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ِحيِ  لره
 
ِن ٱ مَٰ ۡحۡ لره

 
ِ ٱ َّلله
 
 ِبۡسِم ٱ

 
 پێشکەشە بە:

  ) .یووووار ّ ّ ییوووواًی پوووواکی پێؽەهووووثەری خۆػەّیظوووو )د
 تْاًی.ّػْێٌکە

 ُیچ حوْکوێکی توزی  یئیظاله حْکویلە  تەّ هْطڵواًەی جگە
 پێ قثْڵ ًییە.

 تۆ تەدەطبِێٌاًی ًیعوەتوی تەڕچواّ تەّ هْطڵواًەی ُەّڵذەدات 
 کزدًەّەی ڕاط  ّ ًاڕاط (.اڕۆػٌی)جی

 ّتاریو  ًاکوات ّ  یتەّ هْطڵواًەی ُەرییش ًوا ئْهێوذی تەرچوا
 ئیظالهی. خیالفەتیرە تە یەڕاًەّەی اُەهیؼە ئْهێذەّ

  ئاهاًجێکی هەسًوی تەرەّ ڕّّی تەّ هْطڵواًەی ُەر ُەًگاّێکی
 .ُەڵذێٌێ  دیاریکزاّە

 تە سیٌوووذّّە تەراهوووثەر  ێکووویی خووواّەى ّینداًتەّ هْطوووڵواًە
 هزۆڤەکاى.
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 بەخشندەی میهرەبان یبەناوی خىدا

  { ۡ  مممم ُ ۡۡ  ُِ يِِة همممم لۡۡهمَٰ
 
ِّ ۡممممۡ ٖ   ۚ   َٱفُۡحممممۡٱۡ ٱ ِ ُحۡمٗمممم  ل َّلله

 
ۡوۡمممممۡن َٱۡحۡسممممُن ِمممممۡن ٱ

ّایی  رهاًڕٍ حووْکن ّ فووَ  ّاًووَ ئایووا ئَ"  ّاتە ،[٠٥]امل ئمم:  { ُ ِقنُمم  
؟! )ئواخز  ًذٍ طوَ ّیاى الپَ ّێ  ّ ئوَ اى دٍیفاهی ت ّ ًَ یَیجاُیل

ر خْا حْکوی جْاى ّ چاک ّ  دٍ قَ تَ  یَ ( کێ َُ ٍّ ًَ تۆ تیزًاکَ
رًج  ّردیی طوَ تَ  ی کَ طاًَ ّ کَ ت( الی ئَ تایثَ جێ تێ ، )تَ تَ
 . "یَ طبی سیٌذّّیاى َُ ى ّ ّینداى ّ َُ دٍ دٍ
 } ُ َّلله

 
مم ٓ َٱلممۡ ۡ  ٱ َۡ ممُٱ ِ  هممۡم ۡمۡ ِرممُرو ۡ  ۡوۡمممن ل لۡۡ فَٰ

 
ُ ٱ ُُ ِٓئممۡ    ّاتە:، [٤٤]امل ئمم:   }فۡأُْولۡمَٰ

خوووْا   کات کوووَ ًوووَ  یوووَ رًاهَ ّ تَ ری توووَ ی حوووْکن ّ داٍّ ٍّ ئوووَ"
 ."ڕى تێ تاٍّ  ّاًَ ، ئائَ ساًذٍّّ دایثَ

 "ی ّەکووْ تووبە لە خْرهووا درّطووبکزاّەکاًی قووْرەیغ طوودیوْکزا
درّطوبکزاّەکاى ّایە، قْرەیغ ُەتا ئیؼیاى تە توبە لە خْرهوا 

دەکەّتووي دەیوواى خووْارد،  یغتووّْ دەیاًپەرطوو  کە تووێ خووْاردً
قثوْڵی دەکەى کە  تە دیوْکزاطوی تێو ُەتا ئیؼیاى  ڕۆژئاّاع

ئیؼوویاى پێووی ًەهووا فەراهۆػووی دەکەى ّ ئیٌ یالتووی تە طووەردا 
 }ػەُیذ حەطەى تەًٌا{  ."دەکەى

 الفەتوووی ئیظوووالهی لە دڵباًوووذا داتوەسرێوووي، ّە لە ە"ئێوووْە خ
تاًوووووذا توووووا ڕەًگثوووووذاتەّە خوووووۆی لەطوووووەر سەّیوووووذا کزدەّە

 دادەهەسرێبەّە". }ػەُیذ طەیذ قْتة{ 
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  ەکی"پێش" 

وعمیل ا  وب مو وب   مو  والسال  عیل س  :انمحم:  امحل:هلل رب الع ملنی والصال

 .ٔٱمجعنی
( یوْكزاطوووویّ د یظووووالمئًیووووْاى  یوووواّاسی)ج ەتیتووووات ًْطوووویٌی

ّ  یظوالمئ یوزۆسیپ یٌیئوا ێْاىً ەل ەراّردكاراًەیەت ێكْڵیٌەّەیەكیل
 یاىدرّطب ۆ خۆیاىت ڤەكاىهزّ ەك ەیدرّطبكزاّاً ەفكز ەّل یەكێك
 .یوْكزاطیدە:ل ەتزیبییەك ەكزدّ

 ۆتو یٌوذّّەس ێكیتەتوات ەچوًْك ؛یيەتیٌود ەّەدال ەتەتوات ەمئ یزًگی
ە ك ەّ فكووووزاًەیئ یوووواى یوْكزاطووووید ەتەرئەّەیل ەردەهەطوووو ەمئ

 تەاڵ یبٌەّف ەّرەتزیيی ۆتەت ّەكزدّ یاىدرّطب خۆیاى ۆت هزۆڤەكاى
 ێؽەهثەرپ ەرّەكُ ەیزتْ ۆژیارەهاًیر ەمئ ڵواًاًیهْطْ ێٌیداّ ەك
ان  ضمم   ىممرو ، ف مما ل ن ضممن ىممرال  سممال  ىممرو ":ەفەرهْێوو ( دد. )

 یراطوب ".لةحمٱ وٱٓرمر ن الصمال  ؤٱولين ن ض  تشبث الن س ابليت تةهي ، ىرو 
 ەرّخوووێيد داًە ەداً یظوووالمئ یەكووواًی"پا:ەرّەرهاىطووو ەّەرهوووْف
 یەكەم ەتەىد تووز داًەیەكووی تووۆ ەًواپ ەڵكوویخ ەرّخووێد ەرداًویەكُ
 ەرچیُ ئێظباع" ێنكزدًەًْ ۆتاداًەك ّ ەطەاڵتەد ەرّخێ د ەكەداً
 ێيػووووْ ڵواًاىهْطووووْ ەدەىد ەًجوووواهیئ ەكوووواىیاّر ّ ەكوووواىجْ
 لەیەڵ ەًوذتاچ ٌەّەۆڵتكو ێویل ەّەیئ  ەتوێت ەكەّىد ەًگاّەكاًیاىُ
 اڵتوواًیّ ۆرتەیس ۆژئواّار ێگووایەّەر ەمل ەرُ ،یەكوذەیزێبەّە یظوالمئ
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 ەتەّەكواًیً ەطباًەچاّت ەّ، ۆیخ ێفیرك ێزژ ۆتەخظب ڵواًیهْطْ
 ۆژئواّا. رەكوزدّ ۆیخو ئەّیٌوذاری ّ ۆیزُ اڵتاًەیّ ەمئ ەّطاّەیچ
 ەّاّیت ّ ڵواًاىهْطوْ ەرهلیطو ۆتەخظوب ێیپ ەڵەكاًەّ ت ێڵف ەمت

 ثەردالەتەراهو ّ ەّتوزدّ ەتوااڵىت ەعٌەّیه ّ یهادد ەكەّتەكاًیپاػ
 .ێٌاّیيُ ۆت خەاڵت ەت ەطەرچْیّ ت فاطذ یزّتۆچًْیت

رّى  ەّەتا تبْاًن ئ ەّەیەئ ەتەتات ەمئ ەڵثناردًیُ ۆكاریُ ُەرّەُا
 ەّەیەئ یادەكوواتەّەتووز ج ەئایٌەكوواًیل ئیظووالم ەك ەّەیئ یووٌەّەەتك
 یيد ێْاىً ەل یاى یاداّ دً یيد ەًێْاىل ەكزدّەً یاّاسیەكیج ەُیچك

ويف  حسمم نُ يف ادلن مم  ر نمم  ٱٓتانمم )) ەفەرهْێوو د ەّرەی یخووْا ەّڵەتووذاّ د

 تەًِوا ۆتو یاطوەتیاىط ەیوذاًیه یظالمئ یاًیساًا ۆیەت ((حس نُ الٓرر 
 .ىّهەیذاًەتْ ەّئ ەرهەػ یط ەڵكْت، ەجێٌەُێؼبْەت ۆژیكر

 ْكزاطوووویوید ەك ایەیەّڕئ ەیٌەػووووبّرد ی ێكووووۆڵیٌەّەیەكیل دّای
 ۆرس ەڵكووْت ەییووً یظووالهەّەئ ەت ەكییەیْەًووذیپ یچُوو ەدّرًّشیووكل
 ەًوواّت ەل كۆرێووس ەداخەّەت ەاڵمت، یەكبووزى چەّاًەیێپوو ّە یوواّاسج
 یوْكزاطوید ەك ەكەىد ەّەئ ەػوەیتاًگ تیزهەًذەكاًواى ّ ۆػٌثیزر
 ەًوذیيچ ،طوەردەهە ەمئ ۆكێؼوەكاًیت ەطوەرچار ەكّ، یادەتكزێ پ
 ێٌووٌەد ەتوواس ەدەطووبەّاژەیەكیك ەّەیل، ێٌووٌەّەد ئەّە تووۆ ەڵووگەت
 ".یظالمئ یوْكزاطی"د ێؼەّەپ
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ّ  ەراتوزدّل ۆڤوایەتیهز ەهْكێؼوەكاًیُ ۆت ەطەرەچار یظالمئ تەاڵم
 ۆییًواّخ یاطیط ەالیەًی"ل ەهْالیەًەكاًەّەُ ەدا لّداُاتْ ّ ێظبائ
 ۆیووویهز ّ ۆػوووٌثیزیر ّ ۆهەاڵیەتیّكووو  یئووواتْر ّ ەرەكووویەّەد ّ
 ۆڤەكواىهز یپواك ەپؼ  ت یظالهیئ ەطەری.....ُبذ"چار ەخالقیّئ
 ەهیؼوووووەُ یەاەیەڵوووووذل ییخوووووْا ەرخظوووووبٌیّ ط ەتەطوووووبێ د

ّ  ڵتووواد ەاڵمت، ۆیەرەهظووو ەركەّتٌیطووو ییخوووْدا ەطوووەاڵتیتْاًاّد
 ڵواًاىهْطوْ یاسپواكیًّ ڵظوْسیّ د ێثوزاىّ ل ێگەیؼبيّ ت ىّەرّد
 ەّكووۆهەكئ، یەكالًەتووٌەّە ۆیتوو ّ ەتووٌەّەخووْادا راطوو  ً ەیەڵل

 .یەتًا ەدیت ەركەّتٌەّط
 ەتگوووزى ل رّەدّت ۆیووواىخ هْطووْڵواًاى لەطووەر ێْیظوووبەپ تووۆیە

  ەچوًْك ؛یواتثیٌيت ۆػوٌیر یواىتواع  ییەكیتوا تزّطوكا ێچكەكواىر
ّ ەهووُْ ّ ێؼووكەّتٌەپ ّ ەرسیت ّ یووذایەتُ ێیػووار ۆیخوو ئیظووالم

 ا مم وٕا  )) ەفەرهْێوو د ەّرەی یخووْا، ۆػووٌاییەكاًەّ ر تاػوویەكاى

فمممم ت ع ت وعتا عمممم ا السمممم  ن ف رممممر   ممممٱ ىممممن  ی مسمممم   اطممممرسا

 یەخووْا یراطوو  ّدرّطووب ەتەردەطووباًذایەرێگایل ەهەی:ئە(ّات(سممب ه
 ػْێي ەچًْك ؛ەڕۆىه تزدا ێچكەتچْكەكاًیر ەػْێيت ەّىتك ێٌیػْ
 ێگایر راط  ّ لەرێی ەخاتەّەدّرتاى دڕێیە تچّْکاًە  ەّئ ەّتٌیك

 ."ەّرەی یخْا
 )هٌَ ی ثل یٌافليد یزاالطالمؼ یثبؽیّ )ّهي عٌذ اللَ االطالم (  یي)إى الذ
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دا  ی ّ طیظوووبەهی دیوْکزاطوووییلە ًێوووْاى طیظوووبەهی ئیظووواله
ئەیەر   ذا.اًّ تٌاؼە ّ تەػەکاًی ُەیە لە تٌچیٌە هەسىیاّاسییەکی ج

چووی ُەًووذێ  لێکچووّْى ُەیە لە تەػووە تچْکەکاًیاًووذا تەاڵم ئەهە 
ّ  "کوْفزە"ی طوچوًْکە دیوْکزا ؛اىیکزدًیئاّێبە ّ تۆ ًاتێبە پاطا 
 . ّە دەػشاًیي کە دەّڵەتوی ئیظوالهی تەردەّام"ئیواًە"ئیظالهیغ 

هاّەی سیواتز لە طویاسدە تۆ  طیظبەهی ئیظالهی جێ تەجێ کزدّّە
 ؼییطی یاى ُاّهاًاکاًی دیوْکزاطّػەی دیوْکزا ، ّە( طەدە٠٤)

لەیەڵ ًەتووًّْی ڕژێوووی ئیظووالهی، خەڵکووی تەاڵم  تەکووار ًەُێٌوواّە.
ی دەڕۆى کە ئەم ڕژێووە خوۆیی طوێکی دیوْکزالەطەر پەیڕەّی ڕژێو

ەکاًذا ییە طوەرتاسییتەدیلی ڕژێووە طوبەهکار ّ سۆردار ّ جاطْطو لە
دەتیٌێووووبەّە کە ئەهەع ػووووبێکی طزّػووووبییە خەڵکووووی ڕژێوووووی 

ی تەتاػبز داتٌوێي لە تەراهوثەر ڕژێووی سۆرداری طوەرتاسی طدیوْکزا
ڕیي. ئەهواًە ُەهّْیواى ڕژێووی کوْفز ّ توێ تواّە یغدا، ّە تێگْهاً

ی قەتووْڵ ًواکەیي هاًووای طوئایوادارتە، ئووێوە کاتێو  ڕژێوووی دیوْکزا
کاریواى پێ قەتْڵە  ئەّە ًییە کە ڕژێوی سۆرداری طەرتاسی ّ طبەم

ّ ُەڵیذەتنێزیي، ًەخێز، تەڵکْ ئیظوالم ُەڵوذەتنێزێي کە ڕەحووەتە 
ی هیُزەتاًەّە ڕێظاکاًی ەلە الیەى خْدای تەخؼٌذّ تۆ جیُاًییاى 

 داًزاّە.
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تەاڵم لەم تەػووەدا خەڵکووی تْػووی لووێ تێکچووًّْێکی ئاػووکزا تووّْى 
ە ڕێگەی ُەڵثناردى ت :ُەڵثناردًی خەلیفە کە ئیظالم دەڵێ تەّەی 

یغ دەڵێ : ُەڵثناردًی فەرهواًڕەّا تە طّە دیوْکزا .ّ پەیواى داًە
ڕێگەی ُەڵثناردى ّ پەیواى داًە، یاخْد ًوْێٌەراًی یە  لە ڕێوگەی 

ّە ُەڵووووووذەتنێزدرێي کە ئەهەع لە طووووووٌذّقەکاًی ُەڵثووووووناردًە
،}لە ڕۆژیواری ئەهوڕۆدا ی ّ ئیظوالهذا ُاّػوێْەی یەکبوزىطودیوْکزا

ػوووْێٌکەّتّْاًی فکوووزەی دیوْکزاطوووی سۆر ػووواًاسی تە هەطوووەلەی 
ُەڵثووناردًەّە دەکەى، تەاڵم ئووێوە ّا تووۆ ُەسار ّ چْارطووەد طوواڵە 
ػوواًاسی تە ُەڵثناردًووی خەلوویفەّە دەکەیووي، توواع تووشاًە! یەکەم 

اردى لەطەر ػێْاسی ُەڵثناردًی تواّی ئەم طوەردەهە، ّە توۆ ُەڵثن
یەکەهجار لە ُەڵثناردًێکوی کە ُەردّّ ڕەیەس ًێوز ّ هوێ تەػوذاری 
تێووذا تووکەى لە پێٌوواّ ُەڵثناردًووی "خەلوویفە"...، لە ُەڵثناردًووی 

کە  ەسرەتی "عْطوواى ّ عەلوی" دا توّْ ...ُەردّّ ُاّەڵی تەڕێش ح
ەهە ُووووواّەڵی تەڕێوووووش لەالیەى ئەًوووووذاهی ػوووووْرای ئەّ طوووووەرد

 طەرپەرػبی دەکزا{. ەّە"عەتذّلزەحواًی کْری عەّؾ"
یاخْد لە ئیظالهذا ئْهەت لێ پزطیٌەّە لە فەرهاًڕەّا دەکات، ّە  

لە دیوْکزاطیؼووذا تەُەهوواى چەػووٌە. ُەرتووۆیە ّایوواى لووێ دێوو  تە 
ی لە ئیظالهذا ُەیە یواى طکْرت تیٌی خۆیاى ّا داتٌێي کە دیوْکزا

ەدا ُەّڵوذەدەیي تە کوْرتی زْکزاطی. ُەرتوۆیە لێوئیظالم ّاتە: دیو
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اّاسی ُەردّّ ڕژێوەکە تخەیٌە ڕّّ تا ًوایواى ّ ئاػوکزا تێو  کە یج
 -؟:ذایەچیلە ی طی ڕژێوی ئیظالهی ّ دیوْکزایسّاجیا

 
 -ووی بنچینەوە:لەڕ

دیوْکزاطووی تووزیبییە لە: ّػووەیەکی ڕۆژئوواّایی، ّە یوواى تە 
فەرهواًڕەّایی یە  توۆ یە ، ساراّەی ڕۆژئاّا پێی دەّتزێ :) 

ّە تە یاطووای یە (. ّە دیوْکزاطووی ڕژێوێکووی فەرهووواًڕەّاییە کە 
تەرُەهەی دەطوووبی هوووزۆڤە ّ هوووزۆ  دایٌووواّە کە لە تیزّتووواّەڕی 
جیووواکزدًەّەی ئووواییي لە ژیاى)عەلوووواًیەت( طوووەرچاّە دەیزێووو ، 
ئەّیغ لە پێٌاّ دەرتواس توّْى لە طوبەهی فەرهاًڕەّاکواى ّ دەطو  

پیاّاًی کەًیظە، ّە فەرهاًڕەّای کزدًی خەڵکوی تە  تەطەردایزتٌی
ًوواّی ئوواییٌەّە تووۆیە دەڵووێي : تثەخؼووە ئەّەی تووۆ پادػووایە تووۆ 
پادػایە، ّە ئەّەی تۆ خْدایە تۆ خوْدا. دیوْکزاطوی ڕژێووێکە کە 
طەرچاّەکەی هوزۆڤە، ّە پەیْەًوذی تە ئواییي ّ طوزّع)ّحی(ەّە 

 ًییە.
دیوْکزاطی ّەُوا تکزێو  ُەرلەتەر ئەهەیە ڕاط  ًییە کە پێٌاطەی 

کە تەًُووا ػووێْاسێ  یوواى ُۆکووارێکە ّ پەیْەًووذی تە تیزّتوواّەڕّ 
فکوووزەّە ًیووویە ّ ُاّػوووێْەی طیظوووبەهی ُووواتْچۆ ّ طیظوووبەهی 
تەرێْەتزدًە؛ چًْکە دیوْکزاطی لە ًیگای ّاقیعەّە ڕژێووێکە کە لە 

١ 
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تیزّتاّەڕی جیاکزدًەّەی ئاییي لە ژیاى ُەڵُێٌجوزاّە، ّە ُەًوذێ  
یي توۆ ًی ڕۆژئواّا، دیوْکزاطوی دەیەیەًوٌە پولەی تێوڕّاًلە تیزهەًذا

یە لەّ ئاییٌەی کە خْدا ًاردّیەتیە خْار ژیاى. تەاڵم ئیظالم: تزیبی
لە پێٌووواّ ڕێکخظوووبٌی پەیْەًوووذی هوووزۆ  تە  توووۆ ه ووووذ )د. (

ئووافزێٌەرەکەیەّە)خْدای هیِزەتوواى(، ّە تە ًەفظووی خووۆیەّەّ تە 
. یاى پەیْەًوذی ذاۆڤەکاًهز دەّرّتەرەکەیەّە تە ُاّئاُەًگی لەیەڵ

هوزۆ  تە خوْدا ّ تیزّتواّەڕ ّ تەًوذایەتییەکاًییەّە، ّە پەیْەًوذی 
هووزۆ  تە ًەفظووی خووۆیی ّ ڕەّػوو  ّ خووْاردى ّ خووْاردًەّە ّ 
پۆػوویٌەّە دەیووزێبەّە، ّە پەیْەًووذی هووزۆ  تە دەّرّتەریوویەّە ّ 
ُەڵض ّ کەّت ّ طشاکاى دەیوزێبەّە، ئیظوالم تٌەهوایە توۆ ُەهوّْ 

ێوی ئیظالهی طەرچاّەکەی ساتی ئیالُییە ًەک هزۆڤوی ژیاى. ّە ڕژ
درّطبکزاّی دەطبی ساتی ئیالُوی، ّە لەطوەر تیزّتواّەڕی ئیظوالم 

 .درّط  دەتێ  کە ئاییي جْدا ًاکاتەّە لە دەّڵەت ّ ژیاى

} ئوێوە ّەکووْ هْطووڵواى کە تاّەڕهوواى تە دیوْکزاطووی ًیوویە، ّە تە 
ّْطی هزۆڤە، توا حْکوی فەرهاًڕەّاییەکەػی لەتەر ئەّەی دەط  ً

یزدەکەیٌەّە، تەڵکْ تیزهەًذە ژیز ّا ًەساًیي تەًِا ئێوە تەم جۆرە ت
ّیووونداى سیٌوووذّّەکاى دەهوووێکە پەییووواى تە حەقی ەتوووی یزًگوووی  ّ

پەیاهێکی ئاطواى تزدّّە توا تثێوبە ڕەحوەتێو  توۆ هزۆڤەکواى طوا 
تە ػووادییەّە لەیەڵووذا تگووْسەرێٌي، ئەّەتووا  یخۆیوواً یتەڵکووْ ژیوواً
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ًێْدەّڵەتی "جوۆر  ّایو  کوزیض تواتۆى" دەڵێو :  پظپۆری یاطای
"ُەرییش، ًاتْاًی  تگەیبە طویؽەیەکی یاطوایی کە هزۆڤەکواى تثوات 
تەرێْە لە کاتێكذا ئەم یاطایە هزۆ  دایٌاتێ ، تەًِوا پێْەرێو  کە 
ُەهّْهاى لەطەری کوۆکثیي ّ سّڵووی لە هزۆڤوی تێوذا ًەکزێو  ئەّ 

ًی ُەتێوو "، ّە ئەّ پێووْەرەیە کە "ئەیەر ُوواتّْ پەیوواهێکی ئاطوووا
پەیاهە ئاطواًییەع ُەهوّْ هزۆڤەکواى ّەکوْ یەک تخوْێٌێبەّە، ّە 

دەتویي ّ کەطوواى تییوادا  هّْػواى تیادا خواّەًی هواؾ ّ ئەرکُە
طووبەهلێکزاّ ًوواتیي، لەتەر ئەّە ئەهە تاػووبزیي یاطووایە کە هووزۆ  

 تبْاًێ  جێ تە جێی تکات.
پووْچی ّ کووْرت ّە دەهووێکە ئوواقڵە ّیوونداى سیٌووذّّەکاى پەییوواى تە 

ڕۆیی دەطبْری دیوْکزاطی تزدّّە کە دەط  ًّْطی هوزۆ  تێو ، 
ُەرّەک "جاک هوارتیي" دەڵێو : " لەُەر کۆهەڵگایەکوذا تڕیوار توّْ 
تڕیار تذرێبە دەطوبی هوزۆ ، ّە هوزۆ  دەطوبْر داتٌێو  ئەّ کوات 
ئەیەر قەسیەیەک پێغ ُات هزۆڤەکاى تۆ خۆیاى دەتي تە تەرەفێو  

 یاى دەتي تە قاسی". لە قەسییەکە ّ تۆ خۆػ

ُەر ئاییٌی پیزۆسی ئیظوالم خواّەًی یەکەم دەطوبّْرە لە جیِاًوذا 
"سایٌیوووذا ًْطوووزاّە، ڕۆژُەاڵتٌاطوووی ڕۆهووواًی ٣٤٤کە لە طووواڵی "

" ٤١' تەًووذ پێکِوواتثّْ، "١٤"جیْرجووْ" دەڵێوو : ئەم دەطووبْرە لە "
" تەًوووذیغ توووایثەت تە ٤٢هْطوووڵواًاى توووّْ، " تەًووذی تووایثەت تە 
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ُەهوّْ پەیْەًذی هْطڵواًاى تە ئاییەًەکاًی توز کە تیایوذا رێوش لە 
هْهارەطەی ئواییٌەکەی  ئاییٌەکاى ییزاّە ّ ڕێگایاى پێذراّە

 .{خۆیاى تکەى
 

 
 -و فەرمان و یاساکان: بیر

دیوْکزاطووی یزًگووی ًووادات تەّ طووەرچاّەی کە پێْیظووبە 
تیزی)فکووووز( لووووێ ّەرتگیزێوووو  کە پەیْەطووووبە تە تیووووزّ 
تاّەڕەّە)ع یووذە( ّە، ّە ئەّ تیووزّ تۆچًْوواًەی کە پەیْەطووبي تە 
ػارطباًییەت یواى پەیْەطوبي تە فەرهواى کوزدى ّ تە یاطواکاًەّە. 

یذا توۆ تۆیە دیوْکزاطی کە داًزاّی دەطبی هزۆڤەکاًە طەرّەری تیا
یەلە، ّە یە  یاطوواکاى دادەًێوو ، ّە یە  دەطووەاڵتی یاطوواداًاًی 
ُەیە تە تووێ خووْدا. لەتەرئەّە دیوْکزاطووی ڕژێوووی کووْفزە؛ چووًْکە 
فەرهاًڕەّای لە طەرەتادا دەتەخؼێبە دەطبی هزۆ ، ّە دەطەاڵتی 
یاطاداًاى دەتەخؼێبە هوزۆ  ًەک خوْدای درّطوبکاری هوزۆ ، ّە 

ە تەًُووا داًاًێوو  تە تووێ ُوواّەڵ! تەاڵم یاطوواداًاى تە هووافی خووْدا ت
ئیظووالم پێْیظووبی کووزدّّە لەطووەر ػووْێي کەّتووْاًی ئەّەی کە لە 
هْحەهەدەّە)د. ( ُاتّْە ّەریثگزى ّەک طوەرچاّە توۆ تیزّتواّەڕ 
ّ ػارطوووباًییەت ّ فەرهووواًە ػوووەرعی ّ یاطووواییەکاًیاى، ُەرّەک 

٢   
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ُس  ُ ۡوۡم ٓ ۡءاتٰۡىُٱُ }  :خْدای هەسى دەفەرهّْێ  لره
 
َۡنٰۡىمُٱۡ ۡىۡنمُو  ۡم فُۡخُ وُت وۡ  ٱ

لَۡتُ ْا  فۡ 
 
هُ  اْ وۡ  أ ت

 
ه  ٱ ۡ َّلله

 
 ه  ٱ

ِ
ۡ ا َّلله

 
لِۡع ۡ ِب ۡشِ: ُ:  ٱ

 
ۡحمُٱ ۡوَٱِ   ای  } ،{( ٧)احلرش   ٱ

 
 ٱ

َۡ ٓ َٱلۡ ۡ   ُ  ۡاَۡۡنُم ِ  َّلله
 
ۡ وۡ  ٱ ُُ هِ ۡع َٱۡ ۡ اۡٓء ُُۡ ۡوۡع تۡا ۡحۡ ۡر

 
َٱ   ۡۡرِ ُن ۡك ۡىۢن  ۡۡعِض ۡم ٓ َٱلۡ ۡ   ٱ

 ُ َّلله
 
هۡ ْا فۡ  ٱ   تۡۡ ل

ِ
لۡۡ ۡ ه فۡ 

ِ
ۡعلۡۡ ا

 
َۡ  يُرِ ُ:  أ ه ُ َٱن َّلله

 
 ه ۡكِثم ٗ  ٱ

ِ
ۡمۗۡ ۡوا  اَٱ   ُِص َۡبُم ِ ۡ ۡعِض ُذنُ ِِبِ

ۡن  لنه ِس ّمِ
 
ِسُ  ۡ { )امل ئ:    ٱ َۡل  )ای  ،( ٤٤لۡۡرمَٰ

ِ
ينۡ َٱلۡۡم تۡۡر ا ِ َّله

 
ُمۡم  ٱ م ۡ  َٱَنه يۡۡ ُُعُ

لۡ ۡ 
ِ
َۡ ٓ ُٱل ِۡ  ا َۡل ۡءاۡمنُ ْا ِ 

ِ
ُ  ِت ۡ  ۡوۡم ٓ ُٱل ِۡ  ِمن قۡۡ ِِلۡ يُرِ ُ:وۡ  َٱ   ۡ ۡۡح َۡكُٓ ْا ا مَٰ لطه

 
 ٱ

نُ ۡويُرِ ممُ:  ۦه ۡوقۡممۡ: ُٱِمممُرٓوْا َٱ  يۡۡ ُرممُروْا ِ مموِ  ۡ ۡطمَٰ لشمم ه
 
اۡلۢ  ۡعِ  ٱ   ممٗ:ا(َٱ   ُِضممةهيُۡم ۡلممةۡمَٰ

 .(٠٥)النس ء  

ُ ۡك ِفميۡ  ) ٰ ُمّۡمِ ِّۡ  ۡع  ُۡؤِمنُ ۡ  ۡحَّته ُ:وْا يِفٓ َٱنُرِسميِۡم فاۡۡل ۡوۡر  َۡشۡۡر  ۡاَۡۡنُۡم ُُثه ۡع َۡيِ

َُ ْا تۡۡسِةميٗ  ِّ َه  قۡۡضاۡۡ  ۡويُۡسة  .(٠٠)النس ء   (ۡحۡرٗج  ّمِ

مران فھ  ٱٔ ) لک ُعن لاس عة و : ّە پێؽەهثەری خْدا )د. ( دەفەرهْێ 

یە لە طوزّع)ّحی(ی ئیالُوی ، ، تٌاؼەی ڕژێوی ئیظوالم توزیبی(رد
یاطووواداًاًی تەًُوووا تە خوووْدا داّە، ّە طوووزّع تووواکە ّە هوووافی 

طووەرچاّەیە تووۆ یاطوواکاى. لەتەرئەّە ّەریزتٌووی تیووزی ڕۆژئوواّا ّ 
تیزّتاّەڕی طەرهایەداری یاى ػارطباًیەت ّ تێوڕّاًیي ّ یاطواکاًی 

   قەدەؼە)حەرام( کزدّّە.
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تەخووووووبەّەری الی ئەُلووووووی  -:بەختتتتتت ەوەری 
یە لە: ڕۆژئووواّا توووزیبیاس ّ ػارطوووباًییەتی یخْطووودیوْکزا

تەدەطوو  ُێٌوواًی سۆرتووزیي تووڕی ئارەسّتوواسی  ّ ّەریزتٌووی 
م ّ چێوون لە ژیووواًی دًّیوووا، تەاڵم تەخوووبەّەری الی ئەُلوووی ئیظوووال

یە لە تەدەطوو  ُێٌوواًی ڕەساهەًووذی ػارطووباًییەتی ئیظووالهی تووزیبی
} دەرًّّشاى فزۆیوذ یەکێوك لە تاّەڕەکواًی ساتی ئیالُی تااڵدەط . 

ەًِوا توۆ تێزکزدًوی ئارەسّّکواًی درّطو  توّْە، ئەّەیە کە هزۆ  ت
تەاڵم ئیظووالم ڕێشێكووی پبووزی لە هووزۆ  ًوواّە تەّەی کە خووْدای 

ڕێشلێٌزاّ جْدا تکاتەّە لە ئواژەڵ؛ چوًّْکە ئواژەڵ  یدەیەّێ  هزۆڤ
سیٌذەّەرێکە ُەهیؼە خەریکوی تێزکزدًوی ئارەسّّەکواًییەتی، تەاڵم 

الیەًی ڕۆحوی ّ ئیظالم دەڵێ : پێْیظبە هزۆ  خەریکی تێزکزدًی 
طوووەرتەرساًە توووۆ خوووۆی ّ  ّ فکوووزی تێووو  توووا ژیووواًێکی ئوووارام

دەّرّتەرەکەی فەراُەم تِێٌێوو ، ّە فکووزی دیوْکزاطووی فکزێکووی 
لە هاددە تە ًزخبز سۆر هاددیگەراییە، تەاڵم فکزەی ئیظالهی هزۆ  

کە خوْدا ڕێوشی لە هوزۆ  ًواّە تە ُۆکاری ئەّەی دەساًێ  ئەّیغ 
زۆ  تە هاددە تێ  ئیذی هوزۆ  لە قوْر تە ڕۆح، خۆ ئەیەر ڕێشی ه

ّە یەکێوو  لە ًْطووەرە درّطووبکزاّێکی طوواددە ُیچووی تووز ًیوویە. 
دیل کارًگی کە پەڕتّْکەکاًی تە هلیۆًواى داًەی لوێ ڕۆژئاّاییەکاى 

٣   
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خەڵکی فێزی ّاًەکاًی تەخبەّەری دەکزد کەچوی  ئەّدەفزۆػزێ ، 
 .کْػ خۆی خۆی  تەدەطبی

توا ّا ًەساًویي تەًِوا خۆهواى ئێوە کە حوْکوی ئیظوالهیواى دەّێو  
دداى تە ڕاطووبییەتی ئەّ ػووەرعیەتەدا دەًێوویي کە داّای دەکەیووي، 

ّیونداى سیٌوذّّ دەهوێکە لە  رەسّهەًوذاًیًەخێز، تەڵکْ سۆرێ  لە ئا
حەقی ەتی خزاپی خوۆ ڕّّتکوزدًەّە یەیؼوبّْى، ُەرتوۆیە تواسە تە 

اى خۆ ڕّّتکزدًەّەی ئافزەتتاسە داّای ًەُێؼبي ّ طٌْر دارکزدًی 
 دەکەى.

طەیز تکەى تەڕاطوبی ػارطوباًییەتی ڕۆژئواّا ُەسار طواڵ سیواتزیغ 
هاّە تگواتەّە تە هەسًوی ػوەرعیەتی ئیظوالم، ئەّاتوا لە ئیباڵیوا لە 
ػاری "کاطبێاڵ هاری دی طباتیا"، لەم ػارەدا ُەهیؼە ئاژاّەیێڕی 
ّ پێذاکێؼوویًی طووەیارە ڕّّیووذادە، ئەّەتووّْ تیزلظووکۆًی داّای لە 

کارێ  دەیکەی  تیکە تەص ر کزد کە هەطوْحثە ُەر پارێشیاری ػا
تووارّدۆخی ًووا ُەهووّْاری ئەم ػووارە تووذۆسەرەّە،  تووۆ چووارەیەک

طووەرۆکی ػووارەّاًییەکەع پێووی یووّْت: ُەهووّْ کێؼووەکاى کە لەم 
تەًوّْرە کْرتواًەّەیە کە ئافزەتواى  ئەّػارەدا ڕّّدەدات تە ُوۆی 

ت ئافزەتێوو  لەتەری دەکەى، کوواتزایەک تە طووەیارە تە ڕێگووادا دەڕّا
دەتیٌێوو  ڕّّتە ئیووذی ئایووای لە لێخووْڕیٌەکەی ًاهێٌێوو ، ئەّەتووّْ 
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یاطایەککیاى دەرکزد تە ًاّی ًا تۆ ئەّ جالًەی کە سۆر ڕّّتوي، ّە 
 .دۆالر ؼزاهە دەکزێ  ٣٩١ُەر ئافزەتێك ئەم جالًە لەتەر تکات 

 تات دٍ رێٍْ توَ( فویوي)رێكخوزاّی ئەّ پیواّەی  دّاجار ئاػكزاتّْ كوَ
كواى  ّ چوووَ  رتڕیٌوووَ سایوووی دٍ ًووواڕٍ ركواى ئوووَ) ػوووویاىدرّ  كوووَ

سّّی تووۆ  ئووارٍ  ّ پیوواٍّ ّت ئووَ ركووَ اڵم دٍ ، تووَ  (ٍ هاًَ كَ ڕّّتَ طووٌگَ
 . كاری ُێٌاّى طبی خۆی تَ تَ ّ تۆ هَ كاى تٍْ خاًوَ

 ّڵ ُوَ رێكخوزاّی )فویوي( كوَ   ٍّ تاڵّكزایوَ  ٍّ تا ئَ رٍ طَ  ًذٍ رچَ َُ
رتخات، ّا خووۆی  دٍ تووَ توواى ئافزٍ ّ كچواى تْاًووای ی ٍّ ئووَ توۆ دات دٍ
ر  راهثوَ تَ كوات لَ تواى دٍ كاًی ئافزٍ پزطوَ  ریزی لوَ توَ  رخظ  كوَ دٍ

 . كاًی تًْذّتینی پزطَ
 ی ٍّ ئوووَ  ٍّ كی ڤیذیۆییوووَ یوووَ ًاهَ ڵگَ رێی تَ ری ئووویالؾ لوووَ هاڵپوووَ

 ڤیكبوۆر) ًاّی توَ  ٍّ پیاّێكَ ى الیَ لَ  رێكخزاٍّ ّ ئَ  كَ  خظبٍْ ر دٍ تَ
ًج تووووۆ  توووواًی جووووْاى ّ یووووَ تزێ  ّ ئافزٍ دٍ رێٍْ تووووَ( طفاتظووووك

 . تنێزێ  ڵذٍ كاًی َُ طبَ تَ هَ
  ّتٍْ ركوَ دٍ  كوَ  ّ رێكخوزاٍّ ری ئوَ رێْتَ تَ  كَ  ع ئاػكزا كزاٍّ ٍّ ئَ

تْاًاكواًی   یزًگیوذاى توَ  ری توَ رییش تواٍّ ، ُوَ  ّ پیواٍّ ت ًیَ ئافزٍ
 . تٍْ تاى ًَ ئافزٍ
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ّ  اڵم ئوووَ ، توووَ ٍّّْت ركوووَ ًوووذیي ئووواتزّچًّْی دٍ چَ  اٍّّ رێكخوووز ئوووَ
تز  ّرٍ ّ ػكظووبێكی یووَ رٍ تووَ  كووَ رێكخزاٍّ  ّجارٍ ی ئووَ ٍّ ئاتزّچًْووَ

 . دێٌێ 
توواًگخْاسی ئیظووالهی عووْهەر عەتووذّلکافی دەڵێوو : "ئوواّاًەی داّای 
هافی ئافزەت دەکەى ّ داّای ُەهّْ ئاسادییەکی توێ طوٌّْریاى توۆ 

ئافزەتیوواى  یئافزەتییوواى ًاّێوو  تەڵکووْ خووْد دەکەى، ئەّاًە هووافی
 دەّێ ".

ە ًاهیلکەیەکووذا چوواّم تە ّتەی ئووافزەتێکی توواسە هْطووڵواى تووّْ ل
 دەیّْت: "ُەرییش تڕّا تە ڕۆژئاّا هەکەى کە تاطوی هوافی کەّت کە

تەڵکووووْ ئەّاى  ئووووافزەت ّ ئوووواسادی تووووێ طووووٌّْری ئێووووْە دەکەى
 !هەطخەرەتاى پێذەکەى ًەک طەًذًی هافباى"
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 -پێوەری کردەوەکان:         
یە لە: تٌەهای ػارطباًیەتی ڕۆژئواّا کە ژیاًی دیوْکزاطی تزیبی

 لەالیوواى لەطووەر طووْد)الزتا( تٌوواؼە کووزاّّە، ّە ُوویچ تەُووایەک
ر ػبێ  قواساًج جگە لە تەُا هاددییە "طْد"دارەکاى، ُە تًْی ًییە

ئەًجاهی دەدەى، خۆ یەر ًا ّاسی لوێ  اتێ  ئەّ ێذاّ تەرژەّەًذی ت
 دێووٌي ، تە تووێ لەتەر چوواّیزتٌی خووْدی ّاقعووی کووارەکە، لەتەرئەّە

یە لە: پێووووْەری طووووْد ّ پێووووْەری کارەکوووواى الی ئەّاى تووووزیبی
پەرّەری  ڤوووتەرژەّەًووذی. تەاڵم پێووْەری کارەکوواى لە ئوواییٌی هزۆ

یە لە: )حەاڵڵ ّ حەرام(  ُەر ػووبێ  حەاڵڵ تێوو  ئیظووالهذا تووزیبی
ەتْاًزێ  ئەًجام تذرێ ، ّە ُەر ػبێ  حەرام تێ  پێْیظبە دّّر د

 تکەّیٌەّە لێی تە تێ یْێذاى تە طْد ّ قاساًجەکەی.
 
 
 
 
 
 

٤  
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 -شورا)ڕاوێژ(:دیموکراسی و   
ی ًیووووویە، دیوْکزاطوووووی ڕێوووووگەی (ػوووووْرا)دیوْکزاطوووووی 

فەرهاًڕەّاییە کە ُەهّْ خەڵ  ّ ُەهّْ تەػوەکاًی تێوذایە، 
ژیاى تە پێی تێڕّاًیٌێکوی دیواری کوزاّ دەڕّات ّە ُەهّْ کارّتاری 

کە لە ػەرعەّە طەرچاّەی ًەیزتّْە، ّە فەرهاًێکی ػەرعی ًیویە 
ە، ُەتوا ُەهوّْ یّەک ػْرا. تەاڵم ػْرا تاکە ڕێگەی حوْکوڕاًی ًیو

ٌەکووواًی تەػوووەکاًی تیوووادا تێووو ، ّە تٌچیوووٌەیەک ًیووویە لە تٌچی
ّْى، ّە یە لە: ّەریزتٌوووی ڕاّ تۆچوووفەرهووواًڕەّای، تەڵکوووْ توووزیبی

تۆچوًّْیغ ُەًوذێ  جوار پێْیظوبە ّ ُەًوذێ  جوار  ّەریزتٌی ڕاّ
پێْیظ  ًییە لە ُەًذێ  حاڵەتوذا}ّەک: فەرهاًەکواًی ػوەر {. ّە 
ػووْرا فەرهوواًێکی ػووەرعییە ّ داًووزاّی دەطووبی هووزۆ  ًیوویە ّەک 

 دیوْکزاطی.
را خووْدا لە عەرػووەّە تە پێؽەهووثەر)د. ( }دەرتووارەی یزًگووی ػووْ

ِ ِلنۡ  لۡيُمۡ )دەفەرهّْێ :  َّلله
 
ۡن ٱ ُٖ ّمِ َۡ  ۡرۡحۡ م  ِِۡةم  ۡ ۚه  فِۡ  ۡولۡمۡ  ُكنمۡ  فۡا 

نۡرضُّ ْا ِمۡن ۡحۡ ِلۡ 
 
لۡۡ ةِۡب ۡل

 
ۡ يِف ۚه  ٱ ُُ ۡ ۡ ِرۡر لۡيُۡم ۡوۡشم ِوۡر س ۡ

 
ۡىُف ۡىَۡنُۡم ۡوٱ

 
فۡأ

ۡلَۡممرِ 
 
ِ ۚه  ٱ َّلله

 
ۡ عۡمیۡل ٱ ۡذا ۡىۡ ۡممۡ  فۡ ۡممۡ لکه

ِ
ۡ مم ۡ  ۚ   فۡم  َُ لۡ

 
مبُّ ٱ ۡ ُمِ َّلله

 
 ه ٱ
ِ
نیۡ ا ِ  (،ّّكِ

توۆ   یوَ اٍّدتی خْ حوَ ُۆی ڕٍ  ( تَد. ی ه وذ ) ّاتّْ )ئَ : "کَّاتە
ق ّ توێ  ڕٍ  ّ قظوَ  ر توْڕٍ یَ ڵیاًذا، خۆ ئَ یَ رم ّ ُێوي تْی  لَ ًَ
  ّاتوَ کوزد، کَ یواى دٍ ّرت تاڵٍّ دٍ  هّْ لوَ َُ  ٍّ ، ئَ یی تّْیبایَ سٍ تَ

٥  
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،  اى تۆ تکَیێخۆع تًّْیّ داّای ل  ّ لێیاى تثْرٍ  چاّپۆػیاى لێثکَ
ت ّ  ػْرٍ ، )دّای هَ پێ تکَ ّێنییاىّ پێؼِاتذا پزص ّ ڕا کار  لَ

ّ(  ًجاهی تذٍ ی ، ئَ ًجام تذٍ ر تڕیارتذا )کارێ  ئَ یَ پزص ّ ڕا( ئَ
  ّێ  کَ ی خۆػذٍ ّاًَ ڕاطبی خْا ئَ تَ  چًْکَ ، طبَ خْا تثَ پؼ  تَ

 "طبي تَ پؼبی پێذٍ
دەڵێوو : کەطوون ًەدیووْە ُێٌووذەی پێؽەهووثەر ُا ئەتُْووْرەیزە  رٍّ ُووَ

 .)د. ( ڕاّێن تە یاراًی تکات
طوًْەتذا لە ئیظالهذا ڕاّێن لەطەر ػبێ  دەکزێو  کە لە قْرئواى ّ 

ُەر دا لە  زاتێوو ، تەاڵم لە دیوْکزاطوویئاهوواژەی تە ڕًّّووی پووێ ًەک
دەتێ  ڕایواى قثوْڵ  ػبێكذا ئەیەرچی دژی تەُا ئاییٌیەکاًیغ تێ 

ڕاّێنکواراى لە  یاًوذًی جەًوگە لە یەڵ خوْدادا.تکزێ ، ئەهەع ڕایە
ئیظووالهذا دەتێوو  خوواّەًی تایثەتوەًووذیگەلێکی تووااڵ تووي، تەاڵم لە 

 {. جا چ ًەساى تێ  یاى ساًا یە  ّ خەلکەدا  دیوْکزاطی
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 ی:یڕێساکانی فەرمانڕەوا      
ی دیوْکزاطووی لەطووەر دّّ فکووزە درّطوو  یفەرهوواًڕەّا* 

 دەتێ :
 تۆ یەلە.طەرّەری . ئو 
 .یە  طەرچاّەی دەطەاڵتەکاًە .ب
 تەاڵم فەرهووواًڕەّای لە ئیظوووالهذا درّطووو  دەتێووو  لەطوووەر: * 
 طەرّەری تۆ ػەرعە ًەک تۆ یە . .ئو
دەطووەاڵت تووۆ ئووْهەتە، ّە ًووْێٌەرایەتی دەکزێوو  لەالیەى ُەر  .ب

 کەطێکەّە کە ػەر  جێ تە جێ تکات ّ پەیڕەّی لێی تکات.
 

 
 -کەمینە:زۆرینە و      

لە دیوْکزاطی دا فەرهاًڕەّایی تۆ الیەًوی سۆریوٌەیە، * 
ئەیەرچووی ًوواڕەّاع تێوو ، ّە سۆریووٌەع دەکزێوو  ئوواّا 

 تێ :
 .. سۆریٌەی یە  تە ڕاپزطی یؼبیئو 
 ێٌەراى لە دەًگذاًذا لەطەر پزۆژەیەکی دیاری کزاّ.ْ. سۆریٌەی ًب 
. سۆریوووٌەی ّەسیزەکووواى لە داًووواًی پزۆژەیەکوووی یاطوووای یووواى پ 

 پەیڕەّکزدًی طیاطەتێکی دیاری کزاّ.

٦ 

٧  
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 . سۆریٌەی طەًذیکا ّ کۆهەڵەکاى.ت 
 . سۆریٌە تۆ تەخؼیٌی هبواًە تە ّەسارەتێ  یاى التزدًی.  
. ُەهووّْ تڕیارەکوواًی ئەًجووْهەًی ًووْێٌەراى ّ ّەسارەتەکوواى کە چ 

 سۆریٌە دەیظەپێٌي.
تەاڵم لە ئیظووووالهذا فەرهوووواًڕەّای تووووۆ ػووووەرعە، ُەرچەًووووذە *  

کەهیووٌەع لەطووەر ئەّ تۆچووًْە تووي ّ ژهارەػوویاى کەم تێوو ، تەم 
 ػێْەیەی خْارەّە : 

. پەیوووڕەّ کوووزدى ّ جوووێ تەجوووێ کزدًوووی فەرهووواًێکی ػوووەرعی ئوووو
 ًایەڕێٌزێبەّە تە تۆچًْی سۆریٌە.

. تۆچوووًْی ُوووًْەری ّ کەطووواًی پظوووپۆڕ ّ ػوووارەسا سۆریووووٌە ب
 ًایظەپێٌي.

سۆریوٌەی تیوا ّەردەییزێو  کە . یەک حاڵەت ُەیە کە تۆچوًْی پ 
ْڵ کزدى ّ ًەکزدًی کارێکی هثواح )ڕێوگە پێوذراّ (، یە لە قەتتزیبی

)د. ( ّاسی لە تۆچووًْی خووۆی ُێٌووا تووۆ تۆچووًْی ًوووًْە پێؽەهووثەر
سۆریووٌە لە کوواتی دەرچووًْی لە هەدیووٌە تووۆ ڕّّتەڕّّتووًْەّە لەیەڵ 

 .ْدداکافزاى لە جەًگی ئْح
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 -:ی فەرمانڕەوایشێواز   
یە لە: هووواًڕەّایی لە دیوْکزاطوووی دا توووزیبیػوووێْاسی فەر  

 طەرۆکایەتی یاى پاػایەتی. 
خْد یەتی تگۆڕدرێ  تۆ طوەرۆکایەتی یواطیظبەهی پاػا ّە درّطبە

ایی لە ئیظوووالهذا: ًە تە پوووێچەّاًەّە. تەاڵم ػوووێْاسی فەرهووواًڕەّ
ًە  ّ یە ًە ئیوپزاتوووۆریەتی ّە ،یەًە طوووەرۆکایەت ّ پاػوووایەتی یە

یە، تەڵکْ تاکە ػێْاسی جیاّاسە لە ُەهوّْ ڕژێوەکواًی توز ی فیذراڵ
ظبەهی خوویالفەت یە لە ) طیتزیبیکە کە لە جیُاًذا تًْیاى ُەیە، 

یە لە: طەرکزدایەتی یؼبی ُەهّْ هظْڵواًاى لە ( کە ئەهیغ تزیبی
ظوالم، ّە کزدًوی فەرهواًە ػوەرعیەکاًی ئییدًّیادا لە پێٌاّ پەیڕەّ

تەّاتوایەکی  دْخّاسی ئیظالهی تۆ ُەهّْ جیُاى. یاُەڵگزتٌی تاًگە
تز ًاًّاًی دەّڵەتی ئیظالم تە ًاّی خویالفەت ئەّە ًایەیەًێو  کە 
تایثەتە تە کۆهەڵەیەکی دیاری کزاّ یاى تە خەڵکاًێکی تایثەتوەًذ، 

پێوی دەّتزێو  "خویالفەت" تەڵکْ ڕژێوی فەرهواًڕەّای لە ئیظوالهذا 
تۆهاّەی تێذا ًییە. ّە درّط  ًیویە یۆڕاًکواری تیوادا  ەێککە ڕژێو

تکزێ  لە ڕژێوی خیالفەتەّە تۆ ڕژێوی طەرۆکایەتی یاى پاػوایەتی 
لەطووەر ، یوواى ُەر جووۆرێکی تز.}تاػووبزیي ًوووًّْەع لە هێوونّّدا 

 :ذاّ دادپەرّەریوو ایەتیهەسًوو طووەرکەّتْیی ػووێْاسی خوویالفەت لە
چووْار خەڵوویفە هووندە  خیالفەتووی ئیظووالهی طووەردەهە سێزیٌەکوواًی

٨ 
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طەردەهی خیالفەتی عْهەری کْری عثذّلعەسیشە. لە  ەّ ،پێذراّەکە
لە طەردەهی عْهەری کْڕی خەتاتوذا)ر. ( قیثبویەک توۆ ػوکایەتی 

ی ّە()ڕ. ( کە لە کواتی توزدًەعومری کم یی عم  کْری ّالی هیظز)
یوووارییەک لێوووی ئووواساری داّە تە ًووواڕەّا، ُووواتە خشهەتوووی ئەهیوووزی 

حەقی خۆی کزد، ئەّە تّْ عْهەری فارّق لە  یداّا ئیواًذاراى، ّە
یەکە توۆڵەی خوۆی تەتوێ سیووادەڕۆیی یودّای ئەّەی داّای کوزد قیثب

کەی تکاتەّە، ئەم ّتە جْاًەػوی فەرهوّْ تە کوْڕی ّالوی هیظوز: "
خەڵکباى کزدۆتە کۆیلە لە کاتێکذا دایکاًیاى تە ئواسادی دەیواًِێٌٌە 

رّق ُەر لەًەّەی ئەم ". ّە دّای طووەردەهی عووْهەری فووادًّیوواّە
کەطووایەتییە تەڕێووشە عووْهەری کووْری عثووذّلعەسیش پەیووذا دەتێوو  کە 
حْکوەکەی تەًِا دّّ طواڵ ّ چەًوذ هواًگێکی خایاًوذ تەاڵم ُێٌوذە 
دادیەر ّ پاتەًذی ػەر  توّْ لە تڕیارەکاًیوذا  ّەُوای لێِوات ئیبوز 
خەڵوووووو  لەتەر خۆػووووووگْسەراًی ّ دەّڵەهەًووووووذی کەطووووووێکیاى 

کوواتی پووێ تثەخؼووي، ئەّتووّْ ُوواتي تووۆ الی ًەدەدۆسیوویەّە تووا سە
عْهەری کْری عثذّلعەسیش  پێیواى یوّْت: "کەص ًە هواّە سەکواتی 
پێ تثەخؼیي ّ خْاردًێکی ئێجگار سۆرهواى هواّە، چوی لێوثکەیي؟"  
ئەّیووغ فەرهووّْی: "تووزۆى، لەطووەر کێْەکوواى دایثٌووێي تووا ًەڵووێي 

 .تّْى"{ هی خیالفەتی ئیظالهیذا تاڵٌذەکاى تزطیلەطەردە
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 -جھاز الحکم( دەزگای فەرمانڕەوای:)       
پێکوذێ  لە طوێ  ذاکاًی فەرهاًڕەّای لە دیوْکزاطویەتدەسیا       

 ە ئەهاًەى:دەطەاڵت ک
 .دەطەاڵتی یاطاداًاى )پەرلەهاى( .ئو
 .اڵتی جێ تەجێ کزدى )ّەسارەتەکاى(دەطە ب.
 دەطەاڵتی دادّەری )دادیاکاى(. پ.

دەطەاڵتەکاًی تز دەکەى ّەک طْپا ّ ئاطایؼی یؼبی ّ ئاطایؼوی ئەم دەسیایاًە ُاّکاری 
 ًاّخۆ ّ دەسیاکاًی تز.

  تەاڵم دەسیاکوووووواًی فەرهوووووواًڕەّای لە ئیظووووووالهذا تووووووزیبیي لە: 
 .خەلیفە ئو.
 .یاریذەدەری طەرپؼ  کزاّ ب.
 .یاریذەدەری جێ تەجێ کزدى پ.
ئیوارەتی جیُاد کە طەرپەرػوبی کارّتواری: طوْپا، ًواّخۆ ّ  ت. 

 .دەکەى دەرەّە ّ پیؼەطاسی
 .ەکاىیّالی  .
 .. دادیاچ
 تەرژەّەًذیەکاًی دەّڵەت ئەًجْهەًی ئْهەتی ئیظالهی. ح.

}دادیا لە ئیظوالهذا ڕێشێکوی سۆری ُەیە ّ دەتْاًێو  تە ئاطواًبزیي 
ػێْە ئەیەر خەلیفە ُەڵەیەکوی کوزد لێپێچیوٌەّەی لەیەڵوذا تکوات، 

٩ 
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دیووارە خەلوویفەع ًاتێوو  دداى ًەًێوو  تەُەڵەکەیووذا؛ چووًّْکە لە 
ئیظوووالهذا پۆطوووبی خووویالفەت ئەرکە ًەک هەًظوووەب، لە حوووْکوی 

حم:ائ  ال م  نی يف ڕتّْکی "ئیظالهیذا ّ لە چەرخی عْطواًیذا لەپە

" دا تەم جوۆرە تاطوی دەطوەاڵتی لوێ   طةسمق اننی اخلةرم ء وال  یذکر
ڵباى تایەسیووذی ْطوو"پێچیووٌەّەی دادّەر دەکووات لە  لە خەلوویفە: 

یەکەم کە ًاطووزاّە تە "تەسێووٌەری ئەّرّپییەکوواى" لە ػووەڕێکذا کە 
پوواسدە ّاڵتووی ئەّرّپووی تەػووذارییاى تێووذا کزدتووّْ تووْاًی تێکیوواى 

بی کووزد باًە تەڕێووشە، جارێکیوواى ّەُووا پێْطووکێٌێ . ئەم طووْڵتؼوو
لەتەردەم  قاسیووذا ئاهادەتێوو  ّ ػووایەتی لەطووەر کارێوو  تووذات، ئەّ 
قوواسییەع ًوواّی "ػوووغ الووذیي افٌووذت"تّْ. طووْڵباى چووّْە ژّّری 
دادیووا ّ لەتەردەم ئەّاًووی تووزدا تە پێووْە ّەطووبا، قوواسی طووەیزێکی 

ییزێو  ّ قثوْڵ ًیویە؛ پوێ ّت: ػوایەتی توۆ ّەرًاطْڵباًی کوزد ّ 
چًْکە تۆ ًْێنەکاً  تە کوۆهەڵ ًاکەیو ، ُەرتوۆیە سۆر ئاطوییە لە 

 ػایەتی داًذا درۆ تکەی !
ە تێووذەًگی چووّْە طووْڵباًیغ دّای یْێثیظووبثًّْی تڕیوواری قوواسی ت

ُەهاى ڕۆژدا فەرهاًیوذا کە هشیەّتێو  لە ًشیو   دەرەّەی دادیا. لە
 ػْێٌی ًیؼبەجێثًّْی تٌیات تٌزێ ".

ردەهێکذا هْطووڵواًاى ّەُووا قاسییەکیوواى ُەتووّْ، خوواّەًی جووا لەطووە
 {ّەُا طْڵباًێکیغ تّْ!
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 -ھەڵبژاردنی فەرمانڕەوا:         
. دیوْکزاطووی ڕێووگە دەدات تە ُەهووّْ تاکەکوواًی یە  ئووو

پێؼثڕکێی ّ کێثڕکوێ توکەى لەطوەر یەیؼوبي تە کْرطوی 
کەطوایەتی ّ ی ّ ڕەّػوبی یی تەتێ ڕەچاّکزدًی لێُواتْیفەرهاًڕەّا

 ئەیەر تۆ ًْێٌەرایەتیغ تێ . تەًاًەتپاتەًذتًْی تە ئاییي 
 زێ .یە ڕژێوی دیوْکزاطی دا تە کزێ دەیفەرهاًڕەّا ل ب. 
. یە  فەرهوواًڕەّا ُەڵووذەتنێزێ  تووۆئەّەی ڕژێوووی دیوْکزاطووی پ

تەطەریاًذا تچەطپێٌێ . ت. فەرهاًڕەّا توۆ هواّەیەکی دیواری کوزاّ 
 ( طاڵ.١تۆ  ٢ُەڵذەتنێزدرێ  تۆًوًْە )

 ناردًووووی فەرهوووواًڕەّا تەم ػووووێْاسەیە:تەاڵم لە ئیظووووالهذا ُەڵث 
. لە ئیظالهذا هەرجە ئەّ کەطەی خۆی دیٌێبە پێغ تۆ ئەم کارە ئو

دەتْاًزێو   تەپیاّ تێ  ًەک ئافزەت}تێجگە تّْى تە خەلویفە ئوافز
دەطووەاڵتی فەرهوواًڕەّای سۆرتەی کارّتارەکوواًی پووی تووذرێ  تە پێووی 
ئەّ تْاًاییەی کە تێیذا ُەیە{، هظْڵواى تێ  ًەک تێ تاّەڕ، تواڵػ 
تێ  ًەک هٌذاڵ، ژیز تێ  ًەک ػوێ ، ئواساد تێو  ًەک تەًوذە یواى 
ُاّػووێْەی تەًووذە دەطووەاڵتی تەطووەرەّە تێوو . }ئاػووکزایە، تەًووذە 

شهەتکارە یاى ئەّ جۆرە تەًذایەتییە کە لە کۆًذا لێزەدا هەتەطبی خ
ُەتّْ، ئیظالهی هەسى ئەم جوۆرە تەًوذایەتییە تٌثوڕ کوزد، تەاڵم لە 

دا تە تەًووذە توووّْ یەلێوو  ًواًیووواى ّ ڕًّّە،  ڕژێوووی دیوْکزاطوووی
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ێشەکووواى پاػوووکۆ ّ دەتیٌیووو  کە سۆرتەی طوووەرکزدەی ّاڵتە توووێ ُ
ى تەًووذە ئەهووواى اڵتە سلِێشەکوواًي، یوواى سۆرەیوواتەًووذەی فەرهوواًی ّ

تەًذە ػەُاّت ّ پارە، جا پێْیظبە لە حّْکوی ئیظالهیذا کەطێ  
تکووزێبە فەرهوواًڕەّا کە تایثەتوەًووذی چووزای لە خۆیووذا تەرجەطووبە 
کزدتێوو ، کە چووزا تایثەتوەًووذییەکی یەلێوو  سێزیٌووی ُەیە ئەّیووغ: 
خۆی دەطْتێ  لە پێٌواّ ڕًّّواککزدًەّەی کە طواًی توز، ُەرّەک 

خەتواب تە ئاػوکزا ئەم تایثەتوەًوذییەی تێوذا چۆى عْهەری کوْڕی 
{، ّە پێْطووبە خەلوویفە دادیەر تێوو  ًەک لە ئووایي تەرجەطووبە تثووّْ

دەرچووّْ، ّە هەرجووی ػوویاّ تووز ئەّەیە کە هْجبەُیووذ ) تووْاًی 
 ...ُبذ. لە ئایەت ّ فەرهّْدەکاى( تێ  ّە ُەڵُێٌجاًی

یەی فەرهاًڕەّا لە ئیظالهذا تە کزێ ًاییزێ ، ّە ئەّ تڕە پوارە ب. 
کە ّەریووووذەیزێ  لە تووووزی ئەّ کووووارەیە کە پێووووی ُەڵذەطووووبێ ، 
لەتەرئەّە ئەیەر طووەرچاّەیەکی تنێووْی تووزی ُەتێوو  ئەّا درّطوو  

 }تەاڵم لە دیوْکزاطویًییە ُیچ ػبێ  ّەرتگزێ  لە ) تی  الووا (.
دا طوووەرکزدەی ّەُوووا توووًّْی ُەیە کە هوووْچەکەی تەػوووی تنێوووْی 

ئیظوالهذا فەرهواًڕەّا  ُەسارەُا ُەژار ّ سەتوّْى دەکوات، کەچوی لە
ُەرّەک هیلەت طادە دەژی، سۆرجاراى لە هوافی خوۆی خۆػوذەتێ  
لە پێٌوواّ ئْهەتووذا، جارێکیوواى خێزّخێووزات کووزا، خێووزکەراى تیزیوواى 
دەکزدەّە کە ُەژارتزیي هاڵ کام هاڵەیە لە هەدیٌەدا تا خێوزی پوێ 
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تثەخؼي، یەیؼبٌە ئەّ ئەًجاهەی کە لە هالی خەلیفەی هْطڵواًاى 
ى ەیاغ خێزەکیری کْڕی خەتاب" ُەژارتز تًّْی ًییە، کاتێک"عْهە

 {.هْطڵواًاىکزد تیثەخؼي تە یتۆ تزد قثْڵی ًەکزد ّ داّا
. لە ئیظوووالهذا ئوووْهەت تەڵوووێي دەدەى تە فەرهووواًڕەّا لەطوووەر پ

یواى  ،کارکزدى تە پەرتْکی خْدا ّ فەرهْدەکواًی پێؽەهوثەر )د. (
 جێ تەجێ کزدًی فەرهاًە ػەرعییەکاًی ئیظالم.

. خەلیفە هاّەیەکی دیاری کزاّی ًیویە ُەتوا ئەّ کواتەی هەرجە ت 
ػوووەرعیەکاًی تیوووا تێووو ، ّە تْاًوووای ُەطوووباى تە کارّتارەکووواًی 
فەرهاًڕەّای ُەتێو  یواى جوێ تەجوێ کواری فەرهواًە ػوەرعییەکاى 

 تێ .
 

 
 ھەڵگەڕانەوە و سەرپێچی کردن: 

وْکزاطووووووووی دا درّطووووووووبە کە لە فەرهوووووووواًڕەّا لە دی
ُەڵثگەڕێیوووبەّە ّ خۆپیؼووواًذاى تکەیووو  تەراهوووثەری ّ 
یْیڕایەڵی ًەکەی  ّ طەرپێچی کزدى لە دژی ڕاتگەیەًی ، تەاڵم لە 
ئیظوالهذا درّطوو  ًیویە ُەڵووگەڕاًەّە ّ طوەرپێچی کووزدى تەًُووا لە 
یەک طوواتذا ًەتێوو  کە ئەیەر خەلوویفە فەرهوواى تکووات تە توواّاى ّ 

}ُەرکات ساًیوو  خەلوویفە تەرەّ ُەڵووذێز چی کزدًووی ػووەر .طووەرپێ
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ُاًگووواّ دەًێووو  پێْیظوووبە تە حیکوەتگەرایووویەّە الداًەکەی پوووێ 
 ، ًەک توارّدۆ  ّ ُێوٌوی خویالفەتّ ئاهۆژیاری تکەی  ڕاتگەیەًی 
 تؼێْێٌی  لەتەر ُەڵەیەکی خەلیفە{.ّ دەّڵەت 

 
 -( و لێ پێچینەوە:ضةنەیاری )المعار
کۆهەڵگووا داتەع دەتێوو  تووۆ دّّ لە دیوْکزاطووی دا 

تەع کە تووزیبیي لە دەطووەاڵتذار ّ ًەیوواراى. تەاڵم لە 
ئیظووالهذا، کۆهەڵگووا داتەع ًاتێوو  تووۆ دّّ تەع، تەڵکووْ یە  یوواى 
ًوووْێٌەراًی ئوووْهەت ُەڵذەطوووبي تە لێپزطووویٌەّەی فەرهووواًڕەّا، ّە 

 )المظالم(دادیای  ائەیەر ػیاّی التزدى تّْ لە ڕّّی ػەرعەّە ئەّ
یواى یوْێڕایەڵی توۆ فەرهواى تەدەطوو  ّاتە: لەطوەرکار الی دەتوات، 

 .یاى التزدًی، پێچیٌەّە آالهز( لەیەڵ لێ ي)ّل
 

 
 -:دادگا  

 لە ڕژێووووووی دیوْکزاطوووووی دا: دادیوووووا هەدەًیووووویە.

                    تەاڵم لە ئیظووووووووووالهذا: دادیووووووووووا ػووووووووووەرعییە.
}دادیووووای هەدەًووووی یاطووووا ّ ڕێظوووواکاًی لەالیەى هزۆڤەکوووواًەّە 
دەًْطزێٌەّە، تەاڵم دادیای ػەرعی یاطا ّ ڕێظواکاًی توزیبییە لە: 

 پەیام ّ ػەریعەت ّ ئاییٌی خْای پەرّەردیار{.

١٢ 

٠١  



33 

 
 -پێکھێنانی حیسبەکان:

لە ڕژێوی دیوْکزاطوی دا درّطوبە حیوشب درّطو   
تٌچیووٌەیەک کە دژی تٌچیٌەکوواًی تکزێوو  لە طووەر 

ئیظالم تێ ، ّاتە: حشتی طکۆالری)عەلواًی( یاى ًەتەّەی یاى توێ 
 دیي تێ .

درّطوو  تکزێوو  جووگە لە ە حیووشب یتەاڵم لە ئیظووالهذا درّطوو  ًیوو 
کە پاتەًوذ تێو  تە ئیظوالم لە ڕّّی تیزّتواّەڕ ّ  یحیشتی ئیظواله

 طیظبەهی ژیاًەّە.
 
 

 -سیاسەتی دەرەوە:             
لە ڕژێوی دیوْکزاطوی دا طیاطوەتی دەرەکوی لە لەطوەر  

تٌچیٌەی ڕێشیزتٌی طٌْری دەّڵەتی ّ ئواّی ُەرێوەکواى 
درّط  دەتێ ؛ چًْکە سۆرکزدًە لەطەر ڕێشیزتٌی ئواسادی یەالى لە 

تەاڵم لە ژێز طایەی ڕژێوی  ُەڵثناردًی ڕژێن ّ یاطا ّ فەرهاًەکاًی.
ە پەیْەطوبە تە جیُواد توۆ فەرهاًڕەّای ئیظالهیذا طیاطەتی دەرەّ

تاڵّکزدًەّەی ئیظوالم یواى ُەڵگزتٌوی تواًگەّاسەکەی، ّە ُەرّەُوا 
طٌّْر ّ تەرتەطبە هاددییەکاى تێ  دەػکێٌێ  توۆ دەرتواس توًّْی 

١٤ 
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خەڵوو  لە تەًووذایەتی هووزۆڤەّە تووۆ هووزۆ  تووۆ تەًووذایەتی خووْدای 
پزطووی  تاػووە تووۆچی ڕێووشی }خْێٌەری ُێوونا، دەکزێوو  تتەًووذەکاى.

تووز کوواى لە ئیظووالهذا ًاییزێوو  یوواى تە هاًووایەکی طووٌْری ًەتەّە
 دەتەسێٌزێ ؟

هاًای تێ ڕێشی کزدى ًییە، تەڵکْ هاًوای  ًەئەم تەساًذ ەاڵمتّەاڵم/ 
توًّْەّە  ێکواًە لە کوۆیالیەتی ّ ُەطوبی کویي لوڕسیارکزدًی هزۆڤە

ّ درّطووووووبکزدًی ُەطووووووبی  تەراهووووووثەر تە ًەتەّەکوووووواًی تووووووز
دەیەّێووو  ًەتەّەکەى  ئیظووالم، تەڵکووْ ًاطوویۆًالیشهی)ًاتەّایەتی(

دّّر لە دەهوووارییزی ًەتەّەیوووی پوووێکەّە تە ئاػوووبی ژیاًییووواى ڕا 
 تطووەدەی حووْکوی خوویالفە ٠٢چووۆى هێوونّّ تگووْسەرێٌي، ُەرّەک 

تەڵگەیەکووی ئاػووکزاّ ًوایوواًە، خیالفەتووی ئیظووالهی دەیەّێوو  ئەّ 
انه ) ئایاتەی خْدا جێ تە جێ تکوات کە دەفەرهّْێو :

ِ
لنهم ُس ا

 
ۡم  ٱ ٓأَُّيُّ   ۡفَٰ

ُٱۡ ُشمُع اٗب ۡوقۡ ۡ ٓئِمۡن ِل ۡۡعم ۡرفُٓ اْ  ٰ ۡوۡعۡعةۡمنۡفَٰ ٰۡ ن ۡذۡكمٖر ۡوُٱنم ُٱ ّمِ  ه َٱۡكمۡرۡمُٱۡ  ۚ   ۡخةۡۡ نۡفَٰ
ِ
ا

ِ َٱتۡ ٰۡكممُٱۡ  َّلله
 
ۡ عِۡةمميخ ۡرِ مم  ۚ   ِىنممۡ: ٱ َّلله

 
 ه ٱ
ِ
ی  ّاتە: ئووَ[، ٠٤ال جووزات: ،](ا

  کزدٍّّک درّطوب ًێز ّ هێیوَ هّْتاًواى لَ َُ  تێگْهاى ئێوَ  ڵکیٌَ خَ
  ّ  ُا یوَ ًوذٍ چَ کزدّّهواًي تَ ،( ّایوَ حَ  م ّ دایکوَ ئادٍ تاّکَ  )کَ
ًوذیباى خوۆع  یٍْ کبز تٌاطوي ّ پَ جۆر، توا یوَ ّ ُۆسی جۆرتوَ  تیزٍ

 ەتاً طوواًَ ّ کَ ڕێشتزیٌباى الی خووْا ئووَ ڕاطووبی تووَ . تَ ٍّ کووَ یَ تێوو  تَ
، تێگْهواى  رداری خْایَ ّ پارێشکارە رهاًثَ خْاتزطَ ّ فَ سۆرتز لَ  کَ
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هّْاى. کەّاتّْ لە خیالفەتوی ئیظوالهیذا ُویچ  َُ تَ  خْا ساًاّ ئایایَ
ًەتەّەیەک لە ًەتەّەکاى تە ڕێشتوزًیي لەّی تزیواى هەیەر ئەّەیواى 

طەدە  ٠٢کە سیاتز پارێشکاری فەرهاًەکاًی ئیالُی تێ . تە درێنایی 
ز ئووااڵی ئیظووالهذا هووي ّ تووۆ تووًّْی ًەتووّْە، تەڵکووْ ُەهووّْ لە ژێوو

ذا ژیاًییواى تە ػوەرع کویک خْػ  ّ تزا لە ژێز حوًْەتەّەکاى ّە
لە طوەرکزدە کاهەراًی یْسەراًذّّە، تە تێ جیاّاسی ئەّەتا یەکێو  

کْرطووباًی توواکّْر "عەتووذّڵاڵ ئووۆجەالى" لە تەیاًٌوواهەی طووکۆالرییە 
دداى تەّ ڕاطبییەدا دەًێو  کە لە  اد"دا  لە "ئاهەد"٤١٠٤ًەّرۆسی "

توێ جوْداّاسی ّ خیالفەتی عْطواًییذا "کْرد ّ توْرک" تە ئاػوبی 
ُەر  ەاڵم ئەفظْصت ".دەژیاىپێکەّە ًەتەّایەتی ّ هافذاری کزدًی 

لەطوەدەی تیظوبذا ّ  ی عْطواًی ئیظوالهیلەیەڵ ڕّّخاًی خیالفەت
ی ػۆرػوی رەیەس پەرطوبی دەطوب ئیوذی ٌی فکزەی دیوْکزاطیُات

 .یەلەتەردەّاهیذا عپێکزد، ُەًّْکە
 سمممال  عمممیل مرممم   "پەڕتوووّْکی  ڤایظوووی ًْطوووەری ڕۆژئووواّای لە

رەّەیە ًەک داییزکوووار، دا، دەڵێووو : "ئیظوووالم ئووواّەداًەکە" ممم الطر 
ئیظوووالم کە ًووواّچەیەک ئووواساد دەکوووات کەص ُووواى ًوووادات توووۆ 
خۆػەّیظبی ساڵثّْى. ئیظالم ُیچ جوۆرە خۆپەرطوبییەکی ئواتْری 

ًەتەّەیووی تێووذا ًیوویە ّ ُوویچ جووۆرە ُۆکوواری خۆػووگْسەراًی یووا 
الم کە ػووْێٌکەتْاًی لەطووەر حظوواتی یەالًووی تووز تێووذا ًیوویە. ئیظوو
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کزاّە لە پێٌاّ ئەّەی طّْد تەخوۆی ّ  تەطەر ئادەهیشاددا پێْیظ 
دەّرّتەرەکەی تگەیەًێوو  لەطووەر ڕەّػووبی تەرسی ئیظووالهی تووا تووۆ 

کوزدى لەطوەر  ُاّکواریئاطّْدەی ئادەهیشاد تنی ّ توزێ ، ّە توۆ 
الوظبؼوزقْى ّ "سەهیٌذا".  ُەرّەُا تۆهاص کارالیول لە پەڕتوّْکی 

دەڵێ : "ئیظالم ئاییٌی ئاػوبیە ُێوش ّ تْاًوای توۆئەّە  االطالم"دا،
کۆًاکاتەّە کە کاری جەًگی پێ ئەًجام تذات، تەڵکْ ُەهیؼوە ُەر 
ی تۆ ئاػبی کار دەکات. ڕۆژئاّا کە ّاڵتاى داییز دەکات هەتەط  لێ

تاڵّکوووزدًەّەی تیزتووواّەڕ ّ ػارطوووباًییەت ًیووویە، تەڵکوووْ تەًِوووا 
هەتەطبی داییزکزدًە، ّە تەًواّی هەطوی یەتەّە کواری داییزکوزدى 
ئەًجام دەدات، ُەرتۆیە قەد لە کاری تەتؼیزیذا طەرکەّتّْ ًاتێ ؛ 

 چًْکە دڵظۆس ًییە ّ هەتەطبی داییزکزدًە.
ەتەّەکاى دەکوات ُەرتۆیە دەڵێیي: طاڵّ لە حْکوی ئیظالهی کە ً 

تە خْػ  ّ تزا، فەسڵوی کەطیؼویاى ًوادات تەطوەر ئەّەی تزیاًوذا 
 هەیەر لە خْاتزطبزیٌییاى ّ پارێشکارتزیٌییاى{.
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 -:سنوور             
ڕژێوی دیوْکزاطی پێذایزی دەکوات لە چوًْەّە یەک  

ّ سیاد تًّْی ژهوارەی دەّڵەتواى یواى ًواّ دەتزێو  تە 
 ڕێشیزتٌی طەرتەخۆی ئەّ دەّڵەتاًە.

تەاڵم ڕژێوووی خوویالفەت دداى ًاًێوو  تە طووٌّْری دەطووبکزد دا، ّە  
دداى ًاًێوو  تە طووەرتەخۆیی ُوویچ ّّاڵتێکووی ئیظووالهی تووز لەیەڵ 

ُەهّْ دەّڵەتەکواًی جیُواًی ئیظوالهی پێْیظوبە ّاڵتێکی تزدا، ّە 
هلکەچ توي توۆ دەّڵەتوی خیالفەتوی ئیظوالم ، ّە ُەهّْیواى تەیەک 
دەّڵەت دادەًوووووزێي، ّە دەّڵەت لە ڕّّی تەڕێوووووْەتزدًەّە داتەع 
دەکزێوو  تووۆ ّیووالیەت، یەک ئووْهەت، یەک طووّْپا، یەک ئووااڵ، یەک 

 دارایی ....ُبذ.
 
 
 
 
 
 
 
 

٠٦  
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 -:ەکاننەتەوە و ھۆز             
 ڕژێوی دیوْکزاطی ڕێشی ًەتەّە ّ ُۆسەکواى دەیزێو  

 دەکاتەّەڕەّػبە جاُیلییەکاى ّ سیٌوذّّّ خّْ  تەّەی
 ەتێ یْێوذاًە پلەیەکوی هەعزیفویّ پارێشیاری کزدى لێیاى، }ئیذی ت

تەاڵم ڕژێوی فەرهاًڕەّای لە ئیظالهذا ُەهّْ ًەتەّەّ تیوزە ّ  ،{تااڵ
تە طیظوبەهێكی  دەتوْێٌێبەّە جاُیلیەکاًیواى  ۆس ّ خّْ ڕەّػبەُ

 .ػەرعی ئیظالهی دایاى دەڕێنێبەّە
}لە ڕژێوووی دیوْکزاتیووذا دۆطووبایەتی لەطووەر تٌەهووای هەطووڵەحەتی 
هادییە، تەاڵم لە ئیظالهذا لەطوەر تەًەهوای ئەخواڵق ّ حەقثوّْى ّ 

 پەیواًەداًە تەّاًەی کە حەقي{.
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 -:ئازادییەکان             
دیوْکزاطی ئاسادییەکاى پیوزۆس ڕادەیزێو  ّ ئواسادی تە  

تێگەػبٌی ڕۆژئاّا تە هاًای ڕسیارتًّْی هزۆ  ًایەت لە 
 کۆیالیەتی ، ّە تەًذە الیواى توًّْی ًیویە، ّە تە هاًوای ڕسیوارتّْى

ەری ٌیە لە داییزکزدًوی یەالى}خوْێًایەت لە داییزکەر، تەڵکْ تزیبی
ڕۆژئوواّا تەّ جووۆرەیە  لە ُەهووّْ ُێوونا، ّەک تاطووکزا ئوواسادی الی 

هێنّّی ئیظالهذا ڕێنەی کْػوبٌی کافزەکواى تەدەطوبی هْطوڵواًاى 
اًەکوواى کە کاتێوو  کەهبووزە لە ڕێوونە کْػووبٌی ڤێبٌوواهییە تووێ تاّ

ی دّای ئەّەی کوۆهەڵێکى لوێ داییزتکوات کەکەیاائەهزیکا ّیظبی خ
کۆتوووووای تە حوووووْکوی  ٠٩٢١لە طووووواڵی تْاًییووووواى  کۆهۆًیظووووو 

، ّە ئەهوواى کزدایەتی ُۆػووی هوویيرِێووٌي تەطووەەکاى تیًظوویەفەر
ػووثّْ تەطووەر تووّْ ڤێبٌووام داتە یاى یووزتە دەطوو ، ئەّەدەطووەاڵت

ّتەرەدا توووووووووواکْر تەر کۆهۆًیظووووووووووبەکاى ّ تاػووووووووووْر تەر ّد
ئەهزیکوووا ساًوووی  ڕّّداّە، تە ُوووۆی ئەم دژەکۆهۆًیظوووبەکاى کەّت

دەطوبی کوزد تە  ،هەتزطی دایە لە لەّ ًاّچەیەدا ەکاًیییتەرژەّەًذ
جەًگێکوی ّ فیبوٌە  تەًواردًی طوْپاتوۆیە ُەریارهەتی داًی تاػوْر 

 ڤێبٌاهییەکواىژهوارەیەکی سۆر لە کوْژراًی  تەرپاکزد کە تّْە ُوۆی
ری ئەهزیکوی ڤێبٌاهی تە دەطبی ُێشی داییزکاسیاد لە هلیۆًێ  کە 

کەچووی توواسە تە توواسە ئەهزیکووا ّ ڕۆژئوواّا . ٠٩٢١-٠٩١١لە طووااڵًی 

٠٨  
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ە تیزۆر ًاّ دەتەى کە ئەهە یەکوێکە لە کۆهیوذی توزیي هْطڵواًاى ت
 ٠٩٢١دیظوواًەّە ئەهزیکووا لە طوواڵی  درۆکوواًی هێوونّّی هزۆڤووایەتی!

دّّ طووەد  ّەتووۆهثی ئەتووۆهی لە ًاکوواساکی ّ ُێزۆػوویاهادا تەُووۆیە
ر ُاّاڵتی ژاپۆًی هزدى! ئایا ئەهەیە دیوْکزاطی! یاى لەجەًگی  ُەسا

ى هوزۆ  هوزدى کە سۆریٌەیواى تۆطٌە/کۆطۆڤۆ دا سیاتز لە ًیْ هلیۆ
  دۆطوبە هْطڵواًاى تّْى! ئیذی خۆت تزیار تذە ئایا ئیظالم هوزۆ

لە پێٌاّ پبز تەرچواّرًّّکزدى لەطوەر  ییاخْد ئافظاًەی دیوْکزاط
حەقی ەتی ئەّ دەّڵەتەی کە ُەڵگزی دیوْکزاطییە، طوەیزێکی ئەم 
داتووا طووەیز ّ طووەهاراًە تووکە ّ خووۆت تڕیارتووذە تەّیوونداًەّە ئایووا 
پەیاهی خویالفەت دادّەرتوزە یواخْد دیوْکزاطوی ئەیەر ئیواًوذاری  

 یاخْد ًا:
 :هلیوووووووووووۆى كەطوووووووووووە”٠٠٤“ئەهزیكوووووووووووا تكوووووووووووْژی  *

ئەهزیكا لەطەردەهی دّای رۆػٌگەری ّ تیزی ئاسادەّە درّط  توّْ 
كە هێنّّەكەی تۆ دّّطەدە ّ ًیْ لەهەّتەر ئەیەڕێوبەّە ّ خواّەًی 

ئیوپزاتوووۆریەتی جیِووواًە ّ تووواسەتزیي هێووونّّە تەاڵم خوووْێٌونتزیي 
دڕًووذەتزیي ّ ّەحؼوویبزیي دەطووەاڵتی تەڕێووْەتزدًی ُەیە كە جووگە 
  لەتەرژەّەًوووووووذی خوووووووۆی كەطوووووووی توووووووز ًووووووواخْێٌێبەّە.

 تەرچاّتواى دەخەیوٌە طوەرژهێزیاًە ئەّ ّ دەكەیوي كْرت یْسەرێكی
( ئەهزیكووا ڕاطووبەقیٌەی خەڵكووی) طووْرەكاًذا ٌُووذیە لەػووەڕی*
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  :لەڕێگوووووووایهلیوووووووۆًی ٌُوووووووذیە طوووووووْری لەًووووووواّتزد ١.٠١
 .جەًگووووووووووووووووی تاڵّكووووووووووووووووزدًەّەی طووووووووووووووووْرێنە٢٠ :٠
 جەًووووووووووووووووت تەتاڵّكووووووووووووووووزدًەّەی توووووووووووووووواعْى. ٢ :٤
 جەًووووووووووووووووووووووووووووووووووت تەئوووووووووووووووووووووووووووووووووواّڵە. ٠٢ :٤
 جەًوووووووووووووووووووووووووووووووووت تەئەًفلوووووووووووووووووووووووووووووووووًْشا. ٠١ :٢
 جەًوووووت تەطووووویل ّ دیفیبزیوووووا ّ توووووایفْص ّ كوووووْلێزا. ٤١ :١

 .تزّاًە: هٌیز العكغ/ أهزیكا ّاإلتادات الجواعیە
 :* ئەهزیكووووووووووووووووووووا ّ ػووووووووووووووووووووەڕی كۆریووووووووووووووووووووا

ُێشەكاًواى ُاتٌە ًواّ   كاتێ ٠٩٢١لەطاڵی ًۆّام چْهظكی دەڵێ : 
"كۆریواى لەًاّتزد. ئەهە جگە لەكاّلكزدًی ٠١١١١١كۆریاّە سیاتز لە "

"هلیووووۆى خەڵكووووی هەدەًووووی ّ ٠ُەردّّ كۆریووووا ّ لەًوووواّتزدًی "
  "هلیۆى كۆری.٢ئاّارەكزدًی "

 :*ئەهزیكووووووووووووووووووووا ّ ػووووووووووووووووووووەڕی یاتوووووووووووووووووووواى 
اًیواى فڕۆكەكاًی ئەهزیكوا ػواری ُیزۆػویوای یات ٠٩٢١ی ئاتی ٣لە

تۆردهووواى كوووزد تەتوووۆهثی ئەتوووۆهی كە توووّْە ُوووۆی ّێزاًكزدًوووی 
ُەسار كەص ئەهە ٢١-٣١ػووارەكە تەتەّاّەتووی ّ لەًووواّتزدًی ٣١%

جگە لەدەیاى ُەسار كەطی تْػی تزیٌوذارتْى ّ ًەخۆػوی كْػوٌذە 
 .كزد
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 ّ ًاكاساكیووذا پەالهوواری ُیزۆػوویوا، لەتۆردّهوواًی رۆژ طووێ پوواع
ُەساركەطووی تێبوواّاًی كووزدە ٢١ ّ ػارەػوویذا لەّ ئەتووۆهی تەچەكووی

  قْرتاًی ئەهە جگە لەدەیاى ُەساركەطی تزیٌذار ّ پەككەّتە كزد.
 :*ئەهزیكوووووووووووووووووووا ّ ػوووووووووووووووووووەڕی پەًەهوووووووووووووووووووا 

تەًوواّی ُەڵەی تەكبیكوویەّە پوواع چەًووذیي جووار لەتیوواًْیزتي تەّ 
ُەسار پەًەهی تێذا قەتڵ ّ عام كزد ٤ّاڵتە پەالهاری ئەّ ّاڵتە دراّ 

  ى.ّكە سۆرتەیاى هەدەًی تْ

 :*ئەهزیكوووووووووووووووووا ّ جەًگوووووووووووووووووی دژی ڤێبٌوووووووووووووووووام
طْپای ئەهزیكا هلیۆًەُوا تەى توۆهثی  ٠٩٢١-٠٩٣١لەًێْاى طااڵًی 

یواى تەكارُێٌوا كە ئەم "Agent Orange"كیویواّی ًاطوزاّ تە
جۆرە توۆهثە لەجیِاًوذا قەدەؼە كزاّتوّْ. كەئەهە ًەك توّْە ُوۆی 
لەًاّتزدًی طەداى ُەسار كەص تەڵكوْ ُویچ ػوێْاسێكی توزی ژیواًی 

ێؼ  لەسۆرتەی ًاّچەكواًی جیِواى. ئەهە جوگە لەّەی لەطواڵی ًەُ
چەًذیي طوەرتاسی ئەهزیكوی ُەطوباى تەلێكوزدًەّەی طوەری  ٠٩٣٢

طووەرتاسە ڤێبٌاهیەكوواى ّ ًوووایغ كزدًیوواى كە دّاتووز لەفلیوێكووی 
دۆكیۆهێٌبیذا تەًاّی )ُەطباًی عەً ا( ًوایغ كزا. ُەرّەُا یەكوێ 

كەتەطوەر  ٠٩٣١ەلەطاڵی لەفزۆكەّاًەكاى تەًاّی )ُیۆ تۆهظۆى( ك
یًْذی طۆًػ های تێپەریْە دەڵێ الػوە ئەتوْت هێوزّلەیە لەسۆریوذا 
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... ئوواّی ػووارەكەع ژەُووزاّی كزاتووّْ ُەركەص تیخووْاردایەتەّە 
  لەًاّی ئەتزد.

 توا ڤێبٌوام جەًگوی: دەڵوێ ڤێبٌواهیە ڕاُیثێكوی كە ُاّ طیي طیچ 
"ُەسار ٠٣١تووّْە ُووۆی كووْژراًی سیوواتز لە "٠٩٣٤ طوواڵی ًاّەڕاطووبی

"ُەسار كەص ّ دەطووووبذرێنی ٢١١كەص ّ ئوووواسارداى ّ ػووووێْاًذًی "
"كەص ٤١١١"ُەسار ئووووافزەت ّ ًاّطووووكی "٤٠تۆطووووەر ًاهْطووووی "
"یًْوذ تەچەكوی كیویواّی ُێزػوی كوزایە ٢٣تەسیٌذّێبی دەركزاى. "

 "ُەسار ڤێبٌاهی.٤١١طەر. ئەهە جگە لەتێظەرّػْێي تًْی "
 :هزیكوووووووووووووووووا ّ ػوووووووووووووووووەڕی لە یْاتیوووووووووووووووووواال*ئە 

ًاعْم چۆهظكی دەڵێ: ئەهزیكا ػوێْاسی ئاطوایی كْػوبٌی پەیوزەّ 
ًەكزد لەم ًواّچەیە تەڵكوْ تەّ پەڕی دڕًوذەییەّە جوْاڵیەّە لەیەڵ 
خەڵكی ًاّچەكە، لەّاًە ئافزەتیاى تەتٌوی پێیواى ُەڵذەّاطوی دّای 
 ئەّەی كە هەهكیوواى تڕیثووْى ّ كچێٌیوواى ًەُێڵڕاتووّْ.. طووەرتڕیي ّ
لەًوواّتزدى ّ ُەرّەُووا ُەڵْاطوویٌی هٌووذااڵى تەدیووْارەّە... لەًێووْاى 

"هلیووۆى چیٌووی ّ كووۆری ّ ٠١س ئەهزیكیەكوواى ًووشیكەی "٠٩٢٤-٠٩١٤
 ٠٩١٠ڤێبٌووواهی ّ الّطوووی ّ كەهثۆدیووواى لەًووواّتزد. ُەرّەُوووا لە

ُەسار جْتیاریواى ٠١١هٌذاڵیاى طوەرتڕی ّ ٠٤٩لەیْاتیواالدا ًشیكەی 
  لەًاّتزد.
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  :كەًوووووووووووووووووووذاّ * ئەهزیكوووووووووووووووووووا ّ ػوووووووووووووووووووەڕی
لەم ػووەرەدا تەدەیوواى چەك ّ یووْللەی یۆراًیووۆهی درا لەعێووزاق ّ 
كەتاّەكْ ئێظبا ّ توۆ طواڵی دّاتوزیغ كواریگەری دەهێٌوێ لەطوەر 
خەڵكی عێزاق تەژى ّ پیاّیاًەّە. ُەرّەُا ًشیكەی هلیۆًێك خەڵك 
تیایووذا تووًْە قْرتوواًی ّ ئەهە جووگە لەّ كاریگەریوواًەی كە تەجێووی 

پؼووو  ڕاطوووبی ئەم   ەتوووارەیەّە دەدّێُێؼوووبي. ّەك چۆهظوووكی ل
 .قظەیە دەكاتەّە

 :*ئەهزیكوووووووووووووووووووووا ّ ػوووووووووووووووووووووەڕی كْتوووووووووووووووووووووا
ئەهزیكا ئەتْاًیي تڵێیي لەّ ػەرەیذا تاكبیكێكی ًْێی داًوا ئەّیوغ 
تەّەی جەًوووگەكەی لەػوووێْاسی پەالهوووارداى ّ كْػوووبارەّە یوووۆڕی 
تەُووۆی ئەّ هیووذیایەی كەلەطووەری تووّْ ُەرتووۆیە ػووەڕی ئوواتْری 

ئەهەػوووەّە تەدەیووواى ُەساركەطوووی تْػوووی ئەًجاهوووذا ّ تەُوووۆی 
هادەُۆػووثەرەكاى كووزد ّ تەیووزتٌەّەی الیەًووی ئوواتْری ئەّ ػووارە 
تەدەیاى ُەساركەص تًّْە قْرتاًی ّ لەًاّچْى ّ ییوزۆدە ّ سەلیلوی 

كە ُەهوووّْ   كوووزدى كە تەدڕًوووذەتزیي جوووۆری ػوووەڕكزدى ًووواّدەتزێ
ڕێگووایەكی ژیوواى ّ یووْسەراًی لەخەڵكووی ػووارەكە یووزتەّە. ئەهەع 

.. ًەك دّاتووز كە پەالهوواردرا ّ ٠٩١٤-٠١٩١ِووا لەًێووْاى طوواڵی تەً
  خەڵكێكی سۆری لێ لەًاّتزا لەدەّراًی جۆى كەًەدیذا.
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 :* ئەهزیكوووووووووووووووووا ّ ػوووووووووووووووووەڕی لە فیلیپووووووووووووووووویي 
چووّْە ًووواّ فلیپیووٌەّە ُەر لەطووێ طووواڵی   كوواتێ ٠١٩٩لەطوواڵی 

ئەّەڵیەّە طوەداى ُەسار كەطوی لەًواّتزد لە كوْر ّ كوچ ّ یەًوج ّ 
ەڵكی ًاّچەكە ّ خُەرّەُا دەطبكزد تەیاّر كزدًی پیز ّ هٌذاڵ ّ 

  قەتڵْعاهكزدًی ئەّاًاًەی ًەئەچًْە ژێزتاری.

  :*ئەهزیكووووووووووووووووا ّ ػووووووووووووووووەڕی لەئەفؽاًظووووووووووووووووباى
ئەهزیكوا تڕیواری ػوەڕیذا لەیەڵ ئەم ّاڵتە ّەك  ٤١١٠ لەطاڵی  كاتێ

تیٌیواى چوۆى ئەّ ّاڵتە تۆردّهواى كوزاّ چوۆى تێْینداًواًە كەّتوٌە 
تووێ جیوواكزدًەّەیەك تووۆ خەڵكووی هەدەًووی ّ خەڵكووی ئەّ ّاڵتە تە

تەدەیاى ُەساركەطیاى كزدە قْرتواًی ّ ّاڵت ّ ػارەكەػویاى كوزدە 
  ّاڵتێذاڕّخاّ ّ ًاجێگیز.

 :*ئەهزیكوووووووووووووووووا ّ داییزكزدًوووووووووووووووووی عێوووووووووووووووووزاق 
پەالهاری عێزاق درا ّ تەًاّی لەًاّتزدًی چەكی ئەتۆهیە ٤١١٤طاڵی 

كوزد ّ تواّەكْ ّ تەًاّی خشهەتەّە ّاڵتی عێزاقیواى كواّ  ّ ّێوزاى 
ئێظبا تەهلیۆًاى خەڵك تًْەتە قْرتاًی ّ كە ُۆكاری طەرەكی ئەم 

كە ئەهزیكوا   لەًاّتزدًە ّ ًاجێگیزیە توۆ خزاپوی ئەّ پوالًە دائەًوزێ
  ئەًجاهیذا لەم ّاڵتەدا.

 سلِێووشی تووۆتە لەّەتەی ئەهزیكووا ًەچێوو  لەیوواد ئەّەهوواى تەرێووشاى 
 ییوواًی رتوًْەتەتە كە كوزدّّە دەّڵەت لەطووەداى چاّپۆػوی جیِواى
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ى ئەًجوام خزاپەكاریوا ّ كاّلكواری جەهعوی تەدەطبە خۆیاى خەڵكی
داّە كە ُۆكووواری طوووەرەكی ئەم خزاپوووی ّاڵتووواًەع لەئەطوووبۆی 
ئەهزیكووادایە كە تەًوواّی هووافی هووزۆ  ّ دیوووْكزاتی ئوواسادیەّە ئەم 

   یۆهاّی خْێٌەی لەهێنّی خۆیذا تۆهاركزدّّە.
قی ەتوووی ئوووائەهەیە حەاّەى ّیووونداى ّ فاهکوووار خوووْێٌەری خووو

{ ّە ؟!دیوْکزاطووی ّ ُەڵگزاًووی ئەهە پەیوواهە دّّ ڕّّخؼووارە
ُیچ کەص یْهواى لەّە ًاکوات کە ئاسادییەکواًی ڕۆژئواّا تزیبوی 

اى تەڵکووْ ئوواسادی الی ئەّاى تێوو  لە ًەیوواری لەیەڵ داییووزکەر
 یە لە چْار ػ  کە ئەهاًەى:تزیبی

تیزّتاّەڕێو  خوۆی هزۆ  تۆی ُەیە ُەر  یەکەم// ئازادی بیروباوەڕ: 
دەیەّێ  تاّەڕی پێ تُێٌێ  تە تێ ُویچ سۆر لێکوزدى ّ پەطوباًێ  
ّە هافی ئەّەی ُەیە کە ّاس لە تیزّتواّەڕ ّ ئواییٌەکەی تُێٌێو  ّ 
تیگۆڕێ  تۆ ئاییي ّ تیزّتاّەڕێکی توزی تواسەتز، ّە لە تیزّتواّەڕی 
ئەّاًذا هظْڵواى تۆی ُەیە تگۆڕێو  توۆ ئواییٌی یواّر ّ جوْلەکە ّ 

 ّ ػیْعیەت تەّپەڕی ئاسادیەّە. تْسی
درّطووبە لە ژێووز طووایەی دیوْکزاطووی دا ن:دووەم// ئاازادی بیروبچواا و 

تاک ُەر تیزّ تۆچْى ّ فکزێ  ُەڵثگزێ  یواى ُەر تیزّتۆچوّْى ّ 
فکزێ  تڵێ  ّ تاًگەػەی توۆ تکوات. ّە تەُەر ػوێْەیەک تیەّێو  

ڵکوْ دەریثثڕێ  ّ دەّڵەت ّ تاک تۆیاى ًیویە ڕێگوزی لوێ توکەى، تە
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یاطا دادەًزێ  تۆیواى توۆ پاراطوبٌی ئواسادی تیوزّڕا، ّە پارێشیواری 
دەکزێ  لەّ تۆچًْاًەی کە پوێچەّاًەی ئواییٌي یواى ُێوزع دەکەًە 
طەر ئاییي ّ پێؽەهثەراى ّ ًێزراّاى )د. ( لێ تێ .}تەتێ یْێوذاًە 

 ُەطبی هْطڵواًاى کە دّّەم یەّرەتزیي ئاییٌی طەر سەهیٌي{.
یە لەّ ئوووواسادیەی کە ڕژێوووووی تووووزیبی داری:ساااا//ەم// ئااااازادی     اااا

طەرهایەداری کە تْاری ئاتْری لێوْە طوەرچاّە دەیزێو ، ّە تیوزی 
داییزکزدًی یەالًی تێذایە ّ طەرهاییەیاى تۆخۆی دەتات،  ّە ڕێگە 
دەدات تە هوووزۆ  کە تثێوووبە خووواّەى طوووەرهایە تەُوووۆی طوووْد ّ 

داّێوي قْهار ّ ُەڵخەڵەتاًوذى ّ  ّ قۆرخکاری ّ فێڵ ّ تەڵەکەتاسی
پیظی ّ ًێزتاسی ّ تەکارُێٌاًی جوْاًی ئوافزەت ّ ًەرهًْیواًیەکەی 
توووۆ تە دەطوووبُێٌاًی هووواددە ّ طوووەرّەت ّ طووواهاى، ّە تەُوووۆی 
درّطووووبکزدًی ػووووەراب ّ فزۆػووووبٌیەّە.}کۆهپاًیای "ػووووێڵ" کە 
کۆهپاًیووایەکی ُۆڵەًووذی ّ تەڕیبوواًییە، ّاڵتووی ًێجیزیوواى تە تەّاّی 

ەیاى تزد، تەتێ ئەّەی پارەیەکی ژێزە ّ ژّّر کزد ّ سۆرتەی ًەّتەک
ئەهزیکوا چەًوذ ُەسار تەى  ەەهیغ تۆ خەڵکەکەی تێ ، یاى طوااڵًک

لەُەهواى تەص خۆڵ ّ خاػاک فڕێ دەداتە ًێوْ خواکی ئەفزی واّە، 
اطەتەکاًی تەریباًیا ّ فەرًظا ّەُایاى لە ًەّەکاًی حاهی یطکاتذا 

تنیي ّ  کْری ًْح کزدّّە ُەهّْ هاًای ژیاى الی ئەّاى چۆى ئەهزۆ
ا تەکاًشا فلشی ّ ەًذی خاکی ئەفزی ، ئەهە لە کاتێکذا دەّڵەهەًەهزً
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ًافلشیەکووواى توووێ ّێوووٌەیە، لەم قوووارەیەدا کە قْرتووواًی دەطوووبی ّ 
رە دیوْکزاطییە جیاّاس لە سۆرتەی قارەکاًی تز خاّەًی ُەهوّْ جوۆ

ًّْە ئەّرّپا تیاتاًی ًییە، تەاڵم ئەفزی ا تیاتواى ّ طزّػبێکە تۆ ًو
ؼووی ُەیە، ًەّت، ئەڵووواص، ؼوواس ُەهّْیوواى تەػووێکي لە دارطباًی

ُەهوّْ خْاساى تەتێوذەًگی تەُەهذاری خاکی ئەفزی ا، تەاڵم دیوْکزات
ئەم خاکە تەتااڵى دەتەى، تەًواًەت ُێٌوذە توێ ّیونداًي کۆهپاًیوای 
ئەدیذاص سۆرتەی لۆکە ّ کەتاًەکاًی ئەفزی وا دەتوات ئایوا دەساًیو  

ە خەڵکی ئەفزی واى لە ڕۆژێکوذا؟ چەًذە کزێ  دەداتە کزێکارەکاى ک
ئەهە جوووۆرە  تەًِوووا چەًوووذ طوووەًبێك کە لە دۆالرێکووویغ کەهبوووزە!

طیاطەتەی ڕۆژئاّا کە چاّدێزەکەی ُێشی طوەرهایەدارییە ُەهیؼوە 
تەاڵم لە حوْکوی  ّتەکەی ػەُیذ حەطەى تەًٌاهاى تیزدەخواتەّە، 

چووًْکە ُێووشی چاّدێزیکوواری خووْدای پەرّەردیووارە الی ئیظووالهیذا 
هزۆڤەکواى خواّەًی رێوشى، ت داراى ّ خەلیفە ّ دادّەرەکواى دەطەاڵ

هەحووزّم ًوواکزێي لە تەرُەهووی خوواکی خۆیوواى ّ کووار دەکزێوو  تووۆ 
ڕۆػٌثیزکزدًی هزۆڤەکاى ّ درّطو  کزدًوی ییواًی خۆػەّیظوبی ّ 
ڕێوووش ّ یارهەتیوووذاًی یەکوووذی ّ داتیٌکزدًوووی دادیوووای توووێ الیەى ّ 

ُەردّّ دًّیووا، ئاهزاسەکوواًی یەیؼووبي تەتەخووبەّەری ّ طووەرکەّتٌی 
توۆ سیواتز  طەدە حْکوی ئیظالم تاػبزیي تەڵگەی قظوەکاًواًە، ٠٤

ئاػٌاتّْى تە یەًوذەڵکاری طیظوبەهی دیوْکزاطوی ّ تەرُەهەکواًی 
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تووکەى کە  Blood Diamond""طوویٌەهای دەتووْاًي طووەیزی فیلوووی 
چۆى ّاڵتاًی ڕۆژئاّا ئەڵواطەکاًی ئەفزی ا دەدسى، تەاڵم ئایوادار تە 

فیلوەدا توًّْی ُەیە هؼوبێکە لە خەرّارێو ، تەڵکوْ ئەّەی کە لەّ 
سۆر لەّەیغ خزاپبز تەطەر ًەّەکاًی حواهی کوْڕی ًْحوذا دەُێوٌي 

 {.کە ئەفزی یەکاًي
ْکزاطوووی دا ئووواسادی لە ڕژێووووی دیو وااا ارەم// ئاااازادی ەااااکە کەسااا :

یە لە ئاسادی ڕەُا ّ دەرتاستّْى لە ُەهوّْ کوۆت ّ تاکەکەطی تزیبی
ُەڵْەػوواًذًەّەی ُەهووّْ تەُووایەکی رۆحووی ّ تەًووذێ ، ّە ئوواسادی 

ڕەّػبی ّ هزۆڤایەتی، ّە ئەم ئواسادییە ڕێوگە دەدات تە یەًجواى ّ 
الّاى کە ُەهّْ جۆرە کارێکی تێ ڕەّػبی ئەًجام تذەى لەتەرچاّی 
ُەهوووّْ خەڵووو ، تەئاػوووکزا ّ تە ًُێٌوووی، ّە ئووواسادی ئوووارەسّّە 

ٌی طێکظوویەکاى، ّە خووْاردًەّەی طەرخۆػووکەرەکاى، ّە ُەڵُووات
یەًجواى ّ الّاى لە طەرپەرػووبیارەکاًییاى تە تیواًْی ئوواسادی توواکە 

 ... کەطووی. ئەّ ئوواسادییەی کە ًەخۆػووی ئایووذس تەرُەم دەُێٌێوو 
تەاڵم ئیظوووالم ئاسادییەکووواى تە تێگەػوووبٌی ڕۆژئووواّا تە )حەرام ( 
قەدەؼەکووووزاّ دادەًێوووو   ّ پووووێچەّاًەی ػووووەرعە ّە ئوووواسادی تە 

ایەتی دا ًُوا لە ئواسادکزدًی تەًوذتێگەػبٌی ئیظالهی تًّْی ًییە تە
یە لەّ ئوواسادکزدًەی کە جووارێکی تووز ًەتێوو  تووۆ هووزۆ  کە تووزیبی

ًایەتەّە تّْى، لەتەرئەّە لەکاتێکذا کە ًاّی دەُێٌزێو  لەئێظوبادا 
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تەّ هاًووایە ًووایەت جووگە لە ئوواسادی ڕۆژئوواّا. ّە هظووْڵواى ػوواًاسی 
فەتە کە دەکات تە تەًذایەتییەّە تۆ خْدای هەسى، ّە تاػوبزیي طوی

هظْڵواًی پێ دەًاطزێبەّە، ّە لە تەّاّی تەًوذایەتی دا کە تەًوذە 
کاتێووك هووزۆ  تووّْە تەًووذەی  }یووْێڕایەڵی پەرطووبزاّەکەی دەکووات.

ساتووی ئیالُووی ئیبووز ًوواتێبە تەًووذەی ُوویچ هزۆڤێوو  ُوویچ پووارە ّ 
 یطوواهاًێکْ ػووەُاّەتێ ، تەاڵم کە ئەم هووزۆڤە تەًووذایەتی خووْدا

ەی ئووواژەڵیغ ُەرّەک چوووۆى لە ًەکوووزد، تەًووواًەت دەتێوووبە تەًوووذ
 .{ ێُیٌذطباى تە ئاػکزا ئەم حەقی ەتە تە دی دەکز

 یە لە:ی ئاسادییەکاًەّە تزیبیتەاڵم ُەڵْێظبی ئیظالم لە تارە
درّطوو  ًیوویە تووۆ هظووْڵواى ئوواییٌەکەی  یەکەم// ئااازادی بیااروڕا: 

پێؽەهوثەر )د. ( دەفەرهْێو  )هوي توذ   تگۆڕێ  توۆ ئوایٌێکی توز،
ّاتە: ُەر کەص ئواییٌەکەی یوۆڕی لە ئیظوالهەهەّە دیٌە فاقبلْە(، 

تووۆ ئووایٌێکی تووز تیکووْژى، جووا ئیبووز ُەڵووگەڕاّەکە توواک تێوو  یوواى 
کۆهەڵێوو  تووي ّەک یەک دەکووْژرێي.}ئەهەع لەتەر دُّّۆکووار کە 
یەکێکیوواى قوواساًجی تووۆ کووْژراّەکەیە یەکێکووی تزییوواى قوواساًجی تووۆ 

ە ئەّەیە راّەکەّەیخوْدی کوْژ یکۆهەاڵًی خەڵکە، ُەرچی لە توارە
تە ُەڵووگەڕاًەّەی لە دیووي سیوواتز یًْاُووو ّ توواّاى  ەکە ئەم کووْژراّ

دەکات ئیذی تەم تەردەّاهییە پبز ئاسار ّ ئەػکەًجەی لە دۆسەخوذا 
 تۆ سیاد دەتێ ، ُەر تۆیە کْرد ّەتەًی: سەرە لە ًێْەیذا تگەڕێبەّە
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. ُەرچی لە توارەی طوْدی کْػوبٌی لە ُەڵوگەڕاّەکەیە توۆ قاساًجە
ەّەیە کە ئەم کْژراّە ُەرّەک چۆى خوۆی یوْهڕا توّْە، کۆهەڵگا ئ

تە کْػبٌی ئیذی یْهاًێ  ًاکزێ  توا خەڵکوی ّەکوْ خوۆی یوْهڕا 
 .تکات ّ پەڵکێؼی طەرەڕۆیی ّ ئەػکەًجەی دۆسە  تکات

ئەیەر ًیگایەک تۆ هێنّّ تکەیي دەتیٌویي کە هەطوی ی ّ جّْەکواى 
یەکوواًی ئەیەر کووارێکی ًەػوویاّیاى تەتووێ ُۆکووار تەراهووثەر پیزۆسی

ئیظالم ّ ػوْێٌکْتّْاًی ًەکوزدایە ئەّا تەّپەڕی ڕێوشەّە هواهەڵەی 
لەیەڵ دەکوووزا ّ ُەڵظوووْکەتی لەیەڵوووذا دەکوووزا ّ رێگەیووواى دەدرا 
تەئاسادی ًەریبە ئاییٌەیەکاًیاى تە ئەًجام تگەیەًوي، توۆ طوەلواًذی 
ئەم حەقی ەتە ڕۆژُەاڵتٌاطوی تەڕیبواًی "تۆهواص ئارًۆڵوذ" دەڵێو : 

ەتوووی ئیظوووالهیذا لە ئیظوووپاًیادا ُەریەکە لە "لەطوووەردەهەی دەّڵ
هەطووووی ی ّ جّْلەکەکوووواى لە طووووایەیذا حەطوووواتًّْەّە ّ ُوووویچ 
ًاڕەساییەکیاى ًەتّْە. هەطی یەکاى کە ژهارەیەکی سۆر تّْى ُەهّْ 
جووۆرە ئوواسادییەکی دیٌییوواى پووێ تەخؼووزا تووّْ. ُەرلەتەر ئەهە تووّْ 

ەتەًەیەًووا ُەًووذێکیاى ًوواّێکی عەرتییوواى لە هٌووذاڵەکاًیاى دەًووا ّ خ
دەکزدى ّ دەتّْە دراّطێی هاڵە هْطڵواًەکاى ّ تەػذاری ُەًوذێ  

ى ّ خوووووْاردًەّەی دلە ڕێْڕەطووووووەکاًیاى دەکوووووزدى ّ لە خوووووْار
 {.یەکبزیؼیاى دەخْارد".
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ئوواسادی تیووزّڕا لە ئیظووالهذا پاتەًووذە تە  :ەم// ئااازادی بیروبچواا وندوو
 فەرهاًە ػەرعییەکاًەّە، ّەک:

تۆچًْێ  کە ّتٌی قەدەؼەکزاّە، ّەک: ؼەیثەت، قظوە ُێٌواى  .ئو 
ّ قظە تزدى، ّە تْخباى کزدًی داّێي پاکاى ّ ُێزع کوزدًە طوەر 

  ئیظالم ّ تاًەداى لێی.
تۆچًْێوو  کە ّتٌووی فەرسە: ّەک فەرهوواى کووزدى تە چوواکە ّ  .ب

 ڕێگزی کزدى لە خزاپە، ّە لێپزطیٌەّەی فەرهاًڕەّا.
ّە، ّەک: ّتٌووی ّتەیەکووی چوواک یوواى تۆچًْێوو  کە ڕێگەپێووذرا .پ

 تێذەًت تّْى.
ئووواسادی هْڵکووووذارێبی پاتەًووووذە تە  سااا//ەم// ئاااازادی     اااادار   : 

ػەرعەّە، درّط  ًییە توۆ هوزۆ  کە تثێوبە خواّەى هْڵو  تەُەر 
جۆرێوو  کە تیەّێوو ، ّە ُۆکوواری هْڵکووذارێبی لە ػووەرعذا دیوواری 

یوواًی ّ کووزاّى ّەک کووارکزدى: تەُەهووّْ تەػووەکاًییەّە ّەک تاسر
پیؼەطوووواسی ّ کؼووووبْکاڵ ّ خشهەتگووووْساری، تۆهوووواّە)هیزات(، 

 ّەطیەت، خەاڵت ّ تەخؼغ.
ئیظوالم قەدەؼەی کوزدّّە دەرچوّْى لە  و ارەم// ئازادی ەاکەکەس  

)الع ا ( کە ًاّ دەتزێ  تە ئاسادی تاکە کەطی، هوزۆ  ئواساد ًیویە 
لەّەی کە خْدی خوۆی ئواسار توذات یواى تە خۆکْػوبي کۆتوایی تە 
ژیاًی خۆی تِێٌێ ، یاى ًشیکی داّێي پیظی ّ ًێزتاسی تثێوبەّە تە 
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ّک ّ تیوواًْی ئوواسادی توواکە کەطووی، یوواى خووۆی لە تەخێووْکزدًی تووا
دایکی پەک کەّتەی دّّرتخاتەّە تە تیواًْی ئواسادی تواکە کەطوی، 
یاى یەًجی کْڕ ّ کچی دڵوذار لە هواڵ دەرتچوي پوێکەّە تە تیواًْی 
ئووواسادی تووواکە کەطوووی، ّە ئیظوووالم ڕێوووگە ًوووادات تە یەًوووج کە 
دەطوووبذرێنی تکووواتە طوووەر کچێووو  لە طوووەر ڕێگەّتووواى یووواى ُەر 

ی دژ تە  ػکۆ ّ ڕێوشی جێگەیەکی تز، یاى ّتەی ًەػیا ّ ًەیًْجاّ
ئافزەت لێ تثیظبزێ ، یاى پیاّ هواچی ژًەکەی تکوات لەتەر چواّی 
خەڵووو .}خْێٌەری تەرێوووش، لە ئیظوووالهذا تە پێوووی ػوووەر  ئووواسادی 
دەتەخؼزێ ، ًەک تە پێوی توۆ چوًّْی هزۆڤەکواى، ئەّەتوا ڕۆژئواّا 
تەدەط  دّّ دەردەّە دەًاڵێٌێ  ئەّیوغ: طوێکض ّ ئواژەّەیێزی، 

ە طیظووووبەهی دیوْکزاطووووی تەرە ّ تیوووواچّْى ُەرتووووۆیە ّردە ّرد
دەچێ ، چوًّْکە ئەم طیظوبەهە یەُّەرێکوی ًاهێٌێو  کە یەًجوی 
دەط  پاک ّ داّێي پاکە، ُەرتۆیە دەیاًەّێ  تە ًواّی ئواسادییەّە 

ى تووثەى، یوواى م تە چەػووٌی یەًجوواًی الیووی خۆیووایەًجوواًی ئیظووال
 تاًگەػەی ئاسادییەکی ڕەُا دەکەى، ُەرّەک چۆى ئێظوبا یزّپیو 
لە ئافزەتاى لە ئۆکزاًیا تە ئاػکزا طەر طیٌگیاى ڕّّت دەکەًەّە ّ 

تڕّاًێ ، لە کاتێکوذا هێونّّی  یتە ُادار یتا چاّی ًاپاک لە جێگا
هزۆڤووایەتی تە ػوویز طووەر طوویٌگاى یۆػووەکزا ّ پیوواّە هەسًەکوواًی 
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هێنّّ پێوی تە خێوْکزاّە، جوا جێگوایەک ئوافزەت ُێٌوذەی خواّەى 
 کزێ  تۆ یەلە یْریی تزطی؟{.تەُا تێ  تاّاى ًییە ڕّّت 
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 "پىختە"

 ۆت ەدرێيد ُەّاڵًەی ەّل ەخەرهاًێكل ێكەّ پْػّراتزد ەیّػاً ەمئ
ۆیە تو یواىژ ێثواسیر ە ّفكوز ەكّ یظالمئ ەّەیًّكزدًّر ّ ەیاًذىی

 :ەخەیٌەڕّّد ەًذخاڵەچ ەمئ لەكۆتایذا
 ە:ّات ێْرێو ،تپ ۆژئاّایر یاى ۆژُەاڵتیر ەپێْەریت یظالمئ ێ ًات-٠
 ە دّرتێو ك ێو تكز یظوالمئ ەهاػوایت ەطاًێكك ەچاّیلكەیت ێ ًات
 هْطْلواًاى. ەدًّیایل
 یوواى ەساًوویيد ەتاػوویت ۆهوواىخ ە تەتێزّاًیٌوویك ێچووكەیەكر ەرُ-٤
ە ئەهە ك ەّەًیویەئ یهاًوا ەكوزدً یظالهیئ یەتیدژا ەچەًذ خاڵیكذال

 ەچێو ً ەتیوزل ەّەهواىئ ەتێو د ە؛ چًْكەدرّطب راط  ّ ڕێثاسێكی
 .ۆڤەهز یزّتۆچًْیت ەكۆتایذال ێ ت ەًذە تاعچ ەّ رێثاسەئ
 ەّات ەطوەرەچار ە ئیظوالمك ێو ّات ڕّایواىت ڵواًاىهْطوْ ەتێ د-٤
 .یظالهەئ ەصت ەطەرچار ەًِات
 یظوووبەهیكاتوووذا ط یووواّدّارۆژە ّ لەُەهووواىدً یٌیئوووا یظوووالمئ-٢
 ەتواص ل ەّطوەد ئوایەتحە ل پبوز ەّایەتویە،ر ەرهاىف ّ ەرێْەتزدىت

 ەّڵەتد یٌیئوا ە ئیظوالمك ەّەیت ە تاّەڕ ًەتّْىّات ەكات،حْكن د
 .یەتئا ەطەداىت ەڕًەتًْەتاّ ەّەئ ۆژەدّاریاّدً ّ
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ەتە طووًْ ّ ەرّەردیووار ّ قْرئوواىپ یخووْا ەرچاّەكەیطوو یظووالمئ-١
 ە:دەكزێوو ّاتۆیوواًي، خ ۆڤەكوواىهز ەرچاّەكەیطوو یوْكزاطووید تەاڵم

 . ۆڕدرێ تز تگ ەهزۆڤێكەّە تۆ هزۆڤێكیل
 یبییە لە:سۆرتووووزیيتووووز ەّەكوووواىكزد ەدیوْكزاطوووویذا پێووووْەریل-٣
 ە:ل یبیيتووز ێْەرەكوواىپ ەئیظووالهذال ۆكزدًەّە تەاڵمكوو ەرژەّەًووذیت
 .ەرامح ّ ەاڵڵح
 ە:رێووگەیل یبیەتووز یوْكزاطوویدیوواّاسى، ػووْرا ج ّ یوْكزاطووید-٢
 یوارید ە كوۆهەڵیكیت یبییە لەراّێنكوزدىػْرا تز ەاڵمت ەرهاًڕەّایف

 .یاریكزاّداد ەتاتەتێكیل یاىكزاّ 
 یكزاّەیەتووواق ەیەكووویژۆپز یظوووالمئ ەرهووواًڕەّایەتیف یظوووبەهیط-١
 ۆچیتو، كزد ۆڤایەتیهز ێؼكەػیپ ۆیخ ەیًًّوْ ەتەطەركەّتْییك
 .ۆ هز ەطبید یدرّط  كزاّ یظبەهێكیط ەیٌە یزەّیتخ ۆهاىخ
 ەاڵمتۆریووووٌەیە، س ۆالیەًیتوووو ەرهوووواًزەّایەتیف ەدیوْكزاطوووویذال-٩
 ەطوەرل ەهیوٌەعك ەرچەًذەُ ۆ ػەرعەت فەرهاًڕەّایەتیەئیظالهذا ل
 .ەّ ڕایەتێ ئ

یبیەلە: تووز ەرهوواًزەّایەتیف ێٌاطووەی دەطووەاڵتیپ ەدیوْكزاطوویذال-٠١
 یظبەهیط ە:ل یبییەتز یظالمئلە  ەاڵمت یەتی.پاػا یاى طەرۆكایەتی
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 ییؼوووب یكزدًووو ەركزدایەتیطووو ە:ل ە ئەّیوووغ توووزیبیەك یالفەتخووو
 هْطْلواًاى.

 ەئیظوالهذال ەاڵمتەییزێو ، د ێكز ەت ەرهاًڕەّاف یوْكزاطیذاد ەل-٠٠
 ێووووویپ ەك ەّكوووووارەیەئ ەتوووووزیل ەرتگزێووووو ّ ەیەكیغپوووووار ەیەرئ
 یویەدرّطو  ً ێو ت ێوْیتن ەًیخاّ ۆیخ ەیەر:ئەّات  ەڵذەطبێ ،ُ
 .ەیەك ّەرتگزێ پار یچُ

 ەكواتد ەرهواًزەّایەتیف ڵطوا ١ یواى ٢ ەرۆكط ەدیوْكزاطیذال-٠٤
تكووات  ێثەجووێخووْا ج ەرعیػوو ەّكوواتەیئ تووا یظووالهذائ ەل ەاڵمت
 .ەرهاًڕەّایەتیذاف ەل ەهێٌێبەّەد

 ەطوەاڵتد ەع:دّّت ۆتو ەتێ د ەعدات ۆهەڵگاك یوْكزاطیذاد ەل-٠٤
 ەیەڵ ًوووْێٌەراًیل ڵواًاىهْطوووْ ۆهەڵگوووایك ەاڵمت ۆپۆسطووویۆى،ئ ّ

 .ەرهاًزەّاف ەلێپزطیٌەّەیت ەڵذەطبيُ ەتئْه
 .ەرعیەدادیا ػ لەئیظالهذاەدەًیە ّ دادیا ه ەدیوْكزاطیذال-٠٢
 ێشیوووزتير ەطوووەرتٌەهایل ەرەكوووید یاطوووەتیط ەدیوْكزاطووویذال-٠١
 ەئیظالهذال ەاڵمت ەرێوەكاًەّ ُ ەّڵەتاىد یّ ّػكاً یئاّ ەطٌْریل
 .ەتێ د یظالمئ یزۆسیپ یٌیئا یِاد ّ تاڵّكزدًەّەیج ەطەرتٌەهایل

 یئواساد ەاڵمت ەتواص كوزاّ ەُواییر ۆرتەس ەدیوْكزاطیذال یئاساد-٠٣
 .ەتێ د ەر ػ ەرهاًەكاًیف ەًذیپات ەئیظالهذال
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 ێیدّتوْ یتاطوكزاّ یاكواًڕزّیت ەیكوْرت ەرەّەط ڵەیخا ەًذچ ئەم
 .ەرتْكەیەپ ەمئ
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 "کۆتایی"
 :ئەی ئەو مرۆڤەی خودا ڕێسی لە ناویت

ڕّّى تووْەّە کە جیوواّاسی ًێووْاى ئیظووالم ّ دیوْکزاطووی  ئایووا الت
تڵێوو   –چیویە؟! ئایووا هظوْڵواًێ  ُەیە دّای ئەم ڕًّّکووزدًەّەیە 

 کە دیوْکزاطی لە ئیظالهذا ُەیە ؟!
یەّرە ئیظالهی توۆ ًواردّیي ًەک دیوْکزاطوی، ّە پاتەًوذی  یخْدا

کووووزدّیي تە ئیظووووالم ًەک تە دیوْکزاطووووی، ّە ئەّەی کە لووووێ 
ڕۆژی دّای ئیظوووووالهە ًەک  لەطوووووەری دەکزێووووو  پزطووووویٌەّەهاى

، خْدای یەّرە دەفەرهْێ  ) اى الذیي عٌذ اللە االطالم طیدیوْکزا
ّێ  ) ّهي یثبػ ؼیوز االطوالم دیٌوا فلوي ی ثول هوٌە ْ(، ّە دەفەره

)ُذا تالغ للٌواص  :ُّْ فی االخزە هي الخاطزیي (. یاى دەفەرهْێ 
 ّلْ األلثاب (.اکز ذّلیە ّلیعلوْا اًوا ُْ الە ّاحذ ّلیٌذرّا ت

لەهەتزطوویذا یوو  ّ تەرژەّەًووذی  جووا تێگْهوواًیغ تۆخووۆت تاّاًثارت
  کە لە ێجۆرێووو  یاطوووا ّ دەطوووبْر دەًْطووو داتێووو  تێگْهووواى تە

تەرژەّەًووذی خووۆی تێوو ، تەاڵم کاتێوو  ئەّ یاطووا ّ دەطووبْرەی 
لەالیەى خْداّەّە داتەسیْە جێ تەجێ کزا ئیذی یؼ  هزۆڤەکاى لە 

ّەکووْ یەکووي، تە ُوویچ جۆرێوو  هْجووادەلە ّ  اکێؼووەیەکذتەردەم 
ّاطبەّ ّاتەکاری ًیویە، ُەرّەک چوۆى جارێکیواى پەیواهثەر )د. ( 

ژًێکووی دس، هوواًی خووْدای جووێ تە جووێ کووزد لە تڕیٌووی دەطووبی فەر
هەتی رەطوْ  توا ّاطوبەی توۆ توکەى ّ شئەّەتّْ ُۆسەکەی ُاتٌە خ
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بز تووکەى طووا تەڵکووْ تەم جووۆرە ًوواّ ّ ػووۆرەتی طووشاکەی طووْک
یواى لە کەدار ًەتێو ، تەاڵم پەیواهثەر فەرهوّْی: طووْێٌذ تە ُۆسەکە

ەد دسی تکووزدایە، دەطووبن لە خووْدا، ئەیەر فوواتیوەی کچووی هووْحەه
   ەّە دەتڕی.هەچەکی

ى دەردەکەّێوو  کە هووزۆ  خووْدا تەدەطووبی خووۆی ئووا لەهەّە تۆهووا
پەیاهێکی ّەک ڕێٌوْێٌی توۆ ساتەع ًاکزێ  ُەر ئەّ  ّّەطبیکزدّدر

پەیوواهثەراًەّە تووا تثێووبە هوواییەی دادپەرّەری تووۆ ڕەّاًە ًەکووات تە 
هزۆڤەکاى ّ هافی ُەهّْیاى تێیذا پارێشراّ تێ . تا تپزطیي: کاتێ  
ئاهێزێکی ئەلکبزۆًی دەکزی  ئەیەر ئەّ ئواهێزە کەتەلوۆکی لەیەڵوذا 

. یوواى ئەیەر تووۆ یْهوواى لەطووەر ئوواهێزەکە درطوو  دەکەیووي ًەتێوو 
کاؼەسێکی پێْە ًەتێو  پۆػاکێ  تکزی  ئەیەر ئەّ پۆػاکە پارچە 

کە ًیؼاًەی هارکەداریەتییەکەی تێو ، چوی دەیەیەًێو ؟ تێگْهواى 
. دەی تاػیغ تشاًە، خوْدا ئەم پزطیارت الدرّط  دەتێ ًیؼاًەی 

کووزدّّە تە جێٌؼوویي لەطووەر سەهیٌووذا ئەیەر پەڕتووّْکێکی  یهووزۆڤە
ئاطواًی لەیەڵذا ًە ًێزێ  ئەّا ّەکوْ ئەّ ئواهێزە ئەلکبوزۆًییە توێ 

یە تْتزێو  ەّێبە طوەری ّ لەّاًەًیؼاًەی پزطیاری دەکاًە کەتەلۆک
، تەڵکووْ ًیؼوواًەی تووێ ًزخووی  ئەم هووزۆڤە تێِووْدە درّطوو  کووزاّە

دەتێ ، تەاڵم خوْدا خوۆی هزۆڤوی درطوبکزدّّ، ُەر خۆػوی ڕێوشی 
لێٌووا لەتەرئەّە ًاکزێوو  پەیوواهێکی ئاطووواًی لەیەڵووذا ًەًێزێوو  کە 
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ئەم   ئەم هوزۆڤە تثێبە هاییەی تەڕچواّّ ڕۆػوٌی توۆیی، جوا کاتێو
تە جووێ  ُووات ّ فەرهاًەکوواًی خظووبە کوواییەی جووێپووایەهەی تووۆ 

 ەهزۆڤێکوی خواّەى ڕێوش، تەُوۆیەّە دەتێوب ەکزدًەّە ئەّکات دەتێوب
ُۆکاری خۆػگْسەراًی  توۆ ئەّ ًواّچەیەی ئەّ حوْکوی لێوذەکات، 
تەاڵم لە ًێْاى پەڕتّْکە ئاطواًییەکاًەّە کە داتەسیوْە ُەر لەطوەر 

ەهەّە ُەتووا ئێظووبا تەًِووا قْرئوواى پەیوواهێكی دەهووی حەسرەتووی ئوواد
یؼبگیز تّْە ّ دەتێ  ّەک پەیاهێ  تۆ هزۆڤەکاى لەالیەى خْداّە 
 تۆ پێؽەهوثەر هوْحەهەدەّە)د. ( داتەسیویەّە، ّە تەًِوا پەڕتوّْکە

کە لە طوەرەتایی داتەسیٌیویەّە توا ئەم طواتە یەک حەرفوی  قْرئاًە
ى خْداّە؛ چوًْکە ُەر یۆڕاًی تەطەردا ًەُاتّْە ّ پارێشراّە لەالیە

 خۆی تەڵێٌی پاراطبٌی داّە لەدەطبی تەرژەّەًذی خْاسی هزۆڤو.
ک دارت دەّێو  یواى توێ ۆلوئاهێزێ  کەتەجا ئێظبا تڕیار تذە، ئایا 

کەتەلۆک؟ ئایا پەیاهێک  دەّێ  کە طەرچاّەکەی خوْدا تێو  یواى 
 هزۆ ؟

خووْدای هەسى لە قْرئاًەکەیووذا پێووواى ڕادەیەیٌێوو  کە پێْیظووبە 
م  ػْێٌی پەیاهەکەی تکەّیي،  َۡ ِّ ٗق  ل لۡۡحّ ِ ُمۡصمّ:ِ

 
ۡب ِ مأ ۡلِ  ۡفَٰ

 
لۡۡ ۡ  ٱ

ِ
} ۡوَٱلۡ لۡنۡ ٓ ا

ه  ُ ه ۡوۡع تۡا َّلله
 
م ٓ َٱلمۡ ۡ  ٱ َۡ ۡحُٱ  ۡاۡمَۡنُم ِ 

 
نً  عۡةۡۡ مِو ه فۡمأ َِ ِب ۡوُميۡۡ  ۡلِ  ۡفَٰ

 
ِ مۡع  نۡۡیۡ  ۡۡ: ِۡو ِمۡن ٱ

ُٗ ۡوِمَۡنۡ ٗجم    ۡولۡمۡ  ۡشم ۡٓء  عۡم لۡۡحّ ِ   ِلُكّٖ ۡعۡعةۡنۡ  ِممنُٱۡ ِرۡ
 
ۡ ُۡعه  ۡج ۡٓءۡك ِمۡن ٱ ُُ َٱۡ ۡ اۡٓء

َۡل 
ِ
َِٰت   ا لۡۡخمۡ ۡ

 
ۡسماِۡ ُ  ْا ٱ

 
ۡ ۡ ةُۡ ُُكۡ يِف ۡم ٓ ۡءاتٰۡىمُٱۡ ه فۡأ ِّ ِ ن ل ِحۡ:ٗ  ۡولۡمَٰ  ۡوَٰ

ُٗ ُ لۡۡهۡعةُۡٱۡ ُٱمه َّلله
 
ٱ
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ِ ۡمممۡرِعُعُٱۡ  َّلله
 
مم  ُكنممُتۡ ِف ممِو ۡ ۡ ِۡةُرمم ۡ  ٱ َۡ ممُُِٱ ِ  ِّ  ،[٤٤{]امل ئمم:    ٤٤ مۡجِ ٗعمم  فُۡ نۡب

ق ّ  حووَ  تووۆ تووۆ تووَ  ٍّ خووْارٍ  هاى ًوواردٍ م قْرئاًووَ ئووَ  ئووێوە ّاتە: "
یاى لوێ یّ پؼبیْاً ێساً ڕاط  دٍ کاًی پێغ خۆی تَ ێثَکب  ،ڕاطبی

ًووواّ   لوووَ  حوووْکن ّ تڕیوووار توووذٍ  ّاتوووَ کَ  ،کوووات ّ چاّدێزیاًوووَ دٍ
ّاّ  ػوْێي ُوَ  ٍّ  ،ٍّ خوْارٍ  یَیت ی خْا ًاردّّیَ ٍّ کاًذا تَ دارٍ ًاهَ
ق ّ  ُووَ  ّ حووْکن ّ تڕیووارٍ ی لووَ دٍ الًووَ  ،ٍّ کووَ ّاى هَ طووی ئووَ ٍّ َُ

  ٍْئێو  تێك لوَ ر ئْهوَ تۆ َُ  ،داهاى ًاٍّ ّ  تۆت ُاتٍّْ  ی کَ ڕاطبَ
ی  ئێووٍْ  ْیظووبایَر خووْا تی یووَ ئَ  ٍّ، کی ڕّّى یووَ ت ّ ڕێگَ ریعَ ػووَ
ی  ٍّ ی کوزدّّى( توۆ ئوَ اڵم)ًوَ ڵ تَ ت ّ کۆهوَ ك ئْهووَ یوَ کزد تٍَ د

خؼویّْى  پوێ ی تَ  ی کوَ ت ّ یاطایاًَ ریعَ ّ ػَ لَ  ٍّ تاقیباى تکاتَ
ر  تاى ُوَ ٍّ ڕاًوَ چاکي یَ  ی کَ ّ ػباًَ ى تۆ ئَ پێؼثڕکێ تکَ  ّاتَ کَ

  ی کووَ ٍّ دا تووَ ّاڵباى پووێ دٍ یؼووبی ئیٌجووا ُووَ  تووَ  تووۆ الی خْایووَ
 ".ًذا جیاّاس تّْى تیایذاجیِا لَ

کە تەًِوا  یەّەیؼبیي ّ تە لۆژی  تۆهواى ڕّّى توْلەم تاطەّە تێگە
 ەّ ى کاری ُەیە؛ چًّْکە ئاطوواًییەّتْاًای فەرها حْکوی ئیظالم

قْرئاًەکەػووی کە هەًووِەجە ُەرییووش دەطووبکاری ًەکووزاّە لەالیەى 
دەتوْاًیي تەّرات ّ ئیٌجیل ّ سەتوْر، ُەرتوۆیە  :ّەک ّە،هزۆڤەکاًە

ًيوك ەاليکزدًیغ تێو  لە رۆژئواّا ُویچ  تڵێیي، ئەیەر تۆ چاّ تەص
خْاس ّ گتووَ توواً ۆیَ خوویووق ًيەهْطووْلواًاى ُ یكەيیتەطووايەيوواى ك

 یتوَ ديوْكزاطو تواّەڕیذا كَ ێک  لَ كاتێئيظالم تشاً ۆت رەكْػێت
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، ئەهەع تە ٍّەتكوات یاێگويوذا جۆخ ەیرًواهەيوزٍ ّ تپەبْ لَ ێتەُ
لەیەڵ  :هیٌییووووووواى ئەّەیەکەیە کە دّّ تەڵوووووووگە دەطوووووووەلوێٌیي

لە ًیویە، خوۆ ئەیەر هْجوادە ىفەرهاًەکاًی خوْدادا هْجوادەلە کوزد
  .ذاتکەی  خْدا پؼب  دەدات تە سەهیٌ

تي دەتەخؼوێ  ّخْدا طەرکە تەًِاکە  :ڵگەی دّّەهیغ ئەّەیەتە 
اًی رۆژئووواّا توووۆ یارهەتییەکووو ّە ًەک، افزّ کووو ًەک هْطوووڵواًاى

، ُەرّەک لە تکوواتالیەًێکووی ئیظووالهی کە تاًگەػووەی دیوْکزاطووی 

لۡۡرمۡ  ُ  }قْرئاًذا ئاهاژەی پێکوزاّە: 
 
ِ ۡوٱ َّلله

 
م ٱ ۡذا ۡجم ۡٓء نۡۡرُ

ِ
کە  ، {ا

  جوا توۆ تي دەتەخؼوێّدەیظەلوێٌی  تەًِا ّ تەًِوا خوْدا طوەرکە
ئەیەر دەػڵێی  کە پێْطوبە یاى ًا،   تاًگەػەی دیوْکزاطی تکەی

ُۆکووار تگووزیٌە تەر تووا خووْداع طووەرکەّتي تثەخؼووێ  ئەّا ئەّ 
ڕێگووووایەی کە پێؽەهووووثەر)د. ( یووووزتییە تەر کە پەرّەردەکزدًووووی 

                            ُاّەاڵى تّْ تاػبزیي ُۆکارە.
 {وسمل وصیل هللا وسل عیل س  :ان وق ئ:ان ون ان  محم: وعیل ا  وبم و}
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