
 

 

 

 پێغەكی 

لەم لێکۆڵیىەوەیەزا ئاوڕ لەو عیعراهەی عاعیری کورز موفتی 

گا و عاعیر هەوڵی  پێىجوێنی زەزرێحەوە، کە پەیامً بۆ کۆمەڵ

یەخ بە  یعر و زاوا لە دەڵک زەکات با هۆعیارکرزهەوەی بە ع

زاوضد بسەن و چاو لە میللەثاوی پێغکەوثوو بکەن و لە ژیاوی 

وێنی لە ڕێگەی ئەم هاوچەرخ و صەرزەم زاهەبڕێً، موفتی پێىج

عیعراهەیەوە زەیەوێد هەم ثواهای عیعریی دۆی بضەملێىێد و 

هەم کۆمەڵگاکەی لە هاهۆعیاری و زواکەوثوویی ڕزگار بکات و بە 

لی و ژێرزەصحەیی و هەزاوی دۆی  زاوضد و پێغکەوثً لە زاوی زی

كوثار بکات و بە کارواوی ئازازی و صەرفرازی و دۆعگوزەراهیی 

یا بگات. لەم لێکۆڵیىەوەیەزا ئاوڕزاهەوەکەی میللەثاوی زوه

ئێمەیػ بۆ ئەوەیە بساهین ثا چەهس ئەم پەیاماهە بە کۆمەڵگا 

پێکاوە و ئەوەی لە دۆیان  گەییغحوون و ثا چەهس ئاماهجەکاوی 

ماهەی  ؟، پێىاویسا هووصراوە گەییغحوەثە جێ ر ئەو پەیا دۆ ئەگە
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ەرعوم یحفاث ەهسیم  

 ەرمووچ ۆی زانک ,و زمان ەروەردەپ ۆلێجیک ,یکورد یزمان ەش یب

  

ەپودح    

کۆمەڵگا و هەوڵی  ی دەدرێتەوە, کە پەیامن بۆ نێنجو ێپ یموفتئاوڕلەو شیعرانەی  داەیەو ەنۆڵیکێل مەل، 

ارکردنەوەیان دەدات و داوایان لێ دەکات بایەخ بە زانضت بدەن و چاو لە میللەتانی پێشکەوتوو  هۆشی

بکەن و لە ژیانی هاوچەرخ و صەردەم دانەبڕێن, ئەم ئاوڕدانەوەیەیش بۆ ئەوەیە بسانین تا چەند ئەم 

 ەمە چییە.پەیامانە بە کۆمەڵگا گەییشتوون, ئەگەر نەگەییشتوون هۆکاری ئ

 ئەم لێکۆڵینەوەیە بۆ دوو بەش پۆلێن دەکرێت: 

نی پێوەندیی زانضت و شیعر, لەم بەشەدا پێوەندیی زانضت و شیعر ڕوون  بەش ی یەکەم: ئاصتەکا

 دەکرێتەوە و ئەوە دەخرێتە بەر باش, کە تا چەند دەتوانن هاوکاریی یەک بکەن و پەیامی یەکتر بگەیەنن. 

و ئامۆژگاری, لەم بەشەدا ئەوە ڕوون دەکرێتەوە, ئایا کە شیعر دەبێتە  بەش ی دوەم: پەیوەندی شیعر 

ئامۆژگاری, دەتوانێت حەقیقەت بەرهەم بهێنێت, دەتوانێت فیکر بگەیەنێت؟ ئایا ئامۆژگاری 

و  کاریگەرییەکانی لە ڕووکار و صەرصامی و پەند و وتەیەکی بەنرخدا کە کاردانەوەکانی تەنها دەصتخۆش ی 

نی قوڵ و ڕیشەیین و کاردانەوەکانی ئافەرین و جوان ت فەرمووە و ئەو جۆرە دەربڕینانەیە, یان کاریگەرییەکا

 بریتین  لە گۆڕانی کۆمەڵگا؟

 :ەو ەتێبدر  ەارانیپرص مەئ یمەڵ و  تێدر ەد ڵ و ەه داەیەو ەنۆڵیکێل مەلبە گشتی 

م ینێنجو ێپ یموفت یکانڵەو ەه دات؟ەد گاەڵمۆ ک ەیو ەارکردنیشۆ ه ڵیوەه ینێنجو ێپ یموفت یچۆ ب  نییژگار ۆ ئا

 یوتنەرکەص انیشکضت  ی کار ۆه گا؟ەڵمۆ ک ەگاتەد ینێنجو ێپ یموفت یامەیپ ندەتا چ ن؟یریۆ ت  انی

نڵەو ەه ارکردنەوەی کۆمەڵگا نییچ ینێنجو ێپ یموفت ی کا انندەو ێچ پ عر یزانضت و ش ؟بۆ هۆشی  ەڵگەل ییەکی

 ئەمانە و وەڵم بە چەند پرصیارێکی تر. کترن؟یە ەیوانەچێپ انی رەواوکەت ؟ەیەه داکیە

اصەکە بە   لە کۆتایشدا ئەنجامی توێژینەوەکەمان خضتوەتە ڕوو لەگەڵ لیضتی صەرچاوەکان و کورتەی ب

 هەردوو زمانی عەرەبی و ئینگلیزی.
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بۆچی ئەم ئاماهجاهە  ؟،عاعیر هەگەییغحوون، هۆکاری ئەمە چییە

هەپێکراون؟، بەو هۆیەیغەوە وەک لە هاوهیغاوی صەرەکیی 

و  ثوێژیىەوەکەوە زەرزەکەوێد، زەماهەوێ لە هاصىامەی عیعر 

و بساهین ئەو زوو کایەیە دۆیان چین و  زاوضحەوە زەصد پێ بکەیً 

یەک چی  و هەڵسەکەن پێکیاهەوە زەبەصحێحەوە و ثا چەهس لەگەڵ 

یەک بکەن و پەیامی یەکتر بگەیەهىە جێی  زەثواهً هاوکاریی

مەبەصد، لەمەیغەوە ویضحووماهە لەوە بکۆڵیىەوە، ئەگەر ئەو 

پەیاماهەی موفتی پێىجوێنی عاعیر هاکامً کە بۆ هۆعیارکرزهەوەی 

کۆمەڵگا و دەڵکی هاوزمان و ثەهاهەت کەصاوی زەوروبەر و 

غە و زاهیغحواوی هاوچەکەی کە بەئاصاوی و ڕەواوی و بێ هیچ کێ

زەوێد، بۆچی هاکامً و چی گرفحێک ثێی زەگەن و زەزاهً عاعیر 

 . ئەو پەیاماهە هاگەهە عوێنی دۆیان و هۆکارەکاوی چین؟

 

 بواری لێكۆڵیىەوەكە:

ی  ێک عیعرەکاو زەمیىەی ئەم لێكۆڵیىەوەیە ثەنها زوو الیەهە، الیەه

عاعیر دۆی، کە لە هاو زیواهەکەزا پارێسراون، بەثایبەثیػ ئەو 

راهە مەبەصتن کە ئەو پەیاماهەی ئاماژەمان بۆ کرزن، ثێسا عیع

هە چ لەو زەمەهەی  عاعیری زەبینرێد، الیەهێکیػ کۆمەڵگای دۆما

چ لە زەمەوی ئێضحازا وەک واكیعی حاڵ و  ،ثێسا ژیاوە

ماهە عاعیر بۆ  یبەڵگەهەویضتی ئەوەی ئادۆ ئەو پەیا

گەالن ثا  هۆعیارکرزهەوە و گەیغخىە کارواوی زاوضد و پێغکەوثنی

ئەو واكیعەی ئێضحا کە  چەهس ئاماهجی دۆیان پێکاوە و ثا چەهس 

ئێمەی ثێسا زەژیً ئەوە زەصەملێىێد، بۆیە ثا ئاصخێک بواری 

ثوێژیىەوەکەمان صیمایەکی ثیۆری وەرزەگرێد و بۆچوون و ثێڕامان 

 و ڕەدىەیػ عوێنی دۆیان زەکەهەوە.

 

 هۆكاری هەڵبژارزوی بابەت و هاوهیغان:

بە چەهس داڵێک لێرەزا ئاماژە بۆ هۆکاری هەڵبژارزوی  زەکرێد

 بابەت و هاوهیغاوی ئەم ثوێژیىەوەیە بکەیً:

کاثێک زەڵێین زاوضد و عیعر، زەزاهین ئەم زوو کایە  -١

ی  ڕۆعيبیرییەی مرۆڤ جیان، بەاڵم زۆر جار عیعر ویضحوویەج

پەیامی زاوضد بگەیەهێد، بۆیە مەبەصتی ئەو لێکنزیکرزهەوەیەیان 

ێک هسیک و لە کوێسا جیا زەبىەوە بە بساهین لە کوێسا ل و ئاماهجەیە 

 و زژن.

زاوضد و عیعر ثێکەڵەیەکً لە ویضد و حەزی عاعیر، لە  -٢

عیعرزا چێژ وەرزەگرێد و ثواهای دۆی زەصەملێىێد و 

کەرەصحەیەکی ئاصاهە بۆ دۆی و بۆ گەیاهسوی ئەوەی زەیەوێد، لە 

ی و دۆعەویضحیی دۆی زاوضحیغسا ثەنها زەیەوێد الیەهسار 

 زەرببڕێد و دەڵکی بۆ هان بسات. 

زاوضد وەک کایەیەکی پێغکەوثنی مرۆڤ و کۆمەڵگا، هەموو  -٣

ری ڕزگارییە لە  کەش، بە ثایبەت عاعیر زەزاهێد کە هۆکا

زواکەوثوویی و زەلیلی و ژیاوی هادۆظ، بۆیە هەڵبژارزوی بابەجی ئەم 

ئەوەی ثوێژیىەوەیە بۆ عوێىکەوثنی ئەو پرصیارەی ە، کە بۆچی وێڕای 

دەڵکێکی زۆر لە پاڵیاهسا ڕۆعيبیران و عاعیران زەزاهً زاوضد 

هۆکاری پێغکەوثً و ژیاوی دۆظ و ڕزگاریی مرۆڤ و کۆمەڵگایە، 

عاعیرێکی زۆری کورز ئەم هەوڵەیان زاوە، کەچی هەوڵەکاهیان 

ئاکامێکی وایان هەبوە، کۆمەڵگا لە زەرز و زواکەوثووییەکاوی 

 راوە. زەرهەهێن

 :ڕێبازی لێكۆڵیىەوەكە

هەڵضەهگاهسوی هەر زوو الیەوی عیعرەکاوی موفتی پێىجوێنی و 

ئاصتی گەیاهسوی پەیامەکاوی بۆ کۆمەڵگا و ورزبووهەوە لە ژیاوی 

کۆمەاڵیەجی و ئاصتی پێغکەوثنی کۆمەڵگای کورزی، ئەو 

زەبەدغێد، كە لێكۆڵیىەوەیەكی  ثایبەثمەهسییە بە لێكۆلێىەوەكە

عیكاری بێد و ئەو زەرەهجاماهەی زەماهەوێد لەم  ڕەدىەیی

لێكۆڵیىەوەیەزا پێیان بگەیً، ئەوە هەڵسەگرن كە ئەم ڕێبازە 

 .بگریىە بەر

 

 :گرفتی لێكۆڵیىەوەكە

 گرفتی ئەم لێکۆڵیىەوە زەثواهین لە زوو داڵسا چڕ بکەیىەوە:

لێرەزا وەک گرفد هەصتی پێ زەکەیً ئەوەیە، کە ئەوەی  -١

ر  موفتی پێىجوێنی ئەو پەیامەی ویضحوویەجی بیگەیەهێد الی زۆ

عاعیری ثر، بە ثایبەت عاعیراوی صەزەی بیضد وەک )بێکەش، 

كاهیع، ئەحمەز مودحار بەگی جاف و پیرەمێرز... هحس( 

ەکە و ، بەاڵم ئێمە لێرەزا بە هۆی صىورزاریی ثوێژیىەو بەزیسەکرێد

ثایبەثمەهسیی بە عاعیرێکی زیاری کراوەوە، هاثواهین ئاوڕ لە هەموو 

 ئەو عاعیراهە بسەیىەوە و ثێکضتی عیعریان لێوە وەر بگریً.

بە هۆی صەرزەمی جیهاهگیری و بچوکبووهەوەی زوهیا بۆ  -٢

گوهسێک کە هەر عخێک لە الیەکی ڕوو بسا، هەموو زوهیا پێی 

بەرهەمەکاوی زاوضد بە زوویی بە  بساهێد، هەروەها پێغکەوثً و 

هەموو الیەکی زوهیازا باڵو ببىەوە، کۆمەڵگای کورزیػ بێ بەظ 

هەبێد لەو بەرهەماهە، بۆیە ئەصحەمە صەرەڕای ئەوەی کورز کەم 

یادوز هیچ پغکێکی لەو بەرهەمە زاوضحییاهە بەرهاکەوێد، بەاڵم 

بە کۆمەڵگایەکی زاب ڕوا هەر زەحمەثە بحواهین کۆمەڵگای کورزی 

 لە زاوضد و پێغکەوثنی مرۆڤ لە كەڵەم بسەیً. 

 

 :پێكهاثەی لێكۆڵیىەوەكە

 :لەدۆ زەگرێد ئەم لێکۆڵیىەوەیە  زوو بەظ 

بەش ی یەکەم: زاوضد و عیعر )ئاصحەکاوی پێوەهسیی و  

یعر ڕوون  جیاوازییان(... لەم بەعەزا پێوەهسیی زاوضد و ع

 ً زەکرێحەوە و ئەوە زەدرێحە بەر باش، کە ثا چەهس زەثواه

هاوکاریی یەک بکەن و پەیامی یەکتر بگەیەهً، لە کوێیغسا لێک 

 . .جوزا زەبىەوە یادوز پێچەواهەی یەک کار زەکەن

بەش ی زوەم: عیعر و ئامۆژگاری. لەم بەعەزا ئەوە ڕوون 

ری، زەثواهێد حەكیلەت  زەکرێحەوە، ئایا کە عیعر زەبێحە ئامۆژگا

بەرهەم بهێىێد، زەثواهێد فیکر بگەیەهێد؟ ئایا ئامۆژگاری 

کاریگەرییەکاوی لە ڕووکار و صەرصامی و پەهس و وثەیەکی بەهردسا 

ئافەریً و جواهد فەرمووە  کە کارزاهەوەکاوی ثەنها زەصحذۆش ی و 
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و ئەو جۆرە زەربڕیىاهەیە، یان کاریگەرییەکاوی كوڵ و ڕیغەیین و 

 کارزاهەوەکاوی بریحین لە گۆڕاوی کۆمەڵگا؟

بە گغتی لەم لێکۆڵیىەوەیەزا هەوڵ زەزرێد وەاڵمی ئەم 

 :پرصیاراهە بسرێحەوە

زاوضد و عیعر چ پێوەهسییەکیان لەگەڵ یەکسا هەیە؟  -1

س  یئەماهە و وەاڵم ن پێچەواهەی یەکترن؟ثەواوکەر یا  چەه

پرصیارێکی ثر، بە هیوام ئەو هەوڵەی کە زاوماهە جێگەی دۆی 

 بگرێد، ئەم کێغەیەی هاصاهسبێد. 

بۆچی موفتی پێىجوێنی هەوڵی هۆعیارکرزهەوەی کۆمەڵگا  -2

  زەزات؟ ئایا عیعر زەثواهێد ئەم ئەرکە ببیىێد؟

ۆژگاریً یان ثیۆریً؟ هەوڵەکاوی موفتی پێىجوێنی ئام -3

  داصیەثەکاوی ئامۆژگاری و ثیۆری چین؟

و  -4 ثا چەهس پەیامی موفتی پێىجوێنی زەگاثە کۆمەڵگا؟ عیعر 

 کۆمەڵگا چەهسە لە پێوەهسیسان؟

یان صەرکەوثنی هەوڵەکاوی موفتی پێىجوێنی  -5 هۆکاری عکضد 

 چین بۆ هۆعیارکرزهەوەی کۆمەڵگا؟

 

 بەش ی یەكەم

 زاوضد و عیعر

 ئاصحەکاوی پێوەهسی و جیاوازییان

عیعر کۆهتریً فۆڕمی هووصینی مرۆڤە، بە پێی صەرچاوە 

مێژووییەکان، مرۆڤ بەر لەوەی هەر ثێکضخێک بەرهەم بهێىێد، 

بەرهەم هێىاوە، ثێکضحە کۆهەکان ئەوە هیغان  صەرەثا عیعری 

زەزەن، کە مرۆڤ بیری لە هەر عخێک کرزبێحەوە، بە عیعر 

ر زایڕعحوە، کارەصا بە زاصحاوی عیعری ثۆما ت و جەهگەکاوی 

کرزوە، ثەهاهەت بۆچووهێکی بەهێزیػ کە زۆربەی ثێکضحە 

ئاییيییەکان عیعر بوون یان لە صەر عێوازی عیعر 

، بۆ همووهە ) کۆهتریً عیعرێک کە مێژوو ئاگازاری هووصراوهەثەوە

صاڵ پێػ مەصیح عاعیری  ٢٩٢٢بێ، ئەو عیعرەیە کە هسیکەی 

ی دواژوی لیگص ی  -ئیيحیهاب–بۆ  -جیری زاموزیى –صۆمەری 

 هووصیوە و زەیالوێىێحەوە و زەڵێ:

 زاخی گران! گیاهم زەثوێحەوە لە حەژمەت عار و گەهجیىەکان

 زاخی گران! گیاهم زەثوێحەوە لە حەژمەت عارەکەم جەرصو

 )لیگػ( و گەهجیىەکان

 مىسااڵن لە جەرصوی پیرۆز لە ژیاوی هەژاری زان

 ئارامگای هەرە مەزن  زاگیرکەر گەیغحە

 كەراڵیچە گەورەکەی لە پەرصحگایەوە زەرهێىا

 ئەی گەورە ژوی عاری وەک بیابان و پڕ ثرش

 1 کەی زەگەڕێیحەوە!(

بەڵگەهەویضحە کە لە میژووی ئەزەبی هەموو گەالهسا عیعر و 

ثر، گۆڕاهکاریی زۆریان بە صەرزا هاثوە  هەموو ژاهرە ئەزەبییەکاوی 

یعریػ لە  و بەرزەوامیػ لە گۆڕاهسا بوون، هاوکات ئەرکی ع

                                                 
زوکحۆر مارف دەزهەزار، مێژووی ئەزەبی کورزی، بەرگی یەکەم، چاپی یەکەم، - 1

 . ١٣٦،ل٢٢٢١زەزگای جاپ و باڵوکرزهەوەی ئاراش، هەولێر،

کاریی بە صەرزا هاثوە، بەم پێیە  كۆهاػە جیاجیاکاهسا گۆڕاه

وە و بۆچوووی جیاوازی لە هاصىامەی عیعر بەرزەوام لە گۆڕاهس ا ب

صەر بوە و هەمیغەیػ لە بەرزەم ئەوەزا بوە کە پێىاصە و ئەرک و 

پەیامەکاوی كورش بێد و جێگەی مغحومڕ و بۆچوووی زژ و 

 پێچەواهە بێد. 

بەگغتی عیعر ثێکضخێکە کە عاعیر زەصەاڵجی بەکارهێىاوی زمان و 

زی بە فەهحازیای دۆی ثێسا ثاقی زەکاثەوە و زەیەوێد زیوێ کی مەجا

واكیع بسات و ئەوەی بە ثێکضخێکی ثر و عێوازی ثر هاثواهێد یان 

پێی وایە کاریگەر هابێد، لە ڕێگەی عیعرەوە بەیاوی زەکات، 

ئەوەیػ لە پێىاو بەرهەمهێىاوی حەكیلەثێک کە بە ڕێگەی ثر 

 هاثواهێد پێی بگات. 

 عاعیر لە عیعرزا پێی وایە:

زەکات، جواهییەک کە لە پاڵ هەموو بەرگریی لە جواهیی ژیان  -١

پێساویضحییەکاوی ژیان، ئەمیػ بۆ الیەوی مەعىەویی مرۆڤ 

 پێویضحە.

ی  -٢ عاعیر لەبەر ئەوە پەها بۆ میحافۆر و دەیاڵی زمان و الیەهەکاو

ثری ڕەواهبیژی لە عیعرزا زەبات، پێی وایە، بەو عێوەیە زەگاثە 

و هازیاری ثەعبیری كووڵ و فرەمەوزا بۆ زۆزیىەوەی الیە پەنهان  وی 

 زیارزە و ڕووزاو و کارەصاثەکاوی مرۆڤ.

عیعر و ژاهرەکاوی ثری ئەزەب، هەوڵی مرۆڤً بۆ بەرهەمهێىاوی  -٣

چێژ، چ هووصین و چ دوێىسهەوەی ڕێگەیەکً بۆ ئەوەی هەصتی 

دۆعیی گەعە پێ بسات و لە ڕێگەی ئیضحاثیکیکرزهەوە ڕووزاو و 

کاهەوە، هاوکات لەزەت و زیارزە و کارەصات و کێغە فەرزییە

 چێژیػ برەویان پێ بسرێد. 

پێی وایە زەثواهێد ثەعبیر لە كێغە و ڕووزاو  -٤ لە عیعرزا عاعیر 

و کارەصاثە زاجی و بابەثییەکان بکات، فۆڕمی هوهەرییان لێ زروصد 

بەرهەم  بکات، بە زمان وێىەی كووڵ و صەرهجڕاکێغیان لە صەر 

و و ئاراصحەیەکی ئەزەبییە کە بهێىێد، ئەمە بۆچووهێکی زیاریکرا

بۆچوووی وایە، ئەوەی ڕووی زاوە زەثواهێد بە عێوەیەکی هوهەری 

 ثەعبیری لێ بکات و ببێحە ئاوێىەی زات و کۆمەڵ و زەوروبەر.

لە ڕێگەی عیعرەوە عاعیر پێی وایە، لە پاڵ زیوی ئیضحاثیکی و  -٥

چوووی چێژ، زەثواهێد ڕواهیيێکی زیاثر و بۆچووهێکی جیاواز لە بۆ 

 باو لە صەر زیارزە و ڕووزاو و کارەصاثەکان زەرببڕێد. 

بێگومان ئەم دااڵهە جگە لەوەی زەکرێد زرێژ بکرێىەوە و 

ی  ثر ڕیس بکرێً، هاوکات دۆعیان عوێنی ثێڕاماو چەهسیً داڵی 

 ، ماژەمان بەم الیەهاهە زاوە ڕەدىەیین، بەاڵم ئێمە لێرەزا بەگغتی ئا

ً بیرکرزهەوە و گفح  وگۆیان ڕووبەڕوو بوەثەوە.کە زۆرثری

ئەی زاوضد چییە؟ بێگومان زاوضحیػ للی . لێرە زێىە صەر ئەوەی 

زۆرە و مێژووی زووروزرێژی هەیە، زاوضد زۆزیىەوە و 

ئاعکراکرزهە، بیرکرزهەوەی مرۆڤە لە ژیاوی دۆی و پێوەهسی بە 

صروعد و زەوروبەر، لەو زەمەهەی مرۆڤ هەصتی کرزوە و عەكڵی 

ىێد بۆ ماهەوە لە صەر زەوی و ڕووبەڕووبووهەوەی دۆی بە کار بهێ

مەثرصییەکان زاوضد زەصد پێ زەکات، لە صەرزەمی یۆهاوی کۆن 

و ڕۆماهسا، زاوضد و فەلضەفە لە پێوەهسییەکی زۆر هسیکسا بوون 
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لەگەڵ یەک، زواثر لە صەرزەمی ڕێىیضاوط و ڕۆعىگەری و 

ن مۆزێرهیػ و لەم صەرزەمەیغسا ئەم زوو الیەهە زۆر زو  ور هەبوو

لە یەک و زۆربەی زاهایان صیمای فەلضەفی لە بیرکرزهەوەیاهسا 

فڕاوضیط  هەبوە، بە ثایبەت لەم هێوەزا هاوی زاهایاوی وەک )

جۆن لۆک، ئیماهوێل کاهد( زێد... فەیلەصووفی ئەڵماوی  بەیکً، 

رل  ( لە بەرهەمەکاهیسا صەرهجی ١٩٦٩-١٨٨٣یاصپێرش )کا

پێی وا بوو فەلضەفە و زاوضد  دضحوەثە صەر ئەم بابەثە، ئەو 

و  هەیار و هاکۆک بە یەک هیین، ئەو ڕایەاڵهەی پێوەهسیی مرۆڤ 

ر یەک لە فەلضەفە و زاوضد ڕوون  پێویضحیی مرۆڤ بە هە

زەکرزەوە، ثێگەیغحنی فەلضەفی لە صەر بەرهەم هێىاوە، بە 

بۆچوووی یاصپێرش )زاهینی عخێک لە فەلضەفەزا بە موثڵەقی 

الیەهیکی پۆزەثیڤی فەلضەفەیە و کراوەیی و ئەصحەمە، ئەمەیػ 

یەیە زەرزەدات، هەبوووی زوا زڵىیاییە بوەثە پێىاس ی  ئازازی ئەم کا

) ئامازە و صىوورزار و زادراو   2فەلضەفە و دۆالزان لە وەاڵمی 

) زواثر ئەرصحۆ )یەكەم  3ئەفالثوون پێی وابوو )چاکەی بااڵ زاوضحە

 ە:پۆلێنی لە زاوضحسا زاهێىا، بەم عێوەی

 لۆجیك، عێوازی بەكارهێىان لە ثەواوی زاوضحەكاهسا.

زاوضتی ثیۆری، ئارەزوو بۆ زاهینی بااڵ، صروعتی: بیركاری، فیزیا، 

 .ژیىگەهاس ی، زەرووهىاس ی، ئەوزیوصروعد )فەلضەفەی یەكەم(

زاوضتی كارایی، ئارەزوو بۆ زاهین وەك هۆکاری بەڕێوەبرزن، یان 

 .كرزار: ئەدالق و صیاصەت

بەرهەمهێىان، ئارەزوو بۆ زاهیيێك كە لە زروصحكرزوی عحە زاوضتی 

 4(.بە صووزەكان، یان جواهەكاهسا بە كار بێد

ئەوەیػ وەک ئاماژەیەک بەوەی کە هەر لە صەرەثاوە پێوەهسیی 

بەاڵم کە لە  یان زۆر هەبووە،زاوضد و فەلضەفە بەثین بوو، هێواه

بەثەواوی بۆ کێ غە صەزەی عاهسە و حەڤسەزا، فەلەصەفە 

وجوزییەکاوی مرۆڤ و ئەدالق و پرصیار لە چۆهێحیی ژیاهکرزن و 

ئازازی و بابەثەکاوی پێوەصد بە ثێڕامان لە پێوەهسی مرۆڤ بە 

یەکتر و گەرزوون ثەردان بوو، زاوضحیػ بە ثەواوی ثەردان بوو 

بۆ زۆزیىەوەی یاصاکان کە لە هاو صروعحسا بە ڕێوە زەچً، 

هە کە لە صەرهج و ڕامان لە دۆثەرداهکرزهێک لە صەر ئەو گری ماها

ثاكیکرزهەوە  ری زیارزەکاهەوە زروصد زەبێد، زواثر بە  چۆهێحیی کا

ئەم گریماهاهە لە ژێر زۆخی کۆهترۆڵکراو و چاوزێریکراوزا 

هەڵسەصەهگێنرێً و ثاقی زەکرێىەوە،زاوضحەصروعحییەکان، بە 

زیارزەکاوی صروعحەوە صەركاڵ زەبً و یاصای جووڵە و 

زەزۆزهەوە، زاوضحە کۆمەاڵیەثییەکان، لە ئاکاری  کارکرزهیان

مرۆڤ و بابەجی ژیان و کۆمەاڵیەثیبوووی زەکۆڵىەوە، هەر یەک لەم 

ن  ر یەکەیا زوو زاوضحەیػ بۆ چەهس پۆلێک زابەظ زەبً و هە

پضپۆڕیی دۆی هەیە، ئەو صەرزەمەی زاوضد لە مێژووزا بە 

ەوە، کە زەگەڕێح ١٧و  ١٦عۆڕش ی زاوضد هاصراوە بۆ صەزەکاوی 

                                                 
کارل یاصبرز، ثاریر الفلضفە بىظرة عاملیة، هللە إلی العربیة وكسم لە: السکحور  - 2

 .٤١،ؼ ٢٢٢٧عبسلؼفار مکاوی. زار الثلافە لليغر و الحوزیع، اللاهرة، 

وبد  پرویس بابایی :ت.ز.الڤیىم، از صلراط ثا صارثر فلضفە برای همە، مترجم - 3 ، ه

 .٢١، تهران ،ؼ1391،صال چاپ:  5چاپ: 

 .٩٢ت.ز.الڤیىم، از صلراط ثا صارثر فلضفە برای همە، ؼ - 4

لە الیەن مێژووهووش و فەیلەصووفی ڕووس ی )ئەلضکاهسەر کویری 

 ئەم هاوەی بەصەرزا بڕاوە.، 5(١٩٦٤-١٨٩٢

لەم صەرەثا دێرایەوە بۆ زاوضد و عیعر )ئاصحەکاوی پێوەهسی و 

جیاوازییان( زەماهەوێد بەرەو ئەوە بچین، پێوەهسیی زاوضد و 

س  عیعر ڕوون بکرێىەوە و ئەوە بذەیىە بەر باش، کە ثا چەه

زەثواهً هاوکاریی یەک بکەن و پەیامی یەکتر بگەیەهً، لە 

 کوێیغسا لێک جوزا زەبىەوە یادوز پێچەواهەی یەک کار زەکەن.

 ئاصحەکاوی پێوەهسی:-زاوضد و عیعر

زاوضد و عیعر لەوێسا زەثواهً هاوکاری یەک بکەن، کە یەکتر 

زاوضحییەکاوی کەعف بکەن، عیعر بە دەیاڵی زاوضحییە ڕاصحییە 

کە هێغحا پەییان پێ هەبراوە ئاعکرا بکات، یارمەثیی ثیۆرە 

و  زاوضحییەکان بسات بۆ زیاثر دضخىەڕووی هەصتی مرۆڤە دوو 

ئاکارە ئاڵۆزەکان، زاوضحیػ لەوێسا زەثواهێد بە ثەهگ عیعرە 

بچێد، کە بحواهێد دۆی هوێ بکاثەوە، وڕێىەکان بگۆڕێد بۆ 

یضحاثیکا لە دسمەت گەیاهسوی ماها و زاهێىان، زمان و دەیاڵ و ئ

حەكیلەثسا بً، بە کورجی زاوضد و عیعر لەم دااڵهەزا هاوبەظ 

 و هاوکاری یەکً:

 هەرزووکیان گوزارعتن لە هۆعیاریی مرۆڤ. -١

ی  -٢ هەرزووکیان مێژوویەکی زێریيیان هەیە و لە صەرەثاکاو

 بەکۆمەاڵیەثیبوووی مرۆڤەوە زەرکەوثوون.

زەثواهێد وێىای هەهسێ لە ڕاصحییە  عیعر بە دەیاڵی -٣ زاوضتی 

 زاوضحییەکان بکات و یارمەثیی زاوضد بسات.

عیعر بە گوزارعحکرزن لە هاخی مرۆڤ و زەردضتی کۆمەڵێ  -٤

الیەوی هەصد و ڕەفحاری عاراوەی مرۆڤ، زەثواهێد هاوکاریی 

زاوضتی مرۆیی و زەرووهىاس ی بکات و لە زۆزیىەوەکاهسا چاوصاغ 

 بێد.

یعر هاوکاری زاوض -٥ ڕاصحکرزهەوەی پێوەرەکاوی ع د زەثواهێد لە 

 عیعر بکات، زمان و دەیاڵ بذاثە صەر ڕیحمێکی زاهێىەراهە.

زاوضد زەثواهێد، چەمکەکان و پێوەرەکاوی عیعر ڕوون بکاثەوە  -٦

 بەکارهێىان بیاهپارێسێد.دراپ  لە 

  

 ئاصحەکاوی جیاوازییان: -زاوضد و عیعر

ێک ئاصحسا لە یەک جیاوازن، هەر زاوضد و عیعر لە  کۆمەڵ

یەکەیان بە ڕێگەیەکسا زەڕوا، کەرەصحەکاهیان جوزان، پەیام و 

ئاماهجیان لە یەک جیاوازن، ثەهاهەت هەهسێ جار پێچەواهەی 

یەک زەجوڵێىەوە، زەبىە ڕێگری یەک، بە یەکەوە هەڵىاکەن، 

 لێرەزا زەثواهین بە عێوەیەکی گغتی زەصخىیغاوی ئەم چەهس داڵە

 جیاوازییەکاوی هەر زوو کایەی عیعر و زاوضد بکەیً:لە 

                                                 
 ١٨٩٢ئالکضاهسر کویری، فەیلەصووف و مێژووهووس ی زاوضتی ڕووصییە، صالێ  - 5

گوثوەثەوە، لە زۆربەی واهەی  فەرەوضا لە زاهکۆ لە ڕووصیا لە زایک بووە، چوەثە 

لە  ١٩٦٤بوارەکاوی پێوەصد بە زاوضد و فەلضەفە ثوێژیىەوەی هەیە، صاڵی 

 فەرەوضا مرزوە: بڕواهە: ويكيبيسيا العربية.   

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

 

https://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,99/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c.html
https://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,99/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c.html
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ن و ززاصد زۆزیىەوە و ئاعکراکرزهە، بەاڵم عیعر گوزارعحکر  -١

 دضخىەڕووە.

هەوە و کارکرزهە لەگەڵ گریماهەکان، عیعر ززاوضد دۆهسیککر  -٢

 هەوڵە بۆ گەییغتن بە موثڵەق.

 زاوضد بۆ گەییغخىە بە پلەیەکی بااڵی هۆعیاری، عیعر  -٣

 گەیغخىە بە پلەیەکی بااڵثر لە چێژ.

پەیامی زاوضتی بە عێوەی دۆی ڕەواهسهەوەی مەثرصییەکە لە  -٤

 صەر مرۆڤ، عیعر هەهسێ جار لەززەثە لە مەثرصییەک.

هەوەیە  -٥ مرۆڤە بۆ زەرەوەی دۆی، کرا زاوضد پەلهاویغنی 

بەڕووی پاهحاییی زیاثرزا، بەاڵم عیعر دۆدوارزهەوە و زادضخىە بە 

 هاوەوەی مرۆڤسا.ڕووی 

زاوضد بە عوێً بەڵگە و صەملاهسهەوەیە، بەاڵم عیعر دۆی  -٦

 وەک ڕاصحیی حاعاهەڵىەگر پێغکەظ زەکات. 

 هاهسان: -ئاماهج

زەصخىیغاهکرزوی ئاصحەکاوی پێوەهسی و جیاوازی عیعر و  یزوا

وەی چەهس داڵێک لەو بارەیەوە، زەپرصین، هەهکرزو زاوضد و ڕو

ک ئایا عیعر و زاوضد  زەثواهً ببىە هۆکاری هاهسان بۆ یەکتر و یە

وا لێ بکات عوێً زاوضد  ئەوی ثر پێػ بذات و عیعر مرۆڤ 

بکەوێد؟، بگەڕێد و پێػ بکەوێد، بذوێىێد و بە کارواوی 

پغکەوثنی گەالن و عارصحاوی گەعەکرزوو بگات؟، لەو بارەیەوە 

ئاوڕ لە عاعیرێکی کورزی صەزەی بیضد )موفتی پێىجوێنی( 

 ەم پرصیارەزا زەگەڕێین.ی ئىەوە بە زوای وەاڵمزەزەی

 

 موفتی پێىجوێنی:

(، لە صەزەی بیضحەمسا 1952 -1881مەال عەبسوڵاڵی ثووثىچی )

کە كۆهاغی عیعری کورزی پێسەهێحە كوثابذاهەی ڕیالیزمەوە عیعر 

زەهووصێد، كۆهاػێک کە بە هۆی هاثنی صوپا و هۆعیاریی 

ێغکەوثً و ڕووکرزهە زاوضد ڕۆژئاواوە، بە صەرزەمی ڕابوون و پ

صاڵیسا الی باوكی زەصتی بە دوێىسن  7زەهاصرێد، ئەو لە ثەمەوی 

س عارێکی کورزصحان بۆ دوێىسن گەڕاوە. یەكەم  كرزوە، زواثر چەه

زا 1946زا لە گۆڤاری ژیاهسا باڵو كرزوەثەوە. لە 1936عیعری لە 

 6ەوە كرزووە.کورزصحاهپێوەهسیی بە كۆماری 

وفتی پێىجوێنی لە ڕێگەی عیعرەکاهییەوە، هاوی لەو صەرزەمەزا م

دەڵک زەزا بۆ دوێىسن و ڕووکرزهە كوثابذاهە، ثا کورز لە 

با لەم چەهس زێڕە عیعرە  د، کارواوی پێغکەوثنی گەالن زاهەبڕێ

 بڕواهین:

 مً ئەزاهم صێبەری مەكحەب ئەصاس ی ژیىمە

 7حورمەجی داكی وەثەن، ڕوكً و حەصاری زیىمە

 *  *  * 

 بەثیفلی فێری صىعەثیان هەكرزیً پێی بژیًهەر 

                                                 
و )مەال عەبسوڵاڵی ثووثىچی(، کۆکرزهەوە  پێىجوێنی بڕواهە: زیواوی موفتی 6

ئامازەکرزوی: ئومێس ئاعىا و کامیل عەبسوڵاڵ کەریم، چاپی زووەم، چاپذاهەی 

 .٢٢١٦ئەهسێغە، صلێماوی، 

 .١٣٤ل پێىجوینی،  زیواوی موفتی - 7

 ثەكىە و صواڵیان هیغان زایً، بۆیە ماڵوێراهە كورز

 هوێژ و ڕۆژ و بوو بەكارمان فیكری عیلمی بێضەمەر

 8بۆیە ئێضحەظ هەر دەریكی صواڵی هاو كوچاهە كورز

 *  *  * 

 میللەجی ػەربی بە حیکمەت چووهە صەر كەصری هەوا..

  9رک و درۆش ی هووهووەثازە کەی ڕۆژی زەف و ز 

 *  *  * 

 عالەم بە صىعەت چوون بۆ ئاصمان

 10ثازە ثۆ ئەگرید بۆ ئادر زەمان؟

 *  *  * 

 وەها چاکە لەمەوال ڕوو لە زاوضد کەی لە زۆر و کەم 

 بەصەرچوو دسمەجی ثەپڵ و زەف و عاهە و كژ و پەرچەم

 ئەبێ یەک ڕێگە بۆ بەرزی وەثەن بگرن بە زەصتی چەم

 بەعکە زوو الچێ ثەمی جەهل و مەراق و دەملەصەرثان 

 11لە کوێ صەرکەوثنی ػەربی بە زووعا و کرزوی هوێژە

 *  *  * 

 عیلمی عەصری ثازە ڕۆحم بێ بە كورباوی عوکور

 12گغد دەرافات و هەموو جەهلی بە جارێ کوعحوە.

 *  *  * 

 بذوێىە برا، دوێىسهە پغد و كوەجی ثۆ

 ڕەجاڵە بێعیلمییە هەر کەش کە کس و پەصد و 

 هەر کۆمەڵەیەک زوورە لە ثەحضیل و لە دوێىسن 

 13مورػێکی بریىساری عەلی بێپەڕوباڵە

  

زیارە لەم كۆهاػەی عیعری کورزیسا، ثەنها موفتی پێىجوێنی ئەم 

یعری چەهسیً  بە عیعر زەرهەبڕیوە، بەڵکوو لە هاو ع پەیاماهەی 

عاعیری ثری ئەم صەرزەمە لەم جۆرە عیعراهە هەن، كاهیع 

 ێد:زەڵ

 زۆر بێ دەبەریً ئێمە لە ئەوزاعی ویالیەت

 بێ دوێىسن و بێ صەوعەت و ثەفکیر و زرایەت

 عالەم هەموو صەییاحی صەماوات و بیحارن 

 14ئێمەظ کە بە هۆی جەهلەوە وا بویىە حیکایەت

لە عیعرەكاوی حاجی كازری کۆیی و بێكەش و زێوەر و پیرەمێرز و 

عاعیرێکی ثر، همووهەی ئەحمەز مودحار بەگی جاف و چەهس 

ر هێىسە بە  زۆرثرمان لەم پەیاماهە زەصد زەکەوێد، بەاڵم هە

گۆڵ لە گەیاهسوی پەیامەکەیان و ئەو و هۆی صافیی ماها و بێگرێ

س  وعە و زەربڕیىە ئاصاهاهە بەصً بۆ ئەوەی بڵێین ثەنها بەو چەه

                                                 
 .٩٥لپێىجوینی،  زیواوی موفتی - 8

 .٨٢لپێىجوینی،  زیواوی موفتی - 9

 .٢٢٨لپێىجوینی،  زیواوی موفتی - 10

 .٧٨ل پێىجوێنی، زیواوی موفتی - 11

 .٨٢لپێىجوێنی،  زیواوی موفتی - 12

 .١٢٥ل پێىجوێنی، زیواوی موفتی - 13

بورهان كاوع، باڵوکەرەوەی پاهیز، چاپذاهەی  :زیواوی كاوع، کۆکرزهەوەی - 14

  .٥٨٢، ل٢٢٢٥زااڵهۆ، ثاران، 
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 ً زێڕە پەیامەکان گەییغحوون و لێرەیغەوە زەماهەوێد، بە عوێ

 .اراهەوە بین کە لە پێغەکیی ئەم باصەزا دضحماهە ڕووپرصی و ئە

 

ر بۆ  ز و زروعم و هۆکا ئامرا وە بە  عیعر الی ئەم عاعیراهە، ب

دەمی ئەماهە زیاثر  ئاماهجگەلێك لە زەرەوەی كایەی عیعر،

دەمی پێغکەوثنی واڵت و ڕزگاربوون لە زواکەوثوویی و 

اهە هەوڵ ژێرزەصحەیی و هۆعیارکرزهەوەی دەڵك بوە. ئەو عاعیر 

زەزەن، عیعرهووصین بكەهە كەرەصحە و ئامرازێك، بۆ ثەعبیرکرزن 

ئاماهج و هۆعیاریی گغتی. بەم هۆیەیغەوە زمان و و لە دەون 

عێوازی زەربڕیيیان ثا ئێضحا زۆر صازە زەبێحەوە کە هسیکە لە 

 كضەکرزن و ئاداوثنی ڕۆژاهەوە.

زیاثر لە هیو صەزەیە کۆچی  ی ثر،ئەو عاعیراهەو موفتی پێىجوێنی 

ر  زوایییان کرزوە، پێویضحە بپرصین، زوای ئەم هەموو ماوەیە و هە

لە صەرەثاوە ثا ئێضحا چەهس لەم پەیاماهە گەییغحووهە جێ و 

 ئاماهجی دۆیان پێکاوە؟ 

 بەش ی زوەم

 ی ژگار ۆ و ئام عر یع

ە )لموفتی پێىجوێنی کاثێک بە زماهێکی صازە و ڕەوان زەهووصێد 

 ۆ ن بوچو  تەصىعە ب مە... عالیەواڕە مێزاه رمەص بەكحەم ڕێی

 دوزا رە.. گەىمیژ  یصاس ەئ بەكحەم ی ر ەبێص زاهمەئاصمان.. مً ئ

 یوثنەركەص  ێ كو ە .. لنیچەز یووهاكڕ  ەب وو ڕ  وال،ەمەل كا زەح

  ێب حمڕۆ ،ەثاز  ی صر ەع یلمی.. ع؟ەژ ێهو  یو كرزو زووعاەب ،یربەػ

و...  ۆ ث یجەپغد و كو  ەىسهێبرا، دو  ەىێعوكور.... بذو  یكورباو ەب

زەیەوێد پەیامی عیعر لە جۆرێک لە ئامۆژگاریسا کورت  هحس(.

بکاثەوە، بەم ئامۆژگارییاهەیػ دەڵک و مرۆڤی چوارزەور و عار و 

واڵثەکەی هان بسات، بذوێنن، بە دوێىسن هۆعیار ببىەوە، بە 

هۆعیاربووهەوەیػ پێػ بکەون و لە کارواوی ژیاوی عایضحەی 

لی و زواکەوثوویی و ژێرزەصحەیی بێىە زەر و  گەالن زاهەبڕێً و لە زی

ئازاز بً، ئەم پەیاماهەیػ وەک باصمان کرز، ثەنها الی ئەم 

ێک عاعیری ثری صەزەی  عاعیرە هابیضترێد، بەڵکوو الی کۆمەڵ

 بیضد هەیە. 

 یمەكیە ەیو یهبە ثایبەت و بە زیاریکراوی لە  یكورز ی عر یع

هاوەرۆکێکی ثایبەجی هەیە، ئەویػ هاهساوی ، ضدیب ەیزەص

دەڵکە بۆ عوێىکەوثنی دوێىسن و زاوضد، لەم صەرزەمەزا هەک 

 تەاڵ رهۆ د لە هاو کۆمەڵگاکاوی هەر لە هاو کورززا، بەڵکوو

و ثواهایی مرۆڤی دۆرئاوا زەبێحە جێگەی  زاوضد بەگغتی،

صەرصامی و بۆ زاوضد و پێغکەوثً صروز و پێساهەڵسان زێحە 

 ی ر ەوهەجکرۆک و  لە کاثێکسا بەڕاصتی و بەورزی هازاهێد ،ەکایەو 

ئەم . نیچ و دوڵلاهیان زروصخبوون چاوگەکاویو چییە   زاوضد

صەرصامی و ثێڕواهیىە عۆکئامێزە بۆ ثواهای زاوضحیی دۆرئاوا، 

زروصد زەکات، کە زەبێحە  نیزاه و ە فیعر ەمجۆرێک لە ثێڕواهینی 

عوێىکەوثً و پاعکۆیەجی، ئەوەی چاالک زەبێد ثەنها وەرگرثً و 

کەڵەکەکرزوی زاوضحە، بە بێ ئەوەی ئەو جۆرە هۆعیارییە هیچ 

جۆرە زاوضخێک بەرهەم بهێىێد، بە بێ ئەوەی ئەو جۆرە 

صەرصامییاهە بۆ زاوضد و ثواهایی مرۆڤی زاوضحیی دۆرئاوا ببێحە 

رس ی بۆ صەر عەكڵیەجی دورافی و زواکەوثوو لە هەڕەعە و مەث

هە بۆ دوێىسن و و ەئێ بکۆمەڵگەزا،  ەی ئەو جۆرە هاهسا

هسری  رەصە ل ییەکی ئەوثۆیانر ەگیكار  عوێىکەوثنی زاوضد،

 چاوگە ئاییيییەکان بۆ  و ی جیەەاڵ مۆ ك صیاس ی چەكبەصحوویی

، لە کاثێکسا ئەو دێبەه ۆڤ و صیضحماثیککرزوی ژیاویمر  یدالقەئ

وضد و پێغکەوثىەی صەرصامی ببوو، بەو ڕێچکەیەزا زا

ثەنها  زاوضد .. لە بری ئەمە و زیخىەوەی ئەم صیمایاهە،.ڕۆیغخبوو

ڵی  یكێصڕەازیفر  وەک چەکێک لێی زەڕواهرا کە زەکرێد ڕۆ

،  ەیی بگێڕێد،فضاهەئ ئەگەر هەثەوە ژێرزەصد و زاگیرکراوە

كارەمان  یكەیەو ەثەهزەکرێد زاوضد لەو ثەوكاهە ڕزگارمان بکات و 

، بە عێوەیەک بحواهێد چۆک بە زوژمىاوی بكات زروصد ز ێهەبو 

زاوضد ئەم ئەرکە ئایسیۆلۆژییاهە بە  ە بە ئاعکرا... واثزابسات

زەزرا، هەک ئەوەی کارێکی هسری بێد و جۆری بیرکرزهەوەی مرۆڤ 

بگۆڕێد. ئەو ئەرکە صیاصییاهەی بە زاوضد زەبەدغرا، ئەو 

دۆی بەثاڵ زەکرزەوە، بۆیە زەبیىین کایەیەی لە جەوهەری 

ر ئەو جۆرە ثێڕواهیىاهەزا، هە  صەرەڕای ثێپەڕینی زەیان صاڵ بە صە

ی  کورز بەثەواوی و بە عێوەیەکی گغتی هە کۆمەڵگاکاوی دۆرهەاڵج

گای بەربذۆرەوە بوون بە بەرهەمهێن و ثواهیویاهە  لە کۆمەڵ

وە و ڕووبەڕووی عەكڵی چەكبەصحوو و زاڵی زینی و صیاس ی ببىە

 ەکرزوی زاوضد هاوثای گەعەی واڵثاوی پێغکەوثوو بێد.عگە

و  ەییهاوچ ییەاهكار ۆڕگ ضحسا،یو ب ەززۆ ه ەکاویزەص ەل 

صاز زەکەن،  لە کورزصحان كورز ێک بۆ دۆ ز كانییەهاهیج

 یكێواهیو پغخ ەگێپ چیكورز هی زاگیرکاری و ژێرزەصحەیی، اەڕ ر ەص

 ەلئەوەی ثێبینی زەکرێد،  مەاڵ ب ،هامێىێد هاوچەیی و هێوزەوڵەجی

  یكاوەو عوهاص تەاڵ صەزهەڵوێضحوەرگرثً و ڕووبەڕووبووهەوەی 

و  بە دۆی زەزاثەوە ییثیەواکورز ڕە، بەثایبەت زاگیرکەران ثرزا

ئەو پەیاماهەی لە عیعری عاعیراوی ئەو صەرزەماهە  زەیەوێد

 ڕۆعيبیرییەوەو  یجیەەاڵ مۆ ك ەیكهاثێپبە  زەدوێنرێىەوە،

 پاعانو  كانییەر ەو هوه یبەزەئ ەمەرهەب ەل ەیػمەئ .ەو ەحێصحەبب

 یحاج كەو  یراویعاع بە زی زەکرێد، ەکاهساار ۆڤو گ ەژهامۆر 

 ش،ەكێب قیەمودحار جاف، فا زەحمەكاوع، ئ رز،ێمەر یكازر، پ

و  نەكەز گۆڕە گەوراهەو ئاڵ وەبزرک  ژارەو ه مًێه سار،ڵز

 ایگەڵمۆ ك ەیكهاثێپ زەیاهەوێد لە ڕێگەی پەیامی زاوضحەوە،

 پێغکەوثنی یرمۆ ف ەببە عێوەیەک لە عێوەکان  ی،كورز

 و زاوضد ىسنێدو ە، لەم کاثەیغەوە  گرهگی و ەصخىەبب ەو ەرهێزۆ م

  لە عیعری ئەو عاعیراهەزا صەری هەڵسا.

لەم جۆرە عیعراهەزا بە جۆرێک ثێکەڵی یەک  عیعر و ئامۆژگاری 

لە ڕێگەی عیعرەوە پەیامی عاعیر زەگەیەهرێد، هاوی  کەزەبً، 

پرصیارەکە ، دەڵک زەزرێد عوێً دوێىسن و زاوضد بکەون 

ئایا کە عیعر زەبێحە ئامۆژگاری زەثواهێد حەكیلەت ئەوەیە: 

کە  زەثواهێد فیکر بگەیەهێد؟ ئایا ئامۆژگاری  ؟بەرهەم بهێىێد

ری لە صەر کراوە، و کاریگەرییەکاو لێرەزا بە عیعر کا ی لە ڕووکار 

صەرصامی و پەهس و وثەیەکی بەهردسا کە کارزاهەوەکاوی ثەنها 

زەصحذۆش ی و ئافەریً و جواهد فەرمووە و ئەو جۆرە 
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زەربڕیىاهەیە، یان کاریگەرییەکاوی كوڵ و ڕیغەیین و کارزاهەوەکاوی 

 بریحین لە گۆڕاوی کۆمەڵگا؟

عاعیراوی و  موفتی پێىجوێنیئەوەی  ئەوەی لێرەزا ثێبینی زەکرێد،

گا زەز ثر  ەن، لە کاثێکسا لەم هەوڵی هۆعیارکرزهەوەی کۆمەڵ

و ئەم پەیامە  ثواهێد ئەم ئەرکە ببیىێدهاعیعر ئاصحەزا 

و  هەوڵەکاوی موفتی پێىجوێنیبگەیەهێحە جێی مەبەصد، چوهکە 

داصیەثەکاوی ،ثیۆریً  هەکئامۆژگاریین  عاعیراوی ثر بە عیعر و 

لە زارەکی و بابەجی  ئامۆژگاری   ئاعکرایە،ئامۆژگاری و ثیۆری 

و ڕەصمی و ثیۆرگغتی و فرەئاصحییەوە هسیکە بەاڵم  ، ثایبەثمەهسی 

لە بابەجی کۆمەاڵیەثیی هەڵە و هەصەملاو و  ئامۆژگاری ثوهسوثۆڵە،  

دووپێوەگرثىەوە صەرچاوە زەگرێد، بەاڵم ثیۆر بابەجی صەملێنراو و 

 ثاقی کراوە و هەڵضەهگىێراو زەگرێحەوە.   

ن  موفتی پێىجوێنیعیعرەکاوی  و عاعیراوی ثر کە ئەم پەیاماهەیا

ً هەک ثیۆری، بۆیە ثەنها لە ئاصتی چێژ و ئامۆژگاریهەڵگرثوە پتر 

ورووژاهسن و ثاكیکرزهەوەی ثواهایی عاعیر زەرزەکەون، هەک 

کاریگەرییان لە صەر کۆمەڵگا و جوواڵهسوی دەڵک بە ئاراصحەی 

پەیامی موفتی زەثواهین بڵێین،  ئەو پەیاماهەی عاعیران، بۆیە

کۆمەڵگا کاریگەراهە هەگەییغحووهەثە  و عاعیراوی ثر پێىجوێنی

یەکی زیالێکحیکیسا پێوەهسیئاصحەزا لە  معیعر و کۆمەڵگا لە

 و عکضد هەبوون، صەرەڕای زۆری هۆکارەکان زەثواهین 

ثر  کەوثنی هەوڵەکاوی موفتی پێىجوێنیهەصەر  بۆ  و عاعیراوی 

 لەم چەهس داڵەزا ڕوون بکەیىەوە: ەی کۆمەڵگاهۆعیارکرزهەو 

 

 لە پەیامەوە بۆ زروعم: -١

ماهەی   و عاعیران صیفەجی زروعمیان  موفتی پێىجوێنیئەم پەیا

وەرگرثوە، چوهکە زیاثر بە عێوەی دوثبە زەربڕاون، کرزوی زماوی 

گا بە زروعم، کوعحنی هەموو  پەیام بۆ هۆعیارکرزهەوەی کۆمەڵ

ئەو پەیاماهەیە، دوثبە بریحییە لە زاواکاری، بىەما فیکرییەکاوی 

یی بێ زاواکار  یان کۆمەڵێک زاواکاریی ثێسا ئاراصحە زەکرێد، 

 كات،ەزاوا ز ەیو ەئهەمیغە  ،ەیەه یهاچاالك یكێثەفیص فیکریػ

 انڵیو ەه ەثەحمەز  انیكات ب ۆب انیكار بێ ئەوەی  دێدواز ەز نهاەث

و  یڤپاص ن،یه ر ەبك زاەر ێزاواكاران ل ۆیەبسات، ب ۆ ب

 ێحەبەز ڵ و ەه ێب ییزاواکار بە عێوەیەکی دوزکار  راون،ڵكارزاماەل

و  ییكورصا ێب یكێامەیپ ػیزروعمبەزڵىیایی زروعم،  ەل کێرۆ ج

زروعم  ەچوهك ،هییە صەهگینی یکێکۆر ەهاو  انی ،ەكۆر ەهاو 

 دۆڕێگیو ها ەو ەحێڵێهەز زاەو كض یکەزار  یئاصت ەل امەیپ ەغیمەه

زۆربەی ئەو پەیاماهەی ئەو عیعراهەمان ال ، بێ هۆ هییە كرزار ۆ ب

ێ  جواهً، بێ ئەوەی بەرەو کرزار هاهمان بسەن، یان ثەهاهەت ب

ئەوەی ماوەیەکی زۆر کارمان جێ بکەن، بۆ همووهە وەک لە 

 عیعری)عەیبە(زا زەڵێد:

 عەیبە عاعیر لەم زەماهە یاری زوڵف و عاهە بێ

 یا صوپاس ی كامەجی گوڵساری ڕووی جاهاهە بێ

 ەس ێ الفی ئەزیببی وا لەصەریا بۆ ثەماعهەرک

 15حەیفە ئەععاری دەرافی، یا كضەی ئەفضاهە بێ

 

 عیریىکرزوی پەیامەکان: -٢

عاعیران بە ڕەوایەثیسان بە پەیامەکاهیان، هەوڵی عیریىکرزوی 

 هاوەرۆکیغیان زەزەن، عیریىکرزن:

بەو لۆژیکەیػ لێی زەڕواهرێد،  -أ صیفەجی پەهسئامێزی هەیە، هەر 

هەزالەو  ە و ەركرزهیب صازە هەیە کە هیچكورت و  ەیصحڕ  عیعرا

 ئەو ڕصحاهە وەک پەهس پێغکەظ زەکرێً، پەهسیػ ،هەڵىاگرێد

یان مرۆڤی صەرزەمی ثر زەگێڕێحەوە، ثەنها  یووو زمەئ دەڵکی ثر 

 کاری گوثىەوەیە و صەرصامییە و هیچی ثر.

پەیامی عیریً و زڵپەصەهس، ڕەدىە هەڵىاگرێد، هایەت  -ب

 بضەملێنرێد، عیاوی هەڵضەهگاهسن هییە.

ورز و كوڵ  بیرێکی ەب یضتیو ێپ پەیامی عیریً و وثەی پەهسئامێز  -پ

بەڵگە بۆ صەملاهسوی  چوهکە لە بىاػەوە بیری لێ هاکرێحەوە، ،هییە

و  كار ۆ و ه يدێمۆ رگەئ ۆی وا زەداثە بەر چاو،د هاهێنرێحەوە،

 .و هەموو عخێکی صەهگیىە هجامەر ەز

عیریً و پەهسئامێز، زۆدێکی زەروووی زروصد زەکات پەیامی  -ت

کە هەثواوی زیسێکی ڕەدىەیید بۆی هەبێد، هەڵی صەهگێىید و 

ثە ڕوو، کە  تەكمیح ڕەجی بکەیحەوە، چوهکە وەک دۆی زەدا

حیکمەجی پەیام ئاراصحەکراویػ ها، بەڵکوو حیکمەجی دەڵکی ثرە 

وەک لە  و وەک صاڕێژی زەرز و بریىەکان زێحە پێػ، بۆ همووهە

 ( زایىاوە زەڵێد:١٩٣٦عیعری)دوێىسن( کە لە صاڵی)

 مەکحەب ژیاوی میللەثە          باخی حەیات و وەصڵەثە

 بۆ ئەهلی زهیا جەهىەثە          هەر کەش هەچێ بێهیممەثە

 ثا زەگاثە:

 ئەی کورز ئەگەر ثۆ ئاكڵی          وەک بولبولی عەیسای گوڵی

 16زاوضد بە پیری زەحمەثە   بۆچی لە مەکحەب ػافڵی         

 

 صازەکرزهەوە: -٣

مەکان لە بىەڕەثسا یادوز بە ئاعکرا  ۆ ب صازەکرزهەوەی پەیا

ئاصاهکرزن بۆ؟ ئاصاهکرزن  ،ەغخىەییگێث یئاصاهكرزو

 ەیصۆپر  یغحنەیصحگەبيبەب ەل ەگوزارعح ەیكییەاصحڕ 

 انێیث انۆید كەو  ەواث ،ەو ەىرێكەزئاصان  كانەعح ەك غتن،ەیگێث

وا زەکات  ً،ەیهاگ نەو ەركرزهیهسر و ب ەب ەعەگصازەکرزهەوە   ما

و  غكێم پێوەری  ەب پەیاماهە و هاوەرۆکیان و ەئ وكو ەڵب ً،ەیزهە

بەمەیػ ڕاصحەودۆ  ،ەو ەىەیكب ئاصان مانۆ د ەیو ەركرزهیب

 انیزروصحكراو  یكێمۆڕف نهاەث ً،ەیدەز كەڕۆهاو  ەل اكانیسیئا

 ەب نهاەث ً،یكوژەز كانەزاوضح ی ر ەوهەج ،ەو ەىێڵیهەز

صازەکرزهەوە  ەیو ەئ زاەو ێه مەل ،ەو ەىێیرصیگەز ەو ەاهیكاهەكاوػ

بە  .ەغخىەیگەىێث یاهكرزوەیب انی ،ەیەصادح یكێغحيەیگێث كاتەیز

 وەک دۆی و بەثەواوی هابیىین. هانیجصازەکرزهەوە، 
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 ەیو ەكرزهەصازصازەکرزهەوەی پەیامەکان صەر زەکێغێد بۆ 

 ر ۆز  ەك ،ەو ەكرزهەصاز یص یئ مەاڵ ب ىسن،ێدو  یاكاویسیو ئا ریۆ ث

 ەكرزو  یوا ەو ەكرزهەصاز ،ەسار یثرصەم دێزاهەز یباش  ەب شەك

و ۆ رامەف ەب ەهاهیج مەل ر ۆز  یكێر ەووبڕ   ی نراو یبەو ه ی عكرا

 یكەیەىێو  ەك ەگرثو  ەیرچاو ەص ەو ەو ەل ەو ەكرزهەصاز ،ەو ەحێىێبم

هیج مەئ ەیىۆیو زر  ەادحص  ًەیكەزروصد ز ماهساۆ د ینەیز  ەل ەها

 ،ەیەمەئ ر ەه هانیج نیهەیەگەثر ز یواوەو ئ مانۆ د ەو وا ل

، دێزر ەز ایزاوضد و زوه ر ەص ەل ار ڕیب یئاصاو ەب ەو ەغەیو ەل

ث صازەکرزهەوە و  دیىیبیب ،ەزڵۆ ئا ەك ەیهاهیج و ەئ ێ و ەهاث ەوا

 ێیزرككرزن پ ەك یەیایسیو ئا ریۆ زاوضد و ث و ەئ ،ەو ەحڕیضەیز

 یئاصاو ەب ەیعحاه و ەئ مووەه ،ەیبەز یچاوت ال  ر ەب ەل ێ ر ێهاو 

ب ،ێ كر ەز ێل انەیەیو ێع و ەب ًێهاكر  ركەز  رێژ  ەبچى یئاصاو ەثا 

ە، بۆ همووهە وەک لە و ەكاهەو صاز راێد ەو ەركرزهیو ب ار ڕیب یفێكڕ 

 ( زایىاوە زەڵێد:١٩٤٢عیعری)ئامۆژگاریی کچەکەم( کە صاڵی)

 کچم با هەدتێ ثۆظ وەکوو کاکد

 ئامۆژگارید کەم بۆ ڕێگەی چاکد

 لە واجباثە زاهین بۆ ژیان

 17بێ ثەعلیم بەعەر وەک حەیواهاثە

 یادووز لە عیعری )دوێىسوی کچ( زا زەڵێد:

 جاران ئەیاهوت لە زەماوی زوو

 گەر کچ بذوێنێ، زوو ئەبێ بەزدوو

 بەهۆی هووصینی هامەی پەنهاوی

 18زێىێحە بەرهەم صەز زۆصتی گیاوی

 بەرزەوام زووبارەکرزهەوە: -٤

یەکێک لە داڵە هێگەثیڤییەکاوی ئەو پەیاماهە، کە وای کرزوە 

یەک عێوە،  هەگەهە جێ، بەرزەوام زووبارەکرزهەوەیان بوە بە 

موفتی پێىجوینی و بێکەش، كاهیع و ئەحمەز مودحار بەگی جاف و 

حاجی كازری کۆیی و ئەواوی ثر بە هەمان وێىە و هەمان پەیامەوە 

، بێ ئەوەی بحواهً فۆڕمی ئەو زاواکارییاهەیان لە دەڵک ه ەیە

گوثً و عێوازی گەیاهسن بگۆڕن، ئەمەظ وەک صەرچاوەی 

ێک لە گەیاهسوی ئەو پەیاماهە کاری لەگەڵ کراوە. بوەثە ژ ێچ

جۆعودرۆظ. ئەم زووبارەکرزهەوە و  ڵەو جو  ماشەح جۆرێک لە

بەریەککەوثىەوە، ئەو بۆعاییەی  بەرزەوامە بە یەک فۆڕم و ئەزا و 

س پڕ کرزوەثەوە  ثە هەر چەه کە بۆچی ئەو پەیاماهە هاگەهە جێ، وا

ئێمە بە گوێی ئەو پەیاماهەیػ هاکەیً، بەاڵم هەر وەک میللەثێکی 

دوێىسەوار و بایەدسەر بە زاوضد لە دۆمان بڕواهین، واثە ئەم 

پرۆصەکە  بەرزەوام زووبارەکرزهەوەیە وا زەکات کەموکوڕی 

ە هاثەواوییەکە لە هەبیىین یان گوێی پێ هەزەیً و بیر هەکەیىەو 

ن  کوێسایە، لەوەیػ دراپتر بەرزەوام زووبارەکرزهەوەی پەیامەکا

ن  زۆر جار ئەوەی دراوەثە صەر کە بیاهوو بۆ هەگەیغحنی پەیامەکا

و بەکرزارهەبووهیان بهێىیىەوە. بێگومان زۆر گوثً و بەرزەوام 

گوثىەوەی عخێک زۆر جار حەكیلەجی ئەو عحە زەعێوێىێد و 
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صەر ئەو واكیعەزا زەکێغێد ثا بیيینی ئاصایی پەرزەیەک بە 

زەحمەت بێد. واثە بە بەرزەوام زووبارەکرزهەوەی پەیامێك، 

ی ئەو واكیعەی لێی نیعۆ و زاپ ەو ەعارزه یزمیكاهیمدۆبەدۆ زەبێحە 

زەزوێ، بۆ همووهە موفتی پێىجوێنی لەو عیعرەیسا کە 

پێىجخغحەکییەکە لەصەر عیعرێکی ئەحمەز مودحار جاف 

 :زەڵێد

 هەثا کەی یا حضام السیً و صۆزی یا عومەرثاهە

 ئەگەر وا بێذەبەر بً، باعیس ی ژینی دەثەرثاهە

 هەموو زهیا ئەزاوێ ئێوە هەر عێری هەفەرثاهە

 لەدەو هەصتن زرەهگە میللەجی کورز دەو زەرەرثاهە

 19هەموو ثەئریخی عالەم عاهێسی فەزڵ و هوهەرثاهە

 یادووز لە عیعری )هەبەرزی(زا زەڵێد:

 بۆ هەبەرزی و چاوهەثرس ی فەوقی صەز ئەڵماهە کورز

 بۆ عەڕ و زەعوای حەكیلەت عێری ڕووی مەیساهە کورز

 بەحس ی ئازایی هەثا صاڵێک بىووصم هەر کەمە

 20مً ئەزاهم چی بىووصم باییی صەز چەهساهە کورز

  

 پاشخاوی ئایینی: -٥

موفتی پێىجوێنی و زۆربەی عاعیراوی ثری کورز لە هیوەی یەکەمی 

ڕی دوێىسن و ڕووکرزهە زاوضد  صەزەی بیضحسا کە بە عیعر جا

زەزەن، دۆیان یان مەالن بوون، یان لە فێرگە ئاییيییەکاهسا فێری 

دوێىسهەوە و هووصین بوون، زۆربەیان ئیجازەی مەالیەثییان 

مسگەوثەکاهسا  وەرگرثوە و لە حوجوە و ثەکیە و داهەكا و 

، ئەم ەیػ ڕاصحەودۆ ئەو دوێىسوویاهە و واهەیان گوثوەثەوە

پەیاماهەی لەوە بێبەری کرزوە، کە پێغکەوثً و زاوضد وەک 

گۆڕاهێکی ڕیغەیی کۆمەاڵیەجی لێی بڕواهرێد، وەک ڕەدىەگرثً لە 

گازا صەیری بکرێد، وەک چۆن لە  زەصەاڵجی زیً لە کۆمەڵ

صەرزەمی ڕێيضاوط و ڕۆعىگەری لە دۆرئاوا بەم عێوەیە 

عاعیراهە لە ثەکیە و حوجرە و عۆڕش ی زاوضتی زەرکەوت. کە ئەو 

هەوە هاثبن و بەرهەمی ئەوان بً، ئەصحەمە وا بە  مسگەوثەکا

گا و ژیاوی مرۆڤسا  ئاصاوی زژی زەصەاڵجی ئەو هاوەهساهە لە کۆمەڵ

 بوەصخىەوە. 

ییە کە ثا ڕازەیەک بە بارگەیەکی ر ەماو ەجکەصێحیی مەال کەصێحیی  

ئەفضاهەیی زەورە زراوە، بە هۆی پێگەی ئاییيییەوە عخێکی لە 

ی  پیرۆزیی ثێسایە، لە ڕووی کۆمەاڵیەثییەوە لە ئاصتی مرۆڤی ئاصای

 ، بااڵثرە، هەر عخێک ثەفضیر بکات، هەر ڕووزاوێک ش ی بکاثەوە

کات، ثراژیسیاکاوی ژیان بگێڕێح ەوە، هەر باس ی کڵۆڵییەکاوی مرۆڤ ب

وەک کارەصاثە صروعحییەکان، زەیگەڕێىێحەوە بۆ حیکمەجی 

ئیالهی، بۆیە هەر چەهس لە ڕووکارزا وەک کەصێکی هۆعیار و 

بەرزەوام عەكڵ و  زۆصتی زاوضد زەربکەوێد، بەم صیفەثاهەی 

بیرکرزهەوەی مرۆڤ زەداثە پەراوێسەوە، بۆیە عاعیراوی مەال بەم 

زی د ر چەهس باهگەوا وێىسن و ڕووکرزهە زاوضد دەصڵەثەوە هە
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بکەن، هاثواهً، صەروەریی بۆ عەكڵی مرۆڤ بگێڕهەوە و چاالکیی 

 بیرکرزهەوە و عەكاڵهیەت بەگوڕ بکەن،  

کاڵ بێد، لە زەمیىەی  عاعیری مەال گەر لە پەیامی عیعریغسا ڕازی

واكیعسا هاثواهێد ڕازیکاڵ بێد، ڕازیکاڵبوون، هەڵوێضتی 

ۆڤ، بەاڵم عاعیری مەال بە ڕاصحەكیىەیە لە ئاصد ژیاوی مر 

عێوەیەک لە عێوەکان و لە هەصتی کۆزا هوێىەری ئایین و 

بەرزەوام جەدد لە صیفەجی مرۆییان  هسەچدوزاوەهسە. هەر 

بکرێحەوە، وەک کەصێخییەکی داوەن هێز و وزەی دوزایی 

 زەرزەکەوهەوە.

ێک زاوای دوێىسن و ڕووکرزهە زاوضد زەکات،  عاعیری مەال کاث

، وەک هەڵوێض خێکی ئەدالقی زەیبیىێد هەک چاالکییەکی عەكڵی

ک  واثە بۆ هۆکارێکی زەرەکی زاوای عوێىکەوثنی زاوضد زەکات، هە

پرۆصەیەکی بیرکرزهەوە کە مرۆڤ لە هاوەوە بۆ چاالکی و زاهێىان 

هان بسات، بۆیە کاثێک ئەو پاڵىەرە زەرەکییە زەصەاڵجی الواز 

بەهایان هامێىێد، بۆ  زەبێد، پەیامەکاهیػ بە باش ی هاگەهە جێ و 

همووهە کاثێک عاعیری مەال زاوا زەکات لە پێىاو ڕزگاربوون لە 

ژێرزەصتی و گەییغتن بە کارواوی پێغکەوثنی گەالن، ڕوو بکەهە 

زاوضد، هەر کات مرۆڤی کورز لەگەڵ ژیاوی ئاصایی ڕاهات و بۆی 

گرهگ هەبوو بە کارواوی پێغکەوثنی گەالن بگات، ئیتر گوێػ بەم 

 اهە هازات. پەیام

ئەو پەیاماهە زەبوو وزەی هاوەکییان لە هاخی مرۆڤسا وەک 

پێویضحییەکی هەمیغەیی و هەثاهەثایی بحەكاهسایەثەوە و مرۆڤ لە 

صەر صروعخێکی بیرکەرەوە کە هسریً و چاالکیی عەكڵی بەهای 

زیاری زەکات، هەک ئەوەی لە بەر داثری عخێکی لە زەصحچوو یان 

کاثەوە و بە دوێىسن و زاوضحەوە دەریک بەزیهێىاوی عخێک بیر ب

بێد، بۆ همووهە وەک لە وەاڵمی مەال كازری زێی ئارمرزە زا لە 

 بەعێکیسا موفتی پێىجوێنی زەڵێد:

 زهیا بۆ دەڵکی ئێضحە بەهەعحە

 ثۆظ دۆراکی گاڵ، بەرگی جاو بەعحە

 عالەم بە صىعەت چوون بۆ ئاصمان

 ثازە ثۆ ئەگرید بۆ ئادر زەمان؟

 ان بۆ مەکحەب هەچًفەرمووثە کچ

 کەی دوا فەرموویە دویىسەوار هەبً؟

 ئەواهیػ وەک ثۆ ئازەمیزازن

 عەریکی پیاون، حوڕر و ئازازن

 ژوی واڵثان بوون بە کاربەزەش

 ثۆظ ئەمر ئەکەی بذرێىە كەفەش

 هووصین بە کورزی ثاکەی کوفرە الت

 21بۆچ الت هادۆعە زباوی واڵت

 

 بەهای کرزار: -٦

زەمێيىەوە و هابً بە  ماهەی عاعیر ثەنها لە ئاصتی كضەزا  ئەم پەیا

کرزار، واثە عحاهێک زەڵێد هەک هەر بە بیضحنی کارزاهەوە 
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زروصد هاکەن و کار هادوڵلێنن، بەڵکوو ثەهاهەت دوزی 

عاعیریػ ئەو كضاهە هاکاثە کرزار، دۆیص ی وا بیر هاکاثەوە و 

ە هەک لە بەر ئەوەی پێڕەویی لە بۆچووهەکاوی دۆی هاکات، ئەم

عاعیر هاڕاصحگۆ بێد، یان بەها بۆ بیرکرزهەوەکاوی دۆی زاهەهێد، 

هاثواهێد ببێحە پاڵپغتی ئەو بەها و  بەڵکوو لە بىاػەوە عاعیر 

هەی کە عاعیر زاوا لە میللەثەکەی زەکات بۆ  پەیاماهە، لەو واڵثا

پێغکەوثً و زاوضد چاویان لێ بکەن، کەصێحیی عاعیر بە ثەنها لە 

پغد ئەو ئایسیا و بیرکرزهەواهەوە هییە، بەڵکوو جگە وزەیەکی 

زاوضد و  گەورەی صیضحم، هاوکات پەیماهگا و کۆمەڵەکاوی

 ەو ەىۆڵیكێل لە پغد و ثەهاهەت داوەوی ا،یمیكازەئ یكاوەزراو ەزام

ی گەورە و ایمپاهۆ ك عوێىاهە و ەل ؛ە زاوضحییەکاهەوەنو ەىیژ ێو ثو 

مەعىەوی  و  ر ۆڵەكێل ەبزامەزراوەی بەهێز پێساویضحیی لۆژیکی و 

ئەواهە  ،زەبەدغً هەک ثەنها كضەی ڕووت ەو ەىۆڵیكێل یمەرهەب

هەک ثەنها بە  هێز و پغخیواهیی هەر ثوێژیىەوە و لێکۆڵیىەوەیەکً 

كضەی بێ کرزار، بۆ همووهە لە  کۆثایی عیعری )صەرهجێک( زا 

 زەڵێد:

 ادەکەم هەمسی کە جارێ بێحە بەرچاوملەصەز یەک ز

 لە زهیازا ئەوی فیکر و ئومێس و ئارەزووی مً بوو

 هەزاوی دۆعە چوهکوو بێمەراق و بێ دەم و زەرزە

 ئەوی زاهایە وەک هەی وا بەجارێ جەرگی کوهکون بوو

 زەوای زەرزی زڵد )موفتی( هەثا ئادر هەفەش هابێ

 22سن بووثەرەكلی كەومی ػەربی صىعەت و ثەحضیلی دوێى

 

 

 

 هەر لە کۆثایی عیعری )زاها بێنردە( زا موفتی پێىجوێنی زەڵێد:

ً بە جووت ً و كوڕپێوی  ئەی وەثەن با پێکەوە بگری

ً لە صایەی عێر و ئاػا و میر و دان  هەرزوو بێلەزری

 ثۆ بەبێ زڵضۆز و مً بێکەش ئەبێ چۆن صەرکەویً

 با لەژێر پێسا بىاڵین بێ پەها و بێ پغخیوان

 دەڵکی کەن بە عیلم و صىعەت و دوێىسن هەمووصەیری 

 چووهە صەر ئەرزی هەوا جەوالن ئەکەن بۆ ئاصمان

 کورزی بێچارە و هەزاهیػ هەر بە صیحری ثێئەگا

 ڕازیۆ و ثەیارە و ئاوازی صىسوق و كەوان

 )موفتی( دۆکوعتن لە ڕێی كەومی ثاکوو بەکەی

  23هێىسە صووثاوی لە كەهرا، پێد هەما هێز و ثەکان

 

ەم عەظ داڵەوە بۆمان زەرزەکەوێد، کە بۆچی صەرەڕای ل

بەهێزیی ئەو عەپۆلەی صەزەی بیضد کە زۆربەی عاعیراوی کورز 

بە بااڵی زاوضحسا زەگوت، کەچی  بەزەمییەوە چوون و عیعریان 

 کاریگەرییەکی ئەوثۆیان هەبوو. 
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 ئەهجام

ڕەدىەییی ی لێكۆڵیىەوەیەک( کە هاوهیغاوی زاوضد و عیعر)

هاکامەکاوی موفتی پێىجوێنی بۆ  بوو عیكاری  لە هەوڵە 

 ، بەم ئەهجاماهە گەییغد:هۆعیارکرزهەوەی کۆمەڵگا

ان پێکەوە هەیە، هەر زووکیان پێوەهسیی زاوضد و عیعر -١

زەثواهً هاوکاریی یەک بکەن و عێوەیەکی هۆعیاریی مرۆڤً، 

لێک جوزا  بەاڵم لە هەهسێ جاریغساپەیامی یەکتر بگەیەهً، 

 .کار زەکەن تر یادوز پێچەواهەی یەکزەبىەوە 

 یبەرهەم ەی زەیەوێدحەكیلەثئەو ثواهێد ها زەبێحە ئامۆژگاری  -٢

ئامۆژگاری ەوە صەملێنراوە کە ئ .ثواهێد فیکر بگەیەهێدهابهێىێد، 

کاریگەرییەکاوی لە ڕووکار و صەرصامی و پەهس و وثەیەکی بەهردسا 

جواهد فەرمووە  کە کارزاهەوەکاوی ثەنها زەصحذۆش ی و ئافەریً و 

و  بً کاریگەرییەکاوی كوڵ و ڕیغەیی هەکو ئەو جۆرە زەربڕیىاهەیە، 

 .کارزاهەوەکاوی بریحین لە گۆڕاوی کۆمەڵگا

، لە موفتی پێىجوێنی هەوڵی هۆعیارکرزهەوەی کۆمەڵگا زەزات -3

  پەیامە بگەیەهێد. ثواهێد ئەم ها ییەعیعر  بەو زماهە کاثێکسا

 ،ثیۆریً هەکهەوڵەکاوی موفتی پێىجوێنی ئامۆژگاریین  -4

  جوزان.داصیەثەکاوی ئامۆژگاری و ثیۆری 

بەپەیامی موفتی پێىجوێنی  -5 گەییغحبێد زۆر  کۆمەڵگا گەر 

ییەکی عیعر و کۆمەڵگا لە پێوەهسیلەم ئاصحەزا  الوازە،

 هازیالێكحیکیسان.

 صەرچاوەکان

زوکحۆر مارف دەزهەزار، مێژووی ئەزەبی کورزی، بەرگی  -1

یەکەم، چاپی یەکەم، زەزگای جاپ و باڵوکرزهەوەی ئاراش، 

 . ٢٢٢١هەولێر،

بورهان كاوع، باڵوکەرەوەی پاهیز،  :زیواوی كاوع، کۆکرزهەوەی -2

  .٢٢٢٥چاپذاهەی زااڵهۆ، ثاران، 

، )مەال عەبسوڵاڵی ثووثىچی( پێىجوێنی زیواوی موفتی -3

کۆکرزهەوە و ئامازەکرزوی: ئومێس ئاعىا و کامیل عەبسوڵاڵ کەریم، 

 .٢٢١٦چاپی زووەم، چاپذاهەی ئەهسێغە، صلێماوی، 

،  ت.ز. -4 الڤیىم، از صلراط ثا صارثر فلضفە برای همە

  .1391صال چاپ:  ، تهران،5، هوبد چاپ: پرویس بابایی :مترجم

رل یاصبرز، ثاریر الفلضفە بىظرة عاملیة، هللە إلی العربیة  -5 کا

الحوزیع، وك سم لە: السکحور عبسلؼفار مکاوی. زار الثلافە لليغر و 

 .٢٢٢٧اللاهرة، 

  /https://ar.wikipedia.org/wiki   :ويكيبيسيا العربيةصایتی  -6
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