَ یرب ٌە صرێەەکەی , صتبرە ٘ەرٚصٚٚر

ێ ژ ٘ەتە . ئبیبکوبْ ثەَ ل  ثۆ ثبیی َ صەکب  , کە صەتجیٕێ ثوبز
ضەسەڵەلرٓ ٚ شبگەشوووو ە صەثووووٓ , ڵووووٚ ٘ەٚز ٛازتە ٘ەریربوووو

ٚ ٚی سەڵ ژ گٛٔضەکەی سۆتوبْ ٌەثی تبْ صەچێ ئەٚاْ ٔر صرا
ئیٕجووووب صەَ ٚ صە ووووت چۀووووض ِەڕێ یووووبْ ثووووۆ .  ثەرْصەٚرٚ

 ەرصەثڕْ ٚ چربتیبْ ثۆ ٌێ صۀرٓ , یبشبْ ٌە لب وژ گەٚرە 
ەر صاصۀووورٓ ٚ کەالکەکوووبْ ثە  وووبیژ ٌە  وووەر  وووبٚ گەٚرە
ٙرٕٕە یربویبْ , صٚالو  شورز  ەرِٛٚتوبْ ٌوێ صەکوب  ٚ ثە صەتبٔ

 ووووت ٌە ٘ەِٛٚتووووبْ لوووۆڵژ ٘ەڵووووضەکب  ٚ ثە صە سۆشوووژ ثەر
ْ , جبر ْ سٛارص جبرتش یڕصەصالە لبیرە چەالٚ ٚەرصەگەڕێتە ٔب

ت تش کە صەثیووٕٓ ٔبچووبر ثوبیی َ ٚ  ووٛارەکبٔی. ٚ  وڕی صەکووب 
عبرەثەکبْ کەٚچ یبْ ٔیە , ثە ٘ەِبٔبرٛەی ئەٚاْ صە وت ثە 
ْ , ثەاڵَ ٘ەر یریبٔەٚە صتبر صەثێ ثە صە ت  ْ صەکە ْ سٛارص ٔب

ٔوووبْ  ٔوووبلٛأٓ ثوووبش ٔوووبْ ثشوووۆْ , چوووٛٔ ە گوووۆڕتٕژ جوووۆری
توبل  صە وت ثوۆ گۆشوت ز . سٛارصٔیش  ر ثٛٚٔژ کوبلژ صەٚێ

ٌە سوٛارصٔژ  ت ەصەثەْ ٌەثەرئەٚەی سٛارصٔژ ثەصە ت ئب وبٔ
 .  بٚەر

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 وووووبْەسزِەل بر ی ئەٚەی ٌە ٔووووبْ سووووٛارصْ صەثووووٕەٚە ,صٚا
ئەٚەی صتٛەسووبْ ثووۆ ە ٔووبٕٚئووبٚ صێٕوون ەيە وويٕەٚ ِشووترە لە

صٚای صە وووت  .ٔوووبٚ ثبوووۆْ ەٌِیٛأەکوووبْ ٚ شووورز صە وووتیبْ 
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ٚ  یٕجوبْ , لوبٚە ثە وەر  صٚٚ  ێ کە  ثە صەٌٍە شٛشتٕیش
 تە  صأیبووتٕەکەصا صەگرووڕْ , کە صٚٚثووبرە صەثووٛٚ ٘ەِووٛٚ ثە

 ئیٕجوووووووب کە ٌە.  ٔوووووووۆرە ثە ەٚە یٕجوووووووبْ لوووووووبٚەکە ثشوووووووۆٔ
یریووبْ صەڵووێ ثووب ییب ووەتە  لووبٚەسٛارصٔەٚەش صەثووٕەٚە شوورز 

ێتووووبٔ  صٔژ ث ەتوووٓ ثۀوووبٚ سیٛەلەکبٔووووضا ثوووۆئەٚەی جوووۆری 
ْ یێ ٔیببْ ثضە ْ صەچٕە .َ سۆِبٔتب صەرەٚە ٌۀبٚ  کە ٘ەِٛٚتب

ثەرەصا صەگەڕێووٓ , صتٛەسوبْ ٚ ثۀووبٚ سیٛەلەکووبٔژ ئەٚ صەٚرٚ
تەکروە ٌە ئبیبکووبْ چووبٚی ثە سیٛەلرووە صەکەٚێ ئووباڵی  ووپژ 
 ٌە ەر ٘ەڵضراٚە , ئبیبکە ٌە شرز صەی  ێ ئەِە ٚالبی چیە ؟

ِبڵرە  ٌۀبٚ عبرەثبْ ٘ەرشرشیش سۀضەتە  صەکب  ٚ صەڵێ 
ٚ , ٚالب ێٔژ ْ ٘ەتە , ئەَ ئباڵتەش  ئباڵی  پژ ٘ەڵضاثٛ  ۆزأیب

٘ەرکە ر یش  ٚە . ت  ٌرە جیبث  ێٕەٚەثۆئەٚەتە ٌەگەن ئەٚأی
جووب ئ ڕێجووٛارثێ تووبْ ٔووب صەلووٛأێ ثجرووتە ِیٛأیووبْ ٚ  ثوویەٚێ ,

ْ ڕاثٛێ ێ ٚ ِەی ثشٛالەٚە ٚ  ٚ ڕۀججەر ٘ەِٛٚ ئبیب . ٌەالتب
ْ  ەرتبْ  ٛٚڕصەِرٕێ کە ثە ئبش  ا سیٛەلرە  سزِەل برەکب

ثەاڵَ ثە ووەر سۆتوبْ ٔوب٘رٕٓ , ٚاسۆتووبْ ,  ٘ەتە ثوۆ ئەَ کوبرە
صەرصەسەْ شتر ژ ئب بتیە . یبشبْ شورز صەتوبْ ثوبلە شوٛێٕژ 
ئە وووپەکبْ ٚ ثە یۀووووجە ئیبوووبرەلیبْ ثووووۆ صەکوووب  ٚ چۀووووض 

ْ یێ ْ صەصا , صەڵێ ئەٚ ئە پبٔە لبتجەلٓ  ئە پر یب ثە ِٓ , ٔیبب
ٚ ٌەشٛێٕر ەٚە ثە صتبری ثۆَ ٘بلٛٚە , ٘ەِٛٚشیبْ  ٘ەرتەکە

  صٔژ ئە وپەکبٔیش ٚای ٚە فئیٕجب ص.  یفبلیبْ ٌرە جیبٚازە
 ٕٝربوىٛەلەکبْ ٚ صەڵێ ثۆ ٔوبتەْ ٔیببٔصەتبْ ثبلە صٚٚری سی

ثبیی تبووُ ئەَ یربووٕیبرەی ثە صن صەثووێ , ثووێ ئەٚەی  ؟ث ەتووٓ 
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ٌە ەر ٚەاڵِژ ئبیبکبْ ڕاثٛە تێ صەڵێ یرّبْ سۆشوە , ثەاڵَ 
ٌە ووەر ئە ووو  , ئەگەر ِوووٓ صۆڕأووضَ ئە وووپەکەی سۆِتوووبْ 
یروووووضەصەَ ٚ ثە یوووووێ صەگەڕێوووووّەٚە , ئەگەر ثووووو صِەٚەش ثە 
ئبرەزٚٚی سۆَ ئە وپرە ٌە ٔوبٚ ئە وپەکبٔتبْ ٘ەڵوضەثەێ َ ٚ 

ثەر ئبِبصەثٛاْ ڕازی صەثێ , ئیٕجب تەکرە شیش ٌەشر . صەتجەَ
ەٚە ٌە ٔزتوە صٚٚر ٌە بتيبْیر ەوبٔٝ ثەصۀر ْ صٚٚ سۀجەر

ٕٓ , شوووورز ٚ ثبیی تبووووُ تەکەٚ  ووووێ تە  ٌە عەرصی ثچەلروووو
کە ەٚ  ئەٚەی ٘ەرۆ یبە  صە٘رڵٕەٚە ٌۀبٚ لفۀرەکبٔیبْ , ث

ٚ سۀجەرە ث ب  ثۆی صتبری ک اٚە ەکەَ جبر شرز ت.  لەلە ٌە
ەلە ثوو ە , ثبیی تبووُ صەڵووێ ٔووب , ٌە ووەر لثە ثووبیی َ صەڵووێ لووۆ 

ئەِەش گ ەٚ صەکەتٓ , ِٓ ٚ لوۆ ثەتەکەٚە یوبرصەصەتٓ , کوێ 
ث صتەٚە ثب ئەٚ تەکەَ جبر لەلە ث ب  , شرز ٌەسۆی ڕأبثیٕێ 

سۆ  صەثیٕژ ِٓ کە ر ژ , ٚ صەڵێ جب ِەعٍِٛە لۆ صەتجەتەٚە 
صٚا ئەٚۀضە ِەسۆ ثبیی تبُ یرژ صەڵێ کەٚاتە ٌەِەٚ .ٚٚرگُٕ 

 شورز ثەَ ئبِۆێگوبرتە لروە.  یرٛتتتٗ سٛارصْ کەَ ث ەتوتەٚە
               صەچوووێ , ثوووۆ ثبیی تبوووُ ئەٚ ئبِۆێگوووبرتە ٌەجرووویە ثە  ثوووٛٚ 

چوٛٔ ە .  گەٚرەثیٕوژ ٌە شورز ثتوترٕێثە ئەٚەی جڵەٚی سۆثۆ
لەڵەٚی  ٛٚە ِەرجر ووژ ٚای ٌەگەن ٔەک صثووکە  لووب ئەٚ کووبل

ثۆی ثجرتە کربە , ئەگەرچژ ثە سۆی ٘ەِٛٚ کب  ٘ە تژ ثەَ 
لە ثبیی َ ثە شرز صەڵێ لۆ  وەرەلب لەئیٕجب  . ە صەک صیکەِب 
صڵر ژ ٚثەاڵَ ثە  ەر , شرز ثەِە ڕازی صەثێٔیببٔەکە ەث ە ٌ

ٔووبسۆش , چووٛٔ ە صٚصن ثووٛٚ ٌەٚەی ئبتووب جووٛأژ ٌەٚەصاتە ثە 
 . ثضا  کە ٌەالی ِیٛأە سۆی لەلە ث ب  , تبْ ڕێ ثەٚ کە ە
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٘ەر شووورٛەتە  ثوووێ ٌە وووەر زد ڕاصەکبوووێ ٚ  ووور ە ٌە  ثە
 ٔیبوووووبٔەکە صەگووووو ێ , صٚای صەِروووووە ثوووووێ صۀروووووژ لەلە ٌە

  ,ٚسۆن ٚەرصەصالفۀرەکەتەٚە ثەرز صەثرتەٚە , ٔیببٔەکە ٌە لۆز
ئیٕجووب ثووبیی َ ثووێ ئەٚەی ڕاکبووێ ٌە ووەر  . ثەاڵَ ٔووبی یر ووێ

ْ  ر ە ٌە ٔیببٔەکە صەگ ێ ٚ  صٚای کەِرە ثێ صۀرژ چیچ ب
لەلە ٌە لفۀووووورەکەی ئەٚتبوووووەٚە ثەرزصەثروووووتەٚە , ٌە چوووووبٚ 

ۆی ٔوووبثیٕێ , کە ل ٚکبٔر وووضا کە  ٔیبوووبٔەکە ٌە شوووٛێٕژ سووو
ئەٚەی ثزأٓ ٌروژ صاٚە توبسٛص ٘ەر ثەری ٘ەِٛٚتبْ صەچٓ ثۆ

ٚ  صاٚەلەٚە , صەثیووووٕٓ سۀووووجەرەکە صە وووو ژ یرووووٛە ٔەِووووبٚە
ٚەزەکبْ کە ئەِە رەٚ ٘ە ئیٕجب ئبیب.  ئب ٕەکەشژ کْٛ ثٛٚە

َ صەکەْ ٚ صڵیبْ یێ سۆش صەثێشۆشژ ٌە ثبیصە ت صەثیٕٓ  .ی 
شوورشیش ثەِە زۆر صڵرووو اْ صەثوووێ , ثەاڵَ ٌەثەر ِیٛأوووضاری 

ئەٚ کبلیش  . سۆی ٚاصەرصەسب  کەتف سۆش ثٛٚە ثەَ ٌرضأە
ثٛٚە ٘ەرکە رە سۀجەری سۆی ثپر ێ , ثۆی ٘ەثوٛٚ ثبٚ ٚا

یبووتژ ٌە سۀووجەری ئەٚ کە ووەی ٌرووژ ثوو صۆلەٚە ثشووبلە ثەر 
  . ئەٚەی ثێ سۀجەر ٔەِرٕرتەٚەجرژ سۀجەرەکەی سۆی , ثۆ

ٚ  ثبیی تبُ سۀجەرەکەی شرز ثەثەر چبٚتەٚە ٘ەڵضەگ ێتەٚە
ثەاڵَ کە  وەت ی شوورز صەکوب  صڵووژ , صەتەٚێ ثوۆ سوۆی ثیجووب 

 , ٝلەٚە صە وتصەتوضا , ٔوجەرەکەی ٌوێ صٚٚر ثشوبلەٚۀوبتێ سە
 ەٚەلەِٚثو ص ەوەٚە گو ەٌ ەو ێشوُ ٔوبٚەوپە ەئ ێڵوەبوٝ صری
ْ ثەپ ەئ ەٛٔىچ ئیٕجب عبرەثەکبْ ٚ    ٘بلْٛٚ .ۆثٜ صيبر ەوب

, یبشووبْ  ٓشوورز ثەَ ٘ەڵتووٛکەٚلە صڵشووۆش صەثووٓ ٚ یرووضەکۀ
  .  شرز صەڵێ ثب ثرەڕێیٕەٚە صتٛەسبْ
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 ٕجیرثيتت ٚ 
 

ئەرصەشر  ٌەگرڕأەٚەی ثە ەر٘بلژ ثبیی تضا ثٛٚ , ٌەیڕ صۀرژ 
کە ٌۀووبٚ گۆڕەیوووبٔژ زتٕووضاْ ٚەکوووٛ جووبری یربوووٛٚ يەثڵٕووضگۆ

ئەٚەی زتٕووضأیەکبْ ئەٚ ثەرزثووۆٚە , کە ئبگووبصارتە  ثووٛٚ ثووۆ
ئبٔیوب ٘ۀب وەتەکژ .   ەْثوکە بٔەی ٘بلٛٔەلە التوبْ ثەڕێیوبْ 

 . صتتبْ ئەَ صۀورە ٔبسۆشوە ٘وبلەٚە ٚ گٛلژ ئۆ  ٘ەڵ ربب
ئەرصەشر  ٌەثەرەسۆی سۀضەتەکژ ک ص ٚ گوٛٚلژ ِٕویش یورُ 

ب  , کب  ٌرو ە ثەَ ئبٔیب گٛٚلژ ثبشە ٘ەِٛٚ ک . سۆش ٔەثٛٚ
صٚای ڕۆتبتٕژ لوۆ لوب  ئەرصەشر  گٛٚلژ ٔب , ؟ سر اتیە صەڕٚا
 , ثە یۀجەش ِیٍژ کبلەِر ەکبْ یبن یرٛە ثٕرژ دە تەی صاصێ

ئبٔیب گوٛٚلژ ٌە ِوبڵەٚە الی ِٕویش  . سۆی ٔبجٛڵرتەٚەٌە جرژ 
َ ک ص  َ ی  یبرە ڕاٚە تە ثی ۆکەتە  ثە ِرب ُ  .ٚاتە ثۆتە ئە
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صا٘ب  , یرت چۆٔە ثچّە الی ثەڕێٛەثەری ثۀوضتشبٔە ثۀوبٚی 
ٌەٚ  ؟ یبرێزەری , یروژ ثڵورُ ِە٘بجەکەِوبْ ثوۆ صرێوە ث وبلەٚە

ئەٚەی کەَ جوووووبر تەکت ِوووووبْ لروووووضا ثیٕوووووژ ثوووووۆێٚٚرەی تە
ثوو ە دە ووتەتە  ٔووبلٛأُ ثە ووەر٘بلەکە لەٚاٚ ث ەتووٓ , ثووڕٚا 

 . سب تەْ ٌەٚ شوٛێٕەی چیوڕۆکەکە ڕاٚە وتبٚە چبٚەڕێ ثُ
 ٜەٚ شتبٔەئ ثڕۆ . ِٕیشٚلژ ثی ۆکەتەکژ ثبشە ئەرصەشر  گٛ

,  ئیزٔیووبْ ٌووێ صەسووٛازی لووب لووۆ ەٚەرێٚٚ ەِەجيووبٔەص ەٕووبٚلر٘
ٛٚلٝ گوووٝ ووو ص ەيۀووضە. ئبٔيووب س چوٛٔ ە ٔووبثێ ٌروو ە ثّرووّٕەٚە

 ەشۆس رۆٛٚلٝ زگ ئەرصەشر ؟  ۀۆچت ری ەيەّڵۆص ەوەبترچ
ٚ ئبٔیب صەلرٛٚ  صٚٚ ِٕوضاڵٓ یویالْ ثوۆ  ئەرصەشر .   ب ی ٛ

ئەٚەی کبْ صاصۀوورٓ ثە کەتفووژ سۆتووبْ ثووۆصەرچووْٛٚ ٌە تب ووب
ئیٕجب ئبٔیوب چوٛٚە الی ثەڕێوٛەثەری  . تبرتەکەتبْ لەٚاٚ ث ەْ

 ەرصأی  صٔەکەی ثوۆ ٚ ئیزٔژ ٌێ سٛا ت کبلژ  شبٔەکەثۀضت
ٚەکوووٛ یبرێزەرێوووە ٌەگەن ثۀوووضک اٚەکە   صرێوووە ث وووبلەٚە لوووب

شبٔەش ڕازی ثٛٚ , ثەڕێٛەثەری ثۀضت . کبرەکبٔژ لەٚاٚ ث ب 
ئیٕجووووب ئبٔیووووب یۆٌیتووووەکبٔژ  .صٚٚ کووووبلەِر  صەر ەلووووژ یرجووووضا

ئەرصەشر تش ٌە .  ک صەٚە ثبٔرژ ئەرصەشر ی ثۆ ث ەْئبگبصار
ٚ  ێٚٚرەٚە ٘ەر  چبٚەڕێ ثٛٚ ثبٔرژ ث ۀەٚە ,صە٘ب  ٚ صەچٛ

کە ِبَ لبٚێ  گٛێژ ٌێ ثٛٚ  . ٌەیڕ صٚٚثبرە ٔبٚی سٛێٕضراتەٚە
ەک صٔەٚەی چیڕۆکەکبٔت یوێ چوۆْ , گٛٚلژ ٘ب ثی ۆکەی صرێ

ة , بصەَ ڕۆتبتٕەٚە گٛٚلژ ٔبتو ئەرصەشر  ثە یەٌە ٚ ثە ؟ثٛٚ
٘ەِووبْ ئەٚ  ٚ ٌە ئیٕجووب چووٛٚەٚە الی ئبٔیووب.  ةبیی لووبٚێ  ٔبتوو

ثەتە   جووووبر تەکت تووووبْ لریووووضا ثیٕووووژ ثووووٛٚ ێٚٚرەی تەکەَ



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

242 
 

ٌرو ە لوۆَ ثیٕوژ  جوبر کەەتبتٕەٚە . ئەرصەشر  گٛٚلژ تەکەِگ
٘ەڵە ثبٔرژ ِٕیبْ کو صٚٚە , ثوۆ الی کە ور ژ لو   زأژ ثەٚاِ

ٚ گوٛٚلژ  ئەرصەشور   وٛٚلب ئبٔیب ٌەٚ کبلە زگژ ثە . ٘بلٛٚی
ٚ ڕۆێأە ٌە  لب لۆ . کە , ئرتتب ئرّە ٘بٚڕێژ ٘ەلب ٘ەلبتیٓی ث ئە

ٓ ٘ەر صێّە ال  ئە تر ەتەکژ  , ِەگەر ثتجۀە  ەرٌر ە ِبثژ ِ
گوٛێژ ٌەٚ لتوبٔەثٛٚ  ئەرصەشور  کە . ٚ صە وتُ یروت ٔەگوب ل 

ٓ ٘ەر ٌە ثچٛٚکیەٚە ثەثێ کە ژ گەٚرەثِٛٚە ,  ٚٚلژ ئبٔیب ِ
ئبٔیوب گوٛٚلژ  . ثوبرەی سوۆَ ثوۆ ٔەگروڕاٚتتەٚە ٘ربتب ٘یچُ ٌە
 ,ثە ەر٘بلژ ثبیی   ەر  , لۆ جبرێ ٚەرەٚەێکبلژ ئەٚەش ص

 ؟ڕأەٚە صتٛەسبٔەکە صٚالو  چوژ ثوٛٚکە شرز ٚ ِیٛأەکبْ گە
 ئەرصەشووووووور  ٌەٚ شووووووووٛێٕەی ڕاٚە وووووووتبثٛٚ صرێووووووووەەی ثە

ی سزِەل برەکبٔژ ثۆ ئرٛارەکە  ٚ گٛٚلژ ثە ەر٘بلەکەصاتەٚە
یورش سیوٛەلژ صتٛەسوبٔەکە ڕاصەسەْ ,  ٌە شرز جرژ صأیبوتٓ

یبشووووبْ  بوووە صەثووووێ ,کە چۀوووض کۆِجووووبرێ ژ چٕووووضراٚی الکر
ٚ صٚٚ کەالکژ گەٚرەی  ڕا تەٚە صەکۀەٚۀبٚە ئبگ ێ یش ٌە

چۀووض کە وور یش صاصۀوورٓ ِەی . ژ ٌە ووەر ٘ەڵضەٚا ووٓڵئوبێە
ثررڕْ , ئیٕجب شرز ٚ ئبیبکبْ صە ت ثە سوٛارصٔەٚە صەکەْ , 
شرز ٔر گەٌەتەکژ ٌە یرش صەثێ , جبر جوبر ثە ئبیبکوبْ صەڵوێ 

٘ەڵوووضەِەْ ,  ثی ربووٓ , ئبیبکووبٔیش کە صٚٚکەڵووژ ٔروو گەٌەکە
ٚ ثە  شرز ٌریبْ ٚەرصەگو ێتەٚە. صە ت ثە کۆسە کۆر صەکەْ

یر ۀیٕەٚە صەڵێ ثیضۀەٚە سۆَ , ٘رضی ٘روضی صأیبوتٕەکەتبْ 
  . ٚ گەپ صەثرتە گبڵتە
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ٌ ٚ   صٔرە صەڵێ ە ئبیبکبْ صەکب  ٚ ٚەکٛ گبڵتە یرشرشەکە ڕٚ
 ووەری  ثبشووە جەِەصأووژ ٚ کوو ٚ ئ ٚالووبتەکژ ٘ەتە ئرووٛە ٌە

       ٚ صەڵوێ ئەٚ  تەکرە ٌە ئبیبکوبٔیش ٚەاڵِوژ صەصالەٚە ؟ صەکەْ
ژ ێتبْٚ ٔوبٚچەتەکژ شوبسبٚی چەتەی ثبة ٚ ثبیی أّبْ ٌرٔبٚ

ْ  ەرِبی ٔەثێ , ک ٚ ٛٚە ئەٚأیش ثۆثٚ  برص ئەٚەی  ەرتب
ْ ٌە ەری ٔبٚە ٚ یبترٕیبْ ٌەٚ جەِەص بٚ لەصی ئباڵٔضٚٚە ٔأیب

ثووبرتش ئەگەر ٚلۆڵژ ٚ جبرثوۆ یبرا ووتٕژ کٍیەکبٔیووبْ ٚ لٛٔووضٚ
ٚ  گٛا ووووتٕەٚەار رووووٕٓ ثووووۆ صثیبوووویبْ یووووێ ثووووێ ثەکووووبری ئ

شورشەکە .  ٘ەڵورەڕاْ صاسۆشۆڕک صٔەٚە ٌە ثەرزی ٚ ثە چیوب
تەٚێ ٚالوووبتەکیش ثوووضرێ ثەَ ٔووبثێ ٚ ٔوووب صن ئەَ ٚەاڵِەی ثە

شرٛە جٍوٛثەرگە , صەڵوێ ٚأویە , ٚە  ئەٚەی گوٛێُ ٌوێ ثوٛٚە 
 ؟ٌوێ ثوٛٚەصەڵێ چیە ئەٚەی لوۆ گٛێوت شتر ژ ل ە , ثبیی تبُ 

ئەٚتش ثە گبڵتە یر  صٔەٚە صەڵێ کبلژ سۆی ئرٛە ٚالبْ زأیٛە 
ئەگەر لە تەلٌٛژ ئە   ٘ەڵر ْ صٚای چۀوض  وبڵرە صەثروتە 
                 زێووووڕ , ٌەٚ ڕۆێەٚە کوووو ٚ ٚ جەِەصأیتووووبْ ٌە ووووەر ٔووووبٚە , 

کوووٛێ ئە وووپەکبٔتبْ لە وووتەلٌٛژ کووو ص ,  ثوووۆ ئەٚەی ٌە ٘ەر
ٚ ثیضۀە ثەر  ّتژ   ەر ث ۀەٚەجەِەصأژ ٚ ک ٚەکبٔتبْ ٌە

ٌەگەن ئەَ  . ب ژ ثە سە بر ٔەچێ ٚ ٔەڕێێیئەٚەی تە  ثۆ
ٌەٚکووبلە .   ۀوویٓ٘ەِووٛٚ عبرەثەکووبْ صەصۀە لبلووبی یرلتووەتە 

ئبیبکبٔیش ٘ویە لتوەتە  ٔوبکەْ . صٚای کەِروە ثوێ صۀروژ , 
ثبیی تبُ سۆی یێ ٔبگی ێ ٚ صەڵێ ثبشوە جۀوبثژ شورز ئەصی 

شورشیش ٌەٚ  چویەٚە ٘وبلٛٚە ؟ عەگبي ٌەٚ  ە یەچلۆ صەزأژ 
کەٌتٛٚرێ ژ کوۆٔژ ثوبة  لە ٚەاڵِر ژ دبزری یرٕبثێ ٚ صەڵێکب
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ٚ ثبیی أّبٔە  ٚە  ٘ەِٛٚ ٔەلەٚەکبٔژ ل  , چۆْ ٘ەرکە ەٚ 
ئوورّەی عووبرەثیش ثە  ە شوورٛەتە  ٌەشوورٛەکبْ صۀب وو ێتەٚەث

ثبیی تبُ صەڵوێ ٔوب , ثەَ شورٛەتە  . ٚ عەگبي ٔب  اٚتٓ چە یە
ِەثە تُ ئەٚەتە ٌە چیەٚە ٘بلٛٚە , ئەٚتش یرژ صەڵێ ٔیە ِٓ 

رژ صەڵوێ گوٛێ ثرو ە ثوب ِوٓ یروت ثبیی تبُ ی ٔبزأُ ثڵرُ چژ ؟
صەگرڕٔەٚە کبلژ سۆی ٘ەِوٛٚ عوبرەة ٘وۆزێ ژ ثچوٛٚ   ثڵرُ

ثووووٛٚتٕە , ثە ٘ەِٛٚتووووبْ شوووورشر یبْ ٘ەثووووٛٚە , ئەَ شوووورشە 
ئەٚەی چوبٚی ثرەتبوتجب لەِۀوژ ِر صِٕوضاڵژ , ثوۆ٘ەرِٕضاڵرە 

ٕێ ٚ ٍِ ەچژ  ەرِبٔەکبٔژ سۆی ث ب  جبرێە ثبٔرربتژ ثب ر
ٚ صەچرتە الی ٚ ٌەگەڵژ صەسەٚێت   .ٔبٚ صتٛەسبٔژ صەکب  ٚ شە

َ ٌەثەر ْ زۆر صەثٓ ٚ شرز ٘ۀضێ یبْ ثەاڵ ئەٚەی ِر صِٕضاڵەکب
صٚٚجووبر ثبٔرربووت صەکووب  ٚ ٌەگەڵیووبْ ڕاصەثووٛێ ێ , چووٛٔ ە 

ثووڕْ ٚ ٔووبلٛأێ ٌر یووبْ جیبث ووبلەٚە , سەڵوو ەکە ٔووبڕازی صەرصە
َ ٘ەڵەتە ئبگبصار صەکۀەٚە , ئەٚتش ٌەٚ ا ٌە ڕۆێەڕا ٚ شرز ٌە

ٚ  ە ویەچ ٘ەرِر ص ِٕضاڵرە صەکب  ثوۆئەٚەی ٌروژ لروە ٔەچوێ
, کە ثوووبیی َ ئەَ لتوووەتە صەکوووب  .  عەگوووبٌر ژ ٌە وووەر صۀوووێ

ٚ  ە یەچضەچٓ , ٘ەِٛٚش عبرەثەکبْ ثە شرشیبەٚە زۆر لر 
ٚ کبلە ْ ٌە ەر صەثێ ٌە ئبیبکبٔیش ڕۀریبْ زەرصەثێ  . عەگبٌیب

 ٚ صەِرووە ثووێ صۀرووژ ثووبن ثە ووەر ِەجٍیتووەکە صا صەکربووێ , 
ٔەکووب   ٚە  ئەٚەی شوتر ژ ٔوبسۆش ڕٚٚتوضاثێ ٚ کە  دەز

لتەی ٌە ەر ث ب  , چٛٔ ە شرز ٚەاڵِر ژ ٚە٘وبی صراثوۆٚە  
َ شرٛەتە ثەعەرصی ٔەکەٚلجٛٚ ْ ثبیی ِەٚە ٘ەرگیز ثە  . ٌەالتب

ٚ ئبیبتەی ٌە ٘ەِٛٚ ْ ثە لەِۀت  صەثێٌەیڕ ئە , ثێ صۀریەکە  ا



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

245 
 

 جۀووبثژ شوورز ڕۆێأە ئیبووژ ئرووٛە چوویە ؟صەشوو رٕێ ٚ صەڵووێ 
شرشیش ٌەڕلژ لٛأجەکەی ثبیی َ کە ثبش لۆڵەی ٌر  اثۆٚە , 

ثوۆ  ٚ صەڵێ ٘ر ش  صٔە  وەر صەٚٚرٚثەرە  ٚەاڵِژ صەصالەٚە
ِباڵ  ٚ ْٛٚ ثە سبٚۀژ ِەڕٚثەصە ت ٘رٕبٔژ ێٔژ جٛاْ ٚ ث

ٌە شووەٚێ ژ ٚاصا ثتووٛأیٓ سووۆش ثشووۆتٓ ٚ ئەٚەی , ثووۆ یووبرە
ٚ ڕاثٛێ تٓ تەکرە ٌەٚەرزێ ەکبٔیش ثە جٛاة صێ  . ثشۆتٕەٚە 

صە وت ثوۆ ِبڵروە ثوجەْ ئبرەلەلوبْ  ٚ صەڵێ جوب ئەِە ڕا وتە ؟
صن ٔەثوووێ ٚ  یریوووٛە ٔەک صثوووێ ٚ ێٔبٔروووە ثوووڕ رٕٓ ئرٛەتوووبْ ثە

٘بٚ ووەری کە ووبٔژ لوو  ثووٓ ٚ ٌە ِٕووضان ٚ صاتووە ٚ ثبٚکیووبْ 
ٚ صەڵووێ ثەڵووێ  شوورشیش ٚەاڵِووژ صەصالەٚە ؟جیبتووبْ ثوو ۀەٚە 

 ,ڕا تە ئر ە جۀرەڵتتبٔە ثۆسۆ  ثە٘رزثە لبٔەسٛرێژزۆرتش 
ثەرگ ی ٌەٚە ث ە کە ٘ەلە ئەگەر ٔبلٛأژ ثیپبرێزی ثۆ چیتە , 

ئەٚ .  شبتبٔژ ئەٚەتە ثجرتە ٘وژ کە ور ژ لو  ثتوٛأێ ثیپوبرێزێ
زی یێ جەارصٚٚە زۆرثەی ِ ۆڤەکبْ دەڕێیەی ئرّەش ٘ەڵّبٔ

بووورٛە ٌەگەن کوووبَ ێٔوووژ جوووٛأە صەکەْ , صەتوووبٔەٚێ ثە ٘ەِبٔ
جٛٚ  ثٓ ٚ ٌە کٛێ ث  یبْ ثٛٚ ٚەکٛ گٛرد گۆشت ثشۆْ 

ّەکبٔیبْ ٌێ ٘ەڵضەْ رضەشتر یش شیبٚثٛٚ شەٚ س٘ەر یر ٚ ٌە
ٙرووزْ , ٚأووبکەْ تووبْ ٔووبٚێ ْ ٚ ثر ثەاڵَ ئەگەر .ٚ ثّرٕووٕەٚە 

 . بْ ٌە ٘ەڵٕەثەارصٔژ ئەَ ڕێیەصاتەضتٔتبٔیش ثەرێەٚە
شورز صەی  وێ   ٌە, ئەٚ ئبیبتەی ثبیی تبُ ثە صا  ٌرژ صاثوٛٚ 

شوورشیش صەڵووێ چووٛار ێْ ٚ  ؟ ٌە ئرتووتبصا چۀووض ێٔووت ٘ەتە
توووو َ ٓ کۀیزەتي, ئەٚە ثوووورجرەٌەٚەی چۀووووضصٚازصە کۀیووووزە 

ثەٚ دیتبثەی ِٓ صەتوزأُ .  ەلەٚەٚ صٚال    ۆشتِٛ ٘ەثٛٚە
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ڕاِجووٛارصٚٚە ب ێٔویش جولوب ئرتوتب ٌەگەن زتوبل  ٌە  ووەص ٚ یۀ
ٚ یۀجووبی لوو تش  ٚۀەِووبٚە صۀووب ٌەگەن  ووەص لەِۀووُ ثەثەر
ئبیووبکەش ٌروژ صەی  ووێ ئوێ جیووبٚازی ئەٚاْ ٚ .  ڕاِوضەثٛارص

شوورشیش صەڵوووێ چوووۆْ  ؟ێٔەکووبٔژ سوووۆ  چووژ ثوووٛٚ ٌە چروووە 
ٌە  جیبٚازتبْ چژ ثٛٚ , جیبٚازتبْ زۆر ثٛٚ , چرەی ٘یچیوبْ

ٚ ٌە کبلژ جٛٚل ْ ٔەصەچٛ گبٔر یش ٘ۀضەی جٛٚٔضا , ٘یە ٘یچیب
ٚ ێٔە سۆش  . جبر صەتجیٕژ ٚ صەچیتە الیٔیە ثۆ تەکەِ گبٔژ ئە

ٌە  , ڕۀرە ئرٛەش گٛێتوبْ ٌوێ ثوٛٚثێ لر ثْٛٚ ٌە ێْ ِەدبڵە
ٚ ێٔەکبٔژ  ثە کۀیزەر ەِجەغریلەٚڕالضا ٘بلٛٚە صەڵرٓ  ٍرّبْ 

ئێ ئەگەر چرەی .  ک صْٚٚ ٔۆ ەص ێٔژ ٘ەثٛٚەٌە سۆی ِبرە
ْ ٚەکٛ تە  ثب ٔۆ ەص ێٔژ ثۆ ئ ثٛٚ  صٚال  ئەگەر  ؟٘ەِٛٚتب

  ؟  ەص ێٔژ چۆْ ٌە سۆی کۆصەک صەٚۀۆێٔژ سۆشٕەٚتتتجب ,
ٚ  ٌەگەن ئەَ لتبٔە شرز ٌە شٛێٕەکەی سوۆی ٘ەڵضە وترتەٚە

ْ بکەالکەکووو ٚ ڕأروووە ٌە تەکروووە ٌە زتوووە ئوووبگ ەکەصەچروووتە ٔ
یبشبْ  . گەٚرەی ٌرضەصاش لەِپبڵر ژ صەکبلەٚە , ٘ەر ثە یرٛە

ٚ ٌە  ەت ی ئب ّبْ صەکب  ٚ ثە ٔیّچە  ەرسۆشویەٚە صەڵوێ
,  ْی ٌەتوال سۆشٕەٚتتوتٛە٘ەِٛٚ ێٔەی ٔب یُ ٘یچیبُٔ ٘ۀض

ٌەتووال زۆر جیووبٚاز ثووٛٚ , ئەٚ ٚەکووٛ ثەٌموویس چووۆْ ثووٛٚ ثووۆ 
 لە  ٌە , ِٓ ثٛٚ ثۆ ٘ببْ ٌە ٔبٚ ێْ ٚ کۀیزەکبٔژ , ئەٚ ٍرّ

ئوبر    ەر ثب ژ  وٍرّبْ ٚ صەڵوێ صٚال  صێتەٚە.  ثی ی ٔبکەَ
صەچویٓ لۀیوب جیبٚازتەکەِووبْ  ٌروەِوٓ ٚ لوۆ چۀووض ,  وٍرّبْ 

ٚ ِوبن ٚ ێٔوژ  ِٓ ڕاٚ ٚ ڕٚٚلت ک صٚٚە ئەٚەتە لۆ زتبل  ٌە
ثە زۆر  ثەاڵَ ئبگوبصارتش.  ٙرٕبٚە , ِوٓ کەِتو زۆر  ثەصە ت
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روضاثٛٚە , کە ٛٔەری صاٚصی ثبٚکیبوتژ لٌ٘ەسۆ  ثبتژ ٔەثژ , 
 .ٙربووتٛٚی صە ووەاڵ  ٚ ٘رووزەی ثووۆ ثەجر ٌە یبشووەسۆی ئەَ

ٔیوبَ لوباڵْ صەکو ص , کوبَ ٚص ِٕیش ثبٚکر ژ ٚە  صاٚصَ ٘ەثب 
ثەاڵَ تە  شوتُ  . ێٔژ جٛاْ ٚ جیبٚاز ثٛٚ صەِ  صٔە کۀیزە

ٔەصەکووو ص , لۀیوووب تە  شوووت کە ئەٚ کووو صی , لە  لە ووو َ 
ٚ سووۆَ ثە شووٛێٕر ەٚە ٔەصەثە ووتبتەٚە .  ٚ ووت ٔەصەکوو صٚصر

صەَ ئبٚێە ٚ ٌە ثٕوبری چیوبتە  ٚ ٌە  ٌە٘ەر ڕۆێەی سیٛەلُ 
ثۆ ٔوبٚی  ثڵرُ چژ ڕۀرە ئەٚەشُ ک صثب ٌە . ثیبثبٔرە ٘ەڵضەصا

ئیٕجوب صتتوبْ ڕٚٚصەکوبلە ئبیبکوبْ ٚ صەڵوێ کوٛڕە ئەٚ  . سوۆَ
جوٛرئە  ثو ەی ثجویە   ٍرّبٔە زۆر ثٍویّە  ثوٛٚە , ٚەرە ییوبٚ

صەڵورٓ کچر وژ  ی عەٚٔیبوژ ٘رٕوبٚە , ئوێ  ٔوٝ ,زاٚای  ی عەٚ
ٚ  یو عەْٚ سوٛێٕژ  چۆْ شتژ ٚاصەثوێ ٌە کبلر وضا سوٛاثبشە 

ٚ  ثوٛٚە تەکت تبْ  ڕصەک ص , کەچوژ صەڵورٓ  وٍرّبْ یرغەِوجەر
سٛا ٔبرصٚٚتەلژ , ئەٚتش چٛٚە ٌەگەن  ی عەٚٔژ ثۆلە سوزَ 

کبکژ ٚەرزێو تش  , ٚەرە  ەرٌەٚ ثەزِەی صەرث ە . ٘ٙٙٙٙٗ
 .   ثب ژ ڕا تژ ٚ ٔبڕا تژ صەکب

بٔووضا سووٛاش ئەِبشووبکەْ ٌە لٛرل ئرووٛە, جووب شووتر ژ  ووەت ل  
 , ٘ەڵتووووتبٚە ثووووێ  ووووٕٛٚرتە زأیووووٛتەلژ ِوووو ۆڤ دەزی ٌە

صێ ٚ کە  ٚثبری شەڕاثژ یرضا ت  صٚە ڕٚثە٘ەشتر ژ ثۆ صرٚ
ەڵورٓ چۀوض ص . ٚ کوٛڕی صە وت ٌروٕەصراٚ لریوضا صێوٓ ٚ صەچوٓ

جژ ئۀضاِژ کچرٕیبْ ٘ەرٚەکٛ سۆی ٌەگەن ئەٚ کچبٔەش جٛٚل
 . صەِرٕرتەٚە ٚ ٔبثٕە ێْ
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جووْٛٚ ٚ رز ٘ەرثب ووژ جٛٚلثبیی تبووُ ٌەٚ کووبلە صەثیٕووێ شوو 
, صەڵوێ تبشورز ئبێەڵەکوبٔیش   ئۀضاِژ ِریەلوژ ٚ جوٕس صەکوب

یر ەٚە جٕس صەکەْ , ثەاڵَ ٚەکوٛ ئورّە ٌە سۆتوبْ ٔەکو صۆلە 
ْ صەکەی ,  . ٔەسۆشژ کەچژ ٌە ِرەٚٚصا صٚال  لۆ ثب ژ  ٍرّب

َ ٔە٘رٕوبٚە . شورشەکەش ثە ثووبیی  ێٔوژ ٘ەرعیتبشوّبْ ٘ەتە 
ثبیی تبُ صەڵێ  ؟صەڵێ جب لۆ یرت ثبش ثٛٚە ئەٚ ێٔژ ٔە٘رٕبٚە

ٔب , ٘ەرچۀوضە صەکو ێ عیتوب کە ێٔوژ ٔە٘رٕوبٚە ٔەتٛتتوتٛٚە 
ئەٚەی صٚٚچوبری , ٌە سۆشەٚتتتژ ِٕضان , ثوۆ ِٕضان ثٕرتەٚە

زەٚی  ئەٚ ٘ەِوٛٚ ٘بٚکربوە ٔبشوی تٕەی ٔەکوب  , کە ٌە ووەر
  . ٚ ٘ەتە ٚ صەثێ ثە٘ۆی ِ ۆڤەکبٔەٚە ٘ەثٛٚە

   ئەثووٛ ٔە ووڕ " شورشەکەش یرووژ صەڵووێ ئەصی چیووت یووێ ثبشووە "
ٚالب ثبٚکژ ثوبز , ثبیی تبوُ سۀوضەتە  صەکوب  ٚ صەڵوێ ٘ویە , 
ئەٚەی ڕا تژ ثێ ٘یە , ئەلڵُ ٘یە شوترە ٔوبگ ێ , ٘ەر ٘ویە 

ەر ٌەث .ثەاڵَ لووبزە ٘ەَ صەثووێ ثووەتُ  . شتر یبوویبُٔ ثە صن ٔوویە
ڕێٕوویٓ , پەثە ئب ووبٔژ لری ئەٚەی ێتوبٔیش شووەٚ ٚ ڕۆێێووە ٔوویە

ێ شووتەٚە گوو ێ ثووضەَ , ثووۆئەٚەی ٘ەر صەثووێ سووۆَ ثە ٘ۀووض
ٔۀێ ٚ ثّجب ثۆ ئەٚ شٛێٕبٔەی دەزتوبْ ال بٚێە ٘ب  یبڵُ یرٛە

ڵرژ ضەگەَ , ئەٚأەی صەتوبٔشرشەکەش صەڵێ ٌرت لر . ٌێ ٔبکەَ
َ ٌۆِە ث  ێُ , ثەاڵَ  جٛأٓ , ِٕیش ٌە ٘ۀضێە شت جرژ ئەٚە

ٌەٚ ٚەدبوویەلەی صاتووە ثووێ  چووبٚەڕێژ ئ ِ ۆڤرووە صەکەی ٌە
صرٚصی  لۀوووبٔە  سوووٛصی یرغەِوووجەر ِەدەِەصتوووش رەة ؟ەع

ٚ  چووووٛٔ ە ثە عوووبرەثژ ٌە صاتووووە ثووووٛٚە , سوووٛای ٌە ووووەرثێ
ٚ ٔەرتوتەی لوۆ یروت  ٔەتتٛأیٛە الثضا ٌەٚ صاةیەرٚەرصەک اٚە 
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٘رٕوووبٔژ  لوووبتجەلژ لوووباڵْ ٚ کٛشووتٓ ٚ ثەصە وووتٔبشووی تٕە , ثە
لوبکە  ؟ لوۆ ثب وژ چوژ صەکەی , ەیۀیّە  ٚ ٘ەثوٛٚٔژ کۀیوز

ْ شت ِەدەِ ەص ک صی کە ثۆ عبرەة  ەس ە تەکجٛٚٔژ ٘ۆزەکب
ِەدەِەص ٘ۆزەکوبْ تەکت تووبْ  زتووبل  ٔوب , چووٛٔ ە ثەر ٌەثوٛٚ 

کە ِەدەِەص ٘ووب   . ٚ ێٔوژ تەکت تووبْ صەثو ص لوباڵْ صەکوو ص
ٚ لباڵٔیەکبٔژ   اٚأت ک ص ثە ٔبٚی ئبتیٓ ,  ٘ۆزەکبٔژ تەکشتت 

ٚ جبرە ثۆ ْ ٌە جیبلژ ئە تەکت ی لباڵْ ث ەْ کە ئەٚەی ٘ۆزەکب
  ووبریَٚ ثووْٛٚ , ٘ووبٔژ صاْ ثۀووبٚی  ەلذ٘ەِٛٚتووبْ تە  لە

ک صٔوژ ثوۆ ثە یی ۆز ثەر٘ر ش ث ۀە  ەر لەِٚەکبٔژ صەٚرٚ
رەثوووژ ٚ سوووبکژ عەرەثوووژ ٚ زِوووبٔژ عەرەثوووژ ٚ ٔەلەٚەی عە

صۀب  .  کۆک صٔەٚەی یەڕاٚی ئبتٕەکبْ ثۀبٚی ئبتیٕژ عەرەثژ
, ٔە ثیو ٚ  ک اِٚوبْ ٘ەثوٛٚەژ صتبری جڵرُ ئرّە ٔە سبکر ثب یرت

ٔٙرٕیەکویش ٘ەتە ثووبثیزأژ .  ٚ تەکر لوٛٚش ثوبٚەڕێ ژ جرریو 
ثەڵ ٛ ثجیٕە سوٛصی سوٛاش  ئرّەی عبرەة ٔە  ثجیٕە یرغەِجەر

 . ٚ ٘ەثٛٚٔژ کۀیزەتە ى صٌْە لباڵٔ رچبِٚبْ ٘ە
ضەصەتەٚە کە سٛا زأیٛتەلژ ٌر  ثبیی تبُ یرژ صەڵێ ثبشە ثۆ ٚا

 وٕٛٚرتە ثوۆتە ثە٘ەشوتژ ثوێ  وٕٛٚری ِ ۆڤ دەزی ٌە ثێ 
 ٛێتژ ِ ۆڤ دەزی ٌە ثێ  ٕٛٚرتەٌە جیبلژ ثڵرژ زأی , صأبٚە

 ؟ برٛەتە ثێ  وٕٛٚرتەکبٔیبْ  وٕٛٚر صارث وب ٚتتتیەلژ ثەِ
شرشەکەش ٌە ثبیی َ صەچرتە یرش ٚ صە تژ ٌە ٍِوژ صەکوب  , 
صەڵێ ِٓ ئەٚ شتبٔە ٔبزأُ , لۀیب صەڵرُ ِ ۆڤ ثوٛٚٔەٚەرێ ژ 

سۆلوبْ  رو ی ثەرگو ی ثوٓ , صۀوب جرتوبْ  رٛەش ثوۆصڕٔضەتە ئ
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ٔوووبثرتەٚە ٌەَ صٚٔیوووبتە , صڵٕیوووبثٓ ئووورّەش ٘رووو ش ٔەکەتوووٓ , 
 . صەکب  لەِٚر ژ ل  ٘ر ش 

َ گفتٛگۆتە ٌە شٛێٕەکەی سۆی صاصۀیبرتەٚە ٚ  ئیٕجب صٚای ئە
َ ٌە ٔر گەٌەکە صەصا  ٚ  ێ لٛ ْ صٚ ْ صەڵێ کٛا دۆرتەکب , یبشب

ثو ەْ , ٌەگەن ئەَ لتوەتە چۀوض ێٔروە ثە جٍووژ  لوسەرثوبثرٓ 
ٚ یریوبْ  لە ە ٚ ٔیّەچە ڕٚٚلەٚە کە ی چژ صرێەتبْ کو اٚە

سووٛا  صەثووێ صێووٕە ٔبٚۀووضی صأیبووتٕەکە , ٌەٚ کووبلە چۀووض 
ێۀووویٓ صەکەْ  ر یش صە وووت ثە ڕەثوووبثە ٌروووضاْ ٚ صە کە ووو

ٚ صۀرووژ صە ەکووبْ ڕەلووس  ێٔەکووبٔیش ٌەگەن ڕلّووژ ِۆ وویمب
 ویٕگ ٚ  وّت ٚ صەکەْ ٚ ٌە صاٚە ی چەکبٔژ  ەرتبٔەٚە لوب 

رٕٕەٚە , ٌە شرٛەی صار شۆرەثژ کبلرە ٌٔٛکژ یۀجەتبْ صەجٛ
 .  لب صرۀرژ شەٚ, ثب ٌرژ صەصا 

 ەرصا ٔبِرٕێ ٌەگەن ثیٕیٕژ جٛالٔەٚەی  ئبِبصەثٛاْ ئەلڵیبْ ٌە
سبٚتووبْ ٌەش ٚ الری ڕێ ووژ  ووەِبکەرەکبْ ٚ ڕێأووژ ی چووژ 

ْ ٚ ٍِژ ٔب ە ٚ ڕٚٚلیبٔضا    . ثەلبتجەلژ ئبیبکبْ,   ثە ەر شب
 . بورٛەتە ڕاصەثوٛێ ِْیٛأەکوبٔژ ثەِلب ٔزتوە ثەتوبٔژ شورز ٚ 

   اٚەْ لێ صەکوب  ٚ صەڵوێ جرتوبْ ڕاتەستوتیبشبْ شرز ڕٚٚتب
 ئەگەر ٔب صەلٛأٓ تەکەٚ لبٚە ثشۆٔەٚە ئەگەر سەٚلبْ صێ ؟ 

کە ر یبوووتبْ دەزی ٌە ٚ لوووب ڕۆێ ٘ەڵوووضێ صاثٕیبوووٓ , ٘ەر 
ٌە وەر  ڕاثٛارصٔە ثب ثچرتە ێێ  ئەٚ سورّەتەی ئوباڵ  وپیەکەی

 ْ ُ صەسەَٚ, ٘ەڵضراٚە , ئرٛە ئبزاص ٓ صەچ ئیٕجب شرز ٌەٚێ  . ِ
ثٕرٛێژ ثبیی َ صۀێ ٚ ثە گوبڵتەٚە صەڵوێ  ٘ەڵضە تێ ٚ  ەر ٌە

ثبیی تبوووُ ٚەاڵِوووژ  جوووب ئ شوووەٚ ِوووبٚە لوووب ثچووویٓ ثشەٚتوووٓ ؟
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گەرَ ک صٔرووە ثە ووە ثووۆ ئەٚ  صەصالەٚەٚ صەڵووێ تبشوورز چووبٚ
ْ ٘ەتە  . ٚاڕەٚ صیش  ەت ێ ژ صەکب  شرش .کە بٔەی سەٚٔیب

ضێڵێ , جرروووبکەی سوووۆی ثبیی تبووُ صٚای ئەٚەی شووورز ثەجریووو
یبشوبْ ڕاتوضەسب ٚ .  ٚ صەتجوبلە صٚٚری سرّەکوبْ کۆصەکبلەٚە

 فۀرەکەشژ صەسبلە ێێ   وەرتٕەکەی ٌە ەری یبڵضەصالەٚە , ل
ْ صەکب  ٌە صا٘بلٛٚی گٛٔضەکبْ صەکبلەٚە ثی   .  ەت ی ئب ّب

٘وویە ِتّبٔەشووژ ثە ئبیبکووبْ ٔووبثێ , چووٛٔ ە ٘ەر ئەٚ شووەٚە 
ٚ ِە ت صەثٓ , یبشبْ صٚٚ  وریەکیبْ  ٘ەِٛٚتبْ صەسۆٔەٚە

ثۆ  ی ئباڵ  پیەکەی ٌە ەر ٘ەڵضراثٛٚصەچٕە ێێ  ئەٚ سرّەتە
ْ ٌەگەن ئەٚ ٚەرزێ  . ڕاثٛارصْ ٚ سزِەل برأەی  ٘ۀضێ یبیب

ْ ٘بل ْ صەِرٕٕەٚە لب ثەتبٔژٌە صجٛٚ شرشیش  . تبر  ەِبکەرەکب
صێ تبْ صەکب  , کە ثبیی َ صەثیٕوێ ٌە کەٌۀژ سرّەکەتەٚە چبٚ

لر ەڵژ ٘یە ٌەٚ ڕاثٛارصٔبٔە ٔەثٛٚە , یرژ ٔوبسۆش صەثوێ ٚ ٚا 
          جٛێ  بلیبووضا سۆشوویکووب  ل  ووژ ٌووێ ثٕیبووێ , ٚە ٌە ٘ەِبٔصە
  . ثەر ئبزاتەلژ ٚ سۆڕاگ تەکەیٌە

ٔب  صەثرتەٚە , ئەٚ ٚثەتبٔژ صاصێ ٚ صەٚرٚثەر ڕ ٘رضی ٘رضی
سوووبِۆش صەثوووێ ٚ  ئووبگ ەی شوووەٚ ثە صتوووبرتەٚە صأیبووتجْٛٚ

ضێڵێ , ثوووبیی َ ٌە ِربووور ژ گەرَ ثە صٚای سۆتوووضا ثەجروووسۆڵە
شووووٛێٕەکەی سووووۆی ٘ەڵضە ووووترتەٚە صەثیٕووووێ , ثووووبزەکەی ٌە 
صٚٚرەٚە ٌە ەر گ صۆڵەتە  ٘ەڵٕیبتٛٚە سەرت وژ سوٛارصٔژ 

ٔیش ٘ەر ٌە شٛێٕژ ٚ سزِەل برەکب ٚەرزێ  ٚ ئبیب . ٔرچی ێ ە
ثەری ٘ربوتب ٘ەڵٕە وتبْٚ , صەٚرٚیەٚە ٔیەلٚسۆتبْ سەٚ ثو ص

سرّەکبٔیش چۆن صەچٕەٚە , لۀیب چۀض ێٔرە صتبر صەثٓ ٔوبْ 
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رەکبٔیبووووووویبْ ٚر ٚەصەصەْ ٚ ٌە ٔزتوووووووە لۀضٚٚثە لۀوووووووضٚ
چبتەیە ووتژ چبتووبْ صأووبٚە ٌە ووەر ئووبگ صاْ , ئیٕجووب ثووبیی َ 

  ٚتبْ ٌێ صەکب  , ئەٚأیش   ٚەکەی ٌێ  صەچرتە التبْ ٚ
ٚ  ەرِووٛٚی ٌرووضەکەْ صاثٕیبووێ , تەکر یبوویبْ  ٚەرصەگوو ٔەٚە
ڕاکرش صەتضالە لرضەکب  ٚ ثە  ەت ک صٔر ژ  ەرٔجچبتەکژ ثۆ 

صە وووووتژ , ئەٚ کبثوووووبٔەی ٔوووووبٔیش ثە لۀوووووضٚٚرەکە ٚەصەصا , 
ثبیی تبوُ ٌروژ  . ئە تٛٚکر ژ گەرِژ ثوۆ صەرصێٕوێ ٚ صەتوضالێ

  . شٛايٚ ٘رضی ٘رضی ثە چبتەکە صەٚەرصەگ ێ 
ٚ ێٔەی چبتەکەی یێ صا ثٛٚ  ,, ٌەٚ کبلە صێتە الی صاصۀیبێ ئە

ەی سٛێٓ شی تٕژ صەِٛٚچبٚ کٛل اٚ صەثێ , ڵکە ێٔر ژ ڕەشتب
ثبیی تبووُ صەڵووێ ِووٓ سەڵ ووژ  یرووژ صەڵووێ لووۆ سەڵ ووژ کووٛێژ ؟

َ , ئەٚتش صەڵێ لۆ  ٛار چبکژ ؟ ثبیی تبُ ٚەاڵِژ  کۀضێٕبٚە
ێٔەکەش ثەڕاشوو بٚأە صەڵووێ کەٚاتە ثّووجە ,  . ثەڵووێصەصالەٚە 

ٓ ٔە  ە  ٌە   ,ٔژ عەرەة صەکەَا٘ەڵتٛکەٚلژ ییبٚ٘ەڵّر ە , ِ
ثەلووبتجەلژ شوورز کە ِووٓ تەکوور ُ ٌە ێٔەکووبٔژ . چۀووضتٓ  ووبڵە 
ٔەکە  صە وووتژ ثە وووەرَ صا٘رٕوووبٚە , ٔە کە ووویش ِوووبچر ژ 
سۆشەٚتتتبٔەی ٌێ ک صَٚٚ ٚ گ لوِٛٚەلیە ثبٚەشوژ سوۆی , 

٘ەر صەزأٓ کبر  یێ ث ەْ ٚ ِٕضاڵت یێ ثەسرٛ ثو ەْ  ئەٚأە
ٚ ثەَ شوووووە٘ٛەلە  ٚ شوووووەٚ ثە یەٌە ثروووووٕە ال  ٚ ثەسۆتوووووبْ

ثەڕۆێتش صتٛەسبٔت  . ٚ ثڕۆْ ضا ثڕشرٕەٚەییتبٔەتبْ ثە ەرل
تژ ٔبٔت یێ ثە لۀضٚٚر ٚەثضەْ ٚ چربوٚ  یێ سبٚێٓ ث ۀەٚە

 گەٚرە گەٚرە  یێ ٌرجٕرٓ ثێ ثەراِجەر , لتەش ثروتە لتوەی
سرٛلبْ صەکەتٓ , ئەگەر ئرّە ٔەثیٓ ئرٛە صەِ ْ رٓ ئرّە ثەصەڵ
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جڵرُ کبری ئەٚ ێٔوبٔەی ٌرو ە یریوبْ ثب شتر یبت یر . ٌە ث  بْ
 ٘وژ ئورّە ثەشوەڕە ت ە , سوۆ ٘ەرٔوب صەڵورٓ  وۆزأژ , زۆر ٌە

ئبزاصْ چۆْ صەێتٓ ٚ چۆْ ٔبێتٓ , ئبسەر ێْ ٚ ِر ص ئەگەر 
جوٛٚٔەی جٛٚلئەٚ  سۆشەٚتتتژ ٚ ڕێزتبْ ٌە ٔرٛاْ صا ٔەثوٛٚ

ئۀجووبِژ صەصەْ ٘وویە جیووبٚازتەکژ ٔوویە ٌەگەن ٌەشف ۆشووژ , 
 ٌەگەن کە وورە صەسەٚی ثە صڵووت ٔوویە چووٛٔ ە ٌەٚ ٚەسووتە لووۆ

ْ ڕێرە یرضراْٚ ٌە ێٔبْ ثضەْ  ٔبشتٛأژ ثڵرژ ٔب , چٛٔ ە ییبٚا
 ٔژ صاٚای جیبثٛٚٔەٚەتوبْ ٌوێ ثو ەی٘ەرٚە٘ب ٌەٚکوبلە ٔبشوتٛا

ٔە  ەلژ سوٛا ٔەثوێ ٌە ێْ ئەگەر ئبسەر ئەٚ  زا ٘ەلب٘ەلبتیە 
تبڵەتە صڵوژ یوڕە صە وت ثبیی َ کە صەثیٕێ ئەٚ ێٔە ڕەشو چیە ؟

ثە ەری صاصێٕێ ٚ ٔرٛ چبٚأژ ِبئ صەکب  , یروژ صەڵوێ ئەگەر 
 وبرەتەکژ تجەِە صەرەٚەی گوۆی زەٚی ٚ  وەر ٘ەثّتٛأیجب ث

ەکەَ ثەصڵٕیووبتیەٚە  ووٛارچب  صەثووَٛٚ ٚ ٌە یبووتژ ئە ووپ لوو 
صەِج صتە , ْ صتٛی ٘ەٚرەکبٚئە ٛارَ صەک صی ٚ صەِج صتە 

شوك , ثەاڵَ الی ئورّەش ەشٛێٕرە یڕثێ ٌە سۆشەٚتتتژ ٚ ع
ٌەٚەی  ئەٚە جیووب ییبٚەکووبْ ٘ەِووبْ گەٚاصْ , ثتووجەِە کووٛێ ؟

ٚ ڕۆێی صٚاتژ ٔبصتبرە  ثٛٚٔەٚەچبرۀٛ ژ ِٕیش ٚە  زتٕضٚ
ٚ  ووووتەِژ ئەٚ ئبیبتووووبٔەی ٌە  ثەصە ووووت ٘ر شووووەکبٔژ ئرووووٛە

٘ەرثۆتەش  . ثەڕێٛەث صٔیبْ ثە صە تەسبکەکەی ئرّە جڵەٚی 
  ەاڵٕبٔژ صە وووگەٌوووێ جوووبر ٚاَ ٌرٙوووبلٛٚە ثیووو  ٌە ثەصە وووتٙر

ٚ تب ووبتەی سووۆَ  ثووبٚەڕثوو ەِەٚە ثووۆ چە ووپبٔضٔژ ئەٚ ثی ٚ
ە ثە سۆتبْ ڵئبسەر ٘ەر ِٓ ئبیبثُ ثبشت ە , ِبصەَ سەُ. ٘ەتت
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جیٕژ ٚەکٛ ئەٚأەی صەتبٔ ىٝرچٚٛەیٌٍەوٌە ئبیبتبلیبْ لجٛٚڵە , 
  . رتتب ٘ەڵٕە تبْٚئثێ ٘ۆش کەٚلْٛٚ ٚ لب 

 ێٔەکەش ٌرژ صەی  ێ ئەصی ثۆ ٔبثیە ئبیب ؟
ثە چووٛٔ ە سوۆَ کەتفووُ  ثبیی تبوُ سۀوضەتە  صەکووب  ٚ صەڵوێ
 ژ سووبکژ ٚ لفۀرر وووژ یربچیووبٚ ثە ئە ووپرە ٚ ثبزێووە ٚ تبلوو

شوو رٓ ٚ چبتەیە ووتر ژ ڕەش ٚ ئووبگ ک صٔەٚە صرێووەی ٔیببٔە
ُ صاٚە ٌە .  صێ ٓ ٌە  ەرەٚەی صتٛەسبْ ٚ ٘ەثٛٚٔژ چی صأیبت

ٚ  ەرٚە  ٚ  بِبٔژ زۆر ٚ  ەیبْ   َ ت ئەگەر ڕا تیب .یٛال
ث صْ ٚ صأیبوتٓ ٌە وەر صەٚێ گ لٕە صە تژ جڵەٚی ثەڕێوٛە
ٚ ٘ەرچژ ٚ یەرچ ْ ئە یبٔەٚە , ٌە ییبثژ کە بٔژ لەست , ٌەالتب

صٚای ئەَ لتووبٔە ثووبیی َ صە ووت ٌە ثووبیەڵژ .  ەٚەتەٚە  ِووٕ
صە تّبڵر ژ ٌە سٛری چٕضراٚی یرضەصا , کە ٚێٕەی ڕاصەکب  ٚ 

صٚٚ لبٚ وژ ٌە وەر صەثووێ , ٚە  صەرثڕتٕوژ سۆشەٚتتووتژ ٚ 
ی صەڵوورٓ ئەَ صە ووتّبڵە ٌەالتووبْ صاییوو ِەٚە ثووۆ.  ڕێزگ لٕرووە

ضاٚٔەلە ٚ ٔەتبٔو ری اْ ثٛٚتٕەچٕضراٚە , کبلرە ثەتەکەٚە صە ت
َ صتبرتەێٔە.  تەکت ی  , ٌە٘ەِبْ کە زۆر کەتف سۆش صەثێ ثە

کبلیبووضا ٘ۀب ووەتەکژ لووٛن ٘ەڵضەکربووێ ٚ ثە ثووبیی َ صەڵووێ 
ٌە ەر صتبری ثب ثە ەر٘بلر ژ سۆِت ثۆ ثررڕِەٚە ثەرٌەٚەی 

بْ کەیو ی زێژ کٛشب  ثوٛٚ , ٘ەِِٛٚوصەٚ ِبڵّبْ ٌە,  ثڕۆی
 وەر شویٕبتیەکبّٔبْ , کوٛڕێ ژ کّبْ ک صثٛٚ ٌەٚ  ثچٛٚثچٛ

ْ ٘ە  ,ثٛٚ زۆر سۆشیضەٚتتتُ , ِٕیش سۆشّضەٚتتتجی أّب
ْ ٌەلبزە یرڕا صەگەتبتیٓ صەٚرٚثەری صٚازصە  رزصە  , لەِۀّب

 بڵرە صەثٛٚ . ٘ەِٛٚ کبرێ ّبْ ثەتەکەٚە صەک ص ثوێ ئەٚەی 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

255 
 

ە ِبٔووضٚٚثْٛٚ گەٚرەکوبْ ثوزأٓ , ٘وویە کوبلر یش ٘ە وتّبْ ث
                 ٔەصەکوووو ص , کووووبلژ ئووووبٚصأژ شوووویٕبتیەکبْ صە٘ووووب  ثەتەکەٚە

کوبلر یش ٔوۆرەی چوٛٚٔە صتوبر , ئبٚ صأەکەِبْ لەٚاٚ صەکو ص 
 ِوباڵ  صە٘ووب  , ٘ەر ثەتەکەٚە صەثوٛٚتٕە شووٛاْ , صٚایِەڕٚ
زێ ٚ کووووبرأەش صەچووووٛٚتٕە صەٚ ثوووٛٚٔژ ٘ەر تە  ٌەٚلەٚاٚ

ْ ٌە ئبٚ ٚەرصەص ْ صرۀریش کە سەڵە صەسەٚلٓ  . اسۆِب شەٚا
 ەر کەی ەکەی سۆتبٔەٚە صە٘بلە ٔبٚ جرربکەی ئەٚ ثەصزی ٌە

ثەتەکەٚە صەسەٚلیٓ , ثڕٚاث ە ٘یە ِٓ ٚ لب ٔزتە ڕۆێ٘ەاڵلٓ 
ْ ٌە یەتٛۀضتەکژ جٕتیبوّبْ ثەتەکەٚە ٔەثوٛٚ , لۀیوب چرەِوب

ْ سۆشضەٚتتتثبٚەشژ تەکت ی صەثیٕژ ٚ ثەِ  . برٛەتە تەکّب
َ , ِٕیش  ٚ شیٕبتیەکبٔژ ثە صٚاصا صەگەڕا ڕۆێێە صتبرٔەثب ٘ەِٛ
ڕۆێێووە ٌەِووبڵەٚە ثّبثبِووبتەٚە ئەٚ سووۆی یووێ ٔەصەگیوو اٚ ثە 

کە صەشرەتبتیٕە تەکت ی ٌە سۆشیبْ سۆِبْ  . ب صٚاِضا صە٘
لب ئەٚ  . ٚ الڕِٚٚەلژ تەکت تّبْ ِبئ صەک ص ٌە سب  ٚەرصەصا

ْ ٔە٘بلٕە ٔرٛأّبْ ٔە ئەٚ صەتزأژ ِٓ عبر ەثُ کبلەی گەٚرەکب
ٚ  , ٌەیڕ ثە٘ۆی شوەڕی کوٛرص ٔە ِٕیش صەِزأژ ئەٚ کٛرصە

,  ٔەِجیٕوویەٚەەٚاْ صەرثەصەر ثووْٛٚ ٚ ئ عووبرەة ٌەٚ ٔووبٚچەتە
,  ێثوووو ٌە ٘ەرچوووژ لەِٚیەلووووژ صٚٔیوووب ٘ەتە ئوووبسەر ٔە وووو ە 

کووب  ثیوو ی ٌرووضەکەِەٚە زۆر ٌەٚ یەتٛۀووضتەکەی ئوورّە ٘ەِٛٚ
           . ثوٛٚ کە گەٚرەکوبْ شوەڕی ٌە وەر صەکەْ شوتبٔە جوٛأت 

                      تەکەَ کە  ثوووووووووٛٚ ٌە لەِۀوووووووووُ  ەصرکوووووووووٛ ڕەکوووووووووٛ ٚەئ
ڕۆێەٚە زأووویُ , ٌەٚ  ِوووبِٚەکە لوووب ئرتوووتبش  یروووضاَ توووبریص

                                       سۆشەٚتتوووتژ ٌە ٘ەِوووٛٚ شوووترە ثە٘رزلووو ە , چوووٛٔ ە ٘ووویە
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َ یێ  .  ٕٛٚرێە ٔبٔب ێ ثبیی تبُ یرژ صەڵێ صەلٛأژ صتبرتەکە
ب صە ت ٌەثۆ  یٕرژ ێٔەکەش صەڵێ ثەڵێ , ئیٕج ٔیببْ ثضەی ؟
,  کە ثە یە  ٌە ٍِوژ ک صثوٛٚ رصێٕوێکەتە  صەصەثب  ٚ سۀبٚ

  صەثوێ , کە ثوبیی َ  وەت ی ٚصارێ ژ ثچوٛسۀبٚکەکە لەستە
ٔبڕێ ژ ٘ەرصٚٚ صتٛی ٚێٕەی صٚٚ یەیٌٛە ثەصەکب  صەثیٕێ ٌە 

َ صتبرتە  بصەتەی لب  . ٘ەڵ ۆڵضراٚە ٚ ێٔە ئە  ەت ی یێ صێ ئە
ئەٚ لەِۀە ٘ەڵر لووووٛٚە , کەچووووژ ئەٚ ٘ەِووووٛٚ سووووٛارصْ ٚ 

 ٚ صتٛەسوووبٔە ٌە ٘ەِوووٛٚ ڕاتەر ٚ سووورّەٚ ئەٚ  سووٛارصٔەٚەتە
ئەَ  صشۆشژ ٔەک صٚٚە ثەلەٚ ئەٚۀضەش صڵ ثی ی ٔەث صۆلەٚە

ٌەێٔەکە صەی  وێ کبلرووە ئەٚ .  صتوبرتەی ئەٚ کوٛڕە یروژ صاٚە
  کٛڕە ئەٚ صتبرتەی یرضای ٔەترٛٚ  ئەِە ٚالبی چیە ؟

َ صتبرتە ثب ٘یٛاتە  ثێ ٌە ێٔەکە صەڵێ ثەڵێ ئەٚ کب  گٛٚلژ ئە
سۆِبْ  ئەٚەی ثۆلۆ ثەڵ ٛ ڕۆێێ ثجیٕە یەیٌٛە ثۆٚ ٔرٛاْ ِٓ 

٘ەِووٛٚ ثە٘ووبراْ ثۀووبٚ یرضەشووتەکبٔضا ثفووڕتٓ ٚ ٌە ووەر گووٛڵە 
ْ ثٕیبیٕەٚە ٚ ثۆٔیبْ ث ەتٓٚ ڕۀ ڕۀرب شەٚأیش ٌەثەر  ,رەکب

لو تفەی ِبٔووگ شووٕەثبی  رٕوە ٘ەڵّووەتٓ ٚ صڵووۆیە ٚٚرصەکووبٔژ 
جبرێ یش ئەَ ڕ تەتەی یێ صەگٛٚلُ  ٘ەِٛٚ .  سٛٔبٚ ثشۆتٓ

ْ ٌەئبسەر لۀیب یەیٌٛە"  ثە٘ەشتّبْ ثۆ چیە کە  , صێ ئرّە ثٛٚ
ئیٕجب ثبیی َ زۆر ثە ثە ەر٘بلەکەی  " .  مٛيعیڕە ٌە ییبٚی ِە

 ەر ووبَ صەثووێ ٚ یرووژ صەڵووێ ثەڵوورٓ ثووێ ٌە صەر ەلر ووضا ئەٚ 
ثیوو   زِەٚە کە صٚای ئەٚ ٘ەِووٛٚ  ووبڵە ٌەکە ووە  ثووۆ ثووضۆ

 گەڕێ ثوب ٘ەرٌروژ , ێٔەکەش ثە ثبیی َ صەڵوێ ٔوب .  ٔەک صٚٚە
سەتبڵّوووووضا ٘ەتە ,  بووووورٛەتە ثّرٕروووووتەٚە , ٚە  ئەٚەی ٌەثەِ
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چبٚەڕێّە  ,ئەٚ٘ب جٛأت ە  صەل  رُ ثێ ٘ەِٛٚ شتێ لر جضا 
ە , ئەٚ چیڕۆکر ژ ٚە٘بی ثۆ ڕۆێێە ٘ەر ثەڕا تژ ثجّە یەیٌٛ

ئوبسەر ئرتوتب ثیوضۆزتەٚە  . ِٓ چبک صٚٚە لە  ٌرژ ثرزار ٔبثُ
زۆر زۆر صٚای  ,لر ووووضەچٕٓیووووبتیەٚە ٘ەِووووٛٚ شووووتەکبْ ثەصڵ

تبْ ٚەکوٛ  , ئۀضازە صەِ بلە ٘بٚ ەری سۆی ٘ەٚڵضأر ژ ثێ
شب ٛاری ٔبٚ صا تبٔەکبْ صێ ٘ەڵّضەگ ێ , ئیت  صەثوّە ٘وژ 

ٜ ەٚەصٚاٜ ئ , ێثوەص گٔەضروي َ ثیثوب ئەٚ , ئەصی صٚال  چژ ؟
ٜ ۆٜ سوووەوەٕێشوووٛ ەٌ ووووب ەٚاٚ صەل ەوەوٚ وووتٛەٚ ئ ەبيچووو
َ اڵەش ٚەوۀێزأوٝ ؟ ۀ ُلەوۀبٚ ێ  یەٚ ص ەٚەتر تەضڵە٘
ه ێٔوضجبرەچي يبوُ یبث,  ە"  ٕ٘وضِٓ ٔبَٚ "  ێڵەٚ ص ەٚەصالەص
  . ێڵێضيرجەبشبْ ثی" ٕ٘ض , ٕ٘ض "  ەٚەوبلەص ەصٚٚثبر ٜەوۀبٚ

 

 

 

 

 

 

 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

258 
 

 

 

 

 

 

 شەثيتت ٚ ش
 

ٌەیوووڕ یۆٌیتووورە ٘وووبلە ێٚٚرەٚە , ئەرصەشووور  ٌەگروووڕأەٚەی 
ثە وەر٘بلژ ثووبیی ی ٚە ووتب , یۆٌیتووەکە گووٛٚلژ سووبلٛٚ ئبٔیووب 
کبلەکەلبْ لەٚاٚ , ئبٔیب ئەَ لتەتەی یێ سۆش ٔەثوٛٚ , ثەاڵَ 

ثە یۆٌیتووەکەی گووٛٚ   . ەٚٔەشوضەک ا ٌەٚۀووضە زتووبل  ثّرٕروتە
 ٘ەڵتوتبتەٚەثە ٔبچبری ٌە شٛێٕەکەی سۆی .  ثبشە لررەتبتُ

ٚ ڕٚٚی ٌە ئەرصەشر  ک ص گٛٚلژ صٚٚشەِّەی صاثێ صێّەٚە 
ٌە صٚٚشەِّە صاصگبتژ  , ئەرصەشر تش گٛٚلژ ئبٔیب ڕۀرە ثەر

ث  ێُ ٌە ەر   باڵی ِەالکوبْ , دەزصەکەَ ئەگەر صەر ەلوت 
 . صەثوُ ئبٔیوبش گوٛٚلژ ثوێ گِٛوبْ ئبِوبصە .٘ەثٛٚ ئبِوبصەثژ 

, گەتبوتە صەرگوبی ئیٕجب ئەرصەشر ی ثەجرٙربت ٚ ڕۆتیبوت 
َ ٌەٚێ گەڕاتەٚە ٚ ال ڕِٚٚەلر ژ ئەرصەشر ی  ێٚٚرەکە , ثەاڵ
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تٛأیجوب ٌەٚ شوٛێٕبٔەی ک ص گٛٚلژ چۀض ٔبتبة صەثٛٚ ثّبِٔبئ 
ٚ ٌەٚ  ەِر ەکبّٔووبْ ثٛە ووتبٔضثٛاتەصڵووژ ئوورّەتە کبل ێتووبْ ثە

  . سر اِبْ ث  صثبْصڵژ ئرّەش ٔیە  شٛێٕبٔەی ثە
گوٛٚلژ ِٕویش ثیو َ ٌە٘ەِوبْ ئەرصەشر  سۀضەتەکژ ک صٚ ٚ 

ثەاڵَ ڕۀوورە ئەٚکووب  ئەٚۀووضە لووبِەزرۆی .  شووت صەکوو صەٚە
ئبٔیب گٛٚلژ ٔبزأُ ئەٚکب  چۆْ صەثوٛٚ ,   .صتضارەکبْ ٔەثبتٓ

ُ ٌەٚ  ئەٚەی ٘ەرگیزثۆ , گ تٕگ ئرتتب یرُ سۆشە ٚاثٛا ٔەیچڕێ
ٔت  ِٓ ێت . ررڕتەٚەثە ەر٘بلبٔەی صەتبٔ ْ جٛا ْ ٌە گرڕأەٚەکب ب

ۆٌیتەکە ٌە ئەرصەشر  ٌەٚکبلە ی.  ٌەٚەی ثەسۆَ لریضاَ صەثیُٕ
ئبٔیووبش ثە  .ثەرەٚ ێٚٚرەکەی سووۆی ثوو صی  ٚ ٔزتووە ثووۆٚە

ِەِەڕەکەصا ڕێووووژ چووووٛٚٔە صەرەٚەی گوووو   , ٌە صٚا٘ەِوووویٓ 
ٌە یبتڕا ئەرصەشر ی ثیٕژ  صەرگبی زتٕضأەکە ئبٚڕێ ژ صاتەٚە

صٚال  ئەٚتش صەرگبکەی لرپەڕأض ٚ گەتبتە  . ێصەچۆٚە ێٚٚر
روە ٔەِوب ثە وەر ثّٕیچە ٘ویە ک . ەرٚازە گەٚرەکەی زتٕضاْص

,  ٔەرِژ صڵوۆپ صڵوۆپ ثوبراْ صای ٌە صەِٛچوبٚی ثە  ەرتەٚە
تەکوژ ئب وّبٔژ لبرتوە  ەری ثڵٕض ک ص ثیٕژ ٘ەٚرێ ژ ثوۆر ال

ثۆٔژ یٛش ٚ یەراش  ,جبر ث ٚ  یبژ ٌەگەڵە ک صٚٚە , جبر
ٚ سۆڵژ لەڕثوٛٚش صێ , کە کزەثوب ٌەگەن سوۆی ٌە صٚٚرەٚە 

یریبْ ثرەڕێتەٚە ِبن  ئەٚ ڕۆێە ئبٔیب ثڕتبری صا ثە . ٘رٕبثٛٚی
 . ٘ەر بلەِر ێووووووە ٌە زتٕووووووضأەکەٚە صٚٚرثووووووٛٚک کە ٔیووووووٛ

ثە ئۆلوۆِجرٍەکەی  , جٛٚە صەرِوبڵەٚە ٘وبل ٌەثەتوبٔیەٚەش کە ٌە
شووٛێٕژ ئۆلۆِجرووً  سووۆ ٔە٘ووبلجٛٚ چووٛٔ ە جبرەکووبٔژ یربووٛٚ

 .  ضەکەٚ زەدّە  صە ت ثەری زتٕضاْ ثەڕاگ لٓ ٌە صەٚرٚ
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صٚٔیوووب ٌەالی .  دەزتبوووژ صەکووو ص ثوووبراْ لەٚاٚ لەڕی ث وووب 
ثەشرٛەتەکژ ل  صە٘بلە ثەرچوبٚ , کە ٘ویە یرٛتتوتژ ٔەصەکو ص 

ە لەکتژ ئەٚ ڕێروب ٚەکٛ سەڵ بٔژ ل  ٌەثەر ثبراْ ڕاث ب  ٚ ث
ِروە  کە ٌە چوٛٚە  وەر تەکروە ٌە شۆ وتەکبْ.  کٛرلە ثجڕێ

ٔەثٛٚ ثە ثەرصی چبک اٚ ٚ ِۆصێ ْ ٔەسبرٕضراثٛٚ ڕێژ ِوبڵژ 
ثە گ   , ثبرأیش ٔەرَ ٔەرَ صەثبری , صڵۆیە ئبٚەکبْ ثەڕێز 

ٌۀبکوبٚ لەکتویە  ٌە  ثوٛٚ , لبڵەی چەکبٔیوضا سۆتوبْ ٘ەڵٛا وژ
ٚ یرژ گٛٚ   جبِەکەی ک صەٚەلۀیبتژ ڕاتر   , شۆ ر ەکە 

ئبٔیوبش ٚەاڵِوژ صاتەٚە ٔوبِەٚێ , ِوبڵەٚە  . سبلْٛٚ ثبثترەتُٕ
َ صەڕۆَ شۆ ر ەکە گٛٚلژ ثبرأە , ئبٔیبش ٚەاڵِژ . ٔرزت ە سۆ

ٚ لەکتژ ڕۆتبت ٚ ٘ۀضەی یرٕەچٛٚ.  صاتەٚە صەزأُ  ئیٕجب ئە
ٚ گٛٚلژ سبُٔ  یش جبِەکەی ک صەٚەِتەکر ژ ل  ڕاتر   , ئە

ٚ  ئبٔیوووب ٘ۀب وووەتەکژ ٘ەڵ ربوووب ؟یرٛتتووتت ثە لەکتوووژ ٔووویە 
شووۆ ر ەکەش .  جب صە ووتُ ڕاصەگوو  گووٛٚلژ ئەگەر یرٛتتووتّ

,  ثووبرأە صەزأوُئبٔیوب گوٛٚلژ .  ثە ثوبرأە گوٛٚلژ ٚەرە  وٛار
ل وبتە , ئەگەر  . جب ڕاَ صەگ  یبرەشُ یریە , لەکتیبُ ثٛتتت

ْ , ڕۀرە  کە رە صە تژ ٌرتبْ ڕأەگ   ٌە سۆڕا ثۆی ڕاِەگ 
ٚ دەزث ب  ثە یێ ثڕٚا جب ثب ثبراْ ٔب , ثەرص ثجبرێ ئیٕجب  .  ئە

صارە  .ئەٚ لەکتوویش ڕۆتبوووت ٚ ئبٔیوووب ٔزتوووە ثوووۆٚە ٌە ِوووبن 
ٚەثٛٚ ِبڵیبْ ٚ ثالج تۆرەکەی ثە عبِٛٚصەکە  ثڵٕضەکبٔژ یرش

ئەٚ شوووەلبِەی ثەثەر  کەٚلٌٓە وووەری کوووۆاڵٔەکەٚە ثە صتوووبر
ەَ ئۆلوووۆِجرٍژ یروووضاصە٘ب  , ثەصەَ صەرگبشووویبٔضا لروووضەیەڕی ک

ڕۆتبتٕەٚە  ەت ی ثّٕیچوژ سبٔٛەکوبٔژ صەکو ص , ثیٕوژ ٌە ثوٓ 
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یوێ  , ەڵٕیبوتْٛٚ٘ەتٛأژ ٘ۀضێ یبْ جٛٚ  جٛٚ  کوٛستژ ٘
کە ٌەکوبلژ ئب ووبتژ  چوٛٚ ٌە  ووەرِبْ سۆتوبْ گف وو صثرتەٚەصە

ٌەالی تەکرە ٌە لۀەکەی زثڵەکبٔیش .  گەٚرەل  صەرصەکەٚلٓ
ٚ  پژ صتبرثٛٚ شتژ صەسٛارص , ٌە ئرتە ٚ  یبیٍەتەکژ زەرص

 ٚ وووو ەکبٔژ ثەرصەِووووژ یبوووویٍەکەٚە صەزأووووضرا ئەٚ ِووووبڵە ی
ئبٔیوب گەتبوتەٚە ثەرصەرگوبی  . ٔرٛەڕۆکەی گۆشوتیبْ ٘ەثوٛٚە

صەرگووبی ٚ  ِووبڵژ سۆتووبْ , کٍوویٍەکەی ٌە جبٔتووبکەی صەر٘رٕووب
دەٚشەکەی ک صەٚە , ڕا تەٚسۆ ثێ ئەٚەی ئەِجوبرە ثچروتە 

ٚ ثچرووتەٚە  ێٚەروە ووصرِەکەصا بثە لووضثەیەکە , ٚتتووتژ ِوو
ئبٔیووبش ٚەاڵِووژ .  ٌەیوڕ صات ووژ ثوبٔرژ کوو ص ئبٔیوب ,ێٚٚرەکەی 

بصرِەکە تەکەَ یووبتەی لوو  ووەرەتەٚە ثەڵووێ صاتە , کە ئبٔیووب ٌاص
ُ ثۆ ٚا لەڕثٛٚی , ئبٔیبش  ڕاٚە تب صات ژ ٘بلە الی گٛٚلژ کچ

  . ٚەاڵِژ صاتەٚە سۆَ دەزَ ٌەثەر ثبراْ ثٛٚ
  ؟ صات ژ گٛٚلژ ثۆ

 ٝ ؟ چُ ڵرٔبزأُ , ثگٛٚلژ ئبٔیب 
 صات ژ گٛلژ ئەصی ٌە کٛێ ثٛٚی لب ئرتتب ؟

 .ي اْ ە  ە, ٌُ بٔ تە الی ٘بٚڕێئبٔیبش گٛٚلژ صا
 ؟ هري أە  ئ ەٚ ثبرأەثصات ژ ٌرژ ی  ژ 

ئووبس   گووٛٚلژ ئەٚەی ٌە ی  وویبرەکبٔژ لٛلووبری ثووێئبٔیووب ثووۆ
ئیٕجووووب ثە .  ىووووبُٔێ٘بٚر ەه ٌروووووەٝ يڵٜ ِووووبرڵرەووووو ەٛٚيٕچوووو

 ووووەت ێ ژ   ووووەرکەٚ  ٚ چوووٛٚە ثەٌەکووووۆٔەکەصا ەوەِلوووبصر
یبشوووبْ صەرگوووبی .  صەثوووبری ثوووبراْ سر الووو  صەرەٚەی کووو ص

 ٚ گٍۆیەکووووبٔژ یر وووو ص , ٌەگەن  ووووۆثە ێٚٚرەکەی کوووو صەٚە
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, کە چۀووض ڕۆێێووە ثووٛٚ ٌەگەن ٘ووبلٕژ ٚەرزی کبرەثووبتیەکەی
ٚ  جٍەکووبٔژ  ووەرەٚە.  ز ووتبْ صات ووژ ثووۆی ٘رٕووبثۆٚە گووۆڕێ

رێ ووژ تۆٔووبٔژ , جتوّژ ٘ەرٌە یەت ەضٔووێێو ەٚەی ٘ەِووٛٚ صاکە
  اثێ , ڕۆثر وژ ئە وتٛٚری یۆشوژ , صەچٛٚ ٌە عبج صرٚٚ ت
ی گ ێوووضا , ثە سوووبٌٚیەکیش ئەٚ لەص یبوووترٕژ ڕۆثەکەی ٌۀوووبٚ

بشووبْ ی ئووبٚەی ثە ووەر ی چووژ ٚ ٔرٛچووبٚأژ ٚەثووٛٚ  ووڕتەٚە
الی  ووۆثەکە صأیبووت , ٚ  شوو  ەرەٚەتە ٚٚ صە ووتژ کوو صە

ٚ ڕٚٚی ثووبتەکەی ٌە   ەرەٚەکەی یووێ کوو صصٚگووّەی ٚٚشوو 
کە ثبی ٚٚش  ەرەٚەکە صای ٌە ی چە صرێەەکەی  ی چژ ک ص ,

ی چوژ ٚٚشوە صٚای ئەٚەی .   وەِب ٘ەِٛٚ لبڵەکبٔژ کەٚلوٕە
ٔبٚۀوضی  وەری ڕا  ٚ ٌە صرشتژ ٘رٕوب ثۆٚە , شبٔەتەکژ صٔە

کووو صتە صٚٚثەش , ثە شوووبٔەکە الی ڕا وووتژ صا٘رٕوووب , یبشوووبْ 
 . بورٛە صا٘رٕوب٘ەِبٔ ٚ الی چەییبژ ثە  ەری سٛارک صەٚە

ٚ ثوۆ صٚاٚەی ثو ص ,  ئیٕجب ٘ەِٛٚ ثەشەکبٔژ لور ەن کو صٔەٚە
ی چژ صٚای صا٘رٕبْ صەلرٛٚ  یبرچەتە  لِٛبشژ ئبٚرتبّە 

جووووٌٛەتە  ٘ەِووووٛٚ  ثە ثەرزتەٚە ٘ەڵٛا وووو اٚە , ٌەگەن ٘ەر
 .  سٛارەٚە شەیۆڵیبْ صەصا لبڵەکبْ ثەتەکەٚە ٌە ەر لب

 

 

 

  



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

263 
 

 

 

 

 

 

 ت ەثيتت ٚ د
 

 , ِبَ لبٚێ  ٌەگەن تەکروە ٌە ێئەرصەشر  چۆٚە ێٚٚرکبلرە 
زتٕووضأیەکبْ صاِەی صەکوو ص , ئەرصەشوور  ثووێ ئەٚەی ی  وویبر 

ا وووەکەی ث وووب  کوووێ ثووو صٚٚتەلیەٚە ,  وووەت ی لوووۆیچەی ک 
صأەی ٌر  اٚەلەٚە , لۀیب تەکر ژ  جثەراِجەری ک ص , ثیٕژ یرٕ

ثٛٚ ثەاڵَ ِبَ لبٚێ  ٌەٚ تبرتەی سەرت ژ  . کۆلبتژ یرٛە ِبٚە
صەرصەکەٚ  دووووبڵژ شووووڕثێ , ثەثٕووووژ چووووبٚەٚە  ووووەت ی  ٚا

ثەاڵَ ٚەستووژ  ی کوو ص یوێ صەچووٛٚ لتوەی زۆر ثووێ ئەرصەشور
ئەٚەی ثەراِجەرتبوژ ,  ٚٔەثٛٚ , لۀیب ثەرصێە ٚ ئبیبی ِوبثٛ

ٔبکووبٚ ِووبَ لووبٚێ  ئەٚ  لۀیووب چووٛار ثەرصی ٌووێ سٛراثووٛٚ , ٌە
 ثەرصەی ِبثٛٚشژ ئەٚتبژ یرضا , ئەرصەشر  سۆی یرٕەگی ا ثە

 ؟ص , ثە سوۆ  ثەرص  ٔەِوبٚە جٛاة ٘ب  گٛٚلژ لۆ چیت کو 
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ئیٕجوب صە ووتژ کوو صە ,  لەِبشووبٚێ  گووٛٚلژ ثوڕۆ شوورتە لووبِوبَ 
 ْ ٚ ثەرصەکبٔضا  ٛٚڕاتەٚە ٘یچژ ٌە ٔبٚ سبٔەکب ئبیبکەی ٚ ثۀب

ثە کە ەکەی ثەراِجەرتبژ گٛٚ   . ٔە٘ربت ٘ەِٛٚی سٛارص
 ٚٔبچوووبری ئە کە وووەکەش ثە.  صە ئەٚ لوووۆیچەتەش ٌروووج ەٚە

ٚ ک ا ەکەی لب سٛارەٚە  لۆیچەتەشژ ٌە ک ا ەکەی ک صەٚە
گوٛٚلژ  ئیٕجوب ِوبَ لوبٚێ  ڕٚٚی ٌە ئەرصەشور  کو ص ٚ.  ثوۆٚە

 ؟ ییبٚ ٚاز ٌە تبری ثرٕە لۆ ٌە کٛێ ثٛٚی
 .ئەرصەشر تش ٚەاڵِژ صاتەٚە الی ئبٔیب

 ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ لب ئرتتب ؟
ئرتتبش  تەٚە ٔەِب صۀب کبلّبْ ثەصە, ئەرصەشر  گٛٚلژ ثەڵێ

َ لبٚێ  یرژ گٛٚ  کٛڕە ثڕٚا ث ە لۆ  . ەٚە ێٚٚرێّٔەصە٘بل ِب
٘بلٕژ ئەَ کچەش ثوۆ ال  ِوٛعجیزەکەلە , صۀوب ,  یرغەِجەری

کە  ٌە زتٕضاْ صٚٚچبری یەتٛۀضتەکژ ٚە٘وب ثوۆلەٚە ٌەگەن 
ە  یوبکیتە , يکچر ژ ئەٚۀضە جٛاْ ؟ ئەٚە ثوزأە ٔیبوبٔەی ٔیو

ٚ ِەتتەرەتە کە  ٚ  سەڵە یریبْ ئبٚەگ ٘ەِٛٚش ٌە  بتەی ئە
ٌەشف ۆش ثٛٚ . کەچژ لوۆ چوٛٚی ثەراِوجەر ٘ەِوٛٚ سەڵ وژ 

,  تشوتلە ِوزگەٚ  ٚ شٛصٚ ثە صە وتژ سوۆ  ثو  ٚە تبتەٚە
ڕ ّر ژ ٘ەێارأە ٛ ئیٕتبٔرە ڕێز  گ   ٚ ثەڕێٛیبشبْ ٚەک
َ یەتبِە ٔٛێیە ٔبگ ْ .  ٌە گۆڕ  ٔب ِ ۆڤەکبٔژ ئرتتب لەصری ئە

صڵتۀوووگ ِەثە ٘ەِوووٛٚ .  کە سوووٛا ثە لوووۆصا ثۆتوووبٔژ ٔوووبرصٚٚە
ٚ ثبجژ ئەَ یەتبِەتبْ صاٚە  یرغەِجەرەکبْ ئبزارتبْ چربتٛٚە

 صْ , ٘ەثٛٚە ثە ٌەک جب ٘ەثٛٚە ثە ثۀض . کە گەتبٔضٚٚتەلیبْ
ٔووبزأُ .  کوو صْ ووٛٚلبْ ٚ صەرثەصەر ٘ەشووجٛٚە ثە ضاْسبچوو
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ْ ٔب , ڕٚٚصاٚەکەی لۆ ٘ەِبْ شتُ  ئەٚەی عیتب  ثیتتٛٚە تب
صەٚری  سەڵووە ٌە, رٕووٕە الی عیتووب ێٔرووە صە٘ ثیوو  صەسووبلەٚە

صەثێ ڕجوُ  ییتژ ک صٚٚە ٚ صەڵرٓ ئەَ ێٔە صاٚێٓ کۆصەثٕەٚە
لوبْ تەکەٚ ثەرصێوە ٘ەِٛٚ ث  ێ , عیتوبش ٌە ٚەاڵِوضا صەڵوێ

ئیٕجب   ٘ەڵضەگ ٔەٚە , هێسەڵ ەکەش تەکەٚ ثەرص,  ٘ەڵر ٔەٚە
ٚ کبرەی ئەٚ ێٔە ک صٚٚتەلژ ٔە   صٚٚە ٌە يیریبْ صەڵێ کێ ئە

ث ربورت , کە  ضا, ثوب ثەرصەکەی صە وتژ ثە وەرتۆتضا ێتبٔژ س
سەڵووو ەکە ئەِە صەثیتوووتٓ ٘ەِٛٚتوووبْ ثەرصەکوووبٔژ صە وووتیبْ 

ئوووبسەر ڕٚٚصاٚەکەی لوووۆ .   ڕێوووضەصەْ ٚ ئەٚێ چوووۆن صەکەْ
٘ەڵروو ی ٘ەِووبْ یەتووبِە , کە  یرووژ ٔووبزأێ , صەکوو ێ ثڵوورُ 

سۆ لب ئرتتب ٘یە یرغەِجەرێە ٌە ِرەٚٚصا  . لۆزێە ئەٚالل تبە
ثوٛٚثرتە جرووژ ەرِوژ ێٔر وژ ثۀوبٚ ٌەشوف ۆش کە ٔەتتٛأیوٛە ل

ٌە ووووەر ٍِووووژ سووووۆی صاثٕووووێ ٚ  ٔە  ەلووووژ ٘ەِووووٛٚ سەڵووووە
ثەجٛرئەلەٚە ثیجبلە ٔبٚ یەر ترب ثیبٛا , یبشوبْ ثە یربوەٚای 

ثە سۆشوژ گوۆرأژ ثوۆ  ٚ ئبتیٕژ صەلر ژ ئب وّبٔژ ثشوٛێٕرتەٚە
ٚ یەر ترب ٚ یەتبِە لرپەڕأضٔژ ٘ەزاراْ . ثڵێ ٘ەر ٌۀب ئبسەر ئە

تە , ٔەکەی ٘ەرگیز ثی ٌەٚە ث ەتوتەٚە ئەگەر یەتوبِر ژ  "ٔبثێ"
  ؟ چٛٚٔەبٔیە ثۆ ِزگەٚ  ٚ ِەالکبْ یێ لر ئب ّ

ئووبسەر ٌە کۆٔیبووضا کە یەتووبِر ژ ٔووٛێ ٚ یرغەِجەرێ ووژ لووبزە 
ٚلە کەٚڵیبْ ٚ رە صەکەوەرصەکەٚ  , کب٘یٕەکبْ ٚ یەر ترب ص

  . یبْ صەک صەٚەلثە٘ەِٛٚ ٘رزتبْ ڕە
یرغەِجەرێ ُ ثۆ ثضۆزەٚە ٔەکەٚلجروتە ثەر ٌە ِرەٚٚصا یەتبَ ٚ 

 .   ٔە  ەلژ یربەٚا ئبتیٕژ ٚ کب٘یٕەکبٔژ یرش سۆی



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

266 
 

ٚ  صٚا یەتبِەکە  ڕاثرەتٕەئەگەر ثەگٛێژ ِٕیش صەکەی ٌەِەٚ
 .ی  ەکە سۆی گەٚرەتە لۆش دەلژ یرجضە ,ثڵێ ِٓ یرغەِجەرَ

  لروضەیەڕێ ٚ کە  ٚٚأەکەی ٚەکٛ کربەتەکژ ثچوٛ ئەگەر
چیت صەٚێ ؟ ثۆ ٘ەِٛٚ .  ٘ەر ثب یبژ ٔبکب صٚای ِبٚەتە  

بٔیوووب , ٔوووبٚی ئیوووٕە ٌەثوووبرە ,   تبووتەتەکت ٘ەتە ثەشووترە زەِ
ڕاکربووە , یەتوووبِژ جەٚ٘ەری گۀجووژ , چیووڕۆکەکە   ەرٔج

٘بٔووت صەصا , ٌە جرووژ  ٌەسووۆی گ لووٛٚە , ییوو ە ییووبٚێ یش ٚا
ٔوبزأُ  . ثٛدەت ە , کە ئەِەشت ٌە یرغەِجەر ِەدەِەص صەچێ

صەڵوورٓ ییبٚێووە ٚأەی ثە ِەدەِەص گٛٚلووٛٚە  صەزأووژ تووبْ ٔووب
ٚ شتر ژ ک صٚٚە , یبشبْ  ٌەئەش ەٚلژ دەڕڕا , لب  ر ی ٘ەِٛ

ٓ یرغەِجەرَ ی ئەٚ ەئیٕجب ِەدەِەصتش ئەٚ . ٘بٔژ صاٚە ثڵێ ِ
شووٛێٕەی ٌرووژ ثووٛٚە  گٛٚلووٛە ک صٚٚتەلووژ ٚ ٌەٚ ییووبٚە یرووژ

ۀوض ڕا وتە , چ ثەاڵَ ٔبزأُ لوب .  ەرکەٚلٕژ ثەصە ت ٘رٕبٚە
ٔەثێ ئەَ ییبٚە جٌٛەکەتە ِەدەِەصی  ئەٚەی ئبش  ایبشبْ ثۆ

ەِەص ٘وووووبٔژ سەڵووووو ەکە صەصا ئەٚ کوووو صۆلە یرغەِوووووجەر , ِەد
سەڵو ەکەش   .ث ەْ لبصەِ ێ , صەڵێ شەتتبٔە ِر صە ڕجُیی ە

چووٛٔ ە ئەٚ ییووبٚە سووۆی ٘ەرثەڕا ووتژ  ثووڕٚای یووێ صەکەْ ,
 ٚ ڕتووووش ٚ  ووووّرڵژ زۆر ثووووٛٚە , سووووبٚۀژ ٔیٕووووۆکژ صرێووووە

ٚ  جوۆٚەرە ثٛٚ ٌە ٔوبٚ ِ ۆڤەکوبْ صٚٚرکەٚلئەٚەی صەٌِەثەر
  .  ۆ یبٔە لەرکژ صٚٔیوبی ک صثوٛٚ , لۀیوب ثیو ی صەکو صەٚە

ٚ ییوو  ڕجووُ صەکەْ ٚ  سەڵوو ەکە ٘ەڵضە ووتٓ ثووٛدەت ەی زأووب
ثەٚ ٘یٛاتەَ ٌە کۆلبتیەکەی لۆش ٚا ٌەِٓ ٔەکەی . صەت ٛێْ 

ٗٙٙٙ٘  . 
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 ئەرصەشر  گٛلژ تەعٕژ ِٓ ثڵرُ یرغەِجەرَ ؟
 . لوووبٚێ  گووووٛٚلژ ثەڵوووێ ئەگەر ثوووڕٚا  ثە سووووۆ  ٘ەتەِوووبَ 

     رٓ ِەدەِەص صٚاتوویٓ یرغەِووجەر ئەرصەشوور  گووٛٚلژ ئەصی ٔووبڵ
ِووبَ لووبٚێ  گووٛٚلژ کووٛڕَ یرغەِجەراتەلووژ شووترە ٔوویە ؟  ثووٛٚە

ژ یەتووبَ , ٔکۆلوبتژ ثوێ , یرغەِوجەر تەعٕوژ چوژ ؟ تەعٕوژ سوبٚە
             ئبتوووووب صٚای ِەدەِەص ِ ۆڤوووووژ یەتبِوووووضار کۆلوووووبتژ ٘وووووب  ؟

ٚ  ەتٍە ٛ  ٚ شوبعی  ٚ  ٘ەزاراْ زأب.  ثە صڵٕیبتیەٚە ٔەسر 
ئەرصەشور  ٌە  . دەکیّژ ل  ٌە صاتە ثْٛٚ ٚ ٌە صات یش صەثٓ

ٚ چٛٚە الی تەکرە ٌە یۀجەرە  شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵتتبتەٚە
ْ , گٛێژ ٌە ث ٚ ە ٚ گەٚارە ثٛٚ ٌە صەرەٚە  ,ثڵٕضەکبٔژ زتٕضا

 ٌەثەرەسۆی گٛٚلژ ئەی سٛصاتە , ٘ە تژ ک ص ثبراْ صەثبرێ
ُ ثضە ٓ سەرت ە صەثُ ثە شترە ٘ەرگیز  ئەگەر ٘ەی تبرِەلی ِ ,
 .  ثی َ ٌرژ ٔەک صۆلەٚە
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 شتەثيتت ٚ ٘
 

صٚای ٚشە ک صٔەٚەی ی چوژ چوٛٚە  وەر جرروبکەی ٚ  ئبٔیب
ٚ ثو ص سەٚی ٌوێ ٔەکەٚ  , ٘ەِوٛٚ  ڕاکبب , چۀض سۆی ٘رٕب

ثەصۀوووورەٚە کە ئەٚ ڕۆێە ئەٚ صتّۀوووبٔەی ٘وووبلەٚە ثەرچوووبٚ 
ثیٕیجٛٚی . لتەکەی ِوبَ لوبٚێ ی ثەثی ٘وبلەٚە کە صەرثوبرەی 

ئیٕجووب ٘ەڵتووتب ٌە ووەر کووۆِرٕتەکەی .  ٔٛ وویٓ ثووۆی ک صثووٛٚ
لۀیبتژ لەڵەِروە ٚ صە تەرێ وژ ئە وتٛٚری ٘رٕوب کە صەِروە 

ئەٚ ڕۆِووبٔەی سەٚٔووژ یرووٛە ثووٛٚ کووڕی ثووٛٚی ثووۆ ٔٛ وویٕژ 
ەی ستووتە کەٌۀووژ ٚ لەڵەِەک صە ووتەرەکەی کوو صەٚەٝ, صەثیٕوو

یبشبْ  . " ٌەیەڕی یربەٚە ٔٛ ژ "صەرٚازە . یۀجە ٔب  ەکبٔژ
ئەرصەشووور  ڕا صە وووتژ یر ووو ص , کە ٌەدوووبکُ  ەیکەٚٚصاٚڕ ٌە

ئەٚەی چیووڕۆکەکە ٚە  عجووضٌ ەدّبٔەٚە گووٛێژ ٌووێ ثجووٛٚ . ثووۆ
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ٚ زٚٚش کبر ْ ثە سٛێٕەر ثٕب رٕێسۆی صاثڕێەێت    .ئەکتەرەکب
 ووەری ثڵٕوض کوو ص ثیٕووژ  کەٌە ٔبکوبٚ کە وورە ٌە صەرگەی صا , 

ٚ  ِۀتٛٚڕی ثبٚکیەلژ , ئبٔیب ٌەشٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵتتبتەٚە
 ەرِٛٚی ٌێ ک ص , کە ِۀتٛٚڕی ثبزرگبْ ثە لەٚاٚەلژ ٘بلە 

ثوۆ   ىُێايزڕی وٛێٚٚرەٚە ثە ئبٔیبی گٛٚ  چبٚەکبٔت ثر ە 
گەڕاتەٚە الی  ڕِۀتوووٛٚ ,٘ەتە , کە ئبٔیوووب چبٚەکوووبٔژ گووو  

ٌەیبوووت صتوووٛارەکەٚە ٘ەڵرووو   ٚ الگەی صٚٚ عە ٚ صەرگوووبکە
الگەکبٔژ ێٚٚرەکە صاتٕب , یبشبْ صەرکژ عە ٘رٕبی ٌە ٔبٚۀضی

ٚ ثە ئبٔیوووبی گووووٛٚ  چبٚەکبٔوووت ثەرصە , کە ئبٔیووووب  کووو صەٚە
چبٚەکووبٔژ ثەرصا ثیٕووژ ثووبٚکژ کترجەکووبٔژ ثووۆ ٘رٕووبٚەلەٚە , ٌە 

ٚ صەِرە ثێ صۀوگ ثوٛٚ ,  سۆشیبْ صە تژ ٌە ەر صەِژ صأب
ٚ   صوووتە  ثە صۀرووژ سووۆی ٘ووبٚاری  ٚ یبشوبْ ٘ەڵتووتبتەٚە

ٌە سٛارەٚەش کە صات ژ  . یبرتضا سۆی ستتە ثبٚەشژ ثبٚکژ
ٚ ٘بٚارە ثٛٚ ثەیەٌە ثە ەر  ٚ سۆی گٛێژ ٌە ْ کەٚ   لبصرِەکب

ت ژ ازأژ ص ڕِۀتٛٚ ؟ک ص , گٛٚلژ چژ ثٛٚە  صاثە ێٚٚرەکە
زأیٛە شتر ژ ٔبسۆش ڕٚٚتضاٚە , یر ۀژ گٛٚلژ ٘یە ئبٔیب ٚات
 . ئبٔیب ثٛٚ ٌە سۆشژ ٘رٕبٔەٚەی کترجەکبْ ٘بٚاری ک صٔیە , 

بٔیبی ک ص ٚ گٛٚلژ جوب ئیٕجب صات ژ ثە لٛڕەتیەٚە  ەت ێ ژ ئ
سۆ گچو ە ٔوژ , سەرتوە ثوٛٚ صڵوُ  ک صٔژ صەٚێ ؟ئەٚە ٘بٚار
صٚای ئەَ لتەتە ٌە ەر جرربکەی ئبٔیوب صأیبوت ٚ  . ثٛە تێ

ٓ ٌرٛتەٚە  صٚٚ  ێ ٘ۀب ەی لٛڵژ ٘ەڵ ربب, ٌەثەرەسۆشژ ٌەث
 . کو ص صا وٛتەکژ ثەَ الٚ ثەٚال٘ۀضێ شتژ گٛٚ  ٚ یبشبْ 
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چوٛٚە ٌە ثبٚەشوژ ثوبٚکژ ٘وبلە ئبٔیب زأژ صات وژ ثەڕا وتژ لر 
  . ٚ چٛٚە الی گٛٚلژ صات ە ثّجٛٚرە صەرەٚە

ْ صەثێ ٌەیڕ ٚا ُ چۆ ث ەی ؟ئبسەر کە  ٘بٚار صات ژ گٛٚلژ کچ
سەرتە ثٛٚ صڵُ ثٛە تێ , ٘ەر ثەڕا وتژ سەرتوە ثوٛٚ صەڵرُ 

ُ ثٛە تێ ْ سۆ . صڵ ٚ لەِە ٚەکٛ ئرٛە ٔیٓ  ئرّە کەٚلٛٚتٕەلە ٔب
صەثووێ ئەٚ دیتووبثبٔە ثوو ەی , لووۆ گووٛاتە کترووت ٚ زۆرجووبرتش 

ێٕیتەٚە , چوووۆْ لوووب ئرتوووتب ئەٚە ڕۆێٔوووبِە ٚ ِۆێٔوووبِە صەسوووٛ
ٚ لیەەی ٌە ٔەثٛٚی ر  ْ س ایە ٘بٚار  ٚ ثۆ کە ژ ثەلەِە   ؟ٔبکب

, ِۀتٛٚڕتش زأژ صات ژ ئبٔیب ڕا ت  ٘ب ٔەئبٔیب ٔمەی ٌرٛە 
, صە ووتژ  صەکوب  , ثەاڵَ سەرتو ە زۆر ٌە ووەر شوتەکە صەڕٚا

ٔەثوٛٚ  بورٛەتەشتەکەش ثەِٚ گٛٚلژ ێٔێ  ٌە ەر شبٔژ صأب
 کە گٛێژ ٌە ِۀتٛٚڕ ثٛٚ ٚا صات ژ ئبٔیب ٚا گەٚرەی ِەکە ؟

 ؟ٌۀبٚ صڵُ ثٛٚی ٔەثٛٚ , برٛەتەصەڵێ گٛٚلژ لۆ چٛزأژ ثەِ
ِۀتوٛٚڕتش  . ٔبٚ زگیبوُ ٌەگەن ٘ربوب, صن  ٚەاڵ ٔە  ٘ەر

 ەت ێ ژ ئبٔیبی ک صٚ چوبٚێ ژ ٌوێ لٛچبٔوض , ئیٕجوب ڕٚٚی ٌە 
تە ثووٛٚە , بوورٛەِووبصاَ ثەِ ٚ گووٛٚلژ صات ووژ ئبٔیووبی کوو صەٚە
ئەَ ٘وبٚارە صەِبرێوە توبْ  ڕۀورە ٌەگەنثبثتجەتٕە الی صکتۆر 
ئبٔیبش یر ۀیٕژ ٘ب  ٌەگەن ئەَ صات ژ  . ڕتشەڵۆکر ت ثچڕاثێ

٘بش سۆی گ   , گٛلژ گبڵتەَ یێ ِەکە ئەٚ ٚ ثە زۆر لتەتە
ٚ ِبڵەٚە ٌەیڕ ٘بٚار ث ەی .  ٔەثٛٚ َ ثەڕا تژ ثبش ٔیە ٌۀب ثەاڵ

ە  ٚ ٘ەٚاڵر ژ ٔبسۆش ثە کە رە ثرەتٕژ , صٚٚرِەثٕی تبْ ٌۀبکب
ثیو ِە کبلروە  ٚا ٌە.  ٔەگ ێ ٚ ثّ ێ کە ەکە ٌەٚکبلە ثەرگە

بوورٛەتە ڕٚٚتووضا ٌە تەکرووە ٌە ثووَٛٚ ڕٚٚصاٚێ ووژ ثەِ ٕووضانِ
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بڵّبْ ٌە کەرکوٛ  ثوبری ِبڵەکبٔژ جی أّبْ , ئەٚ کب  لبزە ِ
  . جٛٚتٕە ٘ەٌٚر ک صثٛٚ ٘بل

ٔەٚ ووووٕژ ٚ  لەِەْ ثووووٛٚ ٌەثەر ِوووو تەَ ێٔر ووووژ ثە یووووٛٚرە
یبرێزتٕەک صْ ٘ەرچژ ٔەسۆشژ صٚٔیب ٘ەثوٛٚ ٌروژ کۆثجوۆٚە , 

ٚری ٘ەثوووٛٚ , ٔەسۆشوووژ شوووەک ەی ٘ەثوووٛٚ , ٔەسۆشوووژ چە
ٔەسۆشووووووژ کۆڵووووووۆْ ٚ گەصەی ٘ەثووووووٛٚ , ٔەسۆشووووووژ صن ٚ 

لەڵەٚتەکەشووووژ ٌەالتە   ٘ۀب ووووەلۀرژ ٘ەثووووٛٚ چووووٛزأُ ...
یریووبْ صەگووٛٚ  ِووبَ گەڕەکە  ییووبٚێ یش ٘ەر ٌەٚ . ثٛە ووتێ

ثووٛٚ ,  سۆ, کە وور ژ ئبلووڵ ٚ ٌە ووەر شٛاْفژ دەکووبتەلتٛ وو
ضە ِەچٛٚە الی ٔئەٚە ِٛٚجبرێ ثە یٛٚرە ِ تەِژ صەگٛٚ ٘ە

صکتوۆراْ ٘ەِٛٚتوبْ ثبزرگووبٔژ ثە جە وتەی سەڵووە صەکەْ ٚ 
دەة ٚ صەرِبٔەکووبٔژ سۆتووبْ ثە ووەرلضا  ووب  صەکۀەٚە , ٌە 

ثێ یرت ٔب٘رڵٓ ٚ ثەٚ ٘ەِٛٚ ثۀبٚ  کۆلبتیەکەشژ ئەٚەی یبرە
ْ جە تە  صەڕزێٕٓ ٚەرە ِٓ  . عیالجەشژ صەرسٛارص  صەصە

ف ثەسۆڕاتژ ڕێّٕبتت صەکەَ , ئەگەر چب  ٔەثٛٚتەٚە ثە تٛ 
ُ ِەکە َ ییبٚە  . ثبٔر  ٚ ثٛٚشّر ژ لبتجە  ثە سۆی ٘ەصرجب ئە

صەترووٛٚ   ووجەتٕبْ ثە لۀووێ ٔووبْ ثشووۆ , ثووۆ ئەٚەی ٘ەرچووژ 
ٌە ەر سٛأەکە صأضرا ثەثەر لۆ ث ەٚێ , ئەٚۀوضە ثە وٛٚصە 

ٔیٛەڕۆتوبٔیش ٌەگەن سەڵوە ٔوبْ  . ارصْسوۆر ٌەٚ جەِە زۆر
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 ,ثشووۆ , ثووۆ ئەٚەی کەَ ثرووتە یربووت ٚ ٔەلووٛأژ زۆر ثشووۆی 
ْ ٚ سەڵ ژ ٌێ ثٛٚ صٚٚرث ەٚە  . ئرٛارأیش ٌە ٘ەر شٛێٕرە ٔب

ِووو تەِیش ثە لوووٛڕەتیەٚە صەتروووٛٚ  ثەچوووژ چوووبکُ یوووٛٚرە  
ِوبَ تٛ ووفیش صەتروٛٚ   ووجەتٕبْ زٚٚ ٌە سەٚ  صەکەتوتەٚە ؟

ٌە س ێٕووژ ثشووۆٚە , یبشووبْ رٓ ٘ەڵتووتە , گ زێووە ئووبٚی شووڵت
کە وو یش ثشووۆ , ئیٕجووب صە ووت ثە ٔووبْ سووٛارصٔژ ٝ  وورٛێ 

َ ث ەٚ ثەتبٔیبْ ث ە , سٛارصٔژ شەک  ٌە جرربی  ,ەٚ سٛێش کە
٘ەِووٛٚ جووبرێ  . ەٕروووبرثەٕژ ٘ۀرووٛتٕژ صڕکە زەرصە ثيشووی 

ِە  وبستەتە چوۆْ یٛٚرە ِ تەَ ٌرژ صەی  ژ ئێ ٌەٚ  وەرصە
ِبَ تٛ وف یروژ ؟  ەشەی ێثٕەی صەت ڕتٓ يثزأیٓ ئەٚ ٘ۀرٛ

صەگٛٚ  ثەرٌەٚەی ثیشوۆی یبو رە ٌە وەر زەٚی ڕٚٚثو ە , 
ٚ ِر ٌٚٚە صەٚرەتبْ ٌروضا , ئەٚە ثوزأە  ئەگەر ِرش ٚ ِەگەز

 بستەتە , ئەگەر ٔەشیبْ سٛارص ٚ ٌرژ صٚٚرکەٚلٕەٚە ثوزأە 
ەتە  ثە ڕێێوٕ چٛٔ ە ٘ۀگ کە ٘ۀروٛتٓ صەکوب ,  ۀي ە بست

 ٌٚٚە ٌە شوبٔەکە ئەٚەی ِرش ٚ ِرو٘ۀرٛتٕەکە صاصەکب  , ثۆ
بوويٕبْ ری ۀووي ۆ٘وو ێ, ثوو ٕەکەی ٌووێ ٔەسووۆْئەئووبڵرٓ ٚ ٘ۀرووٛ

زٜ ەگەش ٚ ِريز ِگرە٘ ێثۀ ەه  بسترٛيٕرٔە٘ ەلٛٚيبٔٚٛگ
  .   ەٚۀبوبلۆٜ وۆس ەر ٌۆز

ٔیٛەڕۆتبٔیش ئەٚ شیٛەی صێتە یربوت , ٛٚ  رشيەص٘ەرٚە٘ب 
ٚ , ٔیٛەی ڕەلج ەٚەئەگەر ٘ەرسٛ ی لۆ ٚاث ە , ئەگەرارصٔرە ثٛ

لۆش شیٛە ڕەل و اٚەکەی  ,ِٕضاڵەکبٔیبت ٘ەِبْ شت صەکەْ
بورٛەتە ِوبڵژ ٘ەێاری گەڕە  , ثەِ ٘ەِٛٚتبْ ثٕر ە ثوۆ صٚٚ
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٘ەَ ئەٚأیش ثێ ثەش ٔبثٓ ٌەٚ سٛارصٔەی ئرٛە ٌرتبْ ٔبٚە ٚ 
٘ەِویش ثە سۆلوبْ یوێ  ,جەِرە ٌە ث  یەلژ ڕزگبرتبْ صەثێ 

 , ٚزە ثشۆٌەگەن ٘ەر شیٛێ یش  ە . ٔەسۆش ٔبکەْٚ
ئرٛارأیش شیٛ ٌێ ِۀێ , صٚٚثبرە ِیٛە صاثٕێ ٌە ەر  ف ە , 

ٚەرزشیش ثو ە , ثوزأە ٘ەرگیوز ,  ی لەلبنٚ  ثەلبتجەلژ ٘ۀبر
 ؟  ٔەسۆش صەکەٚی , تبْ کیٍۆتەکیش چیە کربت زتبص صەکب 

َ ٘یە ٌە لتەکبٔژ ِبَ تٛ فژ ٌە گٛێ  ثە٘ەردبن یٛٚرە ِ تە
صەِبرەکبٔژ صڵژ گی اٚ یرٛتتتژ ٔەگ   , لب ڕۆێێە تەکرە ٌە 

چْٛٚ , چٛٔ ە ەری ثٛٚ , ِٕضاڵەکبٔژ زۆر یێ لر ثە ٔەشتەرگ
ثبثیبْ ٔەِبثٛٚ , ئەٚ صات ە ثۆ ئەٚاْ ٌە جرژ ٘ەِٛٚ کە ویبْ 

ثە ٔبچبری ٘ەڵتتبْ صٚٚ ِبٔربتبْ ٘ەثٛٚ   ۆشتیبْ , لب  .ثٛٚ
یووبرەی ٔەشووتەرگەرتەکە کووۆث ۀەٚە , چۀووض ڕۆێێووە یبشووبْ 

 ووووەالِەلژ ٔەشووووتەرگەرتەکەی ثووووۆک ا ,  ثەیوووٛٚرە ِوووو تەَ 
کە٘رٕبتبٔەٚە ِبڵەٚە تەکرە ٌە کچەکبٔژ ٌە سۆشیبْ کە چبٚی 
یر ەٚ  ٚا ثە یرژ سۆی صەڕٚا , لیەأضی ٚ ثە یبر ثەرەٚ الی 
چوووٛٚ ٌە ثبٚەشوووژ ث وووب  , یوووٛٚرە ِووو تەَ کە ثیٕوووژ تەکروووە 
ٌەکچەکبٔژ ثە لیەأضْ ثۆی صەچوێ ٚاتزأوژ شوترە ڕٚٚتوضاٚە 

 .  ٚ ِ ص سۆی ڕایەڕی ٚ صڵژ ڕاٚە تبٌەشٛێٕەکەی 
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 ۆثيتت ٚ ٔ
 
 
 
 
 

رە ثیتت  بٔتیّیەی زتٕضاْ ئەرصەشر  التەکژ شبٔژ ثەٚ صتٛا
 ,جیبک صثۆٚە صەِرە ثٛٚ ئەٚی ٌە جیٙبٔژ صەرەٚە, کە ک صثٛٚ

ی  ووویبرێ ژ ٌە ال .  ثیوو ی ٌە ثوووْٛٚ ثە یرغەِووجەر صەکووو صەٚە
ئبتووب , ٚ صەتجوو ص   ووت ثجووٛٚ ٘ەر ٌە کووٕە سووۆتڕا صەتٙرٕووبٚصرٚ

ٚ ئیّبٔیبژ ئەٚۀضە ثە ثٛٚٔژ  صەک ێ کە رە ثجرتە یرغەِجەر
َ لبٚێ  کە ثیٕژ ثبٔرژ ک صە الی سۆی ؟ سٛا ٔەثێ گٛٚلژ ,  ِب

 ئەرصەشر  گٛٚلژ ثڵرُ چژ ؟ ؟ صتتبْ ثۆ ٚا صاِبی
َ ر ب , کەچوژ ٚەاڵِر وژ دوبزث ی  یبرێە ٚەستە  ەرَ کْٛ

 ی  یبرٖ ؟ثۆی ٔیە , ِبَ لبٚێ  گٛلژ چیە ئەٚ 
ئەرصەشوور  گووٛٚلژ ئەٚەی ڕا ووتژ ثووێ ئەٚەتە صەڵوورُ صەکوو ێ 

 ٚ ئیّبٔیبژ ثە سٛا ٔەثێ ؟ کە رە ثجرتە یرغەِجەر
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َ لبٚێ   ەری ث صە ثٕرٛێژ ٚ گٛٚلژ جبرێ ل ۆ صۀرت ٔزَ ِب
ٓ , ثب کە  گٛێژ ٌێ ٔەثێۆٔبیژ ٔٙلکە , ئرّە ٘ربتب ٌە   ,رٕیضات
ثە صۀرر ژ لۆزێە ئەرصەشر  ئەِجبرە .  ئیٕجب چیت ٘ەتە ثیڵێ

ٔزِت ەٚە گٛٚلژ صەڵرُ صەک ێ کە رە ئیّبٔژ لەٚاٚی ثە سٛا 
ِووبَ لووبٚێ  گوووٛٚلژ ثۆٔووب , ثەڵوووێ  ٔەثووێ ٚ ثجرووتە یرغەِوووجەر ؟

ٔەثووٛٚە , ئەرصەشوور   ٘ەریرغەِووجەر ٘ەثووٛٚە ئیّووبٔژ ثە سووٛا 
ِووبَ لووبٚێ  گووٛٚلژ گووٛێ ثروو ە ٌە ووەر ئەٚە  ؟ گووٛٚلژ چووۆْ

صەڵوورٓ ییبٚێووە صەچرووتە  ثبدەصتتور ژ ثٛسبرتووت ثووۆ ثرروڕِەٚە
ِووجەر ِەدەِەصتوووش کە  ووەرصأژ یرغەِوووجەر ِەدەِەص , یرغە
 ؟ثە چوژ ٘وبلژ یروژ صەڵوێ , صٚای ئەٚەی ثەسر ٘بلٕژ صەکوب  

 یرغەِجەرتش ٌرژ صەی  ێ  .دٛشت   کبث اش صەڵێ ثە  ٛاری
کبث اش ثە  ؟ئەصی کە ٘بلیە ێٚٚرەٚە دٛشت ەکە  ثە تبٚە 

یرغەِجەرتش  .سٛا ٌرُ گەڕا صڵر ژ یب  صەڵێ ٔبٚەاڵ ثە لەِبی 
 .لەِبی سٛا ٌرژ گەڕێ  یرژ صەڵێ ثڕۆ ثیجە تەٚە ئیٕجب ثە

 ەت کە ئرتتب ثە ثڕٚای لۆ یرغەِجەر ئیّبٔضارل ثٛٚە تبْ ئەٚ 
صەیووبرێزێ  کە ثووڕٚای ٚاثووٛٚە سوٛا دٛشووت ەکەی ثووۆ ییوبٚە ؟

  .ئەگەر ٔەشژ ثە ترتەٚە 
سووۆی ئەرصەشور  گووٛٚلژ ئەٚەی ڕا ووتژ ثووێ ییووبٚەکە , ثەاڵَ 

, ثەاڵَ ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ثەڵێ .  ڕێّٕبتیەکەی یرغەِجەر ڕا تە
ئەگەر ییوووبٚەکە .  ثووٛٚٔە ثەسوووٛا ئوورّە ِەثە وووتّبْ ٌە ئیّوووبْ

 تبٚە صەٚری سٛا چژ صەثوێ ٌەٚ کوبلەدٛشت ەکەی سۆی ثە 
 یرُ ثڵێ ؟

 .  ئەرصەشر  لۆزێە ثی ی ک صەٚە , یبشبْ گٛٚلژ ٘یە
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, صٚال  ِوبَ لوبٚێ   ئیٕجب ٘ەرصٚٚکیبْ صەِرە ثێ صۀگ ثْٛٚ
ٌەیڕ ئەٚ لتەتە  ک ص , ئەرصەشر  یربجیٕژ ٔەصەک ص لتەتەکژ

گٛٚلژ کٛڕَ ٘ەر عبشك ثە , عبشك ثوْٛٚ ٌە ٘ەِوٛٚ  . ث ب 
 شترە جٛأت ە . 

ۆَ کوو صی , ٔە وو ە  ٌە ٘ەرچووژ یەشوویّبُٔ ٌەٚ یربووٕیبرەی ثوو
صە بلژ صٚٔیب ٘ەتە ثوێ , ئبگوبصارثە ِەثە وتُ ٘ەر ئوبتیٓ ِٛلە

 چەِ ەکبٔژ ل تبە جب ٌە یرغەِجەرأژ ِۆصێ ٔیتە ٔیە , ٘ەِٛٚ
یرغەِجەرأووژ  ووەرِبتەصارتەٚە  ٚ یرغەِجەرأووژ یووۆزەلفیزَ ٚ

ٚ ِبرکتیزَ ٚ ئەٚأژ  لب یرغەِجەرأژ صەٚڵە  ٔەلەٚە ,ثر ە 
ْ ٔیە .  ل  گەن تە  , ئبسەر ثەٚ لەِۀەش ٌەکە ئ جیبٚازتەکیب

ئبلوووڵ ٔەثوووِٛٚە , صۀوووب ئ یرغەِوووجەر  صەکەَ ٘ربوووتب٘ە وووت 
٘ەزار یرغەِوجەر  ٛارچوً ٚ چوص ٚ ە ویرغەِجەرِە ؟ صٚٔیب ثە 

   بصەثێ ؟چچبٔەثٛٚ , ثە چً ٚ یرٕجەِیٓ 
ٚ ٌە   ٚٚشوتژ  ثە ٘ەِٛٚتبْ  ەرتبْ ٌە ِ ۆڤبتەلژ شرٛأض

ٛ ئەٚ لەٌەِبْ ٌێ ٘بلٛٚە  رتبْٚسۆی صٚ ستتەٚە , ئرتتب ٚەک
, لبڕۆتبووتٕژ سووۆی  صەکوو صەٚەکە ال ووبتژ ڕۆتبووتٕژ کەٚی 

ٌەثی چووۆٚە , ئرتووتب ٔە ڕۆتبووتٕەکەی سووۆی ٌە ثی ِووبٚە , ٔە 
ٚ ثڕٚا , ثە ٔبچبری ٌەٚ ثەتٕەصا ڕۆتبتٕر ژ  صەشتٛأێ ٚەکٛ کە

 .  ٘ەڵجەارصٚٚە , ٌە ڕۆتبتٕر ژ عبججبلیبٔە ٔەثێ ٌە ٘یە ٔبچێ
 ٌوووێ ٛٚ یرغەِجەرەکووبٔیش ٌە ئووورّە  وووەرلووۆ لەِبشوووبکە ٘ەِووو

 .ل  ثٛٚٔە شرٛاٚ
  ؟ سبئ صەڵێ سٛاتە ثۆ یبتت لێ ک صَ عیتب ٌە ەر

 . ِەدەِەص صەڵێ ٚە  یرٛتتت سٛاِبْ ثۆ ٔۀب  ا
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 . ئیج ا٘یُ صەڵێ سٛا ٌە ئب ّبٔە
 . ثەزتٛەلە  ەر زەٚیا٘ررڵ صەڵێ سٛا ص

 . ٔیچە صەڵێ سٛا ِ صٚٚە
 .  ەر٘بصیی ثبن صەڵێ سٛا زتٕضٚٚە

 .  ِبرکس صەڵێ سٛا ٔیە
ئەٚەی ثڵووێ  , ەەتەسووٛا ٔوویە گەِووەالْ صەڵووێ ئەٚەی ثڵووێ ئووۆج

 . ٘ەشە گەِەەتە
کە  ثە  ل  ٚا , ٘ەر  ت یر  اٚەکبٔژجب ٌەثبرەی ٘ەِٛٚ ٘ە

  . ثڕٚای سۆی شتر ژ گٛٚلٛٚە ٚ لتەتەکژ ستتۆلە ثبزاڕ
ئەگەر ئبٚڕێە ٌە ِرەٚٚ ثضەتٕەٚە صەثیٕیٓ  ەتٍە ٛ رە شورت 
ثٛٚە , شبعی ێە سوۆی کٛشوتٛٚە , ٚێٕەکربورە گوٛێژ سوۆی 

 ... چٛزأُ , ثڕتٛە
 ئەرصەشر  گٛٚلژ ئرتتب ِٓ چیج ەَ ثە ثڕٚای لۆ ثبشە ؟

 ئەٚ ٘ەِٛٚ ثیو .  ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ چیت یێ سۆشە ئەٚە ث ە
ٔیببٔەی ٔەگەتبتٕژ ,  ٚ ٘بٚلەرتت ٚ صێتەکە ٚ ثبٚەڕە ئبٚێتە

شەیڕێٛ ٔیببٔەی ثی ک صٔەٚەی شڕٚ . ِ ۆڤە ثە ٚالبی لەٚاٚ
  .  ٚ یچڕ یچڕە
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ٝ  
 

ثەیەکە ض٘رٕبٔەٚەی کترجەکبْ , ئبٔیوب ٌە ِوچۀض ڕۆێێە صٚای 
 ,بیەکبٔژ ٔبٔژ ثەتبٔژ ثٛٚچٚ لبپ ٚ لب سەرت ژ شٛشتٕژ ییبڵە

ٌە ٔبکبٚ زۀرژ ِۆثبتٍەکەی ٌریضا , کە  ەت ی ێِبرەکەی ک ص 
زۀورەکە  زۆری یرٕەچوٛٚ صتتوبْ ٕەگ   ,ثٛٚ ٘ەڵی ٔۀب  اٚ

ِٛثبتٍەکەی ثە ثٓ گوٛێژ سوۆی ر   ٚ ٌریضاٚە , ئەِجبرە ٘ەڵی
ٚۀب , گٛێژ ٌە صۀرژ ئەرصەشور  ثوٛٚ , ٌە شوٛێٕەکەی سوۆی 

                ٌەشووژ صا٘ووب  , صٚای چووب  ٚ چووۆٔژ , ِچووٛڕکژ سۆشووژ ثە
 ئبٔیوب ٚا سەرتو ە صەِوجەْ ثوۆ صاصگوبیەٌە ئەرصەشر  گوٛٚلژ ثە

دەزصەکەَ ِتوووٛأژ زٚٚلووو  لەٌە ۆٔوووت ثوووۆ ثووو ەَ ثجوووٛٚرە ٔە
 .  ێچوصە ثۆ توبزصە ثەڕێوٛە صە  رِەوبلبتیەکە صاصگ ,ئبِبصەثژ 

ل بتە لەٌە ۆٔیش ثوۆ ئەٚ ێِوبرەتە ِەکەٚە , چوٛٔ ە ثە ٔٙرٕوژ 
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 یرضاَٚ , لوب لەٌە وۆٔر ژ یوێ ثو ەَ یۆٌیترە ِۆثبتٍەکەی سۆی 
  . کبلر ژ شبص

 .  ئبٔیب ٚتتتژ زتبل  لتە ث ب  لەٌە ۆٔەکە صاس ا
ئەٚەی ٌە کبلژ ئەٚ ثەرٚأ ەی ٌەثەری ک صثٛٚ ثۆ ثە ٔبچبری

ْ ٌەشژ لەڕ  ٔەثێ , ٌەثەری صاکۀض شٛٚشتٕژ لبپ ٚ لبچبیەکب
ٚ ئەٚ یۀووووجەٚأەتەی ٌە صە ووووتژ ٘ەڵ ربووووبثٛٚ ٌە صە ووووتژ 

, ئبٔیوب یۀجەٚأەکوبٔژ  ێٌەٚکبلە صات وژ ٘وبلە ێٚٚر.  ک صەٚە
  . ٚ گٛٚلژ ثجٛٚرە ِٓ صەثێ ثڕۆَ یرضا

 ؟شتٛٚە٘ربتب لبیەکبٔت لەٚاٚ ٔەشٛٛێ سۆصات ژ گٛٚلژ ثۆ ک
ْ وبرگ ەصايئبٔیب گٛلژ  ٝ ێيب   .بۆسۆ  ثیبٔش یر ەُ ٘بلر يٕگى

 ا ثە ەرثەیەکەی ثەجرٙربت ٚ ثە یەٌە ثە لبصرِەکەصضئیٕجب ِ
کەٚ  , ٘ۀضەی یرٕەچٛٚ سۆی گوۆڕی ٚ ثە٘ەِوبْ لوبصرِەصا 

, ٌە ئووبٚێٕەی تەکرووە ٌە ووەر ِەیتووەٌەکبْ  ێ٘ووبلەٚە سووٛار
ثە یووو چە ٚ صە وووتر ژ  صٚٚثوووبرە  وووەت ێ ژ سوووۆی کووو صەٚە

یبشوبْ ٌە یور ٚە ٔویّچە ثەرزەکوبٔژ ٔزتوە .  سبٚەکەی صا٘رٕوب
 ەٚەٌە صەرگبی دەٚشەکە چٛٚە صەر ,یرژ ک ص  ٚ ٌە کەٚلەٚە

 ٛاری ئۆلۆِجرٍەکەی ثٛٚ . صٚال  ڕا تەٚسۆ ثەرەٚ صاصگب  ٚ
ئەرصەشور تش ٌەگەن چۀووض زتٕوضأیەکژ لوو  , کە  . ثەڕێو ەٚ 

صاصگوبتژ ک صٔیوبْ ثووٛٚ , ثوٛٚ کووبلژ  ئەٚأویش ئەٚ ڕۆێە صتوبر
ثٛٚ   ۆلۆِجرالٔەی ثەشژ یبتەٚەتبْ لە ەٌۀبٚ تەکرە ٌەٚ ئ

ٌە  جٛٚ , کەٌەیچەتە  ٌە صە تژ ک اثوٛٚ , زٔجیو ێ یشصأیبت
ەکە ئەٚۀوضە ثچوٛٚ  ثوْٛٚ  و٘ەرصٚٚ اللژ , کٛٔەکبٔژ لە ە

ٚ ئەٚ صتّۀبٔەی صە٘بلٕە  ٔەتضەلٛأژ صەرەٚە ثە لەٚاٚی ثجیٕێ 
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 .  جیبث وبلەٚە , ٌەثەر سر اتووژ ئۆلوۆِجرٍەکەثەرچوبٚ ٌر یووبْ 
, ثە ئب وبٔژ  ثوٛٚ  شۆ ر  ٚ زتٕضأیەکبٔیش ٘ەر لە ە ثەتٕژ

تٛأژ ٌە یربەٚە ثْٛٚ صەتبٔ زتٕضأیەکبْ ٚ ئەٚ صٚٚ یۆٌیتەی
ٚ یۆٌیترە ٌە تەکرە ٌە زتٕضأیەکبٔژ ی  ژ .  لتە ث ەْ ٌۀبکب

 ؟لەِەْ ثووٛٚ , ٌە ووەر چووژ گیوو اٚی  کە ییووبٚێ ژ لۆزێووە ثە
  .  لەِۀەکەش ثووێ ثبکووبٔە ٚەاڵِووژ صاتەٚە صزی ییووبٚە ثە

ٛٔ ە ییووبٚەکەش گووٛٚلژ چووو یۆٌیتووەکەش یرووژ گووٛٚ  ثوووۆ ؟
 ؟یتووەکەش گووٛٚلژ یەشوویّبٕٔژیۆٌ.  ِٕووضاڵەکبُٔ ث  ووژ ثووْٛٚ

ییووبٚەکە گووٛٚلژ ٔووب , ئەگەر ثەرتبووُ ثووضەْ صتتووبْ ثجیووّٕەٚە 
ئەٚەش ٔیبوووبٔەی  . ِٕووضاڵەکبُٔ ث  وویٓ ٘ەِوووبْ شووت صەکەَ

 یۆٌیتەکەش گٛٚلژ ثبشە صزت  صْ شەرَ ٔویە ؟ . ثبٚکبتەلیە
ئەٚ صزتەی ٌە ەر  یی ەکە گٛٚلژ ثب , ثەاڵَ ئ صزتە  ؟ ییبٚە

ثوۆ ّٔوٛٚٔە ٚە  ئەٚ  . ٔە  ٌە وەر ث  ویەلژ لرو ی صەکو ێ
ەٚرەکووبْ صەتووو ەْ , یوو   ٚ ثبزرگووبْ ٚ ییووبٚە گصزتەی ثەر

ثەڵ ٛ  ْ ِٕضاڵەکبٔیبْ ث  یە ,ئەٚە صزی ٔبکەچٛٔ ە ئەٚاْ ثۆ
ْ ِٕضاڵەکبّٔبْ ث  ژ ثۆ  ەْ . ِٕیش ٔبچبرَ ثئەٚە صزی صەکە

رەڕێووّٕەٚە , چووٛٔ ە ثووێ يئەٚ یووبرەتەی ٌوورُ صزراٚە ثە صزی ث
.  گِٛبْ ڕ مژ ِٕیبژ لرضاتە . ثەاڵَ کە ر ژ ل  ٌرژ ث صَٚٚ

گٛٚلژ  یۆٌیتەکەش گٛٚلژ ئەصی ثۆ کبر ٔبکەی ؟ ییبٚەکەش
ئوبسەر  ئ کبرێوە ؟صٚال   چۆْ صەزأژ ِٓ کبرَ ٔەک صٚٚە ؟

صۀووب  یۆشووژ ٌە گۀووضەڵیەکبٔیبْ ثوو ەَچبٚثووجّە یووۆٌیس صەثووێ 
صٚٚرَ صەسۀەٚە ٌە ییبووەکە , ثووجّە ئب ووبتش سەڵ ووُ یووێ ثە 

ْ ٚ ثە کٛشت صەصەْ ٔەی يبیبٔثجّە کبرِۀضێە ٌەٚ کۆِپب . ٌرضا
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 ر ٔەی ٌە یووڕۆێەکە ٚڕئەٍ٘وویٓ , صەثووێ ثووێ صۀووگ ثووُ ٌەٚ  وو
ٌەثەرەی  ۀرەر ثە کٛشتُٕ صەصەْ  ثجّە یربّەرگە.  صەک ێ

بْ ٘ەڵری  وووبٔضٚٚە ثە ٚ  وووجەی ٌەگەن ئەٚ التوووبٔەی شوووەڕت
ُ صەکەْٚ ٚ يتوووور٘ٚ ِٕووووضاڵەکبٔژ ِووووٓ  ضێٕەٚەصۆلەتە  یر وووو

کبٔیش ثٗ ٔبٚی  ەرصأژ ِبڵە شە٘یضاْ صێٓ چبٚ ٌە ە  یرەث
َ صەثڕْ  تبْ صەثێ ثە عبرەثبٔەتە  شت ٌە ٚ ٔیە ٘ەتە . ێٔەکە

 وبری ثو ەَ ٚ توبٔیش , تبٔیش صەثوێ ک ێلبِەکبْ ثف ۆشُ شە
ەر ثە یووووبکژ ثووووی ەی ثە گئەٚتوووش ئە, ییبوووەتە  ٘ەڵجەێوووو َ 

ٔبچوبر  صڵٕیبتیەٚە یبرەکەی ثەشژ ٘یە ٔبکوب  ٌەٚ  وەرصەِە ,
    بورٛە ێتوبٔەشێی ثەڕێ ەتٓ , ئێ ثەِەِِٚ ەِصەثێ ێتبٔر ژ 

ٔەٚە صێوووٕە ٔووووبٚ وووووببگٌە صەر ٚ صڵتۀروووژ ٚ ئووووبێاٚە شوووەڕ"  
ٌە یۀجەرەکوووبٔەٚە  شلەثوووبتژ ٚ سۆشەٚتتوووتی ٚ ِبڵەکبّٔوووبْ
ئووبسەر ِووٓ ٌە ییبووەکبٔیش ٔووبلٛأُ ٘ۀووضێ یبْ  ."  ڕاصەکەْ 

ثوجّە ئۀجبَ ثضەَ , چٛٔ ە ٚتەأُ لجٛٚن ٔبکب  , لۆ  ەت کە 
ثجوڕَ ٚ  صەثێ صە ت ەِە چەلۆتە  ٚ ئبێەاڵکبْ  وەرلە بة 

صاسوووٛا ئەٚ  ثوووجّە چە   ووو ۆش . ەَ ثوووکەر  ٚ یبرچەتوووبْ 
ٓ صە  ۆش ێ , سٛێٕژ کرژ یێ صەڕێەرێچەکەی ثە   .صە تژ ِ

ٚ  ثجّە ِەی   ۆش ئێ سەڵە ثە شرت ٚ شٛٚری صەسوۆٔەٚە
کربەی ِٕیش  . ثەرتبیبْ ثە  ەلبرە  صەثەْسۆتبْ ٚ صەٚرٚ

َ ثە ەر  ٌە ٚ , شعٛٚر ُ ٘ەثٛ  ەرەلبٚە لۀیب ئەٚە ثٛٚ ٚتەصأ
شتەکبٔضا صەش ب , صۀب ثێ شعٛٚر ٚ ثێ ٚتەصاْ ثوبَ ئ گوٛێُ 

 , ٛٚ ؟ ِٕیش ٚەکٛ ئەَ سەڵ ە ثە ئبش  ا کبرێ ُ صەک صٌێ ث
صۀووبٚ ِەعبشوور ژ ثووٓ ثە ٔٙرٕوویش سووۆَ ٌە یۀووب ثەری  وورە 
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تووبْ ٌە ٔەسۆشوووشبٔەتە  صەثوووِٛٚە ,  صەگووو  صتووٛارأەَ ٚەر
ٚ ئ صەرِبٔژ س اپ ٚ ئر تپبتەر ٘ەتە ثە ەر سەڵ ژ  ضٔکبرِە

گووبٔیُ ثەٚ دەثووبٔەٚە رەێار  ووبیُ صەکوو صٔەٚە , تووبسٛص ثبز٘
ْ  رْەشجۆ٘ ەوصەک ص  ْ صەکە ْ گۀج ٚێ ا جب ٌە  .ِبڵژ ٘ەزارا

جب صەِرووٛٚ  ٚ ث  ووی کوورش ٘ەێار. ب لوو  ئەٚ٘ووٝ ٘ەر ئیبوور 
تبْ ثە ٔٙرٕوژ چەٛٚثەاڵَ ِ . چبٚی صەرێ , ئ کبری ِٕە ئەٚە

لژ سەڵوو ە سووۆ ٌە ٚثووۆ ثووڕتّەٚە ٔەِٛتتووت , گووٛٚلُ ئەٚە لووٛ
ثە کە   کە  یووبرە ثەالش گی  ووبٔژ ئەٚاْ صەرٔووبتێ , صٚالوو 

ثووٛٚ , ەصجووب سووٛاش صەزأووێ چووژ ٔووبصا , صەثووێ شووترە ٘ەثووێ 
ْ یێ صاَ ڕەلُ ک صەٚە گٛٚلُ سۆَ صەثُ . صەٚاِیبْ ثۆ  زەٚتب

ّژ دوزثیش کٛصۆزتّەٚە ٔەِ  ص چٛٔ ە ثە ٘یە صەٚاِر ژ دو
َ ثە ەر ٘ب  , ڕازی ٔەثَٛٚ یۆٌیتەکەش گٛٚلژ ثبشە  . لب ٚا

کووبرأە ٘ەتە کە لووۆ ثب وویبْ  صزی ئ جیووبٚازتەکژ ٌەگەن ئەٚ
ییبٚە یی ەکە ٚەاڵِژ صاتەٚە ٘ویە , ِٕویش  ؟ س اپ صەکەی ثە

ٚ ثوێ  ٘ەر ثۆتە ٌەَ جیٙوبٔە کە یوڕە ٌە ِ ۆڤوژ گۀوضەن ٚ صز
چوٛٔ ە یوورُ  صجوەارصزتوُ ٘ەڵ ٚ ثوێ ٚتوەصاْ , سوٛصی ٚشوتەڕ

َ ٘ەر صەثێ صزی ث  ێ ئەگەر ثە لۀیب صزی ث ٚاثٛٚ َ , ِبصا  ە
کۆِەڵرووە صز لوور ەن ثوووُ , کە ٌە صزی  ثبشووت ە ٌەٚەی ٌەگەن

ئەٚە ئرتتبش لۀیوب ٌەثەر.  تیبْيەصاْ ثێ ٔتک صٔیش ئەٚەی ٚ
چووٛٔ ە .  گیوو اَٚ ثە لۀیووب صزتووُ کوو صٚٚە , ٔەٚە  صزثووٛٚثُ

ّەلرووە ثە لۀیووب صزی کوو صٔە . کٛئەٚەی ٔوبِۆتە ٌەکووٓ ٘ەر د
کوۆِەن ,  صۀب ئەٚاْ ئبشٕبتەلیبْ ٌەِرەە ٘ەتە ٌەگەن صزی ثە

ْ ٔیەکە ٘یە ئبِبٔجر ژ صتبرت ٘ەرکبرێ یش ئبِبٔجر ژ  ,   اٚتب
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ی ٚالوووب صز,   اٚی ٔەثوووٛٚ ئەٚە ثوووزأە کۆلوووبتژ ٔوووبثێ صتوووبرت
َ ٌر ضأەٚەتە ثێکٛد ْ ثە   . صرێەە صەکربێ لب لیبِە  ّەلەکب

کە  یوووبْ  ثبشتر یبوووت یوووێ ثڵووورُ لە  صە وووتُ ثوووۆ یوووبرە ٌە
ُ یێ ثبشت  ٔەک صۆلەٚە , ٘ەِی ْ , ثٛٚە ٌە صەرۆزەبە صزت ک ص

چٛٔ ە ئیٕتبْ ثە یبڕأەٚە ٌەثەر کە رە یرُ ٚاتە ٘یە شەرَ 
َ ثە صزی ئەَ شتبٔە ٌە صە ت ٔبصا .  ٚ دەتبتەکژ ٔبِرٕێ , ثەاڵ

, جوب  جەکەی ثضاثرّٕەلبٔە ثب ثب, ٚ  یب  کە ئبش  اش ثٛٚ لیڕ
  . ک صْ٘ەر شترە ثٛٚ ٔە  ٘ەر ثۀض

 صەکوب , ٘ربوتب شوەرَ ٚصزی صزی  ٚە یربُ ٚاتە صز ثوۆتە ثە
  . ٔب کەرثەاڵَ صەرۆزە ,ٔبتەٚێ ثیضۆڕێٕێ  دەتبتەکژ ِبٚە
ٚ صە ت یبْ ٔەک صٔەٚەش ثب ثە وەر٘بلر ژ  ٌە ەر یبڕأەٚە

ٚ زۆر صەٚڵەِۀض ثٛٚ ,  ُ ٘ەثٛ سۆِت ثۆ ثررڕِەٚە , ئبِۆزاتەک
ئەٚ ییووبٚە ئبیبتووبٔە ٘ەڵتووٛٚکەٚلژ صەکوو ص , ثەٚ صٚاتیووبٔەش 

 , ٘ەر ٌەگەن ئبیبتوبْ گەٚرە ثجوْٛٚچٛٔ وٗ ثوبة ٚ ثوبیی ی 
ئبیوووب صاصۀوووب ,  ئەٚتوووش سوووۆی ٌە ٔوووبٚ عەشوووی ەلەکەِبْ ثە

 ووباڵٔە .  چٛٚثووٛٚ ئەگەرچووژ  ووەرصەِژ ئبیووبتەلیش ثە ووەر
 ەٚ  ٚ صەکوو ص , جبرێ یووبْ ٔەسۆشوووصأر ووژ زۆری صەیووڵ ٚ

چِٛٚە  ەرصأژ چٛٔ ە ٘ەر ئەٚ ییبٚە ثە لەِۀەِبْ ِبثٛٚ , 
صتٛەسووبٔەکەی .  ِٕووژ ک صثوٛٚچۀوض جووبرێ یش صاٚای ثیٕیٕوژ 

تووبْ ثوٛٚ ٔووزت ەی  وژ چووً ییوبٚ صأیبووتجْٛٚ , زۆرثە گەٚرە
موٛي عٚ جەِەصأیبٔەٚە صتبر ثٛٚ سۆتوبْ ثە ییوبٚی ِە ٌە ەر

صٚای کەِروووە صأیبووتٓ ٚ ِووبٔەٚە ٌە ٔوووبٚ .  مووٛي صاصۀووبعِە
٘ەِٛٚتووبْ ثە صۀرر ووژ ثەرز یرووژ گووٛٚلُ صەزأووُ ٔەثووْٛٚ ٚ 
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ثووۆ  صأووبٚە ثیووجە ,  ُگۀّوو صە ووت کووٛرلژ , ثووڕۆ صٚٚ  ەرصە
ِٕوویش زۆر ثە ووەر سووۆَ .  تەٚۀوویە صەیڵّووبْ صٚٚرتوو ٌەِرووە

صاش بِەٚە کە ٌە ٔبٚ ئەٚ لەرەثبڵغیە ٚای یێ گوٛٚلُ , ٌە ثوێ 
چبرەتیبْ ٚەاڵُِ صاتەٚە ٔبِەٚێ , ئەگەر یرٛتتتُ ثٛٚ صەچوُ 

جْٛٚ َ گٛٚ  ئەٚ ییبٚأەی ٌەٚێ صأیبوتٚا کە.  صزی صەکەَ
ٚ یر ەٚە  ٚ لتەتە٘ەِٛ ْ  ٛٚڕِب ٌە َ ,  ەرتب ْ ک ص  .  ەت تب

 صزتت یێ ثبشت ە ؟؟ ئبِۆزاتەکەشُ گٛٚلژ ثۆ 
گٛٚلُ ثەڵێ صزی زۆر ٌەٚە ثبشت ە لوۆ ثە ئبشو  ا ٌۀوبٚ ئەٚ 

ٚ سەڵ ە ُ ٔەثْٛٚ ٚ صە ت ٘ەِٛ ٓ ثڵرژ صەزأ کٛرلژ ثڕۆ  ثەِ
ٚ صەلٛتتوت  لۆ ئەگەر ڕا وتت صەکو ص.  گۀُ ثجە صٚٚ  ەرصە

ٌەٚەی ٔەثوووُٛٚٔ ٚ ٔوووبلەٚێ ثّبووو رٕیەٚە , ٘بٚکوووبرتُ ثووو ەی 
  ەرصە صەلتٛأژ ثە ئۆلۆِجرٍرە ثێ ئەٚەی کە  یێ ثزأێ صٚٚ

ئەرصەشور  کبلروە .  گۀّەکە  ٌە ٔیٛەی شوەٚصا ثوۆ ثٕبرصثوبَ
ٛتتت سۆشی  ەر, تەکەٚٛێژ ٌە لتەکبٔژ ئەَ صزە یی ە ثٛٚگ

ثبٚکژ سۆی ثەثی ٘بلەٚە , کە چۀض جبرێوە ٌە ثەر ث  ویەلژ 
ٛشە ٚ ث اکبٔژ صزی ک صثٛٚ , ثوۆتە ٌەثەر چوبٚی سۆی ٚ س

 .ٚ گٛٚلژ لۆ چۀض ٌە ثبٚکُ صەچوژ  یۆٌیتەکبْ ڕٚٚی لر  ص
 ثوووبٚکژ لوووۆش صزی صەکووو ص ؟ ییوووبٚە ییووو ەکەش گوووٛٚلژ ثوووۆ

ٚ  ئەرصەشر  گٛٚلژ ثەڵێ ئەٚتش ٚەکوٛ لوۆ ثیو ی صەکو صەٚە
ثی ِە جبرێ یبْ شوەٚ ثوٛٚ ثوبراْ  ٌە ٚا . ٚەکٛ لۆش صز ثٛٚ

ٚ ثیشۆتٓبرچەتە  ٔبْ چیە ٌە ِبڵەٚە ٔەِبٔئرّە یصەثبری ,   .جٛ
ثبٚکیبُ ثە چبٚی یڕ   ِرت ەٚە صە تژ ک صە لە ۀورەکەی 

ژ ٔب , جبٔوبزأُ ٌە کوٛێ ٔگی  ب ٚ لەٌە ۆٔر ژ ثە ٚاتەرتبژ ٌە
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 ٌەثەرک ص لەِتەڵەتەکژ گەٚرەی ثە ک ٚتبژ ,یەتضای ک صثٛٚ
گیبٔژ ٘ەِوٛٚ  ەِر   رژ شەٚ گەڕاتەٚە ,صٚای کبل.  ٚ ڕۆتژ

الگەتەکوووژ یووبکەلژ گ ێڤٕوووژ ٌەگەن سوووۆی لەڕثجووٛٚ , ثەاڵَ عە
ٚ ٌەثٓ ٘ەتٛاْ  ٘رٕبثۆٚە , کبلرە لەِتەڵەکەی ٌەثەر ک صەٚە

ٚ صڵژ سۆش ثٛٚ ێٛا ژ ٘بلەٚە ێٚٚر٘ەڵی .  صأیبت , صتبرثٛ
 ٚ صەرکژ ک صەٚە ٌەیرش صأبکەی عەالگەثبٔرژ صات ّژ ک ص , 
٘ەزار صتٕوبری چوً ثی ِە کە ێِبرصتوبْ  ٌە یڕی یبرەثٛٚ , ٚا

تتڕی لرضاثٛٚ , ئەٚە ٌە  بڵژ ٔۆ٘ەلەکبْ , یبشبْ ثٛلڵرە  ٛ
ٚ  ٌەگەن سوۆی ٘رٕوبثۆٚە , صەری ٘رٕوب ِەی کە ئەٚتبوژ ٘ەر

ٚ صە ووتژ صات ّووژ  لۆزێووە سووٛارصتەٚە , یبشووبْ ٘ەڵتووتبتەٚە
شوبتژ ث ەتوٓ , ثەتەکەٚە صە وتیبْ ثە  گ   , گٛٚلژ ٚەرە ثوب

ثیو ِە ثووبٚکُ ثوبش ٔەتووضەزأژ شوبتژ ث ووب  ,  شوبتژ کوو ص , ٌە
َ ٌە صڵشۆشیبْ چۆٔژ ثۆ ث  اثٛا ٚا اللەکبٔژ صەجٛٚاڵٔض .  ثەاڵ

صٚای شبتیەکە ثوبٚکُ چوۆٔیەلژ یەتوضاک صٔژ ئەَ یوبرەتەی ثوۆ 
صات ووُ گرووڕاتەٚە  گووٛٚلژ چووِٛٚە ٔرزتووە کووبرگەتە  , چۀووض 

لەَ لەٌە ۆٔژ سبٚۀەکەتیُ ٚەرگ لجٛٚ , کە ڕۆێێە یربت  ڕە
ئەٚ ییوبٚە صۀروۆی ئەٚەی ٌە صٚاثوٛٚ  ,ییبٚێ ژ لٛرکّبْ ثوٛٚ

 . ضرێەتبْ صەکوبلە  وەریٚ صە وت ِٕضان صەثبلە ٔبٚ کبرگەکە
ِٕیش ٌەَ ڕێیەٚە ڕەٚاتەلُ ثە کبرەکەَ صا لب ٘ەَ لۆڵەی ثەَ 

رکّبٔەکووبْ یووبرە ٌرتووتبٔضْ ٌە ٛشوورٛەتە ٌرووج ەِەٚە , کە ثووۆ ل
  ویەلیە ڕزگوبر کٛشتٓ ثە ئبزارل  ثٛٚ , ٘ەِویش ئروٛە ٌەٚ ث

ٌەٚێ صە وو ە لەٌە ووۆٔەکەی ٌەگەن سووۆَ ث صثووَٛٚ ,  . ثوو ەَ
ٚاتەرەکەتویُ ٌە ٚاتەری لەٌە ووۆٔژ کوبرگەکە لووبتیُ کوو ص , ٌەٚ 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

286 
 

  شٛێٕەی صەِتٛأژ ثە ەر صتٛار ث ەَٚ ٚ صە تُ صەگەتبتێ
ْ کبرگەکە ٘ەڵیئیٕجب ێِبر. ٚ سبٚە ُ ٌرضا ر   , ِٕیش یرُ ەکەتی

٘ە تضەکەَ ییبٚێ ژ سبٚەْ گٛٚ  ِٕضاڵەکبُٔ ث  یٓ , لۆش 
ِٕوضااڵْ  ضرێەتش صەکەتوتە  وەرٚ صەٚڵەِۀضی , صە ت کبرگە

ً ٘ەزار صتٕبرَ ثۆ ٔە٘رٕژ ٚ کبرگەکە  . چ ٘ەر ئەَ شەٚ  ٌۀب
 ەٚەٌ یگ ەٕەڵ٘ شەٚکبرەٌ  تەص ٚصٚاەِەٌٚ ثۆ   ٔە شٛێٓ 

برگەکەش صٚای ٘ەٚڵضأر ژ وسبٚەْ .  ُٕێص رە ەث ت  یس ا
َ ٌرژ ثەَ شەٚە ثۆی ٘رٕبَ  ٘ەرصەٚێ , ٘ەر زۆر زأژ یبرەکە

ٌۀووبٚ لۀەکە  زتووە ئەٚ شووٛێٕەی ثووۆَ ٔیبووبْ ک صثووٛٚٚ ٌە ٔ
 ل  ووبْ ەٌ ٚ ەرکەص َۆثوو یبشووبْئیٕجووب ڕۆتووژ ,  زثڵروە صاتٕووب

صات یبُ گٛٚلژ ثبشە ٔەصەل  بی .  ەٕبٚر٘ شەکبر َەٌ یٚاز
, تووبْ یووۆٌیس ثووۆ ئەٚ شووٛێٕە ثرٕووێ کە ثۆتیووت  ثە یووۆٌیس ثڵووێ
ثبٚکُ گٛٚلژ ٔب , چٛٔ ە ِوٓ چەکوُ یوێ ثوٛٚ  ؟ ٔیببْ ک صٚە

کو صْ ٚ ثبرأبٚی ثوٛٚ , صەِتوٛأژ ثە لەلەشەٚەکەش لبرتە 
ٚەصڵٕیبش ثَٛٚ یۆٌیس ٔبٚێ ێ ٌە شەٚێ ژ  . سۆَ لٛلبرث ەَ

ئەٚ ییووبٚەش سووۆی ٌە ِە ووەٌەی ئبشوو  اثٛٚٔژ .  ٚا صەرچووێ
جبڕا تیبووژ .  صە ووتضرێەتەکبٔژ ثووۆ  ووەر ِٕووضااڵْ صەل  ووب

کٛرص ووتبْ ئ جیووبٚازتەکژ ٔەثووٛٚ ٔۆ٘ەلەکووبْ صەکوو ص  ووبڵژ 
ٌەگەن ل تب  , ٘ەرکە  ٌەڕا تژ سۆتڕا ثە ئبش  ا ڕێر ی 

 ٌە ٚا . ٚ زەالِژ صەکٛشت ٚ چژ س ایە ئۀجبِژ صەصا صەک ص
ٚ یبرەتە صٚای ِبٚەتە   ٘ۀضێ ژ صا کبصت أژ یەکەکە ثی ِە ٌە

  .  ضەٚتتتثۀبٚی ٘بٚکبری , چٛٔ ە سۆشیبٔی
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لەٌە یزتوووۆْ ٘ەٚاڵەکە  ئووۆجەالٔیش گیوو ا , کە ٌەئەٚ ڕۆێەی 
ثووۆٚە ٔووبٔژ ئرٛارەِووبْ صەسووٛارص , ثووبٚکُ گ تووب لووبیەکەی ث ٚ

ٛارص , سیربژ کە ٘ربتب ٔیٛە ث ٔجژ لرضا ِبثٛٚ , چیت  ٌرژ ٔە
ٚ یبرٚەی ک صثٛٚی صاتٕب ُ ٌەگەن ٘ەٚاڵەکە ٘ەِبْ  . ئە صات یب

ٔەِبْ ئرّەش ٘ەرچۀضە زۆر ٌەٚ ِە ەال . کبرصأەٚەی ٘ەثٛٚ
 ,تە ٚ ثبٚکّبْ صەگ ترٓازأژ ِٕضان ثٛٚتٓ , کە ثیٕیّبْ صٔەصە

 بْٚ  وووووف ەکەِ ٚەکووووٛ ئەٚاْ صە وووووتّبْ ثە گ توووووبْ کووووو ص
٘ەرگیووزتش کەتفووژ ثە صزەکووبٔژ ٘بٚ ووەرصەِژ .  جرٙربووتثە

سوۆی ٔەصە٘وب  , ئەٚ ٘ەر ثەلۀیووب کوبری صەکو ص , صەترووٛٚ  
٘ەرکووب  ەصأر یووبْ ٔوویە ٌە کووبلژ صزت وو صْ , يئەٚأە ٘وویە ٚ

  . ڕێ  ەٚێ ِ ۆڤیش صەکٛێْ ٌە ثۆ یبرە
 ٘ەِوووٛٚ جوووبرێ صزی صٚٚ کە وووژ ئەٚ کوووبلەی صەگروووڕاتەٚە

ٚ  بْ ٔوووووبٚی ٔەرۆکەىيووووورٔە  ەلوووووژ ٌوووووێ صەکووووو صْ , کە تەک
ئەٚەتت تش ٔبٚی شوبک ۆ  ثوٛٚ . ئەٚأە یەتٛۀوضی جٕتویبْ 

سٛش بٔە صاٚاتوبْ ٌوێ  ٌەگەن صٚٚ سٛشرە صەثێ , تەکرە ٌەٚ
ژ ٌەثووۆ ثووجەْ , ئەٚ ِووبٚەتە ڵئووبێە صەکووب  جەرد ٚ ٘ۀووبٚی

ٌەثەر  ِٕضاڵژ ثٛٚە یرٛتتتە جەرد ٚ ٘ۀبٚی ئبێەن ثشٛا  ,
ٚ شبک ۆکیش ٘یە یبرەتەکیبْ  ٔەرۆکە .کەِژ سٛێٓ ٌە ٌەشیضا
ٓ ٌە شوەٚێ ژ ثبرأوبٚی , ٌە صەٚرٚثەری یێ ٔوبثێ , ٘ەڵضە وت

کووبلە یریووبْ کە ئەٚ,  ئووبٚای ٘ەٌٚروو گوو صی کٍووە ِبوو ژ ڕۆێ
زتە کە صٚٚ گەڕەکژ ٌر ت  ٔ"  بٚەٚ گرّەصێ" ثبرگیٕ صەگٛٚ 

  اٚ ٚ صەرگوبی  وتٚصرٚ ٛی ٌە لوٛڕٔثوْٛٚ , ٌەکۆِەڵروە سوب
٘ەِٛٚ سەڵو ەکەش ٘ەێار ثوْٛٚ , ٌە  . تەکضەری یر ٙبلجْٛٚ
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کە .  تەکروووە ٌە ِبڵەکوووبْ ثە ٔیوووٛەی شوووەٚ ثبرگیٕروووە صەصزْ
صەتوجۀە  وەر  . صە٘رٕوبْ کبرتبْەڵ ەکە ثۆ کبری ڕۆێأە ثەس

ٚ گ صە ٌەٚێ ٌەثەر گەٚرەتژ ٚ ثە٘رزی ٘ەر چۀض صەکەْ ,  ئە
ئەٚەی  وەری ثجوڕْ , رگیٕەکەتبْ یێ ٌە عەرصی ٔوبصرێ ثوۆثب

ٚ  ێ گٌٛ ٓ ثە کالشیٕ ۆ  صٚ ْ ٚ ەەی ٌە ەری صەصٍ٘ەڵضە ت
ئیٕجووب کە ثووبرگیٕەکە صەکەٚێووتە  ووەر زەٚی , ثە .  صەت ووٛێْ

 چەلۆتە  زگژ صەصڕێٕٓ ٚ جەرد ٚ ٘ۀبٚەکەی ثۆ ئەٚ صٚٚ
ْ سٛش ە صەث یبشبْ .  جرضێڵٓالشەی ثبرگیٕەکەش ٌەٚێ ثە ,ە

جەرد ٚ ٘ۀبٚەکە صەرسٛارصی سٛش ەکبْ صەصەْ ثە ٔوبٚی 
یۆٌیتەکبْ  وەرتبْ  وٛٚڕِبثٛٚ .  جەرد ٚ ٘ۀبٚی ِبٔربی

جْٛٚ , ٌەیڕ ڕێروبکە بٔە , ٌە جرربکبٔژ سۆتبْ کڕ کەٚلٌەٚ لت
کۆلبتژ ٘ب  ٚ گەتبوتٕە ٔزتوە صاصگوب , ٌە صٚٚرەٚە ثیٕیوبْ ٌە 
ْ صەک ص  یرش صاصگب دەشبِب  ٘ەڵتتبٚە ,  ەت ی ٘ەر التەکیب
ْ , ٌەگەن  ْ ٚ ثە ِۀضتٍژ  ەرتبٔەٚە صەثیٕضرا ْ ثە سۆتب ِەالکب

ٚ شووەرٚان  کۆِەڵرووە سەڵ ووژ  ووّرڵ لبشوو اٚ ٚ ڕتووش صرێووە
ٌە ڕێزی یربەٚە چۀض کە ورە ال یتەتەکوژ گەٚرەی .  کٛر 

 ووووەری  ڕەشووویبْ ثە صە وووتەٚە ثوووٛٚ , ثە ڕۀروووژ  وووپژ ٌە
٘ۀضێ یبویبْ .   " ٛي اٌٍەراٌٍە , ِذّض  اال ەاٌ ال   اثٛٚ "ٔٛ

ٚلب یووبْ صەکربووب ٌە ٚلب ەکبٔووضا ثب ووژ ڕجووُ کوو صْ ٚ  ووەر 
ئەٚەی ل ٚ  بتژ ێتوبْ .  یەڕأضْ ٚ ئبگ ی جە٘ۀٕەَ صەک ا

ٚ  گوۆڕثٛٚ ثە ٔرٛ چبٚأیبٔەٚە ٔەصەثیٕضرا , ٌە ڕق ٚ ِ صْ ٚ 
ثٛٚ ,  ەي٘ۆرتب٘ەراٚئەرصەشر  کە گٛێژ ٌەٚ .  زتبل  عەزاثضاْ

دبن  ەت ی صەرەٚەی ک ص , کە گ ص ٌە تەکرە ٌە کٛٔەکبْ ثە
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جوۆرە  ثٛٚٔەٚەکەی ثیٕژ ٌەثەرەسۆی گٛٚلژ ئبسەر ٘ەر ئەٚ
ِەسٍٛلبٔەش ثْٛٚ ثە ثڕٚای تەلیوٕەٚە ثەرگ توبْ ٌە ثتەکوبٔژ 

یبشبْ ثە  .  ثەرص ڕاٚی یرغەِجەرتبْ صۀب ِەک ە صەک ص ٚ ثە
ٚەرە دوووٛکّژ ٚاڵ   جوووب گوووٛٚ ئبشووو  ا ثە یۆٌیتەکبٔیبوووژ 
ئیٕجوب ئەٚ .  ٚ ێتوبْ ٔەثروتە صۆزەر ث ەٚێتە ثٓ صە تژ ئەٚأە
ٔووووبٚ ثووووٛٚ ثە ٚ زتٕووووضأیەکبٔژ لروووضا ئۆلوووۆِجرٍەی ئەرصەشوووور 

 , صتووووووبرثٛٚ سۆییبووووووبٔضەرەکبْ لەرەثووووووبڵغیەکەصا لرووووووپەڕی
ٔووبٚ ئەٚ ئۆلووۆِجرٍەتە , ثە ئب ووبٔژ ەٌضەزأژ ئەرصەشوور  ٔەتبٔوو

ْ ک ص . صۀب  ْ زەدّە  ثٛٚڕێیب کە گەتبتٕە ٔبٚ .  صەرچٛٚٔیب
ٚ زتٕووضأیەکبٔژ ل توبْ ٘رٕووبٔە  دەٚشوەی صاصگووبش ئەرصەشور 

٘ۀضەی .  ٚ ثە صەرگبی ٔٙرٕژ ثۆ ێٚٚرەٚە ث صتبٔیبْ سٛارەٚە
صثٛٚٔەٚەی ِەالکوبْ ٔەچٛٚ ئبٔیبش گەتبتە صاصگب , کە گ  یێ

صەشت  وب  . ثەر صەرگب ثیٕژ  وەری  وٛٚڕِبٚ سەڵ ەکەی ٌە
ە , چووٛٔ ە ئەٚ ٘ەٚاڵە ثووزأٓ ثووۆ الی ئەرصەشوور  ٘ووبلٛٚثەٚە 

ْ ٌەٚێ ثەرص ثبرأژ ث ەْثە  ثٛٚ ثۆ کە  . ئەٚەی ثە ٘ەِٛٚتب
ثە التبٔضا لرپەڕی ٘ۀضێ یبْ ثە ٔرٛچوبٚأژ گو ێەٚە  وەت تبْ 

٘ۀضێ یبوویبْ ڕٚٚی .  صەکوو ص , ٌەثەرئەٚەی دیجووبة ٔەثووٛٚ
 .  یۀو سۆتبْ ٌرژ ٚەرگروڕا ثەٚ ٚالوبتەی  وەت ک صٔژ جوبئیز

ئبٔیوب سوۆی گەتبٔوضە الی ئەرصەشور  , یۆٌیتورە ڕێوژ ٌررو   , 
تەی ٔووبثێ لتووە ٌەگەن ٚتتووتژ صٚٚری ثشووبلەٚە ثەٚ ِەثە وو

, ثەاڵَ ئبٔیب ڕا تەٚسۆ ٔب ٕبِەکەی    اٚ ث ب کە ژ زتٕضأی
کە یۆٌیتوەکە ٔب وٕبِەکەی .  صەر٘رٕبٚ گوٛٚلژ ِوٓ یوبرێزەرَ

گوٛٚلژ سوبُٔ  ثیٕژ یەشیّبْ ثٛٚەٚە ٌەٚەی ڕێژ ٌێ گ لٛٚە ,
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ئیٕجب ئبٔیب ٌەالتە  ٔبٚ ِەِەڕەکە ٌەگەن ئەرصەشر   . ثّجٛٚرە
کبلرووە ٌە , ٌە ووەر تەکرووە ٌە کٛر وویە صرێەەکووبْ صأیبووت 

یروژ ڕٚأوژ گوٛٚلژ یورُ  کەٌەیچەکەی صە تژ ٚ زتٕجیو ەکەی
ئەرصەشور  گوٛٚلژ ٔوب ئب وبتیە  . بورٛەتە صەلجیؤُٕبسۆشوە ثەِ

ێتەٚە , ئب وٕرەر ثە ٘ەرکە رە ثە شترە ٌەٚأژ ل  جیوبصەک 
ِٕژ  , کٛل ەکەی , لە بة ثە چەلۆکەی , ٔبٔەٚا ثە ِبصەکەی

  . ٚ زٔجی ەکەی یرُ ثۀض ک اٚتش ثە کەٌەیچە
 ئبٔیب گٛٚلژ چیج ەتٓ ئرتتب یرت ثبشە ؟

ْ صەکب  ٓ لب صاصٚەر ثبٔرّب  . ئەرصەشر  گٛٚلژ چبٚەڕێ صەکەت
 ؟ صاصٚەرِبصەکبری ٔبکەی ثۆ ثەرصەَ ئبٔیب گٛٚلژ ئبتب لۆ ئب

ئەرصەشر  گٛٚلژ ٔب یرٛتتت ٔبکب  , سۆی ئەِەش تبرتەکە ٌە 
صٚالو  ٌەٚە جوٛأت  ٔویە .  ئورّەش لریوضا ثەێصارتوٓ, بْ تبرتەکو

ٚ ڕێتب ٚ ڕ ّیبلیبٔە ٔەثیٓ کە ثۆِوبْ  یبثۀضی ٘یە ٌەٚ تب ب
صتوووبری کووو اْٚ , ئەٚاْ ثوووب ثۀوووضِبْ ثووو ەْ ئووورّە چیوووڕۆ  

ْ گ ص  ْ ثب صێِب ثجٕەٚە ئرّە صتتبْ چیڕۆ  صەگرڕتٕەٚە , ئەٚا
ْ ثب جً ٚ ثەرگژ صاصٚەری ثپۆشٓ ٚ ثڕتبر  صەگرڕتٕەٚە , ئەٚا

  . ثضەْ ئرّە ٘ەَ صتتبْ چیڕۆ  صەگرڕتٕەٚە
چووژ ؟ ٚالووب گبڵتەِووبْ ثە  بوورٛە ثووڕٚا ٚالووبصەزأووژ ئەگەر ثەِ

صەچێ ٔبکووب , ٚالوب ٘ەِوٛٚ ئەٚأەی ثەڕێوٛەصێ ه ر٘ەِوٛٚ شوت
یٓ ٌە تبرتەکبٔژ سۆِبْ ئەٚەی ئرّە ٚەکٛ صِٕٚٚضان ثەرصەٚاِ

ْ ک صٚٚە ٌە ٘ەرچژ  ٕٛار ٚ  ی ٚ تب ب ٚ ڕێتب ٘ەتە .  رِٚب
  . ک اٚأٓ لۆ یبرێزەری ِٕژ ٚ ِٕیش ثۀضصەز ئەٚاْ ٚا
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سۆشت تٓ شتیش ٌر ەصا ئەٚەتە ٘ەِٛٚاْ ثێ سەثەرْ ٌەٚەی 
سۆِبْ صٚٔیوبتەکژ جٛأت ِوبْ صرٚٚ وت کو صٚٚە  ئرّەش ثۆ

ٚ ٚێ اْ ثوٛٚەی صڵیوبْ یروژ  ٌەٚ صٚٔیب ثۆگەْ ٚ یبرچە یبرچە
ئبٔیووب گووٛلژ صەزأووژ صە ووتُ ثە ٔٛ وویٕژ ڕۆِووبٔەکە .  سۆشووە
 ؟٘ەرثەی , ٌەکەتەٚە !!ٚلژ ثەڕا ت ئەرصەشر  گٛ ؟ک صٚٚە 

گەڕاِەٚە  ئبٔیب گٛٚلژ ٌە ڕۆێی صٚٚشەِّەٚە کبلرە ٌەالی لۆ
جووب ئرووٛارەکەی , ثەڕا ووتژ لتووەکبٔژ ِووبَ لووبٚێ ی ٘بٚڕێووت 

ئەرصەشر  گوٛلژ ِوبَ  . ڕێٕیببٔضەرَ ثْٛٚصەرثبرەی ٔٛ یٓ 
لبٚێ  دەتبلە , چۀض ٚە فژ ئەَ ییبٚە ث ەی لەٚاٚ ٔبثێ , لوۆ 

ئبٔیوب  یرُ ثڵێ چیت ٔٛ یٛە ٚ ٌە کٛێٛە صە تت یێ کو صٚٚە ؟
گٛٚلژ یرت ٔبڵرُ جبرێ ثب لەٚاٚ ثێ ئەٚکوب  ٔٛ وشەتەکت ٌە 

ئەرصەشر  گٛٚلژ ِٕت ستوتە ِەراق ,  . ڕۆِبٔەکە ثۆ صە٘رُٕ
ُ ثەاڵَ کبلروە ٔئبٔیب گٛٚلژ ٔوبزا ت ٚاتە کەی لەٚاٚ صەثێ ؟یر

ُ یر  ص ثۆَ صەرکەٚ  ێتبْ ثۆسۆی ٘ەِٛٚی ئەصەثیبلە  ,صە ت
ئەٚەی ئبٚێٕەتەکە ثەراِجەر سۆِبْ ٘ەڵیضەٚا یٓ ثۆ ڕۆِبٔیش

ْ جٛأت  ثجیٕیٓ ٚ ثە عەتجەکبّٔبْ صاثچیٕەٚە لۆ جبرێ  . سۆِب
.  ثڵرُ کەی لەٚاٚ صەثێ یرت ٚاز ٌەٚە ثرٕە ٘ربتب زۆر زٚٚە لب

صٚال  لەٚاٚ ثٛٚٔژ ڕۆِبٔەکە یەتٛۀضی ثە چیڕۆکەکەی لۆٚە 
ُ چۀض صرێەە صەکربێ , ثڕٚا  صەکەی شەٚأیش ٘ەتە جب ٔبزأ

ئەٚەی کوبلژ ِە٘وبجە صاثروت ٚ ثورُ گوٛێ سەَٚ ٔیە , ثە  ثۆ
 َ شٛێٕرە صەگەتبتٕە  ٘ەر ئەرصەشر  ٚ ئبٔیب ٌە.  چٛزأُ, ثر 

جوووب توووبْ , ثەری سۆتوووبْ ٔەصەِوووب صەٚرٚئبگبتوووبْ ٌە  تەکتوو ی
ئەرصەشور  چیڕۆکووژ صەگروڕاتەٚە ٚ ئبٔیووبش ثە لووبِەزرۆتیەٚە 
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گووٛێژ صەگووو   , توووبٔیش ئبٔیوووب لتوووەی ثوووۆ صەکووو ص ٌەثوووبرەی 
ڕۆِووووبٔەکەی ٚ ئەٚ شووووتبٔەی ثە ثیووووو ی صاصێ ٚ صەتەٚێ ٌە 

ەڵ ووژ ئەٚاْ لەٚاٚ ٌەٚ صٚٔیوبتەی س .صٚاڕۆێ ئۀجبِیوبْ ثوضا 
چووٛٔ ە ٘وویە شووترە ٌەٚ  ,جیووبثجٛٚٔەٚەثووٛٚ  لیٕەیریووبْ ڕا ووتە

. شتبٔەی زۆرثەی ِ ۆڤەکبْ ئۀجبِیبْ صەصا ثە صڵیوبْ ٔەثوٛٚ
تووبْ .  کە ویش ٔەتوضەزأژ چووبرۀٛٚ  ثەرەٚ کٛێیوبْ صەثوب 

صەش  ێ ثڵرویٓ ئەٚاْ ٌە چوبرۀٛٚ  صەرچٛٚثوْٛٚ ٚ کە  
بشووك عٔەتووضەزأژ ثەرەٚ کووٛێ صەڕۆْ , ٚەکووٛ صٚٚ کە ووژ 

  . ثەتە  صە٘بلٕە ثەرچبٚ
ٚ  ٌەگەن زۀرەکە ٘ۀضێە ِەال .  ەیڕ زۀرژ ٔبٚ صاصگبکە ٌریضاٌ

ٚ سەڵ بٔەی ٌە ْ , ٘بلٕە ٔبٚ ِەِەڕەکە  ئە ْ ثٛٚ صەرەٚە ٌەگەڵیب
ٚ ٌۀبٚ , یۆٌیترە کە لبتجە  ثٛٚ ثۆ ثبٔر  صٔژ کە ژ صاٚا ک ا

ئەرصەشووور  کرووویە ثوووبثرتە  صاصگوووبکە ثە صۀروووژ ثەرز گوووٛٚلژ
ئەرصەشووووور  ثوووووْٛٚ ثە یەٌە ێٚٚرەٚە , یۆٌیتوووووەکبٔژ ٌەگەن 

یوبْ ٚ لۆڵ ٚ صە وت ٚیروژ ئەرصەشور تبْ کو صەٚە ٘ەڵتتبٔەٚە
یبشوبْ ٘ەر ئەٚ یۆٌیتووەی  , گو   ٚ ث صتوبٔە ێٚٚری صاصٚەر

صٚٚثبرە  ەری ٌە  لبتجە  ثٛٚ ثە ثبٔر  صٔژ کە ژ صاٚاک اٚ
ٚ گووٛٚلژ ِەالکووبٔیش ثووب ثرووٕە ێٚٚرەٚە ,  صەرگووبکە ٘ەڵ ربووب

ٚ ئەٚ سەڵوووو ە شووووەرٚان  ِەالٌەگەن ئەٚ لتووووەتە کۆِەڵرووووە 
ثە لەرەیە تبٔێ سۆتوبْ ٌە ێٚٚری  ْگەڵیبْ ثٛٚکٛرلبٔەی ٌە

صاصٚەر یە وووتب , ئبٔیوووبش ٚتتوووتژ ثچروووتە ێٚٚر یۆٌیتوووەکەی 
ئبٔیبش گٛٚلژ ِٓ  ثەرصەرگب ڕێژ ٌێ گ   , گٛٚلژ لۆ کرژ ؟

یبرێزەری ثەڕێز ئەرصەشر َ , یۆٌیتەکەش گٛٚلژ کوٛا جٍوژ 
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ە ثوووێ جٍوووژ یوووبرێزەری ٘ووویچوووٛٔ ە ٔەصەثوووٛا  یبرێزەرتوووت ؟
ئەٚەی ٌەگەن ئەٚأوژ لو  ثوۆ, یبرێزەرێە ثچروتە یورش صاصٚەر 

  .  ٌرە جیب ث  ێتەٚە
ثەری سوۆی صاتەٚە ٌە صەٚرٚ ب ٔەتزأوژ چیج وب , ئوبٚڕی ٌەئبٔی
ڕا یبرێزەرێ ژ ییبٚی ثیٕوژ , ثە یەٌە چوٛٚە الی گوٛٚلژ ٚرصٚ

ٌەگەن ئەٚ  ؟ثەڕێز صەک ێ کەِرە ثەرگەکەی سۆلُ یێ ثضەی 
  . لتەتە ٔب ٕبِەی یبرێزەرتەکەشژ صەر٘رٕب , یرژ ٔیببٔضا

ییوووبٚەکەش ثەرگەکەی سوووۆی یروووضا ٚ گوووٛٚلژ ثەٚ ِەرجەی 
ٚ ی ُ ٌە ر لٛٚە ئیٕجب برەتە ثضەتەی کە ٌە کەتتەکە ٚەرل٘ۀضێ 

ئبٔیب ٌرژ لٛڕەثٛٚ ثەاڵَ ٔەشوضەک ا لٛٚڕەثوٛٚٔەکەی  . یر ۀژ
ٚ ئیب ٚ صەرثجڕێ , چٛٔ ە ئە ٚ , صۀب ٌەثۆی ثەصتبر کەٚلژ ثە جٛ

کەٚ  لەٚاٚی ئەٚ  وٛعجەلەی کوو صی ثەڕا ووتژ ثووٛٚ , ثەاڵَ 
 ٚ ئیٕجب جٍە یبرێزەرتەکەی ٌەثەر کو ص . ٌەَ ڕێیەٚە گەتبٔضی

ٌ ەدّبٔژ صاصٚەر , ٘ووبٚڕێژ , ثیٕووژ دوبکُ عجووض ێچوٛٚە ێٚٚر
 .ثبٚکژ ٌە ثڵٕضی صأیبتٛٚە , چبٚتٍ ەتەکژ گەٚرەشژ ٌە چبٚە

ٌ ەدّبْ کە ئبٔیوبی ثیٕووژ  وەری  وٛڕِب , چووٛٔ ە جوضدوبکُ ع
ئبٔیووووب ٚازی ٌە  جٛٚصەِروووە ثووووٛٚ ئەٚ ٘ەٚاڵوووژ ئەٚەی ثیتووووت

لب  بچبری ثە صە ت ئیببرەلر ژ ثۆ ک صثۀ . یبرێزەری ٘رٕبٚە
ٚ شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵتتبتەٚە ثچرتە الی , ئبٔیبش کە ثیٕژ ٌە

ٌ ەدّبٔیش صٚای ئەٚەی چب  ٚ چۆٔژ چٛٚە الی , دبکُ عجض
ئبٔیبش گٛٚلژ ِٓ  ٌەگەن ک ص , یرژ گٛٚ  چژ صەکەی ٌر ە ؟

ٌ ەدّبْ کە دوبکُ عجوض . یبرێزەری ثەڕێز ئەرصەشر  ثِٛٚەلە
چٛٚ , گٛٚلژ لۆ لەزتە ثڕأە ڕۀرژ لر  گٛێژ ٌەٚ لتەتە ثٛٚ
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دوووووبکُ  ئبٔیووووب گووووٛٚلژ ثووووۆ ؟ ئەٚ لەزتەتە  ٚەرگ لووووٛٚە ؟
ە ثە ئەٚ کوٛڕ ئبسەر لۆ ٔوبزأژ عجضٌ ەدّبْ گٛلژ ثۆی چژ ؟

بزاصتش ٘یە شرٛەتە  ٌە شرٛەکبْ صەرثبز ثٛٚٔژ ٔیە , ئەٚ ئو
ەاڵلیش لٛلوووبری ثوووێ , ئەٚ ث ووو ێ ٚ ٌە ێێووو  چەیوووۆکژ صە ووو

ئیتالِیبٔە ٌرژ سۆش ٔبثٓ , ئرتتب ثۆتبْ ڕێ و ەٚێ ٘ەر ٌرو ە 
ئێ سۆ  ەاڵ  ثۆ ؟ئبٔیب گٛٚلژ صە  . کەر  ٚ یبرچەی صەکەْ
؟ ٔبڵرژ صەزأژ یرُ, تبْ شترە ەاڵ  ٔیەئەٚکربەی ٌەگەن صە 

ِوٓ ٌە ثوۆ  ەدّبْ گٛٚلژ چژ صەزأُ یروت ٔوبڵرُ ؟ دبکُ عجضٌ
لۆِە , ئەٚ کٛڕە ێتبٔژ ثە کۆلب ٘بلٛٚە ثەاڵَ ثە سۆشژ ئەٚە 

ْ گٛێژ یرٕبصا , تبٔیش ٌە  ئەگەر  . ٘یٛاتە  صەگەڕێٔبزأێ , تب
 ثە گٛێژ ِٓ صەکەی سۆ  ئبش  اِەکە ٌەثەر چبٚی ئەٚ ِەال

ێتبٔت صەکەٚێتە ِەل  ژ , ئەٚ کوٛڕە  وێ ٚ ئیتالِیبٔە صۀب 
ثۀض صەک ێ , توبٔیش  ێيڕێژ ٌە یربە , تە  تبْ ثۆ ٘ەلب ٘ەلب
صەثوووێ ٌە صەرەٚە ئوووبزاص ٌۀوووبٚ زتٕوووضاْ صەکوووٛێرێ , توووبٔیش 

 .  ئیتالِیەکبْ صەت ٛێْ
ٚ  ٔیبووەٛێبووُ ٔووبکەی ثووڕۆٚە جررووبکەی سووۆ  صائەگەر ثە گ

 جوووۆرەثووو ە , چوووٛٔ ە ئرتوووتب کوووبلژ ئەٚ چۆٔیبوووت صەٚێ ٚا 
گفتۆگۆتبٔە ٔیە , ثەلبتجەلژ ٌە ٔرٛاْ دبکُ ٚ یوبرێزەری التە  

ئبٔیب ثێ ئەٚەی ثە گٛێژ دبکُ عجضٌ ەدّبْ ث ب   . ٌە التەکبْ
گوٛێ  چۆٚە شٛێٕەکەی سۆی صأیبوت , ئەٚەش ٔیبوبٔەی ٌە

چٛٔ ە دوبکُ ِەثە وتژ  . ٔەگ لٕژ ئبِۆێگبرتەکبٔژ دبکُ ثٛٚ
ئیٕجب .  ێٚٚری صاصگب ثٛٚجرٙربتٕژ ثبٔر  صٔەکەی ئبٔیب ثەٌە 

ٚ  دبکُ عجضٌ ەدّبْ چوبٚتٍ ەکەی چوبٚی ثەصە وترە چوبک ص
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شف ۆشوت ثوۆ  جۀبثژ ئەرصەشر  ِەتتژ ِەتتوەری ٌە گٛٚلژ
ئەرصەشر   زۆر ؟ ٘ەِٛٚ شٛێٕژ ٚە٘ب ث صە ٔبٚ ِزگەٚ  ٌەٚ

ئەٚەی ثیبۆَ , دوبکّیش , ثۆ زۆر ثە  بصەتژ ٚەاڵِژ صاتەٚە
ٔووبزأژ ِەتتووژ ێٔووبْ ٌە ٔووبٚ گووٛٚلژ ثووۆ ٌە ٔووبٚ ِووزگەٚ  ؟ 

  ِزگەٚ  ٔبشٛرێ ؟
چووٛٔ ە ٘ەِووٛٚ ِبڵەکووبٔژ گەڕەکووُ یر وو ص  ئەرصەشوور  گووٛٚلژ

کە رە صەرگبی ثەڕِٚٚضا ٔەک صەٚە , ئێ ٌە ِزگەٚلیش زتبل  
صٚالو  جۀوبثژ صاصٚەر صەکو ێ  . شٛێٕر ژ ل َ شە ٔەصەثو ص

  ٔبٚ ِزگەٚ  ٔبثێ ثبٛرێ ؟زأُ ثۆ ِەتتژ ێٔبْ ٌەئەٚە ث
گووٛٚلژ ٚەاڵِووژ  کووبلە ڕٚٚی ٌە ِەالکووبْ کوو صٌەٚدووبکّیش 

تەکرە  ثضۀەٚە گٛێتبْ ٌێ ثٛٚ چژ گٛٚ  , ئرٛە چژ صەڵرٓ ؟
ٚ لتەتە ٌە شٛێٕەکەی سۆی ڕا ت ثۆٚە ْ ٌەگەن ئە  ٌە ِەالکب

جۀوبثژ صاصٚەر چوٛٔ ە  , دیُ اٌوثتوُ اٌوٍە اٌذّوٓ   ٚ گٛٚلژ
جٛاْ ٔیە ێْ ٌۀبٚ ِزگەٚ  ثبٛٚرێ . چۆْ صەکو ێ ێْ ٌە 
شٛێٕرە ثبٛٚرێ ٚ ڕٚٚ  ث  ێتەٚە ییبٚی ٌێ ثێ , جب ثب ٌە 
ێٚٚرێ یش ثێ صتبر ٔەثێ , ئوبسەر یبشوبْ ییوبٚ ٘ە وت ث وب  

ئەٚەش  ,اٚە ٚێٕبی صەکب  , صێتە ثەرچبٚی ێٔرە ٌەٚێ شٛٚر
ئەرصەشر   .  ڕٚٚلژ ر ٚ ثیٕیٕژ جە تە ثەەصەچرتە سبٔەی ٔەز

روٛە لە  گوٛٚلژ لٛسوٛا ئٚ ٌەگەن ئەٚ لتەتە سۆی یرٕەگیو ا 
ە صەکەْ ٌە ئب تژ کە ور ژ ِو صٚٚ ؟ بٔشەرَ ٔبکەْ ئەٚ لت
صٚالو  ئروٛە  ٌە التبٔژ زاتۀوضی صەکۀەٚە , تبْ ئرٛە ثە  ثی 

ثب وژ ٚێٕووبک صٔژ جە وتەی ِوو صٚٚتە  صەکەْ , کەچوژ ِووٓ 
ئەٚە ٔەچووٛٚ کبلرووە ثەٚ صە ووتبٔەَ ثیوو َ ثووۆثە ەرسۆشوویش 
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ئرووٛە سوٛصی ئەٚ جە ووتە ڕٚٚلەَ شٛٚشووت , ثەٚ شوورٛەتەی 
ثٛٚ ئبٔیب ئەٚ لتەتەی ئەرصەشور ی  صتبر.  ثی لبْ ثۆی صەچێ

زۆر ثە صن ثوٛٚ , ٌە شووٛێٕەکەی سوۆی  ووەرێ ژ ثووبصا , ٚە  
ئەٚەی ثڵێ ئەرصەشر  ثی ک صٔەٚەی لۆ ٌە کٛێ ٚ ٘ژ ئەٚأە 

 دبکُ گٛٚلژ ثبشە ثۆ ثە صە وتژ سوۆ  شٛشوتت ؟.  ٌە کٛێ
ئەٚ ژ ئەرصەشر  گٛٚلژ چٛٔ ە ِەالێٔوژ ئەٚ ِوزگەٚلە گوٛٚل

ٓ  ِەتتە گ ٚە َ , کە ر ژ ٌەشف ۆش ثٛٚەِ ِٕیش ٌە  . ٔبتبۆ
دوبکُ ڕٚٚی ٌە .  جورڵَُ ٔە٘ب  لەرِژ ێٔرە ثەلۀیب ثەجرڕٚٚ

ِەالکووبْ کوو ص گووٛٚلژ ئرووٛە چووژ صەڵوورٓ , سۆلووبْ گٛێتووبْ ٌە 
تەکرە ٌە ِەالکبْ ٌە شٛێٕەکەی سۆی ڕا ت  لتەکبٔژ ثٛٚ ؟

ٚ  ثۆٚە لەرِە ثە ڕٚٚلژ چژ ٚ گٛٚلژ ثبشە جۀبثژ صاصٚەر ئە
ئەگەر سوۆی ثە ەرسۆشوژ  ؟ صەک ص ٌە ەر شبٔژ ئەٚ ییوبٚە

ئبسەر ٘ە ت صەکەَ  ٔەچٛٚثرتە الی ٚ صٚال  ٔەت ٛشت ثرت ؟
.  ئەٚ ییبٚە ثەٚ لتبٔەی صەت ب  صەتەٚێ لبٚأەکە ثببرێتەٚە

دبکُ گوٛٚلژ ئەٚە کوبری ئورّەتە ثەڕێوز , ئەٚ صاصگوبتیە لۀیوب 
لوووب ئەٚ شووٛێٕەی یەتٛۀوووضی ثە ەتٛە ووتە ثە  ووو باڵی ئرووٛە ی

ٔە  ئۀجوبَ صأوژ لوبٚأەکە , کە  . سوٛصی ِوزگەٚلەٚە ٘ەتە
صٚای ثروضۀگ ثوٛٚٔژ .  ٘ربتب ئبشو  ا ٔەثوۆلەٚە چوۆْ کو اٚە

ٚ  ئەٚ ِەالتە , ِەالتەکژ ل  ٌە شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵتوتبتەٚە
گٛٚلژ ثەڕێز صاصٚەر ئەرصەشر  ٌە کبلژ شٛٚشوتٕژ ِەتوتەکە 

یرٛتتوووتە  ,گۆرأیبوووژ گٛٚلوووٛٚە بوووژ سوووٛارصۆلەٚە ٚ يِەت
ٌەٚ کبلە ئبٔیب صە تژ ثڵٕضک ص , صاصٚەر  . ئەٚەش ٌەثی ٔەکەتٓ

ٚلژ جبٔووبثژ صاصٚەر ئبٔیووبش گووٛ . ئیزٔووژ صا ثووۆ لتووەک صْ
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ەیرژ لوبْٔٛٚ ڕێروب یروضراٚە , ٚە  صەشوجیٕیٓ ثِەتشٛارصٔەٚە 
چۀضە٘ب صٚکبٔژ ِەتف ۆشوژ ثە ئبشو  ا ٌە  ەرشوەلبِەکبٔضا 

ٔەٚە  ٌە  ٚ یبثۀووووضی لووووبٔٛٔیٓ صاصگووووبتٕەئووورّەش ٌە ,  ٘ەتە
ئووێ , بورٛە . گووۆرأیش ثە ٘ەِبٔ ِوزگەٚ  ٚ شووٛێٕژ  توٛاصاْ

 کە ر یش ِەی ثشٛالەٚە ثە صڵٕیبتیەٚە گۆرأژ صەڵێ , جوب ٌە
ٔەٚەکە ثەٚ ئرّە صەلٛأیٓ ٌە ەر ِەتشوٛاص . ٘ەر شٛێٕرە ثێ

ثوٛٚثرتە ِوبتەی  ەرئربوە ثوۆ  ِٚەرجەی  وەرسۆش ثوٛٚثێ 
ەی ث ەتووٓ , تووبْ ثووۆ چۀووض ڕۆێێووە ثیشەتووٕە یوو اِ ثەرصەٚرٚ

تەکروە ٌە ییوبٚە شوەرٚان کوٛر  ٚ  .ثۀوضتشبٔە ٘ەر ئەٚۀوضە
جٛٚە ش صرێەەکووبٔژ ٌەگەن ِەالکبٔووضا ٘ووبلٚ ڕتوو  ووّرڵ  ووف 

صەثێ ثەیرژ شەرع   ٚ گٛٚلژ ێٚٚرێ ثە لٛڕەتیەٚە ٘ەڵتتبٚە
ئەٚ کە ە صاصگبتژ ث و ێ , ٔە  لوبْٔٛٚ . ثە یروژ شوەرعیش 

ئبٔیوبش  . ِەتجشوٛالەٚە صەثوێ جەڵوضەی ٌوێ ثوضرێ٘ەرکە رە 
گوٛٚلژ ثبشوە ئەگەر ئروٛە ئەٚۀوضە یبثۀوضی شوەرعٓ ؟ چووۆْ 
صەلٛأٓ ثەٚ ێٔە ثڵرٓ ٌەشف ۆش ؟ چٛٔ ە شەرع صەڵوێ صەثوێ 
چوٛارکە  شوب٘رض ثوێ ٚ ثە چوبٚی سۆتوبْ ثیٕیجرتوبْ . کەچووژ 
ئرٛە صەِر ە ثوێ شوەرِبٔە ثە ٌەشوف ۆش ثوبٔرژ صەکەْ . ئبتوب 

ار شب٘رض ثرٕٓ ئەٚ ێٔە ٌەشژ سوۆی   ۆشوتٛٚە , صەلٛأٓ چٛ
ثەٚ ِەرجەی ٘ەرچوووٛار شوووب٘رضەکە ئەٚ ێٔەتوووبْ ثە چوووبٚی 

ییوبٚەکە گوٛٚلژ  سۆتبْ ثیٕیجێ ٌەکبلژ ئۀجبَ صأوژ کوبرەکە ؟
ئبٔیووبش .  ٓ ئەٚ ێٔە ٌەشووف ۆش ثووٛٚە٘ەِووٛٚ گەڕە  صەزأوو

گٛٚلژ ثەڕێز ئەٚ کبث اتە صەڵێ ٘ەِٛٚ  ص و ڕٚٚی ٌە صاصٚەر
ٚ ێٔە ٌەشف ۆش ثٛٚە , ِبصاَ ٚاتە ثب چٛارگەڕە  صەز ٓ ئە  أ
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ثروٕٓ کە ثەچوبٚی سۆتوبْ ٌەتە   شب٘رض ٌۀبٚ سەڵ وژ گەڕە 
صٚالو  ئەٚاْ .  کوبلژ ٌەشف ۆشوژ ضا ِەتتوەرتبْ ثیٕیجوێ ٌەکبل

گ صثٛٚتٕەٚە ٚ   باڵتبْ ٌە وەر شٛشوتٕژ ێٔروە ثە صە وتژ 
ییبٚێە ٌۀبٚ ِزگەٚ  ثەرزک صۆلەٚە , ئێ سۆ ِزگەٚ  ٚە  
ْ صەڵرٓ ِبڵژ سٛاتە , کە یش ٌەسٛا صە ت ڕۆتبتٛٚل   سۆتب

ٔووبزأُ چیووضەکەْ ٌروو ە ٚ یبووتیبْ ٌە لووٛصرەلژ ئەٚ زالە ,  ٔویە
ْ ٚ ٌە ەر ِبڵەکەی سۆی  ,ک صٚٚە  ٚ ٔبکە ثۆ   باڵ ٌە الی ئە

سۆتبْ صەڵرٓ سٛا ئبگ ی جە٘ۀٕەِژ  صٚال  ٘ەر  .ثرتە جٛاة
ر ثڕٚاتوووبْ ثە صٚاڕۆێ , ثبشوووە ئەگە ٘ەتە ثووۆ س ایەکوووبراْ ٌە

ٚ ئبگ ی جە٘ۀضەَ ٘ەتە  ڕۆێی صٚاتژ ٚ ٌێ یرچیٕەٚەی سٛا
سۆتبْ ثڕٚای لەٚاٚتوبْ یروژ ٔویە  ٔە صاصگبتە  کە ثەثۆ ٘بلٛٚ

صٚالو   .  و باڵ ثەرزصەکۀەٚە لوب لبٚأجوبرەکە ٌرو ە  وزاثضرێ
جوبر ٌروو ە ثە  ووزا گەتوژ , ڕۆێی صٚاتووژ ٚ ئووبگ ی ئەگەر لبٚأ

کە ورە ٌە وەر لبٚأرووە سوۆ ٔبشو  ێ  جە٘ۀوضەَ ثوۆ چویە ؟
صٚٚجبر  زا ثضرێ . ئەٚەی ڕا تژ ثێ ِٓ ٘یە ٌەٚأە  وەر 

تەکرە ٌە ِەالکوبْ کە گوٛێژ ٌەٚ لتوبٔە ثوٛٚ , ثە  . صەرٔبکەَ
ٚ ثە صە ت ڕاٚەشوبٔضْ گوٛٚلژ ِوٓ  لٛٚڕەتیەٚە ٘ەڵتتبتەٚە

لٛٔووت ٌۀووبٚ یووبٔتۆڕەکە  ئەٚۀووضە ,  لووۆ صەرٔووبکەَ ٌە  ووەر
ە ثەر  , ی چووووت ثە صثرتزۆر کووو صەریەڕتوووٛە ٚە  ئەٚەی ثە

دەِوبَ  کو صۆلەٚە صەڵروژ لوبزە ٌەەرش ٚ ث ٚی٘ەِٛٚالتەکضا 
٘بلٛٚتتە صەرەٚە , صەلەٚێ ثچیە  وەر جروژ سەٚلوٓ , ثب وژ 

دوبکُ کەثیٕوژ ئەٚ ؟  لۆ چژ ٌە شەرع صەزأوژ شەرع صەکەی 
ەکەی شووە ثووێ ڕێوزی صەکووب  , ثە لٛٔوضی چەکِٛەالتە سەرتو 
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کربووب , گووٛٚلژ ئبگووبصاری صە ووتژ ثە ِرووزەکەی یربووە سۆتووضا 
,   ئر ە  ەر ِیٕجەری ٔویە.   زِبٔت ثە صۀب صەلشەِە صەرەٚە

 .  ڕۆێ لووب ئرووٛارە ثە کەتفووژ سۆلووبْ لتووە ثەَ ٚ ثەٚ ثڵوورٓ
ِەالتەکە ثێ صۀگ ٔەثٛٚ , گٛٚلژ ئرّە ثەثێ ٘وۆ لتوەِبْ ثە 

لوب ئرتوتب ئ ٘ۆکبرێ توبْ  دبکّیش گوٛٚلژ .کە  ٔەگٛٚلٛٚە 
ک صٚٚلوبٔە , ئروٛە صەلوبٔەٚێ ٘ەِوٛٚ ثۆ ئەَ لتبٔەی ٘ەثٛٚە 

ئرتووتب جووً ٚ  ٌە  ووەص  ووبن ثەرٚ چٛار سەڵووە ٚەکووٛ ٘ەزار
ئرتوتب  ٌە ەص  وبن ثەر وٚ چٛار , ٚەکٛ ٘ەزار ثەرد ثپۆشێ

ئرتوووتب  رٌە ٚ چٛار ووەص  ووبن ثە ثی ث ووبلەٚە , ٚەکووٛ ٘ەزار
 ٌە لەِبشوبی ێتووبْ ث وب  , ٚەکووٛ ٘ەزارٚ چٛار ەص ووبن ثەر

کەچووژ تە  .  ث ووب  ٚ ٌە ێْ ثڕٚأووێئرتوتب ِٕووضان یەرٚەرصە 
کەتفووژ  ئروٛە . کو صْ صٚٔیوب ڕێ ٚ شبٔتویت  ٘ەتە ثووۆ ێتوبْ

ثەاڵَ ٌە سەڵووە گەڕێووٓ , صٚالوو  سۆلووبٔە چووۆْ ثیوو صەکۀەٚە 
ٔەِووزگەٚ  ثە لۀیووب ٘ووژ ئرووٛەتە , ٔە سووٛاٚ ئووبتیٓ ٚ کترووت ٚ 

٘ەرچژ ٘ەتە ئەزِٛٚٔژ ٘ەِٛٚ ِ ۆڤبتەلیە ,  . یرغەِجەرەکبْ
ی ئەٚ شووتبٔەی یەتٛۀووضتبْ ثە ئووبتیٕەٚە ٌەثووبرە جووب ٔە  ٘ەر

ٚ  ٚ  ەٌتووووووە ە ٚ ڕێتووووووب ٘ەتە , ثەڵ ووووووٛ ٌەثووووووبرەی تب ووووووب
لەکٕەٌۆێتوبش ٘ەِوبْ شوتە , کەچوژ ٘ەر گ ٚٚیروە ٚ چیٕروە 
صەثیٕژ ٘ەڵتتبٚە ٌە لوٛٔیچ ر ژ گوۆی زەٚی تەکروە ٌەٚأەی 

ەزا ژ ٌە ەر گئرٛارە ال  ٚ  لب ٚ ڕۆێ   صٚٚەثۆ سۆی لۆرس
صٚای ئەَ  . یۀب یەتضا صەکب  ٚ ٔبٔژ ٌەئەٚأژ ل  یێ ٌێ صەصا 

لتبٔە دبکُ لۆزێە ثوێ صۀوگ ثوٛٚ  وەت ی  وبتٍەکەی یربوژ 
کو ص ٚتتوتژ  ِەالکوبْ صٚٚثوبرە صە وتژ ثڵٕوض تەکروە ٌە . ک ص
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لەٚاٚ لتەی لو َ ٔوبٚێ , لتەث ب  , دبکُ یرژ گٛٚ  ثەڕێز 
ثڕتبری  بگصاصئرتتبش ثڕۆٔە صەرەٚە .  ال گەتبتُ ٌە ٘ەرصٚٚ
صٚگّەی ٌەگەن ئەٚ لتەتە صە تژ صأب ٌە ەر .  سۆی صەصا 

ئەٚەی یۆٌیتوەکبْ ئەرصەشور  جەڕە ەکەی یرش صەرگوب , ثوۆ
ْ , ثیجۀە صەرەٚە لب کبلژ ثڕتبرەکە کە ِەالکبْ ٚ ئەٚ  . ثپبرێز

یۆٌیتووەکبٔیش  , سەڵ ووبٔەی ٌەگەڵیووبْ ثووْٛٚ چووٛٚٔە صەرەٚە
ْ ث صەٚە الی سۆتبْ  ,ئبٔیبش ٚتتتژ ثچرتە صەر . ئەرصەشر تب

دبکُ عجضٌ ەدّبْ ثوبٔرژ کو ص , گوٛٚلژ ئبٔیوب لوۆ ِەڕۆ صەثوێ 
ئیٕجووب کە ئبٔیووب ثە لۀیووب ِووبتەٚە ٌەگەن دووبکُ .  لتووە ث ەتووٓ

عجضٌ ەدّبْ , یرژ گٛٚ  کچُ لۆ ٘ەر ثوۆ ئەَ لەزتەتە ثوٛتتە 
ئبٔیووب  ٛشووتٕەکەش ؟وبرێزەری ئەرصەشوور  تووبْ ثووۆ لەزتەی یوو

ٚ ئەٚ لۆِەلبٔەی صراٚەلە یبڵژ بکُ گٛٚلژ د . گٛٚلژ ثۆ ٘ەِٛ
ٓ صراٚٔەلە یبڵژ ؟ ئبٔیب گٛٚلژ ئەٚەی  لۆ چٛزأژ ئەِبٔە لۆِەل

ڕا تژ ثێ ثەڵرەتەکژ زتٕضَٚٚ ٔویە , ثەاڵَ ٘ە وتُ صەڵوێ ئەٚ 
دوبکُ گوٛٚلژ ٌە کەتەٚە  . ییبٚە یبکە ٘یە یێ ٔبچێ س اپ ثێ

ئبٔیب صەتزأژ ئەگەر صرۆی ٌەگەن ث وب  ,   ەرصأژ صەکەی ؟
 ەرسۆی , چٛٔ ە دبکُ صەتتوٛأژ ڕۀرە زتبل  گِٛبْ ثشبلە 

ٌر ۆڵیٕەٚەتە  ث وب  ٚ ٌە ڕێوژ یۆٌیتوەکبٔژ زتٕوضأەٚە ثزأوێ 
گوٛٚلژ ِوبٚەتەکە . دوبکُ گوٛٚلژ ثوۆ  . ٌەکەتەٚە صەچرتە الی
ڕاکرش ەارص ؟ ئبٔیب گٛٚلژ چٛٔ ە  وەرٔجئەٚ لەزتەتە  ٘ەڵج

ُ ک ص ٌە . ثٛٚ ٚ  ئەِجبرە ئبٔیب گِٛبٔژ ٌە دبک ثبرەی ئەٚ ٘ەِٛ
, گٛٚلژ ثەڕێز دبکُ عجضٌ ەدّبْ صەک ێ ثوزأُ ثوۆ ی  یبرە 

دووبکُ  ئەٚۀووضە ثە یەرۆشووژ , شووترە ٘ەتە ئوورّە ٔەتووزأیٓ ؟
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لووۆِە ,  ڵەێا ٌەگەن ئەَ لتوەتە گووٛٚلژ ٔوب , ِوٓ ٘ەر ٌەثەرشو
ژ  ٓ ٘بٚڕێ بّٔژ , لۆ ٔبزٔا چٛٔ ە ٘ەرٔب کچژ تەکرە ٌە ٔزت ت ت

 ێ . ئبٔیبش گٛٚلژ ڕۀرەِۀتٛڕی ثبزرگبُٔ چۀض سۆشضەٚ
  . کچەکەی ٔب صزۆر سۆشتجٛێ ثەاڵَ ثە صڵٕیبتیەٚە ثە لە

ئووورّە صەثوووێ سۆشەٚتتووووتژ ییبوووەکبّٔبْ ٌەگەن ئەٚ جووووۆرە 
دووبکُ ٌەِەتووبْ ٘ە ووتژ .  سۆشەٚتتووتیبٔە ٌرووە جیووبث ەتٕەٚە

ُ ئەٚە ٔەثٛٚ ُ ِەثە ت ْ ک ص , گٛٚلژ کچ ئبٔیب گٛٚلژ . ثەصۆڕا
ٌە ەر ەٚە ثڕتبر ثضەی يٚٚرصەکبر ثە٘ەردبن ثەٚ ٘یٛاتەَ ثە

  . ئیٕجب ئیزٔژ ٌە صاصٚەر سٛا ت ٚ چٛٚە صەرەٚە . ئەرصەشر 
لەٚاٚ گِٛووبٔژ کەٚلە  ووەر دووبکُ عجووضٌ ەدّبْ , ئەگەرچووژ 

صەشیٛتتوت لوب زٚٚە ٌە وەر  . ٘بٚڕێژ ٔزت ژ ثبٚکیبوژ ثوٛٚ
ڕٚٚصاٚەکەی ِەتتەری ٌەشف ۆش  زاری ئەرصەشر ەٚە ثزأێ

لتوەتەکژ ٘ەرچۀضە ئەرصەشر  لب ئەٚ کبلە ٘یە  . چۆْ ثٛٚە
لۀیووب .  ٚ صاصٚەر ٔەک صثوٛٚ ٌەثوبرەی ئەٚ ڕٚٚصاٚە ثوۆ صاصگووب

 ەرەلبٚە کبلرە صاصٚەر ٌرژ ی  ژ ثٛٚ  ئەٚۀضە ٔەثێ ٘ەر ٌە
ە چۆْ ثٛٚ , ئەٚ ٌە ٚەاڵِضا گٛٚلجٛٚی ئەگەر ٌە ئەٚ ڕٚٚصاٚ

ٓ کٛڕی  ە ژ ٚای ث  صثب صەلٛأژ ىکبرێۆکژ ٚاڵ  رشٛێٕژ ِ
ُ ٚەاڵِژ ٔەص ٚ صاصگبتژ ث ەی ؟ یە صاصگبڕات رب اثۆٚە , کە دبک

ئبٔیب کە چٛٚە ِەِەڕەکە . برٛە ثێ صۀگ ثجٛٚ٘ەِبٔئەٚتش ثە
 ٚ زٔجی  کو اٚەلەٚە ئەرصەشر ی ثیٕژ صە ت ٚ یرژ کەٌەیچە

ٌەالتەکەی  . ٚ چۀض یۆٌیتور یش ٌەَ الٚ ٌەٚالی ڕاٚە وتبْٚ
الکووبْ ٚ ئەٚ سەڵوو ەی ٌەگەڵیووبْ لوو ی ِەِەڕەکەش ثیٕووژ ِە

ٚ ثە یتتە یتت لتەتبْ ثوۆ تە   کۆثجٛٚٔەٚەجْٛٚ , ٌرە ٘بل
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 .ئبٔیب  ەت ی ٘ەرالتەکژ صەک ص ٔبشی تٕیەکژ صەثیٕژ  . صەک ص
ٌروو ە ڕێووە ئەٚ  ؟ثەاڵَ ٔەشوضەک ا ثووڕٚا , صٚالوو  ثچرووتە کووٛێ 

کە ٌەالی  لتووووووەتەی ثووووووبیی ی ئەرصەشوووووور ی ثەثی ٘ووووووبلەٚە
 ٔووبٜٚ ٕ٘ووض ثووٛٚ لۀووضٚٚرەکبْ ثە ێٔە ڕەشووتبڵە عەرەثەکەی

 .ل  صەِج صیگٛٚ  ئەگەر ثّتٛأیجب ثتجەِە  ەر ٘ە برەتەکژ 
 ئیٕجب زأژ ئەٚ ییبٚەش ڕۆێێە ٌە ڕۆێاْ لەٚاٚ ثرزارثٛٚە ٌە
ک صەٚەکوووبٔژ ِووو ۆڤ , ثوووۆتە ثیووو ی ٌە ڕۆتبوووتٓ ثوووۆ  وووەر 

ڕا  وەت ێ ژ رئەرصەشر  ٌە صٚٚ . ٘ە برەتەکژ ل  ک صۆلەٚە
ثەٚ ئبٔیوووبی کووو ص , ئبٔیوووبش ثە ٔەرِوووژ چبٚەکوووبٔژ چٛلبٔوووض , 

ئیٕجب صٚای ٔیٛ  . ِبٔبتەی یەِت ٔەثێ ٘ەِٛٚشترە ثبش صەثێ
ٚ   کبلەِر ێوووووە جەڕە وووووژ ثەرصەرگوووووبکەی صاصٚەر ٌریوووووضاٚە

ٚ ِەالکووووبْ ٚ  یۆٌیتووووەکەی ثەرصەرگووووب ثووووبٔرژ ئەرصەشوووور 
 سەڵ ەکەی ک ص , ٘ەِٛٚ چٛٚٔەٚە شٛێٕژ سۆتبْ , ئبٔیبش ٌە

صاصٚەر  . یربوەٚە ثە جٍوژ یوبرێزەرتەکەی ٌەالتە  ڕاٚە وتب
ٚ  جوبرٚأگو   , لب الٚلژ صٚای ئەٚەی گٛێّوبْ ٌە ٘ەرصٚٚگٛ

ئیٕجووب ٌەگەن ئەَ  . صە وتەی ِەالکوبْ , گەتبوتیٕە ثڕتوبرصاْ
لتوەتە چەکٛشووەکەی  وورجبر ثە ِرووزەکەصا کربووب , کە ٔووبٚی 

کە ووووبٔەی ٌە ێٚٚرەٚە ثووووْٛٚ  ثڕتووووبری ٘رٕووووب ٘ەِووووٛٚ ئەٚ
لتوووەکبٔژ صاٚ  ٘ەڵتوووتبٔەٚە  وووەر یوووێ , صاصٚەر صرێوووەەی ثە

ثە وووەرٚەرتش  ٚ ٘ەر  وووەرٚەر ثوووٛٚە صاصگوووب ٘ەرگوووٛٚلژ 
ئەٚەی ٚاڵلرە یرٛتتتە تب بی ٘ەثێ , ثوۆ صەِرٕرتەٚە , ٘ەِٛٚ

٘ەرکە  ٘ەڵٕە تێ ثە کەتفژ سۆی صە تضرێەی ث بلە  وەر 
صاصگب ٘ەڵتتب . ٚ ئب بتش ثبرٛێٕێ ٚ سەڵە ئبزارثضا صەٚرٚثەر
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ثە  ووزاصأژ ثەڕێووز ئەرصەشوور  ثە٘ووۆی سووٛارصٔەٚەی زۆری 
چوٛٔ ە ٘ەر ئەٚ سوٛارصٔەٚە  .ڕۆێ  بٚەی چٛارصەکذٛي ثۆ ِ

زۆرە ٚای ٌێ ک صٚٚە ثچرتە ٔبٚ ِزگەٚ  ٚ گوۆرأژ ثڵروت ٚ 
َ شٛێٕە ثجەزێٕێ یربژ صاستت ٚ  ئیٕجب  بتٍەکەی . یی ۆزی ئە

کووو صەٚە ٚ چبٚەکوووبٔژ ثە کٍرٕ تووورە  چوووبٚ چوووبٚتٍ ەکەی ٌە
ٌەیڕ تەکرە ٌەٚ ییوبٚأەی ٌەگەن ِەالکوبْ ٘وبلجٛٚە  .  ڕتەٚە

ێٚٚرێ , گوٛٚلژ ثەڕێووز صاصٚەر چووۆْ صەکو ێ ییبٚێووە لۀیووب 
صاصٚەر  . ُ ث  ێ ٌە وەر ئەٚ ٘ەِوٛٚ شوتەکٛچٛارصە ڕۆێ د

ئەٚتووش گووٛٚلژ  گووٛٚلژ ِەثە ووتت چوویە ئەٚ ٘ەِووٛٚ شووتە ؟
ئووبسەر ئەٚ ییووبٚە ِەتتووژ ێٔر ووژ ٌە ووەر شووبْ ثووٛٚە . دووبکُ 
یر ۀوژ گوٛٚلژ کوٛڕَ ئەٚ لەزتەتە جیوبٚازە , ئەٚ صاصگوبتیەی 

لۀیب ٌە ەر صاٚای ئرٛە ثٛٚ , کبلرە ئەرصەشر  چوۆلە ئەِڕۆ 
ٔوبٚ ِوزگەٚ  ٚ ِەی سوٛارصۆلەٚە . لەزتەی لوبٚأەکە سووۆی 

ٚ ِووبٚە . صٚالوو  ئرووٛە ئ ئیبووتبْ  ٘ربووتب تە  التووژ ٔەثووۆلەٚە
کەچژ ٌەئە ڵضا  ,جْٛٚ  ەرەلبٚە ثۆ ئەٚە ٔە٘بل ثەِەتە سۆ ٌە

٘ۆرتبتەلووبْ ٚ  صەثووٛا ثووۆ ئەِە ٚ کٛشووتٕژ ئەٚ ێٔە ئەٚ ٘ەرا
ْ ٌە شٛێٕەکەی سۆی , سۆی  . ثٕبثبتەٚە ِەالتە  ٌە ٔبِٚەالکب

یێ ٔەگی ا , ٚە  ٔبڕازی ثٛٚٔرە ثەثٕژ ٌروٛەٚە گوٛٚلژ ئەصی 
شووەلبَ ٚ ٔبڕازتّووبْ  ٌە ووەر صاٚێووٓ ییتوورە ثٙبلجبتٕووبتە  ووەر

ش اٚەکووبٔژ ێٔووبْ ىصەرثجڕتجووب , لووب تب ووب ٚ ِووب ژ ِوو ۆڤ ٚ ڕێ
ئەگەر دووٛکّژ ٚٚاڵ   ٘ەڵتووتٓ ثووزأٓ ثووۆ کووٛێراٚە , ئووبسەر

ُ ث ڕێ لب ِ صْ ٔە   دٛکّر ژ ئیتالِژ ثب , صەثٛا زٚٚل  ڕج
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ٌە ەری ثریٕە جٛاة , کە لۀبٔە  ثە ِ صٚٚتش ِبڵژ سوٛای 
 .  کەٚێییس ک ص , ٘ەی ثەر ٔە  ەلژ سٛا 

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

 ٚ  تبْ کەٌەیوووووچەیۆٌیتوووووەکبْ ئەرصەشووووور صٚای ثڕتوووووبرەکە
ۆلوۆِجرٍەی ثیوجۀەٚە ٔوبٚ ئەٚ ئسۆتبٔضا رٚ ثەگە زٔجی ک صەٚە

ئبٔیوب  . ل توبْ یوێ ٘رٕوبثٛٚە صاصگوب سوۆی ٚ چۀوض زتٕوضأیەکژ
ئەرصەشر تش  ی صەک ص ,ا  ەتڕرٌەثەر صەرگبی ێٚٚری صاصٚە

ٌەیوڕ ئبٔیوب  . ژ  ەت ی صەکوب ٔجٛٚە ئبٔیب , ٔەتضەزایبتژ کەٚل
سۆی یرٕەگی اٚ یبرتضا , صۀرژ یر ٚەکبٔژ ٔبٚ صاصگوبی یوڕ ٌە 

ئبٔیوب کە  . ک ص , ٘ەِٛٚ یۆٌیتەکبْ ئبٚڕتوبْ صاتەٚە لەقلەلە 
ەتبتە التبْ گٛٚلژ ثجٛٚرْ , شتر ُ ٌە ثی چٛٚە صەرثبرەی گ

ثڵوورُ  ٜئەرصەشوور  زێووەڕث ەث ێثووەصصاصگووبتژ ک صٔووژ صا٘ووبلٛٚ 
یۆٌیتەکبٔیش لۆزێە ٌە ئەرصەشر  .  ئەگەر صەر ەلّبْ یرجضەْ

ْ  ەرِٛٚ صٚٚرکەٚلٕەٚە ئەرصەشر  ئبٔیبش لەٚاٚ ٌە .ٚ گٛٚلیب
ٔزتە ثۆٚە , گٛٚلژ ئ شترە ٘ەتە لۆ صەتببرتتەٚە صەرثبرەی 

ئەرصەشور  گوٛٚلژ ٘ویە شوترە ,  کٛشتٕژ ِەتتەر یورُ ثڵوێ ؟
 ە , ِٕیش ٚەاڵِژ ئەٚاْ ٔبصەِەٚە صاصگب ٚەاڵِژ ِٕژ ٔەصاٚەلەٚ

ضە , صۀب ڕۆێێە سۆَ ٘ەِٛٚتوت ثوۆ صەگروڕِەٚە , ٔ٘ەر ئەٚە
چٛٔ ە ئەگەر ِٓ صڵٕیب ٔەثوُ ,  . ثٛٚیصا ٚە  چۆْ ثەڵرُٕ یێ

 ,صاصگوب  ووەرثەسۆتە ٚ تب ووبش  وەرٚەرە لتووەی ثووۆ ٔووبکەَ 
سۆشوت صەزأوژ صاصگوبی .  ثەلوبتجەلژ صەرثوبرەی ئەٚ لەزتەتە
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صەثێ   تە ەرثەسۆ ٚ تب بی  ەرٚەرتش ئەٚ تب ب ٚ صاصگبتە
ٛێژ کووووٛڕی  وووەرۆکژ ٚاڵ  ثروووو ێ ٚ ٔە  ٘ەر ثتوووٛأێ گووو

ثتٛأێ گٛێژ  ەرۆکژ ٚٚاڵلیش ثەڵ ٛ صەثێ ,بج ربەلە صاصگڕات
رّە صاْ ثە تب وبتە  ئبسەر ٔوبک ێ ئو . ثر ێ ٚ صاصگبتژ ث ب 

ثوۆ ثوێ ٘رزەکوبْ ئب وٓ ٚ یوۆاڵ ثوێ ٚ ثوۆ ثەریو   ٚ  صاثٕریٓ 
  ص , چۆٔیبْ ثٛێ رۆ  ٚ کبرثەصە تەکبٔیش لٛڕی صە ت ە

ئبٔیوووب گوووٛٚلژ , ٚا ثیبووورٍٓ ٚ ثە صڵوووژ سۆتوووبْ توووبری یروووج ەْ
گِٛووبْ ٌە ٘یچیوبْ ٔووبکەَ , ثەاڵَ ئەٚ لتوەکبٔت ڕا ووتە , ِوٓ 

شەڕە گەٚرە ثۆ صەکەی ؟ ٌە کبلر ضا لۆ سۆ  ٌە ێێ  چەیۆکژ 
ٚ تب ب ُ شتر ت ثە ەر ثرٕٓ ؟ٚ صاصگبتە صای ئە  .ئبسەر صەل  

 ئەرصەشور  گووٛٚلژ ئبٔیووب ٚاز ٌە لو   ثرووٕە , ێتووبْ لب ووەر ثە
 ەرەلبٚە ل     ەر , ٘ەر ٌە ٚ ٔبثێ ٔبثێ ٔبچرتە ٌەرزە ٌەرز

ئبٔیب گٛٚلژ ئەٚەش صەزأُ  . کبٔژ ثەَ صۆسە گەتبٔضٚٚەکربە
ثڕٚا ث ە . ثەاڵَ ِٓ ٘یە دەزَ ٌەٚ جۆرە ێتبٔە ٔویە , ئەٚەی 

ٚ  چیووڕۆ  ٚ شووویع  ڕا ووتژ ثووێ دەزَ ٌە ێتوووبٔر ە یڕثووێ ٌە
صەزأژ کبلرە  . ٚ گەاڵٚ ٚ ثۆٔژ شٕە ِۆ یمب , یڕثێ ٌە ٘ەٚر

ٚ  کوووووبْ ٚ صاییووووو  کە ئەٚ ثە وووووەر٘بلبٔەی ثوووووبیی   ٚ ئبیب
ئەرصەشر  گٛٚلژ  . ثۆ گرڕاِەٚە چۀضَ چرە ثیٕژ  گٛڵٙۀبر

ِٕوویش دەزَ ٌەٚ  صەکەَ , ِٕوویش ٔە وو ە  ٌەٚ جووۆرە ێتووبٔە
ک صٔیش ٚاز  ڵرژ , ثەاڵَ ئەگەر صٚای ثۀوضشتبٔەتە لوۆ صەتوبٔ

َ ٌەٚ ٘ەِٛٚ ییتژ  ٓ چیضەکەی ؟ صۀب ِٓ ٌەِرەە ٚاز ٌێ ٔە٘رٕ
ئبٔیوب  . کو صٚٚەٚ یۆسڵیە ٘رٕبٚە , کە ِ ۆڤەکبْ صرٚٚ وتیبْ 

 ثێ صۀگ ثٛٚ , ئیٕجب ئەرصەشر  صرێەەی ثە لتوەکبٔژ صاتەٚە
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ْ لٛٚڕصە , ٔە  ە  ٌە تب ب ٚ ٌە ئبتیٓ ٚ ٌە  ٚ گٛٚلژ ٘ەِٛٚتب
ٚ ٌە صاصگب ٚ ٌە صاصٚەر ٘ەرچژ ثەری   ٚ کە بٔژ ٌە ٚ  ِەال 
ڕۆێی صٚٚشەِّە ٚەرە ِە٘وبجە  .  یب ژ صٚٔیبش ٘ەتە ثێ
 ٚ ُ , صەچیٕەٚە ٔب ئبٔیب ٌەگەن . صٚٔیب جٛأەکەی سۆِبْچبٚەڕێت

َ لتەت  ؟ە سۀضەتەکژ ک ص گٛٚلژ ئەصی ثۀضک صٔەکە  چژئە
ئەٚاْ ئەگەر ثووۆ  ,ئەرصەشوور  گووٛٚلژ ٚاز ٌە ثۀووضک صْ ثرووٕە 

٘ەلب٘ەلبترش ٌەٚ زتٕضأە ثّٙرڵٕەٚە , ٘ەر لٛأیٛێتیبْ جە تەَ 
ٚ ثەرگوژ یوبرێزەرتەش ثوڕۆ ئە.  ثۀض ثو ەْ , ٔەٚە  ڕٚٚدوُ

برٛەتە ٔەلجیُٕ لوۆ ٚەکوٛ سوۆ  جوٛأژ , ئبٔیوب ثە ثب ثەِصاثٕێ 
گووٛٚلژ ثەڕا ووت , ثەاڵَ چوۆْ ٚا لتووەصەکەی ؟ ِووٓ  ٚەگوبڵتە

 ۀژ گٛٚلژ ئەرصەشر  یر ؟یبرێزەری لۆَ صتبرە ئەٚە ٔبزأژ 
ل  ,  ئبٔیب گٛٚلژ جب شوتر ژ  وەت . ٚثی َ چٛٚ ثٛ ثجٛٚرە ٌە

ئەصی ئەرصەشر  گوٛٚلژ  صەزأژ ئەٚ ثەرگەش ٘ژ سۆَ ٔیە ,
 ؟صاصگبتیەکە ٌە ئبٔیب گٛٚلژ ٌە ییبٚێ ُ ٚەرگ   ثەر ؟٘ژ کریە
لووو  صتوووبرثٛٚ ٌە ەشووور  گوووٛٚلژ ئە٘وووب ئەٚە ثوووۆتێ گەٚرەئەرص

صۀب صەِزأژ لۆ جٍژ ٔبڕێوە ٔبیۆشوژ . ئبٔیوب  ,لەثبرەی سۆ  
جب  . گٛٚلژ ٚاز ٌە لەثبرەکەی ثرٕە ثۆٔەکەی ٚەستە ثّ ٛێێ

ِوووٓ ثە یوووبرە صەشوووژ گوووٛٚ  ثّووو ە شوووەرتە , ٚای صەزأوووژ 
ئەرصەشوووور  گوووٛٚلژ صەزأووووژ ئبٔیووووب ِووووٓ  . یوووبرێزەری لووووۆَ

چوووبٚ , ٌە کەالکروووە ە ثەرٕێزەرەکوووبُٔ ٚەکوووٛ کەِتیوووبر صێووویبر
 کە کە  . صەگەڕێٓ یبرچەتە  گۆشتژ ثۆگۀژ ٌێ ٌروج ۀەٚە

زتٕووضأیە  صەثیووٕٓ  ٔووبڵرٓ ٘ەثووٛٚٔە , ٔەثووٛٚٔە  تووبْ  ٚ وووبرٜ
صێ ٚ ثەصەرٚرتوضا  ٌرمەِٚوبٚە , ٘ەِوٛٚ چو لە چ لوژ صصأیوبْ
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کو ص  ثیو  صٚٚثبرە سۆتبْ ٌە ٚ ئەرصەشر   ئبٔیب.  صەسٌٛرٕەٚە
ٚ صاصگب ڕاٚە تبٔە ْ . ٌە ٚ لتە ثۆ ٌۀب ٔبکبٚ تەکرە  تە  صەکە

ٌە یۆٌیتەکبْ ٌریبْ ٔزتە ثۆٚە ٚ ثە ئبٔیبی گٛٚ  ثەڕێز کب  
 ٚب گوٛٚلژ ئووۆئبٔیوو.  صرۀورە , ئوورّە صەثوێ ثرەڕێیووٕەٚە زتٕوضاْ

ٚ گٛٚلژ صٚٚشەِّە  ئیٕجب ڕٚٚی ک صە ئەرصەشر  .  ثجٛٚرْ
٘ربووتب ئبٔیووب صەتٛتتووت زتووبل  لتووە ث ووب   . تە  صەثیٕیووٕەٚە

ْ ثەیربە ٌەثبرەی صٚٚشەِّەی صاثێ ْ ئەرصەشر تب  , یۆٌیتەکب
سۆتوووبْ صاٚ ث صتوووبٔە صەرەٚەی ِەِەڕەکە , صٚالووو   وووٛاری 

 . ٚ ثەڕێ ەٚلوٓ ثەرەٚ زتٕوضاْ ٘ەِوبْ ئۆلۆِجرٍیوبْ کو صەٚە
گەڕاْ ک ص  ٌۀبٚ ِەِەڕە صرێەەکەی صاصگب  صە تژ ثەبش ئبٔی
جووووٛٚ , ثیووووضالەٚە ر لئەٚەی جٍووووژ یووووبرێزەرتەکەی ٚەرتثووووۆ

 ,ثە ثەڕێز ثەڕێز ٌەیڕ تەکرە ٌە صٚاٚە ثبٔرژ ک ص. سبٚۀەکەی
ٚ کە ەتە ثەصٚاتضا صەگەڕائبٔیب کە ئبٚڕی صا   .تەٚە ثیٕژ ڕێە ئە

جٍوووژ ئیٕجوووب کە ٌروووە ٔزتوووە کەٚلوووٕەٚە ئبٔیوووب ثە  ٛیب وووەٚە 
ییوووووبٚەکەش کوووووبرلر ژ .  ٚەکە صایوووووبرێزەرتەکەی ثە ییوووووبٚە

ِٓ ٌر ەَ ٘ەر چیت ەری سۆی یرضا , ئەٚۀضەشژ گٛٚ  یبرێز
ٚتتوووت . ئبٔیوووب صٚٚثوووبرە گوووٛٚلژ  وووٛیب  . ئیٕجوووب صاصگوووبی 

  .  ثەجرٙربت ٚ گەڕاٚە ِبن
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 نەي ٝ ٚ 
 

ٚ لبرتە صا٘وب  , ئبٔیوب اثۆ ئرٛارەکەی صٚای ئەٚەی صٚٔیب لەٚ
جٛٚ , ٌە ٔبکبٚ ثبٚکژ ٌە صتبر لەٌە یزتۆْ صأیبتٌەگەن صاتە ٚ 

جەڕە ژ ِبڵەٚە ٌریوضا , ِۀتوٛٚڕی ثبزرگوبْ گوٛٚلژ ڕۀورە 
ژ ثووۆ کوو صَ دوبکُ عجووضٌ ەدّبْ ثووێ , چووٛٔ ە ئەِووڕۆ لەٌە ووۆٔ

ُ یرتە . ئبٔیب ثەَ لتەتە گٛٚلژ ئرٛارە صێّە ال   ,ڵەێاش, کبرێ 
ٛ ئەٚەی  ثیەٚێ ثە سۆی شترە ثڵێ , ثەرٌەٚەی ثبٚکژ ٌە ٚەک

 ڕِۀتٛٚ .زاری دبکّەٚە ثزأێ , گٛٚلژ ئەِڕۆ ٌە صاصگب ثیٕیُ
 ئبٔیوب گوٛٚلژ ثەڵوێ ٌە صاصگوب , ثە ەر بِیەٚە گٛٚلژ صاصگب ؟

چووٛٔ ە ثووٛٚتّە یووبرێزەری کە وورە لەزتەکەی ٌەالی دووبکُ 
ِۀتووٛٚڕ گووٛٚلژ ثوۆ لووۆ ٚاز  ٌە یووبرێزەری .  عجوضٌ ەدّبٔە

ٚ ؟ٔە٘ ُ صاٚای ٌر  صَ   رٕبثٛ َ ٘بٚڕێیەک ئبٔیب گٛٚلژ ثەڵێ , ثەاڵ



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

319 
 

ٚ  ئبٔیب . زتەتە ثر ِە ئە تۆ , ٔەِتٛأژ ڕەلژ ث ەِەٚەەئەٚ ل
صات وژ  . صٚٚثبرە جەڕە ەکە ٌریوضاٚەثبٚکژ ٌەٚ لتبٔە ثْٛٚ 

ٚ گٛٚلژ جوبرێ کەی  ئبٔیب ثە یەٌە ٌە شٛێٕەکەی ٘ەڵتتبتەٚە
ٚ ییبٚە   .صەرگب ڕاٚە تبٚە ٚا ٌەثەرٚەستژ گفتٛگۆتە ئبسەر ئە

دوبکُ  . ثۀبچبری ثە سۆی چٛٚ صەرگبی دەٚشوەی کو صەٚە
صتبرثٛٚ  . ٌ ەدّبْ ثە  ەرِٛٚ  ەرِٛٚ ثە ێٚٚرێ کەٚ عجض
ٌروژ  ڕِۀتوٛٚ . الگەتەکژ ڕەشیبژ ٌەگەن سوۆی ٘رٕوبثٛٚعە

ٚ ئەٚالی تەکت تبْ ِبئ ک ص ,  چٛٚە یرش ٚ ثە صۆلەتە  ئەِال
الگەتە ٘ەثێ ٚ ٔەثوێ شوەڕاثە ٌەگەن ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ ئەٚ عە

سۆ  ٘رٕبٚلە , دبکُ یر ۀوژ گوٛٚلژ ئەصی یربوت  گوٛٚل اٚە 
ْ ِەکە ْ ثێ ثەشیب ْ  ر ِەکە , تبْ کە  ر   ک ص  .تبْ  ر کەرا
ئەٚە شەڕاثژ ٘ۀبرە , ئەٚەی چۀض جبرە ٌەگەن سۆَ صە٘رٕب . 

ُ ڕٚٚی ک صە ئبٔیب ٚ چب  ٚ چۆٔژ ٌەگەن ئەٚتش  یبشبْ دبک
ئیٕجب ثە صات یبژ گٛٚ  کچێ ئەٚ ِۀتٛٚڕە زۆر ثوێ ک ص , 
ٚ  پڵەتە , لۆ لە  ثیٕیٛلە جبرێە ثڵێ ثوب  وەرصأژ ئەٚ  ٚە ب

ٔبڵێ ئەصی لوۆ ثوۆ ڕۆێێوە  ثبشە ئەٚە ئەٚ ٚا . ٘بٚڕێیەَ ث ەَ
ئەٚ ئەگەر سوۆی ؟ ّٕە کٛێ رصات ژ ئبٔیب گٛٚلژ ثیٙ ؟ٔبتٙرٕژ 
ٚ ثەرص  شٛێٕرە ثێ صەچێ ٚ دەزتبژ ٌێ ٔەثێ صار دەزی ٌە

ٚەاڵ ثیتت  بڵیش  . صەرێ ٌە ِبڵێ ثە ەرتەکضا ث ەٚێ ٔبتەلە
کە ٘ە تژ ک ص  ڕثەتەکەٚە ٔەچٛٚتٕە شٛێٕرە . ِۀتٛٚصەثێ 

سەرت ە ٘بٚێتٕەکەی صە ت ثە گٍەتیبْ صەکب  , گٛٚلژ دبکُ 
َ ٌەٚێ کٛرەی صارەکەرٚێٚ ثبثچیٕە ٓ  ە لبتجەلەکە ٕی صاصەگی  ر

 صاصۀیبوویٓ , لووبلەلژ ئەٚ ٚرصەٚ ثووۆ سۆِووبْ ثە ئیتوو ادە  
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ِۀتووٛٚڕی ثبزرگووبْ ٚ دووبکُ عجووضٌ ەدّبْ .  گٍەتیووبٔەَ ٔوویە
ثەتەکەٚە چٛٚٔە ئەٚ ێٚٚرەی کٛرەی ئوبگ ک صٔەٚەکەی ٌوێ 

چۀوووض یوووبرچە صارێ وووژ سە وووتە ٔوووبٚ ِۀتوووٛٚڕ زٚٚ  .ثوووٛٚ 
کووٛرەکەٚ ئووبگ ی لرووجەرصا , ٘ۀووضەی ٔەثوو ص لوو ئ ٚ ٘ووۆڕی 

ْ صە تژ یر  ص , صات ژ ئبٔیب ش ٘ەرزٚٚ ٚە  ٘ەِیبە صارەکب
  اٚ ٚ شووورەزا  ٚ یۀیووو ی لبەچ ر ثجوووٛٚ  ووورٕیەکژ یوووڕ ٌە 

٘ەڵٕضراٚ ٚ صٚٚگ زی ٍِجبرت ژ ثۆتبْ ث صە  ِبيٕٛز رٛی ٌە 
ٚ دبکُ ٌە ٔزتوە کوٛرەکە ٌە وەر صٚٚ  ِۀتٛٚڕ . ێٚٚرەٚە

کٛر وووووژ ٚ ِرزێوووووە صأیبوووووتٓ , دوووووبکُ ثە صەَ لر  صٔوووووژ 
ثب ژ کوٛڕێ ُ  شەڕاثەکەٚە گٛٚلژ ٘بٚڕێ ِۀتٛٚڕ ٌەثی لە

 صٚلُ ِەالکبْ ٌە صێی گ ٌە ئرتتب گٛ ثۆ ک صی ِبٚەتە  ثەر
؟ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ ثەڵێ ئەٚ کٛڕەی ِەتتژ ێٔەکەی  ثٛٚتٕەٚە

ٓ ڕێە ئەٚ کە ە.  ث صثٛٚە ٔبٚ ِزگەٚ  ُ گٛٚلژ ئب ەرت  .دبک
ٚاثوزأُ  ِۀتٛٚڕ ئەٚۀضەشژ زتبص ک ص ٌە لتوەکبٔژ گوٛٚلژ

ِۀتووٛٚڕ  . گووٛٚلژ ثەڵوێدوبکُ  .ٔبٚتبوژ ئەرصەشور  ثووٛٚ 
دوبکُ  ٌەٚ ٚەسوتە ؟ لژ ثبشە ثۆ ثب ژ ئەٚ ییوبٚە  کو ص گٛٚ

عجضٌ ەدّبْ گٛٚلژ ئەِڕۆ صاصگبتیەکەی ثەڕێٛە چٛٚ , ٌەثەر 
ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ ثبشە ئبٔیب ئ یەتٛۀضی ثەَ  .ئبٔیب ثب ُ ک ص 

, زأویُ ثوێ  ضی ٘ەتۀودبکُ گوٛٚلژ ثوب یەتٛە ؟ ٘ەتە لەزتەٚە
ئەٚە ٘وبلَٛٚ , ئبٔیوب ثوۆلە یوبرێزەری  ئبگبی , سۆشُ ٘ەر ثوۆ

َ کٛڕە . ِۀتٛٚڕ چبٚەکبٔژ زەق ٘ەڵرەڕا , گٛٚلژ چۆْ ؟  ئە
دووبکُ گووٛٚلژ ٌەٚ ثپ  وووە , چۀووض جووبرێ یش چوووۆلە الی ٌە 
زتٕوضاْ . ِۀتوٛٚڕ گوٛٚلژ کەِروە یورش ئرتوتب ئبٔیوب گووٛٚلژ 
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صۀووب ئەٚ ٚازی ٌە  ٘وبٚڕێیەکُ صاٚای ٌر وو صَ ثوجّە یووبرێزەر ,
ثەاڵَ ٔەِزأووژ لەزتەی ئەَ کووٛڕەی ٌە ,  یووبرێزەری ٘رٕووبثٛٚ
دووووبکُ ٌەٚکووووبلە یوووور ەکەی ثڵٕووووض کوووو ص, .  ئە ووووتۆ گ لووووٛٚە

ضی یر ەکبٔیبْ ِٕۀتٛٚڕتش صە تژ صا یر ەکەی سۆی ٚ ٌە ثڵ
دوبکُ گوو زەکەی ٌە یربووەسۆی ,  ٌروە صا , ئیٕجووب  ڕتوبْ کوو ص

یە ثوۆلە یووبرێزەر , صأوبٚەٚ گوٛٚلژ ئەٚەی ڕا ووتژ ثوێ کربووۀ
چٛٚٔژ ئبٔیب ثۆ زتٕوضاْ ثوبش ٔویە , چوٛٔ ە ِوبَ کربە ئەٚەتە 

ٚ لەزتەتە کە  یێ ٔبزأێ ٚ کۆْ  لبٚێ  ٌەٚێیە , ٘ەرچۀضە ئە
َ ئەٚەی ڕا تیش ثێ ِبٚە صەل  رُ زتٕضأیەکبْ  . ثٛٚە , ثەاڵ

لتەتبْ ثۆ تە  ک صثێ ٚ گەتبتجرتە ئەرصەشور  , ئەٚتوش ثوۆ 
ِۀتووٛٚڕ گووٛٚلژ ئووێ ثبشووە کووێ صەزأووێ . ئبٔیووبی ثررووڕێتەٚە
سوۆ ِوبَ لوبٚێ  ٔوبزأێ ِوٓ ٔوبٚەکەی سوۆُِ  ؟ یبٚەش کریە 

ثەاڵَ  ,دبکُ گٛٚلژ ٔب , ثە صڵٕیبتیەٚە کە  ٔوبزأێ  . گۆڕتٛە
صٚال  شتر ژ ل تش ٌە گۆڕێ  . ٘ەر ٚتتتُ ئبگبصار  ث ەِەٚە

ٌە  , ٘ەتە صەِەٚێ ثیزأژ , لەزتەی ئەرصەشر  لۆزێە سەلەرە
اصگبٚە ئبگبصار ک اِٚەلەٚە ثە ٘یە جۆرێە صاصگبی  ەرٚی ص

ئەَ کە ە ٔەکەَ , ٌە ەر ِەتتوژ ِەتتوەری ٌەشوف ۆش , لوب 
صەکوو ێّەٚە , ٘ەرچۀووضە ئەٚ کووٛڕە ثە سۆشووژ ٘وویە  ئبگووبصار

سووۆَ ٔووبلٛأُ ئەٚە ثە ئبٔیووب ثڵوورُ . لتووەتە  ثووۆ صاصگووب ٔبکووب 
ثەاڵَ , چووٛٔ ە ثڵووێ ٚ ٔەڵرووژ ئەٚ یووبرێزەرە ٔووبثێ ئەٚە ثزأووێ

ٚ  ئەگەر صەک ێ ثەڕێیە  ٌە ڕێیەکبْ سۆلژ ٌێ ٔزتوە ثو ەٚە
ِۀتٛٚڕ ٌەگەن دبکُ  . لرژ ثرەتٕە , ثب ٚاز ٌە یبرێزەری ثرٕێ

عجضٌ ەدّبْ ثوبش تەکیوبْ صۀب وژ , ٘ەر ئەٚ دوبکّەش ثوٛٚ 
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َ لبٚێ ی  ٚ دبکّەش ثٛٚ , ِب ٔبٚەکەی ثۆ گۆڕی ثٛٚ , ٘ەر ئە
گوووۆڕە  ٜ ە  ووویرەثئەٚ صاثوووٛٚ ثە ٚا وووتە , ثە ییالٔوووژ   ووزا

گووٛٚلژ ِووبَ ڕێووٛی ئ .  جٛٚە ئروو اِْۆِیبک اٚەکووبٔژ   ۆشووت
دووبکُ .  گووۆڕێ ٘ەتە ٚا صەتٙرٕووژ ٚ صەتووجەی ییالٔر ووژ لوو  ٌە

٘ەر ٔەثوێ  کۆٔەکوبْ ئبشو  ا گٛٚلژ ٘یە لۀیب صەِەٚێ ییالٔە
ٚ لتەتەی ک. ئەٚۀضە  .ۆلبتژ جەرگژ ِۀتٛٚڕی ستتە ێاْئە

ِۀتوٛٚڕ  . صەکوب دبکّیش صەتزأژ ثۆ ٌەٚکبلە ئەَ لتوەتە 
٘ەِیبووە ٘ە وووتژ صەکووو ص ثە صە وووت ٔٙرٕووویەکەٚە کوووۆتٍەتە , 

 , ر ژ ل  ٘ەْ ٌەێتبٔضا صەتزأٓسۆی چۀض کە ٔٙرٕیە  جیب ٌە
گەرِیەٚە گوٛٚلژ  ٚ ثە ەر ثۆتە ٘ۀب ەتەکژ لٛڵژ ٘ەڵ ربب

دوبکّژ ٘ووبٚڕێُ ثەڕا وتژ ئەٚی سوو ایەتە  ث وب  ثە ٘ەِووٛٚ 
زەر ثووەی , ئەٚەی لەِۀووژ سووۆی صەثووێ یریووٛە ثٕووبڵێ ٚ ٌە صۆ

ەثەری چووووبکەتەکیش ث ووووب  , ثە ٘ەِووووٛٚ لەِۀووووژ سووووۆی ٌ
ٚ  ئەٚەتە دی ّەلوژ چوبکە ت .صەدە رتەٚە ٚ صەچرتە ثە٘ەشو

ٔبیە وۀضی سو ایە . صۀوب شووتر ژ لو  ٔویە , یڕۆ وەی چووٛٚٔە 
ٚ صۆزەسیش ٘ەر ٌر ەٚە ثەڕێٛە صەچێ ٌەَ صٚٔیبتە  ,ثە٘ەشت 

ُ یر ۀژ گٛٚلژ  . ٔەٚە  ٌە شٛێٕر ژ ل  لۆ  ەری سۆ  دبک
ِوٓ دوبکُّ ڕۆێأە  . ئەگەر ٚاز ٌەٚ لتە ثێ ٚالبتبٔە ٔە٘رٕوژ

٘ەزار لەزتەَ صێووتە ثەرصە ووتژ , شووتر ت یووێ صەڵوورُ ٌەثیوو ی 
 ِەکە , سووۆی ئەٚەی ِوو ۆڤ صۀروو ێتە صۆزەر ثووێ یووبرەتیە ,

ثبٚکبتەلژ صەسب  ثێ یبرەتیە , ئەٚەی عبشك  ئەٚەی ثبٚ  ٌە
 , کب  ثوێ یوبرەتیەٌە ثەرچبٚی ِەعبٛلەکەی ڕەزا لٛڕ  صە

 . ئەٚەی ێْ ٚ ِرو ص ٌروە جیبصەکوبلەٚە صتتوبْ ثوێ یوبرەتیە
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ٚە٘وب ثە یرچەٚأەشووەٚە ئەٚەی ِوو ۆڤ صەکووبلە ثبشووت تٓ ٘ەر
ل تٓ عبشوك ئەٚەی ِو ۆڤ صەکوبلە  وەرکەٚلٛ ثبٚ  یبرەتە ,

سۆشەٚتتتت تٓ ِرو ص صتتوبْ  یبرەتە , ئەٚەی ِ ۆڤ صەکبلە
صەکبلە گەٚرەل تٓ چبکە   ئەٚەی ِ ۆڤ ەکٛڕە لۀبٔ . یبرەتە

کبرتش ٌە گەڕە  ٘ەر یوبرەتە ئەٚە چوژ صەڵروژ لوۆ ؟ چّوب ٌە 
ۀتوٛٚڕ ِ ٚ ٔبشی تٕت  ٘ەتە ؟ ییبٚی گی  بْ ثەلبن ٔبیە ۀض
برٛەتە ێتبَٚ کە ثب وژ صەکەی , گٛٚلژ ٔیە صەزأُ سۆَ ثەِ

ئووبسەر ٘ەر ئەٚ صۆزەسەش ثووٛٚ یووبڵژ یرٛۀووبَ یبووت ٌە ِووبَ 
گەتبووتٓ ثە چوٛٔە ثە٘ەشووت , صۀووب ثە لوبٚێ  ثوو ەَ , ٌە یرٕوبٚ 

لەِوبی ک ێ وبری ٚ ئیبوژ ڕۆێأە ثووب , لوب صٚٔیوب ِووبٚە ثەٚەی 
  .  ئرتتب یرژ گەتبتَٛٚ ٔەصەگەتبتُ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ە چوٛٚٔە ٚ دوبکُ عجوضٌ ەدّبْ ثە تەکەٚ ٌەٚکبلەی ِۀتٛٚڕ

سۆتبْ صاستوت , ئبٔیوبش چوۆٚە ٚ صەرگبتبْ ٌە ەر ێٚٚرەٚە
ب , ٌە کووووٛێ صٚاصێوووو ی صەر٘رٕووووێٚٚرەکەی ٚ صە ووووتەرەکەی 

جٛٚ , ٌەٚێ صە تژ ثە ٔٛ یٓ ک صەٚە . جرٙربتڕۆِبٔەکەی ثە
َ ٔب صەِیش    ی ثۆ الی صأیبتٕەکەی ِۀتٛٚ ی ثبٚکژ ڕصە

ثەاڵَ ئەٚ ٌەتە  شت ثوێ ثوب   . ٚ دبکُ عجضٌ ەدّبْ صەچٛٚ
ثووٛٚ , ثە کەتفووژ  ثووٛٚ , ئەٚتووش ئەٚەثووٛٚ ثە ڕ ووّژ یووبرێزەر

ضەثەێ ێ ٚ ئ لەزتەتەکوووویش سۆشوووژ ثوووٛٚ ئ لەزتەتە  ٘ەڵووو
٘ەرٚە٘ب لەٚاٚ گی ۆصەی ئەٚ صٚٔیبتەش ثجٛٚ کە . ٘ەڵٕبثەێ ێ

سۆتبْ صرٚٚ تیبْ ک صثٛٚ , ٘ەِٛٚ ئەٚ  ٌەگەن ئەرصەشر  ثۆ
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ٚ لە ٚ یٛي ٚ ئۆلۆِجرً  ٔبٔە  جٛأت تٓ سبٔٛٚ ٌە شبرتش یبرە
ٚ صە ووت  صْ ثە ٔٛ ووویٕژ ئەَ  ٘ۀووضەی ٔب وویٕژ ئەرصەشووور 

َ صەشیثەستەٚەری ڕۆِبٔە  ٚ . ثەاڵ زأژ جیب ٌە ٘ەِٛٚ ٔەک صثٛ
ئەٚ شووووتبٔە شووووەڕێ ژ لوووو ی ٌە یربووووە ٌەگەن ثووووبٚکژ صٚای 

ُ عجضٌ ەدّبْ  کۆلبتیەکەی ئەٚ ٘ەر چٛٔ ە ٌە,  ڕۆتبتٕژ دبک
تووبْ صەثووێ یەتٛۀوووضتەکەتبْ ثە  ,ئ ثووێ ِٕووضاڵژ ئەٚ ثوووبٚکەتە 

ٚ ِٓ گەٚرەثِٛٚە ٚ ثڵێ لەٚا ٚ ثە کەتفژ  تەکجبری لرە ثضا  
٘ەڵتووٛکەٚ  صەکەَ ٚ صەێتووُ , تووبٔیش صەثوووێ سووۆِە چووۆْ 

ٌەٚکووبلەی ئبٔیووب .  یبثۀووضی ٘ۀووضێە ٌە لتووەکبٔژ ثووبٚکژ ثووێ
سەرت ووووژ ٔٛ وووویٓ ثووووٛٚ , ِۀتووووٛٚڕی ثبزرگووووبْ ٚ دووووبکُ 

ْ شەڕاثیبْ صەسٛارصٔەٚە ٌە  ٌە صتبر کٛرەتەکژ یڕ عجضٌ ەدّب
َ لبٚێ  صأیبتٌە زتٕضأیش ئەرصە ,ٚ یۆٌژ ئبگ  ٚ ِب , جْٛٚشر  

ٌەَ  . صەگرڕاتەٚە ژ صاصگبتیەکەی ثۆ ِبَ لبٚێ  ئەرصەشر  ثب
الٚ ٌەٚالشوویبْ چۀووض زتٕووضأیە  صەثیٕووضراْ صە ووت ٌە ێێوو  

ٌە ٔوبٚ لوبرت ژ  چۀەگە , چۀض یۆٌیتر یش ٌە ٔٛلتەی جیبجیب
  صٔیووبْ جووٛٚ چووبٚەڕێجْٛٚ کووبلژ چبٚصێ تشوەٚ ٔۆثەلیووبْ گ ل

کۆلبتژ یێ ثوێ , صڵوۆپ صڵوۆییش ثوبراْ صەثوبری , زتوبل  ٌەثەر 
ش ٌە ثٕوبری ئەٚ ەکەشوٛأ . گڵۆیە ثڵٕضەکبْ ٘ە ت یێ صەک ا

 چیبتەی گۆڕە ِۆِیبک اٚەکبٔژ ٌێ ثٛٚ , لفۀرەکەی ثە شوبٔژ
ٚ  صاصاثووووٛٚ ثە التتوووور ەٚە ثەصەٚری  وووویّژ کووووٛل اٚی ِەڕ

ِووووباڵلەکەصا صەگەڕا , ٔەٚە  گووووٛرد ٚ گیووووبٍٔەثەری صڕٔووووضە 
 ەٌە ِوووبڵەٚەش صات وووژ ئبٔیوووب ٌ . یەالِووبری ئبێەڵەکوووبٔژ ثوووضەْ

ضثەیەکە سەرت وژ شٛٚشوتٕژ ٘ۀوضێە لوبپ ٚ لبچوب  ثووٛٚ . ِو
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ٚ ٘ەرکە  سەرت ووژ  ٘ەرکە  ثە جۆرێوە ثیوو ی صەکو صەٚە
ٚ سەتبڵرە ثٛٚ  ْ ْ ٌە گرڕأەٚەی کە  . سەٚ ئەرصەشر  ٌە زتٕضا

صاصگوووبتیەکە ثوووۆٚە , ِوووبَ لوووبٚێ  ثوووێ ئەٚەی ئبگوووبی ٌوووێ ثوووێ 
ٚ دبکُ عجضٌ ەدّبْ ثەتەکەٚە صأیبتْٛٚ ٚ ثب ژ  ِۀتٛٚڕ

َ ٌەالی ٘ەِٛٚ سەڵە یبرە  ْ , گٛٚلژ کٛڕ ٘ەثٛٚٔژ یبرە صەکە
ٓ لۆٔبیە ٌە لۆٔبیەکبْ ٓيئبتثۆلە  چٛٔ ە  . , ئەٚەش سەلەرل ت

٘ەڵٛێتت , شەڕە  , ِەع تفە  , لۀبٔە  ئیّبْ ٚ ٚتەصاْ ٚ 
ثە ەر٘بلژ ئەس لیش ئ ٚالبتەکژ ٔبِرٕێ ٌەٚ دبٌەلە . ٔبزأُ 

صەگرووڕٔەٚە ٌە شووبرێە  ؟ئوبل ای شوورتت گووٛێ ٌرجووٛٚە تووبْ ٔووب 
ییبٚێە ٘ەثوٛٚە ثۀوبٚی ئوبل ای شورت , ٌەَ شوبرە ئەٚ ییوبٚە 
زۆر زت ە  ٚ ٘ۆشیبر ثٛٚە ,  ەت ی کو صٚٚە سەڵوە لۀیوب 

یبرە صەکۀەٚە ٚ ئبگبشیبْ ٌێ ٔیە , صەچرتە ٔبٚ شبر ٚ ٌە  ثی 
چەلوژ ثوبزار ٘وبٚار  لۆصتە  ڕۀگ ٌەگەن سوۆی صەثوب , ٌۀوبٚ

 ۀٌبٚۀضی ثبزار  ٌە ضيٓرِذ کبلژ سۆی شرزصەکب  ٚ صەڵێ , 
سەڵو ەکەی گووٛٚ " صتووٕ ُ  , ثە هێوو صگ  وەرٌەلوٝ شووبَ اڵٚٚ

ِیٕژ "ٚالب ئبتٓ ٌەالی ئروٛە ثوۆلە یوبرە , لض ٝصتٕبرکُ ٚ٘ٛ لذت
ٓ صاتە َ سەڵە ٔبڕا . یبرەش ٚا ٌە ێێ  یرژ ِ زتبْ صەرثڕی ثەاڵ

گوبتژ کو ص ٌەثەر ئەَ لتوەتە , صاصگوبش صاص ضيٕيبْرِذ ٚ شرز
شويز  ێڵوە) ووٛرص ص . صارصا , ثە لبٚأژ کفو  ٌە ٝضيٕرِذشرز 
ر ە وو ەتروولووب  وويٓ ٔ لٝەٛٚلووٛٚيگضا گوورەِ ەرە وو ەضيٓ ٌرووِذ

ٚ ەيٓ ئڵوەص ەٛٔىچو.  ضيٕٝروز ِذرٜ شوەلتو ێجەلەشيٕٝ , ٔوبي
ر ە وووەٌ ەٚەيٕڵۆىووورر دوووٛوُ ٚ ٌە ووو ەتێوووٜ صٚالووو  صەدوووبوّ

ٜ ۆ, سووو ەعض ثوووٛٚەوووب  ٔوووبٜٚ  ووەز صرٜ شوووەوەر٘بلە ووەث
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ر شيٕٝ , ٚالوب ە  ەترصا  , لب  يٓ ٔەص ەٚ ٚالبيەش ئەوۀضەی
ر شوويٕٝ , ە وو ەتروو, ٔ ەعضە وو ە ووتٝ ٌەثەعض ,  وويٓ ِە وو لووب
ر وٛر ٝ شبَ . ە  ەٚال,  ەلٝ شبِاڵٚٚ يششيٕ ەٌ ت ەثەِ
صٚای چۀوضتٓ  وبن ئيٕجوب  ( ضيٕٝروز ِذرٜ شوەلتو ێجەلۀبي

ٌر ووۆڵیٕەٚە ر دووٛوُ ٚ ە وو ەتێووص  ووەعض ٔووبٜٚ ەث صاصٚەرێووە
 ٚ لتەکبٔژ , سەڵ ژ کۆصەکبلەٚە ضيٓرِذ شرزصەکب  ٌە ەر 

سەڵ ەکەش  ؟ٚ صەڵێ ئەٚ ییبٚە ٌە کٛێ ئەٚ لتەتەی ک صٚە 
 ٕٝيئوبت ک صثٛٚ ریاصاصٚەرەکە صەثۀە ئەٚ شٛێٕەی شرز ٘بٚ

ٓ صاتە ٌە ئرٛە ثۆلە یبرە , یبرەش ٚا ئیٕجب صاصٚەر  . ێێ  یرژ ِ
کە سەڵووو ەکە شوووٛێٕەکە  .ثڕتووبرصەصا ئەٚ شوووٛێٕە ٘ەڵووضۀەٚە 

ِٕویش  . ٘ەڵضەصۀەٚە , صەثیٕٓ ێێ  سبکەکە یڕە ٌە کوٛیە زێوڕ
 صەڵرُ , جب ثەٚ ٘یٛاتەَ ٚەکٛ شرزئرتتب ٘ەِبْ شت ثە ئرٛە 

ئیٕجوب ئەٚتووش ٘ووبٚار  صاصگووبتیُ ٔەکەْ ٚ ٔەِ ووٛێْ , ضيٓروِذ
ێێ   ٌەالی ئرٛە ثۆلە یبرە , یبرەش ٚا ٌە ٓيصەکب  ٚ صەڵێ ئبت

ٓ صاتە  يشثەٚ ڕۀرەی ٌەگەن سۆی ث صثٛٚتە ٔبٚ شبر , یرژ ِ
ە ێ, چۀوووض شوووەلبٚثەصەٚری سوووۆی صا ثوووبزٔەتە  صەکربوووێ 

اللوو تش صتتووبْ ثووبزٔەتەکژ لوو  صەکربووێ , صٚالوو  صەچروتە ئەٚ
ٚ ٌەٚێوووش ثوووبزٔەتە   صەچروووتە شوووٛێٕر یت تش ٌە ٔوووبٚ ثوووبزاڕ

ثوووۆ .ضێڵێ ٚ صەچروووتە صەرەٚەشوووبر ثەجروووصەکربوووێ , یبشوووبْ 
بٔژ شوبرەکە ەگەڕێتەٚە ٔبٚ شبر صەثیٕێ ثەری  ثەتبٔیەکەی ص

ٚ سەڵ یش ٘ەِوٛٚ کۆثوٛٚتٕەٚە ,  چۀضتٓ ک ێ برتبْ گ لٛٚە
ٚ ثبزٔەی ثە ەرصا کرببٚە ٘ەڵضەصۀەٚە ,  ٚ شٛێٕبٔەی ئە ٚا ئە

یبشبْ کە ٘ەِوٛٚ  . ٘ەِٛٚ ٔبٚ ثبزاڕتبْ ک صۆلە چبن ٚ چۆن
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صەیب ٕٓ ٚ ٘یە کٛیە زێڕێە ٔوبصۆزٔەٚە , ئوبل ای شٛێٕەکبْ 
, یرژ صەڵرٓ کوٛا زێوڕ ؟ ئەٚتوش صەڵوێ ِوٓ لۀیوب  شرت صەگ ْ

ٕتبْ ٌەال ثوۆلە یوبرە ٘ەر ئەٚۀوضە , ثب وژ يگٛٚلِٛٚە ئرٛە ئبت
زێوووڕَ ٔەکووو صٚٚە . سوووٛصی ئەٚ ٘ەڵ ۆڵیٕوووبٔەش ثەڵووورەْ ثوووۆ 

ٌەال ٕتوبْ يئبت ەت ی سۆلبْ ث ەْ ئەگەر ثەڕا وتژ .  لتەکەَ
لتوەی  ٔەثۆلە یبرە , ئەٚ ٘ەِٛٚ ثبزاڕەلوبْ ثوۆ ٘ەڵ ۆڵیوٛە ثە

  .  شرترە ؟ ئیٕجب یرضەکۀێ ٚ صەڕٚا
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جٛٚ , دوووووبکُ عجوووووضٌ ەدّبْ ٚ شوووووەٚ لەٚاٚ صرۀوووووگ صا٘وووووبل
ِۀتووووٛٚڕی ثبزرگووووبْ ل یبلیووووبْ ٌە ثٕووووژ ثووووتڵە شووووەڕاثەکە 
ٔە٘ربتجۆٚە , دبکُ ٌەٚ کوبلە  وەت ی کوبلەِر ەکەی صە وتژ 

ٚ ٌە شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵتتب , ثە ِۀتٛٚڕی ثبزرگبٔژ  ک ص
َ ٘ەِٛٚ شتێ ثبش ثێ ,  َ ثەٚ ٘یٛاتە گٛٚ  ٘بٚڕێ صەثێ ثڕۆ

ەٚە کە ٌە ٘وووژ ڵاڵلۆزێوووە  ِۀتوووٛٚڕتش ثە زِوووبٔژ گووو اْ ٚ
صەچٛٚ گٛٚلژ کوٛرە صەثوب سو اپ چە  ەرسۆش کە ر ژ ٔیّ

 چیە ؟ ئەٚۀضە صە٘رٕێ صٚٔیب ثە لڕەکەرە  ثجەتوٕە  وەر ؟ثێ 
ئەٚەی جبرێوووە ر ٔووبک ێ ٘ەِوووٛٚ ڕۆێێ ثّوو تٓ ٌە ثەرئووبسە

 صەِوو تٓ . دووبکُ یر ۀووژ گووٛٚلژ چوویە صەڵرووژ  ەرسۆشووژ ؟
َ ئەٚۀضەتە ٘ووٛٚلژ ثڵرُ چژ ؟ زۆرٔب , ثووِۀتٛٚڕ گ  ە ت وەاڵ
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ُ گٛٚلژ کەٚاتە صٚای ِٓ ڕا ت ثڕۆ  . ثە ثێ ثبکژ صەکەَ دبک
ٚەزعەٚە , ثشەٚە , ٔەکەی ثچژ لتوە ٌەگەن ئبٔیوب ثو ەی ثەَ 

ٚ ٌەٚە زت ەکت ە ئرّە صەتجیٕیٓ ِۀتٛٚڕتش کٛر یەکەی  . ئە
ٚ ٌە شوٛێٕەکەی سوۆی ٘ەڵتوتب , گوٛٚلژ  ثۆ صٚاٚە کببٔضەٚە

دبکُ کە گوٛێژ ٌەٚ  . کچژ سۆِە ِەگەر ثە ثبٚکژ ٔەچٛٚ ثێ
لتەتە ثٛٚ گٛٚلژ ئ یرٕبچێ ثوبش ثوژ . ِۀتوٛٚڕ گوٛٚلژ ٔوب 

بکّیش گوٛٚلژ ئوێ دو . ث ا ٘یە کب  ٌە ئرتتب ثبشت  ٔەثوِٛٚە
ِٕووویش چووویُ صەٚێ ِەگەر ٘ەر ثبشوووژ لوووۆ ٔووویە ؟ صەڵووورٓ ٌە 

ئیٕجوب  . کٛێ تبْ ی  ژ چیت صەٚێ ؟ گٛٚلژ صٚٚچبٚی  وب 
ٚ لوب  دبکُ عجضٌ ەدّبْ صە تژ ستتە ٔبٚ صە وتژ ِۀتوٛٚڕ

کە گەتبوتٕە صەرەٚە  ثەر صەرگبی دەٚشە ثەتەکەٚە چوْٛٚ ,
ْ صەثبری , ٘ەٚای  َ ثبرا َ ٔەر التەکضا ث ٚ  یب  ثە ٘ەِٛٚٔەر

صەرگب دبکُ ٚ ِۀتٛٚڕ  ٌەثەر. , صٚٔیب لۆزێە  برصثٛٚثجۆٚە
ٚ ئەِال ْ ثەتەکەٚە ک ص ٚ ئەٚ الی تەکت تبْ  صۆلەتەکژ گەرِیب

یبشبْ دوبکُ چوٛٚە ٔوبٚ ئۆلوۆِجرٍەکەی ٚ  وٍفر ژ  , ِبئ ک ص
ٚ ٘رضی ٘رضی کببٚە صٚاٚە , لب  ٌرضا , صٚال  التتەکبٔژ یر  ص
ژ ٌروضاٚ ِۀتوٛٚڕی ئیٕجب ٘وۆڕتٕر  گەتبتە  ەر شەلبِەکە ,

جرٙربت , لب ٌە  ەری کۆاڵٔەکەش  ٛٚڕاٚە  ٌەثەر صەرگب ثە
ِۀتوووووٛٚڕ چوووووبٚی ٌە وووووەر ئۆلوووووۆِجرٍەکەی ٘ەڵٕەگووووو   , 

ٚ گەٚرەلو  صە٘وبلە  ثەگالتتەکبٔژ ثەَ شەٚە ثبرأبٚتە  وٛٚر
ئبٔیب ٌە ێٚٚرەکەی کە ٘ربتب سەرت ژ ٔٛٚ یٓ ثٛٚ  . ثەرچبٚ

ٚ ڕۆتبتٕژ دبکُ عجضٌ ەدّبْ ثوٛٚ ,  , کە گٛێژ ٌە ٘ۆڕتٕەکە
تەٚە  وووەت ی ثە یەٌە سوووۆی گەتبٔوووضە ثەٌەکوووۆٔەکە , ٌە ثڵٕوووض
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ثبٚکیبوژ  . ثیٕژ ثبٚکژ ٚا صێوتەٚە دەٚشوە ,ثەرصەرگبی ک ص 
 ,سۆ ئبٔیبی ثیٕژ,  ەری ثڵٕض ک ص ڕا تەٚی یرٛەصاکە صەرگبکە

 ؟چیە کچُ صتبرە ٘ربتب ٔەسەٚلٛٚی ٘ەر ٌە دەٚشەڕا گٛٚلژ
ٔوووب , ٌە ێٚٚرەکەَ ثوووَٛٚ , ثەاڵَ کە گوووٛێُ ٌە  ئبٔیوووب گوووٛٚلژ

ِۀتوٛٚڕ  . ٘ۆڕتٕژ ئۆلۆِجرٍەکەی دوبکُ ثوٛٚ ٘وبلّە صەرەٚە
ئبِۆێگبرتەکەی دبکُ کە یرژ گٛٚلجٛٚ  ثێ ئەٚەی گٛێ ثضالە

سۆ ثوڕۆ ثوشەٚە , گوٛٚلژ ئبٔیوب ئەگەر کبلرە ڕۆتبتُ ڕا وتەٚ
ٔیبوویٓ . رە سووٛارەٚە ثووب لۆزێووە ثەتەکەٚە صالبلەلووت ٘ەتە ٚە

ئرتتب , ئیٕجب ئبٔیب چۆٚە ێٚٚرەکەی  بش گٛٚلژ ثبشە ٘ەرئبٔی
ٚ صە تەرەکەی صاستت , ٘ەرسۆشژ ِبٔضٚٚثجٛٚ ٌە ٔٛ یٓ , 

 . سٛاسٛای ثٛٚ ثە٘وبٔەتەکژ ثروتە یربوێ ٚ صە وت ٘ەڵجرو ێ
ێٚٚرەی دوووووبکُ ٚ ثوووووبٚکژ ٌروووووژ  سۆ چوووووٛٚە ئەٚڕا وووووتەٚ
جْٛٚ , ثیٕژ ثبٚکژ ٚا سەرت ژ گەشو  صٔەٚەی ئوبگ ی صأیبت
 ووووەر تەکرووووە ٌە ٚ ٌە  وووو ٚێ ژ ٌر وووو ص.  کووووٛرەکەتۀووووبٚ 

ٌە  ورٛە  ز وێ کوٛ ْ صأیبوت , ثە چۀربڵروە صٚٚکٛر یەکب
ٚ ٚ ٌە شلب کەی ستتە صەِژ , کە صەِرە ٘ەڵرٕضراٚە زٛيِٕب  ا

ثوبٚکژ  . ەکە لبِژ لەٚاٚی صاثٛٚە کٛزە  رٛەکبْزٛيٕثٛٚ ِب
ثە ەر چیچ بٔەٚە ڕٚٚی سۆی ٚەرگرڕاٚ چیٍ رە صاری  ٘ەر
صە وتەٚە ثوٛٚ , گوٛٚلژ ئبٔیووب کچوُ ٔوبزأُ سەرت وژ چووژ , ثە 

ثەاڵَ صەزأووُ گەٚرەثووٛٚی ٚ ثە لەٚاٚەلووژ صەلووٛأژ چووبکە ٚ 
َ شت سٛارصٔەٚە گٛٚلژ ئبٔیبش ثە. س ایە ٌرە جیبث ەتتەٚە صە

ثووبٚکژ گووٛٚلژ صەشووزأُ ٌە ٘ەر شووٛێٕرە ئەَ . ثە صڵٕیووبتیەٚە
ئبٔیب  . تە  جیبٔەک ێتەٚە صێژ ی  ُ یێ صەکەی صٚأە  یێ ٌە
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 ئیٕجب ِۀتٛٚڕ  ەری ٌەثەرە سۆی ٔبتەٚە. گٛٚلژ ثێ گِٛبْ
ٚ ٘ۀب ەتەکژ ٘ەڵ ربب , لۆزێە ثێ صۀگ ثٛٚ , ٚە  ئەٚەی 

گوٛٚلژ شوەٚ صرۀورە ِٕویش  . ثبرێ ژ گ أژ ٌە ەر شبْ ثێ
َ صێ , لۆش ئەگەر صەڕۆی ثڕۆ ثشەٚە , ٘ەر دەزَ ک ص  سەٚ

ی  ووویبرێە ,  ئبٔیوووب گوووٛٚلژ صەڕۆَ ثەاڵَ. ئەٚۀوووضە  یرجڵووورُ
ِۀتووٛڕ ڕا ووتەٚسۆ  ووەری ڕا ووت کوو صەٚە کە ئبٔیووب ٚای 

ُ ؟  .گٛٚ  ئبٔیب گٛٚلژ شترە ٘ەتە  ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ چیە کچ
ُ ؟ ٓ ٔەتزأ َ ٌرت ٘ەتەِۀتٛٚڕ گٛٚلژ  ِ َ تە  صاٚا   ,ٔب , ثەاڵ

ْ صەٚڵەِۀض ثٛٚی  ُ ِەی  ە چۆ َ لە  ٌر ئەگەر صەلەٚێ ٔەِ 
لتووەتەی کوو ص چبٚەکووبٔژ ٘ەر ئەٚۀووضە . ِۀتووٛٚڕ کە ئەَ 

صڵووژ  ئبٔیوب زأووژ شوترە ٘ەتە ثەاڵَ ٌەثەر. یڕثوٛٚ ٌە   ِرتووە
 وەرٌەلبٔضْ ٚەاڵِوژ صاتەٚە  ثبٚکژ ٘یچژ ٔەگٛٚ  , لۀیوب ثە

ْ ٚ چٛٚٔەٚە ێٚٚرەکبٔیبْ  ثبشە ْ ٘ەڵتتب   .ئیٕجب ٘ەرصٚٚکیب
 یزتوووووۆٔەکەی ٛٚڕ ثیٕوووووژ صات وووووژ ئبٔیوووووب ٘ربوووووتب لەٌەِۀتوووو

سەٚی ٌوووێ کەٚلوووٛٚە , صتوووبرثٛٚ ٚ ٌە صتوووبر  ٔەکٛێأوووضۆلەٚە
ەن ئەٚ  ووویفبلەی  ٍیّر وووژ ئەجٕەثوووژ ٌە وووەر ثوووٛٚ . ئەٚ ٌەگ

ٚ  جٛٚ , چٛٔ ە صەتزأژ ٌە ێتبٔوضا ِبٔوضٚە٘بٚ ەرەکەی ڕا٘بل
کوووبلەٚە ٘ەرگیوووز ثە سوووۆی شوووٛێٕرە یەٌەٚاێی ٔە لوووب سەٚ ٌە

زأژ لوووب ئەٚ کووووبلەی ئەٚەی ثوووشەٚێ . صەشوووویڕأبکبوووێ ثووووۆ
 . ٌەثەر سەٚە کٛل ەجٛٚ یٕیِۀیبژ ٘یە  ٍیّر ژ لب ەر ٔەثلە

ٔبچووبر کووۆٔتڕۆڵژ لەٌە یزتووۆٔەکەی صە ووت کوو صێ ٚ صٚگووّە 
 .  وٛٚرەکەی یربوەٚەی صاگو   , لەٌە یزتوۆٔەکە کوٛێاتەٚە

٘رٕوب ثچرووتە  وەر جرروبکەی , ٚەکووٛ  سەثەرصات وژ ئبٔیبشوژ ثە
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کە  . زەِبٔژ گۀجژ لبلەلژ ئەٚەی ٔەِوبثٛٚ ثە ثوبٚەش ثیجوب 
ژ ٌە وەر ٍِوژ تٌەثەرەسوۆی صە و٘وب  ,  صات ژ ئبٔیب ثەسەثەر

ٚ گٛٚلژ " َ ڕەق ثٛٚە ئەی ٍُِ , ئەی ٍُِ صأب  . " ٘ە ت صەکە
 . ِۀتوٛٚڕ گوٛٚلژ ئوێ لوۆ ٚاثوشەٚی چوۆْ ٍِوت ڕەق ٔوبثێ

صات ژ ئبٔیب کە لۆزێە ٘بلەٚە  ەرسۆی ٚ ثیٕژ لەٌە یزتۆٔەکە 
ِۀتوووٛٚڕ  ٘وووب  ؟ کوووٛێاٚەلەٚە گوووٛٚلژ  ٍووویّەکە چوووژ ٌوووێ

ٚ ِجو تّەکە  ە ثەلەن  ٍویّەکەثەگبڵتەٚە گوٛٚلژ ٘ویە ئەِجوبر
 . تژزأوژ ثەڕا وتیصات ژ ئبٔیب گٛٚلژ چوۆْ , ٚات . یر ٙبلٕەٚە

ئبسەر یورُ ثڵوێ ٘ەلوبکەی ئەِیوبْ  ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ ثۆ ٔبثێ ؟
ئەٚتبْ ث ٛێێوت ٚ ئەٚتبویبْ ئەِیوبْ ث تٕوضارث ب  , ٌەٚەلەی 
صٚٔیوب ٘ەتە  ویٕبرتۆتەکبْ ٘ەرٚاْ , ثە  ٔویە ؟ ثووبثیرۆڕتٓ , 

صات ووژ ئبٔیووب ٘ەر ثەچووبٚی .  لوو  لووبلژ ث ەتووٕەٚەشوورٛەتەکژ 
 ثەسەٚەٚە گٛٚلژ ئێ  ٍیّەکبْ ئ لبِر یبْ صەِرٕوێ ئەٚکوب  ؟
ِۀتوٛٚڕ  وەری  ووٛڕِب ٌەگەن ئەَ لتوەتە ,  وەت ی کوو ص 

 ێٔووێ صڵٕیووبٔیُ سەٚلووٛٚی تووبْ ثە چووبٚی صاس اثووٛٚ , گووٛٚلژ
 . سەثەری ثەاڵَ ٘ە وت صەکەَ لتوەکە  ٔوزت ە ٌە ڕا وتژ

ٚ ٘ەرثصٚال  یبڵژ   ؟ەسۆی گٛٚلژ ٌە ڕا تژ ٔزت ژ چیەصاتەٚە
ٚ ثەلەن  ٍیّەکە یر ٕوبتۀەٚە زۆر  کێ صەڵێ کبلرە ِج تّەکە
 ٌە ئرتتب ثە چربت  ٔبثێ ؟
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 ێ ٝ ٚ  
 

صٚٚشەِّە ئبٔیب ٚەکٛ ٘ەِٛٚ جبرەکبٔژ لو  چوۆٚە  وەرصأژ 
ئەرصەشووور  , صٚٚثوووبرە ٌە ٘ەِوووبْ شوووٛێٓ ٚ ٌۀوووبٚ ٘ەِوووبْ 
لەرەثووبڵغژ ٚ گۆڕەیووبْ صأیبووتٕەٚە , صٚای ٘ەٚان ی  وویٓ ٚ 
چب  ٚ چۆٔژ ئبٔیب ثە ئەرصەشر ی گٛٚ  ثوێ ئەٚەی کوب  ثە 

ٓ یرُ  بلەکەی ٘سۆشە ڕا تەٚسۆ ثچیەٚە  ەر ثە ەر یڕۆصەت
   , ثڕٚاث ە ٌە صٚٚشەِّەی ئەٚالٚە لب ئرتتب ٘ەر ثیو َ ثبیی

 . الی چیووڕۆکەکەتە , لووب ثووزأُ ٌە کۆلووبتیەکەی ئ ڕٚٚصەصا
ڕۆِوووبٔەکەَ ٚ ٚەکوووٛ لوووۆ  صەل  ووورُ ِٕووویش ثووورەِە ئرووو ەی

ٚ کبرئەکتە ,ڕاثٛە تُ َ ٌە کبر ثشەَ٘ەِٛ  .رەکبٔیش ٌەگەن سۆ
 ٚ گرڕأەٚەکوبٔژ کە ورە تە  شوتە ؟صەزأژ ٔٛ یٕژ ڕۆِبْ 

صەزأژ ٘ەِٛٚ جٌٛەکبْ یەتٛۀضتبْ ثە ٔٛکژ لەڵەِژ ٔٛ وەر 
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چیوووڕۆکەکەش کە وووەکەٚە ٘ەتە , ئەٚ ڕاثٛە وووتێ  ٚ صەِوووژ
ٓ ئە ڕاصەٚە تێ , کبرئەکتەرەکبٔیش ٌە ٚأیش ٌەٚێ ٘ەرکٛێ ث

ٕٛ ووەکە لەڵەِەکەی صەجوووٛڵرٕرتەٚە , ڕاصەٚە ووتٓ , لووب ڕۆِبٔ
ٚلژ ئەرصەشور  ٌۀبکوبٚ گوٛ . ئیٕجب ئەٚأیش صەکەٚٔەٚە جٛڵە

ئبٔیب ٚەاڵِژ صاتەٚە  ئەرێ ثەڕا ت ٌەگەن ڕۆِبٔەکە  چۆٔژ ؟
 ُ ُ یٛست ثەڕێٛە صەچێ .  ٛٚصی زۆرتب ُ , کبرەکبٔ زۆر ثبش

ٚ ٘ۀوضێە  ٌە چیڕۆکەکوبٔژ لوۆ ٚ ئبِۆێگبرتەکوبٔژ ِوبَ لوبٚێ 
ثە ەر٘بلژ صاتە ٚ ثبٚکُ ٚ لتوەکبٔژ دوبکُ عجوضٌ ەدّبْ ٚ 

ثوووۆ کوووبرەکەَ , ئەٚأە ٘ەِٛٚتووبْ ٌە صاصگوووب ٚەرگ لوووٛٚە ٔووبٚ
ثٛٚٔەلە ێێ سبٔر ژ ثبش . لوۆ ئەگەر صەلەٚێ زتوبل  کوۆِەکُ 

ئەرصەشور  گوٛٚلژ  . ث ەی ٚەرەٚە  ەر چیڕۆکەکەی ثبیی  
ئبٔیوب گوٛٚلژ  . ثبشە ِٓ ئبِبصەَ , سۆ ٌەثیو لە ٌەکوٛێ ثوٛٚتٓ

ْ , ئەٚکبلەی ثبیی    ثەڵێ , ٌە یرش سیٛەلژ شرشەکەی عبرەثب
               ٌە الی لۀوووضٚٚرەکبْ"ثوووٛٚ , ێٔە ڕەشوووتبڵەکەی ٔوووبٚی "ٕ٘وووض 

ضێڵێ ٚ صەگەڕێووتەٚە الی ئبیووب ٚ ٚەرزێ ەکووبٔژ ٌەگەڵووژ ثەجروو
٘بلجْٛٚ ٚ ٘ربتب ٌە سەٚ ٘ەڵٕە تبثْٛٚ . ئەرصەشر  گوٛٚلژ 

ثوبیی َ ٕ٘ووض  صٚای ئەٚەی ڕا وتە , کەٚالە ٌەٚێوڕا گووٛێ ثرو ە
ژ ئبیبکبْ صەکوب  ٚ جرضێڵێ , صەچێ ثبٔرٌەالی لۀضٚٚرەکە ثە

ەثووبٔیش ٌە ٌەٚ کووبلە شوورشەکەی عبر.  ضە ووترٕێٔیبٌە سەٚ ٘ەڵ
  اٚەکەی صێووتە صەرەٚە , کە  ووتٚصتٛەسووبٔە ثە سیووٛە  صرٚ

ٚ ثە صەثیٕێ ثبیی َ ثەر  ,٘بلٛٚە , ٌە لەٌجژ سۆش ٔبثێ سەثەرٌە
ثبیی تبووُ یرووژ  ەثووٛ ٔە ووڕ ؟ئچووۆٔە ٚازٚٚ ٘ەڵتووتبٚی  صەڵووێ

ئبگوب صەڵێ ٘یە ِبرێە ثە ئبگبی ٔە٘رٕبَ صۀب صەثٛا زٚٚلو  ثە 
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شرشەکەش  ەت ی ثەٚ لتەتەصێ , صەڵێ ِەثە تت  . ثٙبلجبَ
ثبیی تبُ صەڵوێ  چیە کە صەڵرژ ٘یە ِبرێە ثە ئبگبی ٔە٘رٕبَ ؟

,   ئەٚەی شبرەزای  ەٌتە ەی زەرصەشوتیە  ثوێ ٌەٚە صەگوب
 . شورشەکەش صەڵوێ ئووێ ثوۆ ئورّەش ٌەٚ ِەثە ووتە ٔوبگەتٕژ

ِوبصەی شرشەکەش ئب . ثبیی تبُ صەڵێ ثۆٔب , ئەگەر دەزث ەی
گوووٛێ گووو لٓ صەثوووێ , ثبیی تبوووُ صەڵوووێ صەگروووڕٔەٚە کبلرووووە 
زەرصەشوووت ثەصٚای دەلووویمەلەٚە ثوووٛٚە , ٌۀوووبٚ صار وووتبٔرە 

رصٔەٚە ٘وویال  صەثووێ , ٌە ثە٘ووۆی کەَ سەٚی ٚ ٘وویە ٔەسووٛا
ٚ صەتجبلەٚە , ٌەیڕ ِبرێە شٛێٕرە ی بت ثەصارێە صەکب  ٚ سە

ٌۀوبٚ ئەٚ یووٛش ٚ یەراشووەی ٌە ووەر زەٚتەکە صەثووێ , یریووٛە 
ەصا , زەرصەشت ٌە سەٚ ٌەگەن یرٛەصأژ ِبرەکە ڕاصەیەڕێ , ص

ە ئوبٚاثێ , کە  ەری ثڵٕض صەکب  ٚ صەثیٕێ ڕۆێ زۆری ٔەِوبٚ
صەڵوێ  وٛیب  ثە ئبگوب  ٘رٕوبَ کوب  ٚ ڕٚٚ ٌەِبرەکە صەکب  

جووووب ٌروووو ە ئەَ چیووووڕۆکە زۆر ٚالووووب صەثەسبووووێ , .  صرۀوووورە
تە  ئەگەر   ثبیی تبووُ صەڵووێ شوورشەکەش صەڵووێ ئ ٚالووبتە  ؟

ٚێِٓ صە تژ ٚەشبٔض  ٛیب ژ ثو ە کە سوۆی ئبشو  ا کو ص ص
ثوێ صٚٚ ٌە ٘ەِبْ کب  ئبگبصارثە کب  صرۀرە صە .صۆ ت ٔیە 

 ێ ٔبثێ ثشەٚی   . ٚێِٓ ٔژثە سۆ  ث ەٚی ٌە ئرتتبصا ثێ ص
ٌەٚکبلبٔەی صەلەٚێ ثرەی ثە سەٚٔەکبٔت , صۀب ڕۆێ ثە ەرلضا 

کە ثبیی َ ٌە ...  ئبٚاصەثێ ٚ کبلت ثەصە تەٚە ٔبِرٕێ , لب ئیضی
لتوەکبٔژ صەثروتەٚە شورشەکە صەڵووێ ئەثٛٔە وڕ ثوڕٚا ثو ە ٌرووت 
َ ئەٚەی ڕا تژ ثێ ٌە ٔبٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ ییبٚأەی  ُ , ثەاڵ ٔبل  ر

ٚ   وەر ٌەگەڵت ٘بلْٛٚ , لۀیب لۆ ٘وژ ئەٚەی چوبٚ  ثوشەِە
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دیتووووبثر ژ لوووو   ثووووۆ ثوووو ەَ . چووووٛٔ ە ٘ەِووووٛٚ  وووویفبلر ژ 
ٔیببْ ش رٓ ٔیببْ  ٛارچبکیت لرضاتە . لتەزاْ لتەزأژ , 

 ٛار ئە    ٛاری , ئەٚەی ٌەثبرەی لۆش  ش رٕژ , ئە  
صٚێٕرٛە ثەرگٛێُ کەٚلٛٚە صەڵرٓ ِوبٚەتە  ٌەَ چیبتوبٔەش  ٌە

تبسژ ثٛٚی , ٘ەرٚە٘ب ئب ٕرەرتبژ , ئەٚە ثرجرەٌەٚەی ئەٚ 
ثبزەی ٘ەلە ش ۆصارل ی ک صٚٚی , جب سوٛا صەزأوێ چیتو   

ۀووگ صەثووێ , صٚالوو  صەڵووێ ثووبیی َ ثووێ ص.  لرووضاتە ئوورّە ٔووبزأیٓ
لتوبْ کو صتٓ , ٚە تبشرز ئەٚی ڕا تژ ثێ ئروٛەش ثوبش سزِە

ثووووْٛٚ . کە گٛٚلیبوووژ ٌەگەڵیبووووّبْ  رۆٌەگەڵیبوووّبْ ڕا وووت
ڕا وووترۆثْٛٚ شووورز لررەتبوووت ثوووۆ ٚاصەڵوووێ , چوووٛٔ ە ئەٚ ٌە 
صأیبتٕەکەی ئرٛارە یرژ گٛٚلٓ " ئورّە ٔە  ثجیوٕە یرغەِوجەر , 

ٌە لوباڵْ ٚ ٘ەثوٛٚٔژ  ثەڵ ٛ ثجیٕە سٛصی سٛاش ٘ەر چبِٚوبْ
کۀیزەتە " ٚە یربوژ گوٛٚلٓ ئەگەر ئورّەش ٘رو ش ٔەکەتوٓ , 

گو ی ثوٓ , ئەٚەش ٘ەر ٘ر ش صەکەْ , ثۆ سۆلوبْ  رو ی ثەر
ْ ٚازٔٚالبی ئەٚە ثٛٚ  ٓ ٚ صٚٚثبرە ٘ر ش صەکۀەٚەئەٚا  ,ب٘رٕ

ثەاڵَ ئبیبکبْ ئەٚۀضە ئەدّەق ثوْٛٚ ٌەٚ جوۆرە گفتٛگۆتوبٔە 
لوووۆزی ثٕوووژ یروووژ  صثە لە ەصەگەتبوووتٓ , ٘ەر ثوووۆتەش شووورزٔ

٘ەرٚە٘ووب .  ئە وپەکەی ثوبیی َ چویە , دیتووبثژ ثوۆ ٔەصەکو صْ
صاصەثووٓ ثرەڕێووٕەٚە , تەکرووە ٌە سۆئبِووبصەک صْ  ٌەٚکووبلەی ٌە

کوبْ ثە ثوبیی َ صەڵوێ ثوۆ کوٛێ ؟ سۆ٘ربوتب ئورّە لتووەِبْ بئبی
ٔەک صٚٚە , ثبیی تبُ صەڵێ ثب ئرّە لتەِبْ ک ص , ثەاڵَ ئروٛە 

چٛٔ ە ٔبشیەٚێ ٌە یرش .  ٔەثٛٚ  ەرسۆش ثْٛٚ ئبگبلبْ ٌێ
ٚ صە وووتەکەی صەِە صەَ ث ەٚێوووتە ٔرٛأیوووبْ , ثە  شوورز ٚ صار
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کٛرصی یرژ صەڵێ ٌە ڕێرب ٘ەِٛٚ شتر ت ثۆ ثوب  صەکەَ , ثوب 
ٚ سۆتووبْ  ئیٕجووب ئە ووپەکبٔیبْ زتووٓ صەکۀەٚە.  لرّووبْ ٔەگەْ

ی ثەڕێ ثو ەٚێ ەٚەئ صەکەْ ثرەڕێٕەٚە , ثوبیی َ یورش ئبِبصە
تبشرز صٚێٕێ کە ئرّە  ث صە الی ئە وپەکبٔت تەکر یوبْ  صەڵێ
 . صەِو ێ ئەگەر لوب ئروٛارە چبرە وەری ٔەکەیبجز ثوٛٚ , عو

شرشەکەش صەڵوێ چوۆْ ؟ ئیٕجوب صەشوٍەێێ ٚ ثە یەٌە صەچروتە 
چۀوض  . بجزەعوشٛێٕژ ئە پەکبْ , صەثیٕێ ثەڕا تژ تەکر یبْ 

ٓ ٘یچژ ٌێ  ٚ صەچ  .لرٕبگەٌْەگەن ییبٚەکبٔژ ثە صەٚری صا صێٓ 
 ؟صەڵووێ چبرە ووەری چوویە الی ثووبیی َ ٚ ٔبچووبر صەگەڕێووتەٚە

جرجرڵوووێ , صەڵوووێ ئب وووبٔە ثەاڵَ ثبیی تبوووُ ثەرٌەٚەی ئەٚێ ثە
سوووۆ  ٘ە وووت ثە ئووورش ٚ ئووووبزاری ثەیرٛتتوووتە ٌەِەٚثەصٚا 

سۆشضەٚێ ثۆتە صڵُ ٔە٘ب  ٚا ئە پەکبٔت ث ەی , ِٓ ئە پُ 
جوووورڵُ ٌە کبلر وووووضا صەزأووووُ چیەلوووووژ ٚ لٛأووووبی چوووووبرە ثەجری

ُ ٘ەتە , صٚٚثبرە ٘ەر ٌەثەر ئ ەٚ سۆشەٚتتتیەی  ەرک صٔیب
صەِەٚێ ئرووٛەش  روو ی ئەٚە ثوو ەَ کە , ثووۆ ئە ووپیش ٘ەِە 

ٌەثبرەی ئە   صەتزأُ , چٛٔ ە ئە   زۆر جبر لٛشوژ ئەٚ 
دوووبٌەلە صێ . ئەٚ ٘ەڵتوووٛٚکەٚلەی ثوووبیی َ ثەر ٌەڕۆتبوووتٓ 

لو  ثووٛٚ , ٘بٚشوورٛەی  ەرصی کەٚلٕر ووژصتتوبْ ثووۆ شورز ثە ع
, ٌەٚکووووبلەی ئەٚ  ٚ عەگووووبي صأەٚەی ِبٔووووبی چە وووویەٚەاڵَ 

ب  , ٘بٚشوورٛەی صەتٛتتووت تووبری ثە کوو ٚ ٚ جەِەصأووژ ث وو
ٌەسەٚ٘ەڵتووتبْ , کە ٌە ٘ەِٛٚتووبْ  زٚٚ ٚ  یر ووبٔژ ٔیبووبٔەکە

ئیٕجووب لوۆڵژ ٘ەڵووضەکب  ٚ ثە .  ثوبیی َ ثە وەری صا زان ثجووٛٚ
تەکروووە ٌە سزِەل برەکوووبْ صەڵوووێ لەشوووترە  وووبثٛٚٔبَٚ ثوووۆ 
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ِەل وووووبرەکەش ثە یەٌە لەشووووترە  وووووبثٛٚٔبٚ سز . ثروووو ٔەٚە
ثبیی تبوووووُ ثە یوووووبرچە  وووووۆٔضەتە  ٘ەِوووووٛٚ .  صەگووووو ێتەٚە

ئە ووپەکە صەکووب  , ئیٕجووب ثەراِووجەر  لووٛٚٔٝ ووبثٛٚٔبٚەکە ٌە 
الصەکەٚێت , ٌەیڕ ئە وپەکە صەڕتشرٕوێ , تە  ثە  لٛٚٔٝکٛٔژ 
یبشوبْ ٘ەڵضە ووترتەٚە  . ییتوبتژ  ووڕێ صەصا  ٔٝٚلووٛکوٛٔژ 

 شوورشەکەش ثە . چووب  صەثرووتەٚە  وەریریبْ ٚ ٘ەر ئەٚصەَ
  ەر بِیەٚە صەڵرتە ثبیی َ ئەِە چژ ثٛٚ , چۆْ ٚا  کو ص ؟
ثبیی تبُ صەڵێ ئە   کبلرە جۆ زۆر صەسٛا  لٛشژ لەثوزی 
صێ , ئەگەر زٚٚ چبرە ووووووەری ٔەکەی ثە  ووووووبثٛٚٔبٚ , ئەَ 

شورشەکەش صەڵوێ ثبشوە ٌە کوٛێ .  لەثزتە ٌە جرٛە صەت وٛێێ
                 تب چۀووضتٓ ئە وووپّبْ ٘ەرصەزأووژ لووب ئرتوو ئەِە  ر ثووٛٚی ؟

 ثبیی تبُ صەڵێ ِٓ کبلژ سۆی ئەٚ زأیبرتە سۆڕا ِ صٚٚە ؟ٌە
أیوووبرتت  ٌە ِەتتەرەکوووبٔژ ِوووبڵژ ثوووبثُ  ر ثوووَٛٚ ٚ چۀوووضتٓ ز

ٌە ثی ِە جبرێ یبْ لبزە َِٛٚ ٌروضە٘ب  ,  ٌەثبرەی ئە   . ٚا
گوٛاتە ثە صٚای تەکرە ٌە ِەتتەرەکبٔژ ِبڵژ ثبٚکّیبْ صا ٔبرص 

٘وویە کە وورە ە ئە ووپەکبٔژ ٔووبٚ گٛٔووض شوورت ثووٛٚە ئە ووپرە ٌ
ِٕیش ٌەگەن ِەتتەرەکە چَٛٚ , ٌە ڕێروب  .ٔبٚێ ێ ثچرتە الی 
ِەتتەرەکە گٛٚلژ ئە   ٘ەرگیز شرت ٔبثێ   ثەرٌەٚەی ثرەتٓ

 .ئەگەر ٌرژ ٔەصراثێ , تبْ سبٚۀەکەی ٌرژ ثوێ ئبگوب ٔەثوٛٚثێ 
ثیٕیّوووبْ  ەی ئە وووپەکەی ٌوووێ ثوووٛٚکە گەتبوووتیٕە ئەٚ شوووٛێٕ

ثە ت اٚەلەٚە , تە  ثەصۀرژ سۆی صەتذیالٔض , چبٚی  ٛٚر 
ِەتتەرەکە ثە  لەِبشبی ک ص , گوٛٚلژ ٘یچوژ  . ٘ەڵرەڕاثٛٚ

ٔووویە , ئەٚە ڕۀووورە ثزِوووبری ٔوووبرەکەی ٌەیوووێ ڕاچوووٛٚثرتەٚە 
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سەڵوو ەکە کە  .گەتبووتجرتە زتٕووضەی ئووبزاری ثووضا ٘ەر ئەٚۀووضە 
ثٓ , ثەاڵَ ئەٚ گٛێیبْ ٌەٚ لتەتە ثٛٚ سەرتە ثٛٚ ٌرژ لٛٚڕە

ژ صەکەِەٚە , ئیٕجوب ثە وصاثر ْ ئرتتب چوب جەسۆلبْگٛٚلژ صأ
ٚ ثە ثەتٕوژ  کو صە ل  وبٔرە ر ژٛريتگأەٚە ٚثەرچبٚی ٘ەِٛ

ٚ  ەری  ٘ەرصٚٚ اللژ صا ٘بٚێبتژ , ٌە التەکەی ل  گ لیەٚە
ەکەی ٌە ل  ووبٔرەکە ٘ەڵ ربووب , یبشووبْ ٘رووضی ٘رووضی ٛريتووگ

ئە وپەکە گەتبوتەٚە تەکتو ی , لٛٔوضی کو ص لوب ٘ەرصٚٚ اللوژ 
زەٚی ,  ثەتە  ڕاکربووبْ ئەٚ ئە وووپە گەٚرەی ستووتە  وووەر

ەکەی ثە یٕررە ٌە ٛريتگکە ژ ثبٔگ ک ص  ەری  ئیٕجب صٚٚ
بْ ٘ەرصٚٚ یرووژ یربەٚەشووژ ثە زەٚی ثووۆ ثجە ووتٕەٚە , یبشوو

ە  تە  تە   وەت ی برٛە ثە تبٚە , ئیٕجب ثە ئیت اد٘ەِبٔ
ر تەکر یووبْ , کە ٌرووژ  ووە لووب گِٛووبٔژ کەٚلۀبرەکووبٔژ کوو ص 

, ێێو ەٚە ثزِوبرە  چوۆلە ٔوبٚ یروژ ئە وپەکە ثیٕوژ ٌەکو صەٚە 
ئیٕجووب ٘ەڵتووتب ثە گبزێووە الی یبووتەٚەی ثزِووبرەکەی گ لووٛٚ 

ٌە ٔووٛێ لۆزێووە ثە  ڕات ربووب صەرەٚە , ٘ەر ئەٚکووبلیش  ووەر
چەلۆ  ّەکەی ثوۆ ڕٔوژ ٚ ٔوبری کو صەٚە . یبشوبْ ثە ٘رّٕوژ 

ئە پەکە ٌە شوٛێٕەکەی سوۆی ٚ  ەکبٔژ ٌەیرژ صاکەالٔضٛريتگ
ثەرە ثووووووێ ئەٚەی ە  لەکوووووبْ ٘ەڵتووووووتبتەٚە , ٌەٚ صەٚرٚثەت

 .  جبرێ یش چیە ثذیٍرٕێ ثە زەٚلەٚە صە تژ ثە ٌەٚەڕ ک ص

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ٚ ٚەرزێ ەکبْک صٔژ ئە پەکەصٚای چبرە ەر َ ٚ ئبیب   ,, ثبیی 
جروووضێڵٓ ٚ صەگەڕێووووٕەٚە , لووووب ٚ صە ووووتەکەی ثە شووورز ٚ صار
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ٌەچبٚتش ْٚ صەثوٓ , " ٕ٘وض " ئەٚ ێٔە ڕەشوتبڵەی ثە ثوبیی ِژ 
گوووٛٚ  ٌەگەن سووووۆ  ثّووووجە , ثە ٔٙرٕووووژ ٌە یۀووووب تەکرووووە ٌە 

یۀوب  ٘ۀضە صٚٚر ٔبکەٚٔەٚە ٌە .سیٛەلەکبْ  ەت تبْ صەکب  
  , ِر صِٕضاڵرە صێتە  ەر ڕێیوبْ , ٚکۆِەڵرە گ صۆڵەی ثچٛ

بٚتوووبْ یروووضەکەٚێت ڕاصەٚە وووتٓ , ٚأووویش کە چئەثوووبیی َ ٚ 
ِر صِٕضاڵەکە ثە شڵەێاٚی ٌەڕێژ ئەٚ ثوبزەی ٌە وەر صە وتژ 

کب  ثبیی َ صەثێ , ثبیی َ صۀب رتەٚە , ڕا تەٚسۆ ڕٚٚی لرضە
ژ ثەٚ  وٛارەی ثوبزەکەی گوٛٚلٚ صەڵێ "ٕ٘وض " ِٕوژ ٔوبرصٚٚە 

ٌە ڕێرووب ئبگووبصاری سۆتووبْ ثووٓ شوورز ییالٔووژ صأووبٚە یروویە ثڵووێ 
ری یورش ٚەسوتە کٍ ەی چیب , کۆِەڵروە  وٛا٘ەرکە گەتبتٕە 

بْ ثە  وەالِەلژ ٔبرصٚٚە ٌۀبکبٚ ٌرتبْ ثضەْ ٚ ٔە٘ورڵٓ کە وت
صەثوێ , ٌە ئە وپەکەی ثوبیی َ کە گوٛێژ ٌەٚ ٘ەٚاڵە  . صەرثچٓ

        صەڵوووێ ثە   وووەری ِر صِٕووضاڵەکە ِوووبئ صەکوووب صێووتە سوووٛارێ 
َ , ٘ەِیبەش صەرگبَ ْ لەرزصاری ئەٚ  " ٘یٕض " ڕاثرەتٕە ثە گیب
ثووووۆی ٚااڵتە ٘ەلووووب ٌە ێتبٔووووضا ِووووبثُ , ئیٕجووووب ِر صِٕووووضاڵەکە 

یش ڕٚٚ ٌە ثبیی َ صەکەْ صەڵرٓ چیج ەتٓ ٔئبیبکب . صۀر ێتەٚە
, ثبیی تبووُ صەڵووێ ئوورّەش کەِیٕیووبْ ثووۆ صاصۀریووٕەٚە  ئرتووتب ؟

ٓ چۆْ ْ ٚائبیبکبٔیش ثە ثبیی َ صەڵر کەِیٓ صاْ ,  ٌە , ئێ ئەٚا
, ئوورّە صەزأوویٓ ثووێ  ثبیی تبوُ صەڵووێ سووۆی ثبشویەکە ٌەٚەصاتە

گِٛووبْ ثروو ەصا صەگەڕێووٕەٚە , لووۆزێ ژ لوو  صەچیووٕە یوورش , لووب 
صرۀگ سۆِبْ ٌەٚ کۀضأە ِب  صەکەتٓ , ئەٚاْ کە ٘ە تیبْ 

ْ گۆڕتٛە , ک ص ئرّە ٌە کبلژ سۆی ٔەگەتبتیٓ ْ ڕێّب  ٚالرضەگە
ٚ ثە التەکووژ لوو صا گەڕاتووٕەٚە , ئەٚکووب  ٔبچووبرْ کەِیووٕەکە 
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ٚ ثرەڕێٕەٚە الی شرز , ٘ەرکە گەڕأەٚەش صەکەٚٔە  لر جضەْ 
ْ صأبْٚٔبٚ ئە ٚ کب  ٌەٚ کەِیٕەی ئرّە ثۆِب ٘ەِٛٚالتە   , ئە

ْ صەگ تٓ ٚ چەکیبْ صەکەتٓ , ثەِ٘ەرچٛار صەٚرت برٛەتەش ب
٘وب صەثروتە ە ەرصەکەٚتٓ ثە ەر شورز ٚ ییالٔەکەشوژ , ٘ەرٚ

ضە ثێ ثبکبٔە ٘ر شّبْ ٔەکۀە ٔئەٚەی چیت  ئەٚەل  ر یش ثۆ
بورٛەتە ٘ەِوٛٚ ثبیی َ چۆْ ییالٔوژ صأوبثٛٚ , ثەِئیٕجب .  ەر

اْ ٚ کۆٔضڕ ئەٚ کە بٔەی ٌەگەڵژ ثْٛٚ , سۆتبْ ٌە یۀب ثەرص
ٌۀووبٚ  ٔەثووێ , ئەٚەی صتووبرِووب  صەکەْ , ئە پەکبٔیبوویبْ ثووۆ

بلوووبرە صەثە ووتٕەٚە . ثبیی تبوووُ ئکۀووضێە ٌە کۀووضەکبٔژ ئەٚ 
َ کە   ٓ لەلە ٔەکە ْ ئبگبصار صەکبلەٚە صەڵێ لب ِ ەلە ل٘ەِٛٚتب

ەگەر سۆتوبْ ڕاصە ووت ثوو ەْ ئ چووٛٔ ە ئورّە ٔبِووبٔەٚێ , ٔەکوب
ٛ وترە سلب ثەرە ثەری ِەی توت ٘ویە ٘ە وت ٚ  .  ٛێتٓثیبٔ

ٚ کبلەی صٚٔیب صەتەٚێ لەٚاٚ لبرتە صاثێ , ثبیی َ کە  ٔبثێ , ٌە
ٌەالی یربەٚە صەثێ , ٌە صٚٚرەٚە صەثیٕێ کۆِەڵروە  وٛار ٚا 

 صۀرر وژ کٛٔوضەثەثۆتبٔەتەٚسۆ ثە سەرت ە صەگەڕێٕەٚە , ڕا و
ئبگوبصار  ژ وبٔڕێ٘بٚ,  کە ٚەکوٛ ٔیبوبٔەتە  ٌە ٔرٛأیوبْ صاثوٛٚ

 وووٛارە عبرەثەکوووبٔیش ثوووێ ئەٚەی ئبگبتوووبْ ٌەٚ .  صەکوووبلەٚە
 ,رش , لب لەٚاٚ ٔرزتە صەکەٚٔەٚەکەِیٕەثێ ٘رضی ٘رضی صێٕە ی

صەرصێٓ ٚ ڕاصەکربوٕە  ٚ صە تەکەی ٌریبْ ٌە یڕ ثبیی َ ٚ صار
یریووبْ صەڵوورٓ صە وووت ثووۆ لفۀرەکبٔتووبْ ثوووجەْ  , چەکەکبٔیووبْ

 ٛێتٓ ,  ٛارە عبرەثەکبٔییش صٚٚ ریەکیبْ ثوێ ئەٚەی لبٔصە
ْ ثەرصەثٕەٚە ,  ٘ربتب ٘یە لەلەتە  ک اثێ , ٌە ەر ئە پەکبٔیب
ٌەگەن ڕەٚتووٕەٚەی ئە ووپەکبْ ٌەٚ ڕاکوورش ڕاکوورش ٚ ٘ووبلٕە 
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ئیٕجب عبرەثەکبْ ٘ەِٛٚتوبْ صە وتیبْ ثڵٕوض  . صەرەٚە ٌۀبکبٚە
کەْ ٚ صەیووبڕێٕەٚە ٌەثەر ثووبیی َ . ثبیی تبووُ ثە تەکرووە ٌە صە

ٚەرزێ ەکبْ صەڵێ ثڕۆ چەکەکبٔیبْ ٌە ًِ ثو ەٚە ٚ ٘ەِوٛٚی 
ٚ  ثرووٕە , ٚەرزێوو ەکەش ٌە شووٛێٕەکەی سووۆی ٘ەڵضە ووترتەٚە

صەچرتە یرش , کە صەگبلە التوبْ تە  تە  چەکەکبٔیوبْ ٌە ِوً 
الی  ٚ  یبوەکەٚە , یبشوبْ صەگەڕێووتەٚە ثە سەرتوتە صەکوبلەٚە

روژ صرێوەی ئیٕرٍیوزی ثبیی َ , کە ٔزت ەی صٚازصە  رزصە لفۀ
 .ٚ  یبە  ٌەگەن کۆِەڵرە سەرتتە صەثێ

ٓ ئیٕجب ثوبیی َ ثە تەکروە ٌە  وٛارەکبْ صەڵوێ , ئورّە لەِٚر وی
ثەاڵَ  کە ووژ صتووً ث ووٛێتٓ ,ٔوویە  ِووبْئەٚە٘ەرگیووز ئەساللووژ 

 ,صەلوٛأٓ ثوڕۆْ  , ئرتتب ئوبزاصْ شەڕکەرتٓ لب ثڵرژ شەڕکەر
چویە یروژ ثەصٚا تە  عوبرەة ٌەِەٚلبْ ثڵورٓ ەثەاڵَ ثە شورشەک

ْ ٚ صە ت َ چیبتە ثە ٔبٚی لباڵ ٛ ث ب  ٌە ضرێەی ٚ صزی , ئبٚصت
ٛ ٔە ڕ گٛٚلژ کبلرە  .ەٚە ِثێ  ەر صەتٕر  ٚە یربژ ثڵرٓ ئەث

ُ , زأویُ ثە ڕا وتژ ٌورُ رڕٚٚ یرژ گٛٚلُ ٌروت ٔبل  و ڕٚٚ ثە
یبوتڕا , ِەثە وتُ صەل  وێ , ئەٚ سۀوجەر ڕاٚەشوبٔضٔەش ٌە 

چوٛٔ ە ییوبٚی  ئەٚ کەِیٓ صأوبٔەٚەتە ٔیبوبٔەی ل  وژ ئەٚە ,
 .  ئبزا لە  ٌە صٚاٚە صە ت ٔبٚەشرٕژ

شوورز , کووبْ ثووێ چە  صەگەڕێووٕەٚە ئیٕجووب کە  ووٛارە عبرەثە
 بْ صەکەٚێ ٚ ثە ٘ەٚاڵەکە صەزأووووێبووورٛەتە چوووبٚی یریوووثەِ

 صٚای عەجّبٔژ ٔبِرٕێ , ٘ەر ٌۀبٚ سیٛەلەکە صێت ٚ صەچرت ,
ثوووێ ئووووۆل ەتیەکژ زۆر ڕٚٚ ٌە  ووووٛارەکبْ صەکووووب  , صەڵووووێ 
عەِ لبْ ٔەِرٕێ ثێ لیّەلیٕە ,  ەری ِوٓ ٚ ٘ەرچوژ شورز ٚ 
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ْ یرضْاعبرەثژ صٚٔیبش ٘ەتە شۆڕ ک    ,ص , ئبسەر ثۆ چەکەکبٔتب
جبٔوووبتەٚە ٚ ث ٛێراثوووبْ زۆر ٔە٘بل صەزأوووژ ئەٚە ٚالوووب چوووژ ؟

ِەرصأەلوو  ثووٛٚ , چووٛٔ ە ٘ەرٔووب ئەٚکووب  صەِرووٛٚ  ٌەشووەڕ 
صٚالو  ئەٚ .  ثڵورُ ثە  یورُ ثڵورٓ کٛێراْٚ , ثەاڵَ ئرتتب چوژ

کبٔەی ثە صە تژ کەٚلْٛٚ ٛٔە ڕ " صەزأُ ثەٚ چە" ئەث ییبٚە
 وت صەکوب  صێی ئورّە , ثوۆ ثەرگو ی کو صْ ٌە ٚٚ٘رزێوە صر

ئیٕجوب ثە لوبِچیە  صەکەٚێوتە  وەرتبْ , صەڵوێ ئروٛە  . سۆتوبْ
سەٚٔووژ ثە  صەزأوٓ ثشووۆْ ٚ ثووشەْٚ , ثیٕیتووبْ ئەٚ چووٛٔ ە 

 ؟  تتبثٛٚٚ یرش ڕۆێ٘ەاڵلٕیش ٌە سەٚ ٘ەڵ٘ەثٛ
                                                          

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 ٚ ثووووبیی َ صٚای چەک  صٔووووژ  ووووٛارە عبرەثەکووووبْ ثە ئبیووووب
 ەالِەلژ ِٕیش ثە صات ُ ٚ ٚەرزێ ەکبْ صەڵێ ئرٛە ثڕۆٔەٚە 

 ,٘بٚ ەرەکەَ ڕاثرەتٕٓ , ئەٚ چەکبٔەش ٌە شٛێٕرە ثپبرێزْ 
ئرووووٛەش کە  ِووووٓ صەثووووێ ئەَ شووووەٚ ٌەٚ چیووووبتە ثّرووووّٕەٚە ,

صەٚاَ  ووەت ی ئەٚ رە صاثٕوورٓ ثەریب ووەٚأگەتبووتٕەٚە گٛٔووض 
ٔٓ کە ِٕژ ٌریە , ٘ەرکب  ئبگ ی ثیٕژ ئەٚە ثزا ئبرا تەتە ث ب 

ئەٚەی ثووزأٓ عبرەثەکوووبْ ٚە ثووۆٔیبووبٔەتەکە ِووٓ ٘ەڵّ ووو صٚ
ٚ ٚەرزێ ەکبٔیش ثە گٛێژ صەکەْ ٚ چەکەکبْ  ئبیب . ثەڕێٛەْ

ٌە یبوووووووتژ ئە وووووووپەکبٔیبْ صەثە وووووووتٕەٚە ٚ ثەڕێ صەکەْٚ 
ثبیی تبوووُ ڕا وووتەٚسۆ ٘ەرثەٚ شوووەٚە .  صەگەڕێوووٕەٚە گٛٔوووض

 ووٛاری ئە ووپەکەی صەثرووت ٚ صەگەڕێووتەٚە ثووۆ الی سیووٛەلژ 
ِووٓ   ٚگووٛ بوٝٚەرزێ ەکبٔیٚ  شورشژ عبرەثووبْ , کە ثە ئبیووب

ئەٚەی ثە ٘ەڵ  صٔوووژ ئوووبگ  ٌە ٘وووبلٕژ عبرەثەکوووبْ ٌرووو ەَ ثوووۆ
ئبگبصارلوووبْ کەِەٚە , ٔەتٛتتوووت ئەٚاْ ثەٚە ثوووزأٓ صەتەٚێ 

کە صەگوبلە  . چیج وب , صۀوب صەتزأوژ ثەَ شوەٚە ٘رو ش ٔوبکەْ
ٌە ئە وووووپەکەی صێوووووتە سوووووٛارێ ,  صەٚرٚثەری سیٛەلەکوووووبْ

, ثبزەکەشووژ ثە  ەٚەٌغووبٚەکەی ٌە ثەرصێ ووژ گەٚرە صەثە ووترت
یەلرە کە صەِرە ثٛٚ  ەرەکەی ک صثٛٚە ل  وبٔرە ثوۆ ٌە یوێ 

ڕا رٌە صٚٚ .ٚ ثەجریوضێڵێ ٘ەڵ رببٔژ , ٌە ەر زتٕەکە گ ێضەصا
ْ ٌرضەصالەٚە زۆر  ەرٔج ڕاکرش صێٕە ثەرچبٚ , کبلرە ئبٚڕێ یب

ئیٕجوب . ەکەی ٌە ەر یبتژ ئە پەکەی ٘ەڵٕیبوتٛٚەصەثیٕێ ثبز
ْ , ٌە یۀبتە  سۆی ِب  صەکب  , ثە یێ صەچرتە ٔبٚ سیٛە لەکب

لفۀرەکەشووژ ثە  ووٛارک اٚی ٌە صە ووت صەثووێ , ثە ڕٚٚٔووژ 
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ٚ شترە صەثیٕێ  ثەر ڕٚٚٔبکژ ئەٚ ئبگ ەی شرز ٌەگەن ٌە٘ەِٛ
٘ەرٌەٚ شوووٛێٕەی ٚ صە وووتەکەی ٌە صتوووبری صأیبوووتْٛٚ  صار

صٚێٕێ ئەٚاْ ٌرژ ِروٛاْ صەثوٓ . ثوێ ثبکوبٔەش ٘ەڵتوٛٚکەٚ  
ْ ٌەصەکب  چٛٔ ە صەزأێ ئە  ,صتبر ئبگ  صاصۀیبٓ ٚأەی شەٚا

کە  . ثەری سۆتوبْ ثوبش ٔوبثیٓ ٌەثەر شوەٚلژ ئوبگ ەکەصەٚرٚ
صەثیٕوێ شوورز سەرت ووژ سوٛارصٔەٚەتە صن سووۆش صەثووێ , ٌەٚە 
ٚ ٘ەتەلژ زۆر صەسٛالەٚە ,  َ شە صڵٕیبصەثرتەٚە ثەٚ لە٘ ەی ئە
کە زۆرتبژ سوٛارصەٚە سەٚی ٌوێ صەکەٚێ ٚ ئبگوبی ٌە ٘ویە 

ضێڵێ ٚ صەچرووتە ٔزتووە ئەٚ ئەٚ شووٛێٕە ثەجرووئیٕجوب  . ٔوبِرٕێ
ٌە یۀوووب ا صەثووێ , لووب صەِر ووژ ثووبش ضرووسیووٛەلەی " ٕ٘ووض "ی ل

"ٕ٘وض "ثووۆ کبرێووە ثرووتە صەرەٚە ,  ,سیوٛەلەکە چووبٚەڕێ صەکووب 
چوٛٔ ە صەزأووێ ثە لۀیووب ٌە ێٚٚرەٚە ٔوویە , ێْ ٚ ِٕووضاڵەکبٔژ 
 لوو ی شوورشژ ٌەگەڵە , چۀووضتٓ جووبر ێٔەکووبٔژ لوو ی شوورز ٌە

ە , "ٕ٘ووض" ٔووبثیٕێ , ٚٚ صەچووٕە ێٚٚرە صەرەٚە سیووٛەلەکە صێووٕە
ٌە ٔبکوبٚ ێٔر وژ ثەێْ ثبرتوە   ٔبچبر زتبل  چبٚەڕێ صەکوب  ,

ئەِجوووبرە ٌە صەرگوووبی سیوووٛەلەکە صێوووتە صەرەٚە , ثوووبیی َ کە 
لٛٔض ٚە" ٕ٘ض"ە , ٌرژ ٔزتە صەثرتەٚە صەتجیٕێ , صڵٕیب صەثرتەٚە ئە

لە صەِیش صەسوبصەِژ صەگ ێ ٔەٚە  ثت  ێ ٚ ٘بٚار ث ب  , 
ُ " ثٓ گٛێژ یرژ صەڵێ ئەثٛ ٔە ڕ " "ٕ٘ض" کە گٛێژ ٌێ صەثێ  ِٕ

صەڵێ ئەثٛٚ ٔە وڕ , ثە  ەر وبِیەٚە ئوبٚەڕ صەصالەٚە , یورش 
٘ەِٛٚ شترە صەڵێ لۆ ئ ییوبٚێ ژ ؟ یورُ ثڵوێ ثوۆ ٘وبلٛٚتەٚە , 

ٚ صە تەکەی ٚا سٛێٕیبْ صەکٛڵێ , صڵٕیبثە  ئبسەر شرز ٚ صار
ْ کەٚڵت صەکەْ ٓ , کە  ٌە  ثبیی تبُ صەڵێ .  ثتر  ٔب یێ ٔبزأ
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ٓ ثەَ شرٛەتە ٘ەر ئەٚ ئرٛارەتەی چەکُ  کبلژ ٚا ثڕٚأبکب  ِ
َ ثرّەٚە  ْ , ثٛێ  ْ ثی  ٌە .ک صٚٚ ٌەٚە صەکۀەٚە  کبلر ضا ئەٚا

صەڵێ ثۆ ٘بلیەٚە ثەڕا تژ یرُ ثڵێ , ٕ٘ض  . ٌە کٛێ ثّضۆزٔەٚە
ثبیی تبُ صەڵێ ٌەثەر لۆ , چٛٔ ە ل  بَ شرز ثەٚەی زأژ ثێ 

ٌەیۀب سیٛەلەکە ٌە ٔبٚ لوبرت ژ  ٕ٘ض . سەثەر  یێ صاٚتٓ, لۆ 
لٛٔووض ثبٚەشوووژ ٌروووضەصا ٚ صٚٚ  وووێ جوووبر صە وووت ثە یبوووتیضا 
صەکربووێ , صەڵوووێ ئەٚە ئ ٚە وووبتەکە لوووۆ ٘ەلە ؟ ثبیی تبوووُ ٌە 
ثبٚەشووژ صەگوو ێ , صەڵووێ چووۆْ صەکوو ا ٚا ثووڕۆَ ئووبسەر , ٌە 

ثەٚ ٘یووووٛاتەَ ئەٚ . کبلر ووووضا لووووۆ گیووووبٔژ ِٕووووت ڕزگووووبرک ص
ەش  ەالِە  ثێ , ٕ٘وض صەڵوێ یەِوت ٔەثوێ ئەٚتوش ِٕضاڵِر ص

چوووٛٔ ە ٌە  رەٚە سەٚلوووٛٚە , ئەٚ شووٛأە ووەالِەلە , ٌە ئرووٛا
ثەتبٔیبٔەٚە لب صٚٔیب لبرتە صاصێ ٌەٚ ئبلبرە ٘ەر یبرەیبرتەلژ 

, کە ئروووٛاراْ صەگەڕێووتەٚە ڕا وووتەٚسۆ  ٌە صٚای ِەڕِٚووباڵ 
 .  سەٚی ٌێ صەکەٚێصٚای ٔبْ سٛارصْ 

ەی ئبگبتوووبْ ٌەٚە ِوووبثێ ٌە ثبٚەشوووژ ٕ٘وووض ثوووێ ئەٚ ثوووبیی َ ٚ
ٌە یڕ ٕ٘ض ثە ثبیی َ صەڵێ ثوڕۆ  .تەکت تٓ ٘ەر لتەتبْ صەک ص 

ئیٕجوب  . یبتەٚەی سیٛەلەکبْ ئەٚێ چۆڵت ە ئرتتب ِٕویش صێوُ
چووبٚەڕێژ صەکووب  , ثووبیی َ صەچرووتە یبووتەٚەی سیٛەلەکووبْ ٚ 

تش صەچوێ , ٌەٚێ لبصرۀوگ ثەتەکەٚە ٘ۀضەی یوێ ٔوبچێ ٕ٘وض
ْ .  صەثٓ کبلیبضا شرز ثێ ئەٚەی ٘ەرثی تبژ ثۆ ئەٚە ٌە ٘ەِب

ثچێ ثبیی َ گەڕاٚەلەٚە ٚ ٌەٚ ٔزت وبٔەتە , ثە  ەرسۆشوژ ٌە 
کەی صەکوب  , صەڵوێ ٚ صە وتە یورش صتٛەسوبٔەکە لتوە ثوۆ صار

ٚ ئەث ُ ٔبٚٛکبلرە ئە ی سۆی ٘ەرچبە , ٌەثەر ٔە ڕە , کۀبزأ
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ژ تە  گٌٍٛەَ ٔەک ص , ئەٚە چیە ٔثەالش ثە لٛرثب صە تُ ثٛٚ
ئەگەر تە  ٘وبلە ٔووبٚ  ٚٚتٓٚ ثبیی أّووبْ ٚا  ر توبْ کوو ص ثوبة

صەثوڕۆ   .صتٛەسوبْ , صٚێِٕیبوت ثوٛٚ ٔوبثێ صە وتژ ثوۆ ثوجەی
صٚال   . ئرتتب چّب ثە سٛاش صەصۆزرێتەٚە ئەٚ  ٛارە سٛرلە

ئەٚ ثەٚ ٘ەِووٛٚ چەکەی ثەصە ووتژ کەٚلووٛٚە ثرەڕێووتەٚە , ٌە 
کٛرصەکبٔژ ٘ەِبْ کبلضا ٌە ٔیەلژ ئرّەش گەتبتٛٚە , ٘ەِٛٚ 

 . ئەٚ صتوٛی چیبِوبْ ٌوێ ٘وبر صەکوب  ثەٚ زتٕوضتەلیەی سوۆی
ْ  ەجیبلژ ئەٚەی سەرت ژ کۆک صٔەٚەیئەٚکب  ٌ صە ت ەٚلەکب

ٚ ئەٚەی ٘ەشوّبٔە صەثوێ سەرجوژ  ثیٓ , صەکەٚتوٕە ٔوبٚ شوەڕ
ئەٚأویش  ووەرصەکەْٚ , چوٛٔ ە کەِروە ٌەٚەی ئوورّە , ث ەتوٓ

ەشوەکبٔژ ٌرّبْ لباڵْ صەک صْ صەکۀە سەرجژ ئەٚ شەڕە ٚ ث
ئەٚەتە دی ّەلژ .  ل تش صەسۀەٚە  ەر ِبن ٚ ِڵ ژ سۆتبْ

گەر ئوورّە ئەٚ ییبٚەِووبْ زٚٚ ئە ,٘ەثووٛٚٔژ کە ووژ ِر سووب  
ژ صەِبْ ئەٚکب  ثە ئب بٔ,  ٚأە ڕٚٚی ٔەصەصا٘یە ٌەث ٛشتجب 

ثووۆ  لوٛأژ ٌەگەن ئبیبکووبْ یر جروویٓ , جووب ثە ٚەرگ لٕوژ ثووبج ثووب
شووّبْ ثووۆ سەڵوو ە ئەٚەی ٘ر شوویبْ ٔەکەتووٕە  ووەر , تووبْ ٘ر 

ِوجەرصا صە ووتّبْ صەیبرا ووت ٌە اٚ ٌە ثەر ٚەرزێو ەکە صەکوو ص
بْ , ٚە  ٘ۀوووضێ ٌەٚ  وووەرٚە  ٚ  وووبِبْ ٚ ِڵ وووژ ئبیبکووو

لوب صرۀوگ شورز  . برٛەتە ٌە ەری یر ٙبلٛٚتٓٔبٚچبٔەی ثەِ
ضێە ٌە صۀگ سۆشەکبٔژ ٘ۀیبشبْ ,  ٚ ثۆڵە صەکب  ٘ەر ی لە

ە عەلووبثە ٚ ئەٚەی صڵووژ شوورز ثووضۀەٚە صە ووت ثصتٛەسووبْ ثووۆ
شیع  گٛلٓ صەکەْ , ثە یرضا ٘ەڵرٛٚلٓ ثە ثەێْ ٚ ثباڵ ٚ ئەٚ 

لباڵٔەکووبٔژ ڕاثوو صٚٚ ثەصە ووتژ ٘رٕووبْٚ ,   ووەرکەٚلٕبٔەی ٌە
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صتبرە شرز ثەِە کەتف سۆش صەثێ ٚ ٘رّٓ صەثرتەٚە , صۀرە 
یبشووبْ ثە الکە ال  ٌە شووٛێٕەکەی سووۆی . صۀوورەکەی ٔووبِرٕێ

, ٌە التە  ٌروووژ  ٘ەڵضە وووتێ ٚ صەچروووتەٚە ٔوووبٚ سیوووٛەلەکەی
ڕاصەکبێ , ٘ۀضەی یێ ٔبچێ صەکەٚێتە سەٚ ٚ صە ت ثە یڕر 

٘رووضی ٘رووضی ئووبگ ی یوورش صتٛەسووبٔەکەش . ٚ ٘ووۆڕ صەکووب 
ەرەٚە ص ت تش ٘ۀوووووضێ یبْ ٘ەر ٌەییبٚەکوووووبٔی صەکووووٛێێتەٚە ,

ْ ٌرضەکەٚێ ٚ ٘ۀضێ ی ٚ سەٚتب ٓ ٚ ٘ەرتەکە ْ یەر  صەث ت تبیب
ٕ٘ض کە ٘ە وت صەکەْ ثوێ   صەچرتە شٛێٕێ , ثبیی تبُ ٌەگەن

ەلەکوووبْ ٚ صەٚرٚثەرصا ٛصۀروووژ لەٚاٚ ثوووبڵژ ثە وووەر ٔوووبٚ سی
کربوبٚە , ٕ٘وض  صەڵوێ یرٛتتوتە ثچوّەٚە ٔوبٚ سیٛەلەکوبْ کوب  

ثە ە , ثوب کە  ٘ە وت ثە شوترە ٔەکوب  زۆر صرۀرژ ک صٚٚ
 لوبتجەلژ ێٔەکوبٔژ لو ی شورز کە ثەرصەٚاَ ئەَ چوبٚی ٌە وەر

ئەٚەی ثە عەتوت ٚ ثوۆ ٚ ئەٚتش چبٚی ٌە ەر ئەٚتتو  , ئەٚە
٘یووٛاتەَ ٘وویە  ثەٚ. لووبلەلژ کە وویبُٔ ٔوویەتە  ثووزأٓ  ریدووب

ثوووڕٚاث ە ٘ۀوووضەی کە ووور ژ سووووۆَ  شوووتر ت ثە وووەر ٔوووێ ,
ضەٚێژ , ثبیی تبُ صەڵێ ِٕیش ٘ەرٚا , ٘ەِیبە ٚاصاثٕێ سۆشّ

 کە  ٌە ٘بٚڕێیەکوووت ٘ەتە ٌەٚصتوووٛی ئەَ چیوووبتە ٌە ٘ەِوووٛٚ
صەَ ثە بثضە ئبِ لۀربٔەتە  ثە  سەثەرَ یێ ٌە ٘ەر , ەیربت 

ئیٕجوب ٌەٚێ صٚٚثوبرە ثوبٚەش ٌەتە  صەصەْ ٚ  . ٘بٔبلەٚە ثورُ
ثبیی تبُ ثە  صەگەڕێتەٚە ٔبٚ سیٛەلەکبْ ٚ ٕ٘ض  .جیبصەثٕەٚە 

یۀوووب ئەَ سیووووٛە  ٚ ئەٚ سیوووٛە  سووووۆی صەگەتٕرووووتەٚە الی 
بلروووە یوووڕسە صتٛەسوووبٔژ شووورز , ٌەٚ صتوووٛ گوووٛێ صەگووو ێ , ک

ەٚە , ثە صە وترە ٌرژ صەچروتە ێٚٚر یڕسەکبٔژ شرز صەثیتتێ
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شرز صەکب  ,  لفۀرەکەی سۆی صەگ ێت ٚ ڕٚٚی ٌٌٛەکەی ٌە
ثەصە تر یش لفۀرەکەی شرز ٌە یبت  ەری صەرصێٕوێ ٚ ثە 

شورز چوبٚی ثەٚ سۀوجەرەش  ٍِژ ٚەصەکب  , کە ٌە لۀیبوت
سۆی ثیجب,  ٚ صڵژ ٔە٘ب  ثۆ ٌە ٔیببٔەکە ٌرژ ث صثۆٚەصەکەٚێ 

عبصە  ٚاثوٛٚ , ئەٚتوش کە ٚە  تب بی ٔیببٔە ش رٕژ ٌەٚێ 
ٚ یبووت  ثە صە ووترە صەسووبلە ثەریبووتژ ٚ ٌە سیووٛەلەکە یبووتب

صەرەٚە , یبشوبْ صەچروتەٚە ثبٚەشوژ شوەٚ ٚ ٚە  سرووٛ  صێوتە
کە صەچروتەٚە الی ئە وپەکەی .  سۆی ٌە لبرت ژ ْٚٚ صەکوب 

ڕا تەٚسۆ ٌغبٚەکەی ٌە ثەرصەکە صەکبلەٚە , یبشوبْ  وٛاری 
ب  , ٌەگەن لبرتوە ٚ صەکو یبتژ صەثرت ٚ ڕٚٚ ٌە کٍو ەی چیوب

شٛێٕرە  ڕٚٚٔژ ثەتبٔیبْ صەگبلەٚە گ صی گۆَ , ثێ ئەٚەی ٌە
 .   صٔر یش چیە یبٛٚثضا لەص چبٚگەرِ ثە
   

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ٔووگ ٚ سەٚ ٘ەڵضە ووتێ , کە صەثیٕووێ لفە ثەتووبٔیەکەی شوورز ٌە
سۆ صەزأێ ثبیی َ شەٚ ٘وبلۆلە سۀجەرەکەی ٔەِبٚە ڕا تەٚ
ژ ٚە  ئەٚەی ٌە لە٘وو اْ کٍ وو ووەری , ئیٕجووب ثە لووٛڕەتیەٚە 

ییوو ە سووۆی ثرەزێووتەٚە ٚ ث ەٚێووتە ٌووۆِەک صٔژ سووۆی صەڵووێ 
ٚ ثوووشەٚە , ئەٚ  لووۆ ٘ەر ثشووۆ ٚ ثشووۆٚە , ووەگژ ثووێ کەٌووە

 اٌٍوٗثە  .  ٛارەکٛرصە لبزە یررەتبوتٛٚەش ئ ٔەِوب یروت ٔەکوب
لە ووەَ لٛشووژ ییووبٚی سووۆ  ٘ووبلٛٚی , لووبلەلژ جبرأیبووت 

ٚ چووۆاڵٔەصا  چیووب ٔەِووبٚە ثە٘ووۆی کەٚلووٕە ٔووبٚ لەِۀەٚە ثەٚ
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ٚ سەڵ ە صەصەتەٚە  صٚای  ەٚتەث ئ صەکەی ؟ ئرتتب ئ جٛاثژ ئە
ٚ ئ لتە ٔەِب یریبْ ٔەڵرژ ٌەثەرٌە کبلر ضا لۆ صٚێٕێ ش ٚەی ە ئە

ەٚتوش لٛسٛا شوەرَ ٔویە ؟ لوۆ ٌە سەٚصاثوژ ٚ ئ ,چە  ک اْٚ
ثوێ ٚ ثروتە  وەر  لفۀوگ ٚ ثەٚ شەٚە ٚەکٛ گٛرد ثەسەثەر

ٚەاڵ ٌە ییبٚەلژ سۆی ٘ەر ثەٚ سۀجەرەی  ؟سۀجەر  ٌێ ثجب 
ڕۆێی لوۆ لەٚاٚ , . سۆ   ەری ٌە ٌەشوت جیوب ٔەکو صۆلەٚە 

ئە پیش کە یی ثٛٚ ثێ گِٛبْ ثبری ئە پژ لوبزە یررەتبوتٛٚ 
ئیٕجووب ٘ەر ٌەثەرە سووۆی صرێووەە ثە . ٔبثووب , ثووب ئووب٘ٛٚش ثووێ 

ٚ کۀە وت  لتەکبٔژ صەصا  ٚ صەڵێ ثبشە ئەٚە صإِوب ِوٓ ییو 
ی یب ووەٚأەکبْ ثوۆ ؟ سووۆ ٘ەِٛٚتوبْ ٚەکووٛ ئەٚ ثوِٛٚە , ئەص

ٓ . ٔب ,  ٛچژ یی ی ٔیە ٚ یبڵەٚاْ ٚ چبٚ ٔەل  ت ە گۀج  ,, ئە
کبلروووە ثیٕووویُ صەلوووٛأێ ٔەسەٚێ , توووبْ گەر یرٛتتوووت ٔەثوووێ 

ثۆَ صەرکەٚ  ثە ەر  ,ٔەسٛا  ٚ ٔەسٛالەٚە ٚ جٛٚ  ٔەثێ 
ئەٚەی ٘وۆزەکەی ٔەزأوٓ ئیٕجب شرز ثوۆ.  ٘ەِٛٚ شتر ضا زاڵە

ٌە سیوٛەلەکەی صێوتە .  ٌوێ ث صثو اٚەٜ ەوەسۀوجەرٚ لفۀوگ 
ەکروە ٌە ییوبٚە ئبزاکوبٔژ ٚ صەچرتە الی ثەٍ٘ٛي , کە ت صەرەٚە

صەثووێ ِوٓ ٚ لوۆ ثەتەکەٚە ثوڕۆتٓ , سووۆ    صەڵوێ سوۆی صەثوێ
ە گٛێژ کبلرە ثەٍ٘ٛي ث . ٚ لفۀگ ٚ سەرتتەکە  ثرٕە کەردبز

ٚ سرّەکەی صەرصێٕێصەکب  , ئەٚتش لفۀررە ٌە ِرە , کە صە ٔب
ٌە شووورشەکبٔژ ٘وووبٚڕێژ ثوووۆی  ثووٛٚ ثە صتوووبری ٌەالی تەکروووە

صەصا  ٚ  ٛاری تە  ٌە ا ٘بلجٛٚ , عەثبتەکژ گەٚرە ثە سۆتض
ثبشووت تٓ ئە ووپەکبٔژ صەثروووت , ٌەگەن ثەٍ٘ووٛي ثە ثەرچوووبٚی 

ٚ ٌە چیب ٚ  ٘ۆزەکەتەٚە ڕٚ گٛاتە صەچێ  ٜە تەثەِصەکب  , ثە



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

340 
 

لۆڵەی چەک  صٔژ ییبٚەکبٔژ ٌە ثوبیی َ صەکوبلەٚە . ٘وۆزەکەی 
لە  ووٛارێە صەڕٚا ثووۆ لووۆڵە کە صەثیووٕٓ شوورز ثە سووۆی ٚ لووب

 ,سٛێٕضٔەٚە ثەڕێژ صەکەْ   ٚ شیع , ثە ڕەلس ٚ صەک صٔەٚە
ٚ  ّۀوضتەکژ عبرەثەکووبْ ثوٛٚ ثووۆ چوٛٚٔە شووەڕکە ئەِە لبتجەل

ٌۀووووبٚ . ەٚاْ  صْ ٌە کە وووبٔژ یووووبڵ وووەرکەٚلٓ ٚ یربووووٛازت
یبڵەٚأەکەی  ٘ۆزەکەش صۀرۆی ئەٚە ث ٚ صەثرتەٚە شرز ٘ەر

 ,ٚ ثەٍ٘ٛي صەگۀە چیبی لەرەچٛ  ٔزتە ٔیٛەڕۆ شرز . جبرأە
ثەری سۆی صەکب  کە  صتبر ٔیە , ثە شرز کە  ەت ی صەٚرٚ
ثووۆ ب صٚٔیووب لبرتوە صاصێ چووبٚەرێ ثویٓ ثەٍ٘وٛي صەڵوێ صەثووێ لو

سۆِوبْ ٔیبوبْ  ثوۆ ثوب ەی ٌەٚ چبٚەڕٚأیەش ثروزار ٔەثویٓئەٚ
ٕیبرەی یوێ سوۆش صەثوێ , صەچوێ ثەٌٍ٘ٛیش ئەَ یرب .صاثٕریٓ 

 وەص شوەش  وەص ِەل ێوە  جصٚٚری یروٕ  وێ چوٛار ثەرص ٌە
ٌە وەرتە  صاصۀوێ , ئیٕجوب ٌەکوبلژ گەڕأەٚە کە لەٚاٚ ٔزتوە 
صەثرتەٚە شرز  یبەکرە ٌرضەسٛڕێتە ثەر لفۀرەکەی ٚ  ور ە 

, بصەثرتەٚە صەتپر وووووێ ٌە ثەٍ٘ووووٛي صەگ ێووووت , کە لەٚاٚ صڵٕیوووو
یبشوووووبْ . ت ە  ٌە ٔرٛچوووووبٚأژ صەصا  ٚ صەت ٛێێوووووگوووووٌٍٛەت

ثی ەکووبٔژ ئەٚێ ٚ  سووبلە ٔووبٚ تەکرووە ٌەلفۀوورەکەی سووۆی صە
ٌٛیش ٌە صەَ ٍولفۀرەکەی ثەٍ٘ٛي ٘ەڵضەگ ێتەٚە , لەرِوژ ثە٘

ثە سۆشوژ لوب  . ئەٚەی ثوٗ ئب وبٔژ ثجیٕوضرێڕێرب ثەجرضێڵێ ثوۆ
ەِر  تە  ٚ صٚٚی ٔزتە کبلشەٚ ٔبگەڕێتەٚە , یبشبْ ٔیٛەی 

ٚ  شەٚ ٌەکۀضێە سوۆی ٌە سو   ٚ سوۆن ٚەرصەصا  ٚ  وەر
ێ , ئەٚ چە یەتەی ٌە ەرتبژ صەثێ ٌە ٍِژ ی چژ لرە صەئبڵرٕ

 ,٘وووویال  ٚ ِبٔووووضٚٚە صەرصەسووووب ئیٕجووووب سووووۆی ٚا ,  صەکووووب
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یب ووووووەٚأەکبٔژ صەٚرٚثەری  ٘ۀووووووضێە ٌە کە صەگەڕێووووووتەٚە
ْ ٌەصٚٚ ٍژ صەچٓ , کە ثۆتبْ ڕا صەتجیٕٓ , ثە رەٚ ییرسیٛەلەکب

صەرصەکەٚێ شوورشە , یربووٛازی ٌووێ صەکەْ ٚ صەتووجۀەٚە ٔووبٚ 
شرشیش صٚای ئەٚەی ٚا سۆی صەرصەسب  یبٛی .  صتٛەسبْ

صاٚە , ثە سەڵ ەکەی صەڵرت ِٓ ٌەثەر ئرٛە ٘بلِٛٚەٚە , ثەاڵَ 
ڕا ووووپبرصٚٚە ٘ەر ئەَ شووووەٚ ئەٚ سەِتوووبْ ٔەثووووێ ثەٍ٘وووٌُٛ 

ُ ٌەگەڵژ چَٛٚ ئەثٛ گٛٔضەکەی  لب ٔزتۀە ڕە ث ٛێێ , سۆش
ٚ ییبٚە لریضا ٔیبتە زۆرتش ٌە ئبلبرەکبٔژ ئەٚ ٔبٚچەتە  .جریەئە

ٌەگەڵژ چبٚەڕێ ثَٛٚ ثەصە تژ سۆَ ئەٚ کبرە ئۀجوبَ ثوضەَ 
شە, ثەٍ٘ٛي ئەٚ کوبرە ڕێە ٔەکەٚ  , ثەاڵَ ثە شترە صڵُ سۆ

سۀجەرەکەی ِٓ صەکب  . ٘ەر ثۆتەش لفۀگ ٚ  ثە لفۀگ ٚ
لفۀووورەکەی ئەٚتبوووُ ئەٚەلە سۀوووجەرەکەی سوووۆَ یروووضاٚە , 

ئەٚ ییووبٚە ثە لفۀرووژ ِووٓ ٔەکووٛێرێ صڵووُ ئووبٚ .  ٘رٕووبٚەلەٚە
سەڵ ەکە کە گٛێیبْ ٌە شرز صەثێ زتبل  سۆشیبْ .  ٔبسٛالەٚە

شرز ثەٌٍ٘ٛژ کٛشتٛٚە ثوۆ صەٚێ ٚ  تبتبژ صەکەْ . ٔبزأٓ 
سۀووجەرەی ٌە یبووت  ووەری    صٔژ ئەٚ لفۀووگ ٚیەرصەیۆشو

ە ۀگ ٚ سۀجەرەکەی ال ٔەثێ , کث صراٚە . چٛٔ ە صەتزأژ لف
ثەرەکەی ی  وووویبری چۀووووضتٓ  ووووبن ثووووٛٚ ٘ەتجووووٛٚ , صەٚرٚ

ێوووە چۀووضتٓ ٔیبوووبٔە لي ئەٚ ثەٚ  وورڵە ثە .  ٌەثووبرەٚە صەکەْ
ەرک صەکبٔژ صٚٔیووب ثووۆ ٚ  وو ٚەکووٛ ٘ەِووٛٚ ڕێووجەر ,صەیر ووێ

جووب گ تٕووگ ٔوویە , ثبٔووگ ٚ یووٍەٚ یووبتەتەی سووۆی یبرا ووتژ ٔبٚ
سووۆتەلژ , تووبسٛص ٘ەر  ثەٍ٘ووٛي ئووبزاتە , تووبْ کە ووژ ٔزت ووژ
 .  شتر ژ ل  , گ تٕگ ثتژ ئەٚ ٔەکەٚێ
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ێ شوٛاْ لەرِووژ ثەٍ٘وٛي ثە ٔیووٛە چۀوض ڕۆێێوە صٚالوو  ٘ۀوض
ٚ گٛرد ٚ ڕێوٛی  ی صەصۆزٔەٚە , صتبرە شەٚ کەِتیبرٚارسٛ

ٚ عەثبتە   ْ لەرِەکە صەسۀە ٔب صەچٕە گە الشەکەی . شٛأەکب
صەتجۀەٚە ٛێضرێەێە گٚ  ەری صاصەیۆشٓ , ثە ٛاری یبتژ 

 ەری  ەرەلب ٘یە  شرز کە صێتە . ثۆ الی شرز ٚ ٘ۆزەکەی
ٔبڵێ , ثەاڵَ سەڵ ەکە ٘ەر کە ەٚ ثۆ سۆی لتەتە  صەسوبلە 
ْ , تە  صەڵێ ڕۀرە ٌە کبلژ گەڕأەٚە لٛشژ   ەر ثۆچٛٚٔەکب
ڕەٚە گٛرد ثٛٚثروت ٚ سٛارصثرتیوبْ , ثوێ ئەٚەی ثی ث وبلەٚە 

. تەکر ژ ل  صەڵێ ٔب ,  ٚا شٛێٕژ گٌٍٛە ثە ٔرٛچبٚأیەٚە صتبرە
ٚ ڕێرووو  ثووووٛٚثرتٓ ,  ٌەکوووبلژ گەڕأەٚە ڕۀووورە لٛشوووژ چەلە

ْ کٛشووتجرتیبْ , شوووەٚتش صەعجوووب ڕٚٚلیووبْ ک صثروووت ٚ یبشوووب
 شبکەْ سۀوجەرەکبْ ٌە الشەکەتبْ سٛارصثێ ,لەِبشۆرگۆشت

ٚ لفووٕرەکەی شرشیبووژ یرٕەِووبٚە ئەٚ کووبلەی صۆزراٚەلەٚە , 
ٔەی صٚال ی یێ ٚۆچٛشرز ئەٚ ث . ٚە  شٛأەکبْ صەگرڕٔەٚە

صەتٛتتت  ئەٚ. ٌەٚەی ثەسۆی ییالٔژ ثۆ صأبثٛٚسۆشت  صەثێ,
ضێٕبٚە , ٔثەٍ٘ٛي چۆلە صەشتژ کۀە ڕ ثەٚەی زأیٛە ثڵێ ئەثٛ

 ئەٚەی ثی ٛێێووت , ئەٚتووش ٘ە ووتبٚە ثەٍ٘ووٌٛژ کٛشووتٛٚەٚثوۆ
ٚسۀجەرەکەشوژ ٌوێ گروڕاٚەلەٚە , یبشوبْ لەرِەکەی   لفۀوگ

ئەٚەی ئوورّە یووێ  ڕێووژ صاٚە ثوۆٚ  ٘رٕوبٚەلەٚە ئەٚصتووٛەی چیوب
ْ التبٔر ژ ٔ . ثزأیٓ ٚ ییالٔەی شرز ثۆ عبرەثەکب َ ئە ەرێٕژ ثەاڵ

 لرضاثٛٚ , ئەٚتش ئەٚە ثٛٚ ٚای صەکو ص ٔوبٚ ٚ ٔبٚثوبٔرژ ئەثوٛ
ثە ەالتووبْ ٚ زتووبل  دیتووبثژ ثووۆ ثوو ەْ ٔە ووڕ گەٚرەلوو  ثووێ ٌ
شرز ٌەصٚای ئەٚ ثۆچٛٚٔەش ثی ێ وژ .  کٛشتٕژ ثەٌٍ٘ٛژ ئبزا
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 ئەگەر ئبش  اثٛٚ سۀجەرٚ ٌەثەرەسۆی صاصۀێ  ل  صەکبلەٚە
ٚ کب  ئەٚٚ لفۀرەکەی الی ئەثٛ تش ثە سەڵ ەکەی ٔە ڕە , ئە

ٚ  سووۆی ٘ەتەٚ صزی لووبتجە  ثە صەڵووێ ئەٚ ئەثٛٔە ووڕە چەلە
 ٚ لفۀوووووگ ٚ ٘ەر ئەٚأووووویش ثوووووٛٚٔە ثەٌٍ٘ٛیوووووبْ کٛشوووووتٛە

سۀجەرەکەتبْ ٌێ ث صٚٚە , صٚال  ٚەکٛ صتبرتە  گەتبوتۆلە 
ثۆچٛٚٔژ  ە٘ەر شرٛەتە  ثێ ییالٔەکەی شرز ٚث. صە تژ ئەٚ

ٔژ لفۀگ ٚ سۀجەرەکە ثەری چیڕۆکژ ث صسەڵ ەکەی صەٚٚرٚ
َ ٚ شرز ٌەٚ  ەرصەِە ٚە٘ب لەِٛ ْ , ِەگەر ثبیی  ِەاٚی صەکە

صۀووب زەدووّە  ثووٛٚ ثووۆ , ٘ەر ثە سۆتووبْ ثووزأٓ چووۆْ ثووٛٚە
ٚ  ەرث صەتە ثزأێ ٓ ئەٚ.  کە ر ژ ئب بتژ ثە ەش ثەٌٍ٘ٛ صەڵر

ٌە ڕٚٚی ئوووبزاتەلژ ٚ  چوووژ ٚاکە ثوووۆلە لٛرثوووبٔژ ئەَ یووویالٔە 
ٛٚە . ڕۀورە ثرەتبووتجبٔب ٔەل  ویەٚە ٌە ثووبیی َ کەِتو  ٔەثووچبٚ

ٚ  ٚی ئووبزأە  ٚەکووٛ صٚٚ ییووب, ٘ەر ثجبٔووب ٘ووبٚڕێ تەکتوو ی 
چوٛٔ ە ئەٚ ثەر ٌەٚ  . ٜێٕژ تەکت ٛجٛاِر  صە تیبْ ثچرتە س

 ەر وبِژ سوۆی ِرٛأضارتەکە ثبیی َ صەثیٕێ  ڕٚٚصاٚە کە ٌە
ٌۀووبٚ صتٛەسووبْ ثووۆ صەرصەثووڕێ . صەثووێ ئەٚەش ثووزأیٓ ٚە  
چوۆْ ثەٍ٘ووٛي صەکوٛێرێ ثە صە ووتژ شورز , ئەٚ٘ووبش ثووبیی َ 

  . ٘ەِیبە ێتبٔژ ٌە ِەل  ژ صاصەثێ ٌە التبْ ئبیبکبٔەٚە
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ە ٌە گٛٔضی دە ەْ ئیٕجب ثبیی َ صٚای گەڕأەٚە چۀض ییبٚێ
ٚ گو صی گوۆَ کۆصەکوبلەٚە ٌە  ٚ کۆزەیوبٔ ە ثەد ٚ ِەالکوبیە

 .کە ٔزت ەی ثیتت کە رە صەثٓ ٚ ئبێەڵضارەکبْ چیٕژ جٛلیبر
ئەٚأەی لفۀروژ سۆتوبْ ٔوبثێ ئەٚ لفۀوگ ٚ  یبوەکبٔەتبْ یووێ 

ْ کەٚلصەصا کە ٌە چەک  صٔژ  ْ ثەصە تیب  .جٛٚ ٛارە عبرەثەکب
ضێٕٓ . ئبیبکوووبٔیش ثە   یر وووٚ ٚیر وووژ ثچوووٛگثە ٘ەِٛٚتوووبْ 

ل  وووژ  ٌە ووریەکیبْ صێوووٕە ڕێووزی ئەٚ گوو ٚیە  صٚٚٔبچووبری 
رۀربرثٛٚٔەٚی ٘ر شژ عبرەثەکوبْ سۆتبْ , ٔەٚەکٛ صٚای ثە

ثە گە ئەٚأیش صاثچٕەٚە , ٌە لۆڵەی ئەٚ زڵُ ٚ زۆرتەی ٌریبْ 
 وّژ صەچوٕە چیوبی ەٌەٚ ڕۆێەٚە ئەٚ گو ٚیە ثە ڕ.  کو صْٚٚ
, شٛێٓ ٚ جرروبی دەٚأەٚەتوبْ ٌە ٔوبٚ ٘ۀوضێە ٌە   لەرەچٛ

گەری ٚ ئەشووو ەٚلەکبْ صاصەِەزرێوووٕٓ , سوووٛارصْ ٚ شوووت ٚ 
ثەاڵَ ێِبرەتوبْ ٌە چوبٚ . ٛٔضەکبٔەٚە ثۆ صەچێگِەکیبیبْ ٌە 

ێِوبرەی ٘ر شوژ عبرەثەکوبْ زۆر کەَ صەثوێ . چوٛٔ ە ئەٚاْ 
چۆْ ثە ٌرببٚ عبرەثەکبٔیبْ ثە چبٚی سۆتبْ ثیٕیجٛٚ ٘ر شژ 
ٚ ٓ ئیٕجب تەکرە ٌە  ٛارەکبٔیش .  صە ت ٌە ٘یە ٔبیبرێزْ صێ

 ووەر ٌووٛل ەتەکژ ثڵٕووض صاصۀوورٓ ٚەکووٛ یب ووەٚاْ ئەٚ صتووٛی ٌە
لوو  ٌە کووبلژ سووۆی ٌە ٘ووبلٕژ ٚثەڵ ووٛ زٚ. چیووبی ٌووێ صتووبر ثووێ

ْ ث بلەٚە ْ ئبگبصارتب ٕبچێ ٔبٚ ٚ ٔبٚثبٔرژ ٘ۀضەی یر. ٘ر شەکب
لەراج ٚ ڵ ژ ەثبیی َ ٚ  ٛارەکبٔژ صەگبلە ثەرگٛێژ ٘ەِٛٚ س

ثەصتووٛی ەلووب ئەٚ ثەری زێووش ٌە کٍوو ەی چیووب ٚ ٘ کۀووضێٕبٚە
 . جْٛٚشوٛێٕبٔەی عبرەثەکوبْ ٌروژ ٔبووتەجرکٛشوب  ٚ ئەٚ 

ْ ثبیی َ صٚٚثبرە ٚەکٛ جبری یربٛٚ ٌە چیب ئبٚ صتٛ  شەٚێ یب
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ئەٚەی ٕ٘وض تەٚە ٔزتوە سیوٛەلژ عبرەثەکوبْ ثوۆصەثرت ٚ صەچر
ٌە ٔزتوە  صتتوبْ . ثجیٕرت ٚ ٌەٚەٚە ثزأێ صۀوگ ٚ ثوب  چویە

ٌە کۀووووضێە ئە ووووپەکەی صەثە ووووترتەٚە , ثەاڵَ سیٛەلەکووووبْ 
 ووبٔژ ٌە ئەِجووبرە ثووبزەکەی ٌەگەن سووۆی ٔبثووب , ٌەالی ٘بٚڕێ

ئیٕجوب ثە ِوبلە ِوب   . ضێڵێئەشو ەٚ  ٌە وەر ثەرصێوە ثەجریو
سووۆی صەگەتٕرووتە ٔووبٚ سیٛەلەکووبْ , ٌەٚێ صەثیٕووێ عبرەثەکووبْ 

ٌە جوبراْ ,  صتبر ئبگ ێ ژ گەٚرەل  ٘ەِٛٚتبْ کۆثٛٚتٕەٚە ثە
 ووێ چووٛار ێٔووژ گۀجوویش ثە جٍووژ ٔوویّچە ڕٚٚ  ٚ ی چووژ 
کووو اٚەٚە ڕەلووووس صەکەْ ثە٘ەٚای ئەٚ لەیووووڵ ٚ ڕەثبثووووبٔەی 

 ووووێ کەالکووویش ثە وووەر ئووووبگ ەکەٚە  صۀریوووبْ صێوووت , صٚٚ
 . ٘ەڵٛا  اٚە . ڕا تەٚسۆ صەزأێ شرز ِرٛأژ لبتجەلژ ٘ەتە

ٚ ٘ۆرتوووبتە ثە صەر ە  صەزأوووێ ٚ سوووۆی  ٌەٚێوووٛە ئەٚ ٘ەرا
ئەِجوبرە زۆری یوێ ٔوبچێ .  زێٕرتە الی سیوٛەلەکەی ٕ٘وضصەس

ێ ئوبٚ ثرٕوێ گوۆزەتەکژ ثەصە وتەٚەتە صەتەٚێ ثچو ضصەثیٕێ ٕ٘
ثەر صەرکوووژ سووورّەکە صأوووضراٚە , ٌە ٌەٚ کوووٛیە گەٚرەتەی ٌە

لووبرت ژ صٚٚثووبرە ثووبیی َ ثە صۀرر ووژ ٔووزَ ثووبٔرژ صەکووب  ٚ 
ەچٕەٚە یبت سرّەکبْ ٚ شٛێٕژ ئیٕجب ص . صەگۀەٚە الی تە 

ٚ ٘ەٚاڵژ کٛشتٕژ ثەٌٍ٘ٛژ یێ ڕاصەگەتٕێ ْ.براج  ٕ٘ض  ٘ەر زٚ
َ کە صەثیٕێ ثبیی َ ئبگبی ٌەٚە ٔیە  ەت ی یێ صێ , صٚال   ثەاڵ

ثە ٕ٘ض کە ثب ژ لفۀگ ٚ سۀجەرەکە صێتەٚە گۆڕێ , ثبیی َ 
صٚای ڕۆتبتٓ ٌەالی لۆ , ِوٓ ٌە  صەڵێ جبری یربٛٚ کە ٘بلُ
َ ٘رٕب  .ئرتتبش ٚا ٌەالی ِٕە  , ٚ ث صَ یبت  ەری شرز صەر

کە بیی َ  ەر وبَ صەثوێ ثوثە  ئیٕجب  ٕ٘ض  صٚای ئەٚەی زتبل 
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صەزأێ لفۀگ ٚ سۀوجەری ٌە یبوت  وەری شورز ثو صٚٚە . 
ُ صەک ص  رڵرە ٘ەتە شرز ٌرّبٔژ صەکب  ,  زت ەکبٔە صەڵێ ٘ە ت

ُ , ئەٚ کە يئرتوووتب زأوووەاڵَ لوووب ئەٚکوووبلە ٔەِوووضەزأژ چووویە ث
ٚ سۀجەرەکەی ٔەِوبٚە , ڕێوە  ەکەی ٘ەڵتتبٚە لفۀگ جەتٕ

ئەٚ ئەگەر سەڵوو ەکەی  زأیتووژ لووۆ ثوو صٚٚلە , ئووێ ئەٚەش ثووۆ
زأژ ٔوووبلٛأێ صەشوووی .عەتجر وووژ گەٚرە صەثوووٛٚ جوووب یریوووبْ ثزأی

ثیبوبرێتەٚە ثە ییالٔر وژ ٚا ٔەثووێ , ٔبچوبر ٘ەڵتوتبٚە ثەٍ٘ووٌٛژ 
ٓ ثۆ کٛشتٕژ  ٌەگەن سۆی ث صٚٚە لۆ , سەڵ ەکەش ٚ گٛاتە صێ
ئیٕجووب ٘ەرٌەٚ . چووٛٔ ە ثەٍ٘ووٛي ئووبزاثٛٚ ثەِەتووبْ ثووڕٚا کوو ص

ئەٚی ٌەگەن سووووۆی  ٔزت ووووبٔە کٛشووووتٛٚتەلژ ٚ لفۀوووورەکەی
ئەٚەی ثڵوووێ لفۀوووگ ٚ سۀوووجەری سوووۆَ ثە ٘رٕوووبٚەلەٚە , ثوووۆ

ثەٍ٘ٛي صاٚە لب ثچێ ئەٚ ئەثٛٔە ڕەی یێ ث وٛێێ , جوب ڕێوە 
کە ٘وووبلەٚە ٚاشوووژ گوووٛٚ  . ثەاڵَ ئبگوووبصاری شوووترە ثە , کە 

, تەکرە ٌە ییبٚەکبٔژ گٛلژ ڕۀرە لەرِەکەی ثەٍ٘ٛي صۆزراٚە 
ٚ صز ڕٚٚلیووبْ ک صثووێ ٚ کٛشووتجرتیبْ , کەٚالە ئەگەر  ڕێروو 

صۀرۆی ئەٚە ث ٚ ثجرتەٚە لفۀگ ٚ سۀجەرەکەی الی لۆتە , 
جیبلژ ثڵێ ٌە یبت  ەرَ ث صراٚە , صەڵێ  شرشیش ٌەٚکبلە ٌە

ٔە ووڕ ثووٛٚٔە , صٚای کٛشووتٕژ ٛٚ ڕێروو أە ٘ووژ ئەث ئەٚ چەلە
ٚ ثە  ثەصڵٕیووبتیەٚە لفۀووگ ٚ سۀجەرەکەتووبْ ثوو صٚٚەثەٍ٘ووٛي 

ٛتەلژ ئەٚ لفۀووووگ ٚ ٚتوووبْ صاٚە . ئەثوووٛ ٔە وووڕتش کە زأیووو
, ٘ەڵتتبٚە ثۆ زتبل  ثە ٔبٚثبٔر  صٔژ سۆی  سۀجەرە ٘ژ ِٕە
لفۀووگ ٚ ڵ ووژ ئەٚ ٔووبٚچەتەی صا چ یبٔووضٚٚە ثەثووٓ گووٛێژ سە

سۀووجەرَ ٌە ثووٓ  ووەری شوورز ثوو صٚٚە ٌە سەٚصا . جووب ٘ەر 
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ْ ٔە  ثە لۆ ثەڕا تیش ٚ ثڕٚا صەکە ٚ کب  زتبل  ثە  .سەڵە ئە
ثبیی تبووُ ثە ٕ٘ووض صەڵووێ ٚاتە , ثەاڵَ گ تٕووگ ٔوویە سەڵووە ثەٚە 

ْ ٔب , گ تٕگ شرز سۆی ثەٚە صەزأێ ٓ تب ئەٚەش ثۆ ِٓ  . ثزأ
ٚ شتر ە , چٛٔ ە ٘ە رکبلرە ٚ ٌە ٘ەرکٛێ ٔبٚی ِٓ ثێ ٘ەِٛ

٘ەزاراْ الٚازی صێتە ثەرچبٚ . ٘ەرٚە٘ب ِٕیش  ئەٚ سۆی ثە
چیڕۆکووژ ٚاٚ ٘یچیبوووُ ثە صٚاصا ٔەڵووورٓ صەزأووُ چۀوووض چوووبٚ 

ە سوۆ ئەٚەت , ٔەل   ٚ ثٛێ َ ثۆ ٘ەرشوتر ژ صەِەٚێ ثوی ەَ
ٚ صاٚێ صلە ٔب یٓ . ئیٕتبْ ٘ەِیبە ثە   ,سۆٔب ٕژ سۆی ٘ۀرب

 . ثەرەکەی ثۆتووبْ ٘ەتەئەٚ ٔب وویٕەی صەٚرٚ صلە ٔە  ثە
ئەٚە  ثەر ثۆلیوووبْ ٘ەتە ٚە ٘ەِیبوووە ئەٚ ٔب ووویٕبٔەی صەٚرٚ

 رجەرەٚە ثە سۆ  ٔیبوبْ ثوضەْ چۀوض گەٚرەی ,  ٚاتە لۆ ٌە
ئەٚەش ٚاصەکووب  جۀوووبثژ شوورز ٌە کوووبلژ .  ٔە  ٌە ثووباڵلەٚە

یرٛتتت ئەٚ  رجەرە گەٚرەی یریبْ ٔیببْ صاٚە ثەکەٌ ژ ٔرت 
ٚ کۀە وت ثروتە ثەرچوبٚ . جوب ڕا وتیەکەش ٚاتە  ٚ سوۆی ییو 

ِٕوویش ثەٚ ڕۀوورە .  گەتبووتٓ ثە گەٚرەتووژ ییوو ی ٚ کۀە توویە
٘ەِٛٚ ثڕٚاتەی ثەسۆُِ ٘ەتە , کە ثەَ شەٚە لٛأیِٛە ثورّە 

ُٔ ٚ ثرّە الی ٔزت ت تٓ ٘بٚڕێُ ٔبٚ  ەر ەستت تٓ صٚێِٕەکب
ثەر ثە ِبٚەتەکژ کٛر  ثّ ۀە سٛاتە  , ٌە گٛێجضەِە صەٚرٚ

کبلژ یرٛتتت ثە کەٌ وژ ٘ویە ٔورُ . چوٛٔ ە صڵٕیوب  صەکەِەٚە 
ە کەٌ ژ ِ ۆڤ ٔبتە  . ِ ۆڤ , ث ثەسبیٕژ یٍەی سٛاتەلژ ثە

ِوو ۆڤ  یرٛتتوتە ِو ۆڤ ثوۆئەٚەی ثە کەٌ ووژ سوۆی ثروت ٘ەر
 جب ثۆ ِ ۆڤبتەلیش ٘ەِبْ شتە ,  وەت ی ئەٚ شوٛێٕبٔە.  ثرت

ثوو ە کە ثڕٚاتوووبْ ثە سوووٛاتە  ٚ چبرۀٛ ووورە ٔووویە ئ کوووبری 
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ْ ک صٚٚە ثٍیّەلبٔە , ٌە چبٚ ئەٚ شٛێٕبٔەی ٚ  ەر ٛڕ٘رٕەرتب
ْ ثە سٛاتە  ٚ چبرۀٛ ر ژ ص ٚ ٘ەتە . ئەگەر ثڕٚاتب تبری ک ا

جووووٌٛە صاثرووووت ٚ  ئەٚەی ٘ەر ٌە ۆڤ ثوووۆڕا وووتیت صەٚێ ِوووو
ثرووب  . چووٛٔ ە ٌەٚێووضا ئیتوو  ثّرٕرتەٚە ٔووبثێ ثە ٌووٛل ە ٕووضٚيز

ٚ  سوٛصاتە ٔبْ ثەرەٚ ٌرەتە . چٛٔ ە "ِ ۆڤژ سٛصاش "٘ۀربٚ
, ٚەکوٛ شورز ٔبچوبرە ٘وبٚڕێ ٚ ٔبثێ ٌەٚ ٌرەتە یٍوۆر ثجروتەٚە 

ٔزت ەکبٔیبوژ ئەگەر یرٛتتوتژ کوو ص ٚ ٘ەلوب کە وە  ثەرصەٚرٚ
بْ یروٛۀێ ثوۆ ِوبٔەٚەی سوۆی ث بلە لٛرثبٔژ ٚ ٌەٚ ٌرەتە یبڵیو

ئەٚەتە کربووەی ِوو ۆڤ . ئبێەڵەکووبْ  , ا ٌە ٌووٛل ەصاٚە  سووٛ
چٛٔ ە ٌەٚ ئبرەزٚأە ثەصەرْ ئب ٛٚصەْ . ئەٚەی ثۆ ٘ەِوٛٚ 

ٚ ثەرصی ئەَ صٚٔیبتە ٚ سٛصی سۆشژ جروژ  ٚ صار گیبٍٔەثەر
 ەت  ِەکە ِٓ ٌە ٘یە  . ری جۆری ِ ۆڤەِەل  یٗ ثٛٚٔەٚە

ثەاڵَ چبرتبٔە ئەَ ڕێیەَ ٘ەڵجەارصٚٚە ٔبگەڕێّەٚە , ئەٚە ٌە ٔب
کە ٚ صڕٔوضەی ئەٚ چیوبتە ٘ەتە  ٌە ٘ەرچوژ گوٛرد ٚ کەِتیوبر

ٚ  چۀضتٓ شوەٚ ٚ ڕۆێ ثوێ یەَ  وەرَ ثە ثەرصێوە کو صٚٚە
ٔیٛ ئەٚۀوضەی ل  وُ ٌە ِو ۆڤ , ٌۀبٚتبٔضا سەٚلَٛ ٔبل  رُ 

ثەاڵَ , صڕٔووضەکبْ ٘ەِٛٚکووب  ٘روو ش ٔووبکەْ  ئووبسەر٘ەتە . 
ضا صەش ێ ِڕۆڤ ٘ەرثزأێ یبتت ٌریەلژ ٚ صە ەاڵلژ ثە ەرل

٘رووو ش صەکوووب  , ئ ٘ر شووورە ؟ لرووو ش ثوووێ ٌە گۆشوووتەکە  
ڕأبٚە تێ صە ت ثوۆ ئرتومبٔەکبٔت صەثوب  , کە ئەٚە ٌە ٘ویە 

 ە ثە ِبرالژ سۆی ئەگەر یروژ ث ئبێەڵرە صا ٔیە .  ەت ی ِبر
رتٛۀبصا , کەٚالە ثڕٚای ثە یر ەٚە ێتبْ ٘ەتە . ثەاڵَ ٌرٕۀرژ ی

ئەٚە ٌە ِ ۆڤ صا ٔبثیٕژ , ثڕٚا ث ە ێە٘ ی ِبر ٌە ِو ۆڤ صا 
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٘ەثب ثە کەتف ثە ثٛٚٔەٚەرەکبٔژ ل ی ٚەصەصا لب ثزأوێ چوۆْ 
       ٘ەر ئەٚەشە ٚاَ ٌرضەکب  ٘ۀوضێە جوبر ٘ویە .  چۆٔژ صەِ ْ

ُ ثە ِ ۆڤ صأرتەٚە ٌەٚ شتبٔەی ثثە ە ەری صێٓ , ثەڵ ٛ زەتی
ٚ ڕٚٚەکبٔەصا ثرتەٚە کە لٛشژ صڕٔضەتەکژ  ُ ثەٚ ئبێەن  ثەزەتی

  .  ٚە  ِ ۆڤ ٘بلْٛٚ
ٚ صاٚا  ثەرضە ئوووبزاری ثیٕیجوووٛٚ ثە صە وووت صەٚرٚئەٚۀووو ٕ٘ووض

ثە لٛڵژ گٛێ  ,ٔەثڕاٚەکبٔژ شرز ٚ ثەکەَ  ەت ک صٔژ ِرییٕە 
ٚٚشوە ثە ٚٚشوەتبْ  لتەکبٔژ ثبیی َ صەگ ێت , ٘ە وت ثەٌە 

صەکووب  . ڕا ووتە لتووەکبٔژ ثووبیی َ ٌە ووەر یەتٛۀووضی ێْ ٚ 
ٔەثوووٛٚ کە ٌە ِر صاتەلووژ ٚ ئەٚ ئەلڵوویەلە ئووبتیٕژ ٚ کەٌتووٛرتە 

ٛٚ , ثەاڵَ  وتەَ ٘ەر ری ثوباڵ صە وت ثوال٘ەِٛٚتبٔضا ییبٚ  ب
زٚٚڵووُ .  ضرێەی ٚ زٚڵّویش ٘ەر وتەِە , صە وەاڵ  ٚ صە وت

ٚ ثب ژ صڕٔضاتەلژ ِ ۆڤژ صەک ص ,  ئێ ئەٚأەش جۆرێ ٓ ٌە ئە
ی ثە ثبیی َ ٘ەثٛٚ , صەشیزأژ ئەٚ ِتّبٔەی لەٚاٚ. صڕٔضاتەلژ

, ثەڵ ٛ صێی لەدضا ٚە تبٚەلەٚە  ر ە ٔە٘بلٛٚە ثۆ لەدضا کە
کٛرصەکبْ  چٛٔ ە چۀض جبر الی ٕ٘ض ثبیی َ صرکبٔضثٛٚی ئبیب

جیبٚازتووبْ ٔوویە .  ِووٛٚتە  چوویە صلە ٚ شوورشە عبرەثەکووبْ ثە
ٚ ال  تەِ جٛٚی ْ ٘ەر تە  ثە جۆرێ . ٚە ٕ٘ض زأی بر٘ەرصٚ

ٚ ٌە  ئەٚ ٌە ڕاثوووو صٚٚ ثە صا  ٌە تەکرووووە ٌە ئبیبکووووبٔژ صاٚە
ئەٚەی ٚ دبشبی ٌێ کو صْٚٚ , ٌەثەر ث اکبٔژ ٘ەڵرەڕاٚەلەٚە

کٍ یووووبْ ٌەگەن ئبیبکووووبْ ک صثووووٛٚە تە  ٚ سەڵ ووووژ ڕەش ٚ 
ڕٚٚلیووبْ صەچەٚ ووبٔضەٚە . ٚە زأیجٛٚشووژ ثووۆ ِووبٚەتە  ٌەٚ 

ئیٕجوب ثوێ  . ٚ ٔەگەڕاٚەلەٚە ٔوبٚ ئوبٚەصأژچیوبتە توبسژ ثوٛٚە 
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ئەٚەی ثبیی َ ئبگبی ٌە ثی ک صٔەٚەکبٔژ ٕ٘وض ثوێ , ٌەصرێوەەی 
 ؟ ێ لۆ  ەت کە ئەصی صڕٔضاتەلژ چۆٔەلتەکبٔیضا صەڵ

ئرتتب ییبٚێە جب ئ عەرەة ثێ تبْ کٛرص , تبْ ٘ەر لەِٚر ژ 
لووبرأە ِەگەر چووۆْ , ئەگەرٔووب لٛشووژ کچرووە ثووێ ٌەٚ ئب, لوو  
ئێ ئەٚە  صەکبلە  ەری ئەگەر ٌە ەرتبژ ثضرێ .ضرێەی صە ت

ٔوویە , ٘ەر تە  ٌەٚ ئووبێەاڵٔە  صاٌە گووٛرد ٚ ٘وویە ئووبێەڵر یت 
ٔر ەکووبْ کە لٛشووژ ِروویە  صێووٓ جووب ٌە ٘ەرکووٛێ ثووێ , یووڕی 
ٚ کبرە ٔەثێ . ئبسەر  ٔبصۀێ ئەگەر ِریەکە ثە سۆی ئبِبصەی ئە

ٔەثوٛٚ ٘ەِوٛٚ جوبرێ ثوبثُ کە  صەکەِەٚە ثوێ ٘وۆ ٌەٚە ٚا ثی 
ٚ صەتروٛٚ   ە صەثٛٚ ٌە لە٘ اْ ڕٚٚی ٌە ئب ّبْ صەک صلٛڕ

تووتب ثویٍال ئر ,"سوٛاتە چیوت صرٚٚ وت کوو صٚٚە ثە  یورُ ثڵوێ 
ثبِوووب سوووۆَ صەلەلبٔوووضەٚە صێی ِووو ۆڤ لەلیٕەٚەتەکوووژ گەٚرە

ٚ ثبیی َ لب صرۀگ ٌە یبت سیٛەلەکبْ  ٕ٘ض.  " لیڕ ژ ٌە سۆَ
ٕ٘وض ثەتەکەٚە صەِرٕٕەٚە , یرش ئەٚەی ثوبیی َ ثویەٚێ ثوڕٚا , 

صەڵێ کەِرە چبٚەڕێ کە ئرتتب صێّەٚە , ئیٕجب صەچوێ یوبرچە 
کژ تە  کە ژ ٌە سٛری چٕ اٚی ثۆ صێٕێ ثە ٚڕاتەسر ژ ثچٛ

صتوووبری , ثوووبیی َ کە ڕاتەسەکە صەکوووبلەٚە ٌەڕێوووژ ٔەسوووش ٚ 
کە . ٚ صات یەلووژ ٔیربرەکووبٔیەٚە صەثیٕووێ صە ووت  صی گۆڵٙۀووبر

سەڵ وژ ٔەسش ٚ ٔیربری ئەٚاْ ٌە ٔبٚچەکەصا ٌە ٘وژ ٘ەِوٛٚ 
ْ ٘ەِیبە ٚێٕەی گٛن ٚ ثەرر ٚ چۆٌەکە   جیبٚاز ل  ثٛٚ , ئەٚا

 ٚ شوووتٗ ٚ کۆِجوووبر ٚ ئە وووپیبْ صەکربوووب ٌە وووەر ئەٚ ِوووب ٛر
 سەڵ وووژف ۆشوووتە ٚ صەتبٔ  وووتیبْ صەکووو صٚٚچٕوووضراٚأەی صر

ئیٕجب   ِرتە ثە ەر ڕِٚٚەلەکبٔیضا  . رەٚرٚثەوبٔٝ صەٛٔضگ
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ثەاڵَ صەِروە  ارێ ٚ صەگ توێ . ٕ٘وض  وەت ی یوێ صێصێتە سوٛ
ٕووض یرووژ ٘ ,کە ثووبیی َ   ِرتوو ەکبٔژ صە ووڕێتەٚە  .٘وویە ٔووبڵێ 

ثبیی َ صەڵوێ زۆر شوت ؟  تۀرژ ک صثٓصەڵێ ئ شترە ٘ەتە صڵ
ٚ ڕاتەسە چۆْ گەتبتۆلە ئر ە ؟ .  ثەڵێ ٕ٘ض صەڵێ ٌە لباڵٔژ  ئە
ٚ ثە صە وتژ ێٔە کٛرصەکووبْ  صەزأوُ ئەٚە ٘ووژ ئروٛەتە ,یرو ار

شورٛەکبْ صۀب وّەٚە ِەگەر ثوبیی َ صەڵوێ ثەڵوێ  . چٕوضراٚە
ئیٕجوب ثە ٚٚرصی  ووەرث صەی  شوترە ٌەٚە ثە ئووبزارل  ٘ەتە ؟

ثووبٔرژ ٚ ثب ووژ ٔووبٚ ٚ ٔبٚ ٚ صات ووژ ثووۆ صەگرووڕێتەٚە گٛڵٙۀووبر
ٚە یربژ صەڵێ زۆر زٚڵُ ٘ۆکبر ثٛٚ  . گۆڕەکبٔیبٔژ ثۆ صەکب 

کوبری  وەرەکژ کٛشوتٕژ ِٓ ثە صا  ٌە ئبیب ثضەَ , ثەاڵَ ٘ۆ
  . کەڕ ثەصە تژ    ەلەثٛٚ  ەئەٚ گٛڵٙۀبر

 ثە٘ەردبن صتبرتەکە  ٌە ٘یە ٌەٚ صتبرتبٔەی صٚٔیب ٔبچێ کە لب
  .  ئرتتب ثیٕیجرتُ , چۀض  ەت ە

ٚ  ئیٕجب ٌەگەن ئەَ لتبٔە ٌە شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵضە وترتەٚە
صەڵێ صەثوێ ثوڕۆَ ٘بٚڕێ وبُٔ چوبٚەڕێُ صەکەْ . ثەٚ ٘یوٛاتەَ 

ُ زۆر کە  عبرەثبکووبْ چیتوو  ٘روو ش ٔەکەْ , چووٛٔ ە صەزأوو
ٚ صەڵووێ  ٕ٘ووضتش ٌەگەڵوژ ٘ەڵضە ووترتەٚە. صەکوٛێرێ ئەِجووبرە

ەِبەٚ ئەٚ صأیبتٕەی ڕێە ِٕیش ئەٚە صەزأُ , ثەاڵَ شرز ئ
ثبیی تبوُ یروژ صەڵوێ  . شتوتٛٚەثۆ ٘ر ش  صٔە  ەر ئرٛە ڕێ 

ٕ٘وض صەڵوێ  چۆْ صەلٛأیٓ ثەٚە ثوزأیٓ کەی ٘رو ش صەکەْ ؟
ژ ٌئەگەر ٌە ڕە ووْٛ زەدووّەلە , لۀیووب ئەٚە لۆزێووە ثووۆ ێٔووب

 ثبیی تبُ صەڵێ کەی صەلوٛأژ ٌروژ ثپ  وژ ؟ . لبٚەچژ ثپ  ُ
  . بەٚتش صەڵێ ئەگەر یرٛتتت ثێ ٘ەر ئەِٕ٘ض
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ٌە کبلر ضا ,  ئیٕجب ثبیی َ یرژ صەڵێ چۆْ یرٛتتت ٔیە ئەی ٕ٘ض
ٚا یویالْ صێی ئوورّە صەگرووڕْ ؟ صەزأووژ ٌە ٘ەر ٘ر شوورە ٌەٚ 

ٚ  جیوبک اٚٔەلەٚە٘ر شیبٔەی ک اٚە چۀوض ێْ ٚ ِٕوضان ٌروە 
ثٛٚٔەلە لٛرثبٔژ ؟ صەزأژ چۀض کچژ لبزە یررەتبتٛٚ ٚ یب  

ٚ  ی ثەصٚای سۆتضا٘رٕبٚەص؟ صەزأژ ئ زەرەرێ ژ ِبص ث صراْٚ
کە ثە ئوووبرەلەی سۆتوووبْ  ٚ ئبێەڵوووضار ڕۀجوووژ چۀوووض جۆلیوووبر

ْ صاٚە ثەسە بر چٛٚە ؟ ئبسەر چۆْ صەثێ ٘ۀضێە ٌە  ٘ەٚڵیب
سۆتووبْ ٔووبْ یەتووضا ثوو ەْ , ِ ۆڤەکوبْ کووبرث ەْ ٚ ثە صە ووتژ 

 ٕ٘ضتش صەڵوێ ٚ ٌریبْ ثشۆْ ؟ ٘ۀضێە ثرٕە  ەر ئەٚ دبزرتە
٘ەِٛٚ ئەٚ شتبٔە ک صۆلەٚە .  ثەڵێ ثررِٛبْ صەزأُ , ثی َ ٌە

ەَ ؟ ثبشووە لووۆ چووۆْ ٌر ووژ صەصەتەٚە , ئەگەر ٘بٚکبرتووت ثوو 
 برْ ٌەثەرئەٚەی ئەٚاْ صە ووتضرێەت ,ثبیی تبووُ صەڵووێ جووٛاْ 

ٚ ٘بٚکبرتبوووووت  رچەٚأەٚە ثووووٛاتەئەگەر ثە یووووو.  ٔە  ئوووورّە
 ,ث  صثوبتٓ , یورُ صەگوٛٚلژ سیبٔەل وبری ثەراِوجەر ٘وۆزەکە  

ثب , تبْ ئرتتب ٌەگەن ە سۆَ ئەٚکب  لجٛٚڵژ ئەٚەَ ٔەک صڕۀر
لۆ ٌر ە ٔەثبَ . ِو ۆڤ یرٛتتوتە ثەرۀروبری ٘ەِوٛٚ زٚڵّروە 
ُ ٘ەر زٚڵّە  . ثجرتەٚە جب ثب صێی ٘ۆزەکەی سۆشژ ثێ , زٚڵ

 ەر شبٔژ ثبیی َ صاصۀرت ٚ صەڵێ ثە ٘ەرچوژ ٕ٘ض صە ت ٌە 
ییووو ۆزتە لە وووەَ ئەٚ ٚەاڵِە  ٔەصاثوووٛاتەٚە ِوووٓ ٘بٚکوووبرتُ 

ئەگەرچووژ ٘ووویە گِٛووبُٔ ٌەٚەصا ٔەثوووٛٚ ٘ەر ٚا ,  ٔەصەکوو صی
کوب  یورُ ٚاثوٛٚە ٘بٚکوبری چٛٔ ە ٘ەِٛٚ ,ٚەاڵُِ صەصەتەٚە 

ئەٚە  ٘ەرکە وور ت کوو ص , ئەگەر ثە ٔبیە ووۀضی ٌر ووژ صاتەٚە
یە ٚ ٘بٚکوووبرتەکەش ٘ووو ە وووەکە ٔبیە وووۀضەثوووزأە سوووٛصی ک
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ٌر ەثە کەِر وژ لو   . شەڕ ٔەثێ سر ێ ژ ثە ٔرٛچبٚأیەٚە ٔیە 
ەکروە ٌە ئیٕجب ٕ٘ض صەچوتەٚە ٔوبٚ سیٛەلەکوبْ ٚ ثە ت . صێّەٚە

ژ لوبٚەچژ صەکوب  , ڕا وتەٚسۆ ٌسزِەل برەکبْ ثبٔرژ ڕە وٛ
 ٌرژ صەی  رت ئەٚ صأیبتٕە ثە ئ ثوۆٔەتەکەٚە ڕێ شتوت اٚە ؟

 ەر  یرژ صەڵێ صاتبْ ٔبٚە صٚٚ جەی ٘ر ش ث ۀە یشٌڕە ٛ
زأوووژ ؟ ڕە وووٌٛیش ٕ٘وووضتش صەڵوووێ چوووۆْ ئەٚەل کٛرصەکووبْ .

ٚەاڵِژ صەصالەٚە کبلرە لبٚەَ صەگرڕا گٛێُ ٌێ ثٛٚ شرز ٚای 
ٕ٘ووضتش صەڵووێ زۆرچووبکە ثەٚ ٘یووٛاتەَ . ثەِیٛأەکووبْ گووٛٚ 

ٕض کە ئەٚ ش ثەصە ت ثرٕٓ ثڕۆٚە کبرەکە  . ٘صە ت ەٚلژ ثب
ئەٚەی ٘ە ووت ثە ٘وویە ثوٛٚ ثووۆي کوو ص ٌەثەر ڕە ووٛلتوەتەی 

ٚ ٕ٘وضتش  صەگەڕێتەٚە ٔبٚ صأیبوتٕەکە يجب ڕە ٛئیٕ . ٔەکب 
صەچرتەٚە الی ثبیی َ , ٚەکٛ سۆی کبلژ ٘ر ش  صٔەکەی یوێ 
صەڵووێ . ثبیی تبووُ ٚەکووٛ ٔزت توو تٓ ٘ووبٚڕێ ٔرٛچووبٚأژ ِووبئ 

ٌەکوبلژ ڕۆتبوتٓ  . صەکوب  ٚ صٚٚثوبرە ٌەٚێ ٌروە جیوبصەثٕەٚە
اتەَ ٌەٚ شەڕە ٘یچت ثە ەرٔێ ٚ ثەٚ ٘یٛ  ٔضە صەڵێٕ٘ض ئەٚە

ٚ صەڵێ ِٕیش ثەٚ ٘یٛاتەَ  جیّٕەٚە . ثبیی تبُ ئبٚڕصەصالەٚەثت
جووب , ئەٚ سووۆزگە ثە٘ەٚاڵووژ ثەٌٍ٘ٛیبووُ ٔەزأیسووبلٛٚ ٕ٘ووض  . 

ٕ٘وضتش صەڵووێ ثەصاسەٚە , ییوبٚە ئبزاکووبْ  .ییوبٚێ ژ ئوبزا ثووٛٚ 
صەثوووٓ ٚ ئیٕجوووب ٌە لوووبرت ژ ٌروووە ْٚٚ .  ئەٚە چبرۀٛ ووویتیبْ

ٚ ڕێژ سۆی صەگ ێ . ٕ٘ض صەچرتەٚە ٔبٚ سیٛەلەکەی  ٘ەرتەکە
 ٌەٚ شوتبٔە صەکووبلەٚە کە ٚ ٌە  وەرجرربکەی ڕاصەکبوێ , ثیوو 

 . ضاٚ سەرتو ە ڕٚٚصەصەْصٚای تەکوضا ڕٚٚتبٔو ٌەٚ ِبٚەتە ثە
ٚ کۀوووض سوووۆی صەگەتٕروووتەٚە ئە وووپەکەی ٚ  ثبیی تبوووُ کۀوووض
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 .ٚڕێ بٔژ ٛاری یبتژ صەثێ, ٘ەر ثەِبەٚە صەچرتەٚە الی ٘ب
صەچرووتە ٔووبٚ  ٚ ەئە ووپەکەی ٌەالی ئە ووپەکبٔیبْ صەثە ووترتەٚ

ْ تەکر یبْ ٔەث ْ سەٚلٛٚ ێ , ٌە ئەش ەٚلەکە , صەثیٕێ ٘ەِٛٚتب
چبتەیە تر ژ ڕەشژ چبی ٌە ەر  التە  ئبگ ێ ژ ک صۆلەٚە ,

ٚ صٚای گفتٛگووۆتەکژ  ەٚەسووٛالصأەٚە , ثبیی تبووُ چووبتە  صە
َ , جر ڕاتەسەی ٌە  یبڵضەصالەٚە , ئەٚیەکەی سۆی ڕاصێشێ ٚ کە

ئەگەرچووژ ٘ووژ ٌەێێوو ەٚە  ر لجووٛٚ ,ٕ٘ووضتش ثە صتووبری ٚەرت
ٕووووبچێ ٌە صەصا  ٚ ٘ۀووووضەی یر ضاڕاستووووتٕجٛٚ , ئەٚ ثە سۆتوووو

ْ کە چۀضتٓ ڕۆێ ثٛٚ ٌەٚ ٘بلٛٚچٛٚە ئیت ادەلژ  ِبٔضٚتەلیب
چووٛٔ ە ئەٚ صڵٕیووب ثجووۆٚە کەی ٘روو ش . ٔەک صثووٛٚ , صەسەٚێ

 .    ئبراِژ یێ صەثەسبژرکٛ صەکەْ , ئەِەش ثۆ ِبٚەتەکژ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

 ٘ەڵضە تٓ ثبیی َ ثە  ٛارە جٛلیبرسەٚ ثۆ ثەتبٔیەکەی کە ٌە
,  ٚ ئبێەڵوووضارەکبْ صەڵوووێ عبرەثەکوووبْ  وووجەی ٘رووو ش صەکەْ

ْ ڕۀرە زۆر ثێ , ئەِ بەٚ شرز سەڵ ر ژ زۆری ٌە ێِبرەشیب
ئوورّە ئەِووڕۆ شووٛێٕرە ٔیبووبْ سووۆی کۆک صثووۆٚە , یرٛتتووتە 

ٌرووضأیبْ . ئبیبکووبْ کە گٛێیووبْ ٌەٚ ٘ەٚاڵە صەثووێ ثووۆ ث ەتووٓ 
٘ەڵرو ْ ٌەٚ  سۆ صەتبٔەٚێ یبشەکبێ ث ەْ ٚ صە وتڕا تەٚ

ْ . کە ثبیی َ ٘ە ت ثەِە صەکب  صەڵێ کە   ثڕتبرەی صاثٛٚتب
ٔەڵێ ئەٚ شەڕە ثە ئرّە ٔبک ێ , تبْ ئەٚ ٘ر شە ٘ژ ئەٚۀیە 

ْ ثجیٕەٚە ْ ٌە  . ثە ثیتت کە رە ثەرۀربرتب ,  صاْ٘ر ش ئەٚا
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ٚ صەشتبتیە , ئرّە  ئرّە ٌە ثەرگ ی , ئەٚاْ شٛێٕیبْ ثەرچبٚە
تەکروووە ٌە ئبیبکوووبْ سوووۆی .  ٚ عب وووریە شوووٛێّٕبْ شوووبراٚە

یرٕبگی ێ ٚ ڕێە ئەٚەی ثبیی َ یرژ گٛٚلجوْٛٚ ِەتڵورٓ , ئەٚە 
بیی تبُ ٌرژ لوٛڕە صەثوێ , یروژ صەڵوێ ئەصی ئروٛە چوژ ث . صەڵێ

ژ سۆلووبْ صەکەْ , ٘ەر ئووبزاْ ثە ووەر سەڵ ووژ ڕەش ٚ ڕٚٚلوو
کە لتەشویبْ کو ص ثە گۆیوبراْ  ثٕەڕێٕٓ ٚ ئیبیبْ یێ ث ەْ ؟

ٚ گٛێالکیوبْ ثبو رٕٓ ؟ ییوبٚ ثوٓ ٌەَ  ٚەرتبْ گەڕێٕێ ٚ  وەر
ٚ صە ووووت ثٛەشوووورٕٓ , ٔە  ٌە  شووووٛێٕە چووووبٚ  ووووٛرث ۀەٚە

 . ٚ ٔەڕأوضْ ٔویە شٛێٕرە ئ یرٛتتوتژ ثە چوبٚ  وٛرک صٔەٚە
ٌەٚ ٘ەرٔووب ٚەکووٛ شوورز ثووٓ , چووبٔیە ئەٚ ٘ەرٔووب سەڵوو ەکەی 

ئەٚتبوتبْ یوێ  صلە کەچوژ ئروٛە ثە,  ض صەثٓٔ٘ر شبٔە  ٛصِە
ثیوٕەٚ ثەرصەتە صەثروتە  ٌەٚ . ٔبک ێ , لۀبٔە  ٌربیبْ صەسوۆْ

ٔووویە یبووتژ یوووێ  شووەڕتبْ , ثبیی تبووُ صەزأوووێ ئەٚ ٘ووژ ئەٚە
,  ٜەوەفۀورٚ ٌروژ ڕاصەکربورتە ل ثجە تێ , صەکبورتەٚە صٚاٚە

یرژ صەڵێ صەزأوُ لوۆ ثە کەٌ وژ ئەٚە ٔوبتەی ثّرٕیوتەٚە , ثەاڵَ 
َ چەکەکە  ثە  ەٍرجرجکەٌە صێ , ٘ەر ئرتتب چەکەکە  ثە صڵٕیب

ەش چوویە ٌە صەِوووت ثروووتە صەرەٚە ٚٚشوووئەگەر تە   , ٚ ثووڕۆ
ٌووێ ئیٕجووب لفۀوورەکەی . ئەٌروو ە کەٌووٍەی  ووەر  کووْٛ صەکەَ
ڕأەگووب ثچووێ ئەٚەی ثەٚە صە ووترٕێ ٚ ثە یووێ صەتٕروو ێتەٚە ثووۆ

ئبیبکبٔیت تش ٌە  . ٘ەٚاڵەکە ثە عبرەثەکبٔژ ئەَ صتٛ ڕاثرەتٕێ
یبشبْ ٘ەڵضە تێ چۀض شٛێٕرە ٌەٚ  . ل  بْ ثێ صۀگ صەثٓ

ضەی عبرەثەکووبْ یریووضا لرووضەیەڕْ ٔیبووبْ صەکووب  . ثە ٔووصەرثە
صڵە  کە ووووورە ٌەٚ شوووووەڕە صٚٚ  وووووٛارەکبٔیش صەڵوووووێ ٘ەر
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رەی ٚٔبکوووب ٚ ثڕٚالەٚە ٔووبٚ ِوووبن ٚ ِٕووضاڵەکبٔژ , یرٛتتووتثووب
ئوورّەش لر جبووىرٕێ ٚ ٌە شووەڕصا شووٛێٕەکەی سووۆی ثەرثووضا , 

ضی یالٔەکوبْ ثروت , ٔو٘ەرکە ر یش صەتەٚێ شەڕث ب  ثب یبثە
ئیٕجووب کە ٘ەِٛٚتووبْ صٚٚثووبرە ئبِووبصەثٛٚٔژ سۆتووبْ ٔیبوووبْ 
صەصەْ , صەڵوووێ کەٚالە  وووجەی ٘ەرکە ووووەٚ شوووٛێٕژ سووووۆی 

توٛی ثەش , ثەشرە ٌەٚثەری چیوب ثە ص ثٕب رتەٚە صەثیٕە صٚٚ
ئەَ صتووٛ ٌە کەِیٕووضا صەثوویٓ , ثەشوور یش ٌەَ ثەرەی چیووب ثەَ 

 لب عبرەثەکبْ ٔرٕە ئەَ صتٛە کە  ٔبثێ لەلەتبْ ٌرج ب  .صتٛە 
چیەکووبٔژ ئروو ە ٌریووبْ ثووضەْ , , کە ئووبٚصتٛ ثووْٛٚ ئیٕجووب لفۀر

,  پر ٓلوب صڵٕیوب ٔەثوٓ صەتوبٔٔەلەلرٕوێ  کە یش  یبە  ثە الش
ْ ک ص  ەکبٔژ ئەٚثەر ٌریبْ ثضەْ ثب  ٛاریبشبْ کە یبشەکبەتب

   صٔیبویبْ ٔوبثێ ٌەبرٛە , ثەَ جۆرە لٛأبی ثەرگ ت٘ەِبٔ ثە
ثووووو ەْ ٚ ث بوووورٕەٚە , زەڕثەتەکوووووژ کٛشوووووٕضەتبْ  توووو ٜتەک

  .  ْەثەتە  لب صٚٔیب ِبٚە ٌەثی ی ٔەکڕثەرصەکەٚێ , زە

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ضە وووووترٕێ ٚ ثە یوووووێ ئەٚ ئبیوووووبتەی ثوووووبیی َ لفۀووووورەکەی ٌر
ضرٚ ٌە ڕێروووب لٛشوووژ گٛٔوووضی کٛرلبٔوووصەتٕرووو ێتەٚە , ٌۀزتوووە 

شٛأرە صەثێ , کە یربت  الی ئەٚ  ەیبْ ثوٛٚە , صەگروڕٔەٚە 
جبر ثە چٍوٍەی , چۀضتٕالی ئەٚ ئبیبتە ثٛٚەشٛأە  کبلرە ئەٚ

ْ ڕٚٚلژ ک صۆلەٚە ٚ ثە زۆر ٔبرصٚٚتەلیە ٔبٚ گۆِژ یڕ  ز تب
گەڕاٚەلەٚە ِوبڵەٚە  جبر ئەٚ شوٛأە ٌەیوڕچۀوضتٕ . ٌە شەستە
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٘ەرکوووبلر یش ٌە . ٌە وووەر ێٔەکەتەلوووژ  ئەٚ ئبیوووبتەثیٕیوووٛێتژ 
ٚ ٌ ؟ێٔەکەی صەیڕ ێ ثۆ ٚاصەکەی ٌەگەڵژ   گ تبٚە ضاە ٚەاڵِئە

َ ٌەگەن ٔەکەی ِر صەکە   ٚ گٛٚلٛتەلژ ئبیب صەڵێ ئەگەر ئەٚە
ئیٕجب شوٛأەکە کە  .  صەکٛێَ ٚ ِٕضاڵەکبٔیبت ثێ ٔبْ صەکەَ

صەشت ٚ صەرە ٘یە ٌەٚ زتبل  ٔیە ٚ ٌەٚ  ئبیب صەثیٕێ ثێ چەکە
ئبیووبش ٚەاڵِووژ  یروژ صەڵووێ ٘وب ئبیووب صەثیوُٕ ییووبصەی , سرو ە ؟

صەصالەٚە ثەڵێ لب ثزأُ ئەٚەی چبٔوضتتُ ثوبش صەتوضٚٚرِەٚە , 
ٚە  صەزأوژ ِوبٚەتە  ٌە الی ِوٓ ثوٛٚی , ئرتوتبش ِوٓ ٌورُ 

لوۆ , صەکەی ؟ شوٛأەکەش صەڵوێ ٘ویە  لەِٚبٚە ثزأُ چیُ ثۆ
ِر أە ٚەرە ثەری ثبش ثضا . ئەِڕۆ ڕۆێی  لۆتەکت ٔەچبٔضٚٚە

ٚە  ئەٚەی سووۆ  صەرصەستووت ؟ ئبیووب ثووزأیٓ ئەٚ ییووبٚەی 
صەزأوێ صەرەلەلوژ ٔوبتێ , ثە چە  ٚ ییوبٚی زۆر ٔەثوێ , یرووژ 

ٓ ئەٚە ئ لتەتەکە صەت ەی صەڵێ ئرّە ٌە ِرەە صۆ تژ  ؟تەکت ت
شٛأەکەش صەڵێ سر ە ئبیوب ؟ ئەصی ثوۆ کە صە وتت صەڕۆتوژ 

ئبیب ثٛٚتٓ ؟ صڵٕیبثە لٛلبر  ٔوبثێ , ٌەِوڕۆ ثبشوت َ  ەیبْ ٚ 
ٌروت  ثۆ ٔبڕەستێ لۆڵەی ئەٚ ٘ەِوٛٚ یەصرە  ٌروج ەِەٚە کە

ٌروت صاَ , ٌە ئوبٚی  وبرص  ٘ەڵرٕوبَ , چوٛٚتە الی  . ک صَٚٚ
َ ٚا یبش ئەٚ ٘ەِٛٚ شتەش ٔبٔژ سۆَ .  ضەزأژ ٔبزأُلێٔەکە

زأە ئەٚە ثو ؟ ٚ ِبن ٚ ِٕضاڵت ثڕتُ . ئرتتبش صەڵرژ صۆ وتیٓ
َ ٌە صەر ەلر ژ ٚا ئەگەر لب ْ ٔەِ صٚٚ  .صەگەڕاَ ئرتتب ٌە صاسب

صەصا  ٚ صەڵووێ ئرتووتب ٚەکووٛ تەکوویٓ  ئیٕجووب گۆیووبرەکەی  ووڕێ
ثرٕوویٓ ,  ٔوویە ٌە شووەڕ ثەکووبری کە ووّبْ ٘وویە چەکر ّووبْ یووێ

ثب صە ت بلە کبَ ثەرص  رصتش ٌەٚ ثٕبرە زۆرە ثۆ کێ ڕەستبثە
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تەسە ٚصە ووتەشوویبٚە ثی ربووێ ثە ووەری ئەٚەی لوو صا , ئیٕجووب 
صەثٓ ٚ صەِر وژ ثوبش تەکتو ی ٌە سو   ٚ سوۆن ٚەرصەصەْ , 

ضا صە ووت ٌە ل ل لووۆکژ ئبیووب صۀروووت ٚ ٌە ئۀجبِووشووٛأەکە 
ْ ثەثەرصێە  ەری یبْ صەکبلەٚە ٚ صەت بلە  صەتشٕ رٕێ , یبشب

ٚاثوٛٚ ثەرٌەٚەی ٚای ثە وەر  ِبری ێٔبْ کٛشتژ . الی ئبیب
ٌە ِ صْ صەرثبزی ئەگەر ثەرۀربری عبرەثەکبْ ٔەثرتەٚە ثرت 

صەثرت ٔەتزأژ ثە یرچەٚأەٚە ثەرەٚ ِو صْ صەچروت ٚ شوترە 
 ٔیە ثە ٔبٚی ڕاک صْ ٌە ِ صْ . 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ڕۆێی صٚال  ثبیی َ ٚ  وٛارەکبْ ٌەگەن ٘ەاڵلٕوژ ڕۆێ صەثوٕە 
ٚ  صٚٚثەش , ٘ۀووضێ یبْ ٌەٚصتوووٛی چیوووب کەِووویٓ صاصۀروووٕەٚە

ەشووبرصاْ دٚ ٔبرچووبٔەی ثووۆ سووۆ  صەچووٕە ٔووبٚ ئەٚ یەرەثەرص
سۆتوبْ  ٔەکوبْاللە صیبْ ک صثٛٚ , ٘ۀضێ یبیبْ ٌە لەصرٚٚ ت

ْ دەشبر لب ٔزتە ٔیٛەڕۆ  . صەصەْ ٌە ثٓ کٛٔە شبسە لبرت ەکب
ٛ ووترە ٔووبثێ , صٚٔیووب کووش ٚ ِووب  سووۆی س٘وویە ٘ە ووت ٚ 

صۀووووٛێٕێ , ٌۀووووبٚ چیووووب صۀرووووژ کەٚ ٚ  ٛێتوووو ە ٚ ثبڵٕووووضە 
صٚای ِوبٔەٚەتەکژ زۆر ثەَ  . کرٛتەکبٔژ ل  صێتە ثەر گٛێیوبْ

  صٔژ ئەَ صتوٛ تەکرە ٌە  وٛارەکبْ کە ثوۆ چوبٚصێ تشرٛەتە 
ٚ ٌە شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵضە ترتەٚە ٚ ٌە کٍ ەی چیب  صأضراثٛ

 ووەت ی صتووٛی لەراج صەکووب  , صەثیٕووێ ٌە صٚٚرەٚە لووۆزێ ژ 
زۆر ٌە زەٚی ثەرزصەثرتەٚە ٘یە  ٛارێ یش صتبرٔیە , یبشبْ 
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صەکووب  ٚ  ووٛارەکبٔیش ثبشووت  ٘رووضی ٘رووضی لووۆزەکە زتووبص 
صەثیٕضرێٓ , چۀض ٔزت ت  صەثوٕەٚە ئەٚۀوضە ێِبرەتوبْ زۆرلو  

                  ٌربووبٚ عووبرەةلووب ٚای ٌرووضێت صەرصەکەٚێ ثە صێووتە ثەرچووبٚ ,
ْ ثە ئیٕجب ثە یٍۆر  . ٚ ییبصە  ثە  ٛاری ئە   ٚ دٛشت ڕێٛە

کووو صٔەٚەی ثەرصێ وووژ گەٚرە ثوووبیی َ ٚ ٘بٚڕێ وووبٔژ ئبگوووبصار 
صەکووووبلەٚە , کە یٍووووۆرک صٔەٚەی ثەرص ٔیبووووبٔەتە  ثووووٛٚ ٌە 
ٔرٛأیبْ . ثبیی َ ثە صە تەکەی سۆی صەڵێ ٌوررەڕێٓ ثوب لەٚاٚ 

ئیٕجوب صەر ەلوژ گەڕأەٚەتوبْ زەدوّە  ثوێ ٌە ئرّە لرپەڕْ لب 
٘وویە  یبووەکرە ثەالش ٚەکووٛ گٛٚلیبووُ  .لەلەتووبْ ٌرووضەکەتٓ 

کە عبرەثەکووبْ .  ثوو ەْ ,  وور ە ثروو ْ ئیٕجووب لەلە ٕٓروولەلەِ
صەگۀە ٔزتە چیب ێِبرەتبْ ئەٚۀضە زۆر صەثێ , ثٕبرەکە تە  

ٚ چە یەی  یبرچە  پژ صەچرتەٚە ٌەگەن ئەٚ ٘ەِٛٚ جبضاشە
ئیٕجب ٘رضی ٘رضی صەگۀە ٔبٚ صەرثۀوضەکە  . ٌە  ەرتبْ صەثێ

, یبشووبْ صەکەٚٔە یوورش کەِیٕوووژ کەِیٕووژ تەکەَ لرووضەیەڕێٕٓ 
کە لەٚاٚ صەرثۀوووووووضەکە ثەجروووووووضێڵٓ , ثوووووووبیی َ ثە .  صٚٚەَ

 ْ ٚ ڕا تەٚسۆ صە تەکەی صەڵێ ئبِبصەثٓ , ئیٕجب  ر ە صەگ
ْ , ٌر  ٚ التەکەٚە صەثرتە لەٌریبْ صەصە لە ٘ەر ٌەگەن ڕا ٌە ٘ەِٛ

ٌروضأژ تەکەَ ٌەشو  ی عبرەثەکوبْ ٌروە صاصەثوڕێٓ , صٚٚثوبرە 
ٚ  ێثە یەٌە  یبوووە  ٌروووضەسٛڕٔەٚەثەر ىوووبٔٝڕێ٘بٚثوووبیی َ ٚ 

صتتووبْ ٌریوووبْ صەصۀەٚە , شوووەڕەکە گەرَ صەثوووێ , شووو تمەی 
ْ ٚ کزٚ٘ۆڕی گٌٍٛە کبلرە ثە ثەرص ٚ شبر صەکەٚێت  لفۀرەکب

صۀووگ صەصالەٚە ٌەٚچیووبتە , عبرەثەکووبٔیش صەلووۆزێتەٚە رٚ ٘ە
 ئەٚەی ثۆتوووبْ صەثروووتە کربوووە ئەٚەتەصە ووت صەکۀەٚە ثەاڵَ 
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شوەٚ ثوب  . ٛە صەکو ێٓێوٛصتبر ٔوبثێ لەلەکوبْ ٌە کاْ ٌریبْ ئەٚ
 ٘ربتب ثبشوت  ثوٛٚ ٌەثەر ئوبگ ی ٌوٌٛەی لفۀرەکوبْ . ثەاڵَ ثە
ڕۆێ کربووەکە ٌەٚەصاتە ئەٚۀووضە ئووبگ ەش ٔبثیٕووضرێ ٌە کووبلژ 

ٚ صەرثە کبۀبچبر یبشە. لەلەک صْ ْ ثەرە ضەکە , چٛٔ ە ٔصەکە
ر ٌەٚ شوووٛێٕە ثّرٕوووٕەٚە توووبْ صەرصەکەٚێ ئەگەئەٚاْ زٚٚ ثۆ
ْ ثە  ٚ ثەتٕە ێِبرەتەکژ زۆرتبْ ٌێ .  بیژ صەرٔبچێ کە یب ٌە

ٚ ێِبرەتەکژ زۆرتبیبْ ثەث تٕضاری ثەجێ صەِرٕێ  .صەکٛێرێ 
ٌە یبتڕا صە تەی صٚٚەِژ کەِیٕەکە صتتبْ شرەڕێٕەٚە کە صە

, ٔبچووبر  ٌریوبْ صەصۀەٚە , ٘ۀوضەی لو   وەرتبْ ٌوێ صەشورٛێ
 ٚ ٚ ثە ٚ ٔبٚچەتەصا ٘ەتە  بلبرئ٘ەرکە ە ەر  ٚ یٚ کۀضأەی ٌە

  .  ث ٚ صەثٓ ٚ ڕاصەکەْ
ٚ  ٌە شوٛێٕژ سۆتوبْ صێوٕە صەرەٚەئیٕجب ثبیی َ ٚ  ٛارەکبٔژ 

ٚ کٛێراٚەکووبْ . جە ووتەی یر وو اٚی  صەچووٕە  ووەر ث تٕووضار
 ْکەٚلجووووووٛٚ ەکەضأەتووووووِ ەٌە یووووووبٔەی چٕووووووضارەکبْ ثەٚ ث ت

 یبووتژٚ صٚٚ صٚٚ ٚ  وێ  ووێ صەتوبٔشۀە  وەر  صەثە وتٕەٚە
ْ ثەجرٕە٘ربت ٚ ئە پبٔەی سبٚۀەکبٔیب ٛٚ جٛٚ ٌۀبٚ ئەٚ ٘ەِئە

ٚ لۆلە , صەتبْ ٔر ٔەٚە  ْ یێ ثرەتٕٓلەق   . ثێ ئەٚەی ئەزتەلیب
چۀووض کە ووور یش ٌۀوووبٚ ث تٕوووضارەکبْ ڕاصە وووپر ْ ثە  ٚە ثە

ْ ثڵرٓ  جەی ثبثرٓ لەرِە ْ ثجۀەٚە , ئرّە دەلّبْ عبرەثەکب کب
ە صڵتۀروویٓ , ئوورّە ثەٚ ڕٚٚصاٚٚە یربوویبْ صەڵوورٓ , ٔوویە ضایریبٔوو

ت لبْ ثۆ ٔە٘ربتجٛٚتٕەٚە ٌەٚ ثەرۀربرتە ثەاڵَ ٘یە چبرەتەکی
ەرچٕووب ئەٚەی ٘, ثەٚ ٘یووٛاتەْ چیتو  ٘روو ش ٔەکەْ ثوۆزتوبل  

تیُ ٔەثێ ٚ ٘ویە ێٔروە ثوێ کە  ٔەکٛێرێ ٚ ِٕضاڵژ کە  ٘ر
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ٚ ئەٚ چە  ٚ  یبەکبٔەشژ  . ٘بٚ ەر ٔەِرٕرتەٚە ْ ٘ەِٛ یبشب
جۀە ٔوبٚ ٚ صەتوبٔ ّبثٛٚ کۆصەکۀەٚەرە ثەجٌە ِەتضأژ جۀرەک

 . ئەش ەٚلەکە , ٌە شٛێٕر ژ ثەرز صاتبٔضۀرٓ
کبلرە ثوبیی َ  وەت ی ێِوبرەی ٘بٚڕێ وبٔژ صەکوب  , صەثیٕوێ  

ٓ , تەکرە ٌە ئبیبکبْ ٚ  ێ ٌە جٛلیبرەکبْ ,  ْ صتبر ٔی چٛارتب
کە ثە یەٌە صەچرتە ٔبٚ یەرەثەرصەکبٔژ ئەٚ ثەری صەرثۀضەکە 

کەِیٕژ صٚٚەَ ثٛٚ صەثیٕێ تەکروە ٌە جٛلیبرەکوبْ کە شٛێٕژ 
صەچرتە ئەٚالل   ٚ یر  اٚە , کە  ەری ثە التەکضا سٛارثۆلەٚە

ر  اٚە لب لەرِژ ٘ەر برٛە تەکر ژ ل تبیبْ یصەثیٕێ ثە ٘ەِبٔ
ْ ثەِ ٚ یبشبْ ٌە. برٛەتە صەصۆزێتەٚە چٛارتب   وبْەرصثەەەریٔب

ٌەگەن صۆزتوٕەٚەی  . صەرتبْ صە٘رٕٓ ٚ ٌەالی تەکیبْ صاصۀرٓ
لەرِەکوبْ تەکرووە ٌە ئبێەڵووضارەکبْ ٌەٚکووبلە الٚکر ووژ صٚٚرٚ 

 " ئوبٚا ٌە صٚٔیوبتێبڵِئبٚا ِبڵ" ثە  صەڵێ صرێەتبْ ثە ەرصا ٘ەر
ەکبْ صەکب  ٚ ثٛٚٔژ جٛلیبرصە ت یێ صەکب  , ثب  ٌە ِبٔضٚ

ٚ ِەرلەصەکوبْ صێٕوێ . ثوب  ٌە  ٚ گو ص ٔبٚی تە  تە  ئبلوبر
لٛڕەکوبْ صەکوب  , ثوب  ٌەٚ کربو بٔە ٚ سوبٔٛٚە  ێتبٔژ گٛٔض

صەکووب  کە ٌە کووبلژ ثووبراْ ثووبرتٓ سۆتووبْ ٌە ێێوو   ووٛأضەی 
سبٔٛٚەکوبْ ِوب  صەکەْ ٚ صٚای ثوبراْ ثوبرتٓ ٌە وەر زەٚی 

ٓ ٚ جب ْ صەگەڕێ  .ر جبر ثە ج تٛە ج تٛ ثەشەڕ صێٓلٛڕ ٌە صا
ُ ٚ جۆ صەکب  ٚ صرێەەی یرضەصا  لب وثب  ٌە  ەرٚێب ەی گۀ

ەثٓ ٚ ِوبِز ٔزتوە صەثروتەٚە ٌەزاْ . ثوب  گٛڵەکبٔیبْ زەرص ص
جرضێڵٓ ٚ صێٓ ٌەٚ کب  کبلرە ئەٚۀضە  ٛارە گٛٔض ثەٌەٚە صە
یوبْ ٚ سەڵ ەکەتوبْ گیوبٔژ یرٕبٚ یبرا تٕژ شٛێٕژ ێتبٔچیبتە ٌە
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                ٚ صەڵوووێ یبشوووبْ صێوووتە  وووەر ئبیوووبکە.سوووت صەکەْسۆتوووبْ ثە
ْ " لۆ ٚەکٛ,  " ٌێ گەٚرەی گەٚراْ ٘یە ٌە  ٌێ گەٚرەی گەٚرا

ٌەگەن  . ٌوێ گەٚرەی گەٚراْ ئبیبکبٔژ لو  گیبٔوت ٔە وپبر  ,
ْ ک صەٚە , ٌێ گەٚرەی گەٚراْ , کەچژ  ْ صە تت ثە ێتب ِ ص
کبلروە کە ٌە ێتووبْ صاثووٛٚی ٚ سەڵوو ەکە  جرٙربووت ٚ ٘ووبلیە 
ئی ە ٌە صڵیبْ ِ صثوٛٚی , ٌوێ گەٚرەی گەٚراْ , ثەاڵَ ئرتوتب 

زتٕووضٚٚی ٌووێ  کە ِوو صٚٚی ٚ صەگەڕێوویەٚە ٔبٚتووبْ ٌە صڵیووبْ
    , ٌرو ە ثە صٚاٚە ٘ەِِٛٚووبْ سۆشووّبٔضەٚێژگەٚرەی گەٚراْ 

 ْ ٚ ٚەرزێ ەکبٔتژ  ئرتتب ٌە ڕێزی جٛلیبر, ٌێ گەٚرەی گەٚرا
 .  صەٚای ٌۆصەٚای ٌۆ ٌۆ صەٚای ٌۆ ٌۆ 

ٚ لەرِژ ٌە ەر زەٚی کەٚلٛی ئەٚ  ٚ ٌە صەرثۀضەکە  ئیٕجب ڕٚ
ٚ صەڵوێ  برٛەتە کۆلبتژ یێ صێٕوێصەکب  ٚ ثەِ ٘ەِٛٚ عبرەثە

ێِٕەکبٔیبّبْ صڵتۀگ صەثیٓ , صەٚای ٌۆ ... ٚئرّە ثە ِ صٔژ ص
صەٚای ٌوۆ ,  ّٔبْ ثەشورە ثوۆ ئەٚأیبوە صەٚای ٌوۆ  ِرتو ەکب

ٓ صەٚای  کٛرص ٚ عبرەة صەٚای ٌۆ , صەٚای ٌۆ صۆ ت ٚ صٚێِ
ثبیی َ ٚ  ٛارەکبْ ثە صتبر ئەٚ الٚکەٚە زۆر صەگ ترٓ  .... ٌۆ

 بٔیبْ لوووبتُ صەکەْ ٚ ثەصٚالووو  لەرِەکوووبْ ٌە یبوووتژ ئە وووپەک
ْ صەتبٔ  ٘ەٚاڵژ ئەَ شەڕە ثە.  ٕر ٔەٚە گٛٔضتەکرە ٌە  ٛارەکب

رەکەی اثوۆ ئروٛ . صەثروتەٚە٘ەِوٛٚ لەراج ٚ کۀوضێٕبٚەصا ث ٚ
 . ٘وبٚار ٘وبٚار ررڕاْ ٚٚ شویٕ ٌۀبٚ عبرەثەکبْ صەثرتە لبزتە

٘ەر ڕەشوووّبڵرە ییوووبٚی ٔەگەڕاثوووۆٚە صۀروووژ گ توووبْ لریوووضا 
یی َ ٚ کە زأیجٛٚتبْ ثەر ٌەشەڕەکە ثب ٘ۀضێە . ثەرزصەثۆٚە

ْ ثۆ ْ چۆٔەلە التب ْ ڕاثر ْ , ثە ثٕژ  ٛارەکب ئەٚەی ٘ر شەکب
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ٚ کە بٔە صەکەْ صٚٚثبرە ٘ر ش  ٌرٛەٚە ٔە  ە  ٌە شرز ٚ ئە
 . ک صٔیبْ ٘ەڵجەارصثٛٚ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ئەٚەی ٌەٚ شوووەڕە  ووووب ژ ٚەرصەگ ێوووت ٚ ثە  ووووبیژ لریووووضا 
, صە تەکەی صەثٌٓە صارٚۀض کە رە صەرثبزی صەثێ شرز ٚ چ

ٚ چۀض کە ە ٌە شەڕەکە ٔزتە ٔبکەٚٔەٚە ,  چٛٔ ە سۆی ٚ ئە
ثٛٚٔیبٔەٚە ٌەشەڕ یربوجیٕژ ئەٚە  ٝزٚٚ ثە٘ۆی شبرەزات ٘ەر

صەکەْ , کٛرصەکووووبْ ئەگەر ثەرگوووو ی ثوووو ەْ ٚ ثەرۀرووووبری 
ْ ثجٕەٚە ئەٚ صەرثۀضە ٘ەڵضەثەێ ْ , ٌە  ەر تەکرە  عبرەثەکب

رووٕە یوورش ٌە ٌٛل ەکووبٔژ ئەٚ چیووبتە ٌە صٚٚرەٚە ثووێ ئەٚەی ث
صەثیووٕٓ عبرەثەکووبْ کە ,  ثووزأٓ ئ ڕٚٚصەصاچووبٚصێ ی صەکەْ 

 ْ رتە  سۆتبْ ِب  صەکەْ لب شەٚ صاصێ , ٌە گەلر ب رٕضراٚ
ٚ ثە سەڵ ەکە صەڵرٓ ئرّە ش تتّبْ ٘رٕب ,  یبشبْ صەگەڕێٕەٚە 
ْ ٘ەِٛٚتبْ چەکیبْ ٘ەڵر لٛٚ ٚ ثۆ ثەرگ ی  چٛٔ ە کٛرصەکب

ٔیە شورز  چٛٚٔەلە چیب , ٘ەٚاڵەکە ٚا ث ٚ صەثرتەٚە , جب صتبر
َ شوەڕە ئەٚە ثٛٚە عبرەثەکبْ ٘ەِٛٚ ٌەکە ٚای گٛٚلٛٚە ثۆ

زأیوٛە ێِوبرەی ئەٚ ثیتوت ٚ  ووێ رٕوێ , توبْ ثەڕا وتژ ٚاتثرڵ
 ٛارە کٛرصە زۆر ٌەٚە زتبل  ثٛٚە , کە ثیٕیٛێتژ ئەٚ ٘ر شە 

. ضە لرە ٚ یرە ش بٔضٚٚۀگەٚرەتەی عبرەثەکبٔیبْ ٌەٚ صەرثە
صاثوْٛٚ ٚ  ٌەٚەی ٘ۀضێە ٌەٚأەی ٌە ٔبٚ شوەڕەکە ئەٚە جیب

ئرّە ثەچوبٚی صەرثبزتبْ ثجٛٚ , کە گەڕاثٛٚٔەٚە گٛٚلجٛٚتبْ 
سۆِووبْ ٘وویە ثۀووژ ئبصەِر ّووبْ ٔەثیٕووژ , کەچووژ ٌە ٘ەِووٛٚ 
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التەکەٚە گٌٍٛەِبْ ثۆ صە٘ب  , یرّبْ ٚاثٛٚ سٛصی شبسەکبْ 
ْ صەک ص , ثێ ٘ۆٔیە صەڵرٓ کٛرص ٔەٚەی جٕۆکەْ ْ لەلەتب  .ثٛٚ

ْ ئرّە ثە چبٚی سۆِبْ ثیٕیّبْ شتژ ٘ۀضێ ی ت تش گٛٚلجٛٚتب
ریبْ ثە صە تەٚە ثٛٚ ,  پژ  پژ ٌە شرٛەی گەرصەٌٛي , لفۀ

شووبر , کە  وور ەی  ٌەٚ  ووەر شووبر ثبزتبٔووضەصا ثووۆ ئەٚ  ووەر
ْ ٌرضە ْ ٌێ صەک صْ , یریبْ ٔەصەکەٚ ل گلفۀرّب  .ٓ ٚ لەلەِب

بوورٛەتە ٘ەزاراْ چیووڕۆ  ٚ ئە تووبٔەتبْ ستووتە یووبن ئەٚ ثەِ
  .  چۀض  ٛارە

سەڵو ە کوٛرصەکەش کە ئەٚ ڕۆێە گٛێیوبْ ٌەٚ ٘ەِوٛٚ لەلەتە 
گٛٚلجٛٚتوووبْ ئەٚأە ٘ەِٛٚتوووبْ کوووٛێراْٚ ٚ  یوووب ,چثجووٛٚ ٌە 

عبرەثەکبٔیش صەگۀە ئر ە , ثیتت ٚ  ێ کە  چۆْ صەلٛأٓ 
  .ثەرۀربری ئەٚ شباڵٚە گەٚرەتەی عبرەثەکبْ ثجٕەٚە

جوٛٚ , کە  جوٛرئەلژ ٚ چۀوضتٓ ییوبٚی ٌەسوۆ گ ل گٛٔض ٘ەر
کە لەرِژ چٛار  , ئەٚەی ٔەک صثٛٚ ٘ەرٔب ثچٓ ثە ٘بٔبتبٔەٚە

,  بٔیش ثەرە ثەری ئرووٛارە صەگوووبلەٚە گٛٔوووض ووٛارە کٛرصەکووو
ْ ٚ  ەرصٌٚ ە گٛٚلٌٓەٚێش لب ٓ ٚ ٌەسۆصا  .صرۀگ صەثرتە شی

یبشبْ چۀض گۆڕ ٘ەڵ ۀرە ٌە گۆڕ تبٔژ گ صی کوۆزە یوبٔ ە 
گۆڕتوبْ ٌە لۀیبوت تە  ثوۆ ٘ەڵوضەکۀٓ , ٘ەر ثەٚ شوەٚەش 
چۀووض کە وور ژ ثە٘رووز صٚای شٛشووتٓ ٚ ئووبتە  سٛێٕووضْ ٌە 

 ٚ  ْ ثبزەی ٌە ٔبٚ چٛار صارە,  ئۀجبِضأژ ٔٛێەی ِ صٚٚ ەرتب
ثەر یەتوووضاتبْ   کە ٘ەر تەکەٚ ٌە گٛٔوووضێ ژ صەٚرٚجیوووب ٌەتە
ئەٚەی ٌە گۆڕتوبْ , ٘ەڵیبْ صەگ ْ ٚ ثەڕێضەکەْٚ ثۆ ک صثٛٚ

ٕووورٓ , سەڵووو ەکەش ٘ەرکە وووەٚ صٚٚ صٚٚ ٚ  وووێ  وووێ ٌە ث
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لۀیبوت تە  صە وت ثە  وبٔۆ  ٚ چو ا ٚ صاری ثە ئوبگ  , ثە 
, ثەر ٌەٚەی  کە صەگۀە جوووووێ. ثبزەکبٔوووووضا صەڕۆْصٚای صارە

ثووووووبیی َ ٚ صٚٚ ٌە  ووووووٛارەکبْ ثە  ەریبوووووووتژ  ٕرەْثیووووووبٔ
ٌە ٔبٚ لبرت ژ ثە صتبر صەکەْٚ , ٚە  ئەٚەی  ئە پەکبٔیبٔەٚە

ٌە ئەزەٌەٚە کوووٛڕی شوووەٚ ثوووٛٚثٓ . کە سەڵووو ەکە صٚای ئەٚ 
ثەرۀروووبرتە گەٚرەتە چبٚتوووبْ یریوووبْ صەکەٚێ , ثەگ توووبٔەٚە 

صەچٓ ٚ ٌە ثبٚەشیبْ صەگ ْ , ٘ۀضێە ئبیوب کە  ثەرەٚ ییٍیبْ
ٔەثەێصاری شووەڕەکە ثجووْٛٚ ٚ ٔە صڵیبوویبْ ثەٚ  ووەرکەٚلٕە 
سۆش ثٛٚ , ثەٚ یربٛازتە گەرِەی سەڵە ڕٚٚ گو ێ صەثوٓ , 
چٛٔ ە لب صە٘ب  ٔبٚ ٚ ٔبٚثبٔرژ  ٛارەکبْ ٚ ثبیی َ صٚٚرل  
صەڕۆتیبووت ٚ زتووبل  صەکەٚلووٕە  ووەرزاراْ . ٔووبٚ ٚ ٔبٚثووبٔرژ 

ٚ گٍۆرەتبْ ڕٚٚ ٌە ٌرەی ثٛٚ , زۆر  ٔیش کبڵت  صەثۆٚەئبیبکب
  . ثەکەِژ ثب  صەک اْ

ْ , ٘ەر ٌە ەر گۆڕ ْ صۀرە ْ ثبیی َ ثە ئیٕجب کە لەرِەکب ەکبٔیب
سب ووژ ٚەکووٛ رّە ثە ئووبزاتەلژ چۀووضتٓ ییبٚئوو سەڵوو ەکە صەڵووێ

ٓ ٘ر شژ گەٚرەی ئەٚأە , صە ت ثۆ گۆڕەکبْ صەثب  , صٚاتی
کۆلوووبتژ  ثەاڵَ ئەٚە ووەرکەٚلیٓ  بووو بٔض ٚعبرەثەکبّٔووبْ لر 

ٛ صە ت ٓ ٌەگەڵّبْ , شەڕەکە ٔیە ثەڵ  پر ە , ئەگەر ٔرٓ ثەێصارث
ْ کەٚلٛ ْ ٔەثێ ثبی ئەٚە صە تّب ٚە یەِژ چە  ٚ  یبەکیبتب

ڕۀووورە ٌە٘ەر شوووەڕٚ چۀوووض  .  وووت ث ەتوووٌٓٚٚەشووو  ێە صر
ثوێ , ٌەگەن کۆلوبتژ کە رە ٌە صە ت ثضەتٓ ٚ کۆلبتیّبْ یێ 

٘ویە ثەرثە وترە ٔوبِرٕێ ٌەثەر صەِوژ ٘ر شووژ ٘وبلٕژ ئورّەش 
ٚەکوٛ ال ووبٚ صێووٓ ٘ەِووٛٚ عبرەثەکوبْ , کە ثەرثە ووتیش ٔەِووب 
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ْ ٚ چبیبْ ثٛێ ٌەگەن گە ْ صەکە أەٚەی سۆتبْ ڕشترە ٚێ ا
صەتجەْ . ٔبزأُ ٘ەلبکەی صەلبٔەٚێ ڕاث ەْ , ئیٕجوب تە  تە  

ٚ صەچروتە ٔوبٚ چبٚتوبْ صٚٚثوبرە  ٌە ییبٚەکوبْ ٔزتوە صەثروتەٚە
یبشوبْ صەچروتە الی  ث ای ئبێەڵضار لۆ ثۆ لتوە ٔوبکەی ؟صەڵێ 

صٚال   تەکر ژ ل  صەڵێ ئەصی کبکژ جٛلیبر لۆ ثۆ ثێ صۀرژ ؟
 ئبیبکووبْ ئرووٛە چووژڕٚٚ ٌە ئبیبکووبْ صەکووب  ٚ صەڵووێ جۀووبثژ 

صەِرە ثوێ صۀروژ ٔوبٚ گۆڕ وتبٔەکە صاصەگو ێ کە   ؟ صەڵرٓ
صەڵێ ٚەاڵِژ ٔبصالەٚە , ئەٚتش لٛڕە صەثرت ٚ ثە صۀرژ ثەرز 

ثووۆ یرتووبْ ٚاتە ئەگەر ٔرووٕە ئەٚ  ٌەچووژ صەل  ووٓ , ٌە ِوو صْ ؟
صە  ووەت ی ئەٚ ٘ەِووٛٚ  ؟ ئەگەر یرتووبْ ٚاتە شووەڕە ٔووبِ ْ ؟

گوۆڕەکەْ ٚ ٌە سۆلوبْ ثپ  ووٓ ئبتوب ئەٚأە چۀوضتبْ ٌە شووەڕ 
ٚ  چۀضتبیبْ ثە ِ صٔژ سۆتوبْ ٚ ِ صٔوژ  وەت  کٛێراْٚ ٚ
ڕا تە ئرٛە ئبِبصەْ  ٚالب ِ صْٚٚ , ثبشە ئەٚە ٚ ثێ  ەِەرە

٘بلٕژ  ووەگەکبٔتبْ تەکتوو  ث ووٛێْ ٚ ٌە ووەر ٌە ووەر ثەشووەڕ
رە سٛێٕژ تەکت ی  ڕکەْ , کەچژ ٔرٓ ثۆ ڵِەڕچٛٚٔە ٔبٚ صەی

ٚ ِٕوضان ٚ  شەڕێە کە ثەرگ تە ٌە سٛصی سۆلبْ ٚ ٘بٚ وەر
ٚ ئەٚ شووٛێٕەی  ِووباڵ  ٚ  ووەد ٚ کەرصەیووڵ ٚ صاْ ٚ ِەڕٚ

ٓ ؟ ٚ ٘بٚڕێیبٔە ٌە ەری صەێت ی ٚا ثەَ شەٚە ٌەٚ ثۆ ئرتتب ئە
ٚە  ئروووٛە  چیووبتەْ , ٚە  ئرووٛە ٌە گۆشوووت ٚ سووٛێٓ ٔوویٓ ؟

  ەرِبٚ ث  یبْ ٔبثێ ؟ ٚە  ئرٛە ئوبرەزٚٚی ێتوبْ ٔوبکەْ ؟
ثووبٔژ ِٕووضاڵژ سۆتوبْ ٚ جرٛ ٚە  ئروٛە دەزتوبْ ٌە ٔووبٚ ِوبن ٚ

ثبشە لە  ٌە سۆلبْ ی  ویٛە ئەگەر ٚاتە  گەرَ ٚ ٔەرَ ٔیە ؟
گِٛبْ ٔوب , ٚە ثێ  ٘ەڵجەارصٚٚە ؟ٌەٚێٓ ؟ ثۆ ئەَ ڕێیەتبْ  ثۆ
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َ ڕٚٚەشەٚە ل  ٕۆکٓ , ثەرگەی  ٔبشتبٔەٚێ ثیزأٓ چٛٔ ە ٌە
کژ سۆلبْ ٔبگ ْ . کەچژ ئبِوبصەْ کوْٛ ثە کوْٛ ٚثیٕیٕژ ثچٛ

ثە صٚای ٔٙرٕوویە شەستوویەکبٔژ تەکوووضا ثرەڕێووٓ ثچووٕە ثوووٕج ٚ 
ثٕبٚأیەٚە لب ثوزأٓ کوێ دەز ٌە ێٔوژ کوێ صەکوب  ٚ کوێ جروژ 

ٚ دەتبئەٚەتە ثش ێتە  ەر   ْ ثجەْ , ثە صٚای  ٜٚٚڕئبثٚ  زارا
ئەٚەٚەْ ثزأٓ کێ ٘ەثٛٚٔە ثە شبْ ٚ ثبڵژ صا ٘ەڵجڵرٓ ٚ کێ 

ْ ٔەثٛٚ ثب ِٓ یرتبْ ثڵرُ ئەٚاْ  .ٔە ڕٚٚی سۆلبٔژ ٌێ ٚەرثررڕ
 ە شوەرَ ٌە سۆلوبْ ثوو ەْ .ێوئەٚەی ٘ەرٔووب لۆزثوۆٌەٚێوٓ  ثوۆ

ْ , ئە ٓ ٘ە ت ثە ثەری  یبرتەلژ صەکە ْ ٌەٚێ ْ صەزأٓ ئەٚا ٚا
 ,ٚ ٘ەڵمەکبٔژ تەکەٚە ثۀضە ٚەکٛ زٔجی ێتبٔژ لب  ٚکۆِەن ثە

ٓ ثرٓ سٛص ْ صەزأٓ ثبڵٕضەش ئەگەر. یەر تبٔە ثەتٓٔبلٛأ  ئەٚا
 ەی ثجێ ٚ ە چبث ب  ٚ ٘رٍالٔشٛێٕر ژ ئبراِژ ٔەثێ ٔبلٛأێ ٘ر

  ثٕرتەٚە , ئرتتب لررەتبتٓ ؟  ەرسە
٘ەِٛٚتوبْ  وەرتبْ  ٔبکەْ گٛٚلُ ئرتتب لررەتبوتٓ ؟ ثۆ لتە

ئیٕجووب صٚٚثووبرە ثووبیی َ . ٌەثەرە سۆتووبْ صۀرووٕەٚە ٘وویە ٔووبڵرٓ
ٚ صەڵووێ ثووێ گِٛووبْ لرٕەگەتبووتٓ , ٌەثەر  ڕٚٚتوبْ لرووضەکبلەٚە

رئەٚەی ٔبلوووبٔەٚێ ئەٚەی ٔوووب ثب وووەکە لٛڕ وووە , ثەڵ وووٛ ٌەثە
  .  سٛلبْ ثەَ جۆرە ێتبٔە گ لٛٚەلرجرەْ 

صٚٚ  ووووٛارەکەٚە ,  ووووٛاری یبووووتژ  ئیٕجووووب ثە سووووۆی ٚ ثە
صەثووٓ ٚ ثووۆ چیووب صەگەڕێووٕەٚە , ٌە ڕێرووب صٚای ئە ووپەکبٔیبْ 

ثرضۀریەکژ زۆر کە لۀیوب صۀروژ  وّژ ئە وپەکبْ صە٘وب  ٌە 
ژ ئەَ لووبرت ژ, ثە ٘بٚڕێ ووبٔژ صەڵرووت ثووب ٌە ووەر ثووێ ٘ەڵٛێتووت

صەڵورٓ تەکروە ٌە  ی عەٚٔەکوبٔژ  سەڵ ە شتر تبْ ثۆ ثررڕِەٚە
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ِیتڕ کۆتٍەتەکژ صەثێ ,٘ەِٛٚ ڕۆێێ ٌەگەن لبرتە ٚ ڕٚٚٔژ 
 . ثەتبٔیوبْ یۀجوب لوبِچژ ٌروضەصا  ثەر ٌەٚەی ثچروتە  ووەرکبر
ٚ کۆتٍەتە ڕاصێ ٌەگەن ئبزاری ئەَ لبِچیبٔە  صٚای ِبٚەتە  ئە
ٚ صٚال  ٚای ٌێ صێ چرەتبژ ٌێ صەثیٕوێ ,  یو عەْٚ ڕۆێێوە 
 ثبٔرژ صەکب  یرژ صەڵێ ٘ە وت صەکەَ لوۆ کوۆتٍەتەکژ صڵتوۆز

لبِچیەکبٔوت  ثەصٚا ثەتبٔیبْ ٌرضأژثٛٚی ثۆَ , صەِەٚێ ٌەِەٚ
ٌە ووەر ٘ەڵجروو َ . ئەٚتووش کەگٛێجیتووتژ ئەٚە صەثووێ ثەکووۆن 
صەگ ی .  ی عەٚٔیش ٚاصەزأێ ٌە سۆشیبٔە ئەَ گ تبٔە , یروژ 

 ثیوو ت ە , صەڵووێ یەَ ِەسووۆ لەٚاٚ ئەٚەی ڕٚٚتووضا ڕٚٚتووضا ٌە
 . صٚای چۀض  بڵر ژ ل  ئەگەر ئەٚ٘ب ثڕٚا ئبزاصتبوت صەکەَ

صەڵێ گەٚرەَ ئەٚەَ ٌەگەن  کۆتٍەکەش ٌەٚکبلە ثە جٛاة صێ
ِەکە ل بتە , صەل  رُ صٚال  کە ر ژ ٚەکٛ لۆ ثبشوُ صە وت 
ٔەکەٚێت ثەتبٔیبْ ثە لبِچژ ٌرّجضا  ٚ ثەرصَ یێ ث ربرتەٚە , 

ٚکُ یوێ ثجەسبوێ ٌروژ رأیش ٔبُٔ یرجضا  ٚ شٛێٕر ژ ثچٛئرٛا
صێووت , چووٛٔ ە   یوو عەْٚ  ووەت ی ثەٚ لتووەتە. ثذە وورّەٚە

کۆتٍەتە ئبزاصأە ئەٚۀضە ئیبە ث ب   لەِبشب صەکب  ئەگەر ئەٚ
کە ثووووۆ ئەٚ صەت ووووب  , ێتووووبٔژ زۆر سۆشووووت صەثێ ٌەٚەی ثە 

 . ژ صەثبلە ەر , ثەاڵَ ٘یە ٔبڵێگرەِەلژ ێتبٔر ژ کۆڵتەکۆتال
کووبٔژ لوو  صەچرووتە الی ثووۆ ثەتووبٔیەکەی کووۆتٍەکە ٚەکووٛ ڕۆێە

ْ ثۆ ئەٚەی ثە لبِچیەکەی ٌرژ ثضا  ,  ی عەٚٔیش ٌرژ  ی عەٚ
صەڵێ صەلەٚێ ثڕتبرەکەَ ڕە  ث ەتتەٚە ؟ ثڕۆ لۆ لٛڕە صەثرت 

ئرتتب ٌرضأت ٌە ەر ٔیە . کۆتٍەکەش سۆی صەسبلە ثەر یرژ ٚ 
ثە یبڕأەٚە صەڵێ ل بتە ثەر ٔە  ەلژ سوۆلُ ِەسە یرٛتتوتە ثە 
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لبِچیەکە  ٌرُ ثضەی ,  ی عەْٚ کە صەثیٕێ ئەٚ ٘ەر یروضاگ ە 
صەرصەکب  ٚ ک صٔژ ثۆ  زای ثۀض, ە ەر ئەٚەی ٌرژ ثضرێ ٌ

لب ِبٚەتەکیش .  تەکرە ٌە کٛٔە ڕەشەکبٔژ زتٕضاْ صەتشبلە ٔبٚ
ٌەٚ ڕٚٚصاٚە صەکوووبلەٚە , صەتەٚێ لرجروووب  ثوووۆ ئەٚ  ٘ەر ثیووو 

ڕۆێێە ثۆ  . کۆتٍەتە صڵشۆش ٔەثٛٚ ثەالث صٔژ ٌرضاْ ٌە ەری
ٌە  یوڕ ٌەَ ڕٚٚثوبری ٔیوً , صٚای ِەٌەکو صْ سۆی صەچرتە صە

ثوۆ ئەگەر ڕۆێێوە ؟ ە سۆی صەی  ێ ثبشە ِوٓ چیوضەکەَ ٌرو 
ە تر ژ ٔبسۆشُ ال صرٚٚ ت صەثرت ڕٚٚثبرە ٘ َٔرّە صەَ ئە

ٚە  ئەٚەی شووتر یبْ ٌرتووتبٔضثّەٚە , تووبْ ئەرکوور ُ ئۀجووبَ 
ٔەصاثووێ . ڕا وووتەٚسۆ کووۆتٍەکەی ثەثیووو صێتەٚە , کبلرووە یروووژ 
گٛٚلجٛٚ" صەل  رُ کە ر ژ ٚەکٛ لۆ ثبشُ صە وت ٔەکەٚێوت 

ٌەگەن ئەٚ ثەثی ٘بلٕەٚەتە ثۆی ثەتبٔیبْ ثە لبِچژ ٌرُ ثضا  ", 
صەرصەکەٚێ ئەٚتوش کووۆتٍەی شووتر ە . ئیٕجووب صەزأووێ ِوو ۆڤ 
چۀض صە ت ڕۆتبتٛٚش ثێ , شترە ٘ەر ٘ەتە سوٛٚی یروٛە 

ەاڵ  ٚ کٛر ژ ثێ , تبْ ێْ ٚ صە  ثر ێ . جب ئەٚ شتە سٛا
ٚ ِٕضان ٚ ٔبِٚبن , تبْ شٛێٓ ٚ سٛارصْ ٚ سٛارصٔەٚەتە  , 

أژ لووبِچژ ثە صە وتژ کە وورە ٚ توبْ ٚەکوٛ ئەٚ کووۆتٍەتە ٌروض
 ٚ ْ ثۆ  ەرصارێە  چٛٚٔە ثٓ صارێە , ٘ەِٛٚی تەکە . کبرک ص

جەرصارتبْ ثووێ . ٘ەر ئەٚ تەش ثە زەدوّە  صەلووٛأێ صە وتثوۆ
ە ٚ کۆتٍەکە ٌە زتٕضاْ صەرصێٕێ , ثە کە ر ڕۆێە صەگەڕێتەٚە

ِچیەکەی ثوۆ صێوٕٓ , ڕٚٚ ٌە بصەڵێ لبِچیەکەَ ثۆ ثرٕٓ , کە لو
صەڵووێ ئەی ئەٚەی لٛأوبی ٘ەِووٛٚ شووتر ت ئب وّبْ صەکووب  ٚ 

٘ەتە , ِوٓ کووۆتٍەکەَ صڵتۀووگ ٔووبکەَ ثەٚەی دەزصەکووب  ٌرووژ 
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ثضەَ , لۆش صٚٚرَ ِەسەٚە ثەراِجەر ئەٚ چبکەتەی صەتو ەَ 
ٌەگەن ئەَ کوووۆتٍەتە , ٌە ڕٚٚثوووبری ٔیوووً ٚ لەسوووت ٚ لوووبج ٚ 

َ ئەِجبرە ثە لۀبعەلەٚە .   ٘ەڕەِەکەَ ٛ یربت  ثەاڵ ئیٕجب ٚەک
 صٚای لەٚاٚ ثْٛٚ.  ٌە ەر تە  ٌە کۆتٍەکە صەصا یۀجب لبِچژ

ٚ یرضەکۀێ , ٚە  ٛیب یبژ صەکب   صەثیٕێ کۆتٍەکە صڵشۆشە
ٌەٚ ڕۆێەٚە ئەٚ  یوووو عەٚٔە لەٚاٚ .  کە صٚٚثووووبرە ٌرووووژ صاٚە

ثووڕٚای صەگۆڕێووت ٌە ووەر ئەٚ شووتبٔەی یربووت  ثووڕٚای یریووبْ 
ٚ  ٌە ثیو "  ٘ەثٛٚە ٔبٚتش ٌەٚ لۆٔبیە صۀێ " سٛٚ یوێ گو لٓ

ثڕٚا ٔٛێیەکەشژ صا صێتە ئەٚ لۀبعەلەی ٘یە سۆشەٚتتتژ ٚ 
شك ٚ یەر تٕرە لب ەر ٔیە , کە ثٛٚە لب وەر گەڕأەٚەتە ەع

جوب ئەٚ .   "لۆٔبیژ سٛٚ یررو لٓ ثۆ ٘ەِبْ لۆٔبیژ یربٛٚ , "
سەڵ ەی سۆشوّبُٔ ٚەکوٛ ئەٚ کوۆتٍەتە صێوتە ثەرچوبٚ , ئەٚاْ 

ڕێوەْ , ٔە ٔەصەلٛأٓ یە ۀضِبْ ٔەکەْ ٚ   ِرتو ّبْ ثوۆ ٔە
صەشتٛأٓ ٌەگەڵّبْ ثەێصارثٓ , ثە٘ۆی سٛٚگ لٓ ثەٚ جوۆرە 

  .  ێتبٔەی ٌە ەری ڕا٘بلْٛٚ
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ٚ  ٛارەکە کە صەگۀەٚە چیب صەثیٕٓ ٌەثەرصەرگبی  ٚ صٚ ثبیی َ 
ئەش ەٚلەکە ٘یە ئە پر ژ ٌێ ٔیە .  ەرتبْ  ٛڕصەِرٕێ . ثە 

, یبشوبْ  صەثە وتٕەٚەیەٌە صێٕە سٛارێ ٚ ئە پەکبٔژ سۆتوبْ 
ڕا وتەٚسۆ تەکروە  . ثۆتبْ صەرصەکەٚێ چۆڵە ێصەچٕە ێٚٚر
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ْ صەچرتە شٛێٕژ ئبگ ک صٔەٚەکە  ەر ٚ صە ت ٌە ٌە  ٛارەکب
ْ ٔب کە ثۆی صەرصەکەٚێ  . ِب یەکە صاصۀرت , ثزأێ گەرِە تب

 . ٘ربووتب گەرِە ثە ثووبیی َ صەڵرووت ٌە ِرووۀیە ڕۆتبووتْٛٚ
لفۀربٔەشووویبْ  وووٛارەکەی لووو تش صەڵوووێ  وووەت ە ٘ووویە ٌەٚ 

ئیٕجب ثبیی َ  . شەڕەکە ثە صە تّبْ کەٚلْٛٚ ٔەث صٚٚە کە ٌە
ٌە شٛێٕرە صاصۀیبرت ٚ صەڵێ صەزأٓ ٔەث صٔوژ ئەٚ لفۀروبٔە 

ٚالووب ئووورّە چیتوو  ٌەٚ شووەڕە ثەێصار ٔوووبثیٓ , ٚە  ٚالووب چووژ ؟
صڵٕیبشُ ئەٚ ئبیبتەی ٌەگەڵیبْ ثٛٚە لتەی ثۆ  ٛارەکبٔژ ل  

ُ ییالٔژ چیە ,لەٚە ک صٚٚە ٚ یەشیّبٔژ ک صٚٚٔە  . جب ٔبشزأ
ئرٛە ٘یٛا ثشٛازْ ئەٚەتبْ ٔەچٛٚثرتە ەر ثچوٕەٚە الی شورز 
 . ثۆ ڕاگ لٕژ شەڕ , چٛٔ ە کبرێ ژ ٔە بِبٔەتە ٌە کبلر ژ ٚاصا

ٚ سەڵ ژ ڕەشّبن ٔبیٕبٔژ شرز کۆِەڵرە کە ژ ٌە ٘ۆزەک ەی 
لجٛڵژ ئەٚ یربوٕیبرە ٔبکوب  , ٌە  صەٚرٚثەری ٌە صە ت صاٚە ,

ٚ ثێ ئەٚەی ٘یەکبلر ضا    کە رە سٛێٕژ ثڕێێ لجٛڵژ ٔەک ص ئە
 ورڵە ٌەٚأوژ صەکوب   ە٘ب ئەگەر لجٛڵیش ث ب  ئەِجبرە ,٘ەرٚ

ٚە ئەگەر شوووتژ ٚاش ٌە گوووۆڕێ ٔەثوووێ , ڕۀووورە , صێی ئووورّە
ثەرگو ی  گەڕاثٕەٚە ٔبٚ ِوبن ٚ ِٕوضاڵژ سۆتوبْ ٚ صە وتیبْ ٌە

ْ صەڵرت  . ٘ەڵر لجرت ْ صەک ێ ٚاث ەْتەکرە ٌە  ٛارەکب  ؟چۆ
ْ ئەٚأژ ٘رٕبٚەلە لۀبعە   ,ثبیی َ صەڵێ ئب بٔە ؟ تبْ ئبیب چۆ

ئەٚاْ شوووەڕەکەتبْ ثە چووووبٚی سۆتوووبْ ثیٕووووژ , ٚە ثۆشوووویبْ 
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صەرکەٚ  ئەَ شوووەڕە ٘بٚ ووووۀگ ٔوووویە ٌەکبلر ووووضا ێِووووبرەی 
ْ ٌە٘ەر ٘ر شرە ثیتت لب  ژ کە  ثەراِجەر تە   عبرەثەکب
ٓ ئەٚە ئەگەر کە ر ژ ێت  ٌر ژ ثضالە ٚە کە ژ ئرّەتە , صەزأ

ٚاْ ثەتەکەٚە لەلە ئەتە  کبلضا  ژ کە ژ  ٚالب ٌە ٚالب چژ ؟
ٌە تە  کە وژ ئوورّە صەکەْ , تە  کە وژ ئوورّەش ٌە ٘ەِووبْ 

ثووۆتە یریووبْ  . کبلوضا لەلە ٌە تەکرووە ٌەٚ  وژ کە ووە صەکوب 
ٚاثٛٚە ٌە شەڕی صا٘وبلٛٚ ڕۀورە ئەٚ ێِوبرەتە زتوبل  ثروت ٚ 

ثۆتوبْ  یالٔەکەشیبْ ثرۆڕْ , چٛٔ ە ٌەٚ شەڕەی لروە شو بْ
کووٛێ ثەرگوو ی صەکەتووٓ . ئبیووبش  صەرکەٚ  ئوورّە چووۆْ ٚ ٌە

ڕۀورە ئەٚ دیتووبة ٚ کتووبثەی ثووۆ کوو صثٓ , یرووژ ٔەگٛٚلووْٛٚ 
ژ ل ِووبْ صەثووێ ٚ ئبرا ووتەی شووەڕەکە ٔووئەٚ ووب ئوورّەش یال

ٔەی ٌەٚ شەڕە اٚ جٛلیبر صۀب صەزأُ ئەٚ ٚەرزێ .  صەگۆڕتٓ
 یٓ یبووتّبْ, ٘ووژ ئەٚە ٔوو  ْێٚ ثووٛ ئووبزا ثەێصارثووْٛٚ کە ووژ
ٚ ٌر ە ثەجرّبٔ جرڵٓ , ٚەٌێ تە  کربەتبْ ٘ەتە ئەٚتش لرج ەْ 

ثووێ  ثووبزش ثووبٚەڕْ , ٘ەرکە وورە لووۆزێ لەڵەکۀە ووبَ ٚ سووۆ
صەلوٛأێ  رڵیووبْ ٌرج ووب  ئەٚەشویبْ ٌە صن یووبکیە ثووۆتەش ئەٚە 
چبرۀٛ وویتیبْ , ڕۆێێوووە ثە صە وووتژ ئبیبکوووبٔەٚە صۀوووبڵرٕٓ , 

 .  ٚٔیبڕۆێێ یش ثە صە تژ ِیٍٍەلبٔژ صراٚ ێ ٚ زاڵّبٔژ ص
ە تەکر یبْ ٘ەر ئەٚ ئەٚ صٚٚ  ٛارەی ٌەگەن ثبیی َ صەِرٕٕەٚ

 کە الٚکەکەی گٛٚ  ٌەکبلژ کٛێرأژ ئەٚ چٛار ٛارە صەثێ 
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ْ , ثۀبٚی  , شۆس ٔگەص ژگبٚأ  ٛارەی ٌە شەڕەکەصا کٛێرا
ثۆثەتبٔیەکەی  . ٘بٚار ثۀبٚی ٛارەکەتت تش جٛلیبرێە صەثێ 

 ٛارەکبْ ٘ەِٛٚتبْ  سەثەرتبْ یێ صەگب  ٌەڕێژ شٛأر ەٚە
 ثە تەئبیووبئەٚ ٘ەر ئەٚ ڕۆێە  ثە ئبیووبٚە گەڕاٚٔەلەٚە گٛٔووض ,

صزی سەڵ ەکەٚە گٛاتە ٌەگەن چۀض ئبیبتەکژ ٘بٚڕێژ صەچرتە 
, کە تەکر یوبْ ٘ەر  کە  ٌە ئبیبکوبٔژ لو  ٌەگەن صٚٚ٘ەٌٚر  

صاثووٛٚ , ثە ئەٚ ئبیوبتە صەثوێ ثوبیی َ کوبلژ سوۆی ثە صا  ٌروژ 
ٚ ثەصتٛی لەراج صا  یضا صە ٛٚڕێٕەٚەلەرەچٛثبزاڕگەی چیبی 

صٚای ئەٚەی ٌە التوبْ شورشەٚە  . سۆتوبْ صەگەتٕوٕە الی شورز
ْ ٌێ صەک ێ , ٌەث ەر ثەرێەٚۀضی لبکە کە ژ سۆتبْ یربٛازتب

رّە ٌە وووەرەلبٚە ٘وووبٚڕا ٔەثوووٛٚتٓ ٌەگەن ثە شووویز صەڵووورٓ ئووو
ٚ  ثەرۀربری ئرٛە ثجیٕەٚە , سۆلوبْ صەزأوٓ کوٛرصڕ ئەثٛٔە 

ەثەرەسۆی ٌشرز  .ٚ ٘ەر ث اش صەثٓ  ث ا ثٛٚٔەعبرەة ٘ەر 
صێ , ئیٕجووب ئەٚاْ  سۀووضەتە  صەکووب  ٚ گووبڵتەی ثەٚ لتووەتە

صرێەەی یرضەصەْ ٚ صەڵرٓ ثەاڵَ ٘یە چبرێ ّوبْ ٔەثوٛٚ ٌەگەن 
ئەٚ ییبٚە تبسیبٔە ٌەَ ِبٚەتە ٌە سەِشٛارصْ زتبل  ٔەثێ , لوب 

ٚ شەڕە گەٚرەتەِبْ یێ گەتبت , ڕ ا تە ئرّەش لب ٘ەٚاڵژ ئە
, ٓ  ,َ سۆشجەستبٔە یەشیّبْ ثٛٚتٕەٚەثەاڵ ڕاصصەتە  لرٛە گ ت

تٓ ثەٚ ِەرجەی ِبن ٚ تبْ صەٚێ ٘بٚکبرتتبْ صەکەئرتتب چۆٔ
  . راٚ ثێِٕضان ٚ صە ەاڵلژ ئرّە ٌە ثەراِجەرصا یبرێز

ئەٚأوویش  شوویز یریووبْ صەڵووێ ئ ٚای کوو ص یەشوویّبْ ثجووٕەٚە ؟
ٚ  صەرکەٚ  ئەثٛٔە ووڕتە  کبلرووە ثۆِووبْ , صەڵورٓ صٚٚشووت 

ٚ توووبسیٓ ,  ٚ کە وووبٔژ چەلە  وووٛارەکبٔژ ٌە ڕێ التوووبْ صاٚە
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ْ ٚ صٚٚش کبلرووووووە زأیّووووووبْ ثووووووۆ ئوووووورّەش ِەل  وووووویضار
شرز ثێ صۀوگ  . ثەر لر ضەصەْیەتٛۀضتەکبّٔبْ ٌەگەن صەٚرٚ
ەزأووێ ثووبیی َ ٚ  ووٛارەکبٔژ ثووۆ صەثووێ , ٌەالتووبْ سۆشوویەٚە ص

ٚ  ٘وووبلٛٚٔە یەٌە, ثوووۆتە ٚا ثە ەاڵلژ ئەٚأووویش کربوووەْصە ووو
ئیٕجب تە  ٌەئبیبکبْ ئەٚ ٘ەٚاڵەشوژ .  جرٓئبِبصەْ ٌەگەڵژ یر 

سۆشجەستبٔە کە ثۆ ٘ەرصٚٚالِبْ شوترە  صەگەتٕێ ٚ صەڵێ یێ
٘ەتە صڵشۆشووو ەرە , ئەٚتوووش ئەٚەتە صٚێٕوووێ شوووەٚ ٘ەِوووٛٚ 

ٚ گەڕاٚەلەٚە  ەر ئیش ٚ   ٛارەکبٔژ ٌێ ثۆلەٚە ٚ ٘ەرکە ە
ْ ٌە  ێ  ٛار  کبری سۆی ٓ . شرز ثەِە , ئرتتب ئەٚا زتبل  ٔی

ثو ەْ  بسب . یریبْ صەڵێ چژصڵشۆش صەثێ ثەاڵَ ٚا سۆی صەرٔ
ئەٚەی کۆلبتیووبْ یووێ ثرٕوویٓ ؟ ثەڕا ووتژ ثووۆ ئووبراِژ ثبشووە ثووۆ

ٔوووبٚچەکە گووو تٕرە , صەزأوووٓ ئەٚاْ چۀوووض کە ووویبْ ٌە ئووورّە 
لب ئرتتب ئەٚۀضەی زأیجرتّبْ ێِبرەی  کٛشتٛٚە ٌەٚ شەڕە ؟

ٌە  ٚ دە تووب کە  , ثوورجرە کٛێراٚەکوبْ گەتبووتۆلە صٚٚ ووەص
ٓ ئەٚە ٚالب چژ ؟ ٚالب ئەگەر کٛێراٚەکبْ  . ث تٕضارەکبْ صەزأ

ْ ٘ەثێ ٘برک صٔژ  تەکەٚ ٚ ێٔیب ئەگەر  صٜەئ . ەێٔ ۀضەٚەئصٚ
٘ووبرک صٔژ  ٚالووب؟ کٛێراٚەکووبْ تەکووژ چووٛار ِٕووضاڵیبْ ٘ەثووێ 

 ,ەگەر ٘ەرتەکەی ٘وژ عەشوی ەلرە ثوٓ ئ ەٚ.  ەڵِٕضاۀضە ٚەئ
ئووێ صەثرٕووٕە ثەرچووبٚی  . ەعەشووی ەلۀووضە ٚەئٚالووب ٘ووبرک صٔژ 
صەصا ٌەٚ ٔبٚچەتە ئەٚ ٘ەِٛٚ کە ەلبْ صٚێِٓ سۆلبْ ئ ڕٚٚ

ْ ٌێ کٛێراٚە ؟.  ثێ ْ چۀضتب ئبیبکبٔیش ٚەاڵَ صەصۀەٚە  ئەٚا
 ؟چٛار کە  , شرز زۆر لوٛڕە صەثوێ صەڵوێ چوٛارکە  چویە 

ٚ ئرّە چٛارکە  ٌە شەڕە صار صەکٛێرێ ٚالب ٘ژ ئەٚاْ  . ٌۀب
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صەثوێ , ٘ۀوضێە  چٛارکە  کٛێراٚە , چوٛار ێْ ٘وبرئەگەر 
ٚ عەشی ە  صێٕە صۀگِٕضان ٚ زۆر زۆر عەشی ە ْ صٚ  .لرە تب

 .ٚاتە ثە جبِە ئبٚێە ثڵرژ ئبٚ ٌۀبٚ صەرتب ئەٚەش ٚەکٛ ئەٚە
ٔە ووووڕ ٚ  وووٛارەکبٔژ ئەگەر ڕا ووووتیتبْ صەٚێ ثە ٌەثوووۆ ئەثٛ

 ووەصاْ کە  ث ٛێراثووٛا لووبزأج ثووٛٚ ٔەٚەکووٛ چووٛار کە  , 
چٛٔ ە ٌە٘برثٛٚٔژ کە ٛٚکبرەکبٔیبْ ێِبرەی ٌەش  ەکەتبْ 

ثەاڵَ  . ەاڵلضارێ ەبصی صەک ص ئەٚەش ٚتتتژ ٘ەِوٛٚ صە وزت
ٚ ئەثٛ َ ئە  ,ٚ عبلفیە  ثە ەرتضا زاڵە ٔە ڕە  ۆز٘ە ت صەکە

ثوێ . ئەٚەش یە سٛێٓ ڕێبتٕژ یێ سۆش ٔ ٌەٚ جۆرە کە بٔە
ی ٘روووضی ئەٚ ەاڵ  ٔەشوویێ ٚ ٘روووضٚاصەکووب  ئەٚ ثوووۆ ثەصە ووو

ثەرتوووٕە ٌروووژ ثجوووٕەٚە , چوووٛٔ ە ٘ەِوووٛٚ کە وووبٔەی ٌە صەٚرٚ
ە ەاڵ  یرٛتتوووتەرێ ووژ ثوووێ  وووبِبْ ثووۆ گەتبوووتٓ ثە صە وووڕێج

ئەٚەی کە  ٚ کووبری زۆرلوو تٓ کە  ثە کٛشووت ثووضا  , ثووۆ
ٔوب ٘ەر ئەٚ کە وبٔەی ئەگەر.  کٛێراٚەکبْ ثۆ سۆی ڕاکربێ

ٓ صٚای ِبٚەتە  ئەگەر ِەثضەئژ ٔەثٓ ٌرژ  ٚ ٔبتەٚێ ث ٛێرێ ئە
 .  ٛٔ ە یرٛتتتیبْ ثە التبٔژ ِبصصی صەثێصەثٕەٚە چ

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
ئەٚ ڕۆێە صٚای گفتٛگوۆتەکژ زۆر شورز ٌەگەن ئبیبکوبْ یرووە 
صێ , کە ٘ەرگیوووز چوووبٚەڕێژ ٘بلٕیوووبٔژ ٔەصەکووو ص , لۀوووبٔە  
لۆلیبوووژ چوووٛٚ ثوووٛٚ ٌەٚەی ثە ٘ەِٛٚتوووبْ یبوووتژ ثرووو ْ ٚ 
ثەرگوو تەکە ٌەٚە گەٚرەلوو  ثووێ کە یربووجیٕژ صەکوو ا , ٚە ٌەٚ 
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ٓ , چوٛٔ ە ئەٚ ٌەٚەش صەل  ب سەڵ ەکەی ٌرژ ٘ەڵتت دبٌەلە
 ەٚ  ٚ ٚەرگ لٕژ ثبجژ ک صثوْٛٚ , ئەٚ  ر ی لباڵْ ٚ صە ت

ٔەصاثووٛٚ ئەٚاْ ٌەیووڕ  ٘وویە کووبلر یش ثەرۀرووبرتەکژ ٚا ڕٚٚی
ئەٚۀووووضە کە ووووەتبْ ٌووووێ ث ووووٛێرێ . ٌە کبلرووووە صا ثەر ٌەٚ 

ئەٚەش ٚای ٌە  . ثەرۀربرتە ثبیی َ صاٚای ئبشتژ ٌێ ک صثْٛٚ
سۆ ثە چووبٚی کوبری کٛێراٚەکوبْ ک صثووٛٚ ٔبڕا وتەٚ  ٚ کە

صٚای گەڕأەٚەی ئبیبکووووبْ شوووورز صارٚ  .  شوووورز صاثووووضۀەٚە
صە تەکەی سۆی ئبگبصار صەکوبلەٚە صٚای ٘رٕوبٔەٚەی لەرِوژ 

ٚێ , ئە کٛێراٚەکوووبْ , کە ئەٚ ڕۆێەی ئبیبکوووبْ چٛٚثوووٛٚٔە
 ژ ٘رٕبٔەٚەی لەرِەکبْ ثْٛٚ , ثەتبٔژ صٚٚثوبرە يئەٚاْ سەر

ئەٚەی َ ئەٚ جبرە ثە صەشتبتژ صاثوڕۆْ ثوۆث ەْ , ثەاڵ٘ر ش 
تە  ٌە شوووەڕەکە صٚٚرثوووشۀەٚە ٌە چیوووب , کە ثە ٘ووویە شووورٛە

ثڕتبر صەصەْ ثە کۆلبتژ لەرەچٛیضا  ثەرێەٚۀضی ئەٚاْ صأیە,
یبشبْ صەشت ٚ صەشت ثرٓ , لوب صەگۀە گو صی  ,ثتٛٚڕێٕەٚە

ٚ کووۆی ئەٚ گٛٔضأەشووژ  گووۆَ ٚ دە ووەْ ثەد ٚ کۆزەیووبکە
  .ٔە  ەر ڕێربصەکەٚ

کە ەئەٚ ڕۆێە ٌەثەر صەرگووبی ئەشوو ەٚل ىووبٔٝڕێ٘بٚثووبیی َ ٚ 
صاصۀیبٓ , ٌە صٚٚرەٚە  ەت ی ئەٚ عبرەثوبٔە صەکەْ کە ثوۆ 
ثوو صٔەٚەی ِەتتەکووبْ ٘ووبلجْٛٚ , ٘ۀووضێ یبْ ێْ ٚ ِٕووضاڵیبْ 
ٌەگەن ٘وبلجٛٚ , کە گٛێیووبْ ٌووێ صەثوێ ٌە ٔووبٚ کٛێراٚەکووبْ ٌە 

  ووووەرثە   ِرتووووە سۆتووووبْ صەصەْ ٚ صەگوووو ترٓ , ئەٚأوووویش
کە ویبْ کە ویبْ ٔوبصٚێٕێ ,  . ڕِٚٚەلەکبٔیبْ صا صێتە سٛارێ

ٚٚ صەچرتە ٔبٚ سەتبڵرە ٌەگەن گ توبٔژ ئەٚ ێْ ٚ ڕ٘ەرکە  
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ٚ ِٕضااڵٔە , ٚ  ٌەیڕ ٘بٚاری جٛلیبر لیت صەثرتەٚە ثبثە ثبثەی ئە
ئەٚ لفۀووورەی ٌەصە وووتژ صەثوووێ ثە صتوووٛاری ئەشووو ەٚلەکەی 

ٚ  یووووووبرچە صەثرووووووتە صٚٚصاصەصا  , لفۀوووووورەکە صارەکووووووبٔژ 
لۆٔوضایەکەی گ صەثووڕ صەشو ێ , ئیٕجووب ثە صۀرر وژ گ تبٔووبٚی 
صەڵێ ٔە  ە  ٌە شوەڕ , ٔە و ە  ٌەٚەی چەکیبوژ صرٚٚ وت 
ک ص , ٔە  ە  ٌە ِ ۆڤ ٚ ک صەٚەکوبٔژ , ٔە و ە  ٌە شورز ٚ 
 ؟ئبیبٚ ئرّەش , ئبسەر ئەٚ ِٕضااڵٔە چٛزأٓ ئەٚ شوتبٔە چویٓ

 ەتٓ ٚ ثیوووووبْ ثوووووۆ چوووووبالٔرۆٌەکبلر وووووضا ٌەجیوووووبلژ ئەٚەی ج
ْ ثۆ ثٕیبص ثٕر ژ جۀگ ٔٓ ٌە ئرتتبٚە ٌەِەتضايٓ , صێيسبٔٛچ ەتب

ثووووبیی َ ٌەگەن  یٕیٕووووژ ئەٚ صتّۀبٔەتووووبْ صەکەتووووٓ .لٛشووووژ ث
لتووەکبٔژ زتووبل  صەگ تووێ , ئەٚتووش چووبٚی یرووضەکەٚێ , صێ 

ضەگەی ؟ ٔە و ە  صەگ ێت ٚ صەڵێ ٔە  ە  ٌە لۆش لر تەسەی
ثبٚەشوژ ٚ صەڵوێ ٔە و ە  ٌە ئیٕجب  وەری صەسوبلە .  لۆش ٌە

ٚ ئەٚ شتبٔەی ئرّەش لریضا ثەشر یٓ ٔە  ە  لۀبٔە  ٌە  ٘ەِٛ
 . سٛصی ئبشتیش ِبصاَ صتٛەکەی ل ی شەڕە

ئیٕجووب ٘ەر  وور یبْ ٌە ووەر زەٚی ثەرصەرگووبی ئەشوو ەٚلەکە 
ٓ ٚ ثە چبٚی  ْ صەکەْصرێە صەث , ثە   ِرت ەٚە  ەت ی ئب ّب

٘ۀووضێە شووٛێٓ یەٌە صەثیووٕٓ تە  یووبرچە شوویٓ ٚ ئووبراِە ٌە 
٘ەٚری  ووپژ ٚەکووٛ ثە وو ی ٌە سووۆی گ لووٛٚە , ٚە  ئەٚەی 

ٚ چووۆڵەکە جووبر جووبر ثە  ٌەٚێ ٘وویە ٌەگووۆڕێ ٔەثووێ , کووۆل 
ٌۀوووووبٚ  ٌەٚکوووووبلەی ێْ ٚ ِٕوووووضاڵەکبْ. ٘ەٚاکەتوووووضا صە وووووڕْ

ئەٚەی ِرو ص توبْ ثوبٚکژ سۆتوبْ کٛێراٚەکبْ صە ٛڕأەٚە ثۆ
ی گٛٔوووض لوووبزتە ثووووٛٚ ثوووۆ ئەٚ چوووٛار  ووووٛارە ٌە , ثجیٕوووٕەٚە
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 ْ ْ ٚ شرز ٌەثٕەٚە ٘یچیبْ ٌە ٔرٛأضا ٔەثٛٚ, کٛێراثٛٚ  ,ئبیبکب
ئیجووب ثووبیی َ ثە  ووٛارەکبْ صەڵووێ .  صەِرووە ثووٛٚ یر ٙووبلجْٛٚ

صەڵوێ شوەڕ , صتتوبْ شوەڕ ٘وبٚاری جٛلیوبر  چیج ەتٓ ثبشە ؟
ٚ گبٚأژ صۀگ سۆش  ەٚە  ٘ەِیبە  , ت تبْ یێ صێ, ثبیی َ 

ٓ صٚای ئەٚ ٘ەِٛٚ گ تبٔە  ٚ ثڕٚاتە صأبث ٚا ٚەاڵَ ثضالەٚە , ٌە
٘وبٚاری جٛلیوبرتش صەڵوێ ثەڵوێ شوەڕ ,  یرژ صەڵرٓ ثەڕا ت ؟
 . ژ شەڕ , شوەڕ شوەڕ , شوەڕی ییو ۆزٔشەڕ ٌە یرٕبٚی ٔەِب

صەِروە لتوەکبٔژ ٚە  شوورت صەرصەکەٚێ , صٚالو  ثوێ صۀووگ 
ثبیی تبُ ثە گبٚأژ صۀگ سۆش صەڵێ لۆ چژ صەڵرژ ؟ .  صەثێ

ەاڵَ ئەٚەی ڕا وتژ ەڵوضەثەێ َ ثگبٚأیش صەڵێ ِٕیش شوەڕ ٘
ثەاڵَ صەزأوُ ٔوبک ێ ثەٚە ڕازی  بلٛأُ شیج ەِەٚە ثوۆ ؟ٔثێ 

ّٔووبْ ث ووب  ٚ ثوویٓ صٚێِووٓ تووبْ ثبجّووبْ ٌرجتووترٕێ , تووبْ لباڵ
ْ ثجب  ٚ ثە ْ ێٔەکبّٔب سٛاش صەزأێ ,  يٓێرث ٛێر ە٘سۆشّب

ْ صێ ٝچ ٚ  ر ٌەٚ کبلە صێتەٚە جٛاة٘بٚا.  ثە ەر ِٕضاڵەکبّٔب
 صەڵێ ئەصی لۆ ثە لەِبی چژ ؟جبرە ئەٚ ثە ثبیی َ ئەٚ

ثبیی تبُ صەڵێ ٘ۀضێە جبر ئرّە ثڕتبر ٔوبصەتٓ ڕەٚش ثڕتوبر 
صەڵوێ شوەڕ , ئەگەرچووژ صەصا , ٌە ئرتتبشوضا ڕەٚش ثە ِٕویش 

ْ زۆر ئیٕجب ٘ەر ر یبْ  . کە یٓ کەِە ئرّە لۀیب  ێێِبرەِب
ْ ٚ صەڵرٓ صەجۀریٓ لبِ صْ , ِرەٚٚ  صە ت ٌەٍِژ تە  صەکە

 وووتبٔرە لۆِوووبرصەکەتٓ ٔەٚە صٚای ٔەٚە صەگوووۆڕتٓ , توووبْ صا
تبٔیش شترە صەکەتٓ ٔەٚە صٚای ٔەٚە ٌە  وبتەی , ثیررڕٔەٚە 

 . ثە ٘ەرصٚٚ صتٛتش صەٚڵەِۀضتە ثۆِبْ.  ئیت ادە  ث ەْ
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 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
کب  صەثرتە ٔزتە ٔیٛەڕۆ , ثبیی َ ٚ ٘بٚڕێ بٔژ ٌەثٕبری چیبکە 
ٓ ثۆ التبْ صێ , ٘رضی ٘رضی ٌریبْ ٔزتە  ئە    ٛارێە صەثیٕ
صەثرووتەٚە , کە صەگووبلە التووبْ ٌە ئە ووپەکەی صێووتە سووٛارێ ٚ 
صەرصەکەٚێ عبرەثر ە , صٚای سۆ یرٕب بٔضْ یریبْ صەڵێ شرز 

گەر صە ووت ٌەٚ ٔە وڕ ثڵووێ ئەِٕوژ ٔووبرصٚٚە , گووٛٚلژ ثە ئەثٛ
ٔوب٘رڵُ تە   ٚەصاشەڕە ٘ەڵر ێ لب صٚٔیوب ِوبٚە ٌەثەراِوجەر ئە

گٛٔووضێە ث ووب  ئەٚی لرووضاثێ , ٚە  عووبرەة چوویە ڕٚٚ ٌە ٘ەر
گٛٚلژ یربژ ثڵێ صەزأُ ٌە ئرتتبصا  ێ کە  ِبْٚ , ثوبیی َ 

ْ صەزأێ   ٛارە عبرەثەکەش صەڵێ  ؟ ەت ی یێ صێ صەڵێ چۆ
ئەِڕۆ  ێ ئبیب ٘بلجٛٚٔە  ەرصأژ , ثبیی تبُ صەڵوێ ٔەلزأوژ 

 وٛارەکەش صەڵوێ ٔوب , ثوبیی َ صەڵوێ ئەصی  ؟ٔبٚتبْ چژ ثوٛٚ 
ئەگەر ث  ێ لۆزێە ٚە فیبُٔ ثۆ ثو ە ,  ؟شرٛەتبْ چۆْ ثٛٚ 

عبرەثەکەش صەڵێ تەکر یوبْ لۆزێوە لەڵەٚ ثوٛٚ جەِەصأوژ ثە 
ٚ  ووٛٚری ثە  گەن ک ٚێ وژ زەرصگوٛرتٕرژ ٌە وەر ثووٛٚ , ٌە

ئیٕجب گبٚأژ صۀگ  .  یُ ,  ّرڵ ٚ ڕتبیبژ یب  لبشژ ثٛٚ
سۆش صەڵێ ئەٚە ٘ەثوێ ٚ ٔەثوێ عجیوً ئبیوبتە , ثوبیی َ صەڵوێ 

بوورٛەتە ٚە ووفژ ٘ەر  ووور یبْ ٕجووب عووبرەثەکە ثەِيئ. ڕا ووتە
ٕب وٕەٚە , یروژ ٚە وفەکە صەتبٔٚأویش ثە ئەصەکب  , ثبیی َ ٚ 

ٚە ٌەڕێووژ ئەٚ  ووٛارە عبرەثەشووەٚە ثۆتووبْ صەرصەکەٚێ ئەٚ 
ئبیبتەی ٌەگەڵیبْ ثٛٚە , ثۆ ثەتبٔیەکەی سوۆی گەتبٔوضۆلە الی 
شرز , ٚە ثۆشیبْ صەرصەکەٚێ  ٛارەکبٔژ ل ی ٌەگەن سۆی 

ئیٕجووب صٚای  .ٔەثو صٚٚە , ثەٚ یرویەش صەثووێ  رڵوژ ٌووێ کو صثٓ 
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ٚ ئەٚ شتبٔە ٌرژ , یرژ صەڵر ٓ ثڵرتە شرز ئرتتبش ی  یٕژ ٘ەِٛ
ٌە ەر ٘ەِبْ ثی ٚثڕٚاتٓ تبْ ٔبثێ ٘رو ش ثو ۀە  وەر ٘ویە 

 .  گٛٔضێە , تبٔیش صەجۀرٓ لب صٚاتیٓ  یبە 
ئیٕجب کە عبرەثەکە صەگەڕێتەٚە ثبیی َ ثە گبٚاْ ٚ ٘بٚار صەڵێ 

ئەٚاْ ئبِوبصەْ ٌەگەن  وێ کە   ثیٕیتبْ ثەرگ ی ٚالب چوژ ؟
جووورٓ ەر ئەٚە یر ٚ ییوووبٚەی ٘ەتوووبٔە ٌە  وووثەٚ ٘ەِوووٛٚ چە  

کەچژ ئبِبصۀیٓ ٌەگەن سەڵ ژ . لبصٚٔیب ِبٚە ێتبّٔبْ ثپبرێزْ
بٔیش ثو ەْ , چوٛٔ ە ٌە  وبتەی ت٘یە ٌەٚ گٛٔضأە ٘ەر صأٛ 

ٚ صە ت ثەرگ ی  ْ ٓ لباڵ ْ صەزأ ْ لجٛٚڵۀەک ص ٌە ئێ .   ضرێەتب
ٚ لوباڵْ  ضرێەتت ث  ێتە  ەرکبلر ضا ثە سۆ  لجٛڵت ثێ صە ت

ثجو صرێ , ٌە وەر ئەٚ ثوبرەش ٌۀوبٚ ِوبڵژ ث  ێژ ٚ ێٔەکبٔوت 
ْ ٌەٚە س ا سۆ  ڕاث ەی ژ   ت   ثە ەر ٔب٘رٕٓی, چۆ صڕٔضەکٔب

ٚ صار تبٔە ْ ص ؟  ٔبٚ ئە ْ صەکەِەٚە ئەٚا ْ ٘ر ش صڵٕیبشتب تتب
جووبرە ٌە ئوورّە الصەصەْ , چووٛٔ ە صارێ وویٓ صەکۀەٚە ثەاڵَ ئەِ

ەٌّبْ لیەە ڕۀرە ثٗ صەشتبتیەکبٔضا ثوڕۆْ , ئەٚەش ثوۆ ئورّە ی
زۆرثوبش ٔووبثێ , ٚە ئەٚکوبلە ٔبچووبرتش صەثویٓ ٌە شووٛێٕەکەی 

, ئوێ ٌە صەشوتبتش سۆِبْ ٘ەرلۀریٓ ٚ ثچیٓ ڕێیوبْ ٌرجرو تٓ 
تەسەتە ٌەگەن شباڵٚێ ژ ٚا   اٚاْ لۆزێە ئەٚ شەڕە صە تەٚ

َ لتبٔە ٘ەر ر یبْ ثێ ص.   زەدّە  صەثێ ۀگ صەثٓ صٚای ئە
صەزأوٓ  ٚ صەکەٚٔە ثی ک صٔەٚە , ٌە یڕ ٘بٚاری جٛلیبر صەڵوێ

ِووٓ یوورُ ٚاتە ئەٚ ٘ەِووٛٚ ؟ ٘بٚڕێیووبْ ثیوو  ٌەچووژ صەکەِەٚە 
سەڵ ەی ٌە ٔوبٚ ِبڵەکبٔیوبْ  وەری سۆتوبْ شوۆڕک صۆلەٚە ٚ 

ْ گ لٛٚە ثب ٔرٓ صێی ۀەتجب , ئەگەر ثرٓ ٌەگەن ئرّە ثج ک ٚتب
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ْ صٚٚثبرە  ْ ٘بلٛٚ ٘ەر ٘ر شرە ٘ەرگیز ئەٚشتبٔەی ثە ەرِب
ٌەٚەی ئەِجووبرە ئەٚاْ ٔبچووبر صەثووٓ ثوورٓ  ئەٚە جیووب .ٔوبثٕەٚە 
جوورٓ ثە صڵووژ ْ صاثٕیبووٓ ٚ ٌە ووەر ٘ۀووضێە شووت یر ٌەگەڵّووب

ئرّەش ثێ , ٔە  ئرّە ثچیٓ ئەٚ صاٚاتەتبْ ٌرج ەتٓ , ٌەکبلر ضا 
ثە کوٛرصی ٌە جیوبلژ لژ ٚ رِب  سٛراٚەکە سۆِبٔیٓ . ثە کٛ

ئەٚەی ئوورّە ثچوویٓ صاٚای ئبشووتیبْ ٌرووج ەتٓ ٌە کبلر ووضا ئەٚاْ 
٘روو ش صەکۀە  وووەر ئوورّە ٚ ٌەٚ کوووبلە ڕۀوورە ثڵووورٓ ٌە ثوووێ 
٘رزتبوویبٔە صاٚای ئبشووتژ صەکەْ , ئەٚ کووب  ئەٚاْ صێووٓ ثووۆ 

ٙرٕوبْ ثەٚ صە وت ٚ کۆلبتی صاٚاک صٔژ ئبشتژ ٚ ڕاگ لٕژ شەڕ
چوووٛٔ ە ٚە  ٌە . صاٚە  صرێەتوووبٔەی ٌە ڕاثووو صٚٚ ئۀجبِیوووبْ

ْ ٌە یرٕبٚ صە ت ەٚ   ْ گٛٚلٛٚە ئەٚا ْ شتّب ڕاث صٚٚش ٘ەِب
٘ر ش صەکەْ , ٔبچبر ٔیٓ شەڕێ ژ صرێەسبتەْ ثەڕێٛە ثوجەْ 
٘ویە صە ووت ەٚلیبْ ٔەثووێ ٚ لۀوبٔە  ئەٚەی ٘ەشوویبٔە ثووی ۀە 

ئەٚاْ زۆر ثە زٚٚتوژ صەڕٚسورٓ ئەگەر .  جژ ئەٚ شەڕەرسە
 ٚ ٚ شەڕە ثضەتٓ  ٓ , چٛٔ ە ئرّە صرێەە ثە  ەث ی ٌە ەر ثر ت

ئەٚاْ التبٔژ ئبثٛٚرتبْ ٚێ أە ٚەکوٛ ئرّۀویٓ یبوت ثە وتٛٚ 
ٚ  ٘ەتبٔە . ثٓ ثە جۆلیبری ٚ کبتٛکبن ٚ چبٔضٔژ گۀُ ٚ جۆ

ٔیبٔە لب ڕاصصەتەکژ کەَ ئبێەڵضارتە , صەلٛأیٓ ٌەٚەش یەکیوبْ 
ضا گۀُ ٚ جۆ ٚ يثەٚ ِەرجەی ٌەٚەرزی ثێ گەٚگیبت, ثشەتٓ 

بْ یووووێ ٔەصەتووووٓ , ٘وووویە یرٛتتووووتیش ٔبکووووب  کوووب ٚ لە ووووەرت
ْ زۆر ٌەٚاْ ثبشت   ٓ , چٛٔ ە ثە سۆِب ْ ٌەگەن ث ەت ئبڵٛگۆڕتب
ٚ ثبجەی ئەٚأیش صاٚاِبْ ٌێ  ْ ٘ەتە . ٚە ئە کە ژ ئبێەڵضارِب
صەکەْ , صەلوووٛأیٓ ثوووۆ صرێەکووو صٔەٚەی ئەٚ شوووەڕە چە  ٚ 
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کبلە صێتە جوٛاة ٚ ەٚ٘بٚاری ئبێەڵضار ٌ.    یبەکژ یێ ث ڕتٓ
ٔبت ەْ سۆ ثە زۆرٔیە , ثیٕیت ثەلتەی ئەٚ ئبیوبتەی  صەڵێ ئێ
چەٚ رٕرتەٚە چۆْ شبزصە   صەتبٔتیئرٛارە ٌە شرز س ا ڕۆێ لب

ئرّە ک ص . ڕۀرە یروژ کە  یر ەٚە ٘ەڵشەڵەلبْ ٚ یبتیبْ ٌە 
ثە یرچەٚأەی ئەٚ لتەتەی  ْ ێتبٔتبْ صەیبرێزَ ,گٛٚلجٓ ٚەر

ٛٚتەلژ ِوٓ صەِرضی ک صلبْ کە گٛاتە  رڵژ ٌر و صْٚٚ , گٛٚلو
ٌەگەن شرز یرە صێُ ٚ یرٛتتوت ٔبکوب  سەڵوە ث وٛێرێ , ثوۆ 
ثەتوووبٔیەکەش ثە ثەرچبٚتوووبٔەٚە ٌەگەن ئبیوووب ٔبیە وووۀضەکبٔژ 

ڕۀورە ئەٚ سەڵو ە  . ٚ چۆلە الی شرز ٘بٚڕێژ  ٛٚڕاٚەلەٚە
ٚ    صٔەأیصئەٚۀضە ٔە وبِٓ ٌە وەر ئەٚ  وەرلٛڕثە ەرەش 

 , ٛێئەٚۀووضە لتووەتەی ثووۆی کوو صْٚٚ ٔە  ٘ەرسۆشوویبْ ثوو
 .  یپەر تٓبث

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ٚ جبرەکب ٛ ٘ەِٛ ٚ صاصێ ثبیی َ ٚەک ت  سۆی صەگەتٕرتە ٔيکە شە

لبصرۀووگ  .ٔووبٚ ڕەشووّبڵژ عبرەثەکووبْ ٚ صەچرووتەٚە الی ٕ٘ووض 
ثەتەکەٚە صەثٓ ٚ ٘ەر ٌەَ ڕێیەشەٚە ثۆی صەرصەکەٚێ شورز 
ٚە  ئەٚەی سۆی یربجیٕژ ک صثٛٚ , ثەلەِبتە ثە صەشتەکبٔضا 

ئیٕجووب ٌەالی ٘ەڵضە ووتێ ٚ صەڵووێ ڕۀوورە ئەٚە .  ٘روو ش ث ووب 
ٓ تەکت  ثیٕیّٕبْ ثێ ئەی  ٕ٘ض ئەی ئەٚ ێٔەی  ر   ,  صٚا٘ەِی
 ,ٚ عەرەثر وژ ثوبش ه ێوک صَ جیبٚازی ٔەکەَ ٌۀروٛاْ کٛرص

َ صە ت ثە ەری شٛأەکبٔتبٔضا ثرُٕ  ٚ ێٔەی  ر   ک ص ئەی ئە
ٚ ثە ثووو ای سۆِیوووبْ ثوووزأُ , ئەی ئەٚ ێٔەی لۀووووبٔە  ٚا  

ِٙ ەثبٔیووت ڕەشّبڵەکبٔتبٔیبووُ سۆشووجٛێ ,  ٌە ووبتەی ٌر وو صَ
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 ٔووض ثووبٚەش ٌەٛئیٕجووب ل,  ئووبٚاِبڵئووبٚا ئەی سووبّٔژ عەرەة ِبڵ
ثە لٛڕگژ یڕ گ تبٔەٚە صەڵێ ثەسر چژ ەصەْ ٚ ٕ٘ض ص ت ٜتەک

ِوٓ ٌە ِروەە ٌەٚە گەتبوتَٛٚ . , سٛا یبتیٛأت ثێ  ئەثٛٔە ڕ
ٚ صرێە ٔبسبتۀێ , ٚەٌێ  صتضاری کە بٔژ سۆشەٚتتت کٛرلە

ئیٕجوب ثوبیی َ ٘ەرٌەٚێ کە ئەِە  .ٌە تبص صەِرٕروتەٚە لوب ئەثەص 
صٚا٘ەِیٓ ێٚاْ صەثێ ثبزەکەی سوۆی ثەصتوبری یروضەصا , ٘ەر 
ثەٚ ِەثە تەش ئەٚ شەٚە ٌەگەن سوۆی ث صثوٛٚی , ٔەٚەکوٛ 
ثەسۆی ث ٛێرێ , ثبزەکە چۀوض صەکەْ ٔوبچرتە الی ٕ٘وض ٘ەر 

بٔژ ٚەکٛ ٔبڕازتە  ڕاصەٚەشرٕێ , شەیە شەپ صەکب  ٚ ثبڵەک
ثوبیی َ  ووەری صەثووبلە ثووٓ گووٛێژ ٚ یرووژ صەڵووێ ٘ووبٚڕێ صەثووێ 

صەل  وورُ , ٌر ەثووژ صەزأووُ ٌەگەن ِووٓ چیتوو   ووەالِە  ٔووبثژ 
گٌٍٛەتەکت یرج ەٚێ ٚ ثجیە لٛرثوبٔژ ٚەکوٛ ئەٚ ئە وپبٔەی ثوٗ 
صرێەاتووژ ِروووەٚٚ لٛرثووبٔژ شوووەڕەکبٔژ ِوو ۆڤٓ , ثوووێ ئەٚەی 

چۀض جبرێە ِبچژ صەکب  ٚ یبشبْ  ثەسۆتبْ ثیبٔەٚێ , ئیٕجب
ثە گوبڵتەٚەش ثە ٕ٘وض صەڵوێ ئرتوتب لوۆش ثوٛٚتە  . صەتضالە ٕ٘ض
ضەکۀێ , صەڵوێ   ِرتو ەٚە یرو ٕ٘وض ثە چوبٚی ثە . ئوَٛ ٔە وڕ

ٚ شتبٔەی ٚ ئە  ,ٌەثبرەی لۆٚە زأیُ جٛاْ ثْٛٚ  ٛیب  ٘ەِٛ
چۆْ لۆ ثەِٕت گٛٚ  کبلرە ڕاتەسەکەَ  .  ٘ەلب صتبرەکەشت

صتبرتەکە  ٌە ٘یە ٌەٚ صتبرتبٔەی صٚٔیب ٔوبچێ ", ٘وژ یرضای ," 
لۆش ٘ەر ٚاتە , ثەڕا تژ ئەَ ثبزە لوۆ ٚ چیوبی لەرەچوٛ  ٚ 
ئە ووپژ کووٛرصی چووٛار ِووالْ ٚ ییووبٚی سووٛر  ٚ سب ووُ ثە 

ئیٕجوب ٘ەرٌەٚێ ٌروە جیوبصەثٕەٚە , ٕ٘وض ثوبزەکە .  ثیو صێٕرتەٚە
ٕێ زٚٚ صەثبلەٚە ٔبٚ ڕەشّبڵەکەی ٚ ثە شٛأەکە صەڵوێ  وجەت
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ِووباڵ  , کە گەڕاتووتەٚەش ٌەثەر گەن سوۆ  ثیووجە صتووبر ِەڕٌٚە
چبٚی ێٔەکبٔژ ل ی شرز ثەِٕژ ثضە ٚ ثڵێ ئەِڕۆ ئەٚ لەت ەَ 
گ لوووٛٚە , ثەڵ وووٛ ثتوووٛأُ ٚەاڵِووور ُ ٘ەثوووێ ئەگەر ٌە ثوووبرەی 

ْ ک ص ُ ی  یبرتب ثبیی تبُ صەگەڕێتەٚە  . چۆٔیەلژ صە ت ەٚلٕی
 ْ صەِرە ٌە  .الی ٘بٚڕێ بٔژ ٌە ئەش ەٚلەکە , صەثیٕێ سەٚلٛٚ

ْ صەکووووب  , زۆر زگووووژ یریووووبْ التە  صاصۀیبووووێ ٚ  ووووەت تب
ْ ثرجرەصە ٛٚلێ ٓ , ِٕضاڵیبیبْ  , چٛٔ ە ٘ەرصٚٚکیب ٌە ٘بٚێت
یبشووبْ ٌە ووەر جررووبکەی ڕاصەکبووێ ٚ ٘ە وووت ثە .  ٘ەثووٛٚ

صەکووب  کە صەثیٕووێ ئەٚ ثەرصەی ثووبزەکەی  ثۆشووبتیەکژ گەٚرە
تەکبٔژ صا ٚ لۀیب ٘ۀضێە جیمٕە ثە ال ٌە ەر ٘ەڵضۀیبت چۆڵە

یەرتجوژ ٘بٚ وەرەکەی صەکوب  ٚ صات ووژ ثە  .٘وبلۆلە سوٛارێ 
ثیوو صێتەٚە کە ِووبٚەتەکە ئبگووبی ٌریووبْ ٔەِووبثٛٚ , چوووٛٔ ە ٚا 

ٚ  ٚ کە ژ ٘ەِٛٚ سەڵە ثێ جٛأت  ٘ە تژ صەک ص ئەٚ کٛڕ
ٚ کە ژ ێٔرە ٚ صات رە ٚ ٔبٚ ِبڵرە  یڕ ٚالبل ە ٌەٚەی کٛڕ

ٚ صەت. ثێ  ٚ سەتباڵٔە سە ضا يئەٚ شەٚە ٌە سەٚٔجبلەٚە , ٘ەر ثە
ثە صە ووتژ سووۆی کفٕیووبْ , صات ووژ ٚ ٘بٚ ووەرەکەی صەِوو ْ 

صٚای ِووبٚەتە  زۆر یەرتجیووبْ  .صەکووب  ٚ ٌە گۆڕتووبْ صۀووێ 
صەکووب  ٚ سوووۆی یرٕوووبگی ێ , ٔبچوووبر ڕۆێێوووە صەچروووتە  وووەر 
ْ ثۆ ئەٚەی ٘ەرچٕب جبرێ ژ ل  ثیبٔجیٕرتەٚە , تەکەَ  گۆڕەکبٔیب

صەثیٕێ کفوٕەکەی  جبر  ەری گۆڕی ٘بٚ ەرەکەی الصەثب  ,
ڕزی ثووووٛٚە ٘وووویە جووووٛأیە  ثە صەِٛٚچووووبٚتەٚە ٔەِووووبٚە , 
چبٚەکبٔژ یٛکوبٚٔەلەٚە , صە وت ٌە ی چوژ صەصا  , کە ٚەکوٛ 
سووۆی ڕەش ٚ سووبٚ صێووتە ثەرچووبٚ , ٌەگەن صە ووت ٌرووضأەکە 
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٘بٚ ووەرەکەی  ووەری ثڵٕووض صەکووب  ٚ یرووژ صەڵووێ لٛسووٛا ئەٚ 
ُ الثە ٌرک َ  ِبٔە ٌە ەر صە ت ٚ لۆڵ ٓ ثشەٚ . ثبیی تبُ ٕبگەڕێ

صەگ توێ صەڵوێ ٘ە ووتە ثوبثچیٕەٚە , ئەٚتوش ٌە ٚەاڵَ صا صەڵووێ 
 . ِو صَِٚٚوٓ لوبزە صرۀورە ٔوبلٛأُ ثورّەٚە ِوبڵژ سۆِوبْ 

ثبیی تبُ صەڵێ ٔب ٘ە تە صات یبُ صە٘روّٕەٚە صەلوبٔشەِە ٔوبٚ 
ٕرەَ , ثۆ ئەٚەی ئەگەر ثٛٚلرە ٚ ٌە دەٚشەی ِبڵەٚە صەلبٔلب

ْ ثبری ٚ صٚٔیب  برص ثٛٚ ,  ثرُ ثە لبٔیە  ثە گۆڕەکبٔتبْ ثبرا
ْ ثۆ صرٚٚ ت ث ەَ ٌرٕەگەڕێُ لەڕثٓ َ ٚ کەی ێ تب ٌەٚ  . صاثضە

روژ گەڕێ کوٛڕَ ثوبثشەٚێ ٌڵێ کبلە صات ژ ثە جٛاة صێ ٚ صە
 . ثروزاری ِەکە , لبزە ثٛٚکە , ِەثیوٕە جوٍە  وپیەکبٔژ صڕاٚە

ئەٚتش ڕٚٚ ٌە صات ژ صەکب  ٚ صەڵێ صاتە ئرٛە ثوۆ صەلوبٔەٚێ 
صات یبژ ٚەاڵِژ صەصالەٚە صەڵێ ٔب کٛڕَ  ەْ ؟یبت ٌە ِٓ ث 

٘یە ێٔرە جب ئ صاتە ثێ تبْ ٘بٚ ەر ِەگەر ٘یە ل ٚ  بتژ 
چووبکەتەکژ ٌووێ ثەصی ٔەکوو ێ , صۀووب یبووت ٌە ییووبٚەکەی تووبْ 

 شُ , ٌەٚکبلە سۆڵەکە صەجٛڵرتەٚەەٚەرە ثبٚ. کٛڕەکەی ٔبکب 
ٚ صات ژ ثە صەرصەکەٚێ . ثبیی َ صەثیٕێ ٘یە شوٛێٕر ژ ٚەکوٛ 

ئرتوە ٚ ی ٚ وە  ٔەِبٚە , صەِٛٚچبٚی ٘ەِٛٚی ثۆلە سۆی
ژ  وەر ٕ٘ۀضێە شٛێٚ ٌۆئ  ئ چٚ یچڕ ڕ چلۀیب چەرِر ژ ی

صەِٛٚچبٚی صایۆشتٛٚە , ثەاڵَ ثەٚدبڵەٚەش سبٚۀژ ٘ەِبْ 
ثوبیی َ یروژ  . ٚ سۆشەٚتتوتژ ٚ ٘ەڵٛێتوتژ صات وبتەلیە  وۆز

ٔبسۆش صەثێ ٚا صەِوٛٚ چوبٚی شورٛاٚە , صەڵوێ صاتە ثوۆ ٚا  
ٌرٙبلٛٚە , ٘ە تە ثبثچیٕەٚە سۆ  ثبۆ , یبشبْ جوٍە کوٛرصتە 

ٚ ی چە ٔیٛە  پژ ٚ سۀبٚتەکە  صاثرٕە ,  ڕەشەکبٔت ٌەثەرکە
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ٚ چبتەکّووبْ ثەٚ صە ووتە  صٚالوو  الی  ووەِبٚەرەکە صاثٕیبووە
 ٘ە تە ثڕۆٚە الی کٛیە ئبٚەکەی دەٚشە. یی ۆزأە ثۆ لر ە 

ثەِٕویش ٚ ثە ٘ەِبْ جبَ لۆزێە ئبٚی  وبرص ثشوۆ ٚ یبشوبْ 
٘ە ووتٓ صەی ٘ە ووتٓ  ؟ ثڵووێ لبلووبٔەکەَ لِٛرووە ئووبٚ ٔووبسۆی

گیووبْ , ٘بٚ ووەری ئووبزتزَ ٘ە ووتٓ , ئرووٛە صاتە ثووبثڕۆتٕەٚە ,
ْ ٌر ە سۆ٘ربتب لر  ٓ ٘ە تٓثە چیضەکە ٌەٚ  ... تەکەٚە ٔەێتبٚت

ٚ گوبٚأژ صۀوگ سوۆش ٌەگەن ٘ە وتٓ  کبلە ٘وبٚاری جٛلیوبر
٘ە وتٕژ ثووبیی َ ثە سەثەرصێوٓ , صەثیووٕٓ ٌە ثوٓ ئووبٚ ٚ ئووبرەلە 

  صٔژ ئەٚاْ ٌەگەن ثوبٔر . ئەٚأویش ثوبٔرژ صەکەْ ,٘ەاڵلٛٚە 
ڕاصەیەڕێ , ئەٚأیش لۆزێە ئبٚی ثٗ صەِٛٚچبٚی صاصەکەْ ٚ 

 ٛ٘بٚارلە ؟صەڵرٓ چژ ثٛٚە , ئ ٘بل
صەڵوووێ سەٚٔوووُ ثیٕوووژ ئیٕجوووب ئەٚتوووش کە صێوووتەٚە  وووەرسۆی 

سەٚٔر ووژ ٔووبسۆش , ٘وویە ٔوویە ثووشەٚٔەٚە , ثەتووبٔژ شووەڕێ ژ 
ْ ٌە یربە , شەڕێە ڕۀرە ٘ەرچٛار یەٌژ ئە پەکبْ  گەٚرەِب

. چووٛٔ ە شوورز ثڕتووبری  ثووێ  ووٛٚرثووٓ زگیووبْ ٌە سووٛێٓ  لووب
 .   صٔژ صاٚە٘ر ش

 ووویبْ سەٚتوووبْ ٌووێ ٔوووبکەٚێتەٚە , ٔبچوووبر کە یبڵووضەصۀەٚە کە
ٚ چبتەیە ووتە ڕەشووەکە  ۀەٚە٘ەڵضە ووتٓ ئووبگ ەکە گەشووضەک

, یبشووبْ ٘ەر وور یبْ صەڕۆٔە ثەرصەرگووبی  ٜصەسۀەٚە  ووەر
ٚ  ەت ی ئە تر ەکبْ ٚ ِبٔگ صەکەْ کە چۀض  ئەش ەٚلەکە

شووەٚێ ژ ِووبثٛٚ یڕثووێ , ٚە  ئەٚەی ثیووبٔەٚێ ثووۆ تەکجووبری 
ِبڵئووبٚاتژ ٌە صتووّۀە جٛأەکووبٔژ صٚٔیووب ثوو ەْ , ٚە  ئەٚەی 

ئە ووتر ەتەکژ ٚ  صتوو ەیبْ یووێ ک صثووێ چیتوو  شووەٚێ ژ ٘ە ووت
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ئەٚاْ ٘ەر ور یبْ  .صتو ەٚ ٘ەاڵلٕوژ ِوبٔرر ژ صتو ە ٔوبثیٕٕەٚە 
زأژ ثوووۆ ثەَ شوووەٚە صرۀووورە ٘وووبلٛٚٔەلە ثەرصەرگوووبی صەتوووبٔ

ضەٚتتووت  ووەت ی ئب ووّبْ صەکەْ ثەاڵَ ٔەتبٔ ٚ ئەشوو ەٚلەکە
٘ویە ثڵورٓ , ئەٚاْ ٘ەر ورە زگیوبْ ثە تە  صە وٛٚلب , ثەاڵَ 

گٛرگرووە ٌە صٚٚرەٚە ٌوٛرە ٌووٛری چۀوض . صەرتوبْ ٔەصەثووڕی
شوووبر ٚ صاسەکە کٛٔوووضەثەثۆ  صصە٘وووب  , ٌە ٘ۀوووضێە جروووژ لە

صەتشٛێٕووض , لەٚاٚ ٌە ٔووبٚ ثووێ صۀرووژ شووەٚ صەثیتووت ا , ٌەیووڕ 
 ٘بٚاری جٛلیبر صەڵێ ٘بٚڕێیبْ یالٔوژ ثەتبٔیّوبْ چوژ صەثوێ ؟

ئەٚ  ثوووبیی َ صەڵوووێ ِٕووویش ثیووو َ ٌەٚە صەکووو صەٚە , یرٛتتوووتە
ڕۆێ٘ەاڵلووٓ  ٌە ەن ٘ۀوضێە  یبووە  ثەرچەکوبٔەی زتووبصْ ٌەگ

ٚ ثە ەر ٘ۀضێە ٌە ێٔەکبْ صاثەشژ ث ەتٓ ثوۆ  ثرەتٕٕە گٛٔض
ئەٚەی ثەلەِووبی ئەٚ ییووبٚە ل  ووٕۆکبٔەی ٌەیبووت صەرگبکووبْ 

ْ شبرصۆلە ْ , ئەگەر ٚە ٔەثٓ , تبْ لبِ صْ ثەرگ ی ث ەسۆتب
جەْ ٚ سۆتوبْ رڵٓ ثیبٔ٘ەٌەش  ەکە ئرّەتبْ لرپەڕأض , تبٔیش ٔ

گبٚأژ صۀگ سۆش صەڵێ لۆ یروت  . یبْ یێ ث ٛێِْٕٔضاڵەکبٚ 
ثبشە کبِە ث ەْ ؟ ثبیی تبُ صەڵێ ٘ەرصٚٚکژ , تە  لب صٚاتٓ 

 ٚ ثە  یبووە  ثەرگوو ی ثوو ەْ , صٚٚ ثەرٌەٚەی ث وو ێٕە کووۆتٍە
ئەٚەی لٛشوژ ثوۆ . ڕاکرش ڕاکورش ثجو صرێٓ , سۆتوبْ ث وٛێْ

شووۆ  ثوووٓ کە ثیٕیووبْ کوووٛرص ێٔەکبٔیبوویبْ صەجۀروووٓ , ٘وووژ 
 .ف ۆشووٕەٚەٚۀوویٓ ٌەثبزاڕەکووبٔژ سۆتووبْ ثیووبٔ ڕْ ٚ ثیبٔئە

ئرتووتب ثووب  ؟٘ووبٚاری جٛلیووبر صەڵووێ جووب ثووۆ شووترە ٔەکەتووٓ 
ثوۆ  ٘ەر ر ّبْ ٘ەَ ثچویٓ چەکەکبٔیوبْ یوێ ثوضەتٓ , ٘ەِویش

ثووبیی َ صەڵووێ ٚ ِٕووضاڵەکبّٔبْ ثجیٕویٓ ,  صٚا٘ویٓ جووبر ٘بٚ وەر
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ٚ ثچیٓ ٚ ثرەڕێیٕەٚە ٓ یرٛتتتە زٚ  . ثی ۆکەتەکژ ثبشە ٘ە ت
ْ صٚای ئەٚەی ثە یرٛە تەکەٚ چبتە  صەسۆْ  ئیٕجب ٘ەر ر یب

ٚ ٘ۀضێە  یبە  ٌەٚ چە  ٚ  یبەکبٔزۆرثەی چەکەکب ی ەْ 
جٛٚ , ٌەیبتەٚەی ئە پەکبٔیبْ لوبتُ ٌەشەڕەکە صە تیبْ کەٚل

ٚ  ەرەلب صەڕٚالەٚە ِبڵژ  ْ ٚ صەچٕەٚە گٛٔض , ٘ەرکە ە صەکە
یبْ ِٕٔوووضاڵەکبٚ گوووبٚاْ کە صەچووٕەٚە صەثیووٕٓ  سووۆی , ٘ووبٚار

 ثوبٚەش سەٚلْٛٚ , کە ٘بٚێتٕەکبٔیبْ ثە سەثەرصێٓ تەکت  ٌە
ٚ  , صٚای گفتٛگوووووووۆصەکەْ ٚ ِٕوووووووضاڵەکبٔیش ثبٔوووووووگ صەکەْ

ثب   صٔژ ڕەٚشەکە چۀض چەکرە ٚ ٘ۀضێە  یبە  صەصۀە 
٘بٚ وەرەکبٔیبْ , یربویبْ صەڵورٓ ٌۀوبٚ ێٔەکوبْ ِتّبٔەلووبْ ثە 

 . کریە , ئەٚ چەکە زتبصأەتبْ یرجضەْ
بیی تبُ کە صەچرتەٚە ثبٔرژ صاتە ٚ ٘بٚ ەرەکەی صەکب  , ث 

ثوبٚەش صەکەْ ٚ  ئەٚأویش کە ثەسەثەرصێوٓ لٛٔوض تەکتو ی ٌە
صەِرە گ تبْ ڕێٕبصا ٘یە ثڵرٓ , یبشبْ ثەدبن ثبیی َ ثەٚأیش 
ٚ  صەڵێ صەثێ ثجۀرٓ , چەکُ ثۆ ٘رٕبْٚ , ثەلەِوبی ئەٚ ئبیوب

ٌە٘ر شژ عبرەثەکبْ ئرّە ثەر . پبرێزْکۆتالٔە ِەثٓ ثتبٔ ییبٚە
ٓ ثرۀە ئر ە , ثەاڵَ  ْ ٌەثەرِبثێ ٌێ ٔبگەڕێی ٓ , لب گیبّٔب صەگ ت
ئەگەر ٘بلٓ سۆلبْ ثەصە تەٚە ِەصەْ , شەڕث ەْ لب صٚاتویٓ 

صات یبوووژ .  یبوووە  , یبشوووبْ ئەگەر شووو بْ سۆلوووبْ ث وووٛێْ
ُ , یی ٚ  ٚ سۆَ صە٘بل َ ٔە٘بلجبی  جەتٕێ زٚ ِەرصأە صەڵێ کٛڕ

ُ , ٘بٚ ەرەکەشژ صەڵێ  ات ژ لۆٌەرزۆ  ِەِجیٕە ِەگەر ص ٔەث
ثجۀرژ ِٕیش صەجۀرُ , لوۆ ثۀوبٚ ئوبگ صا  ِٕیش ٘ەرٚا , لۆ

ئیٕجب چۀض چەکر یبْ یرضەصا  ٚ  .لرپەڕی ِٕیش ثە صٚالضاصێُ 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

391 
 

ٚ  صٚٚثبرە ٌەثبٚەشیبْ صەگ ێ , صٚال   وەت ی ٔوبٚ دەٚشوە
لبق ٚ صتٛاری ٔبِٚبڵەٚە ٚ صٚکوبٔە ئب وٕرەرتەکەی صەکوب  ٚ 

ٚ گبٚأژ صۀگ سۆشیش ٌۀبٚ گٛٔض  بٚاری جٛلیبر٘ .صەڕٚا 
ٛ  ێ  ٛاری ئە تبٔەتژ صەگەڕێٕەٚە  ثەصەر صەکەٚٔەٚە ٚ ٚەک

  .  ئەش ەٚلەکە
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

٘رضی ٘رضی ڕۆێ٘ەڵضێ ٚ لەت ٚلٛارەکبْ صە ت ثە سٛێٕوضْ 
صەکەْ , ثبیی َ ٚ ٘بٚڕێ بٔژ ٌە کٍ ەی چیب ٌە ثڵٕضل تٓ ٌٛل ە 

ر عبرەثەکوبْ ئەٚەی ئەگەصتوٛ , ثوۆاصۀیبوٓ , ثەراِوجەر ئەٚ ص
لوۆز ٌە  ٘ۀضەی یرٕبچێ صٚٚثبرە.  جیٕٓث ەٚٔە جّٛٚجۆن ثیبٔ

ْ ثەرزئ گەرصەٌٌٛر ژ  , ئ لۆزێە؟ ٚە  ئەٚەیصەثرتەٚەبلبرەکب
ثبیی َ صەڵوێ ئەٚە ئەٚأوٓ ,  . گەٚرە ثیەٚێ ٌٛل ەکبْ ڕایرچێ

ئرتوتب ٘رو ش صەکەْ . ٚاچوبکە ٌە ئبلبرەکووبٔژ ئەَ  لەٚاٚ ٘ەر
ٚ یۀووب ثەرصاْ چۀووض ِەل ێووە ٌە صٚٚری  ٌۀووبٚ کۀووضصتووٛە 

ٚە ٔبشوجێ کە شوەڕ صە وتژ  تەکت ی کەِیٕیبْ ثۆ صاثٕریٕەٚە ,
ْ ثجٛڵریٓ لب شەٚیر  ص ٌە صاصێ , چٛٔ ە لٛلبرِبْ  جرژ سۆِب
٘ەرتەکەٚ صٚٚ چەکوویش ٌەگەن سۆِووبْ ثووجەتٓ ثبشووە .  ٔووبثێ

ْ یەکژ ث ەٚێ ٔەٚە  تەکرە ٌە صێٕە  ئیٕجب ٌەچیب.  لفۀرەکبّٔب
سوووٛارێ ٚ ڕٚٚ ٌە صەشوووتبتیەکە صەکەْ , ٌە ڕێروووب شووووٛێٕرە 

ئەٚەی ثووورۀە ٔەٚە کە ڕێوووە عبرەثەکوووبْ ٔبچوووبرْ ثوووۆصەصۆز
٘ەرٌەٚێ چۀض ثەرصێە ٌە  . گٛٔضەکبٔژ ئەٚاْ ثەٚێضا لرپەڕْ

ثەری ئەٚ لۆرلبٔە صاصۀرٓ کە ِەثە تژ  ۀرەر گ لٓ صەٚرٚ
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 صۀورٓ ٚئیٕجوب  یبوە  ٚ چەکەکبٔیوبْ ٌوێ صا . ٘ەڵژ صەثەێ ْ
کبٔیش صەثۀە کۀوووضێە صەثە وووتٕەٚە . یبشوووبْ ثە یوووێ ئە وووپە

ْ , چبٚەڕێژ ٘بلٕژ ٌەش  ەکە  صەگەڕێٕەٚە شٛێٕژ  ۀرەرەکب
ٚ  لە ئەَ صتوووٛەب, ثەرە ثەری چربووتبٔێ لوووۆزەکە صەگووو صەکەْ

٘رووضی ٘رووضی ٌریووبْ ٔزتووە صەثرووتەٚە , ئەٚأوویش ثووبلۀەجّەی 
ٌرووضەسٛڕٔەثەر , ربووٓ ٚ تەکەٚ  یبووەکرە ولفۀرەکبٔیوبْ ڕاصە

ْ , لب  ٛارە عب ْ ٚ ئەٚ سەڵ ەی ثە ٘یە جٛڵەتە  ٔبکە رەثەکب
تووووبْ کەٚلووووْٛٚ لەٚاٚ ثەصەرصەکەْٚ , کە ٔزتووووە ریووووێ ثەگە

ٌە  ێ  ٛاری یربەٚە صەگو ْ ٚ ٌە یوڕ ٌریوبْ  صەثٕەٚە  ر ە
صەصەْ , شو تمەی لفۀرەکووبْ ٚ کەٚلٕوژ  ووێ  ووٛارەکە تە  

ٚاْ لفۀررووە صەثووێ , ٌەٚێ شووەڕ صە ووت یووێ صەکووب  , لووب ئە
رصی ەرتوبْ ثە عەثصەٚرٚ یۀجوب  یبوە  ٌە ە أێکوٛ صاٚێٓ , 

ۀووزت ەٚە ثە عەرصی جبر ئەٚ  یبوەکبٔەی ٌصەکەٚێ , ٘ۀوضێ 
بٚاْ ٚ گوثوبیی َ ٚ . ٚ گٛێالکیبٔضا صەکب   ەرصەکەْٚ لۆز ثە

٘ویە  یبوەکرە ثەثوێ ٔیبوبْ گو لٓ ٔووبلەلرٕٓ , ٘ەر  ٘وبٚاريش
٘ەرچوژ  وەری ثڵٕوض , رەة صێٓ ٚ ثە ەرتەکضا ثەرصەثٕەٚەعب

رە صەگووبلە ٘ەِووٛٚ صۀرووژ ئەٚ شووەڕە لفۀوو ,صەکووب  صەیر وو ێ
ئەٚەی ٌەیووڕ گووبٚأژ صۀووگ سووۆش ثووۆ .گٛٔووضەکبٔژ صەٚرٚثەر

٘بٚڕێ بٔژ ثە جۆش ٚ سڕۆشوت  ث وب  ٚ ٚا سوۆی صەرثشوب  
 ٔبٚی ٘ەرچژ جٛاِر  ؟رەی ثەرزە الٚێ رە صەڵێ , ئ الٚ ٚٚ

, شوەڕی ِر سب وبٔە  ٚ عەگیضاْ ٘ەتە صێٕێ ثە " ث اتٕە ث اتٕە
عبرەثەکبْ چۀض صێٕە یورش ئەٚۀوضە  .ث اتٕە " صە ت یرضەکب 

ەْ ٚ زتوبل  صەکوٛێرێٓ چووٛٔ ە ٘ۀوضێ یبْ ثە یوێ ٘روو ش صەک
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کژ ٔیٛەڕۆ ثەرصەٚاَ صەثێ ەِر  تۀبگەڕێٕەٚە , شەڕەکە لب کبل
ٚ ثۆْ ثبرٚ  ئەٚ ِەتضأە لەٚاٚ صاصەیۆشوێ , ثوێ  ۆزل, لەیٛٚ

َ ٚ  ٛارەک , ْ ٘یە شٛێٕر یبْ ث تٕضارتش ثٛٚثێبئەٚەی ثبیی 
کەچوژ الی ٌەشوو  ی عبرەثەکووبٔیش لووب چووبٚ ثڕصەکووب  ِەتووت 

یێ صێ , کە ئەٚأە لۀیب  ێ صەکەٚێ , شرز ٌەٚثەر  ەت ی 
کە  صەثێ  ص ەج , کەچژ ئەٚاْ ێِبرەتبْ ٔزت ەی یرٕکە ٓ

, ثووۆ لووب ئرتووتب تە  کە یبوویبْ ٌەٚاْ ٌە لەلە ٔەستوووتٛٚە . 
پر ێ , ثە صٚٚری شووووووەڕەکەصا ٔبچووووووبر  ووووووٛارێە ڕاصە وووووو

 ثتٛٚڕێتەٚە ثچرتە الی ئبیبکبْ لوب ثەرٌەٚەی لبرتوە صاثوێ ٌە
ئەٚەی ثوووبیی َ ٚ ڕا ثە ٘بٔبتوووبٔەٚە ثووورٓ , ئیٕجوووب ثوووۆیبوووتەٚە

٘بٚڕێ وبٔژ ثشوب ڵرٕێ ثڕتوبرصەصا  صٚٚثوبرە ٘رو ش ثوو ۀەٚە , 
ثووبیی َ ٚ ٘بٚڕێ بٔیبووژ صتتووبْ ٌریووبْ صەصۀەٚە ٚ ٌرٕووبگەڕێٓ 

 ووٛارە عووبرەثەکە صەگووبلە گٛٔووض  کە. یوورشثتووترە چوویە ثرووٕە 
ڕا وووپبرصەکەی , زٚٚسوووۆی صەسیٍوووژ ِوووبڵژ ئبیبکوووبْ صەکوووب 

ئەگەر عبرەثەکبْ  ئبیبکبٔیش صەزأٓ.  یێ ڕاصەگەتٕێشرشیبْ 
٘بٚڕێ بٔیبژ  وەرث ەْٚ ,  ئەٚجبرەش لر جب رٓ ٚ ثبیی َ ٚ

 وٛارە ثە ٘ەِووٛٚ  صٚٚ٘ۀوضەی لو  ٔووبٚ ٚ ٔبٚثوبٔرژ ئەٚ  ووێ
ٚ ئەٚأویش ئەِجوبرە ٔە الی کٛرصەکوبْ  صەثرتەٚەالتەکضا ث ٚ

ئەٚۀووضە لەصرتوووبْ صەِرٕووێ کە ِبٚتەلیوووبْ , کە ثە٘بٔبتوووبٔەٚە 
ٔەچٛٚٔە , ٔە الی عەرەثەکبٔیش , کە صاٚای ٘بٚکبرتبْ ٌریبْ 

٘ەڵضە وتٓ  وژ چوً  وٛار .  ک صْٚ ٚ ثە کەٌ یبْ ٔە٘بلْٛٚ
صەکەْ ٚ  ٚ کب ەٌرتووووٓ ئبِووووبصە ییووووبٚأەی چەالٚسووووۆر ٌەٚ

صۀوووگ سوووۆش ٚ ٘وووبٚاری  ڕا ثەگوووە ثوووبیی َ ٚ گوووبٚأژٌەیبووت
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ئەٚ ئبیووبتەی ثبیی تبووُ کووبلژ سووۆی ثە  صۀوورٓ,جٛلیبرتووبْ ٚە
صا  ٌروووژ صاثوووٛٚ , ثە صەر ەلوووژ صەزأوووێ لوووۆڵەی صا وووەکەی 

ٚ کۆلبتژ ثەٚ ٔبٚ ٚ ٔبٚثبٔرەی ثرٕوێ , ثە ِوبلە ِوب   ٌرج بلەٚە
ٌریووبْ صەچرووتە یوورش لووب لەٚاٚ صەکەٚٔە ٔووبٚ  وور ەی لفۀووگ , 

تەکژ ٌە  ێ ٚ ٌە یبوتڕا گوٌٍٛەرصأە ٔیببٔە ٌە ثبیی َ صەگٔبِە
صا  ٚ ٌە  ٕرژ صەرصێ , کە ثبیی َ ٌە گەرِەی شەڕ ەص تٝبی

لەٚە گٌٍٛەتەکژ صاە٘ە ت صەکبلٓ ٌە یبتڕا یر  اٚە , ئبٚەڕ ص
ٚ گٌٍٛۀەی ٌە الی عبرەثەکبٔەٚە ثۆی صێ ل تبژ یرضەکەٚێ  ٌە

ئبیبکە صەثیٕێ صەڵوێ سٛێٓ  , ثە صە تژ ٌەرزۆر  ٚ ٌەشژ ثە
صەثرتەٚە ٌریضەصا   ێ لب لەٚاٚ صڵٕیبگئەی ٔبِەرص ,  ر ەی ٌرضە

, ئیٕجب یً ثە یەالییت ەکەٚە صۀرت ٚ ٌەشوٛێٕژ سوۆی  وەری 
ٚ  صتوبری ئبیوبکە صەیر وێ ٚ ِربو ژ صەیڕێێٕوێ لوۆڵەی ئەێصاص

ئبثووبصی گٛڵٙۀووبری ٌرووضەکبلەٚە. ئیٕجووب ثە سۆشووژ ثەالتە  صا 
زِوبٔژ دوبن  ثروضۀگ صەثوێ , یبشوبْ ثە ٚ صەِرە ثەرصەثرتەٚە

بی صەڵووێ ٘بٚڕێیووبْ ٚە وویە  ثوووێ ئەگەر ِوو صَ ٌە ووەر چیووو
 ئەٚەی ثە ِو صٚٚتش عوبرەثەلەرەچٛ  ٌە ثڵٕضی ثّٕروەْ , ثوۆ

لباڵٔچیەکبٔژ ئەٚصتٛ ٚ ٚ کٛرصە سبئیٕەکبٔژ ئەَ صتٛە ثّجیوٕٓ 
ْ ثە ئب بٔژ یۀجە ثۆ ثەرصێ ژ  َ ثت  رٓ , ٔەٚێ  ٚ ٌە گۆڕەکە

گوبٚأژ صۀوگ سوۆش کە گوٛێژ ٌوێ .  رێە ث ەْئەَ سبکەش ص
ئەٚەی ثبیی تبووُ ثووۆ ؟سووۆ ٔەیر وو اٚی  صەثووێ صەڵووێ چوویە ثوو ا

ٚرەتووبْ صأەثەزێ صەڵوووێ ٔوووب ئەٚە ٚە ووویەلە , ٘روووضی ٘روووضی 
سٛێٕیش ٌەثەری صەڕٚا , یربیبْ صەڵێ ئبگبلبْ ٌەیبتەٚە ثێ , 
ئبیبکبٔیش ٘بلٛٔەلە ٘بٚکبری عبرەثەکبْ , ئیٕجب ٌە ٘ەرصٚٚال 
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صەصرێٓ ٚ ٌە ٘ەِٛٚ ڕا وتر ەٚە لەلەتوبْ ٌروضەک ێ ,  گەِبرۆ
ثەرگو ی ٚ ئەٚەی  وەرصەرثرٕێ  ئەٚأویش ثەرصەٚاَ صەثوٓ ٌە

ٚ ٘بٚ ەرەکەی ٌە.   ر ەی ٌێ صەگ ْ گٛٔض کە  صات ژ ثبیی َ 
ثەٚە صەزأوووٓ ئبیبکوووبٔیش چوووٛٔەلە ٘بٚکوووبری عبرەثەکوووبْ , 

ٚ صەڵرٓ صەثێ  ٘ەڵضە تٓ ثە یەٌە ٘ەِٛٚ ێٔەکبْ کۆصەکۀەٚە
شەڕە   ئرّەش ثچیٕە ٘بٚکبری ئەٚ  ێ ییبٚەی ثەرگ ی ٌە

ٚ کەراِەلووووژ ئوووورّە صەکەْ , ٔووووبک ێ لۀیووووب صأیبوووویٓ ٚ کە 
 ؟عبرەثەکوبْ ٘وبلٓ سۆِووبْ ث وٛێتٓ , ئەٚە ئ ٚالووبتەکژ ٘ەتە 

ْ کەِت ە  ْ ٌەٚا ٌەگەن ئەٚ لتەتە ٘ەرچژ ێْ ٚ کچژ  ؟چیّب
ی گٛٔض ٘ەتە ثێ ئەٚەی گٛێ ثضۀە ئەٚ ثوبة ٚ ثو ا ٚ ییوبٚأە

ل  ٕۆکبٔە ٌەِوبڵەٚە صأیبوتْٛٚ ٚ شویڕە شویڕ ثە وەرتبٔەٚە 
صەکەْ , صە ت صەصۀە ئەٚۀضە چەکەی صەتبْ ثوێ ٚ ئەٚأوژ 

ٚ چەلۆ ٌر ڕا ٚەکٛ  ثێ چەکیبٓ صە ت صەکۀە صا  ٚ لەٚر
ش  ێ ژ تبسژ لەلیٛ ٌۀبٚ ئەٚ ٘ەِٛٚ چەٚ وبٔەٚەی ِوبن  ٌە

ەٚ٘ووۆڕ ٚ ئووبتیٕە صەرصەکەْٚ ٚ ثە لی ٚ ثوو اٚ کەٌتووٛر ٚ ِروو ص
ٚە  ئەٚەی شوورت ثووٛٚثٓ , ثەرەٚ شووەڕەکە صەڕۆْ , صات ووژ 

ٌەرز صەگرووڕٔەٚە ٌە یوورش ٘ەِٛٚتووبْ یووبری  ثووبیی َ ثە ٌەرزە
کە صەگۀە ئەٚێ , چۀووض  . صەصا , ٌەثیوو ی چٛٚثووۆٚە ییوو ە

ْ ٌێ صەک ێ ٔبگەڕێٕەٚە , چۀض صەیر  ێٓ  ڵیش ٔبکەْ  لەلەتب
ٌەِروەتٕە  صڵوژ ٌە , ئەٚاْ ٌە٘یە ٔەصەچْٛٚ ٌەشو  ێ ژ لە٘و 

ْ صەکەْ ,  ٌە ڕا ت ٚ چەپ لەلە ٌە. ْثٛٚ ْ ٚ عبرەثبکب ئبیبکب
صەکەْ ٚ  کە ئبیبکوووبْ صەثیوووٕٓ ئەٚ دەشوووبِبلە ثەیروووٛە شوووەڕ

ٔبگەڕێٕەٚە , ڕاصەکەْ , ٚاصەزأٓ لەٚاٚ ٘ەِوٛٚ سەڵوە ٌریوبْ 
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٘ەڵتووتبٚە , ثبثووبتە  ووٛاری ئە ووپەکبٔیبْ صەثووٓ ٚ  وووۀرەر 
 کوووبلە کە ثوووبیی َ ثەٌەٚ. ثەرصەصەْ ٚ ثەرەٚ چیوووب صەرصەیەڕْ

ٚ ێٔەکوبْ صەثیوێ ثە ٘بٔبتوبٔەٚە ٚٚ گیبٔژ ٔیٛە زتٕوضٜ  تٕضارث
ْ   ِرت ژ سۆشژ ثە چبٚتضا صێتە سٛارێ زأێ ثەٚ ەص .٘بلٛٚ

گوبٚاْ ٚ ٘ووبٚاری  . لەِۀەش صات یەلوژ ثە٘بٔوبتەٚە ٘وبلٛٚە
جٛلیبرتش صەڵرٓ کٛڕە ٘بٚڕێیبْ  ەت کەْ ٘بٚ وەرەکبّٔبْ 

٘روزە  عبرەثەکبٔیش کە صەثیٕٓ ئەٚ .ئ ٌەش  ێ یبْ یر ٙرٕبٚە 
ٚتبْ صێٓ ٚ ک صْ ثەرەٚ ڕٚ جٍٛ ثەرد ڕەشە ثەثێ سۆٔەٚی

ْ ک ص  ڕا تەٚسۆ صەش رٓ ٚ ٌەگەن کببٔەٚە , ئبیبکبٔیش ڕاتب
ثە صەتوبْ کە وژ ل تبویبْ ٌوێ صەکوٛێرێ ٚ ثە یڕەیوڕ سۆتوبْ 
صەگەتٕە چیب ثۆ ئەٚەی ئەِجبرە ثەیرچەٚأەٚە ثوۆئەٚاْ ثجروتە 

ٚ لر ب ْ ثێصاڵضە ٌە ْ ثە یەٌە سۆتبْ . ئ  بٔە لٛلبرتب یٕجب ێٔەکب
صەگەتٕٕە الی ثبیی َ ٚ ٘بٚڕێ بٔژ صەثیٕٓ کٛٔژ چبٚتبویبْ ٌە 
لووۆزٚ سووۆن ٚ ثووبڕٚٚ  ٘ەاڵلووٛٚە , ئەٚاْ ٌە چربووتبٔرٛە لووب 

کە صات وژ ثوبیی َ ٚ  . شوەڕەصا ثوْٛٚ عە و ێ ژ صرۀوگ ٌەٚ
٘بٚ وەرەکەی صەچووٕە  وەر ثووبیی َ صەثیوٕٓ ث تٕووضارە ٘ەِووٛٚ 

ٚ سوۆڵر ژ ئەٚۀووضەی  جٍەکوبٔژ ثە سوٛێٕە ٚ سوٛێٕەکەش لوۆز
ئیٕجوب کە  . گ لٛٚە ثۆلە لوٛڕ ثە ٘ەِوٛٚ ٌەشویەٚە ٚۀٛ وبٚە

صات ووژ ثوووبیی َ ٚ ٘بٚ وووەرەکەی صەگووو تٓ ٚ ٘وووبٚار صەکەْ , 
گبٚأژ صۀگ سۆش ٚ ٘بٚاری جٛلیبر صەزأٓ ثبیی َ یر  اٚە 

ْ صەگەتٕٕە الی صەثیٕٓ ثە دبن لتەی یر ضەک ێ , ثە یەٌە سۆتب
ْ ٘ەِٛٚ ٌرژ کۆصەثٕەٚە , ٘بٚ ەرەکەی ثە یەٌە صەڵێ  , ێٔەکب
لٛسٛا ڕێربَ ثضەْ تە  شت ٘ەتە صەثێ یرژ ثڵرُ ئەٚأیش کە 
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ڕێربی صەصەْ , صەچروتە  وەری ٚ صە وت ثە ی چوژ صاصێٕوێ , 
صەڵووێ سووۆ  صەزأووژ زۆر ٌەگەن لووۆ ٔەێتووبَ , ثەاڵَ ئەٚۀووضە 

لوبتێ چروەی ٌوێ ێتبٔە ثە ە ٌەگەن ییوبٚێ ژ ٚە  لوۆ ٘ەلوب ٘ە
ٚ گیبُٔ ٓ صٚ  . ثجیُٕ , ٚە شتر یش ٘ەتە صەِەٚێ یرتژ ثڵرُ , ِ

 َ ضەٚتتت کە لبئرتتب یرّبْ ٔەگٛٚلژ ٌەثەرئەٚە ثٛٚ ٔەِبٔثەاڵ
ڕێووووویەی  ٚ ٌەٚ ثبووووو رتەٚە ضا وووووۆز  ثە الی ێْ ٚ ِٕضاڵووووو

ثبیی شوووُ  .  ٚ ش تووت ثرٕوووژ جووەارصٚٚە ثبشووورەزثیەٚە٘ەڵت
صەکٛشووووێ, سۀووووضەتە  صەکووووب  ٚ صە ووووتژ ٘بٚ ووووەرەکەی 

ثەِٚبٔبتەی سۆشذبڵُ زۆر زۆر سۆشذبن , صٚٚثبرە صە وتژ 
ئەٚەی یرژ ٚ چبٚی صەسبلە  ەر زگژ ثۆ لٛٔضل  صەکٛشرتەٚە

ثڵێ ثبش ئبگب  ٌروژ ثوێ , ئیٕجوب صات وژ ثوبیی َ صە وتژ ثوبیی َ 
ٚ ٌە ەر زگژ ٘بٚ ەرەکەی صاصۀێ , ٌەٚکبلە ثبیی َ  صەگ ێت 

صەسوووبلە   ووەت ی ٘ەِوووٛٚ سەڵووو ەکە صەکووب  ٚ یبشوووبْ چوووبٚ
ٔبٚچبٚی صات ژ ٚەکٛ  ەرصەِژ ِٕضاڵژ ٚ لۆٔوبیژ شوی یرضاْ 

 ٚ ئبگ ک صٔەٚە شەٚێ ژ ل  .ثێ ئەٚەی التجب گیبٔژ صە پر ێ 
ل  ٚ صتوضارێ ژ لو ی  ٚ ڕۆێ٘ەاڵلٓ ٚ ڕۆێئبٚاثٛٚٔر ژ تەکیت 
ٚ  ڕتٕر ژ ل ی ثبزەکەی ٚ لەڕاصأریەکژ ل ی ئە پەکەی  ٕ٘ض

ٚ  ەرەکەی ٚ ێٔەکبٔژ گٛٔضٌەٚکبلە صات ژ ٚ ٘بٚ .  ٔبثیٕرتەٚە
گبٚأژ صۀگ سۆش ٚ ٘بٚاری جٛلیبر ٌر ڕا صە ت ثە گ تبْ 
ٚ شوویٓ ٚ  ووەرصٌٚ ە گووٛلٓ صەکەْ , کە  سووۆی یرٕووبگی ێ 

ٚ  ٛارچبکەی ثەسۆی ٚ ثە ئە   ٚ  ٔەگ ی ٌە صتبر لەرِژ ئە
 صلە ٚ ِووووٍە چیووووب صثووووبزەکەی  ەر ووووەرتەٚە ٘ەرصەَ ثە لە

گبٚاْ ٚ ٘بٚاری ٘بٚڕێژ لەرِەکەی  لەاڵٔەکبٔەٚە ثٛٚ , ئیٕجب
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٘ەڵووضەگ ْ ٚ ێٔەکووبٔیش ثە صەٚرتووضا ڕێووز صەثە ووتٓ , صات ووژ 
ثبیی تبووووُ ٌەگەن ٘بٚ وووووەرەکەی ٌەیربوووووەٚە ثە چوووووبٚی ثە 

ت تش ٌە صٚاتوووبْ رتووو ەٚە  وووەرصٌٚ ە صەڵووورٓ ٚ ێٔەکوووبٔی  ِ
صەڵروٕەٚە , ٌەٚکوبلە ثەجۀوبزەٚە ثەٚ شوٛێٕەصا لروضەیەڕْ , کە 

,  ٚاْ ئە پەکبٔیبْ ٌێ ثە وتبثۆٚەئە ٚشەڕەکە ثبیی َ  ٌە ثەر
 ە وپەکەی گوٛێژ ٌەٚ گ توبْ ٚ ٌەسوۆصأە صەثووێ , تە  ثەئکە 

ثەز صەکوووب  , ٌەگەن اٚ ص صۀرووژ سوووۆی صەدیٍرٕووێ ٚ ٘ەڵوووجەز
زەٚی لووبتُ ک اثووٛٚ  لەکووبٔژ زۆر ٌغووبٚەکەی ٌەٚ  ووٕرەی ٌە

 .صەچێ  صەیچڕێٕێ ٚ ثە سر اتیەکژ زۆر ثەرەٚ الی جۀبزەکە
 صەَ ٚ ٌوٛلژ صەسوبلە ثووٓ ِوً ٚ  ویٕگ ٚ ٔووبٚ ,کە صەگوبلە الی

ی چژ ثبیی َ ٚ لر  ثۆٔژ صەکب  ,   ِرت یش ثە چبٚتضا صێتە 
سوٛارێ , یبشوبْ سوۆی ٔەٚی صەکوب  ٚە  ئەٚەی یریوبْ ثڵوێ 
٘ەرٔب ثب ثۆ صٚاتیٓ جبر ثروتەٚە  ەریبوتژ ِٕویش کە صەِور ە 

ٚ چۆن ٚ کۀض ٔەِوب  وەری یروضأەگ تٓ ,  ثەتەکەٚەتٓ ٚ چیب
گٛٔوووووض ,  کە لریٕوووووبگەْ ٚ ثەڕێوووووضەکەٚٔەٚە ثەرەٚکە سەڵوووو ە

توووبْ صەکەٚێووت ٚ ٌەگەن شووویٓ ٚ گ توووبٔژ رئە ووپەکەش ثەگە
ٚ   ِرتە صەڕێەێ ْ ئەٚتش ثە دەزتٕژ صەدیٍرٕێ    ٘ەر. ێٔەکب

ٚ ٌەکٛێ جۀبزەکەی صاصۀرٓ  ٚأیش صەچرتە دەٚشەئەٌەگەن 
ٌەٚێ ٚەکوٛ سەڵوو ەکە ٌە التە  سووۆی صەسووبلە  ووەر زەٚی , 

ئیٕجب صات ژ کە ئە پەکە صەثیٕوێ  . ٘ەڵٕبگ ێچبٚتبژ ٌە ەر 
ئەٚەی ثەراِوجەر ئەٚ تە الی ٚ صە ت ٌە ٍِژ صەکوب  ثوۆصەچر

ٚ ٘ەتەلژ ثۆ کٛڕەکەی , ٘ە ت ثەٚە ٔەکب  کە   ٚە بتەی ئە
ضی دەٚشە ثە ٌٔە ٔبٚە .ئبگبی ٌەٚ ٔیە ٌەثەر ئەٚەی ئبێەڵر ە 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

398 
 

, صەگوو تٓیرووە صەکەْ ٚ  صتووبر لەرِەکەٚە ٘ەرصٚکیووبْ  ووەر
ثوووبیی َ ٌەٚکووبلە لتوووەتەکژ ثووبیی ِژ ثەثیووو صێتەٚە کە  صات ووژ

" ئورّەی ِو ۆڤ ٚە وبی ئبێەڵەکبّٔوبْ   گٛٚلجوٛٚیربت ێ یرژ 
ئیٕجوب ێٔەکوبْ ِۀجەڵر وژ  .  "یێ ٘ەڵٕبگی ێ ئەٚۀوضە لٛڕ وە

ثەرص ٚ ثٕژ یڕ لبپً صەکەْ , صٚال   گەٚرە صەسۀە  ەر  ێ
ثەٚ  ووووت ٔەی ثە صە ووووتژ ثووووبیی َ صرٚٚ ووووت ک اثووووْٛٚ , 

ئەٚەی ئووبٚ صەکەْ ٚ ئووبگ ی صەسۀە ثووٓ ثووۆ ِۀووجەڵەکە یووڕ
َ ثێ ٚ ثیبۆْ . ٘رضی ٘رضی لبرت یش ثبن ثە ەر  ئبٚەکە گەر

ڕۆێ٘ەاڵلوٓ صەگروڕٔەٚە ئەٚ شوەٚە لوب  . گٛٔوضەکەصا صەکربوێ
ٚ الٚ  ٚ دەتو أەی  ٚ ثوبٌۆرە ٌ ەئەگەر ئەٚ ٘ەِٛٚ  ەرصٚ

ثەرگە ٛاتەٚە سۆی ٌە چۀضتٓ ضەگٛل ێ ثٕٛ  اثڵثە ەرتضا ٘ە
کە گەرَ صەثووووێ , کۆ وووووبری کترووووت صەصا . ئیٕجووووب کە ئوووووبٚە

 ٜەرثۆز ,کژ الٚاز ثووووٛٚەٚکە ییووووبٚێ ژ ثچووووٛ شووووۆرِ صٚٚ
,  ەثەرەش ثە صە وووتژ ئەٚ شوووٛراِٚ صٚٚەکوووبٔژ ئەٚ صەٚرٚ

ٚ ٌە ثە٘بٚکبری چۀض ییبٚێە جٍەکبٔژ ٌەثەر دەٚشە  صەکبلەٚە
ٚ ڕۀرژ ٘ەڵٛا  اٚ صەتبوٛا ,  ٌەیۀبی چۀض جبجّر ژ ڕۀرب

رووە صرێووەی سیبشووبْ صەتشووبلە ٔووبٚ ثەلووبٔیە  ٚ ٌە ووەر ڕاتە
لب ڕۆێ ٘ەڵضێ کە  ٔوبسەٚێ , ٘روضی ٘روضی سەڵ وژ . صەکب 

ِەڕا ویّژ ثەسوب   گٛٔضەکبٔژ ل تش صێٓ ٚ کۆصەثٕەٚە لوب ٌە
ر ئیٕجب کە ثەتبٔژ صاصێ صەتشۀە  ە.   پبرصٔەکەی ثەێصارثٓ

َ ٌە یبتژ ئە پصارە ٚ ثە یربٕیبری صات ژ ثبیی  ەکەی ثبزەتە  
ٚ سەڵە ْ ٚ ثەئبِبصەثٛٚٔژ ٘ەِٛ ثەڕێضەکەْٚ  سۆی لبتُ صەکە

ە و, ئەٚەی ئە پژ صەثوێ ثە ئە و  ڕێروبچٛٚ  ثۆ چیبی لەرە
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ٚ  ٚ عبرثوووبٔەٚە صەثوووڕێ , ئەٚأوووژ لووو تش  وووٛاری ٘رتوووت 
ەکبٔیبْ صەثووٓ , ٚە زۆرثەی ئەٚأووژ لوو تش ثە یریووبْ ێەگٛێوضر

لەرِەکەی ئە پەکەی ثوبیی َ ثە . صٚای کبرٚأەکە صەکەْٚثە
ِرت یش ثە  ەر یبتیەٚە ٌە یربەٚەی ٘ەِٛٚتبْ صەڕٚا ,   

صێتە سٛارێ . ثبیی َ جیب ٌە ٘ەِٛٚ  ضاثەرصەٚاِژ ثە چبٚەکبٔی
جبرەکوبْ ئەِجوبرە ٚەکووٛ  وٛارێ ژ ثوێ ڕٚٚح ثەٚ صەشووت ٚ 

کە . ٚ ثٕووبرەصا لرووضەیەڕێ , ثە ووەر یبووتژ ئە ووپەکەتەٚە صەر
٘ەَ ٌە صتوووٛی  رزلوو تٓ ٌووٛل ە کەۆی ووژ ثە صەگۀە چیووب ٌە ل

ج صتبر ثێ ٚ ٘ەِیش ٌە صتٛی کۀضێٕبٚە , ڕاصەٚە وتٓ ٚ الەر
ئەٚەی ٌەٚێ بْ صەکەْ ثۆ گۆڕ ٘ەڵ ۀەکبْ , ثوۆشٛێٕرە ٔیب

ثیٕرەْ ٌە ەر ٚە یەلژ سۆی . گۆڕ٘ەڵ ۀەکبٔیش صە ت ثە 
٘ەڵ ۀوووضٔژ گوووۆڕەکە صەکەْ ٚ سەڵووو ەکەش ثە صەٚری صارە 

ییووبٚە ثەلەِۀەکووبٔژ ثووبزەکەصا کووۆصەثٕەٚە , صٚالوو  تەکرووە ٌە 
ثەری چوۆن ثوو ەْ , ض صەڵووێ ثەر ٌە ٔربوتٓ لۆزێووە صەٚرٚگٛٔو

ثەڵ ٛ ثۆ صٚاجبر ٘ەِٛٚ ئەٚ صەشوت ٚ چیوبٚ صۆن ٚ گەرتوبٔە 
ٚ ٌە کبلژ تبسژ ثْٛٚ ٌرژ  برێە یریضا لرپەڕتٛەگثجیٕێ کە ڕۆێ

کە صەکوبلە ٘بٚ ەرەکەشوژ  . ٚ ثۆی ثٛٚٔەلە صاڵوضە ِبٚەلەٚە
ٔووووضی ٛثە ثیووو صێتەٚە کە ٌە گەٚ ڕۆێأەی صاییووو َ ٘ەِووووٛٚ ئ

ڕا ٌە ووەر ثیوو ی ئووبٚەکە ثەگەڵووژ کەٚ  ٚ ثەتەکەٚە ِەاللەرە
ٚ ثووۆ ِووبٚەتە  ٚەکووٛ  ثە ووٛاری ئە ووپرە ٘ووبلٕە ئەٚ چیووبتە

صٚٚصڵوووضار لریوووضا ِوووبٔەٚە . ٘ۀب وووەتە  ٘ەڵضەکربوووێ ٚ ٌەٚ 
ئیٕجوووب کە . ثەرزتەٚە  وووەت ی تە  تە  شوووٛێٕەکبْ صەکوووب 

ە صارەثوووبزەکە صەری گووۆڕەکە لەٚاٚ صەثوووێ , ثە چوووٛارکە  ٌ
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کوووووبلە صات ووووووژ ٚ ٌەٚ. صە٘روووووٕٓ ٚ ثەرەٚ گووووووۆڕەکەی صەثەْ
٘بٚ ەرەکەی ٚە  ئەٚەی صە تیبْ ٌرژ ثەرٔەثێ , ثە چوبٚی 

  ِرت ەٚە صەڵرٓ ڕاٚە تٓ ثب ثۆ صٚاجبر ثیجیٕیٓ ِەتشۀە  ثە
ێێوو  سووب  , ئیٕجووب صات ووژ ثە صە ووتژ سووۆی گ ێووژ کفووٕەکەی 

ٚ  ەی ئەَ گوو ێیەٚ  ووەری الصەثووب , ٌەگەن کوو صٔەٚ صەکووبلەٚە
ستبری ٌۀبٚ ئەٚ یەڕۆکە  پیە , ڕا وتەٚسۆ کوبلژ ثیٕیٕژ ڕٚ

ِٕووضاڵژ ٚ  وووەرصەِژ ِەٌووۆل ەتژ ثەثیووو صێتەٚە , کە شوووەٚاْ 
ٚ گ ێیەکوووژ ٌە  ووووەری صەصا ٚ  صە وووت ٚ یروووژ صەثە ووووتبٚە

لوبکە جیوبٚازی ئەٚەثوٛٚ ٌەٚ صتوّۀە ثوبیی َ  ,صەتشتتە الٔوە 
ئیٕجوووووب  . ڕٚٚستوووووبری  وووووّرڵ ٚ ڕتوووووش صاتپۆشوووووژ ثوووووٛٚ

٘بٚ ەرەکەشوووژ ٌەٚ کوووبلە سوووۆی یوووێ ٔوووبگی ێ ٚ صە وووت ٌە 
ڕِٚٚەلەکبٔژ صەصا  ٚ ِبچژ صەکب  , ٌۀبٚ سەڵ ەکە ثەصزی 

التووبٔەی ٌەٚ گٛٔووضأە صەثرووتە صۀوورە صۀووگ ٚ ِەالتە  ٌەٚ ِە
بِبصە صەثێ ٚ صەر  ثە  ەلر بْ صەڵرتەٚە , کە ئ  جە صەصالٛس

ییوووبٚأەی ٌە ثە صۀرووژ ٔوووزَ ثە تەکرووە ٌەٚ , ضأژ ثووۆ لەڵمیٕووو
لۀیبتژ ڕاصەٚە تێ صەڵێ صە وت ٔوٛێەەکەی شو بٔض , سوۆی 

ێٔر یش ٌۀبٚ ێٔەکبْ کە ٌریوبٔەٚە ٔزتوە .   ٔبثێ صە تژ ٌرجضا
صەثێ ئبٚڕێ ژ ٌرضەصالەٚە ٚ ٘ویە ٔوبڵێ ثەاڵَ  وەت ک صٔەکەی 

ٚ ٌە لتەکەی ِەال ٔبڕازی ثێ ِەال کە  . ٚە  ئەٚە صێتە ثەرچب
صٚالو   .  چیتو  ٔومە ٔبکوب ەت ی صەکب  ثوێ صۀوگ صەثروت ٚ 

 ٚ  وووێ ێٔوووژ ثە لەِەْ صەچوووٕە یووورش ٚ صات وووژ ثوووبیی َ صٚٚ
٘بٚ ووەرەکەی ٘ەڵضە ووترٕٕەٚە ٚ یریووبْ صەڵوورٓ ِوو صٚٚ چۀووض 
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ٚ ٌە ئرٛارەٚە ئبِبٔەلژ ئرّەتە صەثێ  زٚٚل  ثٕرەرێ ثبشت ە , ئە
 .  ثەسبکژ ثتپر تٓ لەٚاٚ , ٔبثێ ٌەٚە زتبل  ثّرٕرتەٚە

ٚ  ٘بٚ ووووەرەکەی ٘ەڵضە وووووتٕەٚەئیٕجووووب صات ووووژ ثوووووبیی َ ٚ 
ثەگ توووووبٔەٚە لۆزێوووووە ٌە الشوووووەکەی صٚٚرصەکەٚٔەٚە , ئەٚ 
صٚٚرکەٚلووٕەٚەتە صاثڕأر ووژ تەکجووبری صەثووێ , یبشووبْ چۀووض 
ییبٚێە صێٕە یرش ٚ لەرِەکە ثە ثەلبٔیە  ٘ەڵوضەگ ْ , ٘روضی 

ٚ الی گۆڕەکە ْ ٚ شۆڕی صەکۀەٚە سٛارێ ٜ ٘رضی ثەرە صەثە
ژ لۀە  ەری صاصەیۆشٓ ٚ ٌە , ئیٕجب ثە کۆِەڵرە ثەرصەشبس

صٚاتوووویٓ ثەرص صات ووووژ ٚ ٘بٚ ووووەرەکەی صٚٚثووووبرە  ووووەت ی 
تەکجوووبری ٌەچبٚتوووبْ  ٚ ٌەگەن صأوووبٔژ ثەرصەکە ثە صەکۀەٚە

ْ ٚ ٌەٚ ٌٛل ە  ْ ثە سبکۀب  سۆڵژ یرضاصەکە ْ صەثێ , یبشب ٚٚ
ثڵٕضە صەتٕرەْ , صٚٚ لبشە ثەرصی صرێەتش ٚەکٛ کرً ٌەَ الٚ 

 .  ٌەٚالی صەچەلرٕٓ
ٚ ئە وپەکەی  ٌە صات ژ ٚ ٘بٚ وەر ٔزتە ئرٛارەش ثرجرەلب  

ضەٚێ ثە صەٚری گۆڕەکەتووووضا صەِرٕووووٕەٚە , ئەٚأەی سۆشووویبٔ
صٚال  ٘ەِٛٚتبْ ثەتەکەٚە ثەر ٌە ڕۆێئبٚاثْٛٚ ٘ەڵضە تٓ ٚ 
ٌە چیووبتەکە صێووٕە سووٛارێ , لۀیووب ئە ووپەکەی ٔەثووێ , چووٛٔ ە 

 ٕب٘رڵێ . ٘ەٚڵژ ٌەگەن صەصەْ گۆڕەکە ثەجری ٘ەرچۀض
ٔبچووبری صات ووژ ثووبیی َ صەڵوووێ ٌرووژ گەڕێووٓ ئەٚە ثڕتوووبری ثە 

ئەٚۀضەی ٘ژ کٛڕەکەَ ثٛٚە ٘ژ ئرّە ٔەثوٛٚە ,  سۆتەلژ ئەٚ
ئەگەر ثیەٚێ صٚال  ثە سۆی صێتەٚە , ئەگەر ٔەشیەٚەێ ئەٚە 

  .ئەٚڕێیە ٘ەڵضەثەێ ێ کە سۆی یرژ ڕا تە 
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کبلر ووووضا ئەٚ ثووووۆ  زۆر ثیرەڕێٕیووووٕەٚە ٌە ئوووورّە ٔووووبلٛأیٓ ثە
 . ٌەٚیەڕی یەِجبرتضاتەسبٚۀەکەی 

ئوووبٚا صەثرووووت ٚ ٌە صٚٚرەٚە ئەٚاْ کە صەگۀە ثٕوووبرەکە ڕۆێ 
صات ووژ ثووبیی َ ٚ ٘بٚ ووەرەکەی ئووبٚڕ ٌە ٌووٛل ەکە صەصۀەٚە 

ٚ ئە وووپەکەش ٌە الی  صەثیوووٕٓ گوووۆڕەکە ٌە صٚٚرەٚە صتوووبرە
یبڵ ەٚلٛٚە ٌە لبثٍۆتەکژ یەرتت صەچێ ٚێٕەکربرە ثە صە تژ 

  .  کرببثیەلژٌە ِەی تت  ئۀمە ت ثەر
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 ارٛچ ٝ ٚ 

 
 
 

٘بلەکە ئبٔیوب چیتو  سوۆی کە ئەرصەشر  گەتبتە ئر ەی ثە ەر
یرٕەگی ا   ِرتە ثە ەر ڕِٚٚەلەکبٔضا ٘بلە سوٛارێ . ثەصەَ 

            توو ەٚە گووٛٚلژ تەعٕووژ ثەڕا ووتژ ئەثٛٔە ووڕ ثووبیی ی لووۆ٘ۀی
تەعٕژ لۆ کٛڕی  ئبٔیب گٛٚلژ . ئەرصەشر  گٛٚلژ ثەڵێ ؟ ثٛٚە

ٔبٚۀضی شەڕەکە ٘بٚ ەری ثوبیی   ٌە  ئەٚ کۆریەتەی کە ٌە
ئەصەشوور   ٚ ثە ثووبیی لژ گووٛٚ  ِووٓ صٚٚگیووبُٔ ؟ زگووژ ثووٛٚە

گ توبْ ثوٛٚ , لتوەی یوێ  ٚتتتژ ٚەاڵِژ ثضالەٚە , لٛڕگژ یوڕ
ٚ   ِرتوو ەکبٔژ زتووبل  جۆگەتووبْ  ئبٔیووب  ووەرێ ژ ثووبصا. ٔەکو ا

ٕجوب ئەرصەشور  صٚای ئی.   ثە ت . گٛٚلژ صٚٔیب چۀض  ەت ە
کەِروە ثوێ صۀرووژ ثەدوبن گووٛٚلژ ٔوب ِووٓ کوٛڕی تەکرووە ٌەٚ 

ثووْٛٚ . چووٛٔ ە ِووبٚەتە  صٚای  ٔووبٚ زگەکە ِٕووضااڵٔەَ کە ٌە
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کۆچەکەی ثبیی َ , صایی َ زگەکەی صاصۀێ , صات ژ ثوبیی َ ثە 
ێ ِٕووضاڵەکەی زگووژ جّوو ە , صەکووب  , صەثیٕوو سوۆی ِبِووبٔژ ثووۆ

ٚ ک ٓ , ئەٚە زۆر صڵشۆٛکچرە  ْ صەکب شڕێ  ئبٔیب ٌەٚکبلە  . یب
ِٕوضاڵە جّو ە تەکر یوبْ ثوبٚ  ,  گٛٚلژ کەٚالە صەثێ ٌەَ صٚٚ

ئەرصەشور  یر ۀوژ گوٛلژ ثەڵوێ, کوٛڕەکە  تبْ صات وژ لوۆ ثوێ ؟
گوٛٚلژ ,   ئبٔیب ٘ۀوضەتت  صە وتژ ثە گ توبْ کو ص . ثبٚکژ ِٕە

ئەرصەشر  ٚەاڵِژ صاتەٚە ثەڵوێ  ؟تەعٕژ کچەکەش یٍ ژ لۆتە 
ئەرصەشر  گٛٚلژ  ئبٔیب گٛٚلژ ئەی صٚال  ؟.  کچەکەش یٍ ّە

صٚالووو  یوووبش ِووو صٔەکەی ثوووبیی َ , ثە چۀوووض  وووبڵرە صات وووژ 
ثبیی تبووُ صەِوو ێ , ٌە لۀیبووت صات ووژ گٛڵٙۀووبر صەتٕرووەْ , 

 . ِٕضاڵە جەِو ەکەی صایی َ ثە لۀیب صەِرٕرتەٚە , ٌەگەن صٚٚ
ئەٚأوویش ٘رووضی ٘رووضی گەٚرە صەثووٓ ٚ صەکەٚٔە  ووەر یووێ , 

 برێ یش صەچووٕە  ووەر گووۆڕی ثووبیی َ ٚۆێ جوو٘ەِوٛٚ چۀووض ڕ
ژ  َ چیڕۆکژ ئبزاتەلیەکٔب ْ صایی  ٚ ئرٛارأیش ٌەثەر ئبگ صا ٘ەِٛ

ئبٔیوب گوٛٚلژ  . ثبیی َ ٚ ئە   ٚ ثبزەکەی ثۆتبْ صەگروڕێتەٚە
ٚ ئە پەی ٌە ەر گۆڕەکەی ٔەگەڕاتەٚە  ئەصی کە  ٔەتزأژ ئە

, صەڵورٓ ئە وپەکە ثەڵوێ ئەرصەشر  گٛٚلژ  صٚال  چژ ٌرٙب  ؟
, یبشبْ ٘ەر ٌەٚ  صرێەِبٚەتەکژ صٚٚرٚ جرٕب٘رڵێ لبڕەکە ثەگۆ

                    َ ٘ۀووووووضێە ٌەشووووووٛێٕە ٌە صەٚرٚثەری گووووووۆڕەکەی ثووووووبیی 
ٚ ئرتە ٚ ی ٚ و ەکبٔژ ثەٚ   ەراْ صەتجیٕٓ ِ صٚٚە ەرصأی
ٌەثبرەی ثبزەکەشوژ کە  ٘ویە .  ثەرەصا ث ٚ ثٛٔەلەٚەصەٚرٚ

ئرتتبشوژ ٌەگەن صاثوێ کە  ٔبزأێ , چوٛٔ ە صٚای ثوبیی َ لوب 
شبٔژ  ثە ێٔر ژ ئە تبٔەتژ شبْ ثە ٕ٘ضی ٔەثیٕیەٚە , ئەٚ ثٛٚ



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

415 
 

٘ەتە ٘ەر  ثەاڵَ ئرتتبش شتر ژ  ەت   . چیڕۆکەکبٔژ ثبیی َ
ٚ چوبٚی ثە گوۆڕی ثوبیی َ  کە رە چٛٚ ثرتە  ەر ئەٚ چیبتە

 ەر تەکرە ٌەٚ لبشەثەرصأەی ٌە جێ , ثیٕیٛێتژ ثبزێە ٌەکەٚل
ئبٔیوب گوٛٚلژ ثبشوە  . چەلرٕضراٚە ٘ەڵٕیبتٛٚەڕەکەی ۆگ  ەر

ئەرصەشوور  گووٛٚلژ چووِٛٚە ثەاڵَ  ؟لووۆ ٔەچووٛٚتە  ووەرصأژ 
 ئبٔیووب گووٛٚلژ ثووۆ ؟ .صرۀووگ , ثەَ صٚاتیووبٔە ئەٚتووش جبرێووە

ئەرصەشر  ٚەاڵِژ صاتەٚە گٛٚلژ سۆ  ثیتتٛٚلە صٚای ٘بلٕە 
 ەر دٛکّژ عجضٌ ەرتُ لب ُ ثبٚی ئبیبتەلژ ٔوبِرٕێ , صٚالو  

صٚای تە  کٛصەلب ثە ەرتەکت ی   اق تە  ٌەرئ ەرک صەکبٔژ 
صا صەکەْ , لووووب ٘ووووبلٕە  ووووەر دووووٛکّژ  ووووەصاَ دٛ وووورٓ , 

یی ِژ ٌێ صەثوێ , ٌە ەرصەِژ  ەصاَ ئەٚ ٔبٚچەتەی گۆڕی ثب
کووٛرص ٔووبلٛأێ ٌەثەر صە ووتژ ڕۆتبووتٛٚی  صاگیوو  صەک ێووت ٚ

ٚ سب  ٚ زێضی سۆی . ِٕیش  ٛٔضگعبرەثەکبْ ثچرتەٚە  ەر 
جٛٚی ئەٚ لۆٔبیە ثَٛٚ .  ٕٛری کٛرص ئەٚۀضە صات  کٛڕی ٌە

ٌە گٛٔووضی  کە  ثووۆی ٔەثووٛٚٚە ٌەَ ٔووبٚچەتە ۆلە ووە ک اثوو
ْ  ٌە ٚا . ٚ صٚٚ ەرە ثەٚالٚە ئبٚصتٛثێ یی صاٚص ثی ِە جبرێ یب

َ کە ٌە گۆڕ تبٔژ گ صی  ٌەگەن ثبثُ چٛٚتٕە  ەر گۆڕی صایی 
یی صاٚص ٔرەراثٛٚ , ڕۆێگبر ئەٚۀضە ٌر وژ صٚٚرستوتجٛٚٔەٚە 

  بن ڕاٚە تب ئەٚ ییبٚەی چٛارصە؟ ٌەگەن ثبیی َ , ئ ثبیی ێ 
 ووبن  ضۀێ ٚ ئەٚتووش چووٛارصەثە  ثووۆئەٚەی ئەٚ کووچەی ثوو

َ ثێ , کەچژ ٌەثەر ئەٚ ئەٚەی ثۆ ثبیی شٛٚی ٔەک ص ثە  ثۆ
ٚ زٚٚ ِ صٔژ ثبیی َ ئەٚۀضە یر ەٚە ٔەێتوبْ  ٘ەِٛٚ کربەتە

 . ثڵرٓ ئۆسەی . لۀبٔە  ٌە ِ صٔیش ٌرە صٚٚر کەٚلٕەٚە
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ٚ , ئەگەرچژ ئەٚ ٌە   ْ صاثٛ ُ ٔەثیٕژ ثٛٚ کە ٌە ێتب ٓ ئەٚتب ِ 
صٚای  .ثووووٛٚە تەکەَ ِٕوووضاڵژ ثووووبثُ ثجیٕووووێ  ِوووٓ لووووبِەزرۆل 

 گفتٛگۆ ٌە وەر چوۆٔیەلژ ێتوبٔژ یوڕٚ گەٌێ    صٔەکە ەرصأی
ٚ صٚای ئەٚەی کە ژ ٔبِدزە َ , چٛٔ ە ئە رٕێ صێتە ّەلژ صایی 

صٚٚ ِٕوضاڵەکەی , ثە ثوبثُ  گەن ٘ەر٘ەٌٚر  ٔیبتەجێ صەثێ ٌە
ثە ڕا اٚصٌە وەر گو صی ییو ص گٛٚ  گۆڕی ثبیی َ ٌە کوٛێیە ؟
گوٛٚلژ ئە٘وب ٌە وەر    کو صیۀجە ئبِبێەی ثۆ چیبی لەرەچٛ

ص چیووبتەکە ٘ەر ەتە , ِٕوویش کە  ووەت َ کوو ئەَ چیووبتە صٚٚر
زٚٚرگە زراٚتش کەٚلجٛٚە یربژ , ٚاِزأژ  ئەٚەلە صتبر ثٛٚ

گوٛلُ ثوۆ  ٚ ٘ویە  وٕٛٚرێ یش ٔویە ڕاِوبْ ثرو ێ زۆر ٔرزت ە
ٕیٕژ گۆڕەکەی ثَٛٚ ئەٚۀضە لبِەزرۆی ثی ؟ٔەچیٕە  ەرصأژ 

ٌووێ ثجووٛٚ ,  ثووبرەتەٚە گووٛێُ ی ئەٚ ٘ەِووٛٚ شووتەی ٌە ووبتە ٌە
ێ صاگی کوو اٚە ٌە التووبْ دووٛکّەلژ گووٛٚلژ کووٛڕَ ئرتووتب ئەٚ

ٓ ثچیٓ ُ ٔەثیٕی.  ثەعس ٔبلٛأی جٛٚ , ئەٚ لۀبٔە  گ صی گۆِیب
اڵَ صٚای  بڵژ صٚٚ٘ەزارٚ گٛٔضەی ئەٚاْ لریضا ێتبثْٛٚ , ثە

سووبٔژ ڕێێّووژ ثەعوس , صەر ە  ڕەستووب  ووەرصأژ  وێ ٚ ڕٚ
ٚ ئەٚ شٛێٕبٔە ث ەَ ٌەگەن ثبثُ چِٛٚە  کەتەکەَ شت .  ٘ەِٛ

ضە , گوو صەکە ٔووثیٕوویُ گٛٔووضێ ە گ صێ ووژ ٌە ٔبٚەگوو صی گووۆَ 
 ٚ ۆرلە ئبٚی ز تبٔژ للۆرلر ژ گەٚرەی لرضاتە , صەگرڕٔەٚە ئە

لرضا صەِبتەٚە لب ٚەرزی ٘بٚتٓ , ٘ەر ثۆتەش یریبْ گٛٚلٛٚە 
ئیٕجب چِٛٚە شٛێٕژ سوبٔٛەکەی ِوبڵژ ثوبیی َ ٚ  . گ صی گۆَ

کو صَ ,  ٚ ێٚٚرەکبٔژ ثۆ صتٛارثبثُ تە  تە  ٚە فژ لبق ٚ 
صۀب ٌەکبٌٚر ژ ثە ەرتەکضا ڕٚٚسبٚی لوٛاٚە ثە ئوبٚی ثوبراْ 
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٘یچوژ لوو  ٔەثووٛٚ , ثەاڵَ ٌەصتووضی ثوبثُ شووتر ژ لوو  صەثیٕووضرا , 
ژ لەلیس ٔچبٚەکب ٛێٓ ٘ە تُ صەک ص   ِرتە ٌەٌە٘ۀضێە ش
ٚ ثە  ِٕوووژ ثووو صە شوووٛێٕرە ٌە جروووژ سوووبٔٛٚەکە صەِوووب. ئیٕجوووب

ژ , گٛٚلژ ڕۀرە ئرتتب ئب وٓ ٚ ڵڵ ۆییبەلبٔرە سبکەکەی ٘ە
یب ووٓ ٚ یووبرچە لۀەکەی ثووبثُ ٌەٚ ێێ سووبکە ٘ەرِووبثێ , جووب 

ٓ چۀضتٓ ٌرٛە ثەرِیً صەک ص ڕا تیبژ , صٚای کەِرە ٘ەڵ ۆڵی
ٚ ثزِوووبری صرێوووە ثەصەرکەٚلوووٓ , گوووٛٚلژ ئەٚە یبشوووّبٚەی 
ئیبەکبٔیەلژ , ئیبژ ئب ٕرەری . ٚاَ ٌێ ٘بلجٛٚ ٘ەر شوتر ژ 

ْ ثوبثُ ِٕوژ یبشوب . تەٚە ٌەالَ ییو ۆز ثوٛٚئەٚ ثوبیی ەَ صەصۆز
ٚ لوٛاٚەکە , ئەگەر ثوبثُ ٌەگەڵوُ  ٚسوبٚث صە ٔبٚۀضی کبٌٚە ڕ

ٔەِووضەزأژ شووٛێٕژ سووبٔٛٚش ثووٛٚە , کە ٌەچۀوووض  ٔەثووب ٘ەر
  صەچووٛٚ ٌۀزتووە تەکتووو ی , ٚثچوووٛ نٚگ صۆکەتەکووژ ثچووٛ

ثیوو ِە کووٛیەی ئبٚەکەِووبْ  ٌە گووٛٚلژ ئووبی ٘ووبی صٚٔیووب , ٚا
 وژ ٌجوبصێ ژ ڕاصێشتوت ٚ ٔزت جبرێ ٌە ٘ەِٛٚ, صات ُ ٌر ەثٛٚ

ٚ  صات وُ ِوبٚە ثەلبتجەلژ ٘بٚتٕبْ , کەچژ ئرتوتب ٔە صاصۀیبت
ئیٕجوب ٘ەر ثەٚ . ٔە کٛیەکە , سبٔٛەکەش ثۆلەٚە سب  ٚ سۆن

ٚ ِٕیش ثە صٚاتەٚە ثَٛٚ , ئەٚ  ٔبٚەصا صە تژ ثە گەڕاْ ک ص
ٌەِٓ لبِەزرۆل  صە٘وبلە ثەرچوبٚ ٚ ثە وەری  وپیەٚە ِٕوضان 

ٔەصەک ا , ٌەیڕ   تەرثەث ثجۆٚە , ٘ەڵتٛکەٚ  ٚ لتەکبٔژ یێ
ُ ى"ی سٛشوو گۆ وو ە صا التە  ٚ صەترووٛٚ  ٌەگەن "ەیووبری ص

چۀضتٓ جبر ٌر ە لوۆڕ لۆڕأرّوبْ کو صٚٚە , ئەٚجوبرە یوبری 
صەصا التەکژ لو ٚ صەتروٛٚ  صات وُ ئەٌرو ە تەکروە ٌەثزٔەکوبٔژ 

ەٚ ٌ. صەصۆشووژ , ٚە ئەٌروو ەش کەرە  ووپیەکەِبْ صەثە ووتبٚە
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چۆتە ٌۀبکوووووبٚ لبشوووووەثەرصێ ژ سوووووڕی صۆزتەٚە , کە ٘وووووبلٛ
ٔبٚۀضەکەی کْٛ ثٛٚ , گٛٚلژ ئەٚەلە جوۆتٕژ صەرگبکەِوبْ , 

٘وویە ٌەٚ  ٌەٚێ صە ووتژ ثەگ تووبْ کوو صٚ ِٕوویش ثووێ ئەٚەی ٌە
ثەصەَ گ توبٔەٚە گووٛٚلژ  ٘ەر . شوتبٔە ثوزأُ ٌەگەڵوژ گ تووبَ

پیبوّبْ زد   صەرگبکەِبْ ئەٌر ە ثٛٚ ,  وەگر ژ ثوۆری ثوٓ
ٚ , ٘ەر ئەٌر ە صەِبٔ جە تبٚە , یبشبْ چٛٚە الی چەپ ٚ ٘ەثٛ

گوووٛٚلژ ئرووو ەش شوووٛێٕژ کوووۆرتتژ ِ تبوووە ٚ عەٌەشووویش ٚ 
تٕبْ صەتٕوووبرصِە ٔوووبٚ ٘ەِوووٛٚ  وووجە. لبزەکوووبٔژ صات وووُ ثوووْٛٚ

صەَ ثە صٚال  ٘ەر. ئەٚەی ٘رٍ ەکبْ کۆث ەِەٚەکۆرتتەکبْ ثۆ
ٚ گٛٚلژ  ٘ۀب ە ٘ەڵ رببٔەٚە چٛٚە الی  ەرەٚەی کبٌٚەکە

ْ صئر  ْ ثٛٚ , ثە ڕۆێ سۆِب صا ثەر ٘ەلبٚ ەەش یبتەٚەی ِبڵّب
ٚ ثەشوووەٚتش ٌە وووەرثبٔیڕا ٌەثەر لیبووو ژ ِبٔرەشوووەٚ یوووڕی 

 .  ەٚەکەرٚێبە صەثٛٚ کە شەٚاْ ٌە کٛٔەکبٔیبْ صا٘بلٕە صەر
ئەٚەٚە ٘ەِٛٚ صتّۀەکبُٔ ال  ٚاَ ٌرٙب  ٌە ڕێژ گرڕأەٚەکبٔژ

 ٚێٕەکبْ ٌەٚ   ت ثٛٚ , ِٕیش ثِٛٚە ثەشرە ٌەٚ ێتبٔەٚصرٚ
ەٌە ئب ووٕرە , تووبْ یٚاَ ٌرٙووب  زۆرجووبر . تووبصَ ڕەگووژ صاکٛلووب

ثزِبرێوە ٚ یەرچرووە ثجیووّٕەٚە ٌە دەٚشوە ڕا ووتەٚسۆ ٘ەڵووژ 
ثوبثّژ ٔیبوبْ ثوضەَ , ثبثیبوُ چوٛٔ ە یربوت   گو َ ٚ صٚالو  ثە

٘ەِووووٛٚ کەي ٚ یەٌەکووووبٔژ ثیٕووووژ ثووووٛٚ , ٘ەرچووووژ صەثیٕووووژ 
یەی ثوبیی َ صٚال  ثەتەکەٚە چٛٚتٕە ئەٚ صەشتبت.  صەتٕب یەٚە

ٚ گووبٚأژ صۀووگ سوووۆش ٚ ٘ووبٚاری جٛلیووبر ثەری ٘ر شوووژ 
عبرەثبکبٔیوووبْ گووو   ٚ لریوووضا جۀروووبْ , یبشوووبٔیش ێٔەکوووبْ 

ئیٕجوب ثوبثُ ٌەَ ٔوبٚە یەرەثەرصێ وژ یوێ  . ثە٘بٔبتبٔەٚە چوْٛٚ
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ٔەثوُ ئەٌرو ە ثوبثُ صەیر وو ێ ,  ٔیبوبٔضاَ ٚ گوٛٚلژ ئەگەر ٘ەڵە
ْ ک صص ئەٌەٚالتەش ٚ گٛٚلژ  ە تژ ثۆالی کٍ ەی چیبش ڕەٚا

ْ ٌرضەکەْ ْ لەلەتب , یبشبْ صە تژ ثۆ الی گٛٔضی  ڕا عبرەثەکب
ٚ گٛٚلژ کە ئبیبکبٔیش صێٕە ٘بٔبی  گ صی گۆِیش ڕەٚأەک ص

لەلەصەکەْ ٚ ٘ەرٌەٚێش ثبثُ کۆٔضڕەتێ  عبرەثەکبْ ئە٘ب ٌەٚ
یبشوبٔیش ێٔەکوبْ .  ئەٚ ئبیبتەی ثە صا  ٌرژ صاثٛٚ صەکٛێێ

کە ڕێووە ئەٚکووبلە ِوووٓ ٚ ثە ەریەرشووتژ صاییوو َ ٚ صات وووُ , 
ثە٘بٔبی ثبیی َ ٚ ٘بٚڕێ بٔژ  ,زد ثٛٚە گۆ  ەی سٛش ّژ ٌە

چوووبَٚ  کبلروووە ثوووبثُ ئەٚ لتوووبٔەی صەکووو ص , ٌە یووورش. صێوووٓ
 ووت صەثووْٛٚ , ثەاڵَ ٌە ڕا ووتیضا  وووەت ی ٚٚصتّۀەکووبْ صر

ەٚگیب ٌێ گٌە یبرچە زەٚتەکژ لەستژ لبزە ٘ەرالتەکت صەک ص 
صەلروٛٚ  ئەٚەی صەتڵوێ لۀیوب شیٓ ثٛٚ ٘یچیتو  ٔەصەثیٕوضرا , 

یبشبْ گٛٚلژ ٘ەرٌر ەش ثبثُ ثە ث تٕضاری صەزأوێ . سەتبڵر ە
ی ٌە زگە , ثەاڵَ ثەصاسەٚە ٔە ٚ ِٕووضاڵژ ئەٚ گیووبٔەٚصات ووُ صٚ

ئوورّەش ئەِٚووبْ ثیٕووژ . ئەگەرچووژ ئەٚ  ئەٚ ئوورّەی ثیٕووژ , ٔە
ڕۆێە زۆرتووش ٌرووە ٔزتووە ثووٛٚتٓ , ئەٚ لۀیووب ئەٚۀووضەی یووێ 

ە  ەر وەرِبْ , کبلروە صات وژ صە وتژ صەک ێ صە ترە ثشبل
صٚای ئەٚ لتوبٔە ثە .   زگژ صات ُ صاتضۀێ صەگ ێت ٚ ٌە ەر

ێٕە چبتەکّبْ ٌرٕبٚ ٘ۀضێ ٘رٍ ەی کٛاڵِٚبْ ٛش ٌەٚ صار ٘ەر
ثوبثُ صەَ ٔوبصەَ صاصەِوب ,  . ٌەگەن سۆِبْ ث ص ثٛٚ سٛارصِبْ

ٓ ثۆ ٚە  ئەٚەی سەتبن ثیجبلەٚە . صٚال   ٚ چیب ثەڕێ ەٚلی ثەرە
کە گەتبوتیٕە ثٕوبری چیوبی  .   صٔژ گۆڕەکەی ثبیی َ ەرصأی
ٌە  ٛ  ئیٕجووب زأوویُ ثە ِٕووضاڵژ ئەٚ چیووبتە عب ووێ ٚ یووڕلەرەچوو
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  ٘وبلۆلە ثەرچووبَٚ کبلرووە ٌە ووەر ٚکەرلەشوبسە چۀووض ثچووٛ
صٚای ٔیوووٛەڕۆ ثە .  گوو صی ییووو صاٚصڕا ثوووبثُ یرووژ ٔیبوووبْ صاَ

 چیووبکەصا ٘ەڵرەڕاتووٓ , گەتبووتیٕە ئەٚ ئەشوو ەٚلەی ثووبیی َ ٚ
ٚ ئەٚ ِوووبٚەتەی ٌەگەن   ووٛارەکبٔژ شوووەٚاْ ٌروووژ صەِوووبٔەٚە

ْ ٌەشەڕصا صەثٓ صەت ۀە دەشبرگەی سۆتبْ , صٚای  عبرەثەکب
ئەٚەی  وووەرِبْ ثە ٘ەِوووٛٚ کەٌەْ ٚ لٛێثٕەکوووبٔژ صاگووو   , 

٘ر شوووژ تەکەِوووضا  چوووٛٚتٕە ئەٚ صەرثۀوووضەی عبرەثەکوووبْ ٌە
 کەِیٕیوووبْ ثوووۆ اْئەٚٚ صەتوووبٔەٚێ یریوووضا لروووپەڕْ ٚ ثوووبیی َ 

ٚ لر یوووبْ صەشووو رٕٓ , صٚالووو  چوووٛٚتٕە ٔوووبٚ ئەٚ  روووٕەٚەصاصۀ
صەکەی ٌوێ صەکوٛێرێ , کە  وٛارە کوٛر یەرەثەرصأەی چوٛار

صەثووێ ٚ گووبٚأژ صۀووگ سووۆش الٚکیووبْ  وووبْە ئبیبٌتەکر یووبْ 
صٚالو  ٘روضی ٘روضی ثەرەٚ گووۆڕەکەی  . ٘ەرصەڵوێ ثە وەرصا

 ثەرصی چەلرٕوووووضراٚ ثە صٚٚرەٚە صٚٚ ثوووووبیی َ چوووووٛٚتٓ , ٌە
٘ۀضێە ثەرصتش ثە چۀض جۆر شرٛە س اثٛٚٔە صتبرکەٚلٓ , 

ٌە   ەرتە  ٚ سۆڵژ  ەر گۆڕەکەتوبْ ثزرک صثوٛٚ , کە ٘ەر
, ثەرزتە گووووۆڕی  ووووەدبثەتە  صەچووووٛٚ ثە لووووبلژ لۀیووووب ٌەٚ

ٚ  ووەرث صەتەی  کەگەتبوتیٕە الی ٌە صٚای ئەٚ ٘ەِووٛٚ  وەر
٘ەڵرٛل اثووٛٚ یەرتووت صە٘ووبلە ثەرچووبٚ . ِووٓ سووۆَ  ضاثە وەرت

شوووووووُ ٌە تەکروووووووە ٌەثەرصە ەٚ ثبٚ یرٕەگیووووووو ا ٔٛشوووووووتبِەٚە
ٚ گ تبَ ْ صا ٚ  ثبثیبُ چٛٚە الی ثەرصەکەی ل  . چەلرٕضراٚەکب

گوووٛٚلژ کوووٛڕَ ئەٚە گوووۆڕی ثوووبیی لە کە لەِۀووور ە  صأیبوووت
ِووٓ ٘وویچُ ٔەگووٛٚ  دەزَ صەکوو ص ثووێ .  ثەدە وو ەلژ ثیجیٕووژ

صۀوگ ثووُ , لۀوبٔە  کە وویش ٘ویە ٔەڵووێ , ٌەیوڕ ثووبثُ گووٛٚلژ 
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 وەت ی ئب وّبُٔ کو ص ثیٕویُ   ە , ِٕیش کەث  ەت ی ئب ّبْ
ٚ گەِە  ەٚچۀض ثبزێە ثە ەر  ەرِبٔەٚە ثبڵیبْ ڕێە ڕاگ لٛ

گوووٛٚلژ ئەٚأە ٔەٚەی  صەکەْ ٌە سۆشوووژ ٚ ٘رّٕوووژ ٘ەٚاکە .
کەٚای . ثووبزەْ لەِۀرووە ٌەگەن ثبٚکّووضا ێتووب ٘بٚجٕتووژ ئەٚ

گوٛٚ  ِوٓ ٚٚرصلوو   وەت َ کوو صْ , صتوبرثٛٚ ٘ەرصە٘ووبلٓ ٚ 
ثەرصەچەلرٕووضراٚەکبٔژ صەچووْٛٚ , جیمووٕەی زۆرتووش ثە ووەر 

 ەرگۆڕەکە ٚەثٛٚ , ثەاڵَ ٚۀەثێ ئەٚ جیمٕبٔە لۀیب ٘ژ ئەٚ 
ثێ کە گۆشتشۆرْ , ٌەلەثبرەکبٔیبٔەٚە صتبرثٛٚ  ەٕضأڵثبٚ  ثبز

ٚ ثبڵضارأە ثٛٚ کە ثەڕێجٛاری ڕۆێێە ٌە ٚ ئە ڕۆێاْ  ٘ژ ٘ەِٛ
ئەٚ ڕۆێە . ٚ ڕۆتبتْٛٚ ٚ یبٛٚێ یبْ صاٚە ثەٚێ صا لرپەڕتٕە

ثەری گووۆڕەکە صە ووتُ ثە  ووەر زەٚی صەٚرٚجبرێ یش چۀوض
ژ سەتوبڵ , ثە صا٘رٕبٚ چۀررە سۆڵُ ٘ەڵر لەٚە لر  ِبچُ ک ص

ئەٚەی ڕۆێگبرێە ئە پەکە ٌە ەری یبڵ ەٚلٛٚە , ثەاڵَ چۀض 
چووبَٚ گرووڕا ٘وویە ئرتووە ٚ ی ٚ وو ر یُ ٔەصۆزتەٚە  ووباڵٔر ژ 

  .  زۆری ثە ەرصا لرپەڕتجٛٚ
 ٔەثیٕووژ ؟ صتوووبرە زٚٚئبٔیووب گووٛٚلژ ثبشووە ثووۆ صاییوو   لووۆی 
ٚ گووٛٚلژ ثەڵووێ , صٚای  ِوو صٚٚە ؟ ئەصەشوور  ٚەاڵِووژ صاتەٚە

, ٔبگووبلە  صايىوُ ەگەنٌ ئەٚەی ثوبثُ ێتوبٔژ ٘بٚ وەری یر وضێٕێ
  ٚ صٚای اِبڵیووبْ صاصەص صائیوو ەی ئەِووٓ ثە ووەر دە ووتەتە 

ٚ  یبووووو ٕیٕژ ٘ەِووووووٛٚ شوووووٛێٕرە ٚێٕەتەکووووووژ ِەالِتووووووتە ب
, کە ئەٚأە صەِوووبٔچەتە  ٚ ٔوووبِەتەکژ شوووبسژ ٌەال صەگیووو ێ 

 وووورضارەصاْ ثووووٛٚ ٌەالتووووبْ  ثۆسووووۆی ٘ەرتە   ووووزاکەی ٌە
دٛکّەلژ ثەعتەٚە . لبِبٚەتە  شٛێٓ ثزری صەکەْ , صٚای 
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ٚ ئەٚ  لەعزتجر ژ زۆر ٚ صەر٘رٕبٔژ ٔیٕۆکەکبٔژ ئەگەرچژ ٘ەِٛ
شتبٔەشژ ٌۀبٚ ِبڵەکەی صۆزراثوٛٚٔەٚە صأپروضأبٔرت ٚ صەڵوێ 

َ زۆر ثٛٚە ڕۀرە کە رە ثە ئۀم ٓ ٔبدەز ە ت ئەٚ کبرەی ِ
  رضارەصأژ ثۆ صەرصەکوب  , ٌەٚ ک صثێ , ِەد ەِە  زای ٌە
 سزِەکبٔژ ثبثُ ٘ەر.  رضارەصاْ ٌە ڕۆێەٚە صەکەٚێتە ێٚٚری

بلژ سووۆی ثووبیی َ ٌەسەزٔە سۆتووبْ , ٔەٚەی ئەٚ ث اتووبٔەی کوو
ٙربت چٛٔ ە یەتٛۀضتبْ ٌەگەن ئبیبکبْ ٘ەثٛٚ , یرژ ثەجریبٔی

 ٌرج ە لوبزە ئەٚ ێتوبٔژ ثەکۆلوبصەڵرٓ ثڕۆ صاٚای جیبثٛٚٔەٚەی 
کە وور ەٚە صاثٕیبووژ  ووزای  ٘ووب  , یرٛتتووت ٔبکووب  ثە صتووبر

جووب شووتر ژ  ووەت  چووۆْ ثووبة ٚ .  صأژ ٌە ووەر ثووێٌە وورضارە
ەگەن ئبیبکووبْ یووتەٚ ثووٛٚ , ثبیی أیووبْ یربووت ێ یەتٛۀووضتبْ ٌ

بووورٛە ٌەٚ لۆٔوووبیەش یەتٛۀوووضتەکژ گەرِیوووبْ ٌەگەن ثە٘ەِبٔ
صات ُ ثە گوٛێژ کە ویبْ ٔبکوب  ٚ ثەاڵَ .   صەثێ وبْە  یرەث

ٚ ثڕە زێڕ ٕژ صەتجێ , صاتضۀێ ثۆئەٚەی رٚ یبرەتەی ٌە ثٛٚک ئە
زيٕووضأٝ ثووۆ ث ووبلە  ٜەوٌە وورضارەصأە  ثووضۆزێتەٚە ٚا ووتەتە

شەٚێە ٌە شەٚەکبْ چۀض صزێە صەزأٓ صات ُ  . لبيٝەلب٘ە٘
ٚ  ٚ ٘ۀووضێە زێووڕ ٚ صاییوو َ ثە لۀیووبْ ٚ صات ووُ لووبزە ثووٛٚکە

صێٕە ەرتبْ , صتبرە ئەٚاْ ٌە وەرثبٔژ صەسەْٚ یبرەی ٘ەتە, 
ئەَ شوووەٚە , ٌە ٔیوووٛەی شوووەٚ صات وووُ ثە سەثەرصێ , صەثیٕوووێ 
کە ووووورە ٌەیبوووووت  وووووەرتەلژ ٚ صە وووووت ٌەثوووووٓ ثوووووبٌیف ٚ 

ٚ صزەکەش  صۆشەکەکەی صەگرڕێ . ئەٚتش ٌەیڕ لیت صەثرتەٚە
کە صەتجیٕێ صەتەٚێ ڕاث ب  ثە ەرثبٔژ جی أەکبٔیبٔضا , ثەاڵَ 

یرٕبصا  ٚ صە تضەکبلە چەلۆتە  , کە ٌە وەر صات ُ صەر ەلژ 
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یوووبرچەتە  شووووفتژ چەلرٕوووضراثٛٚ ٌە لۀیبووووتیبْ , ٌە ثەتٕووووژ 
سوووبٔٛٚی جی أەکەتوووبْ ٚ سۆتوووبْ صەترووو ێ ٚ صەتوووضالە ثەر 

ٚ جیو اْ ٌە  رٚٚ صە چەلۆتبْ , ٌەٚکبلە صەثروتە ٘ەراٚ ٘ۆرتوب
صەثٕەٚە , ٌەٚکبلەش صایی َ ٌەسەٚ٘ەڵضە تێ ٚ ڕِبڵەکەتبْ س
, ٌەجیووبلژ  صتووبرە سبٔٛٚەکەشوویبْ  ووتبرەی ٔووبثێ صەشووڵەێێ ,

ثەرەٚ یربەٚەی ثەلبصرِەصا ثچرتە سٛارێ , ڕێە ٘ۀربٚصاٚێ 
صٚای ئەٚ  ئیتووو  ثەرصەثروووتەٚە .ا ڕرثبٔٝ ە وووەٌ سوووبٔٛٚەکە ٚ

 ٚ صٚالوو  ٘ەر لبِووبٚەتەکژ زۆر ٘ەڵٕب ووترتەٚەثەرثووٛٚٔەٚەتە 
ٌە ووەر جررووب ثووێ ئەٚەی جووبرێ ژ لوو  ثووبثُ ثجیٕرووتەٚە گیووبٔژ 
صە ووپر ێ . صات یبووُ ئەٚ شووەٚە چۀووض  ووەعبلرە صەگیوو ێ , 
ٓ کە چۆلە ثٕ ەی یۆٌیس ٚ صزەکەشیبْ ٌەگەڵژ ث صٚٚە ,  صەڵر

ثوۆ  ٓٚ گٛٚلٛٚتەلژ ئب وبرت ئە تەرەکە ٌەثەری ٔٛشتبٚەلەٚە
لبٚأژ ئەٚەی ٌەگەن ٚ ثە ثٕ ە لۆ , ٌەٚ کبلەش ێٔرە صە٘رٕٕە

ا لۆش ێٔژ ییبٚێە گی اٚە ثە ڕٚٚلژ , ئە تەرەکە صەڵێ لٛسٛ
ٚ  ِروو صەکە  کوو صٚٚە ؟ شووەرَ ٌەسووۆ  ٔووبکەی سیبٔەلووت ٌە

ێٔە  ٌە ەر لبٚأر ژ ٚا لۆتوبْ ٘رٕوبٚەلە ئرو ە , ٌەکبلر وضا ئەٚ
ُ صرێە صەکب  , ثە لۀیب ٌەگەن یی ێۀرە ٌەِبن  صە ت ثۆ صات 

صزە چوۆلە  وەرِبڵیبْ ثە  ٚ ییبٚەکەشژ ٌەزتٕضأە , ئەٚ ثٛٚە
 چەلۆ ٌرژ صاٚە ؟صە تژ سۆی گ لٛٚتەلژ ٚ ثە 

ئیٕجب صات ُ ڕۆێێە صەچرتە  ەرصأژ ثبٚکُ ٚ ثەدوبن ِ صٔوژ 
صایی ِوووژ یوووێ ڕاصەگەتٕوووێ , صەڵووورٓ کە ثووووبٚکُ ئەٚ ٘ەٚاڵەی 
یررەتبووتٛٚە , چۀووض جبرێووە  ووەری سووۆی ٌە ِەدەجەڕەی 
 زتٕضاْ صاٚە لب سٛێٓ ثە ٘ەِٛٚ ٌەشیضا ٘وبلۆلە سوٛارێ . ٌەٚ
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ثووبٚ  ٚ صاتوە ڕۆێەٚە ثوبثُ ٌەگەن گۆ و ەی سٛشوو ژ ثەثوێ 
صەِرٕٕەٚە . ثەاڵَ گۆ  ە زٚٚ ِر ص ثە ییوبٚێ ژ یەیوٌٛە ئب وب 
ٚ صٚاتیبٔە ثە چبٚی سۆَ ثیٕژ  ٓ جبر ثە صەکب  ئ ییبٚ ؟ چۀضت
ثوَٛٚ کە ثب ووژ سووٛا صەکوو ا ئەٚ ٘ووۆڕ ٘ووۆڕ صەگ تووب . صەثرووتە 

ڕۆێەٚە صات وووُ ئیتووو  ثەلۀیووووب  ٌەٚ.  سوووبٚەْ ِوووبن ٚ ِٕوووضان
صەثروت ٚڕۆێێوە ٌە ِوبڵژ  صەِرٕرتەٚە , ڕۆێێوە ٌەِوبڵژ صات وژ

ثەاڵَ ٌە ٘ەٚڵووژ ئەٚە ٔبکەٚێووت  ووزای .  ئەٚ سٛشوو ەی ثووبثُ
ٚا ٌەثی ِە ٘ەِٛٚ جبرێ .  جب ثٌە رضارەصأەکە ٌە ەر ثبثُ ال

 ئەٚ زتٕووضاْ ٌەثووبثُ صەتررووڕاٚە ٚ صەترووٛٚ  ٘ەِووٛٚ شووەٚێ 
ێ صەتووبْ  وو صٚٚ ٚ  ووێ یربووّەرگبٔەی گی اثووْٛٚ , کە صٚٚ

ڕێربتبْ صەگ   ٚ  صۀگ ثەتە ,  ث صْ ثۆ  ەر یەلژ  رضارە
کە  ٔەثوٛٚ کبلروە  ." تبْ صەگوٛٚ   ئەی ڕەلیت " صیٚٚ  

صزتەٚە ٔەگ تێ ٚ گڕی  گٛێژ ٌریبْ ٔەثێ ٌۀبٚ ئەٚ زتٕضأە ثە
.  کٛرصاتەلژ ٚەکٛ ئبگ ی ٔەٚرۆز ٌە ٘ۀوبٚی ثەرز ٔەثروتەٚە

ُ ٌەڕێژ ێٔە ِبِۆ تبتەکژ کۆٔژ سۆی یەتٛۀضی ثە  ئیٕجب صات 
ٚ کبلە صەکب  ٚ ٘ەِٛٚ زێڕثەری  ر ژ صە   ت ڕۆتبتٛٚی ئە

ٚ یبرەکووبٔژ سووۆی یرووضەصا  , لۀیووب  ووزای  وورضارەکەی ثووۆ 
, صتبرە ڕێبژ لرضەچٛٚ ئەٚ کبلە  لبيٝەلب٘ە٘صاثەزێٕرت ثی بلە 

ە زاری سوووۆی ٘ووویە ٚاث وووب  , چوووٛٔ ە ثوووبثُ ثە ثەری  وووئەٚ 
ثە٘ەرشرٛەتێ ثێ صٚای ِوبٚەتە  ٘ەٚان  .پرضأبٔر ژ ٔەثٛٚصأ

ُ صەگەڕێتەٚە کە ثبثُ  زای ٌە رضارەصأەکەی ٌە ەر  ثۆ صات 
الچٛٚە . ئەٚەش زۆر صڵشۆشژ صەکب  . ئیٕجب ٌەٚ ڕۆێەٚە ثۆ 
ِووبٚەی دەٚ   ووبن ٘ەِووٛٚ ِە٘ووبجەتە  ثە ئبِووبٔە صەچرووتە 
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,  یووضاەث ٌە ثووۆ زتٕووضأژ ئەثٛی ێووت ووەرصأژ ٌە ٘ەٌٚروو ەٚە 
ٚ جبرێ صە یۀجەرەی ئبِبٔەکبٔەٚە  ەت ی  ترٛٚ  کە ٌە٘ەِٛ

ئەٚ سوووبٔٛأەَ صەکووو ص ثەالتوووبْ صا لروووضەیەڕتٓ ٚ ڕۆٔوووبکژ ٌە 
 یۀجەرەکبٔیبٔەٚە صتبر ثٛٚ , ٌەثەرەسۆَ ٘ۀب ەَ ٘ەڵضەکربب

 ێ ڕۆێێوووووە ثوووووێ ییوووووبٚەکەَ ثەرثوووووێ ٚروووووٛٚ  صەثوووووٚ صەِ
برٛەتەش ٌە ٔبٚ ِبڵرە چ ا تبْ گڵۆیرە صاگی  رٕیٓ ٚ ثۆ ثەِ

  . سرزأرە ثەتٓسۆِبْ ٚەکٛ 
ثە٘ەردبن ٌەکۆلبتژ سەٚٔەکەی صێوتە صی ٚ یوبش ئەٚ دەٚ  
 وبڵە ٌرجوٛٚرصٔر ژ گبوتژ صەرصەچوێ ثوبثُ ثەثەر صەکەٚێووت ٚ 

ُ ثەتە  شبص صەثٕەٚە ئیٕجب صٚای ِبٚەتە  ِٕیبْ  . ٌەگەن صات 
صەثێ , ثەاڵَ کە ِٓ ئەٚ کوبلەی یوێ صەسەِە صٚٔیوب صاییو َ ٌە 

یرٛتتتە شترە ثڵرُ ئەگەرچژ ثوبثُ ٌر ەش  . صٚٔیب صا ٔەِبثٛٚ
ٚ  ثە٘ەرشرٛەتە  ثێ ٔەتٙربت لب ئرتتبی لرضاَ ٘ویە ٌەٚ ثو ا

ٔەثوٛٚ ثویٓ ,  سٛش بٔەی صٚال  ثەصٚای ِٕضا ثٛٚتبْ ث  ژ ٚ
ْ ثێ   . تبْ ثە لبچبیژ ٚ ٘ۀضێە جبرتش صزیجب ثە کبرک ص

َ لە ُ ثەٚە ب ٔەثٛٚ ثەاڵ ٚە  ئەٚەی صات ُ ثۆ   ثەراِجەر صات 
. لۀبٔە  چۀضتٓ جبر ثەثەرچبِٚبٔەٚە ٌرژ صەصاٚ ئەٚی ک ص 

ٚ ثۀٙرٕژ ٌەگەن ێٔژ ل  صەسەٚ  ٚ   زۆرجبرتش ثە ئبش  ا
 ثرجرەٌە ئەٚ شتبٔە ثە ۆزتش ثٛٚ ,ثەاڵَ .  یەتٛۀضی ٘ەثٛٚ

ٔبزأُ ثڵرُ چژ ؟ ٘ەِٛٚ شترە ٌەٚصا  .صەشر تب , یربضەکۀژ 
 .ٚەکٛ تە  ئبِبصەثٛٚ
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 ٕجری ٝ ٚ 
 

 ,ڕٚٚچٛٚثٛٔە ٔبٚ ثە ەر٘بلەکبْ ئەرصەشر  ٌەٚکبلەیئبٔیب ٚ 
ەرز ثوۆٚە , ی زتٕضأەکە صۀرەکەی چۀض جوبرەی ٌوێ ثثڵٕضگۆ

٘ەرصٚٚکیوبْ ٚەکوٛ  .   صْ لەٚاٚ ثٛٚصتبرثٛٚ کبلژ  ەرصأی
ل  , کە ٌەکبلژ ٚا صەثٛٚە  ٘ەِٛٚ کە  ٚ کبری زتٕضأیەکبٔژ

ٚ لرە  ٛٚڕاْ ٘ەڵتتبٔەٚە  ەشٛێٕەکەی سۆتبْ, ٌیەرثەیەرة 
ْ لب ِە٘بجەی صاصێثۆئەٚەی ِبڵ ئبٔیب گٛٚلژ  . ئبٚاتژ ٌرە ث ە

 صٚٔیبش ثە ئبگوبصار صەرچْٛٚ ٌە چۀض ٔبسۆش صەثٛٚ ئەگەر
ئەرصەشور  گوٛٚلژ ٔوب  . ٚ کبلر ژ ثۆ صتبری ث  اثوب ک صٔەٚەثب
صەثووٛٚ , چووٛٔ ە ئەٚکووب  ٘ەرکە  یەٌەی  شووت ۆسیوورُ ٚاتە 

ٚ ٌەٚەی صەتەٚێ ثیڵرت صەک ص ٌەٚەی صەتەٚێ ئۀجبِژ ثضا  
 ئبٔیب ٘ە تژ ثەشترە ک ص , ثە  . ٚ ٌەٚەی ٌە صڵیەلژ ٔبتضرکرٕێ
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لۆزێە شەرِەٚە گوٛٚلژ ثبشوە ٚا صاثٕوێ ئرو ە کۆلوبتژ ێتوبٔە 
زۆرِبْ ٔەِبٚە ثۆ تەکجبری ٌرژ صەرچیٓ ثبثزأُ لۆ چیوت ٌە 

ئەرصەشووووور  ؟ ئوووووبٚاتژ کووووو صٌْە ِبڵ صڵە صەلەٚێ ثیڵروووووژ ثەر
کووو ص تە  ثەصۀرووژ سوووۆی ٌۀوووبٚ  ووٛٚر٘ەڵرەڕا , دەزی صە

سەڵو ە ٘بٚارث ووب  ٚ ثڵوێ سۆشووّضەٚێژ ,  ئەٚگۆڕەیوبٔە یووڕ ٌە
دەزی صەکو ص یرووژ ثڵووێ ئ ٌەسۆشەٚتتووتژ یی ۆزلوو ە لووب یرووت 

ُ , ئەی ئەٚ   تبتەتەی ٌەٚ گۆڕ تبٔەی ٔبٚی زتٕضأە  ثجەسب
ێتبُٔ ٚ ِٕت ک صەٚە سبٚەْ سەْٚ . دەزی صەک ص  ٘بلیە ٔبٚ

صەرەٚە کە ور ژ ٚەکوٛ لوۆ ِیٙ ەثوبُٔ  یروژ ثڵوێ ِوٓ ئەگەر ٌە
ثٕب ووووویجب لوووووب ئەثەص ثە وووووەر ٘ەٚرە ثڵٕضەکبٔوووووضا صە وووووڕتُ , 

ٚ ٌەگەن گەاڵ  ٌەثٌٛجوووٛي ٘ەڵضە وووتبِەٚە ٘ەِٛٚثەتبٔیوووبْ ثەر
 . ثەرزەکوبٔژ  وەرەٚەی صارلەڵەَ لۆزەکوبْ  وەِبَ صەکو ص

صات وووووُ  جوووووبر ٌەثەر ص٘ەِووووٛٚ ئروووووٛارأیش زتوووووبل  ٌە  وووووە
صەثِٛٚە گۆچبٔەکەی  ٚ  ەک صٚ یریەکبُٔ ِبئ ص صۀٛشتبِەٚە

صە تژ ثبٚکُ لب ٔەکەٚێت ثە٘ۆی یی تەٚە کە ِٕیبْ ٘رٕوبٚەلە 
ٚ گوٛٚلژ  صەٚەئبٔیوب ٌروژ صٚٚثوبرە کو  . صٚٔیبتە  لۆی لرضاتە
؟ زٚٚثوٗ صٚٔیوب لەٚاٚ , ٚاصاثٕوێ ئرتوتب  چیتە ثۆ ٚا ثوێ صۀروژ

٘ەِٛٚشوترە کۆلوبتژ صێ . ٚاصاثٕوێ ئرتوتب یی صەثوژ ٚ صەِوٛٚ 
ٛرئ ٚ ٚ ٌۆچیووووبْ لرووووضەکەٚێت ٚ یبووووتت یووووڕ چوووو چووووبٚ  ٌە

ٌەیووڕ صٚٚثووبرە ؟ کووٛڕصەثرتەٚە , ئەٚکووبلە ثووۆ ثە رووڕۆ صەصەی
ٚ صتبرثٛٚ صەترٛٚ  زٚٚثوٓ کە   کە ٘بلەٚەيەثڵٕضگۆصۀرژ 

ئبٔیب گوٛٚلژ  . ٚ کبرەکبٔتبْ ثەڕێ ەْ , صرۀرە کب  لەٚاٚثٛٚ
کە يەثڵٕووضگۆ گٛێووت ٌرجووٛٚ ئەٚ صۀوورەی ٌە گٛێووت ٌووێ ثووٛٚ ؟
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ئەرصەشر  گٛٚلژ ثەڵێ گٛێُ  یەتبِەکەی چیە ؟ثەرزصەثرتەٚە 
ٌێ ثٛٚ , ثەاڵَ ئرتتب ٚەستژ ٔیە , ِوبٚتەلژ . ئوبسەر ِٕوضاڵیش 

صاتووووە ٔەثووووێ ڕۀووووورە  ئەگەر ٌە کووووب  ٚ  ووووبلژ سۆتوووووضا ٌە
ٚ وت صەرچووێ . ئبٔیوب  ووەت ی ثەٚ لتوەتە ٘ووب  ثەاڵَ ٔبلۀضر

ٚ ڕٚٚی سووۆی  ٘یچووژ ٔەگووٛٚ  , ثبٚەشوور ژ ٌە ئەرصەشوور صا
ئەرصەشر  گٛٚلژ ئبٔیب ڕاٚە تە , ئبٔیب ئبٚڕی  ٚەرگرڕا ثڕٚا ,

ٚ  وووەت ی ئەرصەشووور ی کووو ص , ئەرصەشووور  گوووٛٚلژ  صاتەٚە
ێ , ثوەر ٌەسوۆ  دەزصەکەَ ٔبٚێ ژ ٔٙرٕیت ثۆ صاثٕرُ ٔبٚێە ٘

ئەرصەشر  گٛٚلژ  ئبٔیب گٛٚلژ ئ ٔبٚێە ؟ .ئەگەر لجٛڵژ ث ەی 
 ثوٛٚ گوٛێژ ٌە ٔوبٚێ ژ ٚە٘وبثێ , ثە جوبرئبٔیب تەکەِ" ر" ٔیٍٛ ە

ئەرصەشور  گوٛٚلژ  ؟ٚالوب چوژ  ر ەر بِیەٚە گوٛٚلژ ٔیٍوٛ ە
ٚالب سبّٔژ کۀبرەکوبْ , ئبٔیوب گوٛٚلژ ٚای چۀوض سبّٔوبٔەتە , 

ئەرصەشوور  گوووٛٚلژ  ثبشووە ٌەچووویەٚە ٘ووبلٛٚە ئەگەر ثزأوووژ ؟
                    چوووٛار لووووٛسّەکەتە  ٔووووبٚی گوووٛڵر ە ٘ەڵروووو ی ٘ەرر ٔیٍوووٛ ە
ئووبگ  , ٘ەٚا , سووب  "سووۆی ٌۀوبٚ ئووبٚ شوویٓ صەثووێ , ٌە  , "ئوبٚ

ثٕەٚەی ئبٚەکە ڕەگژ ٌە ٔبٚ سبکە , ٔبٚلەصتبژ ٌە ٔبٚ ئوبٚە , 
گٛڵەکەش سۆی ٌە صەرەٚەی ئبٚەکە  ەر صەرصێٕێ ٚ لیب ژ 
ڕۆێ ٌرژ صەصا ٚ ٘ەٚای یروضەکەٚێ . ٌەثەر ئەٚ سب ویەلبٔەش 

عٕوژ ئبٔیوب گوٛٚلژ تە.  صەڵرٓ چبرە ەرە ثۆ چۀضتٓ ٔەسۆشوژ
ئەٚۀوضە گەٚرەَ ٌەالی لوۆ ؟ ئەرصەشوور  گوٛٚلژ ئەی چووۆْ . 
ئبٔیب گٛٚلژ تەعٕژ ِٓ ثە شوبتبٔژ ئەٚە صەزأوژ ٘ەڵرو ی ئەٚ 

 , ئەرصەشر  سۀضەتەکژ ک ص گٛٚلژ ثەڵێ ثە صڵٕیبتیەٚە ؟ٔبٚەثُ
ثە صڵٕیبتیەٚە لۆ سبّٔژ کۀبرەکبٔژ , ِٕیش کەشتیٛأژ ڕێ ٌێ 
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یورُ ٚاتە ٔب وویٕژ لووۆ  ْٚٚ ثوٛٚی صەرتووب لوٛن ٚ ثووێ ثٕەکووبْ ,
ثۆِٓ ٔزتوە ثوٛٚٔەٚەتە ٌە کۀبرێوە , ٘ەرثوۆتەش ئەٚ ٔوبٚەَ 

بری کە چوٚ ثۀب ئیٕجب ئبٔیب  ٛیب ژ ک ص.  ثۆ  ثەشیبٚ زأژ
ٚ  ٚەکووٛ جووبراْ ثە ثووٓ  ووبثبلژ صٚٚرصەثووٛا ثووڕٚا , ڕۆتبووت 

گەٚرەکەی زتٕوضاْ  صرێەی زتٕضأەکەصا لرپەڕی ٚ ٌە صەرٚازە
ٚ چٛٚە صەرەٚەکە ثە ثۆتبیر ژ  ٛٚری    . لبرتە ڕۀگ ک اثٛ

ثە وەر ئەٚ شووەلبِەی ثە یوورش زتٕووضأەکەصا لرووضەیەڕی , الی 
صە ووتە ڕا ووتژ گوو   ٚ ٚتتووتژ ثەرٌەٚەی ثچرووتەٚە ِووبڵەٚە 

یرٕٛ بٔەی ئەٚ سەلەکەی یرشۆش ثٛٚ  صە تەتە  یرٕٛ  ٌەٚ
 صەلەتە  ثە یوووێ صٚٚرثوووٛٚ ٌە ثوووبزاڕ , کە ٘ەر صە ث ڕێووت ٌە

٘ەرالی لتوووووەکبٔژ ئەرصەشووووور  ٚ  ثی تبوووووژ.  زتٕووووضأەکەٚە
 ئەٚٔبٚەثٛٚ ثۆی صأب , صەتٛتتت ثزأێ ئەٚ دەزی ٌرجٛٚ چوژ

ٌەیوڕ  . ٚ ِوبٚتەلژ ثڵروت ثەاڵَ یروژ ٚاثوٛٚ ٘ربوتب ٚەستوژ ٔویە
سوۆی ٌەثوٓ صتوٛاری لەاڵ ثیٕویەٚە , ئەٚ صتوٛارەی ڕۆێگبرێووە 

, کەچوژ  لەڵغبٔژ ئەٚ شبرە ثوبزٔەتیە ثوٛٚە ٌەٚ شوٛێٕە ثەرزە
بوووژ لروووضا ٔوووبێی .  وووەری ثڵٕوووضک ص ثیٕوووژ ئرتوووتب تە  ِ ۆڤی

ئەٚ سوووۆڵەی لەاڵکەی  صصارلووٛٚتەکژ گەٚرەی ثووێ گەاڵ ٌە لە
ٌە وەرە صتووبرە , چۀووض کووۆل ێ ژ شوویٕژ  ووەرثبن سە  سە  

ل تش صە ڕْ ٌەٚ لبق  ٌە ەری ٘ەڵٕیبتْٛٚ , ٘ۀضێ کۆل ی
صەٚرٚثەرتبوژ  . ثۆ ئەٚ لبق ٚ ٌەٚ یۀجەرە ثۆ ئەٚ یۀوجەرە

لووبثڵرژ لەرەثوبڵ  . چووٛٔ ە چووۆْ ٌە ووەرەلبٚە ثووٛٚ ,  ەثوبڵ رلە
لەاڵکە ثبزٔەتژ ثٛٚ , ئەٚ شەلبِەی شبرتش کە ثە صەٚری صا 

ٚ ٌەٚ  سەڵە ٌەَ ثەر .  ٛٚڕاثۆٚە ٘ەر ثبزٔەتژ ٘ەڵ ەٚلجٛٚ
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ثەری شووەلبِەکە شووتیبْ صە  ۆشووت , ٘بٚارتووبْ صەکوو ص ثووۆ 
ئەٚەی  ەرۀجژ ِبتەرتەکبْ ثوۆ سۆتوبْ ڕاکربوٓ , ئبٔیوب ٌە 

کترووت   ۆشووەکبْ کە کەٚلجووٛٚە ثووٓ لەاڵ لۀیبووت تەکرووە ٌە 
چبتشوووبٔەی ِەچ وووۆ , ثەراِوووجەر صٚٚکبٔەکوووبٔژ لەتتوووەری , 

ٌەٚ شووٛێٕە  ووەت ی الیەڕەکووبٔژ  ڕۆێٔووبِەتەکژ کووڕی ٚ ٘ەر
یڕثوووٛٚ ٌە ثوووبثەلژ ٘وووٛٔەری ٚ ئەصەثوووژ ,  کۆلوووبتژ کووو ص , کە
 صٚٚ ْتە  ثیٕژ ٔٛ  اٚە " ٔٛ ەر ٌۀرٛاثەگەٚرەتژ ٌەگۆشە

َ ٔبٚٔیبووبٔە زۆر  ووەرۀجژ ثووۆ الی سووۆی ا " ئەضثەرصەئبشوو
ڕاکربووب , چووٛٔ ە یەتٛۀووضی ثەسووۆتەٚە ٘ەثووٛٚ , صە ووتژ ثە 

ٔٛ ەر  سٛێٕضٔەٚەی ک ص , لب گەتبتە ئەَ شٛێٕەی ٔٛ  اثٛٚ
                یریەکیبووژ ەکووژ ٌۀووبٚ ئەَ صٚٔیووبتەتە صاتە ٚ ٘ەِوٛٚ کووب  یری

 ٔیوووبتە ڕاتضەکربووورت ثەٚئەَ صٚ ,ٔوووبٚ صٚٔیوووبتەکەی سوووۆی ٌە
ث وبلەٚە . ئەٚ  ئەٚەی ٌەٚ صٚٔیب جیوبیشتبٔەی چرەثەسبٓ ثۆ

صٚٔیبش ڕاتضەکربرت ثەٚ شتبٔەی ٌەَ صٚٔیوبتەصا ٔویە صەتەٚێ 
ٌر ەتە ٔٛ ەری چب  ٚ  . ثە ەٌیمەی سۆی لریضا ثٕیبصتبْ ثٕرت

ی چوب  ئبِوبصەتە ٚاز ٌەَ ٔٛ ەر س اپ صەرصەکەٚێ . چۆْ؟
یوووبتە ثشوووبلە صٚٔیوووبتە ثرٕروووت , توووبْ کەي ٚ یەٌەکوووبٔژ ئەَ صٚٔ

ثەاڵَ ٔٛ وەری سو اپ ثە  ,ٔبٔژ صٚٔیوبتەکەی لو سزِەلژ ثٕیبص
یووووورچەٚأەٚە صەتەٚێ ثە٘ەر صٚٚ یوووووێ ث بووووورتەٚە صٚاٚە ٚ 

ٙرٕبٔژ ٚٔیووبتەکەی سووۆی کە ٘ەتە ثووۆ ثەصە ووتشووتەکبٔژ ٔووبٚ ص
ثرٕێ . کەچووووژ ئەَ اٚی ئەٚشووووتبٔەی ئەَ صٚٔیووووبتە ثەکووووبرلەٚ

ثۆ ٔٛ ەرە  صٚٔیبتە صێی  ەٌیمەی ٘ەرصٚٚکیبْ صەجٛڵرتەٚە .
ثەسش ٚ ٘ەڵشەڵەلرٕەر صەسبلە ثەر بکەکە چۀض شتر ژ چرەچ
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ثەسبووٓ ٔٛ ووەرە سوو ایەکەش ئەَ شووتبٔەی چرە ثووۆ. صە ووت
ٚ ثرٙرز ٌە صاتە صەثوێ ,  صٚٚرصەسبلەٚە . ٌر ە ٔٛ یٕژ ثە٘رز

ئەٚ ٔٛ ووووویٕبٔەی ثە٘روووووزْ ثەر٘ەِوووووژ ئەٚ ٔٛ وووووەرأەْ کە 
ِەتٍیووبْ  ٘ەڵٕەسەڵەلووبْٚ ثەٚ شووتبٔەی ٌەَ صٚٔیووبتە صا ٘ەتە ,

ئەٚ ٔٛ ویٕبٔەی ثوێ  . زتبل  ثەالی صٚٔیبتەکەی سۆتبٔضا چٛٚە
ِەتٍیووووبْ زتووووبل  ثەالی ئەَ  ْە٘رزتبوووٓ ٘ووووژ ئەٚ ٔٛ وووەرأ

ٙرٕبٔژ شوووتە چروووە ا گەڕاٚەلەٚە ٚ ثەصٚای ثەصە وووتصەصٚٔیوووبت
ئبٔیب کە گەتبتٗ سبڵژ کۆلبتژ ئەٚ ثەشە زۆر  .سبەکبٔەٚەْەث

 ثەشوژ صا٘وبلٌٛٚەلو   ریەەٚ٘گ ەر بَ ثٛٚ , ٔەتزأژ ٌەٚە 
ٚ کە ثب وژ شورت  ئیٕجب  وەت ی ثەشوەکەی لو ی کو ص. صاتە 

ٔٛ وەری ئەَ ثوبثەلەش ٌە  . ٔٛ ەرتضاکبلژ  ثٛٚٔژ صەک ص ٌە
 شرت ثْٛٚ چیە  ڕۆێٔبِەکەصا ثەَ ی  یبرە صە تژ یر  صثٛٚ

صٚاصا صە٘ووووب  ٚ ئیٕجوووب ثەشووووەکەی لووو ی ثە؟ ا ٌە ٔٛ وووەرتض
ٔبٚ صٚٔیوبتەکەی کجبری صەچرتە کبلرە ٔٛ ەر ثەتە ٔٛ  اثٛٚ
ّە شوووورت صەثووووێ , چووووٛٔ ە ئەٚکوووووب  ٌە صتووووضی ئوووور سووووۆی
صەرٔووبکەٚێ , ئەٚ ثە ٛکەٚلەکبٔژ ٚە  ِ ۆڤوژ ئب وبتژ ٘ەڵتو

   اٚەکەی سۆی صەجوٛڵرتەٚە کە ٘یچوژ ٌە تٚیرژ صٚٔیب صرٚ
ڕۀووووورە  ثوووووبٚ .٘وووووژ ئرووووو ە ٔوووووبچێ صەثروووووتە کە ووووور ژ صێە

٘ەڵتٛکەٚلەکبٔژ ئرّەش ٌە صتضی ئەٚ شترە ثێ ٘بٚشورٛەی 
کبلر ژ ل تبضا ئەگەر ٔٛ وەر لەٚاٚ گەڕاٚە ثوۆ  ٌە . شرتیەلژ

 ووت  صٔژ ئەٚ صٚٔیووبتەی سووۆی ٚشوومژ صرٚەٚ ع ئەَ صٚٔیووبتە
 تژ ث ب  ٌە صە ت ثضا , صتتبْ ڕۀرە شرت ٚٚصەتٛتتت صر

 وەرەٚەی  ثەاڵَ ٌە . ثْٛٚ ڕٚٚثضا , چٛٔ ە ش توتژ ٘رٕوبٚە
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چٛٔ ە ئەٚتش صەگّۀە  , ی ٘ەتە" ثبْ ٔٛ ەر" ٘ەرصٚٚکیبْ 
 . یەتٛۀضی ثە ٘بٚ وۀرژ ٘ەتە ٌە ٔروٛاْ ڕٚٚح ٚ جە وتەصا

ٌەٚ دبٌەلە ثبْ ٔٛ وەر کە ور ە ثە ٘ەرصٚٚ یوێ صەچروتە ٔوبٚ 
چروە ٌە .  ئەٚ صٚٔیبٚ صێوتەٚە ٔوبٚ ئەَ صٚٔیوبتەش ,  وەِبصەکب

َ صٚٔیبتەش صەثیٕێ ٚ ٌە صرٚشتەک   صٔژ صٚٔیبکەی  تٚبٔژ ئە
ا  ٚ صەتشوبلە صەص سۆشژ ٔبکەٚێ . ٘ەِٛٚی ثەتەکەٚە گو ێ

ثەَ یریەش ٘ۀضێە .    ڕکرفژ سۆی , چژ ثٛێ ئەٚە صەکب ێێ
ٚ ٘ۀضێە جبرتش ئبلڵ , ٘ۀضێە جبر  جبر شرت صەرصەکەٚێت 

 . ٔبشی تٓ صەرصەکەٚێت ٚ ٘ۀضێە جبرتش جٛاْ
ئبٔیوب کە گەتبووتە کۆلوبتژ ثووبثەلەکە ثوێ ئەٚەی سووۆی ثوویەٚێ  

ُ , ثبْ ٔٛ ەر , ِٓ ثبْگٛٚلژ ئەٚەی  ریەِیبْ  , ٔٛ ەرَ ِٕ
ٔە  ثە لۀیب ,  ئەگەر ٘ەٚتش ٔەثُ صەِەٚێ ثجّە ثبْ ٔٛ ەر

٘ەرٌەثەرە سۆشووژ گووٛٚلژ ثبشووە ئەگەر ٚاتە , ثوووۆ . ٔٛ ووەر
ٌۀبٚۀوووضی ثوووبثەلەکە ثەٚۀوووضە ڕازی ثوووَٛٚ ٚ  ەر ووووبِیُ 

ٔوب , کوێ صەڵوێ  وەرٚل تش ٔویە , توبْ کوێ صەڵوێ  ؟ صەرثوڕی
سوووۆی ئیٕجوووب ٘ەرٌەثەرە .ٔوووبزأُ ,  ئەٚەی  وووریەَ ٘ەر ٘ەتە

گٛٚلژ ثۆ ٔیە , ئەصی ئەٚۀیە ِٓ ٘ەَ صەچّە ٔوبٚ صٚٔیوبکەی 
سووۆَ ٚ ٘ەِوویش صێووّەٚە ٔووبٚ ئەٚ صٚٔیووبتە , ئەصی ئەٚۀووویە 

ٚ چیڕ ُ ثۆ ثٕیبص٘ەِٛ ئەٚ صٚٔیبتەی  ٔبٔژۆکەکبٔژ ئر ە ثەکبرصێٕ
َ صەِەٚێ ٚ چرە ثەصەَ  ٘ەر ٌە شتەکبٔژ ئر ەش صەثیُٕ ؟ سۆ

ٌەثەرەسۆی گٛٚلژ صەی ئەَ لتبٔەٚەش ڕۆێٔبِەکەی ٌٌٛضاٚ 
جبرێ ثبثچُ یرٕٛ وەکبْ ث وڕَ , ئەٚ کوب  کە گەڕاِەٚە ِوبن 
ْ ثُ , ثەاڵَ  ُ کبِەتب ُ صەلٛأ ْ صەکەِەٚە , ثزأ زتبل  ثی ٌەٚەتب
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سووۆ ٔٛ ووەرەکە گووٛٚلژ ثووۆ ٘ووژ  ووریەَ صەثووێ ٘بٚ وووۀرژ 
 تٓ ٌە ٔروٛاْ ڕٚٚح ٚ جە وتەصا . کەٚالە صەثوێ ئبگبِووبْ روڕاث

صەسوووۆتٓ ٚ چوووۆْ ٚ کەی ٌەسۆِوووبْ ثوووێ چیوووضەکەتٓ ٚ چوووژ 
ٚ  ِ ۆڤ ثبش ثی ث بلەٚە  صەکب ئەٚأە ٘ەِٛٚ ٚا.  صەسەٚتٓ
ٚ  ٘رضی ٘رضی ٌە ەر شوەلبِەکە یوڕتەٚە ئەٚثەر . چبال  ثێ

ڕێووزە صٚکووبٔەی کەٚلجووٛٚٔە ثەراِووجەر لەاڵ ,  چووٛٚە الی ئەٚ
ٚ  ەت ی    ۆش ڕاٚە تبٌەٚێ ٌە صٚکبٔر ژ یرٕٛ  ٚ صە تەر

 ِرزێوووە , کە صأوووضراثْٛٚ ٌە وووەریەالٔەی کووو ص ٚ کەي  ئەٚ
ٚ صە تە یرٕٛ وژ  زۆرثەتبْ صە تەری ِٕضااڵْ ٚ یرٕٛ ژ صار

  . ڕۀگ ثْٛٚ , ثۆ ٚێٕەکرببْ
ٌەالتە  چووبٚی ثە کۆِەڵرووە یرٕٛ ووژ جووب یش کەٚ  , ٌریووبْ 

یوبٔژ چٚ صە وتژ ٌە چۀوض صأەتە  صا , سەلوژ ٘ی ٔرزتە ثۆٚە
ٚ , کە ٔٛکەکب صا٘رٕب , صٚال  ڕٚٚی یبٔژ ثۀبٚ ٌەیژ ٔثەصن ٔەثٛ

کۆِەڵرووە  ثوۆ الی جبِشووبٔەی صٚکوبٔەکە ثیٕوژ سوۆی ٚەڕگروڕا
أضراٚە , کە چٛٚە الی ئەٚأیش ٌە یرٕٛتتش ٌەٚێ ص لٛلژ یڕ

ئیٕجوووب ثوووۆئەٚەی . ٚێ ٘ەتەەثیٕوووژ ئەٚ یرٕٛ وووەی سوووۆی صەت
زەدّەلووویە ثەصە وووتژ ثرٕوووێ ,  ثەٚ لووو  ٔبچوووبر ٔەثوووێ جووبرێ ژ

٘ەرزأت تش ڕاصەٚە تب ٌەٚەی صە تەتەکژ یر ەٚە کڕی , کە 
رە یەرچەِە سوووبٚەکەی صأە صأە ثی وووڕێ . صٚالووو  ثە صە وووت

ژ گوو   . ئەٚ تە   وویفیبلژ ژ ٚ ڕێووژ ِووبڵگووٛێ ستووتەٚە ثووٓ
ل صا ٔەثٛٚ ٌەَ شبرە , ٘ەلبیرژ ث  اثٛا ثە  کە ٌەکە ژ ,٘ەثٛٚ

ز کربژ ي, ٘ەر ئەٚەش ٚای ٌێ ک صثٛٚ ٘ەرگ یێ ڕێژ صەثڕی
ثیٕوژ  ٚە ِوبڵەٚە , چوٛٚە ِوضثەیەکەگەتبوتەکە  . زتبص ٔەکوب 
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صات ژ ٌە وەر تەکروە ٌەٚ کٛر ویبٔەی ثە صەٚری ِروزی ٔوبْ 
ئەٚتوش ثوێ ئەٚەی ثوبٔرژ  .سٛارصٔەٚە ڕێز ک اْٚ سەٚلٛٚە 

کە لەِۀرە ثوٛٚ  رو ی تترٕێ جب  ٚ ٌەٚ سەٚە کٛرلە ٘ەڵیث 
ثجوٛٚ ,  وەری ئەٚ ِۀووجەڵەی ٘ەڵوضاٚە کە ٌە وەر لەثووبیەکە 

ٚأووژ ئەلڵووژ ٚرصی ٌۀووبٚ ِۀووجەڵەکەی ڕکە ثە  صأووضراثٛٚ ,
 ٚ ٌۀوبٚ ە تەٚسۆ لەیبیەکەی صأبٚاسٛارصٔەکەی ٔەگ   , ڕ

ٛشتٕەکە لۆزێە ب ەالجە  رٛێ ژ صەر٘رٕب , ٌە ثەٌٛعەی لبی
ثەصەَ  ووورٛ  ٚ لەیر وووژ گەٚرەی ٌروووضا , ٘ەر ئوووبٚی یروووضاک ص

ٚە ێٚٚرەکەی , چوۆ ٚ  ٚەروە وسٛارصٔەٚە ثە لبصرِەکەصا 
ٚ  جٛٚی , ٌە ٔبٚ کبرلۆٔەکە صەرتوبٔژ ٘رٕوبکڕتئەٚ یرٕٛ بٔەی 

ضأبْ ئەٚ شٛشوووەتەی صەِروووە ثوووٛٚ ثوووۆ یرٕٛ ووو ستوووتیە ٔوووبٚ
ێ ئەٚەی گٛێجووضالە سەٚ ٚ ٌە ووەرِرزەکە صاتٕووبثٛٚ , ئیٕجووب ثوو

یەٚە ٌۀبٚ گۆڕەیبٔژ زتٕوضاْ  وەصاْ ٔثەتب , کە ٌە تەلژِٚٚبٔض
لر ەڵوووژ صە٘وووبلە ثەرگوووٛێ ٚ  وووەصأیش  صۀوووگ ثەتەکەٚە ثە

ٌەکوٛێ صە وتژ  .ەصاٚە , صە تەرەکەی ٘رٕب گوۆڕێ ٚەاڵِیبْ ص
ٚ ٌە ٔٛ یٕژ ڕۆِبٔەکەی , ئەٌەٚێڕ ا صە تژ یر  صەٚە ٘ەڵر لجٛ

صرشت ئەٚ ثە ەر٘بلبٔەی ئەرصەشور  ثوۆی , صەتٛتتت ٚرصٚ
 .  گرڕاثۆٚە ٘ەِٛٚی ثٕٛ ێ
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تووە صا٘ووب  ثووٛٚ , ِۀتووٛٚڕی ثبزرگووبْ ثە رصٚٔیووب لەٚاٚ لب
ٌە کۆِپبٔیبٚە صەگەڕاتەٚە ِبن , ٌەڕێروب چوبٚی ئۆلۆِجرٍەکەی 

 ٚ   ۆشوووووتٓ کەٚ  , ٌەشوووووەلبِەکە التوووووضاثە صٚکووووبٔر ژ ِەتف
 ٌەئۆلۆِجرٍەکەی ٘بلە سٛارێ , ڕا تەٚسۆ چٛٚە ٔبٚ صٚکبٔەکە

ژ ئبِوبصەک اٚی ِب و ڕێروبش صٚٚ ٌە ثتڵرە ٚێتو ژ کوڕی . ٚ
ەِر  ٔۆ ثۆی ثجۀە ِبڵەٚە . ئیٕجب کە گەتبتەٚە ثۆ کبل صاٚاو ص

ٌە ٔزتە ِەِەڕەکە صات ژ  ێثەر صەرگبی دەٚشە چٛٚە ێٚٚر
 ەٚتوش ڕا وتەٚ سوۆ صەرثوبرەی ئبٔیوب ئبٔیب یربوٛازی ٌر و ص , ئ

ئرتتب  ئبٔیبش گٛٚلژ عە  ێ گەڕاٚەلەٚەٌرژ ی  ژ , صات ژ 
 ووەرَ ٌرووضا , ثیٕوویُ کەِرووە یوورش ئرتووتب ێٚٚرەکەتەلووژ  ٌە ٚا

ی  یبرێ یبُ ٌرژ بر ٘بلّەسٛارێ ٚ ٘یە چٔب سەرت ژ ٔٛ یٕە
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ِۀتووٛٚڕ گوٛٚلژ سووۆَ .  کووٛێ ثوٛٚە ٔەکو ص ٌە ثەتوبٔیەٚە ٌە
چووووٛٚە ٚ  ٚ ەروە وووصەچوووّە الی . ئیٕجوووب ثە لووووبصرِەکەصا 

ێٚٚرەکەی , ثیٕووژ ئبٔیووب ثە ووەر صە ووتەرەکەتەٚە سەٚی ٌووێ 
ژ ٚتتوووتژ چۀووض صێ ێوووە ٌەٚ ٔٛ وویٕبٔەی ثە صە وووت. کەٚلووٛە

ٌەثەر ثەاڵَ ثووۆی ٔەکوو ا , کووچەکەی ٔٛ وو اثٛٚ ثیشووٛێٕرتەٚە 
لۀیوب  ,یەرش ٚ ث ٚی ی چژ کە ٘ەِٛٚ التەکژ صایۆشژ ثٛٚ 

ئرّەی ِ ۆڤ  "  ڕ تەتە ٔەثێ کە ٌە کەٌۀر ەٚە صەثیٕضرا ئەٚ
ْ یێ ٘ەڵٕبگی ێ ئەٚە ئەٚەش  . " ڕ ەٛضە لٔٚە بی ئبێەاڵکبّٔب

ِۀتٛٚڕی ٚا ٌر  ص لەزتە  ٌە وەری لوب یۀوجەی گەٚرەی 
٘ە ووتی  ص کە وورە  ەٚکووبلە ئبٔیووب کەٌ. یرووژ ثە ٌەشووژ صاثرووت

ٚ ٌەسەٚەکە ٘ەڵتووتب ,   ووەری ثڵٕووض کوو ص,  ٌەیبوت  ووەرتەلژ
ٚ  ئبٔیبش صە تر ژ ثە ەر.  ثبٚکژ گٛٚلژ کچُ ِبٔضٚ صتبری

جَٛٚ , سەٚێ ژ کوٛر  ٚ ە ٔیە سەٚل٘يی چژ صا٘رٕبٚ گٛٚلژ 
ٚ جبرێ ئەٚ٘ب صەسەٚێ ُ ٔبدەق ٔیە ٘ەِٛ ئیٕجب  . سۆش . صات 

ٚاصەچوووووّە سوووووٛارەٚە لوووووۆش ٚەرە ثە ِۀتوووووٛٚڕ گوووووٛٚلژ 
رثٛٚ زۆری بچربتشبٔەَ ٚٚلٛٚە ِب یّبْ ثۆ ثروٕٓ . ئبٔیوب صتو
ٚ , چٛٔ ە عە  تش گەڕاثۆٚە ٔبٔژ ٔە  . ثٛٚ ٛارصسیرشۆش ثٛ

ِضثەیەکە ٌە ەر  ِۀتٛٚڕ ڕا تەٚسۆ کە چٛٚە سٛارەٚە ٌە
ٚ  ووەری ثووتڵە ٚێتوو یەکەی کوو صەٚە , ت کٛر وویە  صأیبوو

ٚ ثە تە  لوَٛ ٘رٕبتوٗ سوٛارێ . ٘ۀضێ ژ ستتە ٔوبٚ گ زێوە 
صٚٚثبرە یر ەکەی یڕکو صەٚە , صات وژ ئبٔیوب کەثیٕوژ ِوبٚەتەکە 
٘ەِووٛٚ شووەٚاْ صەسووٛالەٚە گووٛٚلژ چوویە ییووبٚەکە سووۆ ٘وویە 

ٚە گٛٚلژ ثوٛٚە ێٔەکە ثوٛٚە ِۀتٛٚڕ ٚەاڵِژ صاتە ؟ ٔەثٛٚە
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سوووۆزگەَ ثەٚ . , ثەاڵَ ئرتوووتب ٘ە وووتُ یوووێ کووو صٚٚە ٌەِروووەە
صەزأوووژ  . ئب ووٛٚصە صەسەٚلوویٓ تٓ ثەاڵَثووٛ ڕۆێأەی ٘ەێار

 . سەڵە ثە  ەلوبرە  صاْ ٚالوب چوژ ؟ ٚالوب سۆستوتٕە صۆزەر
ژ  ْ ٌەگەن ییبٚأژ ثەری   ٚ صاصٚەرٔا صەزأژ صە ت لر ەڵ  ص

ْ جۆر سٛارصٚالب لەرک دەراِزاصە ٚالبچژ ؟ ْ ٚ   صٔژ ٘ەزارا
ڕا تە ئبسەر لۆ . ٘ەلبتێثۆ ٘ەلب٘ەڵجەارصٔژ ثەری ێەلٕەثٛٚ  

ٚ کبلیش یر َ جۆرە صەٚڵەِۀض ثَٛٚ ٚ  ت ٔبسۆش ثٛٚئە ٓ ثە ِ
تو تٓ ٘وبٚڕێُ کو ص , کبلروە زت سیبٔەلُ ٌە ِرەٚٚ ٚ سوب  ٚ ٔ

َ ٌە ٘ەِٛٚی گ ْ   ۆشت . ثەاڵ ٔبسۆشت  ۆڕە ِۆِیبک اٚەکبّٔب
ضأژ کە رە ژ دٛکّّٔضأژ کە ر ە ثۆ ٘ەلب٘ەلبتێ , صەزاکٛد

ٚالووب چووژ ؟ ٚالووب ٌرتووتبٔضٔەٚەی ێتووبْ ٌە ِ ۆڤرووە ثە ٘ەِووٛٚ 
ٚ  ۆڕگوئەٚە زتبل  ئبزارَ صەصا  ٔەٚە   ,چرەٚ ثە٘بکبٔیەٚە 

ٌە  ئوبسەر ِوبَ لوبٚێ  ثەر ٚ ِرەٚٚ ٚ ٔبزأُ ثڵرُ چژ ؟ ِۆِیب
ئبزارل   ٚ ڕێتبتە  ِەد ِٛژ صە تژ ِٕە , ٌەٚە ثە تب ب ٘ەر

ٌە سووبٔٛٚە  ث تووب ٘ەر ,ئووبر ٘ەێاری چیووت یووێ کوو صَ  ٘ەتە ؟
 صتووٛارە کوْٛ کووٛٔەکە ثەتبثووبتٓ ٔەٚە  ئەٚ ٚ ٚ صار کو ێیەکە

صەَ ئەَ  ئیٕجووب ِۀتووٛٚڕ ثە . ڕێرووب لٛڕ ووەَ ٘ەڵجەارصثووب
لتبٔەٚە صٚٚثبرە یر ەکەی ٘ەڵضاٚ ثە تە  یبژ سٛارصتەٚە , 
لووب صە٘ووبلیش  ووەری گەرِتوو  صەثووٛٚ , ٌۀبکووبٚ ئبٔیووبش ٘ووبلە 

ثیٕووژ گووٛٚلژ ٚەرە کووچە لبلووبٔەکەَ  ێٚٚرەٚە , ِۀتوٛٚڕ کە
ئبٔیب ٚەکٛ ِٕضاڵرە سۆی ستوتە ثبٚەشوژ , ِۀتوٛٚڕ  . ٚەرە

ٚ گوووٛٚلژ کچوووُ صە وووتەکبٔت سوووۆش ثوووێ کە  لر ثوووۆٔژ کووو ص
٘یٛاتەَ شوترە ثڵروژ ئەگەر ٚاش ٔەثوێ  صۀٛٚ ژ , ثەاڵَ ثەٚ
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ثەڵ ووٛ  وٛٚصی ٘ەثرووت ٚ ثەیرووژ کووب  ثە لوۆ ٚای صاثٕووێ ٚاتە 
ێەاڵکبّٔبْ ڕا تە ئرّە ٚە بی ئب . ئرّەی ِ ۆڤ صاثجڕێ ثەێٔژ

, ثەاڵَ ئەگەر ئروٛە کە صۀٛ وٓ ثڵورٓ  لٛڕ وەیوێ ٘ەڵٕوبگی ێ 
ئبٔیوب  وەری  . یرّبْ ٘ەڵضەگی ێ , ئەٚکب  یرّبْ ٘ەڵوضەگی ێ

ٌەٚ لتەتە  ٛٚڕِب , ڕا تەٚسۆ ئەٚ صێ ەی ثەثی ٘وبلەٚە کە 
ئەٚشووتبٔەی ٌەٚ  ٔٛ ووەر"    ێٔووبِەکە صا سٛێٕووضثٛٚتەٚەۆڕ ٌە

   ".  ەٌیمەی سۆی ثٕیبصتبْ ثٕروت صٚٔیبتەصا ٔیە , صەتەٚێ ثە
ەثوووبرەی ٔوووبٚەڕۆکژ ئەٌروو ەڕا لۆزێوووە ثی کووو صٔەٚەی گووۆڕا ٌ

 .  صەک صەٚە ثی ی ٌێ بت یر ٜەەٌٚڕۆِبٔەکەتەٚە , 
, ٛٚلژ ٚەرە  وەر ئەٚ کٛر ویە صأیبوەِۀتوٛٚڕ ٌەٚکوبلە گو

ڕٚٚی ٌە صات وژ  ئیٕجب . صە تژ گ   ٚ ٌەلۀیبتە سۆی صاتٕب
ُ ئبزاری ٘ەثٛٚە ک ص ئبٔیب  ٚ گٛٚلژ ثەصرێەاتژ ئەِٚبٚەتە ٔبس

َ گەزلیتّژ ٚ شترە ٚە  گ ێژ شر یۀچە ٌە  .ٔبٚەٚە ثەرصەٚا
ثۆ  ئەٚە ٘ەر, ک صٚٚە  ِەثیٕە زۆرجبر ٔ ٛڵیُ ٌەٚ ِە ەٌەتە

 ٚ ٘ووب  ئبٔیووب ٌەٚکوبلە ثەجووٛاة. ەڵەلروُٕشڵئەٚەثوٛٚە سووۆَ ٘ە
ِۀتوٛٚڕ ثوێ  ؟ ِوٓ لرٕوبگەَ گوٛٚلژ ئروٛە ثب وژ چوژ صەکەْ

ئەٚەی ثیووو ٌەٚە ث وووبلەٚە ئبٔیوووب چوووۆلە زتٕوووضاْ ٚ شوووترە ٌەَ 
رسۆشیەٚە گٛٚلژ ِبَ لبٚێ ی ثبرەتەٚە صەزأێ , ثۀیّچە  ە

َ لبٚێ  . ِبْزثە تە  ؟ئبٔیب چبٚەکبٔژ زەق ٘ەڵرەڕا , گٛٚلژ ِب
ەٌەتە ٔبگەی ِۀتٛٚڕ ٚەاڵِژ صاتەٚە ثەڵێ کچُ , لۆ ٌەٚ ِە 

ٚ ثوێ ئەٚەی  کو صەٚە صٚٚثوبرە یور ەکەی یوڕ. ٚ صرێەە صٚٚر
ٚەکوٛ  بوٝیٚ ثە تە    ەت ی کە یبْ ث ب  صە تژ ثوۆ ثو ص

ئبسەر ثۆتٗ صەی  ُ گٛٚلژ ئبٔیب  .کبٔژ یربٛٚ سٛارصتەٚەیر ە
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شٛێٕەکەی سۆی  ِۀتٛٚڕ ٌە . ِٓ ییبٚێە صۀب ُ ثەَ ٔبٚە
ئەٚییوبٚە  ,زتٕضاْ  ٌەئبٔیب گٛٚلژ  کٛێ ؟ ٘ەڵتتبٚە گٛٚلژ ٌە

 . ژ ٌوێ کو صٚٚەل٘بٚڕێیەکژ ٘ەثٛٚە ثۀبٚی  یبٚەش سیبٔە
٘ەِوووٛٚ  ِۀتوووٛٚڕ  وووٛٚر٘ەڵرەڕا ٌەشوووەرِبْ , ئوووبرەلە ٌە

ٚتتوتژ , صات وژ گوٛٚلژ کچوُ . صەرەٚە کٛٔەکبٔژ ٌەشوژ ٘وبلە
ٚ ثب ە ثرۆڕێ ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ ٌرژ گەڕێ  . لتەتە  ث ب  ئە
ئبٔیب گٛٚلژ  . زأێيٌەسۆِبٔەٚە ثێٔەکە ٌرژ گەڕێ , ثب ٘ەرٔب 

ُ ؟ ِۀتٛٚڕ ٚەاڵِژ صاتەٚە زۆر شت . لۆ ٌەٚکبلەٚە  چژ ثزأ
ثوو تٕەکەی ِٕوووت کٛالٔوووضەٚە کە ی  ووویت ثوووبٚکە ئووورّە چوووۆْ 

ٓ ی  یبر ؟ صەٚڵەِۀض ثٛٚتٕە ُ ٌرُ  ثٛٚە ٌە ئەٚە گ أت ت لەِۀ
ضاڵەکەی ٕوصٚاڕۆێ ِ ٌەٚثڕٚاتەَ ٘ەر ثبٚکرە ثزأوێ ٌە. ک اثێ

ِبٔەی ب  ٌەثووبرەی ئەٚ ِوووبن ٚ  وووبٌەگەن صەکوووٌرپرچیووٕەٚەی 
ثەرصەٚاَ ثە ثووزأُ .  ٘ەتەلوژ ٘ەرگیوز ڕێووژ ٘ەڵە ٘ەڵٕوبثەێ ێ

عە وو ێٛە  ٌە ؟چیتوو   گووٛێ ٌووێ ثووٛٚە ٌەثووبرەی  وویبٚەش 
 . ٔەکو اٚ صەثوُ ٔژ ئەِڕۆ صٚٚچبری شتر ژ چبٚەڕٚاْصەِزا

٘وبٚڕێیەی ئبٔیب گٛٚلژ زۆرشت , کبلرە ِبَ لبٚێ  ثب ژ ئەٚ 
صەکو ێ  سۆی ثۆ ک صَ ثرزَ ثۆٚە , ٌەثەرەسۆَ گوٛٚلُ چوۆْ

ِۀتٛٚڕ گ تب , لە  ئبٔیبی  ؟ ئیٕتبْ ٘ۀضە ٔبِەرص ثێ ئبسەر
 .ثە صزتش لتەتەکژ ٔبش تٕژ یێ ثڵێ ڕۆێە ئەٚ ٔەثیٕژ ثٛٚ لب

گٛٚلژ کچوُ ٚەرە ثوب ِوٓ ثب وژ ئەٚ صٚٚ ییوبٚە  ثوۆ ثو ەَ , 
ٌە ووەری لووبثٕژ  ٚ ادوبزری ک صثووٛٚ ٘ەڵیوض ئیٕجوب ئەٚ یوور ەی

 ب  . ث ثە ەر٘بلەکەی ثۆ گرڕاتەٚە . ثێ ئەٚەی سۆی ئبش  ا
 یبٚەش  ٚ ٔە  ەلژ ٌە چۀض شٛێٓ ثۆ ِبَ لبٚێ گ تب ئبٔیب ٌە
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یبشووبْ ثەچووبٚی ثە   ِرتوو ەٚە گووٛٚلژ ثووبٚکە ئەگەر .  کوو ص
ِۀتووٛٚڕی ثبزرگووبْ . صەتجیٕووژ ئ ییووبٚێ ە ٌەڕٚٚی لووۆ ٔەثووێ
گوٛٚلژ ثەڵوێ ,  ئبٔیوب؟ ٚاتەگٛٚلژ ڕێە یرچەٚأەی  یبٚەشوە 

أە چووۆْ گەتبووتٛٚٔەلە تەکتوو ی ٚ ثووٛٚٔەلە ٚٔووبزأُ ئەَ صٚ
 ِۀتووٛٚڕ ٌەٚکووبلە سووۆی یرٕەگیوو اٚ گووٛٚلژ صەثووب؟  ٘ووبٚڕێ

 . شوتر ت یوێ ثڵورُ ڕۀورە ثوبٚەڕتش ٔەکەی , ِوٓ  یبٚەشوُ
ئبٔیووب . لووٛریەی گ تووبٔژ صا صات ووژ ئبٔیووب ٌەگەن ئەَ لتووەتە ٌە

صٚٚثووبرەی کووو صەٚە گووٛٚلژ ِوووٓ  ڕِۀتوووٛٚ گووٛٚلژ چووژ ؟
 یبٚەشُ ,  یبٚەشژ ٔە  ە  ٌر  اٚ ٌەالتبْ ٘بٚڕێ ٚ ێْ ٚ 

ٚ ڕۀروووژ  ٛێٕەکەی سوووۆی ٘ەڵتوووتبتەشووو ئبٔیوووب ٌە. کوووچەکەی
 ؟گٛٚلژ ثبٚکە ئەٚە ئ گبڵتەتەکە ٌەگەن ِٓ صەت ەی  .چٛٚلر 

َ ڕاصصەتە ؟  ِۀتٛٚڕتش ٌەگەڵژ ٘ەڵتتبتەٚە  ەرسۆشیش ثە
جب کچوُ ,  ەرسۆشوژ  ەرسۆشویٔیب لە ٚ گٛٚلژ سۆزگە ٘ەر

ِۀتوٛٚڕ ثەالصا٘وب   ئبٔیب گٛٚلژ ئەٚە لۆ ثەڕا تیتە ؟ چژ ؟
صۀرژ ثەرز گٛٚلژ  ٚ ثە ٚ سۆی ثە التەکژ صتٛارەکە گ لەٚە

ِووٓ  یبٚەشووُ , ٔوویُ  ثەڕا ووتیّە , ِووٓ ِۀتووٛٚڕثەڵوێ ثەڵووێ 
 یبٚەشژ ٔە  ە  , ٚ ِۀتٛٚڕی صەٚڵەِۀض  یبٚەشژ ٘ەێار

 ٚ ییبٚچووب  ,  یبٚەشووژ ٔەسوووٛازراِٚۀتووٛٚڕی  ٚ ٌر وو اٚ
 ٚ ئیٕجووب صە وتژ ثەگ توبْ کوو ص . ثەڵوێ ِۀتوٛٚڕی شوی تٓ

کە ێتووبٔر ژ لووبن ٚ لفووتُ  ؟٘ەِووٛٚ یووبرەکەَ  گووٛٚلژ چووژ ٌەٚ
٘ەثێ ٚەکٛ لٛڵزەڵمٛڕ  , ئەٚە ئ ٚالبتەکژ ٘ەتە ٌە ئبزارێ ژ 
کوبلژ ٘ەێاری ڕاثو ەی ٚ سوۆ  لٛشوژ ئوبزارێ ژ ثوێ کۆلووبتژ 

 ؟صۀرژ  ێث ێٔەکە ثۆ ئ ٚالبتەکژ ٘ەتە یرُ ثڵرٓ ؟ ,ث ەی 
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چویُ ٌەٚ  ؟کو ص  یرٕبٚ ِوبڵژ صٚٔیوب چویُ ٌەٚ ٘وبٚڕێیە ثیٕیت ٌە
 ر وژ لٛڕثە وەر ڵگۆڕە ِۆِیبتبٔە ک ص , چیُ ٌە ِروەٚٚ ٚ سە

ٚ  ٌە ئوبزارە ثیٕیت چیُ ٌەٚ ٘بٚ ەرە ثێ صۀرە ٔبر یڕ ؟ ک ص
 ؟  کە صٚٔیبتە  سەٚٔژ ٘ەتە ئەٚکچە ک ص

 ثە ثبٚەشژ ث ب  , ئبٔیوب کبوبٚە صٚاٚەصە تژ ثۆ ئبٔیب ث ص ٌە 
گٛٚلژ  ٔەٚە ٚە  ئەٚەی   ژ ثەسۆی ثتٛٚلێچبٚی ثەگ تب

ِوٓ سەرتو ە  ؟ توبْ  ویبٚەش ئرتتب یورُ ثڵوێ لوۆ ِۀتوٛٚڕی
شٛێٕەکەی سۆی  صات ژ کە گٛێژ ٌەٚلتەتە ثٛٚ ٌە . لر ضەچُ
ئبٔیوب  . گەٚرەی لوۆ ٜٚ گٛٚلژ کچُ ٘ەٚڵجضە لرجرە ە٘ەڵتتبٚ

ٔوبلەٚێ  ؟کرژ  ٚ گٛٚلژ ئەصی لۆ ٌەیڕ ٌەٚتش صٚٚرکەٚلەٚە
صات ژ ئبٔیب گٛٚلژ کچُ ئبگب  ٌریە  لۆش ٌەیڕ شتر ژ ٚاثڵرژ ؟

ئبٔیووب گووٛٚلژ ثەڵووێ زۆرتووش ئبگووبَ ٌروویە , ئەٚە ؟  چووژ صەڵرووژ
صەِروە ثوێ صۀوگ ثوٛٚ , صەتٛتتوت  , ئرٛەْ ٔبزأٓ چژ صەڵرٓ

ٚ  صات وژ کوو ص ٌۀبکووبٚ ڕٚٚی ٌە , ثزأوێ ئەٚە ڕا وتە تووبْ ٔوب
صات ووژ ٚەاڵِووژ صاتەٚە ٚتتووتژ  گووٛٚلژ لووۆش صەلزأووژ ٚاتە ؟
 ٚ ِە٘رٕەٚە گٛٚلژ ل بتە یب ب لتەتە  ث ب  , ئبٔیب یرژ ثڕی

صۀوووب ثوووێ , لوووۆش ثەێصارثوووٛٚی ٌەٚەی ثوووبٚکُ ک صٚٚتەلوووژ 
چۆْ جوٛرئە  صەکوب  صە وت  یبڵپبتژ لۆ تبْ ٌرژ ڕأەثیٕیجژ

ثبزرگوبْ ٌەٚکوبلە صە وتژ ثوۆ  ِۀتوٛٚڕی ؟ ثۆ کبرێ ژ ٚاثجوب
گوو زی ث ووب   ٚێتوو یەکە ثوو ص ٚ ئەِجووبرە ثووێ ئەٚەی ٌە ثوتڵە

ٌەگەڵژ , گٛٚلژ صات وت ەڕا رثە ەرصەِژ ٚەک ص .  ٛٚڕ ٘ەڵ
شوترە  ٘ەِوٛٚ ئبٔیوب گوٛٚلژ سرو ە ٌە . رتەۀە  شلٛرثبٔیە 

ِۀتوووٛٚڕ لبصە٘ووووب   ٘بٚ وووەری ێتووووبٔتە ٌرووو ە لٛرثووووبٔیە ؟
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صەرصەکەٚ  , چیتوو  ٔەتتووٛأژ سووۆی ٌە ووەر  ەرسۆشووت  ثە 
یبوتژ ثە لوٛٔیچ ر ژ  ٚ شوٛێٕەکەی صأیبوت یریبْ ڕاثر ێ ٌە

.  ٘رضی ٘رضی لتەکبٔژ لر ەن ٚ یر ەن صەثوْٛٚ . صتٛارەکەصا
صات ژ ئبٔیبش .  ێاْڕصە چبٚەکبٔژ ثەرصەٚاِیش   ِرتە ٌە ثە
شووٛێٕەی کووچەکەی ٔەتٙربووت صە ووتژ ٌرجووضا  ڕەق ثجووٛٚ  ٌەٚ

٘ەِٛٚتوووبْ  چیج وووب  ٚ چووژ ثڵروووت , ئەٚ دووبڵژ ٌۀەتووضەزأژ 
ثیٕووژ ِۀتووٛٚڕ  ووەری  ئیٕجووب ئبٔیووب کە. ثووٛٚ توو  صتووبریس ا

ٚ ٘یچیبوووژ ٌووێ لرٕبگوووب , ێٚٚرەکەی  ثەالتەکووضا سٛارثووۆلەٚە
ٌەٚکوبلە کە ورە  .ٚ ثەلبصرِەکەصا چٛٚە  ەرەٚە ثەجرٙربت

ٚ چٛٚ  , صات ژ ثەیەٌە   ِرت ەکبٔژ  ڕتەٚەرگبکەتبٔژ صاەٌەص
 ئەٚتش ثە. ِۀضٚثژ چربتشبٔەکەتە سٛارصٔژ ثۆ ٘رٕبْٚثیٕژ 

 ر   ٚ ٘رٕبی ٌە ەر ِرزەکەی صأب  ِرت ەٚە ٚەرت چبٚی ثە
,  تثبٔرژ ِۀتٛٚڕی ک ص گٛٚلژ ٘ەڵتتە سٛارصٔەکە گەتب .

ِٕویش  رە ئباڵٚەٚە گٛٚلژ ئبٔیب ٔەسٛا ِۀتٛٚڕ ثە زِبٔژ ل
صە ووتژ ە صات ووژ ئبٔیووب صٚٚثووبرە ٌەگەن ئەَ لتووەت . ٔووبسۆَ

یبشبْ ثە چە یەکەی  ەری   ِرت ەکبٔژ  . گ تبْ ک صەٚەثە
ٚ چووٛٚ ٌە صەرگوبی ێٚٚرەکەی ئبٔیووبی صا , ئبٔیووب ثە   وڕتەٚە

صات ژ گوٛٚلژ ِۀتوٛٚڕ صەڵوێ  صەَ ٘ۀت ەٚە گٛٚلژ چیە ؟
ئبٔیوب گوٛٚلژ تەعٕوژ ٘ربوتب  . ئەٚ ٔبْ ٔەسٛا  ِٕویش ٔوبتشۆَ

ْ ثە َ ٘ەٚاڵە ٔب ْ ٚاتە صٚای ثیتتٕژ ئە لٛڕگّضا صەچرتە  ثڕٚالب
  . ثڕۆْ ل بتە جبرێ ٌرُ گەڕێٓ سٛارێ ؟
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ٔەتووضەزأژ صڵووژ شوو بٚەٚە گەڕاٚە ِەصثەیەکە  صات وژ ئبٔیووب ثە
ئبٔیبش ٘ەِٛٚ ئەٚ شتبٔەی یالٔژ ثۆ صأوبثٛٚ ٚەکوٛ .  چیج ب 

ٌەیوووووڕ ئەٚ ٔوووووبٚەی .  گٍۆرەثۀروووووە ٌە صە وووووتژ ئوووووبڵۆزثجٛٚ
سوووبّٔژ ,  ەر ٔیٍوووٛ کە ئەرصەشووور  ٌروووژ ٔوووبثٛٚ ثی ٘وووبلەٚەثە

ْ  چبٚی ثە ٌەثەرەسۆی ثە . کۀبرەکبْ   ِرت ەٚە گٛٚلژ چۆ
ئرتووتب ئەگەر  صەثوێ سووبّٔژ کۀبرەکووبْ کچووژ  وویبٚەش ثووێ ؟

 ثزأٓ چیُ یێ صەڵرٓ ؟
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

ێٚٚرەکەی  ئبٔیب صٚای ئبش  اثٛٚٔژ ئەَ ٔٙرٕیە تە  ِبٔگ ٌە
ثووۆ  , ٌەٚ ِووبٚەتە لەٌە ۆٔەکەشووژ صاستووتجٛٚصەرەٚە  ٔە٘ووبلە

لۀوبٔە  ٌەگەن صات وژ ٚ  . ئەٚەی کە  یەتٛۀضی یرٛۀەکب 
 ِۀتٛٚڕی ثبزرگبٔیش لتەی ٔەصەک ص . ٌەٚکبلبٔەی ئەٚاْ ٌە

صەچووٛٚ شووتر ژ صەسووٛارص , تووبْ صەچووٛٚە ِووبڵەٚە ٔەصەثووْٛٚ 
 ووووووەرئبٚ ٚ صٚالوووووو  صەگەڕاتەٚە ێٚٚرەکەی . ٚای ٌرٙووووووب  

ڕۆێأەش سەرت وووژ  .زۆرلووو تٓ چروووەی ٌە لۀیوووبتژ صەثیٕوووژ 
٘ەِٛٚ صٚٚشەِّبٔیش ئەرصەشر  ٚەکٛ جوبراْ .  ٔٛ یٓ ثٛٚ

ثە ٔیوووبزی صتوووضار سوووۆی صەگوووۆڕی ٚ ثوووۆٔژ ٌەسوووۆی صەصا , 
٘وووویە التە   , کەچووووژ ٌە چووووبٚەڕێژ صەکوووو ص لووووب ثچرووووتە الی

ٚ  ٚاٚ ئەرصەشور ی ڕۀووگ زەرصژ ئبٔیوب لەمشوۀەصەثیٕوضرا . ع
ڕێر ثووْٛٚ ٌەٚەی کو ص , ثەاڵَ شیبووەکبٔژ زتٕوضاْ  جوبرسە ەل

ۀضتٓ جبر لەٌە ۆٔیبژ چ . بکرە ثچرتە  ۆرایژچٚەکٛ  ٛار
ٔەتتٛأیجٛٚ لتەی ٌەگەن ث ب  , ثە٘ۆی صاستتٕژ  ثۆ ک صثٛٚ
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 ِووبَ لوبٚێ تش ٌەٚ ِووبٚەتە چۀوض جبرێووە ٌەٚ .لەٌە وۆٔەکەی 
ثووبرەتەٚە لتووەی ٌەگەن ئەرصەشوور  ک صثووٛٚ , یرووژ گٛٚلجووٛٚ 

, ٔە  ثەصتوبرتەٚە  شومەش ثجیٕوێەصەک ێ ئیٕتوبْ چروە ٌەٚ ع
روووتەٚە . سوووۆی ئەِە یٍەتەکوووژ ثوووباڵل ە ٌە سۆشەٚتتوووتژ ٚ ٍثت

 ثەاڵَ ئەرصەشر  ٘ەرصاصەِوب . ثەصە تٙرٕبْ ٚ ثەتەکەٚە ثْٛٚ
ٚ ٌەَ زتٕضأە ٚ ٌەثٛٚٔەٚەرێ ژ ِت ثٛٚ صەچٛ ٔەتضەٚتتت  . ئە

لتە ٌەگەن کە  ث ب  , لۀبٔە  ٔەتضەٚتتوت ِوبَ لوبٚێ تش 
 .  تٓ ٘بٚڕێژ لەِۀژ ثٛٚتتتزۆرجبر ثرتە الی کە سۆشەٚت

 جوبری ٚا٘ەثووٛٚ ٌەثەرەسوۆی سۀووضەی صەکو ص , جووبری ٚاش
ضا صە٘ووبلە سووٛارەٚە . ٘ەثووٛٚ   ِرتووە ثە ووەر ڕِٚٚەلەکبٔیوو

ٚ ٌۆِەی سۆی صەک ص ٌەٚەی یەٌەی ک صٚٚە  زۆرجبرتش ٘ەثٛ
ٚ ٚای  صٚا٘ەِویٓ  وەرصأژ ئەٚ ٔوبٚەی ثە ئبٔیوب ثەسبویٛە ٌە

ێ ٚ چیت  ٔرتەٚە , ٔەٚە  ٌەگەن زتٕوضأیەکژ ث وٛێ ک ص ثت  
 ەری سوۆی صٚٚچبری یەتٛۀضی سۆشەٚتتتژ ثێ . ٌەیبت 

, ٌە کرووە ٚێوٕەی ئبٔیووبی کربووبثٛٚ  اٌە وەر صتووٛار ثە کٍو ە ِ
ْ  ریٍٛ ۀلۀیبت ٚێٕەکەش ٔٛٚ یجٛٚی  ئەی سبّٔژ کۀبرەکب

لۀیوب  ئەی سٛصاٚۀض , ٘بلٓ ثە صە وتژ سوۆ  ثوٛٚ چوٛٔ ە ثە
صەلتووٛأژ ثڕتبرثووضەی ٔرووژ , ثەاڵَ ڕۆتبووتٓ ثووۆ ؟ سووۆ ٘ووبلژ 

ێتبٔتضا ٘ەثَٛٚ صەثٛا ی  ورە ثو ەی ِوبصاَ  ئەٚکبلە ِٕیش ٌە
ِووبٚەتەش صاصگووب ثووبٔرژ  ٌەٚ ٘ەر.  ثەلەِووبی ڕۆتبووتٓ ثووٛٚی

 ئەرصەشوور  صەکوووب  ٚ ثە ثڕتوووبری دوووبکُ عجوووضٌ ەدّبْ کە ٌە
 جیر  اثٛٚ , ئەرصەشر  ثیتت ٚ یرٕ  ەرٚٚی سۆتەٚە ئەِ ی

 ٌەٚ . ۆش لبٚأژ کٛشتٕژ ِەتتەری ٌەشف  بن  زا صەصا ثە
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ڕۆێەٚە ئەرصەشر  ثۆ تەکجبری صە ت ٌە سۆشەٚتتتژ ئبٔیب 
 ٘ەڵضەگ ێ ٚ ٔبشیەٚێ جبرێ یت  ثروتەٚە , چوٛٔ ە یروژ ٚاثوٛٚ
ٔبثێ ٌەگەن سۆی ِەد ِٛژ ئەٚ  زاتەی ث بلەٚە کە ثە وەر 

صەثیتوووتێ ضەچێ کە ِوووبَ لووبٚێ  زۆر لر ووو. ئەٚصا  ووەیرٕضراٚە
  ٚ کە صەتجیٕووێ ثبٚەشوووژ ٌروووضەصا.  ُ ثوووٛٚەکٛئەرصەشوور  دووو

 ثیوووو صێتەٚە کە ثە ٘ەِووووٛٚ ئەٚ  ووووجەتٕریبٔەی ثە, صەگ تووووێ 
سۆی صەصا ثەرٌەٚەی  لبِەزرۆتیەٚە سۆی صەگۆڕی ٚ ثۆٔژ ٌە

ثەثیو ی صێوتەٚە چوۆْ گوٛێژ ثوۆ گ لجوٛٚ کە  . ثچرتە الی ئبٔیب
 ئەٚەیصەکوووو ص چیڕۆکەکووووبْ صرێەث ووووبلەٚە ثووووۆ ئبِۆێگووووبری

ٕە٘رڵوێ . ٌەٚکوبلە ثەچوبٚی  ەرۀجژ ئبٔیب ڕاث ربورت ٚ ثەجری
ٛٚلژ ٘وبٚڕێ ش توتّبْ سۀوضەٚە گو ثە   ِرتە ٚ صەِوژ ثە

ٓ . ئەرصەشر  ڕا تەٚسۆ ٘رٕب . ٔەِبٔ تٛأژ سبّٔەکە ڕازی ث ەت
, سوۆَ یرٕەگیو ا یروژ ٔەڵورُ لررەتوژ گوٛٚلژ ٔوب ِوٓ یەٌەَ کو ص 

تو  صەثووٛٚ ئەٚ یس اثەاڵَ ٚاثبشوت ە چووٛٔ ە ئەٚکوب  . رٔیٍوٛ ە
 .   ّجبَ , ئرّە ثەستّبْ ٘ەتەکٛٚ ِٕیش د ٌەگەڵُ ثّبثٛاتەٚە
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٘ەزاردووبن  ڕێووژ صات ووژ ئبٔیووبٚە ثە ئرووٛارەتە  ِۀتووٛٚڕ ٌە
ەتە  صاثٕیبێ ٚ صەر ەلر ژ ڕێ شتت ٌەگەن ئبٔیب ثۆ چۀض صەل

ٛٚە ێٚٚرەکەی ڕ سوۆی ڕێ شتوت ٚ چوٚلتە ث ب  . ِۀتوٛ
 ٌە  یّبی ئبٔیوبکەٚ  شوڵەێا , ثەر ٚ  ەرئبٔیب , کە چبٚی ثە

 ٘ەرشترە گٛٚلژ کچُ سۆ  ثیٕیٛە چۀض الٚاز ثٛٚی ؟
ئرتوووتب ,  ئووبٚێٕەش ٘رٕوووبٚە ئبٔیووب گوووٛٚلژ ٔووب چوووٛٔ ە ٚازَ ٌە

ِۀتوٛٚڕ ثەصەَ  . ٘ە وتضەکەَ ٚەکوٛ جوبراْ دەزَ ٌروژ ٔویە
 ٚ گوووٛٚلژ صاْ ثەٚە ییب وووەک صٔەٚە ٘ۀب وووەتەکژ ٘ەڵ ربوووب

صاصۀوورُ لووبٚأر ُ کوو صٚٚە ٌەکٛشووتٓ گەٚرەلووو  , ٌە صزی ٚ 
ڕێرو ی گەٚرەلوو  , لۀووبٔە  ٌە صرۆ ٚ سیووبٔەلیش گەٚرەلوو  . 
ثەاڵَ صاصگووبتە  شووە ٔووبثەَ ٌەَ ٚاڵلە صاصیەرٚەرثووێ ٚ ثچووُ 
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سۆَ ڕاصە ت ث ەَ , ئەگەرٔب سۆَ ڕاصە ت صەک ص . چوٛٔ ە 
ٌە لووبٚأەکە  سوٛصی دوبکُ ٚ سووٛصی گەٚرەلو تٓ ثەری  ویش

ْ . لۆ ڕێیەکُ ثۆ صاثٕێ چیج ەَ لب ٌرُ سۆش ثژثە ئبٔیب  ؟ ێصار
َ لبٚێ  ئبزاصث ە ثب چیت  ٌەٚ زتٕضأە عەزاة ٔەکربێ  گٛٚلژ ِب

ِۀتوٛٚڕ گوٛٚلژ ئوبسەر ئەٚ ییوبٚە  . ێتبٔژ یێ ثجەسبەٚە ٚ
گەڵویُ کو ص ثۀوضە , ثەاڵَ ئەٚ  ڕا تە ٌە بتەی ئەٚەی ِوٓ ٌە

ثە یبڵپبوتژ دوبکُ ثەری  ەی گۆڕەکبٔژ   ۆشوت  ٌەالتبْ ئەٚ
عجضٌ ەدّبْ  زاصراٚە . ٘ەرکب  ثزأٓ ِٓ ثەصٚای ثەرصأوژ 
 ِوبَ لووبٚێ ەٚەَ ڕۀوورە ثّ ووٛێْ , ثووۆئەٚەی لەزتەکە ٌە ووەر

ْ ئبش  ا ئبٔیب گٛٚلژ ثبشە یرت ڕا تە لۆ ٘ەڵە   . ٔەثێ سۆتب
ل  ژ گیبٔژ سۆ  ٔەٚێ ی چبکژ ث ەتوٕەٚە  ک صٚٚە ئرتتب ٌە

ِۀتووٛٚڕ گووٛٚلژ ٔووب . ئەگەر  لوو  ثووبجەکەی ثووضا ؟ کە وور ژ
 یەشووویّبْ ٔەثوووبَ ٌەٚ ٘ەڵەتەی کووو صِٚٚە , ثەصڵٕیوووبتیەٚە لوووب

ئبٔیووب گووٛٚلژ ئووبسەر ٘ەر ئەٚ .  صٚٔیبِووبٚە ٘وویچُ ٔەصەگووٛٚ 
َ ل ٚ و بتە  ثجیوُٕ ٚ  صٚوو یەشیّبْ ثٛٚٔەٚەتەشە ٚای ٌێ

ٚلە ئرتوتبش ٚکبتەلیت ثّرٕێ , صۀب ئەٚەی ک ص٘یٛاتەکُ ثە ثب
ثووڕۆ چیووت یووێ صەکوو ێ ثووی ە ثووۆ  ,ەَ تووتُ ثبٚەڕٔووبکيکە صەتج

  .  ئبزاصک صٔژ ِبَ لبٚێ 
 

 

  



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

438 
 

 

 

 

 

 

 

 شتە ٝ ٚ ٘
 

ئەرصەشر  صٚای ئەٚەی دٛکُ ثٛٚ کەي ٚ یەٌەکبٔژ لروە ٔوبٚ 
 ثبٚەشوژ ٌە تبلبیەکەی کوۆک صەٚە , ثەرە ثەری ِەی توت صٚا

ٌیس ٘بلٓ ث صتوبٔە ٔوبٚ ٚ صٚٚ یۆ ت صاَ لبٚێ  ٚ زتٕضأیەکبٔیِب
 زتٕووضأەکە شووٛێٕەکەتبْ ٌەثەری ئەٚ ثەریِەد ِٛەکووبْ. کە 

صٚٚال ئەٚ گۆڕەیبٔەتووبْ  کە ٘ەر.  ثەراِووجەر لەٚلیفەکوبْ ثوٛٚ
َ لبٚێ  ٌە صٚا  . کەٚلجٛٚە ٔرٛأژ ٌەگەن ئبٔیب ٌرژ صاصۀیبتٓ ِب

َ زٚأە سۆَ  ٔبٚ  ەٚەٛازِەگصلتە یرژ گٛٚ  یەِت ٔەثرت ثە
ئەرصەشوور  ثە  .ئەٚەی ٘ەرٔووب ثەتەکەٚە ثوویٓ دٛکّەکووبْ , ثووۆ

ەری ٌەلبٔووض ٚە  ئەٚەی ثڵووێ ثبشووە لووٛڕگژ یڕگ تووبٔەٚە  وو
ڕۆێێووە ثەڕێووٛەثەری ثۀووضتشبٔە ن ەيەصٚاٜ ِووبٚ.  چوبٚەڕێتُ

 ئەٚەی گوٛێ ٌەثەگەڕاْ کو ص , ثوۆ ژثۀبٚ زتٕضأیەکبٔضا صە ت
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ٚ صاٚاکبرتەکبٔیووووبْ ثروووو ێ , گەتبووووتە ئەٚ ێٚٚرەی   وووو باڵ
ڕاٚە وووتبْ ٚ ئەرصەشووور ی ٌوووێ ثوووٛٚ , زتٕوووضأیەکبْ ثەڕێوووز 

 ٛٚڕاتەٚە , تە   ٌەگەن چۀض یۆٌیترە ثۀبٚتبٔضا ثەڕێٛەثەر
تە   ەت ی ک صْ ٚ صٚالو  ٘ۀوضێە لتوەی ٌەثوبرەی چۀوض 

ٚ ثۀضت کە ک ص , ثڕتبرێ ژ ٔٛێ ٚ ثٛٚ , لبزە ٌۀب شبٔەکە صەرچٛ
تە  ٌەٚأە کووو صٔەٚەی سوووٌٛر ژ ٚێوووٕە کربوووبْ ثوووٛٚ . ثەاڵَ 

 تە  کە  لوووب صٚٚێٚٚرێوووە  کربووەکە ئەٚەثوووٛٚ ٌۀوووبٚ ٘ەر
 ْ ٚ زتٕضأیەکب ٚ ٘ەِٛ ْ ٘ەڵضەثەارص , ئەٚەش ٚای ک صثٛ کە یب

 ٚ ْ ٔەثێ ِب ە  ٛٚص ثەسش ٔەثٌٓە کە ثەڕێٛەثەر ٌە  . کەِر یب
ئەرصەشور  ؟  کوبرتەکژ ٘ەتەٚ گٛٚلژ کێ صاٚا لتەکبٔژ ثۆٚە

ثەڕێٛەثەر گٛٚلژ صاٚاکبرتت  . ٚ گٛٚلژ ِٓ ض ک صٕصە تژ ثڵ
ٚ گوٛٚلژ  ەرصەتە  سوۆڵُ  اتەٚەئەرصەشور  ٚەاڵِوژ ص چویە ؟
ثەڕێٛەثەر  ەری ٌەَ صاٚاتە  وٛٚڕِب , لوب ئەٚ کوبلە  . صەٚێ

 کە  صاٚاتەکژ ٚە٘بی ٌێ ٔەک صثٛٚ . گٛٚلژ سۆڵت ثۆ چیە ؟
 ثچرووُٕالٚە الٚٚ ئەرصەشوور  گووٛٚلژ صەِەٚێ گووٛن ٚ ڕتذووبْ 

ثەڕێوٛەثەر زۆر  ەر وبَ ثوٛٚ , گوٛٚلژ  ْ.ئەگەر ئیوزُٔ ثوضە
 ؟ثەڕێٛەثەر گٛٚلژ ثۆ. ئەرصەشر  گٛٚلژ ثەڵێ ثەڕا تتە لۆ ؟
ِەدەجەڕەی زتٕووضأەکە ثوو ەِە صەِەٚێ گووٛٚلژ  ئەرصەشوور 

ەڕێوژ سۆِوبْ ٌ ثە ٘ەَٜ ەٚەئۆثوشٛێٕژ گٛڵضاْ ٘ەڵٛا ویٓ , 
ێتووبْ ث ەتووٓ ٚ  تووٛأیٓ ٘ە ووت ثەثثیٕیٕووژ ئەٚ  ووەٚزاتیەٚە 

ئەٚأەی ٘ەِویش ,  تەکجبری ٌەگەڵژ ٔەیچڕێ یەتٛۀضتّبْ ثە
 ْ ثەڕێٛەثەر ثڕتبری . زأٓ ئرّەش صڕٔضۀیٓ ثجصێٕە  ەرصأّب

ٌەگەن شووتڵژ الٚالٚە ٚ  صا  ەرصەتە  سوۆڵژ لووبتجەلژ ثوۆ ثرووٕٓ
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ڕۆێەٚە چۀض  تڵر ژ ثوبیەی  ئەرصەشر  ٌەٚ . گٛن ٚ ڕتذبْ
ۆڕ  ٚ ئەٚ ٚ ثە لەتتووبٔژ شوو سووۆن کوو ص یووڕ ٜٛچووىرٌلەثووبرە 
ٌە شیبوەکبٔژ  ْٔەِوبثٛٚی ثە کەٌ ژ ٌەثەرک صْ ەصأل اکتٛ
ٔوبٚ ٌەتذبٔەکوبٔژ ڕئیٕجوب ٔەِوبَ ٚ گوٛن ٚ  . ژ لبتُ ک صٔزتٕضا

ە , چبٔض , ٘ەِٛٚ ڕۆێێ یش کە ئیزْ صەصراْ ثۆ ٔبٚ ِەِەڕەک
. شوٛێٕژ صاْ صە ٜثەڕێز ئوبٚٚ  صە تژ صەک صە صەثجەتە  ئبٚ

جوٛٚ ٘ەِووٛٚ  وجەتٕیبْ ڕۆێی ثە ووەر  ەٚلڵ٘ە گٛڵەکوبٔیش ٚا
ِوووووبٚەتە  ٚای ٌرٙوووووب  ئەٚ ثەشوووووەی صٚای .  صا٘ەڵوووووضە٘ب 

ْ ٘ەِٛٚ  ْ  ەٚزاتژ صاتپۆشژ . ٚای ٌرٙب  زتٕضأیەکب شیبەکب
ٚ  ووووەت ی گووووۆن ٚ ڕتذووووبْ ٚ  ڕۆێێ ٌەٚێ کۆصەثووووٛٚٔەٚە

الٚالٚەتبْ صەک ص کە سۆی ٌەشیبەکبْ ٌٌٛضاثٛٚ , کە لوب ئەٚ 
یٕوژ ثوٛٚ , کوبلە زۆرثەتوبْ چۀوضتٓ  وبن ثوٛٚ  وەٚزاتیبْ ٔەث

ٔەک صثوٛٚ . چۀوضتٓ  وبن ذبٔیوبْ يچۀضتٓ  بن ثوٛٚ ثوۆٔژ ڕ
٘ەر .  صەکووووب  جیٕژ ثووووٛٚ گووووٛن چووووۆْ شوووو ۆ ەثووووٛٚ ٔەتووووبٔ

 وووتژ ٚٚصر ێ وووەرصأی ەرێ یش صە٘وووب  صەتپ  وووژ ئەٚە کووو
لوب ٚای ٌرٙوب  چیڕۆکوژ ئەٚ  .ییوبٚ  ثوب يوبْ ێْ  ئجب  ,ک صٚە

ٔووبٚ ٘ەِووٛٚ سەڵ ووژ ئەٚ ٚ ڕتذووبْ چبٔووضٔە ثە گووۆن ٚ الٚالٚە
 ِە٘بجەی کە  ٚ کوبریەرچژ صە٘بلە شبرەصا ث ٚ ثۆٚە . ٘

دەزی صەک ص ئەرصەشر  ثجیٕێ . ڕۆێأە ثۆٔژ گوٛن ٚ ڕتذوبْ 
ەٚأەکبٔژ صڵشوووۆش صەکووو ص, ئەٚ زتٕوووضأەی صاصەگووو   , یب ووو

ٚ  لۀووووبٔە  ثەڕێووووٛەثەر ,رأژ صڵشووووۆش صەکوووو صە وووەرصأی 
ِیٛأەکبٔیبووووژ صڵشووووۆش صەکوووو ص , ٘ەِووووٛٚ ٌە ووووبتەی ئەٚ 

ڕە   ثرٛلجوبکەٚە ئەرصەشر تبْ سۆشضەٚتتت , ٘ەرچژ ثی ۆ
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کوو صٔەٚەی ثووۆ ٔەثووٛٚ , ئەگەرچووژ ئەٚ سووۆی کە ووبتەلیەکژ 
کە  ٔەصەکووو ص  ٘ەرگیووز صاٚای شووتر ژ ٌە, ٚە٘ووبی ٘ەثووٛٚ 

  صٔووژ گووٛن ٚ ڕۆێ سەرت ووژ سزِەل ثووێ . ئەٚ ثە جبڕ وو ەر
ْ ثٛٚ , ثەشەٚتش ٌە ەر جرربکەی کترجژ يٚ ڕ الٚالٚە ذبٔەکب

 ە ثٛٚئەٚ صەِرئەگەرچژ ٘ۀضێە کترت ٘ەثٛٚ  صەسٛێٕضەٚە ,
ثووووٛٚ ثرووووتە ێٚٚرێ  سٛێٕووووضٔەٚەتبْ ثووووٛٚ لەصەیە دەزی ٌە

٘ەثوٛٚ ٚ ٔەثوٛٚ ٌە  . ٚ لەٚڕا  ٚ ئیٕجیوً ثەلوبتجەلژ ئبڤرتوتب
ٚ لۀیب لٛرئبْ ثوٛٚ ئەٚتوش چۀوضتٓ  ەکبْ لۀیبئب ّبٔيکترجە 

زۆرجوبر ٘ە وتژ ثەثروزاری .  ٚالبٚە سٛێٕضثٛٚتەٚە جبری ثە
ٚ ٌوووٛ  ٚ  ئەٚۀووضە لریووضا ٔووبٚی ئیجوو ا٘یُ ٚ ِٛٚ ووب صەکوو ص

ٚ  ٚ ەشوووىەيووبرأٝ ئثەاڵَ ثە چیڕۆکوووژ  ,جٛٚ  یوو عەْٚ ٘ووبل
ٚ  ٝ٘ەِیبە چرەی ٌروضەثیٕ ,مٛة  ەر بَ ثٛٚ عتٛ ف ٚ تە

ضێە کترجژ ئەصەثیبژ ثەصە ت ٘ۀ. زۆرجبرتش ٌەگەڵژ صەگ تب
 یوووبْ ٔەثوووێ کە صەتشٛێٕوووضٔەٚە رٕجری ٛارچوووثەاڵَ  گەتبوووتجٛٚ
ٔبٌژ ٚ ِەدوٛی ٚ  صتٛأر ژ  ثە ٌەشژ صاصێٕب , ئەٚتشلەزتبْ 

گوووٛڵجەێ ێ ژ  ٚ ضٜرووو٘ ٚ  وووبتەق ثر ە وووژ شوووبعی  ووبيٝ ٚ ەٚ
 ثوٛٚ لوبٔ  ٚ ٘ورّٓ ٚ ٘ەێارٚ  ەتضی ٘ەٚراِوژ ٚ  ِەٌٚەٚی

ب ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚأوژ لو  ثروزار , صۀىٝ ل  ێٔض شبعي چە ەگەنٌ
ژ صٚالوو  ٌەڕێوو.  شوویع ی لبزەتووبْ لرووضا ث ٚک اثووۆٚە ەو ثووٛٚ

       ەٚ  صٚٚثەرد ثٛٚ ثۀوبٚیزتٕضأیەکژ ل ەٚە کترجر ژ صە ت
 عەْٚ " ئەٚ کتروجە لەٚاٚ کووبرترەری يووزتبو ژ  ی"  ویٕۆ٘ە , 

 ڕۆێأەش ثە. ٚ جووۆری ثی کوو صٔەٚەی گووۆڕی  صأووب ٌە ووەر
        لتووەی ٌەگەن ِووبَ لووبٚێ  صەکوو ص . ٚ  ثچووٛٚٔووبِەی ثچووٛ
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ِوبٚەتە سەرت وژ جٛٚی ئەٚ زأی ِبَ لبٚێ  کەتفژ یرضە٘ب  کە
ٌەگەن زتٕووووضأیەکبْ صەصٚا  زۆرجووووبرتش کە.  سٛێٕووووضٔەٚەتە

ثیو ث ۀەٚە ٌە  , ٚا ثی ِەکۀەٚە ٌەزتٕوضأٓ صەترٛٚ  لە  ٚا
ٚ  ذووبْ , یووڕە ٌە الٚالٚەيگووۆن , یووڕە ٌەڕ صٚٔیووبتەکٓ یووڕە ٌە

 ٔە الی شیبەکبْ ٚ ئەٚأەلبْ ثیٕژ٘ەرکبلرە چٛٚ . ەٚزاتژ 
چۀض  صڕکەکبٔژ  ەری ِەکەْٚ لرٍە   ەت ی صتٛارە ثەرزەکە

ْ  ەت ی یەڕی گٛڵرە ثو ە , ٚێ اْ ٚ ٔبشی ْ ٚ صڵتٛٔضکەرە
بْ  وەت ی ٔەسبوژ تو الٚالٚەتە  ٜ٘ەڵمە ٘ەڵمەتبْ  ەت ی 

  .  چۀض ٘یٛاثەسبە گەاڵی ڕتذبٔرە  ەر
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 ۆ ٝ ٚ ٔ
 

َ لبٚێ  ٌە ەر جرربکەی یبڵ ەٚل جٛٚ , ثی ی ٌەٚە صەک صەٚە ِب
 تووتٛٚەرٛێ سٚ صرێووەە صاٚاکەتووبْ یبووت ثووۆ ئەٚ ِووبٚە صٚٚر

کە ئەٚ صەِرە ثوٛٚ  ,الی ئەرصەشر  ثیجۀەٚە ٔبٚ دٛکّەکبْ 
 ٌەیڕ چبٚصێ ی ٔبٚ ِەِەڕەکە ٘بلە ێٚٚرەٚە . صاٚای ک صثٛٚ

َ لبٚێ  کەي ٚ یەٌەکبٔت ئبِ  ٚ گٛٚلژ  . ە ئبزاص ثٛٚیث ەصبِب
 ٚ چووبٚی زەق شووٛێٕەکەی سووۆی ٘ەڵتووتبتەٚە ِووبَ لووبٚێ  ٌە

چبٚصێ ەکەش  . ثٛٚٔژ چژ ؟ ِٓ دٛکُّ٘ەڵرەڕا گٛٚلژ ئبزاص
 ,گووٛٚلژ ٔووبزأُ کە چووٛٚتە ثووٕ ە سووۆ  لتووەتبْ ٌەگەن ثوو ە 
 . گ تٕگ ئرتتب ئرّە سەثەرِبْ ثۆ ٘بلٛٚە لۆتبْ ثۆ ثٕر تٕەٚە

, ٚاشووژ  جووٛٚٔەثیٕی ِووبَ لووبٚێ  ِووبٚەتە  ثووٛٚ صەرەٚەی ٘ەر
 کەچژ ئرتتب صأبثٛٚ ثۆ ِبٚەی چۀضتٓ  بن ثۆی ٔیە ثیجیٕێ , 
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ٓ ئبزاص چۆْ  .ثٛٚی  ٌەٚە  ەر ٛٚڕ٘رٕەرل ٔیە ٌەیڕ یرژ صەڵر
یوووڕ ئووبزاص ث وو ێ ثوووێ ئەٚەی  صەکوو ێ کە وور ژ ِەد ووَٛ ٌە

 . توبْ دوٛکّەکەی لەٚاٚ ک صثوێگوۆڕێ ٘ەثوێ  ٌە هرجٛرصٔرٌ
ئیٕجوب .  گوٛٚلژ ثبٚەڕٔوبکەَٚ سوۆی گوۆڕی  ٔبچوبر ٘ەڵتوتبٚە

ثەگەر چبٚصێ ەکە کەٚ  لب ثەرصەرگبی گەٚرەی ِەِەڕەکە , 
ئوووووبٚڕێ ژ ٌە ثەشوووووژ  ٌەٚێ ثەرٌەٚەی صەرگوووووبکە لرپەڕێٕوووووێ

ْ صاٚە ٔەی ٚاٚالالٚ  ەت ی ئەٚ گٛن ٚ ڕتذبْ ٚ  ِەد ِٛەکب
  .  صڵژ ٘ەرٌە الی ئەٚ ثٛٚ , ک ص ئەرصەشر  چبٔضثٛٚی

ٚەرگو   ٚ صەرگب ٌە چبٚصێ ەکەتوبْ  ثەریۆٌیس ٌە ئیٕجب صٚٚ
ەرەٚەی  ووٛاری ئۆلۆِجرٍر یووبْ کوو ص , ڕا ووتەٚسۆ ث صتووبٔە ص

ٌە ئۆلوۆِجرٍەکە ٘رٕبتووبٔە ,  بلوبرێ ژ چوۆنئکە گەتبوتٕە  . رشوب
  .  ٙربتٚ ثەجیبٔ ٚ صە ت ٚ یریبْ ک صەٚە سٛارەٚە

 ەت ی . ضا لبٚێ  سەرتە ثٛٚ شرت ثێ ٌەٚەی ٌەیڕ ڕٚٚت ِبَ
 ەری ٌە سب  ٘ەرالتەکژ صەک ص چۆن ثٛٚ , لبزەش گەٚگیب 

ٚ , لیب ژ ڕۆێ ٌە ثەتٕژ عە   ٚ ثە ٛ تت صاثٚ ِەی صەر٘رٕبثٛ
. ئەٚ  تەکوژ صەصا , ٘ە وتژ ثەیەرتجوژ کو صکوزی ٌە ٘ەِوٛٚ ال

ثوٛٚ . ثەاڵَ ٌەیووڕ  صەِروە ثوٛٚ لوبِەزرۆی ثیٕیٕووژ ئەٚ صتوّۀە
ٌەٚصتٛی شیبەکبٔژ زتٕضأەٚە ٘رٕبٚتبٔەلە ئەَ صتٛەی ێتبْ , 

ٛٚ  ئەِە روٌەثەرەسوۆی صەت.  ژ چوۆْ ٘ەزِوژ ث وب ٔٔەتضەزا
ٚ ی  یبرەش ٌرٕەصەگەڕا ٘ە ت ثە ئبزاصی . چژ ثٛٚ ڕٚٚتضا ئە

ئەٚ  , چٛٔ ە ئەٚ ٌەدبٌەلرە صاثوٛٚ سوۆی ْٚٚ ک صثوٛٚ ث ب 
ْ ک صٔەش ثۆ ئەٚ ٌە زتٕضاْ ٔبسۆشت  ثٛٚ , جب ثب ٔبٚ  سۆ ٚٚ

ئەٚۀوضە .   صاثروت ێێ  ئب ّبٔژ  ب  ٚ شویٕیش ەٚگیب ٚ ٌەگ
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٘ە تژ ک ص  , ەری گرە ثٛٚ , ثی ی ک صەٚە ٚ ٌە سۆی گەڕا 
گەرصْٚٚ ٘ەِٛٚ ثەصەٚری ئەٚ صا صە ٛٚڕێتەٚە , ئب ّبْ , 

ٌەیووڕ ٌە سەٚ ڕایەڕی , سووۆی ثیٕوویەٚە .  ِبٔووگ , ڕۆێ , زەٚی
گٛٚلژ چژ  وبْە ێبٚصچ٘ەر ٌۀبٚ زتٕضأە . ٌەٚکبلە تەکرە ٌە 

َ لبٚێ  ثە ؟ئبٚ  ثۆ ثرُٕ ثٛٚ  ْ لریرەتبٔض ثەڵێ ,  ِب  ەرٌەلبٔض
کەِرە ئبٚی ثۆ ٘رٕبٚ سوٛارصتەٚە , یبشوبْ  ەوە ێبٚصچئیٕجب 
صتٛاری ک ص کە صەٚرٚثەری ٌەگەن  صەِر ەکەی لەی کبل ەت 

. ڕاثٛٚ, ثیٕژ کبلەِر   رژ شەٚەرە زەرص ٘ەڵرەەصٚٚکەڵژ جر
ۆ الی جرربکەی ئەرصەشر  ٚەرگرڕا کە ور ژ لو ی  ەرێ ژ ث
ِبَ لوبٚێ   چبٚصێ ەکە ٌرژ ی  یەٚە چژ ثٛٚ ؟ . جٌٛٚێ سەٚل

ِوبَ  چبٚصێ ەکە ٌرپ  وژ ثە چوژ ؟ گٛٚلژ ٘یە سەُٚٔ ثیٕژ ؟
ٚلژ ِٕیش زۆرجوبر صەرەٚە , چبٚصێ ەکە گٛ لبٚێ  گٛٚلژ ثە
ِووبَ لووبٚێ   ُٕ صەثووێ ٘ۆکووبری چووژ ثووێ ؟يووئەٚ سەٚٔووبٔە صەث

ٚ گوٛٚلژ صٚٔیوب ٚاتە ث  وژ سەْٚ ثە  ٘ۀب ەتەکژ ٘ەڵ ربوب
کە وژ ,  ە  ڕۆٔبکیەٚەصەثیٕێ ٚ کٛێ تش ثە ل ٚ  بتٔەٚە ٔب

 ٚ ٌە ئیٕجوب ثوبٌیفەکەی ڕێ شتووتەٚە .ٚتش ثە صەرەٚە ثۀوضک ا
ثەرٌەٚەی چبٚەکبٔژ ٌرە ثٕرتەٚە شٛێٕەکەی سۆی یبڵژ صاٚە , 

 .  ئەٚەی ئبٚ  ثۆ ٘رٕبَگٛٚ   ٛیب  ثۆ ئەٚۀضەشژ
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 ًچ
 

ئبٔیوب ثەصرێەاتوژ ئەٚ ِووبٚەتە ٌەگەن صات وژ ٔەثووێ ٌەگەن کە  
 ٚ لۀبٔە  ثبزاڕتش  چٛٚثٛٚە ٘یە شٛێٕرۀە, لتەی ٔەک صثٛ

کە دە وووتەی جبرێوووە دەزی ٌوووێ ثوووٛٚ ثچوووێ . ٘ەِوووٛٚ ئەٚ 
لۀوبٔە  ثە ەر٘بلبٔەی ئەرصەشر  ثۆی گرڕاثۆٚە ٔٛ ویەٚە , 

ٚ ڕۆِبٔەی سەرت ژ ثٛٚ ٚ ڕٚٚصاٚە ٚای ٌێ ک ص ئە ٌەجیبلژ  ئە
کووبرصأەٚەتەکژ ثووێ ٚالووب  زأووژ ثەکژ کە یریئەٚ ٔٙرٕوویەی ثووبٚ

یەشیّبْ ثروتەٚە , ثە کوبرصأەٚەتە  کۆلوبتژ ٘وب   کۆلبتژ ثێ
ڕۆِبٔەکەی زۆر ٌەٚکبلەی ئەٚ ثۆی صأبثٛٚ ٔزتە ک صەٚە ٌە 

,  یووب چیڕۆکووژ ِەتتووەری ٌەشووف ۆش ِووبثٛٚلۀ. لەٚاٚ ثووْٛٚ
ئەٚە ثووٛٚ ئەٚ ثەاڵَ ٌروو ە کربووەتە  ٘ووبلجٛٚە یوورش ئەٚتووش 

 ْ ٔەتضەزأژ چۆْ ثچرتەٚە  ەرصأژ ئەرصەشر  ٌە شەرِەزارتب
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ثە ٘وووۆی ئەٚ کوووبرەی ثوووبٚکژ ٌەگەن ِوووبَ لوووبٚێ ی ٘وووبٚڕێژ 
صڵووژ ئەٚتوووش  صۀوووب سۆشەٚتتووتژ ئەرصەشووور  ٌە. ک صثووٛٚی

ٚ , ٘ەرگیزتش ثی ی ٌەٚە ٔەک صثۆٚە ئەرصەشر   چ ۆی ک صثٛ
 .ەن صاثٕوێەکە ٔبک ێ ڕۆێێە ٌە ڕۆێاْ یەتٛۀضی ٌەگيزتٕضأ

ی ثەثی صە٘ووبلەٚە ٚە  ئەٚە ر٘ەرکووبلر یش ٚٚشووەی ٔیٍووٛ ە
  . ٚاثٛٚ ٘ەِٛٚ گیبٔژ شٛٚێْ ڕێەکەْ ئەٚۀضە ئبزاری صەصا

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

 جٛٚ ئبٔیوب ٌە ێٚٚرەکەی ٘ووبلە صەرەٚە , ٌەصٚٔیوب لبرتوە صا٘وبل
 صجرتووۆری لەالەڕا  وەت ی ئب وّبٔژ کو ص , لوبزە ثثەٌەکوۆٔەک

عبِٛصەکەی الی لەڵەَ لۆزەکبْ یێ ثجٛٚ , کە صتّۀر وژ ٚای 
ثە  ,ثە گەاڵکبْ ثەسبژ ثٛٚ ڕۀرژ ٘ەِٛٚتبْ زەرص صتبر ثێ 

ٌەیڕ ِۀتٛٚڕی ثبٚکژ ٌە  . ٘ۆی زەرصی گڵۆیەکەی ٔبٚتەٚە
صەرگبی دەٚشە ٘بلەٚە ێٚٚرێ , ٚەکٛ ٘ەِٛٚ جبرەکبْ ثەر 

ٔیبی ٌرویە ٌە ٘ەر شٛێٕرە  ەت ی ثەٌەکۆٔەکەی ک ص ثزأێ ئب
ئبٔیووب زگووژ یووێ  ووٛلب  کە چبٚتووبْ ثەتەکتوو ی کەٚ  , بتووبْ ٔوو

, چووٛٔ ە ئەٚ چۀووض  ە ووتژ کوو ص ٌە عەزاثر ووژ ٔووبسۆش صاتە٘
جبرێووە ٌە کترجەکووبْ ثیتووتجٛٚی ثبٚکووبْ شوورت صەثووٓ ثووزأٓ 

لوب ثوبٚکژ چوۆٚە ٔوبٚ ِوبن , ئبٔیوب  . کچەکبٔیوبْ ٌریوبْ لوٛٚڕەْ
ٍژ چٛٚ , ٌۀبٚ ثەیبر ثە لبصرِەکەصا ٘بلە سٛارێ ٚ ثەرەٚ یی
ٚڕ ٌەگەن ئەٚ ٘ووۆڵژ سووبٔٛٚەکە لٛٔووض ثبٚەشووژ ٌرووضا , ِۀتووٛ

ْ ک ص صە تژ ثە ٘ەڵتٛکەٚلەی ئبٔیب   ,ٚ کەٚلە  ەرچۆ  گ تب
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گوووٛٚلژ کچوووُ ِٕووویش یرٛتتوووتُ ثە توووبرِەلیە , یرٛتتوووتُ ثە 
ئەِووڕۆ ٌەگەن دووبکُ عجووضٌ ەدّبْ . صە ووتر ە ڕزگووبرَ ث ووب 

٘ەِوووٛٚ ِوووبن ٚ  ووووەرٚە  ٚ  تەکت ِوووبْ ثیٕوووژ , ئەٚ صەڵوووێ
وٝ ەيەبریوچوٛٔ ە , اص صەکەَ ِبَ لبٚێ  ئوبزکەلُ ثضێ کۆِپبٔیب

یربووووُ ٚاتە صەتەٚێ ثە  ٚە , ک صٔژلرووووضەچێ ئووووبزاص ٝڵيووووبەس
 ووبتەکژ ئەٚ ییوووبٚە  سۆ ئەٚەَ یووێ ثڵووێ لووۆتە  ٌۀبڕا ووتەٚ

ئەگەر سەِتە شتەکبْ ٚەکٛ سۆی , ئەٚۀضە صەٚڵەِۀض ثٛٚی 
جەرصا لوۆ ثووجەٚە ٌە ثەراِوو,  صەکەتوٓروج ەٚە ِووبَ لوبٚێ  ئووبزاص ٌ

 لۆ چژ صەڵرژ ؟   ٝیئبٔیب  . ٘ەێارەکەی جبراْ
ەٚە ٚ گووٛٚلژ ئەگەر ئرووٛە ِۀتوٛٚڕی ثبزرگووبْ ٚەاڵِوژ صات 

ُ  ڕازی ثٓ ْ ٌە صەٚڵەِۀضتە  ثضا  ٘ەِٛٚ , ِٕیش ڕازت  ٕضا
ٚەی  ڕۆێەکبٔژ یڕ ثٓ ٌە عەزاة . ئبسەر ثڕٚا صەکەی ٌەٚ ڕۆێە

سۆشەٚتتتژ سٛصی سۆَ کە ِ ۆڤ ثوۆ ٘بلّە ٔبٚ ئەٚ ێتبٔە 
تژ صات ت ٚ ٘ژ ٔزت تو تٓ ٘وبٚڕێُ تسۆی ٘ەتەلژ , سۆشەٚت

 . ئرتتبش ٚاسەرتو ە ٘وژ لوۆ ٌە صە وت صەصەَ ٌەصە ت صا ,
ٔبوویٕەکەی ٔووبٚ سووبٔٛٚە ٘ەێارٔوبِەٚێ دبشووب . صەگەڕێیووٕەٚە 

 ْ َ ٚ ئرٛارأیش صێّەٚە  ٔضەِبِٕبٚڕۆێأە ئیبر ژ  .جبرا صەکە
ٌەثەرصەرگبی دەٚشەڕا ثبٚەشتبْ ٌرضەصەَ ٚ صٚال  ثەتەکەٚە 

ٓ ٚ ثە يبويە ڕاسو اٚ صاصۀجڕاتەسژ ٌە وەر  وەث ٌە ەر صٚٚ
ٚ ٔبْ ٚ ِب ت ە رصتبر  ۆیبتەکژ شڕٚشەیڕێٛی  ٛٚر٘ەڵرەڕا

ت  ٘ۀوضەت ئبٔیوب گوٛٚلژ ئەٚە لوۆ ثەڕا وتە ؟ . صەثوێ ثیشوۆتٓ
صٚال  ثەتەکەٚە چٛٚٔە الی صات ژ  . سۆتەٚەثبٚکژ ٔٛ بٔض ثە 

صات وژ ئبٔیوب گوٛٚلژ ئەگەر  ئبٔیبٚ یریبْ گٛٚ  لۆ چژ صەڵرژ ؟
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ڕا تت  ثڵریٓ  یبٚەش , کە  کبرێ ژ ٚا ث ب  ِۀتٛٚڕ تبْ ثب
ٔبٚەکەشژ ثە صرێەاتژ ئەِٚبٚەتە کربە ثٛٚە ثوۆَ ٌە ٘ەِوٛٚ 

جوووبرأیش زتوووبل   صەتجوووٛٚرَ ٚ ٌەتەلوووژ ٚ شوووتبٔەی ک صٚٚئە
ڕۆێەٚە ثەٚ کووبرە صڵشووۆش ٔەثووَٛٚ  ِووٓ ٌەٚ.  ضەٚێسۆشووّ

ئەگەرچوژ ئەٚ  ؟ثەاڵَ ێٔژ ئەٚ ثَٛٚ چویُ ٌە صە وت صە٘وب  
صرێوەەی  ٚ لتەتەشُ یوێ ٘ەڵەتە , ئیٕجوب ڕٚٚی ٌە ئبٔیوب کو ص

چوووٛٔ ە ئەٚە لوووۆش ٚەکوووٛ ِوووٓ ێٔوووژ ٚ لٛأیوووت ثەٚ , یروووضا 
  . ثبٚکت یەشیّبْ ث ەتتەٚە ٚیەی ٌە ٔرٛأتبٔضا ثٛسۆشەٚتتت

ئبٔیب گٛٚلژ ٔب صات ە ٚأیە , ِٓ یەشیّبُٔ ٔەکو صۆلەٚە ثەڵ وٛ 
ئەٚە سووووۆی ثووووٛٚ ٌۀووووبسەٚە ٘ە ووووتژ ثە ئووووبزار صەکوووو ص . 

ٌە  تە ئەٚکبلەی ثبٚکُ ئەٚ کبرەی ک صڕا تیەکەش سۆی ئەٚە
٘ە تژ ثەٚ سۆشەٚتتتیە ٔەصەک ص  , ٔبٚۀضی ٘ەێاری صاثٛٚ

 ٘ەتەلوووژ , ڕەٚشوووەکە جیوووبثٛٚ ٌە ئرتوووتب , ٚە ئەزِٛٚٔیبوووژ
ٔەک صثووٛٚ صەٚڵەِۀووضتە  سۆشەٚتتووتیت ٌووێ ثتووترٕرتەٚە ٌە 
عەزاة زتووبل  ٔوویە , ثەاڵَ ئرتووتب ثووۆی صەرکەٚلووٛٚە ٌە ٔرووٛاْ 

                        ٌە سۆشەٚتتووووووتژ" , ٌەگەن ێتووووووبٔژ ێتوووووبٔژ " ٘ەێاری یووووووڕ
 ." صەٚڵەِۀضی ثێ سۆشەٚتتتژ" ٘ەێاری ٘ەڵجەێ ێ ثبشت ە

ٚ ثە  ەٚە ٘ەڵتووتبتەٚەِۀتووٛٚڕ صٚای ئەٚ ثب ووە ٌۀووبٚ ِووبڵ
ٌوێ ثوٛٚ ئەِوڕۆ ٌە گٛٚ  ثەاڵَ شتر ژ ٔبسۆشوُ گوٛێ  ئبٔیبی

ئبٔیوب  . صٚای ئەٚەی ٘ەٚاڵوژ لوۆی ی  وژ دوبکُ عجوضٌ ەدّبْ
گوووٛٚلژ ٚ  ِۀتوووٛٚڕ ٚەاڵِووژ صاتەٚە ؟ گووٛٚلژ چووویە ثووبٚکە

ئبٔیوب  .  وبن ج  دٛکُ ثٛٚە ثوۆ ِوبٚەی ثیتوت ٚ یروٕئەرصەشر
ثە سٛڕ ثە چبٚەکبٔیضا    ِرتە.  ٔتمژ گی ا ٌەگەن ئەَ لتەتە



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

451 
 

ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ ٔبزأُ ئەِڕۆ  ٘بلە سٛارێ , گٛٚلژ چۆْ ؟
ئبٔیوووب گووٛٚلژ ئوووبر صەزأوووٓ لەٌە ۆٔیبوووُ . دووبکُ ٚای گوووٛٚ 
بٔیب ثە ئ . ٌە صاصگبتیەکە لەٌە ۆٔژ ک صثێ صاس اٚە , ڕۀرە ثەر

لوووبصرِەکەصا چوووۆٚە ێٚٚرەکەی ٚ لەٌە وووۆٔەکەی صەر٘رٕوووب , 
ێِبرەی زتٕضأژ ٌرضا . ثەاڵَ کە  ٘ەڵژ  , ڕا تەٚسۆ ک صتەٚە

ٔەگو   , چوٛٔ ە ئەٚ لەٌە ۆٔووبٔە لۀیوب لوبتجە  ثووٛٚ ثەٚەی ٌە 
ْ ثۆ صەرەٚە ث  ێ زتٕ  .زتٕضاْصەرەٚە ثۆ ٔە  ٌەضأەٚە لەٌە ۆ

ثەتبٔژ ئبٔیب ٔەسەٚ  , تە  تە  ئەٚ چیڕۆکبٔەی  ئەٚشەٚە لب
ثی صە٘وبلەٚە کە ئەرصەشوور  ثووۆی گرڕاثووۆٚە , زۆرجووبرتش  ثە

چیوووڕۆکەکەی ثوووبیی ی ٚای ٌر  صثوووٛٚ ئەرصەشووور تش ٚەکوووٛ 
 رجەری ئەٚ ییبٚە ثجیٕێ .  ٛلفەتەکیش ٌر ە ڕٚٚتضا , ثەتبٔژ 

 . ڕۆێی صٚٚشووەَ ثووٛٚ , ڕۆێی  ووەرصأژ ک صٔووژ ێٔووبْ
ٌەڕێوووژ کە ووور ەٚە ِە٘وووبجەی لوووبتجە   یرٛتتوووتژ ٔەصەکووو ص

  , گکە ڕۆێ٘ەاڵ  ئبٔیب ثێ صٚٚصڵژ ڕێژ زتٕضأژ  . ەرثر ێٚ
, ەِر ێووە ە ٔووۆرەی ێٔەکووبْ ڕاٚە ووتب لووب کبلجێ ٌگەتبووتە کە

گۆڕەیوبْ کە صەِروە ثوٛٚ  ئیٕجب چٛٚە ێٚٚرەٚەٚ ٔبٚ ٘ەِوبْ
 ,ەٚێڵەکەی صأیبتجٛٚررصەشر  ٌە ەر لەٌەٚکبلە ئە. جٛٚٔەتجیٕی
ەزتە  ل , ٔبٚی سٛێٕضراتەٚە کەيەثڵٕضگۆگٛێژ ٌێ ثٛٚ ثە  ٌەیڕ
ٚ گیبٔژ صا٘ب  ثە َ ٔبٚە ئبشٕبتە  ٘ە, ٘ەِٛ  .ەتە٘ تژ ک ص ٌە

ٚ لۆزێە ثۆٔژ ٌە سۆتضا , ئیٕجب  ثەیەٌە  ەت ێ ژ ئبٚێٕەی ک ص
ْ ٘بلە صەرەٚە صٚٚرەٚە ئبٔیبی ثیٕژ , ٘ەِٛٚ  ٚ ٌە ٌە شیبەکب

سڕۆکەکبٔژ ٌەشژ کەٚلٕە جٛڵە , ٘ە تژ صەک ص صە وتەکبٔژ 
کە ەڵە شیبە ڕاٚە وتبثٛٚ ئبٔیبش ٌە ێێ  ئەٚ کۆِ . صەٌەرزْ
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 ,ئەرصەشر  ک صثٛٚتە شٛێٕژ گٛن ٚ ڕتذبْ ٚ الٚالٚە چبٔضْ 
زتووە ٔەکبٔژ صەکوو ص . ئەرصەشوور  ٔضاگٛڵوو  ووەت ی تەکرووە ٌە

صۀرە ثٛٚ  گٛێژ ٌەٚ ئبٔیب کە . ریڕ گٛٚلژ ٔیٍٛ ە کەٚلەٚە ٌە
 ەٌٚ ٘ەرصٚٚکیوبْ لٛٔوض ثبٚەشویبْ  ڕا تەٚسۆ ئبٚڕی صاتەٚە

صە٘وب  , ٘ەِوٛٚ چبٚتبْ  ڕاٚە تبْ ٌە   ِرتە ثێ.  وت صاەي
ێْ ٚ ییوووبٚ ٌر وووڕا  ثوووْٛٚ کە وووبٔەی ٌۀوووبٚ گۆڕەیوووبٔەکە ئەٚ

کەر  ثوٛٚٔژ ِبٔوگ  ٌە ٘ویە ٔەصەچوْٛٚ . ٌە  وەت تبْ کو صْ
ٚ ِوبٔرر ژ  چٛارصەتەِیٓ شەٚ ثەتە  صەگۀەٚە ٌەکە  , ٔەثێ

 ئبٔیب ثەگ تبٔەٚە گٛٚلژ ڕا تە دوٛکُ ثوٛٚی ؟ . یڕ یرە صێٕٓ
ئبٔیب گوٛٚلژ  . صاتەٚە ثەڵێئەرصەشر  ثە ەر ٌەلبٔضْ ٚەاڵِژ 

صٚٚثوووبرە ثە وووەرٌەلبٔضْ  ئەرصەشوور  ؟  وووبن جثیتووت ٚ یروووٕ
 . گ تبْ ک ص ل  صە تژ ثە ئیٕجب ئبٔیب ٘ۀضەی . گٛٚلژ ثەڵێ

ئەرصەشر  ٌەٚکبلە ثە یۀجەی گەٚرەی صە تژ   ِرت ەکبٔژ 
ث صتە ثٓ ئەٚ گوٛن  .گٛٚلژ ٚەرە ثب ٌر ە صاثٕیبیٓ ٚ ە ڕتەٚ

ئبٔیووووووب ثە چوووووووبٚی .  ٚ ڕتذووووووبْ ٚ الٚالٚأەی چبٔووووووضثٛٚی
یربوت  ٌروژ ؟ ثە  ِرت ەٚە گٛٚلژ کێ ئەٚ شتبٔەی چبٔضٚٚە 

 ئبٔیوب گوٛٚلژ ثەڕا وت , ثوۆ ؟ . ٔەثٛٚ , ئەرصەشر  گٛٚلژ ِٓ
ئبٔیوب گوٛٚلژ ثەٚ  . ێتوبٔە ئەرصەشر  گوٛٚلژ چوٛٔ ە دەزَ ٌە

أووژ کبلرووە ثەتبٔیووبْ ئەرصەشوور  گووٛٚلژ ثەڵووێ , صەز ئب ووتە ؟
صەثیُٕ ڕۆێ ٘ەڵضێ ٚ لیب ەکەی صەصا ٌەٚ شتبٔەی چبٔضتتُ ٚ 
 ووەٚز صەچوووٕەٚە ٚ زۆرجوووبرتش ٘ەڵووُ ٌە لوووٛڕەکەی ثٕیوووبْ 

ُ ٌە ٘ەزار َ ل  ٔەثێ ثەرزصەثرتەٚە یرُ سۆشە لەِۀ  .  بن کە
ئەرصەشر  گٛٚلژ  ئبٔیب گٛٚلژ ثۆ دەز  ٌەٚ لەِۀە زۆرەتە ؟
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دەتفُ یوێ ,  ەت  ک صٔیبْ لر ثُ  ئەٚەی ٘ەرچٕب لۆزێە ٌەثۆ
صەرەٚە ێتبَٚ ئبگبَ ٌە  ڕتٕژ یەیٌٛە ٔەثٛٚە ,  صێ ئەٚۀضە ٌە

ٌە ئرٛارأژ ٘بٚتٓ ٚ ثە  ٚ کزەثبی  ەر ئبگبَ ٌە ٘بلٕژ ثە٘بر
ڕ ثوبرتٕژ ثووبرأژ شوەٚی  ووەستژ ز وتبْ ٚ ٘ەڵووٛەرتٕژ ٚٛسو

گەاڵی زەرصی یبتز ٚ یەڵە ٘ەٚرە  پیەکبٔژ ئب ّبْ ٔەثٛٚە , 
ئەرصەشوور  صٚای ئەٚ لتووبٔە لۆزێووە ثووێ صۀووگ ثووٛٚ . دەتووف

ی ڕٚأژ یڕ ثوْٛٚ ٔەضأبگٛڵ  ٚ ٌە تەکرە ٌەٚ  ەری ثڵٕض ک ص
ثیٕووژ  ش ٌەٚکووبلە  ووەت ی چبٚەکووبٔژ صەکوو صئبٔیووب ,ن ٛگوو ٌە

ا ڕرگٌەیڕ ئەرصەشر  ڕٚٚی ٚەر.    ِرتە لریبٔضا لەلیس ِبٚە
ئەرصەشر   ثیٕژ ئەٚتش  ەت ی صەکب  . ٚ  ەت ی ئبٔیبی ک ص

ٚ الٚاز صتبری ؟ سۆ ٘یە ٔەثٛٚە  لۆ ثۆ ٚا ڕۀگ زەرص گٛٚلژ
 ئەرصەشر  ٘ەرگیز ئبٔیبی ثەِبرٛەتە ٔەثیٕیجوٛٚ ئەٚ ِبٚەتە ؟
ٚ ی چر ژ ٔبڕێوە ٚ  ثە جٍر ژ ٌۆچبٚی ٚ  ەر ثرتە  ەرصأژ

کە ٘ەر ٌە کوووچە ٘ەێارێ ووووژ کەَ صەراِە   ڕۀررر وووژ زەرص
ٚ , جیب ٌە کچە شیە ٚ یۆشتە ٚ ی ئ سبٚەکەی جبراْ ,  صەچٛ

ثەاڵَ  ەرەلب  .ئەگەرچژ جٛأژ سۆی ٘ەر ٌەصە ت ٔەصاثٛٚ 
چٛٔ ە یربت ێ ِوبَ لوبٚێ  یروژ ٔەتٛتتت ڕا تەٚسۆ یرژ ثڵێ 

ْ ثەٚە لر  ثبرەی جً ٚ ثەرد ٚ  ضەچٓ ٌەیڕ ٌەگٛٚلجٛٚ سبّٔب
ئبٔیب گوٛٚلژ .  ٚستبرتبْ ثە شرٛەتە  ثضٚێژ ثە صڵیبْ ٔەثێڕ

ئەرصەشور   .ضاٚە سۆشوُ ثبٚەڕٔوبکەَ ثڵرُ چژ ؟ شوترە ڕٚٚتو
ئبٔیووب  ؟ ئەٚ شووتە سووۆ کە وور تبْ ٌووێ ٔەِوو صٚٚەگووٛٚلژ چوویە 
, ِ صٔوژ  جوبٔوبٔە  سەرتو ە ثڵورُ سوۆزگە ِ صٔلە , گوٛٚلژ ٔوب
 ئەرصەشر  گوٛٚلژ ئەصی چویە ؟.  ٔە  ئەٚ ِ صٔە   ٚٚشتژ
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ئەرصەشور  ٌە  .ئبٔیب گٛٚلژ صەرکەٚلٛٚە ِٓ کچژ  یبٚەشوُ 
ئبٔیب لٛڕگژ  شٛێٕەکەی سۆی ِت صاِب گٛٚلژ لۆ صەڵرژ چژ ؟

گوٛٚلژ صەڵورُ ِوٓ کچوژ  یبٚەشوُ , ٘ەرٌەثەر  یڕگ توبْ ثوٛٚ
ئەرصەشوور  ثە . ئەٚەشووە ٔووبتەِە  ووەرصأت , چووبٚەڕَٚٚ ٔوویە

ِوبَ لووبٚێ   شوڵەێاٚتەٚە گووٛٚلژ ئەٚ  یبٚەشوەی سیووبٔەلژ ٌە
  . ئبٔیب گٛٚلژ ثەڵێ ک ص ؟

ُ کٛصاثووٛٚ چیتوو  ٔوورّەٚە اللووبْ ثەاڵَ کە زأوویُ دووثڕتبرتبووُ 
٘ەرٔوب ثوب ثەرٌەٚەی ثەتەکجوبری ثٛٚی سۆَ یرٕەگیو ا گوٛٚلُ 

ث ەتٓ ثۆ صٚاجبر ثچّە  ەرصأژ ٘بٚیەِژ  وت ەيەٌئبٚاتژ ِبڵ
ئیٕجب ئبٔیب ٘ەِٛٚ ڕٚٚصاٚەکبٔژ ئەٚ چۀض .  سۆِژ ثۆ صەرثڕَ

 ئەرصەشوور  گووٛٚلژ ِووبَ لووبٚێ  ئەگەر. ڕۆێەی ثووۆ گرووڕاتەٚە
ئبٔیوب گوٛٚلژ دەلوژ .  زِبْئرتتب ثزأوێ صەثوێ چیج وب , ثە وتە

ئەرصەشر  گٛٚلژ ثڵرُ چژ ڕۀرە ثە یرچەٚأەشەٚە  . سۆتەلژ
ئەگەر ثزأووێ  وویبٚەش ثە شووورٛەتەکژ ٚا یەشوویّبْ ثوووۆلەٚە 

ئەٚ زتبل  لە٘  ٌە گۆڕە ِۆِیبک اٚەکوبْ , صٚٚرٔیە ثیجٛٚرێ 
ثەاڵَ ثبی ئەٚۀضە  , ئبٔیب گٛٚلژ ڕا تە ِٕیش ٘ەرٚا . صەسٛا

ُ ک صٚٚە ٌە صٚاڕۆێ ثە صٚا صاچٛٚٔژ ثۆ  َ ئەرشیف ٌە ڕۆِبٔەکە
ئبٔیوب گوٛٚلژ چیوڕۆکەکەی  ئەرصەشور  گوٛٚلژ چوۆْ ؟ . ث ەْ

ٚ لۀوبٔە  ٘وژ سۆشوّبُٔ ٘ۀوضێە ٌەگەن  ثبٚکُ ٚ ِبَ لبٚێ 
ثە وووەر٘بلەکبٔژ لوووۆ ثوووۆ  گروووڕاِٚەلەٚە ٌۀوووبٚ ڕۆِوووبٔەکەَ 

ثە سۀووضەٚە گوٛٚلژ چیووت ئەرصەشور  .  لر ٙەڵ ربوُ کوو صٚٚە
ئەٚەی ٔیبزی صڵوژ سوۆی ئبٔیب ثۆ گٛٚلٛٚە ٌە ثبرەی سۆِبْ ؟

صتوضارأەَ  ثببرێتەٚە گٛٚلژ شتر ژ ٚە٘ب ٔویە ٘ەرثب وژ ئەٚ
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ئەصەشور  ٘ۀب وەتەکژ  . ک صٚٚە کە یر ەٚە ئۀجبِّوبْ صاٚە
دەزصەکەی ثووبٔرژ  ٘ەڵ ربوب صٚای کەِروە ثوێ صۀروژ گوٛٚلژ

 ؟بٚەش ٘ەِٛٚ شتر ژ یێ ثڵرٓرەی  یصەرثب ِبَ لبٚێ  ث ەتٓ
َ , ثڕٚاث ە چبٚەڕَٚٚ ٔیە  ەت ی  َ صەکە ئبٔیب گٛٚلژ ٔب شەر
ث ەَ . کە ڕۆتبتُ سۆ  یرژ ثڵێ , چٛٔ ە ئەٚە صٚاجوبرە ِوٓ 

ئبٔیب ٌەشەرِەزارتبْ ٚای گٛٚ  چٛٔ ە ٌەکٕە سوۆی . صێّەٚە
ڕا ٘ە ووتژ صەکوو ص لەٚاٚ صٚای ئەٚەی ئەرصەشوور  زأیووٛتەلژ 

ئەرصەشوووور تش . ٕەٚێٔوووورە سۆشوووویڕەئەٚ کچووووژ  یبٚەشووووە 
ٔەتضەٚتتووت ٘ووویە ٌە ثووبرەی ئەٚ سۆشەٚتتوووتیەی ثوووۆ ئەٚی 

 ووبن  ج, چووٛٔ ە صڵوژ ٔەصە٘وب  ثیتووت ٚ یروٕ ٘ەثوٛٚ ثوضرکرٕێ
ئەرصەشر  گٛٚلژ چیت صەٚێ یروت  . ثەسۆتەٚە یبثۀضی ث ب 

٘ەر ٔیوب گوٛٚلژ ثە وەر٘بلژ گیو أەکە  ئب ثضەَ ٌە صٚاجوبر ؟
ثوووٛٚ  ٘ەر ئەٚ چیوووڕۆکە چوووٛٔ ە ئەٚەی ڕا وووتیجێ, ئەٚۀوووضە 

ٌە ەرەلبٚە ِٕژ ثۆ ئەٚ زتٕضأە یەٌ رش کو ص , ٔوبک ێ ٚازی 
 ثبرەٚە ٔەزأُ کە صەِر ە ثۆلە ِەرالُ ٚ ٚە ٌرجرُٕ ٚ ٘یچژ ٌە

ئەرصەشر  گوٛٚلژ .  ٚ ٔەک اٚتبە ٌە ڕۆِبٔەکەَاثەشر ژ لەٚ
ئبٔیب گٛٚلژ جبرێ ؟ دەزصەکەی ئ ٔبٚێە ٌە ڕۆِبٔەکە  ثٕرژ 

ئرتووتب زتووبل  ثیوو َ ٘ەرالی ثە ووەر٘بلەکەی ئەٚەش ٔووبزأُ , 
ٚ  سۆ  ٚ ِەتتەرە . ئەرصەشر  ٘ۀب ەتەکژ لٛڵژ ٘ەڵ ربوب

صەرصی گرڕأەٚەی ثە ەر٘بلژ ِەتتەر گ أە ئەٚتش گٛٚلژ 
ئرتوووتب  ئەرصەشووور  گووٛٚلژ ؟ ئبٔیووب گوووٛٚلژ چووۆْ.  لٛرثووبٔیە

ثوووٛٚٔژ ٚات ثوووۆ صەگرووڕِەٚە . ثەاڵَ صٚای لەٚثە ووەر٘بلەکەت
ئبٔیوب گووٛٚلژ .  دەزصەکەَ چیتوو  ٔرویەٚە  ووەرصأُچیوڕۆکەکە 
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ِەتتەر کە ر ژ ٔبزصار   ئەرصەشر  گٛٚلژ . ٔبتەِەٚە ەثصڵٕیب
ٚ جبرێ گٛٚلِٛٚە ْ ثۆسۆی ثەی , ٘ەِٛ َ ٌێ ٔەگەڕا  ثٛٚ ثەاڵ
ٚ  ٚ صەتڵرّەٚە لٛڕثە ەر ئەٚ کە وەی ثوێ کە  صەِرٕروتەٚە

ۆِەڵرووووب ٚ ێێوووو  وصەکەٚلە ثەر ٔە  ەلووووژ ثووووێ ثەزەتیووووبٔەی 
ثە٘ەردبن ئەٚ ٘بٚ وەری  . ٚ صکتبلۆر ەاڵلژ چەٚ رٕەرصە 

٘ەرصی  کٛڕێووە ثووٛٚ ثۀووبٚی ٘ەرصی , ٌە ِٕووضاڵیەٚە ِووٓ ٚ
ٚ ثووێ زەڕثووٛٚ . ٘ەر  کووٛڕێ ژ کووبرکەر تەکت ِووبْ صۀب ووژ ,

ٔیش  َ ٌە ِبڵەکەی ئەٚا ٛ ِبڵژ سۆ ٓ ٚەک ِ ٚ ئەٚەش ٚای ک صثٛ
٘ەثوووٛٚ  يبووويبْکٛڕ ٚ  وووەرصأیبْ ثووو ەَ . ِٕوووضاڵر ژ ثووڕٚأُ

ثۀووبٚی گەشووبٚ , ڕۆێێووە ٔەِووضتجب ٌە صاتووە ٚ ثووبٚکژ زتووبل  
یەرتجیُ صەک ص . ئەٚاْ سرزأر ژ ثچٛٚکژ ثەستەٚەر ثْٛٚ , 

ڕۆێاْ  ڕۆێێوووە ٌە ٚ ەلۀبعەلیووبْ ٘ەثوووٛٚ ثەٚۀووضەی ٘ەتوووبٔ
ْ ثرۆڕێ ْ ٌە ٘ەِٛٚ  ە. ێتبٔیب رٚە  ٚ  بِبٔژ ئەٚ گەشبٚتب

ک ێوووضا کژ ٚەسوووبٔٛٚتەکژ ثچوووٛصەٚتتوووت . ٌصٚٔیوووبتە سۆشت 
ڕێوژ سزِر یوبٔەٚە ثجوٛٚە  ثوٛٚ ٌە ٘ەرصی یربوّەرگە ,صەێتبْ
ثەاڵَ ٘ویە کوب  ئەگەر ٌەثەرثوێ  . کوٛڕی  وەرۆ  ژیب وەٚأ

سوۆی  ئیبژ ٔەثب , ثەٚ کبرە ڕازی ٔەثٛٚ . زۆرجبر گٍەتوژ ٌە
ٛٚ  ِٓ ٚ ئەٚأە ٌرە صٚٚرتٓ ثەاڵَ رصەک ص ٌەالی ِٓ , صەت

چووۆٌەکەتێ ئووبسەر ِووٓ زگووُ ثە , ڕٚٚی ڕۆێگووبر ڕەش ثووێ 
ال وتی ەکەی صە وتژ صەتپر ووێ , رصە وٛٚلێ کە ِٕوضاڵرە ثە صا

ْ ٌە ەر تە  لتە کەچژ ئەٚا َ صەکٛێ ,  ثە صڵیبْ ٔەثێٔە زەال
ضک اٚە ٔو ەگژ یەصەری لبتجەلیوبْ ٘ەتە ثوۆ عەزاثوضأژ ئەٚ ثە

ڕۆێێ یبْ کٛڕی  ەرۆ  ٘ەِٛٚ .  لبتجەلیبٔەی ٌەالتبْ ثۀضْ
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صاٚە  صەکوووووب  ثە ٘بٚ ەرەکبٔیبووووویبٔەٚە ,  کبٔژٔەیب وووووەٚا
ێصار ٘ەرصی ٚ ِەتتوەرتش ثۀبچوبری ثە . ٔەشوضەثٛا ٔەچوٓ

زأژ ٌەٚ جوووۆرە ئب٘ۀروووبٔە ٌە صەثوووٓ . ئەگەرٔوووب ئەٚاْ صەتوووبٔ
٘ەێاری جً ٚ ثەرگەکبٔیبٔەٚە ٚەکٛ ِوٛٚی  وپژ ٚاْ ٌۀوبٚ 

ٌەٚ ئب٘ۀرە کٛڕی  ەرۆ  صٚای سٛارصْ ٚ  . ضا ەری ڕەش
بٚی ثە ِەتتەر صەکەٚێت عبشمژ صەثرت , سٛارصٔەٚە , کە چ

چەکبٔژ  ەری  ی صاٚە جب ثەڕا تیش ِەتتەر جٛاْ ثٛٚ , ٌە
ەی یریەکبٔژ . ڕۆێێە ثە ٔٙرٕوژ ٚ یۀج  ێْ ٚ ثباڵ ثر ە لب ثە

ٌەگەن  ٚ یووڕی لتووە لروو  ئەٚەی صەر ەلرووە ثڕەستوورٕێ ثەثووۆ
ِەتتەر ث ب  , ٘ەرصی ثۆ کبرێە صۀر ێتە  ٍرّبٔژ . سۆشژ 

یرژ  صٚای صأیبتٓ ٚ کەِرە گفتٛگۆ, صەگەتٕرتە الی ِەتتەر 
ِووٓ شوەتضای لووۆَ ٚەرە سووۆ  ثە لەاڵلوضاْ ثووضە ِووٓ ٌە صەڵوێ 
تو تٓ ٘ٛلرووً شووٛێٕر ت ثووۆ صاثوویٓ صەکەَ ٚ ِە  ە یبووت ڕالی

ُ . کبَ ٚاڵلیش صەڵرژ  بڵژ جبرێە ٌەگەن سۆَ صەلجەَ  صەکرب
 , چیت صاٚە ٌەٚ ییبٚە ٘ەێارە کە ڕۆێێە ٔبٔژ ٘ەتە ثیشٛا صە

جرڵە , ِەتتەر کە ٚ ثەجریبٔ ڕۆێ ٔیەلژ , ثڕۆ ِٕضاڵەکەی ثضەٚە
ئەٚە صەثیتوتێ صەشووڵەێێ , صەڵووێ گەٚرەَ لووۆ ئبگووبصاری چووژ 

ٚ ِبن ٚ ِٕضان ٚ ِر صی  ٘ەرکە  ێتبٔژ سۆی ٘ەتە؟ صەڵرژ 
کووٛڕی  . ئ لەتوضێ سوۆی سۆشوضەٚێ جووب ثوب ٘ەێارتوش ثووٓ

 وووەرۆکیش ٌەثەر ئەٚ ێتوووبٔە ٘ەێارتەی ٘ەرصی ٚ ِەتتوووەر 
لریووضاثْٛٚ ثە ئب ووبٔژ یرووژ ٚاثووٛٚ صاٚاکەی ڕە  ٔبکوووبلەٚە , 
٘ەرثۆتەش ثێ ثبکۀە ڕا تەٚسۆ ئەٚ یربٕیبرەی ثۆ صەکب  , 

ٚاتوووضأبثٛٚ , لۀوووبٔە  ٔە  یروووژ ٚاثوووٛٚ ڕەلیبوووژ ٔبکوووبلەٚە 
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َ کە ِەتتەر یرژ ثەاڵ. ِەتتەر شبگەش ەش صەثێ ٌەسۆشیبْ
ٕیە کە ٚاشو تکەٚێوصەئەٚ ثوۆی صەر, صەڵروژ  صەڵێ ئەٚەلۆ چژ

ثۆتە ئەٚ ڕۆێە صەڕٚا  ٚ ثە ِەتتوەر  . سۆی لرژ گەتبتٛٚە
ئەگەر  , ثیوو ێ یش ٌە ێتووبٔژ سووۆ  ث ەتووتەٚە چووبکە صەڵووێ ٚا

 ثە ییوو ی ثووۆ چیووتە ؟ تووتب ثەٚ شووتبٔەی دەز  ٌروویە ٔەگەیئر
ضە ێتووبٔەی ٔووئەٚەِەتتووەر صٚای ڕۆتبووتٕژ کووٛڕی  ووەرۆ  

ەِر  ٛار کوبلٌەٚ ڕۆێەٚە ثیتوت ٚ چو . صەشیجێ ٌرژ صەشورٛێ
گەشووبٚی کووٛڕی ثە سووۆتەٚە صۀٛ وورٕێ ٚ ٌووێ ٔووبگەڕێ ٌرووژ 

صەَ ٚ چبٚی ٔوبٚ ئەٚ  ؟صٚٚرکەٚێتەٚە , جب گەشبٚ ئ گەشبٚ
ضا ٘ووبلجٛٚە ووویوو چە ڕەشووەی ٚەکووٛ ئبٚرتبووُ ثە ٘ەِووٛٚ التە

ڕۆێێە صٚای  چۀض .٘یچیت  ٔەصەچٛٚ سٛارێ ٌە ِبٔگ ٔەثێ ٌە
ثیو ِە  ٌە صاٚاکەی کٛڕی  ەرۆ  , عە و ێ یبْ ِەتتوەر ٚا

گەشبٚتبووژ ٌەگەن ثووٛٚ ٘ووبلە الی ِوووٓ ٘ەِووٛٚ شووتر ژ ثوووۆ 
گٛٚلیبژ ٔبزأُ چۆْ ثە ٘ەرصی ٘بٚ ەرَ ثڵرُ , , گرڕاِەٚە 

صەل  رُ لٛشژ ثەاڵتەکژ ث ەْ . ِٕیش یربٕیبرَ ثۆ ک ص یرژ 
ز , ئەٚتووش ثڵووێ ثەڵ ووٛ ِبڵیووبْ ثووبرث ەْ ٚ ثچووٕە زۆٔووژ  ووەٚ

گٛٚلژ ٔب یرُ ٚأیە ڕێربی یرجضەْ , ئەٚ ثە ٘ۀضێە ٔٙرٕژ ٚاْ 
ەاڵلژ زۆٔوژ ثەلوبتجەلژ ێێو  صە و٘ەر جرربتە   صەزأێ ثچرتە

ٚ کووٛڕی  ووەرۆ  ٌریووبْ  ضتبْ ثبشووۀوو ووەٚز , ئەٚاْ یەتٛە
. صەکڕێتەٚە ثە کە ر ژ ل  ٌەٚێٛە ڕای ک صثێ ثۆ زۆٔژ زەرص

ثە٘ویە شورٛەتە  ٌە  شتر یش ٘ەتە ٘ەرصی صەتزأوێ ٔوبثێ ٚە
ْ ث . ِٕیش  ەشارصٛڕٚا , ئەٚتش کٛشتٕژ ڕۆێٔبِۀٛ   التب

ٌریُ ی  ژ چۆْ ئەٚە صەزأێ , ِەتتەر گٛٚلژ صٚای ئەٚەی 
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ٚ ثبثەلە ث ٚ صەکبلەٚە کە صەڵێ " ئ سۆش صەثٛٚ  ٚ کٛڕە ئە ئە
ِوووٓ زاٚای  ووووەرۆ  ثوووبَ " کووووٛڕی  وووەرۆ  صە ووووتەتە  

ثەسووۆی ٌەٚێ  ڕۆێە ٘ەرصی ڕاصە ووپر ێ ثووۆی ثووڕ رٕٓ . ئەٚ
بن کە ثە٘ەردو . صەثێ ٚ لتوەکەی کوٛڕی  وەرۆ  صەثیتوتێ

 زأژ ئ ڕێروووبتە  ٘ەڵجەێووو تٓ ,ِەتتوووەر ٚای گوووٛٚ  ٔەِوووبٔ
ڕِٚٚبْ ٌە ٘ەر صەرگبتە  صەک ص تبْ ئەٚاْ یب ەٚأژ ثْٛٚ 
تووبٔیش ئەٚأووژ لوو  کە صەِرووە ثووٛٚ کٍ یووبْ ک صثووٛٚە تە  . 

ٚ ئەێٔۆ ثە صتبر ڕٚٚصاٚەکەٚە صاِبتٓ , چبٚە ڕێ ثٛٚتٓ صە تە
ث ە ئەٚ سوۆی ٚاز ٌە ِەتتوەر ثرٕوێ , ثوڕٚاثە کٛڕی  وەرۆ 

٘ویە ِ ۆڤر وژ لو  ٌە وەر  ٚٛعەزاثرە صاثو ێٔە ٌەٚ ِبٚەتە ٌە
صٚای ِبٔرروە صٚٚثوبرە کوٛڕی  . ڕٚٚی ئەٚ زەٚتە ٔەتجیٕیوٛە

ل  ووبْ   ووەرۆ  صەچرووتەٚە الی , یووبش ئەٚەی ِەتتووەر ٌە
 ەرۆ  ٌە کٛڕی  ,ٕژ صەکب  ٚ گ زێە ئبٚی یرضەصاثەسر ٘بل

ٚ ثەثەر چبٚی ِٕضاڵەکەتەٚە  شٛێٕەکەی سۆی ٘ەڵضە ترتەٚە
لٛڕەتیوبْ  صە ت ٌەثۆ ٌەشژ ِەتتەر صەثب  , ِەتتوەرتش ٌە

ٌە سوۆی ٔبِرٕروت ٚ لفرووە  ٚ ٌە شوەرِژ ِٕوضاڵەکەی ئبگوبی ٌە
کٛڕی  ەرۆکیش ٌەٚکبلە  . ٔبٚچبٚی کٛڕی  ەرۆ  صەکب 

ئۀجووبِژ ەڵرووت لووۆ ئەگەر ڕازی ٔەثووژ ثەٚەی یرووضەکۀرت ٚ ص
,  روووتەٚەثٔە شوووتر ت ثە وووەرصێُٕ ٌەٚ صٚٔیوووبتە جروووتثوووضەی , 

ِەتتووەرتش صەڵووێ لۆٔووضەرەکەی ییووبٚەکەَ ؟  ثۆکووٛێ صەڕۆی
ٚ ئبثبصتبووت ٔووبگۆڕِەٚە , ثووۆ ئرووٛە ٚاصەزأووٓ  ثەلووۆ ٚ ئەێصاص

٘ەرچژ صەلبٔەٚێ صەلٛأٓ ثەکەتفژ سۆلوبْ ئۀجوبِژ ثوضەْ ؟ 
 ۆزلوووبْ ٚ ثە یی ۆِەڵروووبتەی صۀروووژ ثە ئروووٛە صاٚەولوووف ٌەٚ 
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 .صەزأێ . ثڕۆ صەرەٚە لب ٘ەِٛٚ کۆاڵُٔ ٌروت کوۆٔەک صۆلەٚە 
صەرگبی دەٚشە کٛڕی  ەرۆکیش کە صەچرتە صەرەٚە ٌەثەر 

, ٚ ثیووضرکرٕژ  ئەٚ ِە ووەٌە ثە ٔٙرٕووژ ٔە٘رڵوویەٚە یرووژ صەڵووێ 
ٌەٚکبلە صە ت ٌە  ەر  ەری گەشبٚ صاصۀرت ٚ گەشوبٚتش 

ئەٚ ثەرسە  , ەت ی صەکب ٘یە ٌەٚ لتبٔە ثرب   ثێ ئەٚەی ٌە
ٔوض ثە ِٛەتتەرتش یوڕصەصالە ِٕوضاڵەکەی ٚ ل .  ەالِە  ٔبثێ

کووٛڕی  .سوۆتەٚە صەتٕٛ وورٕێ صەڵووێ ئەٚ ٌەٚ ییتویە ٚەرِەصە
ێٔووبٔە ٔوویە ثە   ووەرۆ  ٌەٚ ڕۆێەٚە کە صەزأووێ ِەتتووەر ٌەٚ

یوبرەٚ چووٛٔە ٔووبٚ ێتوبٔر ژ شووب٘بٔە ٚ چووٛٚٔە صەرەٚەی ٚاڵ  
٘ەرصی ٘بٚ ەری ثە کٛشت ثضا  ییالْ صاصۀێ ,  ٘ەڵشەڵەلێ

بٚەتە  صٚای ِووو . ثە شووورٛەتە  کە  ٘ە وووت یوووێ ٔەکوووب 
ئەٚەی   تٛی ثضا  ٔبِەتە  ثۆ ِەتتەر صۀر ێت صٚٚثبرە ثۆ

ٚ صەڵێ ِٓ صاٚای ٌرجٛٚرصْ صەکەَ ٌەٚ شوتبٔەی ثەَ صٚاتوبٔە 
 . کوو صَ , ثەڕا ووتژ ٌە ئب ووتژ جووٛأیەکە  سووۆَ ٔەگوو  

ئیٕجوب ثە  روڵ  . صۀرو ێیب  ٍر یش ثە صتوبری ثوۆ ِٕوضاڵەکەی 
 ژ ئب وبتیەٚە ثوۆ رٔیب وەٚایٍەی ٘ەرصی ثەرزل  صەکبلەٚە ٌە 

, ڕا تەٚسۆش صەتٕر ێ  ەى اٚیرٚاڕىٝ ثر ەو ەٛايگ ائضڕیٍەی 
لو تش صەڵوێ  ەکبٔژئە توەرٚ  ثە  ەرِبٔضە,  ثۆ ثەرەی جۀگ

 کە کەٚلوٕە ٔوبٚ گەرِەی شوەڕ یبوتژ ثەرثوضەْ ثوب ث وٛێرێ
ٚ  ەرِبٔوووضەکبٔیش ئەٚەی کووووٛڕی  وووەرۆ  یرووووژ  رە توووەئ

ڕا وپبرصثْٛٚ جرجەجرووژ صەکەْ ٚ ٘ەرصی صٚای ثەرگ تەکووژ 
ئیٕجوووب . زۆر صەٚرەی صەگیووو ێ ٚ صە وووت ٔوووبصا  لوووب ِووو صْ

الشەکەی ثە کٛێراٚی صە٘رٕٕەٚە ثەرچبٚی ئەٚ ێْ ٚ ِٕضاڵە 
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 ڕۆێە کەگەتبووتّە ئەٚێ ٚ ثیٕوویُ گەشووبٚ ثەٚ کە , ئەٚٚثچووٛ
ٚ ثووووبٔرژ صەکووووب   ٚەش گ لووووٛٚەثووووب کیە ثووووبٚکژ ٌەٚثچووووٛ

 , َ ُ  ٛلب , ئرتتبش ٔە٘بلِٛٚەلەٚە  ەرسۆ ٘ەڵتترتەٚە . ٔبس
جڕثوٛٚ , صتوّۀە لوب ثڵروژ جەرگ ئەٚ ,٘ەرگیزتش ٌەثی ی ٔبکەَ

ثٛٚ ٔوض یریەکوبٔژ ثە ڕِٚٚەلوژ سوۆی ٚۀوبِٛەتتوەر ٌەالتە  ل
ّە٘رڵە ل بتە . گەشبٚ ێْ ٚ ِٕضاڵە یەرتجە ثەجر   ئەٚٚصەترٛ

  ئووووێ ٚصەتروووٛ صاصێٕوووبەکوووبٔژ ثە ڕِٚٚەلوووژ کٚثچٛ صە وووتە
 .ٔبٚجێ ئبلبری ث ب   ٘ە تەٚە , ئەصی کێ شەٚاْ ٌەگەڵُ ٌە

کە  ٔەثٛٚ ٌەٚ سەڵ ەی ٌەٚێ کۆثجٛٚٔەٚە ٔەگ تٓ ٚ سۆتبْ 
ر ڕِٚٚەلە گەشوووبٚ لوووە لوووە   ِرتوووە ثە وووە.  یوووێ ثریووو ێ

, ٌەگەن ٘ەر٘ۀتو رە سەرتوە  جٛٚثە ت پیەکبٔژ جۆگەتبْ 
ثوووٛٚ ثشٕ ووووێ , ئەٚ لووووبلەلژ ئەٚ لە٘ووو ەی ٔەثووووٛٚ , ثووووبٚکژ 
ثەثەرچوبٚتەٚە ثەِ صٚٚتووژ ڕاث بوێ ٚ چۀووض ثوبٔرژ ث ووب  ثە 
ٛ ٘ەرِٕضاڵر ژ  ٚ ٚەک ٚ کبلەش یرژ ٚاثٛ سەثەرٔێ , چٛٔ ە لب ئە

ٓ ییبٚ ٌەٚ صٚٔیبتە کە صەرەلەلژ ٘ەِٛٚ شترە ثێ  ل  ثە٘رزل ت
ِەتتەر ٔەتضەزأژ ٔە گەشبٚ  .ِ صٚٚە چژ ئرتتبثبٚکیەلژ کە

ێٔر وژ لو   ٚەکوٛ ٘ەر . ێت ث وبلەٚە ٔە ثوۆ ِرو صەکەی ثرو ی
صٚٚثوووبرە کەٚلجووووٛٚە ٔرووووٛاْ صٚٚ ئەر  , ٘ەَ صات ووووبتەلژ ٚ 
٘ەِووویش یەتٛۀوووضی ٘بٚ ووووەری ٚ ٘بٚ وووۆزی ثوووۆ ِروووو صە 

الشوەی  ەوەثە٘ەرشورٛەتە  ثوێ ِوٓ ٚ سەڵو  . کوٛێراٚەکەی
ٌەالتە  گەشوبٚ سوۆی  ؟٘ەرصتّبْ ثڵٕض ک ص , ئ ثڵٕوض ک صٔروە

ِبڵەٚە ثبٚکژ ٔەثۀە صەرێ , ٌەالتەکوژ لو ەٚە  یرٛەک صثٛٚ ٌە
ئەٚ ڕۆێە  .ِەتتەر ٔەتضەٚتتت ِر صەکەی ٌێ جٛصا ث ۀەٚە 
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ئەگەر ٘ەثووووێ ەصاَ ِەالئی ەلووووژ ڕٚٚد ربووووبٔیش ٌەَ ثووووڕٚات
ڕێرب ِەتتوەر  ٌە ,ثەڕێ ەٚلیٓ ثۆ ِزگەٚ . ٔەتتٛأیٛە ٔەگ ی

جووٛٚ صڵووژ ٔەصە٘ووب  ثەجریجرڵووێ چووٛٔ ە صە ووتژ گەشووبٚی گ ل
                ثووووووووووووْٛٚ ثەٚ سەڵووووووووووووو ە ٚ٘ۀربٚەکووووووووووووبٔژ ثچوووووووووووووٛ

ْ ٘ەڵر ل ٚ ڕأەصەگەتبت ِەتتەکەتب کەچژ ثەسۆشژ یەٌەی  ,جٛ
ثووٛٚ ثرووبلە ِروو صەکەی , ٔەٚە  ثووۆ صٚاجووبر کفٕووژ ثوو ەْ ٚ 

 صە تژ گ لٛٚە ئرتتبش کە ِٕضاڵرە صەثیُٕ صات ژ. ٔەتجیٕرتەٚە
  یوێ ڕأبگوب ٚٚ ِٕوضاڵەکە ثە ٘ۀروبٚی ثچوٛ لو  صەڕٚاٚ سر ا

گووٛێُ  . ێەَ ثەثیو  صێوتەٚەۆثروبلە ئەٚ ٔبچوبرە یبرثووضا , ئەٚ ڕ
ثە لووٛڕگژ یڕگ تووبٔەٚە ٌۀووبٚ ئووبیۆڕای سەڵووە  ٌرجووٛٚ گەشووبٚ

 ثەٚ . ٘بٚاری صەک ص ثبثە ِەڕۆ , ثبثە ِوٓ ٚ صات وُ ثەجرّورڵە
ٌە٘ەِووبْ ئووبزارصاتە ٌەثیوو ی کیەش صەتزأووژ صات یبووژ ٚثچووٛ

گووٛێُ ٌووێ ثووٛٚ . ٔەک صثووٛٚ , چووٛٔ ە صەترووٛٚ  ِووٓ ٚ صات ووُ
ِەتتەرتش ٘ەِبْ شتژ صەگٛٚ  ثەاڵَ ثە یرچەٚأەٚە ِٓ ٚ 

ٚ    ثەجرّوورڵە ٘ەڵتووتەٚە ,  ووەر  لیتووج ەٚەٚگەشووەی ثچووٛ
لەرِوژ  ئیٕجوب کە گەتبوتیٕە ِوزگەٚ . ضايٓ ئ دبڵر جیٕە ٌەثّبٔ

ٚ شۆرتٓ , گەش ْ ث صە ێٚٚری ِ صٚ ٚ صات یبژ ٌە  بٚ٘ەرصتب
ثٓ صتٛار ٌەالتە  ڕاٚە تبْ , ِٕویش چوِٛٚە التوبْ لوب صڵیوبْ 
ثوووضەِەٚە , ئەگەرچوووژ ٌەٚکوووبلە ٘ووویە ڕ وووتەتە  ثەِربووو ُ 

کە . صأەصە٘ب  لۀبعەلیبْ یێ ثرُٕ ٚ ثجرتە ٘وۆی  وەثٛٚرتبْ
گ توووبَ , , ٚ صات وووژ ثە یرشٛا ووویٓ  بٚیووور ەٚ  گەشووو چوووبَٚ

گ تبْ کو صەٚە , گەشوبٚ ٌورُ  ئەٚأیش ٌەگەن ِٓ صە تیبْ ثە
٘بلە یرش ثەصەَ ٘ۀیتو ەٚە گوٛٚلژ ِوبِە ئەرصەشور  ثوبٚکُ 
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گ توبْ ثوٛٚ  ئەٚەی لٛڕگُ یو ِٓ ٌەثەر ؟ چیت  ٔبتەلەٚە ِبڵێ
َ ثۆ التە  ٚەرگرڕا ثۆ  ُ یێ ٔەصەگٛٚل ا , ڕا تەٚسۆ ڕٚٚ ٘یچ

ٚ  ٌرووژ ی  وویّەٚە صٚٚثووبرە.  ەی ٔەثیٕووێ ِٕوویش صەگوو ترُٚئە
ئوووبسەر ئەگەر ٘ەِوووٛٚ ِٕوووضاڵەکبْ ؟ گوووٛٚلژ ثوووۆ لتوووۀبکەی 

ِوٓ  ؟ ٚ ِوٓ ثوبٚکُ چیتو  ٔە٘وبلەٚە چیوج ەَ ثبٚکیوبْ ٘وبلەٚە
َ ک ص ٚ ستت ُ  ەث ّ ەت  ثر ە گەشەگیبْ ,  ە ثبٚەشُ گٛٚل

ٚ  کە صە تُ ثە ثٕژ یرژ کەٚ  ثیٕیُ ٌە ڕێروب شوتژ لرڕاچوٛٚە
ثوڕٚاث ە ئەٚ ڕۆێە  .ە يسوٛێٕژ ٌوێ صەل وێ , کەچوژ ئبگوبی ٌرٕو

بوورٛەتە ٚ گەشووبٚی ثەِ ٚ ِەتتووەر ٘ەرصی زتٕووضٚٚ ثجووبتەٚە
ئەٚۀوضە ئەٚ ێْ ٚ ِٕوضاڵەی ,  لە٘و اْ شورت صەثوٛٚ ثجیٕیجب ٌە
ضەٚتتت . چّب گەشبٚ صڕکر ژ ٌەیێ ڕاچٛٚثوب صٚٚ ڕۆێ سۆش

ِەتتووەری ٘بٚ وەری تە  لوو ە   ِرتوو ژ  ٌەثیو ی صەکوو ص ؟
زأیجوب يٚ ٔە ٚازی ٌێ صە٘رٕب لب ثۆی ٔە ڕتجبتەٚە لجبٌەچبٚ ثٙب

 ؟  ئبزاری چیە
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 
کە شٛشتیبْ ٚ کفٕیبْ ک ص , ٌە ثٓ ٘ەتٛأژ ِزگەٚلیبْ صأب , 

صتوبری صأیبوتٓ ٘وۆڕ ٘وۆڕ صەگ تووبْ ,  ٚ گەشوبٚ ٌە ِەتتوەر
ٚ  ثووْٛٚ . ٌەیووڕ یی بثر یووبْ ٘رٕووب سەڵوو ەکەش ثە صەٚرتووبٔەٚە

ٚ  ثبزەکەٚلٕەٚە ثیشۀە ٔبٚ صارە ە ٔزتەرِەکچٛارکە  ٌە لە
ٚ ٚ ِەتتەر صٚٚثبرە سۆتبْ ثە ثیجەْ ثیٕرەْ , لەرِەکە  گەشب
ّرڵە , ثە جوووۆرێ ٘بٚارتوووبْ صەکووو ص ثەجرّوووبٔ صاصا ٚ ٘ەرتە 

گووٛێُ  ئرتووتبش صۀوورەکەی ٌە, گەشووبٚ ٘ەرثووبثە ثووبثەی ثووٛٚ
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کُ ٚە ِەڕۆ , ثوبثە ٘ربوتب ثچوٛصەزرتٕررتەٚە کە صەترٛٚ  ثوبث
ثەلۀیب ٔبلٛأُ شوەٚاْ ثوشەَٚ ٌە لۀیبوت لوۆ  ّرڵە , ثبثەثەجر

ثووووبثە ئەصی ٔەلرووووٛٚ  ثوووورّەٚە صەچیووووٕە . ٔەثووووێ صەل  وووورُ
روٛٚ  لتتب ثۆ صەڕۆی ٚ ٔوبِجەی , ئەصی ٔەسبشبۆکبٔێ , ئر

ثۆٔووت سوۆش ثوێ ئیٕجوب صەلووجەَ , صەی  گەشوبٚ سوۆ  ثبوۆ ثوب
ئەٚەی ثووۆُٔ سوۆش ثووێ , ٘ەڵتوتەٚە ثە صاتە صەڵورُ ثّبووٛا ثوۆ

 ەت ی لەرِەکەی صەک ص ,   ِرت یش ِەتتەرتش ٘ەر . صەی
جٛٚ . صەلرٛٚ  چبٚەڕێیە ثە ەر ڕِٚٚەلەکبٔیضا ڕێزتبْ ثە ت

  . ٘ەرصی ٌەگەن لتەکبٔژ گەشبٚ ٘ەڵتترتەٚە
ْ ثبرک ص ْ ثۀبچبری ِەتتەکەتب ٚ ٚ ِەتتەر ییبٚەکب ٚ  ٚ گەشب

ِٕیش ٌە لۀیبتیەٚە  ٛار ثٛٚتٓ , گەشوبٚ کەٚلجوٛٚە ثەتٕوژ 
 صثەڕێ ەٚلووویٓ ثووۆ گۆڕ ووتبٔژ ییووو صاٚب ٘ەرصٚٚکّووبْ , ئیٕجوو

چووووٛٔ ە صاتووووە ٚ ثبٚکبووووژ کە ِ صثووووْٛٚ یربووووت ێ ٌەٚێ 
کە گەتبتیٕە گۆڕ تبْ ِەتتەر ٌۀبٚ یر بثەکەڕا  . ٔرەراثْٛٚ

کە چوووبٚی ثە گۆڕەکوووبْ کەٚ  ٚ زأوووژ لەٚاٚ ئرووو ە شوووٛێٕژ 
ثەتەکجبری ٌرە جیبثٛٚٔەٚەتبٔە صٚٔیبی س اک ص ٌەگەن شویٓ 

ەصۀروژ سوۆی ٘وبٚاری صەکو ص , ٚ ٌەسۆصاْ ٚ گ تبْ , تە  ث
ٚ ٔیە ثبٔرت صەکب  , لۆ کەی  ٘ەرصی ٘ەڵتتەٚە گٛێت ٌە گەشب

ئەٚۀووضە ثووێ صۀرجووٛٚی ٚەاڵِّووبْ ٔەصەتووتەٚە , ٘ەڵتووتە ثووۆ 
کبلر ضا لۆ ثە  ٌە, صەلەٚێ ثڕۆتتەٚە الی صاتە ٚ ثبٚکژ سۆ  

ٚ کە گەتبووتیٓ لووبزە  ئیٕجووب یی ووبثەکە ڕاٚە ووتب. سووۆ  ثووبٚکژ
ٚ ثجٛٚ ٚ  . چۀض کە رە صارەثبزەکەتبْ ثڵٕض ک ص گۆڕەکە لەٚا

ثە صٚٚ وێ ێْ  .صٚای کەِرە لەرِژ ٘ەرصتبْ شۆڕک صەٚە 
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کە ٌەثەر ثر ە ووژ ئەٚ ِووبڵە ثە ئۆلووۆِجرٍژ سۆتووبْ ٘ووبلجٛٚٔە 
 ووووتب جووووٛٚ ڕأەصەٚەگ ل لٛٔووووض ِەتتووووەرتبْ ,صٚای لەرِەکە 

ِٕویش گەشوبَٚ ٌەثوبٚەش ثوٛٚ ,  . صەترٛٚ  ٌە گۆڕی ِۀورٓ
بْ ثە ٘ەرصی ثبٚکژ صاک ص ٚ ی ٘رضی سۆڵیثەثەرچبٚتەٚە ٘رض

ئیٕجب لب صرۀگ ٌەگەن ِەتتەرٚ گەشبٚ ٌە ەر  ... پۆشتصاتبٔ
صتوووبری  گوووۆڕەکەی ِوووبتٕەٚە , ئەگەر ٌرجرەڕاثوووبَ ثەٚأجوووب ٌە

 کە صٚٔیوووب لبرتوووە صا٘وووب  ٘ەزاردوووبن ئیٕجوووب ثە.  ٘ەڵٕە وووتٓ
ڕێرووب گەشووبٚ صەِٕووبصەَ  ٚ گەڕاتووٕەٚە ِووبن , ٌە تووتبٔض٘ەڵیبّٔ

 ٚ صەتروٛٚ  ثوۆ ثبثّتوبْ ثەجرٙربوت گ تبْ صەکو ص صە تژ ثە
  تەعٕژ لەٚاٚ جبرێ ژ ل  ٔبتەلەٚە ؟

ِٕیش ٔبچبر صەِرٛٚ  ٔب , ٌە شٛێٕرە چبٚەڕێتبْ صەکوب  ثوۆ 
 شوٛێٕە ئویش ئەٚەی کە گەٚرەثْٛٚ ئرٛە ثچٕە الی , ئەٚ ٌەٚ

 ٌە صەکب  ٚ سبٔٛتەکژ سۆشت لبْ ثۆ صەگ ێ ٚ ێٚٚرێ ژ یوڕ
ثی   ٔیە ٘ەِوٛٚ جوبرێ یروژ صەگوٛٚلژ ٌە  تبرتت ثۆ صاصۀێ ,

َ یڕ یڕ ٌە  َ ێٚٚرێ ت ثۆ صرٚٚ ت صەکە ْ ثب ئیب ە گەشە گیب
ُ صەک ص ِەتتەر زتبل  صەگ تێ تبری ؟ ُ ٘ە ت  .ٌەگەن لتەکبٔ

, ٔرروە ثە ووەر ئەٚ ڕٚٚصاٚەصا لرووپەڕیثە٘ەردوبن ٔووزت ەی ِب
ٚ ڕۆێێ صەچِٛٚە  ەرصأیبْ ٚ ئبگبَ ٌریبْ  ٌەِٚبٚەتەصا ٘ەِٛ

تەکەَ ڕۆێی . لەش جەێٔژ لٛرثبٔژ ثە ەرصا٘ب ثٛٚ , ٌەٚکب
ْ عە  ەکەی لەٌە ۆٔ َ ک ص ِەتتەرە جەێ ُ ثۆ ٘ب  ,  ەت  ر 

ثەگ توبٔەٚە گوٛٚلژ ٚەرە گۆڕ ووتبْ ثوزأە گەشووە ثەٚ جەێٔە 
ِٕیش ثە یەٌە  ٛاری ئۆلۆِجرٍرە ثَٛٚ , چژ صەکب  ثۆ ثبٚکژ

ٚ چَٛٚ , کە گەتبتّە ئەٚێ چیُ ثیٕوژ ؟ ئەٚ ِٕوضاڵە ٌە وەر 
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ەی ثوووبٚکژ صەگ توووب ٚ سوووۆڵەکەی ثە لەصەر صە وووتژ گوووۆڕەک
٘ەڵ ۀوضثٛٚ لووب ثووٓ ییٍووژ ڕەٚاْ ک صثووٛٚە ێٚٚرێ , صەترووٛ  
ئرتوتب ثوبثُ صەٚێ , ثوۆ ثەٚ جەێٔە ٌرو ەتە ٔە٘وبلۆلەٚە ِوبڵێ . 

, گ توبٔژ ٘ەِوٛٚ سەڵ وژ صتبری ٔتموژ گی اثوِٛٚەتتەرتش ٌە 
ْ کۆثجۆٚە  ەر ٚ ِبٚەتە ٌەٚا چبَٚ ثەٚ صتّۀە  کە . زەٚی ئە

ڕۆێەٚە ثڕتووبرَ صا ئەگەر ٘بٚ ووەرگی تش ثوو ەَ  ٌەٚ, کەٚ  
ڵّبْ ثجووێ , چوٛٔ ە ٘ە ووتُ کو ص ٌیووبلەی أە٘ورڵُ ٘ەرگیووز ِٕوض

ش ٌەالَ ىيکبلر شمر ژ ثەَ شرٛەتەَ ٔیە . ٘ەِٛٚە٘ەڵر لٕژ ع
جرژ ی  یبر ثٛٚە ئەٚأەی ِٕضاڵژ زۆر صۀرٕەٚە چۆْ لٛأبی 

اتووبْ ٘ەتە , کە ٌەصە ووتضأژ شوومر ژ ٚە٘ەڵر لٕووژ زتووبل  ٌە ع
 . ت یٙربتٕیبیبْ س اتەکر یبْ ثۆ سۆی ئبگ ێ ە , ثەجر٘ەر

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

صٚای ِبٚەتە  کٛڕی  ەرۆ  کە صەزأێ ِەتتەر ٌەئرتتب صا 
صٚٚثوبرە ٚ ٔبْ ٔیە ثەسوۆی ٚ ِٕوضاڵەکەی ثیشوٛا ,  دبڵژ شڕە

ئەٚەی ٍِووو ەئ ثوووێ ٌە ئب وووتژ ئەٚ ٌروووژ یەتوووضا صەثروووتەٚە , ثوووۆ
ثەاڵَ ِەتتوەر صٚای ئەٚەی لتوەکبٔژ  . ٌرژ ک صثٛٚصاٚاتەی 

ْ صەثرت ٌەگەن ٔبٚەڕۆکژ ئەٚ ٔبِەتەی ثۆی ٔبرصثٛٚ  جیبٚازتب
ثیجٛٚرێ , ٘ە ت صەکب  ئەٚ ثە ییالْ ِر صەکەی ثە کٛشوتٓ 

لتوووو  صەثرووووت ٌە ئب ووووتژ ٚ ەثووووۆتە ٌەجووووبراْ کەٌووووٍە ڕ.  صاٚە
یبْ صەری صەکوووب  ٚ ٘ەِوووٛٚ ٔرصاە٘ەرجبرێوووە صەچروووتە  ووو

کۆِەکەکبٔیبووژ ڕە  صەکوووبلەٚە , ٌە صٚاجووبرتش یروووژ صەڵوووێ 
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یربەٚەی شەڕ ث ٛێرێ  ٔبرصە تەگەر لۆ ثۆ ئەٚە ِر صەکەِئ
لوب ثە ِووٓ ثورەی ٌەٚ کووبلەی سوۆَ ٚ ِٕووضاڵەکەَ ث  وژ ٚ ثووێ 
کە  صەِرٕیٕەٚە , ئەٚە ثزأە ٌەشف ۆشیُ ک صثێ ٔوب٘رڵُ ٌورُ 

  . ٔزتە ثجیتەٚە
ڕۆێەٚە ِەتتوەر , ٘ەرچۀوضە ٘وویچُ ثەچوبٚی سوۆَ ٌرووژ  ٌەٚ

ثە ٌەشووف ۆش ٔووبٚی ثوو ٚ ثووۆٚە , سەڵ وویش ثووێ  ٔەثیٕووژ ثووٛٚ
 . ثەزەتیبٔە ٌەَ الٚ ٌەٚال لتەتبْ ثەصٚاصا صەک ص
ٚ  صە٘ووب  کووز ثەاڵَ کە صەچووِٛٚە  ووەرصأیبْ ٚ صەِجیٕووژ لووب

ڕۀگ زەرصل  صە٘بلە ثەرچبٚ , ثەٚ صٚاتیبٔە ٘یە تبرِەلیەکژ 
ەرٔەصەگ   , ٚە ئەٚ شتبٔەشژ ڕە  ٔەصەک صەٚە ثۆ ٌەِٕیش ٚ

ڕۆێێە سۆَ یێ ٔەگیو ا ثە زِوبٔژ  . گەشبٚ صەِج ص ثە صتبری
 ؟  وٛٚلبَ یورُ گوٛٚ  ئەٚ شوتبٔەی سەڵوە صەتڵورٓ ڕا وتٓ

ِٓ صات ُ  ئەٚتش تەکەٚ ەر ثە چبٚی ثە   ِرت ەٚە گٛٚلژ
 صاتە , صات یش ئبِبصەتە ٘ەِٛٚ شوترە ئۀجوبَ ثوضا  ٚ لجوٛن

ئەٚەی ٔەثیٕووێ ِٕووضاڵەکەی یرٕووبٚ تە  ِەِە شووی  ثووۆ ث ووب  ٌە
  . ث  یە

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ثی ِە ثەرٌەٚەی ٘ەرصی ٌەصە ت ثضا  ,  ٌە ٘ەِٛٚ جبرێ ٚا
ِەتتەر جبرجوبر صە وتژ صەثو ص ثوۆ شویع  ٔٛ ویٓ , ئەٚتوش 

ئەٚەی ٌەثەرشمژ ثۆ شیع  ٘ەثٛٚثێ , ثەڵ وٛ ەٌەثەر ئەٚۀب ع
ثەرٔوووبِەی ثوووۆ ٔەی ثە گۀجوووژ ٔوووبسژ صەکوووٛاڵ ثوووۆ ئەٚ شوووتب

جْٛٚ ئۀجبِیووبْ ثووضا  , ئۀجووبِژ ٔەصاثووْٛٚ ثە٘ووۆی صاڕێبووت
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ٚ ِٕضان ٔبٔەٚە  ْ ٘ە تژ صەک ص ٘رضی ٘رضی ِۆِژ  . ِر صک ص
  صٔژ سەرت ژ سزِەل ئبٚالەکبٔژ ٌە کٛێأەٚەصاْ ٚ ئەٚ ٘ەر

٘ەرچۀوووض لەکوووبٔژ صەصا ِەجبٌروووە .  ٚ ِٕوووضاڵە ِوووبن ٚ ِرووو ص
ی ێتبٔیووبْ صاگیووو  ثووضۆزێتەٚە ٌە کەٌۀووژ لەٚاٚی ئەٚ شوووتبٔە

شوویع ەکبٔژ  تەکرووە ٌە ثیوو ِە ٌە ٌە ٚا .کوو صٚٚە ٔەتووضەلٛأژ 
َ ک صٚٚە ,  ئەِە ثە لەٚاٚەلژ ڕۀرژ صاثۆٚە , کە صەِر ە ٌەثەر

ئب وووتژ ٘وووٛٔەرتەٚە ثوووبش ٔووویە , ثەاڵَ  ئەگەرچووژ صەزأوووُ ٌە
٘ە وووتر ژ ڕا وووتەلیٕەی صات وووبٔەی ٚە٘وووبی ٌەسوووۆ گ لوووٛٚە 

ٌە عەتجەکوبٔژ ثپۆشوێ , ٘ەرکە رە گٛێژ ٌێ ثێ ٔبچبرە چوبٚ 
 :  کە صەڵێ

 
ْ ٌرضراْ  ِۆ یمبکب
ْ گٛل اْ  گۆرأیەکب

ْ صرٚ    اْ تٚگۆزەکب
 

 ْ ْ ەجٛأ ەثۆ سبکِتب ی ەکب ْ ک صوب   ە ەرتب
ْ چٛٚٔە ییب ە  ٘بٚڕێ ب

ْ  ٛص  ٚ شبصتبْ گەتبٔض ٚەرزشەکب
ْ ٌر  أەٚە   . ل ێژ کرڵرەکب
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ٓ گەتبتُ لب ِ 
 کە  ٌەٚێ ٔەِبثٛٚ

 ُ   ,صٚاکەٚل
َ ثَٛٚ  , سەرت ژ لبکە ِٕضاڵەکە

ٚ ڕِٚٚە  سڕە  ئە
  ٝگٛٚل ٘ەر

 َ   صاتە ِەِەی صەسۆ
َ صێ   صاتە ِیز

 صاتە ِیٛەی صەسۆَ
َ صێاص  تە ِیز

 . لۀربٚتبُ
 

 صاتە ثّرۆڕە
ْ ثیٕە  صاتە گەِبٔەکب
 صاتە یبیبَ صەٚێ

  صاتە ِەِەی صەسۆَ
َ صێ  . صاتە ِیز

 
 صاتە ئبٚ

 صاتە ئبلبری
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ُ صەٚێ  صاتە ئۀضۆِیب
  . ش ٚەرەٛصاتە صەچّە صەرێ ئەل

َ سۆشضەٚێژ ْ زۆر  صاتە گیب
ٚ کە  ٓ ٌە ٘ەِٛ  جٛأت ە , ٝ صات ژ ِ

 . " ئەٚجە ِەِەش صەسۆَ "
 

 صاتە گەِبٔەکبٔیش ثیٕە
  صاتە ئبلبری

 صاتە صاتە صاتە
ْ جبر صاتە  ٘ەزارا

 
ٓ ٘ەر سەرت ژ شتەکبٔژ ئەٚث ِ ُ 

َ  ثە سۆشژ ێتبْْ چۆ  ؟ڕاثرە
ُ ثە صەرکەْْٚ چۆ َ ثە٘ ەکبٔ   ؟ ٚاث ە
ْ گەٌێ ثە٘ ەِۀضْ ڵێەث  ێٔەکب

 ٚ ڕۀگ گەٌرە ڕۀرب
ْ گەٚرە صەکەْ ٚەٌێ لب  ِٕضاڵەکب

ْ کبن صەثٕەٚە  ڕۀرەکب
ْ ٔبێترٕەٚە  .  ثە٘ ەکب
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ئەرصەشر  کە شیع ەکەی ِەتتەری ثۆ ئبٔیب سٛێٕضەٚە , ئبٔیب 
ٚاَ گٛێ ئرتتب شیع ی  گٛٚلژ ئ ٘ە تر ژ صات بٔەتە , ِٓ لب

ئەرصەشوور  گووٛٚلژ . ٌووێ ٔەثووٛٚە , ثە لووبتجەلژ ثەَ ٔووبٚەڕۆکە
 ,ٚ لب ئرتتبش ٌە ثی َ ِبٚە ثۆتەش ٌەثەرَ ک صٚە ڕا تە ٘ەر

٘ە ت صەکەَ ئەٚ ثەٚ شیع ە ٚەاڵِژ لەٚاٚی ئەٚ کە بٔەی 
ە ێٔبْ ٘یچیبْ یێ صرێەاتژ ِرەٚٚ یریبْ ٚاثٛٚ ثە صاٚەلەٚە کە

ٔەگەتبٔوووضٚٚە ثە  ەاڵلٓ ٚ ئ  وووٛٚصێ یبْٔوووبک ێ ٚ ثوووێ صە ووو
ئەٚ ٌەٚ شووویع ە یرّوووبْ صەڵوووێ ێٔوووبْ ٌە جیوووبلژ . ِ ۆڤوووبتەلژ

ۆ یمبتە  ثەۀٓ , شیع ێە ثٕٛ ٓ  ەٌتە ەتە  ثٕیبص ثٕرٓ , ِ
 . ٚ شوبعی  گەٚرە صەکەْ  وەصاْ  ەتٍە وٛٚ  ٚ ِۆ ویمبڕ

ْ صارلبش ٚ  ٚ  ٚ لۀبٔە   ڕۆکەٚاْ ٚ ثی ِۀض ئب ٕرەر ەصا
٘ەڵوووضەگ ْ ٚ ثە صٚٔیووووبی ٚ صکتوووۆر ٌە زگووووژ سۆتوووبْ  زأوووب

ْ سۆتبْ صەکۀە لٛرثبٔژ  صەثەسبٓ ٛ جبڵجبڵۆکە ٚا ْ ٚەک ئەٚا
 .  ثۆ  ەرسەکبٔیبْ

,  ٚ ڕا ووووتژ " صەگرووووڕاتەٚە صرۆ " زۆرجووووبرتش ئە تووووبٔەی
ُ ٌێ ثٛٚ ثەڕا تژ کە ثۆ تەکەِیٕ جبر ٌە ەر زاری ئەٚەٚە گٛێ

 ؟ ئبٔیب گٛٚلژ چۆٔە ئەٚ ئە تبٔەتە .  ەر بَ ثَٛٚ
  صرۆ ٚ ڕا ووتژ)   ووەرەلب گووٛٚلژ صەگرووڕٔەٚە ٌەئەرصەشوور   

جبر صرۆ ٌەگەن ڕا وتژ صەکوب  ٚ ٘بٚڕێ صەثٓ , صرۆ چۀوضتٕ
  توٛی صەصا  , ڕا ووتیش ٌرووژ لووٛڕە صەثرووت ٚ ثووۆ ِووبٚەتەکژ 

سۆی ثە لۀیب صەێی ٚ  ٚ صرێە لتەی ٌەگەن ٔبکب  , ثۆ صٚٚر
ضەٚێت ٚ ثە ٚ صەسەٚێ , سەڵ وویش ٘ەِووٛٚ سۆشوویبٔ صەسوٛا 

 ْ ,گو صەصەڕٚا یربٛازی ٌرضەکەْ ٚ ڕێزی ٌێ  ضاٛێیەکک ٘ەر
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ٚ ٚالی صەڵوێ ِوٓ یەشویّبُٔ ٌە ڕاثو ص صرۆ صەچروتەٚە ڕۆێێوە
َ ٌەگەڵت ک صٚٚە , یەشیّبُٔ ٘بٚڕێیەکژ ٚەکٛ لۆ ڕا تُ  صرۆ

َ ثّجٛ ْ ٌێ ثرتەٚەٌەصە ت صاٚە , ٘بلٛٚ ٛ جبرأّب  .ٚری ٚ ٚەک
صرۆش  ۆَ ٌەگەن ٔوبکەی ؟رڕا تیش یرژ صەڵێ سۆ صتتوبْ ص

ئەٚەی ثۆَ صەرکەٚ  صرۆ ٌەثەر, ٚ صەڵێ ٔب  ٚەاڵِژ صەصالەٚە
ٚ ٚاش صەکووب  ٘ووبٚڕێ جٛأەکبٔووت ٌە  ٘وویە  ووٛٚصێ ژ ٔوویە

ڕا تژ کە گوٛێژ ٌەٚ  . صە ت ثضەتت ٚ ِتّبٔەتبْ یرت ٔەِرٕێ
توبصی  ثە لتبٔە صەثرت صەتجوٛٚرێ , ئیٕجوب صرۆ صەڵوێ ٚەرە ثوب

ڕا تژ ٚ صرۆ ثەتەکەٚە صە وت ثە  .جبراْ ییب ەتە  ث ەتٓ 
ْ لب صەگۀە الی گۆِە ئبٚێەییب ە ص , صرۆ صەڵێ ثۆ ٔبتەی  ەکە

ٔب , ِٕیش یورُ سۆشوە ٚ  ڕا تیش صەڵێ ثۆ ؟ِەٌەٚأژ ث ەتٓ 
ثۆ لۀضرٚ تژ ٌەش ٚ ئبڵۆزتە صەرٚٚٔیەکبٔیش ثبشوە . ئیٕجوب 
ڕا وتژ جٍەکووبٔژ صاصەکۀرووت ٚ صەچرووتە ٔووبٚ ئووبٚەکە , صرۆش 

ڕا وتیش  . صەڕ رٕوێ ٚ ٌەثەری سوۆی صەکوب  ڕێوە جٍەکوبٔژ
صەکەٚێوتە صٚای ٌرووژ ثتووترٕرتەٚە , ٌەٚکوبلە سەڵووە ثە ڕٚٚلووژ 

ٔوبکەْ ئەٚە ڕا وتژ  صەتجیٕٓ ٚ ِتّبٔەتبْ یوێ ٔوبِرٕێ ٚ ثوبٚەڕ
ٚ ثەرگژ ڕا تیەٚە  . ثێ ْ کە ثە جً  ٚ ثڕٚا ثە صرۆ صەکە ٘ەِٛ

ڕۆێٚە ثوووۆ تەکجوووبری ڕا وووتژ ڕەش ٚ ڕٚٚ   ٌەٚ.  صەتجیووٕٓ
الشووووژ  کۆاڵٔووووبْ کە  ثە ٚ ٚ صەکەٚلە کووووٛچە ٚەصەِرٕرووووتە
گووٛڕتەٚە ٚ صرۆش صەچرووتە ٔووبٚ سەڵووە ٚ ثە گەرَ . صأووبچێ

  . (  یربٛازی ٌێ صەک ێ
جوٛأە , ئەرصەشور  گووٛٚلژ ئبٔیوب گوٛٚلژ ئە توبٔەتەکژ چۀووض 

ٔبک ێ , ثەاڵَ ِٓ کە ئەٚ شیع ەی ِەتتەر ٚ  ێٌێ ڵۆثەڵێ ٔ 
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گٛێُ ٌێ ثجوٛٚ زتوبل   ئەٚ ئە تبٔەتەَ ثۆ گرڕاتەٚە کە ٌەٚەٚە
ِەثە تُ ئەٚە ثٛٚ ٌەٚ ێٔەی سەڵە یریبْ صەگٛ  ِەتتوەری 

٘ەِٛٚشووژ  جوب ٌە.  ٌەشوف ۆش ثورەی کە چۀوض عووبر  ثوٛٚە
ٔبسۆشوووت  ثە ٘وووۆی ئەٚ ٔوووبٚەی ٌریوووبْ ٔوووبثٛٚ " ِەتتوووەری 

گەشوبٚی کٛڕتبوژ ئوبزاری صەثیٕوژ , چوٛٔ ە کە  ٌەشف ۆش "
ٚ تبری صٚٚگۆڵژ صەک ص , ئ  ْ ەگەر لیپەکەی صەچٛٚە ٔبٚ ِٕضااڵ

ٚ ثیج صثبتەٚە تبرتەکیش  ٚ ئەٚ گۆڵژ ث  صثب , کە ٌە ٘ەِٛٚ ئە
صەک ص , ِٕضاڵەکبٔژ ل  ٌە لە٘ اْ ڕٚٚثەڕٚٚ  گۆڵژ سۆی ٘ەر

یریوبْ صەگوٛٚ  ثووڕۆ کوٛڕی ِەتتووەری ٌەشوف ۆش , ئەٚتووش 
ضە٘ربوت , کە ٌە گ تبْ تبرتربی ثەجر ٔبچبر ٘ەِٛٚ جبرێ ثە

یوبرچە زەٚتەکوژ ڕٚٚلووژ یبوت ِبڵیوبٔەٚە ثوٛٚ , یر ٙوبلجٛٚ ٌە 
ٚ ٌەَ  ووەر گۆٌیووبْ ثووۆ  لووۆزاٚی , ثە چووٛار ثەرص ٌەٚ  ووەر

صرٚٚ ت ک صثٛٚ . ئەگەر ِٕژ ثضتتجب سۆی صەستتە ثبٚەشوُ 
ٚ شووو بتەلژ صەکووو ص . ئەگەرٔوووب صەچوووۆٚە ِوووبڵێ ٚ صەرگوووبی 
دەٚشەی چۀض ڕۆێێە ٌە ەر سۆی صاصەستت ٚ ٔەصەچۆٚە 

َ صٚال  ٌەثەرٔب ْ , ثەاڵ ٌیبی زۆری ٘ەثٛٚ ئەٚەی سٛٚ ِٕضاڵەکب
ثوۆ لوۆیژ یووێ , صٚٚثوبرە صەچووۆٚە ٔوبٚ ِٕووضاڵەکبْ ثوۆ تووبری ٚ 

 . ِوٓ یورُ ٚاثوٛٚ ئەٚ ٌە ٘ەِبْ شتژ ثە ەرسۆی صە٘رٕوبتەٚە
چٛٔ ە صەتزأژ صٚال  چژ  , ٘یە ث صٔەٚەتە  چرەی ٔەصەثیٕژ

  .  یێ صەڵرٓ , ئەٚەش زۆر ئبزاری صەصا

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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تووەر صاچووَٛٚ , ِەتثە٘ەردووبن ئەٚ شووەٚەی ثە ووەر لەرِووژ 
ەِر  یربوت  ِوٓ ثەچوبٚی سوۆَ کوٛڕی ٔزت ەی  ێ چٛار کبل

ُ ثیٕژ ثە ٚ گبزتٕۆتەصا لرپەڕی کە ِٓ زۆرجبر   ەرۆک یرش ئە
َ , لب صرۀگ ٌرژ صەِبِەٚە ٌەگەن صٚٔیب لبرتە صا٘بلٓ , صەچٛٚ

ئۆلووۆِجرٍر ژ ثڵٕووضی جووبَ ڕەشووژ یووێ ثووٛٚ ,  ووێ کە وویت تش 
صتووبرثٛٚ ٌەثەر .  کو صصە یبْیب ووەٚأٌەگەڵوژ  ووٛار ثجوْٛٚ ٚ 

ئەٚەی شوووەٚثٛٚ , ثرجبکوووبٔە جوووبِەکەی الی سوووۆی ٘رٕوووبثٛٚە 
سوووٛارێ , شوووەٚلژ ثالجرتوووۆری یووورش گوووبزتٕۆکە ٌە صەِوووٛٚ 
ٚ گبزتٕۆتەکە صاس ا ,  چبٚتبٔژ صا , صٚای ئەٚەی صرۀگ صا٘ب  
ِٓ ثەٚ کۆاڵٔەصا شۆڕثِٛٚەٚە کە ِبڵژ ِەتتوەری ٌوێ ثوٛٚ , 

 ْ  ,َ یێ ٘ب  ک اٚەلەٚە ,  ەتٌەڕێرب ثیٕیُ صەرگبی دەٚشەتب
َ گۀجەکبٔژ ئەٚ گەڕەکە چٛٚثٕە گەتبْ ئەگەرچژ ٌەٚ  . ل  ب

ڕۆێەٚەی زأیجٛٚتووووبْ ِووووٓ ٌە ووووەرتبْ ثە جووووٛاة صێووووُ ٚ 
, َ ْ صەکە ْ ٔەتبْ صەٚێ ا کبرێە ث ەْ ٘بلٛٚچۆتب ثجرتە  کە یب

ڕە , چوووٛٔ ە ٌریووووبُٔ صەصا جروووژ ٔیرەرأووووژ ئەٚ صاتوووە ٚ کووووٛ
ُ ٔەصە٘بلٓ ْ صەرەلەل , لۀبٔە  ئەٚأەی زۆر سۆتبْ  کە یبیب

َ . ِوٓ شوەڕکەرێ ژ ا ەر ەرتش صاصۀب سۆتبْ ٌێ الصەص ثە
. ٔبٚ ٚٔبٚثبٔریبوُ ثە  ثبش ثَٛٚ زۆر سر ا صە تُ صەٚەشبٔض

 .  صا ث ٚ ثجۆٚە نە٘ەِٛٚ گەڕ
کووضا کە چوِٛٚە دەٚشوە ثوێ صۀرووژ ثوبڵژ ثە وەر ٘ەِوٛٚ التە

ٔیە , ٔبچبر ە ٌەِٚبڵەصا ێٍەثەرکرببثٛٚ , صەلرٛٚ  ٘یە ڕٚٚد
ٚ چۀض جبرێوە ثوبٔرُ کو صْ  ٌەثٓ ٘ەتٛأەکە ٔزتە ثِٛٚەٚە

ٌە سوووۆڕا ٘ە وووتُ ثە شوووتر ژ  ٘ەر .کە  ٚەاڵِوووژ ٔەصاِەٚە 
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ثیٕژ ؟ الشەی ٔبسۆش ک ص , ثۀبچبری چِٛٚە ێٚٚرەٚە چیُ 
صۆشەکرە کەٚلجوٛٚ , ی چیبوژ ٌە   ەرِەتتەر ثە ڕٚٚلژ ٌە

 وەر ەش ثە  ثە تبثٛٚ , شٛێٕژ  وێ گوٌٍٛیبتەٚە ثەلۆلەتە
ٌەثوٕەٚە صۆشوەکەکە چووٛٔ ە  ,ٔوبٚلەصە ثوبرت ەکەتەٚە صتوبرثٛٚ

کەی ثە ێٚٚرەکەصا ثووو ٚ ئیتووفۀج ثووٛٚ ٌرٕەگەڕاثوووٛٚ سووٛێٕە
شووەکەی  وەصاْ جوبر ثە صە ووتژ ٛٚی , ئەٚ صۆجتبوثجروتەٚە ِ
ەش چوویە ڵیەتە   شووتجٛٚی ٚ ٔەتضەٚتتووت ثیجیٕووێسووۆی شٛ

 ِەڕِەڕ ەری ٌە. صەلروووووووٛٚ  یەت ەرێ ووووووژ ٘وووووووٛٔیووووووٛەتەیر
 ثە ئۀمە ووت شووٛێٕژ  ووێ گٌٍٛەتووبْ ٌە ووەر ت  اٚە ووٚٚصر

ڕەش ٚ لووۆزێ ٔووبٚلەصی ڕۀووگ کوو صٚٚە , ثە لووۆزێ ثووۆتەی 
 ڕاکرشٚتش جٛاْ ٚ  ەرٔجثە ِ ص. ثۆتەی  ۆر ثەصەٚرتەٚە

ٚ چۀووض جبرێووە صە ووتُ  ٌرووژ ٔزتووە کەٚلووّەٚە .صەرصەکەٚ 
 وتُ صە, کە ٘ویە صۀروژ ٔەثوٛٚ یُ کو صٚ ثوبٔر بثەی چژ صا٘رٕو

ٌەیوڕ  . زأویُ ِو صٚٚە, ص ٘ەڵرەڕاثوٛٚ رکو صە ڕِٚٚەلوژ  وب
َ ثەثی ٘بلەٚە چۀض جبرێە ثبٔرژ ئەٚتبُ ک ص جٛاثژ  ,گەشبٚ

چوبَٚ گروڕا ثیٕویُ ثوٛٚ صەگ توب , کە ٔەثٛٚ , ٌۀبکبٚ گوٛێُ ٌوێ 
کە صەِروە ثوٛٚ صات وژ ثوۆی ەتە ٔوبٚە ٍەٚێرسۆی ٌەثٓ ئەٚ لە

صأبثٛٚ ٌە جیبلژ  یتەَ ٚ التە  ثٍۆکژ ثوۆ صأوبثٛٚ ثە٘وۆی 
چوٛٔ ە زۆر  ,ثوٛٚ اص یروضا ٝشويٕیەڕۆکر ژ  ,ەٚەويەبيیش بٔژ 

ێٚٚرێ ووووژ لووووبتجە  ثە سووووۆی ٘ەثرووووت ٚ  دەزی ٌووووێ ثووووٛٚ
ٚ  کو صِٕویش صە وتُ ثوۆی صرێە .  یتەِر یبژ ٌێ صاثٕضرێ

زأویُ  . ثوێ توبْ ٔوبصٚٚصن ثوٛٚ ٌەٚەی  ,گوٛٚلُ ٚەرە گەشوبٚ
ٔە٘بلە صەرەٚە , ُ ٚەرە ئەُِٕ ئەرصەشر  گٛٚل . زۆر ل  بٚە
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کە  ەٍەٚێوورلەثووبٔژ زتووبل  چووٛٚە ثٕەصە ووتیُ ثووۆ ڕەٚاْ کوو ص . 
َ الث صەٍەٚێرلەصەشٍەرزی , ثە ٔبچبری  ٚ صە تُ ٌرضا , کە  کە

سووۆی  صە ووتُ ثە جە ووتەی کەٚ  ڕایەڕی , ئیٕجووب ثە ٘ووۆش
ٔٛ وبٔض , ثە گ توبٔەٚە گوٛٚلژ ٚ لٛٔض سوۆی ثەِوٕەٚە  ٘بلەٚە

 . ثەچوبٚی سوۆَ ثیٕویُ , ِبِە ئەرصەشر  صات ژ ِٕیبْ کٛشت
ئەٚ ییوووبٚەی یب ووو ٍژ ثوووۆ ِوووٓ  صەِر وویش یربوووٛەی ثی وووٛێْ

سووۆی , ثٕە ەستووتٚ صات ّووژ  ٔووبرصثٛٚ سووۆی ڕٚٚ  کوو صەٚە
ٔبثٛٚ  کەەٍەٚێرلەصات ُ  ەت ی ِٕژ صەک ص کبلرە سۆَ ٌەثٓ 

سۀوووضەی کووو ص . ٘ەرصٚٚ ٌە ل  وووبْ , ثیٕووویُ چۀوووض جبرێوووە 
ُ ثێ صۀگ ثە  چبٚتبژ یر ەٚە صاستت ٚ ک صتەٚە , یرژ گٛٚل

ُ يکە گەشبٚ گٛٚلژ صات ُ چۀض جبرێە سۀضەی ک ص , زأو .
ُ ئەٚ صڕٔووووضەتە يئەٚەی ثووووٛٚە گەشووووبٚ ٔەل  ووووێ , زأووووثووووۆ
ٌەٚکبلەٚە .  ەری ئیٕجب کٛشتٛٚتەلژ رێەتیبژ ک صۆلەضصە ت

َ ثە سٛا َ ثە  ەرۆ  صصاٚ  ٚ ئبتیٓ ٚ تب ب ثڕٚا گب ٔەِب , ثڕٚا
. ٚ ٚاڵ  ٚ لەَٚ ٚ لۀبٔە  ٌە بتەی ئەٚأە ٔیبتّبٔیش ٔەِوب

ْ ٘ەتە ٚ شتبٔە ک ص ثە٘بتب ٚ ئە ُ ٌە ٘ەِٛ ئبسەر ئەگەر  . ٔە  ەل
ٚ ٚە  ثب وژ صەکەْ صەڵوورٓ ئبگوبی ٌە ٘ەِووٛٚ  سوٛاتە  ٘ەتە

شتر ە , ثۆ ٘یچژ ٔەک ص ئەَ شوەٚە ثوۆ ئەٚ ێْ ٚ ِٕوضاڵە ثوێ 
 ؟ئووبسەر صەزأوژ ئەٚ شوەٚە ِوٓ ثوبَ چویُ صەکوو ص  ؟ کە وە

ٚ  ٚ ٌەٚێ کووووٛڕی  ووووەرۆ  ٚ صار صاصەثەزتووووّە سووووٛارەٚە
ٌەکووووۆن ئەٚ ٚاڵلەَ ەکەتیُ ٌە یرتووووتەکەتبْ صاصەِووووبڵژ صە وووت

صەکوو صٔەٚە . صٚالوو  ئەٚ ێْ ٚ ِٕووضاڵەَ صەستووتە ثبٚەشووُ ٚ 
 ٜ ْ ەَ صەوەبٌيتىگ ٛار ٌەگەن سۆَ صەِج صٔەٚە ئب ّبْ و ص
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ییتە لٛلبرَ صەک صْ , ٌە ثە٘ەشوتیش  ەسەڵ , ٌە زِبٔژ ئەٚ 
ەشبٚ صرٚٚ ت گسبٔٛتەکُ یرضەصاْ ٚ ێٚٚرێ ژ جٛأیبُ ثۆ 

صەک صەٚە  صەک ص یڕ ٌە تبری , ٘ەرصتبیُ ثۆ ِەتتەر زتٕضٚٚ
,   وت صەکو صٚ, ٌەیبت ِبڵەکەشیبْ تبرتربتەکُ ٌە   توز صرٚ

الیچیٕووور ُ صەکووو صە ثەری گەشوووبٚ ٚ ٔەِضە٘ربوووت چیتووو  ثە 
  .وبٔٝ ث يٕضار ثٓ ەيیرٚ  ی ث ب یرشٛا ژ تبر

ژ ٌەگەن ثڕتبرتبوُ صەصا ِەالئی ەلەکووبْ ٘ەِووٛٚ ڕۆێێ لۆیووبٔر
ٔەڵرٓ , لۀبٔە  ثڵٕضتبوژ  ضۆڕێٕٓ ٘یچژ یێبث ەْ ٚ ئەگەر ث

ْ ٌەکبلژ گۆن ک صْ ثەسۆشُ ٌە  ەر کٛر یە  ٌەگەن .  ث ە
صتبر گەِەکەی صاصۀیبتُ ثۆ  ٘ەِٛٚ ئەٚ سەڵ بٔەی ٌەٚێٓ ٌە

  .  اتەلژصیێ ثێ , ئەٚەتە سٛئەٚەی کەتفژ 
ثە٘ەردوبن کە گەشووبٚ چوبٚی ثەِووٓ کەٚ  ٚ چیتو  یرٛتتووتژ 

کە وبٔەی صات یوبْ ٌەثەر ٔەصەک ص ثێ صۀگ ثێ ٌە ل  ژ ئەٚ 
ْ ک صچبٚی کٛشت ٚ سۆی ثە لەرِەکەی  جٛٚ , صە تژ ثەگ تب

صاتە  ٚ گوٛٚلژ  صاصا , لٛٔض صە تژ ثە شوٛێٕژ گٌٍٛەکوبْ ٚۀوب
ئەٚ . صەکەَ کٛٔەکبْ لەیب  ثجٕەٚە ِەِ ە ئرتتب صٚعبتەکت ثۆ

جبر ٌە کوبلژ ٔەسۆشوژ چۀضتٕلتەتە ٘ژ صات ژ ثٛٚ , ثەسۆَ 
ٌە ثێ صەرِبٔیبْ گٛێُ ٌێ ثجٛٚ صە تژ ٌە ەر ئەٚ شٛێٕبٔەی 

ٚ صاصۀب  صێبب , صەترٛٚ  گەشبٚ گیبْ ِەگ تێ ئرتتب  ەوگەشب
ئیٕجوووب چبٚەکووووبٔژ صٚعبتەکوووت ثووووۆ صەکەَ چوووب  صەثوووویەٚە , 

 صاصەستت ٚ صەِرە ٌرٛی صەجٛاڵٔض ,یبشبْ چبٚی صەک صەٚە
گەشبٚتش ثەڕا تژ  . ٚ  ٛتەکژ ثە چٛارصەٚری سۆتضا صەک ص

جوووب .  ەٚەلۀوووبعەلژ یوووێ صە٘وووب  ٚ صەتروووٛٚ  صاتە چوووبثِٛٚ
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ئەٚ شەٚە چۀض  . ثەڕا تیش ٚا صەرصەکەٚ  ثەاڵی ٌێ ٔەِبثێ
ْ شتژ ک ص کە صات ژ ٌەکبلژ  جبر ثەچبٚی ثە  ِرت ەٚە ٘ەِب

کە ثیٕژ ٔبجٛڵرتەٚە  ەت ی ِٕژ  . ٔەسۆشژ ثۆ ئەٚی ک صثٛٚ
ُ . صات وُ رٚ گٛٚلژ ِبِە ئەرصەشر  ِوٓ ثەلۀوێ صەل  و ک ص

ٚ سۆی ستتە  ِ صٚٚە ٚەاڵُِ ٔبصالەٚە , ٔبجٛڵێ . ٘ەڵتتبٚە
ەل  ێ ٌەگەن ِٕژ . گوٛٚلژ ثبٚەشُ , ِٕیش گٛٚلُ گەشبٚ ِ

ُ ث ب  ٚ شەٚاْ صە ت ثشبلە ٔبٚ ی چُ  ئەصی  ,کێ ٌە ثبٚەش
 کوێ کێ ٌەگەڵُ ثرت ثوۆ ِیزکو صْ ,ُ ثۆ ثرٕێ ٚ ٔکێ گەِبٔەکب

ِٓ  . کُٚسەَٚ ٘ب  جرُ ثۆ ڕاتەسێ . سۆ ِٓ ٘ربتب ثچٛ کە
کژ چووژ ؟ ثەٚ ٚسوۆَ یرٕەگیوو ا ٌەگەن لتووەکبٔژ گ تووبَ , ثچووٛ

ٚ یەرتجوویُ کوو ص . ئەٚ  گەٚرەتەش صات ووژ سووۆَ ثەثی ٘ووبلەٚە
ڕا تژ صەک ص , ٘ویە جوێ ڕاستوتٕرە ٚەکوٛ جوێ ڕاتەستوتٕژ 
صاتووە ٔووویە , ٘ووویە سٛارصٔرووە ٔبگوووبلە ئەٚ سوووٛارصٔەی صاتوووە 
ثەصە وتەکبٔژ سوۆی ثوۆ  ٌوێ صۀروت , کە صاتوە ِو ص ٘وویە ٌە 

ثۀبچوووبری . شوووتەکبْ لوووبَ ٚ چرەتوووبْ ٚەکوووٛ سوووۆی ٔوووبِرٕێ
ٚ گووووٛٚلُ ٚەرە ثووووبثچیٕە صەرەٚە ,    ِرتوووو ەکبُٔ  ووووڕتەٚە

َ , ئەٚتش ٔەتضەٚتتتٔەِضەزأژ چیج  ٚا ثەئب بٔژ ٌە صات ژ  ە
 ؟بسەر سۆ صات یبُ ٌەثٓ سۆن ٔبٔرٓ, ٘ەرصەترٛٚ  ئجیبثرتەٚە
صات یبت صەچرتە ئەٚ  ثە ە , بْٚ گٛٚلُ گەشلە٘ ا ِٕیش ٌە

ئەٚەی ێتوبٔر ژ ٌە ئرتوتب   , ثوۆبکوشٛێٕەی ثبٚکت ٌروژ کبرصە
ئەٚتووش ثە چووبٚی ثە   ِرتوو ەٚە گووٛٚلژ . ثبشووت لبْ ٘ەثووێ

سوۆصەزأٓ  ؟ئەصی ثۆ ِٕیش ٌە ئرتتبٚە ٌەگەن سۆتوبْ ٔوبثەْ 
ٓ ثەلە ِٕیش گٛٚلُ ؟ جرڵٓٔیب صەِرّٕەٚە , چۆْ صەثێ ثەجرّئەِ
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ئیٕجب ٌە صەرگبی جی أر یبُٔ صا ,  . ٔب ,لۆتبْ ٌەالی ِٓ صأبٚە
ِٕیش گٛٚلُ ئەٚ زۆری یرٕەچٛٚ , ییبٚێە صەرگبی ک صەٚە , 

 ,لوب صەچوُ چوبرەتە  ٌە لەرِوژ صات وژ صەکەَکٛڕە ثبٌر ە ثێ 
ئەٚتش ٌە یرش گەشبٚ گٛٚلژ ئەصی ثوۆ ٔوبتجەتە الی کە  ٚ 

ٚ ئرتتب کە ژ ٔەِبٚە کبری سۆی ؟ ُ ئە ییبٚەکە  . ِٕیش گٛٚل
ِٕوویش گووٛٚلُ صەتووجەَ ؟  گوٛٚلژ ئەصی ثووۆ ٔووبتجەتە الی سووۆ 
 هژ صۀروەتٓ , ٌە شوٛێٕرچۆْ ٔبتجەَ , ثەاڵَ صەِەٚێ لوب صات و

ٔبچبر ٌە صەرگبتەکژ ل ِضا  . صەرگبکەی ثە ڕِٚٚضا یرٛەصا . ثێ
٘ۀووضەی یرٕەچووٛٚ ییبٚێووە کوو صتەٚە , ٘ەِووبْ شووتُ ثەٚتووش 

 ٚ زۆر ثۀبشووی ٔژ ثەالتترووە  ووەت ی گەشووبٚی کوو ص. گووٛٚ 
ِٕویش گوٛٚلُ ثەڵوێ . گوٛٚلژ  گٛٚلژ ئەٚە کٛڕی ِەتتەرە ؟
ئەٚشوەٚە  . ٌە ەرچژ کٛێراٚەثڕۆ کبکە ثڕۆ , صاسٛا صات ژ 

صەرگوووب ثە صەرگوووب گەڕاَ کە  گەشوووبٚی ٌەسوووۆی ٔەگووو   , 
کە زۆر لتووەی ٚلۀوبٔە  ٘ۀووضێە ٌە ڕٚٚی ئەٚ ِٕووضاڵە ثچووٛ

ُ  . ٔبشی ٔیبیبْ ک ص  یٔبٚەثِٕیش ٔبچبر ث صِە الی ٘بٚڕێیەک
, کە ٘ەِٛٚ گەڕەکەکە یریبْ ٚاثٛٚ سۆڕتت تٓ کە وە  ْەّەتئ

کەچژ ثێ , ٌە ەر ئەٚ گۆی زەٚتە , چٛٔ ە ِەی صەسٛارصەٚە 
ئەٚەی تە  لتوەش ث ووب  صەرثوبرەی ِەتتووەر , کە ٔە وو ە  

ٚ  ثبٚەش ک ص گەشبٚی ٌە , ٌر  اٚل تٓ ێْ ثٛٚ ٌەٚ گەڕەکە
کژ ِٕە , یەِت ٔەثێ لب صەگەڕێیەٚە , ٌەالی ٚثچٜٛ گٛٚلژ ث ا

ُ صاتضۀرُ ىيش ێٔضجبرچەٚ  صەِر یش ثە صتبرتەٚە گ تب . صات 
گەشبٚ کەثیٕژ ِٕویش صەڕۆَ   ِرتو ژ ثە .  و ص ئرٜ ِبە 

ٚەرەٚە . ِٕویش ٌروژ ٔزتوە  چبٚصا ٘بلەسٛارێ ٚ گٛٚلژ زٚٚ
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گوٛٚلُ یەِوت ٔەثوێ .  ,ٚ صە وتُ ثە وەری صا٘رٕوب  ەٚکەٚلّە
ەٚاَ ثٛلڵرووە ِەتبووُ ٌەٚ ٘ووبٚڕێیەَ ٚەرگوو   ٚ کە ئەٚ ثەرص

 برصکەرەٚەکەی ثێ ِەی ٔەثێ ئەٚەی ص لۀیب ثۆئیبژ صەک 
َ ثە کۆڵژ سۆَ صاصاٚ  ,ئیٕجب گەڕاِەٚە ِبڵژ ِەتتەر  لەرِەکە

ِٕجووب ئەٚ کو ص , ثە ثۀوبٚ کۆاڵٔەکوبْ صە وتُ ثە ٘ووب  ٚ ٘وبٚار
شووەٚە ٘ەِووٛٚ صٚٔیووب ثەسەثەرثرووُٕ , ٔە٘وورڵُ کە  ثووشەٚێ , 

ُ صەسٛارصەٚە ُ ک ص ,  ثبٔرژ ٘ەِٛٚ . ٘رضی ٘رضی ِەتب گەڕەک
کەچوووژ . کە  ٔە٘ووب  ثەێصارثوووێ ٌە ٔربووتٕژ ِەتتوووژ ئەٚ ێٔە

ئەٚەی ٌەثووبرەتەٚە ثیتووتجَٛٚ ٚ صەگووٛٚل ا , ٘ەر ئەٚ سەڵوو ە 
ْ صەچٛٚٔە الی  ْ یرضەصا ٌەگەڵژ جٛٚ  ثٓثٛٚ , ٔبچبر ٚ یبرەتب

ِبڵژ کە  ٔویە ,  ێگٛٚلُ ٘ەرٔب ئەٚ . ٌەصەرگبی ِزگەٚلُ صا
ەکە , کەچژ ٔەِزأژ ِوبڵژ اْ ٚەکٛ تٚٚ ثۆ ٘ەِٛ ِبڵژ سٛاتە

ٚ ئەٚتش ڕێر ی صەکب  ٌەٚەی ئەٚ ێٔە ٌەٚێ ثبٛرێ  ِەالتە
صەرەٚە چوووٛٔ ە  ٔوویش ٘ووبلەکە ِەالێ . ٚ ثە سووبکژ ثتووپر تٓ

ٚ ئەٚ سەڵ ە یەرٚەرصەثجٛٚ , ثە ەری  رەری ِەالٌەێێ  کبرت
 ووپیەٚە گووٛٚلژ ئەٚە لەرِووژ ِەتتووەری ٌەشف ۆشووە , ِووٓ 

ئەٚتش ٚای گٛٚ  ٔبچبر سوۆَ  کە.  ە ەگئبٚصە تژ ٔبکەِێ 
              ٚ ِەالێْ ٚۀووووبٚ لەرِووووژ ِەتتووووەرَ ثوووو صە  یووووبڵر ُ ثە ِەال

شووٛێٕژ ِوو صٚٚ شووۆرتٓ , ٌەٚێ ثەصە ووتژ سووۆَ شٛشووتُ ٚ 
ُ ک ص ٚ صە تُ  ئیٕجب ٌە ثٓ ٘ەتٛأژ ِزگەٚ  صإِب.  صٚال  کفٕ
لٝ                       ەئوووووبي"  ٕوووووٛراٌ "   وووووٛڕەلژبٔروووووە , ثە زۆر ئکووووو صە لٛر

چٛٔ ە صەترٛٚ  صٚٔیبش  . ثە ِەال سٛێٕضەٚە( َ  02لب  11) 
ثە سۆشُ گوۆرأیەکُ ٌە وەر .  ٚەەس اثێ ئەَ ئبتەلە ٔبسٛێّٕ
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صٚالوووو  .  لەرِەکەی گووووٛٚ  , کە ئەٚ زۆری دەز ٌووووێ ثووووٛٚ
ستووووتّەٚە  ووووەر شووووبْ ٚ ٌەثەر ثووووێ ئۆلووووۆِجرٍژ ثوووو صَ ٌە 
سٛارەٚەی گەڕەکەکە ٌە ٔزتە چڵ بٚی شبر , ٌە لۀیبت ئەٚ 

 ,ٔربووتُجووْٛٚ ثلبِیبووە صرێووەأەی صەَ ئووبٚ ٚ صەَ ئووبٚ شوویٓ 
 رٜە   وێێ ەٌالی گۆڕەکەی صأب .  ٚالٚ ٌەِصٚٚثەرصتبُ ٌە

ِەتەکەَ ٘ەِووووٛٚی سووووٛارصەٚە , صٚالوووو  ٌەلە٘وووو اْ  ثووووٛلڵە
٘وبلُ ثیٕویُ  ەرثکە ثەسە.   وەرسۆش ثوَٛٚ ٚ سەَٚ ٌور ەٚ 

ثەرَ چووۆڵە , چۀوووض ٚ صەٚرٚ  ووەرَ ثە گووۆڕەکەی کوو صٚٚە
ٌۀبکبٚ  . جبرێە ٘یٛاَ سٛا ت سەْٚ ثێ , ثەاڵَ ڕا تژ ثٛٚ

ٚ ٘ەڵتوتبَ سوۆَ ثرەتوّٕە الی , یوورش  گەشوبَٚ ثە ثی ٘وبلەٚە
ئەٚەی ثرەِەٚە ِبڵژ ٘بٚڕێ ەَ , ٌە ٔزتوە ِوبڵژ ِەتتوەر کە 

صٚٚ  ئرتتبش ٌەثەر چبِٚە صەرگبکە ٌە وەر یبوت ک اثوۆٚە ,
ٚ  ری تبْ کوو صَرٍژ یووۆٌیس صەٚرەتووبْ ٌرووضاَ ٚ صە ووتئۆلووۆِج

 . ڕا تەٚسۆ ث صِیبْ ثۆ ثٕ ە
ئەٚەی صەرٚٚٔوُ ئووبزار ثوضەْ صەَ ٔووبصەَ ٌەیبووتڕا ڕێروب ثووۆ ٌە

کە  .رٛٚ   ەر  ثڵٕض ٔەکەتت ٚ صەتبٔ یبڵیبْ ثە ەرَ ٚەصۀب
گەشتیٕە ثٕ ەش ڕا تەٚسۆ ٌە ئبٚصە ترە صەرگبتبْ ٌە ەرَ 
یرٛەصا , ئیٕجوبٔەی ئبٚصە وتەکە یوڕی ییتوبتژ ثوٛٚ , جبٔوبزأُ 

ْ ثٛٚ ٔشٛێٕژ عەزاثضأژ ثە تبْ ثٕ ەکە سۆی ییس ٚ ضک اٚەکب
توەری  صٚای کبلەِر ێە ثبٔریبْ ک صِە یرش ئە . یۆسڵ ثٛٚ
ەسۆی ڕێژ یروضاثٛٚ تەر ث یۆٌیترە جب ٔبزأُ ئە . ٌر ۆڵرٕەٚە
تووبْ ٘ەر ٌەسووۆتەٚە ٚای صەکوو ص , ٌرووژ ی  وویُ لووۆ ٚاث ووب  
چٛٔ ە ی  یبرەکەی شبتبٔژ ِٕیش ٘یچُ ٔەگٛٚ   ؟عۀتەری 
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گوٛٚلژ ثوۆ ٚەاڵَ  ؟ ثٛٚ , عۀوتەری تەعٕوژ ئٔەصأەٚە ٚەاڵَ 
ٚە ؟ٔبصەتتەٚە  ؟ِٕیش گٛٚلُ ئەٚە ئ لتەتەکە لب ٚەاڵِت ثضەِە

, تووتبٚە  ووەر یریووبْ ٘ەڵ ٌوورُ گوٛلژ لووۆ سووۆ  ثە ئ صەزأووژ ؟
گووٛٚلُ ڕێوز ٌە جووٍەکەی ثەر   یش زأویُ صەتەٚێ ٌوورُ ثوضإِو

کبرێوە ِەکە ٔبچوبرثُ ثوێ ڕێوزی  , لوۆش ڕێوزی ثرو ە صەگ َ
کەٚای گٛٚ  شرت ؟  ..... گٛٚلژ چۀضجبر ِەتتەر  . ث ەَ

 لەِۀووضا ثیٕیجرووتُ  ثوَٛٚ , گووٛٚلُ ئەٚ یی ۆزلوو تٓ ێْ ثوٛٚە ٌە
ت ثەچوووبٚی سوووۆ  ثیٕیوووٛە صٚالووو  چیووو.  وووٛکبتەلژ یوووێ ِەکە

گوٛٚلژ  ؟ ێٔە , چوٛزأژ کە ور ژ چوۆْ ثوٛٚە صەرثبرەی ئەٚ
گٛٚلُ ِٓ ٔەِ ٛشتٛٚە . گٛٚلژ ٘ب ؟تبْ  ؟ ئەصی ثۆ کٛشتت

یبرە  ٔەثٛٚ یرژ ثضەی دەزتبت ٌێ ثٛٚ ثچیتە الی , چوٛٚی 
زۆر ٚا  ٌر  صٚٚە ٚ  ٚ لۆش ثە ثێ یبرە ٌەگەڵت ٔەسەٚلٛٚە

ُ  صٚال  کٛشتٛٚلە ٚاتە ؟  . ٔب , ئەٚە ثی ک صٔەٚەی لۆتەگٛٚل
صا , ِٕوویش سووۆَ یرٕەگیووو اٚ  ُێٛگووثووٓ  ەٌٌەٚکووبلە شووەلر ژ 

کڕاگەی کەیٛی ش بٚ ٚ سٛێٓ ثە ثۆکتر ُ ٌە کەیٛی صا , کڕ
بٚ ٚ ٌەٚ ژ صا٘بلە سٛارێ , ٌۀبکوبٚ ٘ەرچوژ یۆٌیتوژ ٔو صەَ

ٚ  چەیوو, ثەصاری یوۆٌیس ٚ کەٌە ئەٚ ثوٕ ەتە ٘ەثوٛٚ لوورُ ئوباڵْ
, ِٕوویش ثە ڕا ووت ٚ چەیووضا ثۆکتووُ  زٔجیوو  ٚەرگەڕأە ِووٓ

صەِٛٚچوووبٚی  ٕرە ٌەتەکووور ُ صەصا شوووٛێ رەصەٚەشوووبٔض , ٌە ٘
ٌۀبکبٚ ئب ٕرە ٌە یبتەٚەڕا ثە وەرَ کەٚ   . صەثٛٚ رث تٕضا

ُ  ڕثٛٚ ٚ گیبٔ َ گرەی صەسٛار . ٚ ٘ەِٛ ُ ک ص  ەر  . ص٘ە ت
ثەسۆ ٘وبلّەٚە ثیٕویُ  سۆَ چَٛٚ , صٚای صەِرە کە ٘ۆش ٌە

ٌەٚکبلە . یۀجەرەتە  ِٕیبْ ثە تبٚەلەٚەکەٌەیچە ٌە  ثە صٚٚ



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

482 
 

ٚ ئە تەرە ٘ب  کە ٘ەِٛٚ شتر ژ ثەچبٚی سۆی ثیٕژ . ٌرُ  ئە
ٔزتە کەٚلەٚە گٛٚلژ سوٛێڕی ٌۀوبٚ ثوٕ ە صە وت ٌە یوۆٌیس 

ُ ثە صە تُ  ؟ ثڵٕضەکەتتەٚە زٌٍەتەکژ ڕاٚەشبٔض , ِٕیش لەکبٔر 
ٚ یۀجەرەکە یر  ەٚلٓ زرتٕرەی  کە کەٌەیچەکە , صا ٌەلە٘ اْ

زأووژ صە ووتُ ٚاتب  , ئە تووەرەکە ثتووترە ٌەسووۆی ٘ەڵووضا , ٘وو
 ێ یۆٌیس ثەصاراْ صتتبْ  ئیٕجب ثە صٚٚ . صەتربلێ ٌریضەِەٚە

ڕات ربب ثەری ٔەصا لب  یبْ صاَ , تەکر یبْ ی چژ گ لُ ثە٘رزٌر
یۆٌیتوەکبٔژ لو تش کە  . ثە چۀروژ ٌەثٕوڕا صەر٘رٕوب لبٔر ژ یڕ

رٛٚ  صەچیە الی صەتبٔ,  ثیٕیبْ ثە ئە تەرەکەشەٚە یرضەکۀیٓ
ِٕوویش ثە صەَ ٚ کەیووٛی ثەسووٛێٕەٚە ٍِووُ ثەالتەکووضا ؟ لەدپوبْ

ْ یی ەلژ ِٕیبْ ٔەثٛٚ ئەگەر  ثڕٚاث ە ثە.  شۆڕثجۆٚە ٘ەِٛٚتب
کەٌەیچەکو اٚتش ل  ویبْ  ثە . کّە  ٔەثوبٌْٛە ٔبٚ ثەرگژ د
ئرٛارەکەش  ٛاری ئۆلۆِجرٍیوبْ کو صَ ٚ  . ٘ەثٛٚ ٌریبْ ثضەَ

ٌەٚێ   کە گەتبتیٕە صاصگوب . سە ەر ثەڕێ ەٚلیٓ ثۆ الی دبکُ
ٛٚلژ گوؤەثووٛٚ , یۆٌیتووەکبٔیش لەٌە ۆٔیووبْ ثووۆک ص , ئەٚتووش 

ْ ث صە ثەرصەرگبی  . ثیٙرٕٕە ثەرصەرگبی ِبن یۆٌیتەکبٔیش ِٕیب
 ٌە صەرگووبی صاٚ ٘ۀووضەی یرٕەچووٛٚ ِووبڵژ صاصٚەر , تەکر یووبْ

ِٕووضاڵرە ٘ووبلە صەرەٚە , ئیفووبصەکەی ٌریووبْ ٚەرگوو   ٚ ثوو صتە 
ئوورّەش صەِرووە ٔووبٚ ئۆلۆِجرووً چبٚەڕێّووبْ کوو ص , ێٚٚرێ , 

ثەاڵَ ٌەثەر زۆری . ئۆلووووۆِجرٍەکە یی ووووبثر ژ صٚٚچووووبٚە ثووووٛٚ
 . یۆٌیتویبْ ٌەیبوتەٚە  وٛار ک صثوٛٚ یۆٌیتەکبْ ِٓ ٚ صٚٚ

جژ جٛاْ ٌە ِوبڵەکەی لۀیبوت ٌٔەٚکبلەش صٚٚ  ێ کچژ گە
ٚ ٌەثەر شوەٚلژ گڵۆیەکوبْ ِٕیوبْ  ِبڵژ صاصٚەر ٘بلٕە صەرەٚە
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رثٛٚ زگیوووبْ یووورُ  وووٛٚلب , کە ٘ە وووتیبْ کووو ص ثیٕوووژ , صتوووب
تەکر یوووبْ ٌە . ثۀوووضک اَٚ ٚ ٌەثوووٓ یریوووبْ صاتوووبْ ٔیبوووبٔضَٚٚ

ئەٚەی یۆٌیتەکە ثۆ ؟یۆٌیتر ژ ی  ژ ئەٚە ٌە ەر ئ گی اٚە 
زأوژ ثوۆتەش ٚای گوٛٚ  صەت ,گٛٚلژ ٌە وەر صزی  ێٕ رثّب

َ ٚاڵلە ٌە صتضی سەڵ ەٚە ٔبشی تٕە کچەکە ٘یچژ  . ٔبٚی صز ٌە
ثەاڵَ ٌەگەن ئەٚ لتوووووەتە ٘ەر ووووور یبْ یووووور ەٚە ٔەگوووووٛٚ  

ِوٓ ٌە لە٘و ی ثوێ ڕەٚشوتژ  .  وەت ێ یبْ کو صَ ٚ ڕۆتبوتٓ
یۆٌیتەکبْ ٘یە لتەتەکُ یێ ٔەصەک ا , صە ت ٚ یرُ کەٌەیچە 

لجب  ٛکبتەلیبْ یروضەک صَ , توبْ ٚٚ زٔجی  ثٛٚ , ٘ەرچیُ ثرٛ
صەکەٚلووووٕەٚە ٔەٚە  ٌریووووبْ  یرٍەلەتەکیووووبْ ٌرووووضەصاَ ٚ صٚٚر

صٚای کەِرە ِٕضاڵەکە  بتٍەکەی ٘رٕبٚەٚ ثەٚ شەٚە  . ثضەِەٚە
ٚەری  َ یێ صێ صاص ٚ ثۀضتشبٔەتە , ئرتتبش  ەت  ْ ٘رٕب ئە ِٕیب

چۆْ  ؟چژ صەک ص ٌەِبڵەکەی سۆی  ؟صاصگب ٔەثٛٚ سە ەر ثۆ ٌە
صاصٚەر لب  ِبڵژثەرصەرگبی  ەڕە  ٚگ صەثێ زتٕضأژ ثج ێتە ٔبٚ
   . ث بٚ ٚاێٚٚی ثۀضک صٔژ  ئیفبصەکەی ثشٛێٕرتەٚە

ٚەری  ٚ ِٕیبْ ث صە الی صاص  َ ثۆ ثەتبٔیش صٚٚثبرە ٘بلٕەٚە صٚا
ڕ ووّژ , ٌەثەرئەٚەی کربووە زۆرثووٛٚ ٌە ٘ووۆڵژ صاصگووب ِٕیووبْ 

, ئەٚ یۆٌیتووبٔەی  ٌەالتە  ڕاگوو   , لووب صاصٚەر ثووبٔرُ صەکووب 
ٚ ٚەاڵِوووژ  ئروووٛارە ِٕیوووبْ ث صثوووٛٚ ثوووۆ الی صاصٚەری سە ەر
ْ ئەٚ کٛڕە صزی ک صٚٚە  ْ صاتەٚە گٛٚلیب ٘ەر ئەٚ  ,کچەکبٔیب

ٚ ٘. ثەرِەٚە ثْٛٚیۆٌیتبٔە ثەصەرٚ ۆڵەکە صتبرثٛٚ کچر ژ ٌۀب
ٚ  یبٔبوووویٓ ٌەگەن صات ووووژ ٘ووووبلجٛٚٔە صاصگووووبکووووٛرصی ئەٚڕٚ

ْ ٘ەثٛٚ , کەٚلجٛٚٔە الی ئرّە  کچەکە لەِیتر ژ  .کربەتەکیب
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 ,رژ لوۆزێ ک اثوۆٚەکچبٔەی ڕۀگ زەرصی ٌەثەرصاثوٛٚ ,  ویٕ
ٚ  یۆٌیتەکبْ کە ثیٕیبْ ثە  رڵ سۆتبْ ٌە صات ژ ٔزتە ک صەٚە

ْ چیە  لبڕاصصەتە  یی ثٛٚ , صات یبژ کە  ؟ٌریبْ ی  ژ کربەلب
ِٕوویش  ووەت َ  .رەرص کەٚلە لتووەک صْ ثۆتووبْ ثە صڵر ووژ ثوور

صەک صْ ثە ئبش  ا ٘ەِٛٚ شتر ُ ٌێ صتبرثٛٚ , کچەکە ٌەثەر 
یۆٌیتەکبٔیش  چیچ بْ صأیبتجٛٚ,ٚ ثجٛٚ ٌە ەر ئەٚەی ِبٔضٚ

ڕاٚە تبثْٛٚ , ثە ٔۆرە ٌە ەرەٚەڕا  ەت ی  یٕگ ٚ  یرٛەثە
ٔەثووٛاتە ٌەٚێوووش  صە وووت ٚ یوورُ کەٌەیوووچە. ِەِ یووبْ صەکوو ص
ٌیتووەی کە ئرووٛارەکەی ثە ٌۀبکووبٚ ئەٚ یۆ. صەِ وو صە  ەرلۀە

ٚ کٛڕە ٌە ەر صزی گی اٚە , کە ِٕژ ثیٕژ ٚکچەکبٔژ ٚ لجٛٚ ئە
یر ۀووژ گووٛٚلژ صێووویە ئروو ە شووٛێٕژ ِوووٓ ؟  ووەت تبْ صەکەَ 

ِەثە تژ ئەٚەثٛٚ ِٕیش ثچُ لەِبشوبکەَ , ِٕویش گوٛٚلُ ٔوب 
کە ٚاَ گٛٚ  لررەتبتٓ ئەٚأُ ثیٕیٛە ثەصزتەٚە  . ِٓ صز ٔیُ

 ەت ی  یٕگ ٚ ِەِ ژ ئەٚ کچە صەکەْ , کچەکەش ٌەٚکبلە 
 ,٘ە تژ ثە شوترە کو ص ٚ ٌە شوٛێٕەکەی سوۆی ٘ەڵتوتبتەٚە

 ,ٚ یبتژ ثە الصتٛارێە صا کەٚلەٚە صٚٚرصٚای ئەٚەی کەِرە 
ٌەڕٚٚی ِٓ سۀوضەتەکژ کو ص ٚە  ئەٚەی ثڵوێ صەَ سوۆش . 

ثْٛٚ , جب ٔوبزأُ  ئەِەتبْ ثیٕژ زۆر لٛٚڕە یۆٌیتەکبٔیش کە
ک اٚ کچەکەتبْ ثیٕژ ٌە ڕٚٚی ِٕوژ ثۀوض ٌە لە٘ ی ئەٚە ثٛٚ

توبْ ٌەٚە , یر ۀژ ٌەثەرئەٚەی ٚا ٚەاڵِوژ یۆٌیتوەکبُٔ صاتەٚە
یرُ گٛٚلٓ ئرٛە صزْ ٔە  ِٓ , جوب ثوب صزتەکەشوتبْ گەتبتٓ 

  .  صزتٕژ کەي ٚ یەي ٔەثێ , صزتٕژ چرە ثێ
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ئەرصەشور  گوٛٚلژ . ئبٔیب گٛٚلژ چۀض جٛاْ ٚەاڵِوت صاتوٕەٚە
ْ زۆر ئبزاری ِٕیبْ صا ٘ەٚڵیبْ صەصا  ٛکبتەلیُ  , ئبسەر ئەٚا

ثوێ ئەٚەی ٘ربووتب ٘ویە ثوزأٓ ٌەثوبرەی ئەٚەی ِووٓ  یوێ ثو ەْ
َ تبسٛص ٔب ٓ ٔب  تەکر ژ ل  , ث ٛێ کبلرە ثە٘ۆی  ئبسەر صإِب ِ

جبرە تبْ ثوێ ک ێ ٘ربتب صتبرٔیە لبٚأصە لۆِەلر ەٚە صە تری 
ٓ شرٛە ِبِەٌەی ٌەگەن ث ەْلبٚاْ ْ صەثێ ثە ٔبش تٕت ت  ؟, چۆ

ی ٛلەرەثوەٚ  ثێ لبٚأە , ئەٚ ب چۆْ ئێ ئەصی ئەگەر صەرک
ِوو ۆڤ  ئەٚ  ووٛکبتەلیە صەکۀەٚە کە ٌەثەراِووجەری کوو اٚە ؟

٘ەتە ٌەٚ زتٕضأە یبزصە بڵە ثۀضە ثەلۆِەلژ ئەٚەی کە ور ژ 
 ,ٔژ صەرکەٚلٛٚە ثە٘ەڵە گی اٚەکٛشتٛٚە , صٚای صە بن زتٕضا

ضأژ لوبٚأر ژ لو  صأوژ ثەَ ٚ ٌە ئۀجبِو ث ٛێ ٌە شٛێٕر ژ ل 
ک اٚە ث ٛێٔیە . ییبٚە ثۀض ٚ صەرکەٚلٛٚە ئەٚ لبٚأەش صأبٚە
ی صە بن زتٕضأژ صەکبلەٚە ؟ ٌەکبلر ضا ئەٚ ٛیرُ ثڵێ ئ لەرەث

صٚٔیووب  ٚ یوٌٛژ ٘ەِوٛٚ لەِۀر وژ ٌەصە وت چوٛٚە , چّوب یوبرە
ثە٘ەردوبن  ۆێ ێتبْ ثۆ کە رە ثرەڕێٕرتەٚە ؟صەلٛأێ تە  ڕ

ٓ ٚ ِەتتەر ثٛٚ ئبٔیب سبْ , چٛٔ ە ٚاثزأُ ئەٚە ثە ەر٘بلژ ِ
سوووۆی  . دووبکُ عجوووضٌ ەدّبٔەٚە توووتٛٚە ٌەيث  ٌروو ە ثەصٚاٚە

ٌرو ەٚە  جبرثیٕژ , ئەٚتوش ٘ەرئەٌر ەٚە ثٛٚ دبکُّ ثۆ تەکەِ
گٛێجیتتژ ثە ەر٘بلژ گی أەکەَ ثٛٚ ٚ ٘ب  ثۆ ثوبٚکژ لوۆی 

 .   ٚ لۆش گٛێت ٌێ ثٛٚ ٚ ٘بلیە ئر ە گرڕاتەٚە
ئەٚەش ثووٛٚ ٚەاڵِووژ ب گووٛٚلژ ثەڵووێ , کەٚالە ٘ەر ٌەثەرئبٔیوو

                      ٚ صەلرووووٛٚ  جووووبرێ ئرووووٛە یوووورُ ثڵوووورٓ ٔەصەصاتەٚەصاصگووووب  
" ئەگەر کٛڕی  ەرۆکژ ٚاڵ  لبٚأرە ث ب  صەلٛأٓ صاصگبتژ 
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چٛٔ ە  ثٛٚ ئەٚە ٌەثەرئەرصەشر  گٛٚلژ ثەڵێ ٘ەر  ؟ ث ەْ "
ٚ ئە اڵ  صاصگبتژ گەر صاصگب ٔەلٛأێ کٛڕی  ەرۆکژ ٚیرُ ٚاثٛ

  یبرەکبٔژ ثضەِەٚە ؟ث ب  ئ یرٛتتت صەکب  ِٓ ٚەاڵِژ ی 
َ ی  یبرێ ژ ل َ ٘ەتە . ئبٔیب گٛٚلژ ڕا تە َ یربٛەی ثڕۆ ثەاڵ

ئبٔیوب گوٛٚلژ  . صەِەٚێ ٌرتژ ثو ەَ ؟ ئەرصەشور  گوٛٚلژ ثوی ە
ئەرصەشور   ؟ شبٚ چژ ثە وەر٘ب  ؟ ئبگوب  ٌروژ ٔویەئەصی گە
شوەِّبْ کبلروە ِە٘وبجەی ییوبٚاْ  ج, ڕۆێی یرٕثەڵێ گٛٚلژ 

 ٜکووووٛڕە ئەٚ,  ُ٘ووووبٚڕێ ٝٔووووەّەتئٌەگەن صە ووووت یرووووضەکب  
کرە ٌە سۆی گو   , ٚالی ٚ ٚەکٛ ث ا ثچٛ شەٚەکەی ث صِە

کوٛڕە ثە جوٛأت تٓ شورٛە ئبگوبی  صێٕە  ەرصأُ ٚ صات ژ ئەٚ
ثەاڵَ چۀض ڕۆێێ ژ  وەرلب صٚای ڕٚٚصاٚەکە ٘وبٚڕێ ەَ  ٌریە

ٚ گٛٚلژ دبڵژ ثبش ٔەثوٛٚ , ڕۆێأە صەچوۆٚە  ٚەەثۆی گرڕاِ
کەی کەٚلجووٛٚە ٚتبرترووبتە ثچووٛالی ئەٚ  الی ِووبڵژ سۆتووبْ ٚ

ٚ ِٕضان ثەثەرص  یبت ِبڵیبْ , کە صەتجیٕژ سبٔٛٚەکەتبْ چۆڵە
ٌە صەرگبی دەٚشەکەتبْ صەصەْ ٚ التەکژ صەرگبکە ڕٚٚسبٚە 
ْ ٚرص ٓ ٘ەتٛأەکە ش بٚە ٚ شٛشەی یۀجەرەکب ٚ  ٚ گڵۆیژ ث

صە٘ووبلەٚە ٚ  ,ٚ ثە دەٚشووەصا ثوو ٚ ثووٛٚٔەلەٚە  سووبش ثووٛٚٔە
ٚ صەکەٚ  ٚ صەگ تووب , صەترووٛٚ  چۀووض ڕۆێێووە ٌە ووەر چووب

ٚ شتر یبْ ٚێ اْ ک ص , ثە٘یە چب   ْ لر ضا , ٘ەِٛ ِبڵەکەِبٔیب
ٔبثرتەٚە , صات ُ ئرتتب ثجیٕێ ئەٚ ِوبڵەی ثەتەکەٚە ٔبّٔوبْ ٌروژ 

ٚ ٌرژ صەسەٚلیٓ ٚ ثەتەکەٚە  ەت ی لەٌە یزتۆّٔبْ  صەسٛارص
 . ٚ یڕی ثەرص ثٛٚە , صڵوژ لٛٔوض صەثروت صەک ص , ثۆلە کەالٚە

ب یێ سبٚێٓ صەک ێتەٚەٚ یرژ ئەٚ ٘ەِٛٚ شٛێٕەی ثەلۀی چۆْ
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ٌەٚکوبلە ئبٔیوب گ توب ٘ەرچۀوض ٚتتوتژ لتوەث ب   ضرێ ؟صەِبڵو
شووٛێٕەکەی  لۀرووژ کوو ص , ٌە ٔەتتووٛأژ , ٘ە ووتژ ثە ٘ۀب ووە

ٚ  وەت ی ٘ەرچوٛار صەٚری سوۆی ٚ ئەٚ  سۆی ٘ەڵتوتبتەٚە
رٛٚ  صەتەٚێ ثە ئەرصەشر  لصە ,ک ص  ٝصتٛارە ثڵٕضەی زتٕضأ

ثڵێ چۆْ ثەرگەی ئەٚ ئبزارە صەگ ی , ٌەکبلر ضا سوۆ  ٌۀوبٚ 
ڕا ووتژ چیووڕۆکەکە ێتووبْ صەکەی , کەچووژ ِووٓ ثە گرووڕأەٚە 
 ثەرگەی ٔووبگ َ . ئەرصەشوور  ٌەٚکووبلە ٚە  ئەٚەی گووٛێژ ٌەٚ

٘ەِوٛٚی ٔبسۆشووت   ِوٓ ٌە صۀورە ٔبصتوبرە ثوٛٚثێ گووٛٚلژ ثوۆ
ئەٚەتە ئرتتب گەشبٚ صێوتە  وەرصأژ ِوٓ , کەچوژ ثە لوۆِەلژ 

ٚێُ چوووبٚەڕێیە ٛشووتٕژ صات ووژ گیوو اَٚ . زۆرتووش سۆشوویضەک
ڕۆێێوە ثەرثووُ ثەتەکەٚە ثچووٕەٚە ٔوبٚ سووبٔٛٚەکەی سۆتووبْ ٚ 

َ لتەتەی ئەرصەشر  ,  ەری  . ثەتٓ ئبٔیب زتبل  گ تب ٌەگەن ئە
  ِرتو ەٚە گوٛٚلژ  ثە شیبەکبٔژ زتٕضاْ ک ص , ثە چبٚی ثە

ثبٚکُ یرژ گٛٚلُ کچُ سۆ  ٌە ٔٛ یٕژ ڕۆِبْ ِەصە , ئەگەر 
ئرتوتب . کبرئەکتەرەکبْ سەتبڵیش ثٓ , لۆ صەثیە تەکروە ٌەٚاْ 

٘ە تضەکەَ تەکر ُ ٌە کبرئەکتەرەکبٔژ ٔبٚ ڕۆِوبٔەکەَ , ئەٚ 
ڕۆِووبٔەی سەڵووە ٚاصەزأووٓ لۀیووب سەتووبڵر ە ٔووبزأٓ ٘ەِووٛٚ 

 نص, ئوووبی گەشوووبٚی یووو اْٚیڕۆکەکوووبٔژ ٌەڕا وووتیەٚە ٚەرگچ
. صاسوٛا ئرتووتب جبی سوۆزگە ٘ویچُ ٌەثووبرەٚە ٔەثیتوت , نٚٛچوث

ٚ ٔب  ە  ْ  صاسٛا ئرتتب دەزی ٌە چۀض شتژ جٛأە ,چۀض جٛا
ِوبڵە کوۆٔەکەی  ,ٚ سەْٚ چۆْ ثە صات ژ ٚ ثبٚکیەٚە صەثیٕوێ 

 ٚ ْ صێتەٚە ثەرچب ٚ گٛٚلژ  ئیٕجب ڕٚٚی ک صە ئەرصەشر  ؟چۆ
  لۆ صەزأژ ئ ئبزارێ ژ ٌە ثٓ ٔە٘بلٛٚی ثۆِٓ ؟ ؟ئەصی لۆ 



بگبڵتەجبڕييەوبٔٝ صاصگ  

 

488 
 

 ەت ی  سۆی ٚەرگرڕا, ٚە  ئەٚەی ٔەتەٚێ ئەرصەشر  ڕٚٚی
صەتٛتتوت صٚای لەٚاٚثوٛٚٔژ چیڕۆکەکوبْ  . چبٚەکوبٔژ ث وب 

ِبٚە صرێەەی ٌەزتٕضاْ ثە سۆتەٚە گ ێژ ٔەصا  ثۆ ئەٚ, ثڕٚا  
ئیٕجب ئبٔیب صە وتژ کو صە جبٔتوبکەی ٚ ڕۆتبوت ,  . صەِرٕرتەٚە

ئەرصەشر  ٌەالی سۆی ڕا صڵژ ثەسر اتژ کەٚلە ٌرضاْ , ئبگ ی 
شك گ یەی صەک ص ٌە ٔبسیضا , صەتٛتتت یەشّبٔژ ث وبلەٚە ەع

ٌەٚ ثڕتووبرە ثەسبووٕضەتەی صاتجووٛٚی . ٌە ٔووبسەٚەش صۀررووە 
 جلۆتەکژ ثیتت ٚ یروٕ , رٛٚ  کێ صەڵێ ثە لۆ ڕازی صەثێيصە

صەکو ص لٛٔوض بورٛە دەزی ئبٔیوبش ثە ٘ەِبٔ ؟  بن ثۀض ک اٚ
 . ثبٚەشژ ٌرجضا  ٚ ثڵێ ٘یە  ٕٛٚرێە ٔیە ثوۆ سۆشەٚتتوتژ

ثٛٚ ٌەٚەی ئەرصەشر  یرژ ڕازی صەثێ تبسٛص ٔب  صنٚثەاڵَ صٚ
ثە  ٌەیوڕ ئەرصەشور .  صٚای ئەٚەی زأیجٛٚی کچوژ  یبٚەشوە

   . ئەی سوبّٔژ کۀبرەکوبْر صۀرر وژ ثڵٕوض ثوبٔرژ کو ص ٔیٍوٛ ە
َ لتەتە ئبٚڕت الی گەڕاتەٚە ,  ثۆ ٚ ثەیبر ضاتەٚەئبٔیب ٌەگەن ئە

یبر ثەرەٚ ییٍژ چٛٚ , ٌۀبٚ گۆڕەیبٔەکە لٛٔض ئەرصەشر تش ثە
گ توبْ کوو ص ,  ثبٚەشویبْ ٌر وضا , ٘ەرصٚٚکیبویبْ صە وتیبْ ثە

صٚٚرەٚە کە  یرووووژ  صەِرووووە ثەتەکتوووو تەٚە ٚۀٛ ووووبْ , ٌە
ئبٔیوب ثە گ توبٔەٚە گوٛٚلژ  . ٌر ٕەصەک اتەٚە ئەٚأە صٚٚکە ٓ

ئەرصەشر  گٛٚلژ ِٕیش . دەزصەکەَ  ؟ە صەزأژ زۆر ڕلُ ٌرت
کیوبْ ٌروە ئیٕجب ثۆ تەکجبری ٘ەرصٚٚ . چیت  ٔەلجیّٕەٚە ل بتە

ی زتٕووووضأەکە رەٚٚ ئبٔیووووب ثەرەٚ صەرگووووبی گە جیووووبثٛٚٔەٚە
 ەٚ  ٚ ئەرصەشوور تش گەڕاتەٚە ٔووبٚ ِەِەڕەکە ٚ ئەَ ثەڕێوو

ئبٔیب ٌە ثەرصەرگب گەٚرەکە ثەرٌەٚەی یروژ .  صتٛی شیبەکبْ
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ٔبٔەی ضاگٛڵووٚ ئەٚ  ئووبٚڕی ٌۀووبٚ گۆڕەیووبٔەکە ثشووبلە صەرەٚە
ئەرصەشور تش ثەرٌەٚەی  . ٛا وژ ثوٛٚ صاتەٚەئەرصەشر  ٘ەڵی

ثچرتەٚە ٔوبٚ لبٚشوەکەی ئوبٚڕی ٌە صەرگوب گەٚرەکە صاتەٚە , 
کە کە ٌەٚکووبلە ِە٘ووبجە بٔەیووثەاڵَ ٌەثەر لەرەثوبڵغژ ٔووبٚ گۆڕە

ٚ کبری سۆتبْ ثەڕێضەک ص کۆلبتژ ٘بل ْ کە   جٛٚ ثۀضک اٚەکب
ڕا وتەٚسۆ چوۆٚە  وەر جرروبکەی , .  ئبٔیبی چیتو  ٔەثیٕویەٚە

ئەٚ ثەصە تژ سۆی ئەٚ , ٔبسیەٚە یۀرژ سٛارصثۆٚە  گڕێە ٌە
صاسژ ئەٚ  زا  ٌە ضەٚتتت ثەڕێژ ک صصن سۆشی ثە کچەی یڕ

ٌە ەر جرربکەی ڕاکبب .  اثٛٚرلٛڕ ەی ثە ەرتبٔضا چە پرٕض
 ووەری ثە ثووبٌیفەکەی کووو ص ,   ِرتوو یش لوووە لووە ثە وووەر 

ئەٚ ئووبزارەی  ووەرلبیب گیووبٔژ ٌەلووبٚ  . ڕِٚٚەلەکبٔیووضا صەڕێا
 کوژ یربوت ێ کە ٌە ا تژ ک صەٚە ٘ەِبْ کٍ ە ِجٛٚ صەصاگ ل

لەٚلیف ٚێٕەی ئبٔیبی یێ کرببثٛٚ , ٌەثٕەٚەش چۀوض صێ ێوە 
صٚٚثبرە ٚێٕەتەکژ ئبٔیبی ٌە وەر صتوٛارەکە  .ٔٛ یٕژ ک صثٛٚ

 جووٛأت  , ٌە٘ەڵ ووۆڵژ , ثەاڵَ ئەِجووبرە ٌەجووبرەکەی یربووٛٚ 
ئەٚۀووضە عبشوومتُ ٔووبِەٚێ لووۆی  رٔیٍووٛ ە  ووژ ٚٔٛ ثووٕەٚەش

  تبووتە ٌەگەن سووۆَ ثتووٛٚلرُٕ ٌەَ صۆزەسەی لری ەٚلووَٛٚ , 
 ٚ لۆَ ٘ەثوٛٚە ثۆ ٕٝرٔٙ ەٚ ٘ەِٛٚ سۆشەٚتتتیەی ثەٌل بتە 

 .   ەثّجٛٚر ەِضروبٔضٚۀ
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

ئبٔیبش کە صەرگوب گەٚرەکەی زتٕوضأژ لرپەڕأوض , دەزی کو ص 
ٔبٚ یوبرکژ شوبٔەصەر , کە  ثەلۀیب صاثٕیبێ , ڕا تەٚسۆ چٛٚە
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ثەشوەی کەٚلجوٛٚٔە التەکوژ زتٕووضأژ  ٚ ثەش ٚ ٘ەرٚثجوٛٚە ص
 کە گەتبتە الی کٛر یە  صەِرە صأیبت ثی ی ٌەٚ. ِەدەلە

ثەاڵَ ئەٚ , اێتضتبتبٔەی ئەرصەشر  ک صەٚە  ٘ەِٛٚ چیڕۆکە ل
ڕا ثە سۆشەٚتتووتیەی ثووۆ ئەٚ ٌەالی صرٚٚ ووت ثجووٛٚ ٌرووٕەگە

ئبراِژ صاثٕیبێ ٚ لەکبٔژ صا ٘ەڵتترتەٚە ثربلە ڕۆِبٔەکەی ٚ 
ٓ ث ب   ثەیەٌە گەڕاتەٚە الی ئۆلۆِجرٍەکەی ٚ  ,صە ت ثە ٔٛ ی

ثیٕوووژ صات وووژ سەرت وووژ سڕکووو صٔەٚەی کەي ٚ .  چوووۆٚە ِوووبن
یەٌەکووبٔە , ثەرٌەٚەی ثەلوووبصرِەکەصا  وووەرکەٚێ ٚ ثچروووتەٚە 

صات ژ گوٛٚلژ  ٌرژ ی  ژ صاتە ئەٚە چژ صەکەی ؟ ێٚٚرەکەی
ئبٔیوب کە ثیٕوژ ثوۆلە ڕا وتژ ٚ  . کب ەص ثبر ّبْڵِبکچُ لەٚاٚ 
جرڵووووێ  ەی لەِۀوووور ە ٌرووووژ گەٚرەثووووٛٚە ثەجریِووووبڵ صەثووووێ ئەٚ

,  ٔەتووضەزأژ صڵشووۆش ثووێ ثە ثڕتووبرەکەی ثووبٚکژ تووبْ صڵتۀووگ
ثەاڵَ ئەٚ لبصە٘ووووب  زتووووبل  ٌە یر ٙووووبلٕەکەی ثەتٕووووژ دووووبکُ 

ک صٔژ ِوبَ ئبزاصٚ ِۀتٛٚڕی ثبٚکیەٚە ٌە ەر عجضٌ ەدّبْ 
ٚ  رڵوژ گەٚرەکوبٔژ ئەَ ٚٚاڵلە صەگەتبوت , ٌەٚە  ڕلبٚێ  ٌە  

صەگەتبووت ئ صەگووٛزەرێ ٌۀووبٚ صاصگووب , کەچووژ ئەٚ سەڵووو ە 
لٛڕثە ووەرە ٌرووژ ثووێ ئبگووبْ . ٘ەرکە  ٌەِبڵەکووبٔژ سۆتووبْ 
سەرت ووژ ئوویش ٚ کووبری ڕۆێأەْ ٚ شتر یبوویبْ ٌووێ ثمەِٚووێ 

ٚ  ِەال ٚ صٚەرصەچووٕە ثووٓ صە ووتژ ئەٚ جووۆرە ثەریوو   ٚ صا
  . ٗبٔکٛڕی  ەرۆ  ٚ یۆٌیت

ئەٚ شوەٚە ئبٔیووب ٘ەِوٛٚ کەي ٚ یەٌەکووبٔژ سوۆی کووۆک صەٚە , 
ئەٚەی ٌۀوبٚ جبٔتووب جروژ ثووۆٚە ستووتیە ٔوبٚ جبٔتووب , ئەٚەشووژ 

 یبرچە یەڕۆکرە ٚ ٌچ ەکوبٔژ ٌە ٘ەر جرژ ٔەثۆٚە ستتیە ٔبٚ
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ئیٕجب ثە لبصرِەکەصا چٛٚە سٛارەٚە لبثزأێ .  چٛار الٚە گ ێضا
ۀتٛٚڕی ثبزرگبْ ٌە ەر ثبٚکژ چژ صەکەْ , ثیٕژ ِصاتە ٚ 

ٚ صەسووٛالەٚە , ئبٔیووبش صە ووتژ  ضثە  صأیبووتٛٚەِروزەکەی ِوو
 . ٔرٛ چبٚأژ گ ێ ک ص ٚک صە یر ەکەی یربژ لِٛر ژ ٌێ صا 

 ِۀتٛٚڕ  ەت ی یرٙب  , گٛٚلژ چیە دەزصەکەی ثشۆتەٚە ؟
ٚە ئبٔیب گٛٚلژ ئەَ شەٚ ثەڵێ , لۀیب ئەَ شەٚ . ئیٕجب ثەتەکە

ٚ  صرۀوووگ لتوووەتبْ گروووڕاتەٚە ٌەگەن ثوووبٚکژ صأیبوووتٓ ٚ لوووب
سٛارصتبٔەٚە , یبشبْ ٘ەرصٚٚکیبْ صە تیبْ ثە گ توبْ کو ص , 
ئبٔیب  ەری ثو صە ثٕروٛێژ ثوبٚکژ ٚ گوٛٚلژ ڕا وتە ثڕتوبرێ ژ 

بن یووصەرەٚە ٌەٚ ییتوویە سووٛصی  لٛڕ ووت صاٚە , ثەاڵَ ٘ووبلٕە
ٓ سۆشّ ئب تٝئرتتب لب  , ثٛٚٔەٚەتە ِۀتٛٚڕ  . ضەٚێژیەر ت

ثە چووبٚی ثە   ِرتوو ەٚە گووٛٚلژ ئبٔیووب سۆشەٚتتووتژ لووۆ ٚ 
ضتە  ٔوووصەٚڵەِە, صات وووت ثوووۆ ِوووٓ گەٚرەلووو تٓ  وووەرِبتەتە 

ٔوبِەٚێ , سۆشەٚتتوتیت ٌرجتوترٕرتەٚە ٌە صۆزەر ثە ئوبزارل ە 
ٌەٚکبلە صات ژ ئبٔیب کە گوٛێژ ٌەٚ لتوەتە ثوٛٚ .  ثۀە  ە  ثێ

ٌەلووۆ زتووبل  ٚ گوٛٚلژ ئوورّە کرّوبْ ٘ەتە  ٘وبلە الی ِۀتووٛٚڕ
ٚ چۀض جبرێە ڕِٚٚەلوژ ِوبئ   یبٚەش , صە تژ ٌەٍِژ ک ص

ک ص , ئبٔیب  وەت ی یرٙوب  چوٛٔ ە لە  ٔەتجیٕوژ ثوٛٚ صاتوە ٚ 
ٌۀبکبٚ ئەرصەشر ی .  ثبٚکژ ٌە یرش چبٚی تەکت ی ِبئ ث ەْ

ٔەصەکوو ا ٚا ثە ,  بلەٚەٚ سەتووبن ثوو صتەٚە ٔووبٚ زتٕووضاْثە ثی ٘وو
  . ئب بٔژ ٌە ثی ی ث ب 

ثبٚکژ ثە ٔیّچە  ؟ٚکژ گٛٚ  لۆ لە  عبشك ثٛٚتت ٌەیڕ ثە ثب
 ٚ گوٛٚلژ ثەڵوێ , ثوۆ صەی  وژ ؟  ەرسۆشیەٚە  ەرێ ژ ثبصا
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شوك ەئبٔیب گٛٚلژ ثۆتە صەی  ُ صەِەٚێ ثزأُ لوۆ چوۆْ ٌە ع
ُ ع ؟ صەڕٚأژ  ێ ە ٘ەَ ثەریرت شك ئبگەِۀتٛٚڕ گٛٚلژ کچ

 کە ٌە شەٚی  ەرِب , ٘ەِیش صەلتٛٚلرٕێ ڕٚٚٔب  صەکبلەٚە
صٚٚرەٚە ئەٚ ئبگ ە صەثیٕژ ٌۀبٚ   ۆڵضا ٚەکٛ ڕێجٛارێە ٌەٚ 

کە ,  لووووبرت ژ شووووەٚق صەصالەٚە ٔووووبلٛأژ ثەرەٚ الی ٔەچووووژ
ثەاڵَ  ,صەشرەی ٔوبلٛأژ ٌروژ صٚٚرکەٚتەٚە لوب ٔەثویە سەڵوٛز 

ئبٔیوووب ٌەگەن ئەٚ لتوووەتەی ثوووبٚکژ لوووِٛر ژ ٌە  . ٘ەرجوووٛأە
ِەتەکەی یربوووە سۆتوووضاٚ ٘ەڵتوووتب , گوووٛٚلژ ِوووٓ صەڕۆِەٚە 

ٚ گەتبووتە  ئیٕجووب ثەلووبصرِەکەصا ثە ووەرکەٚلەٚە .ٚرەکەَ ێٚ
ثەٌەکوۆٔەکە , شوەٚ صرۀوگ ثوٛٚ , ٌەثڵٕوضتەٚە صە وتژ ٌە وەر 

ی یربووەٚە صأووبٚ صٚٚثووبرە  ووەت ی ئب ووّبْ ٚ ەوِەدەجەڕە
ْ ٚ ئەٚ ڕێزە صار لەڵەَ لۆزە ک ص ,  ثالجرتۆرەکەی یرش ِبڵیب

صٚا ٚڕێ ٚ ٘وبٚصەِژ , ٔەصەکوو ا کە لەِۀروە ثووٛٚ ثجوٛٚٔە ٘ووب
٘ە وتژ صەکو ص ٘ەِوٛٚ  . جرڵێٔەکب  ٚ ثەجریوبٔ ئبٚاتیبْ ٌێِبڵ
صتٛارەکەشووژ  صٚ گووٛن ٚ لۀووبٔە  لبثٍۆکووبٔژ لە ٚ صتوٛار صار

صەگ تٓ , ٘ە تژ صەک ص گیتبڕەکەی ثێ ئەٚەی کە  ثیەۀوێ 
شومرە ٚ جیوبثٛٚٔەٚەتەکژ ەسۆی سۆی صەێۀوێ ٚ ثوب  ٌە ع

 ثی ٔوووووبک ێ ٚ شووووومرە کە ٘ەرگیوووووز ٌەەع.  ئەثەصی صەکوووووب 
 .  جیبثٛٚٔەٚەتە  کە ٘ەرگیز یرە گەتبتٕەٚەی لرضأیە

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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ٌەٚکووبلە ٌەزتٕووضأیش ئەرصەشوور   ووەری ٌە ووەر ثووبٌیفەکەی 
صأبثٛٚ ,  ەت ی تەکرە ٌە یۀجەرە ثڵٕضەکبٔژ صەکو ص , لۀیوب 

ٚ ثەسەثەرثٛٚ ٌەٚ  دەزی صەک ص ڕٚٚدژ ٌە . زتٕضأە گەٚرە ئە
 شیبوووووژ تە  ٌەٚ جە وووووتەتەٚە ثروووووتە صەرێ ٚ ثە کەٌۀوووووژ

ْ لرپەڕێٕێ , ئیٕجب  ەر  ٚ  ٕٛٚرەکب یۀجەرأە ڕاث ب  ٚ ٘ەِٛ
شوەلبَ ثە یروژ یەلوژ ڕێجرو ێ ٚ ثەثوٓ گڵووۆیژ  شوەلبَ ٚ  وەر

ٛ ەیبشبْ ٚ,   ٚ ٌەِبڵژ ئبٔیب ٔزتە ثرتەٚە  ەرجبصەکبٔضا ثڕٚا ک
  تبووووتەتە  سووووۆی ثشووووزێٕرتە ێٚٚرەکەی ٚ ٌەێێ  ووووەری 

ٚ صە ت ٌۀبٚ ی چە سبٚەکە کەئبٔیبش ثە  ,ی ٚەرثضاصاثٕیبرت 
سەثەر٘ب  ڕٚٚدژ ئەٚتش ث ربرت ٚ ثەتەکەٚە ثفوڕْ ثەرەٚ 
ْ ٚ ثچٕە  ەر ٘ە برەتەکژ ل  , ٌەٚێ ثۆسۆتبْ صرێەە  ئب ّب
ثە ێتوووبْ ثوووضەْ ٚ ٔە٘ووورڵٓ ێِبرەتوووبْ زتوووبص ث وووب  , ٔەٚە  
ٔەٚەکبٔیووبْ ٘ەِووبْ چیڕۆکووژ ئروو ە ثە ووەر تەکووضا ثٙرٕووٕەٚە , 

ٚە  ؟ ەٚە ئ سەٚێ ٘روووضی ٘روووضی ثەٚ سەتوووباڵٔە سەٚثووو صت
ئەٚەی ٘ەِٛٚ گیبٔژ ثیەٚێ ٌرە ثت ازێ ٚ گۆشت ٚ ئرتمبٔژ 
ٌرە جیبثٛٚثرتەٚە ئبزاری ٘ەثٛٚ , ٘ەرسۆی ٚەرصەگرڕا  ەر 

  . ئەَ لۀیبت ٚ ئەٚ لۀیبت

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

ٚ صەثوێ  صرۀورە ِۀتٛٚڕی ثبزڕگبْ کە ٘ە وتژ کو ص شوەٚ
 ثەتەکەٚە وووجەتٕرش ِبڵیوووبْ ثبرث وووب  , ٌەگەن صات وووژ ئبٔیوووب 

ْ ثچٕە ێٚٚرەکەی سۆتبْ ثۆ ثە چۀض  , ئەٚەی ثشەْٚ٘ەڵتتب
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٘ۀربٚێوە ٌەلووبصرِەکە ٔزتووە کەٚلووٕەٚە صات ووژ ئبٔیووب گووٛٚلژ 
 وویبٚەش لووۆ ثووڕۆ ِووٓ  ووەرێە ٌە ئبٔیووب صەصەَ ئیٕجووب صێووُ , 

 . ِۀتٛٚڕ گٛلژ ِٕویش صێوُ ثوب یور ەٚە ثچویٓ کەتفوژ یروضێ
بوووووتٕە ئیٕجووووب ثەتەکەٚە ثە لوووووبصرِەکەصا  وووووەرکەٚلٓ ٚ گەت

ٔەچوۆلەٚە  ثیٕیوبْ ئبٔیوب ٌە وەر زەٚی ڕاکبوبٚەثەٌەکوۆٔەکە , 
رص ثٛٚ , ِۀتٛٚڕ ئەٚ بٔیبش ٘ربتب  ێٚٚرەکەی سۆی , صٚ

صتووّۀەی یرٕووبسۆش ثووٛٚ شووڵەێا , ثەیەٌە صە ووتژ ستووتە ثووٓ 
ئبٔیووب ثە زِووبٔژ لر ئووباڵٚەٚە  ؟ ووەری ٚ گووٛٚلژ کچووُ چیووتە 

گٛٚلژ ٌرُ گەڕێٓ ثب ئەَ شەٚ ٌر ە ثشەَٚ , ڕا تت  ەرِوٛٚ 
شوووك ئوووبگ ە ٘ەَ ثەریروووت ڕٚٚٔوووب  صەکوووبلەٚە , ٘ەِووویش ەع

ِۀتوٛٚڕ زأوژ  . صەلتٛٚلرٕێ , ئب ەرتٓ ثبٚکە ئ یرٕب ەتەکە
 ەرسۆشە ثە صات ژ ئبٔیبی گٛٚ  ٘یە ٔیە ثڕۆ جرربکەی ثوۆ 

, ئیٕجب ِۀتٛٚڕ ئبٔیوبی کچوژ ٚەکوٛ ڕێە ثشە ئرتتب صەتٙرُٕ 
ٚ ثوو صتە  ووەر جررووبکەی  ثووبٚەش کوو ص  ووەرصەِژ ِٕووضاڵژ ٌە

صەَ صەرثوێ کە ٘ە وتژ کو ص  ئبٔیب ثێ ئەٚەی ٔمەی ٌە . سۆی
صات یبووووژ ثە .   ەٚ سەٚی ٌوووور جررووووبکەی گەرَ ٚ سۆشووووە

ئیٕجووب ٌەگەن ِۀتووٛٚڕ .  لووبٔیەکەی یرووضاصا لووب ثووٓ گەرصۀووژ
ڕاکببْ ِۀتوٛٚڕ گوٛٚلژ  کە . چٛٚٔەٚە ێٚٚرەکەی سۆتبْ

صات ووژ ئبٔیوووبش ,  ٘ە ووت صەکەَ ئبٔیووب کە وور ژ سۆشووضەٚێ
 ؟گووٛٚلژ ڕا ووتە ِٕوویش ٘ە ووت ثەٚە صەکەَ , صەثووێ کووێ ثووێ

َ ٚاصِۀتٛٚڕ گٛٚلژ ٔبزأُ صٚٚرکەٚلٛٔەلەٚە  تبرە ٌرە, ثەاڵ
٘ەرثوۆتەش ئەٚ لتوەتەی ِٕوژ یوێ یە وۀض ثوٛٚ کە ٌەثووبرەی 

  .  شك ثۆَ ک صەع
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 چً ٚ يەن
 
 

ٌە ثۆ ثەتبٔیەکەی ِبڵژ ئبٔیب ثبری ک ص , ِۀتٛٚڕ سبٔٛٚتەکژ 
ٚ  صٚٚ ێٚٚرٌە ىٙووبلجٛٚ یرە ؤبوویٓ گوو   گەڕەکر ووژ ٘ەێار

 ئبٔیب ثە ئۆلۆِجرٍەکەی سوۆی کە لۀیوب ٌەٚ ٘ەِوٛٚ .٘ەتٛأرە 
ثەصٚای ئەٚ ٌوووۆرتەصا  وووەرٚە  ٚ  وووبِبٔە ئەٚتوووبْ ِوووبثٛٚ 

ئۆلوۆِجرٍەکەی  ٌە ڕۆتبت لب ثەرصەرگبی سبٔٛٚە لوبزەکە , کە
صاثەزی ثیٕووژ سووبٔٛٚتەکژ ٚێوو أەتە , ٘ەِووٛٚ یۀجەرەکوووبٔژ 
ْ ثێ گڵۆیٓ دەٚشەش یڕی ثەرص ْ ٚ ٔٛلتەی گڵۆیەکب ٚ  ش بٚ

ثەاڵَ  ٚٚ گووٛٚلژ ڕا ووتە شووٛێٕر ژ ثووبش ٔوویەثووبٚکژ ز.  صارە
ڕ ثەتەکەٚە ٚ صات وژ ٚ ِۀتوٛٚ یبکژ صەکەتٕەٚە , ئیٕجب ئبٔیوب

سوبٔٛٚەکە , ئبٔیوب ٘ە ووتژ   صٔەٚەی صە وتیبْ کو ص ثە سووبٚێٕ
 صەکوووو ص ئەَ سووووبٔٛٚەی ٌە شووووٛێٕرە ثیٕیووووٛە ثەاڵَ ثەثیوووو ی

 . ٔەصە٘بلەٚە ٌەکٛێ
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ٚە ٘ەر ٌە صٚای ئەٚەی ثەر  ْ یب  ک صە   ,شٛێٕرە دەٚشەکەتب
 . صِبڵەکەتبْ ٌە ٌۆرتەکەصا ٘رٕب سٛارێ ٚ ٌۆرتەکەتبْ ثەڕێ  

ئبٔیووووب ٚ صات ووووژ یبشووووبْ صە ووووتیبْ کوووو ص ثە یووووبک  صٔەٚەی 
شٛٚشوبٔەتبْ ٚ ٚٚرصە صارٚێٚٚرەکبٔیش ٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ ثەرص

ثە  ەرصەتە  گٛا تەٚە یبتەٚەی سبٔٛٚەکە , ٌەٚێ لۆرلرە 
٘ەثووٛٚ ک صتووبٔە ٔووبٚی , ٌە لۀیبووت لووۆرلەکەش تبرترووبتەکژ 

  ۆیبٔرژ ٌێ ثٛٚ . کژ لٚثچٛ
ت وژ ئەٚ سوبٔٛٚە ثوْٛٚ لوب ٔزتوە عە و  سەر ٌە ثەتوبٔیەٚە لوب

 . ٚ ِبڵەکەی سۆتبٔژ ٔبٚ صاثٕورٓ لٛأیبْ لەٚاٚ یبکژ ث ۀەٚە
ٚ کبرەثووبتەکە  ِۀتووٛٚڕتش ٘ەِووٛٚ گڵۆیەکووبٔژ لریەستووتەٚە

ثەرصەرگوبی  ئیٕجوب ئبٔیوب چوٛٚە . ٌەکٛێ یچڕاثوٛٚ چوبکژ کو ص
ِجەر  ثەردەٚشە لب  ەت ی صەٚرٚ ث ب  , ثیٕژ ِٕضاڵرە ٌە ثەرا

ٌە وووەر ثەرصێوووە صە وووتژ ستوووتۆلە ثوووٓ ِبڵیوووبْ صأیبوووتٛٚە 
 ی سووبٔٛٚەکە صەکووب  . ئبٔیووب يچۀووبگەی ٚ ثە یەِجووبری  ووە

لەزتە  ثە ٘ەِووٛٚ گیووبٔژ صا٘ووب  ,  ٘رووضی ٘رووضی ٌرووژ ٔزتووە 
 ؟الی ٌرژ ی  ژ ثچ ۆن لۆ ٔبٚ  چویە  گەتبتە کەٚلەٚە , کە

َ گٛٚلژ گەشبٚ صەِرە   ئبٔیب.  ِٕضاڵەکە ثە صۀرر ژ لۆزێە ٔز
سوبلٛٚ لب ب , ٔەتزأژ چژ ثڵێ , صٚال  ثەدوبن گوٛٚلژ کوٛڕی 

ثوۆی صەرکەٚ   ئبٔیوب ئیٕجوب.  گەشوبٚ گوٛٚلژ ثەڵوێ؟ ِەتتەر 
ْ ٘بلٛٚٔەلە  ٚ ئەٚ گەڕەکەی  سبٔٛٚەی ِبڵژ ِەتتەر ئەٚئەٚا

ستوتیە  گەشوبٚی لٛٔض  اسۆی یرٕەگی,  لریضا ێتبٚە ئەرصەشر 
چوبٚی ثە  ِرتو ەٚە ثە  , ٌە لوٛریەی گ توبٔژ صا ثبٚەشوژ  ٚ

ٓ ؟ ٚ گٛٚلژ ٔب  گٛٚلژ صەثیە کٛڕی ِ ٓ کٛڕی  گەشب چٛٔ ە ِ
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ثوۆ  شئبٔیوب . ِەتتەرَ , چبٚەڕێُ ڕۆێێە صات ُ ثرتەٚە ِوبڵێ
ڕۆێێووە ثە صاتووە ٚ ثووبٚکژ شووبص ئەٚەی لۀووبعەلژ یووێ ثرٕووێ 

ٚ  صەثرتەٚە ٘ەِبْ لتوەی ئەرصەشور ی ثوۆ صٚٚثوبرە کو صەٚە
لب سبٔٛتەکژ ثبشوت   گٛٚلژ صاتە ٚ ثبٚکت چٛٚٔە ئیش ث ەْ
ئەٚکووبلە صێ لووۆ  لووب, ثروو ْ ٚ ێٚٚرێ ووژ لبتجەلووت ثووۆ صاثٕوورٓ 
 ٚ ثەتەکەٚە ٌەٚ ئوووورّە٘ەرکوووب  دەز  ٌووووێ ثووووٛٚ ٚەرە الی 
گەشووبٚتش گووٛٚلژ .  سووبٔٛٚە  ووەت ی لەٌە یزتووۆْ صەکەتووٓ

 لەٌە یزۆٔتبْ ٘ەتە ؟
گەشووبٚ گووٛٚلژ ئوورّەش لەٌە یزتۆّٔووبْ .  گووٛٚلژ ثەڵووێ ئبٔیووب

ٌەگەن صات وووُ ٌەٚ سوووبٔٛٚە ثەتەکەٚە ٘ەثووٛٚ ٘ەِوووٛٚ جووبرێ 
ْ صەک ص ٚ ٌە  ئبٔیب صە تر ژ ٌە ەر شبٔژ صأب .  ەت ی یبیبِب

صٚٚرەٚە  ەت ی سبٔٛٚەکەی ک ص , ٘ەِٛٚ ئەٚ چیڕۆکبٔەی 
٘ەرصی ٚ گەشوووبٚ ٚ  ٚ ِەتتوووەرثەثی ٘وووبلەٚە کە ٌەثوووبرەی 

لۀووووبٔە  کووووٛڕی  ووووەرۆ  ٚ لەٚاٚی سەڵ ووووژ ئەٚ گەڕەکە 
گەشووبٚ  ئەرصەشوور  صۀب ووژ ؟گووٛٚلژ گەشووبٚ .  ثیتووتجٛٚی

ٚەاڵِوژ صاتەٚە گوٛٚلژ ثەڵوێ ِوبِە ئەرصەشور َ سۆشووضەٚێ , 
گەشووبٚ ؟  ئبٔیووب گووٛٚلژ چووۆْ صەزأووژ.  ئەٚ کە وور ژ ثبشووە

ئیٕجب ئبٔیب ثوۆی  . صەڵێ گٛٚلژ ٘ەِٛٚ جبرێ کبکە ئەتّەْ ٚا
ٜ ەىێ٘ووبٚر صەرکەٚ  گەشووبٚ ٌەگەن ئەتّۀووژ  ەرسۆشوویتژ

ئبٔیوووب ثوووٛٚٔە ٘وووبٚڕێ , ٌەٚ ڕۆێەٚە گەشوووبٚ ٚ .  ئەرصەشووور 
گەشبٚ ٘ەرکب  دەزی ٌرجب صەچۆٚە ِبڵە کۆٔەکەی سۆتوبْ ٚ 
ثبٚەشووژ ٌە ئبٔیووب صەصا ٌە ٘ەِووبْ ئەٚ ێٚٚرأەی یووڕ ثووٛٚ ٌە 

ثەتەکەٚە  وووووووەت ی .  ی ٚ صات وووووووژتبصەٚەرتەکوووووووبٔژ سوووووووۆ
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 ٚ صەچوٛٚٔە ییب وە ,  صەسوٛارصٚ ٔبٔیوبْ  لەٌە یزتۆٔیبْ صەک ص
ثۆ ٘ەرصٚٚکیبْ گ تٕگ ثوٛٚ , چوٛٔ ە ٘ەَ  ەٚلٕەک تەرەث َەئ

       گەشوبٚی گەڕأووضەٚە ٔووبٚ ِووبڵەکەی سۆتووبْ کە ئەٚ ثەرصەٚاَ 
ژ ٚ ٔەشوضەک ا يوصڵژ لٛٔوض ثوٛٚ ثە ثیٕیٕوژ سوبٔٛٚەکە ثەکەالٚە

٘ەِووویش .  ثوووٛٚ ٌە تبصگووبری چوووٛٔ ە یووڕ جەرصاری ثووێصە ووت
٘ە ووتژ صەکوو ص  ئبزارەکوبٔژ ئبٔیووبی کەَ کوو صەٚە , چوٛٔ ە ٚا

  .  ٚ ئەرصەشر ٜ ۆسبٚ گەٚرەل تٓ صتبرتە ٌە ٔرٛاْ گەش
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 ً ٚ صٚٚچ
 

ٚ ٌەٚ سوووبٔٛٚە  توووبْ ثەلەٚاٚەلوووژ صأوووبٚەەصٚای ئەٚەی ِبڵەک
ئرٛارە  ئبٔیوب چوۆٚە گوە ڕۆِوبٔەکەی ٚ ئەٚەی , جرری ثْٛٚ 

ٔەتٕٛٚ یجٛٚ ٔٛ ژ , صٚال  ٌە ەر تەکت ٔب یٕەکەی سۆی ٚ 
ە ئەٚۀضەی ٚثۆ ٔبٚ ئەٚ سبٔٛ گەشبٚ ٚ ِبن ثبرک صٔەکەشیبْ
"چیڕۆکەکووبْ ئەٚۀوووضە  وووەت    ٌە ووەر ٔٛ ووویٕەکە زتوووبصک ص

ِوو ۆڤ صەکەْ ثڵووێ  ٌە صەچوٕەٚە ٔووبٚتە  ٚ ئووبٚێتە صەثووٓ , ٚا
صەثێ صە تر ژ ئۀمە ت ٘ەثێ ٌەٚ کبرە , صۀب چۆْ ٌەسوۆڕا 

کوو صەٚە ٚەستووژ ئەٚە  صٚالوو  ثیوو ی ٌەٚە. "  ٚاڕێووە صەکەْٚ
ی صاثٕێ , چوٛٔ ە ٔزتوە ثجوۆٚە ٌە ٘بلٛٚە ٔبٚێە ثۆ ڕۆِبٔەکە

ٌەٚکوبلە صۀروژ صەرگوبی دەٚشوە ٘وب  ثەیەٌە چوٛٚ .  کۆلبتژ
 ؟ثی وووبلەٚە , ثەرٌەٚەی  وووٛٚێتەکە ڕاکربوووێ گوووٛٚلژ کرووویە 
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ەکەی سۆتبْ ٔەثٛٚ کوبِر ای ٚچٛٔ ە ئەٚ سبٔٛٚە ٚەکٛ سبٔٛ
ِوبن ٔەثوٛٚ  ثبٚکیبژ ٌە ,ێٚٚرەٚەڕا ثزأێ کریە  یرٛەثێ ٚ ٌە

ٌەٚصتوووٛ صۀرووووژ  . ٘وووژ ئەٚ ٔەصەچوووٛٚ صەرگەصأەکەش ٌە ٌە
 ئبٔیوب گوٛٚلژ لوۆ کروژ ؟ . لەِەْ ٘ب  گوٛٚلژ ِوُٕ ییبٚێ ژ ثە

ئبٔیب  بَ گ لژ ثٛٚ گٛٚلژ ِبَ  . صۀرەکە گٛٚلژ ِبَ لبٚێ َ
ٚ ثەَ شەٚە ٌەگەن سۆی  ئیٕجب زأژ ثبٚکژ ثەرتضاٚە ؟لبٚێ  

ٛ ِفبجەئەتە  ثۆ ِبڵەٚە ثە یەٌە صەرگبکەی  . ٘رٕبٚتەلیەٚە ٚەک
ٚ ثووبٚکژ یوور ەٚە ڕاٚە ووتبْٚ , ٌە  کوو صەٚە ثیٕووژ ِووبَ لووبٚێ 

ٚ لٛٔض ثبٚەشژ ٌرضا , گوٛٚلژ  گ تبْ ک ص سۆشیبْ صە تژ ثە
چۀض ثەستەٚەرَ  ,ٚای چۀض ثەستەٚەرَ کە ٌر ە صەلجیّٕەٚە 

ئیٕجوب  . ێٚٚرێٚەرە   ەرِٛٚ  ەرِوٛٚ,  کە صەثیُٕ ثەرثٛٚی
ک ص گٛٚلژ یڕتضا ثبٚکیبژ ٚ چۀض جبرێە ڕِٚٚەلەکبٔژ ِبئ 

ئوبر ٔوبزأُ چوۆْ  ,  ٛیب  ثبٚکە , ِٓ شبٔبزتت یروٛە صەکەَ
ثجوووٛٚرْ ئەگەر  !! ثە وووەرسۆَ صا زاڵوووجُ ئەٚە ئ سۆشووویەکە

 ٚ ِۀتوووٛٚڕ ئیٕجوووب ِوووبَ لوووبٚێ  . شوووڵەێاٚ صتوووبرَ ثجوووٛٚرْ
ِۀتوووٛٚڕ ثیٕوووژ صات وووژ ئبٔیوووب , ثەتەکەٚە چوووٛٚٔە ێٚٚرەٚە 

ثە .  صٚٚثووووبرە ٌە صتووووبر لەٌە یزتووووۆْ سەٚی ٌووووێ کەٚلووووٛٚە
ێٔەَ ٘رٕوبٚە  یر ۀیٕەٚە ثە ِوبَ لوبٚێ ی گوٛٚ  ٌەٚەلەی ئەٚ

ِووبَ لووبٚێ  یر ۀووژ گووٛٚلژ ڕا ووتە یربووت ێش کە ,  سەٚلووٛٚە
ِۀتووٛٚڕ .  صە٘وبلّە ِبڵتووبْ ٚە٘ووبی صەکو ص سەٚ صەتجوو صەٚە

ٌەگەن  .   ثوٛٚیٚلۆ ئەٚ کبلە ثچوٛ ؟گٛٚلژ گٛێت ٌریە ئبٔیب 
ٚ صۀرە صۀرە صات ژ ئبٔیب ثە سەثەر٘ب  ,  کە چبٚی ثە ِبَ ئە

 ٔووویە ؟ لوووبٚێ  کەٚ  گوووٛٚلژ ئەی کوووۆرەثُ ئەٚە ِوووبَ لوووبٚێ 
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ئیٕجووب صات ووژ ئبٔیووب .  ِۀتووٛٚڕ گووٛٚلژ ثۆٔووب , ثەڵووێ سووۆتەلژ
 ,ثریەٚەژ ِووبئ کوو ص گووٛٚلژ ثوو ا تووبسٛا ثەسروو ٚ شووبٔ یڕتووضاتە

ِۀتٛٚڕتش  . ثبٔژ ێٚٚرەکە ەرِٛٚ ٌر ە صاثٕیبە ث صتە ثٕە
 صٚٚثبرە ثەسر ٘بلٕژ ک ص ئبٔیب ثە گەرِژ. ٌە لۀیبتژ صأیبت

سوبْ ٌەگەن لبٚێ  گوٛٚلژ ئبٔیب ِبَ .ت ی صأیبت ٚ ٌە التەکەت
ئبٔیوب گوٛٚلژ زۆر ثبشوُ سەرتوو ە لەٚاٚ  ڕۆِوبٔەکە  چوۆٔژ ؟

ِوبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ صڵوُ زۆر .  صەثوێ , لۀیوب ٔوبَٚ ٌروژ ٔۀوبٚە
ثەٚە سووۆش ثووٛٚ کبلرووە ئەرصەشوور  یرووژ گووٛٚلُ ئبٔیووب ثب ووژ 

ئبٔیوووب کە ٔووووبٚی  . ٌە ڕۆِوووبٔەکەیلبثٛٚلەکبٔیبوووژ کووو صٚٚە 
ٚ گٛٚلژ ثەڵێ ثەشر ژ  ٘ب  ٘ۀب ەتەکژ ٘ەڵ ربب ئەرصەشر 

ِبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ ئەٚە .  ەرەکیُ ثۆ ئەٚە لەرسبْ ک صٚٚە 
٘ەٚاڵر ە زۆر ٌەٚکبلەی یریبْ ڕاگەتبٔضَ ثەرثٛٚی صڵشۆشت َ 
صەکب  , لوبزە گۆڕەکوبْ ْٚٚ ٔوبثٓ ثوۆ ٘ەرکٛێیەکیوبْ ثوجەْ , 

ٚ ٚەکٛ جبراْ ٔوبٚی  ڕٚٚی ک صە ِۀتٛٚڕ ئیٕجب.  ٘ەرثەی
٘رٕب گٛٚلژ کبکە  یبٚەش ِٓ ئبٔیبَ چۀض جبرێە ثیٕژ ثەاڵَ 

ئبٔیبش  کەکەی لۆتە ٚاگەٚرە ثٛٚە ؟ٚئ ثزأُ ئەٚە کچە ثچٛ
جووبر لووۆَ ثیٕووژ تەکەِ ٌەٚکووبلە گووٛٚلژ ٚەاڵ ِووبِە لووبٚێ  ٘ەر

ُ ک ص ئبشٕبی  َ ثە, ٘ە ت لەٚاٚەلژ ٔەِضەزأژ چۆْ , ئێ  ثەاڵ
ٚکبلەی ئرٛەش ثب ژ صەکەْ ٚ ٘بلٛٚچۆلوبْ ٌەگەن ثوبٚکُ ئە

  ِٚبَ لبٚێ  گٛٚلژ ثەڵوێ ثچوٛ.    ثِٛٚەٚ٘ەثٛٚە ِٓ ثچٛ
 ثی ِە صات ت جٛاْ ی چتژ صاصێٕب ٌە ثٛٚی , ٘ەِٛٚ جبرێ ٚا

ٚ صەت و صە صٚٚ ثەش ٌەَ الٚ ٌەٚالی  ووەر  ثە صٚٚ یووبرچە 
یەڕۆکژ  وپژ صەتجە وتب , ثوڕٚاث ە ٘ەرٌە کبرِوبِز صەچوٛٚی 
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ٌەگەن ئەٚ لتووووبٔە ِووووبَ لووووبٚێ  .  ئەٚۀووووضە لبووووت ثووووٛٚی
ئەرصەشر ی ثەثی ٘بلەٚە کە ثۆ تەکەَ جبر چۆْ ثب ژ جٛأژ 

  . ئبٔیبی ثۆ صەک ص کە لبزە ٘بلجٛٚە  ەرصأژ
ئبٔیوووووب گووووووٛٚلژ ئرووووووٛە ٌەگەن ئەرصەشوووووور  تەکت لووووووبْ زۆر 
سۆشضەٚتتووت , صەثووێ ئەٚکووبلەی ثەرثووٛٚی ثە ئ شوورٛەتە  

ِووبَ لوووبٚێ  چبٚکوووبٔژ یوووڕ  صثوووێ ؟سٛادب یزتتووبْ ٌەتەکتووو  ک 
ٔەچوِٛٚە الشوژ , ڕا وتەٚسۆ    ِرتە ثٛٚ , گٛٚلژ ٔوب ٘ەر

ثبشت ە ,  ِبَ لبٚێ  گٛٚلژ ٚا ئبٔیب گٛٚلژ ثۆ ؟ . ٙربتثەجرّ
ٚاثزأووێ ِووٓ ییوبٚێ ژ ثووێ ٚە ووب ثوِٛٚە , صۀووب ئەٚ ٘ەِووٛٚ  ثوب

سۆشەٚتتوووتیەی ئووورّە ثوووۆ تەکّوووبْ ٘ەتە , صٚٚرکەٚلوووٕەٚەَ 
گٛٚلژ ئەٚە ئ ٚە بتەکە  ئبٔیب.  صەت ٛێێڕلر ژ ٌەگەن ٔەثێ , 

ِوبَ لوبٚێ  گوٛٚلژ  ثەڕا وتژ  وەث ی صەٚێ ؟ , ەلوبٔئروٛە ٘ە
رۆتژ ٚ ٘بٚڕێیەلژ ثەسبٕضەتژ ٚ ڕا ت شك ٚەٚ ع صٚٔیب ٚە ب

ٚ ییتوژ  ٌە ڕق ٚ ٔە  ە  ٚ شوەڕ ٌێ صەرثرٕە , ئ صەِرٕرتەٚە
ٚ  ئرّە صەثێ ٘ەِٛٚ ئەٚ شتبٔە ٚەکٛ سۆی ثیٙرڵیٕەٚە زتبل  ؟

  . یبرێزگبرتبْ ٌرج ەتٓ
ە ثێ صۀرژ ثە سۆتەٚە ثیٕژ ئبٔیب لۆزێە صاِب ێٚٚرەکە کەِر

ٚ گووٛٚلژ ٌەثیوو لە کە  ِووبَ لووبٚێ  کوو صەٚە کوبٚ ڕٚٚی ٌەٌە ٔب
جووبر تەکت ِووبْ ثیٕوووژ ثە ِٕووت گووٛٚ  ٌە کوووٛرصەٚاری تەکەِ

جبر تەکت ی صەثیوٕٓ ئەٚ کە بٔەی تەکەِ لتەتە  ٘ەتە صەڵێ
ِوبَ لوبٚێ   صەچٓ تبْ صٚێِٓ ؟ٌرە ث ۆڵٕەٚە تبْ صۆ ت صەر

ِە لۆش ٚەاڵِت صاِەٚە  يث ثی ِە , ٌە یر ۀژ گٛٚلژ ثەڵێ ٌە
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ٚ گٛٚلت ثەاڵَ ِەرجیش ٔیە ٘ەِٛٚ صٚێِٕیبتەلیە  کٛشتٕژ 
  .ٌێ ث ەٚێتەٚە , ڕۀرە ثرۆڕێ ثۆ صۆ تبتەلژ 

ئیٕجب ئبٔیبش یر ۀوژ ٌەگەن ئەَ لتوەتە صە وتژ ِوبَ لوبٚێ ی 
  .  ەریِبئ ک ص , ِبَ لبٚێ تش 
ِوبڵژ ِۀتوٛٚڕ ِوبتەٚە ثەتوبٔیەکەش  ئەٚ شەٚە ِبَ لبٚێ  ٌە

 ئەٚثڕە جً ٚ ثەرد ٚ تبلبیەی یرژ ثٛٚ , ثە کۆڵژ سۆی صاصا
ٚ صات وژ ئبٔیوب ٚ ِۀتوٛٚڕ  ٚ ثۆ صٚاجبر سٛادب یزی ٌە ئبٔیوب

چوووٛٚە کوووۆاڵْ ٚ ئەٚ ڕێووویە سوووۆڵەی گووو   کە  کووو ص , ئیٕجوووب
چوبٚتش ْٚٚ ثوٛٚ  صەتج صەٚە  ەر شەلبِژ  ەرەکژ . لوب ٌە

بْ ئبٔیب ٚ صات ژ ٚ ِۀتٛٚڕ ٌەثەر صەرگبی دەٚشەڕا  ەت ت
ڕ ثضالەٚە صە تر ژ ٘ەڵبەلبٔض ک ص , ٌە صٚاجبر ثێ ئەٚەی ئبٚ

ْ , ثڕۆٔەٚە َ صەکە َ ٌریە  ەت   ێێٚٚر , ٚە  ئەٚەی ثڵێ ئبگب
 .  ٓیرٛتتت ٔبکب  ئەٚۀضە سە تجبرَ ث

گو   ٚ  کە گەتبتە  ەر شوەلبِەکەش ئۆلوۆِجرٍر ژ ثە کو ێ
ڕێوووە ئەٚ ڕێووویەی گووو   صەتجووو صەٚە ئەٚ چیوووبتەی لوووبثٛٚلە 

 ِۆِیبک اٚەکبٔیبْ ٌرژ صۆزتجۆٚە . 
 ٌە ٌە جبِژ ئۆلۆِجرٍەکەٚە  ەت ی صەرەٚەی صەکو ص کە ٘ەر

صٚٔیووب ٘ەڵرٕووبثێ ٚ  ِٕووضاڵرە صەچووٛٚ ثووۆ تەکەِجووبر چووبٚی ثە
 .گەتبووتە ٘ەرتوو   لووب , ەر ووبَ ثووێ ثەٚ صتّۀووبٔەی صەتجیٕووێ 

                ٌەٚێ ڕا ووووتەٚسۆ ٌەٚ چیووووبتەی ڕٚٚأووووژ یەتووووو ەرەکەی ٌە 
لەصی ٘ەڵ ۀوضراثٛٚ , ئەٚ یەتوو ەرەی سەڵووە یریووبْ صەگووٛٚ  

ْ , ثیٕژ ٘وووصەرگبی ک ٛ ووووب  ا  ە ئە تەَووبٚە , ثوووۆی ِووسەرٚەک
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ٚ ٘ۀضەی ٔەث ص  تەکژ ک ص . ئیٕجب ئەٚێژ لرپەڕأضزەرصەسۀە 
شەلبِژ گبتژ صاثەزی , ٌە صٚٚرەٚە گەتبتە ثبلب  . ٌە ەر 

 ,ٚ ئەٚ ئبلوبرەی کو ص کە کەٚلجوٛٚە ثٕوبرەکە  ەت ی چیبتەکە
 ئیٕجب تبلبیەکەی ثەکۆڵضاصا ٚ ثەڕێ کەٚ  .

ٚ ثزْ  صتبر کۆِەڵرە ِەڕ ٌە هر ەوٌە ەر ڕێژ سۆی ثیٕژ  
 .  کەتەڕاٚە تبٚە , کە چٛٚە یرش ثیٕژ شٛأە

لوووبٚێ  گوووٛٚلژ ٔەکەی ڕا ِوووبَ رکە تەکت توووبْ ثیٕووویەٚە ٌەصٚٚ
ئرتووتبٚە ِیووٛأژ لووۆَ .  ثووۆ لفۀوورەکە  ثووجەی ٌە صە ووت ٌە
يف ەو ۆسیەر ە٘ ەِەث ا ئ ئەصی " یر ۀژ گٛٚلژ ششٛأەکە

ٔیوٛەڕۆکەی  " ئیٕجب تەکت تبْ ٌە ثبٚەش گو   ٚ ێلٛأب رِ یە
  . یر ەٚە چٛٚٔەٚە ِبن

 شوٛأەکەکەٚلەٚە  چوبٚی ثەٚ صارە ٌە دەٚشە ِبَ لوبٚێ  کە
ٚە    و ٚێ ژ ٌر و ص, ە ەر ئە تر ەی سرزأژ چبٔضثٛٚی ٌ

 ئەٚەی   ٚ ٌە کە ر ژ زتٕضٚٚ ث ب  . 
٘ە ووت  صەلرووٛٚ  ٚا ,صڵووژ ثەِە زۆر سووۆش ثووٛٚ  شووٛأەکە

سووۆی کە وور ژ لوو تش ٘ەتە لتوووە ٌەگەن  ٌە صەکووب  ثوورجرە
  . ئە تر ە ث ب  , ٘ەِٛٚ ٘ەرٚا ٔەزأٓ ِ صٚٚە

ٜ ەٚ شووتبٔەِووٛٚ ئە٘ یبشووبْ صٚای ٔووبْ سووٛارصْ ِووبَ لووبٚێ 
ٚ  ڕٚٚی ٌە چیب ک ص , صٚال   ەٚەايگرڕٜ ۆرٜ ٘بلجٛٚ ثە ەث

  . سۆی گەتبٔضە ئەش ەٚلژ  رضەری
 .  ٌەٚ ڕۆێەٚە ئەٚێژ ثە تەکجبری ٘ەڵجەارص لریضا ێتبْ ث ب 

ٚ تبلوووە چوووٌ ٚ چۀض یوووبتەیە ترە   بل  ووبرچە جٍر ر ژ زتووبیرە 
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 ە صارێژ ووە ثووئەش ەٚلەکەکژ ووٌەالتە ووو ص , کوووووەگەن سۆی ٔەثووٌ
ثەاڵَ ٌە ِ ۆڤەکوبٔژ ٘ەِوٛٚ صٚٔیوب ثەستەٚەرلو   ,ٚەک صثْٛٚ

 سەٚ٘ەڵضە وتب ٚ ڕۆێ٘ەاڵلٓ ٌە ٌە ٘ەِٛٚ  جەتٕبْ ثەر . ثٛٚ
 .ە ٌٛل ەتە  لب صٚٔیب ڕۆٔب  صەثۆٚ صەچٛٚە  ەر

٘ەِووٛٚ ئرووٛارأیش ٌە ووەر ٌووٛل ەتە  صاصۀیبووت ٚ ٌە ڕۆێ 
  .ئبٚاثٛٚٔژ صەڕٚأژ

 ەجبرجوبرتش ثە یرضەشووتەکبٔضا ییب وەی صەکوو ص ٚ ٌەالی گووۆِ
 ەرسە  ئەٚ ٚلەِبشووبی کوو َ  ئەٚەی ئبٚەکووبْ صاصۀیبووت ثووۆ
  . صەکەْ ەثۆلبٔە ث ب  کە لریضا ِەٌ
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 ێً ٚ  چ
 

 

ئەتّۀوژ  وەرسۆش ٚ  تە صٚای ڕۆتبتٕژ ِبَ لبٚێ  ئروٛارە
صات ژ ٚ گەشبٚ ٘بلٕە ِبڵژ  یبٚەش , صات ژ ئبٔیوب زۆری یوێ 
سۆش ثٛٚ , چٛٔ ە ئەٚ ِبٚەتەکژ صرێە ثٛٚ ٘یە ٘بٚڕێیەکژ 

چوٛٔ ە یورش  ٔەثٛٚ ثروتە  وەرصأژ ٚ ٘وبٚلەِۀژ سوۆی ثوێ .
گەڕەکووژ  ی عەٚٔەکووبْ , ێٔەکووبٔژ  ئەٚەی ِبڵیووبْ ثبرث ووب  ٌە

دەٚشووووووەش  بٔە  ٌەٚ لۀوووووو ئەٚێ ٔەصە٘ووووووبلٕە ثەرصەرگووووووب
ٚ ثو ەٚٔە ٔوبٚ ثوب  ٚ  ڕۆێ ثەر صأەصۀیبتٓ لب سۆتبْ ثوضۀە

کەچووووژ ٌەٚ گەڕەکە ٘ەێارٔبووویٕە زتووووبل   , ژ صٚٔیوووبتسٛا ووو
 ْ ْ ٚ یەتٛۀضی کۆِەاڵتەلیب  ثٛٚ تەٚل یسەڵ ەکە لر ەن صەثٛٚ

ٚ شەٚە صات ژ ئبٔیب ْ ثەتەکەٚە کەٚلٕە لتبْ ئە  ٚ صات ژ ئەتّە
جوووٛٚ , ئبٔیوووبش ٌەالتە  گ ل ووویبٚەش ٚ ئەتّۀووویش گٛێیوووبْ 
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ثوٛٚ ٌە  صتبر چبتەیە تر ژ چوبٚ  ورٕیە  کە یوڕ جٛٚ ٌەصأیبت
ٓ ییبڵە ییبڵە گەشبٚتش ثە ِۆثبتٍەکەی ئبٔیب .  چبی لرضەک ص ٚ ث

ْ  صٚای ئەٚەی صات ژ ئبٔیب .سەرت ژ ئبلبری ثٛٚ ٚ صات ژ ئەتّە
ژ گوٛٚ  صەزأوُ ٔوٌە لتەکبْ ثٛٚٔەٚە , ئبٔیب ثە صات وژ ئەتّە

ٚ ئرتتب ٚەکٛ کٛڕی سۆلبٔژ ٌێ  ئبگب ٌە گەشبٚ ثٛٚەزۆرلبْ 
ٚ  ثەاڵَ ئروووٛەش ثڵوووێ ٚ ٔەڵروووژ لەِۀتوووبْ گەٚرەتە,  ٘وووبلٛٚە

گەشوبٚ ٌەالی  ث ەْ ثوب ِٕضاڵیش سزِەلژ صەٚێ , ئەگەر دەز
ِووٓ ثووێ , تووبْ صەکوو ێ ثڵوورُ ثووب ئەرکووژ ثەسرووٛک صْ ٚ ئبگووب 

صات ژ ئەتّەْ یر ۀژ  .الِبْ ثێ  ٌرجٛٚٔەکەی ٌە ەر ٘ەرصٚٚ
گۀجووویە ئبِوووبصەی  ٛٚلژ کچوووُ ّٔوووٛٚٔە  زۆر ثوووێ کە ثەٚگوو

ُ ٔیە ٚ دەزی  ِٕضاڵرە ٌە سۆ  ثر ی , ِٓ ٘یە کربەتەک گەشب
 هجیووبلژ ِبڵروو کووٛێیە ثووب ٌەٚێ ثّرٕرووتەٚە , ٌەٚە ثبشووت  ٌە ٌە

جیبلژ صات رە ٚ ثبٚکرە چۀضتٓ صاتە ٚ  صِٚٚبڵژ ٘ەثێ ؟ ٌە
ئبٔیب زۆر صڵژ سۆش ثٛٚ ثەٚ ٚەاڵِەی صات وژ  ثبٚکژ ٘ەثێ ؟

ْ , ٌەٚکبلە ِۀتٛٚڕ ثە جٛاة ٘ب  , گٛٚلژ لبِبٚەتە   ئەتّە
٘بٚییبووەکبُٔ گووٛێُ ٌووێ صەثووٛٚ ٌەِەٚ یوورش ٌۀووبٚ ثبزرگووبٔە 

ژ کە  ٔووووبثرتە ٘وووووژ کە  , توووووبْ رٛٚ  لە  ِٕوووووضاڵصەتووووبٔ
رٛٚ  ٘یە ِٕضاڵرە ٚەکٛ ِٕضاڵژ سوۆ  ٔویە , ئرتوتب ثوۆَ صەتبٔ

ج ٔئەٚاْ ئەٚەش ثە ٘ەثٛٚٔژ کەي ٚ یەي ٚ لبزاصەرکەٚلٛٚە 
ٚ صەٚڵەِۀووضی لررەتبوووتْٛٚ , صۀووب ئیٕتوووبْ ئەگەر لۆزێوووە 
شوووەرتف ثوووێ ئ جیوووبٚازی ٘ەتە ٌە ٔروووٛاْ ِٕوووضاڵژ سوووۆ  ٚ 

ئرتتبش  .گۆشت ٚ سٛێٕژ سۆشت ٔەثرت  ثب ٌە ِٕضاڵر ژ ل  ؟
ثی ِە ٘ەِٛٚ جبرێ ثبیی َ صەتررڕاٚە صەتروٛٚ  کبلروە  ٌە ٚا
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ڕۆێێە ِەڕێ ّبْ زا , صٚٚ ثەرسژ ثٛٚ , ثەاڵَ  ثٛٚتِٓەڕصار
ڕۆێەٚە  ٌەٚ , چٛٚ ٚ ِ ص ْسۆی ٌە ەر ثەرسەکبِەڕەکە ثە

زۆر  ٚە.  گەٚرەثوْٛٚ ثزٔر ّبْ شوی ی ثەٚ صٚٚ ثەرسەصا لوب
صەتروٛٚ   جبرتش ٌە وەر ئەٚە چیڕۆکر وژ لو ی صەگروڕاتەٚە

 ,سەرتە ثٛٚ ئبٚا ثێ صتبر ِەڕِٚباڵ  ثَٛٚ , ڕۆێ ڕۆێێە ٌە
ُ ثەصٚای سۆِضا ثەرەٚ ِبن ثرەڕێّەٚە ,  ِٕیش ِەڕ ٚ ثزٔەکبٔ

ٛەتە  یبڵ ەٚلٛٚە ێٛەتە  , صات ە ڕێٌەڕێرب ثیٕیُ ٌەالی کٛٔە ڕ
, ثڕٚاث ەْ  ەرەلب ٚاَ  چٛار  ەرسە کەرٚێبە گٛأژ صەِەْ
یوورش ثیٕوویُ ڕا ووتیەکە  زأووژ سەٚٔە , ثەاڵَ کە لەٚاٚ چووِٛٚە

صات وژ کەرٚێبو ەکبْ چوژ  ثەچبٚی سۆَ صەتجیُٕ , جب ٔوبزأُ
ٌەگەن ئەٚ لتبٔە ثبثەلژ صأیبتٕەکە گۆڕا لوب  . جٛٚثە ەر ٘بل

گەتبتە ئەٚەی صات ژ ئەتّەْ گوٛٚلژ ٌەَ صٚٔیوبتە شوتژ زۆر 
یوورش شووتژ زۆر  ووەت  صەثیٕووضرێ کە ٌەِەٚ  ووەت  ڕٚٚصەصا ,

ٚەکوٛ  یی ی ِٕویش ثەڕەدوّە  ثوێ شوٛاْ ثوٛٚثب . ٔەثیٕضراٚە
ٚ ل یە ووپیبْ ثووٛٚ , جبرێووە  سەڵ ووژ لٛشووبیڵٛ, ثووبیی ی لووۆ 

صەگەڕێوووتەٚە ِوووبن ٚ ٌە وووەر جرروووب صەکەٚێ , سەڵوووە ٌروووژ 
ئەٚتش ثەزِبٔژ دبن صەڵێ کە  ؟ٚ صەڵرٓ چژ ثٛٚە  کۆصەثٕەٚە

ٔەٚە ئب ووّب ٌەصەشووت ثووَٛٚ ٌەصتووبر ِەڕٚٚ ثزٔەکووبُٔ ثیٕوویُ ٌە
شتر ژ سڕ ٘بٚشرٛەی  ر ی ٔبٔ  صْ ئیٕجب ٌە ەر گەٚرەتژ 

ٔبٚی ٘وبلٕە  کە  ٌە ٚ  ێ ەزی , یبشبْ صەرگبتە  ثۆٚصاثە
کە ٌورُ ٔزتووە ثووٛٚٔەٚە ثە زِبٔروە لتووەتبْ صەکوو ص , صەرەٚە 

ٌریووبْ لرٕەصەگەتبووتُ , شرٛەشوویبْ ٘وویە ٌە ئوورّە ٔەصەچووٛٚ , 
صٚای ئەٚەی  ەت ی ِٕیبْ کو ص ٚ  .چبٚتبْ  ێ گۆشە ثٛٚ 
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ْ ڕٚأژ چٛٚٔە ٔبٚ ِەڕ ٌە ٚ ثزٔەکبُٔ ثەرأر یبْ  صەٚرٚثەرتب
ٚ   ەکە , ئیٕجوب صەرگبکەتوبْ یروٛەصاٚەگ   ٚ ث صتبٔە ٔبٚ  ور

ڕۀوورە ئەٚە ٌەٚکووبلە ِۀتووٛٚڕ گووٛٚلژ .  چووٛٚٔەٚە ئب ووّبْ
ٛ ثووٛٚثێ ئرتووتب لتووەی زۆری ٌە ووەرە صەڵووورٓ صە وو ی  ڕتوو

َ ئەٚەی ڕا تژ  ثٛٚٔەٚەری ل  ٘ەتە ٌە صەرەٚەی زەٚی . ثەاڵ
َ صە ثێ لب ئەٚ چیڕۆکەی لۆش ثە یڕ زأژ , ثەاڵَ لۆ ٚ یبگۀضە

ثووبیی َ شووتر ژ ٚای ثیٕیووٛە ئووێ سووۆ ٌەٚ صەشووتە ئ صەڵرووژ  کە
صات وژ  . لەٌە یزتۆْ ٚ ئبِر ێە ٔەثٛٚە لب ثڵرُ گٛێژ ٌێ ثوٛٚە

ْ گٛٚلژ ٔبٚەاڵ ضەزأژ  ڕاصتۆشیبْ ٔەثٛٚ ثە بڵیش ٔەتبٔئەتّە
  .  ژ ل  ئ ثب ەىٌە شبرێ ەٚە ثۆ شبرێ, ٔە  ٌە صٚٔیب 

صەلەلبٔض , صتبر ئەٚ لتبٔەٚە ٘ەر یۀجەکبٔژ سۆی  ثە ئەتّەْ
ەق ٌٚ گوٛٚلژ کوبکە لوۆ زۆر لە ِۀتٛٚڕتش ڕٚٚی لوێ کو ص

ئەتّۀویش  وەرێ ژ ستوتە ثوٓ گوٛێژ ٚگووٛٚلژ ٚەاڵ  ,صتوبری 
 .ِوووٓ صەڕۆَ , صٚٚ صەلەتتوو  صاثٕیبووُ شووورت صەثووُ ثووۆ ِەی 

چوبٚەڕێُ صەکوب  ثوی ەِەٚە , لە   َەوەٚەرە وبرصوصەرگبی 
ٔەثٛٚە لب ئەٚ ٚ ئرٛارەتەکیش  جریبْ صأۀیبتِٛٚە ئەٚۀضە ٌە

ئەتّەْ گٛٚلژ  کبلە  ەرسۆش ٔەثٛٚثُ . ِۀتٛٚڕ یر ۀژ .
ِۀتووٛٚڕ ٚٚلووژ ٔووبٚەاڵ  . ئەگەر لوۆش صێووژ ٚەرە صاٚەلووُ ثە

ٚ  یب  ٔووبڵرُ ٔووبسۆِەٚە ئەٚەی ڕا ووتژ ثووێ ِٕوویش  ووەر ووٛ
گەڵژ , ثەاڵَ  جەتٕێ زٚٚ صەثوێ ثوڕۆَ ثوۆ  یەتٛۀضتُ ٘ەتە ٌە

ئیٕجوب ئەتوّەْ  . ێکبر , ئرتتبش صرۀرە ثب ثۆ شوەٚێ ژ لو  ثو
صات ژ تەکەٚ ەر , ٚ ثە صات ژ گٛٚ  ِٓ صەڕۆَ  ٘ەڵتتبتەٚە

ئبٔیب  ؟ سۆ  یرٕەگی ا , لررەتبت گٛٚلژ کرچت کەلە کەٚڵژ ٘ب
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ڕا٘رٕبٚە صەثێ ٘ەِوٛٚ  لررەتبت ئەتّەْ ِەتشۆرێ ە سۆی ٚا
سۀضەتەکژ کو ص ٌەگەن لتوەکەی صات وژ , , شەٚێ ثشٛالەٚە 

 صات وژ ئبٔیوبش ثە.  ثەصتوبر کەٚلوٓلۆڕلەکبٔژ  ەر ڕِٚٚەلژ 
صەَ ڕۆتبتٕەٚە ثە ئەتّۀژ گٛٚ  کٛڕَ ٚاز ٌەٚ شتە لوبن ٚ 

ئەتّەْ گٛٚلژ صاصە سۆ  . ێارە ثرٕە , لۆ ییبٚێ ژ ڕێە ٚ یر ژ
ٌە لبڵژ ٚ ێارتەکبٔژ صٚٔیب لبن ٚ ێارل  ٔیە . ئبٔیوب کەتفوژ ثەٚ 

٘ب  , لررەتبت ئەٚ ٘ەر ثەسۆڕاتژ صە تژ ٔەث صٚٚە  لتەتە
صٚای ڕۆتبوووتٕژ ئەتوووّەْ صات وووژ ٌە .  ِەی سوووٛارصٔەٚەثوووۆ 

         لوووۆ چوووۆْ ٌە ِەی سوووٛارصٔەٚە ثبشوووە ِۀتوووٛٚڕی ی  وووژ
صرێەَ  ٚ ِۀتٛٚڕ گٛٚلژ صٚای ئەزِٛٚٔر ژ صٚٚر ٝ؟صەڕٚأ

ٌەگەن ِەی , ٌەٚە گەتبتُ ئەٚ کە بٔەی دەراِیبْ کو صٚٚە 
 ٌەٚەش گەتبوتُ سۆِە وت , ٔە وبَ٘ۆشویبر ثوٛٚتٕە ٔەٚە  

ک صٔە , ئیٕتبْ صٚٚرصەسوبلەٚە ٌەٚ  ِەی  رڵ ٌەسۆک صْ ثە 
ِە ووتیبٔەی   ٚٚشوووت یرّوووبْ صەثەسبووێ , ثوووۆ ِە وووتیەکژ 
صرٚٚ ت ک اٚ . ٌەٚەش گەتبتُ سٛێٕضٔەٚەی شویع ێە توبْ 

ْ ثە ڕا تیە  ٚ صۆزتٕەٚەی جۆرێ ژ ل ی ثی ک صٔەٚە  یەتج ص
ٚ شووبسرە ٚ ثبسرووە ثبرلەلووبی  ەت ک صٔژ گووۆِە ئبٚێووەٚ  وو

ْ ثٛٚلڵ  ِەی ِ ۆڤ  ەرسۆش ٚ ِە ت صەکب  , ثێ ٘ەزارا
 ٘ەر.  ئەٚەی ٘وووویە زتبٔرووووە ثە ڕٚٚح ٚ جە ووووتە ثرەتٕرووووت

٘وبلٛە صەگوبلە  چیەٚە کە ر یش زت ەکبٔە ثی ث بلەٚە ِەی ٌە
 ؟ژ ئەتوووّەْ گوووٛٚلژ ٌە چووویەٚە ٘وووبلٛٚەت ووواص. ئەٚ ئۀجوووبِە 

ۀریٕرە ئوبٚی ٔوبٚ ِٙۀتٛٚڕ گٛٚلژ صەگرڕٔەٚە ٌەکۆٔضا ِرب
ٚ  ێثووەص صٚای ئەٚەی گروە , سوٛا ەصصٔو ە ل ێیەکوژ ثوۆگۀژ 
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ٌر وۆڵیٕەٚەی  ێيجيٕوەص ەوسبٚۀەکەی , زەٚی  تە  ەرێکەٚەص
ئەٚ ئۀجوبِە ٌە سوٛارصٔژ ئوبٚی ٔوبٚ ە بلەگوص,  ووب ەر صە ەٌ

یبشبْ  ,صٔ ە ل ێیەکژ ثۆگۀژ صٚٚچبری ئەَ کربەتە ثۆلەٚە 
ٔجژ  وەر ێٔوبِ ٚ  ٚەەت وترضڵکە ِربوەکە ثەثەرچوبٚتەٚە ٘ە

ٚ  وووب ەص ئیٕجووب ثە سووۆی صٚالوو  لوو ێ ثووۆگۀژ.  ەکربووێصڕا
  صٔژ شەڕاة ٌەَ ڕێربتەٚە ثە صرٚٚ ت , سٛالەٚەصەئبٚەکەی 

ۀریٕەکە ٙٚالووب ئەگەر ٚٚرص ثووڕٚأیٓ صەثیٕوویٓ ِربوو. ب  ەگووص
ٚ ثەڵ ٛ گرە ثٛٚ سۆی ٌە صە ت ٝ رٔە٘بٚ صٚال   ِە ت ٔەثٛ

کبرەکوووبٔژ ثە ڕێوووە ٚ یر وووژ ٚەکوووٛ ٚ ئەٚ ڕۆێە ٔەتتووٛأژ  صا
ٌەٚەی ٌە  ووبتەی ثووبش  ئەٚە جیووب.  ڕۆێەکووبٔژ لوو  ڕایەڕێٕووێ

ڕأەیەڕأضٔژ کبرەکبٔیبژ ئەٚ ڕۆێە شبٔەکەتبْ کەَ ٚ کٛڕی 
لروضەکەٚێت , ٚالوب ئەٚەی ئرتوتب ٘ۀوضێە ٌە ِ ۆڤەکوبْ یریووبْ 

ثەصتوٛێ ژ لوو تش .  ثووْٛٚ ثوِٛٚربوەکە گرە ٚاتە ِە وتیە الی
ئەگەر ثڕٚأیٓ ڕۀرە سبٚۀژ ِربوەکە ٌەکوبلژ سوٛارصٔەٚەی 

ٔەثیٕووژ ثوێ ٚ ئە ووڵەْ ئوبٚی لو ێ ثووۆگۀیەکە , چرەێ وژ ٚای 
ثووٛٚٔژ زأوووژ ثووێ , ٚە  ئەٚەی ئرتوووتب صٚای ئەٚتووش ثە گرە

لەِۀژ سۆَ ثەِە گەتبوتُ  سٛارصٔەٚەی ئەٚ ٘ەِٛٚ ِەتە ٌە
کوووب  ٚ ٚ شووەیڕێ ٚ صە ِە ووت ثووْٛٚ ثە ِەی سەتوووبن شووڕ
ثەاڵَ چوٛٔ ە ِو ۆڤ ,  ثی ک صٔەٚەکوبْ ثەرەٚ ئوبڵۆزی صەثوب 

دەزی ٌریە ٌە ڕا تژ ٚ ئبزارەکبْ ڕاث ب  , ٌە جیوبلژ ئەٚەی 
ْ ٌێ ثجیٕرت ٚ ثە سۆشیەٚە ثەرۀربرتبْ ثجرتەٚە ٘ەڵضێ  چرەتب

لوب سوۆ  ٌە , ثۆ ئەَ دبٌەلەش ٌە ِەی ثبشت  ٔویە  ٌەثەرتبْ .
صەکووو ێ سوووبٚۀژ  . ثەڕا ووتژ گروووە ثرووت گرٍووژ ثوووضەی ٚ ٘ەر
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صٚا ل ێیەکوووبٔژ ث وووبلە ِربوووەکەش ثەصەر ەلوووژ زأیجوووێ ٌەِەٚ
شووەڕاة ٚ  ووەرۀجژ سەڵووە ثۆسووۆی ڕاکربووێ ٚ ثەر٘ەِووژ 

کە ثۆ التبٔژ ئبثٛٚری ڕێربتەکژ ,    ۆشت  ث ب  ثبیەکەی یڕ
گەتبتُ ئیٕتبْ ٌە کبلژ ِە تیضا ٌەٚەش . ٔٛێ ٚ گ تٕگ ثٛٚە

صەثێ ٌە لتەک صْ   ت ثی ٔبکبلەٚە , ئەگەرچژ ئبزاصل لۀضرٚ
 ۆڤ صەکوووب  ئەٚ کوووبرەی ِووو ٌە ٌەٚەش ِەی ٚا ثووورجرە , ٚە

سۆَ یورُ ٚاتە  . جب چب  تبْ س اپ یرژ صەکب  صەتٛێ ثی ب 
ِەی لۀیب ثۆ ئەٚە ثبشە دە تەی جبرێە ثیشۆتەٚە لب گرە ثژ 

 .  ثێ سەثەری ٌرژیە  صای تٚ ثزأژ ڕۆێأە ٌە ئ ِە 
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 ٛارچً ٚ چ
 

 

 , ەیکەِبٔڕۆ ۆث ثٛٚٓ یچٕەڵە٘ ژ ترەس بیئبٔ ەڕێ ژِبٔر صٚٚ
 ژٔکووبیەيڕجبەتڵگب"  ێجٕوورٌ یٔووبٚ ضاتووبرڕتث ٓیچٕووەڵە٘ ژکووبل ەٌ

 ز وتبْ اثوٛٚۆڕگ رزەٚ,  ک صثٛٚ ژشۆس بیصٚٔ ەلبز . " صاصگب
 ێٚەٌ ٚە رٌ بیگەٚگ , ێث ٘برەث ٚ ث ب  تژئبٚاڵِب ثٛٚ ەترەس
 .ەٚۆثەص ٚ ث ٚاصاە٘ ەث بْیٔۆث جبرٚثبر , ٕبثٛٚرر٘ەص بْترە 
 ٚ ٛارتووص ٚ لووبق رە وەٌ ٚ ەٚەاثووٛٚٔەڕگ ەلووبز کبْەٍ ر وەڕەی
ئبٔیوب .  کو صەص بْتوٛتج  ەٛتو یج , ٕوضراْیثەص ثوبەکبر ژکبٔەٍرل

ثۆئەٚەی  ثەڕێ ەٚ  عە  ێ یبْ  ٛاری ئۆلۆِجرٍەکەی ثٛٚ ,
ثچێ لتە ٌەگەن چبیشبٔەتە  ث ب  لب ثزأوێ چوۆْ کتروجەکەی 

ڕێژ کەٚلە  وەرئەٚ  . ثۆ چبپ صەکەْ ٚ چۀضی لێ صەچێ ٌە
شەلبِەی ثە یرش زتٕضأضا لرضەیەڕی , کۆِەڵروە صتّۀوژ ئەَ 
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کۆٔەکبٔیبْ ثەثی ٘رٕبتەٚە ,  ٚ ئەٚ ثەری شەلبِەکە ڕۆێە ثەر
 ووووەرصأژ ئەرصەشوووور   ئەٚ ڕۆێأەی ثەیووووێ ٌەثەر ثووووبراْ ٌە

ثەراِوووجەر  ٌەگەن ئەٚ سەتوووباڵٔە گەتبوووتە.  صەگەڕاتەٚە ِوووبن
ٚ  ئەٚەی  ووەت ی صاررووڕا ثووۆزتٕووضأەکە , ڕٚٚی سووۆی ٚەڕگ

ث ووب  کە ٌە ووەر صتووٛارەکە لووبتُ صتووٛارٚ ئەٚ لرٍەصڕکبٚتووبٔە 
ٚ  یُ ٚ صەرگبکەتبْ  چٛٚە صتٛارر ل ضأەکەٕثیٕژ زت.  ْٚک ا

صەرەٚە ڕا ثە ئب بٔژ  ٚ ڕا تەٚسۆ گۆڕەیبٔەکە ٌە ٘ەڵر لٛٚە
  . ک اٚێ ژ ٌێ ثێێ , ثێ ئەٚەی ٘یە یب ەٚاْ ٚ ثۀضصەثیٕضر

ٚٚرەٚە گوٛێژ ٌوێ ثجوٛٚ ڕِب , ئەگەرچوژ ٌە صئبٔیب  ەری  وٛ
شبٔەکە ثووجۀە صەرەٚەی شووبر . ثە ئۆلووۆِجرٍەکەی لەٌٚە ثۀووضت

ٚ ڕا تەٚسۆ ثێ ئەٚەی کە  ڕێژ ٌێ ثر ێ , چٛٚە ٔبٚ  التضا 
ژ لبٚشەکبْ ٚ ٘بلەسٛارێ , ثیٕ صەرگبی ک صەٚە . گۆڕەیبٔەکە

ْ لۀیب شیبەکبْ ثڕاٚٔەلەٚە , ئیٕجب ٘ەِٛٚ ٚەکٛ سۆتبْ ِبٚ
ئەرصەشور ی ٌووێ  چوٛار صەٚری سوۆی کو ص , ٔە  وەت ی ٘ەر

ک اٚەشوژ ٌەگەڵیوبْ ٚ ٔە ئەٚ ٘ەِٛٚ ثۀض ِبَ لبٚێ  ِبثٛٚ ٔە
شووٛێٕە ڕاٚە ووتب کە ئەرصەشوور   ثووْٛٚ . صەِرووە ٌەٚٔووض ک اثە

٘ە تر ژ  ەت  صاتر   ٘ەِوٛٚ  . ثە ەر٘بلژ ثۆ صەگرڕاتەٚە
ۆ ئۀوضاِەکبٔژ  ووڕثجْٛٚ . ئیٕجوب ثە لووبِەزرۆتیەٚە ڕا ووتەٚس

, جوٛٚثێ صۀرژ ٘ەِٛٚ لٛێثٕر ژ صاگ ل چٛٚە ٔبٚ ِەِەڕەکە ,
ش ٌە الی . لووبٚش لووبٚ صە٘ووب  وووبٔٝەٚ ریلۀیووب لوو لە ل لووژ 

ەتبوتە ئەٚ ێٚٚرەی لەٚلیفەکبٔڕا صە تژ ثەگەڕاْ ک ص , لب گ
صتوووٛار  ٚ ثٛٚ , ٌەٚێ ثیٕوووژ ٘ەِوووٛٚ لوووبقئەرصەشووور ی لروووضا

. ٔٛ یٕەکبْ ک صٔٛ  اٚە , تە  تە  صە تژ ثە سٛێٕضٔەٚەی 
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ٌۀبکبٚ ثیٕژ ٌە لٛٔیچ رە ٚێٕەتە  ٘ەڵ ۀضراٚە  ەت ی ک ص 
شورٛەی لۆزێوە ٌەسوۆی صەچووێ , ٌەثوٓ ٚێوٕەکە چۀوض صێ ێووە 

ئەی  ریٍووٛ ۀ " کە سٛێٕووضتەٚە ٔٛ وو اثٛٚ ٔٛٚ یٕیبووژ ثیٕووژ
سوبّٔژ کۀبرەکوبْ , ئەی سٛصاٚۀوض , ٘وبلٓ ثە صە وتژ سوۆ  
ثووٛٚ چووٛٔ ە ثەلۀیووب ٘ووبلژ صەلتووٛأژ ثڕتبرثووضەی ٔرووژ , ثەاڵَ 
ڕۆتبووتٓ ثووۆ ؟ سووۆ ئەٚکووبلە ِٕوویش ٌەێتبٔتووضا ٘ەثووَٛٚ صەثووٛا 

ئیٕجوب ثە  ."  لەِوبی ڕۆتبوتٓ ثوٛٚی ی  ورە ثو ەی ِوبصاَ ثە
کەٚ  ئەرصەشووووور  یوووووڕ ثە صن ئەٚی لەٚاٚەلوووووژ ثوووووۆی صەر

ٚ لٛٔووض ثبٚەشووژ ٌە  ٛتتووتٛٚە , صە ووتژ ثەگ تووبْ کوو صسۆش
صتٛارەکەصا , گوٛٚلژ ثوۆ ٘یچوت یرٕەگٛٚلوَٛٚ صەرثوبرەی ئەٚ 

 یربوت  کە,  ئیٕجب ثەثیو ی ٘وبلەٚە ؟سۆشەٚتتتیە ئەرصەشر  
 صەرچوووْٛٚ ٌە چۀوووض ٔووبسۆش صەثووٛٚ ئەگەر  جووٛٚیرووژ گٛٚل

 . ٚ کوبلر ژ ثوۆ صتوبری ث  اثوب صٚٔیوبش ثە ئبگبصارک صٔەٚەثوب
شت  صەثٛٚ , چوٛٔ ە ۆسٔب یرُ ٚاتە  جٛٚیئەرصەشر تش گٛٚل

ئەٚکب  ٘ەرکە  یەٌەی صەک ص ٌەٚەی صەتەٚێ ئۀجبِژ ثضا  
صٚال  .  ٚ ٌەٚەی صەتەٚێ ثیڵرت ٚ ٌەٚەی ٌە صڵیەلژ ٔبتضرکرٕێ

ٚ ثەری الی دٛکّەکبْ لب ثزأێ  ٌەٚێڕا ڕا تەٚسۆ یەڕتەٚە ئە
 ثیٕژ ٔٛ یٓ ٌەٚێ چژ ٔٛ یٛە , کە چٛٚە ێٚٚرەکە صٚٚثبرٖ

.  ت  ٌە ێٚٚری لەٚلیفەکبٌْە ەر صتٛارەکبْ ٘ەتە ثەاڵَ کەِ
  ِرتوو ەٚە گەڕا گەڕا لووب گەتبووتە شووٛێٕەکەی  ثە چووبٚی ثە

 ئەرصەشر  , ثیٕژ ٌەٚێش ٘ەِبْ ٚێٕەی صرٚٚ ت ک صٚٚە ٌە
ئەٚۀوضە عبشومتُ ٔوبِەٚێ لوۆی  ٛ ەرٔیٍو ثٕەٚەش ٔٛ یٛتەلژ

  تبووتە ٌەگەن سووۆَ ثتووٛٚلرُٕ ٌەَ صۆزەسەی لری ەٚلووَٛٚ , 
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ل بتە ٌەٚ ٘ەِوٛٚ سۆشەٚتتوتیەی ثۀٙرٕوژ ثۆلوۆَ ٘ەثوٛٚە ٚ 
ەَ ٔٛ یٕەٚە زأژ ئەرصەشور  ئبٔیب ٌ"  ضٚٚە ثّجٛٚرۀٔەِضرکب
ُ ثٛٚە سۆی ک صۆلە لٛرثبٔژ ٚ ٔەتٛتتتٛٚە ٌەثەر ئەٚەی دٛک

رێوووەە ٚ ص ثوووضا  ٚ ئەٚ دووٛکّە صٚٚرئەٚ ثە سووۆتەٚە گوو ێ 
یووضا ٔڕِٚٚەلەکب ە ثە ووەرٌەگەڵووژ ثچرووەێ .   ِرتووە لووە لوو

 . ڕێچ ەتبْ ثە ت , گوٛٚلژ ٔوب ئەرصەشور  ئەٚە ئ لتوەتەکە
ٌەٚە زتووووبل  ییبٚێووووە ثەڕا ووووتژ  ئووووبسەر ێٔرووووە چووووژ صەٚێ

٘ەڵرەڕاثوٛٚ  صلب صرۀوگ ٌەٚێ ِوبتەٚە ڕۆێ زەر ؟ جٛێسۆشی
ٚەکٛ ڕۀرژ صەَ ٚ چبٚی , سەرتە ثٛٚ ئوبٚاثێ , ثەٚتجوب ٌەٚ 

رە ٘ەِوووووٛٚ ِەرصە وووووصەرەٚە , کە  زتٕوووووضأە کوووووبٌٚە ٔروووووتە
ئەٚ . ک اٚەکبْ ئوووبٚالژ صەرچٛٚٔیوووبْ لروووضا صەسٛا وووتثۀوووض

شوومەی ئەرصەشوور  ٚای ٌر وو ص ٌەیووڕ ثڕتبرثووضا چووبرۀٛٚ  ەع
ثۆسۆی چبرۀٛٚ ر ژ ل  ٔیببْ ث ب  , ثەٚە ڕازی  ,ثرۆڕێ 

لۀیبوت ٚێوٕەکە چۀوض صێ ێ وژ زتوبص  ثۆتە ٌە . ٔەثێ کە ٘ەتە
شومە گەٚرەتەی ەک ص ٚ ٔٛ وژ ئەرصەشور  ٌە یبصاشوتژ ئەٚ ع

ە تُ ِٕیش ثۀٙرٕژ ٌە ەر  ڕاصەٚ ثۀٙرٕژ ثۆ ِٕت ٘ەثٛٚە ,
  ؟ شك چیەە بن چبٚەڕٚأژ ثۆ ع جلب ئبزاص صەثژ, ثیتت ٚ یرٕ

 
 

      11 – 0 – 0202    

ٜٚەلە  و لرٌٚە٘     
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رەوبٔٝ ٔٛ ەى اٚچبی ەجروت  
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 شيع                               ئبييٓ   ەِەوە  صەجثەدەِ -
 شيع                            ەٚەِەوەيتبْ ئبشت صەِٓ ش -
ٜ ێ -  ِبْۆڕ          َەوەٝ يگرەث/  ەتشبٔرش ەٌ ێ  ەِبرێٚٚر
ٝ روت -  ِبْۆڕ        وبْ                     ەزيضيرزٜ ئۆي یج
 ِبْۆڕب                                 گوبٔٝ صاصەييڕجبەتڵبگ -
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  اننيثيَزسوثاس و 

ثەٚ ٘یووٛاتەَ ٌە صٚا ڕۆێ ڕۆڵووژ ٘ٛٔەرِۀووض " ئووبٚاز ئەدووّەص 
 وووب  ٘وويە, کە ثووۆرە , ٔب وو اٚ ثە ِە٘ووۆ " ٌە ثیوو  ٔەک ێووت 

 ەٚە رووو, ٌ تٔەتٙربوووتٛٚە ٌە التوووبٔژ ِوووبصصتەٚە یەکوووُ ث ەٚێووو
ٚ  ەتووٛوەڵ٘ ە" ئبٔبٔووب " يووبٔ ەىر ووەٚ وەَ , ئەوەب ووٝ صی ٛ
ژ ٌە ِووووەس, ثەرصەٚاَ گٛٚلووووٛتەلژ  " لووووۆ ثٕٛٚ ووووە ووووب  ەص

کە ٘ەِیبووە ٌەَ ڕٚٚەٚە کربووەَ ٘ەثووٛٚە   " ت ٔەثووێ ضأچبیوو
ئەرکووژ  ووێ کترجووژ ِٕووژ ٌە ڕاثوو صٚٚ ٚ ئەَ ڕۆِووبٔەی ئرتووتب 
 ٌەثەرصە تە ٌە ئە تۆ گ لٛٚە ٚ سۆی ثە سبٚۀژ زأیٛە ... 
ٌە کبلر وووضا کە  ثە صۀرووویەٚە ٔە٘وووب  ٌە صەرگوووبی زۆرثەی 

کە , ٔجی تبوووووووەٚە ٔبٚۀوووووووضەکبُٔ صا , ثە ٚەزارەلوووووووژ ڕۆشە
ٔیوٛەی یوبرەی ئەٚ  ەرشوە  وٛٚرەی  سەرجیەکەی ٔەتضەک ص

ستوووت اٚە ٚ ڕۆێأە ٘وووبلٛٚچۆی ەيٌە وووەر لبصرِەکەتوووبْ ڕا
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             ثە وەرصا صەکەْ , کە صەکو ێ ئەٚێ  ەرشوژ ٘ەر ٌوێ ٔەثوێ . 
رگبٔژ ثە لەٚاٚەلژ ٌەٚە گەتبتُ ٘ەِٛٚتبْ لۀیب سەرت ژ ثبز

ٚ یووبرە سووٛارصْ ٚ صت ووۆرالژ ثووێ ٔووبٚەڕۆکٓ جووب ٘ەرچووۆْ 
 ڕێ  ە  ٘یچژ ل  ٔب . 

ٔبٚۀوضەوبْ چۀوضتٓ ڕۆِووبٔژ ثیبٔیوبْ چووبپ کو صٚٚە ٌە  ووەر 
ئەرکژ سۆتوبْ ٌەثەرئەٚەی ٘وژ کە وبٔر ٓ ٔبٚتوبْ ٘ەتە , کە 
٘ۀووضێ یبْ ٘وووژ ئەٚە ٔوویٓ ٘ەر ث ٚتوووش ث وو ێٕەٚە , کەچوووژ 

ٌە ئوبزار ٚ ِەتٕەلووژ ٚ  ئبِوبصۀیٓ ڕۆِبٔروە چووبپ ثو ەْ ثووب 
سووۆڕاگ ی ٚ صٚٔیووبتە  ٔٙرٕووژ ٚ کۆِەڵرووە ثە٘ووبی ِرەٚٚتووژ 
ێێ سوب  کەٚلوٛٚ ٚ ئب وتژ ثی کو صٔەٚەی  ۆ وویۆٌۆێی ئەَ 
ٚٚاڵلە ٚ ثە گبووووتژ ڕۆێ٘ەاڵلووووژ ٔبٚەڕا ووووت صەکوووووب  , کە 
ئی اصەتووبْ ٌە ٘ەِووٛٚ ڕٚٚتەکەٚە ثووۆ صەگەڕێٕرووتەٚە , چووٛٔ ە 

 سۆِبٔەتە ...
لو  ثٛە وتێ , کە ثوبزاڕێ ژ  لەَ ٚ ثبزاڕی کترجیش ٌە التەکژ 

ِوەاٜٚ ٚ ڕەشووە , کە  ٔووبزأێ ٚەرگ لٕوژ کترووت ٚ کووڕتٓ ٚ 
   ۆشتٓ لریضا چۆٔە ٚ چۆْ ٔیە ... 

کە ڕێووە ئەٚ  ووەرصەِەَ ثەثیوو صێٕرتەٚە ثە ِٕووضاڵژ ٌە  ووبڵژ 
ْ ٌەگەن ثبثُ صەچٛٚتٕە صەٚزێژ کەڵە  ثۆ لبچبیژ ,  ٔەٚەصەکب

ٚ ٌەٚێ ٘ەرچوووووژ لبچوووووبیچژ ٘ەٌٚرووووو  ٚ صەٚرٚثەر ٘ەثوووووٛ
سڕصەثٛٚٔەٚە , ٘ەِٛٚش تەکت تبْ صۀب وژ , لبچبیچیەکوبٔژ 
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ٚ ثەری زێش ٌە ِٛ ڵێ ڕا لۀەکە ڕٚٚٔیبْ صێٕب ٚ ثە ثەٌەَ  ئە
صەتبْ یەڕأضەٚە ئەَ ثەرە , لبچبیچیەکبٔژ ئەَ ثەرەش چۆْ 

صتوبر ٔەثوٛٚ , کە ویش ٌە  ٔو رڕێە ث ەٚلجب ٚا ٌریبْ صەکڕتٓ 
رچووبٚە گ تٕووگ لووبزأجژ لرووضاثب , یڕٚٚٔوژ ثووبش ٚ س ایووژ ٔەصە

                 سەڵ ووووژ ٔبٚشووووبرتش کووووٛێ أە ئەٚ ڕٚٚٔبٔەتووووبْ صەکووووڕی , 
 وووەد  وووبدرجژ سوووۆی  ێووویە "ثە کوووٛرلژ ٌە کۀوووبری ئەٚ ز

 . اڕێ ژ ثێ سبٚەْ ٚ ئبڵۆز ثٛٚئەٚۀضە ثبز "  ەٚۀەصۀب ی
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