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77
تٗغی ضێیەَ :دۆزەخی تتپەرضتیی والضیىیی ...............................
17
تٗغی چٛارەَ :دۆزەخی تەٚراتی  ٚدۆزەخی عیثرأی .,,,..................
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پێش خوێىدوەوەی ئەم كتێبە
ٚەرگێڕڕناْ وڕڕارس ئاضڕڕاْ ٔیڕڕیەو ٚەرگێنأڕڕی وتێثێىڕڕیع وە تڕڕاتەتەوەی
تیۆٌڕڕڕۆژی  ٚئڕڕڕاییٕی تێڕڕڕسو ضڕڕڕەختییەوە چۀڕڕڕد تەراتەر دەتێڕڕڕتەٚەو چڕڕڕٔٛىە
پاغڕڕڕڕڕیأێىی دەٚڵەِۀڕڕڕڕڕدی گەرەوە ٌە زأڕڕڕڕڕڕیٓ  ٚوٕەوردٔڕڕڕڕڕی ِەضڕڕڕڕڕڕەٌە
ئاییٕییەوڕڕاْ  ٚرەٚتڕڕێٓ وۆراٚوڕڕۆریو تڕڕۆیە ٌە ٘ۀڕڕدس غڕڕٛێٕدا ٔاچڕڕاری
تڕڕٚٛەو وە ٌە ٚەرگێنأڕڕی دەلڕڕاٚدەلی ت ڕّە دەرەٚەو تڕڕۆ ئەٚەی تاغڕڕتر ٚ
رٔٚٚتر تیرۆوەی ٔٚٛضیٕەوە تە خٛێٕەر تگەیۀُو ئەِە ضڕەرەڕای ئەٚەی
ٌە دەلە یەوەِیٕەوەیدا ٔٚٛضەر پێٛیطتی تەٚە ٔەتٚٛەو پەراٚێسەواْ رێه
تیاتو ٌەضەر ئە ٚتٕەِایەی خٛێٕەری فەرۀطی زِاْ  ٚئیٕگٍیسی زِڕاْو
ئاگڕڕڕڕڕاداری ٔ ٚاضڕڕڕڕڕیارییاْ ٌەگەو ٔڕڕڕڕڕا ٚ ٚرەٚتەوڕڕڕڕڕاتی تیۆٌۆژیڕڕڕڕڕدا ٘ەیەو
تەتڕڕڕڕایثەتی ٌە ئڕڕڕڕاییٕی وریطڕڕڕڕتیأی  ٚوڕڕڕڕٌٛەوەو ٘ەرٚەن ٌە ٚەرگێڕڕڕڕنأە
عەرەتییەوەغیدا حەلی خۆی ٚەرٔەگرتٚٛە  ٚتۀڕأەت ٌە ٘ۀڕدێه دێڕنداو
٘ەڵەی زۆر زەق ٘ەتڕڕڕٚٛو وە ضڕڕڕەیرە تەضڕڕڕەر ٚەرگێڕڕڕنە عەرەتييەوەیڕڕڕدا
تێپەڕیڕڕڕڕٛەو تەاڵَ ئەٚأە تڕڕڕڕۆ خڕڕڕڕٛێٕەرێىی وڕڕڕڕٛردی زِڕڕڕڕاْ پێٛیطڕڕڕڕتی تە
ٚردوڕڕڕڕڕڕردٔەٚەی زیڕڕڕڕڕڕاتر ٘ەیەو تڕڕڕڕڕڕۆیە ٌە رٔٚٚىڕڕڕڕڕڕردٔەٚەی پەراٚێڕڕڕڕڕڕس ٚ
ٔاٚەرۆوەوەیڕڕداو پػڕڕس تە وۆِەڵێڕڕه ضڕڕەرچاٚە تەضڕڕتراٚە تڕڕا تیرۆوەیەوڕڕی
تاغتر تە خٛێٕەری وٛردیی تدرێس.
ِەضڕڕەٌەیەوی دیڕڕىە ٌەَ وتێڕڕثەدا وە پێٛیطڕڕتە خڕڕٛێٕەر ئاگڕڕاداری تێڕڕسو
تەوار٘ێٕڕڕأی زِڕڕأەوەیەتیو وە ٌە ٘ۀڕڕدێه غڕڕٛێٕدا رەچڕڕاٚی ئە ٚرێطڕڕا ٚ
یاضڕڕڕڕا ٔٛێیڕڕڕڕأە وڕڕڕڕراٚەو وە ٌە زِڕڕڕڕأە ویٙأییەوأڕڕڕڕدا تڕڕڕڕاٚەو تڕڕڕڕۆ ّٔڕڕڕڕٔٚٛە
وەِىڕڕڕڕڕڕڕردٔەٚەی ٘ۀڕڕڕڕڕڕڕڕدس پیڕڕڕڕڕڕڕس ٌە ٚغڕڕڕڕڕڕڕڕەداو ٌەٚأە ٌەتڕڕڕڕڕڕڕڕری ئەٚەی
تٕٚٛضڕڕُاوارێهن ٔٚٛضڕڕڕیِٛەاوارسنو ٘اٚوڕڕات ٌە رٚٚی رێسِڕڕڕأییەٚە ٌە
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زۆر غٛێٕدا پۀاَ تردۆتە تەر غێٛەزاری ورِأجی تڕاوٚٛر تەتڕایثەتی ٌە
اوۆنداو تۆ ّٔٔٚٛە ٌە ورِأجی خٛارٚٚو تەزۆریی ئاٚەڵٕاٚەوڕاْ دەوڕرێٕە
اوڕڕڕۆن ٌەتڕڕڕری أڕڕڕاٚن ٚەن اوتێڕڕڕثە پیرۆزەوڕڕڕاْنو وە ٌە راضڕڕڕتیدا دەتێڕڕڕس
ٚغەیاوتێةن وۆ تێڕس ٔەن پیڕرۆزو ئەِە ٌە ورِڕأجی ضڕەر ٚٚچارەضڕەر
وراٚەو ٘ەرٚە٘ا ٚەن ضەرٔجیػُ داٚە ٌە غێٛەزاری ورِڕأجی خڕٛارٚٚ
تەتایثەتی ٌە گٔٛڕدەواْ ٘ ٚەَ ٌە غڕێٛەزاری ِڕٛوری  ٚوڕٛردأی رۆژاٚا
پاغگریاگەين تەواردێٕٓو تۆ ّٔٔٚٛەاوٛڕگەٌێىی تاظ یاریدەیاْ دایٓن وە
ٌەتڕڕڕریاوڕڕڕٛڕە تاغڕڕڕەواْ یاریڕڕڕدەیاْ دایڕڕڕٓن تەوڕڕڕاردسو ئەٚەظ یەوڕڕڕێىە ٌە
٘ەڵەوڕڕأی زِڕڕأەٚأیو وە غڕڕار زاڵڕڕی وڕڕردٚٚە تەضڕەر زِڕڕأی وٛردیڕداٌ .ە
ورِأجی ضەرٚٚدا تەخطتٕەضەری پاغگریاێٓن وێػەوە وۆتایی دێڕس ٚ
ئە٘ ٚەڵە زِأەٚأییەغڕڕڕڕّاْ ٌە وڕڕڕڕۆو دەتێڕڕڕڕتەٚەو تڕڕڕڕۆیە ٌە زۆر غڕڕڕڕٛێٕدا
پاغگریاێٓنَ تەوار٘ێٕاٚەو ٌە٘ۀدس غٛێٕیػدا گەڕاِٚەتەٚە ضەر گٛتٕە
تاٚەوەی غێٛەزاری ورِأجی خٛارٚٚو ٌەتەر یەن خاڵی ضادە  ٚضاوارو
ئەٚیڕڕڕع ئەٚەیە وە ٘ێػڕڕڕتا تٕىەیەوڕڕڕی ئەوڕڕڕادیّی  ٚزِڕڕڕأەٚأی وڕڕڕٛردییو
تنیڕڕاری ٌەضڕڕەر ٔەداٚە وە واِیڕڕاْ تثێڕڕتە ضڕڕتأداردو ٘ەرچۀڕڕدە ِڕڕٓ ٌە ی
خڕڕڕڕۆِەٚە پاغڕڕڕڕگریاێٓن تە درٚٚضڕڕڕڕتتر دەزأڕڕڕڕُو ٌەگەو پاغڕڕڕڕگریاگەين
ٌە٘ۀڕڕدێه رضڕڕتەداو ٌەتەرئەٚەی ٌە زِأەوڕڕأی ویٙأیػڕڕدا ر عەرەتڕڕی ٚ
ئیٕگٍیڕڕڕسی  ٚفەرۀطڕڕڕی  ٚئەڵّڕڕڕأیو ٔڕڕڕا ٚدەوۀە وڕڕڕۆو ٔەن ئاٚەڵٕڕڕڕا ٚیڕڕڕاْ
ئاٚەڵفرِاْو ٘یٛادارَ خٛێٕەری تەڕێس ئاگڕاداری ئەَ ضڕەرەتایە تێڕسو تەٚ
ئِٛێدەی زِأەوەِاْ پێػىەٚتٕی زیاتر ٌەگٗڵیۆی ئاٚێتە تىات...
٘ێّٓ ِە٘دی ٔەلػثۀدی
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دەربارەی وووسەری ئەم كتێبە:
وڕڕڕڕۆرویص ِیٕڕڕڕڕۆش ٌێىڕڕڕڕۆڵەری تڕڕڕڕٛاری ِێڕڕڕڕ ٚٚو ٌە ضڕڕڕڕاڵی ٌ 0411ە
فەرۀطڕڕا ٌەدایىثڕڕٚٛەو دەرچڕڕٚٛی لٛتاتیڕڕأەی ِاِۆضڕڕتایأی تڕڕااڵ تڕڕٚٛەو
یاریدەدەری پنۆفیطۆر  ٚدوتۆری تٛاری ِێ ٚٚی ضەردەِی وڕۆْ تڕٚٛە
ٌە زأىڕڕڕۆی ضڕڕڕایٕس تڕڕڕرٚن تڕڕڕا ضڕڕڕاڵی ٌ .7117ە تڕڕڕٛاری خۆیڕڕڕدا خڕڕڕاٚۀی
چۀڕڕدیٓ وتێثڕڕی ٌێىڕڕۆڵیٕەٚەی ِێڕڕ ٚٚییە ٚ ٚەرگێڕڕندرا ْٚتڕڕۆ زِأەوڕڕأی
ئیطڕڕپأی  ٚئەڵّڕڕأی  ٚئیٕگٍیڕڕسی .ئەَ وتێثەغڕڕی وە ئێطڕڕتا ٚەرگێڕڕندراٚەتە
ضەر زِأی وڕٛردیو تڕۆ یەوەِیٕجڕار ٌە ضڕاڵی  0440تەزِڕأی فەرۀطڕی
تاڵٚوڕڕڕراٚەتەٚەو دٚاتڕڕڕر ٌە ضڕڕڕاڵی  7111 ٚ 0441 ٚ 0441چڕڕڕاپىراٚەتەٚە.
ٔأٚیػڕڕأی راضڕڕتەلیٕەی ئەَ وتێڕڕثە اhistoria de los infiernosن ٚاتە
ِێ ٚٚی ویٙأی ژێرەٚە-یڕٗو وە ئەَ ٚغڕەیەی دٚایڕی رەِسێڕه تڕٚٛە تڕۆ
دۆزەخو ٚەن ٔٚٛضەر خۆغی ٌە ٔاٚەرۆوی ئەَ وتێثەدا رٔٚٚیىڕردۆتەٚە.
ٔٚٛضڕڕڕڕەری ئەَ وتێڕڕڕڕثە ٘ێػڕڕڕڕتا ٌە تەر٘ەِەوڕڕڕڕأی تەردەٚاِە  ٚدٚایڕڕڕڕیٓ
تەر٘ەِیػی وە ٌە 7101دا دەرچٚٛەو تریتییە ٌە وتێثێه تۀڕاٚیا history
of solitude & solitaryن وە ٌە فەرۀطا تە چاپ گەیۀراٚە.
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دەروازە
تیڕڕڕڕڕڕرۆوەی دۆزەخ یڕڕڕڕڕڕاْ وە٘ۀڕڕڕڕڕڕُو ضڕڕڕڕڕڕیّای ٔەگڕڕڕڕڕڕۆڕی ضڕڕڕڕڕڕەروەَ
غارضتأییەتەوأەو ٌە وۆٔتریٓ دەضتٕٚٛضی ِرۆڤداو وە پەیٛەضڕس تڕب تە
چەِىڕڕڕگەٌە ئڕڕڕاییٕییە ضڕڕڕەرەتاییەوأەٚەو تاضڕڕڕىراٚە  ٚدیتِٚٛڕڕڕأە ٘ەرٚەن
چڕۆْ ٌۀێڕڕ ٛوتێثڕی ٘ڕڕاٚچەرخی تێثاٚەڕەوأیػڕڕدا لطڕەی ٌەضڕڕەر وڕڕراٚە ٚ
تەدیّڕڕڕڕاْوڕڕڕڕردٚٚە .دۆزەخ غڕڕڕڕٛێٕب خەِڕڕڕڕاٚی ٔ ٚەگریطڕڕڕڕەو دەوەٚێڕڕڕڕتە
دٔیڕڕڕاوەیترەٚەو یڕڕڕاْ دۆخڕڕڕب تۀگڕڕڕأە ٔ ٚڕڕڕا٘ەِٛارەو ٌەدەضڕڕڕپێىی ژیڕڕڕأەٚە
تڕڕڕڕڕٔٚٛی ٘ەتڕڕڕڕڕٚٛە ٌ ٚەگەڵیڕڕڕڕڕدا دەژیڕڕڕڕڕیٓ .دۆزەخ تەپێڕڕڕڕڕی غارغڕڕڕڕڕتأییەتە
وۆراٚوۆرەوڕڕڕڕاْو فرەغڕڕڕڕێٛە  ٚخۆگڕڕڕڕٔٛجێٕە٘ .ێٕڕڕڕڕدەی دێریٕیڕڕڕڕی ِڕڕڕڕرۆی
٘ۆغّۀد تەِۀی ٘ەیەو دۆزەخ پەیٛەضڕتە تە دۆخە ِرۆڤڕایەتییەوەٚەو وە
تێیڕڕڕڕدا ئڕڕڕڕازار  ٚرنٚویڕڕڕڕٕە  ٚدژتەخڕڕڕڕٛد ٔ ٚاتٛأاییەوڕڕڕڕأی تەیەندەگەْو
٘ەرٚەن چڕڕۆْ تە٘ەغڕڕس ٔەی ئِٛێڕڕد  ٚغڕڕادی  ٚخٛاضڕڕتی گەیػڕڕتٓ تە
تەختەٚەرییەوأیەتیو وا دۆزەخ ر ٘ەتب یڕاْ ٔەتڕبو تەضڕتراٚە تە ضڕسا ٚ
لیڕڕڕڕاِەتەٚەو ر ٘ەرِڕڕڕڕأیا0نتڕڕڕڕب یڕڕڕڕاْ راگڕڕڕڕٛزەرا7نو ئڕڕڕڕاٚێٕەیەوە تڕڕڕڕۆ ٘ەر
غارضڕڕڕڕڕڕتأییەتبو وە ٌە چارەضڕڕڕڕڕڕڕەروردٔی وێػڕڕڕڕڕڕە وۆِەاڵیەتییەوأیڕڕڕڕڕڕڕدا
ضڕڕەروەٚتٔ ٚٛەتڕڕٚٛەو یڕڕاخٛد ضڕڕەرچاٚەی تەَ ِٚیڕڕی ٔ ٚادیارییەوڕڕأە ٌە
دۆخڕڕڕڕڕڕی ِرۆییڕڕڕڕڕڕدا٘ .ەرچۀڕڕڕڕڕڕدس ِڕڕڕڕڕڕرۆ ٌە غڕڕڕڕڕڕیىاروردٔی گرێگڕڕڕڕڕڕۆڵە
تایثەتییەوأیدا دەضتەٚضاْ تبو دۆزەخب ٌە خەیاڵدأیڕدا درٚٚضڕس دەتڕبو
تەٚاٚتڕڕڕڕریٓ ّٔڕڕڕڕٔٚٛەیەویع ٘ەر ٌەضڕڕڕڕەرەتاوأی ِێڕڕڕڕ ٚٚەٚەو تەخەیڕڕڕڕاڵی
غارضڕڕڕڕڕڕڕڕڕتأییەتەوأدا ٘ڕڕڕڕڕڕڕڕڕاتثبو ئەٚپەڕی ٘یڕڕڕڕڕڕڕڕڕٛاتناٚی  ٚزۆرتڕڕڕڕڕڕڕڕڕریٓ
٘ : 0ەتا ٘ەتاییو ئەزەٌی.
ِ :7اٚەیەوی یەوالٔەوراٚەیە  ٚگٛاضتٕەٚەیە ٌە لۆٔاغێىەٚە تۆ لۆٔاغێتر.
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ِیتۆدیا1نٌەخڕۆگرتثبو تاغڕتریٕیاْ دۆزەخڕی گاٚرییاوریطڕتیأیینا*نتڕٚٛە.
ئە ٚوڕڕۆرە دۆزەخە خۆیٍٗخۆیڕڕدا ئڕڕازارێىی رە٘ڕڕایەو تە٘ڕڕۆی ٚرٚٚژأڕڕدٔی
ٔائاضڕڕٚٛدەیی ٚیڕڕ داْ  ٚدەرنوڕڕردْ تە ٘ەتا٘ەتڕڕایی ئازارەوڕڕاْو رۆ ٚ
پێٕج ٘ەضتەوە وٛێر دەوۀەٚە .دۆزەخی گاٚریی ٚێٕاوردٔێىی ٌۆژیىأەی
تڕڕڕڕب چۀڕڕڕڕدٚچٔٚٛە ٌۀێڕڕڕڕٌ ٛڕڕڕڕۆژیىی ئەفاڵتڕڕڕڕۆٔیی ٔٛێڕڕڕڕداو تایثەتیػڕڕڕڕە تە
تیاچٚٛەواْا1نو ئەَ دۆزەخە دژ تەئاراضتەی ئاییٕێىی فریادڕەضەو ئاییٕێه
ئارەزٚٚدارە تە رێسگرتٕی ئازادی ِرۆ و ئاییٕێه وە چارۀٚٛضی ئەٚأە
دیڕڕڕڕاری دەوڕڕڕڕاو ٌە ضڕڕڕڕەرچاٚەی چڕڕڕڕاوەی رە٘ڕڕڕڕا وٛداتڕڕڕڕٔٚٛەتەٚەو ئیڕڕڕڕدی
دأطمەیی ٘ ٚێسدارییەوەی ٌێرەٚەیە.
پێع دۆزەخی گاٚریی تەِاٚەیەوی زۆرو ٘ۀدس ٘سری ئڕاییٕیو ژیڕأی
دٔیاوەیتریڕاْ ٚا دێٕڕایە تەر خەیڕاوو وەٚا تڕێجگە ٌە تەٚاٚوڕارس تڕۆ ژیڕڕأی
ضڕڕڕڕڕڕڕەرزەِیٕی ٌە غڕڕڕڕڕڕڕٛێٕێىیتری دیڕڕڕڕڕڕڕاریٕەورا ٚچیڕڕڕڕڕڕڕدیی ٔیڕڕڕڕڕڕڕیەو ٌەٚس
تاروەٚتٚٛەوأیا1نئەَ ضەرزەِیٕەو پێىڕی ئڕازار دۀۆغڕٌٓ .ەَ دۆزەخە وە
ضڕڕڕازدراٚە تڕڕڕۆ ٘ەِڕڕڕ ٚٛوەضڕڕڕبو ٌۀێڕڕڕٛاْ چاوەوڕڕڕاراْ  ٚخراپەوارأڕڕڕدا ر
ویاواریی  ٚوڕٛداوردٔەٚەیەن ٔیڕیەو تەڵىڕ ٛدرێ تڕۆٚەیەوی خەِڕاٚییە تڕۆ
چارۀٚٛضڕڕی ژیڕڕأی زەِیٕڕڕیو ٘ەریەن ٌە ٚد ٚٚدەضڕڕتەیە .گەغڕڕەی پڕڕٍە
تەپڕڕٍەی ٚی دأڕڕی ئەدەتڕڕیو ٚایوڕڕرد ٚردەٚردە دۆزەخ تۀیڕڕا خراپەوڕڕاراْ
 : 1گرتٕەتەری وۆِەڵب رێٛغٛێٕە ٌە تٛارێىی تایثەتیداو تەِەتەضتی غیىردٔەٚە ٚ
وٕەوردٔی تیۆرەواْ.
 : 1ئەٚأەْ وە ٌە رۆژی دٚاییدا زیٕد ٚٚدەورێٕەٚە  ٚتەرە ٚدۆزەخ  ٚئازارەوأی
تەڕێدەورێٓ.
* ٌ :ۀێ ٛوٛردەٚاریدا ئەَ ٚغەیە تەراِثەر تە وریطتیأی تەوار٘اتٚٛەو تۀأەت ٌە غاری
ضٍێّأی گەڕەوی وریطتیاْ ٔػیٕەواْ تە گەڕەوی گاٚراْ ٔاضراٚەو وە ئەَ ٚغەیە
پەیٛۀدی تە ٚغەیاوافرنەٚە ٔییە ٚەن ٘ۀدێه حەز دەوەْ ٚای ٌێىثدۀەٚە تا ٚغە
ئیٕگٍیسیەوە تەوارتێٕٓ.
 : 1وەضأی وەضاش  ٚئِٛێدتناٚ
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تگرێتەٚەو ئەِەظ ٌە ضەرەتادا واتیی تٚٛو دٚاتر ٌەگەو وریطتیأیدا تٚٛە
٘ەتا٘ەتایی.
لۆٔڕڕاغی ٘ڕڕاٚچەرخ ٔڕڕیّ ە گەڕأەٚەیەن تڕڕ ٚٛتڕڕۆ چەِىڕڕی ضڕڕەرەتاییو
ٌە یەوەٚە پاغەوػڕڕڕڕڕەی تیرٚتڕڕڕڕڕاٚەڕگەٌی تەلٍیڕڕڕڕڕدی  ٚو ێطڕڕڕڕڕاو تڕڕڕڕڕٔٚٛە
ٚرٚٚژأڕڕڕڕدٔی گِٛڕڕڕڕاْ ٌەضڕڕڕڕەر دۆزەخڕڕڕڕی گڕڕڕڕاٚرییو وە تەِڕڕڕڕ ِٛاٚی ٚ
ٔاڕاضڕڕڕتەٚخۆیی زیڕڕڕاتر زاو تڕڕڕ ٚٛتەضڕڕڕەر ِأیفێطڕڕڕتەوأی تاٚەڕیائیّڕڕڕاْن
فەرِیڕڕداو ٌە یەوڕڕی دیىەغڕڕەٚە رێ ەگەریڕڕی زأیارییەوڕڕاْ ٌەضڕڕەر چڕڕاوە ٚ
خر اپەو ویاٚازییەوأی ٔێٛاْ دۆزەخ  ٚتە٘ەغتی دەضنییەٚەو وە ٘ەریەوە
ا1ن
ٌە ٚدٚأەاٚاتە تە٘ەغڕڕڕڕس  ٚدۆزەخن ٌەِیڕڕڕڕأی دیڕڕڕڕاٌیىتیىی تەِتِٛأڕڕڕڕدا
غٛێٕی خۆیڕاْ ٌەضڕەر ئەَ گڕۆی زەٚیڕیە گرتثڕ .ٚٛپێڕدەچ ٚٛدۆزەخ ٚەن
یەوب ٌە تٛخّەوأی تڕْٚٛو تە٘ڕۆی وێػّەوێػڕی ٔێڕٛاْ پێداٚیطڕتییەوأی
تڕڕاوەوەش  ٚداخٛازییەوڕڕأی وڕڕڕۆِەڵەٚەو ژیڕڕأی تێڕڕڕدا تەڕێڕڕٛە ت ڕڕڕبو ٘ەر
تاوەوەضێىی ٔێ ٛئە ٚخەڵىە وە دەوەٚێتە ٔێٛاْ پۆتىیا7ن خۆٚەدیٙێٕڕاْ ٚ
تەروەٚتیا1ن گێ ەڵییەوأی فػارە وۆِەاڵیەتییەواْو ٚا دەتیٕب وە ٘ەڵگری
دۆزەخێىڕڕڕی تڕڕڕایثەت تەخڕڕڕۆیەتیو ئیڕڕڕدی ئەِە تڕڕڕۆتە تڕڕڕاتەتی تڕڕڕاٚتٛێىردٔی
دەرٕٔٚٚاضاْ ٌ ٚێىۆڵەرە ضایىۆٌۆژییەواْ  ٚوۆِەڵٕاضاْ  ٚفەیٍەضٛفاْو
 : 1گفتٛگۆ  ٚراگۆڕیٕەٚە ٌەضەر دۆزێهو وە دەغێس تە د ٚٚرێگە پەی پب تثرسو یەوەِیاْ
تەرێگەی ئەزِْٚٛو ٚا تە پێػتر تالیىراتێتەٚەو یاْ پێىەٚە گرێدأی چەِىگەٌێىی وۆراٚوۆر
تێس تۆ گەیػتٓ تە ٚاتایەوی راضتەٚخۆو وە ٌەدٚاواردا تنیارێىی ٌێٛە گەاڵڵە دەتێس ٚ
غٔٛاش ٚ ٚاتایەن تەدەضتەٚە دەداتو تەاڵَ ِردْ تۆ خۆی غتێىە ٔە ئەزِٔٚٛىراٚە ٔ ٚە
پێىەٚە گرێدراٚی چەِىگەٌێىیػەو تۆیە ئ ە ٚوەدەٌیەتە وە ٌەضەری دەورێس تە وەدەٌیەتی
تەِتِٛاْ ٔاٚدەترێس.
 : 7چەوٛظ تەتایثەتی ئەٚەی ئاضٕگەر تەواری دێٕب.
 : 1ضٕداْ یاْ ئە ٚپارچەیە وە وأسای ضارد یاْ گەرِىراٚی دەخرێتەضەر  ٚتە چەوٛظ
ٌێیدەدرس تۆ ٚەرگرتٕی غێٛەی داٚاوراٚو یاخٛد تۆ راضتىردٔەٚە  ٚپأىردٔەٚەی.
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وە پێػڕڕڕتر ئەِە تۀیڕڕڕا وڕڕڕاری تیۆٌۆژیطڕڕڕتەواْا4ن تڕڕڕِ .ٚٛێڕڕڕ ٚٚی دۆزەخ
ِێ ڕ ٚٚی رٚٚتەڕٚٚتڕڕٔٚٛەٚەی چارۀٚٛضڕڕە تڕڕایثەتەوەی خڕڕٛدی ِڕڕرۆڤەو
چٔٛىە ٚەن ٘ۀدس ٌە ٘سرڤأأی پێػ ٚٛتڕۆی دەچڕٓو ِڕرۆ پەرۆغڕأە
ٌۀێ ٛخۆیدا ٘ەڵگری د ٚٚچارۀٚٛضی دژیەوییەو تە ٔڕۆرە وارایڕاْ دەوڕاو
یاخٛد پێىەٚە ٚەگەڕیاْ دەخڕات .ئەِە ئەٚەیە وە "ِی تڕۆْ"ا01ن ٌە ضڕەدەی
حەڤڕڕڕڕدەدا ٌەاتە٘ەغڕڕڕڕتی ٔٚثڕڕڕڕٚٛن ٔٚٛضڕڕڕڕیٛیەتی  ٚدەڵڕڕڕڕب" ٘ڕڕڕڕسر غڕڕڕڕٛێٕە
تڕڕایثەتەوەیەتیو ٘ەر ٔێڕڕ ٛخڕڕٛدی ٘ڕڕسرو دەتڕڕٛأب ٚا ٌە دۆزەخ تىڕڕات تثێڕڕتە
تە٘ەغس  ٚتە٘ەغتیع تە دۆزەخ".

٘ٛتییەواْو تیۆٌۆژیطس زأطتی تیرٚتاٚەڕەوأە وە پەیٛەضتٓ تە خٛداٚەو ٚەن
: 4
تٔٚٛی  ٚخٛدی  ٚضیفاتی  ٚتنٚا تە دەلە پیرۆزەواْ  ٚدەضەاڵتی و ێطاو ئەَ زأطتە ی
ِٛض ّأاْ تۀاٚێىیتر ٘ەیە وە پێیدەڵێٓاعٍُ اٌىالَن.
 :01وۆْ ِی تۆْ غاعیر  ٚزأای ئیٕگٍیسی ٌە ضە دەی حەڤدە ٌەدایىثٚٛە  ٚوەضایەتییەوی
چا ن تٚٛە ٌە دۆزە ضیاضی  ٚئاییٕییەوأداو ٌە ٌۀدەْ ژیاٚەو یەوب ٌە تەر٘ەِە
ٔاٚدارەوأی-تە٘ەغتی تسرت-ٚٛەو وە تاضی چیرۆوی غەیتاْ  ٚداتەزیٕی ئادەَ  ٚحەٚا
دەوات تۆ ضەر گۆی زەٚی.

13

بهشی یەكەم
دۆزەخ لە شارستاوییەتە زارەكییەكاودا
تەپڕڕێ ەٚأەی خاٚێٕىڕڕارا00نpurgatoryنن وە دا٘ێٕڕڕأێىی ٘ۆغڕڕّۀدأەی
تیۆٌڕڕڕڕڕۆژیی وڕڕڕڕڕاتۆٌیىییە "ٚژان ٌۆگڕڕڕڕڕۆ "ا07ن ِێڕڕڕڕڕ ٚٚە پرغڕڕڕڕڕٕگدارەوەی
داڕغتٚٛەو پێدەچب ِەحاو تب ٔڕىەی ضڕەر٘ەڵدأی دۆزەخ یڕاْ وە٘ۀڕُ
دیڕڕاری تىەیڕڕٓ .گەر ئە ٚتێىطڕڕتە ضڕڕەرەتاییأەی تڕڕاش ٌە دۆزەخ دەوەْو
ِێ ٚٚیاْ تۆ ٘ەزارەی دٚٚەِی پێع زاییٓ تگەڕێتەٚەو رۀڕگە ضڕەردەِی
پێع ِێ ٚٚو ئەَ تیرۆوەیەی تەخەیاڵدا ٘ڕاتثبٌ .ەدەٚرٚتەری  1111ضڕاو
پێع زاییٓو ِۆِیاوردٔی وەضتەواْ ضەری ٘ەڵداٚەو تێگِٛاْ ٌەگەڵیػڕیدا
تاٚەڕی تەردەٚاِثٔٚٛی ژیڕاْ ٌەدٚای ِڕردْو یڕاٚەری ئەَ وڕردەیە تڕٚٛەو
ٚاتە"دۆزەخ" تەِأڕڕڕا تڕڕڕاٚەوەی ئە ٚغڕڕڕٛێٕە تڕڕڕٚٛەو وە وارٚچا وییەوڕڕڕأی
ضڕڕڕڕەرزەِیٕی تێڕڕڕڕدا تەردەٚاَ دەتڕڕڕڕب .تەاڵَ تڕڕڕڕنٚای ٘ەتڕڕڕڕٔٚٛی دۆزەخ ٌە
ضایەی ئەگەرێىڕداو وە دەغڕب یاضڕای ئەخاللڕی  ٚچەِىڕی تەرپرضڕیارێتی
ٔەتڕڕٚٛتٓو ٘ڕڕیر تیڕڕرۆوەیەن ٌەتڕڕارەی پاداغ ڕس  ٚضڕڕساٚەو یڕڕاٚەری دۆزەخ
ٔەتڕڕٚٛەو تڕڕا ئێطڕڕتاظ ر تەڵڕڕگەیەن ٔیڕڕیە رٚٚخطڕڕاری دۆزەخ ٌەدەٚرأڕڕی
پێع ِێ ٚٚدا دیاری تىات.

ٌ : 00ە تێنٚأیٕی وریطتأییەوأدا تەتایثەتی ی واتۆٌیىەواْو ٘ەر وەضێه وە دەِرێسو
گیأەوەی دەترێتە غٛێٕێهو تۆ ِاٚەیەوی واتی ئەغىۀجە دەدرێسو تەِەتەضتی پاوثٔٚٛەٚە
ٌە گٔٛا٘ەواْو ئە ٚغٛێٕە ٔأٚراٚە پاو وار.
ِ : 07ێ ٛٔٚٚضێىی ٔاٚداری فەرۀطایەو وە پتر ٌەضەر ِاٚەی ضەدەوأی ٔاٚەڕاضس
دۀٚٛضێس.
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ٌەدەٚرأێىی ٔسیه ٌە ئێّەو ٘ۀدس غارضڕتأییەت وە تۀیڕا پػڕتیاْ تە
ٔەریتی زارەوڕیا01ن تەضڕتٚٛەو تڕٛاری دۆزیڕٕەٚەی تەغڕب ٌە رٚٚخطڕاری
تیرٚتاٚەڕەوڕڕڕأی ضڕڕڕەردەِی وۆّٔڕڕڕاْ ٌەتڕڕڕارەی دۆزەخەٚە دەدۀڕڕڕب .ئەَ
غارضتأییەتأە وە ٌەرٚٚی وات  ٚغٛێٓ  ٚپێىٙڕاتەی وۆِەاڵیەتییڕأەٚەو
یەوجڕڕڕار ٌە یەوتڕڕڕرییەٚە دٚٚرْو تڕڕڕاش ٌە ژِڕڕڕارەیەوی زۆر ٌە دۆزەخڕڕڕی
گەٌب ٌەیەو  ٚٛدەوەْو ٚا لطەی ٌەضەر دەوەْو وە وۆِەڵە غٛێٕێىٓ تۆ
ٔیػڕڕڕڕڕتەوێثٔٚٛی ٘ەِڕڕڕڕڕ ٚٛوەضڕڕڕڕڕبو ٚا تڕڕڕڕڕاٚە وە وێیەوڕڕڕڕڕاْ خەِڕڕڕڕڕاٚیٓو
وارٚچا وییەوڕڕڕأی زەِیٕڕڕڕی ٌەٚس تەغڕڕڕێٛەی تارِڕڕڕایی تەردەٚاِڕڕڕٓ .ئەٚ
رێگأەظ وە دەچٕەٚە ٔێ ٛدۆزەخەواْو ٚەن ئەزِٔٚٛێىی ِەغمىردْا01نو
تە تەڵە  ٚتڕڕڕڕڕڕڕڕۆڕ  ٚدا ٚچٕڕڕڕڕڕڕڕڕرا .ْٚتیاچٚٛەوڕڕڕڕڕڕڕڕاْ ئەٚأەْ ٌە ژیڕڕڕڕڕڕڕڕأی
ضڕڕەرزەِیٕیأدا یڕڕاخٛد ٌەضڕڕاتەٚەختی ِردٔیأڕڕداو رێسیڕڕاْ تڕڕۆ ضڕڕرٚٚتەواْ
دأۀڕڕاٚەو ئە ٚضڕڕرٚٚتأە وە پڕڕارێسەری یەوگرتڕڕٚٛیی وڕڕۆِەاڵیەتیٓو یڕڕاْ
تیاچٚٛەوڕڕڕڕڕاْ خەٚغڕڕڕڕڕدارەوأٓ ٔ ٚاضڕڕڕڕڕرا ْٚتە گٔٛا٘ثڕڕڕڕڕارییو ئەِڕڕڕڕڕأە
دەردەورێٕە دەرەٚەی ژیأی ئاضاییو ٌەدۆزەخدا ضسای ئاٚارەتٔٚٛیاْ تۆ
دەرەٚەی وڕڕۆِەڵگە تەضڕڕەردا دەضڕڕەپێٕرسو چڕڕٔٛىە رێسیڕڕاْ ٌە یاضڕڕاوأی
وڕڕڕڕڕڕۆِەڵگەی خۆیڕڕڕڕڕڕاْ ٔەگرتڕڕڕڕڕڕٚٛە .تەاڵَ ئەٚأیتڕڕڕڕڕڕرو خۆگٔٛجێٕەوڕڕڕڕڕڕاْ ٚ
تێىەڵثٚٛەوڕڕاْ تە وڕڕۆِەڵگەو ٘ەر ٌە ژیڕڕأی ضڕڕەرزەِیٕیأدا تنیڕڕار ٌەضڕڕەر
چارۀٚٛضیاْ دراٚەو تۆیە تارٚدۆخیاْ ٌە دۆزەخدا ٔاگۆڕس.

ِ : 01ەتەضتی ٔٚٛضە ر گێنأەٚەی دەِاٚدەِی رٚٚداٚەوأە ٌۀێ ٛخەڵىداو وە پۀا ٔاتۀە
تەر ٔٚٛضیٕەٚەی رٚٚداٚەواْو تەڵىٔ ٛەٚە ٌەدٚای ٔەٚە تۆ یەوتری دەگێنٔەٚە  ٚتەٚ
وۆرە ِێ  ٚٚدەگٛازٔەٚە.
ِ : 01ەتەضتی ٔٚٛضەرو ئە ٚوۆضپ  ٚوۀدأەیە وە ٌەواتی ِەغمىردٔدا تۆ ِەغمىار
دادۀرێسو ٚەن تازداْ ٌە غٛێٕێىی تەرزو یاْ ضەروەٚتٓ تە تەرزاییەودا.
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 -0ئەفریمیای رەظ:
ٚەرگرتٕی ٘ۀڕدس ّٔڕٔٚٛە ٌەضڕەر ِیٍٍەتڕأی ٔیػڕتەوێی پػڕس تیاتڕاْو
ئەَ خەیاڵڕڕڕدأە دٚٚپاتڕڕڕدەواتەٚە .دۆزەخڕڕڕی ٘ڕڕڕۆزی ضڕڕڕیریر ٌە ضڕڕڕۀیگايو
دەوەٚێتە ٘ۆٔۆٌڕۆ ٌۀڕاٚوەرگەی زەٚیو ئەٚس غڕٛێٕێىی غڕِٚٛە  ٚتێیڕدا
ِڕڕرۆ ٚردە ٚردە تٛأاوڕڕأی ٌەدەضڕڕس دەدات٘ .ڕڕۆزی دیڕڕ ٛش ٌە٘ەِڕڕاْ
ٔاٚچەو تێگەیػتٕب ضڕەیری ٘ەیە  ٚپتڕر پاتۀڕدە تە تیڕرۆوەی ِڕۆراڵییەٚەو
ئەٚیع ئەٚەیە وە ِرۆ ئاٚێتەیەوە ٌە ضب تەظ :تەغڕێىی چاوەوڕارە ٚ
تەغێىی خراپەوارە  ٚئەٚی دیىەظ ٔایابٌ .ەواتی ِردٔدا تەغە خڕراپەوە
ٔڕڕڕڕاِێٕب  ٚتەغڕڕڕڕە ٔایڕڕڕڕاتەوە تەرە ٚتە٘ەغڕڕڕڕس دەچڕڕڕڕبو ٘ەرچڕڕڕڕی تەغڕڕڕڕە
چاوەوەغڕڕە دٚٚتڕڕارە دەگەڕێڕڕتەٚە تڕڕۆ ژیڕڕاْ .چارۀٚٛضڕڕب وە چڕڕاٚەڕێی
ِەرگ تىاو پەیٛەضس دەتب تە رێ ەی ئەَ تەغأە تۆ یەوتریو گەر ٘اتٚٛ
تەغڕڕی خراپەوڕڕارەوە زاو تڕڕٚٛو ئەٚا ِڕڕرۆڤەوە تەیەوجڕڕاری وۆتڕڕایی دس ٚ
ٔاِێٕب.
ٌەدۆزەخڕڕدا زۆروڕڕار ژیڕڕاْ ٚەن ئڕڕاٚێٕەیەن تڕڕۆ ژیڕڕأی ضڕڕەرزەِیٕی
تەردەٚاَ دەتڕڕڕڕبو ٚاتە غڕڕڕڕە ٚدەتێڕڕڕڕتە رۆژ  ٚرۆژیڕڕڕڕع تە غڕڕڕڕەٚو چەپ ٚ
راضڕڕڕڕس پڕڕڕڕێ ەٚأە دەتڕڕڕڕٕەٚە .تێثیٕڕڕڕڕی وڕڕڕڕۆِەڵب ٌە ئەفەرۆزیا01ن تیڕڕڕڕاچٚٛ
دەوڕڕرسو وە ئێطڕڕتا ٌەٚس ٔیػڕڕتەوێٓ تێڕڕسەٚەی ر ضڕڕسایەن تڕڕدرێٓو ئەٚأە
پەراٚێسخراٚەوأٓ ٌە٘ەِە چەغٕە :غڕێتەواْو وەِسۀڕداِأی وەضڕتەیی ٚ
ع ەل ییو ئەِ ٚردٚٚأەی ٌە دۆخێىی ٔاٚازە یاْ گاڵٚیڕدا تیڕاچْٚٛو ژٔڕاْ
ٌە ٚەختڕڕی زەیطڕڕتأیو گۀجڕڕأی ٔەفڕڕاَ  ٚفریٛخڕڕٛارد ٚ ٚٚتڕڕبئەزِڕڕْٚٛو
ٔٛلّثٚٛەوڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْو خۆوٛژەوڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْو ٘ەٚرە ترٚضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕىەپێىەٚتٚٛەواْو
ضڕڕڕەرگەردأەواْو ئەَ ٘ەِڕڕڕ ٚٛوڕڕڕۆرأە ٌە گیٕیڕڕڕا ی ِیٍٍەتڕڕڕی ویڕڕڕسیصو
ٌەاٚاڵتی غەڕۀگێساْن ٌە ٘ۀاٚی تاریىیدا ٔیػتەوب دەتٓ.
 : 01ئەو كەسانەی كە لە كۆمەڵگە دەكرێنە دەرەوە ،یان قێزەون و بێزراون.
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ضسا  ٚتەرەڤأی خٛدا تە٘ەر رێگەیەن تڕبو دادەتەزێڕتە ضڕەر ئەٚأەی
ٌەگەو وۆِەڵدا ٔاگٔٛجێٓو گەر ئەٚأە ٌەضەر زەٚی گۆغەگیر تٓو ئەٚا تە
ئەفەرۆزی ٌە تارەگای ئاضایی ِردٚٚەواْ دەِێٕٕەٚەو تڕبئەٚەی تٚٛغڕی
ئەغىۀجە  ٚئازار تێٓ.
 -7دۆزەخ ی غاِأییەواْ:
ضڕڕرٚٚتی غڕڕاِأییەواْا01نو دەتڕڕٛأب ٔڕڕاٚەرۆوی دۆزەخو تەغڕڕێٛەیەوی
تاغڕڕڕڕتر ئاغڕڕڕڕىرا تىڕڕڕڕاو ئەَ ضڕڕڕڕرٚٚتأە تەغڕڕڕڕێٛەیەوی تڕڕڕڕایثەتی تە٘ڕڕڕڕۆی
وارەوأیاِیرضڕڕڕیا ئیٍیڕڕڕادنا07نٖٚە ٔاضڕڕڕراْو دەوڕڕڕرس ٌۀێڕڕڕ ٛزۆر ِیٍٍەتڕڕڕأی
وۆراٚوڕڕڕڕۆردا تەدی تىڕڕڕڕرێٓو ٘ەر ٌە ی ِڕڕڕڕیٍٍەتە ٔڕڕڕڕیّ ە وڕڕڕڕۆچەری ٚ
چیاییەوأی تثڕس  ٚئاڵتڕای  ٚگیٕیڕای ٔڕٛس ِ ٚۀگۆٌیڕاٚە تیگڕرە تڕا دەگڕاتە
٘یٕڕڕڕڕدیی ەوأی ئەِریىڕڕڕڕای تڕڕڕڕاوٚٛر ٘ ٚۆزەوڕڕڕڕأی تۆٔٚگڕڕڕڕۆز  ٚیڕڕڕڕٛران ٌە
ضیثیریای ٔاٚەڕاضس.
ٌۀێڕڕ ٛئەَ ِیٍٍەتڕڕڕأەدا وەضڕڕڕێه ئاگڕڕڕادارییەوی راضڕڕڕتەٚخۆی ٌەتڕڕڕارەی
دۆزەخەٚە ٘ەیەو ئەٚیڕڕڕع غڕڕڕاِأی وڕڕڕا٘یٕەو وە زأڕڕڕایی  ٚپنتفڕڕڕالییەوەی
تەتٛأای تڕایثەتیو رێڕی دەدا ٌەِیڕأی لۆٔاغێڕه ٌەچٍەوێػڕیا01نو وە رۀڕگە
 : 01چۀدیٓ گرٚٚپی ئاییٕیٓ وە ٔیػتەوێی ئاضیای تاوٚٛر  ٚئەِریىای تاوٚٛرْو زیاتر
تەواری وادٚٚگەری  ٚپەیٛۀدیىردْ تە رۆحەوأەٚە ضەرلاو ت.ْٚٛ
ِ : 07یرچا ئەٌیادەا0411-0417ن ٔٚٛضەر ِ ٚێ ٛٔٚٚضی تٛاری ئاییٕی  ٚفەیٍەضٚ ٚٛ
رۆِأٚٛضی رۆِأیو خاٚۀی چۀدیٓ وتێة ٚٛٔ ٚضیٕە ٌە تٛاری ئەدەتی خەیاڵی ٚ
فەٌطەفەی ئاییٕەواْ.
ِ : 01أای خۆدٚٚرخطتٕەٚەیە ٌە چێ ەوأی دٔیا تۆ گەیػتٓ تە تٛأا رۆحییەواْو وە پتر
ٌۀێ ٛتٛداییە وأدا پيادەوراٚە ٚدٚاتر ٌۀێ ٛپەینەٚوارأی تەضە ٚ ٚتەریمەتەوأی
ئیطالِدا پۀای تۆ تراٚەو ٌەرێگەی خۆترضیىردْ  ٚدٚٚروەٚتٕەٚە ٌە٘ەر ئارەزٚٚیەوی
دٔیایی تۆ ِاٚەی چً رۆژو ٘ەر ٌەتەرئەٚەغە پێیدەگٛترێس چٍەوێػی یاْ خەڵٛەتىێػاْو
وە ئەَ ٚغەی دٚایی زیاتر ٚاتای تۀیات ْٚٛدەگەیۀێس.
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ضڕڕڕڕڕب رۆژ تیڕڕڕڕڕایۀبو تەغڕڕڕڕڕێٛەی رۆ تەرە ٚغأػڕڕڕڕڕیٕی ِردٚٚەوڕڕڕڕڕاْ
غۆڕتێتەٚەو تا یاٚەریی گیأی ِردٚٚەوە تڕب  ٚیڕارِەتی تڕدات تڕۆ تنیٕڕی
ئە ٚوۆضپ  ٚئاضڕتۀگأەی ٌەضڕەر رێڕی دأڕراْٚو ٌەوڕاتی گەڕأەٚەغڕیدا
پٛختەیەن ٌەضڕەر گەغڕتەوەی تڕاش دەوڕات  ٚتەرچڕاٚڕٔٚٚییەن ٌەضڕەر
ئەزِٔٚٛەوأی تە خەڵه دەدا.
تەِجڕڕڕڕڕۆرە دەزأڕڕڕڕڕیٓ وە ضڕڕڕڕڕەفەری دۆزەخیڕڕڕڕڕیو ی ئەَ ِیٍٍەتڕڕڕڕڕأەو
ت ەچۀدیٓ تەڵە چٕڕراٚەو زۆرتڕریٓ غڕتێىیع وە ٌەَ ضڕەفەرأەدا دٚٚتڕارە
دەتڕڕٕەٚەو گڕڕٛزەروردٔە تەضڕڕەر پردێىڕڕی زۆر تاریىڕڕداو وە زۆروڕڕار دەتێڕڕتە
تڕڕاڵە ِڕڕٚٛیەنو تەضڕڕەر ٘ەڵڕڕدێرێىی گەٌڕڕب لٚٛڵڕڕدا دەڕٚأڕڕبو ٌەٚێڕڕدا ئەٚأە
دەوۀٚە خڕٛارەٚە وە غڕڕارەزاییاْ وەِە .تەاڵَ ئەٚأەی وۀدٚوۆضڕڕپەواْ
ٔڕڕات نْو چارۀٚٛضڕڕیاْ ٔادیڕڕارە .ئەِجڕڕۆرە وەضڕڕأە ی تەتەرەوڕڕاْو ئەٚ
ئازارأە دەچێ ْ وە غەیتأەواْ ٚەن ضڕسا تۆیڕاْ دیڕاریىرد .ْٚٚضڕساوە
ضڕڕسایەوی ِڕڕۆراڵی ٔیڕڕیەو تەڵىڕڕِ ٛەضڕڕەٌەی دٚٚتڕڕارەوردٔەٚە ِ ٚەغڕڕمدأە.
ئەٚأەی ضڕڕڕڕەرگەرداْ دەتڕڕڕڕٓو زۆر وەضاضڕڕڕڕتر ٔ ٚەزأتڕڕڕڕر  ٚدەتۀگتڕڕڕڕرْ
ٌەٚەی غەڕۀگێس تٓ .دەورس ٘ەِِ ٚٛرۆڤڕب تگڕاتە دۆزەخو گەر پػڕس تە
رێثەرێىی زرٔگ تثەضتبو ٘ەر خٛدی خٛاٚۀڕدەوأیع تەخۆیڕاْ غڕاِأی
یەوەِیاْ تۆ ئەَ رۆو تیٕیٕە ٔاردٚٚە .ی تثتییەواْ ٘ ٚۆزەوڕأی ِۆضڕۆ
ٌە گریهایۆٔڕڕڕڕڕڕاْن ٔەخػڕڕڕڕڕڕەیەن ٌەتەردەَ ِڕڕڕڕڕڕردٚٚەوەدا رادەخڕڕڕڕڕڕرس ٚ
دەوڕڕرێتەٚەو تڕڕۆ ئەٚەی رێڕڕگەی دۆزەخڕڕی ٔیػڕڕاْ تڕڕدەْو وە تە ٔڕڕۆ غڕڕٛرا
دەٚرە دراٚەو چۀڕڕڕڕڕد پڕڕڕڕڕرد ئەَ غڕڕڕڕڕٛرایأە ٌێڕڕڕڕڕهوڕڕڕڕڕٛدا دەوڕڕڕڕڕاتەٚەو وە
غەیتأەواْ پاضەٚأی دەوەْ .پاظ ئەٚەی ِردٚٚەوە حەٚت چیا ٌە زێڕن
دەتنسو دەگاتە ی درەختی تیّاری ٔەِریا04ن اtree medincine eternityن.
 : 04درەختی تیّاری ٔەِریِ :ەتەضتی ٔٚٛضەر ئە ٚدرەختەیە وە گٛایە ٌە تە٘ەغتدایە ٚ
ئەٚی ٌێی تیٛاتو تە ٔەِری دەگاتو ٘اٚوات ئاِاژەیەویػە تۆ ئە ٚرٚٚەوەی وە گەٌگاِع

18

دەغب ئەزِٔٚٛەوأی گەغتەوە ٚەن لۆٔاغەوأی پڕاوثٔٚٛەٚە داتٕڕرس.
ی ِیٍٍەتأی ئاڵتای دەتب ِرۆ دٚٚرییەوی زۆر تثنسو تیاتاْ  ٚچیڕا ٚ
ئٛلیأٚٛش  ٚدەغتەواْ تەی تىاو پێػسەٚەی غۆڕتێتەٚە تۆ ٔێڕ ٛؤٛێڕهو
وە دەیگەیۀێڕڕڕڕڕڕتە حەٚت پٍیىڕڕڕڕڕڕأەو ئەَ پٍیىأڕڕڕڕڕڕأە تەرتەضڕڕڕڕڕڕتٓو یڕڕڕڕڕڕاخٛد
پەداوەوڕڕڕڕأٓا71ناpudaksن ِڕڕڕڕۆروێىی ِەغڕڕڕڕمداری تەضڕڕڕڕەریدا زاڵە .دٚاتڕڕڕڕر
تٚٛغڕڕڕی پڕڕڕردە تۀاٚتڕڕڕأگەوە دسو دٚاوڕڕڕار تە وۆغڕڕڕىی ئەرٌیڕڕڕه خڕڕڕأی
پادغڕڕڕڕای دۆزەخ دەگڕڕڕڕاو وە ضڕڕڕڕەگەي پاضڕڕڕڕەٚأیەتی٘ .ەِڕڕڕڕاْ رێڕڕڕڕنە ٚی
دأیػڕڕڕڕڕڕت ٚٛأی راضڕڕڕڕڕڕتەلیٕەی ئٛضڕڕڕڕڕڕتراٌیا دەدۆزیڕڕڕڕڕڕٕەٚەو وە ٘ۀڕڕڕڕڕڕدس ٌە
ٚێٕەوأیاْ گٛزارغڕس ٌە ضڕەفەری رۆحەوڕاْ دەوەْو تەٚاٚی رێڕگەوە تە
وۀڕڕڕڕڕڕد  ٚوۆضڕڕڕڕڕڕپ تۀڕڕڕڕڕڕراٚە .تەاڵَ یڕڕڕڕڕڕاوۆتی ِ ٚۀگڕڕڕڕڕڕۆٌی  ٚتڕڕڕڕڕڕڕٛروە
رۆژ٘ەاڵتییەواْو ضەفەرەوەیاْ ئاضأتر وردۆتەٚەو تەٚەی ِردٚٚەوأیڕاْ
تاو تۆ فنیٓ تەواردێٕٓ.
ٌۀێڕڕڕڕ ٛئەَ ٘ەِڕڕڕڕِ ٚٛیٍٍەتڕڕڕڕأەداو دۆزەخ تڕڕڕڕێىەو تە تە٘ەغڕڕڕڕس دەتڕڕڕڕب.
ئەٚأەی دەگۀە دەڤەرە ژێرزەِیٕییەوڕڕڕڕڕڕڕاْو وە غڕڕڕڕڕڕڕٚٛرا زەتە حەوڕڕڕڕڕڕڕاْ
ضٕٚٛریأەو ضەرلاڵی وارە زەِیٕییەوأیأٓو رێس ٌە پٍەتۀدیی وۆِەاڵیەتی
دەگرْ .دۆخی ِرۆ ٌە دٔیاوەیترو تەپێی پێگەیڕاْ ٌە ژیڕأی ضڕەرزەِیٕی
دیڕڕاری دەوڕڕرسو تەٚاٚی غڕڕتگەٌب وە ٌەضڕڕەر زەٚی رٚٚدەدەْو ٌەٚێڕڕع
تە٘ەِأػێٛە دٚٚتارە دەتٕەٚەٌ .ە دۆزەخدا تە٘ێسەواْ ٘ەر تە ٘ێسداریڕی
خۆیڕڕڕڕاْ دەِێٕڕڕڕڕٕەٚە .ی ِڕڕڕڕیٍٍەتە وۀگاٚەرەوڕڕڕڕأی ٚەن ِۀگۆٌییەوڕڕڕڕاْو
وەضڕڕڕڕڕڕی ِڕڕڕڕڕڕردٌ ٚٚە یەْ ئەٚأەٚە خڕڕڕڕڕڕسِەت دەوڕڕڕڕڕڕرسو وە ٌە ژیڕڕڕڕڕڕأی
تەغٛێٕیدا ٚێڵ ت ٚٛتۆ ئەٚەی ٔەِری تەدەضس تێٕێسو تەاڵَ پێع ئەٚەی پێی تگاتو ِارێه
خٛاردی ٌ ٚەضەر ئە ٚتٕەِایەظ ئەِ ٚارە تۆتە ٘ێّایەن ٌە تٛاری پسیػىیدا وە ٌەدەٚری
واِێه پێ ی خٛاردٚٚەو ٚەن ٔیػأەیەن تۆ ضاخ ەِییەوی ٔایاب.
 : 71ئاِاژەیەوە تۆ تەرتەضتی یەن ٌەدٚای یەن وە یاریسأاْ ٌەواتی ٚەرزغی راوردٔدا
تازی تەضەردا دەدەْ.
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ضڕڕڕڕەرزەِیٕیدا وٛغڕڕڕڕتٔٚٛیٌ .ێڕڕڕڕرەظ ٌە راضڕڕڕڕتیدا تنٚایەوڕڕڕڕی گػڕڕڕڕتی ی
تەٚاٚی ئایی ٕەواْ ٘ەیەو وە ٘ەتا ٘ەتڕایی ٌەضڕەر ئەَ زەٚیڕیەو درٚٚضڕس-
دەورس.
ٔاوۆوییەواْ ٌەضەر پێٛەرەوڕأی دیڕاریىردٔی ئە ٚغڕتأەیە وە ٌەدٚای
گڕڕڕڕۆڕەٚە دێٕەئڕڕڕڕاراٚەو ٌە ضڕڕڕڕەروەِی غارضڕڕڕڕتأییەتە تەلٍیدییەوأڕڕڕڕدا وە
ٌەدۆخێىی ئڕاتٚٛری ٚادا ژیڕاْٚو زۆروڕار راگڕٛزەرا70ن دەتڕٓ  ٚتە٘ەِڕٚٛ
وڕڕڕڕڕۆرە ِەترضڕڕڕڕڕییەوی دەرەوڕڕڕڕڕیو دەوۀٚە ژێڕڕڕڕڕر ٘ەڕەغڕڕڕڕڕەٚەو رەگەزی
یەوڕڕالوەرەٚە ٌێڕڕرەدا یەوثڕڕ ْٚٛیڕڕاْ یەوگرتٕڕڕی وڕڕۆِەڵە .پەراٚێسخراٚەوڕڕاْ
ئەٚأەی تڕڕێىەو ٔڕڕاتٓ ٌ ٚە پەیڕڕداوردٔی ت ێڕڕٛی خەڵىڕڕدا تەغڕڕداری ٔڕڕاوەْو
تۀیا ئەِأە دٚٚر دەخرێٕەٚە  ٚتەریڕه دەوڕرێٓ .تەاڵَ ی ئەضڕىیّۆواْ
تڕڕڕڕۆ ّٔڕڕڕڕٔٚٛەو راٚچیڕڕڕڕیە ضڕڕڕڕەرٔەوەٚتٚٛەواْ دۀێڕڕڕڕردرێٓ تڕڕڕڕۆ غڕڕڕڕٛێٕێىی
ژێڕڕڕرزەٚیو وە ٌەٚس تەدەضڕڕڕس ترضڕڕڕێتییەٚە تٕڕڕڕاڵێٕٓو ٌەواتێىڕڕڕدا ئەٚأەی
خۆیاْ وٛغتٚٛەو ٌە یەْ وۆِەڵەٚە خۆوٛغتٕەوەیاْ تە٘ای لٛرتأیڕدأی
تێڕڕدا دەخڕڕٛێٕرێتەٚەو وە ئەِەظ ئەٚپەڕی ضتایػڕڕىردْ ٘ەڵڕڕدەگرسو تڕڕۆیە
ئەِأە تۆ تەرزتریٓ ئاضّاْ ٘ەڵدەفنْ ٌ ٚەگەو پاڵەٚأەوأدا دەتٓ.
ئەٚەی ٌە وڕڕڕڕڕڕۆِەو دەِێٕێڕڕڕڕڕڕتەٚە ٌە غڕڕڕڕڕڕٛێٕێىی تێالیۀڕڕڕڕڕڕدا ٌە دۆزەخ
وڕڕۆدەورێٕەٚەو تڕڕب ٘ڕڕیر ویاوڕڕارییەنو ئەِە تیرٚتڕڕاٚەڕی وڕڕۆٔی ِیٍٍەتڕڕأی
ئاضیای ٔاٚەڕاضس تڕٚٛەو وە گەڕیڕدە ضڕەرەتاییەوأی ئڕاییٕی وریطڕتیأیی
ضەرضاَ وردتٚٛو ٚەن گەڕیدەی فەرۀطی "ژاْ دی پالْ وڕارپیٓ" وە ٌە
ضڕڕڕڕەدەی ٘ەژدەدا ٔٚٛضڕڕڕڕیٛیەتی :ئەٚأە ٘ڕڕڕڕیر غڕڕڕڕتب ٌەتڕڕڕڕارەی ژیڕڕڕڕأی
٘ەتا٘ەتایی  ٚضس ای ٘ەتا ٘ەتایی ٔازأٓو تنٚایاْ ٚایە ٌەدٚای ئەَ ژیأەو
ِ : 70ەتەضتی ٔٚٛضەر ئە ٚغارضتأییەتأەیە وە دۆخی ئاتٚٛرییاْ ٌەضەر تٕاغەیەوی
پتە ٚتٔٛیاد ٔۀراٚە  ٚتەردەٚاَ خۆیاْ تە وۆچەری دەزأٓ  ٚخاٚەْ خان ٔ ٚیػتّأێىی
دیاریىرأ ٚیٓو زیاتر پػتیاْ تە دەٚرٚتەری خۆیاْ تەضتٚٛە.
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ٌەدٔیڕڕڕایەویتردا زیٕڕڕڕد ٚٚدەتڕڕڕٕەٚە ٌ ٚەٚس ژِارەیڕڕڕاْ زیڕڕڕاد دەوڕڕڕاتەٚە ٚ
دەخۆْ  ٚدەخۆٔەٚە ٘ ٚڕیر وڕارس ٔڕاوەْو تۀیڕا  ٚتەش ئەٚە دەوەْو وە
واتب ٌەَ دٔیایەدا زیٕد ٚٚت ٚ ْٚٛوردٚٚیأە.
 -1ئەِریىای پێع وۆڵۆِثص:
ٌەپڕڕێع گەغڕڕتەوەی وۆڵڕڕۆِثصو غڕڕیأدٔی وٌٛتڕڕٚٛریی وڕڕۆِەاڵیەتیو وە
ٔێڕردە واتۆٌییىەوڕاْ ٌە غارضڕتأییەتە گەٚرەوأڕدا ٚرٚٚژأڕدیاْو وڕارێىی
وڕڕردو وە ٔاضڕڕیٕی تیرٚتاٚەڕەوڕڕأی پەیٛەضڕڕس تە دٔیڕڕاوەیترو غڕڕتب ِەحڕڕاو
تێڕڕڕڕڕس .ئە ٚتەڵگۀاِڕڕڕڕڕأەظ وە ٌە ٚضڕڕڕڕڕەردەِەدا وڕڕڕڕڕۆورأٚەتەٚەو ٌەژێڕڕڕڕڕر
واریگەرییەوی خەضتی وریطتیأیدات .ْٚٛتەٚوۆرە گارضیال وۆدٚا ڤیگڕا
ٌە ٘ۆزی ئأىڕاو تڕۆتە وریطڕتیأی ٌ ٚەدٚا دٚاییەوڕأی ژیأیػڕیدا وڕراٚەتە
وا٘یٓو ٔاٚترا ٚوەختی ٌەضەر ئەٚە وردتٚٛیەو وە ِیٍٍەتی ئأىڕا تنٚایڕاْ
تە تڕڕڕٔٚٛی دۆزەخێىڕڕڕی تەئڕڕڕازار ٘ەیە تڕڕڕۆ غڕڕڕەڕۀگێساْ .دەوڕڕڕرس چەِڕڕڕىە
٘یٕڕڕڕدییە راضڕڕڕتەلیٕەواْ غڕڕڕێٛێٕراتٓو تەاڵَ ٚەن پێڕڕڕدەچب ئەَ دۆزەخڕڕڕی
ئأىایە تە٘ەر غێٛەیەن تٚٛتبو واتیی تٚٛە.
ئأىڕڕڕا تنٚایڕڕڕاْ تەٚەیە ٌەدٚای ئەَ ژیڕڕڕأەو ژیڕڕڕأێىیتر ٘ەیەو ضڕڕڕسا تڕڕڕۆ
غڕڕەڕۀگێساْ  ٚتەختەٚەری ڕیع تڕڕۆ چاوەوڕڕاراْ دێٕڕڕبو ئەٚاْ ٔڕڕاٚوەرگەی
زەٚی تە ئٛو ٛپاچەاucu pachaن ٔاٚدەتەْو ٚاتە دٔیای ژێرەٚەی ضاز ٚ
ئاِادە ِ ٚاڵی غەڕۀگێساْو تەٚاتڕایەوی تاغڕتر ٔڕاٚێىی دیىەیڕاْ داٚەتڕبو
وٛپایپا ٘ٛاضیٓاcupaipa huacinن وە ِأاوەیاِاڵی غڕەیتاْن دەگەیۀڕب.
ئأىڕڕا وەخڕڕس ٌەٚە دەوۀەٚە ژیڕڕاْ ٌە ویٙڕڕأی خڕڕٛارەٚەو وە پێڕڕی دەڵێڕڕیٓ
دۆزەخو پڕڕڕنە ٌە ٘ەِڕڕڕٔ ٚٛەخۆغڕڕڕی  ٚغڕڕڕەڕێه وە ٌەَ دٔیڕڕڕایە تٚٛغڕڕڕّاْ
دەتڕڕڕڕڕبو ٔە حەٚأەٚە ٘ەیە ٔ ٚە رەزاِۀڕڕڕڕڕدی .ئەٚاْ ٘ەرٚا تنٚایڕڕڕڕڕاْ تە
رۆژی لیاِەتێىی ضەرتاضەری ٘ەیەو تێڕسەٚەی خەیاڵیڕاْ تڕۆ ٔەِریڕی یڕاْ
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ٔە٘ڕڕاِەتیی ت ڕڕبو تەڵىڕڕٚ ٛێٕڕڕای ژیأێىیڕڕاْ وڕڕردٚٚەو ٘اٚغڕڕێٛەی ژیڕڕأی
ضەرزەٚیّأەو چٔٛىە عەل یاْ ٌەَ ژیأەی ئێطتایاْ زیاترو تنی ٔەدەورد.
یاِایان دۆزەخێه تۆ ٘ەِٚٛاْ ٌە ژێر زەٚیدا تەرپا وراٚەو ٘یر
وۆرە ضیطتەِێىی تاٚەڕیی تێدا ٔییە .تەاڵَ چارۀٚٛضی ِردٚٚەواْ
ی ئەزتیها77نو تەوۆرێىەٚە ٔەٚەضتاٚە  ٚزیاتر فرەڕۀگەو ٍِىەچە تۆ
وۆری ِردٔەوەو ٔەن تۆ یۀی ِۆراڵیو دۆزەخی ژێرزەٚی ی ئەٚاْ
دەوەٚێتە ِیتالْو ٌەٚس ِیىتالٔتىۆ٘تٍیاmictlantecuhtliن ٚ
٘اٚەڵەوەیّیىتالٔطیٙۆتٍیاmictlancihuatliن فەرِأنەٚاِْ .رد ٚٚدٚای
ضەفەرێىی ضەخس  ٚدرێ و ئەٚأەی دەگۀە وۆتایی ئەَ ضەفەرە:
وۀگاٚەرەوأٓ وە ٌە غەڕەوأدا وٛژراْ  ٚدەچٕە ٔاٚچەی خۆر٘ەاڵتٓو
ئافرەتگەٌێىٓ وە تەضەر ضىەٚە چ ٚ ْٚٛدەگۀە ٔاٚچەی خۆرٔەٚازاْو
ِٕداڵگەٌێه وە تە وۆرپەیی ِرد ٚ ْٚٚدەگۀە ٔاٚچەیەن درەختەواْ
غێٛەی ِەِه دەگرْو ٔغرۆت ٚ ٚٛترٚٚضىەپێىەٚتٚٛەوأیع ٌە
ژیٕگەیەوی تەفەڕ  ٚتەڕدا دەتٓو وە پێیدەگٛترس تالٌۆواْاtlalocanن.
تە٘ۆی خۆضەپأدٔی وریطتیأی  ٚیاضڕاگەٌی تیۆٌڕۆژی ِ ٚڕۆراڵییەٚەو
ا71ن
ئەَ چەِىڕڕڕڕڕڕأە ئڕڕڕڕڕڕاٚەژ ٚٚتڕڕڕڕڕڕٔٚٛەٚە .دۆِیٕیىڕڕڕڕڕڕی  ٚیەضڕڕڕڕڕڕٛعییەواْ
دەضڕڕڕتیأىرد تە تاڵٚوڕڕڕردٔەٚەی ئەٚەیو وە پڕڕڕێع دۆزیڕڕڕٕەٚەی ئەِریىڕڕڕاو
ضڕڕڕڕەرٌەتەری ٘یٕڕڕڕڕدییەواْ تڕڕڕڕۆ ٘ەتڕڕڕڕا ٘ەتڕڕڕڕایە ٌە دۆزەخڕڕڕڕی پڕڕڕڕن ئڕڕڕڕازار ٚ
 : 77ئیّپراتۆریایەن تٚٛە ٌە ضااڵٔی  0171تا  0170فەرِأنەٚای ٚاڵتی ِەوطیىی ئێطتای
وردٚٚە  ٚزۆر غاری گەٚرەیاْ تٔٚٛیاد ٔاٚەو ٘ەتا ئێطتاظ زۆرس ٌە خأەٚادەوأی
ِەوطیه دەچٕەٚە ضەر ئەزتیه.
ٌ : 71ەضەرەتای ضەدەی ضیأسە رێثازێه ٌە وریطتیأی ٘اتەتْٚٛو ٌە یەْاعەتدٚ
ئەٌسەحەدن یاْ تە ئیطپأی وە پێیدەڵێٓ دۆِیٕگۆ دی گۆتّاْ  ٚتە فەرۀطیعادۆِٕیهنو
٘ەضتا تە ٘ێٕأەتٔٚٛی رەتۀێتی دۆِٕیىاْ وە ضەرەتا ٌە ئافرەتأەٚە دەضتی پێىرد  ٚدٚاتر
ٌەضاڵی  0701ترایأی دۆِٕیه-یع ٘اتەئاراٚەو وە پتر تایەخ تە یۀی رۆحیی دەدەْ.
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ئەغىۀجەدا دەِێٕٕەٚەو چٔٛىە ئەٚأە ئڕاییٕێىی راضڕتەلیٕەیاْ ٔەزأیڕٛە ٚ
ٔۀاضیٛە .وۆڕی ٌیّا وە ٌەضاڵی  0110تەضڕتراو فەرِڕأی تە لەغڕەواْداو
وە ٘یٕڕڕدییەواْ ئاگڕڕادار تڕڕىۀەٚەو ٌەٚەیا تەٚاٚی ٔەٚەوڕڕأی پێػڕڕٚٛیاْ ٚ
دەضەاڵتدارأیاْ ٌە ئێطتادا ٌەتەردەَ تارەگڕای ئڕازار  ٚئەغڕىۀجەدأداْو
چڕڕٔٛىە خٛدایڕڕاْ ٔۀاضڕڕیٛە ٘ ٚەرگیڕڕسیع ٔەیأپەرضڕڕتٚٛەو تەڵىڕڕ ٛخڕڕۆر ٚ
تەرد  ٚتڕڕڕڕٔٚٛەٚەری دیىەیڕڕڕڕاْ پەرضڕڕڕڕتٚٛەن .ئەَ تۆچڕڕڕڕٔٚٛە رٚٚغڕڕڕڕىێٕەو
ٚرٚٚژێڕڕڕڕڕٕەری وەخڕڕڕڕڕسوڕڕڕڕڕردٔەٚەیەن تڕڕڕڕڕٚٛو وە پاضڕڕڕڕڕا ٚدەداتە ئەٚەیا
رزگارتْٚٛو ٌە دەرەٚەی و ێطاو تڕٔٚٛی ٔیڕیەنٚ .تەزای رزگڕارت ْٚٛتۀیڕا
ٌەدەضتی و ێطەدایەو ٚتٚٛێ ێىی تٔٛڕدی ٌۀێڕ ٛخڕٛدی و ێطڕادا خطڕتەٚەو
تە٘ڕڕۆی ٘یٕڕڕدییەوأەٚە ٔاٚۀڕڕدەوأی وریطڕڕتیأی وەٚتڕڕٕە ٔێڕڕ ٛغ ڕ ەژأێىی
تەتیڕڕڕٕەٚەٌ .ەضڕڕڕەر دۆخڕڕڕی ٚڕێٕەوڕڕڕردْ ٘ ٚڕڕڕاتٕی ٚێڕڕڕٕەی خەیڕڕڕاڵیی تەتەر
ِێػه  ٚچاٚی ٘یٕدییە ِەوطیىییەوأداو تۆژیٕەٚەوڕاْ ئاغڕىرایأىردو وە
زیڕڕڕاد ٌۀیڕڕڕٛەی ئە ٚدۆخە ٚڕێٕەییڕڕڕأە یڕڕڕاْ ضەرِەضڕڕڕتییأەو پەیٛۀڕڕڕدیی
پتەٚی تە دۆزەخەٚە ٘ەیە٘ .ەرٚە٘ڕا پێىڕدادأی د ٚٚغارضڕتأییەوەو دٚٚ
ئاراضڕڕڕڕتەی دژ تەیەوڕڕڕڕی ٌۀێڕڕڕڕٛاْ دۆزەخڕڕڕڕی ٘ەرد ٚٚدا رٔٚٚىڕڕڕڕردەٚەو
دۆزەخێڕڕڕه وە تەلٍیڕڕڕدییە  ٚتڕڕڕێالیۀە  ٚخۆگڕڕڕٔٛجێٕە ٌەگەو پێداٚیطڕڕڕتییە
زەِیٕیڕڕڕی ە تەدیٕە٘اتٚٛەوڕڕڕأی ٘ەر وەضڕڕڕب ٌەضڕڕڕەر زەٚیو ٌەگەو دۆزەخە
رەق  ٚتێساروارەوەی وریطتیأیی.
-1د ۆزەخی وێرِأی  ٚئەضىۀدۀاڤییەواْ:
٘ەِڕڕاْ ویڕڕاٚازی ٌەدۆزەخڕڕی ِیٍٍەتڕڕأی وێرِڕڕأی پڕڕێع وریطڕڕتیأی ٚ
ئەٚرٚپڕڕڕڕای تڕڕڕڕاوٚٛردا دەتیٕڕڕڕڕیٌٓ .ێڕڕڕڕرەدا دەضڕڕڕڕتەٚاژەواْ گٛزارغڕڕڕڕس ٌە
دژەئاراضتەیی دەوەْ ٌ ٚە٘ەِاْ واتیػدا ٘اتٕە ٔاٚەٚەی ٘ۀڕدس ضڕیّای
تتپەرضتیی ٌە چەِىە وریطتیأییەوأدا ئاغڕىرا دەوڕا .دۆزەخڕی وێرِڕأیی
تریتییە ٌەا٘ێڵ-hell-ن یاخٛداحەغڕارگەن ویٙڕأێىی تڕاریىی ژێرەزەِیٕڕیو
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ضڕڕڕڕارد  ٚتەِێڕڕڕڕه دایپۆغڕڕڕڕیٛەو وە ِردٚٚەوڕڕڕڕأی تێڕڕڕڕدا تڕڕڕڕسر دەتڕڕڕڕب .ئەَ
ٚغەیەاٚاتە ٘ێڵن تۆ ٔأٚأی دۆزەخ ٌە زِڕأی ئیٕگٍیسیڕدا تەوڕاردساHellن
ٌە ئەڵّأیػدا تڕۆتە ٚغڕەیاHollن وە زاراٚەیەوڕی ٔڕسیىە ٌە ٚغڕەی-وڕْٛ
یڕڕڕڕاْ چڕڕڕڕاو-اHoliیڕڕڕڕاْ Hohleنو ٌەواتێىڕڕڕڕدا و ێطڕڕڕڕا ٌە ٚاڵتە تیٕییەوأڕڕڕڕدا
ٚغڕڕڕەیاInfernumنی ضڕڕڕەپأدٚٚەو وە تەِأڕڕڕای دٔیڕڕڕای خڕڕڕٛارەٚە یڕڕڕاْ
غٛێٕی خٛارەٚە دێسو ٘ەرٚە٘ااInferiنیع تەِأای دۆزەخی تتپەرضڕتاْ
دس.
دۆزەخ ی وێرِأی  ٚئەضىۀدۀاڤیەواْ غٛێٕێىی دٚٚری داخڕراٚەو
گەیػتٓ تە ٚوێیە دەورس دٚای ضەفەرێىی دٚٚری پن ِەترضی تێڕتەدیو
تەاڵَ زۆریڕڕٕەی گەغڕڕتەوە دەریڕڕاییە .پێڕڕدەچب پڕڕاظ گۆڕأىڕڕارییەوی زۆرو
ویاوڕڕڕارییەن ٌۀێڕڕڕٛاْ چارۀٚٛضڕڕڕی ِڕڕڕردٚٚە وۆراٚوۆرەوأڕڕڕدا ئۀجڕڕڕاَ
دراتبو رۀگە ئەٚەظ ٌەژێر واریگەریی چۀدیٓ تٛخّی دەرەویدا تڕٚٛتب.
وڕڕۆِەڵە لەضڕڕیدەیەوی وڕڕۆْ ٘ەیە تۀاٚیاپێػڕڕثیٕییەوأی پێغەِثەرێڕڕهن ٚا
دەگەیۀڕڕڕڕڕڕڕڕب وە تەرپڕڕڕڕڕڕڕڕاتٔٚٛی لیڕڕڕڕڕڕڕڕاِەت  ٚضڕڕڕڕڕڕڕڕساداْ تە٘ڕڕڕڕڕڕڕڕۆی ٘ەڵە
ئۀجاِڕڕڕڕڕڕڕدراٚەواْو ٌەضڕڕڕڕڕڕڕەر ئەَ زەٚیڕڕڕڕڕڕڕیە رٚٚدەدەْو تەاڵَ پیػڕڕڕڕڕڕڕەی
وڕڕۆِەاڵیەتیی ٘ەر وەضڕڕبو پێڕڕٛەری ضڕڕەرەوییە ٌە دیڕڕاریىردٔی ضڕڕساوأدا:
ڤاٌٙڕڕا اWalhallaن تارەگڕڕای وۀگڕڕاٚەرە ِردٚٚەوڕڕاْو دەتێڕڕتە وۆغڕڕىێىی
ٔایابو وۀگڕاٚەراْ تە یڕاٚەری ئڕۆدیٓا71ن ئڕا٘ۀگی تێڕدا دەگێڕنْ  ٚخڕٛاْ
دەڕازێٕٕەٚە .ضەروەٚتٕی دەضتە ضەرتازییەواْ پێػڕەەچٔٚٛێىی تەخڕۆٚە
تیٕیڕڕڕٛەو وە ٌەدٔیڕڕڕاوەیتردا ٚا رێىیڕڕڕراٚە ٌەگەو ِڕڕڕۆراڵی وۀگییڕڕڕدا یەن-
تگرێتەٚە.

 : 24ی وێرِأییەوڕڕاْ ئەِە خٛاٚۀڕڕدی وۀڕڕگە  ٚتە زِڕڕأی ئەڵّڕڕأی پێیڕڕدەڵێٓ ڤۆتڕڕاْ وە
وادٚٚگەرێىی غاِأییە.
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چٔٚٛە ٔێ ٛغأػیٕی ِردٚٚەواْ ی ئەضىۀدۀاڤی  ٚضڕٍتییەواْا71نو
گەٌڕڕب ئاضڕڕأە  ٚزۆرس ٌە پڕڕاڵەٚأە زیٕڕڕدٚٚەواْو پڕڕاظ ضڕڕەفەرێىی پڕڕن ٌە
تڕڕڕالیىردٔەٚە  ٚرا٘ێٕڕڕڕاْو تٛأیٛیڕڕڕأە ضڕڕڕەردأی تڕڕڕىەْو ضڕڕڕەفەروردْ تڕڕڕۆ
ژێڕڕرزەٚی ٚەن ئەٚەی ٘ەرد ٚٚپڕڕاڵەٚاْأەران  ٚاوڕڕۆْن پێڕڕی ٘ەضڕڕتاْٚو
٘ەرٚە٘ا ضەفەر تۆ پػڕس زەریاوڕأیع وە ٘ەریەوە ٌەاتڕراْن ٚاوڕۆٔالن ٚ
ائۆیسْنٚاوڕڕڕڕڕڕڕاچۆٌیٓن ئۀجاِیأڕڕڕڕڕڕڕداٚە .ئەَ ّٔڕڕڕڕڕڕڕٔٚٛە دۆزەخییڕڕڕڕڕڕڕأە وە
ئەفطڕڕأەواْ درٚٚضڕڕتیدەوەْو غڕڕٛێٕی ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجە ٔڕڕیٓو تەڵىڕڕٛ
تەتڕڕب ٘ڕڕیر ویاوڕڕارییەوی ِڕڕۆراڵیو تەٚاٚی ِردٚٚەوڕڕأی تێڕڕدا ٔیػڕڕتەوێیە.
ٌێرەدا ضەیر ٌە ئٌٛفەتگرتٕی پەڕیٕەٚەیە ٌەَ ویٙأەٚە تڕۆ ئەٚیتڕرو وە ئەَ
ئاِڕڕڕاژەیە ٌە دٔیڕڕڕای ضڕڕڕیٍتیدا ٔەگڕڕڕۆڕە ٘ ٚەتڕڕڕا ئێطڕڕڕتاظ ٌە ئەفطڕڕڕأەوأی
گاٚرییڕڕڕڕدا تەردەٚاِەو ٚەن ئەٚەی ٌە دۆخڕڕڕڕی ٘ەرد ٚٚلەغڕڕڕڕەی پیڕڕڕڕرۆز
ترأڕڕداْ  ٚپاتریڕڕه دەتیٕڕڕرێٓ .دەوڕڕرس ٚا رٚٚتڕڕدات پاڵەٚأەوڕڕاْ ت ڕڕٓ تڕڕۆ
دۆزەخ تەِەتەضڕڕڕڕڕڕڕڕڕتی گێڕڕڕڕڕڕڕڕڕنأەٚەی غڕڕڕڕڕڕڕڕڕتە تۀرخەوڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْو ئەِە ٚەن
چارۀٚٛضێه وە تەدٚٚر ٔازأرس.
ا71ن
٘ەرٚەن ٌە وڕڕڕۆٔتریٓ حەوڕڕڕایەتە ِیتۆٌۆژییەوأڕڕڕدا ٘ڕڕڕاتٚٛەو پێڕڕڕدەچب
دۆزەخڕڕی ئەضڕڕىۀدۀاڤی زۆر ٌە دۆزەخڕڕی ضڕڕیٍتی ترضڕڕٕاوتر تڕڕب .تەاڵَ
دەوڕڕرس ٚەن ئە ٚضڕڕەرداْ تىڕڕرسو ٘ەرٚەن چڕڕۆْ ٘ۀڕڕدس ٌە پاڵەٚأڕڕأی
ٚەن ٘ڕڕڕادیٕگۆش ٘ ٚەرِڕڕڕۆد گەغڕڕڕتیاْ تڕڕڕۆ ئەٚس وڕڕڕردٚٚە تەئاِڕڕڕأجی
رزگاروردٔی وەضأب .ئەَ ضەفەرە را٘ێٕأییە پەڕیڕٕەٚەی پڕرد  ٚرٚٚتڕار
ٌەخڕڕڕۆدەگرسو داتەزیڕڕڕٓ تڕڕڕۆ ٔڕڕڕۆ چیٕڕڕڕی ژێڕڕڕرزەٚی  ٚدۆزەخ وە ٌە چەلڕڕڕی
زەٚیڕڕڕڕڕدایە ِ ٚڕڕڕڕڕأەٚە تێیڕڕڕڕڕدا خەِڕڕڕڕڕۆوی ٔ ٚەگثەتیڕڕڕڕڕیەو تەاڵَ ئیتڕڕڕڕڕر ئەٚە
چارۀٚٛضی ٘ەِ ٚٛوەضێىە.
ِ : 25ەتەضس وریطتیأەوأی دەٚڵەتأی ئێرٌۀدا  ٚئایطٍۀدەیە.
 :26ئەفطأە.
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ئەَ زٔجیڕڕڕڕڕڕڕڕڕرە یەوەِیڕڕڕڕڕڕڕڕڕٕەی دۆزەخەوڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْ تەضڕڕڕڕڕڕڕڕڕەر وڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆِەڵگە
٘اٚەڵ گرەوأدااٚاتە ئەٚأەی ٘اٚەو تۆ خٛدا پەیڕدا دەوەْن دەضڕەپاو وە ٌە
یەوگرتٕێىڕڕی پڕڕتەٚداْ ٌەگەو ژیڕڕٕگەی ضرٚغڕڕس ٌ ٚە دۆخێىڕڕی ئڕڕاتٚٛری
ٚادا دەژیڕڕٓو تەدەضڕڕس ئاتڕڕاوی ٘ ٚەژاریڕڕیەٚە دۀڕڕاڵێٕٓ٘ .اٚوڕڕاری وڕڕۆِەو
تٛخّێىی ضەرەوی  ٚگرٔگە تۆ ِأەٚەو تەرسٚغٛێٕی دەضڕتەوۆیی پیڕادە
دەتب .تیرۆوەی رزگڕارت ْٚٛیڕاْ ضڕەروۆٔەوردٔی تاوەوەضڕییو تەِجڕۆرە
ضیطڕڕڕتەِە ٔڕڕڕاِۆیۀ .اغڕڕڕىرس چارۀٚٛضڕڕڕی تڕڕڕاوەوەش ٌە چارۀٚٛضڕڕڕی
تەٚاٚی وۆِەو وٛداتىرێتەٚەو ٘ەرٚەن چڕۆْ ٔڕاورس ژیڕاْ ٌە دٔیڕاوەیتر
ٚا تێٕڕڕڕرێتە پڕڕڕێعچڕڕڕا ٚوە تە غڕڕڕێٛازیی وەڕڕڕاتی ٔیڕڕڕیە .چەِىڕڕڕی ضڕڕڕساداْ
ٌەِثڕڕارەدا ر ٚاتڕڕایەوی ٔڕڕاِێٕب .وەٚاتە دۆزەخ غڕڕٛێٕێىی تڕڕێالیۀەو چڕڕٔٛىە
وۆِەڵە وەضەواْ تە٘ەِاْ ئە ٚوارأەٚە ضەرلاو دەتٓو وە ٌەضەر زەٚی
پێڕڕٛەی خەریڕڕه تڕڕْٚٛو تەاڵَ ئەِجڕڕارە ٌە پێگەیەوڕڕی تاریڕڕه  ٚخەِاٚیڕڕدا
دٚٚتڕڕڕڕڕڕڕارەی دەوۀەٚەو تەچڕڕڕڕڕڕڕڕاٚێىی رەغڕڕڕڕڕڕڕڕثیٕأەٚە ٌە چارۀٚٛضڕڕڕڕڕڕڕڕی
ِردٚٚەواْ دەڕٚأٓ تێسەٚەی تٚٛغڕی ضڕسادأێىی تٔٛڕد تثڕٕەٚە .ئەٚأەی
ٌەَ ژیڕڕڕأە ٌە وەڕڕڕات دەوڕڕڕرێٕە دەرەٚەو ئەٚأەظ وە تێطڕڕڕٚٛد تڕڕڕ ْٚٛتڕڕڕۆ
ِیٍٍەتو ٘ەرٚا ئەٚأەی ضرٚٚتەوأی را٘ێٕأیاْ ٌەضەر پیادەوردٔی ئاییٓ
ٌەدەضڕسداٚەو چڕٔٛىە ئە ٚضڕرٚٚتأە پێىەٚەگرێڕدأی وەڕات لڕایّتر دەوڕڕاو
تۀیڕڕڕا ئەٚأەی ٌەضڕڕڕەرەٚە ئاِاژەیڕڕڕاْ پڕڕڕبدراو تٚٛغڕڕڕی چارۀٚٛضڕڕڕێىی
تڕڕڕایثەت دەتڕڕڕٕەٚەو ٘ەر ئەٚأە لٛرتأیڕڕڕأی ئاضڕڕڕتۀگەوأی ضڕڕڕەفەرْ تڕڕڕۆ
تارەگای ِردٚٚاْ.
تیرۆوەی دۆزەخ ٚەن غٛێٕب تڕۆ ضڕساداْ  ٚئەغڕىۀجەو تۀیڕا ٌەگەو
غارضڕڕتأییەتە گەٚرەوڕڕأی رۆژ٘ەاڵتڕڕدا ضڕڕەری ٘ەڵڕڕدا  ٚپەیڕڕدا تڕڕڕٚٛو وە
خاٚۀی یاضای تاوەوەضی ِ ٚۆراڵی پێػەەچ.ْٚٛ
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بهشی دووەم
دۆزەخ لە ئاییىە دێریىە گەورەكاوی رۆژهەاڵتدا
دۆزەخ تەِأای غٛێٕب دسو وە تێیڕدا ٘ێسدارێىڕی ٌەڕادەتەدەرو ٌەپڕاظ
ِڕڕردْ ٘ەڵدەضڕڕڕتب تە ئەغڕڕڕىۀجەداْ  ٚضڕڕسادأی ئە ٚوەضڕڕڕأەی یاضڕڕڕای
ِۆراڵییڕڕڕڕڕڕاْ پێػڕڕڕڕڕڕێًوڕڕڕڕڕڕردٚٚەو ٌە ٘ەِڕڕڕڕڕڕ ٚٛئڕڕڕڕڕڕاییٕە گەٚرە  ٚوێگیڕڕڕڕڕڕر ٚ
ضیطڕڕڕتّاتیىەوأداو وە ِرۆڤێىڕڕڕی تڕڕڕاوەوەش ٚەن ّٔڕڕڕٔٚٛەیەن پێػڕڕڕىەظ
دەواتو تا غٛێٓ پێی ٘ەڵگیرسو دۆزەخ ٌەٚێڕدا تەپێڕی ئەَ چەِڕىەو دەتێڕتە
ئاِرازێىیاچاوطڕڕڕازیین تڕڕڕۆ ئەٚأەی تەغڕڕڕێٛەیەن ٌە غڕڕڕێٛەواْو ژیأیڕڕڕاْ
ٌەگەو ئۀّ ٚڕڕڕڕڕڕٔٚٛەیەدا یەوڕڕڕڕڕڕأگیر ٔەتڕڕڕڕڕڕٚٛەو تڕڕڕڕڕڕارادەیەویع ٘ەِیػڕڕڕڕڕڕە
پەیٛۀڕڕدییەن ٌۀێڕڕٛاْ ئە ٚگٔٛا٘ڕڕأەدا ٘ەیە وە تاوەوڕڕاْ ئۀجڕڕاِی دەدەْو
ٌەگەو ٚێٕەیەوڕڕڕی ئەغڕڕڕىۀجەدأەوە وە رٚٚتەڕٚٚی دەتڕڕڕٕەٚە  ٚدەغڕڕڕب
تثێتە ٘ۆوارس تۆ پەغیّأثٔٚٛەٚەیاْ  ٚتگەڕێٕەٚە.
ویاٚازیی ضەرەوی ٌۀێٛاْ ئەَ دۆزەخە  ٚضەروەَ ئە ٚدۆزەخأەی
تاضڕڕڕّاْوڕڕڕردْو تڕڕڕٔٚٛی وریطیطڕڕڕە یڕڕڕاْ رۆژی حەغرەاٌێپرضڕڕڕیٕەٚەنو وە
و ەٚەوەی ٌەدەضتیخٛاٚۀددایەٌ .ە واتێىدا دۆخەوڕأی یەوەَو تڕاوەوەش
تەخڕڕۆیو خڕڕۆی گۆغڕڕەگیر دەوڕڕردو تەاڵَ چارۀٚٛضڕڕی تڕڕاوەوەش ٌێڕڕرەداو
ِڕڕڕڕرۆڤە ضڕڕڕڕەردارەواْ دیڕڕڕڕاریی دەوەْو وارەوڕڕڕڕأی ٘ەڵدەضڕڕڕڕۀگێٕٓ تەٚ
ِەتەضتەی تا ر ئاضتب ٌەگەو رێّٕاییەوأی تاوۀّٔٚٛەوەدا یەودەگرٔەٚە.
ئەِە چەِىڕڕڕڕڕێىە پەیٛەضڕڕڕڕڕتە تە چۀڕڕڕڕڕدیٓ وڕڕڕڕڕۆِەڵگەٚە وە تەزۆریڕڕڕڕڕی ٚ
تەغڕڕێٛەیەوی تەرفڕڕراٚاْو پػڕڕس تەٚە دەتەضڕڕتٓ وارەوأیڕڕاْ تڕڕۆ دٔیڕڕاوەیتر
دٚاتڕڕیەْ .تەغڕڕێٛەیەوی گػڕڕتی پێڕڕدەچب تیڕڕرۆوەی رۆژی ٌێپرضڕڕیٕەٚەی
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پڕڕڕاظ ِەرگو پەیٛەضڕڕڕس تڕڕڕب تە ضڕڕڕەر٘ەڵدأی چەِىڕڕڕی دەٚڵەتەٚەو ٚاتە
ضیطتەِێىی ضیاضی رێىیراٌ ٚە لۆٔاغی یەوەِیداو پەیٛۀڕدییەوی پڕتەٚی
تە چەِڕڕڕڕڕىە ئاییٕییەوڕڕڕڕڕأەٚە ٘ەیەو وە دەتڕڕڕڕڕٕە تەٚاٚوڕڕڕڕڕار  ٚتە٘ێڕڕڕڕڕسوەر ٚ
تەوڕێگەیۀەری دەضڕڕەاڵتی ضیاضڕی٘ .ەڵە  ٚتڕڕاٚأگەٌب وە دژ تە وڕڕۆِەڵگە
ئۀجاَ دەدرسو ٌە یەن واتدا ٌەضەر زەٚیو دەضڕەاڵتی دادٚەریڕی ضڕسای
تۆ دأاٚەو پاظ ِردٔیع دادٚەریی خٛاٚۀدیی تە پػس تەضڕتٓ تە٘ەِڕاْ
پێٛەر ضسای تۆ ئاِڕادەوردٚٚە .دەضڕەاڵتی دٚٚەَ تەٚاٚوڕاری دەضڕەاڵتی
یەوەِەو چڕڕڕڕٔٛىە ٘ڕڕڕڕیر غڕڕڕڕتب ٌەژێڕڕڕڕر دەضڕڕڕڕتی دەرتڕڕڕڕاز ٔڕڕڕڕاتب٘ .ەردٚٚ
دادٚەریڕڕڕڕڕڕیەوە ٚەن یەن تەٚاٚوڕڕڕڕڕڕاری یەوتڕڕڕڕڕڕریٓو تەِأڕڕڕڕڕڕای ئەٚەی وە
ضیطتەِی وۆِەاڵیەتی ٌە ضیطتەِی ویٙأیی وڕٛدا ٔڕاتێتەٚە :تڕردٔەٚە ٌە
یەوەَ ِأای غپرزەییدأە تە دٚٚەَو دادٚەریی خٛاٚۀڕدییع تەٚاٚوڕاری
دادٚەریی پادغایأە.
ٚا تڕڕڕڕاٚە ی ئڕڕڕڕاییٕە گەٚرەوڕڕڕڕأی رۆژ٘ەاڵتو وڕڕڕڕات تەٚاتڕڕڕڕا وڕڕڕڕۆیی ٚ
گػڕڕڕتییەوەیو چەِىێىڕڕڕی ٚەرزیڕڕڕیادەٚرینی ٘ەیە .تەٚاتڕڕڕایەویتر دۆزەخ
واتییە .وەضڕە تیاچٚٛەوڕاْ ٌە خڕٌٛی خۆگڕۆڕیٕەا77ن گەٚرەوأڕداو دٚٚتڕارە
دەگەڕێٕڕڕڕرێٕەٚەو دەرفەتێىڕڕڕی ٔٛێیڕڕڕاْ ٌە ژیأڕڕڕدا پێڕڕڕدەدرێتەٚەو وە زیڕڕڕاتر
خۆیڕڕڕڕاْ ٌەگەو تڕڕڕڕاوۀّٔٚٛەوەدا تگڕڕڕڕٔٛجێٕٓ .تەاڵَ ٌۀێڕڕڕڕ ٛئەَ ٘ێ ىڕڕڕڕارییە
گەردٔٚٚییەداوگڕڕڕڕڕڕڕڕڕٌٗب ٔڕڕڕڕڕڕڕڕڕاوۆوی ٌ ٚێىڕڕڕڕڕڕڕڕڕدٚٚروەٚتٕەٚەی ترضڕڕڕڕڕڕڕڕڕٕان
ضەر٘ەڵدەدات.
 : 77ی تٛداییەواْ تریتییە ٌە گٛاضتٕەٚەی رۆ ٌە وەضتەی ِرۆڤەٚە پاظ ِردٔی تۆ
وەضتەی ِرۆڤێىی ترو ٌە یۆٔأی دێریٕدا ٘ەریەوە ٌە ئەرضتۆ  ٚئەفٍۆتیٓ پێیأٛاتٚٛە وە
گیأی ِرۆ گەر چاوەوار ٔەتٚٛتێس دەگەڕێتەٚە تۆ ضەر زەٚی پاظ ِردٔی  ٚدەچێتە
ٔێ ٛوەضتەیەویترەٚە تا خاٚێٓ دەتێتەٚە ٌە غەڕۀگێسیی  ٚپاظ ئە ٚپاوثٔٚٛەٚەیەو تەرەٚ
ٔێرڤأا دەچێسٌ .ە زِأی عەرەتیدا تەوۆپیوردٔی گیأەواْاتٕاضخ ا رٚا ن ٔاٚدەترێس یاْ
چٔٚٛە پێطتێىی دیىەٚەااٌتمّصن.
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 -0دۆزەخی ٚاڵتی ِیسۆپۆتاِیا
ٌۀێڕڕ ٛوڕڕۆٔتریٓ تێىطڕڕتی ئەدەتڕڕی ویٙأیی ڕداو وە ٌەضڕڕەر دۆزەخ تڕڕدٚسو
تڕڕڕاتٍۆ ئەوەدییەوڕڕڕأە وە ٌە ٘ەزارەی دٚٚەِڕڕڕی پڕڕڕێع زایڕڕڕیٓ ٔٚٛضڕڕڕرا.ْٚ
ئەٚأە گفتٛگۆی ٔێٛاْ گٍگاِػی پاڵەٚاْ  ٚئۀىیدۆی ٘اٚەڵی دەگێنٔەٚەو
وە گیأی ٌە دۆزەخەٚە ٘ەڵىػاٚە .خەیاڵثیٕییەواْ خەِگیٕٓ :رۆحەواْ ٌە
غڕڕٛێٕێىی تڕڕاریىی پڕڕن تەِڕڕ ِٛدا ضڕڕەرگەرداْ دەتڕڕٓو ئۀىیڕڕدۆ ٔٙێٕیڕڕیەوە
دەدروێٕب  ٚدەڵب:
" وەضتەَ وە تە غادییەٚە دەضتس پیادێٕڕاو ِڕۆرأە ٚەن وراضڕەوۆٔی
ٌێىردٚٚە
وەضتەَ وە تە غادییەٚە دەضتس پیادێٕاو تەژییە ٌە تەپٛتۆز"
ٌەیەوەَ ضڕڕەرٔجدا دۆزەخ ٚا دێڕڕتە پڕڕێعچڕڕاٚو غڕڕٛێٕێىی گػڕڕتییە تڕڕۆ
٘ەِڕڕ ٚٛخەڵڕڕهو ٘ەرٚەن چڕڕۆْ ٌە غارضڕڕتأییەتە زارەوییەوڕڕأی پێػڕڕٚٛدا
غڕڕڕڕڕٔٛاش وراتڕڕڕڕڕ .ٚٛتەاڵَ گەر ٌە ٔڕڕڕڕڕسیىەٚە تەِاغڕڕڕڕڕای تىەیڕڕڕڕڕٓو تۆِڕڕڕڕڕاْ
دەردەوەٚس ٘ۀڕڕڕڕڕدس رۆ ٌە رۆحیتڕڕڕڕڕر داِڕڕڕڕڕاٚترەو ٌەٚأۀّٚٛٔ :ەوڕڕڕڕڕأی
ضڕڕڕڕەرەتا ٌە تیاچٚٛەوڕڕڕڕاْاedimmouن وە ئە ٚوەضڕڕڕڕأەْ چارۀٚٛضڕڕڕڕیاْ
ٌەضەر ئەَ زەٚییە ٘ەر و ۆڵی تٚٛەو یڕاخٛد ئەٚأەی ٌە یاضڕا دەرچڕْٚٛو
تۆ ّٔٔٚٛە :ئەٚأەی تەوارەضاتێىی وٛغٕدە تیاچْٚٛو لٛرتأیڕأی وۀڕگو
ئەٚأەی گۆڕێىیػڕڕڕیاْ تە ٔطڕڕڕیة ٔەتڕڕڕٚٛو ئەٚأەی ِٕڕڕڕداڵێىیاْ ٔەتڕڕڕ ٚٛتڕڕڕا
ئاگاداری گۆڕەوأیاْ تڕٓو ٔٛلّثٚٛەوڕاْو ئە ٚئافرەتڕأەی تەضڕەر ضڕىەٚە
ِڕڕردْو ئە ٚو ڕڕأەی تە پڕڕاویسەیی گیأیڕڕاْ ٌەدەضڕڕتداو ژٔە ٌەغفرۆغڕڕەواْ
وە تە٘ۆی ٔەخۆغییەٚە ضەریاْ ٔایەٚە.
ئەَ ّٔٔٚٛأە ٌە تیاچٚٛەواْ ٔاخرێٕە ژێر ئەغىۀجەٚەو تەاڵَ تە٘ڕۆی
ئەٚەی رۆحڕڕڕڕی تڕڕڕڕٚٛڕە ٔ ٚائِٛێڕڕڕڕدْو تڕڕڕڕاڵی ٔ ٚە٘اِەتییەوأیڕڕڕڕاْ دەتڕڕڕڕٕە
٘أڕڕدەرسو وە غڕڕڕەڕۀگێس  ٚدٚژِٕىڕڕارأە تڕڕڕٓو ئڕڕازاری یەوتڕڕڕری تڕڕڕدەْ ٚ
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رۀڕڕگە ٘ۀڕڕدێجاریع تگەڕێڕڕٕەٚە تڕڕۆ زەٚی  ٚژیڕڕاْ ٌە زیٕڕڕدٚٚەواْ تڕڕاو
تىەْ .تە ٚوڕۆرە ئەٚأە ٌەدۆزەخڕدا وەٌڕالدی گیڕأی خۆیڕأٓو چڕاٚدێریی
دەخۀەضڕڕڕڕڕڕەر دۆزەخ  ٚوەضڕڕڕڕڕڕێىی ٌێڕڕڕڕڕڕثەدەر ٔڕڕڕڕڕڕاوەْ .ئەٚە ضڕڕڕڕڕڕسایەوی
راضڕڕڕڕڕتەلیٕەیەو چڕڕڕڕڕٔٛىە تڕڕڕڕڕارٚدۆخی ئەَ تڕڕڕڕڕٔٚٛەٚەرە و ڕڕڕڕڕۆاڵٔە تە٘ڕڕڕڕڕۆی
دادٚەرییەوڕڕی ٔەگڕڕۆڕەٚەیەو وە تٚٛغڕڕی ٔەزۆوڕڕی ٘ڕڕاتٌ ٚ ْٚٛە ژیأڕڕداْ ٚ
رٚٚتەڕٚٚی وارەضات ٔ ٚەخۆغڕی ٘ ٚەژاریڕی تڕٔٚٛەتەٚەو دادٚەریڕیەوە
تە٘ڕڕڕۆی وڕڕڕارە خڕڕڕراپ  ٚغڕڕڕاراٚەوأی خەڵڕڕڕهو خٛاٚۀڕڕڕد ئە غڕڕڕىۀجە ٚ
ئڕڕڕڕازارگەٌب تەضڕڕڕڕەریأدا دادەتڕڕڕڕارێٕب٘ .ۀڕڕڕڕدس ٌە تڕڕڕڕاتٍۆ وادٚٚییەوڕڕڕڕأی
ئەوەدییەوڕڕاْ ئاغڕڕىرای دەوەْو وە ئەٚأەی تٚٛغڕڕی ٔە٘ڕڕاِەتیەن دەتڕڕٓو
دەچڕڕڕٓ تڕڕڕۆ ی ئایٕڕڕڕدەگۆیەنا71ن تڕڕڕا ٌە ٘ۆوڕڕڕاری و ۆڵییەوڕڕڕاْ ئاگڕڕڕاداری
تىڕڕڕڕڕڕاتەٚەو ئیڕڕڕڕڕڕدی ٘ەر ئە ٚوڕڕڕڕڕڕاتە دەوۀٚە تەر ٌێپرضڕڕڕڕڕڕیٕەٚەیەوی ٚردو
ٔڕڕڕاٚەرۆوەوەی ٘ەر تەٚأە دەچڕڕڕبو وە ٌە پەڕاٚی دأپێڕڕڕدأراٚەوأی ٔێڕڕڕٛ
ئای یٕی گاٚرییدا ٘ەیە .ئە ٚتاتٍۆیأە تاضی دەیاْ گٔٛا٘ی تایثەتی  ٚوڕاری
پێػێٍىاری ِافی گػتی وردٚٚەو وە دەورس ٘ۀڕدێىی ٔسیڕه تڕب ٌە رێطڕا
ٔاٚدارەوڕڕڕڕأی حەِڕڕڕڕٛراتییەٚەو وە ِێڕڕڕڕ ٚٚەوەی دەگەڕێڕڕڕڕتەٚە تڕڕڕڕۆ ضڕڕڕڕاڵی
0711ی پێع زاییٓ:
" ئایڕڕڕا لطڕڕڕەیەوی ئاژاٚەگێنیڕڕڕس وڕڕڕردٚٚەو ئایڕڕڕا لطڕڕڕەیەوس وڕڕڕردٚٚەو
ضڕڕڕڕڕڕٛوایەتی پێىڕڕڕڕڕڕردْ تڕڕڕڕڕڕٚٛتب ئایڕڕڕڕڕڕا غڕڕڕڕڕڕایأێىیاترازٚٚن ضڕڕڕڕڕڕاختەی
تەوار٘ێٕاٚە ئایا پڕارەی حەراِڕی خڕٛاردٚٚە ئایڕا ضڕٕٚٛری زەٚیڕیەوەی
خ ڕۆی تەزأڕڕدٚٚە تڕڕۆ زەٚی ڕی دراٚضڕڕێىەی ئایڕڕا تەدزیڕڕیەٚە چڕڕۆتە ِڕڕاڵی
خسِەوأی ئایا دەضڕتدرێ یی ٔاِٛضڕی وردۆتەضڕەر خێسأڕی خڕسِەوەی
ئایڕڕا خسِڕڕی خڕڕۆی وٛغڕڕتٚٛە ئایڕڕا تەاڵی ضەرغڕڕأی ِرۆڤێىڕڕی ضڕڕٚٛن
ٔەوڕڕردٚٚەو وە تەدەضڕڕس ٔڕڕارەحەتییەٚە تٕڕڕاڵێٕب ئایڕڕا وەضڕڕێىی تاغ ڕی ٌە
 :71ئە ٚوەضەیە وە پێػثیٕی دەوات  ٚپاغەڕۆژ دەتیٕب.
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خێڕڕسأەوەی دەروڕڕردٚٚە ئایڕڕا خێسأێىڕڕی وڕڕۆی پەرتڕڕٛتاڵ ٚوڕڕردٚٚە ئایڕڕا
ٌەدەضڕەاڵت یڕڕاخی تڕڕٚٛە ئایڕڕا زِڕأی راضڕڕتگۆ  ٚدڵڕڕی درۆزْ تڕڕٚٛە ئایڕڕا
رێڕڕگەی خڕڕراپەی گرتڕڕۆتەتەر ئایڕڕا ضڕڕٕٚٛری دادٚەریڕڕی غڕڕىأدٚٚە ئایڕڕا
وارێىی وردٚٚە تاظ ٔەتب "
ٌەپػڕڕس ئەَ ٚەگۆ٘ێٕڕڕأە تیڕڕرۆوەیەن ٘ەیەو وە ٔڕڕاٚەرۆوەوەی ئەٚەیەو
٘ەروەضب دژ تە یاضای وڕۆِەاڵیەتی تٛەضڕتێتەٚە وە پادغڕا داینغڕتٚٛەو
ضیطڕڕڕڕتەِی خٛاٚۀڕڕڕڕدیی گەردٔٚٚڕڕڕڕی پێػڕڕڕڕێً دەوڕڕڕڕاٌ .ەَ ژیڕڕڕڕأەدا ضڕڕڕڕسا
دەضڕڕڕڕتثەرداری ٔڕڕڕڕاتب  ٚتەوڕڕڕڕۆڵییەٚە دەتڕڕڕڕب تڕڕڕڕا دٚای ِڕڕڕڕردٔیعو تەٚەی
رٚٚتەڕٚٚی چارۀٚٛضڕڕێىی و ڕڕۆاڵٔە دەتێڕڕتەٚە .گڕڕۆرأییەوی تڕڕاتٍی ٘ەیە
دەڵێس٘ ِٓ :ەڵەَو ٌەتەرئەٚەیە ِڕٓ ٔەخۆغڕُ .گەر ئایٕڕدەگۆ ٌێیۆغڕثْٚٛ
تۆ گٔٛا٘ەوأی تەدەضس ٔە٘ێٕبو ئەٚا لیاِەت ٌەضەر گٔٛا٘ىڕارە و ڕۆڵەوە
٘ەڵدەضتب.
٘ۀڕڕڕدس ٌە ئەفطڕڕڕأە ضڕڕڕۆِەری  ٚئەوەدییەوڕڕڕاْ وە تڕڕڕۆ یەن چڕڕڕاخ ٚ
ضڕڕڕڕەردەَ دەگەڕێڕڕڕڕٕەٚەو ٚا ٔیػڕڕڕڕاْ دەدەْ رۆحەوڕڕڕڕاْ ٌەوڕڕڕڕاتی ِردٔڕڕڕڕداو
تەئاغڕڕىرا ٌەتەردەَ خٛاٚۀڕڕدا دەٚەضڕڕتٓ .تە ٚوڕڕۆرە خٛاٚۀڕڕدی ئیٕأڕڕای
ضڕڕۆِەرییەواْا ی ئەوەدییەوڕڕاْ عەغڕڕتارەن تڕڕۆ ئەٚەی ت ێڕڕتە ضڕڕەردأی
دۆزەخو وە ئێرغىیگاي-ی خٛغىی فەرِأنەٚایی دەواتو دەتب تە حەٚت
دەرگڕڕادا تێڕڕپەڕسو وە ٌە ٘ەریەوەیأڕڕدا وراضڕڕێه ٌە وراضڕڕەوأی دەدڕێٕڕڕبو
ٌەدٚاوڕڕڕاردا تەڕٚٚتڕڕڕی دەگڕڕڕاتە ئەٚس .ئەٚەی چڕڕڕاٚی دەوەٚێڕڕڕتە ضڕڕڕەریو
غڕڕادی تەخڕڕع ٔیڕڕیە ":تەِڕڕ ٚ ِٛتەپٛتڕڕۆز چارۀٚٛضڕڕیأەو لڕڕٛڕە ضڕڕٚٛرە
خۆراویڕڕأەو رۆغڕڕٕایی ٔڕڕاتیٕٓو تەڵىڕڕٌ ٛە تاریىیڕڕدا دەژیڕڕٓو ٚەن تاڵٕڕڕدەواْ
خۆیڕڕڕاْ دەپۆغڕڕڕٓو تاڵەوأیڕڕڕاْ پێیەفیڕڕڕأەو دەرگڕڕڕا  ٚو ڕڕڕۆِەوە تەپٛتڕڕڕۆز
دایپۆغڕڕی "ْٛرۆحە تاڵڕڕدارەواْ تە لڕڕٛڕ ضڕڕٛاغدراْٚو ئِٛێڕڕدی ٘ەاڵتٕیڕڕاْ
ٔییە .حەٚت غٛرای زەتە دەٚرأدەٚری دۆزەخی داٚە.
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ضڕڕڕەردەِی ئاغڕڕڕٚٛری تڕڕڕۆلێٕەرتریٓ دیّۀڕڕڕی دۆزەخ دەخڕڕڕاتەڕٌ .ٚٚە
خۀٚڕڕڕی غڕڕڕازادە وەِّڕڕڕااKummaن ٌە ضڕڕڕڕەدەی ٘ەغڕڕڕتی پڕڕڕێع زایڕڕڕڕیٓو
غأػڕڕیٕی ئێرغڕڕىیگاي ٚا دیڕڕارە وە پڕڕنە ٌە دەعەوڕڕأی خٛاٚۀڕڕدییٔ :یڕڕٛە
پیڕڕأ ٚ ٚیڕڕٛە ئڕڕاژەو .ئەِ ٚەضڕڕەٌەیە تە پاغەوػڕڕەی تڕڕارٚدۆخی ژیڕڕاْ ٌە
دٔیڕڕاوەیتر دادۀڕڕرسو وە دەوڕڕرس پەیٛەضڕڕس تىڕڕرێتەٚە تە ٘ەڕەِەوییەوڕڕی
گەغەضۀدٚٚو ٌە ِۆراڵی دادٚەری  ٚوۀگاٚەرأی ئە ٚضەردەِە.
 -7دۆزەخی ِیطري:
ِیتۆٌۆژیڕڕڕڕای ِیطڕڕڕڕری یەوڕڕڕڕێىە ٌە دەٚڵەِۀڕڕڕڕدتریٓ ِیتۆٌۆژییەوڕڕڕڕأی
رۆژ٘ەاڵتی ٔاٚەڕاضسو درێ تٔٚٛەٚە  ٚتەردەٚاِی ئەَ غارضڕتأییەتە تڕۆ
چۀڕڕدیٓ ٘ەزار ضڕڕاو  ٚدیتڕڕٕەٚەی ٘ەزاراْ تێىطڕڕس ٚ ٚێڕڕٕەی تەوێّڕڕاٚو
تٛارِڕڕڕاْ دەدا تڕڕڕا رادەیەن تەٚردی غڕڕڕٛێٓ پێڕڕڕی چەِىەوڕڕڕأی تڕڕڕایثەت تە
دۆزەخو ٌە ٘ەزارەی ضێیەِی پێع زایڕیٓ ٘ەڵگڕریِٓ .یطڕرییەواْ تڕایەخب
گەٚرە تە چارۀٚٛضڕڕی"گیاْ" دەدەْو وە ی ٘ەِڕڕِ ٚٛرۆڤڕڕب تەغڕڕێٛەی
دٚأەیی ادٚاٌیسِین تەروەضتە دەتبو پاظ ِردْ ٘ەڵدەضتب تە ضڕەفەرس
درێڕ و تە ٔڕڕاٚچە ضڕڕەیر ٔ ٚاِۆوأڕڕدا گڕڕٛزەر دەوڕڕاو زۆروڕڕار ٌەضڕڕەر وفڕڕٕە
تەردیڕڕٕە ٔەخػڕڕەوەی دەوێػڕڕرسو دٚاتڕڕر دەگڕڕاتە غڕڕٛێٕی حەغڕڕرەوەیو وە
ضرٚٚتە ٚردەوأی زۆروار تەغڕێٛەی دیٛارتۀڕدی ّٔڕایع دەوڕرێٓ .ئەَ
تڕڕڕاتەتە ئەگەرس دەخڕڕڕاتەرٚٚو وە ٌە ٔاٚەرۆویڕڕڕدا ٘ەڵگڕڕڕری ویڕڕڕاٚازییەوی
رٔٚٚە ٌۀێڕڕڕٛاْ چڕڕڕاوە  ٚخڕڕڕراپەداو ٔڕڕڕسیىە ٌەٚەی ٌە غارضڕڕڕتأییەتەوأی
ِیسۆپۆتاِیڕڕا پێیڕڕاْ ئاغڕڕٕاتٚٛیٌٓ .یطڕڕتی وڕڕارە خراپەوڕڕاْ وە ٌە دأڕڕراٚە
ٔڕڕاٚدارەوەیاپەڕاٚی ِردٚٚەوڕڕاْنا74ن ٌەضڕڕەر وفڕڕٕە تەردیٕەوڕڕاْ دأڕڕراْٚو
 : 74وۆٔتریٓ وتێثی غارضتأییەتی فیرعۀٚەوأە ٌ ٚە ضەردەِی تٔٛیاتٕأی ٘ەڕەِی
گەٚرەدا ٔٚٛضراٚەو وتێثەوە چۀدیٓ تأگەٚاز  ٚضرٚٚد ٌەخۆ دەگرێسو وە تایثەتە تە
وەضی ِردٚٚو تۆ ئەٚەی ٌە گەغتە پن وۀدٚوۆضپەوەیدا ضٚٛدی ٌبٚەرتگرس.

32

ٌەضڕڕڕڕەر وڕڕڕڕۆِەڵگەیەن وڕڕڕڕٛرتىراٚەتەٚەو وە وڕڕڕڕاری چڕڕڕڕاوە تێیڕڕڕڕدا تۀڕڕڕڕدە
تەڕێسگرتٕڕڕی رێطڕڕاوأی وڕڕاری وػڕڕتٛواڵییەٚە ٚەن ئڕڕاٚدێری  ٚضڕڕٕٚٛری
ِٛڵىەوڕڕاْ  ٚئەروەوڕڕأی وڕڕۆیٍە  ٚپەرضڕڕتٕی خٛاٚۀڕڕد ِ ٚردٚٚەوڕڕاْ " :ر
ضڕڕاختەچێتییەوُ دژی ٘ڕڕیر ِرۆڤڕڕب ٔەوڕڕردٚٚەو ٔەتڕڕِٚٛەتە ٘ڕڕۆی تێساریڕڕی
تێڕڕٛەژٔبو ٌەتەردەَ دادگەدا درۆ تە زارِڕڕدا ٔە٘ڕڕاتٚٛەو تە تیرٚتڕڕاٚەڕێىی
گۀدەو ئاغٕا ٔەتَٚٛو ٌە رۆژێىدا زیاتر ٌە وڕاری خڕۆیو تێگڕاریُ تەضڕەر
ضڕڕەرواردا ٔەضڕڕەپأدٚٚەو فەراِڕڕۆظ ٔەتڕڕَٚٛو رٚٚیڕڕٕەداٚە تێىڕڕار تڕڕٚٛتُو
٘ڕڕیر یەوڕڕڕب ٌە پیرۆزییەوڕڕڕأُ ٘ەتڕڕڕه ٔەوڕڕردٚٚەو ضڕڕڕىااڵَ ٌەضڕڕڕەر دیٍێڕڕڕه
ٔەگەیأڕڕڕڕڕدۆتە ی گەٚرەوەیو وەضڕڕڕڕڕُ ترضڕڕڕڕڕی ٔەوڕڕڕڕڕردٚٚەو وەضیػڕڕڕڕڕُ
ٔەگریأڕڕڕدٚٚەو وەضڕڕڕُ ٔەوٛغڕڕڕتٚٛەو وفڕڕڕٓ  ٚخڕڕڕٛاردەِۀی ِردٚٚەوڕڕڕأُ
ٔەدزیٛەو زەٚیُ داگیر ٔەوردٚٚەو غیرَ ٌەدەِی وۆرپە ٔەگرتڕۆتەٚەو ٘ڕیر
وۆگەیەوُ دأەخطتٚٛە".
خٛێٕڕڕڕدٔەٚەی ئەَ دەلە ٌە یەْ ِڕڕڕردٚٚەٚە تەراِڕڕڕثەر  17تەرەڤڕڕڕاْ ٌە
دادگەی ئۆزیریصا11ندا ر دەگەیۀبو پاغسەٚەی ئۀۆتیصا10ن دڵی دەوێػب
 ٚتٛتیعا17ن ئاوڕاِەوەی دەخڕٛێٕێتەٚە تۆچڕٔٚٛی زأایڕأی ِیطڕر ٌەضڕەر
ئەَ تاتەتڕڕأە وڕڕۆٔەورأٚەتەٚەو تەاڵَ رۀڕڕگە رەٚا تڕڕبو تڕڕاتەتەوە پەیٛۀڕڕدی
تە پڕڕڕڕاو وردٔەٚەیەوی ضڕڕڕڕرٚٚتیأە تڕڕڕڕبو تەغڕڕڕڕێٛەی تەٌیطڕڕڕڕّب تڕڕڕڕب تڕڕڕڕۆ
ٚەدەرٔأی ٘ەِ ٚٛوۆرە خراپەوارییەن .چارۀٚٛضی ئەِ ٚردٚٚأەی تە
تەٚاٚی ٍِىەچڕڕی دەضڕڕەاڵتی خڕڕراپە تڕڕْٚٛو تڕڕریتییە ٌە"ِەرگڕڕی دٚٚەَ"ٌ .ە
ئۀجڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاِی ئەٚەدا تە تیاچٚٛەوڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْ دەڵێٓاِڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕردٚٚن ٌەتەرأڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕثەرا
 : 30خٛاٚۀدی ژیأدٔەٚە ٌ ٚێپرضیٕەٚەو
ِردٚٚەوأە.
ٔ : 31اٚێىی یۆٔأی وۆٔە داتناٚە تەضەر خٛاٚۀدی ِردٚٚأداو ٌە ِیتۆٌۆژیای ِیطریدا
غێٛەی وەضێىی ٘ەیە وە وەٌٍەضەری ضەگی ٘ەیە.
 : 32خٛاٚۀدی زأطتەواْ  ٚئەدەتیات  ٚوات ٌە ِیطری وۆٔدا.

ی ِیطریەوأی وۆْ ئە ٚضەرۆوی دادگای
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رۆغٕثۆٚەواْن وە ر ٚٚدەوۀە غأػیٕی ئۆزیریص .رێطای ئەَ ِردٔەی
دٚٚەَ یەوالیڕڕی ٔەوڕڕراٚەتەٚەو زۆروڕڕار خراپەوڕڕاراْ دەخسێٕڕڕرێٕە غڕڕٛێٕە
تەضڕڕڕڕه  ٚتاریىەوڕڕڕڕأەٚەو وە تەژیڕڕڕڕیە ٌە تڕڕڕڕۆگۀێىی تڕڕڕڕالەت پڕڕڕڕنٚٚوێٓ"
پاغەرۆوی خۆیاْ دەخۆْو ِیسی خۆیاْ دەخۆٔەٚەو ٌەضەر وەٌٍەی ضەر
دەڕۆْو تڕڕڕڕڕا ٔیػڕڕڕڕڕأی تڕڕڕڕڕدەْ وە ضیطڕڕڕڕڕتەِی گەردٔٚٚیڕڕڕڕڕاْ ضڕڕڕڕڕەرەٚژێر
وردۆتەٚە" زۆروار تیاچٚٛەواْ دەخرێٕە ژێر ئەغىۀجەٚەو وە ِەتەضس
تێىػڕڕىأدٔی وەضڕڕەوەیە  ٚگڕڕۆڕیٕیەتی تڕڕۆ ٘ڕڕیرو تەغڕڕەوأی وەضڕڕتەی ٌە
لازأدا دەوٛڵێٕرس ِ ٚارەواْ دەیطٛتێٕٓو وە ٌەدەِیأەٚە گڕن دەردەچڕبو
فنێیڕڕڕڕاْدەدۀە ٔێڕڕڕڕ ٛدەریاچەوڕڕڕڕأی ئڕڕڕڕاگرەٚەو تەغڕڕڕڕەوأیتری وەضڕڕڕڕتەیو
ئەِیساAmmitنپە ِاری دەداو وە ئڕاژەڵێىی دەعەوڕأییەو وەضڕتەی غڕێر
 ٚضەری تیّطاحە .دڕٔدأە پە ِاری وەضەوە دەدا :وەضڕتەیو ضڕێثەریو
گیأیاپنۀطیپی رۆحینو تەٚاٚی ئەَ ٚەحػەتٕاوأە ٌەازۆٔی ٌۀڕاٚتردْن
ٌە ویٙأی ژێرزەِیٕدا تەرێٛە دەچٓ.
وەٚاتە ئازارەواْ تۆ ٘ەتا ٘ەتایی ٔیٓو ِەتەضتەوە ضساداْ ٔییەو تەڵىٛ
لنوردٔی ئەٚأەیەو وە ترە ٚتە ٘ێڕسی ئڕاژاٚەگێنیی ٌە گەردٔٚٚڕدا دەدەْو
ئەٚأەظ وە وڕڕڕڕردەٚەی خراپیڕڕڕڕاْ تەراِڕڕڕڕثەر ضیطڕڕڕڕتەِی وڕڕڕڕۆِەاڵیەتی ٚ
گەردٔٚٚڕڕی ئۀجاِڕڕداٚە .زۆروڕڕار تێنٚأیٕێڕڕه گەاڵڵە دەتڕڕبو وە غڕڕێٛازی
وەرتٚپەرتىڕڕڕڕڕڕردْ  ٚداڕٚٚخڕڕڕڕڕڕڕاْو وۆتڕڕڕڕڕڕڕایی تڕڕڕڕڕڕڕۆ ٔیڕڕڕڕڕڕڕیەو ٚەن ئەٚەی
غڕڕڕڕەڕۀگێسی  ٚخڕڕڕڕراپە ٌە تەفرٚتٔٛڕڕڕڕات ْٚٛیڕڕڕڕاخی تڕڕڕڕٚٛتب٘ .ۀڕڕڕڕدس ٌە
فۆڕِەوڕڕڕأی ئەغڕڕڕىۀجەداْ ی ِیطڕڕڕرییەواْو خڕڕڕساٚەتە ٔێڕڕڕ ٛخەیاڵڕڕڕدأە
ضڕڕڕەرەتاییەوأی دۆزەخڕڕڕی گڕڕڕاٚرییەٚەو وە رٚٚخطڕڕڕاری ٘ەتا٘ەتڕڕڕایی ٚ
ٔەِریی ٚەردەگرس.
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 -1دۆزەخی ٘یٕدۆضی:
تێنٚأیٕی ٘یٕدی تۆ دۆزەخو پێػەەچٔٚٛێىی تەخۆٚە تیٕڕیو ٌە غڕٛێٕب
وە ٔػڕڕیٕگەی ٘ەِڕڕٚٛاْ تڕڕبو گڕڕۆڕا تڕڕۆ ضڕڕسادأب ٌە وڕڕۆرێىی ِڕڕۆراڵیٌ .ە
ضەردەِی ڤیدیا11نو ٌە ٘ەزارەی دٚٚەِی پڕێع زایڕیٓو ِردٚٚەوڕاْ تەتڕب
ویاوڕڕڕاری ٌە غڕڕڕٛێٕێىی ژێرزەِیٕڕڕڕدا تۀڕڕڕاٚی وارتڕڕڕااٚ Kartaاتە وڕڕڕْٛن ٚ
ڤڕڕاڤرااٚVavraاتە زیٕڕڕداْن یڕڕاْ پارغڕڕأااٚاتە ٘ەڵڕڕدێرن ٔیػڕڕتەوبدەوڕڕراْ.
تٔٚٛەٚەرەواْ خاٚەْ تٔٚٛێىی تارِڕایی ئاضڕای خەِثڕارْو ٘ەضڕتدارییاْ
پێڕڕٛە دیڕڕار ٔیڕڕیە .ویڕڕاٚازی یەوەَ ٌە ریڕڕگ ڤیڕڕدااReg Vedaن  ٚئەتارٔڕڕا
Atharnaندا زەق دەتێڕڕڕڕڕڕڕڕتەٚەو وە ٘ەِڕڕڕڕڕڕڕڕ ٚٛئەٚأەی
ڤیڕڕڕڕڕڕڕڕدااVeda
٘ەڵٕڕڕڕڕڕات ێردرێٓو تەرە ٚغأػڕڕڕڕڕیٕی یاِڕڕڕڕڕااYamaن ضڕڕڕڕڕەرگەٚرەی دۆزەخ
دەچڕڕٓو وە ئیڕڕدی ٌەٚس دۆخیڕڕاْ ٔڕڕا٘ەِٛار دەتڕڕب .وڕڕاتێىیع دەضڕڕتەٚاژەی
ٔاراوااNarakaنٚاتە دۆزەخ ضەری ٘ەڵداو تە ِأای غٛێٕی ئەغىۀجەداْ
 ٚضساداْ ٘ات.
ٌە تێىطڕڕڕڕڕڕڕڕتەوأی تراِأڕڕڕڕڕڕڕڕااBramanaن  ٚوارەوڕڕڕڕڕڕڕڕأی چڕڕڕڕڕڕڕڕاوەخٛاز
غأىارااShankaraن ٌە ضەدەی ٘ەغتەِی پێع زایڕیٓو ٚا ٘ڕاتٚٛە دۆزەخ
ٌەگەو تە٘ەغڕڕڕتدا دژ تە یەوتڕڕڕریٓو تەغڕڕڕێٛەیەن ٌەگەو ئە ٚویاوڕڕڕارییەدا
تگڕڕڕڕ ٔٛجبو وە ٌۀێڕڕڕڕٛاْ ٘ەڵث ێردراٚەوڕڕڕڕاْ  ٚتیاچٚٛەوأڕڕڕڕدا ٘ەیەٌ .ێڕڕڕڕرەدا
ورۆوی ئاڵۆزییەوە ٌەضەر ضاِطڕارایەاSamsaraن یڕاخٛد گەغڕتی رۆ ٌە
وەضڕڕتەیەوەٚە تڕڕۆ وەضڕڕتەیەویترو ِڕڕاتٛو ٘ێػڕڕتا ٔەگەیػڕڕتۆتە ٔێرڤأڕڕا وە
دۆخڕڕڕی خۆغڕڕڕۆاڵی وۆتڕڕڕاییەٌ .ە تڕڕڕاٚەڕی ٘یٕدۆضڕڕڕی تەتڕڕڕایثەت ٌە٘ەِڕڕڕثەر
دٔیاوەیترو ٔاتب چڕاٚەڕٚأی ٌڕۆژیىێىی تٔٛڕد تىڕرسو ٘یٕدۆضڕی ئڕاییٕێىە ٌە
 : 11ورۆوی عەلیدەی ٘یٕدۆضییە  ٚچۀدیٓ دەلی پیرۆز ٌەخۆدەگرێسو ی ِیٍٍەتأی
ئاریایی تۆ ضتایػىردٔی خٛاٚۀد ٌ ٚە ٔاِیٍىەگەٌێىی دەضتیەتیدا ٔٚٛضرأٚەتەٚە ٚ
گٛزارغس ٌە لٛرتأیداْ  ٚتێناِأی فەٌطەفی دەوەْ.
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زٔجیڕڕڕڕڕرە ئەفطڕڕڕڕڕأەیەوی تەیەوەٚە تەضڕڕڕڕڕترا ٚپێىٙڕڕڕڕڕاتٚٛەو ٔە خڕڕڕڕڕاٚۀی
دیىتڕڕڕریٕێىەا11نو ٔە ئڕڕڕایٕسایەوی تڕڕڕۆوّەظ .تەٚوڕڕڕۆرە دۆزەخ  ٚضاِطڕڕڕاراو
د ٚٚدەضتەٚاژەی ویاٚازْو تەاڵَ یەن ِأا دەتەخػٓ.
غڕڕڕەڕۀگێس  ٚخراپەوڕڕڕار ئە ٚوەضڕڕڕەیە وە ئارەزِٚٚۀڕڕڕدە تە ژیڕڕڕأێىی
تڕڕڕایثەتو تۀیڕڕڕا تڕڕڕۆ خڕڕڕۆی  ٚخڕڕڕۆی تەضڕڕڕەریدا زاو دەتڕڕڕبو ٘ەٚڵڕڕڕدەدا ٌەَ
دٔیایەدا ضاِاْ ٔ ٚەِری ٚەن دەضتىەٚتێىی تایثەتی تەدەضس تێٕڕب .ئەٚ
وەضڕڕەیە وە خۆپەرضڕڕتی ٌۀێٛیڕڕدا خڕڕۆی پڕڕێر دەداو ٌەآِنڕڕڕەوەیدا پۀڕڕگ
دەخڕڕٛاتەٚەو غڕڕٛێٓ خەیڕڕاڵب پڕڕٚٛر دەوەٚسو تٔٛڕڕد دەضڕڕتی ٌە ژیڕڕاْ گیڕڕر
دەوڕڕڕاو ٌە واتێىڕڕڕدا ژیڕڕڕاْ فێڕڕڕڵ ٔ ٚە٘ڕڕڕاِەتییە .خراپەوڕڕڕار دەچێڕڕڕتە پێطڕڕڕتی
تڕڕٔٚٛەٚەرێىی ٔسِتڕڕر ِ ٚڕڕاددیتڕڕر  ٚچڕڕاٚچٕۆنتڕڕرو یڕڕاخٛد رۀڕڕگە پڕڕێع-
ئەٚەی تنٚاتە پێطتیەٚەو ت ێتە دۆزەخو گەر خٛدی خۆغڕی ٔەغڕ ب ئەٚا
لەریٕەوەیاوڕڕڕڕڕۆپییەوەین دەڕٚات :ضڕڕڕڕڕێثەرە و ڕڕڕڕڕۆڵەوەی پریتڕڕڕڕڕااPretaن"
وەضڕڕڕڕڕڕتەی ئڕڕڕڕڕڕازار" وە تەخێرایڕڕڕڕڕڕی رەغڕڕڕڕڕڕەتا تەرە ٚغأػڕڕڕڕڕڕیٕی یاِڕڕڕڕڕڕا
غڕڕۆڕدەتێتەٚە .ضڕڕەفەرە درێڕ ەوە تنیٕڕڕی چۀڕڕدیٓ زۆٔگڕڕا ٚ ٚچڕڕۆڵەٚأی ٚ
رٚٚتڕڕاری ڤایتڕڕارأە ٌەخڕڕۆدەگرسو وە ئڕڕاٚێتەیەوە ٌە خڕڕٛێٓ  ٚوڕیُ ِ ٚیڕڕس.
ٌەٚێڕڕڕڕدا خٛاٚۀڕڕڕڕد ضڕڕڕڕیتراگۆپتااCitragouptaن تۆِڕڕڕڕاری وڕڕڕڕارە تڕڕڕڕاظ ٚ
خراپەوڕڕأی تڕڕۆ دەخڕڕٛێٕێتەٚەو گەر وڕارە خراپەوڕڕاْ ضڕڕۀگیٕتر تڕڕْٚٛو ئەٚا
دەچب تۆ ٔاراواو تۆ دۆزەخ.
ٌەٚس تۆ گٔٛا٘ەوأی خۆی  ٚتەپێی رادەی ترضٕاوییاْو ضڕسای غڕیاٚ
ٚەردەگڕرس .ضڕسای تڕایثەت تڕۆ ٘ەر وەضڕبو تڕبتەزەییەوڕی ٌەرادەتەدەری
تێدا پەینە ٚدەوڕرسو ٘ٔٛەروڕارییەوی ضەرضڕاِىارأەیە٘ :ەژارەوە پڕارچە
پڕڕڕارچە دەوەْو دايڕڕڕدەڕزێٕٓو دەیٙڕڕڕاڕْو دەیثڕڕڕنٔەٚەو ؤٛڕڕڕاٚدەری دەوەْو
ٔٚجن ٔٚجنی دەوەْو دەیثرژێٕٓو تەلڕاِ ی ٌێڕیدەدرس  ٚدٚاتڕر دەیڕیۀە
 : 11عەلیدە.
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پێطتێىیترەٚەا11ن  .دۆزەخ ٌە چۀد خأەیەوی تایثەت پێىٙاتٚٛە تۆ دەیڕاْ
ٍِیڕڕڕڕڕڕڕڕۆْ وەشو ٘ەرٚەن ٘ۀڕڕڕڕڕڕڕڕدس تێىطڕڕڕڕڕڕڕڕس دەیگێڕڕڕڕڕڕڕڕنٔەٚە .تەپێڕڕڕڕڕڕڕڕی
پۆرأڕڕڕااPouranaن حەٚت دۆزەخڕڕڕی ضڕڕڕەرەوی ٘ەیەو یەن تەدٚای یەوڕڕڕدا
لٚٛڵتر دەتٓ  ٚداتەظدەتٓ تۆ چۀد دۆزەخێىڕی ٚەوڕیو یەوێىیڕاْ پێڕی-
دەگٛترس ئەضیپاتراڤأااAsipattravanaن ٚاتە دارضڕتأی گەاڵ غّػڕێرییو
دارضتأێىە پەٌی گەاڵی درەختەوأی تی ەو تەر ٘ەر تیاچٚٛیەن دەوەٚسو
تریٓ  ٚل یػی زۆری تێدەواو غڕەيٚوڕٛتی دەوڕا  ٚخڕٛار دەتڕب ٌ ٚەضڕەر
خۆڵەِێػڕڕێىی گەرَ دەوەٚسو ئەٚوڕڕا ضڕڕەگە دڕٔڕڕدەواْ پڕڕارچە پڕڕارچەی
دەوەْ.
ئەَ ئازار  ٚئەغىۀجأەی تیاچ ٚٛدەی ێ سو ضٕٚٛر  ٚوۆتڕایی ٘ەیەو
چڕڕڕٔٛىە ٘ەِیػڕڕڕە پڕڕڕارچەیەن ٌە خٛاٚۀڕڕڕدی وارِڕڕڕاْاKarmanنی تێڕڕڕڕدا
دەِێٕێڕڕتەٚەو وە یاریڕڕدەی دەدا تڕڕۆ ژیڕڕأێىی ٔڕڕٛسو تەٚەی خڕڕۆی رادەضڕڕتی
چ ێطییەوأی ژیاْ ٔاوا.
ئڕڕاییٕە گەٚرەوڕڕاْ ٌە رۆژ٘ەاڵتڕڕی دٚٚر ٌەگەو ٘ۀڕڕدس دۆخڕڕی تایثەتڕڕداو
ئەَ ٘ێ ىڕڕڕارییە گػڕڕڕتییەیاْ گرتڕڕڕۆتەتەر .دۆزەخڕڕڕی تڕڕڕٛدایی ٘ەژدە تەغڕڕڕی
ضەرِا  ٚگەرِا ٌە خۆدەگرس .ئاییٕەوأی چیٓ تاش ٌە ٔۆ دۆزەخ دەوەْو
ٌە ژاپۆْ ئە ٚوتێثە دەضسدەوەٚسو وە ئاِاری وارە خراپەواْ  ٚضڕۀگی
رۆحەوأی تێدا دۀٚٛضڕرێتەٚە .تیاچٚٛەوڕاْ یەوتڕری دەوڕٛژْو دە٘ڕاڕْو
ٔٚجنٔٚجن  ٚیەوتری ٔغرۆ دەوەْ.
تڕڕڕڕێجگە ٌەٚ ٚردەوڕڕڕڕارییە فۆتڕڕڕڕۆگرافییە وە ٌۀڕڕڕڕاٚوەرگەی خەڵڕڕڕڕىەٚە
٘ڕڕڕاتٚٛەو تەٚاٚی ئەَ دۆزەخڕڕڕأە یەن ٚاتڕڕڕا ِ ٚەتەضڕڕڕتی ٘ەیەو ئەٚیڕڕڕع
ئەٚەیەو ٘ەر وەضڕڕڕب خڕڕڕراپە ٘ەڵث ێڕڕڕرسو ضیطڕڕڕتەِی گەردٔٚٚڕڕڕی خڕڕڕٛدایی
دەڕٚٚخێٕڕڕب ٌ ٚەدٚاوڕڕاردا چارۀٚٛضڕڕێىی پەغڕڕێٛی پڕڕن ئڕڕازار تڕڕۆ خڕڕۆی
ِ : 11ەتەضس ٌەاتمّصنڕە.
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ِطۆگەر دەواٌ .ەتەرئەٚەی ٌە تٕەڕەتدا خراپە ئاژاٚەیەو ئاژاٚەظ ئازار ٚ
ئەغڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕىۀجەیەو ٘ەر ئەِەیە ٌە دەٚرٚتەری ضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاڵی 111ی پڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕێع
زاییٓا ٚتطڕڕۆنا11ن لطڕڕەی ٌەتڕڕارەٚە دەوڕڕاا ئەٚەی تە چڕڕاوە تێڕڕتە پێػڕڕەٚەو
چڕڕاوە پێػڕڕٛازیی ٌڕڕبدەوڕڕاو ئەٚیػڕڕی تەخڕڕراپە ٘ۀگڕڕا ٚتٕڕڕبو خڕڕراپە تەرەٚ
رٚٚی دەڕٚاتن.
 -1دۆزەخی ِەزدەوی:
ئاییٕە وۆٔەوأی ئێراْو خاٚەْ دٔیڕاتیٕییەوی دٚاٌیڕسِیٓ تڕۆ ویٙڕاْو وە
تێیڕڕڕڕڕڕدا ٘ێسەوڕڕڕڕڕڕأی چڕڕڕڕڕڕاوە  ٚخڕڕڕڕڕڕراپە ٌە وێػّەوێػڕڕڕڕڕڕداْ .تەپێڕڕڕڕڕڕی ئەٚ
تیرٚتڕڕاٚەڕأەی وە دەوڕڕرس تیڕڕأگێنیٕەٚە تڕڕۆ ضڕڕەدەی حەٚتڕڕی پڕڕێع ئەَ
ضەردەِەِاْو رۆ پاظ ِردْ ضەرلاڵی ضەفەرە تەلٍیدییەوەی خڕۆیەتیو
وە تڕڕا رادەیەن ٌە٘ەِڕڕ ٚٛئاییٕەوأڕڕدا دٚٚتڕڕارەتۆتەٚەو ضڕڕەفەر ٌەرێڕڕگەی
٘ەضارەوأی ئاضّاْ ِ ٚأڕگ  ٚخڕۆرەٚەو یڕاخٛد ضڕەفەرێىی زەِیٕڕی تە
ضەرپەرغتی و ێه  ٚد ٚٚضڕەگ .رۆ ٌەٚێڕدا دەگڕاتە پردێڕه وە ٌێڕیەٚە
دەچێتە غأػیٕی ئا٘ٛراِەزداو ٚاتە دٔیای ئاضّأیی .ئەَ پردە تڕریتییە ٌە
غّػڕڕێرسو چاوەوڕڕار تەضڕڕەر رٚٚە پأەوەیڕڕدا دەپەڕێڕڕتەٚەو خراپەوڕڕاریع
تەضەر رٚٚە تی ەوەیداو ئیدی تەپێی یەوڕب ٌە تێىطڕتە پیرۆزەوڕاْ" رس ٌە
رۆ دەگرسو ضەرەتا ٌەضەر پردەوە وەٌٍەضەری دەوەٚێڕتە خڕٛارەٚە تڕۆ
دۆزەخ  ٚضسای گٔٛجاٚی خۆی ٚەردەگرس".
ٌێڕڕرەدا تەٚاتڕڕایەویتر ویڕڕاوردٔەٚەی ٔێڕڕٛاْ چاوەوڕڕاراْ  ٚخراپەوڕڕاراْ
رٚٚیڕڕڕداو ئەَ دیڕڕڕّۀە تەغڕڕڕێٛەیەوی زەقو یەوڕڕڕب ٌە گەٚرەتڕڕڕریٓ ِڕڕڕرۆڤە
چڕڕاوەخٛازە ئاییٕییەوڕڕاْ وەختڕڕی ٌەضڕڕەر دەوڕڕاتەٚەو وە وا٘یٕێڕڕه تڕڕٌ ٚٛە
11:پیتۆو  ٚفەیٍەضٚٛفێىی چیٕی تٚٛە ٌە ضاڵی 171ی پێع زاییٓ ژیاٚەو دأەر ٚ
داڕێ ەری تٕەِاوأی ئاییٕی تاٚییەو وە تە ِأای رێگە دێس ٌ ٚەِیأی وتێثێىدا دایڕغتٚٛەو
٘ەتا ئێطتاظ ٌەتاغٚٛری رۆژ٘ەاڵتی ئاضیا غٛێٕىەٚتەی ئە ٚئاییٕە ٘ەْ.
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ضەدەی حەٚتی پێع زاییٓو زۆروار تە خراپ ٌێڕی حڕاڵی تڕْٚٛو ئەٚیڕع
زاراتۆضڕڕڕڕڕترا یڕڕڕڕڕاْ زەردەغڕڕڕڕڕس تڕڕڕڕڕٚٛەٌ .ە دەلەوأیائاڤێطڕڕڕڕڕتان تڕڕڕڕڕاش ٌە
ئڕڕایٕساوەیاِەزدەوین وڕڕراٚە .گەر ٔەغڕڕتٛأرس تە تەٚاٚی ٘ەِڕڕ ٚٛغڕڕتێىی
تڕڕدرێتە پڕڕاوو ئەٚا تەدڵٕیڕڕاییەٚە ٘ڕڕێ ە گەٚرەوڕڕأی تەضڕڕٓ تڕڕۆ غڕڕا٘ێدیداْ
ٌەضڕڕڕڕڕەر ٚردیڕڕڕڕڕی ئەَ ئڕڕڕڕڕایٕسایە .چارۀٚٛضڕڕڕڕڕی ِڕڕڕڕڕرۆ ٌەدٚای ِڕڕڕڕڕردْو
ت اردەوڕڕأی ٔێڕڕ ٛژیڕڕأی تنیڕڕاری ٌەضڕڕەر دەداو گیاْ"پنۀطڕڕیپی رۆحڕڕی" وە
تٛأای ٘ەضسوردْ  ٚگٛاضتٕەٚەی ٘ەیەو ٌە وەضتە وٛدا دەورێتەٚەو ٌە
رۆژی چڕڕڕٛارەَ وەژاٚەیەن ٌە رۆحە تاغڕڕڕەواْ  ٚغڕڕڕەیتأەواْ یڕڕڕاٚەری
دەوەْ  ٚدەگڕڕاتە غڕڕٛێٕی حەغڕڕروردْو وە ٌەٚس ضڕڕب خٛاٚۀڕڕد" ِیٙڕڕر ٚ
راغڕڕ ٚ ٛضڕڕرٚظ" ٘ەڵدەضڕڕتٓ تە وێػڕڕأەی وارەوڕڕأی تە تەرازٚٚیەن ٌە
زێڕڕنو پاغڕڕاْ فەرِڕڕأی پڕڕبدەوەْ تە"پڕڕردی چڕڕاوە"دا تپەڕێڕڕتەٚە .تڕڕۆ رۆحڕڕی
خڕڕڕڕراپە وە ٌەَ ژیڕڕڕڕأەدا خٛاٚۀڕڕڕڕدی غڕڕڕڕەڕی ئۀگڕڕڕڕرا ِڕڕڕڕایٕیٛا Angra
Mainyuنی تە تاغڕڕڕتر زأیڕڕڕٛەو پڕڕڕردەوە ٌەتەردەِیڕڕڕدا دەچێڕڕڕتەٚە یەن ٚ
دەوەٚێتە ٔێ ٛدۆزەخەٚە.
ا17ن
گاتڕڕڕڕڕا ٚەریٕەییەوڕڕڕڕڕأی زەردەغڕڕڕڕڕتیو ر ٚردەوڕڕڕڕڕارییەن ٌەتڕڕڕڕڕارەی
چارۀٚٛضڕڕڕی رۆحەوڕڕڕأەٚە ٔڕڕڕادات " :تڕڕڕاریىی زەِۀێىڕڕڕی زۆر تەردەٚاَ
دەتڕڕبو خڕڕۆراوێىی گۀیڕڕٛو ٘ڕڕاٚار  ٚفیغڕڕأی و ڕڕۆاڵٔەو ئەِە ئە ٚژیڕڕأەیەو وە
وڕڕڕارە تڕڕڕایثەتە دژ تە تاٚەڕتٔٚٛەوەتڕڕڕاْ تڕڕڕۆی تنیڕڕڕٔٛەتەٚە"ٌ .ە تێىطڕڕڕتێىی
وڕڕۆٔتردا ٘ۀڕڕدس ٚردەوڕڕاری وۆراٚوڕڕۆر ٘ەیە" تڕڕۆ ٘ۀڕڕدس وەش دۆزەخ
ضب تەغی تایثەتّۀدە :یەوێىیاْ تۆ تیری خراپو دٚٚەِیاْ تڕۆ گٛفتڕاری
 : 17گاتاواْ وۆِەڵە ضرٚٚدێىی ئایٕی زەردەغتی ت ٚ ْٚٛتەغێٛەی ٚێرد گٛترأٚەتەٚە
وە ٘ەر خٛدی ٚغەیاٚرد یاْ أٚرادن ٚاتە ئەٚ ٚغأەی ٌەژێر ٌێٛەٚە تە دۀگێىی ٘ێٛاظ
دەگٛترێٕەٚە ٌ ٚەزِأی عەرەتیدا ٘ەیەو ٌەتٕەچەدا ٚغەیەوی ئاڤێطتاییەاٚەریٕەن پەڕیٛەتە
ٔێ ٛزِأی عەرەتییەٚە.
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خراپو ضێیەَ تڕۆ وڕاری خڕراپو ٌە خڕٛارەٚە تڕاریىییەوی تڕب وۆتڕاییە تڕۆ
ئەٚأەی تەٚا ٚخڕڕڕراپ تڕڕڕ .ْٚٛئەَ تاریىطڕڕڕتأە تڕڕڕۆ وەضڕڕڕأیتڕڕڕرو چیٕڕڕڕی
وۆراٚوڕڕۆرْ تەپێڕڕی گرأڕڕی گٔٛا٘ەوڕڕاْ رێىیڕڕراٌ :ْٚە چیٕڕڕی ضڕڕەرەٚەو
ٌەا٘اِطڕڕڕڕڕڕڕتاگأی چەٚضڕڕڕڕڕڕڕێٕەرەواْن تڕڕڕڕڕڕڕایثەتە تەٚأەی ٌە خراپەوڕڕڕڕڕڕڕاری
تێٛۀەگالْٚو ضساوە تۀیا ضاردی  ٚگەرِییەو وە غەپۆٌی ٘ەٚایی ٘ەڵی-
دەگرسٌ .ە چیٕی خٛارەٚە گٔٛا٘ثارەوڕاْ دەخسێٕڕرێٕە ٔێڕ ٛتڕاریىییەٚەو ٌە
غڕڕڕەختەدا دەتڕڕڕٓ  ٚخڕڕڕٛێٕی پڕڕڕن وڕڕڕێُ  ٚوەراعەتیڕڕڕاْ دەرخڕڕڕٛارد دەدەْو
گۆغتێىیاْ دەخۀە تەردەَ وە ورَ تێیداٚەو ئە ٚگٔٛا٘ڕأەی ٌە ژیأیأڕدا
ئۀجاِیأداٚەو دەتٕە غەیتأەواْ  ٚئەغىۀجەیاْ دەدەْ.
ئازارەوڕڕاْ وۆتاییڕڕاْ ٔیڕڕیەو ضڕڕب رۆژ ٚەن ٔڕڕۆ ٘ەزار ضڕڕاو ٚایەو تەاڵَ
واتب وۆتایی دێسو وە دڵطۆزی"زیٕد "ٚٚدێڕسو پڕاظ ئەٚەی ٌە پڕاویسەیەن
ٌەدایڕڕه دەتڕڕب  ٚتە ئڕڕاگر ویٙڕڕاْ ٌە خراپەوڕڕاری پڕڕان دەوڕڕاتەٚەا11ن .ئەَ
تیڕڕرۆوەیەی دٚایڕڕی ٌە ضڕڕەردەِی پارضڕڕەوأدا ٌە ضڕڕەدەی دٚٚەِڕڕی پڕڕێع
زاییٓ تاڵٚتۆتەٚەو ئەٚیع تە٘اتٕیاِیتران وە ٌە ٔێڕ ٛئەغڕىەٚتب ٌە ژٔێىڕی
پڕڕڕڕڕڕاویسە ٌەدایڕڕڕڕڕڕه دەتڕڕڕڕڕڕب ٌە 71ی وڕڕڕڕڕڕأٔٚٛی یەوەَو ئیڕڕڕڕڕڕدی ئە٘ ٚەٚاڵە
ٔەِرییەوی یەوالوارأە  ٚضەروەٚتٕب تۆ ئا٘ٛراِەزدا ٘ەڵدەگرس.
ِ : 11ەتەضتەوە ئەٚەیە وە ئافرەتێىی داِێٓ پانو ِٕداڵێىی دەتێس وە ٌەدٔیادا ٚەن
٘ەڵث اردەااٌّیتارن دەضتٕیػأىراٚەو تۆ ئەٚەی پەیاِی وۆتایی تە ِرۆڤایەتی تگەیۀێس ٚ
خەڵه تێٕێتە ضەر رێگەی راضسو ئەَ تیرۆوەیە ٌە تەٚاٚی ئایٕەوأدا ٘ەیەو واتب وەواو
دێس  ٚخەڵه غٛێٕی دەوەٚێس وە ٌە ئاییٕی وریطتیأیدا تە ِەضیۆی درۆزْ ٔاٚدەترێس ٚ
ٌۀێ ٛپەینەٚوارأی ئاییٕی ئیطالِیػدا تە٘ەِاْغێٛە ئەَ چیرۆوە ٘ەیەو تەاڵَ ٌەتری
ئەٚەی تاش ٌە ٘اتٕی ِەضیح تىرێسو تاش ٌە ئیّاِی ِە٘دی دەورێسو وە ٌەدٔیادا ٚەن
٘ەڵث اردە دەضتٕیػأىراٚە تۆ رزگاروردٔی ِرۆڤایەتی ٌە ضتەَ  ٚتبتاٚەڕییو ٌەدٚای
تەرپاتٔٚ ٛی ئە ٚدادٚەرییە وە تەٚاٚی ضەرزەِیٓ دەگرێتەٚەو ئەٚوا ژیاْ ٌەضەر زەِیٓ
وۆتایی دێس  ٚلیاِەت تەرپا دەتێس.
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ئەَ خەیاڵڕڕڕڕڕڕڕدأە ٔڕڕڕڕڕڕڕسیىە ٌەٚەی وە ٌە ٘ەِڕڕڕڕڕڕڕاْ دەٚر  ٚضڕڕڕڕڕڕڕەردەَو
ٌۀاٚوەرگەی ئایٕی وٌٛەوەدا ضەری ٘ەڵڕداو ٘اٚوڕات یەوڕیع دەگڕرێتەٚە
ٌەگەو رۆژ٘ەاڵتییەوڕڕڕی پێػڕڕڕەەچ ٚٛتڕڕڕۆ ٘ٛغڕڕڕیاریی ِڕڕڕۆراڵیو ٘ەَ ٌەگەو
تەرۆحأیىردٔی ئاییٕەوأی رۆژ٘ەاڵتی ٔاٚەڕاضڕتدا .تەاڵَ ٔەریتەوڕأیتر وە
ٔەریتڕڕی ویٙڕڕأی گریىڕڕی-رۆِڕڕأیٓو دّٔ ٚٚڕڕٔٚٛەی ویڕڕاٚازی ٌە دۆزەخ تە
خەیاڵڕڕدا ٘ێٕڕڕاو ٘ەردّٔ ٚٚڕڕٔٚٛەوە ٌەگەو ٘ەڵٛێطڕڕتە فىڕڕرییە تایثەتەوڕڕاْ تە
تٍیّەتی رۆژاٚایی یەندەگڕرٔەٚەو وە ئەٚأڕیع دۆزەخڕێىە زادەی ٔەریتڕی
غڕڕڕڕڕی ری ٘ۆِیرۆضڕڕڕڕڕییەو ئەٚی دیىەغڕڕڕڕڕیاْ زادەی ئۀجڕڕڕڕڕاِی تێناِڕڕڕڕڕأی
فەٌطڕڕڕڕڕەفی ئەتطڕڕڕڕڕتراوس  ٚئەلاڵٔیڕڕڕڕڕیەٌ .ە تەیەوگەیػڕڕڕڕڕتٕی دۆزەخەوڕڕڕڕڕأی
رۆژ٘ەاڵتی ٔاٚەڕاضس  ٚگریه  ٚرۆِاْو دۆزەخی وریطتیأی ٌەدایىث.ٚٛ
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بهشی سێیەم
دۆزەخی بتپەرستیی كالسیكیی
ٌە ٚاڵتڕڕڕڕڕڕی گریڕڕڕڕڕڕهو دایىڕڕڕڕڕڕی غارضڕڕڕڕڕڕتأییەتی رۆژاٚاو رٚٚخطڕڕڕڕڕڕارە
والضیىیيەوأی دٔیڕای دۆزەخيڕی دیڕاری وڕراو ئەٚیڕع ٌەغڕێٛەی غڕی ری
خٛاضڕڕتراٚدااِەوازینا14ن .یەوەِجڕڕار ٌەگەو ٘طڕڕیۆد ٘ ٚڕڕۆِیرۆشو دٚاتڕڕر
ٌە ئۀدێػڕڕە فەٌطڕڕەفيیەوأی پەیٛەضڕڕس تە خڕڕراپە  ٚضڕڕسادأی ّٔڕڕایع وڕڕرا.
دۆزەخڕڕڕی گریىڕڕڕی ر غڕڕڕی ریی تڕڕڕب یڕڕڕاْ فەٌطڕڕڕەفیو ٌە دٚاوڕڕڕاردا وەِتڕڕڕر
خٛأاضڕڕڕڕی تڕڕڕڕٚٛە .تە ٚپێڕڕڕڕیەی ٚەاڵِێىڕڕڕڕی ِڕڕڕڕرۆییە تڕڕڕڕۆ تڕڕڕڕاتەتی خڕڕڕڕراپەو
رٚٚتەڕٚٚی ٘ەِڕ ٚٛئەگەرەوڕڕاْ دەتێڕتەٚەو ٌە تٕەڕەتڕڕدا ضڕەروەَ چەِڕڕىە
دۆزەخییەوڕڕأی دٚاتڕڕر ٌەخڕڕۆدەگرسو ٌۀێٛیأڕڕدا تڕڕازەتریٕی ئە ٚچەِىڕڕأەو
دۆزەخی تٔٚٛگەراییەاٚوٛدیەتن.
ٌە ئۀجاِدا ٌەچۀد گۆغۀیگایەوی ِڕۆراڵی  ٚدادٚەریڕی  ٚغڕی ری ٚ
فەٌطڕڕڕڕەفیی ەٚە تەِاغڕڕڕڕای ئەَ غڕڕڕڕیىارأە دەوڕڕڕڕرس .ئەَ دۆزەخڕڕڕڕأە زیڕڕڕڕاد
ٌەٚأەی پێػڕڕڕڕڕڕڕٚٛیو پەیٛۀڕڕڕڕڕڕڕدیی پڕڕڕڕڕڕڕتەٚی تە تڕڕڕڕڕڕڕٛارە وڕڕڕڕڕڕڕۆِەاڵیەتی ٚ
ضیاضڕڕییەوأەٚە ٘ەیە .ئەِەظ تەِ ٚأڕڕایەیە وە زۆر ِرۆیڕڕیتڕڕرە .گریىڕڕی-
رۆِڕڕأی تەوڕڕۆرێىی تڕڕایثەتی ٌ ٚەضڕڕەر غڕڕێٛازی خۆیڕڕاْ دۆزەخەوأیڕڕاْ
تٔٛیادٔڕڕڕڕڕڕاٚەو ئەٚاْ وەضڕڕڕڕڕڕأی یاضڕڕڕڕڕڕادأەر  ٚوۆِەڵٕاضڕڕڕڕڕڕٓو تەغڕڕڕڕڕڕٛێٓ
وڕڕڕڕڕۆِەڵگەیەوی ئایدیاٌیڕڕڕڕڕدا ٚێڕڕڕڕڕڵ تڕڕڕڕڕْٚٛو وەٚاتە ئەٚاْ ٔاچڕڕڕڕڕار تڕڕڕڕڕْٚٛ
چارەضەرس تۆ ئاریػەی خراپە تدۆزٔەٚە.
 -0دۆزەخی گریىی :غاعیراْ  ٚفەیٍەضٛفاْ
 : 14مەبەست ناونانی شتێكە كە لە راستیدا بوونێكی راستەقینەی نییە ،بۆ منوونە لێكچواندنی روومەتی
شۆخێك بە مانگ لەالیەن شاعریێكەوە ،ئەوە بە گوزارەیەكی مەجازی دادەنرێت.
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ِیتۆٌۆژیڕڕای گریڕڕه ٌەضڕڕەر ئەَ تڕڕاتەتەو گەٌڕڕب دەٚڵەِۀڕڕدە .وڕڕۆٔتریٓ
دأڕڕڕراٌ ٚەِثڕڕڕارەٚە ٔٚٛضڕڕڕیٕەوأی ٘طڕڕڕیۆد ٘ ٚۆِیرۆضڕڕڕەو وە دەغڕڕڕب ٌە
دەٚرٚتەری ضڕڕڕڕڕڕەدەی ٘ەغڕڕڕڕڕڕتی پڕڕڕڕڕڕێع زایڕڕڕڕڕڕیٓ دایڕڕڕڕڕڕاْ تٕێڕڕڕڕڕڕیٌٓ .ەٚس
لطەٚتاضەواْ ٌەضەر دۆزەخ زۆرْو ٚەن غٛێٕێه وڕٗ تۀیڕا خٛاٚۀڕد ٚ
پاڵەٚأەواْ ضەردأی دەوەْ .تیڕسس پادغڕا وە ضڕسای دۆزەخڕی تەضڕەردا
ضڕڕەپێٕراو ٘یڕڕراوٍیص رزگڕڕاری وڕڕرد .دیۆٔیطڕڕۆش تڕڕۆ دۆزەخ رۆیػڕڕس تڕڕا
ضیتٍب-ی دایىی دەرتاز تىاتو ئٛرفیە خەریڕه تڕ ٚٛضڕەروەٚس ٌە ٘ێٕڕأە
دەرەٚەی ئۆریڕڕڕدیصو ئەٌطیطڕڕڕس تە٘ڕڕڕۆی ئەدِیڕڕڕتەٚە ٌە دۆزەخ ٘ەودسو
٘ەریەوە ٌە تیریطیاش  ٚئاضتیً  ٚئۆٌیص گەغتیاْ تۆ دۆزەخ وردٚٚە.
ئایڕڕا ئەَ دۆزەخڕڕأە ئاضڕڕاییٓو ٚا تە ٚئاضڕڕأییە ضەرضڕڕٛڕ٘ێٕەو خەڵڕڕه
تتٛأٓ ٘اتٛچۆی تىەْو یڕاْ تۀیڕا پاڵەٚأەوڕاْ  ٚخٛاٚۀڕدەواْ دەتڕٛأٓ
تیۆگۆٔیڕڕا  ٚئەٌیڕڕازە  ٚئۆدیطڕڕە تە رٔٚٚڕڕی تاضڕڕی ئەٚە ٔڕڕاوەْ .یەوەِجڕڕار
تیاچٚٛەوڕڕاْ ٚەن لٛرتأیڕڕأی زیۆضڕڕی خٛاٚۀڕڕد دێڕڕٕە پێػڕڕ اٚو وە ٘ەر
وەضڕڕڕب دژی ئارەزٚٚەوڕڕڕأی تٛەضڕڕڕتێتەٚەو رەٚأەی دۆزەخڕڕڕی دەوڕڕڕاٌ .ە
ئۆدیطڕڕەدا ٘ڕڕاتٚٛە وەو ئڕڕۆٌیص وڕڕاتب ضڕڕەردأی دۆزەخڕڕی وڕڕردو دیّۀڕڕی
ئەغىۀجەدأی ٘ۀدس ٌە پاڵەٚأە ٔاٚدارەوأی تیٕیٛە:
" تیۆضڕڕی وڕڕٛڕی زەِیٕڕڕی ضڕڕەرفرازیُ تیٕڕڕیو ٌەضڕڕەر خڕڕان راوػڕڕاتٚٛو
رٚٚتەری ٔۆ دۆُٔ خۆو وەضتەی داپۆغیتٚٛو ٌەضەر رأەوأی د ٚٚداو
وەرگیاْ ٘ەڵدەدڕی  ٚدۀٚٛویڕاْ دەچەلأڕدە ٘ۀڕاٚیو تڕبئەٚەی تتڕٛأب
تەدەضتەوأی دٚٚریاْ تیڕاتەٚەو چڕٔٛىە وڕاتب ٌە رێڕی پڕأٛپبٚ-ە تەرەٚ
پایتۆی غاری حەغاِاتە وٛأەواْ چ ٚٛتٚٛو اٌیتۆنی ٘اٚضەری زیڕۆش
 ٚخڕڕڕڕڕاٚۀی ٔەِریڕڕڕڕڕی  ٚضڕڕڕڕڕەرفرازیی ٘ەتڕڕڕڕڕه وردتڕڕڕڕڕ .ٚٛتأتاٌیػڕڕڕڕڕُ ٌە
دەریڕڕڕاچەوەدا تیٕڕڕڕیو ئڕڕڕازارێىی تێڕڕڕٛادەی دەچەغڕڕڕسو ئڕڕڕا ٚگەیػڕڕڕتثٚٛە
چۀاگەیو ٌەگەو ئەٚەغدا زۆر تیٕ ٚٛتٚٛو ٔەیدەتٛأی تگاتە ئڕاٚەوەو ٘ەر
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وڕڕڕاتب ئەَ پیرەِێڕڕڕردە ٔەٚی دەتڕڕڕۆٚە تڕڕڕۆ ئەٚەی گڕڕڕنی تیٕڕڕڕٛێتی خڕڕڕۆی
تػڕڕڕڕىێٕبو ئڕڕڕڕاٚەوە ٌەتەری ٘ەڵڕڕڕڕدە٘ات  ٚزەٚی ٌٚٛغڕڕڕڕی دەداو تەر پێڕڕڕڕی
دەتٚٛە خاوێىی رەظو یەوب ٌە خٛاٚۀدەواْ ٚغىی دەوڕردەٚە .درەخڕتە
ت ٕڕڕڕدە تەگەاڵوڕڕڕاْو تەرٚتِٚٛەوأیڕڕڕاْ تەضڕڕڕەر ضڕڕڕەریدا غڕڕڕۆڕ دەوڕڕڕردەٚەو
٘ەرچۀڕڕدس پیرەِێڕڕردەوە دەضڕڕتی تڕڕۆ دٖتڕڕردْ ٌێیڕڕاْ تىڕڕاتەٚەو رەغڕڕەتا
تەرە٘ ٚەٚرە چ ىٕەوأی فنسدەداْ.
ٌەٚس ضیسیف َ-تیٕڕی تەدەَ ئڕازارێىی تٔٛڕدەٚەو تە ٘ەرد ٚٚتڕازٚٚی
تەردێىڕڕی زەتە حڕڕی تڕڕۆ ضڕڕەرگردەوە ضەردەخطڕڕسو تەاڵَ وە دەگەیػڕڕتە
ضەر لٛتەوەو تاغڕە تەردەوە تە پػڕتا دەوەٚت  ٚدٚٚتڕارە تەردی ٘ڕیر ٚ
پٚٛر تەرە ٚپێدەغتەوە خٍۆر دەتۆٚە .ضیسیف وارێتر تە٘ەِ٘ ٚٛێسیەٚە
پاڵی دۀا  ٚئارەلە ٌە گیأی دەچۆڕاو تەپٛتڕۆز چۀڕدیٓ غڕەتۀگی ٌەضڕەر
ضەری درٚضس دەورد".اضرٚدی XIن.
پڕڕب دەچڕڕب دۆزەخ چارۀٚٛضڕڕی ٘اٚتەغڕڕی ٘ەِ ڕ ٚٛخەڵڕڕه تڕڕب .تەپێڕڕی
ٔٚٛضڕیٕەوأی ڤیىتڕڕۆر تیڕرارو رۀڕڕگە تڕڕنگەوەی پێػڕٚٛو دٚاتڕڕر دەضڕڕتىاری
وراتڕڕڕبو ٌە واتێىڕڕڕدا تێىطڕڕڕتی یەوەِڕڕڕی ٘ڕڕڕۆِیرۆشو زۆر خڕڕڕۆی ٌە لەرەی
تڕڕڕٔٚٛی ئەغڕڕڕىۀجەداْ ٔەداٚەو تەاڵَ ٘ەرچڕڕڕۆٔب تڕڕڕب ئەَ چەِىڕڕڕی دٔیڕڕڕای
ِڕڕڕڕردٚٚأەو زیڕڕڕڕاد ٌەرادە رەغڕڕڕڕثیٓ تڕڕڕڕٚٛە  ٚترضڕڕڕڕب ر ٚ ْٚٚدیڕڕڕڕار ی
وڕڕۆِەڵگەی گریىڕڕی وڕڕۆْ ئاغڕڕىرا دەوڕڕاو وە ژیڕڕأی زەِیٕڕڕی تەر تیػڕڕڕىی
خۆریاْ ضڕەرفراز وڕردٚٚەٌ .ە ئەٌیڕازەدا دەتێڕ س ":تڕاریىییە تەِاٚییەوڕاْ
پػىی ٘ادیصا11ن تٚٛو پػڕىی ئاضڕّأی فڕراٚأیع تڕۆ زیڕۆش" .دەرٚازەی
 : 11یاْ ٘یدز ترای زیۆش تٚٛەو پادغای ویٙأی ژێرەٚەو دٔیای ِردْو ٌەتەرئەٚەظ
ٔأٚراٚە ٘ادیصو چٔٛىە ِأاوەی ٚاتە غاراٚەو تە٘ۆی ئەٚەی واڵٚێىی ٌەضەردا تٚٛە
دەیػاردەٚەو ٘اٚوات ٘ێّایەویػە تۆ ژێر زەٚی وە وێیەوە ضاِاْ دەتەخػێسو تەٚ
پێیەی وە ویٙأی ژێرەٚەی زەٚی پن ٌەوأسای تە تە٘ایە.

44

چ ْٚٛتۆ ئەَ ویٙأە خەِۆوییەی ژێرزەِیٓو دەوەٚێتە ی وۆتایی گۆی
زەٚیڕڕڕیەٚەو ٚەختڕڕڕی رۆژاٚاتڕڕڕ ْٚٛتڕڕڕۆلێٕەرە .ئڕڕڕۆٌیص دەڵڕڕڕب ":پڕڕڕیص ٚەن
دەرگاوڕڕأی ٘ڕڕادیص"ٌ .ە واتێىڕڕدا ئەخیڕڕًا10ن رایڕڕدەگەیۀب" ٚەن دەرگاوڕڕأی
٘ڕڕڕادیص روڕڕڕُ ٌێیڕڕڕاْ دەتێڕڕڕتەٚە"ٌ .ەوێیەوڕڕڕیتڕڕڕردا دەڵڕڕڕب ":پێّیۆغڕڕڕە تڕڕڕثّە
ٔڕڕڕڕڕۆوەری گڕڕڕڕڕاٚأبو ٔەن فەرِڕڕڕڕڕأنەٚای وڕڕڕڕڕۆِەڵب ضڕڕڕڕڕێثەر تڕڕڕڕڕُ" .تەاڵَ
چارۀٚٛضڕڕڕڕڕی ئەٚأەی ٌە دٔیڕڕڕڕڕا گۆڕێىیػڕڕڕڕڕیاْ تە ٔطڕڕڕڕڕیة ٔەتڕڕڕڕڕٚ ٚٛەن
پڕڕڕڕاترۆوٍیصو ٌەگەو ئەٚأەی ٌە دۆزەخڕڕڕڕدا پێػڕڕڕڕٛازییاْ ٌڕڕڕڕبٔەوڕڕڕڕراو زۆر
خراپتڕڕڕرە ":ضڕڕڕەرگەرداْ  ٚتڕڕڕب وڕڕڕب  ٚرس ٌەدەٚری دەرٚازەوە دێڕڕڕٓ ٚ
دەچٓ".
دۆزەخ دٔیایەوی داخراٚەو ٘طیۆد تە گۆزەیەوی زەتەٌالحی دەچڕٛێٕبو
یاْ تە ئەغڕىەٚتبو رٚٚتڕار دەٚرەی داٚە ٌ ٚمەوڕأی ضڕتیىص  ٚوۆضڕیس
 ٚئەویڕڕرۆْ ٌە وەغڕڕێىی تەڕ  ٚتڕڕٚٛظ  ٚتڕڕۆگەْو ٌە دٔیڕڕای زیٕڕڕدٚٚەوأی
وڕڕٛدا دەوڕڕاتەٚە .چاوەوڕڕار  ٚخراپەوڕڕار یەن چڕڕارۀٚٛش دۀاضڕڕٓو دٚٚ
تەرەڤڕڕڕاْ ٘ەڵدەضڕڕڕتٓ تە ویاوردٔەٚەیڕڕڕاْو ئەٚأڕڕڕیع راداِۆٔڕڕڕس پڕڕڕاڵەٚأی
لەریتػڕڕڕڕی ِ ٚیٕڕڕڕڕۆش-ی تڕڕڕڕرایو ٘ەردٚٚویڕڕڕڕاْ تە دادٚەریڕڕڕڕی  ٚپیتڕڕڕڕۆڵی
ٔاضرا .ْٚچاوەواراْ تە تاخب ٌە گٛڵەزۀثەق دەغۆردرێٓ یاْ ٌە"دەغتی
فیڕڕردەٚش"و تەاڵَ ٔڕڕازأرس تە ر تڕڕنگەیەن حڕڕٛوُدراْٚو ٘ەرچڕڕۆٔب تڕڕب
ٔیػڕڕتەوێثٌ ْٚٛەاتەرتڕڕارنا17ن ِڕڕاڵی تیتڕڕاْ وە دەوەٚێڕڕتە ژێڕڕری ٘ادیطڕڕەٚەو
ئەٚە تۆ خۆی وۆتاییە .دٚایەِیٓ ضیّاوأی خۆپاراضڕتٓ ٌەویٙڕأەوەیتڕرو
 : 10ئەخیً یاْ ئەغیًو ٌە ئەفطأەوأی گریىدا یەوێىە ٌە پاڵەٚأە ئەفطأەییەواْ  ٚئەٚ
وٛڕی تیٍیۆش -ی پادغای فتیا تٚٛەو ئەخیً رۆڵێىی واریگەریی ٌە وۀگی تەرٚادەدا
٘ەتٚٛە.
ٚ : 17ەن دەضتەٚاژەیەن تەوار٘اتٚٛە تەرأثەر تە غٛێٕێىی ترضٕان  ٚتۆلێٕەر وە
گیأەواْ پاظ ِەرگ تۆ ئەٚس رەٚأە دەورێٓو ئەَ ٚغەیە زیاتر تٛروییە  ٚتەِأای
لٚٛاڵیی دێس.
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ئەٚەی ە وە گیأی ِردٚٚەواْ ٘ەڕەغەْ ٌەضەر زیٕدٚٚەواْو ئۆٌیص ٌەِە
ئاگادار وراتٚٛو تۆیە ٔاچار ت٘ ٚٛەڵثب:
" گیڕڕڕأە ِردٚٚەوڕڕڕاْ ٌە لڕڕڕٛاڵیی ئیریڕڕڕة وەَ دەتڕڕڕٓ :ژٔە گۀجەوڕڕڕأٓو
ٚەوأٓو پیرەِێردگەٌێىٓ وە ژیاْ ژیری وردْٚٚو پاویسەگەٌب تەڕْو وە
دڵڕڕڕڕڕڕڕڕی واڵیڕڕڕڕڕڕڕڕاْ ئڕڕڕڕڕڕڕڕازاریتری ٔۀۆغڕڕڕڕڕڕڕڕیٛەو چۀڕڕڕڕڕڕڕڕدس ٌە وۀگڕڕڕڕڕڕڕڕاٚەرە
تۀگەئەضڕڕڕڕڕتٚٛرەوأەو ضڕڕڕڕڕیىاردیا11ن تە ترۆٔڕڕڕڕڕس زاخڕڕڕڕڕاٚدرا ٚتریٕڕڕڕڕڕداری
ورد٘ ٚ ْٚٚەر تە چەوی خۆیاْو وە خٛێٕی ٌبدەچۆڕاو تٔٚٛەتە لٛرتأی
ئڕڕڕڕڕارشا11ن! دەضتەتەدەضڕڕڕڕڕتە ٌە٘ەِڕڕڕڕڕ ٚٛیەوەٚە تەرە٘ ٚەڵڕڕڕڕڕدێر دێڕڕڕڕڕٓو
ژاٚەژاٚێىڕڕی ضڕڕەیریاْ درٚضڕڕسدەوڕڕردو تەاڵَ ِڕڕٓ ترضڕڕێىی زۆر گرتّڕڕی".
ائۆدیطەو ضرٚدی XIن.
ٌێڕڕڕڕڕرەدا تڕڕڕڕڕێىەڵەیەن ٌە تڕڕڕڕڕٔٚٛەٚەراْ دەتیٕڕڕڕڕڕیٓو تە چارۀٚٛضڕڕڕڕڕێىی
زەِیٕیڕڕڕڕأەی زۆر ویڕڕڕڕاٚاز ئاغڕڕڕڕٕا تڕڕڕڕْٚٛو وۆتڕڕڕڕٔٚٛەتەٚە  ٚویڕڕڕڕاٚازییع
ٌۀێٛأیأدا ٔییەو دیّۀەوأیاْ ٔاڕەزایەتی دەردەخاو ئەٚە چەِىڕێىە ٔڕسیىە
ٌە چەِىڕڕڕی دۆزەخڕڕڕی ِیسۆپۆتاِیڕڕڕا .ئەَ دۆزەخە غڕڕڕی ری  ٚتەِڕڕڕاٚییەی
یەوەَو ٌە گریىی وۆٔدا دەتێتە ضەرچاٚەی ٘سرس زۆر ٌە ضەدەی غڕەظ
تڕڕڕۆ چڕڕڕٛاراپێع زایڕڕڕیٓن .دیڕڕڕّۀە غڕڕڕاوارەوە ٔڕڕڕىەی ضڕڕڕرٚظ تڕڕڕٚٛە تڕڕڕۆ
غاعیراْ  ٚغأۆٔٚٛش  ٚزأایأی ِۆراوو تڕرەٚی زیاتریڕاْ تە تیڕرۆوەی
لیڕڕڕڕڕڕڕاِەتی پڕڕڕڕڕڕڕاظ ِەرگ داٚە .زیۆضڕڕڕڕڕڕڕی خٛاٚۀڕڕڕڕڕڕڕد ٌەضڕڕڕڕڕڕڕەر زِڕڕڕڕڕڕڕأی
ئەضییٍۆضڕڕەٚە" ضڕڕسای ِردٚٚەوڕڕاْ ٌەضڕڕەر ٘ەڵەوأیڕڕاْ دەداو ٌەِەغڕڕدا
٘ەریەوە ٌە پٕدار  ٚضۆفۆو یص  ٚئەریطتۆڤاْ ٘اٚڕاْ"ا11ن.
ٚ : 11غەیەوی وٛردی پەتی یەو تەِأای چەلۆی گەٚرە دێس  ٚزیاتر ٌۀێ ٛغێٛەزاری
٘ەٚراِیدا دٚٚپات دەورێتەٚە.
 :11لە میتۆلۆژیای یۆنانیدا بە خواوەندی جەنگ دەگوترێت و كوڕی زیۆسە.
 : 11ئەریطتۆڤأیصا111ی پ.زاییٓ111 -ی پ .زاییٓن یەوێىە ٌە پێػنەٚأی غأۆی
گاڵتەواڕیی ٌە یۆٔأی وۆٔدا  ٚخاٚۀی چۀدیٓ دەلی غأۆیی وۆِیدییە .ضۆفۆوٍیصا141ی
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فەیٍەضڕڕٛفەواْ زیڕڕاتر رەخٕەگڕڕر تڕڕْٚٛو تڕڕۆ یەوەِجڕڕار پیڕڕاٚأی ٘ڕڕسر
وەٚتڕڕٕە تێفىڕڕریٓ ٌە تڕڕاتەتی غڕڕەڕۀگێسیی ِڕڕۆراڵیو ٘ەر ٌە رەگٚڕیػڕڕەی
درٚضڕڕڕڕڕڕستڕڕڕڕڕڕٔٚٛیەٚە  ٚضڕڕڕڕڕڕسا چڕڕڕڕڕڕاٚەڕٚأىراٚەوەی ٌە دٔیڕڕڕڕڕڕاوەیتڕڕڕڕڕڕر.
ئۀجاِەوأیاْ زۆر خۆپارێسأە ت .ٚٛزۆریٕەیڕاْ گِٛڕأی گەٚرەی خۆیڕاْ
ٌە٘ەِڕڕثەر دۆزەخ دەرتڕڕنیتڕڕ .ٚٛخڕڕراپە تە ی ٘یراو یڕڕسا11نو فڕڕاوتەرێىە ٌە
ا17ن
فاوتەرەوأی ٘ەِا٘ۀگیی گەردٔٚٚڕی .تە ی ٌۆضڕیپ  ٚدیّۆوریتطڕەٚە
پەیٛەضڕڕتە تە رێڕڕىەٚتەٚە ِ ٚەضڕڕەٌەی ضڕڕساظ غڕڕایأی تە٘ۀڕڕد ٚەرگڕڕرتٓ
ٔەتٚٛو ی فیطاگۆرش ٘ەِاْ تۆچڕ٘ ْٚٛەتڕ .ٚٛتەاڵَ ضڕۆورات خڕراپەی
تە ئاواِی ٔەزأیٓ دادۀاو وە ٔەزأیٓ ٘ەر تۆ خۆی ضسایە .ئەرضتۆ زیاتر
لاو تۆٚەِ :ردٔی تاوەوەش تە ٚپێیەی گیاْ  ٚوەضتە دەگرێتەٚەو وەٚاتە
ٌە دٔیاوەیتر دۆزەخ تڕٔٚٛی ٔیڕیەِ .ڕرۆ ٌەَ ژیڕأەدا وە پەیٛەضڕس دەتڕب
تە تە٘ڕڕڕا پٚٛچەوڕڕڕأەٚەو ٘ەر ئەٚە تڕڕڕۆ خڕڕڕۆی تٚٛغڕڕڕی ٔە٘ڕڕڕاِەتیی دەوڕڕڕا.
ئەتیىۆر ٚا دەتیٕب وە خٛاٚۀڕد گڕٛس تە وارەوڕأی ِڕرۆ ٔڕاداتو وەٚاتە

پ.زاییٓ111 -ی پ.زاییٓن یەوێىە ٌە ضب ٔٚٛضەرە ِەزٔەوەی گریه ٌە تٛاری غأۆی
تراژیدیاو تەاڵَ تۀیا حەٚت تەر٘ەِی تەزیٕدٚٚیی ِأٚەتەٚە وە یەوێىیاْائۆدیة پادغانیە
 ٚگەٌب تۀاٚتأگە .تٕدار یاْ پیٕدارۆشا177ی پ.زاییٓ111 -ی پ .زاییٓن یەوێىە ٌە
گەٚرەتریٓ غاعیرەوأی یۆٔاْ  ٚغی رەوأی زیاتر تە غی ری گۆرأی ٔاضرا.ْٚ
 : 11فەیٍەضٚٛفێىی یۆٔأییە  ٚپێع ضٛورات ژیاٚەو ٌەخأەٚادەی پادغایاْ تٚٛە ٌە
غاری ئەفطصو ضەر تە٘یر لٛتاتیأەیەوی فیىری ٔییەو تەڵى ٛتەخۆی خاٚۀی
فەٌطەفەیەوە وە واریگەریی ٌەضەر ئەرضتۆ  ٚئەفاڵتۆْ ٔ ٚی ە ٘ ٚایدگەر ٘ەتٚٛە.
٘یراو یتۆش تە فەیٍەضٚٛفی گریاْ ٔاضراٚەو ٌەتەرئەٚە تۆ گەِ ەیی ِرۆ گریاٚەو تە
پێ ەٚأەی د یّۆوریتص وە پێىۀیٕی تە ِرۆ دە٘ات ٌەتەرئەٚەظ تە فەیٍەضٚٛفی
پێىۀیٓ ٔاضراٚە.
٘ : 17ەردٚٚویاْ فەیٍەضٚٛفٓ ٘ ٚاٚچەرخی ٘یراو یتۆضٓ.
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ا14ن

حەغڕڕروردْ  ٚلیڕڕاِەت تڕڕٔٚٛی ٔیڕڕیە .رەٚالیەوڕڕاْا11ن ٘ەرٚەن ضڕڕیٕیه
پێیڕڕڕأٛایەو دۆخڕڕڕی ِردٚٚەوڕڕڕاْو ٘ەر تڕڕڕۆ خڕڕڕۆی ٚەن ئەٚأەیە وە ٘ێػڕڕڕتا
ٌەدایه ٔەتْٚٛو ٚاتە ٔەتْٚٛااٌ دَن .دۆزەخ ی غیػرۆْا11ن لطەی ٘یر
 ٚپڕڕٚٛچی غڕڕاعیرأەیەو تۀیڕڕا تڕڕ اردە ئەٚەیە یڕڕاْ ٘ەرِڕڕأییەویائەزەٌین
تەختیارو یاْ ٔەت.ْٚٛ
٘سرڤأەوڕڕأی گریڕڕه  ٚرۆِڕڕاْو تڕڕب چۀڕڕد  ٚچڕڕ ْٚٛچەِىڕڕی دۆزەخ
رەتدەوۀەٚە ٚو ٚای دادۀێٓ تیرۆوەی خٛاٚۀدێه وە دادگایی خەڵه تىا
ٌەضەر وارەوأیو تیرۆوەیەوی ٔاٌۆژیىییە .خٛاٚۀڕد تڕۆ زۆرس ٌەٚأە گەر
تڕڕٔٚٛی ٘ەتڕڕبو تڕڕایەخ تە خەڵڕڕه ٔڕڕادات .دٔیڕڕای خٛاٚۀڕڕد تەٚاٌ ٚە دٔیڕڕای
ِرۆ ٔاِۆیە .گەر دۆزەخ تٔٚٛی ٘ەتبو ئەٚا پیاٚەوڕاْ تەخۆیڕاْ ٌەضڕەر
زەٚی تٔٛیاتیڕڕاْ ٔڕڕاٚەو ٘ەر خۆغڕڕیاْ تە تەردەٚاِڕڕی ضڕڕەروۆٔەی خۆیڕڕاْ
دەوەْو ٌەدەضڕڕڕس دڵىٛێرییڕڕڕاْ  ٚغڕڕڕٛێٕىەٚتٕی خەیڕڕڕاڵە تڕڕڕب تڕڕڕب تە٘ڕڕڕا ٚ
پٚٛچەوأیاٌْ .ە ضڕەدەی پێٕجڕی پڕێع زاییڕٕەٚە غڕاْ تە غڕأی یەوتڕریو
ضڕڕب چەِڕڕه ٌەتڕڕارەی دۆزەخەٚە ٌە دٔیڕڕای گریڕڕه  ٚرۆِأڕڕدا ٘ەتڕڕ:ْٚٛ
دۆزەخڕڕڕی تڕڕڕٔٚٛگەراییو وە ٌەضڕڕڕەر زەٚی دەیثیٕڕڕڕیٓ  ٚئەِەظ دۆزەخڕڕڕی
ٌۆوریطڕەو دۆزەخڕڕی فەیٍەضڕڕٛفەواْ  ٚێٕڕڕاوردٔێىی ٌۆژیىییڕڕأەی پێٛیطڕڕتەو
 : 11یەوێىە ٌە فەٌطەفە ٔٛێىأی غارضتأییەتی ٍٕ٘طتیو ئەَ فەٌطەفەیە تنٚای ٚایە وە
فەٌطەفە تۀیا زأطتێىی واتتردٔەضەر ٔییەو یاْ تە تۀیا زأطتێىی رٚٚت ٔییەو تەڵىٛ
غێٛازێىە ٌە ژیاْ  ٚفەٌطەفەظ ٚەن ِەغكوردْ تەِاغا دەوەْو زیٕۆْا111ی پێع
زاییٓ717 -ی پێع زاییٓن تە داِەزرێٕەری فەٌطەفەی رەٚالی دادۀرس.
 : 14فەیٍەضٚٛفێىی رێثازی رەٚالییە  ٚخەڵىی رۆِأیایەو وەضێىی ضیاضی ٚٛٔ ٚضەری
غأۆگەری تٚٛە.
ٚٛٔ : 11ضەری رۆِأی ٚ ٚتارتێ ی ٔاٚداری رۆِاو ٌە تٕەچەدا ٔاٚی ِاروۆش تٌٛیۆش
ویىرۆیەو ٌە ضاڵی  011ی پێع زاییٓ ٌەدایىثٚٛەو خاٚۀی زۆرتریٓ تەر٘ەَ تٚٛە ٚ
تۆچٔٚٛی تایثەت تەخۆی ٘ەتٚٛەو تە تاٚوی فەٌطەفەی ضیاضی دادۀرس  ٚزیاتر
تۆچٔٚٛەوأی ٌە راوأی ئەرضتۆٚە ٔسیه ت.ٚٛ
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تڕڕۆ تاغڕڕىردٔی تەڕێٛەچڕڕٔٚٛی وارەوڕڕاْ ٌە غڕڕار-دەٚڵەتو ٘ەَ ٌە ئاوڕڕاِی
ئەٚەظ وە خٛاٚۀڕڕڕد ٌە٘ەِڕڕڕاْ واتڕڕڕدا چڕڕڕاوەی رە٘ڕڕڕاو تڕڕڕٔٚٛی ٘ەیەو ئەِە
دۆزەخی ئەفاڵتٔٚٛە .دۆزەخی ِیٍٍی ٚێٕەیەوە ٌە ئڕارەزٚٚی دادٚەریڕی ٚ
تۆڵەضڕڕۀدٔەٚەو غڕڕەڕۀگێس  ٚخراپەوڕڕاراْ تێیڕڕدا دەتڕڕٕە لٛرتڕڕأیی ئڕڕازارە
زەلەواْ :ئەِەظ دۆزەخی ڤرویٍە.
-7دۆزەخی تٔٚٛگەرایی ٌۆوریص
ٌڕڕڕۆوریصو غڕڕڕاعیر  ٚفەیٍەضڕڕڕٛفەو ٌە دەٚرٚتەری ضڕڕڕاڵی 011ی پڕڕڕێع
زایڕڕڕڕیٓ ٌەدایىثڕڕڕڕٚٛە ٌ ٚە 11ی پڕڕڕڕێع زاییٕڕڕڕڕدا ِڕڕڕڕردٚٚەٌ .ەپڕڕڕڕاظ خڕڕڕڕۆی
لەضڕڕیدەیەوی فێروڕڕاریی گەٌڕڕب ٔڕڕاٚداری وڕڕب٘ێػڕڕتٚٛە ٌە غڕڕەظ تەغڕڕدا
تۀاٚیاٌەضرٚغڕڕڕڕتدان وە رٔٚٚىڕڕڕڕردٔەٚەیەوە تڕڕڕڕۆ ٘سرەوڕڕڕڕأی ئەتیىڕڕڕڕۆرو
ٌۀێٛیڕڕڕدا چەِىێىڕڕڕی زۆر ٔڕڕڕٛس ٌەتڕڕڕارەی دۆزەخەٚە دەتیٕڕڕڕیٓو چەِىێىڕڕڕی
تڕڕڕڕڕایثەت تە دەضڕڕڕڕڕتەت ێری فیىڕڕڕڕڕریو وە ٘ەتڕڕڕڕڕا ئێطڕڕڕڕڕتاظ ٔڕڕڕڕڕٛێٕەری ئەٚ
دەضتەت ێرە ٌە ضەدەی تیطتدا دەتیٕرس.
ئۀدێػڕڕڕڕڕەوأی ٌڕڕڕڕڕۆوریص ٘ەڵگڕڕڕڕڕری رە٘ۀڕڕڕڕڕدێىی لڕڕڕڕڕٚٛڵی ِرۆیڕڕڕڕڕی ٚ
رەغڕثیٕییەوە وە گٛزارغڕڕتە ٌە ِرۆڤڕبو دەرن تە تۀیڕڕاییەوی ِەزْ دەوڕڕاو
وە تٔٚٛەٚەری ٘سرڤاْ تێیدا دەژیو ئەٚیع ئەٚەیە :چاٚەڕێی ٘ڕیر غڕتب
ٌە دٔیڕڕای دٚٚەَ ِەوەْو ئەٚە تەر٘ەِڕڕی خەیاڵڕڕدأی غڕڕاعیرەوأەو ِەرگ
تۀیڕڕا دەرٚازەیەوە تڕڕۆ دەرچڕڕٌ ْٚٛەَ تۀیڕڕاییەو یەوالوڕڕار  ٚضڕڕەراپاگیرو
ترش ٔییە ٌە ٘یر دۆزەخێىی ضەر ٚٚضرٚغڕتەٚە :دەتڕب ئە ٚترضڕە تێڕه
تػىب ٌ ٚە ئەویڕرۆْ ٚەدەرتٕڕرسو وە تە ٘ڕاتٕی تڕۆ ٔێڕ ٛلڕٚٛاڵیی ِڕرۆ و
پػڕڕڕێٛییەن ٌە ژیأیڕڕڕدا تەرپڕڕڕا دەوڕڕڕا  ٚضڕڕڕەراپای رەغڕڕڕپۆظ دەتڕڕڕب .ئەٚ
ئەفطڕڕأأەی تڕڕاش ٌە دۆزەخ دەوەْو دەضڕڕتىردی ئاییٕەوڕڕأٓ  ٚئاِأجیڕڕاْ
ترەٚدأە تە ترشو تەاڵَ تێٚٛٙدەیە٘ .ەرچۀدە ٌەٚس دۆزەخی راضڕتەلیٕە
٘ەیەو زۆر راضڕڕڕڕتەلیٕەیەو ئەٚیڕڕڕڕع دڵەڕاٚوێڕڕڕڕیەوە پەیٛەضڕڕڕڕس تە خڕڕڕڕٛدی
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خۆٚەو وە ژیٛاییا10ن ٘ەتباٚاتە وەضڕب ٌە ژیأڕدا تەِەْ تەڕس تىڕات  ٚتە
گڕڕٛزەرأیەٚە ضڕڕەرلاو تێڕڕسن ِأڕڕای ٚایە دەترضڕڕبو ٌەِڕڕردْ دەترضڕڕبو ٌە
ئازارو ٌە ٔەخۆغیو ٌە ضساو ٌە خٛاٚۀدو ٌە ئڕازاری ٚیڕ داْو ضڕەرچاٚەی
ئەَ ترضڕڕەو غڕڕەڕۀگێسیی راضڕڕتەلیٕە تڕڕب یڕڕاْ خەیاڵڕڕداْو غڕڕتێىە ٌە ژیڕڕاْ
وڕڕٛدا ٔڕڕاتێتەٚە .ئەَ تڕڕارگرژییە ٘ەِیػڕڕەییە ٌە ٔێڕڕٛاْ وەخڕڕسوڕڕردٔەٚە ٌە
خڕڕٛد ِ ٚەترضڕڕییەوأیو تڕڕریتییە ٌە وەڵڕڕىەڵەی تڕڕْٚٛو ئڕڕا ئەٚە دۆزەخە":
٘ەِِ ٚٛرۆڤب ٘ەٚڵڕدەدا ٌە خڕٛدی خڕۆی ٘ەڵثڕبو تەاڵَ تڕبئەٚەی تتڕٛأب
دەرتڕڕاز تڕڕبو تەخڕڕۆیەٚە دەتەضڕڕترێتەٚەو گەرچڕڕی ٌە خڕڕٛدی خڕڕۆی تێڕڕسارە"
وەٚاتە چارەضڕڕەر ِڕڕردٔەٌ :ڕڕۆوریص ٌە تەِۀڕڕی چڕڕًٚپێڕڕٕج ضڕڕاڵیدا خڕڕۆی
وٛغس.
ٌە پەڕەیەوڕڕڕڕڕڕڕڕی پنغڕڕڕڕڕڕڕڕٕگداری وتێثیاٌەضرٚغڕڕڕڕڕڕڕڕتدانی ٌڕڕڕڕڕڕڕڕۆوریصو
ئەفطڕڕڕأەوأی دۆزەخ تڕڕڕۆ ژیڕڕڕأی ضڕڕڕەرزەِیٕی دەگڕڕڕٛازێتەٚەو تە٘ڕڕڕایەوی
ضڕڕڕیّثٛڵیأەی ئازارتەخػڕڕڕیاْ دەداتڕڕڕڕب ":تەدڵٕیڕڕڕاییەٚەو ٘ەِڕڕڕ ٚٛئڕڕڕڕازار ٚ
ئەغىۀجەواْ وە تنٚا تاٚەواْ ٌە ئەویرۆٔدا ئاِڕادەی دەوەْو ضڕەراپایاْ
٘ەرچڕڕڕڕڕی وڕڕڕڕڕۆرس تڕڕڕڕڕٓو ٌە ژیڕڕڕڕڕأی خۆِأڕڕڕڕڕدا دەیأڕڕڕڕڕدۆزیٕەٚە"٘ .ەرٚەن
ئەفطڕڕڕڕأەوە دەڵڕڕڕڕب ر ترضڕڕڕڕێه ٌە تأتڕڕڕڕاڵی و ڕڕڕڕۆو ٔیڕڕڕڕیە  ٚترضڕڕڕڕەوەظ ر
تٕەِڕڕڕڕڕڕڕایەوی ٔیڕڕڕڕڕڕڕیەو وە تەردەٚاَ ٌە ٚتەردە زەتە حە دەترضڕڕڕڕڕڕڕب وڕڕڕڕڕڕڕٗ
٘ەڵٛاضڕڕڕڕڕڕراٚە تە راضڕڕڕڕڕڕەرییەٚەو تەاڵَ تەِأڕڕڕڕڕڕایەویتڕڕڕڕڕڕر ئەٚە ترضڕڕڕڕڕڕێىی
تێپەرٚاییڕڕأەیە ٌە خٛاٚۀڕڕد وە ژیڕڕأی تە تەِۀەوڕڕاْ دەغڕڕێٛێٕبو ترضڕڕێىە
ٌە ٚتەاڵیڕڕأەی وە ٘ەڕەغڕڕە ٌە چارۀٚٛضڕڕی ٘ەریەوەیڕڕاْ دەوڕڕا .تۀڕڕأەت
تیتیۆش-یع تە راوػاٚی ٌە ئەویرۆٔدا تٔٚٛی ٔییەو وە گٛایە چۆٌەوەواْ
پارچە پارچەی دەوەْو ٘ەرچۀدس تۆی تگەڕێیڕس ٘ ٚەرچۀڕدێىیع وڕات
ٚ : 10غەیەوە ٌە غێٛەزاری ٘ەٚراِیدا تەواردە٘ێٕرێسو تەرأثەر تە ژیأداری.
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تەضەریدا درێ ە تىێػبو ئە ٚدیّۀە ٌەضەر ضٕگی پأی ٔڕاتیٕرس .چۀڕدس
وەضڕڕڕڕڕڕتەی زەتەٌالحڕڕڕڕڕڕی راوػڕڕڕڕڕڕاٚیو تڕڕڕڕڕڕرش تیڕڕڕڕڕڕاتە دڵەٚەو ئۀڕڕڕڕڕڕداِە
ٌەتٛپەتىراٚەوأی وەضتەی ٔەن ٔڕۆ دۆٔڕُ زەٚیو تەڵڕىە ٘ەِڕ ٚٛزەٚیڕع
داپۆغڕڕڕبو ٔڕڕڕڕاتٛأب تڕڕڕڕا وۆتڕڕڕایی تەرگەی ئڕڕڕڕازارێىی ٘ەتا٘ەتڕڕڕڕایی تگڕڕڕڕرسو
ٔاغڕتٛأب وەضڕتەی ٚەن ِێرگڕب پێػڕىەظ تىڕاتو وە ٔەزأڕب ٚغڕڕىثْٚٛ
چییە.
"تەاڵَ تیتیڕڕڕڕۆش تە ی ئڕڕڕڕێّەٚە ٘ێػڕڕڕڕتا ٌەضڕڕڕڕەر زەٚی دەژی :ئەٌ ٚە
ئەڤیٕداریدا وەضڕێىی لڕۆڵثنەو ٘ەڵۆوڕأی ئيرەیڕی پڕارچە پڕارچەی دەوەْ ٚ
دڵەڕاٚوێیەوڕڕی تەٚأٚ ٚجڕڕن ٔٚجڕڕنی دەوڕڕاو ئەٚەی دڵڕڕی دەگٛغڕڕبو ئڕڕازارە
تەضڕڕٛێىأی یەوڕڕب ٌە ئەڤیٕیەوڕڕأیەتی .ضڕڕیسیف خڕڕۆی ٌەَ ژیڕڕأەدا تڕڕٚٛو تە
چڕڕڕاٚی خۆِڕڕڕاْ دیتّڕڕڕاْو تڕڕڕۆ تەغڕڕڕی  ٚتەٚرە تۆلێٕەرەوڕڕڕاْ ٌە ِڕڕڕیٍٍەت
دەپڕڕاڕایەٚەو دەگەڕایەٚە ٘ ٚەِیػڕڕە تە تێىػڕڕىاٚی دەگەڕایەٚەو دو پڕڕن ٌە
ٔاضڕڕۆر  ٚگڕڕرس .چڕڕٔٛىە ٘ەٚڵڕڕداْ تڕڕۆ دەضڕڕەاڵتو وە دەضڕڕتىەٚتٕی تۀیڕڕا
خەیڕڕاو ِ ٚەحڕڕاڵەو تڕڕۆ ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایە ٘یالوڕڕی تەخػڕڕەو تەڕاضڕڕتی پاڵٕڕڕأێىی
ٌێثڕڕناٚأەیە تە تەردێڕڕه ٌەضڕڕەر ٌێ ایڕڕی چیڕڕایەنو ئە ٚتەردەی وە وەِێىڕڕی
ِاٚە تگاتە ٌڕٛتىەو تەاڵَ ضڕەرٌۀٛس تەرە ٚخڕٛارەٚە خٍڕۆر دەتێڕتەٚەو تڕۆ
دەغڕڕڕس٘ .ەر ٌەضڕڕڕەر ئەَ ّٔڕڕڕٔٚٛەیە ترەٚدأڕڕڕی تڕڕڕب٘ڕڕڕٛدە تە ئڕڕڕارەزٚٚە
چاٚچٕۆوەوأّڕڕڕڕاْ  ٚتارگرأىردٔیڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕبئەٚەی تێڕڕڕڕر تثڕڕڕڕیٓو ٘ەرٚە٘ڕڕڕڕا
غڕڕڕڕڕڕڕێٛازی ٚەرزەوڕڕڕڕڕڕڕاْو وە ٌە گەڕأەٚەی ضڕڕڕڕڕڕڕااڵٔەیأداو تەرٚتڕڕڕڕڕڕڕِٚٛە
ویاٚازەوأّاْ تۆ تەر٘ەَ دێٕٓو تبئەٚەی حەزِاْ زاخا ٚتدەْو ٚا تسأُ
ئەِە ئەٚەیە وە وی أێه ٌە تەِۀی گٛڵڕدا ٘ێّڕای تڕۆ دەوەْو  ٚضڕەرلاڵٓ
تە ئاٚگرتٓ ٌە دەفرێىی تڕب تٕڕداو وە ٘ەرچۀڕدس ٘ەٚڵڕدەدەْ ئڕا ٚعەِثڕار
تىەْو تەاڵَ پن ٔاتب .دٚٚتارە  ٚدٚٚتارە ضیرتیر  ٚخٛاٚۀڕدە تێسارەوڕاْ
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ٔ ٚەِڕڕأی رۆغڕڕٕایی ٌە تەرتڕڕارو وە دەِڕڕی گڕڕنی ٌێڕڕٛە دەردەچڕڕبو ٌە ٘ڕڕیر
غٛێٕب ٔییە ٔ ٚاغىرس وە ٘ەتب.
تەاڵَ ٌەتەراِثەر خراپەوارییە زۆرەوأی ژیڕاْو ترضڕێىی گەٚرە ٌە ضڕسا
٘ەیەو ٌە تەراِڕثەر گٔٛڕڕا٘ە  ٚتەوفیڕڕر :زیٕڕڕداْو وەٚتٕێىڕڕی تڕڕۆلێٕەرأە ٌەضڕڕەر
تەردسو غّػڕڕڕێرٌێداْو لاِ یڕڕڕداراوە دنو پ ڕڕڕپ ەو زفڕڕڕسو ٔێڕڕڕسەیارَن ضڕڕڕٚٛرو
ِەغیەوو تۀأەت ٌە ٔائاِادەیی ئەَ ضڕسایأەو گیڕأی پڕن ٌە تڕاٚاْ  ٚتۆلیڕٛ
ٌە تەوفیروردٔیاْو ٘ەٚڵڕدەدا خڕۆی دەرزی ئڕاژْ تىڕاو لڕاِ ی تڕارأی خڕۆی
تىڕڕڕڕا تڕڕڕڕب ئەٚەی تسأڕڕڕڕب وۆتڕڕڕڕایی ئەَ ئڕڕڕڕازارأە دەغڕڕڕڕب تە چڕڕڕڕی تگڕڕڕڕات ٚ
ٌەدٚاوڕڕڕاردا چارەڕەغڕڕڕی چڕڕڕۆْ دەتڕڕڕب تە پڕڕڕێ ەٚأەٚە دەترضڕڕڕب ٌەدٚای
ِردْو ئازار ٔ ٚەگثەتییەوأی زیاتر تٓ.
ٌێڕڕرەداو ٌەدٚاوڕڕاردا ٌەَ ویٙڕڕأەو ژیڕڕأی گەِ ەوڕڕاْ دەتێڕڕتە دۆزەخێىڕڕی
راضتەلیٕەا ٌەضرٚغتدا-تەغی ضێیەَ پەڕە0171-471ن.
-1دۆزەخی فەٌطەفیی ئەفاڵتۆٔی:
ئەفاڵتڕڕۆْ تەٚاتڕڕا ضیاضڕڕی  ٚوڕڕۆِەاڵیەتییەوەی رٚٚتەڕٚٚی چەِىێىڕڕی
ضڕڕڕایىۆٌۆژیی پەتیڕڕڕی ٚەن دۆزەخ دەتێڕڕڕتەٚەٌ .ە ئۀجاِڕڕڕدا تایەخڕڕڕدأەوەیو
زیڕڕاتر تە٘ۀڕڕد ٚەرگرتٕێىڕڕی یاضڕڕاداڕێ ەرأەیەو ٚەن ٌەٚەی وێڕڕی تڕڕایەخی
زأڕڕڕایەوی تڕڕڕٛاری ِڕڕڕۆراو یڕڕڕاْ تیۆٌڕڕڕۆژی تڕڕڕب .تێنٚأیٕەوڕڕڕأی دادٚەریڕڕڕی ٚ
یاضڕاییٓ .زیڕڕاد ٌەٚەظ پێىەٚەتەضڕترأ ٚڕڕیٓو ویڕاٚازییەوی ٔڕڕاٚەوی ٌۀێڕڕٛاْ
ّٔایػڕڕی فیڕڕدۆْ ّٔ ٚایػڕڕی وۆِڕڕار  ٚخطڕڕتٕەڕٚٚی گۆرویاضڕڕدا ٘ەیە وەو
ضب گفتٛگۆْ  ٚتە رٔٚٚی تاش ٌە دۆزەخ دەوەْ.
تۀیڕڕڕا غڕڕڕتب دڵٕیڕڕڕاتەخع تڕڕڕبو ئەٚەیە وە پڕڕڕاظ ِڕڕڕردْو رۆژی حەغڕڕڕر
چاوەوڕڕڕڕاراْ  ٚخراپەوڕڕڕڕاراْ ٌەیەوڕڕڕڕدی وڕڕڕڕٛدا دەوڕڕڕڕاتەٚەٌ .ەَ پێڕڕڕڕٛدأگەٚە
چارۀٚٛضڕڕڕی غڕڕڕەڕۀگێساْ دەگڕڕڕۆڕسٌ .ە گفتٛگڕڕڕۆی فیڕڕڕدۆْ تڕڕڕاش ٌە دٚٚ
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دەضتە دەوڕرسو وە ئەٚأڕیع :ئەٚأەی تە تیڕاچٔٚٛی ٘ەتا٘ەتڕایی ضڕەروۆٔە
وراْٚو ٌەگەو ئەٚأیتر.
" ئەٚأەی تارٚدۆخیڕڕڕڕاْ ر ئِٛێڕڕڕڕدی ٌەضڕڕڕڕەر تٔٛیڕڕڕڕاد ٔڕڕڕڕأرسو تە٘ڕڕڕڕۆی
گەٚرەیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی گٔٛا٘ەوأیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕأەٚەو تەرپرضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕٓ ٌە زۆرس ٌە رٚٚداٚە
ِەترضڕڕڕیدارەوأی دزیڕڕڕیو وە دژ تە ِڕڕڕااڵْ ئۀجاِیڕڕڕاْداٚەو ِرۆڤىٛژەوڕڕڕاْو
ضڕڕتەِىارأە  ٚرس پێڕڕٕەدراٚأە وردٚٚیڕڕأەو تڕڕىەری ٘ەِڕڕ ٚٛگٔٛا٘ەوڕڕأیتری
ٌەِجڕڕڕۆرەو ئە ٚچارۀٚٛضڕڕڕەی غڕڕڕیاٚیأەو فنێیڕڕڕاْدەداتە ٔێڕڕڕ ٛتەرتڕڕڕارو وە
٘ەرگیڕڕس ٌێڕڕی ٔڕڕایۀە دەرەٚە .تەاڵَ ئەٚأەی گٔٛا٘ەوأیڕڕاْ ٚا دادۀڕڕرسو تڕڕب
چارەضڕڕەر ٔڕڕیٓو تەزۆرەٍِڕڕب دەخسێٕڕڕرێٕە تەرتڕڕارەٚە" .دٚاتڕڕر پڕڕاظ ئەٚەی
ِڕڕاٚەیەوی دٚٚر  ٚدرێڕڕ ٌەٚس دەِێٕڕڕٕەٚەو غڕڕەپۆٌێه فنێیڕڕاْ دەداو پڕڕاظ
ئەٚەی دەگەڕێٕڕڕرێٕەٚە تڕڕۆ ئەٚسو تەدۀگێىڕڕی ت ٕڕڕد تأڕڕگ دەوڕڕرێٓو ٘ۀڕڕدس
ٌەٚأەو ئە ٚوەضڕڕڕأە تأگێػڕڕڕس دەوەْو وە تڕڕڕٔٚٛەتە ٘ۆوڕڕڕاری تیاچٔٚٛیڕڕڕاْو
٘ۀڕڕڕدێىیتر ئەٚأە گڕڕڕاز دەوەْ وە تەخراپڕڕڕی ِاِەڵەیڕڕڕاْ ٌەگەڵڕڕڕدا وڕڕڕرد.ْٚٚ
دٚای تڕڕڕأگىردٔەوەو دەپڕڕڕاڕێٕەٚە وە ٚازیڕڕڕاْ ٌڕڕڕبتێڕڕڕٕٓ ٌە رٚٚتڕڕڕارەوە تێڕڕڕٕە
دەرەٚە  ٚتڕڕپەڕٔەٚە تڕڕۆ دەریڕڕاچەوەو تڕڕا ٌەٚس پێػڕڕٛازییاْ ٌڕڕبتڕڕىەْو گەر
تٛأییڕڕڕڕڕڕاْ رازییڕڕڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕڕڕىەْو ئەٚا دەپەڕٔەٚە  ٚتەٚەظ ضڕڕڕڕڕڕٕٚٛرس تڕڕڕڕڕڕۆ
ئازارەوأیاْ دادۀێٓو خۆ گەر ٔەیأتٛأی ئەٚا ضەرٌۀٛس دەترێٕەٚە تەرەٚ
تەرتڕڕار ٌ ٚەٚێػڕڕەٚە تڕڕۆ رٚٚتڕڕارەوە :ئەِە ِڕڕاِەڵەیەوە وۆتڕڕایی ٔڕڕایەتو تڕڕا
لٛرتأییەوأیڕاْ رازیڕی دەتڕٓو تەٚەی ضڕتەِیاْ تەراِڕثەر وڕردْٚٚو چڕڕٔٛىە
ئەٚە ئە ٚضسایەیە وە دادٚەراْ تەضەریأدا ضەپأدْٚٚا001-001ن.
ئەَ گفتٛگڕڕڕۆیە رٚٚتەڕٚٚی ئەگەری ضڕڕڕێیەَ دەتێڕڕڕتەٚەو حڕڕڕٛوُ تەضڕڕڕەر
ئە ٚگیأڕڕأەدا دەضڕڕەپێٕبو وە تەدرێ ایڕڕی ژیأیڕڕاْ یەخطڕڕیری ئارەزٚٚەوڕڕأی
وەضڕڕڕتە تڕڕڕْٚٛو ئەٚیڕڕڕع تە ئاٚارەتٔٚٛیڕڕڕاْ ٌە زەٚیو وە تڕڕڕٛخّی ِڕڕڕاددی
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تەرە ٚخٛارەٚەیڕڕاْ وڕڕێع دەوڕڕا :وڕڕاری تەٚە تەٚا ٚدەتڕڕب وە ت ێڕڕتە پێطڕڕتی
ئاژەڵێىەٚەو تەروەضتەی رێثازە غەڕۀگێسییە تەضەردا زاڵثٚٛەوەی تىا.
ٌەگفتٛگۆی گۆرویاش-دا تێثیٕیی ویاوڕارییەن دەوڕرس ٌۀێڕٛاْ ئەٚأەی
ٌێثڕڕڕڕڕٛردْ ٔایڕڕڕڕڕأگرێتەٚە ٌەگەو ئەٚأڕڕڕڕڕیتڕڕڕڕڕر٘ .ەِڕڕڕڕڕٚٛاْ دەخڕڕڕڕڕرێٕە ژێڕڕڕڕڕر
ئەغڕڕڕىۀجەیەوەٚە وە ئاِڕڕڕأجەوەی یەوێڕڕڕه ٔیڕڕڕیەو تەڵىڕڕڕ ٛئەٚە تڕڕڕۆ ٘ۀڕڕڕدس
پڕڕٛختەیەوی خۆتەخػڕڕأە  ٚپاو وڕڕارأەیەو تەٚاتڕڕایەویتر وڕڕاتییەو تڕڕۆ ٘ۀڕڕدێتر
وە تە٘ڕڕڕای پۀڕڕڕد ّٔ ٚڕڕڕٔٚٛەیەو ٌێثٛردٔیڕڕڕاْ تڕڕڕۆ ِطڕڕڕۆگەر ٔاوڕڕڕاتٔ :ڕڕڕاتٛأب
فریادرەضڕڕڕڕڕیاْ تڕڕڕڕڕبو چڕڕڕڕڕٔٛىە گٔٛڕڕڕڕڕا٘ی زۆر گەٚرەیڕڕڕڕڕاْ وڕڕڕڕڕردٚٚەو تەاڵَ
ئەغڕڕڕىۀجەدأیاْ تە ٘ۆغڕڕڕدارییەن تڕڕڕۆ تەٚاٚی خەڵڕڕڕه دادۀڕڕڕرسو وە گەر
خراپە تىەْو ر غتب چاٚەڕێیاْ دەواو ئەٚأەظ ئەِأەْ:
" ئەٚأەی تەرژەٚۀدییاْ ٚادەخڕٛازس ضڕسایاْ تەضڕەردا تطڕەپێٕرسو وە
خٛاٚۀد یاْ ِرۆ تەضەریدا ضەپأدْٚٚو ئەٚأەظ وە گٔٛا٘ەوأیاْ ٌڕب-
خۆغثٔٚٛی ٔییە .ر تاغەیەویاْ ٔایەتەڕس وەِتر تب ٌە ٚغڕێٛازی ئڕازارەی
ٌەَ دٔیڕڕایە ٌ ٚە ٘ادیطڕڕدا ٘ەیە .چڕڕٔٛىە تەَ رێڕڕگەیە ٔەتڕڕبو ر رێیەوڕڕی دیڕڕىە
ٔییە ٌە دڵنەلیی خۆیاْ دەرتازیاْ تىات".
" تەاڵَ ئەٚأەی زۆردارییڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْ گەیػڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتۆتە ئەٚپەڕی  ٚوڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارە
ضتەِىارەوأیػڕڕڕڕیاْ ٌە رادە تەدەرەو تیڕڕڕڕادەچٓو ئەٚأە دەتڕڕڕڕٕە ّٔڕڕڕڕڕٔٚٛە ٚ
پۀڕڕڕدیاْ ٌڕڕڕبٚەردەگیڕڕڕرسو ٘ەر ئە ٚخەڵىڕڕڕأە ٌەتەرئەٚەی ٌۀڕڕڕاٚچْٚٛو ٌە
ضساوأیػڕڕڕڕیاْ ٘ی یڕڕڕڕاْ دەضڕڕڕڕسٔڕڕڕڕاوەٚسو ئەٚأە ضڕڕڕڕٚٛدِۀد دەتڕڕڕڕٓو وە
تیاچٚٛەواْ دەتیٕٓ چۆْ تە٘ۆی ٘ەڵەوأیأەٚە ضسا دەدرێڕٓو ٌە ئەزِڕٔٚٛە
٘ەتا ٘ەتاییەوأیڕاْو ٌە ترضڕٕاوتریٕیاْ  ٚتەضڕٛێتریٓ  ٚتۆلێٕەرتریٕیڕاْ فێڕر
دەتڕڕٓ :ئەٚأە ٌەٚس ٌە٘ڕڕادیص تەڕاضڕڕتی ٘ەڵٛاضڕڕراْٚو ٌەزیٕڕڕدأێىٓ غڕڕایأی
تێناِاْ  ٚتە٘ۀدٚەرگرتٕە تۆ ضتەِىارأب وە تڕازە تەتڕازە دێٓاگۆرویڕاش
111ن".
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ئاِڕڕأجە ضیاضڕڕییەوە ٌێڕڕرەدا رٔٚٚەو ٌە راضڕڕتیدا ئەَ تیڕڕاچٚٛأە ئەٚأەْ وە
زێدەڕۆییاْ ٌە ئازارداْ  ٚخراپەواریدا وڕردٚٚەو ئەٚأڕیع پیڕاٚأی ضیاضڕەت ٚ
پادغا  ٚدەضەاڵت زەٚتىەرەوأٌٓ .ە گفتٛگۆی فیڕدۆْ-دا تیاچٚٛەوڕاْ ئەٚأەْ
وە تەرپرضڕڕیارْ ٌە وێّاضڕڕی وڕڕۆِەاڵیەتی .گەٚرەتڕڕریٓ گٔٛڕڕا٘ە ٚتڕڕاٚاْ تەپێڕڕی
وۆِڕڕارەوەی ئەفاڵتڕڕۆْو گٔٛا٘ەوڕڕأیائەٚأەْ وە تڕڕٔٚٛە ٘ڕڕۆی ِردٔڕڕی زۆرتڕڕریٓ
خەڵڕڕڕهو یڕڕڕاْ ئەٚأەی ٔاپاوییڕڕڕاْ ٌە٘ەِڕڕڕثەر ٔیػڕڕڕتّاْ  ٚضڕڕڕٛپاوەی ٔٛأڕڕڕدٚٚەو
٘اٚٚاڵتیڕڕأی خۆیأیڕڕاْ وڕڕۆیٍە وڕڕردٚٚە...ن .ضڕڕسای ٘ەر وڕڕارێىی ضڕڕتەِىارأە تڕڕۆ
ئەٚأەو ضڕڕەد ضڕڕاو ئەغڕڕىۀجەدأەٌ .ەَ گفتٛگڕڕۆیەدا ئەفاڵتڕڕۆْ پۀڕڕا دەتڕڕاتەتەر
ئەفطڕڕڕأەی ئیڕڕڕراErن وە داتەزیڕڕڕٛەتە دۆزەخ ٌ ٚە ِڕڕڕردْ ٘ەضڕڕڕتاٚەتەٚەو ئەٚەی
گێناٚەتەٚە وە تیٕیڕٛیەتیو تەضڕٚٛدٚەرگرتٓ ٌە ئەفطڕأە ِیٍٍییەوڕاْ تڕا ٚەضڕفی
غێٛازی غەیتأەواْ تىات ٌە ئەغىۀجەدأی تیاچٚٛەواْ.
" ٘ەرد ٚٚدەضڕڕس  ٚلڕڕار  ٚضڕڕەریاْ دەتەضڕڕتٕەٚەو ٌەضڕڕەر زەٚی درێ یڕڕاْ
دەوەْو وٍەوأیاْ ٌەتەردا دادەوۀٓو تەدرێ ایی رێگەوە رایأدەوێػڕٓ ٌ ٚەضڕەر
تەضڕڕەر دڕوڕڕی پەرژیڕڕٕەوەدا دەیڕڕأثەْو ئەغڕڕىۀجەدرا ٚتەردەٚاَ ٌە٘ۆوڕڕاری
ئەَ ِاِەڵەیاْ ٌە ٚرێثٛارأە دەپرضڕب وە تەٚێڕدا تڕبدەپەڕیڕٓو ئەٚأڕیع پێیڕاْ-
دەگٛتٓ وە دەترێٓ تەرە ٚتەرتار تا ٌەٚس ٔغرۆیاْ تىەْ"اوۆِار 101وxن.
ٌۀێٛاوۆِڕڕارن ئەغڕڕىۀجە ٘ەتڕڕا ٘ەتاییەوڕڕاْ تڕڕٔٚٛی ٔیڕڕیەو ٌە وۆتڕڕایی ٘ەِڕڕٚٛ
٘ەزار ضاڵێىدا گیأەواْ دەگەڕێٕەٚە  ٚرۆو دەتیٕٕەٚە.
ضەختە تنیار تدەیٓ تا ر ئاضڕتب ئەفاڵتڕۆْ تڕنٚای تە دۆزەخ ٘ەتڕٚٛەو تڕا ر
رادەیەویع ئەفرأڕدٔی دۆزەخ تڕۆی ٘ٛغڕیارأە تڕٚٛەو تڕا تە یاضڕاوأی ضڕەرٚٚ
ضرٚغڕڕسو پػڕڕتیٛأی ٌە خەیڕڕاڵە داڕێ راٚەوڕڕأی تىڕڕاتٌ .ە گفتٛگڕڕۆی گۆرویڕڕاش
تەرێگەیەوی تەٚأ ٚاڕۆغٓو ٔێڕٛأی ئەفطڕأە ِ ٚێڕ  ٚٚویادەوڕاتەٚەو ضڕۆورات
تە رٚٚی وەٌیىیطڕڕڕدا دەتێڕڕڕ س :وەٚاتە ٚەن دەڵڕڕڕێٓ گڕڕڕٛستگڕڕڕرە تڕڕڕۆ ِێڕڕڕ ٚٚی
پرغٕگدارو ِٓ تنٚاَ ٚایە تۆ ئەِە تە ٘ەڵثەضڕترا ٚدادۀێیڕسو تەاڵَ تەتۆچڕٔٚٛی
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ِٓ ئەِە ِێڕ ٚٚەو ٚا تەخەیاڵیػڕّدا دسو ئەٚەی پێڕس دەڵڕێُ راضڕتییەوأە" .پڕاظ
وەِڕڕب ضڕڕۆورات ٘ەضڕڕسدەوڕڕاتو گِٛڕڕاْ تڕڕۆ ی گڕڕٛێگرەوەی ٘ەڵىػڕڕاٚەو پێڕڕی-
دەڵب :رۀگە ٘ەِ ٚٛئەٚأەی ِڕٓ ٌێڕرەدا گڕٛتُ ٚەن درۆٚدەٌەضڕە ٚەریڕأگریو
چەغٕی ئەٚەی پیرەِێردەواْ دەیگێنٔەٚەو ر ضڕۀگێىی تڕۆ دأأێیڕس" .دٚٚتڕارە
دەڵب ":وەٚاتە تنٚا تێٕە تەِ ٚێ ٚٚەی داَ تە گٛێتدا".
ئەَ گِٛأڕڕڕأە زۆر رەٚایەو گِٛڕڕڕأی خڕڕڕٛدی ئەفاڵتڕڕڕۆْ تڕڕڕٚٛتبو ٌەِثڕڕڕارەدا
دۆزەخەوەی وڕڕڕڕۆِەڵە ئەفطڕڕڕڕأەیەن تۆِڕڕڕڕار دەوڕڕڕڕاتو وە ٌە ئاِادەضڕڕڕڕازییەوی
٘ٛغیارأەٚە رێىیراٚە تۆ پػتیٛأیىردٔی ٘ێ ىارییەوی وۆِەاڵیەتی-ضیاضی.
وڕڕاتب ٌە گفتٛگڕڕۆی فیڕڕدۆْ دەچێتەضڕڕەر تاضڕڕىردٔب تڕڕبضڕڕٕٚٛری تۆڕەوڕڕأی
ئڕڕاٚی دۆزەخو ٌەضڕڕەر پػڕڕىٕیٕی ٚردی ئەَ غڕڕٛێٕە ژێرزەِیٕیڕڕأە دەٚەضڕڕتبو ٌە
دەٚرأێىڕڕڕڕدا وە زۆرتڕڕڕڕریٓ رەٚتڕڕڕڕی فەٌطڕڕڕڕەفیو گڕڕڕڕرەٚی ٌەضڕڕڕڕەر گەٚرەتڕڕڕڕریٓ
خۆپڕڕارێسی ٌەِ ٚەضڕڕەٌەیە وڕڕردٚٚەو ضڕڕەختە تڕڕنٚا تە دڵطڕڕۆزییەوەی تىەیڕڕٓ.
ٌەگەو ئەٚەغڕڕدا غڕڕٛێٕىەٚتەوأی ئەفاڵتڕڕۆٔی ٔڕڕٛسو دێڕڕٓ  ٚغڕڕایەتی ٌەضڕڕەر ئەَ
وەخڕڕسوڕڕردٔەٚأە دەدەٌْ .ە ضڕڕەدەی ضڕڕب ئەفٍڕڕۆتیٓا17ن چەِىێىڕڕی رۆحڕڕأیتڕڕر
ئاِڕڕادە دەوڕڕاو وە چەِىڕڕی ٘یٕدۆضڕڕییەوأّاْ تڕڕۆ دۆزەخ ٚەتیڕڕردێٕێتەٚە .تە ی
ئەٚەٚە دۆزەخ ٌەگەو دۆخی گیأێىی پەیٛەضس تە ِاددەٚە رێهدەوەٚس.
دۆزەخ" وڕڕاتب گیڕڕاْ ٌە وەضڕڕتەدا ِەٌەٚأەو ضڕڕییٕاخە ٌە ِڕڕاددە ٌ ٚۀێٛیڕڕدا
ٔغڕڕرۆیەو پاغڕڕاْ وڕڕاتب وەضڕڕتە وڕڕبدێ ڕڕبو ضڕڕەرٌۀٛس دەوەٚێڕڕتە ٘ەِڕڕاْ لڕڕٛڕ ٚ
ٌیڕڕڕتەٚەو ٘ەتڕڕڕا دەگەڕێڕڕڕتەٚە تڕڕڕۆ ویٙڕڕڕأی ر ٚ ْٚٚرەٚاْو رٚٚی ٌە ٚغڕڕڕڕٛێٕە
لڕڕٛڕاٚییە ٚەردەگێڕڕنسو ئەٚە ِەرگڕڕی راضڕڕتەلیٕەیە .تڕڕا ٌەٚس تێڕڕسو دەڵڕڕێٓ تەرەٚ

ٌ17:ەضاڵیا 771 -711نژیاٚەو فەیٍەضٚٛفێىی ٔاٚدارە  ٚتە داِەزرێٕەری ئەفاڵتۆٔی ٔٛس
دادۀرێسو پتر ٔٚٛضیٕەوأی ٌەضەر ِیتافیسیىە  ٚواریگەری زۆری ٌەضەر فەٌطەفە ٚ
ئاییٕەواْ ٘ەتٚٛە.
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دۆزەخ غڕڕڕڕڕۆڕتۆتەٚە ٘ ٚەر ٌەٚس دەچێڕڕڕڕڕتە غڕڕڕڕڕیریٓ خەٚەٚە
."8,1,IV
ضەتارەت تە ئەفٍۆتیٓ ٌە راضتیدا ضب ّٔڕٔٚٛەی تەٚاٚوڕار تڕۆ دۆزەخ ٘ەیە:
ئەٚەی ضسا تەردەٚاِەواْ ٘ێٕاٚیأەتە ئاراٚەو وە ٌەضەر ئەَ زەِیڕٕە وێػڕەِاْ
تڕڕڕۆ درٚضڕڕڕسدەوەْو ئەٚیدیڕڕڕع ٌە ئۀجڕڕڕاِی چّٔٚٛڕڕڕاْ تڕڕڕۆ ٔێڕڕڕ ٛوەضڕڕڕتەی
تڕڕڕڕٔٚٛەٚەرأی ٔڕڕڕڕسَ تەر٘ەَ دێڕڕڕڕسو ئەٚەغڕڕڕڕی وە غڕڕڕڕەیتأەواْ تە٘ڕڕڕڕۆی ٘ەڵە
وٛغٕدەوأّأەٚەو تەضەریأدا ضەپأدٚٚیٓ.
-1دۆزەخی ڤێرویٍی ِیٍٍی  ٚغی ری:
یەوەِڕڕڕیٓ دأراٚێىڕڕڕی گەغڕڕڕتیاریی زەتەٌڕڕڕال و ٌەتڕڕڕارەی دۆزەخەٚە دٚاتڕڕڕبو
ئەٌیادەیەو تۆ چۀدیٓ ضەدەی دیڕىەظ ٚەن ضڕەرچاٚەیەن دەِێٕێڕتەٚەو تڕا ئەٚ
رادەیەی دأتی ٌە ضەفەرە درێ ەوەیدا ڤێرویٍٍی ٚەن چاٚضاغی خۆی دأاٚە.
تڕڕڕا لطڕڕڕە ٌەضڕڕڕەر پڕڕڕٛختەی چیڕڕڕرۆوەوە تىەیڕڕڕٓ :ئیٕڕڕڕب ِڕڕڕۆڵەتی ٌە ضڕڕڕیثیً
ٚەرگڕڕرتو رێڕڕی تڕڕدات تڕڕۆ دۆزەخ داتەزسو تەِەتەضڕڕتی ضڕڕەردأیوردٔڕڕی تڕڕاٚأی
ئۀىیڕڕڕساAnckiseنو رٚٚخطڕڕڕەت درا تەِەروڕڕڕب ٘ۀڕڕڕدس ضڕڕڕرٚٚتی رازیىڕڕڕارأە
ئۀجاَ تدات .ضەفەرەوە پن ٌە ضەروێػی تٚٛو ضڕەفەرێىی رەِڕسی  ٚضڕییٕاخ
ٌە ٚێٕەی ٘ەضتییو وە ٚایورد ضڕەرتاری تایثەتّۀڕدییە ئەدەتیڕیەوەیو وتێڕثەوە
تثێڕڕڕتە ّٔڕڕڕٔٚٛەیەنو ٌەدٚای خڕڕڕۆی زۆرێڕڕڕه ٌەضڕڕڕەر ئە ٚغڕڕڕێٛازە غڕڕڕٛێٓ پێڕڕڕی
٘ەڵگرْ.
ٌەرٚٚی وڕڕڕڕڕٛگرافییەٚەو دەرٚازەی دۆزەخ دیڕڕڕڕڕاریىراٚەٌ :ە زۆٔگاٚەوڕڕڕڕڕأی
ئەویڕڕرۆٔەو ٔسیڕڕه ٌە وڕڕاْ ٌە ٘ەرێّڕڕی واِپڕڕأیو گنوڕڕاْ ٌەَ ٔڕڕاٚچەیە ٔائڕڕاراِە ٚ
دیّۀێىڕڕی خەِۆوییڕڕأەی پڕڕبتەخػڕڕیٛەو زۆر ٔاضڕڕراٚەو تڕڕا ِڕڕاٚەیەوی زۆریڕڕع
ؤٛە دەِەوڕأی دۆزەخ ٚا دیڕاریىرات ٚٛوە ٌۀێڕٛاْ ڤیڕسۆ  ٚئەتٕڕا ٌە واِپڕأی
یڕڕڕاْ ٌە ضڕڕڕەل یەدا تڕڕڕبو چڕڕڕٔٚٛە ٔێٛیػڕڕڕی ٌە رێڕڕڕی ئەغڕڕڕىەٚتەوأەٚە دەتڕڕڕبو وە
تڕڕڕۆٔێىی واضڕڕڕىەری ٌێڕڕڕٛە دە٘ڕڕڕات .دٚای تەرەٚخڕڕڕٛاروەیەوی لڕڕڕٚٛوو رێثڕڕڕٛاری
Enneades

57

٘ڕات ٚٛدەگڕاتە ٔێڕ ٛدااڵٔێڕهو وە تەاڵ غڕِٚٛەواْ ِ ٚڕ دەدەری دۆزەخڕی تێڕدایە
ٚەنٔ :ەخۆغڕڕڕڕڕڕی  ٚترضڕڕڕڕڕڕێتی ٘ ٚەژاری  ٚوۀڕڕڕڕڕڕگ  ٚئڕڕڕڕڕڕازار ٚ ٚیڕڕڕڕڕڕ داْ
ٔائاضڕڕڕڕٚٛدەیی  ٚتڕڕڕڕرش  ٚزیٕڕڕڕڕداْ  ٚپرضڕڕڕڕە ِ ٚەرگ ٌ ٚێىڕڕڕڕداتناْ .پاغڕڕڕڕاْ
ضڕڕڕێثەری دڕٔڕڕڕدە  ٚتاڵڕڕڕداری ژٔە تاڵەفنەوڕڕڕاْ  ٚدەعەوڕڕڕاْ ِ ٚڕڕڕار  ٚغڕڕڕیرۆْو
پە ِڕڕاری دەدەْ وە پاضڕڕەٚأأی غڕڕٛێٕەوەْو ٚای ٌڕڕبدەوەْ غڕڕەیتأەواْ تەٚ
غێٛە دەروە ْٚوە ٌە خەیاڵدأی ِەضیۆیەتدا ٘ەیە.
واتب رێثڕٛارە ٘ڕاتٚٛەوە دەگڕاتە وۀڕاری ئەویڕرۆْو دەتڕب رٚٚی لطڕەی ٌە
ئاِادەوڕڕڕار تبائاِادەوڕڕڕار ئە ٚوەضڕڕڕەیە تە تەٌەِەوەی یڕڕڕارِەتیی ِردٚٚەوڕڕڕاْ
دەداتو تڕڕڕڕڕا ٌە ئەویڕڕڕڕڕرۆْ تڕڕڕڕڕپەڕٔەٚەن وە پیرەِێڕڕڕڕڕردێىە ٌە ئەضڕڕڕڕڕّاي تۀڕڕڕڕڕاٚی
وارۆْاCharonن .ئە ٚگیأڕأەی حەز تە پەڕیڕٕەٚە دەوەْو زۆرْو تەاڵَ گیأێڕه
وە وەضتەوەی ٔەخراتێتە گۆڕەٚەو تڕۆ ِڕاٚەی ضڕەد ضڕاو ضەرٌێػڕێٛا ٚدەتڕبو
پێعئەٚەی تتٛأب ت ێتە تەٌەِەوەٚەٌ .ەضەر وۀارەوەیتر دەتڕب ضڕیرتیر راَ-
تىرسو وە ضەگێىی دەعەوأی ضب ضەرە.
دادگە تڕڕڕڕۆ ئە ٚگیڕڕڕڕأە غڕڕڕڕیاٚأەی خڕڕڕڕۆیو راداِأڕڕڕڕس ِ ٚیٕڕڕڕڕۆش دادۀڕڕڕڕبو
تە٘اٚوڕڕاری دادٚەرگەٌڕڕب وە تەپێڕڕی ٔەریتڕڕی رۆِڕڕأی تەدۀگڕڕداْ دەضتٕیػڕڕاْ-
دەوڕڕرێٓ٘ .ەرٚا پڕڕۆٌب ٌە ِڕڕردٚٚاْ ٘ەْو تەٚاٚی ئەٚأە ضەراضڕڕیّە دەوەْو وە
دۆزەخڕڕڕڕب دێٕڕڕڕڕٕە ئەفرأڕڕڕڕدْ :ئەٚأڕڕڕڕیع ِٕڕڕڕڕداڵگەٌێىٓ ٌە تەِۀڕڕڕڕی وۆرپەٌەییڕڕڕڕدا
ِڕڕڕردْٚٚو ٌەٚس ٘ۀطڕڕڕه دەدەْو تە یڕڕڕاٚەری خۆوڕڕڕٛژأبو وە ژیڕڕڕأێىی تڕڕڕاظ
دەژیڕڕڕاْ  ٚتە٘ەڵە ضڕڕڕسای ِەرگیڕڕڕاْ تەضڕڕڕەردا ضڕڕڕەپێٕرا .ئڕڕڕازار  ٚئەغڕڕڕىۀجە
ٔڕڕادرێٓو تەاڵَ تەخڕڕتەٚەریع ٔڕڕیٓو دأیػڕڕتٛأی ِەزرای فرِێطڕڕىەوأیع ٌەٚاْ
تەختەٚەرتڕڕڕڕڕر ٔڕڕڕڕڕیٓو وە :عاغڕڕڕڕڕمە و ۆڵەوڕڕڕڕڕاْ  ٚوۀگڕڕڕڕڕاٚەرگەٌێىٓ ٌە غڕڕڕڕڕەڕدا
وڕڕڕڕٛژراْٚو ئەٚأەی تە٘ەِڕڕڕڕ ٚٛغڕڕڕڕێٛەیەن تڕڕڕڕبتەخڕڕڕڕس تڕڕڕڕْٚٛو ئەٚأەظ وە
تەتێڕڕڕڕڕساری  ٚئیڕڕڕڕڕرەییەٚە خەِەوأیڕڕڕڕڕاْ دەگێڕڕڕڕڕنٔەٚەو ٘ەرٚەن ٌە دۆزەخڕڕڕڕڕی
ضۆِەرییەوأدا تاٚە .تەغێٛەیەوی لێسە ْٚلٛرتأییەوڕأی ژیڕاْو دٚٚرخڕراٚە ٚ
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تەریڕڕه دەِێٕڕڕٕەٚەٌ :ەگەو تەختەٚەرەوأڕڕدا دەرگڕڕای تە٘ەغڕڕتیاْ تڕڕۆ ٔڕڕاورێتەٚەو
ٌەگەو تیاچٚٛەوأیػدا ٌە تەرتار حەغر ٔاورێٓ.
ٌەتەرئەٚە دۆزەخ تە ِأڕڕا راضڕڕتەلیٕەوەی ٌێڕڕرەیەو ٌە لەاڵیەوڕڕی زەتەٌالحڕڕی
ئاضڕڕٕیٓو غڕڕٛرای ضێگۆغڕڕەو پڕڕایریفٍیجیتۆْ-ی رٚٚتڕڕاری ئڕڕاگر دەٚرەی داٚەو
تیطڕڕیفۆْ-ی پەری پاضڕڕەٚأی دەرٚازەوەیەتڕڕیو ٌەَ ئەغڕڕىەٚتەٚە ٘ڕڕاٚار ٔ ٚڕڕاڵە
 ٚزڕەی زٔجیڕڕر  ٚگڕڕرِە  ٚغ ڕ پەی ٌێڕڕداْ تەرزدەتێڕڕتەٚەٌ .ێڕڕرە ٘ڕڕیر ِرۆڤێىڕڕی
پڕڕان ٔاتٛأێڕڕس ت ێڕڕتە ژٚٚرەٚەو ئایٕڕڕدەتیٓ ئەغڕڕىۀجەواْ رْٚٚدەوڕڕاتەٚەو وە
و ۆڵەوڕڕاْ رٚٚتەڕٚٚی دەتڕڕڕٕەٚەو تیتیڕڕۆش  ٚتیسیڕڕڕب  ٚئەوطڕڕیۆْ  ٚتیریتڕڕڕۆش
چۀڕڕڕد ّٔڕڕڕٔٚٛەیەوی تۀاٚتڕڕڕأگی ئە ٚتڕڕڕارٚدۆخەْ .وەٚاتە ئە ٚوڕڕڕارأە چڕڕڕیٓو
تىەرەوأیاْ ٚا ٌبدەواو غایأی ئەَ چارۀٚٛضە تٓ
" ئەٚأەْ وە تەدرێ ایی ژیأیاْو تراوأیاْ تٛغسأڕدٚٚە  ٚفێ یڕاْ ٌە تاٚویڕاْ
وڕڕردٚٚەو تڕڕاٚەڕی گەٚرەوڕڕأی خۆیڕڕاْ غڕڕێٛأدٚٚەو ئەٚأەیاژِارەغڕڕیاْ وەَ
ٔڕڕڕیٓن ضڕڕڕاِأیاْ وەِىڕڕڕردٚٚە  ٚتڕڕڕۆ خۆیأیڕڕڕاْ پاغڕڕڕەوەٚتوڕڕڕردٚٚەو تەغڕڕڕی
خسِەوأیڕڕڕڕڕڕاْ ٔەداٚەو ئەٚأەی تەدەضڕڕڕڕڕڕتی زیٕاوڕڕڕڕڕڕار وڕڕڕڕڕڕٛژراْٚو ئەٚأەظ ٌە
ضٛێٕدغڕڕىێٕی ٔەترضڕڕاْٚو وە ٌە تەردەَ گەٚرەوأیأڕڕدا خٛاردٚٚیڕڕأەو تەٚاٚی
ئەِڕڕأە ٌێڕڕرە یەخطڕڕیرْو چڕڕاٚەڕێی ضڕڕسا دەوەْو ٘ەٚوِەدە تسأڕڕی ئە ٚضڕڕسایە
چییە".
"ضسا تڕێجگە ٌە غڕێٛەی تەاڵیەن یڕاْ تەختێڕه وە ئە ٚخەڵڕىەی فڕرسداٚەتە
ئێڕڕڕڕرەو چیڕڕڕڕدیىە ٔیڕڕڕڕیە .ئەٚە وەضڕڕڕڕێىە تە زێڕڕڕڕر ٔیػڕڕڕڕتّأەوەی فرۆغڕڕڕڕتٚٛە ٚ
گەٚرەیەوڕڕڕی تە٘ێڕڕڕسی تەضڕڕڕەردا ضڕڕڕەپأدْٚٚو ئەٚیتڕڕڕر تەتڕڕڕنس پڕڕڕارە یاضڕڕڕای
داڕغتٚٛە ٘ ٚەڵیٛەغأدۆتەٚەو یەوێتر چڕۆتە ضڕەر وڕێگەی وڕ ەوەی  ٚپەردە
ٌڕڕبحراِىڕڕڕراٚەوەی دڕأڕڕڕدٚٚە٘ .ەِٚٛیڕڕڕاْ تٛێرتڕڕڕٌ ْٚٛە ئۀجاِڕڕڕدأی گٔٛڕڕڕا٘ی
ٔاٌەتارداو ئەٚەغی ٚیطڕتٚٛیأە وردٚٚیأۀ..أ..ڕاتٛأُ تۀڕأەت گەر ضڕەد زِڕاْ
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 ٚضەد دەَ  ٚدۀگُ ٌە ئاضٓ ٘ەتبو ٔاتٛأُ ٘ەِ ٚٛوڕۆری تاٚأەوڕاْ ت ِێڕرَو
ٔاتٛأُ ٘ەِ ٚٛوۆری ئازار  ٚئەغىۀجەواْ تیەِە ر"ٚٚاEneide111-111ون.
ٌێى ٌ ْٚٛۀێٛاْ خەتا  ٚضسادأی ٌە دۆزەخڕداو وە یاضڕای رۆِڕأی ضڕسای
تڕڕڕۆ دأڕڕڕاٚەو تڕڕڕا رادەیەن ضڕڕڕەیرەو تە ٚوڕڕڕۆرە یاضڕڕڕای ضڕڕڕەر دٚازدە تڕڕڕاتٍۆوە
تەغڕڕڕڕڕڕڕڕڕێٛەیەوی ر ْٚٚئەٚەی لەدەغە وڕڕڕڕڕڕڕڕڕردٚٚەو تڕڕڕڕڕڕڕڕڕنٚای راضڕڕڕڕڕڕڕڕڕتەلیٕەی
خٛداپێداٚەواْ تػێٛێٕرس .یاضای ضسای زیٕاوڕار وە ِێڕ ٚٚەوەی دەگەڕێڕتەٚە
تۆ ضاڵی 07ی پێع زایڕیٓو رس تە ِێڕرد دەدات ژٔەوەی  ٚدۀڕىەوەی تىڕٛژسو
گەر تێتڕڕ ٚٛتە زەلڕڕی ٌە زیٕاوردٔڕڕدا تیڕڕأثیٕبٌ :ەدۆزەخڕڕدا زیٕاوڕڕارە وٛژراٚەوڕڕاْ
دەتیٕڕڕڕیٓو تەاڵَ ِێڕڕڕردە تىٛژەوڕڕڕاْ ٔڕڕڕاتیٕیٓ .دیّۀڕڕڕی وڕڕڕۆیٍە یڕڕڕاخیتٚٛەوڕڕڕاْ ٚ
یاضڕڕڕڕڕڕادأەرەواْ وە یاضڕڕڕڕڕڕایاْ دادەڕغڕڕڕڕڕڕس ٘ ٚەڵیڕڕڕڕڕڕاْدەٚەغڕڕڕڕڕڕأدەٚەو ئەِە
تەغڕڕێٛەیەوی تڕڕایثەتی ٌە ضڕڕەردەِی پػڕڕێٛییەواْ ٌە وۆتڕڕایی وۀگڕڕی ٔڕڕاٚخۆییو
زۆر تڕا ٚتڕٚٛو تڕۆیە ضڕەیر ٔیڕڕیە ٘ەِڕ ٚٛئەٚأە ٌە دۆزەخڕدا تثیٕڕیٓ .دۆزەخێىڕڕی
واتیی ٘ەیە :گیڕأە پاوەوڕاْ ضڕەرٚەختب ٌە تە٘ەغڕتدا دەتڕٓو دٚای ٘ەزار ضڕاو
پاظ ئەٚەی غەرتەتی تیرچٔٚٛەٚەیڕاْ ٌە رٚٚتڕاری ٌیتڕب ٔۆغڕیو دەگەڕێڕٕەٚە
 ٚدەچٕە پێطتی تٔٚٛەٚەرس ترەٚە.
خەیڕڕاڵی ڤێرویڕڕً تڕڕۆ دۆزەخو گەٌڕڕب دڵٕەٚایڕڕی تڕڕۆ یاضڕڕاواْ ٌەخۆگرتڕڕٚٛە ٚ
٘اٚوڕڕڕات ضییٕاخیػڕڕڕی وڕڕڕرد ْٚٚتەرٚأگەیەوڕڕڕی غڕڕڕاعیریأەو تڕڕڕۆتە یەوڕڕڕب ٌە
ضڕڕڕڕڕەرچاٚەوأی دۆزەخڕڕڕڕڕی وریطڕڕڕڕڕتیأی والضڕڕڕڕڕیىیو وە ِیراتڕڕڕڕڕب دیىەغڕڕڕڕڕی
ٚەرگرتٚٛەو ئەٚیع غٛێٕىەٚتٕی ویٙأی تەٚراتییە.
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بهشی چوارەم
دۆزەخی تەوراتی و دۆزەخی عیبراوی
ئە ٚگڕڕڕڕڕرٔگییەی ٌە ئڕڕڕڕڕاییٕی وریطڕڕڕڕڕتیأی تەلٍیدیڕڕڕڕڕدا تە دۆزەخ دراٚەو
زۆروار تیروردٔەٚەیەن دێٕێتە ئاراٚەو دەتب دۆزەخ غڕٛێٕێىی گرٔگڕی ٌە
ویٙڕڕڕڕأی تەٚراتڕڕڕڕی ٌ ٚە پەڕاٚی پیڕڕڕڕرۆز داگیروردتڕڕڕڕبو وە ضڕڕڕڕەرچاٚەی
ضڕرٚظ  ٚتیۆٌۆژیڕا  ٚتڕڕاٚەڕەو تەاڵَ غڕتی ٚأیڕڕیە .چۀڕدە ضڕڕەیرە دۆزەخ
ٚەن غٛێٕب تۆ ضساداْ ٌە ویٙأەوەی تڕرو تەتەٚاٚی ٌە"پەیّڕأی وڕۆْ"دا
تڕڕسرەو تە ٔڕڕی وەِەٚە تڕڕا ضڕڕەدەی ضڕڕێی پڕڕێع زایڕڕیٓو ٚاتە تڕڕا ضڕڕەردەِب
دٚاتر وە ٘ەِ ٚٛئایٕەوأیتڕرو تێگەیػڕتٕێىی پتەٚیڕاْ ٌەتڕارەی دۆزەخەٚە
گەاڵڵە تث.ٚٛ
تیروڕڕردٔەٚە ٌە ئەگەری ٘ەتڕڕٔٚٛی ضڕڕسا ضڕڕەپێٕراٚەوأی خڕڕٛدا تەضڕڕەر
خراپەوارأداو ٌەپاظ ِەرگو ٌە ضەدەی ضێی پێع زاییٕەٚە ضەری ٘ەڵداو
ئەٚیڕڕع زیڕڕاتر تە٘ڕڕۆی وڕڕاریگەریی غارضڕڕتأییەتەوأیتڕڕرەٚە تڕڕٚٛو ٚەن
ٌەٚەی پێػڕڕەەچٔٚٛێىی ٔێڕڕ٘ ٛڕڕسری وڕڕٌٛەوە تێڕڕس .ئە ٚوڕڕاتەی وریطڕڕتیأی
دەروەٚتو ٌۀاٚۀڕڕڕڕڕڕدەوأی عیثرأیڕڕڕڕڕڕدا ٔڕڕڕڕڕڕاوۆوییەوی زۆر ٌەضڕڕڕڕڕڕەر ئەَ
ِەضەٌەیە ٘ەتٚٛو وە"پەیّأی ٔٛس" تێدۀگییەوی زۆری ٌەتارەٚە وردٚٚە.
ٌە رێڕڕڕڕڕرەٚی دەلێىڕڕڕڕڕی زۆر تایثەتڕڕڕڕڕداو وە ئەدەتڕڕڕڕڕی خەیاڵیڕڕڕڕڕأەیەو ٚێڕڕڕڕڕٕە
یەوەِیٕەواْ ٌەتارەی غٛێٕی ئەغڕىۀجەداْ ٌە ئڕاگر  ٚئڕازاری تێىۆتڕایی
درٚٚضڕڕڕتثْٚٛو ئەٚ ٚێٕڕڕڕأەی وە تەخێرایڕڕڕی ٌۀاٚۀڕڕڕدە ِیٍٍییەوأڕڕڕداو ٚاتڕڕڕا
رەِسییەوأی خۆیاْ ٌەدەضس دا  ٚتٔٚٛە وەرگەی ٚالیع.
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-0چەِىە تەٚراتییە وۆٔەواْ:
رۀڕڕگە ٌۀێڕڕ٘ ٛەِڕڕ ٚٛئاییٕەوڕڕأی رۆژ٘ەاڵتڕڕی ٔسیىڕڕدا  ٚتڕڕۆ ِڕڕاٚەیەوی
دٚٚر  ٚدرێڕڕ و ئڕڕاییٕی عیثرأییەوڕڕاْ ٌە٘ەِٚٛیڕڕاْ زیڕڕاتر ِڕڕاددی تڕڕٚٛتب.
تەپێڕڕی وڕڕۆٔتریٓ ضڕڕەفەرەوأی تەٚراتو ٚا پڕڕبدەچڕڕب ٘ەِڕڕ ٚٛغڕڕتب ٌەگەو
ِردٔڕڕدا وۆتڕڕایی تێڕڕسو چڕڕٔٛىە گەر غڕڕیّأەی ئەٚە تىڕڕرس گیأەوڕڕاْ تەرەٚ
غیٛيا11ن ت ڕٓو ٘ەرٚەن ٌە ِەزِڕٛری 11دا ٘ڕاتٚٛەو وە ئەِە وێڕیەوە ٌە
خٛاری خڕٛارەٚەی زەٚیڕیەو ئەٚا ویڕاٚازی ٔێڕٛاْ ئەَ غڕٛێٕە ٔ ٚەتڕْٚٛو
یەوجار وەِەٌ .ەَ وێیە داخراٚە تە دەرگایەوی لایُو گیأەواْ ٌۀێڕ ٛتەپ
 ٚگەردا راوػاْٚو تب وٛڵە  ٚتب ٘ەضڕس  ٚئاگڕاو ئِٛێڕدی ٘ەضڕتأەٚەی
تێڕڕڕدا ٔیڕڕڕیە .تەِجڕڕڕۆرە دڵیۆغڕڕڕی تڕڕڕۆ زیٕڕڕڕدٚٚەوأی تیڕڕڕا تەدی ٔاورێڕڕڕس :ر
چاوەوار  ٚر خراپەوار یەن چارۀٚٛضڕیاْ ٘ەیە .ضڕەفەری وۆ٘ێٍڕس تەَ
ئۀجاِە دەگات ٌ ٚە ٚخەیاڵە خۆی دەرتاز دەوات.
" پاظا...ن تەچارۀٚٛضی ِردٚٚەواْ دەگەْ.
ٌەراضتیداو پێػیٕە تۆ وێیە
تۀیا غتێه ٘ەِ ٚٛوەضب ٌێی دڵٕیاتێس:
ئەٚەیە وە ضەگێىی زیٕدٌ ٚٚە غێرێىی ِرد ٚٚتاغترە.
چٔٛىە زیٕدٚٚەواْ دەزأٓ وە دەِرْ
تەاڵَ ِردٚٚەواْ ٘یر غتێه ٔازأٓ
ر ئِٛێدێىیاْ تۆ پاداغتىردْ ٔییە.
ٌەتەرئەٚەی یادگارییەوأیاْ چٔٚٛەتە خأەی تیرچٔٛەٚەٚە
ٚ : 11غەیەوی ع یثرییە  ٚتۆ ٚەضفىردٔی ِەٍِەوەتی ِردٚٚەواْ تەواردێسو ِأاوەی
غٛێٕی ِردٚٚاْ دەگەیۀب یاْ ئە ٚغٛێٕەی وە رۆحەوأی تێدایەو ٌە ئیٕجیٍدا ئەَ ٚغەیە
تەرأثەر تە ٚغەیا٘ەڵدێرن دێتەٚە وە غٛێٕب واتییە  ٚتێیدا رۆحەواْ چاٚەڕێی رۆژی
حەغر دەوەْ.
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ئەڤیٕداری  ٚرنٚویٕە  ٚئیرەییاْو ٘ی ی ٔەِا
ر پػڕڕڕڕڕىێىیاْ ٌەٚەدا ٔەِڕڕڕڕڕاٚە وە ٌەژێڕڕڕڕڕر خڕڕڕڕڕۆردا رٚٚدەدا" ا1-1,4نو
ٌەضڕڕڕڕڕەر زەٚی خڕڕڕڕڕٛدا ضڕڕڕڕڕسای خراپەوڕڕڕڕڕاراْ دەداتو یەوەَ تەغڕڕڕڕڕێٛازی
دەضتەوەِ یو ٚەن داگیروردٔی تێگأە  ٚضٛوایەتی پێىردْ  ٚرغڕأەٚە
 ٚترضڕڕێتی  ٚپە ِڕڕارداْ ٌە یەْ ئڕڕاژەڵی دڕٔڕڕدەو ٌە دەضڕڕپێىی ضڕڕەردەِی
پێغەِڕڕثەرأەٚە ٌە ضڕڕەدەی ٘ەغڕڕتی پڕڕێع زایڕڕیٓو ضڕڕساواْ دەگڕڕۆڕێٓ تڕڕۆ
تاوەوەضی  ٚتەزەِیٕیەوی پەتییع دەِێٕڕٕەٚە .تەاڵَ دادٚەری تەداتڕناٚی
ٌە ٚالیڕڕڕڕع ِڕڕڕڕایەٚەو خراپەوڕڕڕڕاراْ تٚٛغڕڕڕڕی وۆرە٘ڕڕڕڕا وارەضڕڕڕڕات ٘ڕڕڕڕاتٓو
تەگڕڕرتٕەتەری رێطڕڕایاچا ٚتەرأڕڕثەر تە چڕڕا ٚ ٚدداْ تەرأڕڕثەر تە دداْن.
ئە ٚگٔٛا٘أەی ضسایاْ ٘ەیەو گٔٛا٘ی ئڕاییٕی  ٚضڕرٚٚتی  ٚوڕۆِەاڵیەتیٓ
ٚەوڕڕ ٛپەرضڕڕتٕی تتەوڕڕاْو پێػڕڕێًوردٔڕڕی پیرۆزییەوڕڕاْ یڕڕاْ پێػڕڕێًوردٔڕڕی
دەلەوأی ئاییٕی ِٛضایی.
٘ڕڕڕڕێ ە یەوەِیٕەوڕڕڕڕأی تیڕڕڕڕرۆوەی دۆزەخ ٌەپڕڕڕڕاظ ِڕڕڕڕردْ زۆر درۀڕڕڕڕگ
دەروەٚتٓو ٌە ضەفەری ئەغڕ یا د ٚٚتڕنگە ٘ەیە وە ٘ەِیػڕە ئەَ درۀڕگ
٘اتٕەی ٚا دأاٚە:
ا11ن
ٌەتەرئەٚەی ئە ٚیا٘ٚٛە دێس  ٚئاگری پێیەو خٍۆوەی گاٌیطڕىەوەی
ٚەن گەردەٌڕڕٌٛەو تڕڕا تڕڕٚٛڕەیی  ٚو ڕڕپەی ئڕڕاگری ٘ەڵنێ ێڕڕسو ٌەتەرئەٚەی
یا٘ ٚٛتە ئاگر ضەروۆٔەی ٘ەِ ٚٛخەڵڕه دەوڕاتا11و 01-01ن " تەچڕٔٚٛە
دەرەٚەیڕڕاْ وەضڕڕتەی خەڵىڕڕأب دەتیڕڕٕٓ وە ٌەِڕڕٓ یڕڕاخیی تڕڕْٚٛو چڕڕٔٛىە
ورِیڕڕاْ ٔاِرێڕڕس  ٚئاگریڕڕاْ خڕڕاِۆظ ٔاتێڕڕسو دەتڕڕٕە ئەفەرۆز تڕڕۆ ٘ەِڕڕٚٛ
ِرۆ ا11و 71ن.
ٌێىدأەٚەی ٘اٚچەرخأە ٚای دادۀێس وە ئەَ دێنأە ِأایەوی ِاددی
پەتڕڕڕڕی  ٚد ٔیاییڕڕڕڕاْ ٘ەیە :وەضڕڕڕڕتەی دٚژِٕەوڕڕڕڕأی ئیطڕڕڕڕرائیً ٌەتەریەن
 : 54یەوێىە ٌە ٔاٚەوأی خٛدا وە ٌە تەٚراتدا ٘اتٚٛە.
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٘ەڵدەٚەغڕڕڕڕێس  ٚوڕڕڕڕرَ دەییڕڕڕڕٛاتو ئەَ خٛاضتٕەائیطڕڕڕڕتی ارەن تەِأڕڕڕڕای
تێى ڕڕڕڕ ْٚٛدێڕڕڕڕسو یڕڕڕڕاْ ئڕڕڕڕاگر ٌە دۆڵڕڕڕڕی ٘یٕڕڕڕڕۆَ ٌە دەرەٚەی ئۆرغڕڕڕڕەٌیُ
٘ەڵیدەٌٛغێس .ئاگر ِاددەیەوی رەِسییە ِ ٚأای تٚٛڕەتڕٔٛی خڕٛداییە وە
وافرەواْ ٌۀاٚدەتاتِ :ەزِٛری  14پرضیار دەوات  ٚدەڵێس" تاوەی ئەی
یا٘ ٚٛتٚٛڕەتٔٚٛڕس ٚەن ئڕاگر وڕۆظ دەدات "ٌ .ە پەڕاٚی پیڕرۆزدا ئڕاگر
ٚەن ئاِرازێه تۆ پاو تٔٚٛەٚە  770وار تەوار٘اتٚٛە.
ئە ٚتیڕڕرۆوەیە وە ٌە ضڕڕەردەِی پێغەِثەرەوأڕڕدا پێػڕڕىەٚتو تەڕٔٚٚڕڕی
تیرۆوەی تەرپرضیارێتییەوی وەضییە .حەزلیاي ٌە فەض ی ٘ەژدەدا دەڵێس"
ئەٚەی ٘ەڵە دەوڕڕڕاتو ٘ەر خڕڕڕۆی دەِرێڕڕڕس .وڕڕڕٛڕ تڕڕڕاوی ٘ەڵەی تڕڕڕاٚن ٚ
تڕڕڕاٚویع تڕڕڕاوی ٘ەڵەی وڕڕڕٛڕ ٔڕڕڕادات"ٌ .ەگەو ئەٚەغڕڕڕدا دەتێڕڕڕس چڕڕڕاٚەرێی
ضڕڕەدەی پێڕڕٕجەَ تىرێڕڕس تڕڕۆ ئەٚەی ٚرٚٚژأڕڕدٔی ِەضڕڕەٌەی پنۀطڕڕڕیپی
دادٚەریڕڕڕڕی وێگیڕڕڕڕر تە وەِڕڕڕڕب غڕڕڕڕەرِەٚە تثیٕڕڕڕڕیٓ .ئایڕڕڕڕا ئەِە ٌەئاوڕڕڕڕاِی
داگیروردٔی فارضەواْ ٔ ٚسیهتٔٚٛەٚەیاْ ٌە زەردەغڕتی  ٚتیرٚتڕاٚەڕی
رۆژی دٚاییڕڕأەٚە تڕڕٚٛە ٔڕڕازأیٓ :ضڕڕەفەری ئەیڕڕٛب ٌە وۆتڕڕایی ضڕڕەدەی
پێٕجەَ ِەضەٌەی چاوەوار ٚەڕ ٚٚدەخات وە تٚٛغی وارەضات دەتڕب ٚ
خراپەوڕڕاریع وە ضڕڕەروەٚتٓ ٘ڕڕاٚدەِیەتیو ٌەوڕڕاتی ِردٔڕڕدا ٘ەردٚٚویڕڕاْ
یەن چارۀٚٛضڕڕڕیاْ ٘ەیە" پڕڕڕێىەٚە ٌەضڕڕڕەر تەپٛتڕڕڕۆز رادەوػڕڕڕێٓ  ٚوڕڕڕرَ
دایڕڕڕاْدەپۆغڕڕڕب"ٌ .ەضڕڕڕەدەی دٚاتڕڕڕردا ٌەِیڕڕڕأی وٛدەتڕڕڕا گەردٔٚٚییەوڕڕڕاْو
پێغەِثەر یٛئیً لطە ٌەضڕەر ئەگەری لیڕاِەت ٌە وۆتڕایی ویٙأڕدا دەوڕاتو
وە ئەِە پڕڕڕڕێع ویڕڕڕڕاوردٔەٚەی چاوەوڕڕڕڕاراْ ٌە خراپەوڕڕڕڕاراْ  ٚغڕڕڕڕێٛازی
ضڕڕەفەرەوأی خەیڕڕاو دەوەٚێڕڕسو تەاڵَ ئە ٚضڕڕەفەرأە وڕڕگە ٌە خەیڕڕاڵێىی
تەَ ِٚاٚی چیدیىە ٔیٓ.
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ٔسیىثٔٚٛەٚە ٌە دٔیای ٘ێٍیٕطتیا11ن تیڕرۆوەی ئڕاٚێتەتٔٚٛی تە ویٙڕأی
پەت ەضڕڕڕڕڕیا11ن  ٚضڕڕڕڕڕٍۆوییەوأیا17ن دەتسٚأڕڕڕڕڕدو وە ٘اٚوڕڕڕڕڕات تڕڕڕڕڕٌ ٚٛەگەو
ضڕڕەرەتای ٘ێرغڕڕەوأی ئەضڕڕىۀدەر ٌە ضڕڕاڵی 110ی پڕڕێع زایڕڕیٓو تێثیٕڕڕی
دەورێس ٌە ٚوەغەدا غیّأەواْ زۆر دەتٓو وە تۆلأڕدٔی ئڕاییٕی  ٚگەڕاْ
تەغٛێٓ رزگارتٔٚٛداو تایثەتّۀدێتی رۆژ٘ەاڵت ٌە ٚضڕەردەِەدا غڕٔٛاش
دەوڕڕات :ئڕڕایٕە خڕڕاٚەْ ٔٙێٕییەوڕڕأی ٚەن پەرضڕڕتٕی ضڕڕیثیً یڕڕاْ ئڕڕٛرفیو
روڕڕڕڕڕاتەریی ئڕڕڕڕڕاییٕە گەٚرەوأیڕڕڕڕڕاْ دەوڕڕڕڕڕردو وە تەڵێٕڕڕڕڕڕی تەختیڕڕڕڕڕارییەوی
٘ەِیػڕڕڕەییاْ تە غڕڕڕٛێٕىەٚتٛأی خۆیڕڕڕاْ دەدا ِ ٚڕڕڕ دەی تۆلأدٔیػڕڕڕیاْ
تەٚأیتڕڕر ٌە حەغڕڕرە چڕڕاٚەڕٚأىراٚەوە دەتەخػڕڕییەٚە .ویٙڕڕأی وڕڕٌٛەوە
زۆر ٘ەضڕڕتیارأەتر تەرأ ڕثەر وڕڕاریگەرییە دەرەوییەوڕڕاْ وە تڕڕۆ ِڕڕاٚەیەوی
 : 11ضەردەِێىە ٌە ِێ ٚٚی دێریٓ وە ٌەدٚای ِردٔی ئەضىۀدەری ِەودۆٔییەٚە ٌٗ ضاڵی
171ی پ.زاییٓ دەضس پب دەوات ٔ ٚسیىەی دٚٚضەد ضاو دەخایۀێس .ئە ٚضەردەِە
وٍتٚٛری یۆٔأی زۆر رٚٚی غارضتأییەتی ٌەخۆگرتث .ٚٛئەَ زاراٚەیە تۆ ویاوردٔەٚە ٌە
ِاٚەی ٘ێٍیٕی تەواردێسو وە ضەردەِی گریىٗ وۆٔەوأە  ٚتەٚە ٔاضرات ٚٛوە غەپۆٌێىی
فراٚاْ ٌە خەڵىی یۆٔاْ تەرە ٚدەرەٚەی ضٕٚٛری یۆٔاْ تاڵٚتٔٚٛەٚە تٗرە ٚئاضیا ٚ
ئەفریمیا .ئەَ زاراٚەیە ٌە یەْ ِێ ٛٔٚٚشاج.ج .درٚیطیٓنڕەٚە درٚٚضس ورا.
 : 11پەت ەضی خأەٚادەیەوی ٌە تٕەچەدا ِەودۆٔیٓ ٌ ٚەِردٔی ئەضىۀدەری ِەودۆٔییەٚە
تەرەِ ٚیطر تەڕس وەٚتْٚٛو ئە ٚواتەی پەت یّۆضی یەوەَ یەوێه تٌ ٚٛە فەرِأدە
ضەرتازییەوأی ضٛپای ئەضىۀدەرو دٚایەِیٕیػیاْ خات ٚٛوٍیۆپاترا تٌ ٚٛەگەو وٛڕەوەی
پەت یّۆضی پازدەو تااڵدەضتی ئەَ خأەٚادە فەرِأنەٚایە گەیػتە فەڵەضتیٓ  ٚلٛترش ٚ
رۆژ٘ەاڵتی ٌیثیا.
 : 17تەغێىٓ ٌە ٚەچەی ٍٕ٘طتی ٔ ٚاٚەوەغیاْ دەگەڕێتەٚە تۆ داِەزرێٕەری دەٚڵەتی
ضٍۆویاضٍۆوطی یەوەَ ٔیاوتۆرن وە یەوب تٌ ٚٛە فەرِأدەوأی ضٛپای ئەضىۀدەری
ِەودۆٔیو ئەَ دەٚڵەتە پاظ ِردٔی ئەضىۀدەر داِەزرا ٌە ضەدەی د ٚ ٚٚضێی پێع
زایی ٓو تٛأی دەضەاڵت تەضەر ٔاٚچەوأی رۆژاٚای ئاضیادا تىێػب  ٚدرێ تێتەٚە تۆ
ضٛریا  ٚتا ٘یٕدضتاْ تنٚات .ضٍۆوییەواْ ٘ەِیػە ٌە ِێ ٚٚدا تە دٚژِٕی رۆِأەواْ
ٔاٚترا.ْٚ
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زۆر تنٚایاْ پێڕی ٔەتڕٚٛو تەغڕدارییاْ وڕردو تەغڕدارییاْ ٌەٚ ٚێٕاوردٔڕأە
وڕڕڕرد تەتڕڕڕایثەتی ٌە ٔاٚۀڕڕڕدە تڕڕڕب غڕڕڕیرازەوأی ٚەن ئەضڕڕڕىۀدەرییەو وە
ئایی ٕەواْ غاْ تە غأی یەوتری دەژیاْ ٌ ٚۀێ ٛدۆخێىی زۆر ِاددیػداو
ٚەن دۆخڕڕی تیڕڕۆدۆری تێثڕڕاٚەڕو ٘اٚوڕڕات رەٚتێىڕڕی ئەپیىڕڕۆری تە٘ێڕڕس تەَ
رضتەیە گٛزارغتی ٌەخۆی دەوردا ِٓ ٔەتَٚٛو دٚاتر ٌەدایىثَٚٛو پاغاْ
ژیڕڕاَو ئەٚوڕڕا ٔەِڕڕاَ :ئەِە ٘ەِڕڕ ٚٛغڕڕتێىە .گەر ٘ەر وەضڕڕێه پڕڕێ ەٚأەی
ئەِە ت ێسو ئەٚە درۆزٔەن.
 -7دڵەراٚوێڕڕڕی عیثرأيیەوڕڕڕاْ ٌە٘ەِڕڕڕثەر تیڕڕڕرۆوەی دۆزەخاضڕڕڕەدەی
ضب -ضەدەی یەوی پێع زاییٓن:
ویٙڕڕڕأی عیثڕڕڕری ٌە ٚەرگرتٕڕڕڕی تیڕڕڕرۆوەی دۆزەخڕڕڕداو ٘ێڕڕڕٛاظ تڕڕڕ...ٚٛ
ٌەضڕڕڕڕڕەدەی ضڕڕڕڕڕێی پڕڕڕڕڕێع زایڕڕڕڕڕیٓ ضڕڕڕڕڕەفەری گڕڕڕڕڕردوەرەٚە وە ٌە ژێڕڕڕڕڕر
وڕڕڕڕڕاریگەرییەوی زۆر تٔٛڕڕڕڕڕدی فەٌطڕڕڕڕڕەفەی یۆٔأیڕڕڕڕڕدا تڕڕڕڕڕٚٛو تەَغڕڕڕڕڕێٛەیە
گٛزارغڕس ٌە رەغڕثیٕیی خڕۆی دەوڕات٘ :ەِڕٛاْ تٚٛغڕی تەاڵ دەتڕٓو یەن
وارەضڕڕات رٚٚتەڕٚٚی ٘ڕڕاٚڕس  ٚدٚٚڕ ٚٚدەتێڕڕتەٚەو یەن وارەضڕڕات تڕڕۆ
ِرۆڤی تاظ  ٚپان  ٚپیصو تۆ ضەرتنا ٚ ٚضەرٔەتناٚو تڕۆ ِرۆڤڕی چڕان
ٚەن خەتاوڕڕڕڕارەو ئەٚەغڕڕڕڕی ضڕڕڕڕٛێٕد دەخڕڕڕڕٛات ٚەن ئەٚەیە وە خڕڕڕڕۆی ٌە
ضڕڕٛێٕد دەپارێسێڕڕس.ا7و4ن .ضڕڕەفەری ئیڕڕثٓ ضڕڕیراخا11ن ٌە ضڕڕەدەی د-ٚٚداو
وەخڕڕس ٌەضڕڕەر ئەٚە دەوڕڕاتەٚە تۀیڕڕا ضڕڕسایەن تڕڕۆ خراپەوڕڕار ٌە ژیأڕڕدا
دەتێسو ئەٚیع تە ضڕەپأدٔی دادٚەرییەوڕی وێگیڕرو ئەگیٕڕا ٌە پڕاظ ِڕردْ
غتێه ٔییە ٌێی تترضیٓ :ا دە ضاو ت یس یاْ ضەد ضڕاو یڕاْ ٘ەزار ضڕاو
ٌە دۆزەخدا ت یڕسو ٌە دۆزەخڕدا ر حیطڕاتێه تڕۆ تەِەْ ٔاورێڕسن ا10و -1
1ن .تەاڵَ رٚٚداٚە ضیاضڕڕییەواْ تڕڕۆ ئەٚە دێڕڕٓ تیڕڕرۆوەیەن تڕڕٛرٚٚژێٕٓ ٚ
 : 11وارێىە ٌە ضەدەی دٚٚی پێع زاییٓ تە زِأی عیثری ٔٚٛضراٚەتەٚە ٔ ٚاضراٚە تە
حیىّەتی یٛغع تٓ ضیراخ یاْ حیىّەتی ئیثٓ ضیراخ.
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گِٛاْ تیۀە ضەر چەِىی تەلٍیڕدیو ٌەگەو ضڕتەِىاریی پادغڕای ضڕٍٛلی
ئۀتیۆخۆضڕڕی چڕڕٛارەَا071 -011ن وە ئڕڕاییٕی وڕڕٌٛەوەی لەدەغە وڕڕرد ٚ
٘ەٚڵڕڕیدەدا فەڵەضڕڕتیٓ تەزۆرەٍِڕڕب تەرە٘ ٚێٍیٕڕڕی تەرێڕڕسو غۆڕغڕڕێه تە
ضەروردایەتیی خأەٚادەی ِەواتییەواْ تەرپا دەتڕب  ٚوۀگڕی لارەِأڕأە
ئۀجاَ دەدەْو تەاڵَ ٘یر ضەروەٚتٕێه تەدەضس ٔا٘ێٕٓ تۆ رزگڕاروردٔی
ِیٍٍەتڕڕڕی عیثرأڕڕڕی .ئایڕڕڕا ئەَ دەردەضڕڕڕەرییە زەِیٕیڕڕڕیە وە تڕڕڕایثەت تڕڕڕ ٚٛتە
ضەروەٚتٕی دٚژِٕەوڕأی ِیٍٍەتڕی ئیطڕرائیًو تەڵڕگەی ئەٚە ٔیڕیە وە خڕٛدا
زەِۀی پاداغتدأەٚە تۆ وۆتایی ویٙڕاْ دٚا دەخڕات ئەِە ئە ٚتیڕرۆوەیە
تڕڕ ٚٛوە ٌە ئەدەتێىڕڕدا تۀڕڕاٚی ئەدەتڕڕی رٚئیڕڕا وە ٌە ٚغڕڕەیەوەٚە ضڕڕەری
٘ەڵدا ِأایاضرٚظنی دەتەخػی .ئەَ ئیۆایأە رٚٚوەغأە ٌەضەر زاری
وەضڕڕڕێه ٌە راتڕڕڕرد ٚٚدادۀڕڕڕرا  ٚرٚٚداٚە ِێ ٚٚییەوڕڕڕأی دەگێڕڕڕناٚەو وە
پێػتر رٚٚیأداٚە  ٚغا٘ێدی دێٕڕاٚە تڕۆ راضڕس  ٚدرٚٚضڕتیی لطڕەوأی.
ٔڕڕاِەیەوی ٔٙێٕڕڕی تە زِڕڕأێىی ٘ێّڕڕادار ٌەتڕڕارەی ضڕڕساوأی دٚایڕڕی ِڕڕرۆ و
پػڕڕڕڕڕس تەضڕڕڕڕڕت ٚٛتە ضڕڕڕڕڕەراٚژێرتٔٚٛەٚەی گەردٔٚٚڕڕڕڕڕی وە ٚێٕەگەٌڕڕڕڕڕێىٓ
٘ەڵگری ِأایەوی غاراٚەْ .ئەِجۆرە ئەدەتەو وە تەضڕەر ضڕەردەِی تەاڵ
 ٚضڕڕڕتەِگەرییدا دەچەضڕڕڕپێسو ٘ەتڕڕڕا ضڕڕڕەدەی دٚٚەِڕڕڕی زایڕڕڕیٓ تەردەٚاَ
دەتێسو خٛێٕڕدٔەٚەیو پێٛیطڕتی تە زأیٕڕی ٘ێّاوڕاْ  ٚزاراٚەوڕاْ تڕ ٚٛوە
زۆروڕڕڕار تەضڕڕڕەرِأدا تێڕڕڕدەپەڕیٓو ِأڕڕڕای تەَِٚڕڕڕ اٚی ٘ۀڕڕڕدس ٚغڕڕڕەی
ئیطتی ارەیی تە خێراییەوی تێسۀدازە ٌێّاْ تڕسر دەتڕٚٛو ٚای ٌڕبدەوڕردیٓ
گەر تۀی ا ٚێٕە ٘ ٚێّا ٔەتٔٚٛایەو ٌێىدأەٚەیەوی دەلاٚدەلّڕاْ تڕۆ دەوڕردو
ئەِە حاڵی ٘ەِ ٚٛئەٚ ٚێٕأە ت ْٚٛوە تۆ ّٔٔٚٛە ِأای"ئاگر"یاْ دەدا.
ضڕڕڕەفەری دأیڕڕڕاو دەوەٚێڕڕڕتە ئەَ رەٚتەٚە وە ٌە ضڕڕڕاڵی 011ی پڕڕڕێع
زاییٕڕڕدا ٔٚٛضڕڕڕراٚەو ٘ەَ تڕڕڕۆ وڕڕڕاری یەوەِڕڕڕیع تە رٔٚٚڕڕڕی لطڕڕڕە ٌەضڕڕڕەر
دۆزەخی ٘ەتا٘ەتایی دەوات" ئە ٚواتەی یەن ِیٍٍەت ت ْٚٛوات ٚا تۀڕگ
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ٔەتٚٛو ٌە ٚضڕەردەِە ِڕیٍٍەتەوەتو ٘ەر وەضڕێىیع وە ٌە پەڕاٚەوە ٔڕاٚی
ٔٚٛضڕڕڕراٚەو دەرتڕڕڕاز دەتڕڕڕ .ٚٛزۆرێڕڕڕه ٌەٚأەی ٌەژێڕڕڕر خاوڕڕڕدا راوػڕڕڕاْٚو
٘ۀڕڕدێىیاْ تڕڕۆ ژیڕڕأی ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایی تێڕڕدار دەتڕڕٕەٚە ٘ ٚۀدێىیػڕڕیاْ تڕڕۆ
غەرِەزاری  ٚتۆلیٕی یەوجارەوی"ا07و 7-0ن.
تەاڵَ ئەَ تیڕرۆوەیە زۆر ٌەٚە دٚٚرتڕرە وە وڕڕۆدۀگییەوی ٌەضڕەر تڕڕب:
ٌەضڕڕەفەری ِەواتییەوڕڕأی دٚٚەَ تڕڕۆ ّٔڕڕٔٚٛە دەتیٕڕڕیٓو تۀیڕڕا ضڕڕسایەن وە
ئۀتیۆخۆضڕڕی چڕڕٛارەَ رایگەیأڕڕدٚٚە ضڕڕسای زەِیٕیڕیە :وارەضڕڕاتو ِردٔڕڕی
وەرگثڕڕڕنو داتەپیٕڕڕڕی و ڕڕڕۆاڵٔەٌ .ەدٚایەِڕڕڕیٓ ضڕڕڕەفەری ِسگێٕڕڕڕی وۆٔڕڕڕدا ٚاتە
ضەفەری پیتڕۆڵییو وە ٌەدەٚرٚتەری ضڕاڵی 11ی پڕێع زایڕیٓ ٔٚٛضڕراٚە.
٘ێػڕڕڕتا ٌیطڕڕڕتی درێڕڕڕ ی ئەغڕڕڕىۀجەواْ وە تٚٛغڕڕڕی خراپەوڕڕڕاراْ دەتڕڕڕٓو
ِأڕڕڕڕڕایەوی زەِیٕیڕڕڕڕڕاْ ٘ەیەو ٌە ضڕڕڕڕڕەردەِی ِەضڕڕڕڕڕیۆدا تەپێڕڕڕڕڕی گڕڕڕڕڕٛتەی
ِێ ٛٔٚٚش فالڤیۆشو ضب تۆچٔٚٛی ویاٚاز ی وٌٛەوە ویادەوەیٕەٚە:
یەوەَ ضڕڕڕڕدٚلییەواْا14ن ئەٚأەی ضڕڕڕڕەر تۀاٚۀڕڕڕڕدی ئەرضڕڕڕڕتۆورات ٚ
لەغڕڕڕەوأٓو ٚادەتیڕڕڕٕٓ وە ِڕڕڕردْ ٘ەِڕڕڕ ٚٛتاوەوەضڕڕڕێه دەگڕڕڕرێتەٚەو تەاڵَ
دۆزەخ تڕڕڕڕٔٚٛی ٔیڕڕڕڕیە .دٚٚەَ فەریطڕڕڕڕییەواْ وە ٔاٚۀڕڕڕڕدێىی تڕڕڕڕنٚادار ٚ
خٛداپەرضڕڕتی وٛێثڕڕۆٚە ٌە چیٕەوڕڕأی ٔاٚەڕاضڕڕس پێڕڕهدێڕڕٕٓو تنٚایڕڕاْ ٚایە
وە تەدڵٕیڕڕڕاییەٚە رۆژی دٚایڕڕڕی  ٚضڕڕڕسا ٌە ویٙڕڕڕأەوەیتڕڕڕر تڕڕڕٔٚٛی ٘ەیەو
 : 59تەغڕڕێىٓ ٌە ئڕڕاییٕی وڕڕٌٛەوەو چیٕێىڕڕی ئەریطڕڕتۆوراتی ٔێٛیڕڕأٓو تەاڵَ خڕڕاٚەْ تێرٚأیٕڕڕی
تڕڕایثەت تەخۆیڕڕأٓو ئەِڕڕأە تۀیڕڕا تاٚەڕیڕڕاْ تە پێڕڕٕج ضڕڕەفەرا٘اِٚأای ضڕڕٚٛرەتە ٌە لٛرئڕڕأی
پیرۆزنی تەٚرات ٘ەتٚٛو وە راضڕتەٚخۆ ٌە حەزرەتڕی ِٛضڕا ٚەرگیڕراْٚو تڕۆیە تەٚاٚی ئەٚ
ضڕڕڕەفەرگەٌەیاْ رەتىردتڕڕڕۆٚە وە وڕڕڕٌٛەوە تنٚایڕڕڕاْ پێڕڕڕیتڕڕڕ٘ .ٚٛاٚوڕڕڕات ئەِڕڕڕأە تنٚایڕڕڕاْ تە
٘ەضتأەٚەی ِرد ٚ ٚٚژیأی ٘ەتا٘ەتایی پاظ ِەرگ ٔەتٚٛو دأیڕاْ تە فریػڕتە  ٚغڕەیتأدا
ٔەدۀاو ٌەتەرئەٚە ٔاٚیڕاْ ٌە پێڕٕج ضڕەفەری یەوەِڕدا ٔە٘ڕاتٚٛەو تەڵىڕ ٛزیڕاتر پاتۀڕدت ْٚٛتە
ٌۆژیهو ٌەِە غدا ٌەگەو وۆِەڵەی فەریطییەواْ رواتەری تەلٍیڕدی یەوتڕری تڕْٚٛو تەردەٚاَ
دٚژِٕایەتی ٍِّ ٚالٔب  ٚگۀگەغەیاْ تٚٛەو وە ٌە پەڕەوأی دٚاتردا ٔاٚیاْ دێس.
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ضڕڕساوأیع ٌە غڕڕێٛەی ئەغڕڕىۀجەدأدایەو تەاڵَ ئەَ تڕڕنٚایە ٚرد  ٚرێڕڕه
ٔیی ەو ٘ۀدێجار تێىەو تە تیرۆوەی دۆٔادۆْ دەتٓ .وەچی ئەضیٕییەواْ وە
ٌە ضڕڕڕڕڕەدەی دٚٚەِڕڕڕڕڕی پڕڕڕڕڕێع زایڕڕڕڕڕیٓ ضڕڕڕڕڕەریاْ ٘ەڵڕڕڕڕڕداو وڕڕڕڕڕۆِەڵەیەوی
پەرتٛتاڵٚیڕڕڕاْ پێڕڕڕه٘ێٕڕڕڕاتٚٛو تەتڕڕڕایثەتی ٌە ضڕڕڕارایەوی ٔسیڕڕڕه ٌە دەریڕڕڕای
ِردٚٚو تەاڵَ زیاتر ِیتۆدی تڕِ .ْٚٛێ ٔٚٚڕٛش یٛضڕیفۆش ٔٚٛضڕیٛیەتی
 ٚدەڵێڕڕڕڕس :ئەضڕڕڕڕیٕییەواْ تەخۆیڕڕڕڕاْ تنٚایڕڕڕڕاْ ٚایە گیأەوڕڕڕڕاْ تە ٔەِڕڕڕڕری
خٛڵما ْٚتا ٘ەٚو تۆ چاوە تدەْ ٌ ٚە خڕراپە دٚٚرتڕىۀٚەٚەو تڕارٚدۆخی
چاوەواراْ ٌەَ ژیأەدا تاظ ٔەتٚٛو تە ٚئِٛێدەی ٌەپاظ ِردْ تەختەٚەر
تڕڕڕڕٓو ئە ٚخراپەوڕڕڕڕارأەی ٚا تێڕڕڕڕدەگەْ وە تٛأایڕڕڕڕاْ ٘ەیە ٌەَ ویٙڕڕڕڕأەدا
خراپەوأیڕڕاْ تػڕڕارٔەٚەو ٌە دٔیڕڕاوەیتڕڕر تە ئەغڕڕىۀجەیەوی ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایی
ٌەضڕڕەر ئە ٚخراپأەیڕڕاْ ضڕڕسا دەدرێڕڕٓ " .ئایڕڕا یۆحۀٕڕڕای ِەعڕڕّەداْا11ن ٚ
یەضٛعی ِەضڕیح ٌۀێڕ ٛئەَ وڕۆِەاڵٔەدا پەیڕدات " ْٚٛگفتٛگڕۆ ٌەضڕەر ئەَ
ِە ضەٌەیە ٘ێػتا تەردەٚاِەو تەاڵَ ٘ۀدس تەڵڕگەی ضەرضڕاِىار ٘ەرٚەن
٘ۀدس وۆپٍە ٌە دەضتٕٚٛضەوأی دەریای ِردٚٚو وە ٘ەر وارە  ٚغتێه
ٌۀاٚەرۆوەوەی ئاغىرا دەتێسو تیروردٔەٚە تەرە ٚئەِ ٚەضەٌەیە دەتڕات.
تەاڵَ ویٙأی وڕٌٛەوەی ئەرتۆزوطڕی ٌەضڕەرخۆ تێنٚأیٕڕی خڕۆی ٌەضڕەر
دۆزەخ دادەڕێ ێس.
 : 11یۆحۀٕا یاْ یەحیا وە تەپێی ئیٕجیً ٌەدایه  ٚتاٚوێىی تنٚادار ٌەدایه تٚٛەو ئەٚیع
زەوەریای وا٘یٓ  ٚئەٌیطاتاتی ٘ اٚضەری وە ٘ەردٚٚویاْ دەچٕەٚە ضەر ئەضثاتەواْو
زەوەریا تە پێغەِثەری ئاییٕی ضاتیسەی ِۀدأی دادۀرسو یۆحۀٕا یەوەِیٓ وەش تٚٛە وە
تەعّیدی حەزرەتی عیطای وردٚٚەو ٚاتە ئاٚی ٌە ضەری راداٚە ٌەضەر ئە ٚتٕەِایەی وە
پاوی دەواتەٚە  ٚئاِادەی دەوات تۆ ٚەرگرتٕی رەزاِۀدی خٛدا ٌەضەر ئەَ تٔٚٛەٚەرە ٚ
تە ٚپێیەظ وە ئا ٚضەرچاٚەی تٔٚٛە  ٚپاو وەرەٚەیەو تۆیە ئە ٚئا ٚتەضەردا وردٔە ٌۀێٛ
ئاییٕی وریطتیأیدا تە تەعّید ٔاٚدەترس  ٚئەٚەغی تە ٚوارە ٘ەڵدەضتب تە ِەعّەداْ
ٔاٚدەترێس.
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 -1دۆزەخی خٛدایی  ٚدۆزەخی تەٌّٛدی:
ئەدەتڕڕی ٘ەڵثەضڕڕتراٚیا10نوڕڕٌٛەوە تڕڕ ٚٛتڕڕۆ یەوەِیٕجڕڕار ٌە ضڕڕەفەری
ئەخٕڕڕۆخو وە ِێ ڕ ٚٚەوەی دەگەڕێڕڕتەٚە تڕڕۆ ضڕڕەدەی یەوەِڕڕی پڕڕێع زایڕڕیٓو
تڕڕڕرەٚی تە تڕڕڕاتەتی دۆزەخ داٌ .ەٚێڕڕڕنا پەتریڕڕڕارن ئەخٕڕڕڕۆخ دەتیٕڕڕڕیٓو وە
فریػڕڕتە تەرە ٚویٙڕڕأەوەیتری دەتڕڕا  ٚرٚٚتڕڕاری ئڕڕاگر  ٚچیڕڕای تڕڕاریىی
دەتنێسو دەگڕاتە دەرٚازەی دۆزەخ وە ٘ەڵڕدێرێىە رٌ ٚٚە رۆژاٚا ٔ ٚسیڕه
ٌە گڕڕنی ٘ەڵ ڕڕٚٛی ئڕڕاگری ئاضڕڕّاٌْ .ە ٔڕڕاٚەٚە ٌە غڕڕیٛێىی تەضڕڕهو دٚٚ
وۆر ِرد ٚٚچاٚەڕێی ئەغڕىۀجەْ :ئە ٚگٔٛا٘ثڕارأەی تە و ڕۆڵی ژیڕاْٚو
ئەغڕڕڕىۀجەیەوی ضڕڕڕٚٛن دەدرێڕڕڕٓو گٔٛا٘ثڕڕڕارگەٌێىیع وە تەخڕڕڕتەٚەرأە
ژیاْٚو ئەغىۀجەوأیاْ تۆ ٘ەتا ٘ەتایە.
د ٚٚضەفەریتر ٘ەیە وە ِێ ٚٚەوەیڕاْ دەگەڕێڕتەٚە تڕۆ ٔاٚەڕاضڕس ٚ
وۆتایی ضەدەی یەوەِی پێع زاییٓو ٌەضەر ٘ەِاْ تیرۆوە چنتڕٔٚٛەتەٚە
وە ئەٚأڕڕیع :ضڕڕرٚٚدەوأی ضڕڕ ێّاْ  ٚتەتڕڕایثەتیع خۀٚەوڕڕأی تڕڕارٚخو
دەلە خٛاٚۀڕڕدییەوەو وە ٔڕڕٛلاڵٔە تڕڕۆ وۆتڕڕایی ویٙڕڕاْ ٌڕڕبدەدات  ٚدەغڕڕثێتە
تیڕڕٕەری حەغڕڕری خراپەوڕڕاراْ ٌە ئڕڕاگردا ":ئەَ ٘ەِڕڕٚٛە تە ٘ڕڕیالن دەچڕڕٓو
 :10یاْ ٔٚٛضیٕی ضاختە یاْ زاراٚە ئیٕگٍیسییەوەیاapocrypheن تەٚٛٔ ٚضیٕأە
دەگٛترێس وە تە غێٛەیەوی راضس ٚ ٚرد ٔە٘اتٔ ٚ ْٚٛەگەیػتٔٚٛەتە دەضتّاْو ٌۀێٛ
وریطتیأیدا ٘ەر ٘ەٚاو  ٚتاتەتێه ٌە رێگەی پەیاِگەیۀەرەوأەٚە ٔەگەیػتثێس تە راضس ٚ
یاضایی دأأرێس  ٚتە ضاختە ٔاٚتراٚەو تۆیە ٌەِثارەٚەا77ن ئیٕجیً تە ٘ەڵثەضتراٚ
دادۀرێٓو ٌە ِثارەٚە پێٛەر ٘ەیە تۆ ٔاضیٕەٚەی ئەِجۆرە ٔٚٛضیٕأەو ٌەٚأە ٘ۀدێه
ٔٚٛضیٓ تاش ٌە وارٚتاری ضەرضٚٛڕ٘ێٕەر دەوەْ وە ٌەگەو چٛار ئیٕجیٍەوەدا یەن-
ٔاگرٔەٚەو تۆ ّٔٔٚٛە واتێه دەگێنٔەٚە وە حەزرەتی ِەضیح رفێٕراٚەو ئەِە تە ٔٚٛضیٕی
٘ەڵثەضترا ٚ ٚضاختە دادۀرسو یاْ ٘ۀدێه ٔ ٚٛضیٓ دەخرێتە پاو یەوێه ٌە یاٚەرەوأی
حەزرەتی عیطاٚە تب ئەٚەی ئە ٚگٛتثێتیو زۆریٕەی ئە ٚوۆرە ٔٚٛضیٕأە پاظ چٛار
ئیٕجیٍەوە ٔٚٛضراْٚو ٚەن زیادەیەن تۆ ژیأی تنٚاداراْ  ٚتاٚەڕەوەیاْ  ٚغێٛازی
گٛزارغس ٌێىردْو تەاڵَ تەگػتی تە ٔٚٛضیٕی ٘ەڵثەضترا ٚ ٚضاختە دادۀرێٓ.
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ئەٚأەغڕڕی ئڕڕاگر ٘ەڵیڕڕاْدەٌٚٛغڕڕب ٌە ژِڕڕارە ٔڕڕایەْ" .ئەَ وتێڕڕثە ٘ەٚڵڕڕی
وڕڕڕڕڕارێىی گڕڕڕڕڕراْ دەداو ئەٚیڕڕڕڕڕع پێىٙێٕڕڕڕڕڕأەٚە ٌۀێڕڕڕڕڕٛاْ تەرپرضڕڕڕڕڕیارێتی
دەضڕڕڕڕڕتەوۆیی ٘ەڵمڕڕڕڕڕٛاڵٌ ٚە گٔٛڕڕڕڕڕا٘ی تٕەڕەتڕڕڕڕڕیو ٌەگەو تەرپرضڕڕڕڕڕیارێتی
تاوەوەضیٌ " :ەتەرئەٚەی گەر راضس تێس ئادەَ یەوەِجار ٘ەڵەی وڕرد ٚ
ِەرگڕڕڕی تڕڕڕۆ ٘ەِڕڕڕ ٚٛئەٚأە ٘ێٕڕڕڕاو وە ٘ێػڕڕڕتا ٌە رۆژگڕڕڕاری ئەٚدا ٌەدایڕڕڕه
ٔەتثْٚٛو تە٘ەِاْغێٛە ئەٚەظ راضتە وە ٘ەریەوێه ٔەٚەی ئڕادەَ تێڕسو
ئەغىۀجەیەوی تڕۆ دا٘ڕاتٚٛی خڕۆی ئاِڕادە وڕردٚٚە یڕاْ ٔەِرییەوڕی تڕۆ
دا٘اتٚٛی خۆی ٘ەڵث اردٚٚە...چٔٛىە ئادەَ تۀیڕا ٌەخڕۆی تەرپڕرش تڕٚٛو
٘ەریەوە ٌە ئێّەظ ئادەِی خٛدی خۆیەتی"اLIV15-19ن.
ٌە حەفتاوأی پاظ ِەضیح ضڕەفەری چڕٛارەَ ئیطڕدراش ِڕ دە دەدات
وڕڕٗ ئەٚأەی ٌە غڕڕەری ەت یڕڕاخی دەتڕڕٓو حەٚت وڕڕۆری ویڕڕاٚاز ٌە تەاڵ ٚ
وارەضڕڕاتیاْ تڕڕٚٛظ دەتڕڕبو ٌە ٚغڕڕێٛەیەی ٌۀێڕڕٛاْ ضڕڕااڵٔی 011 ٚ 71دا
تەضەر وٌٛەوەدا ٘ات ٌ ٚە٘ەِ ٚٛرزگارتٔٚٛێىی زەِیٕییڕأە ئِٛێڕدتناٚی
وردْ .ئەِە تۆ خۆی تەغداریىردٔێه تڕٌ ٚٛە تڕرەٚداْ تە تاٚەڕ٘ێٕڕاْ تە
دادٚەریی دا٘اتٌ .ٚٛە ضڕەدەی دٚٚدا ٘ەضڕتێىی ٚا تڕا ٚتڕٚٛو وە ٌە وڕاتی
ِردٔڕڕدا گیڕڕاْ دەڕٚات تڕڕا ٌە دۆزەخدااغڕڕیٛين ئڕڕاراَ تگرێڕڕسو ٌەٚس ٌەِڕڕاڵە
تایثەتەوڕڕأی چاوەوڕڕاراْ  ٚخراپەوڕڕاراْ دەِێٕڕڕٕەٚە  ٚچڕڕاٚەڕٚأی ٘ڕڕاتٕی
رۆژی دٚایڕی دەوەٌْ .ەٚوڕاتەدا یەوەِیٕەوڕاْ دەچڕٕە تە٘ەغڕتی عەدەْ ٚ
دٚایەِیٕەوڕڕڕڕڕڕأیع تەرە ٚدۆزەخو وە غڕڕڕڕڕڕٛێٕێىە دەوەٚێڕڕڕڕڕڕتە رۆژاٚا ٌ ٚە
تەٌّڕڕڕڕٛدا ٚا ٘ڕڕڕڕاتٚٛە وە ٌە حەٚت ِڕڕڕڕاڵی یەن ٌەضڕڕڕڕەر یەن پێىٙڕڕڕڕاتٚٛەو
ٌە٘ەِٚٛیأڕڕڕدا ٘ێڕڕڕسی ئڕڕڕاگر زاڵەو گڕڕڕٛڕ  ٚتیٕڕڕڕی ٌە ٘ەر خأەیەوڕڕڕدا ٌەچڕڕڕاٚ
خأەوەی خٛار خۆیو غەظ ئەٚۀدەیتڕر زیڕاد دەوڕات :ضڕەرەڕای ئڕاگرو
ِەیٕەتڕڕڕڕی وۆراٚوڕڕڕڕۆر ٘ەیە٘ :ڕڕڕڕۆڵە تاریىەوڕڕڕڕاْ تەژیڕڕڕڕٓ ٌە دٚٚپػڕڕڕڕه ٚ
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٘ۆڵیػڕڕی تێڕڕدایە وڕڕٗ تەظ ِەیڕڕٕەت ٔاچڕڕارە ئۀڕڕداِەوأی وەضڕڕتەی خڕڕۆی
لٛت تدات.
تەغێٛەیەوی گػتی ئەَ ئازارأە واتیٓ  ٚئاِأجیاْ پڕاو تٔٚٛەٚەیە ٌە
گٔٛا٘ەواْ :گیاْ پاظ تەضەرتردٔی ِاٚەی ئەغىۀجەدأەوەیو دەتٛأێڕس
ت ب تۆ تە٘ەغتی عەدەْو تێجگە ٌە گٔٛا٘ثارە گەٚرەواْ ٌ ٚۀێٛیػڕیأدا
گاٚرەوڕڕاْو وە لٛتاتیڕڕأە خٛاٚۀڕڕدییەواْ ٌەتارەیڕڕأەٚە یەن راٚتۆچڕڕْٚٛ
ٔڕڕڕڕڕیٓ :لٛتاتیڕڕڕڕڕأەی غڕڕڕڕڕاِەی وە زۆر تٔٛڕڕڕڕڕدە  ٚتڕڕڕڕڕنٚای تە" تۆلأڕڕڕڕڕدٔی
٘ەتا٘ەتڕڕایی"  ٚئەغڕڕىۀجەدأی تڕڕب وۆتڕڕایی ٘ەیەو ٌەواتێىڕڕدا لٛتاتیڕڕأەی
٘یٍێڕڕڕً ٚای تڕڕڕۆ دەچێڕڕڕس پڕڕڕاظ ئەغڕڕڕىۀجەدأەواْ وە تڕڕڕا رۆژی دٚایڕڕڕی
تەردەٚاِەو ٌێثڕڕڕڕڕڕٛردٔی گػڕڕڕڕڕڕتی دەدرێڕڕڕڕڕڕس٘ .ۀڕڕڕڕڕڕدێىیع تنٚایڕڕڕڕڕڕاْ ٚایە
وریطتأەواْ تیاچٚٛەوأٓ.
ٌە ٘سری وٌٛەوەدا ئەَ دٚٚدڵییە تۆ ِاٚەیەوی زۆر تەردەٚاَ دەتێڕسو
وە تڕڕڕڕایەخێىی زیڕڕڕڕاتر ٌە ٘ڕڕڕڕسری وریطڕڕڕڕتیأی تە ژیڕڕڕڕأەوەیتڕڕڕڕر دەدات.
فەیٍەضٛفأی ضەدەوأی ٔاٚەڕاضس ّٔٔٚٛەی ئیثٓ ِەیّ ْٛتۀیڕا تەٚۀڕدە
دەیثنٔەٚەو وە وەخس ٌەضەر تیاچٔٚٛی خراپەواراْ تىۀەٚە.
-1دۆزەخ ٌە پەیّأی ٔٛس:
ضەرضڕڕڕڕڕڕاِثٔٚٛی یەوەَ ٌەخٛێٕڕڕڕڕڕڕدٔەٚەی پەیّڕڕڕڕڕڕأی ٔٛسائیٕجیڕڕڕڕڕڕًندا
دێتەوڕڕڕڕایەٚەو زۆر تە دەگڕڕڕڕّەْ تڕڕڕڕاش ٌە تڕڕڕڕاتەتی دۆزەخ دەوڕڕڕڕاتو وە ٌە
رێٕٛێٕییە ضڕەرەوییەوأیدا تۀیڕا پێگەیەوڕی ٚەوڕی ٘ەیە .گەر تێىطڕتەواْ
تەپێی ضەردەِی دأأیاْ ٚەرتگریٓو دەتڕب ٌە ٔاِەوڕأی پۆڵطڕەٚە دەضڕس
پبتىەیڕٓو چڕٔٛىە ٌۀێڕٛاْ ضڕااڵٔی 11 ٚ 11دا ٔٚٛضڕرأٚەتەٚەو ٌەواتێىڕدا
ئیٕجیٍە یەوەِیٕەواْ ٌەضەرەتای ضاڵی ٚ71ە ٔٚٛضڕراٚ .ْٚغڕەی دۆزەخ
ٌە ٔٚٛضیٕەوأی پۆڵطدا تۀیا یەن وار ٘اتٚٛەو ئەٚیڕع تەِأایاویٙڕأی
خڕڕٛارەٚەن " :تڕڕۆ ئەٚەی تۀڕڕاٚی یەضڕڕٛئ ٘ەِڕڕ ٚٛئەژٔڕڕۆیەن ٌە ئاضڕڕّاْ ٚ
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زەٚیدا تەچۆودا تێس"أاِە تۆ خەڵىی فیٍپی 01,7ن .پۆڵص ٘ۀدس ئاِڕاژەی
تڕڕڕٗ رۆژی دٚایڕڕڕی داٚەو وە رایتگەیۀێڕڕڕس ٘ەِڕڕڕِ ٚٛرۆڤێڕڕڕه تە ئۀجڕڕڕاِی
وارەوأی خۆی دەگاو تبئەٚەی تڕاش ٌە چارۀٚٛضڕی خراپەوڕاراْ تىڕات.
ٌە ٔاِەوەیڕڕڕڕڕدا تڕڕڕڕڕۆ رۆِأییەوڕڕڕڕڕاْا7و 07-1ن تەتەٚاٚەتڕڕڕڕڕی لطڕڕڕڕڕەوأی ٚا
دەگەیۀێسو وە تیاچٔٚٛی رۆِأییەوڕاْ یەوالیڕی تڕۆتەٚە .ئەَ لنٚلپىڕردٔە
ی وەضب وە تە یەوەِیٓ پیڕاٚی ئڕاییٕی و ێطڕا داتٕرێڕس  ٚرێّٕاییەوڕأی
ضەتارەت تە ِەضەٌەوأیتر زۆر تەپێس ٔیػاْ تدرێسو غتێىی ضەیرە.
٘ەِاْ تێدۀگی ی پەترۆضیع تێثیٕی دەوەیٓو ٌە ٔڕاِەوەی یەوەِیڕدا
وە ٌە ضڕڕاڵی 11دا ٔٚٛضڕڕراٚەو تە ٚردی تڕڕاش ٌە ویٙڕڕأی دٚٚەَ دەوڕڕاتو
تەاڵَ یەن ٚغڕڕڕڕە ٌەتڕڕڕڕارەی دۆزەخەٚە ٔاڵێڕڕڕڕس .ئە ٚتڕڕڕڕنگەیەی ٌە ٔڕڕڕڕاِەی
دٚٚەِیڕڕڕڕڕدا تڕڕڕڕڕاش ٌە تەرتڕڕڕڕڕارا1,7ن دەوڕڕڕڕڕاو تۀیڕڕڕڕڕا زیادەخطتٕەضڕڕڕڕڕەرێىی
ضڕڕاختأەی ضڕڕەدەی دٚٚەِە٘ .ەِڕڕاْ لنٚلەپىڕڕردٔەوە ٌە وڕڕاری یڕڕاٚەرأی
ِەضیۆدا وە ٌە دەٚرٚتەری ضاڵی ٚٛٔ 11ضراْٚو دٚٚتارە دەتٕەٚە.
تۀیا خٛاپەرضڕتییەن وە ی پڕۆڵص دەیثیٕڕیٓ ٌەارۆِأییەوڕاْ ٚ 7,01
خەڵىڕڕی ئەفطڕڕص 1-01,1ندایەو ی پەترۆضڕڕیع ٌەا1,0و 71-04ن تڕڕاش ٌە
داتەزیٕێىی غیّأەورا ٚدەوەْو وە ٌۀێٛاْ ٘ەیٕیڕی ِەزْ  ٚیەوػڕەِّەی
لٛرتڕڕڕأیو یەضڕڕڕٛئ پێڕڕڕی ٘ەضڕڕڕتاٚە تڕڕڕۆ غأػڕڕڕیٕی ِردٚٚەوڕڕڕاْ٘ .ەِڕڕڕٚٛ
وڕڕارێىیع دەضڕڕتەٚاژەواْ تەغڕڕێٛەیەوی تەِڕڕ ِٛاٚی دەگڕڕٛترێٓو وە تێیڕڕدا
ٚغڕڕڕڕڕەی دۆزەخ ٔڕڕڕڕڕاٚی ٔە٘ێٕڕڕڕڕڕراٚەو ئەِەظ تەزۆری ٚا دەگەیۀێڕڕڕڕڕس وە
یەضٛئ چٚٛەو ِردٚٚە تاغەواْ وە پێع ٘اتٕی ئەِ ٚڕردْٚٚو رزگاریڕاْ
تىڕڕڕڕڕاتٌ .ەگەو ئەٚەغڕڕڕڕڕدا دەضڕڕڕڕڕتەٚاژەیاداتەزیٓ تڕڕڕڕڕۆ دۆزەخن وە تڕڕڕڕڕٚٛە
تەوار٘ێٕڕڕڕأێىی فەرِڕڕڕیو تڕڕڕۆ یەوەِیٕجڕڕڕار ٌە ضڕڕڕاڵی 114دا دەروەٚت ٌە"
داڕغتٕی چٛارەِی ضیرِیۆَ" دأأی ِارن داریتڕۆز٘" .ێّڕای پەیڕاِثەر"ی
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ٌێٛە پێ ا وە وٛرتىراٚەی تاٚەڕس تٌ ٚٛە ضڕەدەی ٌ 1ە گاٌیڕا  ٚئیطڕپأیا
٘اتە وایەٚە ٌ ٚەضەدەی 01ظ ترایە رۆِا.
ٌە تەرأڕڕثەردا ئیٕجیٍەوڕڕاْ تە ٚردەوڕڕارییەوی زیڕڕاترەٚە لطڕڕە ٌەضڕڕەر
دۆزەخ دەوەْ .ویاٚازییەوە ٌەگەو رێّٕاییەوڕأی پڕۆڵص ٌەِڕنٚٚەٚە وێڕی
ضەرضڕڕٛڕِأەو ئەِە دٚٚتڕڕارە ِەضڕڕەٌەیەن دەٚرٚٚژێٕێڕڕس وە ٘ۀڕڕدس ٌە
راڤەوڕڕڕاری دەضتٕٚٛضڕڕڕەوأی دەریڕڕڕای ِڕڕڕردٚٚو تەِڕڕڕدٚاییە تەزۆرێڕڕڕه ٌە
ٚێىٕە٘ڕڕڕڕاتٕەٚەی ٔێڕڕڕڕٛاْ پڕڕڕڕۆڵص ِ ٚەضڕڕڕڕیح ٌەتڕڕڕڕارەیەٚە دٚا .ْٚدەتێڕڕڕڕس
ئەٚەغڕڕڕڕڕّاْ ٌەیڕڕڕڕڕاد تێڕڕڕڕڕس وە ئیٕجیٍەوڕڕڕڕڕاْ تەر٘ەِڕڕڕڕڕی تیروردٔەٚەیەوڕڕڕڕڕی
دەضڕڕڕتەوۆییٓ ٌۀێڕڕڕ ٛوڕڕڕۆِەڵە یەوەِیٕەوڕڕڕأی ِەضڕڕڕیۆییەتداو وە ٘ەڵگڕڕڕری
رۆحی ئەضڕیٕی تڕْٚٛو ٌەدٚای وارەضڕاتی رٚٚخڕأی ئۆرغڕەٌیُ ٌە ضڕاڵی
ٚٛٔ 71ضرأٚەتەٚە تا ٘سری خەیاڵدأیی پتە ٚتىات.
دۆزەخی ئیٕجیً تا رادەیەن ٘ەِیػە وە٘ۀّەاGehenneن وە غٛێٕب
٘ەضتپێىراٚە" .دۆڵی گریاْ" یڕاْ"  "Gi-Hinnomغڕٛێٕە ٔەفرەتٍێىڕراٚەوەو
غڕڕٛێٕی یەوڕڕب ٌە پەرضڕڕتگە دێریٕەوڕڕأی وۀ أییەوڕڕأەو وە پێػڕڕتر تڕڕۆ تڕڕتە
خٛاٚۀدەواْو ئاضىێه رۀڕگە ٌەگەو ٘ۀڕدس ِڕرۆڤیع تىرأڕایە لٛرتڕأی.
ئیتڕڕڕر ئەَ غڕڕڕٛێٕە پڕڕڕاظ گەڕأەٚە ٌە دٚٚرخڕڕڕرأەٚەو تثڕڕڕٚٛە وڕڕڕٚٛرەیەوی
فراٚاْو تەردەٚاَ پاغّاٚە  ٚپاغەڕۆی ئاژەڵی تێدا دەضٚٛتێٕراو وە ئڕاگر
 ٚضڕڕڕڕىڵ ٌٚٛغڕڕڕڕی دەداٌْ .ێڕڕڕڕرەدا ِەرلڕڕڕڕص ٚا گٛزارغڕڕڕڕس دەوڕڕڕڕات" گەر
چاٚەوأس گِٛأیاْ وردو دەریاْ تێٕەو تاغترە تڕۆت تەوڕٛێری ت یڕتە ٔێڕٛ
ِەٌەوٛتی خٛداٚە ٔەن چاٚت تە دۆزەخ تىەٚسو ضىڵ ٔاِرس  ٚئڕاگریع
خڕڕاِۆظ ٔاتێڕڕسا1و 11-17ن ژیٍەِڕڕۆ  ٚئڕڕاگر تەخێرایڕڕی دەتڕڕٕە د ٚٚتڕڕٛخّی
ضەرەوی ٌە دۆزەخدا".
ِەتڕڕا ٌە٘ەِڕڕٛاْ زیڕڕاتر ٌەضڕڕەر ئەَ تڕڕاتەتە فرەٚێڕڕ ی وڕڕردٚٚەٌ :ەٚس
گریاْ  ٚچینەی ددأەواْ دێس.ا07و1ن ئەَ رضڕتەیە غڕەظ وڕار دٚٚتڕارە
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دەتێتەٚەو ضب وار تاش ٌە"تاریىی چڕیٓ ٌەضڕەر چڕیٓ" ضڕێجاری دیڕىەظ
ٌەضڕڕڕڕڕەر ئڕڕڕڕڕاگری ٘ەتا٘ەتڕڕڕڕڕایی٘ .ەرٚە٘ڕڕڕڕڕا تاضڕڕڕڕڕیادەرگاوأی دۆزەخن ٚ
ادۆزەخڕڕی ئڕڕاگرنیع دەوڕڕاو ٌۆلڕڕا ٌە یەْ خڕڕۆیەٚە چیرۆوڕڕی ئەٌی ڕڕازەر ٚ
دەٚڵەِۀڕڕڕڕڕڕڕدە غڕڕڕڕڕڕڕەڕأییەوە دەگێڕڕڕڕڕڕڕنێتەٚەا01و 10-04ن وە تڕڕڕڕڕڕڕریتییە ٌە
گفتٛگڕڕڕۆیەوی فێروارییڕڕڕأە ٘ەرٚەن ٌە ِیتۆٌۆژیڕڕڕای ِیطڕڕڕریدا دەیثیٕڕڕڕیٓ:
دەٚڵەِۀڕڕدە غڕڕەڕأییەوە پڕڕاظ ِڕڕردْو دەچڕڕب تڕڕۆ غڕڕٛێٕی ئەغڕڕىۀجەداْو
تە٘ۆی ئاگرەٚە ئڕازار دەچێ ێڕسو داٚای دڵۆپێڕه ئڕاٌ ٚە ئیثڕرا٘یُ دەوڕاتو
تەاڵَ ٔایداتبٌ .ۆلا چۀڕد تێثیٕیڕیەن ٌەتڕارەی ژِڕارە وەِە رزگارتٚٛەوڕاْ
دەخڕڕڕاتە ضڕڕڕەر ئەَ چیڕڕڕرۆوە ئاِڕڕڕادەوراٚە تەِەتەضڕڕڕتی وێػڕڕڕىردْ تەرەٚ
ئایی ٕە ٔٛێىە :وۆغع تىەْ تا ٌە دەرگا تەضىەوەٚە ت ٕە ژٚٚرسو چٔٛىە
زۆرێه ٘ەٚڵدەدەْ ٔ ٚاتٛأٓ.
تەاڵَ ٔٚٛضڕڕیٕەوأی یۆحۀٕڕڕا ٌەٚأەظ خۀٚەوڕڕأی وە ٌە دەٚرٚتەری
ضاڵی ٚٛٔ 41ضرأٚەتەٚەو تە وۆتاییەوی ِێ ٚٚیی تڕۆ وارەوڕأی پەیّڕأی
ٔٛس دادۀرێسو ئەَ ئەدەتە تایثەتە ٚا پڕۆٌێٓ دەورێڕسو وە ئیطڕتی ارەیەوی
تەتیٕی ٌەخۆگرتٚٛە" .خراپەوڕاراْ ٌەتەردەَ فریػڕتە پیرۆزەوأڕدا ٌە ئڕاگر
 ٚگۆگرددا ئەغىۀجە دەدرێٓ .دٚٚوەڵی ئازارەوأیاْ تڕۆ ضڕاڵە٘ای ضڕاو
تەرز دەتێتڕڕڕڕٗٚەو ٔە رۆژ ٔ ٚە غڕڕڕڕە ٚپػڕڕڕڕٔ ٚٛڕڕڕڕادەْ"ا01و 00-01نٌ .ەٚس"
دەریاچەی ئاگر گڕۆگردی تێڕدا دەضڕٚٛتب" .دیڕداری ٔێڕٛاْ رزگڕارتٚٛاْ ٚ
تیاچٚٛاْو رٚٚخطاری ٔەگۆڕی ّٔٔٚٛەی ئەضیٕییە:
رێّٕاییەوأی پەیّڕأی ٔڕٛس وە تە گػڕتی تڕاش ٌە دۆزەخ دەوەْو زۆر
تەَ ِٚاٚی  ٚضەرٌبغێٛێٕەرْو پەیّأی ٔٛس ٘ۀڕدس ٌە رەگەزەوڕأی ٌە
رێثڕڕازی خەیڕڕاڵی  ٚئەضڕڕیٕییەواْ  ٚدۆزەخڕڕی زەِیٕڕڕی  ٚئە ٚغڕڕڕ ەژأەی
دٚای وەٚتٕی ئۆرغەٌیُ ٘اتو ٚەرگرتٚٛە .ئەِەظ ٚێٕەیەوی ّٔٔٛەییە ٌە
ئەل یەتڕڕڕڕڕڕی دەضڕڕڕڕڕڕتەیەوی وەَو وە رٚٚتەڕٚٚی ئەٚأە دەتڕڕڕڕڕڕٕەٚە ٌە ٘ەر
75

چڕڕڕڕٛار ٚە دٚژِٕىڕڕڕڕارأە ٌێیڕڕڕڕاْ دەڕٚأڕڕڕڕٓو ٘ەرٚەن چڕڕڕڕۆْ تەگڕڕڕڕ دۆخە
ٔطڕڕڕڕىۆییەوأدا دەچڕڕڕڕٕەٚەو ئەَ دەضڕڕڕڕڕتە ت ڕڕڕڕٚٛوە ٌە"٘ەڵث ێردراٚەوڕڕڕڕڕاْ"
پەرۆغٓ تۆ پاداغتێىی گەٚرەی یەوالوارأە.
٘ەرچۆٔب تێس دۆزەخ تۀیا تۆغاییەوی ت ڕٚٛوی گرتڕٚٛەو ٌەدۆخێىڕدا
دەِێٕێڕڕڕڕتەٚە وە ٘ەضڕڕڕڕتێىی تەَِٚڕڕڕڕ اٚی ٘ ٚەڕەغڕڕڕڕەیەوی غڕڕڕڕیّأەوراٚ
تەضڕڕڕەریدا زاڵە .ئیٕجیٍیڕڕڕیەن ٔیڕڕڕیە دڵٕیڕڕڕاتب وە یە٘ڕڕڕٛدای ضەردەضڕڕڕتەی
ٔاپاوەوڕڕڕڕڕاْ ٌە تیاچٚٛەوڕڕڕڕڕأەو ئەٌ ٚە ٔەریتڕڕڕڕڕی ٘ۀڕڕڕڕڕدس وەضڕڕڕڕڕدا خڕڕڕڕڕۆی
خٕىأڕڕڕدٚٚە .تڕڕڕۆ خەڵىێىڕڕڕی دیڕڕڕىەظ لٛرتڕڕڕأییەوی تێ ڕڕڕارەی وەٚتڕڕڕٚٛەو
٘ەرچۆٔب تب چارۀٚٛضی تە ٔادیاری ِاٚەتەٚە.
ٌەَ تٕەِڕڕا فػڕڕۆاڵٔەٚە ٔەریتڕڕی وریطڕڕتیأیِ-یٍٍڕڕی ٌە یەن  ٚتیۆٌڕڕۆژی
ٌە یەوەیترٖٖٚو ئەَ وڕۆتەڵە دۆزەخیڕیە زەتەٌڕالحە تٔٛیڕات دۀێڕس ٌەیەن
واتڕڕڕڕڕدا پڕڕڕڕڕێىەٚە تڕڕڕڕڕۆ ِەتەضڕڕڕڕڕتێىی ِڕڕڕڕڕۆراڵی ٘ ٚەَ ضەرپەرغڕڕڕڕڕتیاریی ٚ
ئایدیۆٌۆژیی.
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بهشی پێىجەم
سەرهەڵداوی دۆزەخی كریستیاوی
چەِىڕڕڕڕی دۆزەخ ی وریطڕڕڕڕتیأی ضڕڕڕڕەرەتا ٌەضڕڕڕڕەر ئاضڕڕڕڕتی ِیٍٍڕڕڕڕی
پێػڕڕەەچٔٚٛی تەخڕڕۆٚە تیٕڕڕی .خەیڕڕاو ٛٔ ٚضڕڕیٕگەٌێىی ٘ەڵثەضڕڕترا ٚتڕڕْٚٛو
وە تێنٚأیٕێىڕڕڕی ضڕڕڕەرەتایأەیاْ تە گەردٔٚٚڕڕڕی دۆزەخڕڕڕاٚی فڕڕڕرە رۀڕڕڕگ
داتڕڕ .ٚٛوڕڕاری فیىڕڕر ضڕڕەری ٘ەڵڕڕٕەداو تڕڕا لۆٔڕڕاغی دٚاتڕڕر ٘ڕڕاتو وە تڕڕاٚأی
و ێطڕڕا واریڕڕاْ ٌەضڕڕەر داتڕڕای ویڕڕاٚاز  ٚدژتەیەن وڕڕردو تە ٚوڕڕۆرە ٌۀێڕڕٛ
ئەدیڕڕثە گەٚرەوأڕڕدا ٌێڕڕهٔەچڕڕٚٛیی پەیڕڕداتٚٛو ٘ەرٚەن دەوڕڕرا دەلەوڕڕأی
پەڕاٚی پیرۆز تەوار تٙێٕرێس ٚەن پاضاٚێه تۆ تۆچٔٚٛە ٔاوۆوەواْ.
ٌەضڕڕەرەتاوأی چڕڕاخی ٔاٚەڕاضڕڕسو ئەٚە رەتۀەوڕڕاْ تڕڕ ْٚٛئاضڕڕەٚاری
تێگەیػڕڕڕتٕە تٔٛڕڕڕڕدەوأی خۆیڕڕڕڕاْ تەضڕڕڕەر دۆزەخەٚە وێٙێػڕڕڕڕسو ئەٚیڕڕڕڕع
تۀٚٛضڕڕڕیٕی ضەرگٛزەغڕڕڕتەی گەغڕڕڕتە زۆر  ٚزەتۀڕڕڕدەوأی خۆیڕڕڕاْ تڕڕڕۆ
ئەٚسو وە ٘ۀڕڕڕڕڕدێىیاْ ِڕڕڕڕڕۆروێىی ئیۆائیڕڕڕڕڕاْ ٚەردەگڕڕڕڕڕرتٌ .یطڕڕڕڕڕتێه ٌە
گٔٛا٘ەوأیاْ ٔٛضیثۆٚەو وە پێٛیطڕتە تیڕاچٚٛاْو ئڕازاری غڕیاٚی خۆیڕاْ
تۆ داتٕرس.
تیۆٌۆژیطڕڕڕتأی ِیتڕڕڕۆدی ٌە ضڕڕڕەدەی  00تڕڕڕا ضڕڕڕەدەی 01و ٘ەٚڵڕڕڕی تە
ئەلاڵٔیىردٔڕڕی ٘ەِڕڕ ٚٛئە ٚزأیارییأەیڕڕاْ دەدا  ٚپێىٕاوۆوەوأیڕڕاْ غڕڕرۆڤە
دەوردو وە تە ِۆٌەلیا٘ٗڵٛاضراٚین ِاتٔٚٛەٚەٚ .ێٕاوردٔەوأیاْ وٛرت ٚ
پٛخڕڕس تڕڕٚٛو گەر تەتێنٚأیٕەوڕڕأی پێػڕڕ ٚٛتەِاغڕڕا  ٚپەضڕڕۀدوراتاْو تڕڕا
رادەیەن ضەرضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕٛڕِأی دەخطڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتەٚە .تەاڵَ تیۆٌۆژیطڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتەوەیاْ
راگەیأدٔێىی درێ ت ٚٛتۆ راضڕتییەوأی تاٚەڕ٘ێٕڕاْو وە تۀیڕا پنۀطڕیپی
دۆزەخی ٌەخۆگرتثٚٛو تبئەٚەی تاش ٌە ٚردەوارییەوأیتر تىات.
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 -0دۆزەخ ٌە ٔەریتە ِیٍٍییەواْ:
ٌۀڕڕاٚوەرگەی گڕڕرٚپە درٚٚضڕڕتثٚٛەوأی وریطڕڕتیأیداو پەرۆغڕڕییەوی
زۆر تۆ زأیٕی ئایٕدەی خەڵڕه پەیڕداتٚٛو ٌۀێڕ ٛتەغڕێىی گەٚرەیأڕدا ئەِە
ضڕڕەری٘ەڵڕڕداو ٌە ٔڕڕا ٚخەڵڕڕىە ضڕڕادە  ٚضڕڕاوارەوەیەٚەو ی ئە ٚپڕڕاو تٚٛە
ٔٛێیأەی تیٕٚٛی رزگڕاری تڕْٚٛو ی ئەٚأەظ وە ژیڕأێىی زەِیٕیڕی پڕن
دەردەضڕڕڕڕڕڕڕەریی تەڕسدەوەْ  ٚداٚایڕڕڕڕڕڕڕاْ ٌڕڕڕڕڕڕڕبدەورێڕڕڕڕڕڕڕس تە ئِٛێڕڕڕڕڕڕڕدی
٘ەتا٘ەتاییەوی تەختەٚەرأەو ژیأیاْ تىۀە لٛرتأیو ی ئەٚأە پێڕدەچێس
پەرۆغڕڕڕڕڕث ْٚٛتڕڕڕڕڕۆ زأیٕڕڕڕڕڕی ئەٚەی ٌە ویٙڕڕڕڕڕأەوەیتڕڕڕڕڕر ر دەگٛزەرێڕڕڕڕڕسو
ِەضڕڕڕڕڕڕڕەٌەیەوی رەٚا تێڕڕڕڕڕڕڕس٘ .ەرٚە٘ڕڕڕڕڕڕڕا تە ی زۆریػڕڕڕڕڕڕڕیأەٚە گڕڕڕڕڕڕڕرٔگە
چارۀٚٛضڕڕی تیاچٚٛەوڕڕاْ تڕڕسأٓو ٚاتە ٘ەِڕڕ ٚٛئەٚأەی تڕڕنٚای راضڕڕس ٚ
درٚٚضڕڕڕتیاْ ٔۀاضڕڕڕی  ٚتەژیڕڕڕأی ئەَ دٔیڕڕڕایە خۆغڕڕڕٕٛد تڕڕڕ .ْٚٛحەز تە
تۆڵەضڕڕڕڕۀدٔەٚە غڕڕڕڕتێىی ٔڕڕڕڕاِۆ ٔیڕڕڕڕیە تەَ خۆ٘ەڵمٛرتأڕڕڕڕدٔە :دەتڕڕڕڕب ئەٚ
تڕڕڕنٚادارأەی ٌەَ ژیڕڕڕأەدا لٛرتأیڕڕڕدأی پێٛیطڕڕڕتیاْ داٚەو تە ئایٕڕڕڕدەیەوی
تەختیار ٌە رۆژی دٚاییدا پاداغس تىرێٓو ئەٚأەغی ٌەَ دٔیایەدا تەختیڕار
تْٚٛو ضسا تدرێٓ .تەختیڕاری ٘ەڵث ێردراٚەوڕاْ ی زۆرێڕه ٌە دأەرأڕی
ٚەن ترتٍیڕڕأۆشا17ن وە گٛزارغڕڕس ٌە ٘ەضڕڕتی ِڕڕیٍٍەت دەوەْو تە تیٕیٕڕڕی
ٔە٘اِەتی تیاچٚٛەواْ زیاد دەوات.
ٔ : 17اٚی تەٚاٚی وٛیٕتص ضثتیّۆش فٍۆرٔص ترتٍیأۆضە ٌە لرتاوٕەی ئەفریمیا
ٌەدایىثٚٛە ٌە دەٚرٚتەری ضاڵی 011ی زاییٕی ٌە وۆِەڵگەیەوی تتپەرضتی  ٚتبتاٚەڕیداو
تاٚوی فەرِأدەی تیپێىی ضەرتازیی رۆِأی تٌ ٚٛە ئەفریمیاو تەاڵَ ترتٍیأۆش ئاضتێىی
تاغی ٌەخٛێٕدْ تەٚاٚورد  ٚژیأی خۆی تۆ خٛێٕدٔی یاضا تەرخاْورد  ٚدٚاتر تٚٛە
ِاِۆضتای رەٚأثێ ی ٌە ٚاڵتی خۆیٌ .ە تەِۀی  11ضاڵیدا چٚٛە ضەر ئاییٕی ِەضیۆیو ٌە
دەٚرٚتەری ضاڵی  717تۆ 711ی زاییٕی وەٚتە ٔێ ٛتیدعەی ِۆٔتأییەوأەٚەا وەضب
تۀاٚی ِۆٔتأیۆش تأگەغەی ئەٚەی دەوردو وەٚا تاروٍیتە ٚاتە ئە ٚوەضەی وە ٌە ئیٕجیٍدا
ٔاٚی ٘اتٚٛە تەٚەی دەگەڕێتەٚە تۆ ضەر زەٚین  ٚتەتەٚاٚی ٔەزأراٚە ئایا گەڕاٚەتەٚە

78

تەاڵَ پەڕاٚە پیرۆزەوڕڕاْ ٌەتڕڕڕارەی ئەَ ئڕڕڕازارأەٚە زۆر تەَِٚڕڕڕ اٚیٓ.
گەٌڕڕڕڕڕب ٌە وتێڕڕڕڕڕثە ٘ەڵثەضڕڕڕڕڕتراٚەواْ  ٚغڕڕڕڕڕێٛازە خەیاڵثۀڕڕڕڕڕدییەواْو ئەَ
تۆغاییەیاْ پن دەوردەٚە .ئەَ"ٔٚٛضراٚە غاراٚأە" وە ٌە ٔێڕٛاْ ضڕەدەی
د ٚ ٚٚچڕڕڕڕڕٛار تۆِڕڕڕڕڕاروراْٚو تە وڕڕڕڕڕۆِەڵە ئیۆائێڕڕڕڕڕه دەچڕڕڕڕڕٓ وە تڕڕڕڕڕا ئەَ
ِێڕڕڕ ٚٚەظ تە ٔٙێٕڕڕڕی ِڕڕڕأٚەتەٚەو پەرەیڕڕڕاْ پێڕڕڕدراٚە  ٚئە ٚخااڵٔەغڕڕڕیاْ
دەضتٕیػڕڕاْوڕڕردٚٚەو وە ئیٕجیٍەوڕڕاْ تە ٔادیڕڕاری تەوێیڕڕاْ٘ێػڕڕتٚٛە .ئەٚ
ٔٚٛضڕڕڕڕڕڕڕراٚأە تە ٘سرێىڕڕڕڕڕڕڕی ٌێسأڕڕڕڕڕڕڕأەٚەو ضڕڕڕڕڕڕڕٚٛر تڕڕڕڕڕڕڕٌ ْٚٛەضڕڕڕڕڕڕڕەر
رٚٚتەڕٚٚتڕڕڕٔٚٛەٚەی راضڕڕڕتەٚخۆی ٔێڕڕڕٛاْ ِەضڕڕڕیح  ٚغڕڕڕەیتاْو ٌەِیڕڕڕأی
تەیەوگەیػتٕەوەیاْ ٌە دۆزەخ .ئا تەِجڕۆرە ٌەاپەیڕاِی ٔێردراٚەوڕاْندا وە
ٌۀێڕڕڕٛاْ ٘ەرد ٚٚضڕڕڕاڵی ٌ 011 ٚ 011ە ِیطڕڕڕر یڕڕڕاْ ٌە ئاضڕڕڕیا دأڕڕڕراٚەو
یەضڕڕڕڕڕٛئ دەتیٕڕڕڕڕڕیٓ تەرە ٚئڕڕڕڕڕۆٌیّپص غڕڕڕڕڕۆڕدەتێتەٚە تڕڕڕڕڕا پیاٚچاوڕڕڕڕڕاْ ٚ
پێغەِڕڕڕثەراْ پڕڕڕاو تىڕڕڕاتەٚە .ئیٕجیٍڕڕڕی یەعمڕڕڕٛب وە ٌە دەٚرٚتەری ضڕڕڕاڵی
011ی زایٕڕڕڕڕی ٔٚٛضڕڕڕڕراٚەتەٚە ٌەگەو ئیٕجیٍڕڕڕڕی ٔیىۆدیّڕڕڕڕۆش  ٚئیٕجیٍڕڕڕڕی
ترتٍّاٚشا11ن ٌەضەر ٘ەِاْ تاتەت لاو تٔٚٛەتەٚە.
ضەر ِەضیۆییەت یاْ ٔا .ترتٍیأۆش تە تاٚوی زأطتی ٘ٛت یاْ تیۆٌۆژی ٌە و ێطای
تیٕی دادۀرێس  ٚیەوێىە ٌە تەرگریىارە ضەختەواْ ٌە ِەضیۆیەت.
ٌ : 11ەگەو ٔە ٚەی یەوەِی وریطتیأیداو ژِارەیەوی زۆر ٌە ئیٕجیً پەیداتْٚٛو تەپێی
٘ۀدس ضەرچاٚەی ِێ ٚٚیی ژِارەیاْ گەیػتۆتە  71ئیٕجیًو ٌەٚأە ئیٕجیٍی پەترۆش ٚ
ئۀدریا  ٚیەعمٛب ِ ٚەتا  ٚتەرٔاتا  ٚحەٚارییەواْ  ٚترتٌّٛاٚش ٔ ٚیىۆدیّۆش ٚ
ِریەِی ِەودەٌی  ٚتۆِا  ٚیە٘ٛدا ِ ٚۀا  ٚعیثرأی ..ئەَ ئیٕجیالٔە تا ضەدەی چٛاری
زاییٕی دەضتاٚدەضتیاْ پبدەورا  ٚتەواردە٘ێٕراْو تەاڵَ ٌە ضاڵی 171ی زاییٕی وۆڕتۀدی
ٔیىیب گەیػتە تنیارێه وەٚا پێٛیطتە تۀیا پػس تە چۀد ئیٕجیٍێىی وەَ تثەضترێسو
ٌەتەرئەٚە و ێطا فەرِأی دا وە وریطتأەواْ دەتێس پۀا تۆ چٛار ئیٕجیً تەرْو ئەٚأیع
ئیٕجیٍەوأی ِرلص  ٚیۆحۀٕا ٌ ٚۆلا ِ ٚەتاٌْ .ەتەرئەٚە ضەرٌەتەری ئیٕجیٍەوأی دیىە
ضٚٛتێٕرا  ٚضساظ تنایەٚە تۆ ئە ٚوەضأەی وە تەواری دێٕٓ.
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ٌە ضڕڕەدەی چڕڕٛار" وارەوڕڕأی تڕڕیالتص" تە ٚردی داتەزیٕڕڕی ِەضڕڕیح تڕڕۆ
دۆزەخ دەگێڕڕنێتەٚەو تەغڕڕێٛەیەوی ضڕڕەیر رەگەزە گریىییەوڕڕأی تڕڕێىەو تە
رەگەزە وریطتیأییەواْ وردٚٚە .غەیتاْ ٚەن گەٚرەی غٛێٕەوە ٔیػاْ
دەدرێسو تەاڵَ ٘ادیص تایەخ تەِردٚٚەواْ دەدااپەیّڕأی وڕۆْن -غڕەیتاْ
داٚا ٌە ٘ڕڕادیص دەوڕڕات گیڕڕأی ِەضڕڕیح تىێػڕڕێسو تەاڵَ ٘ڕڕادیص دەوەٚێڕڕتە
د ٚٚدڵییەٚەو چٔٛىە تٛأای ِەضیح گەٌب ٌە تٛأای ئەِ ٚەزٔترەو چۀڕدیٓ
وڕڕار گیڕڕأی وێػڕڕاٚە  ٚزیٕڕڕد ٚٚتڕڕۆتەٚە .وڕڕاتب ِەضڕڕیح دەگڕڕاتو ٘ڕڕادیص
فەرِڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْ تەداخطڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتٕی دەرٚازە ِطڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕییەوأی دۆزەخ دەداو تەاڵَ
ِأڕڕدٚٚتٔٚٛەوەی تە٘ەدەر دەچێڕڕسو ٌەتەرئەٚەی ِەضڕڕیح دێڕڕتە ژٚٚرس ٚ
چاوەوڕڕڕاراْ رزگڕڕڕار دەوڕڕڕات  ٚغڕڕڕەیتأیع وۆتٛتۀڕڕڕد دەوڕڕڕا  ٚرادەضڕڕڕتی
٘ادیطی دەدا.
ٔٚٛضیٕە ٘ەڵثەضڕتراٚەواْو ٌەتڕارەی ضڕەفەری رۆحەوڕأەٚەو چیڕرۆوە
گریىڕڕڕی  ٚرۆژ٘ەاڵتییەوڕڕڕأی ٘ێٕڕڕڕایەٚە ٔێڕڕڕ ٛتاضڕڕڕاٌْ .ە چیرۆویایٛضڕڕڕفی
دارتڕڕاظنا11ن رۆحڕڕی ٌەپڕڕاظ ِڕڕردْ ٔاچڕڕارە تە یڕڕاٚەری غڕڕەیتأەواْ گەٌڕڕب
تەرتەضڕڕس تثنێڕڕسو وە ٔاتٛأێڕڕس تێیپەڕێٕێڕڕس گەر ژیڕڕأێىی پڕڕان  ٚتڕڕێگەرد
ٔەژیاتێس .تەاڵَ ئە ٚضەرگٛزەغتأەی ّٔٔٚٛەیەوی خەیااڵٚیٓ تەوۆرێىی
تڕڕڕایثەتو لطڕڕڕڕە ٌەضڕڕڕەر ٔڕڕڕڕاٚەڕۆوی ئڕڕڕازارداْ  ٚئەغڕڕڕڕىۀجەوأی دۆزەخ
 : 11یەوێىە ٌە وەضایەتییەوأی ئیٕجیًو ٌە تەیس ٌەحُ ٌەدایهتٚٛە  ٚدەچێتەٚە ضەر
خأەٚادەیەوی پادغاییاحەزرەتی داٚدن .تەپێی تیرٚتاٚەڕی وریطتیأیو خٛدا حەزرەتی
وٛترائیٍی ٔارد تۆ غاری ٔاضرە تا ِ دەی ِٕداڵێه تە ِریەَ تداتو وە ئەٚوات دەزگیرأی
یٛضفی دارتاظ تٚٛو یٛضف تیری ٌەٚە وردەٚە دەزگیرأییەوە ٘ەڵٛەغێٕێتەٚەو تەاڵَ ٌەپاظ
ٌەدایىثٔٚٛی حەزرەتی عیطاو یٛضف خأەٚادەوەی تردە ِیطر ٌەترضی پادغای وٌٛەوە ٚ
ضاِرەا٘یردۆشن وە دەیٛیطس وۆرپە ٌەدایهتٚٛەوە تىٛژێسو دٚای ئەٚەی ٌێىۆڵیٕەٚەی
ٌەگەو ضب وەضی ضەر تە ئاییٕی زەردەغتی وردتٚٛو وە ٘اتث ٚ ْٚٛضٛودەیاْ تۆ وۆرپەوە
تردتٚٛو دیارییاْ پێػىەظ وردت .ٚٛتە ٚوۆرە یٛضف تەخێٛوردٔی حەزرەتی عیطای
ٌەئەضتۆ گرتثٚٛو تۆیە ی و ێطا تە وەضێىی پیرۆز دادۀرس.
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دەوەْ .یەوەِیٓ گێنأەٚەیەوی ٚرد ٌەاخۀٚەوأی پترۆشندا تیٕڕراٚەو وە
ٌۀێڕڕڕڕڕٛاْ ضڕڕڕڕڕااڵٔی 011 ٚ 071دا زیڕڕڕڕڕاتر پێڕڕڕڕڕدەچێس ٌە ئەضڕڕڕڕڕىۀدەرییە
ٔٚٛضڕڕراتێتەٚۀّ .ایػڕڕىردٔی ئەغڕڕىۀجەدأەواْو ّٔڕڕٔٚٛەیەوی تەرایڕڕیە وە
٘ٔٛەرِۀدەواْ ٘ەتا وۆتڕایی ضڕەدەی ٔاٚۀڕدو چۀڕدتارەیاْ وڕردۆتەٚە" .
٘ەرٚا غٛێٕیترَ تە ٚئاراضڕتەیە تیٕڕیو ٌەٚپەڕی و ڕۆڵیو وێڕیەن تڕ ٚٛتڕۆ
ضڕڕساداْو ئڕڕازاردەر  ٚفریػڕڕتەواْ ئەغڕڕىۀجەیاْ دەداْو وٍىڕڕی رەغڕڕیاْ
پۆغیتٚٛو رۀگی وەغی ئەٚێیاْ گرتث."ٚٛ
"٘ۀڕڕڕڕڕدس ٌەٚس تە زِڕڕڕڕڕاْ ٘ەڵٛاضڕڕڕڕڕرات :ْٚٛئەٚە ئەٚأە تڕڕڕڕڕ ْٚٛوە ٌە
پەینەٚی دادٚەری یاْداتٚٛو ٌەژێریأەٚە ئاگر و ڕپەی دەضڕۀد  ٚغڕٛێٕی
حەٚأەٚەیڕڕڕڕاْ دەغڕڕڕڕڕێٛا" " .دەریڕڕڕڕاچەیەوی گەٚرەی پڕڕڕڕڕن ٌە ٌیڕڕڕڕڕتەی گەرَو
خەڵىێىڕڕڕی تێڕڕڕدا ٔغڕڕڕرۆ دەوڕڕڕراو وە ٌە راضڕڕڕتەڕێی دادٚەریڕڕڕی یڕڕڕاْ داتڕڕڕٚٛو
فریػڕڕڕڕڕڕڕتەوأیع تەضڕڕڕڕڕڕڕەریأەٚە دەٚەضڕڕڕڕڕڕڕتاْ  ٚئەغڕڕڕڕڕڕڕىۀجەیاْ تەڕٚٚدا
دەوڕڕردٔەٚە" " .تڕڕێجگە ٌەٚاْ ژْ ٌەضڕڕەر ئەَ ٌیڕڕتە رەغڕڕە ضڕڕٛتێٕەرە تەلڕڕ
٘ەڵٛاضڕڕڕڕڕڕراتْٚٛو ئەِە ئەٚأە تڕڕڕڕڕڕ ْٚٛوە خۆیڕڕڕڕڕڕاْ ٌەپێٕڕڕڕڕڕڕا ٚزیٕاواریڕڕڕڕڕڕدا
رازأڕڕڕڕڕدتۆٚە" " .ئە ٚپیڕڕڕڕڕاٚأەظ ٌەوڕڕڕڕڕاری زیٕڕڕڕڕڕا تەغڕڕڕڕڕدارتث ْٚٛتە لڕڕڕڕڕار
٘ەڵٛاضڕڕراتْٚٛو ضڕڕەریاْ ٌۀێڕڕٌ ٛیڕڕتەدا ٔغڕڕرۆ تڕڕٚٛە  ٚدەڵڕڕێٓ -تنٚاِڕڕاْ ٚا
ٔەت ٚٛوە دێیٕە ئەَ غٛێٕە ."-تىڕٛژ  ٚغڕەریىەوأیأُ دەتیٕڕیو فنێڕدراتٔٚٛە
غڕڕٛێٕی تەضڕڕىەٚەو پڕڕن ٌە ِڕڕاری دڕٔڕڕدەو ِارەوڕڕاْ پێٛەیڕڕاْ دەداْ ٌ ٚۀڕڕاٚ
ئڕڕڕازاردا دەتڕڕڕالٔەٚەو ورِەوڕڕڕاْ تەضڕڕڕەر ضڕڕڕەریأدا دێڕڕڕٓ  ٚدەچڕڕڕٓ ٘ەرٚەن
٘ەٚرە رەغڕڕڕڕڕڕەواْو لٛرتأییەوڕڕڕڕڕڕأی دەضڕڕڕڕڕڕتی ئەٚأە ٌەٚێڕڕڕڕڕڕٛە دەڕٚأڕڕڕڕڕڕٕە
ضڕڕسادأەوأیاْ  ٚدەڵڕڕێٓ" چۀڕڕد دەضڕڕەاڵتس دادٚەرأەیە ئەی خڕڕٛدا" " .زۆر
ٔسیه ٌەٚس غٛێٕبترَ تیٕیو تەضه  ٚوێُ  ٚتڕۆگۀی پێڕدا دەڕۆیػڕسو ٘ڕی
ئەٚأە ت ْٚٛوە ئەغىۀجە دەدراْو ئەٚوا وۆدەتڕۆٚە ٔ ٚڕیّ ە دەریڕایەوی
درٚٚضڕڕڕڕسدەوڕڕڕڕردٌ .ەٚس ژْ تڕڕڕڕا تیٕەلالڕڕڕڕای ٌۀێڕڕڕڕ ٛوێّڕڕڕڕدا ٔڕڕڕڕٛلُ تڕڕڕڕٚٛەو
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ٌەتەردەِیأدا ژِڕارەیەوی زۆر ِٕڕداو ٘ەیەو وە پڕێع ٚادەی ٌەدایىثٔٚٛیڕاْو
ٌەدایه ت ٚ ْٚٛدەگریٓو تێیأدا ٘ەتڕ ٚٛفڕٛارەی گڕناٚی ٌێٛەدەردەچڕ ٚٛتڕۆ
چاٚی ژٔەواْو ئەَ ژٔأە ئەٚأەتڕ ْٚٛوە ٔاغڕەرعییأە د ٚٚگیڕاْ تثڕٚ ْٚٛ
ِٕڕڕڕداڵەوأیاْ وٛغڕڕڕتث ."ٚٛئەَ دیڕڕڕّۀە ٌۀێڕڕڕٛاْ ضڕڕڕااڵٔی  711 ٚ 711دا ٌە
دەلێىڕڕی دیڕڕىەی ِیطڕڕریدا تە ٔاٚیاخۀٚەوڕڕأی پڕڕۆڵصن دٚٚتڕڕارە تڕڕۆتەٚە ٚ
پێػیراٚە  ٚدأتی پػتی پبدەتەضڕتێس .پڕۆڵص تە یڕاٚەری فریػڕتە دەگڕاتە
رٚٚتڕڕاری ئڕڕاگر  ٚئەَ ئەغڕڕىۀجەدأأە دەتیٕێڕڕس .فریػڕڕتەوە ٌەٚس دڵٕیڕڕای
دەوڕڕڕڕاتەٚە وە تە گػڕڕڕڕتیا011111ن دۆخڕڕڕڕی وۆراٚوڕڕڕڕۆر ٘ەیە .زۆرس ٌەٚ
دۆخأە ٌە ِیتۆٌۆژیای رۆژ٘ەاڵتی ٚەرگیڕراْٚو ٌەٚأە ِەضڕەٌەی پڕردەوەی
٘ێٕاٚەتە ٔاٚەٚە وە گٔٛا٘ثاری ٌێدەوەٚێتە خٛارەٚە.
پڕڕڕیص  ٚپۆخ ەوڕڕڕاْ ٘ەتڕڕڕا ٔاٚویڕڕڕاْ ٌە ئڕڕڕاٚی رەغڕڕڕدا ٔڕڕڕٛلُتڕڕڕٚٛەو ئەِە
ئەٚأەْ وە چێ یڕڕڕڕڕاْ ٌۀاخۆغڕڕڕڕڕییەوأی خەڵڕڕڕڕڕه دەتیٕڕڕڕڕڕیو ئەٚأەغڕڕڕڕڕی وە
خراپەوارییڕڕڕڕاْ تەرأڕڕڕڕثەر تە ٘ەتیڕڕڕڕ ٛوڕڕڕڕردٚٚەو تە تەضڕڕڕڕتەڵەوێه ٌە ئڕڕڕڕاگر
دەضڕڕٚٛتێٓ .گڕڕن ضڕڕٚٛخۆرەواْ ٌڕڕٚٛظ دەداو ٘ەزار گیڕڕاْ تە خٍڕڕۆوەیەوی
ئڕڕاگردا ٘ەڵٛاضڕڕرا ٚ ْٚتەرۆژدا ٘ەزار وڕڕار ضڕڕٚٛڕ دەخڕڕٛاتو ئیڕڕدی ئڕڕاٚا
تەردەٚاَ دٚٚتڕڕڕڕڕڕارە دەتێڕڕڕڕڕڕتەٚەٌ .ە ٘ەفتەیەویػڕڕڕڕڕڕدا تڕڕڕڕڕڕۆ یەن وڕڕڕڕڕڕار ئەَ
ئەغڕڕڕڕىۀجەدأأە رادەگیرێڕڕڕڕسٌ .ە خە ٚ ْٚخەیاڵەوڕڕڕڕأی حەضڕڕڕڕدراش تڕڕڕڕۆ
یەوەِیٕجار ٔاٚی یەوب ٌە تیاچٚٛەواْ دە٘ێٕرێسو وە ئەٚیع "٘یرۆدش"ڕە.
ٌە ضڕڕەدەی دٚٚەِەٚەو دۆزەخ ٚەن گۆچڕڕأب ٌە یەْ تەرگریىڕڕاراْ ٌە
ئاییٕی وریطتیأی تەوار٘اتٚٛەو ئەٚأە ٌە تەوار٘ێٕڕأی چەوڕی ترضڕێٕەردا
وڕڕڕڕاراِە تڕڕڕڕ .ْٚٛیەوەِڕڕڕڕیٓ تەڵڕڕڕڕگەظ ٌە ٚضڕڕڕڕەدەیە ی ضڕڕڕڕەیٕسالەدیصن
یٛضتٕیأصا11ن دەتیٕیٓ.
 : 11ضیفەتێىە دەدرێتە پاو ئە ٚوەضأەی ٌە ژیأیأدا تەرپرضیارێتیەن دەگرٔە ئەضتۆ وە
ویٙادی رۆحییە تەِەتەضتی گەیػتٓ تە تااڵی ِەضیحو تۆیە پیرۆز دەورێٓ تۆ ئاِأجێىی
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" رۀڕڕگە فەٌطڕڕەفأدٔأە ت ڕڕێٓو ئەٚەی ئڕڕێّە دەی ێڕڕیٓ ٌەتڕڕارەی ضڕڕسادأی
گٔٛا٘ثڕڕاراْ ٌە ئڕڕاگری ٘ەتا٘ەتڕڕاییو تۀیڕڕا ٘ەر لطڕڕەیە یڕڕاْ غڕڕێٛازێىە ٌە
تۆلأدْو ئێّە دەِأەٚس تە ترضأدْ خەڵه تێٕیڕٕە ضڕەر رێڕی چڕاوە ٔەن
تە خۆغەٚیطڕڕتیی .تە چۀڕڕد ٚغڕڕەیەوی وەَ ٚەاڵِڕڕی ئەِە دەدەِەٚەو گەر
ئەِە تڕڕٔٚٛی ٔەتێڕڕس ئەٚا خڕڕٛداظ تڕڕٔٚٛی ٔیڕڕیەو یڕڕاْ گەر ٘ەتێڕڕس  ٚگڕڕٛس
ٔەداتە تڕڕڕٔٚٛی ِڕڕڕرۆ و ئەٚا چڕڕڕاوە  ٚخڕڕڕراپەظ غڕڕڕتب ٔڕڕڕیٓو یاضڕڕڕادأەراْ
ٔاڕەٚایأە ضسای ئەٚأە دەدەْو وە رێّٕاییە تاغەواْ پێػێً دەوەْ".
" ....زۆر زیاتر ٌەئێّەدا دەیثیٕٓ ٚەن ئەٚەی ٌە وەضڕأیتڕردا دەیثیڕٕٓو
ٌەپێٕڕڕا ٚئاغڕڕتیدا یڕڕاٚەر  ٚیڕڕاریدەدەریڕڕٓو چڕڕٔٛىە دەزأڕڕیٓ وەش ٔاتٛأێڕڕس
ٌەتەردەَ خٛدادا ٘ەڵثێس :غەڕۀگێسو رژدو ٔاپان تۀأەت ِرۆڤی پڕاویع.
٘ەریەوە تەپێڕڕی وارەوڕڕأی ضڕڕسا یڕاْ رزگڕڕارتٔٚٛی ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایی ِطڕڕۆگەر
دەوڕڕا .گەر ٘ەِڕڕ ٚٛخەڵڕڕه ئەِەی تسأیثڕڕاو تڕڕۆ ضڕڕاتێىیع تاٚأیڕڕاْ ئۀجڕڕاَ
ٔەدەداو چڕڕڕڕٔٛىە دەیڕڕڕڕأسأی ئەٚە دەتڕڕڕڕب ئەغڕڕڕڕىۀجەیەوی ٘ەتا٘ەتڕڕڕڕایی ٌە
ئڕڕاگردا تەدٚادا تێڕڕسو ئیتڕڕر ئە ٚوڕڕات ٘ەرچڕڕۆٔب تڕڕٚٛە خڕڕۆی دەپاراضڕڕس ٚ
چاوەوڕڕڕأی ضڕڕڕۀگیٕتر دەوڕڕڕردو تڕڕڕا ئە ٚتەخػػڕڕڕأەی تەروەٚس وە خڕڕڕٛدا
تەڵێٕی داٚە  ٚرٚٚتەڕٚٚی ئەغىۀجەواْ ٔەتێتەٚە".اتەرگریی ٔۆیەَن.
ِیٕۆضیۆش فیٍیىصا11ن ٌە وتێثەوەیائۆوتاڤیۆشن ٘ەٚڵڕدەدا تیطڕەٌّێٕب
وە ٌۀێڕڕڕڕڕٛاْ ضڕڕڕڕڕااڵٔی  711 ٚ 711تەردەٚاِیڕڕڕڕڕیەن ٌۀێڕڕڕڕڕٛاْ دۆزەخڕڕڕڕڕی
تتپەرضڕڕتی ٔێڕڕ ٛئەٌیڕڕادە  ٚدۆزەخڕڕی وریطڕڕتیأیدا ٘ەیەو ٚای ٚێٕڕڕا دەوڕڕا وە
یەوەِیاْ ٚەن ئەٚە ٚایە ٌە تەٚرات ٚەرگیراتێڕس .لطڕەی خڕٛدأی و ێطڕا
دیاریىراٌ ٚە یەْ وا٘یٕێىەٚە تۀاٚی ضیأەی پیرۆزەٚەٌ .ەزِأی عەرەتیدا تە
لەدیصااٌمدیصن ٔاٚدەترێٓ.
ٚٛٔ : 11ضەرێىی تیٕی ِ ٚەضیۆییەو ٘ەٚڵیداٚە تە غێٛازی غیػرۆٔی ِەضیۆییەت تە
رۆغٕثیراْ تٕاضێٕێس.
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ٌەضەر ترش ٌە دەٚرٚتەری ضڕاڵی ٌ 711-041ە أڕاِەیەن تڕۆ دیۆٔیڕسندا
تڕڕۆی گەڕأٚەتەٚەو ٘ەرٚەن چڕڕۆْ تەتڕڕایثەتی ٌە ترتٍیڕڕأۆش-یػڕڕدا تاضڕڕی
دەوڕڕڕات وە ٌە رٚأڕڕڕگەی ئەٚەٚە گیڕڕڕأی ِڕڕڕردٚٚاْ ٌە ٘ڕڕڕادیص چڕڕڕاٚەڕێی
پاداغڕڕڕڕتٓو تەاڵَ خراپەوڕڕڕڕاراْ دەضڕڕڕڕٚٛتێٕرێٓ  ٚچڕڕڕڕاٚەڕێی ئەغڕڕڕڕىۀجە
ئاِادەوراٚەوەْ وە ٌە وۆتاییٙاتٕی ویٙأدا دەضڕس پڕبدەوڕات .ترتٍیڕأۆش
پێػڕڕٛەختە چێ ڕ ٌەٚە دەتیٕڕڕبو وە دەڵڕڕب" ِڕڕٓ پێڕڕدەوۀُ وڕڕاتب ئە٘ ٚەِڕڕٚٛ
فەیٍەضڕڕڕڕٛفە دەتیڕڕڕڕُٕ ٌەگەو لٛتاتیەوأیأڕڕڕڕدا دەترژێٕڕڕڕڕرێٓو ئەٚأە ٚایڕڕڕڕاْ
گۆغىردت ْٚٛوە خٛدا تایەخ تەَ دٔیایە ٔادات".
ئەَ ترضڕڕە ٌە ئڕڕاگری ٘ەتا٘ەتڕڕاییو یڕڕارِەتیی غڕڕە٘یدأی داٚە تەرگەی
ضڕڕڕٛوایەتی پێىردٔەوڕڕڕاْ تگڕڕڕرْو ٘ەرٚەنا وارەوڕڕڕأی پەیڕڕڕاِٙێٓ ضڕڕڕەیٕس
پۆٌیىاریۆشن وە ٌە ضاڵی  011وٛژراو غایەتی تۆ دەداو ئە ٚرایڕدەگەیۀب
وە ٚا پێدەچ ٚٛوڕٚٛرەی ئڕاگر تڕۆ ئەٚاْ ضڕارد تێڕسو چڕٔٛىە ٌە ئڕاگرێىی
گەٌب تەتیٕتری دٚٚر دەخطتٕەٚە.
دۆزەخی ِیٍٍی تەغێٛەیب خۆتەخۆ پێعدەوەٚس  ٚتە٘ۆی ٚەرگرتٕڕی
ٌە ئاییٕەوأی دیڕىەٚەو تڕۆ پنوڕردٔەٚەی تۆغڕاییگەٌب وە ضڕرٚظ تەوێڕی-
٘ێػڕڕڕڕڕتٚٛەو تەزٚٚیڕڕڕڕڕی دەٚڵەِۀڕڕڕڕڕد دەتڕڕڕڕڕب  ٚتڕڕڕڕڕۆڵەیەویع ٌە٘ێڕڕڕڕڕسدار ٚ
دەٚڵەِۀڕڕڕد  ٚخۆغڕڕڕث یێىاْو تڕڕڕۆ تڕڕڕاٚەڕداراْ فەرا٘ەَ دەوڕڕڕاو تەتڕڕڕایثەت
ٌەٚأەی چڕڕاٚچٕۆن  ٚدەضڕڕتداخرا ٚ ٚزیٕاوڕڕار  ٚزۆرخڕڕۆر  ٚتەِڕڕثەو ٚ
ٌڕڕڕٚٛتثەرزْو وە ٌە دۆزەخڕڕڕدا دەیڕڕڕأثیٕیٓ .تەاڵَ ئەٚەی وێڕڕڕی ِەترضڕڕڕییەو
ٌۀێ ٛئەَ خەیاڵە تاڵدارأەدا تە ٌێػا ٚتیرٚتاٚەڕ ٘ەْو ٌەتەرئەٚە ٘سرڤأە
گاٚرەوأی ضەرەتا  ٚتڕاٚأی و ێطڕاو دەضڕتیأدایە رێىیطڕتٕی تڕاتەتەوە ٚ
تە ئەلاڵٔیوردٔڕی ٚ ٚێٕڕاوردٔی دۆزەخێڕه وە ٌەگەو دراٚەوأیاِ طیڕاتن
پەڕاٚەوەدا تگٔٛجێڕڕس .تٛأڕڕایەوی زۆریڕڕاْ ٚەگەڕخطڕڕس تڕڕبئەٚەی تڕڕگۀە
چارەضەرس تۆ ضەروەَ ِەضەٌەواْ.
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 -7تٕەِاوأی تاٚەڕ :تاٚأی و ێطا:
زۆر ٌێىڕڕڕڕدأەٚە ٌە ٘ەگثەِأڕڕڕڕدا ٘ەیەو یەوڕڕڕڕب ٌەٚأە وە پێػڕڕڕڕەەچٔٚٛی
تەخۆٚە دیڕٛە تەتڕایثەت ٌە ئەضڕىۀدەرییەو ضڕۀتەری ضڕیەیٍی ِەزٔەو ئەَ
ضڕڕۀتەرە دۆزەخ ٚا دەتیٕڕڕب وە ِأڕڕایەوی رەِڕڕسی  ٚراگڕڕٛزەری ٘ەیە .تڕڕۆ
ئەَ تڕڕیّەی یەوەِڕڕی ٘سرڤأڕڕاْو تڕڕٔٚٛی غڕڕٛێٕب تڕڕۆ ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجەی
٘ەتا٘ەتڕڕڕڕڕڕاییو ٌەگەو تەزەیڕڕڕڕڕڕی ِ ٚیٙرەتڕڕڕڕڕڕأی خٛداییڕڕڕڕڕڕدا یەوٕڕڕڕڕڕڕاگرٔەٚە.
ٌەضەرەتای ضەدەی ضێیەِەٚەاوٍیّٕطی ئەضڕىۀدەرین ئڕاگری دۆزەخ ٚا
پەضڕڕڕڕڕٓ دەوڕڕڕڕڕا وە خٛاضتٕێىەائیطڕڕڕڕڕتی ارەن  ٚی تیاچٚٛەوڕڕڕڕڕاْ ِأڕڕڕڕڕای
ٔائاضٛدەیی ٚیڕ داْ دەگەیۀڕبو ئەٚە ئڕاگرێىی رۆحیڕیە ٌەگیڕاْ تەردەتڕب.
لٛتاتیەوەغڕی تۀڕاٚی ئۆریگڕأۆش ٘ەِڕاْ غڕٛێٓ پێڕی ئەٚی ٘ەڵگڕڕرتەٚەو
وە ٚا دەتیٕڕڕب ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجەی گٔٛا٘ثڕڕار ٌەٚێڕڕٛە دەضڕڕس پێڕڕدەواتو
خڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆی دەخڕڕڕڕڕڕڕڕڕاتە دەرەٚەی ٘ەِڕڕڕڕڕڕڕڕڕا٘ۀگیی گەردٔٚٚەٚەو وە خڕڕڕڕڕڕڕڕڕٛدا
ئەفرأڕڕڕدٚٚیەتیو ٚاتە ئەِ ٚەضڕڕڕەٌەیەی وە تٚٛغڕڕڕی ئەَ ٌێىٙەڵٛەغڕڕڕأەی
دەوڕڕڕاتٌ .ە وۆتڕڕڕایی ضڕڕڕەردەِەوأدا ٌ ٚە رزگڕڕڕارتٔٚٛێىی ضەرتاضڕڕڕەریداو
تەٚاٚی درٚٚضڕڕتىراٚەواْ تڕڕۆ ئڕڕاِێسی خڕڕٛدا دەگەڕێڕڕٕەٚە .ئەِە تڕڕنٚای
ئەپۆواتطڕڕڕڕڕتازەاapocatastaseن وە پێیڕڕڕڕڕٛایە خڕڕڕڕڕٛدی غڕڕڕڕڕەیتاْ ٌەتەردەَ
ئەگەری ئەٚەدایە رزگڕار تێڕڕسو ٘ەرٚا ِەزٔتڕریٓ گٔٛا٘ثڕڕاریع" تڕڕۆظ ئەی
خٛێٕەرو تۆت ٘ەیە تنیار تدەیس وە ئاخۆ ئەَ تەغڕەی درٚٚضڕتىراٚاْ ٌە
تۀیڕڕڕڕایی ٘ ٚەِڕڕڕڕا٘ۀگیی وۆتاییڕڕڕڕدا ٌە ضڕڕڕڕەردەِێىی وڕڕڕڕات دیڕڕڕڕاریىراٚدا
دەِێٕڕڕٕەٚە یڕڕاْو ٌە دەٚرأێىڕڕدا دەِێٕڕڕٕەٚە وە تڕڕۆ ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایە تەردەٚاَ
دەتب".
ٌەضەدەی چٛارەِدا دیدیّۆضی ٔاتیٕا  ٚضڕۀیس ئەِثرۆضڕیۆش تەویڕا
ئەَ ٘ەڵٛێطڕڕڕڕڕڕتە ِیٙرەتأییەیڕڕڕڕڕڕاْ ٚەرگڕڕڕڕڕڕڕرت .ضڕڕڕڕڕڕەتارەت تە ضڕڕڕڕڕڕڕۀیس
ئەِثرۆضڕڕڕڕیۆشو تۀیڕڕڕڕا وڕڕڕڕافر  ٚتێثاٚەڕەوڕڕڕڕاْ ٌە دۆزەخڕڕڕڕدا تە ٔەِڕڕڕڕری
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دەِێٕڕڕڕڕٕەٚە .گاٚرەوڕڕڕڕأیع ٌەرێڕڕڕڕگەی تڕڕڕڕاٚەڕ ٙٔ ٚێٕڕڕڕڕی پڕڕڕڕاو تٔٚٛەٚەٚە
رزگاریاْ دەتب.
گریگۆریۆضی ٔەیطڕی تڕنٚای ئەپۆواتطڕتازی ٘ەڵگڕرتو دۆزەخ تڕۆ ئەٚ
تۀیڕڕا غڕڕٛێٕی پڕڕاوثٔٚٛەٚەیە  ٚوڕڕاتب ٘ەِڕڕ ٚٛخراپەوڕڕاراْ ٌە خراپەوأیڕڕاْ
پڕڕڕاو دەتڕڕڕٕەٚەو ر پێٛیطڕڕڕس تە ِڕڕڕأەٚەی ٔاوڕڕڕاتٌ .ە یەوڕڕڕب ٌە ٚتڕڕڕاردأە
ئایی ٕیەوأیڕڕڕداو رضڕڕڕتەیەن ٘ڕڕڕاتٚٛە وە ِأڕڕڕای رزگڕڕڕارتٔٚٛی یەوجڕڕڕارەوی
غڕڕڕەیتاْ-یڕڕڕع ٌەخۆدەگرێڕڕڕس" :خڕڕڕٛدای تەروەضڕڕڕتە ضڕڕڕەرچاٚەی ٘ەِڕڕڕٚٛ
لطڕڕەیەوە وە گڕڕٛتراٚەو رزگاروڕڕاری ِڕڕرۆڤە ٌە ٔڕڕاتٚٛتی  ٚغەفاتەخػڕڕەو
ٌە٘ەِاْ واتدا درٚٚضتىاری ٔاتٚٛتیػە" .
ضەیٕس ویرۆَ ٌە ضەرەتای ضڕەدەی پێڕٕجەَ دٚٚدو تڕٚٛو پػڕتیٛأیی
ٌە ٘ەڵٛێطتە پێىٕاوۆوەواْ دەوردو وە ٔیازە غاراٚە  ٚپراوتیىەوأیاْ تڕب
خەٚظ ٔەتڕڕڕڕڕڕڕْٚٛو تەاڵَ ٌە رٔٚٚىردٔەٚەوڕڕڕڕڕڕڕأی ٌەضڕڕڕڕڕڕڕەر ٔڕڕڕڕڕڕڕاِەگەٌێىی
ئاراضڕڕڕتەورا ٚتڕڕڕۆ خەڵىڕڕڕی ئەفطڕڕڕصو وەخڕڕڕس ٌەضڕڕڕەر تڕڕڕٔٚٛی دۆزەخێڕڕڕه
دەواتەٚەو وە ٘ەضتپێىراٚە  ٚئاگر  ٚپػىۆی راضڕتەلیٕەی ٘ەیە .پێڕدەچب
ٌە ٌێىڕڕدأەٚەوأی تۆائەغ ڕ یان ٌەضڕڕاڵی -101دا ِەیٍڕڕی تە ی چەِڕڕىەوەی
ئۆریگأۆضدا چٚٛتبو ٌەگەو خطتٕەڕٚٚی ئە ٚلطڕەیەظ وە ئەَ راضڕتییە
تاظ ٔیڕیە ٌۀێڕِ ٛیٍٍەتڕدا تاڵٚتىڕرێتەٚەو چڕٔٛىە پێٛیطڕتیاْ تە ٘ەڕەغڕەی
دۆزەخێىڕڕی ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایی ٘ەیە تڕڕا ژیڕڕأێىی تڕڕاظ تڕ یٓ " :دەڵڕڕێٓ پێٛیطڕڕتە
ٌەتڕڕارەی ئەَ ِەضڕڕەٌەیەٚە تێڕڕدۀگ تڕڕیٓ تڕڕا تڕڕرش ٘ەر تااڵدەضڕڕس تڕڕب"و تڕڕۆ
ئەٚأەی وە تڕڕرش تە یڕڕأەٚە غڕڕێٛازێىە تڕڕۆ ٘ەاڵتڕڕٓ ٌە گٔٛا٘ىڕڕاری .تەاڵَ
ئڕڕێّە دەتڕڕب ئەروڕڕی ئەٚە تڕڕۆ خڕڕٛدا تەوڕڕب تێ ڕڕیٓو تڕڕا ضڕڕٕٚٛرەوأی خڕڕٛدا ٌە
ضڕڕەپأدٔی ِیٙرەتڕڕأی  ٚضڕڕسادا تثیٕڕڕرێٓو ئڕڕارەزٚٚی خڕڕۆیەتی وڕڕب دیڕڕاری
دەوات تۆ ضساداْ  ٚر وەضب  ٚچۆْ"ا ٌە ٌێىدأەٚەوأی ئەغ یاوXVIIIن.
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لڕازأجی پراوتیىییڕڕأەی دۆزەخ ٚەن ٘ەڕەغڕەیەن تە گەٚرەتڕڕریٓ ضڕڕساو
تڕڕا تڕڕاٚەڕداراْ رێڕڕی راضڕڕس تەرٔەدەْو ِڕڕاددی ٘ ٚەتا٘ەتڕڕاییەو رۀڕڕگە ئەِە
٘ۆوڕڕاری ضڕڕەرەویی تێػڕڕىأی رەٚتڕڕی ئۆریگیٕڕڕۆش تێڕڕس .ترضڕڕاْ ٌە دۆزەخ
٘ەتڕڕا ضڕڕەدەی تیطڕڕتیعو تەڵڕڕگەی وۆتڕڕاییە تەدەضڕڕس دەضڕڕەاڵتی و ێطڕڕاٚە.
ٌە یەوڕڕی دیڕڕىەٚە رۀڕڕگە ئەِە ٘ۆوڕڕاری ضڕڕەروەٚتٕی یۀگرأڕڕی تۆچڕڕٔٚٛی
تٔٛدی ٔێ ٛئیّپراتۆریای پاظ وۆضتۀتیٓ تبو وە ٌەژێر وڕاریگەریی یاضڕای
ضڕڕسادأدا تڕڕْٚٛو ئە ٚیاضڕڕایە تڕڕا رادەیەوڕڕی زۆر تٔٛڕڕد تڕڕٌ .ٚٛەَ ضڕڕەردەِە
تڕڕاٚأی و ێطڕڕا ضڕڕەریاْ ٘ەڵڕڕدا  ٚپێىٙڕڕاتٓو وە ٍِىەچڕڕی چەِڕڕىە دادٚەریڕڕیە
دیٛأییەوڕڕڕاْاتیرۆوراتین  ٚغڕڕڕێٛەییەوأی دەٚرٚتەریڕڕڕاْ تڕڕڕِ .ْٚٛێڕڕڕ ٚٚی
رۆژی دٚایڕڕی  ٚئازارەوڕڕڕأی ئەٚدٔیڕڕڕاو تەرادەیەوڕڕی ضڕڕڕەیر غڕڕڕاْ تە غڕڕڕأی
ِێ ٚٚی دادٚەریی ِرۆیی دەڕٚات.
ٌە ضڕڕڕەدەی ضڕڕڕێیەَ ضڕڕڕەیٕس وثریڕڕڕأۆش وە ٌۀێڕڕڕ ٛچەٚضڕڕڕأدٔەٚەوأدا
تۆچٔٚٛەوڕڕڕڕڕأی خڕڕڕڕڕۆی ٔٚٛضیٛەاٌەضڕڕڕڕڕاڵی  711ضڕڕڕڕڕەریاْ تنینتە٘ۀڕڕڕڕڕدس
خۆغییەٚە ٘ەڵٛەضڕتە ٌەضڕەر تیڕرۆوەی دۆزەخ دەوڕاو ٚەن تۆڵەضڕۀدٔێىی
ِەزْ ٌە تتپەرضڕڕڕڕڕتە ضڕڕڕڕڕتەِىارەواْو وە ٘ەرچۀڕڕڕڕڕدس ٘ەڵث ێردراٚەوڕڕڕڕڕاْ
دڵیۆظ تٓو ئەٚاْ ئازاریاْ زیاتر دەتب " .رۆژی دٚایڕی چۀڕدە ِەزٔە! ئەٚ
واتە خٛدا ِیٍٍەتەوەی تالیدەواتەٚەو تە زأیٕە ٚردە ئیال٘یڕیەوەی ٘ەریەوە
تەِڕڕڕڕڕڕڕڕافی خڕڕڕڕڕڕڕڕۆی دەگڕڕڕڕڕڕڕڕاو تاٚأثارەوڕڕڕڕڕڕڕڕاْ رەٚأەی دۆزەخ دەوڕڕڕڕڕڕڕڕرێٓ ٚ
چەٚضێٕەرەوأیػڕڕّاْ تە گەرِڕڕای ٘ەِیػڕڕەیی ئڕڕاگرێىی ٘ەڵ ڕڕٚٛو پاداغڕڕس
دەوڕڕرێٓو ئڕڕێّەظ ٌەتەر تڕڕنٚا  ٚخٛداپەرضڕڕتیّاْ پاداغڕڕس دەوڕڕرێیٓ .وڕڕاتب
ٚەختی ئەَ ئاغىراتٔٚٛە دێڕسو ٔەِریڕی خڕٛدا تەضڕەر ضڕەرِأەٚە پرغڕٕگ
دەداتٖٗٚو تەختیار  ٚدڵیۆظ دەتڕیٓ وە خڕٛدا تە تەزەیڕی خڕۆی گەٚرەِڕاْ
دەواتو ئەٚأەظ دەضتثەرداری خٛدا ت ْٚٛیاْ ٌێی یڕاخی تڕْٚٛو ٌە تڕاری
تۆِەتثاری  ٚو ۆڵیدا دەتڕٓو ئەٚأەی ٚیطڕتی غڕەیتأیاْ وێثەوڕب وڕردٚٚەو
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تێگِٛاْ ٌەگەو غەیتأدا دەتڕٓ  ٚتە ئاگرێڕه دەضڕٚٛتێٓو وە خاِۆغڕثٔٚٛی
ٔییە"أاِەی 01و11ن.
دۆزەخ ی ٘یپڕڕۆٌیتی رۆِڕڕی  ٚئۀاضڕڕتاز  ٚویریٍۆضڕڕی ئۆرغڕڕڕەٌیّی ٚ
ویریٍۆضی ئەضىۀدەری ٌە رۆژی دٚاییەٚە دەضس پێڕدەواتو تەاڵَ دەوڕرس
تیاچٚٛەوڕڕڕاْ ٌە چاٚەڕٚأیڕڕڕڕدا ٌە یەن تٙێ ڕڕڕرێٕەٚە  ٚئە ٚئەغڕڕڕڕىۀجأەیاْ
ٔیػاْ تدەْ وە رٚٚتەڕٚٚیڕاْ دەتێڕتەٚەو ئەٚأەاٚاتە تیرِۀڕدەواْن ٌەضڕەر
ضرٚغتی ئاگری دۆزەخ ٚتٚٛێ ێىی زۆر دەوەْ :ئڕاگرێىی ِڕاددییە وڕار ٌە
وەضڕڕڕتە  ٚگیڕڕڕاْ دەوڕڕڕاو پێٛیطڕڕڕتی تە ضڕڕڕٛتەِۀی ٔیڕڕڕیەو چۀڕڕڕدس وەضڕڕڕتە
٘ەڵٍٛغێسو ئەٚۀدەظ دەتٛأب درٚٚضتی تىاتەٚە .گریگۆریۆش ٚا دەتیٕڕب
وە د ٚٚوڕڕڕڕۆر ئڕڕڕڕاگر ٘ەیەو یەوێىیڕڕڕڕاْ پاو وڕڕڕڕارە  ٚئەٚیتریڕڕڕڕاْ ضڕڕڕڕسادەر.
یۆحۀٕای دەِسێن ٌە ضەدەی چٛارەَ پێػڕٕیاری چەِىێىڕی تٔٛڕدتر دەوڕا ٚ
دەڵب :دۆزەخ ِاددی ٘ ٚەتا٘ەتاییەو ٘ەِ ٚٛتتپەرضتەواْ تڕب چۀڕدٚچْٚٛ
چارۀٚٛضڕڕڕیاْ ئڕڕڕاگرەو ٌەتەرئەٚەی تە ئڕڕڕا ٚپڕڕڕاو ٔەورأٚەتەٚەو تڕڕڕێجگە ٌە
خراپەو واری دیىەیاْ ٔەوردٚٚە .تەاڵَ ئەٚأە گەر واری چاوەیاْ وردتێڕسو
تە غێٛەیەوی ضرٚٚغڕتی تڕٚٛەو تەٚاتڕایەویتر ٘ڕیر پاداغڕتێىی ٔیڕیە یڕاخٛد
چاوەیڕڕڕاْ وڕڕڕردٚٚە تڕڕڕا تە٘ڕڕڕایەن تەخڕڕڕٛدی خۆیڕڕڕاْ تڕڕڕدەْو وە ئەِەظ ٌە
ٌڕڕڕڕٛتثەرزییەٚە ضڕڕڕڕەرچاٚەی گرتڕڕڕڕٚٛە ":چڕڕڕڕٔٛىە گەر تەڵێٕڕڕڕڕی ئاضڕڕڕڕّاْ ٚ
٘ەڕەغڕڕەی دۆزەخ تەش ٔەتڕڕب تڕڕۆ ئەٚەی خەڵڕڕه تیۀەضڕڕەر رێڕڕی راضڕڕسو
ئەٚا ئەٚأەی تنٚایاْ تە٘یر غتێه ٔییەو چاوەوردٔەوأیاْ ٘ێٕدە زۆر ٔیڕیەو
گەر ٘ەغڕڕڕثێس ٌە پێٕڕڕڕاٚی ٔاٚتأگیڕڕڕدا دەیڕڕڕىەْو دۆخەوەظ ٘ەرٚایە ئەٚەی
٘ەِڕ ٚٛوڕاتب چڕاوە دەوڕات ٌە پێٕڕاٚی ٔڕا ٚ ٚغڕۆرەتداو دٚاوڕار خڕۆی ٌڕب-
دەگۆڕێڕڕس  ٚوڕڕٛێرأە دەوەٚێڕڕتە غڕڕٛێٓ ئڕڕارەزٚٚە خراپەوڕڕأی" ائاِۆژگڕڕاری
یەوەَ ٌە ضەیٕس یۆحۀٕاو 7وXXVIIIن.

88

تەاڵَ ورۆوڕڕی ضڕڕسای تا٘ەتڕڕایی ٌەضڕڕەر ٘ەڵە راگٛزەرەوڕڕاْ ٌەتڕڕاتەتێىی
زۆر ئاضڕڕڕاییو چیڕڕڕدیىە ٔیڕڕڕیە :ئایڕڕڕا دادٚەریڕڕڕی ِڕڕڕرۆ ٌەضڕڕڕەر ٘ەڵەیەوڕڕڕی
ضڕڕڕڕاتەٚەختیو ضڕڕڕڕسایەوی ٘ەِیػڕڕڕڕەیی دەرٔاوڕڕڕڕات ٌەواتێىڕڕڕڕدا ٘ەِیػڕڕڕڕەیی
ٌەدٔیاوەیتر ٘ەتا ٘ەتاییە.
ضڕایٕس ئەگطڕڕتیٕۆش ٌەضڕڕەرەتای ضڕڕەدەی پێٕجەِڕڕداو غڕڕێٛەیەوی ٔڕڕیّ ە
وۆتڕڕایی تەخػڕڕییە ٘ڕڕێ ە گەٚرەوڕڕأی دۆزەخڕڕی وریطڕڕتیأی .ئە ٚغڕڕەتۀگەظ
وە تثڕڕڕڕٚٛە فڕڕڕڕۆڕِێىی ٘ەِیػڕڕڕڕەیی دۆزەخ ٌە ِێڕڕڕڕ ٚٚی و ێطڕڕڕڕاو تڕڕڕڕایەخێىی
تڕڕڕڕڕڕایثەتی تە ٘سرەوڕڕڕڕڕڕأی ئەگطڕڕڕڕڕڕتیٕۆش داٌ .ە راضڕڕڕڕڕڕتیدا ٌێىۆڵیٕەٚەوڕڕڕڕڕڕأی
ئەگطتیٕۆش واری دیاٌیىتیىیٓو تا رادەیەوی زۆر رٚٚخطڕارێىی وڕۆٔىرێتی
تەخػڕڕیٛەتە دۆزەخو چەِىێىڕڕی تڕڕٚٛڕە دێٕێڕڕتە ئڕڕاراٚەو ٚەن وڕڕاردأەٚەیەن
ٌەتەرأثەر ٘ێرغگەٌی تتپەرضتاْ  ٚرەٚتگەٌی ٌێثٚٛردەیی.
تە ٚپێڕڕیە ٘ەِڕڕ ٚٛتتپەرضڕڕتاْ  ٚلٛرتأیڕڕأی گٔٛڕڕا٘ی تٕ یٕەیڕڕیو تەٚاٚی
ئەِٕ ٚدااڵٔەی ِردْ ٌ ٚە ٔٙێٕی پاو تٔٚٛەٚە تب تە٘رە تڕْٚٛو ٘ەِڕ ٚٛئەٚ
گڕڕاٚرأەی تیڕڕڕر ٌە گٔٛا٘ىڕڕڕاری دەوۀەٚەو دەوۀٚە تەر ئەغڕڕڕىۀجەی ٘ەتڕڕڕا
٘ەتایی دۆزەخ .تەدرٚٚضتی دۆزەخ ٌە رۆژی حەغرەٚە دەضس پبدەوڕاتو
ٌەئێطتاغڕڕڕەٚە ٘ەتڕڕڕا ئە ٚوڕڕڕاتەو تیاچٚٛەوڕڕڕاْ ئڕڕڕازار دەچێڕڕڕ ْو ٘ەرٚەن ٌە
ّٔڕڕٔٚٛەوەی ئەٌی ڕڕازر  ٚدەٚڵەِۀڕڕدە غ ڕەڕۀگێسەوەدا دەردەوەٚێڕڕسٌ .ەگەو
یەوەَ ضاتی وۆتا٘اتٕی ویٙاْو ئازارەوأیاْ زیاد دەوڕاو تڕٛخّی ضڕەرەویی
ئەغڕڕڕىۀجەدأیع ئڕڕڕاگر دەتێڕڕڕسو وە ئڕڕڕاگرس ِڕڕڕاددییە  ٚوەضڕڕڕتە  ٚگیڕڕڕاْ
دەضٚٛتێٕب تێسەٚەی ٌۀاٚیاْ تەرس .ضایٕس ئەگطتیٕۆش ٚا دەتیٕب ئڕاگری
پاو وڕڕار ٘ەیە  ٚوڕڕاتییەو ئەِجڕڕۆرە ئڕڕاگرە تڕڕۆ ئەٚأەیە وە زۆر خڕڕراپ ٔڕڕیٓو
ئاگری ٘ەتا٘ەتایعو تیٕی وەِترە  ٚتۆ ئەٚأەیە وە زۆر تاظ ٔیٓ.
ٌەوۆتڕڕایی ضڕڕەردەِی تڕڕاٚأی و ێطڕڕاو د ٚٚچەِىڕڕی تەٚاٚوڕڕار ٌەتڕڕارەی
دۆزەخەٚە درٚٚضڕڕڕڕس تڕڕڕڕْٚٛو چەِىێىڕڕڕڕی ِیٍٍڕڕڕڕی ٌەخەیڕڕڕڕاو ٚٛٔ ٚضڕڕڕڕیٕە
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٘ەڵثەضتراٚەوأەٚە ٌك  ٚپڕۆپی ٌڕبتثڕۆٚەو ٌە چڕاخی ٔاٚەڕاضڕتدا خەیاڵڕدأی
رەتۀیأە پێػیخطس  ٚدەٚڵەِۀڕدی وردتڕٚٛو ئەٚی دیىەغڕیاْ چەِىێىڕی
فیىڕڕڕڕڕری تڕڕڕڕڕٚٛو وە زۆرس پرضڕڕڕڕڕیاری ٌەئڕڕڕڕڕاِێس دەگڕڕڕڕڕرت  ٚئڕڕڕڕڕاییٕپەرٚەرە
والضیىییەواْ غییأىردەٚە  ٚخۆغیٛأییاْ پێدا.
 -1دۆزەخی خەیاڵدأی رەتۀیی:
دۆزەخڕڕڕڕڕی وریطڕڕڕڕڕتیأی تەچەِڕڕڕڕڕىە تەلٍیڕڕڕڕڕدییەوەیو زۆر لەرزاری ئەٚ
ٔاٚۀڕڕدە رەتۀیی ڕأەیەو تەغڕڕێٛازێىی گەٌڕڕب ضڕڕٕٚٛردار ٌەضڕڕەر رزگڕڕارتْٚٛ
دەدٚێڕڕڕڕٓو وە تێیڕڕڕڕدا ئاضڕڕڕڕّأی تڕڕڕڕۆ دەضڕڕڕڕتەت ێرێىی چڕڕڕڕاوەخٛاز دأڕڕڕڕاٚە ٚ
تیڕڕاچٔٚٛیع تڕڕۆ ژِڕڕارەیەوی زۆری خەڵڕڕه٘ .ەر ٌە ضڕڕەرەتاوأی یەوەِەٚە
ژیڕڕأی رەتۀیڕڕی گەغڕڕە دەوڕڕاتو ئە ٚغڕڕێٛازە ژیڕڕأە پػتثەضڕڕتٚٛە ٌەضڕڕەر
زا٘یڕڕڕدێتی  ٚخۆترضڕڕڕیوڕڕڕردْو تە تەردەٚاَ ٘ێسەوڕڕڕأی خڕڕڕراپە ٘اِٛغڕڕڕۆی
دەوەْو لاڵثٔٚٛەٚەظ ٌە دۆزەخدا پەرەدەضێٕێس .زۆروار رەتۀەواْ وە ٌە
وڕڕڕڕڕۆِەڵە عەل ێىڕڕڕڕڕی ضڕڕڕڕڕەرەتایی پێىڕڕڕڕڕدێٓو ٌە ٔڕڕڕڕڕاٚوەرگەی تیرٚتڕڕڕڕڕاٚەڕە
ِیٍٍییەوأەٚە ضەر٘ەڵدەدەْ ٌ ٚۀێ ٛژیٕگەیەوڕی داخڕراٚدا دەژیڕٓو تەزۆری
رادەضڕتی چیڕرۆن  ٚگێڕڕنأەٚە ضڕەیر  ٚضڕڕەِەرە  ٚخەیاڵییەوڕاْ دەتڕڕٓو وە
وەضی تالیىراٚە  ٚغەیتاْ رۆڵی ضەرەوی تێدا دەتیٕٓ.
ٌەضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەدەی غەغڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەِەٚە ضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕیسیر داراڵ-ی وەغڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕیع ٌە
ِۆٔەضڕڕتێریااٌدیرنا17ن ٌێڕڕریٕصو وە دٚاتڕڕر تڕڕٚٛە تیػٛتیااضڕڕمفنا11ن ئڕڕاروو
ٌ : 17ۀێ ٛوریطتیأەوأدا و ێطا تەگػتی غٛێٕی پەرضتٕەو تەاڵَ ئەَ ٚغەیە پۆڵێٓتۀدیی
تۆ وراٚە ٌۀێٛا ْ و ێطا  ٚواتدرائیە  ٚئەترەغیە ِ ٚۆٔەضتێرو وە ٘ەریەوەیاْ تایثەتّۀدیی
خۆی ٘ەیەو و ێطا ٌە تٕەچەدا ٚغەیەوی یۆٔأییەائەوٍیطیان وە ِأای اتأگەٚازوردْ یاْ
گردتٔٚٛەٚەن دەدات یاْ وۆتٔٚٛەٚەی وۆِەڵێه ِرۆ ِ .ۆٔەضتێر غٛێٕی پەرضتٓ ٚ
تێناِأە  ٚرەتۀی تێدا دەژی وە خۆی اْ ٌە چێ ەوأی ژیاْ تێثەظ دەوەْ  ٚژیأی ئاضایی
دەژیٓو ٌە تٕەچەدا ٚغەوە ئاراِییە ٚ ٚاتای ِەزرا یاْ ِاڵی وٛتیار دەگەیۀێسو تە٘ۆی
غێٛازی گٛزەراْ  ٚژیأی رەتۀە ضەرەتاییەوأی وٌٛەوە  ٚوریطتیأەواْ .واتدرائیە
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ٌەضڕەر ئاضڕڕتێىی فڕراٚاْ ٌە ٚتارەوأیڕڕداو تەدۆزەخ خەڵىڕی دەترضڕڕأدو ٚای-
ورد ٘ۀدس وەش تە زێدپێٛۀاْ تۆِەتثاری تىەٌْ .ە یەوێه ٌە ٚتارەوأیدا
تیروردٔەٚەوأی رْٚٚدەواتەٚە  ٚدەڵب:
تڕڕڕڕڕرا  ٚئڕڕڕڕڕازیسأُ داٚاتڕڕڕڕڕاْ ٌڕڕڕڕڕبدەوەَو تەٌەخڕڕڕڕڕۆتردٚٚییەوی ِەزٔەٚە
ئاِۆژگاریتڕڕڕاْ دەدەِڕڕڕبو وەضڕڕڕتاْ ٌەِڕڕڕٓ تڕڕڕٚٛڕە ٔەتڕڕڕبو ئە ٚدۆخەی تڕڕڕۆی
دەوۆغُ تۆ ئەٚەیە ٚاتاْ ٌبتىەَو تا تۆ چۀدیٓ وڕار گڕٛێی ٌڕبتگڕرْو ٚای
داِۀێٓ وە ٌەٚأەیە ٌەوێی خڕۆی ٔەتێڕس یڕاْ ٘ەر تڕۆ گڕٛتٕەو ئە ٚدۆخەظ
رۆژی وۆتڕڕڕڕڕڕاییەو وە دەتێڕڕڕڕڕڕس ِەضڕڕڕڕڕڕەٌەی تڕڕڕڕڕڕرش  ٚتڕڕڕڕڕڕاتەتی ضڕڕڕڕڕڕەختی
رزگارتّٔٚٛڕڕاْ تێڕڕسا...ن رۀڕڕگە تە خەیڕڕاڵی یەوێىتأڕڕدا تێڕڕس  ٚت ێڕڕس :تڕڕۆچی
٘ەِیػە ئاِۆژگاریّاْ ٌەتارەی غتگەٌب دەدۀڕبو وە تە ٚرادەیە ضڕەخس ٚ
دژٚارْ ئەِە ٌەتەرئەٚەیە وە تۆ ِرۆ تاغترە ٌەَ ژیڕأەداو غڕتب ٌەتڕاڵی
تٕۆغڕڕڕڕب تڕڕڕڕۆ ئەٚەی تگڕڕڕڕاتە تەختیڕڕڕڕاری ٘ەِیػڕڕڕڕەییو ٌەتڕڕڕڕری ئەٚەی ٌێڕڕڕڕرە
غادییەوی ضاختەی دەضڕستڕىەٚس ٌ ٚەٚێڕع تىەٚێڕتە ژێڕر ئەغڕىۀجەیەن
وە وۆتایی ٔایەت.

تارەگای ِەترأەو ئەَ ٚغەیە ٌە و ێطای ئەرتۆزۆوطی رۆژ٘ەاڵتی تەوار ٔایەت .ئەترەغیە
ت ٚٛوتریٓ یەوەیە ٌە ضیطتەِی و ێطا وە لەغەیەن ضەرۆواری دەوات.
 : 11چۀد زاراٚە ٔ ٚاٚێه ٘ەْ وە ٌۀێ ٛلەغەوأی وریطتیأیدا تەواردێٓو ئەضمٛ
پٍەیەوی گەٚرەیە  ٚتەرپرضە ٌە ژِارەیەن و ێطا ٌۀێ٘ ٛەرێّێىی دیاریىراٚداو لەغە
ضەرۆواری و ێطا دەواتو ٚا تاٚە ئەضمٌ ٛە و ێطای گەٚرەی ٘ەرێّەوەدا دادۀیػێس ٚ
دەیىاتە تارەگای خۆیو وە تەَ تارەگایە دەگٛترێس واتدرائی .ئۀ ٚاٚچأەی دەوۀٚە
ضٕٚٛری چا وی ئەضمٛفەٚە پێیاْ دەگٛترێس ئەترەغیەٌ .ەدٚای لەغە ٌەرٚٚی پٍەٚە
غەِاش دێس وە پٍەی خٛارترە ٌە لەغەِ .ەتراْ ئەضمٛفێىی گەٚرەیەو دەتێتە تەرپرش
ٌەضەر ئەترەغیە ِ ٚەترأیەو ئەَ ٚغەیە تۀاٚی خاٚۀی غاری گەٚرە دێس .تەاڵَ
ضەرۆوی ٘ەِ ٚٛئەضمِ ٚ ٛەترأەواْ پێی دەگٛترێس پەتریارن.
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وەٚاتە ٌە ِۆٔەضتێرییەوأدا ٔەریتی چیرۆوەوأی ضڕەفەر تەرە ٚدۆزەخو
تەردەٚاَ تڕڕڕڕڕڕڕڕڕٚٛەو ئەٚەظ ٌەغڕڕڕڕڕڕڕڕڕێٛەی خەیڕڕڕڕڕڕڕڕڕاڵی ئڕڕڕڕڕڕڕڕڕاٚێتە تە رٚٚداٚە
ِێ ٚٚییەوڕڕأەٚە داڕێ ڕ را ْٚتڕڕا زیڕڕاتر ٌە راضڕڕتییەٚە ٔسیڕڕه تڕڕٌٓ .ەضڕڕەدەی
٘ەغتەَ وتێثڕی" ِێڕ ٚٚی و ێطڕای ئیٕگٍڕتەرا" ٌە دأأیاتیڕدنی پیاٚخڕاش وە
وەغیػڕڕێىی ئۀگٍۆضەوطڕڕۆٔی تڕڕٌ ٚٛە ِۆٔەضڕڕتێری وڕڕارۆو چڕڕٛار دیّۀڕڕی
خەیڕڕڕاڵی دۆزەخییڕڕڕأە ٌەخڕڕڕۆدەگرس :خەیڕڕڕاڵی رەتۀێىڕڕڕی ئێرٌۀڕڕڕدی تۀڕڕڕاٚی
فۆرضڕڕیو وە گیڕڕأی ٌە وەضڕڕتەی وڕڕٛدا دەتێڕڕتەٚە  ٚفریػڕڕتە تڕڕۆ ضڕڕەردأی
دۆزەخڕڕڕی دەتڕڕڕا ٌ ٚەٚس دریىڕڕڕتەٌُ دەتیٕڕڕڕبو وە پیڕڕڕاٚێىە ٌە ٔۆرتەِثەر ٔڕڕڕدو
ئێڕڕٛارەیەن گیڕڕأی ٌەدەضڕڕتدا  ٚتڕڕۆ رۆژی دٚاتڕڕر ٘ەضڕڕتایەٚە .فەرِأڕڕدەی
ضڕڕٛپا پادغڕڕا ِیرضڕڕیا دەتیٕڕڕبو رەتۀێڕڕه دەتیٕڕڕب رێڕڕس ٌە ژیڕڕأی رەتۀڕڕایەتی
ٔاگرێس٘ .ەر چیرۆوێه تێگِٛڕاْ پەیڕاِێىی ِڕۆراڵی ٘ەیە .دریىڕتەٌُ دەگڕاتە
ٌێڕڕٛاری چڕڕاڵبو گڕڕنی ئڕڕاگرێىی گەٚرە  ٚپریػڕڕىگەٌێىی ٌێڕڕٛە دەردەچڕڕبو وە
تڕڕڕریتیٓ ٌە گیڕڕڕأی ِردٚٚەوڕڕڕاْ  ٚتە حەٚادا فنێڕڕڕدەدرێٓ " .تە تۆلیڕڕڕٛی تڕڕڕۆ
ِڕڕاٚەیەوی زۆر ٌەٚێڕڕدا ٚەضڕڕتاَو ٔڕڕازأُ چڕڕی تڕڕىەَ  ٚچڕڕیُ تەضڕڕەر دێڕڕسو
ٌۀاوڕڕڕاٌ ٚەدٚاِەٚە گڕڕڕٛێُ ٌەدۀگڕڕڕی ٔڕڕڕروە ٔ ٚڕڕڕاڵەیەوی زۆر تەضڕڕڕٛس تڕڕڕٚٛو
ٌەگەڵیػڕڕڕڕیدا لالڕڕڕڕڕایەوی ترضڕڕڕڕٕانو ٘ەرٚەن ئەٚەی حەغڕڕڕڕڕاِاتێه تێڕڕڕڕڕس ٚ
تەدٚژِڕڕٕە پێٛۀڕڕدوراٚەوأیاْ پڕڕبتىۀڕڕٓ٘ .ڕڕاٚارەوە ت ٕڕڕد ٔ ٚسیڕڕه دەتڕڕۆٚەو
وڕڕۆِەڵب خراپەوڕڕارَ تیٕڕڕیو پێڕڕٕج گیڕڕأی ِرۆڤیڕڕاْ رادەوێػڕڕا  ٚدەیڕڕاْلینأڕڕدو
دەیأْااڵٔد  ٚتەرە٘ ٚەڵڕدێرە تاریىەوأیڕاْ دەتڕردْو ٌەواتێىڕدا غڕەیتأەواْ
لالا پبدەوۀیٓ  ٚلریٛەیاْ ٌبدەداٌ .ۀێٛیأدا پیاٚێىی ضەر تاغڕرا َٚتیٕڕی
٘ەرٚەن عڕڕڕڕادەتی پیڕڕڕڕاٚأی ئڕڕڕڕاییٕیو ٌەگەو عیٍّڕڕڕڕأییەن  ٚژٔێىڕڕڕڕداو رۆحە
غڕڕڕڕەڕۀگێسەواْ تەرە ٚچڕڕڕڕاڵێىی گنگرتٚٛیڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕردْو وڕڕڕڕاتب ٌەٚس ٔغڕڕڕڕرۆ
دەوڕڕراْو ئیڕڕدی ٔەِتڕڕٛأی گریڕڕأی پیاٚەوڕڕاْ  ٚلالڕڕای ئیثٍیطڕڕەواْ ٌێىجڕڕٛدا
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تڕڕىەِەٚەو تەاڵَ تۀیڕڕا ژاٚە ژاٚێىڕڕُ دەتیطڕڕس".ا ِێ ڕ ٚٚی و ێطڕڕا ِ ٚیٍٍەتڕڕی
ئیٕگٍیسی vو 12ن.
تا خەیاڵەوأی دیىەی ٘ەِاْ ضەردەَ ٌەتیرٔەوەیٓو خەیاڵی رەتۀێڕه ٌە
ٚێٍٕڕڕۆرو وە رەتۀێىڕڕیتڕڕر دەیگێڕڕنێتەٚەو ئەٚیڕڕع ضڕڕایٕس تۆٔیفاضڕڕە .خەیڕڕاڵی
رەتەْ ضیٕیۆڵفو وە گریگۆریۆضی تۆری دەیگڕٛازێتەٚەٌ .ە٘ەِڕ ٚٛوارێىڕدا
تاضی پردێه دەورس وە تەضەر ئاگرەوەدا درێ تڕۆتەٚەو ئەٚی زۆر خۆغڕە
خەیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاڵی رەتۀە ئێرٌۀڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕدییەوأەو وە تاتەتەوأیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْ پەیٛەضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتە تە
واضۆٌیىثٔٚٛێىەٚەو دەِێىە ٌە رۆِا ویاتۆتەٚە.
یەوڕڕڕب ٌە ٔڕڕڕاٚدارتریٓ گێنأەٚەوڕڕڕاْ" ضڕڕڕەفەری ضڕڕڕایٕس ترأداْ"ڕڕڕڕەو وە
تێگِٛاْ ِێ ٚٚەوەی دەگەڕێتەٚە تۆ ضەدەی ٔۆیەَو دەگێڕنێتەٚە چڕۆْ ئەَ
رەتۀە دٚای دەریا تنیٕێىی زۆرو دەگاتە وۀاری دٚٚرگەیەوی ٔەگثەتو وە
ٌە تەردی وٍطڕڕی پێىٙڕڕاتٚٛەو دۀگڕڕی فڕڕٚٛوەری ئاضڕڕٕگەر  ٚچەوٛغڕڕەوأی
ٌێڕڕڕڕدسٌ .ەضڕڕڕڕەر یەوڕڕڕڕب ٌە دٚٚرگە ت ٚٛوەوڕڕڕڕاْ یە٘ڕڕڕڕٛدای ئەضڕڕڕڕیەریٛتی
پػٚٛی ٘ەفتأەی تەضەر دەتاو وە ٌە ئێڕٛارەی غڕەِّەٚە دەضڕس پێڕدەوات
تڕڕڕڕڕۆ دٚای ٔڕڕڕڕڕٛێ ی عەضڕڕڕڕڕری یەوػڕڕڕڕڕەِّە وۆتڕڕڕڕڕایی دسو ئە ٚتە ٚردی ٚ
ٌٗضٗرخۆ ئازارەوأی دەگێنێتەٚە:
ا14ن
" ٌەٚس ٌەگەو ٘یڕڕرۆدش  ٚتیالتڕڕیص  ٚحڕڕٕە  ٚویافڕڕا ئڕڕازارَ چەغڕڕس.
رۆژی دٚٚغڕڕەِّە ٌەضڕڕەر خٍڕڕۆوەیەن ٌە ِڕڕێخ دراَ ٚ ٚەن رەغڕڕەتا گێ ڕ َ
دەخڕڕڕٛارد .رۆژی ضێػڕڕڕەِّە ٌەضڕڕڕەر تەختەیەوڕڕڕی تسِڕڕڕاراٚی درێ وڕڕڕراَ ٚ
تەردەوڕڕاْ خڕڕرأە ضڕڕەر وەضڕڕتەَ :تەِاغڕڕای وەضڕڕتەی وڕڕ ْٛوڕڕ ُٔٛوەْ.
رۆژی چٛارغڕڕەِّە ٌە زفتڕڕدا وڕڕٛڵێٕراَو ئا٘ٚڕڕاَ ٌڕڕب٘ڕڕات وە دەتیڕڕٕٓ .دٚاتڕڕر
غەَ ورا تە ضییدا ٘ ٚەرٚەن پٍە گۆغس ترژێٕرا .رۆژی پێٕجػڕەِّە ٌە
٘ : 14اٚضەری عەِراْ  ٚدایىی حەزرەتی ِریەَ.
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چاڵێىڕڕدا ٔڕڕٛلّىراَ  ٚوەضڕڕتەَ تەضڕڕتیو ر ئەغڕڕىۀجەیەن ٔیڕڕیە ٌە تەزأڕڕدْ
ٔاخۆغتر .رۆژی ٘ەیٕی پێطڕتیاْ گڕٛرَٚو خڕٛێی پێڕداوراو ئیثٍیطڕەواْ ِڕص
 ٚلٛڕلٛغڕڕڕڕّی تٛاٚەیڕڕڕڕاْ وڕڕڕڕرد تە گەرِٚٚڕڕڕڕدا .رۆژی غڕڕڕڕەِّە فنێڕڕڕڕدراِە
زیٕڕڕدأێىی رزیڕڕٛەٚە وە گۀیڕڕٛییەوەی ٘ێٕڕڕدە تەتڕڕیٓ تڕڕٚٛو خەریڕڕه تڕڕ ٚٛدڵڕڕُ
دە٘ڕڕڕڕڕڕڕڕاتە دەرس .ئەِە تڕڕڕڕڕڕڕڕێجگە ٌەِ ٚطڕڕڕڕڕڕڕڕەی دەرخڕڕڕڕڕڕڕڕٛاردَ درا .رۆژی
یەوػەِّەظ ٌێڕرە دەِثیٕڕیو تە ضڕاردا ٚخڕۆَ دەغڕۆَ" .تیڕرۆوەی پػڕٚٛی
٘ەفتڕڕڕڕأە ٌە ئیتاٌیڕڕڕڕاظ ٘ەیەو ٘ەرٚەن ٌە ضڕڕڕڕەدەی یڕڕڕڕازدەدا ٌە تڕڕڕڕۆزۆٌیص
دەیثیٕڕڕڕیٓو ٘ەِڕڕڕ ٚٛغڕڕڕەِّٛأێه چڕڕڕۆٌەوە رەغڕڕڕەواْ دەفڕڕڕنْو ئەٚأە گیڕڕڕأی
تیاچٚٛەوأە دەچٓ تۆەٚێٕەٚە.
ٌەضەرەتای ضەدەی حەٚتەَو ی گریگۆریۆضی گەٚرەو وە رەتەْ تڕٚٛ
تڕڕٚٛە پاپڕڕاو چۀڕڕد دیّۀڕڕب دەتیٕڕڕیٓ دٚٚتڕڕارە پڕڕردەوە دێٕێڕڕتەٚە ضڕڕەر غڕڕأۆو
تەاڵَ تەضەر رٚٚتارێىی رەغی تۆگۀڕدا راوێػڕراٚەو ئیثٍیطڕەواْ ٌەضڕەری
ِۆڵیاْ خٛاردٚٚە .تێیدا چیرۆوی پیاٚێڕه دەخڕٛێٕیٕەٚە تۀڕاٚی ئەضڕتەفاْو
وە تە٘ەڵە ٔێردراٚەتە دۆزەخو غەیتاْ دەیگێڕنێتەٚە تڕۆ زەٚی پڕاظ ئەٚەی
تبدەگا وە تەدحاڵیتٔٚٛب ٌە ِەضەٌەوەدا ٘ەیە.
ٌەضەدەی دٚازدە دٔیاتیٕی  ٚخەیاڵی رەتۀەواْ زیڕادیوڕردو گرٔگتریٕڕی
ئەٚأە ٌە دەٚرٚتەری ضڕڕڕاڵی  0011تڕڕڕٚٛو خەیڕڕڕاڵی تۀڕڕڕدێىتی ئەٌثریڕڕڕه دی
ضتەفراتیو دٚای ئەٚەی ٌە٘ۆظ خڕۆی چڕٚٛو وۆترێڕه دەینفێٕڕب  ٚضڕایٕس
پەتڕڕڕڕرۆش  ٚد ٚٚفریػڕڕڕڕتە تەرە ٚدۆزەخڕڕڕڕی دەتەْو ٌەٚس تەپێڕڕڕڕی ٘ەڵە ٚ
گٔٛا٘ەوڕڕاْ ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجەیەوی یەوجڕڕار زۆر دەتیٕڕڕب :ئە ٚئافرەتڕڕأەی
وۆرپەوأیاْ تەخێٔ ٛەوردٚٚە تە ِەِه ٘ەڵدەٚاضڕرێٓ  ٚغڕیر تە ِارەوڕاْ
دەدەٌْ .ەوڕڕڕاتی تڕڕڕٚٛرأەٚە پیاٚەخاضڕڕڕەیەوی ئێرٌۀڕڕڕدی تۀڕڕڕاٚی تٔٛگڕڕڕداي
تە٘ەِأػڕڕڕێٛە ضڕڕڕەردأی دۆزەخ دەوڕڕڕا  ٚفریػڕڕڕتە پاضڕڕڕەٚأەوەی یڕڕڕاٚەری
دەتڕڕڕب .ئەَ دیڕڕڕّۀە فۆتڕڕڕۆگرافییە ٔايڕڕڕاتەو وە ٌە دەٚرٚتەری ضڕڕڕاڵی 0011دا
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رەتۀێىڕڕی ئێرٌۀڕڕدی ٔٚٛضڕڕیثٚٛیو تڕڕٚٛە ضڕڕەرچاٚەیەوی تەپێڕڕس  ٚئیٍٙڕڕاَ-
تەخع تۆ ٘ٔٛەرِۀڕداْو تەتڕایثەت تڕۆ ترایڕأی ٌیّثڕۆرگو وە تەٚردی ٚێڕٕە
ضڕڕڕڕڕڕەرەوییەوەیاْ ٌەاضڕڕڕڕڕڕاتە ٘ٔٛەرییەوڕڕڕڕڕڕأی دۆق تێڕڕڕڕڕڕریندا وێػڕڕڕڕڕڕاٚە ٚ
تەزیٕڕڕڕدٚٚیی ٘ێػڕڕڕتٚٛیأەتەٚەٌ :ە لڕڕڕٚٛاڵیی دۆزەخو غڕڕڕەیتأی زەتەٌڕڕڕال ٚ
تٛوٓ تەضتراٚەتەٚە تە ئاِێرەوأی ئەغىۀجەداْ  ٚژیٍەِۆٚەو ٌەتڕا ٚئڕازار
پێر دەخٛات .وارس تەتب ٚادە ٘ەزار ٌەوۆِەڵە تیاچٚٛەوڕاْ تەدەضڕتەوأی
دە٘ڕاڕس  ٚوڕڕارێىیع وڕۆِەوگەٌێتڕڕر تەوۆغڕێىی تاعٔٛیڕڕأەی ضڕڕٛتێٕەرەٚەو
تەرە ٚتەرزایڕیە زۆر ت ٕڕڕدەواْ فنێیڕڕاْ دەدا .خۀٚەوڕڕأی تٔٛگڕڕداي خەیڕڕاڵیع
تێدەپەڕێٕب :دۆڵێىی دۆزەخی تەژیٍەِڕۆ رێ وڕراٚو ٌەضڕەرٚٚیەٚە تّٕی ێىڕی
ضڕڕٚٛتێٕەر ئەٚی دەوەٚێڕڕتە خڕڕٛارەٚەو ئەٚأەْ وە تڕڕاٚن  ٚدایڕڕه  ٚتڕڕرای
خۆیأیڕڕڕڕاْ وٛغڕڕڕڕتٚٛەو دەتڕڕڕڕٛێٕەٚە  ٚزۀگڕڕڕڕۆو زۀگڕڕڕڕۆو ٘ەرٚەن چەٚری
دەوۀٚە لەراغەوڕڕڕأەٚەو دٚاتڕڕڕر دەتڕڕڕٕەٚە تە ٘ەڵڕڕڕُ  ٚضڕڕڕەرٌۀٛس غڕڕڕێٛەی
تەٚاٚ ٚەردەگڕڕرٔەٚە  ٚدٚٚتڕڕارە دەوۀٚەٚە خڕڕٛارەٚە .تێنەٚغڕڕتەوأیع ٌە
دەریڕڕڕڕاچەیەوی تەضڕڕڕڕتٚٛدا دەعەوأێڕڕڕڕه تەدۀٚٛوەوڕڕڕڕأی لٛتیڕڕڕڕاْ دەدا ٚ
٘ەرضڕڕڕیاْ دەوڕڕڕاو پاغڕڕڕاْ ٚەن پاغڕڕڕەڕۆ تٛڕیڕڕڕاْ دەداتە دەرەٚەو ِارەوڕڕڕاْ
ٌە٘ۀاٚیڕڕڕاْ دەتڕڕڕرٚٚوێٓ  ٚپێطڕڕڕتیاْ دەدڕْ  ٚدێڕڕڕٕە دەرسو ٌە غڕڕڕٛێٕبتڕڕڕر
تیاچٚٛەوڕاْ ٌەضڕەر ئڕڕاگرێىی ضڕپی گەرَ دەوڕڕرێٕەٚە  ٚدەیأٙڕاڕْو پاغڕڕاْ
تە چەوٛظ پێىەٚەیاْ دەٌىێٕٕەٚە.
ٌۀێٛاْ ضڕااڵٔی  0701 ٚ 0041یەوڕب ٌە رەتۀەوڕأی ئیٕگٍیڕس تۀڕاٚی ٖ.
دی ضاٌتریو ٚەضفی" پاو واری ضایٕس پاتریڕه"ی وڕردٚٚەو ؤٛێڕه تثڕٚٛە
دەرٚازەی ٌ ٚە ٚضەردەِەٚە ٔەریڕتە ِیٍٍییەوڕاْ ٚایڕاْ دأڕاٚە وە دەتڕب ٌە
دٚرگەیەودا تێس ٌۀسیڕه دەریڕاچەی دێڕرگ .ئەٚە ئە ٚغڕٛێٕە تڕ ٚٛوە ٘ەتڕا
ئەِرۆظ زیارەتىڕاراْ تڕۆی دەچڕٓو ضڕەرتاری تێثیٕڕی  ٚخۆپڕارێسی و ێطڕا
ٌەضەر ئە ٚتاتەتە .خەیاڵی دۆزەخییأە ٘ێٕدە تەرتاڵ ٚ ٚزۆر تٚٛو ٌە ضڕاڵی
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0111دا ئۆتٍڕڕڕڕۆی رەتەْ وتێثێىڕڕڕڕی ٌەضڕڕڕڕەر وڕڕڕڕۆوردەٚە ٔڕڕڕڕاٚی ٔڕڕڕڕا" وتێثڕڕڕڕی
تیٕیٕەواْ"ٌ .ەضاڵی  0711رۆوڕیەی رەتەْ ٌە ٔٚڕدۆڤەر ٌە ِۆٔطڕتێری ضڕاْ
ئەڵثڕڕأصو خۀٚڕڕی دێیەوڕڕی خەڵىڕڕی ٌۀڕڕدەْ دەگێڕڕنێتەٚە تۀڕڕاٚی تڕڕۆرچاڵ.
زۆریڕڕڕٕەی ئەَ چیرۆوڕڕڕأەی تڕڕڕۆ ضڕڕڕەروۆٔەوردٔی وێّاضڕڕڕییە تایثەتییەوڕڕڕاْ
٘ۆٔیثۆٚە٘ .ۀدستری رۆڵی ضیاضی دەتیٕٓو خەڵىب تڕۆ دۆزەخ دۀێڕرس وە
دژی تۆچٔٚٛەوڕڕڕأی دأەر دەٚەضڕڕڕتٕەٚە .تڕڕڕۆ ّٔڕڕڕٔٚٛە ٌەخەیڕڕڕاڵی ضڕڕڕەدەی
ٔۆیەِداو تنیاری ٌەضەر غاراڵ ِارتڵ داٚە وە تیڕاچٚٛەو ٌەتەرئەٚە ضڕاِأی
و ێطای زەٚتوردٚٚە.
 -1دۆزەخی ٘ٛتییەواْاتیۆٌۆژضتەواْن:
دۆزەخڕڕی ٘ٛتییەوڕڕاْ ضڕڕۀگیٓتڕڕر  ٚئڕڕاراَتڕڕرەو تٔٛیڕڕادێىی عەلاڵٔی ڕیە ٚ
ٌەضڕڕەر پەڕاٚی پیڕڕرۆز خڕڕۆی راگرتڕڕٚٛەو تەاڵَ دەوەٚێڕڕتە تەر وارٌێىەوڕڕأی
یاضڕڕڕڕڕا  ٚفەٌطڕڕڕڕڕەفەٌ .ە٘ەرد ٚٚضڕڕڕڕڕەدەی دٚازدە  ٚضڕڕڕڕڕیأسە چەِىەوڕڕڕڕڕأی
دۆزەخی ٘ٛتی وب پێی خۆیاْ لایُوردو وەدەٌیەتیع پەرۆغی ویاوڕاری
 ٚتەرچڕڕاٚڕٔٚٚی تڕڕۆ زیڕڕاد دەوڕڕاتِ .ڕڕافی یاضڕڕایی ٌەگەو گراتیڕڕاْ  ٚپیڕڕار
ٌۆِثارد تڕاٚتٛێی دۆخەوڕأی تاوەوەضڕیی ضڕأاتر دەوەِْ .ڕافی ِەدۀڕی وە
یاضڕڕڕادأەراْ ٌەضڕڕڕەر ِڕڕڕۆدێٍی ِڕڕڕافی رۆِڕڕڕأی پێػڕڕڕیدەخەْو زیڕڕڕاتر ٚرد ٚ
رٔٚٚتڕڕر دەتڕڕب .تەڕاضڕڕتی تیۆٌۆژضڕڕتەواْ وە چەِىڕڕی دۆزەخ دێٕڕڕٕە تڕڕْٚٛو
زۆروڕڕار تەخۆیڕڕاْ پٍەگەٌێىیڕڕاْ ٌە ِڕڕافی ِەدۀڕڕی ِ ٚڕڕافی یاضڕڕایی دەضڕڕس-
دەوەٚسٌ .ە دەٚرٚتەری ضڕڕڕڕاڵی 0011گراتیڕڕڕڕاْ ٌەراگەیأدٔەوەیڕڕڕڕدا خەڵڕڕڕڕه
تەضڕڕەر چڕڕٛار دەضڕڕتەدا داتەظ دەوڕڕات :پیاٚچاوڕڕاْو خراپەوڕڕاراْو خەڵىڕڕب
تەتەٚاٚی پیاٚچان ٔیٓو خەڵىڕب تەتەٚاٚی خراپەوڕار ٔڕیٓ .پیڕار ٌۆِپڕارد ٌە
دەٚرٚتەری ضاڵی ٌ 0011ە وتێثەوەیڕدا" چڕٛار وتێڕة ٌەضڕەر پۀڕد" پٍەوڕأی
خراپەوڕڕڕڕاریی ویادەوڕڕڕڕاتەٚە  ٚپێػڕڕڕڕٕیاری ضڕڕڕڕسای دۆزەخیڕڕڕڕی وۆراٚوڕڕڕڕۆر
دەخاتەر.ٚٚ
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خٛدا ٌەضەر غێٛەی پادغاو پڕێع ٘ەِڕ ٚٛغڕتێه دادٚەرەو ٌەضڕەرەتای
ضەدەی دٚازدەٚەو ئەَ پیػڕەیە پڕێگەی یەوەَ دەگڕرسو ٘ەرٚەن ٌە ٔەخڕع
ٔ ٚیگاری ضەر دەرگای واتڕدرایە  ٚو ێطڕاوأدا دیڕارەِ :ەضڕیۆی دادٚەر ٌە
واتڕڕدرایەی غڕڕاری وۆٔ ڕه ٌە ٔێڕڕٛاْ ضڕڕاڵی  ٚ 0011ضڕڕاڵی 0011و دٚاتڕڕر ٌە
ئۆتۆْ ٌ ٚە ضاْ دٔیص .دیّۀەوە ٌە ضڕەدەی ضڕیأسە فراٚأتڕرەو تڕا رۆژی
دٚایی دەتێڕتە دادگە تەپێڕی رێٕڕٛێٕییە ترضڕٕاوەواْ :پەیڕاِثەر  ٚفریػڕتەواْ
ئاِادە دەتڕٓو ضڕایٕس ِیىائیڕً وارەوڕاْ ٌە تەراز ٚٚدەداو یۆحۀٕڕا ِ ٚڕریەَ
ٔێٛۀڕڕڕڕدگیری  ٚداٚای تەزەیڕڕڕڕی دەوەْ .وٌٛیڕڕڕڕأی ڤازٌیڕڕڕڕأی ٌە ڤڕڕڕڕازٌەی ٌە
ٚتارەوأیڕڕڕڕڕداو رٚٚخطڕڕڕڕڕارێىی یاضڕڕڕڕڕایی ٌەگەو غڕڕڕڕڕا٘ێد  ٚتەرگریىڕڕڕڕڕار ٚ
تنیارەوڕڕڕاْ دەداتە رۆژی دٚایڕڕڕیو ضڕڕڕساوأیع ضڕڕڕیّایەوی تڕڕڕبتەزەییأەیڕڕڕاْ
٘ەیەو ٘ەرٚەن ئە ٚتنیارأەی وە ٌە دادگەوأی فیٛداڵی دەردەچٓ .چەغٕی
ئە ٚدادگایأە خٛدا حاوُ  ٚضىااڵوارەو چٔٛىە گٔٛا٘ەواْ ئە ٚضڕٚٛوایەتی
پێىردٔأە تْٚٛو وە دژ تە ٚدەوراْ.
ٌەضڕڕەدەی ضڕڕیأسەدا ضڕڕساواْ تڕڕٔٚٛە تاوەوەضڕڕی  ٚویاوڕڕاری ٌۀێڕڕٛاْ
گٔٛا٘ە ضەرپێیەواْ  ٚگٔٛا٘ە وٛغٕدەواْ خەضتتر وڕرایەٚە .تۀیڕا گٔٛڕا٘ە
وٛغڕڕٕدەواْ دەتڕڕٕە ٘ڕڕۆی تیڕڕاچٔٚٛی ٘ەتا٘ەتڕڕاییٌ .ە ئاوڕڕاِی ئەٚەدا رۆڵڕڕی
و ێطا ٌە غەفاعەتىردٔدا پػتیٛأی تڕۆ پەیڕداتٚٛو چڕٔٛىە دأپێڕدأأی ضڕااڵٔە
وە ٌە ضڕڕاڵی ٚ0701ە تڕڕٚٛە زۆرەٍِبائیجثڕڕارین ٌەگەو تڕڕۆتە  ٚپەغڕڕیّأی
دەرتنیٓ ٌە خەتاواْو و ێطای ٚاٌێىڕرد وٍیٍڕی دۆزەخ  ٚتە٘ەغڕتی تەدەضڕس
تێس.
٘ەرچۀڕڕدە خػڕڕتەیەوی تڕڕایثەت تە گٔٛڕڕا٘ە وٛغڕڕٕدەواْو تڕڕٔٚٛی ٔیڕڕیەو
تەاڵَ ٘ۀڕڕڕڕڕڕدێىیاْ ٚا ٔاضڕڕڕڕڕڕرا ْٚوە ترضڕڕڕڕڕڕٕاوٓ تە٘ڕڕڕڕڕڕۆی پێػڕڕڕڕڕڕەەچٔٚٛی
رۆغڕڕڕڕڕڕٕثیرییەٚەٌ .ە ضڕڕڕڕڕڕەدەوأی یەوەَو ٌە ضڕڕڕڕڕڕەردەِی چەٚضڕڕڕڕڕڕأدٔەٚەو
یڕڕاخیث ْٚٛیڕڕاْ ٘ەڵڕڕگەڕأەٚە گٔٛڕڕا٘ب تڕڕ ٚٛغڕڕایأی ضڕڕەروۆٔەوردْ تڕڕٌ .ٚٛە
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ضڕڕەردەِەوأی ِیرۆڤٕجڕڕی وڕڕاتب و ێطڕڕا ٘ەٚڵڕڕی داِەزرأڕڕدٔی ضیطڕڕتەِێىی
وڕڕڕڕۆِەاڵیەتی دەداو ضڕڕڕڕسای تەگ داچڕڕڕڕٔٚٛەٚەی ئەَ ضیطڕڕڕڕتەِەو تیڕڕڕڕاچٔٚٛی
٘ەتا٘ەتایی ت :ٚٛضیسەری ئارٌی ٚای دأا وە گٔٛڕا٘ە ترضڕٕاوەواْ وٛغڕتٓ
 ٚدزی ِ ٚەضڕڕڕڕڕڕڕتی  ٚتڕڕڕڕڕڕڕٚٛڕەیی  ٚغڕڕڕڕڕڕڕایەتیدأی درۆ  ٚپێػڕڕڕڕڕڕڕێٍىردٔی
پیرۆزییەوأەٌ .ەگەو ٘ەڵىػأی رۆڵڕی ضڕٛارچاوی ٌە ضیطڕتەِی فیڕٛداڵی ٚ
پێػڕڕىەٚتٕی تازرگڕڕأیو ٌڕڕٛتتەرزیڕڕی  ٚچ ێطڕڕی ٘ڕڕاتٕە پڕڕٍەی یەوەَو تە٘ڕڕۆی
وڕڕڕاریگەری ِۆٔطڕڕڕتێرەواْو خەیڕڕڕاڵی دۆزەخیڕڕڕی پنتڕڕڕٌ ْٚٛە ٌڕڕڕٛتتەرزی ٚ
چاٚچٕۆوی  ٚچەپەڵیو ٚاتە دژی ضب ٔەزرە رەتۀیڕیەوە وە ٌەخڕۆتردٚٚیی
٘ ٚەژاری  ٚپاوییە.
ٌە ٚپرضیارە والضیىییأەی تیۆٌۆژضتەواْ تاٚتٛێی دەوەْو پرضڕیارێىی
دڵەڕاٚوڕڕڕب تەخڕڕڕع ٘ەیەو وە پەیٛەضڕڕڕتە تە ژِڕڕڕارەی تیاچٚٛەوڕڕڕأەٚە .تڕڕڕا
رادەیەن ئاراضڕڕڕڕڕڕڕتەیەوی رەغڕڕڕڕڕڕڕثیٕأەی ٘ەیەو تۆِڕڕڕڕڕڕڕا ئەوڕڕڕڕڕڕڕٛیٕی دەڵڕڕڕڕڕڕڕب"
رزگارتٚٛەوڕڕاْ وەِڕڕٓ"و ٘اٚچەرخەوەغڕڕی ضڕڕایٕس تۆٔڕڕاڤٕتۆراا0771-0707ن
تە پػڕڕس تەضڕڕتٓ تە غڕڕێٛازێىی ٚەرگیڕڕراٌ ٚە یاضڕڕای ِەدۀڕڕیو تڕڕنٚای ٚایە
ژِڕڕڕارەی تیاچٚٛەوڕڕڕاْ ٌە رزگارتٚٛەوڕڕڕاْ زیڕڕڕاترەو تڕڕڕا ر ْٚٚتثێڕڕڕتەٚە وە
رزگارت ْٚٛتەخػػێىی تایثەتییەو ٌەواتێىڕدا تیڕاچ ْٚٛزادەی دادٚەرییەوڕی
ئاضاییە".
غڕڕڕٛێٕی دۆزەخڕڕڕیع وێػڕڕڕە دەٚرٚٚژێٕڕڕڕبو گەر ٌە ضڕڕڕەرەتای ضڕڕڕەدەی
دٚازدەٚەو ٘ۆٔۆریڕڕڕۆش دٚتڕڕڕۆْ ٚایزأیثڕڕڕب وە تێگِٛڕڕڕاْ دۆزەخ دۆخێىڕڕڕی
فیىڕڕرییە ٔ ٚاورێڕڕس غڕڕٛێٕێىی ِڕڕاددی ٘ەتڕڕبو ئەِجڕڕۆرە تۆچڕڕٔٚٛەی ٌە وڕڕاْ
ضىۆت ئەریجیٓ-ی ٘ڕاٚٚاڵتییە ئێرٌۀڕدییە ٔڕاٚدارەوەی ضڕەدەی ٔڕۆیەِەٚە
ٚەرگڕڕرتو ئەٚأەغڕڕی وە ئەَ تۆچٔٚٛەیڕڕاْ ٘ەتڕڕٚٛو ٘ەر تە وەِیڕڕٕە ِڕڕأەٚە:
زۆریڕڕڕٕەی دأەرەوڕڕڕاْ رایڕڕڕاْٚایە دۆزەخ ٌە لڕڕڕٛاڵیی زەٚیڕڕڕدایە  ٚتە غڕڕڕٛێٓ
دەرٚازەوەیدا دەگەڕێٓو وە یاْ ٌە ئێرٌۀدەیە یاخٛد رٔٚٚتر ٌە ضڕەل یە یڕا
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ٌەتاغڕڕٚٛری ئیتاڵیڕڕا تەپێڕڕی ٔەریتڕڕب وە پػڕڕتی تە دەضڕڕەاڵتی گریگۆریۆضڕڕی
گەٚرە تەضڕڕتٚٛە .وٌٛیڕڕاْ دی فیڕڕس ی ٌە ٔاٚەڕاضڕڕتی ضڕڕڕەدەی دٚازدەیەَ
رایدەگەیۀڕڕبو ئەٚأەی ئڕڕازاری دۆزەخیڕڕاْ تڕڕۆ تڕڕناٚەتەٚەو پێیڕڕاْ دەڵڕڕێٓ"
ئیتٕییەوڕڕڕاْ" تە٘ڕڕڕۆی چیڕڕڕای ئیتٕڕڕڕڕااetnaنٚە .تەاڵَ عەل ڕڕڕی تۆِڕڕڕا ئەوڕڕڕڕٛیٕی
تەتٔٛڕڕدی تەر ئەَ ِەضڕڕەٌەیە دەوەٚس ٌ ٚە پرضڕڕیاروردْ ٚریڕڕایی دەداو ٌە
وڕڕۆِەڵەی تیۆٌۆژضڕڕتیدا دۀٚٛضڕڕبو وە "تڕڕٔٚٛەٚەری ٔاِڕڕاددی تە غڕڕێٛازی
ئاضڕڕڕڕایی  ٚگٛزارغڕڕڕڕتىار ٌەخڕڕڕڕۆ ٌە غڕڕڕڕٛێٕدا ٔڕڕڕڕیٓو وە تە٘ۆیڕڕڕڕأەٚە ت ێڕڕڕڕیٓ
تایثەتّۀڕڕڕڕڕڕدی وەضڕڕڕڕڕڕتەواْ ٌەٚەدایە ٌەٚس تڕڕڕڕڕڕٓو تەاڵَ ٘ەر ٌەٚێػڕڕڕڕڕڕٓ تە
غێٛازێىی تایثەتو وە ِەحاڵە ئێّە تە تەٚاٚی تسأیٓ چۆْ چۆٔییە".
تەاڵَ ضەتارەت تە ئازارەواْ وە تیاچٚٛەوڕاْ تٚٛغڕی دەتڕٓو ٘أڕدەرس
تڕڕڕٚٛە تڕڕڕۆ ضڕڕڕەر٘ەڵدأی تیڕڕڕۆرگەٌب ٌە ژِڕڕڕارە ٔڕڕڕایەت  ٚضڕڕڕەختە تێیأڕڕڕدا
تیۆٌۆژضتەواْ تتٛأٓ و ەٚی خەیاڵدأی خۆیاْ تىۀْ .ڕاٚدارتریٓ پۆٌێٕێڕه
تڕڕۆ ئەَ ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجأەو ئەٚەیە وە ٌە رٔٚٚىڕڕردٔەٚەوەی ٘ۆٔۆریڕڕۆش
دٚتۆٔدا ٘اتٚٛەو وە ٔۆ دأەیاْ تەخەیاڵدا دێٕب :ئاگرو ضەرِاو ِارە زٌەوڕاْو
تۆگۀیو ژاٚە ژاٚێه گٛس وەڕ دەواتو تاریىییەن وڕٗ ٘ێٕڕدە چڕنە دەورێڕس
دەضتی ٌبتدرسو غەرَو تیٕیٕی ضەری لێسۀٚی غەیتأەواْو زٔجیری ئاگر
وە ئازارچێ ەوڕڕاْ دەتەضڕڕتێتەٚە .دەتڕڕب ٌەپػڕڕس ئەَ چۀڕڕدأەٚەو دڵەڕاٚوێڕڕی
ٚرٚٚژأڕڕدٔی ئڕڕازارس تیڕڕٛێٕیٕەٚە وە تٚٛغڕڕی ٚیڕڕ داْ  ٚپێڕڕٕج ٘ەضڕڕتەوە
دەتێس.
ئەٚپەڕی ٘ەٚڵڕڕڕدأب وە تڕڕڕۆ تەعەلاڵٔیىردٔڕڕڕی دۆزەخ دراتڕڕڕبو تێگِٛڕڕڕاْ
٘ەٚڵەوەی تۆِڕڕا ئەوڕڕٛیٕی تڕڕٚٛەو ٌەگەو ئەٚەغڕڕدا ضەراضڕیّەیی ئەَ رەتۀە
دۆِیٕیىڕڕأیە ٌە زۆر خاڵڕڕدا ضڕڕەری ٘ەڵڕڕداو ٚەن پرضڕڕی غڕڕٛێٕی دۆزەخ وە
پێػڕڕتر تاضڕڕّاْوڕڕردٌ .ە چۀڕڕدیٓ غڕڕٛێٕی ویاویڕڕادا چڕڕۆتە ضڕڕەر ِەضڕڕەٌەی
دۆزەخو ٌە" وڕڕڕڕڕڕڕۆِەو دژ تە ٔەتەٚەوڕڕڕڕڕڕڕاْ" ا0711-0711ن ٌە چارەضڕڕڕڕڕڕڕەری
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ِەضڕڕەٌەی خڕڕراپەداا0717-0711ن ٌە وڕڕۆِەڵەی تیۆٌۆژضڕڕتیاتەٚأ ٚەوڕڕراٚە
0771ن.
تۆِڕڕڕڕا ئەوڕڕڕڕٛیٕی رق ٌێثڕڕڕڕٔٚٛەٚەی خڕڕڕڕۆی تڕڕڕڕۆ خەیڕڕڕڕاو  ٚگێنأەٚەوڕڕڕڕاْ
رادەگەیۀڕڕڕب  ٚتۀیڕڕڕا پػڕڕڕس تە پەڕاٚی پیڕڕڕرۆز دەتەضڕڕڕتبو ئە ٚدەتڕڕڕٛأب تە
ضرٚغڕڕڕتی ئە ٚغڕڕڕٛێٕأەِاْ تٕاضڕڕڕێٕبو ئەَ تیۆٌۆژضڕڕڕتە ٘ەٚودەدا ٚەاڵِڕڕڕی
٘ەِ ٚٛپرضیارە گەٚرەوڕاْ تڕداتەٚە وە :وەی ٌەوڕٛس چڕۆْ تڕۆ وڕب تڕا
وەی دٚاواریع پرضیارە ئازارتەخػەوەو تۆچی دەیٛرٚٚژێٕب.
وەی ٘ەر ٌەدەضڕڕڕڕڕڕڕپێىی ضڕڕڕڕڕڕڕاتەٚەختی ِەرگەٚەو ٚەن ئۀجڕڕڕڕڕڕڕڕاِێىی
لیڕڕڕاِەتیی تڕڕڕایثەتو لیڕڕڕاِەتی وۆتڕڕڕایی تڕڕڕۆ ضڕڕڕاتی ئا٘ۀڕڕڕگ گێنأڕڕڕی فەرِڕڕڕی
دٚادەخرێڕڕڕسو وە تیایڕڕڕدا ئۀجاِەوڕڕڕاْ رادەگەیۀڕڕڕرسٌ .ەوڕڕڕٛس ٘ەرٚەن ٌە
غڕڕٛێٕێه .چڕڕۆْ تیاچٚٛەوڕڕاْ د ٚٚوڕڕۆر ئڕازار دەچێڕ ْ :ئڕڕازاری دۆزەخ ٚ
ئازاری ٘ەضڕتەواْ .یەوەِیڕاْ تەٚا ٚفیىڕرییەو ٚێٕڕا ٔاورێڕس تەاڵَ تڕۆلێٕەرە:
٘ەضڕڕڕتێىە وە تێیڕڕڕدا ئڕڕڕازارچێ تڕڕڕۆ ٘ەتڕڕڕا ٘ەتڕڕڕایە ٌە خڕڕڕٛدا ویڕڕڕڕادەتێتەٚەو
دٚٚەِڕیع ئڕاِرازەوەی ئڕاگرەو ئاگرێڕه وە خڕٛدا تەتڕایثەتی ئەفرأڕڕدٚٚیەتی
تۆ ضٚٛتأی گیڕاْ  ٚوەضڕتە پڕێىەٚە .ئڕازارە وۆراٚوۆرەوڕاْ وە دەلەوڕاْ
ٌەتارەیأەٚە دەدٚێٓو دەتب ٚاتا رۆحییەوەی ٚەرتگریٓ .تۆ وب تۆ ٘ەِڕٚٛ
ئەٚأەی ٌە دۆخی گٔٛا٘ێىی وٛغٕدەدا دەِڕرْو ئەٚأەی دەِڕرْ تڕبئەٚەی
تەئا ٚپاو تىرێٓو ِٕداڵەواْ  ٚتتپەرضتەواْو تۀیا ئەٚأەْ وە گیرۆدەْ تە
گٔٛڕڕا٘ە تٕ یٕەیڕڕیەوەٚەو ئەِڕڕأە تەرە ٚئۆٌیّپڕڕۆش دەچڕڕٓو وە تۀیڕڕا ئڕڕازاری
دۆزەخ دەچێ ْ .تا چۀدس تڕۆ ٘ەتڕا ٘ەتڕایەو ئەِ ٚەضڕەٌەیەی وە تێگِٛڕاْ
پرضڕڕیاری وۆتڕڕایی تەدٚادا دێڕڕس :تڕڕۆچی یڕڕاْ راضڕڕتتر :چڕڕۆْ دەورێڕڕس تڕڕۆ
خڕڕڕڕڕٛدایەن وە ٌەٚپەڕی تەزەییڕڕڕڕڕدایەو ئەغڕڕڕڕڕىۀجەی ٘ەِیػڕڕڕڕڕەیی تەضڕڕڕڕڕەر
درٚٚضتىراٚی تایثەتی خۆیدا تڕدات تۆِڕا ئەوڕٛیٕی دەضڕتدەوات تە پاضڕاٚ
٘ێٕأەٚە ٘ ٚەر خٛدی ئەَ پاضڕاٚە زۆرأەو ضڕەرچاٚەی ضەرٌێػڕێٛاٚی ٚ
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ضەراضڕڕڕیّەتٔٚٛیەتی .ئە٘ ٚۆوڕڕڕارأەی دەییڕڕڕاتەڕٚٚو خڕڕڕاٚەْ ضرٚغڕڕڕتێىی
ٌڕڕڕۆژیىی تەٚاْٚو ٌڕڕڕۆژیىێىی ئەتطڕڕڕتراوتی ضڕڕڕارد  ٚضڕڕڕن .دەضتەٚضڕڕڕأە ٌە
ٚەاڵِڕڕدأەٚەی پرضڕڕیارێه وە ضڕڕۆزداری تێڕڕس  ٚعەلاڵٔڕڕی ٔەتێڕڕس .ئەڤیٕێڕڕه
وۆتڕڕڕڕڕایی ٔڕڕڕڕڕایەت ٌە یەوەٚە ٌ ٚڕڕڕڕڕۆژیىێىی ٚێٕەیڕڕڕڕڕیع ٌە یەوڕڕڕڕڕیتڕڕڕڕڕرەٚە:
پرضڕیارگەي ٚ ٚەاڵِگەٌڕب وە ٌە یەن ئاضڕتدا ٔڕیٓ ٚ ٚەاڵِە ئەوادیّییەوڕڕأی
تۆِا ئەوٛیٕیع ٔاتٛأێس ٔەیارەوأی دۆزەخ رازیی تىات .ئەٚە گەٌڕب زۆرەو
گٔٛڕڕا٘ی وٛغڕڕٕدە تۀڕڕأەت پنۀطڕڕیپی ضیطڕڕتەِی گەردٔٚٚڕڕیع ضڕڕەراٚژێر
دەواو ٘ەڵەیەن وە راضڕس ٔەوڕرێتەٚەو ضڕساوەی ٘ەر دەورێڕس ٘ەتڕا ٘ەتڕایی
تێس .واتب ِڕرۆ ٌە دۆخڕی گٔٛڕا٘ی تٕ یٕەییڕدا تێڕسو ِأڕای ٚایە تەٚپەڕی
خٛاضتی خۆی ٘ەڵٛێطتێىی ٘ەڵث اردٚٚەو وە تە ٘ێڕسە تایثەتییەوڕأی خڕۆی
ٔڕاتٛأب ٌێڕی دەرچڕڕب .گەر درٚٚضڕتىرا ٚتڕڕۆ ٘ەتڕا ٘ەتڕڕایە تڕ یو ِأڕڕای ٚایە
درٚٚضڕڕتىراٌ ٚە ضڕڕەرٚٚی درٚٚضڕڕتىار دأڕڕراٚەو وڕڕاری رە٘ڕڕا  ٚت ڕ اردەی
یەوالوڕارأە تڕڕۆ تڕڕبپایڕڕاْ یەن تەدٚای یەوڕڕدا دێڕڕٓ .ئەِەظ ٘ەرٚە٘ڕڕا ٚاتڕڕای
ٚایە وە پێٛیطڕڕڕتە ضڕڕڕەروۆٔەی لیڕڕڕاِەتی ٘ەتڕڕڕڕا ٘ەتڕڕڕایی تىرێڕڕڕس .ئڕڕڕڕازار ٚ
ئەغىۀجە ٌەگەو غىۆی وەضی ضٛوایەتی پێىڕراٚدا راضڕتەٚأە دەگڕٔٛجب:
خراپەواری تەرأثەر تە خٛدای ٘ەتا٘ەتاییو غایأی ئەغىۀجە  ٚئازارێىی
٘ەتا٘ەتاییە .درٚٚضتىراٚی ٘ەڵٛەریٛیع ٔاورس تە تڕبتەزەییەوڕی تێطڕٕٛر
ئڕڕڕڕڕڕازار ت ێ ێڕڕڕڕڕڕس .وەٚاتە پێٛیطڕڕڕڕڕڕتە ئەِە تەٚە لەرەتڕڕڕڕڕڕۆ تىڕڕڕڕڕڕرێتەٚەو وە
ئەغىۀجەداْ تەردەٚاَ تێس.
تیرٚتڕڕڕاٚەڕ ٚاتە ّٔایػڕڕڕىاری فەرِڕڕڕی تڕڕڕۆ تاٚەڕائیّڕڕڕاْن تۀیڕڕڕا غڕڕڕتێىیی
تٕەڕەتی ڕی ٌەَ ٘ڕڕسرأە ٚەرگرتڕڕٚٛەو ئەٚیڕڕع تەٌەضڕڕەرەخۆیی ٚ ٚریڕڕاییەٚە.
ئەٚە یاضڕڕڕای تڕڕڕاٚەڕی ضڕڕڕەدەی چڕڕڕٛارەَ تڕڕڕ .ٚٛتڕڕڕۆ یەوەِجڕڕڕار ٌە یاضڕڕڕای
تاٚەڕی ضەدەی چٛارەِدا تاش ٌە" ئەغڕىۀجەدأە ٘ەتا٘ەتاییەوڕاْ" وڕراٚە.
ٌە ضاڵی  111وۆڕی وۆضتۀیتیٕە تیرٚتاٚەڕی ئەپۆوطتازی لەدەغە ورد.
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دەتێس چاٚەڕێی ضاڵی 0710تیٓ تا پاپا ئیٕۆلٕتیۆضڕی ضڕێیەَ وەخڕس ٌە
تڕڕٔٚٛی ئڕڕازاری دۆزەخ  ٚئڕڕازاری ٘ەضڕڕتەواْ دەوڕڕاتەٚەو ٌەواتێىڕڕدا وڕڕۆڕی
تڕڕراْ ٌە ضڕڕاڵی  ٚ 0701وڕڕۆڕی ٌیڕڕۆْ ٌە ضڕڕاڵی  0771وەختیڕڕاْ ٌەضڕڕەر
٘ەتا٘ەتایی تٔٚٛی ئازارەواْ دەوردەٚە.
دٚاوار وۆڕی فٍۆرۀطا ٌە ضاڵی  0114تە فەرِڕی ئەٚەی راگەیأڕدو وە
ِڕڕڕاٚەیەوی زۆر تڕڕڕ ٚٛتیۆٌۆژضڕڕڕتەواْ خەڵىیڕڕڕأی پڕڕڕب فێردەوڕڕڕرد" و ێطڕڕڕای
رۆِای پیرۆز تە تنٚایەوی پتەٚەٚە رایدەگەیۀڕب  ٚپەضڕۀدی دەوڕاتو وە
ٔە تتپەرضتەواْ ٔ ٚە وٌٛەوە ٔ ٚە تبتاٚەڕاْ ٔ ٚە ٘یر وەضڕب وە تڕنٚای
تە یەوتاپەرضڕڕڕتی ٔیڕڕڕیەو تە ژیڕڕڕأی ٘ەتا٘ەتڕڕڕایی تە٘رەِۀڕڕڕد ٔڕڕڕاتٓو تەڵىڕڕڕ ٛتە
پڕڕێ ەٚأەٚەو ئەٚأە ٌۀڕڕا ٚئڕڕاگری ٘ەتڕڕا ٘ەتاییڕڕدا تە ٔەِڕڕری دەِێٕڕڕٕەٚەو وە
ضازدراٚە تڕۆ غڕەیتاْ  ٚفریػڕتەوأیو گەر پڕێع ِەرگیڕاْ ٌەضڕەری یەن-
ٔەگرْ".
وەٚاتە دۆزەخڕڕڕی وریطڕڕڕتیأی غڕڕڕٛێٕی خڕڕڕۆی گڕڕڕرتو ئیتڕڕڕر دەرۀجڕڕڕاَ ٚ
ویاٚازی ٚرٚٚژأد  ٚوۆظ  ٚخرۆغی غٛێٕىەٚتٛأی ٚەئاگا ٘ێٕایەٚە.
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بهشی شەشەم
لقەكاوی دۆزەخی كریستیاوی
دۆزەخڕڕڕڕی وریطڕڕڕڕتیأی وە تاغڕڕڕڕیع ئاِڕڕڕڕادەوراٚەو تەاڵَ تەتەٚاٚەتڕڕڕڕی
دیاریی ٔەوراٚەو ٌەگەو ئەٚەغڕدا ٌە چڕاخی ٔاٚەڕاضڕس تڕٚٛە ّٔڕٔٚٛەیەن
وە ٔاورێڕڕڕڕس ٌە پڕڕڕڕێگەی وەَتىڕڕڕڕرێتەٚەو چڕڕڕڕٔٛىە خڕڕڕڕۆی تەضڕڕڕڕەر ٘ەضڕڕڕڕتی
تڕڕاوەوەش  ٚتأگەغڕڕەوارأی ئاییٕیڕڕدا دەضڕڕەپێٕێسٌ .ە ضڕڕەرەتای ضڕڕەدەی
حەٚتەَو ترادیطڕڕیۆٔی ئیطڕڕالِی ٌەضڕڕەر ئاضڕڕتێىی فڕڕراٚاْ ضڕڕٚٛدی ٌڕڕب-
ٚەرگڕڕڕرتو تەاڵَ ٌە رٚٚوەغڕڕڕە ِیٍٍیڕڕڕیەوەدا خڕڕڕۆی ٌڕڕڕبدەپاراضڕڕڕسو ئەٚەی
پەیٛەضڕڕتە تە وێػڕڕەی ضڕڕەرەویی أەِڕڕرینیەٚەو پێڕڕدەچێس ٌە تەرأثەریڕڕدا
دٚٚدو تێسٌ .ۀێ ٛوەرگەی وریطتیأیدا تەغێٛەیب ریػەیی ٌە ضەرەتای
ضڕڕڕەدەی دٚازدەو ٘ۀڕڕڕدس تساڤڕڕڕی تڕڕڕڕبتڕڕڕاٚەڕیی وەٚتڕڕڕٕە رەخٕەگڕڕڕڕرتٓ ٌە
دۆزەخڕڕڕی فەرِڕڕڕیو وە فڕڕڕراٚاْ دەتڕڕڕٚٛو ٌمێىڕڕڕی واتیػڕڕڕی ٌێثڕڕڕۆٚەو ئەٚیڕڕڕع
پاو وارە.
 -0دۆزەخی ئیطالَ :رۆژی دٚایی
لٛرئأی پیرۆز رٚأیٕێىڕی تڕۆ دۆزەخ ٘ەیەو وە تەڕٔٚٚڕی رێىیڕراٚە ٚ
ٌەگەو تٛخّەوأی ِیتۆٌۆژیای رۆژ٘ەاڵتڕی ٔاٚەڕاضڕس  ٚتیرٚتاٚەڕەوڕأی
وڕڕڕٌٛەوە  ٚگڕڕڕاٚر ٌێى ڕڕڕٔٚٛب ٌۀێٛأیأڕڕڕدا ٘ەیەٌ .ەواتێىڕڕڕدا پەیّڕڕڕأی ٔڕڕڕٛس
ٌەضڕڕڕڕڕەر ئەَ ِەضڕڕڕڕڕەٌەیە زۆر تەِڕڕڕڕڕ ِٛاٚییە  ٚگەٌڕڕڕڕڕب ٚتٚٛێ یػڕڕڕڕڕی ٌە
تیرٚتاٚەڕی وریطڕتیأیدا ٚرٚٚژأڕدو رێّٕاییەوڕأی لٛرئڕاْ تە ضڕاواری ٚ
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واریگەرییەوی ٚردەٚە ٘ڕاتو وە ٘ڕأی تڕاٚەڕێىی دەضڕتەوۆیی پڕتە ٚدەدا.
تەاڵَ رضڕڕڕتە ِەوازییەوڕڕڕاْو دٚاتڕڕڕر تڕڕڕٔٚٛە ضڕڕڕەرچاٚەی ضەراضڕڕڕیّەییو
ٌەواتێىدا ٚا پێٛیطتی دەورد زأایڕأی ئڕاییٕی ٌێىڕدأەٚەیەوی ِەوڕازی تڕۆ
تڕڕڕڕىەْٚ .ێڕڕڕڕٕە رەِسییەوڕڕڕڕاْ ٘ەِیػڕڕڕڕە تە تەِڕڕڕڕ ِٛاٚی ٘ڕڕڕڕاتْٚٛو ٚەن ٌە
زۆریڕڕڕٕەی ئاییٕەوأڕڕڕدا ٚایەٚ :ا دأڕڕڕرا ْٚتڕڕڕا خەیڕڕڕاو تەرە ٚغڕڕڕتب تڕڕڕنٚاتو
گٛزارغس ٌێىردٔی ئاضاْ ٔەتێس  ٚتثێتە پەردەیەن تۆ ٌێىڕدأەٚەی ٚغڕە
تە ٚغەی٘ .ەرٚەختب لٛرئڕأی پیڕرۆز ٚێڕٕەی ٚرد تەوڕاردێٕبو ٌێىڕدأەٚە
رەِڕڕڕڕسییەوەی ٌە یەْ فتڕڕڕڕٛادەرأەٚە ئاریػڕڕڕڕەی زۆر ٚرد دەٚرٚٚژێٕڕڕڕڕبو
تەتڕڕایثەتی وڕڕاتب زٔجیرەیەوڕڕی درێڕڕ ٌە فەرِڕڕٚٛدە  ٚچیرۆوڕڕی ئڕڕاییٕی ٚ
غرۆڤە  ٚوتێثە ٘ەڵثەضتراٚەوأی تۆ زیاد دەورێس.
٘ێ ە گػتییەوأی چارۀٛضڕی تڕاوەوەشو دیڕار ٔ ٚەگڕۆڕە :پڕاظ ِڕردْ
گیڕڕڕڕأی وەضڕڕڕڕە ِڕڕڕڕردٚٚەوەو ٌەتەردەَ د ٚٚفریػڕڕڕڕتەی ِڕڕڕڕٔٛىیر ٔ ٚەویڕڕڕڕر
دەٚەضڕڕڕتێسو ٌەضڕڕڕەر تیرٚتڕڕڕاٚەڕی پرضڕڕڕیاری ٌڕڕڕبدەوەْو گەر ٔەیتڕڕڕٛأی
ٚەاڵَتڕداتەٚە  ٚغڕایەتِٛاْ تێٕێڕسو تٚٛغڕی ِڕاِەڵەیەوی خڕراپ دەتێڕس ٚ
غڕٛێٕی ئایٕڕڕدەی ٌە دۆزەخڕڕدا ٔیػڕڕاْ دەدەْو وێگەغڕڕی ٌە گڕڕۆڕداو دیڕڕٛارە
تەضىەوأی خٕىێٕەر دەتٓو تۀأەت خەریىە دەیٙڕاڕسو ئەٚە ئەغڕىۀجەی
گڕڕڕڕڕۆڕەٌ .ە وۆتڕڕڕڕڕایی دٔیڕڕڕڕڕاو لیڕڕڕڕڕاِەت ٘ەڵدەضڕڕڕڕڕتب  ٚئیطڕڕڕڕڕرافیً فڕڕڕڕڕ ٚٛتە
غڕڕەیپٚٛرەوەدا دەوڕڕاتو ٘ەِڕڕ ٚٛخەڵڕڕه ٌە گۆڕەپڕڕأێىی فراٚأڕڕدا حەغڕڕر
دەورێٓو گەرِاییەن تەضەریدا زاڵە تڕالەت پڕنٚوێٓو دٚای چڕاٚەڕٚأییەن
وە رۀڕڕگە  11ضڕڕاو تیڕڕایۀبو خڕڕٛدا تە ئاغڕڕىرا دادگڕڕایی ٘ەِڕڕِ ٚٛرۆڤڕڕب
دەوڕڕڕاتو دٚای ئەٚەی تەِاغڕڕڕای تۆِڕڕڕاری وەضڕڕڕیی دەوڕڕڕرسو وە ٘ەِڕڕڕٚٛ
غڕڕڕڕتێىی تێڕڕڕڕدا ٔٚٛضڕڕڕڕراٚەو ٌە ٚوڕڕڕڕارأەی وەضڕڕڕڕە ِڕڕڕڕردٚٚەوە ٌە ژیأڕڕڕڕدا
وردٚٚیەتڕڕی .تەدٚای ئەٚدا تڕڕالیىردٔەٚەی تڕڕراز ٚٚدێڕڕس٘ :ەِڕڕ ٚٛتۆِڕڕاری
گٔٛا٘ەوڕڕأی دەخرێتەضڕڕەر تڕڕایەن  ٚتڕڕایەوەی دیڕڕىەظ پڕڕارچە وڕڕاغەزێىی
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ٌەضڕڕەر دأڕڕراٚەو وە غڕڕایەتی ٌەضڕڕەر ٔٚٛضڕڕراٚەو ئەَ پنۆضڕڕەیە تنیڕڕار ٌە
ئۀجاِەوە دەدات .ئەٚوا وەضی تنٚادار ٌۀێ ٛتەخػػدا ٔغرۆ دەتێسو تە
رادەیەن ٌە تاضڕڕىردْ ٔڕڕایەت .تڕڕۆ ِڕڕردٚٚظ ٘ەیە تۀڕڕأەت گەر حڕڕٛوّی
تیاچٔٚٛیػی تەضەردا دراتێسو ئِٛێدی تە تەزەیی خڕٛدا ٘ەتڕبو ئەِە گەر
تێتڕڕڕڕٌ ٛە خراپەوڕڕڕڕاراْ تێڕڕڕڕسو وە وەضڕڕڕڕأێىٓ ٘ێػڕڕڕڕتا تە ٚردی غڕڕڕڕٔٛاش
ٔەوڕڕراْٚو لٛرئڕڕاْ دەیأیڕڕاتە ضڕڕەر ٌڕڕٛتىەی چیڕڕایەوی ٔێڕڕٛاْ تە٘ەغڕڕس ٚ
دۆزەخ٘ .ۀدس دەق تاش ٌەٚە دەوەْ وە پردێىڕی تاریڕه ٚەن ِڕٚٛو تیڕ
ٚەن غّػڕڕێرو ئەٚیڕڕع پردیاضیراتنڕڕڕە وە خراپەوڕڕاراْ ٔڕڕاتٛأٓ تڕڕیتڕڕنْو
ئیثٍیطەواْ خۆیاْ تەداِێٕی ئەٚأەٚە دەگرٔەٚە.
 -7دۆزەخی ئیطالَ :ئەغىۀجە:
تیاچٚٛەواْ تە٘ۆی غەیتأەوأەٚە تەرە ٚدۆزەخ دەترێٓو ئەَ غڕٛێٕە
وە خٛداْاِٗتٗضتی ٔٚٛضەر خڕاٚۀی زەِڕيٓ  ٚئاضڕّأەوأەن دەضڕەاڵتی
تەضڕڕڕڕڕڕەریدا ٘ەیەو پێىٙڕڕڕڕڕڕاتەیەوی ترادیطڕڕڕڕڕڕیۆٔی ئاضڕڕڕڕڕڕاییەو ژِڕڕڕڕڕڕارەا7ن ٚ
چۀدوارەوأی رۆڵی ضەرەوی تێدا دەتیڕٕٓ :حەٚت دەرگڕا  ٚحەٚت لڕاتو
گەرِڕڕا تێیڕڕدا حەفتڕڕا ئەٚۀڕڕدە ٌە لڕڕاتێىەٚە تڕڕۆ لڕڕاتب خڕڕٛارتر زیڕڕاد دەوڕڕا.
وڕڕڕڕڕۆِەڵەی تیاچٚٛەوڕڕڕڕڕاْ  71111فریػڕڕڕڕڕتە رایڕڕڕڕڕاْدەوێػڕڕڕڕڕٌٓ .ەتەردەَ
دەرٚازەوەداو خڕڕڕٛداْ  71وڕڕڕار تأڕڕڕگ دەوڕڕڕا .دۆزەخ ٔڕڕڕاٚی وۆراٚوڕڕڕۆری
٘ەیەو تەاڵَ تاڵٚتریٕیڕڕڕڕاْ ئڕڕڕڕاگر  ٚگڕڕڕڕن  ٚوە٘ۀڕڕڕڕّەاٌە ٚغڕڕڕڕەیGe-
ٚ Hinnomەرگیراٚەن.
ئەغڕڕڕىۀجەی ضڕڕڕەرەوی ئڕڕڕاگرە ِ ٚەزٔتڕڕڕریٓ گٔٛڕڕڕا٘یع ٌە چیٕەوڕڕڕأی
خڕڕڕڕٛارەٚە ضڕڕڕڕسا ٚەردەگرێڕڕڕڕس .ئەغڕڕڕڕىۀجەواْ چۀڕڕڕڕدتارە زیڕڕڕڕاد دەوەْو
٘ەرٚەن ٌە وریطتیأیػڕڕڕڕدا ٘ەیەٍِ :ڕڕڕڕٛأىەی ئڕڕڕڕاگرییو لەڵغڕڕڕڕاْ ٌە زفتڕڕڕڕی
گنگرتڕڕٚٛو پۆغڕڕاوب ٌە ئاضڕڕٕی تڕڕاٚگرتٚٛو دارەِەیڕڕس ٌەوڕڕأسای گەرَ تڕڕا
پٍەی ضپیثٔٚٛەٚەو ڤایاِٗتٗضڕتی ٔٚٛضڕەرئە ٚئڕاگرەیە وە ٌە گنوڕأەٚە
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لٛڵڕڕپ دەدا  ٚدێڕڕتە دەرەٚە ٚەن رٚٚتڕڕار رس دەتنێڕڕسن تە لەلڕڕٕەش تڕڕٚٛ
ٌەژێڕڕر پێڕڕدا وە ٔڕڕاِ ٚێػڕڕه دەوڕڕٛڵێٕبو ئەژدیٙڕڕای چٕڕڕگ تەگڕڕنو ئٛلیأٛضڕڕب
ضییٕاخ ٌە دٚٚپػىی زەتەٌال پێٛەدأەوأیاْ ٘ێٕدە تەضٛێٓو ئازارەوەی
دە ضاو درێ ە دەوێػب.
دۆزەخ ِڕڕڕاٚەی یەوجڕڕڕار دٚٚری ٘ەیە :گەر تەردس ٌە لڕڕڕاتی یەوەِەٚە
فنس تدرێتە خٛارەٚەو تا دەگاتە تٕی حەفتا ضاو دەخڕایۀب٘ .ەِڕ ٚٛغڕتب
تێیڕڕڕدا ٌە وڕڕڕات ٌ ٚە غڕڕڕٛێٓ تڕڕڕبضڕڕڕٕٚٛرە :وەضڕڕڕتەی تەفە وەت ٚٛەوڕڕڕاْ
دەوػێٓ تۆ ئەٚەی ٘ێٕدە فراٚاْ تب تەغی ٘ەِ ٚٛوۆرە ئەغڕىۀجەیەن
تىات٘ .ەِ ٚٛوڕارس چۀڕد ضڕەدەیەن درێڕ ە دەوێػڕبو ٌەواتێىڕدا وڕات ٌە
تە٘ەغڕڕڕتدا دەچێڕڕڕتەٚە یەن .دأیػڕڕڕتٚٛأی دۆزەخ دەتڕڕڕٛأٓو دأیػڕڕڕتٛأی
تە٘ەغڕڕڕڕڕڕس تثیڕڕڕڕڕڕٕٓ  ٚئیرەیڕڕڕڕڕڕی تە تەختەٚەرییڕڕڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕڕڕثەْو تەاڵَ ئەٚاْ
ئەغىۀجەی دۆزەخ ٔاتیٕٓ.
ِەضەٌەی وات تەٚردی دیڕاری ٔەوڕراٚەو لٛرئڕأی پیرۆزا٘ەتا٘ەتڕایین
تە ٚغڕڕڕڕەی ِاٚەوڕڕڕڕاْ دیڕڕڕڕاری دەوڕڕڕڕاتو وە گەر تە تڕڕڕڕان تەوڕڕڕڕارتٙێٕرس
٘ەراِڕڕڕڕڕڕڕڕاٚەنیەن تەا71ن ضڕڕڕڕڕڕڕڕاو ٘ەژِڕڕڕڕڕڕڕڕار دەوڕڕڕڕڕڕڕڕرسو گەر تە وڕڕڕڕڕڕڕڕۆظ
تەوارتٙێٕرساِاٚەوڕڕڕڕاْن ئەٚا ِأڕڕڕڕای ٘ەتڕڕڕڕا ٘ەتڕڕڕڕاییەٌ .ە یەوڕڕڕڕی تڕڕڕڕرەٚە
ئڕایەتیا017 ٚ 00ن ٌە ضڕٛرەتیا٘ٛدن ترٚضڕڕىاییەن ٌە ئِٛێڕد دەردەخڕڕات"

خالدین فیها(النار) ما دامت السماوات و االرض أال ما شاء ربك فاكال لمكا
یرید".

ئایٕدە دیڕارٔەوڕراٚە تە پڕێ ەٚأەی ئەٚەی ٌە ئڕاییٕی گاٚرأڕدا ٘ڕاتٚٛەو
تێگِٛاْ ٘ەریەوەیاْ ٌە وۆتاییدا تۆچٔٚٛێىی ٘ەیەو رێثازی ئیثٓ ضڕەفٛاْ
وەخڕس ٌەضڕڕەر ئەٚە دەوۀەٚەو وە رۆژس ٌە رۆژاْ دۆزەخ ٔڕڕاِێٕبو ٚەن
٘ەِڕڕڕڕڕ ٚٛراضڕڕڕڕڕتییەوی درٚٚضڕڕڕڕڕتىراٚو خڕڕڕڕڕٛدا یەوتڕڕڕڕڕای رە٘ڕڕڕڕڕایی خڕڕڕڕڕۆی
دەگەڕێٕێتەٚەاِەتەضڕڕڕڕڕڕڕڕتی ٔٚٛضڕڕڕڕڕڕڕڕەر ئەٚەیە وە وۆتڕڕڕڕڕڕڕڕایی دێڕڕڕڕڕڕڕڕس تەٚ
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تیرٚتڕڕاٚەرَأەی ٘اٚەڵیڕڕاْ تڕڕۆ خڕڕٛدای گەٚرە دادۀڕڕاو چیڕڕدیىە لطڕڕەیەن
ٔاِێٕێڕڕڕڕس تڕڕڕڕێجگە ٌە تڕڕڕڕان  ٚتۀیڕڕڕڕایی خڕڕڕڕٛدانو ٌەواتێىڕڕڕڕدا رێثازەوڕڕڕڕأیتر
ئارەزٚٚیاْ ٚایە وە ت ێٓ ئەغىۀجەداْ تۆ ٘ەتا ٘ەتاییە  ٚوۆتایی ٔایەت.
 -1تبتاٚەڕی  ٚدۆزەخ:
تنٚا٘ێٕاْ تە دۆزەخ ی گاٚرأی ضەدەوأی ٔاٚەڕاضسو رٚٚتەڕٚٚی
تەرگرییەوڕڕی تەردەٚاَ تڕڕۆٚە ٌۀێڕڕٔ ٛاٚۀڕڕدی تڕڕبتاٚەڕأڕڕداو تەتڕڕایثەتی ی
ِڕڕڕڕڕڕأەٚی  ٚغڕڕڕڕڕڕٛێٕىەٚتٛأیاْ ٌە ئەٚرٚپڕڕڕڕڕڕا .ئەَ رەٚتە ٌە خڕڕڕڕڕڕأەٚادەی
ٔۆضتیطڕڕسَا71ن ٌمڕڕی ٌڕڕبتڕڕۆٚەو وە تەتۀیڕڕا ٌمێڕڕه ٔڕڕیٓ ٌە وریطڕڕتیأیو تەڵىڕڕٛ
رەگٚڕیػڕڕڕڕەی ٌەضڕڕڕڕەر ئەِڕڕڕڕال  ٚئە ٚی ٘ڕڕڕڕسری گریىڕڕڕڕی  ٚفارضڕڕڕڕی ٚ
پەرضتػە ٔٙێٕییەواْ ِٛترتە تٚٛە  ٚگەغڕەی وڕردٚٚەو وە ٌە ضڕەدەوأی
یەوەِیٕڕڕی وریطڕڕتیأی ئاِادەییڕڕاْ ٘ەتڕڕٚٛە .چەِىڕڕی ٔۆضتیطڕڕسَ ٌەضڕڕەر
دٚاٌیسِی گیاْ-وەضتەو چاوە-خراپە خۆی راگرتٚٛەو ئەَ د ٚٚدەضڕتەیەو
د ٚٚخٛاٚۀدی یەوطاْ ٌە ٘ێس و ەٚیاْ دەوا .خٛاٚۀڕدی چڕاوە ویٙڕأی
رۆحڕڕڕڕڕڕڕأی ئەفرأڕڕڕڕڕڕڕدٚٚەو خٛاٚۀڕڕڕڕڕڕڕدی خڕڕڕڕڕڕڕراپەظ ویٙڕڕڕڕڕڕڕأی ِڕڕڕڕڕڕڕاددی
درٚٚضڕڕڕتىردٚٚەو وە گیڕڕڕڕأە یەخطڕڕڕیرەوەی تێڕڕڕڕدا دەژیٌ .ێڕڕڕڕرەٚە دۆزەخ
تریتییە ٌە ژیأی ئێطتاو خٛدی گیڕأیع زیٕڕدأییەوە ٌەَ ویٙڕأەداو وەٚای
تۆ دأڕراٚە تەوەضڕتەٚە تثەضڕترێتەٚە ٌەگەو خٛاضتیػڕی تڕۆ رۆو تیٕیٕڕی
ٔ :71ۆضتیسَ یاْ عیرفأیو وە لٛتاتیأەیەوی تیرٚتاٚەڕیی یاْ فەٌطەفی چارەضەردارەو
ٌە دەٚرٚتەری ضەدەی یەوی زاییٕی ٘اتۆتە ئاراٚەو تەاڵَ ٘ۀدێه ضەرچاٚە ٚای تۆ
دەچٓو وە رەگ ٚڕیػە  ٚضەرەتاوأی دەگەڕێتەٚە تۆ ضب ضەدەی پێػتری زاییٕیو تە
تایثەتی ٌە وۆِەڵگەی ئەضىۀدەرییائە ٚغٛێٕأەی ٌەژێر چٕگی ئەضىۀدەری ِەودۆٔیدا
تْ ٚٛن ٚەن پاضاٚێه تۆ تاڵٚتٔٚٛەٚەی ئاییٕی وۆٔی ِیطرییەواْ ٌە ئیّپراتۆریای
رۆِأیدا غاْ تە غأی ئاییٕەوأی ٌۆواڵی .عیرفأی ر دژتەیەوییەوی ٌەگەو ئاییٕەوأی
یەوتاپەرضتیدا ٔەتٚٛەو تەاڵَ ٌە یەْ و ێطاٚە ٘ەر ٌە ضەرەتایەٚە دژایەتی وراٚە ٘ ٚەٚڵی
خاِۆظوردٔی دراٚە.
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زیڕڕڕاترااٌتمّصن .ئەَ چەِڕڕڕىە ٌە وۆتاییڕڕڕدا ٌەگەو چەِڕڕڕىەوەی ٌڕڕڕۆوریص ٚ
لەٌەلی ڕیە ٚوڕڕٛدییەوەی یەندەگڕڕرێتەٚە .ئەَ ویٙڕڕأە غڕڕٛێٕی وڕڕٚٛڵەیەوی
تڕڕڕڕڕڕبپەرٚایەو ٍِڕڕڕڕڕڕىەچە تڕڕڕڕڕڕۆ وڕڕڕڕڕڕۆِەڵب یاضڕڕڕڕڕڕای ٔڕڕڕڕڕڕادادٚەرأەو وە ٘ەر
ضاتەٚەختێىی ٌە رەٚتی تبچۀدٚچٔٚٛڕدااحەتّیەتن تەرەِ ٚەرگو ئەٚی
پێػٚٛی دەڕِێٕب.
ِأەٚییەوڕڕڕاْ وە ٌمێىڕڕڕی ویڕڕڕاتۆٚەْ ٌە تساڤڕڕڕی ضتیطڕڕڕسَ ٌە ضڕڕڕەدەی
ضێیەَو ئەَ ویٙأە دۆزەخییە ٚا ٚەضف دەوەْو وە ویٙأی تاریىییەوأەو
٘ێڕڕڕڕسە غڕڕڕڕەڕۀگێسەواْ تەڕێڕڕڕڕٛەی دەتەْ  ٚلەٌەلێىڕڕڕڕی دۆزەخڕڕڕڕی تێڕڕڕڕڕدا
دەٚرٚٚژێڕڕڕٕٓ .تەِجڕڕڕۆرە یەوڕڕڕب ٌە ضڕڕڕرٚٚدەوأیاْ تڕڕڕۆ خٛاٚۀڕڕڕدی رۆ
تەردەٚاَ دەتب:
ٌە لٛاڵیی ئەَ عەدەِەو رزگارِىە
ٌە ٘ەڵدێرە تاریىەواْ وە ٘ەِ ٚٛغتێىی ئاٚاتٔٚٛە
تێجگە ٌە ئەغىۀجە  ٚتریٕی تەضۆو ر غتب ٔییە
تۆ تىاو ٘اٚەڵب ..فریادڕەضب ٔییە
٘ەزار وار ٘ەرگیسا ٘ ٚەرگیسو ٔییە رزگارتْٚٛ
٘ەِ ٚٛغتب ٌە تاریىیدا ٔغرۆْ
٘ەِ٘ ٚٛاتٚٛیەن ٌێی دەدرس
تا ٌۀێ ٛتریٕدا ٔغرۆ دەتب
تێٛارێىە تە٘ۆی ٚغىأیو ضٛتاٚێىە تە٘ەٚای گەرَ
٘ەرگیس ضەٚزایی تێدا ٔییە
وب ٌەَ غٛێٕە رزگارَ دەواو
ٌە٘ەِ ٚٛغتێىی وە تریٕدارَ دەوا
وب دەرتازَ دەوا ٌەَ لەٌەلە دۆزەخییە
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تە ی ٔۆضتیطڕڕڕڕڕسِەوأەٚەو دەرتڕڕڕڕڕازت ْٚٛخڕڕڕڕڕۆی ٌە غڕڕڕڕڕارەزاتٔٚٛی
ِەعریفەی راضتیدا دەتیٕێتەٚەو وە تۆ ٘ەِِ ٚٛرۆڤڕب رێڕهدەوەٚس تەپێڕی
ضرٚغتە پاوەوەی .تەپێی رێّٕاییەوڕأی ِڕأیو ٘ەِڕ ٚٛرەگەزێىڕی ِڕاددی
تۆ ٘ەتا ٘ەتایە زیٕدأی دەورس ٌۀێ ٛتۆپێىڕدا ٌەگەو گیأەوأڕدا وە ٘ێػڕتا
پاو ٔەتٔٚٛەتەٚە .ئیثیٔٛیس وە گرٚٚپێىڕی دیڕىەی ٔۆضتیطڕسِیٓو تنٚایڕاْ
ٚایە چارۀٚٛضی خراپەواراْو تێجگە ٌە تیاچ ٚ ْٚٛفەٚتڕاْ ٘ی ڕی دیڕىە
ٔییە.
ا77ن
ا70ن
واتارییەوڕڕڕاْ  ٚئەٌثێجییەوڕڕڕاْ و وە ِیراتگرأڕڕڕی ئەَ ٔاٚۀڕڕڕدأەْو
تێگەیػتٕب رٔٚٚیڕاْ ٌە٘ەِڕثەر دۆزەخ ٔەتڕٌ .ٚٛە ئاوڕاِی ٌێىڕۆڵیٕەٚەیەوی
فڕڕڕراٚاْو وە وڕڕڕان فڕڕڕۆرٔب-ی ٌێىڕڕڕۆڵەر ٌە دادگەی پػڕڕڕىٕیٓ ٌە ضڕڕڕەرەتای
ضڕڕەدەی چڕڕٛاردەیەَ ٌە ِۆٔتڕڕایۆ وردٚٚیەتڕڕیو دەروەٚتڕڕٚٛە وە خەڵڕڕه ٌە
وەرتڕڕڕڕی تاغڕڕڕڕٚٛری رۆژاٚای فەرۀطڕڕڕڕاو تنٚایڕڕڕڕاْ ٚایە گیأەوڕڕڕڕاْ پڕڕڕڕاظ
ضڕڕڕاتەٚەختی ِڕڕڕردْو ضەرٌێػڕڕڕێٛا ٚدەتڕڕڕٓو ئەٚوڕڕڕا دەچڕڕڕٓ تڕڕڕۆ تارەگڕڕڕای
حەٚأەٚەٌ .ەوۆتڕڕایی ویٙڕڕاْ ٘ەِڕڕ ٚٛوەضڕڕب رزگڕڕاری دەتڕڕبو دۆزەخڕڕیع
 :70تسٚٚتٕەٚەیەوی ئاییٕی ت ْٚٛوە رەگٚڕیػەی عیرفأییاْ ٘ەیەو ٌە ٔیٛەی ضەدەی
دٚازدەٚە ضەریاْ ٘ەڵداو و ێطای رۆِأیی واتۆٌیىی ئەَ گرٚٚپەی تە دەر ٌە ئاییٕی
وریطتیأی ٔاٚتردٚٚە .غٛێٕی ئەَ تساڤە تاغٚٛری فەرۀطا  ٚزۆریٕەی ٔاٚچەوأی
رۆژاٚای ئەٚرٚپا تٚٛە.
ٌ :77ە وۆ تایی ضەدەی دٚازدە ٌە تاغٚٛری فەرۀطا .گرٚٚپێه تۀاٚی ئەٌثیجییەواْ
پەیداتْٚٛو تۀاٚی ئە ٚغارۆچىەیەی تێیدا پێىٙات وە غارۆچىەی ئەٌثی-یە ٌە ٘ەرێّی
تۆٌۆز .ئەَ گرٚٚپە ِەضیۆییە وەٚتثٔٚٛە ژێر واریگەریاِأینی غازادەی فارشو وە خۆی
تە پێغەِثەر دەزأی ٌ ٚە ضەدەی ضێی زاییٕییەٚە دەضتی وردت ٚٛتە تاڵٚوردٔەٚەی
تیرٚتاٚەڕەوەی وە تریتی تٌ ٚٛە ئاٚێتەیەن ٌە ئاییٕەوأیازەردەغتی -وریطتیأی-
تٛدایینو ٚاتە ٘ەڵگری تیرٚتاٚەڕی ِأەٚی تٌ ٚ ْٚٛەگەو وریطتیأیدا گرێیأداتٚٛو تۆیە
پاپای رۆِا ٌە ضاڵی 0711ی زاییٕی ئەِأەی تە دەر ٌە ئاییٕی وریطتیأی ٔاٚترد ٚ
٘ەڵّەتی تەفرٚتٔٛاوردٔیاْ دەضتی پێىردو وە ٌۀاٚچٔٚٛی ئەَ گرٚٚپە ضەدەیەوی خایأد.
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تۀیڕڕا تڕڕۆ ئیثٍیطڕڕەوأەو تڕڕۆ یە٘ڕڕٛدای ئەضڕڕیەریۆتی  ٚی ٘ۀڕڕدێىیع تڕڕۆ
وٌٛەوەیە .تەاڵَ تڕۆ تڕنٚاداراْو ِڕأەٚەی رۆ ٌەزیٕڕدأی وەضڕتەداو ئەٚە
دۆزەخەٌ .ە وۆتڕڕڕڕایی ویٙڕڕڕڕاْ رزگڕڕڕڕارتٔٚٛی تەٚا ٚدێتەوڕڕڕڕایەٚەو تە٘ڕڕڕڕۆی
گنگرتٕی ٘ەر چٛار تڕٛخّەوەٚەو ئڕاگرێىی ضەرتاضڕەری و ڕپە دەضڕێٕب ٚ
خراپەواری تێدا ضەرٔگ َٛدەتب.
تە پػڕڕستەضڕڕتٓ تە وتێثێىڕڕی ضڕڕەرچاٚە ٔەزأڕڕراٚو واتارییەوڕڕأی ئیتاٌیڕڕا
٘ەِڕڕڕڕ ٚٛدۆزەخێىڕڕڕڕی ئاضڕڕڕڕایی رەتدەوۀەٚەو ٌەتەر ٘ۆوڕڕڕڕارێىی ضڕڕڕڕادەو
ئەٚیڕڕع ئەٚەیە وە ویٙڕڕاْ درٚٚضڕڕتىراٚی ٌۆضڕڕیەەرەو وە غڕڕٛێٕێىی تڕڕۆ
ئەغڕڕىۀجەداْ تێڕڕدا دأۀڕڕاٚە تڕڕۆ خڕڕۆی  ٚغڕڕٛێٕىەٚتەوأی٘ .ەر دەِە ٚ
تأگەغڕڕەوارس ضڕڕەر٘ەڵدەدا وە ٌە رێّٕاییەوأڕڕدا لڕڕاو دەتڕڕٕەٚە  ٚگِٛڕڕاْ
دێٕٕە ئڕاراٚە .وٌٛیڕأی ڤازٌیڕأی ٌە ضڕەدەی ضڕیازدەیەَ دەڵڕب٘ :ۀڕدس ٌە
گاٚرەواْ ٔىٛڵی ٌە تٔٚٛی دۆزەخ دەوەْ .ئەِە تێثیٕییەوە خەڵٛەتىڕارێىی
ئیٕگٍیسی تۀاٚی ری ارد رۆاڵ وە ٌە ضەدەی چٛادەیەِڕدا ژیڕاٚەو وەختڕی
ٌەضەر دەواتەٚە .پاو وار ٌە دۆزەخ زیاترو رەخٕەی وۆراٚوۆری ٌەضەر
ٚرٚٚژێٕراٚە.
ٌ -1ەدایىثٔٚٛی پاو وار:
وان ٌۆگۆ ٌە وتێثێىی ٔاٚداریداو تٕەِاوأی چەِىی پاو وار-ی دأاو
وە ٌە ضڕڕڕەردەِی تڕڕڕاٚأی و ێطڕڕڕادا گەرایەوڕڕڕی ت ڕڕڕٚٛن تڕڕڕ .ٚٛپڕڕڕبدەچڕڕڕب
داتەظتڕڕٔٚٛی دٚاٌیسِڕڕی دۆزەخ -تە٘ەغڕڕسو تڕڕۆ ٘ۀڕڕدس ٚەن ئەٚە ٚاتڕڕٚٛ
وە ٌە ضەرەتا  ٚرەگٛڕیػەٚە تیری ٌبوراتێتەٚە.
زۆرس ٌە تنٚاداراْو ٘ەرچۀدە غایأی دۆزەخڕیع ٔڕیٓو تەاڵَ ٌەوڕاتی
ِردٔیأڕدا ٌەدۆخێىڕڕدا ٔڕاتٓو راضڕڕتەٚخۆ تە ٚتەختەٚەریڕیە تە٘رەِۀڕڕد تڕڕٓو
وە دأیػتٛأی تە٘ەغڕس چێڕ ی ٌڕبدەتیڕٕٓ  ٚپڕاو ییەوی رە٘ڕا دەخڕٛازْ.
ئیڕڕڕڕڕڕدی ٌێڕڕڕڕڕڕرەٚە تیڕڕڕڕڕڕرۆوەی پڕڕڕڕڕڕاو تٔٚٛەٚە ٘اتۆتەئڕڕڕڕڕڕاراٚە .تیڕڕڕڕڕڕرۆوەی
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"پڕڕاو تٔٚٛەٚە" تڕڕۆ پڕڕاوىردٔەٚەی گٔٛڕڕا٘ە ضڕڕەرپێیەوأە تە٘ڕڕۆی" ئڕڕاگری
پاو وار"ەٚە وە ٌە ئاگری دۆزەخ ویاٚازەو ٘ەرٚەن پاو وارەوەی ضایٕس
پاتریه.
تڕڕڕۆ ٘ۀڕڕڕدس وەش پاو وڕڕڕارو تڕڕڕریتییە ٌە چیٕڕڕڕی ضڕڕڕەرەٚەی دۆزەخ وە
زۆروار ٌە چەِىی تتپەرضتیداو تۆ دٔیاوڕأی دۆزەخڕی چڕیٓ ٌەضڕەر چڕیٓ
تەدی دەوەیٓ٘ .ۀدێىی تر ٚا دەتیٕٓ وە پاو وڕار ٌەگەو دەضڕتەٚاژەیەوی
تەٚراتیڕڕڕدا وڕڕڕۆوە وە ئەٚیڕڕڕعا ئڕڕڕاِێسی ئیثرا٘یُنڕڕڕڕەو غڕڕڕٛێٕی حەٚأەٚە ٚ
چڕڕاٚەڕٚأیو وە چاوەوڕڕاراْ پڕڕێع ٘ڕڕاتٕی ِەضڕڕیح ٌەٚس ٔیػڕڕتەوب دەتڕڕٓ.
ئەٚأە ئێطتا ٌە تە٘ەغتٓو غٛێٕەوأیاْ چۆو تٚٛە تڕا ضڕەرٌۀٛس وێیڕاْ
پن تىرێٕەٚە.
تیرۆوەوە ٚردە ٚردە خۆی دەضڕەپأدو ٌەگەو پێػڕەەچٔٚٛی یاضاغڕدا
پػتیٛأییەوی تە٘ێڕس دەوڕراو وە پێػڕتر ئاِڕاژەی پێڕدراو ٘ەر ٌە ضڕەرەتای
ضڕڕەدەی یڕڕازدەٚەو ٌەگەو تڕڕٔٚٛی تێىناگەٌێىڕڕی رێ ەیڕڕی ٌۀێڕڕٛاْ تڕڕاٚاْ ٚ
ضڕڕڕڕڕسادا ٘ ٚەڵىػڕڕڕڕڕأی ٔاٚۀڕڕڕڕڕدەوأی تڕڕڕڕڕۆرژٚای تازرگڕڕڕڕڕأی :تەرە تەرە
ٌێى ڕڕٔٚٛی ٔێڕڕڕٛاْ تۆِڕڕڕاری وڕڕارە خڕڕڕراپ  ٚچاوەوأّڕڕڕاْ  ٚدەفتەرەوڕڕڕأی
ٌێپێ یٕەٚە تەرە ٚگەغەوردْ دەچٌٓ .ە وۆتڕایی ضڕەدەی دٚازدەدا رائڕٛي
ئەرداْ تەغڕڕڕڕێٛەیەوی تەٚا ٚ ٚیەوالوڕڕڕڕارأەو ضیطڕڕڕڕتەِەوەی تەِػڕڕڕڕێٛەیە
پٛختىردەٚە:
" ئەٚأەی ٌە دۆخڕڕڕی چڕڕڕاوەخٛازی تەٚاٚداْو ٌەپڕڕڕاظ ِڕڕڕردْ یەوطڕڕڕەر
دەگٛازرێٕەٚە تۆ تارەگای تەختەٚەری  ٚپێٛیطتیاْ تە ٔٛێ ٔ ٚسای ئێّە
ٔیڕڕڕڕیەو تەڵىڕڕڕڕ ٛئڕڕڕڕێّە ضڕڕڕڕٚٛد ٌە ٔٛێ ەوڕڕڕڕأی ئەٚاْ ٚەردەگڕڕڕڕریٓو ئەٚأەی
ٌەدۆخڕڕڕی ِإِاٚۀدیڕڕڕداْ ضڕڕڕەتارەت تە چڕڕڕاوەخٛازی  ٚپاتۀڕڕڕدْ تەٚەی
تگەڕێڕڕٕەٚە تڕڕۆ تڕڕنٚا  ٚتڕڕۆتەی تڕڕێگەردو تە تەٚاٚەتڕڕی پڕڕاو ٔڕڕیٓو تەڵىڕڕٌ ٛە
غڕڕٛێٕی پڕڕاو تٔٚٛەٚە پڕڕان دەوڕڕرێٕەٚەو تێگِٛڕڕاْ خێروڕڕردْ ِ ٚەراضڕڕیُ-
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وردْ تۆ ئەِأە تەضٚٛدەٌ .ەپاظ ِردْ دەضتىەٚت  ٚوڕردەٚەی ٔڕٛس ر
ضڕڕٚٛدێىیاْ پڕڕبٔاگەیۀێڕڕسو تەڵىڕڕ ٛئەٚەی ضڕڕٚٛدِۀد دەتڕڕبو وردەٚەوڕڕأی
پ ێػٚٛیأەو تەاڵَ ئەٚأەی ضڕەروۆٔە وڕراْٚو غڕایأی ئە ٚتەخػػڕە ٔڕیٓ.
ئڕڕێّەیەن وە ترایڕڕأیٓو ٔڕڕازأیٓ وڕڕب پێٛیطڕڕتی تە ٔڕڕٛێ ە  ٚوڕڕێع پێٛیطڕڕتی
پێڕڕڕی ٔیڕڕڕیەو ئەَ ٔڕڕڕٛێ ە ضڕڕڕٚٛد تە وڕڕڕب دەگەیۀڕڕڕب  ٚتە وێػڕڕڕی ٔڕڕڕاگەیۀبو
پێٛیطڕڕتە ٌەضڕڕەرِاْ ٘ەِٚٛیڕڕاْ ٚە ٔێڕڕیٓو ٌۀێٛیأڕڕدا ٘ەیە وە ٔڕڕاورس ٌە
تارٚدۆخیڕڕڕاْ دڵٕیڕڕڕاتیٓ تڕڕڕا ضڕڕڕاڵٚات ٔ ٚەزر ِ ٚەراضڕڕڕیّە پیرۆزەوأیڕڕڕاْ
پێػىەظ تىەیڕٓ .ئەَ پێػىەغڕىردٔەِاْ غڕٛورأەت ێرییە تڕۆ ئەٚأەی وە
زۆر پڕڕڕڕڕڕڕاوٓو ٘ەرٚە٘ڕڕڕڕڕڕڕا وەفارەتیػڕڕڕڕڕڕڕە تڕڕڕڕڕڕڕۆ ئەٚأەی وە ٌەدۆخێىڕڕڕڕڕڕڕی
ِإِاٚۀدیڕڕداْ .تەاڵَ تڕڕۆ تیاچٚٛەوڕڕاْو دەتێڕڕتە وۆرێڕڕه ٌە پرضڕڕۀاِە تڕڕۆ
ئڕڕازیساْ .دٚاوڕڕار ئەَ پێػىەغڕڕىردٔأە تڕڕۆ ئەٚأەی پێػىەغڕڕیاْ دەورێڕڕس
تەضڕڕڕٚٛد تڕڕڕٓ یڕڕڕاْ ٔڕڕڕاو ٘ەرچڕڕڕۆٔب تڕڕڕب تڕڕڕۆ ئە ٚوەضڕڕڕە تەضڕڕڕٚٛدە وە تە
تنٚایەوڕڕی پڕڕتەٚەٚە پێػىەغڕڕی دەوڕڕاو ئەٚەغڕڕی ٔڕڕٛێ تڕڕۆ وەضڕڕبتڕڕر دەوڕڕاو
ٚەن ئەٚە ٚایە تڕڕڕۆ خڕڕڕۆی وردتب"ادأڕڕڕراٚە تیٕییەوڕڕڕأی تڕڕڕاٚأی و ێطڕڕڕاو
تەرگی 011و وۆِەڵەی ضاڵی 0111ن.
ٌەضەرەتای ضەدەی ضیازدەیەَ پاپا ئیٕۆوٕتیۆضی ضڕێیەَو ٌە یەوڕب ٌە
ئاِۆژگارییەوأیڕڕڕدا تەتڕڕڕۆٔەی وەژٔڕڕڕی ضڕڕڕەروەَ ضڕڕڕایٕتەواْو تە فەرِڕڕڕی
رایگەیأڕڕڕد وە غڕڕڕٛێٕب تڕڕڕۆ پڕڕڕانتڕڕڕٔٚٛەٚەی ئە ٚگٔٛا٘ثڕڕڕارأە ٘ەیە وە تە
ئەغڕڕىۀجەدأی ٘ەتا٘ەتڕڕایی ضڕڕسا ٔەدراْٚو ٌە ضڕڕاڵی  0771وڕڕۆڕی ٌیڕڕۆْ
تەغێٛەیەوی ئایدیۆٌۆژیأە دایڕغس  ٚخطتیەڕ.ٚٚ
ضڕڕەر٘ەڵدأی پاو وڕڕار تڕڕا رادەیەوڕڕی زۆر تڕڕۆ تە٘ێسوردٔڕڕی دەضڕڕەاڵتی
و ێطا ٘اتو وە ٌەڕێگەی ضیطتەِی ٌبتەخػیٓ ٌە گٔٛا٘ەواْو ٘ەڵٛێطتی
ٔێٛۀڕڕدگیری ٔێڕڕٛاْ خڕڕٛدا  ٚخەڵىڕڕی تەیەوەٚە تەضڕڕتەٚە .دەوڕڕرس ئڕڕازار ٚ
ئەغىۀجەی پاو وار تە خٛێٕدٔەٚەی ضڕەاڵٚات  ٚئۀجاِڕدأی ِەراضڕیّە
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پیرۆزەواْ ضٚٛن تىرێسو ٌەتەرأثەر ونیٕی تە تنێىڕی دیڕاریىرا .ٚزۆری
ٔەترد پاو وڕار وەٚتە ٔێڕ ٛتڕازاڕی تازرگڕأییەٚە  ٚتڕٚٛە تڕاتەتی ضڕازظ-
وڕڕڕڕڕردْ  ٚلڕڕڕڕڕازأجی تڕڕڕڕڕۆ پیڕڕڕڕڕاٚأی ئڕڕڕڕڕاییٕی فڕڕڕڕڕنسدەدا .ئە ٚتازرگأڕڕڕڕڕأە
ئاِۆژگارییەوی ضایٕس ٌۆلایاْ تەوبدەگەیأد" تەپارەی حەراَ ٘اٚڕێىڕاْ
در ٚٚضس تىەْو تۀأەت گەر پارەظ ٔەِاو ئەٚا ٌە ِڕاڵە ٘ەتا٘ەتاییەوأڕدا
پێػٛازیتاْ ٌبدەوەْ".اٌۆلا 4و01ن.
ئەَ پػڕڕتیٛأییە تڕڕۆ دەضڕڕەاڵتی و ێطڕڕا  ٚدەضیەڕۆوردٔیائیطڕڕتیغالين
دارایی تۆ راضتییەوی رۆحأیو ٘ۆوڕاری تەگ داچڕٔٚٛەٚەیەوی تٔٛڕد تڕٚٛو
وە تبتاٚەڕەواْ ٌەضڕەر پڕاو وەرەٚە تەرپایڕاْ وڕردٔ .یػڕأەوأی ئەِەظ
ی ئارش ٌە ضەدەی یازدەیەِیٕەٚە دەتیٕڕیٌٓ .ە ضڕاڵی  0011لٛتڕاتیەوی
پیڕڕار دۆتڕڕرۆش تۀڕڕاٚی ٘ێٕڕڕریو تە٘ڕڕۆی ٔى ڕٛڵیىردٔی ٌە تڕڕٔٚٛی پاو وڕڕار
راگیڕڕڕڕرا .دٚای ئەٚە تە چۀڕڕڕڕد ضڕڕڕڕاڵێه ضڕڕڕڕایٕس تێرٔڕڕڕڕار تەتٔٛڕڕڕڕدی دژی
ئەَ"ئاژەڵە پیطأە"  ٚئەَ " ٔەخٛێٕدەٚارە تۀگە ئەضتٚٛرأە" ٚەضڕتایەٚەو
وە دژ تە پاو وار تٌ .ْٚٛە وۆتایی ضەدە ٌەتەر٘ەِاْ ٘ۆوارو تێرٔڕار دی
فۆٔىڕڕٛد تەگڕڕ ٚاڵدییەوأڕڕداا71ن چڕڕڕۆٚەٌ .ە ضڕڕەدەی چڕڕٛاردە ٌە تڕڕڕاوٚٛری
 : 71ئەِأە گرٚٚپێىی وریطتیأی تٌ ْٚٛە یەْ پیتەر ٚاڵدۆٚە ٌە فەرۀطا داِەزراو وە
دٚاتر ئەَ گرٚٚپە تە٘ۆی ٔسیىیاْ  ٚیارِەتیدأیاْ تۆ ٘ەژاراْو ٔأٚراْا٘ەژارأی ٌیۆْنو
٘اٚوات پێػیاْ دەگٛترااٚاڵدییەواْنو ئۀداِەوأیاْ د ٚٚد ٚٚتە تازاڕەوأدا دەضٚٛڕأەٚە
 ٚئیٕجیٍیاْ تۆ خەڵه غی دەوردەٚە .ئەضمٛفی ٌیۆْ تەَ وارەیاْ ٔیگەراْ تٚٛو تنیاریدا وە
ٚاڵدۆ ٘ ٚاٚەڵەوأی ٌەوار  ٚخسِەتىردٔی ئیٕجیً راتگرێسو تۆیە ٌە ضاڵی 0074ی زاییٕی
د ٌ ٚٚەا٘ەژارأی ٌیۆْن چٔٚٛە رۆِا تۆ ی پاپا  ٚضىااڵی حاڵی خۆیاْ ورد .و ێطا ٌە
ٚاڵدۆ تە٘ێستر ٌە ضاڵی ٌ 0011ە ئۀداِێتی و ێطا دەرورا  ٚدٚاتر ٌە یەْ وۆڕتۀدی
فێردٔاٚ-ە پەیاِێه تاڵٚتۆٚە وە ٔاتێس خەڵه گٛس ٌە لطە  ٚرٔٚٚىردٔەٚەوأی گرٚٚپی
ٚاڵدییەواْ تگرێسو ٌەگەو ئە ٚەغدا رێّٕاییەوأیاْ رٚٚتەرێىی فراٚأی داگیروردتٌ ٚٛە
٘ەرێّەوأی فەرۀطا  ٚئیتاٌیا  ٚئیطپأیاٌ .ە ضاڵی ٌ 0041ەژێر واریگەریی ئەضمٛ
ٔٛریٓو ئیّپراتۆری ئەڵّأیاائۆتۆی چٛارەَن تنیارێىی ئیّپراتۆریی دەرورد تۆ ٔە٘ێػتٕی
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ئیتاٌیا ٘ەِاْ ئە ٚرەخٕأە دەتیٕیٕەٚەو دەرن تەٚە دەوەیڕٓ وە ِەضڕەٌەی
تەخػیٕەواْو ر رۆڵێىی دیڕاریىراٚی تیٕیڕٛە ٌە تەرپڕاوردٔی تڕسٚٚتٕەٚەی
ریفۆرِی ئاییٕی ٌە ضەدەی غأسەیەَ.
تڕڕڕاتەتی دۆزەخ  ٚضڕڕڕەروەَ ٌمەوڕڕڕأیو ئەٚأڕڕڕیع تڕڕڕاتەتگەٌب تڕڕڕٌ ْٚٛە
تٛارەوأی دیىەدا وێی دەرفەت ٌێٙێٕاْ ت.ْٚٛ

ٚاڵدییەواْ  ٚتە ٚوۆرە ٘ەتا وۆتایی ضەدەی حەڤدەو ضتەَ  ٚچەٚضأدٔەٚە ٌەضەر ئەَ
گرٚٚپە ِەضیۆییە تەردەٚاِی ٘ەتٚٛە.
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بهشی حەوتەم
وەگەڕخستىەكاوی دۆزەخ
لە سەردەمی واوەڕاستەوە بۆ سەدەی شازدە
دۆزەخ تاتەتب تٚٛە ٌە تە٘ەغس زیاتر خەیاڵدأی ِرۆ واری ٌەضەر
وردٚٚەو واتب پرضڕی تەختەٚەریڕی ٘ەتا٘ەتڕایی دەٚرٚٚژێٕڕرسو وە گیڕأە
تاغڕڕڕڕڕەواْ ٌێڕڕڕڕڕی تە٘رەِۀڕڕڕڕڕدْو ٘ٔٛەرِۀڕڕڕڕڕداْ  ٚزأایڕڕڕڕڕأی ِڕڕڕڕڕۆراو ٚ
ِ دەدەرەوڕڕاْ چۀڕڕدس ضەرضڕڕاِی دەیڕڕأگرسو ٘ێٕڕڕدەی ئەٚەظ درێ ڕ ە تە
لطڕڕڕڕڕڕە دەدەْ ٌ ٚە ٚەضڕڕڕڕڕڕفىردٔی ئازارەوأڕڕڕڕڕڕدا دا٘ێٕڕڕڕڕڕڕاْ دەوەْ .ئەٚی
پەیٛەضڕڕڕتە تە تە٘ەغڕڕڕتەٚەو چێ ێىڕڕڕی وەضڕڕڕتەیی ٔاغڕڕڕیاٚە ٌ ٚە دەرەٚەی
پرضڕڕڕەوەیەو ئەِە ٚایوڕڕڕردٚٚە تڕڕڕا رادەیەوڕڕڕی زۆر رێگڕڕڕر تڕڕڕب ٌە تٛأڕڕڕای
ٚەضفوردْ .تە٘ەغڕس تێنٚأیٕێىڕی ٚا تەدەضڕتەٚە دەدات وە تێساروڕارس
وٛغڕڕڕڕٕدەیەو ٘ەرچۀڕڕڕڕدە ِ دەدەرەوڕڕڕڕاْ وۆغػڕڕڕڕی ئەٚە دەوەْ ٚێڕڕڕڕٕەی
پۀڕاگەیەوی پڕبتثەخػڕٓو تەاڵَ رٚأیڕٕە یۆتۆپیاییەوڕاْ تڕڕا رادەیەن تەرەٚ
تێساریی ئاراضتە دەگرْ.
خەضڕڕڕ ەتی دۆزەخ ٌەٚەدایە وە تە تەٚاٚی وڕڕڕ ەٚی تڕڕڕۆ خەیڕڕڕاو غڕڕڕً-
وردٚٚەو چڕٔٛىە ٘ەِڕ ٚٛئە ٚئڕازار  ٚئەغڕىۀجأەی تڕاش دەوڕرێٓو تۀیڕا
زادەی خەیڕڕاڵٓ ٘ ٚەِیػڕڕەظ تڕڕۆ گەیػڕڕتٓ تە راضڕڕتیو دەضڕڕتىٛرتە ٚ ٚا
ئاِادەوراٚە وە ٔیػڕأدەری ئڕازارس تێڕس ضڕٕٚٛری خەیڕاڵی تێپەڕأڕدٚٚە.
ئەِە ئەٚەیە وە ٌە ضڕڕڕڕڕەرەتای ضڕڕڕڕڕەدەی ٘ەژدەیەَ ڤٕطڕڕڕڕڕاْ ٘ڕڕڕڕڕۆدری ٌە
ٔاِیٍىەیەوڕڕڕدا رایگەیأڕڕڕدتٚٛو وە چۀڕڕڕدیٓ ئاِۆژگڕڕڕاری ٌەخڕڕڕۆ گرتثڕڕڕ ٚٛتە
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رێّٕڕڕاییگەٌب رازأڕڕدتٚٛیەٚە  ٚپێیڕڕاْ دەگڕڕٛت" وتێثیڕڕأەی ِ دەدەرەوڕڕاْ"و
ئە ٚگٛتڕڕڕڕڕڕٛیەتیٌ :ەگەو ئەٚەغڕڕڕڕڕڕدا پێٛیطڕڕڕڕڕڕس ٔاوڕڕڕڕڕڕات ٘ۆغڕڕڕڕڕڕداری ٌەٚ
زێدەڕۆییأە تدەیٓو وە ئاِۆچیاریا71ن وریطتیأی دەتب ٌە ٘ەِڕ ٚٛتارێىڕدا
خڕڕڕۆی ٌڕڕڕب دٚٚرەپەرێڕڕڕس تگرێڕڕڕسو ٌەَ تڕڕڕٛارەدا ترضڕڕڕی ٔەگەرەوەو چڕڕڕٔٛىە
٘سری ِرۆیی دەروی تە لەتەیی ئەغىۀجەدأەوأی دۆزەخ ٔاپ س.
٘ٔٛەرِۀڕڕڕڕڕداْ ٚٛٔ ٚضڕڕڕڕڕەراْ ِ ٚڕڕڕڕڕ دەدەراْ ئەٚپەڕی ئڕڕڕڕڕازادْ تڕڕڕڕڕۆ
تەروەضڕڕڕڕتەوردٔی تٔٛڕڕڕڕدتریٓ دیّۀڕڕڕڕبو وە ٔیػڕڕڕڕأدەری ئەغڕڕڕڕىۀجەوأی
ویٙڕڕڕأەوەیتڕڕڕر تڕڕڕٓو تە ِەتەضڕڕڕتی ئەٚەی ترضڕڕڕی رزگڕڕڕارتٌ ْٚٛە دۆزەخ
تاڵٚتڕڕڕىۀەٚە .رزگڕڕڕاروردٔی گیأەوڕڕڕاْو تە ترضڕڕڕأدٔیاْ ٌە رۆژی دٚایڕڕڕی:
٘ەِڕڕڕڕڕ ٚٛزێڕڕڕڕڕدەڕۆیی  ٚپێٛۀأێڕڕڕڕڕه تڕڕڕڕڕۆ تۆلأڕڕڕڕڕدْو رسپێڕڕڕڕڕدراٚە ٌە یەْ
ضەرپەرغتیاری ئڕاییٕی تەپاضڕاٚی ئەٚەی ئاِڕأجێىی چڕان تەدی دێٕێڕس.
٘ەر ٌە چەپأڕڕدٔی ضڕڕادیسِأەی ٔێڕڕ ٛئەدەتڕڕی ِیٍٍی ڕیەٚە تڕڕا دەگڕڕاتە خەِڕڕی
دٚٚدڵی ضۆفییەواْو تەراضڕتیع تڕرش تٛأیڕٛیەتی غڕاوارگەٌب ٌە ٘ڕسری
ِرۆڤایەتیدا تەر٘ەَ تێٕێس.
 -1دۆزەخی ٘ٔٛەرِۀداْ
پەیىەرتاغەواْ یەوەِیٓ وەضب تٔ ْٚٛا٘ەِٛاری ویٙڕأی دۆزەخیڕاْ
ٌە چٛارچێڕڕٛەی رۆژی دٚایڕڕیو تڕڕۆ تڕڕاٚەڕداراْ تەروەضڕڕتە وڕڕرد .ضڕڕەدەی
دٚازدەیەَ وە پتەٚتڕڕڕڕڕڕڕٔٚٛی تٛخّەوڕڕڕڕڕڕڕأی تیرٚتڕڕڕڕڕڕڕاٚەڕی ضڕڕڕڕڕڕڕەرەوی ٚ
ٔٚٛضڕڕیٕەٚە  ٚداڕغڕڕتٕی ِەزٔتڕڕریٓ دٔیڕڕاتیٕی رەتۀیڕڕأەی تەخڕڕۆٚە تیٕڕڕیو
تەاڵَ ٌە تەرەوڕڕڕڕڕأی رۆژاٚای و ێطڕڕڕڕڕاو دیڕڕڕڕڕّۀە غڕڕڕڕڕاوارەواْ ٌەتڕڕڕڕڕارەی
وڕڕٛداوردٔەٚەی رزگڕڕارتٚٛاْ  ٚتیڕڕاچٚٛاْ زەقدەوڕڕرأەٚە .ئەٚأە ٌە یەْ
دەضڕڕڕتەیەن ئیثٍڕڕڕیص  ٚئڕڕڕاژەڵی ضڕڕڕەیرەٚەو تەرە ٚوڕڕڕٔٛە زەتەٌڕڕڕالحەوەی

 :71ئە ٚوەضەی ئاِۆژگاری  ٚرێّٕایی دەداتە دەٚرٚتەری خۆی.
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دۆزەخ وێعدەوراْو ٘ەرٚەن ٌە تۆڵیۆ  ٚؤٛه  ٚوۆرتای  ٚضاْ دٔڕیص
 ٚ ْٚ ٚغارتەر  ٚپاریص دەتیٕرێٓ.
ئە ٚدیڕڕڕّۀەی وە ٌە زۆر دۆخڕڕڕدا دەِێٕێڕڕڕتەٚەو ٌە ضڕڕڕەدەی ضڕڕڕیازدەدا
دەضڕڕس تە فڕڕراٚاْتڕڕ ْٚٛدەوڕڕاو تڕڕا ٚای ٌێٙڕڕات ئەغڕڕىۀجەواْ تەٚردی ٚ
تاوەوەضییأە دیاریىرا ٚتٔٛ٘ .ْٚٛەرِۀداْ ٌە ئۆتاْ ٘ەرٚەن ٌە ریّص
رادەضتی ئارەزٚٚەوأی خۆیاْ دەتٌ ٚ ْٚٛە ٔەریتەواْ دەرتاز دەتڕ:ْٚٛ
ٌە تاتٍۆوأڕڕدا تەرازٚٚیەن دەردەوەٚێڕڕس ٌەواتێىڕڕدا غڕڕەیتاْ پڕڕب دە٘ڕڕاٚێتە
ضڕڕڕەر تڕڕڕای خڕڕڕراپەو تە ئاضڕڕڕأی تیاچٚٛەوڕڕڕاْ تە٘ڕڕڕۆی گٔٛا٘ەوأیڕڕڕأەٚە
دۀاضڕڕرێٕەٚەو ٘ەرٚەن چڕڕۆْ پارەپیطڕڕەواْ تە وڕڕسدأە ٘ەڵٛاضڕڕراٚەوەی
گەردٔیڕأەٚە دۀاضڕڕرێٕەٚەو ٚێٕەوڕڕاْ تڕٛروی غڕڕەیتأەواْ ٔیػڕڕاْ دەدەْو
وە ٌۀێ ٛئاگردا لرچەی دسو تۆلەوأیع ٌىا ْٚتە ِەِىی ژٔەوأەٚە.
ٌە چڕڕاخی ٔاٚەڕاضڕڕتداو ویٙڕڕأی دۆزەخ تااڵدەضڕڕس دەتڕڕبٌ .ە ضڕڕەدەی
چڕڕڕٛاردەٚە تڕڕڕۆ ضڕڕڕەدەی غڕڕڕأسەو ٘ۀڕڕڕدێجار ٚادەردەوەٚس وە دۆزەخ ٌە
دەٚرأڕڕی وارەضڕڕات  ٚرٚٚداٚەوأڕڕدا وە وۀڕڕگ  ٚرغڕڕأەٚە  ٚترضڕڕێتی ٚ
غۆڕظ  ٚدیاردەی پەرضتٕی غەیتاْ  ٚتساڤەوڕأی رەتىڕردٔەٚەی ئڕاییٕی
 ٚوۆِەاڵیەتی تێدا تەرپا دەتبو تەٚاٚی ضەر رٚٚی زەٚی دەتۀێتەٚەٌ .ە
دەضتٕٚٛضڕڕڕڕە ٔەخػڕڕڕڕەدارەوأدا دیّۀەوڕڕڕڕأی ئەغڕڕڕڕىۀجەداْو وە ٌەژێڕڕڕڕر
وڕڕڕڕاریگەریی دٔیڕڕڕڕاتیٕیی رەتۀەوأڕڕڕڕدا وێػڕڕڕڕرا ٚ ْٚتە رادەیەوڕڕڕڕی زۆر ٌە
ٚردتیٕڕڕیو دیىۆِێٕتارییڕڕاْ تێڕڕدا ئۀجاِڕڕدراٚۀ .ایڕڕاتتریٓ دەلڕڕی ئێرٌۀڕڕدیو
ضڕڕڕەرچاٚەی خەیڕڕڕاڵەوەی دۆزەخ تڕڕڕٚٛەو وە ٌە دەٚرٚتەری ضڕڕڕاڵی 0171
دأڕراٚە تۀڕاٚیاتەپێستریٓ وات ِێرەوڕأی دۆق تێڕرینو ٌەواتێىڕدا ڤیڕرار ٌە
فەضڕڕڕ ەوأی تڕڕڕایثەت تە ئەغڕڕڕىۀجەدأەوأی دۆزەخ ٌە وتێثڕڕڕیا ٘ڕڕڕٔٛەری
ژیڕڕڕڕأی تڕڕڕڕاظ ِ ٚردٔڕڕڕڕی تڕڕڕڕاظن ٌە ضڕڕڕڕاڵی 0147و ضڕڕڕڕەرٌۀٛس دیّۀڕڕڕڕی
دٔیاتیٕیی ەوأی ضایٕس پۆڵص دەگێنێتەٚەو وە گٔٛا٘ە ضەرەوییەواْ ضسای
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غڕڕڕڕیاٚیاْ تڕڕڕڕۆ دأڕڕڕڕراٚەِ :ڕڕڕڕار  ٚتڕڕڕڕۆق ئۀڕڕڕڕداِە گٔٛا٘ىارەوڕڕڕڕأی زاٚزس
٘ەڵدەٌٚٛغڕڕٓو تە ٘ەڵڕڕپەٚە دەیڕڕأیۆْو ٌٚٛتثەرزەوڕڕأیع ئڕڕازاری خٍڕڕۆوە
دۀۆغڕڕڕٓو وە ٘ێّڕڕڕای دەٚرأڕڕڕدەٚرأی لەدەرەو وەضڕڕڕە تٚٛڕەوڕڕڕاْ پڕڕڕارچە
پڕڕارچە دەوڕڕرێٓ  ٚدٚٚتڕڕارە پارچەوڕڕاْ تەیەوەٚە دەٌىێڕڕٕەٚەو رژدەوڕڕاْ ٌە
وڕڕڕأسایەوی تڕڕڕٛاٚەدا ٔغڕڕڕرۆ دەوڕڕڕرێٓ ِ ٚەِّڕڕڕْٛا71ن دەیأىڕڕڕا تە غیػڕڕڕداو
دەعڕڕڕڕاوۀە تاڵڕڕڕڕدارەواْو تەِثەڵەوڕڕڕڕاْ لڕڕڕڕٚٛت دەدەْ  ٚتفیڕڕڕڕاْ دەوۀەٚە.
ئیرەیی تەرەواْ ٌە رٚٚتارێىی تەضتەڵەودا خٛي دەخڕۆْ  ٚپڕێر دەدرێڕٓو
ئەٚوڕڕڕا ٌە رٚٚتڕڕڕارێىی ئڕڕڕاگردا ٔغڕڕڕرۆ دەوڕڕڕرێٓو تەردەٚاَ ئیرەیڕڕڕی تەٚأە
دەتەْو وە ٘اٚچارۀٚٛضیاْ ٔیٓ.
ئەَ خەیااڵٔە وەارۆژِێری ضەرپەرغتیاراْن فراٚأتر تاڵٚی وردٔەٚەو
ٌەدەٚرٚتەری ضڕاڵی  0111دٚٚتڕارە تە پێڕڕٛەرس گەٚرە  ٚگڕٛڕ  ٚتیٕێىڕڕی
تۆلێٕەرأەی عەل ثەرأەٚەو ٌە چٛارچێٛەی دیٛارتۀدی واتدرائی گەٚرەی
ئەٌثی ٚێٕەی وێػرایەٚەٌ .ە٘ەِاْ ضەردەَ پەیىەرضڕازیی غڕەپۆ ٚیا71نو
تەپػستەضڕتٕی تە٘ەِڕاْ ضڕەرچاٚەو ئەَ خەیڕااڵٔەی وڕٛأتر دۀەخػڕأد:
ٌەو ێطڕڕڕڕڕڕای ضڕڕڕڕڕڕاْ ِڕڕڕڕڕڕاو ۆ ٌە رٚاْو تیاچٚٛەوڕڕڕڕڕڕاْ تە خٍڕڕڕڕڕڕۆوەیەوەٚە
دەتەضترێٕەٚەو ٘ەِاْ دیّەْ ٌە دەٚرٚتەری ضاڵی ٌ 0171ە واتیڕدرائیەی
ٔأڕڕڕس دەتیٕیڕڕڕٕەٚەو وە ئیثٍیطڕڕڕەواْ وەضڕڕڕتەی گٔٛا٘ىڕڕڕاراْ تە یەوتڕڕڕرەٚە
دەتەضڕڕتٕەٚەٌ .ە ٘ەرێّڕڕی تریتأیڕڕای فەرۀطڕڕاو ٌە و ێطڕڕا  ٚپەرضڕڕتگەوأی
٘ەرد ٚٚضڕڕەدەی پڕڕأسە  ٚغڕڕأسەو زیڕڕاد ٌەا11ن دیّۀڕڕی دۆزەخ ٘ەژِڕڕار

ٌ : 71ە ئەدەتی وٌٚٛەوە  ٚوریطتیأیػدا ئەَ ٔاٚە تە خٛاٚۀدی دەضتىەٚتە ِاددییەواْ
دێسو یاْ ئە ٚضاِأە حەراِەی وە ِرۆڤی پب دیً  ٚضەرغۆڕ دەورێس.
ِ : 71ەتەضتی ٔٚٛضەر ٌە پەیىەرتاغییەوە وە ٚێٕەی وەضەواْ زۆر تٍیّەتأە تەروەضتە
دەوات.
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وڕڕراٚەو وە زۆریٕەیڕڕاْ تە٘ۀڕڕدس وڕڕۆظ  ٚخرۆغڕڕەٚە ِڕڕاِەڵەی ٌەگەڵڕڕدا
دەوەْو ٘ەرٚەن ٌە ویرٔاضىٍیدیٓ ٌە ٔێٛاْ ضااڵٔی .0111 ٚ 0111
ئەَ دیّۀڕڕأە ضڕڕەرتاری ٘ەِڕڕ ٚٛغڕڕتبو تڕڕٔٚٛە ّٔڕڕٔٚٛەیەوی ٔەگڕڕۆڕ ٌە
وۆتایی ضەدەوأی ٔاٚەڕاضسو ٘ٔٛەری ٔەِری رێٕیطأص ٔڕٛێی وڕردٔەٚە
 ٚئاِڕڕادەی وڕڕردٌْ .ە ئیتاٌیڕڕا ٌ ٚە ضڕڕەرەتای ضڕڕەدەی چڕڕٛاردەو ئۆرواگٕڕڕا
ضٚٛد ٌە خەیاڵە ٔایاتەوأی دأتڕی ٚەردەگڕرسو وە دٚاتڕر فڕرا ئۀجٍیىڕۆ ٚ
پڕڕڕاٚڵۆ دی ٔیڕڕڕری  ٚتڕڕڕۆچیٍٍی-یڕڕڕع تە٘ەِأػڕڕڕێٛە ضڕڕڕٚٛد ٌە تٛخّەوڕڕڕأی
ٚەردەگڕڕرْ .دیّۀڕڕی رۆژی دٚایڕڕی ٌەگەو ضڕڕیگٕۆریٍٍی  ٚتەتڕڕایثەت ٌەگەو
ِایىڕڕڵ ئۀجیٍڕڕۆو رە٘ۀڕڕدی زەِیٕڕڕی  ٚتراژیڕڕدیی ٚەردەگڕڕرسو ضڕڕەرەڕای
دٚٚتڕڕڕڕڕارە تەوار٘ێٕأەٚەیڕڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕڕۆ ٘ۀڕڕڕڕڕدس تڕڕڕڕڕٛخّی ِیتۆٌڕڕڕڕڕۆژیی ٚەن
تەٌەِەوەی وارْٚا77ن.
ئەَ دیڕڕّۀە ی فیٍّٕگیەوڕڕاْا71ن زۆر رٔٚٚتڕڕڕرە .وڕڕۆری ٔەخػڕڕڕی ئەَ
ٚێڕڕٕە وێػڕڕراٚأەی ڤڕڕڕاْ ئایڕڕه یڕڕاْ ِیٍّیٕڕڕڕگو دەرخەری ٌێڕڕهئڕڕڕااڵٔی ئەٚ
وۆِەاڵٔە زەقدەواتەٚە ٌە وەضڕتەی ٚاز  ٚرۀڕگ پەڕیڕٛی ضڕەرەٌٕٚگ-
وراٌ ٚە چیای ئاگر یاخٛد ٔغرۆ ٌە دەِی تڕٔٛێىی چەلیڕٌ ٛۀێڕ ٛد ٚٚلڕی
وڕڕڕراٚەی پەیىەرێىڕڕڕی زەتەٌڕڕڕال و تاتٍۆوڕڕڕأی ویڕڕڕرۆَ تڕڕڕٛظ  ٚخڕڕڕأەٚادەی
ترٚگیڕڕڕڕڕً غڕڕڕڕڕا٘ێدی ٌەضڕڕڕڕڕەر گٛاضڕڕڕڕڕتٕەٚەی دۆزەخ تڕڕڕڕڕۆ زەٚی دەدەْ.
 :77گریىٗ واْ تنٚایاْ ٚایە وە ٘ادیص دەوەٚێتە ویٙأی ژێر زەٚی  ٚپێٕج رٚٚتاری
تێدایە وە ئەویرۆْ یاْ ئەغیرۆْ یاخٛد وار ْٚیەوێىە ٌە ٚرٚٚتارأەو ٌەٚێٛە رۆ ضٛاری
تەٌەِی غا رۆْ دەتێس تۆ ئەٚەی ٌە رٚٚتارەوە تپەڕێتەٚەو تەاڵَ غارۆْ داٚای ورێی ٌب-
دەواتو تۆیە یۆٔأییەواْ ٌە وۆٔدا دراٚێىیاْ دەخطتە ٔاٚدەِی ِردٚٚەوأیاْ تا تۆ ئەٚ
واتە تەواری تێٕٓ.
 : 71وۆِەڵە ِیٍٍەتێىٓ ٌە تاوٚٛری تەٌ یىا دەژیٓ ٔ ٚاٚچەوەیاْ پێیدەگٛترێس فالٔدەرٌ .ە
وۆٔد ا ٌەچۀدیٓ تەغی فەرۀطا ٘ ٚۆڵۀدا ژیاْٚو ٔسیىەی %11ی دأیػتٛأی تەٌ یىا
پێهدێٕٓ.
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ِەضڕەٌەوە ٌێڕرەدا دۆزێىڕی ئڕاییٕی ٔیڕیە .دۆزەخ ٌەاتە٘ەغڕتی چێ ەوڕڕاْنی
ویڕڕڕرۆَ تڕڕڕٛظ دەتێڕڕڕتە دۆخڕڕڕی ِرۆیڕڕڕی تەغڕڕڕێٛە خەرەفڕڕڕاٚییەوەیو ی
خأەٚادەی ترٚگیٍیع تەغێٛەیەوی ٚالی یتر ٌەگەو دیّۀگەٌێىڕی غڕَٚٛ
 ٚپڕڕن ٌە پیرەژٔڕڕی ٔاغڕڕیریٓ  ٚضڕڕٛتّان  ٚوٛغڕڕتارگەواْو وە یەوێىیڕڕاْ
غەرەفی ٔازٔاٚی"دۆزەخ"ی داٚەتە ترٚگیً.
ئەٚی وێڕڕڕڕڕڕی ضەرضڕڕڕڕڕڕٚٛڕِأە ٌە ضڕڕڕڕڕڕەرەتای ضڕڕڕڕڕڕەدەی حەڤڕڕڕڕڕڕدەٚەو
دیّۀەوأی دۆزەخیی تسر دەتٓو تڕاتٍۆی تیاچٚٛەوڕاْ-ی رۆتٕڕس تە یەوڕب
ٌە دٚایەِڕڕڕڕیٓ دیّۀەوڕڕڕڕڕأی ئەِجڕڕڕڕۆرە دادۀڕڕڕڕڕرسو ٌەتەرئەٚەی و ێطڕڕڕڕڕای
چاوطڕڕڕازیی وڕڕڕاتۆٌیىی ِىڕڕڕٚٛڕ تڕڕڕٌ ٚٛەضڕڕڕەر رێىیطڕڕڕتٕی ئەَ ٌێػڕڕڕاٚەی
خەیاوو ضٚٛر ت ٚٛوە ٌەِەٚدٚا حەلیمەتی ئیّأی تثێتە پێٛەری ضەرەوی
 ٚگرٔگیػە ضٕٚٛرێه تۆ ٘ەرا٘ٚۆریڕای ئەِجڕۆرە رەٚتڕأە داتٕێڕسٚ :ەن
دٚٚرخطتٕەٚەی تٛخّەوأی ِیتۆٌۆژیای تتپەرضتی  ٚگێڕنأەٚەی دۆزەخ
تڕڕۆ ضڕڕٕٚٛری ویٙڕڕأی دٚٚۀَّ .ڕڕٔٚٛەی تەلٍیڕڕدی رێىیطڕڕتٓ  ٚدأڕڕاْ ٚ
ٔڕڕڕٛێٕەرایەتیوردٔڕڕڕی ضیطڕڕڕتەِی خڕڕڕٛداییو وە پێٛیطڕڕڕتە تەضڕڕڕەر زەٚیڕڕڕدا
تااڵدەضس تێسو ٌەگەو دٔیڕاتیٕی غڕەیتأی  ٚخڕراپەدا یەنٔڕاگرٔەٚەو وە ٌە
ضەدەی غأسەدا دەیثیٕڕیٓٚ .ێڕٕەی دۆزەخ تڕسر ٔڕاتب ٌەواتێىڕدا ضڕیّاوأی
تەڵەوەتازی  ٚواریگەرییەوأی تەرۀ ٚەِاْ دەچٓ.
 -7دۆزەخ تاتەتێىی ئەدەتییە:
دۆزەخ تە تڕڕڕاتەتب ضڕڕڕەرەوی دادۀڕڕڕرس ٌە یەوڕڕڕب ٌە گەٚرەتڕڕڕریٓ وڕڕڕارە
ئەدەتیی ەوڕڕأی ضڕڕڕەدەوأی ٔاٚەڕاضڕڕڕسو ئەٚیعاوۆِیڕڕڕدیای خٛاٚۀڕڕڕدنەو وە
ضڕاتی دأڕأەوەی تۀێڕڕٛأی  0171 ٚ 0111دەضتٕیػڕاْوڕراٚەٌ .ە راضڕڕتیدا
خەیڕڕڕاڵیی دۆزەخڕڕڕی تۀیڕڕڕا ضڕڕڕب یەوڕڕڕی وۆِیڕڕڕدیاوە پێڕڕڕهدێٕڕڕڕبو تەاڵَ ٌە
تێنٚأیٕی ٔەٚەوأی پاغترەٚەو ئە ٚیەن ٌەضەر ضێیەو ئەٚۀدە گڕرٔگە وە
تە٘ۆیەٚە دٌ ٚٚەضەر ضێیەوەی دیىەظ وەٚتٔٚٛەتە ٔێٔ ٛاٚأەٚە.
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"خەیڕڕاڵی دأتییڕڕأە" ٘ەِیػڕڕە تە خەیڕڕاڵە دۆزەخییەوڕڕاْ ٘ەژِڕڕار وڕڕرا.ْٚ
دأتی ٔەریتڕی ضڕەفەروردْ تڕۆ دۆزەخ دەگەڕێٕێڕتەٚە  ٚتە تٍیّەتڕی خڕۆی
رە٘ۀڕڕڕدس تڕڕڕبٚێڕڕڕٕەی پڕڕڕبدەتەخػڕڕڕبو تە٘رەوڕڕڕأی دەتەلڕڕڕٕەٚە  ٚتەٌێػڕڕڕاٚ
دیّۀی تۆلێٕەر  ٚتۆوّەیی فیىریڕی ٌ ٚڕۆژیىی ٘ ٚێّڕاگەری خەیڕاڵثەخع
 ٚچەلثەضڕڕڕتٚٛیی ئایڕڕڕدیۆٌۆژیی ٘ەڵڕڕڕدەڕێ س .تڕڕڕۆلیٓ ٌە دٔیڕڕڕای دأتیڕڕڕدا ٌە
٘اٚضۀگی ٔێٛاْ تٛخّە پێىٙاتٚٛەوأیڕدا خڕۆی حەغڕار دەداو وە ئەٚیڕع
تٔٛدٚتۆڵی ٌۆژیىیی ٘ ٚێّڕاگەریی  ٚئایڕدیۆٌۆژییەو وە ئەگەرێىڕی لێڕسەْٚ
دەخاتە ضەر ئەغىۀجەداٌْ .ەپڕاو خەیڕاڵە رەتۀیڕیە غڕێٛا ٚ ٚتڕارادەیەن
واڵفڕڕاَ  ٚوەَ ِتّأەییەوەیڕڕداو تە رێىڕڕی ٘ڕڕسری تۆوّەِڕڕاْ ٘ەیە ٌەضڕڕەر
غێٛەیاوۆِەڵەی تیۆٌۆژیینی تۆِا ئەوڕٛیٕیو وە وۆِیڕدیای دأتڕی ٚردی
پڕڕۆڵێٓوڕڕردْ ٌ ٚمثۀڕڕدیی  ٚتڕڕۆوّەیی ٌڕڕبٚەرگرتڕڕٚٛە .ئەٚەی ٌە دۆزەخڕڕی
دأتیدا ِەترضیدارەو ئەغىۀجەداْ ٌەگەو گٔٛا٘ەوأدا تڕا رادەیەوڕی دٚٚر
ٌە ٚردیڕڕڕڕی دەضڕڕڕڕازێٓو وە ِەحڕڕڕڕاڵە تە تڕڕڕڕرش ٌ ٚەرزێىڕڕڕڕی ِەزٔەٚە ئەَ
پرضیارەی ٌبٔەوەٚێتەٚە :تۆچی ٔا
دأتی یەوەِجار تۆ راڕەٚی دۆزەخ دێتە ژٚٚرسو غٛێٓ پێی ڤرویڕً-
ی غارەزای دێڕریٓ ٘ەودەگڕرسو ٌەٚس حەغڕاِاتب ترضڕٕۆن  ٚدٚٚدو ٚ
ریطٛا ٘ەْو ئەٚأەْ وە ٘ەرگیس ٌە ٘ەڵث اردٔی ضڕۀگەری خۆیأڕدا تڕٛێر
ٔەتڕڕْٚٛو تڕڕا وۆتڕڕایی ٌەپػڕڕتی ئڕڕااڵیەن دەضڕڕٚٛڕێٕەٚە تڕڕبئەٚەی ٘ەٚو تڕڕۆ
ئاِڕڕأجب تڕڕدەْو ئەٚأە پێڕڕٛەدأی زەردەٚاڵەیەن دەیڕڕاْٚرٚٚژێٕڕڕب .پاغڕڕاْ
دەچێڕڕتە لڕڕاتی ضڕڕەرس ٌە دەرەٚەی غڕڕٛرای غڕڕاری دیڕڕصو ٌەٚس ئەٚأەی
خۆیاْ داتڕٚٛە دەضڕس ئڕارەزٚٚە ضەرغڕێتەوأیاْو ٌە پێڕٕج تڕازٔەدا ٘ەو-
دەفڕڕڕنْ .ئڕڕڕۆٌیّپص تڕڕڕازٔەی یەوەِەو ئەٚأەی تێڕڕڕدایە وە تە پڕڕڕاو تٔٚٛەٚە
رازیی ٔەتْٚٛو ئڕازار ٔڕاچێ ْ تەاڵَ تە تاضڕەٚەْ تڕۆ تەختیڕاری تێڕسەٚەی
تتڕڕڕڕٛأٓ پێڕڕڕڕی تڕڕڕڕگەْ .تڕڕڕڕێجگە ٌە ِٕڕڕڕڕداو ٘ەِڕڕڕڕٔ ٚٛاٚدارەوڕڕڕڕأی ِێڕڕڕڕ ٚٚی
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تتپەرضتیی دێریٓ ٌەٚێٓو ٌە ٘ۆِیرۆضەٚە تۆ ئەوٍیڕدش ٌ ٚە ئەفاڵتڕۆٔەٚە
تڕڕڕۆ ٘ڕڕڕۆراش .ئەِە ٚا داِەزراٚە  ٚریستۀڕڕڕدی تڕڕڕۆ وڕڕڕراٚە وە رەچڕڕڕاٚی
ِەترضڕڕڕیداریی گٔٛا٘ەوأیڕڕڕاْ تىڕڕڕرێٓو تڕڕڕازٔەی تڕڕڕبڕەٚغڕڕڕتەواْو دٚاتڕڕڕر
چاٚچٕۆوەوڕڕاْو پاغڕڕاْ رژدەوڕڕاْو ئیٕجڕڕا ٘ەڕەغڕڕەدەراْو پاغڕڕتر تڕڕازٔەی
تەدخٚٛەواْ دێس.
ٌە ٚوڕڕڕاتەدا دەریڕڕڕاچەی ضڕڕڕتیىص دەتڕڕڕنس تڕڕڕۆ ئەٚەی تگڕڕڕاتە دۆزەخڕڕڕی
ٔڕڕڕاٚخۆو غڕڕڕاری دیڕڕڕصو وە گٔٛا٘ثڕڕڕارە راضڕڕڕتەلیٕەواْ ٌە چڕڕڕٛار تڕڕڕازٔەدا
زیٕدأی ورا ٚ ْٚتازٔەوأیع داتەغڕىرا ْٚتڕۆ ٔڕاٚچەی ٚەوڕی .تڕازٔەی
تبتاٚەڕەواْو تازٔەی دەضڕتدرێ وارأی تٔٛڕدٚتی ییو دەضڕتدرێ واراْ تڕۆ
ضڕڕڕەر وەضڕڕڕٛواری ٔسیىیڕڕڕاْو تڕڕڕۆ ضڕڕڕەر خۆیاْاخۆوٛژەوڕڕڕاْنو تڕڕڕۆ ضڕڕڕەر
خڕڕڕڕڕٛدااتب ئاییٕەوڕڕڕڕڕاْن تڕڕڕڕڕۆ ضڕڕڕڕڕەر ضرٚغڕڕڕڕڕسأێرتازەواْنو تڕڕڕڕڕۆ ضڕڕڕڕڕەر
٘ٔٛەراضٚٛخۆرەواْن.
دٚای تنیٕڕڕڕی تەرتەضڕڕڕتە ِەزٔەوەو تڕڕڕازٔەی ٘ەغڕڕڕتەَ دێڕڕڕسو تڕڕڕازٔەی
تەڵەوەتازاْ وە خەڵىیاْ فری ٛداٚە  ٚتب پڕێر  ٚپۀڕا ِتّڕأەی خۆیڕاْ تە
وەش ٔەداٚەو ئەٚأڕڕڕیع زۆرزأەوڕڕڕاْو زیٕاوارەوڕڕڕاْو غڕڕڕەِ ٔٛییەواْا74نو
تازرگأیىارەوڕاْ تە غڕڕتە رۆحییەوڕڕاْو عەڕافەوڕڕاْو تازرگأیىڕڕار تە ِڕڕاددە

ٔ : 74ەٚەی غەِ ٔٛی وٛڕی یەعمٛتٓو وە یەوێىٓ ٌە ٚچۀدیٓ تیرەیەی ٌە لٛرئأی
پیرۆزدا ٔاٚیاْ تە ئەضثاتەواْ ٘اتٚٛەو وە خٛدی ئەَ ٚغەیە عیثرییە  ٚتەاغەتسن
دەییٛێٕٕەٚەو تەِأای گۆچاْ د ێس یاخٛد ئە ٚوۆِەڵەیەی وە ضەرۆوەوەیاْ تە گۆچاْ
تەڕێٛەیاْ دەتاتو ئەِأە ٌە ضەرەتاداا07ن ضەتس یاْ تیرە تٌ ْٚٛەژێر دەضەاڵتی پادغا
ضٍێّأدا ژیاْٚو پاظ ِەرگی حەزرەتی ض ێّاْو ٔاوۆوی وەٚتۆتە ٔێٛأیأەٚە  ٚتٔٚٛەتە
د ٚٚتەغەٚەو یە٘ٛدا  ٚتٕیاِیٓ داٚیأەتە پاو رحث اَ-ی وٛڕی حەزرەتی ض ێّاْ ٚ
غأػیٕی یە٘ٛدایاْ درٚٚضتىردٚٚەو وۆِەڵەوەی دیىەظ وە  01تیرە تْٚٛو غأػیٕی
ئیطرائیً-یاْ پێىٙێٕاٚە.
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٘ۆغثەرەواْو پیص  ٚچەپەڵەواْو راٚێ وارگەٌێىی ٔاپانو ئاژاٚەچییەواْو
ضاختەواراْو تەٚاٚی ئەِأە ٌە چاڵێىی تازٔەییداْ.
دەگڕڕڕڕڕڕاتە تڕڕڕڕڕڕازٔەی ٔڕڕڕڕڕڕۆیەَو تڕڕڕڕڕڕازٔەی ٔاپاوڕڕڕڕڕڕاْو ٌە پػڕڕڕڕڕڕس دەڤەری
زەتەٌالحەوأەو تڕۆ ئەٚأەیە وە خراپەوارییڕاْ تەرأڕثەر وەضڕأب وڕردٚٚە
ِتّأەیڕڕڕاْ پڕڕڕبداتڕڕڕْٚٛو تڕڕڕۆ ئەٚأەیە وە ٔاپاوییڕڕڕاْ ٌەگەو وەضڕڕڕٛواریأدا
وردٚٚەاوڕڕڕڕڕڕۆِەڵەی لاییەوڕڕڕڕڕڕاْن ئەٚأەظ وە ٔاپاوییڕڕڕڕڕڕاْ ٌە ٔیػڕڕڕڕڕڕتّأیاْ
وردٚٚەاوڕڕڕڕڕڕۆِەڵەی ئۀتیٕڕڕڕڕڕڕۆرنا11ن ٘ەرٚا ٌە ِیٛأەوأیڕڕڕڕڕڕاْا وڕڕڕڕڕڕۆِەڵەی
پەت یّۆشن ٌەٚأەظ وە چاوەیاْ ٌەگەڵدا وردْٚٚاوۆِەڵەی یٛزاشن.
دٚاوڕڕار دڵڕڕی دۆزەخ ٌە چەلڕڕی زەٚیڕڕدا ٌەخڕڕٛدی ٌۆضڕڕیەۆرش پێڕڕهدسو
ٌۆضیەۆرش ئە ٚدێٛەی تڕۆ ٘ەتڕا ٘ەتڕایە یە٘ڕٛدای ئەضڕیەریٛتیایٛزاشن
ٔاپان  ٚضسادرا ٚتە ئەغىۀجەی وەِەرغڕىێٓو ٌەت ٌەت دەوڕات .دۆزەخ
ٌە دەفرێىی زەتەٌال دەچب تە تەٚاٚی ٔیٛەی گۆی زەٚی داگیروڕردٚٚەو
ضەری ئەَ دەفرە تەرۀ ٚاٚوی ٌۆضیەۆرش ئاراضڕتەی گرتڕٚٛەٌ .ە چۀڕد
تڕڕازٔەیەن پێىٙڕڕاتٚٛە وە تەپێڕڕی گٔٛا٘ەوڕڕاْ لڕڕٚٛو ِ ٚەترضڕڕیدارتر دەتڕڕٓو
زیاتر رەگ ٌە دەرٔٚٚدا دادەوٛتٓو ٘ەر خٛدی خۆی رەِسییە.

 : 11ئەَ وۆِەڵە ٔاٚە ٌە ِێ ٚٚی ئاییٕیدا ٘ەریەوەیاْ ضەرگٛزەغتە  ٚپۀدێىی
ٌێٛەرگیراٚەو تۆ ّٔٔٚٛە لاییٓ وٛڕە گەٚرەی حەزرەتی ئادەِەو ٔاٚەوەی تەِأای ئاضٕگەر
دێسو ٘ەضتا تە وٛغتٕی لاتیٍی ترایو ٌە ئاییٕی ئیطالِدا ئەَ ٔاٚە تەالاتیًن دەخٛێٕرێتەٚەو
ئەِە ٚەن ّٔٔٚٛەیەن دأراٚە ٌەضەر ئەٚأەی ٔاپاوی ٌە وەشٚوار  ٚترایاْ دەوەْو یاْ
یٛزاش وە یەوێىە ٌە حاخاِەواْ  ٚدٚای  011ضاو ٌە ِەضیۆییەتو ٘ەضتا تە
وۆوردٔ ەٚەی لطە گٛاضتراٚەواْ ٌە وتێثێىدا تۀاٚیاِەغٕان وە ٚەن ٘ێّایەن ی
وریطتیأەواْ دأراٚە تۆ ئەٚأەی چاوەیاْ ٌەگەڵدا دەورێسو تەاڵَ تە ٔاپاوی ٚەاڵَ
دەدۀەٚەو تە ٚپێیەی وە ئاییٕی وریطتیأی ٘ات تۆ چاوەی ِرۆڤایەتی تەاڵَ یٛزاش ٘ەضتا
تە زیٕدٚٚوردٔەٚەی تەٌّٛد  ٚچیرۆوی حەزرەتی ِٛضا ٚەن رێگریوردٔێه ٌە
تاڵٚتٔٚٛەٚەی ئاییٕی وریطتیأی.
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دۆڕاٚەوڕاْ چارۀٚٛضڕڕێىیاْ داڕغڕڕس خۆیڕڕاْ ٘ەڵیڕڕاْت اردتڕڕٚٛو ٌەگەو
ضرٚغتی وارەوأیأدا دەگٔٛجب٘ .ەر ئەِەغڕە ٚای ٌڕبدەوڕات ئەگەرێىڕی
لێڕڕسە ْٚتێڕڕس .تە ٚوڕڕۆرە تڕڕٚٛڕە  ٚتێسارەوڕڕاْ وە ٌە ژیأیأڕڕدا ٔىۆڵیڕڕاْ ٌە
تەزەیی وردٚٚەو یەوتری دە٘اڕْ :ئێطڕتا تڕٛاری پاڕأەٚەیڕاْ تڕۆ ٔەِڕاٚەو
ئە ٚدزأەی ضڕڕاِأیاْ ٌە خەڵىیتڕڕر دەتڕڕردو ئێطڕڕتا وەضڕڕایەتییەوأیاْ ٌڕڕب-
دادەتنْ  ٚتەردەٚاَ دۆخی دیىەیاْ ٌەتەردەوەْو چییاْ ٔەِاٚە تێجگە ٌە
وۆِەڵە ضێثەرسو ِارەواْ پنییاْ دەدۀب.
ئاگر تۀیا ٌە دٚایەِیٓ تازٔە تٔٚٛی ٘ەیەو تەاڵَ تڕارٚدۆخ ٌە ٚتڕازٔەیە
خراپتریٕۀ .اپاوەواْ ٌە غەختەی رٚٚتاری وۆضیس ٔغڕرۆ دەوڕرێٓو تۀیڕا
وەٌٍەضڕڕڕڕڕڕەرە رۀڕڕڕڕڕڕگ ٚۀەٚغڕڕڕڕڕڕەییەوأیاْ دەردەوەٚێڕڕڕڕڕڕس وە تە چڕڕڕڕڕڕاٚە
ٔاغیریٕەوأیاْ دەڕٚأڕٓ .ئەٚأە تڕٔٚٛەٚەرێىی غڕەپرەٌێدراْٚو خاِۆغڕی
ِەرگێىڕڕی ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایی ٌە ٚغڕڕٛێٕەدا یڕڕار  ٚیاٚەریڕڕأەو ٘ەرٚەن چڕڕۆْ
گٔٛا٘ەوڕڕاْ دڵڕڕی ٌەوارخطڕڕتٔ ٚ ْٚٛڕڕاتٛأٓ ٚەاڵَ تڕڕدۀەٚەو وڕڕاتب دأتڕڕی
پرضڕڕیاریاْ ٌڕڕبدەوڕڕاو ٌەتڕڕا ٚضڕڕەرِا ٔڕڕاتٛأٓ ٚەاڵَ تڕڕدۀەٚەو فرِێطڕڕه ٌە
تیٕاییأدا دەیثەضتب.
ٌەٚس زۆر وەضایەتی ِێ ٚٚیی دەتیٕرێٓو ٌۀێٛیأدا چۀڕدیٓ پاپڕا ٘ەْ
ٚەن ضیٍطتیٓ-ی پێڕٕجەَ ٌۀێڕ ٛترضڕٕۆوەوأدایەو ٔیىڕۆ ی ضڕێیەَ ٌۀێڕٛ
ئەٚأەدایە وە تازرگأی تە غتە رۆحییەوأەٚە دەوەْ...
" تەرِیٍب ؤٛی تێٕەتٚٛەو وە تەٚلەوەی غً تڕٚٛتێتەٚە یڕاْ یەوڕب ٌە
یەوڕڕڕڕڕأی ٌڕڕڕڕڕبتڕڕڕڕڕٚٛتێتەٚە ٚەن ئە ٚوڕڕڕڕڕٔٛە گەٚرەیەی ِڕڕڕڕڕٓ تیٕڕڕڕڕڕیُو ٌە
چۀڕڕڕاگەیەٚە تڕڕڕا خڕڕڕٛارەٚەی پػڕڕڕتیو غڕڕڕەلی تردتڕڕڕٚٛو ٘ۀڕڕڕاٚی ٌۀێڕڕڕٛاْ
٘ەرد ٚٚرأیڕڕڕدا غڕڕڕۆڕتثۆٚەو ضڕڕڕییەوأی ئە ٚتڕڕڕٚٛرەوەیەظ وە خڕڕڕۆران
دەواتە پاغەڕۆ دەرپەڕیتْٚٛو واتب ضڕەیرَ دەوڕردْو ٘ەرد ٚٚوەٌەوەی
خڕڕۆُِ گرتثڕڕٚٛو ضڕڕەری تڕڕۆَ تەرزوڕڕردەٚە  ٚتەدەضڕڕتی ضڕڕیٕەی وڕڕردەٚەو
124

گڕڕٛتی :تەِاغڕڕاَ تڕڕىە چڕڕۆْ پڕڕارچە پڕڕارچە دەتڕڕُو تثیڕڕٕە چڕڕۆْ ٌەت ٌەت
دەوڕڕڕرێُ" یەوێىڕڕڕیتڕڕڕر ٌەتەردەِیڕڕڕدا تەدەَ پڕڕڕنِەی گریڕڕڕأەٚە تێڕڕڕپەڕی ٚ
رۆیػسو رٚٚخطاری تا خٛارەٚە غەق تثٚٛو ٘ەر وەضڕب ٌێڕرە دەتیٕیڕسو
ٌە ژیڕڕڕڕڕأی دٔیایڕڕڕڕڕدا چێڕڕڕڕڕٕەری گِٛڕڕڕڕڕاْ  ٚئڕڕڕڕڕاژاٚەچی  ٚئاٚرخۆغڕڕڕڕڕىاری
دٚٚتەرەوی تٚٛەو ٌەتەرئەٚەیە ئێطتا ٌێرە پڕارچە پڕارچەٌْ .ە پػڕتّأەٚە
غڕڕەیتاْ زۆر تڕڕبتەزەییڕڕأە رێىّڕڕاْ دەخڕڕات ٘ ٚەر وڕڕاتب خڕڕٌٛی رێڕڕگەی
ئازارەواْ تەٚا ٚدەوەیٓو تە غّػێرەوەی ٌەتّاْ دەواتەٚەو چٔٛىە پڕێع
ئەٚەی دٚٚتارە ت یٕەٚە تەردەضتیو تریٕەوأّاْ لەتّڕاغە دەتەضڕتٓ"ا17و
77وXXVIIIن.
ٌەضەدەی پأسەٚە تاتەتی دۆزەخ تە غڕێٛەیەوی تەَِٚڕ اٚی ِڕاِەڵەی
ٌەگەڵڕڕڕڕدا وڕڕڕڕراٚەٌ .ە ضڕڕڕڕاڵی  "0171تە٘ەغڕڕڕڕتی غڕڕڕڕاژْ ضڕڕڕڕیثیالا10ن" ٚەن
غٛێٕێىی گِٛاٌْێىراٚ ٚێٕا دەوراو وە تێیدا چێ ٌە غتە لەدەغەوراٚەوڕاْ
دەتیٕرێسو چێ ە وەضتەییەواْو تۆ ٘ەتا ٘ەتایە تبئەٚەی ٘ەضس تە ئڕازار
تىڕڕرس .تە٘ەغڕڕس تڕڕێىەو تە دۆزەخ دەوڕڕرس ٌۀێڕڕ ٛراضڕڕتییەوی غڕڕڕێٛاٚی
خاٚەْ دۀگ  ٚضەدایەوی ٔٛس .ڤیۆْ ٘ەٚودەدا گاڵتە تە ٔیػتەوبتڕْٚٛ
ٌە دۆزەخڕڕی پیاٚچاوأڕڕدا تىڕڕاتو ٘ەرٚەن ٌە پەیّڕڕأی وڕڕۆْ-دا ٘ڕڕاتٚٛە ٚ
دەڵێس٘ :ەرٚەن تڕۆی دەچڕُ ٘ۀڕدێه گەرِڕاییەوی یەوجڕار زۆر ٌە پػڕس
ٍِیأەٚە تاٚیاْ دەدا .تەاڵَ خاٚۀی ئەَ وۆپٍەیە وە ضسای ٌەضڕێدارەدأی
تەضەردا درا ٌەگەو راگرتٕی وێثەوڕبوردٔڕی ضڕساوەو ٌەٚە زیڕاتر ٔەچڕۆتە
 : 10غاژٔی ئۆرغەٌیُ  ٚو ە گەٚرەی عەِٛری یەوەَو ٌە ضاڵی 0011ی زاییٕی ٌەدایه-
تٚٛە ٌە خأەٚادەیەوی ئاییٕیو ٌە ضاڵی ٚ0011ە تا  0041پادغای ئۆرغەٌیُ تٚٛەو ٌە
غەڕی حەتیٓ رٚٚتەڕٚٚی ضە حەدیٕی ئەیٛتی ٚەضتاٚەتەٚە تەاڵَ ضٛپاوەی تێىػىا ٚ
ٌەگەو و ەوأیدا تەرە ٚتەراتٍۆش ٘ەاڵتٌ .ە ضاڵی  0041تە٘ۆی پەتایەوەٚە وە تۀاٚ
ضٛپای وریطتیأیدا تاڵٚتثۆٚە وۆچی دٚایی ورد .ئەَ ئافرەتە ٌەرٚٚی ضیاضییەٚە
وەضێىی تەتٛأا تٚٛە  ٚتٍیّەتأە ٌەگەو ٔەیارەوأیدا وٚٛاڵٚە.
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ٔێ ٛلٚٛاڵییەٚەو تەڵىٌ ٛە ِەضیح دەپاڕێتەٚە  ٚدەڵێڕسا گەٚرەَ ٌە ئڕاگری
دۆزەخ دەرتازَوەن.
ٌەضڕڕڕەرەتای ضڕڕڕەدەی دٚاتڕڕڕرو وڕڕڕاْ ٌڕڕڕۆِێری تەٌ یىڕڕڕی ٌە"ٔاِەوڕڕڕأی
خۆغەٚیطڕڕڕڕڕڕڕڕتێىی ضڕڕڕڕڕڕڕڕەٚز"دا ئەٚیڕڕڕڕڕڕڕڕع تڕڕڕڕڕڕڕڕۆ دۆزەخ دادەتەزسو تەاڵَ
دۆزەخەوەی دۆزەخب گریىی-رۆِڕأییە .راتٍڕب ٌە ی خڕۆیەٚە ٌە فەضڕ ی
ضیەِی وتێثەوەیدا"پأتا گرٚیً" ٚێٕەیەوی گاڵتەواڕییأە تەَ ضەفەرأە تڕۆ
دٔیڕڕڕاوەیتڕڕڕر دەوێػڕڕڕب .ئەپطڕڕڕتّۆْ وە تە٘ڕڕڕۆی ٘ڕڕڕاڕاٚەی دیڕڕڕاِردیص ٌە
پأٛرچی ٘اٚەڵییەٚەو ٌە ِردْ ٘ەضتاٚەتەٚە  ٚدەگێنێتەٚە وە ئە ٚژیأی
ٌە دۆزەخڕڕڕڕدا دیڕڕڕڕٛەو غڕڕڕڕەیتأەواْ" تڕڕڕڕرادەری چڕڕڕڕاوٓ ٌ ٚەژێڕڕڕڕر فەرِڕڕڕڕأی
ٌۆضڕیەۆری تەخػڕڕٕدەدا وڕاردەوەْ٘ .ەریەوەیڕڕاْ ژیڕأێىی ئڕڕاراَ دەژیڕڕٓ ٚ
رۆڵێڕڕه دەتیڕڕٕٓ تەپڕڕێ ەٚأەی ئە ٚرۆڵڕڕٗی ٌە ژیڕڕأی دٔیڕڕادا ٘ەیڕڕاْتڕڕٚٛە:
دیۆویٓ ٌە ژیأێىی پن وەیفدا دەژیو ئەضىۀدەر خسِەتی دەوڕاو ئیپیىتیڕس
ٌەگەو غڕڕڕۆخ  ٚغڕڕڕۀگەوأدا ضڕڕڕەرلاڵی گەِەیەو وڕڕڕۆرظ ٌە غڕڕڕەلاِەوأدا
ضٛاو دەواو ڤیۆْ دەچێتە تازاڕ ِ ٚیڕس دەوڕاتە ضڕەت ی ئەحػڕۆرظ وە تە
ٔرخێىڕڕڕی گڕڕڕراْ خەردەي دەفرۆغڕڕڕبو تەزار  ٚپۆِپیڕڕڕٛش وەغڕڕڕتییەواْ تە
لەتڕڕراْ دادەپۆغڕڕٓ .وٍیۆپڕڕاتراظ پیڕڕاز دەفرۆغڕڕبو تێگِٛڕڕاْ ئەِە ٘ڕڕیر ٚ
پٚٛچی  ٚگاڵتەواڕییە .تەاڵَ دەرخەری وەغێىی ٔٛێیە :تبتاٚەڕیی ٌەژێر
پەردەی دو  ٚدەر ْٚٚتاغڕڕڕڕڕڕیداو دەضڕڕڕڕڕڕتیوڕڕڕڕڕڕردٚٚە تە چینوڕڕڕڕڕڕردٔەٚەی
ددأەوأی " ٘ەرٚەن فرأطیص راپ تێثیٕی وردت.ٚٛ
ٌە٘ەِڕڕاْ ضڕڕەردەَ ئیراضڕڕیُ ٔىڕڕٚٛڵی ٌە ٘ەِڕڕ ٚٛراضڕڕتییەن دەوڕڕا وە
ئاِڕڕڕاژە تێڕڕڕس تڕڕڕۆ راضڕڕڕس  ٚدرٚٚضڕڕڕتیی ئڕڕڕازاری دۆزەخ .ئە ٚدۀٚٛضڕڕڕب"
دۆزەخ ٌە دڵەڕاٚوێیەوڕڕڕی ٘ەِیػڕڕڕەییدا خڕڕڕۆی حەغڕڕڕارداٚەو وە یڕڕڕاٚەری
گٔٛا٘ەوڕڕڕأەو ئەِە خۆپڕڕڕارێسیی زأىڕڕڕۆی ضڕڕڕۆرتۆٔی تەغڕڕڕێٛەیەوی تٔٛڕڕڕد
ٚرٚٚژأدو ٌە ضاڵی٘ 0171ەضتا تە ضەپأدٔێه تەضەر ِرۆڤڕدا وە دەتێڕس
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تە ئاگری ٔەِر تنٚای خۆی دٚٚپات تىڕاتەٚەٌ .ەگەو ئەٚەغڕدا تیڕرۆوەوە
رێڕڕڕی خڕڕڕۆی گڕڕڕرتەتەرو ٌە ضڕڕڕاڵی  0117ئەِثڕڕڕرٚاز واتڕڕڕارأی دۆِیٕیىڕڕڕأی
گەڕایەٚە  ٚپیڕڕڕادەی وڕڕڕردەٚەو ٌەواتێىڕڕڕدا وڕڕڕاْ تڕڕڕۆداْ ٌە وۆتڕڕڕایی ضڕڕڕەدە
ٌەاگفتٛگۆی ٔٙێٕیگەٌی غڕاراٚەندا رایگەیأڕد" گەر ضڕەتٚٛری خڕٛدا ِەزْ
تێسو تێثەزەییەوەی تا ٘ەتا ٘ەتایە تەردەٚاَ ٔاتێس".
ئەِەی تاضڕڕىرا تڕڕێجگە ٌە ئۀدێػڕڕەی د٘ ٚٚسرڤڕڕأی ٔائاضڕڕایی چیڕڕدیىە
ٔەتٚٛو ٌەگەو ئەٚەغدا ئاِۆچیاراْ تێثیٕی ئەٚەیاْ وردٚٚە وە ترضڕاْ ٌە
دۆزەخ ٚەن پێػاْ ٔەِاٚە.
 -1دۆزەخ ٌە خسِەتی وەغیػایەتی تۆلێٕەرأەدا:
تۆ ِاٚەیەوی زۆر غٛێٕىەٚتٛأی و ێطای واتۆٌیهو ٚایڕاْ دأڕات ٚٛوە
دۆزەخ تڕڕۆ تتپەرضڕڕس  ٚتڕڕبتڕڕاٚەڕ  ٚوافرەوڕڕاْ ئاِڕڕادە وڕڕراٚەو دٚاتڕڕر تەرە
تەرە ٌەژێر واریگەرییەوی تڕایثەتی ئاِۆژگارییەوڕأی رەتۀگەٌێىڕداو تڕاٚەڕ
تە رزگڕڕارتٔٚٛی تەٚاٚی وریطڕڕتأەواْ ٌەق تڕڕٚٛو دڵەڕاٚوێیەوڕڕی وڕڕٛێرأە
وێڕڕی گڕڕرتەٚەو ئاِڕڕاژە یەوەِیٕەوڕڕأی ٌە ضڕڕەدەی حەٚتەِڕڕدا ٌە ٌیتۆروڕڕای
ڤیسیىۆتیڕڕڕدا دەروەٚتو ٌە ضڕڕڕەدەی ٘ەغڕڕڕتەَ ٔڕڕڕاٚەرۆوی یەوڕڕڕب ٌە وتێڕڕڕثە
پیرۆزەوڕڕاْو وە ٘ەڵگڕڕری ٔأٚیػڕڕأیاوتێثە پیرۆزەوڕڕأی تۆتیڕڕۆن تڕڕریتییە ٌە
ٔڕڕڕڕٛێ وردْ ٌەضڕڕڕڕەر گیڕڕڕڕأی ِڕڕڕڕرد "ٚٚتڕڕڕڕا رزگڕڕڕڕارتٓ ٌە غڕڕڕڕٛێٕی ئڕڕڕڕازار ٚ
ئەغىۀجەو ٌە ئاگری دۆزەخو ٌە ئاٚری تەرتارو تۆ ئەٚەی تگۀە تارەگای
زیٕدٚٚاْ".
ئەَ دڵەڕاٚوێڕڕڕیە ٌە ٔەریتڕڕڕی ٔاغڕڕڕتٕی ِڕڕڕردٚٚدا تێثیٕڕڕڕی دەوڕڕڕرسو وە ٌە
ٔسیڕڕهتڕڕریٓ غڕڕٛێٕب تڕڕب ٌە وٛغڕڕتارگە یڕڕاْ ِیۆڕڕرابو ٌەٚێڕڕدا پاغڕڕّاٚەی
غڕڕڕە٘یدێه یڕڕڕاْ ضڕڕڕایٕتێه ٘ەتڕڕڕبو تٔٚٛیڕڕڕاْ ٘ێڕڕڕسی خراپەیڕڕڕاْ ٌڕڕڕب دٚٚر
تیڕڕڕڕڕڕاتەٚەو وە ٘ەٚودەدا ِڕڕڕڕڕڕردٚٚەوە تەرە ٚدۆزەخ تەرێڕڕڕڕڕڕس٘ .ۀڕڕڕڕڕڕدس
ٔٚٛضیٕی ضڕەر تەرِە فەرۀطڕییەواْ غڕایەتی ٌەضڕەر ئەَ ترضڕە دەدەْ.
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ٌە ڤیۀٕڕڕڕا ئەٚەِڕڕڕاْ تڕڕڕۆ دەٌڕڕڕٛس وە ٔٚٛضڕڕڕیٕی ضڕڕڕەر وفٕڕڕڕب تیڕڕڕٛێٕیٕەٚەو
ِێ ٚٚەوەی دەگەڕێتەٚە تۆ ضاڵی  101وە ئا٘ٚا ٔٚٛضراٚە :ئە ٚتەرِٗی
ٌەَ گۆڕەدا راوػاٚەو غایأی ئەٚە تٌ ٚٛە گۆڕضتأی وەضڕە پیرۆزەوأڕدا
تٕێڕڕڕ رسو تڕڕڕٚٛڕەیی تەرتڕڕڕاری ٌڕڕڕب تەدٚٚر تڕڕڕبو ٌە تٔٛڕڕڕدیی ئەغڕڕڕىۀجە
پارێسرا ٚتێس.
ضیسیردارن تە چنی وەغیػێتی تۆلێٕەرأەی تەوار٘ێٕاو تا وڕارێتر ٌە
ضەدەی دٚازدەدا ٌۀێڕٔ ٛاٚۀڕدی رەتۀەوأڕدا تەِیتڕۆد وڕراو وە تیڕرۆوەی
ئەٚەیڕڕڕڕاْ تاڵٚدەوڕڕڕڕردەٚەو دەضڕڕڕڕتەت ێرێه تە٘ڕڕڕڕۆی گڕڕڕڕرتٕەتەری ژیڕڕڕڕأی
گۆغڕڕڕڕڕەگیری  ٚخٛداپەرضڕڕڕڕڕتییەٚەو ٌەڕزگارتٚٛەوڕڕڕڕڕاْ دەتڕڕڕڕڕٓو زۆریڕڕڕڕڕٕە
زۆرەوەظ ٌە ریڕڕڕڕڕڕسی تیاچٚٛەوڕڕڕڕڕڕأٓٚٛٔ .ضڕڕڕڕڕڕیٕی ضڕڕڕڕڕڕەر گۆڕەوڕڕڕڕڕڕاْ ٚ
دیٛارتۀدییەواْ  ٚئاِۆژگارییەواْو ٘ەِ ٚٛوۆن تڕٌ ْٚٛەضڕەر تۆلأڕدٔی
تنٚاداراْ .تە ٚپێیەی ر فاوتەرێه ٌە ترضأدْ تڕۆ ِرۆڤڕی ترضڕا ٚتاغڕتر
ٔییەو ٌەتەرئەٚە ئاِۆچیاراْ لطە ٌەضڕەر دۆخەوڕأی پەیٛەضڕس تە ترضڕی
تایثەتی خۆیاْ دەوەْو وٌٛیاْ دی ڤاز ی ٌە ضڕاڵی  0011رایدەگەیۀڕب
 ٚدەڵب" ضب ِەضەٌە دەِتۆلێٕبو واتب ٔاٚیاْ دێٕٓ ٘ەِ ٚٛدەر ُٔٚٚدێتە
ٌەرزیٓو ئەٚأیع ِردْ  ٚدۆزەخ  ٚرۆژی دٚاییٌ ."ْ-ە٘ەِڕاْ ضڕەردەَ
گی َٛدی ضاْ تێری ٌە" ئاِۆژگارییە راِأییەواْ" دۀٚٛضب واتب ٘یٛای
خٛاضڕڕڕس ضڕڕڕەردأی دۆزەخ تىڕڕڕاو یەوڕڕڕب ٌە فریػڕڕڕتەواْ گیڕڕڕأی ٘ەڵگڕڕڕرتو
وڕڕڕاتێىیع گەیػڕڕڕتە تەردەَ دەرگڕڕڕاوەو تە٘ڕڕڕۆی گریڕڕڕاْ  ٚچڕڕڕۆلە چڕڕڕۆلی
ددأەوڕڕڕڕڕأیەٚەو ترضڕڕڕڕڕێىی ِەزْ گرتڕڕڕڕڕیو تۀڕڕڕڕڕأەت ئاگڕڕڕڕڕای ٌە چڕڕڕڕڕٔٚٛە
ژٚٚرەٚەظ ٔەِا.
ضڕڕایٕس تێرٔڕڕڕار زۆروڕڕار ٌە ئاِۆژگارییەوأیڕڕڕدا گٛزارغڕڕتی ٌە ترضڕڕڕی
خۆی وردٚٚە  ٚدەڵب" ٌە دۆزەخ دەترضُو ٌە رٚٚخطاری خٛدا دەترضُ
وە دەضڕڕڕڕتەی فریػڕڕڕڕتەوأیع ٌێڕڕڕڕی دەترضڕڕڕڕٌٓ .ەرز دەَگڕڕڕڕرس وە تیڕڕڕڕر ٌە
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تڕڕڕڕٚٛڕەیی  ٚتٛأڕڕڕڕای دەوەِەٚەو ٌە ٚتێڕڕڕڕسارییەی ٌەضڕڕڕڕەر رٚٚخطڕڕڕڕاری
درٚضس دەتبو تە ژاٚەژاٚی ویٙأێىی وەِثٚٛو تە ضٚٛتأی تٛخّەوڕاْو
تە ٚەیػِٚٛەو تە دۀگڕی ضڕەرۆوی فریػڕتەواْ  ٚتە لطڕە تڕۆلێٕەرەوەی.
دەٌەرزَ وڕڕاتب تە خەیاڵّڕڕدا دەگڕڕٛزەرس وەڵڕڕثەی ئڕڕاژەڵە دۆزەخییەوڕڕاْ ٚ
٘ەڵڕڕڕڕدێری دۆزەخ  ٚئە ٚغڕڕڕڕێرأەی دۀەڕێڕڕڕڕٕٓ ٚەختڕڕڕڕب دۀیػڕڕڕڕٕە ضڕڕڕڕەر
ٔێ یرەوأیڕڕاٌْ .ە ورِڕڕی لڕڕرتێٕەر  ٚئڕڕاگری دڕٔڕڕدە  ٚدٚٚوەو ٘ ٚەڵڕڕُ ٚ
گڕڕڕڕڕۆگرد ٚ ٚژەی گەردەٌٌٚٛەوڕڕڕڕڕاْ دەتڕڕڕڕڕۆلُو زۀڕڕڕڕڕدەلُ ٌە تاضڕڕڕڕڕىردٔی
تاریىییەوڕڕڕأی دەرەٚە دەچڕڕڕبا ٌە ئاِۆژگڕڕڕارییەن دەرتڕڕڕارەی ضڕڕڕرٚٚدی
ضڕڕڕرٚٚدەواْنٔ " .ڕڕڕاٚچەی چڕڕڕٛارەَ ٔڕڕڕاٚچەی دۆزەخەو ئڕڕڕڕای ر دەڤەرس
تٗ خەَ  ٚئازارەو غٛێٕی ٔا٘ەِٛارییەوأۀ .اٚچەیەوە دەتب ٌێی ٘ەوتێیسو
ضەرزەِیٕی تیرچٔٚٛەٚەیەو ضەرزەِیٕی تەاڵ ٔ ٚاضۆرەو وە تۀیا پػێٛی
تەضڕڕەریدا زاڵەو وڕڕگە ٌە تڕڕۆلیٕێىی ٘ەرِڕڕأی چڕڕی تێڕڕدا ٔیػڕڕتەوب ٔاتێڕڕسو
وێڕڕیەوە ِەرگڕڕی خێڕڕرای تێڕڕدا دەچێٕڕڕرسو چڕڕی تێڕڕدا ٔیڕڕیە تڕڕێجگە ٌە ئڕڕاگری
ضڕڕڕٚٛتێٕەر  ٚضڕڕڕەرِایەن ئێطڕڕڕه دەغڕڕڕىێٕبو ئڕڕڕازاری ٚی دأڕڕڕب وۆتڕڕڕایی
ٔڕڕڕایەتو تڕڕڕۆٔێىی ٔڕڕڕاخۆظ  ٚلێڕڕڕسەْٚو چەوٛغڕڕڕەواْ دەوڕڕڕٛتٕەٚەو تڕڕڕاریىی
ٌەضڕڕەر تڕڕاریىی  ٚئڕڕاٚێتەیەوی ئڕڕاڵۆز ٌە گٔٛا٘ثڕڕاراْ  ٚپ ڕڕپ ە  ٚزٔجیڕڕر ٚ
ضەری ئیثٍیطەواْ ترش دەخڕاتە ٔێڕ ٛدڵەوأەٚە"ائاِۆژگڕارییەن ٌەتڕارەی
پێٕج تازرگأییەوە  ٚپێٕج ٔاٚچەوەن.
ٌە ضڕڕەدەی پڕڕأسەدا ئاِۆچیڕڕاری ِیٍٍڕڕیو وڕڕان دۆْ ڤێتڕڕریو ّٔڕڕٔٚٛەی
زیڕڕڕڕاتری دێٕڕڕڕڕایەٚەو وە پنتڕڕڕڕٌ ْٚٛە وڕڕڕڕٛرتەچیرۆوی ئڕڕڕڕاییٕی  ٚتڕڕڕڕۆلیٕی
دەخطتەٚە  ٚزۀگی ِەترضیی ٌڕبدەدا .رەتۀڕی دۆِیٕیىڕأی -ئیتثڕاْ دی
تۆرتڕڕۆْ -تەغڕڕب ٌە وتێڕڕثەوەیا ٚتارێڕڕه ٌە ئاِۆژگڕڕارینی تڕڕۆا ٔی ّەتڕڕی
ترشن تەرخاْ دەوات .خەض ەت  ٚتایثەتّۀدی ٘ەرد ٚٚضەدەی چٛاردە
 ٚپڕڕڕأسەو ٌە لطڕڕڕە زۆریڕڕڕدایە .رەتۀەوڕڕڕأی فەرۀطیطڕڕڕىاْ  ٚدۆِیٕیىڕڕڕاْ
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ٌەتەردەَ خەڵىێىڕڕڕڕڕی ِێػڕڕڕڕڕه ِأڕڕڕڕڕد ٚ ٚٚتێٙڕڕڕڕڕۆظ  ٚغڕڕڕڕڕەوەت تە٘ڕڕڕڕڕۆی
وارەضڕڕڕڕڕڕڕڕاتەوأی ضڕڕڕڕڕڕڕڕەردەِەٚە لطڕڕڕڕڕڕڕڕە دەوەْو تەاڵَ ٌەضڕڕڕڕڕڕڕڕەر یۀە
ترضٕاوەوەی دٔیاوەیتر چندەتٕەٚە .رەتۀی دۆِیٕیىأی ئیطڕپأی -ڤٕطڕاْ
فیریڕڕڕب -وە ٔاضڕڕڕراٚە تەافریػڕڕڕتەی خۀٚەوڕڕڕأی یۆحۀٕڕڕڕان ضڕڕڕەروۆٔەی
گٔٛا٘ثڕاراْ ٘ ٚەڕەغڕەیاْ ٌێڕدەوا" گەر تیڕر ٌە ئەغڕىۀجەی تیاچٚٛەوڕڕاْ
ٌە ٚدۆزەخەی تڕڕۆ گٔٛا٘ثڕڕاراْ ئاِڕڕادە وڕڕراٚە تىەیڕڕتەٚەو پێّڕڕٛایە ٘ەِڕڕٚٛ
تۆتەوردٔبو ٘ەٌِ ٚٛەخۆتردٚٚییەنو ٘ەِ٘ ٚٛەژارییەنو دٚاوڕار ٘ەِڕٚٛ
ٍِّالٔێیەن دەورس تەرگەی تگریس  ٚئاضاْ تێس ٌە پێٕڕاٚی ئەٚەی خڕٛدا
ٌە ئەغڕڕڕىۀجە ِەزٔەوە رزگڕڕڕارت تىڕڕڕا"٘ .ڕڕڕاٚەڵەوەی تڕڕڕۆٌٍەر زیڕڕڕاتر ٚاٚە
دەچێڕڕس  ٚدەڵڕڕب" تیڕڕر تڕڕىەٚە ٘ەزاراْ وەش ٌە دۆزەخڕڕداْو رۀڕڕگە ئەٚأە
٘ێٕڕڕڕدەی تڕڕڕۆ گٔٛا٘یڕڕڕاْ ٔەوردتێڕڕڕس" .ترایڕڕڕأی ضڕڕڕٛاڵىەر وڕڕڕار تە گٛفتڕڕڕار
دەتەضڕڕتٕەٚە ٌ ٚە ئڕڕازاردا دەضڕڕٚٛتێٓ ٘ ٚڕڕاٚار دەوەْو ٌەتڕڕا ٚگڕڕازگرتٕی
٘ۀڕڕڕدێىیاْ تڕڕڕۆ تڕڕڕاڵی ئەٚی دیىەیڕڕڕاْو تڕڕڕۆ ئەٚەی تیطڕڕڕەٌّێٕٓ وە چڕڕڕۆْ
تیاچٚٛەوڕڕڕڕاْ پە ِڕڕڕڕاری یەوتڕڕڕڕری دەدەْو ٘ۀڕڕڕڕدێه ٌەٚأە تڕڕڕڕۆ ّٔڕڕڕڕٔٚٛە
ئۆوطڕڕڕڕڕیرأاِۆنتنٚایاْ ٚایە وە ئەٚأە زێڕڕڕڕڕدەڕۆیی وڕڕڕڕڕردٔە ٚ ٚا ٔیػڕڕڕڕڕاْ
دەدەْو وە خٛدا لەضاتێىی راضتەلیٕەیە.
زێدەڕۆیی ٌە تەوار٘ێٕأی ٘ەڕەغڕەداو ٌە وڕارایی ئە٘ ٚەڕەغڕأە وەَ-
دەوڕڕڕاتەٚە٘ :ەرڤڕڕڕیە ِارتڕڕڕاْ ٌەتڕڕڕارەی ئاِۆژگڕڕڕاری ٌە وۆتڕڕڕایی ضڕڕڕەدەی
ٔاٚەڕاضسو دأەری تێسێىی تەپێسەو تێیدا چۀد تێثیٕییەوی تاغی ضەتارەت
تەزۆرس ٌە پیڕڕڕڕاٚأی ئڕڕڕڕاییٕی ٚەڕ ٚٚخطڕڕڕڕتٚٛەو وە تۆیڕڕڕڕاْ دەروەٚتڕڕڕڕٚٛە
ئاِۆژگارییەوأیڕڕڕاْ تێٙڕڕڕٛدەیە .تەغڕڕڕێٛەیەوی وڕڕڕاتی وڕڕڕاریگەریی ٌەضڕڕڕەر
گٛێگراْ ٘ەیەو تەاڵَ ضەروۀجاڵیی رۆژأە تەخێرایی وێی خۆی دەگرسو
یڕڕاْ ٘ەضڕڕسدەوەْ وە ٔڕڕاٚەڕۆوی ئە ٚئاِۆژگارییڕڕأەو ئەٚاْ ٔڕڕاگرێتەٚە ٚ
لطڕڕڕەواْ ئاراضڕڕڕتەی دەرەٚەی ئەٚأەٌ .ە تیرەٚەرییەوڕڕڕاْ وە ٌە تۆِڕڕڕاری
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پیاٚأی ئایی ٕیداو ٘اتٚٛە" ئای ٌە دژی فڕاڵْ چۀڕدە لطڕەزاْ تڕ"!ٚٛو " ئڕای!
ئاِۆچیڕڕڕڕار چۀڕڕڕڕدە تٍڕڕڕڕیّەت تڕڕڕڕٌ ٚٛەلطڕڕڕڕەوردْ دەرتڕڕڕڕارەی دەرەتەگ ٚ
خاتٔٚٛەوڕڕڕڕاْ!"ٌ .ەگەو ئەٚەغڕڕڕڕدا ضڕڕڕڕەردەِی والضڕڕڕڕیىی ٌە چٛارچێڕڕڕڕٛەی
چاوطازیی واتۆٌیىیو وۆظ  ٚخرۆغڕأێىی ٌە ئاِۆژگڕارییە تۆلێٕەرەوڕاْ
زیٕد ٚٚوردەٚەو تەاڵَ تە غێٛازێىی ئاراِتر.
 -1دۆزەخی ضۆفییەواْ:
ٌۀێڕڕڕڕ ٛئەٚأەی دەضڕڕڕڕس  ٚپۀجەیڕڕڕڕاْ ٌەگەو دۆزەخڕڕڕڕدا ٔەرَدەوڕڕڕڕردو
ضۆفییەواْ غٛێٕب تایثەتیاْ داگیروردت .ٚٛفرە ٘ەضڕتیاریی  ٚتەوۆغڕیی
ئەزِٔٚٛی دەرٔٚٚییاْو ٌەضەر ئەَ ِەضڕەٌەیەو ٘ێٕڕدە تڕرش تەر٘ەَدێٕڕبو
گەٌڕڕڕڕڕب ئۀجڕڕڕڕڕاِی دەرٔٚٚڕڕڕڕڕی ئڕڕڕڕڕازارتەخع دەخڕڕڕڕڕاتەٚەو وە تەئاضڕڕڕڕڕأی
گٛزارغڕڕتیاْ ٌێٕڕڕاورس .تەِجڕڕۆرە ٘ێٕریڕڕه ضڕڕۆزۆا0111-0741ن ٚێٕەوڕڕاْ
زیاتر دەخاتەڕ ٚٚتا تنٚایەوی ٚا ٌەِێػىدا ت ێٕب وە ئەغىۀجە ٔەِرە ٚ
ضەرٔجی ئە ٚئەغىۀجەدأەظ دەداتو تۆ ئەٚەی پڕاڵٕەرس تێٕێڕتە وڕایەٚە
وەضڕڕڕڕتە تەرگەی ِرأڕڕڕڕدْ  ٚژیڕڕڕڕأی ضىٙەڵگٛغڕڕڕڕیٓ تگڕڕڕڕرسٌ .ە ضڕڕڕڕەدەی
چٛاردە تیرۆوەی ترضڕاْ ٌە دۆزەخ ٘ێٕڕدە زاو دەتێڕس تەضڕەر چٍەوێػڕی
ئیٕگٍیسیاری ڕڕارد رۆونداو دەوەٚێڕڕتە ٚڕێٕەوڕڕردْ تەٚەی ٘ەِڕڕ ٚٛئەٚأەی
گٔٛڕڕڕڕا٘ی وەضڕڕڕڕتەییاْ ئۀجاِڕڕڕڕداٚەو ٌە دۆزەخ ٔیػڕڕڕڕتەوب دەوڕڕڕڕرێٓ .ئەٚ
لٛرتڕڕڕأیی دەضڕڕڕتی وردەٚەیەوڕڕڕی ضێىطڕڕڕی تڕڕڕٚٛو تەرگەی ضڕڕڕەختییەوەی
ٔەگڕڕرتو تەخراپڕڕی خڕڕۆی چەپأڕڕد  ٚتەراٚردی ٔێڕڕٛاْ گٔٛڕڕا٘ی وەضڕڕتە ٚ
دۆزەخی ورد  ٚگٛتی" ئەی ٘ەرزەوڕارو دڵێىڕی گنگرتڕ٘ َٚٛەتڕ ...ٚٛتیٕڕیُ
ژیڕڕأی خەڵڕڕه چۀڕڕدە ٘ڕڕی ە....تەِۀُ ٌە تڕڕۆتەدا تەضڕڕەر تڕڕردو تە ٚوڕڕۆرە
دەورس تّرَ تەتڕب تڕرش ٌە دۆزەخ .خڕۆَ ٌەئافرەتڕاْ تەدٚٚر گرتڕٚٛە تڕا
ٍِىەچی ئارەزٚٚەوأیاْ ٔەتُ".
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وتێثیاٌەخٛاترضڕڕڕی ٘ڕڕڕاٚچەرخن وە ِێڕڕڕ ٚٚەوەی تڕڕڕۆ ضڕڕڕەدەی پڕڕڕأسە
دەگەڕێتەٚەو زۆر ٔەرِترەو ٌەخٛاترضڕاْ ٌەوتێثڕیا چڕاٌ ٚە ِەضڕیحوڕردْن
گەیػڕڕڕتە ترۆپڕڕڕهو وە دۆزەخ ٚەن ئڕڕڕاِرازس ضڕڕڕەتٚٛری تەوڕڕڕاردێٕب تڕڕڕۆ
یارِەتیڕڕداْ ٌەضڕڕەر تەرگەگرتٕڕڕی ئازارەوڕڕأی ئەَ ویٙڕڕأە  ٚئاٌیىاریػڕڕّاْ
دەتب تۆ ٍِّالٔێّاْ ٌەگەو گٔٛا٘دا .تۆ ٘ەِڕ ٚٛگٔٛا٘ێڕه ضڕسایەوی غڕیاٚ
دادۀڕڕڕب  ٚتأگّڕڕڕاْ دەوڕڕڕا ٌۀێٛیڕڕڕدا راتّێٕڕڕڕیٓ تڕڕڕا ٌە ژیڕڕڕأی خٛاپەرضڕڕڕتیدا
یاریدەدەرِاْ تب.
تەتڕڕایثەتی ئەگٕڕڕاتیۆش دی ٌٛیڕڕٌ ٛە ضڕڕەدەی غڕڕأسەدا پۀڕڕا تڕڕۆ ئەَ
پنۀطڕڕڕیپە دەتڕڕڕاتو وە تەغڕڕڕی پێٕجەِڕڕڕی وتێثەوەیاریڕڕڕازەتی رۆحڕڕڕین تڕڕڕۆ
راِأی ِیتۆدی ٌەدۆزەخ تەرخاْ دەوڕاتو ٌەرێڕگەی تەوار٘ێٕڕأی عەلڕڵ ٚ
٘ەضتەوأەٚە ٚەن یەنٛٔ ":ێ و ٔٛێ ی ئاِادەواریی ئاضایی".
پێػڕڕەوی یەوەَ :فڕڕۆڕِی غڕڕٛێٓ .تەچڕڕاٚی خەیڕڕاو درێڕڕ ی  ٚپڕڕأی ٚ
لٚٛڵی دۆزەخ دەتیٕیٓ.
پێػڕڕڕڕڕڕەوی دٚٚەَ :ئەٚە داٚا دەوەَ وە دەِەٚسو ئڕڕڕڕڕڕاخۆ ٘ەضڕڕڕڕڕڕس تە
ئڕڕازاری دەرٚ ْٚٚەن ئەٚەی تٚٛغڕڕی تیاچٚٛەوڕڕاْ دەتڕڕبو دەتڕڕب چڕڕۆْ
تێسو تۀأەت گەر تە٘ۆی گٔٛا٘ەوأُ خۆغەٚیطتیی گەٚرە ٘ەرِأیەوەَ
ٌەیڕڕڕڕاد وردتێڕڕڕڕسو تە ٔڕڕڕڕیىەِەٚە تڕڕڕڕرش ٌە ئەغڕڕڕڕىۀجەداْ یڕڕڕڕارِەتیُ دەدا
ٔەوەِٚە ٔێ ٛگٔٛا٘ەوأەٚە.
خاڵی یەوەَ :تەچاٚی خەیاو ئاگرە ِەزٔەوە دەتیُٕو ئە ٚگیأڕأەظ وە
ٌۀێ ٛوەضتەوأدا دەضٚٛتێٓ.
خڕڕاڵی دٚٚەَ :تەگڕڕٛێُ دەتیطڕڕتُ ضڕڕىااڵواْو ٘ڕڕاٚارو گریڕڕاْ  ٚوٕێڕڕ ٛتڕڕۆ
حەزرەتی ِەضیح ٘ ٚەِ ٚٛضایٕتەواْ.
خڕڕاڵی ضڕڕێیەَ :تەٌڕڕٛتُ تڕڕۆٔی دٚٚوەو  ٚگڕڕۆگرد  ٚپیط ڕیی  ٚگۀیڕڕٛی
دەوەَ.
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خڕاڵی چڕڕٛارەَ :تە٘ەضڕڕتی چێ وڕردُٔ غڕڕتە تاڵەوڕڕأی ٚەن فرِێطڕڕه ٚ
پەضتی ٚ ٚی داْ تاَ دەوەَ.
خڕڕاڵی پێڕڕٕجەَ :تەدەضڕڕس ٌێڕڕداْ دەرن تە ئڕڕاگر دەوەَ چڕڕۆْ گیأەوڕڕاْ
دەضٚٛتێٕب.
گفتٛگڕڕڕڕۆو ٌەگەو گەٚرەِڕڕڕڕاْ یەضڕڕڕڕٛعی ِەضڕڕڕڕیح لطڕڕڕڕە دەوەَو گیڕڕڕڕأە
تیاچٚٛەوأی ٔێ ٛدۆزەخ دێٕەٚە یادَ٘ :ۀدێىیاْ تنٚایاْ تە٘اتٕی ِەضیح
ٔەتڕڕٚٛو ٘ۀڕڕدستڕڕر تنٚایڕڕڕاْ ٘ێٕڕڕا تەاڵَ واریڕڕاْ تە رێّٕاییەوڕڕأی ٔەوڕڕڕردو
دەیڕڕڕأىەِە ضڕڕڕب دەضڕڕڕتەٚە :یەوەَ ئەٚأەی پڕڕڕێع ٘ڕڕڕاتٕی ِڕڕڕردْو دٚٚەَ
ئەٚأەی ٌەوڕڕڕاتی تڕڕڕٔٚٛی ٌەضڕڕڕەر زەٚیو ِڕڕڕردْو ضڕڕڕێیەَ ئەٚأەی پڕڕڕاظ
٘ەڵىػأی تۆ ئاضّاْ .دٚاتر ضٛپاضی تەخػػەوأی دەوەَو ٌەتەرئەٚەی
رێی ٔەداَ ٌە ٘ڕیر یەوڕب ٌە ٚضڕب دەضڕتەیە تڕُ  ٚضڕٕٚٛرێىی تڕۆ ژیڕأُ
دأاو چٔٛىە ٘ەتا ئێطتا تە ضۆز  ٚتەزەیی ٌەخۆی گرتڕ .َٚٛگفتٛگڕۆوە تە
ٔٛێ ێىی خٛدایی وۆتایی پبدێُٕ.
ٌە پەینەٚەوڕڕأی ژیڕڕأی وریطڕڕتیأیو راٚێ وڕڕارە رۆحییەوڕڕاْ ٌۀێڕڕٛاْ
تڕڕڕڕڕرش ٌە دۆزەخ  ٚضیطڕڕڕڕڕتەِێىی تەرگڕڕڕڕڕری تڕڕڕڕڕاظ ئاِڕڕڕڕڕادەورا ٚدژ تە
خەتاوڕڕاریو یەوثٔٚٛێىیڕڕاْ رێىیطڕڕتٚٛە .ئەَ ٘ەضڕڕتە ٌە ی فرأطڕڕٛا دی
ضڕڕاي دٚایەِڕڕیٓ تەرتەضڕڕڕتە دژ تە ٘ێڕڕسە خراپەوڕڕاْو وە زۆر ضڕڕڕەرەتاییەو
تەاڵَ گەٌێىڕڕیع وڕڕارایە .پێٛیطڕڕتە ٌەضڕڕەر گیڕڕاْو وە چۀڕڕدیٓ پێٕگڕڕاڤی ٌە
رێثڕڕازە رۆحییەوڕڕڕاْ تنیڕڕٛەو پۀڕڕڕا تەرێڕڕتەتەر غڕڕڕێٛازی تڕڕڕااڵترو تەاڵَ گەر
٘ێرغەوأی غەیتاْ تە٘ێسترت ْٚٛیاْ ِرۆ ٌە ژیأی رۆحی ٔڕٛس تڕٚٛو
پێٛیطتە ٌەضەری وە ئەل ی ٌەضەر ٚەحػڕەتٕاوەوأی دۆزەخ چنتىڕاتەٚە.
ئەِە ئەٚەیە وە ٌە ضڕڕاڵی ٌ 0114ەادەرٚازەیەن تڕڕۆ ژیڕڕأی ٌەخٛاترضڕڕین
ئاِۆژگاری پب دەدات وە پەینەٌ ٚە غڕێٛازس تىرێڕس خڕاٚەْ ِیتڕۆدییەوە
ٌە غێٛازی ضایٕس ئەگٕاتیۆضدا ٔییە:
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ئاِادەواریی:
 -0خۆت تدەرە دەضس ِەزٔیی خٛدا.
ٌ -7ەخۆترد ٚٚتە  ٚداٚای یارِەتیی ٌبتىە.
 -1تیڕڕڕر ٌە غڕڕڕارێىی تاریڕڕڕه تڕڕڕىەرەٚە تە گڕڕڕۆگرد  ٚلەترأڕڕڕی گۀیڕڕڕٛ
دەضٚٛتبو پن ٌە خەڵىە ٔ ٚاتٛأٓ ٌێی ت ٕە دەرەٚە.
ئەگەرەواْ:
 -0تارٚدۆخی تیاچٚٛەواْ ٌۀێڕ٘ ٛەڵڕدێرە دۆزەخیڕیەوەدا ٚەن حڕاڵی
دأیػتٛأی ئەَ غارە وارەضاتثارەیەو وە ٘ەِ٘ ٚٛەضڕس  ٚئۀڕداِەوأیاْ
تەدەضس ئازارێىەٚە دۀاڵێٕبو ٌە تاضىردْ ٔڕایەتو چڕٔٛىە ٌە ئۀجاِڕدأی
گٔٛا٘ڕڕدا تەواریڕڕاْ٘ێٕڕڕاٚەو تە ٚوڕڕۆرە ئەغڕڕىۀجەدأەواْ دادەتڕڕارٔە ضڕڕەر
تەٚاٚی ئۀڕڕداَ ٘ ٚەضڕڕتەوأیاْو وە ٘ۆوڕڕاری گٔٛا٘ەوڕڕاْ تڕڕ :ْٚٛچاٚیڕڕاْ
دێػڕڕب تە٘ڕڕۆی تەِاغڕڕاوردٔە ٘ەڵە  ٚخراپەوأیڕڕاْو وە دیّۀڕڕی غڕڕەیتأیی
لێسۀٚیڕڕاْ پڕڕب تیٕیڕڕٛەو گٛێیەوأیڕڕاْ گڕڕً دەوڕڕا وە تە لطڕڕەی ٘ڕڕير ٚپڕڕٚٛر
ئاخٕیثٚٛیاْو تێجگە ٌە گریڕاْ ٔ ٚڕاڵە  ٚئڕا٘ی و ڕۆاڵٔە چڕیدیڕىە ٔاتیطڕتٓو
٘ەضتەوأی دیىەظ ٘ەرٚاْ.
 -7ئەغڕڕىۀجە  ٚئڕڕازارس گەٚرەتڕڕر ٌەَ ٘ەِڕڕ ٚٛئڕڕازارأە تڕڕٔٚٛی ٘ەیەو
ئەٚیع تبتەغثٔٚٛە ٌە ٔەِریی خڕٛدا ٌ ٚەدەضڕتدأیو تڕۆ ٘ەتڕا ٘ەتڕایە ٌە
تیٕیٕڕڕی خڕڕڕٛدا تێڕڕڕثەظ دەوڕڕڕرێٓ .گەر تێڕڕثەظوردٔڕڕڕی ئەتػڕڕڕاٌٌ َٛە تیٕیٕڕڕڕی
رٚٚخطاری داٚدی تاٚوی ئازیسی ٌە تاراٚگە ضەختتر تبو دەتب خڕٛدایە
چۀد رۀج تەزایە تیٓو وە تۆ ٘ەتا ٘ەتایە ٌە تیٕیٕی رٚٚخطاری غڕیریٕی
تۆ تێثەظ تیٓ.
 -1تەتایثەتی راتّێٕٓ ٌە ٔەِریی ئەَ ئەغڕىۀجەیە وە ٚادەوڕا تەرگەی
دۆزەخ ٔەگڕڕریٓ .ئڕڕای ِیڕڕاتٓ! وێ ڕڕب ٌە گٛێّأڕڕدا یڕڕاْ گەرِڕڕایەوی ضڕڕادە
غڕڕەٚی وٛرتّڕڕاْ ٔڕڕیگەراْ  ٚدرێ ڕ دەوڕڕاو غڕڕەٚێىی درێ ڕ ی ٘ەتا٘ەتڕڕایی
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ٌەگەو دٔیایەن ئازار  ٚئەغىۀجەو چۀڕدە تڕۆلێٕەرە! ٌەَ ٘ەتڕا ٘ەتڕاییەٚە
و ڕڕڕۆڵی پەیڕڕڕدا دەتڕڕڕبو ٘ەِیػڕڕڕەو ۆڵی  ٚضڕڕڕٛوایەتی  ٚرنٚویڕڕڕٕەیەن وە
وۆتایی تۆ ٔییە.
٘ەڵ  ٚ ْٚٛتنیارەواْ:
 -0خۆتاْ تە ٚغەوأی ئەغ یاا17ن پەرٚەردە تىەْ:
ئەی دەرٔٚٚڕڕی ِڕڕٓ! دەوڕڕرس تڕڕۆ ٘ەتا٘ەتڕڕایە ٌەَ ئڕڕاگرە ٘ەِیػڕڕەییەدات یڕڕڕی  ٚتەرگەی ئەَ ئڕڕڕاگرە ٌەغڕڕڕیۆرە تگریڕڕڕس دەتەٚس تڕڕڕۆ ٘ەِیػڕڕڕە
دەضتثەرداری خٛداوەت تثیس
 -7داْ تەٚەدا تٕڕڕڕڕێٓ وە ئێڕڕڕڕٛە غڕڕڕڕایأی ئەٚەْو تەاڵَ چۀڕڕڕڕد وڕڕڕڕار
دەِەٚس ٌە ئێطتا تەدٚاٚە تەڕێگەیەوی ویاٚازدا تنۆَو تۆچی تىەِٚە ٔێٛ
ئەَ وۀدەاڵٔەٚە.
٘ -1ەڵدەضڕڕڕڕڕڕتُ تە ٚوۆغػڕڕڕڕڕڕە یڕڕڕڕڕڕاْ تەٚیتڕڕڕڕڕڕر تڕڕڕڕڕڕا ٌە گٔٛا٘ەوڕڕڕڕڕڕاْ
دٚٚرتىەِٚەٚە وە تە تۀیا ئەٚأە دەتٕە ٘ۆی ئەَ ِردٔە ئەتەدییە.
"ضٛپاضی خٛداتاْ تىەْو لٛرتأیی تۆ تدەْو ٔٛێ ی تۆ داتەضتٓ".
خڕڕات ٚٛتریڕڕس داڤڕڕێال دٚایەِڕڕیٓ گێڕڕنەرەٚەی دۆزەخ تڕڕٚٛەو ئەَ ئڕڕافرەتە
زیڕڕڕاد ٌە رادە ٘ەضڕڕڕتیار تڕڕڕٚٛەو تەژی تڕڕڕٚٛە ٌە ضڕڕڕۆزس وە تڕڕڕا ئێطڕڕڕتاظ
وەضڕڕایەتییەوەی وێڕڕی ضەرضڕڕٚٛڕِاْ  ٚچەٚاغڕڕەوردٔی ِێ ٚٛٔٚٚضڕڕأەو
ئەِە ٌە ضڕڕاڵی 0111دا ٚەن ئەزِڕڕٔٚٛێىی دەرٔٚٚڕڕی تەدەضڕڕس دۆزەخەٚە
ٔااڵٔڕڕدٚٚیەتیو ئە ٚدەڵڕڕب خڕڕٛدا ئە ٚچارۀٚٛضڕڕەی ٔیػڕڕأداٚە وە غڕڕایأی
٘ەڵەوڕأیەتیو گەر تێتڕ ٛخڕۆی ٌێیڕڕاْ دەرتڕاز ٔەوڕا .خەیاڵەوڕأی یەوڕڕێىٓ ٌە
غاوارەوأی ئەدەتی دۆزەخیڕیو وە ترضڕێىی رە٘ڕا تەضڕەریدا زاڵەٌ .ێڕرەدا
 :17یەوێىە ٌە پێغەِثەرەواْ ٌ ٚە ضاڵی 711ی پێع زاییٕدا دەضتی تە تاڵٚوردٔەٚەی
ئاییٕەوەی وردٚٚە ٘ ٚەتا ضاڵی  711ی پێع زاییٓ تەردەٚاَ تٚٛەو ٌە لٛدضدا ژیاٚە ٌ ٚەٚ
پێغەِثەرأەظ تٚٛە وە تاضی ٌە ٘اتٕی حەزرەتی عیطا وردٚٚە.
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دۆزەخ دیّۀب ٔییەو تەڵى ٛراضتییەوی دەرٔٚٚی زیٕدٚٚە ٌۀێ ٛدەرٔٚٚداو
زِأی ِرۆ دەضتەٚضأە ٌە گٛزارغسوڕردْ ٌە تٔٛڕدٚتی ییەوەی وە ٌە
رادە تەدەرەو اِڕڕڕٓن تڕڕڕۆ ضڕڕڕاتەٚەختێىی ٔەِڕڕڕر ٌە چڕڕڕاٚەڕٚأی خٕىڕڕڕأێىی
تەٚاٚدا ٔغرۆ دەتب وە ٘ەرگیس ٔایەت:
دەرٚازەی دۆزەخ ٚەن یەوڕڕڕڕڕڕڕب ٌە غڕڕڕڕڕڕڕەلاِە درێڕڕڕڕڕڕڕ  ٚتەضڕڕڕڕڕڕڕه ٚ
داخراٚەوأی یەوب ٌە یەوأی دە٘اتە پڕێعچڕاَٚو ٘ەرٚەن وڕٔٛی گنوڕاْ
زۆر ٔسَ  ٚگەٌب تەضه  ٚفڕرە تاریڕهٚ .ا ٘ڕاتە تەر دیڕدەَ زەٚیەوەی ٌە
لٛڕی پڕیص پێىٙڕاتٚٛەو تڕۆٔی ٌە رادە تەدەر ضڕییٕاخە تە ِڕاری ژاراٚیو
ٌە وۆتڕڕڕڕایی ئەَ غڕڕڕڕەلاِە ت ڕڕڕڕٚٛوەداو خڕڕڕڕۆُِ تە یەخطڕڕڕڕیری ٌە وڕڕڕڕٔٛێىی
٘ەڵىڕڕۆڵراٚدا تیٕیڕڕیەٚەو وە ٌە دیٛارێىڕڕڕدا تڕڕٌ ٚٛەضڕڕڕەر غڕڕێٛەی چڕڕڕرایەنو
وڕڕٔٛەوەَ ٌڕڕب تەضڕڕه دەتێڕڕتەٚە٘ .ەرچۀڕڕدە ئەٚەی تاضڕڕُوڕڕرد زۆر ٌەٚە
ٔڕڕا٘ەِٛارترە وە دەیگێڕڕنِەٚەو تەاڵَ ٘ێػڕڕتا خڕڕۆظ  ٚغڕڕیریٕە تە تەراٚرد
ٌەگەو ئەٚەی ٌۀێ ٛئەِجۆرە چرایەدا چەغتِٚٛە.
ئەَ ئازارە گەٌب ترضڕٕان تڕٚٛو تەرادەیەن ئەٚەی دەغڕب ٌەتڕارەیەٚە
تی ێڕڕڕیٓو تۀیڕڕڕا تەغڕڕڕێىی زۆر ت ڕڕڕٚٛویەتی٘ .ەضڕڕڕتُدەوڕڕڕرد دەرٔٚٚڕڕڕُ تە
ئڕڕڕڕاگرێىی یەوجڕڕڕڕار گەٚرە دەضڕڕڕڕٚٛتبو ِەحڕڕڕڕاڵە تە ٚغڕڕڕڕێٛەیەی تیٕیڕڕڕڕِٛە
ٚەضڕڕفی تڕڕىەَو چڕڕٔٛىە ٔڕڕاتٛأُ دەروڕڕی پڕڕبتڕڕىەَو ٘ەٚڵڕڕُدا تە غڕڕا٘ێدی
پسیػڕڕىەواْو لٛرضڕڕتریٓ ئڕڕازارس وە تىڕڕرس ِڕڕرۆ ٌەَ ژیڕڕأەدا تەرگەی
تگڕڕرسو ئڕڕازاری وڕڕۆڵٕجی دەِارەوڕڕأەو ئازارەوڕڕأی دیڕڕىەیە وە ئیثٍیطڕڕەواْ
تٚٛغیاْ وردَو تەاڵَ ئەَ ئڕازارأە ٘ڕیر ٔڕیٓ گەر تەراٚردی تڕىەَ ٌەگەو
ئەٚەی و ە ٌە ٚضڕڕاتأە چەغڕڕتُو ئەِە تڕڕێجگە ٌە ٚتڕڕۆلیٕەی تٚٛغڕڕُ ٘ڕڕاتو
ٚەختب تیٕیُ وە ر ئەغىۀجەدأب ٌەئارادایە .تەٚاٚی ئەِڕأە ٘ڕیر ٔڕیٓ ٌە
تەرأڕڕڕڕثەر ئە ٚدڵتٔٛڕڕڕڕدییەی دەرٔٚٚڕڕڕڕی تێڕڕڕڕدایەو ٚا دە٘ڕڕڕڕاتە پێػڕڕڕڕ ا ٚوە
٘ۀاضڕڕەواْ ٌەضڕڕەر وەضڕڕتە تۀڕڕگ دەتڕڕٓو دەخٕىڕڕبو ئڕڕێع  ٚو ڕڕۆڵییەوەی
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دەگڕڕڕاتە ئاضڕڕڕتبو تێٙڕڕڕٛدە ٘ەٚڵڕڕڕُدەدا تیگێڕڕڕنِەٚە٘ .ەرچڕڕڕی تگڕڕڕٛترس وەِە
ٌەتارەی ئەٚەٚە وە تەردەٚاَ ئازار پڕارچە پڕارچەی دەوڕاو چڕٔٛىە ئەٚەی
دەیٙڕڕاڕس تٔٛڕڕدٚتی ییەوی ضڕڕەیرەو دەغڕڕب ژیڕڕأی ٌڕڕبٚەرگڕڕرێتەٚەو ٌەتڕڕری
ئەٚەی تەخۆی دەری تێٕب  ٚپارچە پڕارچەی تىڕا .تەاڵَ ئەَ ئڕاگرە  ٚئەَ
و ۆڵییەو وە واِی ئڕازارێىی تڕۆلێٕەری ٌێٛأٍێڕ ٛوردتڕٚٛو دأڕی پێڕدا دۀڕێُ
وە ٌە تاضڕڕڕىردٔیدا حەلڕڕڕی خڕڕڕۆیُ ٔەداٚەتڕڕڕب .ئاگڕڕڕادار ٔەتڕڕڕ َٚٛوڕڕڕب ئەَ
ضڕڕەختییەی خطڕڕتە رێڕڕُو تەاڵَ ٘ەضڕڕتُدەوڕڕرد وە دەضڕڕٚٛتێُو تڕڕۆ ٘ەزاراْ
تەظ پارچە پارچە دەتُو ئەِە پێدەچب تۆ ِٓ لٛرضڕتریٓ ئڕازار تڕٚٛە وە
چەغتِٚٛە.
ٌە غٛێٕێىی ترضڕٕاوی ئا٘ٚڕاداو ر ئِٛێڕدێىُ ٔەتڕ ٚٛتڕۆ ضڕەتٚٛرییەنو
غڕڕڕٛێٕب ٔەتڕڕڕ ٚٛتۀیڕڕڕا تڕڕڕۆ دأیػڕڕڕتٓ یڕڕڕاْ تەغڕڕڕی خەٚتٕڕڕڕبو ٚەن وڕڕڕٔٛێىی
٘ەڵىڕڕڕۆڵرا ٚتڕڕڕٌ َٚٛە دیڕڕڕٛارسو ئەَ دیڕڕڕٛارە ترضڕڕڕٕاوأەظ تە پڕڕڕێ ەٚأەی
ضیطڕڕتەِی ضرٚغڕڕتەٚەْو گەِڕڕارۆت دەدا ٌ ٚە پەيٚپڕڕۆت دەخڕڕا٘ .ەِڕڕٚٛ
غتب ٌەَ غٛێٕەدا خٕىێٕەرەو تاریىییەوی ئۀگٛضتەچاٚی وەٚت ٚٛتەضەر
یەوڕڕداو ر ترٚٚضڕڕىاییەن رۆغڕڕٕایی تێىەڵڕڕی ٔڕڕاتبو تڕڕبٔڕڕاگەَ چڕڕۆْ دەوڕڕرس
ئەِە رٚٚتڕڕداتو ضڕڕەرەڕای ئەٚەی ٘ڕڕیر رۆغڕڕٕاییەن ٔیڕڕیەو دەتڕڕٛأیٓ ئەٚ
غتأە تثیٕیٓ وە تەر دیدەِاْ دەوەٚس".
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بهشی هەشتەم
دۆزەخی سەدەكاوی حەڤدە بۆ وۆزدە لەوێوان هەڵكشان و داكشاودا
ٌە چڕڕارەوی یەوەِڕڕی ضڕڕەدەی حەڤڕڕدەداو ریفڕڕۆڕِی تریڕڕدٔتیٕیا11ن وەٚتە
تڕڕڕڕٛاری وێثەوڕڕڕڕبوڕڕڕڕردٔەٚەو غۆڕغڕڕڕڕێىی وٌٛتڕڕڕڕٛریی راضڕڕڕڕتەلیٕە تڕڕڕڕٚٛو
رٚٚخطڕڕارێىی ٔڕڕٛێی تڕڕا رادەیەن یەوالوڕڕارأەی تەخػڕڕیە و ێطڕڕاو تڕڕا ئەٚ
واتەی ضەرٌۀٛس ٔاوۆوی ٌە ضەدەی ٔڕۆزدەدا تڕاڵی تەضڕەردا وێػڕایەٚە.
ئەَ چاوطڕڕڕازییە چاٚپێداخػڕڕڕأدەٚەیەن تڕڕڕٌ ٚٛە ضڕڕڕەرٌەتەری وٌٛتڕڕڕٛری
رۆژاٚاو پڕڕاظ ئڕڕاژاٚەوەی ضڕڕەردەِی ٔاٚەڕاضڕڕس  ٚرێٕیطڕڕأص .تەٚردی
تیرٚتاٚەڕەوڕڕاْ دەضتٕیػڕڕاْوڕڕراْ  ٚرێڕڕهخڕڕراْو ضیطڕڕتەِی و ێطڕڕایی ٌە
پێىٙڕڕڕڕاتەیەوی ضڕڕڕڕەراپاگیردا وڕڕڕڕب پێڕڕڕڕی خڕڕڕڕۆی لڕڕڕڕایّىردو تە ٚوڕڕڕڕۆرەی
ٚەاڵِڕڕڕدەرەٚەی ئە ٚلۆٔڕڕڕاغە تڕڕڕبو وە دەوەٚێڕڕڕتە ٔێڕڕڕٛاْ ضڕڕڕااڵٔی ٚ 0111
 .0111وڕڕارەوە ِەزْ تڕڕٚٛو تەاڵَ خڕڕاڵی ٚازی ضڕڕەرەویی ٌەٚەداتڕڕ ٚٛوە
خڕڕڕۆی ٌە٘ەِڕڕڕ ٚٛگۆڕأىڕڕڕارییەوی ئاییٕڕڕڕدە تڕڕڕبتەظ وردتڕڕڕٌ .ٚٛە وۆتڕڕڕایی
ضڕڕڕڕەدەی حەڤڕڕڕڕدە ٚا رٚٚیڕڕڕڕدا وە دٚٚروەٚتڕڕڕڕٕەٚەیەن ٌە تیروڕڕڕڕردٔەٚەدا
تێتەئاراٚەو ٌەگەو گۆڕأی وٌٛتٛریػدا زیادی دەوردو وە ٘ۆوار تڕ ْٚٛتڕۆ
رەتوردٔەٚەی تیرٚتاٚەڕە ترادیطیۆٔییەواْ.
چەِىڕڕڕی دۆزەخ ٚێٕەیەوڕڕڕی تەٚاٚی ئەَ دٚٚروەٚتڕڕڕٕەٚەیەی ٘ەتڕڕڕٚٛو
تنٚاائیّڕڕڕڕڕاْن تە٘ڕڕڕڕڕۆی دۆزەخەٚە واِڕڕڕڕڕڵ تڕڕڕڕڕٚٛو وە تەٚردی  ٚگیڕڕڕڕڕأێىی
 : 11وۆڕتۀدێه تٚٛە ٌە ضااڵٔیا 0111تۆ 0111ن ٌە غاری ترأتۆی ئیتاٌیا تەضتراٚە ٚ
تایەخی تە رێىیطتٕی و ێطای واتۆٌیىی داٚەو ٘ەرٚە٘ا ٔٛێىردٔەٚەی تیرٚتۆچٔٚٛەواْ
پاظ ریفۆرِەوأی پرۆتطتأتی.
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ترادیطڕڕیۆٔأەٚە پػڕڕێٛی  ٚئاژاٚەگێنییەوڕڕأی ضڕڕەدەی چڕڕٛاردەی رێڕڕه-
خطڕڕس  ٚدرێڕڕ تڕڕۆٚە تڕڕۆ ضڕڕەدەی غڕڕازدەو ٌەچٛارچێڕڕٛەی تێنٚأیٕێىڕڕی
دەضڕڕتەت ێرأەی دیڕڕاریىراٚداو دیىتریٕڕڕی ضڕڕەراپاگیر تە٘ەِڕڕا٘ۀگیی ٌەگەو
غارضڕڕتأییەتی ضڕڕەدەی ِەزٔدااضڕڕەدەی حەڤڕڕدە ٌە فەرۀطڕڕان واِڕڕڵ تڕڕٚٛو
ئاضّأی تۆ ژِڕارەیەوی وەَ ٌە ٘ەڵث ێردراٚەوڕاْ وڕردە ِڕاوٌ .ە ضڕەدەی
ٔڕڕۆزدەو ضڕڕەدەی وۀگەوڕڕاْ وە ٘ەڵٛێطڕڕتەواْ تە٘ڕڕۆیەٚە ضەرضڕڕەخس ت ڕر
تڕڕٚٛو تێڕڕساری ٔ ٚڕڕاڕەزایەتی زیڕڕاتر تڕڕ .ٚٛتەاڵَ ٌە ضڕڕااڵٔی 0771 -0111
ٌەِیڕڕڕأیا لەیرأڕڕڕی ٚی دأڕڕڕی ئەٚرٚپڕڕڕین تیڕڕڕرۆوەی دۆزەخ وەٚتەٚە ژێڕڕڕر
گِٛاْ  ٚگۀگەغڕەوردٖٔٗٚو تەتڕایثەت ٌە پنۀطڕیپە ضڕەرەوییەوەیداو ٚاتە
ٔەِڕڕڕڕری .فەیٍەضڕڕڕڕٛفەوأی ضڕڕڕڕەدەی ٘ەژدە  ٚوریطڕڕڕڕتیأە ٌیثراڵەوڕڕڕڕاْ ٌە
ضڕڕەدەی ٔڕڕۆزدەو ٚێڕڕهٔە٘ڕڕاتٕەٚەی ٔێڕڕٛاْ خۆغەٚیطڕڕتیی خڕڕٛدا  ٚئڕڕازاری
تڕڕبوۆتاییڕڕاْ ضڕڕەٌّأدٌ .ەواتێىڕڕدا و ێطڕڕا ٌەضڕڕەر ٘ەڵٛێطڕڕتی خڕڕۆی ضڕڕٚٛر
تڕڕڕڕٚ .ٚٛردە ٚردە تڕڕڕڕرش ٌە زەیٕڕڕڕڕی تاٚەڕدارأڕڕڕڕدا پاغەوػڕڕڕڕەی وڕڕڕڕرد ٚ
دۆزەخی ویٙأەوەیتر گۆڕا تۆ ئیّأێىی تە تەردتڕٚٛو ٌە ضڕەدەی تیطڕس-
دا غٛێٕەوەی چۆو ت ٚٛتۆ دۆزەخی زەِیٕی ِ ٚرۆییەوی تەٚا.ٚ
 -0دۆزەخی ترادیطیۆٔی:
دۆزەخ تە ورۆوڕڕڕڕی پنۆضڕڕڕڕەی دٚٚتڕڕڕڕارە رێىیطڕڕڕڕتٕەٚەی ئیّڕڕڕڕأی ٚ
ضەرپەرضڕڕڕڕڕڕتییەٚە ٌىێٕڕڕڕڕڕڕرا ٚەن دەزگڕڕڕڕڕڕایەوی ضڕڕڕڕڕڕەرەوی ٌە ٘ێ ىڕڕڕڕڕڕاری
رزگارتٔٚٛداو تەِەتەضتی چاوطازیی وڕاتۆٌیىیٚ .ەن چڕۆْ دۆزەخ رۆڵڕی
ضەرپەرضتیی تٚٛو ٌە٘ەِاْ واتیػدا ِ دەدەری رۆژی دٚاییع ت .ٚٛئەَ
رۆڵە ترضی رزگارتٔٚٛی ٌە دەرٔٚٚی وریطتیأەوأدا زیٕڕدٚٚوردەٚەو تڕۆ
ئاِأجی دٚٚروەٚتٕەٚەیڕاْ ٌە خەتاوڕاری  ٚخطڕتٕە رٚٚی دٚاچارەضڕەر
تڕڕڕۆ ضڕڕڕەرٌەتەری تێثڕڕڕاٚەڕاْ  ٚتتپەرضڕڕڕتاْ  ٚیڕڕڕاخیثٚٛاْ  ٚضەرضڕڕڕەختە
ٔىۆڵیىارەواْ وە تەخػٕدەیی خٛدایی رەتدەوۀەٚە.
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رێّٕاییەوڕڕڕأی ِەضڕڕڕیۆییەت تە غڕڕڕێٛەیەوی رْٚٚو تڕڕڕنٚای ٌە زەیٕڕڕڕی
تاٚەڕدارأڕڕڕدا تە تێرِێىڕڕڕی ٚرد  ٚیەوالوڕڕڕارأە دەچەضڕڕڕپأد .تڕڕڕۆ ّٔڕڕڕٔٚٛە
رێّٕاییەوڕڕأی تڕڕٛرج ٌە چڕڕاپی 0711دا زیڕڕاد ٌەا01ن پەرەی تڕڕۆ دۆزەخ ٚ
رۆژی دٚایی تەرخاْ وردت .ٚٛئەِەظ یەوێىە ٌە وۆپٍە ضەرەوییەوأی:
پ -دۆزەخ چییە
 -ٚئە ٚغٛێٕەیە وە ِڕردٚٚی تڕۆ رەٚأە دەوڕرسو ٌە دۆخێىیػڕدا گەر
گٔٛا٘ێىی وٛغٕدەی وردتێس.
پ -چۀدس گٔٛا٘ی پێٛیطتە تا تىەٚیە ٔێٛییەٚە
 -ٚیەن خەتڕڕا گەر خەتاوڕڕار تە غڕڕێٛەیەوی راضڕڕس  ٚدرٚٚضڕڕس ٌێڕڕی
پەغڕڕڕڕیّاْ ٔەتێڕڕڕڕتەٚەو ٘ەر ئەٚۀڕڕڕڕدە تەضڕڕڕڕە تڕڕڕڕۆ ئەٚەی تا٘ەتڕڕڕڕایە خڕڕڕڕۆی
تدۆڕێٕب.
پ -گٔٛا٘ىار چۀدس ٌە ئەغىۀجەی دۆزەخ رۀج دەوێػب
 -ٚئەغڕڕڕڕىۀجەدأەوەی تریتڕڕڕڕی دەتڕڕڕڕب ٌە ئڕڕڕڕازاردأی ٘ەضڕڕڕڕتەوأی ٚ
ئەغىۀجەی دۆزەخ  ٚئازاری ٘ەتا٘ەتایی.
پ-تەپێی پەڕاٚی پیرۆز ٌەتارەی ئەَ ئەغڕىۀجەدأەو دەتڕب ضڕەرٔجی
چی تدرێس
 :0 -ٚغٛێٓ وە زیٕدأێىی ترضٕاوەو زیٕڕدأب تڕۆلێٕەرە ٌۀڕاٚوەرگەی
زەٚی ٘ەڵىۆڵراٚە :7 .زٔجیرەواْ وە دەورێٕە دەضس  ٚپێی تیاچٚٛەوڕاْو
٘ەِ ٚٛئِٛێدس تۆ ٘ەاڵتٓ  ٚتەرگری ٌەخۆوردٔیاْ ٌڕب زەٚت دەوڕرس:1 .
وڕڕۆِەوو وڕڕۆِەڵی تیاچٚٛەوڕڕاْ وە تڕڕریتییە ٌە ضڕڕەروەَ گٔٛا٘ثڕڕارأی ئەَ
ضەرزەٚییە ٘ ٚەِ ٚٛدزەواْ ٘ ٚەر خراپەوارییەن وە ٌە خەڵىدا ٘ەتڕب
 ٚلێسۀٚتریٕیاْو تبتاٚەڕەواْ  ٚزۀدیمەواْو تىٛژەواْو وادٚٚگەرەوڕاْ
٘.. ٚتد...تٛغساٚییەواْو ٔەفرەتییەواْو لیٕاٚییەوڕاْ:1 .خڕٛدأی ئەَ غڕٛێٕە
و ڕڕڕڕۆڵە ٌۆضڕڕڕڕیفۆرش  ٚدەضڕڕڕڕس  ٚپێٛۀڕڕڕڕدەوأیەتیو ٚاتە گیڕڕڕڕأە تێڕڕڕڕسارە
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غەڕۀگێسەواْو ٔاغیریٓو لێسەْٚو فێ ثازو ٘ڕارو ضڕتەِىار وە رلێىڕی تڕاڵی
وٛغڕڕڕٕدە تڕڕڕۆ رەگەزی ِڕڕڕرۆ ئاِڕڕڕادە دەوڕڕڕا :1 .ئازارچەغڕڕڕتٕی ٘ەِڕڕڕٚٛ
٘ەضڕڕتەواْ  ٚضڕڕەروەَ تٛأاوڕڕاٌْ :ەٚس تڕڕاریىییەوی چڕڕن پەردە تەضڕڕەر
چاٚەوأدا دەوێػبو ٘ەرگیڕس رۆغڕٕایی ٔڕاتیٕبو ٌەٚس فرِێطڕه ٔ ٚڕروە ٚ
ٔڕڕاڵە  ٚچڕڕۆلەی ددأەوڕڕاْ  ٚگریڕڕاْ  ٚحەضڕڕرەت  ٚئڕڕاخ  ٚداخ ٘ەڵنغڕڕتٕەو
ٌەٚس گیطڕڕڕڕڕىە دۆزەخییەوڕڕڕڕڕاْ ٌە چەلڕڕڕڕڕی ئەَ ویٙڕڕڕڕڕأەٚە تڕڕڕڕڕۆگۀییەوی
ٌەرادەتەدەر دەخۀەٚەو ٌەَ ئاٚدەضڕڕڕتە گەردٔٚٚیڕڕڕیەٚە تڕڕڕۆٔی گڕڕڕۆگردێىی
٘اتٌ ٚٛەدۆزەخی تۆ زیاد دەوڕرسو ٌەٚس گٛێیەوڕاْ تە ٘ڕاٚار ٔ ٚەفڕرەت-
وردْ  ٚوٕێٛداْ  ٚتۆڵە تۆاڵ  ٚلطەڵۆن پندەتٓو ٌەٚس ترضێتییەوی ٘ڕار
 ٚتیٕڕڕڕڕڕٛێتییەوی تەتڕڕڕڕڕیٓ ئڕڕڕڕڕۆلرە تەغڕڕڕڕڕٛێٕی ئە٘ ٚەژارأە ٘ەودەگڕڕڕڕڕرسو
ورِەوأیاْ تە تەردەٚاِی دڵیاْ دەلرتێٕٓو تەاڵَ ٌەَ زۆٔگڕاٚە گنگرتڕٚٛە
تە ئڕڕڕاٚر  ٚگڕڕڕۆگرد وە ضڕڕڕسادراٚەوأی تێڕڕڕدا ٔغڕڕڕرۆ دەتڕڕڕب  ٚتڕڕڕۆ ٘ەِیػڕڕڕە
دەضٚٛتێٓو چی ت ێیٓ ئەٚە ّٔٔٚٛەیەن تٌ ٚٛە دۆزەخ".
دٚای ئەٚە رێّٕڕڕڕڕایی وریطڕڕڕڕتیأیو ضرٚغڕڕڕڕتی ئازارەوڕڕڕڕأی دۆزەخ ٚ
٘ەضڕڕتە ئەتەدییەوڕڕاْ ٌە ضرٚغڕڕتی گٔٛا٘ەوڕڕاْ وڕڕٛدا دەوڕڕاتەٚەو وە دەتڕڕٕە
٘ۆی ئەَ لیڕاِەتە ٔەگڕثەتە .ضڕەروەِی ئە ٚرێّٕاییڕأە رٌ ٚ ْٚٚڕۆژیىیٓو
دیىڕڕڕارتیٓو تە ٚغڕڕڕەیەن گٛزارغڕڕڕتی ٌڕڕڕبتىڕڕڕرس :والضڕڕڕیىییە .دۆزەخ تڕڕڕا
رادەیەن پێٛیطتە ِ ٚاتّاتیىیػە :ئایا تۆضیب ٌە ضاڵی  0117تیردۆزێىڕی
ِاتّڕڕڕاتیىی دأۀڕڕڕا  ٚئۀجاِەوڕڕڕأی تە ئاضڕڕڕایی ٌەضڕڕڕەر ئەٚە چنتڕڕڕٔٚٛەٚە
وەاخٛدا ٔاتٛأب خۆی ٌە ضسای ٘ەتا٘ەتایی یڕاخٛد تە ٔڕیىەِەٚە تەپێڕی
ئەٚەی تاٚأثڕڕڕڕڕار دەتڕڕڕڕڕٛأب تەرگەی ئەغڕڕڕڕڕىۀجە تگڕڕڕڕڕرسو ٌە ضڕڕڕڕڕڕسادأی
گٔٛا٘ثاراْ تدات یاْ چاٚپۆغی تىان.
ٚتارتێ ەوڕڕاْ تەپێڕڕی رێطڕڕایەوی دیڕڕاریىرأّ ٚ ٚڕڕٔٚٛەگەٌب وە وتێثڕڕی
تڕڕڕڕڕایثەت تڕڕڕڕڕۆی تەرخڕڕڕڕڕأىردْٚٚو دۆزەخ تە تەغڕڕڕڕڕێىی تەٚاٌ ٚە ٚتڕڕڕڕڕار ٚ
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ئاِۆژگارییەوأیڕڕڕڕڕڕاْ دادۀڕڕڕڕڕڕێٓو تڕڕڕڕڕڕۆ ّٔڕڕڕڕڕڕٔٚٛە ٌە ضڕڕڕڕڕڕەرەتای ضڕڕڕڕڕڕەدەی
٘ەژدەاوتێثیڕڕڕڕأەی ٚتڕڕڕڕارتێ ن وە خڕڕڕڕاٚۀەوەی ڤٕطڕڕڕڕاْ ٘ڕڕڕڕٛدرییەو ا011ن
پەڕەی تڕۆ تڕڕاتەتیادۆزەخن تەرخڕڕاْ دەوڕڕا ٚٛٔ ٚضڕەر ئاِڕڕاژە تڕڕۆ ٘ەِڕڕٚٛ
رەٚأثێڕ ییەن دەوڕڕاو وە تە٘ڕڕۆیەٚە تػڕڕێس ِەضڕڕەٌەی ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجە
تڕڕٛرٚٚژێٕبٚٛٔ .ضڕڕەر داٚا دەوڕڕا وە تەردەٚاَ ئاِڕڕاژە تە گرٔگڕڕی ضڕڕیفەتی
تب چۀدٚچٔٚٛی دۆزەخ تدرسو ٚەن تاوە ئۀجاِێه تۆ خۆغەٚیطڕتی ٚ
دادٚەریی خٛدا .دۆزەخ " تا ئەٚپەڕی رەٚایە".
ڤٕطڕاْ ٘ڕۆدری پەیىەرێىڕی ٔایڕاب ّٔ ٚڕٔٚٛەیەن ٌە ٌێىڕۆڵیٕەٚەگەٌێىی
والضیىی دەخاتەڕٚٚو وە ضب ضب تەغی وردْٚٚو چۀڕدیٓ ئاِۆژگڕاریی
دۆِیٕیىی تە ضەداْ ّٔٔٚٛەٚە ٌب درٚٚضتىردٚٚە:
 دەرٚازە٘ :ا ئەٚە ِٓ گۆیارەوەَ ٌەضەر غتێىی ترضٕان. تەغی یەوەَ :ئەغىۀجەی دۆزەخ.0ن گرٔگی چاوەی تسرتٚٛو زیادی دەوا.
7ن ئارەزٚٚی تەتیٓ تۆ پەیٛەضست ْٚٛتەخٛداو گەٚرەتری دەوا.
1ن تیروڕڕڕردٔەٚە ٌە تڕڕڕبپەرٚایڕڕڕی غڕڕڕتەواْ وە ٌە پێٕاٚیأڕڕڕدا ئەَ وڕڕڕارە
تاغأە تە٘ەدەر چْٚٛو تۆلیٕەوأی ِەزٔتر دەوا.
 تەغڕڕی دٚٚەَ :ئڕڕازاری ٘ەضڕڕتەواْ وە ٌەدەٚری ئەَ ئڕڕاگرە یەوجڕڕارزەتە حە چەلیاْ تەضتٚٛە.
0ن واریگەری ئەَ ئاگرە ٌە دەر ٚ ْٚٚوەضتە.
 7ن ٌۀێٛیدا ٘ەِ ٚٛئەغىۀجأەی دەغب ئۀجاَ تدرێٓو یەندەگرْ.
1ن تە٘ۆی تاڵٚتٔٚٛەٚە فراٚأەوەیو ئێػێىی گەٚرە دەخاتەٚە.
 تەغی ضێیەَ٘ :ەِیػەیی ئەَ د ٚٚوۆرە ئەغىۀجەیە.0ن ٘ەتا٘ەتاییەوی دادٚەرأەیە.
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7ن تیروڕڕڕردٔەٚە ٌە٘ ٚەتا٘ەتڕڕڕاییە ٚادەوڕڕڕاو ئڕڕڕازارەوە ٔەتڕڕڕٛأرس تەرگە
تگیرس.
1ن ضڕڕڕەیر  ٚضڕڕڕەِەرەیی خەڵڕڕڕه وە وڕڕڕٛێرْ ِ ٚىڕڕڕٚٛڕ دەتڕڕڕٓ ٌەضڕڕڕەر
ئۀجاِدأی گٔٛا٘ىاری.
پٛختە :گۆڕیٕی تەپەٌەی رێرەٚی ژیاْ.ئاِۆچیڕڕڕاری ئاضڕڕڕایی تڕڕڕایەخب زۆر تە رٚٚی ضڕڕڕەروٛتىارأەی ئڕڕڕاییٓ
دەدا .ئاِارەوڕأی پػڕستەضڕڕت ٚٛتە ضڕەد دأەر ٌۀێڕ ٛوڕۆِەڵب ِڕ دەدەری
وریطتیأی وە تاٚە ِیٕب ٌە ضەدەی ٔڕۆزدەدا تڕاڵٚیوڕردۆتەٚەو ٘ەرٚە٘ڕا
تەپێڕڕی ژاْ دٌٚۆِڕڕۆ-ظو رێ ڕ ەی ئە ٚتەغڕڕأەی لطڕڕە ٌەضڕڕەر اگٔٛڕڕا٘ە ٚ
ئازارچەغتٓن دەوەْو ٌۀێٛاْا 10تۆ %11ن پێهدێٕٓ .ئەِأە ٘ەٚودەدەْ
ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجەی ئە ٚتیڕڕاچٚٛأە زەق تڕڕىۀەٚەو وە تەخػڕڕیٕیاْ ٔیڕڕیەو
چۀڕڕڕدیٓ ٚێڕڕڕٕە ٌ ٚێى ڕڕڕ ْٚٛخڕڕڕندەوۀەٚە  ٚخۆیڕڕڕاْ ٌە ئاتنِٚٚۀڕڕڕدی ٚ
رێهٚپێىی ٔاپارێسْو تۆ ئەٚەی ٚالی ی تٓو دەضڕس دەخۀە ضڕەر ٘ەِڕٚٛ
غتب٘ .ا ئەٚەتأب وۆپٍەیەوی ٚەرگیراٌ ٚە دەیاْ ٘ەزار پەڕەی ئەدەتڕی
دۆزەخڕڕیو وە تڕڕڕریتییە ٌە ئاِۆژگڕڕڕاری وڕڕڕا٘یٕێىی یەضڕڕڕٛعی تۀڕڕڕاٚی پیڕڕڕار
وۆتڕڕڕڕڕڕڕڕۆْا0171-0111ن ٌە ضڕڕڕڕڕڕڕڕاڵی ٌ 0101ەضڕڕڕڕڕڕڕڕەر تڕڕڕڕڕڕڕڕاتەتیادۆزەخ ٚ
ئەغڕڕىۀجەوأین داٚیەتڕڕیو دٚای لطڕڕەیەوی زۆر ٌەضڕڕەر رۆژی دٚایڕڕی ٚ
رێگەی چٔٚٛە دەرەٚەیو تیاچٚٛەواْ وە تسٔی تڕۆْ پیطڕٓ  ٚوەضڕتەیاْ
غڕڕڕڕێٛا ٚ ٚتڕڕڕڕۆلێٕەر  ٚتڕڕڕڕۆگۀٓو دەخسێٕڕڕڕڕرێٕە غأػڕڕڕڕیٕی غڕڕڕڕەیتأەٚە تە
لڕڕٚٛاڵیی  0711فرضڕڕەخ ٌە ژێ ڕر زەٚیڕڕیەٚەو ئەِە ٚەضڕڕفی غڕڕٛێٕەوەیە-0 :
دۆزەخ زیٕڕڕدأی ٘ەتا٘ەتڕڕاییە پڕڕن ٌە ئڕڕاگر  ٚئەغڕڕىۀجەی تڕڕۆلێٕەرە وە ٌە
٘ەژِاردْ ٔایەتو تۆ ضسادأی ٘ەِیػەیی ئەٚأەیە گٔٛا٘ێىی وٛغڕٕدەیاْ
وردٚٚە -7 .دۆزەخ وێیەوە ٌە ژێر زەٚیو تاریه ٔ ٚڕٚٛتەن ٌە ٔاٚۀڕدی
ویٙأڕڕدایەو ٘ەرگیڕڕس تیػڕڕىی خڕڕۆر  ٚرۆغڕڕٕایی ِأڕڕگ ٘ ٚەضڕڕارەوأی تڕڕۆ
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ٔاچێڕڕسو ئەٚی ٘ەیە تۀیڕڕا ئڕڕاگرەو ٘ەرچۀڕڕدە ضڕڕٚٛتێٕەرەو تەاڵَ رٔٚٚڕڕاوی
ٔڕڕڕادات -1 .دۆزەخ ٘ۀاٚەارییۆڵەوڕڕڕأەن زۆر تەضڕڕڕىە  ٚتەدەٚری ٔاٚوڕڕڕدا
پێ ی خٛاردٚٚەو تەرادەیەن ٘ێٕدەی گۆڕێه غٛێٓ ٔەِاٚە تڕۆ وەضڕتەی
تیاچٚٛەوڕڕاْو ٌەضڕڕەر یەن وەڵەوەتڕڕٚ ْٚٛەن خػڕڕتەوأی ٔێڕڕ ٛوڕڕٚٛرەی
درٚٚضڕڕسوردٔڕڕی گەر ٘ەریەوەیڕڕاْ تەٚیتریڕڕأەٚە ٔٚٛضڕڕاٚە -1 .دۆزەخ
تەپێی ضایٕس یۆحۀٕاو دەریاچەیەوە ٌە ئڕاگر  ٚگڕۆگردو گەرِڕاییەوی زۆر
تۆ ئەغىۀجەداْ ئاِادەوراٚەو ر ئِٛێڕدس تڕۆ ضڕاردتٔٚٛەٚەی ٔیڕیەو ٌێڕرە
چڕڕۆلەی ددأەوڕڕاْ دس ٚەن پەڕاٚەوە تاضڕڕیدەوڕڕا -1 .دۆزەخ غڕڕٛێٕێىە
تەژی تە٘ەِڕڕڕ ٚٛوڕڕڕۆرە پیطڕڕڕییەنو وە ٌە زێراتڕڕڕی ِاڵەوڕڕڕاْ  ٚئاٚدەضڕڕڕتی
وەغتییەواْ  ٚزتڵ  ٚپاغەڕۆی گٔٛڕدەوأەٚە دس -1 .دۆزەخ گۆڕضڕتأی
وەضتەوأەو وە فریػتەواْ ٌە یەوەِیٓ تاٚأثار  ٚتىٛژی تراوەیەٚە ٘ەتا
وەوڕڕڕاو  ٚغڕڕڕٛێٕىەٚتٛأیو دەراٚێػڕڕڕتەی غڕڕڕەوأی ِرۆڤڕڕڕی تێڕڕڕدا فڕڕڕنس
دەدەْ -7 .دۆزەخ ئەغڕڕڕىەٚتێىی گۀیڕڕڕٛەو ئڕڕڕارەلەی وەضڕڕڕتەی تیڕڕڕاچٚٛە
زیٕڕڕدٚٚەوأی تێڕڕدا دەڕژسو ٌە غڕڕە پیطڕڕەوأیأەٚە ئڕڕارەلەیەوی گۀیڕڕٛی
ٌەڕادەتەدەر ٔڕڕڕڕڕاخۆظ دس -1 .دۆزەخ وڕڕڕڕڕۆڵیتێىی تڕڕڕڕڕٚٛڕەییەو لەفەضڕڕڕڕڕی
غڕڕێتەوأەو غڕڕارۆی گەِ ەوڕڕأە -4 .دۆزەخ چڕڕاڵێىە ٌە٘ەِڕڕ ٚٛیەوەٚە تە
لفڕڕڕڕڵ  ٚغیػڕڕڕڕی ئاضڕڕڕڕٓ  ٚپ ڕڕڕڕپ ە  ٚزٔجیڕڕڕڕری ٘ەِیػڕڕڕڕەیی داخڕڕڕڕراٚەو ٌە
ضەریػیەٚە تٚٛڕەیی خڕٛدا وۆتڕاییەوەیەتی -01 .ترتٍیڕأۆش ٌە تەرأڕثەر
ئەٚأەی دەیأەٚس ٘ەرچیڕیەن ٌەتڕارەی دۆزەخەٚە تگڕٛترسو ت ڕێٓ ئەٚأە
٘ەٚاڵگەٌێىی ِەوڕازییەو تەتێڕسارییەٚە دەڵێڕس :دۆزەخ ئڕاگرێىی ژێرزەٚیڕی
غڕڕاراٚەیەو تڕڕۆ ضڕڕساداْ ئاِڕڕادە وڕڕراٚەٌ ...ۀێڕڕ ٛئەٚأەدا و ەڕڕاْ-ی و ڕڕۆو ٚ
ئەٚەغڕڕی دەی ێڕڕس ٌەتڕڕارەی پێػڕڕثیٕییەوەی ئەغڕ یا وە ٌە تٗغڕڕی ضڕڕیەِیٕدا
٘اتٚٛە  ٚتاضی تۆفێسا11ن دەوڕا -00 .دۆزەخ دۆخێىڕی ٘ەِیػڕەییەو ٌەٚس
 : 11تەپێی ٌێىدأەٚەی ئیٕجیً ٌە غٛێٕێىی دۆڵی تٓ َٕ٘ٛو ِٕداڵیاْ دەوردە لٛرتأی تۆ
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دٚژِٕأی خٛدا ٌە چاوە تێڕثەظ دەوڕرێٓو وە تڕاِەزرۆی دەتڕٓ  ٚئڕازارس
دەچێ ْ وە ٌێڕی دەترضڕاْ -07 .دۆزەخ وەٌەضڕێىەا11ن ٌە ئەغڕىۀجەیەوی
ِەزْو تۀڕڕڕڕڕڕأەت ضڕڕڕڕڕڕەرٌەتەری ئە ٚئڕڕڕڕڕڕێع  ٚئڕڕڕڕڕڕازارأەی ٌە پێڕڕڕڕڕڕٛەدأی
دٚٚپػىەواْ  ٚخٍۆوەوأی ئەغڕىۀجە  ٚضڕەوۆوەوأی ئڕازارداْ  ٚدەِە
تی ڕ ە گەٚرەوڕڕاْ  ٚترژێٕەرەوڕڕاْ  ٚگڕڕای پڕڕۆاڵیی  ٚتەرداظ  ٚگڕڕٛرٚ ْٚ
دەر٘ێٕڕڕڕأی ئۀڕڕڕداِەوأی وەضڕڕڕتە  ٚتێاڵتڕڕڕبتڕڕڕنیٓ  ٚوڕڕڕاڵٚی ئڕڕڕاگریی ٚ
تەغیػداوردْ ٘ ٚەِ ٚٛوۆرە ژأەضه  ٚوۆڵٕج  ٚتۀگاٚییەن ِ ٚێػه
گٚٛغیٓ  ٚچۀدیٓ ٔەخۆغیی دیىەو ٘ەرچۀدس تەضڕٛس  ٚضڕٚٛتێٕەر ٚ
٘ەضڕڕڕڕتیارتٓو ٌەچڕڕڕڕا ٚئڕڕڕڕازار  ٚئەغڕڕڕڕىۀجەی دۆزەخڕڕڕڕداو ٚەن وەٚتڕڕڕڕٕە
خٛارەٚەی دڵۆپە ئاٚێىە".
دٚاتڕڕر وۆرە٘ڕڕڕا ئەغڕڕىۀجە ٘ەژِڕڕڕار دەوڕڕڕاو تڕڕاٚە وۆتڕڕڕۆْ تەدرێ ایڕڕڕی
پەڕەوڕڕاْ ٘ەِڕڕ ٚٛئڕڕازار ٔ ٚە٘اِەتییەوڕڕاْ ٚەڕ ٚٚدەخڕڕاو ئەٚۀڕڕدەی وە
تٛأیثێتی وۆی تىاتەٚەو ٘ەر وەضڕتەی وەرت  ٚپەرتوڕرا ٚ ٚوڕٔٛىراٚ ٚ
٘اڕا ٚ ٚوڕٛاڵٌ ٚەضڕەر ئڕاگرو تڕرژاٚو پەضڕتێٕراٌ ٚە لٛتڕٛی گەرَوڕراٚەداو
ِەِڕڕه  ٚئۀڕڕداِێٓ زاٚزێڕڕی تڕڕنا ٚ ٚؤٛىڕڕٔٛىراٌ :ْٚەزۆر پەڕەی تڕڕردا
غڕڕێٛازەوأی وڕڕاری ئڕڕاگر تڕڕاش دەوڕڕا  ٚوەخڕڕس ٌەضڕڕەر ئەٚە دەوڕڕاتەٚەو
ئەِڕڕأە ٘ەِڕڕٚٛی رەِسی ڕی ٔی ڕیٓ ٚەن ئەٚەی و ەڕڕأی اتڕڕبتڕڕاٚەڕی و ڕڕۆون
تیری ٌبدەواتەٚەو دٚاوار پاظئەٚەی گٛێگر تە ّٔایػی گۆغس  ٚخٛێٓ
 ٚئڕڕڕڕاگر ضەرضڕڕڕڕاَ ٘ ٚڕڕڕڕیالن دەتڕڕڕڕبو تە ٚژِڕڕڕڕارأە وە وەڵەوەتڕڕڕڕٔٚٛێىی
ٔەزأأەیە تۆ ئەتەدیەتٌ :ەٚس دەیاْ ضاو تبدەپەڕسو تیطتە٘ا  ٚضڕەداْ
خٛاٚۀدی ِۆٌەنو ئەِەظ پێیگٛتراٚە ِۆفیس وە ِأاوەی غٛێٕێه دەدات غتی تێدا
تطٚٛتێٕرێس یاْ ضٛتّان.
 : 11وەڵەوەتٚٛو تۆپەوو رواَاتەزِأی عەرەتین.
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٘ ٚەزار  ٚدەیڕڕاْ ٘ەزار ٍِ ٚیۆٔە٘ڕڕا  ٚضڕڕەداْ ٍِیڕڕۆْ ٍِ ٚیڕڕۆْ ٍِیڕڕۆْ ٚ
ٍِیارە٘ڕڕڕا ٍِیڕڕڕار دەگڕڕڕٛزەرێٓو تەاڵَ ئەغڕڕڕىۀجەواْ دٚٚتڕڕڕارە دەتڕڕڕٕەٚە ٚ
ٔاگۆڕێٓ".
ٌەدەرتاری پادغایأدا وە ٌەٚێع ٚا پێٛیطس دەوا لطە ٌەضەر دۆزەخ
تىرسو تۆ غازادە ٚێٕەیەوی ٔەرِتڕر ٔ ٚیڕأتر ّٔڕایع دەوڕرس .تۆرداٌڕۆ ٌە
ئاِۆژگارییەوڕڕڕأی ٌە٘ەِڕڕڕثەر دۆزەخ" گڕڕڕٛێگرە خۆغەٚیطڕڕڕتەواْ"ی دڵٕیڕڕڕا
دەوڕڕڕاتەٚەو وە ِیٍٍەتڕڕڕی ضڕڕڕەرەتایی پێٛیطڕڕڕتی تەَ ٚێڕڕڕٕە تازاڕییڕڕڕأە ٘ەیەو
تەاڵَ دۆزەخی ئاِڕادەوراٚی ئەرضڕتۆوراتەواْ زیڕاتر رێڕهٚپڕێىەو ٘ەِڕٚٛ
چیٕێڕڕه ٌە خەڵڕڕڕه دۆزەخڕڕڕی خڕڕۆی ٘ەیە " :ئەَ راضڕڕڕتییە ٌە ژێڕڕڕر فڕڕڕۆڕِی
٘ەضڕڕتیدا پیػڕڕأی ِڕڕیٍٍەت دەدرس :زۆٔگڕڕاٚس ٌە ئڕڕاگرو ٘ەڵڕڕدێری گڕڕناٚیو
تارِایی تۆلێٕەرو چیڕنە چیڕنی دداْو تەاڵَ ئێڕٛە ئەی گڕٛێگرە ئازیسەوڕاْو
گەر ٌەَ ویٙأەْ ٌ ٚە گۆغڕس  ٚخڕٛێٕٓو ئێڕٛە تە ِأڕایەویتڕر رۆحڕأیٓو
ئێٛە وەضە ژیرەوأی ئەَ دٔیایەْ  ٚئەَ راضڕتییە تە غڕێٛە ضڕادەییەوەی
تڕڕاٚەڕ تەضڕڕەرتأدا دەضڕڕەپبو تە رادەیەن تێگەیػڕڕتٕێىی ٚردی ٌەتڕڕارەٚە
ٚەردەگرْو وە تەضە تۆ ئەٚەی تتأیاتە ضەر رێی راضس".
ِیػاو ٘ڕۆ ْ ٌەاڕٚٚخطڕاری غڕاراٚەی زەِەْن  ٚاگۆڕأىارییەوڕأی
ویٙڕڕأەوەیتڕڕرنزۆر تە رٔٚٚڕڕی ِأڕڕای ٚرد  ٚلڕڕٚٛڵی ئەَ ئاِۆژگارییڕڕأە
دەضڕڕڕڕڕەٌّێٕبو وە ئاِڕڕڕڕڕأجی تەخػڕڕڕڕڕڕیٕی ٚێٕەیەوڕڕڕڕڕی تڕڕڕڕڕێگەردە ٌەضڕڕڕڕڕڕەر
ئەغڕڕڕڕڕڕڕىۀجەداْو ئڕڕڕڕڕڕڕازاری ٔڕڕڕڕڕڕڕاٚەٚە  ٚدەرەٚە پڕڕڕڕڕڕڕێىەٚەو ژیٕگەیەوڕڕڕڕڕڕڕی
فػڕڕار٘ێٕەری ٌەڕێڕڕگەی وڕڕۆوردٔەٚە  ٚتەضڕڕىیی غڕڕٛێٕەٚە پێىٙێٕڕڕاٚەو وە
تڕڕٛاری حەٚأەٚەی تێڕڕدا ٔیڕڕیەو وێڕڕی وڕڕاتتردٔەضڕڕەر  ٚپػڕڕٔ ٚٛیڕڕیەو ٌەگەو
دەرنوردٔێىڕڕی تەردەٚاَ تە ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایی تڕڕٔٚٛی ئەَ غڕڕٛێٕە .دۆزەخڕڕی
وریطڕڕتیأی وڕڕاِ تریٓ ضیطڕڕتەِی ٘ەِە یۀەی ئەغڕڕىۀجەدأەو وە عەل ڕڕی
ِڕرۆ ٚێٕڕای وردتڕبو ئەٚس ویٙڕڕأب داخڕراٚە ٌە غڕەڕۀگێسییەوی رە٘ڕڕاو
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ئەِەظ پێ ەٚأەیەوی ٌۆژیىییە تۆ ئاییٕێه وە ٘ەڵگری خۆغەٚیطڕتییەوی
رە٘ایە.
پرۆتطڕڕتأتیی ٌە ضڕڕەدەی ٘ەژدەدا ّٔڕڕڕٔٚٛەیەوی ٘اٚغڕڕێٛە ٌە ٚتڕڕڕاری
ئۀگٍیىأییەواْ  ٚپاوناگرەواْ پێػىەظ دەواو ٌە ّٔٔٚٛەگەٌی وەی .دۆْ
 ٚئڕڕاڕ .پاوطڕڕڕتەرو ئی.وڕڕا ِیو تی.گڕڕڕۆدٚیٓو دەتٍیڕڕڕ .ٛپروٕڕڕس .لەغڕڕڕە وڕڕڕۆْ
تٔٛیاْ خەیاڵەوأی دۆزەخ دەضتثەرداری ٔڕاتٓو ٌە ضڕاڵی 0111دا ٌەِیڕأی
وتێثیا٘ە ٔڕڕڕدس دیڕڕڕّەْ ٌە دۆزەخن ئەغڕڕڕىۀجەدأەوأی ّٔڕڕڕایع دەوڕڕڕاو ئەَ
وتێڕڕڕثە ٌە ٘ەرد ٚٚضڕڕڕەدەی حەڤڕڕڕدە ٘ ٚەژدە ضڕڕڕی  ٚپێڕڕڕٕج وڕڕڕار ٌەچڕڕڕاپ
دراٚەتەٚەو ٌەواتێىڕڕڕدا وڕڕڕۆْ ِی تڕڕڕۆْ ضڕڕڕەرلاو تڕڕڕ ٚٛتەدأڕڕڕأی داضڕڕڕتأە
دۆزەخییە رەِسییە زەتەٌالحەوەیەٚەاتە٘ەغتی تسرتٚٛن.
ئایڕڕا دەوڕڕرس ویاوڕڕاری ٔێڕڕٛاْ دۆزەخڕڕی غڕڕێٛاز والضڕڕیىی  ٚدۆزەخڕڕی
غێٛاز تارۆویا11ن تىەیٓ داتەغىاری ٌەَتٛارەدا ٌەگەو ئە ٚداتەظوردٔە
ٔڕڕڕڕڕایەتەٚەو وە تەغڕڕڕڕڕێٛەیەوی گػڕڕڕڕڕتی ٌە ٘ەرد ٚٚوڕڕڕڕڕایەی ٘ڕڕڕڕڕٔٛەری ٚ
رۆغڕڕڕٕثیریو تەرە ٚرِٚٚڕڕڕاْ دەتێڕڕڕتەٚەو دژتەیەوە ترضڕڕڕٕاوەوە ٌە٘ەردٚٚ
ضەدەی حەڤدە ٘ ٚەژدەو ٌۀێٛاْ دۆزەخڕی ٘ەضڕتیی  ٚدۆزەخڕی عەل یڕی
وب پێی خۆی لایُ دەوا.
یەوەِیڕڕڕاْ تڕڕڕۆ چیٕڕڕڕی خڕڕڕٛارەٚەو تڕڕڕۆ ِڕڕڕیٍٍەت وە ئاِۆچیڕڕڕاراْ تەپێڕڕڕی
پێداٚیطڕڕڕتیی  ٚدۆخڕڕڕی وۆراٚوڕڕڕۆرو زۆرزأڕڕڕأە لطڕڕڕەی ٌەضڕڕڕەر دەوەْ.
وڕڕڕڕڕڕۆِەڵەی ئێٓ.ویڕڕڕڕڕڕرار ٌەضڕڕڕڕڕڕەدەی ٘ەژدەدا دایٕڕڕڕڕڕڕا ٔ ٚأٚیػڕڕڕڕڕڕأەوەیا
ئاِۆژگڕڕڕڕاریگەٌب وڕڕڕڕٛرت یڕڕڕڕاْ رێّٕڕڕڕڕاییە تاٚەوڕڕڕڕأی تڕڕڕڕایثەت تە خەڵىڕڕڕڕی
 :11تارۆوی زاراٚەیەوە تۆ ٚەضفوردٔی تساڤێىی رۆغٕثیری تەواردێسو وە ضەردەِەوەی
ٌە وۆتایی ضەدەی غازدەٚە دەضس پبدەوات  ٚوۆتاییەوەغی ٔیٛەی ضەدەی ٘ەژدەیەو
تایثەتّۀدی یەوەی ٌەٚەدایە وە وٚٛڵەیەوی زیاتر  ٚرٔٚٚتر ٌەخۆی ٔیػاْ دەدا ٚ
ئاٚێتەیەوە ٌە ٘ٔٛەری والضیىی  ٚضەردەِی رێٕیطأص تەاڵَ تە غێٛازێىی ٔٛس .ئەَ
زاراٚەیە تەوار٘ێٕأە پراوتیىییەوەی ٌە ضاڵی ٌ 0111ە رۆِا ضەری ٘ەڵدا.
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گٔٛڕڕدەواْنو ئەِە تڕڕۆ ئەٚە تڕڕ ٚٛوە تیرۆوەیەوڕڕی تاغڕڕی پػڕڕس ئەضڕڕتٚٛر
تیاتەڕٌ ٚٚەضڕەر گػڕس تۆِاروراٚەوڕأی پەیٛەضڕس تە ئاضڕەٚاری ئڕاگرو
ٚێٕەی تیاچٚٛەوأی ٔێڕ ٛوڕٚٛرە پیػڕاْ تڕدات" زِأیڕاْ دەتێڕتە غیػڕێىی
ضڕڕڕٚٛرۆوراٚە ٚەن پػڕڕڕىۆو ٌێٛیڕڕڕاْ دەتێڕڕڕتە ٌەٚحێىڕڕڕی ضڕڕڕٛتاٚی ِڕڕڕصو
ِەاڵغٚٛیاْ وٚٛرەیەوی گنگرتٚٛەو ددأیاْ پارچەیەوە ٌە ئاضڕٕی تڕٛاٚەو
ضڕڕڕیەوأیاْ تاٚەغڕڕڕێٕی ئڕڕڕاگرەو ضڕڕڕه  ٚگەدەیڕڕڕاْو تڕڕڕۆتەیەوە ضڕڕڕەختتریٓ
وأسای تێدا دەتٛێتەٚە".
ٌە٘ەِاْ ضەردەِدا ٔڕاِیٍىەیەوی ِیٍٍڕی تۀأٚیػڕأێىی ضڕەرٔجناوێع
دەروەٚتاتڕڕڕاظ تیڕڕڕری ٌڕڕڕبتڕڕڕىەرەٚەن یڕڕڕاْ تیروڕڕڕردٔەٚە ٌە٘ەِڕڕڕثەر چڕڕڕٛار
وۆتاییەوەی دٚاییو وە دەخرێتە ضەر ئاگری ئەژدیٙا ِ ٚارەواْو وۆغع
دەوڕڕڕڕا تڕڕڕڕۆ ضڕڕڕڕەٌّأدٔی ئەٚەی ٘ەر پێڕڕڕڕٕج ٘ەضڕڕڕڕتەوە پەیٛەضڕڕڕڕتدارْ تە
ئەغڕڕڕڕىۀجەدأەٚە " :پڕڕڕڕاظ رۆژی دٚایڕڕڕڕی ٘ەریەوە ٌە پێڕڕڕڕٕج ٘ەضڕڕڕڕتەوە
ئەغڕڕڕىۀجەدأب تڕڕڕایثەت تەخۆیڕڕڕاْ ٘ەیەو ٘ەضڕڕڕتی دەضڕڕڕتٍێداْ تەتیڕڕڕٕەٚە
٘ەضس تە گنی دڕٔڕدە دەوڕاو ٘ەضڕتی تیٕڕیٓ غڕتی ترضڕٕان ٚەڕ ٚٚدەخڕا
ٚەن ٘ەژدیٙڕڕڕڕا  ٚتارِڕڕڕڕاییگەٌێىی تڕڕڕڕۆلێٕەرو ٘ەضڕڕڕڕتی چەغڕڕڕڕتٓ تەردەٚاَ
تەدەضس تاڵی  ٚزٚخاٚەٚە دۀڕاڵێٕبو ٘ەضڕتی تڕۆٔىردْ تڕۆگۀی ٔڕاخۆظ
٘ەڵڕڕدەِ سو گٛێیەوڕڕاْ وٕێڕڕ٘ ٚ ٛڕڕاٚار  ٚپڕڕرتە  ٚتڕڕۆڵەی تیاچٚٛەوڕڕاْ ٚ
لالای گاڵتەواڕأەی ئیثٍیطەواْ ٌە وریطڕتأییەواْ دەتیطڕتبو وە دەرفەت
 ٚرێڕڕگەی وۆراٚوۆریڕڕاْ تڕڕۆ رەخطڕڕاتٚٛو دەرٔٚٚڕڕی خۆیڕڕاْ رزگڕڕارتىەْو
تەاڵَ ٔەیاْورد".
ئەَ دیّۀڕڕڕڕڕڕأە وە ٔێردەوڕڕڕڕڕڕأی ٔڕڕڕڕڕڕاٚەٚە دەیگڕڕڕڕڕڕٛازٔەٚەو ٚایدەوڕڕڕڕڕڕرد
دأیػڕڕڕڕڕتٚٛأی گٔٛڕڕڕڕڕدەواْ ٌەترضڕڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕڕٍەرزْ .یەوڕڕڕڕڕب ٌە گەٚرەتڕڕڕڕڕریٓ
پطڕڕپۆڕەوأی ئەَتڕڕٛارەو تڕڕاٚە وٌٛیڕڕاْ ِۆٔڕڕٛارەو ٌۀێڕڕٛاْ ضڕڕااڵٔی ٚ 0117
0117دا ٌە ٘ەرێّڕڕی تەریتأیڕڕای خڕڕٛارٚٚو ٌەِیڕڕأی  171غڕڕأدی ئاییٕیڕڕدا
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ئاِۆژگڕڕڕاری پێػڕڕڕىەظ وڕڕڕردٚٚەو تەاڵَ پۀڕڕڕای تڕڕڕردۆتە تەر تەوار٘ێٕڕڕڕأی
زۆرتریٓ غێٛازی پەرٚەردەیی  ٚغۆڕغڕگێنییو ٚەن تەوار٘ێٕڕأی تڕاتٍۆ
ٚێٕەییەواْ وە رێگەیەوی تەریٕیاْ ٔیػاْ دەداو دەغتێه ت ٚٛوە دەچۆٚە
ضەر دۆزەخ .ئە ٚواتأە تۆلأڕدْ پاضڕاٚی ضڕەرەوی تڕٚٛو ٌەچٛارچێڕٛەی
یەوڕڕڕب ٌە غڕڕڕأدەواْ تڕڕڕۆ ئۆیطڕڕڕۆْ ٘ەرٚەن خڕڕڕۆی دەیگێڕڕڕنێتەٚە :تاضڕڕڕی
ئەغىۀجەدأەوأی دۆزەخ  ٚئە ٚگٔٛا٘أە دەوەیڕٓو وە خەڵىیڕاْ گەیأڕدە
ئەٚس .ئیدی خەڵه دەگریاْ  ٚدەیأگٛت" ئەفطٛش تا ئێطڕتا ٚەن ئڕاژەو
ژیڕڕاٚیٓو دٚاتڕڕر ئەی خڕڕٛدای چاوەوڕڕارو چۀڕڕدە لەرزاری ئە ٚتڕڕاٚأەیٓ وە
ٌەَ دۆخە وەضاضییە رزگاریاْ وردیٓ".
ڤٕطاْ دۆپڕۆڵی پیاٚچڕان زۆر تە تەزەیڕی ٔەتڕٚٛو ٌەا وڕۆِەڵە ٚتارێڕه
ٌە ٔێردەگەٌڕڕڕی گٔٛڕڕڕدەواْندا ٚای دەتیٕڕڕڕیٓ وە رۆژس ویڕڕڕا ٌە رۆژأڕڕڕیتڕڕڕرو
دەضڕڕتی تە ٘ەڕەغڕڕەداْ وڕڕردو ٌە ٚتڕڕارەوەیا ئەغڕڕىۀجە وەضڕڕتەییەوأی
دۆزەخنو ٚا پێدەچب ئە ٚغٛێٕە ٘ەرٚەن ئەٚەی ٌۀاٚچەلی زەٚیڕدا تێڕسو
پیطڕڕی  ٚپڕڕۆخ ی گڕڕۆگرد  ٚزفڕڕس وە ٘ەِڕڕ ٚٛپیطڕڕی گڕڕۆی زەٚی ٌەضڕڕەر
وەڵەوە تٚٛەو ضەرەڕای ئە ٚتاریڕه ٔ ٚڕٛتەوییە" لێسۀٚییەوڕی تڕۆلێٕەر ٌە
وەضتەی تیاچٚٛەواْ"" ٚخٍۆوەی ئەغىۀجە  ٚتەردی تٛاٚە ِ ٚۀجەڵی
زەتە ٌال لٛڵپ دەدا ٌەگەو ئەژدیٙا ِ ٚار" دەتیٕیٓو ٌەٚس خۆراویاْ" تۆق
ِ ٚڕڕار  ٚگۆغڕڕڕتی گۀیڕڕڕٛە" ٘ڕڕڕیر تڕڕڕٛاری تەزەیڕڕڕی ٔیڕڕڕیەو ٚەن ّٔڕڕڕٔٚٛەی
دەٚڵەِۀدە غەڕأیەوە وە ِاٚەی ٘ەزار  ٚغەظ ضەد ضڕاڵە دەپڕاڕێتەٚە
تۆ دڵڕۆپب ئڕاٚو خڕٛدا ٚەاڵِڕی دەداتەٚە" ٌەتیڕرت تڕب تڕۆ ٌە ژیأتڕدا خێڕری
خۆتس دەضتىەٚتو ئێطتا پێٛیطڕتە ٌەضڕەر چاٚچٕۆویڕسو تە ترضڕییتڕْٚٛ
 ٚتیٕٚٛتڕڕڕ ْٚٛضڕڕڕڕسا تڕڕڕدرێی  ٚتتگڕڕڕڕریۀٓ ٘ ٚڕڕڕاٚار ٔ ٚڕڕڕڕاڵەی و ڕڕڕڕۆاڵٔەت
تەرزتێڕڕتەٚە  ٚددأەوأڕڕس چیڕڕنەی تێڕڕسو تڕڕبئەٚەی ٌە خڕڕٛداٚە تەزەییڕڕس
چٕگىەٚس".
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ئەوٍیرۆضی رۆغٕثیر ٌە ضەدەی ِەزٔدااضەدەی حەڤدەن ٌەتڕارەی ئەَ
ٚێٕە واریگەرأەٚەو ٌە لەغەی یەضٛعی وراضب ٌە ضاڵی  0111دەپرضب:
وب دەتٛأب ت ب یاخٛد دەرن تەٚە تىاتو دۆزەخ چییەو وەِتریٓ ئڕازار ٚ
ٔە٘ڕڕڕڕاِەتییەن وە دۆزەخ ٌەخڕڕڕڕۆی دەگڕڕڕڕرسو چیڕڕڕڕیە ٔیىڕڕڕڕۆ ی لەغڕڕڕڕەی
یأطیٕیا17ن گِٛاْ ٌە تٔٚٛی ورَ ِ ٚارە دۆزەخییەواْ دەوا.
ٚیڕڕڕڕڕڕڕڕٕەەر تۆضڕڕڕڕڕڕڕڕۆیە ٌەتڕڕڕڕڕڕڕڕارەی لطڕڕڕڕڕڕڕڕەوردْ ٌەضڕڕڕڕڕڕڕڕەر دۆزەخو تە
تەروەضڕڕڕڕڕڕتەتٚٛی و ێطڕڕڕڕڕڕای والضڕڕڕڕڕڕیىی دادۀڕڕڕڕڕڕرسو وەچڕڕڕڕڕڕی وٍتڕڕڕڕڕڕٛرە
زەتەٌ ڕ الحەوەی ر ئاِڕڕاژەیەوی تڕڕۆ دۆزەخ ٔەوڕڕردٚٚەو ئە ٚتێڕڕسار دەتڕڕب ٌە
دۆزەخەوڕڕڕأی تڕڕڕارۆوی ِیٍٍڕڕڕی  ٚدێڕڕڕس تڕڕڕۆ خڕڕڕۆی چەِىێىڕڕڕی رۆحڕڕڕأیتڕڕڕر
ضڕڕەتارەت تە دۆزەخڕڕی تیاچٚٛەوڕڕاْ دادەڕێڕڕ س " :دەڵڕڕێُ تە ٚپێڕڕیەی ٌەَ
یەوەیە وٛداْو ئەٚە ٚایاْ ٌبدەوا ٌەضەر ئەَ زەِیٕە دۆزەخێىڕی تڕایثەت
تە خۆیڕڕڕڕڕڕاْ دەضڕڕڕڕڕڕس پڕڕڕڕڕڕبتڕڕڕڕڕڕىەْو ئەٚە گٔٛا٘ەوأیڕڕڕڕڕڕأە فنێیڕڕڕڕڕڕاْدەداتە
٘ەڵدێرەوأەٚەٚ .ا تە خەیاڵتأدا ٔەیەت دۆزەخ ٌەضڕەر ئەَ ئەغڕىۀجەدأە
ترضڕڕٕاوأەو ٌۀێڕڕ ٛزۆٔگڕڕاٚێىی ئڕڕاگر  ٚگڕڕۆگرداو ٌەَ گڕڕنە دڕٔڕڕدەیەداو ٌەَ
تێسارییەو ٌەَ و ۆڵییەو ٌەَ چینە چینە تۆلێٕەرەی ددأەوأداو تەرپڕا دەتڕبو
ٔا ٘ەرگیس دۆزەخ ٌەضەر ئەٚأە ٘ەڵٕاضب .دۆزەخ گەر دەروڕی پڕبتىەیڕٓو
تەخڕڕۆی گٔٛا٘ەوڕڕأەو دۆزەخ دٚٚروەٚتڕڕٕەٚەیە ٌە خڕڕٛداو تەڵڕڕگەظ ٌەضڕڕەر
ئەِە ٌە وتێثەوأڕڕڕڕڕڕدا تەڕٔٚٚڕڕڕڕڕڕی ٘ڕڕڕڕڕڕاتٚٛە" .ئەَ تیڕڕڕڕڕڕرۆوەیە ٌە ٚتڕڕڕڕڕڕاری
ئاِۆژگڕڕارییأەِری خڕڕٛدا ٌە تڕڕۆتەی گٔٛا٘ثڕڕاراْندا ٘ڕڕاتٚٛە  ٚتەدٚاغڕڕیدا
تێثیٕییەوڕڕڕڕی تەپێڕڕڕڕس دێڕڕڕڕس وە دەڵڕڕڕڕب" ئە ٚوڕڕڕڕاتەی ٌە گٔٛا٘ێىڕڕڕڕدا دەژیڕڕڕڕیٓو
 : 17تایفەیەوی وریطتیأی تٔٛدڕە ٚ ٚرەغثیٓ تْٚٛو ٔەیتٛأیٛە ٌەگەو گۆڕأىارییەوأی
ضەردەِی خۆی تنٚاتو تۆیە ٌە یەْ فەرِأنەٚایی پادغاییەٚە ٌە لۆٔاغی ٌٛیطی ضیازدە
ٌٛ ٚیطی چٛاردە رأٚراْٚو ئەَ تایفەیە ِەترأێىی تەٌ یىی تەڕێٛەی دەترد تۀاٚی
وأطیٕیۆشا0111-0111ن وە رێّٕاییەوأی ٌە ٘سرەوأی ضایٕس ئۆگطتیٕەٚە ٚەرگرتث.ٚٛ
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تەخۆِڕڕڕڕڕاْ دەتیڕڕڕڕڕٕە دۆزەخو یەضڕڕڕڕڕٛئ تە تەردەٚاِڕڕڕڕڕی دادەتەزێڕڕڕڕڕتە ٔێڕڕڕڕڕٛ
دۆزەخەوأّڕڕڕڕأەٚە تڕڕڕڕۆ ئەٚەی پێػڕڕڕڕٕیاری رزگارتّٔٚٛڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕۆ تىڕڕڕڕات".
تۆغاییەوی فراٚاْ ٌۀێٛاْ دۆزەخی تارۆوی ِیٍٍڕی  ٚدۆزەخڕی تۆضڕۆێی
والضیىی فیىڕری ٘ەیەو ٘ەرٚە٘ڕا دەڵب"٘ەڵەوڕار تەخڕۆی ئەغڕىۀجەدەری
خۆیەتی".
 -7دۆزەخی تەژی ٌە ضەرٔػیٓ:
ٌەضەدەی غازدە ٌەگەو رٚٚداٚی دۆزیٕەٚەی ئەِریىڕا ٍِ ٚیۆٔە٘ڕا ٌە
٘یٕڕڕدییەواْ  ٚضڕڕەداْ ٍِیڕڕۆْ ٌە پێػڕڕیٕأیاْو وە ٘ڕڕیر غڕڕتێىیاْ ٌەتڕڕارەی
ِەضڕڕیح  ِ ٚدەدەریاِسگێٕڕڕی ٔڕڕٛسنٚە ٔەتیطڕڕتثٚٛو پرضڕڕیاروردْ ٌەضڕڕەر
ژِڕڕڕڕارەی تیاچٚٛەوڕڕڕڕاْ ضڕڕڕڕەری ٘ەڵڕڕڕڕداو ٌە راضڕڕڕڕتیدا ٘ەڵٛێطڕڕڕڕتی و ێطڕڕڕڕا
ٌە٘ەِڕڕڕثەر ئەَ تڕڕڕاتەتەو تە تٔٛڕڕڕد دە٘ڕڕڕاتە پێػڕڕڕ اٌ ٚەگەو پەضڕڕڕۀدوردٔی
گڕڕڕڕٛتەزایاٌەدەرەٚەی و ێطڕڕڕڕا رزگڕڕڕڕارتٔ ْٚٛیڕڕڕڕیەن .دادگڕڕڕڕای پػڕڕڕڕىٕیٓ ٌە
تۆڵۆٔیڕڕای ئیتڕڕاٌی ِاِۆضڕڕتایەوی تۀڕڕاٚی ِارضڕڕێٍۆ گڕڕاٌیۆتیا0140-0111ن
گرتو ئەِە پێع گەغتەوەی وریطڕتۆڤەر وۆڵڕۆِثص تەیەن ضڕاو رٚٚیڕداو
چٔٛىە ٔىٛڵیی ٌە رۆژی حەغری ٘ەتا ٘ەتایی تۆ تتپەرضڕتەواْ وردتڕ.ٚٛ
تیۆٌۆژضتەوأی ضەدەوأی ٔاٚەڕاضس تنٚایاْ ٚایەو ئەٚأە پاغڕّاٚەیەوی
ژِارە وەَ  ٚپەراٚێسخرا ْٚتە تەراٚرد ٌەگەو وۆِەڵە ِەضیۆییەواْ.
دۆزیڕڕڕڕٕەٚە ِەزٔەوڕڕڕڕاْ ٘ڕڕڕڕاتٓ  ٚگِٛأیڕڕڕڕاْ ٌەضڕڕڕڕەر ٘ەڵطڕڕڕڕۀگأدٔی
ژِارەواْ ٚرٚٚژأدەٚە .ئایا دەتب دەضس تەَ تۆچٔٚٛە رەلەٚە تگیرس ٚ
تە یەوجار تٔٚٛی ٔەن ٍِیۆٔە٘ا تەڵى ٛتەٍِیارە٘ڕا تیڕاچٚٛیتڕر تەئاضڕایی
تسأڕڕڕرس ! ٘ۀڕڕڕدێه ٚای تڕڕڕۆ دەچڕڕڕٓو تەاڵَ ٘ۀڕڕڕدستڕڕڕر تەغڕڕڕٛێٓ ٘ۆوڕڕڕاری
ضڕڕڕڕڕڕازأدٔدااتەٚفیمیدان دەگەڕێڕڕڕڕڕڕٌٓ .ڕڕڕڕڕڕٛیص ڤیەڕڕڕڕڕڕیص-ی ِرۆڤدۆضڕڕڕڕڕڕس ٚ
تیۆٌۆژضڕڕڕڕتەوأی ٚەن فیگڕڕڕڕڕاو دٚضڕڕڕڕڕۆتۆو ِڕڕڕڕڕارتیٕیس د ٚریپاڵڕڕڕڕڕداو دەڵڕڕڕڕڕێٓ
رێسگرتٕڕڕڕی یاضڕڕڕای ضرٚغڕڕڕتی تڕڕڕۆ خڕڕڕۆی تەش تڕڕڕٚٛو ٌەواتێىڕڕڕدا وٍڕڕڕٛد دٚ
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ضایطڕڕڕڕیً ضڕڕڕڕەرۆوی لەغڕڕڕڕەوأی تڕڕڕڕٛراْو فتڕڕڕڕٛای ئەٚەی دەدا ٘یٕڕڕڕڕدییە
ِردٚٚەوڕڕاْ وە تتپەرضڕڕس تڕڕْٚٛو دەوڕڕرس تڕڕۆ ئۆٌیّپڕڕۆش چڕڕٚٛتٓو تەاڵَ
فرأطٛا وۆٌیٛش دوتۆری ِیالٔی دەڵب " :وەش تەتب ٔی ّەتی ئیال٘ڕی وە
تە٘ڕڕڕۆی پڕڕڕاو تٔٚٛەٚە تە ئڕڕڕا ٚدەضڕڕڕتی دەوەٚێڕڕڕسو ٔاتٛأێڕڕڕس تڕڕڕۆ یاضڕڕڕای
ضرٚغتی ٚەفادار تێڕس" .ضڕاڵی  0411ئەَ ِەضڕەٌەیە زۆر لطڕەی ٌەضڕەر
وڕڕراو ٌەافەر٘ۀگڕڕی تیۆٌڕڕۆژی وڕڕاتۆٌیىین ٘ڕڕاتٚٛە گەر وەضڕڕباتبتڕڕاٚەڕی
ئەرێٕینتڕڕڕبو ٚاتە ئەٚەی ضڕڕڕرٚظ رەتدەوڕڕڕاتەٚەو ئەٚا ٌە تیاچٚٛەوڕڕڕأەو
ئەٚەغڕڕی ٌە دۆخیاتێثڕڕاٚەڕی ٔەرێٕڕڕینیەو ٚاتە ئەٚأەی ضرٚغڕڕیاْ پڕڕڕب-
ٔەگەیػتٚٛەو تەَ ِٚاٚیٓ.
٘ەرچۆٔب تب تە تێنٚأیٕی لەغەوأی ضڕەدەی حەڤڕدە ٚ ٚتارەوأیڕاْو
ژِڕڕڕارەی تیاچٚٛەوڕڕڕاْ زۆر ٌە ژِڕڕڕارەی رزگارتٚٛەوڕڕڕاْ زیڕڕڕاترەٌ .ەضڕڕڕەر
زِڕأی ٌڕڕٛیص دٚگریٕڕاد ٘ڕڕاتٚٛە" ژِڕارەیەوی وەَ ٌە خەڵڕڕه رزگڕڕارتٔٚٛی
٘ەتا٘ەتڕڕڕڕایی چٕڕڕڕڕگ دەوەٚس" .واردیٕڕڕڕڕاو تالرِڕڕڕڕاْ دۀٚٛضڕڕڕڕب :ژِڕڕڕڕارەی
ئەٚأەی خٛدا ٌێیاْ تٚٛڕەیەو تەژِارەی ئە ٚدۀڕىە زەیتٔٛڕأە دەچڕٓو وە
دەوۀٚە خٛارەٚە واتب درەختەوە دەٌەرێٕرێتەٚە" .ڤٕطڕاْ دٚپڕۆو دەڵڕب":
ٚا دەزأُ ٔیٛەی ِرۆ و ٔەخێر ضب چڕارەوی ضڕەروۆٔە دەوڕرێٓ تە٘ڕۆی
گٔٛڕڕڕڕا٘ی تەِثەڵیڕڕڕڕیەٚە" .گریٕیڕڕڕڕۆْ دِٔٛ ٚفڕڕڕڕٛر ٚاٚەتڕڕڕڕر دەڕٚا  ٚدەڵڕڕڕڕب":
ژِڕڕڕڕارەی رزگڕڕڕڕڕارتٚٛاْ زۆر زۆر وەِەو تەرێڕڕڕڕ ەی یەن تڕڕڕڕڕۆ دە ٘ەزارە
تە ٔڕڕڕڕڕڕڕی زۆریەٚە" تەاڵَ وٌٛیڕڕڕڕڕڕڕاْ ٌۆریڕڕڕڕڕڕڕۆ وە یەوڕڕڕڕڕڕڕێىە ٌە وەغیػڕڕڕڕڕڕڕە
ٚتاردەرەوڕڕاْو ئاِڕڕاری ٚردی یەو یەوڕڕب ٌە گەڕاٚەوڕڕأی دٔیڕڕاوەیتڕڕر وە
ٔۀاضراٚە پێیداٚەو ٌە یەوب ٌە ٚتارەوأیدا تۀأٚیػأیا دەرتارەی ژِارە
وەِەوەی رزگارتٚٛاْنڕەٚە دەڵبٌ :ۀێ ٛغەضس ٘ەزار وەضڕدا وە رۆژأە
ٌە ویٙڕڕڕڕاْ دەِڕڕڕڕرْو تۀیڕڕڕڕا یەن وەش رزگڕڕڕڕاری دەتڕڕڕڕبو ضڕڕڕڕب وەضڕڕڕڕیع

152

چارۀٚٛضڕڕڕڕڕڕیاْ تەر پڕڕڕڕڕڕاو تٔٚٛەٚە دەوەٚسو تەاڵَ ئەٚەی دەِێٕێڕڕڕڕڕڕتەٚە
تیاچٚٛەوأە وە  14441وەضە!.
ٌە ی ِڕڕاٌثرأع" ژِڕڕارەی تیاچٚٛەوڕڕاْ ٌەچڕڕا ٚژِڕڕارەی رزگڕڕارتٚٛاْ
تیطڕڕس ٘ێٕڕڕدەو ضڕڕەد ٘ێٕڕڕدە زیڕڕاترە"ِ .اضڕڕیۆْ ٚا دەتیٕڕڕب" زۆریڕڕٕەی زۆر
تیاچٚٛەوڕڕأٓ" ئەَ ِەضڕڕەٌەیە ٌە یەْ خڕڕٛداٚە تە پاغەوػڕڕب دأڕڕأرسو وە
ئەگەر ٔاچار تبو ئاِڕادەیە ضڕەروۆٔەی ٘ەِڕ ٚٛدرٚٚضڕتىراٚەوأی تىڕاتو
چٔٛىە خٛدا تاٚأثاراْ ٔاژِێرێسو تەڵى ٛتۀیا ضەیری تاٚأەوأیاْ دەوا".
ٌە٘ەرد ٚٚضڕڕڕڕڕڕەدەی حەڤڕڕڕڕڕڕدە ٘ ٚەژدەو تنٚاائیّڕڕڕڕڕڕاْن رەغڕڕڕڕڕڕثیٕأە ٚ
دەضڕڕڕتەت ێرأە تڕڕڕٚٛو ئاضڕڕڕتێه ٌە ژیڕڕڕأی زا٘یڕڕڕدی گەرەوەو وە ٌە تٛأڕڕڕا ٚ
حەٚضەڵەی زۆریٕەی زۆری وریطتیأەواْ تەدەرە .ئیّڕاْ زیڕاتر ٌڕۆژیىی
 ٚعەلاڵٔیتر تڕٚ ٚٛەن ئەٚەی ضڕۆزداری تڕبو ئۀجاِەوڕاْ ِاتّاتیىییڕأە
تەدەضس دە٘ێٕراْ  ٚتەِێػىێىی ضاردەٚە ضەروۆٔەی خەڵه دەورا.
 -1ضەرضەختیی ضەدەی ٔۆزدە:
ضەدەی ٔۆزدەو ضەدەی ٌێثٚٛردە ِ ٚیٙرەتأی ٔەتڕٚٛو تەڵىڕ ٛژیڕٕگەی
ٍِّالٔێڕڕڕڕیە وڕڕڕڕۆِەاڵیەتی  ٚضیاضڕڕڕڕییەواْ تڕڕڕڕٚٛو تە پڕڕڕڕێ ەٚأەٚە و ێطڕڕڕڕا
وەٚتثڕڕٚٛە پڕڕێگەی تەرگڕڕری ٌەخڕڕۆوردْ ٘ ٚەڵٛێطڕڕتی تەرپەرچدأەٚەغڕڕی
تەرە ٚتٔٛدتر ئاراضتەی دەگڕرتٌ .ە زۆریڕٕەی وارەوأڕدا ئە ٚوڕۆِەوی ٚ
پػڕڕڕتیٛأییەی وە دەضڕڕڕتی عیٍّڕڕڕڕأییەت ٌەضڕڕڕەر ئەَ زەٚیڕڕڕیە ضیطڕڕڕڕتەِی
ِۆراڵی تۆ و ێطا داتیٓ دەوردو چیتر ٌەژێر دەضەاڵتیدا ٔەِڕاو ترٚٚضڕىەی
تێسارتڕڕٔٚٛی ٌە دٔیڕڕاوەیتڕڕر تەضڕڕەر ٔەیارەوأیڕڕدا دادەتارأڕڕد .لٛتاتییەوڕڕأی
فەیٍەضڕڕڕڕڕٛفاْ ٘ ٚسرڤأڕڕڕڕڕأی ئڕڕڕڕڕازاد  ٚتڕڕڕڕڕبتاٚەڕەوڕڕڕڕڕاْ ٌ ٚیثراڵەوڕڕڕڕڕاْ ٚ
ضۆغیاٌیطڕڕڕڕڕتەواْ  ٚغۆڕغڕڕڕڕڕگێنەواْ  ٚتأگەغڕڕڕڕڕەواراْ  ٚپڕڕڕڕڕارێسەرأی
عیٍّأییەت  ٚزۆرسترو وە ٘ێّڕای یڕاخیتٔٚٛەوڕأی ضڕەردەِٓو ضڕەروەَ
ئەٚأە دە دە  ٚتیطس تیطس دادەتەزٔە ٔێ ٛدۆزەخەٚە.
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ئە ٚپیڕڕڕاٚە ئاییٕییڕڕڕأەی ٌە دێڕڕڕرە ٚغڕڕڕىٙەاڵتٚٛەوأدا  ٚدٚٚر ٌە دٔیڕڕڕا
گەٚرە تثڕڕْٚٛو ٌەرٚٚی ئەخاللیڕڕیەٚە ٌە تەڕێڕڕٛەتردٔی تەردەضڕڕتەوأیأدا
تٔٛدٚتی ییەوی تبئۀدازە ٔیػأدەدەْ .پیڕار –دیٕڕیص تڕٛایب تەڕێڕٛەتەری
ئەوٍیروی ضاْ -ضۆڵپیص وە ٌە ضاڵی  0117وۆچی دٚایڕی وڕردٚٚەو داٚا
ٌە وا٘یٕەوأی ئاییٕڕدە دەوڕاتو تڕبتڕرش  ٚزێڕدەڕۆییوڕردْ ِڕاِەڵە ٌەگەو
وێػەیاِەترضی لیڕاِەتی خڕٛدانتىەْو چڕٔٛىە وڕاتب ِڕرۆ لطڕە ٌەضڕەر
تاتەتێڕڕه دەوڕڕاتو وە خەیاڵڕڕدأی ِڕڕرۆ  ٚعەل ڕڕی ٘ەرگیڕڕس ٔەتڕڕٛأٓ پێڕڕی
تگەْو تٛاری زێدەڕۆییوردْ ٔاِێٕب .ضەرەڕای ئەٚأەظ تە لٛتاتییەوأی
گٛتڕڕڕٚٛە :ئێڕڕڕٛە تێگِٛڕڕڕاْ تەخۆتڕڕڕاْ ٌە تیاچٚٛەوڕڕڕأٓو چڕڕڕٔٛىە تەدەگڕڕڕّەْ
وا٘یٕێڕڕه ٌە ئاضڕڕتی تەرپرضڕڕیارێتییە ِەترضڕڕیدارەوأی ضەرغڕڕأی دەتێڕڕسو
تەردەٚاِثڕڕڕٔٚٛیع ٌەضڕڕڕەر تأگەغڕڕڕەوأتاْ تڕڕڕبضڕڕڕٚٛد دەتڕڕڕبو ضڕڕڕەروۆٔە
دەورێٓ چٔٛىە تأگەٚازی خٛداتاْ رەتوردۆتەٚە.
ٌە چٛارچێڕڕٛەی ئەَ تڕڕارٚدۆخەداو ٌە ٚئاراضڕڕتە تڕڕۆلێٕەرە دەگەیڕڕٓو وە
ضەرپەرغڕڕڕتیارأی ئاضڕڕڕایی ٔ ٚائاضڕڕڕایی و ێطڕڕڕا ٌە غڕڕڕأدە ٔاٚخۆییەوأڕڕڕدا
دەیگرٔەتەرو تڕۆ ّٔڕٔٚٛە وڕاتب وڕاْ ِڕاری دی ِٕیڕب دەتیٕڕیٓو ز ٚٚزٚٚ
ضڕەردأی ئەَ  ٚئە ٚدەوڕا ٔ ٚڕڕٛێ ی ضڕەر ِڕڕرد ٚٚتەوڕڕب دەگەیۀڕڕب :گەر
ٚەن ٚتڕڕارتێ ٌۀێڕڕ ٛگۆڕەوأڕڕدا تٛەضڕڕتایەو تڕڕاتٚٛتێىی پڕڕن ٌە وەٌەضڕڕەری
٘ەڵڕڕدەگرت  ٚگفتٛگڕڕۆیەوی خەیاڵیڕڕأەی ضڕڕاز دەدا ٘ ٚەِٚٛیڕڕاْ ٚەاڵِیڕڕاْ
دەداٚەو وە گیأیاْ ٌەدۆزەخدایە.
رێّٕاییەوڕڕأی لٛتاتیڕڕأەگەٌی ئەوٍیروڕڕیو ی ٘ۀڕڕدس وەضڕڕی خڕڕاٚەْ
دەرٔٚٚی ٌەرزۆنو دەِدەِیاٚاضٛاضین تێدا درٚٚضڕسدەوڕردْ تەرأڕثەر
تە دۆزەخٌ .ۀێ ٛئەٚأەدا خسِەتىاری و ێطای ئڕارشو وڕاْ ِڕاری ڤیڕأیو
ئە ٚتەدرێ ایڕڕڕڕڕی ژیڕڕڕڕڕأیو غڕڕڕڕڕەیتاْ ئڕڕڕڕڕازاری دەداو ٌە٘ەِڕڕڕڕڕ ٚٛغڕڕڕڕڕٛێٕێىدا
٘ەڕەغڕڕەی لیڕڕاِەت ٘ەضڕڕتأی دەتیٕڕڕیو ٌە٘ڕڕسرە پیطڕڕەوأداو ٌە داڵغەوڕڕأی
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واتی تۆٔە پیرۆزەواْو ٌە وٕێٌ ٚ ٛە ٘ەِ ٚٛوارێه وە رۆژأی یەوػەِّە
پێی ٘ەودەضتا " .گِٛڕأی تێڕدا ٔیڕیە ژِڕارەیەوی زۆر ٌە ٘اٚضڕەرگیرەواْ
ٌەتیاچٚٛەوڕڕأٓ" .ر ئِٛێڕڕدی رزگڕڕارت ْٚٛتڕڕۆ ٍِیارە٘ڕڕا تتپەرضڕڕس ٔیڕڕیە وە
ئیٕجیٍیاْ ٔۀاضیٛە .خٛدا تە تۆڵەضۀدٔەٚە دڵیۆظ دەتبو رۆژی حەغڕر
ترضڕڕٕان دەتڕڕب .رەغڕڕاییەوی ِەزْ ٌە ِڕڕرۆ فڕڕنسدەدرێڕڕتە ٔێڕڕ ٛئڕڕاگری
ٔەِڕڕڕرەٚە ":دادگەیەوڕڕڕی تڕڕڕۆلێٕەرەو تەاڵَ ٌەٚپەڕی دادٚەریڕڕڕدایەو ٔەن ٘ەر
ئەٚە تەڵى ٛر غتب ٘ەیە ٌەٚە دادٚەرتر".
ٌە ضەدەی ٔڕۆزدەدا خەِێىیتڕر دێڕتە پێػڕەٚەو وە پەرەپێڕدأی غڕێٛازی
دەرفەتٙێٕأە ٌە دۆزەخ :ئەٚیع تەرگریوردٔە ٌە ضیطڕتەِی وڕۆِەاڵیەتی.
ٌە ضاڵی  0111تاٚە وۆضڕیس ضڕەرۆوی غڕأدی ِڕ دەدەراْ ٔ ٚێڕردراٚاْ
تڕڕڕۆ تۆڵڕڕڕۆزو رایدەگەیۀڕڕڕب وە غڕڕڕۆڕظ دەرۀجڕڕڕاِی ٚازی تڕڕڕاٚەڕە تە
دۆزەخ ":دۆزەخ ٌە ٘ێّڕڕڕڕای فەرۀطڕڕڕڕای ٔیػڕڕڕڕتّأّاْ دراٚەو ئەٚەتڕڕڕڕأب
ئڕڕازادی ِرۆیڕڕیو تڕڕب حىڕڕِٛەت  ٚتڕڕب ٔڕڕٛێٕەرو خڕڕۆی فڕڕنسدەداتە چۀڕڕدیٓ
٘ەڵڕڕڕڕڕدێرو وە ٘ێػڕڕڕڕڕتا وڕڕڕڕڕب تریٕەوڕڕڕڕڕأی دیڕڕڕڕڕارْو ئە ٚدۆزەخەی ٌەپێٕڕڕڕڕڕاٚ
دڵٕیاتٔٚٛەٚەی زیاتری ٔىٛڵی ٌبدەوڕردو رۆچڕٚٛەتە لەٚارەوەیەٚە" .تڕاٚە
وۆضڕڕیس دەڵڕڕب ":تڕڕنٚا ٘ێٕڕڕاْ تە ضڕڕسای ٘ەتڕڕا ٘ەتڕڕایی ٘ەڵٛەغڕڕێٕٕەٚەو تڕڕۆ
ئەٚەی دٔیا تثێتە تاتً".
دۆزەخ تەتۀیڕڕڕا دٚایەِڕڕڕیٓ تەرتەضڕڕڕس ٔیڕڕڕیە تڕڕڕۆ رەٚغڕڕڕتی تڕڕڕاوەوەشو
٘ەرٚەن ٌە رۆحأیەتی والضیىیدا ٘ەیەو تەڵى ٛدۆزەخ تاغتریٓ زاِڕٕە تڕۆ
ضڕڕڕڕەلاِگیریی وڕڕڕڕۆِەاڵیەتیو خڕڕڕڕٛداظ ٌەپێٕڕڕڕڕاٚی ئەٚەدا ئەفرأڕڕڕڕدٚٚیەتیو
٘ەرٚەن ٌە ٔٚٛضڕیٕەوأی وٍڕٛد وڕڕٛدردی وڕا٘یٕی و ێطڕای تڕڕایۆا-0711
 0111ندا ٘اتٚٛە ":ضرٚغتی ِرۆ گۀدەڵییەوی تێڕدایەو وە تێگِٛڕاْ ٚای
ٌڕڕبدەوڕڕا ِرۆڤێىڕڕی غڕڕەڕۀگێس تڕڕبو گەر غڕڕتب ٔەتڕڕب تیترضڕڕێٕبا.....نو ٔەن
تۀیڕڕڕڕا ضڕڕڕڕسایەن تڕڕڕڕۆ پڕڕڕڕاظ ژیڕڕڕڕاْو تەڵىڕڕڕڕ ٛضڕڕڕڕسایەوی ٘ەتا٘ەتڕڕڕڕاییو ئەٚە
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حیىّەتێىە خٛدا ٘ێٕاٚیەتە ت .ْٚٛگەر ئەٚە ٔەتٛایە ئایا ٌە تٛأای وەضڕدا
٘ەتڕٚٛو وڕ ەٚی حەزەوڕڕأی ِڕرۆ راتگڕڕرس  ٚپارێسگڕڕاری ٌە ضیطڕڕتەَ ٌە
ویٙأدا تىا ".
ٌەوۆتایی چاخەوەو ئاِۆچیڕاری دۆِیٕیىڕأیی ٔڕاٚدار وڕاْ ِۆٔطڕارتیبو
وە ٌە ضاڵی  0170تا ضڕاڵی ٌ 0141ە و ێطڕای ٔڕۆترداَ ٌە پڕاریص ٌەوڕاتی
رۆژٚٚداو ٌەضڕڕڕەر ٘ەتڕڕڕا ٘ەتڕڕڕایی ئەغڕڕڕىۀجەداْ ٚتڕڕڕاری دەداو دەیگڕڕڕٛت":
ضڕڕٚٛدی وڕڕۆِەاڵیەتی ضڕڕەرەویتڕڕریٕەو ئەٚە ٚەن وڕڕٛڕێىی ٚریڕڕا ٚایە وە
تڕڕڕڕاٚوی تەخػڕڕڕڕیٛیەتیو تەاڵَ ئە ٚغڕڕڕڕتە تە یەٚە ر ِأڕڕڕڕایەوی ٔیڕڕڕڕیە .گەر
دۆزەخ ٔەتڕڕڕٛایە" ئەٚا خڕڕڕٛدا ِ ٚڕڕڕرۆ تۀیڕڕڕا د ٚٚئەوڕڕڕتەر دەتڕڕڕ ْٚٛتڕڕڕۆ
وۆِیدیایەوی و ڕۆوو وە ٘ەِیػڕە تەٚە وۆتڕایی دە٘ڕاتو تڕاٚوێىی دو تڕاظ
تۆ ئەٚەی وٛڕە ٘یر  ٚپٚٛچەوەی ٌەئڕاِێس تگرێڕس ِ ٚیڕراتییەوەی خڕۆی
تۆ تگٛازێتەٚەو پۀا دەتاتە تەر ٘ەِ ٚٛئاِرازێڕه" .دۆزەخ پێداٚیطڕتییەوی
گڕڕرٔگە تڕڕۆ تەرگریىڕڕردْ ٌە خاٚۀڕڕدارێتیو ئە "ٚزیٕڕڕدأی دٔیڕڕاوەیتڕڕرە" گەر
ئۀ ٚەتٛایە" ٔیرۆّٔاْ دەدیس ٔغرۆ ٌە غادیدا ٌەضەر دڵڕی ضڕایٕس ڤٕطڕاْ
دی پۆو" .زیاد ٌەٚەظ گەر دۆزەخ تٔٚٛی ٔەتٛایەو وەٚایە ِەرگی ِەضیح
ٌە ر غڕتێه رزگڕڕاری وڕڕردٚٚیٓ وەٚاتە دەتێڕڕس چەوڕڕی ترضڕڕاْ ٌە دۆزەخ
٘ەڵثڕڕنیٓو ٌە تۆلأڕڕدْ ٔەترضڕڕیٓ تەتڕڕایثەتی تڕڕٛار تە ٘ەضڕڕس  ٚضڕڕۆزەواْ
ٔەدەیڕڕٓ ":تەزەیڕڕی ٔیڕڕیەو تىڕڕایەو ِٕڕڕدااڵٔە دڵٕەٚایڕڕی ِەوەْو فرِێطڕڕه ٔیڕڕیە!
ضڕڕەتٚٛری تە غەزەب پێىەٚتٚٛەوڕڕاْ ِەتەخػڕڕٓ وە ضڕڕٚٛوایەتیاْ پڕڕب-
وڕڕڕردْٚٚو چڕڕڕٔٛىە ٘ەریەوڕڕڕب ٌەٚاْ ئیڕڕڕدی خڕڕڕۆی تاٚأثڕڕڕار دەوڕڕڕاو خڕڕڕۆی
ضەروۆٔە دەواو خۆی تە ٔەفرەت دەوا".
ِیڕڕڕدیای ئەوٍیروڕڕڕی تەٚاٌ ٚەگەو ئەِەدا وڕڕڕۆن تڕڕڕٚٛو ٌە ضڕڕڕاڵی 0410
ٌەٚپەڕی وێػّەوێػەواْ ٌەضەر عیٍّأیەتو گۆڤاریادۆضتی ئەوٍیڕرۆشن
ٚەاڵِڕڕی وڕڕا٘یٕێىی دایەٚەو وە پرضڕڕیاری دەوڕڕرد ئڕڕاخۆ لطڕڕەوردْ ٌەضڕڕەر
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دۆزەخو وۆرێڕڕڕڕه ٌە زیڕڕڕڕادەڕۆیی تێڕڕڕڕدا ٔەوڕڕڕڕراٚە تەٚەی دەڵڕڕڕڕب ":دەتڕڕڕڕب
ٚێٕەوردٔی دۆزەخ تە غێٛەیەوی ٔەرَ ٔ ٚیڕاْو خۆِڕأی ٌڕب دٚٚرەپەرێڕس
تگڕڕریٓو تڕڕا ئە ٚرادەیەی تڕڕنٚاداراْ تتڕڕٛأٓ تە چارۀٚٛضڕڕێىی داتٕڕڕێٓو وە
دەوڕڕرس تەرگەی تگڕڕرْو ٌەتڕڕری ئەٚەی ٘ەٚوتڕڕدەیٓ تنٚا٘ێٕڕڕاْ تە دۆزەخ
ٚاز تىەیڕڕٓ تەدیتڕڕٕەٚەی ئاضڕڕأىارییە ِەحاڵەوڕڕاْو دەتڕڕب وۆغڕڕع تىەیڕڕٓ
ئە ٚترضڕڕڕە تیەیڕڕڕٕە دەرٔٚٚڕڕڕی خەڵڕڕڕىەٚەو وە ٌە ئەغڕڕڕىۀجە گەٚرەوڕڕڕاْ
دەرتازیڕڕاْ دەوڕڕاو ئەغڕڕىۀجەیەن وە چڕڕاٚەڕێی گٔٛا٘ثڕڕارگەٌێىە پەغڕڕیّاْ
ٔڕڕڕیٓ ٌە خەتاوأیڕڕڕاْو ئەَ ترضڕڕڕە تاغڕڕڕتریٓ رێڕڕڕگەیە تڕڕڕا ٚایڕڕڕاْ ٌێثىڕڕڕا ٌە
گٔٛا٘ٛخەتاتاری دٚٚروۀٚەٚە".
ٌە رۆژ٘ەاڵتڕڕی ئەٚرٚپڕڕاو ٌە گٔٛڕڕدەوأی پۆڵۆٔیڕڕاو ئەوٍیرۆضڕڕی تەتٛأڕڕا
تە٘ەِاْ غێٛازو دێیەوڕأی دەترضڕأدو ٘ەرٚەن ڤٕطڕٕتی ڤیتڕۆشا-0171
 0411ن ٌە یاداغتەوەیدا غا٘ێدی تڕۆ دەدا  ٚدۀٚٛضڕب ":ئەَ زیادپێٛۀڕأە
دەغب ٘ۀڕدس وەضڕی زۆر ٘ەضڕتیار تگەیۀێڕتە دۆخڕی ٔەخۆغڕیو چڕٔٛىە
ئە ٚدۆزەخەی چڕڕاٚەڕێی گٔٛا٘ثڕڕاراْ دەوڕڕا  ٚتە ٚغڕڕێٛە ترضڕڕٕاوە ٚێٕڕڕا
دەورێسو دەغب تثێتە ٘ۆی غ ەژأێىی تە٘ێس".
غڕڕڕڕڕاْ تەغڕڕڕڕڕأی ئەٚە تەغڕڕڕڕڕێٛەیەوی زۆر ٚرد  ٚضەرضڕڕڕڕڕٚٛڕ٘ێٕەرو
تیرٚتاٚەڕەوڕڕاْ ٘ێػڕڕتا ٌە چٛارچێڕڕٛە دەدرێڕڕٓو ٌە تە ڕێڕڕداتردْ ٘ ٚەڵەی
ِێ ٚٚیڕڕیو وە ٘ێٕڕڕدەی ضڕڕەدەی ٔڕڕۆزدەو وتێڕڕة ٌەضڕڕەر دۆزەخ دأۀڕڕراٚەو
تێیأدا تەٚردی تاش ٌە٘ەِِ ٚٛەروەوڕأی ٌێثڕٚٛردْ  ٚئەغڕىۀجەواْ ٚ
ژیڕڕڕأی تیاچٚٛەوڕڕڕاْ وڕڕڕراٚەو غڕڕڕەڕ ٌەضڕڕڕەر ژِڕڕڕارەی ٘ەڵث ێردراٚەوڕڕڕاْ
ٌەٚپەڕیڕڕڕڕڕدا تڕڕڕڕڕٌ .ٚٛە ضڕڕڕڕڕاڵی  0147تیۆٌۆژضڕڕڕڕڕتی ئەڵّڕڕڕڕڕأیو ٘ێٕڕڕڕڕڕریخو ٌە
وتێثەوەیڕڕداا تیۆٌۆژضڕڕتی ئەدەتڕڕین دۀٚٛضڕڕب ":تڕڕٛار تڕڕۆ ضڕڕەروۆٔەوردٔی
تتپەرضڕڕتاْ ٔەِڕڕاٚە"ٌ .ە ضڕڕاڵی  0141غڕڕٛێٕىەٚتەی یەضڕڕٛئ واضڕڕتالیٓ ٌە
وتێثێىیڕڕدا تۀڕڕاٚیا تٔٛڕڕدٚتی ی  ٚژِڕڕارەی ٘ەڵث ێردراٚەوڕڕاْ  ٚدیىتریٕڕڕی
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رزگارتْٚٛنو رایدەگەیۀڕب وە تێگِٛڕاْ تیاچٚٛەوڕاْ وەِیڕٕەٌْ .ە ضڕاڵی
دٚاتڕڕڕردا ئێڕڕڕف .وەی .گڕڕڕۆدتص ئەَ تۆچڕڕڕٔٚٛە ٌەوتێثێىڕڕڕی گەٚرەدا رەت-
دەوڕڕاتەٚەو وە تە تیٕڕڕی دایٕڕڕات ٚٛتەٚەی" ژِڕڕارەی رزگڕڕارتٚٛاْ وەِڕڕٓ"
تێیڕڕدا ٌ 71ە تڕڕاٚأی و ێطڕڕا  71 ٚتیۆٌۆژضڕڕس  71 ٚغڕڕرۆڤەواری پەڕاٚی
پیڕڕرۆزو ضڕڕەٌّأدٚٚیأە وە ژِڕڕارەی تیاچٚٛەوڕڕاْ ٌە ژِڕڕارەی رزگڕڕارتٛاْ
زیاترٌْ .ە ضاڵی 0401افەر٘ۀگڕی تیۆٌۆژضڕتی وریطڕتیأین چارۀٚٛضڕی
تبتاٚەڕاْ  ٚچارۀٚٛضی غێتەواْ تەرأثەر یەن دادۀب  ٚدەڵب ":پڕٍەی
وۆراٚوڕڕڕڕڕۆر ٌە غڕڕڕڕڕێتیی ٘ەیە" ئەَ پڕڕڕڕڕالٔە تەرپرضڕڕڕڕڕیارێتییەواْ ٌەضڕڕڕڕڕەر
وارەوڕڕڕڕاْ وەَدەوڕڕڕڕاتەٚە .تڕڕڕڕاٌّێص-ی تیۆٌۆژضڕڕڕڕس دۀٚٛضڕڕڕڕب ادۆخڕڕڕڕی
گەِ ەیڕڕڕین وە ژِڕڕڕارەیەوی زۆر ٌە دڕٔڕڕڕدەوأی تێڕڕڕدا دەژیڕڕڕٓو دەورێڕڕڕس ٌە
رۆژی دٚاییڕڕڕڕدا تثێڕڕڕڕتە فریادڕەضڕڕڕڕیاْو چڕڕڕڕٔٛىە زۆر ٌەٚە گەٌۆڕڕڕڕۆترْ وە
خٛدای راضڕتەلیٕە تٕاضڕٌٓ .ە ضڕاڵی  0471ئەیِ .یػڕاو ئەَ ٌێثڕٚٛردەییە
ٌە وتێثەوەیڕڕدااوۆتاییەوأی دٚایڕڕین ضڕڕەروۆٔە دەوڕڕا  ٚتە ٌێثڕڕٚٛردەییەوی
تاٚأىارأەی دادۀێس.
تیۆٌۆژضڕڕڕتەواْ ٌە تڕڕڕاٚتٛێىردٔی دۆخەوڕڕڕأی دۆزەخڕڕڕداو زۆر وۀگڕڕڕی
تەردەٚاَ ٔ ٚەزۆویڕڕڕڕاْ ئۀجڕڕڕڕاَدەداو ٌەواتێىڕڕڕڕدا تڕڕڕڕٔٚٛی خڕڕڕڕٛدی دۆزەخ
وەٚتثٚٛە ژێر ٘ەڕەغەٚە.
 -1رەخٕەگرتٓ ٌەدۆزەخ ا٘ەرد ٚٚضەدەی ٘ەژدە ٔ ٚۆزدەن:
ٌۀاٚەڕاضتی ضڕەدەی حەڤڕدەٚەو ٘ۀڕدس خڕاڵی ضڕەرەوی ٌە دیىتریٕڕی
دۆزەخ وەٚتە تەر ٘ێرغڕی ٔاٚۀڕدە وۆراٚوڕۆر  ٚئڕازادییٛازٖوڕاْو ٚەن
رەٚتگەٌێىی پرۆتطتأتی ٘ ٚۀدس وەضی وٌٛەوەٌ .ەضاڵی  0111وتێثێڕه
ٌە یەْ پسیػه  ٚفەیٍەضڕٛفی ئەڵّڕأی ضڕٔٛەر ٌەپڕاظ ِردٔڕی تاڵٚتڕۆٚەو
ٔأٚیػأەوەی وٛرتىراٚەی ٔڕاٚەڕۆوەوەیەتی ":ضڕەٌّأدٔێىی تیۆٌۆژضڕتی
 ٚفەٌطڕڕەفی تڕڕۆ ئەَ دۆزەو وە ئەغڕڕىۀجە ٘ەتا٘ەتاییەوڕڕأە  ٚگٔٛا٘ىڕڕاراْ
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دەی ێ ڕ ْو ئەٚە وەخڕڕس ٌەضڕڕەر دادٚەری خڕڕٛدا ٔاوڕڕاتو تەڵىڕڕٔ ٛیػڕڕأەی
ضتەِىاریەوەیەتی".
دٚای ضڕڕب ضڕڕاو تەغڕڕێٛەیەوی گاڵتەوڕڕاڕییو ضڕڕیرأۆ دی تروڕڕٛان ٌە
وتێثەوەیڕڕڕڕدااِێ ٚٚی وۆِیڕڕڕڕدیای دەٚڵەتڕڕڕڕأی ِأڕڕڕڕگ  ٚئیّپراتۆریاوڕڕڕڕأین
دەرفەت ٌە٘ ٚەڵە لەتەیە دێٕڕڕڕڕبو وە خڕڕڕڕۆی ٌە دادگڕڕڕڕاییوردٔڕڕڕڕی گڕڕڕڕاٌیٍۆدا
دەتیٕڕڕڕڕڕڕڕب ٌە ضڕڕڕڕڕڕڕاڵی 0111و ٌەضڕڕڕڕڕڕڕەر زاری یەوڕڕڕڕڕڕڕب ٌە یەضڕڕڕڕڕڕڕٛعییەواْ
ٌێىڕڕدأەٚەیەوی ضڕڕەیر تڕڕۆ ضڕڕٚٛڕأەٚەی زەٚی دەوڕڕا  ٚدەڵڕڕب" ٚا خەیڕڕاو
دەوەَ زەٚی دەضڕڕڕڕڕٚٛڕێتەٚە ٔەن ٌەتەر ئە٘ ٚۆیڕڕڕڕڕأەی وۆپەرٔیىڕڕڕڕڕڕۆش
تأگەغەی تۆ دەوردو تەڵىٌ ٛەتەر ئاگری دۆزەخ ٘ەرٚەن پەڕاٚی پیڕرۆز
فێرِاْ دەوڕاو تەٚەی دۆزەخ خڕساٚەتە ضڕۀتەری زەٚیڕیەٚەو تیاچٚٛەوڕاْ
٘ەٚودەدەْ ٌە گەرِیڕڕڕڕی گڕڕڕڕنەوەی ٘ەڵثڕڕڕڕێٓو تەٚردی ضڕڕڕڕەردەوە ْٚتڕڕڕڕا
تەدٚٚر تڕڕڕڕڕڕٓ  ٚتڕڕڕڕڕڕگۀە لڕڕڕڕڕڕٛتثەی دۆزەخو تە ٚوڕڕڕڕڕڕۆرە ٚا دەوەْ زەٚی
تطڕڕڕڕٚٛڕێتەٚە ٘ەرٚەن ضڕڕڕڕەگب خٍڕڕڕڕۆوەیەن تثسٚێٕڕڕڕڕب وڕڕڕڕاتب ٌۀێٛیڕڕڕڕدا
رادەوات".
دۆزەخ تڕڕڕۆ تێثاٚەڕەوڕڕڕأی ضڕڕڕەدەی ِەزْ  ٚخراپەوڕڕڕارأیو تڕڕڕۆٔەیەوی
ٔایاتە تۆ گاڵتەوردْ  ٚضٚٛوایەتیوردْ تە ئاییٓ .واْ دۆِیٕڕۆی وڕافر ٌە
0171دا ئا٘ٚڕڕا دەڵڕڕب ":ئایڕڕا ئەِڕڕأە ٘ەِڕڕٚٛی درۆ ٔڕڕیٓ یڕڕاْ لطڕڕەی ٘ڕڕیر ٚ
پڕڕڕٚٛر ٔڕڕڕیٓ یڕڕڕاْ خەٚتسڕوأڕڕڕدْ ٔیڕڕڕیە"٘ .ەرٚە٘ڕڕڕا فەیٍەضڕڕڕٚٛفەوأیع ٌە
پەراٚێسی ئەرتۆزۆوطی ئاییٕە گەٚرەوڕاْ ٚەن ضڕپیٕۆزا ٘ ٚڕۆتسو ٔىڕٛڵی
ٌە٘ەِ ٚٛغتب دەوەْ وە تاش ٌە ضسای پاظ ِردْ تىات.
ٌۀێڕڕڕڕڕٛاْ ضڕڕڕڕڕااڵٔی ٌ ٚ 0771 ٚ 0111ەواتیاِەرگەضڕڕڕڕڕاتی ٚی دأڕڕڕڕڕی
ئەٚرٚپین وە پڕۆو ٘ڕازار تەغڕێٛەیەوی ٔایڕاب ِڕاِەڵەی ٌەگەڵڕدا وڕردٚٚەو
٘ەر ٌۀێ ٛخٛدی و ێطاٚە ٘ەڵّەتەواْ دەضتی پێىرد.
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ئەٚٛٔ ٚضڕڕڕەرأەی ئاِادەوارییڕڕڕاْ تڕڕڕۆ خٛداییەوڕڕڕاْا ئەٚأەْ وە تۀیڕڕڕا
خٛدا دەپەرضتٓن دەوردو ٘ەضڕس  ٚعەل ڕی رەخٕەگرأەیڕاْ تەواردێٕڕاو تڕۆ
ئەٚەی تەتایثەت ٔىڕٛڵی ٌە ٘ەتا٘ەتڕایی ئەغڕىۀجە تڕىەٌْ .ە ضڕاڵی 0141
عاتیدێىی خٛدا تۀاٚی غڕۆٌیۆ دۀٚٛضڕێس ":خڕٛدای ِڕٓ خڕٛدایەوی تڕب-
تەزەیی ٔییە" ئە ٚئەَ وڕارە لێسۀٚڕأە ٔاوڕا .تڕارۆْ دۆ ٘ۆٔتڕاْ ٌە 0711
پػڕڕڕڕتیٛأی ٌەَ تۆچڕڕڕڕٔٚٛە وڕڕڕڕرد .تیڕڕڕڕرۆوەی ئۆریجیٕڕڕڕڕۆش ضڕڕڕڕەتارەت تە
رزگارتٔٚٛی ضەرتاضڕەری دٚٚتڕارە ضڕەری ٌەگەو ا ئیٕجیٍڕی ضڕەرِەدی
تۆ چانوردٔی ٘ەِ ٚٛتٔٚٛەٚەرەواْ تەغێٛەیەوی گػتین ضڕەری ٘ەڵڕداو
وە وتێثێىڕڕی فەراِۆغڕڕىرا ٚتڕڕٚٛو ٌەضڕڕاڵی  0144دەروەٚت٘ .ەرٚا أٙێٕڕڕی
چاوىردٔی گػتگیرن وە خاٚۀەوەی واْ گٍیڕۆَ پیتەرضڕۆْ تڕٚٛو ٌۀێڕٛاْ
ضااڵٔی ٌ 0701 ٚ 0711ەضڕب تەغڕدا تاڵٚتڕۆٚەٌ .ەضڕاڵی  0147تٛضڕۆیبو
ٔڕڕٛایو ضڕڕەرۆوی ئٛضڕڕمٛفەوأی پڕڕاریصو ٌڕڕۆتیٍیب ضڕڕەرۆوی لەغڕڕەوأی
ریّڕڕڕصو ئیّڕڕڕسا ٌەضڕڕڕەر تەیإٔڕڕڕاِەیەن دەوەْ تڕڕڕۆ ضڕڕڕەروۆٔەی تۆچڕڕڕٔٚٛی
واردیٕڕڕڕاو ضڕڕڕفۆٔدراتو وە پەیٛۀڕڕڕدی تەِٕ ٚڕڕڕدااڵٔەٚە ٘ەتڕڕڕٚٛو تە وەِێڕڕڕه
تەزەیڕیەٚە ِڕرد ْٚٚتڕبئەٚەی تەئڕا ٚپڕاو وراتٓ .ئەِە تۀیڕا ختڕٚٛوەیەن
تڕڕ ٚٛغڕڕاْ تە غڕڕأی ئە٘ ٚێرغڕڕأەی پیڕڕار تایڕڕً دەیىڕڕرد ِ ٚەضڕڕەٌەوەی
لڕڕڕٚٛڵتر دەوڕڕڕردەٚە ":چەِىڕڕڕی دۆزەخ تەخڕڕڕۆی ٘ەرگیڕڕڕس ٌەگەو تەزەیڕڕڕی ٚ
ِیٙرەتڕڕأی خڕڕٛدادا یەنٔڕڕاگرێتەٚە .دەضڕڕسگڕڕرتٓ تەٚەی ِڕڕرۆ ئەٚپەڕی
ئڕڕڕازادیی ٘ەیەو دٚای ئە٘ ٚەِڕڕڕٚٛە تڕڕڕنٚای تە رزگڕڕڕارتٔٚٛی ٘ەتڕڕڕبو ئەٚە
پاضڕڕاٚێىی پڕڕٚٛچەڵە :خڕڕٛدا دەزأێڕڕس وە زۆرێڕڕه تە خراپڕڕی ئەَ ئڕڕازادییە
تەواردێٕٓ  ٚتنیاری تیاچ ْٚٛتەضڕەر خۆیأڕدا دەضڕەپێِٕٓ .ەحڕاڵە خڕٛدا
غتەوأی ئا٘ٚا تەوب ٘ێػڕتثێسو وە تەَغڕێٛەیە تەڕێڕٛە ت ێڕس" .تۀڕأەت
دۆزەخی ِەٚدا دیاریىراٚیع ٔاورس وێی رەزاِۀدی تبٔ ":ڕاتٛأٓ تڕگۀە
ئەٚپەڕی چاوطڕڕازیی خڕڕٛداو ئەگەر تڕڕا دٚا خٌٛڕڕٗن ئەغڕڕىۀجەی دۆزەخ
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ٔەچێ ْو ضەتارەت تە ضٚٛدی وۆِەاڵیەتی ئەَ ٘ەڕەغڕەوردٔە تە دۆزەخ
ئەٚۀڕڕدە تەضڕڕەو وە تگەیڕڕٕە دەرۀجڕڕاِب تەٚەی رێڕڕ ەی خراپەوڕڕاراْ ی
وریطڕڕڕتیأەواْ دەگڕڕڕاتە ٘ەِڕڕڕڕاْ رێڕڕڕ ە ٌە ئاییٕەوڕڕڕڕأی دیڕڕڕىە  ٚی تڕڕڕڕب-
تاٚەڕەوأیع".
و ێطڕڕا ضڕڕەروۆٔەی ٘ەِڕڕ ٚٛوڕڕارە ٔاڕەٚاوڕڕاْ  ٚضڕڕەروەَ دأراٚەوڕڕأی
تایڵ لەدەغە دەوا .تەاڵَ یثٕس ٌە ضاڵی  0701تە تۆژیٕەٚەیەوی فەٌطەفی
ٚەاڵِڕڕی ئەٚە دەداتەٚەو ٌەژێڕڕر ٔڕڕاٚیا ٚتڕڕارە تیۆٌۆژضڕڕتەواْ چارەضڕڕەری
ٔایڕڕڕڕاتی خڕڕڕڕٛدا  ٚئڕڕڕڕازادیی ِڕڕڕڕرۆ  ٚتڕڕڕڕٕەچەی ِڕڕڕڕرۆ ن " .دۆزەخ تە ی
ئەٚەٚەو تە تەٚاٚی ٌەگەو ٘ڕڕڕڕارِۆٔیەتی گەردٔٚٚیڕڕڕڕدا دەضڕڕڕڕس ٌەِالٔێڕڕڕڕی
یەوتری دەتٓو وە ئیتر ٘اٚضۀگیی تاو تەضەر ٘ەِ ٚٛغتێىدا دەوێػێس".
ئە ٚدۀٚٛضب ":رۀگە ٔەِریی تۆتاٚییەواْ ٌەچا ٚضەرفرازی خٛاٚۀدیدا
ٌە ِەزٔییەوڕڕڕدا تێڕڕڕسو وە ٔاورێڕڕڕس ئڕڕڕازاری تەٚاٚی تیاچٚٛەوڕڕڕأی ٌەگەڵڕڕڕدا
تەراٚرد تىرێڕڕس" .زیڕڕاد ٌەٚەظ تۀڕڕأەت گەر زۆرتڕڕریٓ وەش تیڕڕاچٚٛتبو
٘اٚضڕڕڕڕۀگییەوە تە٘ڕڕڕڕۆی رزگڕڕڕڕارتٔٚٛی ئە ٚتڕڕڕڕٔٚٛەٚەرأەی ٌە دەرەٚەی
دٔیڕڕڕای زەٚی دەژیڕڕڕٓو حڕڕڕٛوّەوە راضڕڕڕس دەوڕڕڕاتەٚە ":تەاڵَ ضڕڕڕەتارەت تە
ژِارەی تیاچٚٛەوڕاْو گەر زۆر زیڕاتر تڕٌ ٚٛە ژِڕارەی رزگڕارتٛاْو ئەِە
ٔڕڕاتێتە رێگڕڕر ٌەٚەی تڕڕٔٚٛەٚەرە تەختیارەوڕڕاْ ٌە گەردٔٚٚڕڕدا ژِارەیڕڕاْ ٌە
تٔٚٛەٚەرە و ۆڵەواْ وەِتر تٓ".
ئەِجڕڕۆرە پاضڕڕاٚأە تڕڕۆ فەیٍەضڕڕٚٛفەوأی ضڕڕەدەی ٘ەژدەو چێ ڕ تەخع
تڕڕڕڕڕڕڕْٚٛو ٘ەر ٌە ڤڕڕڕڕڕڕڕۆڵتێرەٚە وە ٌەافەر٘ۀگڕڕڕڕڕڕڕی دۆزەخندا دا٘ێٕڕڕڕڕڕڕڕأێىی
ئاِڕڕادەوراٚی ٌەدۆزەخ ٘ێٕڕڕایە ئڕڕاراٚە تڕڕۆ رٚٚوەظوردٔڕڕی تۆغڕڕاییەوأی
دادٚەری ِڕڕڕرۆ  .ضڕڕڕەروەَ فەیٍەضڕڕڕٚٛفەواْ تڕڕڕا رادەیەن دژ تە دۆزەخ
وۆن تِ .ْٚٛۆٔتطىیۆ تەتایثەتی دژی ضیفەتی ٘ەتا٘ەتڕایی دۆزەخ تڕٚٛەو
ئەِەغڕی ٌە ٚتارێىڕڕدا تۀأٚیػڕأیادژی ضڕڕەروۆٔەوردٔی ٘ەتا٘ەتاییڕڕأەی
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تتپەرضڕتەواْنئاِاژەی پێىڕڕردٚٚەو وە ِێڕ ٚٚەوەی دەگەڕێڕڕتەٚە تڕۆ ضڕڕاڵی
ِ . 0707ارِۆٔتێڕڕڕً ٚا دەتیٕڕڕڕب دۆزەخ ئە ٚتڕڕڕارە گڕڕڕرأەیە وە ٌەضڕڕڕەر ئەَ
زەِیڕڕٕەو ضڕڕەروردە ضیاضڕڕییەواْ دەیڕڕیۀە ضەرغڕڕأّاْ .دیڕڕدیرۆ دەڵڕڕب":
ِڕڕڕاٚەیەوی زۆرە داٚا ٌە تیۆٌۆژضڕڕڕتەواْ وڕڕڕراٚەو رێىڕڕڕیەر تڕڕڕٓ ٌۀێڕڕڕٛاْ
تیرٚتاٚەڕی ئەغڕىۀجەی ٘ەتڕا ٘ەتڕایی  ٚتەزەیڕی تڕبپایڕأی خڕٛداو تەاڵَ
٘ێػت ا ئەٚاْ ٌەضەر ٘ەڵٛێطتی خۆیأٓ" .ئەَ تڕاٚەڕە تڕۆ دۆٌثڕاخ ِەحڕاڵە.
لەغە ضاڤٛا د ٚرۆضۆ زۆر ٚردتر دەیگٛت :پێٛیطتە تەدڵٕیاییەٚە ضڕسای
خراپەوڕڕاراْ تڕڕدرسو تەاڵَ ضڕڕسا ٌەَ ژیڕڕأەٚە دەضڕڕس پڕڕبدەوڕڕاو ٌەگەو ئەٚ
ئڕڕازارەی خراپەوڕڕاراْ دەیڕڕیۀەٚەو تێگِٛڕڕاْ تڕڕۆ پڕڕاظ ِەرگڕڕیع تەردەٚاَ
دەتبو تەاڵَ تەغێٛەیەوی واتی  ٚتۀیا ٚی داْ ٔائاضٚٛدە دەتب.
تیڕڕڕڕرۆوەی رزگڕڕڕڕارتٔٚٛی تەٚاٚو تۀڕڕڕڕأەت ٌۀێڕڕڕڕ ٛئەوٍیرۆضیػڕڕڕڕدا تە
غەرِەٚە تاڵٚدەتێتەٚەٌ .ە ضاڵی  0701پیار وۆتیب لەغڕەی یاضڕأاش ٌە
ئەترەغیەی ضەیٕس دۀٚٛضب :ئاضّاْ وراٚەیە تۆ ٘ەِ ٚٛخەڵه یاْ تڕۆ
تۆژیٕەٚەی تیۆٌۆژضڕتیو تە پػڕستەضڕتٓ تە پەڕاٚی پیڕرۆز  ٚعەلڕڵو تڕب-
ئەٚەی ضٚٛوایەتی تە وردەٚە ئاییٕییەواْ تىەیٓ تڕا تە٘ڕۆیەٚە تەتاضڕە ٚ
تیٕەٚە تیطەٌّێٕیٓو وە تەٚاٚی خەڵه رزگاریڕاْ دەتڕب .وتێڕثەوە تڕا ضڕاڵی
 0711ئەٚوا تە ئیٕگٍیسی تاڵٚوڕرایەٚەو ٌە ضڕاڵی 0717یڕع تە فەرۀطڕی.
تە٘ەِڕڕڕڕاْ تیروڕڕڕڕردٔەٚە  ٚزەیڕڕڕڕٕەٚە تەڕێڕڕڕڕس ٌڕڕڕڕٛیص ٌە ضڕڕڕڕاڵی ٌ 0717ە
وتێثەوەیداائاضّاْ تۆ ٘ەِ ٚٛگەرد ْٚٚوراٚەیەن دۀٚٛضب :دۆزەخ تۀیا
چیرۆوێىی ترش  ٚتەدییەو دەورس ئە٘ ٚەضارەیەی رٔٚٚاوّاْ دەواتەٚە
تۆ دٚاٚە تگێنێتەٚە.
ٌەوۆتایی ضیطڕتەِی وڕۆْ ٌ ٚۀاٚۀڕدەوأی ٘سرڤأأڕدا تڕاٚەڕت ْٚٛتە
دۆزەخڕڕی تەلٍیڕڕدیو تٚٛغڕڕی راچ ەویٕڕڕی ترضڕڕٕان دەتڕڕب .ئەَ تڕڕاٚەڕە ی
فیٍیڕڕڕڕپ ئەریڕڕڕڕاش ٘ەر ٔەِڕڕڕڕاو وەچڕڕڕڕی رێّٕاییەوڕڕڕڕأی و ێطڕڕڕڕا ٌەَ خڕڕڕڕاڵەدا
162

تەخڕڕۆڕاگری دەِێٕێڕڕتەٚەو ٌەگەو پێػڕڕەەچٔٚٛب گرٔڕڕگ ٌە پاضڕڕاٚداو ٚردە
ٚردە ٘ۆوارگەٌی تیۆٌۆژضتی ٌە یەْ لازأجی وۆِەاڵیەتییەٚەو وێیاْ پڕب
چڕڕۆو دەوڕڕرسو تەٚەی دۆزەخ تاغڕڕتریٓ پڕڕارێسەرە تڕڕۆ ضیطڕڕتەَ ِ ٚڕڕۆراوو
وەٚاتە دۆزەخ پێٛیطڕڕتە .ئەِە تیروڕڕڕردٔەٚەی تڕڕاٚە تروێڕڕڕی تڕڕڕٚٛو دأەری
ٚتڕڕاریادۆزەخن ٌە ئۀطڕڕىٍۆپیدیا٘ .ۀڕڕدس ٌە غۆڕغڕڕگێنأیع ئەَ پاضڕڕاٚە
دۆگّاییە پیادە دەوەْ ٚەن ٔاٚترا ٚغۆِاْ -ی تیۆفیالٔترۆپا11ن.
تیرٚتڕڕاٚەڕەوە ٘ەرٚەن خڕڕۆی ِڕڕاٚەتەٚەو ی تڕڕاٚەڕدارأی تەگػڕڕتی
٘ی ی ٌب ٔە٘اتٚٛەو ٌەواتێىدا تیری ٔٛس ضەری ٘ەڵڕداو ٌۀێڕ ٛوەِیٕەیەوڕی
وەِدا لەتیطی تەضتث .ٚٛتەَوۆرە دەوڕرا وتێثیاضڕادن ٚەن ئڕارەزٚٚیەن
تۆ ضەروۆٔەوردْ  ٚتەدیٙێٕأی دۆزەخ ٌەضەر زەٚی ٌێهتدرێتەٚە.
غڕ ەژأی غۆڕغڕگێنیی ٘ەڵٛێطڕتەوأی وڕۆٔىرێتیتر دەوڕرد :تێڕساری ٌە
تڕاٚەڕ ی ئەوٍیڕرۆش تەرە ٚتە٘ێستڕ ْٚٛچڕٚٛو ٘ەڵىػڕأی ٔڕاڕەزایەتی ٚ
پاغەوػەی ترش ی تاٚەڕداراْ زیادیورد  ٚدۆزەخی عیٍّأیەتی ٔڕٛس
٘اتٕە ئاراٚە.

 : 11زاراٚەیەوە تەٚاتایادۆضتأی خٛدا ِ ٚرۆ ن دێسو وە رچەیەوی فەٌطەفی تٌ ْٚٛە
فەرۀطا ضەری ٘ەڵداو ٌە ضاڵی  0774ضەرەتای گەاڵڵەتٔٚٛی ئەَ رچەیە تٚٛو وە تنٚای تە
تٔٚٛی خٛدایەوی تەتٛأا  ٚتە تەزەیی ٘ەیە.

163

بهشی وۆیەم
گۆڕاوكارییەكاوی دۆزەخ
سەدەی وۆزدە -سەدەی بیست
تەدرێ ایی ٘ەرد ٚٚضەدەی دٚاییو ٘ۀدێه وێگۆڕوب تەضەر چەِىی
دۆزەخڕڕڕڕڕدا ٘ڕڕڕڕڕات .پڕڕڕڕڕاظ فراٚأثڕڕڕڕڕٔٚٛی ٚاتڕڕڕڕڕای ئەَ دەضڕڕڕڕڕتەٚاژەیە وە
تەدەضتىاریی زِأەٚأیأە تڕٚٛە ٚاتاتەخػڕی ٘ەِڕ ٚٛدۆخێىڕی دژٚارو وە
ٌە گٛزارغڕڕڕتە ٘ۀٚٛوەییەوەیڕڕڕدا تەغڕڕڕێىی گەٚرەی ٌە ٘ێڕڕڕس  ٚتٛأڕڕڕاوەی
ٌەدەضڕس داو ئەَ گڕۆڕأە ِەزٔە تە٘ڕۆی گٛاضڕتٕەٚەی غڕٛێٕە تڕڕایثەتەوەی
خۆیەٚە ت .ٚٛدۆزەخی وریطڕتیأی تەلٍیڕدیو وە ئەگەری پێػڕىەظوردٔڕی
ٌە وتێثی فەیٍەضٚٛفەوأەٚە ٘ۀگڕاٚی دەضڕپێىی ٔڕاو تە٘ەِڕاْغڕێٛەظ ٌە
زەیٕی ِیٍٍەتڕدا پاغەوػڕەی وڕرد .تڕٚٛە ئاِڕأجب تڕۆ راضڕسوردٔەٚەیەوڕی
لڕڕڕٚٛو ٌە تیۆٌۆژضڕڕڕتی والضڕڕڕیىیو تەتڕڕڕایثەتی ٌەِیڕڕڕأی تەضڕڕڕتٕی وڕڕڕۆڕی
دٚٚەِی ڤاتیىاْ .ئۀ ٚەرێٕییأەی پێػتر غێٛازی تۆلێٕەرأەی لەغڕەواْ
٘ۆواری تْٚٛو و ێطای ٘اٚچەرخی غ ەژأدو تەرادەیەن گەیػڕتە ئاضڕتی
غاردٔەٚەی راضتەلیٕأەی ٚغڕەوە ٌە زِڕأی و ێطڕایی .خڕٛدی چەِڕىەوە
تەردەٚاَ تڕڕٚٛو تەاڵَ تۀیڕڕا تە ٚاتڕڕا رۆحڕڕأییەوەیو وە ٘ڕڕیر پەیٛۀڕڕدییەوی
پڕڕتەٚی تە چەِىڕڕی تەلٍیڕڕدیەٚە ٔەِڕڕات .ٚٛغڕڕاْ تە غڕڕأی ئەٚەو غڕڕاعیر ٚ
فەیٍەضڕڕڕٚٛفەواْ وەٚتڕڕڕٕە ٘ەيلۆضڕڕڕتٕەٚە ٌە دۆزەخو وە تڕڕڕٚٛە تڕڕڕٛخّێىی
ضڕڕەرەوی ٌە رەٚتە ٘ڕڕسرییە زۆر  ٚزەٚۀڕڕدەوأی تڕڕبتڕڕاٚەڕییو ٘ەرٚەن
واْ گیتڕۆْ تێثیٕیڕی وردتڕٚٛو " ٌەَ زەِۀەدا وە تڕنٚادارأیع ئڕارەزٚٚی
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واووردٔەٚەی ٘ێسی ٘ەتا٘ەتایی ِەرگ دەوەْو غتێىی دژ تەیەن ٔ ٚاِۆ
ٔییە ٌۀێ ٛریسی ٘سرڤأە ٔىٛڵیىارەوأدا وە تا رادەی وفروردٔیع دەچڕٓو
گەڕاْ تە غڕڕڕٛێٓ دەضڕڕڕتەٚاژەیەوی ٚرد تە پێٛیطڕڕڕس تڕڕڕسأٓ تڕڕڕۆ دٔیڕڕڕای
دۆزەخیڕڕی .رۀڕڕگە ی ٘ڕڕسری عیٍّڕڕأی ِەضڕڕەٌەی تڕڕٔٚٛی دۆزەخاتەدەر
ٌەٚەی ر تیرٚتاٚەڕێه تأگەغەی تۆ وردٚٚەنو ٘یر ضڕەردەِب ٚەن ئەَ
ضەردەِەو ٘ێٕدە وێی تایەخ  ٚپەیٛەضستٔ ْٚٛەتٚٛتبو.
دۆزەخ ٌە ضڕڕڕڕڕەدەی ٔڕڕڕڕڕۆزدەو تاغڕڕڕڕڕتریٓ تڕڕڕڕڕاتەتی غڕڕڕڕڕاعیرە"ٔەفرەت-
ٌێىراٚەوڕڕاْ"  ٚفەیٍەضڕڕٚٛفە تەٚا ٚرەغڕڕثیٕەواْ تڕڕٌ .ٚٛە ضڕڕەدەی تیطڕڕس
ٚوٛدیەت تەواری ٘ێٕا  ٚتٚٛە گٛزارغسوردٔڕب ٌە ٔە٘ڕاِەتی ضڕەرەویی
ِڕڕڕرۆ  .ئە ٚتیڕڕڕرۆوە وڕڕڕۆٔەی وە تە٘ڕڕڕۆیەٚە دۆزەخ زۆر تە ضڕڕڕادەیی تە
تڕڕڕڕڕارٚدۆخی ِڕڕڕڕڕرۆ ٘ەژِڕڕڕڕڕار دەوڕڕڕڕڕا ٌ ٚە د٘ ٚٚەزار ضڕڕڕڕڕاڵەٚە ٌە یەْ
ٌڕڕڕۆوریص پػڕڕڕتیٛأی دەورێڕڕڕس  ٚدٚاتڕڕڕریع رەٚتە ئڕڕڕاییٕییە ویاتۆٚەوڕڕڕاْ
پیادەیاْ وردو گەیػتە ئەٚەی خۆی تطەپێٕبو ئیدی دۆزەخ ٌەژێڕر زەٚیڕدا
ٔەِڕڕڕاو تەڵىڕڕڕٌ ٛەضڕڕڕەر زەٚیڕڕڕیە ٌ ٚەدڵڕڕڕی ِرۆڤڕڕڕدایە .ئەَ تیڕڕڕرۆوەیە تڕڕڕا ئەٚ
رادەیەی تیری ٌبدەوەیٕەٚە ٌە زأطتی تیۆٌۆژییەٚە دٚٚر ٔییە.
 -0پاغەوػەی ترش ٌە رۆژی دٚایی:
ٌەدەٚرٚتەری ضاڵی  0111یەوەِڕیٓ گِٛڕاْ ٌە ِەضڕەٌەی وڕاریگەریی
ترش ٌەدۆزەخو ٌەضەر زِأی ٚتارتێ ە ئاییٕییەواْ دەروەٚتو وە تٚٛغی
ضەرضڕڕڕاِی ٘ڕڕڕاتٓو تە٘ڕڕڕۆی ئەٚەی ٚتڕڕڕارە ئاییٕییەوأیڕڕڕاْ ر ئۀجڕڕڕاِێىی
ٔەتڕڕڕٚٛە٘ .ەِڕڕڕا٘ۀگی ٌۀێٛأیأڕڕڕدا تەٚا ٚتڕڕڕ .ٚٛتڕڕڕاٚە فرۆِڕڕڕۆٔتییەر تڕڕڕب-
ٔەدەگەیػڕڕڕڕس تڕڕڕڕۆچی ضڕڕڕڕەرتاری ئە٘ ٚەٚڵەی دەدرێڕڕڕڕسو تڕڕڕڕۆ ترضڕڕڕڕأدٔی
تڕڕنٚاداراْو وەچڕڕی وەش ٌە ترضڕڕأدا ٔڕڕاٌەرزس .لەغڕڕەی ورٍِڕڕیو ضڕڕیّۆْو
ضڕڕڕڕەری ضڕڕڕڕٚٛڕدەِێٕب  ٚدەڵڕڕڕڕب٘ :ەڕەغڕڕڕڕەیاْ ٌڕڕڕڕبدەوەیو تەاڵَ وەش
ٔاگەڕێتەٚە  ٚتۆتە ٔاوات .تاٚە دۆ وۆٌڕۆِثیر تەَوڕۆرە ضەرضڕٚٛڕِأی
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خڕڕۆی دەردەتڕڕنس :دۆزەخ ٘ەیە  ٚگاٚرەوڕڕأیع ئەٚە دەزأڕڕٓو دۆزەخ پڕڕنە
ٌە گاٚرەوڕڕڕڕاْ! .تڕڕڕڕاٚە ٌۆریڕڕڕڕۆ ٚتەوڕڕڕڕأی تەڕٚٚی گٛێگرأڕڕڕڕدا دەدا  ٚرای-
دەگەیۀڕڕڕب" ٘ەڵٛێطڕڕڕتی ئێڕڕڕڕٛە ٚاَ ٌێڕڕڕدەوا ٚاز ٌە پەیڕڕڕاِەوەَ تێڕڕڕڕُٕ" .ئەَ
دیڕڕڕاردەیە ٌە ضڕڕڕەدەی ٘ەژدەدا زەلتڕڕڕر دەتێڕڕڕتەٚە .تڕڕڕاٚە وۆِثاضڕڕڕیریص تە
ٔائِٛێدییەٚە دەڵب :چیدیىە گاٚرەواْ ٘ەضس تە ترش ٔاوەْو واتب تڕایەخ
تە ئاییٓ دەدەْ وە راضتییەوی ئاغىرا تثیٕٓو ٘اٚوات ٔاغیأەٚێس تڕێجگە
ٌە خٛدایەوی ِیٙرەتاْو چیدیىە تثیٕٓ.
ِێ ٛٔٚٚضڕڕە ٘اٚچەرخەوڕڕاْ ٚەن فیٍیڕڕپ ئەریڕڕص  ٚپیڕڕار غڕڕأۆ  ٚژاْ
دٌٚۆِڕڕۆ  ٚفرأطڕڕٛا ٌڕڕۆترۆْ ِ ٚیػڕڕێً ڤۆڤیڕڕً  ٚزۆرێىڕڕی تڕڕر ضڕڕەرلاڵی
تڕڕاٚتٛێىردٔی ئەَ دیڕڕاردەیە تڕڕْٚٛو تەاڵَ ٔەگەیػڕڕتٕە وڕڕۆدۀگییەن .فیٍیڕڕپ
ئەریڕڕڕڕڕڕص دەڵڕڕڕڕڕڕڕب٘ :ەڕەغڕڕڕڕڕڕەیەوی خەیڕڕڕڕڕڕڕاڵی گەر پێػڕڕڕڕڕڕڕتر رٚٚتەڕٚٚی
وڕڕڕڕڕۆِەڵگەیەن ٔەتڕڕڕڕڕٚٛتێتەٚە  ٚتەڕاضڕڕڕڕڕتی ئۀجڕڕڕڕڕاَ ٔەدراتێڕڕڕڕڕسو ئەٚا ئەٚ
وڕڕۆِەڵگەیە ٔاتٛأێڕڕس رٚٚتەڕٚٚی ئەَ تڕڕأگەٚازە ضڕڕۆزدارییە تثێڕڕتەٚە ٚ
ی ٔەتێتە ترش.
تەاڵَ فرأطٛا ٌڕۆترۆْ تیردەوڕاتەٚە  ٚتەپڕێ ەٚأەٚەی ئە ٚدەڵڕب :ئەَ
لطەیە ترضٕاوە تەغێٛەیەوی زأطتییأە ئاِڕادە وڕراٚەو دٚاتڕر تڕۆ ِڕاٚەی
ضب ضەدە ٌە چٛارچێٛەیەودا تەردەٚاَ تٚٛە تا تگڕاتە ئاِڕأجی خڕۆی وە
ئەٚیعِ :أەٚە ٌەضەر رێگەی راضس تە٘ۆی تۆلأدْ ٌە ضسا.
ئەٚی ٔڕڕڕاورس ٔىڕڕڕٛڵی ٌڕڕڕبتىڕڕڕرس ئەٚەیە وە ژاْ دٌٚۆِڕڕڕۆ ٌە ضڕڕڕەدەی
٘ەژدەدا گٛتٚٛیەتی" وێّاضی ٌە ترضاْ ٌەخٛدا" ٘اتۆتە ئاراٚە .غڕ ەژأی
غۆڕغڕڕڕگێنییع ئاٌیىڕڕڕار تڕڕڕٚٛە تڕڕڕۆ تاڵٚتڕڕڕٔٚٛەٚەی غڕڕڕەپۆٌی رەغڕڕڕثیٕی.
لەغڕڕەوأی ٔیڕڕٛەی یەوەِڕڕی ضڕڕەدەی ٔڕڕۆزدەو ٌە ٚتارەوأیأڕڕدا دەرتڕڕارەی
دۆزەخ ٔاچڕڕڕار تڕڕڕْٚٛو تڕڕڕنٚا تە تڕڕڕنٚاداراْ تێڕڕڕٕٓ وە خڕڕڕٛدا تڕڕڕٔٚٛی ٘ەیە.
ٌڕڕڕڕٛیص -ئۆگطڕڕڕڕڕتیٓ رۆتیٕیڕڕڕڕڕب ٌە ضڕڕڕڕڕاڵی  0171تە ئەفطٚٛضڕڕڕڕڕەٚە رای-
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دەگەیۀبٚ ":ریایی وێی ضڕادە  ٚضڕاوارێتی وریطڕتیأیی گرتڕۆتەٚەو تڕب-
ئەٚەی گاٚرەواْ زأا تٓ .زیاتر ئارەزِٚٚۀدتر ت ْٚٛتۆ ضڕەٌّأدْو پتڕر
خۆیڕڕاْ ٘ەودەوێػڕڕٓ  ٚوەِتڕڕر ِتّأەیڕڕاْ تە ضەرپەرغڕڕتیارأیاْ ٘ەیە ٚ
وەِتڕڕر ئاِادەضڕڕازییاْ تڕڕۆ تاٚەڕیڕڕاْ تە لطڕڕەی خۆیڕڕاْ ٘ەیەو تۀیڕڕا تەش
ٔیڕڕیە راضڕڕتییە ئیّأییەوأیڕڕاْ تڕڕۆ ّٔڕڕایع تىەیڕڕٓو تەڵىڕڕ ٛدەتێڕڕس تۆغڕڕیاْ
تطڕڕەٌّێٕیٓ" .لطڕڕە ٚتاضڕڕەواْ ٌەتڕڕارەی دۆزەخ تە" لطڕڕەی ٘ڕڕیرٚپڕڕٚٛر ٚ
حیىڕڕایەتە وۆٔەوڕڕاْ" دادۀڕڕێٓ  ٚگڕڕٛایە" دۆزەخ گەر ٘ەتێڕڕس تڕڕۆ تاٚأثڕڕاراْ
درٚٚضڕڕڕڕڕسوڕڕڕڕڕراٚە"  " ٚپێٛیطڕڕڕڕڕتە تڕڕڕڕڕاٚەڕ تەٚە ٔەوەیڕڕڕڕڕٓ وەٚا ئڕڕڕڕڕاگری
ضڕڕڕٚٛتێٕەری تێڕڕڕدایە"٘ .ەِڕڕڕ ٚٛئاِۆچیڕڕڕاراْ ٌە ٔاٚەڕاضڕڕڕتی ضڕڕڕەدەوە ٌەَ
تاتەتە ٔیگەراْ تْٚٛو ٘ەر ٌە تاٚە راڤیٕیۆْ تا وٛر دیر.
پاظ ئەٚە تە پۀجا ضاوو تنٚا ٔەِڕاْ تە دۆزەخ تڕٚٛە وڕارس رٚ ْٚٚ
ئاغڕڕڕڕڕىرا .دۀگڕڕڕڕڕدأەٚەی ئەِە ٌە رۆژٔڕڕڕڕڕاِەگەٌی ئەوٍیریىیڕڕڕڕڕدا دەتیٕڕڕڕڕڕیٓو
تەتڕڕڕڕڕڕایثەتی ٌە گۆڤاریادۆضڕڕڕڕڕڕتی ئەوٍیڕڕڕڕڕڕرۆشن ٔڕڕڕڕڕڕاِەی لەغڕڕڕڕڕڕەگەٌێىی
تاڵٚوردتۆٚەو وە ٔیگەرأییەوی گەٚرە گرتٔٚٛی ٌەتارەی داٚاواری گٛێگر
 ٚخەڵىأیڕڕاٌْ .ەضڕڕاڵی  0411یەوێڕڕه ٌە ٚلەغڕڕأە ٔٚٛضڕڕیٛیەتی ":غڕڕتێىی
ضەیرەو چۀدیٓ ژْ  ٚپیاٚی گاٚر ٔىٛڵی ٌە تٔٚٛی دۆزەخ دەوەْو وە ٌە
٘ەِڕڕڕ ٚٛتڕڕڕۆٔەیەوی و ێطاغڕڕڕدا ئاِڕڕڕادە دەتڕڕڕٓو ٔڕڕڕٛێ ی عەضڕڕڕریاْ ٌەوڕڕڕیص
ٔاچێڕڕسو ئەروە ئاییٕییەوأیڕڕاْ تە تاغڕڕتریٓ غڕڕێٛە تەوڕڕبدەگەیۀڕڕٓو ئەٚاْ
د ەڵێٓ لەغەواْ تاش ٌە دۆزەخێىی ٘ەتڕا ٘ەتڕایی تڕۆ ترضڕأدْ ِ ٚڕأەٚە
ٌەضڕڕڕەر رێڕڕڕگەی راضڕڕڕس دەوەْو تەاڵَ تڕڕڕبئەٚەی خۆیڕڕڕاْ تاٚەڕیڕڕڕاْ پێڕڕڕی
٘ەتێڕڕڕسو چڕڕڕٔٛىە ِەحڕڕڕاڵە دۆزەخێڕڕڕه ٘ەتێڕڕڕس ٚەن ئەٚەی ئەٚاْ ٚێڕڕڕٕەی
دەوێػڕڕٓ تۆِڕڕاْ" .خڕڕٛدا ٌەِثڕڕارەدا دەتێڕڕتە تڕڕاٚوێىی تڕڕبتەزەیڕڕی .ئەٚوڕڕا
لەغڕڕڕڕەوە پرضڕڕڕڕیار ٌە تیۆٌۆژضڕڕڕڕتەوأی گۆڤڕڕڕڕارەوە دەوڕڕڕڕاو وە دەتێڕڕڕڕس ر
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٘ەڵٛێطڕڕڕتب تگڕڕڕرێتەتەرو ئایڕڕڕا ٔڕڕڕاورس رەٚتڕڕڕی لطڕڕڕەوردْ ٌەضڕڕڕەر دۆزەخ
تگۆڕدرس  ٚچارەضەری دیىە تدۆزرێتەٚە
ئەِە یەوڕڕڕڕڕب ٌە ٘اٚەڵەوڕڕڕڕڕأی دەییڕڕڕڕڕاتەڕٚٚو وەٚا دەتیٕڕڕڕڕڕب" زۆرس ٌە
ئاِۆچیڕڕڕڕاراْ تنیڕڕڕڕار دەدەْو خۆیڕڕڕڕاْ ٌە لەرەی ئەَ تڕڕڕڕاتەتە تێى ڕڕڕڕنژاٚە
ٔەدەْ" .لطەی ٘ۀدس ٌە غٛێٕىەٚتٛاْ وەٚا دیڕارە ٔڕاتٛأٓ ٚەاڵِیڕاْ تڕۆ
ئەَ لطڕڕأە ٘ەتێڕڕس" ر تاٚوێڕڕه ٘ەرچۀڕڕدە تڕڕبتەزەیڕڕیع تێڕڕسو ٔڕڕاٚازە تڕڕبو
وڕڕڕڕڕٛڕی خڕڕڕڕڕۆی تە زیٕڕڕڕڕڕدٚٚیی دەضڕڕڕڕڕٚٛتێٕبو ٌەضڕڕڕڕڕەر ئڕڕڕڕڕاگرێىی تۀڕڕڕڕڕه
دەیطڕڕڕڕڕٚٛتێٕبو تە ِێػڕڕڕڕڕىێىی ضاردیػڕڕڕڕڕەٚە ٌە تەرأڕڕڕڕڕثەر ئازارەوأیڕڕڕڕڕدا
دەٚەضتب " یەوێهیتر ٌە لەغەواْ دەپرضب ئاخۆ ئەغىۀجەدأی دۆزەخو
رۀگڕڕدأەٚەی دۆخڕڕی دادٚەریڕڕی ِرۆیڕڕی ٔیڕڕیە ٌە ضیطڕڕتەِی وۆٔڕڕدا  ٚئایڕڕا
ئڕڕڕاگر ِیتڕڕڕافیسیىە .ئەٚأڕڕڕیتڕڕڕر ٘ەِڕڕڕ ٚٛپرضڕڕڕگەٌە گەٚرەوڕڕڕأی والضڕڕڕیىی
دەخۀەڕ ":ٚٚرات چیڕڕیە تەراِ ڕثەر ئە ٚتۆچڕڕٔٚٛەی دەڵڕڕب وڕڕاتو ضڕڕٚٛن-
وردٔب تە ئەغىۀجەدأی تیاچٚٛەواْ دەتەخػڕب " ضڕاڵی  ":0147رێڕ ەی
ژِارەی رزگارتٚٛاْ تۆ ژِارەی تیاچٚٛاْ ٌە وڕۆِەڵەی رەگەزی ِڕرۆ
چۀڕڕدە " ضڕڕاڵی ٌ ":0410ۀێڕڕٛاْ ئەَ ژِڕڕارە زەتەٌڕڕالحەی ئەفەرۆزەوڕڕاْ ٚ
تەزەیی خٛدا ٚ ٚیطتی تۆ تەخػیٕی ٘ەِٚٛاْو چۆْ ٌە درٚٚضڕسوردٔڕی
رێگەی رزگارتٔٚٛیاْ ضەروەٚت ٚٛتیٓ " ضاڵی  ":0410ئاگر چۆْ وڕار ٌە
گیأەواْ دەوا " ضاڵی .0417
ٌە تەرأڕڕڕڕڕثەر ئەَ ٌێػڕڕڕڕڕاٚە پرضڕڕڕڕڕیارەداو تیۆٌۆژضڕڕڕڕڕتەواْ خڕڕڕڕڕۆڕاگرأە
دەٚەضڕڕتٓ .گۆڤاریادۆضڕڕتی ئەوٍیڕڕرۆشن وە تڕڕاتەتەوە تٚٛغڕڕی غ ڕ ەژأی
وردتڕڕٚٛو تۆِەتەوڕڕأی رەتوڕڕردەٚەو گڕڕٛایە دەیەٚس تڕڕرش تەوڕڕارتێٕب تڕڕا
تڕڕنٚاداراْ ٌەژێڕڕر چٕگڕڕی خۆیڕڕدا تێ ێڕڕتەٚە  ٚپنٚپاگۀدەوارأیػڕڕی رەٚأەی
دۆزەخ تىڕڕڕات ":..ئەَ رەخڕڕڕٕەیە تە دڵٕیڕڕڕاییەٚە ٘ەڵەیە  ٚضڕڕڕٚٛوایەتی پڕڕڕب-
وردٔێىڕڕڕڕی ِەترضیداریػڕڕڕڕە ئاراضڕڕڕڕتەی پیڕڕڕڕاٚأی ئڕڕڕڕاییٓ دەورێڕڕڕڕس ...ئەٚە
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وٕێٛێىی لێسۀٚە غڕایأی ضڕسادأە ٌەتەردەَ خڕٛدا  ٚتۀڕأەت ٌە تەردەَ
دادٚەریی ِرۆڤیػدا" تەاڵَ ضەتارەت تە ِەضەٌەوأی دیڕىەو گۆڤڕارەوە تە
تەر٘ەِیا٘ەضڕڕڕتیارییەوی ٘اٚچەرخڕڕڕأەی ضڕڕڕاختەنی دادۀڕڕڕبو ئەٚە" گەر
دۆزەخ تٔٚٛی ٔەتێسو ٚا تێٕەگەْ ِرۆ پێٛیطتی تەخۆ ٘یالوىردٔی زۆر
تێس تۆ ئەٚەی خۆی ٌە دۆزەخ تدات".
وەٚاتە دەتب ت ەضپێس .گۆڤڕارەوە ٘ەِڕ ٚٛپاضڕاٚە وۆٔەوڕاْ دێٕڕب تڕۆ
تەرژەٚۀدیی ضسای ٘ەتا٘ەتاییو تەپاضڕاٚە ضڕاختەوأیعو چڕٔٛىە ئەٚەی
تە یەٚە گرٔگەو ئۀجاِەوەیە .تەَوڕۆرە تاضڕىردٔی ئەٚە راضڕس ٔیڕیەو وە
دۆزەخ پاضاٚدارە ٌەتەرئەٚەی ٘ەڵەیەوە دژ تە تٔٚٛەٚەرێىی ضڕەرِەدیی
ئۀجڕڕڕاَدراٚەو تە٘ڕڕڕۆی ئەٚەی ٌە ٚدۆخەدا ٘ەِڕڕڕ ٚٛگٔٛڕڕڕا٘ب ٘ەرچۀڕڕڕدە
ضەرپێیع تێڕس غڕایأی ئەغڕىۀجەدأێىی ٘ەتا٘ەتڕاییە .ئەَ پاضڕاٚە تۀیڕا
ٌەگەو" عەل ە وەَ ژیرەواْ" تەواردسو رۀگە عەل ەواْ وەِتر زیڕرەن تڕٓ
ٌەٚەی دەرن تە ٚازی ئەَ تەڵگەیە تىەْ  ٚواریڕاْ ٌڕبتىڕاو ئەَ تەڵڕگەیە
تەضڕڕڕڕڕەر ئە ٚدژٚاری  ٚضڕڕڕڕڕەختییەدا زاو دەتڕڕڕڕڕبو وە ٔڕڕڕڕڕا٘ێ ب تڕڕڕڕڕنٚا تە
ئەتەدیەتڕڕی ئەغڕڕىۀجە تىڕڕات :ئاوڕڕاِەوەظ ٚا دێڕڕتەٚەو وە دەرۀجڕڕاِەوەی
تڕڕڕاظ دەتێڕڕڕسٌ .ە تەرأڕڕڕثەردا" ئەِە تەڵڕڕڕگەی ٔەفڕڕڕاِی پێػڕڕڕٕیازوردٔی ئەٚ
ٚەاڵِەیە تۆ عەل ە رۆغٕە تەتٛأاواْو وە تێثگەْ ئەِە تبتە٘ایە".
٘ەِڕڕڕ ٚٛغڕڕڕتب پػڕڕڕتیٛأی ٌە تڕڕڕٔٚٛی دۆزەخ دەوڕڕڕاتو تۀأەتادۆضڕڕڕتی
ئەوٍیڕڕڕڕرۆشن ٌەضڕڕڕڕاڵی  0411دٚٚدو ٔەتڕڕڕڕٌ ٚٛەٚەی ٌە ضڕڕڕڕۀتەری زەٚی
دایثٕڕڕبو تە ٚپێڕڕیەی گنوأەوڕڕاْ ٌەٚێڕڕٓ .غڕڕەڕەوأی ئەَدٚایڕڕیە ٔەیڕڕأتٛأی
تەرتەضتب تەڕٚٚی غەپۆٌەوأی ٔڕاڕەزایەتی داتٕڕێٌٓ .ەڕاضڕتیدا زۆریڕٕەی
زۆری گاٚرەوڕڕاْ  ٚتۀڕڕأەت تەغڕڕێه ٌە تڕڕبتاٚەڕەوڕڕأیع وە ٌەِڕڕدٚاییأە
ٔىٛڵییڕڕڕاْ ٌە ئڕڕڕاییٕی ِەضڕڕڕیۆی وڕڕڕردو غڕڕڕتب ٌە تڕڕڕرش ٚ ٚریاییڕڕڕاْ تێڕڕڕدا
دەِێٕێڕڕڕڕڕڕتەٚەو وڕڕڕڕڕڕاتب ٔسیڕڕڕڕڕڕهدەتڕڕڕڕڕڕٕەٚە ٌە چٔٚٛیڕڕڕڕڕڕاْ تڕڕڕڕڕڕۆ دٔیڕڕڕڕڕڕاوەیتر.
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ٌێىۆڵیٕەٚەگەٌێىی وۆِەاڵیەتی ئاِاژە تەٚە دەدەْو ئەَ ترضڕە تڕا رادەیەن
رٌ ٚٚەزیڕڕادتٔٚٛەٌ .ە٘ەرێّڕڕی تەریتأیڕڕای خڕڕٛارٚٚو ٌۀڕڕاٚچەیەن وە تەٚە
ٔاضڕڕراٚەو زۆرتڕڕریٓ وڕڕار غڕڕأدە ئاییٕییەوڕڕاْ ٘اِٛغڕڕۆی ٌەگەڵیڕڕاْ تڕڕٚٛەو
ِثێڕڕر تێثیٕڕڕی وڕڕردٚٚە ٌە ضڕڕاڵی ٖٚ0411ە" تەڕاضڕڕتی خەڵڕڕه ٌەگەو
ئی ڕ
٘ۀڕڕدس تەرچاٚڕٔٚٚیڕڕداو تڕڕب چۀڕڕدٚچٌ ْٚٛە دۆزەخ دەترضڕڕٓ" ئایڕڕا ئەِە
ٚاتای ئەٚە ٔییە وە خەڵه تیردەوۀەٚە ٌەٚەی چی پێٛیطتە پێڕی ٘ەضڕتٓ
تا خۆیاْ ٌە دۆزەخ دەْ ".
ئا ْا14ن ٌەاٚتەوڕاْنی ئەَ پێػڕەەچٔٚٛە تاضڕدەوا  ٚدەڵڕب ":ترضڕاْ ٌە
دۆزەخ ٔەخۆغڕڕڕییەن تڕڕڕٌ ٚٛە ٚاڵتّأڕڕڕدا ضڕڕڕەرٔگ َٛتڕڕڕٚٛو ٘ەرٚەن چڕڕڕۆْ
ٔەخۆغڕڕڕیی تەڵەن تەڵەوڕڕڕی ٔەِڕڕڕا .وڕڕڕاتب ِٕڕڕڕداو تڕڕڕ َٚٛزۆر ٌە غڕڕڕەیتاْ
دەترضڕڕڕاَو چڕڕڕٔٛىە ئە ٚتیڕڕڕرۆوە پنٚپٚٛچڕڕڕأە ٌە رەٚأثێڕڕڕ ی ئەوٍیرۆضڕڕڕدا
دەگٛتراْو زۆر تەڕاضتی ٚەرَگرتث."ٚٛ
تەاڵَ وڕڕڕڕاتب ٘ەضڕڕڕڕتّىرد ٔە تڕڕڕڕاٚوُ ٔ ٚە دایىڕڕڕڕُ ٔ ٚە ٘اٚەڵەوأیڕڕڕڕاْو
تۀڕڕڕأەت لەغڕڕڕەوأیع ٌە دۆزەخ ٔاترضڕڕڕٓو یەوطڕڕڕەر ِٕڕڕڕیع ٌە ٚترضڕڕڕە
رزگڕڕارَ تڕڕٚٛو تەاڵَ ژیڕڕأەوەیتر وە وەضڕڕب ٔەِڕڕاتب تڕڕنٚای پێڕڕی ٘ەتێڕڕسو
ٔاتێڕڕس پەٌە تىەیڕڕٓ ٌەٚەی لطڕڕەی ٌەضڕڕەر تىەیڕڕٓ .تەاڵَ تەگػڕڕتی ٚا دێڕڕتە
پێػ ڕ ا َٚئەَ پڕڕاڕأەٚەیە ٌە تڕڕرش داِڕڕاڵراٚە .ئەِڕڕنۆ تە٘ێستڕڕریٓ تیڕڕرۆوە
ی واضڕڕڕڕۆٌیىە دڵطڕڕڕڕۆزەواْ ئەٚەیە وە تاغڕڕڕڕتریٓ ٘ەڵ ّٔٚٛڕڕڕڕاْو ِەرگ
وۆتٛتۀدی ٔاواتو ٌەتەرئەٚە ٘ۆوارِاْ ٘ەیە تىڕا تڕۆ تڕٔٚٛێىیتڕر تىەیڕٓو
وە ٘ەرچییەن تاغە تێیڕدا رزگڕار تثڕب ٘ ٚەرچیەوڕیع خڕراپە تێیڕدا ٌەتیڕر
تىرسا0470ن.
ِ14:ەتەضتی ٔٚٛضەری ئەَ وتێثەو ئا ْ ئی .تێرٔػتایٕەو وە خاٚۀی وۆِەڵێه ٔٚٛضیٓ ٚ
وتێثە ٌەضەر تیۆٌۆژیو وە گرٔگتریٕیاْ ٌە ضاڵی  0441تەچاپ گەیػتٚٛە تۀاٚیا the
formation of hellن.
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تەدرێ ایڕڕڕڕڕی ضڕڕڕڕڕەدەی تیطڕڕڕڕڕس ئەَ گڕڕڕڕڕۆڕأە تەردەٚاَ تڕڕڕڕڕٚٛو ٘ەر ٌە
ضڕڕڕڕڕەرەتای حەفتاوڕڕڕڕڕأەٚەو رٚٚخڕڕڕڕڕأێىی راضڕڕڕڕڕتەلیٕەی تڕڕڕڕڕاٚەڕت ْٚٛتە
دۆزەخّاْ تیٕیٌ .ە٘ەرێّڕی تەریتأیڕای خڕٛار ٚٚتێثیٕیڕیە گِٛأاٚییەوڕأی
ئی ڕ ٌڕڕۆِثێر وە ٌەضڕڕەرەتای چەرخڕڕی ٔڕڕٛس ٔٚٛضڕڕیثٚٛیو تڕڕٔٚٛە لطڕڕەی
گڕڕڕاڵتە  ٚگەپ  ٚخەیڕڕڕاڵپاڵٚیو ٔەن ٘ەر ئەٚەو تەڵىڕڕڕٌ ٛەدٚٚتڕڕڕٛێی خۆیڕڕڕدا
چۀڕڕڕدیٓ تڕڕڕۆِەتی ٘ەڵگرتثڕڕڕٚ ٚٛەن" چڕڕڕۆْ تٛأییڕڕڕاْ ٚاِڕڕڕاْ ٌێڕڕڕثىەْو تەَ
غتأە تنٚا تێٕیٓ وەٌٍەضەرِاْ تەژی ت ٚٛتەَ دۆزەخەو تەَ پاو وارە ٚ
تەَ ٘ەِ ٚٛتاتەتأەو تەاڵَ ئێطتا لطەی ٌەتارەٚە ٔاوەْو رۀگثب ٔەِڕاتب"و
" دۆزەخو ئاخو ٔازأُ ئاخۆ ٘ێػتا ِاٚە".
ژِارەوڕڕڕڕاْ وەخڕڕڕڕس ٌەٚە دەوۀەٚەو وە تنٚا٘ێٕڕڕڕڕاْ تە دۆزەخ ٌۀێڕڕڕڕٛ
ضڕڕەروەَ تیرٚتڕڕاٚەڕە ئڕڕاییٕییە تەلٍیدییەوأڕڕداو زیڕڕاتر تٚٛغڕڕی پاغەوػڕڕە
٘ڕڕڕاتٚٛە .تەپێڕڕڕی ٌێىڕڕڕۆڵیٕەٚەیەن وە تیّڕڕڕی تڕڕڕۆژیٕەٚەی ضیطڕڕڕتەِی تە٘ڕڕڕا
ئەٚرٚپییەوڕڕڕڕڕاْ ٌە ضڕڕڕڕڕاڵی  0410ئۀجڕڕڕڕڕاِیداٚەو دەروەٚتڕڕڕڕڕٚٛە %71ی
ئەٚرٚپییەوڕڕاْ تاٚەڕیڕڕاْ تەخڕڕٛدا ٘ەیەو  %11تنٚایڕڕاْ تە تە٘ەغڕڕس ٘ەیەو
 %71تنٚایڕڕاْ تە غڕڕەیتاْ ٘ەیەو  %71تنٚایڕڕاْ تە تڕڕٔٚٛی دۆزەخ ٘ەیە.
٘ێػڕڕڕڕتا ئەَ ژِڕڕڕڕارأە تڕڕڕڕا رادەیەن ٌە تەرزتڕڕڕڕٔٚٛەٚەداْ .ئەَ تێىڕڕڕڕنایە ٌە
ئیٕگٍڕڕڕڕڕڕتەرا ٌە ٚ%77ە گڕڕڕڕڕڕۆڕاٚە تڕڕڕڕڕڕۆ ٌ %01ە ئەڵّأیڕڕڕڕڕڕا .تەَوڕڕڕڕڕڕۆرە ٌە
وریطتیأیی دێریٕڕداو دٚای پڕأسە ضڕەدە ٌە ِڕ دەداْ تە دۆزەخو وەِتڕر ٌە
چڕڕارەوێىی ِڕڕیٍٍەت پارێسگارییڕڕاْ ٌە ٘ۀڕڕدس تنٚاتڕڕ ْٚٛتە تڕڕٔٚٛی دۆزەخ
وڕڕڕڕردٚٚەو وە ئەِەظ غڕڕڕڕایأی گڕڕڕڕٛتٓ ٔیڕڕڕڕیە گەر تەراٚرد تىرێڕڕڕڕس ٌەگەو
دۆزەخی والضڕیىیو چڕٔٛىە زأطڕتی تیۆٌڕۆژی ضڕەتارەت تە ٚتڕاتەتە زۆر
پێػىەٚت  ٚگۆڕأىاریی تەضەردا ٘ات.
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 -7پاغەوػەی دۆزەخی وریطتیأی:
ئە ٚغڕڕتەی زۆر دیڕڕارتب  ٚپێڕڕی گەیػڕڕتثیٓ ئەٚەیەو وە دٚای چۀڕڕدیٓ
ضڕڕەدە ٌە تااڵدەضڕڕتی ضەرضڕڕەختأەی ئەغڕڕىۀجەدأی ٘ەتا٘ەتڕڕاییو تڕڕب-
دۀگییەوی لنٚلەپىارأە تاڵی وێػا تەضەر ئەَ خاڵە ضەیرەی دیىتۆریٕدا.
دٚایەِڕڕیٓ ٘اتٕۀڕڕأەٚەی پاپڕڕا ٌە وڕڕۆرە تەلٍیڕڕدییەوەیو ئەٚی پاپڕڕا پیٛضڕڕی
دٚازدەیەَ تڕڕڕڕٚٛو وە ٌە 71ی ِڕڕڕڕارتی  0414وەختڕڕڕڕی ٌەضڕڕڕڕەر وڕڕڕڕردەٚە":
ِڕڕ دەداْ تە راضڕڕتییە ئیّأییەوڕڕأی ضڕڕەرەتا  ٚوۆتاییەوڕڕأی دٚایڕڕیو ٔەن
تۀیا ٌە رۆژگاری ئەِنۆِأڕدا دەرفەتڕی ٌە دەضڕس ٔەداٚەو تەڵىڕ ٛزیڕاد ٌە
٘ەر ٚەختێىیتر تۆتە پێٛیطس  ٚدەتڕب دەضڕتی پێڕٛە تگیرێڕس  ٚتەدۆزەخ
ئاگڕڕادارتىرێیٕەٚە .تێگِٛڕڕاْ دەتڕڕب تە غڕڕىۆِۀدی  ٚژیڕڕرأە ِڕڕاِەڵە ٌەگەو
ئەَ تڕڕاتەتە تىڕڕرس .تەاڵَ ضڕڕەتارەت تە ورۆوڕڕی ئەَ راضڕڕتییەو دەتڕڕب و ێطڕڕا
ٌەتەردەَ خٛدا  ٚخەڵىداو ئەروڕی راگەیأڕدْ  ٚفێروڕردْ تەتڕب ٘ڕیر ٔەرَ
ٔ ٚیڕڕأییەن تگڕڕرێتە ئەضڕڕتۆو ٘ەرٚەن چڕڕۆْ ِەضڕڕیح تەگڕڕۆی ٘ێٕڕڕاٚە٘ :ڕڕیر
دۆخێىی زەِۀی ٔاتٛأێس تب چۀدٚچٔٚٛی ئەَ ئەروەو ضٚٛن تىات".
ٌە ٚوڕڕاتەٚە غڕڕتب ٔەگڕڕٛتراٚە  ٚتڕڕا رادەیەن ٘ڕڕیر غڕڕتب دەرٔەچڕڕٚٛەو
تەڵىڕڕڕٌ ٛە وڕڕڕۆڕی دٚٚەِڕڕڕی ڤاتیىأڕڕڕدا ئاِڕڕڕاژەیەوی وڕڕڕٛرت دراو تڕڕڕبئەٚەی
ٚغەیادۆزەخن تەزاردا تێسو تأگەٚازێىی غەرِٕأەظ ٌە ضڕاڵی ٌ 0470ە
پاپڕڕا پۆڵطڕڕی غەغڕڕەِەٚە دراٌ .ەَ تەڵگۀڕڕاِە ٌ ٚەٚیتڕڕر دەرتڕڕارەی رۆژی
دٚایڕڕیو ئاِڕڕاژەگەٌێىی تەَِٚڕڕ اٚی  ٚدەگڕڕّەْ ٘ەْ .تەتڕڕایثەت واردیٕڕڕاو
رازیڕڕڕڕٕگەر ٌە ضڕڕڕڕاڵی ِ 0414یڕڕڕڕاتٓ دەخڕڕڕڕٛازس تڕڕڕڕۆ ئە ٚاوڕڕڕڕٛرتىردٔەٚە
ِاتّڕاتیىییەین ٌەلطەٚخٛاضڕڕەوأی و ێطڕادا تەضڕڕەر ئەَ تڕاتەتەدا ٘ڕڕاتٚٛەو
ئەٌ ٚە وتێثەوەیدا وە پێیدەڵێٓاِردْ  ٚپػتی ِردْن  ٚد ٚٚضەد  ٚحەفتا
پەڕەیەو تۀیا چٛار پەڕەی تۆ دۆزەخ تایثەت وردت.ٚٛ
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تەاڵَ ٘ۆوڕڕڕأی ِیڕڕڕدیای واضڕڕڕۆٌیىی ٌە گۆڤڕڕڕارگەٌی ِیٍٍڕڕڕی  ٚزأطڕڕڕتیو
تەتەٚاٚی ٚازیڕڕڕڕاْ ٌە ٚتیڕڕڕڕرۆوەیە ٘ێٕڕڕڕڕاو وە ٌە ٚتارەوڕڕڕڕاْ ٌ ٚە زِڕڕڕڕأی
و ێطاغڕڕڕدا تڕڕڕسر تڕڕڕ .ٚٛئەَ ٚغڕڕڕە ِأڕڕڕدٚٚە تە راتردٚٚیەوڕڕڕی تڕڕڕارگراْ ٌە
فەر٘ۀگگەٌڕڕڕی ئاییٕیػڕڕڕدا دراو تۀیڕڕڕا ٌەژێڕڕڕر تڕڕڕاتەتیا رۆژأڕڕڕی دٚایڕڕڕین
ئاِاژەیەوی غاراٚە  ٚزۆر ٔاڕۆغٕأە تە چارۀٚٛضی ئاییٕڕدەیەوی و ڕۆو
دراٚەو تڕڕڕڕڕۆ ئە ٚوەضڕڕڕڕڕأەی خۆغەٚیطڕڕڕڕڕتیی خٛدایڕڕڕڕڕاْ رەتوڕڕڕڕڕردۆتەٚە.
فەر٘ۀگی تیۆٌۆژی ٌە ضڕاڵی  0411غڕەرِٕأە رایدەگەیۀڕب٘ ":ەرچڕۆٔب
تێڕڕڕس دۆزەخ گٛزارغڕڕڕس ٌە ٔڕڕڕاٚچەیەوی خڕڕڕراپ دەوڕڕڕاو وە ِرۆڤڕڕڕی تێڕڕڕدا
دادۀێٓو ئەٚأەظ وە خٛدا ٔاتٛأب تیاْگۆڕێس تۆ چاوەوڕارو تەاڵَ ٔاچڕار
دەتێڕڕس تڕڕۆ ٘ەتا٘ەتڕڕایی ضڕڕسای تڕڕدات"ٌ .ە وتێثیائیّڕڕاْن ضڕڕاڵی  0471وە
تیۆٌۆژضڕڕڕڕس تڕڕڕڕی .رایِ .یرِڕڕڕڕب دایٔڕڕڕڕاٚەو ٘ڕڕڕڕاتٚٛەِ ":ڕڕڕڕرۆ دەتڕڕڕڕٛأب
دەضڕڕڕتثەرداری ئەٚە تێڕڕڕڕس وە ٘ی ڕڕڕی خڕڕڕڕۆظٔەٚێڕڕڕس" ئەِەظ رێڕڕڕڕه ئەٚ
تٛأڕڕڕایەیە وە تیڕڕڕرۆوەی دۆزەخ رایدەگەیۀێڕڕڕس" .ئە ٚپێٕاضڕڕڕەیەی وڕڕڕارو
را٘ڕڕڕٕەر ٚەڕٚٚی خطڕڕڕتٚٛە زۆر ٚرد ٔیڕڕڕڕیە ":دیىتڕڕڕۆریٕی دۆزەخ ِأڕڕڕڕای
ئەِەیە :ژیڕڕأی ِڕڕرۆ ٌەژێڕڕر ٘ەڕەغڕڕەی ئەگەری داڕِڕڕأێىی ٘ەتا٘ەتڕڕایی
راضڕڕڕڕڕتەلیٕەدایەو ٘ەڕەغڕڕڕڕڕەیەن ٌە ٚالی ڕڕڕڕڕدا تەردەٚاِە  ٚدەتڕڕڕڕڕٛأب زۆر
ئازادأە رەٚتی چارۀٚٛضی تگۆڕسو تەٚاتایەویتر دەتٛأب ٌە خٛدا دٚٚر
تىەٚێتەٚە".
٘ەڵٛێطڕڕڕڕتی فەرِیڕڕڕڕی و ێطڕڕڕڕا وەاضڕڕڕڕەرٔجی فەرِڕڕڕڕأگەی فێرتڕڕڕڕٔٚٛی
تنٚا٘ێٕاْ تە ژیأی ٘ەتا٘ەتایی  ٚویٙأەوەیترن ٌەخۆدەگرێڕس ٌ ٚە ضڕاڵی
 0474پاپا یۆحۀٕا پۆڵطڕی دٚٚەَ ٘ەِڕٛاری وڕردو رایدەگەیۀباِەتەضڕس
ضەرٔجەوەیەن وە و ێطا" تنٚای تەٚەیە ضسا ٘ەِیػە چڕاٚەڕێی گٔٛا٘ثڕار
دەوڕڕڕاتو وە تێڕڕڕثەظ دەورێڕڕڕس ٌە تیٕیٕڕڕڕی خڕڕڕٛداو ئۀجڕڕڕاِی ئە ٚگٔٛڕڕڕا٘ەظ
ٌەضڕڕڕەر تەٚاٚی گیڕڕڕأی گٔٛا٘ثڕڕڕار تەوڕڕڕبدە٘ێٕڕڕڕرس" .تەاڵَ راگەیأڕڕڕدٔەوە
173

٘ۆغڕڕڕداری دەدا ":دەتڕڕڕب ٌە ِەترضڕڕڕیی خەیاڵڕڕڕداْ  ٚچڕڕڕۆٔێتی ٚێٕڕڕڕاوردٔە
خەیاڵییەوڕڕڕاْ تەدٚٚر تڕڕڕیٓو چڕڕڕٔٛىە زێڕڕڕدەڕۆیی  ٚلڕڕڕاڵثٔٚٛەٚە تێیڕڕڕدا تڕڕڕا
رادەیەوڕڕڕڕی زۆر تەغڕڕڕڕب ٌە ٚتارگرأییڕڕڕڕأە درٚٚضڕڕڕڕس دەوڕڕڕڕاو وە ئیّڕڕڕڕأی
وریطڕتیأی تٚٛغڕی دەتڕبا...ن ٔە پەڕاٚێڕٓ پیڕرۆز ٔ ٚە زأطڕتی تیۆٌڕۆژیو
٘یر واِیاْ ٚێٕەیەوی تەٚاٚیاْ ٌە ویٙأەوەیتر پبٔەداٚیٓ".
تیۆٌۆژضڕڕتەواْ دەخڕڕٛازْ ضڕڕەرٌۀٛس تیرٚتڕڕاٚەڕی وڕڕۆْ داڕێڕڕ ٔەٚەو
تەاڵَ ٔغڕڕڕڕڕرۆی ضەرضڕڕڕڕڕاِییەوی راضڕڕڕڕڕتەلیٕە تڕڕڕڕڕْٚٛو ٚغڕڕڕڕڕەی گٔٛجڕڕڕڕڕاٚ
ٔڕڕڕڕادۆزٔەٚە .فەر٘ۀگڕڕڕڕی تیۆٌڕڕڕڕۆژی وریطڕڕڕڕتیأی ٌە ضڕڕڕڕاڵی  0477داْ تەٚ
راضتیی ەدا دۀب  ٚدەڵێڕس ":وڕاتب غڕتێه ٔڕازأیٓو ِەحڕاڵە تتڕٛأیٓ غڕتێىی
ٌەتڕڕارەٚە ت ێڕڕیٓو ئڕڕێّە تۀیڕڕا یەن غڕڕس دەزأڕڕیٓو ئەٚیڕڕع ئەٚەیە وە :گەر
تەتٔٛڕڕدی تەگ ڕ گٔٛا٘ڕڕدا ٔەچیڕڕٕەٚەو دۆزەخ ٌۀێڕڕ ٛئڕڕێّە  ٚتە٘ڕڕۆی ئڕڕێّەٚە
واِڵ دەتب" .ئەَ تۆچٔٚٛە ٔڕٛێیە وە ٘ەڵٛێطڕتێه ٌەتڕارەی دۆزەخ ر-ْٚٚ
دەوڕڕاتەٚەو ٚەن غىطڕڕتی ئڕڕازادیی ِڕڕرۆییە وە دەضتەٚضڕڕأە ٌە دۆزیڕڕٕەٚە
یاْ ٘ێٕأەئڕارای ٚاتڕای تڕْٚٛو تەوۆرێڕه ٌە لڕٚٛاڵیی ئەٚ ٚاتڕایەدا ٌەگەو
چەِىگەٌی فەٌطەفی ٘اٚچەرخدا یەنتگرێتەٚە.
ٌە ضەدەی ٔۆزدەٚەو ئای چۀد ضەیرەو غڕاعیرگەٌێىی فەیٍەضڕٚ ٚٛ
تبتڕاٚەڕ دەضڕتیاْوڕرد تە دٚٚتڕارە ٚێٕەوێػڕأی دۆزەخ .ئەَ دۆزەخڕگەٌە
ٔڕڕٛێیەو وە تەٚا ٚزەِیٕڕڕی تڕڕْٚٛو تەرۀجڕڕاِی ِیتافیسیڕڕه تڕڕٚٛو وە تڕڕٛأی
٘سرێٓ تیۆٌۆژضتەواْ تەٚا ٚتىات.
 -1دۆزەخگەٌی ٔٛساضەدەی ٔۆزدەن:
ٌەدەٚرٚتەری ضڕڕڕڕڕاڵی  0111ئۆگەضڕڕڕڕڕس رۆداْ وڕڕڕڕڕارێىی زەتەٌالحڕڕڕڕڕی
ئۀجڕڕاَ داو ئەٚیڕڕع دەرگڕڕای دۆزەخ تڕڕٚٛو ٌەضڕڕەر دەرٚازەوەی پەیڕڕىەرە
ٔاٚدارەوەیا٘سرڤڕڕاْنی دأڕڕا .گەر راضڕڕتگۆیأە لطڕڕە تىەیڕڕٓو ئەٚە وڕڕارێىی
رەِڕڕڕسییە .ضڕڕڕەدەی ٔڕڕڕۆزدە دۆزەخڕڕڕی زەِیٕڕڕڕی دۆزیڕڕڕیەٚە .تیروڕڕڕردٔەٚەی
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٘سرڤأأی رۆژاٚای ٌە ویٙأەوەیتڕرەٚە گڕۆڕیو وە تڕۆ چۀڕد ضڕەدەیەن
وێڕڕی ضڕڕەرٔجیاْ تڕڕٚٛو تەرە ٚویٙڕڕأێىیتڕڕر .دەریػڕڕىەٚت زأیڕڕارییە عەلڕڕڵ
داگیروارەوڕڕڕڕڕاْو وە ٌە ویٙڕڕڕڕڕأێىی تڕڕڕڕڕبخەٚغڕڕڕڕڕدا دأڕڕڕڕڕراْٚو ٌە ٚالی ڕڕڕڕڕدا
دەروەٚتەی چۀڕڕڕد راضڕڕڕتییەوی رێ ەیڕڕڕی ئەَ دٔیڕڕڕایەْ .ضڕڕڕەدەی ٔڕڕڕۆزدە
پەردەی ٘ی گەریڕڕڕڕی ٌە عەل ەوأڕڕڕڕدا دڕأڕڕڕڕد .دٚای ئەٚەی ِرۆڤڕڕڕڕایەتی ٌە
راِأی ویٙأی ئیال٘یدا ٔغرۆ تثٚٛو دەضتیورد تە تەِاغاوردٔی خڕۆی ٌە
ئاٚێٕەوأی وۆِەڵٕاضی  ٚدەرٕٔٚٚاضی ِ ٚێ  ٚ ٚٚوٛگرافیڕا  ٚفەٌطڕەفە.
ئەٚەی وە پێڕڕیگەیػڕڕس ِەرگەضڕڕات تڕڕٚٛو پاغڕڕّاٚەی ٘ڕڕیر ضیطڕڕتەِێىی
ئیال٘ی ٔەتیٕیو تەڵى ٛتە پێ ەٚأەٚە ئاژاٚەیەوی تەدیىڕردو تاغڕتریٓ حەق
تێیڕڕڕڕدا حەلڕڕڕڕی تە٘ێسەوڕڕڕڕأەو چڕڕڕڕاوە تۀیڕڕڕڕا یەن ٚاتڕڕڕڕای ٘ەیە  ٚئەٚیڕڕڕڕع
تەرژەٚۀدیی زۆریٕەیەو ٚاتە خڕراپە وەِتڕریٕە .تڕۆی ئاغڕىرات ٚٛوە ژیڕاْ
تساٚتێىڕڕی ٔەزۆوە ٌۀێڕڕ ٛئازارگەٌێىڕڕدا وە تڕڕبئاِڕڕأجە ٘ ٚڕڕیر ٚاتایەویػڕڕی
ٔیڕڕڕڕڕیە " .ئەٚە چیڕڕڕڕڕرۆوێىە غڕڕڕڕڕێتێه دەیگێڕڕڕڕڕنێتەٚەو تەژیڕڕڕڕڕیە ٌە ژاٚەژاٚ ٚ
تڕڕٚٛڕەییو ٘ڕڕیر ٚاتڕڕایەن ٔڕڕادا" غىطڕڕپیر ٌەضڕڕەر زِڕڕأی ِاوثێڕڕس ئەِەی
گٛتٚٛە.
تەوڕڕڕٛرتی ضڕڕڕەدەی ٔڕڕڕۆزدەیەَ ئاغڕڕڕىرایوڕڕڕرد وە دۆزەخ ٌەضڕڕڕەر ئەَ
زەِیٕەیە .ئەِە ئەٚە ت ٚٛوە غاعیرەأەفرەتییەواْن گێنەرەٚەواْ ٌەضڕەر
غێٛازی خۆیاْ گٛزارغتیاْ ٌە دۆخە ِڕرۆییەوە دەوڕردو ئەِە ئەٚەیە وە
تڕڕڕۆدٌێر ٌەاگٛڵەوڕڕڕأی خڕڕڕراپەن دەی ێڕڕڕس  ٚدەرن تەٚەظ دەوڕڕڕات وە ٔڕڕڕٛلُ
دەتب:
غۆڕ تەرەٚەو غۆڕ تەرەٚەو ئەی لٛرتأیگەٌی و ۆو
غۆڕ تەرەٚە تەرە ٚرێگەی دۆزەخی ٔەِر.
ڤەرٌڕڕڕڕیٓ ٌە لەضڕڕڕڕیدەوەیاٚەرزێه ٌەدۆزەخنو دەگڕڕڕڕاتە ئڕڕڕڕٗٔجڕڕڕڕاِب وە"
تێ ڕڕڕارەیی خڕڕڕٛداِە" .راِثڕڕڕۆ دەگڕڕڕڕاتە رادەی ٔىڕڕڕۆڵیوڕڕڕردْ ٌە دۆزەخڕڕڕڕی
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وریطتیأی  ٚدەڵب ِٓ ":تنٚاَ تەدۆزەخ ٘ەیەو وەٚاتە ِٓ ٌۀێٛیداَو ئەٚە
ٌەضڕڕێدارەدأی راضڕڕتییەو ِڕڕٓ دیٍڕڕی تەئڕڕا ٚپڕڕاو وردٔەٚەوەی خڕڕۆُِ .ئەی
دایڕڕه  ٚتڕڕاٚوُو ئێڕڕٛە تێ ڕڕارەیی ِڕڕٓ  ٚخۆغڕڕتاْ درٚٚضڕڕسوڕڕردو ئڕڕای ر
تێگٔٛڕڕا٘ێىی ٘ەژارە! دۆزەخ ٔڕڕاتٛأب پە ِڕڕاری تتپەرضڕڕتەواْ تڕڕداتو ئایڕڕا
ئەِە پاظ ژیأە! دٚاتر چێ ی رۆژی دٚایی زۆر لٚٛڵتر دەتبو یەن خەتا
 ٚزۆری پێٕاچب ٌە ٔەتٔٚٛدا ٔغرۆ دەتڕُ تەپێڕی یاضڕای ِرۆیڕیا...ن دەتێڕس
دۆزەخڕڕڕێىُ تڕڕڕۆ تٚٛڕەتڕڕڕ٘ ْٚٛەتێڕڕڕسو دۆزەخێڕڕڕه تڕڕڕۆ فیڕڕڕسو دۆزەخڕڕڕب تڕڕڕۆ
تەِثەڵڕڕڕیو دەضڕڕڕتەیەن ٌە دۆزەخەوڕڕڕاِْ .ڕڕڕٓ ٌە تێ ارەییڕڕڕدا دەِڕڕڕرَو ئەٚە
گڕڕۆڕەو تەرە ٚی ورِەوڕڕاْ دەچڕڕُو تەرە ٚی تڕڕۆلێٕەری ترضڕڕەواْ! ئەی
غڕڕڕەیتأی دێڕڕڕٛەرەو دەتەٚس تە ئەفطڕڕڕٔٚٛەوەت تەضڕڕڕەرِدا زاو تیڕڕڕسو ِڕڕڕٓ
داٚات ٌبدەوەَو ِٓ داٚای ٌێدأی غۀەیەنا41ن  ٚپػىۆیەن ئاگر دەوەَ".
ٌۆتەر یڕاِ٘ ْٛەڵدەضڕتب تە ضڕازدأی گەغڕتێىی ٔەفرەتٍێىڕرا ٚتڕۆ دۆزەخو
٘ەٚڵێىڕڕی و ڕڕۆاڵٔە تڕڕ ٚٛتڕڕۆ دەروردٔڕڕی غڕڕەیتأەواْ ٌەدۆزەخڕڕی زەِیٕڕڕی ٚ
زاڵثڕڕ ْٚٛتەضڕڕەر ترضڕڕەوأی ِٕداڵیڕڕدا .غڕڕاعیرگەٌی ٔەفڕڕرەتٌێىڕڕراٌ ٚەضڕڕەر
گرتٕەتەری رێی خۀٚی رەتۀیأە  ٚدۆزەخی ِەضڕیۆیی ِیٍٍڕی تەردەٚاَ
دەتٓ.
فەیٍەضڕڕڕڕڕڕٚٛفەواْ وێڕڕڕڕڕڕی تیۆٌۆژضڕڕڕڕڕڕتە ضڕڕڕڕڕڕٛپەرِأەواْ دەگڕڕڕڕڕڕرٔەٚە.
غڕڕڕڕڕۆپٕٙاٚەرا0111-0711ن پڕڕڕڕڕێ ەٚأەی یثٕتڕڕڕڕڕسەو ئە ٚتەٚا ٚرەغڕڕڕڕڕثیٕە:
ویٙأی ئێّە خراپتریٓ ویٙأەو ٌە ئۀجاِی ٚیطڕتێىی گۀڕدەڵەٚە ٘ڕاتٚٛەو
تڕڕۆ ئە ٚئەَ ویٙڕڕأە تڕڕێجگە ٌە دٔیڕڕایەوی ئڕڕازار چیڕڕدیىە ٔیڕڕیە ":ئڕڕازار ئەٚ
ٚێٕەیەیە وە تە٘ۆیەٚە ژیاْ تەروەضڕتە دەتڕب" ئەٚە ئڕێّەیٓ دۆزەخ ٔەِڕر
دەوەیڕڕٓو تە ٚیطڕڕتی ژیڕڕأی غڕڕەیتأی وە دەتڕڕب تێیپەڕێٕڕڕیٓ تڕڕۆ ئەٚەی تە
 41:ئاِێرێىی وػتٛواڵییە تۆ غەْ  ٚوەٚوردٔی دأەٚێ ە تەواردێسو تەٚەی دەدرێتە تەر تا
تا خٛدی دۀىی دأەٚێٍەوە تّێٕێتەٚە تەویا ٌە وا-یەوەی.
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ٔەتڕڕ ْٚٛتگەیڕڕٓ .فڕڕۆْ ٘ارتّڕڕاْا0411-0117ن ٚا رادەتیٕڕڕب ئەٚەی ِڕڕرۆ
ٔڕڕڕاٚی ٔڕڕڕاٚە پێػڕڕڕىەٚتٓو چڕڕڕی ٔیڕڕڕیە تڕڕڕێجگە ٌە رێڕڕڕنەٚس وە ٚردە ٚردە
تە٘ڕڕۆیەٚە ضەرەخۆغڕڕی ٌەخۆِڕڕاْ دەوەیڕڕٓو ئەَ ِەضڕڕەٌەیە تەدڵٕیڕڕاییەٚە
تەرە ٚداڕِڕڕأی ٚیطڕڕتی ژیأّڕڕاْ دەتڕڕاتٌ .ە پػڕڕس ئەَ فەیٍەضڕڕٚٛفأەٚە
غٕٛضیأۆضڕڕڕڕڕڕتیسَن ِ ٚڕڕڕڕڕڕأەٚی ضڕڕڕڕڕڕەری ٘ەڵڕڕڕڕڕڕداو تەاڵَ ئەِڕڕڕڕڕڕأیع تە
وەضاضڕڕییەٚە پێ ڕڕرأ :ْٚڕڕاورس خڕڕٛدای چڕڕاوە ٘ەرچیڕڕیەن تێڕڕس تەرأ ڕثەر
٘ێسی خراپە یەوطاْ تىرس".
ٌە ضڕڕەرەتاوأی دٔیڕڕاٚە دۆزەخ پڕڕێعدەوەٚس  ٚدەگڕڕۆڕسو ٘ەر خڕڕٛدی
ِڕڕڕڕرۆ دەیگڕڕڕڕڕۆڕس ٚ ٚازی ٌڕڕڕڕڕب ٔڕڕڕڕا٘ێٕبو غڕڕڕڕڕێٛازەوأی ئەغڕڕڕڕڕىۀجە ٚ
خڕڕۆٚێرأىردٔی تڕڕۆ دێٕێتەئڕڕاراٚە .تەِاغڕڕای ٌیۆپڕڕاردیا0117-0741ن تڕڕىە
چڕڕڕڕی دەڵڕڕڕڕب ":ضرٚغڕڕڕڕتی ِڕڕڕڕرۆ تەدڵٕیڕڕڕڕاییەٚە و ڕڕڕڕۆڵییە  ٚتەردەٚاَ ٌە
گۆڕأڕڕڕڕڕدایەو ضرٚغڕڕڕڕڕتیع ئڕڕڕڕڕاِێرێىی دۆزەخییڕڕڕڕڕأەی ئاِڕڕڕڕڕادەوراٚە تڕڕڕڕڕۆ
ٌۀاٚتردّٔڕڕڕاْ ٌە رٚٚی وەضڕڕڕتەیی ِ ٚەعٕەٚیڕڕڕیەٚەو تەٚەی ٔەخۆغڕڕڕی ٚ
پیریّڕڕڕڕاْ تەضڕڕڕڕەردا دەضڕڕڕڕەپێٕبو تۀڕڕڕڕأەت ئەڤیٕڕڕڕڕیع وە ضەردەضڕڕڕڕتەی
ئازارەوڕڕأە ":ضرٚغڕڕس پڕڕاو تە ِڕڕرۆڤەٚە دۀڕڕب تەرە ٚخۆغەٚیطڕڕتی تڕڕا
دٚاتڕڕڕڕر تە ویڕڕڕڕاتٔٚٛەٚە ِ ٚڕڕڕڕردْو پارچەپڕڕڕڕارچەی تىڕڕڕڕاو ئایڕڕڕڕا رەٚایە تە
ئاِرازێىی تەختەٚەرییو ئازار تدرێیٓ ".
ویرویگڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاردا0111-0101ن ٌە یەْ خڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆیەٚە تەضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەٌّأدٔێىی
ِأدٚٚوارأەی دٚٚضەرەو پەردە ٌەضەر دۆزەخ دەداو تەٚەی ٌە تٕاغەی
تڕڕٔٚٛی ِرۆڤڕڕدایە :وڕڕرأەٚە ٌە ِردٔڕڕدا تەضڕڕەر ئەٚأیتڕڕردا ٌە پێٕڕڕاٚی خڕڕٛدو
یاْ داخطتٓ ٌەضەر خٛد ٌە خۆپەرضتییەویی غێٛاٚدا.
ٔیڕڕڕت ە دەیەٚس ئەَ ٘ەِڕڕڕ ٚٛدۆزەخگەٌڕڕڕی تڕڕڕٔٚٛگەراییە تە غڕڕڕێٛازێىی
وەضاضأە تێپەڕێٕب :تەوۆظ  ٚخرۆغەٚە ٚەریدەگرس  ٚتنٚای ٚایە وە
رێىڕڕڕدەوەٚس  ٚئڕڕڕارەزٚٚیەتی ":تەِجڕڕڕۆرە دەِٛیطڕڕڕسو ئێطڕڕڕتا تەِجڕڕڕۆرە
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دەِەٚس  ٚتڕڕۆ ٘ەِیػڕڕەظ ٘ەرٚا دەِەٚس!" .تەَغڕڕێٛازە پۀڕڕا دەتڕڕاتە تەر
چارەضڕڕڕەری رەٚالڕڕڕیو وە خۆغٛیطڕڕڕتٕی لەدەری خۆِڕڕڕأە تڕڕڕا خەیاڵێڕڕڕه
تەخۆِاْ تثەخػیٓ وە ئێّە ئاغای ئەٚیٓو تثیڕٕە وڕۆرس ٌە ِرۆڤڕی تڕااڵ ٚ
رازیی تڕیٓ وە خڕٛدا ِڕردٚٚەو پێٛیطڕتە ئڕێّە غڕٛێٕی تگڕریٕەٚەو زاو تڕیٓ
تەضەر خراپەی ِەعٕەٚیو ضٕٚٛری چاوە  ٚغەڕۀگێسی تثەزێٕڕیٓ .ئەِە
تب ئیرادەگەرییەوی و ۆاڵٔەیەو رەغثیٕییەوی تەٚا ٚتاڵی تەضەردا وێػڕاٚە
 ٚتەخۆوٛغتٓ داْ تە تێىػىأی خۆیدا دێٕب.
ڕۆِإٔٚٛضەوأیع ئەَ دۆزەخە زەِیٕییأە دەلۆزٔەٚەو ئایا وۆِیدیای
ِرۆیی  ٚرۆگۆْ – ِاوارتا40ن د ٚٚگەغتی ٔٛس ٔەت ْٚٛتۆ دۆزەخ .
چڕڕۆْ تٚٛغڕڕی ضەرضڕڕاِثٔ ْٚٛڕڕایەیٓ تڕڕۆ ئەَ رٚٚە ٌێى ڕڕٛأەی ٔێڕڕٛاْ
خەیڕڕاڵی دأتڕڕی  ٚویٙڕڕأێىی تەژی تە تڕڕٛغسێىی لێڕڕسەْٚو تێساروڕڕار  ٚتڕڕب-
تەزەیی  ٚگەغثۆٚە تە ئازاری ئاٚری دەرٔٚٚە چاٚچٕۆوەواْو تە ٌێڕدأی
تەرژەٚۀدیی تایثەتی  ٚئۀگێسە  ٚئاگری ضتەِی وڕۆِەاڵیەتی دەرەوڕی ٚ
٘ڕڕڕڕڕڕڕیر  ٚپڕڕڕڕڕڕڕٚٛچی وەضڕڕڕڕڕڕڕأیتڕڕڕڕڕڕڕرو ئەَ ِەضڕڕڕڕڕڕڕە ٔە تٍڕڕڕڕڕڕڕسان  ٚزۆ ٚ
رۆِإٔٚٛضڕڕڕەوأیتڕڕڕر ٚێٕڕڕڕای دەوەْ تۆِڕڕڕاْ ٌە رٚٚضڕڕڕیا تۆڵطڕڕڕڕتۆی ٚ
دیطتۆفطڕڕڕىی دۆزەخە حەغڕڕڕاردراٚەوەی تٔٛیڕڕڕادی وڕڕڕۆِەاڵیەتی  ٚدڵڕڕڕی
ِرۆ راٚدۀێٓ :دۆزەخی ٘ەژارەواْ  ٚدۆزەخی ٘ٛغیاری تاوەوەش ٚ
زیٕدأیی ٌۀێڕٛاْ ئڕازاری ٚیڕ داْ ٔ ٚەتٔٚٛیڕدا .رۆِأیاٚڕێٕەوەرەوڕاْنی
دیطتۆفطىی ٚەن ّٔٔٚٛە.
دۆزەخ ٌە ٚضڕڕاتەٚەختەی تەرە ٚتڕڕٛأەٚە دەچێڕڕسو دەتێڕڕتە پێٛیطڕڕتییو
وە دەتڕڕڕڕب تڕڕڕڕدۆزرێتەٚە تۀڕڕڕڕأەت گەر تٔٚٛیػڕڕڕڕی ٔەتێڕڕڕڕس .ئەٚە تڕڕڕڕنٚای
 : 40وۆِەڵە رۆِأێىی ئەِیً زۆ ْ ژِارەیاْ  71رۆِأە ٌ ٚۀێٛاْ ضااڵٔی ٚ 0170
 0141دا تاڵٚتٔٚٛەتەٚەو وە ِێ ٚٚی ضرٚغتی  ٚوۆِەاڵیەتی خێساْ ٌە ضایەی
ئیّپراتۆریەتی دٚٚەِدا رٔٚٚدەواتەٚە.
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یاضڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕادأەراْ  ٚداِەزرێٕەرأڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی دیىتریٕەوڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاْ  ٚچڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاویٛازە
وۆِەاڵیەتییەوڕأە .دٚای ئەٚەی زۆریڕڕٕەی یەعمٛتییەوڕاْا47ناواوۆتییەوڕڕاْن
ٔىۆڵیڕڕاْ ٌڕڕبوڕڕردو ٔڕڕاپٍیۆْ تڕڕۆ چەضڕڕپأدٔی دەضڕڕەاڵتەوەی تەوڕڕاری دێٕڕڕب":
ئەٚأەی تە ئەروڕڕڕڕڕی ئڕڕڕڕڕاییٕی ٘ەڵٕاضڕڕڕڕڕتٓو رێّٕاییەوڕڕڕڕڕأی ئیّپراتڕڕڕڕڕۆریەت
ضڕڕڕسایەوی ٘ەتا٘ەتاییڕڕڕاْ تڕڕڕۆ ئاِڕڕڕادە دەوڕڕڕات"ٌ .ە ضڕڕڕەردەِی ریفۆرِڕڕڕدا
وۆزێڕڕڕف ٌۆِیطڕڕڕتەر دەضڕڕڕس دەوڕڕڕات تە تەرگڕڕڕریوڕڕڕردْ ٌە دۆزەخێىڕڕڕی
خٛێٕڕڕڕاٚیو وە خٛاٚۀڕڕڕدی وە د فەرِڕڕڕأنەٚایی دەوڕڕڕاِ .ڕڕڕارویس دی ضڕڕڕاد
زیاتر چەِىگەٌە پەرۆغڕەوەی تڕۆ خڕٛێٓ  ٚئڕازار ٌەٚەٚە ٚەرگڕرتو ٚەن
ٌەٚەی ٌە تیۆٌڕڕۆژی واضڕڕۆٌیىی ٚەرگرتثڕڕبو چۀڕڕدە ضڕڕەیرە ٘ەتڕڕا ئێطڕڕتاظ
ٌێی ٚەردەگیرس.
ی پێىٙێٕەرأڕڕی وڕڕۆِەڵگە ٔٛێىڕڕاْ پێٛیطڕڕستڕڕ ْٚٛتە دۆزەخ تەڕٔٚٚڕڕی
دیڕڕڕارەو ی تۆتاٚییەوڕڕڕأیع وە خە ْٚتە ویٙڕڕڕأێىی تاغڕڕڕترەٚە دەتیڕڕڕٕٓ
٘ەرٚایەو تۀأەت ی تبتاٚەڕەوأیع .تەِجۆرە فەیٍەضٚٛفی داوۆویىڕار
ٌە پڕڕۆزەتیەیسَ ئۆگەضڕڕس وۆٔڕڕسو ٌەٚەی وە پێڕڕیدەڵێٓاتنیڕڕاری وڕڕۆِەڵگەن
چڕڕڕڕاٚەڕێی غڕڕڕڕتب دەوڕڕڕڕا ٘اٚتڕڕڕڕای رۆژی دٚایڕڕڕڕی تڕڕڕڕایثەت  ٚدۆزەخ تڕڕڕڕبو
 47:یەعمٛتییەواْ گرٚٚپێىی ضیاضی تٔٛدڕە ٚتٌ ْٚٛە فەرۀطا  ٚخۆیاْ تە پػتیٛأی
غۆڕغی ٔٛێی ئەٚ ٚاڵتە دادۀاو وە ٌە ضاڵی ٚ0714ە وەٚتٕە وٚٛڵە ٌ ٚە 0747/4/7
پە ِاری زیٕدأەوأی فەرۀطایاْ داو تە پاضاٚی تۆڵەوردٔەٚە ٌە ٔاپاوەوأی غۆڕظ و
دٚای ضاڵێه تەضەر ئە ٚوٛغتارگەیەی ٌە زیٕدأەوأدا ئۀجاِیاْ داو ٌە پاریص
وۆٔگرەیەوی ٔیػتّأییاْ تەضس  ٚدۀگیاْ تەرزوردەٚەو وە واتی ئەٚە ٘اتٚٛە
پیالٔگێنەواْ ٌۀا ٚتەرْو تە ٚوۆرە تۆلأدْ  ٚتیرۆریاْ وردە ٔێ ٛئەوێٕدای
وارەوأیأەٚەو تە ٚوۆرە ٌە ضاڵی  0741یەعمٛتییەواْ ٌە فەرۀطا دەضەاڵتیاْ گرتەدەضس
تە ضەرۆوایەتیاِاوطیّیالْ رۆتطپێرن ٌە رێگەی تٔٛدٚتی ییەوی ئاژاٚەگێنأەٚەو خٛێٕێىی
زۆر ٌە فەرۀطا رێ راو ٘ەر تە ٚتۆٔەیەظ خٛدی زاراٚەیاتیرۆریطسن تۆ یەوەِیٕجار
تەرأثەر ِاوطّیالْ ٘ ٚاٚەڵەوأی تەوار ٘ێٕراٌ .ەتەرئەٚە ِێ ٛٔٚٚضاْ ضەرەتای
ضەردەِی تیرۆریسِی ٘اٚچەرخ دەگێنٔەٚە تۆ پاییسی ضاڵی  0741وە فەرۀطای تۀیثۆٚە.

179

ئەٚیعاتیاتڕڕڕڕأی غەزەب ٌڕڕڕڕبگرتڕڕڕڕٚٛنە .دەرفەتّڕڕڕڕاْ دەتڕڕڕڕب ٌە رێّٕڕڕڕڕاییە
دأراٚەوڕڕاْ تیڕڕٛێٕیٕەٚە وە" پڕڕاظ ِڕڕردْ تە حەٚت ضڕڕاوو وڕڕاتب ٘ەِڕڕٚٛ
ئڕڕڕڕڕارەزٚٚە ٚرٚٚژێٕەرەوڕڕڕڕڕاْ ٔڕڕڕڕڕاِێٕٓو پڕڕڕڕڕێعئەٚەی تثیڕڕڕڕڕتە تاغڕڕڕڕڕتریٓ
تەڵگۀاِەیەوی تڕایثەت وە تڕسر تڕٚٛتبو رۆژی دٚایڕی تڕایثەت دێڕسو ٌەٚس
رەگٚڕیػڕڕڕەی تنیارەوڕڕڕأی وڕڕڕۆِەڵگە ٌەتنیڕڕڕاری خڕڕڕٛداییەٚە ضڕڕڕەرچاٚە
دەگڕڕرْو تڕڕۆ دیڕڕارییوردٔڕڕی چارۀٚٛضڕڕی ٘ەر ِرۆڤێڕڕه تەغڕڕێٛەیەن وە
تڕڕٛاری تأەٌێڕڕڕدأی تێڕڕدا ٔەتێڕڕڕس٘ .ەِٚٛاپیاٚچاوڕڕاْن دەگڕڕڕٛازرێٕەٚەازۆٔی
ِەدۀڕڕڕین" .تەاڵَ ٌە تڕڕڕارٚدۆخی ٔائاضڕڕڕاییدا تڕڕڕۆ وڕڕڕارە لێڕڕڕسۀٚە زەلەوڕڕڕاْو
ضڕڕڕٚٛوایەتیی ەوە ٌەٚێڕڕڕدا ئاغڕڕڕىرا دەتێڕڕڕسو تڕڕڕارە غڕڕڕِٚٛەوە تڕڕڕۆ تیاتڕڕڕأی
ئەفەرۆزەوڕاْ دەگڕٛازٔەٚەو تڕۆ ٔێڕ ٛئڕازاردراٚاْ  ٚخۆوڕٛژاْ  ٚعاغڕمأی
زۆرأثڕڕڕازی" .تڕڕڕٔٚٛی تڕڕڕٔٚٛەٚەرگەٌی غڕڕڕەڕۀگێس ٌە تێنٚأیٕڕڕڕی ئۆگەضڕڕڕس
وۆٔسو پاضاٚێىە تۆ چەِىی ِەرگڕی ٘ەتا٘ەتڕایی وە چۀڕدە پێٛیطڕتە .تەٚ
وۆرە ئاییٕی پۆزەتیەی وەخس ٌەضڕەر تیڕرۆوەوەی فیٛرتڕاخ دەوڕاتەٚە وە
دەڵڕڕب ":ئڕڕاییٓ دٔیڕڕاتیٕیی خڕڕۆی ٌەضڕڕەر ویٙڕڕأی ئایڕڕدیاڵی تڕڕۆ ٚێٕڕڕاوردٔی
زەِیٕڕڕڕڕڕی  ٚرۆحڕڕڕڕڕی دەگڕڕڕڕڕٛازێتەٚەو پێٛیطڕڕڕڕڕتیع دەتڕڕڕڕڕب ٌەضڕڕڕڕڕەریو وە
تەغێٛەیەوی یەوالوارأە غێٛازێه تڕۆ رزگڕارتٌ ْٚٛە خراپەوڕاراْ گەاڵڵە
تىاتو وە ِەحاڵە تٙێٕرێٕە ضەر رێگەی راضس".
رۀڕڕڕڕگە ٌەتەرئەٚەظ تێڕڕڕڕس وە رۆژێڕڕڕڕه ٌە رۆژاْو دۆزەخ ِەغڕڕڕڕیەڵب
ٔەتٚٛەو ٘ەرٚەن ضەدەی ٔۆزدەو ٚەن ئەٚەی غاردٔەٚەی ٌە دٔیاوەیتر
ٚای ٌڕڕبوردتێڕڕس ٌەضڕڕەر زەِڕڕیٓ تىػڕڕێتەٚە .ضڕڕەدەی تیطڕڕتیع ٘ەضڕڕتا تە
ترەٚداْ تەَ تساڤە.
 -1دۆزەخی ٘اٚچەرخ:
ٌە تێنٚأیٕڕڕی زۆر وەضڕڕداو ضڕڕەدەی تیطڕڕس غڕڕایأی ٔازٔڕڕاٚێىە وە زۆر
ئیرەیی پڕبٔڕاترسو ئەٚیڕع غۆرەتیاضڕەدەی دۆزەخەواْنڕڕە تە٘ڕۆی دٚٚ
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وۀگە ویٙأییەوەیو ویٕۆضاید  ٚتۆِثی ئەتۆِی  ٚچەوە ویّیڕاٚییەوەیو
خەڵىە ترضڕییەوەی ویٙڕأی ضڕب وە تڕبتەغڕە ٌە ِڕاِەڵەوردٔی ِرۆییڕأەو
تڕڕڕبوڕڕڕارییەوەیو پیطڕڕڕثٔٚٛەوەیو رژێڕڕڕّە تۆتاٌیتارەوڕڕڕأیو دیّٛوراضڕڕڕیەتە
گۀدەڵەوەیو ژِارە زۆرەوەی دأیػتٛأیو گرتٚٛخأەوأیو خێٛەتگەوأی
دٚٚرخطتٕەٚەاگۆ گنو تۀگ ِ ٚاددە ٘ۆغڕثەرەوأیو ٔەخۆغڕی ئایڕدزیو
ر ضڕڕەدەیەن دەتڕڕٛأب وێثنوێڕڕی ٌەگەڵڕڕدا تىڕڕات تڕڕۆ ٚەرگرتٕڕڕی ئەَ ِەداٌیڕڕا
غڕڕەیتأیی ەٌ .ە راضڕڕتیدا دەوڕڕرس وڕڕاری تاغڕڕتر ئۀجڕڕاَ تڕڕدرسو وە ئەِەیڕڕاْ
ضڕڕەدەی تیطڕڕسٚیەن دەچێڕڕتە ژێڕڕر تڕڕاریەٚەو تەاڵَ ٘ۀڕڕدێجار ٚالیڕڕع ئەٚ
خەیاڵدأە دۆزەخیڕیەظ تێڕدەپەڕێٕبو وە ی رەتۀڕی ضڕەدەوأی راتڕردٚٚ
درٚٚضس دەت :ٚٛی ِۆریص والڤیً ویٙڕأی ٘ڕاٚچەرخ ضڕٚٛرە ٌەضڕەر
ئەٚەی ٚێٕەی دۆزەخی تەلٍیدی تێٕێتەٚە پێػ اٚاْ.
ئڕڕا ْ وە تۀیڕڕا ٘ەضڕڕتێىی پێػڕڕٛەختەی گەاڵڵە تڕڕٚٛە ضڕڕەتارەت تە
ضڕڕڕەٌیمەی ضڕڕڕەردەِەوەو رای ٚایە وە ِرۆڤڕڕڕایەتی ٌە ضڕڕڕێیەِیٓ لۆٔڕڕڕاغی
دۆزەخڕڕڕدایە :دٚای دۆزەخڕڕڕی ٘ڕڕڕۆِیرۆش وە لەدەری دەرەوڕڕڕی دەضڕڕڕتی
تێڕڕٛەردەداو دۆزەخڕڕی ڤرویڕڕً دێڕڕس وە تەرۀجڕڕاِی لەدەری ٔڕڕاٚخۆ تڕڕٚٛەو
ئەٚوڕڕڕڕڕا دۆزەخڕڕڕڕڕی دأتڕڕڕڕڕی دسو دۆزەخڕڕڕڕڕی تڕڕڕڕڕ اردەی ئڕڕڕڕڕازادو دۆزەخڕڕڕڕڕی
خۆئەغىۀجەداْ.
غ ڕ ەژأگەٌب تٔٛڕڕد ٌەضڕڕەر ئاضڕڕتی گڕڕۆی زەٚیو پیڕڕاٚأی ٘ڕڕسری ٔاچڕڕار
وڕڕرد زیڕڕاتر ٌە چەِىڕڕی دۆزەخ لڕڕٚٛو تثڕڕٕەٚەو ئۀجڕڕاِی ٌێىۆڵیٕەٚەوأیڕڕاْ
دڵٕیڕڕڕاتەخع ٔەتڕڕڕ :ْٚٛدۆزەخ ٌە تٕەڕەتڕڕڕدا دۆخێىڕڕڕی ِرۆیڕڕڕی  ٚژیڕڕڕأێىی
دەضڕڕتەوۆییەو تە دەرتنیٕێتڕڕر ئەٚەیە ٘سرڤأڕڕأی ٘ڕڕاٚچەرخ تأگەغڕڕەی تڕڕۆ
دەوەْو وە ئۀجڕڕڕڕاِی تۆژیٕەٚەوأیڕڕڕڕاْ زیڕڕڕڕاتر واِڕڕڕڕڵ دەتڕڕڕڕب ٚەن ٌەٚەی
وٛرت تێٕب.
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٘ەِ ٚٛئەٚأە ٌە پەیٛۀدییەوأی ٔێڕٛاْ ِڕٓ  ٚئەٚأڕیتڕردا ٌە ئڕارادایەو
دۆزەخڕڕڕڕڕیآِن تڕڕڕڕڕان دەوڕڕڕڕڕرێتەٚە تڕڕڕڕڕۆ دڵٕیڕڕڕڕڕات ٚ ْٚٛتە حەضڕڕڕڕڕرەتەٚە
گۆغڕڕەگیرییە ضڕڕەرەوییەوەی دێڕڕتەدیِ .ارضڕڕاو وۆ٘أڕڕدۆ ٔٚٛضڕڕیٛیەتی":
ٌە٘ەر غٛێٕب تُ ٚیطتێىی ئڕازاد دەتڕبو ٌە٘ەر غڕٛێٕێىیع ٚیطڕتی ئڕازاد
٘ەتڕڕبو دۆزەخڕڕی رە٘ڕڕا ٘ ٚەتڕڕا ٘ەتڕڕایی تەتٔٛڕڕدی تڕڕٔٚٛی دەتێڕڕس" .دۆزەخ
تەٚاٚوڕڕڕڕڕارێىە تڕڕڕڕڕۆ پەیٛۀڕڕڕڕڕدیوردٔێىڕڕڕڕڕی زۆرەٍِێیڕڕڕڕڕأە تەٚأڕڕڕڕڕیتڕڕڕڕڕرەٚە.
غڕڕڕڕأۆگەرییەوەی ضڕڕڕڕڕارتەرادەرگای داخڕڕڕڕراٚن دەرتڕڕڕڕڕنی ٘ەِڕڕڕڕڕ ٚٛدۆخە
ِرۆییەوەیەو تراژیدیای ضب وارەوتەرەوەیەتی :تۆ ٌ ِٓ ٚەژێڕر چڕاٚدێری
ئەٚو تە ٚپێیەی وە تنیارَ ٌەضەر دراٚە ٌەگەو ئەٚیتر تڕ یُو تەتڕب ئەٚ ٚ
تب چاٚدێری ئەٚو تٔٚٛی ِٓ ٔیڕیەو ٔڕاتٛأُ ٘ڕیر غڕتێه تڕىەَ تڕۆ راضڕس-
وڕڕردٔەٚەی ٚێڕڕٕەی خڕڕۆَو ٌە خڕڕٛدی خڕڕۆَ ٘ەوتڕڕێُ ":ئێطڕڕتا ئەِە دۆزەخەو
٘ەرگیڕڕس تڕڕنٚاَ ٔەدەوڕڕردٚ .ەتیڕڕرَ دێڕڕتەٚە :گڕڕۆگردو تەخڕڕتەو ِەلەڵڕڕیا...ن ر
گاڵتەواڕییەوەو پێٛیطس تە ِەلەڵی ٔاوات :دۆزەخ ئەٚأیترە".
ئەِە لەٌەلڕڕی ٚوڕڕٛدی دۆزەخیڕڕیەو وە ِڕڕارتیٓ ٘ایڕڕدگەر ٌە ٚو ڕڕۆڵییەدا
دایڕڕدۀبو تڕڕٛأەٚەی اِڕڕٓن ٌە تێٕاٚیائە/ٚیەوێىیڕڕاْندا دەیڕڕٛرٚٚژێٕب .ئەَ
تڕڕٛأەٚەیە "تەتڕڕب داتڕڕناْ ِڕڕٛچنوەی دڵەڕاٚوڕڕب تۀڕڕا ٚلەٚارەی ِرۆییڕڕدا
دێٕڕڕب" .دەروىڕڕردْ تە گڕڕۆڕیٕی ئەَ ٘ەڵٛێطڕڕتەو ئڕڕازار  ٚئەغڕڕىۀجە چۀڕڕد
تەراتەر دەوڕڕڕڕاتەٚەٌ :ە پێٕڕڕڕڕا ٚئەٚأیتڕڕڕڕر  ٚگەردٔٚٚڕڕڕڕدا ٔاِۆیڕڕڕڕأە دەژیڕڕڕڕُو
فنێڕڕدراٌ ٚە ویٙأێڕڕه ٔە ئاِڕڕأج ٔ ٚە وۆتڕڕایی ٘ەیەٌ :ە تێنٚأیٕڕڕی وڕڕاِۆٚە
ئەِە دۆزەخە.
دیٕۆ تەزاتیا41ن ٚەضفێىی دڵگیڕر تڕۆ ضڕەردأێىی دۆزەخ دۀٚٛضڕبو ٌە
وڕڕۆِەڵە چیرۆوێىیڕڕدا تۀأٚیػڕڕأی ٌڕڕۆ وڕڕاا.Le Kن ٌەٚێڕڕدا ِأاوڕڕأی دأتڕڕی
 : 41رۆژٔاِەٚاْ  ٚچیرۆوٕٚٛضێىی تۀاٚتأگی ئیتاٌیایە ٌە ضاڵی ٌ 0477ە تەِۀی 11
ضاڵیدا ِردٚٚە.

182

دٚٚتڕڕارە دەوڕڕاتەٚەو پڕڕٛختەوەی ئەٚەیە رۆژٔاِەٚأێڕڕه ٌە غڕڕاری ِیالٔڕڕۆ
تە٘ڕڕڕۆی تەوٕۆٌۆژیڕڕڕایەوەٚە دەرٚازەی غأػڕڕڕیٕی غڕڕڕەیتاْ دەدۆزێڕڕڕتەٚە:
ئەٚس تریتییە ٌە غارێىی گەٚرە ٌۀێڕ ٛئڕاپۆرای ئۆتۆِثیٍڕدا خٕىڕاٚە .ئەٚە
دۆزەخێىڕڕڕی رۆژأەیە :ئازارەوڕڕڕأی خەڵڕڕڕه تە تەرچاِٚڕڕڕدا گڕڕڕٛزەر دەوەْو
دەِثیٕڕڕڕیٓ ٚتٚٛێ یڕڕڕاْ دەوڕڕڕردو دەٌەرزیڕڕڕٓو لالایڕڕڕاْ ٌڕڕڕبدەداو دەٚەضڕڕڕتاْو
دەوەٚتڕڕڕٓ  ٚدٚٚتڕڕڕڕارە ٘ەڵدەضڕڕڕڕتأەٚەو دٚاتڕڕڕر دەوەٚتڕڕڕڕٕەٚەو دەئڕڕڕڕاخەیٓو
زەردەخۀڕڕڕڕٗ ٌڕڕڕڕبدەدەْو دەگڕڕڕڕرییٓو وٕێڕڕڕڕ ٛدەدەْو ٘ەِٚٛغڕڕڕڕیاْ ٌەضڕڕڕڕەر
ئِٛێدی خٌٛەوی دا٘اتٚ ٚٛەضتا."ْٚ
تەَ تێڕڕڕنٚأیٕە ٘ڕڕڕاٚچەرخە ِێڕڕڕ ٚٚی دۆزەخ و ڕڕڕۆَ دەدرسو وە دٚای
دەٚرەیەوڕڕی ضڕڕب ٘ەزار ضڕڕاڵی تڕڕۆ چەِىەوڕڕأی ضڕڕۆِەری دەگەڕێڕڕتەٚە:
٘ەِڕڕڕڕڕ ٚٛغڕڕڕڕڕتب ٌەَ ویٙڕڕڕڕڕأەدا گەِە دەوڕڕڕڕڕا .ئیپتڕڕڕڕڕاٌۆ و ەیٕڕڕڕڕڕۆ ٌەاغڕڕڕڕڕارە
ٔەتیٕراٚەواْندا دۀٚٛضڕب ":دۆزەخڕی زیٕڕدٚٚەواْ ٔڕایەتو گەر ٘ەرغڕثب
ئەٚا ئێڕڕرەیەو دۆزەخ ئەٚەیە وە ٘ەِڕڕ ٚٛرۆژێڕڕه تێیڕڕدا دەژی ڕیٓو ئەٚەیە وە
تەپێىەٚەتّٔٚٛاْ درٚٚضتی دەوەیٓ".
دۆزەخ ٘ێٕڕڕدەی دێریٕڕڕی ِرۆڤڕڕایەتی وڕڕۆٔەو تڕڕا ئە ٚوڕڕاتەی ِرۆڤڕڕایەتی
تّێٕێڕڕڕس دۆزەخڕڕڕیع دەِێٕێڕڕڕس .تەاڵَ پرضڕڕڕیارە وڕڕڕۆٔەوە وە ٌە ضڕڕڕەردەِی
گٍگڕڕاِع  ٚئۀىیڕڕدۆٚە تەتڕڕب ٚەاڵَ ِڕڕاٚەتەٚە ِ ٚڕڕرۆ ٌەخڕڕۆی دەوڕڕات
ئەٚەیە :تۆچی .
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سەرچاوەكان
٘ەِڕڕ ٚٛغارضڕڕتأییەتێه ضڕڕاِأب ئەدەتی ڕی یەوجڕڕار گەٚرەی ٌەتڕڕارەی
دۆزەخەٚە ٘ەیەو تەاڵَ ٌێرەدا تۀیا ئاِاژە تە ٘ۀدێه وتێة دەدەیٓ.
ج٘.ڕڕڕڕڕۆ ْ ٌە وتێثیاڕٚٚخطڕڕڕڕڕاری غڕڕڕڕڕاراٚەی وڕڕڕڕڕاتن  ٚاٚێٕڕڕڕڕڕاوردٔی
ویٙڕڕأەوەیترن چڕڕاپی پڕڕاریص ضڕڕاڵی 0411و ٘ەضڕڕتاٚە تە تڕڕۆژیٕەٚەیەن تڕڕۆ
ٚاتڕڕڕای لڕڕڕٚٛڵی خٛرافەوڕڕڕأی دۆزەخیڕڕڕی .وارەوڕڕڕأی ج.دۆٌۆِڕڕڕۆ رۆغڕڕڕٕایی
خطتۆتەضڕڕەر زۆر ٌە دیاردەوڕڕأی ترضڕڕاْ ٌەدۆزەخٌ .ە ضڕڕەردەِی ٔڕڕٛس
تەتڕڕڕایثەتی  ٚتڕڕڕایثەتیتڕڕڕریع:ا خەتڕڕڕا  ٚتڕڕڕرشن .اگٔٛا٘ىڕڕڕاری ٌە رۆژاٚاناا
ضڕڕەدەی ضڕڕیأسە -ضڕڕەدەی ٘ەژدەنن پڕڕاریصو فایڕڕار ٌ .0411ەضڕڕەر ٘ەِڕڕاْ
تاتەت پی .واِپۆرازیا ترش ٌە دۆزەخنی ٔٚٛضیٛە ٌەگەواٚێٕاوردٔەوأی
رۆژی دٚایڕڕی  ٚرزگڕڕارتٌ ْٚٛە تەرەتەیڕڕأی ئەٚرٚپڕڕای ٔڕڕٛسن ٚەرگێنأڕڕی
ئیٕگٍیڕڕڕڕڕڕڕڕڕسیو واِثریڕڕڕڕڕڕڕڕڕدجو پڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆٌیتی پڕڕڕڕڕڕڕڕڕرێص  .0440جٌ .ۆگڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ ٌە
وتێثەوەیاٌەدایىثڕڕڕڕڕٔٚٛی پاو وڕڕڕڕڕارن پڕڕڕڕڕاریص-گاٌیّڕڕڕڕڕار 0440و رۆغڕڕڕڕڕٕایی
دەخاتەضڕڕڕڕڕڕەر زۆر رٚٚی تیرٚتڕڕڕڕڕڕاٚەڕگەٌی دۆزەخیڕڕڕڕڕڕی ٌە چاخەوڕڕڕڕڕڕأی
ٔاٚەڕاضڕڕڕسو ٘ەرٚە٘ڕڕڕا ئەی.وڕڕڕی .تڕڕڕیىەر ٌە دأراٚەوەیدااتەغڕڕڕدارییەن ٌە
تڕۆژیٕەٚەی تەراٚردوڕڕاری تڕڕۆ تێنٚأیٕڕی ئاضڕڕّاْ  ٚدۆزەخ ٌە ضڕڕەدەوأی
ٔاٚەڕاضڕڕڕڕڕسن ٌەگەو ٚەرگڕڕڕڕڕرتٕە تایثەتەوڕڕڕڕڕأی ٌە تێىطڕڕڕڕڕتگەٌب ئیٕگٍیڕڕڕڕڕسیو
تڕڕڕڕڕاٌتیّۆر  .0411وڕڕڕڕڕیِٕ .یڕڕڕڕڕٛا ٘ەٚڵڕڕڕڕڕی ٔٚٛضڕڕڕڕڕیٕی دأراٚێىڕڕڕڕڕی تەٚاٚی
داٚەاِێ ٚٚی دۆزەخەواْن پاریصو فایار .0440
دەورس ئاٚڕیع ٌە تێنٚأیٕی تیۆٌڕۆژی تڕدەیٕەٚە ضڕەتارەت تە تڕاتەتی
دۆزەخ ٌە افەر٘ۀگی تیۆٌۆژضڕتی واضڕۆٌیىین پڕاریصو ٌیتڕٛازی  0401وە
زیاتر ٔٛێگەری تێدا وراٚە ٌە افەر٘ۀگی تیۆٌۆژضتی وریطتیأین پڕاریصو
دیٍڕڕڕڕیە دٚیرٚیڕڕڕڕر ٌ .0477ەضڕڕڕڕەر ادۆزەخن ٌە گرٚٚپیاتڕڕڕڕاٚەڕی زیٕڕڕڕڕدٚٚن
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پاریص  0411وارێىی دەضتەوۆیی وراٚە .وتێثێىە ٌە چۀڕد ٚتارێڕه پێڕه-
دسو ٚەن ٚتڕڕڕڕاری ج .گتیڕڕڕڕۆْ ٌەضڕڕڕڕەرادۆزەخ ٌە چەِىڕڕڕڕی ٘اٚچەرخڕڕڕڕدانو
ٚتاری َ .وارٚجاٚێٕەوأی دۆزەخ ٌە ئەدەبنٚ .تڕاری ب .دٚریەڕايادۆزەخ
ٌە ٘ٔٛەردان  ٚئەیِ .یػاو ٌەاِردٔی رۆژی دٚایی  ٚژیأەوەیترن پاریصو
تٍٛدٚگڕڕای 0474و تیرۆوەیەوڕڕی تاغڕڕە ٌەتڕڕارەی گڕڕٛڵ ٕىردٔی وۆتڕڕایی تڕڕۆ
چەِىەوأی تیۆٌۆژی ٌەضەرەتای ضەدەی تیطس ضەتارەت تە دۆزەخ.
دەرتڕڕارەی غارضڕڕتأییەتە وۆٔەوڕڕاْو تاغڕڕترە وتێثیائڕڕاییٕی ئەٌۆِڕڕأی
وڕڕڕڕۆْن پڕڕڕڕاریصو پڕڕڕڕایۆ ٌ 0411ە ٔٚٛضڕڕڕڕیٕی ج .دِٚیسیڕڕڕڕً تیڕڕڕڕٛێٕرێتەٚە.
وتێثیاغاِأی  ٚتەوٕیىە وۆٔەوأی وێعوردْن پاریصو پایۆ چاپی دٚٚەَ
ٌ 0411ە ٔٚٛضڕڕڕیٕی ئڕڕڕێُ .ئیٍیڕڕڕاد ٌەگەوا ئاضڕڕڕّاْ  ٚدۆزەخڕڕڕی ِیطڕڕڕرین
ٌۀدەْ ٌ 0411ە ٔٚٛضیٕی تٛدج.
وتێثیاڕٚٚخطڕڕارە تەلٍیڕڕدییەوأی دۆزەخن ٌۀڕڕدەْ ٌ 0411ە ٔٚٛضڕڕیٕی
وڕڕڕڕیِ .یڕڕڕڕ .ٛوتێثڕڕڕڕیارێگەیەن تڕڕڕڕۆ دۆزەخن  ٚاتڕڕڕڕۆژیٕەٚەیەن ٌە چەِىڕڕڕڕی
ِردٚٚەواْ ٌە ئەدەتی ٔەرٚی ی وۆْن واِثریدج ٌ 0411ە ٔٚٛضڕیٕی ئڕێر.
ئاڕ .ئەٌیص.
ئەٚەغی پەیٛەضتە تە پەیّأی وۆْ:
وتێثیاچەِىڕڕی ضڕڕەرەتایی ِڕڕردْ  ٚویٙڕڕأەوەیتڕڕر ٌە پەیّڕڕأی وڕڕۆْن
تیثٍیا  ٚئۆریٕتا و رۆِا ٌ 0411ە ٔٚٛضیٕی ئێٓ .وی .ترۆِپ.
ضەتارەت تە ویٙأی ئیطالِی:
ش .ئەٌطاڵحاژیأی دا٘ات ٚٛتە پێی لٛرئاْن پاریص .0470
دەرتارەی دیاردە فۆٌىٍۆرییەوأیع:
وتێثڕڕی افۆٌىٍڕڕۆر ٌە فەرۀطڕڕان  ٚازەٚی  ٚژێڕڕر زەٚین پڕڕاریص -0411
ٌ 0411ە ٔٚٛضیٕی پی .ضیثیٍۆ.
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