
  

٥٣١

]٥٥سووڕەی ڕەحمان [بیست و حوتمجزمی 

٥٠ا) کــەدیواو(ت کانــدنکووچــاو ترووکــەروھییــاتر نیــزشــت ل مئــیرمــانف

یۆخـریـب تـا ب یھکیەوەرکریـبۆئـاخە وبـردوو ـن مـان لەوئوو کـوەیەش فرپشوو

ھمــوو٥٢ یداکــاوڕپ لکــردووەانیــیرچھ٥١ێربگــرەولــینــدو پەوتــنب

 ل٥٤ئاون  مۆچمەد شت و لھب زان لپارۆخ٥٣ە نووسراو لۆکو چە ورگیکارک

  ٥٥تن سەدبیکیواەرمانو فارکونوخیو الریگاست و دی ڕنمینش

  

  تیئا٧٨حمانەڕسووڕەی
  .تیئا٧٨ە والله)(بسم و بێھاتۆت خوار ککم حمان لەسووڕەی ڕ

  ن. الوڵدبخشر وب ناوی خوای 

و ئافرانـدیۆمـر٢ە داویرسـەو دەووردکرفیقوڕئانم ئ١ر خشھنده) بەدی(خوا

و ژۆی ڕقـبت٤کـردووەرـفیقسـوو زمـانانـدیگتیفتنئـاخ ل٣رد کیدروس

یایــگژوگ٥ن چــەن و دــد،نــڕگەدکــپوکــی ڕکســابیحیکیەنــدازئ ش بیڤــیھ

و کـردووەرزبیئاسـمان٦ن بەدە سـوژدوکنـۆشخـوا) ۆتدار و دار (بت و ساقساقب

 چـن (و لرنەاست دڕرسیشانک تا ل٧ە داناویونونگاندن) و قان سھیۆ(ھترازوو

ۆمان بییوەم زئ٩ا کر نتان سترازووو ر برانبتان بشانک٨ن) ەدالنیردادگ

١١ یھ فۆکن شـەو خـاودارخـونچیرماۆو خەوی)دا میوەو (زل١٠ە داناوکخ

یکنیو شـایـگژوگوڵگـوواکـ بنئە وتو ساقڵگو ب کوداوولکگ و ڕو بن لیکنەد

تان حاشـاەرنـدەروپیکچـا ھک لە وسا ئیەد١٢) کۆن کنەدیرگوبوولکش (ۆخنۆب

یگـلیکۆجنـ١٤ە وت ئافرانـدوسـوایشنچ لیزرکیڕقو لیمرۆڤ١٣ن کەد

تان حاشـا و ەرنـدەروپیکچـا ھکـ لە وـسـا ئیەد١٥ە نـاوھیدبڵکوودبـیئاگر

  ١٦ن کەدار کنیئ
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٥٣٢

]٥٥سووڕەی ڕەحمان [بیست و حوتمجزمی 

 ھکـ لە وئسایەد١٧ یرئاواۆخدوو یرنرەروپوترھۆخدوو یرنرەرو(خوا) پ

ــا ــدەروپیکچ ــاەرن ــج١٨ن کەدتان حاش ــرەزدوو یرمس ــیای ــدوکلە وکپ  لە وان

ونیدا نــاتــرکیر ســب ک یھکــکەرزو بییدایــنانــدا بیوانن ل١٩شــدان یوتنوبز

 و دووانل٢١ن کەتان حاشـا دەرندەروپیکچاھک لە وسا ئیەد٢٠و نابن کت

نکی پروەرنـدەتان حاشـا دەکچـاھکسا ئوە ل یدە٢٢ێرەد نرجان دمویمروار

٢٣گیو باەوەبادیانکۆڕکیوانئاسا لایچیشت ئیارکایرەزە و٢٤یدە ـوە لسا ئ

چـئایـت،یدایـوەزڕووی رسـلیرچـھ٢٥ن کپروەرنـدەتان حاشـا دەی کچـاھک

٢٦تو بۆکن شەخاویا زاتینڕرز و بپیزرەرونمەرت دنتە و٢٧ـسـا ئیەدە و

و ل یدایـوەان و زکئاسمان ل کس کرھ٢٨ن کەتان حاشا دەرندەروپیکچاھک ل

٢٩ کرخە وکارک و ب یداکارک لێژۆڕھموو خوا،ێخوازە) دیۆخیازیخوا ن (ل

ەوــئیارکــدا بــیدوا ل٣٠ن کەتان حاشــا دەرنــدەروپیکــھ چــاک لە وــســا ئیەد

تانەرنـدەروپیکـھ چـاک لە وسا ئیەد٣١ان کۆو جنۆمریستەددوو یئنیگەادڕ

دایـوەزان وکئاسـمانھمووتان لیتوانر گئۆو مرکۆجنیەربیئ٣٢ن کەحاشا د

ر گن مکبـە ارکوم ناشتوانن ئن بکبە ارکوسا ئەببن، دربازەن دڕن و بگکب خنەڕ

یکھ چـاک لە وسا ئیەد٣٣ێوکس ەتان دنانوورباز بەو دەوخنەڕوئیکتسەد

ڵمۆکـ بیـکودو، وڵکودوبیئاگر للگسبوگ٣٤ن کەتان حاشا دەرندەروپ

یکـھ چـاک لە وـسـا ئیەد٣٥ن ەبدیتارمیتر کیناتواننە ورتان، جا ئس ترنەد

بـرد جــا بیشـتت بـوو قئاســمان ل کیمەودجـا ل٣٦نکەتان حاشـا دەرنـدەروپ

ە وـسـا ئیەد٣٧چاو ربتو بێڕگھسوور راوکڵقاینۆڕوڵوکرم وو چڵگوینگەڕ

وۆمـریتـاوان ار لیدا پرسـەژۆور جـا ل٣٨ن کەتان حاشـا دەرنـدەروپیکھ چـاک ل

  ٤٠ن کەتان حاشا دەرندەروپیکھ چاک لە وسا ئیەد٣٩ێرکنا کۆجن
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٥٣٣

]٥٥سووڕەی ڕەحمان [بیست و حوتمجزمی 

بووچـاواننیووان و میرسیقژ ن، جا بناسرەاندا دیوچاوچوزاڕەونمید تاوانباران ب

یکــھ چــاک لە وــئســایەد٤١ن شــرکەادڕدۆژەھـــۆن (و بــدرــگەان دیــقاچوالق

ــدەروپ ــاران ب ک یھەژۆو در ئھ مئ٤٢ن کەتان حاشــا دەرن ــۆدر تاوانب ــا ان دائی ن

٤٣ئستا ل نو ئو لەو نوکیو ئـاوو و تیـخـولەدواو داغنگەو دە وـدر ن٤٤

ــ٤٥ن کەدتان حاشــاەرنــدەروپیکــھ چــاک لە وــســا ئیەد ییــەورگلھرکسۆب

یکـھ چـاک لە وـسـا ئیەد٤٦ یھۆشتدا) بھب لیشباغ (بە ترساویرنرەروپ

سا یەد٤٨پن ۆو پکلپ بپیدارخاوەنی و دوو باغئ٤٧نکەتان حاشا دەرندەروپ

ی اویـانکدا دوو بـاغدوو وو ئـن ل٤٩ن کەتان حاشـا دەرنـدەروپیکھ چاک لە وئ

وو ئـن ل٥١ن کەتان حاشـا دەرنـدەروپیکھ چاک لە وسا ئیەد٥٠ یوان ھەڕ

کـھ  لە وـئسـایەد٥٢ یتـر ھکییلفـر وۆجدوو کیەویمە رۆر جھ لداباغدوو 

پیچاککەتان حاشا دەرندەرو ن٥٣لسر فگرشلپاتەداوانیکە و ئاستان یانکەر

کیـزوان نردو بـاغ لھیوشتویگیەویمە ربوە،وروستئوشمیھاوریو پارچریرح ل

یۆژیـک٥٥ن کەتان حاشـا دەرنـدەروپیکـھ چـاک لە وـسا ئیەد٥٤ە وتۆتوک

ن وبـردونۆبـیسەد کۆا جنیۆمرسکوان ر لبک یشتداھبون ان لیپاکداونە ندھ

٥٦ـسا ئیەدلە و چـاک ھپیکـکەتان حاشـا دەرنـدەرو ن٥٧بیتـانەئافرھ شـت

تانەرنـدەروپیکـھ چـاک لە وـسا ئیەد٥٨رجانن ت و مواقوییەجوانن دە ندەوئ

 لە وـئسـایەد٦٠تـره؟) (شـت کچـا ل جگبـ کچایا پاداشیئا٥٩ن کەحاشا د

چاک ھپیککەتان حاشـا دەرنـدەرو ن٦١بـجگ لبـاغدوو و، بیبـاغدووھیشـت

یکسـک٦٣ن کەدتان حاشـاەرنـدەروپیکھ چاک لە وسا ئیەد٦٢ یش ھکید

تان ەرنـدەروپیکـھ چـاک لە وـئسایەد٦٤نن یۆنەش دەڕتواڕوزن بسە خن فرۆت

٦٦ن قوەدـن و ھکەد قچین فھیانکدوو دا،باغدوو وو ئن ل٦٥ن کەحاشا د

  ٦٧ن کەتان حاشا دەرندەروپیکھ چاک لە وسا ئیەد
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٥٣٤

]٥٦سووڕەی واقیع [بیست و حوتمجزمی 

یکــھ چــاک لە وــســا ئیەد٦٨ ینــار ھخورمــا و ھە،ویــدا مبــاغدوو وو ئــن ل

وکخووچـایو ژنـانارکئابیژیکەدا فرشتھو بو ئن ل٦٩ن کەتان حاشا دەرندەروپ

ن کەحاشـا دتانەرنـدەروپیکـھ چـاک لە وـسـا ئیەد٧٠ن ھکچـاجـوانونمیدب

٧١پیسپیجوانیرەزش لەڕچاویردەزڵئامایست نخومۆو زتاندان ەو٧٢سـا یەد

چ یان)، ھـیـانکەردیوان (مر لبک٧٣ن کەتان حاشـا دەرنـدەروپیکـھ چـاک لە وئ

تان ەرنـدەروپیکـھ چـاک لە وـئسـایەد٧٤ن وبـردونۆبیسەد کۆا جنیۆمرسک

و جـوان کسـکوکناسـیخیاڕرسل انیشتھم بئ کدا کحا ل٧٥ن کەحاشا د

و ردەزوکنازین پارچیجوانترونیباشتر ب کە داوەوکلگنیرسان بیپاونوشتویدان

٧٧ن کەتان حاشا دەرندەروپیکھ چاک لە وئسایەد٧٦شراون ۆن پینگەڕووزس

 گـرتنزلی ڕانیو شاۆکن شەخاو کرت نرەروپیون تکەربت ویپو پبکەمومبار

٧٨  

  

  تیئا٩٦وداووڕ:عیواقسووڕەی
  .تیئا٩٦ە واللبسم و بێھاتۆت خوار ککم ل عیواقسووڕەی 

  ن الوڵدبخشر وب ناوی خوای 

کیۆدرچیدا ھــەڕووداووئیھــاتن ل١دا یووڕن)ســپیژۆ(ڕ کەڕووداوختــەر وھ

نیی٢بکرزستەدیەوەریککو نزمسـتەدیەوەریە تـر٣ھمـەردک بیوەز 

کن یڕھـا ن بدرڕن و بھـاوترکـبانکەوک٤ە وتنررزبلانکاتڕبیکاتی ڕتوند

یسـتەجـا د٧ سەدس بنئە وئ٦و بیۆو خزۆت بنەجا د٥بن خاشودرو

خـتن، چبو بـیپچسـەتـر دیسـەد٨؟ رانەوختب سەرن، چ دەوختبیاستڕسەد

ــ ســەد ــانبب ــارن؟ گبنخت  رانن لەدبەوشــپیرەدبەوشــم پیســیســەد٩تب

و ـن ان) لکـیز(ن١١خـوا) یدرگـاانن (لکیزن وانئ١٠ون ووتکشپونەوشپ

ش یکـمک١٣نانن یشـپ م لەوسیسەد١٢دان یشۆو خناز لیژو تپیشتھب

یورووبوڕ١٥ندن ربھواجیخترتس شت) لھبخوا لیانکیز(ن١٤نن ییدوا ل

  ١٦ە وتەان داویختانه) پاو ت(ئ وانر ئستر لکی
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