
   سِيَباص
 (ةويشِ ثة) ،طياطى  باوسِى

  سِيَباصى هةطةس ئيٌَة دةوتشيَت حضبةكاُذا ُيَو هة داس صؤس بؤمنوُة
 . حضبني فالْ

  دةوتشيَت ياْ ،ُاطشاو سِيَطاي واتة ،باصءيَسِ وتشاوة كوسدةواسي هة
 سِيَوباصدةطرييَّ صطتاُاْ بة

  ٓتذ ...بةسدةباص, ,باصدةثشة وةن ٓةية تشًاْ وشةى ٓةُذىَ ياْ 



  صطا دة
 ،دةٓيَِشيَت بةكاس شويَِاُة ئةَ ُاوي هةطةيَ صياتش ةييشِطيَسكا وشةية ئةَ
 . ئةطتوَية هة دياسياْ يَلىبةسثشطياسيةتي كة

   ٓتذ...وكشدُةوةبالَ ضاثو دةصطاي ياْ ،ىصتٌاُيُ ئاطايصي دةصطاي : وةكو 
 شاطشدةكةى و ئاطِطةس كة ثتةوةى ئاطِة ثاسضة ئةو بِةسِةتذا هة بةالََ  

 دةصطا دةوت ثيَياْ دةكوتايةوة، هةطةس ئاطِياْ



   دةطتاوداْ
 بة كةطيَم منوُة بؤ ,ٓاُذاْ واتة  عةشريةتيذا و كىةخيَوَ صًاُي هة

  هة (ُةيَيت بةالَ  توشى با ,ًةدىَ دةطاواُي بةطة) دةهَيَت كةطيَم
  يةوشة ئةَ وشةكةدا واتاى بِةسِةتى هة ء وشةكة ديلةى ًاُاكاُى

 . بةكاسديَت تشدا بواسي هة صياتش
 دةطتةكاُي  ُاو بة ُاو  ٓةويششيىَ ,شيَالَُذا ٓةويش  كاتي هة 

  . داُة دةطتاو ئةًة  ديَِيَت  بةٓةويشوكةيذا  و  تةسِدةكات
   . دةبةخصيَت واتا ٓةًاْ شيِايى و بةسخ  و كاس ىداُ ئاو  ُاوبةُاو

 



   سةٓةس
 ديَت ٓتذ.... ٓاتِةخواس , تيََلضوْ , سِوخاْ , داسًِاْ واتاى بة 

  بة بووْ كح و شؤسِط  داسوخاُى بؤ وشةية ئةَ ئيَظتادا هة
 بوو كاسةطات ئةيووي شؤسِشى ٓةسةطى :دةهَيَّ بؤمنوُة كاسديَت،

 وشةية ئةَ دا ًوكشي دةًةحم بةُاوباُطةكةى سِؤًاُة هة
 . ٓةهَبزيَشدساوة سؤًاُةكة بؤُاوُيصاُى

  دةطوتشيَت بةفش كيَو و شاخ بة طشوشتذا هة صياتش وشةية ئةَ
   . ٓاتِةخواسةوة و كةوتّ واتة ،داسًِاْ و ٓةسس



   داسدةطت    
 تش، كةطيَلى ريَشباهَى ضوبيَتة تةواو كة دةهَيَّ كةطيَم بة ةوات  

 ٓةسوةن ،داطريكةساْ غوالًَي ,غةياْ ,خوَس لاوضوَ  واتاى بة ياْ
 .بةكاسديَت طياطى بواسى

  و  سِوَيصنت بؤ دةطشيَت دةطتييةوة بة ًشؤظ داسةي ئةو تش واتايةكي بة
  . بةكاسدةٓات  ٓتذ ...هيَخوسيّ  يَةئار
   . بةكاسديَت طياطييةكاْ ًةبةطتة بؤ داسدةطت ئيَظتادا هة



 طيخوس
  دري ،دورًّ  ُذيةبةسرةو بؤ  ةىكةط ئةو ,داطوس واتة 

 كةطة دةكات، بشدْ ء ٓيَِاْ قظة كاسي خؤيي ليخةهَ
 . كشاوةية طيخوسِى كاسى بؤ طويَيةكاُى ضاو طيخوسِةكة

  دةوس تيز و باسيم تيخى بة هةشى كة ئارةهَةية ئةو ُاوى طيخوسِ
  ُضيم هيَى كة دةدات، تش خةهَلى ئاصاسداُى ٓةوهَى دساوة،

  ًات خوَى  طيخوسة  دةهَيَى :يَّدةهَ كوسدةواسيذا هة . ببيَتةوة
 .كشدية



   داط
  . طياطيةتذا و باصي طةس هة  دورًّ ثياوي يا ,كشيَطرياو بة واتة
 .  داشةكةس وةكو دةصاُيَت طةوسة بة صؤس  خؤشى داط
  بةدايليصى  طوكايةتى  طةًزةية ئةوُذة بةضلةكةسيَم وةن داط

 كةسيةتي هة ئةوةط  دةكةويَتةوة ةثيَصيب  ٓةًيصة و  دةكات
 بة ئةواُةى ثاشلؤيةتى بؤ طواصساوةتة طيفةتة ئةو ،خؤيةتي

  . دةكةْ تش كةطاُى خضًةتى ثاشلؤيةتى



  ثيَصيَولشدْ
خظتِةريَشثيَ ,ةطشكةوتّ ببة ثيَياْ واتة     
 تذاساْ و  ثيصةى دةطتةالَ, ثيَصيَولشدُي  ًايف  ًشؤظبؤ منوُة دةهَيَّ   

.طتةًلاسكاُة هة دئاُذا   
.ثيَجةطت كشدْ  , بة ثيَصيَالْ : ثيَصيَوَلشدْ   

ى ديواسدا بة  قوسِطشتِةوة  بوَ طواغ و خصتلشدُهة  ئةَ وشةية هة كوسدةواسيذا  
، ياْ بؤ ثشِكشدُةوةى ئةو كةهيَّ كة خؤشبيَتةتاكو قوسِ  ،قوسةكةياْ دةشيَالثيَ 

ء دةسصاُةى كة بة ثيَجةطتلشدْ واتة ثيَصيَالْ كوُةكاُياْ دةطشت، تا هة دهَؤثة 
.باساُةكاْ بياْ ثاسيَضْ   

   



   ٔةهَضِنيجَتةُطةث
  .تةُطاوكشدْ , كشدْ ٓةساطاْ :واتة ضِنيٓةهَ ثيَ تةُط

 بة  تةُطياْ كوسِةكاْ شيَشة) :دةهَيَّ صوسداس  طةسباصيذا  بةالَغي هة
 . (ٓةهَضين دورًّ
  طةسباس ٓةهَطشدا باس ئارةهَى هة كة ،ية(طوسيظة) ثةتةية ئةو ،تةُطة

  باسبةسةكةدا صطي بةريَش و دةكات توُذ  يةكةوة بة ريَشباس  و
  . وخواسُةبيَت  ُةكةويَت تا  دةطوسِيَتةوة

 



 بشدْ هةباس
 دةهَيَّ ًاطي ديبووَ ْيا ،طياطي سِيَلةوتِاًةي بةشلاُذُي
1  سِيَلةوتِاًةي هةباسبشدُي) وةن هةباسبشدْ   ًيَزووي ئاصاسي1

 (طةياُذ كوسد بة طةوسةى صياُى
 بةكاس هةباسضووْ واتة ًِذايَ هةباسبذُى بؤ  صياتش وشةية ئةَ

 ,سِةوا ٓؤكاسي بةبي طاوا يًِذاهَ هةباسبشدُي) دةهَيَّ وةن ٓاتووة
    . (طةوسةية ىتاواُيَل

 



 (طشِكشدْ),بةجنلشدْ
 بة ُةخؤشةكة . دٓيَِشيَت بةكاس ثضيصلييذا بواسي هة يةكةةوش  
 بشيِةكةى ضاسةطةسي يا ُةشتةسطةسى، ىكاس تاكو طشِدةكشيَت ُجةب

 . دةكشيَت
  ٓؤشةكى واتايةكى بؤ بةجنلشدْ وشةكةدا ديلةى ًاُاكاُى هة

 ديَت، ضاوطرياْ و ًةطتلشدْ ًاُاى كة  بةشيَوةيةن طواصساوةتةوة،
  و كشدووة خةسيم بابةتاُةوة بةو طةجنياْ» دةهَيَّ منوُة بؤ

 . كشدووْ طةسقاهَياْ واتة ،«كشدووْ بةجنياْ



  ثاكتاو
 هة ء قشِكشدْ واتاى بة  ،بةكاسديَت طياطيذا بواي هة وشةية ئةَ 

   داطريكاسي طةسدةًي هة سِةطةصي ثاكتاوي ثشِؤطةي ُاوبشدْ،
  ُةرادي  ثاكتاوي  ؤطةيثشِ  ئةفشيقا باشوسى هة  دةطةالَت  سِريٌَي

 . ئةجناًذابوو  سِةشجيَظتةكاْ درى



 طجيلشدُةوة
  سِيطاي هة ةتدةوهَ دصساوي ًاهَي ياطاكشدُي بة واتا ئابوسيية صاساوة ئةَ

  داخوي خؤياْ هةطةسحظابي ثاسة خواصساو بةُاوي كةس كؤًةهَيَم ,دؤساودؤسةوة
  . دةكةْ

 كيَصةيةن سِاطتى ديوى دةسكةوتِى و طاغلشدُةوة بؤ وشةكة ديلةى واتايةكى ياْ
 . بووةوة هيَظجي دسؤيةكةى دةهَيَّ وةن بةكاسديَت،

  ئةجناًي هة و دةٓات بةكاس صيويّ غيضاقا و قاخ داساْ كوسدةواسيذا هةُاو
 . بووْ رٓشاوي ًايةى ةوبوةد كة ,دةطشت سِةشياْ بةسغيَلي بةكاسٓيَِاْ
 .دةكشدُةوة طجي ًةجنةالُةياْ و قاخ ئةَ دةطةساْ  طوُذةكاْ بة طةفاسةكاْ



  يَشو ءئايَ
 سبةساًبة كاالَ صياتش ،دةٓيَِشيَت بةكاس ُاوةخؤدا ء دةسةكي باصسطاُي هة ةيئابوسي وشةيةكي

  .دةكشيَت ويَش ئايَء  دساو
 ياْ طوُذوشاسدا ُيَواْ هة  طوُذةكاُذا هة ليخةهَ كة  ،ٓاتووة ةوطؤسِئاهَ ةه وشةية ئةو

 ُطويّةٓ و ٓةسًيَ و وةكو ،دةكشد وطؤسئاهَ خؤياْ شتوًةكي تش ُاوضيةكي بؤ ُاوضةيةن
 بِاسي هة سوطت دؤهي طِوسي ليخةهَ بؤمنوُة. ٓتذ... هةتم بة ًاط و بشُج ،ضا بةشةكشو

 دووةَ ،ًوطى و ٓةوهيَش و سواُذوص َ هةطةي يةكةَ ،دةكشد وويَشةياْاهَئ دؤسة ئةَ حةطاسوطت
 دوسطتلشدُي هة  بةُاوباُطبوْ كة طتؤسِ ىدؤهَ طوُذةكاُى هةُيَواْ بوو صؤسباو كة دؤسياْ

     .(ٓتذ...,خؤخ,ٓةجنري,طيَو,هةتلةضاوسِِِةط وةن بةسخؤس وشللشاوي ًيوةي هةتم) هةتم



 “شعاس” دسوشٍ
    دسومشي طياطي ثاستيَلي ٓةس باوة صوَس  (طياطةت) سِاًياسي بواسي هة وشةية ئةَ 

  سِاصي ثيَ خةهَلي دةدات ٓةويَ و ثيَوةدةكات شاُاصي و ٓةية  خؤي  تايبةتي
  دةهَيَّ منوُة بؤ   ،بلات بةديَ ديَ دسومشة ئةَ و دةطةالَت بطاتة تا,بلات

  .“بشيقةداسة دسومشي ٓةهَطشي دكتاتؤسي دةطةالَتى”
  ًاالَتة ئةوةي بؤ شواُيَم منوُة بؤ ،شتةكاُة ُاطيِةوةي  ُيصاُةى كةهتوسدا هة

 ,دةبشِيَت طويَي اليةكي ياْ ،دةكات دسومشي ،بِاطيَتةوة كشِيويةتى كة ُويَيةكةي
  .دةكاتةبةس شتيَلي ياْ دةكات، داغي
   .( كشاوة دوسشٍ بةساُة ئةَ) دةهَيَّ وةن



   ثاُلشدُةوة
   ًاطتاوضيةتى و كولةهةقة و كةطى بةسرةوةُذى ء ًةساَ بؤ صياتش وشةية ةَئ 

   يَتدةهَ ثييَ خةهَليض دةطةالَتذاسيَم  هةبةسدةَ كةس ًةسايي كةطيَلى ,بةكاسديَت
  (كشدةوة ثاُي ديظاْ)

  َ ٓةوي ٓةسدةَ ًةكشوَ بوكي) دةهَيَّ خةطوودا و بون كيَصةي بة بِةسِةتذا هة
 بة و طةسخواُة خاتةةد ٓةُطوتلةكة طةسطاج، خباتة طةوسةتش ُاُي  دةدات
  كةطي ،خؤط  قظةي بة  بذات ٓةويَ كةطيَم ٓةس بؤية (دةكاتةوة ثاُي تريؤن

    ُةياساُي الى بيَتةوةةد قظةية  ئةَ  يوبةسِووسِو  صوَسداس بلات سِاصى  اًبةس بةس
 .(( ًةكةوة  ثاُي  ضيرت,بةطة)) : دةهَيَّ ثيَى



 دةسواصة  
 ،سطاي طةسةكي طِوسيَم ياْ شاسيَم دةطوتشيَت دةسواصةةد دوطشافيادا بة هة

 .(صةُطٍ بؤ هيَذةشاس طيصتيتة دةسواصةي  كة)وةن دةهَني 
ئةو  يَىبةالََ بة ث ،بةكاس دةٓات بةٓةًاْ ًةبةطت  ثيَصاُيض دةسواصة 

ياْ دةسواصةي حةطاس , دةسواصةي قةالَوةكو  ،طةسدةَ شويَِةكة بضوكرت بوو
كؤًةهة خيَضاُيَم هة تةُيصت يةكرت دةرياْ بة ٓةًووياْ  يةن  :حةطاس)

داساْ  (حةوشةكةط يةن دةسطاي طةوسةي ٓةبوو,حةوشةياْ ٓةبوو
 .و طةسِةكي خاُةكاُي ٓةوهيَشضةُذ حةطاسيَلي هيَ بو

  



  ُري
  دةطةالَت ء ضةثؤن ريَش هة واتاى بة وشةكة ئةدةبى صًاُى ئيَظتاى واتاكاُى هة يةكيَم

  عومساُيةكاْ  ُريي ريَش هة كوسدطتاْ خةهَلي صوَس طةسدةًيَلى) دةهَيَّ وةن بةكاسديَت،
   طا دووتة ضؤْ وةن ٓةبوو طةثاوياْ تيَليدةطةالَ ئةوُذة  واتا (كشابوو ٓةساطاْ
 . ُةكةيت  ُرييصياْ و  بلات ثيَ بيَطاسياْ و ُري ريَش دةخةيِة

   دةبةطيتَ داياْ  وةةيةك بة دووت دووطا ًوي طةس دةخياتة دوتياس ئاًيَشةيةكة ئةو  ُري
 . بؤكياَلَْ تةوة بةطرتاوة ئاًووسةوة بة  بةٓريتةيةن سِاطيت ُاوة
   .( دةكات دسوطت باط ئاًوسى و ُري عوًةس وةطتا) دةوتشيَت ياْ

  



   طةجنيِة
 كؤًةهَطايي) بةكاسديَت كاسطيَشِييةكاُيض يةكة بؤ باوة صؤس ئابوسيذا بواسى هة وشةية ئةَ

 (خةصيَِة داسايي
  وةكو ٓةهَطريابيَت تيَذا ُشخي بة شيت كة ،طةجنيِة طوتشاوة ميًََاهَ سيوبةرو كؤُذا هة

  . ٓتذ... بةُشخ بةسدى و صيَشِ ,كيَوي ئارهي و  باهَِذة ًؤًياي ياْ ,دياسي و  دواْ شيت
  :وت دةياْ خةهَم كشدبيَت دوسطت دواُي باغيَلى و خاُو شويَِيَم هة كةطيَم طةس صؤسداس

 . (داُاية طةجنيِةى)
  طشُطة دةطتلةوت و كاس بؤ تةًةْ كة وةسطرياوة، تةًِيصةوة و طةُج ًاُاى هة وشةية ئةَ

 . طةجنيِةية واتة خةصيَِةية و



   كؤًاس
  كؤًاسي وةكو بةكاسديَت، ةتدةوهَ دةطةالَتى دؤسةكاُي هة دؤسيَم وةن وشةية ئةَ

 ةبوايةد ٓةهَةية وشةية ئةَ ،سِايةْ ئةَ هةطةس كوسد صًاُضاُاُي طةسضي ،عيَشاق
   . ًايَ كؤًةهَيَم ياْ ،دةطةيَينَ كؤًةيَ واتاي كة ، (َ كؤًاي)

  هة,ٓيَِاوة بةكاس ٓؤبة ياْ , صؤَ واتا (كؤسِةمشاس) بؤ وشةياْ ئةَ ئةسدةالُيةكاْ
  (بةسد كؤًةسة) ياْ (سِةمشاس كؤًةسة) دوسوبةسي و سةواُذوص وةكو ُاوضة ٓةُذىَ

    . ٓاتووة هةوةوة كؤًاسةكةط كة كؤًةسة، واتاى بة بةكاسدةٓيَِّ،



  وةصيش
 بؤ واي  كةس صؤس ةتذادةوهَ هة ،دةطةالتذاسيةتي ثوةكاْ هة  بةسصة ثوةيةكي 

 كويَ هة طضيش ئةي بةالََ ،ٓاتبيَت (اهوصيش) هة بيَت عةسبي وشةيةكى ئةًة دةضيَ
 ٓةس هة ٓةية خؤي سِةطةُايةتى وشةية ئةَ ,هةكوسدةواسيذا بةالََ !؟ ٓاتوة

 بةالََ ،وةسصيَشياسة وةسصيَشيَم ٓةس واتة ،ٓةُة ثاهَةكاس هة دؤسيَم َ طاي وةسصيَلي
 طشاُرتة، وةسصيَشةكاْ هة ئةسكي كة ,وةصيَش دةطوت طةسكاسياْ و كاس بةثيَض

   .طضيش طوت دةياْ دةكشد كاسياْ هةبةسدةطت ئةواُةى



   ًؤيَ
 .ٓتذ...  ًؤي ُاصة  و  ًؤيَ ًادذى وةكو ،كشدْ باصسطاُى بؤ يةطةوسة  شويَِيَلي
   ئيِطويضي  هة ٓيَِاوة بةكاس ًةبةطتة ئةَ بؤ  وشةياْ  ئةَ ئةًاُةى
  يوسِو صؤس خةهَليَلي كة ,طةسداخشاو باصاسِي يا  قةيظةسي ةوات  ،وةسطرياوة
 .تيَذةكةْ

   (بووْ كؤًؤيَ بة) واتة َ ئارةي كؤًةهَبوُي شويَين واتة :َ ًؤي  كوسدةواسيذا هة
 . سِاكصاْ هيَ و ثاهَذاُةوة واتة ، كؤدةكشيَت ًؤس بةَ  ًؤي

  ًؤهََطاي) : وةكو. ًؤهَطا دةطوتشيَت ُةياساْ كؤبوُةوة شويَين بة هةطةسباصيذا
     . (ثيَلذسا و تيَم  داشةكاْ



   ( ظاسوخ)  : ًوشةن
   كؤُرتِؤيَ بة ئيَظتا صؤسبةياْ ئةًاُة . ٓتذ... صةوي بؤ صةوي ًوشةكي ,ئامساُي  ًووشةكي

  سِؤكيَت دةطوتشيَت  شيَتةط فيصةكة  بة  ئيِطويضى بة بةالََ ,دةٓاويَزسيَّ ًةبةطت ديَي بؤ و
   . ًوشةن يا

  بةدواى  دةكات ًوَوًؤط و دةطةسِيَت َ ًاي ًاهَةو كة دةهَيَّ كةطة بةو  واسيذا كوسدة هة  ًوشةن
 . ٓةواهَذا

  طةسِؤكي هة  ُضيلّ  سِويَلةوة هةضةُذ (خواسدُذا بةدواى ثصيوَةية و طةط طةسِاُي :ًوَوًؤط)
  صياُي شيَت فيصةكة و  صةوي بؤ صةوى  وةكو   داس ىَٓةُذ ,ًةبةطت بةدواي  طةسِاْ  ء

   . دةبيَت طةوسةياْ



 .  دةطتطشتّ / ٓاوكاسي/ ثيتان
 ياْ ليَمخةهَ ٓاسيلاسيلشدُي  ًةبةطيت بة  طاًاْ و ًاي  كؤكشدُةوةى واتة

 . قةوًاو هيَ كةطيَلي
   (بذسيَت ثيَ ثيتاكياْ ثيَويظتة ٓةراسيّ يٓيَوَ ريَش هة  خيَضاُاُةي ئةو)

  ديَطاي و دواْ صؤس ئاكاسيَلي  كوسدةواسيذا  كةهتوسي هة  كؤكشدُةوة ثيتان
  و خةهم بةطةس  بةًِةت بيلات  دةدات ثيتان ئةوةى  ُابيَت بةالََ ،سِيَضة

  فشِو بشِو ) : طوت دةياْ دةبوْ توسِة كةطيَم هة ثيَصيِاْ كة . حلوًةتذا
 . ( يةيُ بةخيَش كاست) واتة  ( بضسبّ ثيتاكت



       Hang  (اعذاَ)       طيَذاسة

  . دةيزةُىَ و ثئَةهَذةواطىَ ًةشلةى رةْ ًةشلة كة داسةية، طىَ ئةو طيَجيَم
  دةكورسيَتةوة، كة ئارةهَةى ئةو طةمنذا صباسةى هة صؤسداس طيَجيَلةدا هةَ
 هة طؤشتةكة واتة بيطوسيَّ، ئةوةى بؤ داواطّ، ٓةهَى ثيَية طيَ بةو

 ٓةُباُة و دؤالْ و ًةشلة بؤ ثيَظتةكةط دةسبٔيَّ، ثيَظتةكةدا
 كوشنت و داسداْ هة و ٓةألواطني بؤ ئيَظتادا هة بةالََ بةكاسديَت،

       . بةكاسدةٓيَِشيَت



 اغاثةباسبؤكشدْ      
باسبؤكشدْ، واتة بة ٓاُاوة ٓاتّ ٓاسيلاسى كشدُى كةطيَم، بِةسِةتى 

كاتيَم هة كوسدةواسيذا ًاهَيَم خواصساوة، وشةية هةو ٓةهَويَظتة ًاُاى ئةَ 
و ًةسِ داُى طةسًا ًشدوو دةبوو، ياْ دةغىَء دةطوتا و هيَى دةقةوًا، ياْ 

 .  ٓتذ ...بضُةكاُى طوسط دةياْ خواسد ياْ 
: دةياْ وتكؤدةبووُةوة هةو كةطةى هيَى قةوًاوة ء هيَى ئاوايى خةهَلى 

 (.يةن بة صؤساْ خةُى دةبى، بةالََ صؤس بةيةكى ُابلةْ، يا اهلل باسبؤى )
 .دةكشد، واتة ٓاسيلاسياْ دةكشد ٓةس ًاهَيَم بة شتيَم  باسبؤياْ 

 


