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 َەئ .ەـ٢٠٢١ ْوىبدازبئ يوارخکێڕ يوارکپبچ ,«وەٌیذ عىِەر»ی ٔىضیٌٕە  «رٔبٌیسَوێػەی ژۆ» ٔبِیٍىەی
پێىیطحە هەِىو خىێٕەرێىی  ئەوەٌەبەر ىضراوە,ٔ ەکەەلبی وێػە هۀىووەییەوبٔی ضەردەِببرج پڕ بەە بەرهەِ

ەجە هەڵب ,ٌەگەڵیذا دەرگیر بێث و بیخىێٕێحەوە ی ئەِڕۆِبْجذی بۆ جێگەیػحٓ ٌە لەیرأی وێػەوبٔ
ی بیریبرە گەورەوبْ هەر ٌە ضەدەی بیطحەِەوە ال رٔبٌیسَی ژۆـ(Problematization)وێػەوردْبە

. ذاڵٌە ٌۆوبڵ و گڵۆبب ,وەیهەرەرٔبٌیسَ و جەوێّبوبٔی پػحەوەی ژۆوردٔی بە وێػە, واجە بیٕیٕی ج دەبیٕرێحەوە:
ەبەوە ڕەخٕەی ێگەی ئەد( یەوەِیٓ وەضبٔێه بٓ وە ٌەڕبۆڵ و ضبرجەرهیٕریع )ڕۀگە ٌە دؤیبی ئەدەبیػذا 

 .ثێبژۆرٔبٌیسِیبْ ورد

و  طحّۆٌۆیبپەلیمەت, ئەحطحبجیىب, یٔبوێه بێث بۆ جێگرەوەی فیىر, ئ رٔبٌیسَڕۀگە ژۆ»: وایە پێی ٔىضەر وەن
ذەدات دؤیب وەن ر هەوڵرٔبٌیسَ هەئەوا ژۆ یبْ ٔب, چىۆٌە بێثدؤیبظ گىٔذێىی  ئیذی و بژێىی و هحذ. یۆجۆپیب

دەیەوێث وۆی وبیە  یەوەوبیە رٔبٌیسَژۆ واجە ٌە دوای ِۆدێرٔەوە ,1«ربگرێثەوۆگبی ڕووداوە بێػىرِبرەوبْ و
زأیٓ ِەعریفە و ضەرچبوەی ڕەهبی هەلیمەت و جیۆری جبوە و خۆی وەن  بذاتٌىغی و ئەدەبییەوبْ فیىر

, وبیەوبٔیع دێث ٌە ٔێى خۆیذاوۆی  يەوۀدرکغەکووڕواجبی بە  ٌە هەِبْ وبجذا وە ئەوەظ بخبجەڕوو.
 .ذحه و ثکێبۆئ و ثکێبىضبەجبیبەجی ضەجحیىردٔەوەی فیىر و وێػەی 

ذەوبت, ئەوا ئەو جىأبیە ٌە ِرۆڤ یبیەوی زاڵُ و ئبراضحەوراو حىوّیٌە جیهبٔێىی وەهبدا, وە ِیذهەڵبەجە 
ٌەَ غێىەیە,  ِیذیبیەویچىٔىە  ,2بىبتضحوەڵبژاردٔەوبٔی خۆی درودەضۀرێحەوە خۆی وێٕەی خۆی بە پێی ه

ەژیٓ, دِێىذا ەّە ٌە ضیطحێوایە ئەِڕۆ ئ ڕای "ڵٌیىبض بجٕبڕی"ویەجی, هەر وەن ووە ضیطحّەوە ضەپبٔذیەِیذیب
ٌەو  ڕەخٕە هەروەهب ەورێث,دیەوی دیىەوە ٔبڕاضحەوخۆ ئبراضحەبژاردەیەوە ٌە جێگەجێیذا ی هەڵبژاردْ یئبزادوە 

 .3دەضەاڵجی بەضەر ژیبٔی خۆیذا هەیە وایە پێی ۆڕِەئ ًڤۆرِ وە دەگرێث ظوەهّە

ەوە, ِیذیب هیچ وبت یػأی ضەدەی بیطحو بیریبر ,ەکەِەهرەب يرەىضگػحی ٌە ڕوأگەی ٔبەهەروەهب 
ِیذیب بە وەرەضحەی هەیّۀەی چیٕبیەجی دەزأێث جب ئەو  ەو ,یەوە"گراِػی"ٌە  گىٔبهــ ٔەبىوە, جێگبیەوی بێ

ڵذاْ وە ڕۆژٔبِەگەری وٕەیەوی لىەخڕدا الی ِبروۆزە دەیبیٕێث, ٌەبەردەَ "ِرۆڤی جبن ڕەهۀذ" وە ٌە ,ڕۆڵەی
 ئێّە ٌە ضەردەِێىذا وایە پێیحەوبٔذا هەڵبەجە ِبروۆزە ٌە ٔبوەڕاضحی غەض .4ٔەوبْ دەوبجە ئبِبٔجدو ِیذیب ِۆێر

ە یهێٕبوە, وە ضەرِبیەداری ٌە ٔیگبی ِبروۆزەوە بریحیجبوڕەهۀذی بەرهەِ ِرۆڤی ە ڕۆژئبواییەوەّحضیط ەژیٓد

                                                           
 9ي ,2021چبپخبٔەی ضەردەَ, ضٍێّبٔی, رٔبٌیسَ,وێػەی ژۆوەٌیذ عىِەر, - 1
 158,ي2014بەخحیبر عەٌی, ئبوڕەوەی ئۆرفیۆش,چبپخبٔەی ئۀذێػە, ضٍێّبِی , - 2
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 154بەخحیبر عەٌی, ضەرچبوەی پێػىو,ي- 4
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سِی یرحێەوجٕی جەوٕیه و جەوٕەٌۆژیب, ِرۆڤی جبوڕەهۀذیع خۆی وەضێىی ٍِىەچىراوە بە جۆجبٌیٌە پێػى
ەحّی جەوٕەٌۆژیبدا, وە عەلاڵٔیەجی ڕو  بىؤی ضىبێىحەوبْ ٌەژێر زەبریدەزگبیوۆِەڵگەی جەوٕیىی  و بە

ىردووە. هەروەهب جەواوی دەزگبو ۆی جۆرەوبٔی جری عەلاڵٔیەجذا زاڵۆژیبی بەضەر وئبِرازی و جەوٕەٌ
و ِیذیبییەوبٔیع ٌە  بیئەوبدیّ وبٔیئبضبیع و پۆٌیص و پەروەردە و ٔبوۀذۀبوۀذی ئەپبراجۆضەوبٔی وەوى 
 .1ْاذخسِەجی ضەرِبیەداری

دیبرە ِبروۆزە ێث. لىوڵت ٌە هەِىو پٕحێىەوە هەڵذەدەضەاڵ :ببجەوە بۆ جێسە فۆوۆییەوەەِبٔد ئەَ دیذەظ
ٌەَ جێسەوە  وضحىردٔی ضىبێىحە ٍِىەچەوبٔە, گەرؤەوەی ِێػىەوبْ و درِیذیب دەزگبیەوە وبری غۆرد وایە پێی

ِرازی وۆٔحرۆڵىردْ وەن ئب ِبْجەوٕیه و جەوٕەٌۆژیب ىری وژێرخبٔی ئبب دەغێث ئیّە بۆ دۆخی وىرد بڕوأیٓ,
بۆیە زیبجر ٌێرە  هەر ,ئبیٓ و ٔەریحەىر و ٌحەوزیبجر ژێرخبّٔبْ زۆری  , وە بەغێىیڕۆژئبوا ەب وردبەرا الوازجر بێث

 .دا بەروەوجىوەوضحىردٔی ِرۆڤی جبوڕەهۀذودرە یب پػىی غێری ٌِیذ

دا ٌە ڕۆژئبوا ۆڤ ٌە ڕێگەی ِیذیبوە بژی.غحییەوبٔی ِروغێىأذٔی خىاضحە ضرو بێەب پیحبٌیسَ ٔبجىأێثەو دیبرە
ِردٔی پػیٍەیەویع بێث, هەر ڕووداوێىیع  ەوبت, جۀبٔەت گەردیذیب ببضی وی گەورە ئەوەیە, وە ِڕوودا

ٔییە, جۀبٔەت گەر ِردٔی ضەداْ ِرۆڤیع  ە زەیٓ و خەیبڵی ئەَ ِرۆڤەدا ٔرخێىیئەوا ٌ ,ِیذیب ببضی ٔەوبت
 , وەدا 1996ٌە ضبڵی  ,بهێٕٕەوە بیری خۆجبْ و ڕەوأذا خۆی گۆٔگۆغەڕی ئەهٍی ٔێى ٌێرەوە .2بێث

ٌیسَ بپیحەوی ڕبىؤە لىرببٔی غەٌە الیەْ ڕەوأذاوە  بێ دیفبعی )هۆجۆ( هەزار خەڵىی ِەدۀی (500)ٔسیىەی
 ببضیبْ ٌە خٕىبٔی چۀذ ڕۆژٔبِە ڕۆژئبواییەوبْ هۀذێه ٌە اڵجە, وەچی ٌە هەِبْ وبجذاو وٌۀەژادپەرضحی و 
 هیٕذیذا.ی ەورد ٌە ببغىری زەریبدفیٕێه ڵدۆ

و  یەوی بەهیسیبیرەوەر وە ,ضحىردووەوی پەرظ و پەغێىی دروحضىبێى طحًرٔبٌیژۆ يازەفئەِە جگە ٌەوەی 
ىٔیبدی ئەَ جۆرە ڕۆڵی ٌە ب یی و ڕۆژگبر,ِیذیب یەویٔذیەجّەوەن جبیب خێراییە, دیبرە ڕەهۀذی ٔی یداِەزراو

ێچەوأەی بە پ ,ذەوبتضحوعەلڵی ژورٔبٌیطحی ضىبێىحێه درو :ضەر ئبِبژە دەدأىضىبێىحەدا هەیە, وەن 
ىی جۆوّە ٔیە, خەؤی بىؤەوە وەڵەوردٔێیە, چىٔىە بەردەواِیَ بیرەوەرپچڕ و وەبەردەواِیبىؤەوەوە پچڕ

بىبت و غحەوبٔی ِیذیب وەرگرێث و زوویع ضحودەوبت ِرۆڤ زاویرەی وىرت درویع واجبزەبىؤەوەی بەردەواِ
 .3 ...بیری بچێحەوە.

                                                           
 20, 12ي,2020و: ٔبجی ئەفراضیبو, وبزاْ عەزیس,ضٍێّبٔی, هۀذ,هیربێرت ِبروۆزە, ِرۆڤی جبوڕە- 1
 159,يضەرچبوەی پێػىو:بەخحیبر عەٌی, 2- 2
 53,يوەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو:- 3
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و  پەروەردە ٔبوۀذە ئەوبدیّییەوبٔٓ, دیبرە ىویرٔبٌیطحەوبْ ٌە دؤیبدا دەرچری ژۆزۆ هەڵبەجە بەغێىی
, وەن ڕزگبریبْ بێثهەژارییە ڕۆحییە  وٌە ەوىجبو ,فێر بىبت بخىێٕٕەوەفێروردْ وبفی ٔیە بۆ ئەوەی خەڵه 

ئەوجۆ  و بەرجەضىذا بێث, ڕۆغٕبیرییەوی ىراخىێٕذْ ٌە بىارێىی دیبریپەروەردە و وە  :گىجی (ت. ش. ئیٍیىت)
, وە جەهٍی ەبێحە غحێىی جرضٕبندِەعریفیع وبجێه جەهٍی فیىری و وەن دەوجرێث . 1ٕێثبەرهەَ ٔبهێ

: وایە پێی "وریص هیذگیس"هەر وەن ڕۆژٔبِۀىوضی ئەِریىی  .2بێحە هێس و پبڵپػحیبضیبضی و ئەوبدیّی 
ٔیبدی وەی بىهەر بە رٔبٌیسَۆژزیبجر ٌەوەظ  ,3وۆِەاڵیەجییەوبْئەوبدیّییەوبْ بەرپرضٓ ٌە ٔەخۆغییە 

بەرپرضی یەوەِە ٌە وۆی ٔەخۆغییە ضیبضی و ئببىورییەوبٔی دؤیبی  ەهێڵێحەوە,دضیطحّەوە وەن خۆی 
 .ٓیػهۆوبری ضەرەوی ٔەخۆغیە وۆِەاڵیەجییەوبٔ ئەَ ٔەخۆغییبٔە ئێّە, وە

ِیع ٌە جەهیٍی هە, بۆ عەواِی خەڵىی گەورەی ٔەزأیٕەضەرچبوەیەوی هەَ  ئەِڕۆ هەڵبەجە ڕۆژٔبِەگەری
 :وایە پێیڕوأگەی ڕۆڵ و وبروردی ِیذیبوە ٌە جێسێىذا  ٌە (ٔعۆَ چۆِطىی)وەن هێڵێحەوە, یبٔخۆیبٔذا ئە

دیبرە ئەِە ٔەزأێٕێىی  ٕەی خەڵىی ٔبزأٓ چی ڕوودەدات, جۀبٔەت ئەوەظ ٔبزأٓ, وە ئەواْ ٔبزأٓ!یزۆر
و ڕووداو  بۆ ِەعریفە ەوۀبييحێىٕيجضىوراجیبٔەی پۆزەجیڤ ٔیە, وە هەر چۀذ بسأٓ, خۆیبْ پێ ٔەزاْ بێث, ٌە 

 ِێژووی ری دێریٕیٌە خبوەڕایی و ئبوبوە بەغێىە  ,ٔەزأیٓ: دا هبجىوەوەىۀبِیٍ ٌە وەن یىرییەوەی.بە ِبٔب ف
ەپێىراو ٔوەن ڕوببەری یەوەَ و ِحّبخۆیبْ ذێث. ِیذیبوبْ بێػەرِبٔە ٌە ژورٔبٌیسِذا وۆجبیی فەٌطەفە
  .4ٔبزأٓ ًٔبزأٓ چ رٔبٌیطحەوبْ ئەوەیەو لەیرأی ژۆ ثگرف و گەورەجریٓ ,ەوەْذپێػىەغ

وەن  ئبِبٔج ٔیەخۆی ەوە یضبدەیٌە ٔێى وبیەی ڕۆژٔبِەگەریذا بٕىێٕرێث,  جۆرێه ٌە ضبدەیی دیبرە گەر
ی وەضبی جەِبوەری و ضەٌّبٔذٔی خبجر بەڵىى ئبِرازێىە بە ,و دۆخی ضروغحی ِرۆیی جۆرێه ٌە خبوەڕایی

ذەوبت! ضحویی فبغیسَ دروە هۀذێ جبر ضبدەپێیىایی ظ(ئەدۆرٔۆ)رٔبٌیسَ, وەن ی وبری ژۆۀفیػٕباڵپرۆ
ٌە پیػەضبزی بۆ ضەروەوجٓ و ەوبْ بۆجە جۆرێه یضیزیبجر الی ضیب ی خبوەڕاییبەجبیبەت ئەَ ژێطحە
 ذا.براٌیسٌِە دؤیبی ضیبضی ٌی خۆڵىردٔە چبوی عەواَ

 ِیذیۆَ ,دەبێحە پەیبِەوەوە ٌە وبری ژورٔبٌیسِذا ِیذیۆَ خۆی  ,دەوبت (ِەن ٌۆهبْ)لەرز ٌە  ٔىضەرهەروەهب 
رە, حٔگٔبوەڕۆوەوەی گرەوەیە فۆرِەوە ٌە ِەبەضحی ئوە فۆرَ, واجە ئبِرازەوە.  واجە ٌەَ جێسەدا بە ضبدەیی

وە دیبری ئەوە ضروغحی ِیذیۆِەوەیە, وە جۆری پەیبِە وایە پێییبِەوە زاڵحرە, ِەن ٌۆهبْ ەئبِرازەوە ٌە پ

                                                           
 48,ؼ1,ط2020دار ضؤاي ٌٍٕػر, بیروت, أالْ دؤى, ٔظبَ اٌحفبهة,- 1
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فۆرِە و جۀهب رٔبٌیسَ ئیبراز ئەورێث, بیەوی جر واجە ئەوەی زیبجر الی ژۆبە ِبٔ . 1ئەوبت و ٌە لبڵبی ئەدات
 .رٔبٌیسَوجەوهەری ژجەوهەر پەڕاوێس ئەخرێث, فۆرَ دەبێحە 

طەفە, ڕۀگە پەیبِی و فەٌ چىٔىە ئەوەی ِیذیب دەیگەیۀێث جۀهب وڵێػەوبٔی خۆیەجی بۆ خٕىبٔی زِبٔی فیىر
, وە خۆی ۀێردرێث جۀهب زەرفی ٔبِەوەیەدئەوەی بەردەواَ  :ِبٔبیەیزەرفێىی بەجبڵی ٔبِە بێث, بەو  ِیذیب

دەریب یبْ  , وە دەردرێث بە دەَوبٔەغىغەییە ٔبِەی ٔێى بحڵەەِە پێچەوأەی ذەوبت, ئوضحؤبوەڕۆوی خۆی در
بە بۆغی  یەەوەگػحی جۀهب بحڵ, پەیبِی ِیذیب بەجبوەوى وەضێه دەیگرێحەوە و دەریذەهێٕێث ڕووببرەوبٔەوە,

وە وەش بۆی  ,بۆ ئەوەی هەر وەضێه بیگرێحەوە ٔبِەیەوی جێئبخٕێث ,دراوە بە دەَ ڕووببرەوەوە
بىؤەوەی فۆرَ خۆیەجی, ئەوە فۆرِە بەردەواَ خۆی دووببرە ئەوبجەوە, بە بێ وەواجە ئەوە دووببرە. ٔبخىێٕرێحەوە

  . 2وهەرێىی پێػهەبىو هەبێثەئەوەی پێىیطحی بە ج

وە وەن جۆڕە دەِبرییەوبْ وػبؤەجە دەرێ  ,ئەِڕۆ جۆڕە ِەجبزییەوبْ ئەو ِیذیۆِەْ :وایە پێیىضەر ٔ هەروەهب
ژۆرٔبٌیسَ ٌە واجە . 3خێىی وادا ِیذیۆَ جگە ٌە خۆی هیچ ٔبگەیۀێثۆگرجۆجەوە, ٌە دو هەِىو لىژبٕێىی زەوی 

خۆی هەَ وەن ِەغیٓ و وەن پەیبَ ئبِبٔجىەیە و ٌەوە زیبجر هیچی یەوحربڕی فەزای ِەجبزدا وەن ِیذیۆَ 
 .ی فەزای گػحییغیبرۆو هیچ غحێىیع ٔبخبجە ضەر ه جر ٔبگەیۀێث

وەدا بە دەضهێٕبوە, وە خەڵىێىی ئەِڕۆ جۆڕە وۆِەاڵیەجییەوبْ ضەروەوجٕیبْ ٌە وایە پێی ظ(دۆٔۆْ ئبال) وەن
ٌە بەدگۆڕأێىذا بیبٔگۆڕێحە ضەر ئەضحێرە و  بە ئەخاللەوەبىبت و ٌە خەڵىێىی خبوی و  درووضثپىوچ 

 :وایە پێیىضەر وە ٔ ە,بِیٍىەوە دەرببرەی عەلڵی ژورٔبٌیطحییهەروەهب بەغێىی ٔ .4وچگەراىضۆپەرفبغیۆٔی پ
ی پحر ٌەژێر ژورٔبٌیطحئەِڕۆ ژورٔبٌیسَ و جەوٕەٌۆژیب ٌە وبروردٔیبدا جێهەڵىێػی یەوحرْ, بۆیە عەلاڵٔییەجی 

وە چۆْ جەوٕەٌۆژیب  ,دیبرە هەر ٌە هبیذگەرە جب بۆدریبر ئەوە خراوەجەڕوو. 5بۆ جیهبْ دروی جەوٕەٌۆژیبدایە
 وبت و ِبهیییەجی ِرۆییبٔەیبْەوبت و ئیفٍیجی ئەذضحودرو ذاجبوو ضحراوحۆری  ڕۆڵێىی ٔەرێٕی ٌە بىؤیبد

وبجێه ٌەگەڵ بۆیە ژورٔبٌیسِیع  جۀبٔەت ِرۆڤەوبْ ِبهیەجی خۆیبْ ٌە ئبِێرەوبٔەوە وەردەگرْ.. ێحەوە,ٕدەضێ
و  جەواو دەبێحە ِیذیۆَ و ەوەوێثدۆژیب دە ٔێگەجیڤەی جەوٕەٌورەبڕْ, بەر ئەَ ڕۆڵ و وبردجەوٕەٌۆژیبدا یەوحر 

وغە و پیحەوبْ خۆیبْ ِیذیۆَ بىوبێحٓ, ئەوا ئەِڕۆ ەر جبراْ ٌە ڕۆژٔبِەگەریذا واجە گ .زیبجر ِەجبزی ئەبێحەوە
 ئەڵێث: ٔىضەر, وەن بىؤە ٌەوێذایەئەَ بە ِیذیۆِی بضیڤپ ِیذیۆِٓ. خۆیبْ وێٕەو ڤیذیۆوبْ لىجذأی زیبجر

                                                           
 18ي, هەِبْ ضەرچبوە- 1
 45ي ,2019فبغیطث, هبوار ِحەِەد: بۆ ئەوەی ٔەبیٓ بەوەرگیراوە ٌە ٔبِیٍىەی ئەٌىحرۆٔی: - 2
 27ي, ضەرچبوەی پێػىو- 3
 52ِرجع ضببك,ؼأالْ دؤى, بە دەضىبرییەوە وەرگیرازوە ٌە: - 4
 27وەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو,ي - 5



6 
 

بیٕەرەوە و جىأطحی جیبورٔەوە ٌە بیٕەر دەضێٕێحەوە و رٔبٌیطحی بە ٌێػبو دەچٕە ٔێى ٔیگبی بببەجەوبٔی ژۆ
  .1دەیىۀە وەرگرێىی پبضیڤ

وە ِیذیبوبْ  حی بەردەواَ ٌەژێر دروغّی: والیع وەن خۆی ئەگەیۀیٓ,یطرٔبٌوبری ژۆ :دأىضەرٌە دیذی  
والیع ئەوە ٔیە  : وە ٌەژێر دروغّەوەوە وبر دەوبت ,ضحىوەڕەهۀذێىی ٔبدیبر ٔى ,وؤىردٔی والیعە دەیخۀەڕوو

بٔڕاوێع ٌێرەدا ئەوەیە ئەو ِیذیبیەی جبەڵىى غحێىی دەلیمحرە. خبڵی ضەر ,ەیڵێٓدوە ِیذیبوبٔی جر 
دەیەوێث بە ئبِبژەیەوی و  وغّەی ِەبەضحەویذا پێچەوأەی ئەَ دریڕاضحٔگەغەیەوی وەهب بۆ خۆی دەوبت, ٌەبب

: واجە غحێه بۆ خەیبڵی بیٕەر و ە بحىأیٓ وەن خۆی بیگەیۀیٓو غبراوەوە بڵێث والیع ئەوە ٔیی ٔەضحەوی
ەِێٕێحەوە دەوەوێحە دێپەڕێث, ئەوەی بە ڕیبٌیسِی ڕووت سِی ڕووت جدەهێڵرێحەوە وە ٌە والیع و ڕیبٌی بیطەر

ببوەڕ دەخبجە پێع فبوحەوبْ و  رٔبٌیسِەوَ جەواووەری دیىە ڕیبٌیطحەوەی ژۆ. پراگّبجیسئەضحۆی پراگّبجیسَ
 .2والیع بەرئۀجبِی ٌێىذأەوەی هەِەجۆریػە وایە پێی

ٕبوە ضیّىٌەیػٓ, دۆخێىە یٔبو ە ئەو, ودەرببرەی والیع (بۆدریبر)ببجەوە بۆ جیسەوەی ەِبٔدئەَ دیذە هەڵبەجە 
بۆدریبر ببضی  ٌێرەوە ,ێثؤذەبزەوۀذی خۆیذا ی زۆرویى وۆپوبجێه والیع خۆی وەن ئەضڵ و ئۆرجیٕبڵ ٌە ٔێ

جی ڤی ئەِریىی ئەوبت بە ٔێىی )والیع( وەوا وۀبڵەوە ژیبٔی ڕاضحەلیٕەی خێسأەوبْ پەخع ۀبڵێىی و
ێه والعیحر حەیگۆڕێث بۆ ژیبٔێىی ٔەخدە والیعیە پیػبْ دەداجەوە, ئەوا دەوبت, بەاڵَ ڕێه ٌەوێذا, وە ئەَ ژیبٔ

دەبێث ٌەوە  ,وەوت بىەْىعی هەڵطیٌەبەردەَ وبِێراوەدا بە والبۆ ئەوەی  ٌەوەی وە هەیە, ئۀذاِبٔی خێسأەوە
  .3والعیحر هەڵطىوەوت بىەْ, وە ٌە والیعذا هەْ

ىری ەن چەِىێىی ئببوە جۀهب و ,هەڵبەجە چەِىی پراگّبجیسَ چەِىێىە هەڵە بە ئێّە گەیػحىوە, ٌەوێذا
غحێه ِبٔبی یسِذا, گەرٔب بەر ٌە هەر ڵی ٌیبرایىر, وەن جۆرێه ٌە ضىدگەرایی ٌە ئببوراوە ِبِەڵەی ٌەجەن
, و ڕۆڵی جیبوازیبْ هەبێث جەوهەری جێگیرو ٔەگۆڕییبْ ٔییە, هەر جبرە و دەغێث ِبٔب ئەوەیە غحەوبْ

بْ و بە پێی ِەرجەوىگىێرەی هەٌ وەرەضحەوبْ هەِیػە هەِبْ وەرەضحە ٔیٓ, بەڵىى ٌە وۆٔحێىطحەوبْ و بە
ِبٔبی وردەییبْ  ىە, وەزیفە و ڕۆڵ و بەوبرهێٕبْ وئبِبدەبىؤی وەرەضحەی دیىە و ِەبەضث و ئبِبٔجی دی

  یەوێىە ٌەو فەیٍەضىفبٔەی, وە ئەَ چەِىەی زۆر بە وبرهێٕبوە ٌە چۀذ ضیبلێىذا. "ۆزڵژیً دۆ" .4ەگۆڕێثد
 یيجبوەوى خەیبڵ و دؤیببیٕ ,ەهێڵێحەوەدبۆ داهبجىو ئیّىبٔێه  رٔبٌیطحی وەٌێٕێه یبْذیب و عەلڵی ژۆٌێرەوە ِی

                                                           
 90هەِبْ ضەرچبوە,ي - 1
 39-38هەِبْ ضەرچبوە,ي - 2
 32-31, ضەرچبوەی پێػىو, يهبوار ِحەِەد - 3
  343ي,2020غەزەٌٕىوش, ضٍێّبٔی,و: هبوار ِحەِەد,ٔبوۀذی ژیً :دۆٌۆز, وٍیر پبرٔیث, گفحىوگۆوبْ,- 4
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ئەِە جگە ٌەوەی هیػحٕەوەی ئەَ غرۆڤەوبری خۆیذا گەِبرۆیبْ بذات.  بىبت و ٌە جخىبیجبوەوبْ داگیر
ئیّىبٔە بۆ جەفطیر ٌە هەِبْ وبجذا ڕێژەیىردٔەوەی هەلیمەجە و زیبجر بەالی ضەفطەجەدا دەغىێحەوە, وەن 
دەبیٕیٓ وە ٌە یەن وبجذا ژۆرٔبٌیسَ ڕیبوبرأە خۆی بە جبوە خبوۀی هەلیمەت و جەفطیرەوبْ ئەزأێث و هەَ 

رۆڤەوبرییەوە هەلیمەت ٔبوۆٔىرێحی و ضەجحی ئەوبجەوە, ٌێرەغذایە بەَ فرەیی و ئیّىبٔە زۆرەی جەفطرو غ
ببغالر وبری ِیذیبیی و ڕۆغٕبیری دەوەؤە ئۀحبگۆٔیسِی بەردەواِەوە دەرببرەی هەلیمەت و فیىر بە گػحی. 

 هەر هەِیػە خەیبڵ ٌە داهبجىودایە, عەلڵی ژورٔبٌیطحیع ٌەضەر ٔەزِی خەیبٌىردْ وبر دەوبت. :ەیگىتد
 عذا هەیە, ٌێرەوەیوە ٌە وال ,ئبیذۆٌۆژیب پەیىۀذییەوی خەیبڵییە بەو پەیىۀذییبٔەوە "حۆضێرڵئب"ْ الی وەن چۆ
  رٔبٌیسَ دەیەوێث وۆٔحرۆڵی خەیبڵ بىبت, ٌە ڕاضحیذا دەیەوێث وۆٔحرۆڵی والعیع بىبت.وبجێه ژۆ

ٌە  ,ی هەیەیۆڵی ئبیذۆٌۆژ: بە پێی ٔەریحی جیۆری ڕەخٕەیی ژۆرٔبٌیسَ ڕوایە پێیىضەریع وەن چۆْ ٔهەر 
ری ٌە ئەِە بەو ِبٔبیەظ ٔب, وە الیۀگ وە ٌە ڕواڵەجذا دەرٔبوەوێث. ,و الیۀگیری والیعێه جێیەوذا دەبێحە ڕاگر
وە ٌە خسِەجی چیٕی  ,ەڵىى بەو ِبٔبیەی, وە پێػىەخث هەڵژۀراوە ٌە )والیع(ێههەواڵی درۆ بىبت, ب

دادەڕێژرێث, وە ٌەگەڵ  هەواڵ و ڕووداوەوبْ ە غێىازێىیعب وایە پێیوەن ئبالْ دۆٔۆ  .1بباڵدەضحذایە
 دیبرە بە هەِبْ غێىە. 2بگىٔجێث ذایبەرژەوەوۀذی خبوۀەوەی و ئبراضحە و ئبیذۆٌۆژییە ضیبضی و ئببىورییەوە

ِبٔەوەی دۆخی ببوی چیٕبیەجیع خسِەت بە ٔىخبەی پێػەگەری ژۆرٔبٌیسَ ئەوبت و جببع و ِەجبىعی یەوحرْ 
هەر ٌە خۆڕاظ ٔیە وە ڕاگەیبٔذْ بە )دەضەاڵجی چىارەَ(ی ضیطحّەوە خۆی  و یەوحریع جەواو ئەوەْ.

 ٔبوزەد وراوە.

ّبەری غێىأذْ, غىێٕی بە دەبٕە ِی واَبەردە وە ِیذیبوبْ ,وەَ ٔبوبجەوە ظٌەوە ٔىضەرِەبەضحی هەڵبەجە 
ضحییەوبْ, بەجۆرێه هەڵەدابردٔی ڕای گػحی, درۆوردْ, زاِذاروردٔی ٔبهەلی ئیٕطبٔەوبْ و غبردٔەوەی ڕا

هەِىوِبْ  . ِیذیب دەجىأێثبێث وبری ِیذیبیی ببێحە هەرێّی جێىػىبٔذٔی ِرۆڤ و بەهبوبْخەریىە وای ٌێ
بىبت وە ٔبِبٔەوێث,  درووضثٔخبجە ٔێى لەفەزی خۆیەوە, دەِىوچبوێىّبْ بۆ ّبٔێى جیهبٔێىی ٔبڕاضحەوە, ببخبجە 

 .3یىردووەدرووضحوە ئەو  ,غىٔبضێىّبْ پێبذات

عەلڵێىە ٔرخی  ەگیرضێحەوە,دبری خێرا و ڕۆژأەیی عەلڵێىە ٌەضەر هۆو ژورٔبٌیطحی ًڵلەع :وایە پێی ٔىضەر 
دواهەِیٓ ڕاضحی ِبِەڵەیبْ ٌەجەن یەوەِیٓ و ۀێث و وەن دث و ڕاضحییە جێپەڕەوبْ داوگەورە ٌەضەر فب

وە بەر ٌە  ,بە خێرایی دەڕواجە پیػێ, خێرایع ئەو دووژِٕەیە عەلڵی ژورٔبٌیطحی هبوغبْهەروەهب  ەوبت.....د
                                                           

 44-43وەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو,ي - 1
 28,48.ؼ,ؼِرجع ضببكأالْ دؤى,  - 2
 .149,161فیۆش,يربەخحیبر عەٌی, ئبوڕەوەی ئۆ- 3
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ٌە  َەجىأێث لطەی بۆ هەِىو ڕووداوێىی خێرا هەبێث, بەاڵدەوبت, فیىر ذو جیۆر وێرأ هەِىو غحێه فیىر
ێپەڕیٕی زەِەْ جو  ی فیىر خۆیئەزِىؤه و ِیىبٔیسِی هێىاظ هەْ, وە بە جێّبدا وۆِەڵێه چەِ

و  ی ژورٔبٌیسَ ٌەگەڵ عەلڵی ڕۆغٕبیرخێرایو  هەڵبەجە ضروغحی ئەَ جۆرە ٌە هەڵپە . 1وضحبىوْەدر
ەوبجە وەرەضحە و بببەجی د ىە ژۆرٔبٌیطث زیبجر بەظ ــ ـجىزئیبتو دژە, چىٔ ٔبجەبب فەیٍەضىفبٔذا جەواو
ضەرٔجذاْ و بۆ بەظ  دەڕوات و وبجێىیع بەظوە بۆ ەگػثٌە وبجێىذا فیىر ٌە  , ئەِەٌێىۆٌیٕەوەی خۆی

وەن خۆی.  ٌە گػث هەر غەْ و وەووردْ و جێگەیػحٕە ٌە جێّبدا وەردەگرێث ئبِبٔجەوەیجێڕاِبْ 
 درووضثْ دەِژْ جبوەوى هۀگىیّٕبْ بۆ )فرۀطیص بیىۆْ( ئەیگىت فەیٍەضىفبْ ــ ڕۆغٕبیراْ غیٍەی گۆاڵ

 بىەْ.

وە هەیە و  ,هەجبیی بىؤیبدێىەهێٕبٔەوەی هەجبئبِبژە دەدات: ڕوؤە ئەِە بەرهەٌِە غىێٕێىی جردا  ٔىضەروەن 
, چىٔىە ەِێٕێحەوە ئیػی ڕۆغٕبیرەد( ئەوەی ٌەَ ٔێىۀذەدا ً)وثگػی یجیبج)جسء(ــە ٌەظەبوەرگرجٕی 

هەڵذأەوەی فبیٍەوبٔەوە ضەرلبڵ ٔبوبت, خۆیی بە دەرخطحٕی گۀذەڵییەوە ضەرلبڵ  ڕۆغٕبیر جۀهب خۆی بە
  .2وە وۆی گۀذەڵییەوبٔی ٌەضەر وەضحبوە ,وغێٕێث و دەخبجەدەرؤیبدە دەڕئەو بى , بەڵىىٔبوبت

گەر غحی گەرِبوگەرَ ٔەبىو, ٌەضەریەجی ٌە  یبْ بىبت!درووضحدەبێث  رٔبٌیسَ گەر ڕووداو ٔەبىوژۆهەروەهب 
ژۆرٔبٌیسَ وەن جۆرێه ٌە دووببرەبىؤەوە و  ىێػبوە بۆ ئەوەیضەریئەِەظ  .3هیچەوە بیخىٌمێٕێث

ٔگ ئەوەیە دەضەٌّێث, بەڵىى گر یٔگ ٔییە چگر: ثێضىٔەد ٔىضەروەن  ىبت,خۆبەرهێٕبٔەوە ئیع ب
بەرهەِهێٕبٔەوەی ٕی ژۆرٔبٌیسَ جگە ٌەوەی بۆجە ِبغێ ئەِە واجبی ئەوەغە .4غحێه/ٔەزأراوێه بطەٌّێٕێث

و ئەوبدیّیب  ٌەپبڵ ئەپبراجۆضەوبٔی وەن ٔبوۀذی پۆٌیص و ئبضبیع و ٔبوۀذەوبٔی پەروەردە ,خی بباڵدەضثدۆ
 .ببێث ٔەن وەن ئەوەی دەبێث وەن ئەوەی وە هەیە, دؤیبیەنهەڵبەجە , ئیػی بەرهەَ هێٕبوەی دؤیبیە

بیەظ ٌە هەِىو چروەیەوذا دؤی ئەَرٔبٌیسِەی ئەِڕۆ وۆی ئەَ ژۆ دەڵێث: ٔىضەرٌێرەوە هەر 
هبجٕەوە و ٔبی بەرهەِوە هەیە, زۆرجریٓ هەواڵ ٌەضەر جیهبٔێىی ئبِبدە, بە ِب ,ەهێٕێحەوەذبەرهەِ

 .5ەغەجێگربىؤەوەی هەِبْ دؤیبی ئبِبد

 یەوێىە ٌە جبیبەجّۀذییە ضەرەوییەوبٔی ئەِڕۆ بەردەواِی لطەروردْ و ژێطحی ِەضرەفىردٔی زِبْ دیبرە
دۆخی بباڵدەضحی رەفگەری بۆجە ِۆدێٍی ژیبٔىردْ ٌە ٔێى وەن چۆْ ئەِڕۆ بەرخۆری و ِەض هەر ,یععەواِ

                                                           
 40-39وەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو,ي - 1
 132هەِبْ ضەرچبوە,ي - 2
 .156فیۆش,يربەخحیبر عەٌی, ئبوڕەوەی ئۆ- 3
 42وەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو,ي - 4
 43-42,ي هەِبْ ضەرچبوە- 5
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بۆجە جۆرێه ٌە ضحیڵی ژیبْ ٌە فەزای  یعِەضرەفىردٔی زِبٔ بە هەِبْ بڕو ئۀذازەظ ضەرِبیەداریذا,
 رٔبٌیسِە و بەردەواَلڵی ژۆِەجبزدا, بۆیە دەبیٕیٓ ٌە ٔێى فەزای ِەجبز و ئیٕحەرٔێحذا عەواَ هەِبْ وۆپی عە

ێىذا ئەڵێث: ٌە پبڵ ٌە غىێٕ ٔىضەروەن  هەبێث. ی ڕۆژڕووداوەوبٔ هەواڵ و ٌەضەر ەویلطەی دەبێثهەر 
رٔبٌیسِی جەٌەفسیۆٔیذا ئەِڕۆ ژۆرٔبٌیسَ وەن ِەغیٕێه هەر ٌەوەدا ٔەوەضحبوە, وە زأیبریّبْ پەرەضۀذٔی ژۆ

رٔبٌیسَ و ەیی بێث, بەڵىى پبظ یەوحربڕیٕی ژۆضیبضەت و دؤیب پێ بذات و ئیػی ٔىخبەیەوی پێػ ٌەضەر
هەر یەوەِبْ بۆ خۆِبْ  ن هەر بیٕەر بیٓ, بەڵىىفەزای ِەجبز, ئەَ ِبغێٕە داواِبْ ٌێذەوبت ٔە

 . 1ژۆرٔبٌیطحێىیع بیٓ

ەوبت, ٌە دو داخىرأی  وغی ضىاْىدەخبت و جوبرزِبْ ٌە (يزببۀەچ ْبی)بڵێیزۆر وایە پێیهبیذگەر ٌێرەوەیە 
جىأبی خۆگرجٕەوە ٌە ِەضرەفىردٔی زِبْ  هەڵبەجە ذەوبت بێ ئەوەی غحێه بڵێث,وبرخطحٓ واجە زِبْ ئیػ

 ًکەیەدرکوەن  ئەوحێىی ڕادیىبڵە, بەاڵَ ٔەن بۆ خۆدابڕاْ ٌە جیهبٔی دەرەوە و فەراِۆغىردٔی دۆخی ببو
. دای ٔبوۆن و ٔبضبزگبر ٌەگەڵ جیهبٔی دەرەوەیپەیىۀذ, بەڵىى وەن ٔەفەضێه بۆ بەرجەضحەوردٔەوەی ضۆفیبٔە
 (یعجۆرجیۆ ئبگبِبێٓ)وەن  .2ٔبیگۆڕێث بۆ وڵێػە و ضرودی حیسة ,ی ببظ زِبْ ِەضرەفٕبوبتٔىضەر
ىوی حضو پۆجێٕػیەڵی ٔى وزەوەوێحەوە, واجە بۆ ئەوەی ضىبێىث ەدو ڕادیىبڵ  زۆر جبر ٔەوردٔیع ئەوحە وایە پێی

 . 3ڕادیىبڵیع دەبێحە ژێطحی هەرەخۆی بپبرێسێث, ٔەوردٔ

 یععەواِجبوەوى ئبرەزوو و ٔىلطبٔی  ,ئبرەزووی ئەوجری گەورە بگێڕێثهەِیػە دەیەوێث ڕۆڵی رٔبٌیسَ ژۆ
رٔبٌیسَ, هەڵبەجە هبوغىٔبش بىوْ ٌەگەڵ ئەوجری گەورەدا یەوێىی جرە ٌە جبیبەجّۀذییەوبٔی ژۆ بىبجەوە, بۆیەپڕ

 پیػەی دووببرەبىؤەوەی هەِیػەییی یجبیبەجّۀذجبیبەجّۀذییەوی جرە, ئەویع  ئەَ جبیەجّۀذیە بٕەِبی
ْ خۆی و خەڵىیذا رٔبٌیسَ چەغٕی فەٌطەفە هیچ ئۀحبگۆٔیسِێه ٌە ٔێىاژۆ :وایە پێی ٔىضەر ژۆرٔبٌیسِە, ٌێرەوە
ێث. بۆیە بٔی چەِىگەٌی وەن عەواَ ـ ِێگەي و ڕەغەخەڵه ئەپبرێسٌە بەوبرهێٕ ػیدەَ خۆیٔبهێڵێحەوە, هەر

 . 4وە بەردۀگیەجی ,ٔگی بە ٔبوەڕۆن ٔبداتو گر وبیەوە وبیەوی فۆرِبٌیطحە

ەلیمەجی ٌە حەلیمەت, وە پرضی حی ذرٔبٌیسِە وەن ٔەخۆغۆهەروەهب بەغێىی جری ٔبِیٍىەوە دەرببری ژ
بۆ پرضێىی  ,ڕووداوی ڕۆژگەرا ٔێى وبڵیىچور ضەرپێی ەلیمەجیح ەوە گۆڕیىە بۆسی غۆوئبِێیطەفپرضێىی فەٌ

ەلیمەت ٌە حذەوبجەوە, ئیذی ەلیمەت بۆ فبوث وىرجحرٔبٌیسَ دەڵێث: وبجێه ژۆ ٔىضەر ,فۆرِبڵ و ڕواڵەجسەدە

                                                           
 147هەِبْ ضەرچبوە,ي - 1
 48-47, ضەرچبوەی پێػىو, يهبوار ِحەِەد - 2
 . ,و:وەٌیذ عىِەر, ٔێگەجیڤ: جۆرجیۆ ئبگبِبێٓ, دەرببرەی ئەوەی دەجىأیٓ ٔەیىەیٓەجىأێث بگەڕێحەوە بۆ ئەَ ووجبرەخىێٕەر بۆ ئبگبداربىوْ ٌەَ جێسەی ئبگبِبێٓ د - 3
 51وەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو,ي - 4
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ٌەبەر ژاوەژاو وەش  :پێیىابىو , وبجێهئەِە دەِبٔببجەوە بۆ جێسەوەی ویرگەگبرددیبرە  .1غۆن و جراوِب دەوەوێث
 جەوە.ووەورد ًمەجی وێراْ و ٔبوۆٔىرێحەلیحی یفەزای گػح , بە ِبٔبیەوی جر واجەا ٔەِبوەدٌە دۀگی خى ًگىێ

 .رەگیربک ًکێٔبکّیئ کەو ەلیمەتحٌێردا خىدا ِیحبفۆرە بۆ هەڵبەجە 

پێع هەِىو غحێه  (پەبٍیه ــفەزای گػحی): هبجٕی وایە پێیلەرز ٌە ویرگەگبرد دەوبت وبجێه  ٔىضەربۆیە  
ٌە ڕۆژگبری ویرگەگبردا هێػحب  ەهەڵبەج .2 ..ەلیمی بّێٕێحەوەحٌەوەی چیحر ِەضحییەت وەن دیٕێىی ڕێگرە 
وبڵییەی خۆیەوە الی ىوغە بەو ورچهیچ ٔەبێث هێػحب  وەن ئەِڕۆ جەواو ِەجبزی ٔەبىوبىویەوە, ظفەزاوە

 حەرٔێثو ئیٕ گەر وەن ئێطحب ڕۆژٔبِەی ئەٌىحرۆٔی و فەزای ضبیبەرضپەیص ِیذیۆِەوە بىو,ژۆرٔبٌیطث خۆی 
و  جێسەوەی ڕادیىبڵحر ٌە فەزای گػحییذا بىوایە, ڕۀگە دەرهەق بە هەڵّبىؤی هەلیمەت ضۀحەری ژۆرٔبٌیسَ

پرضی وبت و غىێٓ و جیهبْ ٌەَ فەزایەدا جەواو هبجۆجەوە یەن و ئێطحبدا  ٌە چۆْوەور هە بىوایە, غەِببرجر
  .ەوىبحطض يوىػێپ يەکەییاربک و بۆجەوە یٔبوۆٔىرێحجۀگ و 

ۀىێٕٕەوە, دسِە, وە وەن هەِىو غحسأێه ژێطث ژۆرٔبٌیبەغێىی جری ٔبِیٍىەوە دەرببرەی دەروؤی هەروەهب 
وە عیٍّی دەرببرەی  ,ی هەِىو غحساْ(سَئبٌگۆریح)وۆِپیىجەری گەورەی  حری گەورە یبْیئەو وەن جۆرێه ٌە

ڕواڵەجی  : ژۆرٔبٌیسَ بۆ ئەوەی زیبجرثێضىٔدە ئەوێه ٌە ِبهییەجی خىدایبٔە. یە, وەن جۆرهەِىو غحێه هە
ــەوبٔە....بۆ بە پٍەی یەوەَ ئبگبی ٌە ڕووداوە )گەورە و گرٔگ(دەرئەخبت, حر خۆی وا رێث, ئەوا پڕاگ خۆی

 ٔبوی ئبغىرا بىرێث( بوەیەن ٔەیهێػثضەرچگەٌیىی وەن )ضەرچبوەیەن ڕایگەیبٔذ(, )ّٔىؤە دەربڕیٕە
 بەڵىى یە, عی ٔیذا ئەَ ضەرچبوەیە ٌە بٕەڕەجذا غحێىی ئیّپریىی و ئەزِىؤی ٔیە, وبراوحەرێىی والیڕاضحیٌە
رە گریّبٔىراوأەی ژۆرٔبٌیسَ خۆیەجی, وە دەبێث بە وئەو جخىة و ضٕى خۆیەجی, "ئەویحری گەورەی ژۆرٔبٌیسَ"

 .3ٔبدیبری بّێٕێحەوە و ٔۀبضرێث, جبوەوى یبرییەوبٔی ژۆرٔبٌیسَ بەردەواَ بێث

یەجێىی خبض دووببرەبىؤەوە ی ِیذیبیی,يّبٔببجەوە بۆ پرضی دووببرەبىؤەوەی هەِیػەغەدئەِە  هەڵبەجە
ی وەن پێػحر ٌێ ی ئەبطحراوثێىچەضپبٔذٔی جەوهەر و ٔبوڕۆو ِیىبٔیىی دیبری ِیذیبییە, دیبرە ٔەن بۆ

 ِیذیب هەِیػە پێىیطحی بە لطەوردٔێىی هەر بۆیە خۆی. ژۆرٔبٌیسَ ەضپبٔذٔی وجىدیچ , بەڵىى جۀهب بۆایٓدو
 هەیە. بەردەواَ زەوەؤذ وزۆرو

                                                           
 58هەِبْ ضەرچبوە,ي - 1
 61هەِبْ ضەرچبوە,ي - 2
 86-84هەِبْ ضەرچبوە,ي - 3
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ضبزدأی  بە بۆ ئەوەی هەبێث پێىیطحیجەٌەفسیۆْ  دا هبجىوە:حێبی )بۆ ئەوەی ٔەبیٓ بە فبغیطث(ٌە و بۆ ّٔىؤە
ڕووداوی ٌەفسیۆٔذا ٌە جە ,هەواڵی بەردەواَ هەیە, ڕووداوای گەورە ڕوو بذات و ڕوو ٔەدات ڕووداوی ڕۆژأە و

ببجەوە بۆ ەِبٔد ظئەِە, 1ذەبێثٔڕووداوی گەورەظ و یە, وەذاغڕێه ٌێرە هەر زەوۀذ هەیە,گەورە و زۆرو
واجە  : جۀهب ئەو ڕووداوأە ڕوودەدەْ, وە ٌە وبِێرا و جەٌەفسیۆٔذا ڕوودەدەْ!وایە پێیبۆدریبر وبجێه  جێسێىی

 بەغێىی , ٔەن ٌە والیعذا ڕوویبٔذابێث.ەوبتدىؤەوە خەٌمیبْ ەبزۆرجبر والعیعەوبْ و ڕووداوەوبْ ِیذیب ٌە ٔ
ِیذیب  چۆْ ورد, وە ئەوەِبْ الی ژۆرٔبٌیسَ, هەڵبەجە پێػر ببضی یەیلىوڵدەرببرەی پرضی وە ٔبِیٍىە دیىەی

, , وە یبدگەی الوازەضىبێىحێىی پەرظ و بی بیرەوەری بەرهەَ هێٕبوە وەبىؤەوەدووببرە بە هۆی خێرایی و
 وەوی ڕووداو وىٔو غە ذاوە ٌە غیىبروڵ ٔیػبٔىػە ژۆرٔبٌیسَ خۆی لبەاڵَ ئەِە ٌەوەظ وەَ ٔبوبجەوە وە هەِی

ٌە  وغىببردەبٕە جۆز یعهەواڵەوبٔ ڕووداو و ەوەیخێرایی ە بە ببرجەلبیوبجێىذا ڕۆژأئەِە ٌە هەواڵەوبٔذا, غرۆڤەی
ذوجیژییە: : خێرایی جىٔوایە پێیەوبت وبجێه د ۆێٍرییپۆي ڤ لەرز ٌە ٔىضەرەچٓ, بۆیە دبە هەوادا  ِیذیبوبٔذا

ىأیٓ بڵێیٓ جىٔذوجیژی ەخبت, ئەوا دەجذخێرایی خۆی ڕێى بە پێىدأگی رٔبٌیسَەڵێث: وبجێه ژۆد ٔىضەر
ێرەدا وەن جۆرێه ٌە لبڵبذاْ و هەڵبەت جىٔذوجیژی ٌ. 2ذەداتئۀجبِ لىوڵبیروردٔەوەی  دەرهەق بە

 ذەورێث.وڵی گەرداْ و پێٕبضىوڵێػەییىردٔی بیروردٔەوە و لبە

 ییخێرابە وغحی خێرایی هەیە, ورٔبٌیسَ ضرژۆ هبجىوە: بە هەِبْ غێىە (دأظبَ اٌحفبهة) ٌە وحێبی هەر وەن
رٔبٌیسَ جیٍێه بەرهەَ دەبێحە هەڵُ و چڕ دەبێحەوە. هەر ئەِەظ وایىردووە ژۆهەواڵەوبٔیع ٌە ژێر چٕگیذا 

رە ٌە ئەَ جۆ دیبرە .3 ٔبوی ٔببىو )ٔەخىێٕەوارە ٔىێیەوبْ( (پێذرۆ ضبٌیحبش)بهێٕێث وەن غبعیری ئیطپبٔی 
ەوارە ضبدە و خبوەڕاییبوەی جبراْ, وە یطحی زۆر وىغٕذەجرە ٌە ٔەخىێٌٕرٔبٔەخىێٕەواری وەن بەرهەِی ژۆ

ەڵێث:  ژۆرٔبٌیسَ ٔیگب جب ئەو د ادرج ٌە غىێٕێىی ٔىضەروەن هەر ەورد.دجر جەعبیری ٌە ضبدەیی و خبویەجی زیب
ەوبت, ٔەن دی گەیبٔذْ یەر چۆٔیەجهەروەهب وبر ٌەضە بە ببغی ئىبێىحەوبْ ٔەبیٕٓ...جێیە ڕادەوێػێث, و

 . 4چیەجی و دەضىبری گەیۀراوەوبْ

جبوی ئێّە  وەن دەبیٕیٓ , هەڵبەجۀبِیٍىەوە دەرببرەی ژۆرٔبٌیسَ و وۆِەڵگەی وىردییە وەهب دوا بەغیهەر
 , بێ ئەوەی ببێحە هۆی خىدئبگبیی یبْێث ٌە هەواڵ و ڕووداوی ِیذیبیبٔەٌێىڕێژ دەور ڕۆژأە وەن دەفرێه

ِبْ, وە زأیٕی ڕووداو و ە ٌە فۆرِذا واظ بێحە پێع چبویبد و دؤیببیٕی وەضیەجییبْ, ڕۀگبىؤگۆڕأی 

                                                           
 43, ضەرچبوەی پێػىو, يهبوار ِحەِەد - 1
 98وەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو,ي - 2
 28,48.ؼ,ؼِرجع ضببكأالْ دؤى,  - 3
 103,109ضەرچبوەی پێػىو,ي وەٌیذ عىِەر, - 4
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زأیٕی ڕووداوی ڕۆژأە هیچ  ڕاضحییەوەی ئەوەیە , بەاڵَالی جبن هەواڵەوبْ زإِی خىدئبگبیی و بەرخۆوەوجٕە
رٔبٌیطث بە ضروغحی خۆی ٌە ێث: ژۆدەڵ یعٔىضەروەن  بەردێه ٔبخبجە ضەر بیٕبی هىغیبری و خىدئبگبیی.

وە ِبهیەجێىی عەواِبٔە و بێ  ,جەٌەفسیۆْ ......... هەروەهبو زووجر لبىڵ ئەورێث وۆِەڵگەی وىردییەوە ٔسیىە
, هەواڵی جی ڤی هەَ خىێٕەری ضەرئێػەجری هەبىو, زوو هبجە ٔێى خەڵىەوە و حەڵىیع پحر بەر هەواڵ وەوت

 . 1ٌێ ورأبوێث هەَ دۀگە, زووجر پێػىازی 

وە چۆْ ِیذیب و ژۆرٔبٌیسَ دۆخی ِۀگی ضیبضی و ئببىوری وەن خۆی  ,هەڵبەت پێػحر ئبِبژەِبْ بەوە دا
دەیەوێث دۆخی  گىایە دەرئەوەوێث, وە ی ضیطحّەوەظٍێحەوە, گەرچی ٌە فۆرِذا وەن ڕەخٕەگرێىێئەه

و دۆخی زاڵی دؤیبظ وەن  , بەاڵَ دواجبر وۆی بىؤیبدەوەو دادپەروەری ضەرڕێگب بخبت ضیبضی بگۆڕێث
وە , یەزِبْ الی الوبْ داٌگەرا چۆْ وەن داٌگەرایی بێث, گەر ژۆرٔبٌیسَ . ٌەَ پێىدأگەوەخۆی ئەپبرێسێث

رٔبٌیسَ بێث, هەڵبەجە ْ و ڕۆڵ و پێگەوەی غب داٌی ٔێۆ ژۆڕۀگە جەٌەفسیۆبریحیی ٌە ڕیسێه داي جب ئەوضەری, 
 جذیّبْ ٌەبری ِەدٌىي پێ بڵێث, بەڵىى ێىیالوبْ بحىأێث غح ٔێى داٌەوبٔی غبداٌێىیع ٔیە وەن غبداٌی

 پێ ٔبڵێث. اٌە و غحێىی ئەوجۆِبْٔبوۆجب د

 وبْ, گەر ٌە ڕۆژگبری وۆٔذا ئبیٓ و ضیبضەت ـ وۆغه دروضىەری پبدغبوایە پێی (ئبالْ دۆٔۆ)ٌێرەوەیە 
بە هبوپػحی ضحۆدی و ئبِێر و  (ِەجبزیذاٌەگەڵ یەوحربڕی جەوٕەٌۆژیبو فەزای )بىوبێث, ئەوا ئەِڕۆ جەٌەفسیۆْ 

بۆ دەوەْ  ػٕیبری پبدغبیەجییبْپێ ىەری ٔىێی پبدغبوبٔە! وە ٌە چبوپێىەوجٕەوبٔذادرووضحوەرەضحەی ِیذیبیی 
ِەداٌیبی )اللیحەوبْ دەگرْ بە دەضحیبٔەوە و ٌە بری  (عەضبوبْ)ٌە بری  (عەرظدەیبٔخۀە ضەر وىرضی ) و

ەوە, ئەگرٔ و غىێٕىەوجىاْ (ڕەعیەت)ِبیىەوبْ ٌە یەخەیبْ دەچەلێٕٓ و بیٕەریع غىێٕی  (غىۆ و ئبزایەجی
ٌە هەِبەر دەضحىور و دادپەروەری دەوروژێٕٓ و  پبغبْ ٌەوێذا دووببرە پرضی داواوبرییە گػحییەوبْ

 .2پػحیىأەوبٔیبْ )ضىپب( هبْ دەدۀەوە

هێسی غێىأذْ و یذیب وەرەضحەیەوی وبریگەرە و زِبٔی ِ وایە پێیٌە وجبرێىذا  (بەخحیبر عەٌی)هەروەهب 
ئبراضحەوردْ و ڕوێڤىردٔی خەیبڵە الوازەوبٔی زۆرجرە, زِبٔێىە زووجر دەگبت و زووجر باڵو دەبێحەوە, ٌێرەوە 

گەورەبىؤی ٔبزیسَ و فبغیسِذا  ۆْ ٌەسیو جەٌەف . وەن چۆْ ڕۆڵی ِیذیبجێذایە جىأبی وێرأىبری و گەورەجری

                                                           
 125,131هەِبْ ضەرچبوە,ي - 1
 51,ؼ ِرجع ضببكأالْ دؤى, : بە دەضىبرییەوە وەگیراوە ٌە - 2
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ی یەوێه ٌە هۆوبرە ٔبڕاضحەوخۆوبٔی جۀگ پێػحریع هەر وەن چۆْ .1هەڵٕەگر بىو ڕاضحییەوی حبغب
 ی ِیذیبیی بىو ٌە ئەوروپب.یطحهەر پڕوپبگۀذەی فبغ یەوەِی جیهبٔیع

ٌێرەوە  و ژۆرٔبٌیسَ. ٌە ئبضحی جبویػذا چۀذیٓ وەش بىؤەجە لىرببٔی دەضحی ِیذیب ضەرەڕای هەِىو ئەوأەظ
بە ٔبؤیػبٔی  ,چیرۆوی لىرببٔییەوی ڕۆژٔبِەگەری ئەگێڕێحەوە (زۆضىیٕذریه )پبجڕۆِبٕٔىوضی ئەڵّبٔی 

, وە یەوەَ پێػبٔگبی هىٔەری خۆی دەوبجەوە, ( وە دەرببرەی هىٔەرِۀذێىی گۀجەلىوڵ)ئبرەزوویەوی 
بەاڵَ  ت بەوەی وە: )گۀجێىی بەهرەِۀذە,ۆرٔبٌیطحەوبْ ٌە ڕۆژٔبِەیەوذا ڕەخٕەی دەوبیەوێه ٌە ژ ەهەڵبەج

دواجر جەواوی ڕۆژٔبِەوبٔی جر  بێ ئەوەی  ئەوە بىو ٔیە( لىوڵەوەی ئەوەیە یێّبضی و وەَ و وىرجیو
وەردەگرْ و هەِبْ ڕەخٕە وەن خۆی دووببرە ئەوۀەوە,  بْ دیبێث, هەِبْ غث ٌەَ ڕۆژٔبِۀىوضەپێػبٔگبوەی
پبغبْ بۆ  دەوىژێث.دواجبریع خۆی  ەبێث ودی ىٔەرِۀذە گۀجەوە جىوغی خەِۆوٌێ دێث ه جبوەوى وای

باڵو  ٌە هەِبْ ڕۆژٔبِەدا ٔەبىو خۆی وىغث( لىوڵڕۆژی دواجر بببەجێه بە ٔێىٔیػبٔی : )ئەو گۀجەی وە 
  .2 ژۆرٔبٌیطحی گۀجەی بە خۆوىغحٓ داێىی پىوچی ٔىضەرواجە ٌێرەدا  ئەورێحەوە!

جەالد جرضٕبوحر بێث.  بۆیە بە ڕوؤی دەبیٕیٓ وە هۀذێه جبر ئەخاللی ژۆرٔبٌیطث دەغێث ٌە ئەخاللی
و ڕۆژٔبِەوبری ئبضبْ بگرێث, دوور ٔییە دواجبر وبراوحەری ٌە وبراوحەری  ٔىضیٓئەوەی بیەوێث گەِەی 

پیبووىژێه ٔسیه بێحەوە. زۆرێىیع ٌە ژورٔبٌیطحەوبْ ئبگبداری ئەوە ٔیٓ, وە ِیذیب چ جێیەوی جرضٕبوە و 
   .3ەچێثژورٔبٌیطث گەر ئبگبدار ٔەبێث چ جبٔەوەرێىی ٌێذەرد

وەن ئەوەی  ,ی خۆجبْیبد بە دیبر چبوی وبِێراوە یهێٕٕەوە ٌە ضٍێّبٔی ضىجبٔی گۀجە ڕۆژهەاڵجییەوەٌێرەوە 
ژۆرٔبٌیطحەوبْ چبوەڕێی ڕووداوێىی وەهب بٓ, گۀجەوە ٌە پێع وبِێراوبٔیبٔەوە بۀسیٕی بەضەر خۆیذا وردو 

 ٔیگبی وبِێراوبْ ری ٌەو وبرە بىەْ. هەڵبەجەدەضحی بگرْ یبْ ڕێگ ژۆرٔبٌیطحەوبْ خۆی ضىجبٔذ بێ ئەوەی
ٌەگەڵ ٔیگب و پێذراو و  بێثٔبؤػیٓ بىو ىردبىو, گۀجەوە وەن ئەوەیبْ بۆ گۀجەوە خەٌمػیفەزایەوی

وەن ئەوەی ئەروێىی ِیذیبیی  ,بە جۆرێه خۆی ضىجبٔذ وەن بیٕیّبْ ٔذا,ی واژۆرٔبٌیطح داواوبری پیػەی
 دأب! ی ٌەضەرخۆو ئەروە جێبەجێ بىبت, جب دواجبر ژیبٔی ئەهەر ٌەضەر غبٔی بێث و بیەوێث 

وا چۆْ دؤیبی ضیبضی و دۆخی ِۀگی وەن , وەهەروەهب ٌە ببرەی یەوحربڕی ژۆرٔبٌیسَ و فەزاری ِەجبزەوە
, جگە ٌەوەی ڕۆژٔبِە و گۆڤبر و رٔێث: فەزا ژۆرٔبٌیطحییەوەی ئیٕەدۀىوضێث ٔىضەر خۆی هێػحىجەوە

                                                           
 154-153فیۆش,يرئبوڕەوەی ئۆ بەخحیبر عەٌی, - 1
 51,ؼ ِرجع ضببكأالْ دؤى, : بە دەضىبرییەوە وەگیراوە ٌە - 2
 .149,152 بەخحیبر عەٌی, ئبوڕەوەی ئۆرفیۆش,ي -  3
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ػی بۆ خۆی ٌىغذاوە و یلىجذاوە, هبووبت هەِىو ٔىلطبٔی و جىڕەیی و ٔەگبەجییەوبٔی وىردجەٌەفسیۆٔیػی 
وە خۆی ٔبوەڕۆوێىی ِەیٍە و پػێىی جیبیە, ئەَ  ,هەِىوی گۆڕیىەجەضەر گەرِىردٔی فەزاوە بۆخۆی. ژۆرٔبٌیسَ

ەَ فۆرِبٌیسِە وە. ئڕێژەیەوی زۆر دەخبجە پەڕاوێسە پػێىییە ٌۆوبڵییە بۆخۆی دەلۆزێحەوە و وبیەوبٔی جر بە
دەوە ٔبو والیع. بر حەرٔێث, چبالوییە ضیبضییەوبٔی خطحە پەڕاوێسەو و دەضەاڵجی وىردژۆرٔبٌیطحییەی ئیٕ

رٔێحذا بە دیبر فۆرِبٌیسِە ژۆرٔبٌیطحییەوەی خۆیبٔەوە ڕۆژ ئەوۀەوە و دەضەاڵجیع ٌە خەڵه ٌە ٔێى ئیٕحە
 . 1والیعذا بە ضبِبٔی ِبدی و ِەعٕەوی خەڵىەوە دەوبت

ِەجبزی فۆرِبٌیطث و ەوبٔی ٌە والیعذا هەڵّژیىە و یەیی ِیذیب و فەزای ِەجبز هەِىو جىڕواجە ضەرەڕای ئەوە
وردۆجەوە,  حرعییوال زیبجر ٌە والیعذا فبضذەوەغیٔبداد و ِەجبزە دەضەاڵجە  دۆجەوە, ٌە هەِبْ وبجذا ئەَ فەزاور

بىوە. ٌەو  یع هەِیػە والیعی: ِەجبزوایە پێی ژیژەن !جۀهب دەضەاڵجی گرجۆجەوە ٌێرەدا جێسە ژێژەویەوە
ضیبضی ــ ٌە غەڕە  غەڕێىیبْ بۆِبوەجەوە, اویسدارٌە پە رٔبٌیطحەوبٔی فەزای ِەجبزو ژۆ الغەوە خەڵه

 لەرز ٌە ٌە غىێٕێىی جردا ٔىضەرهەروەهب  غەلبَ و وۆاڵٔەوبٔی ٔێى غبر دووری خطحىؤەجەوە.ەوەی ضەریعییوال
حبٔەی ژۆرٔبٌیسَ ئەوبت, وە ِرۆڤ ٌە دێرزەِبٔەوە ببضی ئبِبدەیی و حسوری دواٌیط ئەوبت و (درێذا )ژان

وە دؤیب  ,ِیحبفیسیه, ئەو حسورەی.. : ....., ئەو دۀىوضێثسیىیبٔەیحسورێىی ِیحبف ٌەضەری ڕاهبجىوە و زیبجر
بێث ٌەالیەْ ەێه هەْ دغحبٔ دەبێث بٕىێٕرێحەوە و جبرێه ٔۀىێٕرێحەوە, واجە ,بۆ دوو بەظ دابەظ دەوبت

ێی ژۆرٔبٌیسِەوە بٕىێٕرٔەوە. دواٌیسِی ٔىأذٔەوە و ٔۀىأذٔەوە بەو فۆرِەی ٌە ژۆرٔبٌیسِی ئەِڕۆدا هەیە, ج
 . 2طەفەی ژان درێذایەڕەخٕەی فەٌ

دەغێث ٌە یەن ئێىارەدا هەَ بۆ ّٔىؤە , ە زەلی ٌە جەٌەفسیۆٔذا ڕۀگی داوەجەوەژێطحە زیبجر بئەَ هەڵبەجە 
ی ی پێػىەظ بىبت و ٌە هەِبْ وبجیػذا ضەعبجی دواجر ٌە بەرٔبٔەیەوەرٔبِەیەوی ئبیٕی ــ غرۆڤەیەوی دیٕب

زأطحی ئەضڵ و بىبت دەرببرەی  (ضحیڤٓ هبوویٕگ)و جیۆرەوبٔی  (یٓئۀػحب)جردا ببضی جیۆری ڕێژەیی 
 ئەویحری گەورەیە, هەَ هەَ ِىراعبجی وبرەی ِیذیب و ژۆرٔبٌیسَبٔی گەردووْ. ئەَ دواٌیسِە ڕیبىودرووضح

عذا دەضحی بە دیٓ ٌە والی یعبۆ ّٔىؤە جبو ە ٌە وۆِەڵگەدا.ٔەضث و ٔبئبگبی ٔێى جبو هیػحٕەوەی دۆخی ببوی
و ئبیٕذا  ەعەلیذٕبوی ێپطث بێث, ئەوا ڕیبوبرأە ٌەزأ بە ىری خۆیەوە گرجىوە و ٌە وىێػذا پێىیطحیٌحەو و

ی و ئۀحبگۆٔیسِێه ژذهەڤ وایە پێیەدزێث و دژویطبٔطی زأطث  ٌەو  ەببتدزأطث  دەضث بۆ ئبرگۆِیٕحەوبٔی
غىێٕە ڕاضحٓ, ضٕىور و جب ئەو  یعٔێىاْ عەلیذە ئبیٕی و زأطحییەوبٔذا بىؤی ٔیە و ئبرگۆِێٕحە زأطحییەوبٌٔە

                                                           
 124وەٌیذ عىِەر, ضەرچبوەی پێػىو,ي - 1
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ٔێى حری گەورەیە ٌەیبۆیە ژۆرٔبٌیسَ ٌە ڕاضحیذا وۆپی ئەو .1وە ٔبوەڕۆوە ِیحبفیسییەوبْ پىوچەڵ ٔەوۀەوە
ٔبئبگبیی جبوذا بۆ ڕاگرجٕی دۆخی ِۀگ و چەلبەضحىوی ٔێى ضیطحّەوبْ. ڕۀگە هەر ئەِەظ وایىردبێث, وە 

بە  دا بێثرٌحىەی ئبیٓ و واوێسرىرێحی خۆی ٔەبێث و ٌە پۀی ضەوۆیەوی وۆٔجب ئێطحب زأطث الی ئێّە خبوە
 .گػحی

 ال گرٔگ بىوبێث, وە ڕۀگەهەڵذەگرێث, دەغێث ئێّە وۆِەڵێه ضیبلّبْ  جرزۆر یهەڵبەجە ئەَ ٔبِیٍىەیە لطە
 رجزۆڵبئ ووردجر خىێٕذٔەوەی هەڵىۆڵیٓ و ّبْ ٔەوردبێث, وە بػێث ییجێبیٕ ی زۆر گرٔگحری جێذا بێث ولضیب

 هەڵبگرێث.
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