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 ثَيشةكى
 

دروسـتةةرى   ،ايش ى بَيثايان بؤ خواى جيهانيانسوثاس و ست 
بونــــــــــــــةوةرو زةوى و ئامسانــــــــــــــةكان، ِرؤزى دةرى طشــــــــــــــت 
طيانلةبةران،هيدايةت دةرى مرؤظةكان، درود و سةالت و سـةالمى  

ََ شــومار بـؤ ســةر طيـانى     ثــاكى ثـةيامهَينى ئــةكرةم ، ســةروةرو  بـ
ســةردارو ثَيشــةنث و ثَيشــةواى مرؤظايــةتى، درودو ســةال وات بــؤ  
ســةرطيانى هــاوةَ  و هــاوِرر و يــارو يــاوةرانى خــاو و خَي انــى تــا  

 ِرؤذى دوايى.
هةميشـــــة ستايشـــــى خواوةنـــــدى خؤشةويســـــت  ئةكـــــةم ،كـــــة      

كتَيبَيةى و تةوفيقى داين بؤ وةرطَيِرانى دةرفةتى دام ئةجمارةش 
ــةِرَي )دكتؤر  ــا  و  عبداحلميدددددضاة  دددد  تــــرى بــ ــوا لــــةش ســ ( خــ

ــانى)  ــتى بةات،بةناونيشـ يفض واجهددد ضاالسدددة ي ضضاةرؤيددد تةندروسـ
(ى وةرطرتـوة، لـةم كتَيبـةدا    5( كةالى ئَيمـة زريـىةى ذمـارة)   االيدز

ــةِرَي )دكتؤر  ــدامانى    (كــةعبداحلميدددضاة  دد  ضب ــة ئةن ــوة ل ــةكَيب ب ي
طشـتى ئةريومـةنى ئيسـالمى جيهـانى      تىئةمينـداريَ ليذنة بـاال ى ) 

ــؤ ــةواز و فرياكةوتن بـ ــر( و    بانطـ ــة م ـ ــص لـ ــينطةى رَية سـ )نوسـ
، بةدرَيـــذى بـــاس لـــة بِرطـــةو  دةســـتةى دامةزرَينـــةرى ئةريومـــةن(

بابةتــــةكانى كــــؤنطرةى بـــــؤ طواســــتوينةتةوة و لــــة دوو تـــــوَيى     
ى نــاوازةدا دايِرشــتوة، ئَيمــةش بــة با ــان زانــى ئــةم كنامَيلةةيــة

وةرطَيِرينــــة ســـةر زمــــانى شـــىينى كــــوردى تــــاوةكو    ةةيـــة نامَيل
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خ مــةتَيب بــة هاونيشــتمانيانى كــورد زبــات بةــةم ، كتَيب انــةى       
 كورديش بةم جؤرة باس و بابةتانة دةول ةمةند تر بةرَيت.

 هدايت حسَين هةورامى                                                 
 سلَيمانى                                            

                                        20  8 2017  
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 هرةبان(ي)بةناوى خواى بةخشندةى م
 

 (ثَيكدةس)
 سةالمء سةالت ءدرود ءستايش بؤ خواى ثةروةردطار ءسوثاس

 بةرى ئازي و خؤشةويست بَيت.ةملةسةر ثَيغ
لــة زانســـتى   خــاوةن ثســثؤرِ   ءلــة زانايــانى ضـــاكةخواز   كؤمــةل َيب 
 ان كة بال وكراوةكةى رَية راوى نةتـةوة يبيني ،ث يشةى شةرعىء

يةكطرتوةكان زؤر سادةو سـاكار بـوو لـة ضارةسـةرى ثينـةو ثـةِرؤ       

 7الغاشية:  َّ ين ىن نن من زن رن مم ٹٱٹٱُّٱ ،بوون

نـة ئةوةشـة ثَيـى     ،بـ   ثَيـى ةةل ـةو   طؤشتى ثـ  بطـرنء  ئةوةية  نة)
 بونةوةى نةخؤشى ئايدز،شتنى بال ونةهَي ءردنلةناوببؤ  ب ( تَير

 ةتَيةؤشـان ء هـةو َ  هاندةرء سةرةِراى ئةو هةموو ءلةطةَ  ئةوةش
لـةور خـةر    ء لَيرة كة ةزؤرء زةبةندثارةو ثولة  ءهةموو ماَ  ئةو

بون دايـةو زيـاد   زيـاد  َيت لـة كةضى نةخؤشيةكةش هةتا د ئةكرر،
بـ  ئـةوةى ئـاوِر     دالةجيهانـ نـور رائـةمال َيت   ى رتناوضةي ،ءئةكات

دةسـتةو كؤمـةل َيةى كـاراو ضـاالك      مةبةسـتى ء ئامانجبدرَيتةوة لة 
 !!.ئةو كؤمةل ةش الوانن كؤمةل طا كة لة

ال تـة يـةكطرتوةكانى   ء لةذمَيرى نةخؤشية تايبةتةكان  ئةطةر سةر
%(ى 58) ضـونةة لـة   وةرئـةطرين مان زانـى ئـةوا سـودى َ     ئةمريةا

ء )سَيةســى نــامؤو نابــاو   تــةوة بــؤ توشــبوان هؤكارةكــةى ئةطةِريَ 
 ،ء%(ى هؤكارةكةى مادة هؤشبةرةكانة25لة ) (ناوازةء نادروست
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%(ى 1) لـــةء بةدِرةوشـــتىء %(ى بـــةهؤى زينـــاو داوَيـــن ثيســـى8)
%(ى 91) اتـة لـة  ء وئـةدات، ر ؤى طواسـتنةوةى خوَينـةوة  تةنها بةه

لـة هـةموو كتَيبـة     توشبوان بةهؤى ئةريامـدانى هةل ةكانـةوة كـة    لة
هـــــةمان ذمـــــارة لـــــة  ةةدةغـــــة كـــــراوة، ءانيةكانـــــدا ياســـــا ئامس

ـــ   ال تـــــة يـــــةكطرتوةكانء ةســـــةرذمَيريةكانى ئايـــــدزدا تايبـــــةت بــ
ونـة  ر زؤر سـةر ئـةوا ضارة  استيةمان زانـى ر ئةطةر ئةم )بةريتانيا(،

ــةموو مر ــاطىر.   ،ظَيــــبؤبــــؤ هــ ــة بَيــــذنث نــ  تيشــــةى خــــؤريش بــ
ــؤ    ــوو ب ــةورة ب ــد( كةســايةتى مــن  شــةرةفَيةى ط ــؤ ء)د عبداحلمي  ب

ى ث يشــةانى ئيســالمى( كــة بةشــدارى جيهــانى كؤمةل ــة)يــةكَيتى 
ء ديـد تَيِروانينـة ) ء ديـد ء بةشدار مب لة دانانى ئةم بؤضـون  ءبةةم

ــالم لـــــة   ــى ئيســـ ــةوةر تَيِروانينـــ ى بونـــــةوةبةرةنطار ءوبةِرووبونـــ
ــةر دةســتان تــاوةكو      ،ئايــدزدا( ئــةوا ئَيمــة دامــان نــاو خســتمانة ب

ََ ببيـنن لـة هؤشـياركردنةوةو    ء ؤشـنبىكردنى خـةل ةان  ر سودى ل
لـة دور   ثَيويسـتة لةسـةرمان هـةموومان بةشـدار بـني      كةسـانى تـر،  

 ءثةتايـــــة لـــــة الوان ءردخســـــتنةوةى شـــــةِرو خراثـــــةى ئـــــةم دة 
ــةكاةان  ــةتى جطةرطؤشــــ ــةرياةان، بةتايبــــ ــارةو   ،طــــ ــيو ضــــ هــــ

 بنضـينةو  نـةبَيت كـة لـة    شـةر   ءبـة حـوك   مةطـةر  ارةسةرَيب نية ض
ثارَي طارى ء ثاراسص ءخؤشطوزةرانى ءتتدا بؤ خؤشبةختىبنةِر

 ءدانـاون  كةل ةـة ئـةوةى بـؤ    ئةوةى بةسودو بـة  ءمرؤظايةتى هاتوة
 ،زةرةرى هةيــة بؤيــان ءدورخســتونةتةوة كــة زيــان  ىئةوةشــى لَيــ
 14الملك:  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن ٹٱٹٱُّٱ



 

15 
 

ــةروةردطار   ــارزال ــة بةســةر كارو  خــواى ث ــةكانى خؤ ءب ــدا فةرمان ي
 .نازانن بةمة بةال م زؤربةى زؤرى خةل ب

 
 اة    دكتؤر عبداحلميد                                 

 ئايدزء طوازراوة سيَكسيةكان شارةزاى نةخؤشيةء ثسثؤر           
 ثزيشكانى ئيسالمىيةكيَتى جيهانى كؤمةلَةى                 
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 )سةرةتا(
 ستايش بؤ خواى طـةورةو مهرةبـان كـةوا لةئاينةكةيـدا    ء سوثاس

 بــؤ مــةردو ذيــرمرؤظايــةتى  ىشــتوةر ةفتــارور ثَيةيــةكى لــةء َيــبر
ــوةر ــؤى  ءةوا بينيـ ــاوينبـ ــردوة ء دانـ ــارى كـ ــةروةها درودو  ،ديـ هـ

ــةالت ــة بناغة   ءســ ــَيب كــ ــةر كةســ ــةالم لةســ ــةرســ ــتىدانــ  ءى ئاشــ
تَيــــرء  ثــــةيِرةء ثرؤطرامــــىء ثاكــــداوَينى ءســــةالمةتى شــــةرة 

)حممد كـوِرى عبـدا ( باشـرتين     طةورةو خؤشةويستمان ،ةتةسةل
سـةر   سةالم بـؤ ء هةروةها سةالت دروستةراوى خوا ثةروةردطار.

هـةروةها  ، انىَي ثيشـاندةر ء رَينمـويى ر ءيارو ياوةرانى بانط واز
 شـوَينةةوتوانى ئـةون تـا    َيطةى ئةوان ئةطرنـة بـةرو  ر كة ئةوانةش

 ءئةطةينةوة بةخواى مـةزن  ،طةيشتنةوةمان يةك بة ءرؤذى دوايى
 دلؤظان.

ــةتى طشــتى     ــا لةســةر داواو داواكــارى ئةمينداري ــةنى )بين ئةريوم
 نوســــينطةى) كــــةوتن(فريا ءئيســــالمى جيهــــانى بــــؤ بانطــــةواز   

 دةســـتةى دامةزرَينـــةرى ئةريومـــةن لـــة  ،ء(َية ســـص لـــة ةـــاهىةر
دانيشـــتنةكانى كؤتايـــدا لـــة عـــةىان لـــة دةســـتةى       كؤبونـــةوةو 

هاوكــارى كارطــةرانى  ءزانايــانى كؤمةل ــةى شــةرعى بــؤ هاريةــارى
ارى ئــةوةى كــة بــميســر بــة ئي ت ســوننةى موحةمــةدى لــة ءكتــا 

 يارو دةركةوتوى ئةم ئةريومةنةية.ئةندامَيةى د

دةرضــواندنى ديــدو بؤضــونى ئيســالمى متمانــةو      ءكــة دةركــردن 
ــت بــة سةرضــاوة    ءبطرَيتــة ئةســتؤ  بــاوةِرثَيةراو كــة ثةيوةســت بَي
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ء دةةــــــــة ياســــــــاييىء ئيمانيةكــــــــةى بنةِرةتيــــــــة ءبنضــــــــينةيى
ليذنـةى ئيسـالمى جيهـانى    )هاوكارى لةطةَ   بةو، شةرعيةكانيةوة

)ئةريومـــــةنى ئيســـــالمى جيهـــــانى بانطـــــةوازو     ( ومنـــــداَ ء ذن
 (.فرياكةوتن

كؤبونـةوةو  هةنوكةييـة،   ءكارة طـرنث  ءم ئةركلةثَيناو طةيشص بة
ي يانـــدا طـــةورة ر دانيشـــتنى كـــاراو كـــردة بةســـرتاو ســـازدراو لـــة 

ةك يــةكَيتى و هؤ ةنــدان لــةم بــوارو كاروفةرمانــةدا ء شــارةزايان
ــالمى   ــةانى ئيســ ــةى ث يشــ ــانى كؤمةل ــ ــدامى  ءجيهــ ــدر ئةنــ  هةنــ

ئةنـدامانى ليذنـةى ئيسـالمى     ،ءكؤمةل طةى توَيذينةوةى ئيسالمى
كانيان لـة بـوارى   ثسـثؤِرو شـارةزا  تايبـةتى   بـة  منـا َ ء جيهانى ذن

لـة كؤتــايى   )كــة ةـؤ ئيسـالميةكان  نيــةكَيتى زا ثـةروةردةو ياسـاء،  
 بةيان ئةكةين(. ءكانيان ئةهَيننيالثةِرةكةدا ناوة

 ةســـتا بـــةدةركردنى ئـــةم بةياننامـــة دواى ئـــةوة دةســـتة ه بـــة دوا
بونـةوةى  وبةِرور ونةى بةرنامـةو مةنهـةجى ئيسـالمة لـة    ر ئاشةراو
لـة بةرامبـةر فةلسـةفةو سياسـةتى      ى نةخؤشى ئايـدز، دةرد ثةتاو

 ةك يـــةكَيب لـــة و بونةوةيـــةدا،وبةِرور يـــةكطرتوةكان لـــةم  نةتـــةوة
ذياريـــة ء ذيـــانى طؤِرثانـــة طرنطـــةكانى ملمالنَيـــى نَيـــوان شـــَيوازة 

بؤضــونةكانى خؤرئــاوا   ء ســةرنج تَيــِرواننيء  ، ءجؤراوجؤرةكانــدا 
خؤِرزطـاركردنء   َيطـةكانى ر سةربةسـتى لـة  ء سةبارةت بـة ئـازادى  

 ءئــاينى َيســار هــةواو ئــارةزووةوة دور لــة ياســاو  خال يةردنــةوةى
بةمـــة خ مـــةت ئـــةكات بـــة مةبةســـتةكانى  كـــةةوة، ةوشـــتر بـــةهاو
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ــة بارةيــةوة هــاتوةو ئــةل      ثرؤتوكــؤالتى ــةب  كــار  ) زايــؤنى كــة ل ئ
 بةةين بؤ لةناوبردنى رةوشـت بـةها بااكـان لـة هـةموو شـوَينَيةدا      

فرؤيـد لـة    ،بتـوانني دةسـتى بةسـةردا بطـرين     بؤ ئةوةى بة ئاسانى
ــة  ــةء بــ ــايش    ئَيمةيــ ــييةكان ةــ ــة سَيةســ ــةردةوامى ثةيوةندييــ بــ

ى الوانـدا هـيو   ، بؤئةوةى لـة ديـدطا  ئةكرَيت لة ذَير روناكى خوردا
ردنـى  َيرك، تا طةورةترين خةمى ببَيتـة ت نَيتةوةشتَيةى ثىؤز نةمَي

بــــــةهاء رةمةكــــــة سَيةســــــييةكانى )الغريــــــ ة ا نســــــية( ئــــــيرت 
ليذنةى ئيسالمى جيهـانى  هةروةها  ،رةوشتةكانى هةرةس دَينَيت

ََ رِ زؤربةى زانيارية باوةِرثَيةراوةكـان  مناَ ء ذنبؤ  اطةيانـدين  ى ثـ
 .لةو بارةيةوة

 ئـاينى ئيسـالم لـة بـةهاو     هةيـة لـة   ونةردنةوةر هةرضى بةياننامةو
بةل طــــــةن لةســــــةر شــــــةري ةت،  ياســــــاو ءبــــــِرواءبىء ةوشــــــتر

ويسـتى مرؤظايـةتى   ثَي يةكةى كـة بـةرزىء شـةؤيةت  ء سةربةخؤيى
بـــة   شـــانازى ئـــةكات  بةتايبـــةتى لـــةم ســـةردةمةدا كـــةوا      ءبـــؤى

ــَيتةوةو      ــةوةى بثرســ ــةب  ئــ ــةهَي  بــ ــاددى بــ ــتانيةتَيةى مــ شارســ
 كـة  لةطـةَ  الوازةكانيشـدا بَيـت،    ئةطةرضـى  استَيتىر بةؤل َيتةوة لة

 ئةستؤ بـة وارةيان طرتؤتة ب ءنئةم اليةبةِراستى دةستةى زانايان 
 ةوشتى جـوان ء ثةرورةدةكردنى خووِرفَيركردنلةطةَ   تةواوةتى،
 لة اليةنى يةكةمدا هاتووة. ئةوةى كة

ســــةركةوتوو بةــــات  ءخــــواى ثــــةروةردطار مرؤظايــــةتى موةفــــة 
ــاوةكو ــر   تـ ــة ذَيـ ــايةبةةوَيتـ ــةت ء سـ ــَيبةرى هيدايـ ــويى،ء رسـ  َينمـ
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شـــةؤدارو غةبـــةرانى كـــةخواى بةنـــدةكان نيطـــاى ثَيةـــردوة بـــؤ ثَي
ــةوة ثشــت   ســةربةرز، ــةنا ءتــةنها ئ بةتوانايــة  ءزاَ  ،ســةرخةر ءث

 هةمووشتَيةدا. بةسةر
 سةرؤكى طشتى ءسةرؤكى دةستةى زانيان                         
 كؤمةلَةى شةرعى لة كؤمارى ميسرى عةرةبى                        
 لة زانكؤى ئةزهةرمامؤستاى خويَندنة باالَكان                         

 مامؤستا دكتؤر                                          
 حممد املختار حممد املهدي                                  
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 ثَيشةكى
ــةر   ــوربون لةسـ ــتنىسـ ــةوة  دةرخسـ ــةكانى نةتـ ــة بةرنامـ ــةوةى لـ  ئـ

نةخؤشـية  وبةِرووبونـةوةى ئـةم   ر يةكطرتوةكان هةية سةبارةت بـة 
باتى ئـةوةى   لة نةوةى ئةم بةرنامةية ئةيطرَيتةوة،بال وبوش يئةوة
دوابـــةدواى  ،وبةِرووبونةوةكـــةى بـــة بةل طـــةى زانســـتى بَيـــت ر كـــة

 ءبـــةهاى طـــة  ء ةوشـــتِربةســـةر  زال بـــونلـــةناوبردنء ئـــةوةش 
 ثةلةَيشـــــــةردنى بـــــــؤ الى سيســـــــتةمى ،نةتــــــةوةى موســـــــل مان 
تَييدايــةتى لــة  ى كــةةبةهــةموو ئةوشــتان شارســتانيةتى خؤرئــاوا

 ءشــــَيواوى بــــةدخويىء ئــــاذاوةء داوَيــــن ثيســــىء بةدِرةوشــــتى
 شتى،بَيِرةو

خةر  بـدرَيت   بة هؤشدارى(  ئاطايى) ءريايىو ئةوة ئةهَينَيت كة
ئةم بةرنامانة لة كؤنطرة  وىرِ خستنة ءثيشاندانء لة تةرح كردن

يان يتةبـةن  ءجيهانيةكاندا كة نةتةوةيةكطرتوةكان دةيانطرَيتـةخؤ 
 كــة ئــةو دةول ةتانــةى  ناِرازييــة بــةوةى كــة   بــة بيــانووى ء ئــةكات

 بـة جَيبــةج   اذؤيـان لةسـةر بةل طةنامةكـةيان كـردوةو ثةيوةسـص     و
ــةيان،  ــى بةرنامةكــ ــةدةن هــــةوَ  كردنــ ــة  ةنــــة    ئــ ئــــةم بةرنامانــ

مافـــةكانى  لةبــةر ئـــةوةى لــة   ب وتنــةوةى رَية ــراوة جيهانيـــةكان  
 مرؤظة.

 ،َية ـــراوةر َيســـاكانىر ءَيبـــازر طــرنطرتين  لةطــةَ  ئـــةوةى كـــة لـــة 
ــةالن    ــدى طـ ــة تايبةطةنـ ــة لـ ــاوةِرو رَية ســـتنى    ءرَي طرتنـ ــىو بـ بـ

 كؤمةال يةتيان. 



 

21 
 

ضبـاوء بـةرب و   ديـدطاى  ءثَيشةةشةردنى ديدو بؤضـون لةبةر ئةوة 
ثرؤطرامــى  ثاشــان، طــرنثء كاريطــةر بــوو المــان  لــةم كؤنطرانــةدا

راســـــتينةيى لـــــةم  لـــــة خؤثاراســـــتنىبةدوايـــــدا دَيـــــت  ئيســـــالم
َية سـتنى ذيـانى   ر لـة  ،ةونةى ئةو نةخؤشيانةى تـر  ءشيةنةخؤ

كؤمـــــةل طا لةســـــةر ثرؤطرامـــــى خـــــواى دروســـــتةةرو  ء خَي انـــــى
ــةر ــاو ءبةديهَينـــ ــودةيى  زانـــ ــى ئاســـ ــة زامنـــ ــبةختى ءكـــ ء خؤشـــ
 دامةزراوية. ءئاسايش
بةطاا ا كااانى نةتااةوة رااةكارتوةكان  ااة ئامرازة ءهؤكااار

 نةخؤشى ئاردزداضونةوةو روبةروبونةوةى 
 هؤكارى رةكةم:

)رؤشنبىى( رؤشـنبىكردنى سَيةسـى    نى ثرؤطرامةكانىسةثاند 
 لة خوَيندنطاكان.

ؤشــنبىى سَيةســى بريتيــة  ر ثَيناســةى نةتــةوة يــةكطرتوةكان بــؤ 
ة ثَيناســـة ؤشـــنبىى سَيةســـى بـــةور نةتـــةوة يـــةكطرتوةكان لـــة: 

 ءئامـــادةكردنء بةدةست ســـصء نوبـــوئـــةكات كـــةوا بريتيـــة لـــة: 
ةوشـــتى سَيةســـى  ر لـــةبارةىرد و تـــةواو ثةيـــداكردنى زانيـــارى 

 يــــــةك لةوانــــــة،1بةرثرســــــيارء بــــــَيرتس ءئــــــةرَينى ءثــــــؤزةتي 

                                                           
1

لةكاتى ئةريامدانى دل نيا: بريتية لة بةكارهَينانى هةموو هؤكارةكان  ثَيناسةى سَيةسى سةالمةتء 
ــردن لــة ســةبونء ســةثِرىء       ــؤ رَيطــرى ك ــارى سَيةســيدا ب ــرتن لــة توشــبون بــة ن     ك ةخؤشــية رَيطــة ط

بـؤ   خؤبةخشـى  سَيةسـى بةرثرسـيارَيتى: بريتيـة لـة بـةكارهَينانى حـةزى       سَيةسيةكان، بةال م هةرضـى 
ء راهَينـــان ى لـــة رابـــةرى مةشـــ  ةوتن لةطـــةَ  كةســـى تر)بةرامبـــةر(، هـــةروةها  ئـــةم هؤكارانـــة بةِرَيةـــ 

 -عمـان –هةرزةكاراندا هاتووة(، كةلةاليةن يةكَيتى نَيودةول ةتى كؤمةل ةى خاضى سـورء مـانطى سـور(    
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نَيرينـةى   هةوةسى( هؤكارةكانى ثاراستنى )حةزى، بةكارهَينانى
ثاراســص لــة ظايرؤســى خؤهَينانى تدةســ بــؤ بــة كاريطــةر ءطوريــاو
 .2ئايدز((

  فَيربونى سَيةس لة بةشَيب لة بةرنامةى

 (Education sex) لة يةك  لةخوَيندطةرؤشنبىى سَيةسى )  
كة ئةم بةرنامةية هةية لة كتَيب انـةكانى   ئامادةييةكانى بريتانيا،

ــة ناونيشــانى   ــادا ب ــةزبازى  اةلددوا ) بؤضــى: بريتاني ــة  (هاوِرةط ل
  خوَيندنطة ئامادةييةكان..؟

خوَيندنطاو ةوتا انـة لـة   ئةبَيت طةشة بدرَيت بة سياسةتى  )هةر
ء تـــاوتوىَ  ءهـــةروةها ةســـة لةســـةركردن  ، دافَيركردنـــى سَيةســـ 

سَيةســــــــــى جيــــــــــاوازو نايةكســــــــــان   ) لــــــــــةبارةى طفتوطــــــــــؤ
(Heterosexuality ء ئةريامدانى كارى ئاوهَينانةوة بةدةست)

ض كةسةكة بؤ خوى ئةريامى بدات يـا بـؤ خـةل ةانى تـريش بَيتـو،      
وازةيىء نابـــــــــاو نـــــــــامؤ ثةراوَي خســـــــــتنى سسَيةســـــــــى نـــــــــا

(Homosexuality) ئةريامدرا.  

ــى سَيةســى ثَيويســتة     ــةى فَيركردن كــةوا  هــةروةها لةســةر بةرنام
ــارى    ءيارمـــةتى ءثشـــتطىى ــات لـــة ديـ ــارى ئةوكةســـانة بةـ هاوكـ

خؤيـان   ةطةز تاوةكو بتوانن هةست بة بـةهَي ى ر ىةكردنى ثَيناس

                                                                                                                
، بؤ دةستةةوتنى زانيارى زياتر بةدورو درَيذى لةسةر سَيةسـى سـةالمةت،   112الثةِرة  2001االحتاد 

 ؟(HIV)ئةوا سةيرى بةشى يةكةم بةة: ضؤن خؤت ئةثارَي ى لة توشبون بة 
 بِرطةى ) (. 108، بةندى 1995بةل طةنامةى ثةكني  2
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ََ ئةكرَيت ءةي ةون بةةن كات  بـاو  نا ءازةو نـامؤ بة ناو ءةَي يان ل
ء كـردن  كـة ناضـار نـةكرَين بـؤ هةل سـوكةوت      بةجؤرَيب ناو ئةبرَين،

سـِرينةوةو نةهَيشـتنى يـان    ء ينةطـةزى تـر بـؤ طـؤرِ    رِ دان بـة طرنطي
دانيان لةسةر بةل ةو يارمةتي كةسانى تر، ءشاردنةوةى لة خةل ةان

 (نـامؤو نابـاو  ء ىنـاوازةي سَيةسـى  )ترسـى   بـةرطرى  ءبةرهةل ستى
  :ترسة بريتني ئةبَيتة هؤى دروستةردنى ئةو ئةوةش كة

 لة ضوار هؤكار:
 سؤزَيةى ناوازةو نامؤ.ء هةست ءهيو ئةزمون انةطةياندنىر -1

ــادارى ــةزمون   هؤشــيارى  ء)ئاط ــيو ئ ــة ســةر ه ــةدان ل ء هةســت ءن
 سؤزَيةى ناوازةو نامؤ(.

 َينى لــــة جؤرةكــــانىضــــونى نــــةربؤ ءســــةرنج دروســــتةردنى -2
 ك سَيةسى دةم يان سَيةسى كؤم.وة ةوشتى سَيةسىر
 خؤنوســــاندن بــــة بــــىو بــــاوةِرة ئاينيــــة     ءثةيوةســــت بــــون  -3
ةد ر نابـاو  ءنامؤء سَيةسى ناسروشتء سَيةسشةةكانةوة كة و

 نايانةور.ء ئةكةنةوة
 لةدةستدانى ثةيوةندية كؤمةال يةتيةكان لةطةَ  مرؤظـة  ءنةمان -4
  ةطةز.ر هةردوو ةكان لةييناسروشتء نامؤ ءنائاسايىء  ثةِريِر
ــةم ةء ــرس ئ ــدطاكان شــوَينى   و بيمــةشء ت اى كــردوة كــةوا خوَين

 نـا ء نـامؤ  ءئاسـايى  نـا ء  ثـةرِ يرِ مرؤظـة  نةبن بؤ ئةمني سةالمةتء
يارمةتى ئةوانةماندا  ةطةز. بةال م ئةطةرر هةردوو ةكان لةيسروشت

 الدان( )دةرضــون  كــردارى ثَيــى ئــةوترر كــةوا هةســص بــةوةى كــة



 

24 
 

 ئاسـايى لـة هـةردوو   نا ءةك نـاوازة و )خؤ( كردنى خوداتة ثؤلَين و
 خـةل ةانى تـر  ء ةش بطات بةوانى ترو كةسانة ئةم هةوال ء ةطةز،ر

 بةسود دةبَيت.
( بابــةتى ســةرةكى ثةيوةنــديان هةيــة بــة كــردارى  3) لَيــرةدا ســ  

كــــةوا خوَينــــدنطاكان  كــــة ثَيويســــتة لةســــةر   الدان( )دةرضــــون 
 :زانيارييان هةبَيت لةسةرى

ثؤزةتيظــة ء الدان( ثَيويســتةو ئــةزمونَيةى ئــةرَينى  )دةرضــون  -1
 ءنائاســايى كــة  بضــوكةكان ئةوانــةى   ءبــؤ زؤربــةى زؤرى منــاال ن  

 . هةر لة سةرةتاى الوَيتياندا ةطةزر هةردوو لة نيناسروشت
 زؤربةى زؤرى شازةكان لة كاردانةوةى نةرَينى ئةترسن. -2
 طـرنطن بـؤ  ء ثَيويستبيمةى سةالمةتى دووشتى ء ثشتطىى -3

 .بضوك ءالدان( مناال ن )دةرضون 

دل نيــايى ئـةم طةيشـتنة بــة ةؤنـاغى كؤتـايى لــة      ءدةسـتة بـةركردن  
ةك و واتـــاى كرانـــةوة دَيـــت    الدان( كـــة بـــة  ))دةرضـــون   كـــردارى

 ةكانبضـوك  ءةطةز. مناَ ر هةردوو ناوازة لة ءكةسَيةى ناسروشت
 بؤ ذيان، ةرَيطةثَيدراو َيطةيةكىرسَيةسى ناباو كة  ةنهةست ئةك

، ة ئـةزمونى ئةريامـدانى خؤشةويسـتى   ئةضـن لـ  هةروةها زياتر رؤ
ــة       ــون ب ــةخؤ ب ــة ب ــة متمان ــردن ب ــايى لةســةر   لةطــةَ  هةســت ك توان

 بــةل ةو بــة ،وشــورةيى ةنطىنــ ءســتةردن بــة لةكــةدارىبــةرطرى هة
ةوشـــت نـــاوازةو نـــامؤ ر يـــةكَيب لـــة فـــةخرو شـــانازيةوة خـــؤى بـــة

ــةنَيت ــةهء دائـ ــة َي خـــؤى بـ ــةدا لـ ــةم ئـ ــةورة لةةةل ـ ــةِروو ر َيةى طـ وبـ
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ــ ءلةكــةدارىبونــةوةى  ــة  كــة  وشــورةيى ةنطىن ثةيوةنــدى هةيــة ب
ئةبنـة   دذ بـةوان ئةبَيتـةوة.  ء دا دَيتيانبازو هاوشَيوةكانهاوِرةطةز

كةسـانى تـر    ءثـؤزةتي  بـؤ خـةل ب   ء ئـةرَينى  رابـةرَيةى  نثءثَيشة
وةك  دةركـــــةوتنيان هةيـــــة ءخســـــصكـــــة كـــــةمرت توانـــــاى خؤدةر

 .سَيةسناباوَيب
 3نزانياةاَلتى تو ؤشنبريكردنى سَيكسى  ةر بةرنامةى

 (13-6) قؤناغةكانى تةمةنى
 كانخوَينـدنطا  ىؤشـنبىية سَيةسـيةكان  ر ئةمة يةكَيةة لة بةرنامـة 

 خوَينةارى خوَيندنطاكان لة تةن انياكة جَيبةج  ئةكرَيت بةسةر 
)دار  دواى ئةوةى لة ثايتـةختى  زاينى، (2003لة كؤتايى سال ى )

 ئـةوانيش هةسـتان بـة    كـارى زؤر بـوو  واالسالم( تاةى كرايـةوةو دا 
 هةموو ناوضةكانى تر: بال وكردنةو طشتاندى بةرنامةكة بةسةر

 رةكةم: بؤ خوَرندكاران
 ( سااَلن:9-6) قؤناغةكانى تةمةنى -أ

 )مةبةست(: ئامانج
فـــةرمانى هـــةر كـــارو ء ثَيناســـةى كؤئةنـــدامى زاوزَيـــى نَيـــرو مـــ  

جياوازةكــــانى باســــةردنى طؤِرانةاريــــة   ئةنــــدامَيب نَيــــرو مــــ ،  
 تايبةتى ئايدز. كانى كؤئةندامى زاوزر بةنةخؤشية ءجةستة

                                                           
بـاكورى ئـةفريقيا لةاليـةن     هـةر هـةمان بةرنامـة ثيـادة كرايـةوة بـؤ ناوضـةى رؤذهـةال تى ناوةِراسـتء          3

 )كــاركردن لةطــةَ  الوانء مــانطى ســور بةناونيشــانى: يــةكَيتى نَيودةول ــةتى كؤمةل طــةى خاضــى ســورء 
 راهَينـــــــــانى الوان((، لــــــــة اليـــــــــةن كتَيب انـــــــــةى نيشـــــــــتيمانء ة  طةرياندا..ِرابــــــــةرى مةشـــــــــ ء 

  .2001عمان  االحتاد  .( ث  سثَيررا2004 6 1101ذمارةى)
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 :تنةوةو انةو َيطةىر
 كـو ثيشـان ئـةدات   ء ى كـورِ زاوزيَـ َينةى ئةندامـةكانى  و مامؤستا*
دواتـر   بةردةميانـدا ثيشـانيان ئـةدات،    لـة  ءضاوى منال ةكان بةر بة

ََ ئـةكات كـة ضـييان بينيـوة     بؤيـان بـاس بةاتـةوةو     ءثرسياريان ل
وت بةاتـةوةو  ر دواتر داوا ئةكات لـة كوِرَيـب يـان كضـَيب كـة خـؤى      

جلـــــــةكانى ذَيـــــــرةوةى داكـــــــةنَيت بـــــــةديار ضـــــــاوى هـــــــةموو      
 خوَيندكارةكانةوة.

لةســـةر ئيشـــةكانى   كـــاركردن )كـــاركردن بـــةتي (،  تـــي  كـــارى *
توشـى   ءَيطـة ر انةاريانـةى كـة دَينـة   طؤِر ئـةو  ،ءكؤئةندامى زاوزر

طرنطـى دان   ءبايـة   ءضـاودَيرى  ضـؤنيةتى ء ئةندامى زاوزر ئةبن
 .بة تةندروستى جةستة

 ( سااَلن:12-10) قؤناغةكانى تةمةنى -ب
 ئامانج:

فَيركردنـــى ثَيشـــوةختةى   ،طرنطيـــدان بـــة جةســـتة  ء ضـــاودَيرى 
 .ثةيوةندية سَيةسيةكان

 تنةوة:و انةو َيطةىر
فــــةرمان ئــــةكات بــــة خوَينــــدكارةكان بــــة   (ذن)يةكى مامؤســــتا *

بىكردنـةوة لـة ئةندامـةكانى زاوزَيـى     ء )نوةان(ى ضاويان داخسص
 ذن.ء ثياو
 َينـةى و فةرمان ئـةكات بـة خوَينـدكارَيب كـة     (ذن)مامؤستايةكى  *

ــى ثيــاو بةَيشــَيت،   َينــةى و خوَينــدكارَيةى تــريش  ئةنــدامى زاوزَي
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لةطةَ  جياكردنةوةى بةشـةكانى  ، بةَيشَيتئةندامى زاوزَيى ذنَيب 
 َينةكة.و ئةندامةكة لةسةر

ــةوةر * ــةركردن ءونةردنـ ــة لةسـ ــة دان لةســـةرء ةسـ ــةكاو تانـ  نَينـ
ئةندامــةكانى ةسـ  كردنـى   و ،ءذن(ء )ئةندامـةكانى زاوزَيـى ثيـاو   

 ،ذنء زاوزَيى ثياو
)خوَينـــدكارة(  ان بـــؤ بـــةراورد كردنيـــان بؤمنال ـــة   كَينـــةو دانـــانى

دواتــر  كضــانى بــال   بــوو، ء ، كــوِرانةطــةزر هــةردوو لــةبضــوكةكان 
خوَينــدكارةكان ثرســياريان ئــةكرد لــة ثَيةهاتــةو دروســت بــوونى    

 ذن(.ء َينانة )ئةندامةكانى زاوزَيى ثياوو يةك لةو هةر
ى اتـــاو وثَيويســـت كـــراوة كـــة باســـى مانـــا مامؤســـتاكةلةســةر  * 

وةختــــةو ســــةرةتاو  ثــــَيشسَيةســــى خؤشةويســــتى ثةيوةنــــدى 
ء دةرةريــامباســى ء ثَيشــةكيةكانى بةرَيــت بــؤ خوَينــدكارةكانى   

ــةم ــت ء بةرهـ ــةكانيش بةرَيـ ــب و ئاكامـ ــونثِرةك سـ ــانى ءبـ  ءدوطيـ
ضــــؤنيةتى  ء)زاوزَييــــةكان(ء طواســــتنةوةى نةخؤشــــية زايةنــــدى

ء اتــــــاى و لةطــــــةَ  باســــــةردنى مانــــــاو ،دوركةوتنــــــةوة لَييــــــان
ــةم تةمــــــةن دووطيــــــان) ــية  )نابــــــال  ( بوونى كضــــــانى كــــ نةخؤشــــ

 تايبةتى ئايدز. سَيةسيةكان بة
 َيطايانةوة ئةريام ئةدرَيت )تةواو ئةبَيت(:ر ةمئةمةش ل

 ئـةدات لـةبارةى ئـةو    سـاز  تووَيذو طفتوطؤو (ذن)مامؤستايةكى  *
ــة  ــةنى سَيةســى منــاال ن  و هــؤى شــتانةى كــة ئةبن ــدنى الي  ،ءروذان

  دَيتة ئةريام. ء)فريودان( سَيةسى تةواو ئةبَيتضؤن
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ة ةوضـؤنيةتى دوركةوتنـ   تووَيذى كراوة سةبارةت بةو سازدانى *
تووَيـذى  و سازدانى هةروةها ةختة،و )دوطيانى( ثَيش لة سةثِرى
لةطـــــةَ   ســـــةردنى نيشـــــانةكانى،بـــــارةى ئايـــــدزو با كــــراوة لـــــة 

كاتى دةركـةوتنى يـةكَيب لـة     ئامؤذطارى كردنى خوَيندكارةكان لة
 ةن:نيشانةكان ثَيويستة لةسةريان كة ئةم دوو كارة بة

نةخؤشـ انة   )بِروات( سةردانى نـ يةرتين  بةزوترين كات بضيَََََت *
 بةات.

هـاوِرر   ءاستطؤيانة دةركةوتنى ئـةم نيشـانانة الى شـةريب   ر بة *
 ثَيى بل َيت. ءثةيوةندية سَيةسيةكةى باس بةات

دةزطاَرك  ،دووةم: بؤ مامؤستاران )وةرشةرةك( شوَرنَيك
تناااةوةى و ضاااؤنيةتى ءباااؤ رَيركردناااى مامؤساااتاران

 ثِرؤطرامةكة.
 ئامانج:

ء ثيــاو كؤئةنـدامى زاوزَيـى  كـارو ئيشـةكانى   ثَيناسـةو باسـةردنى   
 زانينــى طرنطــى رؤشــنبىى سَيةســى فَيركردنــى تةندروســتى ذن،
 خستنةوة بؤ مناال ن. ةضةو
 :تنةوةو انةو َيطةىر

 (ى يةكةم:)دانيشص كؤبونةوة
ثرسـيارانةى كـة    ى ئةوناوةِرؤكثرسيارى مامؤستايان لةبارةى  -

ةال م و ئايا تواناى ة؟بارةى كؤئةندامى زاوزَيو مناال ن لة ئةيةةن لة
 دانةوةيان هةية.
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ء ضـــــةند طـــــروث ن( بـــــةخوَينـــــدكارا )منـــــاال ن  دابةشـــــةردنى -
َينـــةى و طروثَيـــب كـــةء هـــةر كؤمـــةَ  داوا ئـــةكرَيت لـــة كؤمةل ـــةوة،

تـاوةكو  ، ذن بةَيشـن ء ةندامى زاوزَيى ثيـاو ئكؤناوةوةى  ةءدةرةو
ثرسـياريان  ،ءخوَيندكارةكاندل نيابن لة طةيشتنى زانياريةكان بـة  

ََ ئـةكرَيت: ئايـا    ءئـةزانن كـة بـاش    اء بابةتـة( ء )بـاس  ئـةم كـارة   ل
 ؟ةختدا.و ةريطرن لة تةمةنى ثَيشو طرنث بَيت بؤ مناال ن تاوةكو

 (ى دووةم:)دانيشص كؤبونةوة
 ءدل نيـــا ءبـــارةى طواســـتنةوةى ئايـــدزو سَيةســـى ســـةالمةت  )لـــة

 نادل نيا(:ء ناسةالمةت سَيةسى
ِرةوشــــــتَيةى سَيةســــــى ءهــــــةموو مامؤســــــتايةك باســــــى خو  -

دواتــر  ءنادل نيــا بةــاتء ناســةالمةت سَيةســى ءدل نيــا ءســةالمةت
ــرَين  وخ ــؤلَين بةـ ــةكان ثـ ــتة سَيةسـ ــةمووء وِرةوشـ ــتةكان ر هـ ةوشـ

 ناسةالمةت(دا.ء )سةالمةت دابنرَين هةر يةكةو لةذَير
ضــؤنيةتى بــةكار هَينــانى نةطةيــةنى     مةشــ  لةســةر ء اهَينــانر -

 كردارى. ث يشةى )كؤندؤم( بة
 (ى سَيهةم:)دانيشنت كؤبونةوة

مامؤستا ضؤن باسى ئيمةانيـةتى طفتوطـؤ بـؤ خوَينـدكارةكانى      -
 بـــارةى بـــةكارهَينانى  ةةيـــدا لـــة هاوِرَي ءلةطـــةَ  شـــةريب  دةكـــات

 ؟وة)نةطةيةن كؤندؤم(
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بــارةى دانــانى ثةيوةنــدى  مامؤســتايان لــةثرســيار ئــةكرَيت لــة  -
ــة  ةونةيـــــــةك لـــــــةء ةك طرميانـــــــةو سَيةســـــــى نَيـــــــوان دوو لـــــ
 ةفتاركردن؟ر ضؤنيةتى ،ءكانخوَيندكارة

 ئاطادار ئةبني لة زاراوةكان :  ءئةزانني دواى كةمَيةى تر
 )بةشــــدار  ، شــــةريبنةطةيــــةنى ث يشــــةى سَيةســــى ســــةالمةت،
 ،ؤشـــنبىى سَيةســـىر ،وةضـــة خســـتنةوة هـــاوِرر(، تةندروســـتى

ئةمةش  ، كةئازادى سَيةسى ؤذئاوا بؤر ؤضونىديدو ب ءتَيِروانني
ارَيةة بؤ زياتر بال وبونةوةى نةخؤشى نةك ضارةسةرو زال بون هؤك

 بةسةر نةخؤشيةكان.
ى يونســـةؤ هـــةروةها )د.فيةتـــور بلـــى( بةِرَيوةبـــةرى نوســـينطةى 

 دةدرَيـــت بـــةرَيطـــة  هـــةرَيمى لـــة بـــةيروت دوثـــاتى دةكاتـــةوة كـــة 
نةخؤشــــــية طــــــوازراوة  ءبــــــة ئايــــــدز بةرنامــــــةكانى ثةيوةســــــت

ء طفتوطـــــــؤدةربـــــــِرنء  بـــــــؤ فرســـــــةت ءهـــــــة  ءسَيةســــــيةكان 
طــةريان زؤر ةســةيان لةســةر     ءرت كــة الوان تووَيــذكردنى بابــةتي و

ناكؤكى نَيوان ئـارةزوة   ذيانى سَيةسى،ء ةك: سَيةسو نةكردوة.
ئــارةزوى  ،ءكؤمةال يةتيــةكاننةريتــة ء دا ضكل ثــة وبل َيســةييةكان و

 مةترسيدار. ءخوِرةوشتى ترسناك كردنى ءئةريامدان
ــا ــة ئ ــال وى   ءةورؤشــنبىى سَيةســى ئةيانــ  ر ئةمةي مةبةســتيانة ب

ةمةردنـةوةى ةـةبارةى   لةسـةر هـةوَ  ك   جةخت ئةكةنةوة بةةنةوة،
ــة  ــةو طرفتــ ــةكَيشــ ــازادى  كان كــ ــةهؤى ئــ ــاى سَير بــ ــيةوة ةهــ ةســ

ــةبن ــاراوة، ء ثةيدائـــ ــة ئـــ ــة دَينـــ ــةى ر لـــ ــة  َيطـــ ــةرخانةردن و بـــ تـــ
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 ءلةطـةَ  زيـاد   نيارى سَيةسى هةرزةو هةرزةكاران،زا ضنط ستنى
ــةو زؤر كردنـــى ــان   هؤكار ئـ ــةمرت ئةبنـــةهؤى نةخؤشـــى، يـ انـــةى كـ

 زطــاركردن لَيــى،ر دوطيــانى نةويســرتاو، يــان حــةتا خــؤ ء ســةبون
سَيةسى كة دائةنرَيت بـة  ء خستنةوة ةضةو هةروةها تةندروستى

 لةاليـةن نةتـةوة   كـة  ،بةل طةنامةى نَيو دةول ةتى طرنطرتينيةكَيب لة 
 ســـةرةكية بـــؤ  دةروازةى وةشئـــة وة دةرضـــووة،ةكانـــةويةكطرتو
 بَيسـةرو بـةرى سَيةسـى،   ء ن ئـاذاوة )هونـةر(ى ئـازادى يـا    تةكنيب

كــات وها نةتــةوةى تــر،ء طــة ؤشــنبىى ر كــةلتورو بال وكردنــةوةى
دووطيـانى   ءبـون  َيطـرى سـب  ر هاوردة كردنـى هؤكارةكـانى  لةطةَ  

بــةل ةو طواســتنةوةى تــةكنؤلؤذيا  ،تــازة ثَيطيشــتووةكانال تــة و بــؤ
 ءَيطـــرى ســـب بـــونر ال تانـــة تـــاوةكو بتـــوانن هؤكارةكـــانىو بؤئـــةم

ــانى ــةرزكـــواليتى ء جـــؤرى بـــاش  دووطيـ  بـــؤء بةرهـــةم بهَيـــنن  بـ
 .خؤى خؤيانونا
  
  ة سةر ئةوةى ثَيشوو: (ء بةدواداضوونتعقيب)

سروشتى ء هةرزةكاران ءفَيركردنى مناال نى بضوكئاِراستة بةرةو 
َيطرى ةةدةغةكردنى ر بةكارهَينانى هؤكارى ءسَيةسى ثةيوةندى
فرسةتى تةواو ثَييان  ءةخساندنى هة ر ،دووطيانىء سب بون

شةرعيةتدان انةو يثةيوةند دروستةردنى ئةو ءنانبنيات بؤ
ئةم  ناباو..بطاتة سَيةسى ناوازةو نامؤو  تةنانةت ئةطةرض،ثَييان

ء كاولبونء َيرانىو ئةويش ئاراستةية تةنها يةك كؤتايى هةية
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 ئةوة ئةمانة بةر لة بونةوةر، ءبونى ذيانث خراء ةناوضونل
سروشتة كة خواى مهرةبان دروستى  ءهةمووى دذى فيرتةت

 ءئةم بةدِرةوشتى خةل ةى لةسةرى بن، كة كردوةو دايناوة
 كردويانة كة ءئةرياميان داوةبةدخوية طةالنى ثَيشووتريش 

وةك ضؤن لة  هةر ،لةناو ضونء هيالك سةرةريام خاوةنةكانيان بة
ويداوة كات  دواى هةواو ر ناكؤكيةكانى نَيوان طةالنى ثَيشوودا

ء بةردةوام بون لةسةر بةدِرةوشتىء ئارةزووى خؤيان كةوتن
ان هاوشَيوةيء ِرةطةزىداوَين ثيسى كارى سَيةسى هاو

لةناوضوونء تةفرء  هيو ثشتء ثةنايةكيان نةمابؤية  ئةريامدا،
ثَيغةمبةر  ةو ضارىخواى ثةروةردطار لةسةر ز ،تونا بوون
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٹٱٹٱُّٱئةفةرمور 
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب خب
 175 – 165الشعراء:  َّ خس حس جس مخ

 



 

33 
 

، كـةى ئـةوة ثةسـةندة    استة، كةى ئةوة جوانة،ر ( كةى ئةوة165)
كــارى سَيةســى خؤتــان لةطــةَ    ءئَيــوة دةســتتان داوةتــة نَيربــازى 

 )ئاذةان بةو شَيوةية ناكةن(. نَيردا ئةريام دةدةن؟!..

كــة ازتــان لــة هاوســةرةكانتان هَينــاوة  و ( كــةى ئــةوة راســتة 166)
ــؤ دروســت كــردون   ــؤ حــةاَ    ءثــةروةردطارتان ئــةوانى ب ئــةوانى ب

راسـتى ئَيـوة    كردون بؤ تَيركردنى ئةو غـةري ةو داخوازيـةتان، بـة   
 تاوانةتانةوة لة سنور دةرضون. بةهؤى ئةو طوناهء

شـةِرواَ  ثيسـة هةِرةشـةيان     ء( كةضى ئةو خةل ةة نا ثوخـت 167)
 ئةطـةر كـؤ    -ةدو ض- ىتيـان: ئـة  و لة ثَيغةمبةرى دل سـؤزيان كـردو  

 بةدةرت دةكةين!ةخنةو باسانة ئةوة شارر نةدةيت لةم

انبـةر  بةر دةنـث نـامب لـة    اسـتيدا مـن بـ    ر وتـى: لـة   -ةو –( 168)
ــوات ةســةى لة      ــةم بةدِرةوشــتييةى ئَيــوةوة، تــا بت  ءســةر دةكــةم ئ

 ضاووتانى  ةم !! دةدةم لةبةرهةو  

ئـــــةوةى تَيةؤشـــــان بـــــؤ  ء( دواى ضـــــةندةها ســـــاَ  هـــــةوَ 169)
زانــى  -ةددو –فتــارة ةَي ةونــة بــ ، كــاتَى كــة  ر دةســتبةردارى ئــةو

تـى: ثـةروةردطارا   و هيو سودَيةى نية دةستةكانى بـةرز كـردةوةو  
بة دورمان بطريـت   ءزطار بةةيتر كارم ءكةس ءداواكارم كة خؤم

ارو كـــردةوة ناشـــرينانةى كـــة ئـــةو خةل ةـــة  كـــ ءةوشـــتىِرلـــةو بةد
 .دةيةةن
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كارميــان،  ءكــةس ءن اكــةميان طــىا كــردوو خــؤى( ئَيمــةش 170)
 او تؤل ــةى ســامناكى هـــةردوو   ســ  لــة ةان رزطــار كــرد )  هــةموويا 
 (.جيهان

كـة شايسـتةى مانـةوة     (هاوسـةرى )( جطة لـة ثـىة ذنةكـةى    171) 
ضـونةة  وةكو ئـةوان تيـا بضـَيت )    بوو لة نَيو ئةو ةةومة خراثةدا تا

 يامى يةك واناسى بوو(.ذنَيةى زمان درَيذو بَيباوةِر بوو، دذى ثة

 ء، بــة طِركــان واطــان بةســةردا كــاو  كــردن   ينجــا شــارو ئ( 172)
 .بومةلةرزةيةكى زؤر بةهَي 

اســـتى ر ( جطـــة لـــةوةش بـــةردمان بةســـةردا دابارانـــدن، بـــة 173)
ــدار    ءبــةردبارانَيةى ســةخت دذوار بــوو، بــؤ ئــةو كةســانةى كــة بَي

 ةرنةطرت.و كرانةوة بةام سوودو ثةندو ئامؤذطاريان

، بةل طةيـةكى  لةو بةايةى كـة بةسـةرمان هَينـان    استيدار ( لة174)
ئاشةرا هةية لةسةر تؤل ـةى ئَيمـة لـة بةدِرةوشـتان،      ءونر بة هَي و

بَيطومـان زؤربــةى ئـةو خةل ةــة باوةِريـان بــة ثـةيامى خــواى طــةورة     
 نةبوو.

، ئــــةى ()( بَيطومــــان ثــــةروةردطارى تــــؤ ئــــةى حممــــد     175)
ــدار ــاندا     ، ئيمانــ ــافرو خوانةناســ ــةر كــ ــتة بةســ ــاا دةســ ــةواو بــ تــ

)ماوةيةكى دياريةراو مؤل ةتيان دةدات( لة هةمان كاتدا بـة سـؤزو   
كوِريـةكانيان   ءميهرةبانة )بةرانبةر ئيمانداران، ضاوثؤشى لة كـةم 
لــة ضاكســازى   ءدةكــات ئةطــةر بــةردةوام بــن لةســةر دينــدارييان     

  دطاريان بةةن(.داواى لَي ؤشبوون لة ثةروةر ءدرَيغى نةكةن
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اطةياندنـة  ر دةزطـا ء لةطةَ  ئةمةشدا ئةبينني كة بةل طةنامةى طةالن
ةوا  ئـةدةن  ر و بـرةو ء كـة ضـؤن ثِروثاطةنـدة ئةكـةن     جيهانيةكان،
 تـا بؤطةنانـة،   ءبةدِرةوشت ءخراث راوةهةال نةو بةم زا بةم ضةمةة

جَيبةجَيةردنى ئةم ثِروثاطةندانة لة رؤشـنبىى ئاماريـدارو    ووةك
 ءبةرنامـــة فَيركاريـــةكانء ثرؤطـــرام ِرةويبةمةبةســـت طةيشـــتة ثـــة
ئـــيرت ، ناوخؤييـــةكانء ئـــةهلى كؤمةل ـــةء دامـــةزراوة ئايينيـــةكان 

 تر. اطةياندنة جياوازةكانىر بَيجطة لة
 كاتَيـب  )دةرةكيانـة(  فشـارو ثةسـتانةى دةرةوة  ء ئةم بةرةنطاربونة

ــالوازي ــدارو   يــ ــةل طا ئاماريــ ــاوخؤى كؤمــ ــة نــ ــتةكان ةك لــ بةمةبةســ
ــة دةرئةكــةوَيت ــراو  ئةوكات ــةلَيةى ف ــان ءنه ــةرينء ث  يشــةيىء رب

ئةمــة  ،شــةرعيش بَيــت ئةِرةخســَيت بةدةســت ئةكــةوَيت لةوانةشــة
 كــة دةورى بــةهاو   رؤشــنبىى سَيةســيدا،   لــة باســى   ئةبينينــةوة 

ــةدات ء دا ء ةوشــتر ــةريتمان ئ ــة ســةر  ء ن ــار فشــار ئةخات ء دةم
ــت ــول ى  ء هةســـــــــ ــاوةكو ةبـــــــــ ــان تـــــــــ ــان هؤ ـــــــــ  ءزاراوةكـــــــــ

  بةةين. ثةسةنديان ءةريانطرينء وبةةين جَيبةجَيةردنةكانيان
  اة ناةخؤ    نةناى و شورةرىهؤكارى دووم: البردنى 

  نةخؤشى ئاردز ء)توشبوو(
لةســـةر ئةندَيشـــةو وَينـــا  دةول ةتيـــةكانبةل طةنامـــة نَيو ســـةفةىفةل

 :كردنى )بةكةل ب(ء بةسود
َيةسـى  بـة س  ءناشةرعى ءثةيوةندى ئايدز بة سَيةسى نادروست

ــاوازة ــامؤ ءنـ ــاوةوة، ءنـ ــة    نابـ ــية بوةتـ ــةم نةخؤشـ ــة ئـ ــةنطى و كـ نـ
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هـــةروةها  ،بةســـةر نَيـــو ضـــاوانى نةخؤشـــةوة  خال َيـــبشـــورةيى و 
ــة   ــية بونةتــ ــةم نةخؤشــ ــبوان بــ ــر   توشــ ــانى بَينــ ــوك ءكةســ  ءســ

تايبــةتى لــةو  بــة ن ثَيئــةكرَيت بةســوك ســةير ئــةكرَين،ســوكايةتيا
 ءَية ـــراوة فيةريـــةكانر تيايـــداجيهـــان كـــة شـــوَينانةى  ءناوضـــة

 ءسَيةسـى نـاوازة   َةةدةغة كردنـ ء ئاينيةكان هةل ئةسن بة ياسا 
ئةريامــدانى كــارى سَيةســى لــة دةرةوةى ســنورى      ءنــامؤ نابــاو 

هةروةها ثةيوةست بونى ئةم نةخؤشانة بـة مـاتى    ،هاوسةرطىيدا
ــدةنطَو  ــةت   ءبَيــــ ــةنةكردنةوة لــــــة حال ــــ ــاتء ةســــ بــــــارى  ءكــــ

بؤية ةسةكردن لةسـةر   دورةثةرَي ن(، ءَيدةنث)ب ةكةياندانةخؤشي
ا و ئةمةش ،ضواضَيوةى ةةدةغةكراوةكانةوة ءئايدز ئةضَيتة سنور

ــةخؤش ديــــ   ــة نــ ــدةنطى  ءئــــةكات لــ ــوارى )بَيــ ــدكراوى ديــ  ءبةنــ
 ةسةنةكردن( بَيت.

 هـــةروةها ئـــةم ةةدةغةكراوانـــةى كـــة نةخؤشـــيان بَيـــدةنث كـــردوة
نامةى بة ثَيى فةلسةفةى بةل طة- ةسةنةكردنيان كردوة ابةستةىو

 بوةتـــة كؤســـثى طـــةورة كـــةء بةربةســـتنَيـــوان  لـــة -نَيودةول ـــةتى
ــةرة لــة  ءَيطــرر ــةوَ  تةط بــؤ  ئامــانج و مةبةســتدار  تَيةؤشــانى ءه

بؤية لـةم ضـوار    ،نةهَيشتنى بال وبونةوةى نةخؤشى ةةدةغةكردنء
ــردن  ــَيوةيةدا البـ ــة   ء ضـ ــةخؤش دةبَيتـ ــة نـ ــةل طرتنى)جياكارى( لـ هـ

ــرنطرتين   ــة طــــ ــةكَيب لــــ ــرؤظ   يــــ ــافى مــــ ــانى مــــ ــة كــــ ــةم  ،كَيشــــ بــــ
تةواو دةبَيـت كـة    مافى مرؤظ( ءشَيوةية)ثةيوةندى نَيوان نةخؤش
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ــدز    ءطوريــاو ــؤ توشــبوى نةخؤشــى ئاي ــةبارة ب ــة طــرنطرتين   ،ء ل ل
 :مافةكان

ــة نهَينيــدا  ــة)مــا  ل ر لةســة ناضــارى ئــةكات كــة  دواى ئــةوةش : ل
تايبةطةندى خؤى  دةستدرَيذى بؤكردنى ثشةنينى ث يشةى بة 

مـافى   بـؤ مـافى مـرؤظ كـة    دةست دريَيذيشـة   هةروةها ،دةذمَيررَيت
ــار  ــة كـ ــة كـ ــةوةى هةيـ ــات ئـ ــة(،  بةـ ــاركردنى هةيـ ــافى كـ ــةر  )مـ ئةطـ

و  لةطةل ــدا كــرد (جرائاتئيثَيويســتى ياســايى)ى نــاوخؤ دةســةال ت
دذى كؤمـــةل َيةى تايبـــةت لـــة بـــة جياكردنـــةوة  ثةيوةنـــدى هـــةبوو

 مةيـدانى  ءةونـةى ئـةو كةسـانةى كـة كـار ئةكـةن لـة بـوار         ،خةل ب
 نـامؤ   ء)سَيةسى نـاوازة ء داوَين ثيسى( ءلةشفرؤشى) سَيةسدا

 ءئةمــة بةجياكردنــةوة ( كــةنَهاوشــَيوةيى( يــان )كرَيةــارانى بيــا 
ســـتدرَيذى كردنـــة لـــةمافى هـــةروةها دةء جياكـــارى دةذمَيـــردرر 

 .4مرؤظيش
ــةل ةو يـــــةكَيب لـــــة   لةاليـــــةن خوَيندنـــــةوة   اســـــثاردةكان كـــــة ر بـــ

ــانى  ــووة بةناونيشـ ــدارى كردنـــى ) نَيودةول ةتيةكانـــةوة دةرضـ بةشـ
 :)ميةـاني مى رية ســتنى واتــى( ئايــدز لــة  بوو بـة كةسـانى توشــ 

، بنياتنانى تواناكـان ء )نةخؤشى ئايدز ثَيويستى بة دروستةردن
دذى  ثشـــــتطىى ءلـــــة هةل مةتـــــةكانى بةدةســـــتهَينانى يارمـــــةتى

                                                           
4

كاركردن لةطةَ  الواندا )ظايرؤسى كةمى بةرطرى مرؤيى، نةخؤشـية طوازراوةكـان    
-يةكَيتى نَيو دةول ةتى كؤمةل ةى خاضـى سـورء مـانطى سـور    -لةِرَيطةى سَيةسةوة(

 102,103زاينى الثةِرة 2001-عمان -ةى نيشتمانىكتَيب ان
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ــورةيى وءنةنطى ــارى شــ ــةتى،عــ ــة  و كؤمةال يــ ــةكانى بــ ةك هةل مةتــ
ــتهَينانى يارمـــةتى  ياســـاكانى ء ثشـــتطىى بـــؤ سياســـةت   ءدةسـ

 هاوِرَييةتى بؤ ئةو نةخؤشانة(.
طرَربةساتى  كاة   ةكاان (وؤرك شاؤ  )منونةى راةك   اة   

 و شورةرى.  ةطةَل كراوة بؤ البردنى نةناى
نةتــــةوة  بــــوارى جَيبــــةجَيةردنى بةرنامــــةكانى  كرَيةارةكــــان لــــة
 وبونـةوةى ئايـدزدا هـةو َ   بونةوةو روبةِربةرةنطار يةكطرتوةكان بؤ

ــة بال وكردنــةوةى   ــة تةشــةنةكردن  ئــةدةن ب ــون ب ــ  ب ــاوبونء ةاي ء ب
خوِرةوشـــــــتى سَيةســــــى ةةدةغـــــــةكراو لـــــــة   يى بـــــــونىســــــادة 

ةك و بةوةى كةوا بةشَيةة لة ثَيةهاتةى كؤمـةل طا.  كؤمةل طةكةماندا
ــؤ  ــةوة  ازى بــــون ر ســــةرةتاو دةســــثَيب بــ ــة سياســــةتةكانى نةتــ لــ

ــةكطرتوةكان ــة بةرةنطار يــ ــةوةولــ ــدزدا،  وبةِرر بونــ ــةوةى ئايــ وبونــ
 لَيةؤل ينةوةيـةك بـةدى ئةكـةين    ءبـاس  نةبونى نـاِرةزايى لةسـةرى،  

ــوارى    هاوبةشــيةردنى) ناونيشــانى بــة ــة ب زانيــارى كؤمةال يــةتى ل
ــص ــانى  ءخؤثاراســ ــاودَيرى نةخؤشــ ــبوانى( ضــ ــؤ  )توشــ ــدز بــ  ئايــ

تيايــدا  ةوشــتايةتى( كــة ر شــورةيىءنةهَيشــتنى نةنطى ءالبــردن
كــاتى هؤشــياركردنةوةى  لــة–بــدةين  ونةردنــةوةر ئــةبَيت) هــاتوة

بـال و  ء ةوشتى سَيةسى باور كة -بارةى نةخؤشيةكةوة طشيت لة
َينـاى  و ة( لـةوةى كـة ئَيمـة   )هةمـةجؤر  زؤر جـؤرة  لة كؤمةل طةكانـدا 

ةوشـــتى ر وةك- هاوشـــَيوةيى ءةوشـــتى هاوِرةطـــةزى ر ئةكـــةين،
ــة -سَيةســـى ــةهـ ــة لـ ــةموو ك بوةو هةيـ ــدا،هـ ــَيةى  ؤمةل طةيةكـ بةشـ
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كـــارلَيةردنى كؤمةال يـــةتى  ،ءثَيةهاتـــةى كؤمةال يـــةتى ثَيةهَينـــاوة
لةبةر ئـةوة رازيبـون   ، ى مرؤظايةتىةطةزر بة دةربِرين لة طةيشتوو

ــ ــة ةم ب ــان و ةايــ  بون ــؤ     دانثيان ــة خؤيــدا يارمةتيدةرَيةــة ب خــؤى ل
 (.كؤمةال يةتيةكانسياسةتة سةركةوتنى 

 :)بةدوادا ضون( تعقيب 
رن هةول ةكان روونء ئاشةران كة ئةو نيطاء ئيلهامانةى كـة ئـةينيَ  

طــةورة كــة طوايــا كؤمةل طــة ئيســالمييةكانيش بــة شــَيوةيةكى زؤر   
ئـازادى   كةوا ،طؤِراونء وةكو كؤمةل طة رؤذئاواييةكانيان لَيهاتووة

ــى ــاو حســـَيب ناكرَيـــت     سَيةســـىء سَيةسـ ــاوازةو نـــامؤو نابـ  ءنـ
 ةك هـةنطاوَيب بـؤ طةيشـص بــة   و ناذمَيررَيـت بـة ةةدةغـة كراوةكــان،   

 نةخؤشى. ( ثةيوةست بةو شورةيى )نةنطى البردنى
نةهَيشتنى  ءششةكانى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ البردنكؤ ءَ وهة

ل ى ســةثاندنى هــةو ســةرةتا بــة جــؤراو جــؤرن (وشــورةيى )نــةنطى
ــةن(،  زاراوةى ََ الي ــ ــان بةواتا )ب ــةكي ــر ىي ــة   وردت ــانى ســارد ن  كوت

ــةء ئــــــةطررهةل شــــــت ءِرةخوو ــةرمان نــــ ــةر  بِريارَيــــــبء فــــ لةســــ
ــتَيب كـــةوخوِرة ــات  شـ ــةرةتادا كاربةـ ــةرلةسـ ــونى  لةسـ دروســـت بـ
كاتـ    هـةر  بةات لةسةر بال وكردنةوةى، دا كارلة كؤتايش ،ءئايدز

نــامؤو ء نــاوازةيى يــةكطرتوةكان بــاس لــة بةل طةنامــةكانى نةتــةوة
 ةوة باســى لَيــوة َيــر زمــانَيةى زؤر بــة ئــةوا بــة ناسروشــتى بةــةن،

ةوشتةكانيان سةرةتا هـةر  ر دوركةوتنةوة لة ئيدانةكردنى ئةكةن،
ــة بن ء نــــاوازةيى  اةشدددد   )ى بــــةكار نــــةهَينانى زاراوة  غــــةداالــ
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ــامؤيى(، ــى   ن ــانى دةربِرين ــةكار هَين ــارى     ب ــةوا ك ــةى ك ــةو ثياوان )ئ
  اةشدددد   )سَيةســــى لةطــــةَ  ثياوانــــدا ئــــةريام ئــــةدةن( لــــةباتى 

 يســتى بــاس لــة )ال ــاهرات     و بــةال م ئةطــةر  ضنــاوازةيىء نــامؤيى( 
ــؤزانى ــةن   ء ســ ــيس( بةــ ــن ثــ ــة–داوَيــ ــؤ    كــ ــة بــ ــارى دووةمــ هؤكــ

ــدز  ــةوةى ئايـ ــةوا  -بال وبونـ ــةرطي ئـ ــةكار  و هـ ــاهرات( بـ ــةى )ال ـ شـ
ــِرين بــةكاردةهَينن    ــت بــةل ةو زؤر جــؤر دةرب  ةك دةربِرينــىوناهَينَي

 (.ذنانى لةشفرؤش  سَيةس بازرطان بة )ذنانى
بـةكارهَينانى زاراوةكـان    لـة - كـة ئـةم هةسـتيارية    دةزانـني ا و ئَيمة

خؤيـــدا  لـــة -َيتتـــاوانى ياســـايى يـــان ياســـاغى شـــةرعى ناطـــةَين 
تــــاوةكو هةل ســــوكةوتةردن لةطــــةَ  ئــــةو   كــــارَيةى مةبةســــتدارة،

دابنرَيت ئةطةر ضـى   بة خوِرةوشت  ربِرين  كةوِرةوشتانة بة دةخ
ــةبن،  ــتيش نـ ــةوة   سروشـ ــةنى كةمـ ــة اليـ ــادةو ر ئةمـ ــتَيةى سـ  ةوشـ

ثاشـان   ءهـةروةها  هةل ناطرر، وشورةيى نةنطىء ئيدانةء ساكارة
ــة لـــة دةرةريـــامى ئـــةم  ء ةوشـــتانةوة ثةيـــدارِ ئـــةو نةخؤشـــيةى كـ

و شــورةيى  نــةنطى   ءئيدانــة ء هــةروةها ئــةوةش   ئــةبن، دروســت 
 لـة فةلسـةفةى نةتـةوة    لةبةر ئةمة مةترسـى ئـةوةى كـة   هةل ناطرر، 

ــةرةنطارى  ــة ب ــة   روبةِر ءيــةكطرتوةكان ل وبونــةوةى ئايــدز بريتيــة ل
  5ثةيوةستةردنى نةخؤشى بة كَيشةى مافةكانى مرؤظةوة

                                                           
دا هاتووة كة لة سياسةتة كردارىء كردةييةكان بؤ 2006لة راثؤرتى ساالنةى بةرنامةكانى نةتةوةيةكطرتوةكان بؤ ئايدز ساَلى  5

طرارى ليرةرةكريرتث برةرزيراو    بةرطرىء قةدةغة لة ئايدز: بريتية لة جةخت كردنةودَلنيابون لةوةى كة مافى مررظ  ثثراريراراوةث ثاريرا  
 ريراليروةرطرياوةثوة كةمى ناكؤكىء جياوازى ضينايةتىء رةطةزثةرستى.



 

41 
 

طرنطـى   ءجةخت كردنةوةى بـةردةوام لةسـةر ثَيويسـت    ءسوربون
 ىكردنـ  اوثؤشـى كؤمةل طـة بةض  تَيةةل ةردنى )نةخؤش(ى ئايدز لـة 

رَيـب    دروست نيـةو نابَيـت   هؤكارى توشبون بة نةخؤشيةكةى، لة
 جيـا ةء طلبدرَيتـةو  سياسةتى نةتـةوة يـةكطرتوةكان   بؤ وةك خؤى
لـــة  ةةدةغـــةى لَيبةرَيـــت ءطـــرىَير تـــاك  رَيـــت يـــان بةرَيتـــةوةو

يـان   رؤذانـةى بةشـَيوةيةكى سروشـتى،   كـارى   ءئةريامدانى ذيـان 
)ئيش(  داواكارانى كار ى بؤدةكات بة جَيبةجَيةردنى شيةار داوا

تــــاوةكو   كرَيةــــاران تــــاوةكو رَيطــــرى بةرَيــــت لــــة تــــوش بــــون      
ون نةبوو ديار ر ناو كارةكةيدا ئةطةر هاتوو دةستبةردارى بَيت لة

 توش بوبَيت بة نةخؤشيةكة. كة نةبوو
ــةم بـــوار  ــوار  ةلـ ــة )  )ضـ ( نـــةنطى و شـــورةيى ضـــَيوة(دا ئـــةبينني كـ

ئةطـــــةر  )جـــــا(، ءوةســـــتة بـــــة هؤكارةكـــــانى نةخؤشـــــيةكةوة ثةي
 ءسـى نـاوةزة  سَيةيـان   )داوَينثيسـى(  َيطةى زينار نةخؤشيةكة لة

ء يــة(و شـورةيى  )نـةنطى  كاتــة ئـةوة  ئـةو  ناسروشـتيةوة هاتبَيـت،  
 هةل ـةوة  َيطـةى ر (ة. بـةال م ئةطـةر لـة   )ناِرةسـةن و نـةنث  نةخؤشيش 

طواستنةوةى خوَينى ثيس يان كؤرثةلـة تـوش بوبَيـت     بة هاتبَيت
( وشـورةيى وعـةيب   كاتـة ئـةوة )نـةنطى    ئـةو  ،َيطةى دايةيـةوة ر لة

نةخؤشــى ء نــةخؤش ة،( نيــ)ناِرةســةن و نــةنثنةخؤشــيش  ءنيــة
 ء( بـةش بـةش نـاكَرَين   يةكـةوةن )هـةموون   دوانـة بـة   يـةك لـةو   هةر

ــةوة، ــةر  جيانابنــــ ــة  بةل طــــــةش لةســــ ــواى  ئةمــــ ــتى خــــ فةرمايشــــ

ــةرمور   ــة ئةفــ ــةروةردطارة كــ  جع مظ حط مض خض ٹٱٹٱُّٱ] ثــ
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 مك لك خكحك جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع

 خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل

 164األنعام:  َّ هن من

( هةروةها بةو خةل ةـة بل ـَى: ئايـا رةوايـة مـن جطـة لـة خـواى         164)
و زاتـة  ، لة كاتَيةدا ئـة تر بةةمة ثةروةردطارى خؤم طةورة شتَيةى
ــةروةردطارى  ــتَيةةثــ ــةموو شــ ــَيةيش هــ ــاهء، هةركةســ ــةر طونــ  هــ
، كةسـيش  دات ئةوة هةر لةسةر خـؤى دةكـةوَيت  تاوانَيب ئةريام ب

وةتان هـةر بـؤ الى   ، ثاشـان طةِرانـة  طوناهى كةسـى تـر هـةل ناطرَيت   
ــة ثةروةردطارتانــة ــة هــةوال ى هــةموو ئــةو شــتانةى كــة     ، ئــةو كات ل

 ة. جياوازىء كَيشةتان لةسةرى هةبوو ئاطادارتان دةكاتةو
ِرةوشـتى ةةدةغـةو   وبةزؤرى هؤى توشبون بة نةخؤشى ئايـدز خو 
 ءَية ــــراوة بــــةهار ياســــاغة لــــة هــــةموو ئاينــــةكان تةنانــــةت لــــة 

 .6ةوشتيةكاندار

                                                           
 ثشويرن( ثيرطةى ئيسالم ئؤنالينث طفتوطؤى كراوة رظذى دووشةممة 6
8/12/2003 
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ــةم نةخؤشــية   ــة ء لةســةر ئاســتى هةســتَيتى توشــبون ب  دةرونــى ل
ء ازىنـارِ ء ناثةسـةندى  جَيطـةى ئيسـالمى هـةر   ء ال تانى عـةرةبى و

لةطـةَ  ئةمةشـدا يـةكَيب     ةدكردويـى ماوةتـةوة.  رِ نةويسص بووة بة
ــت   ــة بوةسـ ــةم     ءنيـ ــةر بـ ــ  بةرامبـ ــةتى بنوَينـ ــتَيةى دذايـ هةل وَيسـ

ــةتانةى  ــة–سياســــ ــةو    كــــ ــةوةى خراثــــ ــةر بال وكردنــــ ــار لةســــ كــــ
يةكســــانة بــــة نَيــــوان نةخؤشــــى  -ةوشــــتىر بــــةد ءداوَينثيســــى

بـؤ  - ئايـدز  طواستنةوةى خـوَينى ثـيس بـة ظايرؤسـى     لة ثةيدابوو
ــة ــة   ء-ةون ــاوازةو َيطــةى سَيةســى  ر طواســتنةوةى نةخؤشــى ل ن

                             وةرطرتنى مادة هؤشبةرةكان لة ِريطاى دةرزى لَيدانةوة

                                                                                                                                                      هؤكارى تر

                                                                                                               سَيكس )هاوِرةطةزبازى ( لة نَيوان ثياواندا.
                                                                               ثةيوةندى سَيكسى لة نَيوان ثياوان و ئافرةتان

                                                                 سى ناوازة و نادروستمادة هؤش بةرةكان و سَيك



 

44 
 

لـة ئـةريامى )بـةهؤى( ثةيوةنـدى     يـان   ةونـة، نامؤو نادروست بؤ 
 ةةدةغة. ءسَيةسى ياسا 

  .شكاندنى بةربةستى بَيدةناى :هؤكارى سَيهةم 
 :هاوكَيشةيةكى ترسناك وتؤةَينةر

ةنطى نـــــــــةخؤش بـــــــــةهؤى   بَيـــــــــد ) نةتـــــــــةوة يـــــــــةكطرتوةكان  
ــيةكةيةوة( ــةوةى    بةنةخؤشـــ ــة بال وبونـــ ــةرةكى لـــ ــارَيةى ســـ هؤكـــ

لة سياسةتةكانيدا جةخت ئةكاتةوة لة سةر  ،دا ئةنَيت  نةخؤشى
اتة نةخؤش ةسة بةات وويستى شةاندنى بةربةستى بَيدةنطى،ثَي

لةطـــــــةَ  طةِرانـــــــةوةى هؤكـــــــارى  نةخؤشـــــــيةكةيةوة،لـــــــةبارةى 
ــةنطى  ــة نةخؤشــيةكة  وشــورةيى بَيدةنطيةكــةى بؤ)ن ( ثةيوةســت ب

ء نــةريتء ( ئةطةِرَيتــةوة بــؤدا وشــورةيى )نــةنطى ة هــؤى ئــةمء.
 رستانى. شا ءؤشنبىىر ءشتوةر بةهاو
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لةبةرئــــــةوة ئــــــةو هاوكَيشــــــةيةى كــــــة كــــــار ئــــــةكات بــــــةثَيى       
 نةتةوةيةكطرتوةكان بريتية لة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
)شـــةاندنى بةربةســـتى  لـــةذَير ناوونيشـــانى يـــةكطرتوةكاننةتةوة

خولــــةكانى ء وؤرك شــــؤث بَيــــدةنطى( طرَيبةســــتى كــــرد لةطــــةَ  
 تايبـــةتى بــة - ال تـــانى جيهانــدا و زؤربــةى  لــة اهَينــان  ء رمةشــ  

بَيدةنطى 
 نةخؤش

 نةنطى وشورةيى
دا ء نةريتء بةهاو 
رةوشتء رؤشنبىىء 

.شارستانى  

طؤِرينى دا ء 
نةريتء بةهاو 
رةوشتء 
رؤشنبىىء 
 شارستانى.

بؤ البردنى 
نةنطى 
 وشورةيى

بؤشةاندنى 
بةربةستى 
 بَيدةنطى

 طؤِرينى دا ء نةريتء بةهاو رةوشتء رؤشنبىىء
شارستانى، ئةريامدانى سَيةسى ناوازةو نامؤ ء 
ئةريامدانى كارى سَيةسى لة دةرةوةى سنورى 
 هاوسةرطىى بة تاوان دةزانَيتء لةةةل ةم ئةدات.

بؤشةاندنى 
بةربةستى 
 بَيدةنطى

كةوا كةواتة ثَيويستة  

 هؤكارةكةى هؤكارةكةى

 هاوكَيشةى كؤتايى
 

بَيطومان 
 ثَيويستة كةوا
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مامةل ــةو هةل سـوكةت كردنــة  ، مةبةسـت ء ئامــانج -ال تـانى باشـور  و
كــة ئــةم  ةى ديــارى كــراو كــة توَيــذى الوانــن، توَيــذَيء لةطــةَ  ضــني

)هؤشياريةكى زيـاترى الوان لـة بـارةى     ناوى ئةطرن بةوةر خوالنة
 .ةوة(نةخؤشى ئايدز

كة )سندوةى نةتـةوة يـةكطرتوةكان   ةونةش لةسةر ئةوة: ئةوةى 
 دةركردنــى ءدانيشــتوان( لــة لوبنــان ثَيــى هةســتا لــة دةرضــون   بــؤ

 هـةردوو  خوَيندنطايى بؤ ن يةةى هـةزار هـةرزةكار لـة   هةل مةتَيةى 
لـة خوَينـدنطا    سـال دا بـون،   (17-12) نَيـوان  ةنيان لةةطةز كة تةمر

ةرى دةوروبـ  ءيـ ى سـنور  ر لـة  ثايتةختـدا، جياوازةكانى بـةيروتى  
دةربـارةى  )شـةاندنى بةربةسـتى بَيـدةنطى     ضاالكيةكانى ثـرؤذةى 

طةريان( ةسةيان لةسةر ء وانكَيشة تةندروستية سَيةسيةكانى ال
ــة خولةكانــدا جــةختيان كــردةوة     ء رمةشــ  بةــةين، اهَينانــةكان ل

 ،ءدةرونيــةكان ءنةاريــة فســيؤلؤجَطؤِرا ءلةســةر كــارى بــال غبون
نـة  ضؤنيةتى خؤثاراسص لة نةخؤشية طـوازراوة سَيةسـيةكان لةوا  

 كـــــة بةرنامـــــةكانى نيشـــــتمانى ثَيـــــى هةســـــتابوو لـــــة  )ئايـــــدز(،
 بةرةنطار بونةوةى ئايدزدا.ء وبةروبونةوةر
ــةنطاندنى  وة ــة هةل ســ ــة  لــ ــةرزةكاران لــ ــةكردارى هــ ــارةى  ثةرضــ بــ

 ،ءء وةريانطرتوةدةستيان هَيناوةزانياريانةى كة بة وخولةكةو ئة
 ةرشةكةدا كاريانو لة ئةوانةى كة ىفتارةء رطؤِران لة خوِرةوشت

ــوو ــة  كردبـ ــتاون بـ ــةكة(و )هةسـ ــةريامى ةرشـ ــى( ئـ يان كة)نةخؤشـ
 ةرطرت.وء ةةوتتدةس
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تاارة  و باةكارهَينانى ء ةرطارت  و سود هؤكارى ضوارةم:
 )ِرابةرة ئارنيةكان(. ئارنيةكان

 بنيات دةنَيت بة ثشت بةسص بة يةكطرتوةكان سياسةتَيب نةتةوة
 لةوانة: ابةرة ئاينيةكان لة بةر ضةند هؤيةكِر
)ثَيـدانى تيشـةى سـةوز( بـؤ هـةموو       هةل ةردنى طل ـؤثى سـةوز   -1

ئــةم  دامــةزراوة كؤمةل طةييــةكان بــؤ ئــةوةى ةســة بةرَيــت لــةبارةى  
لـةو كارانـةى    لة كؤمةل طاكانى شارةكاندا هـةن،  جؤرة باساناى كة

ــ ــةوا ثَيويسـ ــوة بةرَيـــت كـ ــَيوةيةكى   تة طفتوطـــؤى لَيـ ــوار ضـ ــة ضـ  لـ
ــاريةراو ــةم ، داديـ ــةدالـ ــدوي   بؤنةيـ ــد بـ ــةِرَي ( )وليـ ــدوانَيةى )بـ  لَيـ

ــة كانى ــراوى بةرنامــ ــةثَيدانى لَيثرســ ــدان وطةشــ ــةوة )ثةرةثَيــ  نةتــ
ــة ســثتمَى ســال ى   يــةكطرتوةكان( دا كــة 2002 وةبىدَينينــةوة: ل

مةبةسـت  ض(صدعا  ض)كـرد لـة    وؤرك شؤث طرَيبةستمان لةطةَ  ئةل  
دةست ستنى ثشتطىى حةومةتة عةرةبيـةكان   ءلَيى دةستةةوتن

ــؤ ــرتاتيذيةتى روبةِر بــ ــةوةســ ــدز  ءوبونــ ــةوةى ئايــ  ،ءبةرةنطاربونــ
ون بؤ ثَيويست ب طةيشتني بة ديدو بؤضونَيةى يةكطرتوو كرداربة

ــدةنطى   ءبةشــدارى ثَيةردنــى ضــني  ،ءبــة شــةاندنى بةربةســتى بَي
ــذةكاني ــةرو    ،رتى كؤمةل طــةتوَي ــةهلى هون ــة ئ ــة ب ــدنةاران ر ك اطةيان

 ءئةهليةكان()ء ئةوانيش كؤمةل ة ناوخؤيى ثَيش ،ء دةستيثَيةرد
( نمـائى يئ) نوَينـةرانى بةرنامـةكانى   بةل ةو دوبـارة  ،جةماوةريةكان

ــدان ،   طةشــة ــدان وثةرةثَي ََ نيشــت يترســيثَي ــ ــة   ءان ل ئةترســان ل
وة جياوازةكـان  َيطـةى كؤبونـة  ر ثةرضة كردارى ثيـاوانى ئـاينى لـة   
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 دوثاتيــان كــردةوة كــة ثَيويســتيةكى طــرنث  كــة ئــةرياميان ئــةداو 
سةوز لـة ثيـاوانى    بةدةست ستنى طل ؤثى ءهةية بؤ بةدةستهَينان

ــاينى )ئيســالم  ــارو    ءئ َيــ ةى كــة  ر مةســي(ى( بــةهؤى ئــةو ئي تيب
ء هةيانـــةو هَي َيةـــى ســـةرةكيان دروســـتةردوةو ئـــةتوانن مؤل ـــةت 

ــتى  ئيـــ ن بدةنـــة هـــةر تاكَيـــب كـــ  ة هةســـص بـــة شـــةاندنى بةربةسـ
بؤية ئَيمة بِريارماندا بةثَيى ئةو سرتاتيذيةى كـة دامـان    بَيدةنطى،

ئةم بةشة طرنطةى كؤمةل طة تا كؤتايى، دواى نى دواخستبة ناوة 
ََ بوينةوة،َيطة ر ئامادةكاريةكانىلة ئةوةى كة   لـة  تةواو بوين و ل

رتى تاةمةكاني ءكؤمةَ  ىتوَيذء دانانى بنضينةو بناغة لةطةَ  ضني
 كؤمةل طة.

 ديـوار و ء هـؤى دروسـتةردنى بةربةسـت    ثياوانى ئاينى بونـة  -2
يــةكطرتوةكان  مةحةــةم لةبــةردةم بةرنامــةكان كــة نةتــةوة   اطــرىر

هـةول ى بــؤ ئــةدات بــة هــةموو بريةــارو نوســينطة جياوازةكــانى بــؤ  
ةك و تايبــةتى ئةوانــةيان كــة  بــال و كردنــةوةيان لــة كؤمةل طــةدا، بــة 

)خـــاوةن  ةربطـــىرو ا يـــانر نـــني كـــة رتى كؤمةل طـــةســـةركردةكاني
سـةررييان لـة بنضـينة دا لـة دةةـة       ءبـن(، كـة هةل وَيسـت   ا ر ءثرس

 شةرعيةكانةوة هةل قوال وةو سةرضاوةى طرتوة.
ــةكــة ئاشــةراية  ءونرئةمــةش   (َيبوؤرك شــؤث )وةرشــةى كــار   ل

دا يونيسـَيف ارةتـى تةندروسـتى سـورياو    زوة نَيـوان  لـة  بةِرَيوةضوو
ؤل ى زانايانى ئاينى لة بـوارى  ر بةرزو بةهَي كردنىو  ثشتطىى بؤ
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ــةكَيةيان     ءثاراســـــتى الوان ــة يـــ ــب كـــ ــدز، كاتَيـــ ــة ئايـــ ــاال ن لـــ منـــ
 :وتى ثرسيارَيةى كرد

 ئةكـــةين... شـــورةيى ءنـــةنطىســـةر البردنـــى ةســـةوباس لة ئَيمـــة
ــةورة  ــواى طـ ــة  ءخـ ــةروةردطار بـ ــتىِرثـ ــى   ةواو دروسـ ــوة بِرينـ بينيـ

 ءعـار  ءدز لة ياساكةيدا، ئَيمة ئةوانةى كـة توشـى عـةيب   دةستى 
بـِراوى ئـةيانبينني بـؤ ئـةوةى      ةدةسـت ( هاتون بوشورةيى )نةنطى

طرَيـت لةطـةَ  ئةوةشـدا    وة ثةندى ثـ   ءعارء عةيب ءببَيتة نةنطى
َيسـاو دينـى خـوا ثارَي طـارى لـة تةندروسـتى       ر ياسـاو  ءكة شـةر  

( ئةريام ئةدةن ئةوا نةنطى وشورةيىئةوانةش كة ) مرؤظ ئةكات..
  .كةسانى تر ءئةبَيتة س ا بؤ خؤي

ــةو     ــؤ رووبةِروبونــ ــتيمانى بــ ــةى نيشــ ــةرى بةرنامــ ــ  بةِرَيوةبــ كاتــ
ــدز لــة ســوريا     ــةوةى ئاي ــةرةنطار بون ــدةر( ثرســيارى    ب ــاد ال )د عم

ثيــاوانى  ثشــتيوانى لَيةردنــىســةبارةت بــة هؤكــارى داواى  لَيةــرا
ثيـــاوانى ئـــاينى ثشـــت بةســـص بـــة  ءلـــة هـــؤى ثال ثشـــتى ئـــاينى،

ــؤن كــةس رِ     ــرةدا: ضــوار ملي ــة لَي ــةتى ك ــةكان  بةتايب ــة م طةوت وو ل
ــةِرَيى   ــةن ل ــةوت 8000ئةك ــةركردنى    120ء م ط ــؤ لةب ــةميانطا ب ث
ثـةميانطا بـؤ خوَينـدنى زانسـتة شـةرعيةكان،       22ء ةورئانى ثىؤز

ــدا      ــة لةكاتَيةــ ــةى زؤرى هةيــ ــانةو بةل طــ ــة نيشــ ــةوة كارَيةــ ــةئــ  كــ
 كــة: تــىو ةونــةيى نــةبوة، لَيــدوانى داودن بةشــَيوةيةكى نــاطةيار

ــتيةكى  ــارية)ثَيويسـ ــ ناضـ ــؤبؤكردنـ ــاوانى   ةوةى طفتوطـ ــةَ  ثيـ لةطـ
ــاينى، ــان  ئـــ ــؤ را هَينانيـــ ــةل ةو بـــ ــة   بـــ ــة كَيشـــ ــيان( لـــ )ِراهَينانيشـــ
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ثــؤلَين ئــةكرَيت لــةذَير   ئاســايىةكاندا، تةندروســتيء كؤمةال يــةتى
ــتةواذةى ــى   دةســ ــون لَيــ ــدةنث بــ ــةردةوا   ()بَيــ ــةدا بــ ــة كؤمةل طــ م لــ

)دانـانى   وبـةِروى كـرا لـة بـارةى    ر لة ثرسـيارَيةدا كـة   ،ءثارَي راون
بــةل    وتـى:  ال مـدا وة ثيـاوانى ئــاينى( لـة   بةرنامةيـةكى تايبـةت بـؤ   

اهَينانيـان تـةواو بـوةو ثَييـانةراوة لةِرَيطـةى      ر هةموو بةشـداربوان 
ةين بـــــة َيـــــب لـــــةدواى يةكةكانـــــةوة بةـــــ (ك شـــــؤثرؤ)وةرشــــة و 

ء تـار و َيطـةى ر مةيدانى بؤ ثياوانى ئاينى لةدةستثَيةردنى كارى 
بــال و كردنــةوةى ئــةم كــارلَيةردن لةطــةَ  كؤمةل طــة بــؤ ء دميانــةكان
 ءعـةيب  شـورةيى و )البردنـى   لة ثَينـاو طةيشـص بـة   ، ءه رو بىانة

 ،بةربةســـتى بَيـــدةنطى( )شـــةاندنى ء( لـــة نـــةخؤشعـــارو نـــةنطى
ثشـت   ءيارمـةتى ء نةتةوة يةكطرتوةكان ثةناى بردة بةر كؤمـةكى 

ــة  ــص بــ ــةركردة بةســ ــةواســ ــدانى   و ثَيشــ ــؤ هةول ــ ــةوة بــ ئاينيةكانــ
ت كـردن  وكـة ء بـؤ هـةل س   نـور و ِراسـثاردةى   بةل طةنامة و طوتارو

تارةكانيـان بريتـى   و ئايدز كة ئةبَيت لةطةَ  توشبوان بة نةخؤشى
ء سـ ايانة بَيـت   تارةكانيـان و نـةك  ءَيـ و سـؤزو دل نـةوايى   ر بَيت لة

 (.و شورةيىعار ءثال ثشت بن بؤ )نةنطىيان ئاماذةبن 
بـة   2003لة بِروانامةيةكدا كـة يونيسـي  دةرى كـردوة لـة سـال ى      

ئاينيـةكان بيةـةن   ثَيشـةوا  ء كة سـةركردة  )ضى ئةبَيت ناونيشانى
 تـــى ســـةركردةو يـــةوةومـــى داال وة وان؟(.ء البـــؤ ئايـــدز... منـــاال ن

ــة ثَيطــةى    ثَيشــةوا ــةوةى ك ــةكان ب ــاو ئايني ــانبَيهاوت ــة  طرنطي هةي
 ئةتوانن كةوا:
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 زياتر هؤشيارى طشتى بال وبةةنةوة. -
ء )رؤشـــنفةر( ونـــاكبىىر يارمةتيـــدةرى بىوهـــ رى ءثال ثشـــت -

 ياساكان بن.ء سياسةتةكان
رخوازيـةكان لـة ثَينـاو    خَي دوبارة ئاراستة كردنةوةى سةرضـاوة  -

لـــة  ثَيشـــةوا ئاينيـــةكانء ؤل ـــى ســـةركردةر هـــةروةها ضـــاودَيريدا،
كؤتـايى هَينـان   ، خـؤى ببينَيتـةوة و   شةاندى بةربةستى بَيدةنطى

بانطـةوازو بانطةشـة بـؤ    جياكردنـةوة،  ء ةتةردنةوةو نةويسصر بة
 ئاشتبونةوةو ضاودَيريةردن.

 بـــؤ هـــةر ؤَ ،ر ردنى دةورودابةشـــة ءديـــاريةردنبـــة  نهةســـتا -
ئةطـةر هـاتوو    ،ةىكَية راوةر ببين  بةثَيىؤل َيب ر يةكَيب)هةموو( 

ةســةو بــاس لَيــوةكردنى بــةكارهَينانى )نةطةيــةنى  ثيــاوانى ئــاينى
اســص لــة  يةــارو هؤكارَيــب بــؤ ثار  ك ِروة كؤنــدؤم( يــان  ث يشــةى 

 تةردةوة،نةخؤشى ئايدز رة
 هـــةر يـــةكَيب لـــة ةوا  ئـــةدرَيت بـــةر ءبايـــة  ءكاتـــة طرنطـــى ئـــةو
 ســـؤزو (Abstinence)ء ذنهَينـــان دوركةوتنـــةوة لـــةء ازهَينـــانو

 هاوِرر سَيةسيةكةىء خؤشةويستى نواندن بؤ هاوةَ 
(Be Faithful to your Partner) 

تَيةؤشـانَيةى زؤر بةخـةر  بـدرَيت لـة ال بردنـى       ءوة ئةبَيت هةوَ 
ــةنطى  ــةيبونــ ــارء عــ ــورةيىعــ ــةخؤش،  و شــ ــة نــ ــدا   لــ ــة كاتَيةــ لــ

بـة  ةوا  دان ء ربايـة   ءطرنطـى بـة  دامةزراوةى تـر دةسـتيان كـرد    
ك بةرنامـة خوَيندنطاييـةكان،   وة نةطةيـةنى ث يشـةى،  بةكاهَينانى 
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ةل طةنامـةو  بلـةم   ئةويش هةروةك اطةياندن،ر هؤكارة جياوازةكانى
 :ةدا هاتووةبِروانامة ي

ضسـوكى و ِرسـوايى وكـةمى   ئةطةر لةالى هةندر لة ثيـاوانى ئـاينى   
 م(كؤنــدؤ )داثؤشــةرى نَيرينــة ةوا  دان بــة ء ربايــة  ءلــة طرنطــى

هةرضـى لـة توانايانـدا هةيـة      ئـةوا  ثالنـى ثاراسـص،  ك بةشَيب لة وة
 اليةنةكانى تر. بؤء حةومةتةكان داواى ئةم بةشة بةةن بؤ
اهَينـان بةرَيـت   ر ءدا هاتووة كـة مةشـ   لةم بِروانامةو بةل طةنامةية

 لــة يةكوشــةئاينيــةكان بــة بــةكارهَينانى ،  ســةركردةو ثَيشــةوابــة 
ى وشـــةك وة هةل مةتـــة هؤشـــياريةكاندا كـــاتى لـــةيةك وشـــةبـــاتى 

ء شـــــةى )ضاوثؤشـــــىوئاشـــــتبونةوة( لـــــة بـــــاتى  ئاشـــــتةوايى )
ــاه  ء شــةى )ضاوثؤشــى ء لَيبــوردن(، ــؤ طون  ءلَيبــوردن( ئاماذةيــة ب

ش هةيـة  وشـةى )ئاشـتةوايى  ئاشـتبونةوة(   بـةال م هةرضـى    ،تاوان
ى ناكؤكيـــةكان بـــةب    ئـــةوة ئةطـــةَينَيت ئاماذةيـــة بـــؤ ضارةســـةر    

ى وشـــــة دا( لـــــةباتى)ذيـــــان لةطـــــةَ  ئايـــــدز  ىوشـــــةلؤمـــــةكردن 
 )ةوربانيانى ئايدز(.

دندراوةكةى قاهرية بؤ سةركردة اطةرانر مةترسى
 ئارنيةكان.

ــة   ــان ب ــةك ي ــةكىو دةســتثَيةردنى زريىةي ــر )هةل مــةتى( و اتاي  ردت
تَيةؤشــانى ء هـةو َ  ءتـارى ئــاينى و بـة مةبةســتى دانـانى   ضـاالكى 

تَيِروانينى  ءيةكطرتوةكان ئةجنداى نةتةوة ثياوانى ئاينى لةسةر
 بةرنامـة  بةرةنطاربونـةوةى نةخؤشـى ئايـدز،    ءوبـةِروو بونـةوة  ر لة



 

53 
 

ــة ناوضــة عةرةبيــةكانى ســةر بــة بةرنامــة      هةرَيميــةكان بــؤ ئايــدز ل
ــةكانى  ــةندووييةكان(ئينمائيـ ــةكط  ى)طةشةسـ ــةوة يـ  رتوةكان،نةتـ

ــاهىة    ــة ةـ ــةك لـ ــتنى كؤنطرةيـ ــة بةسـ ــتا بـ ــمَ  13 -11) هةسـ ديسـ
تـــانى وا كؤمةل ـــةىئةمينـــدارى طشـــتى  ضـــاودَيرى لـــةذَير (2004

كردنـى سـةركردة ئاينيـةكان     ىلة ضوار ضـَيوةى بةشـدار   عةرةبى،
ةخؤشـى ئايـدز لـة    ن شةاندنى بةربةستى بَيدةنطى سةبارةت بة لة

وةوة ئاطاداريــةكى بال وكــردةوة ر رة لــةمكــؤنط ناوضــةى عةرةبيــدا،
تـــة وا ن لــة ســةركردة ئاينيـــةكا  اطةيانـــدنى ةــاهىة بـــؤ )ر بــةناوى 

 و بونةوةى ثةتاو نةخؤشىعةرةبيةكان بؤ بةرةنطاربونةوةو روبةِر
ــ (    ــة رَيةةوتنى)دميةشــ ــرتيش لــ ــة ثَيشــ ــدز( كــ ــةركردة بؤئايــ  ســ

بونــــــةوةى تــــــة عةرةبيــــــةكان بــــــؤ بةرةنطار  وا لــــــةئاينيــــــةكان 
 .كؤنطرة بةسرتابونةخؤشى ئايدزثةتاو

اطةياندنـةدا  ر بة ئاشةرا هةست كردن بـة هيـوا لـة بةنـدةكانى ئـةم     
ــةوا  ــةمةة رؤذ    كـــ ــةوةى ضـــ ــةتى بـــــال و بونـــ ــة خ مـــ ــةزراوة لـــ دامـــ

 ؤشـنبىى ر ءةوشـت ر طـؤِرينى بـةهاو  ئاواييةكاندا كة مةبةسـتيان  
ــة دةرةوةى ســنور ضــو     واكــة ــدانى ســَيةس ل ــاوانى ئةريام ــة ت ار ب

 لةبةر ئةوةى:ضَيوةى هاوسةر طىيدا ئةكرَيت، 
ــةك    * ــة )البردنــى هــةر جياوازي ــةكرَيت ب ــة داوا ئ  ءكــاتى هــةل س  ل

نةنطى جياكردنـةوة، ثةراوَي خسـص،  ك )وة كةوت كردن لةطةل يانـدا 
 ناوناتؤرة ثَيوتنيان، دورخستنةوةيان(،ء عار ءعةيبو وشورةيى

وةرطرتنيـان لـة    دل نيـايى دان لةسـةر طرنطـى ضـَيذ     ةردنةوةودوثات
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بــة ضاوثؤشــى لــة  مافــةكانى مــرؤظ(، ء)طشــت( ئازاديــةكان هــةموو
كــة بةمــةش   سةرضــاوةى توشــبون بــة نةخؤشــيةكة،   ن هؤكــار يــا 
ــب ــةكاران   تيشـ ــة خراثـ ــةوز ئةدةيتـ ــؤث(ى سـ ــدةرانى  ء)طل ـ ئةريامـ

ــتى ــة    ء بةدِرةوشـ ــة خراثـ ــن لـ ــةردةوام بـ ــا بـ ــة بـ ــى كـ ــن ثيسـ  ءداوَيـ
هــيو هةِرةشــةو  ،ءبةربةســتَيب نيــةء ، هــيو ســ ايةكتاوانةردنيــان

 ازى نـةبون لـة خـوو   )ر بـةل ةو تـةنها   ةنشتَيب نيـة، سةرزء سةركؤنة
ء بانطهَيشــتةردنى بــؤ تةوبــةو ثةشــيمانى  ء)بــانطردن ءةوشــت(ر

 ءطــــــوزةرانىء ( لةطــــــةَ  بال وكردنــــــةوةى حــــــاَ ثاشـــــطةزبونةوة 
 ءتوشبونى بة نةخؤشى ئايدز بةوةى كةوا كؤمةل طة ةبول يان بَيـت 

ــةن  ــارى بةــ ــةل سء هاوكــ ــةوتىء هــ ــدا وة كــ ــرا لةطةل ــ ــةن، ك بــ  بةــ
ــادى  ءبةوشــَيوةية هــةموو هاوكــارى   ــةوى ءيارمةتيــةكى م  ءمةعن

ء ء بــون )حــةرام تــةىء، ءســؤزَيب بةدةســت ئــةهَين   ءدل نــةوايى
 لةكاتى ئةويش او( تةنها لةيةك حال ةتدا هاتوة،َيثَينةدرر ءةةدةغة

ــةدةكى ثَيويســـت وة ــةطرتنى يـ ــةنى   رنـ ــةكارهَينانى نةطةيـ ــة بـ )واتـ
 ءث يشـــــةى( لـــــة كـــــاتى ئةريامـــــدانى خراثـــــةو داوَيـــــن ثيســـــى

ــؤى    ــة هـ ــة ئةبَيتـ ــتيدا كـ ــؤ  بةدِرةوشـ ــيةكة بـ ــتنةوةى نةخؤشـ طواسـ
 !!كةسى تر ءخةل ةان

ــايى  ــات ء* هــةروةها دل ني ــةوةى كــةوا      دوث ــة ســةر ئ ئةكرَيتــةوة ل
 رطـــرر لـــة هـــةموووة ضـــَيذ خؤشـــى وتوشـــبوى نةخؤشـــى ئايـــدز 

 لـة هؤكـارى توشـبونةكة(،   لَيةردنـى  ة ضاوثؤشى مافةكانى مرؤظ ب
)هــةر كةســَيب( كــةوا ئينةــارى يــان نةويســتنى   كةســةى اتــة ئــةوو
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طواســــتنةوةى بةدِرةوشــــتى كــــة ئةبَيتــــة هــــؤى  ءداوَيــــن ثيســــى
بـةزؤر   ءبـة ئيجبـارى  يـان هـةر كةسـَيب     نةخؤشى لةم نةخؤشـةوة، 

ــدان ــى ثشــةنينة ث يشــةيةكان بةــات،   ءداواى ئةريام ــةوا  كردن ئ
بـؤ سـةر مـافى    س ا ئةدرَيت بة تاوانى جياكردنةوةو دةسـتدرَيذى  

) لةناويشــياندا  كةواتــة ئــازاد ئةريامــدانى كــارى سَيةســى مــرؤظ،
( ئـــةذمار كـــراوة لـــة نـــاوازةء ئةريامـــدانى كـــارى سَيةســـى نابـــاو 

ــؤ ونةردنــةوةى جيهــانى  ر ئامــاذةو ــة   :مــرؤظ مافــةكانىب مافَيةــة ل
لةمثـــةر  ءكؤســـ  بـــةم شـــَيوةية ئـــةم بةنـــدة ئةبَيتـــة     مافـــةكانى،

ة طـ َيساو ياساكانى ئيسالم كـةوا كؤمةل  ر لةبةردةم جَيبةجَيةردنى
 .بةدِرةوشتى ءبةدكارى ءطوناهء داوَينثيسىئةثارَي ن لة 

ثيـازى  ء ئةةؤزنـةوةو نـان   دامةزراوة فَيركاريةكان ئةم كَيشـةية )* 
 كــة لــة هــاتوة،  اطةَينراوَيةــدار دةةــى ثَيــوة ئــةخؤن( هــةروةك لــة   

 safe) دل نيا ء)سَيةسى سةالمةت ةوة لةَيطةى فَيركردنى مناال نر

sex)) .ةوة دةبَيت  

ــى   ــة دةةـ ــةو كـ ــة نَيودةول ةتبِروانامـ ــة   بةل طةنامـ ــةرة لـ ــةكانى لةسـ يـ
بريتيـة )ثَيـب دَيـت(    دل نيـا   ءسَيةسـى سـةالمةت   كَيشةى ئايـدزدا، 

جؤرو جياوازةكــانى ئةريامــدانى كــارى سَيةســى  مــةَيطــة هةر لــة:
فَيرى مناال ن بةرَيـت لةطـةَ  دوركةوتنـةوة لـة طواسـتنةوةى ئايـدز       

ــة كــة ئةمــة ئةبَيتــة هــؤى     دا،كــاتى ئةريامــدانى كــارى سَيةســي    ل
بـةوةى  بةدِرةوشتى لة نَيوان مناال نـدا،   ءبونةوةى داوَينثيسىبال و

ــارةزوو مــةيلى سروشــتى   ــؤ جَيبــةج    رتيفيء كــة ئ يشــيان هةيــة ب



 

56 
 

 و،ريـانطرتوة وة ءنةى كة فَيـرى بـون  انةو شتاو كردنى هةموو ئةو
ــى  ونـــة هـــةروةك لـــة  ر ترســـناكى ئـــةم بةنـــدة ئاشـــةراو    ءمةترسـ

ــة اة(ؤذنامــةى )احليــ ر ــر ناونيشــانى  دا هــاتوة ل ــدكارانى  ذَي )خوَين
ؤشــــنبىى سَيةســـــى بـــــة  ر مي ــــرى دةستنيشـــــان كــــراون بـــــة  

بال وكردنةوةيـــة  ءاطةيانـــدنر ةونـــةى ئـــةمعـــةرةبى(  مواســـةفاتى
سـةركردة ئاينيـةكان(    بال وكردنةوةكةى ةاهىةيـة بـؤ   ءاطةياندن)ر

ازى ر ءســةرةتاو ثَيشــةكيةك بَيــت بــؤ ةبــول ةردن  مــةكــة ئــةكرر ئة
يـةكطرتنى كَيشـة تةندروسـتية    ء كؤكردنـةوة ء بون بة تَيةةل ةردن

خستنةوةو منال بون لة ثرؤطرامـى خوَينـدنى    ضةوة ءسَيةسيةكان
ــةردوو  ــةرزةكارانى هـ ــة   ر هـ ــوو كـ ــةنطاوة بـ ــةو هـ ــةش ئـ ــةز، ئةمـ  ةطـ

 بةرهةل ســتيةكى تونــد بويــةوة دواى )ثــاش( ءووى دذايــةتىوبــةِرر
زاينى، كة ئةوة بوو خاوةن (ى 1994) كؤنطرةى دانيشتوان سال ى

بىكردنـــةوةدا  ســـايى كـــةرةوةكان لـــة هـــ روءالئاسايى ثرؤطرامـــة
ــان كــــرد  بــــانطةردن بــــؤ   ةواز و)دايــــان نــــا( بــــة بانطــــ    ئي تباريــ

ى كـة بانطـةواز  خراثـةو بةدِرةوشـتى بـةهؤى ئـةوةى      ءداوَينثيسى
بال وكردنــــةوةى ةهةنــــدو بنضــــينةكانى ر لــــة يــــةكَيةن بــــؤ ئةكــــةن

 شتانى تر.  ءتةندروستى سَيةسى
هــةمان شــَيوة ئــةم  بــؤ كَيشــةى ئايــدز بــة اطةيانــدنر بوارةكــانى) *

شــــَيوةيةكى هــــاتوو لــــة بال وكــــراوةو   بــــة هةلــــةيان ةؤســــتؤتةوة(
 ءاستيدا ئةبَيتة هـؤى البردنـى ثـةردةى تـرس    ر : لةئاطاداريةكاندا

ئةمــةش كارَيةــة  ،شــةرمةزارى لــة نةخؤشــييةكة ءشــورةيى ءســام
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 بــةخراثــةو بةدِرةوشــتى  ءبال وبونــةوةى داوَينثيســىئةبَيتـة هــؤى  
، بـةوةى  ةطـةزةوة ر هةرزةكارانى هةردوو ةن()لةالي تايبةتى لة الى

 ،بؤ السـايى كردنـةوة   فيرتيان هةيةء كة ئارةزوو مةيلى سروشتى
اطةياندنــــة ر بــــةهؤى توَيذينـــةوةكانى بةل طـــة ان لةســــةر ئةمـــة   

فليمة توندوتيـذو   دنىجياوازةكانةوة كة جَيطى بوة كةوا سةيركر
ــدانى مــادة هؤشــبةرةكان لــةو  ،ءتاوانةاريــةكان هؤكارانــةن كــة  ثَي

 .هةرزةكاران ءئةبنة هؤى هةل ةكردن لةالى مناال ن
كل َيســـاكانيش بةهـــةمان شـــَيوة ئـــةم    ء * هـــةروةها م طةوتـــةكان 
ك نةخؤشــيةكانى تـــر  وة نةخؤشــى ئايـــدز  هةلــةيان ةؤســـتؤتةوةو 

دل نياييـةوة كـة    ئةكـةن، بـةال م بـة   حسـَيبى بـؤ   ء باسى لَيـوة ئةكـةن  
ــدز  ــى ئايـ ــواوة    نةخؤشـ ــة خـ ــة لـ ــة    )بةال يةكـ ــة( بـ ــةن خواوةيـ لةاليـ

ثؤشـــى لـــة هؤكارةكـــانى توشـــبون: لـــة دةربارةيـــةوة شـــةانى وضا
شةرمةزارى لـة نةخؤشـييةكة، كـة     ءسام شورةيىء ثةردةى ترس

بـــــرةودان بـــــة بال وبونـــــةوةى  ءئةمـــــةش ئةبَيتـــــة هـــــؤى هانـــــدان
 و بةدِرةوشتى بةشَيوةيةكى زؤر فراوان.خراثة ءداوَينثيسى

ئاطاداريةكـة ئـةوة ئةطرَيتـةوة كـة لـة      ء هؤشـيارى  بال وكردنةوةو *
 ءناوةرؤكـــدا دان نانـــة بـــة ئةريامـــدانى كـــارى داوَينثيســـىء نـــا 

َيطـةى  ر ، ئةمةش لـة ردنىبازرطانى ثَيوة ك ،ءخراثةو بةدِرةوشتى
ــةوة ) ــابةندَيةــ ــةر   دوثــ ــة ســ ــابون لــ ــةوةو دل نيــ ــىت كردنــ ء طرنطــ

 كةسـانَيةى زيـاترو زؤرتـر بَيجطـة لـةو بـؤ      ثَيويستى طةيشتنى بـة  
بال وكردنـــةوةى لةنَيوانيانـــدا،  ءزتوشـــبونيان بـــة نةخؤشـــى ئايـــد 
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دوثـــــات كردنـــــةوةو دل نيـــــابون لـــــة ســـــةر طرنطـــــى هةمـــــةجؤرى  
ــةم ضــــني ر ءدةرطاكــــان ــان ءَيطاكــــانى طةيشــــص بــ  ءتوَيــــذو كةســ

 ءبازرطانى بة سَيةسكةسانةى كة ء خةل ةانى ترة، بةتايبةتى ئة
ــان ) ــةكانيان(كِريارةكانيـ ــةن مةعميلـ ــادة   ،ءئةكـ ــةرانى مـ بةكارهَينـ
َيطةى دةرزى لَيدانةوة، ئةو ثياوانةى كة كارى ر لةء هؤشبةرةكان

ــدا سَيةســى ئةكــةن لة  ــةو  ،ءطــةَ  ثياوان ــةواوى ئ ــة   ت كةســانةش ك
زيانبةخشيان هةية، كاتَيب كة دانبنرَيـت بـة    ءخوو نةريتى خراث

 هَينــانى ئــةم دةســتةوونا ءئــةويش تــةنها بــة باســةردن ءبونيانــدا
ةزامةندبوونـــة بـــة خوِرةوشـــتيان، زيـــاترو باشـــرت ر اتـــةو تاةمانـــة،

 َينةيةكء ءشَيوة ءشتَيب لةوةش دوركةوتنةوة لة باسةردنى هةر
اذؤكردنـى  و ويـدابَيت، يـان  ر ءكة لةسةر دةستى ئةوانةوة كرابَيـت 

مـــةش ئةبَيتـــة هـــؤى كــة ئة ثاداشـــتَيةى ســـ ايى لةســـةريان،  هــةر 
 مةترسيةكى طةورة لةسةر نةتةوةيةك.

بال وكردنةوةكان بةرذةوةندى تاك ثـَيش  ء ارىهؤشدء ئاطادارى *
تيــةكى ةايئةخــةن بةســةر بةرذةوةنــدى كؤمةل طــةدا كــة ئةمــةش دذ  

ء ناطرَيتــــةوة لةطــــةَ  مةبةســــتةكانى شــــةر     يــــةك ءزؤر تونــــدة
 بةرنامةى خوادا.

 ؟روورداكةى قاهرية ضى راطةرةندراوةدواى 

بال وكردنةوةكــةى ء هؤشــدارىء بــةدواى دةرضــونى ئاطــادارى  دوا
ابــةرى ئيســالمى بــؤ )ر ( زاينــى دةركردنــى2004) ةــاهىةى ســال ى

 ذَيـــر ضــــاودَيرى  وبةِرووبونـــةوةى ئايـــدز( لـــة   ر بةرةنطاربونـــةوةو 
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كـة   يةكطرتوةكانـدا،  نةتـةوة ()طةشةسةندوويىئينمائى  بةرنامةى
ــةل يَ  ــدا كؤمــ ــؤ  تيايــ ــت بــ ــؤى دةطرَيــ ــة خــ ــة لــ ــةوايان) ب نامــ  ،ثَيشــ

ابةرى ر ،كؤمةل طة، توشبوانى ئايدز( وان،ء البانط وازان، طةريان
ــةوة    ــانى نةتــ ــةمان هؤكارةكــ ــالميش هــ ــة  ئيســ ــةكطرتوةكانى لــ  يــ

ــتى ــدزدا ثَيشـــ   ءبةرهةل سـ ــى ئايـ ــةرةنطارى كردنـ ــرد ةةشبـ ــة كـ  كـ
 ABC 7بريتية لة: 

ــةرةنطار   )ر دةرضــونىهــةر بةهــةمان شــَيوة    ــؤ ب ــةرى مةســي(ى ب اب
 شــــَيوةى وةكوبةِروبونـــةوةى ئايــــدز( لةســـةر هـــةمان    ر بونـــةوةو 

اهَينان ر طرَيبةستى ذمارةيةك لة خو  هةروةهاابةرى ئيسالمى، ر
ئاينيـــة كـــة   ثيـــاوانى   اهَينـــانى ر بـــؤ خولـــةكان  كـــة  ،تـــةواو بـــوة 

ــياركردنةوةى  ــتيان هوشــ ــةماوةر مةبةســ ــء جــ ــة دوو  ،ةخةل ةانــ بــ
ــة ءئيســـالمى بةل طـــةى ــة د مةســـي(ى كـ ــوو ةميلـ ــةِرَيوة ضـ ، شـــ  بـ

ــة   ــا   هــةروةها ل ــة ليبي ــاوا ل ــةرابلوس ى خؤرئ ــةغريب  ءت ــة م ــة ء ل ل
لــــــــة كوةيــــــــت. هــــــــةروةها ســــــــندوةى ئينمـــــــــائى      ءيةمــــــــةن 

 ساز كرد َيةى وؤرك شؤثنةتةوة يةكرتوةكان )طةشةسةندوويى( 
ــةَ  ــةركردة لةطـ ــة  سـ ــة تةرِ ئافرةتـــة ئاينيـ ــةكان لـ ابلوســـى عةرةبيـ

                                                           
 21الثةِرة-سةيرى )ِرَيطاكانى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ ثاراسص لة ئايدز(  7

ــةو   ــة ســندوةى نةتةوةيــةكطرتوةكانى ئينمــائى     جــةخت  دوثــات كردنــةوةى ئ رابــةرةى كــة ل
دةرضووة كة هةمان رَيطان لةطةَ  راستةردنةوةيةكى كةمداء زيادكردنى )ثاكـداوَينى لةطـةَ    
ــةريبء      ــؤ شــ ــةبَيت بــ ــاى هــ ــاو( ســــؤزو وةفــ ــةر )ثيــ ــان(ء )هاوســ ــة ذن هَينــ ــةوة لــ دوركةوتنــ

ــةنى    ــةكارهَينانى )نةطةيـ ــة بـ ــون لـ ــا بـ ــةَ  دل نيـ ــتةكةى(، لةطـ ــةى  دؤسـ ( اةاددد زلضاة ددد ضث يشـ
 بؤئةوانةى سورن لة سةر ئةريامدانى كارى داوَين ثيسىء بةدِرةوشتى.
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بال وكردنـةوةى   ءهؤشـدارى ء ، تيايـدا )ئاطـادارى  خؤرئاوا لة ليبيا
ابلوس بـؤ سـةركردة ئافرةتـة ئاينيـة عةرةبيـةكان بـؤ بـةرةنطار        تةِر

 كؤمــــةل َيب لــــة وبةروبونــــةوةى ئايــــدز( دةرضــــوو، كــــة ر بونـــةوةو 
 طرنطــــىء اســــثاردة ثَيشــــةةش كــــرا طرنطرتينيــــان: ثَيويســــتى ر

ــادكردنى ــى  ر زيــ ــنبىى سَيةســ ــدن  ؤشــ ــدةكانى خوَينــ ــؤ ناوةنــ  بــ
 )خوَيندنطاكان(.

ك ثاكســـتان، كـــة وة نـــا عةرةبيـــةكان(تـــة ئيســـالمية )وا هـــةروةها
 ءتَيةؤشـــان بـــؤ دامةزرانـــدن ءهةول ـــدان ى هةيـــة لـــةثشـــة ءبــةش 

كة  (وؤرك شؤثَيبةست لةطةَ  )بة طر بةكارهَينانى طوتارى ئاينى
بـةرةنطار   ابـةر بـؤ  ر ية، بـةل ةو كـارى  مةبةست تيايدا ثياوانى ئايني

شـَيوةى  نةخؤشى ئايدز تـةواو بـوة، لةسةر   وبةروبونةوةر بونةوةو
 ،8 ابةرى ئيسالمى ثَيشوو كة بامسان كردر وةك
لة ضـوار ضـَيوةى    –دا 2003هةروةها لة بةنطالدش لة ديسمَى  

ــةتى ءهاوكـــــارىثَيشـــــةكى   ءبـــــؤ بِريـــــاردةرانى سياســـــى  يارمـــ
يـةكطرتوةكان  زيـاد لـةوةش سـندوةى نةتـةوة      -كةسايةتى ئـاينى 
زارةتى كاروبـارى ئـاينى كؤنطرةيـةكى    وة هةروةها بؤ دانيشتوان،
ــةركردة  اهَينــــانىر بةمةبةســــتى طــــة  و ميللــــةتبةســــت بــــؤ  ســ

                                                           
ثاكســــتان بــــة ثال ثشتى)ثشــــت ئةبةســــت ( زانايــــانى ئــــاينى لــــة بــــةرةنطار بونــــةوةو    8

بـــة ئامؤذطـــارىء )بليـــت نيشان مل ـــقات(كة ئايـــةتى و،  روبةروبونـــةوة نةخؤشـــى ئايـــدزدا
 رؤذنامةى  -اندانةورئانيان تياية بؤ رَيثيش

 (.2006ى يوليو23( رؤذى )99،100ذمارة)شرقضاال سطض
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 ءمــافى ئــافرةت ءنــةوة ءوةضــة ئاينيــةكان لــة بــوارى تةندروســتى
  ظايرؤسى كةمى بةرطرى مرؤيَ.

نامـــة ةش بـــةثَيى بةل طةهـــةروةها جَيبـــةجَيةردنى ئـــةم سياســـةتان
كــةوا جــةختى كردؤتــةوة لةســةر طرنطــى   نَيودةول ةتيــةكان دةبَيــت

يارمـةتى   ءثشت بةسـص بـة سـةركردة ئاينيـةكان داواى هاوكـارى     
 9 لَييان

سةثاندى ثةروةستبونى سياسى  ثَينجةم:هؤكارى 
 ءيةوة بة دردو بؤضون تَيِرواننيتانى جيهانيوآل  ةالرةن

 بونةوةوثالنةكانى نةتةوة رةكارتوةكان  ة بةرةناار 
 .وبةِروبونةوةى ئاردزدار
ــةوة يــــةكطرتوةكان  َية ــــراوىر ــارى نةتــ ــةموو   كــ ــة هــ ــة لــ يةكَيةــ

 ءلةســةر دووال وى كــارةوة )كاركردنــةوة(بَيتر لــة ، جــاكَيشــةكان
 ئةوانيش بريتني:  دوو هَيل ى هاوِرَيب

ــِرةر ــتةئاِرء َيـ ــِرةر ءى حةـــومىاسـ ــانى ر ىاســـتةئاِرء َيـ َية راوةكـ
ثَيوةنــدكردن و كــؤتةراوكردنى  هــةول ى يــان  ،كؤمةل طــةى مــةدةنى

ثلـــةكانى  لـــةبـــةرز  ثلةيـــةكى لـــة َيبطـــةالن بةِرَيةـــةوتن  ءتـــانوا
                                                           

ــدى ثددد ل  9 ــارىء    - ح108: بةنـ ــارء فَيركـ ــة(ى كـ ــى ئةل قة)هةل قـ ــاد كردنـ ــني(: زؤرء زيـ ثةـ
راهَينانء ) كاركردنء فَيركردنء را هَينـان( بـؤ تايبةطةنـدء ثسـثؤِران كـة ثةيوةنـديان هةيـة        

نةخؤشيةكانى تر، كة لـة رَيطـةى ثةيوةنـدى سَيةسـيةوة     بة خؤثاراسص لة ظايرؤسى ئايدزء 
ئةطوازرَينــةوةو، ئــةريامء داهــاتوى لةســةرهةريةك لــة) ئــافرةتء ثيــاو لــة هــةموو تةمــةنَيب(    
بؤ)دايبء باوكء بِريار بةدةستةكانء را سةركردةييةكان لةسةر هةموو ئاستةكانى كؤمةل طـة  

 اييةكان .ناوخؤييةكان، يةك  لةوانةش دةسةال تى ئاينىء ئاس
 



 

62 
 

ــردنزؤر ــار ءلَيةـ ــة كردنناضـ ــةجؤرَيب كـ ــى   وا ، بـ ــةتوانن لَيـ ــان نـ تـ
َ  (1) لَيى ثةشـيمان ببنـةوة، لـة يـةكى     ءدةربازبن )كـانونى   ديسـم

ــال ى )  ــةمى( ســـــ ــةوة    (دا2000يةكـــــ ــتى نةتـــــ ــدارى طشـــــ ئةمينـــــ
ــةكى دةركــرد   ــةى   ءيــةكطرتوةكان نامةي ــة بؤن ؤذى ر بال وكــردةوة ب

 ءكــة تــةركي  (ى ثَيويســتجيهــانى )كــةمى بــةرطرى بةدةســتهاتوو
ــة لةســةر ثةيوةســت بــونى       ــارة، ك ضــِركردنةوةكةيان ئاشــةراو دي

(دا شـَيوةى ئـةم   2000) اسـتى لـة سـال ى   ر بة ،ءتانوا سياسى بؤ
، كاتَيب كة زؤر بة ئاشةرا دةستى ثَيةرد سياسيةثةيوةست بونة 

ى يونيؤ سال ى 27بؤ  25ى كؤمةل ةى طشتى لة )( هةمين26خو  )
ثةيوةست بون بـة   هؤشدارىء ( ثشتى بةست بة )ئاطادارى2001

 دةربارةى ظايرؤسى كةمى بةرطرى مرؤيَ(.
ثَيوةنـــدكردن و  ءســةثاندنى ثةيوةســـبونى سياســى   َيـــِرةوىر لــة 

تان بة كؤنطرةيةكى جيهانى طرَيبةست لةسـةر  وا ىكؤتةراوكردن
، دا 2003 9  13لـة ئـةفريقيا لـة    ئايـدزو نةخؤشـية سَيةسـيةكان    

 ء( Three onesت )ء دانـراو ثَييـان   كـة ضـةند هَيل ةـى سـةرةكى    
 تانى بةشدار بووةوة،وا دانى ثَيدانرا لةاليةنء باوةِريثَيةرا

  ثَيب دَيت لة:Three ones وة 

كردةيـَ   ءلة سةر دانانى ضـوار ضـَيوةيةكى كـردارى    َيةةوتنر -1
ك وة بَيتـة بناغةيـةك بـؤ   كـة ب  بؤ ضارةسةر كردنى نةخؤشـى ئايـدز  

ــانى ءيــــــةكةردن ــونيةكةردنى كردةوةكــــ ــانى ضــــ ــة هاوِرَيةــــ ، كــــ
 ءلــةناو ســنور يةك ســتنى ءزةمانــةتى يــةكبون ءدةســتةبةركردن
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 بةشـَيب ك وة تانوا نةتةوةيى بؤء ضوار ضَيوةى ثالنى نيشتمانى
 تان لةم بوارةدا.وا لة بةرنامةكانى بةخشينى

ضـــــــونيةكةردنى بةرنامـــــــةكانى ئايـــــــدزى  ءك يـــــــةكةردنوة -2
يـــة دوانةييـــة هةمـــةجؤرو ترَية ـــراوة نَيودةول ة نةتـــةوةيى لةطـــةَ 

 كان.هةمة ضةشنة
 ءثَيـــب كـــردن رَيبء ءاســـتى ضـــاودَيرى َيةـــةوتنى لةســـةر ئ ر -3
 تتدا.وا استةردنةوة لةر
 

 ءةد كااااراور مةسااااي ى( -)ئيسااااالمى هةَ وَرسااااتى
 .راوثةسةندنةك

 ى يؤنيـؤ  2مـايؤ بـؤ    ى 31لة نيؤيؤرك لة مـاوةى   2006لة سال ى 
كؤنطرةيةكى لةسـةر ئايـدز    كؤمةل ةى طشتى نةتةوة يةكطرتوةكان

ــدا ــة طرَيــ ــةجَيةردنى    كــ ــةنطاندنى جَيبــ ــؤ هةل ســ ــوو بــ ــةت بــ تايبــ
بةنـدَيب لـة    لـة  ابـردودا، كـة  ر ثَينج سـال ى  5حةومةتةكان لةماوةى 

 (29بةندةكانيدا هاتووة )بةندى 
ــة:))   ــؤ ةونـ ــةى–بـ ــانوا ئَيمـ ــتني  -تـ ــِركردنةوةى  ثةيوةسـ ــة ضـ بـ

 ءياســـــاكان دةركردنـــــىلـــــة ثَينـــــاو  تَيةؤشـــــانةكاةان ءهـــــةوَ 
داهَينانـــة  رَية ســـص وســـازاندنى ى تـــر لـــةانشـــت ءَية راوةكــان ر

ــتةبةرةكان ــةموو   خؤكانطرتنـــةء دةسـ شـــَيوة  ءشـــَيوازلةســـةر هـ
 جياكاريــةكان دذى توشــبوان بــة ظايرؤســى ئايــدزوء جياكردنــةوة

ــة الوازةكــان   ءةل ةانخــ ــةكةســانى تاةم ــةواوى ضــَيذ ، طرتن  خؤى ت
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ةتيـــةكانى ربنة ءةرةكىئازاديـــة ســـ ءوةرطتنـــةكانى هـــةموو مـــا 
دانـــانى ء َي طرتنـــى تايبةطةنـــديانر ، لـــة هـــةمان كاتيشـــدامـــرؤظ

ثــــــةتاو  ت بــــــةووبــــــةِرووةكانى ثةيوةســــــر ســــــرتاتيذيةكان كــــــة
نـــةنطى وشـــورةيى لـــة  دوركةوتنـــةوة، نةخؤشـــيةكة بطرَيتـــة خـــؤ 

 دورةثةرَي ى كؤمةال يةتى((ء
ــاتى   ــة ك ــةوةى ل ــةى و  دةركــردن و بال وكردن ــايى كــؤنطرةدا، ت  كؤت
 كؤمـةل َيب لـة   ءليةيـةكان ثوكا دول ةتة ءتانى ئةفريقىوا هةندر لة

تـةى  و بةرهةل ستةار بون )دذ بون بةو ءدذايةتى تانى ئيسالمىوا
ــة ــالميدا    (كؤتاييـ ــؤنطرةى ئيسـ ــراوى كـ ــةناو رَية ـ ــةروى –لـ لةسـ

، بــؤ اوةرؤكى ئاطاداريةكــة هَيمايــةك بــوكــة نــ -هةمويانــةوة م ــر
ئةوةى كـة ثـةتاو نةخؤشـيةكة بةشـَيوةيةكى خَيـرا بـال و ئةبَيتـةوة        

، كـة  يرؤسـةكة ابـة ظ  انةى كة زيـاتر ضانسـى توشـبونيان هةيـة    ءلة
 ءكـــان خووة وازةنـــا ء)نـــامؤ  )ثَيـــب دَيـــن( لـــة   تنييئـــةوانيش بـــر 
ــؤزانيةكان ــة     ءسـ ــةهَينن لـ ــةكار ئـ ــبةرةكان بـ ــادة هؤشـ ــةى مـ  ئةوانـ

، بة جؤرَيـب كـة تـةنها بـة ناوهَينـانَ ئـةم       َيطةى دةرزى لَيدانةوة(ر
ــةَ  ــةء كؤمـ ــة تاةمانـ ــون ر واتـ ــلوكازيبـ ــة سـ ــوو ءلـ ــتيانر خـ ، ةوشـ
دذايةتى خؤيان دوثـات كـردةوة )دذبـون( لةسـةر هانـدان       هةروةها

)نةطةيةنى ث يشةى( لةترسى ئةوةى ئةمة ببَيتـة   بةكارهَينانىبؤ 
ــان    ــان يـ ــةى دانثيانـ ــى ةونـ ــةرعى  ضاوثؤشـ ــا شـ ــاالكية نـ ــة ضـ  ءلـ

كردنــى كــردارى   ءنادروســتةكان، يــان دانثيانانــة بــة ئةريامــدان    
 اتة )زينا(.و دروستنا ءسَيةس بةشَيوةيةكى ناشةرعى



 

65 
 

زارةتـى  وة اطةياندن(َيةـدا كـة  )ر لة نوسـراو  -م ر دةستى ثَيةرد
رازى نــةبوو رَيطــةى نــةداو   ) دةرةوةى مي ــرى دةريةــرد تيايــدا  
ــة    خــووياســايى كردنــى هةنــدر   بةياننامةكــةى ثةســةند نــةكرد ب

كانى ئيســالمة بــة بةل طــةى   وبنةماياســا ةوشــت كــة ثَيضــةوانةى   ر
زيــرى دةرةوة وة ضارةســةر كردنــى نةخؤشــى ئايــدز، ياريــدةدةرى

مي ـر   )) )نائلة جَ( سةفىة )هةمة( اليةنةكان فرة بؤ ثةيوةندية
كــــاتى كؤنطرةكــــةدا هــــيو ناِرةزاييــــةكى دةر نــــةبِرى لةســــةر   لــــة

ــةكطرتنى  ــان   هؤشــدارىئاطادارىي مةبةســتةكان يــان  ء ئامــانجي
ضارةســـةرو هـــة  لـــة  ءبـــؤ دابينةردنى)بيمـــة(ما  ،ثالنـــى كـــاتى

تةةـةالى   ءازى نـةبوو بـة هـةو َ   ر تةنهاخؤثارَي ي)خؤثاراسص(دا، 
بيانويةك بؤ ك وة ةؤستنةوةى كَيشةى ئايدز دةوروبةر،هةندر لة 
لةسـةر   ةدكـراوة، ء رةيةمى رؤذئـاواى نةويسـرتاو  بةهاوسةثاندنى 

يةردنــةوة كــة ونر جــَ( ن ئلدد ) ئيســالميةكان( ءكؤمةل طــة عــةرةبى
ــةهاو ــون      ب ــة شــارةزايَ عــةرة  ب ــةمى كؤمةل طــةى مي ــرى ل  ءةي

 طفتوطــــؤو ةســــةبــــؤ ئيســــالم بونةكةيــــةوة سةرضــــاوةى طرتــــوة، 
تةكةيان ئةكةنةوة كـة  وا ةددىر لةسةركردن ناشَيت، بةدل نيايةوة

ــان    وة فشــار لةســةر  ءثةســتان ــدةكان جَيبــةج  بةــةن، كــة زؤري ف
 ازى بونيـان بـة شـَيوة ياسـايَ كردنـى ثةيوةنديـة      ر لَيبةةن لةسةر
كـــة ثَيضـــةوانةية لةطـــةَ  بـــةهاو ةيـــةمى  )غـــى ســـوية(، ناِرَيةـــةكان

زيـاد لـةوةش )لةطـةَ  ئةوةشـدا(      ،ءئيسالمى ءكؤمةل طةى عةرةبى
ئــةم فشــارو ثةســتانانة جَيبــةج  ئــةكرَيت لــة كاتَيةــدا كــة هــةمان  
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هؤكـارى توشـبون بـة     ةدى ئةكةنةوة كةر رةكانةدةوروبةرة دانثَين
ةوشــتية ناِرَيةــةكانيش ر جَيبــةج  كردنــى كــارة نةخؤشــى ئايــدز

  .10 بطرَيتةوة
 هيواو بـ  ئومَيـد ببَيـت لـةو    )كوفى عنان( ب   اى كرد لةو ئةمةش
 ، داينا بةوةى كة جيهـان لـة  ونةردنةوةيةر ءهؤشدارىء ئاطادارى

فـا بـة طةِرانةوةيـةى كـة بِريويـةتى      وة كةوَيت لةوتاةى كردنةوة دة
ــَيش ) ــةوةو   (5ثـ ــةرةنطار بونـ ــة بـ ــاَ  لـ ــنج سـ ــةوةى ر ثَيـ ووبةِروبونـ
ــاحقة( لــــة  تــــىو عنــــان ،ئايــــدزدا ــان وا ))زؤربــــةى زؤرى )الســ تــ

ــوون بــة     ــةبوون لةثةيوةســت ب ــاو بةل َينــةكانيان  وة ســةركةوتوو ن ف
ــة  دامركانـــةوة((، ءبـــةجؤرَيب بـــوة هـــؤى داِرمـــان   كاتَيـــب بينـــى كـ

كةســانة بهَينريــت كــة زيــاتر  ء ثَيويســتةو ئــةبَيت نــاوى ئــةو تــاة  
ئـــةوانيش:  ضانســـى توشـــبونيان هةيـــة بـــة نةخؤشـــيةكة )ئايـــدز(

ء ســـــؤزانى ءداوَيـــــن ثـــــيس (وجيـــــاواز ءنـــــامؤ شـــــازو)كةســـــة 
 -تــةكانى كــوفى عنــانو بــةثَيى–هــةروةك ضــؤن  ،11ئالودةبوةكــانن

                                                           
10

 .2006راثؤرتى ساال نةى ئايدزى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ سال ى   
)نـاوازةء نـامؤء    طرنطـى ثَيويسـتبون بـة داننـان بـة      يـةكطرتوةكان سـورة لةسـةر    نةتـةوة    11

 داوَين ثيسء سؤزانى يةكان(، جياواز(و
بــةم تــاة ء  دانثَيــدان نــةنانء حســا  نــةكردن  -تَيِروانينــى ئــةو بــةثَيى ديــدو- لةبةرئــةوةى

ــدانانى نــةرَينى ثَييــان   ثــةراوَي   -واتــة تاوانبــاركردنى خوِرةوشــتيان  -كؤمةال نــة، يــان دانثَي
 ضوارضـــَيوةو ســـنورى لـــة هـــةر هةل ســـوكةوتَيةى ئـــةرَينى لـــة  دورخســـتنةوةيانخســـتنيانء 

ــى:    ــد القرشيشــ ــص )د.وحيــ ــيارىء خؤثاراســ ــةكانى هؤشــ ــيةارى   هةل مةتــ ــونء شــ )ثَيداوضــ
مـافى   بـؤ  (السـليمة املفوضي ض -تونس)اثؤرتى ر- بة نةخؤشى ئايدز(ياساكانى ثةيوةيست 

 . 2005سبتمَ- مرؤظ
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 ءكـــــةوا ثَيويســـــتة لةســـــةر زانيـــــارى    2005بـــــةهاتنى ســـــال ى  
ةســت  ــةين كــة كــةمرت    بةد خ مــةتى ثَيويســت  ءؤشــنبىكردنر

ــة )  ــةبَيت لــ ــةن  ءالوان (%9نــ ــةريانى تةمــ ــاَ 24-15) طــ ــؤ ( ســ  بــ
 خؤثاراستنيان لة توشبوون.

َية راوةكـانى تـرو   ر ثرؤطرامى زؤرةملَيـى سياسـى  لة سةر هةمان 
ــة  ــةرى ءهةيةــ ــةر   ثةيةــ ــةن لةســ ــةكطرتوةكان كاربةــ ــةوة يــ  نةتــ

َية ــــراوى ر ســــرتاتيذيةتى بةرنامــــةى نوســــينطةى هةرَيمايــــةتى 
ــانى  ــؤ  ر تةندروســتى جيه ــةوةر ؤذهــةال تى ناوةِراســت ب  ءوبةِروبون
 زو نةخؤشية طوازراوة سَيةسيةكان .بةرةنطار بونةوةى ئايد

ــةوة د ــةوَيتلةبةرئــ ــت  ءةردةكــ ــاركردنى   دةبينرَيــ ــتى كــ ــة ئاســ كــ
بةرةنطار بونةوةى ئايدزدا لـة سـ     ءوبةِروبونةوةر نَيودةول ةتى لة

 خال دا خؤى دةبينَيتةوة كة بريتني لة:
كيلـــــة وة ءنةتـــــةوة يـــــةكطرتوةكان ئاســـــتىكـــــاركردن لةسةر -1

 ثسثؤِرو تايبةتيةكانى.
ــةتى،   -2 ــتى هةرَيمايــــ ــةر ئاســــ ــاركردن لةســــ ــةرَيمىوة كــــ  ك هــــ
 ؤذهةال تى ناوةِراست.ر
تـــــان، ئـــــةويش بـــــة دانـــــانى  وا ئاســـــتى كـــــاركردن لةســـــةر -3

 وبةِرووبونـــةوةى ئايـــدز لـــة هـــةموور بـــؤ ثرؤطرامَيةـــى نةتـــةوةيى
 وال تَيب.
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رارمااةتى نةتااةوة رةكارتوةكانااة   هؤكااارى شةشااةم: 
ء وبةِرووبوناةوة ر هاوكاارى كردناى بةرناماةى    ءدارارى

 تة هةذارةكاندا.وآل  ةدةكات  ئاردزبةرةنااربونةوةى 
تارى ئةمينـدارى  و (دا كة2006ؤذى جيهانى ئايدز ى سال ى )ر لة

ة ئاشـةرا بـوو لـ    ء)كـوفى عنـان( رون   طشتى نةتةوة يـةكطرتوةكان 
ــدا   ــوارى مال يـ ــةر بـ ــِركردنةوةى لةسـ ــة ضـ ــ  كـ ــىو ، كاتـ ــةمِرؤ )) تـ ئـ

 ءتَيةؤشــان ءهــةوَ  ، ســاال نة بــؤدؤالرمــان هةيــة مليــار 8 ن يةــةى
تــة طةشةســةندو  وا بةرةنطاربونــةوةى ئايــدز لــة   ءوبةِروبونــةوةر

سـ  سـةد مليـؤن دؤالر ثـَيش      (300) ، بةرامبـةر ثَيشةةوتوةكاندا
 طرَيبةستَيب لة ئَيستادا((.

ــى    ــتة كردنـ ــة ئاراسـ ــةبارةت بـ ــةال م سـ ــا َ  بـ ــةم مـ ــامانة زؤرو ء ئـ سـ
بةرنامــــةكانى نةتــــةوة  ، بةِرَيوةبــــةرى جَيبــــةجَيةردنىزةبةندةيـــة 

 بيــوت( ئــةل َيت: )بـيرت  نةهَيشــتنى ئايــدزء يـةكطرتوةكان بــؤ نـةمان  
داراييــــةمان ديــــارى كــــردوة بــــؤ   ءمــــاَ  ))نيــــوةى تــــةواوى ئــــةو

 خؤثاراســـــــــص لـــــــــة بةرذةوةنـــــــــدى بةرنامـــــــــةكانى )االمتنـــــــــا  
،Abstinence،  واالخـال Be Faithful  ،    واتـة نيوةكـةى تـرى

بةردةسـت   ءةرذةوةندى زؤركردنبؤ ب  االخال وداراييةكة  ما ء
بــــةجؤرَيب لةبــــةر ( Condoms) ث يشــــةى خســــتنى نةطةيــــةنى

 دةستى هةمواندا بتوانرَيت بةكار بهَينرَيت.
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 وهاوكارى كردنى ئةم بةرنامة ءرارمةتى دارارى
 هةذارةكاندا.تة وآل  ة ثرؤطرامة

ــى  ــةتى دارايـــ ــة  ءيارمـــ ــى بةرنامـــ ــارى كردنـــ ــء هاوكـــ  ىثرؤطرامـــ
 ،تـــة هةذارةكانـــداوا ئايـــدز لـــةوبةِرووبونةوةوبةرةنطاربونـــةوةى ر

ــا َ   ــةزراوةى )م ــةوة( بةضــةند     ءلةِرَيطــةى دام ــو دةول ةتي ــَ نَي داراي
 شَيوةو شَيوازى جياواز دةبَيت:

ــةم: ــةَ  يةكــ  كيلــــةكانى نةتــــةوة يــــةكطرتوةكان وة هاوكــــارى لةطــ
 بايةخدةر بة نةخؤشيةكة.ء تايبةت
ــة    دووةم: ــتمانى، ئــــةويش بــ ــةتى نيشــ ــةَ  حةومــ ــارى لةطــ هاوكــ
ــص ــة  ءداِرشـ ــانى بةرنامـ ــةتى   ءدانـ ــة دذايـ ــةت بـ ــى تايبـ  ءثرؤطرامـ

 بةرهةل ستيةردنى نةخؤشى ئايدز.
ــَيهةم: َية راوةكـــانى كؤمةل طـــةى مـــةدةنى، ر هاوكـــارى لةطـــةَ  سـ
، ئــةوانيش )ياســاى كــارى   ردةطرَيــتوة يان دوو ئاراســتةئةمةشــ

كؤبونةوةيـــةكيان  ءنةتــةوة يــةكطرتوةكان(، كــة هــةموو دانيشــص     
 دوو بةشةوة:ئةبَيت بة 

ــة  ــةتن بــ ــَيةيان تايبــ ــةكان وة بةشــ ــدة فةرميــ ــة فــ ــةتنوَينةرا كــ  ىيــ
، بةشـــــةكةى تريـــــان ئةكـــــةن حةومـــــةتى نيشـــــتمانَء دةول ـــــةت

ــةنطَ ــةيةكىء هاوسـ ــاوازو هاوكَيشـ ــة   جيـ ــة بـ ــةى تايبةتـ كؤمةل طـ
 يةوة. مةدةنى

ــة      ــةت ئةبَيتـ ــان تةنانـ ــاودَير يـ ــة ضـ ــةيان ئةبَيتـ ــةم بةشـ ــة زؤرى ئـ بـ
 داوةرَيب لةسةر حةومةتةكان، ء ناوبذيوان
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 ئةبن بة ءبةم شَيوةية دامةزراوةكانى كؤمةل طةى مةدةنى ئةطؤِرَين
دارايــة طــةورةو  ءكيلــى نةتــةوة يــةكطرتوةكان بــةهؤى ئــةو مــا َ وة

كؤتايشـدا   شتون ، لةرِ بةسةرياندا ئةم رَية راوانة كة زةبةالحةى
ــةوة     ــة ئامِرازةكـــــانى نةتـــ ــة يـــــةكَيب لـــ لـــــة  يـــــةكطرتوةكان ئةبنـــ

ــِروانني  بـــــىو  ءفيةـــــرء سياســـــةت ءجَيبـــــةجَيةردنى ديـــــدو تَيـــ
 بؤضونيان.

ــة    بيــانى دارايــَ  ء))مــاَ  هــيو شــتَيب نيــة مةطــةر تــةنها يةكَيةــة ل
 ءَيطةيــــــــةكى ياساشــــــــةَينىر كــــــــارو ئــــــــامِرازوهَو طــــــــرنطرتين

ة لةذَير ئـاال ى شـةرعيةتى نَيودةول ـةتى بـؤ     تدرَيذيةكى دةرةكيدةس
 هـةموو ء زؤر شـوَين  لـة  كؤمـةل طاكان  ةخشـةى َينةى نو طَيِرانةوةى

  .جيهاندا اليةكى
دةسـتدرَيذية يارمةتيدةرَيةـة بـؤ     ءبؤية ئةم كـردارى ياساشـةَينى  

كؤمةال يـةتى لـة    ءؤشنبىىر دةركةوتنى ناوةندو مةل بةندى هَي ى
ــة  ــدا، كــة حــةزو مــةيلى    وا طؤِرةثــانى نيشــتمانى ل ــة جياوازةكان ت

 ءدةرةكــى ئةجنــداى ســةر توانــاى هةيــة لــة  ،ءاوكــارىهةيــة لــة ه
 طرنطى ثَيدانى. ءةواجدانر

 دارايـى لةطـةَ  حةومةتـةكان    ءهةول دان بؤ بةشةردنى كَيةـى مـا َ  
ــةوة    ــؤ دوثاتةرنــ ــر بــ ــارَيةى تــ ــة جــ ــة هةول دانــ ــة  ء كــ ــابون لــ دل نيــ

ــدا   ــة ياســاى جيهاني ــةو،  تَيةــةل ةردنيان ل ــة  ر َيطــةىر ل ــون ب ازى ب
ئـيرت لـة بازرطانيـدا بَيـت       جيهانطةرايىسياسةتةكانى جيهانطىى

 يان لة مافى مرؤظدا.
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نــةدانى ء بابــةتى هةِرةشــةو طوِرةشــة بــة بــِرين ءدةركــةوتنى بــاس
ــب كــة  ءبةخشــش َية راوةكــانى ر يارمةتيــة نَيودةول ةتيــةكان كاتَي

 وتارَيـب ئـةدات تيايـدا    دارايى سةر بة نةتةوة يـةكطرتوةكان  ءماَ 
َية ــــراوة نَيــــو ر ةضــــةتةى ضارةســــةر كــــةر بــــةزؤر بــــةكارهَينانى

دةول تيــةكان ثَيشةةشــيان كــردوةو نواندويانــة، ئــيرت بــة كــاركردن   
ــدةنطى  بَيــت لةســةر ، بــة مةبةســتى شــةاندنى ثــةردةو ديــوارى بَي

نةخؤشـى ئايـدز، يـان     ءلةسةر نةخؤش وشورةيى البردنى نةنطى
يــــة نَيودةول ةتيــــةكان بــــال وى داراي ءَية ــــراوة مــــاَ ر كاتَيــــب كــــة

زانيــارى تايبــةت بــة    ىدةرنةخســتن  ءشــاردنةوةئةكةنــةوة كــةوا  
ناطـــةَين ( كـــة  انيـــة )ئــةوة و ئايــدز يـــان كــةم دةرخســـتنى مانــاى   
 هؤشيارى بة نةخؤشيةكة الواز بووة.

بال وبونةوةيــــةو بــــةس، بــــةل ةو  هــــةروةها بةشــــداربون تــــةنها بــــة
 شاردنةوةى يارمةتية نَيودةول ةتيةكانيشى لَيدةكةوَيتةوة.

خؤثاراسنت  ة نةخؤشى  ة بةرنامةو َرااكانى ر ثوختةى
 .داثرؤطرامةكانى نةتةوةرةكارتوةكان

اثؤرتى ساال نةى بةرنامةو ثرؤطرامى ئايـدزى سـةر بـة نةتـةوة     ر لة
دا هاتووة ))مةبةستة ئةخالةيـةكان بـؤ   2006يةكطرتوةكان سال ى 

 دَيت لة:ثَية ستانةوةى ئايدزوة بةرامبةر ءدذايةتى
ئةريامدانى كارى سَيةسى لـة نَيـوان   رطرتن، دواخستنى وة )ضَيذ

 يـةكبونى ثةيوةنديـة سَيةسـيةكان،   ء يةك سـص  ،كةم تةمةنةكاندا
هاوِرَيةـــــان لـــــة ثةيوةنديـــــة  ءكةمةردنـــــةوةى ذمـــــارةى شـــــةريب
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ــةكارهَينانى  ــيةكاندا، بــ ــتر سَيةســ ــت ءاســ ــةردةوامىء دروســ  بــ
تايبةتى لةو شـوَينانةى كـة نةخؤشـيةكةى     نةطةيةنى ث يشةى بة

خؤثاراســتنَيةى كاريطــةر ئــةكرَيت بــؤ   داواى  و،ؤتــةوةتَيــدا بال وب
نةريتة نيشتةجَيةان ء دا  طؤِرانةاريةك بَيت لة ءنةخؤشى ئايدز

 نةريتة كؤمةال يةتيةكانى ثةيوةست بة سَيةس. ءدا  ء
ةشـــدارة لةبةرئـــةوة ئةريامـــدانى كـــارى سَيةســـى نـــا ســـةالمةت ب 

ةــايلةردنى  نةخؤشــى لــة ئــةفريقادا،  )هؤكــارة( لــة بال وبونــةوةى   
كةمةردنــةوةى  ازيبونيــان بــةر كةســة ضــاالكةكان لــة سَيةســدا بــة 

ــةريب  ــارةى شـــ ــان ءذمـــ ــاوِرر ء هاوِرَيةانيـــ ــتنةوةى هـــ ء يةك ســـ
هؤكارَيـب   ءشةريةةكةى، ئةمةش ئةبَيتة كارَيةى ضـارةنوس سـاز  

خؤثارَي يةكان لة نةخؤشى ئايدز بؤ  هةول ةئةبَيت لة سةركةوتنى 
 .ماوةيةكى دورو درَيذ((

ــةكانى   ــة جيهانيـ ــةى هةل مةتـ ــة بةرنامـ ــةروةها لـ ــةوةر هـ  ءوبةروبونـ
ــدزى ســــال ى   ــةوة   2000بةرةنطاربونــــةوةى ئايــ ــاتووة كــــة نةتــ هــ

 يةكطرتوةكان دةريةردووة بةم شَيوةية:
ــرةدا ضــةند ) ــة طواســتنةوةى    ر )لَي َيطةيــةك هةيــة بــؤ خؤثاراســص ل

ــةرطرى مرؤيــى،      ــؤ ظايرؤســى كــةمى ب ــة   سَيةســى ب ــةم خاال ن ــة ئ ك
 تةوة:ئةطرَي

Abstinence ،ضـــَيذوةرطرتن*  Be Faithful to your 

Partner*  ــؤ هــاوِرر وة ــادارى ب  (Condom). شــةريةةكةت ءف
         .بةكارهَينانى نةطةيةنى ث يشةى
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مةبةسـت لـة ضـَيذوةرطرتن     ،Abstinence ضـَيذوةرطرتن   يةكةم:
 لة زمانى نةتةوة يةكطرتوةكانةوة بريتية لة:

 )دةست ثةِر(. بةدةستئاوهَينانةوة  -
 دةسثةِرلَيدانى دوانةيى)جووتة(يى. -
ــدانى كؤئةنــدامى  ئةريامــدانى كــارى سَيةســى بــةب    - دةســت لَي

 زاوزر.
ــدان  ر ئةريامــدانى كــارى سَيةســى لــة  - َيطــةى دةمــةوة بــةب  فِرَي

 بةدةم.
 Be Faithful to) شـةريةةكةت  ءوةفادارى بـؤ هـاوِرر   دووةم: 

your Partner)   نةتـــــةوة  كانىوبِروانامـــــة نامــــة لــــة بةل طـــــة
 (Partnerشةى )و اتاىو يةكطرتوةكاندا،

ثيــاو و،  لـةنَيوان دووكةسـدا   هَيمنــى وئـارامى واتـة هـةرجؤرَيب لـة    
َيةنةكــةوت (، يــان  ر شــَيوةيةكى شــةرعيش  ضــى بــة  ) ئةطــةر ذن

 نَيوان دوو ثياودا يان دوو ذندا. ثَيةةوة ذيان لة
 : Condom) ث يشةىبةكارهَينانى نةطةيةنى  سَيهةم:

لــة بِروانامــةى كــؤنطرةى ةــاهىة بــؤ نيشــتةج  بــوون ســال ى            
ا و ثرؤذة)) ى ضارةسةركردنى ئايدزدا هاتووةدا لةذَير بةند 1994

بـــةكارهَينانى )نةطةيـــةنى  دةبَيـــت هـــانى ءثَيويســـتةئـــةبين  كـــة 
بةشَيوةيةكى بـاوةِرثَيةراو   ،ءبدةينباش ء جؤرى ضاك ث يشةى(
تومخَيةــة كــة جياناكرَيتــةوة لــة هــةموو    دابةشــبةرَين، ءبهَينــرَين

هـةروةها   ،تةندروستى كؤئةنـدامى زاوزر  خ مةتةكانى ضاودَيرى
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 تيـة ثةيوةنديـدارةكان  ةَية ـراوة نَيودةول  ر ثَيويستة لةسةر هةموو
كـــــــة  -َية ـــــــراوى تةندروســـــــتى نَيودةول ـــــــةتىر بةتايبـــــــةتى-

هةروةها كـاركردن   بةشَيوةيةكى طةورةترو فراوانرت زياتر بةِرَيت،
نةطةيــــــةنى  بةدةست ســــــتنى( ء  ثةيــــــداكردناتاحــــــة) لةســــــةر
ــةى ــص  ء ث يشـ ــؤ خؤثاراسـ ــان بـ ــية   ء دةرمـ ــة نةخؤشـ ــةر لـ ضارةسـ

َيطةى ثةيوةندية سَيةسيةكانةوة، لة مةودايةكى ر طوازراوةكان لة
لةطــــةَ   مامناوةنــــدو طوريــــاوة بــــةنرخَيةى ء داودرَيــــذو فراوانــــ
انـــــة لـــــة هـــــةموو ليســـــتةكانى دةرم تؤمـــــاركردنى ءدةرجةـــــردن
ــةرةكى ــدا،ةتيربنة ءســ ــا يةكانــ ــةكطرتوةكان دةزطــ ــةوة يــ  ءى نةتــ

ثةلـة  ء َية راوة طرنطيثَيدةرةكانى كارو بارى تةندروسـتى خَيـرا  ر
بــؤ بانطهَيشــتةردن بــؤ دابةشــةردنى نةطةيــةنى ث يشــةى   دةكــةن 
ســةربازةكان لــة ء زانةؤكــانء خوَينــدكارنى خوَينــدنطاكان بةســةر

ــة   ــة   دةزطا بــةال م ئــةم  طرتووخانةكانــدا،ســوثاو ل يــة هــةول ى نــةدا ل
ل ةى بةرَيـت  خـة  ى(بـانث )بانطهَيشـت  سنورى بةرنامةكانيدا كةوا 

 بـانث يـان   بةرزةكانـةوة،  ءةوشـتة جـوان  ر ءمبؤ دةستطرتن بة ةية
بـؤ ئـةوةى    12(ىبةرَيت بؤ زوو)بـةزوويَ هاوسـةرطى   ()بانطهَيشت

                                                           
 بةداخةوة كة زؤربةى زؤرى سياسةتةكانء بةل طةنامةو بِروانامةكانى زؤر  12
نةتةوة يةكطرتوةكان، ئةِرذيََََََََتة بةرةو دذايةتى كردنى زوو)بةزوويى( هاوسـةر طـىى كـردنء     

( سـاَ ، لـةو كاتةشـدا هانـدانى ئةريامـدانى      18ئةيةاتة توندو تيذيةك دذى منـاال نى تةمـةن )  
كــــارى سَيةســــى تيايــــة بــــؤ هــــةرزةكاران لةِرَيطــــةى بةرنامــــةو ثرؤطرامــــةكانى رؤشــــنبىى  

 سَيةسيةوة.
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 زيانبةخش و بـةزيان و ئارةزوى سَيةسى  كثةردن ودامركانةوةى
 بةتايبةتى لةتةمةنى الويدا. َينمايى كرنىر

ــى      ــارى سَيةسـ ــدانى كـ ــةناوى ئةريامـ ــة بـ ــب نيـ ــيو ناوَيـ ــرةدا هـ لَيـ
دل نيــا نيــة بــةو  ءنةطةيــةنى ث يشــةى هــيو ســةالمةت ،ءســةالمةت
نـة لـة    و،تـةواوى ئامـاذةى ثَيئـةدرَيت نـة لـة ئايـدز       كـة بـة  مانايةى 

ــوازراوة   زؤر ــية طــ ــةى نةخؤشــ ــيةكانبــ ــارة  سَيةســ ــةل ةو بريةــ ، بــ
ئةخيةنـة ضوارضـَيوةى ئةريامـدانى كـارى      نَيودةول ةتيةكان خؤيان

ء اتة لة ضوار ضـَيوةى تـاة   و ،سَيةسية ترسناكية ناوةنديةكانةوة
ئةريامـــدانى  -دايـــان نـــةناوة- يةكـــدا ثؤلَينيـــان نـــةكردوةةكؤمةل 

كــارى سَيةســى ســةالمةت يــان ئةريامــدانى كــارى سَيةســى كــةم   
 ناك.ترسا

َرااارى ئااةكات  ةنةخؤشااى  ر ئارااا نةطةرااةنى ثزرشااكى 
 .ئاردز

بؤ  ( وبانطةشةكانداواكاريةكان)هةر بؤ زانني لةطةَ  ئةوةشدا كة  
ثـــــارَي ةرة لـــــة   ءَيطـــــرىر بـــــةكارهَينانى نةطةيـــــةنى ث يشـــــةى  

طواستنةوةى ئايدز يان نةخؤشة سَيةسيةكانى تر لـة كةسـَيةةوة   
 ببةســرتَيت، بــةل ةو نةطةيــةنثــ   ثشــتىنــاكرر بــؤ كةســَيةى تــر، 

، بــةال م بــةو ةوةى ئــةم نةخؤشــيانة كــةم ئةكاتــةوة َيــذةى طواســتنر
، بـةجؤرَيب  كات لة توشبوون بة ظايرؤسى ئايـدز َيطرى نار طرنطية
ــةدات ر ردة مايةرؤســةؤبيةكانى نةطةيــةن و كونــة زؤركــة   ءَيطــة ئ

ئةهَيل ت ظايرؤسى ئايدز لَييانةوة هاتوو ضـؤ بةـات، لةبـةر ئـةوةى     
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ــة ظايرؤســى ئايــدز بؤيــة كةســةكة     ةــةبارةى كونــةكان طــةورةترن ل
توشــى ظايرؤســـةكة دةبَيـــت، بةتايبـــةتى لـــةكاتى بـــونى بـــرين لـــة  

لـةكاتى ئةريامـدانى كـردارى    ئةندامة سَيةسـية كانيـدا، هـةروةها    
ــيدا  ــة نةطة سَيةسـ ــؤى هةيـ ــدِرَيت بـ ــة بـ ــةو    ءيةنةكـ ــت، بـ ــون ببَيـ كـ

، هةروةها ايرؤسةكةظهؤيةشةوة دوبارة ئةبَيتة هؤى توش بون بة 
دةرةريـامى   نـة دواى ئةريامدانى كردارى سَيةسـيةكة ئـةم نةطةية  

َيطــر نابَيــت رطــةورة ئــةبَيت ئةوكاتــة   ءلَيةشــاندنَيةى زؤر فــراوان
 ظايرؤســــةكةى تَيدايــــة، ءكــــة ثِريــــةتى)شــــلة تؤو(ى  ئــــاوة ءلــــة

توَيذينــةوةكان جَيطىيــان كــردوة كــة     ءهــةروةها خوَيندنــةوةكان 
ــةرطي  ث يشـــةىنةطةيـــةنى  ــتنةوةى  13 َيطـــر نابَيـــتر هـ ــة طواسـ لـ

ــدز  ــى ئايـــــ ــةوة  و،ظايرؤســـــ ــةم خوَيندنـــــ ــةكانى ئـــــ  ءدةرئةريامـــــ
ــراوةى     و ــنامةو بال وكـ ــة ثةخشـ ــردوة كـ ــان كـ ــة جَيطىيـ توَيذينةوانـ

ــة ناوةنــدى   ــة  خ مةتطوزاريــةكانى ئايــدز ل ــة وا زانيــارى ئايــدز ل ت
 دةردةضَيت. يةكطرتوةكانةوة

دابةشةردنى نةطةيةنى ث يشةى لة سياسةتة باوةِرثَيةراوةكانى  
كـة   ئاماذة بـةوة ئـةدةن    تانى جيهانى طةشةسةندوووا ئةفريقياو

ةش نـاوى  بؤيـ  هـةر  (100)%لة  دل نياو بَيوةية ءنةطةيةن سةالمةت
ــة   لَينــرا نةطةيــةنى نَيرينــة  ، لةبــةربونى تايبةطةنــدى ثاراســتنى ل

                                                           
نةطةيةنى ث يشةى رَيطرى لة دوطيانىء سةبون ئـةكات، بـةال م رَيطـرىء ثـارَي ى ناكـات        13

()ميةـرون(ة، بـةال م ظايرؤسـى) ئـيو ئـاى      5) لة ئايـدز، ةـةبارةى ناوةنـدى كونـةكانى نةطةيـةن     
 ) ميةرون( ة.0,1ظى(توش ةرى ئايدز 
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كــة   ( كــةس 10) اســتيدا يــةكَيب لــة دة   ر بــةال م لــة   نةخؤشــيةكان، 
نةطةيةن بةكار ئةهَينن توشى ئايدز بون ) ئةمة لة كاتَيةـدا ئةطـةر   

 دروستيش بةكاربَيت(. ءاستر بةشَيوةيةكى
َيذةيــةكى طــةورة لــة نةخؤشــية    ر ســةرنةكةوتنى ئةمــةش َيــذةى ر

 كوشندةكان بةدواى خؤيدا ئةهَينَيت.
ــارةزايان  ــة شــ ــةكَيب لــ ــةتى  ءيــ ــتانةوةى سياســ ــثؤِرانى هةســ  ثســ

ــة  ر ــةنى ث يشــةى ةواجــدان ب ــة نةخؤشــى  وة نةطةي ــب ل ك ثارَي ةرَي
   خؤهةل ـدان( بـازدان )رزشـى  وة ات ضـية ئةطـةرتؤ  ر))ئايدز ئةل َيت: 

ثَيت بوترَيت كة ثةِرةشوتةكةت بةِرَيذةى  و،لةهةوادا ئةريام بدةيت
 . ؟ (( رزشة ئةريام ئةدةيتوة ئايا ئةم ،كاردةكات (90لة)%

بـــؤ  طةيـــةنى ث يشـــةىةواجـــدان بـــة نةر بؤيـــة ئَيمـــة ئـــةبينني كـــة 
ــة ــد ثاراســـص نيـ ــة ئايـ ــونةة بةِرزلـ ــة  ، ضـ ــارَي ةر لـ ــة ثـ ــتى نابَيتـ اسـ

َيطـرى كردنـة لـة    ر ، بةل ةو بؤ مةبةسـتى تـرة كـة ئـةويش    نةخؤشى
اثـؤرتَيةى بةِرَيوةبـةرى   ر دةنطـؤى ئةمـةش لـة    سةبون، ءدوطيانى

لة  جَيبة جَيةارى سندوةى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ نيشتةجَيبون
 لةو بارةيةوة ئةل َيت:  ئةبينني كة( 2003سال ى )

ــة كردنــةوة ءتَيةــةل ةردن) يــةكى بةرنامــةكانى ظايرؤســى كــةمى    ب
ــى   ــةرطرى مرؤي ــةب ــوازراوة سَيةســيةكان   ب لةِرَيطــةى  نةخؤشــية ط

 ثةيوةنـــــدى سَيةســـــيةوة لـــــة طـــــةَ  بةرنامـــــةكانى تةندروســـــتى 
ــتنةوةوة ــتنةوةى ضةخســــ ــرتاتيذية  وة )خســــ ــةوة ســــ ــة( ئــــ  تةضــــ

َيطـةى  ر ضاكةردنى خستنة روىببَيتة هؤى لةوانةية  ءئةطوريَيت
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ئةبَيتـة هـؤى خسـتنةروى     ضارةسـةر، هـةروةك ضـؤن    ءخؤثاراسص
 ((.كةم خستنةوةى وةضة ءبَيثيتى

بــــةال م ســــةبارةت بــــة دواخســــتنى تةمــــةنى ئةريامــــدانى كــــارى   
تَيبينيمان هةيـة كـة ئـةوةى ثةشـيمان     ء سَيةسيةوة، ئَيمة سةرنج

 اسـت ئةبنـةوة دذو ثَيضـةوانةى ئـةم    ر سياسـةتةكان ئةبَيتةوة لةمة 
 مـافى مرؤظـدا،   ءذَير ثةردةى ئازادى كةسَيتى َيطةية، ئةويش لةر

بِرطةيان تةرخان  14ء بةردةوام كؤنطرة يةك لة دواى يةكةكان بةند
ــردارى  ــدا كـ ــردوة تيايـ ــؤ   ر كـ ــوارر بـ ــة خـ ــنبىى سَيةســـى بَيتـ ؤشـ

ســى، ئةمــةش كــردارى سَية يةكــةمئةريامــدانى ســال ةكانى ثــَيش 
ئةبَيتـــة هـــؤى دابةزانـــدنى تةمـــةنى ئةريامـــدانى كـــارى سَيةســـى  

ــامى ــةريامى  ، دةرةريـ ــة ئـ ــنبىكردن  لـ ــة رؤشـ ــة لـ ــةزمونَيب كـ ةوة ئـ
                                                           

ارى كراو ئاِراستةكراو ))كَيشانى نةخشةى بةرنامةيةكى تايبةتء دي يةكَيب لةو بةندانة  14
ء بؤ ثياوان لة هةموو تةمةنةكانء هةرزةكاران... بةمةبةستى بةدةست ستنى زانيارى تةواو

ء خســــتنةوةى وةضــــةى ثــــارَي راوء لَيثرســــراو! ئــــةوةش بــــة  ةوشــــتى سَيةســــىرد لــــة رء
خـؤ   بةكارهَينانى خؤبةخشانة بؤ هؤكارة خؤثاراسـتنة ث يشـةية طوريـاوء كاريطـةرةكان بـؤ     

ثةيوةنديـة سَيةسـية كانـةوة     لة ظايرؤسى ئايدزء نةخؤشـيةكانى تـر كـة لـة رَيطـةى      ثاراسص
ئةطوازرَيتةوة، ئةمةش لة رَيطةى كؤمةل َيب كـارةوة ئـةبَيت وةك ضـَيذبردن، وةك بـةكارهَينانى     

( ثةني( )لـة ذَيـر رؤشـنايى )زؤرثَيويسـت و بةناضـارى       -  ز108)بةندى  نةطةيةنى ث يشةى
بـــؤ ةةدةغـــةء رَيطـــرى كـــردن لـــة حال ةتـــةكانى دوطيـــانى نةويســـرتاو، بال وبونـــةوةى خَيـــراى   
نةخؤشى ئايـدزء نةخؤشـى تـر لـة نةخؤشـية طـوازراوة سَيةسـيةكان، )بال وبونـةوةى دةسـت          

تيـــذى، ثَيويســـتة لةســـةر حةومةتـــةكان كـــة توندودرَيـــذى  شـــيو  اعتـــدائات(ى سَيةســـىء 
بـؤ   يةكان لةسةر بناغةى تَيطةيشـتنى ضـاك بـؤ ثَيويسـتى    رَيطرى بةةن لة سياسةتة نيشتمان
)بةنـدى   راسـتى رةوشـتى سَيةسـى ئَيسـتا((     ءة((ةرثرسـيار ذيانى سَيةسى بـؤ مرؤظايـةتى ب  

 بِروانامةى كؤنطرةى نيشتةج  بون(. -7-37
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نةتـــــــةوة  ، بـــــــةردةوام سياســـــــةتةكانىسةرضـــــــاوةى طرتبَيـــــــت
ــة  ر يــةكطرتوةكان مةبةســتيةتى كــة طــةورةترين   ــذةى ثَيويســت ل َي
ريش دةكـات لـة   َيطـ ر نةطةيةنى ث يشةى دابةش بةـات هةرضـةندة  

 سـى بـؤ هـةرزةكاران لـة    لةطـةَ  تَيبينـى رؤشـنبىى سَية   -دوطيانى
َيطر( لـة  ر )نابَيتة َيطرى ناكاتر دل نياييةوة بة ، بةال مةطةر هةردوو

 15طواستنةوةى نةخؤشى ئايدز
ــتَيةيشهةر ــةذَير ناو شـــ ــانىءلـــ ــى(  نيشـــ ــيارى سَيةســـ دا )هؤشـــ

ــةوة يــةكطرتوةكان     ــت كــة ئةمينــدارى طشــتى نةت جــةختى دانرابَي
ــةوة  ــةر كردؤتـ ــةى زؤرى ء لةسـ ــءزؤربـ ــدارتـ ــة وا بوةكانىة بةشـ تـ

                                                           
ء ظاتيةـان بـةكارهَينانى نةطةيـةنى ث يشـةى رةدئةكةنـةوةو، ئـةبينن       ك ثوةيكىكل َيساى   15

ئـةو نةطةيـةنى ث يشـةيةوةية،    بةدةست خسص و ثةيـداكردنى  اد ئةكات بة هؤى كة ئايدز زي
نةطةيـةن )ثـارَي ةر نيـة( نابَيتـة ثـارَي ةر لــة       ى ظاتيةـان ئـةل َيت:   كرادلـة( هـةروةها يـةكَيب لـة )   

)لةوانةيـة يارمـةتى بـال و     يارمةتيدةرَيب لة سةر بال و بونةوة نةخؤشى ئايدز، لةوانةشة ببَيتة
ــدات  ــةوةش ب ــؤ(    ء BBC  (بون ــة دةنطى)ِرادي ــة( ةســانةش ل ــةم )وتان ثةخشــةراء لةاليــةن   ة ئ

تـــةكانى كاردينـــا  وتيـــان نامـــةو ء ورَية ـــراوى تةندروســـتى جيهانيـــةوة طوَيبيســـتى بـــون 
( ئةطـةر بَيـتء   90)% وتيان: كاريطةرى نةطةيةن ئةطاتة مةترسيدارة، بؤية وةال ميان دايةوةو

( شــى ســةركةوتوو نابَيــت بــةهؤى 10بهَينرَيتــو، لــة )%بةشــَيوةيةكى راســتء دروســت بــةكار 
بؤيـةش كاردينـال يش    خراث بةكارهَينانيةوة)يان بةكارنةهَينانى بةشَيوةيةكى راستء(، هةر

 ( ثـارَي ةر نابَيـت ضـونةة ئـةوة    100)% هةرطي  )نةطةيةن كونـدوم( لـة   تى:)ء ءوةال مى دانةوة
لةســةر )سَيةســى ســةالمةتء دل نيــا(    طومِراكــةرةو، زؤر ترســناكء مةترســيدارة ةســةكردن    

 شياوى رةضاوكردنة. بينينَيةة(  )رؤي ضونةة ئةوة 

 Aids News Service Aids Information Center September 2 *سـةيرى: 

1994  
ــة    ســ*   Repot on the Global AIDSةيرى: راثــؤرتى نةتــةوة يــةكطرتوةكان بة

Epidemic 2006  – 6بةشى . 
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 يـــةكطرتوةكان لـــة مـــانطى لـــة كـــؤنطرةى نةتـــةوة خؤرئاواييـــةكان
 وشـةى  دا دةرئةكـةوَيت كـةوا تَيطةيشـتنى   2006)يونيؤ(ى سال ى 

)هؤشـــيارى( يـــةكى  ئـــةوة بـــة خؤرئـــاوايى كـــردن(،ء خؤرئـــاوايى
لـة   ماوةكـان ثا ـاوة  ء مةبةستدارة بـؤ البردنـى ثـةردةكانى ةيـةم    

ــة كان(تةطــــةرةء )كؤســــ  ــةوة  ءك بؤضــــونوة كــ تَيِروانينــــى نةتــ
وى ر كؤمةال يــةتى لــة ســتاوة لةســةر بــارىوة–ايــة و يــةكطرتوةكان
ــةوةى  ــتىبال وبونــ ــى  ءبةدِرةوشــ ــن ثيســ ــاوازى   داوَيــ ــةر جيــ لةســ

ــتةكان ــة ءئاســ ــان  لــ ــة جياوازةكــ ــةواوى تةمةنــ ــةوةش  ،نَيوان تــ ئــ
ــةوةى   ــةَ  ئــــ ــةوة لةطــــ ــؤنطرة   يةكئةطرَيتــــ ــة كــــ ــراوة لــــ ــة زانــــ كــــ

 نَيودةول ةتيةكانى تر.
  ةطةَل نةخؤشى ئاردزدا  جيهاناةرارىهةَ سء كةوتى 

طـــــــةورةو زاَ   شارســـــــتانيةتَيةى دةســـــــةال تداروك وة ؤذ ئــــــاوا ر
بةسةر  –ءثَيويستى كردوة لةسةرمان ء سةثاندويةتى بةسةرمانا

ئــةم فةلســةفةى خؤيــة كاتــ    -ســةثاندويةتى داهــةموو جيهانيشــ
درو ـــةكانى  ءمـــؤر و،)بـــة جيهـــانى كـــردن( كـــردى بـــة جيهـــانى

لةطــةَ   ســةرةِراى ئــةوةش 16نةتــةوة يــةكطرتوةكانى دانــا لةســةرى
 بنـةِرةتى بِريـارى لــة   ءكاروبــارى سـةرةكى  ءكـار ء ئةوةشـدا ئـيش  
UN Charter كة دةةى بِروانامةى- نةتةوة يةكطرتوةكان  

ــة: ))  -داوةســةر  ــة ل ــة جــؤرى مرؤيــى   بريتي  ءثارَي طــارى كــردن ل
 طةالن(( ءكانؤشنبىى نةتةوةر
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ثشــةنينى كورتــة مةطــةر ئــةوة نيــة سياســةتةكانى بريتــى بــوة لــة  
ــى بـــــــةهؤى هؤكـــــــارة   جياوازةكـــــــان نةتـــــــةوة ءطـــــــة  دةرونـــــ

ــة بــــةرةنطارو دياريةراوةكانــــةوة ــةوةى نةخؤشــــى ر لــ وبةِرووبونــ
ــدزدا، ــة   كــة ئاي ــة ل كــةل ب  جَيطىكردنــى الوازى هؤكارةكــانىبريتي
كـة نةخؤشـيةكةى تيـا    - تانى رؤذئـاوا بَيـت  وا ئيرت يان لة،وسود 

تانـــةى كـــة ثشـــتيان وا يـــان لـــةو -طةشـــةى كـــردوةو بال وبؤتـــةوة
ــتوة ــة بةسـ ــةم هؤكارانـ ــرو بـــى  بـ ــةندة فةـ ــةفةكانى  ء، هةرضـ فةلسـ

لةســـةرى كارةكـــانى ء ئـــيش ءرؤذئــاوا، بـــةل ةو كـــارو كردةوةكـــان 
ئـا    -شايانى ئةوةية كـة ئَيمـة زؤر طرنطـى ثَيبـدةين    - ئةوةستَيت
، خـــواى اوازيبونــدا لــة جي  ءمافيانــة لــة هةل بــذاردن    ءئــةوة حــة   

 جم يل ىل مل خلُّٱٱٹٱٹٱ ثــــــةروةردطار ئةفــــــةرمور
 مه جهين ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه
 119 - 118هود:  َّ ٌّ ٰى

هـةموو خـةل ةَ ناضـار    خؤ ئةطةر ثةروةردطارت بيويستاية  (118)
، بــةام ئــةو زاتــة لةبــةر هــةزاران   يةكثارضــة ئيمانــداربن  دةكــرد تــا
ــازادي  ءحيةمـــــةت ــايَ ئـــ ــةت  دانـــ ــةردةوام  داونـــ ــةوانيش بـــ ، ئـــ
 كَيشةيان لةناودا هةية... ءجياوازي

ََ   ر ( جطة لةوانةي كة شايستةن كـة ثـةوةردطارت  119) ةمحيـان ثـ
ــات ــةوة   ءبةـ ــدا بَيتـ ــةزةيَ ثيايانـ ــتةش    و،بـ ــةو مةبةسـ ــؤ ئـ ــةر بـ هـ
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ََ    دروسيت كردوون  ءسةرثشـةَ كـردوون   ء)واتـة ئـازادي داونـةت
 يسـيت خؤيـان  و ثَيغةمبةرانيشَ بؤ ناردوون تا خؤيـان بـة   ءثةيام

َيبازي بةهةشـت هةل بـذَيرن ئـةوانيش هةل يانبـذاردووة( لةاليـةكى      ر
خواي طةورة بِرياريداوة كة سةرئةريام دؤزة  ثِردةكات لة  ترةوة

ََ ديـن    ءئةو جنؤكة سةرجةم َيبـازي  ر سـتةمةارةي كـة   ءخةل ةـة بـ
ََ ديين  ستةم هةل دةبذَيرن. ءخوانةناسَ ءب

ةو فةلســـةفانة، ئـــةوةبوو ئـــةو بـــةال م بانطَيشـــتيان نـــةكردين بـــؤ ئـــ 
زؤر سةثاندنى ئـةو   نةمان بينى بؤ بةخَيراو ضاثوكاهةموو هةول ة 

، ئيسـالميماندا ةسـةرمانا لـة جيهـانى    كاروكردةوانـة ب ء فةلسةفانة
ــة ــت  ر لـــ ــة دةســـ ــةتى كـــ ــةوة َيطـــــةى بِروانامـــــةى نَيودةول ـــ ةى نةتـــ

ــة  ، يــةكطرتوةكان دةريئةكــةن   جَيبــةجَيةارى هــةموو هؤكارةكــان ل
ــة ثَينــــــاوهانــــــدان و ترســــــاندن( ئــــــارةزوو و) ء بــــــةِرَيوةبردن لــــ

 جَيبةجَيةردنى.
 دةرةجناااامى كَيشاااةكان باااةب  هةَ ساااوكةوت  ةطاااةَل

 .هؤكارةكانيان
 كة )فةلسةفةى نةتةوة– ؤشنبىى خؤرئاوار ىووشة لة طرنطرتين

بةرةنطاربونــةوةى ثــةتاى ئايــدز(   ءبةرهةل ســتى يــةكطرتوةكان بــؤ
كــةوت لةطــةَ   ءبريتيــة لــة هــةل س  -ثيشةةشــى كــردوة ءتــةرخان

ــة تــةكنيب كردنــى  ى نةخؤشــيةكة، بــةل ةو  و خواســت كَيشــةوداوا ب
كــةوت دةكرَيـت لةطــةَ   ء هؤكارةكـانى لةســةر ئـةم بناغةيــة هـةل س   

دةرةريامةكانى كَيشةى بال وبونةوةى نةخؤشى ئايدز، نةك لةطةَ  
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ــى    ــن ثيســـ ــةوةى داوَيـــ ــة بال وبونـــ ــة لـــ ــة بريتيـــ  ءهؤكارةكـــــةى كـــ
 .يان بال و بونةوةى مادة هؤشبةرةكان ءبةدِرةوشتى

ــى ئيســالمى     ــةنَيوان ديــدو تَيِروانين ــاوازى ســةرةكى ل ديــدو  ءجي
بةرةنطاربونــةوةى ئايــدز: وبةِروبونــةوةو ر ؤذئــاوايى بــؤر بؤضــونى

 ئيســـالم ضارةســـةرى كَيشـــةكان ئـــةكات بـــة شـــَيوةى ضارةســـةرى
ةةدةغـــةى  ءَيطـــرىر كاتَيةـــدا كـــة هـــةر لـــة بناغـــةدا لـــة يشـــةيى،ر

 ءةةدةغــةكردنى زينــا  ءهؤكــارى نةخؤشــيةكة ئــةكات بــة ياســا     
ــامؤو نادروســت  ء بةدِرةوشــتى ــاوازةو ن ء ئةريامــدانى سَيةســى ن
)هؤكارانــةى( ئةبنــة هــؤى ئــةو كارانــة، ئــةو    ىشــتانةهــةموو ئــةو 
اسـتةةينة ئـةكات لـة توشـبوون بـة      ر وَيناى ثاراستنى كارةى كةوا

 نةخؤشية سَيةسيةكان.
وبةِروبونةوةو ر بةرنامةى ئيسالمى  ة ءثةرِرة

 بةرةنااربونةوةى نةخؤشى ئاردز
وبةِروبونــةوةو بةرةنطاربونــةوةى ر ياســاى ئيســالمى لــة  بةرنامــةو

 لةســـةر كؤمـــةل َيب لـــة ســـتاوةوة ءنةخؤشـــى ئايـــدزدا هةل ئةســـَيت
ــتى طرَيبةســــــــتى  ــة ء مســــــــلمات  بةل طةنةويســــــ ــةفى لــــــ فةلســــــ

ــة ء ياســـاى ئاوةدانةردنـــةوة ءســـونةت ءكؤبونـــةوةكان ثةيوةنديـ
ــةكان ــةل َيب   ،ءكؤمةال يةتيـــ ــةر كؤمـــ ــة ســـ ــة لـــ ــةى   لـــ ــاو بنةـــ ياســـ
، بنةما: مرؤظء انني بؤ س  بنةِرةتتَيِرو ءوانطةر فةرمانِرةوايى لة

 يةكئةطرَيتــةوة ثةيوةنديةكــةى بونــةوةر، ذيــان، ئــةو بنةمايانــة كــة
ــة ــةى  لةطـــــ ــةري ةتة فةرمانِرةواكـــــ ــواو شـــــ ــاريةردنى  ،َ  خـــــ ديـــــ
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شــَيوازى  ءاســتىر ثَيوانــةى ءثَيــوةرء سةرضــاوةكانى ياســادانان
ثةيوةنديــــــة كؤمةال يةتيــــــةكان لــــــة نَيــــــوان مرؤظــــــدا، هــــــةروةها  

ثَيـــــوةرى  ،ءجيهانيـــــانيةكتاثةرســـــتى خـــــواى ثـــــةروةردطارى   
ك وة نَيـــوان مرؤظـــدا  ســـؤزو بـــةزةيى لـــة   ،ةري ةتى ئيســـالمىشـــ

لــةم   شــَيوازَيةى فــةرمانِرةوا بــؤ ثةيوةنديــةكانى نَيــوان خــةل ةى،     
ــؤ    ــت بــ ــالمى دَيــ ــةى ئيســ ــةيِرةو بةرنامــ ــتيةدا ثــ ــَيوة طشــ  ضوارضــ

وةوة كـة  ر ، لـةو وبةِروبونةوةو بةرةنطاربونةوةى نةخؤشـى ئايـدز  ر
يةكَيةـــة لـــة  جةســـتةثارَي طـــارى كـــردن لـــة  ءثاراســـتنى جةســـتة

 يةكَيةـة لـة طـرنطرتين    و،طرنطرتين مةبةسـتةكانى ئيسـالمى ثـىؤز   
)املدم  ضض( لـةو بارةيـةوة ئةفـةرمور:    َيطةى هَي  كة ثَيغةمبـةر) ر

يوايـةتى  ر موسـل   احبضاىلضاهللض د ضاملدم  ضاة داي (ضضض ضاة وىضخري
 .كردوة

ء ئيســــــالمى نَيــــــوان بةرنامــــــةى    طــــــرنطرتين جياوازيــــــةك لــــــة   
يــةكطرتوةكان لــة ضارةســةركردنى ثــةتاى   سياســةتةكانى نةتــةوة

ئايدزدا لةوةدا خؤى ئةبينَيتةوة كة بةرنامـةو ثـةيِرةوى ئيسـالمى    
ضارةسـةركردنى   ءى نةخؤشـيةكة ضـاوط شـب كردنـى   و كار لةسـةر 

خراثيـــةكانى دةورة ء نةطريســـىء شـــةِر ،ءسةرضـــاوةكان ئـــةكات
َيةــدا سياســةتةكانى نةتــةوة ، لةكاتئــةدات ناهَيل ــ  تةشــةنة بةــات

بـةرطرى كـردن    بة–كان ثارَي طارى ضاوطى نةخؤشيةكة يةكطرتوة
ــافى هاوِرةطـــةز بـــازان      ــيرت ئـــةوةى ثَيـــى ئـــةوترَيت مـ ئـــازادى  ءئـ

ء هـــةل س طرانـــى وناِرةحـــةتى  كـــار ئـــةكات لةســـةرء  -سَيةســـى
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ــة– شــوَينةوار ثا ــاوةو كــةوت لةطــة َ  ــةنى   ب ــة تةب ــى ةون كردن
دةرطـــــاى لـــــة ئةمـــــةش  -بال وكردنـــــةوةى نةطةيـــــةنى ث يشـــــةى

ــازادى تاكــةكان، لةكاتَيةــدا كــة مافــةكانى      ــة ئ ثارَي طــارى كــردن ل
ــة  ــةوةكان ءطــــ ــةكانوا ءنةتــــ ــَي  دةكرَيــــــت  تــــ ــدا ثَيشــــ  ءتيايــــ
ســةثاندنى بــةرطرى بةــات لــة  كــة دةشــةَينرَيت، هــةوَ  ئــةداتتَية

 هةموو جيهاندا.ؤذئاوايى بةسةر ر شَيوةو شَيوازى ذيانى
ككردن و ِرَركخسااانت و ضاااا)بةرناماااةى ئيساااالم  اااة   

 .)غةررزة(كانى مرؤظ ئارةزوو ىِراستكردنةوة(
اسـتَيتى ئيسـالمى ثـىؤز ئةوةيــة كـة بةِراسـتى شـوانى حــةزو       ر لـة 

 تةنيا تاكة دةرطايـةكى بـؤ كردؤتـةوةو    و،ئارةزوةكانى مرؤظايةتية
 ضـَيذ ء زةو تواناكـانى و اال ى كردوة بؤ خال ى كردنةوةىء ءئامادة

 ءلــة طرنطرتينــى ئــةم خؤشــى   ء خؤشــيةكانىء تــام وةرطــرتن لــة 
بؤيـة سـنورو ضـوار    هـةر  ، سَيةسـى  ئـارةزوى  ءة: خؤشـى ئارةزوانـ 

َيطـةى  ر لـة  بؤ ديارى كـردوة  ثَيةى ءَيبر ءجوانء ضَيوةيةكى ثاك
نامةيةكى  ثةميانذندا بة  ءنَيوان ثياوثةيوةندى ء ثةيوةست بون

ء ســــــؤز ءئةســــــتور دةورة دراو بــــــة بــــــةزةيى ءبــــــةهَي و تونــــــد
خؤشةويســتى، دانثَيــدانراوة بــةوةى كــة ئــةم ثةيوةنديــة تؤكمةيــة 

 ،ثؤشاك ءواردنخء نان كوة ثَيويستيةكة لة ثَيويستيةكانى ذيان

 يم ىمُّٱٱٹٱٹٱلةو بارةيةوة خواى ثةروةردطار ئةفـةرمور  

 187البقرة:  َّ رن ...ىنمن خن حن جن
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ان و ك ثؤشـاك وة ئَيوةو ئَيـوةش ان بؤ و ك ثؤشاكوة ئةوان)(187)
 ...(.بؤ ئةوان 
بنضينةو بناغـةى   سةبارةت بة كانى ةورئانى ثىؤزدةربِرينةبةل ةو 
 خـواى ثـةروةردطار ئَيمـةى   بون، بـةوةى كـة    هَينانة ءستةردندرو

 )هاوسةر(ى ةفس دروست كردوة لةويشةوة خَي انلة تةنها يةك ن
 ئاشـــةراية لةســـةر ءونر ئةمـــةش بةل طةيـــةكى بـــؤ دروســـت كـــرد،

ء حـــةزو ثَيداويســـيت ئةنـــدامى ء يســـتو ء َيةةـــةوتن لـــة مـــةي ر
ذن بةشَيةة لـة ثيـاو ئـةوا    واتاى ئةوةى كة  ئةطةر بةئيرت  دةرونى،

ثَيويستى بة تةواو بونة ضى كةمة بـؤى تـةواو بةرَيـت ضـونةة ذن     
هةموو طشـتةوة، يـان   نوسان هةية بة  ءثَيويستى بة ثةيوةستبون

ثياو دروستةراون لة يةك بنضينةو بناغة  ءكة ذناتاى ئةوةى و بة
ــا ئـــــةبَيت لـــــة  كـــــة  ســـــؤزو  بـــــةزةيى وءن يةى ثةيوةنـــــدىدل نيـــ

بـةو   نَيوانياندا، ئيسـالمى ثـىؤز   ماكى( لةخؤشةويستى فرتى )زط
 كــــة ثةيوةســــتة بــــة ذنَيةــــةوة ثَيــــى ئــــةوترَيت )زوجــــا  ى ةثيــــاو

 هاوســـةرى ذن(، هـــةروةها بـــةم ذنـــةش دوبـــارة ئـــةوترَيت )زو       
َينـا  و ، ئةمـةش مانـاى ئـةوة ئةطـةَين  كـة     )خَي ان( هاوسةرى ثياو

ــت ــة ءناكرَيـ ــةوة   ناماةول يـ ــا ببَيتـ ــر جيـ ــةوى تـ ــةكَيةيان لـ ــة  ،يـ بؤيـ
ــةرزو     ــتَيةى بــ ــىؤز ضــــةند مةبةســ ــالمى ثــ ــؤ ئــــةم    ئيســ بــــاال ى بــ

 ديارى كردوة: هاوسةرطىية
نـةوةكان  ضةو بةيةكطةيشـتنةوةى  وة طرنطرتينيان مانةوةى لة -1

ونـى ديـارة لـة    ر ذيان ئةمةش بة يةك بةردةوام بون لة يةك لةدواى
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ــةرموودةو ــةىو فـــ ــةروةردطار  تـــ ــواى ثـــ ــىؤزدا  ءخـــ ــانى ثـــ  ةورئـــ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱ
 1النساء:  َّ ٍّ... مهجه ين ىن من خن حن جن يم

نـاِرةزايى ئـةو ثـةروةردطارةتان خـؤ      ء( ئةى خةل ةينة لة خةشـ  1)
، هةر لـةو كةسـةش   بةديهَيناوة بثارَي ن كة ئَيوةى لة تاكة كةسَيب

ــةديهَيناوة ــةرةكةى بــ ــدا   ءهاوســ ــوان هةردووكيانــ ــة نَيــ ــان لــ ثاشــ
هــةروةها لــة ئايــةتَيةى   .ئافرةتــانى زؤرى بــةدى هَينــاوة  ءثيــاوان

 من خن حن جن مم خم ٹٱٹٱُّٱتردا ئةفـةرمور  
 مي خي حي جي ٰه مه جه هن
 َّهث مث هت مت هب مب هئ مئهي
                                                                                                                                                          72النحل: 

( هةروةها سةرنج بدةن كة ضؤن خواى طةورة هـةر لـة خؤتـان    72)
َيطةى ر لة و، هاوسةرى بؤ فةراهةم هَيناون تا تةواوكارى يةكرتبن

لـة هـةموو    و،كضةزاى ثَى بةخشيون  ءئةوانةوة كوِرو كوِرةزاو كو
 ئايـا و،  مةعنةوى بةهرةمةندى كـردوون  ءنازوو ني مةتَيةى مادى

ناحــة   ءاســتة زؤربــةى ئــةو خةل ةــة باوةِريــان بــة شــتى بــةتا َ      ر
ناشةورو سـوثاس ناثـةرَي بن بةرانبـةر ئـةو هـةموو نـازو        ءهةبَيت

 خواى طةورة ثَيى بةخشيون .ني مةتانةى كة 
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 حص مس خس ٹٱٹٱُّٱلة ئايةتَيةى تردا ئةفةرمور 
 223البقرة:  َّ حق ...خضحض جض مص خص

 شـوَينى ضـاندنى   ءك كَيل طةوان بؤتانوة ( ذنانى هاوسةرتان223)
جابةهةرشــــــَيوةيةك دةتانــــــةوَيت تــــــؤو بوةشــــــَيننة  و،  ضــــــةنوة

ثَيشـةةرى  هةول بـدةن دةسـت   و،  كَيل طةكةتانةوة بـةهيواى بةرهـةم  
ــذَيرن  ءهاوســةرى ضــاك و،  بةــة ن ــاس هةل ب ــةوةودواش  خوان و، ل
اةلدده ضثــَيش ضــوونة اليــان بل ــَين )    ءنــ اى بــةردةوام بةــةن  ءدوعــا

ــة و (جعددددبضاةشددددي   ض  رز  عدددد ض ضجعبعدددد ضاةشددددي    ــة: خوايــ اتــ
ََ دور  ــةرةوة   ــ هــةر ضيةكيشــمان بَيدةبةخشــيت    ءشــةيتاةان ل
خؤتــان  ءورة برتســرنلــةخواى طــة و،  لةشــةيتان بــةدوورى بطــرة  
دل نيابن كة ئَيوة بةديدارى  ءضاك ب انن ءلةطوناهو خراثة بثارَي ن
 ئةم مذدةيةش بدة بة ئيماندران . و،  خواى طةورة شاددةبن

ثاشـان   دوايـدا،  لةء زةويةك بضَينَيت نابَيت بؤ جوتيارَيبء ناكرر
لـة   و،ا نـةبوة ء مةرةكةى نةكات مةحال ة شـتى ةسء داواى بةروبوم

ــةكىفةرم ــتدا  وودةيــ ــةرى خؤشةويســ  ( ئةفــــةرمور:) ثَيغةمبــ
ــونةنى  تز جدددواضاةوةدددووضاةدددوو وضردددمنىض كددد ثرض كددد ضضض] ــة سـ ...[ لـ

 النسائى دا هاتوة.
ــة     -2 ــة لــ ــةرطىى بريتيــ ــتةكانى هاوســ ــة مةبةســ ــر لــ ــةكَيةى تــ يــ

لةاليــةن  ءتَيركردنــى سَيةســى  ءثاكــداوَينى ءهَينانــةدى ثــاكَيتى
ــة  هةر ــةك لــ ــةرةكانيــ ــةهاوســ ــب ، بــ ــان   جؤرَيــ ــيو كامَيةيــ ــة هــ  كــ
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هَيــرش كردنــة ء دانالو ناثــاكىء )هةريــةكَيةيان( بــى لــة خيانــةت 
 ناموسى يةكرت نةكةنةوة. سةر
ء طوريــان يـةكَيةى تــر لــة مةبةســتةكان بريتيــة لــة هَينانــة دى  -3

ــةكرتو   ــةَ  ي ــةبايى لةط ــى  دابينةردنى ت ــارامى دةرون ــةكرتئ ــؤ ، بؤي ب
 ءبةرهـةمى بـةردار  ء ئةوةى هةريةكَيةيان ئامادةبَيت بـؤ كـاركردن  

خـواى  طةلةكةيان بةدةست بهَينن،  بؤ نةتةوةو ءبؤ خؤيان بةسود
 ىث نث ٹٱٹٱُّٱطــةورة لــة ةورئــانى ثــىؤزدا ئةفــةرمور: 

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 من زن رن مم ام يلىل مل يك
 21الروم:  َّ ىن نن

( هــةروةها يــةكَيةى تــر لــة موعجي ةكــانى تــرى خــواى طــةورة  21)
ئةوةية كة هةر لة خؤتان هاوسةرى بؤ بةدى هَيناون تا لة ثال يداو 

ميهرةبــانى لــة  ءســؤزو خؤشةويســتى و،لــة ســايةيدا ئــارام بطــرن 
نَيوانتانــدا بــةرثا كــردووة، بةِراســتى ئــا لــةوةدا بةل طــةو نيشــانةى   

 ءكةيَ دةكةنةوة ) لة ثةيوةنـدى نَيـوان ذن  زؤر هةية بؤ كةسانَيب 
كضـةزاو   ءنةوةو كـوِرةزا  ءمَيردو ئاسةوارو بةرهةمةكانى لة منداَ 

 ... هتد( .
 ئاسانكارى  ة ثرؤسةى هاوسةرطريرداء ئيسالم

ــةم مةبةســتة   ــاوةكو ئ ــةدى ت ــة ءدَيت ــةطات ئيســالم   ب ــانج ئ زؤر  ئام
كارئاســانى لــة كاروبــارو ثرؤســةى هاوســةرطىيدا     ء ئاســانةارى
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كةلةبــــةرَيةى  ءكــــون ءبــــِرو بيــــانووكــــردوة بــــؤ ئــــةوةى هــــةموو 
ذن( نـةكرَيت   ، تاوةكو )ئـافرةت  بطرَيت خراثةكارىء بةدِرةوشتى

فرؤشـتنى ثَيـوة بةرَيـت، بـةل ةو ببَيتـة       ءكـِرين  ءنةبَيتـة كاال يـةك   و
اوســةر...كة هء ثيــاو ئةبَيتــة ثال نــةرَيب بــؤ   ئــةو هاوِرَييــةى كــةوا  

ــة هاوســةرطىى    ــةعبى ل ــةوة  ت ــةر ئ ــدا، لةب ــةكات لةطةل ي  ءيســتو ئ
ةــــورس نــــةكردن لــــة مارةييةكةيــــدا  ءئــــارةزوى هةيــــة لــــة طــــران
ِإ َّضَأْعَظَ ضاةعَِّك ِحضَ َرَكً ض) :( ئةفةرمور) ثَيغةمبةرى خؤشةويست

ُمض مْمَندددد ًض ــارة    (َأْيَسددددرم ــةرمودةى ذمــ ــةد فــ ــام ئةمحــ ــنةدى ئيمــ  مةســ
(25264.) 

ــ ــانةارىئـــ ــةر ءةم ئاســـ ــاى   ىَينمونيانـــ ــىؤز دةرطـــ ــالمى ثـــ ئيســـ
ء شـةرِ ء دوذمنايـةتى  ء بةدِرةوشـتى  ءداوَين ثيسىء خراثةكارى

ى زينـاو  حـةد  ءكوشتار لةسةر زةويدا دادةخـات، هـةروةها سـنور   
كـات   دذوارة، ئـةو ء تونـدو سـةخت   داوَين ثيسى لة ئيسالمدا زؤر

طـران   ءدوبارة زؤر ةورسسةملاندنى  ءبون هؤكارةكانى ئيسبات
ثارَي طـــارى لـــة كةرامـــةتى    ءئـــةبَيت، كـــة ئةمـــةش بـــؤ ثاراســـص    

نــةتوانَيت  ونةردنــةوةر ءبةل طــةبــةب   خــةل ةىتــاوةكوو  ئينســانة،
 .تؤمةتء بوختان بؤ كةسانيرت هةل بةسص
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بةرنامةى  ء ة شةررعةت ناثةسةندةكانشَيوازة  ءشَيوة
 .ئيسالميدا

 هاوِرةطةزى(. )هاوشَيوةيى  هاوسةرطىى -1
َيطةيـةك  ر ثـوختى ئةكـةين كـةوا هـيو     ءباوةِرةدا كورت ءَيبازر لةم

ة ءثياوة ءَيطةى ذنر نية بؤ دروست بونى خَي ان، تةنها مةطةر لة
 مـاوةو بوارَيـب لـة ئيسـالمدا نيـة بـؤ هاوسـةرطىى        بَيت، بؤية هيو
 نيـة بـؤ  هاوِرةطةزى(، هـةروةها هـيو مـاوةو بوارَيـب      )هاوشَيوةيى 

َيسـاو  ر َيـب كـة لـةم   تارفةر هـةر  ءكردنـى هةل ـةو تـاوان    ءئةريامدان
لــةم دةرضــونة  ئاطاداركردنــةوةى ،ءثَيةيــة دةربضــَيتَيبءر وياســا

، بةوةى كة نةهى كردوة لة ن يـب كةوتنـةوةى   يةكالكةرةوة ئةبَيت
)طيانــدار  ئــاذةل َيةى( دِرنــدة ئةطــةر مــرؤظ   وةك هةســت ئــةكات كــة

ئةيطرَيت لةم بارةيةوة خـواى   ءاوى ئةكاتر بةةويتةوةلَيى ن يب 

 مع جع مظ هب ُّٱٱٹٱٹٱٱطةورة لة ةورئانى ثىؤزدا ئةفةرموَيت :

                                                              151األنعام:  َّ مم... حقمف خف حف جف مغ جغ
ــد  ( )151)  ــة )ئـــةى حممـ ــَى خةل ةينـ ــان بل ـ ــةو  رنوة ( ثَييـ ــا ئـ بـ

ــةرام     ــةروةردطارتان لةســـةرى حـ ــة ثـ شـــتانةتان بـــؤ بـــاس بةـــةم كـ
 طوناهَيب مةكـةون  ءكردوون ) ضوارهةم ( ن يةى هيو جؤرة تاوان

يـان ئةوانـةى كـة لـة     و،  ض ئةوانةى بـة ئاشـةرا ئـةريام دةدرَيـن    و، 
 ءدَ  ءيــــاخود لــــة نــــا و،  نهَينيــــدا ئــــةريام دةدرَيـــن  ءثـــةنهانى 

 دةرونةكاندا دروست دةبَيت .

 االنعام
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ــازي   ــةرى ئــ ــدارىء () ثَيغةمبــ ــة  و هؤشــ ــة زيانــ ــايى داوة لــ ريــ
وةســــــتاوة ثــــــةتاو درمــــــة طشــــــتيةكان كــــــة ء كانتةندروســــــتية

 ءبةدِرةوشــــتى ء داوَيــــن ثيســــى   بال وبونــــةوةى  ئةريامىلةســــةر 
ــةكارى ــة   خراثـ ــةلـ ــدا رهـ ــةرمور:  كؤمةل طةيةكـ ــة ئةفـ ملضتظدددرض] كـ

ضرددديه ضاة ددد عو ضاةف حشدد ضيفض دددوحض دددطضح دددىضيالعددواض هددد ضاالضرشددد ضض
سـنن ابـن    [اال ج عضاة ىضملضتك ض  تضيفضاسةره ضاة ي ض  دواض 

 (.4155) فةرمودةى ذمارة ...ماجة 
شةى تاعون تـةواو جَيبـةج  ئـةبَيت بةسـةر نةخؤشـى ئايـدزدا،       ء

ى لةسـةر  بال وكردنـةوة  ءئاشـةراكردنى ء دةركةوتنى بةدِرةوشـتى 
دةرانى ئةريامـــ ءبةدِرةوشـــتء ثـــيسشـــَيوةى دةســـتةيةكى داوَين

ــامؤ  سَيةســى ــاوازةو ن ــة     ءناسروشــت ءن ــب ل ــة مافَي داشــبنرَيت ب
مافــةكانى مــرؤظ ئــةوة بوةتــة هؤكــار بــؤ ئــةو تاعونــة، كــة ةورئــانى  

ناسروشـتةى دانـاوة بـةداوَين     ءةسـى نـاوازةو نـامؤ   سَيثىؤز ئـةم  
 طـة  هـود   ءكة لة ثـَيش ةـةوم   خراثةكارى ءبةدِرةوشتىء ثيسيى

ََ كـــة  بَيـــت( هـــيو كةســـَيب ئـــةريامى نـــةداوة  )ســـةالمى خـــواى لـــ
ــةرموَيت:    ــت( ئةفـــ ََ بَيـــ ــ ــواى لـــ ــةالمى خـــ ــةيان )ســـ ٱٱثَيغةمبةرةكـــ

 مح جح مج حج مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض
                                                                                                                                                                                        81 – 80األعراف:  َّ جف
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ت: ئــةم شــةرواَ   ءء ( ثَيغةمبــةريش بــة ةةومةكــةى    ( ) لــو80)
ــةد ءثيســـى ــتيةىر بـ ــةم    ةوشـ ــَيب لـ ــَى كةسـ ــتان داوةتـ ــوة دةسـ ئَيـ

                                    جيهانةدا ثَيش ئَيوة كارى ةَي ةونى لةو شَيوةيةى نةكردووة ....
دروســـتة ئَيــوة ئـــارةزوى جينســـى خؤتـــان   ء( كــةى ثةســـةند 81)

و،  از لة ذنانى هاوسةرتان بهَيننو ء لةطةَ  نَيرينةدا ئةريام بدةن
 وة كةسانَيةى لة سنور دةرضوو نالةبارن .استيدا ئَير لة

هةِرةشـــةيان  ثَيغةمبةرةكـــةيان لَييـــان دوبـــارة ئةكاتـــةوةهـــةروةها 
ــدةكات ــةر لَيــ ــةم لةســ ــةثة َ  ئــ ــردةوة ضــ ــارو كــ ــةيان ءكــ  ةَي ةونانــ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٹٱٹٱُّٱ
الشععععععععععراء:  َّ يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب

165 - 166 

 ئـةوة ثةسـةندة  استة، كةى ئـةوة جوانـة، كـةى    ر ( كةى ئةوة165)
كارى سَيةسى خؤتـان لةطـةَ     ءئَيوة دةستتان داوةتة نَيربازىو، 

                                                  نَيردا ئةريام دةدةن؟!..)ئاذةان بةو شَيوةية ناكةن(.
ازتــان لــة هاوســةرةكانتان هَينــاوة كــة  و ( كــةى ئــةوة راســتة 166)

ــؤ   ــؤ حــةاَ    ءدروســت كــردون ثــةروةردطارتان ئــةوانى ب ئــةوانى ب
كردون بـؤ تَيركردنـى ئـةو غـةري ةو داخوازيـةتان، بةِراسـتى ئَيـوة        

 بةهؤى ئةو طوناهو تاوانةتانةوة لة سنور دةرضون.
ــةردةوام   ــون لةســةر خراث   ءكاتــ  هــةر ب ةددو ضكاريةكــةيان ةســور ب

ئةوانةى لةطةل يدا بون بـة   ءثَيغةمبةر )سةالمى خواى لةسةر بَيت(
ــاك ــان   ءخــاوَين ءث ــان دان ــاك داوَيني ــةو ،ءث ــة   زؤر طال ت ــان ب الةرتي
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ــةروةردطار      ــواى ثـ ــة خـ ــةهات، بؤيـ ــةكان ئـ ــةوة خواييـ ئاطاداركردنـ
)سةالمى خواى لةسةر بَيت( كـة   رةكةيانفةرمانى كرد بة ثَيغةمبة

ــَية ــةودا  ىلـــة بةشـ ــَيل ن  شـ ــِرؤن بـــةج  بهـ ــاتبـ ــونةة كـ  ءادةوء ضـ
جَيبــةج   ءئـةوجا ســ اكةيان ئــةدرَيت  ســبةين  بةيانيــة بـةل َينيان 

 ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱئـــةكرَيت لةاليــــةن خـــواى طــــةورةوة.  

 جن يم ىم مم خم حم جم يل

 حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن

 83 - 82هود:  َّ خي

ادةي ديــــاريةراودا كــــاتَ ئةريامــــدانَ و ( ئةوســــا ئــــيرت لــــة82)
 ءذووركـــرد ءشارؤضـــةةكةياةان ذَيـــرة ، ءفـــةرمانَ ئَيمـــة هـــات  
ــوِري   ــة ةـ ــانيش بـ ــوركراويثاشـ ــني   وة سـ ــةر ضـ ــني لةسـ ــةرد ضـ ك بـ
 بةردبارانيشمان كردن.

( هةموو ئةو بةردانة ديـاري كرابـوون لـة اليـةن ثـةروةردطاري      83)
ناوي لةسـةر نوسـرا بـوو    و، ئةي ئيماندار(و، )تؤوة ئةي حممد

 و،ري هةريـةك لـةو شـةِرواَ  ثيسـانةدا    كة بدات بةسـةر تـةوةَ سـة   
جؤرة سـتةمةارانةوة لـة هـةموو    بةاية لةو  ءس ا ءئةو جؤرة تؤل ة

 نةبَيت بةدوور بَيت!!. وة زةمينَيةدا ءزةمان
كةسـانة ئـةكات    وئـة  بةوشَيوةية ةورئـانى ثـىؤز ئاطـادارى هـةموو    

دوبـارةى ئةكةنـةوة كـة بـةهؤى      ءئةكـةن  ةدو ضكة كردةوةى ةةومى 
ــر)ســةرو ئةوانــةوةو بةوانيشــةوة خــوا زةوى   ء تــةخت (خــوار  ذَي
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ةــوِري بارانيــان ئــةكات بــة بــةردَيب كــة لــة ) بــةرد ءَيــران ئــةكاتء، 
سفيشــيان ئــةكات بــة  وة ،ءدروســت كــراوةســوركراوي وةك بــةرد 

سـتةمةاران   ءنيـة بـؤ زال ـ     ، بؤية ئةم ثاداشتة دورستةمةار ءزال  
 ر بطرن.وة ثاداشتى خؤيان ءهةر ئةب  ما 

يــان نــا ئاســايى ء ناسروشــت ءازةجــا ئةطــةر ئــةوة حــوكمى )نــاو  
كـؤكن لةسـةر ئـةوةى     ءايـة ءايانر بَيت كـة توَيـذةران  ان( ةطةزرهاو

ــة )%  ــاتر ل ــة  80كــة زي ــدز( ل ــةم دةردة)ئةي كةســانى  (ى توشــبوان ب
كـة ضـةند فـةخرو     –ناوازةو نـا ئاسـاييةكانن، بؤيـة ئَيمـة ئـةبينني      

يةكــةم ئامؤذطاريــةك كـــة    -ينةكةمانــةوة  شــانازى ئةكــةين بــة ئــا    
بةــــــةين ثَيويســــــتة ئَيمــــــة ئاشــــــةراى بةــــــةين ئامــــــاذةى ثــــــ    

ــةرمانِرةواكاةان ــة  ءبؤفـــــــــــ ــةمان ءطـــــــــــ  ءوانوا ميللةتةكـــــــــــ
راو ثةلـة بةرَيـت لـة    ثَيويسـتة خيَـ   ءكة هةر ئـةبَيت  ءطةريةكاةان

 وياسـا   ةةدةغةء  طوناهةارىو ثيانان بة )بِريار بدرَيت( تاواندان
 سَيةســـى بَينرخةردنــى هةركةســـَيب كــة كــارى    ءســوايى ء ربــون 

هةموو ياسـا تاوانيـةكان    و،ئةداتوازة ئةريام نا ءنامؤ ءنائاسايى
ةَي ةونة س ا  ءتة عةرةبيةكان ئةم كارة طةورةو ثيسوا لة هةموو

ــةوة ــدةران ءبيانطرَيتـ ــةروةها     ئةريامـ ــةرى، هـ ــة سـ ــدرَين لـ ــ ا بـ سـ
كةسـانةى   ثَيويستة ئةم ياساية ثاداشـتَيةى سـ ايى بَيـت بـؤ ئـةو     

ئةوانةش كـة   ءتةكةمانداوا كة ئةم دةردو ثةتاية بال وئةكةنةوة لة
ــة   نَيواةانــدا ََيننــةوة، بــةم شــَيوةية    ئةيانــةوَيت كــة توشــبوان ل
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زؤربـةى زؤرى كانطـاو سةرضـاوةكانى ئـةم     زال بني بةسـةر   ئةتوانني
 مةترسيدارة. ءنةخؤشية ترسناك

الشذوذ   ء ناامؤ ) نابااو سَيكساى   سزاى ئيساالم  ةساةر  
 .(اجلنسي

ةةدةغــةيى( ئــةم  ء)ياســا  ءلةطــةَ  كــؤى زانايــان لةســةر حــةرامى
 ءطرتنــى ئةريامــدةران لةســةر ثَيويســت بــون بــة تونــدى   تاوانــةء

 ال نـدن  م)خة اى جياوازيـان هةيـة لـة بـِرو ضـةندَيتى     رتاوانةاران...
ــة   ،بؤيــان ديــاريةراوء ى ســ اى بِريــاردراو هةل ســةنطاندن( ئــةبن ب

 َيبازةوة:ر س 
 ِرَيبازى يةكةم:

ئةطـةر  ئـيرت   ،بَيـت يش بَيهاوسـةر  كةسـةكة  تةنانةت ئةطةر :كوشص
ــان   خــؤى كةســة  ــارئــةو  بةــةر بَيــت ي ــرالةطــة  ةى ك ، بــة بَيــت ك

يامدد ضض جدددهوُض دد ) () فــةرمودةى ثَيغةمبــةرى خؤشةويســت
ســـنن ابـــَ داود  (هاملفادددولض ددد ضعمددد ض دددوحضةدددو ضرددد   لواضاةف عددد ض

 (.4464)  فةرمودةى ذمارة
ََ بَيـت هـاتوة    ر )علَ كوِرى ئةبى تالب(هةروةها لة   ةزاى خـواى لـ

 (، رج ض  ضيام ضه اضاةام ضحمصع ضا ضغريضحمص ضانه) كة
ََ بَيت هاتوة كـة )ان حةمـة   ر هةروةها لة )ئةبوبةكر( ةزاى خواى ل

 امل ــيبة(، هــةروةها ثَيشــةواةسددي ضثدد ضلددرقضةاظدد ضضان يقتــ  بــا
، سـةريدا وخاندنى ديـوار بة ر ؤيشص بؤر ()عثم  ثَيشةوا  ء)عمر(
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ــن عبــاس(  ََ ر هــةروةها )اب ــ ــت ةزاى خــواى ل ــة  بَي ، بينويــةتى كــة ل
  .بينايةكى بةرزى طةِرةكَيةةوة فرَيدراوةتة خوارةوة

 ِرَيبازى دووةم:
داوَينثـيس(ى ديـارى كـرد، جةل ـد      ء)بةدِرةوشـت  سنورى زيناكـةر 

ةرد بـ  كـوء كـوِرى سـةل تء بَيهاوسـةر، هاوسـةرداريش      ئةدرَيت لة
لة سةر لةسةر داوَينثيسى  باران ئةكرَيت، ئةمةش بةثَيى )ةياس(

( كــــــة ) فــــــةرمودةى ثَيغةمبــــــةرى خؤشةويســــــترؤشـــــنايى  
سـننى بيهقـى    ا اضاتىضاةرج ضاةرج ضرهمد ضزانيد  ( ضض) ئةفةرمووَيت:

 (.17490) فةرمودةى ذمارة
 َيبازى سَيهةم:ر

تةيةكـدا  و ية لـة ئـةبى حنيفـةو شـاف ي    كة ئةمة رَيبـازى ثشتطىى، 
 .بؤيان

 ةوة.)كؤم( ضونة الى ذن لة دواوة -2
ــة   ثلـــةى ضـــونة الى ذن لـــة دواوة  ئـــةوة بـــةدواى  ــؤم( دَيـــت، كـ )كـ

ئةمــــةش تـــــاوانَيةى طةورةيـــــة لــــة ئيســـــالمدا، ضـــــونةة خـــــواى   
تةنها يـةك شـوَينى بـؤ ثيـاو ديـارى كـردوة بـؤ         ءثةروةردطار تةنها
 ءنـةوة  ءضـاندن  ءكَيل طـة ) )ذن( ئـةويش شـوَينى   ضونةالى ئافرةت

 ةورئانى ثىؤزدا ئةفةرمور: ، ئةوةتا لةضة(يةوة

 خضحض جض مص خص حص مس خس ٹٱٹٱُّٱ
 223البقرة:  َّ حق...



 

98 
 

 شوَينى ضاندنى ءك كَيل طةوان بؤتانوة ( ذنانى هاوسةرتان223)
جابةهةرشـــــَيوةيةك دةتانـــــةوَيت تـــــؤو بوةشـــــَيننة    و،  ضـــــةنوة

هةول بـدةن دةسـت ثَيشـةةرى    و،  كَيل طةكةتانةوة بةهيواى بةرهـةم 
لــةوةودواش و،  خوانــاس هةل بــذَيرن ءهاوســةرى ضــاك و،  بةــة ن
اةلدده ضضثــَيش ضــوونة اليــان بل ــَين )  ءنــ اى بــةردةوام بةــةن  ءدوعــا

اتــــة: خوايــــة و (جعددددبضاةشددددي   ض  رز  عدددد  ضجعبعدددد ضاةشددددي   
ََ دور  ــةرةوة  هــةر ضيةكيشــمان بَيدةبةخشــيت   ءشــةيتاةان لــ
ــةدوورى بطــرة  ــةخواى طــةورة برتســرن و،  لةشــةيتان ب ــان  ءل خؤت
دل نيـــابن كـــة ئَيـــوة     ءضـــاك بـــ انن   ءلـــةطوناهو خراثـــة بثـــارَي ن   

ئـــةم مذدةيـــةش بـــدة بـــة  و،  بةديـــدارى خـــواى طـــةورة شـــاددةبن 
 ئيماندران .

ــازي )   ــن اتــى امراتــة      ( ئةفــةرمورهــةروةها ثَيغةمبــةرى ئ )م
ــا    ــَ    ا يعظدددرضدبرهـ ــونةنى دارمـ ــة(، سـ ــوم القيامـ ــة يـ ــا  اليـ ت ـ

 (.1187) فةرمودةى ذمارة
 :(يةكرتدا)جوتبونى ذنان لةطةَ   ثان  بةثان  -3

)جوتبونى  ئيسالم ثان  بةثان  نَيوان ذناندا، هاوِرةطةزبازى لة
ء نَيوان ذناندا( حةرام هاوِرةطةزبازى لة ذنان لةطةَ  يةكرتدا 

درَيذدا كة ء ، لة فةرمودةيةكى دورةةدةغة كردوةء ياسا 
( بؤمان   ىتةر ءئةبوداودء موسل ء )ئةمحةد ثَيشةوا

ضتف يض ( فةرمويةتى:ئازي )ةطَيِرنةوة كة ثَيغةمبةرى ئ ) ال
ضاةواحد ضاةثوب ضيف ضاملرا  ضاىل لَيرةدا  هةندر لة زانايان و،(املرا 
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 اظةى ئةم ئايةتى خواية ئةكةن كة ئةفةرمورر تةفسىو

 حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ىن من خن حن جن يمىم مم خم

 َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
                                                                                                                                                                                                            15النساء: 

( ئةو ئافرةتانةى كة داوَين ثيسيى دةكةن لـة ذنـانى كؤمةل طـة    15)
وار شايةتيان لة خؤتان لةسةر بطـرن ) كـة شـايةتى    كةتان ئَيوة ض

بدةن لةكاتى ئـةو كـردارة ناشـةرعيةدا كـة ديويـانن ( ئةطـةر ضـوار        
ئَيوة ئةو ئافرةتانـة لـة   و،  كةس كؤك بوون لةسةر ئةو شايةتيدانة

يـان خـواى   و،  مال دا بةند يةةن هةتا مـردن يةخـةيان ثـَى دةطرَيـت    
رطرتن يان شـةال   وة تةوبة َ  طةورة دةرويةكيان َ  دةكاتةوة ) بة

 لَيدان لة هةردوكيان( .
ئةريامـدانى كـارى سَيةسـى ناوازة)بةدِرةوشـتى (     ضونةة لةكاتى 

ذن لةطةَ  ذندا ئةم ئايةتـة هاتؤتـة خـوارةوة، ةورئـانى      هاوِرةطةزى
 ءخراثةـــــارى ة )فاحشـــــة وتـــــوو ثَيـــــى ءثـــــىؤز نـــــاوى نـــــاوة  

بة جياكردنةوةيان لة ثيسى(، تيايدا ةورئان فةرمانى كردوة نداوَي
 ءثاشـطةزئةبنةوة  ءكاتةى ثةشـيمان  كؤمةل طة تا مردن يان تا ئةو

 دروست ئةكةن. ءاستر تةوبةيةكى
لة ئيسالمدا لةشفرؤشى  (:ى)بازرطانى سَيةس لةشفرؤشى -4

 ،لَيئةكرَيتتوندى نةهى  زؤر بة ءحةرامة ءةةدةغةو ياسا 
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كةسانةى كة ئةو ء سوكايةتيى ئةكرا بةو طال تةو سةرزةنشت
لة  ء بة سةرضاوةى دووِروويى دائةنرايان ئةكردجؤرة بازرطانيية

ذنة  ،شةرةفةوة ئةكرا ءناموس ضونةة بازرطانى بة مةدينةدا،
 بةكة مول ةى ئةو جؤرة كةسانة بوون ناضار ئةكران  بةندةكان

 بؤطةن ءثيس ثارةىبِرَيب  ىبةدةستهَينان بةرامبةر لةشفرؤشى
لةشفرؤشانة زؤر حةزيان لة ئةريامدانى ئةم كارو هةرضةندة ئةو 

 ءثاكىء ثارَي راوى ،بةاليانةوة زؤر ةَي ةونبوو ءبوةة نكردةوان
 ةفةرمور:، خواى طةورة ئتسيان دةوَيداوَين ثاك ءكي ةيىثا

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت... ٹٱٹٱُّٱ
 مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث
 33النور:  َّ مم ام يل ىل

ذَير دةستتان هان بدةن بـؤ داوَيـن   نةكةن هةرطي  كضانى  ( ...33)
بة تايبةت كاتَيب ئـةوان حـةزيان بـة ثـاكَيتى دةكـرد ) خـؤ        ثيسى،

حةزيان بة داوَين ثيسى نـةدةكرد ئَيـوة    ءئةطةر لة خواترس بوون
لةبىى هاوسةرطىيةكى شـةرعيدا   ءدةبَيت بواريان بؤ بِرةخسَينن

ــَى نرخ     ــايى بـ ــتةةوتَيةى دنيـ ــوة دةسـ ــةر ئَيـ ــان( مةطـ ــن بؤيـ ــان بـ تـ
ا بةزؤر بة كةني ةيةكى خؤى بةات و دةوَيت؟! جا هةركةس كارى

ــرد        ــةر هةســتى ك ــةل ةو ط ــداوة )ب ــاوانَيةى طــةورةى ئةريام ــةوة ت ئ
وســتداية ا نادرو كةني ةكــةى يــان كارةكةرةكــةى لــة بــىى كــارى     

ــت(،  ــتبةردارى بَيــ ََ دةســ ــ ــةو    دةبــ ــةورة دواى ئــ ــواى طــ ــةوة خــ ئــ
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    ناضــار كردنــةيان بــة تــةواوى لَي ؤشــبوو ميهرةبانــة    ءزؤرلَيةــردن
 ةمحيان ثَيدةكات(. ر ء) لَييان خؤش دةبَيت

هــةروةها خــواى طــةورة تةنانــةت ن يــب كةوتنةوةشــى لــة زينــاو        
ةةدةغــــة كــــردوة لــــة ئايةتَيةــــدا   ءياســــا  ءداوَينثيســــى حــــةرام

ــةرمور:  اك يق ىق يفىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ ئةفـــــــــــــ
 32اإلسراء:  َّ ىك مك لك

ن يةــَ زينــا بةةونــةوة)خؤتان بــة دووربطــرن لةهــةموو      ) نةكــةن 
طونــــاهَيةَ زؤر  ءهؤكارةكانَ(ضــــونةة ئــــةوة تــــاوان ءثَيشــــةكَ
ــرين ــة ءناشــــ ــةةيةكَ زؤر ضــــــةوترو،  ناةؤايــــ ــةوَيل ة ءَيضــــ  ضــــ

 ءكَيشــــــةي كؤمةايــــــةتَ ءجةســــــتةيَ ء)نةخؤشــــــَ دةرونــــــَ
ََ دةكةوَيتةوة(.   هةمةاليةنةي ل

شـوَينى   ءبة كردنةوةى مـا َ  مؤل ةت بدات ءازى ئةبَيتر ئيرت ضؤن
 شةرةفةوة. ءبازرطانى كردن بة عةرزو ناموس ءلةشفرؤشى

 بال وكردنةوةى بةدِرةوشتى: -5
 ءثاكي ةيى ءسور بون لةسةر بال وبونةوةى خوِرةشتى ثاك

هةل نانى ء ميللةتتدا، ئيسالم ئاسانةارى ءثاكداوَينى لةناو طة 
خراثةكارى  ءداوَينثيسى ءلةسةركردنى كارى بةدِرةوشتى

 شتانةى كة ، هةروةها بال وكردنةوةى ئةوكردوة حةرام
اكَيشةرن بةرةو حةرام ر ءروذَينةرى حةزو ئارةزوةكاننو

اطةياندن زؤرترو زياتر ر جياوازةكانىبةتايبةتى لة هؤكارة 
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 مق حق ٹٱٹٱُّٱ دةرئةكةون، خواى طةورة ئةفةرمور:
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 19النور:  َّ جه هن من خن حن جن ممخم حم

هةول ـدةدةن كـة طونـاهو     ءاستيدا ئةوانةى كة حةزدةكةنر ( لة19)
داوَين ثيسى لة نَيـوان ئيماندارانـدا بـ و     ءشةِرواَ  ثيسى ءتاوان

ببَيتةوة، لة ئايندةيةكى ن يةدا طىؤدةى س ايةكى بة ئَيش دةبن 
لة دنياو ةيامةتدا، جا خواى طةورة خؤى هةموو شتَيب دةزانَيت، 

بـةل ةو   ئَيوة ناي انن ) لة كةيداو ضؤن تؤل ةيان َ  دةسَينَيت(.بةام 
ــة  ــالم لـ ــةرم ر ئيسـ ــتى شـ ــةياء ةوشـ ــةرذينَيةى  وحـ ــةال و ثـ ــابِرو ةـ  ئـ

َيطرى ئـةكات  ر بةهَي ى دروست كردكردوة كة ةةدةغةو ءمةحةةم
ئةو ء شة طال تةضيةكانو تنىء ؤضونى خستنةِرور لةلة موسل مان 

دل بــةرى ء دل ــِرفَينء شــةيدايى ءجــوانىباســى  دةســتةواذانةى كــة
ء خؤشةويسـتى  ءئةكات يـان بـاس لـة )نادنـة(و عةشـ       ئافرةت

كان كـة تيايـدا   شـانؤ ء فـيل  ء ضـىؤك دل دارى ئةكةن، يـان بـاس لـة    
ئارةزووةكانيـةتى،   ءدةرخةرى مةي  ء)ذن( هةست ب وَين ئافرةت

هةروةها ئيسالم ئاطـادارى داوة بـةو ئافرةتانـةى كـة بـةو شـَيوةية       
ةِرؤذَيةى زؤر خـــراث ثاشـــ ءضـــارةنوسهةل ســـوكةوت ئةكـــةن كـــة  

 :، ثَيغةمبــةرى خؤشةويســت لــةم بارةيــةوة ئةفــةرمورضــاوةِرَييانة
صددعف  ض دد ضاهدد ضاةعدد رضملضارهمدد ض ددوحض اهدد ضسددي  ضك  ندد بضاةب ددرضض)

ك سددي عضع ريدد عض دديةعض دد ئةعضضضضنسدد   ضي ددر و ض هدد ضاةعدد  ض
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ضجيدد ضرلهد ضضض آلضسه ضك سعم ضاةبختضامل ئل ضالضيدخل ضاجلعد ضرؤ 
صـ(ي  مسـل  فـةرمودةى     (كد اض ضإ ضرله ضةيوجدض  ض سري ضكد اض 

  (.5704ذمارة)
  هؤكارةكانى خؤثاراسنت

ــةرعى  -1 ــارة شــــ ــة هؤكــــ ــص   ءلــــ ــؤ خؤثاراســــ ــتةكان بــــ ء دروســــ
 .(اةاف )خؤثاري ى 
كــاتى ةســةكردندا خؤيــان     لــة  كــردوة بــة ئافرةتــان كــة   فــةرمانى 

  بــؤ )ةســة بــة ناســةى مةكــةن(، تــاوةكو  باريــب نةكةنــةوةء ناســب
زةفــــةرتان  ءئارةزويــــان نــــةوروذر ءئــــةوةى داوَينثيســــان مــــةي 

 ةورئانةكةيدا ئةفةرمور: ثَينةبةن، خواى طةورة لة
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ
 32األحزاب:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ

ــوة ()( ئــةى هاوســةرانى ثَيغةمبــةر  32) نى تــر ك ئافرةتــاوة ئَي
و،  ديندارى بةةنة كااى بااتان ءدارىنني بة تايبةت ئةطةر تةةوا

كةواتة طفتو طؤ بة ناسةى مةكةن تا ئـةو كةسـةى دل ـى نةخؤشـى     
ــة د َ      ــةرةو خــةيال ى خــراث نةيــةت ب ــة خةت ــاوةِر الوازيــى تَيداي  ءب

بـةردةوام هةول بـدةن ةسـةو طوفتـارى ضـاك      دةرونيدا ... هةميشةو 
 ةخنةتان َ  بطرَيت ( .ر بل َين ) تا هيو كةس نةتوانَيت

لة لَيدوانى ئايةتةكةدا ئاماذة دراوة بة ئاراستةكردنى ئافرةتان بؤ 
استيةى كة دةنطى ر ، بؤية ئةطةينة ئةوباش ءووتنى ةسةى ضاك
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ة ناســةى بــةل ةو ةســةكردنيان بــ ،ئــافرةت هــةرطي  عــةورةت نــةبوة
 .ئةبَيتة عةورةت

ــةرامةردن  -2 ــةروةها حـ ــةوةو  ءهـ ــةكردنى مانـ ــص ةةدةغـ ء دانيشـ
، لــــةم بارةيــــةوة   نامــــةحرةملةطــــةَ  ذنَيةــــى   ةســــةكردنى ثيــــاو 

الضخيلدددو ضرجددد ضضض( ئةفـــةرمور: ] ) ثَيغةمبـــةرى خؤشةويســـت 
[ تسدد ررضاملددرا ضإالض ددرض ىضحمددرحضضض آلض اهدد ض  ضحمددرحض ض ددم را ضإال

بـةل ةو ئيسـالمى ثـىؤز     (،3336) ذمـارة ص(ي  مسـل  فـةرمودةى   
لـة  تةنانـةت  بنةمايـة   ءَيسـاو بـاوةرِ  ر ئةمجةخيت ئةكاتةوة لةسةر 

 ة نامــةحرةمكــ (يــان ذن هاوســةر )ثيــاون يةــةكانى  ئاســت خــ مء
ــارةوة لــــةو نــــةبَيت ثَييــــان ــةل ب ر ، لــــةو بــ وةوة زؤربــــةى زؤرى خــ

بون بةيةكةوةى بـراى ثيـاو   ك لةكاتى وة ئاسانةارى ئةكةن تيايدا
ء شـوَينيةى كـةس لَينـةبوو    لـة  ءودا دووبـةد ابـر  هاوسـةرى لةطةَ  

ةكــة، بؤيــة ثَيغةمبــةرى خؤشةويســت ضــؤل دا، يــان كــوِرى مــامى ذن
() :رجـ  مـن    [ فقـا  اةددخولضعلدىضاةعسد  ضضض ضإي ك ] ئةفةرمور

 االن ار:
يارسو  ا ، أفرأيت احلمو؟ ةا  احلمو املوت[ صـ(ي(ى  ـارى   

 (.5232) فةرمودةى ذمارة
سـةثاندن( فـةرمان كـراوة بـة داثؤشـينى        )ردر ضهةروةها بـة   -3

 وخسـار ر ءضـاو  ءدةم ءبَيجطة لة دةسـت  جةستةى ءهةموو لةش
تروسب بَيت، لة  تةسبء نة ءى نة تةنبثؤشاكَية ءبةرط ءبة ج 
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هاوسـةرةكانيان، خـواى    ءبَيجطة لـة مةحرةمـةكان    هةموو ثياوَيب
 ةورئانى ثىؤزدا ئةفةرمور:طةورة لة 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني... ٹٱٹٱُّٱ
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 31النور:  َّ جن... مح جح مج حج

( هةروةها بة ئيمانـدارانى ئـافرةتيش بل ـَى ) بـة تايبـةت تـازة       31) 
ئةوانةى كةنةضونةتة سال ةوة( با ئةوانيش ضاويان  ءثَيطةيشتوان

 بثــارَي ن لــةداوَين ثيســى، خؤيــان  ءبثــارَي ن لــة تةماشــاى حــةرام 
َيطـةى  ر هةروةها جوانيى خؤيان دةرنةخةن جطة لةوةى كة شةر 

ــة دةمووضــاو    ــة ل ــة دةرخســتنى داوة ) كةبريتي ــا  ءدةســتيان( ءب ب
بــا جــوانى  بــةرؤكى خؤيــان داثؤشــن،  ءانيان ســنثبةسةرثؤشــةك

و،  خؤيان دةرنةخةن بؤ كةسانى نا مـةحرةم جطـة لـة هاوسـةريان    
ــاوانى خؤيان،  ــان بــ ــةرةكةيان يــ ــاوانى هاوســ ــان بــ ــؤ  و،  يــ ــان بــ يــ

يان كوِرانى هاوسةرةكةيان )كة لة ذنَيةى ترن(  كوِرةكانى خؤيان،
ئةو ئافرتانـةى   ءخوشةةزاكانيان ءبرازاكانيان ءيان بؤ براكانيان

ئـــةو ثياوانـــةى كـــة   ءكةني ةكـــة كانيـــان ءكـــة لـــة طـــةل يان دةذيـــن 
 ...طومانى خراثيان لَيناكرَيت ) بةهؤى تةمةنيانةوة( 

ةمحــةتى خــواى لةســةر  ر )رةزاو هــةروةها لــة حــةزرةتى عائشــةوة 
ض(أ ضأمسدد  ض عددتضأ ددىض كددرضوخلددتضعلددىضرسدددولضاهللض)ضضضضضض] بَيــت( 

 د ل ضي أمسد  ضضض ض()ضر عر ضععه ضرسدولضاهللضضعليه ضثي بضر  ق 
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ضهد ا ض ضإ اض لغتضاحملضضملضتصدل ضأ ضيدرىض عهد ضإالضهد اضضضضضإ ضاملرأ 
ــى   [هكفيدددددد ض جهددددددهضأشدددددد رضاىل  ــننى أبــــ ــةرمودةى ســــ داود فــــ

 (.4106ذمارة)
 ءندنةوةرازا ءكة ئافرةت خؤ جوانةردن هةروةها دروست نية -4

 دةرثةِراندنى ةردوة،لَيخوانةهى ئارايشتةردن لة ضونةدةرةوةدا 
لةريةوالرو خؤبادان ضون بةِرَيوة، خؤ بؤخنؤشةردن  ، بةجةستة

، ئةمةش بؤ َيطةكان بة بؤنى خؤشةوةر اتوضؤىهء ؤيشصر رر
ئازارى  ثياوان شانازى ثَيوة نةكةن، يان توشى ئةوةى

 ، هةروةك خواى طةورة لة ةورئاندا ئةفةرمور:داوَينثيسان ببَيت
 َّ مت... مبخب حب جب هئ مئ خئ... ٹٱٹٱُّٱ
 59األحزاب: 

ئافرةتــــانى  ءكضــــةكانت ءبــــة هاوســــةران  ( ئــــةى حممــــد59)
سةرثؤشــةكانيان ســةرو بل ــَى: كــة بــا بــة  ءئيمانــداران فــةرمان بــدة

ــةرؤكيان داثؤشــن  ءســنث ءمــ  ــؤ    و،  ب ــةوة ضــاكرتين شــَيوةية ب ئ
َيطــةيان ثــَى ر ء) نــةفامان( ئازاريــان نــةدةن  ءئــةوةى بناســرَينةوة

 ...و،  توارييان َ  نةدةن ءنةطرن
ــة   أ ضأ دد ضض-عبيدددض امسدده-ض)ع صدد ضعدد ض ددوىلضأ ددىضرهدد ضضهــةروةها ل

ر  ل ضيد ضأ د ضاجلبد ر ضأيد ضضضضضضهرير ضة ىضإ رأ ض   يب ضتريدضاملسجد
 ضرمنىض ةهضت يبت؟ض  ةت ضنا  ض  لضتريدي ؟ض  ةت ضاملسجد ض  ل 

مي ضإ رأ ضت يبدتضثد ضخرجدتضإىلضضضض(ضي ولض )أ)ضمساتضرسولضاهلل

 االحزاب
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–ســننى ئــي  ماجــة  ح ددىضتغ سدد (ضاملسددجدضملضت بدد ضالدد ضصددة 

ض(.4137) فةرمودةى ذمارة
ئاسـت هـةر يـةك  لـة      هةروةها فةرماندراوة بة ضاوداخسص لة -5

ســــةيركردن تىَيةــــى ذةهراويــــة لــــة  ءوانــــنير ثيــــاو ذن، ضــــونطة
 .تىةكانى شةيتان

 زت رت يب ىب ٹٱٹٱُّٱ خواى طةورة ئةفةرمور:
 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يتىت نت مت
 يك ىك مك لك اك يق ىق
 ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل
 31 – 30النور:  َّ جن... ميزي ري ٰى ين

ابطةيةنة، ر ثياو ءبة ئيماندارانى طةنج () ( ئةى ثَيغةمبةر30)
خؤيــان بثــارَي ن لــة  ءكــة بــا ضــاويان بثــارَي ن لــة تةماشــاى حــةرام

 ءثـاك  ءطوناهو بة دووربن لـة شـةِرواَ  ثيسـى، ئـةو شـَيوازة ضـاك      
ثوختة بؤيان، ضـونةة بةِراسـتى خـواى طـةورة تـةواو ئاطـادارة بـة        

                                                            هةموو كارو كردةوةو هةل سوكةوتيان.
( هـةروةها بــة ئيمانــدارانى ئــافرةتيش بل ــَى ) بــة تايبــةت تــازة  31)

ئةوانةى كةنةضونةتة سال ةوة( با ئةوانيش ضاويان  ءثَيطةيشتوان
خؤيــان بثــارَي ن لــةداوَين ثيســى،   ءبثــارَي ن لــة تةماشــاى حــةرام 

َيطـةى  ر هةروةها جوانيى خؤيان دةرنةخةن جطة لةوةى كة شةر 
ــة د ــة دةمووضــاو  ب ــة ل ــا ء دةســتيان( ءةرخســتنى داوة ) كةبريتي ب
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بــةرؤكى خؤيــان داثؤشــن، بــا جــوانى   ءبةسةرثؤشــةكانيان ســنث
 خؤيان دةرنةخةن بؤ كةسانى نا مةحرةم جطة لة...(. 

( ضاوداخستنى كردوة )طَيِراوة( بة ) ثَيغةمبةرى خؤشةويست
َيطاكانـدا  ر لـة جـادةو   ءلـة بـةردةرطا   َيطة بؤ هةركةسَيب كـة ر مافى

 ،دابنيش 
)إصددربض صددرن(ضسددععىضأ ددىضضعدد ضنظددرضاةفجدد  ضر دد ل( ) ســئ و

  (2150) فةرمودةى ذمارةوا وض
 كـاتى ضــون بــؤ  رطـرتن لــة وة مؤل ــةت ثـرس كــردنء بــة  فـةرمان  -6

ء سـةر  نـاوخؤ نةضـَيتة   ، تـاوةكو ضـاوى  تـر  كةسـانى ء مال ى خـةل ب 
 ، خواى طةورة ئةفةرمور:ى ذنان داوَيندايثؤش  لة 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّٱٱٹٱٹٱ
 خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك

 جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم
 خي حي جييه ىه مه جهين ىن من خن حن

 28 - 27النور:  َّ يي ىي مي

ــةو كةســانةى ئيمــان  27) ــةى ئ ــدةن    ء( ئ ــاوة، هةول ب ــان هَين باوةِرت
مةضنة هيو مال َيةةوة جطة لة مال ـةكانى خؤتـان، هـةتا ئاطاداريـان     

 ســ ويان لَيبةــةن، بَيطومــان ئــةم  هــةر كــة ئاطــاداربوون  و،  نةكــةن
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 جــوانرتة بؤتــان بــؤ ئــةوةى يــاداوةرى     ءشــَيوازة ضــاكرت  ءةةتــارر
 ربطرنء خةل ةى بَي ارنةكةن. وة
 كـرد كـةس لـةماَ  نيـة مةضـنة ذورةوة،     ( خؤ ئةطـةر هةسـتتان   28)

هــةتا مؤل ــةت نــةدرابن )بةشــَيوةيةك لــة شــَيوةكان( خؤئةطــةر لـــة        
تـــرا: ئَيســـتا بطةِرَينـــةوة  و دةرطاتانـــدا، يـــان ضـــونةذورةوة ثَيتـــان 

خــواى  و،  كاطــان نيــة، ئــةوة بطةِرَينــةوة ضــاكرتو ثــاكرتة بؤتــان       
                                                                                                                  طةورةش بة هةموو كردةوةكانتان تةواو بيناية

ــة  -7 ــةرمانةراوة( بـ ــدراوة )فـ ــ ءفةرمانـ ــة  ةمناال نـ ــةنيان نـ ــة تةمـ  كـ
رطـرتن  وة مؤل ـةت ء ئيـ ن طةيشتؤتة تةمةنى )تةلي ( بال   بـون بـة   

 ءحةوانــةوةو نوســتندا  ء دايةيــان لــة كــاتى ثشــو    ءبــؤالى بــاوك 
رطــرتن كاتــ  كــة  وة مؤل ــةتء بةســ  جــار ئيــ ن دياريشــى كــردوة 

 ئةفةرمور:

 جت هب مب خب حب جب ٹٱٹٱُّٱ
 حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت حت
 مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس
 حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغمع جع
 مم خم حمجم هل مل خل حل جلمك لك خك
 58النور:  َّ حن جن

 ) النور( 
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باوةِرتـــان هَينـــاوة، بـــا ئـــةو     ء(ئـــةى ئـــةو كةســـانةى ئيمـــان   58)
ــة لـــة  ئةوانـــةى هَيشـــتا بلـــو    ءدةذيـــنمال ةكانتانـــدا  كةســـانةى كـ

  ثَينةطةيشتون لة سَى كاتى جياوازدا مؤل ةتتان َ  ءنةبون
كــة  دوهــةميان كاتــ  ربطــرن: يةكــةميان ثــَيش نوَيــذى بــةيانى،  وة

ــةكاتى     ــةوة لــ ــؤ حةوانــ ــةنن بــ ــاكةكانتان دادةكــ ــة ثؤشــ ــدَى لــ هةنــ
نيوةرؤدا، سـَيهةميان دواى نوَيـذى خـةوتنان، ئـةوة سـَى حال ـةتى       

كَيشـةى دةرونـى بـؤ     ء)نابَيـت تيايـدا ببينـرَين   ء بؤ ئَيـوة تايبةتية 
ََ كاتـــة ئـــةوة هـــيو    مندال ـــةكانتان دروســـت بةـــةن( جطـــة لـــةو ســـ

يةكــدى   ءاليــةكتان طوناهتــان ناطــات كــة ســةردانى يــةكرت بةــةن      
 ءبةســــةر بةةنــــةوة، ئــــا بــــةو شــــَيوةية خــــواى طــــةورة ئايــــةت       

اية تـةواو  خؤيتان بؤِرون دةكاتةوة، بَيطومان ئةو خو فةرمانةكانى
 ءزانايـــة )بـــة بةرذةوةنديـــةكانتان( تـــةوايش دانايـــة )لـــةو فـــةرمان

 َينمونيانةى كة ئاراستةى بةندةكانى دةكات(. ر
ــاوان     ــة و ،بــةال م ئةطــةر منال ــةكان تةمــةنيان طةيشــتة تةمــةنى ثي ات

 مؤل ــةت ء لــة هةمووكاتَيةــدا ئيــ ن   ئــةوا لةســةريانة  ،طــةورة بــون 
 خواى طةورة ئةفةرمور: رطرن،وة

 حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ين ىن من خن حنجن يم ىم مم خم

 59النور:  َّ حي جي يه ىه مهجه
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ــوون   59) ــةورة ب ــة مندال ــةكان ط ــاتَيةيش ك ــال    ءثَيطةيشــص ء( ك ب
ربطـرن لـةكاتى   وة مؤل ـةت  ءرطـرتن بةـرَين  وة بوون با فَيرى مؤل ةت

كـو ئـةو خةل ةـةى ثَيشـرت لةسـةر      وة بةسـةركردنةوةكاندا  ءسةردان
اهَينــــراون، ئــــا بــــةو شــــَيوةية خــــواى طــــةورة  ر ئــــةو دابونةريتــــة

ون دةكاتةوة، ضونةة ئةو خوايـة تـةواو   ر فةرمانةكانى خؤيتان بؤ
زاناية ) بة حال ى دةرونى بةندةكانى( تـةوايش دانايـة )لـة دانـانى     

                                                                                               ئةو سنورةدا(.
 

 .بةرنامةى ئيسالمى  ة ثةروةردةدا
هةمةاليةنةكةيةوة جيائةكرَيتةوة لـة   ءئيسالمى ثىؤز بة طشتىى
بوارةكــانى ذيـانى موسـل مان تةنانــةت    ءخسـتنةِروى هـةموو اليـةن   

دات بــــة كاتــــةدا طرنطــــى ئــــة لــــةوثــــَيش ئــــةوةى لــــةدايب بَيــــت، 
ــةوة ءضــةوة ءهاوســةرطىى ــةوةى كــة   هــيو ، ن ــةشــةرم ناكــات ل  ل

بـىو  دَيـت بـة   بـؤ هـةموو ئـةو شـتانةى كـة       بـدات  يةكدةرطاهةموو 
ــل مان  ــرى موسـ ــة   داءفيةـ ــةكات لـ ــةرةال ى ئـ ــانى    سـ ــارى ذيـ ــارو بـ كـ
                                                                                             .تايبةتى خؤيةوة

ء ، هـــةل سواوكارةلةبـــةر ئـــةوةى ئيســـالم بةرنامـــةى ذيـــانَيةى تـــة
ء دةرونء طيــــان ءوح)ر وىر كــــةوت لةطــــةَ  مرؤظــــدا ئــــةكات لــــة

ئــةوةى لَيناكرَيــت كــة  َينــاى ء ءهــةرطي  بــاوةِرء جةســتة(ء ذيــرى
ثَيةهاتـةى  ء لة دروسـتةردن  بَيت لة بةشَيةى طرنث بَيئاطاء غافَ 

غةري ةى سَيةسى(، كة ء )حةزو ئارةزوو مرؤظ، ئةويش بريتية لة
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دانــــاوة كــــة هــــةر  َيســــاى بــــؤر بِريــــارو ياســــاوضــــةند بنضــــينةو 
هيالكـــا  بـــة ءكؤمةل طةيـــةك ثَيـــوةى ثةيوةســـت بَيـــت ئـــةثارَي رَيت 

َي راو نةتةوةيــةك ثــار ءبــةردةوامى هــةموو طــة   ءذيــان ،ءناضــَيت
بةرئــةوة ئيســالم طرنطــى  لــة ء، بؤيــةئــةبَيت ثةيوةســت بــن ثَيــوةى

ئــارةزوى ئـةدات بـة هـةموو ئــةو شـتانةى كـة ثةيوةســص بـة حـةزو        
سَيةسيةوة، بؤية ئيسالم ئةو حةزو ئارةزووةى داناوة بة بةشـَيب  

 َيذةيـةك بـؤ  ر لة ثةروةردةى طشتى، لة هةمان كاتتدا طرنطيشـة بـة  
 ةطــــةز، ضــــونةة ثةيوةســــتة بـــــة   ر هــــةردوو  وان لــــة ء الطــــةريان 

ثـةروةردةيى  ء بـةها فيةـرى   ءةيـةم  ء،اوبـ  ؤشنبىى كؤمةال يـةتى ر
 ثوخـت ئةكرَيتـةوة لـة:    ءئةمـةش كـورت  ئاينيةكان لة كؤمةل طـةدا،  

بــى لةســةر   ءهــ ر ءثَيةهَينــانى هةل وَيســت  ءوةرطرتنــى زانيــارى 
ــاغى تةمةنيــةكان ئةمــةش كارَيةــة      ســَيةس ــة ةؤن ــت ب كــة بطوريَي

 بةـــرر، ضـــونةة ثةيوةســـتة بـــة ءخـــؤى بؤخـــؤى ئـــةب  هـــةر ببـــ 
ــتى  ــارَيةى سروشــ ــب كــ ــةوةء ()خؤرســ ــتيةكى   ءفيرتيــ ــة ثَيوســ بــ

شـتة ةؤنـاغَيةى   ئةطةر طةي ثَيويست، مرؤظ دةرونى زؤر ءئةندامى
ــةت  ــراو تايبـ ــارى كـ ــةو، ديـ ــةرى  ئـ ــةوة لةسـ ــة توَيذينـ ــت  كاتـ دةسـ

 ،ثَيدةكات
م لةوانةيـة  بـةال   -ئةطةر ئـةوةى لةطةل يـةتى ب انَيـت يـان نـةزانَيت     -

ــة لـــة  ــة لـــة   بوترَيـــت كـــة بةرثرســـيارَيتى كؤمةل طـ ســـةرةتادا بريتيـ
هــةمويان بةشــدارن لــة    (كؤمــةل طا ءزانةــؤ ءةوتا انــة ء)خَيــ ان

ــةو  ــتنى ئـــ ــة ر طةيشـــ ــنبىية طرنطـــ ــة– ؤشـــ ــدا   لـــ ــةمان كاتيشـــ هـــ
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 ءثَيـــــبءَيطةيـــــةكى رَيبر بةشـــــَيوةو -مةترســـــيدارو ترســـــناكة 
طـةريان ئـةكرَيت    ءالوانخوَيندنةوة بؤ كراو كة تيايدا ضـاودَيرى  

 َيطـة رتيايـدا  كـة  كـراوة   بـةجؤرَيب ثلةبةندييـةك   ةطـةز، ر لة هةردوو
دةركةــردن لةطــة   ءهةســت ثَيةــردنء زانيــارىء زانــني دةدرر بــة

 دان.الثةرت بوونء لة  ئةوةشدا ثارَي طارى لَيدةكات
بـة ثـاكرتين بـةرطء    ِرَيطة ئةدات بةم ثلة بةنديـة و   ئيسالمى ثىؤز

ئــةم ثلــة  كــة  ،ثؤشــاك بــؤى ةــايش ئــةكاتء رَينومــايى دةكــات     
كتَيبــــةكانى زانســــتى فيقهــــدا زؤربــــةى بةشــــةكانى  لــــة بةنديــــة 

ــر  كــة باســةراوة، تةمــةنى  لــة ئــةكات هــةر منــاال نى موســل مانان فَي
زؤر بضوكةوة، بةال م تَيبينى ئةكرَيت لة كتَيبـةكانى   ءختوة ثَيش

ــانى      ــة ةورئ خــاوةن زانســتةكان، هــةروةك ضــؤن ســةرنج ئــةدرَيت ل
ء ( لـة ثارَي طـارى لـة   ) ثىؤز سونةتى ثـاكى ثَيغةمبـةرى ئـازي    

و -ضـــةندة بةرَيـــت- لَيـــدوان ســـةرريدان بـــةب ء تـــةكانوء شـــةء
ضبـــــةديهَينانى ءئـــــةدة  بــــةكارهَينانى دةربِرينـــــى مةبةســـــت لــــة  

ــدا،  ــة هـــةمان كاتتـ ــةورة لـــة وة مةبةســـتَيب لـ ــدا  ك خـــواى طـ ةورئانـ

 43النساء:  َّ حك... حض جض مصٱٱٱُّٱٱٹٱٹٱٱٱئةفةرمور:
يان لةطةَ  هاوسةرتاندا سةرجَييتان كردو ئاوتان دةست  (...43)

ئـةوا تةيـةم  بةـةن بـة     و،  نوَيذ طـرتن دةست  ءنةكةوت بؤ خؤشص
ــاك  ــاكَيةى ثــ ــت و،  خــ ــةر دةم  لــــةثى دةســ  ءضــــاو ءبهَيــــنن بةســ

ــتاندا ــةوة   و، دةسـ ــبةت ئيماندارانـ ــةورة بةنيسـ ــواى طـ ــان خـ بَيطومـ
 ضاوثؤشى هةية ء طوزةشت ءهةميشةو بةردوام ليًَ ؤشبوون
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 هةروةها لة ئايةتَيةى تردا ئةفةرمور: 
 خضحض جض مص خص حص مس خس ٹٱٹٱُّٱ
 223البقرة:  َّحق... مظحط مض

 شوَينى ضاندنى ءوان بؤتان ك كَيل طةوة ( ذنانى هاوسةرتان223)
شــــَيوةيةك دةتانــــةوَيت تــــؤو بوةشــــَيننة  هــــةر بــــة ، جــــاضــــةنوة

شــةةرى ، هةول بــدةن دةســت ثَيهيــواى بةرهــةم كَيل طةكةتانــةوة بــة
 خوانـاس هةل بـذَيرن، لـةوةودواش دوعـاء     ء، هاوسةرى ضاكبةةن

)اةلدده ضجعبعدد ضضثــَيش ضــوونة اليــان بل ــَين     ءنــ اى بــةردةوام بةــةن  
ََ     و (جعبضاةشي   ض  رز  ع  ضاةشي    اتـة: خوايـة شـةيتاةان لـ

شــــةيتان  َيدةبةخشــــيت لــــةهــــةر ضيةكيشــــمان ث ءدور  ــــةرةوة
  بةدوورى بطرة.
(ض)ض(ض  ل ضج  ضعمرضاىلضرسولضاهلل)ضا  ضعب  هةروةها لة ]

حوةتضرحلىض   لض ض  ل ض)   ضأهلكك(ي ضرسولضاهلل ضهلكتضر  ل 
ض  ل ضاهلل اةليل   ضرسول ضعلي  ضيرو ضشيئ  )ضرل  ضاهللضض( ضر نزل   ل

ضاهلل ضرسول ضاالي )ضعلى ضه    مس خسٹٱٹٱُّٱٱٱ:(
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض223البقرة:  َّ حق... خضحض جض مص خص حص

 شـوَينى ضـاندنى   ءك كَيل طةوان بؤتانوة ( ذنانى هاوسةرتان223)
ــَيننة  ضـــــــةنوة ، جابةهةرشـــــــَيوةيةك دةتانـــــــةوَيت تـــــــؤو بوةشـــــ

هةول بـدةن دةسـت ثَيشـةةرى    و،  كَيل طةكةتانةوة بـةهيواى بةرهـةم  
ض ضخواناس هةل بذَيرن ءبةةن، هاوسةرى ضاك
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 هاوســةرةكةتدا بةــة لــة ثــَيشء لــة ثــاش، بــةامســةرجَييى لةطــة  
كؤتــايَ ئــةو  تــا خــؤت بثــارَي ة لــة كــؤمء ســوِرى مانطانــة )عــادة(  

 ةار.ء ءدةربِرينة داثؤشراوانة بة بةرطى ئةدة 
 اة   حاَ تاةكانى  ءوةسف كردنى حةزو ئارةزوى سَيكسى

 قورئانى ثريؤزدا:
 ةورئــــــانى بةشــــــَيوةيةكى زؤر ىســــــيا ( ســــــنورو ضوارضــــــَيوة)

 بـة  سفى ذيـانى سَيةسـى ئـةكات   وة ءدرَيذى باس ردةكارانةو بةو
 )نـــةوروذَين (و حـــةزو ئــارةزوى خـــةل ةان نــةجول َين    كــة  جؤرَيــب 

ش، ةونةش لةسـةر ئةمـة   نابا ءنةبَيتة هؤى دةرةريامَيةى خراث
)سـيا (ى ئةحةامـةكان    سنورو ضوارضَيوة بؤ ةونة  زؤر زؤءرة،

ــة ــدان،   لـ ــؤرين، دةســـت لَيـ ــذ، خؤشـ ــةوةى  )دةســـت نوَيـ بةتال ةردنـ
زؤرشــوَين لــة ةورئــانى ثــىؤزدا، هــةروةها   لــة ئــارةزووى سَيةســى
، هةروةك حةزو ئارةزوةوةء فريودان)سيا (ى  سنورو ضوارضَيوة

ــذةى ضــىؤكى حــةزرةتى يوســ    ــة درَي لةســةر )ســةالمى خــواى   ل
ردةكاريــةوة لــة ســنورو ضوارضــَيوة ء ءبَيــت( زؤر بــة دورو درَيــذى

ــيا (ى  ــدا باســـةراوة )سـ ــوَينةوارى خـــراث   ،ةورئانيـ ــاكرر شـ  ءنـ
 ،)ضــىؤك(ى فريــودان لــة ســياةى رؤمــان  نــةرَينى هــةبَيت هــةروةك 

 هةروةها لة ئةحةامى بينني
ضاو داخسـص   ءلةسةر ثاكداوَينى )ةول بونةوةو رؤضون( و جةخت

ــن  ــتنى داوَيـ ــاى ثاراسـ ــة هَيمـ ــال ى الوازى    ءونر ، لـ ــة خـ ــةرا لـ ئاشـ
لــة  دةربضــ ئاطاداركردنــةوةى لــةوةى كــة ء داسروشــتى لــة مرؤظــ
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َيطايانـة  ر دروسـت، يـةكَيب لـةم    ءاستر سنورضوار ضَيوةى بيناى
اثؤرتى طرنطى هـةواو حـةزو ئـارةزووى    ر هؤشيارى لة لة ثَيةدَيت

 ســــنورو ضوارضــــَيوةةطــــةزةوة لــــة ر سَيةســــى لةاليــــةن هــــةردوو
حــةزو ئــارةزوة مرؤييــةكان    باســىء ســ وة ةورئــانى )ســيا (ى

 ئةكات، خواى طةورة ئةفةرمور:

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مج حج مث هتمت خت حت جت هبمب خب

 14آل عمران:  َّ مح جح

ــؤن 14) ــرن ضــ ــة! تَيفةــ ــادةمي اد  ر ( خةل ةينــ ــؤ ئــ ــةوة بــ ازَينراوةتــ
بةدةست هَينانى  ءنَيرينةنةوةى  ءبةطشتى: حةزكردن لة ئافرةت

كـة  ةسـةن ) ر ءئةسـثى ضـاك   ءزةبةنـد  ءزيـوى زؤر  ءزَيـرِ  ءئال توون
ــ ى     هؤكارةكــانى هاتوضــؤى ئــةمِرؤ دةطرَيتــةوة بةتايبــةتى كــة هَي

ــةجؤرةكان    ــامَيرة جــؤر ب ــت (   ئ ــدة دةكرَي ــ ى ئةســ  مةزةن ــة هَي ، ب
جا ئةمانـة هـةمووى    زارى كشتوكاَ  .... ءزةوى ءتوةها ماال هةر

ابــواردنَيةى كـةمى دنيــايى يـة كــة زوربـةى خــةل ةى لَيــى    ر ءئـاوات 
، بـةام بـا ئيمانـداران خةفـةت نـةخؤن ضـونةة       بَى بةشن ءمةحروم

ؤ ئــــةو  خؤشــــى بــــ   ءازاوةر خــــواى طــــةورة شــــوَينى ثَيشــــوازى   
 .بةختةوةرانة ئامادة كردووة
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كَيشـةردن لـةنَيوان    ءاكَيشانر باسى سروشتىء س وة هةروةها
ــدن ءةطــــــةزر هــــــةردو ــتنى  ءدامةزرانــــ دروســــــتةردنى تَيطةيشــــ

خةل ةانى تر لـة خراثـةو   ء بةرثرسيارَيتى تاك لة ثاراستنى نةفس
ــتى ــىء ثيء داوَينبةدِرةوشــ ــةو ســ ــة  ئــ ــوَينانةى كــ ــةو شــ ــارة ئــ كــ

باســـى  ءســ  وة ، هــةروةها ةَي ةونانــةيان تَيــدا ئــةريام دةدرَيـــت   
 كةمةندكَيشةردنى ءاكَيشانىء رسروشتى ضاوثَيةةوتنى مرؤيى

جؤرَيةــة لــة تــةواوبونى  تا  كردنــةوةى ئــارةزووى سَيةســىبـؤ بــة 
 ثيـاو  بؤطـةن  ء، هـيو هـةواو حـةزو ئارةزويـةكى ثـيس     مرؤيى بةرز

 زطار نابَيت بةتةواوى.ر لَيى
 :مةبةست  ةم ثةروةردةرة

)كــــوِر يــــان كــــو(  بريتيــــة لــــة فَيركردنــــى منــــا َ  مةبةســــت ثَيــــى
ــةكَيةيان  ــياركردنةوةى هةريـ ــةاوانة ءهؤشـ ــة   ِراشـ ــةوة كـ ــةو كاتـ لـ

تايبـــةتن بـــة   ءكَيشـــانةى كـــة ثةيوةســـص   ءعـــةةل ى ئةشـــة  بـــة  
، ئةطـةن بـة   ئـارةزوةوة  ءحـةزو ثةيوةنـديان هةيـة بـة     ،ءسَيةسةوة

ــةرطىى ــةش طةي  ،هاوســ ــةر كوِرةكــ ــةت ئةطــ ــةنى  تةنانــ ــتة تةمــ شــ
، زانى ضـى  بة الو، لة كارو بارى ذيان تَيطةيشتو بو ءهةرزةكارى

ئاشــةراو ديــار ةوشــتى ئيســالمى ر كاتــ  و،ضــى حةرامــة ءحــةال َ 
هـةواو   كاتـة نـاِروات دواى   ، ئـةو عادةتَيـب بـؤى   ءةوشتَيبر بةو بو

 َيطةىر لة )تَيةةَ  نابَيت( تَيةةل ى ناكاتحةزو ئارةزوو ناكةوَيت، 
 شيبونةوة.
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رةكــــــانى هؤكا ءدايةــــــان ءئةمــــــةش بةرثرســــــيارَيتى باوكــــــان  
 ،بــاوك ةســة ئــةكات لةطــةَ  كوِرةيــدا     ،طةشــةثَيدانى كؤمةال يةتيــة 

ــةكةيدا  ــةَ  كضــــــ ــيش لةطــــــ ــةزراوة و،دايةــــــ ــةط دامــــــ  ثَيدانةشــــــ
ــةش   ــةب  كـ ــةثَيدةر(ةكان ئـ ــاكى   ء )طةشـ ــة ثـ ــةبار لـ ــةكى لـ  ءهةوايـ

كاتـــة نةوةيـــةكى  ئـــةو ننـــة كايـــةوة،َيبه ءثاكـــداوَينى برةخســـَينن
 دروست ئةبَيت كة دوربَيت لة ءموسل مان ثةروةردة

هةســــت ء روذانــــدنوء واندنشــــَيء ئــــاذاوة جول َينــــةرى هانــــدةرو
اســتى ياســاو بةرنامــةو شــةرعى خــوا لَيــدوان   ر ، بؤيــة بــةب وَينــى

 لـة ]ابـن عمـر    ،دامـةزراوةى خَيـ ان   بـة ئةدات بـةم بةرثرسـيارَيتية   
كلكد ضض ضكلك ضراع)( ةا : ) ( لة ثَيغةمبةرى خؤشةويستةوة)

ض ي دده ضاةرجدد ضراعضعلددىضاهدد ضضضض ضاال ددريضراع ض ض سددم لضعدد ضرعي دده ضض
كلكد ض سدم لضضض ضةدُ ضركلكد ضراعض  ضراعي ضعلىض يتضز جه  املرا  

 ص(ي(ى بوخارى. ع ضرعي ه[
 :ضوارضَيوةى تاربةت بة ثةروةردة

ــة  ــةكَيب لـ ــاوةو  يـ ــتيةكانى سةرضـ ــةزةكانىر ثَيويسـ ــةروةردة  ةطـ ثـ
 ءخــةل ةانئــةوةى  ســنورَيةى تايبــةت بــؤبريتيــة لــة ضــوار ضــَيوةو 

رطــرن لــةو وة شــياو ءبِرَيةــى طوريــاوكضــان  ءى كــوِرانتيــانواهاو
 ئاســتى ءَيــب بةــةوَيت لةطــةَ  ةؤناغــةكانى تةمــةن  رء ثةروةردةيــة

ــنبىىر ــيارى، ءؤشـ ــةروةها هؤشـ ــةَ    ر هـ ــةوَيت لةطـ ــب بةـ ء دا َيـ
مةبةسـتى دوركةوتنـةوةى    ، ئةوةش بـة كةلتورى سةردةمء نةريت

 ضـاوةيةكى نةفاميـةوة  دةلةسةكان كة لـة سةر ء درؤ ءليسمةكانتة
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 ءتَيــِروانني ء، ئــةبوة هــؤى خــراث تَيطةيشــتنيان   ئــةطرتريــان وة
 بــــؤ ثةيوةنديــــة خؤشةويســــتية طةرمــــةكان،    بؤضــــونيان   ءديــــد 

دارى ئــةدةن ئاطــا ئةكادمييــةكان زؤر توَيذينــةوة ءخوَيندنــةوةكان
 ءازهَينـان لـة هـةرزةكاران   ء وجَيهَيشص بةترسناكى  ءلة مةترسى

 تـاةى تـةنها بـةب    دةمـةكانى بـال غى بـة     ءئاراستةكردنيان بؤ سات
لـة   ،ءئامادةكاريـةك  ءئامـادةكردن ختةو يان وة ثَيشةكيةكى ثَيش

اتــاو مانايــةى و كــة ئامــاذةن بــؤ ئــةو  ياســاييةكان ءدةةــة شــةرعى
ؤيشــتنى منــاال ن بــؤ الى  ر ءَية ســتنى كــردارى ضــون ر ثَيشــرت لــة

  باوكيان. ءدايب
 .ثةروةردةدا ء ة رَيركردن بةندىررز

 تةمـةنى ديـارى كـراودا نيـة بـة      ءسـاال ن بـاوك لـة   ء ى دايبراشةاو
منال ةكـةدا،   تةنها بةل ةو ئةبَيت بة ثلةبةندى بَيت لة كـاتى تةمـةنى  

تــةواو  ءوو ئــةدات لــة ثَيطةيشــصر ئــةوةش بــة باســةردنى ئــةوةى
اتــة و كــاتى تةمةنيــدا، لــة لــة منال ــدا  ءبــونى سَيةســى لــة ئينســان

 ةرزةكارانى هــةردووكــة بةســةر هــ باســةردنى ئــةو طؤِرانةاريانــةى
 لـة ى جةسـتة  وشـَيواز  شَيوةو ك طؤِرين لة شةَ  وة ،ةطةزدا دَيتر

، كاتى منال يـةوة  وةش ئةبَيت هةر لةكاتى ماوةى ثَيطةيشتندا، ئة
دايـب دةسـت ئةكـةن     ء، ئـيرت بـاوك  وودواى ئةوةى كةمَيب طةورة بـ 

 شوو كردن( ء)ذن هَينان اتاى هاوسةرطىىء بة باسةردنى ماناو
ثَيويســتيةكى بونــةوةرة بــؤ ثاراســتنى   -شــَيوةيةكى طشــتى بــة–

تةمــــةنى هةرزةكاريــــدا، شــــتَيةى جــــؤرى مرؤظــــو لــــة ســــةرةتاى 
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ــة      ــياركردن لـ ــة ثرسـ ــةن بـ ــت بةـ ــةرزةكاران دةسـ ــة هـ ــتية كـ سروشـ
 لَيــرةدا ثةيوةنــدى سَيةســى، ءى هاوســةرطىىضــؤنيةت ءماهيــةت

ــيارةكان وة ــاوكال مــــى ثرســ ــةوَيت دء الى بــ ــت ئةكــ  ءايةــــى دةســ
ــة  ، ئــيرت ئــةو رئــةطرَيتوة ةؤناغــةكانى تةمةنيــدا   كاتــة هــةرزةكار ل

ــةوةى  ءت بةــاتوكــةء ةفتــارو هــةل س ر ئــةزانَيت ضــؤن   جيــاوازة ل
خـةل ةانى تـر دةسـت كـةوَيت      ءال مى ثرسـيارةكانى الى كةسـان  وة

ــت،  ــاوك  بيــان زانَي ــة  ءبــةل ةو الى ب  ءاســتىر دايةــى دل ســؤزيةوة ب
دايب لة باسةردنةكةياندا ء ثَيويستة باوك ،ءريطرتوةوة دروستى

دور كةوتنـةوةيان لـة    ءفةرمانـة ئاينيـةكان   ءطرنطى بدةن بة ئةرك
 ةةدةغةكراوةكان. ءياسا 

 :قؤناغةكانى ئةم ثةروةردةرة
 ةؤناغى يةكةم:

كضـان(   ء)كـوِران  بريتية لة ةؤنـاغى سـةرةتايى، كـة تيايـدا منـاال ن     
سـةيركردن   ءوانـني ء ررطـرتن وة مؤل ـةت  ءفَيرى ئةدةبى روخسةت

ــاوةكو ــةهايا ئـــةبن، تـ ــةو   بـ ــرةدا ةةدةغـ ــة لَيـ ن ال دروســـت ببَيـــت كـ
 ئةمةش لة نَيوان تةمةنى ،ياساغةكان ئةبَيت ثىؤزو رَي لَيطىاوبن

 سال دا ئةبَيت. (7-10)
 ةؤناغى دووةم:

 )هـةرزةكارانى هـةردوو   سـةر اسةردنى ئةو طؤرانةاريانـةى كـة بة  ب
ــة ةطــــةز(دار ــيؤلؤجيةوة، ئةمــــةش وى طؤرانةــــارى ر دَيــــت لــ فســ

سال دا ئةبَيت، بؤية ئةبَيت لةم  (14-10ان تةمةنى )بةزؤرى لة نَيو
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 ءتةمةنةدا شوَينى خةوتنيان جيا بةرَيتةوة هةم لة نَيوان )كـوِران 
 دايةيشياندا. ءكضان( هةم لة طةَ  باوك

 ةؤناغى سَيهةم:
- شـوو كـردن(   ء)ذن هَينان اتاى هاوسةرطىىو باسةردنى ماناو

ــتى  ــَيوةيةكى طشـ ــتنى    -بةشـ ــؤ ثاراسـ ــةوةرة بـ ــتيةكى بونـ ثَيويسـ
كاتَيةـــدا ئـــةبَيت كـــة الوان    زؤرى لـــة ئةمـــةش بـــة  جـــؤرى مـــرؤظ 

ــةرزةكارى  ــاغى هـ ــتبنة ةؤنـ ــال ي17) طةيشـ ــةم  ( سـ ــةرةوة، لـ ةرةو سـ
و ئـــةكرَيت ماوةيـــةدا بـــاس لـــة بِرَيةـــى زؤر لـــة ئةركـــةكانى ثيـــا      

سةبارةت بـة  ئةركةكانى ذن ئةكرَيت  ،ءسةبارةت بة هاوسةرةكةى
ــةرةكةى ــتةردن ،ء)ثياوةكـــــةى( هاوســـ ــةهةســـ ــةرزةكاران بـــ  ى هـــ

مةبةســتةكانى  ءتَيضــوى دروســتةردنى خَيــ انء )ةورســاييةكان( 
 ذنهَينان. ءهاوسةرطىى

 خال ة طرنطةكان
ونةردنةوانــة تــةنها بــؤ ئةوانــة ئــةبَيت كــة   ر ءئــةم ةســةو بــاس  -1

يان كو( بـة  )كوِر  ثَيش طةيشتنى منال ةكان ،ءثَييةتىثَيويستيان 
ــةوة ــةنى جياكردنـ ــر    تةمـ ــيو نـ ــةكردن هـ ــونةة ةسـ ــ (، ضـ ء )طييـ

 باسانة. ءةسة ءبارلةطةل ياندا ةونةى ئةم كاررو سودَيةى نابَيت
بــؤ هــةموو مرؤظَيــب  ثيشــاندانى ئــةم مةســائالنة ءبــاس كــردن -2

ة ثَيويسـتيةكةى بَيـت، ئــةو كةسـةى كــ    ءتةكــةىةئـةب  بـةثَيى حال   
ك ئـةو كةسـة نيـة كـة دواى     وة ،بَيت سةرةتاى تةمةنى هةرزةكارى

 .ضةند رؤذَيةى كةم ئةضَيتة ثرؤسةى هاوسةرطىيةوة
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ــة ةســةو    -3 ــاس ثَيشةةشــةردنى بِرَيةــى طوريــاو ل  ءخــواسء ب
)منـاال ن( كــة بطوريَيــت لةطــةَ    َينمــايى بــؤ رؤل ــةكانر ءئامؤذطـارى 
 َيطــةى دامةزراوةيــةكىر لــة و،ثَيويســتيان بــةو باســانة ءتةمــةنيان

ــة  ك خَيـــ ان،وة كؤمةال يـــةتى ثةيوةســـت بـــة منـــا َ  تـــاوةكو كارةكـ
ناكــاو كاتَيــب كــة )كوِرةكــة يــان كضــةكة(    نةبَيتــة كــارَيةى كتــوثِرو 

ؤشنبىكردن طوريـاوة،  ر ئةم ةؤنا  بةندية لة ،ءطةنج ءئةبَيتة الو
ــةكان  ــاوةكو منال ـ ــارة  وة تـ ــةم كـ ــت بـ ــيارةكانى ثةيوةسـ ــى ثرسـ  ال مـ

ةوة ال ميــان دةســت نةكــةوتبوو ئــ وة انــةبوو رطرتبَيتــةوة، ئةطــةروة
 ءداواى ئةكـــــةن ةءةئةمينـــــبَيطومـــــان لـــــة سةرضـــــاوةى تـــــرى نا 

َيطــةى ر وةال ميــان دةســت كــةوَيت، يــان لــة بةشــوَينياندا ئــةِرؤن تــا
، لةبـــةر ئـــةوة رئةطرنـــةوةوة ال موة نادروســـتةوة ءتـــرى ناشـــةرعى
ئـةوة  ي بةنديـة،  ر ئةم جؤرة لة زانيارى بةم شَيوة ثَيشةةشةردنى

ــة لـــة بـــةرطرى ر لـــة  ثـــارَي ةرو ثاراســـتنى ءاســـتيدا ثَيـــدانى بِرَيةـ
فريودانى لة ء )منال ةكان(ة لة هةنطاوةكانى شةياتينةكان ؤل ةكانر

 طومِراو لة ئاين الدةرةكان.
 ءثةيوةســـتبوون بـــة ئـــةدةبى ةورئـــانى ثـــىؤز     ءدةســـتطرتن -4

 م كـارو كردةوانـةدا بـةثَيى   لـة  ءةويـةى ثـاك لـة ةسـةدا    ر ءسوننةت
 تــرينزؤر كــة ئةمــةش طةيشــتنة بــة مةبةســتى داواكــراو بــة  توانــا،

 ءســَيةس كاتــة مــرؤظ  ئــةو، َيطاكــانى تــةمَيةردنء رونةردنــةوة  ر
شـــةؤ  ءشـــةرم ءبَيت، هةميشـــةو بـــةردةوام حــةيا ئــةدة  فَيـــر ئــة  
 باوةِر هةتا رؤذى دوايى هةل ئةسَيت. ءبةشَيةة لة ئيمان
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ــاس   -5 ــةم بـ ــة ئـ ــةوةى كـ ــاداربون لـ ــة  ءئاطـ ــةم خواسـ ــةموو غـ  ءهـ
 لــةةوى ربىكردنةوةيــةتى، بؤيــة زيــادة تــةوةرى ءهــةمَيةى مرؤظــة

جؤرَيــــب كــــة   ةونــــةى ئةمــــةدا زةرةو زيــــانى زؤرى هةيــــة، بــــة    
 خاوةنةكةى لة سنورى ميانةِرةوى مام ناوةندَيتى ئةكاتة دةرةوة.

ضاَينةرى   ءثَياةراندن ءباوةشى ثةروةردةالنكةو خَيزان 
 شتة:وةر ءقيةم

فيةريـةكانى خَيـ ان بريتيـة لـة      ءشوَينةوارة دةرونـى لة طرنطرتين 
َية ـراوة  ر ثةروةردة كردنـى منـاال ن لـة ذَيـر سـَيبةرى     ء ثَيطةياندن

كؤمةال يةتيةكان كـة تيايـدا سـةالمةتى دةرونيـان ثـارَي راو دةبَيـت       
ــةثارَي رَيت( ــدة ء)ئ  ءك )هاوكــارىوة بنــةما ســةرةكيةكانى  ، مةب

 فَيرئةكرَين. ءفَيرئةبن مهرةبانى( ءبةزةيى ءيارمةتى
 سروشــتى ةونةييــة بــؤ منــاَ ، النةــةءخَيــ ان النةــةو باوةشــَيةى 

، داواكـراون ء ينى تياية كة ثَيويسـت داثؤش ءباوةشَيب كة طةرمى
ضـــاودَيرى تيايـــة، كـــة هؤكـــارة  ء ثةرؤشـــىء مهرةبـــانى هـــةروةها

ــؤزدارى     ــةم سـ ــر ئـ ــةكانى تـ ــة كؤمةال يةتيـ ــةروةردةو ثَيطةياندنـ  ءثـ
بريتيـة لـة   خَيـ ان   بَيبةشـن لَييـان،   ءجوانانـةيان تَيـدا نيـة   سيفاتة 

نها ضــاودَيرى جةســتةكانيان  . نــةك تــة النةــةو باوةشــى تاكــةكان  
ــةل ةوبةرَيـــت ــاندنى بـــةها  ، بـ ــة ضـ ــاينىبـ ــة ر ءى ئـ ــتى لـ ء دَ ةوشـ

، بةرثرسـيارَيتى خَيـ ان لـةم بـوارةدا دةسـت ثَيـدةكات       دةرونيانـدا 
ــاك    ــة ضـ ــة بـ ــتبونى كؤرثةلـ ــَيش دروسـ ــة  ثـ ــةك لـ ــذاردنى هةريـ هةل بـ

 ءثَيشــةنطى ،يــةك بـؤ ئــةوى تريـان   ثيــاو( هـةر ء )ذن هاوسـةرةكان 
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، ةوشـتة رخوء دنـةدا ثَيـوةرى ئـاينى   يةكةمينى ثَيوةر لـةم هةل بذار 
(ض دد ل ضتددعك ضاملددرا ض)ضعدد ضاةددع   ضض()ضعدد ضأ ددىضهريددر )لــة 

ةديعه  ضر ظفرض  اعضاةدي ضتر تض ضم ال  جل ضحلسبه  ضالر رضمل ال 
 (. 5090) بوخارى فةرمودةى ذمارة ى[ ص(ي(يدان

ــا  ) خل ددهضردد نكاوُضاالضض ضإ اضجدد  ك ض دد ضترضددو ضويعددهضضض] (وة
ســونةنى بةيهــةةى  رسدد وضعددريض[ ضتفالددوُضتكدد ضر عدد ضيفضاالر 

 (.13863فةرمودةى ذمارة )
بــىو  ، بــة فَيركردنــىدةو ثَيطةياندنــة بــةردةوام ئــةبَيتئــةم ثــةروةر

خوِرةوشـتةكان بـؤ تاكـةكانى     ءثةرستشـةكان  ءباوةِرو بةندايـةتى 
ــ ان ــانر خَيـــ ــان لة  ءاهَينـــ ــ  ثَيةردنيـــ ــدان مةشـــ ــةر ئةريامـــ  ءســـ

ضــاودَيرى كردنيــان تـاوةكو منال ــةكان ئةطةنــة   ،ءجَيبـةجَيةردنيان 
 ءهـــةل سســـةربةخؤبونيان لـــة ء بـــال   بـــون ءفـــام ءتةمـــةنى ئـــةةَ 

 ياسايى. ءبةرثرسيارَيتى ئاينىء كةوت
ــةكان   ــ ان بةشــَيوةيةك هــةموو ئاين ــة خَي ــ ان   ئةِروانن )ســةيرى خَي

 ءدايـب( ء بـاوك  ثيـاو   ءذن  )هاوسةرةكان ئةكةن( كة ثَيب دَيت لة
، بنضـينةى سـةرةكى كؤمةل طـةن    ء، ضـونةة بـةردى بناغـة   منال ةكان

 ءضــاك ءبــاش بــن ئــةوا كؤمةل طــةش صــال   ءضــاك ءئةطــةر صــال  
ثارَي طـارى   لـة بريتيـة   باش ئةبَيت، بؤية لةبةر ئةوة ئةركى ئـاينى 

نــاوةوةى   بــةهَي كردنى ثةيوةنــدى نَيوانيــان، ضــونة     ءلــة خَيــ ان 
ء نـــاو خَيـــ ان بةتـــةواوى تَيةـــى ئةشـــةَين   ظايرؤســـى ئايـــدز بـــؤ 

، ئةطةر كةسى بـال   تـوش بـوو بـةو نةخؤشـية ئـيرت       َيرانى ئةكاتء
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ســـةر(ةكةى لةوَيشـــةوة بـــؤ هاو  وازَيتـــةوة بـــؤ )ذنئةيط كاتـــة ئـــةو
 ءبـةرةو مـردن   بـةرةو هةل وةشـاندنةوة  هةموو خَي انةكـة   ،منال ةكان
ثاراسـص لـة   ء اتى ئـةوةى كـةوا ئاسـايش   جي لة ،ئةبات ىفةوتاندن

بةر بةـات، ئةطـةر   ثارَي طارى لة ذيان يان بؤ دةستة ءمةترسيةكان
هــةر يــةكَيب لــة ئةنــدامانى خَيــ ان توشــى نةخؤشــى ئايــدز بــوو        

 و،خَي انةكـة خانـةوادةو  فـةوتانى   ءئةبَيتة هؤكارَيب بـؤ لةناوضـون  
ئةوانــةى بــة توشــبويى لــةدايب  جطةرطؤشــةكانء ة لــة ناوضــونىبــ

مـردن   ءئةنال َينن بةدةسـت ئـةو نةخؤشـيةى كـة بـة فـةوتان       ءئةبن
ــت  ــازي    ،ءكؤتــايى دَي ــةرمودةى ثَيغةمبــةرى ئ مــان  () ئةطــةر ف

 (وع  دضَيضْ َ دضضْريَِّ دض ضيمأَضمد ًضْثإِضر   مَلىض  دضفَكَ) بَيتةوة ياد كة ئةفةرمور
 (.1694) سونةنى ابى داود فةرمودةى ذمارة

ئَيمـــة بؤمـــان دةرئةكـــةوَيت كـــة خؤثاراســـص لـــة نةخؤشـــى ئايـــدز  
خســتنة ســةثاندنى كؤمةال يةتيــة، بــةل بء  ءزؤر ءئــةركَيةى ئــاينى

 نةتةوايةتية. ثةيوةستبونى ئةستؤى
 .ئامؤذطاررةكانء ِراسثاردةكان

بةرثرسـيارَيتية بةـةن كـة    هةسـت بـةو    لةسةر بةخَيوكةر ثَيويسـتة 
ــةرمان ــةل طرتون ) ثَيغةمبـــ ــؤى هـــ ــدا  وة ( بـــ ــة فةرمودةيةكـــ ك لـــ

 مســئو  عــن رعيتــة[ صــ(ي(ى بوخــارىء ]االمــام را  ئةفــةرمور
ها لــــة فةرمودةيــــةكى تــــردا   هــــةروة (،893) فــــةرمودةى ذمــــارة 

إ ضاهللضسددد ئ ضكددد ضراعضعمددد ضإسددد ع ُضحفددد ضأحضض] () ئةفـــةرمور
 ثَيويستة لةسةريان ب انن كة: ء[ضير
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ســــةركةوين بةســــةر ئــــةم ثةتايــــة بــــة  ء هــــةر ئــــةبَيت زال ــــبني -1
تـــــة وا ياســـــاي خـــــوايى لـــــة هـــــةموو ءجَيبـــــةجَيةردنى شـــــةر 
س ادانى )داوَين  ءياسا  كردن ةةدةغةو ءئيسالميةكان بة حةرام

 ضونة الى ئافرةت لـة ء سَيةس نامؤو ناوازةء ةطةزبازىء رثيسى
م  لةطةَ  مـ ( هـةموو جـؤرة     ثانؤك   )ثان ثان  ثان  بةدواوةو 

جَيبـةجَيةردنى سـنورةكانى خـوا لـة      ،ءة سَيةسيةكانيبةدِرةوشت
ــن ثيســى   ــة )داوَي ــامؤو نــاوازة  ءالدةرةكــان ل ــة  ءســَيةس ن بازرطان

 لةشفرؤشيةكان(.
فريودان وفِروفَيَ  وبيانوةكانيان ثوضةَ  بةرَينةوة هةر ئةبَيت  -2

ــةب  رودان ــة ءبــ ــى     كةوتنــ ــة دةورةدانــ ــة بــ ــةم خراثةكاريــ ــاو ئــ نــ
، ك دانيشص لةطةَ  نامةحرةمدا لة شوَينى ضـؤل دا وة هؤكارةكانى:

ثةيوةنديــة طوماناويــةكان لــة ء ئــازادء يــان تَيةــةال وى سةربةســت
ضـــاودَيرى كردنـــى  و،دةرةوةى ســـنورو ضوارضـــَيوةى شـــةري ةتدا

 ءتونـــد بـــؤ ثاراســـص ةردنىضـــاودَيري ،ءاطةيانـــدنر هؤكارةكـــانى
 شــةوو ثةيوةســت بــون بــة ء ةوشــتء ربــةها ثارَي طــارى كــردن لــة 

 استةوة.ر هةوال ى ءتةى مةبةستدارو
نـــــةوةو تـــــةوة بـــــؤ ماوا ئـــــةبَيت ئةوانـــــةى كـــــة دَينـــــة هـــــةر -3

 ءبســـــــةثَينرَيت بةســـــــةرياندا، بون لـــــــة بيانيـــــــةكاننيشـــــــتةجَي
 سةالمةتن. ء لةم ظايرؤسى ئايدزةكة خال نيبسةملَينرَيت 

كاريةكانـدا لـة   ضاكسازى بةرَيت لـة دامـةزراوة فَير  هةر ئةبَيت  -4
 و،ى ئيسـالميماندا ، كة بطوريَيـت لةطـةَ  بـةها   هةموو ةؤناغةكاندا
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 ءانةيــةكى ســةرةكىء واددةيــةكانــةى ئــاين مو ئــةبَيت خوَينــدنى
ثسـثؤِرو شـارةزا هةسـص     ءئـةبَيت زانايـانى فةةيـ     ،ءةسةن بَيـت ر

ســـةنتةرو ء يانـــة ءلـــة هـــةموو بوارةكـــان  ؤل ـــى خؤيـــانر بـــةدةورو
 طةريان. ءناوةندةكانى الوان

كارطـــةكانى مـــةى دروســـتةردن    ء هـــةر ئـــةبَيت مةخيانـــةكان   -5
ــادة ســِركةرو       دا ــرَين ــانى م ــة ســةر بازرطان ــدو تيــذى  رَيت تون

 بَيهؤشةارةكان.
ــانى -6 ــدنر هؤكارةكــ ــة   دةو ءؤَ ر اطةيانــ ــة لــ ــان هةيــ رى طرنطيــ

َيطاكـانى  ر ءلـة مةترسـيةكانى ئايـدز    هؤشيار كردنةوةى خةل ةيـدا 
ــاك    بةتايبــةتى )خؤثاراســص لَيى، ــون لةســةر ث ــارةزوو ب ــدان وئ هان

هــةروةها ثَيويســتة لةســةرى دور بةةوَيتــةوة لــة هــةموو داوَينــى( ،
ــةو ــدن     ئ ــة ئةبنــة هــؤى جوال ن ــدنء ءشــتانةى ك هةذانــدنى ء روذان

 طونـاه  ءارىفريودانيـان بـة خراثـةك   حةزو هةواو ئارةزوةكـان يـان   
 ارى.ردبةدك ءبةدخويى ءكردن

 بؤ خوا انبانط وازئةركى 
ى فــةرمان  وبــانط وازان بــؤ خــوا لةســةريانة كــة هةســص بــة كــار        

 طرنطى خؤيان كة بريتية لة:
ــيار كردنـــةوةى بـــةردةوام   -1 ــةى جيـــاواز جيـــاواز   ء هؤشـ بةِرَيطـ

ــة  ــةثَيى بةرنام ــةها     ءب ــة ب ــةروةردطار ل  ءئاكــار ءشــةرعى خــواى ث
 ءئاطـادار كردنـةوة لةسـةر ترسـناكى     و،ثةسـةند  ءةوشتى جـوان ر

ــةم    ــة ئـــ ــان، كـــ ــةواو ئارةزوةكـــ ــوَينةةوتنى هـــ مةترســـــيةكانى شـــ
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ــة تــةنها،       ــة خةســارةطةندى دواِرؤذ ب ــةت نــابن ب مةترســيانة تايب
 مى تاكةكان ئةدات بـة واى طةورة هةر لةم دنيايةشدا س ابةل ةو خ

ســ اى كؤمةل طــةش ئــةدات بــة   ءمةترســيانة ءنةخؤشــية ترســناك
خؤيانـةوة نـةيان    لـة ثَيشـتدا بـة    ئـازار كـة  ء ئـَيش ء اردنى تـاعون ن

ء ( هـةوال ى ثَيـداوين  ) بينيبَيت، هةروةك ضؤن خؤشةويسـتمان 
ــةملاندويةتى ء  ــيش سـ ــردوة،  ءاةي ـ نةخؤشـــيةكانى  جـــَيطىى كـ

 ءبةد خوويىدةرةريامى الدانى  تةنها لة زهرى( ءسيالن ء)ئايدز
 .ثةيدابوونء سةريان هةل داوة يةةوشتيةوةر بةد
ترســناكةكانى نةخؤشــى   ءباســةردنى شــوَينةوارة مةترســى   -2

ر ر جؤرَيـب َيطةيـةك ( ر )جـؤرة ثَيويستة بةهـةموو   ءطرنث و،ئايدز
 ،ئـةم نةخؤشـيانة  بونةوةى)نةهَيشـتنى بال وبونـةوة(   بطىر لـة بال و 

ثَيناسةو ناساندنى داواكاران بةو شَيوةيةى كـة ئـةهلى ث يشـةى    
 ،طةورةء لةناوبـةرى كؤمةل طـة   لة مةترسىسةرذمَيرى  ثَيى ئةل َين،

 ت بةسةر تةندروستىكة مةبةستى ئومةى ئيسالمية تاوةكو زال بَي
 ءنـــةريتى ةـــوَ  ءدا  ءةوشـــتيانر بةســـةر ئاكـــارو و،ؤل ةكانيـــدار
ثَيشـوو خؤيـان ثاراسـتوة لـةم     ؤضوويان كة بـة درَيـذايى سـاال نى    ر

 نةخؤشيانة. ءثةتاو دةرد
ــردن -3 ــ  كـ ــةى     ءةايـ ــية لةِرَيطـ ــةم نةخؤشـ ــبوان بـ ــدانى توشـ هانـ

، لةطـةَ   طواستنةوةى نةخؤشيةوة كة هيو طوناهَيةيان نية تيايدا
 ثةيوةستبونيان بة 
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حيسا  ء خؤِراطرى ءةوشتةكانى ئيسالم لة سةر ئارامىر ئاكارو
 ءخــواى طــةورة عــةزي   ،داواى نــ اى شــيفاو ضــاكبونةوة  بــؤكردن

يسـتى  ء هـةركات   ،شيفا بنَيـرر ئاسانة  ءسوك بةِرَي ة الى ءبةرز
لةسةر شتَيب هةبوو ئةوا بةفةرمانى خـوا ئةوشـتة ئـةبَيت، ئـةوةتا     

سةالمى خواى لةسةر بَيـت(  ء سةالتحةزرةتى ئيَاهيمى خةلي )
ــاو    ــاوةِرى نيطـ ــىو بـ ــة بـ ــةوةوة لـ ــةَين ر حيـ ــةرموَيت: ءايدةطـ  ئةفـ

                                        80الشعراء:  َّ مق حق مف خف حفٹٱٹٱُّٱ
نةخؤشــيش كــةوة، ئــةوة هــةر ئــةو شــيفام بــؤ       كاتــ   هــةر( 80ث

دةنَيرَيت )ث يشـةةكان بةنـدةى ئـةون، دةرمانـةكان دروسـتةراوى      
 َيطةى ئةوانةوة شيفام دةدات(.ر ئةون، ئةطةر بيةوَيت لة

 كـة  نةخؤشـية بـدرَيت   ءهةر ئةبَيت سـ اى توشـبوان بـةم دةرد    -4
 ياسـاغةوة ثَيـى   ءنادروسـت ء َيطةى ئةريامدانى كارى نـاِرةوا ر لة

كــة مةزهــةبى  ةوة بَيــتســ ادانَيطــةى ر هةســتاون، ئةطــةر ضــَ لــة 
زوو  ءهـةروةها هانـدانيان بـة خَيـرا     -لةسةر داوة ىيارحةنةفى بِر

ــةوةو ــيمان بونـــ ــةوةو  ثةشـــ ــةكردنيانطةِرانـــ ــردن و،تةوبـــ  ءزؤر كـــ
، رخَيــــ ءكـــارى ضــــاكة  ءخواثةرســــتى ءئةريامـــدانى بةندايــــةتى 

    ََ ر بطرَيـت، طوناهـةكانيان   وة تاوةكو خـواى طـةورة تةوبةكـةيان لـ
ــ  ــؤ داثؤشـ ــت،   ءبـ ــؤش ببَيـ ــان خـ ــونةةلَييـ ــاى   ضـ ــة دةرطـ هةميشـ

ــةوةو  ــيمان بونــــ ــةوةو تةوبــــــ  ثةشــــ ــؤ طةِرانــــ ــة بــــ  ةكردن كراوةيــــ
طـةِراوة، خـواى طـةورة     ءياخيبوانى ثةشيمانةار ءثَيضيةارانسةر

 ئةفةرمور:
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 من زن رن مم ام يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ
 82طه:  َّ ىن نن

( دل نياش بن كة من بة تـةواوي لَي ؤشـبووم لـةو كةسـةي كـة      82)
، ءكــاروكردةوةي ضــاكة دةكــات ءبــاوةِر دةهَينَيــت ءتةوبــة دةكــات

ــةو     ــت لةســةر ئ ــةردةوام دةبَي ــانَ ب ــا دوا هةناســةي ذي ــةوةودوا ت  ل
 َيبازة. ر
ئاطاداركردنةوةى توشبوان بةطشتى لة طةياندنى )طةيشتنى(  -5
نـة   ، ضونةة ئيسـالمى ثـىؤز  خةل ةانى تر ءرةرو زيان بة كةسانزة

ــة(    ــانى هةي ــة زي ــة )ن ــانى تياي ــان   وة زي ــةَينَيت )زي ــانيش ئةط ــة زي ن
 بةخش نية(، هةروةك 

سـونةنى   (ارَرض دضضالَ ضَرَرالَضدض) ئةفـةرمور:  () ثَيغةمبةرى ئـازي  
 (. 2430ابن ماجة فةرمودةى ذمارة)

بريتية لة )هاوةَ  دانان بؤ خـوا   وة طةورةترينى طوناهة طةورةكان
ــاك ــةل ةى، خـــواى مهرةبـــان       ءتـــةنهاء ى تـ ــان طةيانـــدن بـــة خـ زيـ

 ئةفةرمور:
 مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ
 َّ من زن رن مم ام يل ىل
 58األحزاب: 

ئافرةتـان دةدةن   ء( ئةوانةش كة ئازارى ئيمانداران لة ثياوان58)
طـةفني بـة خـواو     ءئـازاردان  ءطرتن ءةسةو ةسةل ؤك ء) بة بوختان
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بة ثَيغةمبةرو سـوكايةتى كـردن بـة ةورئـان ...( بـةبَى ئـةوةى ئـةو        
ئيماندارانةيــة طونــاهو تاوانَيةيــان ئــةريام دابَيــت كــة شايســتةى    

ََ دينانــةى ئــاوا دذايــةتيان دةكــةن       و،  ئــةوة بــن  بَيطومــان ئــةو بــ
ــاهو تــاوان  اثةســةندى ئاشــةرايان  كــارو كردةوةيــةكى زؤر ن  ءطون
خــــواى طــــةورة لــــة هــــةردوو جيهــــان تؤل ــــةيان َ       ئةريامــــداوة )

ــةنَيت ــات ر ءدةسـ ــوايان دةكـ ــيمانى  ، ءسـ ــةو ثةشـ ــة تةوبـ ــةر بـ  ئةطـ
 .استةةينة فرياى خؤيان نةكةون(ر

ء ذنــةكانىء وة بةتايبــةتى نــ يةرتين كــةس لَييــةوة لــة منال ــةكانى 
ثَيويســـــتة لةســـــةر نـــــةخؤش كـــــة ثشـــــةنني بـــــؤ   ،ءخ مـــــةكانى

ضونة ثَيشةوةو بـةنيازبونى  حال ةتى  ءنةخؤشيةكةى بةات لةكات
ــةى      ــةن ث يشـ ــردن لةاليـ ــةداوى كـ ــاتى تـ ــة كـ ــان لـ ــةرطىى يـ هاوسـ
 ءخَي انةوة يان لة كاتى خـوَين بةخشـيندا، يـان هةرشـَيوة هـةل س     
 كةوتَيةى تر كة جَيى طومان بوو بؤ طواستنةوةى نةخؤشييةكة.

 ءكردارباوكان لةسةر بةدواداضونى  ءهاندانى دايةان-6
يان لة مال داو لة دةرةوةى مال دا، )بيان ثارَي ر ةفتارى منال ةكانر

ََ بةات لةو كارو كردةوة هةل ةو خراثانة كة  (ثارَي طاريان ل
ئةبنة ترسناكى بؤيان، ئةوةش بة  ءمةترسيان ئةبَيت لة سةريان

سةيركردنى  ءضاودَيرى هةميشةو بةردةوام ئةبَيت لة بينني
هؤكارة لة  ءلة تؤِرى زانياريةكانء كةنال ة ئامسانيةكان

ثتةوكردنيان  ءثاراستنيان ءثارَي طارى ،اطةياندنر جياوازةكانى
َينماييةكانى ةورئانى ثىؤز، ر ءحىوة ءَيثيشاندانى نيطار بة
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اسثاردةيةكة كة ء رضونةة بةِراستى ئا ئةمة طرنطرتين ئامؤذطارى
 ء)ذن هاوسةران ءباوكان ءخواى طةورةمان كردويةتى بؤ دايةان

 ، خواى طةورة ئةفةرمور:فةرمانِرةواو كاربةدةستان ءمَيرد(ةكان

 مس خس حس جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱ

 حط مض خض حض جض مص خص حص

 6التحريم:  َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 ءكـــةس ءباوةِرتـــان هَينـــاوة خؤتـــان ءئـــةى ئةوكةســـانةى ئيمـــان
ــان بثــارَي ن لــةئاطرَيب كةســوتةمةنى يةكــةى خــةل ب       بــةردة ءكارت

ــدا دةكـــةون  ــارة )كةبةســـةر يةكـ ــابى  ، ديـ ــةل ةانى بـــَى ديـــن حسـ خـ
ــؤكراوة  ــةدنيادا دل يــان و،  بــةرديان ب ــةرد وة ضــونةة ل ــوةو و كــو ب اب

ــةدةم بانطــةوازى خــواى     و شــ وريان ءهةســت ــوةو ب ــةرد ب ــةى ب َين
، وون، بــــــــــةل ةو دذايةتيشــــــــــيان كــــــــــردوة(طــــــــــةورةوة نةضــــــــــ

ــِرة    ــتةيةكن زؤر دل ــ ــؤرة فريشــ ــتيارانى دؤزة  جــ  ءجاسةرثةرشــ
كاتـدا بـةهيو شـَيوةيةك نافـةرمانى     بةهَي و توندو تيـذن، لةهـةمان   

ــدرَيت دةســتبةجَى    ءخــواى طــةورة ناكــةن   ــَى ب ــةرمانَيةيان ث هةرف
 ئةريامى دةدةن .
ــةرموى:    ضاثددرضانهددوه ضعدد ض اصددي هض ض  ض   عدد ضاهلل ددر هةتــادة ف

 صاي  
 كةيدا بؤمانى طَيِراوةتةوة.عبدالرزا  لة م نفة
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بةل َينـةى  ئـةو   ءثةرؤش بوون بؤ ثاداشتى خواى جيهانيان بة -7
 ءذَين  بـة ذيـانَيةى خؤشـبةخت   اسرِتةوان كة بيانر كة داويةتى بة

خؤشرتين ذيانيان بؤ فةراهةم جوانرتين ء خؤشطوزةران، ضاكرتين
ــت، ــومِرايىء   دَينَيــ ــة طــ ــةيانثارَي َيت لــ ــدةرديئــ ــة  ) ،ةرىســ لةطــ

ضاوةِروانةردنى ئـةو نـازء ني مةتـة بـةردةوامء نةبِراوانـةى كـة لـة        
كاتــةى  تــا ئــةو  لــةم دونيايــةدا  (ضــاوةِروانييان دةكــات بةهةشــتدا 

بـةل َينى داوة   ،ءبارةطـاى خـؤى   ئةضنةوة بةر ءبؤيان ديارى كراوة
، ئةشـةةريةو ئـازار   ءَيوانسةرلَيشـ  ءكة بيان ثارَي ر لة طـومِرايى 

لــةوةى كــة ضاوةِروانيشــيان ئــةكات لــة بةهةشــتى نــةبِراوةو هــةتا    
  ازيبون(ى خواى مهرةبان.)ر ةزامةندر بةدةستهَينانى ءهةتايى

ــةوةى كــةوا ياســا   ء اكَيشــانر ســةرنج -8 ــةوةى ئ ء ئاطاداركردن
ئافرةتـــان( لـــة  دروســـتة ضـــونة الى )ذنـــان نـــاِرةواو ناء ةةدةغةيــة 
كـة ئةمانـة   سـوِرى مانطانـة   َيطةى كؤمةوة، يان لة كاتى ر دواوة لة
دروسـتبونة  ء توشبون بـة نةخؤشـيةكان   دل نياييةوة بؤ ن بةهؤكار

سوثاســيان   ءســ اكةيان داديــان نــادات   هــةوكردنى هــةردوال كــة  
 ناكات.

 تـــةواوى بـــة َيثيشـــاندان بـــةرةو تـــةواوكارىر ءئاِراســـتةكردن -9
 ة، ضــةند جوانــ ةخؤشــيانةداســةر ئــةم ثــةتاو دةردو ن   زال بــون بــة 
ــةرموودة ــت فـ ــةرى خؤشةويسـ ــةوامان ءى ثَيغةمبـ ــة  () ثَيشـ كـ
 :ئةفةرمور
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ريه ضكمث ض وحضإسد همواضعلدىضضضاةوا رض ض ث ضاة  ئ ضعلىضحد وضاهلل]
 ا ده ضأسدفله  ضركد  ضاةد ي ضيفضضضضض ض ضر صد بض ا ده ضأعةهد ضضضسفيع 

اسددفله ضإ اضاسدد  واض دد ضاملدد  ض ددر  اضعلددىض دد ضرددو ه ضر دد ةواضةددوضأندد ضض
 دد ض ضملضنددم ضَ دد ضَروَ عدد  ضرددم ضي كددوه ض ض خر عدد ضيفضنصدديبع ضخر دد ض

[ واضمجياد ًضجندض ضإ ضأخ  اضعلىضأيديه ضجنوا ضأراو اضهلكواضمجيا  
 (.2493) ص(ي(ى بوخارى فةرمودةى ذمارة

كان كـــة خـــواى   بةل َينـــة خواييـــة  ءثـــةميان هةســـتةردن بـــة   -10
 ابـــةرو ســـةركردةور بونةتـــة وة، بـــة هؤيـــةداونثـــةروةردطار ثَيـــى 

)بـانطهَيش كـردن( بـؤ     بـؤ بـاخنوازى   ثَيشـةوا بـؤ بـىوِرا    ءثَيشةنث
 ، خواى طةورة ئةفةرمور:خَيرو ضاكة

 من زن رن مم ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱ

  َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن

 104آل عمران: 

هـــةر  ، يـــاخود بـــالـــة ئَيـــوة دةســـتةيةك ثَيةبهَينرَيـــت( دةبـــا 104)
ــةت    ــةتَيةى تايبـ ــة ئومـ ــةمووتان ببنـ ــةن ءهـ ــةتىخـ ، ؤرى مرؤظايـ

، بــانطى خــةل ةى بةــةن بــؤ خَيــرو ضــاكة، بــؤ دينــدارى، بــؤ ئيســالم 
 ءدروسـت  ءةوار هةروةها فةرمان بة ئةريامـدانى هـةموو كـارَيةى   

ــة شــَيوازَيةى حــةكي  ضــاك بــدةن  دانايانــةش هــةول ى ةةدةغــة   ء، ب
، بَيطومـان هـةر   ناباشَيب بدةن ءنادروستى ءكردنى هةموو خراثة

ريامدا سةركةوتوو سـةرفراز  ئةو جؤرة خةل ةة خةنؤرة لة دةرئة
ــن ) ــة  دةب ــارة ل ــةم ك ــت ئ ــةروةردة وة َيطــةىر دةكرَي ــةكانى ث  ءزارةت
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دى دارةكانى زارةتة ثةيوةنوة ءبةرطرى ءيةتىكؤمةا ءاطةياندنر
لــة دةوروبــةرى خؤيــدا ، تــاكى ئيمانــداريش تـرةوة ئــةريام بــدرَيت 

 (.ثَيى هةستَيت
 ءشةرةفة كة خـواى طـةورة داويـةتى    مةدالياىضةند طةورةية ئةم 

 ء)سـةركةوتوانن(  ة ئـةوان لـة  بةخشيويةتى بة بانط وازان بـةوة كـ  
ــذو باشــرتين ئــةوان ــة   ةســة ءتةبَي كةرَيةن، ئــةوةتا خــواى طــةورة ل

 بارةيانةوة لة ةورئانةكةيدا ئةفةرمور:
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ

 33فصلت:  َّ نث مث زث رث يت

ــردار     (33) ــةو بةهةشـــتة كـ ــارة بةدةســـتهَينانى ئـ طوفتـــارى  ء)ديـ
ــت بؤيــة خــواى طــةورة دةفــةرموَيت  جــوانى دة هةيــة  كــ (: جــا وَي

ل ةى بـانث  بَيـت كـة خـة   جـوانرت   ءطوفتارى لةو كةسة ضاكرت ءةسة
، دةكــات بــؤالى ئــاينى خــوا، بــؤ ثابةنــديى، بــؤ ضــاكةو ضــاكةكارى

ء ضـاك ئـةريام دةدات ثاشـان    كـردةوةى جـوان   ءهاوتةريبيش كار
ــت: مــن     ــة دةل َي ــةوة دةكــات ك ــى ئ ــة مو ئي الن ــةو  ســل ماناتل ــن ل ، م

 .ينى ئيسالمنكةسانةم كة ثابةندى ئا
ــاكىر ءئَيـــوةن هـــةل طرى مةشـــ ةل ى نـــور  َيطـــةى هيدايـــةت، ر ءونـ

ــةرك ــتن  ء ئـــ ــةرمانتان خســـ ــارو فـــ ــةراكردنى درؤو ء ةِرووكـــ ئاشـــ
 ءخراثـــــةكارانبانطةشـــــةكانى  ءســـــاختةكان ءدةلةســـــةو ةـــــةل ب

 بارةتانةوة ئةفةرمور: ( لة) ثَيغةمبةرى ئازي  ناِرةوايان،
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ض آلضملضيورثدددواضويعددد را ضإ ضاالنبيددد  ضرثددد ضاالنبيددد   ض إ ضاةالمددد  ]
[ سونةنى ئةبى داود ارر ضأخ ُضأخ ضحب رثواضاةال ضرم ض ضورهم 

 (.3643فةرمودةى ذمارة)
 ءبةكـــــةل ب ؤشـــــنبىور ءتيمَيةـــــى تايبـــــةتدروســـــتةردنى  -11

 كارَيةى ترى نةبَيت( طيانى ء)هيو ئيش بةسودة، سةرةاَ  نةبَيت
 ءمــ   كــوِران ء، لــة )نَيــرخ مــةتةردنى طشــتى هــةبَيت  ءخ مــةت
اهَينانةوة ر َيطةى خو ر لة، بَيتلَيهاتوو  ءئامادة ءبتوان  كضان(

 ءةــــةبارةيانى بــــؤ دةركــــةوَيت  ءاســــتى كَيشــــةكانر ءحةةيقــــةت
 ثَيويسـت  ءئاشـةرابن، زانيـارى تـةواو    ءونر ىءالئاطاداريان بَيت

بـؤ زيـاتر لَيهـاتوو بـونى     لَي انـى   ءكارامـةيى  بيدرَيت ، ءرطرَيتوة
خــةل ةانى تــر، دواتــر ئــةم تيمــة لــة    ءؤشــنبى كردنــى كةســان ر بــؤ

 تنةوةوى زريىةيةك لةو ةطةز هةستَيت بةر خؤبةخشانى هةردوو
ئاشــــةراو  ءونر طــــةريان ءبــــؤ الوان ؤشــــنبىكردن كــــةر انــــةىو

بـة نةخؤشـية    ، سـةبارةت طورياو بن بةثَيى ةؤناغةكانى تةمـةنيان 
ــيةكان  ــوازراوة سَيةســ ــىطــ ــؤنيةتى  ء، مةترســ ــناكيان، ضــ  ءترســ

َيطاكــــانى خؤثاراســــص ر ءَيطاكــــانى بال وبونــــةوةيان، ضــــؤنيةتىر
ــة َ  ــان، لةطـــ ــارى لَييـــ ــتطىى و هاريةـــ ــةم  ثشـــ ــى ئـــ ــة و كردنـــ انـــ
هةوايةكى ثةيوةستبونى  ءَينةو ذمارة لة كةشو ئامادةكراوانة بة

 ءَيةةـــةوتنر ئةمـــةش بـــة، باســـةردندا ءشـــةرعيةوة لـــة نـــاوةرؤك
ء فـةرمى  ءةمسـى ر دانى يـةكرت لةطـةَ  اليـةنى   يارمةتيـ  ءتةواكارى

 ثةيوةنديداردا.ء خؤبةخشان
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 .ثزرشكى ريقهى ى رةكثاشكؤ
بةست لة  َيةىسيمينارة راوى ئيسالمى بؤ زانستى ث يشةى َير

تَيِروانينــى ئيســالمى بــؤ كَيشــة   ءبؤضــون ءذَيــر ناونيشــانى )ديــد
ى 12( مـانطى  8-6كؤمةال يةتيةكانى نةخؤشى ئايدز( لة ماوةى )

سةرةكيةكانى سـيمينارةكة بريتـى بـوو     تةوةرة( كة 1993) سال ى
 لة:
 وى )هؤكارةكـانى، ر اليةنة ث يشـةيةكانى نةخؤشـى ئايـدز لـة     -1
 ترسناكيةكانى(. ءَيطةو ضؤنيةتى بال وبونةوةى، مةترسىر
 )ثَيـب دَيـت(   قهيةكانى كة ئةمانةى خوارة ئةطرَيتـةوة ياليةنة ف -2
 لة:
ى بـة نةخؤشـ   توشـبوو جياكردنـةوةى   بِريـار(ى  )فـةرمان   حوك  *

 ئايدز.
 طواســـــتنةوةى نةخؤشــــيةكة بـــــة  بِريــــار(ى  )فـــــةرمان  حــــوك   *

 داِرَيذراو. ء)دةستئةنقةست( ئةنقةست
 ئةركةكانى. ءمافةكانى ثياوى توشبوو * 
دنى دايةـى توشـبوو بـة نةخؤشـى     ربـارب  )ياسـا(ى لـة   ئةحةام -3

 ئايدز.
 )لـةدايب  منـا َ  بوو بة ئايدز بؤدروستى دايةنطاى دايةى توش -4

 شىثَيدانى. ءتةندروستةكةى ءسا ة (بوو
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ــة هاوســةرانة  ء مــافى ســةالمةت  -5 ــةك ل ــان  دروســتى هةري )ذن ي
)ذن يــان   )هاوســةر  يــةكرت ثيــاو( كــة داواى جيابونــةوة بةــةن لــة      

 ى توش بوو بة نةخؤشى ئايدز(. ثياو(
 سةرجَييى(. ء مافى ذيانى هاوسةرَيتى)كردارى سَيةسى -6
 بة نةخؤشى مردن. نةخؤشى ئايدز دائةنرَيت -7

ء ؤذى خايانـد لـة توَيذينـةوةو تـاو    ر (3) سـ   ةكة ماوةىسيمينار
ــةوةرةكان ءتــــوَيةردنى بابــــةت ــةوةى  ءلــــة دانيشــــص ،ءتــ كؤبونــ

)سـةنتةر(ى ث يشـةى ئيسـالمى ئـةريام      ناوةنـد كـة لـة   - ييداكؤتا
 -درا

 )بِرياريان لةسةر درا(: ى لَيةةوتةوةاسثاردانةر ءار ئةم ضةند
 (ى نةخؤش: دابِران)دابِرين جياكردنةوة -1

دل نيـايى  ء دوثـاتى ئةكةنـةوة  ئَيستا زانياريى ث يشةيى زؤرن كـة  
ــةرطرى     )دل نيــان( ئــةدةن ــةوةى كــة نةخؤشــى ظايرؤســى كــةمى ب ل
ن بةسـةر بـردن لةطـةَ     ذيا ءَيطةى )لةطةَ  بونر )ئايدز(، لة مرؤيى

، يـان  يان هةناسةدانبةركةوتن،  ءدةست لَيدان ،كةسى تووشبوو
خواردنةوةدا، يـان لـة    ءمَيروةكان، يان بةشداريةردنى لة خواردن

ــةوالَيت ــةرماو   ءتـــــ ــة طـــــ ــةكردن لـــــ ــان مةلـــــ ــؤردا، يـــــ  ءدةستشـــــ
)شوَينى دانيشـتنى ثيسـايى(،    يان لة تةوالَيتو،  مةلةوانطةكاندا

 ةاضاغى خواردندا، ء ةاث ءثة  ءيان كة 
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ؤذانـةى  ر كـةوتةردنى ذيـانى   ءهـةل س  ءذيانوى ر زؤر شتى تر لة
 لـة يـةكَيب لـةم   ، بةل ةو بةشَيوةيةكى طشتى سادةوة( ناطوازرَيتةوة

 َيطانةى الى خوارةوة ئةطوازرَيتةوة:ر
طةيشتنى سَيةسـى بـة هـةر جؤرَيـب بَيـت لـة       بةيةك ءثةيوةندى -أ

 جؤرةكان.
 ثَيةهاتةكانى. ءطواستنةوةى خوَينى ثيس - 
لة بةكارهاتوو بةتايبةتى  ءسرريى ثيسء هَينانى نيدَ ربةكا - 

 .نَيوان بةكارهَينةرانى مادة هؤشبةرةكاندا
 طواستنةوةى لة دايةى توشبوةوة بؤ منال ةكـةى، ئـيرت يـان لـة     -د
َيطةى شىثَيدانى ر )دايب بؤ كؤرثةكةى( يان لة َيطةى مةشيمةوةر

 دايةةوة بؤ منال ةكةى.
ــة  -2  ءئةنقةســت )دةستئةنقةســت(  طواســتنةوةى نةخؤشــيةكة ب

 داِرَيذراو.
لـة كةسـَيةى توشـبوةوة     نةخؤشى )نةخؤشى ئايـدز  طواستنةوةى

ــة هــة     ــةش ســا ( ب ــؤ كةســَيةى ل ــة شــَيوة   ءَيطــةر رب  ءشــَيوةيةك ل
 نقةســـــت( ئـــــةوة كـــــارَيةىئة)بة َيطـــــةكانى دةســـــت ئةنقةســـــتر
يـةكَيب   دائـةنرَيت بـة   و،حةرامـة  ءةةدةغةكراوء َيثَينةدراو ياسا ر

ــاوان  ــة تـ ــ اى  طو ءلـ ــتة سـ ــة ثَيويسـ ــةورةكان، كـ ــة طـ ــايى ناهـ  دونيـ
جيــاوازةو ئــةطؤرر بــةثَيى طــةورةيى   ، كــة ئــةم ســ ايةش رطــرنوة

كاريطةرى لةسةر  ءشوَينةوارى لة سةر تاكةكان ءكارو كردةوةكة
 كؤمةل طة.
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بـة ئةنقةسـت بـوو لـة بال وكردنـةوةى ئـةم       نيـةتى   ءئةطةر مةبةست
كوشــندةية لــة كؤمةل طــةدا، ئــةوا ئــةم كــارةى        ءة ثــيس ينةخؤشــ 

خراثـةكارى لـة    ءشـةِرو كوشـتار  ء جـةنث  دائةنرَيت بة جؤرَيـب لـة  
 سةر زةويدا،

كــة لــة دةةــى ئايةتــةكانى )شــةِرو      كاتــة يــةكَيب لــة ســ اكان    ئــةو
ســ ا ئــةدرَين لةســةرى، خــواى   ءهــاتوة ئةيانطرَيتــةوة كوشــتار(دا

 طةورة ئةفةرمور: 
 رت يب ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 نن من زن رن ممام يل ىل مل يك

 33المائدة:  َّ ين ىن

ستيدا تؤل ـة لةوانـةى كـة دذايـةتى خـواو ثَيغةمبةركـةى       ار لة( 33)
ــةن ــ  دةكـ ــةوة دةبـ ــاين  و) بةرَيتـ ــةتى ئـ ــة دذايـ ــةى ءاتـ  ءبةرنامةكـ

تاوان لـة زةويـدا    ءطوناه ءهةول دةدةن كة فةساد ،ءئيسالم دةكةن
ــةوة ــةيانب وبةةنـ ــوذن دةبـــ     ، ئةوانـ ــة  دةكـ ــة ناهـ ــة خـــةل ًَب بـ   كـ
خــةل ب   ءجــةردةيى دةكــةن   ءَيطــرى ر ئةوانــةش كــة  ، بةوذرَينــةوة 
ــوذن، دةبــ  ــدرَين    دةك ــة خــاض ب ــةنها جــةردةيى     ،ل ــة ت ــةش ك ئةوان
َِدرَيتــــةو ءدةســــت  دةكــــةن، دةبــــ ة ةاضــــيان بــــة ثَيضــــةوانةوة ب
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ةدةســت طوناهــانى تريــان ل ءشــةرواَ  ثيســى ءانــةش كــة دزىئةو
... تـــى خؤيـــان وا لـــة ناوضـــةو دور  رَينـــةوة  دةبـــ دةةـــةومَيت
 ءيســــــوايىر ءئــــــةو ســــــ ايانة مايــــــةى خةجال ــــــةتى  بَيطومــــــان

ــادا   ــة دني ــان ل ــة ةيامةتيشــدا ســ ايةكى زؤر    ،ءشــةرمةزاريية بؤي ل
 .دذوار ضاوةِرَييانة ءسةخت

مةبةســــتى بةئةنقةســــت طواســــتنةوةى    ءئةطــــةر هــــاتوو نيــــةت  
َيطــةى هَيــرش ر ئــةو كاتــة،  خــودى كةســةكةنةخؤشــيةكة بــوو بــؤ 

ــ  و،نةخؤشـــيةكة ئةطوازرَيتـــةوة ،ءئـــةبَيت ى بـــة زؤرى تـــوشبردنـ
ى كـــــة نةخؤشـــــيةكةى بـــــؤ كةســـــةئةوة هـــــؤى كوشـــــتنى ئةبَيتـــــ

ئةوكاتة س ا ئـةدرَيت بةكوشـتنةوةى ئـةو كةسـةى     ، وةةطوازراوةت
مةبةســتى طواســتنةوةى   ءئةطــةر نيــةت وة  و،بــؤى طواســتؤتةوة 

توشـى  ثاشـان    ،ةكةكةسخودى نةخؤشيةكة بوو بة ئةنقةست بؤ 
ئـــــــــةوة كةســـــــــى بـــــــــؤ    دواىنةخؤشـــــــــيةكة بـــــــــوو، بـــــــــةال م   

ت طـوَي ةر  ، ئةوا كةسى بـة ئةنقةسـ  نةمرد )توشبوةكة(كةطوازراوة
ئةطـةر   وةو،طوريـاو ى )سـةرنج ِراكـَيش(  ىس ا ئةدرَيت بة س ايةك

 خوَينةكـةى بـدات، بـةال م ئةطـةر     رةسـة وة ويـدا ئـةوا ئـةبَيت   رِ مردن
خـودى  نةخؤشـيةكة بـوو بـؤ     بة ئةنقةسـت طواسـتنةوةى   مةبةست
 ، ئةوا ئةبَيت س اييةكةى بؤ نةطوازرايةوةنةخؤش بةال مة، ككةسة

  ربطرر.وة ءبدرَيت (سةرزةنشتى)
 دايةى توشبوو بة نةخؤشى ئايدز: )سب(ىباربردنى لة -3
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ــؤ زانســتى ث يشــةى هةســتا بــة بةســتنى   َية ــراوى ر  ئيســالمى ب
ضـة( لـة ذَيـر    وة ة،ى )خسـتنةوةى )نـةو  لةسةر َيب لة بارة سيمينار

باسى حوك  )ياسا(ى لـةباربردن طةيشـتة   لة ، دارؤشنايى ئيسالم
 ئةمةى خوارةوة :

َيــ لَيطىاوة لــة ر ســةرةتاى دوطيانيــدا زينــدوة، ذيــانى ]كؤرثــة لــة
  روح)تايبةتى دواى فووثيـاكردنى   ةؤناغةكاندا، بةء دؤ  هةموو
لةطةل ـدا بةرَيـت بـة لـة      دا، ئيرت دوابةدواى ئةوة دوذمنايـةتى طيان(

زةرورةتَيةى طةورةو طرنطـى ث يشـةى، بؤيـة    ، مةطةر بؤ باربردنى
 ايان ثَيضةوانةو جياواز بـوو، ر هةندر لة بةشداربوانى سيمنارةكة

 (40) ايةك دروستة كؤرثةكة لةباربََيت ثَيش ئةوةى بطاتـة ضـ   ر
ــة ؤذ،ر ــة  ب ــةتى ل ــونى   تايب ــاتى ب ــؤزش ك ــة   ءثاســاو ث بةل طــة[ بؤي

بــوو كــة ئــةم   بةشــداربوانى ســيمينارةكة ديــدو تَيِروانينيــان ئــةوة  
ى جَيبــةج  ئــةبَيت بةســةر دايةــى دوطيــان     )ياســاية(ش حوكمــة

 نةخؤشى ئايدزدا.توشبووى 
 )لــةدايب بــوو(ة منــاَ  دايــةنطاى دايةــى توشــبوو بــة ئايــدز بــؤ -4

 شىثَيدانى. ءتةندروستةكةى ءسا 
ن لـة  بـوو  بةل طـة ث يشـةية ئامادةبوةكـان بةل طـة     واكـة دواى ئةوةى 

مةترسـيةكى دوثاتةـةرةوة نيـة لـة دايـةنطاى      سةر ئةوةى كة هيو 
ــبوو  ــى توشـــ ــا     دايةـــ ــوو(ة ســـ ــةدايب بـــ ــدز بؤمناَ )لـــ ــة ئايـــ  ءبـــ
حـــــال ى لـــــةو بارةيـــــةوة حـــــال ى تيضـــــةةل ىء       ،تةندروســـــتةكةى

 ديدو تَيِروانينى كؤِروسيمينار ئةوة بو كة ثَيةةوةذيانى ئاسايية،
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لــــة خــــؤطرتنى و  َيطــــرى شــــةرعى نيــــة كــــة دايــــب هةســــت  بــــةر
ــةخَيوكردنى ــةخيَ  ) ب ــتء ب ــةخؤى بطرَي ، ئةطــةر بةــرر  وى بةــات(ل

يـان جَيطرةوةيـةك    ،شـىة خؤرةكـة   دايانَيب هةبَيت بؤ شى ثَيدانى
بـةس بَيـت بـؤ     ءباتى شىى دايةةكة كة خؤراكى تـةواو  هةبَيت لة
 منال ةكة.

ــة هاوســةرانة  ء مــافى ســةالمةت  -5 ــةك ل ــان  دروســتى هةري )ذن ي
يـةكرت )هاوسـةرى تـوش بـوو     ثياو( كة داواى جيابونةوة بةـةن لـة   

 بة نةخؤشى ئايدز(:
)ذن يــان  لــة ســيمينارةكةدا بينيــان كــة بــؤ هةريــةك لــة هاوســةران   

 )هاوسـةر  واى جيابونـةوة بةـةن لـة يـةكرت    ابؤيان هةيـة كـة د   ثياو(
بةو ئي تبـارةى كـة    )ذن يان ثياو(ى توش بوو بة نةخؤشى ئايدز،
ــة   ــييةكى )درم(يــ ــدز نةخؤشــ ــى ئايــ ــةكةى  ءنةخؤشــ ــةظايرؤســ  بــ

ــة  ــةرةكى لــ ــَيوةيةكى ســ ــصبةيةكَيطــــةى ر شــ ــدى  ءطةيشــ ثةيوةنــ
 سَيةسيةوة ئةطوازرَيتةوة. 

 يى(. سةرجَيء )كردارى سَيةسى مافى ذيانى هاوسةرَيتى -6
تـوش بوبـون بـة     )ذن يـان ثيـاو(   ئةطةر هاتوو يةكَيب لة هاوسـةران 

 نةخؤشى ئايدز، ئةوا ئةوةى تريان كة تـوش نـةبوة لـة هاوسـةران    
 ســةرجَييى لةطةل ــدا نـــةكات،  ء كــردارى سَيةســى  ء كــار ئــةتوان   
 ءكــــــرد كــــــة )ثةيوةنــــــدى  ثَيشــــــرت بامســــــان ك لــــــةوة ضــــــونةة

 َ ( هؤكــارى ســةرةكية بــؤ طواســتنةوةى    بةيةكطةيشــتنى سَيةســ
 نةخؤشيةكة.
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 نةخؤشى ئايدز دائةنرَيت بة نةخؤشى مردن. -7
ــت بــة نةخؤشــى مــردن تــاوةكو     شــةرعةن نةخؤشــى ئايــدز دانانرَي

تـةواوى   ، تاوةكو نةخؤش بةتةواوى دةرنةكةوَيت نيشانةكانى بة
ؤذانـةى خـؤى جَيبـةج     ر نـةتوان  كاروبارةكـانى ذيـانى    ءبةـةور 

 مردن. بطات بة ءبةات بةرةو مردن بِروات
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 كؤتارى
درود  ،ءبــؤ خــوا كــة هاوكــارو يارمــةتى دايــن   ســتايشء ســوثاس
ــةالت ــةوا   ءســـ ــةر ثَيشـــ ــة ســـ ــان لـــ ــةالمى بَيثايـــ ــةردارى  ءســـ ســـ

ى ةورئـان  ةَيبازةكر لةسةر هةموو ئةوانةى كة دواى ،ءمرؤظايةتى
 ئةكةون..
ئاشـةرا   ءونر هيواى ئـةوةى كـة خوَينـةرى بـةرَي  الى     ءبة ئومَيد

كـة   -دوودل ـى  ءطومانء كة هيو بوارَيب نةماوةتةوة بؤ شب- بَيت
ــؤرِ  ــةم كــ ــت لــ ــة بال و  ءمةبةســ ــة لــ ــيمينارانة بريتيــ ــةوةى ســ كردنــ

 ءعةيبــــداركردنى ةيــــةم ء، شــــةاندنبةدِرةوشــــتى ءخراثــــةكارى
بَيطـةرد كـة نيطـاى خـوايى ثـىؤز هَيناويـةتى، كـة         ءةوشتى ثـاك ر
ــةئة ــدو دذوار  مـ ــةنطَيةى تونـ ــؤى جـ ــؤ خـ ــةر ةش بـ ــةخال  لةسـ ء ئـ
بـونَيةى بـةب     ءيـان موسل مانان كة هـيو ط  ءةوشتى طة  ئيسالمر

 ةوشت نية:ء رئةخال 
ضاومبمَهَ ضْ همة  ْخأَضْتَبَهوضَ مَُّهض َّمِرَضضضضضضضضْتَي   ضَ َ ضةقمْخاأَلض مَ  ضاأل َمنَّإَِ 

ــةوة  ــة دواى ئـ ــةل ةو لـ ــةها  ء دةرك بـ ــة بـ ــةين بـ ــت بةـ ــى  ءهةسـ نرخـ
ــة      ــةرى ئومــةتى موســل مان ك ــةكانى ثَيغةمب ــة ثَيغةمبةري ئامؤذطاري

توشيان ببَيت  ءتَيى بةةون ك ضخةميان ئةخوات لةوةىوئةترس  
(   هــةروةك لــة فةرمودةيةكيــدا ئةفــةر )[ ادددىض ض  تركددتمور 

صـــ(ي(ى موســـل   ر عددد ضهددديضأضدددرضعلدددىضاةرجددد لض ددد ضاةعسددد  [ضض
ض(.7121) فةرمودةى ذمارة
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ضرددد ت واضاةددددني ]... هـــةروةها لـــة فةرمودةيـــةكى تـــردا ئةفـــةرمور 
[ ات ددواضاةعسدد  ضرددم ضأ لضر عدد ض عددىضإسددرائي ضك نددتضرددىضاةعسدد  ضضض 

 (.7124) ص(ي(ى موسل  فةرمودةى ذمارة
َِو  ءفَيل بـــاز بـــةل ةو ء ط يةـــارانى شارســـتانيةتى خؤرئـــاوادةســـت

هةل وةشـانى   ءتَيةـدان بانطةشـةى بـؤ ئةكـةن لـة      ءلةوةى كـة بـانث  
كـة  ء داوَينثيسـى  ءلةشفرؤشـى  ءةوشتىر كؤمةل طاو بةد ءخَي ان

ــذاردوة   ــان( ئـــةم ضارةنوســـةيان هةل بـ  ءبـــة دةســـتى خؤيـــان )خؤيـ
 ءبؤيـــة ثاداشـــتى خـــوايى ئةدرَينـــةوة هـــةر ،بـــةردةوامن لةســـةرى

 ، هةروةك لة ةورئانى ثىؤزدا خواى طةورة ئةفةرمور:انةاوةِرَييض

 حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ىن من خن حن جن يمىم مم خم

 َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 15النساء: 

ن ثيســــيى دةكــــةن لــــة ذنــــانى  ( ئــــةو ئافرةتانــــةى كــــة داوَيــــ 15)
كـة  شـايةتيان لـة خؤتـان لةسـةر بطـرن )      كةتان ئَيوة ضواركؤمةل طة

ــة   ــدةن ل ــاتى ئــ  شــايةتى ب ــانن   ةو ك ــة ديوي ( كــردارة ناشــةرعيةدا ك
، ئَيـوة ئـةو   يةتيدانةئةطةر ضوار كـةس كـؤك بـوون لةسـةر ئـةو شـا      

، ن هـةتا مـردن يةخـةيان ثـَى دةطرَيـت     ئافرةتانة لة مال دا بةند يةـة 
 رطـرتن وة بـة تةوبـة  َ  طةورة دةرويةكيان َ  دةكاتـةوة ) يان خواى 

 .يان شةال  لَيدان لة هةردوكيان(
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ــة لـــــة ــةوَ خـــــوا داوا ئةكـــ مانـــــدوبونى ء تَيةؤشـــــان ءين كـــــة هـــ
ذيانـــةوةو ء هةســـتانةوةببَيتـــة هؤكـــارو ثال نـــةر بـــؤ  دل ســؤزانةمان 

ء كـةلتورو فةرهـةنطى ةــو َ   ئومـةت لةسـةر   ءبةئاطاهاتنـةوةى طـة   
ةوشتى ثتـةو ثؤال ينيانـدا، لـة ديـارترينى     ر ءئةخال ء فراوانياندا

اسـتى  ر حةيا(ية، ضونةة بـة  ءشةؤ ءةوشتة جوانانة )شةرمر ئةو
هـــةر هـــةمووى خَيـــرو ضـــاكةية هـــةروةك ضـــؤن ثَيشـــةوامان حـــةيا 

ســتايش لةســةر   ءســوثاس ءهــةوال ى ثَيــداوين، بةهــةزاران درود  
، لةسـةر ئةوانـةش بَيـت كـة     خؤشةويست بَيـت  ءَيغةمبةرى ئازي ث

 ؤذى دوايى.ر شوَين سونةتةكةى ئةكةون تا
 ن وزاناياسةرؤكى دةستةى                                      

 كؤمةلَطا شةرعيةكانسةرؤكى طشتى                                
 لة كؤمارى مصرى عةرةبى                                          
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كاة   ةكان)وؤرك شاؤ (  كارراةكان ئةندامانى دانيشاتنة  
 بنيااات و  ء  ئااةم دراادو تَيِروانينااةران كاارد تاااوتوَرى 
 ااة ئةسااتؤى ئااةم دردطارةرانااةران داِرشاات و  بناغااة 

 .خؤرانيان طرت
)كــة ثَيــب  كؤمةل ــةى شــةرعية ســةرةكيةكان دةســتةى زانايــانى -1

انـة بَيـذانى زانةـؤى ئةزهـةر، كـة      و زانا لة دةسـتةى  150 هاتون لة
 حممدامل تار حممداملهدى(. )مامؤستا  سةرؤكةكةيان

 فريـــاطوزارى،ئةريومـــةنى ئيســـالمى جيهـــانى بـــؤ بانطـــةوازو  -2
 توفي  الشري (. )مامؤستا  سةرؤكى نوسينطة لة ةاهىة

 موفتى كؤمارى(.  نةى فةتواى م رى )دكتؤر على مج ةيا -3
 سـةرؤك )مامؤسـتا    منـاَ (  ءئيسالمى جيهانى بؤ )ذنليذنةى  -4

 كاميليا حلمَ(.
دكتــــــؤرج فر  )مامؤســــــتا  يــــــةكَيتى زانةــــــؤ ئيســــــالميةكان -5

 عبدالسالم(.
فريطوزاريــة مرؤييــةكان لــة ســةنديةاى ث يشــةانى   دةســتةى  -6

 دكتؤر عبدالقادر حجازي(. )مامؤستا  سةرؤك م ر،
 )مامؤسـتا   سـةرؤك  جيهـانى كؤمةل ـةكانى ث يشـةى.    يةكَيتى -7

 دكتؤر على مش  (.
)ئةنـــدانى كؤمةل ـــةى  ضعثمددد  دكتؤرحممـــد رأفـــت   مامؤســـتا  -8

 توَيذينةوةى ئيسالمى(.
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مامؤســـتاى زانســـتى  صـــالح عبـــداملت ا ،دكتـــؤر  مامؤســـتا  -9
 .ةكانتاوانء اوَيذكارى توَيذينةوةى كؤمةال يةتىر ءكؤمةال يةتى

دكتــؤر عبــداملن   الَبــري، مامؤســتاو ســةرؤك       مامؤســتا   -10
زانةـؤى   -كؤلَيذى ث يشـةى -جينةكانزانستى  ءتوَيةارى بةشى

 . عوري 
ثســثؤرى  ، شــارةزاو اة  دد  دكتــؤر عبداحلميــد   مامؤســتا  -11

ــوازراوة سَيةســيةكان   ــدز ءنةخؤشــية ط ــانى   ئاي ــةكَيتى جيه ــة ي ، ل
 (FIMA) كؤمةل ةكانى ث يشةى ئيسالمى

دكتؤرة ريوى عبداجمليـد، مامؤسـتاى بؤمـاوةيى      مامؤستا -12
 لة ناوةندى توَيذينةوةى نةتةوةيى. مرؤيى

 
 
 
 
 

 تةنها ءتةواو بوو بةيارمةتى خواى تاك                               
 10/2/2018/ شةممة /سليَمانى                                   
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