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  )ەو)نيژhوت ى)تخوپ(                                                                                                   

 ادي*ت ى#ك#قەد ى#ييبەد#ئ #غانۆق  و#ئ و قەد نەواخ Jايژ و زاو*ش #ب #تسەوي#پ ۆخو#تساڕ ش#م#ئ ،@#يۆخ ىواركيرايد ىدن#7#بيات و 3يس نەواخ -ەد#ئ +*قەد ووم#ه         

 .ش#بواه ىTاخ نيدن#چ Jووب ىاڕەر#س #ي#ه ناينووب نش#چ#م#ه و زاوايجك*ل ىقەد ش#يۆب ؛ەو#ياك#تۆتاه

 #ب راجك^دن#ه #ك ،ن#نار#ن*هاد -ەد#ئ ىقەد Jووبكياد#ل و ندن#س#ش#گ  ىەواچر#س #ك  ،نوودركناشينتسەد ناييرۆج#م#ه +*ل#گ ڵان#ك و راكۆه ىراكدروار#ب Jاڕۆپسپ و #ناخباتوق

 زيگر#ه ر#سون .#ماجن#ئ و#ئ #ن#گەد نارەژ^وت و رگ#نخەڕ ،ناك#ييبەد#ئ #قەد ىەوەرەد و dەوان ى#تاهك*پ و دن#هەڕ م#جر#س #ل ناماa*ت و ەو#ندركيش ى#نايم #ل شيتاك ى#برۆز و اركشائ

  .نۆخەد لووخ اديروەدراوچ #ل #ك ،ى#ناييبەد#ئ و ىرزه #Tۆپ#ش و #تساڕائ و Jوورەد ەراكۆه و#ل ت*بروود و ت*ب#ن وارك*تراك ت*ناوتان

 nب .ەوودناي#گ ماجن#ئ #ب ەو#ي#گنۆس م#ل نام#يەو#نيژ^وت م#ئ و ادەراوب م#ل dەر#س و گنرگ ىوادەر#س نيدن#چ #نيتشي#گ kعاش وودر#ه Jاك#قەد Jدرك#T#ت#ت و ناماa*ت ىاود #م*ئ

 @#باب وود #ل ساب ەوادنT3و#ه #نايتسناز و تخوپ d#يەو*ش #ب ۆخو#تساڕ ناك#ييرۆيت #ت#باب #ل نترگروود #ب ۆخ وان*پ #ل و ىراكدروار#ب -ەد#ئ Jدركساب ۆب ەو#ناڕ#گ و ندركساب

 ىەواچر#س #ت#نووب ى#ناراكۆه و ڵان#ك و#ئ :نايم#ك#ي ،ني#كب )ىره*پس -ارهوس(سراف ىkعاش #ب )ىغادەر#ق رەوالد(دروك ىزاوخ^ون ىkعاش Jووبر#گيراك ىگنرگ و dەر#س

 #ب #يۆب ؛ەو#كۆرەوان و راسخوڕ ىووڕ #ل ،ن#خەدرەد )بارهوس( #ب )ىغادەر#ق رەوالد(Jووبر#گيراك ى#ناي3يس و راگد#ئ و#ئ :نايشيمەوود ،#ك#نووبر#گيراك ىەو#نتساوگ و نووبتسورد

 .نوودرك نامدروار#ب و kعاش وودر#ه Jاك#م#هر#ب #ل ەووترگرەو ن3قەد نيدن#چ +يتكارپ d#يەو*ش

 و -ەر#ع Jاك#نامز #ب #كەو#نيژ^وت ى#تخوپ و ەواkگرەو*ل نايدوس  ى#ناواچر#س و#ئ ىتسيل ادشياتۆك #ل ،نوان*ه ىتسەد#ب #ك ،ووڕ#نووتسخ ى#ناماجن#ئ و#ئ ك*Tاخ دن#چ #ب #كەو#نيژ^وت

 .ووڕ#ت#نوارخ ىزيلگنيئ

  .ىرعيش ىقەد ،ڵان#ك ،نووبر#گيراك ،دروار#ب ،.عاش :ناك#گنرگ #شو

 

 

 :ك2پتسەد

 Tەر,س ىراك و كر,ئ ەو,ييناكەزاوايج ,Qۆپ,ش و ,تساڕائ و ,ناخباتوق ووم,ه ,ب ،ىسانتاييبەد,ئ ىگنرگ ;:قل كەو ىراكدروار,ب /ەد,ئ           

 ىيازەراش ىيەو,ت,ن ىراوب ,ل(( .ت:ن:ي,گەد ,ك,بەد,ئ وودر,ه ,ب دووس Uاهيج و ىيەو,ت,ن ىراوب ,ل ش,م,ئ ،ەر,سون وود ىم,هر,ب Uدركدروار,ب

 ناراجرۆز ،ىيەو,ت,ن /ەد,ئ و نامز ۆب ى_گرامەد ىەو,نووبم,ك ىۆه ,ت:بەد ىيەو,ت,ن [ايبەد,ئ ,ب Uدركدروار,ب و ,ناگ:ب [ايبەد,ئ ,ل ندركادي,پ

 ى_بنشۆڕ و رزه Uاك,مژو,ت ,ل ىزaر,پەروود و ىيەو,ت,ن /ەد,ئ و نامز Uووب_گ,شۆگ ىۆه ,ت,نووب نووچرەد ۆخ,ل bپ و ,نارaوك ىي_گرامەد

 ناك,قەد ,ك ،,ي,نازاوايج و ش,بواه ,Qاخ و,ئ ووم,ه ىەو,نيزۆد و ندركساب ى,گaڕ ,ل ش,م,ئ Uووبتسەدر,ب ،]١٧:د,ممح,ئ ميهاربيئ[ ))شخ,بدووس

 .ەووترگ ىەواچر,س رتك,ي,ب نا_عاش و ر,سوون Uووبر,گيراك و ندرك:تراك ىماجن,ئ ,ل ش,م,ئ و ,ناي,ه

 و [,يx,مۆك ى,گنيژ و تشورس و ناك,ناڕۆگ و ەدرايد ر,بم,ه ,ل ,ك ،[,ي,ك,نەواخ ى,ييت,بيات ,ناماv:ت و نيرزه:ت و,ئ ىەداز /ەد,ئ ىم,هر,ب           

 ت:ن:جنوگەد ىۆخ  ناك,جر,مول,ه ڵ,گ,ل شيماوەدر,ب  تaرگەدرەو ,يەو:چراوچ و,ل ىۆخ ى,مانسان ك:تاك /ەد,ئ ىقەد ,يۆب ؛[,ي,ه ناك,تير,ن و باد

 .تaركەد ىد,ب اد:ت ىراكناڕۆگ و

 ى_عاش و )ىغادەر,ق رەوالد(ى )ك,خ:م ىەداج (Uاويد ىگر,ب وودر,ه Uاك,ييرعيش ,قەد ناو:ن ,ل ,ييراكدروار,ب ;:Qو,ه ,يەو,نيژaوت م,ئ         

 ،�ن:باتۆك زاوختسو:پ و گنرگ و Tەر,س [,باب وود ,ل نام,كەو,نيژaوت نيەدەدQو,ه ىراكدروار,ب ىراكيش ىدۆتيم ى:پ ,ب ، )ىره:پس /ارهوس(سراف

 كوودر,ه Uاك,قەد Uدركدورار,ب ڵ,گ,ل ،ەو,تۆتساوگ )ىغادەر,ق رەوالد(ر,س ۆب ناي)بارهوس( ىر,گيراك ى,نxان,ك و,ئ ىەو,نيزۆد و ندركساب شيناو,ئ

 .ەو,كۆڕەوان و راسخوڕ ىووڕ ,ل _عاش

 ,ل ى,ناووبەرابوود و  واوس ,كم,چ و �سون و ,تو  و,ئ ووم,ه ,ل نترگروود ,ب ۆخ ىجنامائ ,ب ،ەووتشيواهيل,پ اديكيتكارپ ىال ,ب رتايز ,كەو,نيژaوت       

 ندرك ىتسناز ,ب وان:پ ,ل رتايز و ەوانالەو ن�شيناكە_عاش ى,ماننايژ ىتير,ن ،,ي,ه ناينووب Uاك,تساڕائ و ,ناخباتوق و ناكام,نب و ىراكدروار,ب /ەد,ئ ىەراب

 .ەوان نامواگن,ه ,كەو,نيژaوت ىتخوپ و ىدن,برونس و
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 :)ىره2پس 0ارهوس( )ب )ىغادەر)ق رەوالد( mووبر)گيراك و ندرك2تراك mاك)lان)ك :1-1

 ىش,ك,گنيژ و غانۆق و مەدر,س Tرۆم تاكواه مx,ب [,ي,ك,نەواخ ىزۆس و تس,ه و خان ىەو,نادگنەڕ ىەو,ئ ڵ,گ,ل ،,كات ىم,هر,ب بەد,ئ       

 ,ب مx,ب ،ننaد م,هر,ب ناك,تاييبەد,ئ ناو:ن ىزاوايج نام,نب bس  مەدر,س و ر,بوروەد و ز,گەڕ ,ك ،ەوودرك ەو,ب ىەژامائ )�ت تيلۆپيه(.ەرايدەو:پ

 و,ئ ,ك,ي كەو  و ,ش,بواه ادك,يەو,ت,ن دن,چ ناو:ن ,ل ىرووبائ و [,يx,مۆك و ىسايس ىمەدر,س و ر,بوروەد و ,گنيژ  وكQ,ب ان شاهەڕ T,يەو:ش

 ىراكدروار,ب /ەد,ئ Uاك,ناخباتوق.]٥٧ :د,مح,ئ ميهاربيئ[ تادبووڕ اد:ت ناينووچكaو و ش,بواه ىQاخ شيناك,ييبەد,ئ ,قەد ,ك ،تاكەداو  ,نووچك,ي,ل

 و ڵان,ك ك:Q,مۆك ,ب �سەوي,پ ،ەو,نزۆدەد ادنووبر,گيراك و ندرك:تراك ,ل نايۆخ ,ك ،ندركدروار,ب ىام,نب وودر,ه ,ك ،ەوودنامل,س نايەو,ئ ,ك:ن,مەز

 .نش,چ,م,ه ىل,گاگaڕ

 نايناك,نان:هاد ىەو:چراوچ ,ل نايش,ندرك:تراك و,ئ و رتك,ي ,ب نبەدر,گيراك رۆج,م,ه ى,گaڕ ناي ك,ي,گaڕ ,ب راج ى,برۆز نار,سوون و _عاش       

 Uدرك:تراك ى,نxان,ك م,ئ ەوودرك ن�ينيب:ت ,م:ئ ىەو,ئ .تaڕۆگەد رت ;aر,سوون ۆب كaر,سوون ,ل ش,ك,Qان,ك ىنش,چ و تسائ و ەژaڕ تaو,كەدرەد

 ى )بارهوس( ىر,گيراك ەو,نxان,ك م,ئ ى,گaڕ ,ل )ىغادەر,ق رەوالد( رت T,ياتاو ,ب ەو,نووتساوگ )ىغادەر,ق رەوالد(ۆب ى )بارهوس( Uاك,قەد

  :,ل �يتيرب ,ك ،ەووبر,س,ل

 و نيرزه:ت ,ب ,كنوچ ،,نار,سوون Uووبر,گيراك ىگنرگ ;:Qان,ك نووبيخر,چواه ۆب نادQو,ه  و ىزاوخaون :ێون mاما2pت و نان2هاد )ل نووب ىر)گhون -١

 نا�دروك /ەد,ئ ,ل وودنيز ى,نوو� ،نبەد وارك:تراك ۆخو,تساڕ ناك,خر,چواه ,قەد ىەو,ندنaوخ و رت Uاكەو,ت,ن Uا_عاش و ر,سون ىاگديد ۆب �ناوڕ

 .ەو,ناييناك,قەد ,ب ,تاييبەد,ئ و,ئ ىر,گيراك ىەو,نادگنەڕ ۆخو,تساڕ و Tروت ىaون [ايبەد,ئ ,ب در:مە_پ و ىرون خ:ش و نارۆگ Uووبر,گيراك :كەو

 رەوالد ((:ت:Qەد ەو,يەراب م,ل )ىدر,ه �بaڕ( ,يۆب ؛,ياد ىي,شيڕ ىراكناڕۆگ و ەو,نووبaون ىاود,ب ,شيم,ه ى,ناگنەد و,ل ,ك:ك,ي )ىغادەر,ق رەوالد(          

 bب ,ب ،ىدروك /ەد,ئ ىەزات ىغانۆق ,ل �شي,گ:ت... و ني,گب:ت ,يەزات ەو,ت,ن م,ئ Uوومز,ئ ووم,ه ,ل ىدرو ,ب ,م,تس,ئ ەو,ندنaوخ bب ,ك ,ك:گنەد و,ئ

 ى,يينيبناهيج و,ئ ۆب شەو,ئ ىراكۆه ،]١٨ :٢ب،ك,خ:م ىەداج :ىغادەر,ق رەوالد[ ))ەزاوال و ڕوكوم,ك T,يەو,ندنaوخ ،ىغادەر,ق رەوالد ىەو,ندنaوخ

 .ەووتاهم,هر,ب ىال ێون /ەد,ئ Uاهيج و ناكەزاوايج ەرووتلك ,ب نووبQ,ك:ت و تxو ىەوەرەد ,ل نايژ ىماجن,ئ ,ل  ,ك ،ەو,تaڕ,گەد _عاش

 ،نايژ ،ر,نوه و بەد,ئ ۆب ,گنرگ رۆز ر,سوون ىدوخ ىنيناوv:ت :ز2مائ vيتاتسيئ و ناوج 0ەد)ئ 2vقەد ووم)ه )ب uعاش mووبر)گيراك -٢

 [ەڕ,نب ىQان,ك رت Uار,سوون ,ب Uووبر,گيراك ,ب شير,سون ىدوخ Uاناد:پناد ،تaرەزوگەد ادي:ت ى,غانۆق و,ئ و اگQ,مۆك وان Uاكەوادووڕ

 ىشي,ك,ندرك:تراك ىنaوش(( و ن,كەد رت ىەو,ت,ن /ەد,ئ ,ل راك زر,ب ىراكاش و م,هر,ب ,ك ،تاكەد ەو,ل ساب ىدرو ,ب رۆز )ىدر,گ زيز,ع(,ندركدروار,ب

 س,ك و bب تو,كaڕ ,ك,م,هر,ب وود و:ن ى,ك,نووچكaو ر,گ,ئ....و ەرايد ەو,ك,بەد,ئ ,ب ەو,كەر,سون ىاناوت و ەره,ب و ,ش,چ و قوەز ىەرaوگ ,ب رۆز ات م,ك

 ,ب رۆز نامەو,ئ ىۆخ _عاش Uدناود ىماجن,ئ ,ل ش,م:ئ .]٦١ :ىدر,گ زيز,ع[ .))ىتسناز ىدروار,ب ى,ناخ ,تaو,كان ,كەو,نيQۆك:ل bب ووب,ن س,ك ,ل ىاگائ

 ناوج ەو,مۆخ ىال ,ب ناي ناوج ;aرعيش ووم,ه ,ب نم((:ت:Qەد اناوت ,ب ;aر,ن:هاد كەو ،,شيم,ه )ىغادەر,ق رەوالد( ,كنوچ ،تو,كرەد ۆب Uووڕ

 ى,كەدنوگ ,ل bناوتەد _عاش ،مر,گيراك اسنەر,ف و دaوس و كروت و بەر,ع و سراف Uا_عاش ,ل شيرت ىرۆز  و بارهوس ,ب...مووبر,گيراك ،bبووب

 .]١ ىراديد :ىغادەر,ق رەوالد[ ))ت:ب ر,گيراك ايند ىڕ,پ و,ل رت ;a_عاش ,ب ەو,يۆخ

 ,Qان,ك ,ل ,ك:ك,ي تۆخ �Uيتشين ,ل ايج ;:تxو ,ل نايژ Uدربر,س,ب و چۆك �:�ب �ناوتەد :)ت}و و)ل mايژ و نار2ئ |}و ۆب uعاش mووبەراوائ -٣

 ەر,سون و,ئ ,ك ،ەرگ,نQ,ه اشاح ىوا�:مل,س T,ي,گQ,ب ,كنوچ( ؛ەو,نار,سون ن,يال ,ل ندرك:تراك UادQ,هر,س و نووبتسورد Uاك,ييكەر,س و رايد ەر,ه

 اينQد ىواو,ت ,ب ر,نaوخ و رەژaوت ش,م,ب ،]٥١ :د,مح,ئ ميهاربيئ[ .)ەو,ييت,يوودنaوخ و ەووتو,كواچر,ب Uاك,ييبەد,ئ ,م,هر,ب و ەووب ,تxو و,ئ Uامز ىر:ف

  ت:بەد تسورد  و [,يx,مۆك و ىسايس و ىرووبائ ىراب Uاژ,�ش ىۆه,ب (راج ى,برۆز  ش,ندركچۆك و,ئ ىراكۆه.ى,كەراك Uووب ىتسناز ىماجن,ئ ,ل نبەد

 ىتش رۆز ,يaون اينود م,ئ ,ك ،تaو,كەدرەد نايۆب ووز ر,ه ,كنوچ ،نايير,گيراك رaژ ,نو,كەد و ەو,نبەد ,تxو و,ئ ى_بنشۆڕ ىراب ىووڕ,بووڕ نار,سون و

 و bبزر,ب ناي,ناريژ ىەو,نادك:ل و ىياناز و ىي_بنشۆڕ ىتسائ ,نار,سون و,ئ شيراج كaدن,ه ،نووتشي,گ,ني:پ و ەويدناي,ن ناو,ئ ,ك ،,ياد:ت ىدوس ,ب و ێون

 ،]٦٦-٦٥ :ىدر,گ زيز,ع[ .)نايوان ,ت,نووچ ,ك ،ت:بەد ,يەو,ت,ن و,ئ [ايبەد,ئ ر,س,ل ناييىر,گيراك

 ؛]١ ىراديد :ىغادەر,ق رەوالد[ ))نار:ئ,ل ,مووب ەدن,هان,پ نم(( :ت:Qەد كەور,ه ،ەووب نار:ئ [xو Uايژ Uاك,گتسaو ,ل ك:ك,ي )ىغادەر,ق رەوالد(         

 .ەو,تەوادنايگنەڕ اديناك,قەد ,ل ش,م,ئ و ەوودرك:تنايراك )بارهوس( Uاك,قەد ,يۆب

 

 .)ىغادەر)ق رەوالد(mاك)ييرعيش )قەد ڵ)گ)ل )بارهوس( mاك)ييرعيش)قەد mدركدروار)ب: 1-2

 Uامز ;:قەدر,ه ,ل ەو,تاكەد ىايج ىەو,ئ شيبەد,ئ ىقەد و [,يۆخ ىواركيرايد و ت,بيات [اينوب و راگد,ئ نەواخ ,ك ،,ي,ينامز ,تاهك:پ و,ئ قەد            

 .ت:شخ,بەد:پ /ەد,ئ T,ياه,ب و خرن و ت,ييكيتاتسيئ ,ك ،[,ي,نتشڕاد و نيvبرەد ىزاو:ش و,ئ رت ىياسائ و
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 و ەوەرەد [اينوب ,ل و ,يين نام,كەو,نيژaوت ىراك ,كنوچ ؛ە_عاش وود م,ئ ىال ني,كب نووبيخر,چواه Uاكەدن,هەڕ و ن,يال و ام,نب ,ل ساب تaو,نامان ,م:ئ

 وود م,ئ Uاك,ييرعيش ,قەد ,ل ەو,نووبدرو و ناماv:ت ىاود نام,كەو,نيژaوت ىرونس كەو ,يۆب ؛ەوا�:مل,س و ,تسيو,ن,گQ,ب ;:نووب ادنايناك,قەد ىەوەوان

 نيدن,چ ,ل و ننايۆخ [,بيات ى,مانسان نەواخ ىشيناك,قەد مx,ب ،)بارهوس( ىر,گيراك رaژ ,تۆتو,ك اديناك,قەد ,ل كaدن,ه ,ل )ىغادەر,ق  رەوالد( ە_عاش

 ,ل ووچكaوان و رۆجوارۆج ىتسائ ك,يەرامژ((,كنوچ ،قەد Uاك,ت,�س,خ ,ل ,ك:ك,ي ش,م,ئ ،,ي,ه )بارهوس( Uاك,قەد ڵ,گ,ل ناييزاوايج ەو,تاهك:پ و ن,يال

 ووم,ه ,ك ،ت:ب,ن ىزاو:ش T,يەو,ندركيش ,Q,مۆك ,ب اين,ت ت:بانواو,ت شيقەد ىەو,ندنaوخ و ناماv:ت  ،,ي,ه ناينووب ادقەد ,ل ەو),تاهك:پ و اتاو و گنەد(

 :ووڕ,ني,خەد ادك:Qاخ دن,چ ,ل نايناك,ييرعيش ,قەد Uدركدروار,ب ,يۆب ؛]١٣ :مازع دمحم[ .))ەو,تaرگب ,ناتسائ و,ئ

 و ەو,نتس,ب,نۆخ و ژaرد ىقەد Uووب كەو ،ەووترگرەو ىۆخ ىبQاق ەو,نتشڕاد ىمڕۆف ىووڕ ,ل ك,يەداڕات خر,چواه ىرعيش  :ىرعيش ىەراب)ق و مڕۆف-١

 و ]١٤٢ :بارهوس[بارحيم ىقەد ,ل ,گج Uاك,م,هر,ب م,جر,س )بارهوس( ,ك ،�نيبەد ەو,نيبدرو ر,گ,ئ ،واركيرايد و _گ:ج ;:بQاق ,ب نووب,ن,تس,باو

 تروك ىقەد نيدن,چ مx,ب ،نژaرد ىقەد ك,ي ىووم,ه )با ىاپ ىادص و رفاسم(Uاك,ناويد ،نادژaرد ىرعيش ى,ناخ ,ل ]١٥٥ :بارهوس[رازگ ىقەد

 )ات(و )ش,ب(ىقەد كەو ،ەووتاهك:پ ت,ل bس ,ل ىقەد نيرتتروك و ن�aيبەد )ىغادەر,ق رەوالد(ىال

 )ات(

 تhوەد شۆخ م)ن2ه

 ەو)م)كەد ىقشيع )ل uب )ك

 ]٨٠ :٢ب ،ىغادەر,ق رەوالد[ تhد2ل م)ات(                                            

 )ش)ب(

 نم )ل تيك2ش)ب ۆت

 و نايژ ىەدن2ه ك2ش)ب

 ]٨٠ :٢ب،ىغادەر,ق رەوالد[ندرم ىەدنەو)ئ �س ك2ش)ب

 Uاسائ ,ب ر,نaوخ  زمەڕ و �ساوخ ,ل نvپ و ەووترگQ,ه نايQووق ىاتاو ادكۆڕەوان ,ل مx,ب تaو,كەدرەد ەداس نايكوودر,ه ىرعيش Uامز :ىرعيش mامز-٢

 :ت:Qەد )بارهوس( :,نوو� ۆب نن:هەدراك,ب واب ى,ناژۆڕ ىەواراز و ,تسڕ و ,شو شيراج كaدن,ه ،تاگان ناي:ت

 �ياپ نأ مردام

 تسش ىمگش ەرگاخ رد ار اه ناكتسا

 :دوب اديپ رهش

 .گنس ،نهأ ،ن�يس ىسدنه شيور

 .سوبوتا اهدص رتفك 0 فقس

 .جارح درك ىمار شياه لگ شورف لگ

 .تسب ىم 0ات ىرعاش ،ساي لگ تخرد ود نايم رد

 .دنز ىم ناتسبد راويد )ب گنس ىرسپ

 .درك ىم فت ردپ گنuب ەداجس ىور ،ار ولأدرز )تسه �دوك

 ]١٨١ :بارهوس[ .دروخ ىم بأ ،ىفارغج )شقن "رزخ" زا ىزب و

 .�ن:هەد ناييراك,ب ,ناژۆڕ ىنتواخائ ,ل ,ك ،ى,ناشو و,ل نكيزن و نەداس Uاك,شو

 :كەو ەوان:هراك,ب ى,ناژۆڕ ىياسائ نامز ,ل كيزن و ەداس رۆز ;:نامز ادقەد نيدن,چ ,ل ش)ىغادەر,ق رەوالد(

 مhڕواه مراز2ب نم

 و تاعس ىر)س)ل

 و ناگنام ىر)س )ل

 ن}اس ىر)س )ل                                                                               

 و نترگرەو )چوم ىازميئ )ل مەڕوت

 ]١١٤ :١ب،ىغادەر,ق رەوالد[ت)سايس mاك)تامالعتسيئ ىنتشيناد )ل               
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 .نوان:هيراك,ب _عاش و ن,ناژۆڕ ىەداس ى,شو ناك,شو

 ىزاوائ Uدركو,تپ ۆب (( تاك ى,برۆز ىرعيش ;aز,گەڕ كەو و ,ي,ه ىرۆج,م,ه ىزاو:ش نيدن,چ و ت,ييرعيش Uاك,نيچنب ,ل ,ك:ك,ي:ەو)ندركەرابوود -٣  

 ،ىدر,گزيز,ع[ ))ەرعيش ى_ب و تس,ه ىەو,نادك:ل و ىي,ڤاڕ ىانام Uدركز:ه,ب ۆب ناي ەرعيش وان Uاك,يي,نaوانام Uدركز:پ ,ب و ندركو,تپ ناي ,كەرعيش

 ىەژaڕ و ەداڕ مx,ب ،نايناك,قەد وان ;:كرۆم ,تۆب ,نا_عاش م,ئ ىال ەو,ندركەرابوود .ەو,تaرگەد ),تسڕ و ,شو و گنەد(ىتسائ ەو,ندركەرابوود .]٣٢ :اور,س

  .نرتايز )ىغادەر,ق رەوالد( ىال ناكەو,ندركەرابوود ىرۆج

 )با ىاپ ادص(Uاويد ,ل )بارهوس(:,نوو� ۆب ،رت Uاكەرۆج ,ب دروار,ب ,ب ت�aيبەد Uاوارف ,ب رۆز _عاش كوودر,ه ىال Uووتس ىەو,ندركەرابوود

 :ت:Qەد و ەوان:هراك,ب ىەو,ندركەرابوود ىەژaڕ نيرترۆز

 :متفر ايند �mهم )ب نم

 ،ەودنا تشد )ب نم

 ،نافرع غاب )ب نم

 متفر شناد mاغارچ ناويا )ب نم                                                             

 .]178 :بارهوس[الاب  بهذم )لپ زا متفر

 .راج bس )متفر( و .ەو,تەواركەرابوود راج راوچ ),ب نم(

 ،فرب ود تشپ ،اه )لچلچ ندمأ راب ود تشپ مردپ

 ،0اتهم رد نديباوخ ود تشپ مردپ                                                 

 .تسا ەدرم اه نامز تشپ مردپ                                                 

 .دندوب 0أ ن�سأ .درم ىتقو مردپ                                                 

                                                                         ...... 

                                                                        ....... 

 دوب ىياناد )ياس فرط رد ام غاب                                                

 ،هايگ و ساسحا ندروخ ەرگ ىاج ام غاب                                                

 .دوب )نيأ و سفق و ەاگن دروخ رب )طقن ام غاب                                               

 .]177 :بارهوس[ .دوب تداعس زبس ەرياد زا ىسوق ،ام غاب          

  .ەو,تۆبەرابوود ناك,ت,ل ووم,ه ىاتەر,س,ل )ام غاب( ادشيمەوود ى,لپۆك ,ل و ەو,تۆب ەرابوود كaراج دن,چ )تشپ مردپ(ادم,ك,ي ى,لپۆك ,ل

 و نيۆشب بار)س )ب ن�تسەد اب ەرەو

 واركايمۆم ى)شال وود كەو                                                              

 ەزرپش �ەزي)ن وود كەو                                                              

 لۆز ى)بيهاڕ وود كەو                                                              

 غاچاق ىزابرحيس وود كەو                                                              

 و نامر)س تشپ )ني2نب تسەد                                                             

 نيو)كlاپ لۆپ)ش نيرتقەڕ و نيرتزر)ب ر)س)ل        

 ! ەو)ت)نيووب ڵاك دن)چ واچ ...¯پاك

 !ەو)ت)نيوام)چ دن)چ واچ . ..¯پاك

 .]٥٣ :١ب،ىغادەر,ق رەوالد[ !نيووچۆر دن)چ واچ ...¯پاك                              

 .ەو,ت,نوودركەرابوود Uووتس ىتسائ ,ل  ى,تسڕ و ,شو نيدن,چ _عاش

 چيه...ەوام)ن چيه

 و]2پ )ن ،نووتlائ )ن ،ەراپ )ن

 ني)گەد )ك
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 چيه...ەوام)ن چيه

 وائ )ن ،رعيش )ن ،ىتسيو)شۆخ )ن

 ني)گەد )ك

 چيه...�ن2مان چيه

 چيه...ەوام)ن چيه

 چيه...ووبام)ن چيه

 ەو)مhد رت vك)يەد)س ...)بەر2ل-

 )يين چ ك)يەد)س ۆخ)م م)غ

 )ك2ناش2كراگيس m)مەز ىەدن2ه ر )ه

 .]٥7 :١ب ،ىغادەر,ق رەوالد[)ك2نارhداhpوگ m)مەز ىەدن2ه ر)ه

 .ەو,ت,نوودركەرابوود ىەژاو,تسەد و ,تسڕ و ,شو نيدن,چ _عاش ىيۆسائ و Uووتس ىتسائ ,ل �نيبەد ،نيەدب ,ك,قەد ,ل جنر,س ر,گ,ئ

 ،اين�Q,ئ ،اسنەر,ف ،دنيه ،ليزار,ب:كەو ،ەوودركايند [xو ك:ل,گ ۆب ىر,ف,س(( و ەووب ندركر,ف,س و تش,گ )بارهوس( Uايژ ,ل ك:ش,ب :ندركر)ف)س-٤

 ,ل ،ە)_فاسوم(Uاك,ناويد ,ل ك:ك,ي Uاشينوان ،]٢٣:ىجنزر,ب دازائ[ )).رسيم ،نانۆي ،اكيرم,ئ ،اسم,ن ،ايQاتيئ ،ەدن,Qۆه ،ايناپسيئ ،ايناتير,ب ،ناتسناغف,ئ

 _عاش ،نوودرك ۆب ىر,ف,س ,ك ،تاكەد ,نانaوش و,ل ساب تاك ى,برۆز ،.تاكەد ە_فاسوم و,ئ ىر,ف,س Uاكەراگژۆر و تاهر,س,ب ,ل ساب ,ك,قەد ىواو,ت

 :ت:Qەد  و ,يادر,ف,س,ل ر,ه شيQاي,خ ,ب و ماوەدر,ب

 .مرفس رد زونه

 منك ىم لايخ

 تسا ىقياق ناهج ىاه با رد

 تسا لاس اهرازه -قياق رفاسم -نم و

 ار نهك ىاهدرونايرد ەدنز دورس                                                             

 مناوخ ىم لوصف ىاه )نزور شوگ )ب

 .]٢٠٤ -٢٠٣:بارهوس[ .منار ىم شيپ و

 

 ادرەوالد  ىرعيش ,ل(( :ت:Qەد )ىل,ع رايتخ,ب( :كەو و ,ي,ه Uووب شيو,ئ ىال نووب_فاسوم و ەواڕ,گ تxو نيدن,چ شي)ىغادەر,ق رەوالد(           

 وەر,ب �نازشەد ,ن تاكەد ر,ف,س ەوaوك ,ل �نازەد,ن ,ك:س,ك.....تاكەد ر,ف,س ,ي,ه ك:س,ك ناكەرعيش ووم,ه ،bج,تاگان ,ك ،,ي,ه كa_فاسوم ,شيم,ه

 و ەر,ف,س م,ئ مx,ب،]١:١٤ ب ،ىغادەر,ق رەوالد[.))bج,تاگان شيت,ق و ت:تسەوان و ,ياديي,شيم,ه ;aر,ف,س ;:خۆد ,ل ,كa_فاسوم...تاوڕەد ێوك

 و گنەڕ ىنينيب و ناماڕ و نو,خ ,ل ,ك:نوومز,ئ ىۆك Uدركينچەو,Qوگ _عاش ىر,ف,س((:ت:Qەد ىۆخ كەو و ەزاوايج )ىغادەر,ق رەوالد(ى,نووب_فاسوم

 ،ىغادەر,ق رەوالد[.)) ))اديۆخ ىدوخ و:ن ,ل ,ناكاگ:ج ى:كڕۆگنaوش و ناكاگaڕ ى,Qووج _عاش ىر,ف,س....ادناييت:Qادنم ;پۆرت ,ل ناك,تش Uدركمات

 و راش و دنوگ ۆب ندركر,ف,س ،ەو,تاكەد:ل نايي_ب و ەوايژ ادناي:ت ى,ناعيقاو و,ئ ووم,ه وان ,ب ,ييQاي,خ رتايز _عاش Uووب_فاسوم.،]١١:ناتسدروك ى,مانژۆڕ

 .[,ي,ل,پ و ,ين رايد ى,ك,نaوش و ,يادر,ف,س ,ل ماوەدر,ب ,يۆب ؛ەو,ت:نaوخەد و ەو,ت,نوودنaوخ Uاك,نامۆڕ و كۆ_چ ى,نا_عاش و ر,سون و,ئ [xو

 :ت:Qەد ادك,ي,لپۆك ,ل :,نوو� ۆب 

 ك)يەراو2ئ

 اد)ك)خ2م ىەداج م)ل

 و اكەد ەروتخ مlد

 امر)س)ب تhد

 )ياو شاب )ك

 ەو)lام ەو)مچب ووز )ب ووز

 مۆشب كhواچومەد ....ار2خ
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 من2باد كhژق

 و ەو)مچ2پب م)كاتناج

 ەووب)ن گنەرد ات ..)ل)پ )ب

 ]٢:١٥٦ ب،ىغادەر,ق رەوالد[ !مۆpب ەدايپ ى2پ )ب

 .ێڕ,تو,كب ەدايپ ,ب و تاكب bپ تسەد ى,كەر,ف,س ەووز ىچر,ه وكQ,ب ،تاوvب ل:بمۆتۆئ ,ب تاكان شەو,ئ ىaڕەواچ ,ي,ل,پ ,ب ەدنەو,ئ _عاش اتاو

 :ت:Qەد ادرت ;aرعيش ,ل _عاش

 ەراش م)ئ ىەداج )ل مuفاس)م نم

 اد)نادراس

 و مووتشينتد

 .]٢٤٢ :٢ب،ىغادەر,ق رەو الد[مڕۆنەد ەوەرەد )ل ەو)كسيلگ ىپس ىماج )ل

 :ت:Qەد و ك,ي ,تاكەد افن,م و ىۆخ_عاش

 نير)ف)س ر)س)ل )شيم)ه افن)م و نم

 ك)يارچ و )ي)ه ن�ك)ياتناج ن�كوودر)ه )ب

 اوڕەد و)ئ

 ەو)مhد نم

 مۆڕەد نم

 ەو)تhد و)ئ

 )شيم)ه افن)م و نم

 .]٢٤٧ :٢ الد[�نيبەد ك)ي ادن}ۆك ىر)س)ل             

 

 و ناوج U,�د ەدن,چر,ه ،تاكەد ىد:موئان و ىنيبشەڕ ىشووت و ەد:موئ bب ادناك,تاك ى,برۆز ,ل و ەووترگ ىە_فاس,م م,ئ Tۆر,ب ىياين)ت و ىگن)تlد-٥

 ەويvب:ل ىەرقۆئ ىمارائ و  ,ياديشۆه و خان ,ل ك:ت,ف,خ و م,خ و ,گن,تQد ر,ه مx,ب ،ت:بەد اسائ تش,ه,ب ;:تشورس ,ب ڵ,ك:ت و ت:نيبەد ش:كاvجنر,س

 ىدوخ ت,نان,ت و اگQ,مۆك ,ل نووبۆمان و نaوش و ڵام و تxو ,ل ىروود( ىماجن,ئ ,ل ,ك ، نووبايژلاتسۆن Uاك�يس ,ل نك:ك,ي ش,نام,ئ ،ێو,خب ت:ناوتان و

 و,ئ ناو:ن ,ل ەراداگائ رتايز ك:س,ك ووم,ه ,ل ,بير,غ و ىژيلاتسۆن ىس,ك .ت:بەد ڤۆرم Uاكەووزەرائ ,ب ڵ,ك:ت ك,ييگن,تQد و ت:بەد تسورد تۆخ ىQام

 .]٤٤ :دن,مام نارۆس[.)نaردنيبان واچ ,ب مx,ب ،ن,ه ,ك ى,ناتش و,ئ و �نيب ,ب نرايد ,ك ،ى,ناتش

 :ت:Qەد اد)نار,ف,سواه ىخاب ۆب - نارفس مه غاب ,ب (ىرعيش ,ل و تاكەد ىياين,ت ,ب تس,ه )بارهوس(

 شوماخ رصع نيا داعبا رد

 .مرتاهنت )چوك كي كاردا ¯م رد فينصت معگ زا نم

 .تسا گرزب نم ىياهنت ەزادنا )چ ميوگب تيارب ايب

 .درك ى« ىنيب شيپ ار وت مجح نوخيبش نم ىياهنت و

 .]٢٣٩ :بارهوس[ .تسا نيا قشع تيصاخ و

 :ت:Qەد ادشي )_فاسوم(;:ش,ب ,ل

 .دوب بورغ

 .دمأ ىم شوگ )ب ناهايگ شوه ىادص

 دوب ەدمأ رفاسم

 نمچ رانك ،ىتحار يلدنص ىور و

 :دوب )تسشن

 ،)تفرگ ½د"
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 .]١٩٩ :بارهوس[ .تسا )تفرگ بجع ½د                   

 :ت:Qەد و ,گن,تQد و ە_فاسوم ش)ىغادەر,ق رەوالد(

 )يين منتشي)گ ىم)غ و مۆڕەد

 )يين مhڕەواچ س)ك و مۆڕەد

 ورت 2vنابوز )ب )ك ......ى)يينارۆگ م)ئ زيزائ )يۆت ۆب

 ێرژ2بەد ادرت 2vن)مەز )ل

 )يينارۆگ م)ئ )يۆت ۆب زيزائ

 )يۆت ۆب

 ]٢:٨٥ ب،ىغادەر,ق رەوالد[ناد2موئان mارۆگ

 :ت:Qەد ادرت T,ي,لپۆك ,ل

 مچەد كuhفاسوم )ل م)كەد تس)ه

 ێو)يب ىيتساڕ )ب ر)ه )ك

 اوpب ىد �)ي)گ2ج ۆب

 ىدديج uhvفاسوم )ل

 ەو)بير)غ mو)خ )ب

 uhvفاسوم

 و و]پlاي)خ

 و وارژوك

 اڕ)كاخ

 نۆه نۆه )ك

 .]٢٥٧ :٢ب،ىغادەر,ق رەو الد[ !اوڕەد ر)ب)ل ىگن)تlد �)يەدنlاب ىنhوخ

 ,ب ىگنرگ نار,سون و _عاش و تaربەدوان ىس,ك,كات ىايژلاتسۆن ,ب ش,م,ئ :ناك)ييرەوەداي mدركفسەو و ەو)نا2pگ و  ىlادنم ىمەدر)س ۆب ەو)ناڕ)گ -٦

 Uووبەدووسائ و ىشۆخQد و  ،]٥٢:دن,مام نارۆس[ەو,نەدەدگنەڕ ادنايناك,م,هر,ب ,ل و نەدەد نايۆخ Uايژ Uاك,تاهر,س,ب و نايژ ,ل U,مەز T,يەوام

 :,نوو� ۆب .ەو,ن,كەد ىانaو و نايواچر,ب ەو,تaد ك,يۆيديڤ كەو ڵاي,خ ,ل ,شيم,ه ،ىQادنم ىمەدر,س

 :ت:Qەد )بارهوس(

 درب ما ىگلاس دنچ رد غاب )ب ارم رفس

 ات مداتسيا و

 .]٢٠٨ :بارهوس[،دuگب رارق ½د

 :ت:Qەد و  ەو,تaڕ,گەد و ىوودرباڕ Uايژ ىساب)وائ ى bپ ىگنەد - با ىاپ ىادص(ىرعيش ;:ش,ب ,ل

 درك ىم ىشاقن مردپ

 .دز ىم مه رات ،تخاس ىم مه رات

 .تشاد مه 0وخ گخ

 

 

 .دوب ىياناد )ياس فرگ ام غاب

 ،هايگ و ساسحا ندروخ ەرگ ىاج ام غاب

 .دوب )نيأ و سفق و ەاگن دروخ رب )گقن ام غاب

 .]١٧٧ :بارهوس[ .دوب تداعس زبس ەرياد زا ىسوق ،دياش ام غاب
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 :,نوو� ۆب ەرايد اديناك,قەد ,ل ىQادنم ىمەدر,س ىەو,ناv:گ رۆز )ىغادەر,ق رەوالد(

 )ليسر)ق ىداروم ىجاح ى)ك)ناكود ش)م)ئ

 )فەڕ )ب )فەڕ ى)م2ئ ىيlانم )ك

 درك فيشر)ئ اد)ناووتووق و ت)كاپ و)ل

 و درەز ىتيكسپ )ل و ۆنيم ى¿قون )ل نووبpپ )ك

 نيuش و شرت ىlاي)خ )ل

 اد)ناكووچب )نۆيزف)ل)ت و)ل ك)يەراو2ئ

 ەو)ج)ح )ل )ك

 و شەڕ ىدر)ب mۆب و دهوز mۆبەو)يان2ه �mك2ك)ي ر)ه ۆب ىرايد )ب

 .]٣١٣ :٢ ب،ىغادەر,ق رەوالد[تژمl)ه نا«اكەروود )گhڕ mۆب

 

 نرتQووق ەواتاو ىووڕ ,ل)بارهوس( Uاك,ييرعيش ,نaو مx,ب ،ن�aيبەد ش:كاvجنر,س و ناوج ى,نaو نايكوودر,ه Uاك,ييرعيش ,قەد ,ل :ىرعيش ى)نhو-٧

 و نواش:ك Uاوج ى,نaو نيدن,چ اد)راديد ىگنەد -راديد ىادص(ىرعيش ,ل )بارهوس(.,ياد:ت ناييرتدرو ىفسەو شي)ىغادەر,ق رەوالد(Uاك,ييرعيش ,نaو و

 :ت:Qەد

 .دوب ىهاگ حبص ،ناديم )ب متفر دبس اب

 .دنناوخ ىم زاوا ىاهەويم

 .دندناوخ ىم زاوا باتفا رد ىاهەويم

 .ديد ىم نادواج حوگس باوخ اه تسوپ ل�ك ىور ىگدنز ،اه قبط رد

 .دوب نشور ەويم ره )ياس رد اه غاب بارطضا

 .درك ىم انش اه)ب شبات نايم ىلوهجم هاگ

 .داد ىم شرتسگ ناياسراپ �مز ات ار دوخ گنر ىرانا ره

 ،سوسفا ،يرهش مه شنيب

 .]260 :بارهوس[ .دوب ىس�م گخ اه جنران قنور طيحم رب

 . ەووترگ ۆخ ,ل نايQووق ىاتاو ەو,ك,ي,ب نواردك:ل ى,نaو نيدن,چ  ,كەرعيش

 :ت:Qەد و ەواش:ك Uاوج T,ي,نaو اد)زاي,ب(ىرعيش ,ل شي)ىغادەر,ق رەوالد(

 نووتشينl)ه اpيياروود ول ناك)lوشيڕ

 نرايد ىياسائ )ل رتنيگم)غ رۆز

 )يين مuب

 نچەد ىيچ )ل

 سوونشەڕ ك2ل)گزاي)ب )ل )گنەڕ

 نبارسوون نۆك رۆز �)ي2بوفل)ئ )ب )ك

 

 و �نەداد ىاتناج ك2س)ك

 �شينەداد مر)بمار)ب

 و )سق )نيو)كەد

 م)كەد ەو)ئ ى)سووس اديناك)سق )ل

 و ەو)ت2باڕ)گ روود �)ي)گ2ج )ل

 ێز)باد)گhڕ ر)س ىراش �م)ك)ي )ل �بزاين )ب
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 ەووز رۆز �)ييناي )ب

 ەويراب رۆز hvرف )ب

 تو)كhڕ )ب

 مشينەداد ڵۆچ رۆز �)ي)ناخەواق )ل

 مرگەدادر)س

 .]٣٥٣ :٢ ب،ىغادر,ق رەوالد[منيبەد ۆت و مڕۆنەد وlد )ل

 .Uوينيب ,ك ،نواش:ك ى,نان,�د و,ئ ى,نaو ىدرو ,ب رۆز و ش:كاvجنر,س Uاوج ى,نaو ,ل ەvپ ,كەرعيش

 و تايبەد,ئ ر,بمار,ب ,ك ،ەو,تaڕ,گەد نايەديد و نيرزه:ت و,ئ و ىراكaون ۆب ش,م,ئ ،ە_عاش وود م,ئ ىال ەرت ىرايد ىرعيش ;aر,نوه :mازhوائقەد -٨

 و,ئ نيرتيكەر,س )تاييبەد,ئ ،ووژ:م ،نائروق(  ،]٣١:مازع دمحم[ )ت:ب راكaون و وxووج و ەوارك قەد [اينوب تاكەداو نازaوائقەد(( ،,ناي,ه دته...[,ياس,ك

 )ىغادەر,ق رەوالد(ىال مx,ب ،نوودرك نايناك,قەد Uازaوائ و نووترگرەو:ل نايوان و كۆ_چ و [,ياس,ك  نيدن,چ _عاش كوودر,ه ,ك ،ن,ناواچر,س

 .تaو,كەد واچر,ب رتايز Uائروق و /ەد,ئ Uازaوائقەد

 :ت:Qەد اد)_فاسوم( ىرعيش ;:ش,ب ,ل )بارهوس(

 ىقارع روك ناكدوك رفس هار رانك

 "0ارومح حول" طخ )ب

 .]٢٠٩:بارهوس[ .دندرك ىم ەاگن               

 .نناهيج Uاكاساي نيرتنۆك ,ك ،ەوودرك ى,كەرعيش Uازaوائ و ەوان:ه)/اروماح Uاساي(ىوان و نۆك ى_بنشۆڕ و ىيووژ:م T,ي,كنال كەو قا_ع ,ب ىەژامائ

 :ت:Qەد اد)_فاسوم(ىرت ;:ش,ب ,ل و _عاش Uازaوائقەد ىەواچر,س ,تۆب نائروق

 �طسلف كاخ تنيز ناتخرد ماÊ ىاو

 ،دينك باطخ نم )ب ار دوخ )ياس روفو

 ديأ ىم "روط"فارطا تحايس زا )ك ،اهنت رفاسم نيا )ب

 .تسا بات و بت رد "ميلكت"ترارح زاو

 دش دهاوخ وحم ،زور كي ،)ملاكم ىلو

 ار اوه هارهاش و

 ساوح راشتنا ىاهكرپ هاش ەوكش

 .]٢١٢:بارهوس[درك دهاوخ ديپس

 و,ئ )روط(و ,نوتيەز ىراد ىتس,ب,م �تس,ل,ف Tاخ Uاتخەرد :كەو زۆ_پ Uائروق [,يائ نيدن,چ ۆب نەژامائ ,ك ،ەوان:هراك,ب ى,شو نيدن,چ _عاش

 و نوودركيساب ادزۆ_پ Uائروق ;:ت,يائ دن,چ ,ل ەرو,گ ىاوخ ەور,گ ىاوخ و دركەرو,گ ىاوخ ل,گ,ل ى,سق ادي:ت )خ.س(ر,بم,غ:پ ىسوم,ك ،ووبەو:ك

 ,ل كەو ،ەوودرك ەرو,گ ىاوخ ڵ,گ,ل ى,سق اتاو )هميلك,ت(ىوانزان )اسوم(ر,بم,غ:پ.]٥٩٧:نائروق[ ))﴾٢﴿ َ�ِنيِس ِرُوطَو ﴾١﴿ ِنُوْتيَّزلاَو ِ�ِّتلاَو ((:تaوومر,فەد

 .]١٠٤:نائروق[)) )164( ً�يِلَْكت َٰىسوُم ُهَّللا َمَّلَكَو ۚ◌ َكَْيلَع ْمُهْصُصَْقن ْمَّل ًالُسُرَو ُْلَبق نِم َكَْيلَع ْمُهاَنْصََصق َْدق ًالُسُرَو( :ەواركساب ادزۆ_پ Uائروق

 :ت:Qەد )ىغادەر,ق رەوالد(

 ناو)ئ �تاك

 نايۆتسر)ئ ى)كە)رعيش ىب2تك(ىيكوش2پ

 دناڕدەد

 بارۆز مام

 .]١:١٠٦ ب،ىغادەر,ق رەوالد[ەوايرەز ىراز ەدركەد ىژو2م كنەد كنەد               

 كەو ىشي)نائروق(.نوودرك ى,ك,قەد Uازaوائ و نووترگيرەو ى_بنشۆڕ ىراوب ,ل _عاش ,ك ،ن,ناوان م,ئ بارۆز مام و رعيش ىب:تك و ۆتسر,ئ

 :كەو ،ناكەژامائ ىنترگرەو ۆب ەوان:هراك,ب ىنييائ T,يەواچر,س

 ىنيب مۆت
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 ەو)مسانتب mاوتم)ن م})ب

 تيۆت ميناز اناكەري)ت ىنيpف )ب

 ۆت.. ۆت

 اد ليع�سيئ ىواpب ىر)س)ب

 تيناز

 نم...منم

 ...م

 !ن

 رەدارب تينۆچ

 ێرووژ )مچەد نم ات

 من)ي)گەد ناك)ت)نام)ئ

 واناراب كhزۆت

 mاك)هانوگ )ليباب)ئ نەري)ت ۆب

 مر)س و لم و ناش ر)س

 .]٢:١٢١ب،ىغادەر,ق رەوالد[ن)كبۆڕ

 .ەو,تۆدنازاڕ bپ ى,كەرعيش ىاتاو و ,نaو و ەوينيب)خ.س( ليع�سيئ ر,بم,غ:پ ىنيvبر,س و ليباب,ئ نەري,ت Tۆ_چ ,ل ىدووس _عاش

 وان ىياتاو و ناك,ييرعيش ,نaو ,ييدن,Â,بيات م,ئ ،اتاو كەو چ ەواراز كەو چ ،,ناك,ييرعيش ,قەد و:ن ىرت T,يدن,Â,بيات :ناكەژد ىەو)ندركۆك -٩

 :ت:Qەد )بارهوس(:,نوو� ۆب،نوودرك رتناوارف و رتQووق نايناك,قەد

 ناياپ و زاغا v 0يرات رد

 .دييور مراڤتنا ىنشور رد ىرد

 .]٨٦:بارهوس[مداهن ىاهنت رد سپ رد ار مدوخ                      

 .ەو,ت,نوودركۆك اديياكيرات ,ل ىياتۆك bب و اتەر,س bب Uاكەژد وودر,ه

 :ت:Qەد و رتك,ي ڵ,گ,ل ,ناكەژد ىەو,ندركۆك )ناكەروود كيزن -اهرود كيدزن(ىرعيش

 دوب هاگرد مد نز

 .)شيمه زا mدب اب

 :كيدزن متفر

 .دش لصفم ،مشچ

 .قارشا )ب ،رپ )ب دش لدب فرح

 .]٢٨٧:بارهوس[ .باتفا )ب دش لدب )ياس

 .ەو,ت,نوودركۆك ىوات,ه  و ر,ب:س و روود و كيزن ناكەژد ىەو,ندركۆك ,ب _عاش

 :ت:Qەد و ەو,تاكەد كيزنك:ل ناكەژد ادقەد نيدن,چ ,ل )ىغادەر,ق رەوالد(

 دناسuگاد ى)كارچ �تخەو                                                                     

 تو)ك �ل �)ي)كسورب ەرو)ه

 ىياپس)ئ )ب

 2vنhوخ ىگنەد

 ىيپس... ىيپس

 .]١:٢٠٨ب ،ىغادەر,ق رەو الد[اڕۆچەد �ل               

 .ەو,ت,نوودركۆك ەو,ك:پ ىپس و نaوخ
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 )ش2كب ك)يينارۆگ ىمسەر

 ىپس و شەڕ

 ەو)كب ناموگ ۆب ك)ي)ناو)ك

 �ناد اديبير)غ مەدر)ب )ل ك)يەزيراف

 رۆم 2vت)خ

 )ن2ب اديياين)ت رhژ )ب

 ىي)م)پ 2vكشhور)ك

 ەو)تسر )خب ادكhرەز2گ ى)سۆب )ل

 اد ەو)نادروائ |اك )ل كhوائ

 .]١:١٧٨ ب،ىغادەر,ق رەوالد[ .)كبارعيئ                  

 .,ك,ب بارعيئ وائ ،ىي,م,پ ;شaور,ك ،ىپس و شەڕ :كەو ،ەو,ت,نوودركۆك ەو,ك,ي,ب ىژد نيدن,چ ادش,قەد م,ل _عاش

 

 _عاش كوودر,ه  ىال ى,نxاخ و ,ل ەرت ;:ك,ي ,ناڤۆرم ىماي,پ Uووب و تشورس و نايژ Uاكەوادووڕ ،نايژ ;م,چ ۆب :ێون ىاگديد و ناما2pت-١٠

 :,نوو� ۆب ،ن�aيبەد

 :ت:Qەد  اد)با( ىرعيش ,ل )بارهوس(

 :مينكن لگ ار با

 .با دروخ ىم ىرتفك ،راگنا تسدورف رد

 .ديوش ىمر پ ييەuس ،رود )شيب رد )ك اي

 .ددرگ ىم رپ ىيەزوك ،ىدابا رد اي

 

 :مينكن لگ ار با

 .ىلد ەودنا ديوشورف ات ،ىرادنيپس ىاپ دور ىم ،ناور با دياش

 .]٢١٩:بارهوس[ .با رد ەدرب ورف ەديكشخ نان ،دياش ىشيورد تسد

 ىسيپ ,نايژ ىەواچر,س ,ك ،وائ كaرادنيپس راد و ,Qاگنەڕ و رتۆك كەو ;aرەوەدنيز ىرتاخ ر,ب,ل اب ،ت:ن:ي,گەد [,ياڤۆرم ىزۆ_پ رۆز ;:ماي,پ _عاش

 ىرەد,ه ,ب ۆب دته...او,ه ،,گنيژ نايژ ىرت T,ييتسيو:پ ر,ه وائ ك,ن ،ت:ب bپ ىراك رت ;:نaوش و راش ,ل ك:ڤۆرم كەو,ن ەو,ني�:هيب ىنaواخ ,ب ،ني,ك,ن

 .�باد [,ياڤۆرم ىم,خ ,ل ،تaوب ن�شيرت Uاس,ك ىتسوردن,ت و ىشۆخ و ,كاچ ت:بەد نيەدب

 و تاكەد شۆخ ناووم,ه ىQد  و ەووترگQ,ه ى,ناڤۆرم ;:ماي,پ ،ت:شخ,ب,ئ ىشۆخ و Uاوجاد),يەوaڕ,ب شيك:ماي,پ(ىرعيش ,ل )شيغادەر,ق رەوالد(

 :ت:Qەد

 .من2ه)ئ ك2ماي)پ و مhد ێژۆڕ

 ەو)ناكەرامەد وان )مژhڕ)ئ روون

 !)نو)خ رپ ناتناك)ليمەز ى)ناو)ئ ى)ئ :م)ك)ئ راواه

 رۆخ ىەرووس ەو2س ،ەوان2ه مو2س

 اد)گ )ب مەد)ئ �م)ساي )لوگ مhد

 ڵوگ mاوج 2vتەرفائ ىhوگ )م)ك)ئ )كيد �)يەراوگ

 :ت2لەد ادشياتۆك )ل

 .مەد)ئ ەو"اب" مەد)ب ناكەرالۆك

 .مەد)ئ وائ ناك)نادlوگ

 ادناكاگ و ناك)پس)ئ مەدر)ب)ل مhد
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 .م)ك)ئۆر ىياو)نlد ىزو)س ىف)ل)ع

 .ناكەوونيت )نيام ۆب من2ه)ئ منو)ش )¿ت)س

 .م)ك)ئرەد ێڕ ر)س ى)تو)كك)پ hvر)ك )ل ناك)ش2م

 .منhوڕ)ئ ،ك2ك)خ2م ادكhراويد ر)ه)ب مhد

 .ەو)منhوخ)ئ كhرعيش اك)يەر)جن)پ ر)ه ر)ب)ل

 .]١:١٥٠ ب،ىغادەر,ق رەوالد[ .مشخ)ب)ئ �پ hvژاكراد و )شەڕ)ل)ق ر)ه                                

 ،ت:بيسوون )دازخور,ف ىغور,ف(ىگر,م ۆب ىرعيش )بارهوس( ر,گ,ئ :تەرفائ mاuعاش ڵ)گ)ل  نووب ێڕواه -١١

 تسود

 دوب گرزب

 دوب زورما ىلاها زا و

 تشاد تبسن زاب ىاه قفا ماÊ اب و

 .ديمهف ىم بوخ )چ ار �مز و با نحل و

 شادص

 .دوب تيعقاو ناشيرپ نزح لكش )ب

 شاه كلپ و

 ار رصانع ضبن uسم

 .داد ناشن ام )ب

 شاه تسد و

 ار تواخس فاص ىاوه

 دز قرو

 ار mابرهم و

 .]٢٢٤:بارهوس[دناچوك ام تمس )ب                 

 .ەويسوون )د,مح,ئ ڵاژ,ك و Uاخيگ,ب دنەز,ن(دروك [ەرفائ ى_عاش وودر,ه ۆب ىرعيش شي)ىغادەر,ق رەوالد( او,ئ 

              uعاش و ێڕواه ىد)مح)ئ ڵاژ)ك ۆب               ۆl)چ )ب ك)يۆlۆس                                                                                                 

                                                            

Õام ەوەر)بl(ەو 

 ،ەو)كەر)جن)پ ىال

 )شيناد ەو)كەر)جن)پ ىال ۆت

 ،نيpف ىەر)جن)پ ىال

 ،رعيش ىەر)جن)پ ىال

 �ناوڕ ىەر)جن)پ ىال

 اتي)پ اتي)پ و )شيناد ادhو )ل

 مناك)ن}ۆك...ەدناشيپ مناراش

 )كحر)ش ۆب

 رۆخ ىگنەڕ |)ينۆچ :)كبساب مۆب

 ناژپ )ل ر)ب ك)يەزح)ل

 نيpف ىگنەڕ )يينۆچ )كساب مۆب

 .]١:٣٥١ ب،ىغادەر,ق رەوالد[نارك2پ )ل ر)ب ك)يەزح )ل                                                                                        
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 ۆب ى,ييتسيو,شۆخ و,ئ ۆب ەو,ت:نaڕ,گەد شەو,ئ ىراكۆه و  ەواركساب  )ىغادەر,ق رەوالد( ىرعيش ىقەد نيدن,چ ,ل ,ك ،ى,نaوش و,ئ :)ناخباتوق -١٢

 ,Äەد و مaركەد سوونوان ,ناخباتوق ,ل ,ك ،مووب,تخەو,تاس و,ئ ىaڕەواچ  ەزادن,ئ bب نxادنم ,ل رۆز ى,ناو,چ:پ ,ب نم((:ت:Qەد و ەووب,ه ى,ناخباتوق

 T,ياز,ف ,ب ندركۆخ و  نxۆك و ڵام ىەو:چراوچ ,ل نووچرەد ۆب نم ىايلوخ ۆب ەو,منaڕ,گەد ,ييتخەو,تاس ەز,ح و,ئ ىرۆز ;:ش,ب رزاح ىQاح ./اتوق

 نايفسەو Uاوج و ىدرو ,ب رۆز _عاش و ,ياد:ت ىگنەڕ واگنەڕ و رۆج,م,ه ىتش نيدن,چ ,ياز,ف و,ئ .]٩:ناماڕ.گ،ىغادەر,ق رەوالد[ ))رتناوارفر,ب و زاوايج

 :ت:Qەد كەو.ەوام _ب ى,ناخباتوق وان ;:تاس و تاك ووم,ه ،ەوودركرامۆت ادنايQ,گ ,ل ىشۆخ ىراگداي نيدن,چ و تاكەد

 ىياسائ �)ييناي)ب )ل

 و )ناخباتوق ۆب نووچ ىيناي)ب �م)ك)ي )ل

 و ادەو)ندركيقات �م)ك)ي ىlۆه )ب ندركۆخ ىيناي)ب

 نووب قشاع mايناي)ب �م)ك)ي )ل

 .]٢:٣٠ ب،ىغادەر,ق رەوالد[ەو)مhڕ)گەد ادشۆخ hvژۆڕ )ل       

 :ت:Qەد و تaرگەد ب,تك,م وان ىرت ;:ن,�د ى,نaو

 ر)بەوhڕ)ب

 )ناخباتوق ىر)بەوhڕ)ب

 :درك ىراواه

 نب زيڕ وود وود

 ماسرت اpكhواكان )ل نم

 ناواد)l)ه )ب ...ل)پ)ل)پ

 و ميpف ەوەرووكاب ىبتوق )ل

 ەوۆت تشين)ت )ل جروگ

 .]٢:٧٨ ب،ىغادەر,ق رەوالد[ .ماتسەواڕ

 

 

 ماـــــــــــــــــــجن)ئ                                                                  

 :ەوەراوخ ى,ناماجن,ئ و,ئ ,تۆتشي,گ نام,كەو,نيژaوت          

 ،زاوايج Uامز ىنيناز و ك:تxو دن,چ ۆب Uووبەراوائ و ش:كاvجنر,س و ناوج /ەد,ئ ىقەد ,ب _عاشى ى ) ىغادەر,ق رەوالد( Uووبر,گيراك و نووبير,گaون-١

 Uاك,قەد ىەوەوان ىويد و  مڕۆف ىووڕ,ل شيناك,يير,گياك.ەوودركتسورد _عاش ر,س ۆب ناي)بارهوس( ىر,گيراك ,ك ،ن,ناييكەر,س ,Qان,ك و,ئ

 .ەو,تەوادنايگنەڕ

 .ن�aيبەد تروك مڕۆف ىقەد نيدن,چ ٩ىغادەر,ق رەوالد(ىال نم,ك [روك ىقەد )بارهوس(مx,ب نژaرد نايناك,قەد ى,برۆز ەوەراب,ق  ىووڕ,ل -٢

 .ش,بواه و زاوايج ىQاخ Uووب,ه ڵ,گ,ل  نزر,ب و ,مكۆت ىرعيش ;:نامز نەواخ نايكوودر,ه-٣

 ,ب ر,گ,ئ ندركر,ف,س ,ل ,ماوەدر,ب شە_فاسوم و,ئ و ,ي,ه Uووب كa_فاسوم و ناك,ييرعيش ,قەد و:ن Uاك,ييىس,ك ,ت,�س,خ ,ل ,ك:ك,ي ندركر,ف,س-٤

 .تاكەد وودرباڕ Uاكەوادووڕ و ن,�د ,ل ساب و ىQادنم ۆب ەو,تaڕ,گەد و ,گن,تQد شيتاك ى,برۆز ،ت:ب شيQاي,خ

 .ەووترگرەو Uاك,ييس,ك ,كرۆم و [,بيات Uايژ ىدن,Â,بيات و �يس نايكوودر,ه ىال ىرعيش ى,نaو-٥

 .Uاك,قەد ڵ,گ,ل ندركنازaوائ ۆب نترگرەو ىەواچر,س ,تۆب بەد,ئ )ىغادەر,ق رەوالد( ىال  و ەرتم,ك )بارهوس( ىال Uازaوائقەد -٦

 .ن�aيبەد نايكوودر,ه ىال ,ناڤۆرم ىماي,پ و نايژ ۆب  ێون ىنيناوv:ت و اگديد Uووب و ناكەژد ىەو,ندركۆك -٧

 .نرايد ناك,قەد ,ل نايۆب قەد ىنيسوون و ناك,نژ ە_عاش ڵ,گ,ل [,يaڕواه -٨

 . ەواركساب رۆز )ىغادەر,ق رەوالد( ىال ,ك ،ى,نات,بيات ,نaوش و,ل ,ك:ك,ي ,ناخباتوق-٩
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 ناكەواــــــــــــــــــــــــــــــــــچر)س                                         

 زۆuپ mائروق

 ناك)ييدروك :م)ك)ي

 :ب2تك -أ

 .٢٠١٤،�U:لس ،سوونلەز,غ ىدنەوان ،)ىرهپس /ارهوس ىرعيش و نايژ(,ياين,ت ,شيم,ه قشاع ،ىجنزر,ب دازائ-١

 .٢٠١٤ ،ر:لو,ه ،١.چ ،نيدد,حx,س ىۆكناز ى,ناخپاچ ،)كيتكارپ و ىرۆيت(/ەد,ئ ىدروار,ب ،ناوش د,مح,ئ ميهاربيئ-٢

 .٢٠١٣ ،�U:لس ،,شaدن,ئ ى_بنشۆڕ ىدنەوان ،م,ك,ي ىگر,ب ،)٢٠١٢-١٩٩٢(ناكەرعيش ىۆك(ك,خ:م ىەداج ،ىغادەر,ق رەوالد-٣

 .٢٠١٣ ،�U:لس ،,شaدن,ئ ى_بنشۆڕ ىدنەوان ،مەوود ىگر,ب ،)٢٠١٢-١٩٩٢(ناكەرعيش ىۆك(ك,خ:م ىەداج ،ىغادەر,ق رەوالد -٤

 ،رەدجنەڕ حاب,س ،د,م,حم رداق رەون,ئ ،و:ش,پ QÈودب,ع Uاكەرعيش ى,نوو� ,ب اديدروك ىخر,چواه ىرعيش ,ل ايژلاتسۆن ،QÈودب,ع دن,مام نارۆس-٥

 .٢٠١٦ ،ر:لو,ه ،رaوائ ىدنەوان

 .١٩٧٨ ،ادغ,ب ،دروك ىرايناز ىڕۆك ى,ناخپاچ ،ىراكدوار,ب /ەد,ئ ،ىدر,گ زيز,ع-٦

 .١٩٩٩،ر:لو,ه،سارائ ىاگزەد،اور,س ،ىدر,گ زيز,ع-7

 )مانژۆڕ  راڤۆگ -ب

 ،قيراف ر,بار و زيز,ع نارۆس:Uادزاس ،ادناييت:Qادنم ;پۆرت ,ل ناماڕ و نو,خ ,ل ,ك:نوومز,ئ ىۆك Uدركينچەو,Qوگ _عاش ىر,ف,س ،ىغادەر,ق رەوالد-٨

 .٢٠٠٨ ىرايائ ى ٢٩ ، )٤٤٤(ەرامژ،ترۆپار ناتسدروك ى,مانژۆڕ

 ،زومم,ت ىگنام ،ناماڕ ىراڤۆگ ،QÈودب,ع بيل,توملودب,ع :Uادزاس ،اديياقيسۆم ىرaد ,ل ,شو ىنينەژ ,ل ,ييتيرب ىرعيش ىقەد ،ىغادەر,ق رەوالد-٩

 .٢٠٠٩،)١٤٦(ەرامژ

  راديد -پ

 .١٠/٩/٢٠١٩،د,مح,ئ د,م,حم ,يفاس ،ەو,ت:نر,تنيئ ى,گaڕ ,ل ىي,مان ىراديد ،ىغادەر,ق رەوالد -١٠

 .١٣/٩/٢٠١٩،د,مح,ئ د,م,حم ,يفاس ،ەو,ت:نر,تنيئ ى,گaڕ ,ل ىي,مان ىراديد ،ىغادەر,ق رەوالد -١١

 0ەر)ع )ب :مەوود

 .٢٠٠١ ،قشمد ،برعلا باتكلا داحتا ،)Ïرعلا رعشلا يف صانتلا تايلجت(،بئاغلا صنلا ،مازع دمحم -١٢

 ىسراف ,ب :م,ي:س

 .١،١٣٩٧ چ،Uابرق _ما ششوك ,ب ،راثا ,عومجم ىرهپس بارهس-١٣

 

 

 ةنراقملا ةرئاد يف يرهيبس Øارهس و يغادرق روالد                          

    ٠٧٥٠٤٧٢٥٩١٤                                     دمحأ دمحم ةيفاص.د.م.أ 

 Safya.kurde@uor.edu.krd    .نيربار ةعماج-ساسألا ةيبرتلا ةيلك/ةيدركلا ةغللا مسق

 ثحبلا صخلم                                                                        

 صوصن دجن كلذل؛هيف رهظ يتلا ةيبدألا ةلحرملاو صنلا بحاص ةايح بولسإب ةرشابم طبتري ثيح ،هب ةصاخلا هتازيمم و هتمس هل Ïدأ صن لك           

 Ïدألا صنلا ةدالو و روطت ىلع ةرثؤملا تاونقلاو بابسألا نراقملا بدألا يصتخم و سرادم ددح دق و .مهنيب ةكرشم طاقن دوجو نم مغرلا ىلع ةفلتخم

 بتاكلا امأ.صنلل يلخادلا و يجراخلا نيوكت و دعب يف قدحتلا و ليلحتلا نمض دقانلا و ثحابلا هيلإ لصي تالاحلا ضعب يف حوضوب رهظي يذلاو ،عدبملا

 نم لكل صوصنلا يف قيقدتلاو قدحتلا دعب . اهلوح رودت يتلا ةيبدألا و ةيركفلا تاجوملاو تاهاجتإلا و ةيسفنلا لماوعلا نع ديعبب سيل هنأل رثؤملا وهف

 داعتبال نراقملا بدألا حرشن í اننأ ةظحالم عم.هقفو ثحبلا ءارجإ مت و بناجلا اذه يف ةسيئرلا و ةمهم ةيلوأ تامولعم نم ةعومجم ىلإ انلصو نيرعاشلا

 Ïارهوس( يسرافلا رعاشلاب )يغادرق روالد(يدركلا ددجملا رعاشلا رثأت ةيمهأ عم �يساسأ �عوضوم نع ثحبلا انلواح.ةيرظنلا تاعوضوملا نع

 ت�س و هوجولا رهظتف óاثلا امأ، _ثأتلا اذه لقن و ثودحل اردصم تحبصأ يتلا لماوعلاو تاونقلا ىلع ءوضلا ءاقلإ مت لوألا عوضوملا يف،)يرهيبس

 رهظ ثحبلا نإ .مهنيب اننراق و نيرعاشلا الكل ةيقيبطت صوصن ةعومجم ذخأب انمق كلذل؛نومضملا و لكشلا ثيح نم )بارهس(ب)يغادرق روالد( _ثأت
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 ت�لكلا ..ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا ةغللاب ثحبلا صخلم و عجارملا و رداصملا راهظإ مت ةياهنلا يف و ،طاقن ةعومجم يف هيلإ لصوت يتلا جئاتنلا

 .يرعشلا صنلا،ةانقلا،_ثأتلا،نراقملا،رعاشلا:ةمهملا
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Abstract 

Every literary text has its own specific chracteristics and features which are directly related to author’s life, writing style, and the era in which the text was written 

or made. Therefore, similar or different texts can be found in a specific era, in spite the fact there are shared features.                                                                              

                                                                    

Comparative study scholars and approaches had identified a various reasons and channels which were the source of emergence and development of writers’ 

literary texts. This can occasionally, or almost all the time, be apparent and these results were obtained via surface structure and content analysis of the texts by 

scholars and critics of the field. The writer can never avoid being influenced by and away from the surrounding psychological, literary and intuitive literary 

streams.                                                                                                             

In the current study, the researcher, through analyzing and deep insights into the two writers’ texts, could gain a group of significant and substantial results and 

arrive at fundamental conclusions in the field. Without discussion and recourse to the tenets of comparative literature and to be away from thoeritical approaches, 

the writer, in a scientific abstract way, attempted to discuuss the two main important points which made the innovative Kurdish poet (Dlawar Qaradaghe) be 

influenced by the Persian writer (Suhrab Sephare). First, the writer discussed the channels and reasons which became the source of creation and transformation of 

the impact. Secondly, the signs and features which reveal the impact of Suhrab on Qaradaghe found in both content and surface structure of Qaradaghe’s poems. 

To this end, the writer consequently selected some texts from the work of both poets and compared them.                                                              

The study stated the obtained results in some points and finally, the reference list, the research abstract in Arabic and English are also 

provided.                                                                    

  

Key Words: the poet, comparison, influence, channel and poetic texts.     

       

 

 


