
 ُذووي ُاطةِسَيتؤلةدةكو, ئةطةس دةطؤسةي ضوو
 

 . خةسًاْ طؤسة خاوَيِى دةغَوي : طؤسة
 . دةكاتةوة ديا يةكرت هة  كاوكؤت  و طؤسة  طِوسي داسةى ئةو :كولةُذوو

  بةَٓيض ئةوُذة  (دؤخيِةكة ٓةَهلةوتةى ثَيي بة) با ِسؤر ياْ  ػةوبا ,داس ٓةُذَي
 و دةس دةضَيتة خؤي طِوسي هة دؤؾ و طةمن بةَهلو ،كا و طةسد ُةن ,دةبَيت
   .دةبَيت تَيلةَي

 و صةسةس طةوسة ػتَيلى هة كة بةكاسدَيت، صياَُيم و صةسة بؤ ثةُذة ئةو باسَيلذا هة
 . بطَيِشدسَيتةوة صياُةكة و صةسةس بضون ػتَيلى هة بةاَلَ كةوتبَيتةوة، صياْ



 دؤتَي خبواصة ،ببيِةداكَي 
   كيز ,كض : دؤت

  دايلى ِسةوػيت بة طةسةتا ,بلةي خواصبَيين كضَيم بتةوَيت ئةطةس
 كيز ,دةكا بابؤ ثيؼةى ,كوِس : دةَهَيّ ضوُلة بة، دايلةكة ػاسصاى ء ئاػِابة
 . دةكا دادَى ثيؼةي

   



 ُاُي ػواُي ض دة توسي ض دةٓوسي
 

 .داُتاي هةبةْ دوسطتلشاو : توس 
 . صط, طم , وسط, ٓوسط : ٓووس

 وسطى هةُاو ياْ ،دابَيت توسةكة هةُاو ض دا ،ػواُةكةية ُاُى ٓةس ُاُةكة
 دواتش، ياْ خبوسَيت ُاُةكة ئَيظتا . خبوسَيت ٓةس دةبَيت ،دابَيت ػواْ

 .خواسدُةكةية و ٓةهََطشتّ طشُط



 هة كوِسي بلِشة ،ضؼيت باوي
 . ٓتذ ..., ًوَهلوًاَي, كةهوثةَي, ػتوًةن, ػت: ضؼت

 .  باون : باو 
ُشخي ُاصاَُيت و بةكةَ , بَيتوئةو كةطةي بةػتَيم ًاُذوو ُة بو

 . ، واتة هَيلِشيِى ئاطاُة و قاصاجنى كِشيِى تَيذا ٓةية تةًاػاي دةكات



 طتَيتةُاُي طةسَ  دةصطى  ئاطّ  ِساو
 .وسط , طم : صط 

 خؤ هة ,بوو تَيش كاتَي ,دَي ءِسَي بَي و ضِةديتلة  ًشَوظي
  توػي خؤي  ,دةدات دةطت هة  خؤى دَوةوي و دةبَيت بايي
 . تشيؽ خةَهلاُي بؤ ُاِسسةتي ًايةي دةبَيتة و دةكات بةاَل



 بة تةًاي ُيظلَى هة ئيٌاَُي ًةطةسَي
 

 باوةِسى هة دَيت، طلى ُاو هة خوِسَيم خوِسة دةخوات، ُيظم كاتَيم ًشؤظ
 هة ثةُذة ئةَ دا دةكات، (صكش) ويشد ُيظلةكة خةَهلذا ٓةُذَى

 هة طةسكةوتّ و ػتَيم بةدةطتَٔيِاُى منوُة بؤ بةكاسدَيت ٓةَهوَيظتَيم
 كة بضوون ٓؤكاسَيلى بة ثَيويظت، ء باؾ ئةجناًَيلى ٓةبووُى ياْ كاسَيم
 هَيى ٓةية كاسةكةتةوة بةدةطتَٔيِاُى و طةسكةوتّ بة ثَيوةُذى كةًرت

 . بيت بةسداسى دةطت ء بطةِسَيى



 ُظيب ايطق بون هةطةس صيين يا ِس
 .صيين  ئةطح : صيّ 

 . خؤسان , بةؾ. صقِس: طق ِس
 . بةخت  : ُظيب 

 ضاسةُووغ بة باوةِسى ًشؤظ دةبَيت دةوتشَيت، باسَيلذا هة ثةُذة ئةَ 
 كؤتايى خاَهى هة تةواوكشد ػتةكاُت ٓةًوو ُيية ًةسز ٓةبَيت،
 دةكا خودا و  تةطبريا دةكا  بةُذة) : داس ٓةُذَي  ًةبةطت، بطةيتة

     . (تةقذيشا
 



 صي هة كاسيِاْ  ُابِشَيّ
 

 .  كا , صهةداس , ثاسضة طياى وػم و بضون : صي 
 .  طشتّ ػوَيِى كا تَي ٓةهََ: كاسيّ 

  و  ِسةتِاكةُةوة ٓةراساْ ُةداس داواي  يضطٓةس خاُةداْ و بةخؼِذة  ليخةَه
 بة ياْ ،ُابِشَيت هَي ػتياْ  ٓةًيؼة ,دةكةْ  دابني  بؤ  ثَيذاويظتيةكاُياْ

   . ُابِشَيّ بِةًاَهاْ هة ثياو :منوُة بؤ بةكاسدَيت ثةُذة ئةو ديلةؾ واتايةكى



 خؤةى ِسةو ٓةس تةيشةو بة
 

 خؤي وةن باَهذاسى ثؤهة هةطةَي باَهذاسَيم ٓةس واتة
 ئةو بِيادةًاُيؽ هةَُيو . دةبات بةطةس  رياْ و دةفِشَيت

 ,دةِسؤْ يةكةوة بة دةضَيت هةيةن خوِسةوػتياْ كةطاُةى
   .ٓتذ... قظةدةكةْ و دادةُيؼّ ,دةخؤْ



 ورَُي بارؤطقةسطي بة 
 .قةَهع : قةسغ

 .و دةواَي و تةَهيظى ثَي دةدوسَيّ دةسصي دسوًاُي طةوسة كة بةْ تَيِش: ورْ ط
 .هَيدوِسة : بٔارؤ : بارؤ 

صؤس داس ( . ًاس بة قظةي خؤؾ هة كوَُي ُايةتة دةس ) ٓةًوو داسَيم   
ئةو كةطاُةى  كة بةقظةى خؤؾ ِساطتةِسَي ُابّ ( .  ػةسعي ًاس بة داسة

و  بغةصسْ  وةن كةس طةس، ئةرَيش ُريي ياطا ةبَي بة خوستى  ًوياْ خبةُةد
 .  ةبَي ُةقيضياْ تَيوةرةُّ د



 ؤؼَى طةسَيتًظت هة دسَي
 بؤكع, ًؼتة كؤهة: ًظت 

   .َيتةوةدةطةِس : طةِسَيتؤ 
 كوُلشدُي بؤ ,بضًاس و دةسصي وةكو ,ُوكتيزة كاُضايةكي ثاسضة : دسَيؼة
 و ٓةًباْ و ًةػلة دسويِةوةى و ضِني وةكو ،دسويِةوةدا كاتي هة ثَيظتة
 . ٓةية داسى لىدةطلَي و بةكاسدَيت ثَياَلو

 طيظتةًى تاوةكو بةكاسدَيت، ًشؤظة ٓاُذاُي ىًةبةطت بؤ ثةُذة  ئةَ
   .بلات بةَٓيض ياساُي ُة بةساًبةس خؤي بةسطشي



 ثةطةُذ ُيية ،ضَيشى دةثَيؽ دابيةن كؤض
 

 .واتة هة كؤضَيم ئةطةس ًاُطايةن بة ثَيؽ ٓةًوو كؤضةكة كةوتبوو، باؾ ُيية 
 و تَيلذةُا كؤضباسياْ و كؤض ،دةكشد َيِياْطةسً و كوَيظتاْ ِسةوُذةكاْ 

  تواُايى بة ُيؼاُةى طواسةكة ،دةِسؤيؼت كؤضةكةوة ثَيؼةوةي هة طواس باػرتيّ
  ياْ ,وةسدةطشَيت خَيضاْ ةتىاسيبةسثشطي كةطةى ئةو . بوو كؤضةسةكاْ

 داُاو صاُاو ئةبَى ,دةكات طةَهَيم ِسابةسايةتى ياْ ،دةكات طشوثَيم طةسكشدايةتى
   .ػياو ػوَيين هة ػياو كةطى واتة ،بَيت تواُا بة



 س دساُاْبة ًةيذة يةن بةدةطتاْ ببيتةوة،طشَي
 

 واتة طشَييةن كة بةدةطت ببَيتةوة، ًةيذة بةس دداُةكاُت
 بةدَي دَي و دةكشَيتةوة بؤت ئاطاُى بة و ييئاطا بة كاسةي ئةو

 . يتةبذ ئةجناًي صمحةت بة ُةكةي  و ًةكة ئاَهؤص خؤتي هة ،دةكشَيت
 كة واتة ،بةطةُر دةطةْ ِسةُر كةًرتيّ بة ئةوةية ريشاْ كاسي

 كاسةكةت بؤ ئاًاجنةكةت دةطةيتة ػَيوة ئاطاُرتيّ و بةكةًرتيّ
    .دةكةيت طةسَيؼة توػى خؤت و دةكةيت طشاْ هةطةسخؤت



  
 ِسةػةبي وَيت بلةوى ٓةس ،وَيي بلةوى, ثياوي خشاخ طَيشي بةتةُية

 
واتة ثياوَيلى خشاخ وةن طادى ِسةػايةتى طادةكةية، ئةطةس خؤت هَيبذات ياْ خؤى 

 .هَيبذةى ٓةس ِسةػايةتى دةتطشى و ِسةؾ دةبى و ثيع دةبى 
  بؤية ،دةكات ٓةَهظةكةوت هةطةَهي كة ،دةطشَيت كةطة ئةو ةُطىِس  ًشؤظ

 تؤ ياْ بَيت، توػت ئةو ض ى،بجاسَيض ثةكاسخشا ىثياو هة تخؤ ةبَيد
  دةَهَيّ ٓةسوةن ثَيذةطات، ٓةس صةسةست واتة ٓةسيةكة، بيت ئةو توػى

 . (ِسةُطى يا دةطشي خووي يا ببةطتييةوة، كةسَي هةكّ كةسَي)



 ئةوةى هة دةوسةى كوسَى بيت، ثؼلى دةثةِسيتَى
 

واتة ٓةس كةطَيم هة دةوسوبةسى كوسة دابِيؼَيت ثشيؼلى ئاطشى كوسةى ثَيذةكةوَيت  
. 

 ِسةُطة ضوُلة ،ًةكة ػةِساُطَيض ًشؤظي دؤطتايةتي واية ًةبةطت
 تةُٔا ئةطةس ياْ ،بيت طَيضةَي و ػةِس  توػى ئةو ٓؤي بة تؤؾ

 تَيلةاَلويَيلى و بى ُضيم هَيى كةًَيم ياْ بلةى، ٓاتوضؤيةكى
 .ثَيذةطةيَِيت صياُت خؤت بةػى ٓةبَيت، كةًيؼت

    



 ئاوَى ُاخواتةوة ،طةسضاوَي ئاوَي ُةبي ًةِسَي ضشًّ هة
 

  خؤياْ ضوُلة ,ُيية خؤدةسخظنت بة باكياْ هَئاتوو كةطاُى
 و الواصْ ئةواُةى بةاَلَ دةُاطشَيّ، كات بووُى تَيجةِس بة و ٓةْ
 دةدةْ ٓةوَي ٓةسدةَ ,ُةخؤػّ و ُضًة كؤًةاَليةتياْ ثايةى ثوةو

 طةسةوة الى داُيؼتِةكاُذا و كؤِس هة و دةسثةِسيِّ خؤياْ طِطي
 ,دةِسؤْ ثَيؼةوة هة ةظاَهةكاُيآْ طةَي هة ِسؤيؼنت هة ،دادةُيؼني

    .طةوسةتشة تش خةَهلي هة ثَي خؤياْ
 



 ُاكةوى (هة باص)ًاصي ػني هة قوت 
 

 ِسةُطى طةاَلوَيز ٓةاَلتين دواى هة واتة ،طَيبتٌبةس هةًاُطى كة ,ىداسًاص بةسي ،ًاصوو : ًاصي
  ئةوى ثَيؽ ةبَيد بؼَيت دةسًاُظاصي بؤ ًاصووكة ئةوة بؤ ,طجى بؤ دةطؤِسَيت ةوةػيِ هة

 . ضِني ًاصي تدةطوتشَي ؾكاسة بةو ،بضِشَيت هةداسةكةي بَيت طجي
 تاوةكو ،باػرتة بَيت طَيبةس بةس طةس ,وػم ػوَيَِيلي هة داُاُياْ  و ًاصوو ضِيِى دواي
 كات ٓةًوو ػني ًاصووى ضوُلة ،مبَيِةوة بةػيين ٓةس ،ُةبّ طجي ٓةتاو هةبةس ةكاْيًاصي

 كؤًةي خضًةتي ٓةسدةَ كة ،دةطوتشَيت باػاُة ثياو بةو ئةًةؾ ،دةكات باؾ ثاسةى
 دةطت هة ةكةياْيدواُي و دةثاسَيضْ خؤياْ ويوئابِش كة ،دةطوتشَيت رُاُة بةو ياْ ،دةكةْ
   . ُادةْ

 



 ؤز 

 ٓةوطتة ثيظتة راري بةسدةطتة ثرية بة
 

 ُاو كاسوباسي طةسثةسػتى كة ئافشةتةية ئةو ثريةرْ كوسدةواسيذا هة صؤسداس
  . ُيية ًاَهةوة ُاو ئيؼى بة كاسياْ ثياواْ خَيضاُذا سصؤ هة . دةكات ًاَي

 خؤي ُطيِىةِس دةطت بة ُاوًاَي، ديلةى كاسةكاُى ايِسطةسة كوسد ئافشةتي
  خؤػى و كشدووة ػريي بةسٓةًةكاُي ٓةًوو ئاًادةكشدُي كاسى طةسثةسػتى

 بؤية كشدووة، ًيواُةكاُى ثيًََؼلةػى و ٓةبووة دابةػلشدُى بةخؼني ًافى
 . وتووة ثَي واياْ خؤػبووة دَهى ئافشةتة ئةو



 ثياو ئةطةس ٓةجنةتى بة رَُى خؤ طشت، دةَهَيت هةبةسٓةويشى قوُا بادةى
 

 و ِطلشدْيزبَي كاتى هة منوُة بؤ كاسدا ٓةُذَى هة رْ
 دواى بة داس ٓةُذَى ثياواْ ،دةٓةرَيت دةطتةى ٓةويشكشدْ

  و خةوؾ ٓيض ئةطةس دةطةِسَيّ، رُةكاُياْ هة بةٓاُة
 ياْ ٓةويش هةبةس  تؤ ّدةَهَي ُةكشد، بةدى كةًوكوستيَيلياْ

   .دةٓةرَيت دةطتةت بَيزيِطلشدْ



 بَيزُطَي ئةباتة بةس ضَيشَي ،رَُي ًَيشد ُةوَى
 

 دياتى هة بَيزُط ,ُةبَيت ِساصي ًَيشدةكةى بة رُةن
 ء ُةكات تَي ػريي تا ًاُطاكةى رَيش دةباتة بادى و ًةجنةَي
   . بلات دسوطت بةٓاُة



 ميَذوو ئةو 

 كوِسى كةغ ًةبة كوِسبة و
 

  ثياو واية ثَيياْ كة دكتاتؤسييةية، و ِسةطةصثةسطتى بريوباوةِسة ئةو ثَيضةواُةى ثةُذة ئةَ
  ِسَيطايةوة هةو ُةوةكاْ بؤ دةطةاَلت و دسوطتذةبّ بةُاوباُط بِةًاَهةى ٓةُذى هة تةُٔا

  دوسطتبووُي  هةطةس ٓةية كاسيطةسي ريِطة دةَهَيت كة دوسطتة باوةِسة ئةو دةطواصسَيتةوة،
  تؤ ضؤْ خةَهلى ياْ بووة، كَى باوكت ًةدة بةوة طوَى و بة باؾ كةطَيلى تؤ واتة ،ًشؤظةكاْ

   .دةكةْ باغ باواُةوة ِسَيى هة
  صاَهٌاُيؽ هة ،دةبّ ثةيذا صاَهٍ عاملاْ هة : دةَهَيت كة طةَهٌاُذووة ةييكوسدي ثةُذة ئةو ًَيزوو

   . ثَيغةًبةس ُوح كوِسي و ثَيغةًبةس  ئيرِبآيٍ باوكي . عامل



 ُةوطَى ٓةسي صيضة (ياسَي )دؤطتَى
 

 ٓةية، ِسووى صؤس كؤًةاَليةتى ثَيوةُذييةكى وةن دؤطتايةتى
 بِةًاى هةطةس دؤطتايةتى و ثَيوةُذى ِسوواُةى هةو يةكَيم

 هَيدواسدُة و بةسرةوةُذى ئةو ئةطةس بةسرةوةُذيية، و هَيدواسدْ
 ُاػةسعى ئاسةصووباصي يا هَيدواسدْ .صيضة ٓةًيؼة دؤطتةكة ُةًا،

 كة دؤطتايةتةيية، و ثَيوةُذى دؤسى خشاثرتيّ ،ُاياطايى و
 . ِسةتذةكشَيتةوة كوسديذا كؤًةَهطاى هة ٓةًيؼة



 اهةَ سيضو دصةعٓةًوو ٓةًوو  ،سيضو دصا واية هة
 

  ،دةكات تش ًشؤظةكاُي طةيشى يةوةؤخ طؤػةُيطاي هة ًشؤظيم ٓةس
  ثةُذة ئةَ . ئةوْ وةكو تشيؽ ليخةَه ٓةًوو ضؤُة ئةو دةصاَُيت وا
 خشاخ بةاليةَُيلى تش كةطَيلى كةطَيم دَيت، بةكاس ُةسَيِى باسَيلى بؤ

 . ٓةبَيت خؤيذا هة طيفةتةكة خودى بةاَلَ بلات، تؤًةتباس



 خؤي خؤػةكا َيىد بَى، بضْ  بؤ ػةوَيم
 

 . خؤؾ دةكات : خؤػةكا 
  خؤي كاتى ةه كاسَيليؽ ٓةس .ُةكات تةًبةَهى كة ،ًشؤظ بؤ ةٓاُذاُ ثةُذة ئةَ 

 بةٓاُة، ديتِةوةى ُةن و خاُوو و ًاَي دوسطتلشدُى بؤ ٓاُذاُيؼة . بذات ئةجناَ
 ُا ئةًِشؤ بَوَى ياْ ُيية، ًّ ػوَيِى و دةريٍ هَيشة كاتى بة ًّ بَوَيت كةطَيم كة

 . دةكةَ كاسةكةَ طبةى



 دووس دةسًاُة ىطش
 

ئةًة هة كاتَيلذا دةوتشَيت كة ػتَيم هة ًاَهى خؤت ٓةبَيت، ياْ هة 
واَلتى خؤت ٓةبَيت و تؤ هة ػوَيَِيلى ديلة بئَيِى، بةو ُاوةى كة 

 .باػرتة ياْ وَيِةى ئةو ػتة هة ػوَيِى خؤى دةطت ُاكةوَيت 



 كةغ بة دؤي خؤ ُاسَي تشػة
 

 . ُاَهَيت : ُاسَي
 بايةخ بَي خؤى ػتةكاُى ُيية، خشاخ ثَي خؤى ًاَهى كةغ واتة

 .ُاكات
 ء دةفشؤػَيت ًةِسوًااَلتي يا ،ثةهي كةهو فشؤػياسَيم كاتَيم منوُة بؤ

 وةاَلَ دَيتة كِشياسةكة ٓةَهذةدات، خؤي ػيت بة و دةكات بؤ  باُطةػةى
 . تشػة ُاسَي خؤ دؤي بة كةغ : تدةَهَي



 هة خواُة ئةوِسؤ ،ُاْ ئةو ُاُة
 

 ئةَ ،ريّةد باثرياُياْ و باب و خؤياْ ويوِسابشد هةطةس ٓةْ كةطاَُيم
 ِسؤرطاسي هة ذائةوةػ هةطةي خةَهم بة دةفشؤػِةوة ًِةت بة ِسابشدووةؾ

 ػتت ئةًِشؤ ُشخى بة خةَهم . ُاكةُةوة طَى خشاثةيةن ٓيض هة ئةًِشؤدا
 دطة ،(ُاكات ثاسة ٓةًبوو ٓةًبوو) واتة ،دوَيَِى ُشخى بة ُةن ،هَيذةكِشْ
 ػَيوة بةٓةًاْ بلات خؤػى ُادياسى دآاتووى باطى ًشؤظ ئةطةس هةوةؾ

 . بةكاسدَيت ثةُذةكة



  
 كةغ دة قةبشَي كةغ ُاَُيّ

  . تش كةطي طوِسي ُاخةُة كةغ : واتة
 (دةدوسَيتةوة ئةو بضَيَِيت ضى) كةطَيم ٓةس ئةوةية ثةُذة هةَ ًةبةطت
 ئةواُى بؤ خةفةختواسدْ هة ًشؤظ ،وةسدةطشَيتةوة خؤي كشدةوةكاُى بةسٓةًي

 . ُةبَيت ثةسؤػى با تش
 قاضىبة بضْ) تةًاػاكة طؤػتفشؤػاْ الى بِشؤ :َيّدةَه ثةُذةكةدا ثاَي هة ياْ

  كشدةوةكاُى ىثَي بة ًشؤظيؽ واتة ،(ٓةَهواطشاوة خؤي قاضىبة ًةِسيؽ ،خؤي
   .دةكشَيت ذاهةطةَه ًاًةَهةى  طضادا و ثاداػت ِسؤرى هة



 بةسى ُاطشى  ،داسَي بشيا يا
 .خؤصيا : بشيا 

 هة ياْ خؤى، كاتى هة كاسَيم ُةكشدُى و كةًتةسخةًى
 دةبَيتة ٓةبَيت، قاصاجنى و طود كة ٓةسدةسفةتَيم دةطتضووُى

 كة ٓةَهوَيظتةى، هةو طوصاسػتة ثةُذةؾ ئةَ . ثةػيٌاُى ًايةى
 كة خبوات، ِسابشدوو طةِساُةوةى بة خؤصيية ُاكات ثَيويظت ًشؤظ
 . ُيية كةَهلى و ُابَيت دةطتةبةس بؤ ٓيضى



 ُةن ًؼوسطَيش ،كاطبلةست بضى
 

 ئيذاسةكشدُى) ًؼوسطَيِش ئةطةس دةكات، ثةيذاى كاطبلاس كة ئةوةى
 ئةَ . دةضَيت بةخةطاس ِسةُر كاطبلاس ئةوا ُةيجاسَيضَيت، (ًاَي

 بة ،دياسيذةكات مَيًؼوسطَيِش وةن خَيضاْ طةسؤكي بايةخى ثةُذة
 داسيؽ صؤس دةكات، وةطفياْ دةكةْ كاس كة هةواُةى بايةخرت

 . رُة ًؼوسطَيِش



 
 ثَيضاوة طؤسَىطؤَهلة هة ثريةرُيؽ بة تاساْ دةضوو، طاِساْ 

 
 . ُيية دياس طوَيوةكةَ دةيوت ثريةرُيؽ دةبشدسا، تااَلْ بة  اِساْط : واتة
  بةسرةوةُذى دواى بة ٓةسدةَ كة ،دةطوتشَيت كةطَيم بؤ ثةُذة ئةَ

 و ٓاوطَييةكاُى و ٓاوُؼتٌاُياُى ُةٓاًةتى هة ئاطاي و دةطةسَيت خؤيذا
 بةػةكةى دواى بة ٓةسدةَ ،ةيُي خؤػى كاُى ُضيلة كةطة تةُاُةت

 ٓؤى بة خةَهم صؤسى ًافَيلى ثاَي هة داس ٓةُذَى دا وَيَوة، خؤيذا
 .خؤيةتى بةػةكةى سةوداَهى خؤيةوة ساَهى ٓةراسى ء ُةصاُى

   



 ثاييضا خؤطري ًةكة ،بة ٓاسا خؤ تةِسًةكة
 

 بووْوفَيشبو ػتوطش هة ئةصًووُةى ئةو ىثَي بة ثَيؼيِاْ
 ُاوة ُاوة و ُني دسَيزخايةْ بةٓاس يتكا هة باساْ تاوة دةياُضاى

 باساُى بةاَلَ ،ُاكات خؤتةِسكشدْ بة ثَيوطت بؤية ،خؤػذةكات
 تةُذوسطتى طةسًا هةبةس ِسةُطة ،تةِسكشد ًشؤظى كاتَى ثاييض
 ٓةس ًةبةطت ػوَيِى بطةيتة صوو تا بؤية ،بضَيت تَيم ًشؤظ
   . كةًة



 مردى دوذمنى بة دوذمنى ضاو لة خةوة
 

 بةطةس خشاثةيةكى ٓةس ,دَيت بةطةس ضي ُيية دورًِةكةى بة باكى دورًةْ
 دةصاَُيت كةطَيم ٓةًوو و ًوطيبةتة طةوستشيّ كة ًشدْ . كةًة ثَيي بَيت

 هَيذةكات واى بِيادةَ ٓةُذَى ىيبةصة بَي بةاَلَ ,دةًشَيت خؤػى و ٓةية ًشدْ
 كةطة ئةو تةُاُةت ,ُةبَيت ىكةط ٓيض دةطتذاُى هة طياْ ثةسؤػى

 وا بؼٌشَيت دورًِةكةى طةس ،دورًِةكةى داي ض ,بَيت خؤػى خؤػةويظتى
  . ةوهَيلةوتو خةوى دةصاَُي



 ئاػةواْ هة خةياسَيم   ،ئاؾ هة خةياسَيم
 .  خةياَي : خةياس 

 ،طةسى دُياي هَي وَيم ٓاتووة و ةوكةطَيم بة بةاَلى خؤيذا كةوتو
، كة كاتى  ئةو كاسة ُيية ،ةاَلَ دؤطتةكةي داواي كاسَيلى هَيذةكاتب

واتة ٓةسيةكةياْ بة خةياَهَيلةوة طةسقاَهة، ياْ كةطة طةسقاَهةكة  
ئةًيؽ  ئةَ ثةُذة  .  قظةيةن دةكات و ئةويرتيؽ قظةيةكى تش

ة ئاػةواُيؽ يئاؾ ئاوى ُي دةَهَيّ ياْ, َيت  تا واصى هَي بَٔيَِيتدةَه
 .  اسدى وسدةى دةوَى ئ



 رس
 طاسَى بضَُى بَي قؤض هةطةس ئَى بة قؤض ُاًَييَن

 
      . ًاف : طاس

   كةَهةػاخ , ػاخ : قؤض
 ء بةساًبةس كةطى طضاداُى و ػتَيم ِساطتى ِسووى دةسكةوتِى كاتى هة

 رَيش هة ئةواُة ياْ دةوتشَيت، ثةُذة ئةَ ًاف خاوةْ بؤ ًاف وةسطشتِةوةى
 دةدةُةوة خؤياْ دَهى بةوة ،بَيِّ دةطت بة ئاصادى و ِساثةسْ ُاتواُّ  طتةًلاسيذا

  . وةسبطشَيتةوة خؤي ًافى ئةَ ٓةسدَيت ِسؤرَيم كة



 خوَى ياْ طوَيشة ياْ بَي ،ػيوَي بة صؤس كاباُا
 .ضَيؼت , خواسدُي  هَيِذساو: ػيو

 .كاباُاْ : كاباُا  
 ُيوٓةبو بةبَي ،دةكشَيت ئاًادة كاباُاْ صؤس بة خواسدُةى وئة

  ٓةسيةن ضوُلة ،خوَى بَى ياْ ،دةبَيت طوَيش ئةجناًذا هة ،طةسثةسػتياسَيم
 خوَى بَي ء ُاكات تَيى تش ئةوى هةبةس كةغ ياْ ،تَيذةكات َيىخو ٓةُذَيم
 هةئةجناًيؽ و بَيت هةطةس دياواصي ِساى ضةُذ كة كاسَيم ٓةس واتة دةبَيت،

 بةَهلو  ،ُاطشَي طةس ٓةس ُةن كاسةكة ئةوة ,ُةكةوْ ِسَيم و ُةبّ ِسا يةن
 . دةخوات ًاية طةسي قاصاُر

 



 صسُطةى ُايَى ،ديضى كاباْ بؼلَيِى
 

 ٓةَهذةطرياهة ًااَلْ ػتى تَيذا  . دةفشَيلة هة طَوي طوس كشاوة  دوسطتلشاوة : ديضة 
 ٓتذ ...وةكو  ِسؤْ و ثةُري 

ة هَي يكةطى تشؾ ُيء كاباُةكة بَيذةُطى هَيذةكات ، ئةو ديضيةى كاباْ دةيؼلَيين
 . هةطةَهذا بلاتثَيضيِةوةى 



 صطي بشطي هة كةغ ُاثشطي
 

 ػتَيلى  ٓيض ئيرت ,كشا بشطى كة ًشؤظ ،ٓاسيية هة ِسَييةكى بشطيةتى
  ،ُيية هَيجشطيِةوةى هة ًةتشطى ،ةيُي ٓيض بة باكى و برتطَيت هَيى ُاًَيَِى

 دةبِة صؤس خةَهلَيلى بزَيوى و ُاْ ٓؤى بة داس ٓةُذَى بؤيةؾ ٓةس
 ُادات خواسدْ دؤسى بة طوَى كةطَيم داس ٓةُذَى ياْ ػؤِس، ػةِسو قوسباُى

 ء دةبَيت بشطى يةكَيم كة كاتَى واتة ُاًَيَِى، خواسدْ ُاْ هة ئاساًى ء
 .  دةػلَيِى ُةسيتييةكاْ ياطا و ُاكات كةغ ضاوةِسواُى



 ُة خواسديية( ػةكشاو) كةغ هة ػةِسا  ػةكش
 

  ,ُةطةثابَى بةطةسياْ ئةطةس ،ةوثاساطتو راوةائ و ػةِس هة خؤياْ كوسد
  ػةِس تاكو دةكةْ طةسًةكاْ خوَيّ طةجنة ئاًؤرطاسي ٓةسدةَ باواْ

 كاس َٓيشةؾ دورًِاُى ئاِساطتةى ثةُذةؾ  ئةَ  . ثيؼة بة  ُةكةْ
 هة َهَيّةد ياْ ،بَِيّةالو ػةِسكشدْ بريى و دابضِةوة خؤياْ بة تا دةكشَيت

 .بةػةسَيتةوة ُا ػةكش ػةِسا



  ٍ 
 حةوجة  بة هةنطوستىَ ناكا ،ر بيَامانط دي رئةطة

 
 بة ثَيويظت ء بَيت صاُشاو ئاػلشاو و ِسووْ  خةَهم الى كة كاسَيم

 ٓةُذَى ياْ  ُاكات، ِسؤيؼنت هةطةس و باطلشدْ و بةَهطةَٓيِاُةوة بة
 ئاػلشا خةَهم الى كاسةكاُى دةيةوَي دياديا ٓؤكاسي هةبةس كةغ

 خةَهلذا ُاو بة باطةكة ُاضَى ثَي ٓةُذةي بةاَلَ ,ُةبَيت
 بَيت دياس ًاُط ئةطةس : ّدةَهَي خةَهلةكة دؤسة بةَ ,باَلودةبَيتةو

 . ُاكات دسَيزكشدْ بؤ ثةجنة بة ثَيويظت
 



ًاسَي طؤ ئةصا , ًشَ ثريَى طؤ ئةصا ,ًَيشديةكةَ دواَُى طؤ ئةصا
 خشابةمب

 خَيضاُةكةياْ يةكَيتى هة بريياْ ئةُذاًاُة ئةو كاتَيم ٓةس
 ياْخؤ بةسرةوةُذى و وئاسةصو  دواى بة كةغ ٓةس ،ُةكشدةوة

 كاتى تش ديويًَلى بة ,ٓةَهذةوةػَيتةوة هَيم خَيضاُةكة ئةوا ،كةوتّ
 خؤياْ بةسرةوةُذى دواى بة تةُيا كؤًةَهطايةن ٓةس ئةُذاًاُى

  . دةبَيت الواص و هةق كؤًةَهطاكة كةوتّ
 



 نارِوا لةسةر بانا ،بة دةرمانا مندارى 
 

  دةسًاْ  و داو ثابةُذى ئةوُذة ُةخؤؾ ئةوةية بؤ ثةُذة ئةَ
 ،بَيت طةوسة خؤى طشوػتى بة ًِذاَي بذسَيت ِسَيطا واتة ُةبَيت،

 كة دةَهَيّ كاسَيم بة ثةُذةدا ئةو واتاى ديلةى ديوَيلى بة ٓةسوةٓا
 ىَل طةيؼتِى ئاكاَ بة ضاوةِسواُى و بلشَى بةِسَى ةِسؤياْث و ثيِة بة

 .ُةكشَيت



 و ثةص ئةطةس خوا بذا ِسةص
 باخ: ِسةص  
 .و ًاَهات  ًةِس: ثةص   
 ىخةَهل ٓاُذاُى ء ئارةَهذاسي و كاي كؼتو بة  بايةخذاْ بؤ ثةُذة ئةَ  

 بةسدى و ًشؤظ رياُى طةػةثيذاُى بِاغةى ئةًاُة  ضوُلة ,دةدات
 . خةَهلّ ئابووسى رياُى داًةصساُذُى

 بؤ ٓيواى و ببَى دةطتلةوتَيلى ضةُذ بةيةكذاس كة دةَهَيّ كةطة بةو ياْ
       . خبواصَيت



 
 تا ُةَُى هة دةق ُاسَى طةددةق

 
 قظةى و ُادةْ ػتَيم ٓيض بة طوَي ,ٓةْ كؤًةَهطةدا َُيو هة كةطاَُيم    

 ،دةدوَهَيِةوة خؤياْ ىوئاسةصو بة ٓةًيؼة ,ُيية ثةطةُذ ال هة كةطياْ
 دةَهَيّ ِذايئ ،دةبّ خؤياْ داوى توػى و دةقةوًَى َهَيياْ دَيت ِسؤرَيم تا

   . ُابَيت طودى ثةػيٌاُى كاتيؽ ئةو . بوو ِساطت طوتشاوة ئةوى
 . طةددةق ُاَهَى ،ُةدا ئةحلةدَى هةبةسدَى طةس ٓةتا دةَهَيّ ياْ 



 ُيا خاُوكةسةى ًِذاساُة ود
 .ًاَهؤضلة , ًاَي ًاَهَيِة, خاُووى بضوكى ًِذااَلْ: ًِذاساُة  ىخاُوكةسة

 
 بة ِسؤر ػةو ،دةَ ٓةًوو و دةكةْ بةخةَ ُياود بة خؤياْ صؤس ئةواُةى

 ,تةالس كؤػم و طاًاْ خاوْ بة دةبّ ,دةطةِسَيّ ثاسةثةيذاكشدُذا  دواى
 وةكو ،تةاَلسةكاُيؼياْ و كؤػم و طاًاْ و دةًشْ ئةجناًذا هة بةاَلَ

 ئةواْ ئاِساطتةى ثةُذة ئةَ بؤية ,كةاَلوة بة دةبّ ًِذااَلْ خاُووى
 . ُةدةْ دةطت هة ِسَيطاية هةَ تواُاكاُياْ ٓةًوو تاوةكو ،دةكشَيت



 روركيؽ فةسخةي خؤي ثَي هة ٓةًوو كةغ دواُرتة
 . ظتى ٓةًوو دِسكة طياُوةبةسَيلة ثَي: رورن 

 بلا خؤى ًِذاَهى ًةدسى كة ،دةَهَيّ كةطَيم بة تةوطةوة بة
 ِساو هة ِسَيض ةبَىد بةاَلَ ,بَيت ِساطت و باؾ ثي خؤي ٓةسضةُذة ًشؤظ 

 ئةو تةُيا  ٓةس بضاَُيت وا كةغ ٓةس . بطشَيت  تش خةَهلى ٓةطتى و بؤضووْ
 . طةوسةية ٓةَهةيةكى بريكشدُةوى  بَيطوًاْ ,ةيِساطتي هةطةس و دواْ  و صاُا



 ُاوَى ثاػَيؼٍ ًةحتَى ,بةطواوَي ػؤ ًةَ
 

 دوايؽ ،ًةكة بشيِذاسَ هةطةستا بةوةى ئاًارةكشدُة ثةُذة ئةَ
 ,بّ ضاكة خةجنةسا بشيَِى : وتوياُة ثَيؼيِاْ ضوُلة ،بلةى طتايؼٍ

 بشيَِى ضاكةبّ) وتشاوة تش بةػَيواصَيلى ياْ ،ُا كةطةسا بشيَِى بةاَلَ
  . (كةطةسا بشيَِى ُابّ ضان ،خةجنةسا



   
 ٓةوَيضا هة ديتيِة كؼجوٍ خؤ ،ثةسَيضا هة  ُةديتنب ًةِسيؼٍ سئةطة 
 

 .(قؼجَى) ,بضْ و ًةِس كى ثاػةسؤ : كؼجى
   . ًااَلت و ًةِس سةطاُةوةى و ْوًؤَهبو  ػوَيِى :ٓةوَيض

 هة ئاطايى و صاُياسى بةساًبةسى كةطى وابَيت ثَيى و بلات قظةيةن كةطَيم 
 واتة ثَيذةَهَيت، ثةُذةيةى ئةو بةساًبةس كةطى بؤية ُيية، قظةكاُييةوة باسةى

      .ُةصامن ٓيض ٓةس كة ُيٍ، ُةصاْ و ئاطا بَي ئةوةُذةؾ


