باُطةواشيَم بؤ ثازتى دميوكساتى كوزدضتاْ و ثازتى كسيَلازاُى كوزدضتاْ و ٓةًوواليةُة
ضياضيية كوزدةكاْ.
بةثيَى تيَطةيصتٌِاْ هةمجوجؤهَى توزكيا هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و ٓيَِاُةكايةيى دؤضييةكاُى(ًيطاقى ًيووى
وضيظةزو هؤشاْ و وياليةتى ًوضىَ) هةاليةْ ضةزؤكي توزكيةوة توزكيا ُياشيَلى شؤز ًةتسضيدازى ٓةية بةزاًبةز
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و تةواوى بصووتِةوةى زِشطازخيواشى كوزد.
توزكيا ٓيَصيَلى شؤزيصى هة ٓةزيٍَ جيَطريكسدووة ،و بةٓيَصيَلى شؤزيض شاالَودةٓيَِىَ بؤضةز ضياكاُى كوزدضتاْ ،تا
ذيِطةى ٓةزيٌَيض ويَساْ دةكات ،بةبسِيِى دازو دزةختيَلى شؤز و تا بسِيين زِةش و باخيض.
فصازيض دةخاتة ضةز اليةُى دةضةالَت بؤ ٓةهَطريضاُدُى شةزِى بساكوذى كة خؤكوذييةكى ًةشُة بؤ ٓةًوو اليةن،
ٓيض اليةُيَلى كوزديض هةو شةزِةدا ضةزكةوتوو ُابيَت ،تةُيا بةقاشاُج ودةضلةوتى داطريكةزاْ و دوذًِاُة ،هةبةز
ئةوة بة ُاوى ًيَروو ويرداْ وحةق ودادثةزوةزييةوة ،داوادةكةيّ ئةو ًةزاًةى دوذًّ جيَبةج َي ُةكةْ.

داوا دةكةيّ:
 1ــ ثيَويطتة حلوًةتي ٓةزيٍَ داوا هة دةوهَةتي توزكيا بلات ضِوز ُةبةشيَِيَت و زِيَص هة ضةزةوزي خاكي ٓةزيٍَ
بطسيَت و ذياْ و ضةزوًاهَي ٓاووالَتياُي ٓةزيٍَ ُةخاتة ًةتسضيةوة ،ثابةُدى بِةًاكاُي ياضا ُيَو دةوهَةتيةكاْ و
ثسيَِطيجةكاُي دزاوضيَيةتى دزوضت و باط بيَت.
 2ــ بساياُى ثازتى دميوكساتى كوزدضتاْ هةطةيَ اليةُةكاُى كوزدضتاْ دةضت بة داُوضتاْ و طفتوطؤ و ئاشتبووُةوة
بلةْ ئيٌَةو ٓةًوواليةكيض دةبيَت يازًةتيدةزياْ بني بؤ قةالَضؤيى شةزِى بساكوذى بلةيّ.
 3ــ ٓةًوو اليةن كاز هة ضةز ئةوة بلةْ ٓيَصى دةوهَةتى توزكيا هة ٓةزيٍَ بضيَتة دةزةوة.
 4ــ شاْ بةشاُى خاهَى()3دةبىَ بساياُى()p.k.kثاثةُدو زِيَص هة ياضاو ٓةهوًةزجى ضياضي ٓةزيٍَ بطسْ هة
ضوازضيَوةى دياهؤطيَلى زِاضتةوخؤ هةُيَواْ ( ) p.k.kودةضةالَتدازاُى ٓةزيٍَ.
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بةدريَذايى ميَذوو شةرِى بزاكوذى هؤكارى بةدبةختى كورد بووة

ئةطةز بضيِة ُيَو قوالَيى ًيَرووى كوزد ،دةبيِني داطريكةزاُى كوزدضتاْ ،تا بتواُّ خاكى كوزدضتاْ وطةهةكةى
داطريبلةْ دووبةزةكى و شةزِى كوزد بةكوزد دزوضت دةكةْ ،ئةطةز هة بازةى ئةَ ثسضةوة بةدزيَرى بِووضني ئةوا
ثيَويطتى بةُووضيِى كتيَبيَلى طةوزة ٓةية ،بةالََ تةُيا بةكوزتى باضى شؤزِشى بةدزخاْ دةكةيّ هة ضاهَى 1241
دا كةبةزفساواُرتيّ يةكبووُى كوزداْ هةو كاتةدا بووة ،ضوُلة هةديازبةكس و (دةزضيٍ)ةوة تا شازى ضِة كوزد
ضوُةتة ُيَوٓاوثةمياُى بةدزخاْ كاتيَم دةضت بةشؤزِط كسا ،دوذًّ تواُى ئةشديصيَسو بساكاُى زِاكيَصيَت بةالى
خؤيداو بياْ كاتة دوذًِى شؤزِشةكة ،هة بةز ئةوةى ًريى ٓةكازى (ُوزاهوة)خةشوزى ئةزدةشيَس بوو ئةويض
بةشدازي هة شؤزِشدا ُةكسد و هةذيَسةوةط ثالُي دذي شؤزِط دةطيَسِا .ضةزئةجناًيض بةدزخاْ ُاضازبوو خؤي
زِادةضتى دةوهَةتى عومساُى بلات (ئةشديصيَس)ى خايني و خؤفسؤشيض هةاليةْ دوذًِةوة ُةكساية ًريى بؤتاْ
بةهَلو ضوكايةتى ثيَلسا هةداًةشزاُدُى هة(اسطبلى عاًسة) واتة هة ئاخوزِى ووالَخدا ،بةثيَ بةهَطةُاًةى ئةزشيفي
عومساُي ذًازة ()A.A.MD/16/33و ئةشديصيَسى خايني ُةكسا بة ًريي بؤتاْ ئيرت دةضتى داية شةزِ بةالََ ضى
ثيَدةكسيَت؟! ئيرت ٓةزشوو دةوهَةتى عومساُى ثةتى خطتة ًوى و زِايليَصاية شازى ئةضتةُبويَ ٓةزوةٓا ثةتيصى
خطتة ًوى (ُوزاهوة)و ئةويصى بةزِوو زِةشى بسدة دوزطةى (طسيت).
ئةو ضةزؤكة كوزداُةى ًطتةفا كةًاي قازداط ،قازداط ياُي بسا  ،بسا هةُاًةكاُيدا بؤياْ دةُووضي تا ثصتطريى
شيَخ ضةعيد ُةكةْ ،بةالََ كة شيَخي هة ضيَدازةدا ،دواتس دةضتيلسد بة ٓةهَواضيِى قازداشةكاْ ،ضوُلة ئيرت كازى
بةواْ ُةًا.
بريًةُدى طةوزةى كوزد(ئةمحةدى خاُى) هةُيَو ًرية كوزدةكاْ دةطةزِا تا بياُلاتة يةن دةضت ،بةالََ ٓةُديَم
كةضيى دوو زِوو ًوُافيق فةضادي ئةمحةدى خاُى ياْ كسد هةالى ًريى بؤتاْ بؤية جازيَم كة ٓاتة الى ًريو
ضةالًى كسد ًري وةالًَى ُةدايةوةو ثصتى كسدة ئةمحةدى خاُى ،ئةويض شاُى ًةضةهة ضيية؟ ئةمحةدى خاُى

بةًريى ووتً":ريىَ ًّ ثصتىَ ُةدة دوذًّ"
ئيرت وةن ضةت َويَم ئاوى ضازد بة ضةزى ًريدا زِذاُدبيَت ًري ذفسِى و زِووى هة ئةمحةدى خاُى كسدو ووتى:
(زِاضت دةكةى ئةمحةدى خاُى بةخيَسٓاتى وةزة زِووُة...
ًيَرووُوضي ًيطسى (ابن فضل اهلل العمري) له (مسالك األبصار) دا ووتويةتى :كوزد ًيووةتيَلي شؤزة ئةطةز
بةزدةواَ شةزِي يةكرتياْ ُةكسدباية ٓةًوو ووآلتاُي دةوزوبةزى خؤياْ داطري دةكسد .ئةَ شةزِ و شؤزِة و دذايةتى
ُيَواْ حصبة كوزديةكاْ كوزد ُاطةيةُيَتة ئاًاُج و كوزد فاشى دةكات و ٓةًووشياْ تؤًةتباز دةبّ بةزاًبةز
ًيَروو.
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توزكية تا ئيَطتا بةزدةواًة هةضةز طضلةكسدُى كوزدضتاُى باكوز ئةوا ثسِؤذةى ( )10777( )GAPكيوؤًةتس
ضوازطؤشة هة خاكي كوزدضتاُى باكوز واتة بةقةد كوزدضتاُى باشوز ٓةًوو (تقريباًً) دةكاتة بةُداو و هةذيَس ئاوى
بةُداوةكاُى زِووبازي دجوة و فوزات ُوقٍ دةكات واتة ثرت هة زِووبةزى ئةَ شةط دةوهَةتة :كويَت و قةتةز و
دوبةى و ئةهباُيا و كؤضؤظو و ظاتيلاْ ُوقٍ دةكات و ذيِطةكةشي ويَساْ دةكات و شؤزيض هة كوزد دةزبةدةز دةكات
بؤ شازة توزكةكاْ و ًِاهَةكاُياْ ئيَطتا كوزدي ُاشاُّ ئاوا دةياْ كاتة توزنٓ .ةزضي شويَِةكاُى ًيَرووى و
كةهتوزيض ٓةية ويَساُي دةكات وةن ضؤْ شازي (حةضةْ كةيف) ى دواشدة ٓةشاز ضاهَى ُوقٍ كسد هةذيَس ئاوى
بةُداوى ( )ILISUدا هةطةيَ ثرت هة ( )277جيَطةى شويَِةوازي .ئاوةٓا ًيَروو كةهتوزى شازضتاُى كوزدضتاُيض
ويَساْ دةكات و هةُاوى دةبات .ثسِؤذةى ()GAPي توزكي ثسِؤذةيةكى ضياضي و زِةطةش ثةزضيت ية و بؤ جيِؤضايد
كسدُى كوزدة.
ــ ضةزكةوتوو بيَت خةباتى زِةواى طةهةكةًاْ
ــ دزود بؤ طياُى شةٓيداُى كوزدو كوزدضتاْ
ــ ضةزكةوتووبيَت ئاشتى وئازاًى وبسايةتى

كةًجيِى (ً )71ويؤْ كةضي بؤ ثازاضتِى شويَِةواز و كةهتووزى شازضتاُى كوزدضتاْ
2021\6\25
دةضتةى باآلي كةًجني:
عبداهسقيب يوضف ًيَرووُوس و شويَِةوازُاضي ًةيداُي
ًةضعود عبداخلاهق شازةشا هة ضياضةتى ُيَودةوهَةتى
د .كاًرياْ بةزوازي ًاًؤضتا هة شاُلؤى دٓؤن
دازا بالي

ًاًؤضتا هة شاُلؤي ُؤجل

ُصاز حمٌد

زِؤذُاًةُوس و ضاالكواُى ًةدةُي

شؤزِط ئةًني

ضاالكواُى ًةدةُى

يوضف حمٌةد

ُووضةز
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