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 سۆراًی کەرببسیبى یپێشەکی
 ،هكٍٚٚٛٔٛٚیٕەٚەی ِێژٚٚ یبهِەرییەکی ىۆهِبْ كەكاد کە عیب ٌە ٔبٍیٕی ڕاث

ثزٛأیٓ ثە کەڵکٛەهگورٓ ٌە ئەىِٛٚٔەکبْ، فۆ ثۆ كا٘برٛٚیەکی عٛأزو ئبِبكە 
هێژەی ٌە  ی. ثۆ ئەٚەثکەیٓ ٚ فۆ ٌە كٚٚپبرکوكٔەٚەی ٘ەڵەکبْ ثپبهێيیٓ

ەٚە، ثبّزو ٚایە ثە پێی ِێزۆك ٚ پوۀَیپی ێزثج کەَ ٔی ِێژٚٚثە٘ەڵەرۆِبهکوا
هكٚٚ ٛثبیەفێکی ىۆهی ثۆ ٚێٕبکوكٔی ڕاث یِێژٚٚی ىاهەکی .ثٍٕٛٚوێزەٚەٍزبٔلاهك 
ثزٛأٓ ٌە ڕٚأگەی ثۆ ئەٚەی ٌێکۆڵەهاْ  كەثێزە ثەهچبٚڕٚٚٔیی ثۆ٘ەیە ٚ 

 .ِێژٚٚی ٔەرەٚەیەک ثقٛێٕٕەٚەعۆهاٚعۆهەٚە 
ی ٔبٚۀلێکی ئبهّێٛی فبٚۀٔەک کٛهك ِقبثٓ ٘ەرب ئێَزبُ ٔەرەٚەی      

ٔییە ٚ ثۆّبییەکی  ْیٔبٚۀلی ِێژٚٚی ىاهەکی، ٔەثٛٚەی یِێژٚٚی كۆکیِٛێٕزبه
ىەق ٌەَ پەیٛۀلییەٚە كەثیٕلهێذ، ثۆّبییەک کە ٌێکۆڵەهی ِێژٚٚ ٌە ىۆه 

ثە رۀیب ٚەک  یٍەهچبٚەی ىاهەکی ٚ ىەؽّەد كەکبد. ەکێْ یثبهەٚە رّٛٚ
كەکبهگورٕیْی کۆِەڵێک ِێزۆك ٚ ڕێَب كەفٛاىێذ ثۆ  ٚ 1ثەڵگە ٔبیەرە ئەژِبه

ِ کە یكەکبهگورٕی ِێژٚٚی ىاهەکی ِێژٚٚیی.رٛێژیٕەٚەی کەهەٍزەی  ثجٕە یئەٚە
كەگوێذ، پێٛیَزە ثبیەفی ربیجەریی  ٌە ٚهكەکبهییەکبٔی ڕٚٚكاٚێک ٌەفۆثەّێک 

ذ، ٘ەڵجَۀگێٕلهێ كاەگەڵ ٍەهچبٚە ىاهەکییەکبٔی كیکەٌی پێجلهێذ ٚ ٚێڕای ئەٚە
ئەٚ . ثەهاٚهك ثکوێذ 2،3ِێژٚٚی كۆکیِٛێٕزبهی ٚ ثەڵگەُ پێٛیَزە ٌەگەڵ

ڕٚٚكاٚەکە  عۆه چۀلیٓیەکەٚە ثەّلاهییبْ ٌە ڕٚٚكاٚێکلا ٘ەیە، ثە ِوۆڤبٔەی ثە
کە كەکوێ  ی گێڕأەٚەیبْ ثۆ ٘ۆکبهی عۆهاٚعۆه كەگەڕێزەٚەیكەگێڕٔەٚە. عیبٚاى

 ثە کٛهریی ئبِبژە ثە چۀل كأەیەکیبْ ثکوێذ:
: عۆهی ڕٚأیٓ ثۆ ڕٚٚكاٚێکی كیبهیکواٚ ٚ گؤگیی عۆهی ڕٚأیٓ  .１

 ٌە کەٍێکەٚە ثۆ کەٍێکی كیکە ثگۆڕكهێذ. كەکوێذڕٚٚكاٚەکە 
کە ثەٍەه ىەِۀی ڕٚٚكاٚی ِێژٚٚكا  : ِبٚەی کٛهد یبْ كهێژکبد  .２

. كاثە گێڕأەٚەکە کوكٍْەه ِزّبٔە ٌە ّٛێٕلأەه ثێذ كەکوێذرێپەڕیٛە 
ٌە ٘ۆی ثەٍەهچٛٚٔی کبد  ثە ێکبٔی ڕٚٚكاٌٚەثیوکوكٔی ٚهكەکبهییەک

ثبىٔەی كەٍەاڵری ِوۆڤەکبٔلا ٔییە ٚ کبهیگەهیی ثەهچبٚ ٌەٍەه 

                                                            
 گەه ٚا ٔەثٛایە ٘ەِٛٚ ٍیَزەِە ثەڕێٛەثەهییەکبْ ثەهەٚ كۆفێکی ٔبٌەثبه ٚ ٔبِوۆڤیی كەکێْواْ.  1

2 Michael K. Buckland, What is a "document"? Journal of the American Society of 
Information Science 48, no. 9 (Sept 1997): 804-809 
3 Arkivterminologi bokmål, under dokument, Statsarkivet i Oslo 
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Regelverk/Arkivterminologi-bokmaal 



 

كیکە  یثٛٚٔی ٍەهچبٚەی ىاهەکی٘ەٌە ئەگەهی  كاكۀێذ. ٚێٕبکوكٔی ِێژٚٚ
ئەٚ ثەّە  ئەٚاْكەرٛألهێذ ثە فٛێٕلٔەٚەی  كاٌەِەڕ ثبٍێکی كیبهیکواٚ

 .کواْٚثیو ٌە کە جکوێٕەٚەفٍبٌە ٚهكەکبهییەکبْ 
: گؤگە کە فبٚۀی ِێژٚٚی ىاهەکیی ثە ّێٛەیەکی ٍبکبه ثەڵگە ٚ فبکذ .３

ِ ثۆ ثبٍکوكٔی ِێژٚٚ یڕٚٚكاٚەکبْ ٔەگێڕێزەٚە ٚ ثەڵگە ٚ فبکزی ٌۆژیکی
ٌە ئەگەهی ٔەثٛٚٔی ثەڵگە ٚ فبکزلا كەثیٕلهێذ کە ِوۆڤەکبْ  ڕٚٚ.ثقبرە

ئبٚەاڵ كەثێذ ٚ  كەٍزیبْ ٌە گەاڵڵەکوكٔی فٛاىهاٚی گێڕأەٚەی ِێژٚٚكا
 ی ٌەٍەه عیبٚاىثبٍکوكٔی ِێژٚٚ كاكۀێذ.یکبهیگەه

 .عێّزّبٔەثٛٚٔی ثگێڕەٚە .４
: ِەثەٍذ ئەِەیە کە ثگێڕەٚە ٍەهثەفۆثٛٚٔی ثگێڕەٚە ٌە گێڕأەٚەكا .５

ی ٍیبٍی/ؽیيثی ٚ پبهاٍزٕی ثەهژەٚۀلییەکی ربیجەد یفۆی ٌە الیۀگو
 ثپبهێيێذ.

کە ثگێڕەٚە فۆی ٚەک  : گؤگەثەّلاهثٛٚٔی ثگێڕەٚە ٌە ڕٚٚكاٚكا .６
 ٌە ڕٚٚكاٚی ثەهثبٍلا ثەّلاه ثٛٚثێذ. ڕاٍزەٚفۆ ّبیەرێکی ىیٕلٚٚ

ثبٍی ڕٚٚكاٚەکبْ كەکەْ ٚ فۆ ٌە  ثە کٛهرییٌە ٘ۀلێک ڕەّٚیْلا ِوۆڤەکبْ 
ٚهكەکبهییەکبْ كەپبهێيْ کە ئەِەُ كەکوێ ثۆ ٘ۆکبهی عۆهاٚعۆه ثگەڕێزەٚە. ثۆ 

ی ِێژٚٚیی ثکەیٓ کە ىۆه ٌە ێکٚٚكاٚئەَ ّٔٛٚٔەیە كەکوێ ٌێوەكا ئبِبژە ثە ڕ
 ىەِۀی ڕٚٚكأی رێٕەپەڕیٛە.

واْ''، الكأێک ٌە ی کٛهكٍزبٔی ''ایكێّۆکوارپبُ کۆٔگوەی چٛاهەِی ؽیيثی     
لا ٘ۀلێک کەٍی ٍەه ثە ٍۆڤیەد کبرٌەٚ 4ڕٚٚیلا. كای ئەٚ ؽیيثەڕێجبىی ئەٚکبر

ثۆچٛٚٔێکی ٔيیکزو ٌە ؽیيثی ''رٛكە  كەگەڵ چۀل کەٍێک کە ٚ ؽیيثی رٛٚكە

                                                            
ەً ثە ٘ەڵە ٌە ٍٔٛٚیٕی فۆیبٔلا ئەَ الكأەیبْ ثە یەکەَ كاثڕأی ٔێٛ ئەَ ؽیيثە ثبٍکوكٚٚە. ثە ىۆه ک  4

پێی ئەٚ ثەڵگبٔەی عێی ؽبّبیبْ ٔییە، یەکەَ الكاْ ٌە ڕێجبىی ئەٚ ؽیيثەكا ٌە کۆٔفوأَی ٍێٙەِیلا 
 ڕٚٚیلا، کبرێک کە ؽیيثێکی کٛهكٍزبٔی ثٛٚ ثە ؽیيثێکی ''ایوأی''.

ٔی ثەّێک ٌە ئۀلاِبٔی ؽیيثی كێّۆکواری کٛهكٍزبٔی ئێواْ پبُ کۆٔگوەی چٛاهەِی ئەٚ ٌەِەڕ ٌێکلاثڕا
 ؽیيثە ثڕٚأە ئەَ كٚٚ ٍەهچبٚأەی ژێوەٚە:

a) َٓە، ٔیٍٛەكە رێکۆّبْ، ئبٚڕێک ٌە ڕاثٛهكٚٚی فەثبد ٚ رێکۆّبٔی ؽیيثی كىا ػجلاٌٍٗ ؽ
 ی ىاییٕیی.٥٩٩١ٛهكٍزبٔی ئێواْ، ئٛٚری كێّۆکواری ک

b)  ؽٍٛێٓ ثەفْی، ٌێکلاثڕاْ؛ پێلاچٛٚٔەٚەیەک ثەٍەه چۆٔێزی پێکٙبرٕی پێڕەٚأی کۆٔگوەی
، ئەَ پەهرٛٚکە ٌەَ ثەٍزەهەی ٧٠٠٢چٛاهی ؽیيثی كیّۆکواری کٛهكٍزبٔی ئێواْ، ئبڵّبٔیب 

 ژێوەٚەكا ثبهکواٚە:
http://harikar.files.wordpress.com/2014/02/hb-k4.pdf 



 

ی کٛهكٍزبٔی ''ایواْ''یبْ ثە كڵ كێّۆکوارایواْ''یبْ ٘ەثٛٚ، ٍیبٍەری ؽیيثی 
كەکبهییەکبٔی ئەٚ الكأە ّی ٔەثٛٚ. ٌێوەكا كەهفەری ئەِە ٔییە کە ٘ۆکبه ٚ ٚه

ثەاڵَ یەک ٌەٚ کەٍبٔەی کە ٌەٚ ىەِۀلا ئۀلاِی ئیفزقبهیی کۆِیزەی  ،ەٚەثکوێٕ
ٚاژۆ أی ثیولا ڕاگەیبٔلٔی عیبٚ ٚ ٌە ڕەّٚێکی ٔبٍوّٚزیی ئەٚ ؽیيثە ثٛیٔبٚۀل

ثٛٚ کە الی کٛهكاْ گەٌێک فۆّەٚیَزە. کۆِیزەی  کوكثٛٚ، ٘ێّٕی ِٛکویبٔی
کبرەكا ئەٚ کەٍبٔەی ثە ٌەٚ ی کٛهكٍزبٔی ''ایواْ''كێّۆکوارٔبٚۀلیی ؽیيثی 

لە کە عەِبٚەهی کٛهكٍزبْ ثە گْزیی ٘ەهچۀ 5فەیبٔەرکبه پێٕبٍە کوك.
ثە  ئەٚاْی کٛهكٍزبٔی ''ایواْ'' کوك، ثەاڵَ كێّۆکوارپْزیٛأیبْ ٌە ؽیيثی 

رۀبٔەد ٌۀبٚ فٛكی ؽیيثیْلا ئەَ هاىیی ٔەثْٛٚ،  ٍەه ِبِۆٍزب ٘ێّٓ ثڕیبهەی
ئەٚ ؽیيثە رۀبٔەد ٌە كٚاییْلا کە كەگەڵ  ِبِۆٍزب ٘ێّٓ٘ەٍذ ٚ ثیوە ٘ەثٛٚ. 

ٔەِب، ڕێجبىێکی كیبه ٚ ثەهچبٚی ٘ەثٛٚ ٚ ٌە فيِەد ثە ٔەرەٚەکەیلا پێٍٕٛٚی 
پەهرٛٚکێک ثە چبپ گەییْذ کە ثویزییە ٌە كیّبٔەی ی ىاییٕیی ٧٠٥٧ٍبڵی  گێڕا.

یی ؽیيثی ٍێکوێزێوی گْز فٛيە'' کە ثۆ ٍێ كىا ىٔغیوەیی ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓ
كا ئبِبژە ثە پوٍی ی کٛهكٍزبٔی ''ایواْ'' ثٛٚ. ٌە ثەّێک ٌەَ پەهرٛٚکەكێّۆکوار

ی ٌەِەڕ ثەفەیبٔەرکبهپێٕبٍەکوكٔی یٚ ثڕیبهی کۆِیزەی ٔبٚۀلِبِۆٍزب ٘ێّٓ 
 ە'' كەڵێذ:كىا ی کواٚە. ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓیکەٍ گوٚٚپی ؽەٚد

ٚ ئەٚەی  كا* ثٛٚ کە ّزێکّبْ** كەهکوك ٚایە ٘ەه ٌە كەٚهأی ِٓك»
پێی كەڵێٓ ئیؼبكەی ؽەیَییەد، ئیؼبكەی ؽەیَییەرّبْ ٌێ 

 ڕێًٕٛٚ ٔەکواٚە[ ٘ەڵەثڕیی] 6«کوك.
هكٍزبٔی ی کٛكێّۆکوارؽیيثی ە'' ثە فٛێٕەه كەثێژێذ کە كىا ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓ    

ٌە ٍەهكەِێکلا کە ئەٚ ٍێکوێزێوی ثٛٚ، پێلاچٛٚٔەٚەی "ایواْ" 
کوكەٚە ٚ ؽیَبثی ئەٚیبْ ٌە ثبلی  ثەفەیبٔەرکبهپێٕبٍەکوكٔی ٘ێّٕی ِٛکویبٔی

ِێژٚٚ ثە ّێٛەیەکی ىاهەکیی ٚ ثە ثێ  كاالكەهأی ؽیية عیب کوكەٚە. ٌێوە
ەهچبٚی فٛێٕەه. كەکوێ فٛێٕەه ٌێکلأەٚەی ث رەواٚەٚەی ثەڵگەیەک فثاڵٚکوكٔە

                                                            
ە، ٔیٍٛەكە رێکۆّبْ، ئبٚڕێک ٌە هاثٛهكٚٚی فەثبد ٚ رێکۆّبٔی ؽیيثی كێّۆکواری كىا ػجلاٌٍٗ ؽَٓ  5

 ٧٣٩ی ىاییٕیی، الپەڕەی ٥٩٩١کٛهكٍزبٔی ئێواْ، ئٛٚری 
ىاكە، ئبِبكەکوكٔی ٘ەیبً کبهكۆ،  ٍەْٚ فەثبری ػەثلٚڵاڵ ؽە ئەىِٛٚٔی فەثبد؛ ئبٚڕێک ٌە ژیبْ   6

 ٧٢٠ی ىاییٕیی، ٍٛیل چبپقبٔەی ئەهىاْ، الپەڕەی ٧٠٥٧چبپی كٚٚەَ 
* ٌە كەٚهأی ِٕلا: ِەثەٍزی ئەٚکبرەیە کە ئەٚ ٍێکوێزێوی گْزیی ؽیيثی كێّۆکواری کٛهكٍزبٔی ''ایواْ'' 

 ثٛٚ.
 ** ّزێکّبْ كەهکوك: ِەثەٍزی ئەٚەیە ثڕیبهێکیبْ كەهکوكٚٚە.



 

ە''ەٚە ثە چبپ كىا کە ٌە ىِبٔی ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓ ٘ەثێذەَ كەلە ئ ی ثۆعیبٚاى
ٌەَ گؤگەكا ٘ەثٛٚ کە ثەَ ە'' ڕۆڵی ٍەهەکیی كىا گەییْزٛٚە. گەٌۆ ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓ

ی ئەَ پێلاچٛٚٔەٚەیە یّێٛەیە ثبٍی كەکبد؟ گەٌۆ کبهی ثٕەڕەری ٚ ئبِبكەکبه
ىۆه ثە گْزیی ىأیبهیی ٌۀبٚ ؽیيثلا ٌە الیەْ ئەٚەٚە ئۀغبَ كهاثٛٚ؟ 

ە ٌە ٍەه ِبِۆٍزب الثوكٔی ثڕیبڕێک كهکێٕلهاٚە. ئەِەی کە ثۆ فٛێٕەه ڕٚٚٔە
ٌەَ پەهرٛٚکەكا پێْزو  ُەٚەی ئەَ ىأیبهییۀثێ ثاڵٚثٛٚ ثەاڵَ ثە ، ٘ێّٓ

عەِبٚەهی کٛهكٍزبْ ئبگبكاهی ئەٚە ٘ەثْٛٚ کە ئەٚ ثڕیبهە ٔٛێیە ٌەِەڕ 
ی کٛهكٍزبٔی ''ایواْ''ەٚە ٌە ٍەهكەِی كێّۆکوارٌە الیەْ ؽیيثی  ِبِۆٍزب ٘ێّٓ

كەکوێ ئەٚ الی فٛێٕەه ثۆیە . ٘ەهە'' كەهچٛٚەكىا لاٌٍٗ ؽٍَٓێکوێزێوثٛٚٔی ''ػج
ە'' ڕۆڵی ٍەهەکیی ٌە ٍەه ئەٚ كىا کە ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓ ثێذرێگەییْزٕە ٍبى 

پێلاچٛٚٔەٚەیە ٘ەثێذ. ثڕێک كٚارو عێگەی گِٛبْ ثۆ فٛێٕەه ٔب٘ێڵێزەٚە ٚ 
 7«ٚ ثە پێْٕیبهی ِٓ کواٚە. ئەٚ کبهە ثەئیجزیکبهی ِٓ» كەثێژێذ:

کبری پێلاچٛٚٔەٚەی ئەَ پەهرٛٚکەكا ّەٚێک ٌە ٔێٛ چۀل کەٍێکی ٘ێژا ٌە    
کوا. ٌەٚێ ِٓ ثە  ٍەثبهەد ثە ئەٚاْ کەٍی ٚ ثڕیبهی ؽیية ثبٍی گوٚٚپی ؽەٚد

ثەاڵَ ''ؽَٓ  ،ە'' ئبِبژەَ ثە ڕۆڵی ٔبٚثواٚ کوككىا پێی كیّبٔەی ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓ
ٍەه  ی کٛهكٍزبٔی ''ایواْ'' ٌەكێّۆکوار'' گێڕایەٚە کە ئەٚ ثڕیبهەی ؽیيثی هٍزگبه
 ثٛٚ رب ثٛٚ ٚ ثەهكەٚاَ ٌەَ پێٛۀلییەٚە ٌە ٘ەٚڵلا فۆیی ٌێٕەثڕاٚأەی یپێلاگو

ئەَ ّٔٛٚٔەیە  8ٌە الیەْ ؽیيثەٚە ثَڕێزەٚە! ئەٚ ثڕیبهە ٌە ٍەه ِبِۆٍزب ٘ێّٓ
ِەڕ پوٍێکی كیبهیکواٚكا ٘ەیە. لەفبد کە ٔبکۆکییەکی رەٚاٚ كژ ثەیەک ٌەكەهی

ٍەه ئەَ  کبرە ٌە گِٛبٔلا كەِێٕێزەٚە کە ڕٚٚٔکوكٔەٚەی ىیبرو ٌەرب ئەٚفٛێٕەه 
 ە.ثبٍە ٌە الیەْ كٚٚ ٍەهچبٚەی ئبِبژەپێکواٚ ثاڵٚ ثێزەٚ

چەرٛٚٔە ٚ  ییٌە ئەگەهی ثەٍەهچٛٚٔی کبرلا، رۆِبهکوكٔی ِێژٚٚی ىاهەک    
 ەی ڕٚٚكاٚەکبْ ٚەثیو ٔبیۀەٚە. ٘ەه ثۆیە ٘ەڵَۀگبٔلٔی ِێژٚٚی٘ەِٛٚ ٚهكەکبه

ثۆ  ىاهەکییەکبْ ٌە ٍەه رەٚەهێکی ربیجەد ثە پێٛیَذ كەىألهێذ. ٘ۀلێکیِ
ێژٚٚی ىاهەکیلا ثەّێک ٌە ِگێڕأەٚەی ٌە  پبهاٍزٕی ثەهژەٚۀلییەکی ربیجەد

                                                            
ىاكە، ئبِبكە کوكٔی ٘ەیبً کبهكۆ،  ٚ فەثبری ػەثلٚڵاڵ ؽەٍەْ ەىِٛٚٔی فەثبد؛ ئبٚڕێک ٌە ژیبْئ  7

 ٧٢٠ی ىاییٕیی، ٍٛیل چبپقبٔەی ئەهىاْ، الپەڕەی ٧٠٥٧چبپی كٚٚەَ 
8

ئەَ ثبٍبٔە ٌە ثٕەڕەرلا ثبٍی كۆٍزبٔەی ٔێٛ كأیْزٕەکە ثْٛٚ، ٘ەهثۆیە ٌەٚێ ػەهىی کبک ''ؽَٓ  
ئبفو »''َ کوك کە ِبكاَ ثە ٍٔٛٚیٓ ثاڵٚ ٔەکوێزەٚە، ثەکبه ٔبیەد. کبک ''ؽَٓ هٍزگبه'' فەهِٛٚی: هٍزگبه

ئبٍبییە ئەَ »پوٍیبهَ ٌێکوك: « ثۆیە الی رۆ ثبٍی كەکەَ چْٛ ِێژٚٚ كۀٍٛٚییەٚە ٚ پێٛیَزە ثیيأی.
 «.ێ ثەڵێثەڵ»ٌە ٚەاڵِلا فەهِٛٚیبْ:  «ىأیبهییە ٌەَ كأیْزٕە كۆٍزبٔە ثچێزە كەهێ؟



 

ثۆ ْ. ٍەهەڕای ئەٚە کە پوۀَیپی ربیجەد كەکەىأیبهییەکبْ ٍبَٔۆڕ 
 ثەاڵَ ّی کواٚەرەٚە، ِی کواٚە ٚ ّێٛەی هێفوێَٕلأییكیبهٍٔٛٚیٕەٚەی ِێژٚٚ 

ثۆ كەٍزلا ٘ەیە، هٚێڕای ئەٚە کە ثەڵگەی رۆِبهکواٚ ٌەثەٌە ٘ۀلێک ؽبڵەرلا 
ٔەیبهأی  9.ەٚە كەكەِْێژٚٚی ىاهەکیی ثە پبڵی ٔبڕاٍذ یثاڵٚکوكٔەٚەی ىأیبه
ثەهثاڵٚیی پۀب ثۆ ئەَ ّێٛەیە كەثەْ ٚ ٚەک کەهەٍزەیەکی  کٛهك ٚ کٛهكٍزبْ ثە

چەٚاّەکوكٔی ِێژٚٚ کەڵکی ٌێٛەهكەگوْ. ''ایواْ''ییەکبْ كەٍزێکی ثباڵیبْ ٌەَ 
ٚ پێْەکیی  11ثیوەٚەهییەکبٔی ''ِؾّل ّب٘پَٕلی'' 10کبهأەكا ٘ەیە. چەّٕە

ّٔٛٚٔە ثبّبٔەْ کە ٍەٌّبٔلٚٚیبٔە  ٌەٚ 12«ٍەكەی کبهەٍبد»ٛٚکی پەهر
ٔبڕاٍذ ثاڵٚ  یِوۆڤەکبْ ٌە رۆِبهکوكٔی ِێژٚٚی ىاهەکیلا كەرٛأٓ ىأیبهی

ثکۀەٚە، ٘ەهچۀلە فبٚۀی ٔبٚ ٚ پێگەیەکیِ ثٓ. عیب ٌەِبٔەی کە ئبِبژەی 
ٚە ٚ ٌە ٌێکۆڵیٕەِێژٚٚی ىاهەکیلا پێٛیَزە ئێزیک پێکوا، ٌە ٍٔٛٚیٕەٚەی 

ەَ ّێٛەیەُ ٔییە کە ٘ەهچی ثروەٚە  ٌە الیەکی 13ثەهچبٚ ثگیوكهێذ.ٍٔٛٚیٕلا ٚە
لاٚە ٘ەهٚا ثە ثێ ڕەچبٚکوكٔی ىۆه كۆؿ ٚ لبْٔٛٚ ثبٍی ڕٚٚكاٚێک ثکوێذ. ڕٚٚی

یەک ٌەٚ پوۀَیپبٔەی کە ثۆ ىۆهثەی ِێژٍٚٚٔٛٚبٔی ٚاڵربٔی كٚاکەٚرٛٚ 
ی ربیجەریی یۀلێک ىأیبهٔبِۆیە، لبٔٛٚٔەکبٔی پێٛۀلیلاه ثە ٔەكهکبٔلٔی ٘

ٌەٍەه ِوۆڤەکبٔە. ئەَ ٍبَٔۆڕە لبٔٛٚٔییبٔە پێٛۀلییبْ ثە ژیبٔی ربیجەریی 

                                                            
ثۆ ٚێٕە ثڕٚأە: ٍۆهاْ کوثبٍیبْ، ثاڵٚکوكٔەٚەی كهۆ ٚ ثٛفزبْ ٌە ژێو ٔبٚی فيِەد، گۆڤبهی ٚاڵد،   9

 ی ىاییٕی. ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا ثبهکواٚە:٧٠٥٢ژِبهەی یەکەَ، ڕێجۀلأی 
http://harikar.files.wordpress.com/2014/02/droubuxtan.pdf 

ی ىاییٕی، ٧٠٥٧ی ٨ی ٢''؛ کٛێقبیەکی ٔەفٛاىهاٚ، وثبٍیبْ، ''هضب پٍٙٛیثۆ ٚێٕە ثڕٚأە: ٍۆهاْ ک  10
 ٔبٚۀلی ٔٛٚچە ٚ ّوۆڤەی ڕۆژ. ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا كەٍذ كەکەٚێذ:

http://harikar.files.wordpress.com/2014/05/reza.pdf 
ی ٧٠٥٣ی ١ی ٥٥٘ەهٚە٘ب ثڕٚأە: ٍۆهاْ کوثبٍیبْ: ٍّکۆی کٛهكاْ ٚ ِبه ثێٕیبِیٓ ّیّۆٔی ئبٍۆڕی، 

 ىاییٕی، ٔبٚۀلی ٔٛٚچە ٚ ّوۆڤەی ڕۆژ. ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚە كەٍذ كەکەٚێذ:
http://harikar.files.wordpress.com/2014/05/mar.pdf 

 ی ىاییٕی٧٠٠٢ئبِبكەکوكٔی ٍلیك ٍبڵؼ، ثٕکەی ژیٓ، ٍٍێّبٔی ثیوەٚەهییەکبٔی ِؾەِەك ّبپەٍۀلی،   11
 ی ىاییٕی. ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا كەٍذ كەکەٚێذ:٧٠٠٢ثوایُ فەڕّی، ٍەكەی کبهەٍبد، ئبڵّبْ   12

http://www.bokan.de/laperekan/nuseran/Braym/sede.pdf 
چبٚەی فەهِی ٚ ىأَزیی ٔەهٚێژ ثۆ ٚەثەهچبٚگورٕی لبٔٛٚٔە پێٛۀلیلاهەکبٔی ئەَ ِژاهە ٌە ٍەه  13

 کەڵکُ ٚەهگورٛٚە. ثڕٚأە ئەَ ٍێ ٍەهچبٚەی ژێوەٚە:
a) Forskningsetikkloven ،Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning 

[forskningsetikkloven].  Dato LOV-2006-06-30-56 ،Kunnskapsdepartementet  
b) Etikk i forskning, Norges forskningsråd 
c) Etiske retningslinjer, De nasjonale forskningsetiske komiteene 

http://harikar.files.wordpress.com/2014/05/reza.pdf


 

ی ئبٍبیْی ؽکِٛەربْ عیبیە. یثەهژەٚۀلپبهاٍزٕی ٘ەیە ٚ ٌە  ەٚەِوۆڤەکبٔ
٘ەڵجژێوێذ ٚ ٌە  یِەڕ ٘ۀلێک ثبً ثێلۀگیٌەٌێکۆڵەه ٚ ِێژًٚٚٔٛٚ پێٛیَزە 

ٍەه  ثە ِەهعێک کە کبهیگەهیی ٌە 14،يێذثپبهێ ی فۆیكهکبٔلٔی ىأیبه
گيەکوكْ ٌە ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ٍٔٛٚیٕەٚەی ِێژُٚٚ  گْزی كأۀێذ. یثەهژەٚۀلی
کەڵکی  ثەهژەٚۀلفٛاىأەكاکە ٌە ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ٍٔٛٚێٕێکی  رەکٕیکبٔەیەیەک ٌەٚ 

عیب ٌەٚە کە لبْٔٛٚ ٚ ڕێَبی ربیجەد  كاٌێٛەهكەگیوكهێذ. ٌە ٚاڵربٔی پێْکەٚرٛٚ
غۆهە پوٍبٔە بٔەد ٔبٚۀلی ٌێپوٍیٕەٚەُ ثۆ ئەِؤگەُ كاڕّزواٚە، رۀثەَ گ

ی یبْ گيەیەک یپێلاچٛٚٔەٚەی ٍبفزەکبه ذكاِەىهاٚە ٚ ٌە ڕێگەی ئەٚأەٚە كەکوێ
٘یچ ٍٔٛٚیٓ ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی  ،ٌە ٘ەِٛٚی گؤگزو 15ٌە ٍٔٛٚیٕلا ثکوێذ.
ە ثە ِەثەٍزی ٔبرٛأێذ ٘ەڵگوی ىأیبهیگەٌێک ثێذ ک یٍزبٔلاهك ٚ ئبکبكێّی

ربیجەد یبْ ّکبٔلٔی کەهاِەریبْ گەاڵڵە کواثێذ. گوٚٚپێکی ئێزٕیکی كاڕّٚٚبٔلٔی 
ثۆ ڕٚٚٔکوكٔەٚەی ىیبرو ثەکٛهری ئبِبژە ثە ّٔٛٚٔەیەک كەکەَ کە ٍباڵٔێکی ىۆه 

 چبپ ٔەگەییْزٛٚە. ثەاڵَ ٘ێْزب ثە ،کبهَ ٌەٍەه کوكٚٚە
' كەٚهێکی ثەهچبٚی ٌە چەٚاّەکوكٔی ِێژٚٚی کٛهك ٌەَ ك'فو ''ػوفبْ لبٔؼی    

هكٚٚكا ٘ەثٛٚە. کۆِەڵیک پەهرٛٚکی ثە چبپ گەیبٔلْٚٚ کە ٘ەهکبَ ٍٛباڵٔەی ڕاث
ٌەٚاْ پێٛیَزە ثە پێی ثەڵگە ٚ فبکذ ٚ ثە ٌەثەهچبٚگورٕی پوۀَیپەکبٔی 

 ٘ێٕلێک. یبْ ثۆ ثکوێذٌە پڕۆژەی ٍەهثەفۆكا پێلاچٛٚٔەٚە ،ٍٔٛٚیٕەٚەی ِێژٚٚ
ی ٌە الیەْ چۀل کەٍبیەرییەکی کٛهكەٚە ثەهأجەه یکبهكأەٚەیەکی ٔبىأَز

ثەاڵَ ٘یچکبِیبْ ٔەیبٔزٛأیٛە ٚەاڵِێکی  ،٘ەثٛٚەك'' فو ٍٔٛٚیٕەکبٔی ''لبٔؼی
ئەٚرۆی ثلۀەٚە ٚ رۀیب ٘ەٚڵی ئەٚەیبْ كاٚە کە ٌە ڕێگەی ثە 

یِ  ٘ەڵجەد ثەڵگەی ٚیکیٍیکٌ 16.ثەهپەهچی ثلۀەٚەفۆفوۆّپێٕبٍەکوكٔی ئەٚ 
                                                            
14 Eivind Smith, Taushetsplikt og kildevern for forskere, NESH, oSLO 1998, ISBN 82-
7682-033-6, PP 26-42 

 ثۆ ٚێٕە ٌە ٚاڵری ٔەهٚێژ ٔبٚۀلێکی ربیجەری ثۆ ئەَ عۆهە پوٍبٔە كاِەىهاٚە.  15
De nasjonale forskningsetiske komiteene 

 ثۆ ٚێٕە ثڕٚأە:  پەهرٛٚک ٚ لبٔٛٚٔیِ ٌە ٍەه ئەَ رەٚەهە گەاڵڵە کواٚە ٚ ثاڵٚ ثۆرەٚە.
Dag Elgesem, Kjetil Kolsrud Jåsund og Matthias Kaiser, Fusk i forskning, Oslo 1997, ISBN 
82-7682-020-4 

ئەٚەی ٘ەیە کزێت ثٍٕٛٚێذ، ثەٚ ِەهعە کە پوۀَیپەکبٔی ٌە كۆفی ٍزبٔلاهككا ٘ەه کەٍێک ِبفی   16
ٍٔٛٚیٓ ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی ٍزبٔلاهكی ڕەچبٚ کوكثێذ. ٌە ئەگەهی ٌەثەهچبٚگورٕی ئەٚ چٛاهچێٛە ٚ 

ك'' فو پوۀَیپبٔەكا رۀبٔەد عۀبیەرکبهێکیِ ِبفی ٍٔٛٚیٕێکی ئبکبكێّی ٘ەیە. ٍٔٛٚیٕەکبٔی ''لبٔؼی
كەهەٚەی ثبىٔەی ٘ەٍذ ٚ ثڕیبهی ؽیيثیلا ّوۆڤە ثکوێٓ ٚ ٔبڕاٍزجٛٚٔی ىأیبهییەکبٔی ثە پێٛیَزە ٌە 

 ّێٛەیەکی ثەڵگەِۀل ثقوێٕەڕٚٚ.



 

ك'' ثاڵٚ ثۆرەٚە کە ئبِبژە ثەٚە كەکبد ٔبٚثواٚ کبه ثۆ فو ٍەه ''ػوفبْ لبٔؼی ٌە
ثەه ٌەٚە  17ؽکِٛەربْ كەکبد رب ٚێٕەی کەٍبیەرییە کٛهكەکبْ فەّٚەكاه ثکبد.

ٌە الیەْ ''ػوفبْ  ی کٛهكثبٍی یەک ٌە ّێٛەکبٔی چەٚاّەکوكٔی ِێژٚٚ
رۀیب ك''ەٚە ثکوێذ، ثە پێٛیَذ كەىألهێذ ٘ۀلێک ڕٚٚٔکوكٔەٚە ٌەِەڕ فو لبٔؼی

چبٚ کە ٌێوە ٚەک ّٔٛٚٔە ێزە ثەهیەک ٌە پەهرٛٚکەکبٔی ثقوالپەڕەی  «ّەُ»
ثەهگی یەکەِی پەهرٛٚکێک ٌە الیەْ  یی ىاییٕی٧٠٠٩٘ەڵجژێوكهاٚە. ٍبڵی 
ك'' ثبٔگەّەی فو ثاڵٚ ثۆٚە ٚ ''لبٔؼی« ى ّصذ ٍبيپٌ ا»ٔبٚثواٚەٚە ٌەژێو ٔبٚی 

"، ئەٚەی کوك کە ئەٚ پەهرٛٚکە ژیبْ ٚ ثیوەٚەهییەکبٔی "عالي طبٌجبٔی
ی ''ػواق'' ٚ ٍێکوێزێوی گْزیی ؽیيثی یەکێزی ٔیْزّبٔی کٛهكٍزبْ ٍەهۆککۆِبه

کە ئەٚ پەهرٛٚکە ثە  کوكٚٚەذ. رۀبٔەد ثبٔگەّەی ئەٚەّی كەگوێ ٌەفۆ
. ٌەَ پەهرٛٚکەكا عیب ٌەٚە کە کواٚەی فٛكی "عالي طبٌجبٔی" ئبِبكە ی٘بٚکبه

ثێڕێيییەکی ىۆه ثە ٔەرەٚەی کٛهك کواٚە ٚ ٚێٕەی گْزیی ئەٚ ٔەرەٚەیە 
ی ٔبٍواٚی ٔەرەٚەی کٛهكیِ یی ثە کۆِەڵێک کەٍبیەریفەّٚەكاه ثٛٚە، ثێڕێي

ی یَ پەهرٛٚکە كۀگی ٔبڕەىایی کۆِەڵێک کەٍبیەركٚای ثاڵٚثٛٚٔەٚەی ئە. ثەکواٚە
ٌەثەه ثٛفزبٔێک ثٛٚ کە  ىیبروثەاڵَ ىۆهثەی کبهكأەٚەکبْ  ،کٛهك ثەهى ثۆٚە

كهاثٛٚ. ''ِصطفی'' ثبهىأی عگە ٌەٚە کە کەٍبیەرییەکی  ٚەپبڵ ''ِصطفی'' ثبهىأی
 ٚرٕەٚەی کٛهكٚثي ەیوكٍەهک ثۆ ِبٚەیەکی كهێژ کبهیيِبریکی ٔەرەٚەی کٛهكە ٚ

ەٚە ثە ٘ێڵی  ی کٛهكٍزبْكێّۆکوار، ٌە الیەْ ىۆهثەی ٘ۆىی ثبهىأی ٚ پبهری ثٛٚ
ٚ ٚەک ثبٚکی ڕۆؽی کٛهك ٔبٚی كەثەْ. ٘ەه ئەٚأیِ ثْٛٚ کە  كەكأوێذٍٛٚه 
ەکەی ٌە ٍەهەربٚە کبهكأەٚەی ثەهچبٚ ٚ ثەهثاڵٚیبْ ٌە ثەهأجەه پەهرٛٚک٘ەه 

كٚای ئەٚأیِ کۆِەڵێک کەٍبیەریی ڕۆژ٘ەاڵد ٚ ك'' ٔیْبْ كا. ثەفو ''لبٔؼی
ْ ٔیْبْ كا ٚ ٌە كژی ئەٚ پەهرٛٚکەی ثبّٛٚهی کٛهكٍزبْ کبهكأەٚەیبْ ٌە فۆیب

كٚاْ ٚ ٍٔٛٚییبْ. ىۆهثەی کبهكأەٚەکبْ ثۆ  ٔبٚثواٚ ٚ ثەربیجەریی ٍٔٛٚەهەکەی
ثٛفزبٔبٔە ثٛٚ کە ثەهگویکوكْ ٌە ''ِصطفی'' ثبهىأی ٚ ٚەكهۆفَزٕەٚەی ئەٚ 

ك'' ٚەپبڵ ''ِصطفی'' ثبهىأی كاثٛٚ. ئەٚەی کە عێی ٍەهٍٛٚڕِبْ ثٛٚ، فو ''لبٔؼی
ؽیيثی یەکێزی ٔیْزّبٔی  كاِەىهێٕەهیئۀلاِبٔی ٌە  18''ك. ''کّبي فٛاك ی٘بٚکبهی

                                                            
17 www.wikileaks.org , BBC Monitoring Alert – IRAQ, The Global Intelligence Files, File 

Nr. 5543061, Email-ID: 666711, Date: 2010-08-13, from marketing@mon.bbc.co.uk to 

translations@stratfor.com 
ثاڵٚ کوكەٚە  '' ثەڵگەیەکی ٍبفزەی ٌەِەڕ ِێژٚٚی ؽیيثی كێّۆکواری کٛهكٍزبْكٚارویِ ك. ''کّبي فٛاك  18

ىاكە"، ٚربهێکی  ٚ ٌە ثەهأجەه ِژاهێک کە ٌەٍەهی ٍٔٛٚوا، ثێلۀگیی ٘ەڵجژاهك. ثڕٚأە "ؽَٓ ایٛة

http://www.wikileaks.org/
mailto:marketing@mon.bbc.co.uk


 

ك'' فو ''لبٔؼی کە كٚٚ الپەڕەی ڕٚٚٔکوكٔەٚە ثۆ پەهرٛٚکەکەی 19کٛهكٍزبْ ثٛٚ
یەکێزی ٔیْزّبٔی کٛهكٍزبْ ٌە ''طٙواْ'' ٍٔٛٚیٕگەی کبرلا ٌە ٘ەِبٔ 20.ٛۀٍٛٚی

 21،ك''ی کوكفو ی ىاییٕیلا ثەّلاهی ٔبٍبٔلٔی پەهرٛٚکی ''لبٔؼی٧٠٠٩ٌە ئبپویٍی 
کە ٚ ربلّێکی ی ٔێٛاْ ٍٔٛٚەهی پەهرٛٚکەیثەاڵَ ئەَ ٘بٚکبهییە ىۆهرو ٌە ٘بٚکبه

 چْٛ کبرێک ''عالي طبٌجبٔی'' ثە ،ٔێٛ یەکێزی ٔیْزّبٔی کٛهكٍزبْ كەچٛٚ
ی ىأی، ؽبّبی ٌێکوك. كەفزەهی ٍیبٍیی ؽیيثی یەکێزی کەپەهرٛٚکە ٔبٚەڕۆکی

ٔیْزّبٔی کٛهكٍزبْ ٌە ڕاگەیۀلهاٚێکی فەهِییلا ڕایگەیبٔل کە ئیّياکەی ''عالي 
ك'' رۀیب یەک فو ك''ەٚە ''عؼً'' کواٚە ٚ گٛریبْ ''لبٔؼیفو طبٌجبٔی'' ٌە الیەْ ''لبٔؼی

كأیْزٕی كەگەڵ ''طبٌجبٔی'' ٘ەثٛٚە ٚ کزێجەکەی ٌە الیەْ ''طبٌجبٔی''یەٚە ''رأییل'' 
ی ىاییٕیْلا ''طبٌجبٔی'' ِژاهێکی ٌەژێو ٔبٚی ٧٠٥٠ی ٨ی ٥١ٌە ڕێکەٚری  22ٔبکوێذ.

ٌە ڕۆژٔبِەی ٘ەٌٚێو ثاڵٚ کوكەٚە ٚ « ّجٌٛی ٔەرەٚەییّبٔەثبهىأی ٔەِو( ٍی»)
ك''ی ثە پالٔێکی ٍیبٍیی پێٕبٍەکوك رب ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی فو کزێجی ''لبٔؼی

کبهەٍبد ٌێوەكا ثٛٚ کە کبهكأەٚە ثەهأجەه ٍٔٛٚیٕەکبٔی  23،24،25ىأَزی.

                                                                                                                                                            
ژِبهەی ''ڕۆژٔبِەی کٛهكٍزبْ''ی ٍەهكەِی کۆِبه؟! ئەَ  ٩٧ِێژٚٚیی؛ ثەڵگەیەکی رەىٚیویی ٌە پۀبی 

 ثبثەرە ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا ثبهکواٚە:
http://harikar.files.wordpress.com/2014/04/tezwir.pdf 

گْزیی یەکێزی ٔیْزّبٔی کٛهكٍزبْ، ّەُ كەیە  -ڕۆژٔبِەی کٛهكٍزبٔی ٔٛێ، ڕۆژٔبِەی ٍیبٍی   19
 ی ىاییٕیی، الپەڕەی ٍێ.٧٠٥٣ی ٥ی ٧٠، ڕێکەٚری ١٩٨٥فەثبد، ژِبهە 

، عٍل اٚي، چبپ كَٚ، رٙواْ فبطواد عالي طبٌجبٔیك، پٌ اى ّصذ ٍبي؛ ىٔلگی ٚ فو ػوفبْ لبٔؼی  20
 ٥٧-٥٥ٖ. ُ.[، الپەڕەکبٔی  ] ٥٣٨٨آمه 

ی ىاییٕی. ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا ٧٠٥٠ی ٨ی ٧٠کٛهكیِ پێوٍپێکزیڤ، ٍەهكاْ ٌە ڕێکەٚری ِبڵپەڕی   21
 ثبهکواٚە:

http://harikar.files.wordpress.com/2014/05/kp1.pdf 
 ثڕٚأە ئەَ ٍەهچبٚأەی ژێوەٚە:  22

a)  کٛهكیِ پێوٍپێکزیڤ، ٘ەِبْ ٍەهچبٚەی پێْٛٚ.ِبڵپەڕی 
b) ك )عبًٍٛ فو اػالَ کوك: عؼً اِضبء هئیٌ عّٙٛه رٍٛط ػوفبْ لبٔؼی كفزو عالي طبٌجبٔی

ی ىاییٕی. ٌەَ ٧٠٥٠ی ٨ی ٧٨ی عّٙٛهی اٍالِی(، ِبڵپەڕی ''ثبالرویٓ'' ٍەهكاْ ٌە ڕێکەٚر
 ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا ثبهکواٚە.

http://harikar.files.wordpress.com/2014/05/balatarin.pdf 
 ٢ٚ  ٥ی ىاییٕی، الپەڕەکبٔی ٧٠٥٠ی ٨ی ٥١، ٨٢٨ڕۆژٔبِەی ٘ەٌٚێو، ژِبهە   23
ی ٨ی ٥١'' ٌە ڕۆژٔبِەی فەثبد، ڕێکەٚری ٘ەه ٌەَ پێٛۀلییەٚە ثڕٚأە كەلی لَەکبٔی ''عالي طبٌجبٔی  24

 ی ىاییٕیی. ئەَ ثبثەرە ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا ثبهکواٚە:٧٠٥٠
https://harikar.files.wordpress.com/2014/06/xebat150810.pdf 

ك'' ٚ ثاڵٚکوكٔەٚەی كهۆ ٚ فو '' ٌەٍەه ''ػوفبْ لبٔؼیكیّبٔەیەکی ڕۆژٔبِەٚأیی كەگەڵ ''عالي طبٌجبٔی  25
ی ىاییٕیی ئۀغبَ كها. ٌەَ كیّبٔەیەكا ''عالي طبٌجبٔی گٛری": ٧٠٥٠ی ٨ی ٥٨ثٛفزبْ ٌە ڕێکەٚری 



 

 بٔبٔە ثٛٚ کە ٚەپبڵ ''ِصطفی'' ثبهىأیك'' ىۆهرو ٌەٍەه ئەٚ ثٛفزفو ''لبٔؼی
کبٔی پەهرٛٚکەکەُ رب ثە كهاثٛٚ. عیب ٌەٚە کە ئەٚ ثەّە ٌە چەٚاّەکبهییە

ەرەٚە، کبهكأەٚەیەکی ئەٚرۆُ ّٔێٛەیەکی ىأَزیی ثەهپەهچ ٔەكهاٚئێَزب ثە
! یەک ٌە ِێزۆكەکبٔی ٔیْبْ ٔەكهاٚە ی چەٚاّەکبهییەکبْثەهأجەه ثبل

ژێوپێٕبٔی  كاك''فو ی ''لبٔؼی«پٌ اى ّصذ ٍبي»ەکوكْ ٌە پەهرٛٚکی چەٚاّ
ك'' فو كەفوێزە ثەهچبٚ، ''لبٔؼی كاكأە. ٌە ّٔٛٚٔەیەک کە ٌێوە ّێٛەی هێفوێٌٕ

ثەکبه ثوكٚٚە.  ٔبڕاٍذی یثۆ ثاڵٚکوكٔەٚەی ىأیبهی ٍبٚیٍکبٔە یێکرەکٕیکچۀل 
ە پەهرٛٚکەکەیلا ثبٍی كاكگبییکوكٔی پێْەٚای کٛهكاْ، ٍەهۆکی ئەٚ ٌە ثەّێک ٌ

كەٚڵەری ٍەهثەفۆی کۆِبهی کٛهكٍزبٔی کوكٚٚە. ئەٚ ٌە كەکبهگورٕی كەٍزەٚاژە 
ثۆ ٚێٕە ٚەک کۆِبهی ِە٘بثبك  کەڵکی ٚەهگورٛٚە،ِێژٚٚییەکبْ ٌە ٔبٚی ٍبفزە 

ك'' كەگەڵ ثەڵگە ٚ ٍەهچبٚەی فو ی''لبٔؼ 26.«ۆِبهی کٛهكٍزبْک»ٌە عێگەی 
عێّزّبٔە گوفزی ٘ەیە ٚ ثۆ گەییْزٓ ثە ئبِبٔغی فۆی ٌە ٍەهچبٚە ٚ ثەڵگە 

ك'' ٌەَ ثەّەی پەهرٛٚکەکەیلا ثاڵٚی فو فۆكەپبهێيێذ. ثبٍێکی کە ''لبٔؼی
ذ کە ٌە چبپی ئەِەُ گؤگە ثگٛروێ 27کوكۆرەٚە، ّەُ الپەڕە ٌە فۆی كەگوێذ.

٘ەڵەی كەکوێ فٛێٕەه ٚای ثۆ ثچێذ كٚٚ٘ەِی پەهرٛٚکەکەی کەڵک ٚەهگیواٚە کە 
پەڕەیەكا کۆِەڵێک ثبٍی چبپی یەکەِی رێلا چبهەٍەه کواثێذ. ٌەٚ ّەُ ال

                                                                                                                                                            
وە پوٍیبهێىی كیىەی هۆژٔبِۀٍٛبْ ثٛٚ گٛری:  ِبَ عەالي ٘ەهٚە٘ب ٌەثبهەی لبٔؼی فەهك ٚ ٔيیىی ٌە»

ذ ثىەِەٚە وە ئەٚ پیبٚە ثە ٘یچ ّێٛەیەن ٌێُ ٔيیه ٔەثٛٚە، ثەڵىٛ وبرێه ٘بد كاٚای كەِەٚێ ئەٚە هاٍ
ٌێىوكَ ٚەاڵِی چۀل پوٍیبهێىی ثلەِەٚە وە گٛایە ٔبِەی كوزۆهاوەی كۀٍٛێ، پێْی گٛرُ وە چِٛەرە 

ای كٚ ِەهعێه ٚەاڵِەوبُٔ رۆِبهثىبد ٚ ٔەیْێٛێٕێذ، الی وٍیٕزۆْ ٚ فاڵٔەوەً ِٓ گٛرُ ثبّە ثەاڵَ ثە
ئەٚەی ٚەاڵِی پوٍیبهەوبُٔ كایەٚە ِٓ ٌەّێٛەی وبهەوبٔی وەٚرّە ّىەٚە، ٌەثەهئەٚە فۆَ ٌێ 
كٚٚهفَزەٚە رۀبٔەد ثواكەهاْ ثبٍی ثاڵٚووكٔەٚەی وزێجەوەیبْ كەووك ِٓ گٛرُ ٔەفێو چٛٔىە ثۆ 

ایەٚە. ٍِٛؼەی ئێّە فواپە، پبّبْ ئەگەه ثّيأیبیە ثەّٚێٛەیە كەوبد، ٚەاڵِی پوٍیبهەوبٔیُْ ٔەكەك
فۆ ِٓ لەڵەُِ ٘ەیەٚ وٛهكی ٚػەهەثیِ كەىأُ ثۆ فۆَ ئەٚ ّزە ِێژٚٚییبٔە ٔۀٍُٛٚ ثۆ ثەٚی 
ثٍُٕٛٚ؟ثەڵێ ئەٚ ثە٘ەڵە ٍٛٚكی ٌەٚ كەهفەرە ٚەهگود ثەاڵَ ِٓ كەپوٍُ ئەٚ ئەگەه رێيی ِبٍزەهٚ 

گەڵ وەٍبٔێىلا كوزۆهای ٘ەثێذ ثۆ یەوَەه لَەٚ كیلاهەوبْ ثاڵٚكەوبرەٚە؟رۆ ٌەوٍیٕزۆْ رب ربڵەثبٔی ٌە
لَەد ووكثێ ثۆچی پێْی پێْىەّىوكٔی ثبثەرەوبْ كەفەیزە ثەه ثاڵٚووكٔی رێيەوە؟فۆ ِٕیِ كژی ئەٚ 
ٔەثَٛٚ رۀبٔەد ىۆه عبه ٚەاڵِی ڕۆژٔبِۀٍٛٚی ٚاَ كاٚەرەٚە وەكژی ِٕیِ ثٛٚٔە، یەن ٌە٘ەڵەوبٔی 

ثبٚوی وبن فبهٚلی  ئەٚ وەٍەُ ئەٚەثْٛٚ وە عیبٚاىیی ٌۀێٛاْ ثبهىأیی ٔەِوٚ ِەالَِزەفبی
 كەلی كیّبٔەکە ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا ثبهکواٚە: «ِەالَِزەفب ٔەووكٚٚە.

https://harikar.files.wordpress.com/2014/06/160810.pdf 
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ی گێڕأەٚەی ڕاٍزەٚفۆ رەکٕیکئبهاٚە. ٌە ٘ۀلێک ّٛێٓ ٌە  عۆهاٚعۆه ٘برۆرە
(Quotation.کەڵکی ٚەهگورٛٚە )پێٛۀلییبْ  ٔبٚثواٚ اٍزەٚفۆکبٔیگێڕأەٚە ڕ 28

ثە ِژاه ٚ ىەِۀی عۆهاٚعۆه ٘ەیە ٚ ٌە الیەْ کەٍبٔی عۆهاٚعۆهەٚە 
ك'' ٌە فو ثەاڵَ ''لبٔؼی ،ٍەهچبٚەیەکیبْ ٘ەثێذگٛاٍزواٚٔەرەٚە! ٔبکوێ ٘ەِٛٚیبْ 

ی گێڕأەٚەی ڕاٍزەٚفۆ کەڵکی ٚەهگورٛٚە، رەکٕیک٘یچکبَ ٌەٚ ثەّبٔەی کە ٌە 
ثە ٍەهچبٚەی ىأیبهییەکبٔی ٔەکوكٚٚە! ٌە کۆی ئەٚ ّەُ الپەڕەیەكا  یِبژەئب

ثۆ فٛێٕەه ڕْٚٚ ٔییە کە  ەٚار 29رۀیب یەکغبه ئبِبژەی ثە ٍەهچبٚە کوكٚٚە.
ك'' كەلی رێکَزەکەی ٚەک گێڕأەٚەی فو لبٔؼیفبٚۀی ئەٚ ىأیبهییبٔە کێٓ کە ''

ێک کە ئەٚ ثۆ ڕێفوێَٕلاْ کەڵکی ٕیکرەکٌێ گٛاٍزٛٚٔەٚە!  ڕاٍزەٚفۆ
. ئەٚ ٌە ربلە ەکبٔلا ٔبگٛٔغێذیٌەگەڵ ٘یچکبَ ٌە پێٛەهە ئبکبكێّیٌێٛەهگورٛٚە 

ٍەهچبٚەیەکی کە ئبِبژەی پێکوكٚٚە ٌە ِۆكێٍێک کەڵکی ٚەهگورٛٚە کە الی ٘یچ 
ٚ  ٔبٚۀلێکی ئبکبكێّی ئبّٕب ٔییە! کۆِەڵێک ٔبٚی ٌە پۀبی یەکزو هیي کوكْٚٚ

ٚ ٌەَ ڕێگەیەٚە  د ٚا ٔیْبْ كەكاد کە ئبِبژەی ثە ٍەهچبٚە کوكٚٚەثە ڕٚاڵە
. ٔبٚەکبٔیِ ٘ەٚڵ كەكاد ثە فٛێٕەهی ثمجٛٚڵێٕێذ کە ىأیبهییەکبٔی عێّزّبٔەْ

''، ''ٔبكه أزصبه''، ''یؾیی صبكق ثویزیٓ ٌە ''ِکوَ طبٌجبٔی''، ''عٍیً گبكأی
آٍب''،  اٌلیٓ صبكق ٚىیوی''، ''ِؾّل ِٙو صبهَٚىیوی''، ''كاهیُٛ ّ٘بیْٛ''، ''

ثەه ٌە ٘ەه ّزێک  30''.''، پْلەهی، ''ّیـ عٕگی'' ٚ ''کّبي فٛاك''ػیَی پژِبْ
ٍەهٔغُ ڕاكەکێْٓ. ٔبٚی پْلەهی ڕْٚٚ « ّیـ عٕگی»ٚ « پْلەهی»ٔبٚەکبٔی 

ئیٕغب ڕْٚٚ ٔییە  ە!گوٚٚپێکەه ثە ٍ ٔبٚی ثچٛٚکی چییە یبْٔییە ٔێوە یبْ ِێ، 
کۆِبهی کٛهكٍزبْ  کە ئەٚ كٚٚ ٔبٚە چ پێٛۀلییەکیبْ ثە كاكگبییکوكٔی ٍەهۆک

کۆِبهی  ک٘ەیە! ٌە ٘یچ ٍەهچبٚەیەکی ِێژٚٚیی ٚ ٌە كەلی كاكگبییکوكٔی ٍەهۆ
٘یچ  لاٚ ٌە ڕۆژٔبِە ٚ ثاڵٚکواٚەکبٔی ٍەهكەِی کۆِبه ٚ كٚای کۆِبهیْ کٛهكٍزبْ

ٌە ٔبٚ ٔبٚەکبٔی كیکەكا ٔبٚگەٌێک هیيکواْٚ کە ٌە  ٚٚ ٔبٚە ٔەکواٚە.ئبِبژە ثەَ ك
ِٕبڵ ثْٛٚ. چٍۆْ كەکوێ  كا کۆِبهی کٛهكٍزبْ کبری كاكگبییکوكٔی ٍەهۆک

ی یغۆهە کەٍبٔە کە ثەّلاهی پڕۆٍەی كاكگب ٔەثْٛٚ ٚەک ٍەهچبٚەی ىأیبهئەِ
گؤگزو ئەٚەیە ٌەٚ ّەُ الپەڕەیەكا ٚ  ٔبٚ ٘ێٕواثێٓ؟! ٌە ٘ەِٛٚی ك''فو ثۆ ''لبٔؼی
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ك''كا كیبهیی ٔەکواٚە ئەٚ کەٍبٔە فبٚەْ کبَ ثەُ فو ٍەهچبٚەکەی ''لبٔؼی ٌە ربلە
ٌە كەلەکبٔی ئەٚ ّەُ الپەڕەیەْ! ئەِغۆهە ٍٔٛٚیٓ ٚ ڕێفوێَٕلأە عێگەی 

. ئۀغبِی ا پۆٌێٕجۀلی ثکوێذگِٛبٔە ٚ ٔبکوێ ٌە چٛاهچێٛەی فۆڕِێکی ىأَزیل
عۆهە هێفوێَٕلأەُ ٘ەه ئەٚ پەهرٛٚکەی ٌێلەکەٚێزەٚە کە پڕە ٌە ٘ەڵەی ئەٚ 

ئەٚ ثە ئبٔمەٍذ ثۆ چەٚاّەکوكٔی ِێژٚٚ ئەٚ کبهەی  ثيأوێذىأَزی ٚ كەکوێ 
ٔی کوكٚٚە. کبرێک کە ٘یچ ثەڵگە ٚ ٍەهچبٚەیەکی عێّزّبٔە ثۆ پوٍی كاكگبییکوك

ك'' فو ٛایە، ئبٍبیی ثٛٚ کە ''لبٔؼیٔەثلا كەٍزکۆِبهی کٛهكٍزبْ ٌەثەه ٍەهۆک
ٌە ی فۆك'' ثە ّێٛەیەکی ِەثەٍزلاه فو ''لبٔؼی. ثوكثب پۀبی ثۆ ِێژٚٚی ىاهەکی

کۆِبهی کٛهكٍزبْ پێْزو ٌە  . كەلی كاكگبیی ٍەهۆکكەّبهێزەٚەثەڵگەی عێّزّبٔە 
''رٛكە''ەٚە ثاڵٚ  یؽکِٛەد ٚ ؽیيث ٍەهكەِی پبّبیەریلا ٌە الیەْ کەٍبٔی ٍەه ثە

کۆِبهی  ی ٍەهۆکیثجۆٚە. کەٍێک ثە ٔبٚی ''کیِٛوس صبٌؼ'' كەلی پڕۆٍەی كاكگب
کۆِبهی  ٌە كاكگبی ٍەهۆک ''کیِٛوس صبٌؼ''ٍەهٚاْ کٛهكٍزبٔی ثاڵٚ کوكثۆٚە. 

ثەّلاه ثٛٚ  كا''ِؾّل ؽَیٓ ٍیف لبضی''ٚ  ''اثٌٛمبٍُ صله لبضی''کٛهكٍزبْ، 
فّٛکەىای ٍەهٌەّکەه  . ئەْٚئبِبكە کواثٛٚ ەٚەٚ ڕاپۆهرەکبْ ٌە الیەْ ئەٚ

 ''ٍزبك اهرِ ایواْ''ٌە ڕاٍزیلا ڕاپۆهری ثۆ  ''کیِٛوس صبٌؼ'' 31ثٛٚ. ''فویلْٚ عُ''
کە ٌە ێذ. ڕاپۆهرەکبٔی ئەٚ کبرێک كهكا ڕاثگیو''هکٓ كٚ''ٍٔٛٚیجٛٚ رب ٌە ئبهّیٛی 

كا ثاڵٚ کواٚە، رّٛٚی کێْەی کوك ٚ ثە رۆِەری ”ایواْ”گۆڤبهی ئەهرەّی 
پێی ئەٚ  . ثەیبْ ٌێ كاِبڵیئەڕرەّیپٍە ٚ عٍکی  ،ثاڵٚکوكٔەٚەی ثەڵگەی ٔٙێٕی

ڕاپۆهرەکبٔی  ''کیِٛوس صبٌؼ''ثاڵٚی کوكثۆٚە،  ؽیيثی رٛٚكەىأیبهییبٔەی کە 
ی ''ٚیژۀبِە''ٔٙێٕییەکبٔی ٌە  پوٍەبِەی ئەهرەُ ٚ فۆی ثەثێ ٍبَٔۆه ٌە ِبٔگٕ

ٌە  ثۆئەٚەیکوا ێٍەه ئەٚ کبهە كاٚای ٌ كا ثە چبپ گەیبٔل. ئەٚ ٌە''یبٔیکربط ''
 ربٚأی ٌەلبٚكأی ٘ەٚاڵ ٚ ثەڵگە. كاكگب ثە ذەهرەّلا ئبِبكە ثێئكاكگبی 

ٛەهگیواٚە ٚ ٍەهٚأی ٌێ. پٍەی ٍيای كایەکبْ ''لبضی''ٔی اكاكگبییکو یەکبٔیٔٙێٕی
ٚ ئیزو کۆربیی ثە ژیبٔی  كافواٌە ثۀلیقبٔە کوا. ِبٔگٕبِەکەُ  ٍبڵێکیِِبٚەی 

ەگەڵ ٌێکۆڵەه ٚ ِێژٍٚٚٔٛٚیِ ك'' ٌفو رۀبٔەد گەه ''لبٔؼی 32٘بد. یەکەچبپەِۀی
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ك''كا ئبِبژە ثە كەلی فو كیّبٔەی کوكثب، پێٛیَذ ثٛٚ ئەٚاْ ٌە ٚەاڵِی ''لبٔؼی
ثەڵکٛٚ  ،. ٍەهچبٚە ئەِە ٔییە کێ لَە كەکبدثکەْ''یەکبْ ی ''لبضییكاكگب

 ،گە ٚ ٌۆژیکجٛٚٔی فبکذ كەگەڕێزەٚەی ثۆ عێّزّبٔەثٛٚٔی ثەڵیِزّبٔەی ىأیبه
. ٘ەه ڕەچبٚ ٔەکواٚە كاك"فو گؤگێک کە ٌە ىۆهیٕەی ثەّەکبٔی پەهرٛٚکی ''لبٔؼی

ك''كا ئبِبژە ثە ىأیبهییەک کواٚە کە فو ٌەٚ ّەُ الپەڕەیەی پەهرٛٚکەکەی ''لبٔؼی
ی ٔبڕاٍذ ٌە یٌێٛهكثٛٚٔەٚەی ٘یچ چەّٕە گِٛبٔێک ٌەٍەه ثاڵٚکوكٔەٚەی ىأیبه

ثٌٛمبٍُ ك''ەٚە ٔب٘ێڵێذ. ئەٚ ثبٔگەّەی ئەٚە كەکبد کە کبرێک ''افو الیەْ ''لبٔؼی
، ٘یچکبَ ٌە ٔٛێٕەهأی پبهٌەِبٔی ''ایواْ'' کبهكأەٚەیبْ كەگیوكهێذ'' صله لبضی

ە. کبرەكا ''ایواْ'' فبٚەْ ٘یچ پبهڵەِبٔێک ٔەثٌٛٚەٚ 33.ٚەٌە فۆیبْ ٔیْبْ ٔەكا
ٚ رب کبرێکیِ کە ٌە ٍێلاهە  ٚەکبرەكا کە ''اثٌٛمبٍُ صله لبضی'' گیواٌەٚ ەٚار

ە. فٌٛی ، ''ایواْ'' ٌە ثٛٚٔی پبهٌەِبْ ٚ ئۀلاَ پبهٌەِبْ ثێجەه ثٛٚەكهێذك
ی ثۆ ِبٚەیەکی یی ىایی٥٩٢٨ٕی ٣ی ٥٧ەِی پبهڵەِبٔی ''ایواْ'' ٌە ڕێکەٚری چبهكەی

ی ٢ی ٥٢ەِی پبهڵەِبٔی ''ایواْ''یِ ٌە ڕێکەٚری كاكەفوێذ. فٌٛی پبىكەیىۆه 
 34،35.كەکوێزەٚە'لبضی''یەکبْ ٚەهىێک پبُ ٌەٍێلاهەكأی ' ەی ىاییٕی ٚار٥٩٢٢
ی ٔبڕاٍذ ٚ ٘ەڵە ٌەٍەه ٔەرەٚەی کٛهك ٘ەهکبد ٌە یثاڵٚکوكٔەٚەی ىأیبه    

ڕٚٚی پالٔێکی ٍیبٍیی ٔییە. ٌە ٘ۀلێک ؽبڵەرلا كەثیٕوێذ کە ِوۆڤەکبْ ٌە 
ی ٘ەڵە ثاڵٚ كەکۀەٚە. ثەَ یٚ ٔەثٛٚٔی ىأَزەٚە ىأیبه ٔبّٚیبهییڕٚٚی 

ی ٔبڕاٍذ ٌەِەڕ کٛهك ٚ کٛهكٍزبْ ثاڵٚ یٔیبهّێٛەیە ٔییە کە ٘ەه کەً ىا
ئەٚەُ ٔبکوێ ثێذ، ثەاڵَ ٍەهەڕای  ەٚەثکبرەٚە ٌە ڕٚٚی پالٔێکی ٍیبٍیی

 36ی ٘ەڵجژێوكهێذ.یٍٔٛٚیٕبٔە ثێلۀگ غۆهەثەهأجەه ئەِ

                                                                                                                                                            
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/PDF/april-2005/gozaresh-ghazi-mohamad.pdf 

فیٍّە ثکەْ کە ٌە ِبڵپەڕی گەه ٌە كا٘برٛٚكا ثەٍزەهی ؽیيثی ''رٛكە'' کبه ٔەکبد، كەرٛأٓ ٍەیوی ئەَ 
ئەٚ ؽیيثە ٘ەڵگیواٚە ثۆ ئەٚەی فٛێٕەه گِٛبْ ٌە ئبِبژەكاْ ثە ٍەهچبٚەکە ٔەکبد. ثەٍزەهی فیٍُ ثۆ 

 ٘ەرب٘ەربیە چبالک كەِیٕێزەٚە.

https://vimeo.com/63129763 
 ٧٧١ك، ٘ەِبْ ٍەهچبٚەی پێْٛٚ، الپەڕەی فو ػوفبْ لبٔؼی  33

زو ٌە ِژاهێکلا کە پزو ٌە كٚٚ ٍبڵ ثەه ٌە ئێَزب ثە چٛاه ىِبْ ثاڵٚ ثۆٚە، ئەَ ثەّە ٌە پێْ  34
ڕاٍزییەکبْ ثە پێی ثەڵگەکبٔی پبهٌەِبٔی ''ایواْ'' فواٚەرەڕٚٚ. ثڕٚأە ٍۆهاْ کوثبٍیبْ، کۆِبهی 

 ٧٥-٥٨، الپەڕەکبٔی ٧٠٥٧ٍەهثەفۆ ٚ ''َِزمً''ی کٛهكٍزبْ؛ گەڕأەٚە ثۆ ڕاٍزییەکبْ، ئۆٍٍۆ 
 ئەَ ٔبِیٍکەیە ٌەَ ثەٍزەهەی ژێوەٚەكا ثبهکواٚە:

http://harikar.files.wordpress.com/2014/05/komar.pdf 
 ئەَ کٛهرە ٌێٛهكثٛٚٔەٚەیە ثەّێکی ىۆه کەِە ٌە ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی ٚهك کە ٌە كاكێلا ثاڵٚ كەثێزەٚە.  35
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 لەسەر ئەم پەرتّْکە پێْەری کبرکردى
عیب ٌەٚە کە فٛێٕەه كڵٕیب كەکوێذ ٌە ثەّی كۆکیِٛێٕزبهی ئەَ  كاٌێوە

چبٚی فٛێٕەه، ٘ەٚڵیِ یی فَزواٚە ثەهىأیبه ىۆه ثە ئەِبٔەرەٚە هرٛٚکەكاپە
كەهثڕیٕی ِێژٚٚی ىاهەکیی کبک ''هٍٛي  ّێٛەیكهاٚە رب ئەٚ عێگەیەی ڕێگە ٘ەیە 

'' ٌە رێکَزێکی ٍزبٔلاهك ٔيیک ثکوێزەٚە. گەه ٌە ّٛێٕێک ٔەفزە پیّْٕبى
ەٚەیە کە ٔبٚەڕۆکی ثبٍەکە ٔیب ٌەثەه ئٔبڕێکییەک ٚەثەه چبٚ ثکەٚێذ، رە

ی چٛاه کەٍبْ ی''هٍٛي پیّْٕبى'' ثە ٘بٚکبهکبک ثیوەٚەهییەکبٔی  هێذ.ثپبهێي
« ٍەهثوكەی ژیبُٔ»ٍبڵێک ثەه ٌە ئێَزب ئبِبكە کوا ٚ ٌە پەهرٛٚکێکلا ثە ٔبٚی 

ٌە الیەْ ی ىۆهی رێلا ثٛٚ، ە ٘ۆی ئەٚە کە پەهرٛٚکەکە ٘ەڵەثە چبپ گەییْذ. ث
٘ەڵەکبٔی ڕاٍذ ثکوێٕەٚە ٚ ٍەهٌۀٛێ چبپ  ثبُ ىأواثە کزێجەکە فبٚۀی 

''هٍٛي پیّْٕبى'' كاٚایکوك کە ِٓ ئەَ کبهە ٚەئەٍزۆ ثگوَ. ٘ەه کبک ثکوێزەٚە. 
هیب ِبٍِێ لَەیبْ ٌەگەڵ پۆاڵ ٔبٔەٚاىاكە ٚ ٚ ٛۀلییەٚە كۆٍزبٔی ٘ێژاەیٌەَ پ

ثەهفوەٚأی ِێژٚٚی  ٘ۆی ئەٚە کە کبک ''هٍٛي پیّْٕبى'' ٌە ىەِۀێکیکوكَ. ثە
ی کٛهكٍزبٔی ''ایواْ''كا ثەّلاه كێّۆکوارٚ ؽیيثی  ی کٛهكٍزبْكێّۆکوارؽیيثی 

ثٛٚە ٚ ٌەٚ ِبٚەیەّلا ڕٚٚكاٚگەٌێکی ٘ەٍزیبه ٚ گؤگ ڕٚٚیبْ كاٚە، ىۆه ثە 
 ثیوَ ٌە پێْٕیبهەکە کوكەٚە. ٌەٚ ِبٚەیەكا کە ئەٚ ٌە هیيی ٍەهٔغەٚە
پێٛیَزە کە  كەكەْ ثٛٚ، چۀل رواژێلییەک ڕٚٚ ی ؽیيثی ٔبٚثواٚكافەثبرکبهأ

ٌەٚ ڕٚٚكاٚە  ێکٌێکۆڵەهێک ثە پبهێيەٚە فۆی ٌێجلاد. ثۆ ٚێٕە یەک ٘ەه
ٌەثیؤەکواٚأە ثەٍەه٘بری کۆِەڵێک ٔیْزّبٔپەهٚەهی ڕۆژ٘ەاڵری کٛهكٍزبْ 

'' ٚ ٘زلە. پبُ ئەٚە کە پەهرٛٚکەکەَ ''، ''ٍٍیّبْ ِؼیٕیٚەک ''اؽّل رٛفیك
چبٚ ٍەهچبٚەکبٔی پێْٛٚروی ٌە، ثیٕیُ کە کبک ''هٍٛي پیّْٕبى'' فٛێٕلەٚە

ثبٍی کەٍبیەری ٚ ِێژٚٚی ''ٍٍیّبْ ِؼیٕی'' ٚ ''اؽّل  ِێژٚٚی ىاهەکیی ثبّزو
ثە كأبٔی ٘ۀلێک ِەهط لجٛٚڵُ کوك  ثۆیەٚ ؽلک كەکبد، ٘ەهرٛفیك'' 

٘ۆی ئەٚە کە ّێٛەی كاڕّزٓ ٚ ئەَ پەهرٛٚکە ٚەئەٍزۆ ثگوَ. ثە ڕّزٕەٚەیكا
ٔەثٛٚ، ٍەهٌۀٛێ ثە لەڵەِی فۆَ  ثە كڵی ٔبٚثواَٚ ٍٔٛٚیٕی کزێج

. ٌە ڕاٍزیْلا گەه كاڕێژهاٚەثە كهٍٚذ كەىأوێذ  ّێٛەیەیٚ ثەٚ  ِەرەٚەٍٛٔٛٚی
ێوكهاثب ٍپ ، پێٛیَذ ثٛٚ ثە کەٍێککزێجەکە رۀیب پێٛیَزی ثە ٘ەڵەثڕیی ثٛایە

 ٌە ِٕلا ثەكی ٔبکوێذ.کە ٘ەیە، فبکزەهێک ٚ ثٛاهەكا کە ّبهەىایی ربیجەریی ٌە
ثە ٔبٚی کبک  پەڕاٚێيی ٚەک یٌەَ پەهرٛٚکەكا كەثیٕلهێذ کە ٘ۀلێک ىأیبه     

'' كألهاْٚ. ٌە ٘ۀلێک ّٛێٓ ئەٚ ىأیبهییبٔەی کە ٌە كەهەٚەی ''هٍٛي پیّْٕبى



 

چبٚی فٛێٕەه. ٌە رە ثەهواٚەف پەڕاٚێيثْٛٚ، عیب کواٚٔەرەٚە ٚ ٚەک ثبٍلا 
ٚهكیی ٌە  کە ثە لاٌە ٘ەه ّٛێٕێک ،ِبٚەی کبهکوكْ ٌەٍەه ئەَ پەهرٛٚکە

گود ٚ ئەٚ ەٚە كە، پەیٛۀلیُ ثە کبک ''هٍٛي پیّْٕبى''ٔەكەگەییْزُثبٍەکبْ 
 .رێٕەكەگەییْزُکە ٌێیبْ  كەکوكِەٚەّزبٔەی ثۆ ّی 

ٍۆهاْ »ثە ٔبٚی  پەڕاٚێيێک ّٛێٓ كەثیٕلهێذ کە ٍەهچبٚە ٚ ٌە ٘ۀل     
یەکیبْ ٌەثەه ثەهپوٍیبهەرییەکە  ەِە ٌەثەه كٚٚ ٘ۆکبهە،كألهاٚە. ئ «کوثبٍیبْ

کە ِوۆڤ ئەّێ ٚەئەٍزۆی ثگوێذ ٚ كٚٚ٘ەَ ٌەثەه ئەٚەیە فٛێٕەه ئبگبكاه 
 ىیبك کواٚە. لاثکوێزەٚە چ ّزێک ٌە ٚەّبٔی كٚٚ٘ەِی پەهرٛٚک

پوٍیبهەریی رێکَذ ٚ ىأیبهییەک کە ٌەَ پەهرٛٚکەكا ثاڵٚ ثۆرەٚە ثە ثەه     
کبک  یڕٚٚٔی كاثەُ کواٚە. ٌە کبری ٍٔٛٚیٕەٚەی ئەَ پەهرٛٚکەكا ثە٘ۆی ئەٚە

'' ئبِبژەی ثە پەهرٛٚکی كیکە کوكثٛٚ، ٔبچبه ثَٛٚ ئەٚ ''هٍٛي پیّْٕبى
''فله'' ِەهەٍۀە، ''ٍؼیل''  اْثەڕێيپەهرٛٚکبٔەُ ثقٛێّٕەٚە. کزێجەکبٔی 

ە''، ''عٍیً'' گبكأی، ِبِۆٍزب كىا ''، ''ػجلاٌٍٗ ؽَٓکٛێَزبٔی، ''اِیو لبضی
ثۆ ەی كیکەَ فٛێٕلٔەٚە ٚ '' ٚ ىۆه ٍەهچبٚ، ''کویُ ؽَبِی٘ەژاهی ِٛکویبٔی

چبپی یەکەِی  ٍٔٛٚیٕەٚەی ئەَ پەهرٛٚکە ٚەثەهچبٚ گیواْٚ. ٌە چۀل ثەّێکی
واْٚ. ئەِە ثە ەكا الثئەَ پەهرٛٚکەكا ثبٍی چۀل کەٍبیەرییەک کواٚە کە ٌەَ چبپ

ثەه ئەٚە ثٛٚە کە ٍەهچبٚەی بَٔۆڕ ئۀغبَ ٔەكهاٚە، ثەڵکٛٚ ٌەِەثەٍزی ٍ
ەثٛٚە کە ٌە چبپی یەکەِی ئەَ پەهرٛٚکەكا ثبٍکواٚ ٘ەڵگوی ئەٚ ّزە ٔ

 ثبٔگەّەی کواثٛٚ.
ی ثەَ پەهرٛٚکە یٚ چۀل ّٛێٕێکی كیکە ىأیبه ٌە ثەّی کۆِبهی کٛهكٍزبْ     

''َ جی کبک ''هٍٛي پیّْٕبىىیبك کواٚە. پێٛیَزە فٛێٕەه ئەِە ثيأێذ کە ِٓ کزێ
ۆڕەپبٔی ثاڵٚکوكٔەٚەی ٍٔٛٚیٕی فۆَ، ثەڵکٛٚ فٛكی کبک ''هٍٛي ەرە گٔەکوكۆ

ٌەٍەه کٛهك ٚ ثە ربیجەریی ٌەٍەه  ڕاٍذی یپیّْٕبى'' ؽەىی ٌەٚە ثٛٚە کە ىأیبه
 ثاڵٚ ثکوێزەٚە. لاکۆِبهی کٛهكٍزبٔ

ٌە ٘ۀلێک ّٛێٕی پەهرٛٚکلا ٍبَٔۆڕی ىأیبهیُ ثە ِەثەٍزێکی ئەهێٕی      
ثکبد. کبک ''هٍٛي  لای ٌەگەڵیبرٛأێذ كژایەرکوكٚٚە کە ٘یچ ڕەفٕەگوێک ٔ

'' ٌە گێڕأەٚەی ثیوەٚەهییەکبٔی فۆیلا ٘ەَ ىأیبهییەکی ىۆهی ٌە ثیو پیّْٕبى
ِبْٚ ٚ ٘ەَ ئەٚە کە ىۆه پەهۆّە ثبٍی ٘ەِٛٚ ئەٚ کەٍبٔە ثکبد کە ٌە ژیبٔی 

یی ەٚڵی كاٚە ىأیبه٘ لاٍیبٍیی فۆیلا كەگەڵیبْ ئبّٕب ثٛٚە. ٌە ٘ۀلێک ّٛێٕ
ِەڕ کەٍبٔێک ٚ ثٕەِبڵەکەیبْ ثالٚ ثکبرەٚە کە ٌە ڕاٍزیلا ٌە ىۆه ٚهك ٌە



 

ثبٍەکبْ ٚ  هێکقَزٕیرۀیب ثە ِەثەٍزی  كاكەهەٚەی ثبٍی پەهرٛٚکلا ثْٛٚ. ٌێوە
ٍبىٔەکوكٔی ٍەه٘ێْە ثۆ فٛێٕەه ئەَ ثەّبٔە ٍبَٔۆڕ کواْٚ. کبک ''هٍٛي 

ٌە ٘ۀلێک ّٛێٓ ڕێکەٚری  بكاه کواٚەرەٚە.پیّْٕبى'' ٌەَ عۆهە لوربٔلٔبٔە ئبگ
کبٌۀلەهی کۆچی ٘ەربٚیی گۆڕكهاٚە ثە کبٌۀلەهی ىاییٕی. ئەَ کبهە ثە ئەَ 
ِەثەٍزە ئۀغبَ كهاٚە کە فٛێٕەهی ٘ەه ثەّێکی کٛهكٍزبْ ثە ٍبٔبیی ٌە 
ثبٍەکبْ ثگبد. ٘بٚکبد ٌە ئەگەهی ٚەهگێڕأی ئەَ پەهرٛٚکە ثۆ ٍەه ىِبٔێکی 

ٔکبهییەُ کواٚە. ثۆ گۆڕیٕی ڕێکەٚری ٔێٛاْ کبٌۀلەهەکبْ ٌە كیکە، ئەَ ئبٍب
 37ثگۆڕی کٛهكیپێلیب کەڵک ٚەهگیواٚە.

ٍٔٛٚەهی ئەَ كیبهیکواٚەکبٔلا كەثیٕلهێذ،  پەڕاٚێيەٚەک ٌەَ ثەّە ٚ ٌە      
ٌە ىِبٔی ِبکلا ثە پیزی  یەبٔثێگبٔ ئەٚ ّٚەکە  كێڕأە ثە كهٍٚٚزی كەىأێذ

ەٚە. ئەِە عیب ٌەٚە کە پبٍبٚی ثٍٕٛٚوێٕٚەک فۆی  ئبهاِی كۀٍٛٚوێٓ
ىأَزیْی ٘ەیە، ٌە ٘ۀلێک ّٛێٕلا یبهِەریلەهی پبهاٍزٕی ِێژٚٚ كەثێذ )ثۆ 
ٚێٕە ثڕٚأە ّٚەی ''طٙواْ'' ٌەَ پەهرٛٚکەكا(. كەلی رێکَزی کزێجەکەی کبک 

''هٍٛي ی کبک '' ٌەٍەه كاٚای کبک پۆاڵ ٔبٔەٚاىاكە ٚ فٛك''هٍٛي پیّْٕبى
 عۆهە ٍٔٛٚواٚە کە كەثیٕلهێذ.پیّْٕبى'' ثەٚ

ٚێڕای ئەٚە کە ثەهكەٚاَ ٌە کبری کبهکوكْ ٌەٍەه ئەَ پەهرٛٚکە ٌەگەڵ کبک      
ئەَ ی رەٌەفٛٚٔیلا ثَٛٚ، پبُ رەٚاٚثٛٚٔی ی'' ٌە پەیٛۀل''هٍٛي پیّْٕبى

کزێجی ٔبٚەڕۆکی ثبٍەکبٔی یەکەٚە پێلاچٛٚٔەٚەی پەهرٛٚکە یەکزوِبْ ثیٕی ٚ ثە
ثبثەرەکبْ ثە پێی کبد كا ەپەهرٛٚک ی ئەٌَە ٘ۀلێک ّٛێٕ کوكەٚە. ثەهكەٍزّبْ

كا ەکە. ثە كٚٚ ٘ۆکبه ئبڵٛگۆڕێک ثەٍەه ٔەفْەی پەهرٛٚکپۆٌێٕجۀلیی ٔەکواْٚ
 ٔە٘برٛٚە.

ٌە ٚەّبٔی پێْٛٚی پەهرٛٚکلا کە ِٓ ٘یچ ڕۆڵێکُ ٌە ئبِبكەکوكٔیلا  (1
ٚە٘ب فبٚەْ ئەَ ثڕیبهەُ ەه٘چبٚ ٔەکواثٛٚ. ، ئەَ گؤگە ڕەۀەثٛٚ

 ٔەثَٛٚ کە كەٍزکبهی ٔەفْەی کزێجەکە ثکەَ ٚ ثیگۆڕَ.
ٌەثەهچبٚ ٔەگیواٚە، ثەاڵَ ثە  پۆٌێٕجۀلیی ٔبٚثواٚ ئەگەهچی (2

كەهکەٚد کە  ەکەٚهكثٛٚٔەٚەَ ٌە ثبٍەکبْ ٚ ٔەفْەی پەهرٛٚک
ە ٚ ڕەچبٚٔەکوكٔی ئەَ پوۀَیپە ثە ِەثەٍزی ّێٛألٔی ِێژٚٚ ٔەثٛٚ

ئەٚ کەٍبٔە كەگەڕێزەٚە کە ٚەّبٔی پێْٛٚی ئەَ  ٔبّبهەىاییرۀیب ثۆ 
 پەهرٛٚکەیبْ ثۆ چبپ ئبِبكە کوكثٛٚ. 
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کبه ٘برٛٚە، پێٛیَزە ئەِە ثگٛرویذ ەڕ ىِبٔێک کە ثۆ ئەَ پەهرٛٚکە ثەٌِە     
کە كەٍزُ ثە رەٚاٚیی ئبٚەاڵ ٔەثٛٚ. ئەِەُ ٌەثەه ئەٚە ثٛٚ کە پێْزو ئەَ کزێجە 

ٔەفْەی کزێجەکە ثگۆڕَ کە ٚا ەییْزجٛٚ ٚ ٔەِلەرٛأی ثە كڵی فۆَ ثە چبپ گ
. ئەِە ىِبٔێکە ٌەگەڵی ثکوێذٚێٕەیەکی ڕٚٚٔزو ٌەٚەی ٘ەیە ثۆ فٛێٕەه ٚێٕب 

ی یگەٚهە ثَٛٚ ٚ ثە ٍەهٔغی فۆِەٚە فێوی ثَٛٚ. ٌەگەڵ ئەٚەُ ٘بهیکبه
ی ەٚەەِکوكٔىاكە'' كەٍزی ثباڵی ٌە ک ٘بٚڕێی ٚهكثیٓ ٚ كەالٌُ ''اٍّبػیً اٍّبػیً

'اٍّبػیً 'ٌەٚ ِبٚەیەكا ٘ەڵەکبْ ٚ گەاڵڵەکوكٔی عٛأزوی ثبٍەکبٔلا ٘ەثٛٚە. 
كا ەکەىاكە'' ىۆه ثە پەهۆّەٚە ٌە كٚٚعبه پێلاچٛٚٔەٚەی رێکَزی پەهرٛٚک اٍّبػیً
ی کوكَٚٚ. ٌەَ ِبٚەیەّلا کە ٌەٍەه ئەَ پەهرٛٚکە کبهَ کوكٚٚە، ی٘بٚکبه

ىاكە''، ''ػطب  ٚهیب ِبٍِێ، ''اٍّبػیً اٍّبػیًثەهكەٚاَ کبکەکبْ پۆاڵ ٔبٔەٚاىاكە، 
عّبٌی'' ٘بٔیبْ كاَٚ ٚ ٚهەیبْ پێجەفْیَٛ رب كڵُ ثە کبهەکە فۆّزو ثێذ ٚ ثە 

ی كڵَۆىأەی یئۀغبِی ثگەیێُٕ. ٌە پۀبی ئەِبٔیْلا گەه ٘بٚکبهی ٚ پبڵپْز
 ٔەثٛایە، ٔەِلەرٛأی ٌە ٍەهەربٚە ئەَ کبهە لجٛٚڵ ثکەَ. ٘بٍٚەهی ٘ێژاَ

''کویُ'' ِەهەٍۀە، ، ٍەفەه ژاژۆکی، بْ چبالک ''ِؾّل''، ٘بٚڕێ ثبفەٚاْکبکەک
ٚ ىۆه ٍەهچبٚەی كیکە  ، یبی روٍٚٚکە ''هضٛأی''٘ۆگو کبٚأی''اثوا٘یُ لياق''، 

ێذ کە ٌەَ پەهرٛٚکەكا یبهِەرییبْ كاَٚ کزێت ٚ ٚێٕەی پێٛیَزُ ٚەكەٍذ ثکەٚ
ُ ثۆ كاڕّزٕی ثەهگی پەهرٛٚک  ئبگوی ثبڵەکی ٛەهگیواٚە. کبککەڵکیبْ ٌێ

ٌە كڵەٚە ٍپبٍی ٘ەِٛٚ ئەَ  ىەؽّەرێکی ثێٛێٕەی کێْب ٚ ٘بٚکبهی کوكَ.
ە ئبِبكە ثەڕێيأە كەکەَ. ثە ثێ پبڵپْزی ٚ یبهِەری ئەٚاْ ئەَ کزێجە ثەَ ّێٛەی

 چبٚ.ٔەكەثٛٚ کە فواٚە ثەه
رۀیب ثەهگی یەکەِی  فٛێٕەهی ٘ێژاُ ٌەَ گؤگە ئبگبكاه كەکوێزەٚە کە ِٓ     

ثە لەڵەِی فۆَ ٍٔٛٚیٛەرەٚە. ٌە ثەهگی « ٍەهثوكەی ژیبُٔ»پەهرٛٚکی 
كٚٚ٘ەِلا رۀیب پێلاچٛٚٔەٚەی ىِبٔیُ کوكٚٚە ٚ ٌە ٔبٍٕبِەی پەهرٛٚکلا ئبِبژەی 
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