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پٛفزە:
رەکٕیکی كٚٚثێبهەکوكٔەٚە ،یەکێێکە ٌە ٘ٔٛەهەکێبٔی عٛأکێبهی ٚ ٚە
ّێێێێٛاىێکی فوەڕە٘ۀێێێلٌ ،ە ّێێێیعوی ٔێێێٛێی کٛهكیێێێلا پبٔزێێێبییەکی فواٚأێێێی
گورٚٛەّ ،بعیوأی ٔٛێقٛاى ثە چۀلیٓ ِەثەٍذ ٌە ثٔٛیبكی ّیعوەکبٔیبٔلا
پەیڕەٚیبْ کوكٚٚە.
عەثێێلٚڵاڵ پەّێێێ ،ٛیەکێێێکە ٌە ّێێبعیوە ٔٛێقێێٛاىە كیبهەکێێبٔی کێێٛهك ٚ
ڕۆڵێکێی کێێبهیگەهی ٘ەثێێٚٛە ٌە ٔێٛێکوكٔەٚەی ّێێیعوی ؽەفزبکێێبٔی ٍێێەكەی
ڕاثێێێوك .ٚٚیەکێێێێک ٌە ٍێێێیّب ٘ەهە كیبهەکێێێبٔی ّێێێێٛاىی ّێێێیعوی پەّێێێێ،ٛ
٘ٔٛەهەکێێێێێبٔی كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚەْ .ئەٚەی پەّێێێێێێٌ ٛە ّێێێێێبعیوأی كیێێێێێکە
عیبكەکێێێبرەٚە ،عێێێگە ٌە كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی پیێێێذ ّٚ ٚێێێە ،کێێێبهی ٌەٍێێێەه
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كەٍزەٚاژە  ٚڕٍزە  ٚثەُ کوكٚٚە .ثەِەُ ٚێڕای پڕ
ئێێێێبٚاىکوكٔی ِۆٍێێێێیمبی ٔێێێێبٚەٚەی ّێێێێیعوِ ،ەثەٍێێێێزگەٌێکی ىیێێێێبروی ٌە
پەیڕەٚکوكٔێێێێێێی رەکٕیکێێێێێێی كٚٚثێێێێێێبهەکوكٔەٚەكا کێێێێێێوكۆرە ئبِێێێێێێبٔظٚ ،ە :
ثەهعەٍێێزەکوكٔی ٘ەڵچێێٔٚٛە كەهٔٚٚییەکێێبْ ٌە كەلێێلا  ٚعەفزکێێوكٔەٚە ٌە
پەیبِلا ٛٔ ٚێقٛاىی ٌە كا٘ێٕبٔلا.
ّٚێێێێە وٍیٍییەکێێێێبْ :كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚە ،كۀێێێێەّٚ ،ێێێێە ،كەٍێێێێزەٚاژە،
ِۆٍیمبی ٔبٚەٚە
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پێْەکی
یەکێێک ٌە كیێبهكە ثەهچبٚەکێبٔی پێکٙێێبرەی ثٔٛیێبكی ّێیعوٌ ،ە کێێۆْ ٚ
ئێَزبكا ،رەکٕیکی كٚٚثێبهەکوكٔەٚەیە ،ثەڕاكەیە كەرٛأێلهێ ثگێٛروێ ٘ێیچ
كەلێکێێی ّێێیعوی ٔیێێیە كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی رێێێلا پەیێێڕۀ ٚەکواثێێێذ ،چێێٔٛکە
ّیعو ثێ ِۆٍیمب ،ثێ ٘ەڵچ ،ْٚٛثێ کبهرێکوكْ ،فٛكاْ پەیبِێکی ّێیعوی
ٔییە.
پەیێێێبِی ّێێێیعوی ٔێێێٛێی کێێێٛهكی ،پەیێێێبِێکی فوەڕە٘ۀێێێلە  ٚثەكەه ٌە
الیۀی فٛكی ،رێێکە ثە الیۀێی ثێبثەری ثێٚٛە .کێْێە ڕاِیبهییەکێبْ ،گێوفزە
کۆِەاڵیەرییەکێێێێێێبْ ،كیێێێێێێبهكە كىێٛەکێێێێێێبْ ،فەِێێێێێێی فەڵێێێێێێک ٚ ... ،رەٚاٚی
ٚهكەکبهییەکبٔیێێێبْ ،ثێێێٔٚٛەرە ٘ەٚێێێێٓ ،ئەِەُ ئەهکێێێی ّێێێیعوی لٛڕٍێێێزو
کوكٚٚە.
پەّێێێێٚ ٛە یەکێێێێک ٌە ّێێێبعیوە پێێێڕ عّٚٛعۆڵەکێێێبٔی ٔێێێێ ٛثياٚرێێێی
ّێێێیعوی ٔێێێٛێی کێێێٛهكی٘ ،ەڵگێێێوی پەیێێێبِێکی ِوڤێێێبیەری ٔ ٚەرەٚایەرێێێی ٚ
کٛهكایەرییە ّ ٚیعوەکبٔی ٚە كەلێکی ىیٕێل ٚٚثبثەرییێبٔە ٌەٍێەه ثٕەِێبی
ّێێیعوییەد كاڕێێێژها ٚ ْٚثە رەکٕیکێێی عۆهاٚعێێۆه ئەفوێٕێێلهاٌ ،ْٚەٚأەُ
رەکٕیکی كٚٚثبهەکوكٔەٚە.
ثێێێێبیەفی رێێێێێٛێژیٕەٚەکە :ثێێێێێبیەفی ئەَ رێێێێێٛێژیٕەٚەیە ٌەٚەكایەٌ ،ەثەه
ڕۆّٕبیی ّێٛاىگەهی ،پوٍێکی گؤگیی ٚهٚٚژألٚٚە ٚ ٚەاڵِی کۆِەڵێێک
پوٍێێێێێێیبه كەكارەٚەٚ ،ە  :ئبیێێێێێێب كٚٚثێێێێێێبهەکوكٔەٚە ٚە كەهٚاىەیەکێێێێێێی
ّێٛاىگەهی ٌە ّیعوی ٔێٛێی کٛهكیێلا ثەهە ٚئبٍێۆیەکّبْ كەثێبدە ئبیێب
كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە رێێب چۀێێل رٛأیێێٛیەری ڕە٘ۀێێلە ٘ێێٔٛەهی  ٚكەالٌییەکێێبٔی
ّێێێێیعوِبْ ثێێێێۆ كەهثقێێێێبدە ئبیێێێێب كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚە پەیٛۀێێێێلییەکی ثە
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ثەهعەٍێێێزەکوكٔی ٘ەڵچێێێٔٚٛە كەهٔٚٚییەکێێێبْ ٚ
گٛاٍزٕەٚەی پەیبَ ٘ەیە.

کێێێبهیگەهییەکی ٌەٍێێێەه

٘ێێێێێۆی ٘ەڵجژاهكٔێێێێێی ثێێێێێبثەد :كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚە ٚە كیێێێێێبهكەیەکی
ڕەٚأجێێێێژی ّ ٚێێێێٛاىگەهی ،ثێێێٔٚٛێکی ٌەِێێێێژیٕەی ٌە ّێێێیعوكا ٘ەیە ،ثەاڵَ
ٚە رەکٕیکێکێی ٍێەهثەفۆٚ ،ەکێ ٛپێٛیَێذ ئێبٚڕی ٌێێ ٔەكهاٚەرەٚە .ثێێۆیە
پێّبٔٛایە ئەَ ثبثەرە فيِەرێکی ثەهچبٚی ثٛاهی ڕەفٕەی ئەكەثیی کێٛهكی
كەکبد٘ .ۆی ٘ەڵجژاهكٔی كەلی ّیعوی )ٍەكاْ ٍێبڵە(ی عەثێلٚڵاڵ پەّێێ،ٛ
ٌەثەهئەٚە ثێێێێێٚٛە ،کە پەّێێێێێێٚ ٛە ّێێێێێبعیوێکی ٔٛێقێێێێێٛاىٌ ،ە ثٔٛیێێێێێبكی
ّێێیعوەکبٔیلا ،ثە ئبگێێبییەٚە ثێێبیەفێکی ىۆهی ثە رەکٕیکێێی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە
كاٚەٌ ،ە ّیعوی )ٍەكاْ ٍبڵە(ّێلا ،کێبهێکی ىۆهی ٌە رەٚاٚی ئبٍێزەکبٔی
كٚٚثبهەکوكٔەٚەكا کوكٚٚە.
ٍێێٕٚٛهی ٌێکێێۆڵیٕەٚەکە :كەلێێی ّێێیعوی )ٍێێەكاْ ٍێێبڵە(ی عەثێێلٚڵاڵ
پەّێێێێێێێٛە ،چێێێێێێٔٛکە پێّێێێێێێبٔٛاثٚٛە ،ثە٘ێێێێێێۆی كەٚڵەِۀێێێێێێلیی ئە ٚكەلە ثە
رەکٕیکەکێێێێبٔی كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚەِ ،ەثەٍێێێێزی رٛێژیٕەٚەکەِێێێێبْ ثە ئبِێێێێبٔظ
كەگەیۀێ.
ئبِێێێێێێبٔغی رێێێێێێٛێژیٕەٚەکە :ئبِبٔغّێێێێێێبْ ٌەَ رێێێێێێٛێژیٕەٚەیەكا ئەٚەیە،
ئبٍزەکبٔی كٚٚثبهەکوكٔەٚە ٌە كەلی ّیعوی )ٍەكاْ ٍێبڵە(كا كەٍزٕیْێبْ
ثکەیٓ  ٚثێبً ٌە عێۆه ِ ٚەثەٍێزەکبٔیبْ ثکەیێٓ ّٔ ٚێٔٚٛەی ئە ٚىاهاٚە ٚ
ٚارێێێێێب كٚٚثێێێێێبهأە ثقەیێێێێێٕەڕ ،ٚٚکە ٚە كیێێێێێبهكەی كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚە ٌە
پێکٙبرەی كەلی ّیعوەکەكا ثە ىەلی كەهكەکە.ْٚ

ِیزێێۆكی رێێٛێژیٕەٚەکە :ثێێبثەری كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە ،پەیٛەٍێێزە ثە
ثێێێێبثەری ّێێێێێٛاىگەهی ،ثێێێێۆیە ٌە ّێێێێیکوكٔەٚەی كەلێێێێلا پْێێێێزّبْ ثە
ثٕەِبکبٔی ّێٛاىگەهی ثەٍزٚٛە.
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ٔێێبٚەهۆکی رێێٛێژیٕەٚەکە :عێێگە ٌە پێْێێەکی ،ثێێبثەری رٛێژیٕەٚەکەِێێبْ
کێێوكٚٚەرە كٚٚثەٌُ .ە ثەّێێی یەکەِێێلا ،پێٕبٍێێەی ىاهاٚە ،چەِێێک ،عێێۆه ٚ
ّێێێێێێٛاىەکبٔی كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚە ٌە ّێێێێێیعوكا كەفەیێێێێێٕەڕٌ ٚ ٚٚە ثەّێێێێێی
كٚٚەِێێلا ،ثە ّێێێٛەیەکی پڕاکزیکێێی كیبهكەکێێبٔی كٚٚثێێبهەثٔٚٛەٚە ٌە كەلێێی
ّیعوی )ٍەكاْ ٍبڵە(كا كەفەیٕەڕٌ .ٚٚە کۆربییێلا ،ئە ٚئۀغبِێبٔە ٌە چۀێل
فبڵێکێێێێێلا پٛفێێێێێذ كەکەیێێێێێٕەٚە ،کە ٌە ئۀغێێێێێبِی رٛێژیٕەٚەکەِبٔێێێێێلا پێێێێێێی
گەیْزٚٛیٓ.
ثەّی یەکەَ
ِەثەٍێێزّبْ ٌە كٚٚثێێبهەکوۀەٚە ،ثەکبه٘ێٕێێبٔەٚەی ٌە عبهێێێک ىیێێبروی
پیزێک یبْ ّٚەیە  ،یبْ كەٍێزەٚاژەیە  ،یێبْ ڕٍێزەیە  ،یێبْ کێۆپڵەیە ،
یبْ پبهچە كەلێکٌ ،ە كەلێکی كیبهیکواٚكا ،عێب ثە ٘ەه ِەثەٍێزێک  ٚثە٘ەه
عۆهێک ثێذ.
 ١-١ىاهاٚەی كٚٚثبهەکوكٔەٚە
ٌە ىِبٔی عەهەثیلا) ،رکواه(ی پێلەڵێٓ ٌ ٚە چبٚگی )کو(ەٚە كاڕێژهاٚە.
ٍێێەثبهەد ثە ٌێکێێلأەٚە  ٚڕاڤەکوكٔێێی ّٚێێەی )اٌکێێو( ٌە فەه٘ۀگێێی )ٌَێێبْ
اٌعێێێوة(كا ٌ ٚە ثێێێبثەری )کێێێوه(ەكا ،ثەچۀێێێل ٚارێێێبیە ٘ ،ێێێبرٚٛەٌ ،ە ٔێٛیبٔێێێلا:
))گەڕأەٚە ٍێێێێێەه ّێێێێێذ٘ ،ێٕێێێێێبٔەٚەی عێێێێێبه ٌەكٚای عێێێێێبهی ّێێێێێزێک ثە
كٚٚثبهەکوكٔەٚە(( )اثٓ ِٕرٛه(٣٥٨١ ،١٩٩٨ :
ٌە فەه٘ۀگی ٘ۀجێبٔە ثۆهیٕەّێلا ،ثە كٚٚثێبهەکوكٔەٚە ،كٚٚثێبهە پێبد،
ٍەهٌۀٛێ کوكٔەٚە٘ ،برٚٛە٘) .ەژاه.(٦٩٩ ،١٣٨٨:
ٌە کٛهكیێێلا )پێێبرکوكٔەٚە( )عەثێێێلٚڵاڵّ(٤٦ ،٦٧١٧ ،ێێی ثێێۆ ثەکبهكێێێێذ.
٘ەهٚە ىاهاٚەی )عێێٛیٕەٚە(ُ ٌە كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی ٚاربییێێلا ثەکبهكێێێذ،
ئەگەه ّێٛاىی كٚٚثبهەکوكٔەٚەکە ٘ٔٛەهی  ٚکبهیگەه ٔەثێذ.
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 ٦-١چەِکی كٚٚثبهەکوكٔەٚە
كٚٚثێێێێێێێێێێبهەکوكٔەٚەٌ ،ە ٍێێێێێێێێێێبكەرویٓ پێٕبٍێێێێێێێێێێەیلا ،ثێێێێێێێێێێویزییە ٌە:
))كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ىاهاٚەیە  ،ثە ٘ەِبْ فۆڕَ ٚ ٚارب(( )اٌجةلاكی،١٩٩٧ :
 .(٣٦١یبْ ))لَەکەه ىاهاٚەیە ثێٕێ ٚ ٚە فۆی كٚٚثبهەی ثکبرەٚە ،عب
ئەگەه ىاهاٚەکە ٌە ڕٚٚی ٚارێێێێبٚە ٚە یە ثێێێێٓ ،یێێێێبْ عیێێێێبٚاىثٓ ،یێێێێبْ
ٚاربیە ثێٕێ  ٚكٚٚثێبهەی ثکێبرەٚە ،ثە ِەهعێێک ٌە ٘ەهكٚٚکیبٔێلا ٘ەِێبْ
ٚاربیێێبْ ٘ەثێێێذ ،عێێب ئەگەه ىاهاٚەکێێبْ ٘ەِێێبْ ّێێذ ثێێٓ ،یێێبْ عیێێبٚاى ثێێٓ((
)عجل.(١٥ ،٦٧٧١ :

چەِکێێی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە ٌە كەلێێی ئەكەثیێێلاٚ ،ە كیێێبهكەیەکی
٘ێێێێێٔٛەهی ٍێێێێێٕٚٛهێکی ثەهفواٚأزێێێێێوی ٘ەیە ))كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚە ،ثە
٘ەِێێێ ٚٛعۆهەکێێێبٔییەٚە ،ثٕێێێبغەی ڕیێێێزّەٌ .ە ِۆٍێێێیمب ٌ ٚە ٍێێێەهٚاكا
كەیێێێێێێێێلۆىیٕەٚە ٍ ٚێێێێێێێێەهچبٚەی عٛأیٕبٍێێێێێێێێییە(()عجل.(١٥ ،٦٧٧١ :
كٚٚثبهەکوكٔەٚە ،ثبثەرێکی ّێٛاىگەهییە ))چێٔٛکی ئە ٚة پەیێلا کؤێب
ئێێبٚاىەیی ٘ ٚێّێێب ثٔٚٛێێب ّێێێٛاىی ڕاكثیێێذ(( )ٔٙێٍێێیٌ .(٦٣٤ ،٦٧٧٧ ،ە
٘ەِێێێبْ کبرێێێلا كیێێێبهكەیەکی ڕەٚأجێێێێژییە ،كەرێێێٛأوێ ٌەٍێێێەه ٘ەهكٚٚ
ئبٍێێزی ىِێێبٔی  ٚكەالٌیێێلاٌ ،ێێێی ثکێێۆڵوێزەٚە٘ .ەهیەکە ٌەَ ئبٍێێزبٔەُ،
ربیجەرّۀلیی فۆیبْ ٘ەیە.
ثە ٚپێێێێێێێیەی ))كٚٚثێێێێێێبهەکوكٔەٚە پەیٛۀێێێێێێلییەکی ثە ریٕێێێێێێی ثە
٘ٔٛەهەکبٔی ڕەٚأجێژییەٚە ٘ەیە(( )اٌْٙوأیّ ،(٤٥، ١٩٨٣،ێبهەىایبٔی
ئە ٚثێێێێٛاهە ،ثێێێێبیەفێکی ىۆهیێێێێبْ ثەَ كیێێێێبهكەیە كاٚە ٌ ٚە ٘ەهٍێێێێێ
٘ٔٛەهکبٔی ڕەٚأجێژیلا)ڕٔٚٚجێژی ،عٛإٔبٍی ٚ ٚاربٔبٍی(كا پێۆٌێٓ ٚ
عێێۆهی عیبٚاىیێێبْ ثێێۆ کێێوكٚٚە .ثە ّێێێٛەیەکی گْێێزی ٌە ڕٚأێێگەی
ڕەٚأجێژییەٚە كٚٚثبهەکوكٔەٚە كەکوێزە ك ٚٚثەُ:١
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 -١كٚٚثێێێێێێێێێێێبهەکوكٔەٚە ٌە ىاهاٚە ٚ ٚارێێێێێێێێێێێبكا :ثێێێێێێێێێێێویزییە ٌە
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ىاهاٚە ،ثە ٘ەِبْ فۆڕَ  ٚثە ٘ەِبْ ٚاربی فێۆی،
ٌەٍەه ئبٍزی ّٚە ثێذ ،یبْ ٌەٍێەه ئبٍێزی كەٍێزەٚاژە  ٚڕٍێزە،
یێێێێبْ کێێێێۆپڵە ثێێێێێذ .ثێێێێۆ ّٔێێێێٔٚٛە) :پەّێێێێێٌ (ٛە كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚەی
كەٍێێێزەٚاژەی )ٍێێێەكاْ ٍێێێبڵە(كا٘ ،ەِێێێبْ فێێێۆڕِی ثێێێۆ ٘ەِێێێبْ ٚارێێێب
ثەکبه٘ێٕبٚە.
)اثێێێێێێٓ هّێێێێێێیك(ٌ ٦ە ڕٚأێێێێێێێگەی ڕەٚأجێێێێێێێژییەٚە ٌە كیێێێێێێێبهكەی
كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚە كەڕٚأێێێێێذ  ٚپێێێێێی ٚایەٌ)) :ە كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚەكا،
ّێێێێٛێٕی ثێێێێبُ ّ ٚێێێێٛێٕی فێێێێواپ ٘ەیە(( )اثێێێێٓ هّێێێێیك.(٧٣ .١٩٨١ ،
ٍێێێەثبهەد ثە الیۀێێێی فێێێواپ ٌە كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەكا ،كەڵێێێێ)) :ئەگەه
٘ەِێێێێێێ ٚٛىاهاٚە ٚ ٚاربکێێێێێێبْ كٚٚثێێێێێێبهەث ،ْٚٛئەٚە ثۆفێێێێێێۆی ثێێێێێێێ
ثە٘وەییە(()اثٓ هّیكِ .(٧٤ .١٩٨١ ،ەثەٍێزی ٍێەهەکیی )اثێٓ هّێیك(
ئە ٚثەکبه٘ێٕبٔێێێێبٔەْ ،کە كەکۀٚە كەهەٚەی یبٍێێێێبکبٔی ڕەٚأجێێێێێێژی،
ٚە ٔٛ٘ :ەهەکێێێێێبٔی )گێێێێێێڕأەٚە ٘ ٚەڵگێێێێێێڕأەٚە ،ڕەگەىكۆىی (... ٚ
)اٌْٙوأی.،(٤٥، ١٩٨٣،
 -٦كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی ٚارێێب ثە ىاهاٚەی عیێێبٚاىٌ :ێێێوەكا فێێۆڕِی
كٚٚثبهەثٚٛەٚە ٚە فۆی ٔبثیٕیٓ ،ثەاڵَ ٌە ٌێکلأەٚەكا٘ ،ەِێبْ ٚارێب
ثەه٘ەِلە٘ێٕێێلهێذ .ثێێۆ ّٔێێٔٚٛە پەّێێێٌ ٛە ّێێیعوی )ٍێێەكاْ ٍێێبڵە(كا،
ٌۀێٛاْ )ثێ ثەىەییُ( ) ٚثەىەیی ِٓ – ىەهیبیە ثێ ،ٚٛثیٕیێبْ پێٛۀێب
٘ ٚەڵیبّْٔێێێذ(كا٘ ،ەِێێێبْ ٚارێێێبی ،کە ٔەِێێێبٔی ثەىەیێێێیە ،ثە كاڕّێێێزٕی
فێێێێێێۆڕِی عیێێێێێێبٚاى كٚٚثێێێێێێبهەکوكۆرەٚە .ئەِەُ ٚە كیێێێێێێبهكەیەکی
ڕەٚأجێێێژی ،كەچێێێزە فێێبٔەی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی ٚارێێبیی) .اثێێٓ االصیێێو(
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ثێێبیەفی ئەَ عێێۆهە كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەیە ثێێۆ ِەثەٍێێزی عەفزکێێوكٔەٚە
كەگەڕێٕێزەٚە) .اثٓ االصیو.(٦٥٧ ،٦٧٧٩ :
پەّێێێێێێێێێێٌ ٛە ّێێێێێێێێێیعوی )ٍێێێێێێێێێەكاْ ٍێێێێێێێێێبڵە(كا٘ ،ەهك ٚٚعێێێێێێێێێۆهی
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی پەیڕە ٚکێوكٚٚە ،ثەاڵَ ٌە كەلێلاٌ ،ە ٘ەِێ ٚٛئبٍێزەکبٔلا،
ٍٕٚٛهێکی ثەهفواٚأزوی ثە عۆهی یەکەَ ثەفْیٛە.
ٌە ّێٛاىگەهیی ٔٛێْلا)) ،كٚٚثبهەکوكٔەٚە ،ریْک كەفبرە ٍێەه فێبڵە
٘ەٍێێێێێێزیبهەکبٔی كەهثێێێێێێڕیٓ  ٚڕاكەی ثێێێێێێبیەفی كەهثێێێێێێڕەکەی پێیێێێێێێبٔەٚە،
كەهكەفێێێێبد ،ئەِەُ ثە ٚارێێێێبی ثێێێێٔٚٛی كەالٌەرێێێێی كەهٔٚٚیێێێێی ثە٘ێێێێێي ،کە
ڕەفٕەگو ثۆ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە کبهیگەهی  ٚثۆ ٌێکێلأەٚەی کەٍێێزیی ٍٔٚٛێەه
ٍٚٛكی ٌێ ٚەهثگوێذ(() .اٌّالئکە(٦٤٦ ،١٩٩٦ :
ٌە ّێێێێیعوی ٔٛێێێێێلا كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚە عێێێێگە ٌە ڕە٘ۀێێێێلی ٘ێێێێٔٛەهی،
ڕە٘ۀێێلێکی كەهٔٚٚیْێێی ٘ەیە ))چێێٔٛکی ئە ٚیێێب فێێٛكاْ ئەهکێێێٓ چێێٚٛرە
)ِێێێێيكٚط(٘ ،ۆىأ ێێێێبْ ٚ ٚەهگێێێێوی ڤەكگویێێێێذ(( )ٔٙێٍێێێێی٘ .(٦٣٤ ،٦٧٧٧،ەه
ئەِەُ ٚایکوكٚٚە ،کە ))كٚٚثبهەکوكٔەٚەکبْ ٚێڕای ثە٘ێبی ِۆٍێیمی ثجێٕە
٘ێێێێۆی ثە٘ێێێێب  ٚثێێێێبیەفگەٌی عەفزکوكٔەٚەیێێێێیٚ ،هٚژێێێێێٕەهیٚ ،ێٕەیێێێێی یێێێێب
ٍۆىكاهی(( )ئیّبِیٌ .(٤٣٧ ،٦٧١٨ ،ە ّیعوی ّێبعیوأی ٔێٛێی کٛهكیْێلا،
ئەَ كیبهكەیە ،یەکغبه ثەهچبٚە ،چێٔٛکە ))یەکێێک ٌە كیێبهكە ّێێٛاىییەکبٔی
ّیعوی ٔٛێی کٛهكی ،كٚٚثبهەکوكٔەٚەیە ،ئەٚیِ ثێۆ ثەكیٙێٕێبٔی ىیێبرو ٌە
ِەثەٍێێێێزێک ثٚٛە(()کێێێێبکیٌ .(١٣٤ ،٦٧١٦ ،ە ّێێێێیعوی )ٍێێێێەكاْ ٍێێێێبڵە(ی
عەثێێێلٚڵاڵ پەّێێێێٛكا ،ڕە٘ۀێێێلی كەهٔٚٚێێێی  ٚئەِ ٚەثەٍێێێزگەٌە عیێێێبٚاىأە،
ثٔٚٛێکی کبهایبْ ٘ەیە.
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ّ ٣-١ێٛاىەکبٔی كٚٚثبهەکوكٔەٚە
كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە ٚە
كەهكەکەٚێذ:

كیێێبهكەیەکی ىِێێبٔی ،ثە كّ ٚٚێێێٛاى ٌە كەلێێلا

 ١-٣-١كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ٍبكەِ :ەثەٍذ ٌە كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ئەٚ
یەکێێێێێێبٔەْ کە ٌە پێکٙێێێێێێبرەكا ٍێێێێێێبكەْ ،ئەِێێێێێێبٔیِ ٌە چۀێێێێێێل عۆهێکێێێێێێلا
ثەهعەٍزەكەثٓ) :كۀە ،پیذ ،عێٕبٚەکبْ ،ئبِواىەکبّْٚ ،ە(.
 ٦-٣-١كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ئبڵۆىِ :ەثەٍذ ٌە ٚیەکە ٍیٕزبکَێییبٔەْ،
کە ٌە ڕٚٚی پێکٙێێبرەٚە ئێێبڵۆىْ ٌ ٚەالیەْ كا٘ێٕەهەکبٔیێێبٔەٚە كاكەڕێێێژهێٓ،
ٚە ) :كەٍزەٚاژە ،ڕٍزە ،فۆڕَ ،کۆپڵە  ٚثەُ(.
ئەهکێێێێێێێێێێی كٚٚثێێێێێێێێێێبهەکوكٔەٚەی ئێێێێێێێێێێبڵۆى ،ثەكەه ٌە ئەهکەکێێێێێێێێێێبٔی
كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی ٍێێبكەٌ ،ە ڕٚٚی كەالٌەرەٚە ،ثەعەفززێێو  ٚثە٘ێيرێێوە ٚ
ثەه٘ەِٙێٕەهی ِۆٍیمبیەکی ّیعویی چڕرویْە) .اٌَل.(٣٩ ،١٩٩٩ :
ثەّی كٚٚەَ
ّێٛاىەکبٔی كٚٚثبهەکوكٔەٚە ٌە كەلی ّیعوی )ٍەكاْ ٍبڵە(كا
 ١-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كۀە
كۀێێێەٚ ،ە ثچێێێٛکزویٓ یەکەی ىِێێێبٔی ،ثە کوۆکێێێی پێکٙێێێبرەی ىِێێێبْ
كاكۀێێلهێذ .ئە ٚکەهەٍ ێە فێێبٚەیە ،کە ّٚێێە  ٚكەٍێێزەٚاژەی ٌێێێ كهٍٚێێذ
كەکوێێێێذ )عّێێێو٘ .(٤٧١ ،١٩٩٧ :ۆکێێێبهی عیێێێبکوكٔەٚەی كۀێێێە ٌە ثێێێبثەری
كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی پیێێێذٌ ،ەثەه ئەٚەیە ،ژیێێێٕگەی پیزەکێێێبْ کێێێبهیگەهییەکی
ىۆهیبْ ٌەٍەه كەهثڕیٕی كۀگیلا كەثێذ٘ ،ۀلێکغبه ثە٘ێي ٘ ٚۀلێک عێبه
ثێٙێێێێي .عێێێگە ٌەِەُ ٌە ٘ۀێێێلێک ثێێێبهكا ،ك ٚٚپیزێێێی عیێێێبٚاى ٌە كەهثڕیٕێێێی
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كۀگیێێلا ،ئەٚۀێێلە ٌەیە ٔێێيیکٓ ،کە ثزێێٛأٓ ّٚێێەیەکی ئێێبٚاىكاه كهٍٚێێذ
ثکەْ ،ثۆ ّٔٔٚٛە ٌە كەٍزەٚاژەی )ّیویٓ ژاه(كا٘ ،ەهك ٚٚپیزێی )ُ ،ژ( ٌە
گۆکوكٔلا ،ئۀ ٚيیکییەیبْ ٌە ٔێٛألا ٘ەیە.
ئێێێّە ٌەَ رٛێژیٕەٚەیەِبٔێێلاٌ ،ەثەه ئەٚەی ّێێێٛاىی كاڕّێێزٕەکەِبْ ثە
ٍٔٚٛیٕە ِ ٚبِەڵە ٌەگە پیێذ  ٚڕەِێيی كۀگەکێبْ كەکەیێٓ ،ثە کێٛهری ٌە
ٍەه ثبثەری كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كۀگەکبْ كۀٍٚٛیٓ.
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كۀگەکبْ ،ثەٍەه ك ٚٚعۆهكا پۆٌێٓ كەکوێٓ:
٘ ١-١-٦بٔٚەثيٚێٕی:
ثویزییە ٌە كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كۀگە ٔەثيٚێٕەکێبْ ))ثەاڵَ كٚایێی ٚهكە
ٚهكە ئەَ كیبهكەیە گۆڕأی ثەٍەهكا ٘بد ٚ ٚای ٌێٙبد كٚٚثێبهەثٔٚٛەٚەی
كۀگی ٌەیە ٔيیکێی ٚە )ً،ى(  ،ُ) ٚژ( یێِ ثگوێزەٚە(()عەٌێی،٦٧٧٩ ،
.(١٦٨
پەّێێێٚ ٛێێێڕای كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی كۀێێگە ٔەثيٚێٕەکێێبٌْ ،ە پێىٙێێبرەی
كەٍێێێزەٚاژە  ٚكێێێێڕ  ٚکێێێۆپڵەكا ،کێێێبهی ٌەٍێێێەه كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی كۀێێێگە
ٔيیکەکێێێێبٔیِ کێێێێوكٚٚە ،ثەِەُ ئێێێێبٚاىێکی پێێێێڕ ٍێێێێۆىروی ثە ِۆٍێێێێیمبی
ّێێێێیعوەکە ثەفْێێێێیٛە ،چێێێێٔٛکە ))ِۆٍێێێێیمبی ٔێێێێبٚەٚەی ڕیێێێێزُ ثێێێێویزییە ٌە
ڕێکقَێێێزٕی كۀگەکێێێبْ(( )ئەؽێێێّەك .(١٩ ،٦٧١٣ ،ثێێێۆ ّٔێێێٔٚٛەٌ ،ە پێکٙێێێبرەی
كەٍزەٚاژەی )ّیویٓ ژاه( ) ٚئبّی ِێژٌ (ٚٚە كێێڕی )گەڵێی ژٔێی ٍێٛڵزبْ
كەّۆَ( ٍٚٛكی ٌەَ ٌەیە ٔيیکییە ٚەهگورٚٛە.
٘ ٦-١-٦بٚثيٚێٕی:
٘ەهچۀێێێێێێێێێێلە کێێێێێێێێێێبهیگەهیی كۀێێێێێێێێێێگە ثيٚێٕەکێێێێێێێێێێبْ ثە ثەهاٚهك ثە
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كۀگە ٔەثيٚێٕەکبٌْ ،ەکبری كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەیبٔێلا ٘ێٕێلە
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كیبه ٔێیٓ ،ثەاڵَ ٌە ڕٚٚی ئەهکەٚە٘ ،بٚکێبهییەکی ىۆهی ثەهعەٍێزەکوكٔی
ِۆٍێێێیمبی كٚٚثێێێبهەثٔٚٛەٚەی پیێێێزە ٔەثيٚێٕەکێێێبْ كەکەْ)) .ئەَ كیێێێبهكەیە
ثێێێێویزییە ٌە چڕکێێێێوكٔەٚەی ِۆٍێێێێیمب ٌە ّێێێێیعوكا(()عەٌی (١٣٧ ،٦٧٧٩ ،ثێێێێۆ
ّٔٔٚٛە :كۀگی ثيٚێٕی )ە( ٌە ّٚێەی )پیٕەپیێٕە( ،یێبْ كۀگێی ثيٚێٕێی )ا( ٌە
پێىٙێێێبرەی كەٍێێێزەٚاژەی )الفێێێبٚێکی الٍێێێبه( ٌ ٚە ك ٚٚكێێێێڕی ) ِبٍێێێی ٚ
چۀگێێب – ِْێێک  ٚعەٚا (كاِ .ۆٍێێیمبی پێکٙبرەکبٔیێێبْ ىیێێبرو ثەه٘ەٍێێذ
کوكٚٚە.
 ٦-٦كٚٚثبهەکوككٔەٚەی پیذ
ئەگەه ٌە ڕٚأێێگەی ىِێێبٔەٚأییەٚەٌ ،ە كاڕّێێزٕی كەق ثێێڕٚأیٓ ،ثە٘ێێۆی
ٍێێێێێێێٕٚٛهكاهیی ژِێێێێێێێبهەی پیزەکێێێێێێێبْ٘ ،ێێێێێێێیچ كەلێێێێێێێێک ٔیێێێێێێێیە پْێێێێێێێذ ثە
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی پیزەکبْ ٔەثەٍزێذ٘ .ەهچۀلە كٚٚثێبهەکوكٔەٚەی پیێذ،
ثە ثەهاٚهك ثە ّێێێٛاىەکبٔی كیێێکەی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە ))ٍێێبكەرویٓ عێێۆهی
كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚەیە ٌ ٚە ڕٚٚی كەالٌەریْێێێێەٚە ،کەَ ثبیەفزویٕیێێێێبٔە ،ثەاڵَ
ّبعیو ثۆ ٍێبىکوكٔی ِۆٍێیمب پۀێبی ثێۆ كەثێبد(( )اٌکجیَێی،(١٤٤ ،١٩٨٦ :
کەٚارە ئە ٚكۀگێێبٔەی ٌە كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی پیزەکێێبْ ثەه٘ەِێێلێٓ ،عێێێۆهە
ِۆٍێێیمبیە كهٍٚێێزلەکەْ ،عێێب ثێێۆ ٍێێبىألٔی ِۆٍێێیمبیەکی كا٘ێێێٕەهأە ٚ
ٍەهٔظ ڕاکێِ ،پێٛیَێزە ّێبعیو ٌە كأێبٔی پیزەکێبْ ٌێێياْ ّ ٚێبهەىا ثێێذ،
))كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كۀە ،یبهِەریلەهە ثۆ ئەٚەی گێٛێگو ،ثەهە ٚلێٚٛاڵیی
ّٚێێێەکبْ ثجێێێبد(( )اٌقواثْێێێە ،(٦٧٧٨،٦٤٦ :چێێێٔٛکە ٘ۀێێێلێک ٌە كۀگەکێێێبْ،
ئەهکێکێێێی ڕێيِێێێبٔیی گەٚهەرێێێو كەثیێێێٕٓٚ ،ە ئبِواىەکێێێبٔی فَزٕەٍێێێەه ٚ
ٌێکلەه  ٚعێٕبٚە ٌکبٚەکبْ.
 ١-٦-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی پیذ ٌە ّٚەكا
ِەثەٍذ ٌە كٚٚثبهە ثەکبه٘ێٕبٔەٚەی پیزێکی كیێبهیکواٚە ٌە پێکٙێبرەی
ثٔٛیێێێبكی عۆهەکێێێبٔی ّٚێێێەكا٘ .ەهچۀێێێلە ئەَ كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی پیێێێێزە،
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پەیٛەٍێێزە ثە فێێٛكی ّٚێێێەکە فێێۆیەٚە ،ثەاڵَ ڕۆ  ٚثە٘ێێوەی ّێێێبعیو ٌە
٘ەڵجێێێژاهكْ  ٚكاڕّێێێزٓ  ٚالكاْ  ٚئەفوأێێێێلٔی ّٚێێێە ثەکبه٘ێٕلهاٚەکبٔیێێێێلا
كەهكەکەٚێێێێذ .ثەّێێێێکی گؤێێێە ٌە ِۆٍێێێیمبی ٔێێێبٚەٚەی ّێێێیعو كەکەٚێێێێزە
ئەٍزۆی كٚٚثبهەکوكٔەٚەی پیزەکبْ ٌە ّٚەكا .ثە رێبیجەری ٌەّ ٚێٛێٕبٔەی،
کە ٌە ّٚەكا ٘ێيیبْ كەکەٚێزە ٍەه.
ٌە ثٔٛیبكی كەلی )ٍەكاْ ٍبڵە(كا ،چۀێلیٓ ّٚێەِبْ ثەهچێبٚكەکە،ْٚ
کە پیزێک یبْ ىیبرویێبْ رێێلا كٚٚثێبهەثٚٛەرەٚە٘ .ۀێلێک ٌە ٚپیزێبٔە ٌە پێب
پیزگەٌێکی كیکە ،ثەهىی ٔ ٚيِییەکێی ٘ەٍێزپێکواٚیبْ ٌە ئێبٚاىی ّٚێەکبٔلا
كهٍٚزکوكٚٚە.
پەّێێێێێێێ ٛعێێێێێێگە ٌەٚەی ّێێێێێێبعیوێکی ثە رٛأێێێێێێبیەٌ ،ە فٛێٕێێێێێێلٔەٚەی
ّیعوەکبٔیْێێێێیلا فێێێێبٚەْ ّێێێێێٛاىێکی کێێێێبهیگەه  ٚکێێێێبهرێکەهە ،ثێێێێۆیە ٌە
ثەهعەٍێێزەکوكٔی ئە ٚثەهىی ٔ ٚيِییێێبٔەكاٚ ،ە ِۆٍێێیمبژۀیکی ّێێبهەىا
کبه ٌەٍەه ڕیيکوكٔی كۀگەکبْ كەکێبد .ثێۆ ّٔێٔٚٛەٌ ،ە ّٚێەگەٌێکی ٚە :
)الفێێب ،ٚالٍێێبه( ثە٘ێێۆی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی )ا(ی ثيٚێٕێێی كهێێێژ ٌەپێێب پیزێی
)ي(  ٚثەکبه٘ێٕبٔیێێێێێێێبْ ٌە فێێێێێێێۆڕِی كّٚ ٚٚێێێێێێێەی ٌەیەکزێێێێێێێو ٔيیێێێێێێێک ٚ
ٔيیککوكٔەٚەیێبْ ٌەكاڕّێزٕی ڕٍێێزەكا )ِێٓ الفێبٚێکی الٍێێبهَ( ئێبٚاىێکی پێێڕ
عێێێٚٛڵەی كهٍٚێێێزکوكٚٚەّ .ێێێبعیو ٌە كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی چۀێێێلیٓ پیزێێێی
كیکەی عیبٚاى ٌە ٔێبّٚ ٚێەی ٍێەهثەفۆكا٘ ،ێٔٛەهێکی كیێکەی ٔٛأێلٚٚە ٚ
رٛأیێێێێێٛیەری عێێێێێگە ٌە ٍێێێێێبىکوكٔی ئێێێێێبٚاىی عیێێێێێبٚاى ٍ ٚێێێێێەهٔغڕاکێِ،
ٍەهٔغّبْ ثۆ عیبٚاىیی ّٚەکبٔیِ ڕاثکێْێێ ٌ ٚۀێب ٚكەلەکەكا ىەلزویێبْ
ثکێێێبرەٚە ،کە ثێگِٛێێێبْ ئەَ عیێێێبکوكٔەٚە  ٚىەلکوكٔەٚەیەّێێێی ثێّەثەٍێێێذ
ٔەکێێێێێوكٚٚە .ثێێێێێۆ ّٔێێێێێٔٚٛە :كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚەی پیزێێێێێی )ً( ٌە ّٚێێێێێەی
)کبٍەٍێێێێێەه( ،یێێێێێێبْ پیزێێێێێێی ) ( ٌە ّٚێێێێێێەی )کزکەکێێێێێێۆه(كا ،کە عێێێێێێگە ٌە
كهٍٚزکوكٔی ّٚەیەکی ئێبٚاىكاهٌ ،ێکچٛأێلٔێکی ٔبٚاىەّێی ٌۀێێٛاْ فێۆی
)ٚە گەي(  ٚکزکەکۆه ٚە ئبژەڵێکی ثەهِبٚفۆه كهٍٚێزکوكٚٚە ،ئەٚەی
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ڕٚٚی ٌێکچٛأێێێلٔەکەی لێێێٚٛڵزو  ٚکێێێبهیگەهرو کێێێوكٚٚە ،کێێێزکەکە ،کزکێکێێێی
ئبٍێێێبیی ٔیێێێیە  ٚکزکەکێێێۆهەٌ .ە فەه٘ۀگێێێی کەٌزێێێٚٛهیی ِیٍٍەرێێێی کێێێٛهك
)کزکەکێێۆه( ڕەِێێيی چڵێَێێی  ٚثەكفەڕی  ٚفۆپەهٍێێزییەّ .ێێبعیو ّٚێێەکەی
كأەڕّێێزٚٛە ،ثەاڵَ ٌە ٘ەڵجژاهكٔێێی ّٚێێەکە ىۆه ٍێێەهکەٚر ٚٛثێێٚٛەٚ ،ە
کەهەٍەیەکی عیێبٚاى ٌە کەهەٍێەکبٔی كیێکە کێوكٚٚیەرییە عێێی رێڕاِێبْ ٚ
ٍێێێێێێەهٔغی فێێێێێێٛێٕەه ،کە ئەِەُ ثێێێێێێۆ كٚٚثێێێێێێبهەثٔٚٛەٚەی پیزێێێێێێی ) (
كەگەڕێزەٚە.
 چۀێێلیٓ ّٚێێەی كیێێکە ٘ەْ پیزێێی كٚٚثێێبهەثٚٛەٚە ٌە پێکٙبرەکبٔیبٔێێلا
٘ەٌْ .ەَ فْێێێزەیەی فێێێٛاهەٚەكا ،ثەپێێێێی كٚٚثێێێبهەثٔٚٛەٚی پیزەکێێێبْ،
ژِبهەی ّٚەکبْ ٌە رەٚاٚی ّیعوەکە كەفەیٕەڕ:ٚٚ

عێی ئبِبژە پێکێوكٔە ،ئەّٚ ٚێبٔە ثە٘ێۆی كٚٚثێبهەثٔٚٛەٚەی پیزەکێبْ
ثێێێٔٚٛەرە ّٚێێێەی ئێێێبٚاىكاهٌ ،ۀێێێێّٚ ٛێێێەکبٔی كیێێێکەی ٔێێێێ ٛكەق ،ىەلزێێێو
كەهكەکە ٚ ْٚكەثٕە ِبیەی رێڕاِبْ ٘ ٚەڵٛەٍزەکوكٔی فٛێٕەه.
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 ٦-٦-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی پیذ ٌە كەٍزەٚاژەكا
عیێێبٚاى ٌە پێکٙێێبرەی ّٚێێە ،كاڕّێێزٕی كەٍێێزەٚاژەٌ ،ەژێێێو ٘ەژِێێٔٚٛی
ثەکبه٘ێٕەهأی ێلایە ،ثەِ ٚبٔێێبیەی ئەگەه كٚٚثێێبهەثٔٚٛەٚەی پیێێذ ٌە ّٚێێەكا
پەیٛەٍێێذ ثێێێذ ثە فێێٛكی ّٚێێەکە فێێۆی ،ئەٚا ٌە پێکٙێێبرەی كەٍێێزەٚاژەكا
پەیٛەٍێزە ثە رٛأێب  ٚثە٘وەِۀێلیی كاڕێێژەهی كەٍێزەٚاژەکەٚە ،چێێٔٛکە ٌە
٘ەڵجژاهكْ  ٚگٔٛغبٔلٔی پێکٙێٕەهەکبٔلا ٍەهثەٍزە.
ِەثەٍێێێزی ٍێێێێەهەکی ٌە كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی كەٍێێێێزەٚاژە ،پێێێێێلاگوییە
ٌەٍێێێەه الیۀێکێێێی ٘ەٍێێێزیبه ،کە عێێێێی ثێێێبیەفی ئێێێبفێٛەه )ّێێێبعیو(ە ،ثەٚ
ِبٔێبیەی ٘ەڵگێێوی كەالٌەرگەٌێکێێی كەهٔٚٚێێیٓ )اٌّالئێێکە .(٦٧٦ ،١٩٩٦ :ئەٚەی
عێێێێێی ٍێێێێەهٔغە ٌە كەلێێێێی ّێێێێیعوی )ٍێێێێەكاْ ٍێێێێبڵە(كا ،پەّێێێێێ ٛچۀێێێێلیٓ
كەٍێێێزەٚاژەی ئێێێبٚاىكاهی كهٍٚێێێزکوكٚٚە .ثێێێۆ ّٔێێێٔٚٛە؛ ٌە كەٍێێێزەٚاژەی
)ٍێەكاْ ٍێێبڵە(كا ،ثە٘ێێۆی كٚٚثێبهەکوكٔەٚەی پیزێێی )ً( ٌە ٍێێەهەربی كٚٚ
پێکٙێێێێٕەهی كەٍێێێزەٚاژەکە ،کە ٌە ٘ەهكّٚ ٚٚەکەّێێێلا ٘ێيیێێێبْ کەٚرێێێۆرە
ٍێێێەهّ ،ێێێبعیو رٛأیێێێٛیەری كەٍێێێزەٚاژەیەکی ِۆٍێێێیمبكاه ثەه٘ەِجٙێٕێێێێذ ٚ
ٌەگە فٛێٕێێێێێێلٔەٚە ،یێێێێێێبْ ثیَێێێێێێزٕی٘ ،ەٍێێێێێێذ ثە ڕٚٚثەڕٚٚثێێێێێێٔٚٛەٚەی
كەٍێێزەٚاژەیەکی ٍێێەهٔغڕاکێِ ثکەیێێٓ .ثە كڵٕیێێبییەٚە ئە ٚچێێبٚەڕٚأییە ٌە
كەٍێێزەٚاژەی )ٍێێەكاْ ِێێبٔگە(كا ٔیێێیە .ئەِەُ ثێێۆ پیزێێی )ً( كەگەڕێێێزەٚە،
چێێێێێێێێێٔٛکە ٌە پێکٙێێێێێێێێێبرەی ٘ەهك ٚٚكەٍێێێێێێێێێزەٚاژەکەكا .پیزێێێێێێێێێی )ا( ) ٚە(
كٚٚثێێێێبهەثٔٚٛەرەٚە ،ثەاڵَ ثەهاٚهك ثە پیزێێێێی )ً( ئە ٚڕۆڵە کبهیگەهەیێێێێبْ
ٔییە ،کە ثزٛأٓ ِۆٍیمبی كەٍەٚاژەکەی پێْ ٚٛثپبهێيْ.
ٌە كەٍێێێێێزەٚاژەی )کێێێێێێ ثێێێێێێ(كا ،پیزێێێێێی )ێ( كٚٚثێێێێێبهەکواٚەرەٚەٌ ،ە
كەٍێێێێێزەٚاژەی )ئێێێێێبگوی ٍبهك(یْێێێێێلا٘ ،ەهك ٚٚپیزێێێێێی )ا( ) ٚه( ثەیەکەٚە
ِۆٍێێێێیمبی كەٍێێێێزەٚاژەکەیبْ كهٍٚێێێێزکوكٚٚە .ثەاڵَ ٌەثەهئەٚەی ٘ێيیێێێێبْ
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ٔەکەٚرۆرە ٍەهٔ ،ەیبْ رٛأیٛە ٘ێٕلەی پیزی )ً( ٌە كەٍزەٚاژەی )ٍێەكاْ
ٍبڵە(كا کبهیگەهی ثٕٛێٕٓ.
 ٣-٦-٦كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی پیذ ٌە )ڕٍزە( ،یبْ ٌە )كێڕ(كا
كٚٚثێێێبهەثٔٚٛەٚەی پیێێێذ ٌە ئبٍێێێزی ڕٍێێێزەكا ،كیێێێبهكەیەکی ئبٍێێێبییە.
٘ۀلێک عبه ٌە پێکٙبرەی كەلی ّیعوكا ،ڕٍێزە یێبْ كێڕەکێبْ ىۆه کێٛهرٓ،
ثەرێێێبیجەری ٌە ّێێێیعوی ٔٛێێێێلا ،ثێێێۆیە كەهفەد ثێێێۆ كا٘ێٕێێێبْ  ٚکێێێبهکوكْ ثە
رەکٕیکێێێێێی كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚەی پیێێێێێذ ٌەثەهكەَ ّێێێێێبعیوی ثەرٛأێێێێێب  ٚثە
ئەىِٔٚٛێێلا ٘ەیە .پەّێێێٌ ٛە ّێێیعوی )ٍێێەكاْ ٍێێبڵە(كا .ثە ِەثەٍێێذ  ٚثە
ئبگێێبییەٚە ٌە كاڕّێێزٕی پێکٙێێبرەی كێێێڕكا ،کێێبهی ٌەٍێێەه كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی
پیزەکێێێێێبْ کێێێێێوكٚٚە  ٚثە ئبٍێێێێێبٔی ٘ەٍێێێێێذ ثە ٚئێێێێێبٚاىە كەکەیێێێێێٓ ،کە ٌە
كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی پیزەکبٔلا كهٍٚذ كەثٌٓ .ە کەَ كێڕكا ٘ەیە٘ ،ەٍذ ثەَ
رەکٕیکە ٔەکوێّٔٚٛٔ .ەی چۀل كێڕە ّیعوێک:
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 ٤-٦-٦كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی پیذ ٌە کۆپڵەكا
کێێێێێۆپڵە ٌە ّێێێێێیعوی ٔٛێێێێێێلاٌ ،ە ڕٚٚی پێکٙێێێێێبرەی ّٚێێێێێە  ٚكێێێێێێڕ ٚ
رۆپۆگوافیبٚە ،ثۆی ٘ەیە ٌەگە کۆپڵەکێبٔی كیێکەی ٔێب٘ ٚەِێبْ كەق عیێبٚى
ثێذ .ئەَ عیبٚاىییە ٌە كەلی ّێیعوی )ٍێەكاْ ٍێبڵە(كا ،ثە ئبّێکوا ٘ەٍێزی
پێێێێلەکوێذ .پەّێێێێ٘ ٛەٚڵیێێێلاٚە ،ثە٘ێێێۆی كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی كۀگەکێێێبٔەٚە
ٚاثکبد کە ٘ەه ثەّێێه ثە عیێب فێبٚەْ ئێبٚاىێکی رێبیجەد ثەفێۆی ثێێذٌ .ە
ىەلکێێێێێێوكٔەٚەی ٘ۀێێێێێێلێک كۀگێێێێێێلا ،ئە ٚعیێێێێێێبٚاىییەی كهٍٚێێێێێێزکوكٚٚە.
ِەثەٍێێێێێێێزّبْ ٌە كۀێێێێێێێگە ىەلەکێێێێێێێبْ ،ئە ٚكۀگێێێێێێێبٔەْ ،کە ثە ئبگێێێێێێێبییەٚە
كٚٚثبهەکوأٚەرەٚەِ .ەهط ٔییە ئە ٚكۀگێبٔە ٌە پێکٙێبرەی ثەّێلا ،ثە ژِێبهە
ىۆهرویٓ كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەیبْ ثەفۆیبٔەٚە كیجێێ ،ثەاڵَ ٌە كۀگەکێبٔی كیێکە
ىەلزو كەهكەکە .ْٚثۆ ّٔٔٚٛە ٌە کۆرێب کێۆپڵەكا )ٌە کۆرێبییی رێٛێژیٕەٚەکەكا
فێواٚەرەڕ ،(ٚٚکە )ّٚ (٣٩ێێە ٌە ) (١٣كێێڕكا ٌەفۆكەگوێێێذ (١٩) ،عێبه پیزێێی
)َ( كٚٚثێێبهەکواٚەرەٚە٘ ،ەهچۀێێلە ٌە ٘ەِێێبْ کێێۆپڵەكا ) (١٨عێێبه پیزێێی )ْ(
كٚٚثێێبهەثۆرەٚە ،ثەاڵَ ٔەیزٛأیێێٛە پێێێگەی كۀگێێی )َ( الٚاى ثکێێبد ،چێێٔٛکە
كۀگێێی )َ( ٚە ٍێێەهٚای کێێۆپڵەکە پێگەیەکێێی ثە٘ێيرێێوی گورێێٚٛە ٘ ٚێێیچ
كێێێڕێکیِ ٔیێێێیە پیزێێی )َ( ٌە پێکٙبرەکەیێێێلا ٔەثێێێذ .ثەِەُ )َ( رٛأیێێێٛیەری
ٚە پیزێکی ىەق ٘ەژِٔٚٛی فۆی ثەٍەه ِۆٍیمبی کۆپڵەکەكا ثَەپێٕێ.
 ٥-٦-٦كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی پیذ ٌە كەللا
ٌە كەلێێێێێی ّێێێێێیعوێکی كهێێێێێێژی ٖٚن )ٍێێێێێٗكاْ ٍێێێێێبڵٗ(كا ،كەهفەرێێێێێی
كٚٚثێێبهەثٔٚٛەٚە ثێێۆ ىۆهثەی پیزەکێێبْ كەڕەفَێێێذ٘ .ەِّٚٛێێیبْ ڕۆ ٌە
ٍێێێبىکوكٔی ِۆٍێێێیمبی ّێێێیعوكا كەثیێێێِٕٓ .ەهط ٔیێێێیە گەٚهەرێێێویٓ ڕۆ ثەه
گەٚهەرێێویٓ ژِێێبهەی كٚٚثێێبهەثٔٚٛەٚەی پیزێێێک کەٚرجێێێذ٘ .ەهٚە پێْێێزو
ئبِبژەِێێبْ پێێێلاٌ ،ە ثەّەکبٔیْێێلا ئە ٚڕۆڵەی كٚٚپێێبهەثٔٚٛەٚەی پیزەکێێبْ
ثەه پیزێێێی عیێێێبٚاى کەٚرێێێٚٛە ،ثەاڵَ ٌە ثێێێبثەری كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی پیێێێذ ٌە
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كەللاٌ ،ە ئبِبهی پیزە كٚٚثبهەکواٚەکبٔلا ،پْذ ثە ژِبهەکبٔیبْ كەثەٍێزیٓ،
ثێێۆ ئەِ ٚەثەٍێێزەُ ) (١٥پیزێێی یەکەِّێێبْ ٌە ڕیيثۀێێلییەکە ٘ەڵجێێژاهك،ْٚٚ
ٚە ٌەَ فْزەیەكا ٘ەژِبهکوا:ْٚ

 ٣-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی عێٕبٚ
كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی عێٕبٚەکێێێبْ ٌە پێکٙێێێبرەی كەلێێێی ّێێێیعویی ٔٛێێێێلا،
كیێێێێێبهكەیەکی ثەهچێێێێێبٚە ،ثە رێێێێێبیجەری ٌە ڕٍێێێێێزەكا .عێٕبٚەکێێێێێبْ ٌە کێێێێێبری
كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەیبٔلا ،ىەیٕی فٛێٕەه ڕاكەچڵەکێٕٓ ثۆ ئەٚەی لٚٛڵزو رێێکە
ثە ِەثەٍێێێێێزی كەهثڕیٕەکێێێێێبْ ثێێێێێجٓ  ٚئە ٚئبهاٍێێێێێزەیە ثێێێێێلۆىٔەٚە ،کە ثە
ٍەهچبٚەی ٘ەڵمٛاڵٔی ٘ەڵچٔٚٛەکبٔیبْ كەگەیێٕٓ.
عێٕبٚەکێێبْ ثە كّ ٚٚێێێٛە كەهكەکە ،ْٚیێێبْ ٍێێەهثەفۆْ ،یێێبْ ٌکێێب.ْٚ
ثێێۆیە ئبِبژەکبٔیێێبْ یێێبْ ڕاٍێێزەٚفۆ ثەهعەٍێێزە كەثێێٓ ،یێێبْ ٔبڕاٍێێزەٚفۆ
٘ەٍزیبْ پێلەکەیٓ.
كٚٚثێێێبهەثٔٚٛەٚەی عێٕبٚەکێێێبٔی کەٍێێێی یەکەِێێێی رێێێب )ِێێێٓ ، (َ ،کە
فێێێێٛكی ّێێێێبعیو كەگێێێێوێزەٚە ،ئە٘ ٚەٍێێێێزەِبْ ٌەال كهٍٚێێێێذ كەکێێێێبد ،کە
٘ەڵچٔٚٛەکێێێێبْ ڕاٍێێێێێزگۆیبٔەرو  ٚثەه٘ەٍێێێێززوْ ،چێێێێێٔٛکە ڕاٍێێێێێزەٚفۆ ٌە
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ٍەهچبٚەکەیەٚە پێّبْ كەگەْ .ىیبرو ٘ەٍذ ثە گێٛڕ  ٚریٕێی كەهثڕیٕەکێبْ
كەکەیێێێێٓ ،چێێێێٔٛکە ٌە ٍێێێێەهچبٚەکەیەٚە ٔيیکزێێێێویٓ ،ثەٚ ٚارێێێێبیەی ِەٚكای
فێێێێێٛێٕەه ٍ ٚێێێێێەهچبٚەکەٌ ،ە ِەٚكاکێێێێێبٔی كیێێێێێکە کێێێێێٛهرزوە ،کە ثە٘ێێێێێۆی
عێٕبٚەکبٔی كیکە ثەهعەٍزە كەثٓ.
پەّێ ٛعگە ٌە عێٕبٚی کەٍی یەکەَ ،عێٕبٚی کەٍی ٍێیەِی رێب ٚ
کێێێۆ)ی ،یێێێبْ(ْ ،یْێێێی ثە ثەهفواٚأێێێی ثەکبه٘ێٕێێێبٚە ،ئەَ ثەکبه٘ێٕێێێبٔەی ٌە
ڕٚٚی ِەٚكای ڕاٍێێێزەلیٕەی كەهثڕیٕێێێلا ،ثەهاٚهك ثە عێٕبٚەکێێێبٔی )ِێێێٓ(َ ،
كٚٚهروە ،چێٔٛکە فێٛكی ّێبعیو کەٚرێۆرە ٔێێٛاْ ٘ەهك ٚٚعەَِێەهەکەٚە.
ثێێێٔٚٛی ّێێێبعیو ٌۀ ٚێٛۀێێێلەكا٘ ،بٚکێێێبهییەکی ىۆهی فێێێٛێٕەه كەکێێێبد ثێێێۆ
ئەٚەی ٘ەڵێٕغێێێێێواٚی ٍێێێێێەهچبٚەکە ثە فێێێێێٛێٕەه ثگەیۀێێێێێێٔ ،ە ٘ەِێێێێێٚٛ
ٍێێێێەهچبٚەکە ،ئەِەُ ٚایکێێێێوكٚٚە ،کە ٌە ڕٚأێێێێگەی عیٙێێێێبٔجیٕیی ّێێێێبعیو
٘ەٍذ ثە ثٔٚٛی ئەٚاْ ثکەیٓ ٚە ئەٚەی ّێبعیو ثەهعەٍێزەیبْ كەکێبد،
ٔە ٚە ئەٚەی ،کە ٘ەْ ،یێێێێێبْ ٚە ئەٚەی کەٍێێێێێێکی كیێێێێێکە ٚێٕبیێێێێێبْ
كەکبد.

پەّێٌ ٛە ثەکبه٘ێٕبْ  ٚكٚٚثبهەکوكٔەٚەی ٘ەهك ٚٚعێٕێبٚەکەكا،
رٛأیێێێٛیەری ٌە ثیٕیٕێێێی ڕاٍێێێزیی پەیێێێبِەکە ،ئە ٚكڵٕیێێێبییە ثێێێۆ فێێێٛێٕەه
كهٍٚذ ثکبد ،کە ِەثەٍزیەری.
ئەِەُ ڕە٘ۀێێلێکی كەهٔٚٚیێێی ثە٘ێێێيی ٌە گٛرێێبهی ّێێیعوەکەكا
كەهفَزٚٛە .ثە ربیجەری ،کە كەثیٕیٓ پەّێٚ ٛە ٔەرەٚە ٘برۆرە لَە
٘ ٚبٚاهی ٌێ ٘ەڵَبٚە .کە ئەَ ٘بٚاهەُ ڕٚٚثەڕٚٚی کەٍی كٚٚەَ
كەکێێێبرەٚەٌ ،ەٍێێێەه ئبٍێێێزی کێێێۆ گٛرێێێبهەکەی ئبهاٍێێێزەكەکبد ،ئەِەُ
لٛڕٍێێێبیی پەیێێێبِەکەی ٘ێٕێێێلە ىیێێێبكکوكٚٚە ،کە ّێێێیبٚی ِیٍٍەرێکێێێی
ٍزەِلیلەی ٍەكاْ ٍبڵەثێذ.
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ٌەَ فْێێێزەیەكا ،عێێێۆه  ٚژِێێێبهەی عێٕێێێبٚە كٚٚثبهەثٚٛەکێێێبْ ٌە
رەٚاٚی كەلەکەكا ،كەفەیٕەڕ:ٚٚ

 ٤-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ئبِواىەکبْ
٘ۀێێلێک ٌە پیزەکێێبْ ،عێێگە ٌە پێکٙێێبرەی ّٚێێەٚ ،ە )ئێێبِواى( ئەهکێێی
ڕێيِبٔی كەثیٕٓ .ثە٘ ٚۆیەّەٚە ،كەهفەری كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی ىیبرویبْ ثێۆ
كەڕەفَێێێێٕٓ  ٚکێێێبهیگەهیی ىیێێێبرو ٌە ثٔٛیێێێبكی ِۆٍێێێیمبی كەق كهٍٚێێێذ
كەکەٌْ .ەَ فْزەیەی فٛاهەٚەكا ،ئە ٚئبِواىأە كەفەیێٕەڕ ،ٚٚکە ٌە كەلێی
)ٍەكاْ ٍبڵە(كا ىیبرو كٚٚثبهەثٔٚٛەرەٚە.
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 ٥-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ّٚە
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ّٚە ٌە ّیعوی ٔٛێ  ٚپڕ ڕەِيكا ،عیبٚاى ٌە پیێذ
 ٚئبِواىەکێێێبْ ،ئەهکێکێێێی لٛڕٍێێێی كەالٌێێێی كەکەٚێێێێزە ئەٍێێێزۆّ .ێێێبعیوأی
ٔٛێقێێێێێێٛاىی کێێێێێێٛهك ،ثێێێێێێۆ ثەهعەٍێێێێێێزەکوكٔی ٘ەڵچێێێێێێٔٚٛە كەهٔٚٚێێێێێێی ٚ
٘ٔٛەهییەکبٔیێبْ پۀبیێبْ ثێۆ رەکٕیکێی كٚٚثێبهەکوكٔەٚەی ّٚێە ثێوكٚٚەٌ .ە
٘ێێێێێێٔٛەهی عٛأکبهیْێێێێێێلا ٚە كیێێێێێێبهكەیەکی ڕەٚأجێێێێێێێژی ،عۆهەکێێێێێێبٔی
ڕەگەىكۆىیێی رێێێلا ثەهعەٍێزە كەثێێٓ ،کە ئەِەُ ))ڕۆڵێکێی ثەهچێێبٚی ٘ەیە
ٌە ِۆٍێێیمبی ٔێێبٚەٚەكا(( )ئەؽێێّەك .(٦٣ ،٦٧١٣ ،پەّێێێٌ ٛە ّێێیعوی )ٍێێەكاْ
ٍبڵە(كاٚ ،ێڕای ئە ٚئەهکبٔەٌ ،ە ڕێی كٚٚثبهەکوكٔەٚەی چۀل ّٚەیەکەٚە،
ِێژٚٚێکی ٍەكاْ ٍبڵەی ٔە٘بِەرییەکبٔی ٔەرەٚەی کٛهكی ٘ێٕێبٚەرە ٍێەه
فٛأی ّیعو.
 ١-٥-٦كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی ّٚە ٚە

فۆی

ِەثەٍێێێێزّبْ ئەّٚ ٚێێێێبٔەْ ،کە ثە ّێێێێێٛەیەکی ٍێێێێەهثەفۆ ٌە كەلێێێێلا
كٚٚثبهەثٔٚٛەرەٚەّٚ .ەکبْ ئەگەه )ٔب(ٚثٓٚ ،ە فۆیبْ كٚٚثێبهەكەثٕەٚە،
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ئەگەه )کبه(ثٓ ثۆیبْ ٘ەیە ثەپێی ئەهکە ڕێيِبٔییەکەیبْ گۆڕأیبْ ثەٍێەهكا
٘ێێبرجێٌ .ە كەلێێی ّێێیعوی )ٍێێەكاْ ٍێێبڵە(كاّ ،ێێبعیو چۀێێل رەکٕیکێکێێی ثێێۆ
ّێٛاىی كٚٚثبهەکوكٔەٚە ثەکبه٘ێٕبٚە:
 ١-١-٥-٦كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی ّٚە ٌە ّٚەی ٌێکلهاٚكا
یەکێک ٌە ّێێٛاىەکبٔی كاڕّێزٕی ّٚێەی ٌێکێلها ،ٚكٚٚثێبهەکوكٔەٚەی
ّٚەیەکە ٚە فۆیٌ ،ە كەلی ّیعوی )ٍەكاْ ٍبڵە(كا ،پەّێ ٛرۀٙێب یە
ّٚێێەی ٌێکێێێلهاٚی ٌە ڕێێێگەی ئەَ رەکٕێێێیکەٚە كٚهٍێێزکوكٚٚە ،کە ّٚێێێەی
)پیٕەپیٕە(یە.
ٍەكاْ ٍبڵە،
ٌەثەه كەهگەی رەکیەی عیٙبْ،
عٚٛرێک ٍۆٌی پیٕەپیٕەَ،
کێ ٌەپێُ کب ثۆ ئە ٚكەّێُ.
ّێێێبعیو ثە كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی ّٚێێێەی )پیێێێٕە(ِ ،ەٚكایەکێێێی فواٚأێێێی
كەالٌی كهٍٚزکوكٚٚە ٌ ٚە ڕٚٚی ژِبهەٚە ،پیٕەیەکی ثێ ِّٛبهی ٍەكاْ
ٍێێێبڵەی پیێێێٕە ٌەٍێێێەه پیێێێٕەی ٚێٕێێێبکوكٚٚەٌ .ەالیەکێێێی كیێێێکە ،گٛاٍێێێزٕەٚەی
ّێێێٛێٕی ئە ٚپیٕێێێبٔە ٌە عٍێێێٛثەهگەٚە ،ثە ٍێێێەه عەٍێێێزەیەکی ٍێێێۆي ئێێێبِێي،
ڕە٘ۀێێلێکی كەهٔٚٚیێێێی ثە٘ێێێيی ٘ەیە .كەثێێێێ ٔبٍێێۆهێکی لێێێ ٚٛثێێێێ ٌە
كەهٔٚٚی ّبعیوكا!ە کە ژاْ  ٚژٔٚٚی كەگبرە ئێّەی فٛێٕەه.
 ٦-١-٥-٦كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەی ّٚە ٌە پێکٙبرەی کۆپڵەكا
كاثەّکوكٔی كەلی ّیعو ثەٍەه کۆپڵەی عیبٚاىكا ،رەکٕیکێکێی كیێبهی
ّێێیعوی ٔێێٛێیە ٌ ٚە ڕٚٚی رۆپێێۆگوافییەٚە ،چۀێێل ّ ێێٛاىێکی كاثەّێێکوكٔی
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کۆپڵە پەیڕەٚكەکێوێٌٓ ،ەٚأەُ ثەکبه٘ێٕێبٔی ٍێێ ئەٍێزێوەی ئبٍێۆیی ) *
* * (.
پەّێێێێێٌ ٛە پێکٙێێێێبرەی ّێێێێیعوی )ٍێێێێەكاْ ٍێێێێبڵە(كا ،ئە ٚرەکٕێێێێیکەی
پەیڕەٚکێێوكٚٚە ٌ ٚە ڕٚٚی کێێٛهری  ٚكهێێێژی  ٚكاثەّێێکوكٔی ٔبٚەهۆکێێلا،
كەلەکەی کوكۆرە ؽەٚد ثەّی عیبٚاى.
ئەٚەی عێێێی رێڕاِێێبٔەّ ،ێێبعیو ٌەپێێب كاثەّێێکبهیی ئەٍێێزێوەییلا ٌ ٚە
ئۀغێێێێبِی ثەکبه٘ێٕێێێێبٔی رەکٕیکێێێێی كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚەكاٌ ،ە ڕٚٚی ئەه ٚ
كەالٌەرەٚە ،عیێێبٚاىیی فَێێزۆرە ٔێێێٛاْ کۆپڵەکێێبٔەٚە .ثێێۆ ّٔێێٔٚٛە؛ ٌە چێێٛاه
عبهەی كٚٚثێبهەکوكٔەٚەی ّٚێەی )ڕۆژێێک( ٌە کێۆپڵەی كٚٚەِێلاّ ،ێبعیو
ٚێێێێوأە ِێێێبڵی کٛهكأّێێێبْ ثێێێۆ ٚێٕبكەکێێێبد ٌ ٚە ٘ەه چێێێٛاهالٚەٌ ،ە چێێێٛاه
پبهچەکەی کٛهكٍزبٔەٚە ،چێٛاه پۀێغەهەی ثەٍێەه ِێژٚٚێکێلا کێوكۆرەٚە،
کە ِەٚكای ثیٕیٕێکی ٍەكاْ ٍبڵەی ثۆ فٛێٕەه فەها٘ەِکوكٚٚە.
ّێێبعیو ٌە ٍێێەهەربی كێێێڕكا ّٚێێەکبْ كٚٚثبهەكەکێێبرەٚەٚ ،ە ئەٚەی
پێّێێبْ ثڵێێێ ثە كهێژایێێی ٍێێەكاْ ٍێێبڵی ِێێێژٛٔ ،ٚٚێجێێٔٚٛەٚەی ڕۆژەکێێبْ،
ٔە٘ێێبِەرییەکی كیێێکە ٍ ٚێێیٕبهیۆیەکی كیێێکەی لێيۀٚێێی ثێێۆ کێێٛهك ٘ێٕێێبٚەرە
پێِ.
ٍەكاْ ٍبڵە،
ڕۆژێک كەثُ
ثە ِەیزەهی ٚاٌیی ثەغلا.
ڕۆژێک ٌە ربهاْ کٛربڵُ.
ڕۆژێک ٌیفکەَ
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گەڵی ژٔی ٍٛڵزبْ كەّۆَ،
ڕۆژێک گەٍکُ ّبَ كەِبڵُ.
ٌە ٚچۀێێێێێل كێێێێێێڕە کێێێێێٛهرەكاّ ،ێێێێێبعیو ))ثە ِەثەٍێێێێێزی پێێێێێێلاگورٓ ٚ
رەٚکیل(()عەثلٚڵاڵ ٚ (٤٣ ،٦٧١٦ ،ثە چٛاه عێبه كٚٚثێبهەکوكٔەٚەی ّٚێەی
)ڕۆژێێێک( ثياٚرێکێێی فێێێوا  ٚپێێڕ گێێٛڕ كەفێێبرە ىەیێێٓ ٘ ٚەژأێکێێی ثە٘ێێێي
كەفبرە ٔبؿ ٘ ٚەٍزی ِوۆڤ.
چٛاه عبه ٘ ٚەهعبهەی پبهچەیکی كاثڕاٌ ٚە عەٍزەی ٔیْزّبْ.
چٛاهعێێبه ٘ ٚەهعێێبهەی ِێژٚٚێکێێی ٍ ێەكاْ ٍێێبڵەی پێێڕ ٔە٘ێێبِەری ٚ
ثێجە٘وەیی  ٚڕیَٛاث.ْٚٛ
ّێێبعیو ٌەَ كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەیەكا ،ثە لەك ئبٍێێزی ِەعویفیێێی فێێٛێٕەه
گّٛێێبهی كەفبرەٍێێەه .ثەالیۀێێی کەَ ئە٘ ٚەٍێێزەِبْ ثێێۆ كهٍٚێێذ كەکێێبد،
کە ثە لٚٛاڵیی ٍێەكاْ ٍێب  ،ڕۆژگەٌێکێی یەکغێبه ىۆهی ٘بّٚێێٛە ٘ەْ ٚ
ٌە ىەیٕی فٛێٕەهكا الپەڕەکبٔیبْ ثەفێوایی ٘ەڵلەكهێٕەٚە.
ڕۆژێک ٌیفکەَ
گەڵی ژٔی ٍٛڵزبْ كەّۆَ،
ئە ٚڕۆژەی پەّێێێێٔ ٛێێێبٚی كە٘ێٕێێێێ ،ڕە٘ۀێێێلێکی پێٕغَێێێەك ٍێێێبڵەی
٘ەژِێێٔٚٛی ئیّپڕارێێۆهیەری عٍٛێێّبٔییەکبٔە ،کە ٌە ثەهگێێی )ثێێوای كیٕێێی(كا،
ٔەرەٚەی کٛهكیبْ فەٍبٔلث٘ .ٚٛەه ٌە ٚڕۆژەكا كەیێبْ كیّۀێی رواژیێلیی
کّٛێێێزٛثڕی ژْ ِٕ ٚێێێلا ٍ ٚێێێٚٛربٔلٔی گٔٛێێێل  ٚكا٘ێێێبد ٌ ٚەثێێێبهثوكٔی
ّۆڕُ  ٚڕاپەڕیٕەکبّٔبْ كێٕەٚە پێِ چب.ٚ
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ڕۆژەکبٔی كیکە ٌ ٚە پبهچەکبٔی كیێکەُ ثە ٘ەِێبْ ّێێٛە .ئێێّە ثێبً
ٌە رەکٕیکی كٚٚثێبهەکوكٔەٚە كەکەیێٓ ،كۀێب ئە ٚڕۆژأە لَێە  ٚثبٍێی ىۆه
٘ەڵلەگوْ.
ئەٚەی ئێێێێێّە ِەثەٍێێێێزّبٔە ،فَێێێێزٕەڕٚٚی ئە ٚئەهکە عیێێێێبٚاىەیە ،کە
ٌۀێٛاْ كٚٚثبهەکوكٔەٚەی پیذ ّٚ ٚەكا ٘ەیە.
پەّێێێێێێێێٌ ٛە كٚٚثێێێێێێێبهەکوكٔەٚەی چۀێێێێێێێل ّٚێێێێێێێەیەکی كیکەّێێێێێێێلا،
٘ەڵجەىٚكاثەىێکی ثە٘ێيی كەهٔٚٚیی كهٍٚزکوكٚٚە.
ٌەَ فْێێێێێێێێێزەیەی فێێێێێێێێێٛاهەٚەكاّٚ ،ێێێێێێێێێە  ٚعێێێێێێێێێۆه  ٚژِێێێێێێێێێبهەی
كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەکبٔیبْ ٌە كەلەکەكا ،كەفەیٕەڕ:ٚٚ
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 ٦-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كەٍزەٚاژە
ئەهکێێێی كەالٌیێێێی كٚٚثێێێبهەثٔٚٛەٚەی كەٍێێێزەٚاژەکبٔیِ٘ ،بّٚێێێێٛەی
كٚٚثێێێێێبهەثٔٚٛەٚەی ّٚێێێێێە ،گێێێێێواْ ِ ٚەٚكا فێێێێێواٚأە ،ثێێێێێۆ ّٔێێێێێٔٚٛە؛ ٌە
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كەٍزەٚاژەی )ٍێەكاْ ٍێبڵە(كاّ ،ێبعیو٘ ،ەِێبْ ئێبٚاىی
ثۆ كەٍزپێکی )ٌ (٥ە کۆپڵەکبْ كاڕّزٚٛەٌ ،ۀب ٚکۆپڵەکبٔیْلاٌ ،ە ٍەهەربی
كێێێێێێێێڕ ٚ ٚە كێڕێکێێێێێێێی ٍێێێێێێێەهثەفۆ كٚٚثێێێێێێێبهەکواٚەرەٚەٌ .ە ىٔغیێێێێێێێوە
كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی كەٍێێێزەٚاژەکەكا ،پێێێٍە ثە پێێێٍە ٘ەٍێێێذ ثە ٘ەڵچێێێٔٚٛی
كەهٔٚٚیێێی ّێێبعیو كەکەیێێٓ  ٚرێێبثٍۆ رێێبثٍۆ كیّۀگەٌێکێێی ٍێێەكاْ ٍێێبڵەییّبْ
ٌەال ٚێٕبكەکێێێێبد .پەّێێێێێ ٛكەیەٚێ ثە ٚكٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚأە ،ثە ّێێێێێٛەیەکی
کێێبهیگەهرو پەیێێبِێکی ِێێێژٚٚی ثەهكەٚاَ  ٚكٚٚثێێبهەی فێێۆیٚ ،ە ٔەرەٚە
ثگەیۀێ.

عێێێێگە ٌەٚەُ فێێێێٛێٕەه ثێێێێۆ لۆٔێێێێبغێکی كیێێێێکە ئبِبكەكەکێێێێبد ،کە
رٚٛڕەثٔٚٛە.
ٌە كەلی ّیعوەکەكا چۀل كەٍزەٚاژەیەکی كیکەی كٚٚثبهە ٘ەْ،
کە ٌەَ فْزەیەكا ،كەیبٔقەیٕەڕ:ٚٚ
كەٍزەٚاژە

ژِبهەی
كٚٚثبهەثٔٚٛەٚە

ٍەكاْ ٍبڵە

٩

ثوای یەکٓ

٤

کێ ثێ

٦

الفبٚێکی الٍبه

٦
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 ٧-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كێڕ
یەکێێێێێک ٌە پێکٙێێێێبرە كٚٚثبهەثٚٛەکێێێێبٔی ّێێێێیعوی )ٍێێێێەكاْ ٍێێێێبڵە(،
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كێڕە ّیعوەّ .ێبعیو ىۆهرێویٓ رەکٕیکێی ٘ەٍێزپێکواٚی
كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚەیٌ ،ە كٚٚثێێێێێبهەکوكٔەٚەی كێێێێێێڕكا پەیڕەٚکێێێێێوكٚٚە .ثە
ڕاكەیە ٌ ،ە کۆی ) (٩٣كێڕ (٤٣) ،كێڕیبْ كٚٚثبهەْ.
كێڕ ٌە پێکٙبرەی ّیعوی )ٍەكاْ ٍبڵە(كا ،كەٍزەٚاژەْ ،یێبْ ڕٍێزەْ،
ثە فێۆڕِی فۆیێێبْ كٚٚثێێبهە كەثێێٕەٚە .ئەِەُ ٚایکێێوكٚٚە ىیێێبرو ٘ەٍێێذ ثە
کێێێبهیگەهیی ئەَ ڕێێێێژە ىۆهەی كٚٚثبهەثٔٚٛەٚەکێێێبْ ثکەیێێێٓ .ئەَ رەکٕێێێیکە،
رەٚاٌ ٚەگە ِەثەٍێێێێێێێێێێزی ّێێێێێێێێێێبعیو یەکێێێێێێێێێێبٔگیوە ،کە فَێێێێێێێێێێزٕەڕٚٚی
كٚٚثێێبهەثٔٚٛەٚەی ثەهىی ٔ ٚيِییەکێێبٔی ٍێێەكاْ ٍێێبڵەی ِێێێژٚٚی ژیێێبٔی
ِیٍٍەرێکٓ .ڕٍزە كٚٚثبهەثٚٛەکبْ ،فٛێٕەه ىیبرو ٘ۆگوی كەق كەکبد.
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ٌەَ فْزەیەی فٛاهەٚەكا ،كێڕە كٚٚثبهەکبْ كەفەیٕەڕ:ٚٚ

 ٨-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ٚێٕەی ّیعوی
یەکێێێک ٌە رەکٕێێیکە ٍێێەهٔغڕاکێِ ٔ ٚبٚاىەکێێبٔی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە ٌە
ّێێیعوی )ٍێێەكاْ ٍێێبڵە(كا ،رەکٕیکێێی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی ٚێێێٕەی ّێێیعوییە.
ّێێبعیو چۀێێل فێێۆڕِێکی كاڕّێێزٚٛە ٘ ٚەهعێێبهەی ثە ّٚێێەگەٌێکی عیێێبٚاى
كٚٚثبهەیبْ كەکێبرەٚە .ئەَ رەکٕێیکە ٌە پێکٙێبرەی كەلەکەكاٌ ،ە رەکٕیکەکێبٔی
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كیێێکەی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەكا ،ثەهچێێبٚرو  ٚکێێبهیگەهرو  ٚفێێوە ڕە٘ۀێێلروە ٚ
ثەهاٚهك ثە كەلەکبٔی كیکەی پەّێ ،ٛثبثەرێکی ٔٛێزوە.
كٚٚثێێێێبهەکوكٔەٚەی ٚێێێێێٕە عیبٚاىەکێێێێبْ ٌە كەلێێێێلاٌ ،ەڕٚٚی كۀێێێێە ٚ
ئێێێبٚاىەٚە ،کێێێۆپڵە ڕۀگبٚڕۀگەکێێێبٔی ِۆٍێێێیمبی ّێێێیعوەکەیبْ پێکٙێٕێێێبٚە،
ثەِەُ چێژێکی ىیبروی ثە فٛێٕلٔەٚەی كەلەکە ثەفْیٛە.
ٌە ڕٚٚی ٚاربییْێێێێێێێێەٚەّٚ ،ێێێێێێێێە عیێێێێێێێێبٚاىە ثەکبه٘برٚٛەکێێێێێێێێبٔیٌ ،ە
چٛاهچێٛەیەکی ٘بٚثەّلا عێکوكٔٚٚەرەٚە ،ثەِەُ ِەٚكایەکی فواٚأزو ثۆ
فَزٕەڕٚٚی كیّۀە عۆهاٚعۆهەکبٔی ٍەكاْ ٍێبڵەی ثێٔٚٛی ِیٍٍەرێێکٌ ،ە
چۀل كێڕ  ٚکۆپڵەیەکلا فەها٘ەَ كەکبد.
پەّێێێێێٌ ٛە ثەکبه٘ێٕێێێێبٔی ئەَ رەکٕێێێێیکەكا ،گٔٛغێێێێبٔێکی رەٚاٚی ٌەگە
كەالٌەرەکێێبٔی ٍێێەكاْ ٍێێبڵەكا ٍێێبىألٚٚە  ٚڕەٚایەریێێی ثە ٘ەڵچٔٚٛەکێێبٔی
فێێۆی كەكاد ،ئە ٚیەلیێێٕە ثێێۆ ئێێێّەی فێێٛێٕەه كهٍٚێێزلەکبد ،کە ژیێێبْ ثە
٘ۀِ ٚٛبٍۆه ٘ ٚە٘ ٚ ٚەڵەکێبٔییەٚە ،ثێۆ فێۆی پڕۆٍێەیەکی كٚٚثێبهەیە
 ٚکٛهك ثە كهێژایی ٍەكاْ ٍبڵەٌ ،ە ٍِّالٔێیەکی كٚٚثبهەثٚٛەٚەكایە.
ٌە پێکٙبرەی کۆپڵەی ّەّێەِلا ٌ ٚەٍێەه ئبٍێزی ّٚێەّ ،ێبعیو چۀێل
كژێک ثەهأجەه یەکزو كەکبرەٚە) :كاْ ِ ٚێێو ،ٚٚفێٛێٓ  ٚىێێوِ ،ٚٚبٍێی ٚ
چۀگب ِْ ،ک  ٚعەٚا  ،كەٍذ  ٚچێي ،ٚٚپەد  ٚگەهكْ ،گێٛێياْ ِ ٚێ،ٚٛ
ڕاٚچی ٔ ٚێچیو ،فۀغەه  ٚىاَ ،ئبگو  ٚکێب٘ ،ێێٍالٔەی ِەي ِ ٚێبه ،رەٚه ٚ
كاه ،کەه  ٚگٛهگ( .عب چۀێل فۆڕِێێک كاكەڕێێژێ  ٚچۀێل ّٚێەیە ٌۀێێٛ
كژەکبٔێێێێلا ٘ەڵێێێێلەثژێوێزەٚە ٌ ٚە پڕکێێێێوكٔەٚەی فۆڕِەکبٔێێێێلا كٚٚثبهەیێێێێبْ
كەکبرەٚە .ثۆ ّٔٔٚٛە ٌە فۆڕِی:
کەِٓ  ........ثُ ،کٛا كەهفەدە
یب ِٓ ،یب . ........
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ّێێێێبعیوٍ ،ێێێێٚٛك ٌە ّٚێێێێە كژەکێێێێبْ ٚەهكەگێێێێوێ  ٚفێێێێۆڕِەکەی پێێێێێ
كٚٚثبهەكەکبرەٚە:
کەِٓ كاْ ثُ ،کٛا كەهفەدە
یب ِٓ ،یب ِێو.ٚٚ
کەِٓ فٛێٓ ثُ ،کٛا كەهفەدە
یب ِٓ ،یب ىێو.ٚٚ
ئەگەه ٍێێێێێەهٔظ ٌە كەلەکە ثێێێێێلەیّٓٚ ،ێێێێێەگەٌێکی كیێێێێێکەی كژ ٘ەْ ٚ
كەرٛألهێ ثە ئبٍبٔی ٌە ٚفۆڕِەكا رەٚىیف ثکوێٓ ،ثۆ ّٔٔٚٛە:
کەِٓ ٔێچیو ثُ ،کٛا كەهفەدە
یب ِٓ ،یب ڕاٚچی.
کەِٓ کب ثُ ،کٛا كەهفەدە
یب ِٓ ،یب ئبگو.
ّٚە كژەکبٔی كیکەُ ثە ٘ەِبْ ّێێٛە٘ ،ێیچ گوفێێک ٌە پڕکێوكٔەٚەی
فێێێێێێێێۆڕِەکە كهٍٚێێێێێێێێذ ٔێێێێێێێێبکەِْ .ەثەٍێێێێێێێێزی ٍێێێێێێێێەهەکیی پەّێێێێێێێێێٌ ٛە
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ئە ٚفۆڕِە ،ىیبرو عەفزکوكٔەٚەیە ٌەٍێەه ٔەگٔٛغێبْ ٚ
ثەیەکەٚە ٘ەڵٕەکوكٔی كژەکبْ ،ثۆیە ّبعیو ،ثۆ فۆپبهاٍزٓ ٌە كهێژكاكڕی،
ثە كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ك ٚٚعبهی فۆڕِەکەِ ،ەثەٍزەکەی پێکبٚە.
پەّێێێێٌ ٛە ٔب٘ٚێٕێێێبْ ٘ ٚەڵجژاهكٔێێێی كژەکبٔێێێلا ثێێێێ ِەثەٍێێێذ ٔەثێێێٚٛە.
ثێێۆئەٚەی ىەهٚٚهەرێێی ئە٘ ٚەِێێ ٚٛكژأە ٌە كەلێێلا ثَێێەٌّێٕێ ،پۀێێبی ثێێۆ
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كاڕّێێزٕی فێێۆڕِی كیێێکە ثێێوكٚٚە ،ثێێۆ ئەٚەی پبڵپْێێزیی پەیێێبِەکەی ثکێێبد ٚ
ڕاٍزەلیٕەی ئەىِٔٚٛی ٍەكاْ ٍبڵەی ٔەگٔٛغبٔەکە ثقبرەڕ.ٚٚ
ثۆ ّٔٔٚٛەٌ :ە فۆڕِی
)لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
 ........... ٚ ...........ثوای یەکٓ(كا
چٛاه ڕٚٚثەڕٚٚکوكٔەٚەی عیبٚاى ٚێٕب كەکبد:
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
كاْ ِ ٚێو ٚٚثوای یەکٓ.
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
فٛێٓ  ٚىێو ٚٚثوای یەکٓ.

لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
ِبٍی  ٚچۀگب
ِْک  ٚعەٚا
كەٍذ  ٚچي ٚٚثوای یەکٓ.
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
پەد  ٚگەهكْ
گٛێياْ  ِٚٛ ٚثوای یەکٓ.
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ٌە فۆڕِێکی كیکەی ٘بّٚێٛەكا:
)لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
 .....................یِ ٘ەیە(.
چبهەٍەهی ك ٚٚكژی كیکەی کوكٚٚە:
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
ِبهی ّیویٓ ژاه یِ ٘ەیە.
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
رەٚهی ثوای كاه یِ ٘ەیە.
پەّێێێێێێٌ ٛە چبهەٍێێێێێەهکوكٔی ثێێێێێٔٚٛی كژەکبٔێێێێێلا ثەهكەٚاِە ،ثەاڵَ ٌە
فۆڕِی عیبٚاىكا ،ئەِەّی ثە چۀل ِەثەٍزێک کوكٚٚەٌ ،ەٚأەُ:
فۆ پبهاٍزٓ ٌە كهێژكاكڕی.
ئەفوألٔی ئبٚاىی عیبٚاى.

٘ەڵجەىٚكاثەىپێکوكٔی ٘ەڵچٔٚٛە كەهٔٚٚییەکبْ.
ٌە فۆڕِی
كە ٌە  ..........ثپوٍٓ
 ........كیٛە ٔ .........ەثێە
ك ٚٚعبه  ٚك ٚٚكیبهكەی كیکەی كژی چبهەٍەهکوكٚٚە:
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كە ٌە كاهثەڕ ٚٚثپوٍٓ
رەٚهی كیٛە كاهثڕ ٔەثێە
كە ٌە کەهێکیِ ثپوٍٓ
گٛهگی كیٛە کەهكڕ ٔەثێە
 ٨-٦كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ثەُ
كٚٚثبهەکوكٔەٚەی كێڕێک ،یبْ چۀل كێڕێک ٌە کۆربیی ّیعوی ٔٛێلا،
كیێێێبهكەیەکی ثێێێبٚەّ .ێێێبعیو ثە ٘ێێێۆی ئەَ رەکٕێێێیکە ،كەیەٚێ ّێێێٛێٕەٚاهی
کبهیگەهییەکێێێبٔی پەیێێێبِەکەی ٌە ىەیێێێٓ ٌ ٚە كەهٔٚٚێێێی فێێێٛێٕەهكا ،لێێێٚٛڵزو
ثکبرەٚە.
پەّێێێێێ ٛپبٔزێێێێبییەکی ىیێێێێبروی ثەَ رەکٕێێێێیکە كاٚە  ٚثەّێێێێێکی كەلێێێێی
كٚٚثێێێبهەکوكۆرەٚە ،کە ) (١٦كێێێێڕ ٌەفۆكەگوێێێێذّ .ێێێبعیو کوۆکێێێی پەیێێێبِە
ٌێێێێێێێێۆژیکییەکەی ثێێێێێێێێۆ كٚٚثێێێێێێێێبهەکوكٔەٚە ٘ەڵجێێێێێێێێژاهكٚٚە  ٚفێێێێێێێێۆی ٌە
كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەی ٘ەڵڕّێێێزٕی ڕق  ٚرٚٛڕەییەکێێێبْ پبهاٍێێێزٚٛە ،ثەِەُ
ڕەٚایەری ثە پەیبِی ئبهاٍزەکواٚی فۆی )ٚە ٔەرەٚە(كەكاد.
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ئۀغبِەکبْ:
 -١رەکٕیکێێی كٚٚثێێبهەکوكٔەٚە الی )عەثێێلٚڵاڵ پەّێێێ٘ (ٛۆکێێبهێکە ثێێۆ
گەیبٔلٔی پەیبِی ّیعو  ٚڕێگبیەکە ثۆ گەیبٔلٔی کبهیگەهییە كەهٔٚٚییەکبْ.
ّێێێبعیو ثە چۀێێێلیٓ ِەثەٍێێێذ ،پۀێێێبی ثێێێۆ رەکٕیکەکێێێبٔی كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚە
ثێێێێێوكٚٚە؛ ثە ِەثەٍێێێێێزی پێێێێێێلاگورٓ ،ثە ِەثەٍێێێێێزی ثەهۀگێێێێێبهثٔٚٛەٚە ،ثە
ِەثەٍزی ئیَزبریکی.
ٌ -٦ەثەهئەٚەی پەّێێێێٌ ٛە ڕێێێێی كۀگیْێێێەٚەّ ،ێێێیعوەکبٔی پێْێێێکەُ
كەکێێبدٌ ،ە ثێێبیەفی ِۆٍێێیمبی ّێێیعو گەیْێێزٚٛە  ٚثێێۆ ئەِ ٚەثەٍێێزەٌُ ،ە
كاڕّێێێزٕی ّێێێیعوەکبٔیلاّ ،ێێێبهەىایبٔە ِێێێبِەڵەی ٌەگە كٚٚثێێێبهەکوكٔەٚەكا
کوكٚٚە.
ٌ -٣ە ّیعوی )ٍەكاْ ٍبڵە(كا ،پەّێ ٛرەکٕیکێکێی ٔێبٚاىە  ٚكەگّۀێی
ٌە كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەكا پەیڕەٚکێێوكٚٚە ،ئەٚیێێِ كٚٚثێێبهەکوكٔەٚەی )ٚێێێٕەی
ّیعوی(یە.
) -٤پەّێٌ (ٛەٍەه ئبٍێزی ڕێيِێبٔیٌ ،ە ّێیعوی )ٍێەكاْ ٍێبڵە(كا ،ثە
ثەهاٚهك ثە ّێێیعوەکبٔی كیێێکەی ٔێێێ ٛكیێێٛأی ثوٍٚٚێێکەچبٔلٌْ ،ە رەٚاٚی
ئبٍزەکبٔلا ،ىۆهرویٓ رەکٕیکی كٚٚثبهەکوكٔەٚەی ثەکبه٘ێٕبٚە.
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پەهاٚێيەکبْ:
 -١ثێێڕٚأە :اثێێٓ االص١ێێو ،عێێ٘ٛو اٌىٕێێي رٍقێێ ٔ١وٕێێي اٌجواعێێخ فێێ ٟاكٚاد مٞٚ
اٌجواعێێخ ،رؾم١ێێكِ :ؾّێێل ىغّێێٍ َٛێێالَِْٕ ،ێێبح اٌّعێێبهف ،االٍێێىٕله٠خٓ ،٦٧٧٩ ،
.٦٥٧
 -٦اثێێێ ٛعٍێێێ ٟثێێێٓ هّێێێیك ٔبٍێێێوا ٚثە اٌمیوٚأێێێیٌ ،ە کۆربییەکێێێبٔی ٍێێێەكەی
چٛاهەِی کۆچیٌ ،ە ٚاڵری عەىائیو ٌەكایک ثێٚٛە .یەکێێکە ٌە ىأێب ثۀبٚثبٔگەکێبٔی
ثێێٛاهی ڕەٚأجێێێژی  ٚفێێبٚۀی چۀێێلیٓ کزێجێێی كأَێێمەیە ٌ ٚە ثێێبثەری ڕەٚأجێژیێێلا
پْزیبْ پێلەثەٍزوێذ .ثۆ فۆیْی ّبعیو ثٚٛە  ٚكیٛأی ٘ەیە(.
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ٍەهچبٚەکبْ:
ٍەهچبٚە کٛهكییەکبْ
 ئەؽێّەك ،كٍ .ێێەهكاه ،کێبهیگەهیی غەىەٌێکێێی عيیێوی ٌەٍێێەه لەٕێێیلەیەکیٚەفبیی ،گۆڤبهی ئەکبكیّی ،ژ٘ ،٦٤ەٌٚێو.٦٧١٣ ،
 ئیّێێبِی ،كٔ .ەٍێێڕٚڵاڵ ،ثٕەِێێب ِ ٚزیۆكەکێێبٔی ڕەفێێٕەی ئەكەثێێیٍ :ٚ ،ێێۀگەهٔبىَ ٘ ٚیّلاك ؽٍٛێٓٔ ،بٚۀێلی ئێبٚێو ثێۆ چێبپ  ٚثاڵٚکێوكٔەٚە٘ ،ەٌٚێێو،
.٦٧١٨
 پەّێ ،ٛعەثلٚڵاڵ  ،ثوٍٚێکەچبٔلْ ،چبپقێبٔەی ڕۆّێٕجیوی٘ -ەٌٚێێو ،چێبپیكٚٚەَ ،کٛهكٍزبْ.٦٧٧١ ،
 کێێێێێبکی ،ك .ؽەِە ٔێێێێێٛهی عّێێێێێوّ ،ێێێێێێٛاى ٌە ّێێێێێیعوی ٔێێێێێٛێی کێێێێێٛهكی،ثەڕێٛەثەهایەری چبپ  ٚثاڵٚکوكٔەٚەی ٍٍێّبٔی.٦٧١٦،
 عەثێێێلٚڵاڵ ،ك .ئیێێێلهیٌ ،عٛأکێێێبهیی ّێێێیعوی کالٍێێێیکی کێێێٛهكی ،كەىگێێێبیرٛێژیٕەٚە  ٚثاڵٚکوكٔەٚەی ِٛکویبٔی ،چبپی یەکەَ٘ ،ەٌٚێو.٦٧١٦ ،
 عەٌێێی ،پەفْێێبْ ّ ،ێێێٛاىی ّێێیعوی گێێۆهاٌْ ،ەثاڵٚکواٚەکێێبٔی ِەڵجۀێێلیکٛهكۆٌۆعیٍٍ ،ێّبٔی.٦٧٧٩ ،
 ٔٙێٍێێیٔ ،عّێێذ اٌٍێێٗ ؽبِێێلّ ،ێێێٛاىگەهی ،كەىگێێبی چێێبپ  ٚثاڵٚکێێوكٔەٚەیٍپیڕێي ،چبپی یەکەَ ،ك٘ۆ .٦٧٧٧ ،
 ٘ەژاه٘ ،ۀجێێبٔە ثێێۆهیٕە ،فوٕ٘ێێە کێێوكی -فبهٍێێی ،أزْێێبهاد ٍێێو،٦ ،ُٚرٙواْ.١٣٨٨ ،
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ٍەهچبٚە عەهەثییەکبْ
 اثٓ االص١و ،ع٘ٛو اٌىٕي رٍق ٔ١وٕي اٌجواعخ ف ٟاكٚاد م ٞٚاٌجواعێخ ،رؾم١ێك:ِؾّل ىغٍّ َٛالَِْٕ ،بح اٌّعبهف ،االٍىٕله٠خ.٦٧٧٩ ،
 اثٓ هّ١ك ،اٌعّلح فێِ ٟؾبٍێٓ اٌْێعو ٚآكاثێٗ ٔ ٚمێلٖ ،رؾم١ێكِ :ؾّێل ِؾێٝاٌل ٓ٠عجلاٌّغ١ل ،كاه اٌغ ،ً١ط ،١ٛ ،١ث١وٚدٌ -جٕبْ.١٩٨١ ،
 اثێێێٓ ِٕرێێێٛهٌَ ،ێێێبْ اٌعێێێوة ،رؾم١ێێێك :عجلاٌٍێێێٗ عٍێێێ ٟاالوجێێێو  ٚآفێێێو ،ْٚكاهاٌّعبهف ،ط ،١ٛ ،٥ث١وٚد – ٌجٕبْ.١٩٩٨ ،
 اٌجةێلاك ،ٞعّێێو ،فيأێێخ االكة ٌٚێت ٌَێێبْ اٌعێێوة ،رؾم١ێك :عجلاٌَێێالَ ِؾّێێل٘به ،ْٚاٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبةِٖ ،١ٛ ،و .١٩٩٧
 اٌقواثْخ ،عٍی لبٍُ  ،االثلا  ٚثٕیە اٌمٖیلح فێی اٌْێعو عجێلاٌٍە اٌجوكٔٚێ.ِٟغٍێێخ عێێبٌُ اٌفکێێو ،رٖێێله عێێٓ اٌّغٍێێٌ اٌێێٛطٌٍٕ ٟضمبفێێخ ٚاٌفٕێێ ٚ ْٛاالكة-
اٌکٛیذِ ،١ ،ظ ،٣٧یٔٛیٍ ٛجزّجو.٦٧٧٨
 اٌَلٛٔ ،هاٌل ، ٓ٠اٌّىٔٛبد اٌْێعو٠خ فێ٠ ٟبئ١ێخ ِبٌێه ثێٓ اٌو٠ێتِ ،غٍێخ اٌٍةێخٚاالكة ،عبِعخ اٌغيائو ،علك  ،١٤اٌغيائو.١٩٩٩ ،
 اٌْٙوأی ،عجلاٌوؽّٓ ِؾّل  ،اٌزکواه ِرب٘وٖ  ٚاٍواهٖ هٍێبٌخ اٌّبعَێز١و،عبِعخ أَ اٌمو ،ٜوٍ١خ اٌٍةخ اٌعوث١خ ،اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ.١٩٨٣،
 عجێێلِ ،ؾّێێل ٕێێبثو  ،اٌمٖێێ١لح اٌعوث١ێێخ ثێێ ٓ١اٌجٕ١ێێخ اٌلالٌ١ێێخ ٚاٌجٕ١ێێخ اال٠مبع١ێێخ،أرؾبك وزت اٌعوة ،١ٛ ،كِْك.٦٧٧١ ،
 عّێێو ،أؽّێێل ِقزێێبه  ،كهاٍێێخ اٌٖێێٛد اٌٍةێێ ،ٞٛعێێبٌُ اٌىزێێت ،٦ٛ ،اٌمێێب٘وح،.١٩٩٧
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 اٌىج ،َٟ١عّواْ فٚێ١و ٌ ،ةێخ اٌْێعو اٌعوثێ ٟاٌّعبٕێوٚ ،وبٌێخ اٌّ)جٛعێبد، ،١ٛاٌى٠ٛذ.١٩٨٦ ،
 ٔێێێێێبى اٌّالئێێێێێکە ،لٚێێێێێبیب اٌْێێێێێعو اٌّعبٕێێێێێو .كاه اٌعٍێێێێێُ ٌٍّال٠ێێێێێ،٩ٛ ،ٓ١ث١وٚد.١٩٩٦،

پبّکۆ
كەلی ّیعوی )ٍەكاْ ٍبڵە(
ٍەكاْ ٍبڵە،
ٌە ٚێوأەِبڵی فۆِلا،
کزکەکۆهەی گۆّەی ِزجەلی ٍٛڵزبُٔ.
ٍەكاْ ٍبڵە،
ؽەّٛٚثەهەی فۆَ ٚااڵیە ٚ
ٌەثەهكەهگەی كىأی فۆَ پبٍەٚأُ.
* * *
ٍەكاْ ٍبڵە،
ڕۆژێک كەثُ
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ثە ِەیزەهی ٚاٌیی ثەغلا.
ڕۆژێک ٌە ربهاْ کٛربڵُ.
ڕۆژێک ٌیفکەَ
گەڵی ژٔی ٍٛڵزبْ كەّۆَ،
ڕۆژێک گەٍکُ ّبَ كەِبڵُ.
* * *
ٍەكاْ ٍبڵە،
ٚەک ٚٛچٕگێک كأەٚێڵە،
ئبّی ِێژ ٚٚفڕێی كا.َٚ
٘ەهچٛاه كەٚهَ ّبهۆچکەیە ٚ
ِێوٌٚٚە كەِیبْ رێ ٔب.َٚ
* * *
ٍەكاْ ٍبڵە،
کبٍە ٍەهَِٕ -بهەیە،
کێ ثێ ،كۀگی ریب ٘ەڵلەثڕێ.
ٍەكاْ ٍبڵە،
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ٔیْزّبُٔ ٔێوگەٌەیە.
کێ ثێ ثە كەِیەٚە كەگوێ.
* * *
ٍەكاْ ٍبڵە،
ٌەثەه كەهگەی رەکیەی عیٙبْ،
عٚٛرێک ٍۆٌی پیٕەپیٕەَ،
کێ ٌەپێُ کب ثۆ ئە ٚكەّێُ.
ٍەكاْ ٍبڵە،
كٚای رڵیْیه فڕێ كەكهێُ.
ٍەكاْ ٍبڵە،
كٚای پیٕەیە

ٌە پێ كەکوێُ.

* * *
ِٓ پْزێکی ثویٕلاهَ،
ٌە لبِچیی فۆَ ڕاپەڕی.َٛ
ِٓ الفبٚێکی الٍبهَ،
ٌە ٚکۀبهأە ٘ەڵَبَٚ
گۆڤاری توێژەر /بەرگی  / 2ژمارە  / 6زستانی 5050

629

کە رۀگیبْ پێ ٘ەڵچٕی.َٛ
ٔبٔیّْەٚە،
ٔبِٔٚٛەٚە.
ثێ ئبهاُِ.
ث،ٚٛ

ئبهاِی ِٓ – چوایە

ڕەّەثبی كەٚهَ فٛێٕی ڕّذ.
ثێ ثەىەییُ،
ثەىەیی ِٓ -ىەهیبیە

ث،ٚٛ

ثیٕیبْ پێٛۀب ٘ ٚەڵیبّْٔذ.

ٔبٔیّْەٚە،
ٔبِٔٚٛەٚە.
کە ِٓ كاْ ثُ ،کٛا كەهفەدە
یب ِٓ  ،یب ِێو.ٚٚ
کە ِٓ فٛێٓ ثُ ،کٛا كەهفەدە
یب ِٓ ،یب ىێو.ٚٚ
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لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
كاْ ِ ٚێو ٚٚثوای یەکٓ.
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
فٛێٓ  ٚىێو ٚٚثوای یەکٓ.
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
ِبٍی  ٚچۀگب ،

ِْک  ٚعەٚا ،
كەٍذ  ٚچي ٚٚثوای یەکٓ.
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
پەد  ٚگەهكْ،
گٛێياْ  ِٚٛ ٚثوای یەکٓ.
ٚەهْ فەڵکە!
ٌە ٔێچیو  ٚىاَ ثپوٍٓ،
ثڵێٓ رٛفٛا،
فۀغەه ٘ەیە ىاَ ریّبه کبە
ڕاٚچی ٘ەیە ٔێچیو ٔەفٛاە
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كە فەڵکەٌ ،ە کب ثپوٍٓ،
لەد ئبگوی ٍبهكی كیٛەە
ٌە ٘ێالٔەی ِەي ثپوٍٓ،
ثە ٔیبىی ِب ...
لەد ِبه كەِی رێ ژۀیٛەە!

كە ٌە كاه ثەڕ ٚٚثپوٍٓ،
رەٚهی كیٛە كاهثڕ ٔەثێە
كە ٌە کەهێکیِ ثپوٍٓ،
گٛهگی كیٛە ،کەهكڕ ٔەثێە!

لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
ِبهی ّیویٓ ژاهیِ ٘ەیە.
لەؽپەْ ئەٚأەی پێُ كەڵێٓ:
رەٚهی ثوای كاهیِ ٘ەیە.
* * *
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ِٓ پْزێکی ثویٕلاهَ،
ٌە لبِچیی فۆَ ڕاپەڕی.َٛ
ِٓ الفبٚێکی الٍبهَ،
ٌە ٚکۀبهأە ٘ەڵَبَٚ
کە رۀگیبْ پێ ٘ەڵچٕی.َٛ
ٔبٔیّْەٚە،
ٔبِٔٚٛەٚە.
ثێ ئبهاُِ.
ئبهاِی ِٓ – چوایە

ث،ٚٛ

ڕەّەثبی كەٚهَ فٛێٕی ڕّذ.
ثێ ثەىەییُ،
ثەىەیی ِٓ -ىەهیبیە

ث،ٚٛ

ثیٕیبْ پێٛۀب ٘ ٚەڵیبّْٔذ!
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Abstract
'Repetition in Abdullah Pashew's poem 'Sadan Sala'' (Hundred
Years) is the title of the research paper. The paper attempts to
describe the technical methods of repetition in the structure of
poetic texts.
Abdullah Pashew is one of the famous modern Kurdish poets.
He has had a great role in revitalizing Kurdish Poetry. Repetition
is one of the outstanding features in his poetic style. In addition to
filling internal melody of poetry, he has more intentions and
objects in using the techniques of repetition.
The paper is important, as on the one hand, it works on the
techniques of repetition at the level of poetic structure, and on the
other hand, it describes and studies the denotative meanings of
repetitive items. The paper is likely to be a good resource for
further studies as there are few resources in Kurdish language in
this respect.
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يهخص:
ثٌضىٌثً ـ ٟلٚر١ور (ّرٗهثْ ّرج ٗ – ِترجس ثالعرٛثَ) ٌٍٖرجعٌ (عذروي دٖر،)ٛ١
٘ ٛعٕٛثْ دقغٕج ٘يثِ .قجٌٚز ٌٙٛؿ ثّجٌ١خ ثٌضىٌثً ـ ٟدٕ١ز ثٌٕ٘ ثٌٖعٌ.ٞ
دٖرر٘ ٛ١رر ٛأفررو ثٌٖررعٌثء ثٌىررًٛه ثٌقررو٠غٌ ،ٓ١مررو وررجْ ٌررٗ ه ًٚوذ١ررٌ ـرر ٟصٕٖرر٠١
ثٌٖعٌ ثٌىًٛهٚ .ٞثٌضىٌثً ٘ ٛأفو ثٌَّ١ثس ثٌذجًٍر ـ ٟأٍّٛدٗ ثٌٖرعٌ .ٞدجالٝرجـز
ثٌررِ ٝررًء ثٌٍقررٓ ثٌرروثمٌٍٍٖ ٟررعٌٌ ،و٠ررٗ ثٌَّ٠ررو ِررٓ ثٌٕٛث٠ررج  ٚثألٕرر١جء ـرر ٟثّررضنوثَ
صمٕ١جس ثٌضىٌثً.
٠عو ثٌذقظ ـ ٟؼج٠ز ثالّ٘١رز ،ف١رظ ٠عّرً عٍر ٝصمٕ١رجس ثٌضىرٌثً عٍرِْ ٝرضٜٛ
ثٌذٕ١ررز ثٌٖررعٌ٠ز ِررٓ ٔجف١ررزِٚ ،ررٓ ٔجف١ررز ثمررٌ ،ٜـجٔررٗ ٚ٠ررؿ ٠ ٚرروًُ ثٌّعررجٟٔ
ثالٕررجً٠ز ٌٍعٕجٙررٌ ثٌّضىررًٌرِ .ررٓ ثٌّررٌؽـ أْ ٠ىرر ْٛثٌذقررظ ِررًٛهث ؽ١رروث الؽررٌثء
َِ٠و ِٓ ثٌوًثّجس ،ف١ظ أْ ٕ٘جن ِٚجهً لٍٍ١ز دجٌٍؽز ثٌىًٛه٠ز ـ٘ ٟيث ثٌٚوه.
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