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 تداقهیقو حه تهڵواڕ وانێن له ۆییمر یدانێپشهگه

م دووه یهانیج ینگجه یدوا له ۆییمر یدانێپ شهگه یمكچه
 تبهیتا و به - نگهو جهشداربوو لهبه یاتانڵو كێكات داڵهه یرسه

 نگهو جهله وهرهۆز یكهییرانێو و  انیز  به -كان وتووهكهرنهسه اتهڵو
 ونگدا درووست بوجه یدوا به یهییر و كاولكارچوون، پاش ئهده

 یدانێپشهگه دایدواو به داڵههیر سه یئابوور یدانێپشهگه یمكچه
 .كراویار ید یئامانج ێندو ههئه یكردنێجبهێج ۆب ۆییمر

 

 یدانێپ شهگه یكانهییتارهسه گههڕو ئاشكرا  وونڕ یكهیو ێش به امڵبه
 یرگهیكار  فتاكاندا بهحه و له داڵهه یرسه كاوهیمرئه له ۆییمر

 یدانێپ شهگه یگشت یكهیوهێش به ،وههیبوو  اوڵب اتریز  كارۆ ه ێندهه
 :بووه ڕپهێت ناغداۆق ێس به ۆییمر

 داناغهۆم قم: لهدووه یهانیج ینگجه یدوا یكیكلاس یناغۆق -1
 ،وههییئابوو  ینهیلا بوو به ستوهیپه ۆییمر یدانێپ شهگه یمكچه

 یداهات نۆبوو چ وهر ئهسهله انیخدانهیموو باهه ندانرمهیو ب انیزانا



 یداهات یردنادكیو ز  یوێبژ  یئاست یچاككردن ۆن ببكه ادیز  ییوهتهنه
 .یئابوور ۆییخربهسه به شتنیكان و گهتاكه

 داناغهۆم قكان: لهدهوهفتاكان تاكو نهحه وانێن یناغۆق -2
 یتهیاڵمهۆك ینهیكرد و لا یكشهپاشه یئابوور یرگهیكار 

م و، لهبو ۆییمر یدانێپشهر گهسهله یكرهو سه مكههی یرگهیكار 
یخبه یرچاوبه یوتنشكهێپ ژئاواڕۆ یگهڵ مهۆك داناغهۆق  ینیب وههۆ

ێ له امڵبه اندا،یژ  یكانهبوار له نه وههۆییمر یدانێپشهگه یگهڕ
 .ننێست بهدهبه یكڵ خه ۆب یرانو كامه یختشبهۆخ یاتوانی

 

 :ناسهێپ

 و ركردنێف یتواناكان یفراوان كردن له هییتیبر  ۆییمر یدانێپ شهگه
 یكانهڵوهه به ۆڤمر هیوهئه داێیت شیلان، ئامانجگه ییز شاراه

 یكێانیوت و ژ ستكهو ده نانێمهرههبه رز لهبه یكێئاست بگاته
ێ له كانهۆییتوانا مر یكردنێپ شهها گهروهندرووست و ههته  یگهڕ

 .ییازشاره یركردنۆو ز ركردنێف ۆگونجاو ب یلهه یم كردنراههفه



و ئه یادكردنیز  له هییتیبر  كه یوهبه تێكر ده ناسهێپ هاروههه
 یبژارده ێش سوهو ئه هیئارادا هه كان لهتاكه ۆب یبژاردانه

 : وهتهێگر ده یكرهسه

 .یشۆخنه و دوور له ژێدر  یندرووستته یكێانیژ  یخساندنهڕ -

 .فهیعرزانست و مه یوهاوبوونهڵب یركردنۆز -

كان تاكه ۆب ستهییشا یكێانیژ  كهیوهێش كان بهداهاته یكردن رۆز -
 ر بكات.بهستهده

 

 :ۆییمر یدانێپ شهگه یكانبواره

 له كههیتهێو ئاو  هییژئاواڕۆ یكێزانست ۆییمر یدانێپشهگه یكورت به
 یكێباس هڵمهۆك ڵگه سوود له باش و به یگشت یكێباس هڵمهۆك

 ادیز  ۆیدواتر ب كه سلامیئ ڵگهله كۆخش و ناكبه انیخراپ و ز 
 چیه وهسلامهیئ یوانگهڕ له كه یكانباشه باسهله نموونه ۆ، بكراوه

بن و نه اوازیج كترهیله یكڕۆ ر ناوو ناوهگهئه هییر نسهله انیكهیشهێك
 :نێر یگكنهێت سلامدایئ یماكانبنه ونهیبنچ ڵگه له



 یتوانا و ییزاەشار یتواناكان و درووستکردن یشبردنێوپره* به
 .یتهیساكه یزكردنێهو به ێڕیکارگ

 ەب کانییەندەوەیو پ یتڕێكردن و هاو وقسه ۆگفتوگ یر* هونه
 .یگشت

و  یزانێخ یندوهیپه یزكردنێه و به ڵمنا یردهروهپه یركردنێ* ف
 .یتهیاڵمهۆك

به یركان و هونهئامانجه یكردن یاریو د ژانهڕۆ یانیژ  ۆ* پلاندان ب
ێ  تر. یتبابه نیندكات وچه یبردنوهڕ

 

ێپسپ یچوونۆب  :كۆڕ

كردي(  فی)فوز بنت عبد اللط رهۆكو دكتوه - دایاستڕ له امڵبه
 كرد،ێمان پئاماژه یو باسانهئه ڵگهله ۆییمر یدانێپشهگه - تڵێده
 و سلامیئ ینییئا ڵگه له گرتووه ۆخ له یتر ینهیباس و لا نیندچه
 و تێر یگكدهێوت تێنجۆناگ ددایوحته وڕروباوهیب ڵگهله یتبهیتابه

و  یباتن یكهۆ ریو ب یرستبتپه یتیر نه كڵێمهۆك له هییتیبر 



ر ت یكانو باسهم باسانهئه هیوهخراپتر ئه یشیموو هه و له یرجادووگه
 یسكه ۆب مهستهو ئه نێكر ده کتریە ەب ڵكهیو ت نێدر ده ێگر وهكهێپ

 ،وهاكاتهیج انیكهیله دهیقعه یكاننهیو بنچ نییئا یماكانبنه زا لهناشاره
 :وانهله

ية العصبية(  به تنبهیتا یو خولانه* ئه  روۆموو جهه به)البرمجة اللغو
 .) هندسة نفسية، استراتيجيات العقل (كو: وه یكانوهنگدانههڕ

ية(  ۆییمر یوزه باس له كه یو خولانه* ئه  كه)الطاقة البشر
يكي والشي كونغ(   تێوتر ده ێیپ كه یوهندنهێخو  رهۆو جوئه)الر

ية(   ،وهتهێگر ده )طاقة الألوان( كاننگههڕ یو وزه)القراءة التصوير
 یدانێپشهگه له یزانست یكێشاكۆپ خولانه رهۆو جموو ئههه كه

ما بنه و له تێبر دهخشته له ێپ ینجانو گه تێكر ردا دهبهبه ۆییمر
یخ به یوهئه ێببه وهنهێخر ور دهدو انیكهنهید یكانهییكرهسه  انۆ

 بزانن.

 

 :راوهیرگوه وههییچ له ۆییمر یدانێپ شهگه یناو



 ۆییمر یدانێپ شهگه یناو به م زانستهئه یناونان تێو كهردهواشده
 هییتیبر  كه تێب یكههییكرهسه نهیبنچ یاوڵقوڵهه (ةیالبشر  ةی) التنم

ية كان شاراوه هۆییتوانا مر یوه: بزوتنهله )حركة القدرات البشر
 ۆڤمر یكردنماشازن تهمه ۆب داڵهه یرسه ژئاواڕۆ له كه الكامنة(

 ردگار.روهپه له ینانێبوون و وازهنه ستیو ێو پ

 

 :ییایور 

م له هیهه وهو ئاگاداركردنه وهاكردنهیور  به یستیو ێپ كه یشوهئه
ن دهده ڵوهه یسلامیئ یتهیسابانگخواز و كه ێندهه هیوهئه وهباره

 یكهینهیبنچ هیت و گواكتاب و سوننه به وهستنهببه تانهو بابهئه رۆزبه
 له خراپ و ترسناكتره رۆز یكێش كار وهئه ،وهزنهۆبد ۆب یسلامیئ

باسمان  داۆییمر یدانێپشهگه له یتانهو بابهئه یكانلادانه یخود
 ۆڵو خ كردنڵ كهێت یكێنگاو هه له هیوهئه ێیست پبهمه كرد، چونكه

به یگهڵ به له كێر شهۆداپ به انهڵپووچه فهلسهو فهچاوكرندندا ئه له
 .وهتهێبشار  یسلامیئ تهڵواڕ

 



 :اوازهیج یعیو واقشهبانگه ۆییمر یدانێپشهگه

 یكانباسه یبازنه له ۆییمر یدانیپ شهگه یكانوخوله تێب رگهئه
ێبه یكانوازهێو ش یكۆ مر خهسهبه بوونڵزا یتهیینۆچ و سوود  بردنوهڕ

 ندهمهریو ب انیزانا ،وهتههیدا بماباسانه رهۆو جكات و ئه رگرتن لهوه
 ێل زیرگهه م زانستهله انییترسناك ینگزه سلامیئ یكانزهۆسڵد

 هارهۆج كهیبوارو بازنه تهبووه ۆییمر یدانێپ شهگه ڕۆمدا، ئهدهنه
و  هییئاسا هاتووه ێل یوا ت،ێگر ده ۆخ له ورهگه یچێرپتاوان و سه
 دا:و زانستهئه یكانباسه له هیین مانڕرسوسه یگاێج

و  فسانهئه ودعهیب هارهۆو بچووك و جادوو و ج ورهگه یركیش -
 .تێو رچاو بكهبه سلامتیئ دژ به یفهلسهفه

 هیداێت یاستڕ ما و دوور لهبنه ێب یلاجیرو عسهچاره هارهۆج -
و  نجهموو گهو ههئه یزارێو ب یكار ێب یوهستنهۆق له هیین اتریز 

 .یقینتمه یكێپاساو  ێب به یكڵ خه ڵیو ما پاره یرگرتنوه

 ڵگهله كه تێكر ده یدبه داێت رۆز یكۆ ناك یهكۆ ریو بقسه -
م ئه هیوهئه انیخراپترن له كهۆ ناك ووهتهێكناگر هی ددایوحته یدهیقعه

 ر سه كار له زانسته



 ێب كێموو شتهه له یهیو واتاكات بهده كانهۆڤمر یكردن ورهگه
 .وههیشیرگار روهپه به تێب ازین

تاكهرهسه كه وهسوودهبه یباس ێندهه له ۆییمر یدانێپ شهگه -
ته به و بووه یتپه یكهییبازرگان بووه ستاێئ ،كردووهێپ یستده وهبه ی
و  یشۆخنه یستدهبه كه كێكانڵنجان و خهگه یاوكردنڕ ۆب كهیهڵ

 ننڵێناهد وههییتهیساكه یولاواز یزانێخ یشهێو ك ێاوكڕهڵد
یخ وهوانهر ئهسهن و بهكهده ڵتابه انیرفانیوگ ند مهولهده انۆ

 ن.كهده

 به یكڵ و خه تبهیتانجان بهگه یزانست یئاست ینیز دابه یهیسا له -
و  راننهیاهڕ كان،مهوانهڕب یربوونۆز یاڕرهسه یگشت یكهیوهێش
 و له بووه ۆڵچ ۆب انیپانهۆڕگ ۆییمر یدانێپ شهگه یارانیشترپهسه
ێ  سفوه)باعة الوهم( هم وه یارانیشۆفر به یوانهله ێندهه یگهڕ

 تهاسڕما و ئابنه ێب یرسهو چاره استڕنا یاریزان رۆز ن،ێكر ده
 ن.كهده ییفسانهئه یكردن

و  مانیئ یلاوازکردن ۆب كێكار ۆ ه تهبووه ۆییمر یدانێپ شهگه -
ێله سلامیئ یكانهڕروباوهیب یچێرپسه  یمكچه یوهاوكردنهڵب یگهڕ



و لابردن و  ییهاهڕ به كداێموو شتهه له ۆیخ تاك به یستنپشت به
 له ،یالل  ه تعال ستن بهو )توكل( و پشت به ڕباوه یخستن ێپشت گو
 وهتهێناب داێت یوهئه یگهیج زیرگهه داۆییمر یدانێپشهگه

ستن و ببه انیردگار روهپه پشت به نێبكر  وهئه یرێشداربوان فبه
پشت  نێكر ده وهئه یرێوام فردهبه كوڵ به ت،ێب ێیپ انیدێئوم

یخ یتواناكانبه یخبه انیدێستن و ئومببه انۆ  ۆب تێبەه انۆ
 .انیكانئامانجه وموهه یكردنێجبهێج

 یوهئه یترسمه ت كهبابه ێندهه ۆب وهتهێكر جار خول ده رۆز -
 یرانهسهو چاره، ئهروهده بباته سلامیئ یبازنه له مانڵموسو هیهه

 قورئان و له له یوهله دووره یموون ههكهده یسفوان وهئه
 ینیزان یتهینۆو چ بیداهاتوو و غه یجار باس رۆو ز تدا هاتووهسوننه

ێله كهسهكه یداهاتوو ر سهو چاره سهو كهئه یتوخه مزایئ یگهڕ
 یكو مرواروه( مةی:) العلاج بالاحجار ال كر نڵێده ێیپ یوهكردن به

 تر. یكاننرخهبه ردهو به

 

 



 :كانهیرعشه سنووره یزاندنبه

 ت،ێزر ێناپار  یرعشه یسنوور داۆییمر یدانێپشهگه یبوار له
 شۆیت ،هیین یسلامیئ كهكاره ینهیتا وسرووشت و بنچرهسه چونكه

وتوو كهر سه یكێر نهێاهڕ انی تیباش ب یكهیشداربوو به یوهئه ۆب
رامت و حه ڵاڵحه یو باس یرعشه یستگهێو  رۆز تێناتوان تیب

 رۆز راننهێهاڕ ت،یوام بردهبه تیناتوان نایگئه اندا،ەڵیگ ەل تێبهه
ین خكهده قسه  و ەشانێاکڕ رنجەس ۆب نهاەكه ت انینڵد وهله انۆ

 هیین هیهاهڕ وهێو شبه تێبیهه شیر گهئه ،هیین یاستڕ یكهینهیبنچ
 یباس یزنمهو به ییورهگه جار به رۆز انین، كهده یناێوان و ئه

 یورهگه ەوێش وەب ژئاواڕۆ یاندنیاگهڕنها ن تهكهده كێنساكه
 ەب نن،ێناه یاوڕقو یكێتوور  ركهسه ینتهكورد وه نایگكردوون ئه

 ەب دژ یسانەو ک ستێئات رجارۆز ەسانەک وەئ ەک شیتەبیتا
 .سلامنیئ

 یتان سنوورو ئافره اوانیپ هیوهو خراپتر ئه یرعناشه یشیموو هه له
 بن لهده كترهیبه ڵكهێت كهیوهێش و به زنێكردن ناپار  هڵمامه یرعشه

 ینانو ژ اوانیپ یبوون ڵكهێت یوهكو ئهوه كانداسهرهۆخول و ك



 شەورگه یكهیچاكه روێخ كوڵ به تێبەرام نحه رەك هم نهحرهنامه
 یکییەستیو ێپ کوەو ژنان و اوانیپ ەستیو ێپ ەیوەل ەجگێب ەمەئ ت،ێب
ورد  کترەیەو ل نەبک کتریە یوانەناوچ یرەیس ەستیو ێپ ەکەخول یتەباب

 شدایكانخوله ییتاۆتر، له ک یرعەش یزاندنەسنوورب رۆو ز ەوەببن
مهۆك هۆڕت گرن و لهده یلفێس ونهێو  وهنهینكهێپ به وهكهێپ

و  رنهیاهڕ یو دواجار كابرا وهنهكهده یشیاو ڵب كانداهییتهیاڵ
یخ شیشدابووانەب  میز همولت یمانڵموسو یرنهێاهڕو  یتهیساكه به انۆ

 هب یندوهیپه وهكههیلا ش لهوهزانن، ئهده وهشهیسلامیئ به
و  اوانیپ یبوون ڵكهێت كه هیهه وهكانهسهكه یزبیح یردروهپه

بهیناو ح م لهحرهنامه یژنان  ییواو ئاساته ستایئ كانداهییسلامیئ ز
بانهیو حندامن لهجار ئه رۆز شیراننهێاهڕ وهتهبووه  یكهیلاله ،ز

 ەزانست له انییزاكو وتم شارهوه كانرهنهێاهڕ یخود وهشهیتر 
 وهكانههییرعشه وورهسن به انیند بوونپابه شیر ۆو ز هیین کانییەرعشه

 .هیین

 

 



 :وزه به ركردنسهچاره

ر سهچاره یلهسهمه انیكانشهبانگه نیترسناكتر  له كێكهیوتمان  كووه
ردا بهبه یزانست یكێشاكۆن پدهده ڵوهه شیر ۆو ز وزه به كردنه

 تهێبب یوهئه ۆب وهنهبخه یدوور یكههییرستبتپه نهیبنچ ن و لهبكه
 دایراست له ؛هییوا ن ۆیخ كداێكات له ییئاسا یزانست یكهیلهسهمه

 له یواوته) العلاج بالطاقة( به وزه ركردن بهسهچاره یكهۆ ریب
 زدانهی وهوانهئه یلابه كه راوهیرگوه وهكانهرستهئاگر په جوسهمه

یوان باوهو ئه هییكیتار  یخودا نمهیهر و ئه هییوناكڕ یخودا  انڕ
 یتارهو سه كترنهی دژه یمادوو بنه یكیو تار  یووناكڕ هیوا

 و دووانهئه یبوونتهێئاو  له كانكهاتهێموو پهه نڵیرن و ئهوهبوونه
ی، بدرووست بووه و  نهیو ) یكیو تار  یووناكڕ یباس ینیبده هۆ

ن، كهده ینێر و نه ینێر ئه یوهنهیر و له شانێاكڕ( و انگی
ستم بهنها مهدا تهرهێمن ل امڵبه تێگر دهڵهه رۆز ش قسهكهباسه

 وهنهكهده اوڵب كهۆ ریو بئه یجالانهو دهله شیكێكهی ،كردنهێپ ئاماژه
 .ن )عدنان اوكتان( هكهر دهسهله یو كار

 



 :ةیالعصب ةیاللغو  البرمجة

 له كهێكهی ( كهةیالعصب ةی)البرمجة اللغو  یلهسهمه وهێمان شهه به
 یكار ۆییمر یدانێپ شهگه یكانرهنهێاهڕ یتانهو بابهئه نیرتر ۆز

واو ته یکێتبابه ،ەیەزانست وەئ یکەرەس یکیەماەن و بنكهر دهسهله
 له كێاستئ له - كوڵ و به سلامدایئ ڕیروباوهیب ڵگه له كهۆ ناك
 ،یكهنهید یبازنه له مانڵموسو یركردنده له كهێر ۆج - دایكانئاسته

 مكهو چه شتنیگهێت وڕروباوهیموو بهه یر لابردنسهكار له چونكه
 هل انێینو  یكریف یمكچه وڕروباوهیب كڵێمهۆكات و كده یكانهییكر یف

هه له هییتی: بر یرتكو به هییگرامساز ۆ م پرئه ت،ێنداده داگهێج
لابردن و  واشێه واشێوه ۆڤمر یكانهڕروباوهیب یوهشاندنهوهڵ

 كه - اوازیج یتر ڕیروباوهیب كڵێمهۆك به ینۆڕیو گ یناوبردنله
و ئه ایئا تریئ - وتنهركهسه یرركهبهستهده رودهیتارمهی نڵێوان دهئه

 ڵر حاههبه امڵتر، به یشت انیبن  ینییئا انهێینو  هڕرروباوهیب
و ئه كوڵ به ،هییقال الل  ه و قال الرسول ن تێب كهییرچهه
م رجهسه ۆب كهێكردن رماتۆكو فوه كه هیهییگرامساز ۆ پر



 میابراه كه شهیداخ یگاێ، جسهو كهئه یابووردووڕ یكانهییار یزان
 .كردده یكار م بوارهله كانوهێش له كهیوهێش الفقي به

 

 وتن:ركهسه یكانباسه

 لێگ ێپ انیكڵخه هاونهیمل یو باسانهله كهێكهی شیوتنركهسه یباس
 هیگوا نڵێوان دهگرن، ئهردهوه ێق لناحهبه انیكانو پاره كردووه

موو هه وتن لهركهسه گومانێوتن، بركهسه ۆبن دهده یكڵ خه یتارمهی
 كانرهشبهۆه دهما ەل یبازرگان سهو كهئه هییگرنگ ن تریئ كدا،ێبوار 

 ینییو ئا یوشتهڕ یمابنه كه كێو كار  یر بازرگانهه انیبكات 
 شهیمهه نجاین، ئبکه یوتنركهسه یرێوان فئه هیوهگرنگ ئه ت،ێبنه

 ییلاسا تێو انهیو ده نگشهێپ نهكهده ایدون یانڕباوهێب یرانسه
قورئان  یقده به كه كێسانكه شهیمهه نگ،شهێپ نهێو بكر  وهنهێبكر 

 تهیانكهیوتندا بركهسه ناوێپ له تێبده ۆت خدانزهۆد ت لهو سوننه
 .تۆخ یواشهێو پ نگشهێپ

 یماد یئامانج به شتنهینها گهوان تهئه یلاوتن لهركهسه یمكچه
یر ب، ههپاره ینانێستهدهوبه وام ردهبه رانهنهێاهڕو ئه یربهۆز هۆ



 نێڵوتندا و ركهسه یدوابه یسانهو كهله نوهكردنهۆ كپاره یكیر خه
 یچله ەانیستەبەنازانن م انیشۆیخ ەسانەک وەئ كداێكات له

 ون.ربكهسه

 

 (:بیو داهاتوو)علم الغ اریناد یزانست یهشبانگه

 به انی تێست ببهمهبه داۆییمر یدانێپشهگه یكانخوله جار له رۆز
 تێگونجالل  ه ده یزات ۆنها بته ننیهكاردهبه كێلگهوشه ،یكمههڕهه

 ننێهده یكاربه داماوه كهڵ و خهئه ۆوان بئه كداێكات له ت،ێكار ببه
كو وه شیوانئهو  و زانستهئه یراننهیراه یداو تهوتوونهكه كه

یخ یكردن مندهڵوده ۆب نێڕیز  یكێلهه ن، كهده ڵگهله انیهڵمامه انۆ
سنوورتان  ێهاو بره یوزه وهێ: ئنڵێده كهڵ و خهبه نموونه ۆوان بئه

 ۆنها بش تهسفهو وه! ئهوهزنهۆدیب تێبو ده) طاقات مطلقة(  هیداێت
 یمابنه شوهێو شبه ت،ێنر ێكاربهبه تێس ناشكه ۆب اتریالل  ه ز 

ن كهلاواز ده انیردگار روهپه ۆب انییكان و ئاتاجندهبه یبوون ستیو ێپ
ێ له انین. كهكان دهسهكه یمانیئ یر لاواز كردنسهو كار له  یگهڕ

 ۆب یو داهاتوو ندهییئا یباس وهنهشتا رهۆو جو ئه مزایت و ئستخهده



 ن لهكهده ینیزان یشهاوان بانگهئه یو شتانهئه یكورت ن و بهكهده
بازنه له تێب ێپ ڕیر باوهگهئه ندهو به هینها الل  ه ته یكانهییندتمهبهیتا

 .تێچردهده سلامیئ ی

 

 الواعي و العقل اللاواعي: العقل

)العقل الواعي( و )  به یندوهیپه كه یو باسانهئه وهێمان شهه به
 به مانیو ئ دیوحته ڵگه له كهۆ ناك یكهۆ ریب هیالعقل اللاواعي( هه

 یاكانڕگوم فهلسهفه به واجدانهڕ له كهێر ۆو ج سلامیئ یماكانبنه
 .كانابووردووهڕ دهسه

 

ێ به سهچاره  :یرعناشه یگهڕ

 ودهیقعه ڵگهله ۆوخاستهڕ ۆییمر یدانێپشهگه یكانخوله له كێندهه
 كهێمانڵموو موسوهه یتێمانڵموسو یمابنه كه ددایوحته یرروباوهیب
و  ڵستایكر  ر كردن بهسهچاره نموونه ۆب ،هیوانهچهێو پ تێر یگكدهیت

و ئه هاهرو، ههشتانه رهۆو جوئه یو چراو مروارشه یروههگه



 یانیكانخوله یشداربووانبه له ێندهه یستده له كه یوانهستهده
 ڵگهله انیراورد كردنبه یكات له انیتر  یفتارهڕ نیندن و چهكهده

 .هیكترازانداهیو له یاوازیج ڕیوپهئهله نینیبده سلامدایئ یرعشه

 

 :یكڵ خه ڵیقعه كردن به تهڵگا

 ڵاینها خهته ۆییمر یدانێپ شهگه یكانجار خوله رۆز هاروههه
 یلهسهمه ۆب هیوهستنهۆو ق یكڵ خه ڵیقعه به كردنه تهڵو گا شتنۆفر
چاو  وتووه انیكهڵ و خهبه بووهوا هه یخول له ان،ییكار ێو ب یژارهه

وهئه ۆبم، بهد ندمههڵوبم دهده ندمههڵوده نڵێجار ب ستیو ب ننێبنووق
 ند بن!مهولهده ی

 یجار نیندچه ۆ: بنڵێشكست خواردوو ولاواز ئه یكێسكه به انی
من  زمێه : من بهڵێب وهرهبكه دووباره وهئه تداۆخ ڵگهله رۆز

 زوێه به كه تێست بهدره ۆب یتناعهقه یوهئه ۆوتووم بركهسه
هه ڵمهۆك به یكهیوهێش جار به رۆز یوهله جگه مه، ئهوتووهركهسه

و  وهنهڵیده ێپ انیقسه ێندو هه ننێشینده انیو دا ننێساندهڵی
كو رز، وهبه ینگده به وهنهكهدووپات ده یپ انیواژهستهده ێندهه



راغ و و فهر ئهبهله شیوانن و ئهكهده ڵگهله انیهڵمامه تۆبڕۆ 
 واتڕده و تێد انڵن، ساكهده انیقسه به دانێییت یهییداماو 

 له شیوانبن و ئهده ندمههڵوداماو ده یكڵ خه یپاره به راننهێاهڕ
 ییو شكست خواردوو  یكارێو ب یدارو نه یژارههمان هه

یخ  .وهننهێمده انداۆ

 یكهیلا كتهینجهپه : بهنڵێبووان دهئاماده به هیواهه یجار انی
 نجایئ ،مژهڵهه ناسههه كهیماوه ۆب یتر یكههیو لاو به لووتت دابخه

، ربكهده ناسههه وهتره یكشهوبهو له لووت دابخه یتر یو لاكهئه
هه ڵیقوو به انی ،وهاتهكم دهكه كهسهر كهسهفشار له مهئه هیگوا

ر سهتر چاره یوگرفت یروونده یشهێك رۆن زدهده شانین یوا نیمژ ڵ
 كات.ده

 یروو له كهێسكه ۆیخ كه - دانیطارق السو  وهم بارهله رهه
 له یخنههڕ یتوند به - رهسهله یرۆز ینیبێزاكردن تبانگه یجنههمه

 یشتنۆفر به یو زانستهئه یراننهیاهڕو  گرتووه ۆییمر یدانێپشهگه
 له كێر ۆز كه یوهو به سف كردووهما وهبنه ێب یهم و قسهوه



 یوانامهڕچاوكردن و هاواركردن و ب له ۆڵخ له هییتیبر  انیكهزانسته
 .اندایناو  له اوهڵرببه یكهیاردهید شیساخته

 

 :كیتیۆباۆ كریما

 ۆییمر یدانێپ شهگه به ڵكهێت كه یترسناكانه تهو بابهتر له یكێكهی
خواردن و  یلهسهمه له زێپار  ۆب كهێستمینها سته تهڵواڕ وبه كراوه

و فهلسهفه نیندچه یوهكردنه ندوویز  ۆب كههیشهبانگه شدایاستڕ له
و  یو بوز یتاو یكاننهیئا له كه یسلامیئ یدهیقعه دژ به یمابنه

م زاراوهئه ك،یتیۆباۆ كریما له هییتیش بر وهئه راون،یرگوه یسۆندیه
و  وههتێگر ده انیژ  ۆزن بمه ینیروانێت انیزن مه یانیژ  یواتا هی
رابوردوو  یدهسه یكانچله كرد له ۆب یشهس بانگهكه نیمكههی
 له تێو انهیده كات كهده اواد سانهو كهبوو، له یابانی ی( ساواۆ)ئ

یسوور خ یشتۆگ یخواردن ند بن لهسوودمه یردوونگه یوزه  انۆ
و بتوانن له یوهئه ۆب نۆبخ كانهییكووهڕ دوور بگرن و خواردنه به

و  یندرووستو ته ژێدر  یكێنمهند بن و تهمههرهبه هییردوونگه وزه
 یرهیۆم تئه ت،ێو بكه ستدهبه انیساف شكێوم یرانو كامه یپاراو



 تێبكر  رداربهبه یشیسلامیئ یكێشاكۆپ تێدر ده ڵوهه كه ساواۆئ
شهبانگه هوكهێندهه نهیلاله ،وهتهێزر ۆبد ۆب ینییئا یشهڕیو  گهڕو 

 ێندو هه كانهییاتڵژههڕۆ هییرستبتپه نهییئا ۆب هیو ئاشكرا وونڕ یكهی
 انیئاوات ڕیو پهئه راننهێاهڕ ڕۆمو ئه ییژئاواڕۆ یلحادیئ یهڕهڕێڕ

ێو بتوانن به یوهئه نهبگه هیوهئه  یشداربوانبه یرسهچاره هیگهڕ
 یكڵ ر خهسهبه انیكانهییدارا وتهستكهده ڵگهن، لهبكه انیكانخوله

یخ ینیو د ووتڕو  شهڕ ستدان و دهله یتووش شیوانو ئه انۆ
و  م باسههئ یتقهیقحه ینیزان ۆن، بكهده رۆز یترسمه تێبنه چیه

 خیش یكانوانه ۆب وهنهڕێردوون بگهگه یوزه ر بهسهچاره یكانباسه
هو وان نینووس ،یكرد فیفوز عبداللط رهۆمحمد صالح المنجد و دكت

 .هیهه وهو بارهله انیسوود و زانست به رۆز ی

 

 :ڵستایرد و كر بهكردن به رسهچاره

 شیو ئه هیهه اریستگرنگ وهه رۆز یتر یكهیلهسهمه وهم بارهله رهه
 قیقو ئه یو مروار ڵستایرد و كر به به ر كردنهسهچاره یلهسهمه

 یردبه یكردن یارید به ستندهڵهه رانهنهێاهڕو ، ئهشتانه رهۆو جئه



 له یژڕۆو  یكهبورجه یگرامسازۆ پر ێیپبه كهسهكه ۆگونجاو ب
 ستهیو ێپ وهئه یدوا ،یكهوزه یرمانهخه ینگهڕو  یكبوونیدا
یخبه ردهو بهئه كهشهۆخنه ناو ئاوو  تهێبخر  انی تێواسڵهه وههۆ

 له لهینگوستو ئهوانهستهكو بازنگ ودهوه انیو  وهبخواته یكهئاوه
 ۆیخ انیبخوات،  ێیل ودرهۆب تهێبكر  انیبكات،  ینجهست و پهده

موو ههه بنات،یدا یكههڵناو ما یكهیگهێج له انی تیلێبش ێپ
)إن َّ الرقى : نموونه ۆب كاندا هاتووهرموودهفه كو لهوه هیش ئاشكرائامانه

ولة شرك(  و موو ئههه)من عل َّق تميمةً فقد أشرك( انیوالت َّمائم والت َّ
ێ  تێكر ده وهم بارهله وههۆییمر یدانێپ شهگه یناو به یچارانهگهڕ

یالل  ه ب ۆش بو هاوبه كیر شه  .اردانهڕ

 

 :وگای

 یدانێپ شهگه یكانباسه به دارنیندوهیپه یو باسانهتر له یكێكهی
 كرد كه وهمان بهئاماژه شترێپ مهێئ ،چونكههیگایۆ  یتبابه وههۆییمر

یخ ۆییمر یدانێپشهگه یكانتهبابه  دایكرهسه یروهته ێس له انۆ



ی، بتاك یترامهده یو ئاست یندرووستو ته ركردنێ: فوهننهیبده و له هۆ
 ن.كهده نێلۆپ یندرووستته یشر بهسهله گاشیۆ  وهوانگهڕ

 تێكر رزش باس دهوه له كهیوهێكو شوه یر چگهئه گایۆ  دایاستڕ له
 ۆڵخ هیوهێو شبه اگیۆ  یناكردنێو و  هییوا ن زیرگهه امڵبه

 له وهمانهزه رێد له كه تبادهیع له كهێر ۆج گایۆ ، چاوكردنهله
و ئه ینسههڕ یناو ت،ێدر نجام دهئه رۆخ ۆو ب ناسراوه ندستانیه

يا ناما سكار( واته له هییتیبر  تهبادهیع : )السجود )ساستانجا سور
ر سه له تاوههۆبردن ب جدهللشمس بثمانية مواضع من الجسم( سه

 ندام.شت ئههه

 كهسهكه كه یمنجهێپ یوازێش ت،ێدر نجام دهئه وازێش ده به گایۆ 
و  یوسنگ یو لووت یستردوو دهو هه یورزهسه تهێبده ژێدر 

و هون و بكهده یور زهبه ێیردوو پهه یكاننجهوپه ۆیژنردوو ئههه
 یزواێن، شبهده رۆخ ۆب نووشڕندام كشت ئهر ههسهله شوهیش

 ستهیو ێو پ رۆخ له اوكردنڵس له هییتیبر  رزشهم وهئه یمكههی
)مانترات(  كه تڵێب واژهستهوده وشه ێندهه داڵیگهله كهسهكه

 كو:وه ت،ێوتر ده ێپ ی



 موان.هه ڕێیهاو یئه یوانددانه ۆرم ب: سه)ميترايا ناماه( واته

موان سوپاس هه ۆت كه یوانددانه ۆرم ب: سه)رافاير ناماه( واته
 گوزارتن.

يا ناماه( واته  یرشاندهیپڕێ یئه یوانددانه ۆرم ب: سه)سور
 موان.هه

رد ده یرنهێز به یئه یواندانهد ۆرم ب: سه)ماريتشاى ناماه( واته
 .یشۆخو نه

 .انیژ  یرخشهبه یئه یوانددانه ۆرم ب: سه)سافتير ناماه( واته

يا ناماه( واته  یرچاوهسه یئه یوانددانه ۆرم ب: سه)بها سكار
 .یووناكڕ

ن: )أوم هرام، أوم هريم، أوم كهده ادیز  ۆب یمهئه شیكێندهه
 اللهم. ایالل  ه  ای: هروم( واته

 ۆیخ به یوهئه ێببه گایۆ  یرزشوه ینجامدانئه یكات له ۆڤمر
 هتێبو ده یرستتپهیب یواش و ههكه ێندناو هه تهێچده تێبزان

قورئاندا  له یالل  ه تعال ان،یاڕو گوم انڕباوهێب یوتوونكهێشو 



ه ل   )وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل ال: یتهیرموو فه
 .إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون (

 ستهیو ێپ یو وشانهله چیر هگهئه نڵێئه انیزانا له ێندهه امڵبه
و  تێبكر  شێپاش و پ یكانناغهۆق وازوێو ش تێوتر نه گایۆ  له تێبوتر 
 بدات چونكه ینجامئه مانڵموسو هییئاسا تێدر نجام نهئه ۆیكو خوه

من  امڵبه ،ییرزشوه یجووله ێندهه له هیین اتریز  داتههڵو حاله
 تێو بكه گایۆ  یم توخنناكه كێسكه چیه یژگارۆئام مۆكو خوه

 .كداێو پاساو  خۆبارود چیه رێژ له

 

 :ۆییمر یدانێپ شهگه یراننهێاهڕ

 ۆییمر یدانێپ شهكرد گه وهمان بهتا ئاماژهرهسهر لههه مهێئ
 یكانشهڕیو  گهڕو  رچاوهو سه هییتپه یكیمرئه ییژئاواڕۆ یكێزانست

یب ،یگشت به هییژئاواڕۆو  هییكیمرئه  كهیوهێش چیه به هۆ
وهێش به و هیین وهسلامهیئ ینییر ئاسهبه انییندوهیپه یراننهێزر دامه

 تێبنه یكانهییگشت و باسه ێڕیو كارگ یئابوور باسه یگشت یكهی
 یكانهییلحادیئ دهۆتیو م كانهییاتڵوژههڕۆ نهییئا له یتر یوانئه



و ئه یواشهێو پ نگشهێپ شیوانر ئهو هه راوهیرگوه ژئاواڕۆ
و ئه یچوونۆروبیب به ستنوهیپه كهزانسته یراننهێاهڕن و زانسته

 .وهانهیو زانا ندرمهیو ب یتهیساكه

 یكێر نهێاهڕ تهیبب یوهئه ۆب شیكێر ژهێتو  یچوونۆب ێیپ به
رنج جوان و سه یكێند قاتچه به ستتیو ێنها پوتوو، تهركهسه

و  زكراوڕی یوانامهڕب كڵێمهۆوك كێند خولچه ینینیب ڵگهله ،شهێراك
 رهخهیب تێنێمده یشوه، ئهستهجه یزمان ینانێكارههاوار كردن و به

ێ كه یرمانهو خهو ئه كههۆڕك یشانیناون ۆیتسئه  یرانكخهڕ
 ن.كهدرووست ده یتۆب كههۆڕك

 

كورتدا خه یكهیناسهێپ له ۆییمر یدانێپشهگه یراننهێاهڕ یربهۆز
 یشداربووانبه ۆب فسانههم و ئهوه له كێهانیج شهیمو هه شنۆفر ڵای

 كه نخهردهدهیوام واردهن، بهكهدرووست ده انیكانخوله
 ،هێیپ انییكار ێو ب یژارو هه یزانێخ یكهیشهێموو كهه یرسهچاره

 كێموو شكست خواردنهه ننێسلمده ۆت بوهئه داڵایخه یهانیج له
 یلیقاب داانهیم ژ له تێبو  كتێموو شتو، هه هیدواوهبه یكیوتنركهسه



 ێجبهێج تهو شئه كه بكه تۆخ ت بهناعهنها قهته ،كردنهێجبهێج
 وهتهۆخ رهبو له بكه زیركته ونهێچاوبنووق یژارر ههگهئه ت،ێبده

 وههئ تریبم! ئند دهمهولهبم دهده ندمههڵو: دهڵێجار ب نیندچه
یت یبوون ندمههڵوده یتارهسه  هیترت هه یكێو ئاوات وایر ههه انی ،هۆ

پاش  له تێبر نهسهچاره داكهرهنهێاهڕ ۆڵیناو هله یمووهه
 .تێبر دهسهرچوونت دواترچارهده

 

نها وتوو تهركهسه یكێر نهیاهڕ تهیبب شۆیت تێو ر بتهگهئه تنانهته
 كڵێمهۆو ك شخهكه یكێند قاتو چه كێند خولچه ینینیب به ستتیو ێپ
زل و  یقسه ێندهه ڵگهله ت،ێبئه ساخته ونهیقاستهڕ یوانامهڕب

و هاتن  شتنڕۆیو  ستهجه یزمان ینانێكارهو به وهرزكردنهنگ بهده
و  ڵگو له ڕپ یكێهار به یبوان و درووست كردنم ئامادهردهبهبه
 یپاره ییاۆڕخ له یو داماوانهئه یروونو ده ڵد یابانیب له وشهنهوه

یخ  به دێئوم یوهنهیخشها بهنته شۆیستت و تناو ده نهكهده انۆ
یب یكهیب رهسهله شتۆخ یوقسه ترهۆگ  .انۆ

 



يماني بیشانیناونبه دایكێوتار  "جاسون كونيل" له توني : "لماذا فقدت إ
كات ده داۆییمر یدانێپشهگه ڵگهله ۆیخ یزموونئه یروبينز؟" باس

و  یروونده یتاندنهڵخه له وهێل وانێل ۆییمر یدانێپ شه: گهتڵێو ده
 یكانساخته وانامهڕب وانێن ئاست، له نیندر چهسهله یفیعات

و ئه ۆب كێشت چین هكهده یربهله كه یشانهڵێو كو ئه راننهێاهڕ
هوئه ێوان ببن، ئهده انیكانخوله یئاماده ن كهناكه ادیز  كهڵ خه

 یچزووت لهئاره نڵێده انێین پبكه انیتواناكان ۆب یكاریش ی
 یكانوهنهیژ ێتو  ڵگهش لهمهئه ،هیهه تیكردنێجبهێج یتوانا تێبهه
 یرچووانهو دهئه انهیلماندوو وان سهئه كه هیوانهچهێپ دایروونناسده
 وانهله اترهیز  رۆز انیوتنركهكاروسه یلن ههكهده هڵمامه یعیواق به

 ن.كهده هلمه داڵایخه یایر ده له

 

 یدانێپشهگه یبوار له هیهه انییسلامیئ یكهیئاراسته كه انیشوانهئه
 له - ماندا،ۆخ یكوردستان له یو چ ایدون یاتانڵو له یچ دا،ۆییمر

یخ یندبوونبتوانن پابه مهستهئه - تێبنه كراودایار ید یكێسنوور   انۆ
 به و زانستهئه یكاننهیما و بنچبنه چونكه زن،ێبپار  وهانهیكهنهید به



 یدهیقو عه تعهیر شه یوانهچهێپ كوڵ و به هیین یسلامیئ یگشت
 هیوهئه شیو ئه ورهگه یتر یكییشهێك له جگه ،شهیسلامیئ

 هو ب نێكر ده نێلۆپ كانرنهێدۆم هییسلامیر ئسه له اتریز  كانرهنهێاهڕ
و  دهیقعه یكانتهو بابه یرعشه یزانست له انیربهۆز ییزاشارهنه ۆیه

 وانڕچاوه ێل انیاتر یز  وهله انهیماو بنهر ئهسهله انیبووننهردهروهپه
 .تێناكر 

 

 كوردستان: له ۆییمر یدانێپ شهگه

ییمر یدانێپشهگه یكیر كوردستان خه له یوانهئه  :رنۆدوو ج ن،ۆ

وردتر  یكهییواتا به انی ،هیین وهسلامهیئ به انییندهیو یپه انیكێر ۆ* ج
 یلمانعه یكهیوانگهڕ و له وهسلامهیئ یكانهیینماڕێحوكم و  به نیند نپابه

كاركردن  له انیشهێن و ككهده كهتهبابه ڵگهله هڵمامه وههییتپه
موو و هه هیین ییۆ مر یدانێپشهگه یكانشهبه له كێشبه چیر هسهله

 .ندهسهپه وهانهیلابه یشیكانزمهیكانیم

 



 ،وهسلامهیئ ندن بهپابه كهیادهڕتا  ن كهوانهئه انیمدووه یرۆ* ج
 وهشهم بارهله ،وهسلامهیئ به هیند بوون ههپابه له انیكێر ۆ: جواته

 :نیبكه مارۆت كهیینیبێند تچه ستهیو ێپ

 - انیموو ك ههنه -ن م بوارهئه یكیر خه یوانهئه یربهۆز -1
 یكهییستیو شهۆخ له هیین اتریو ز  هیهه وهسلامهیئ به انڵیكا یكێزامیلتیئ

 هییسلامیئ ئاكاره له ێندهه ند بوون بهپابه انی سلام،یئ ۆب یفیعات
ج نههمه ودهیقن عهخاوه یجنههمه یكێمانڵك موسونه ،وهكانههییگشت

 تێناكر  ێل انیوهئه یوانڕچاوه شوهێم شباش بن، به یكێدیوحو ته
ێپهێت سلامدایئ یرفلته به و زانستهئه  .ننڕ

 

ر كوردستاندا سه له ۆییمر یدانێپشهگه یراننهێاهڕ له كێر ۆز -2
ێله ۆوخاستهڕنا به انی ۆخاستهڕ به انی كانن،هییسلامیئ زبهیح به گهڕ

ێ یبوونۆ پاشك ی  وهكردو یش واوهوان، ئهئه ۆب انیكانكخراوهڕ
وان ئه شهیئاشكراو تێوان بئه ینیوانێڕمان تهه سلامیئ ۆب انینیروانێت
یخ ۆب  یكریوف یتهیاڵمهۆو ك یاسیس یكێفشار  رێژ  تهوتوونهكه انۆ

 نویز دابه سلامیئ یكانرهیگێج تهبابه له كێر ۆز و له ورهگه یلمانعه



 له كانهییسلامیئ زبهیح چونكه شهێیو پ، بهكردووه انیوهداچوونهێپ
 نههیلا ڵگه له یتێمانیو هاوپه كمهۆ ت یندوهیكوردستاندا په

 یكردن یازڕ تهبووه انیئامانج شهیموهه وهتهێستانبهیده كانداهییلمانعه
یب ت،ێناشك ێپ انیكڵخه ڵیقام و دشه ردا ناچار رانبهبهله هۆ
نه كانرهنهێاهڕ كارهۆ م هر ئهبهله نن،ێشكده انیكهنهید یكانسنووره

 ین و پاكنگ بكهره یسلامیئ یكێنگهڕ به و زانستهئه وهیانتوانی
 كه یهییاڕو گوم ركیلادان و ش یاردهیموو دو ههله وهنهبكه
 و نه ۆییمر یدانێپ شهگه یكانكهاتهێپ له نهسههڕ یكهیكهاتهێپ

یخ ۆب انیشوهێو شله یئامانج وا  یجار و بگره كردووه یارید انۆ
یخ یریوان و غهئه هیهه  .وهتهێاناكر یكترجهی له ۆب انتۆ

 

 انیكێبوونستهوابه كه یوانهله ۆییمر یدانێپ شهگه یراننهێاهڕ -3
ناسم ده انیكهیژمار  مۆخ من به كه انیربهۆز هیهه وهسلامهیئ به

 یدهیقت وعهكتاب و سوننه له انیستیو ێپ یرعشه ییزاشاره
ناو  له كوڵ ، بهبوونه درهروهش پهوهر ئهسهله و نه هیین یسلامیئ
ێو ێڕیكارگ یكێتبابه هڵمهۆنها كته اندایكانزبهیح ماشا هو ت كخستنڕ



م ئه یناسهێپ به شیو ئه - یتپه یاسیس یكێدید له سلامیئ یكردن
یب ركراون،ێف - تاسهیس ۆب مهردهسه  كهیشهێك وهنهیبنچ وان لهئه هۆ
دواجار  نن،یدا نابۆییمر یدانێپ شهگه یو لادانانه ییاڕو گومله
یخ وهیانتوانینه یسرووشت یكێنجامرهكو دهوه و ئه یكانهییخراپ له انۆ

 ێل یشیكورد یمانڵموسو اڵخوازهن، نهبكه زگارڕ زانسته
یب ،وهنهابكهیور   كێر ۆز یورهگه یئامانج تینیبده وهداخهبه هۆ

و  پاره یوهكردنهۆ و ك اتڵو یوهرهده ۆب شت كردنهوان گهله
یك كه یوانهئه یر حسابسهله ركرنهناوبانگ ده خه اڵكا یارڕ

 وانن.ئه یكانهڵییای

 

 له رانهنهێاهڕو : ئهمڵێئه وهشهینسافیو ئ ژدانیو  یووڕ له -4
تا بتوانن  - انناسمیده مۆخ من به - هیداێت انیكێسانكوردستان كه

و  ننێكاربهبه مانانڵو موسو انیكهنهید یتخزمه ۆب و زانستهئه شنۆرپه
یب كێموو شتههله  تێنجۆناگ سلامدایئ ڵگهله وهتهیساغ ب انۆ

یخ  .مهكه انیژماره وهداخهبه امڵگرن، بهدوور ده به انۆ

 



 :ۆییمر یدانێپشهگه یبوار كاركردن له یحوكم

و ئه داۆییمر یدانێپ شهگه یبوار كاركردن له یحوكم به تبارهسه
 وهانهێیپ رنهێاهڕ كه یتانهو بابهئه یرۆج به ستهوهیپه لهسهمه

 :كهیر خه

 چیه به سلامدایئ ڵگهله یو بوارانهبن له یتیكان بر تهر بابهگهئه -
 ،نیت نقورئان و سوننه یكانقهده یوانهچهێو پ نێر یكناگێت كهیوهێش
ێباش و  یئامانج یكردن یاریو د انیژ  ۆكو: پلاندانان بوه  یكخستنڕ

و  كانهییزانێخ هییندوهیپه یروهونه ڵمنا یردهروهكات و په
ردن كوتاردان و قسه یوازێو ش ۆكردن و گفتوگ یندوهیپه یرهونه

 یشتنۆفر كوڵ خه یتاندنهڵخه یوهئه ێب ،یتهیساكه یزكردنیه و به
 و زانستهبدات ئه ڵوهه كێرجمه و به تێب داێت یاوڵایخه یتبابه
 هوئه ت،ێنێهكارببه كانوهێش له كهیوهێش به دایكهنهیت دخزمه له

 داینجامدانئه له كێگرفت چیو ه باشه یكڵێوو هه درووسته یكێكار 
م ئه یكردن ۆڵنترۆك مۆخ یتێسكه یتناعهقه به امڵوالل  ه اعلم؛ به هین

 تێر بگهئه مهستهئه رۆز مانڵموسو ۆباسمان كرد ب یوهێو شبه زانسته
ر رانبهبه یتێپرسراو ێل به یستكردنو هه یرعشه یزانست رنهێاهڕو 



 ێو ب تێرباز بده ێیل یتلامهسهبه تێبتوان تێبنه یكهنهید
ێ چونكه ت،ێربچده ێیتاوانباربوون ل كار  هیوا كێسكو كهوه كڕ

 یكێندو هه سوودهبه یكێندبكات هه كێتبابه هڵمهۆر كسهله
 ییایور  كهیله انیوهاكردنهیو ج بوونه كترهیبه ڵكهیو ت خشهانبهیز 

 .تێو ده یرۆز

 ڕیروباوهیب ڵگهله یواوتهبه كه م زانستهئه یتر یكهوهید
 یكێتبابه هیواهه یجار دایاستڕو له تێر یگكدهێت سلامدایئ
 به هڵكهێت هیواش هه یجار وهۆییمر یدانێپ شهگه ۆیخربهسه

 یكانتهكو بابهوه وو،ڕ نهێخر كاتدا ده كهیو له یكانباشه باسه
 یو باسانهله ێندو هه گایۆ و  یردوونگه یوزه به ركردنسهچاره

 به كێمانڵرامن و موسوحه وانهموو ئههه كرد؛ێمان پئاماژه نموونه ۆب
 تانهبابه رهۆو جئه یكینز  زیرگهه تێشتبگهیت یكهنهید له یدرووست

و  سلامیئ ڕیروباوهیب یوخاندنڕ له كهێر ۆج چونكه وهتهێو ناكه
 هفلسهو فه یرستبتپه یرروباوهیب به شهیدانێپرههاوكات په

 .ژئاواڕۆ یكانهییلحادیئ دهۆتیو م اتڵژههڕۆ یاكانڕگوم

 



 :ۆییمر یدانێپ شهگه یكانبهێكت یوهندنهیخو  یحوكم

 ةیتنم) ال ۆییمر یدانێپشهگه یكانبهێكت یوهندنهێخو  به تبارهسه
و  ڵاڵچاك و خراپ و حه له كههیهڵكهیت یوهر ئهبه(، لهةیالبشر 

 له راویرگو هاوكات وه سلامیئ ڵگهگونجاو له یترام و بابهحه
یب ات،ڵژههڕۆو  ژئاواڕۆ یاكانڕگوم بازهڕێ ك ێسكه ۆنها بته هۆ

كترانههیدژه تهو بابهئه یوهاكردنهیكجێل یتوانا وهتهینیخو یب درووسته
رسام بوون سه یتووش تێبر نهسهله یوهئه یترسو مه تێبهه ی

 .سلامنیئ دژ به یكانهۆ ریو ببه تێب

 

 :ییتاۆك

 ییاواژئڕۆ یكێزانست ،ۆییمر یدانێپ شهگه ی: زانستمڵێده داییتاۆك له
 : وهشهدوو به تهێبو ده هییتپه

 به یكێزمیكانیو م یاریزانست وزان هڵمهۆك له هیتیبر  یكێشبه -
 تهێبب تێكر تر ده یسوود باش و به یكێر زانستكو ههسوود و وه

 .یكڵ خه یو سوود خهیبا یگاێج



 یانكهییرستستكرد و بتپهده نهییئا یاڵقهڵهه هیهه یتر یكێشبه -
بوار  ێندهه به ڵكهیت هیژئاواڕۆ یكانهییلحایئ دهۆتیو م اتڵژههڕۆ

 یر كردنسهكو چارهوه یتهێیپ انیر ۆز یستیو ێپ یكڵ خه كه كراوه
 شیاشكاو ڕ و به وهێهاوش یتو بابه یروونده یشهێو ك یشۆخنه
 و بوارانهئه یكۆ و ناك یاوازیج یتقهیقحه تێناتوان كێسموو كههه

 یكێشاكۆپ تێدر ده ڵوهه مانۆخ یلاو له تێبزان سلامدایئ ڵگهله
 سلامدایئ ڕیروباوهیب ڵگه له یكهۆ ناك شهو بهئه یربه به ینییئا
 شسانهو كهئه یماد یو سوود گرنیر وه یكڵ خه یوهئه ۆب تێبكر 

 .تێوام بردهر و بهبهستهده

، خراپه یشكهو خراپه باشه یكهباشه كهێزانست ۆییمر یدانێپ شهگه
 كهیر سهجار له رۆو ز كراوه كترهیبه ڵكهێت یباش و خراپ امڵبه

خول و  یشداربووانبه یرخواردده واكهێپ یمووهه سفره
 .نێدر ده ۆییمر یدانێپ شهگه یكانرسهۆك

 

 ،ینیب اوازیج یمرههبه كڵێمهۆك سوودم له تهم بابهئه ینینووس ۆب
 :وانهله
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