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 راق(ي عێ8491وأىؤً صووەًِ) ًڕاپەڕَٕگضأەوەي ڕۀ
 غُعري غاعُرأً وىرصي تاغىوري وىرصضرأضا. ىٌۀێ
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 روٌێەه -دەصصَٓ زأىۆي ضەاڵ
 جً پەروەرصەي تٕەرەذًوۆٌێ

  ػەوًپێ
ىراوأەصا تگەڕێُٓ وە توىوْ ێگە تاوەڕ پچاوەو تەڵ رص تضەَٕەوەو تەصواي ئەو ضەووي گەًٌ وىرژڕێه ٌە ِێئەگەر ئاو   
ووْ صەتێورەوە وە ، ئەوەِاْ توۆ ڕ صەرصەسەْەواْ یٔەذەواَەذًُ وىرص تۆ تەصەضرهێٕأً ِافە ضُاضً وِأەوەو هەوڵو

ە گەٌوً ووىرصو سواوً وىرصضوراْ تۆِەتەضورً ذواَثەذً سۆَواْ ضاوُأوهەِىوواخ صاگُروەراْ و صوژِٕوأً ووىرص هەوڵ
ُأوضاوە ىثوىؤەذەوەو هەوڵَ, ٌەگەًٌ وىرص ٔسد تێصەواز التازییاْ روضُاضً وضە يئاتىور يُع تارى, واذێٕٓتەوارتهێ
ەواْ , َوواْ یِەذرضووُ ڕەوأەوەياْ تووىەْ، تەاڵَ پوواظ ێٕووً ضووەرواڕەز ڕازییووتەتەڵ ڕەواوووأًِووافە  ەَ ٌەىً وتەغووێ
َ ، تەاڵڕي زۆریواْ تەضوەرصا هێٕواوْ ٔەهواِەذً ووىغورىت ُواْ سطورىوْ وگىێ ُاْ هاذىوْ پػدٌە تەهێستىؤ ێهرجۆ

 سۆپُػوأضاْ و چواري پۀواي توۆ ڕاپەڕَوٓ ي گرذوىوەو زۆرجوار تۀاڕەوىغورىت گەي ئەَ ٔەهاِەذً وروىرص تە ٍٍُِەذً
ىوً گەٌوً ووىرصو سەڵژووي ٌەِێو أەي وەڕاپەڕَٕوو ىە ٌە(َوع َەووێ8491)ً وأىؤً صووەًِ ضواڵًترصووە، ڕاپەڕَٕ

ُطوورەًِ ڕًَٕ ضتىوەذەهووۆي گووۆ هێػوورىوەو تەجوو ىەوەصا ژَووأً سەڵوو رەوً زۆري ٌەضووەرییگەیوىرصضوورأضا گووار
 ًغواعُرأ :وەێورەوە ئەوە صەگەر توۆ گضأەوەي ٌەغُعرەوأُأضاصاو ڕۀڕۆڵً غاعُرأً وىرص ٌەَ ڕاپەڕَٕە, ڕأًدىوّ

ٔىوضووًُٕ غووُعر هەضوورً سۆَوواْ  ضا تووىؤەو تەووصاوەوأووڕ َە, ٌەگەڵگووائەَ وۆِەڵ ٔگووًژێىً گروووىرص وەوووى ذووىێ
صەِەصا رتواش ٌەو غواعُرأە تىەَوٓ وە ٌەو ضوە ضەصەَٓصا هەوڵوژَٕەوەَە، ٌەَ ذوىێضاورصووە ُٔػأضاوەو تەغضارییاْ ذێ

چاوەي  رتوۆ وەِوً ضوەً ثژارصُٔػوەوً هەڵر، هۆوواري ضوە ووصاوەَاْ ورصووەڕورصار تەغضاري ئەَ  غُعرو ژَاوْ وتە
ىهاذەي پێ صا ,ەتاغىوري وىرصضراْ ٌەَ ڕاپەڕَٕ ڕۆڵً غاعُرأً وىرصي رصەضد ٌەضەرٔەتىؤً زأُاري تە وىَطد پێ

ع پوێراق و وىرصضوراْ ٌە: تاضً تاروصۆسً ضُاضً عێو ي َەوەِضارتەغً َەوەَ و ذەوە ّاْ صوو تەغە: ٌەتاضەوەغ
, پاغواْ وواریگەري ڕاپەڕَٕەوەو ٌە صوای ڕاپەڕَٕەوەصا صەوەَٓ , ٌەگەڵ ئەو هۆوارأەي تىؤەذە هۆي ضەرهەڵضأُاْ 

, تاضوً ئەو غواعُرأە صەوەَوٓ  ، ٌەتەغً صووەِوُعڕوو  صەسەَٕە راقغارەوأً وىرصضراْ و عێ رڕاپەڕَٕەوە ٌەضە
, َوواْ وەن ر سەتوواذىەغووگێرو غۆڕ أًریىرصْ وەن وەضووچ تەووورصارو تەغووضا ,  ەصا هەتووىوەۆڵُوواْ ٌەَ ڕاپەڕَووٕڕ وە
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ي ڕاتەر توىؤەذەسۆغُاْ َاْ ورصووەذەوەو ەغُعرەوأُاْ َاصي ئەو ڕاپەڕَٕ تە ەو,  ٔەذەواَەذً غاعُري ُٔػرّأً و
  ەزاَەذُیەوأً ٍٍُِەذەوەَاْ.  ڕسۆپُػأضاْ و ٔا

 : رالضاعێ ( ٌە8491)ً وأىؤً صووەًِتەغً َەوەَ : ڕاپەڕَٕ
 : راق و وىرصضراْعێ یضُاض یي َەوەَ : تاروصۆسرذەوە

 ضا :ع ڕاپەڕٌَٕە پێراق و وىرصضراْ ا : تاروصۆسً ضُاضً عێ
ێىً ووسأً ٔوازییەخ , غوەپۆڵڕەي صیّىوراذً و روەوذًٕ تەرهاذًٕ جۀگً صووەًِ جُهأً و ضە یصواي وۆذاَ    

ٔەذەوەًَ هەِىو جُهأً گرذەوەو گەٌوً عُورالُع  زگارَشىازيڕغگێري و تسووذٕەوەي ڕهەڵچىؤً هەضد وضۆزي غۆ
و راق عێو یٔواوەسۆ یٌە تواروصۆسد ئاوڕێوه تّأەوێو رئەگەأىوارییەصا , ڕثەظ ٔەتوىوْ ٌەَ گۆوىرصو عەرەتەوە تێ تە

رالوضا ٌە ئۀجواًِ ِوأەوەي عێ ٌە یضُاضو یەوە توضەَٕەوە صەتُُٕٓ))تواروصۆسع ضەرهەڵضأً ڕاپەڕَٕوىرصضرأً پێ
چ ُٔەو ٔەتوىؤً ئوازاصییە صيّىوراذُەوواْ، هوگواتێ و ضُاضویەوە تە ڕووي ئواتىوری وپاغىۆَەذً واڵخ ٌەئُٕگٍُسەواْ 

، توۆَە تەزتوىؤەوەي صۀگوً ٕوأەصی ئاِأجەووأً گەي هوۆي هێرە , وە تثێوچاوەڕواْ ٔەصەوورا  أىاريێىً ذێضا گۆڕ
ىً ەووأً گەي لۆٔواڕێٕواو هێٕوأەصی ِافەپێەوواْ ٌُٕیو ٔهێڕێىشراوە ئاغوىراي و دسب و ڕەزاَی ٌەاڵَەْ ذەواوي گۀا
 راو تەدىوىِەذً عُورالەوە , هەٕور, گەًٌ وىرصیع وەن ٔەذەوەَەوً جوىصاو ٌىێ]560, 5002لاصر, [((رتەً گرذەىێٔ

و صەضرً تەواري سەتاخ  ً ضُاضیجّىجۆڵر ووصاوەظ وەوذثىوە ضەڕو ع ئەٌەِاوەي جۀگً صووەًِ جُهأەوەو پێ
ضاْ هەڵرتوىو, هەروەهوا ضوە ( ّٔىؤەي صیاري ئەووواذە8492-8491ڕغً تارزاْ)ىو, غۆغگێري ورصتأً غۆڕىۆغوذێ
ئاغوووىرا ٌەئۀجووواًِ ئەو تووواروصۆسەصا ّٔوووىؤەي  ٕوووً ؤهێ ىشوووراوەي ضُاضوووًێڕ ێوووه دُوووسب وپەَوووضاتىؤً وۆِەڵو

پەَوضاتىو,  (وە صواذور پوارذً صیّوىوراذً ووىرصي ٌو ظ و َەوێرً ذێىۆغُٓ , هەروەها ڕزگواريو غۆڕڕوڕوەن)ذەدە
 راذر ورص تۆ ذەلُٕەوەي ڕاپەڕَٕەوە .هۀگاوەوأً سێ

ضا یوصوأَهێٕوً وئاغوىرا پەَوضاتىوْ , وە ٌە  ًه دُوسب و ڕێىشوراوەي ضُاضوغارەوأً ذري عُرالُػضا وۆِەڵێ ٌە  
 ژَوأً ٌە اْ وواري ضُاضویهوۆي گوۆڕ و تەضەرهاذەوأضا تًُٕ و تىوەضُاضیُاْ ٌەضەر غأۆي ڕووصاو يتەرچاو ڕۆڵً
صا  ذاَثەذً صواي ئەوەي دىىِەذً)ذۆفُك ضىَضي( ڕێگاي واري ئاغوىراي تەدُوستە ضُاضویُەواْ ەوأضا , تەیعُرالُ

)پووارذً ُٔػوورّأً :وەن ه دووسب ,هووۆي صڕووضوورثىؤً وۆِەڵێوو , جووۆرە ئووازاصییەوً ضُاضووً هاذەووواَەوەو تووىوە
, دستوً گوۆٔگرەي  توً ئوازاصيشىازاْ, دستوً گەي , دسرً ُٔػرّأًصیّىوراذً, پارذً ضەرتەسۆًَ , دستً َەوێ

 .ا ڕرالُضا گێ, ئەِأە ٌەپاغأضا ڕۆڵً صیارو تەرچاوَاْ ٌە ضادەي ضُاضی عێ]841 - 866, 5002لاصر, [ُٔػرّأً(
 ضأً ڕاپەڕَٕەوە : : هۆوارەوأً ضەرهەڵ ب
ذرضوً رالوضا هواخ ٌە ٌەپاظ وۆذاًَ هاذًٕ جۀگً صووەًِ جُهاْ و ئەو تاروصۆسە ٔاهەِىارەي تەضەر گەاڵٔوً عێ   

صەصا  ی, دىىِەذً تڕیرأُوا هەوڵو رالەوەٌەاڵَەْ گەاڵًٔ عێ ڕەزاًَهەڵىػأً پرري ٔأُػرّأً و زیاصتىؤً هەضرً 
راوذر سُەوأً پوارێی, ذواوى تەرژەوۀوضىەەي تەضورًٕ پەَّإٔواِەَەوً ٔىێوێوگتەسۆي , ٌەڕراذر عێراق تثەضرێرەوە سێ
  .  تىەوارە  هأضەصا تەَذضارأً عێرالً تۆَە صەضەاڵد , تێ

تووىو))تەو  یۆژگوواري پاغوواَەذُضا ٔوواڕچەوذووأەي وە دىىِەذەوووأً  اپ و رٌەئۀجوواًِ ئەو زٔجُوورە هۀگوواوە سوو    
ضُاضووً و ضووەرتازییەوأً  راق تە ڕەورەوەي تەرژەوۀووضییە ئوواتىوري وهووۆي تەضوورٕەوەي عێوورەئاراضوورەَەي وە تثێ

ڕەذىووورصٔەوەي پەَّإٔووواِەي ئۀگٍوووۆ عێرالوووً وە وەهوووا صاواورصٔوووً ر, هە]894: 5080دەِەصەِوووُٓ , [تڕیرأُوووا((
, ئەِە جوگە  رەوەتڕیرأُواصا تثەضوررێ ُەوأًیراق زیواذر تە تەرژەوۀوض, واَىرصتوىو عێو (صا تەضورراتىو8410ً)ضاڵٌە
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سێراذور ەوەي صا ڕاپەڕَوَٕرأُواڕىاْ دىىِەذً عێوراق ودىوىِەذً تٌۀێ (8)زٌەوەي وە تەضرًٕ پەَّإٔاِەي پۆرذطّۆ
, ]5, 8441غارەزا ,[پا تىاخرڕاپەڕَٓ تەچُرر تەرگەي ئەو ڕووصاوو تەضەر هاذأە ٔەگرێد و ورص , واَىرص ٍٍُِەذەوە 

 ِوأیگػرً و وىرصضراْ تەذاَثەذً ٌەو واذأەصا ذىوغً صارراق تەورییەوە , عێئاتى ئەِە ضەرتاري ئەوەي وە ٌەڕووي
 . رسأً ئاتىوري تثىوژێ

 : ضأً ڕاپەڕَٕەوەضەرهەڵضرًٕ پەَّإٔاِەو ارەوأً تەج: ڕێى
َرأُوواوە ڕْ دىووىِەذً تەپەضوورۆ سطرٕەضووەر صەضووەاڵذضارأً عێووراق ٌەاڵَەٌەپوواظ ئەو هەِووىو هأووضاْ و پاڵ    

 ىوووً ٔوووىێً تەوەزارەذێ 8491ي ئووواصاري54ڕۆژي راق ٌە ً ِەٌوووُىە تچىوووۆڵەوەي عێوووضوووي وەالصەتُُٕٓ))عەتوووضوٌ ُ
,))ئەرووووً ضوووەرەوً ئەَ وەزارەذەظ تەضووورًٕ ]5, 8441غوووارەزا ,[صاِەزرأوووض(((5)جەتووور( خضەرۆواَەذً)ضووواڵ

, هەروەها))ووووارورصْ ٌەضوووەر ]565, 5002لووواصر, [((8410ًٕ پەَّإٔووواِەيغوووىێ توووىو ٌە ێپەَّإٔووواِەَەوً ٔوووى
ئەَ ]820, 5080دەِەصەِوُٓ ,[(( التەرژەوۀوضي هەرصوو  یَرأُا ٌەضەر تٕەِاڕتە-راق رصٔەوەي پەَّإٔاِەي عێڕاضرى

ٌەِوأگً ێ , تەڕضا صەضرً تە گفرىگۆ ورص تۆ تەضرًٕ پەَّإٔاِەَەوً ٔوى (ەوە ٌە1/2/8491ڕۆژي) ٌە وەزارەذە))
, 8415اٌذطووٍٕ,[,]5, 8441غووارەزا,[(( ضراپێوو ٌۀووضەْ صرێووژەيضا گفرىگووۆورصْ ٌە ًٕ َەوەِووً هەِوواْ ضوواڵیذػوور
 خۆواَەذً)ضواڵرضەراق تە عێ یغأض 8491ًضاڵي وأىؤً صووەًِ 9 يژ)) ٌە ڕۆأەئۀجاًِ ئەَ ڕووصاو ٌە, ]816

گوري ر( وەزیوري تەٌەوە,)غواور اٌوىاصراٌجّاٌٍ( وەزیري صە لضفا)رًراْ و ئۀضاِێیۆوً ئۀجىوِۀً وەزرجەتر( ضە
تۆ گفرىگۆي ىهاذثىوْ ( ئۀضاًِ ئۀجىِۀً ئەعُاْ پێٌۆوً ئۀجىِۀً ئەعُاْ ,)ذۆفُك ضىَضر,)ٔىري ضعُض( ضە

پەَّإٔوواِەوە  8491 وووأىؤً صووەِووً 82ه ٌەڕۆژي زٔجُوورە صأُػوورٕێ ی، صوا ِووۆرورصًٔ پەَّإٔوواِەوە وۆذوواًَ و
 ٕەراَەذً عێراق وضىرذێری صەوڵەذً تڕَروأی توۆجەتر( تە ٔىێ خَەْ ضەرەن وەزیراْ)ضاڵال( ٌەزي)پۆرذطّۆرٌەتۀضە
اْ راق هەضرُەوأً عێیەِە))دستە ضُاضیٌەپاظ ئ ]569, 5002لاصر, [(((1)ٓ( ِۆروراگەوە)ئەرٔطد تێرصە یواروتار

گورخ و  ، َەوُواْػوىەوذٕشىاز ُٔػورّأً پێ یچوىار دستو وورص ، (خ جەتور)ضاڵە ضُاضیُەي دىىوِەذًتەو جّىجۆڵ
َرأُواصا ڕتە ڵوە ٌەگە ىً ٔوىێًپەَّوأێ رجەتور(و هە خ)ضاڵیەوأً دىىِەذرتەىهێٕا تۆ تەر ەوً هاوواریاْ پێژٔەٌَێ

واخ و ەو تەضورًٕ پەَّإٔواِەَەن صەررتىو هۀگاوەوواْ تەػوهاذەواْ واصیوارَ پێ, تەاڵ]5 ,8441غارەزا, [((ًتثەضر
ڕۆژٔوواِە ٔاوسۆَیەووواْ  ( ٌەزپۆرذطووّۆً ِووۆرورصًٔ پەَّإٔاِەي)وتووىؤەوەي هەواڵوو، تووۆَە))صواي تاڵ ێضووەر صەگوور

أە ضەر غەلاًِ غارە ڕژ رهەزاراْ سۆپُػأضە و تە جارێه سڕۆغاْ ىً عێراق تە(ي هەِأّأگ ، هەِىو سەڵ86)ٌە
ێىوووً وو گەَػووورە پوووٍەي ڕاپەڕَٕراَوووً ذەغوووۀەي وووورصسێ اِەَە تەڕەزاًَ گەي صژي ئەَ پەَّإٔووؤوووا گەورەوووواْ و

 .]565,  5002لاصر, [گەورە((
 ەوە:ص: تاروصۆسً ضُاضی غاري تەڕضا ٌە ڕۆژأً ڕاپەڕَٕ

ْ، ٌەَەوەِوُٓ تە ڕووصاوەواْ توىو ڵىەذێًِ رً غاري تەڕضا زۆر تەگەىسەڵ ىً ڕاپەڕَٕەوەوەٌەضەرەذاي صەضرپێ رهە
ٌۀوضەْ تەتەضورًٕ  اٌجّواٌٍ( ٌە لضا)فااەوەرصە یوەزیرڕاگەَأضٔەوأً (ي وأىؤً صووەَ, ٌەئۀجاًِ 82صاو ٌە)ژڕۆ

چووً ٌە  رئەگە ئۀجاِووضرا... ژي ِووا , ضووەرەذا ٌەاڵَەْ لىذاتُووأً وووۆٌێىوورصپەَّإٔوواِەوە, سۆپُػووأضاْ صەضوورً پێ
َ ئەَ , تەاڵ]562, 5002لاصر, [وەها ژِارەَەن ٌە لىذاتُاْ صەضرگُروراْرهەژەوەو صاسطرًٕ وۆٌێ هۆي صواَُضا تىوە

 چوىٔىە ٌە وەضورأً سۆپُػوأضاْ ،  یهوۆ ٔەتوىوە رٌە سۆپُػأضأً جەِواوە ڕێ ٌێگرذٓتۆ طىوەوذەي دىىِەخ هەڵ
ڕوس  )تیُػوأضاْ و تەصەَ هواوارصەضرُاْ وورصەوە تە سۆپ رهەزاراْ سۆپُػأضە (ي هەِأّأگ صووتارە تە84)ڕۆژي

, ٕەراْ ڕۆَػورٓ ەو ئۀجىوِۀً ٔوىێراْ تەري سۆپُػأضەڕێرەو( زپەَّأً پۆرذطّۆ ێ( و)تّرخ جەترضاڵدىىِەذً 
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ورصْ ەغەەرڕەضُّضا وەوذە هوەزیري ٔاوەسۆ( ٌە تەَإٔاِەَەوً - پاظ وۆذاًَ هاذًٕ سۆپُػأضأەوەظ)جەِاي تاتاْ
َ , تەاڵ دٌو  صەگُرێو ذور ڕێگوايىً ذور ڕووتوضاذەوە تەغوێىەَەوً ذىٔوضو ذُوژ ػوأضأێسۆپُ رهە ڕاَگەَأوضو هٌەسەڵ
( تەڕوضاي 58و50أوً صواذور واذە)ژچىٔىە ڕۆ ەوە , رهۆي ضارصورصٔەوەي جەِاوە ۀىوڕەغەوأً)جەِاي تاتاْ( ٔەتهە

اْ رسۆپُػوأضە چىاروەش ٌە رغً هێسەوأً پۆٌُص پاَرەسد سۆپُػأضأً گەورەذري تەسۆوە تًُٕ ، ٌە ئۀجاًِ هێ
   ]561,  5002لاصر,  [ٕضار تىوْیع تریوىژراْ و صەَأً ذر

ەوأً غوواري رژِووارەَەوً زۆري پُػووەگەژي پسیػووىً و پوواظ ئەَ ڕووصاوەظ صەضوورەَەن ٌە ِاِۆضووراَأً وووۆٌێ    
و ۆپُػوأضاْ ٔەوەضوراػواَەوە، صواي ئەوە سەوەو صەضرُاْ ٌەوار وێڕەفرارەوأً پۆٌُص وەضرأتەڕضا تەذىؤضي صژي 

ي ووأىؤً 56ۆژي ڕ چىو ، هەروەهوا))ٌە ڕێىەپُػأضأً گەورە تە (َػضا سۆ52و 59أً)ژۆڕ صەواَ تىو , ٌەرتە رهە
ىً َێێگووای ئێووسگەوە تەَإٔوواِەڕ جەتوور( ٌە خضوواڵژصا)ڕۆىارەي هەِأ، ٌە ئێوو وە تەڕووضاصووەَ غووأضي عێووراق گەَػوورە

 أەٓ ئەو ڕووصاویذوا ئەووواذە گرٔگرور ئەِە ]510, 5002لاصر,[ێًّٕ تٕىێٕٓ((ئاراضرەي گەًٌ عێراق ورصو صاواي ورص ه
 ىاخ و سۆي تۆ صاهاذىو ئاِاصە تىاخ ً ڕووصاوەواْ هەڵطىوەوخ ت، تەپێراق ورصدىىِەذً عێ تىوْ واَاْ ٌە

ڕاپەڕَٕێىوووً  51/8/8491ژيەتەَوووأً ڕۆر, ئەوەتوووىو وە)) ٌە تە هەِوووىو ڕۆژأوووً ذووور جُووواتىو ئەوەي ٌەَ تەاڵ   
ى هێرغووً جەِوواوەري ڕاپەريووىو ڕووتەڕوو تووىؤەوەي هێووسە ، ٌۀێوو غوواري تەڕووضاي گوورذەوەجەِوواوەري گەورە ذەواوي 

ٌەو ڕۆژەصا َوع ، گەورەذوريٓ ڕووصاو ذۆِوارورص ىً گەورەَواْصاضورأێڕووَوضاو  ضەروىذىەرەوأً دىىِەذً پاغاَەذً
صوو رِەتەضورً َەوگورذٕەوەي هە اْ تەري سۆپُػوأضەرتىؤً جەِواوەپەڕتىو ٌەواذً ذێ(9)ِەئّىْ( یضەر)پڕصي غەر
ىضاصأێىً ذر ٌۀێىاْ سۆپُػأضەراْ و پۆٌُص ڕووَضا ، ئەِەَاْ , هەر ٌەو ڕۆژەصا پێ ڕووَضاەضافە( ڕ ەي)وەرر ورتە

ەش ووىژراْ دەوخ وەوواْ تەاڵَۀوً وەَ دەفرواو یچاوە فەرُِ ً ضوەرپێوٌەهەِىو پێىضاصأەوأً صي سراپرر توىو, تە
 , ٌە]515-518, 5002لاصر, [(((2)ڕاضرەلُٕەوأُع تێگىِاْ زیاذر تىوْ، ژِارە  تىوْه تريٕضار چۀض ضەص وەضێ  و

٘ژٔواِەي)صواي ئەِە ڕۆەظ هەر ٌەتارەي ذۆِوارورصًٔ ئەَ ڕووصاو د وەضوً یوس ٔواوي تُطوي غواري تەڕوضا تەر(اليَضا
واَواْ  یغوُأً تاڵووورصەوە ، هوٕەي زۆرتەغوەهُضوراْ , هەروەهوا وێو ژأوً ڕاپەڕَوٕەوەصاٌەوأە تاڵوورصەوە وە ٌە ڕۆ

 ]511, 5008ئەدوّەص ,  [گەورەي عەرەب جەواهُوري( یغاعُر یتىوْ , وەن)جەعفەري تراضاتىو گەٌێه ٔاضراو ذێ
. 

یەوً ژووي وىرصو غأازیغٕگضاري ِێڕً پىَێڕەپەالتە  ًٔ غاري تەڕضاصا))تىوْەواڕاپەڕَٕ غەهُضأً وىرصیع ٌە    
غُٓ ، دىضێٓ عەًٌ( تىوْ, ژِارەَەوُع ٌەوىرصە چاو ر، لاصر , ٌەوأەظ غەهُض)جىاِێ گەورەي ٔەذەوەوەَاْ

, هێسەوأً پۆٌُص تریٕضاروراْ  ڵژأً سەتاذً گەٌضا تەهۆي ڕووتەڕوو تىؤەوەَاْ ٌەگۀُػرُّأپەروەرەواْ ٌەڕۆ
 ً ذر. ه]8411,6, ٔىري[، عىِەر ِطرەفا( وەن)ئەدّەص وەًٌ

گەي ٌەغوارەوأً چوُٓ و ذىێژەووأً  ىى هەِوىو تەڕضاي ٔەگرذەوە، تەڵ یغارىً ٔاو ذۀها سەڵە هەر ئەَ ڕاپەڕَٕ    
ڵوی صأأە تەغوضاریاْ وورصوو ڕۆ ورص، وىرصەوأُع ٌەَ سۆپُػاْضاذریع هاذثىوْ تۆٔاو سۆپُػأضاْ و تەغضارییاْ ذێ

ضەرورصەوأً پارذً صیّىوراذً وىرص ٌەتەڕوضاو غوارەوأً  58/8/8491))ڕۆژي صیارو تەرچاوَاْ هەتىو, تۆّٔىؤە ٌە
ً سۆپُػوأضأً شطرٕو لىذاتشأەو پەَّأگاوأً، صەوري صیارو تەرچاوَاْ ٌە ڕێىژە وىرصەوأً وۆٌێیذر ٌەگەڵ لىذاتُ

,  ٔواورێە ٌەتُر یْ ٌەو ڕاپەڕَٕە ُٔػرُّأُڕاتەریاوەضأەي وە صەوري  هەتىو، ٌەو ارو ضەرجەَ ٍٍُِەخووڕێى یلىذات
خ روغوضی و ْ)عثضاٌىریُ ذۆفُك و تەور ئُطوّاعًُ و عوىِەر ِطورەفا)صەتاتە(و ضواڵٌە پارذً صیّىوراذً وىرص هەڤااڵ

ىۆغوەري وەن)ئۀوىەري ع ذێرالُعێو یغوُىع یچاوەووأً دستو رە تەرَو ٌەوواصڕەفىر ڕەغُضو صاراڕاو زاهُر هۀاری(
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و ئەدوّەص ضوەَض ووۆًَ( صەوري تەرچاوَواْ  یٍو  ئەرتٍٍُوچً و هاغوُ عثضاٌ ەضىي ِذەِەصئەِوُٓ وەتوابڕئاڕاو دەِە
 .]5, 8441غارەزا ,[هەتىو((
ڕەذىورصٔەوەي چۀوضە  , هەرخ جەتر صەضرً ٌەوار وێػواَەوەەصا))ضاڵژهاذأەي ٌەَ ڕۆو تەضەرتەهۆي ئەَ ڕووصاو    

,وە  یئاِأجەووووأً سوووۆوووواتُٕەي صاهووواذىو ِووواَەوە، تەاڵَ ئۆپۆزضوووُۆْ تەئاغوووىرا گەَػووورە پەَّإٔووواِەوە توووۆ 
)ِوذەِەص ضوەصر( وەن ُٔػورُّاْ ًٕ ئەو، ٌە غوىێىەغأضٔەوەي پەَّإٔاِەوەو ڕووسأً واتُٕەي ضاڵخ جەتر تىوهەڵ

 .]825, 5080دەِەصەُِٓ ,[ه دىىِەذً پێىهێٕا((پەروەرێ
 : ەوەذەوەري صووەَ : تاروصۆسً ضُاضی وىرصضراْ ٌەواذً ڕووصاو

 : ەوەٌەواذً ڕاپەڕَٕ وىرصضراْ ىًا : ڕۆڵً ضُاضی سەڵ
غواري تەڕوضا ىەي چىەوأً وىرصضورأُع تەهەِواْ غوێ ۆر, ٌۀواو غوارو غوا ەصاوىرص ٌەو ڕاپەڕَٕ ضەتارەخ تە ڕۆڵً

چىٔىە هەر ٌەضەرەذاوە  ( تەرپاورا تًُٕ , خ جەتراْ ٌەو سۆپُػأضأأەي صژي وەزارەذەوەي)ضاڵصیارو تەرچاوَ ڕۆڵً
ەوەو ضوەرەذاي تەرپواتىؤً ڕاپەڕَوٕ ر هەر ٌە, توۆ ّٔوىؤە: غواري هەوٌێو وْتوىىەڵ تە ڕووصاوەوواْ زۆر تەگەرًِ ذێ

ڵێىوً گرٔوگ و وي ٔەذەوەپەروەري غوارەوە, ڕۆالو غوٕثُرڕۆ ێوهوۆِەڵ ً تەضورًٕ پەَّإٔواِەوەؤەوەي هەواڵووتىتاڵ
ضا ٌۀواو غواري تەڕوىەي چ ٌۀواو غوارەوە, وەن صەتُٕوُٓ تەهەِواْ غوێ چ ٌەتەڕضاي پاَرەسود و  ,  تًُٕتەرچاوَاْ 
جەتور(و  خٓ سۆپُػوأضأُاْ صژي دىەِەذً)ضواڵیچۀوض ضوەر غوەلاِەواْ و ژأە سەڵوه صەڕژأە ڕۆ ریعغاري هەوٌێ

ر غوأضێىً ٔوارصە تەڕوضاو هەوٌێو ی( ئۀجواَ صەصا ,جوگە ٌەوەي وە))توۆئەَ ِەتەضورە ٌُوىازپەَّإٔاِەي)پۆرذطّۆ
، ِەوٌىص  ٓ، دەِەصەُِٓ لاصریئەصالًَ، عەتضوٌشاٌك عە، عەوْ َىضف، عەًٌ فراح صزەەتأًي ذاڵال:)جىهاذثىوْ ٌەپێ
و صژي رو صەوروتەري تەغوضاریاْ ٌە سۆپُػوأضأەوأً تەڕوضا( ئەِأە تۀاوي هەوٌێالاڵخ ئەُِٓ ، جەوهەر دطُٓ ِەض

, هەروەها ))وىرصە ُٔػرّأپەروەرەواْ ٌەغاري تەڕوضا ]882,  5002َة , ط[( ورص((زِۆرورصًٔ پەَّأً)پۆرذطّۆ
عاضوووُ ىُاْ ڕۆڵوووً تەرپڕضوووێرُاْ ٌەئەضووورۆ گرذثوووىو, وەن: ٌە تەغوووضارتىؤُاْ ٌە سۆپُػوووأضأەواْ هۀوووضێجوووگە 

ضا ڕۆژأً ڕاپەڕَٕشطرٕەوأً تەري)وەرر( تىو ٌە ڕێىرً ( ئۀضاًِ دستً غُىعً تىو ٌێپڕضراوێ8418-8458دەَضەري)
,)جەوصەخ  ار اٌّعٍّووُٓ اٌعوواٌُە(تىوص- )سأەي ِاِۆضووراَاْشەرەوووأً سۆپُػووأضأەوأً,)ِەجُووض رەئووىو ( ٌە ڕێى

, 8444رضوىي, [ە((یشطرٕەوأً ئافرەذاْ توىو ٌە ئەعوسەُِوتەرپڕضً ڕێىژي ِا  وۆٌێپڕضراوتىو ٌەئەدّەص ٔاجً( ٌێ
 . ]518 ,5002لاصر , [,]592
ىوىِەذً ٌە صژي د وێٕەَواْ ڕۆغٕثُراْ و ُٔػرّأپەروەرأً ئەو غارە))تەغضارییەوً ت  رصاهەروەها ٌۀاو هەوٌێ    
وەٌە  جۆڕێوه چۀوضيٓ سۆپُػوأضأً جەِاوەرییواْ ٌەسوۆ گورخ , تە ٔىأوضو  خ جەترو پەَّإٔواِەي پۆرذطوّۆزضاڵ
ىەو وذارەوأُواْ ەوەصا ڕۆڵوً واریگەریواْ تُُٕوٓ ئەووەضوأەي ٌە ڕۆژأوً ڕاپەڕَوٕیٔەصاتىو , ٌەصیوارذر ػىوصا ڕوويپێ

, (1)ٌاڵيضوّەي عوا ,(6)ز ِذّض)غێشەغەي(صزەًَ , غێجۆغً جەِاوەریاْ صەصا)جەِاي دەَضەري , عەًٌ فەذاح 
 ىەر سەذواب, زێ خ دەَضەرياڵض, ئۀىەر دەِەصەُِٓ , الِە ٓ, رەلُة دىضێ ال, جەوهەر دىضُٓ ِە ساٌض جەتار

, فواَك  , ئەدوّەص دەِەصەِوُٓ صزەَوً س ئاڕای, جەوهەر عەز , عەؤً َىضف ٌاڵ, دەُِض عىضّاْ, هاغُ عەتضو
ِذەِوّەص ,  ّاْ , عەزیوس, ئۀىەر فەَوسي , عاضوُ دەَوضەري , ِىضوا ضوٍێ ِار  سەزٔەصار , , ٔافع َىٔص ٔاصر

دوواجً  العەو ال, عەتووضوٌىەهاب دوواجً دەضووەْ , ِە , ِووذەِەص غووەهاب صەتووا ٌاڵ َووىٔص َەدُووا , ذوواهُر عەتووضو
, ً سۆغوٕاو, سەٌُو, عىِەر عىضّاْ عەتوضوٌاڵ چىوً تەريە, ٔازَ ضەعُض ئەضعەصي , عەًٌ  ي عەزیسالضّاًَ, تُ

, ئەِأەظ ]92 ,5006فەَسي ,[,]592- 591 ,8444رەضىي, [(و زۆرأً ذر تىوْز ِذەِەص, ِەوٌىص غێخ غێرەضاڵ
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ري سۆَواْ غوگێڕو پوارذً صیّوىوراذً ووىرص ٌەو واذُوضا تەرصەواُِواْ تە سەتواذً غۆڕَسي دُستً غُىعً عُڕالً  ٌە
أضاْ شطرًٕ سۆپُػڕێى هأضاْ وٓ ٌە پٍەي َەوەَ صێ ڕۆغٕثُرو غاعُر تىوْ تە ه ٌەو وەضاَەذُأە, وەهۀضێ, صەصا
ٌەضوەر ئەَ ػوىەوذٕشىازي و ٔەذەوەَُواْ تُوري پێ ڕ ٌەًٕ پویٓ وذارو هۆٔراوەي ئاگریچۀض چىٔىە)) , پێىأەواْ ێڕو 

چىەي  غواڕۆ روەهوا ٌەهە, ]11 ,5006فەَوسي, [((ٕوضەوەۆغەوە تۆ جەِواوەر صەَأشىێە ُٔػرّأُُە صأاو تەجڕاپەڕَٕ
ٓ یگەورەذور تەسوۆَەوە تُٕوً)) یگەورە ىًچۀض سۆپُػوأضأێ ر تىو , تە هەوٌێئُضاریُەوە ضەر ٌە ڕووي وۆَەظ وە

چُووٕە وۆِەاڵَەذُەووواْ و  جەَ ي وووأىؤً صووەَ تووىو ، وە ضووەر58ً جەِوواوەري ٌەڕۆژي سۆپُػووأضاْ و ڕاپەڕَٕوو
ٕوضوارە , هەروەهوا ئەو سىێ]511 ,5009لواصر, [ضەر غەلاِەوأً غار((ڕژأە اْ غٕثُراْ و واضثىارڕۆ ەواْ ویئإَُ

سۆپُػوأضاْ، ٌەِەغوضا))هەرصوو ڕێپێوىاْ و ەصا توۆ ضوازصأً ىُاْ ص, هأً سەڵڕاتىؤەوە وۆَەٌەتەڕضا گە وىرصأەي
 غضاْ وجۆتەرچاوَاْ ٌە ( ڕۆڵًڕوڕذەدە یو ضەرصەِە)پارذً صیّىوراذً وىرصو دُستڕەپأً ضُاضً ئەگۆ پارذً ضەر
ىێطورً هەڵ ٌەوەي وە ئەِە جوگە , ضا هەتوىوڕێپێوىاْ و سۆپُػوأضأٓ یچۀوض ىرصًٔ جەِاوەر ٌەضازصأً یضەرپەرغر

 وە)وواوە زیواص(تىو صەضورً ٌەووار راقپەرٌەِوأً عێو ي سوۆي ٌەٕەرذواوە ٔوىێ هئاضورێ گەَػورەضەرتەرزأەي ووۆَە 
,  َوةط[جەِاوەري وىرص(( ورصًٔ ٌەی و پػرگُرڕەواَەتەراِثەر ئەَ پەَّأە ٔا ڕَٕێىً ٔاڕەزاًََەوە، وەن صەرتػاوێ

5002 ,889[ 
ضوەر  تىواذە رظضەرذاضوەري واڵخ هێوڕَاریضا ٌەتراق دىىِەذً عێچىؤأە  و تەگژَەوضا چىوْ  ڵٌەئۀجاًِ ئەَ هە   

ضەرصەِە)ضووىتذً عەٌووً(وە  غوواري وووۆَەظ ٌەوگوورذٓ , ٌەتەغووضارتىوأً ئەَ سۆپُػووأضأأەو ژِووارەَەوً زۆري ٌێ
ڕەوأەي تۀوضیشأەوأً و ژِوارەَەوً ذوري ىۆغوەرأً ئەَ غوارەي زیٕوضأً وورصولائّماًِ وۆَە تىو ژِوارەَەن ٌە ذێ

, 5002َوة, ط[راق گىاضورەوەغوارەوأً ذوري عێوهەوٌێرو وەروىن ورص ، هەروەها هۀضێه ِاِۆضراو فەرِأثەري تۆ 
ٌەَ ڕاپەڕَٕەصا  يٕضو ڕۆڵً صیارو تەرچاوٌەتەڕضا صەَشىێژي ِا  َە وەٌە وۆٌێغاري وۆه ٌەو لىذاتُأەي , َەوێ]882

وە تۆ صاِروأضٔەوەي ڕاپەڕَٕەوە  سأەيئەو هێ وو تىؤەوەي ٌەگەڵڕووتەڕعىِەر ِطرەفا(تىو , ئەوَع تەهۆي هەتىو)
 ىێطوورەئەَ هەڵ صەرووورص))ٕووضارتىؤً ٌەَ ڕۆژەصا , ٔاوتووأگً تەعووىِەر صەتوواتە( یغوواري تەڕووضاو ترٕراتووىؤە ٔاوهێ

، توۆَە  گػورً و غواري ووۆَە تەذواَثەذً ەن تۆ ضوەرجەَ گەٌوً ووىرص تەیتە غأاز )عىِەر صەتاتە( تىورأەيجىاِێ
، ئەِەظ  و صەضرشۆغووُاْ ٌێىوورصىێىووً زۆر ضووەرصأُاْ ووورصو, ٌەغوواري وووۆَە سەڵ یٕووضاریترڕأەوەي تەٌەووواذً گە

 ه ضەرصأً تىەْسەڵ  , َاْ ٔاتثێڵ  ورص َاْ صەت  وۆَە تەجێ یاصار، تۆَە ئاگ ەدەخ ورصتىوڕٔا یلائُّماًِ وۆَە
 ]889, 5002َوة , ط[ػە ٔەتوٓ((ئەوەي صأُػرىأً وۆَە ذىوغً وێچێرە ضٍێّأً تۆ  ڕَاریضا ب، عىِەر صەتاتەظ ت

. 
لىذاتُووأً ىوورصو ، سۆپُػووأضأەواْ صەضوورً پێ ً غوواري تەڕووضاصواي تاڵوتووىؤەوەي ڕاپەڕَٕوو ّأُعٌە غوواري ضووٍێ   

گەرِووُەوە  و جەِوواوەري غووارەوەظ زۆر تەڕاْ گێووضوأەوَەی ضووٍێّأً ڕۆڵووً تەرچاوَوواْ ٌە ذەلأووضٔەوەي ڕاپەڕَٕەووا
 ً ٌو چ هێّواَەوً ڕاضورەوسۆي ئُٕگٍُسەووأ ّأً هوًئەوواذە غواري ضوٍێ چۀضە)) , هەر ىەڵً ڕووصاوەواْ تىوْذێ

، ڕێىە صەتورصراْ ف)دەِەتۆر( تەیغەر الَەْ)عەًٌ ِەال ٌە ، وە ثۀضي ڕۆغٕثُری تەڕَرأی( ٔەتێدٌە)ِەڵٔەتىو جگە
لوواصر, [ٕووضارتىو((ی)دەِەتۆر(َع ذێُووضا تررغووً جەِوواوەرو ضووىذێٕراتەر هێثۀووضە وەوذەضا ئەَ ِەڵژأووً ڕاپەڕَٕووٌەڕۆ

َ ٔاِەَەوً ذاَثەذً صاسىازییەوأُاْ سطورە تەرصەژأً ڕاپەڕَٕضا تەڕۆّأً ٌە))صأُػرىأً ضٍێهاەروەه, ]5002,512
ژَوأً دستواَەذً ضوەرتەسۆ، ڕێگواصاْ تەّىوراضوُەوأً گەي، یرً تىو ٌە:)صأً ِوافە صیجەتر( وە تر خوەزارەذً)ضاڵ

أً رەر(، ٔێ8410ترصًٔ پەَّأًالضُاضیەوأً واڵخ،  ەاراْ و ئازاصورصًٔ تۀضێىرىاي وڕێگەصاْ تە صاِەزرأضًٔ ضۀضی
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ذواوەوى ئەَ ٕواگرْ صأُػورىأً غوارەوەِاْ صەضود ٌەسەتواذً سۆَواْ هەڵو: هێٕاتى اْ پ یٔاِەوەظ تەِجۆرە وۆذاَ
 .]145, 5008,  ئەدّەص[ ]516, 5002,  لاصر[ثەج  صەورێٓ((صاسىازییأە جێ

سوۆي  , ئەَ صاسىازییوأەظ وەووىىەغأەوەي وەزارەذەوەي جەترو هەڵذەوەي ضاڵخ تەوۆذاًَ هاذٓ ؤەِأً صەضەاڵ 
,  ٕوضأً ووراْیچااڵوىأەووأً غوارەوە صەضورگُرو ز اري ئەوەظ زۆر ٌە ڕۆغوٕثُرو , ضەرت   ٔەوراْثەجِأەوەو جێ

, ِوذەِەص  ِذەِەص عەًٌ ِەصهوۆظاڵح , ئەدّەص هەرصي , ئُثراهُُ ئەدّەص , ٌٌەوأە)گۆرأً غاعُر , واوەي فە
 و زۆرأً ذر. ِىوري(واِەراْ خ هەژار, ْ , ضاڵَالصخ ضاڵ
ژٔەي ەوأً ٌێوویە ُٔػوورّأُر صروغووٌّەژێووراق ٌەغوواري وەروووىوُع وەن هەِووىو غووارەوأً ذووري وىرصضووراْ و عێوو   

( ، جەِووواوەري غوووارەوە))ٌە زپۆرذطوووّۆڕەزاًَ تەراِوووثەر تە پەَّإٔاِەي)صۀگوووً ٔوووا هاریىووواری ُٔػووورُّأً و
 یَروووأڕشأەي تەر وىٔطوووڵي ووووأىؤً صووەَ هێرغوووُاْ ترصەضوووە51ژيڕۆىً گەورەي جەِاوەریوووضا ٌەسۆپُػوووأضأێ

تووىؤەوەي جەِوواوەرو  ڕووتەڕوو، ٌە ئاوواًِ  َەْ دىووىِەذەوەالٔەوذووُع تەپوۆٌُص ذۀووراْ ٌە یوصەزگاووأً وۆِپأُووا
, ]512, 5002لاصر, [پاغاْ ئازارو ئەغىۀجەصراْ(( ٌەسۆپُػأضەراْ صەضرگُروراْ وسەوأً پۆٌُطەوە ژِارەَەن هێ
ذُژَەوووووأً  ذىؤووووضوذُژي وە ٌەو ڕۆژأەصاو ٌۀاوغووووار ئۀجاِضراْ))ذىؤووووضو ٓ واروچووووااڵوً ویگەرذریوووووارَ تەاڵ

وضوىوذأضًٔ توىو،  یَروأڕت یترصٔەضوەر ٔىضوُٕگەي ئُرغواص رظوأً غاري وەروىن هێالسۆپُػأضأەوأً گۀجاْ و
ضاٌردّٓ عثو[ ً صووەِوً غواري تەڕوضا((ەوأً تُطرً وأىؤغەهُضأً ڕووصاو یضۀضٔەوەَەن تۆ گُأً پاوەوەن ذۆڵ

,5006 ,821[. 
 :َٕەوەڕەب: تاروصۆسی ضُاضی غارەوأً ذري وىرصضراْ ٌەصواي ڕاپ

وەوذوٕە  راقئواراوەو هەِوىو غوارەوأً عێو ەن هواذەیجوۆرە ئوازاص جەتر ، خضاڵىەغأەوەي دىىِەذەوەي تە هەڵ    
پەروەري وووىرص غووُعرو  عُري ُٔػوورُّاْه غووائەَ ِەتەضوورەظ گەٌێوو , تووۆ ضووازصأً تووۆٔەي ذوواَثەذً اْ ورئوواهۀگێ

ذەوەو ٍٍُِەذُواْ پو  ٕوضراوەە صأواوەو توۆ جەِواوەر سىێَوٕە ُٔػورُّأُڕەُٕاْ ٌەضوەر ئەَ ڕاپیهۆٔراوەي ضُاضی ئاگر
ٕەرأً هەوٌێورو ووۆَە ذێىورا ڕژأە ضوەر ي غوىتاخ ٔوىێ81ژيڕۆ , وەن صەتُُٕٓ ٌەغواري تەڕوضا))ٌە ەذە جۆظٕاوهێ

پەروەري صأُػرىأً پاَرەسرضا تەغضاری ٔاغورًٕ ُٔػورُّأ ڵهُضاْ ٌەگەڕي غەاو صواي ضەرصأً گۆغەلاِەوأً تەڕض
 5008ئەدووّەص ,[ٕووضاروراتىو((یسۆپُػووأضأەوأً تەڕووضا تر ه ٌەٌەوە ٌەَەوێوو , وە تەرٓ عەًٌ(َوواْ ووورصوىرص)دىضووێ

 .]510, 5002لاصر ,[,]141,
 ىً ذورچٍەي غەهُضأضا جۆرە جۆغضأێ ەە ٌژي غەهُضاْ و تریٕضارأً ئەَ ڕووصاوغاري وەروىن َاصورصٔەوەي ڕۆ ٌە  

(, 8491)ژي پێٕجوی ِوارذًچٍەي ِاذەًُِٕ غەهُضأً تەڕوضا ٌە ڕۆ ڕأً گێ تىو تۆ جەِاوەري غارەوە))َاصەوەري و
تووىو تووۆ سەتوواخ ڕاگرذٕووً َەوجووار گەورە ، تەاڵَ تەرزرصرا )ُِهرەجووأً غووُعر( گێوور پەرصەو تۀێىچٍووٍەَە ٌەژێوو ئەو 
هەزار  چووىار ىەي ضوو  یو تەئاِوواصەتىؤً ٔووسٓ ضووُٕەِاي عەٌەِووێ ، ئەو ُِهرەجووأە ٌەغووەهُضەىۆغووأً ئەو پووۆٌە وذێ

ذىروّوأً غوُعر  وووىرصي و یذُاَوضا تەعەرەتو ،ژ تەرصەواَ توىوِاوەي ض  صأە ڕۆ ىووً تۆغٕثُری وەرؤىوضەرو ڕۆ
ضا ەوأوورچاوَوواْ ٌە ڕووصاوئەوەغووضا ٌۀێووى ئەوأەي ڕۆڵووً صیووارو تە ٌەگەڵ ]821, 5006عثووضاٌردّٓ ,[ٕووضراَەوە((سىێ

, وەصەضورً توااڵي  تىرێ ەتأً ٌەتُرذاڵ سەري الو ِىوەڕەَتاَەر ؤەذرضەوأً پارێڕ چااڵوً ووارە پ ))ٔاورێ هەتىو
گوورخ و  تەووورێٕووً هەتووىو, هەر ئەوَووع تووىو ضووُٕەِاي عەٌەِێ شطوورُٕأضاۆغووأضًٔ جەِوواوەرو ڕێىرهأووضاْ و سٌە

, ٌەپوواظ ضووەروەوذًٕ وَطوورً جەِوواوەرو  ري ووورصٔەوەي سىێٕووضەوەضەرپەرغوورً ُِهرەجووأً گرذەئەضوورۆو وذووا
 چوىٔىە ٌە ە , ەوأً ئەو ڕاپەڕَوٕەوأُع ضوەرتەرزأە وەوذە هەوڵوً تەرگوري ٌە صەضورگُروراوصاِروأضٔەوەي ڕاپەڕَٕ
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, ئەِەظ ُٔػوأەي ]824, 5006 , عثوضاٌردّٓ[صەضورگُرورصْ(( پڕضُٕەوەوەوذٕەتەر گُروگازو ٌێىاْ ووەروىوضا سەڵ
 . ُٔػاْ صەصاخ ئەَ غارەىً وەفاصاري سەڵ

 
 َٕەوەصا :  ڕەي تاغىوري وىرصضراْ ٌە ڕاپغاعُرأً وىرص : ڕۆڵً تەغً صووەَ

, وەسۆي ػشأێه هەَە چۀض پێ طرً تەىََاْ ڕۆغٕثُري پێ ذٕەوەَەوً ئەصەتًگىِاْ ضەرهەڵضأً هەر تسووتێ    
واْ , چىؤً تسووذٕەوە  ضەرەوُػە تۆ تەرەوپێعچاوەي  رەوەو ضەرضا صەتُٕێیضُاضً و ٔەذەوەَ یٌەتار

هۆي  رەصەتێ د ؤەذەوەًَ صەوەوێ ع غۆڕغً ضُاضی وَاْ ڕۆغٕثُري پێڕغً ئەصەتً هۀضێىجاریع غۆ
 .]4, 5006فەَسي, [ذەلُٕەوەي غۆڕغەواْ

و ڕتُروتواوەٓ یچۀوض ٌە صواي وۆذاًَ هاذًٕ جۀگً صووەًِ جُهاْ و ٔەِوأً صورواذۆرییەخ و ٔوازییەخ , صەتُٕوُٓ   
ۆٌۆجُەذً جۆراوجۆر هاذەواَەوەو تُري ئازاصي و ضەرتەسۆًَ هەِىو جُهأً گرذەوە , ٌە وىرصضرأُع تەهوۆي یئاَض

ظ و ڕتووۆَە تەرپوواتىؤً غووۆڕەواوووأً,  چووىوورریٓ ِووافە ثەغووثىؤً ٌە بو تێىً ضووەرتەسۆو ئووازاصٔەتووىؤً وُووأێ
ەوً ضوەرصەُِأەتىو , تەذواَثەذً ىَطورُُۆغُاٌُطورً پێضشوراوەي ٔەذەوەَوً و ٓ دُوسب و ڕێىیچۀوض صڕووضرثىؤً 

صواي گەغەضۀضًٔ تُري ٔاضُۆٔاٌُطرً, غاعُراْ و ڕۆغٕثُرأً وىرصیع تەهۆي ئەَ تاروصۆسەو ئەو ژَٕگە ٌەتوارەي 
ڕأە تووٓ و غووُعرو ٔىوضووُٕەوأُاْ اتەرو ضووەرلافٍەي ئەو جووۆرە تُوورو توواوەً ئاضوواییە ئەگەر ڕێىر, وووا ذُاَووضا ژَوواوْ

ىوً وىرصضوراْ واْ , غاعُرأً ووىرصیع وەن هەِوىو سەڵچەوێىً واریگەري تەهێس تۆ صەرتڕًَٕ ٔاڕەزاَەذییە تثێرە 
هەتوىوەو ذىأُىَوأە واریگەریواْ ەصا چااڵوُواْ ٌەَ ڕاپەڕَوٕ گرٔگ و  ڵیو ڕۆ یگػرً , تەغضارراق تەتە ذاَثەذً و عێ

 تو  صۀوگ ٔەتوىوْ ٌە توۆ ه توضەْاْ هوأً سەڵوٕەوأُویئاگر سوغوُعرە تەهێود و تەضا هەتێوىً وىرصضرأٌەضەر سەڵ
ي تاغوىوري وىرصضوراْ تەضوەر تىەَوٕەوەو هەر ً ووىرصێىرچۀوض غواعُ ِافەوأُاْ ، تۆَە ٌەَ تاضوەصا هەوڵوضەصەَٓ 

هەر  ی, وە جێوپۀجە ڕووتشەَوٕەەڕَوٕەوەصا وىرصضورأضاو ٌۀواو ڕاپ و وارَگەرییواْ ٌە ڵً غوىێٓ و ڕۆپێ َەوەَاْ تە
ُٕػوُاْ, یصواَػوضا زۆر تەزەلوً صیوارە, گرٔگررڕَوٕەوەو ٌەً ضُاضوً وىرصضورأضا ٌە وواذً ڕاپەڕەپأُاْ ٌە گۆىَەوێ

 ىەش( ، تووێ8465-8409( , گووۆراْ)8416-8405ِووار ) ال( ، رەِووسي ِە8420-8161)رصپُرەِێوو [:ّأًٌەغوواري ضووٍێ
-8484عەٌوً ِەصهوۆظ)(, ِذەِەص 8414-8485( , ئەتىتەور هەوري)8425 -8401)ىەر( , تەسرُار زێ8402-8491)

خ ( , ضاڵ8440 -8451ح)الواوەي فەٌ( , 8440-8451خ صیالْ)(، ِذەِەص ضاڵ5006 -8455)یئەدّەص هەرص, (8449
زەوووً [:رو وووۆَێعو زۆرأووً ذرتووىوْ , ٌە غوواري هەوٌێوو](8416-8454)یووواِەراْ ِووىور(, 8411 -8451هەژار)

 -8489عىضوّاْ عەؤوً)(, 8444 -8481)سيدەوێ (, ڕۆضرە8412َ -8480), ضاًِ عەوصاڵ (8461 -8404هۀاري)
,  (5006-8484ي تەرزٔجوً )ز ئۀوىەر, غێ(8491-8481ضار)(, رەئىو  صڵ8449 -8486(, ئُثراهُُ هىغُار)8445

(, عىضوّاْ ِطورەفا 5080-8451, وەریوُ غوارەزا) (8412 -8451)؟( , ِذەِەص ذۆفُك ورصي- 8450سار)ئەدّەص صڵ
 و زۆرأً ذرتىوْ . ] (8445 -8451فەذاح صزەًَ)( , عەًٌ ؟ -8456سۆغٕاو)

ەصا هەر ذۀُووا غوواعُرأً وووىرص ٔەتووىوْ , وە غووُعریاْ تووۆ ئەَ ِىٔاضووەتەذە صأوواوە, گىِوواْ ٌەَ ضووەرصەِتێ     
تەرزو واریگەریاْ صأواوە, ٌەوأە:  ێه غاعُري عەرەتُع تەغضارییاْ ٌەَ ڕاپەڕَٕەصا ورصووەو غُعري)) وۆِەڵىىتەڵ

( 8441-8455خ تەدرٌعٍووىَ) ، ِذەِوّەص ضواڵ (8441-8144)ِذەِوّەص ِەهووضي جەواهُوري]ً عەرەب غواعُري ِەزٔو
 [(8444-8456)عەتوضوٌىەهاب ئەٌثەَواذً ،( 8429-8456)، تەصر غاور ئەٌطەَاب( 8442-8456,ِطرحفا جحِاٌحصَٓ)

 ,]5 ,8444غوارەزا ,[ضا((ەڕأضٔوپٌە جۆغوضأً ِوٍٍُەخ و ڕاً واریگەریاْ هەتىو ێىرو زۆرأً ذر , وە تە غُعرەوأُاْ صەو
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غوواعُرأً چۀووض غوواعُرێه تۀّووىؤە تهێُٕووٕەوە, وە ّٔووىؤەي تەرزو صیوواري  صەصەَووٓ ذۀهووا  , هەوڵٌەَ تاضووەِأضا 
 تۆ ّٔىؤە: ,صیارەتەضەرەوە زۆر تەزەلً  َاْى غُعرەوأُأضا ڕۀگضأەی ئەَ ڕاپەڕَٕەوىرصْ و ٌۀێ

 (:8420-8161)رص: پُرەِێ8
ە صأاوەو ٌە ٔاو جەِواوەري غاعُرە هەرە گەورەو صیارەوأً ئەو ضەرصەِە , وە غُعري تۆ ئەَ ڕاپەڕَٕ ٌەه َەوێ   

ورصۆذەوەو ەي تەضوەرصوو غوُعر ئەَ ڕاپەڕَوٕرصي غاعُرە , پُرەِێرص تە گەًٌ وىرصصا ٔاوتأگً صەرورصووە , پُرەِێ
, غُعري ُاَضا َاصی ئەَ ڕاپەڕَٕەي ورصووەذەوەسۆی وەن غاعُرێه وصڵطۆزی ٍٍُِەذەوەي پُػأضاوەو ذ ذُاَضا ڕۆڵً

وەذەوەو ەڕَوٕەوەي وورصوَەوەًِ وە تۀاوي)ِٓ ضەرَ غُٕەو تەرگُ پەاڵضە(َە, ضەرەذا غاعُر تەَ غُعرە َاصي ڕاپ
هاذىوە ئەَ غوُعرەي صأواوەو پەر ٔەتىوە تەضەر ڕووصاوەوە, وە صووِأگ ذێ  (صا ,8491)ُضاوە ٌەَاصي ٔەورۆزيهەوڵ

 تەَ جۆرە صەضرپ  صەواخ :  
 ِٓ ضەرَ غُٕەو تەرگُ پەاڵضە  ئەو جەژٔەي ٍٍُِەخ ذێُضا وەضاضە            

 ِأەچ و وىر ن ّە, چً لىرتأە                 لىرتأً ئێ ، لۆ ضەر تڕَٕە ِەر
 ر هەڵّەخ ٔاتا، غێ ێٕضار ٔەبیتر                 التا ذرضُ ٌ  یتا ، گرذٓ ، ذەِ

 وەوذٓ تۆ ئەوەو ضەروەوذٓ تۆ ِٓ              ێٓ تەصوژِٓ، تڵ رە، تەگاڵ گەيوىر
 ]828, 5008, ئاغٕا [چ، وىڕە ڕە، ئێّە، نِە یهً داج         ّە زۆر پەضۀضذرەلىرتأً ئێ

تەغضاریىرصْ ٌەئاهۀگً , تۆ ّأً تىوە گۀجأً غاري ضٍێ ٌە هۆي صأأً ئەَ غُعرەظ ٌەضەر صاواي هۀضێ  
َ جێگەي سۆي ٌۀاو تەاڵ صأراوە چً تۆئەَ ِىٔاضەتەَە ٔىوضراوەو ئەَ غُعرە ئەگەر(, 8491)ًۆزي ضاڵرجەژًٔ ٔەو

ض ئاغٕا(ي وان)ئىِێ رصىأً پُرەِێیٔىوضەري ص خ صیالْ تۆهەروەوى غاعُر ِذەِەص ضاڵ, َاصەوە ٔەگرذىوە 
ە، پُرەِێرصیع ئەو ضاڵ ئەو رص ورصووە تۆ ٔەورۆزيپُرەِێ ً ٌەێىرغُع یصاوا 8491ً))ضاڵێدوەذەوەو صەڵگێرا

رص تۆَە ٌەصواییضا پُرەِێد ، ضروصو ئاوازي تۆ صاتٕێً ٔەتىوە تُىاخ تە ْ تەصڵیالص ٔارصووْ، تەاڵَ ِاِۆضراغعرەی تۆ
(تىو 8491)ًضاڵْ یالي تۆ ٔارصووەو ئەوَع تۆ َەوەِجار تەصۀگً صغُعرە تۀاوتأگەوەي)ئەَ ڕۆژي ضاڵً ذازەَە(

َاصي ئەَ (1)ژي ضاڵً ذازەَە()ئەَ ڕۆ یُعررص تەغ,تۆَە ٌەپاغأضا پُرەِێ]825, 5008ئاغٕا ,[تەَ ضڕووصە
 ۆزە هاذەوەر، ٔەو ژي ضاڵً ذازەَەئەَ ڕۆ        : ێدورصۆذەوە , وەن صەڵ ەيڕاپەڕَٕ

 ، تەسۆغً و تەهاذەوە ىً وۆًٔ وىرصەچەژٔێ 
 پەضد تىو, ذاوى پار ێپ ,ً هُىای ئێّە چۀض ضاڵ ، گىڵ 

 ]825,  5008ئاغٕا , [ ًٕ الوەواْ تىو ، گىڵً ئاڵً ٔەو تەهارسىێ هەر
ِەتەضرً ضاڵً پارە , واذە ذائەو واخ ەوە صەواخ وە زۆر تەئاغىرا ئاِاژە تۆ ڕاپەڕَٕ رەصاغاعُر ٌەَ صوو صێ   

اْ تۆهاذەوە, ً ٔىێُێىرتەها ێىً ٔىێ وضاڵ وەَ تەهۆي ئەَ ڕاپەڕَٕەأضا, تەاڵ ىِێضو ت  هُىا تىوْ ٌەژَأُوىرص تێ
(ي ِأگً 51ذا58)ڕۆژأً یٕضارأەیوەِەتەضرً ئەو غەهُضو تر ًٕ الوەواْ تىوە,تەسػًُٕ سىێ ڕێگەيئەوَع ٌە

 :ێد, وەن صەڵُٕاْ ڕژا َەن ٌەتەڕضاو ٌەضەر پڕصي ِەئّىْ سىێ
 صٕضي وىرئاضۆي تڵ ، وە ٌە تىوگە ضىورە ئەو ڕۀ                    

 ه ئەترصی، تۆ گەًٌ صوورو ٔس ِژصەي تەَأً
 ً وەهای سطرە جەرگەوەێىرۆز تىو ئاگرٔەو
 ِەرگەوە یچىوْ , تەرەو پُر واْ تەعػك ئەال



 راق (ي عێ8491وأىؤً صووەًِ) ًڕاپەڕَٕگضأەوەي ڕۀ
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  واڵذەوە یتەرز ی، ٌە تۀضەر ژهەاڵخئەوا ڕۆ
 ئەصاذەوە گی غەفەق غەوقۀڕ، تە ًٕ غەهُضەسىێ
 ٍٍُِەذا یشیە ، ٌە ذەئرطرا ڕووي ٔەصاوئێ ذا

 
 ]825,  5008ئاغٕا , [ ّەذاهەڵ چاْ ت  ، ٌە ٌە ضٕگً ن گىي لەڵغأً
چۆْ تە پُاوو ژٔەوە تەرەو  تەو سۆپُػأضأأەي غاري تەڕضاصا صەواخ , وە  رأەصا تەڕوؤً ئاِاژەغاعُر ٌەَ صێ    
پۆٌُطەواْ و چٓ وضُٕگً سۆَاْ صەصۀەتەر گىٌٍەي ِەذرەٌڵۆزي  واذضا صەپُاوأً پۆٌُص وصەضەاڵذضارأً ئەو ڕووي
ەرضُٕگً ضاْ , تەذاَثەذً ئەو ژٔەي وە ٌەضەر پڕصەوە وراضەوەي ێه ٌەسۆپُػأضەرهۆي غەهُضتىؤً وۆِەڵرەصەتێ

ىأً پاغاْ تىوەهۆي پێىە, صوژِٕەوأً ورصوو هاواري ورص: ئەوە ضُٕگً ِٓ وگىٌٍەي ئێ ڕي و ڕووي ٌەسۆي صاص
چ ٍٍُِەذێىضا ڕووي  ژووي هیِێە پێػرر ٌە ڕووصاوَەو ٕەي غاعُرەوە ئەَ وێال, تە]1 ,8441ئاضٕگەر,[ئەوَع

   ێد :خ و صەڵٔەصاوە, تۆَە هاوار صەوا
 ٓی، غُىەْ وگر تۆ غەهُضي وەذەْ ێً ٔاوپێ

  ]825,  5008ئاغٕا , [ ً ٍٍُِەذا ئەژَٓٔاِرْ ئەوأە, وا ٌەصڵ                   
ثەضرٓ ئەوأە ٔەِرصووْ ذاوى غُىەْ و گریأُاْ تۆ هەڵسۆ صەوەْ ؟  فُغاْ تۆ و ىە غُىەْ گریاْ و واذە: ئێ    

, ٔەن  تىەْىە غأازی یاْ پێىە , واذە ئێٍٍُِٕٓەذضا صەِێً ٕضووْ و ٔەِرْ و هەذاهەذاَە ٌۀاو صڵی, ئەوأە ز
ٍٍُِەخ , تەوەي وە ئازاصي تە سەتاخ و ه و جۆغضأً سەڵ ە ٌەهأضاْ وێىرتىەْ , ئەِەظ جۆ غُىۀُاْ تۆ

 تەصەضد ٔاَەخ .د هەرگُس ٔەتێ ڕغرٓ ٓسىێىۆغاْ و ذێ
 ( :8465  - 8409: گۆراْ ) 5

ەصا هەتوىوەو ٌەَ ڕاپەڕَوٕ ووىرصە ٔواوصارأەي وە: تە غوُعرو تە وورصار ڕۆڵوًىە ٌەو گۆرأً غاعُر َەووێٌاڵ عەتضو    
ٔووىگرەي ضووەٌّاْ و  ة ووەروووىن و ئەتىڕرێووڕێووً وەوذووىوەذە زیٕووضأەوأً ىوەوذە ضُاضوویەوأُەوە طووتەهووۆي هەڵ

ڕَوىەو ٓ ئازارو ئەغىۀجە تىوە , تە غُعریػوەوە ئەو ٔەهواِەذً و ٔاضوۆریأەي سوۆي صەرتیچۀض ٌەئۀجاِضا ذىوغً 
وەریووُ ال ِە[(4)ڕأەوە ٌە زیٕووضاْ(ذوواَثەذً ئەو غووُعرەي تە ٔوواوي)گە چۀووضيٓ غووُعرصا ئاِاژەَووأً پێىوورصووە, تە  ٌە
َووضا هەَثووىوە ئەو ڕۆڵەي ٌە ڕَسەوووأً دُستووً ذەدەڕوڕ)غووُىعً عێراق( ەڕَووٕەو, وە تەهووۆي ئەو ڕاپ]990, 8410,

أً و ىێطورەوهەڵەڕَٕەوەظ غاعُر تەرصەواَ تىوە ٌە صەرتڕَٕوً , ٌە صواي ڕاپضاڵ زیٕضأً وراوە گُراوەو ِاوەي ض 
غواعُري گەورەي  ًێىرغُعرأً , وەن صەتُُٕٓ تە وەرگێەڕَٕەوەي ورصووەذەوەَاصي ڕاپڕ گەرو جەرگثیتە وغەي وار

 ەوەغوووەهُضو ضوووەرورصەوأً ڕاپەڕَوووٕه ٌە (, وە توووۆ َەوێووو8441-8144 عەرەب )ِوووذەِەص ِەهوووضي جەواهُوووري
غووەهُضأً  ضاوە ڕۆڵووًُووەذەوەو هەوڵەي ووورصووئەَ ڕاپەڕَووٕ ی، غوواعُر َوواص (تىوە گووىذراوەیاٌىضووئَص ە)لیتۀوواو

,  ىێطورً سوۆي توۆ ٔػورُّأُاْ صووپواخ تىواذەوەتىاذەوەو تەهوۆَەوە هاوهەڵە زیٕضوو سۆپُػأضأەوأً ئەَ ڕاپەڕَٕ
چوۆْ  ئاِواژەي توۆ ئەو غوەهُضە وورصووە وە ػوەوەي غوُعرەوە غُعرەوەغً تۀاوي)لەَطً غەهُض(ە, غواعُر ٌەپێ

, ٌەهەراي ضوەر پوڕصي  ەتىوچىوۆڵەَەوی ئەَ ُٔػورُّأ ەوأە ب)) لەَص ئاٌىوضً پواڵێد:, وەن صەڵ غەهُض وراوە
( غەهُضورا , ٌەواذً سۆَوضا ِاِۆضورا ِوذەِەص ِەهوضي 8491ي وأىؤً صووە51ًِلضا)ًُ عُراەِثازي ُٔػرُّألەڵ

 وەریوُال ِە[، وا ورصِواْ تەووىرصي(((80)ثەضرثىوجەواهُري غاعُري تۀاوتأگً عەرەب ئەَ غُىۀە تەضۆزەي تۆ هەڵ
 : رأە صەضرپ  صەواخضەرەذاي غُعرەوەصا تەَ صێ گۆراْ ٌە, ]920, 8410,
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 ه ٌە گىێً صڵضار ئەصەیچپەي ٔازصار ,       ٔەرِێ  ئەي لەَص .. ئەي
 ، یئەسە رگ ضەر غەپۆڵئەي لەَص .. ئەي گۆرأًُ غىاْ       هەواي ِێ

 !یچاڵ ئەسەَرە ٌەرەي هەي هە ئەي لەَص .. ئەي صۀگً تٍثً ،       
گەرو تەهاصار یجىاْ و وار ێه غرًأضًٔ تە وۆِەڵچى ضأً غەهُضو هەڵ د ٌە پێضاتەرصەواَ صەتێرأەصا غاعُر ٌەَ صێ

 ێد:  , وەن ذُاَضا هاذىوەو صەڵ
 ت  لەرار ئەتەي! ی، پەري     تۆٔاو جێ هئەي لەَص.. ئەي سەوێ

 !یە ٔاو فٕجأً ِەُر،   ئەذىێ ئەي لەَص .. ئەي غٍُەي جىأً
 ئەي لەَص .. ئەي ئاوازەي ژَٓ!      ٌەرەي هُىاي ٔاوصۀگً ٔەي!

غەهُضو ڕاضرەوسۆ  ضەر ئاِاژەورصْ تە ڕۆڵًرەەُِػضا وە وۆپٍەي وۆذاَێرً, غاعُر صێٌُە ضەرەذاي وۆپٍەي ضێ
 , وەن صەڵێد : ەي تەهۆَەوە تەصەضرهاذىوە صەساذەڕووەوەو ئەو ئۀجاِئاِأجً ڕاپەڕَٕ

 ًٕ گەظ پڕ تەراِەي!تەسىێ  !    ڵەي غەهُضئەي لەَص.. ئەي ڕۆ   
 ُٔػأێه ذۆي ٔەوەي !ەخ هۆي تەسە            تۆ ئەو وفٕە ئاڵ   

 :ێدذاصەگاذە وۆذاًَ وصەڵ
 ٓ ُٔػأەي!یجىأەِەرگرر ئەي لەَص.. تۆ سەتاذً گەي                        

  ]925, 5006گۆراْ, [، ضثەي، ئەِڕۆ ٕ گەي ئەَطێ ەي سىێٕد ٌە ضرەِىار  ذۆڵ                 
سەتاذً گەي ٔەپطاوەَە , غەهُضتىوْ د پێّاْ تڵێد : صەَەوێ, صا ئەوەَە وە رأەِەتەضرً غاعُر ٌەَ صێ  

, ذۆڵەي سىێًٕ غەهُضاْ تطرێٕ   وۆذاییضا هەر صەت  َ گەي ٌە, تەاڵ رییەو هُىاي ضەروەوذٕۀُػأەي جىاِێ
  ظ ٔەتێد ضثەي هەر ڕوو صەصاخ .ئەگەر ئەِڕۆ

 ( :8491-8402)ىەش : تێ1
ەووأً ٌە ڕاپەڕَٕ ِشۆرأً گەٌەوەي , ٌەتاتەذً تەغضاریىرصْىەضً غاعُر وەن هەِىو ڕۆغٕثُراْ و سەفاَەق تێ    

أەي ٌە ضوەرصەًِ دوىوّڕأً پاغواَەذُضا سۆپُػأضاْ و ٔاڕەزاَەذییو ه تىوە ٌە ڕاتەرأً ئەو, َەوێ غاري ضٍێّأُضا
 ٕوضأُىرصًٔیتىوەهۆي گورذٓ و ز( , وە 8410ئۀجاِضراوە , وەن ڕاپەڕًَٕ غەغً ئەٍَىًٌ تەرصەروً ضەراي ضاڵً)

 ػوضا ڕۆڵوًچاالوییەووأً پاغرری هاذەوواَەوە , هەروەهوا ٌە ئۀجاِەوەي غوُعري)ئەي وەذەْ ِەفروىؤً ذوۆَ(ي ٌێو 
چە غوُعري)صاري  ( ٌە تێىەضً ٔەِرصا ٌەپوار8491ەوەي وأىؤً صووەًِ)گەري ڕاپەڕَٕیوارصیاري هەتىوە , وەن : 

هەژأەوأً سەتاخ صاصۀرێود ، ضۆزو صڵڕ ٌە چە غُعرە پ ە پاره ٌَەوێ , ئەو غُعرەظ تەێارصەوەویتەص (88)ئازاصي(صا
 :ێدو صەڵ ێًُٕٕ سۆي ٌە صژي صوژِٕضا هەڵضەرێژٓ و سىێغاعُر ذُاَضا وىوڵً صڵً پڕ ئەضری

 ێلەص تەرٔاگر ێٓ ئاو ٔەصرصاري ئازاصي تەسىێ                 
 ێفُضاواري ئەتەص ضەرٔاگر ێضەرتەسۆًَ ب

 ٌە ِرصْ ضڵ ٔەوا یدەلتۆ ضۀضًٔ  ێپُاو ئەب
 ]19, 5001وەریُ ,  الِە[ ێٔاصر ێ( تەش ٔییە ذاوى ٔەضۀضرێرهەر )تڕوو

ڕێڕەوي رە ىۆغاْ تىەَسەتاخ و ذێ هەوڵ و ئازاص تژي صەت  ضەرتەضد و : گەر صەذەوێّاْ صەڵ غاعُر پێ    
, واذە ٓ ڕغرٓ و فُضا واریػً صەوێ ێجار سىێىى هۀضچەغرٓ ٔاَەذەصي تەڵ وئازار وۆڵٕەصاْ چىٔىە تەت  , ژَأد

ٕأەوەي , ِەتەضرً غاعُر تُرهێ ا  ٔاصرێثریٓ ِهاوارو صۀگ ٌ  هەڵى چىٔىە ذۀها تەهاذ ٌەِرصْ ٔەذرضێُد, 
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ه , َاْ وەضێ ەهۆي غەهُضورصًٔ وۆِەڵ تىوە , وە ٕاوییەي ضەر پرصي ِەئّىوْوەَە ٌە سۆپُػأضأە سىێسەڵىە
َ صەت  غۆڕظ و تەاڵُٕاتێد هەرصەضرً صەوەوێد, , صڵڕاصەي ضەرتەسۆًَ هەتێدئُه وَطد و هەر ٍٍُِەذێ :صەڵ  
سأً دىىوِەذەوەي چۆْ تىوەهۆي ڕوو (ە , وەن 8491وأىؤً صووەًِ) یوەٕەیەراپڕ, ِەتەضرً  تىاً تۆڕاپەڕَٕ

  ێد :  وە صەڵضاڵخ جەتر, 
 ىە صیً صاِاوە ، تەاڵَچً ِىصصەذێ وىرص ئەگەر 

 ێ، ٔاِر ێً هەر ئەِێٓڕۆدی ٍٍُِ ێخ بتاوەر
 ێِەداڵە ٔاور غۆڕظ ێتەب ێب د ِىدەلمەقٌێ

 تُري ئازاصي جُهأً گرذەوە، ذى سىا تەضە
 ێٓ صوژِٓ تەهێسە، ذۆپ و ذەیارەي هەَەلەص ِەڵ

 ]19, 5001وەریُ ,  الِە[ ێاگرزۆر زەدّەذە سۆي ر ێئُرفالراْ گەر هەب
ەوەو ئەو هاو هەڵىێطرییەي ٌۀێىاْ هەرصوو ٍٍُِەذً وىرصو عەرەب ٌە وۆذاًَ غُعرەوەغضا غاعُر ئۀجاًِ ڕاپەڕَٕ

ٌەو ضەرصەِەصا هەتىو وە ئُرُفالً ٔێىأُاْ تىوە , تىوە ِاَەي ضەروەوذٓ و تەصەضد هێٕأً ئاِأجەوأً ئەو 
 ڕاپەڕَٕە گەورەَە , وەن ٌەوۆذاییضا صەڵێد :  

 ۆڵەي وەوذە ٌێژي ، تاوي ئُطرعّار ٔەِاوا گڵ
 ێٕاپەرو هەڵٔاو ذەپڵً ئەتە زور ێچ وەش هٍ

 ز غاهُضەیصۆضرً وىرصو عەرەب زۆر وۆٔە، ذەئر
 ]19, 5001وەریُ ,  الِە[ێ َەسەي سۆٌ صاصر رەظ ٌەصاسا تا ٔادەزي ڕوو

وؤوً رصە ( وواري ٌە8491)یوەضوثەً ڕاپەڕَٕ رەوأضا صەرصەوەوێد ,ٌەَ غُعرەي غاعُرصا , تەذاَثەذً وە ٌەصوا صێ
  ِرّأەي تەئۀجاَ تەسػًُٕ سەتواخ پو ێجۆر تەچىٔىە  ىەضً غاعُر, , ٌۀاوَػُأضا تێ ورصووەضا ىهەِىو وىرصێ

ە تثێورە هەوێٕوً غوەوە، ئەِەظ واَىورص ئەَ ڕووصاوڕەوی و هەڵەذە زیواصەجار وەوذوىەپەَضاورصووە , ذۀوأەخ هۀوضێ
زِوأً  رصي ضوەرىوەذە وێود و توصەگەوزێوئاوەزِأوضا  ٌەغُعڕێىً ئەوۀضە تەرزو تەهێوسو وواریگەر, وە ذوا ئەِوڕۆظ 

 ىً ئەَ واڵذە .هەِىو ذاوێ
 (:8425 -8401ىەر): تەسرُار زێ9

, وەن غواعُرأً ذوري ووىرصو هواوصەًِ سوۆي ٌەَواصي ىەر وىري زێىەري غاعُري گەورەي ووىرصیع تەسرُار زێ   
هەضود وضوۆزو وواریگەر  ري پوڕتەصوو غوُعەوەصا ، هواذىوە چٍەي ڕاپەڕَٕ (و پاغاْ ٌە8491ً)ئاهۀگً ٔەوڕۆزي ضاڵ

چُٕوً جىذُوارو  چوأً  سەتواذً تێى گەي ٌە صەوواذەوەو ذُاَوضا ڕۆڵوً ەۆز( َاصي ئەَ ڕاپەڕَوٕر)ٔەوه(وتۀاوي)ٍٍُِەذێ
   : ێدوەن صەڵٕەصەرأضا تە زیٕضووًَ صەهێٍێرەوە, هەژارو وۆڵ
  زەِاْ ت  ًٍیص ذێٕىوي ئازاصي و             هُىاي تەرزي ژَاْ ت ه ٍٍُِەذێ         

 هێسي ِەرصأەي وە هاذە گەرصظ              گراْ ت  التۀضي و هەژاري زۆر      
 رە جىٔثىظوەن ئەذۆَ زەُِٓ صێٕێ        
 چەوضاوەي صەضرً ضەرِاَەصارت   ه زۆرتەي ٔەسىێٕضەوار ت            ٍٍُِەذێ     
 ە وا سۆي ئۀىێٕ  وە جىالَەو           زۆرصار ت ىساوي ئاگري جەرگ هەڵ     



 تضوٌاڵەورغاور عەص. ت
 

 

 (٥13١)                                                   (81٥2) يةكةمى كانونى(، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ەي ڕۆژي ڕەغً تطرێٕ  وە ذۆڵ                           
 ُٕات تۆ ضەروەوذًٕ سۆي صڵ  ه ٔەوەي واوەي ئازات              ٍٍُِەذێ     

 ئاواخ چ  ئەگاذە پڕ هُىا ت                    زۆري پ  ٔا تۆ ژَأُػً صڵ    
 ]880-804, 5001ىەر, زێ[ىێٓ هەڵ ئەواخ ي ضەرتەضرً تەسئااڵ                    

ٌەَ غُعرەصا غاعُر تاش ٌەو هۆَأە صەواخ وە ِوٍٍُەخ هواْ صەصاخ توۆ سەتواذىرصْ و تەصەضود سطورًٕ هُوىاو     
چووىٔىە  چەوضووأضٔەوە،  ٕووضەواري و ٍووً و هەژاري و ٔەسىێیص ػوورٓ و ٔەِووأًرُٓ ٌە ٔەهێی، ئەوَووع توور ئاِأجەوووأً

ژصا صەگواذە ئواواخ و ئوااڵي ضەرتەضورً , ئەو ٍٍُِەذەي ٔەوەي واوەت  ت  گىِاْ ٌەصوا ڕۆ چاوەي ٔەهاِەذُەوأٓ ضەر
 ەڕ ٌاوىە ئو, تەهەِاْ غوێ(صا گىذراوە8491ً)ۆزیػضا , وە تەتۆٔەي َاصي ٔەوڕۆزي ضاڵرخ , ٌە غُعري ٔەوهەڵضەوا
وەن جەژْ صاصۀ  و  یوضەرتەضرڕۆژي ئازاصي  صەواذەوە, وە تە وەِاْ تۆەرصووي صەصاذەوەو َاصي ڕاپەڕَٕڕۆژأً ڕات

    ێد :   صەڵپُػأّاْ صەصاخ و 
 واڵخ تىووً ٔازصارە    ێٓ ئەِڕۆ تەهارە       ئەڵ

 صیارە ّاْ ٌ شۆغُصڵ   ڕازاوەي ورصگارە           
 ژَر              َەن صڵ وەن هەٌمەي زٔجُرڕوأە الوأً ت
 تُر تە تەرزي واڵخ هاو   ڵەي ُٔػرُّأً پُر      ڕۆ
 سۆظ و غاصِأٓ صڵ  ٌەصەغد وضەَرأٓ       ڕوو
 چىٔىە گۀجً ِەَضأٓ        ئەِڕۆ تەجەژْ ئەزأٓ 

ەذەوەو ذُاَوضا ووىرص تە ٕواوۆزي توۆ هێرٌە وۆذاًَ غُعرەوەغُضا غاعُر ضىپاضوً سوىا صەوواخ , وە ئەِجوارەظ ٔەو
ضرەَ و زۆرصاري و َەوگرذًٕ هەِىو سەڵىً  چىٔىە صەتێرەهۆي ٔەِأً رْ , ئازاصي صەژَٓ و ئاهۀگ و ضەَراْ صەگێ

 :ێد, وەن صەڵوىرصضراْ 
 ڕەسطاْطاْ یۆزي صرتەاڵَ ضىپاش تۆ َەزصاْ       ٔەو                
 ]12-19, 5006سەزٔەصار, [َٓ تە ضەَراْ   تۆ وىرص و تۆ وىرصضراّْەظ ئەَىەئێ                

 (:8445 -8489: عەؤً )2
ەووأً ڕۆژأوً وواریگەري ٌە ڕووصاوڵێىوً صیوارو چواوأەي وە ڕۆ ە ٌەو غواعُرە صیوارو تەرىَەووێ عىضّاْ عەؤوً     

هأضاوە توۆ تەغوضاریىرصْ و  ىُإْەوأً , جەِاوەرو سەڵیجۆظ وسڕۆظ و ِأا ئاگرٌە وەضثەصا هەتىوەو تە وغە پڕ
اوي ترضووُەذً و گرأووً و ژ, وە ٍٍُِەذُوواْ ذىوغووً گێووذضارأً ئەو ووواخ ڕاپەڕَووٓ ٌە صژي صاروصەضوورەي صەضووەاڵ
تەغضاري ئەَ  غاعُر تە غُعري)غەهُضاْ( چەوضأضٔەوەو صاپڵۆضًُٕ ئازاصي , ٔەهاِەذییەوأً ورصتىوْ , ضەرتاري 

ىەي پُرەِێورصي غواعُر , غاعُر هاوغوێەواْ تێدرراوو واریگەري ڕووصاوُضاوە صۀگێىً تُطو هەوڵەي ورصووەڕاپەڕَٕ
گُأً سۆذاْ ٕاو ئازاصي و ضەرتەضرُضا پێچىٔىە ٌە ێد ئێىە ٔەِرصووْ و ٔاِرْ , ُاْ صەڵغەهُضاْ صەواخ وپێڕوو ٌە 

   ێد:تەسرىرصووە , وەن صەڵ
 ػرُّاْ         سۆذاْ تەسد ورص وراْ تە لىرتاْڕێگا  ُٔئەي غەهُضأً 

 ژي زەِاْچٕەوە تە صرێ ٌەتُر ٔا         ڕێً ئازاصي و ضەرتەضرً ژَاٌْە
           َەن َەن ٔاوذاْ  ژوو صۀىوضێِ                      
  ػىی پڕژأضْْ         ئەو گىٌٍەي وەوا ِێًٕ ڕژأضئەو صەضرەي وەوا سىێ
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 ضىوذأضْ          یجەرگً هەزاراْ صاَى   سەي هەِىوي ٌەسىێٓ گەوزأضْئەو هێ
  ]44،  8441،  یعەؤ[چأضْ  ً صأا ٔەِاًِ ىتاڕێ                     

( ي جىوەواْ ێو ٌە ِسگەوذً گەورەي غاري وۆَەو ٌە )وۀُػدەوەً ڕاپەڕَٕچٍەي غەهُضأ ژي غاعُر ٌە ڕۆ    
,  ورصووەضاُراْ و پُاوِالىاڵًٔ غارەوە تەغضارییاْ ذێغٕثڕۆ ىً زۆر ٌە, وە سەڵىێٕضۆذەوەئەَ غُعرەي سىێ
ضەرتەسۆییضا ٕاو ئازاصي وٌەپێ ىۆغاْذێ و خوسەتا وە هەوڵ ٕأەوەي سەڵىً غارەوەَەتُرهێ رەصاِەتەضرً غاعُر ٌێ

ٕضووًَ یچٕەوەو تەزٔ ا ىضاصەتٕە لۆرتأً هەرگُس ٌەتُري سەڵَ ئەوأەي , تەاڵ چً لىرتأً وگُأفُضاواري صەوێ ئەگەر
 صاخ.ً تۆ صەهەوڵ وە ەٓ ئاِأجً ِڕۆڤی. ئەِەظ گەورەذرٕٕەوەصەِێ
 ٌە ژَاْ ِاوە(: -8450) سار: صڵ6
چُٕوً هەژارو  ىً ذێىۆغوەرو سەتواذگێر , پواظ تەغوضارَىرصْ ٌە سەتواذً وەن وەضوێ غاعُریعساري ئەدّەص صڵ   

ة و وەروووىن و ٔووىگرەخ ضووەٌّاْ( شأەوأً )وووىخ و ئەتىڕرێووَىرصًٔ ٌە تۀووضَگوورذٓ و تۀووضوۆڵٕەصەرأووضاو پوواظ 
ا تە غوووُعري ضذێووو چەوأییەوە توووىو , هووواذىوە َووواصي ئەو ڕاپەڕَوووٕەو تەغوووضاریىرصًٔ چۀوووض ضووواڵێىً  تە ٔێوووى وە 

 ێد:(صا صەڵ8420)ًو ٌە ذەِىوزي ضاڵه ٌۀاو تۀضَشأەي وىخ صەساذەڕوو واذێ)ٌەتُرەوەري(صا 
 تەسرً ت  صاصيچ و ري ذاوەرگێ          گەورەي ئازاصي ئەرێ غۆڕغً

 ًَضەرفراز وەري جىذُارأً ص            ه و پێىضەري زَٕضأً تاضرًُذێ
 ًٕێڕٓ و گەرصْ پەڕِێلەاڵ           ڕەوێًٕذۆ غاصي تەسع و ِەَٕەخ 

 ژي ٔەهاذًذُػه و پڕیػىً ڕۆ            ڕي سەتاذًگ چراي ضەرتەضرً و 
 ٔروەو ٔەعرەذەي لارەِأأد                 جۆظ و سڕۆغً ٔەوجەوأأد

 ٕاو ژَاًْ تُري( و)فەهض(ي لارەِاْ     سۆَاْ تەسد ورص ٌەپێَچۆْ )گاتر 
  ]55, 5006, سارصڵ[ ێٕاَە سىارص و تەڕضا تەجارێ   صەضرەي زۆرصاریاْ هێَواظ ٌە پار             
 ً ذورشأەي وىذوضا , جواڕێىَگىذراوە, غاعُر ٌەتۀض ەي ڕاپەڕَٕەوەضا وەتۆ َاصي صووەَ ضاڵً ذرََاْ ٌە غُعڕێى   

تورو وۆذواًَ دىوىِەذەوەي ضواڵخ جە سأًەوە, وەتىوە هۆي ڕووەوەو ذێىۆغأً ٍٍُِەذّاْ وەتُر صێٕێرَاصي ڕاپەڕَٕ
ەصا گەٌوو  ، وە ژٌەَ ڕۆ      ێوود: , وەن صەڵئُٕگٍُسەوأووضا تەضوورراتىو پەرٌەِوواْ وئەو پەَّووأەي ٌەگەڵٕوواْ تەهێ
 رغً سىێُٕٓ ئەواهێ

 ىي ئاگرَٓ ئەوا، ٌە وێ رە جۆظواڵخ ضەرأطەر صێ
 رەصەر، تە گىرجً ڕاپەڕَٓ ئەواصێ ػاپێرە ٌەوەن غێ

 ً صوژِٓ ترَٓ ئەوا، صڵ وەوا ئەوەي چ ڕاپەڕَٓ 
 ڕٔػُٓ ئەوائەوەي پەَّاْ و پەرٌەرِاْ، تەجارێ گۆ

 ٓ ئەواَجەتر ٌەجەتري جەترەوا ، صەضرەي ذىوغً تەز
ەو ٌە ٔەِأً رە ئاراوتىو ئازاصي وضەرتەضرً و ضەرتەسۆًَ تێ ە سەرَه: تەَ ڕاپەڕَّٕاْ صەڵێدٌەوۆذاَیػضا پێ    

 : ێد, وەن صەڵ دثێاْ تگأە پەرضراْ ڕزگارِسائُٕاْ و تێ
          چڵً ژَاْ ً اڵ تگاذە غاگىڵىه تىو صەضد گَٔس

 ُٔػرُّاْرەتەر ٌەه تىو صاري ضەرتەسۆًَ تێَسەر
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 ەوەي ژَأً ٍٍُِەذێىً واِەراْچەضپ  وۆِەڵ ب
 ڕۆژو ژَاْ یذەًِ سەو یچ  ضاخ و ضارصەِ تەضەر

 ]51-55,  5006, سارصڵ[ ذەسد و ذەالري سىێّٕژاْ چ  تەجارێ وەرگەرێ ب
 ( :5006-8455: ئەدّەص هەرصي )1
ئەدووّەص دەضووەْ تەگ وووىري عەزیووس تەگ ٔاضووراو تە هەرصي , وەن زۆرتەي غوواعُرأً ضووەرصەًِ صواي جۀگووً   

چُٕوً  راق تەرصەواِوً تە سەتواذً سي دُستوً غوُىعً عێوڕێوصووەًِ جُهواْ , صەضورً صاوەذە وواري ضُاضوً و ٌە 
گەرَ و پڕ ٌە ئازاصي توىوە , َەووێىە ٌەو غواعُرأەي ً صڵهەرصي غاعُڕێىً هەضد ٔاضىوڕێىارو جىذُاراْ صاوە , 
ووصي ُٔػورّأً رٕەووأً توىوەذە ضوَچەوەصا هەتوىوەو غوُعرە ئاگر سەتاذً ضُاضً ٔواو ٌە ڕۆڵێىً گەورەو واریگەري

ەي زاَەذُەوأوضا ضوەرلافڵەڕَٕوً ٔاڕشىازاْ هەژِاروراوە, ٌە سۆپُػأضاْ و صەرتَووصي ئازاصرەن ضو ٓ ضاڵَچۀض وذا 
 ێد:عرأەتىوە وە صەگىذرأەوە, وەن صەڵئەو غُ

 ِە   غىورەي پۆاڵو تەرصَٓ ئێّە ئ ٓ َسىاي وىرص ئازاصي                
 چىْ َەن تىؤُٓ ي تەرزي ئااڵ پػرً جىذُاري زەتىؤُٓ                  
   ]991, 5006سەزٔەصار, [ػاوَٓهەڵى ي زوڵّاٌەڕوو مەوِاوَٓ     غُري صەضرً ٌێ              

هأً جىذُارو ورێىاراْ ڕاتەرو پێػەواي تُُٕىە تەوەي وە هەرصي ڕۆڵً ژأً ڕاپەڕَٓ و سۆپُػأضأەوأُػضاٌە ڕۆ
 :     ێدراجُاْ ٌ  صەواخ وە صەڵىضأً ذەسد وذاترصٔەضەر صوژِٕاْ وصاواي  ذێ رظصەصاخ تۆ هێ

 ئاژاوە   و ئاغىب وڕأً غەِەَضڕأً ڕۆژي وى                   
 ساوۀە ڕووالتراوأُ! ورێىاري هەِىو ئەَ                    
 وە ذالأەي ٌەضەر ضێضارە سٕىاوە هەِىو صاَى                    

 ٕٓ وە ئُطرُعّاري ئُٕگٍُسي    هەِىو پڕ تەصەَ تمُژێ    :   ێدَاْ صەڵ 
 ضەرو فەضاڵً ٔەگرَطً ت  ذىٔا ذەفرو تڕووس                    
  ]999,  5006سەزٔەصار , [س  ذەسد و ذاراجً ترۆپ  ٔۆوەري پُطًتڕوو                   

ڕواي واَە وە هەر ورێىارأٓ صەذىأٓ تەراِثەر صوژِٓ تىەضرٕەوەو ذەسد و ذاراجُاْ ذێه تػىێٕٓ , غاعُر ت
خ وەن ٔۆوەرو سۆفڕۆغً واڵ رالَٓأً عێڕەوارِأئُطرُعّاري ئُٕگٍُسو فەِەتەضرً غاعُر ٌە صوژًِٕ ئەوواخ, 

رظ و هەڵّەخ تەرْ تۆضەر صوژِٕاْ و هێىً ڕاپەرَى صەوا سەڵوگەي ضەَروراوْ , تۆَە ٌە غُعرێىً ذرصا صاوا ٌە
 ٕٓ , وەن صەڵێد : ثگُرضێئاگري غۆڕظ هەڵ

          ٔازو ت  گُأٓ تەَاصي ئەو غەهُضأەي وەوا ت 
  شىضرً وۆاڵِٔٓىو پێهەر پۆضراڵً پۆٌُطا ٌەژێ

        ذى عىریأٓڕوو ذُىأەي وە ترضً وەتەَاصي ئەو ه
 ُٕگأەي وە صًٍَ وۆًٔ زَٕضأٓ تەَاصي ئەو پڵ

         ژي ِەَضأە وەرْ ئەي ٍٍُِەذً ترضً ئُرر وا ڕۆ
 رو وۆغىً ئەو ٍٍُِەخ فڕۆغأەالچُٕە ضەر ذە ب
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 ]992,  5006سەزٔەصار , [ ري تێگأەزێًٕ ئێّەَاْ تەسػً تەپارەو وە سىێ                    
ئەو ڕۆژەي وە ٌەضەر پڕصي ِەئّىوْ ٔە تۆ سۆپُػأضأەوأً غاري تەڕضا , تە ذاَثەذً ئەِەظ ئاِاژەَەوً ڕوو

 .  ێه ٌە سەڵىەوەو صواذر ڕووسأً دىىِەذەوەئۀجاَ صراو تىوە هۆي غەهُضتىؤً وۆِەڵ
 (81ٌە ژَاْ ِاوە() -8456)عىضّاْ سۆغٕاو  -1

ِەزٔەوەي ە تەهووۆي ڕاپەڕَووٕعىضووّاْ ِطوورەفا سۆغووٕاوي غوواعُریع وەن زۆرتەي غوواعُرأً ئەو ضووەرصەِە ,     
ۆظ و تەَ غوُعرەي سوىارەوە وە رضا هاذٓ , وەوذوىوەذە جوۆظ وسوأەي تەصواَ(و ئەو ڕووصاو8491)یوأىؤً صووەِ

ه و ئەو ٔەهاِەذُأەي تە صواَضا هاذىوْ ورصووە, ئەِەظ واذێوەوەڕَٕز(ە , تەغضاري ٌە ڕاپەَي ذارڕەوڕەوەتۀاوي )
ژي ڕۆ چٍەي ِاذەًُِٕ غوەهُضأً تەڕوضاَاْ ٌە ڕأً ٌُژٔەي ِەدەًٌٍ وەروىوً دُستً غُىعً عُراق َاصەوەري گێ وە

 غوواري وەروىوووضا ووورصووەذەوە, غوواعُر ٌەو ُِهرەجووأەصا زۆر تە ٓ ٌە( ٌەضووُٕەِاي عەٌەِووێ8491)پێٕجووً ِووارذً
ٕەي ئەو ڕۆژگارەِواْ توۆ صەوێػو .]عثضاٌردّٓ , و وێوڕَوىەضوەرصەِەصا ت ىپێىً ووااڵي تەلەص توااڵي ئەو ڕۆژگواروڕێى

 ێد:وەن صەڵ[, 824, 5006
 صي گەيالتىو جەٌ ێژي وضرەَ ، جۀضرِەٓ رصەوري سىێ

 ُٕطاْ و ِەيٕضًٔ ئتاذً سىێەي ڕەغاظ تىو ٌۀاڵ
 ئەجەي ێٓ بً سىێٕاوی غەهُضاْ تىو وە ڕۆَُگىڵ
 وەوذە گەاڵ لافەي ئەِەي التىو ٌەهەر  یٍٍُِ سيهێ
 ىرا هاواریاْ ئەورص تۆ پێػەوە تۆ پێػەوەذێ

 ]18, 8444سۆغٕاو, [ڕەوڕەوەي ذارَز تە جەتري)جەتر(ي ٔاوەضرێرەوە
ًٕ صەضرُاْ تەسىێ ّٕژو جەٌالصەوأً گەيچۆْ سىێ ي ِأگً َەن(ِاْ تۆصەواخ , وە 51غاعُر تاضً ڕۆژي)

ي گەاڵًٔ عُرالضا ژووٌە ِێژێىً ڕەظ ەظ وەن هەِىو ڕاپەڕَٓ و غۆڕغەوأً ذر تە ڕۆژە, ئەَ ڕۆضىورتىوغەهُضاْ 
ژوو تىەضرێٕێد ِێد ڕەورەوەي زۆرصار ٔاذىأێىً ێذو صەضەاڵچ هێس چىٔىە هٍ د , تەرصەواُِع صەتێد و هەژِارصەورێ

زۆرصارو  , وەوۆذاًَ تەراق تىوگەاڵًٔ عێ ئاواذًوە, ئەِەظ هُىاو رەصژي صاسىازییەوأً گەي و ُٔػرّاْ تىوەضرێو 
 :ێدصەڵّٕژأً ئەوواخ تهێرٓ,وەسىێ

 ٔەپطاَەوەطراوە هەرهەذا ئێ یصەوري ئُرهات
 ڕاَەوەَەْ صوژِٕاْ ٔەتالگرذٓ و گىغرٓ ٌە

 فاغطرً ٌەضەر ذەسرً وەزارەخ ِاَەوە سيهێ
 طاْ ٌەتۆضەي صاَەوەٍٍَُِەذً تەرزو ٔەتەز ص

 تۆ پێػەوە تۆ پێػەوە ىڕا هاواریاْ ئەورصذێ
 ]15, 8444سۆغٕاو, [رەوەي ٔاوەضرێڕەوڕەوەي ذارَز تە جەتري)جەتر(

ەذً تەراِثەر صەضوەاڵذضارأً ئەو وواذً عُوراق َُٔػأەي ذەلُٕەوەي هەضد وضۆز َٕأەي غاعُر ٌێرەصاترڕئەَ صە    
ع هەزاراْ وەش , غوواعُر ئەَ غووُعرەي تەصۀگووً سووۆي و ٌەپووێ خ جەتووري ضووەرۆن وەزیووراْ, تەذوواَثەذً ضوواڵ

 یَەْ غواعُر)واوەالهەِواْ توۆٔە ٌە و توۆ ّأًٌەتەر صەرووً ضوەراي ووۆًٔ ضوٍێً ذرو ضۆذەوە، هەروەها جاڕێىٕسىێ
ذوري وىرصضوراْ تەهەِواْ توۆٔە چىەوأً  رو غواڕۆچوً ئەَ غوُعرە ٌە ووۆَەو هەوٌێو راوەذەوە، ئەگەرٕوضح(صا سىێالفەٌ
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زوتووأً  رصي ضووەرووصي ُٔػوورّأً و وێوورەتووىوەذە ضووَ ٔ, تەاڵچاَشأەوووأُع ٌێووضراوْ د ٌەو تەواضووێاوەذەوەٕووضرسىێ
 اْ و سەِشۆرأً ٍٍُِەذً وىرص .طۆزصڵ

 
 ئۀجاَ

 ّە ئەَ ئۀجاِأەي سىارەوە:ىۆڵُٕەوەَە گەَػرئەَ ٌێي الَۀە پێىَطرییەوأً ڕوو ٌەپاظ سطرٕە   
وە هەر ذۀُوا غواري تەڕوضاي راق , ێىە ٌەو ڕاپەڕَٕە جەِاوەرییەي عَەوێ 8491ًوأىؤً صووەًِ ضاڵً ڕاپەڕَٕ -8

َٕوً سۆپُػوأضاْ و صەرتررو ضوٍێّأً و وەرووىن و ووۆَ ( )هەوٌێو:هەِىو غارەوأً ذوري وەنىى ٌۀەگرذەوە, تەڵ
 . ڕەزاَەذً ئۀجاِضرأْا
وەوە ٌە التە گۀووو و پُوورو راق , سەڵىووً وىرصضوورأُع , ذووري عێووىووً غوواري تەڕووضاو غووارەوأً جووگە ٌەسەڵ -5

ڕاضوورەوسۆي دُووستییەوە هوواذىؤەذە تەڕووضاو تەغووضاري ػوواو ٌەڕێووگەي ٌێووژٔەو وەفووضي غووارەوأً وىرصضووراْ تە ٌێ
ُاْ ٌە ڕێىشطرٕىأُػضا هەتىوە , هەذا وار گەَػورىوەذە ئەو ڕاصەَەي ڵسۆپُػأضأەوأً غاري تەڕضاَاْ ورصووەو ڕو

   ریع تثێد .چۀضَٓ وەضُاْ ٌ  غەهُضو ترَٕضا وە 
ً ئاضوواییە ئەگەر ڕاتەرو غوواعُراْ و ڕۆغووٕثُرأً وووىرص تەهووۆي ئەو توواروصۆر و ژَووٕگەَەي ذُاَووضا تووىؤە , ووواڕێى -1

چووىٔىە تەغووضاري و ڕۆڵووً گرٔووگ  ضووەرلافٍەي ڕاپەڕَووٓ و سۆپُػووأضاْ و ٔاڕەزاَەذییەوووأً ئەو ضووەرصەِە تووىوتٓ , 
ىووً وىرصضوورأضا هەتێوود و هووأً ْ ٌەضووەر سەڵَووأە وارَگەرییوواچاالوُوواْ ٌەو ڕاپەڕَووٕەصا هەتووىوە , تەوەي ذىأُى و 

 سەڵىُاْ صاوە تۆ تێضەْ ٔەتىوْ ٌە ِافە ڕەواوأُاْ . 
ىەرو ِەصهوۆظ فائك زێرصو گۆراْ و تێىەش و هەرصي و صَالْ و واوەي فەٌالح و غاعُرأً وىرصي وەن :)پُرەِێ -9
 یٓ غوواعُري ذوور ٌەپوواڵ غوواعُرە عەرەتەوووأَۀووضچ خ هەژارو عەٌووً فەذوواح صزەَووً(و و ضوواڵسارصڵووضارو عەؤووً و صڵووو 

ىە ذىأُىَوأە تەهوۆي )ِذەِەص ِەهضي جەواهُري و ِذەِەص تەدروٌعٍىَ و عەتضوٌىەهاب تەَاذً( تەهەِواْ غوێ:وەن
تووۆ ئەوەي تەرصەواَ تووٓ ٌە ,  ً سەڵووىەوەۆغووً تووشۀە صڵوورو جووۆظ وس غووُعرەوأُأەوە هووأً سەڵووه تووضەْ

 .ٕأً ئاِأجەوأً ڕاپەڕَٕەوە ەصەضرهێتەرۀگارتىؤەوەي صوژِٕاْ و ت
ه تەغوضارییاْ ٌەَ ڕاپەڕَوٕەصا ٔەوورصووە , تەڵىوى ٔىوضوُٓ و هأوضأً سەڵو غوُعر غاعُرأً وىرص هەر ذۀهوا تە -2

ىجاریع ٌە پێػووەوەي جەِوواوەرصا ٔاڕەزاَەذیُوواْ صەڕترَووىەو سۆپُػووأضەرأضاو هۀووضێهوواذىوْ ڕاضوورەوسۆ ٌۀوواو ڕَووسي 
ەوەو گۆڕأً تاروصۆسً ضُاضوً ۆذاًَ هاذًٕ ڕاپەڕَٕرۆغضأً ٍٍُِەذەوەَاْ , تۆَە ٌەپاظ وتىؤەذە هۆي جۆظ و س

 ٓ ضواڵَچۀوض تُٕیویەوەو تە ً دىوىِەذً ئەوضواصا شأەوإَٔضاْ و تۀضَهەر هەِىوَاْ سۆَاْ ٌە زغاعُراْ , عُڕاق 
ىاْ ضواڵ و ُٔىێوه ٔێىُاْ ٌە هۀضێٕضأً َ, وە ِاوەي ز زَٕضأً تاجً ئەو تەغضاریىرصْ و هأضأەي سەڵىُُاْ صاوە

 .  ژەي وێػاوەاْ تۆ صە ضاڵُع صرێُػذری تۆ پێٕو ضاڵ و هً هۀضێىً
 
 
 



 راق (ي عێ8491وأىؤً صووەًِ) ًڕاپەڕَٕگضأەوەي ڕۀ
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 سەواْپەراوێ
ضووەرۆن وەزیووراْ(  -خ جەتوور ڵٕەري دىووىِەذً عێراق)ضووأووىێ ئەو پەَّإٔوواِەَەَە وە ز: پەَّإٔوواِەي پۆرضووّۆ 8

ٌەضوەر صەریواي ِوأع  ٌە تۀوضەري پۆرذطوّۆز 82/8/8491ڕۆژيوەزیري صەرەوەي تەرَرأُوا( ٌە  -گٓ و)ئارٔطد تێ
 . ]991 - 111,  8411اٌعّر,  [, تۆَە تەو ٔاوەظ ٔاوزەص وراوە ِۆریاْ ورص

ٕووضووَەذً , ە سىێٕووضٔگاي ڕەغووُضَە ٌەصاَووه تووىوە, ٌە سىێَرضوو( ٌۀا8142)ًجەتوور , ٌەضوواڵ خڵضووا: ِووذەِەص  5
چووۆذە سىێٕووضٔگاي َاضوواو  , زِووأً ئُٕگٍُووسي سىێٕووضووە ئُٕجووا چووىوەذە سىێٕووضٔگەي جەعفەریوویە ٌەتەڕووضا  پاغوواْ 
ي 6ىرصووەو پوووٍەي زۆري وەرگرذوووىوە , ٌەَصاِىصەزگاووووأً ُِوووري ووووار ٌە پاغووواْ , چوووىوە ( صەر8418ًضووواڵ

 .]820, 5080دەِەصەُِٓ , [چً صواًَ ورصووە ( ٌەتەڕضا وۆ8421)دىزەَرأً
    ]514- 511, 8411اٌذطًٕ , [: ڕوأەً, تەَّإٔاِەَەو صەلەوأڕۆوً ئەو پتارەي ٔاوە : ٌە 1
صا سۆپُػوأضأە جەِواوەرییەوەي ٌەضوەر ئۀجاِوضراو 8491ي َەوو51ًصەَە وە, ٌە ڕۆژيرصي ِەئّوىوْ ئەو پور: پ 9

توىوە  ڕاوظ ٔواوەوەي گوۆڕەوەغوەهُضورصًٔ زۆر ٌەسۆپُػوأضەراْ, تەهوۆي ئەو غوە ىً سىێٕواوي وێڕهۆي غە تىوە
 .]1 ,8441ئاضٕگەر, [,]15, 8414,ٍتاڕ[,]89 ,8418ئەدّەص,[صي غەهُضاْرپ
 .]111, 5008ئەدّەص, [,]6, 8411ٔىري, [ڕوأە:, ت تارەي ئەو وەضأەي ٌەو ڕۆژەصا غەهُضتىوْ : ٌە 2
 ه تووىو ٌەَەوێوو شەغووەي وە, غێ صاغووار سۆپُػووأضأەوأً ٔوواوگۀووو و الوأووً غوواري هەوٌێوور ٌە  : تووۆ ڕۆڵووً 6
 تىوْ :  ئەِأە ەِأگىخص ضائەو غُعارأەي ٌەسۆپُػأضأەوأ و گىذً:راِەوەً, تۆي گێشەرأڕێى
خ جەتور ضاڵ) ٕ   ترضُەذً(ئازاصي... تا ٔەِێ چُراْ صەوێ ()ضەرتەضرً چُراْ صەوێ .. ئازاصي  چُراْ صەوێ )   

 ]91, 5009واروأً, [ ُەن ٔاتٓواذە لۆٔضەرەو لەَراْ تێٔىري ضەعُض لەَرأە( ..لۆٔضەرە
 ن : ە, و ەضاوێغُعارَاْ ٌ ەوەشە غەٌُػغێکجار هەر تە ٔاوی ێئەوەی کە هۀضضەرتاری , ئەِە    

 شەغەي غێي ِاَ رەدّاْ و گەي رۆٌ  ي گەتژی                      
 ه ٌەو وەضأەي ڕۆڵً ٌە ٔاڕەزاَەذًتىو , وەن َەوێوەتە ضّەي عاٌاڵي ٔاضراو : ئُطّاعًُ عەتضوٌاڵ 1  

 اعُر تىو ,ىً ٔەسىێٕضەوار تىو, تەاڵَ تەضەٌُمە غوەضێسۆي , رصا هەتىوهەوٌێ سۆپُػأضأەوأًو       
 سۆَ صإِاووْ:  ضا ئەو غُعرأەَ گىوذىوە, وەسۆپُػأضأەوأو گىذً: ٌە ڕاِەوەتۆي گێ       

 ٍٍُِەذً ترضُع هەر هاوار تىا   ...  ئاڕاِاْ ٔاوێ گۀُ صاتىا            
 چىو وەن ضەگً زأا تەذەَارە  پەَّأً صأا... خ جەتر تىوضاڵ   َاْ:     

        ]91, 5009واروأً, [ڵُػً ٌەضەر صأأەي زأً... ضەرو ضّێ چىو یع ذراغُٓ ڕ تۆ           
ی صا ٌەتوووارەي هوووۆي ٔىوضوووًُٕ ئەَ غوووُعرەرصي ٔەِووور(ُرەِێوووثً)پورێ ٌەەضوووىي هووواوار( : ِاِۆضووورا)ِذەِەص ر1
صأأً و تەغضاریىرصًٔ غاعُر ٌەو ضەروتۀضەصا ٔىوضوُىَەذً) ٌەتُورَ صێ صەِەو وواذً عەضورتىو  چۆٔیەذً ۆزو رٔەو

ضا تە غووەلاِەوأضا ّأُچەوە تۀوواو غوواري ضووٍێ نڕو وووى واْ تەال، (تووىو8491ً)، واتووسأُ ضوواڵّأًٌەغوواري ضووٍێ
...، راقەوأً ذووري عێووٕىو غووىێوەوووى هەِوژأە ڕۆژەووأً ڕاپەڕَووٓ تووىو، ...، ئەو ڕۆىً گەورەَوواْ ٔىأووضسۆپُػوأضأێ

وأووً صەووورص...، ٌەصواییووضا تُطوورُ وەغووەو صاَەخ و الضووەَري  ڕاوەضووراتىوا رص ٌەتەر صەروووً ضووەرٌەوووواذەصا پُرەِێوو
چ  سىغووىەزاَەذً( ن یثُائضووجەُِووً  ئەڵوو  جەًُِ)ُٔووازي ٌەرص ُِىأەوووأً لەٌۀووضەرسأە گوورخ ئەتووٕەوە پُرەِێوو

ثەضورەَ پێػوىەظ تەوأە ، گىێ تگرە ئەَ هەڵ  رص صەڵ، پُرەِێساڵە  تەڵ , ئەوَع ئەڵ   دَوەوأً ئەِڕۆخ صالو
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, 8418هوواوار,[ۆزصا تاڵووووراَەوەرصواَووً ٌەَوواصي ٔەو ً ذووازەَە ٔەورۆزە هوواذەوە(َە, وەِەتەضوورً)ئەَ ڕۆژي ضوواڵ ,
881[. 
گەري ئووازارو ىۆغووأضا ُٔػوواْ صەصاخ و ووواریسەتوواخ و ذێىێطوورً تووىێرأەو ِەرصأەي ٌە: گووۆراْ ٌەَ غووُعرەصا هەڵ4

رەوە ٌە تۀوضو زٔجُورو ضوارص ٔەتێو ەد ٌو ٔەذرضوێد تڵێد : صەت  ِڕۆڤ ضڵ ٔەوأیەو صەَەوێئەغىۀجەي ٌەال گرٔگ 
 ٕأً ِافەوأە , وەن صەڵێد :هێَچىٔىە وۆذاییەوەي ئازاصي و تەص ,  ْٕەصاوۆڵ

 تراصەراْهاورێ و  ٌەگەڵ    چىوَ تۀضَ پطاْ  چىوَ صەر صەر                         
 پڕ ٌە وُٕەي زۆرصاراْ  ٕضاْ            صڵَهاذُٕەوە صەر ٌە ز                      

 ًٍ , ئازاصي هاخَڕۆَػد ص           ڕێُٕٓ : تژي سەتاخ ,ئەلُ  ێد :ٌە وۆذاَضا صەڵ     
 ]998, 8410وەریُ , الِە[ٓ تەرەو ئاواخ!ئەي گەاڵًٔ ئازاو تەزاخ ,    هۀگاو تٕێ                      

وواذً گەَػورًٕ  , ٌە تۀاوتأگەوأً عەرەب وعُراق ىە ٌە غاعُرە( َەوێ8441-8144ٌ اٌجىاهُر ٌ: )ِذّض ِهض 80
قا  :ێودصەڵ ٕوضەوەوجەعفەر(ي تراي , ئەَ غُعرەي تەضەر غوەهُضەواْ سىێ َثەذًڕي غەهُضەواْ تە ذاتۆ ضەرگۆ
التبوازجتاالتطدفْقَادّما:ّالحآا(ضال)خباحدا
 ]510, 5002لاصر, [ الالغالع ّتأبٙاضت(اليتتهسِالالد)السدْضعتصالال
ىەش هاذىوە هەِاْ غوُعري تە ەي تێىهەِاْ غێەِسي ِەال ِارفُع تە: غاعُرو ٔىوضەرو ُٔػرّأپەروەري وىرص ر88

 :ێد , وەن صەڵىەرگرذىوە ُٔىەذەوەو ئٍُهاًِ ٌێع و ضەرواوە هۆهەِاْ وێ
      ذا فُضاواري ٔەوەي ٔاوخ تە تەرزي ٔاترێ

 وضەر ٔەتىوري ضەروەرَد پ  ٔاصرێ  ذا ٌەِاڵ
 ڕۆي ذا ٔەَشەَرە ضەرصەضد وتەرەو ِرصْ ٔەح هەڕۆ

 ىً ِێژووَُد تەدەق پ  ٔاتڕێئەي ترا ٔاوێ
 چەْ صەفعەَ  ئاوي ٔەصەَد  ًٕ ئاڵىگەظ ذا تەسىێ

 ]286, 5006سەزٔەصار ,[ ٔەؤەِاًِ تاڕً ئازاصي ئەتەص تەر ٔاگرێ
 : گەر صەذوأەوێ ێودً ِوٍٍُەخ صەوواخ و صەڵىەي تێىەضً غاعُر ئاِۆژگاري گۀجواْ والوأوغاعُر تەهەِاْ غێ    

دً سۆذواْ تە لىرتوأً ئەَ ڕۆ و ِاڵگُاْ و ضەرتەضرً تژَٓ , صەت رە ٔاؤاواْ و وەن ٍٍُِەذأً ذر تەاْ تىەوێٔاوذ
 .و تەر ٔاگرێ روا تە ئاضاًَ غُٓ ٔات چىٔىە صاري ئازاصي هە  ساوە تىەْ ,

رٕەوأً چوىوەذە ٔێوى ڕێىشطو ًٔ جۀگً صووەِوً جُهوأً ضااڵ صاَه تىوە, ٌە وۆَە ٌە ٌە (8456ً): غاعُر ضاڵ85
( 8494ً)ضووووورُىَەذەوە وەرووووووىن , ضووووواڵەوە گىاِووووواڵ( تە8491ً)پوووووارذً وۆِۆُٔطووووورً عُرالوووووً و ضووووواڵ

ەرَووٕەوەي و ٌەئۀجوواًِ تەغووضاري ورصٔووً ٌەراپۆڵُٕەوەي ذاوأەووواْ ىووَەْ هووۆتەي ٌێالُەوە ٌەچاالوُەوووأ ٌەئۀجوواًِ 
طورا ٌەهەوٌێور صاصۀُػوێد , ئێ( ٌە زَٕضأضا ِاوەذەوە8421ً)ًٔ صووەَ ٌەغاري وەروىن صەضرگُروراوەو ذاضاڵوأىو

  . ]821, 5006,  ِەدّىوص[
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 چاوەواْ ٌُطرً ضەر
 َەوەَ: تەزِأً وىرصي

 ة:ورێ -أ
 ر.چاپشأەي پەروەرصە، هەوٌێ تەژَاْ وتەرهەِەوأً،  چىؤەوەَێىً ٔىێ ضاپێ رصوپُرەِێ, 5008،  ض, ئىِێ ئاغٕا -8
 جَەن ٌەِێژووي گەًٌ وىرص، ئاِاصەورصًٔ: عثضاٌٍ  زۀگۀەپەرالچۀض ,   5080،ئەدّەص، وّاي ِەزهەر)صورۆر(  - 5
 . رچاپشأەي وەزارەذً پەروەرصە ، هەوٌێ تەرگً صووەَ ،  چاپً َەوەَ ، 
  خاڵژهەچاپشأەي ڕۆ ، چەرسً عێراق  وهاو ێڕەَەن ٌەِێژووي ٔىپەالچۀض ,   5080ئەدّەص ، ,  دەِەصئەُِٓ - 1
   ر.، هەوٌێ   
 چاپشأەي  چاپً َەوەَ ،  ىأً ِەرگ و ٌەصاَه تىؤەوەَەوً ٔىێ ، َص,  8444، سۆغٕاو، عىضّاْ ِطرەفا  - 9

 ر.، هەوٌێ دەصصَٓزأىۆي ضەاڵ    
 چاپشأەي وەزارەذً پەروەرصە. ژووي ئەصەتی وىرصي، تەرگً پێٕجەَ، ِێ,  5002، ِار )صورۆر(, ٔەصارسەز - 2
  ر .هەوٌێوەزارەذً پەروەرصە،  ژووی ئەصەتی وىرصي، تەرگی غەغەَ ، ِێ,  5006 ِار )صورۆر(،, سەزٔەصار - 6
 ر .، هەوٌێ وەزارەذً پەروەرصە  دەوذەَ، ی، تەرگژووی ئەصەتی وىرصيِێ,  5006ِار )صورۆر( ،, سەزٔەصار - 1
 . ر، هەوٌێ غُٕريچاپشأەي وەزارەذً ڕۆ چاپً َەوەَ ،  ەوأُ ، َپاغىۆي تُرەوەر, 8441، ئەدّەص ،  سارصڵ - 1
 چاپشأەي ڕۆغٕثُري ، هەوٌێر. چاپً صووەَ ، تەرێىەتەراَەذً  , صَىأً صڵسار ،  5006,  ئەدّەصسار ، صڵ - 4
 .رئاراش ، هەوٌێ یچاپشأەي صەزگا ،  ُەَچاپً ضێ ،  , صَىأً تەسرُار زێىەر 5001،  ەدّىوصِىەر ، زێ - 80
 ر.چاپشأەي غەهاب ، هەوٌێ وۆَەو غاعُرأً ، تەرگً صووەَ ، , 5081، غارەزا ، وەریُ  - 88
 ، هەوٌێر. پەروەرصەوەزارەذً چاپشأەي  َەوەَ ،  یچاپ ىأً عەؤً ، َص, 8441، ، فەرهاص  یعەؤ - 85
 چاپشأەي وەزارەذً پەروەرصە ، هەوٌێر.  ر ، وىرصي غاري هەوٌێ یتاري ئەصەت, 5006 , ،گۆراْ ضۆراْ فەَسي -81
 تاڵووراوەي ضۀرەري  (8421- 8492ػهاذە ضُاضیەوأً وىرصضرأً عێراق)پێ,  5002، لاصر، ِهضي ِذەِەص  -89

 .ّأیوىرصضراْ ، ضٍێ یضرراذُج     
 ر. چاپشأەي ڕۆغٕثُري, هەوٌێ َەوەَ،  یچاپ عەًٌ فەذاح صزەًَ غاعُرو ٔىوضەر, , 5009,تەور غاور واروأً,- 82
 چاپشأەي صاالهۆ , ذهراْ. چىارەَ ،  چاپً  , صَىأً گۆراْ ،  5006ٌاڵ ، عەتضوگۆراْ ،  - 86
 .ّأً غڤاْ ، ضٍێ چاپشأەي چاپً َەوەَ ،  ،  ىەشىأً فاَەق تێَص,  5001، ِذەِەصي ،  وەریُالِە -81
 . چاپشأەي )اٌعأٍ( , تەڕضا چاپً َەوەَ ,  ي , رصىأً پُرەِێَص,  8410هاوار , ِذەِەص رەضىڵ ,  -81
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 ًّ : َٔاِەي ئەواص -ب
 ی، زأىوۆژي زأطورە ِڕۆڤاَەذُەوواْ(، ٔواِەي ِاضورەر ووۆٌێ8421–8481ووۆَ ), 5002 ,جەِاي فرخ اٌٍو  ,ٔبط -84
 ّأً. ضٍێ
 یزأىووۆ ژي ئەصەتُوواخ،ٔوواِەي ِاضوورەر، وووۆٌێ (8421- 8414وەروووىن),  5006عثووضاٌردّاْ، صٌػوواص ِذّووىص,  -50

  .َٓضەاڵدەص
 
 
 

 ژٔاِەڕۆ -ج 
 ( و غىێ8491ًٕە گەورەوەي وأىؤً صووەًِ)صەرتارەي ڕاپەڕَٕ, 8418 وەِاي ِەزهەر)صورۆر( , ,ئەدّەص – 58 

 . 8418 , ٌە غىتاذً 88, ژِارە/ ذُاَضا , گۆڤاري تراَەذًگەًٌ وىرص      
 10, ژِارە/ ڕۆژٔاِەي وىرصضرأً ٔىێٕو ضاڵەي ڕاپەڕًَٕ وأىْ, چً وپێ َاصي , 8441, ئاضٕگەر, ِەجُض -55
 .51/8/8441ٌە     
 .51/8ٌە  5561، ژِارە/ ژٔاِەي تراَەذً، ڕۆ رالضاي عێ8491ەڕًَٕصەوري وىرص ٌەراپ, 8441,،وەریُ  غارەزا51
 .51/8ٌە  516/, ژِارە اترصوو, گۆڤاري تُري ٔىێڕچۀض تُرەوەري َەوً ڕۆژأً ,  8411,ٓ َهاءاٌضٔىري, ت -59
 
 
 
 
 
 
 
 

     : صووەَ تەزِأً عەرەتً
 ة :ورێ –أ 
زشاداال٘بعط(,م1952-1941)٘العساقٔ٘ئطالّْ٘زاحلسن,د1979امساعٔلأمحد)دنتْز(,,باغٕ-25

.بػداد,
ينطبٔػً(ّدّزاحلصبالْ-)دربٗدمعاٍدض٘ئْطال٘ضذلاحلسن,1960,ٙ,ناملدادزاجل-26

.ٍالٕ,بػدادالا٘بعطمفَٔاطٕكساميالد
ٌّؤ,دازالش7/٘بعطامً,ج,اجلصٛالطابعّال٘ذالْشازاتالعساقٔٓتأز,1988,عبدالسشام,احلطين-27
.,بػداد٘كافٔجال
٘بعط(,م1967-1939)ٓحالتٔازالكْمٕيفالشعسالعساقٕاحلد,1983,ماددأمحد,الطامساٜٕ-28
.,بػدادبػداد٘دامع
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(1948-1932)٘الداخلٍٔ٘ايفالطٔاضثسّأ٘اىٔٓطالرب٘املعاٍداتالعساقٔ,1979احل,ص,فازّمالعنس-29
.,بػداد٘باعطللٓ٘دازاحلس٘:بعط,م
ً,ازبٔل.ٓحالدصال٘دامع٘بعط,م٘ىٔجاالع٘:بطًىْزٚ,ٓنساتبَاٛالد,مر1995,ًٓىْزٚ,بَاٛالد-30

ٙ:مينادٜ٘ٚ٘ىام-ب
٘,زضالٕيفالفهسالطٔاض٘ٔخيتأز٘(دزاض1958-1939أزبٔل),1999,امساعٔلشهس,زضْل-31
.ذ,أزبٔلٓداب,قطهالتأزالأ٘نلًٔ,ٓحالدصال٘,دامعدنتْزاِ
٘,نلٔبػداد٘,دامعمادطتري٘,زضاليفالعسام٘ئطناىٌْالْ٘بثّ,  1979,مخٔظخصاو,ّالٕ-32
 , تغضاص . ٘الكاىٌّْالطٔاض
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ملدصالبححباللػ٘العسبٔ٘:


ّإىعهاضاتُيفشعسشعساٛالهْزديفنْزدضتاٌاجليْبٔ٘.(1948إىتفاض٘ناىٌْالجاىٕضي٘)

الهْزديف اليتتتحدخعًّدْدّدَْد ّالدالٜلاملْثْق٘ عًاملصادز علٙتأزٓذالشعبالهْزدّٖحبجيا أطلعيا إذا
تدداوالهْزدالبححعًحكْقَهالطٔاضّٔ٘الكْمٔ٘ضْفٓتضحليادلٔأ:إٌأعداٛالهْزديفمجٔعاالّقاتحاّلْاإض

ّأزضنْزدضتاٌالغساضَهالدىٔٝ٘,ذلوعيدمآهٌّْضعَهالطٔاضّٕاالقتصادّٖالعطهسٖضعٔفأحياّلٌْالتكسب
الَٔهّإعرتافحبكْقَه,مًخاللالْعْدالهاذبّ٘اليتالتتنجلضْٚاحلربعلٙالْزم,ّعهظذلوٓتػاضٌْاليظسعً

ٌبإزتهابجماشزبشعّ٘عدٓدٗحبلٍراالشعب,ّلهًالهْزدداٜناناىْآكاّمٌْأعداٍٛهٍرِاحلكْم,ّباملكابلٓكْمْ
(,ّاليتتعترب1948بشتٙالْضاٜل,ّٓلذؤٌّمساتعدٗاىلاالىتفاضاتّالتظاٍساتاجلناٍريٓ٘نإىتفاض٘ناىٌْالجاىٕ)

,ّاليتتسنتآثازأّإىعهاض٘نبريٗعلَٔهمًخاللتػريّاحدٗمًاالىتفاضاتالهبريّٗالشامل٘للشعبنيالهْزدّٖالعسبٕ
ىظاواحلهه,ّدّزشعساٛالهْزديفٍرِاالىتفاض٘أىعهطتيفأشعازٍه,ٍّرآدلعلٙشّٔٞاحدٍّْ:اٌالشعساٛ

أشعازٍهبطسٓك٘الهْزدٓعتربٌّطبك٘مَن٘مًطبكاتاجملتنعالهْزدّٖناىْاداٜنأضباقنييفاالحداخمًخاللضسد
ثْزٓ٘,ّيفحبجياٍراضيحاّلالتطسماىلدّزٍؤالٛالشعساٛالرًٓعاصسّاتلواحلكب٘,ّالرًٓشازنْابأشعازٍهفعلٔأيف
الهافٔ٘ املعلْمات ّدْد عدو ّ املْضْع هلرا التطسم قل٘ اىل ٓسدع , املْضْع هلرا إختٔازىا ضبب ّ , أحداخ تلو

ٓيكطهاىلقطنني,ّاملتْفسٗحْلدّزشعس : ٍرا اٛالهْزديفنْزدضتاٌاجليْبٔ٘يفتلوأالىتفاض٘,ّحمتْٚحبجيا
الكطهأالّلّاحملْزاالّل:ٓتحدخعًالظسّفالطٔاضٔ٘يفالعسامّنْزدضتاٌقبلاالىتفاضّ٘بعدٍا,ّحْلاالضباب

تّاىعهاضاتتلواالىتفاض٘علٙمدٌنْزدضتاٌّالعساممًاليتأدتاىلإىدالعَا,ّيفاحملْزالجاىٕ:ىتحدخعًتأثريا
الياحٔ٘الطٔاضّٔ٘الجكافٔ٘,ّيفالكطهالجاىّٕاليتٓعتربصلبّلباملْضْع,ضيتحدخعًالشعساٛالرًٓناىْاهلهدّز

قْ  نشعساٛ ّإما ثْزٓني, ننياضلنيّ فَٔا الفعلٔ٘ مًخاللاملشازن٘ ذنسٍٚرِفعاليفٍرِاالىتفاض٘ مٔنيأحْٔا
االىتفاض٘مًخاللأشعازٍه,ّأصبحْاقادّٗطالٜعلتظاٍساتشعبيايفتلواحلكب٘.
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summary 
Reflection of the January 1948 uprising in Iraq in the poetry of the Kurdish poets in southern 
Kurdistan 
 Upon having a look back at the history of the Kurdish people and seeking the evidence and 
sources that  show the  existence, survival, and struggle of  the people for attaining the 
political and  the national rights, it becomes clear to us that the enemy and the invaders have 
always attempted to exploit  the Kurdish people and their land for their own interests . As their 
military, economic, or political situations had gone into peril, they had sought  negotiations 
and tried to satisfy the people in return of written promises for tiny portion of their rights. 
However, as soon as they had managed to keep the peril at bay or regained a relatively 
positive balance, they would once again marginalize the Kurdish people and start over their 
oppression and slaughter. Nonetheless, the Kurdish people have always managed to survive 
such tyrannies and cruelty, just as they have occasionally responded with public uprisings. 
The January 1948 uprising is one such example with a solid impact on the lives of the people 
and resulted in a change in the governance system. They evident role of the Kurdish poets in 
such uprisings and its reflection in their poetry is a result of the poets being a vital organ of the 
society and their active participation in the public events via expressive strong poetic feelings 
and attitudes. This research is an attempt to discuss such poets and their symbolic as well as 
literal participation in these events. 
 The rationale for this is the manifest lack of scholarly work dealing with the role of the Kurdish 
poets in this uprising in the southern Kurdistan.  
The research is divided into two parts. The first part discusses the political situation of Iraq and 
Kurdistan before and after the uprising in addition to the factors leading to the uprising. It also 
discusses their impact on the Kurdish and the Iraqi cities. The second part, which is the core 
of the work, discusses the poets who had a role in uprising, either as a revolutionary hero or 
as a public or national poets who, through their poetry, kept the memory of the events alive 
and had become leaders and vanguards of the demonstrations and the protests of their 
people. 
 

 


