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 ٚاژٚٚی ضەرپەرغزيبر                                                                         

 ضزب ٘ەژار ادّذ ِطزەـبۆِبِ                                                              

 

 

 

 

 

 أ



 پێشكەش
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 ٘ەِٛٚ ٘ۀگبٚەوبٔٝ ئەَ رٛێژيٕەٚە ثٛٚ رب ثە ئۀجبَ گەيػذ.
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 پوختەی توێژینەوە

ی ژیبٔی ٘ٛٔەرِۀذی  رثبرٖ ئەِزٛیژیٕەٚەیە وە ٔبٚٔييػبٔەوەی پێىٙبرٛٚە ٌە ثبضێه دٖ

ِذّذی ِبٍِێ( ٌە چٛارچێٛەی چٛار ثەغی ضەرەويذا ئبِبدە وٛرد ) 

وراٚە.رٛێژیٕەٚەوە ثۆچٛٚٔە ٔبٚ ثبثەرەوە ثە الپەڕە ثەرایيەوبْ دەضزی پێ وردٚٚە وە 

رٛێژەر دٚای ثبثەرە الٚەويبٔی ٚەن ثڕیبری ضەرپەرغزيبر ٚ پێػىەظ ٚ ضٛپبش ٚ 

ٚ ٘برۆرە ٔبٚ ثەغی پێسأيٓ ٚپێػەوی پٛخزەی رٛێژیٕەٚە ٚ ٔبٚەرۆوی رٛێژیٕەٚە 

یەوەِی رٛیژیٕەٚەوە ثبثەرەوبٔی ٚەن وێػەی رٛێژیٕەٚە ٚ گرٔگی ٚ گرـذ ٚ ئبِبٔج 

ٚ غێٛاز ٚ ضٕٛٚرەوبٔی رٛێژیٕەٚە دەگرێزەٚە وە ريبیذا رٛێژەر ٘ەریەن ٌەٚ ثبثەربٔەی 

 ،  ٘ەرٚە٘ب ٌەثە غی دٚٚەِی رٛێژیٕەٚە وە ثە ٖٚ ضەرەٚەی ثەٚردی ڕٚٚٔىردۆرٗ

يەوەَ وٛررەيەن ٌە ژيبٔٝ ٘ٛٔەِۀذ، ٌە داثەظ وراٚە ٌە ثبضٝ ضێ ثبش دا ضەر 

ٚرەٜ  ذ خراٚەرە ثەر ثبش، ٌە ثبضٝ ضێيەَ٘ٛٔەرِۀثبضٝ دٚٚەِژيبٔٝ ٘ٛٔەرٜ 

 ڕٚٚ.ەرە٘ۆزأڤبْ ٚ ٘ٛٔەرِۀذاْ ضەثبرەد ثە ٘ٛٔەرِۀذخراٚ

رچۀذ گۆرأيەوٝ ثبٜٚ ٘ٛٔەرِۀذٜ ە ِەثەضزٝ  ٌە ثەغی ضێيەِذارٛێژٖ

جەرّۀذٜ ٘ٛٔەرِۀذ ٌە ٘ٛٔەرٜ گۆرأٝ ٚٚرٕذا خطزۆرە ڕٚٚ وە ٔبضبٔذٔٝ ربي

 ٘ەڵطبٚە ثە غيىردٔەٚەٜ ثەغێه ٌە گۆرأييە ثبٚەوبٔٝ ٘ٛٔەرِۀذ.

ثەغی چٛارەِيع ٚەن ٘ەر رٛێژيٕەٚەيەوٝ ديىە پێىٙبرٛٚە ٌە وۆربیيەن ثۆ 

رٛیژیٕەٚەوە پێىذێذ ٌە ثبثەرەوبٔی  دەرئۀجبَ ٚ پێػٕيبرٚ راضپبردە ٚ ٌيطزی 

  . ەرچبٚەوبْ ٚ ٚێٕەوبْض
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ٚ 



 بەشي چوارەم ئەنجام و ڕاسپاردە و پێشنییار و لیستي سەرچاوەكان

 49 ............................................................................................... ئۀجبَ
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 پـێـــــػەوـــی

ثێگِٛبْ ڕۀگە ٘يچ ضەرچبٚەیەوی ضەٌّێٕراٚ ٔەثيذ وەٌە ضەرەربی ضەر٘ەڵذأی 

،  جگە ٌەچۀذ  ِٛزیه ٚ گۆرأی ثە رەٚاٚی وۆٌيجێزەٚە خۆ ئەگەر ٘ەظ ٘ەثێ

زیبرر ٔيٕئەِبٔەظ ٌەڕٚٚی زأطزييەٚە ثڕٚا پێٕەوراْٚ،  ثەاڵَ دەرٛأيٓ ئەـطبٔەیەن 

ـەیٍەضٛـی ثٍيّەری  .ثڵێيٓ ٌە ٚەرەی ِرۆڤ ثٛٚٔی ٘ەیە، ِٛزیه ٚ گۆرأيع ٘ەیە

( ضبڵ ثەر ٌەزایٓ گٛرٛیەری )ئەَ جيٙبٔە ژِبرەٚ ئبٚازە( 600یۆٔبٔی ـيطب گۆرش )

ىٛ پێىە ٚ ٚردٚ غبراٚەیە وە ٌە٘ەِٛٚ وەِەثەضذ ٌەَ ژِبرە ٚ ئبٚازە، ئەٚ ثەرٔبِە رێ

 . ٔبوەیذ  دەرـەد ٚ وبرێه ٘ەضزی پێ

ِٛزیه ٚ گۆرأيع دەرٛأيٓ ثەدٚأەی یەوزریبْ داثٕێيٓ وە ٌەئبٚێزەثٛٚٔيبْ ِرۆڤ 

. ٘ەر ٌەثٛٚٔەٚە ِرۆڤ پەی ثە ِٛزیه ٚ گۆرأی ثردٚٚە پێع   چێژی زیبرر دەثيٕێ

ەدٚٚثبرەوردٔەٚەی دۀگەوبٔی دەٚرٚٚثەری زأيجێذ،  ثەاڵَ ث  ی ٘يچ غزێىی ٌێ ٖٚ ئٗ

ضزێىی جيب ٌە  یبْ ثەدەرخطزٕی ٚغەوبٔی دڵی ثەغێٛەیەوی ڕیزّی یب ٘ٗ

ئەَ جۆرە وردارأە ٚردەٚردە ٌەگەڵ ِرۆڤ ثەردەٚاَ ثٛٚە رەغۀەی ضۀذٚە . گفزٛگۆ

رب دەگبرە ٘ەضزىردْ ثە ڕیزُ ٚ جيبٚازی دۀگ،  ئەِبٔە ثەردەٚاِی پەرەی وێػبٚە 

ٚ ِرۆڤ ٘ەضزی خۆی ثە   وبرەی ِٛزیه ٚ گۆرأی رێىەڵ ثەرٚدی ِرۆڤ ثٖٛٚ رب ئەٚ

ثەخۆغی ٚ ٔبخۆغی پێ دەرثڕیٛە  ٌێرەٚە ِٛزیه ٚ گۆرأی رێىەڵ ثە ئبیيٓ دەثێ ٚ 

ٌە پەرضزگبوبْ ثۆ پەرضزع ثەوبر٘برٛٚە . رب دەگبرە ٔٛضيٕەٚەی ِٛزیه وەٌەالیەْ 

ٚرەی ٌە ِٛزیه وردٚٚە ئيزر ٌێرەٚە (ز. وە گریىۆرەیەوی گە1050 – 990)جی دار ررٚ 

ٚ ئەِەظ   ِٛزیه ٚ گۆرأی رێىەڵ ثە٘ەِٛٚ چيٓ ٚ رٛێژەوبٔی وۆِەڵگە دەثێ

ثەدڵٕيبیيەٚە ثەچۀذیٓ )عصر ( چبر دا رێپەڕیٛە ٚ وە ٘ەریەوەیبْ گۆڕأێىی گەٚرە 

 .پێی ثەخػيٛە

 وۆٔفۆغيۆش:

  سأيذ، گٛێپٍەی پێػىەٚرٓ ٚ غبرضزبٔی ٘ەر گەٌێه ث  ) گەر دەرەٚێ  دەڵێ

،  ئەٚە وٛردیع  وەٚارە گەر ِٛزیه دیبردەیەوی غبرضزبٔی ثێ.ٌەِٛزیىەوەیبْ ثگرە(

ثەدەر ٔييە ٌەَ غبرضزبٔيەرە. ثێگِٛبْ وٛردیع خبٚەْ ِێژٚٚێىی زۆر دێریٓ ٚ ٌەثٓ 

  ٔە٘برٛٚە ٚ خبٚەْ چۀذیٓ ضەردەِە،  ٘ەرٚە٘ب چۀذیٓ ثٍيّەرە وەرٛأيٛیبٔٗ

 ٚ  رْ وە ٌە٘ی وەش ٔەچێ ێع ثٗٚ پ رٖ ِٛزیىٛ گۆرأی ثٗ
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،ثەراضزی ئەِە جێگبی غبٔبزیيە وەخبٚەْ ِٛزیه ٚ  ٘ی وەش ٌەوٛرد ٔەچێ

٘يچ   گۆرأی ٚ ئبِێری ربیجەد ثەخۆِبٔيٓ، ٘ەرٚە٘ب ئبِێری ِٛزیىّبْ ٘ەیە وە ثەثێ

 غزێه ِٛڵىی وٛردْ ٚ وەضيع 

دەزدەوەَ ئبِبژەی جب ئەٚەی ِٓ .ٔبرٛأی ٔىۆڵی ٌە وٛردثٛٚٔی ئەَ ئبِێرأە ثىبد

ثذەَ ٌە ضەردەِێىە ٔسیه ٌە ضەردەِەوەی خۆِبْ وە ضەردەِی ) ضەیذ   پێ

دەضەْ زیرەن رب٘ير رۆـيك (٘زذ... دەیبْ  –عٍی ِەرداْ  –عٍی ئەضؽەر 

ثە٘رەِۀذی رر وە ثەراضزی ٘ەریەوەیبْ لٛربثخبٔەیەن ثْٛٚ ثۆ ٔەٚەوبٔی دٚای 

(   ْ ورد ثێگِٛبْ ) ِذّذی ِبٍِێخۆیبْ،  ٌۀبٚ ئەٚ ثە٘رەِۀذأەی وەثبضّب

یەوێىە ٌەئەضزێرە ٘ەرە گەغبٚەوبٔی ِٛزیه ٚ گۆرأی وٛردی ٚ یەوێىە ٌەوەضە 

 زبغبٔبزی پێىراٚەوبْ وە لٛربثخبٔەیەن ثٛٚە رب ئێط
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 وێػەی رٛێژیٕەٚە

ٌە ڕٚٚی ضەرچبٚە ثەداخەٚە ثە غێىٝ زۆر ٌە ضەرچبٚەوبْ دٚٚثبرە ثْٛٚ ٌە  -1

 . زأيبرييەوبٔيبْ ئەٚأی ديىەظ ٚەن پێٛیطذ ضٛٚدَ ٌێيبْ ثيٕيٛەڕٜٚٚ 

ثە ٘ۆٜ ئەٚەٜ ِبٍِێ زۆرثەٜ گۆرأييەوبٔٝ ِەجٍيطيٓ، ثە وەِٝ ٌە  -2

ضزۆديۆ وبرٜ وردٚە. ثۆيە گۆرأيىىبْ وە دەضزُ وەٚرٓ زۆرثەيبْ غێٛەیەوی 

وٛاٌيزی ثەرز ٚ ضەردِييبٔەيبْ ٔەثٛٚ،جگە ٌەِەظ ٘ەرگۆرأييەن ثە چۀذ 

ێٛازی جيب ٚرراٚە، ثۆیە ٔٛٚضيٕەٚەیبْ ئبضبْ ٔەثٛٚ ٚ ٌە ٘ەر غٛێٕێه ثە غ

غێٛازێىٝ جيبٚاز  ژۀذراثْٛٚ،  ثۆیە ثەغێه ٌە ٔۆرە ثەردەضزەوبْ ٘ەٌەيبْ 

 ريبثٛٚ وە ئەِبٔەظ ٘ەِٛٚ گرـذ ثْٛٚ ٌە ثەردەَ رٛێژەر.

زۆرثەی ئەٚ وەضبٔە ی وە ٘بٚرەِۀی ٘ٛٔەرِۀذ ِذّذی ِبٍِێ ثْٛٚ ٌە  -3

ا ٔەِبْٚ ، ثۆ ئەٚەی ٌە ٔسیىەٚە چبٚپێىەٚرٕيبْ ٌەگەڵ ئۀجبَ ثذەَ وە ژیبٔذ

 .ئەِەظ وبرٜ رٛێژيٕەٚەوەٜ ربڕادەيەن لٛرش ورد

ٌە ثەر ئەٚەی ٘ٛٔەرِۀذ خەڵىی وٛردضزبٔی رۆژ٘ەاڵرە، ثۆیە ثە ئبضبٔی  -4

ٔەِزٛأی ثەٚ وەضبٔە ثگەَ وە ٌە ٘ٛٔەرِۀذەٚە ٔسیىٓ، یبخٛد خسِی 

ثۆیە ٔبچبرثَٛٚ ضٛد ٌەٚ وەضبٔە ٚەرگرَ وە ٌە   پٍەیەوی ٘ٛٔەرِۀذْ،

 .٘ەٌٚێر ثە جۆرێه ٌە جۆرەوبْ ئبغٕبیەرييبْ ٌەگەڵ ٘ٛٔەرِۀذ
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 گرٔگی رٛێژیٕەٚە

 ٚەن ضەرچبٚەیەن دەرٛأرێذ وزێجخبٔەی وٛردی پێ دەٚڵەِۀذ ثىرێذ -1

 ئبغٕبثٛٚٔی چيٕی گۀجبٔٛ ٔەٚەی ٔٛێ ثە ٘ٛٔەر ٚ گۆرأی ڕەضۀی وٛردی -2

 .ٔۆرە وردٔی ٘ۀذیه گۆرأييەوبٔی ٘ٛٔەرِۀذ ِذّذی ِبٍِێ ثە -3

خطزٕەڕٚٚی زۆرثە ی ٚرەی ئەٚ وەضە دیبرأەی وە لطەیبْ ٌە ضەر ئە ٚ  -4

 .  ٘ٛٔەرِۀذە وردٖٚٚ

 دەرخطزٕٝ رٛأبٜ ِبٍِێ ٌە چڕيٕٝ لەربردا. -5

 ٔبضبٔذٔٝ خێسأە ٘ٛٔەرييەوەٜ ِبٍِێ جگە ٌە خۆٜ. -6

 ەلبَ زأٝ ٚ ثە٘رەِۀذييەٚە.ٔبضبٔذٔٝ رٛأبٜ ِبٍِێ ٌە ڕٜٚٚ ِ -7

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



  ئبِبٔجی رٛێژیٕەٖٚ

ِرۆڤ ٌە٘ەر جٛاڵٔەٚەٚ وردارێىّبْ چۀذ ئبِبٔجێىی ربيجەد ٚ چۀذ ئبِبٔجێىٝ 

ديىەٜ گػزيّبْ ٘ەيە. ئەَ رٛێژيٕەٚەظ چۀذاْ ئبِبٔجٝ گرٔگٝ ٘ەثٛٚ وە 

 گرٔگزريٕيبْ ٌە خٛارەٚە خراٚٔەرە ڕٚٚ.

ٌە ژيبْ ٚ ربيجەرّۀذٜ گۆرأييەوبٔٝ ِبٍِێ ٚەن  دەٚڵەِۀذ وردٔٝ خۆَ -１

 ٘ٛٔەرِۀذێىٝ گەٚرە وە ثبضٝ ٌێٛە دەورا.

 دەٚڵەِۀذ وردٔٝ لٛربثيبْ ٚ غبرەزاوردٔيبْ ٌە ژيبْ ٚ ٘ٛٔەرٜ ِبٍِێ. -２

ٔبضبٔذٔٝ ربيجەرّۀذٔٝ ئەٚ جۆرە لەربرەٜ وە ِبٍِێ  پێٝ ثۀبٚثبٔگ ثٛٚ،  -３

 ەٜ گەرِيبْ.دەرخطزٕٝ جيبٚازىەوەٜ ٌەگەڵ لەربرٜ ٔبٚچ

ئبِبجێىی رریػُ ٌەَ رٛێژیٕەٚەیە ئەٚەیە ٘يٛادارَ الیۀی وەَ لٛربثيبٔی  -４

دەٚرٚٚثەرَ ٚەن خۆَ ئبغٕب ثىەَ ثەَ ٘ٛٔەرِۀذە رەضۀە . وەثەرای ِٓ 

وەثۆ   ئەروی ٘ەِٛٚ وەضێىە وەِبٔذٚٚثْٛٚ ٚ خۆڕاگری ئەَ ٘ٛٔەرِۀذە ثسأێ

رِۀذأەی دەرٛأيٓ ثەڕٚٚی وٛرد جێگبی غبٔبزیيەٚ ئەِەظ یەوێىە ٌەٚ ٘ٛٔە

جيٙبٔيبْ ثٕبضێٕيٓ ٚ ثڵێٓ ئێّەظ خبٚەْ رەضۀبیەری ٚ وەٌزٛری 

 دەٚڵەوەِۀذی خۆِبٔيٓ.

 ٔٛضيٕەٚەٜ ٔۆرەٜ ٘ۀذێه ٌە گۆرأييەوبٔٝ ٚ غيىردٔەٚەيبْ. -５
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 غێٛازی رٛێژیٕەٚە

 .رٛێژیٕەٚەوەٚەصفٝ ٚ غيىبرييە
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 ضٕٛرەوبٔی رٛێژیٕەٖٚ

  

 2020 -2019ضٕٛٚری وبری ضبڵی  -1

 ضٕٛٚری جٛگراـی وٛردضزبٔی ڕۆژ٘ەاڵد غبری ِٙبثبد. -2

 ز.1999 -1925ضٕٛٚری ِێژٚٚیی   -3

 ضٕٛٚری ثبثەری )ٌێىۆڵيٕەٚە ٌە ژیبٔی ٘ٛٔەری  ِذّذی ِبٍِێ( . -4
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 َ ثەغی دٖٚٚ

٘ٛٔەرِۀذاْ ٚ غبعيراْ ٚأيٕی ڕژیبٔی وۆِەاڵیەری ٚ ٘ٛٔەری ِبٍِێ ٚ رێ

 ضەثبرەد ثە ِبٍِی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ثبضی یەوەَ

 یەری ِبٍِیاڵژیبٔی وۆِە

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .َ: ژیبٔی وۆِەاڵیەری ِبٍِی وٗ یٗ

( ز ٌەوٛردضزبٔی 1925( ٘ەربٚی ثەراِجەر ضبڵی ) 1304ٌەضبڵی )  ِذّذ ِبٍِێ
ثٛٚە.ئەگەر چٝ ٌە ٘ۀذێه ( ٌەدایه   ئێراْ ٌەغبری )ِە٘بثبد( ٌەگەرەوی )خڕێ

ضەرچبٚەی ديىە ئبِبژە ثەگەرەوی )٘ەرِۀييبٔی(وراٚە.ٔبٚی رەٚاٚی )ِذّذی 
وٛری ضەعيذی وٛری عٍييە( خٛێٕذٔی ضەرەربیيٍەلٛربثخبٔەی )پەٍ٘ەٚیطەعبدەد( 

( ٜ ٌەثبپيریەٚە ثۆ ِبٚەرەٚە. ٚەن خۆی ڕٚٚٔی وردۆرەٚە  رەٚاٚ وردٚە ٚٔبزٔبٚی )ِبٍِێ
ُ ٔەخٛێٕذەٚار ثٛٚە، وبرێه ضەر ژِێری گػزی ٘برٛٚە ٌەثبٚويبْ ٚ ٚرٛیەری ثبٚو

پرضيٛە ٔبٚی خۆد ٚ ثبٚوذ ئەٚیع ٚرٛیەری )ضەعيذ ِبَ عٍی( ئەٚأيع 
( چٛٔىە ـبرش پيزٝ )ع( ٌەلطەوردْ ثەوبرٔب٘ێٕٓ ئيزر  ٔٛضيٛیبٔە )ضەعيذ ِبٍِێ

ا ثبضىراٚە ٌەضەرچبٚەیەوی ديىە ٚ.ثبٔگيبْ وردٚە  ٌە ٚێٛە ثەدٚاٚە خەڵه ثەِبٍِێ
( ٌە )ضەعيذ ِبِعٍی( ثبٚوی ِبٚەرەٚە. چٛٔىە ثبٚوی ٌە الٜ  وە ٔبزٔبٚی )ِبٍِێ

خەٌه زۆر خۆغەٚیطذ ثٛٚە، ٌەچۀذە٘ب وۆڕی غەٚاْ ثەٚ دۀگە خۆظ ٚ زٚاڵڵەی 
گۆرأی چریٛە. ثۆرە ثٕيػزە خۆغەی ژێر دەِٝ خەڵىی، ثۆیە ثەگراْ ٘برٛٚە ثۆیبْ 

ە پێه ٘برٛٚە ٌەئۀجبِی ٌێىذأی ٘ەردٚٚ ٚغەی ( و وٛرريبْ وردۆرەٚە ثۆ )ِبٍِێ
 (.22، ي.2012)ِبَ( ٚ )عٍٝ(. ) ئەيٛثييبٔٝ. ضيذ عەثذٚڵاڵ،

٘ەر ٌەدێر زەِبٔەٚە ثبٚن ٚ  -( ٚەن خۆی ڕٚٚٔی دەوبرەٚە ٚ دەڵێ: )ِذّذ ِبٍِێ
ثبپيرَ دۀگ خۆظ ٚ گۆرأی ثێژ ثْٛٚ، ِٓ ٚ ثراوبٔيػُ ثە٘رەی دۀگ خۆغيّبْ ٌە 

.  ژيبٚە ثۆ ِبٚەرەٚە( ز1941-1887)ضەعيذ ِبٍِێ( ثبٚوّبْ وە ٌە ٔێٛاْ ضباڵٔٝ ) 
( ٘ەِيػە  ( ٚ )ِذّذ ِبٍِێ بٍِێ( ثەربیجەری )ضەعيذ ِ ثٕەِبڵەی )ِبٍِێ

٘ەِٛٚیبْ )ِٛریذی   ٘برٛٚچۆیی خبٔەلبیی )غەِسیٕبْ( یبْ وردٚٚە ثٕەِبڵەی ِبٍِێ
  ڵٗ ( ٌەگەڵ ٘بٖٚ )ضەعيذ ِبٍِێ  خٛاٌێی خۆظ ثێ. خبٔەدأی ِٙری( ثْٛٚ

ضەیذ دەضۀی وبثبٔی ٚ ِزەٌيجی عبثيذ(  ،٘بِٚٛریذەوبٔی ٚەن )لبدری دەالٚی
غبعيری گەٚرە ٚەـبیی ٌە )خبٔەلبیٕی غێخی ٔە٘ری( ( وە 1882ٌەضبڵی )

ثٛٚٔە ٌەدۀگ  ەڵێهگەراٚەرەٚە )ِە٘بثبد( ٚ ٌەخبٔەلبیی )غەِسیٕبْ( ثٛٚوؤِ
خۆغەوبٔی خبٔەلبٚالی غبعيری گەٚرە )ٚەـبیی( ِٛریذ ثٛٚٔەٚ غبگرد ٚ ـێرخٛازی 

لبی ژێر دەضزی ئەٚ ثٛٚٔە. ئەٚأيع ٔەن ٘ەر ٌە ڕۆژەپيرۆزەوبٔی ئبیيٕذا ٌەخبٔە
 )غەِسیٕبْ( ثەڵىٛ ٌە ڕۆژەوبٔی ديىەظ ٌەدەرەٚەی خبٔەلب ٘ۆٔراٚەٜ )ٚەـبیی(

 (.46، ي 2009ڕەضٛڵ.غٛورييە، غبعيریبْ الٚأذۆرەٚە. )   
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دٚٚ ِبِی ثە ٔبٚەوبٔٝ )رەدّبْ، رەديُ (٘ەثٛٚ. )رەدّبْ(ٔبثيٕب ثٛٚ   ِبٍِێ

زۆر خۆغی ٘ەثٛٚ.  رەِەزأبْ ٌەپێع ِسگەٚری ضٛر ضەاڵٚاری ٌێذەدا ٚ ضەدایەوی

، ِبَ رەدّبْ، رەديُ، ِيرزا دٛضێٓ،ِذّذ،  ثٕەِبڵەی وە پێه دێٍٕە )ِبٍِێ

٘بغُ، ِٛرەٌيت، جەعفەر ٚ رٛٚثبی خٛغىيبْ ئێٛاراْ وۆدەثٛٚٔەٚە گۆرأيبْ 

دەٚد.دٚارر ِبَ )ردّبْ( ثە٘ۆی ضەخزٝ ثبرٜ ئبثٛٚرٜ ژيبٔٝ ٌە ِە٘بثبدەٚە ٘برۆرە 

ئەٚأەیٙبٚضێی ثٛٚٔە   گٝ دأيػزٛأی لەاڵدزێٌەٚێ ثە ٘ۆٜ خۆغٝ دۀ لەاڵدزێ

غەٚیبْ چٛٔەرە ِەجٍيص ٚ ِبڵٝ رب درۀگبٔٝ غەٚ خەريىٝ گۆرأٝ چڕيٓ دەثٛٚ 

( وٛرێه ٚ وچێىيٙەیە. ثە ٔبٚەوبٔٝ )ضەعيذ، ئبِيٕە(   ثۆيبْ. )ڕەدّبْ ِبٍِێ

وۆچی دٚایی وردٚە ٚە ٌەٚێع ٔێژراٚە.  ٌەزۆر وەش   ( ٌەلەاڵدزێ1953ٌەضبڵی )

( ٌەگەڵ )ضەعيذعٍی ئەضؽەڕی وٛردضزبٔی( وە ٌە  طزراٚە وە )ضەعيذ ِبٍِێثي

(٘برۆرە ِٛوریبْ ٌەثبعی )ِيرزا غەریفی دبجی رەغيذ( گۆرأييبٔجۆ 1932ضبڵٝ )

ٌۀبٚەراضزی   ( خۆغی ڕٚٚٔی دەوبرەٚەٚ دەڵێ )ِبٍِێ. خەڵىی ِە٘بثبد ٚرٛٚە

ضەیذعٍی ئەضؽەر( ( ٌە٘بٚیٕێىذا خەڵىی غبری ِە٘بثبد)1937–1930ضباڵٔی )

( گۆرأی ٌەگەڵ ضەیذ  یبْ ثبٔگٙێػذ وردٚٚە ٌەٚ ثبٔگٙێػزەدا )ضەعيذی ِبٍِێ

ثٛٚە   عٍی ئەضؽەر دا ٚرٛٚە )ضەیذ( ئەٚۀذ دڵجەضزەی دۀگی ضەعيذی ِبٍِێ

( ٜ ِبچ وردٚە. جبرێىيبْ  دٚای ٘ەرثۀذەیەوی گۆرأييەوبٔی )ضەعيذی ِبٍِێ

  ِەچەی( وە ) ضەیذ عٍی ئەضؽەر ( ٌەٚێدەچێزە ثبؼی )خەٌيً   ضەعيذی ِبٍِێ

 .  ئەٚ ٌەٚێيە ئەَ گۆرأيە دەٌێ  ٔبزأێ  ضەعيذ ِبٍِێ  دەثێ

  ٘ەر ثێٛە ژٔێىی غبڵ ورِبٔی ثێ

  ٚضەد گەٚرە وچ ثەلٛٚرثبٔی ثێ دە

  دەضذ دەوب ثەگۆرأی ٚ دەڵێ  )ضەیذ عٍی( وەئەِە دەثيطزێ

  ٘ەرگەٚە وچێىی ربزە دەگبرێ

  ی گبرێدەٚضەد ثێٛەژْ ضٕذأ

( ثەپەٌە دەچێزە الی یەوزری ِبچ دەوەْ ٚ )ضەیذ عٍی ئەضؽەر(  )ضەعيذ ِبٍِێ

(  ( ثەخٛا زۆرعبغمی دۀگی رۆَ. )ضەعيذی ِبٍِێ )ضەعيذ ِبٍِێ  دەڵێ

٘ٛٔەرِۀذێىی یەوجبر دۀگ خۆظ  ثٛٚە. ثەاڵَ ثە٘ۆی ثبری ئەٚ ضەردەِە ٚ چۀذ 

  ٘ۆوبرێه ثەداخەٚە ٘يچ ثەر٘ەِێىی ٌەدٚای ثەجێ
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وەلٛربثخبٔەیەن ثٛٚە ثۆ وٛڕەوبٔی ثەربیجەد )ِذّذی   ٔەِبٚە رۀيب ئەٚە ٔەثێ 

ثبٚوُ ٔەخٛێٕذەٚارثٛٚ رەٚاٚی   ( دەٌێ ِبٍِێ( ٘ەرثەَ ٘ۆیەغەٚە)ِذّذ ِبٍِێ

ئب٘ۀگەوبٔی )ٚەـبیی( دەگٛد ٘ەرئەٚیع ِٕی ـێری گۆرأی گٛرٓ ورد ٚ 

ثە ئەغك ٚ ئبِبٔبرەٚە ئبٚازە ثە٘ەِِٛٚبْ پۀجەیەوی ئەٚ ٔب٘ێٕيٓ . چٛٔىە ثبٚوُ 

ربیجەرييەوبٔيٕبٚچەی )ضبثالغ( ٚوٛردەٚاری ـێروردٚٚیٓ ئێّەظ ٚەن لەرزێىی 

ِێژٚٚيی ثەگۀجيٕەی گۆرأی ٚ ِۆضيمبی ڕٚژوبری خِٛبٔی دادۀێيٓ ٚ ِٓ ٘ەروە 

وە ثبٚوُ ٌەِبڵی . جبِٚىردٚرەٚە خَٛ ٌەِەجٍيص ٚوٛرأی ٚ ئبٚازیىٛردی دیٛە

ضزبٔيذا ضبزی وردٚٚە ٚ ِٓ ٚثراوبُٔ ٌەخسِەريذاثٛٚیٓ. ئيزر٘ەر خِٛبٔيبْ ٌەِبڵی دۆ

ٌە ضەرەربیی ِٕذاڵيّەٚە وٛێچىەَ ثە پبوزریٓ وٛرأيٛ ئبٚاز وٛردی زرٔگبٚە ٚ ٚردە 

ٚردە وٛرأيەوبٔی ضٕىی ثبٚوُ گەیػزۆرە ِٓ. ِٕيع ٚەن ٘ەر ِٕذاڵيه وە 

ٚ گٛرأی ٚ  ضبیی ثبٚوُ وردەٚەالالضبیىىەرەٚەٜ گەٚرەوبٔی دەٚرٚثەرُِ. 

ِٛضيمبثٛٚٔە رەٚغذ خۆراويژیبُٔ.ثۆیە ثۆئەٚەی ژیبُٔ خۆراوی گۆرأی ٌێ ٔە ثڕێذ 

ثەردەٚاَ گۆرأی ٚ ئبٚازیزبزە ژیبُٔ پرٚ ربزەثىەِەٚە خٛغُ ٘ەٚڵُ داٚە گۆرأی ٚ 

ئبٚازی ربزە ٌە دەٚرٚثەرِپەیذاثىەَ.)ِبٍِێ( ٌە خێسأێىی  گەٚرە ٚ لەڵەثبڵػ چبٚی ثە 

ە وە خبٚەْ پێٕچ ثراٚیەن خٛغىەثراوبٔيػی ٔبٚیبْ )دٛضيٓ، ِذّذ، دٚٔيب ٘ەڵٙێٕبٚ

٘بغُ، جەعفەر( وە ٔبٜٚ ئەٜٚ ديىەيبْ ٔەِزٛأٝ دەضذ وەٚێ ٚە خٛغىێىی 

( یەوەَ ژٔی ثۀبٚی)خەیباڵ( دە٘ێٕی پبظ وٛڕٚوچێه 1944ثۀبٚی )رٛثب(. ٌەضبڵی )

ز( 1952ی )دٚارر ٌەضبڵ.خەيباڵٜ خێسأٝ ثۀەخۆغی )ضيً(وۆچی دٚای وردٚٚە

خێسأٝ دٚٚەَ دە٘ێٕی ثۀبٚی )ٔٛضڕەد( ٌەدٚایی یبزدە ضبڵ ٌە دٚایذٚٚوٛرثۀبٚی 

( دا، ِبٍِێ ژٔی ضێيەَ ثە 1963ٌەضبڵی) .)خەضرەٚ، خبٌيذ( ٌەیەوزرجيبدەثٕەٚە

ٔبٚی )ئبِيٕە( دە٘ێٕٝ وە پيٕج وٛڕٚ دٚٚ وچی ٘ەیە. ٔبٚیىٛرەوبٔی)عسیس، خەضرۆ، 

)غەُٚٔ، خٛثی(٘بٚضەری )ِبٍِێ( ئبِيٕەخبْ چبالن، ٚریب، ٔەجبد(وچەوبٔی 

( ضبڵ ٌەوەڵ ِبٍِێ دا ژیبٚە ٚ غبٔبزی ثەخۆیەٚە دەوبد وە خێسأی 40زیبررٌە)

پيبٚێىی ٚەوئەٚ ٘ٛٔەرِۀذەیە، ژیبٔی خۆی ٌەوەڵّبٍِێ ثە خۆغزریٓ ضبرەوبٔی 

ژیبٔی دا دادۀيذ پبظ ٚەـبرٝ ِبٍِێذەڵێ )گەرچی خەڵىی ڕیسٚ دٛرِەرێىی 

دەگرْ ثەاڵَ ٘ەِٛٚی ٔبوبرە ئەٚەی وە ِبٍِێّبْ ٌەگەي ٔيە ثبغّبْ ٌێ 

)ئبِيٕە(خبْ ٚێٕەیەوی)ِبٍِێ(ی ٘ەِيػەٌە ًِ دایە ٚەن خۆغەٚیطزێىجۆ 

)ِبٍِئ( خۆٜ .ئەٚ٘بٚضەرەی وە ضباڵٔێه ٌەگەٌيذا ژیبٚە ٚ غبٔبزی ثەٚەٚە دەوبد

ئەٚ  گٛرٛیەری ئەٚۀذە ئبغٕبی گٛرأيەوبٔی )ڕەـيك چبالن( ثٛٚە ٌە خۆغەٚیطزی

 وٛرێىی ٔبٚٔبٚە )چبالن(، دەٌێ ٚەن چۆْ 
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ثبٚوُ ِٓ ٚ ثراوبّٔی ـێری گۆرأی چڕیٓ وردٚٚە ِٕيع ئبٚا وٛڕە وبُٔ ـێری گۆرأی 

وردٚە.زۆر گررە  ڤيذیۆ ٘ەیە ٌەٚ ضەردەِە ِبٚٔەرەٚە وە)ِبٍِێ( ٌەوەڵ وٛڕەوبٔی 

ْ دأيػزٛە ٚ رەِریٕی ـێرثٛٚٔی گۆرأی ٚرٕيبْ پێ دەوبد ٚ ٌەگەڵيب

 (.27، ي1983)دطيٓ.ِەدەِەد،   ٌەِەجٍيطذأيػزٛە ٚگۆرأيبْ ٌەگەڵ دەڵێ
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 ێ٘ٛٔــــەری ِـــبِـٍ دٚٚەَ: ژیبٔـــــــــی

ٌەدایه ( ٌەثٕەِبڵەیەوی ٘ٛٔەرِۀذٚ دۀگ خۆظ ٚ ِەجٍيص داردا  )ِبٍِێ

ثٛٚە.ٌەِٕذاڵييەٚە گٛێچىەی ثەپبوزریٓ گۆرأی ٚ لەربری وٛردی زریٕگبٚەرەٚە، ثبٚوی 

( ٌۀبٚ ٘ەِٛٚ ثٕەِبڵەوەی  ٚ ِبِی ٚ ثراوبٔی دۀگ خۆظ ثٛٚٔە. ثەاڵَ )ِبٍِێ

، 2011ەِەِەد، ، ِثبلی ِٗ )دٗ.  ٘ٛٔەِۀذێىی جيبٚازی ٌێذەردەچێ  دەردەوەٚێ

 (.51ي

ثٕەِبڵەوەی  ٌەخسِەد ثبثی ٚ ِيرزا دٛضێٕی ثرای رێپەردەوبد، ٌە ٘ەرٌەچٛارچێٛە 

ٚ دەگبد ثە جێگبیەن وۀەضبردی   دە٘ێٍێذ  پبغبٔئەٚ ضٕٛرە ثٕەِبڵەیيە ثەجێ

ڕۆژگبرٔە٘ەژاری ٚٔەداری دەرٛأٓ پێػی ٌێجگرْ،ٔەجٛاْ چبوی ٚ ٔبٚثبٔگ  ٚ دۀگ 

ؼەی ٘ٛٔەرەوەی ( ثٕب خۆغی ٚ غبرەزایٙەڵی دەـرێٕٓ. ٘ەر ٌێرەغەٚە )ِبٍِێ

دەثێذ .  ، ثەرەٚ ٌٛرىە ٘ۀگبٚ دۀێ خۆی ٌەضەر غێٛازی ڕەضۀبیەری دەرێژێ

ثەوەضێه وەگەڵی وٛرد غبٔبزی پێٛەثىبد، دۀگ خۆغی ٚ غبرەزایی 

لٛربثخبٔەیەوٝ ربیجەد دەداد ثە٘ٛٔەرەوەی دەيىبد ثەوەرەضزەیەن ثۆ درێژە پێذأی 

ثۆ دەٚڵەِۀذ وردٔی گۀجيٕەی  ڕێگبی پڕٌە٘ەٚرازٚٔػێٜٛ ژیبٔی ٘ٛٔەری خۆی.

رب ئەٚ جێگبیەی ٌەدەضزی دێ خسِەد   ٔبٚەضزێ  گۆرأٝ  ـۆڵىٍۆریىٛردی ضبرێ

. ثە٘ۆی ئەٚ ثٕىەیەٜ وەٌۀبخی دايە ثەراِجەر ثە٘ٛٔەرەوەی ٌەالیەن،  دەوبد

ثەخذ وردٔی ژیبٔی ثۆ ـەر٘ۀگ ٚئەدەثی ٔەرەٚەوەی ٌەالیەوی دیىەٚە.ڕێجبزێىی 

ٛازێىی ضەرثەخۆی ٌە٘ٛٔەرەوەیذا داگيروردٚٚە ،ٌەژیبٔی ربیجەد ثەخۆی ٚ غێ

٘ٛٔەریذا رٛأيٛیەری ڕێچىەٚ ڕێجبزێىی ٚا گەاڵٌە ثىبد وە ٔەئەٚ ٌەوەش چٛٚە 

ثۆیە ضەرٔجی زۆرثەی خەڵه ٚ ٘ٛٔەرِۀذأی ثۆ   ٔەوەضيع دەرٛأی ٚەن ئەٚ ثێ.

یەوی الی خۆی ڕاوێػبٚە ثەدۀگ خۆغی ٚ ٘ەٚڵ ٚ غبرەزایی خۆٜ ثۆرە ئەضزێرە

( ٌەضەرەربی ژیبٔی  گەغبٚەٌە ئبضّبرٝ ٘ٛٔەرٜ گۆرأٝ وٛردٜ دا.)ِبٍِێ

٘ٛٔەری خۆيذا یەوەَ گۆرأی وە ثەـەرِی خٛێٕذٚیەری ٚ پێيذا٘برۆرە ٔێٛ دٚٔيبی 

)ڕۆیی ثەجێی ٘ێػزُ(. وە ( يريزٝ ثٛٚ ٌە گۆرأی 1938٘ٛٔەری گۆرأٝ ٌەضبڵی )

دٚا ضبرەوبٔی ثە٘ەِٛٚ زەدّەرەوبٔی  ( رب ئەِە ئەٚ ضەرەرب ٘ٛٔەریە ثٛٚ وە )ِبٍِێ

 ِبٍِێ(  ريپێىی ِۆضيمبی ربیجەد ثەخۆی ٘ەثٛٚ(ی دأەثرا.   رازی ثٛٚ ٚەٌێ
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( ثْٛٚ.  ٚ خۆغەٚیطزی )ِبٍِێ  وەزۆرثەی وبد ٌەگەڵ خۆی ثْٛٚ، زۆریع ٘بٚرێ

ئەٚاْ ٌەثەرژەٚۀذی ٌەگەڵی دأەثْٛٚ ثەڵىٛ ٌەپێٕبٚ ئەٚ٘ٛٔەرەثەرزەدا ٌەالیەن ٚ 

( ِرۆڤێه ثٛٚوە لەدری خەڵىی زۆر دەگرد ٘ەِيػە  ٌەالیەوی ديىە )ِبٍِێ

ثەدڵێىی گەٚرەٚ ڕٚٚەوی خۆظ ِبِەڵەی ٌەگەڵ خەڵه دا دەورد.زۆرثەی وبرە 

٘ٛٔەریەوبٔی ٌەِەجٍيطذا رۆِبروردٚٚە ٌەگەڵ )ڕەغيذ ـيسی ٔەژاد( ٚ ريپەوەی 

( ٚ ِبڵەوەی خۆیی )وەریّی رەاڵیی  ثەئبِبدەثٛٚٔی دۆضزبْ ٚ ئبغٕبیبٔی ٌەِبڵٝ

ثيطزی گۆرأيەوبٔی   رۆِبری وردٚە. ٘ەِٛٚ ٘ٛٔەرِۀذاْ ٚ٘ٛٔەر دۆضزبْ گٛێ

( ثٛٚٔە ئەٚ دۀگٛ ئبٚازە ثەضۆزە ٌەضەرەربی دەضزپێىردٔی ٚ ٌەربـی الٚیذا  )ِبٍِێ

ٚٚرٛيەرٝ ِەٚدای دۀگی ٌەضەر رۆٔی ) ضی ( ثۆ ضەرٚرر ثٛٚە، زۆر ٌێساْ ٚ 

گۆرأيەوبٔی ٌەثٛاری )ڕیزُ( زیبرر خۆی ٌە ڕیزّی گراْ . ٚەضزبیبٔە ثەوبری ٘ێٕبیەٚە

دۆزیٛەرەٚە، ٚەن ڕیزّی ضێ چٛار ٌەگۆریٕی ڕیزّيع دا زۆر ضەروەٚرٛٚ ثٛٚە. 

( ٚەن ڕُٚٚٔ وردەٚە زۆرثەی گۆرأيەوبٔی ٌەِەجٍيص رۆِبروردٚٚە وەِزر  )ِبٍِێ

ضەر ٘برە چٛٚە ثۆ ضززۆدیۆ. ئەِەظ ثۆ دٚٚ ٘ۆوبر دەگەڕێزەٚە یەوەِيبْ ٌەَ ثە

( ز ٌەغبری غيرازورا زۆر 1972.ٌەڤيطزيڤبڵی ضبڵی ) ثۆِبْ دەردەوەٚێ

٘ٛٔەرِۀذی گەٚرەی ئێراْ ثەغذاریبْ رێذاوردثٛٚ ِيٛأێىی زۆرٚ ثێگبٔەغی ٌێجٛٚ. 

ٌەڤيطزيڤبٌەوەدا دٚٚ ِۆضيمب ژۀەوەی خۆَ ٌەگەڵ ريپی   ( دەڵێ )ِبٍِێ

ثەظ ثْٛٚ   بٔذ. ضەرەڕای ثێِۆضيمبی رری ٘بٚثەظ ثەراٚرد دەورد ٘ەڵُ دەضۀگ

دە٘بد ٌەخەـەربْ پێجىۀُ.   ٚ دڵزۀگی دەضذ وٛرری ٌەٚ ئيّىٕيبرە. زۆرجبر ٚاَ ٌێ

ثەربیجەری ئەٚ دەِەی وە ٔۆرەی ِٓ ثٛٚ ثچّە غبٔۆ ثەڕاضزی زۆرٔبرەدەد ثَٛٚ 

وەضەیری دەٚرٚٚثەرَ دەورد ٘ەژاریٛٚ ثێجەغی ريپەوەِبْ ٘ەر دڵُ داثٛٚ. ٌەگەڵ 

( رٛٚأی ٌێٙبرٛٚیی خۆی ثەثەغذاراْ ٚ  ِبٔەظ دادیطبْ )ِبٍِێئەٚ ٘ەِٛٚ ئە

ِەَ وٛژە   دەرژێ  ٚثەگۆرأی )غيرەوەَ ٌێ  ٌيژٔەٚ ِيٛاْ ٚ گٛێگرەوبٔی ثطەڵّێٕێ

رۆ گەردۀی خۆد( خۆی ٌەغبٔی زۆر٘ٛٔەرِۀذاْ ثەغذار ٌەڤيطزيڤبڵ رێپەرێٕێذ ٚ 

ثێگبٔبْ ئبغٕب ثىبد ضەرٔجی ثەغذاراْ ثۆ الی خۆی ڕاوێػێذ ٚ ٘ٛٔەری وٛردی ثە

( رٛأی  ٌٚەگەڵ ئەٚوەَ ٚ وٛررييەی وەٌەوەِی ژۀيبراْ دا ٘ەثٛٚە )ِبٍِێ

(  وە)ِبٍِێ  )دٚٚەِی( ڤيطزيڤبڵ ثۆخۆی دەضزەثەر ثىبد. ٌێرەٚە ثۆِبْ دەردەوەٚێ

٘ۆی ٔەثٛٚٔی ژۀيبری ثبظ ٘ەِيػە وێػەثٛٚە ٌەالیەن ٌەالیەوی ديىۀەثٛٚٔٝ  

 ذ ثۆرە ٘ۆی ئەٚەٜ وە ٔەرٛأێ
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( ٘ەِيػە ِە٘بثبدی  )ِبٍِێ. ٌەضزۆدیۆوبْ وبرەوبْ ثىبد دٚٚەِٙۆوبریع
خۆغٛیطزٛٚە،٘ەرگيس دەزی ٔەوردٚٚە وە ٌێی دٚروەٚێزەٚە ٘ەِٛٚ ژیبٔی خۆیی 

( ٌەضزۆدیۆ چۀذ وبرێىی وردٚٚە ئەٚیع  ثەضەر ثردٚٚە. )ِبٍِێ  ٘ەر ٌەٚێ
ٔەثٛٚٔی ژۀيبری ثبظ براْ، ضٕە( ثەاڵَ ٌەٚێع دیطبٔەٚەٌەضزۆدیۆوبٔی )ر

ثۆ ّٔٛٔە گۆرأی ٘ەیە ضێ چٛار ٌێذراٚە، . وبریگەری ٌەضەر گۆرأيەوبٔی ٘ەثٛٚە
ٌەوبری گٛێجيطزٕی ثە ڕیزّی پێٕج ٘ەغزذەوەٚێزە ثەر گٛێ.ڕیزّی پێٕج ٘ەغذ ٚ 
دە غبزدە دٚٚ ڕیزّيڕۆژ٘ەاڵريٓ ٚ ئەَ غێٛازەظ زیبرر ٌەعێراق ثەوبردە٘ێٕرێذ ٚ 

وردٔەوەی یبخٛد ژۀيبرەوبْ ٘ۆی ئەَ جۆرە ٘ەڵەْ ئەٚەظ دیطبٔەٚە جۆری رۆِبر 
دەگەرێزەٚە ٘ۆی ٔەثٛٚٔی ٘ەضزی وٛردەٚاری ٚ وەِی غبرەزايٝ ٌە٘ٛٔەری 

( ٌە ڕٚٚی ِبدی ٚ ژۀيبرٚ وەرەضزەی  ئەوبدیّی ِۆضيمب. ٌەگەڵ ئەٚەی وە )ِبٍِێ
ٚەٚ پێٛیطذ ٚ وەَ ٚ وٛڕی ٘ەثٛٚە. ثەاڵَ ٘ەردەَ ٘ەٚڵی ثەرەٚ پێػەٚە چٛٚٔی دا

( وەضێه ثٛٚە  )ِبٍِێ. ٘ەرگيس لجٛڵی ڕاٚەضزبٔی ٌەوبرٚأی ٘ٛٔەری دأەثٛٚە
رۀيب وبری گٛرٓ ٔەثٛٚە ثەڵىٛ خۆی ٘ەردەَ ثەِۆضيمب ٚ ئبٚازەوبٔەٚە خۆٜ ِبٔذٚ 
وردٚە غزێه گەر زۆر ثەدڵی ٔەثب لجٛڵی ٔەدەورد ٘ەِيػە غێٛەی ژۀيٕی 

( ٘ەضزێىی  وردەٚە )ِبٍِێئبٚازەوبٔی ٚەن خۆی ٚیطزٛٚە وەَ ٚ وٛڕی ڕەد دە
ِۆضيمی ٚ گٛێيىی ِۆضيمی ٘ەثٛٚە ٌەِەلبَ دا زۆر ثبظ غبرەزا ثٛٚەٚ 

( ثۆی ـەرق ٔەدەورد وە ٌە  ٌەڕٚٚی رۆٔەٚە )ِبٍِێ. ِەلبِەوبٔی ثبظ ٔبضيٛەرەٚە
یبْ گۆرأيەوی   رۆٔێىی ثەرز )جٛاة( يبْ ٌەرۆٔێىی ٔسَ گۆرأی ثڵێذ يبْ لەربر

. ثەڕاضزی ئەِە ٔيػبٔەٜ  یب الٚوێه ثٍێ  ـبیی ثٍێ. وەئبٚازێىی ٚە ٘ەڵپەروێ
ثە٘رەِۀذە ِبٍِێ دەردەخبد.جگە ٌەِبٔەظ  دٚٚ خبڵی زۆر گرٔگ ٌەژیبٔی 

( دا ثەدٜ دەورێذ.ئەٚيع لەربرثێژێىی ٚاغبرەزاثٛٚە وەغێٛازێىی  ٘ٛٔەری )ِبٍِێ
ێٕرێذ ٔبٚی لەربر دە٘  ربیجەد ثەخۆیی ٘ەثٛٚە ثەجۆرێه ٌەگەڵ لەربرئبٚێزە ثجٛ وبرێ

( ٔبورێذ ثبضٝ ِبٍِێ ٔەورێذ. دٚٚەِيبْ ئەٚ رێىاڵٚيە  وەٌزٛری ٚ  )ِبٍِێ
ـەر٘ۀگی ٚ ٘ٛٔەريەٜ وە ِبٍِێ ريبٜ ژيبٚە ٚای وردٚە وەئبٚازی ِيٍٍەربٔی  ديىە 

(٘ەثٛٚ. یبْ چۀذ ئبٚازێه ٌەِيٍٍەربٔی دەٚرٚثەری  وبریگەری ثەضەر )ِبٍِێ
( ثە ٘ۆٜ ئەٚەٜ  يٍێزەٚە. )ِبٍِێٚەرثگرێ ثەاڵَ ثەدۀگێىی زۆر ڕەضۀەٚە ث

وەضێىی ڕۆغٕجيرٚ خٛێٕذەٚارێىی چبن ثٛٚە، ٌەگەڵ غبعيرە ثەرٛأبوبٔی ئەٚ 
ضەردەِە پەیٛۀذیيەوی زۆر ثە٘ێسی ٘ەثٛٚە ثەربیجەرٝ )٘ێّٓ، ٘ەژار، دبجی 

ثەگۆرأی ٚ   چۀذأی ديىە. رٛأيٛیەرٝ ضٛد ٌەغيعرەوبٔيبْ ٚەرثگرێ ٚٚ  ٘بغُ(
غيعر، ٘ەژار  10غيعر،٘ێّٓ ِٛوریبٔٝ 14. ٌەٚأە. ٚەـبیی لەربر ثيبٔڵێزەٚە

 ِٛوريبٔٝ
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غيعر.   4غيعر،خٛيبَ   8غيعر، ضٍێّبْ غبٚڵی  23غيعر، ٘بغّی ٔبٔەٚازادە   5

جگە ٌەِبٔەظ غيعری چۀذاْ غبعيری ديىەٜ ٚەن )ئەدّەد ٘ەردی، غيرازی، 

(  ثبضٝ  )ِبٍِێ .ؼەریت پػذەری،گۆراْ خبٌيذ،٘يجری،ئبٚاد، دٛضبِی ٚ دەریك(

  پەيٛۀذٜ ٘ٛٔەرٜ خۆٜ ٌەگەڵ ٘ٛٔەرِۀذٜ گەٚرە دەضەْ زيرەن وردٚە ٚ دەڵێ

ٌەگەڵ ) دەضەْ زیرەن( ٌەگەٌێه ئب٘ۀگ دا ٘بٚثەغی یەوزرِبْ وردٚە 

ٌەرادیۆوبٔی )ربراْ،ورِبغبْ،ضٕە، ِە٘بثبد( ضباڵٔێىی زۆر ثەیەوەِەٚە 

زیرەن، ِەال دٛضێٓ، ٘بغّی ، دەضەْ  وبرِۀذثٛٚیٓ.ٚەٌەضباڵٔێه وە )ِبٍِێ

ـيذایی ( وە چٛیٕە ورِبغبْ وبضێزيبْ پڕ وردۆرەٚە وبضێزەوبٔيع ئێطزب ِبْٚ وە 

دەضەْ زیرەن( یەوزریبْ زۆر خۆغٛیطزٛٚە ٚ   ثەڵگەْ ٌەضەر ئەٚەی )ِبٍِێ،

زۆرغەٚاْ ثەیەوەٚە دادۀيػزٓ ٚ ِەجٍيطيبٔجەضزٛەٚە ٌە ڕٜٚٚ پەيٛۀذٜ خۆٜ 

ە ِبٍِێ ثبضٝ وردٚە وەٌەضباڵٔی غەضزەوبٔيػذا ٌەگەڵ ٘ٛٔەرِۀذأٝ ديى

ِبِٛضزبیبْ )عەٌی ِەرداْ، ِذّذ عبرؾ ٚ دەضەْ جەزراٚی( ثۆ ڕادیۆوبٔی   وبرێ

رٛأيُ ٌە ٔسيىەٚە ثيبٕٔبضُ ٚ ٌە ضەردأێىيػُ   . ربراْ ٚ ورِبغبْ ثبٔگٙێػىراثْٛٚ

پەیذا ثۆ وٛردضزبٔی عێراق ئبغٕبیەريُ ٌەگەڵ )ربیەر رۆـيك، رەضٛڵ گەردی ( 

ورد.٘ەرٚە٘ب ٌەضەرەربی غەضزەوبٔی ضەدەی راثردٚٚدا ثۆیەوەَ جبر٘برۆرە 

وەٚرٛٚە   ( ٚ چۀذ ئب٘ۀگێىی گێراٚە ٚ پبغبْ ثەرەٚ ضٍێّبٔی ثەرێ غبری )لەاڵدزێ

( 1962ٌەدٚٚ دأيػزٕی ِباڵٔذا چۀذ ثەضزەیەن ٌە گۆرأيەوبٔی  ٚرٛٚە ٌەضباڵٔی )

ٌەضەرٚٚی   ( دەڵێ دیالْ( )ِبٍِێوەثە٘بٚثەغی ٘ٛٔەرِۀذ )ِذّذ ضبڵخ 

٘ەِٛٚیبٔەٚە )عٍی ِەرداْ، ربیەر رۆـيك،دەضەْ جەزراٚی، دەِەضبڵخ دیالْ ٚ 

ِذّذعبرؾ جەزراٚی( ٘ەْ وەثزٛأی غزيبْ ٌێٛە ـێرثی. ثە ڕاضزی ئەِە 

٘ەضزێىی زۆر دڵپبن ٚ ٘ٛٔەرِۀذأەیە وەثەَ جۆرە پێٕبضەی ئەَ ٘ٛٔەرِۀذأەی 

ٔە ٚ ٌە ٘يچ ٘ٛٔەرِۀذێىی ررگەٚرەرر ٔەزأيٛە. ٘ەِيػە وردٚە ٘ەرگيس خۆی ٌەٚا

ئبٌٛدەی ٔبضيٕی ٘ٛٔەِۀذاْ ثٛٚە زۆریع ٌە ٘ٛٔەرِۀذاْ ٚ چۀذأی رر پێٕبضەی 

( یبْ وردٚەٚ ئەٚیبْ ثەثەرزی ٚ ڕەضۀبیەری ٔبٚ٘ێٕبٚە چۀذیٓ غبعييریع   ) ِبٍِێ

ْ ثبش وردٔی ژیبٔی گِٛب  غيعریبْ ثۆ ٚرٛٚە وەدٚارر ٚرەوبٔيبْ دەخەِە ڕٚٚ. ثێ

٘ٛٔەری ِبٍِێ  زۆر ٌە ِە زيبرر ٘ەڵذەگرێذ  ثەچۀذیٓ وزێت وۆرب 

 (.19، ي.1990ەِبٔٝ.٘يٛا، )لبر. ٔبیێ
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 َ: ٘ێّٓ ِٛوریبٔی وٗ یٗ

  ثۆ ربرێ٘ەڵــذەخەْ   ٌەٚ دەِەی دا گٛێ

 لەربرئ  دەٌێ  ٌەٚدەِەی دا ِبٍِێ

( ٘ٛٔەرِۀذێىی چۀذە دۀگ خۆظ ٚ  ٘ەرٚەن پێػزر ثۆِبْ دەروەٚد وە )ِبٍِێ

٘بٚربظ ثٛٚە.   ڕەضەْ ٚ غبرەزا ٚ دا٘ێٕەرثٛٚە. جگەٌەِبٔە لەربر ثێژێىی غبرەزاٚثێ

٘ەریەوەیبْ ثبضی   ( ٚ لەربر ئبٚێزەی یەوزرثٛٚٔە ثەجۆرێ رۀبٔەد ٔبٚی )ِبٍِێ

ورد   ثىەیٓ ئەٚیزرِبْ دێزەٚە يبد. ثەڕاضزی ِٓ ئەٚ ئبٚێزە ثٛٚٔەَ ٘ەضذ پێ

ٌەوبری ئۀجبَ دأی ئەَ رٛێژیٕەٚەیە ٌە٘ەرغٛێٕێه یب ٌە٘ەر وەضێه ثۆ ضەرچبٚە 

( لەربرزأێىی ثەرٛأب ثٛٚە. ئيزر ٌەٚەٚە  (َ ٘ێٕب پێيبْ ٚرُ )ِبٍِێ ٔبٚی )ِبٍِێ

ثبضی لەربرٚ   پێٛیطزە ثەچۀذ دێرێىيع ثێئەٚخٛڵيبیەَ وەٚرە ِێػه وە

( ثىەَ ٌەلەربر. ثەر ٌە٘ەر غزێه پێٛیطزە ٌەضەر ٚغەی )لەربر(  غبرەزایی )ِبٍِێ

دەٚڵەِۀذ  . وە٘ەَ ثبضەوەٜ پێ ٘ەڵٛێطزێىی ـەر٘ۀگی ٚ ِٛزيىی ثٕٛێٕذرێ

ٚغەی لەربر .  دەرثخرێ  (پێ ٘ٛٔەری ثەرزی )ِبٍِێ  ٚ ٘ەِيع ثزٛأرێ  ثىرێ

ثۆ ثبروردْ ( ٚ ) ٘ەٚای   چبٚەرێ  ٔگی )٘ۀجبٔە ثۆریٕەدا(ثەِبٔبی)وۆِەڵێٌەـەر٘ە

گۆرأيەن( ٘برٛٚە. وەٌە ـەر٘ۀگی )خبڵ( یػذا ٘ەر ئەَ ِبٔبیەٜ داٚەرە 

دەضذ.٘ەرٚە٘ب ٌە )ـەر٘ۀگی ـبرضی ( دا جگە ٌەِبٔبی وبرٚاْ )ڕیس ثەضزٓ ٚ 

( وەخۆی یەوێه  ثەدٚای یەوذا( رێگب ئبضٓ دەگەيۀێذ.)وبن ضّبیٍی ِبٍِێ

)لەربر ثەٚ غێٛەیە وەٌەگٛرٓ ٚ )ئەدایی(   ٌەگۆرأی ثێژأی ئەٚ ثٕەِبڵەیە دەڵێ

( داثبٚە. ٌۀبٚ جەرگەی ِسگەٚد ٚ خبٔەلبدا دەر٘برٛٚە ٌە ڕاضزی  ثٕەِبڵەی )ِبٍِێ

دا ثٕەِبیی ئەٚ ِۆضيمبیە ٚارب لەربر ئبیيٕييەٚ ٘ەٚاٚ ِيٍۆدیيەوەی ؼەِجبرٚ عبرـبٔييە. 

ڕۀگە   ٘ەژاٚەٚ گریبٚە. ِبِٛضزب )جەِيً ڕۆژ ثەیبٔی( دەڵێ  زۆر پێٚەخەڵىێىی 

ٌەگۆرأييەوبٔی وٛرد زۆر وۆٔجٓ. ثۆ ّٔٛٔە لەربر ڕۀگە ٌەٚغەی گبربٚە   ٔبٚی ٘ۀذێ

ثەڕای پرۆـيطۆر)عيسەدیٓ ِطزەـب   ٚرراثێ  . ٚەٌەوبری خۆیی ٘ەر گبربیی پێ گۆڕاثێ

ثەاڵَ   ەغزەٚەیبْ ئبڤێطزبٚە ٘برجێ.رەضٛي( زۆر ثەجێيە وەلەربر ٌەگبربیی زەرد

وەثەِبٔبی وبرٚاْ   دٚٚرٔيە وە لەربر٘ەرٌەٚغەی لەربری عەرەثی ٘برجێ

ثەڵگەظ ثۆ ئەَ ٚرەيە ئەٚەیە وە زۆر جبر ٌەِەلبِی لەربردا لەربر   ثەوبرئە٘ێٕرێ

.  )لەربر ثێٕٓ ؼەِبُٔ ثبروەْ( یب ثەَ ِەلبِەٚە جۆرە ٘ۆٔراٚەیەن ئەٚررێ  ثێژدەڵێ

)ِذّذ   ی ڕاضزەليٕەیّەجبزی گەغذ ٚ ڕۆیػزٓ ٚ وبرٚأی رێذاثێ.وەِبٔب

   دەِەثبلی( دەڵێ
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ٌەضەردأێىُ ثەِەثەضزی ضۆراخی لەربرثۆ الی ٔٛضەری ٔبضراٚ )ضەیذ لبضّی 

ئەـسەٌی( یەوێه ٌە ڕێجەرأی ئەٍ٘ی ٘ەق ٌەورِبغبْ وە ٌەضەداْ ضبڵەٚە 

ژۀذْ ثۆ ِبٚەرەٚە. ئەٍ٘ی ضٕگبٚ ضٕگ ئبٚازە ڕەضۀەوبٔی وٛردیبْ ثەرەِٛٚر 

٘ەليع ثە٘ۆی ئەٚ چۀذیٓ وبرأەی ٌەگەڵ ئبیيٕی زەردەغزيذا ٘ەیەری ٔبٚثراٚ 

ثەدڵٕيبیيەٚە ثۆی ضەڵّبٔذیٓ وە لەربر ِيراری دێریٕەی ئەَ دٚٚ ئبیيٕە ثٛٚە 

ٌەالیەوی ديىەغەٚە جيبٚازی ٔێٛاْ ٘ەردٚٚپيزی .ٚاژەوەظ ٘ەر گبربی زەردەغزييە

وە پيزی   لەربر( ی ضەرەربی ٘ەردٚٚ ٚاژەوە ثۆِبْ دەردەوەٚێ  )گ، ی، گبرب( ٚ )ق،

)ق( ٌەثٕەڕەرذا )ن( ثٛٚە ٌە ڕێگەی زِبٔی عەرەثی ٚ رٛروييەٚە. ئبٌٛگۆڕی ثەضەردا 

ثەدڵٕيبیەٚە ثڵێيٓ ٚاژەی گبرب ٚ لەربرچ ٚەن ٔسیىبیەری   ٌەثەر ئەِە دەورێ ٘برٛٚە.  

ەرچبٚە. ٔٛٚضەرأی ٔبضراٚ ٚاژەٚ چ ٚەن ٔبٚەرۆن دەچٕەٚە ضەریەن ڕیػەٚ ض

)ِذّذ جەِيً ڕۆژثەیبٔی( ٚ )دوزۆرعسەدیٓ ِطزەـب ڕەضٛڵ( ٘ەِبْ ثۆ چٛٚٔيبْ 

 ٘ەیە.

)ِذّذ دەِەثبلی( ٌەوزێجی )ضەیذ عٍی ئەضؽەر( ئبِبژەثەلەربری ضٕە دەوبد ٚ 

غبرەزایبٔی دەزگب گەٌی ِۆضيمبی ئێرأی پێيبْ ٚایە ِەلبِی ئيطفە٘بد   دەڵێ

ٛرٚ ٘ەدێىی رریع دەڵێٓ ثەغێىە ٌەدەزگبی ٘ەِبیْٛ. ثەغێىە ٌەدەزگبی غ

ِەلبِی ثۀبٚثبٔگی وٛردەٚاری لەربرضەرثەَ ِەلبِەیە ٘ەر ثۆیە ثەَ ِەلبِەی 

وبن )ثەّ٘ۀی دبجی ئەِيٓ( وبرٔبضی ِۆضيمب . ضەیذ دەڵێٓ لەربری ضٕە

ٌەزأىۆی ٘ٛٔەرە جٛأەوبْ ٌەربراْ دأەری وزێجی ِۆضيمبی وٛردەوبٔی ٘ەٚراِبْ 

) لەربر ئبٚازێىە وەئب٘ۀگ ٚ ٔێٛەرۆوی   ( ضەثبرەد ثەئبٚازی لەربردەڵێ1379)

دەلەوەی ٌەثەرگی ٘ەضزێىی ٘ەڵمٛاڵٚ ٌەخۆغەٚیطزی ٚ ئبرەزٚٚ ضەرچبٚە 

دەگرێذ(. ٌەثبرەی ٚغەی لەربر ٌەزِبٔی وٛردیذا ثەِبٔبی )ڕەدە يبٔڕێچىە( ٚ)وبرٚأی 

ْٚ ٔييە عيٕٛأی لەربر پەیٛۀذی ٌەگەڵ ئبٚاز زۆر ڕٚ. ئەضپ ٚ ٘ێطزر( دێذ

ٌەِۆضيمبٜ ضٕٛٔەری ئێرأيػذا ٌەئبرادایە. ٌە ڕەدیفطبزی ئێرأی ثەرێٛەثەرایەری 

ٔٛٚرعٍی ثرِٚۀذ لەربر ثەعيٕٛأی گۆغەیەن ٌەئبٚازی ثەیبری ئبراضزەوراٚە ئەٚ 

ثبثەرە وە گۆغەی لەربر ٌەِۆضيمبی ضٕٛٔەری ئێراْ رب چ ڕادەیەن ٌەگەڵ لەربر 

زبْ ٌێه چْٛٚ. جێگبی ثبضە لەربریع ٚە الٚن ٚ دەیرأە ٌەِۆضيمبی وٛردض

پەیٛۀذی ِۆضيمبی ضٕٛٔەری ئێراْ   ٌەدرێژی ثبضەوەی ثەٚ ئبوبِەدەگبٚ دەڵێ

ٌەگەڵ ِۆضيمبی وٛردضزبْ ٌەپٍەی یەوەَ دایە ٌۀێٛاْ ئبٚازەوبٔی لەربر ٚگۆغەی 

لەربر ٌە  لەربرٌە ڕیسی ِٛضيمبی ضٕٛٔەری ئێراْ دەثيٕرێذ. ثە٘ەر دبڵ. زأيّبْ

 ڕٚأگەی ِۆضيمب ٔبضييەٚە چ چێگەٚ پێگە ٌۀبٚ ِەلبِەوبٔی ِٛضيمبدا ٘ەیە 
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ثۆ ٚردثٛٚٔەٚەٚ ٔبٚەرۆويػی ثۆ وەضبٔی پطپۆرٚ غبرەزا ٘ەڵذەگریٓ. ضەرٔجزبْ ثۆ 

ٚغەی لەربر ٚەن زاراٚە یەويع ثە گػزی ٚ پەیٛۀذی ئەٚ زاراٚەیە ٌەگەڵ 

ئەٚەظ ِەثەضذ ٌەئبٚاز رەٚاٚی ئەٚ  ( ڕادەوێػيٓ ٌەگەڵ ئبٚازەوبٔی )ِبٍِێ

ٌەچٛار چێٛەی گۆرأی  ٚ   ئب٘ۀگ ِيٍۆدی یبْ  ئەٚچڕیٓ ٚ گۆرٕبأەی وۀبورێ

ئەگەر چی ٌەوٛردەٚاریذا )گۆرأی(   ضزراْ  ٚضرٚد ِەلبَ ثەضزە ثيبْ گٛٔجێٕيٓ

ثەٚاربیەوی رر ٌە   ثەغێٛەیەوی  گػزی ثۆ ٘ەِٛٚ غێٛەوبٔی چڕیٓ ثەوبردێ

جيبٚازی ٘ەر چەغٕە چریٕێه پەیٛۀذی ثەئب٘ۀگ ٚ ڕیزُ ٚ  ڕٚأگەی ِۆضيمب

ِيٍۆدی ٘ۀگبٚ پٍەٚ غەپۆٌی دۀگەٚە ٘ەیە. وە ئەگەر ٌەگۆرأيذا ثە ربیجەد ڕیزُ ٚ 

ئبٌٛگۆری دۀگ دەٚر دەگێرْ ٌەئبٚازدا غێٛەی چڕیٓ )لٛڕگ ٌەرەٚ چریىەی دۀگ( ٚ 

ەر گررٓ ٚ ٘برٕە خٛار ٘ەڵىێػبْ ٚ ٚەضزبْ ٚ ڕاوێػبٔی دۀگ یبْ چْٛٚ ضەرٚ ٌۀگ

زۆر گرٔگٓ. وەٚاثٛٚ چۆْ ثۆّٔٛٔە ئبٚازی ِەلبِی )ئەٌاڵ ٚەیطی( ٌەگەرِيبْ ٚ 

٘يچ ٌۆِەٚ . )٘ۆرە( ٌە٘ەٚراِبْ ٚ)الٚن( ٌەثۆربْ ٚ)دەیراْ( ٌەدەغزيٙەٌٚێر ثبٚە

ڕەخٕەیەن ٔبِێٕێزەٚە ئەگەر ثڵێُ ٌەِٛوریبٔيع ٌەغٛێٓ ئبٚازی ـبرضی زاراٚەی لەربر 

گِٛبْ ٌەٚە دأييە وەٚغەی لەربر ٚاژەیەوی عەرەثی ٚ ِبٔبی ) وبرٚاْ ثەوبر٘برٛٚە. 

( یبْ )ڕیس ثەضزٕی ٚٚغزرٚ ئەضپ ٚ ٘ێطزر ثەدٚای یەوذا( دەگەيۀێذ. ثەاڵَ ئبیە 

چۆْ ٚ چ ٚەخذ ٘برۆرۀبٚ ـەر٘ۀگی وٛردەٚاری ٚ ڕْٚٚ ٔييە ئەٚەظ ثەگٛێرەی 

( ڕۀگە ٌەٚغەی )گبرب( لطەی ِبِٛضزب)جەِيً ڕۆژثەیبٔی( دەگٛرری ٚغەی )لەربر

.  ثریبرێىی ثەپەٌەٚ یەوالیی وەرەٚە ثذرێ  . جێگەی ٌێىۆڵيٕەٚەیە ٔبورێ ٚە ٘برجێ

ثەپێی ئەٚ گریّبٔەظ وە ِيٍۆدی لەربر ڕۀگە ٌەجۆرەٚ غێٛەٚ دۀگ ٚ 

ٚ زۆر جێگەی ِزّبٔە ٔيە. چٛٔىە ئەگەر   جٌٛٚەٚەڕەٚری وبرٚأەٚە ضەرچبٚەی گررجێ

ٌەثەر   ِيٍٛدی )ٌەوبٔی ئبضىبْ( )الٚە٘ەی الٚە( ی ِبٍِێضەرٔج ثذەیٓ ثۆ ّٔٛٔە 

چبٚ ثگریٓ ٚ ٌەگەڵ دۀگ ٚ ڕەٚری وبرٚاْ ثەراٚردی ثىەیٓ دەثيطزيٓ ٘يچ جۆرە 

٘برِۆٔی ٚ ٘بٚ ئب٘ۀگی ئەٚ رۆيبْ ٔييە. وەٚاثٛٚ رب ئەٚ وبرەی زأيبریەوی ضەڵّێٕراٚ 

ُ وە )لەربر( پەیٛۀذیيەوی ٔەیەرە ئبراٚە،  ئەٚە ِٓ ٘ەر ٌەضەر ئەٚ ثبٚەڕەٚە دەِێٕ

( ٚە  ڕاضزەٚخۆی ثە٘ٛٔەری خەڵىی ئبلبرگررٛٚی غبرٚ ثە ربیجەری ثٕەِبڵەی )ِبٍِێ

٘ەثٛٚە.  وەٌە ِبَ ضەعيذ ٚ ِيرزا دٛضێٕەٚە دەضزی پێىردٚەٚ ٌەالی 

( ثەٌٛٚرىە گەیػزٛٚە. ٚە ٌە٘يچ وەش غبراٚە ٔيە وەٌە رەٚاٚی  )ِذّذىّبٍِێ

ەری ٌە ِٛوریبْ. ئەگەر گریّبْ رەریمەرە ِەز٘ەثيەوبٔٝ ٔبٚچەوبٔی وٛردضزبْ ثەربیج

ٚەن )لبدری، ٔەلػجۀذی، ئەٍ٘ی ٘ەق ٚ وبوەیی( چ لبزأج ٚ ٔەخػێىی ئەٚ 

 رۆغيبْ 
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. ئەٚە الیۀيىەَ ئەٚ  ٌەثەرەٚ پێػٛە چٛٚٔی وۆِەڵگبی وٛردەٚاریذا ٔەثٛثێ

أيٛیبٔە ٔەخػەیبْ ثەثبغی گێراٚە وەٌەضەردەِێىی دیبریىراٚی ِێژٚیيذا رٛ

ڕاثردٚٚی ٘ٛٔەری ٚ ئبٚازی وٛردی ٌەرباڵْ ٚ ٔەِبْ ٚ ـەٚربْ رزگبر ثىەْ.  رۀبٔەد 

ٚەن وبٔگبی ئبٚازە  پەرەغی پێجذەْ یەوێه ٌەِەوۆ گریٕگەوبٔە وەدەرٛأرێ

عيرـبٔيەوبْ یبد ثىرێزەٚە. خبٔەلبی غەِسیٕبٔی )ِە٘بثبد( ثٛٚە، وە ٘ەَ )ٚەـبیی( 

ِبَ ضەعيذ ٚەن دٚٚ ِریذ ٚ٘بٚوبری ٘ٛٔەری ضەر   غبعيرٚ ٘ەَ ثٕەِبڵەی ِبٍِێ

ثەٚ خبٔەلبیەثْٛٚ. ٘ەرٚەن دەزأيٓ زۆرثەی ئەٚ ئب٘ۀگبٔەی وەٌەالیەْ ثٕەِبڵەی 

( ثەغێٛەی لەربر گٛرراْٚ. پێػزر یبْ ٌەٚ  ( ٚ ثەربیجەد )ِذّذی ِبٍِێ )ِبٍِێ

ٚ  خبٔەلبیە ثەغێٛەی ؼەزە ي خٛێٕی ٌەگەڵ ئبِێری دەؾ گٛرراٚە یبْ ٌەِەجٍيص

ثبرەگبی گەٚرە پيبٚأی غبر ثەوەِبٔچەٚ رەپً ٚربر پێػىەظ وراٚە. ّٔٛٚٔەی یەوەَ 

ٌەغيعرەوبٔی ٚەـبیی ٚەن )گبدەضٛرێُٕ گبدەگریێُ( ٚ ) ِەَ وٛژە رۆ گردٔی خۆد( 

  ثەئبٚازەدا ٘ێٕراٚەوبٔی ثٕەِبڵەی ِبٍِێ  وەٌه ٚەرگيراٚە. ّٔٛٔەی دٚٚەِيع دەورێ

.  ٌێرەەٚە پێٛیطزە چۀذ  ٘ەی الٚە( ئبِبژەثىرێٚەن )ٌەوبٔی ئبضىبْ( ٚ )الٚە 

( ٌەلەربر گٛرٕذا ڕْٚٚ ثىەيٕەٚە.ئەگەر دۀگ  ربیجەد ِۀذێىی غێٛازی )ِبٍِێ

ئبِبژە   . خۆ دەثێ خۆغی ٚ دۀگ پڕ ضۆزی ثە٘رەیەوی خٛایی ٚ زگّبوی ثێ

 وەالی ـبرضەوبْ ثە )رەدریر( رەعجيروراٚە گریٕگ  ثەغێٛەی چڕیٓ ٚ چریىبٔذْ ثىرێ

گٛٔجبٚیيەوی ڕێه ٚ پێه ٌۀێٛاْ   ئەٚەیە وەٌەوبری چڕیٓ ٚ چریىبٔذْ دا دەثێ

ِەٚدایی ٘ەڵىػبْ ٚ ٚەضزبْ ٚ داوػبٔی دۀگ ٌەالیەن ٚ ٌەریٕەٚەی 

ربرەوبٔيگەرٚٚ )لٛرگ( ٌەالیەوی ديىەٚە چٛٚٔەضەرەٚەی دۀگ وە ـبرضەوبْ)ئەٚج( 

از ثيژ ٚەن چریىەی ثٌٛجٛي ی پێذەٌێٓ. ئێّەظ )جٛاة( ی پێذەڵێٓ ئەٚ دەِەیە وە ئبٚ

ٚ دۀگ ٘ەڵذێٕی ٚ ٚەضزبْ وبرێىە وە ئبٚاز ثێژٌەِەٚدای ٔێٛاْ   رێی دەچریىێٕێ

. ٘برٕە خٛارەٚە وە ـبرضەوبْ ثە )ـرٚد( یبْ  ٘ۀگبٚی دۀگەوبٔذا ٌۀگەر دەگرێ

رەعجيروردٚە ئێّەظ )لەربر( ئەٚ وبرەیە وە ئبٚاز ثيژ ثەغێٛەیەوی گٛٔجبٚ ئبراَ 

ەی یبْ پبظ دۀگی چریىەی ٌەگەرٚٚیذا ٚە٘ب لەريص ثىبرەٚە وە ٘يچ ئبخەریٓ ٚغ

( ٌەلەربردا وە  . گەٚرەرریٓ غبوبری )ِبٍِێ چەغٕە ٔيفەٚ ِيٕگەی ٘ەضذ پێٕەورێ

( ٌە٘ێٕبٔەٚە چٛار چێٛەی  زۆر وەش ضەرٔجی داٚە ثەٚ ِەضٍەیە وە )ِبٍِێ

گبە،    وبٔی)ضێِەلبِەوبٔی ِۆضيمبی گٛٔجبٔذ ٚە.  ثۆّٔٛٔە  لەربری ٌەِەلبِە

غٛٚر، ِب٘ٛٚرٚ ٘ەِبیْٛٚ(٘زذ ... ٌەرەٚاٚی ِەلبِەوبٔی ِۆضيمبدا رٛأيٛیەری لەربر 

. ئەزَ ٚ ٔيساِێىی جٛأی پێذاثٛٚ ثەٚ دۀگە خۆغەی ثيىبرە  ثەٚ غێٛەیە ثێٕێزە دەرێ

 . غزێىی ربیجەد ثۆ گەٌی وٛرد
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گٛرٛٚە غێٛازی  ( ٌەلەربردا غێٛازێىی ربیجەد ثەخۆی ٘ەثٛٚ وە پێيبْ )ِبٍِێ

( جيبٚاز ثٛٚ ٌەگەڵ لەربرەوبٔی وەروٛٚن ٚ گەرِيبْ. ثۆ ّٔٛٔە ئەٚ لەربرأەی  )ِبٍِێ

چيٕٓ. چيٕی یەوەَ ٚ دٚٚەَ )ثەیبد( ە   وە ِبِٛضزب )عٍی ِەرداْ( ٚرٛٚيەرٝ، ضێ

( ٌەضەر یەن چيٓ ٚ  ی دەٌێٓ خبٚوەر. )ِبٍِێ  ٚچيٕی ضێيەَ )ديجبزە( وەپێ

ثۆ ّٔٛٔە چۆْ ٌە٘ەٌٚێر )ثەیبد( ٘ەیە پێيذەڵێٓ )دەیراْ ( ِەلبِێه لەربری چریٛە 

 یبْ ٌەضٍێّبٔی پێيذەڵێٓ )ضەـەر(.

( ٌەضەر چٛار دۀگی ثەیبد یبْ ٌە ِصيرەوبْ ٌەدۀگی غەغەِٛ دەٚرەَ  )ِبٍِێ

ٌەٚأە لەربری جيب جيبی چریٛە. ٌەضەر پەیژەی )ٔە٘بٚۀذ، عەجەَ( رۀبٔەد 

( غێٛازی ربیجەد  یٛە. ثۆیە دەٌێٓ )ِبٍِێٌەضەر دۀگی )ديجبز( یػمەربری چر

ثەخۆی ٘ەثٛٚە. وەرۀيب ئەٚ ٚای چریٛە ٚ ربیجەريػە ثۀبٚچەی 

( گٛرٛیەری ٘ی خبٔەلبوبٔی  )ِٛوریبْ(.ٚەثەغێىی ئەٚ لەربرأەٜ )ِبٍِێ

وٛردضزبٔە ثە ّٔٛٔە )الٚە ٘ەی الٚە ( ثەدٚٚ غێٛە ٚرراٚە غێٛەیەوی غيخبٔييە 

( یەوەَ ٘ۀگبٚ  ِبٍِێ( ٚغێٛەیەوی دڵذارأەیە.  وە٘ی ٔبٚ رەويەٚ خبەلبیە

( 1938وەثەرەٚ دٔيبی ٘ٛٔەری ٘ەڵی ٘ێٕب یەوەَ چریىبٔذْ وەٌە ضبڵی )

( ضبڵيجەٚە لەربرثێژ ثٛٚە ثەٚ لەربرأەی وەٌە ِبَ ضەعيذی ثبٚوی 13ٌەرەِۀی )

( ٚ لەربر یب  ثۆی ِبثۆٚە دەضزی پێىرد. ثێگِٛبْ ثبش وردٔی ئبٚێزەیی )ِبٍِێ

. چٛٔىە رٛێژیٕەٚەوەَ رۀيب  ( ثبش ٚ ڕۆچٛٔێىی زۆر لۆڵزری دەٚێ برەوبٔی )ِبٍِێلەر

ٔەثٛٚ ثۆیە ٔەَ رٛأی رەٚاٚی وبری خۆِی ثۆ رەرخبْ ثىەَ. ٚەن   ثۆلەربری ِبٍِێ

پێػزر ثبضُ ورد ئەِە رۀيب ثۆ دەٚڵەِۀذوردٔی رٛێژیٕەٚەوُ ٚ دەزی رێگەیػزٓ 

ثەوٛرری ِٓ .  ثبضی لەربرىجەدٚایيەٚە دێ  ( دێ ٌەٚەی وە ثۆ وبری ٔبٚی )ِبٍِێ

( یبْ ٌەوبری لەربر چڕیٕذا  رێگەیػزُ ٚ گەیػزّە ئۀجبَ ئەٚأەی )ِبٍِێ

  ( ڕأەگررجێ یبْ ثە ٘ەضزەٚە گٛێيبْ ثۆ لەربرەوبٔی )ِبٍِێ  ٌۀسٔيىەٚە ٔەدیجێ

ڕۀگە ٘ەضزپێىردٔی ئەٚ ربیجەد ِۀذیبٔەی ضەرەٚەیبْ ثەالٚە ؼەريت ثێ.) 

 (.34، ي. 1979ەِەد، ەِضبش.ِەو

 غبرٚخی -:ەَدٚٚ

٘يچ وبریگەری ٘ٛٔەری ئەٚأی دی   خۆرضىبٔە ٚ ثێ  ٌەدٔيبدا ٘يچ ٘ٛٔەرێه ٔييٗ

درٚضذ ثٛٚثێذ. دیبرە ٌەٚ ٔێٛۀذەغذا ٘ٛٔەری وٛردیع ٌەَ ثبثەرە ثەدٚٚرٔييە. ٔەن 

.گەر  ٘ەررۀيب ٌە ڕٚٚی گۆرأی ٚ ِۆیطمبٚە ثەڵىٛ ٌە ڕٚٚی ئەدەة ٚ ـەر٘ۀگيػەٖٚ

   یٓ ثٗ ضەرٔجی غيعرٜ وٛردی  ثذٖ
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ضزٝ  ٌەغيعرەوبٔی )ٔبڵی، ِەدٛی، گۆراْ ( ٘ٗ  ئبغىرا وبریگەری ِيٍٍەربٔی دیىٗ

وبرێه گٛێ    ر ڕاضزٗ ٌە ڕٚٚی ِۆضيمبغەٚە ٘ٗ  ریٗ َ وبریگٗ ێذ.ثێگِٛبْ ئٗ ور پێ دٖ

َ  گریٓ دیطبْ ئٗ دٖ  وبٔی )لبدر دیالْ ٚ ٘ۆِەر دزەیی ( ٚچۀذأی دیىٗ گۆرأييٗ  ٌٗ

 . رگررٖٛٚ ٖٚ ثيطزيٓ. وەضٛدیبْ ٌەِيٍٍەربٔی دیىٗ ئبغىرا دٖ  ثٗ  ثييبٔييٗ  ریٗ وبریگٗ

وەٚارە ئەَ ِبِەڵە وردْ ٚ ضٛٚد ٚەرگررٓ ٚ ٌێه ٔسیه ثٛٚٔەٚە ٘ٛٔەری ٚ وٍزٛریەٜ 

ٌێٝ داثڕاٚ ثٓ. ئەگەر ثێذ ٚ    ٘ەِٛٚ ِيٍٍەرێىی دٔيب وبرٚ پێٛیطزێزی دیبٌێىزيە ٔبورێ

زبٚی ٌێجێذ ٚ ضەرئۀجبَ یبْ  ثۆْ ڕۀگە ٚەن گۆِێىی ِۀگ ٚ ڕاٚەض  دٚریع ثێ

( یەوێه ٌەٚ  ثىبد یبْ ٚغه ثێذ. ٌۀێٛ٘ٛٔەرِۀذأی وٛردیػذا )ِبٍِێ

ری  وەوەٚرۆرە ژێر ئەٚ وبریگەریيە ٚ رٛأيٛیەری ضٛد ٌە ٘ٛٔٗ  ٘ٛٔەرِۀذأەیٗ

ٚەن ـبرش ٚ ئبزەری ٚ رٛروسۆرێه ٌەٚ ِيٍۆدی ٚ   ٚەرثگرێ  ِيٍٍەربٔی دراٚضێ

ثە . ٚ ثەغێٛەیەوی ئێطزبريىی ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵ دا ثىبد  ٚەرثگرێگۆرأيبٔەی ئەٚاْ 

غێٛەیەن ٚا ٘ەضذ ثىەی ِيٍۆدی ئەٚ گۆرأيبٔە ٌە ئەصڵذاوٛردیٕٛ ِۆروی 

ی پێٛە ٔيە. ِبٍِێ ئەٚ وبرأەی ٌە پێٕبٚ دەٚڵەِۀذ وردٔی ٘ٛٔەری  ِيٍٍەربٔی دیىٗ

ثەرثاڵٚ ٔەثٛٚ. ثێگِٛبْ  ِبٔێه وە ٚەن ئێطزب رەوٕەٌۆژیب وٛردیذا وردٚٚە ٚ ٌەضەردٖ

رێىەاڵٚ ثٛٚٔٛ ٔسیه ثٛٚٔەٚە وبرێىی گراْ ٚ ثە ئەرن ثٛٚ جگە ٌەٚ ئەرن ٚ زەدّەريبٔەی 

ری ئەٚ ئبٚازأە ثەرٚدێىی وٛردیبٔە ثيٍێزەٚە دٚرثێ ٌە  وە ِبٍِێ وێػبٚیەری رٛأيٛیٗ

ق. ٌەٚ ثبرەٚەظ زۆرێه ٌە ٘ٛٔەرِۀذاْ دٚاْٚ ٚەن  لبٚدٖ الضبی وردٔەٚەیىی دٖ

ِبِۆضزب غبرۆر دەڵێ دیطبْ وبریگەری دەثيٓ ٌەگۆرأيەوبٔی. ٚە دەڵێ ثە ڕاضزی 

ِٓ زەِبٔێه ٌۆِەَ دەورد دەِگٛد ئەِە وبرێىی ٘ەڵەیە. ثەاڵَ ٚا ثسأُ ئەٚ ٌەِٓ 

ثبغزر ثيری ٌێىردۆرەٚە چٛٔىە دەیگٛد رۆجبرێ ٌێی دبڵی ٔبثی ثەاڵَ ثە رێپەرثٛٚٔی 

دەیٛیطذ ثەَ وبرەی ٘ٛٔەری وٛردی  زەِەْ ئەٚەَ ثۆ ڕْٚٚ ثۆٚە. وە ِبٍِێ

دەٚڵەِۀذ ثىبد. ٚە ئەَ وبرأەغی زۆر ثەضٍيمەٚە ئۀجبَ داٚە دەٌيٍيػُ ئەٚەیە 

رێىُ الیە وە ئبٚازی وٛردی  ڕۆژێه ٘ٛٔەرِۀذێىی ِەزٔی رٙراْ ٘برە الَ ٚری وبضيٗ

ٌەثەر رێذایە. وە گٛێُ گرد ٘ەر ئەٚ ئبٚازەی گۆرأی ئەِٓ دەَ گٛد ٌە دٚٔيب رب ثّێُٕ 

وەش ئەضزەِە ضەردأٛێٍّٕەٚ وبرە ِٓ پێىۀيُ ٚ ٚرُ ئەٚە ٘ەر ئەٚ ئبٚازەیە وە ثە 

ِٕذاڵی ٌە ـبرضيەٚە گٛێُ ٌێ ثٛٚە. ٘ەرٚە٘ب ِـــــبِۆضــــزـــب 

غـــــــــــــــبرۆخچۀذ ٚربرێىٝ ٌەثبرەی ِبِۆضزب ِبٍِێ دا پێػىەظ وردٚٚە وە 

جگە ٌەٚەی وە ٘ٛٔەرِۀذێىی زۆر  ِذّذٜ  ِبٍِێ-ثبضٝ ِبٍِێ دەوبد ٚ دەڵێذ:

 ثە رٛأبٚ غبرەزا ثٛٚ ِرۆڤێىی وٛرد پەرٚەر ٚ خەڵه
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دۆضذ ثٛٚ. دٛرِەرێىی زۆری خەڵىی ثۆ الی خۆی ڕاوێػب ثٛٚ ئەِەظ گەٚا٘ی  

دەرٛأُ ثٍێُ غبیەد ٘ەزاراْ ضبڵ . دڵ گەٚرەی ئەَ ٘ٛٔەرِۀذە دەضەٌّێٕێذ

٘ٛٔەرِۀذێىيئبٚاىجەخۆیەٚە ٔەثيٕی ٘ەڵجەرە ئەِە رێپەرْ. ثەاڵَ گەٌی وٛرد 

رەعجيرێىی ؼيرە ٚالعی ٔييە.ٚارە ئەٚە رەعریفێىە وە ٌە لٛاڵيی دڵّەٚە دەیىەَ ٚ 

ٚە دەزأُ چ غێٛە . ئەِٓ دەزأُ ٘ٛٔەر چييە ٚ دۀگ چيە. ٚە دەزأُ گۆرأی چيە

ثْٛٚ وە لەدیُ ئب٘ۀگێه ئەٚ ئيٕطبٔە گٛرٛٚیەری ٚ ثبیەخی پێ داٚە زۆر ئب٘ۀگ ٘ە

ٌە ثير چٛٚثٛٔەٚە )ِبٍِێ( ٘ێٕبیەٚە ٔبٚ ِەیذأی ٘ٛٔەرەٚە. چۀذیٓ گۆرأی 

ـۆٌىٍۆری زیٕذٚ وردۆرەٚە. ِٓ ثۆیە ئەٚە دەٌێُ چٛٔىە رۀيب گۆرأيەوی وە ٌە ِٕذاڵی 

گٛێ ثيطذ ثٛٚيٓ ِٓ رۀيب ٌە ِبٍِێُ ثيطزٛٚە ٘يچ وەضێىی رر ٔەیٛرٛە. ثۆ ّٔٛٚٔە 

ّێ خبّٔبْ( رۀيب ثە ِٕذاڵی ٌە ثرایەوەی خۆَ ٌە ضەـذەی گۆرأی )خبٍّٔێ خبٔ

ِەال وەریُ ثيطزٛٚە جگە ٌە )ِبٍِێ( وەضێىی ررٔەیٛرٛە. جگە ٌە ٘ەِٛٚ ئەِبٔە 

)ِبٍِێ( چۀذیٓ گۆرأی ٘ەْ وە ثەزِبٔی رر ٚرراْٚ ثە غێٛازێىی زۆر وٛردیبٔەٚ ثە 

گەی گۆرأيەوبٔی زُ ٌە ڕٚأڕيٚضەثبرەد ثە ِۆضيمب. ڕٚدێىی وٛردی گٛٚرٛٚیەری

)ِبٍِێ( الی ٘ەِٛٚاْ ئبغىرا ٚ دیبرە ٘ٛٔەرِۀذی گەٚرە ِبٍِێ خبٚەْ چۀذیٓ 

ئبٚاز ٚ گۆرأی ڕەضۀٝ وٛردیە ٚ ثۆٔٛ ثەراِی گۆرأيەوبٔی ِبٍِێ ڕەضۀبیەری ٚ 

٘ەِٛٚ ئەٚ ٘ٛٔەرِۀذ ٚ ٘ٛٔەر دۆضزبٔەی وە گٛێ ثيطزی . خۆِبڵی پێٛە دیبرە

ەٚ دۀگ ٚ ئبٚازەی ٌەضەرەربوبٔی دەضذ پێىردٔی ٚ ِبٍِێجٛٚٔە دەرٛأٓ ثٍێيٓ ئ

وبری الٚیذا ٚرٛٚيەرٝ الیۀی ِەٚدایی دۀگی ٌەضەر رۆٔی )ضی( ثۆ ضەرەٚە رر 

ثٛٚ زۆر ٌێ زأب ٚ ٚەضزبیبٔە ثەوبری ٘ێٕبٚە ٚە ثە جٛأيع ِبِەٌەی ٌەگەڵ دەلی 

ثٛاری  غيعری داوردٚە ئەدايێىی زۆر چبوی ٘ەثٛٚەالیۀی گۆرأيەوبٔی ِبٍِێ ٌە

ئێّەظ ربَ ٚ چێژٜ زیبرر ٌەَ . ڕیزُ زیبرر خۆی ٌۀبٚ ڕیزّی ضێ چٛاردا ثيٕيٛەرەٚە

ڕیزّبٔەٚە ٚەردەگریٓ. وە ٌەضەر زۆر غێٛازەوبٔی گۆرأی ٚرٛٚە ٚارب ٌە گۆڕیٕی ڕیزُ 

ئەٚەی جێگبی ثبضە زیبرر ِۆضيمب ژۀەوبٔٝ ِبٍِێفبرش یبْ . دا ضەروەٚرٛٚ ثٛٚە

بری گەری ٌەضەر گۆرأيەوبٔی ٘ەثٛٚە.  ثۆ ّٔٛٚٔە عەجەَ ثٛٚیٕە وە ئەِەظ و

گۆرأی ٘ەیە ضێ چٛار ٌێذراٚە ٌەوبری گٛێ ثيطزی ثە ڕیزّی پێٕج ٘ەغذ خۆی 

پيػبٔذاٚە ڕیزّی  پێٕج ٘ەغذ یبخٛد دە غبزدە دٚٚ ڕيّٕىڕۆژ٘ەاڵريٓ. ئەَ 

 غێٛازەظ زیبرر ٌە عێراق ثەوبر٘برٛٚە . دیطبٔەٚە جۆری رۆِبروردْ یبْ ژۀيبرەوبْ

٘ۆی ئەَ ٘ەٌەیەْ ئەِەظ دەگەرێزەٚە ثۆ ٔەثٛٚٔی ٘ەضزی وٛردەٚاری الی 

ژۀيبرەوبْ یبْ وەِی غبرەزا ٌە ِۆضيمبٜ  ئەوبدیّی ٌە ٘ۀذێ گۆرأيەوبٔی 

 )دەضەْ زیرەن( ثەَ جۆرەیە وە ٌە ئيطزگەوبٔی
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( 1991ربراْ ٚ ورِبغبْ رۆِبروراْٚ. ثە٘ەردبڵ ئەٚ وبضێزەی وە ٌەضبڵی )

رٛأراٚە جۆرە زأطزێه ثە ئبِێرەوبْ ثذەیٓ. ئەٚیع ثە ٘يّەری رۆِبروراٚە 

ـٍٛٚد(، )چبپٛٚن، وەِبْ(، )عەدٔبْ  -٘ٛٔەرِۀذأی خۆِبْ ٚەن )ضەرريپ أدّذ 

وەِبْ( رٛأيّبْ زۆر جٛاْ رۆِبری ثىەیٓ.)  -عٛد(، )دٌسار یبضيٓ -وریُ 

 (.34، ي. 1979ەِەِەد، ضبش.ِەو

 ضێيەَ: عذٔبْ وریُ

دەٌێ ِبٍِێ ئەٚ ئبٚازأەی وە ٌە ِيٍٍەربٔی دراٚضێ ٚەری گررٛٚە ثەڕاضزی  

وە ٘ەرگيس ٘ەضذ ٔبوەی ئەٚە ئبٚازٜ  . ثەلٛرگێىی زۆر وٛردیبٔە گۆريزيەٚە

ِيٍٍەرێىی ررە ِبٍِێ وەضێىيڕۆغۀجير ثٛٚ خٛێٕذەٚارێىی زۆر ثبظ ثٛٚ. ٚە ٌەگەڵ 

ە٘ێسی ٘ەثٛٚ ٘ەر ٌەٚأيع وەڵە غبعيرەوبٔی ئەٚ ضەردەِە پەیٛۀذیەوی زۆر ث

ـێری ٘ەٌجژاردٔی غيعر ثٛٚ ثۆ گۆرأی. ٌە رٚٚی پبٔزبیی دۀگيەٚە گٛێ ثگریٓ چەَ 

چەِەی دۀگی رٛأٛیەری زۆر ٌە ٔبٚچەوبٔی وٛردضزبْ داگير ثىبد . دەرٛأيٓ ثٍێيٓ 

ٌە ٔێٛاْ )ِبٍِێ( ٚ )رب٘ير رۆـيك( زۆر گۆرأی گٛٔجبٚ ٘ەیە وەزۆر ٔسیىٓ ٌە یەوەٚە. 

زۆر ضەرضبِی دۀگی ئەٚ ثَٛٚ وە چِٛٚە الی ِۆضيمبِبْ ثۆ دەژۀذ  ِٓ

ئەٚۀذەی گٛێّبْ ٌەدۀگی ئەٚ ثٛٚ ئەٚۀذە گٛێّبْ ٌە دۀگی ئبِێرەوبٔی خۆِبْ 

ٔەثٛٚ. )ِبٍِێ( زیبرر دەزی ثەٚ گۆرأيبٔە دەورد وە ڕیزّێىی )ضێ چٛار( يبْ 

ررٛٚە وە رٛأٛیەری زۆر )ڤبٌص( يبْ ٘ەثٛٚ. ٘ۀذی ئبٚازی ٌۀەرەٚەوبٔی رر ٚەرگ

ثەضەروەٚرٛیی ثەدۀگ ٚ ٘ەضزێىی زۆر وٛردی ثيٍێزەٚە وە ثەئبضبٔی ٔەرٛأرێ 

٘ۀذی ئبٚازی رٛروی ٘ەیە وە . ثٕبضرێزەٚە ٚەن ئەٚەٜ ٘ی ِيٍٍەرێىی ررە

٘ەرگيس ثرٚا ٔبوەی ئەٚ ئبٚازە رٛرويە وە ِبٍِێ ٚرٛرييەٚە. گۆرأيەوبٔی زیبرر 

ضزۆدیۆ ٘ەِيػە دەزی ٔەوردٚٚە غبرەوەی ثەجێ ِەجٍيطيٓ وەِزر چٛٚە ثۆ 

ثێٍێ. ِبٍِێ گەر ٚەن دەضەْ زیرەن ثۆی ثرەخطبیە ٌە ضزۆدیۆ وبرەوبٔی ثىبد 

ثێگِٛبْ دەیزٛأی وبری زۆر ٔبیبثزرٚ ثە رەوٕيه رر رۆِبر ثىبد. ثەاڵَ ئەٚ ٘ەِيػە 

ٚە وبرەوبٔی ِەجٍيطی وردٚٚە. ٘ەِيػە وبن )رغيذ ـيسی ٔەژادی( ٘برٛٚە ٌە ِبڵە

دأيػزٛٚە. وە ٌەِبڵی )وەریّی رەالی(  دادۀيػذ ثۆ رۆِبروردٔی ثەر٘ەِەوبٔٝ. 

 (.33، ژ.1999)گۆڤبرٜ ڕاِبْ،
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 چٛارەَ: عجبش وەِۀذی 

ٌەیبدَ ٔبچێ  -پێ ثەخػرا دەگێرێزەٚە ٚ دەٌێ : 2011اڵری ِبٍِێ ٌەضبڵی  وە خٗ

رٛرويزبْ ثە وٛردی وبرێه وە ڕەخٕەَ ٌە ِبِۆضزب ِبٍِێ گرد وە ثۆچی ِيٍۆدی 

گٛرۆرەٚە ؟ ِبِۆضزب ثە زەردەخۀەیەوەٚە ـەرِٛٚی گِٛبٔی رێذا ٔيە وە ثە٘ۆی 

پێىەٚە ژیبٔی ِێژٚٚی وٛرد ٚ رٛرن ٚ ئەرِۀی ٌۀبٚچەوبْ. زۆر خبڵی ٘بٚثەغّبْ 

  رێذا ثەدی دەورێ ثەاڵَ ثۆچی ٚاثير ٔەوەیٕەٚە وە ئەَ ِيٍۆدیبٔە پێػزر ٘ی ئێّٗ

ئەٚأەٚە ثاڵٚ ثۆرەٚە. ثەٌێ وبرێ پێيذا ٘برّەٚە زأيُ دەلجەٚە.  ثٛٚیٕە ثەاڵَ ثۀبٚی

 (.33، ژ.1999)گۆڤبرٜ ڕاِبْ،

 َ: ٚریب ادّذ پێٕجٗ

ضەرەرب دەز ئەوەَ ( ٚٚرٝ: 22May، 2020ە گفزٛگۆيەوٝ ربيەرذا ٚريب ئەدّەد )ٌ

ثيرەٚەریەوی خۆِزبْ ٌەگەڵ گۆرأيجێژی  ڕەضۀی ٔەِر )ِذّذ ِبٍِێ( ثۆ ثگێرِەٚە 

( دەگەڕێزەٚە ِٓ ٘ەر ٌەضەرەربی ژیبّٔەٚە ٚەن ِٛزیه ژۀێه 1974ثۆضبڵی )وە 

٘ەردەَ ثە ئبٚاری دیذۀی ٔبضيٕی ٘ەِٛٚ گۆرأی ثێژٚ ِٛزیه ژۀێىٝ ٌێٙبرٛٚ ثِٛٚە 

ثە ربیجەری ئەٚأەی الی ِيٍٍەرٍەثەر ٘ٛٔەرەوەیبْ خۆغەٚیطزی ٚ ڕێسیبْ 

ثە دیذاری غبد ثِٛٚجۆ جبری  دەگيرا.یەن جبر ٌە ژیبُٔ )ِبٍِێ( َ دیذ ئەٚ وبرەٜ

دٚٚەَ ئەِجبرەیبْ ٌەگەڵ ٘ٛٔەرِۀذ )ضەردارأدّذ(ی غّػبڵ ژەْ ثەیەوەٚە ٌە 

)ضبثالغ( ثۆالی چٛیٓ چۀذ ضبرێىّبْ ثەلطەی خۆظ ٚ لۀبدی خٛاردْ ٚ پيبضە 

ٚگەڕاْ ثەضەر ثرد ٌەٚ ڕۆژەٚە ِٓ ئەٚ پيبٚەَ وەٚرە ثەردڵ. ڕێس ٚ خۆغەٚیطزی 

ٌە ٔێٛ چبٚٚ ٘ەڵطٛوەٚريذاثەدی ورد. ٚەن گۆرأی ثێژێىی خەڵىيُ ثۆ ئەٚ پيبٚە 

ڕەضۀيع ئەٚ خەڵىە زۆر ٚ زەثۀذەٜ وەٌە ضەراپبی وٛردضزبْ دەز ٌە دۀگی 

دەوەْ ئەٚە ثبغزریٓ ثرٚأبِەیە. ٌەالیەوی دیىەٚە  ئەٚ چۀذ الٚە ئبرەزِٚٚۀذەی 

ٔی گٛرٕەٚە. وە ثەدەزی الضبیی وردٔەٚەی دۀگی ئەٚ ٘برٕە ٔبٚ گۆڕەپبٔی  گۆرا

دٚای  ،ِبٍِێ ئەٚ ٘ٛٔەرِۀذەيە وە ٌە خٛدی وۆِەڵگبی وٛردی ٘ەڵمٛالٚە

ٌەگەڵ وبن )ـەریذ  1991رێپەرثٛٚٔٛ ڕۆیػزٕی ضباڵٔێىی زۆر ئەَ جبرەیبْ ٌە ثە٘بری 

زاِذار( چٛیٕە ِە٘بثبد یەوەَ جبر چٛیٓ ثۆ ِبڵی ِبٍِێ وە چٛیٓ ٔەن ٘ەر خۆی 

پێػٛازیّبْ ٘برٓ ِٓ ٚا چبٚەرٚاْ ثَٛٚ وە ئەٚ  ثەٌىٛ ِٕذاڵەوبٔيػی ثەگەرِی ثەرەٚ

( ثىبرەٚە وەچی ٘ەر ٔەغی 1975-1974ٔەِرە ثبٚغُ پێذا ثىبرىە یبدی ضبڵی )

 ٔبضيّەٚە ثەاڵَ دٚارر ثۆیبْ ثبش

24 



 وردَ وە ثە٘ۆی غە٘يذ وردٔی وٛرێىی زۆر وبریگەری ٌەضەر دەرٚٚٔی وردٚٚە 
 . پرضبرێىُ ٌێ ورددٚارر ٔەِٛیطذ ئەَ ٘ەٌە ٌە دەضذ ثذەَ چۀذ .

 دٚٚای ئەَ ئەزِٛٚٔە درێژەد ئبضزی گۆرأی وٛردیّبْ چۆٔە ؟پ.

 ثەرەٚ غبدی دەڕٚاٚ ثەرەٚ پێع دەچێ .  -ِبٍِێ :

.وۆچىردٚٚ )ضەعيذ ِبٍِێ( د دیٛە ؟ چۀذ ضبڵە وۆچی دٚای وردٚٚە ٚ چی ٌێ پ
 ـێرثٛٚی ؟

رەٚاٚی  ضباڵْ ثَٛٚ وە ثبٚوُ ضەعيذ ِبٍِێ وۆچی دٚای ورد 17 -ِبٍِێ :
ئب٘ۀگەوبٔی ٚەـبیی دەگٛٚد. ٚە ٚٚرٝ ثە ٘ەِِٛٚبْ )دیبرە ِەثەضزی خێسأی 
خۆیبْ ثٛٚ( پۀجەیەوی ثبٚوُ ٔبثيٓ ثبٚوُ ٔەخٛێٕذەٚار ثٛٚ ثەاڵَ ٘ەرگيس ٚغەی 
ٔەچٛٚی ٌە دەَ دەرٔەچٛٚ ِەلبِەوبٔی پەیٛۀذی ٌەگەڵ )ضەیذ عٍی ئەضخەر( دا 

 . ٘ەثٛٚ

 گۆرأی ٚرٓ چۆْ ثْٛٚ؟.ئەی ضەردەِی غب ئێٛە ٌەگەڵ پ

. ضەردەِی غب ٔەِبْ دەرٛأی ٘يچ ثڵێيٓ ٔەٚەن رٛغی وێػە ثيٓ ثۆ ّٔٛٚٔە ٚ
ِبٔگ ٌە ئێسگەی رەٌەـسیۆٔی ِە٘بثبد داِەزراَ ٌەَ ِبٚەیە  8ضەردەِی غب 

 . ٘ەغذ جبرخەثەریبْ ٌێ داَ ثۆیە ِٕيع ٚازَ ٌەَ وبرە ٘ێٕب

)ـٍٛد( )عٛد( )وەِبْ( رۆِبر . ربزەرریٓ ثەر٘ەِذ وە ثە یبرِەری ئبِێرەوبٔی پ
وردٚٚە ثەڕای ِٓ ٌە ڕٚٚی ٘ٛٔەریەٚە وبرێىی چبن ٔييەٚ ئەَ ثەر٘ەِبٔە ربَ ٚ ثۆٔی 

 رۆ ٔبداد ؟

 . ٘ۆی ئەٚەیە ئبِێری رۆِبروردٔٛ دەر٘ێٕەری دۀگ ٚ ِٛزیه ژۀی چبوّبْ ٔيە. ٚ

ٚە پێُ ٚٚد  ثەڕای ِٓ دٚٚ ثەر٘ەِە ٘ەرە ٔبیەثەوبٔذ ئەٚأەْ وە ٌەگەڵ 
ەرِۀذی پۀجە زێریٓ )ِٛجزەثبی ِيرزادە( رۆِبرد وردْٚٚ ٚە ِبٍِێ ٌە ٘ٛٔ

٘ٛٔەری گۆرٔٝ وٛردی ٌە ٌٛرىە دايە. ٘ەر چۀذە ِيٍۆدٜ ٚ ئبٚازێىٝ زۆرٜ 
 ِيٍەربٔٝ ديىەٜ ئبٚێزەٜ وردٜ وردٚە.

ڕاضزی ِٓ زەِبٔێه ٌۆِەَ دەورد دەَ گٛٚد وە ئەِە وبرێىی ؼەٌەرە. ثەاڵَ ٚاثسأُ 
ِٓ ثبغزر ثيری دەوردەٚە چٛٔىە دەیٛد رۆ جبرێ ٌێ ی دبڵی ٔبثی. ئەَ وبثرایە ٌە

 ثەاڵَ ثە رێپەر ثٛٚٔی 
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زەِەْ ئەٚە ثۆَ ڕْٚٚ ثۆٚە وە ئەٚ دەیٛیطذ ثەَ غێٛەیە ـەر٘ۀگٛ ٘ٛٔەری 

ِيٍٍەری وٛرد ثە ٘ێسثىبد. جبغبوبری )ِبٍِێ( ٌەٚە دایە وە ئەٚ ِيٍۆدیبٔەی وە ٌە 

ىی وٛردی پێذاْٚ وە ٔبضيٕەٚەیبْ رۆزێ ئەضزەِە. رٛروی ٘ێٕبْٚ ثۆ وٛردی لبٌجێ

گەر ثێزٛٚ چۀذیٓ ڕۆژ خەریىی ٔٛضيٕەٚەی ئەَ ٘ٛٔەرِۀذەثُ ئەٚە ٘ەرگيس ٌەثٓ 

 . ٔبیەد ٚەضفی ٔبورێ

ثەاڵَ ئەٚەی وە جێگەی داخە وە ٚەن چۆْ ٌە وٛردضزبٔی عێراق عٍی ِەرداْ، 

ەرەٚە ٚە ثەداخەٚە دۀگ رب٘ير رۆـيك، دەضەْ جەزراٚی ٔبیەرەٚە ئبٚاظ ِبٍِێ ٔبي

خۆغەوبٔی ئيطزب ٚا خەریىەڕێچىە ٚ رێگبیەوی رر دەگرْ ٚ ئەَ ڕێجبزە وٛردیەیبْ 

 ـەراِۆظ وردٚٚە. ٘ەرٚە٘ب

ر  ضٗ  ٌٗ  ربٔی دیىٗ ری  ئبٚازی  ِيٍٍٗ اڵِی  پرضيبری  وبریگٗ ٖٚ  ٚریب ادّذ ٌٗ

ٚٚری  ثەڕاضزی ورد ٚ   ثبضی ٌێٖٛ  َ جۆرٖ ری ِبٍِێ زيبرر لطەٜ ورد ٚ ثٗ ٘ٛٔٗ

ثەڕای ِٓ ئەِە جٛأزریٓ ٚ ٚردرریٓ ثيروردٔەٚەیە وە )ِبٍِێ( ثيری ٌێىردۆرەٚە. 

چٛٔىە ِٓ وبری چبٚپێىەٚرُٕ ٌەگەڵ ِبِۆضزب )ٚریب أدّذ( ورد پرضيبری ئەٚەَ ٌێ 

 ورد وە وبریگەری ئبٚازی ِيٍٍەربٔی رر ثەضەر )ِبٍِێ( ٚە چۆْ ثٛٚە ؟

دەگەرێزەٚە ضەرٚەی وە جيرأبیی ٚ ٚری ثەڵێ وبری گەری ٘ەثٛٚ ئەِەظ 

رێىەاڵٚی ٌە ثەیٕی ئەٚ ِيٍٍەربٔە ٘ەیە ثۆ ّٔٛٚٔە )ِە٘بثبد( جيرأی )ئبزار، رٛرێس، 

ربراْ (٘زذ... ئەِەظ وبریگەری ٌە٘ەِٛٚاليۀێىەٚە دەثێ. ٚە وبرێ ٌێُ پرضی دٚا 

 ٚرەد چيە ؟

عٍی  ٔبٚی چۀذاْ ٘ٛٔەرِۀذأی ڕەضۀی ٘ێٕب. ٚەن )ضيذ عٍی ئە ضؽە ر،

ِەرداْ،دەضەْ زیرەن( ......٘زذ گٛری گەرئەِبٔە ٔەثٛٚٔبیە ئێّە 

٘ٛٔەرێىيزۆِبروراِٚبْ ٔەدەثٛٚ گەر رۆِبریع ٔەوراثب ٌەدٚای ئەٚاْ ٘ٛٔەری وٛردی 

  غێه ٌٗ  رٛأييبْ ثٗ  زۆر وبڵ دەثۆٚە ثەاڵَ ئێطزب غبٔبزی ثەٚأەٚە دەوەیٓ وٗ

ی دەیبْ ٚ  ٖٚ ٌٗ  جگٗ  ِٗ جێ ثٙێڵٓ. ئٗ رۆِبروراٚی  ثۆِبْ  ثٗ  ری خۆیبْ  ثٗ ٘ٛٔٗ

ِبْ ٘ەیە وە ثەداخەٚە رۆِبر ٔەوراْٚ. ثەڵێ گەر ئێطزب  ضەداْ ئبٚاز ٚ گۆرأی دیىٗ

ثير ثىەیٕەٚە وێ ٔبڵێ ٘ەر ئەٚ دەیبْ ٚ ضەداْ ئبٚازە ٔەثٛٚٔە وە ٌە خبٔەلب ٚ 

ٚ ثە  ِەجٍيص ئب٘ۀگەوبْ گٛرراْٚ ٚ رۆِبر ٔەوراْٚ ِيٍٍەربٔی رر ٚەریبْ گررٛٚە

ٌە پبغزر   دٛوّی ئەٚەی وە ٌەٚ ضەردەِەدا ثە داخەٚە وٛرد ٌە ِيٍٍەربٔی دیىٗ

 ثٛٚە ٚەن ئەٚاْ خبٚەْ وييبْ ئێطزگە ٚ رۆِبرگبٚ 
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ٚأيبْ  پێذاٚیطزی ثبظ ٔەثٛٚە. ثەَ ٘ۆیەٖٚ ئەٚاْ ئەٚ ئبٚازٚٚ گۆرأيبٔەی  ئٗ

ٚ یب ثەغێٛەی لەٚاْ ٚەرٔەگررجٛٚ ثە٘ۆی پێذاٚیطزی ثبظ ٚ ثاڵٚوردٔەٚە ٌە ئێطزگە 

ٚ وبضێذ خەڵىی ٚایی زأيجێذ ئەٚە ِٛڵىی ئەٚأە. ثەڵێ گەر پرضيبریع ثجێزە 

ئبراٚە وە غێٛازی )ئەرِەْ ٚ ـبرضی ٚ ئبزەری( دٚرە ٌە وٛردی ثێگِٛبْ ئەٚاْ وبرێ 

وە ٌە وٛردیبْ ٚەرگررٛٚە ٚەن چۆْ )ِبٍِێ( ٌەٚاْ ٚەریگررٛٚە ثەڕٚح ٚ٘ەضزێىی 

.  غێٛازی خۆیبْ ٌەگەڵ رێىەاڵٚ وردٖٚٚ  ئەٚأيع ٘ەر ثەَ جۆرٖوٛردی گٛرٛیەرييەٚە 

ربٔی  ی  ِبٍِێ ٘ی ِيٍٗ ٚ ئبٚازأٗ ٚاٚی  ثڵێيٓ ئٗ رٗ  ٘ب ٚری  ٔبرٛأيٓ  ثٗ رٖٚ ٘ٗ

 . ٖٚ رييٗ ٔذاریيٗ ڕٚٚی ِێژٚٚيٝ ٚ خبٖٚ  ٌٗ  ٖٚ ثێزٗ ٚاٚی ضبغ ٔٗ رٗ  ی ثٗ ٚ وبرٗ ْ رب ئٗ دیىٗ

ۆر گەٚرە ٚ ئيطزبريىيە وە رٛأيٛیەری ٌەٚ لۆٔبغ ٚ ثەراضزی ثۆ )ِبٍِێ( غزێىی ز

ضەردەِەدا ئەٚ جۆرە ِبِەٌەیە ثىبد ٌەٚ دٚٔيب داخراٚەدا وە ئەٚ وبد دٚٔيب ٚەن 

ئێطزب دٚٔيبیەوی وراٚە ٔەثٛٚە پەیٛۀذیەوبْ ٚ ئبِرازەوبٔيڕاگەیبٔذْ ٚ رۆِبروردْ زۆر 

وبرێىی ئبٚا )ِبٍِێ(  ضٕٛردار ثْٛٚ . ٚەن ئەِرۆ رەوٕەٌۆژیب ثەرثاڵٚ ٔەثٛٚ. ٌە

ثىبد. گەر ثّبٔەٚێ غبرەزایی ٚ رٛأبیی )ِبٍِێ( ِبْ ثۆ   رٛأيٛیەری ئەٚدا٘ێٕبٔبٔٗ

دەروەٚێ ئەٚە ثە ئێطزب ضەیرێه ثىەیٓ ثەٚ وەضبٔەی ٌەگەڵ ٘ەثٛٚٔی وەرضزەی 

ثبظ ٚ رەوٕەٌۆژیب ٚ ژۀيبری ثبظ ثەاڵَ ثەداخەٚە وبرەوبٔيبْ رۀيب وۆپی وردٔەٚە 

یىی ڕەضۀی وٛردیە . ثەراضزی پێٛیطزە ثۆ ئەَ وبرە )ِبٍِێ( ٚەن غێٛأذٔی ِٛز

لٛربثخبٔەیەن ٚأەی ٌێٛە ـێرثيٓ. وە چۆْ ِبِەڵەی ٌەگەڵ ئبٚازی ِيٍٍەربٔی ررەٚە 

گررٛٚە.  چۀذ ّٔٛٚٔەیەويع ٌەٚ ئبٚازە ٚەرگيراٚأە ٚەرە ثبثچيٕە ٔبٚ غێرأە، یبری 

بْ غيریٓ، ثێ ٔەضيُ،ِيٍۆدی جبراْ، ٚەرە ثب ئبغذ ثيٕەٚە، ضٛرە گٛڵ، ئبِ

٘ب چبٚرەظ وبر ِبِس، چبرە ڕەظ، رەعٕبوەژٚوەژاٌێ، ِەجْٕٛٚ ٌەثەر  رٖٚ رٛرويٕٙٗ

ِبٍِێ  -چی ٚا دەوەی، ِيٍۆدی ـبرضيٓ. ٘ەرٚە٘ب ٌە ڕٜٚٚ ئەزِٛٔەٚە ٚٚرٝ:

یەوێه ثٛٚ ٌەٚ گٛرأيجێژە خبٚەْ ضەٌيمە ٚ دۀگە جۆغبٔەی ِيٍٍەرێىی ِبٔذٚ 

ی گەٌێه ٘ۆوبری خٛدی ٚ ثبثەريبٔە ئەَ ٘ٛٔەرِۀذە گەٚرەیە ٔۀبش ٚ زیٕذٚ. ثەپێ

رٛأٛیەری ٌەِيبٔەی ئەزِٛٚٔی درێژخبیۀی خۆی دا وبراِە ٚ وٛردأە خۆی ٌە لەرەی 

  . غەلً ٚ غێٛازی جۆراٚ جۆری گۆرأی وٛردی ثذاد
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 وە دەرٛأيٓ ثەضەر ئەَ ضێ الیۀە داثەظ ثىەیٓ

ئەٚ ٘ٛٔەرە ثەرزە ٚ رەضۀەی وە پػب ٚ پػذ ٌە زیٕذٚٚ ٘ێػزٕەٚە ٚ پبراضزٕی 

  . ثبٚن ٚ ثبپيرأی ثۆ )ِبٍِێ( ِبٚەرەٚە ٚ ٌە ـەٚربٔێه جبری رزگبریبْ ثىبد

ئەٚ ئبٚاز ٚ ِيٍۆدیە ـۆٌىٍۆریبٔەی وە )ِبٍِێ(ی ٘ٛٔەرِۀذیع ٚەن گۆرأی ثێژأی 

 . ضەردەِی خۆیی دٚای خۆیی ثە غێٛازێىی ربیجەد چریٛەیەری

گۆرأيە ٘بٚار ٌێ ٘ەضزبٚأەی وە ئەٚ ٘ٛٔەرِۀذە ٚەن گەٚ٘ەرێىی ئەٚ ئبٚاز ٚ 

درەٚغبٚە پێجەپێی ٘ۀگبٚەوبٔی ٌە ٘ەردٚٚ ثٛاری ژیبٔی ٘ٛٔەری ٚ وۆِەالیەری 

خۆیەٚە ٌە چٛار چێٛە دەلە غيعریيە جۆراٚ جۆرەوبٔی چۀذاْ غبعيری ٚەن )خەیبَ، 

ۆیەری ٘ەٌٛەضزەیەن ٌە ٘ەژار، ٘ێّٓ( وۆیبٔی وردۆرەٚە . ٘ەر ٌێرەغەٚە ، جێی خ

ثەراِجەر ربیجەد ِۀذی ٚ ڕەضۀبیەری ئەٚ ئبٚازأەی )ِبٍِێ( داثىەیٓ . ثە ربیجەری 

 ئەٚ ٘ەٚار ٚ ئبٚازأەی وە زادەی

٘ەضذ ٚ ثيری خٛدی خۆیەری . ثەڵێ ٚەن ئبغىرایە ئەٚ ٘ٛٔەرِۀذە جگە ٌەٚەی 

وە ٌە اليۀٝ وۆِەاڵیەری ٚ ِێژٚٚيٝ ٚ ڕٚٚداٚەوبٔی ِە٘بثبد ٚ دەٚرٚثەروەی خبٚەْ 

ڕەگ ٚ ریػەیەوی دٚٚرٚ درێژ ٚ ربیجەرە ٌە دۀگ خۆغی دا ٚەن ثۆِبٚە دۀگ 

ييەْ ئەٚەغّبْ ٌەیبد ٔەچێ وە خۆغی ثبٚ ٚ ثبپيرأی )ِبٍِێ( گەٚا٘ی ئەٚ ڕاضز

٘ەر ٚەن ِێژٚٚ ٔٛضبْ دەٌێٓ غبری ِە٘بثبد ٚەن ِەٌجۀذێىی غبرضزبٔی ٌە 

گەٌێه لۆٔبؼی ِێژٚٚيٝ دا ٚەن ثٕىە ٚ غبرێىی ئبثٛٚری ٔبٚی دەروردٚٚە. ثە ربیجەری 

ٌە ٔيٛەی دٚٚەِی ضەدەی ٔۆزدەیەَ ٚ دٚارر٘ەرثۆیە زۆر ضرٚغزييە زأطزيبٔە ٚ 

ثەرٚٚٔی ٘ێّب ضەرەويەوبٔی رێه ٘ەٌىێػىردٔی ٘ەردٚٚ ثٛاری  ٌۆزیه ئبضب زۆر

ـۆٌىٍۆری الدێ ٔػيٕی ئبٚازە وٛردیەوبْ ٘ەضذ ٚ ٘ۆغّۀذی غبرٔػيٕييەوەی 

ِبٍِێی ٘ٛٔەرِۀذ ٘ەضذ ثە ورداری ٘ەٌجژاردٔی ئەٚ دەلە غيعریبٔە ثىەیٓ وە ثۆ 

یی. ٌێرەٚە ِبٍِێ ثٛٔەرە ضەرچبٚەی ئەٚ ئبٚاز ٚ ٘ەٚایبٔەی ٘ەڵمٛاڵٚی ٔبخی خۆ

ثۆْ ٚ ثەراِەی ڕەضۀبیەری ٔسیه ثۆرەٚە ٌە دەز ٚ خٛاضزە ٘ۀٛوەیەوبٔٝ ِرۆڤی 

وٛرد. ضيّبٚ ڕٚخطبری ئەٚ ٘ەٚاٚ ئبٚازأەی ٘ٛٔەرِۀذ )ِبٍِێ( یەوێىە ٌەٚ 

٘ۆیبٔەی ِبٍِێ ٚەن ٘ٛٔەرِۀذێىی ِيٍٍی ثٕبضرێ ٔبٚیػی ٌێ ثٕێيٓ ئەزِٛٚٔی 

 ِبٍِێ. 
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 غەغەَ: دبِيذ وبويٍی 

یجەرّۀذیەوبٔی ِبٍِێ ئبغىراْ ٚە ٔەثێ ثەش ِٓ ثسأُ ئيٕطبٔێىی ثە ڕٚدّٛ رب

خەڵه دۆضذ ثٛٚ ضەرەرای ئەٚەظ عيسزەری ٔەـطی ٘ەثٛٚ ثەڕاضزی ئەٚ 

غەرەؾ ٚ پيبٚەرييەٜ خۆی ٘يچ وبرجە ٘يچ ليّەرێه ٔە دەـرۆغذ. )ِەال دٛضێٓ( 

)ِبٍِێ( ٔبثيزەٚە. ٘ەِيػە ٌەگەڵی ثٛٚ. زۆرجبر ثە )ِەال دٛضێٓ( َ دەگٛٚد ثۆ ٌە 

٘ەِيػە گەٚرەرریٓ . دەیگٛٚد ِٓ )ِبٍِێ( َ خۆظ دەٚێ ٚ ثێ ئەٚ ٔبژیُ

 . پيبٚەوبٔی وٛردەٚاری الی ئەٚ ِيٛاْ ثٛٚ دەضزی ثۆ وەش درێژ ٔەدەورد

چ ثيرەٚەریەوی خۆغزبْ ٌەضەردەِی الٚی )ِبٍِێ( دۆضزبیەری خۆربْ ٌەگەڵ پ

 ئەٚ٘ەیە؟

ْ( ٚ )ڕەديُ( ِبِە )ڕەدّبْ(ٔبثيٕب ثٛٚ ِذّذ ِبٍِێ دٚٚ ِبِی ٘ەثٛٚ )ڕەدّبٚ

رەِەزأبْ ٌە پێع ِسگەٚری )ضٛر( صاڵٚاری ٌێ دەدا دۀگٛضەدایەوی زۆر خۆغی 

٘ەثٛٚ. ئەٚ دەِی ثٕەِبڵەی )ِبٍِێ( ٌەِبڵی ئيمجبٌيذا ثْٛٚ ٚ ربخّێىی گەٚرەیبْ 

٘ەثٛٚ. ئێٛاراْ ٌەٚێ وۆ دەثٛٔەٚە ِبَ )ڕەديُ( ٚ )ڕەدّبْ( ٚ )ِيرزا دٛضێٓ( ٚ 

ذّذ( ٚ )٘بغُ( ٚ )ِٛرەٌيت( ٚ )جەعفەرٚٚ( ٚ )رٛٚثب( ی خٛغىيبْ. ئێّەظ )ِ

ٌەٚێ ثٛٚيٓ ٌە خٛارەٚە دادۀيػزيٓ. )ِيرزا دٛضێٓ( دۀگێىٝ یەن جبرخۆغىٙەثٛٚ. 

ٌە ٚێ دەضزييبْ ثە گۆرأی ٚرٓ دەورد. ٌە ثيرِە وە )وبٔی ئبضىبْ(.دەگٛررا 

ر ئەٚەٜ ثە رەِەْ وەٚرجٛٚ )ِبٍِێ( ثەضەر دٛضێٓ دەوەٚد. )ِيسا دٛضێٓ( ٌە ثە

 . ثەِە لەڵص دەثٛٚ. دەیٛد ئەٚە ثۆ جەٚەوە رێه دەدەی

ثڕٚا ثىە جبری ٚا ٘ەثٛٚ ٔێسیه ثٛٚ غٛغەی پۀجەرەوە ثػىێ )ِبٍِێ( 

 .ثەدۀگێىی ئبٚا ثڵٕذی دەيگٛٚد

 . . ئێٛە ِبَ )ضەعيذ( ربْ ثيٕيٛە پ

وەَ جبر ثيٕيُ ثەٌێ ِبَ )ضەعيذ( ثبٚوی )ِبٍِێ ( ثٛٚ ئەٚ وبرەی وە ثۆ يەٚ

غبگردی عٍی ِەجيذە پير ثَٛٚ. ِٕذاڵ ثِٛٚڕۆژێه ٚەضزب عٍی گٛٚری ثڕۆ ِبَ 

ضەعيذَ ثۆ ثبٔگ ثىە دٚارر چَٛٚ ٌەگەڵ خۆَ ٘ێٕبَ دٚای وەِێه لطەوردْ داٚایبْ 

ٌێ ورد گۆرأی ثڵێ ٚ زیبرر ئب٘ۀگی ٚەـبیی دەگٛٚد ثەڕاضزی جٛأی دەگٛٚد. 

 خەٌيً ِەجەیجبرێىيبْ ِبَ ضەعيذ دەچێزە ثبؼی 
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وە )ضەیذ عٍی ئەضخەر( ٌەٚێ دەثێ ِبَ ضەعيذ ٔبزأێ ئەٚ ٌەٚێيە. ئەَ  

 .غيعرەٜ خٛارەٚە ثە گۆرأی دەڵێذ

 ٘ەر ثێٛە ژٔێىی غبڵ ورِبٔی ثێ

 دەٚضەد گەٚرە وچ ثەلٛرثبٔی ثێ

 . ضەیذ )عەٌی( وە ئەِە دەثيطزێ دەضذ دەوب ثە گۆرأی ٚ دەڵێذ

 ٘ەر گەٚرە وچێىی ربزە دەگبرێ

 دەٚضەد ثێٛەژْ ضٕذأی گبرێ

ِبَ ضەعيذ ثە پەٌە دەچێزەٚێ ٚ یەوزرِبچ دەوەْ ٚ دٚای چبن ٚ چۆٔی . )ضەیذ 

 . عٍی( دەڵێذ ِبَ ضەعيذ ثەخٛا ِٓ زۆر عبغمی دۀگی رۆَ

. ثەثڕٚای ئێٛە ثٕەِبڵەی ِبٍِێ ثە گػزی  ٌەوەٜ ٚ وٛێ دەضزيبْ ثە وبرٜ  پ

 گۆرأٝ  ٚٚرٓ وردٚٚە ثە ربیجەری )ِبٍِێ(؟

ٔبرٛأيٕجە رەٚاٜٚ ثسأيٓ ثٕەِبڵەی ِبٍِێ ٌە چ وبرێىەٚە دەضزيبْ پێ  ٚ.

وردٚٚەئەٚاْ ژْ ٚ پيبٚیبْ دۀگ خۆظ ثٛٚە. ٘ەرٚەن ئبغىرایە ثەغێه ٌەَ ثٕەِبڵە 

وە ٌە وٛردضزبٔی عيراق ٔيػزەجێ ثْٛٚ دۀگيبْ خۆظ ثٛٚە. ثەگػزی ئەَ 

ٚ ِذّذ ِبٍِێ ٚ ئەٚأی رر ثٕەِبڵەیە ٌە ِبَ عٍی ِبَ ضعيذ ڕاثگرە ِيرزا دٛضێٓ 

ثە٘ۆی دۀگەوەیبٔەٚە ٌەگەي ٘ەِٛٚ ثەزَ ٚ خۆغی ٚ ِەجٍيطێىی ٔبٚ غبر ثۆ ئەٚ 

 ٔبٚچەیە رێىەاڵٚ ثٛٚٔە ثە ربیجەری ٌەٚ وبرەٜ ٚەوٛ ئێطزب ٔبضراٚ ٔەثْٛٚ.

 پێزبْ ٚایە وبن ِذّذ ِبٍِێ ربچ ڕادەیەن ٌەوبری ٘ٛٔەری خۆی ڕازی ثٛٚ؟پ.

خسِەد ثە ٘ٛٔەر ثەربیجەد ِۆضيمبی وٛردی ثٛٚ،ثە  . ِبٍِێ ٘ەِيػە ِەثەضزیٚ

ثڕٚای ِٓ ٌەضەر ئەٚ ثيرٚثبٚەرەی خۆی جێگير ڕاٚەضزبٚە ٚە ثە ٘يچ چەغٕێه خۆٜ 

 ٌە زەدّەد وردْ ثە 
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ثٛارەوە ٔەوػبٚەرەٚە ثەاڵَ زۆر جبر دەیٛٚد ثەٚ جۆرەی وە ٚیطزی دڵيەری 

 ٔەیزٛأيٛە خسِەد ثە ٔەرەٚەوەی ثىبد.

ە پێُ ثبغەئەٚ ڕاضزييەربْ ثۆ ثگێرِەٚە، ِبٍِێ ٘يچ وبريه وبضێزەوبٔٝ ثۆ يە ٌێرەٚ

خۆٜ الٜ خۆٜ دەضذ ٔەدەوەٚرخەڵه ٘ەثٛٚ دەیٛد وبن ِذّذ دەورێ ـالْ 

وبضێزی خۆرُ ثذەیزێ ِبٍِێ دڵٝ ٔەدەغىبٔذ دەیٛد ثبغە، ٔبچبر دەچٛٚ ثۆی 

 دەوڕی وەَ ٚا ٘ەثٛٚ وبضێزی خۆی ٘ەثێذ

 ەردأی )ِبٍِێ( ربْ وردٚٚە؟. ئبیب ئێٛە ثەَ ٔسیىبٔە ضپ

. ٘ەڵجەد ٌە پێع دا ثە پێٛیطزی دەزأُ ربیجەرّۀذێىی )ِبٍِێ( وە ٌە وبری ٚ

الٚیع دا ٘ەر ٘ەی ثٛٚ ثبش ثىەَ. ئەٚیع ئەٚەیە وە ئەٚ ٘ەربثڵێی ِرۆڤێىی 

ـراِۆغىبر ثٛٚ، ٘ەر ٌەضەرەربی رەِۀی ٘ەر ٚا ثٛٚە. ّٔٛٚٔە وبرێه وە ٌە جێگبیەن 

ئەگەر لطەیەوی ثۆ گٛرٓ ٘ەثٛایە، لطەی ٘ەِٛیبٔی دەثڕی رب وۆدەثٛیٕەٚە 

لطەی خۆی ثىبد دەی گٛٚد دۀب ٌە ثيرَ دەچێذ. ثەَ ٔسیىبٔە ٌەگەڵ عەٚاڵی 

وٛڕی دیزُ وە وٛڕی ثە ِبٍِێ ی گٛٚد ثبثە گيبْ ئەٚە وبوە دەِيذە ٔبیٕبضی ٌە 

 ثيررە چۀذ ثبضذ دەورد ئەٚیع گٛری ثەٌێ ثەٌێ ٚە ٘يچی رری ٔە گٛٚد

ثەڕاضزی زۆر دڵ گراْ ثٛٚ چبٚەوبٔی پڕثٛٚ ٌە ـرِێطه وە ئەَ ٘ٛٔەرِۀذە ثە 

 (www.mamele.2020: online) رٛأبیە ثۆ ٚای ٌێٙبرٛٚە.

 دەٚرەَ: ئبراش وۆيٝ

 ( ٌە ِيبٔٝ چۀذ پرضيبرێه:27May، 2020ە گفزٛگۆيەوٝ ربيەرذا ئبراش وۆيي )ٌ

 ەٚد ؟ضبڵی چۀذ ثٛٚ وە چبٚد ثە ِبِۆضزب )ِبٍِێ( وپ.

ٌە )ِە٘بثبد( ئەٚ وبد ئەٚاْ ٘برٕە ئەٚ غبرە ٘ەر  1991. ٌە وۆرەٚەوەی ضبڵی ٚ

یەوە ٚ ثۆ غٛێٕێ چٛٚ . ِٓ چٛٔىە زۆر غەیذای دۀگی ئەٚ ِبِۆضزبیە ثَٛٚ ثۆیە 

 . ثریبرَ دا وە ثچّە الی

 . رٛأبیی )ِبٍِێ( ٌە ڕٚٚی دۀگەٚە چۆْ دەثيٕٝ؟پ

. ِبِۆضزب )ِبٍِێ( ٌەضەر چۀذ چيٕێه گۆرأە گٛٚرٛە وبری گۀج ثٛٚ رۆٔی ٚ

دۀگی ٌەضەر رۆٔی )ضی( ثٛٚ ثەاڵَ ئەٚ وبرەی ِٓ الی ثَٛٚ ٚا ٔەثٛٚ رٛأبیی 

 دۀگی رۆزێ وەِزر ثٛٚ . )ِبٍِێ( 
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٘ەردەَ ِٛضەیزەر ثٛٚ ٌەضەر ِۆضيمبٚ دۀگی خۆیی ٘ەِيػە ِۆضيمب ثە دٚای 

  . ئەٚەٚە ثٛٚ

 . غبرەزای )ِبٍِێ( چۆْ دەثيٕٝ ٌە ِەلبَ ٚ ِۆضيمب ؟پ

. ٘ەردەَ گەر ِيٍۆدیەوی ثٛیطزجبیە دەثٛٚە ٚەن خۆی ثۆد ژۀذثب زۆر جبر ٚ

جٍِٛەیەوی ِۆضيمبِبْ ثۆ دەژۀذ گەر ثە دڵی ٔەثب ڕەری دەوردەٚە ٘ەِٛٚ غزێىی 

رەزا ثە ئبضبٔی لجٛي ٔەدەورد گٛێيەوی ِۆضيمی ٘ەثٛٚ ٌە ڕٚٚی ِەلبِەٚە زۆر غب

  . ثٛٚ ِەلبِەوبٔی ثبظ دۀبضی

 . چۀذ وبری ٘ٛٔەریزبْ ٌەگەڵ وردٚٚە ؟پ

. چۀذ جبرێه ٌە ِباڵْ یبْ ٌە ِەجٍيص ٌەگەڵی دا دۀيػزيّە ِۆضيمبَ ثۆی ٚ

ژۀيٛە. ئەٚ زۆرثەی جبر ٌەگەڵ )چبالن(ی وٛری ثٛٚ جبرێىيع ئب٘ۀگێىی 

 ٔيػزّبٔی ٘ەثٛٚە رەِریٕيػيبْ ورد ثەاڵَ دٚارر ٔەورا

. وبریگەری ئبٚازی ِيٍٍەربٔی رر ثەضەر )ِبٍِێ(ٚە چۆْ ثٛٚ ؟ ربچۀذ ضەروەٚرٛ پ

 ثٛٚە ؟

. ثەٌێ وبریگەری ئبٚازی ِيٍٍەربٔی رر ثەضەر )ِبٍِێ(ٚە ٘ەثٛٚە ٚەوٛ ٘ەِٛٚ ٚ

ٚالربٔی رر زۆر ٚالد ٘ەیە وە ضٛدیبْ ٌە ئبٚازی ئێّە ٚەرگررٛٚە ٚە ئێّەظ ضٛدِبْ 

بٚازی )ِبٍِێ( ٘ەْ وە ربِی ئبٚازی ِيٍٍەربٔی رر ٚەرگررٛٚە. ثێ گِٛبْ چۀذیٓ ئ

دەدەْ ثەاڵَ )ِبٍِێ( زۆر ضەروەٚرٛأە ِبِەٌەی ٌەگەڵذا وردْٚٚ ٚ ثەڕاضزی 

  . وٛردأيەری ثە وٛرد وردْ ئەٚ ئبٚازأە ثەڕاضزی وبرێىی ئبضبْ ٔيە

 . )ِبٍِێ( ٌە ڕٚٚی لەربرەٚە؟پ

ثەڕاضزی ثە ربِێىی زۆر . ِبٍِێ غێٛازێىی ربیجەد ثە خۆی ٘ەثٛٚ ٌە لەربر ٚ

وٛردیبٔە لەربرەوبٔی دەگٛٚد ِٓ ٘ەِٛٚ لەربرەوبٔی ئەَٚ پێ خۆغە. لەربرەوبٔی 

 )ِبٍِێ( جيبٚاز ثٛٚ ٌەگەڵ لەربرەوبٔی الی خۆِبْ.
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 .دٚا ٚٚرەدپ

ئەٚ ٘ٛٔەرِەدأەی وە ضباڵٔێىی زۆر ٌە خسِەد ٘ٛٔەری وٛردی دا ثْٛٚ ثەراضزی ٚ.

لٛربثخبٔەیەن ثۆ ٔەٚەی دا٘برٛٚ. ثەڕاضزی پێٛیطزە ٌێىۆٌيٕەٚەی رەٚاٚ ئەٚأە ثٛٚٔە 

ثىرێ ٌەٚ ٘ٛٔەرِۀذأەٚ ئبٚاز ٚ گۆرأيەوبٔيبْ ضەر ٌە ٔٛێذا داڕێژرێزەٚە چٛٔىە ٘ٛٔەر 

 ثەربیجەری ِۆضيمب ٔبضٕبِەی گەڵە پێٛیطزە ئێّە غبٔبزی ثەٚأەٚە ثىەیٓ.

 

 ٘ەغزەَ: ٔبیؿ غێخبٔی

 ( ٌە ِييبٔٝ چۀذ پرضيبرێه:24May، 2020ٔبيؿ غێخبٔٝ ) ە گفزٛگۆيەوٝ ربيەرذاٌ

. ئبیب ٘ەٌجژاردٔی ئەَ غيعرە جٛأبٔە ٌە الیەْ )ِبٍِێ(ٚە دەگەڕێزەٚە ثۆ پ

 غبرەزایی )ِبٍِێ( یبْ ٘ەثٛٚٔی دەلی غيعری ثبظ؟

. ثە ٘ۆی ئەٚەی وە )ِبٍِێ( ٘بٚرێيەری ٚ ٔسیىبیەری ٌەگەڵ غبعيرأی )ِە٘بثبد( ٚ

)٘ێّٓ، ٘ەژار( وۆِەٌێه غبعيری رریع. رێىەالٚیەوی ٘ٛٔەر ٚ  ٘ەثٛٚ ثەربیجەری

وۆِەاڵیەری ٌەگەڵيبْ ٘ەثٛٚ ٘ەٌجژاردٔەوە ڕۀگە زۆر جبر ٌەالیەْ خۆیی ٚ 

غبعيرەوەٚە ثٛٚ ثێ. ثەاڵَ ِٓ ئەٚە ٔبگەیۀێ وە )ِبٍِێ( خۆی ضەٌيمەیەِی 

ٚە جٛأی ٔەثٛٚە. جگە ٌەٚأەظ وۆِەٌێه رێىطزی ـۆٌىٍۆری جٛأی ٘ەٌجژارد

ٌەگەڵ ئبٚازی جٛاْ ئەٚە یەوێىە ٌە خبڵە ثە٘ێسەوبٔی گۆرأی ضەروەٚرٛٚ ٌەَ 

  . ثبرەیەغەٚە ٘ەِٛٚ وەش غبیەدی ئەٚە دەداد وە غيعرەوبٔی خۆِبڵی وٛردیٓ

 . غعرەوبٔی )ٚەـبیی(ٚ ثٕەِبڵەی )ِبٍِێ(؟پ

)ضەعيذی ِبٍِێ( وە ثبٚوی )ِذّذی ِبٍِێ(یە ٘بٚرەِۀی )ٚەـبیی( ثٛٚە 

ئب٘ۀگبٔە )ٚەـبیی( جگە ٌە غيعر ئبٚازیػی ثۆ دأبْٚ ئبٚازەوبٔی ٘ۀذێ ٌەٚ 

  . )ٚەـبیی( یػيبْ گٛرٛٚرەٚە ٘ۆیەوەغی زیبرر ٘بٚرەِۀی ٚ ٔسیىبیەری ثٛٚە

  . ٘ۆی چيە )ِبٍِێ( ڕٚٚی وردٚٚە ئبٚازی ِيٍٍەربٔی رر؟پ
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ٚا . ئەِە ٌە زۆر غٛێٕی رریع وە )ِبٍِێ( ئبٚازی ئبزەری گٛرۆرەٚە.ٔبورێ ٚ

ثەئبضبٔی ثە خەڵه ثگٛررێ وە )ِبٍِێ( ئبٚازی ٚەرگررٛٚە ٌە ٘ٛٔەرەوەی وەَ 

  .ثىرێزەٚە

 . )ِبٍِێ( ٚ لەربر؟پ

. غێٛازێىی ٘ەیە ٌە لەربر دا پێی دەٌێٓ لەربری )ِبٍِێ( ئێّە ٌەگەرِيبْ لەربر ٚ ٚ

خبٚوەرِبْ ٘ەیە لەربر خبٚوەر ـۆرِێىە ربیجەد ثە ٔبٚچەی )گەرِيبْ( ثەاڵَ وە 

ٕە ڕۆژ٘ەاڵد ٘ەِٛٚ ثبضی لەربری )ِبٍِێ( دەوەْ. )ِبٍِێ( ٌە ضێ یبْ دەچي

چٛار دۀگی ثەیبد رۀبٔەد ٌە ِصيرەوبْ ٌەدۀگی غەغەَ ٚ دەٚرەَ ٌەٚأە 

لەربری جيب جيبی گٛرٛٚە ٌەضەر پەیژەی ٔە٘بٚۀذ عەجەَ رۀبٔەد ٌەضەر ديجبز 

ِبٍِێ( غێٛازی ٌەضەر وۆِەٌێه پەیژەی جيب جيب  لەربری چریٛە ثۆیە دەٌێٓ )

 .ربیجەد ثەخۆی ٘ەثٛٚە.

. ئبیب گِٛبْ ٌەٚە دەورێ ئەٚ ئبٚازأە ٘ی وٛرد ثٓ ئەٚاْ ٚەریبْ گررجێذ ثە ٘ۆی پ

 پێػىەٚرٛی ٚاْ ئەٚاْ زۆررر رۆِبریبْ وردثێ ؟

. ثەٌێ ئەٚە  یەوێىە ٌە ئەگەرەوبْ وە پێٛیطزە ثە دٚا داچٛٔی ثۆ ثىرێذ ثەاڵَ ٚ

ضەد رٛرويب ٘يچ ٌە پبیەی )ِبٍِێ( وەَ ٔبوبرەٚە وە گریّبْ ئەٚ ئبٚازأە ضەد ٌە 

 ئەٚ ئبٚازأەی ٌەضەردەِبٔێىی زٚٚ چۀذیٓ ضبڵە گٛێ گری وٛرد گٛێی ثۆ دەگری. 
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 ثەغٝ ضێيەَ

 غيىردٔەٚەٜ ثەغێه ٌە گۆرأييەوبٔٝ ٘ٛٔەرِۀذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٔبيٍۆٔە -1

  ٖٚ ٔبثێزٗش ئبغذ  وٗ  ڵێٓ ٌێٛ ئبڵ ٌێُ زیسٖ ثٗ دٖ

  ٖٚ ْ ثێزٗ رێ دٚعبَ ثۆ ثىٗ ـٗ ضٗ  ژاڵ چۆرٗ وٗ

  ٖٚ ڵُ ئبغذ ثێزٗ گٗ ثێ دٖ ڵٗ َ رٗ وٗ خٛای دٖ ٌٗ

 َ( ٔبیٍۆٔـــــــــــــــــــٗ ی )ثراوٗ ی دٖ دٖ

 

 ( ّٔٛٔەٜ ٔۆرەٜ گۆرأٝ ٔبيٍۆٔە١ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 ی كو سكێڵو

 

 ٔبيٍۆٔە( ّٔٛٔەٜ ٔۆرەٜ ضىێڵٝ گۆرأٝ ٢ٚێٕەٜ ژِبرە ) 
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وبٔی )ضۆڵ، ال، ضی،  ٔگيٗ دٖ  پٍٗ  ِيبٔٗ ثيٕيٓ وٗ  یٓ دٖ ثىٗ  ٚ ئبٚازٖ یری ئٗ ر ضٗ گٗ

ی  ٚرٖ ی گٗ یژٖ ِی پٗ وٗ ی یٗ چٛاریٕٗ  ٌٗ  ، وٗ ن چٛاریٕٗ یٗ  ٌٗ  ، وە ثریزييٗ دۆ( یٗ

ٔگی  دٖ پٍٗ   یٗ یژٖ پَٗ  ری ئٗ ی ثٕيبرٕٗ ی پٍٗ ٖٚ رئٗ ثٗ جب ٌٗ  اڵری دایٗ ِی ڕۆژ٘ٗ وٗ یٗ

 ثێذ.  ٚرٖ ی صۆڵی گٗ یژٖ پٗ  ِۆزيىييٗ  یژٖ َ پٗ ثێذ ئٗ  دٖ  ثۆیٗ  صۆڵٗ

 ثـــــٍـــــٛیـــــری غــــــٛاْ -2

 

 ٔگێێىی خۆظ گٛێُ ئب٘ٗ  دٔيب خبِۆظ      دێزٗ  ٖٚ غٗ  ٔيٖٛ

  رٖ د ثٗ ـٗ خٗ  غبدی ٘ێٕٗ     رٖ رٖٚ ٔگێىی گيبْ پٗ ئب٘ٗ                            

  یب ضبزٖ  یۆڵۆٔٗ  ربرٖ          ٚازٖ ٔگێىی دڵ ٔٗ ئب٘ٗ                            

 

 ( ّٔٛٔەٜ ٔۆرەٜ گۆرأٝ ثٍٛێرٜ غٛا٣ْٚێٕەٜ ژِبرە ) 
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 :ی وٗ ضىێڵٗ

 

 ّٔٛٔەٜ ضىێڵٝ گۆرأٝ ثٍٛێرٜ غٛاْ( ٤ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

ِی  ی ضێيٗ ر پٍٗ ضٗ ٌٗ وٗ ئبٚازٖ  ثيٕيٓ وٗ یٓ، دٖ ثىٗ  ٚ گۆرأييٗ یری ئٗ ر ضٗ گٗ ئٗ

٘يچ  ٖٚ رئٗ ثٗ  ی ـریجی )وٛرد( ٌٗ یژٖ پٗ  وبرٗ دٖ وٗ  ( ثٕيبد ٔراٖٚ. ٚرٖ ی )دۆی گٗ یژٖ پٗ

  ثيٕيٓ وٗ یٓ دٖ یریع ثىٗ رضٗ ٕيٓ گٗی رێذأبثي ٖٚ رٖ ٚ ٔسِىٗ ٖٚ رٖ رزوٗ وی ثٗ یٗ ٔيػبٔٗ

  وٗ وبٔی ئبٚازٖ ٚاربی ِيبٔٗ ثٗ یٗ  ِۆزيىييەوٗ  یژٖ پڕاٚپڕی پٗ وٗ  ٚدای ئبٚازٖ ِٗ

ٚ  پٍەی )ِی( یٗ  وبد وٗ  ضذ پێذٖ دٖ وەٖٚ  یژٖ ِی پٗ وٗ ٔگی یٗ دٖ پٍٗ  ٌٗ 

وۆربیػذا  ٌٗ   ەوەِٛزیىيي یژٖ  ِی( پٗ غزٗ ی وۆربیی )٘ٗ رب پٍٗ  ی رێذایٗ ٖٚ رزثٛٔٗ ثٗ

 ٘برٛٚە. وٗ  ئبٚازٖ وۆربی ثٗ   ی ثٕىٗ پٍٗ ثٗ 

 

 ٔـذ جـٛأـە چـٗ -3

  اڵڵٗ گٛڵی ٘ٗ  ٔذ جٛأٗ ٔذجٛأٗ چٗ چٗ

  ڵٗ ئبٖٚ ثۆ یبری دٚٚرٌٗ   ردٖ ٔگ زٖ ڕٖ

 ٚأی غٛأی جٛأــــــــــــــــــــٗ غٗ

 ٚ ثڕٚأــــــــــــــــــــــــــــٗ غٗ ِبٔگٗ   ٌٗ

 ٔيٕێ ْ ثۆٔبزٖ ڕوێ ضبزوٗ ڵپٗ غبیی ٚ٘ٗ
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 ( ٔۆرەٜ گۆرأٝ چۀذ جٛأە.٥ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

:ی وٗ ضىێڵٗ  

 

 ( ضىێڵٝ گۆرأٝ چۀذ جٛأە.٦ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

ٔگی  دٖ ٔێٛاْ پٍٗ   وبٔی ٌٗ ٔگيٗ دٖ پٍٗ  ِيبٔٗ  ثيٕيٓ وٗ یٓ دٖ ثىٗ ٚئبٚازٖ یری ئٗ رضٗ گٗ

ٔگی ٚ  وی دٖ یٗ چٛاریٕٗ وی رر پێه دێزٍٗ ٚاربیٗ ثٗٚ ژٚر دێذ.  رٖ ی ِی ثٗ صۆڵ رب پٍٗ

پێی  (. جب ثٗ )صۆڵ، ال ،ضی وبرثيّۆڵ، دۆ، ڕێ، ِی  َ جۆرٖ ٔگی ثٗ دٖ  دٚٚ پٍٗ

ی  ٘ۆی چٛاریٕٗ ی )ڕاضذ ٌە ضەر صۆڵ( ثٗ یژٖ پٗ  ٌٗ  ثریزيٗ  َ وٗ وٗ ی یٗ چٛاریٕٗ

ی  ی چٛاریٕٗ ٖٚ رئٗ ثٗ اڵَ ٌٗ ثٗٚێ  وٗ ردٖ ِبْ ثۆ دٖ وٗ ڕاضزٗ  جۆری  پيژٖ  ٖٚ ِيػٗ دٖٚٚ

  ثۆیٗ  وی درٚضىراٚی ريب دیبرٔيٗ ٔگييٗ دٖ ٚ٘يچ پٍٗ   ٔگييٗ دٖ ٔٙب دٚٚپٍٗ  َ رٗ دٖٚٚ

 ی ڕاضزی ضرٚٚغزی ٌێ ثٙێٕيٓ. یژٖ رٛأيٓ ٔبٚی پٗ دٖ
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 خـێـر یبدی ثٗ -4

 خێر َ ثٛٚ وٛا یبدی ثٗ ی ِػٙٛری گػذ عبٌٗ ٚگٛڵٗ ئٗ

  رگُ وبریــــــــــــــٗ جٗ ريرد ٌٗ ثێ ثێ ـيىرد ٔٗ چۆْ دٖ

 خــــــــێر ی ريری رۆ یبدی ثٗ ٔيػبٔٗ  ی ثِٛٗ ِٗ ٚدٖ ئٗ

 ٘ـــــــــــــبٚارَ رٖ ٚ دٌٚجٗ ضذ ئٗ دٖ ِبڵ ثيذاثٗ ثبی غٗ

 ی زاِــــــــــــــــــــــــــذارَ ِێىُ ثۆثٕێرێ ثۆدڵىٗ ڵذٗ ِٗ

 

 

 ثەخێر.( ٔۆرەٜ گۆرأٝ يبدٜ ٧ٚێٕەٜ ژِبرە ) 
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 :ی كو سكێڵو

 

 ( ضىێڵٝ گۆرأٝ يبدٜ ثەخێر.٨ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

 

ی ـب  ٔيٛاْ پٍٗ وبٔی ٌٗ ٔگيٗ دٖ  ٚدای پٍٗ ِٗ  ثيٕيٓ وٗ یٓ دٖ ثىٗ ٚ ئبٚازٖ  یری ئٗ رضٗ گٗ

ٔگی )ـبوبردێس، ضۆڵ، ال، ضی  دٖ  ٚاربی پٍٗ ثٗ  ی ِی يٗ رب پٍٗ  ٖٚ رٖ ٚ ضٗ رٖ وبردێس ثٗ

ی ضێ  ر پٍٗ ضٗ ٌٗ  َ ئبٚازٖ ئٗ  زأيٓ وٗ ثێ غه دٖ  دێس، ڕێ، ِــی(. ثۆیٗثيّۆڵ، دۆ 

  ٔگيبٔٗ دٖ  ٚ ِيبٔٗ اڵری ڕاضزە ٌە ضەر پٍەٜ ڕێ جب ئٗ ِی  ڕۆژ٘ٗ ی دٖٚٚ یژٖ ِی پٗ یٗ

ڤػبْ  رئٗ اڵد ٔبزٔبٚی ٘ٛزاَ یبْ ردخ االرٚاح  یبْ ضۆزٔبن یبْ عٕجٗ ڕۆژ٘ٗ  ٌٗ

 گرْ . خۆدٖ ٌٗ

 

 ثێ زێٕٗ -5

 ِی لٛرلٛاڵؼێ ن رٗ ٖٚ  ِٕی داگررٖٛٚ ئٗ ِێه رٗ

 رِۆدی ضبثاڵؼێ ضٗ وڕَ ٌٗ وراضێىی ثۆدٖ

 ٔبٚ ثبؼێ ٚاْ جبرجبرثێزٗ ثبؼٗ  ثجّٗ ررٗ غٗ

  ة دٚٚ ددأی زێڕٖ ثێ زێٕٗ ی زێٕٗ ثێ ٘ٗ زێٕٗ

 گێڕٖ ر ِٗ دیُٕ ٖٚ ری ِذّذَ جبٌٗ ئِٛٗ
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 ( ٔۆرەٜ گۆرأٝ زێٕەثێ.٩ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

 :ی وٗ ضىێڵٗ   

 

 ( ضىێڵٝ گۆرأٝ زێٕەثێ.١١ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

  پٍٗ وبٔی پێه دێٓ ٌٗ  ٔگييٗ دٖ  ِيبٔٗ  ثيٕيٓ وٗ یٓ دٖ ثىٗ  ٚ ئبٚازٖ یری ئٗ رضٗ گٗ

ِۆضيمبی   یژەٜ پٗ  وٗ  ٚرٖٛ روٗ وبٔی )ال، ضی وبرثيّۆڵ، دۆ، ِی ٔبرٛڕاي(. دٖ ٔگييٗ دٖ

اڵری ڕاضذ دۆيە  ِی ڕۆژ٘ٗ ی دٖٚٚ یژٖ ِی پٗ غٗ غٗٔگی  دٖ  ر پٍٗ ضٗ  ٌٗ  َ ئبٚازٖ ئٗ

  ثۆیٗ  ٔگێه ثەرزوراٖٚ دٖ  گٗ ِيػی چبرٖ ی پێٕجٗ وب، پٍٗ ی ال دٖ ر پٍٗ یبد ٌەضٗ ثٗ  وٗ

ٔذ یبْ  ٘بٖٚ یبری ٔٗ ثٗ  َ گۆرأييٗ ی ِۆضيمبی ئٗ یژٖ ٔبزٔبٚی پٗ  ڵێُ وٗ دٖ  ٖٚ دڵٕيبیٗ  ثٗ

ٔگيبْ  دٖ  ی  پٍٗ ِبْ ِيبٔٗ ٘ەِٛیبْ ٘ٗ  وٗ  ٔسازٖ وٗ یبری وٛرد یبْ ٚا یبْ ثٗ یبری ٔٗ ثٗ

 . یٗ ٘ٗ
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 ٔگی لٛڵٕگبْ دٖ -6

 ٚێـــــــــــــــــــــــــــذا وردَٚ ضٛربَٚ ٌٗ عيػك ثێچبرٖ

 ٚێـــــــــــــــــذا وٛیطزبْ ٚ ثٗ وێٕێ ثٗ یػٗ زٚڵفذ ثبدٖ

 غــــــــــــــــــٛدا ٔيٖٛ ٔگی ثٌٛجٛي ٚ لِٛری دێ دٖ دٖ

 ٚێــــــــــــذا دٖ  غێذ ثٖٛٚ  ثۆیٗ  ٔذٖ ٌێٛئبڵی ثٗ  ثٗ دڵ

 ٖٚ خٛێٕـــــٗ  دڵێىی پڕ ٌٗ  یال ثٗ ٔٛضُ ثۆ ٌٗ زدٖ وبؼٗ

 ٖٚ ڵێٓ وٛێطزبٔيٓ دێٕٗ ٚای دٖ ٘ٗ ٔگی لٛڵيٕگبْ دێ ٌٗ دٖ

 

 

 ( ٔۆرەٜ گۆرأٝ دۀگٝ لٛڵٕگبْ.١١ٚێٕەٜ ژِبرە ) 
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 ی: كو سكێڵو

 

 ضىێڵٝ گۆرأٝ دۀگٝ لٛڵٕگبْ.( ١٢ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

  پٍٗ  وبٔی پێه دێٓ ٌٗ ٔگييٗ دٖ  ِيبٔٗ  ثيٕيٓ وٗ یٓ دٖ ثىٗ  ٚ ئبٚازٖ یری ئٗ رضٗ گٗ  

  َ ئبٚازٖ ِۆضيمبی ئٗ  یژٖ وبٔی )ال، ضی وبرثيّۆڵ، دۆ، ڕێ، ِـی ٔبرٛڕاڵ( پٗ ٔگييٗ دٖ

یبری  ثٗ  وٗ اڵری )دۆی ڕاضذ( ِی ڕۆژ٘ٗ ی دٖٚٚ یژٖ ِی پٗ غٗ ی غٗ ر پٍٗ ضٗ ٌٗ

  ٚرٛغٗ روٗ دٖ  ٔگێه ثەرزوراٖٚ دٖ  گٗ ِيػی چبرٖ ی پێٕجٗ وبد ٚ پٍٗ ی ال دٖ ر پٍٗ ضٗ

یبری  ثٗ  َ گۆرأييٗ ِۆضيمبی ئٗ یژٖ  ٔبزٔبٚی پٗ  ڵيُ وٗ ئٗ  ٖٚ دڵٕيبیٗ  ثٗ  ثۆیٗ  وٗ

ِبْ  یبْ ٘ٗ ِەِٛٚ ر ٘ٗ ٘ٗ  وٗ  ٔسازٖ یبری وٛرد یبْ وٗ ٚا یبْ ثٗ یبری ٔٗ ٔذیبْ ثٗ ٘بٖٚ ٔٗ

 . یٗ ٔگيبْ ٘ٗ دٖ ی پٍٗ  ِيبٔٗ

 

 

 

 ـب ِبڵی ثبثُ ثێ ٖٚ -7

 ــــــب ی جٗ ِب ربوٗ ثرَ ٔٗ ــــب           ضٗ ِبڵی ثبثُ ثێ ٖٚ

 چبٚجٛأُ  ٌێُ زیسٖ  ـب            ٌێُ زیسٖ ضيٕگذ ثبؼی ثێ ضٗ

 ٔذ ٚ ڕٚٚ ِب٘ی ربثبُٔ َ لٗ دٖ             یٗ ن دأٗ ری یٗ ٚ٘ٗ گٗ
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 ( ٔۆرەٜ گۆرأٝ ِبڵٝ ثبثُ ثێ ٚەـب.١٣ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

 :ی وٗ ضىێڵٗ

 

 ( ضىێڵٝ گۆرأٝ ِبڵٝ ثبثُ ثێ ٚەـب.١٤ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

ٔگی ٔێٛاْ  دٖ پٍەٚد  دٗ وبٔی ٌٗ ٔگيٗ دٖ  پٍٗ  ثيٕيٓ وٗ یٓ دٖ ثىٗ ٚ ئبٚازٖ یری ئٗ رضٗ گٗ 

ئبضبٔی   ثٗ  ثۆیٗ  ٚاٖٚ وی رٗ یٗ  ِيػی پٍٗ ی پێٕجٗ )ال، ضی وبر ثيّۆڵ، دۆ،ڕێ(پٍٗ

  ِی )دۆی ڕاضذ(ٖ. غٗ ی غٗ رپٍٗ یبری ضٗ ی ثٗ یژٖ پٗ ێذ وٗٚ  وٗ ردٖ دٖ

یبری  ٔذیبْ ثٗ ٘بٖٚ یبری ٔٗ ثٗ  ی یژٖ ر پٗ رثبضّبْ ور ٘ٗ ٚثٗ ِٗ  ن ٚ ٌٗ غی ٖٚ وٗ ٔبزٔبٖٚ

ٔگيبْ  دٖ ی پٍٗٗ ِبْ ِيبٔ یبْ ٘ٗ ِٛٚ ر ٘ٗ ٘ٗ  وٗ  ٔسازٖ یبری وٛرد یبْ وٗ ٚا یبْ ثٗ ٔٗ

 یٗ. ٘ٗ
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 ٔێٛ غٍێراْ  ثبثچيٕٗ -٨

 دڵُ ثێ  دڵُ ثێ ، دار ٌٗ  دار ٌٗ  ررضُ ثّرَ گيبٔٗ دٖ

 ٔطجُ ثێ  ٔطيجُ ثێ ، ثٗ ثٗ  ریجی گيبٔٗ خبوی ؼٗ

 ٔێٛغٍێراْ  ثبثچيٕٗ   رٖ ٖٚ رٖ ٖٚ

 رٖ ثۆالی ِٕی ِبڵ ٚێراْ ٖٚ رٖ ٖٚ 

 

 ثبثچيٕە ٔێٛ غٍێراْ( ٔۆرەٜ گۆرأٝ ١٥ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

 

 :ی وٗ ضىێڵٗ

 

 ( ضىێڵٝ گۆرأٝ ثبثچيٕە ٔێٛ غٍێرا١٥ْٚێٕەٜ ژِبرە ) 
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اڵَ  ثٗ  ٔگيٗ دٖ  ٚد پٍٗ وبٔی دٗ  ٔگيٗ دٖ  پٍٗ  ِيبٔٗ  یٓ وٗ ثىٗ ٚئبٚازٖ یری ئٗ ر ضٗ گٗ

ِی  غٗ ٜ غٗ رپٍٗ ضٗ ٌٗ  ِۆضيمبیٗ  یژٖ ٚ پٗ ٚێ ئٗ وٗ ردٖ ضذ وردٔی گٛێ دٖ ٘ٗ ثٗ

  پٍەٜ  ٔگی ال وٗ دٖ  رپٍٗ ضٗ ٚارە ٌٗ  اڵری ثٕيبد ٔراٖٚ ی ڕۆژ٘ٗ یژٖ ِی پٗ ی دٖٚٚ یژٖ پٗ

  یژەٜ ِی پٗ غٗ َ ٚ غٗ ی پێٕجٗ ی پٍٗ ٖٚ رئٗ ثٗ اڵَ ٌٗ ثٗ  ی ڕاضزٗ یژٖ ِی پٗ غٗ غٗ

ی ٔبزٔبٚ  ِۆضيمبیٗ  یژٖ َ پٗ ثێ ئٗ ن ثەرز وراْٚ ئٗ ٔگيٗ دٖ پٍٗ گٗ چبرٖ وٗ  یبرٗ ثٗ )ثچٛن( 

یبری ضێگب یبْ  یٕی یبْ ثٗ یبری دٛضٗ ر یبْ ثٗ یٗ یبری ِٛدٗ یبری ڕاضذ یبْ ثٗ ثٗ

 رثگریذ. عبغمی رٛروی ٖٚ

 

 

 ر ڕأی ضٗ رٌٗ ضٗ -٩

 یبٔی ر ڕأی ربوٛثٗ ضٗ  ر ٌٗ دٚادا         ضٗ ٚڵ ٌٗ زۆرَ دـــــــــــٗ

 َ زأــــــــــــــی ٔٗـبثٛٚی  ٔيٕـــــــــــــێ           ثێ ٖٚ ِيٛأی ٔبزٖ  ثِٛٗ

 ٔيٕــــــــــــێ ِيٛأی ٔبزٖ  یبٔی           ثِٛٗ ر ڕأی ربوٛ ثٗ ضٗ ر ٌٗ ضٗ

 

 ( ٔۆرەٜ گۆرأييەوە١٦ٚێٕەٜ ژِبرە ) 
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 ی: وٗ ضىێڵٗ

 

 ( ضىێڵٝ گۆرأييەوە١٧ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

ی)  یژٖ ِی پٗ غٗ ی غٗ رپٍٗ ضٗ ٌٗ وٗ ئبٚازٖ وٗثيٕيٓ  یٓ دٖ ثىٗ  ٚگۆرأييٗ یری ئٗ رضٗ گٗ

  ظ ربوٗ یٗ یژٖ َ پٗ ڵێٓ ئٗ ی ڕاضزی پێ دٖ یژٖ پٗ  اڵريٗ وٗ ی ڕۆژ٘ٗ ٚرٖ صۆڵی گٗ

  وٗ  خۆی( ثٕيبد ٔراٖٚ گرێزٗ ردٚٚ ٘ێّبی ـب وبردێس ٚ ضی وبرثيّۆڵ ئٗ ٘ٗ  وٗ  یٗ یژٖ پٗ

  ٖٚ رئٗ ثٗ ڵێٓ.ٌٗ یبری پێذٖ ثٗ ڕاضذ  اڵری ٔبٖٚ ڕۆژ٘ٗ  ی ثچٛٚن ٌٗ یژٖ پٗ  وبرٗ ئٗ

یٓ  یریع ثىٗ رضٗ گٗ  )ڕاضذ( ثٕيبد ٔراٖٚ.  ٚرٖ ِی صۆڵی گٗ غٗ ی غٗ رپٍٗ ضٗ ٌٗ

  وٗ وبٔی ئبٚازٖ ٚارە ِيبٔٗ  یٗ. ِۆضيمبوٗ یژٖ پڕاٚ پڕی پٗ  وٗ ٚدای ئبٚازٖ ِٗ ثيٕيٓ وٗ دٖ

رز  ٚ ٚ ثٗ )ِـــی( یٗی  پٍٗ  وبد وٗ ضذ پێذٖ دٖ  ٖٚ وٗ یژٖ وەِی پٗ ٔگی یٗ دٖ پٍٗ ٌٗ

ی  پٍٗ وۆربیػذا ثٗ  ٌٗ  ِۆضيمبوٗ یژٖ ِی( پٗ ٚرٗ ی وۆربیی )دٗ رب پٍٗ  ی رێذایٗ ٖٚ ثٛٔٗ

اڵری  ڕۆژ٘ٗ  ظ ٌٗ یٗ یژٖ َ پٗ ٘برٛٚە. ٔبزٔبٚی ئٗ  وٗ ئبٚازٖ  )ِـــی( وۆربیی ثٗ  ثٕىٗ

  وٛرد یبْ وٕساز ٌٗیبری  ٚا یبْ ثٗ یبری ٔٗ ٔذ یبْ ثٗ ٘بٖٚ یبری ٔٗ ڕاضزذا ٔبٚی ثٗ ٔبٖٚ

یبری چٛارگب یبْ عرزثبر  َ یبْ غبٚرگ دیطبْ ثٗ جٗ یبری عٗ ٔذێ غٛێٕذا یبْ ثٗ ٘ٗ

ٔٙبزۆر ٚ ثۆری  رٗ یٗ ی ِۆضيمبیبْ ٘ٗ ِبْ ِيبٔٗ ِٛیبْ ٘ٗ ر ٘ٗ ٘ٗ  ، وٗ ٔبٚثبٔگٗ ثٗ

 . یژٖ ن جۆرپٗ اڵری ثۆیٗ ِۆضيمبی ڕۆژ٘ٗ ٌٗ  وبٔٗ ٔبٖٚ

 ی ئبِبْ ضزٛرٖ ِٗ -١١  

  ـيمٗ ڕٖ ِٓ ٌٗ  د ضبڵٗ ڵ دٗٚضب ئٗ

 ی گيبْ ضزٛرٖ ی ئبِبْ ِٗ ِطزٛرٖ

  لــــيمــٗ ی ثێ دٖ دٖ  یٍٗ غبدی ثێ ِٗ

 ی گيبْ. ضزٛرٖ ی ئبِبْ ِٗ ضزٛرٖ ِٗ
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 ( ٔۆرەٜ گۆرأييەوە١٨ٚێٕەٜ ژِبرە )  

 

: ی وٗ ضىێڵٗ

 

 ( ضىێڵٝ گۆرأييەوە١٩ٚێٕەٜ ژِبرە ) 

ی  یژٖ ِی پٗ غٗ ی غٗ رپٍٗ ضٗ ٌٗ  وٗ ئبٚازٖ ثيٕيٓ وٗ دٖیٓ  ثىٗ  ٚگۆرأييٗ یری ئٗ رضٗ گٗ

ظ  یٗ یژٖ َ پٗ ڵێٓ ئٗ ی ڕاضزی پێ دٖ یژٖ پٗ  اڵری ثٕيبدٔراٚە. وٗ ی ڕۆژ٘ٗ ٚرٖ )صۆڵی گٗ

ی ثچٛٚن  یژٖ پٗ  وبرٗ ئٗ  وٗ  خۆی(. گرێزٗ ـب وبردێس ٚ ضی وبرثيّۆڵ ئٗ  وٗ  یٗ یژٖ پٗ  ربوٗ

ِی  غٗ ی غٗ رپٍٗ ضٗ ٌٗ  ٖٚ ر ئٗ ثٗ ڵێٓ. ٌٗ یبری پێذٖ ڕاضذ ثٗ  اڵری ٔبٖٚ ڕۆژ٘ٗ  ٌٗ

  وٗ ٚدای ئبٚازٖ ِٗ ثيٕيٓ وٗ یٓ دٖ یریع ثىٗ رضٗ گٗ  )ڕاضذ( ثٕيبد ٔراٖٚ.  ٚرٖ صۆڵی گٗ

وەِی  ٔگی یٗ دٖ پٍٗ ٌٗ  وٗ وبٔی ئبٚازٖ ٚارە ِيبٔٗ ،   یٗ. ِۆضيمبوٗ یژٖ پڕاٚ پڕی پٗ

ی  رب پٍٗ  ی رێذایٗ ٖٚ رزثٛٔٗ ٚ ٚ ثٗ ٔگی )ِـــی( یٗ دٖ  پٍٗ  وبد وٗ ضذ پێذٖ دٖ  ٖٚ وٗ یژٖ پٗ

  )ِـــی( وۆربیی ثٗ  ی ثٕىٗ پٍٗ وۆربیػذا ثٗ  ٌٗ  ِۆضيمبوٗ یژٖ ِی( پٗ وۆربیی )پێٕجٗ

یبری  ڕاضزذا ٔبٚی ثٗ اڵری ٔبٖٚ ڕۆژ٘ٗ  ظ ٌٗ یٗ یژٖ َ پٗ ٘برٛٚە. ٔبزٔبٚی ئٗ  وٗ ئبٚازٖ

یبری  ٔذێ غٛێٕذا یبْ ثٗ ٘ٗ  یبری وٛرد یبْ وٕساز ٌٗ ٚا یبْ ثٗ یبری ٔٗ ٔذ یبْ ثٗ ٘بٖٚ ٔٗ

ر ٘ەِٛٚیبْ  ٘ٗ  ٔبٚثبٔگٗ وٗ یبری چٛارگب یبْ عرزثبر ثٗ َ یبْ غبٚرگ دیطبْ ثٗ جٗ عٗ

  یٗ. ی ِٛزيىييبْ ٘ٗ ِبْ ِيبٔٗ ٘ٗ
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 ثەغٝ چٛارەَ

ئۀجبِەوبْ ٚ پێػٕييبر ٚ ڕاضپبردەوبْ ثۆ اليۀٝ ضٛدِۀذ ٌە 

 رٛێژيٕەٚەوە

 ئۀجبِەوبٔٝ رٛێژيٕەٚە

 پێػٕيبر

 ڕاضپبردە

 ٌيطزٝ ضەرچبٚەوبْ

 

 

 

 

 

 

 



 ئۀجبَ

ثێگِٛبْ ٘ەِٛٚ وبرێىٝ ٌێىۆٌيٕەٚە ثۆ ئەٚەيە وە رٛێژەر ثگەيۀێزە ئۀجبِەوبْ، 

 گرٔگزريٓ ئۀجبِەوبٔٝ ئەَ ٌێىۆٌيٕەِبْ ٌە خباڵٔەٜ خٛارەٚەدا وٛرد دەوەِەٚە.

ِبٍِێ خبٚەْ غێٛازێىٝ لەربرٜ ربيجەد ثە خۆيەرٝ وە جيبٚازە ٌەگەڵ  -１

غێٛازێىی ٘ەیە ٌە لەربر دا پێی دەٌێٓ لەربری لەربرٜ ٔبٚچەٜ گەرِيبْ. 

)ِبٍِێ( ئێّە ٌەگەرِيبْ لەربر ٚ خبٚوەرِبْ ٘ەیە لەربر خبٚوەر ـۆرِێىە 

ی ربیجەد ثە ٔبٚچەی )گەرِيبْ( ثەاڵَ وە دەچيٕە ڕۆژ٘ەاڵد ٘ەِٛٚ ثبض

لەربری )ِبٍِێ( دەوەْ. )ِبٍِێ( ٌە ضێ یبْ چٛار دۀگی ثەیبد رۀبٔەد ٌە 

ِصيرەوبْ ٌەدۀگی غەغەَ ٚ دەٚرەَ ٌەٚأە لەربری جيب جيبی گٛرٛٚە 

ٌەضەر پەیژەی ٔە٘بٚۀذ عەجەَ رۀبٔەد ٌەضەر ديجبز ٌەضەر وۆِەٌێه 

ثەخۆی پەیژەی جيب جيب  لەربری چریٛە ثۆیە دەٌێٓ )ِبٍِێ( غێٛازی ربیجەد 

  ٘ەثٛٚە. ثۆ ّٔٛٔە ئەٚ لەربرأەی وە ِبِٛضزب )عٍی ِەرداْ( ٚرٛٚيەرٝ، ضێ

ی   چيٕٓ. چيٕی یەوەَ ٚ دٚٚەَ )ثەیبد( ە ٚچيٕی ضێيەَ )ديجبزە( وەپێ

( ٌەضەر یەن چيٓ ٚ ِەلبِێه لەربری چریٛە ثۆ ّٔٛٔە  دەٌێٓ خبٚوەر. )ِبٍِێ

ٌەضٍێّبٔی پێيذەڵێٓ  چۆْ ٌە٘ەٌٚێر )ثەیبد( ٘ەیە پێيذەڵێٓ )دەیراْ ( یبْ

( ٌەضەر چٛار دۀگی ثەیبد یبْ ٌە ِصيرەوبْ ٌەدۀگی  )ضەـەر(.)ِبٍِێ

غەغەِٛ دەٚرەَ ٌەٚأە لەربری جيب جيبی چریٛە. ٌەضەر پەیژەی 

)ٔە٘بٚۀذ، عەجەَ( رۀبٔەد ٌەضەر دۀگی )ديجبز( یػمەربری چریٛە. ثۆیە 

يب ئەٚ ٚای چریٛە ٚ ( غێٛازی ربیجەد ثەخۆی ٘ەثٛٚە. وەرۀ دەٌێٓ )ِبٍِێ

(  ربیجەريػە ثۀبٚچەی )ِٛوریبْ(.ٚەثەغێىی ئەٚ لەربرأەٜ )ِبٍِێ

گٛرٛیەری ٘ی خبٔەلبوبٔی وٛردضزبٔە ثە ّٔٛٔە )الٚە ٘ەی الٚە ( ثەدٚٚ 

غێٛە ٚرراٚە غێٛەیەوی غيخبٔييە وە٘ی ٔبٚ رەويەٚ خبەلبیە ٚغێٛەیەوی 

 دڵذارأەیە.

ٚٚرٛە، ثەاڵَ ٌەگەڵ ثە ٌە وبرٝ الٜٚ ٌە ضەر پٍەٜ ضٝ گۆرأٝ  -２

 ضباڵچٛٔٝ وەِێه رٛأبٜ ٚٚرٝ وەَ ثٛٚ.

رٛٔيٛيەرٝ ٘ەِٛٚ غێٛازە ِەلبِييەوبْ ثڵێذ ٚ غبرەزايٝ ثبغٝ ٌە  -３

 ٔبضيٓ ٚ ٚٚرٝ ِەلبِەوبٔذا ٘ەثٛٚە.
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 پێػٕيبر

 

ٌە وۆربييذا رٛێژەر ثە پێٛيطزٝ زأٝ ئەَ پێػٕييبرأەٜ خٛارەٚە ضەثبرەد ثە 

 رٛێژيٕەٚەيە ئبراضزەٜ خٛێٕەراْ ثىبد.ئۀجبَ ٚ وبرٜ ئەَ 

خٛێٕذوبرأٝ ٘ٛٔەرەجٛأەوبْ ضٛد ٌەَ ٘ۀگبٚەٜ رٛێژەر ٚەرثگرْ،  -１

 ئبضزٝ زأطزٝ ٚ ڕۆغۀجيرٜ خۆيبٔٝ پێ دەٚڵەِۀذ ثىەْ.

ٌە اليەْ دأەرأٝ ِٛزيه گرٔگٝ زيبرر ثە ثەر٘ەِەوبٔٝ ِبٍِێ ثذرێذ،  -２

ْ ٚ دأراٜٚ وٛردييبْ ٌێ ٘ەٚڵجذرێذ ثىرێٕە ِۆريڤٝ دأراٚەوبْ ٚ وبرٜ جٛا

 درٚضذ ثىرێذ.

ِيذيبوبْ ئەَ گۆرأييبٔە دٚثبرە ثگەڕێٕٕەٚە پەخػەوبٔيبْ ٚ ئەَ  -３

 ڕەضۀبيەرييە جٛأە ثە گۀجبّٔبْ ئبغٕب ثىەٚە ٚ ٌە ثير ٔەورێذ.

ضباڵٔە ٌە ڤيطزيڤبڵە ٘ٛٔەرييەوبْ ئەَ ِبٍِێ ٚەن وەڵە ٘ٛٔەرِۀذێه  -４

 ٌە ثير ٔەورێذ.
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 ڕاضپبردە

 

ثە ِەثەضزٝ ثبيەخذاْ ثەٚ اليۀبٔەٜ وە ٌەَ ثٛارە رٛێژەر ِەثەضزييەرٝ وبرٜ 

ٔٝ چۀذ ڕاضپبردە ٚ ثيرۆوەيەن ثۆ زيبررٜ ٌە ثبرەيەٚە ثىرێذ، ثە پەضۀذٜ زا

 وبروردٔٝ ئبييٕذە ثخبرە ڕٚٚ.

خٛێٕەرأٝ ِٛزيه ثبيەر ٚ گرٔگٝ زيبرر ە وبرەوبٔٝ ِبٍِێ ثذەْ ٚ ٌە  -１

 وبرٜ ِٛزيىٝ ثيبٔىەْ ثە ٘ەٚێٓ. درٚضذ وردٔٝ

رٛێژەراْ ضٛد ٌەَ رٛێژيٕەٚە ٚەرگرْ ثۆ ئۀجبِذأٝ وبرٜ گەٚرەرر ٌە  -２

 ثبرەٜ ٘ٛٔەرِۀذ.
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