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 ناساندن م: كه یه شى به
 
 ؤ پێػَ .1

 یاًذًٔ راگَ ؤ زگایَ دٍ وْ ٍّ دا ٓ وَ ویَ رٍ ضَ  روَ ئَ پاڵ لَ رهیاى، گَ لَ یی ڵگَ وۆهَ ؤ زگایَ دٍ وْ ٍّ ًگ دٍ رادیۆی
 غٔ دیىَ وارێىٔ ّ یَ پرۆژٍ ًذ چَ ُاّوات واى، پێػِاتَ ّ غرۆڤَ ّ زاًیاریی ّ ّاڵ َُ یاًذًٔ گَ تۆ رهیاى گَ لَ خۆ رتَ ضَ
 ّاًیي. ژًاهَرۆ وارٓ ٓ خاًَ ٓ ٍّ رٍ دٍ  لَ  پرۆژاًَ ّ لَ ًذێه َُ وَ ، ًجاهذاٍّ ئَ

  تَ  ضتاٍّ َُ  رادیۆوَ  وَ ٓ پرۆژاًَ ّ لَ  وێىَ یَ رهیاى( گَ خۆجێیی تٔ حىْهَ چاّدێریی ٓ وَ )یَ درّضتىردًٔ
 ّ تىات ڵىێع تێَِ زگاواى دٍ چاّدێریی واری ڵ گَ لَ هیذیایی وارٓ  وَ  ٍّ یَ ضۆًگَ ّ لَ ّیع ئَ ًجاهذأً، ئَ

 . ٍّ ّێتَ لێثىَ ڵگا وۆهَ تۆ ضْدٓ ّ ت خسهَ زۆرتریي ن یَ غێٍْ تَ تیگًْجێٌێت،
 ضای ٓ هاٍّ لَ رهیاى، گَ لَ  ًذرّضتی(یَ )تَ ّ ( ردٍ رٍّ )پَ رتٔ وَ ردّ َُ چاّدێرییىردًٔ ت تایثَ تَ ، یَ وَ یَ م ئَ وارٓ

 تۆ وردّەتەّەّتاڵّ  رتَ وَ دّ م ئَ م ردٍ تَ وأً ًگاریَ ئالَ ّ وێػَ گرًگتریي ٓ تارٍ لَ راپۆرت (24) یەکەکە راتردّدا
 ّ ئاهادە دیارییىراّ تْارێىٔ  لَ راپۆرتێه اًەهاًگ ّ رتَ وَ ر َُ ن یَ غێٍْ تَ دەدات، راپۆرتەکاًی تە درێژە ئەهطاڵیع

 دەکاتەّە. تاڵّ
 رێن َُ تٔ حىْهَ ُا رٍّ َُ ّ ضلێوأً پارێسگآ ًٔ ًجْهَ ئَ ّ هاى پارلَ ٓ ئاراضتَ رایگػتی،  لَ  جگَ ظ راپۆرتاًَ م ئَ
 ورێت. دٍ ًذیذار یٍْ پَ ترٓ زگاوأً داهْدٍ ُا رٍّ َُ ّ رهیاى گَ ٓ ئیذارٍ ّ ًذیذار یٍْ پَ وأً تَ زارٍ ٍّ ّ

 ٓ ٍّ هىردًَ وَ  لَ تێت َُ رۆڵێىٔ تتْاًێت هاى وَ وارٍ ّ تیي ّتْ روَ ضَ ، پێىردٍّ ضتواى دٍ ٓ ًگاٍّ َُ م لَ ُیْاداریي
 ّ واى هْوْرتییَ وَ ّ ڵَ َُ ضتٌیػاًىردًٔ دٍ تۆ تێت تێىیع رفَ دٍ ُا رٍّ َُ ّ رتَ وَ دّ ّ ئَ وأً وێػَ ٓ تارٍ لَ

 گػتٔ. ضْدی پێٌاّ لَ یاى، ٍّ چاوىردًَ
 م لَ ئاهاًجواى وۆتا ّ تان ٓ ّپێیَ تَ تیي، دٍ  ّرٍ گَ ّ خۆغحاڵ ویع الیَ هْ َُ رًجی ضَ ّ تێثیٌی تَ ن رٍّ َُ

 رهیاى. گَ رٓ ڤَ دٍ لَ ئیجاتی ؤ یَ ئاراضتَ تَ  گۆڕاًىارییَ تىردًٔدرّض تێ، داٍّ ضتواى دٍ ٓ یَ پرۆژٍ
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  وَ یَ ٓ وارًاهَ .2
 
 ًاضاًذى م: وَ یَ
 2017 ضاڵی (NED) هریىی ئَ دیوْوراضی تۆ ًیػتوأً ضٌذّلی پاڵپػتی  تَ  ًگَ دٍ رادیۆی تٔ تایثَ ؤ یَ وَ یَ

 ّ واًیاى وارٍ تَ داى رٍ پَ ضتٔ تَ هَ تَ دات دٍ ًجام ئَ رهیاى گَ خۆجێیی تٔ حىْهَ چاّدێرییىردًٔ وارٓ ، زراٍّ داهَ
 ّ اڵت ضَ دٍ ّ ُاّاڵتٔ ًێْاى ًذیی یٍْ پَ ّوردًٔ پتَ ّ ت فافیَ غَ ّ چاّدێرییىردى ٓ پرۆضَ  تَ ّداى ترٍ ُا رٍّ َُ

 .واى تگْزاریَ خسهَ  تَ زیاتر دأً رٍ پَ تۆ تاغتر یػتٌێىٔ لێىتێگَ درّضتىردًٔ
  وَ یَ ئاهاًجٔ م: دٍّ
 دیوْوراضی. ّ ّتْ پێػىَ تی حىْهَ وردًٔ پیادٍ  لَ گرًگ ؤ هایَ تٌَ وْ ٍّ چاّدێرییىردى ٓ پرۆضَ  تَ ّداى ترٍ .1
 ٓ پرۆژٍ ًجاهذأً ئَ تۆ فػار درّضتىردًٔ ضتٔ تَ هَ تَ واى حىْهیَ زگا دٍ ڵ گَ لَ ًگٔ وۆدٍ درّضتىردًٔ .2

 . وَ رٍ ڤَ دٍ تۆ تگْزاریی خسهَ
 ضتٔ تَ هَ تَ واى، رهیَ فَ  ًَ الیَ تۆ وردًٔ ئاراضتَ ّ ضتٌیػاًىردًیاى دٍ ّ واى گرفتَ ّ وێػَ تۆ دّاداچًْىردى تَ .3

 روردًیاى. ضَ چارٍ
 تاغتر یػتٌێىٔ لێىتێگَ ئارآ  ُێٌاًَ ُا رٍّ َُ دا، ت حىْهَ ّ ُاّاڵتیاى ًێْاى لَ ّوردًٔ پتَ ّ ڵَ رایَ درّضتىردًٔ .4
 . ٍّ واًَ تگْزاریَ خسهَ داتیٌىردًٔ رّٓ لَ ردّال َُ ًێْاى لَ

  وَ یَ وأً وارٍ م: ضێیَ
 ّ واى هْوْرتیَ وَ ضتٌیػاًىردًٔ دٍ ُا رٍّ َُ ّ واى تگْزاریَ خسهَ ّ چاالوی ر ضَ لَ  هاًگاًَ راپۆرتٔ ًجاهذأً ئَ .1
 تٔ. خۆجێیَ ًٔ ًجْهَ ئَ پارێسگاّ ًٔ ًجْهَ ئَ ّ ىها پارلَ ّ ًذی ًاٍّ تٔ حىْهَ تۆ  راپۆرتاًَ ّ ئَ وردًٔ ّاًَ رٍ
 دا. وَ ضٌْرٍ  لَ واى تگْزارییَ خسهَ تاغتروردًٔ تۆ فػار تٔ ڵوَ َُ ًجاهذأً ئَ .2
 واى. رهییَ فَ زگا دٍ ُاّواری تَ ُۆغیاریی تٔ ڵوَ َُ ًجاهذأً ئَ .3
  تَ تٔ، خۆجێیَ تٔ حىْهَ ّ واى جیاّازٍ  ْێژٍت ّ چیي ًێْاى لَ داًیػتي ّ وۆًفراًص ّ ٍّ وۆتًَْ ًجاهذأً ئَ .4

 تٔ. ّایَ رهاًڕٍ فَ ّ تگْزاریی خسهَ جۆری  تَ ّداى ترٍ ئاهاًجٔ
 ّ ڵه خَ ًێْاى یػتٌٔ لێىتێگَ ّ ًذی یٍْ پَ تاغتروردًٔ تۆ یاًذى راگَ وأً ًاڵَ وَ  لَ ت تایثَ ٓ رًاهَ تَ ًجاهذأً ئَ .5

 ت. حىْهَ
  وَ یَ واروردًٔ وأً خاللیَ ئَ ّ یی پیػَ ها تٌَ م: چْارٍ

 واى. هْوْرتیَ وَ ّ وێػَ ر ضَ لَ واروردى  لَ وردى ًَ ًگیریی .الی1َ
 واى. وێػَ ٓ تییاًَ تاتَ رّٓ خطتٌَ لَ  ٍّ تًَْ یی پیػَ تَ تْى ًذ .پات2َ
 حسب. ّ ت حىْهَ  لَ دارایی ؤ ُاّواریَ ّ ن وۆهَ ُیچ گرتٌٔ رًَ .3ٍّ
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 رهیاى گَ ٓچەًاّ ّ  پرۆژٍ جێىارٓ جێثَ ًٔ الیَ ًاضاًذًٔ .3
 
 ًگ دٍ رادیۆی .1

 رهیاى. گَ  لَ  ُلیَ ئَ یی ڵگَ وۆهَ رادیۆی هیي وَ یَ ًگ، دٍ رادیۆی
 ضٌْرٓ  لَ خۆی خػی پَ تَ  وردٍّ ضتٔ دٍ ، ٍّ ضاڵَ ّ ئَ غْتاتٔ 6ٓ رّارٓ تَ  لَ ّ زراٍّ داهَ  ٍٍّ 2010 ضاڵی  لَ
 ٓ.ر ّرّتَ دٍ ّ الر وَ زآ لَ
 ًجٔ گَ ن یَ ژهارٍ ُاّواری تَ  ٍّ عْضواى(ٍ )ئازاد ّ د( هَ هحَ زا )جَ ًْش رۆژًاهَ ردّ َُ ى الیَ لَ ، رادیۆیَ م ئَ

 ٓ ٍّ رزوردًَ تَ ّ دیوْوراضیی پێذأً رٍ پَ  لَ  تٍْ تریتیی ئاهاًجیػی ، زراٍّ داهَ خع خۆتَ چاالوْأً ّ ًْش رۆژًاهَ
 وات. دٍ تۆ دّاداچًْیاى تَ  وَ ٓ تاًَ تاتَ ّ ّاڵ َُ ّ رًاهَ تَ ّ ئَ ٓ رێگَ لَ رهیاى گَ ْرٓضٌ ُاّاڵتیأً ُۆغیاریی ئاضتٔ
 تۆ یاًذى گَ ّ ٍّ گْاضتٌَ تٔ زارٍ ٍّ پێذأً رێگَ تَ ّ (2/2/2010) رّارٓ تَ  لَ (265)  ژهارٍ ًْضرآّ  تَ ، رادیۆوَ

 . رگرتٍْ ٍّ واروردًٔ تٔ هۆڵَ (2/2/2010) رّارٓ تَ  لَ (368)  ژهارٍ ًْضرآّ  تَ  رادیۆوَ پۆلی غَ
 ُاّوات وات، دٍ وأً رًاهَ تَ خػی پَ FM 99.9 پۆلی غَ ر ضَ لَ رهیاى، گَ ضٌْرٓ  لَ واتژهێر 24  رۆژاًَ ئێطتادا لَ

 (.orgradiodang.) ًاًّیػأً تَ وات دٍ تێذا واتٔ رًاهَ تَ خػٔ پَ ّ رًاهَ تَ ّ ّاڵ َُ  یَ َُ رًێتیػی ئیٌتَ ضایتێىٔ
 وأً جیاّازٍ  تْارٍ لَ وات، دٍ خع پَ تٔ تایثَ تَ رهیاى گَ ٓ ًاّچَ ّ ڵگَ وۆهَ تۆ ّاتا ، ییَ ڵگَ وۆهَ ؤ رادیۆیَ ، رادیۆوَ

 ُتذ، ... ّ رزغیی ٍّ ّ حىْهیی ّ تگْزاریی خسهَ رتٔ وَ رۆژغٌثیریی، ئاتْرٓ، تیی، اڵیَ وۆهَ ضیاضیی، وْ: ٍّ
  ًذٍ َُ رٍ ّ وات دٍ واى ریَ راًطَ ضَ  وێػَ ّ ًیػتواًیی  پرضَ تۆ دّاداچًْیع تَ ُاّوات وات. دٍ دّاداچْى تَ

 . رگرتٍْ ٍّ ًذ َُ تَ وأً ییَ هرۆڤاًَ ّ ًیػتواًیی
 : ّاًَ لَ ، ًجاهذاٍّ ئَ دا ًٔ هَ تَ ضاڵی ظ غَ ٓ هاٍّ لَ ٓ دیىَ ٓ پرۆژٍ ًذیي چَ ًگ دٍ رادیۆی هیذیایی، وارٓ  لَ  جگَ

 ضیویٌار، ّ وۆڕ ًجاهذأً ئَ ًْضاى، رۆژًاهَ تْاًأً تَ پێذاى رٍ پَ خْلی ًْش، رۆژًاهَ یاًذًٔ پێگَ خْلی ٓ ٍّ )وردًَ
 ریی(. ًَُْ چاالؤ ًذێه َُ وردًٔ ر ضپۆًطَ

 
 
 NED دیوْوراضی تۆ ًیػتوأً ضٌذّلی .2

 ّ  پێذاى غَ گَ  تَ  تَ تایثَ یّیطت ًَ لازاًج ریىی هَ ئَ وی یَ زراٍّ داهَ (NED) دیوْوراضی تۆ ًیػتواًی ضٌذّلی
 ی تْدجَ  ضااڵًَ  ٍّ ریىییَ هَ ئَ وۆًگریطی ى الیَ لَ وَ جیِاًذا، هْ َُ لَ واى دیوْوراتییَ  زراٍّ داهَ پاڵپػتیىردًی

 واى ًاحىْهییَ  گرّپَ ی پڕۆژٍ د ضَ دّ زارّ َُ (1200)  لَ زیاتر پاڵپػتی  ضااڵًَ ّیع ئَ ورێت، تۆدیاریذٍ تی تایثَ
 وات. دٍ ّاڵتذا د ٍّ ًَ (90) َ ل
(NED) َُ واًذاّ جیاّازٍ غْێٌَ  لَ دیوْوراتیذا تێىۆغاًی لَ  ًگَ پێػَ دا، (1983) ضاڵی لَ  ٍّ زراًذًییَ داهَ لَ ر 
 راًی ژٍتْێ ّ چاالوْاى تۆ ُسری ئاڵْگۆڕی ّ چاالوی تۆ ق چَ  تَ تٍْ ّ ئاڕاضتَ ًذّ َُ رٍ  ویفرٍ یَ زراٍّ داهَ تۆ  یىردٍّ غَ گَ

 جیِاًذا. لَ دیوْوراتی تْاری
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(NED) ٍّزراٍّ داهَ پێذاًی غَ گَ ی رێگَ لَ ًاورێت ، تییَ هرۆڤایَ جیِاًی وی خْلیایَ ئازادی  وَ  یَ ٍّ تَ ڕی تا  
 پێْیطت ُاٍ رّ َُ دیٌاُێٌرێي، تَ  ٍّ ڵثژاردًێىَ َُ  تاوَ ی رێگَ لَ واى دیوْوراتییَ ُا تَ دی، تِێٌرێتَ  ٍّ واًَ دیوْوراتییَ

 ّ  واى پێْیطتییَ ی گْێرٍ تَ ڵىْ تَ تێت،  دیىَ ّاڵتێىی ر َُ یاى واى وگرتٍْ یَ  ّاڵتَ ی ًوًَْ ی ٍّ وردًَ دّتارٍ  وَ ًاوات
 وات. دٍ غَ گَ واى جیاّازٍ  ضیاضییَ  لتْرٍ وَ  ریتَ داتًَْ

 
 رهیاى: گَ ٓ ًاّچَ ًاضاًذًٔ .4
 ُۆوارٓ تَ دّاتر وَ ورێت دٍ ژهار َُ ٓ وَ وۆًَ  پێىِاتَ تَ روْن وَ پارێسگآ ر ضَ دیارییىرآّ ؤ یَ ًاّچَ تَ رهیاى گَ
 ضلێوأً. پارێسگآ ر ضَ  خرایَ عریة، تَ
 تۆ  ٍّ تَ تٍْ وْرت ئێطتادا لَ رهیاى گَ ٓ ئیذارٍ ، ٍّ ئیذارییَ رّٓ لَ اڵم تَ پێىذێت، زا لَ ڵێه وۆهَ لَ ، یَ ًاّچَ م ئَ
 لیي.( خاًَ زآ لَ  لَ غێه تَ ّ وفری ّ الر زاوأً:)وَ لَ
   وَ روْن وَ پارێسگای  واتی وی یَ غێٍْ تَ  ٍّ وْردضتاًَ رێوی َُ تی حىْهَ ى الیَ لَ ،1991 ضاڵی ڕیٌی راپَ دّآ لَ
 پێىِێٌرا. ، ٍّ گرتَ دٍ لیي( خاًَ زای لَ واًی ًاحییَ  لَ غێه تَ ّ ًذیخاى رتَ دٍ ، هاڵ هچَ چَ ری،وف الر، )وَ زاواًی لَ
 زای لَ الر، وَ  زای لَ  لَ واى تییَ رایَ تَ رێٍْ تَ ّ  رهاًگَ فَ تۆ تیٌا تًْی ًَ ُۆی تَ غذا پارێسگاوَ پێىِێٌاًی ڵ گَ لَ
 روْن. وَ پارێسگای ًذی ًاٍّ تۆ دیاریىرا ًذیخاى رتَ دٍ
 دا،2003 ضاڵی لَ عێراق پێػْی یڕژێو رّخاًی دّای رًێت، ًتَ ئَ  لَ رهیاى گَ ٓ ئیذارٍ رهیی فَ ٓ پێگَ پێی تَ

 ی ٍّ  غاًذًَ ڵٍْ َُ ُۆی تَ ظ ٍّ ئَ ُات، ئیذاری وی تۆغاییَ تْغی تٔ یَ وَ ًذٍ ًاٍّ الر وَ زای لَ  وَ رهیاى گَ تر جارێىی
 رێوی َُ زیراًی ٍّ ًی ًجْهَ ئَ ظ، ئیذارییَ  تۆغاییَ ّ ئَ روردًی ضَ تۆچارٍ ًذیخاى، رتَ دٍ  لَ روْن وَ پارێسگای

 ، داًراٍّ الر وَ زای لَ  لَ ی وَ زٍ روَ هَ  وَ پێىِێٌا رهیاى"ی گَ ی "ئیذارٍ 6/8/2006 رۆژی  لَ تڕیارێه  تَ وْردضتاى
 2008 ضاڵی  لَ رێن َُ تی حىْهَ واًی، واڕگێڕییَ  اڵتَ ضَ دٍ فراّاًىردًی ّ  وَ ئیذارٍ واراوردًی پێٌاّ لَ ُا رٍّ َُ

 اڵتی ضَ دٍ  ٍّ غَ رٍّ ّ لَ ّ تىرێت ڵذا گَ لَ ی ڵَ هاهَ رێن َُ تری پارێسگاواًی ی اّغێٍُْ رهیاى گَ ی ئیذارٍ تڕیاریذا
 . وَ ئیذارٍ رغتیاری رپَ ضَ  تَ خػراٍّ  تَ پارێسگار
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 تەغی دّەم راپۆرت:

 کێضتپەد .1

 ییەتگْزارەخسه یًػثردێّپەرەت ڵیّەُ ّامەردەت تێتەد ظەهەئ ۆت ییەتگْزارەخسه یکێرتەک یًذرّضتەت یرتەک
 .ەرتەک مەئ یکاًەکار یضتەرتەتەت ەتْ یاضیض ێیهلوالً اىیرهەگ ەل مەاڵت ت،ێذاتذرێت یکاًیەًذرّضتەت

 ۆدرّضتکردى ت ًگەئاضت تەثیتا ەدا، ت اىیرهەگ یًذرّضتەت یرتەک ەل یحست یرداًەْێضتەد ەت ەتەثیتا ەرتۆراپ مەئ
 کاىەًذەثەڵه ّەغخاًۆخەً رٓ ْتَەڕێت یداًاً ەحسب ل یرداًەضتْەد ،ەّیەحست یاّازیج ۆیُەت یًذرّضتەت یکاًەکار
 یداًاً ەل کردىیاّازیج ُاەرّەُ اى،ەیژاًۆر یکاًەکار ەل یحست یرداًەْێضتەد ەڵگەل اىیکاًەرەدەذیاری یداًاً ُاەرّەُ

 .کاىیەًذرّضتەت ەّتٌک ًذەثەڵه ّەغخاًۆخەً ًاّەل یحست یرەْێپ ێیپ ەت ًذەکاره

 

 چیُ یاًتْاًەیً اى،ەیکەکار رەضەل یرەگیکار اىی ەّەٌیچێپێل یترضەل یًذرّضتەت یًذاًەکاره یرۆز یکێغە: تیٌیثێت
 یراضت یرخطتٌەّ د سبیح رەض ەل کردىەلط ەک ەیەّەئ یرەرخەد یّاّەتەت ظەهەئ ى،ەتذ ەرتۆراپ مەئ ۆت کێذّاًێل
 یکاًەپرضراّێّ ل رەدەذیاری ّەغخاًۆخەً یرەْتەڕێت تەًاًەّ ت ًذەکاره ۆت ییەترضەه ەیگێج ًذەچ ەتەتات مەئ

 اىیًاّ ەت ەئاهاژ رٓێچاّد ٓ وََ ی ەت ەداّ اىیاریزاً ەک ەیًذاًەکاره ّەل کێًذەُ ەکارۆُ مەئ رەتەل ع،یکاًەتٌک
 .اىۆیخ یطتیّ رەضەل ەسراّێپار اىیّ ًاّ ەکراّەً

 

 اىیرهەگ یًذرّضتەت یتیەراەْتەڕێت یکاًەضتۆپ یغکارەدات ەحسب ل ۆڵیر .2

 ەت ەرغکردّۆل یکاًەتییەاریرپرضەت ەضتۆپ یّاّەًذرّضتٔ، حسب ت ًذأً تَ ّ وارهَ ًذرّضتکاراىەت ەیّت ێیپ ەت
 تکات یًذرّضتەت یرتەک یکاًەکار یداخْلەت ۆّخەحسب راضت ەک ەاًکردّیّا ظەضاًەّکەئ ،یحست یضاًەک یداًاً

 یضاًەک یتًْ ییەئاضا یکێ: "غتتەڵێد ،اىیرهەگ یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێت یرەدەذیاری س،یزەتذّلعەع تاشەع
 ".ەّتْەرکەت ۆیخ یّ پػک ەحست رەُ ثژاردىەڵُ یًجاهەئ ێیپ ەت ەچًْک ،یًذرّضتەت یرتەک ەل یحست

 ذیخال ذیُەغ ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێّ ت یجۆلیتا یزاًطت ەل ەضیۆرۆکالەت ەیترّاًاه یگرەڵُ د،ەهەهح ويێُ
 ەیْێهاًػەُەت یًذرّضتەت یرتەک ەل کاىەرەدەذیاری رّەْتەڕێت یاً: "داًتەڵێد ،یکفر یزاەل ەل ییەاًیرهەگ
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 ەیکید یکاًەرەْتەڕێّ ت یگػت یرەْتەڕێت یاًداً ۆت ەٌراّێکارُەت یحست یرەْێپ ًِاەت ەک ،ەوێرەُ ەیکید یکاًەرتەک
 ".کاىیەًذرّضتەت ەًذەثەڵّ ه ەغخاًۆخەً

 ەغەّ ت يیغْ یکردًیرداًەّ ض یرێچاّد ەیکیە یکاًەدّداچًْەت ێیپ ەت یًذرّضتەت یکاًەضتۆپ ەل کاىەضەک یداًاً
 تڵێت ەک ەّەزًۆًاد کێضەّت ک اىەید رضْرهاىەض ەیْیغەت ًذرّضتکاراىەت اى،یرهەگ یًذرّضتەت یکاًەاّازیج
 یًگاًذًەطەڵُ ەل رەدەت ُاەرّەُ کاى،ەپرضراّێّ ل رەْتەڕێت یکاًەضتۆپ یداًاً ۆت ەٌراّێُەکارًەت یحست یرەْێپ

 .کاىەضەک یداًاً ۆت ەکراّەً ەیکید یکێًگاًذەطەڵُ ،یحست

 کاىییەاضیض ەًیەحسب ّ ال ەک ەّەکاتەدەّەل ختەج کاى،یەػکیپس ەکرد یغەت یپرضراّێل یرەدەذیاریلادر،  كیفەر
ّ  رەْتەڕێت هْە%( 100ُ: ")یّت اى،یکاًەرەدەذیاری رّەْتەڕێت یداًاً ەل ەیەُ اىیکەرەض ۆڵیر یّاّەتەت
 داًراّى". یحست یریپػتگ یێپ ەت کاىەرەدەذیاری

 

 کاىەرەْتەڕێت یداًاً ەحسب ل یضتەد یّتٌەرکەد .3

 ەل کێًذەُ یداًراّ ەضتۆپ مەل کیەچ تٌوا رەضەل رەْتەڕێت کەّ ۆت ۆئاخ ەیاریپرض ّەئ ەیّەّکردًەڕرّت یکاتەل
 . يیداًراّ یحست یهاەتٌ رەضەل يڵێلْرش تْ ت اىێیپ کاىەرەْتیرەت

 ەضتۆپ مەئ ەکراّێداّام ل ەّەزاکەل ەیذاریئ ىیەالە: "هي لیدّاّ ّت ،یکفر یرّضتًذەت یًذەثەڵه یرەْتەڕێت
 ".رتگرمەّ

 مەئ کیەهاەچ تٌ رەضەل ەکەًاّچ ەیذاریئ تێتەد دا؟ەکات مەل ەتْ یچ یًذرّضتەت یگػت یر ْتَەڕێت ٔۆڵر ەّاتەک
 ت؟ێکردت نیرەک راىۆض ەل اىیەیداّا

 عیکاًەحست ،یەتێکیە یپػک ەک ەتْ ەکەًاّچ ەیذاریئ یخْاضت رەضەل مەئ یداًاًەک ەیەّەئ ن،یرەک راىۆض یهەاڵّ
 کاىەحست یلەح ظەهە: "ئّەئ ەیّت ەت ،ەیەْێهاًػەُ ەت عیًذرّضتەت ەل ّەکەضٌْرەل ەغکردّەت اىیکاًەضتۆپ
 یتێکیە یپػک ەل ،یەکفر یلم یًذاًەکاره یکایًذەض یپرضراّێُاّکات ل ەک ن،یرەک راىۆض تێغثێیەپ مە"، تەاًۆیخ
 .یەکفر یًذرّضتەت یًذەثەڵه یرەْتەڕێت یضتۆپ ەل

 یرەًتەض ەیک رٍ ْتَەڕێت ،ەّەحست ىیەالەل رەْتێرەت یّ داًاً یًذرّضتەت ەحسب ل یضتەتًْٔ د یتاضکردً یکاتەل
 ".یتیەحستا کەً مەکەد تەخسه ظەرێل اًنۆڕ: "هي گیّت ەّەٌیًەکێپ ەت ػکیت
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 ٌرا،یتەئ رۆز یًذرّضتەت ەیژاًۆر ّەذاریئ یکاًەکارەحسب ل یضتەد رػْتێ: "پیػیتْ ّت ّامەردەت د،ەهەهح کارّاى
 ".ەلواًذّەض کاًواىەکار ەت ظەهەئ تێٌێرتِەد تەحکْه ەحسب ل یضتەد ەیەّەهي ئ ەیکەحست یهاەتٌ طتاێئ مەاڵت

 یگػت رٓ ْتَەڕێت یرەدەذیاری". ەضتۆپ مەئ ۆت يیثژاردّەڵیدّاتر ُ ەکردّ ەوێئ ۆت یًگاًذًەطەڵُ عی"حست
 .یەداەضتۆپ ّەل یتیکیە یپػک رەضەل ّەئ ەک غکردەّەلیتاض س،یزەتذّلعەع تاشەع ت،ەڵید ەهەئ اىیرهەگ یًذرّضتەت

 ًِاەت تێّترەد ەک ەیّەئ کەّەً  کاىەرەدەذیاری رّەْتێرەت یداًاًەل ەیەُ ٔۆڵر عیکاًەحست ۆت یًگریەال تێّتر دٍ
 .ەیەُ یّرەد یحست ییەیزکەت

 ەّەکاًەًذەکاره ىیەالەل داەًذەْێً ّەهي ل یرەْتەڕێت ەتْى ت ۆت ەکەًذەثەڵه ًاّەل ْتەُ ذیدّ کاًذ ەیّە"پاظ ئ
 ردراّمێتژەٌەڵُ یحست یپػک ە: هي تیدّاّ ّت اتری. زتەڵێد ەهەلاضن، ئ ذیُەغ یًذەثەڵه رٓ ْتَەڕێ". تًذکرامەضەپ
 ،یەً کنێحست چیُ ییەیزکەي ته ک،ێحست ۆت ەیەُ یًگریەال ذایاًذیژ ەل ۆیخ ۆت ّەضەرکەُ مەاڵت ،ەضتۆپ مەئ ۆت
 .  نیً کێحست چیُ یًگریەهي ال یەًەّەئ یهاًا ەهەئ مەاڵت

دارا  عێپەل ەک ّتەرکەکرد، د یدّاداچًْەت ەپرض مەّردتر ل یرێچاّد ەیکیە اّازتْیج یکەیەًوًْ ەهەئ
 ،ەّەتەهاًّەً اىیکاًەضتۆپ ەل اىێیل کردىاڵضکا ۆیُەت مەاڵتْى، ت ەضتۆپ مەل ەکید یضەک ًذەچ ذ،یعەضەهەح
 .ەکردّەً یداخْلەت اىیرهەگ یًذرّضتەت یگػت رٓ ْتَەڕێت ظەرەْتەڕێت مەئ یداًاً یکاتەل

 

 اىیرهەگ یًذرّضتەت ەحسب ل یرداًەْێضتەد یکاًەّتەرکەد .4

 ەخطتْ کەپ یاًیرهەگ یًذرّضتەت یتیەراەْتەڕێت یرەًُْ یغەت یحست یرداًەْێضتەد . أ

 یتەاڵضەد ەک یًذرّضتەت یگػت یر ْتَەڕێت یتەاڵضەد یدّا تێد کیە ەیپل ەت یکاًەتەاڵضەد ەک یرەًُْ یغەت
 ۆیُەت ەکخراّەپ ڵەچْار ضا ەیهاّ ۆت ەغەت مەئ اىیرهەگ ەل مەاڵت ،ییەتیەراەْتێرەت یکاًەکار یداًەذاریئ
 .ەّیەحست یرداًەْێضتەد

 فاە)هطت ّەئ یدّا مەاڵ، تتْ یپرضراّێل یتێکیە یپػک ەل یًذرّضتەت یکێًذەکاره ەغەت مەئ ڵچْار ضا عێپ
 مەاڵت ،ەغەت ّەئ ۆت ەذاتْێت یکاًییەاضای ەرجەه یّاّەت تەڵێد ۆیکخەّ ت،ێکرەد یارید ەیّەٌگرێغْ کە( ّذیغەر

 .تێکارتەضتثەد ەػتْێِەیً یحست ێێهلوالً
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 کرایگرێر مەاڵت ،یکارتًْەضتثەد ۆت ثْڕیرتەد یّاّەت یًذەزاهەر اىیرهەگ یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێت یرچەگەئ
 .تێکارتەضتثەد ەضتۆپ مەل ەضەک مەئ ەیّەل

 یکاًەکار یداًەذاریئ ۆت ەغەت مە: "ئیّت ،یرەًُْ یغەت یپرضراّێل ۆت ذیکاًذ ذ،یغەهطتافا ر  ٍَّ ی هثارٍ لَ
 ،ەکەتەًاّ تات یەٌاێُ اىیتیەحستا ێیهلوالً ەضتۆپ مەئ ۆهي ت یذکردًیکاًذ ەل ڵدّضا عێپ مەاڵت ،یەتَ یرا ْتَەڕێت
 کەً کردەئ تنەخسه میەکارتْاەضتثەد ەرێهي ل رەگەئ کذاێاتک ەل تن،ەً کارەضثەد ەغەت مەهي ل ەیّەئ رەتەل ًِاەت

 ".یتیەحستا

 ۆیحسب خ ٌایگەترد، ئ اىەیکەحست ۆت اىیًاەپ اىیرهەگ یًذرّضتەت ەل یتێکیە یکاًەًذرّضتکارە: "تتڵێغەد
 ڵیّەُ عیرۆز یًذرّضتەت یرەْتەڕێت یرچەگەئ اًکرد،یاخْلدەت ظەذاریّ ئ تەزارەّ ظۆیەُ مەت کرد،ەدەً یداخْلەت

 ". ّتەکیکەپ ەغەت مەئ ەَّ ۆیُ ّەت مەاڵدا، ت

 ەکردى ل یتیەحستا ەک ییەیەراضت ّەئ یرەرخەد ەهەئ ۆیەت رەُ ەاًۆڕگ ەیّەتسّتٌ یًذاهەحسب ئ کەّ ذ،یغەر هطتافا
 ".یکارتًْەضتثەد ەل ەاًکردّیگرێر کاىیەتێکیە: "یّت ۆیخ کەّ ،یًذرّضتەت یرتەک ەل ەاریّ د قەز یکێئاضت

 یگػت یرەْتەڕێت یرەدەذیاری مەاڵت ،ییەگػت یرەْتەڕێت یتەاڵضەد یدّا یکاًەتەاڵضەد ەغەت مەئ یرچەگەئ
: اىیرهەگ یًذرّضتەت یتیەراەْتەڕێت رەضەل ەتْەً یرەگیکار ەغەت مەئ یتًْە: ًتەڵێد اىیرهەگ یًذرّضتەت

 رەضەل ەتْەً یرەگیکار ەغەت مەئ یتًْەً ۆیەت ،ەکید یکاًەغەت رەضەت ەغکراّەدات طتاێئ ەغەت مەئ یکاًەتەاڵضە"د
 ".اىیرهەگ یًذرّضتەت یتیەراەْتەڕێت

 کاىەغخاًۆخەً یرەْتەڕێّ ت یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێت ەیْێُاّغ ەغەت مە: "ئیػیّت س،یزەتذّلعەع تاشەع
 ".ەغکراّەدات یحست یپػک ێیپەت

 

 ەّەتۆػتێُ رەْتەڕێت ێت یالرەک یگػت ەیغخاًۆخەً یخطەّ غ یحست ێیهلوالً . ب

 ەهەئ ۆت ظەًوًْ ،ەارید یکاًێیەپ يێغْ یّاّەتەت ەّەرتەک مەًاّ ئ ەتەُاتًْ ەًذەّەئ کاىیەّ حست یاضیض ێهلوالً
 یگػت یرەْتەڕێت ەیػکیپس ّەئ کێئاضت ەت ػتٍْەیگ ێیەهلوالً مەئ الر،ەک یگػت ەیغخاًۆخەً ۆت  رٍ ْتَەڕێت یًاًەداً
 یًذرّضتەت یگػت رٓ ْتَەڕێتکات ت یارید اىیرهەگ ەیذاریئ یغەّەئ ،ەّەکاتەد یتەر اىیرهەگ ەیذاریتکات ئ یارید
 . یکارتًْەضتثەد ۆت تڕێرًاتەد یًذەزاهەر
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ّ  اىیرهەگ ەیذاریئ یاریرغتەرپەحسب ّ ض ەرێ: "لتەڵێد الر،ەک یگػت ەیغخاًۆخەً یًذەکاره ح،ڵضاەهەح ۆُرەً
 ەهەئ ۆت ظەًوًْ ع،یکەیەغخاًۆخەً یرەْتەڕێت یٌۆڕیداًاى ّ گ ۆت تەًاًەت ىەکەد داخْيەت ظەکەًاّچ ەیذاریئ
 ".ەالرەک یگػت ەیغخاًۆخەً

 ێتەت تەحکْه یکۆرەض یگرێّ ج یًذرّضتەت یتەزارەّ یًذەزاهەر ەراتردّ ت ڵیضا یکاًەثژاردًەڵُ یًذەرّتەضەل
 یکاًەکار ەیهاّ مەاڵداًرا، ت  وَەغخاًۆخەً ۆت اىیکێرەْتەڕێت اى،یرهەگ یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێت ۆت ەّەاًەڕگ
 .ەّییەػاێک ەیکەکار ەل یضتەهاًگ ّ د ظەغ ەغتەگەً ەرەْتەڕێت مەئ

 ەیکیە(ٓ 11) ەژهار یرتۆراپ ەل اىیرهەگ یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێد، ت هَ هحَ رّاىید. ض عیّکاتەئ رەُ
 یکیەئاالًگار ەیەُ ەک ییەیدارا ەراًەیل ّەئ یراەڕە"ض ەک ردکەّەت ەیئاهاژ اى،یره گَ ٔێجۆتٔ خ حىْهَ یرێچاّد

 زگاەًاّ د ەٌٌێد ثژاردىەڵُ ەڕیغ ،یاضیض یّاەهطت رەضەل ىەکەد تەضەهًْاف ى،ەدەتذێل ،ەیەُ عیاضیض
 ". یاضیض ێیهلوالً کەً ەاًیتاڵُاّ یتکردًەخسه ۆت ەرتاًەک مەئ کذاێکات ەل ،ەّەکاًەغخاًۆخەّ ًاّ ً کاىیەحکْه

 ىیەالەهي ل یًاًەداً یّت یرێچاّد ەیکیە ۆداًرا، ت ەکەغخاًۆخەً ۆت ەک ی رٍ ْتَەڕێت ّەئ ك،یفۆت ًاىدە.عد
: ەکراّێل یگرێر ۆیەت ەارتْید یحست یکێضەک ەک ەیّەت ەتْەُ یًذەْەیپ ەّەاًیرهەگ یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێت
 یگػت یرەْتەڕێت مەاڵت ،یتێکیە یپػک ەل یتگػ ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێت یرگرتٌەّ ۆت ذتْمیهي کاًذ یرچەگە"ئ
 ".ەّیەخطەّ غ یحست ەیػێک ۆیُەت ًْاًذەً یًذەزاهەر یًذرّضتەت

 یکارۆُ ر،ەْتەڕێت کەّ یداًاًەل ەتْەً گرێر ەکید یکێغ چیُ ،ەتْ یحست ەیػێک ًِاەت ەک ەکردەّەل یختەج
 ۆیخ کەّ ەچًْک ت،ێلْرضکردت ۆت یکاًەکار یگػت یرەْتەڕێت ەیّەئ ەت ەّەتێضتەًات یغەکەّەػاًێکاروەضتلەد
 یراًیزەّ یًەًجْهەّ ئ ریزەّ ّەکەًاّچ ەیذاریئ مەئ ییەتکردا ەیْێغ ّەل یکێکار عیگػت یرەْتەڕێت رەگەئ تەڵێد
 ىیەال ەل مەکەکارەل یحست یرداًەْێضتەد ەت تێتەُ یًذەْەیپ مەکەّەػاًێکارکەل ضتەد رەگە: "ئەپػتثْ ەل
 ".ەتْەً یکیەًذەْەیپ چیُ مەاڵت نیڵێەد ڵیدّد ێت ،ەّیەگػت رٓ ْتَەڕێت

 ۆت ەکردّیداّاکار تێکارتەضتثەد ەیّەئ عێپ ەتْەّەئ ًِاەت ەیکەّەػاًێکارکەضتلەد یکارۆُ کردەْێل یتاض ۆیکخەّ
 .ەّەتەػاّێکارک ەل یضتەد ەکراّڵلثْ ەک عیدّاتر ،اڵتا یٌذًێخْ رەض ۆت ەّەتێتگْاز ەیکەکار ەیّەئ

 ەػێک ەتێتث یگػت یرەْتەڕێت ەڵگەل کاىیەحست ییەاّازیج ەػتْێِەیً سیرگەُ یًْکارتەضتثەد یکاتەدا ل ەیئاهاژ
 .ەیکەّەػاًێکارکەضتلەد یکات کْەتاّ رەْتەڕێت کەّ یکارتًْەضتثەد ەیهاّەل یکاًەکارەل

 یتەحکْه یکار یکاًەجْهگ هْەکْردضتاى حسب ُ ەل ەیّەت ەّەضتٌەتەد ەهەئ یکارۆُ عیًذرّضتکاراًەت ەل کێغەت
 .تێریتەد ەتاًڵەحا مەئ ۆیەت ەدّرغکرۆل
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  ەداّ ۆهارەگ یگػت یرەْتەڕێت یکاًەتەاڵضەحسب د .5

 رٓ ْتَەڕێت یرچەگەئ اى،یرهەگ یًذرّضتەت یگػت یتیەراەْتەڕێت یْاًید ەل یرەًُْ یغەت یپرضراّێل یداًاً یپرضەل
 ەًذەکاره مەئ یتْاًەیً اذیتاۆک ەل مەاڵ(، تذیغەر فاە)هطتیًذرّضتەت یًذەکاره ۆت یرترەد یًذەزاهەر یگػت
 ًراەتْ داً رەضەل یهەئ یخْاضت ەک ەیػکیپس ّەئ ەْێهاًػەُەت عیالرەک یگػت ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێت ۆت ت،ێداتٌ

. 

 ەّەحست یداخْلکردًەت ۆیُەت یگػت یرەْتەڕێ: "تتەڵێد ەهەئ رەضەل ،یًذرّضتەت یًذەکاره ح،ڵضاەهەح ۆُرەً
 ". تۆڕێتگ اىی تێداتٌ عیکەیەغخاًۆخەً یرەْتەڕێت تێًاتْاً

 یتەتات ۆت ،یەداەضتۆپ مەل یتێکیە یپػک ەل ەک اىیرهەگ یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێت یرەدەذیاری ەّەّاًەچێپەت
 ەل رەْتەڕێت ەت کاتەد ێک ەئازاد یگػت یرەْتەڕێت ەًوًْ ۆ: "تتەڵێد کاى،ەغخاًۆخەً ەل رەْتەڕێت یداًاً

 ". ژارەُ ذیُەغ یّتٌەاکیفر ەیغخاًۆخەً

 ذیُەغ یّتٌەاکیفر ەیغخاًۆخەً ەاًۆڕگ ەیّەتسّتٌ یپػکەل ەیّەرئەتەل یگػت رٓ ْتَەڕێت کاىییەاریزاً ێیپەت
 ۆتکات ت ػاىیضتٌەد رەْتەڕێت یەً یهاف مەاڵت ،یرەْتەڕێتەت کاتەد ێک ەک ەیکەحست یپػک کەّ ەّتْەرکەت ژارٓەُ
 . یەً ّەئ یحست یپػک ەک ەکید یکەیەغخاًۆخەً

 یکاًەتەاڵضەد یداًۆهارەّ گ اىیرهەگ یًذرّضتەت یرتەک ۆت ەحست یتەاڵضەد ەیّەًاّەٌاًێُ یرەٌێلوەض ەهەئ
 یًذەزاهەر ػْداێپ ەیهاّ ەل عیالرەک یگػت ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێت یداًاًەل تەًاًەت ەچًْک َ،یگػت یرەْتەڕێت
پاظ  کْەڵت کرا،ەّاژّ ً ەّەیگػت یرەْتەڕێت ىیەالەل ەیکەرەْتەڕێت یداًاً یرهاًەّ ف رایگەرًەّ ەرەْتەڕێت مەئ

 یرهاًەف الر،ەک ەیغخاًۆخەً ەیکەازکراّیػٌێپ ەرەْتەڕێت ەیّەتکردًەر ەل یگػت یرەْتەڕێت یضْرتًْ
 یرهەف ەت یًذرّضتەت رٓیزەّ ەیّەّاژّکرا، پاظ ئ ەّیەگػت یرەْتەڕێت ەیرەذیاری ىیەالەل ەیکەکارتًْەضتثەد
 .تێت کارەضتثەد ەرەْتەڕێت ّەئ ەیّەئ ۆت زاًذەدات یًذرّضتەت یرەدەذیاری ۆت یتەاڵضەد
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 ؟یًذرّضتەت یکاًەکار ەخاتەضتذەحسب د یچۆت .6

 ّەئ ەیّەئ ۆت ەّەکاتەتچْک د ۆیخ یچەک ەاتریز یحست یکێریکاد ەل یتەاڵضەد ۆیخ ەیەُ یًذرّضتەت یًذە"کاره
 ّآ ّت. ذ،یغ فا رٍ ". هطتَاىیکاًەػیئ ەل ىەتک داخْيەت ەاًیحست ەریکاد

 مەل ەرۆز یزهًْەئ ەیّەئ ۆیُە: تکاتەدەّەئ ۆت ەئاهاژ ،ڵەاڵگْ یًذرّضتەت یًذەثەڵه رٓ ْتَەڕێت ذ،یغەر افەهطت
 ەک ىەتەحسب ً ۆت ًاەپ اىۆیخ کاًيیەذاریئ زگاەد ەل ەک ەیضاًەک ّەئ رەگەئ ەک یەیّاڕت ّەت ،ەغتْەگ ەرتەک
 .يیٌیت اىەید طتاێئ ەکًاکات  ەػاًیئ مەئ یداخْلەت سیرگەُ کێحست چیتکات ُ داخْيەت

 رەگەئ ەّیەًذرّضتەت یرتەک رەضەت یەً ةیلەر ۆحسب خ ٌایگەئ ،ەاًیٌیهساًەکەت ۆخ یرەرخەد ەهە: "ئّەئ یرّاًێتەت
 حسب". رەت ەًەتەً ًاەپ اىۆیخ ەهاًەئ

ّ  ػکیپس کْەتاّەُ طتاێئ مەاڵت ،ەکردّ یداخْلەجاراى حسب ت ەک ەیّەت ەیەُ یچًْۆت هاىەُ ح،ڵضاەهەح ۆُرەً
 کاىەکار ەل داخْيەت کەیەْێغ چیُەحسب ت ّاەحسب ئ رەت ەًەتەً ًاەپ اىۆیخ یخطەغ یًذەّەرژەت ۆت ًذەهکار

 ەیّەئ ۆت ى،ەتەد کاىەحست ۆت ًاەپ اىۆیخ ەکاًەًذەّ کاره ػکیپس ەل ەػێک ،یەحسب ً یداخْلەت ەل ەػێًاکات: "ک
 ".ىەکەّاد ۆت تڵێت تێتْاًەً عیضەک ىەکیتتْاًي ت تێتەُ ییاضایًا یکێکار رەُ

 رەگەئ ەّەکاًوەکار ەضتثخاتەد ەّیەتْاًەیً شەک تْەُ مۆخ یحست یسێُ ەیّەرئەتەکارکردًن ل ەیهاّە"ل
 ەیغخاًۆخەً یػْێپ یرەْتەڕێّ ت ۆزاًک یضتاۆهاه ك،یفۆت دًاىە". د.عداەدەً مەگێر ەّییەایٌڵد ەت ییەاًکردایػیت

 .تەڵێّاد الر،ەک یگػت

 تەڵێد ۆیخ کەّ ،ەغخاًۆخەً هاىەُەل ەتْ رەْتەڕێت ك،یفۆت دًاىەد.ع  وَ ػذایرػتێپ ٓ ٍْیّ ً ڵّ ضا ئَ ەیهاّەل
 .ەکردّەڕێت داخْيەت ێت ەت یکاًەکار ەکردّەً یضەک ەیلطەت ەیّەئ رەتەل

 ەکەضەک یالّازەت کاتەد ەضتەّات کاىەرەْتەڕێت یکارّتار ەل ەکید یضاًەک اخْدی یحست یضاًەک یرداًەْێضتەد ّ،ەئ
: "حسب ىەحسب تک ۆت عیئ کاىەیەذاریئ ەضەک یەً یکەیەرًاهەت چیحسب ُ ڵێ حسب. دٍ یکاًەاًردەْێضتەد کەّەً
 ّکاتەئ ەالّاز ۆیخ شەک کێًذەُ مەاڵت ت،ێتکر کەڵخ یتەّ خسه تێجْاًثکر یػیئ ەّەداًەذاریئ ەیگڕێ ەل تێّەیەئ
 ".کاتەد کێضەک هْەُ ەیلط ەت
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 یحست ێیهلوالً ەت ەکراّەڵکێت عیػکیّپس ًذەکاره یٌێغْ یٌۆڕیّ گ ەّەٌیپرضێل .7

 کێضەک ەل ەّەٌیپرضێًاتْاًي ل یًذرّضتەت یکاًییەذاریئ ەرپرضەت تێّترەد طتاداێئ ەل  ٍّییەحست یاّازیج ۆیُەت
 .تێکرەد یحست ەت ەکەػێدّاتر ک ەک ۆییەیُّەت ت،ێت ەکید یکێحست ەت رەضەک ىەتک

 رەگەئ رەْتەڕێت ەّات ،ەغت هاىەکْردضتاى ُ یزگاکاًەدداهْ هْەُەل ەتڵەحا مەئ کاتەدەّەت ەلادر، ئاهاژ كیفەر
 .ەّیەحست ەیلەضەه ەت تێکرەد ەضتەّات تێت عیلەح رەضەتذات ل کێًذەکاره یضسا

 ".اىیرهەگ یًذرّضتەت ەل تێٌریًات یلەز ەت رۆز ەتڵەحا مەئ مەاڵ: "تیػیّت

 

 تکات اىییاّازیج رەْتەڕێت ەکردّیّا یًذرّضتەت یًذەّ کاره ػکیپس ەڵگەل رەْتەڕێت یحست یًیەال یاّازیج .8

 کەّ ى،ەتک اىۆیخ ەیلط داەپرض مەل تْىەًەئاهاد اىی ٌَیرۆز ًذرّضتکاراىەت یرا یرگرتٌەّ ّ کردىیرداًەض یکاتەل
 یتْغ ەّۆیەُ مەت ترضيەد اىۆیخ ەیّتەت ەچًْک ّ،ەڕًەتخ ەػێک مەًاتْاًي ئ ّاىەئ کردەْێل اىیتاض اىۆیخ
 .ەّەضساداى تثٌ ّەّەچٌێپێل

 .ەًذاًەکاره ّەل کێکیە چیُ یٌاًێًاُّ ێتەت ّەڕخاتەد اىیکاًییەاریزاً ًِاەت یرێچاّد ەیکیە ظۆیەُ مەئ رەتەل

 يەڵێد اىیػیکێًذەُ ،ەّەتەتْ هترەک طتاێئ مەاڵت کاى،ەّەٌیچێپێل ەل ەکراّیاّازیج ًذرّضتکاراىەت ەیّتەت
 رىێتژەذەڵُ پرضراّێل کاىەًذەکاره ەت پرضکردىێت تەًاًەت کاىەرەدەذیاری رّەْتێرەت ەک ەکەیەْێغەت ەکەکردًیاّازیج
 ّاەئ کێغەت یپرضراّێل ەت تێتث تێّیەت تێتەً حسبەت رەض کێًذەکاره رەگەئ ظ،ەهەئ ًِاەت کەً کاى،ەغەت ۆت
 یهەکەت رۆز اىی ەرجاًەه ّەداًراّى ئ طتاێئ ەیپرضراّاًێل ّەئ ٌيیتەد ەژاًۆر ي،ێًەداد ۆت یلْرض یرجەه کەڵێهۆک
داًراّى  یحست ەت یەً اىەیػێک ّاىەئ ەچًْک ى،ەًاک ەضتۆپ ّەئ یاضاکاًی یّەیڕەپ کەیەْێغ چیُ ەت اىی ییەًذااێیت
 .ىەکەکارد ىۆچ ەک ەیّەئ کەً

 ەل ًيیەال ەفر کاىەغەت یپرضراّێل کاتەدەّەتاضل یاًیرهەگ ذیخال ذیُەغ ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێت
 .اىەیکەغخاًۆخەً

 ەت نێًاکر ۆهي ت ەغخاًۆخەً یکارّتار ەداتەرًەضتْەحسب د رەگە: "ئتەڵێد یتًذرّضەت یکێًذەکاره ُاەرّەُ
 یرغۆحسب ل کەیەْێغەت ن،یً کێحست چیُ ەت رەهي ض کذاێکاتەل ظەت یپرضراّێل اىی رەْتەڕێت یرەدەذیاری
 ".تێت ۆیخ ەیکەحست ەل کاىەغەت یپرضراّێ% ل٠٥ تێتەئ تێتەً چیُ کاىەرەْتەڕێت ەکردّ یًذرّضتەت
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 ەهەئاراش ح کەّ ى،ەتک یحست یاّازیج اىیکاًەرەدەذیاریّ  رەْتەڕێت يییًات یّا یًذرّضتەت یًذاًەکاره ەل کێغەت
 مەل ەوکردّیدەت یّە: "ئیّت ژار،ەُ ذیُەغ یّتٌەاکیفر ەیغخاًۆخەً ەل یًذرّضتەت یًذەکاره ة،یرەغ
 یاّازیج یکارۆُ ەت ػکیّ پس ًذەکاره یکاًەّەٌیچێپێل ەل یەً ارید یًّەڕت رۆز یحست یچًْۆت یاّازیج ەیەغخاًۆخەً

 ".یحست

 

  یحست یکارۆُ ەت کاىەػکیّ پس ًذەکاره ْاىێً ەل يی ًاوَ یاّازی: جکاىەرەدەذیاری رّەْتەڕێت .9

 یغۆچاّپ تێت اىۆیخ یحست هاىەُەل ٓ ػکاًَیّ پس ًذەّ کاره ئَ یًذرّضتەت یراًەْتەڕێت ەک تێّترەد یرچەگەئ
 ەل یػیحست ەیپل کذاێکات ەل ەضساداّ هاىۆخ یحست هاىەُ یضاًەک يەڵێد کاىەرەْتەڕێت مەاڵت ت،ێکرەد اىیکاًەکارەل
 .ەرزترتْەت هاىۆخ

 ەیپل مۆخ ەیکەحست هاىەُەل ەضساداّ ًذمە: "کارهتەڵێد ،یاًیرهەگ ذیخال ذیُەغ ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێت 
 ".یتیەدّکر ەک یکاًیەچێرپەض رەضەل ەضساغن داّ مەاڵت ،ەتْ رزترەت مۆخەل یػیحست

 یپرضراّێل ەت ٌاّىیدا ەیضاًەک ّەئ کاتەدەّ تَ ەئاهاژ د،ەهەهح گْردەڵُ ع،یکاًەغەت یپرضراّێل یداًاً ۆت
 یُاّحست اىی رتَۆداًراّى ز ەرێل ەیضاًەّکە: "ئیتیەاەڵیگەل یچًْۆت ۆیخ ەدّرى ک ەّەحست ّەل اىەیرتۆز کاىەغەت

 ".ەغخاًۆخەً یکاًەکار ەل تێتەُ ەیّەذاًًگەر یتیەحستا ەطتْیهْەهي ً ەیّەئ رەتەل ي،یهي ً

 ەت ەهکردّەً کەیەْێغ چیُ ەت ،ەتْەً ڵدەت نیکاًەهي کار مەاڵت ،ەتْ غنۆخ یُاّ حست شەک کێًذە: ُتڵێغەد
 .ەیکەحست کەّەً ەییەًذەکاره ّەئ یکاًەکار ەگرًگ ەیّەئ ۆیەت ظ،ەت یپرضراّێل

 یتًْ ۆیُەت ى،ەًاک ڵیلثْ اىۆیخ کاىەًذەکاره رجارۆز ّتيەاکیفر ەیغخاًۆخەً ەل کاىەغەت یپرضراّێل یداًاً
 .ەّەکەڵخ یاًیژ ەت ەتەضەْەیپ ۆّخەراضت یکاًەغەت ەچًْک اتر،یز یتیەاریرپرضەّ ت اتریز یکێرکەئ

 

 ت؟ێتەد یچ اىیطتێْەڵُ یًذرّضتەت یرپرضاًەت یحست یرداًەْێضتەد یکاتەل .10

 ەیغخاًۆخەً یکێًذەکاره ەل کردىەغەڕەُ ەتەاًذّەیگ یکار تەًاًەت یحکْه یرپرضەراتردّدا ت ەیهاّە"ل
 اىیت کار ًاًَ تَ یّ حکْه یحست یرپرضەت ەک کاتەد ەتڵەحا ّەتاضل د،ەهەهح گْردەڵ". ُژارەُ ذیُەغ یّتٌەاکیفر
 .یًذرّضتەت یًذەکاره ەل کردىەغەڕەُ ەتەاًذّەیگ
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 رەگەّ ئ یکاًەکار ەتەداّەرًەّ یضتەد کێضەک چیُ طتاێئ کْەتاّ یکارتًْەضتثەد یکاتەل ەک کاتەدەّەتاضل
 رەگەئ ،ەهەکەد یتەر کاًنەکارەتکات ل داخْيەت سبیح رەگەًاکات: "ئ ڵیلثْ یکاًەکار ەًەرتذەضتْەد تێّەاًیتػ
 ".ەّەػوێکەکاردەضتلەد ّکاتەئ یتْاً غنەً

 یداّاکار رەضەل طتاێئ کْە: "تاّتەڵێد ،یکفر ەل یاًیرهەگ ذیخال ذیُەغ ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێت د،ەهەهح ويێُ
 ".ەْۆڕیگەً ػنیکێًذەکاره چیُ یٌێغْ تەًاًەحسب ت

 ەل کێضەک چیًاتي ُ عیراز ،ەّەتەهثْەک اىەیژاًۆر یکاًەکارەل کاىەرەْتەڕێت ەیّتەحسب ت یرداًەْێضتەد
 .اىیکاًەکار ەرتذاتەضتْەد اىەیکەحست

 یضتەد یّاّەتەحسب ت ػْترداێپ ە:" لتەڵێد الر،ەک ەل ػکیت یرەًتەض ێڕییکارگ یرەْتەڕێت د،ەهەهح کارّاى
 ".ەّەتەهثْەک ەهەئ ەکڵێضا ًذەچ مەاڵت اى،یرهەگ ەل یًذرّضتەت یرتەک ەیژاًۆر یکار یەداەردەّ

 ەل مەاڵت اًن،ۆڕگ یریهي کاد ە: "راضتتەڵێد ەْێهاًػەُەت ،ڵەاڵگْ یًذرّضتەت یًذەثەڵه یرەتەْەڕێت ذ،یغەر فاەهطت
 ".ەّەکاًوەکار ەًەردەضتْەد ەً کاًنەػیئ ەل ىەتک ۆت رمیکثەت ەً راىۆگ یراًیکاد ەل ەکردّەً ڵلثْ ضنەک

 

  تێٌێهەً یحست یرداًەْێضتەد تێکرەداّاد یًذرّضتەت یرتەک یکاًەکار یػچًْێّپەرەت ۆت .11

 ،یًذرّضتەت ەل تێٌێهەً یحست یرداًەْێضتەد تێتەد یّاّەتەت ەک ەیّەئ ەڵگەل اىڕُاّ ًذرّضتکاراىەت یرۆز یغەت
 .یاضیض ێیّ هلوالً تیەحستا کەّەً تکردىەخسهەت ەتەثیتا ەرتەک مەئ ەچًْک

 ،ەارید یًّەڕت یًذرّضتەت یکاًەکار ەحسب ل یرداًەْێضتەد یکاًەخراپ یەرەگی: "کارتەڵێد ك،یفۆت دًاىە.عد
 ".ەّیەها رەْتەڕێت ێت ەت کەیەغخاًۆخەً ىۆچ واىیٌیت ەتْ ک ەّەئ ظەًوًْ يیارترید

 کْەڵت ت،ێّەرکەت ضتٔۆپ ىاڵحسب ف ىاڵف ەک تێتەً ەّەئ رەضەل ػکردىیئ یهاەا تٌداُاتْد ەل ەوثاغێ: "پیػیّت
 ەچًْک ،ەکێًیەچ ال تێکرەً ەّەئ یرەیض تریئ ەْەڕێتثات ت ەرکەئ ّەئ تێتْاًەد ێک ەِاتْێل ێک ەک تێت ەّەئ رەضەل
حسب  سیرگەُ ت،ێتەً یتحس ەیّەًگذاًەر یکاًەػیئ ەل تێتەد تێّتْتەرکەض تێّیەت عیکێرەْتێرەت ،یەگرًگ ً ەّەئ
 ".ەکید یّاًەئ اىی مۆخ یحست یضاًەک ەڵگەل مەتک ّتەطْکەڵُ ىۆچ ەک ەّتْەً یهٌەت

 .تێًرەداً اّیغ یٌێغْ ەل اّیغ یضەک ەک ەیّەل ەیەُ یّرەد یحست یرداًەْێضتەد کاتەغذەّەتاضل
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 یهاەتٌ رەضەل کاىەضەک رەگە: "ئتەڵێد ،یکفر ەل یاًیرهەگ ذیخال ذیُەغ ەیغخاًۆخەً یرەْتەڕێت د،ەهەهح ويێُ
 ".ەتاغتر رۆز يێداتٌر یِاتْێّ ل زهْىەئ

 کێضاًەک ەکید یکاًەضتۆپ مەاڵت ي،ێداتٌ اىۆیخ یحست یضەک کاىاڵتاەضتۆپ کاىەحست ەثاغێپ یّا د،ەهەهح گْردەڵُ
 یترەک ەهاًەئ ەچًْک کاى،ەغەت کۆرەض اىی ەغخاًۆخەً یرەْتەڕێت کەّ يێداتٌر یِاتْێتْاًا ّ ل ێیپەتي ت
 .يیتگْزارەخسه

 .ەتْەُ یٌێرەً رۆز یکیەرەگیحسب کار ییەاًْاێیپ کي،یەچًْ ەپرض مەئ رەضەل واى چًَْۆت یگػتەت

 رەضەل ەتْەُ یخراپ رۆز یکیەرەگیکار یحست یرداًەْێضتە: "دتەڵێد ة،یرەغ ەهەئاراش ح یًذرّضتەت یًذەکاره
 ".تێخراپ ت یکێخۆد ەل ەرتەک مەئ ەکردّیّا یغەکەًجاهەئ اى،یرهەگ یًذرّضتەت

 یحست یرداًەْێضتەد س،یزەتذّلعەع تاشەع مەاڵت ت،ێًرەداً اّیغ یٌێغْ ەل اّیغ یضەک ەکردّیحسب ّا تێغْترەد
 .ەتْەُ یضْد یحست یرداًەْێضتەتاردا د کێًذەُ ەل یەْاێیپ ەچًْک دات،ەد مەڵەلەل ییئاضا یکێکار ەت

 یرتەک ەحسب ل ەک کێضەک رە: "ُەتْ ًگاًذىەطەڵُ ێیپ ەکردّى ت یاریحسب د یغەضاًەک ّەئ کاتەغذەّەت ەئاهاژ
ّ  زهْىەئ چیِێت ەکەضەک ەتْەً ەّەئ ،ەکردّ ۆت یًگاًذًەطەڵُ ػترێپ ەل ەٌاّیدا کاىەضتۆپەل یًذرّضتەت
 ".تێداًرات کییەِاتْێل

 

 یچۆت ەرتەک مەل یحست یرداًەْێضتەد یپرض رەضەل اىیرهەگ یًذرّضتەت یراًەرهاًثەف یکردًەًەلط .12
 ؟ەّەتەڕێگەد

 یترضەل کاىەتٌک یپرضراّێّ ل رەدەذیاری ّەغخاًۆخەً یرەْتەڕێّ ت یًذرّضتەت یًذاًەکاره یرۆز یکێغەت
 کێذّاًێل چیتْى ُ ًَ ئاهادٍ عیًذرّضت تَ رٓ ْتَێر ت خْدٓ تَ ًاًَ تَ اىەیکەکار رەضەل یرەگیکار اىی ەّەٌیچێپێل

 .ییەترضەه ەیگێج ًذەچ ەتەتات مەئ ەیەّەئ یرەرخەد یّاّەتەت ظەهەئ ى،ەتذ

 یًذرّضتەت یگػت یرەْتەڕێد، ت هَ هحَ رّاىیدا، د. ض یرێچاّد ەیکیە ی(11) ەژهار یرتۆراپ ەل یرچەگەئ
 ێهلوالً کاىەحست ەک ەیەّەئ عیّەئ اىیکاًەکار ۆت ًگەئاضت ەت ەتْ ەک کاتەد کەیەػێک ەتاش ل اىیرهەگ
 کاى،یەحکْه زگاەد یکاًەرکارەض ەتەکردّیکار ەک کەیەْێغەت ەّەکاًیەحکْه زگاەًاّ داهْد ەٌٌێُەد کاىیەاضیض
 تذات. کێذّاًێل چیُ تْەًەئاهاد ەرتۆراپ مەئ ۆت مەاڵت
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 ەاًیحست ەیغەرەُ یزهاً ەت ەّەغەکەغخاًۆخەً ەٌێد ەک ەیضاًەک ّەئ ەکردّیحسب ّا یرداًەْێضتەد تێّترەد
 یکێًذەکاره ەل کردىەغەرەراتردّ ُ ڵیضاەل ەهەئ ۆت ظەًوًْ ػکاى،یّ پس ًذەکاره رەض ەًەکەرهاى د فَ
 کێغۆخەً ەڵیُاّ ەک ٌاێُ ۆیخ یدّاەت ۆیًگەتْى د ڵژًاى ّ هٌا ەت تەثیتا یثیلەً ەیرێغ ذیُەغ ەیغخاًۆخەً
 یتەاڵضەد ۆیەت یەحست یضەک مەئ ەک ەیضەفەً ّە". تمەتذ رکردىەد ەت ەرێل ۆت تْاًنە: "هي دتەڵێد ەکەًذەکاره ەت
 .ەّییەًذرّضتەت یترەک رەضەت ەیەُ ییُاەر

حسب  ەک خطتیرەد ەرّداّ مەئ کاتەدەّەتاضل اى،یرهەگ یًذرّضتەت یگػت رٓ ْتَەڕێت یرەدەذیاری ەّەهثارەل
 ۆیخ یٌیغْ ەل ەکەًذەکاره ەک ەیّەت ظەّەتکات، ئ یًذرّضتەت یکێًذەکاره چیُ ەل ەّەٌیچێپێل تێًاتْاً
 یحست یرداًەْێضتەد رەگەم، ئەًاک ەّتاًەطْکەڵُ ەرۆج ّەئ یریپػگ ەرێل نیتێکیە یپػک ە: "هي لەّەتەهاّ
 ".تێضساتذر ەکەًذەکاره کردەّاهاًذ یکێکار ّاەئ ،یەتْاەُ
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 :ەراضپاردم/  غٔ ضێيََ ت

 

 ەتێتەد ذاێیت کاىیەًذرّضتەت ییەتگْزارەخسه یػثردًێّپەرەکارکردى ّ ت ێیحسب هلوالً یرداًەْێضتەد ەت .1
 یرتەک ەل تێٌرێرتِەد یّاّەتەحسب ت یضتەد ەطتیْێپ ۆیەت کتر،یە یکاًەکار یردًّ لْرضک یاضیض ێیهلوالً

 .یًذرّضتەت

 ەل کێًذەُ اىیرهەگ یًذرّضتەت یرتەک ەل ەیّەئ ۆت یکارۆُەت ەتْ کاىیەاضیّ ض یحست یەهلوالً .2
 ،یًذرّضتەت یاًکەکار رەضەل ەتْەُ یرەگیکار ظەهەئ ،ەّەٌٌێتو رەْتەڕێّ ت پرضراّێل ێت کاىەغەت ّەغخاًۆخەً

 .یخطەّ غ یحست ێیهلوالً کەّەً ەتکردًەخسه ۆت یًذرّضتەت یرتەک ىذاێوات لَ

 ّەئ یتْاًا کاىەضەک طتیْێپ کەّ ەک کيۆک ەّەئ رەضەل واى چًَْۆت یرۆز کاىەدّاداچًْەت ێیپەت .3
 رەضەل ّییەزکەت ەت کاىەضەک  وَ ەیّەئ ۆت ەّەتەڕێگەد ظەهەئ یکارۆُ ەدراّ اىێیپ ەک یەً اىیەیتیەاریرپرضەت
 ێت ردراّىێثژەڵُ ەضتاًۆپ مەئ ۆت یتڕێیەّ ُاّ یتیەخسها یهاەتٌ رەضەل اىی ردراّىێثژەڵُ یحست ًذارَٓ یال یهاەتٌ
 ّەئ یگرەڵُ ەداًراّى ک کێضاًەک عیًجاهەرئەّ تْاًا( د ییزاە)غاریزاًطت یًگاًذًەطەڵُ یپیپرًط یچاّکردًەر
ّ تْاًا ّ  ییزاەغار یًگاًذًەطەڵُ ەّیەًذرّضتەت یگػت یتیەراەْتەڕێت ىیەالەل ەطتیْێپ ۆیەت يیً یەتیەاریرپرضەت
 .کاىەضتۆّ پ ەپل یّاّەت ەل تێتکر کاىەضەک ۆت یِاتْێل

 تەخسه ەیردەرّەپ ەّەٌێدّرتخر یحست یرکۆه ەل یّاّەت ەت یًذرّضتەت یرتەک یراًەرهاًثەف تێثذرڵّەُ .4
 ەّەئ یترەل ەّەتػارً کاىەػێک یّ راضت يێداتٌ کاىەػێک عێپ ەحسب ل ڵید کەّەً اىیکاًەکار ەیٌیتٌچ ەًەتک
 .ىەتذ یرەضەچار ڵیّەُ

 اىەیگێر دارتيەئاگ ەًذەًاّ ّەئ یًذاًەکاره یّاەت کاىەغەت یپرضراّێّ ل رەْتێرەت یداًاً یکاتەل تێتەد .5
 یتەت کەّەً تێدررێثژەڵُ ەضتاًۆپ ّەئ ۆت کیضەک فافەغ یکەیەضۆپر ەل ْىڵێتپا اىۆیخ عیّاًەئ ەک تێثذرێپ

 ەضتاًۆپ ّەل اّیغەً یضەک تێتکر کاىەرەًتەّ ض ًذەثەڵه ّەغخاًۆخەً ەل ەکار مەئ ًذەّ کاره ػکیپس یدارەئاگ
 .تێرتەْێپ یحست یهاەتٌ ًِاەّ ت تێداتٌر

ّ  اىەڵیگەتکات ل یەهلوالً کەّەً تیت ەکەًاّچ یًذرّضتەت یُاّکار ثذاتڵّەُ ەطتیْیپ ەکەًاّچ ەیذاریئ .6
 ەل تي،ەد ًذەضْده ەکەضٌْر یاًیتاڵُاّ ًجامەرئەض ەًیەدّ ال مەئ یُاّکارتًْ ەچًْک اى،یکاًەکار ەل تێگرتێر
 .اىیتاڵُاّ ەت ەاًذەیتگەخسه ەًیەدّ ال مەئ یکاًەکار ػذایتەرەتٌ
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تچي  اىۆیخ کەّەً ،یًذرّضتەت یکاًەکار ەخاتەً ضتەحسب د ەک ىەتذ ەّەئ ڵیّەُ ًذرّضتکاراىەت تێتەد .7
 تکات. یًذرّضتەت یکاًەکار یداخْلەحسب ت ەّەغۆیەُەحسب ت رەت ەًەًاتثەپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهیاى: گَ خۆجێی تٔ حىْهَ چاّدێرٓ ٓ وَ یَ ضتافٔ *
 
  وَ یَ رغتیارٓ رپَ ضَ لی، ٍّ یذه حَ د حوَ ئَ .1
  ردٍ رٍّ پَ ٓ دۆضیَ لێپرضراّی د، هَ هحَ ىزریا .2
 رّضتًٔذ تَ ٓ دۆضیَ لێپرضراّی ،ضاڵح رێٌاش .3
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