
 

 

 

 

ێضەكیپ

عوهاش و ڕەهەهذی  -ئەم باصە، لە ژێر هاوهیغاوی )ئەهفاٌ

مێژوویی و دەرهاویغتەکاوی(، لێيۆڵیىەوەیەوی هاصاهذن و 

ڕەخىەیییە دەربارەی ئەهفاٌ و وارهردن و تێڕواهینی ئێمەی وورد 

بۆ ئەهفاٌ وەن تراژیذیایەن هە بەعێىە لە مێژوومان، ئەوەی 

ً، صەرەتا دەرخضتنی لەم باصەدا ویضتووماهە واری لە صەر بىەی

عوهاس ی هەمەالیەن و ڕەهەهذی حیاوازی ئەهفالە، بۆ ئەم 

مەبەصتەیػ هەر یەک لە باصە پێوەهذیذارەکاوی بە ئەهفالەوە لە 

ژێر هاوهیغاهەکاوی )پێىاس ی ئەهفاٌ، ڕەهەهذی زماوی، ڕەهەهذی 

زاراوەیی، ئەهفاٌ و ئایین، كورباهییاوی ئەهفاٌ، ڕزگاربوواوی 

اوی ئەهفاٌ، عایەتداڵەوان، تاكاهەوان، گۆڕی بە ئەهفاٌ، هەوەو
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ەپودت    

بەرهاویغتەکاویو د ێژووییم ڕەهەهذیعوهاش و  -ەهفاٌ)ئ ێژیىەوەیەداتو  ەمل عوهاش و  ۆزیىەوەید ۆ ( 

 ەو ل یەن ەره ەل ەکەیً،دروصت د ەظدوو ب ەهفاٌ،ئ ەرهاویغتەکاویو د ێژووییم ڕەهەهذی  ەوێوەل

 ی هاو  ێر ژ  ەل یەهەم، ەش ی: بۆرەح ەمب ۆ،و گفتوگ ڕەخىەباش و  ەر ب ەخەیىەد ەوەر ت ۆمەڵێًو ەعاهەیغذاب

 ەر ب ەیىەبخ ەهفاٌئ ەميیچ ەدەیًد ەوڵ ه ەوەردادوو ت ە(، لێژووییم ڕەهەهذی: عوهاش و ەهفاٌ)ئ

 ەو ب یاخود ڕواهگاهەوە ەمل ەزۆری ب ە(هییە؟چ ەهفاٌ) ئی هاو  ەب یەکەم ەوەری ، ت ڕەخىەیی یىردهەوەیع

اصاه ەمئ یاتریػو ز  ەهرێتد ەهفاٌئ ۆصیەیو د ەمًچ ەصەر وار ل ێواهەع  ڕەهەهذی ێىاش،: )پدەگرێتەوە ەب

ویكورباه یین،و ئا ەهفاٌئ ەیی،زاراو  ڕەهەهذی ی،زماو ویه ەهفاٌ،ئ ڕزگاربوواوی ەهفاٌ،ئ یا  ەهفاٌ،ئ ەوەکا

 ەغطب ۆرەملێ،ز  ۆردووگایئ یضەروعوێىکردن،ب یابان،ب ەکۆمەڵ،ب ۆڕیگ ەکان،تاكاه یەتداڵەکان،عا

ویؾۆها)ك ی هاو  یر ژ  ەل ەمذدوو ەوەری ت ە)لۆڕظ،حاظ، ع  ەهفاٌو کات، ئ ەهفاٌ)ئەیڕواهگ ە( دا لەهفاٌئ ەکا

 ڕووی  یایذات ەهفاٌئ ەک ەردەمەیص ەو و ئ ەهفاٌئ ێنیکات و عو  ە( باصمان لەهفاٌئ ەردەمیص ێً،و عو 

و  ەهفاٌ)ئ یغاویهاوه ەه ەمیغذادو  ەش یب ەل .یهاهییەوەو ح ۆییهاوخ ڕووی  ەل ەکردوو ەداو 

وید ئاعىرا  ەاڵهەه ۆچووهەو ب ەرهەوتەد ەو ئ ێگەتیڤییه یئاوام ەوەردادوو ت ەل ە،داهراو  ۆ ب ی(ەرهاویغتەکا

رهردهەوەیب ەل ەهفالذائ اڵوی ئاصت عا ەل ەه ەهەیًد ت ەحار ل ۆر و ز  ەنئاماد ێمەدائ ی  ەوارهێىاویب یوا

) ی هاو  ێر ژ  ەل یەکەمذا ەوەری ت ەل ڕووەیغەوە ەمل ەردەهەون،د ەهێزی ب بە ەهفالذائ ۆصیەیو د ەمًچ

اع ەکارهێىاویو ب ەهفاٌئ  ەل ەو گازهذ ەییگل یین،و ئا ەرەبغ ەل ەرمًع ڕەخىەی) یەهاهەال  ەم( لیریًه

ه ەهاب ێب ەیو كض ۆڵەبۆڵ ب ەت،خکوم  یزبایەتی،خ ەڵبژاردن،ه یە،و پا ەو پل ۆصتپ یکردن،و ماها، بازرگا

( باش ەوەکاوی) ئاهفاٌ و کارداهی هاو  ێر ژ  ەل ەمیغذادوو ەوەری ت ە. لەدوێینخراپ( د یرابردوو کردهەوەیپاک

 ەکەیًدروعم( د ڕۆژاهە، ەڵوێضتیه ێذیاکاهذا،م ەل ەوەکاویکارداه یاصەتذا،ص ەل ەوەکاوی) کارداه ەل
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وۆمەڵ، بیابان، بێضەروعوێىىردن، ئۆردووگای زۆرەملێ، بەغط 

، حاظ و موصتەعار، -صەدام خضێن غەلی خەصەن مەحیذ-

پێغمەرگە و پارتیزاوی( خضتوەتە ڕوو، لەگەڵ –عۆڕظ 

هاصاهذهیاهذا بۆچوووی خۆیغمان تێکهەڵکێػ کردوە. بۆ پتر 

ئەم عوهاصە گریىگیمان بە ڕەهەهذی مێژوویی  خضتىەڕووی 

تراژیذیاکە داوە و هەوڵمان داوە بە تێگەییغتن لە پێوەهذییەکاوی 

هێوان ئەهفاٌ و واتی ڕوودان، ئەهفاٌ و عوێنی ڕوودان، صەردەمی 

ڕووداوی تراژیذیای ئەهفاٌ بە باصکردوی دۆدی کورد و غێراق و 

ژوویییەی تراژیذیای پێوەهذییان بە حیهاهەوە، ئەم ڕەهەهذی مێ

ئەهفاٌ ڕوون بکەیىەوە، پاعان بە دەرخضتنی عوهاش و ڕەهەهذە 

مێژوویییەکاوی بەرەو کۆمەڵێک دەرهاویغتەی ئەو کارەصاتە 

ڕۆیغتوویً، کە کارکردوی ئێمەی کورد لە ڕووی صیاس ی و 

کۆمەاڵیەتی و ڕووهاکبیرییەوە بەرهەمی هێىاوە، دەرهاویغتەکاهیػ 

ی هەڵەوە بە ئەهفاٌ وەک چەمک و کەیط و لە کۆمەڵێک کارکردو

بابەتی صیاس ی و کۆمەاڵیەتی و... هتذ دەصت پێ دەکات لە ژێر 

هاوهیغاهەکاوی )ڕەخىەی عەرمً لە غەرەب و ئایین، گلەیی و 

گازهذە لە خيوومەت، بۆڵەبۆڵ و كضەی بێ بەها و ماها، 

بژاردن، خسبایەتی،  بازرگاهیىردن، پۆصت و پلەوپایە، هەڵ

ەوەی ڕابردووی خراپ( دەردەکەوێت، بە دوای ئەودا پاهىرده

کارداهەوەکاوی ئەو حۆرە کارکردهە بە کەیط و چەمکە 

هەصتیارەکاهییەوە دەردەکەون کە ئەواهیػ لە چوارچێوەی 

باصەکاوی )وارداهەوەواوی ئەهفاٌ لە صیاصەتی کوردیذا، 

وارداهەوەواوی ئەهفاٌ لە مێذیای کوردیذا، ئەهفاٌ لە هەڵوێضتی 

ۆژاهەی تاکی کوردا، ئەهفاٌ و پێوەهذیی دروعمەوە وەک ڕ 

صیفەتێکی دیار و ئاعکرای کورد لە صەر ئاصتی صیاس ی و 

کۆمەاڵیەتی و مێذیایی و تەهاهەت تاکی کورد( خراوهەتە بەر 

 .باصکردن و هەڵضەهگاهذن و ڕەخىە و عیکردهەوەوە

 

 بواری لێكۆڵیىەوەكە

ە، لە پاڵ دەرخضتنی وەن ئاماژەمان بۆ هرد ئەم لێيۆڵیىەوەی

عوهاش و ڕەهەهذی مێژوویی تراژیذیای ئەهفاٌ،لێيۆڵیىەوەیەوی 

ڕەخىەییغە دەربارەی ئەو دەرهاویغتاهەی وارهردن و تێڕواهینی 

ئێمەی وورد بۆ ئەهفاٌ وەن تراژیذیایەن هە بەعێىە لە 

مێژوومان دروصتی کردوون، وۆهردهەوەی وۆی ئەو 

ی کورد لەگەڵ تراژیذیاکاوی دەرهاویغتاهەیػ لە ڕێگەی کارکردو

مێژووی خۆیذا و کارداهەوەکاوی بۆی لە مێذیای بیضتراو و بینراو و 

هووصراوەوە و هەروەها لە پاهتایی مەغریفی و ئەوادیمی و صیاس ی 

و وۆمەاڵیەتییغذا ئەوە دەگەیەهێت هە بواری لێيۆڵیىەوەهە زۆر 

حەصتە و فراواهە و چوارچێوەیەوی دیاریىراوی هییە و صىووری بەر 

پاهتاییی مادی تێذەپەڕێىێت و دەچێتە هاو ڕووبەری بێ صىووری 

هەصت و هەصتی خۆماهەوە، بۆیە ئەو بوارەی واری تێذا دەهەًی 

چەهذە بەرحەصتەیە، لە ڕاگەیاهذن و هووصین و چاالهیی صیاس ی 

و وۆمەاڵیەتی... هتذ خۆی دەهوێىێت، هێىذەیػ هابەرحەصتەیە، 

بە هۆعیارییەوی كووڵەوە پێویضت هە لە هەصتی تان و وۆدا 

دەوات هەصتی پێ بىەیً، چەهذە ئایذیا و بیرهردهەوە و 

ئاماهجەواهیان لە هاو ئەهتی صیاس ی و ڕووبەری مەغریفی و 

مەیذاوی ئەوادیمیا و پەروەردە و وۆمەڵگادا دەگیررێً، هێىذەیػ 

 یان زیاتر و هەمتر ئەو ئایذیا و بیرهردهەوە و ئاماهجاهە لە ڕووبەری 

هەصت و هەصتی تان و وۆ و لە خەیاڵی ئەواهەی وار لە صەر 

ئەهفاٌ دەهەن یان ئەهفاٌ واریان تێ دەوات بەرهەم دێً و بۆ 

هۆعیاریی تایبەت و بوێر پێویضتە و بێ ئەم هۆعیارییە بیيیيیان 

 .پاهتایییە هاهرێتهەصت بە هیچ عتێيی هاو ئەم 

 

 هۆكاری هەڵبژاردوی بابەت و هاوهیضان

 -هەڵبژاردن و گریىگیی ئەم بابەتە و هاوهاوی بە )ئەهفاٌهۆواری 

عوهاش و ڕەهەهذی مێژوویی و دەرهاویغتەکاوی( لەوەدایە تا 

عوهاصێکی ڕاصتەكیىە و هەمەالیەن و فرەڕەهەهذ بەو تراژیذیایەی 

ە باش ی و  مێژووی کورد هەبەخغین ڕەهەهذیی مێژوویی ب

ین بە عێوەیەکی بەعێوەیەکی بابەتییاهە ڕەچاو هەکەیً هاتواهی

زاوضتی ئەوە هەڵبضەهگێىین کە ئێمە وەک کورد لە پاهتایی 

صیاس ی و کۆمەاڵیەتی و ڕووهاکبیری و...هتذ چۆن کارمان لەگەڵ 

ئەم تراژیذیایەدا کردوە و چۆن وەک کەیط و وەک چەمک و وەک 

بابەتێکی فرەڕەهەهذ بابەتی ئەهفاملان بەکار هێىاوە و لە صەر 

   .وە کارمان بۆ کردوەئاصتی هاوخۆ و دەرە

 

 ڕێبازی لێكۆڵیىەوەكە

لێکۆڵیىەوە لە ئەهفاٌ لە ڕووی عوهاش وەک چەمک و کەیس ی 

ئەو تراژیذیایە و ڕەهەهذی مێژوویی ڕووداوی و کارکردوی ئێمە لە 

دوای ئەو ڕووداوەوە لە صەر ڕووداوەکە  و دواتر ئەو 

ەوەکەی دەرهاویغتاهەی ئەو کارکردهە دەیخەهەوە، ڕێبازی لێکۆڵیى

ئێمە لە هەڵضەهگاهذن و عیکردهەوەوە بەرەو ڕەخىەیی دەبەن، 

واتە دەتواهین بڵێن ڕێبازی هەڵضەهگاهذن و ڕەخىە، مێتۆدی کاری 

 .ئێمەیە لەم توێژیىەوەیەدا

 

 گرفتی لێكۆڵیىەوەكە

صیفەتی هەصتیاری و صروعتی پڕ ژان و ئازاری تراژیذیای ئەهفاٌ، 

ێکۆڵیىەوەی بابەتییاهە و هەمیغە گرفت و تەهگوچەڵەمە بۆ ل

زاوضتییاهە دروصت دەکەن، چوهکە دوور هییە ئەو لێکۆڵیىەوە 

بابەتییاهە و زاوضتییاهەی کە لە صەر ئەهفاٌ دەکرێً ئەو  هاصيی 

و هەصتیارییەی ئەهفاٌ  زامذار بىەن و ئەم حۆرە کارکردهاهە 
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مەترس ی ًب بۆ صەر هەصتیارییەهەی و خراپتر ئەهفاٌ لە ژان و 

دا بچەكێنن، بێگومان ئەگەر هەموو ئەواهەی تا ئێضتا ئازار 

دەصتیان بۆ ئەم چەمىە بردوە و مەبەصتیان بوە لە تراژیذیایەوی 

مێژووی وورد بذوێً، ئەم خاڵەیان ڕەچاو بىردایە و بە پارێسەوە 

باصیان لە ئەهفاٌ بىردایە، ئێضتا ئەو تراژیذیایە هەر لە ووورەی 

ەرییە هێگەتیڤییەواوی بە صەر دۆزی خۆیذا هەدەصووتا و واریگ

ڕزگاربوان و هەصوواری ئەهفالىراوان و هەوەواهیان هێىذەی تر و 

ڕۆژبەڕۆژ كورصتر و تاڵتر هەدەبوو، گرفتی ئەم لێيۆڵیىەوەیە گرفتە 

لە هاو چوارچێوەیەوی گرفتاویذا بۆیە پێویضتە هەمیغە بە 

 .هەصتیارییەوە توێژیىەوە بکەیً

 

 صوهاس و ڕەهەهدی مێژووییئەهفال: : بەش ی یەكەم

  ؟تەوەری یەكەم: ئەهفال چییە

  :پێىاس ١/١

چەميی ئەهفاٌ لە ڕووە حیاحیاواوی: ئایینی، وۆمەاڵیەتی، صیاس ی 

و دەروووی... هتذ، پێىاس ی حیاواز حیاواز لە خۆ دەگرێت، لە هەر 

یەن لەو گۆعەهیگایاهەوە بە حۆرێيی تایبەت دەخوێنرێتەوە و 

رێت، بێ گومان لە هەر یەن لەو گفتوگۆی لە صەر دەه

ڕەهەهذاهەیغەوە، لە صەر زەمینی واكیؼ، چەميی ئەهفٌا 

ئەهفاٌ لە ڕووی  .واریگەری و ڕەهگذاهەوەی حیاحیای هەیە

وۆمەاڵیەتییەوە، لەبەر ئەوەی وعەیەوی غەرەبییە و )بە ماهای 

، بۆیە بە هەموو ئەو ماڵ و صاماهاهە  1دەصتىەوت ؾىائم دێت(

لە واتی عەڕ دەصتیان بە صەردا دەگیرا، وعەی دەگوترا، هە 

ئەهفاٌ لە پێػ صەردەمی ئیضالمیغذا هەبووە و بە وار هێنراوە، 

تەهاهەت لە عیػری صەردەمی پێػ هاتنی ئایینی ئیضالمیغذا 

دەبینرێت، دواتر لە صەردەمی هاتنی ئایینی ئیضالمذا ئەم چەمىە، 

تری وەرگرتووە،  بە هاوەرۆهە وۆهە وۆمەاڵیەتییەهەیەوە فۆڕمێيی

ئەویػ بەوەی بە تەواوی بە هەعێيی ئایینی بارگاوی هراوە، 

چوهىە ئەهفاٌ بووە هاوهیغاوی صوورەتی هەعتەم لە كورئان، هە 

صوورەتێيی مەدەهییە و پێً هاتووە لە خەفتاوپێىج ئایەت و بە 

 2 .صەر هەر دوو حوزئی هۆیەم و دەیەمذا دابەظ بووە

رەوە ئاییيییەوان، ئەواهەی دەیاهەوێت ڕاڤەواراوی كورئان و عیىە

هووری خیىمەت لە هۆواری هاتىەئارای ئەم صوورەتە پیغان 

بذەن، پێیان وایە، )ئەم صوورەتە بایەخ بە بەرهامە و الیەوی یاصا 

دەدات، بە تایبەتی یاصا بۆ حیهاد، چارە بۆ هەهذێً بابەت 

                                                 
1
أیمً غبذالػسیس حبر، هتاب تفضیر روائؼ البیان ملػاوی اللران، راحػە: د  ٠ 

 .٨٣، ؼ1997، دار ااڵركم، غمان، 2عىری أخمذ هوفل و د.أخمذ، ط
2

ووردی لە هەالمی مەال مدەممەدی وۆیی )مەالی گەورە(، تەفضیری  ٠

، 2009خوداوەهذی، بەرگی صێیەم، دەزگای چاپ و پەخص ی خەمذی، صلێماوی، 

 ٌ302. 

دادەهێت، هە پاظ ڕووداوی حەهگەوان پەیذا دەبً، وەن 

(دەص بە  3توور و یاصا بۆ دیل و دەصتىەوتەواوی حەهگ.

دڵىیایییەوە لە وات و عوێنی خۆیذا، بایەدی زیاتر بە بابەتی 

ً و لە صەری ڕادەوەصتین  .ئەهفاٌ و ئایین دەدەی

لە ڕووی صیاصییغەوە، چەمً و دەصتەواژەی ئەهفاٌ بە تایبەت 

بۆ هەتەوەی وورد ماهایەوی تایبەتی وەرگرتووە، هەر چەهذ 

هسیىییەوی زۆریص ی لەگەڵ ماها مێژوویی و وۆمەاڵیەتی و 

ئاییيییەهەی هەیە، ئەمەیػ لەوێوە صەرچاوە دەگرێت، خیزبی 

(ی زایینی لە 2003-1968بەغس ی غەرەبیی ئیغتیراوی، هە ماوەی )

غێراكذا فەرماهڕەوا بوو، بە ئیلهاموەرگرتً و پغتبەصتن بە 

هەی، چەميی ئەهفالی هەمان ماها مێژوویی و بە تایبەت ئاییيییە

هردە هاوهیغاوی ئەو پرۆصە صەربازییە توهذ و دڵڕەكەی، هە بریتی 

بوو لە عااڵو و پەالمار بۆ صەر وورد لە باعووری ووردصتان. 

)ئەهفاٌ هاوێً بوو بۆ زهجیرەیەن عااڵو و پەالماری چڕوپڕی 

صەربازی، هە صەرحەم هەعت پەالمار بوو، لە عەظ هاوچەی 

دا بەڕێوە چوو، فەرماهذەی گغتیی حوگرافیی حیاواز 

غەمەلیاتەهە، لە دەصتی هووصیىگەی باوووری ڕێىخراوی خیزبی 

بەغضذا بوو، هە بىىەی لە عاری هەرووون بوو، لە مارتی 

ی زایینی بە دواوە، لە الیەن غەلی خەصەن مەحیذەوە 1987

 4(.صەرۆوایەتیی دەهرا

ەتی غێراق، لە هەر گۆعەیەهەوە بڕواهیىە ئەو پەالمارەی خيووم

ی زایینی بە هەعت كۆهاغی 1988ـی ماهگی عوباتی صاڵی 23هە لە 

یەن لە دوای یەن و خێرا، تا ماهگی ئەیلوولی هەمان صاڵ، واتە 

لە ماوەی هەمتر لە خەوت ماهگذا، هردییە صەر چەهذ هاوچەیەوی 

باعووری ووردصتان، هە وێڕای خاپوورهردوی تەواوی ئەو 

مرۆییص ی لێ هەوتەوە، دەبیىین )ئەهفٌا  هاوچاهە، زیاهێيی گەورەی

هێرعێيی ڕاصتەوخۆ و صیضتماتیزەهراوی هەمەالیەهەیە بۆ صەر 

وۆی ژیاوی وۆمەڵگایەن وەن گغتێيی دابەظ هەهراو، بۆ صەر 

بوووی مادی و مەغىەویی خەڵياهێً، تا پلەی فەهاهردوی 

 5یەهجارەهییان.(

هەهە، لە وەن ئاماژەی پێ هرا، فەرماهذەی گغتیی ئۆپەراصیۆ 

دەصتی هووصیىگەی باوووری ڕێىخراوی خیزبی بەغضذا بوو، هە 

غەلی خەصەن مەحیذ صەرۆوایەتیی دەهرد، لێرەدا بڕیارێيی 

                                                 
ئەخمەد واهە مەخموود، تەفضیری ڕامان لە ماها و مەبەصتەواوی كورئان،  - 3

  .296، ٌ 2007چاپی یەهەم، هەعری ئیدضان، تاران، 
پەالماری ئەهفاٌ بۆ میذڵ ئیضت وۆچ )ئامادەهردن(، حیىۆصایذ لە غێراق و  - 4

صەر وورد، وەرگێڕاوی لە ئیىگلیزییەوە: صیامەهذی موفتی زادە، چاپی یەهەم، 

 .125، 1999ٌچاپخاهەی خان، صلێماوی، 
5 -  ً مەریوان وریا كاهیؼ، ئەهفٌا و مۆدێرهە ڕووداوێً لە دواماهەوە یان ئەگەرێ

 .32، 1999ٌ، 7لە پێغماهەوە، گۆڤاری ڕەهەهذ ژمارە 
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هاوبراو لە بارەی دەصتپێىردوی پرۆصەهەوە دەخەیىە ڕوو، هە 

ئەگەر ورد لێی بڕواهین، ئەو بڕیارە بە عێوەیەوی گغتی و تا 

 6 :بەرحەصتە دەوات ڕادەیەن هاصاهذوی پرۆصەی ئەهفاٌ

ی خوزەیراوی صاڵی 20غەلی خەصەن مەحیذ، لە ڕێىەوتی 

ی بە نهێنی دەرهردووە، لە صەرەوەی 4008ی زایینی، بڕیاری 1987

بڕیارەهە هووصراوە، لە صەرهردایەتیی هووصیىگەی صىرتارییەتی 

ڕێىخضتنی باووورەوە بۆ: كیادەی فەیلەقی یەن، كیادەی فەیلەقی 

ەقی پێىج، بە هۆی ئەوەی ماوەی دیاریىراوی دوو، كیادەی فەیل

ی 21ڕەصمی بۆ وۆهردهەوەی ئەو گوهذاهە و چۆڵىردهیان لە ڕۆژی 

ی 22وۆتایی هاتووە، بڕیارمان دا، لە ڕۆژی  1987خوزەیراوی 

 :لەم واراهەی خوارەوەدا دەصتىراوە بین 1987خوزەیراوی 

مەو دوا یەهەم: هەموو ئەو گوهذاهەی بڕیارەهە دەیان گرێتەوە، لە

لە ڕووی ئەمىییەوە، هاوچەی كەدەؾەهراون، تەهاهەت ئێضتا 

عوێنی بەهرێگیراواوی ئێران و خائین و تێىذەراهً، هە 

 .خیاهەتياراوی غێراكً

دووەم: بە هەموو عێوەیەن ژیاوی خەڵً و ئاژەڵ لەو هاوچاهە 

مەرحە و   كەدەؾەیە، بەو پێیەیػ تەكەهردن تیایاهذا ئازاد و بێ

 .هاوێ، مەگەر بڕیاری تر دەربچێتتەغلیماتی 

صێیەم: هاتوچۆهردن و صەرداهیػ بە مەبەصتگەلی: هغتوواڵ، 

پیغەصازی و ئاژەڵذاری كەدەؾەیە و لە صەر الیەهە 

پێوەهذیذارەوان پێویضتە، بە دواداچوون و لێپێچیىەوەی ورد لەو 

 .بارەیەوە بىەن

ی چوارەم: فەرماهذەی فەیلەكەوان دەبێت پێڕەویی بۆردووماو

ڕێيوپێً بىەن و تۆپ و فڕۆهە و وۆپتەر لە هەموو واتێىذا بە 

عەو و بە ڕۆژ لە واردا بً بۆ ووعتنی گەورەتریً ژمارە لەو 

هەصاهەی لە عوێىە كەدەؾەهراوەواهذان و بەردەوامیػ لە 

 .ئەهجامەوان ئاگادارمان بىەهەوە

پێىجەم: صەرحەم ئەو هەصاهەی لەو هاوچە كەدەؾەهراواهە 

دەبێت لە الیەن دەزگا ئەمىییەواهەوە لێيۆڵیىەوەیان دەگیررێً، 

لەگەڵذا بىرێت و زاهیارییان لێ وەربگیررێت، ئەواهەیص ی تەمەهیان 

( صاڵیذایە، خيومی لە صێذارەداهیان بە صەردا 70-15لە هێوان )

حێبەجێ بىرێت. دوای صوودوەرگرتً لەو زاهیارییاهەی هە پێیاهە، 

 .ئاگادارمان بىەهەوە

یەهە پێوەهذیذارەوان لە دەزگا خيومی و خیزبییەواهذا عەعەم: ال 

لێيۆڵیىەوە لەگەڵ ئەواهەدا دەهەن، هە خۆیان بە دەصتەوە 

دەدەن، ئەم لێيۆڵیىەواهەیػ بۆ ماوەی یەن بۆ ئەو پەڕی س ێ ڕۆژ 

                                                 
6
 :بڕیارەهە بەڵگەهامەیەهە و لەم صەرچاوەیەدا باڵو هراوەتەوەدەلی  - 

میذڵ ئیضت وۆچ )ئامادەهردن(، حیىۆصایذ لە غێراق و پەالماری ئەهفٌا بۆ 

-174، 1999ٌصەر وورد، وەرگێڕاوی لە ئیىگلیزییەوە: صیامەهذی موفتی زادە، 

175. 

بێت، ئەگەر پێویضتیص ی هرد بۆ دە ڕۆژ درێژ بىرێتەوە، بەاڵم 

ەگەریػ ماوەهە دەبێت لەو خاڵەتاهە ئاگادار بىرێیىەوە، ئ

پێویضتی هرد لەوەیػ زیاتر بىرێت، ئەوا دەبێت بە تەلەفۆن یان 

بروصىە، ڕەزامەهذیی ئێمە وەربگرن، لە ڕێی هەڤاڵ )طاهر الػاوی( 

 .یەوە

خەوتەم: هەموو ئەو هەلوپەالهەی، هەوا فەوحەواوی بەرگریی 

هیغتیماوی و حەهگاوەرەواهیان دەصتیان دەهەوێت، بۆ خۆیان 

ها چەهە كورصەوان و چەوی دابەصتراو و چەوی دەبێت، تەن

مامىاوەهذی هەبێت، چەهە صووهەوان بۆ خۆیان دەبێت، بە 

مەرجێ لە ژمارەی ئەو چەواهە ئاگادارمان بىەهەوە و تەنها 

ژمارەواهیان تۆمار بىەن. پێویضتە لە صەر فەرماهذەی 

فەیلەكەوان چاالن بً بۆ ئاگادارهردهەوەی هەموو 

ەرماهذەی صریەواهیان و مەفرەزەواهیان و موصتەعارەوان و ف

بەوردی ئێمە ئاگادار بىرێیىەوە لە چاالهییەواوی فەوحەواوی 

  .بەرگریی هیغتیماوی

صەرۆوایەتیی ئەهجوومەوی یاصاداهان، صەرۆوایەتیی ئەهجوومەوی 

حێبەحێىردن، هەواڵگریی خیزب، صەرۆوایەتیی ئەرواوی صوپا، 

ئەمىییەواوی: هەیىەوا، تەئمیم، پارێسگارەوان، صەرۆهەواوی لیژهە 

دیالە، صەاڵخەدیً، صلێماوی، ئەربیل و دهۆن، ئەمیىذارێتیی 

للەواوی ئەو پارێسگایاهەی هاویان هاتوە، بەڕێوەبەرایەتیی 

هەواڵگریی گغتیی صەربازی، بەڕێوەبەرایەتیی ئەمنی گغتی، 

بەڕێوەبەری ئەمنی هاوچەی خيومی زاتی، بەڕێوەبەری ئەمنی 

ی: هەیىەوا، تەئمیم، دیالە، صەاڵخەدیً، صلێماوی، پارێسگاواو

ئەربیل، دهۆن. تيایە بۆ تێڕواهین و حێبەحێىردن هەر هەصە و 

 .بە پێی تایبەتمەهذێتیی خۆی ئاگادارمان بىەهەوە

ئەم بڕیارە هە ئیمسای غەلی خەصەن مەحیذ، ئەهذامی 

صەرهردایەتیی هەرێمایەتی، صىرتێری گغتیی هووصیىگەی 

وووری لە صەرە و حەختیػ لەوە دەواتەوە، بێ هیچ ڕێىخضتنی با

لێبواردهێً حێبەجێ بىرێت، هاصاهذهێيی چڕوپڕی پرۆصەی 

ئەهفاملان پێغىەظ دەوات، هە بێ گومان ئەوە زیاتر دەصتپێً و 

هیاز و ویضتەواهیان هیغان دەدات و بۆ دەرئەهجامەواهیػ، هەموو 

تاوان، ئەو  دەزاهً چییان لێ هەوتەوە، گەییغتە چ وێضتگەیەوی

تاواهەی بە حیىۆصایذ هاو دەبرێت، هە بە دڵىیایییەوە دواتر 

 .دەگەڕێیىەوە صەری و باس ی دەهەیً

 

 :ڕەهەهدی زماوی ١/٢

چەميی ئەهفاٌ لە ڕووی ڕەهەهذی زماهییەوە، تا ڕادەیەن ڕوووهە، 

بەو پێیەی ڕیغەی وعەهە غەرەبییە و لە عێوەی وۆدا هاتووە، 

غەرەبییە و واتای دەصتىەوت  واتە ئەهفاٌ وۆی )هفل(ی

دەگەیەهێت هە لە وۆتاییی عەڕ و لە واتی صەرهەوتىذا بە دەصت 
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دەهێنرێت، ئەم وعەیەیػ وەن باصمان هرد، مێژوویەوی زۆر 

وۆوی هەیە و دەگەڕێتەوە بۆ پێػ صەردەمی ئیضالم و لە عیػری 

عاغیراوی غەرەبذا بە وار هاتووە، خەلیل ئەخمەدی فەراهیذیپێی 

ٌ(ـە، واتای وایە،  )هفل( هە عێوەی تاوی وعەی )ئەهفا

هەهذێ صەرچاوەی تریػ  7دەصتىەوت )ؾەهیمە( دەگەیەهێت.

بەو عێوەیە باس ی دەصتىەوت )ؾەهیمە( دەهەن، هە پێػ 

ە واتای تااڵوی بە وار هێىاوە،  صەردەمی ئیضالم، غەرەب ئەهفالی ب

 تااڵهیػ مەبەصتی بەرهەمی ئەو حەهگ و عەڕهردهە بووە لەگەڵ

دوژمً، هە بریتی بووە لە گرتنی دیل و دەصتبەصەرداگرتنی ماڵ و 

 8صامان.

هەر دەربارەی ڕیغەی زماهیی وعەی ئەهفاٌ، بۆچوووی تریػ 

  غەرەبی هە وۆی   هەیە، هە پێی وایە ئەهفاٌ وەن وعەیەوی

  وعەی )هفلـ(ە، هەموو ئەو عتاهە دەگرێتەوە هە ئەهذازەی

دیاریىراو تێ دەپەڕێنن، واتە  پێویضتی و چوارچێوەی ئاصایی یان

عتی زیادە و تا ڕادەیەن هاپێویضت دەگرێتەوە، بەم پێیە ئەهفٌا 

لە كورئاهذا ؾەهیمەت و دەصىەوتی حەهگ هییە و ئەو ماهایە 

هاگەیەهێت، بەاڵم لەبەر ئەوەی لە صورەتێىذا هاتووە هە باس ی 

دەصتىەوتی حەهگ دەوات، بۆیە بە ؾەهیمەت تەفضیر هراوە، 

تەفضیرهردوی بە ؾەهیمەت هەڵەیە و ڕاصت هییە، ئەمەیػ واتە 

یە، صوبداوی پێی وایە )ئەهفاٌ واتە 9بۆچوووی )هاصری صوبداوی(

مەغادن و صەرچاوەی صروعتی دەگرێتەوە، هە هەش ڕەهج و 

زەخمەتی تایبەتی بۆ هەهێغاوە، وەن واوی واهسا و هەوت و ئاصً و 

ە، خەڵووزی هەموو صەرچاوەیەوی تری صروعتی: كیر، حیو 

 10(.بەردی، دارصتان، ئاو، لەوەڕگا... هتذ

 

  :ڕەهەهدی زاراوەیی ١/٣

واتێً بماهەوێت لە ڕەهەهذی زاراوەییی چەميی ئەهفٌا 

وردبیىەوە، دەبیىین ئەم الیەهە زیاتر درێژهراوەی ڕەهەهذە 

زماهییەهەیە، بەاڵم هێىذە هەیە بارگاوی دەهرێت بە ماها یان 

                                                 
7
الهجرە، دار  مۆصضە دار  2، ط8و  تاب الػین، خلیل اخمذ الفراهیذی، الجس - 

 .325، ؼ 1999الىتب الػلمیە، بیروت 
8
صەرچاوە زۆرن هە بەو عێوەیە وعەی ئەهفاٌ لێً دەدەهەوە، لێرەدا دواهیان  - 

 :دەخەیىە ڕوو

، مىتب -كاموش املطوٌ للؿە الػربیە -بطرش البضتاوی، مدیط املدیط -١

 .90، ؼ1977لبىان، بیروت، 

ً غلی امللری الفیو  -٢ ً مدمذ ب می، كاموش اللؿە هتاب املؾباح املىیر، اخمذ ب

 .850ؼ داراملػارفو 3ء الضادش، ط  تدليم: غبذ الػظيم الغىاوي. الجس
عریتی  13بۆ زاهیاریی زیاتر بڕواهە: هاصری صوبداوی، بەهذایەتی، پوختەی  - 9

بەهذایەتی، چاپی صێیەم، دەزگای بەرهەم بۆ باڵوهردهەوەی بەرهەمەواوی 

 .13-6، 2007ٌصوبداوی، صلێماوی، 
هاصری صوبداوی، خوداهاس ی، ئامادەهردوی: ئارام مدەمەد و ئیضماغیل  - 10

 .520، 2011ٌباقی، چاپی یەهەم، صلێماوی، 

و لە ڕواهگەی صیاس ی و ئایینی و  ماهاگەلێيی ئایذیۆلۆژی

هەتەوەیی...هتذ، ـیەوە لێی دەوۆڵرێتەوە، ئەوەیػ بە زۆری وار و 

بیرهردهەوەیەوی تەواو یان تا ڕادەیەن ئاماهجذارە و بۆ لێذان و 

مەبەصتی تایبەتی دەخرێتە گەڕ، چوهىە هەر لە صەرەتاوە خودی 

(ی بۆ ئەو هەش و الیەن یان صیضتمەی، هە ئەم چەمىە )ئەهفٌا

ئەو پرۆصەی صەربازییە بە وار هێىاوە و هردوویەتییە هاوهیغان و 

دروعم، بە لێىذاهەوەی خۆی بۆ صەرهەوتيێً، بەاڵم لە ڕاصتیذا 

تاواهێيی گەورە، بۆیە دواتر تێڕواهیىەواوی تر بۆ ئەم چەمىە هەر 

دوای ئەم بەوارهێىان و هێىاهەوە ئاماهجذارە، بە زۆری دەبىە 

ۆلۆژی و مەبەصتذار و تەهاهەت لە ژێر دەماميی تێڕواهینی ئایذی

ئەم تێڕواهیىاهەیغەوە، هەهذێ حار تاواهبارە ڕاصتەكیىەوان ون 

دەبً، یاخوود ون دەهرێً و زەمیىە و هۆوارەواوی ڕووداوی ئەو 

 .پرۆصە لە بەر چاو لێڵ دەبً

وەن باصمان هرد، ئەهفاٌ وۆی )هفل(ی غەرەبی واتای 

گەلێ صەرچاوەی تر ئەمە دووپات دەصتىەوت دەگەیەهێت و لە 

هەروەها ئەوەیغمان باش هرد، هە ئەهفاٌ هاوی  11هراوەتەوە،

صوورەتی هەعتەمی كورئاهە، بۆیە ئەمە ڕاصتەوخۆ ئەو چەمىە 

بارگاوی دەوات بە وۆمەڵێً ماهای تر، هە یان دەبىە بەرگریی لە 

ئایین و هەتەوەی غەرەب، یان دەبىە دژایەتی بۆ ئایین و ئەو 

 .وەیەهەتە

عیىردهەوەی زماهەواوی و گەڕاهەوە بۆ ڕیغەی وعەوان، دواتر 

بەوارهێىاهەوەی مەبەصتذاریان، ئەو دۆخە دەخوڵلێنن، هە 

عیىردهەوەی زماهەواوی ببێتە دەروازەیەن بۆ لێذان لە فیىر و 

ئایذیا و ئایین و هەتەوەی تر و بە عێوەیەوی غەكاڵوی لەو تاواهە و 

  .هەوۆڵرێتەوەهۆوار و واریگەرییەواوی 

لێرەدا زۆر بە گریىگی دەزاهم، پرصیارێيی تەكلیذی بىەم، ئایا 

هردهەوەی دەروازەی زماهەواوی لە دەصتپێً و صەروەختی 

كضەهردن و باصىردن و توێژیىەوە لەمەڕ وارەصاتی ئەهفالەوە 

لەبەر چییە؟ ئەو نهێىییە چییە وەها دەوات زۆربەی هووصەران و 

صان واتێً دێىە صەر ئەوەی، عتێً لە توێژەران و ڕۆژهامەهوو

صەر وارەصاتی ئەهفاٌ بىووصً و توێژیىەوەیەن یان هەر وارێيی 

تر ئەهجام بذەن، یەهضەر وەن دەروازەیەن دەصت دەدەهە 

الیەوی زماهەواهیی ئەم باصە و یەهەم هەهگاو بە لێذوان و 

ئاماژەدان بە ڕەهەهذی زماهیی ئەم چەمىە دەصت پێ دەهەن و لە 

مێژووییەوە پەهجە بۆ ڕیغە و هەژادی وعەهە ڕادەهێغً و  ڕووی 

هەوڵی ئەوە دەدەن، بساهً یاخوود ڕاصتتر وەهایە بڵێین، هە 

دەیاهەوێت فێرمان بىەن ئەم وعەیە لە بىچیىەدا لە چییەوە 

صەرچاوەی گرتووە و لە وام زماهەوە هاتوە و هەی و لە ووێذا بە 

                                                 
، 2008ااملىهج فی اللؿە والاغالم، طبػە املئویە الاولی، دار اليغر البیروت،  - 11

 .828ؼ 
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وەها بە وەرگێڕان و وار هاتوە و چ ماهایەن دەگەیەهێت، هەر 

لێىذاهەوە و تەفضیرهردوی ئەم وعەیە، حۆرێً تێگەییغتن و 

 .بیرهردهەوەی دیاریىراومان بە صەردا بضەپێنن

خەمی گەورەیػ لێرەدا ئەوەیە، ئەم واراهە هەهذێ حار وەن 

پێویضتییەوی هووصین و توێژیىەوە و وەن پێذاویضتییەوی 

و   تەماعا دەهرێ  لێيۆڵیىەوەی ئەوادیمییاهە و زاوضتییاهە

ئاماژەپێىەداوی بە هەموووڕییەن و هاتەواوییەن دادەهرێت، 

هەهذێ حاریػ گوماوی تێذا هییە ئەم باصە بە مەبەصتی تر و 

  .دوور لە گیاوی خسمەتىردن و بە ئاماهجی هازاصتی دەخرێتە ڕوو

واتێً صەرچاوەیەوی ئایینی باش لەوە دەوات، )مەبەصت لە 

هەیە، هە لە واتی عەڕی موصوڵماهان ئەهفاٌ ئەو دەصتىەوتا

لەگەڵ بێ باوەڕاهذا دەصتیان دەهەوێت، ئەم ئایەتە پیرۆزە لە 

ؾەزای بەدردا هاتووەتە خوارەوە تا عێوازی دەصتىەوتەوان ڕوون 

ئیتر لە الیەن ئەم ڕاڤەیەی چەميی ئەهفاٌ لە الیەن  12بياتەوە.(

ە واری دەهێيىەوە، بە عێوەی حیاحی ا ئەواهەی دووبارە ب

ڕەوایەتیی پێ دەدرێت، لە الیەوی ترەوە، عیىردهەوەی زماهەواوی 

بۆ چەميی ئەهفاٌ دەبێتە دەروازەیەن بۆ لێذاوی ئایین و هەتەوەی 

خاوەن چەمً، بۆیە زۆر گریىگە بە وریایییەوە وار لە صەر 

ڕەهەهذی زماهەواهیی چەميی ئەهفاٌ بىرێت، لە ژێر هەژموووی 

ماهجذارە هائەوادیمی و هازاصتییاهە ئەو تەفضیرە ئایذیۆلۆژی و ئا

ڕزگار بىرێت و ڕەهەهذی عیىردهەوەی زماهەواوی بخرێتەوە 

  .خسمەت تێگەییغتن لە چەميی ئەهفاٌ

ێرەدا گریىگیی خۆیان دەصەپێنن، ئایا وردبووهەوە لە  دوو پرصیار ل

چەميی ئەهفاٌ لە ڕووی زماهییەوە چ حیاوازییەوی هەیە لەوەی 

ەیییەوە هەڵی دەصەهگێىین؟ پرصیاری واتێً لە ڕووی زاراو 

دووەمیػ ئایا لێيۆڵیىەوەی زماهەواهییاهەی دروصت و زاوضتییاهە 

لە چەميی ئەهفاٌ چۆهە و چ ڕێگەیەن بۆ چ مەبەصتێً دەگرێتە 

 :بەر، بۆ وەاڵمەوان

یەهەم: وردبووهەوە لە چەميی ئەهفاٌ لە ڕووی زماهییەوە زیاتر 

دەیەوێت بساهێت ئەو  دەگەڕێتەوە بۆ صەر هەژادی وعەهە و 

چەمىە لە چییەوە هاتوە و لە هەیەوە و لە چ عوێيێىەوە 

دەرهەوتوە و وێ یان وام هەتەوە و زمان خاوەوی ڕاصتەكیىەی ئەو 

وعەیەیە، واتە زیاتر بىەمایەوی مێژووییی هەیە و دەگەڕێتەوە بۆ 

پێغیىەواوی، بەاڵم وردبووهەوە لە چەميی ئەهفاٌ لە ڕووی 

زیاتر ڕەهەهذەواوی واریگەریی ماهاواوی لە صەر ئێضتا زاراوەیییەوە 

ش ی دەواتەوە و لێىەوتە و صێبەری ئەم ماهایاهە بە صەر ڕواهین و 

بیرهردهەوە حۆربەحۆرەواهەوە هەڵذەصەهگێىێت، واتە ڕەهەهذی 

                                                 
12

ویسامەدیه عەبدونحەمید، تەفسیری گىڵشەن،  - 

یەكەو، چاپی دووەو، باڵوكراوەی وەشری بەرگی 
 .573، ل7002ئیحسان، تاران، 

عیىردهەوەی زاراوەیی بۆ چەميی ئەهفاٌ زۆرتر ئاوڕ هاداتەوە بۆ 

وە و واریگەرییەواوی دواوە، هێىذەی دەیەوێت صەیری پێغە

  .ماهاواوی ئەم چەمىە بيات

دووەم: لێيۆڵیىەوەی زماهەواهییاهەی دروصت و زاوضتییاهە لە 

چەميی ئەهفاٌ، پێویضتە لە خسمەت تێگەییغتن لە چەميی 

ئەهفالذا بێت، ئەویػ لەو ڕواهگە مرۆیی )هیوماهیضتی(یەوە، هە 

بپارێسێت زاوضت پێویضتە ڕەهەهذی ڕەوعت )مۆراڵ(ی لە خۆیذا 

و لە خسمەت مرۆڤایەتیذا بێت، بۆیە تێگەییغتن لە ئەهفاٌ بە 

  :هاوواریی لێيۆڵیىەوەی زماهەواوی، پێویضتە بچێتەوە صەر

هەوڵی بێوچان بۆ هەڕەخضاهذوی زەمیىەی ڕووداوی وارەصاتی  -أ

 .ئەهفاٌ و هاوعێوەی لە وات و عوێنی تردا

هێگەتیڤییەواوی وارەصاتی هەوڵذان بۆ صڕیىەوەی واریگەرییە  -ب

 .ئەهفاٌ و صاڕێژهردوی بریىەوان

كەرەبووهردهەوەی مادی و مەغىەویی ڕزگاربووان و هەوەواوی  -ت

 .كورباهییاوی وارەصاتی ئەهفاٌ

واریگەری داهان لە صەر دوهیابیيیمان بۆ زمان و ئەدەب و  -پ

هوهەر و ئایین و زاوضت و پێوەهذییە وۆمەاڵیەتییەوان و 

 .اوی... هتذ، بە ئاراصتەیەوی مرۆڤاهە و ژیاهذۆصتاهەداخۆعگوزەر 

 

 ئەهفال و ئایین ١/٤

ئەهفاٌ چ وەن پرۆصە و ئەو ڕووداوەی لە صەر زەمینی باعووری 

ووردصتان ڕووی دا، چ وەن الیەوی مێژوویی و ئەو وات و 

عوێىاهەی تێیاهذا ڕووی داوە، چ وەن تێڕواهین لێی لە زۆربەی 

ا زۆر بۆچووهەوان لەبارەیەوە هاتواهً ڕەهەهذەواهەوە، هەم ت

خۆیان لە تارماییی ئایین بپارێسن و گفتوگۆوان هە لە صەر ئەهفٌا 

 .دەهرێً، بە ئەصتەم دەتواهً لە ئایین خۆیان البذەن

واتێً صیضتمی فەرماهڕەوای بەغط لە غێراق هاوی صوورەتێيی 

كورئان دەهێىێت و دەیياتە هاوهیغاوی پرۆصەیەوی صەربازیی 

ورە و پەالماری بەعێيی باعووری ووردصتان دەدات و گە

ژمارەیەوی زۆر گوهذ و عار و عارۆچىە خاپوور دەوات و هسیىەی 

دووصەدهەزار هەس ی ئەو هاوچاهە بێضەروعوێً دەوات، خۆی لە 

خۆیذا بەوارهێىاوی ئەم چەمىە بۆ هاولێىان لەو پەالمارە دڕهذە و 

گەلێً ئاماهج و توهذە بێ هۆ هییە، ئەو صیضتمە دەیەوێت 

مەبەصت بپێىێت، هە گریىگتریيیان ڕەوایەتیذاهە بەو پرۆصەیە و 

عاردهەوەی هەموو الیەهە هامرۆڤاهە و تاواهيارییەواهە لە ژێر 

پەردەی ئاییىذا، بۆ ئەوەی بە عێوەیەوی عەرعی و بە پاڵپغتیی 

ئایین ئەو مافە بە خۆی بذات بەو حۆرە و بەو ئەهذازە توهذ و 

  .مار بذاتصامىاهە پەال 

بێ گومان بەوارهێىاوی هاوی صوورەتێيی كورئان بۆ پرۆصەیەوی 

صەربازی لە الیەن ڕژێمی بەغضەوە، وەن پەهابردهە بەر صیمبولی 
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ئایینی بۆ حەهگ و تاواهيارییەوان، واری یەهەم حاری ئەم 

صیضتمە هییە و حاری تر چەهذیً صیمبولی تری ئاییىیی بە وار 

حەهگی هەعت صاڵەی لەگەڵ ئێران هاو  هێىاوەتەوە، وەن ئەوەی

ها كادصیەی صەدام، وەن گواصتىەوەی پیرۆزییەوی ئایینی لە 

صیمبولی كادصیەی صەغذەوە، هەروەها زۆربەی مووعەن و 

تۆپ و ڕۆهێت...هتذ، ـەواوی، هە زیاتر خەڵيی بێ تاواوی پێ 

دەهردهە ئاماهج، بە صیمبولە ئاییيییەواوی )خضێن، 

دەهران، صەربازگەواوی بە هاوی هەصایەتییە غەباش...هتذ( هاو 

ئاییيییە صەربازییەواوی وەن )خالیذ ووڕی وەلیذ( هاو دەها و 

دەزگای صیخوڕییص ی هەبوو بە هاوی )موهەزەمەی ئەلفارووق( و 

بەردەوام صوودی لە صیمبولە ئاییيییەواوی وەن: ئەبوبەهری 

صذیم، غومەری ووڕی خەتتاب، غوصماوی ووڕی غەففان، 

لاع، ئەبوغوبێذەی حەڕاح، صەغذی ووڕی ئەبی وەكلاش... كەغ

هتذ، لە بواری صەربازی: چەن و تەكەمەوی، صەربازگە، پرۆصەی 

صەربازی و حەهگ بە واری دەهێىان، هە بێ گومان وەن باصمان 

هرد هەموو ئەماهەیػ هەر بۆ ڕەوایەتیذان بوون لە ڕووی 

اهيارییەواوی خۆی پێ ئاییيییەوە بە وار و هردەوەواوی، تا هەموو تاو 

بغارێتەوە و وا لە موصوڵماهاوی دوهیا بگەیەهێت خسمەت بە 

ئاییىەهەیان دەوات، تا ئەواهیػ دڵضۆزاهە لە پغت صیاصەت و 

ێ بىەن و خۆڵیػ بياتە  بەرهامەواهییەوە ڕابوەصتن و پغتگیریی ل

چاوی هەموو وۆمەڵی موصوڵماهان و هێودەوڵەتی و ئەو بڕوایەیان 

بيات، ئەوەی دەیيات، ڕاصت و دروصتە و لەگەڵ  لە ال دروصت

ئاییىەهەیاهذا هاتەبا و دژ هییە. لەم صۆهگەیەوە بەوارهێىاوی هاوی 

ئەهفاٌ وەن هاوی صوورەتێيی كورئان بۆ پرۆصەیەوی ترصىاوی 

صەربازی لە هەمان گۆعەهیگا و بۆ هەمان مەبەصت و ئاماهجە، 

پرۆصەی ئەهفالی بۆیە ئەمڕۆ واتێً كضەوباش و لێيۆڵیىەوە لە 

بەغط دەهرێت، زۆربەی حار ڕاصتەوخۆ ئەم كضەوباش و 

  :لێيۆڵیىەواهە دوو ئاراصتە لە خۆ دەگرن 

یەهەم، یان دەهرێىە هۆوار و بیاهوویەن بۆ ڕەخىەگرتً لە ئایین، 

 :هە ئەوەیػ خۆی لە خۆیذا الیەوی هێگەتیڤ و پۆزەتیڤیان هەیە

ەم حۆرە لێىذاهەوە و الیەوی هێگەتیڤ: زۆر حار لە ژێر تیغيی ئ

عیىردهەواهەدا، هۆوار و دەرئەهجامەواوی ئەهفالی بەغط ون 

دەهرێً و تیغيی وردبووهەوەوان لە صەر ئەو پرۆصەیە و 

 .تاواهباراوی دوور دەهەوێتەوە

الیەوی پۆزەتیڤ: لە ڕێگەی ئەم حۆرە لێىذاهەوە و عیىردهەواهە 

ەلتووری و بە عێوەیەوی زاوضتی و بابەتییاهە دەهرێت ڕیغە ه

ئاییيییەواوی هۆواری ڕووداوی ئەهفالی بەغط بذۆزرێتەوە و هۆوار 

یان هۆوارەواوی بەوارهێىاوی ئەم چەمىە لە الیەن ئەو صیضتمەوە 

  .ئاعىرا بىرێً

دووەم، یان دەهرێتە هۆوار و بیاهوویەن بۆ پاواهە و بەرگری لە  

ئایین، هە دیضان ئەمیغیان دەرهەوتەی تری دەبێت، هە بە 

عێوەیەوی تر هەمان الیەهە هێگەتیڤەواوی خاڵی یەهەم 

دەردەهەوهەوە، ئەمە حگە لەوەی ڕیغە هەلتووری و ئاییىیی ئەو 

  .وارەصاتەیػ دەخاتە هاو تەمومژەوە

بەرەی یەهەم دەیاهەوێت بڵێن، ئایینی ئیضالم تاواهبارە و ئەهفاٌ 

ڕەهەهذێيی مێژوویی هەیە و مێژووی غەرەب و ئیضالم بەعێيی 

ۆری بریتییە لە ئەهفاٌ و بەم حۆرە، ئەم ئاییىە باڵو هراوەتەوە و ز 

صەپێنراوە و گەعەی پێ دراوە. بەرەی دووەمیػ حگە لە 

ڕەتىردهەوەی ئەم بیرهردهەواهە، حیاوارییەن لە ئەهفالی حەهگی 

ە ئەهفالی خیزبی  بەدر هە هاوهیغاوی صوورەتی هەعتەمی كورئاهە ل

لە باعووری ووردصتان دەهەن بەغط وەن پەالمارێً دژی وورد 

  :و دەڵێن

ئەهفالی هاو كورئان، وااڵ و عتومەن دەگرێتەوە، وەن تیر و ڕم  -١

و عمغێر و ئەصپ و... هتذ، هەر وەن لە صورەتی ئەهفالذا 

ْيء،ئاماژەی بۆ هراوە: 
َ

ً ش  ِىْمُتم ّمِ
َ
َما ؾ هَّ

َ
 أ

ْ
ُموا

َ
و(  چوهىە )ش ی 13 َواْغل

عتومەن دەگرێتەوە هەن مرۆڤ، بەاڵم خیزبی بەغط لە 

پرۆصەی ئەهفالذا هەن تەنها عتومەن، بەڵيوو هسیىەی 

دووصەدهەزار مرۆڤی ووردیص ی ئەهفاٌ هرد، ئەواهەیػ هە 

دەیاهەوێت ئایین تاواهبار بىەن، بەو ڕاڤە و لێىذاهەوەیە كایل هیین 

ێرش ی صوپای ئیضالم بۆ و دەڵێن، حگە لەوەی چەهذیً عەڕ و ه

صەر گەالوی هاموصوڵمان هە صەرچاوە ئیضالمییەوان هاوی 

فتوخاتیان لێ هاوە، بە هەمان عێوەی ئەهفالی بەغط، مرۆڤ بە 

ژمارەیەوی زۆر ڕاگوێسراوە و وۆمەڵيوژ و بێضەروعوێً هراوە، لە 

هەمان واتذا لە ئەهفالی بەغضیغذا، مرۆڤی وورد لە هەموو 

ن خاڵی هراوەتەوە و هێنراوەتە ئاصتی بەهایەوی مرۆڤبوو

عتومەن، بۆ همووهە صەرچاوە مێژووییە غەرەبییەوان، بە تایبەت 

صەرچاوە بەهاوباهگەواوی وەن )تەبەری، ئیبىوهەصیر و 

ئیبىولئەصیر( لە صەردەمی خەلیفەی موصوڵماهان، غومەری 

ووڕی خەتابذا، یەهێً لە صەخابەوان )صەلەمەی ووڕی كەیس ی 

ە فەرماوی خەلیفە، بە خۆیی و صوپاهەیەوە هێرش ی ئەشجەعی( ب

هردووەتە صەر ووردە هاموصوڵماهەوان، ووردە 

هاموصوڵماهەواهیػ بە داواواریی لەعىری موصوڵماهان بۆ 

موصوڵماهبوون و یان باج و صەراهەدان ڕازی هەبوون، بۆیە تا 

تواهیویاهە بەرگرییان هردووە و بەرپەچی لەعىری موصوڵماهاهیان 

تەوە و عەڕیان لەگەڵ هردوون، صەرەهجام لە بەراهبەر داوە

و  موصوڵماهاهذا عياون، عەڕهەرە ووردەوان ووژران و ژن 

                                                 
 .ی سىورەتی ئەوفال14بەشێك نە ئایەتی  - 13
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ە وۆیلە و هەهیزەن بران و ماڵ و صاماهیان    مىذاڵەواهیغیان ب

  14.تااڵن هراون 

ئەواهەی لە كضەهردن و توێژیىەوە لە ئەهفالذا بەرگریی لە  -٢

ن ئەهفالی هاو كورئان، بە دیاریىراوی ئایینی ئیضالم دەهەن، دەڵێ

باوەڕاهەیە هە دژی ئایینی ئیضالم دەحەهگً، واتە بۆ ئەو   بۆ ئەو بێ

هەصاهەیػ هییە با بێ باوەڕیػ بً، گەر دژی موصوڵماهان 

هەحەهگً ئەهفاٌ هایاهگرێتەوە، بەاڵم خیزبی بەغط لە پرۆصەی 

هردن.  ئەهفالذا، هێرش ی هردە صەر ووردی موصوڵمان و ئەهفالی

ئەواهەیػ لە كضەهردن و توێژیىەوەیاهذا لە صەر ئەهفاٌ 

دەیاهەوێت ڕەخىەواهیان ببەهەوە صەر ئایینی ئیضالم میتۆد و بیر و 

باوەڕەهەی، دەڵێن فەرماهڕەوایاوی بەغط لە ژێر پەرچەمی ئایین و 

بە پاڵپغتیی پیرۆزیی كورئان ووردیان ئەهفاٌ هرد و لە هسر و 

وورد بە تایبەت ئەواهەی بەر عااڵوی  بیرهردهەوەی خۆیاهذا

  .ئەهفاٌ هەوتً، بە الدەر لە ئایین و بێ باوەڕ تەماعا دەهرد

ئەواهەی لە كضەهردن و توێژیىەوە لە ئەهفالی بەغضذا  -٣

بەرگریی لە ئایینی ئیضالم دەهەن، دەڵێن ئەهفالی هاو كورئان 

بابەتی بەحێماوی مەیذاوی حەهگ دەگرێتەوە وەن خواردن، 

، حلوبەرگ و... هتذ، واتە هەمان ئەو عتاهەیػ هاگرێتەوە چەن

لە عوێيێيی ئاصایی وەن عوێنی ژیاوی هاو عار و گوهذەوان لە 

دۆدی صروعتیذا هە عەڕی تێذا هەبێت و هەبووبێتە عوێنی 

حەهگ، بەاڵم خیزبی بەغط لە پرۆصەی ئەهفالذا، هاوحەرگەی 

یە لەگەڵ ئایینی داهیغتووان و گوهذ و عارەواوی ئەهفاٌ هرد، بۆ 

ئیضالمذا هاتەبایە، بەاڵم ئەواهەی لە هەڵضەهگاهذوی ئەهفالی 

بەغضذا، ئەهفالی كورئان دەهێيىەوە ئارا و ئەو ئاییىەی پێ تاواهبار 

دەهەن، دەڵێن ئەو هاوچاهەی ژیان )عار و گوهذ و ئاوەداهییەوان( 

هە بەغط ئەهفالی هردن، بەر لە دەصتپێىردوی پرۆصە، هردهییە 

چەی كەدەؾەهراو، واتە لە بەرهامە و یاصای خۆیذا ژیاوی لەو هاو 

ی هاو كورئان زۆر دوور  ە بەراورد بە ئەهفال هاوچاهە یاصاؽ هرد، بۆی

 .و حیاواز هییە

لەگەڵ هەموو ئەم بەراورداهەدا و لەگەڵ بەهێزی و بێهێزیی 

هەهذێ لەو خااڵهەدا، بیرهردهەوەی ئەوادیمی و زاوضتی ڕێگە بەوە 

بەڵگەی بەهێزتر و صەملێنراوتر بڵێین یان وای دابيێین،  هادات بێ

پرۆصەی ئەهفاٌ پرۆصەیەوی ئیضالمییە و پاڵىەرێيی ئایینی 

                                                 
هەر س ێ مێژووهووش )تەبەری، ئیبىوهەصیر و ئیبىولئەصیر( بە حیاوازیی  - 14

هەهذێ لە چەمً و هاوهێىاهەوان، لەم صەرچاواهەدا ئەم مێژووەیان 

 :هووصیوەتەوە

، الطبػە ااڵولی، دار الىتب ٢اریخ ااڵمم والرصل وامللون، ـحالطبری، ت -أ

  .٥٥٧ـه، ؼ ١٤٠٧الػلمیە، بیروت، 

، تدلیم: غبذ هللا اللاظی، الطبػە ٢ابً ااڵپیر، اليامل فی التاریخ، ـح -ب

  .٢٤٦-٢٤٥ؼ ـه، ١٤١٥الثاهیە، دار الىتب الػلمیە، بیروت، 

ً هثیر، البذایە والنهایە، حـ   .١٣٣املػارف، بیروت، ؼ ، مىتبە٧پ_ اب

هۆوارەهەیەتی و پێوەهذییەوی ڕاصتەوخۆ و بەهێزی بە صورەتی 

ٌ(ـەوە هەیە، وەووو هەهذێً هەش هەوڵ  دەدەن وا بڵێن،   )ئەهفا

ەوە بىەیً هە صیضتمی ئەوەیغذا هاتواهین هيوڵی ل  بەاڵم لەگەڵ

بەغط لە پرۆصەی ئەهفالذا وێىە و هەظ و بیرهردهەوە 

ئیضالمییەهەی بە وریایی و ئەهلەصت بە وار هەهێىاوە و صوودی 

هەبیيیوە، ئەمە حگە لەوەی بەراوردهردوی ئەهفالی بەغط و   لێ

ئەهفالی هاو كورئان، بۆ دۆزیىەوەی ڕیغە ئایینی و هەلتووری و 

یی خۆی هەیە و واتێىیػ لە عێوازی عااڵوی مێژووییەهە گریىگ

ئەهفالی بەغط و ئەو دەرئەهجاماهەی ورد دەبیىەوە و ئایذیۆلۆژیای 

بەغط دەهەیىە بابەتی توێژیىەوە لە باس ی ئەهفالذا، چەهذًی 

 .وێضتگەی مێژووی غەرەبی ـ ئیضالمی دێتەوە بیرمان

 

 قورباهییاوی ئەهفال ١/٥

هذە، تەنها ئەواهە هاگرێتەوە چەميی كورباوی چەمىێيی فرە ڕەهە

هە بە عێوەیەوی ڕاصتەوخۆ ڕووداوێىیان بە صەردا دێت، یان 

ڕووبەڕووی دیاردە و وارەصات و كەیراهێً بووهەتەوە، بەڵيوو 

پێوەهذیی هێوان كورباوی و ڕووداو، كورباوی و وارەصات، كورباوی و 

دیاردە و كەیراهەوان، هەم ڕاصتەوخۆیە هەم هاڕاصتەوخۆ، 

اهییان هەم دەهرێت بە عێوەیەوی زیىذوو لە بەراهبەر یان لە كورب

هاو ڕووداوەواهذا ئامادە بً، دەیغىرێت ئامادە هەبً و بە هیچ 

عێوەیەن ئاگایان لەو ڕووداواهە هەبێت، زۆر حار كورباوی خۆی 

لەگەڵ وارەصات و كەیراهەواهذا دەژی، زۆر حاریػ لە دوای 

وام و دەرهاویغتەواوی وارەصات و كەیراهەواهەوە لەگەڵ ئا

دەصتوپەهجە هەرم دەوات و دەهەوێتە ژێر واریگەرییاهەوە، 

ە هاو كورباهییاوی  كورباوی هەیە زیىذوە و هەیغە مردوو، ل

زیىذوویغذا هەیە بە عێوەیەوی مادی زیاوی بەرهەوتوە و هەیە 

  .زیاوی مەغىەوی و هەیغە هەر دووهیان

هەس ی لە  200000یىەی لە تاواوی ئەهفالذا خيوومەتی غێراق هس 

خەڵيی صڤیلی بە بێ حیاوازیی ئایین و ڕەگەز و تەمەن گرت و 

بێضەروعوێنی هردن، لەم پرۆصەیەدا صەرحەم ماڵ و 

صاماهیغیان لە الیەن بەعذاربوواوی ڕژێمی دەصەاڵتذاری ئەو 

واتی بەغط لە عااڵوەهەدا بە تااڵن بران و هەزاران گوهذ و 

اپوور هران، ئەو هێرعاهە بە چەهذیً عارۆچىە بە تەواوی خ

بەرهامەیەوی صەربازی، موخابەراتیی چڕوپڕ و هەمەالیەهە و 

توهذوتیژ ئەهجام دران، هە لە زۆر هاوچەیغذا چەوی كەدەؾەهراو 

بە وار هێنرا، لەو بارەیەوە ڕێىخراوی )میذڵ ئێضت وۆچ( 

ـی ئەیلوولی 6ـی عوباتەوە تا 23دەهووصێت: )پرۆصەی ئەهفاٌ لە 

ـی خایاهذ، لەو ماوەیەدا فراواهتریً هاوچەی 1988صاڵی 

ووردصتان بەر عااڵوی تێىذان و ڕاپێچان هەوت، لە هەڵمەتێيی 

تر لە  ە هاو بران و بووە هۆی  200وادا، پ هەزار مرۆڤی وورد ل
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 3100هاخیە و  30كەزا و  4گوهذ و  4000وێراهىردوی هسیىەی 

ە هۆی وڵێضا، لە ڕووی گیاهذارییەوە بوو 100مسگەوت و 

ملیۆن صەر مەڕومااڵت و ئاژەڵ، واریگەریی لە صەر  2بەتااڵهبردوی 

ژیىگەی ووردصتاهیػ هەبووە و بووە هۆی لەهاوبردوی ڕووبەرێيی 

فراوان لە باخ و ڕەز و چەم. لە عااڵوەواوی ئەهفالذا بىەماواوی 

ژیان لە ووردصتان هەڵتەهێنران، دوای ئەوەی ئەو هیضتریا 

%ی 90ذی وورد وۆتایی هات، لە عێتاهەیە بە حیىۆصای

عار و عارۆچىە لە صەر  20گوهذەواوی ووردصتان و زیاتر لە 

ملیۆن مین مینڕێژ  15هەخغە صڕاهەوە، هاوچە گوهذوغیىەوان بە 

هران، هسیىەی یەن ملیۆن و هیو ووردی گوهذەوان بۆ ئۆردووگا 

% ووردی باعوور لە هاو 10زۆرەملێيان گوێسراهەوە، هسیىەی 

هم دووحا لە ڕووبەری هەرێمی 7729ەمەیػ هسیىەی بران، ب

 15ووردصتاوی غێراق تووش ی عااڵوەواوی ئەهفاٌ بووە.(

لەمەوە دەردەهەوێت هە كورباهییەواوی عااڵوی ئەهفٌا 

حۆراوحۆرن، هەیغیاهە لە چەهذ الیەهەوە بووە بە كورباوی و 

هەموو حۆرەواوی دەصتذرێژی و تاوان و هادادپەروەرییان لە صەر 

قی هراوەتەوە، لەم چەهذ خاڵەدا بە وورتی باس ی ئەو دۆخ و تا

 :هۆواراهە دەهەیً، هە كورباوی دروصت دەهەن

هائارامی: هێرظ و دەصتذرێژیىردن بە حۆرێيی خراپ هائارامی  -أ

لە ژیاهذا دروصت دەوات، بۆیە ئەواهەی لە پرۆصەی ئەهفالذا 

لە ڕووبەڕووی هێرظ و دەصتذرێژیىردن بووهەوە، عێوەیەن 

عێوەواوی كورباهیی ئەو ڕووداوەن، هە دەرئەهجامەواوی ئەگەر 

گرتً و ڕاگواصتن و ووعتن و دەربەدەرهردهیػ هەبً، هەر 

حۆرێً لە ترش و دڵەڕاووێ و تێىذاوی ئاصاییص ی ژیاوی لێ 

دەهەوێتەوە وار و بەردەوامی لە صەر خەون و خولیاوان تێً 

ی كورش بێت یان دەدات. بە وورتی هێرظ و پەالماردان بە چەو

صوون، بە هێز و صوپای گەورە بێت یان بچوون، وورتخایەن 

بێت یان درێژخایەن، دەبىە هۆی هائارامیی ژیان، ئاصاییص ی خەًڵ 

و ڕیتمی ئاصایی دەعێوێنن، بۆیە لێرەوە وردەوردە كورباوی 

ً. بێ گومان ئەو هائارامییەی لە پرۆصەی ئەهفالذا لە  دروصت دەب

وان و تەهاهەت هەموو ووردصتاهذا دروصت هاوچە ئەهفالىراوە

بوو، تەنها بەری هێرعێيی ئاصایی و وورتخایەن، هە ئاماهجێيی 

دیاریىراوی بچوووی هەبێت هەبوو، بەڵيو ئەو هێرعە بەوپەڕی هێز 

و توهذی و ڕەكیی صوپایەوی گەورەوە ئەهجام درا، )دوای حەهگی 

هێىابوو،  غێراق و ئێران بەغط تواهایەوی لەعىریی وەهای پێً

هێزێيی مەزهتر لە باوووری غێراق بە وار بهێىێت و   هە بتواوێ

ـەوە 1987بە حەهگ دژ بە وورد بذات، لە بەهاری   گوڕێيی هوێ 

وردەوردە پەهای بردە بەر چەوی هیمیایی و دژ بە خەڵيی گوهذ و 

                                                 
15 -  ٌ میذڵ ئیضت وۆچ )ئامادەهردن(، حیىۆصایذ لە غێراق و پەالماری ئەهفا

 .٨٥بۆ صەر وورد، وەرگێڕاوی لە ئیىگلیزییەوە: صیامەهذی موفتی زادە، ٌ

عارەوان بە واری هێىا، لە صەرەتای بەوارهێىاوی چەوی 

ئۆپەراصیۆوی ئەهفاٌ، لە ماهگی دووی هیمیایییەوە، تا صەرەتای 

گازی خەردەٌ باوتریً بۆمبی هیمیایی بوو بە وار هات...  1988

ئەهفاٌ بۆ بەغضییەوان هاوی ئۆپەراصیۆوی بێویژداهاهەی كڕهردوی 

وورد بوو، بۆیە ئۆپەراصیۆهەهە بە هێرعێيی چڕی ئاصماوی 

 دەصتی پێ هرد و بە پاعیذا هێرش ی هێزی زەمینی هات و عار و 

) هێرظ لە ئاصمان و لە زەوییەوە  16گوهذ و زەویوزاری خاپوور هرد.

دەصتی پێ هرد، بە هەموو چەهێيی كورش و صوون و بە 

ژمارەیەوی زۆریػ ئەهجام درا، هێرعبەران دەصتیان لە هیچ 

بەهایەن، لە هیچ عتێً و لە هیچ هەصێً بە گەورە و بچوون 

ڕەز و باخ و واهییػ  و پیر و گەهج و ژن و پیاو و تەهاهەت ئاژەڵ و 

هەپاراصت، بۆیە ئەو هائارامییە لەو هاوچاهە دروصت بوو، هێىذە 

كورش و ڕەق و واریگەر بوو، بە تێپەڕبوووی دەیان صاڵ بە 

  .صەریذا هێغتا هێور هەبووەتەوە

ئازاردان: لە پرۆصەی ئەهفالذا ئازاردان هەمەحۆر و توهذ و  -ب

وو هەموو عێوەوان یان واریگەر و بەرفراوان بوو، پرۆصەیەن ب

چەهذیً عێوەی ئازاردان لە صەر هەموو كورباهییان تاقی 

دەهرایەوە، ئەعىەهجەدان تەنها بۆ ئەوە هەبوو، كورباهییان بەرەو 

مەرگ ببرێً، یان عێوەیەوی تۆڵەهردهەوەیان لە صەر ئەزموون 

بىرێت، بەڵيو عێوەیەوی دڵڕەقی بوو، وەن فەیلەصووفی فەڕەوس ی 

( بەو دەرئەهجامە گەییغتبوو: )ئەعىەهجەدان )میغێل فۆوۆ

تەنها بۆ ئەوە هییە ئەعىەهجەدراو بەرەو مەرگ ببرێت، بەڵيو بۆ 

).ً  17ئەوەیػ بوو ئەعىەهجەدراوان زۆرتریً وات بە ئازارەوە بژی

واتە ئازاردان تەنها بۆ ئەوە هەبوو، كورباهییان ئازار بذرێً و بە 

پێوە بنرێت، بەڵيو بۆ هۆی ئەو ئازارەوە بەرەو مەرگ پاڵیان 

ئەوەیػ بوو، لە ژیاهذا هەموو عێوەواوی ئازارداهیان لە صەر تاقی 

بىەهەوە، لە ژیاهذا ماوەیەوی زۆر بە ئازارەوە بیانهێڵىەوە. لە 

پرۆصەی ئەهفالذا )گرتىەبەری ڕێگای ئازارداوی لەش ی و ڕۆحی لە 

الیەن ڕژێمەوە، بە ماهای حیىۆصایذهردوی بەعێىەیی و 

ی ووردە لە ڕواهگەی حیا ڕەگەزی و لەصەرخۆ 

هیغتیماهپەروەرییەوە. دەصتذرێژی و صوووایەتیىردهە بە 

 18هەرامەتی مرۆڤایەتی.(

بێبەهاهردن: پرۆصەی ئەهفاٌ، هە ئاماهج لێی ڕاگواصتن و  -ت

بێضەروعوێىىردن و ووعتن و واولياری بێت و لوتىەی تاوان 

های مرۆڤ، بێت، بێ گومان عتێً هامێىێتەوە پێ بگوترێت بە

                                                 
هەهذاڵ كاصملۆ و هەهذێيی تر، گەلێيی پەژمووردە و هیغتیماهێيی پەرت،  - 16

 .410، 1998ٌچاپی یەهەم، ئێران، 
وۆمەڵێً هووصەر )هووصین و وەرگێڕان(، هێغەی صوبێىت، هتێبی یەهەمی  - 17

 .397، ٢٠١٤ٌگروپی هێگەتیڤ، دەزگای چاپ و پەخص ی صەردەم، صلێماوی، 
، وورد و حیىۆصایذ و ئیبادەهردن... هەڵوێضتی یاصای  هەژار غەزیس صورمێ - 18

 .73، 2006ٌلێر، هێودەوڵەتی، چاپی یەهەم چاپخاهەی وەزارەتی پەروەردە، هەو 
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ئەوەی تێی دا بە دی هاهرێت و هەصتی پێ هاهرێت ڕێسگرتىە لە 

ە پرۆصەی ئەهفالذا لێذان و  مرۆڤ و صوون صەیر هەهردهیەتی، ل

حیاهردهەوە و گواصتىەوەی هامرۆڤاهە و هێغتىەوە لە عوێنی 

هاعاییضتە بە مرۆڤ و برصیىردن و بێبەعىردهیان لە هەموو 

دان بە مىذاڵ و ژن و پیروپەهەوتە پێذاویضتییەوی مرۆیی و گوێىە

و هەخۆظ هتذ... دیمەهگەلێيی ئاعىرا و ڕۆتین بوون، هەموو 

عایەتداڵ و ڕزرگاربووان دەیگێڕهەوە، دەصتذرێژهردهە صەر 

هەموو بەهایەوی مرۆڤ و بێبەعىردن لە هەموو مافێً، 

تەهاهەت مافی پیروپەهەوتە و مىذاڵ و هەخۆظ بەعێيی دیاری 

فاٌ بوو، بۆیە دەصتذرێژیی صێىس ی و الكەهردن و كورباهییاوی ئەه

تاوان دژی ژهان لەم پرۆصەیەدا عتێً هەبوو، بەربەصت و یاصای 

لە بەردەمذا بێت و ڕوو هەدات، چوهىە ئەویػ هەر وەن 

عێوازەواوی تری تاوان بەعێً بوون لە ژیاوی كورباهییاوی ئەهفاٌ، 

ت صەرچاوەیەن ئەم تاواهە بە حۆرێً توهذ و هامرۆڤاهە ڕوو دەدا

باش لەوە دەوات: )ئافرەتێً بە هۆی دەصتذرێژییەوە خۆی 

 19(.ووعتوە

ڕاگواصتن: یەهێً لە دیمەهەواوی كورباهییان ڕاگواصتيیان  -پ

بوو، ڕاگواصتن تاواهە دژ بە مرۆڤ، صەرەتاییتریً مافی مرۆڤ، 

هەڵبژاردوی عوێنی ژیاهە، بەاڵم لە پرۆصەی ئەهفالذا، ئەم مافە 

مرۆڤەواوی ئەو هاوچاهە صەهرایەوە هە پرۆصەهە لە صەرحەم 

تێیاهذا ڕووی دا، واتە هیچ هەصێً لەو هاوچاهە مافی ماهەوە و 

ژیاوی هەما، ڕاگواصتن لە پرۆصەی ئەهفالذا چەهذ 

تایبەتمەهذییەوی هەبوو، هە دیمەهێيی تراژیذیتری بە ژیاوی 

  :كورباهییان دەدات، لەواهە

ێىذا هە كورباهییان ئامادەییغیان بە زۆر ڕاگواصتيیان لە وات -١

 .تێذا هەبوو، واتە هیچ وات و دەرفەتێً بە ڕاگوێسراوان هەدرا

گواصتىەوەیان بە هۆواری هابەجێ و هەگوهجاو و هاعاییضتە بە  -٢

 .مرۆڤ، وەن پاش ی ئۆتۆمبێلی صەربازی و ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر

گواصتىەوەیان بە ژمارەیەوی زۆر و وەن هێمایەن بۆ  -٣

صڕیىەوەی بەهای مرۆڤایەتییان و هێىاهیان بۆ ئاصتی ئاژەڵ و 

 .زیىذەوەری بێ ڕێس و بێ بەها

تێىەڵىردوی ژن و مىذاڵ و پیروپەهەوتە و هەخۆظ، یان  -٤

دابڕینی ئەهذاماوی یەن خێزان لە یەهتر وەن زەمیىەیەن بۆ 

 .لێذاوی كورس ی دەروووی لە كورباهییان

عوێيێً بۆ ماوەیەوی زۆر و دوورودرێژ ماهەوە و ڕاگرتيیان لە  -٥

 .یاخوود بەڕێىردن و ڕۆیغتيیان بۆ ماوەیەوی دوورودرێژ

برصیىردن و بێ ئاوی و بێ پێذاویضتی و هەبوووی دەرمان و  -٦

هۆواری چارەصەرهردن، وەن صەملاهذوی ئەوەی كورباهییان هەن 

                                                 
غەدالەت غومەر صاڵح، ئەهفٌا و ئافرەتی وورد، چاپی یەهەم، چاپخاهەی  - 19

 .15، 2008ٌئاراش، هەولێر، 

خاوەوی هیچ مافێيی مرۆیی هیین، تەهاهەت مافی ژیاهیان وەن 

 .ڵیػ هییەئاژە

بردوی ڕاگوێسراوان بۆ عوێيێً هە هیچ زاهیارییەهیان لە صەر  -٧

 .هییە و بێ ئاگایی لە چارەهووش و ماهەوە و هەماهەوەیان

ئاوێتەهردوی هەموو عێوەواوی ئەعىەهجەدان بە پرۆصەی  -٨

 .ڕاگواصتن، تەهاهەت تا مەرگیػ

ەی ئەو كورباهییاهە دەگرێتەوە هە لە پرۆص دەربەدەركردن: -ج

ئەهفالذا هەهەوتىە دەصت هێزی ئەهفالچییاهەوە، بەڵيو بە هەر 

عێوەیەن بوو ڕزگاریان بوو، بەاڵم بێ گومان هەیان تواهیی لە 

عوێً و ماڵی خۆیان بژیً، بۆیە ئاوارە بوون و بە ڕێگای ترصىان 

و بە هەر عێوەیەن بوو خۆیان گەیاهذە هاوچەی تر و ئیتر لە صەر 

ً و خاوی خۆیان هەڵ  .ىەهراون عوێ

ە پرۆصەی ئەهفالذا یان ڕاصتتر ماوەیەوی هەم بەر دەركردن -ح : ل

لە دەصتپێىردوی خەڵياهێيی زۆر لە ترس ی هەڕەعە و 

ئاگادارهردهەوەواوی صوپای غێراق، بۆ بەحێهێغتنی ئەو هاوچاهەی 

لێی دەژیان، وەن پێغبیىییان بۆ ئەوەی هە پرۆصەی ئەهفاٌ توهذ 

ار و ژیاوی خۆیان بە جێ هێغت و و وێراهىەر دەبێت، عوێنی و

خيوومەتی غێراق بۆ مەبەصتی خۆی لە عوێىاهە وۆی هردهەوە و 

  .هیغتەحێی هردن هە پێیان دەگوترا ئۆردووگا

بێ گومان مردن و لێضەهذهەوەی ژیان لوتىەی  مردن: -خ

كورباهیذاهە، زۆربەی ئەواهەی ئەهفاٌ هران، وێڕای ئەوەی بە 

كورباوی، دوا حار دوای هەموو حۆرەواوی تر بووهە 

بێضەروعوێىىردن و چەعتنی هەموو حۆرەواوی ئەعىەهجەدان، 

مافی ژیاهیغیان لێ صەهرایەوە، لەوەیػ صامىاهتر دۆخ و صیمای 

ئەو حۆرە مردهەیە هە بە صەر كورباهییاهذا صەپێنرا )وارەصاتـی 

، بەتایبەتی هـە  ئەهفاٌ هەعێً لە تۆكین پێً دەهێنێ

ان بەصەرهاتەواوی خۆیـان دەگێڕهەوە، كورباهییەهـان خۆی

بەتایبەتتریػ هـە باس ی چۆهێتیـی مردهەواهیان دەهەن، هە 

هائاصاییتریً حۆری مردهە، بە تایبەتتریػ هە ژهان باش لە مردوی 

حگەرگۆعەواهیان دەهەن، وۆتاییی ـئەو وعەیەیػ بە وعەیەوی 

) ی لە پرۆصە 20صامىاهتـر دێت، العەهـاهیان صەگ خواردوویەتی.

ئەهفالذا مردن بە زۆر ڕێگە و هۆوار ئەهجام دەدرا، ئەواهەی 

دەیاهگێڕهەوە، دیمەوی تراژیذی باش دەهەن، وێىەواهیػ یەن و 

  .دووان هیین، بگرە هەزاراهً، بۆیە باصىردهیان ئاصان هییە

 

 

 

                                                 
مەهاباد كەرەداغی، واریگەرییە دەروووی و وۆمەاڵیەتییەواوی ئەهفاٌ،  - 20

توێژیىەوەیەن بۆ بەحیىۆصایذهاصاهذوی گەلی وورد، لە باڵوهراوەواوی وەزارەتی 

ٌ 2008ڕۆعيبیری، هەولێر،   ،10. 
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 :ڕزگاربوواوی ئەهفال ١/٦

ڕزگاربوواوی ئەهفاٌ ئەواهەن هە لە پرۆصەی ئەهفالذا هەمردن، 

واهەن هە ئێضتا لە ژیاهذان و بە عێوەیەن لە عێوەوان ئەو ئە

ڕووداوە دەگێڕهەوە، ڕزگاربوواوی ئەهفاٌ ئەواهە بە هەر حۆرێً 

بوو بێت، بە ئاصاوی یان بە ڕێگەی صەرصوڕهێىەر و موعجیزەئاصا 

لەو وارەصاتە ڕزگاریان بوو و مەرگ و گومىاوی ڕاپێچی هەهردن، 

ەر عێوەیەن بوو گەڕاهەوە، یان ڕاپێچی هردن و ئەمان بە ه

ڕزگاربوواهیػ هەر كورباهیی ئەو ڕووداوەن، بەاڵم كورباهییەوی 

زیىذوو: بە عێوەیەوی گغتییػ ڕزگاربوواوی ئەهفاٌ لە یەهێً 

 :لەم ڕێگاهەوە لە دۆزەدی ئەهفالەوە بەرەو ژیان گەڕاهەوە

هەهذێىیان پێػ دەصتپێىردوی پرۆصەی ئەهفاٌ هەصتیان بە  -١

خەهە و ئاوامی پرۆصەهە هردبوو، هەروەها دڕهذەییی مەترصیی دۆ 

صوپا و هێزی ئەهفالچییان دیبوو، بۆیە هاوچە و عوێنی 

هیغتەحێبوووی خۆیان بە جێ هێغتبوو، ڕوویان هردبووە ئەو عار 

  .و هاوچاهەی پرۆصەی ئەهفاٌ هەیگرتىەوە

هەهذێيی بە هۆی هەصتی مرۆڤذۆصتاهە یان خسمایەتی و  -٢

لە الیەن ئەو وورداهەی هە بە فەوجی خەفیفە هەتەوەیییەوە 

 .هاصرابوون و لە پرۆصەی ئەهفالذا بەعذار بوون، ڕزگاریان بوو

تاووتەرا بە هۆی هەهذێ لەو ماڵە غەرەباهەی هسیً بوون لە  -٣

عوێنی ڕاگوێساهیان، ڕزگاریان بوو، ماوەیەن لە هاو ئەو خێزاهە 

 .هوێیاهەدا بە نهێنی ژیان

واتی عەڕ و ڕووبەڕووبووهەوەی هێزی پێغمەرگە هەهذێىیان لە  -٤

و صوپا و فەوحەواوی بەعذار لە پرۆصەی ئەهفاٌ ڕزگاریان بوو و 

 .بوون  ئاوارەی واڵتی دراوس ێ

هەهذێىیان بە عێوەی صەرصوڕهێىەر لە هاو مەرگەصاتەهە  -٥

گەڕاوهەتەوە و هەهذێ حار بە بریىذاری بە بێهۆش ی و ماوەیەن لە 

ماوهەتەوە و لە الیەن صەرباز و پاصەواهاهەوە وا هاو مردوواهذا 

 21  .زاهراوە مردووە، دواتر بە هەر ڕێگەیەن بووە ڕزگاریان بووە

  

 :هەوەكاوی ئەهفال ١/٧

هەوەواوی ئەهفاٌ عێوەیەوی هوێ و بەردەوامی كورباهییاهً، 

ئەواهەن هە خۆیان لە صەردەمی ئەهفالذا لە دایً هەبووبوون، 

دیوە و هازاهً چۆن ڕووی داوە، تەنها باوان ئەو پرۆصەیەیان هە

یان هەصووار و هەصاوی هسیىیان بۆیان گێڕاوهەتەوە، یاخوود لە 

                                                 
لە هاو تاكاهەواوی ئەهفالذا، هە لە پرۆصەی ئەهفالذا ڕزگاریان بووە،  - 21

چیرۆوی لەم عێوەیە هەیە، دیارتریيیان چیرۆوی تەیمووری ئەهفالە، هە 

 ً ترایژیذیای ئەم چیرۆهە بە عێوەیەهە، هە ئیتر دڵتەهگی و صەرصامی و فرمێض

ماهایەوی وەهای هامێىێت. بۆ زاهیاریی زیاتر بڕواهە:  هەڵڕعيتیػ بە بیضتنی هیچ

غارف كورباوی )ئامادەهردن و چاوپێىەوتً(، تەیموور تاهە ڕزگاربووی گۆڕی بە 

وۆمەڵی ژن و مىاڵە ئەهفالىراوەوان، چاپی یەهەم، چاپخاهەی وارۆ، صلێماوی، 

2013. 

هتێب و هووصراوەواهذا خوێىذوویاهەتەوە یان لە دەزگاواوی 

ڕاگەیاهذهەوە بیضتوویاهە. هەوەواوی ئەهفاٌ بە هەر عێوەیەن بێت 

ڕووداوە لە صەر  پێوەهذییان بە ئەهفالەوە هەیە، واریگەریی ئەم

ئەماهیػ زۆرە و ئەماهیػ ئاوامە تراژیذییەواوی بە صەر ژیاهیاهەوە 

 :دیارە، چوهىە

زۆربەی ئەمان دایً یان باون یان هەهً و باپیر یان خوعً و  -أ

برا یان هەر ئەهذامێيی تری بىەماڵەهەیان، لە پرۆصەی ئەهفالذا 

ییە بێ صەروعوێً بووە یان مردوە، ئەمە حگە لە واریگەر 

وۆمەاڵیەتی و پەروەردەیی و هەموو ئەو واریگەرییاهەی هە مردوی 

ئەهذامێيی خێزان یان بىەماڵە بە حێی دەهێڵێت، واریگەریی 

 .دەرووهییص ی بۆ صەر هەوەواوی ئەهفاٌ دەبێت

هەوەواوی ئەهفاٌ، ئەگەر ئەهذاماوی بىەماڵەهەعیان  -ب

ەی ئەو هەموویان لە ژیاهذا بً، ئەوان لە بەرئەوەی پەروەرد

خێزاهاهەن هە عۆوی دەروووی و واریگەریی ئەهفالیان بە 

صەرەوەیە، بۆیە بە هۆی كورصیی زەبری ئەم واریگەرییەی ئەهفاٌ 

لە صەر دایً و باون و خێزاهەواهیان، بە عێوەیەوی 

 .هاڕاصتەوخۆیػ بێت ئەم زەبرە ئەواهیػ دەگرێتەوە

اوی لە بەر ئەوەی پرۆصەی ئەهفاٌ هەڵتەواهذوی بەهاو -ت

وۆمەڵگا بوو لەو عوێىاهەی پرۆصەهە تێیاهذا ڕووی دا، بۆیە ئەم 

بەهایاهە ئەگەر بیشچىەوە حێگەی خۆیان ماوەیەوی زۆر و واری 

دەوێت، بۆیە واریگەریی دەروووی و پەروەردەیی بە صەر ئەماوی 

 .هەوەی ئەهفالەوە دەبێت

لە پرۆصەی ئەهفالذا بىەما ئابوررییەواوی ئەو هاوچاهەی  -پ

ئەهفاٌ تێیاهذا ڕووی دا هەڵتەهێنران، داڕعتىەوە و 

پتەوهردهەوەی ئەو بىەمایاهە دیضان واری زۆر و ماوەی زۆری 

پێویضتە، بۆیە لەم ڕووەیغەوە هەوەواوی ئەهفاٌ بوون بە 

 .كورباوی

هەر خسمەت هەهردن و وارهردهێيی هادروصت لەگەڵ هەیس ی  -ج

ن بۆ صەر هەوەواوی ئەهفالذا ڕاصتەوخۆ دەبێتە زیاوی هەمەالیە

ئەهفاٌ، چوهىە ئەمان ئەگەر پرۆصەهەیغیان هەدیبێت، بە هەر 

عێوەیەن بێت هەهامەتی و واریگەرییە هێگەتیڤییەواوی ئەو 

 .پرۆصەیەیان بۆ ماوەتەوە

  

 : صایەتحاڵەكان ١/٨

عایەتداڵەواوی ئەهفاٌ ئەواهەن هە پرۆصەی ئەهفالیان دیوە و لە 

هەر ڕێگەیەن بێت ئەو پرۆصەیە  هاو ڕووداوەواهذا بوون و بە

دەگێڕهەوە و ئەواوی تر لە چۆهێتیی ڕووداوی ئاگادار دەهەهەوە، 

 :عایەتداڵەوان ئەواهەن

خۆیان بەر عااڵوی ئەهفاٌ هەوتً، بەاڵم بە هەر ڕێگەیەن بێت  -أ

 .ڕزگاریان بووە
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خۆیان لە پرۆصەی ئەهفالذا بەعذار بوون، وەن ئەو  -ب

غێراق لە فەوحەواهذا ڕێيی چەهذارە وورداهەی صوپای 

 .خضتبوون و بەعذاریی پرۆصەی ئەهفالی پێ هردبوون

ئەو چەهذارە وورداهەی لە عۆڕش ی ووردیذا پێیان دەگوترێت  -ت

پێغمەرگە و لە عااڵوی ئەهفالذا ڕووبەڕووی صوپای غێراق و 

 .هێرعەواوی ئەهفاٌ بووهەوە

ە بە ئەو هەصاهەی صیضتمی بەغط بۆ هاوواریىردوی پرۆصەه -پ

واری هێىان، بە تایبەت بۆ گواصتىەوەیان، وەن عۆفێری ئەو 

 .ئۆتۆمبێالهەی ئەهفالىراواوی پێ دەگوازرایەوە

بە عێویەوی گغتی عایەتداڵەوان، هەیاهە ئەو صەردەمەی 

ئەهفاٌ ڕووی دابوو تەمەهیان مىذاڵ بوو، هەیغیان بوون 

ەر دوو تەمەهێيی مامىاوەهذ، هەیان بوون پیر بوون، ئەماهە لە ه

ڕەگەزن و لەوان ئەواهیغذا هەیاهە خوێىذەوار و هەیاهە 

ە باظ  هەخوێىذەوار، هەیاهە تواهای گێڕاهەوەی باعە و هەیاه

هییە، هەیاهە لە صەر ڕووداوەوان دەهووصێت و هەیاهە لە 

 .چاوپێىەوتىەواهذا دەیاهگێڕێتەوە

 

 تاقاهەكان ١/٩

ەنها ڕزگاریان تاكاهەوان ئەواهەن هە لە پرۆصەی ئەهفالذا بە ت

بووە، واتە تەواوی ئەهذاماوی خێزان و بىەماڵەهەیان لە 

پرۆصەهەدا بێضەروعوێً بوون. تاكاهەواوی ئەهفاٌ ژمارەیەن لەو 

مرۆڤاهەن هە لە ئێضتادا هیچ یەن لە هەصوواریان هەماون و بەر 

عااڵوی ئەهفاٌ هەوتوون و لەو تراژیذیایەدا عوێىبزر بوون. 

دوی ژیاوی تاكاهەواوی ئەهفاٌ عتێىە لە هەڵضەهگاهذن و باصىر 

ئەصتەم هسیىە تا ئەوەی بتواهرێت بە دروصتی دۆدی ژیاوی ئەوان 

بهێنرێتە صەر واؾەز، تەهاهەت لە زماوی خۆیغیاهەوە كورصە 

بهێنرێتە پێػ چاو تاكاهەوان لە چ دۆخێىذا دەژیً و هەصت بە 

 :ئازارەواهیان بىرێت، چوهىە

كیعی دۆدی مەرگەصاتی پرۆصەی حگە لەوەی ئەوان بە وا -أ

ئەهفالیان بیيیوە، بۆ هەمیغەیػ لەگەڵ واریگەرییەواوی ئەم 

 .مەرگەصاتەدا دەژیً

هەر حۆرە وار و وەفا و خسمەتێً بە هەیس ی ئەهفاٌ و  -ب

ڕزگاربووان و هەوەواوی ئەهفاٌ، گەر حۆرێً كەرەبوو و دڵىەوایی 

اكاهەواوی دروصت بيات و زامەواهیان صاڕێژ بيات، ئەوا بۆ ت

ئەهفاٌ ئەم دڵىەوایی و صاڕێژهردهەی زامەوان ئەصتەمە، چوهىە 

ئەواهە دەرماهێيی صووهً بۆ ئەو بریىە كووڵەی لە حەصتە و 

 .دەروون و ڕۆحی ئەواهذایە

ئەگەر بۆ هەر ڕزگاربوویەوی ئەهفاٌ ڕزگاربوووی دایً حێگەی  -ت

ۆ هەر باووی ئەهفالىراو بگرێتەوە یان بە پێچەواهەوە، ئەگەر ب

ە ئەهفاٌ، مىذاڵێً یان هەوەیەوی  باوهێً یان دایىێيی ڕزگاربوو ل

ڕزگاربوو لە ئەهفاٌ حێگەی ئەواوی تری ئەهفالىراو بگرێتەوە، یان 

ڕزگاربوووی خۆعً یان برا لە پرۆصەی ئەهفاٌ حێگەی ئەواوی 

تری ئەهفالىراو بگرێتەوە، ئەوا بۆ تاكاهەواوی ئەهفاٌ ئەم دۆخە 

خاڵەتێيی لەو عێوەیە صەبووری بە دەروووی  ڕوو هادات و هیچ

 .تاكاهەوان لەو مەرگەصاتە گەورەدا هاهێىێت

بۆ تاكاهەوان همووهەیەوی ژیان هەیە هە بە هەموو عێوەیەن  -پ

دابڕاوە لە ژیاوی پێػ پرۆصەی ئەهفاٌ، ئەوان هیچ ئەهذامێً لە 

خێزاهەواهیان هەماون تا ڕایەڵێً دروصت بىەن بۆ بەصتىەوەی 

دوای پرۆصەی ئەهفاٌ بە پێػ پرۆصەهەوە،ئەمەیػ  ژیاوی

حۆرێً لە هەڵتەواهذن و عێواهذوی دەوروووی بۆ ئەوان دروصت 

  .دەوات

 

  گۆڕی بەكۆمەڵ ١/١١

گۆڕی بەوۆمەڵ خۆی گوزارعتی ڕاصتەوخۆ لە دۆخەهە دەوات، 

واتە بەخاهضپاردوی ژمارەیەوی زۆر مردوو لە تەنها گۆڕێً، زۆر 

تەنها بە ژێرگڵىردهەوە و عاردهەوەی ئەو حاریػ ئەو پرۆصەیە 

مردوواهەیە لە ژێر خاهذا. ئاعىرایە هەریتی مرۆڤ الی زۆربەی 

گەالن و لە هاو زۆربەی ئاییىە حۆراوحۆرەوان و تەهاهەت لە 

هەموو صەردەمەواهیػ وەهایە و وەها بووە، هە مردوو لە 

 مەراصیمی تایبەتذا بە خان دەصپێرێت، هەر یەهەیغیان لە هاو 

تەنها یەن گۆڕدا دەهێژرێً، ئەوەیػ حگە لەوەی حۆرێىە لە 

هەریت و حۆرێىیغە لە ڕێس و داهاوی بەها بۆ مردوو، بەاڵم لە 

گۆڕی بەوۆمەڵذا بە هیچ حۆرێً ئەم خاڵەتە بە دی هاهرێت، 

هیچ حۆرە مەراصیمێيی كەدرزاهین بۆ مردوو حێبەجێ هاهرێت، 

، چوهىە گۆڕی بە وۆمەڵ ئەوە لە ئارادا هەبێت ڕێسگرتىە لە مردوو

 :خۆی گوزارعتە لەوەی

مردوی ژمارەیەن مرۆڤ بە یەهەوە و بە وۆمەڵ لە یەن واتذا  -أ

خۆی دۆخێيی هائاصایی مردهە و گوزارعتە لە خاڵەتی حەهگ و 

 .ووعتار و كڕهردن و ئەواهە مردوون و پێىەوە ووژراون 

 تێىەڵىردن و صەریەهخضتن و وۆهردهەوەی مردووان لە هاو  -ب

یەن گۆڕدا تەغبیرە لەوەی ئەو مردوواهە هیچ ڕێس و بەهایەهیان 

 .وەن تان و هاصىامە هییە

ژێرخاهخضتنی مردووان بە حل و خوێً و پێاڵو و هەهذێ  -ت

عتومەوی ترەوە لێضەهذهەوەی وۆمەڵێً ماف و هەریتی ئایینی و 

 .وۆمەاڵیەتییە و داماڵیيیاهە لە بەهای مرۆیی

رە لەوەی ئەواهەی دەهرێىە ژێر خان گۆڕی بە وۆمەڵ تەغبی -پ

عوێىبزرن و هیچ یەن لە هەصووار و خسم و هاصیاوێً لەو 

 .پرۆصەدا ئامادەبوووی هییە
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هردهیان بە ژێر خاهەوە و بە وۆمەڵ خۆی لە بەر ڕێسی  -ج

مردووان هییە، بەڵيو بۆ دوورخضتىەوەی واریگەرییە خراپە 

 .ژیاوی زیىذوان ژیىگەیی و تەهذروصتییەواوی مردوواهە لە صەر 

لەبەر ئەوەی عەڕ و ووعتارەوان لە مێژووی هوێی غێراكذا زۆرن و 

هەمیغە یان واتێيی زۆر ئەو هاوچەیە لە حەهگذا بووە، بۆ ماوەی 

( غێراق و ئێران لە بەراهبەر یەن 1988-1980هەعت صاڵ )

عەڕێيی خوێىاوییان هردووە و ماوەیەوی زۆریػ ڕژێمی بەغط 

وە و هەموو حۆرە چەهێيی لە دژی بە وار دژی وورد عەڕی هردو 

ـذا غێراق واڵتی ووەیتی داگیر هرد، صاڵی 1990هێىاوە، لە صاڵی 

دواتر وۆمەڵێً واڵتی هاوپەیمان بە صەرهردایەتیی ئەمریيا دژی 

غێراق وەصتاهەوە و عەڕیان هرد و ووەیتیان لە ژێر دەصتی 

ذ عوێيێيی لە باووور و باعوور و چەه 1991دەرهێىا، دواتر صاڵی 

غێراق ڕاپەڕیً و دژوەصتاهەوە بەراهبەر ڕژێمی بەغس ی 

فەرماهڕەوای غێراق صەری هەڵذا و ئەو ڕاپەڕیىاهە بە زەبری هێز 

صەرهەوت هران، دەرەهجامی ئەم هەموو عەڕ و ووعتار و 

ئاژاواهەی ئەم واڵتە بە خۆیەوە دیوە و هیی تریػ هە بە دوای 

ً و هاوچەی غێراق گۆڕی بە ئەواهەدا ڕوویان داوە، لە زۆر عوێ

ە دۆزراوهەتەوە لە هاو ئەواهیغذا  وۆمەڵ هەیە، هەهذێً لەماه

هەهذێىیان هەڵذراوهەتەوە و یەن یەن تەرمەواوی هاویان 

گواصتراوهەتەوە، هەهذێىیغیان هێغتا دەصتیان لێ هەدراوە و 

هەڵ هەدراوهەتەوە، ئەمە حگە لەوەی چەهذیً گۆڕی بە وۆمەڵی 

ەدۆزراوهەتەوە و هەش هیچ هەواڵێً لە تر هەن هێغتا ه

بارەیاهەوە هازاهێت، هەش هیچی لە بارەیاهەوە ئاعىرا هەهردووە، 

زۆر حاریػ ئاعىرابووهیان بە ڕووداوی ڕێىەوت دەبێت و بە هۆی 

وارهردن و هەڵيۆڵین و ڕاماڵینی خاوی صەر ئەو گۆڕاهە، گۆڕە بە 

 22  .وۆمەڵەوان دۆزراوهەتەوە

 

 بیابان ١/١١

بیابان لە خەیاڵی مرۆڤی وورددا بەتایبەت لە صەردەمی پرۆصەی 

ئەهفالذا، عوێيێيی پێچەواهەی ئەو ژیىگەیەیە هە ئەواوی تێذا 

                                                 
22 زاویاری نە بارەی گۆڕە بەكۆمەڵەكاوی عێراق نەو  - 

 :سەرچاواوەدایە
هیىمان رایتس وتش و اگبائ مه اجم حمىق االوسان  -

)اعداد(، لبىر غیر هادئە، بحپ عه انمفمىدیه فی 
كردستان انعراق، ترجمە عه االوكهیسیە: محمد 

 .7001حمەصانح تىفیك، دار انترجمە، انسهیماویە، 
لرار  -)اشراف واعداد(، االوفال بهساد عهی ادو -

 .7041 دهىک، اونی،بعە ط، ان-محكمە
ی(، انمبىر انجماعیە و مأسیها فی ظ) انما ە بابانط -

 .7045انعراق، سهیماویە، 
زاویاری و دیكۆمێىت،  -تەها سهێمان، تاواوی ئەوفال -

چاپی یەكەو، دەزگای نێكۆڵیىەوە بۆ جیىۆساید و 
 .7043ئەوفال، سهێماوی، 

ژیاون، ئەگەر ئەو هاوچاهەی ووردی تێذا دەژی عاخاویً و دەعت 

و دۆڵ و چیا و چەم و ڕوباری تێذایە، ئەوا بیابان لە خەیاڵی 

بێ ئاو و واهییە، ئەگەر صادەی وورددا بێ دارودرەخت و 

عاخەوان پەهاگەن بۆ خۆخەعاردان، ئەوا بیابان عوێيێىە بۆ 

بسربوون و صەفەری بێ گەڕاهەوە و هەهاتىەوە، وورد لە 

خەیاڵگەی خۆیذا بەتایبەت ئەو صەردەمەی پرۆصەی ئەهفالی 

تێذا ڕووی دا، عاخ و چیاواوی بە پغت و پەهاگەی خۆی دەزاوی، 

تاری صیاس ی و ڕۆعبیریی ووردیذا ڕەهگی ئەمەیػ تەهاهەت لە گو 

دابووەوە، بەاڵم لە بیاباهذا یان ئەگەر ببرێىە بیابان یاخوود ئەگەر 

ووردصتان بیابان بووایە، وورد هەصت بەم پغتیواهییە هاوات، 

یرهردهەواهە ئەگەر چی وەن گوتمان لە  بێ گومان هەموو ئەو ب

ییە ڕاصت و گوتاری صیاس ی و ڕۆعيبیرییغذا دەربىەون، مەرج ه

لۆژیيی بً، بەاڵم وورد ئەو صەردەماهە وزەی ژیان و هێزی بڕیار و 

صەرچاوەی ئارامیی لە عاخەوان و مەڵبەهذە غاصییەوان 

وەردەگرت، بۆیە لە پرۆصەی ئەهفالذا بیابان دەبێتە ئەو عوێىە 

ترصىان و صامىاهەی، بۆ وورد هەمیغە وەن دێوەزمە و مۆتەهە 

پرۆصەی ئەهفالذا بە زۆر بۆی  وا بووە، وا ئێضتا و لە

 .ڕادەگوێسرێت

لە هاو بیاباهذا چەهذیً گۆڕی بەوۆمەڵ و زیىذاهیی صامىاوی تێذا 

بوو، هە عایەتدااڵوی ئەهفاٌ چیرۆوی صەرصوڕهێىەر و زۆر 

ترصىاوی لێ دەگڕێىەوە، هە گێڕاهەوە چەهذە ترصىان و تۆكێىەر و 

زمان تواهای مرۆڤهەژێىەرە، هێىذەیػ درێژە و بە حۆرێىە هەم 

گوزارعتىردوی لێیان ئەصتەمە و هەم لەگەڵ ئەوەیغذا مرۆڤ 

تووش ی تاصان دەوات، یەهێً لەواهە چیرۆهە ترصىاهەواوی 

  .زیىذاهییاوی هاو زیىذاوی كەاڵی هوگرە صەملاهە

زیىذاوی هوگرە صەملان خۆی لە بىچیىەدا كەاڵی هوگرە صەملان 

ىەوە لە هاخیەی بووە، ئەم كەاڵیە دەهەوێتە چەقی بیاباهێ

صەملاوی صەر بە كەزای صەماوەی پارێسگای میضاوی غێراق، كەزای 

هیلۆمەتر لە عاری ڕەفخی صػودیەوە  120صەملان هسیىەی 

دوورە، كەاڵهە لە صەردەمی هێزەواوی ئیىگلیز لە غێراق دروصت 

هراوە و بۆ مەبەصتی دوورخضتىەوەی چاالواوی صیاس ی بە وار 

ەغط لە هەعتاواوی صەدەی بیضتذا وەن هێنراوە، دواتر ڕژێمی ب

زیىذان بە واری هێىاوە، صەرەتا وورداوی فەیلی و پاعان غەرەبی 

عیػەی هاخیەی دوحەیلی پارێسگای بەؾذا و چاالواوی صیاصیی 

تێذا زیىذاوی هردووە، لە پرۆصەی ئەهفالذا ئەم زیىذاهە هراوە بە 

ن، زۆربەی گۆڕصتاوی وورداوی ئەهفالىراو، بە وتەی عایەتداڵەوا

ئەواهەی لەم عوێىەدا مردوون، بوون بە خۆراوی صەگ. بە پێی 

ئاماری هافەرمیی خسبی بەغط زیاتر لە هۆ هەزار ئەهفالىراو لەم 

گرتووخاهەیەدا بەهذ هراون، هەروەن عایەتدااڵن ئاماژەی پێ 

دەهەن، زۆریىەی ئەو ئەهفالىراواهە پیر و مىذاڵ بوون، زۆربەیان 
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وە مردوون، ئیتر یان لە برصان یان صەگ بە بەرچاوی یەهترە

خواردوووی یان گوەللباران هراون، یان بە هەر عێوەیەوی تری 

 23 .ئەعىەهجەدان مەرگیان بە صەردا صەپێنراوە

 

 بێسەروصوێىكردن ١/١٢

بێضەروعوێىىردن صیمایەوی دیاری پرۆصەی ئەهفاٌ بوو، 

كورصتریً و تراژیذیتریً دۆدی دروصت هرد هە بۆ هەمیغە 

واریگەرییە هێگەتیڤییەواوی كووڵ هردووە، صەرەڕای ئەو دۆخە 

وێراهىەرە تا ئێضتا پرس ی بێضەرعوێيبووان یەهێىە لەو پرصاهەی 

بە هەمتریً دەرئەهجامی خۆی گەییغتووە و بەردەوام واریگەری و 

 .ئاوامەواوی دەردەهەوهەوە و درێژ دەبىەوە

اگوێساوی بۆ هەڵىەهذوی خەڵً لە عوێنی ژیاوی خۆی و بە زۆر ڕ 

عوێيێيی هادیار و زیىذاهیىردن و گوەللباران هردن و 

زیىذەبەچاڵىردن و صەپاهذوی ئەعىەهجە و مەرگ بە صەریذا 

یەهێً لە ئاماهجەواوی بێضەروعوێىىردهە بۆ ئەوەی هەرگیز ئەو 

تاواهە وەن هێغەیەن یان دۆصیەیەن زیىذوو هەبێتەوە و بەرۆوی 

، لە صەر ئاصتی 2006ە صاڵی تاواهباران هەگرێتەوە، بۆیە )ل

هێودەوڵەتی ڕێىەوتيێيی فەرمی واژۆ هرا، تایبەت بەو هەصاهەی بە 

چووەتە  2010زۆر بێضەروعوێً هراون. ئەم ڕێىەوتىە لە صاڵی 

بواری حێبەحێىردهەوە و لە صەر پێىج ئاصت هەوڵی 

چارەصەرهردوی پرس ی بێضەروعوێىىردن و بێضەروعوێىىراوان 

 :ی الی خوارەوەندەدات... هە ئەماهە

 .یەهەم: كەدەؾەهردوی بێضەروعوێىىردن

 .دوەم: ئاعىراهردوی چارە هووس ی بێضەروعوێىىراوان

 .صێیەم: صەرپەرعتیىردوی دۆصیەی هەس ی بێضەروعوێىىراوان

چوارەم: صەرپەرعتیىردوی دۆصیەی ڕوفاتی كورباهییەوان و 

 .زاهیاریی تایبەت لە بارەیاهەوە

 24تیذاوی بێضەروعوێىىراوان.(پێىجەم: هاوواری و یارمە

ئەم پرصە پرصێيی هێودەوڵەتییە و لە زۆربەی حەهگ و عەڕە 

هاوخۆیی و عەڕی هێوان واڵتان ڕووی داوە بۆیە لەو ئاصتەدا 

وۆبووهەوەی بۆ دەهرێت و بڕیاری لە صەر دەدرێت و ڕێىەوتيىامەی 

لە صەر واژۆ دەهرێت، صااڵهەیػ ژمارەی ئەو دەواڵتاهەی 

ەوتيىامەیەوە زۆر دەبً و پەیوەصت دەبً بە بڕیارەواوی هاو ئەو ڕێى

واژۆی لە صەر دەهەن، )ژمارەی ئەو دەوڵەتاهەی 

                                                 
هیی ڕووداو وەرگیراون، ئەمەیػ ئەم زاهیارییاهە لە بەرهامەیەوی هەهاڵی ئاصما - 23

 :لیىيی ئەو بەرهامەیەیە

http://rudaw.net/mobile/sorani/kurdistan/1404201410#sthash. 

dRTylB6M. d 
24

تەها صلێمان، پرس ی بێضەروعوێىىراواوی تاواوی حیىۆصایذ لە ووردصتان؟  - 

 :ماڵپەڕی حیىۆصایذوورد

http://genocidekurd.com/ku/babati/702 

ە و  91، 2012ڕێىەوتيىامەهەیان واژۆ هردوە، تا صاڵی  دەوڵەت

ڕێىەوتىەهەی واژۆ هردوە.  2010دەوڵەتی غێراق لە صاڵی 

هەهگاوی یەهەم بۆ حێبەحێىردوی ئەو ئیلتزامەی دەهەوێتە صەر 

ان واژۆ هردوە، پێویضتە ڕێياری ئەو دەوڵەتاهەی ڕێىەوتىەهەی

یاصایی بگرهە بەر بە مەبەصتی پێغىەعىردوی هاوواری بۆ ئەو 

دەوڵەتاهەی لەم بوارە پێویضتیان بە پاڵپغتییە، بە صوودوەرگرًت 

 25(.لە یاصا مرۆیییەواوی تایبەت بە پرس ی بێضەروعوێىىراوان

بە عێوەیەوی گغتی بێضەروعوێىىردن وۆمەڵێً صتراتیژ و 

ی ئاعىرا و هائاعىرای لە پغتەوەیە و بە دوایذا وۆمەڵێً مەبەصت

ئاوامی تری لێ دەهەوێتەوە، بێ گومان بۆ پرۆصەی ئەهفالیػ هەر 

 :وایە، هە لێرەدا لە چەهذ خاڵێىذا دەیاهخەیىە ڕوو

بێضەروعوێىىردن بەو مەبەصتە ئەهجام دەدرێت تا الیەوی  -أ

ی و مەترصیذا بەراهبەری ئەهجامذەراوی وارەهە لە دۆدی دوودڵ

 .بمێيىەوە و هەزاهً دوژمً بە هیازی چییە

بێضەروعوێىىردن گوزارعت لە گەورەییی كەبارەی تاوان  -ب

دەوات، بەوەدا بىەراوی تاواهەهە لە بەر هەر عتێً بێت هایاهەوێ 

 .بپەرژێىە صەر دیاریىردوی چارەهووس ی یەن بە یەوی كورباهییان

ن و چارەهووس ی بێضەروعوێىىردن بۆ ئەوەیە تا گیا -ت

كورباهییان هەمیغە ببێتە وەركە و خاڵی گفتوگۆوان و وەن بابەتی 

 .داهوصتان صیاصەت و مامەڵە و تەهاهەت بازرگاهیص ی پێوە بىرێت

بێضەروعوێىىردن هەهذێ حار بۆ پەردەپۆعىردوی تاواوی  -پ

ئەهجامذراوە یان بۆ مەبەصتی بچووهردهەوەی كەبارەی تاواهە، 

فەرماهڕەوای بەغط هەمیغە هيوڵی لەوە وەن ئەوەی ڕژێمی 

دەهرد، هە پرۆصەی ئەهفاٌ بەو كەبارە گەورەیە و بەو ژمارە 

 .زۆرەی كورباهییان ڕووی دابێت

بێضەروعوێىىردن بۆ تۆڵەهردهەوە و هیغاهذاوی ڕق و پەالمار و  -ج

 .ئازاردان و حۆرەواوی لەهاوبردهە بە هەیاران

ڤەهردهە بە صوپای بێضەروعوێىىردن هەهذێ حار بۆ پرۆ -ح

دەصتذرێژیىەر، تا ئەو صەرباز و ئەفضەر یان بە گغتی چەهذار و 

هێرعىەراهەی بەعذاریی پرۆصەهە دەهەن ئارەزووی 

ئەعىەهجەدان تاقی بىەهەوە و خەزی خوێنڕێژی و لەهاوبردن لە 

خۆیاهذا دروصت بىەن و گەعەی پێ بذەن و بەردەوام تێری 

 .بىەن

ەیە هەمیغە ئەهجامەواوی هێرظ و بێضەروعوێىىردن بۆ ئەو  -خ

تاوان و لەهاوبردن بە هادیاری و حۆرێً لە نهێنی بمێىێتەوە و ببێتە 

صەرچاوەی ترش و دوودڵی بۆ بەراهبەر، هەمیغە هەش ی ترش و 

 .تاوان و و ووعتار زاڵ بێت

 

 

                                                 
 .تەها صلێمان، صەرچاوەی پێغوو - 25
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 :ئۆردووگای زۆرەملێ ١/١٣

ئۆردووگا عوێنی هیغتەحێىردهە، بەاڵم عوێنی ڕاصتەكیىەی 

هە هییە هە لێی دەژیً، بەڵيو ئەواهەی لێی دەژیً بە زۆر یان ئەوا

بە هاچاری لێی هاتووهەتە ئەو عوێىە و هیغتەجێ هراون، بۆیە 

هەمیغە وعەیەوی تر وەن هاوەڵىاو بەم وعەیەوە دەلىێنرێت و 

دەخرێتە پاڵی و باعتر ئەو دۆخە ڕوون دەواتەوە، هە ئەویػ 

دەهووصرێت: ئۆردووگا  وعەی )زۆرەملێ(ـیە، واتە دەگوترێت و 

 .زۆرەملێيان

هەر لە صەرەتای هاتىەصەرواری پارتی بەغس ی غەرەبی لە غێراق و 

دواتر هەوتىە عەڕ و ڕووبەڕووبووهەوە لەگەڵ بسووتىەوەی وورد 

لە واڵت و بە تایبەت دوای توهذبووهەوەی ئەم ڕووبەڕووبووهەواهە 

ڕژێمی بەغس ی لە صەردەمی هەڵگیرصاهذوی عەڕی ئێران و غێراق، 

فەرماهڕەوای غێراق بیری لە ڕاگوێساوی گوهذ و عار و عارۆچىەواوی 

بە تایبەت صەر صىوری واڵتەهەی لەگەڵ ئێران هردەوە و هەزاران 

خێزاوی لە صەدان الدێ و چەهذ عارۆچىەیەوی صەر صىورەوان 

گواصتەوە و ئەو هاوچاهەی چۆڵ هرد و هردهییە هاوچەی 

اوی بۆ ئۆردووگا زۆرەملێيان كەدەؾەهراو و خەڵىەهەیغی

ڕاگوێسران، هە لە صەرەتای ئەو حەهگە و ئەو صتراتیژەدا، 

ە: ئۆردووگاواوی عاهەدەری، صیروان،  ئۆردووگاوان بریتی بوون ل

خورماڵ، زەمەقی، زەڕایەن و غەربەت و چەهذ ئۆردووگایەوی تر، 

ئێران و زیاتر توهذبووهەوەی عەڕی  -لە وۆتاییی حەهگی غێراق

وورد و صیضتمی بەغط، وەن تۆڵەهردهەوەیەن لە  هێوان

بسوتىەوەی چەهذاریی وورد و پێغمەرگەی ووردصتان هە لە واتی 

حەهگ لەگەڵ ئێران پەالماری صوپای غێراكیان داوە و چاالهیی 

پارتیزاوی و هێرظ و بۆصەهاهەوە و پەالمارداهیان دژی هێزەواوی 

ییاهە و غێراق هەبووە، بەغط بۆ لەهاوبردوی ئەو چااله

وۆتاییهێىان بە بسووتىەوەی چەهذاریی وورد و هەموو صەرچاوە و 

ژیىگەیەوی ئەو حوواڵهەوە و بەرهەڵضتيارییە، بە تایبەت لە 

پرۆصەی ئەهفاٌ و پێػ پرۆصەهەیػ هەڵمەتێيی تری بە زۆر 

ڕاگوێساوی دەصت پێ هرد و بۆ ئەم مەبەصتە چەهذ ئۆردووگایەوی 

ە ئۆردووگا واوی: صموود، باریىە، هەصر، تری هردەوە، لەواه

گردەچاڵ، بەخرهە، كوعتەپە، بایىجان، بازیان، دارەتوو، 

بىەصاڵوە و عۆٍڕظ لە چەمچەماڵ ... هتذ، هە بە وردی 

ە و هیغتەحێبووهیان  صەرژمێریی ژمارەی ئەو خێزاهە ڕاگوێسراواه

  .لەو ئۆردووگایاهە لە بەر دەصتذا هییە و هەهراوە

ەرۆوی هووصیىگەی باوووری غەلی خەصەن مەحیذ، هە ص

ڕێىخراوی خیزبی بەغط بوو، فەرماهذەی گغتیی پرۆصەی 

ئەهفالیػ لە دەصتی هووصیىگەی باوووری ڕێىخراوی خیزبی 

بەغضذا بوو، واتە غەلی خەصەن مەحیذ ڕاصتەوخۆ صەرپەرعتیی 

چەهذ  1989-1988پرۆصەی ئەهفالی دەهرد، لە ماوەی هێوان 

  و پارێسگارەواوی لێپرصراواوی بەغط گەورە   وۆبووهەوەیەوی لەگەڵ

ئۆتۆهۆمی هە هەر یەن لە عارەواوی ووردصتان )هەولێر،   هاوچەی

دەقی كضەواوی   صلێماوی و دهۆن(یان پێ دەگوت، هردووە،

ە واصێت تۆمار هراون، ئەو  هەهذێ لەو وۆبووهەواهە ب

و لە    خۆی   لە ماڵەهەی 1991  صاڵی  واصێتاهەیػ لە ڕاپەڕینی

باوووردا دەصتیان بە صەردا گیراوە، لە   هووصیىگەی  یبارەگا

خەصەن مەحیذ هە لەگەڵ   یەهێً لەو واصێتاهەدا، غەلی

  هاوچەی  و پارێسگارەواوی باووور   هووصیىگەی  ژمارەیەن ئەهذامی

دا وۆ بووەتەوە، لە بارەی 15/4/1988لە   ئۆتۆهۆمی

گوهذێً  داهاتوو هابێ هیچ  ئۆردووگاواهەوە دەڵێت: )هاوینی

مابێتەوە، وۆمەڵگاواوی لێ بەدەردەبێت ڕێً وەن   لێرەولەوێ 

دەخاتە ژێر باڵییەوە،   مریغىەبەهڕی لێ بێت واتێ حووحىەواوی

دەبێت ئێمە ئەو خەڵياهە بخەیىە وۆمەڵگاواهەوە و چاویغمان لە 

صەریان بێت، چیتر هاهێڵم لە گوهذەوان بژیً و تێىذەران بتواًه 

ىردن لە گوهذەوە بۆ عار وارێيی پێویضتە صەریان لێ بذەن، وۆچ

لە باوووری غێراكذا، لە ئێضتا بە دواوە مً ئارد، عەهر، هەوت، 

ئاو و وارەبا هادەم بەو گوهذوغیىاهەی لەوێ بژیً، با لە مً هسیً 

ببىەوە و گوێم لێ بگرن، مىیػ بتواهم ئەو عتاهەیان بۆ باش بىەم 

ی و و فێرهردن و هە بڕوام پێیاهە و پێویضتن بۆ ئایذیۆلۆج

خيوومذاوی دروصت لە صەر مەصەلەوان. بۆچی ڕێگەیان پێ بذەم 

لەوێ وەن هەر بژیً و هیچ عتێً هەزاهً؟ بۆ گەهم؟ مً گەهمی 

ئەواهم هاوێت، ئێمە ئەوە بیضت صاڵە گەهم لە دەرەوە دەهێىین، 

 .با پێىج صاڵی تریص ی لە صەر بێت

م و هاهێڵم مً ئەو هاوچە گەورە و بەریىاهە كەدەؾە دەهە

هەصیان تێذا بمێىێت، گوایە چییە، ئەگەر ئێمە تەواوی ئەو 

خەوزە كەدەؾە بىەیً، لە كەرەداؾەوە بۆ هفری، بۆ دیالە و بۆ 

دەربەهذیخان، بۆ صلێماوی؟ ئاخر ئەم خەوزە ووێی چاهە؟ ئێمە 

تا ئێضتا چیمان لێی دەصت هەوتووە؟ ئێوە تێفىرێً چەهذمان 

چووە لە صەر ئەم هاوچاهە، لە هاو  خەرج هردووە و لە دەصتمان

ئەو خەڵىەدا چەهذ هاواڵتیی باظ هەن و چەهذیغیان خراپ 

 تێذایە؟

باعە چ عتێً هەڵە بوو؟ چی ڕووی دا. س ی، بیضت، بیضت و 

پێىج صاڵ چاالهیی تێىذەر، بیری لێ بىەهەوە ئێمە چەهذ 

عەهیذمان داوە!... ئێضتا وای لێ هاتووە تۆ هیچ واتێً هاتواوی لە 

هەروووهەوە بچی بۆ هەولێر بێ ئۆتۆمبێلێيی زرێپۆظ، صەراوضەر 

ئەم خەوزە لە وۆیضىجەكەوە بۆ ئێرە )هەرووون( مً چۆڵی 

دەهەم، مً تا گوێڕ و مووصڵ چۆڵی دەهەم، یەن مرۆڤی تێذا 

هامێىێت، تەنها ڕێگاوباهە صەرەهییەوان هەبێت. پێىج صاڵی تر 

هغتوواڵیاهم هاوێت،  هاهێڵم یەن بيیادەم پێ بخاتە ئەوێوە. مً



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 152 

 
  

تەماتەم هاوێ، بامێ و خەیاریاهم هاوێت، ئێمە ئەگەر بەم عێوەیە 

وار هەهەیً، چاالهیی تێىذەران هەرگیز وۆتایی هایەت تا یەن 

ملیۆن صاڵی تریػ، ئەمە هەموو تێبیىییەواوی مً بوو، پغت بە 

خوا ئێمە زۆر بە زوویی لە هاویان دەبەیً، لە ئێضتاوە ماهگًێ 

 26هابات و لە هاویىذا هیچ عتێً هەماوەتەوە.(زیاتر 

لەم كضاهەی غەلی خەصەن مەحیذەوە تا ڕادەیەوی زۆر ئاماهج و 

صتراتیژی خیزبی بەغط لە بە زۆر ڕاگوێساوی خەڵيی گوهذەوان و 

هەهذێ عار و عارۆچىە بۆ ئۆردووگا زۆرەملێيان ڕوون دەبێتەوە، 

وی تەواوە هراوە، دیارە هە ئەم وارە بە پالهێيی و ورد و بڕوایە

ڕاگوێساوی بە زۆری خەڵً و هەڵىەهذهیان لە عوێنی 

هیغتەحێبووهیان و وۆهردهەوەیان لە ئۆردووگا زۆرەملێيان بە 

 :عێوەیەوی گغتی بۆ پێياوی ئەم ئاماهجاهە بوو

چاودێریىردوی هەموو حموحوڵێيی خەڵً و وۆهترۆڵىردهیان تا  -أ

 .ەبێت لێیانئەو ئاصتەی هە چاوەڕێی هیچ مەترصییەن ه

گۆڕینی خەڵيی ئەو هاوچاهە لە بەرهەمهێىەرەوە بۆ بەواربەر،  -ب

بەو پێیەی لە الدێيان و عوێنی هیغتەحێبوووی خۆیان خەریيی 

هغتوواڵ و ئاژەڵذاری و پیغەی تر بوون، بەاڵم لە ئۆردووگاوان 

هەموو ئەو زەمیىاهە تێً دران، هە مرۆڤ دەهەهە بەرهەمهێىەر و 

  .بەر و بێيار یان فەرماهبەر و مووچەخۆری دەوڵەتگۆڕان بۆ بەوار 

بێياری لە هاو ئۆردووگاوان و چاودێریی ورد لە صەریان بووهە  -ت

هۆی ئەوەی خەڵياوی ئەو عوێىاهە ببىە چەهذار و داردەصتی 

 .خسبی بەغس ی فەرماهڕەوا

لە ڕێی ژیاوی عار و بووهیان بە فەرماهبەر و خەڵياوی هسیً لە  -پ

ئەو خیزبە تواهیی ئایذیۆلۆژیای خۆی زیاتر لە هاو  صیضتمی بەغط،

 .ئەو خەڵىەدا باڵو بياتەوە و پێیان بگەیەهێت

ە و  -ج تێىذاوی پەروەردە و هەلتووری خەڵياوی ئەو هاوچاه

 .گۆعىردهیان بە پەروەردە و هەلتووری خیزبی بەغط

 

 )بەعس )سەدام حسێن و عەلی حەسەن مەجید ١/١٤

لذا، بەغط خیزبی فەرماهڕەوای لە صەردەمی پرۆصەی ئەهفا

غێراق بووە و تەنها خیزبێىیػ بووە دەصەاڵتی لە غێراق پێً 

هێىاوە، ئەم خیزبە تاهڕەو و توهذڕەو بووە بەو پێیەی بواری بە 

حموحووڵ و چاالهیی صیاصیی بە هیچ خیزبێيی تر هەداوە، 

هەموو حۆرە چاالهییەوی صیاصیی لە هەر گروپێيی تر كەدەؾە 

ڕێگەی بە خۆپیغاهذان و ماهگرتً لە صەر هیچ ئاصتێً هردووە و 

  .بە حەماوەر یان بە هیچ گروپێيی وۆمەاڵیەتیی هەداوە

                                                 
26 -  ٌ میذڵ ئیضت وۆچ )ئامادەهردن(، حیىۆصایذ لە غێراكذا، پەالماری ئەهفا

بۆ صەر وورد، وەرگێڕاوی لە ئیىگلیزییەوە: مدەمەد خەمەصاڵح تۆفیم، چاپی 

ٌ 2004یەهەم، بەڕێوەبەرایەتیی خاهەی وەرگێڕان، صلێماوی،   ،527-528. 

خیزبی بەغط )یەهەم حار وەن بساڤێيی ڕۆعيبیری و فیىری واری 

) دواتر بە نهێنی توێژی   27هرد و وەن هوێگەر خۆی هاصاهذ.

ەرهجە خوێىذەواری هەتەوەپەرصتی لە خۆ گرت، ئەوەی حێگەی ص

لە بارەی مێژووی دروصتبوون و ڕاگەیاهذوی ئەم خیزبەوە تەهاهەت 

)بەغضییە وۆهەوان و ئەواهەی مێژوویەوی درێژیان لە هاو ئەو 

) لە  28پارتەدا هەبووە هاوڕا هیین و چەهذ بۆچووهێيی حیاواز هەیە.

خسبی بەغس ی غەرەبی بەڕەصمی یەهەم  1947ی هیضاوی 7)

هەر چەهذە   29دیمەعم دەرهرد(بەیاهىامەی دامەزراهذوی لە 

چەهذ صاڵێً پێغتر لە عێوەی گروپی بچووی چەهذ هەس ی، 

خسبی بەغط هەبووە و چەهذ هەصایەتییەوی هەتەوەیییی غەرەب 

دروصتیان هردووە، بەاڵم ئەو مێژووە لە صەردەمی بەغضییەوان 

  .خۆیان و ئێضتایػ بۆ دامەزراهذوی ئەو پارتە حێگیر بووە

ا خسبێيی بچووی الوازی صیاس ی بوو، بە هۆی خیزبی بەغط صەرەت

دۆدی صیاس ی و وۆمەاڵیەتی و ئابووریی ئەو صەردەمەی واڵتاوی 

و هاوپەیماهەواهەوە داگیر هرابوون  غەرەبی، هە لە الیەن ئیىگلیز 

ئەو خیزبە گەعەی هرد و وەن ئایذیۆلۆژیایەوی پان غەرەبی لە 

اوی صووریا، غێراق، ئاصتێيی بەرفراواهذا هەوتە چاالوی و لە واڵت

ئوردوون، میضر، فەلەصتین، لوبىان و كەتەر حموحووڵ و 

ڕێىخضتن و تەهاهەت لم و بارەگای لە هەهذێىیان هەبووە و لە 

هەر دوو واڵتی غێراق و صووریایػ ماوەیەوی دوورودرێژ لە 

 .دەصەاڵتذا بووە

 -خیزبی بەغط هەڵگر و حێبەحێىەری فیىری هاصیۆهالیضتی پان

بە  30م بووە و بەغضییەوان خۆیان )میغێل غەفلەق(غەرەبییز 

داڕێژەری بەرهامە و فیىری خیزبەهەیان دەزاهً، بەغط خسبًێ 

بووە بڕوای بە توهذوتیژی هەبووە و هەر لەم ڕێگەیەیغەوە صاڵی 

لە غێراق بە هۆی وودەتای صەربازییەوە دەصەاڵتی گرتە  1963

ەرماهڕەوایەتیی بە عێوەیەوی تاهڕەواهە ف 2003دەصت و تا صاڵی 

 .ئەم واڵتەی هردووە

هەر بە صروعتی ئەم تاهڕەوییەی، لە هاو ئەو خیزبەدا لە غێراق 

وۆمەڵێً هەصایەتیی صیاس ی و صەربازی بە درێژاییی ماهەوەی 

ئەم خیزبە لە دەصەاڵتذا یان بۆ ماوەیەوی زۆر دیار بوون و 

خاوەوی پۆصت و بەرپرصارێتیی زۆر بوون و بە هەموو 

یاهەوە دەصەاڵتی بە زەبر و ووعتار و توهذوتیژیی خۆیان تواهایەه

                                                 
27

الػربی املػاؽر، مىتب الاهجلو املؾریە، كاهیرە، ؽالح الػلاد، املغرق  - 

  .84، ؼ1993
28

، مؤصضە 2، ت: غفیف السرار، ط-هتاب الثالث -خىا بطاطو، الػراق - 

 ..29، ؼ1999الابداث الػربیە، بیروت، 
غبذالرزاق الحضنی، تاریخ الاخساب الضیاصیە الػراكیە، بیروت، لبىان،  - 29

 .282، ؼ1980
زیاتر بڕواهە: د.ئەلبێرت غیضا، خوێىذهەوەی بەغط بۆ فاعیزمی بۆ زاهیاریی  - 30

ٌ 2004مێژوویی، چاپی یەهەم، چاپخاهەی ڕوون، صلێماوی،   ،21-22. 
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دەرخضتووە، لە پرۆصەی ئەهفالیغذا چەهذ یەهێً لەواهە 

ڕاصتەوخۆ پێوەهذییان بەو عااڵواهەوە هەبووە، هە لێرەدا بە 

 :وورتی دەیاهىاصێنن

صەدام خضێن: تا واتی وۆتاییهێىان بە دەصەاڵتی خیزبی بەغط  -أ

دا، صەرۆن وۆماری غێراق و صەرۆوی 2003لە غێراق لە صاڵی 

ئەو خیزبە بووە، )صەدام خضێن غەبذوملەحیذ تىریتی لە 

ئەبریلی  29غەعیرەتی بێجاتە، چوارەم صەرۆن وۆماری غێراق، 

هیلۆمەتر لە تىریتەوە  23لە گوهذی غۆحە، هە  1937صاڵی 

دوورە دایً بووە، كۆهاغی مىذاڵی لە گوهذەهەی خۆی بە صەر 

وی ئامادەیی و زاهيۆی لە بەؾذاد تەواو هردووە، لە بردووە، خوێىذ

خوێىذواری وۆلێژی مافی زاهيۆی  1963-1963هێوان صااڵوی 

كاهیرە بووە، دواتر لە بەؾذاد درێژەی بە خوێىذن داوە، صاڵی 

واتێً لە كاهیرە بوو لە ڕێی هامەوە زەماوەهذی لەگەڵ  1962

ڕ بە هاوەواوی صاحیذە خەیروڵاڵ تولفاحی هچە خاڵی هرد، دوو وو 

  .غودەی و كوصەی و س ێ هچ: ڕەها و ڕەؾذەو خەال بووە

بەعذاریی لە هەوڵی تیرۆرهردوی غەبذولىەریم كاصم  1959صاڵی 

هرد، دواتر هەڵهات بەرەو میضر، دوای وودەتا بە صەر كاصمذا 

گەڕایەوە غێراق، دوای چەهذیً كۆهاؽ و گۆڕاهياری بووە بە 

ەرۆن وۆماری غێراق، صاڵی حێگیری ئەخمەد خەصەن بەهری ص

 1980بووە صەرۆن وۆماری غێراق و صەرەتای صاڵی  1979

هەوتە حەهگێيی هەعت صاڵەوە لەگەڵ ئێران و دواتر حەهگی 

دوای هێرش ی هاوپەیماهان بۆ صەر غێراق، لە  2003ووەیت. صاڵی 

گیرا و دوای زهجیرەیەن  2003ـی صێبتەمبەری صاڵی 6

لە صێذارە درا و  2006بەری صاڵی ـی صێبتەم30دادگاییىردن، لە 

 31(.لە زێذی خۆی لە غۆحە هێژراوە

غەلی خەصەن مەحیذ: بە هۆی ئەوەی تاواوی بەوارهێىاوی  -ب

چەوی هیمیایی یاخوود بڕیاری بەوارهێىاوی چەوی هیمیایی لە 

ووردصتان و چەهذ هاوچەیەوی تری غێرق و ئێران بە زۆری 

( پێ دراوە و پێی دەڵێن غەلی دەدرێتە پاڵی، بۆیە هازهاوی )هیمیایی

هیمیایی. ئامۆزای صەدام خضێىە، بە هۆی ئەم هسیىییەوە، 

چەهذیً پۆصتی گریىگ و گەورەی لە دەصەاڵتی غێراق پێ دراوە 

ئەویػ حێگەدەصتی لە عەڕ و توهذوتیژیییەواوی غێراق و تەهاهەت 

واڵتاوی دراوس ێ وەن ئێران و ووەیتذا دیارە، )غەلی خەصەن 

لە گوهذی غۆحەی صەر بە  1942ینی دووەمی صاڵی مەحیذ تغر 

تىریت لە دایً بووە، دوای ئەوەی صەدام حڵەوی دەصەاڵتی 

گرتە دەصت، چەهذیً پۆصتی خيوومی و صەربازیی پێ دراوە، 

                                                 
 و ول دهتاتور طفولە بائضە، دار الىتاب الػربی، صوريا، مجذی وامل، ورا - 31

2008  83ؼ. 

رخلە النهایە أم هەروەها بۆ زاهیاریی زیاتر بڕواهە: مدمود غبذه، ؽذام خضین 

 .13، ؼ2007، دار الىتاب الػربی، صوريا، 3الخلود، ط

 1991بووە بەرپرس ی خیزبی بەغط لە باووور، صاڵی  1987صاڵی 

وای بووەتە وەزیری بەرگری. د 1995بووەتە وەزیری هاوخۆ، صاڵی 

بووە پارێسگاری پارێسگای  1990داگیرهردوی ووەیت لە ئابی صاڵی 

یەمی غێراق واتە ووەیت، صەرپەرعتیی ووعتنی خضێن وامل  19

و صەدام واملی هردووە، هە زاوای صەدام خضێن بوون و 

ماوەیەن لە صەدام هەڵگەڕاهەوە، دوای هێرش ی هاوپەیماهان بۆ 

اوی ئەمریيا بوو، دواتر لە صەر غێراق پێىجەمین داواهراوی هێزەو

لە صامەڕا گیرا. دوای دادگاییىردوی بە  2003ـی ئابی صاڵی 21

تۆمەتی ئەهفاٌ و صەرووتىردوی حوواڵهەوەی عیػەواوی باعوور و 

لە  2010ـی واهوووی دووەمی صاڵی 25هیمیاییباراوی هەڵەبجە، لە 

 32(.صێذارە درا

اوی ئەهفاٌ هەرچەهذ لیضتێيی دووردرێژ لە تۆمەتباراوی تاو 

هەش  400ڕاگەیەهراوە و چەهذیً ووردیص ی تێذایە و پتر لە 

دەبً، بەاڵم لە هاو هەموویاهذا ئەم دوو هەصە هە لە لوتىەی 

هەرەمی دەصەاڵتی خیزبی بەغط بوون لە غێراق، بەرپرصیاری 

یەهەمی عااڵوەواوی ئەهفاٌ بوون و بڕیارەوان الی ئەماهەوە 

اگەیەهێت تەنها ئەماهەی لە دەردەهران، بەاڵم ئەمە ئەوە ه

عااڵوی ئەهفاٌ یان هەر تاواهێيی تری هاوعێوە، یان هسیً لەو 

 :تاواهە تاواهبار بً و تاواهبار بىرێً، چوهىە

بەهەصیىردوی تاواوی ئەهفاٌ، ئەو زەمیىە هەلتووری و صیاس ی  -1

و وۆمەاڵیەتییە لەبەرچاو هاگرێت هە ڕێگە بۆ ئەهجامذاوی تاواوی 

ن هەر حۆرە وۆمەڵيوژی و تاواهێيی تر خۆظ حیىۆصایذ یا

دەوات، ئەم بەهەصیىردهەی تاواهەوان ئەو ژیىگەیەی تاوان وەن 

 .خۆی دەهێڵێتەوە

بەهەصیىردوی تاواوی ئەهفاٌ بەعێيی زۆری تاواهەهە دەخاتە  -2

ئەصتۆی چەهذ هەصێً و ئەواوی تری هە تۆمەتبارن و هەر 

هەبووە تواها و هەلی  بەڕاصتییػ لە تاواهەهەدا ڕۆڵی گەورەیان

دەربازبووهیان بۆ دەڕەخضێت و لە هەلومەرجی لە باردا هەموو 

 .بەرگێيی تاواهباری فڕێ دەدەن

بەهەصیىردوی تاواوی ئەهفاٌ كەبارەیەوی بچوون بە تاواهەهە  -3

دەبەخغێت، بەو پێیەی لە خەیاڵ و بیرهردهەوەی خەڵىذا تەنها 

ذ هەصێىیػ تواهایان چەهذ هەصێً بە تاواهبار دەهاصرێت، چەه

 .صىوردارە و هاهرێت كەبارەیەوی زۆری تاواهیان پێذا هەڵبواصرێت

                                                 
 :بۆ زاهیاریی زیاتر بڕواهە ئەم صەرچاواهە ٠ 32

رئاصە الػراق تؾادق غلی إغذام "غلی الىیماوی" والتىفیظ خالٌ عهر،  -

 .2008مارش  1الػربیە هت، دخل فی 

اإلغذام، الػربیە هت، أخيام ب 4الػراق یرصل "غلی الىیماوی" للمغىلە بػذ  -

 .2010یىایر  25دخل فی 

 .غلی خضً مجیذ: مذوهە الجسیرە - 

 .2012د. اخمذ هاعم، معجم الضیاصین الػراكیین، الطبػە الاولی، بیروت،  - 
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بەهەصیىردوی تاواوی ئەهفاٌ وێىەیەوی ئەفضاهەیی لە  -4

دڕەهذەیی و ئازایی و تواهای لەڕادەبەدەر بە تاواهبار لە هۆعیاریی 

خەڵىیذا دەچەصپێىێت، وێىەیەن هە زۆرتر ئارەزووی تاواهباراهە 

 .اهەدی خەون و ئاماهجەواهیاهەو هێى

دادگای بااڵی تاواهەواوی غێراق تایبەت بە تاواهەواوی ئەهفاٌ ڕۆژی 

بڕیاری بە صەر پێىج تاواهباردا لە  2007ی خوزەیراوی صاڵی 24

دۆصیەی ئەهفالذا دەرهرد ئەواهیػ: لەصێذارەداوی هەر یەن لە 

ی، و خوصێن ڕەعیذ تىریت غەلی خەصەن مەحیذ و صوڵتان هاعم 

هەروەها زیىذاهیی هەتاهەتایی بۆ صابر غەبذولػەزیس دوری و 

فەرخان موتڵەگ حبوری، بەاڵم دادوەر تاواهەواوی لە صەر تاهیر 

تۆفیم غاوی هەڵگرت بە هۆی هەبووی بەڵگەی تەواو، بێ گومان 

پێغتر لە دۆصیەی دادگاییىردوی تۆمەتباراوی تاواوی دوحەیلذا، 

ەداوی بە صەر صەدام خضێىذا هەمان دادگا بڕیاری لە صێذار 

صەپاهذبوو، گەرچی لە چەهذ داهیغتێيی دادگا تایبەت بە 

دۆصیەی ئەهفاٌ ئامادە بوو، بەاڵم پێػ وۆتاییهێىان بە 

دادگاییىردوی تۆمەتباراوی دۆصیەی ئەهفاٌ و بڕیاری دادگا لە 

دا بە 2006ـی صێبتەمبەری 30بارەیاهەوە، بڕیاری صێذارەدان لە 

 .ىذا حێبەجێ هراصەر صەدام خضێ

 

  جاش )موستەصار( ١/١٥

حاظ وعەیەهە بەردەوام واكیعی صیاس ی و وۆمەاڵیەتیی وورد 

بەرهەمی دەهێىێت و لە صەر ئاصتی ڕاگەیاهذن و هووصین و 

ڕووبەڕووبووهەوەوان بە وار دەهێنرێت و وەن چەمىێً هە 

بارگاوییە بە ماهای دزێو و هاعیریً و صوون، هەش و گروپ و 

  .خەڵياهێيی پێ تۆمەتبار دەهرێت الیەن و 

حاظ لە بىەڕەتذا بەچىەی ئاژەڵێيی بێ زیاهە: گوێذرێژ... ئەم 

ئاژەڵە لە مێژووی ژیاوی مرۆڤی وورددا هاوەڵێيی بەصتەزمان و 

چەوصاوە و بەهەڵً بووە، مرۆڤ بۆ گواصتىەوەی خۆران و 

عتومەن و تەهاهەت خۆیص ی بە واری هێىاوە، صەردەماهێيی زۆر 

ئۆتۆمبێلی بیيیوە، مرۆڤی ووردیػ لە پای ئەو هەموو ڕۆڵی 

چاهەیەی ئەم ئاژەڵە، هەن هیچ خسمەتێيی بەراهبەری هەهردووە، 

بگرە بە لێذان و هەكیزەواری وەاڵمی داوەتەوە و تەهاهەت 

مێییىەواهیص ی، هەوتووهەتە بەر دەصتذرێژیی صێىضیی مرۆڤە 

ن و زیاهبەخػ برصییەواوی، هەر لە بەر ئەوەی ئەم ئاژەڵە ترصىا

و دڕ هەبووە، لە بەر دیذەی ئەو حوان و هەصتبزویً و 

صەرهجڕاهێػ هەبووە، لە هەموو ئاوەڵىاوێيی حوان و چان و 

پۆزەتیڤ خاڵیی هردوەتەوە، هەر بەوەیغەوە هەوەصتاوە هە وازی 

لێ بهێىێت و واری بە صەرییەوە هەبێت، بەڵيو هاوی ئەم ئاژەڵە 

ریً و صوون بۆ مرۆڤی گێل و )هەر( وەن حىێو و كضەی هاعی

هەزان و تێ هەگەییغتووی بە وار هێىاوە و بە عێوەیەوی بەرباڵو و 

زۆر دەهەوێتە صەر زمان و دێتە بەر گوێ، تەهاهەت ئێضتایػ هەر 

بە وار دەهێنرێت، هەر لە بەر بێ هرخیی ئەم ئاژەڵە لە دیذی مرۆڤی 

یان ووردەوە و بە هۆی ئەو بێ صەهگییەی هەیبووە، بەچىەهە

)حاظ( هردووە بە هاو بۆ ئەو هەصەی چەن بۆ دەوڵەتی 

داگیرواری ووردصتان هەڵذەگرێت، هەموو ئەواهەی دەبً بە 

داردەصتی دوژمنی وورد و بۆ بەرژەوەهذیی داگیرواران عەڕ دژی 

وورد دەهەن پێیان دەگوترێت حاظ، بێ گومان ئەمەیػ ئەوە 

هاوەڵی  دەگەیەهێت، حگە لەوەی لە صەر ئاصتی پێوەهذی و 

بەردەوام ئەم ئاژەڵە ئازار دەدرێت و خسمەتەواوی بێ پاداعت 

دەمێيىەوە، هاووات لە صەر ئاصتی زمان و بیرهردهەوەیػ دیضان 

صتەم لەم ئاژەڵە دەهرێت و دوو حار دەبێتە كورباوی: حارێً 

بەوەی هە بە مرۆڤی گێل و هەزان و تێ هەگەییغتوو دەگوترێت 

ە  حىێو، حارێيی تریػ بەچىەی ئەم )هەر( دەهرێت بە حۆرێً ل

ئاژەڵە )حاظ( دەهرێت بە هاصىامەی ئەواهەی خسمەت بە 

دوژمىان دەهەن و چەوی داگیرواران دژی میللەتی خۆیان 

هەڵذەگرن و لوولەی تفەهگەواهیان دەهەهە برا و هاوزمان و 

 .هاوهیغتیماوی خۆیان

واز لەم ئاژەڵە دەهێىین و دەپرصین ئەو هەصاهەی پێیان 

وترێت حاظ هێن و بۆچی وایان پێ دەڵێن، گوتمان مرۆڤە دەگ

حاظ هاولێنراوەوان، ئەواهەن هە چەن بۆ بەرژەوەهذیی داگیرهەر 

و دوژمً دژی میللەت و هیغتیماوی خۆیان هەڵذەگرن، بەاڵم 

دەپرصین ئەوان بۆچی ئەم وارە دەهەن و چی وای لێ هردوون صڵ 

ئاصایی بێت بەو حۆرە  لەو وارە هەهەهەوە و تەهاهەت بە الیاهەوە

 .تەماعا بىرێً و صەیر بىرێً

گەر هەمێً وردبیىەوە و بیر لە پاڵىەرەواوی ئەو دیاردە بەرباڵوە 

بىەیىەوە، بەدلىیایییەوە دەبیىین، هۆوارەواوی صەرهەڵذاوی بوون 

بە حاظ یەن عت هیین، بۆ ئەم وارە و دەرهەوتنی زەمیىەوان فرە 

ابووری و صیاس ی و دەروووی لە الیەن و هۆواری وۆمەاڵیەتی و ئ

ە وردبووهەوەی  پغت ئەم پرۆصەیەوە هەیە، بێ گومان ڕەهگە ب

پتریػ، هۆوارگەلێيی تر دەربىەون، لێرەدا بە وورتی لە چەهذ 

 :داهەیەهیان دەدوێین

لە ڕووی وۆمەاڵیەتییەوە: لەبەر ئەو دۆخە هاتەهذروصتەی هە  -أ

مرۆڤبووهیذا هییە  لە وۆمەڵگای ووردیذا بەهای مرۆڤی وورد، لە

و هەبووە، بەڵيو بە توهذی وابەصتەی پیغە و ئاصتی خوێىذەواری 

و صامان و ڕوخضار و تەمەن و...هتذ هراوە، بۆیە ئەواهەی لەم 

الیەهاهەوە لە وۆمەڵگادا لە ئاصتی خوارەوەن، واتە خاوەوی هیچ 

پیغەیەن یان پیغەیەوی عاییضتە هیین، یان هەخوێىذەوارن و 

وی ئەوتۆیان هییە، ڕاصتەوخۆ ئەماهە دەبىە هۆی بڕواهامەیە

ئەوەی بەعێً لەو هەصاهە هەصت بە صەهگ و بەهایەوی مرۆیی 

وەها هەهەن و خۆبەخۆ لە بیرهردهەوە و خەیاڵی خۆیاهذا، خۆیان 
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هیچ ڕێس و هرخێً بۆ خۆیان داهەهێن، بۆیە ئەماهە لەم دۆخەدا بە 

غە و وارێيی تری الیاهەوە ئاصایی بێت ببن بە حاظ یان هەر پی

  .هاپەصەهذ هەڵبژێرن 

لە ڕووی ئابوورییەوە: بێياری و بێ پیغەیی ڕاصتەوخۆ دۆدی  -ب

ئابووری الواز دەوات و مرۆڤ لە خۆعگوزەراوی و ژیاهێيی 

عاییضتە بێبەظ دەوات، هەبوووی وار و صەرچاوەی بژێویی، ژیان 

 و گوزەراوی بێياران دەخاتە مەترصییەوە، بۆیە بوون بە حاظ

حۆرێىە لە هەڵهاتً لەو مەترصییە و دروصتىردوی دۆخەهەیػ 

بەعێيی زۆری دروصتىراوی ئەو الیەهە یان داگیرهەرەیە هە 

داوای حاظ دەوات، ئەویػ بەوەی صەرچاوەواوی وار لە وۆمەڵی 

ووردیذا هە بە زۆری گوهذەوان بوون، تێً دەدا و لە بەراهبەر 

و وارگەی زۆر دروصت  ژیاهێيی عارصتاوی و ژیىگەیەوی پیغەصازی 

 .هاوات، بەڵيو تەنها لە ئۆردووگا و عارەوان وۆیان دەواتەوە

لە ڕووی صیاصییەوە: مرۆڤ هەصت بە بوووی یەن  -ت

ئایذیۆلۆژیای صیاصیی گریىگ هاوات هە لە خسمەتی هەموو وورد 

بێ بێ حیاوازیی هاوچە و عێوە زمان و ئایین و توێژی وۆمەاڵیەتی، 

گ لە الیەن هەصاهێىەوە ئەو بەهایاهەی بە بۆیە زوو یان درەه

پیرۆز صەیر دەهرێً دەهەوهە ژێر گومان و متماهەیان پێ هاهرێت و 

لێی هەڵذەگەڕێىەوە، ئەمەیػ بۆ كۆهاؽ و صەردەمێً هەصاهێً 

 .دروصت دەوات، هە پێیان دەگوترێت حاظ

لە ڕووی دەروووی: هەصتی و الوازی و خۆبەهەمساهین بە هەر  -پ

بێت وا دەوات مرۆڤ خۆی هیچ بەهایەن بۆ خۆی  هۆوارێىەوە

داهەهێت و هیچ ڕێسێيی لە خۆی هەگرێت، ئەمەیػ وا دەوات ئەو 

هەصاهە زۆر بە الیاهەوە ئاصایی بێت، چەوی حاعایەتی لە عان 

 .بىەن

حاظ و حاعایەتییػ هەڕەمێيی ئیذاریی هەیە، ئەماهە لە 

ێىذا صەردەمی صیضتمی فەرماهڕەوای بەغضذا لە چەهذ فەوح

ڕێً خرابوون، هەر یەن لەم فەوحاهە )موصتەعار(ێىیان وەن 

بەرپرس ی یەهەمی ئەو فەحاهە هەبووە، موصتەعارەواهیػ بە 

زۆری صەرۆن خێڵ بوون، ئەواهە بوون لە وۆمەڵگای ووردیذا 

غەعیرەتیان هەبووە، ئەماهیػ صەرۆوی ئەو غەعیرەتاهە بوون، 

صەرۆوی خێڵەواوی  هۆواری ئەوەیػ هە بۆچی دوژمً / داگیرهەر 

هەڵذەبژارد بۆ ئەوەی بیاهياتە لێپرصراوی یەهەمی ئەو فەوحاهەی 

 :حاظ و دەیىردن بە موصتەعار، ئەماهە بوون

پێىهاتەی وۆمەاڵیەتیی خێڵەهیی ووردی بە عێوەیەن بوو، هە  -أ

خەڵىێيی زۆر لە بەر هەر هۆوارێً بێت ڕێسێيی زۆری لە صەرۆوی 

هەوتً و تەهاهەت دەبووهە خێڵەوان دەگرت و عوێيیان دە

خسمەتيار و داردەصتی ئەو صەرۆن خێاڵهە، بۆیە هردهیان بە 

موصتەعار و بەرپرس ی فەوحەواوی حاظ لە الیەن صیضتمی 

فەرماهڕەوای بەغط، ئاماهجذار و و بە پالن بوو، بۆ ئەوەی 

 .زۆرتریً خەڵً دوایان بىەون و ببن بە حاظ

بۆ خێڵەهەی خۆی  صەرۆوی خێڵ و خەڵيی خێڵەوی وەالئی -ب

هەیە، واتە پێػ ئەوەی هیغتیمان، واڵت، خان، هەتەوەی خۆظ 

بوێت، خێڵەهەی خۆی خۆظ دەوێت و لە پێىاو صىوری 

حیوگرافیی خێڵەهەی و خوێً و عەرەفی ئەهذاماوی خێڵەهەی 

ئامادەی گیاهبەختىردن و خوێنڕعتىە و ئەو بەهایاهەیػ لە 

ذ بۆ خێڵەهییەوان بەهای هەتەوەیی و مرۆیی و یاصایی و هت

گریىگترن، لە بەر ئەم پرەوضیپاهەی خێڵ، زۆر بە ئاصاوی ئەماهە 

دەتواهً چەوی حەعایەتی هەڵبگرن و لوولەی تفەهگەواهیان 

بىەهە هاوزمان و هاوهیغتیمان و میللەتی خۆیان، چوهىە وەن 

گوتمان ئەوەی بۆ گریىگە خێڵە هەن هەتەوە و زمان و یاصا و هەر 

 .وەی خێڵعتێيی تری دەرە

ئەوەی بەڵگەهامەوان دەیگێڕهەوە و عایەتداڵەوان باس ی دەهەن، 

حاظ و موصتەعارەوان ڕۆڵێيی خراپیان لە پرۆصەی ئەهفالذا 

  :بینی

بووهە چاوصاغی صەربازەواوی غێراق و ڕێگەیان بۆ خۆظ هردن  -أ

 .و صیخوڕییان بۆ هردن

 .سرانتااڵهيارییەوی بەرچاوی ئەو هاوچاهەیان هرد، هە ڕادەگوێ

موصتەعارەوان دەصتخۆش ی و پغتیواهییان بۆ صەرهەوتنی  -ت

 .عااڵوەواوی ئەهفاٌ بۆ بەرپرصاوی پرۆصەهە دەهارد

بێ گومان هابێت ئەوەیػ هادیذە بىەیً، هە چەهذان هەش لە 

عااڵوەواوی ئەهفالذا بە هۆی ئەو حاظ و موصتەعاراهە لە مەرگ 

ۆڵێيی پۆزەتیڤ و و عوێىبزرهردن ڕزگاریان بووە، واتە ئەوان ڕ 

فریادڕەصیان بۆ هەهذێىیان بیىوە، بەاڵم ئەم ڕۆڵە صىوردار و 

هەم بووە، زیاتر پاڵىەری خێڵەوی و چاهەی وۆمەاڵیەتی ڕۆڵی 

 .هەبووە، هەن هەصتی هیغتیماوی و مرۆیی

  

 پارتیزاوی( -پێضمەرگە ب -صۆڕش )أ ١/١٦

ای عۆڕظ لە هاو وورددا بە تایبەت صەردەمی پێػ ئەهفاٌ و دو 

ئەهفاٌ هەر عۆڕش ی چەهذاری بووە. عۆڕش ی چەهذاری لە هاو 

وورد و هەر عوێيێيی تردا بسووتىەوەیەوی یاخیگەراهەیە، هە لە 

صیضتمی دەصەاڵت و فەرماهڕەوا هەڵذەگەڕێتەوە و دەیەوێت لە 

ڕێگەی هێز و توهذوتیژییەوە دەصتىەوت و بەها بە دەصت بهێىێت، 

 .ایە و زەوت هراوەهە بێ گومان الی خۆی مافێيی ڕەو 

عۆڕش ی وورد لە باعووری ووردصتان هسیىەی صەدەیەن دەبێت 

دەصتی پێ هردووە، واراهتەری هاو ئەم بسووتىەوەیە پێ گوتراوە و 

دەگوترێت پێغمەرگە. پێغمەرگە وعەیەن یان چەمىێيی 

هاوعاوی )صەرباز، حەهگاوەر، عەڕهەر، عۆڕعگێڕ... هتذ( بەاڵم 

بەت لە باعوور و ڕۆژهەاڵتی ووردصتان. بۆ تایبەتە بە وورد بە تای
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یەهەم حاریػ لە ڕۆژهەاڵتی ووردصتان لە صەردەمی وۆماری 

و لە صەردەمی  1946ووردصتان لە مەهاباد دا داهێنراوە. صاڵی 

وۆماری مەهاباددا، هە كازی مدەمەد صەرۆوی ئەو وۆمارە بووە، 

گفتوگۆ هراوە لە بارەی ئەوەی چ هاوێً بۆ ئەو هەصاهە 

ذۆزرێتەوە هە چەن هەڵذەگرن و پارێسگاری لە وۆمارەهە ب

دەهەن، لەو واتەدا پێغيیاری بەوارهێىاوی هاوی )پێغمەرگە( 

دەهرێت، وەن ئاماژەهردن بۆ ئەو هەصاهەی ژیاوی خۆیان بەخت 

  .33دەهەن و پێػ مەرگی خۆیان دەهەون 

د. غەبـذولڕەخماوی كاصـملوو لـە هتێبـی چـل صـاڵ خـەبات لـە )

ـە ـبـارەی وعـەی پێـغـمەرگەوە هووصــیویەتی: پێى ــاوی ـئـازادیذا لـ

پــاظ دامـەزراهذوی وۆماری ووردصتان وۆڕێيی ئەدەبی لە مەهاباد 

پێً هات بـۆ ئـەوە لـە بـاتی وعـەی فارس ی و غەرەبی وعەی 

ووردیی ڕەصەن بۆ زاراوەواوی هێو صـوپا بذۆزهـەوە. یەـهەم زاراوە 

ـوو دابـىــرێ بەراهبەر ـبــە وـعــەی ـصــەربازی فارصـــی هـە پێویضـــت ـبـ

ـە ئازەربایجاهییەوان هردبوویان بە فیذایی، گوایە ئەدیبەوان  هــ

هیچیان بـۆ هـەدیترابۆوە، تـا پیـاوێيی پیـری دهیـادیتوو هـە چـای بـۆ 

ً: هـورد بـە پیـاوی لەخۆبردوویان دەگوت  دەهێىـان پێـی گـوت

یتر لەو واتەوە ئەم وعەیە لە فەرهەهگی صیاس ی و ئ 34پێغمەرگە.(

یەهەم  1959وۆمەاڵیەتی و ڕۆعيبیریی وورددا حێگیر بووە صاڵی 

ڕۆماوی ووردی بە هاوی )پێغمەرگە( لە هووصینی )ڕەخیمی كازی( 

ە یەهەم حار صاڵی ) (ی وۆچیی 1338باڵو هرایەوە. ئەم ڕۆماه

رەواوی واڵتی (ـی زایینی لە عاری ئی1959هەتاوی، بەراهبەر )

(ـی زایینی بۆ دووەم 1961ئەرمیيیا چاپ هرا و لە بەؾذایػ صاڵی )

حار چاپ هراوەتەوە. دهتۆر ڕەخیمی كازی خۆی لە پێغەهیی 

هتێبەهەیذا، تێىضتەهە بە چیرۆن هاو دەبات، دهتۆر غیزەدًی 

مضتەفا ڕەصوڵ و خەصەوی كسلجیػ پێغەهییان بۆ ڕۆماهەهە 

چیرۆوی درێژ و كسلجییػ بە  هووصیوە، دهتۆر غیزەدیً بە

چیرۆوی دادەهێت، بەاڵم بە گغتی لە زۆربەی صەرچاوەواوی 

 . 35ئەدەبی ووردیذا بە ڕۆمان هاو براوە و باش هراوە

بێ گومان پێغمەرگە حگە لەوەی وارەهتەری صەرەهیی عۆڕش ی 

بسووتىەوەی ووردی بووە، لە پرۆصەی ئەهفالیػ یان بەر لە 

ە ئاراصتەهردوی ڕووداو و پرۆصەهە ڕۆڵێيی بەرچاوی ه ەبووە ل

پێغهاتەوان. پێغمەرگە هە بە هێز و ورە و بیروباوەڕی خۆی 

                                                 
بۆ زاهیاریی زیاتر بڕواهە: پێغمەرگە بۆتە زاراوەیەوی حیهاوی، ڕەزا عوان، هە  - 33

 :لەم لیىىەدا باڵو هراوەتەوە

http://knwe.org/Direje.aspx?Jimare=26105&Cor=7&Besh=Araste 
34 ڕەخمان هەكص ی )وۆوۆدهەوە و ئامادەهردن(، پێغمەرگە هیغاهەی  - 

بەرخۆداوی میللەتێىە، وۆمەڵًێ بابەت و هووصراوە بە بۆهەی ڕۆژی هەڵىردوی 

  .7، 2016ٌئااڵ و پێغمەرگە، 
صێیەم، دەزگای ئاراش بۆ چاپ د. ڕەخیمی كازی، پێغمەرگە )ڕۆمان(، چاپی  - 35

 .2008و باڵوهردهەوە، هەولێر، 

ڕووبەڕووی صیضتمی داگیرهەری بەغط بووە و لە عەڕێيی 

صەختذا بوو لەگەڵ صوپاهەی و بەرەهگاری فەوحەواوی حاعیػ 

دەبووەوە، ئەم هێز و ورەیەیص ی بە زۆری لە گوهذەواهەوە 

وان وزەی ماهەوە و بەردەوامیی پێ وەردەگرت و هەر ئە

دەبەخغین، هەر ئەو هاوچەهەیػ بووبووهە عوێنی بەرەهگاری و 

ڕووبەڕووبووهەوە و عەڕ لەگەڵ صوپا و فەوحەواوی ڕژێمی 

داگیرهەر، بۆیە لە دوا حار دا بۆ وۆتاییهێىان بە صەرچاوەواوی 

بژێویی و خەواهەی پێغمەرگە و بۆ لەهاوبردوی پاڵپغت و هێزی 

ىەویی ئەو یاخیبوواهەی ڕووبەڕووی دەبووهەوە، صوپای مەغ

داگیرهەر بڕیاری دا بە تەواوی ئەو گوهذاهە خاپوور بيات و 

 .داهیغتواهەواهیص ی ڕابگوێسێت یان عوێىبزریان بيات

پێغمەرگە حگە لە عەڕ و ڕووبەڕووبووهەوەی صەخت، لەو 

یزاهییػ عەڕیان دەهرد، عەڕی  كۆهاؾەدا بە عێوەی حەهگی پارت

پارتیزاوی عەڕێيی بەرباڵوە و لە زۆربەی عۆڕعە چەهذارییەواوی 

یزاوی   Guerrilla-خرب الػؾابات-حیهان ڕووی داوە و )حەهگی پارت

warfare-  بریتییە لە عەڕی وۆمەڵێً یەهەی حەهگاوەر هە بە

ژمارەیەوی هەم و وۆمەڵێً چەوی صوون هە حووڵەپێىردهیان 

م حەهگەدا عێوازی ئاصاهە دژی صوپایەوی دیاریىراو، لە

پەالمارداوی خێرا و گەڕاهەوەی خێرا دەگرهە بەر، ئەوان عوێً و 

واتی ڕووبەرووبووهەوەهە دیاری دەهەن و لەم ڕێیەوە گورزێيی 

واریگەر لە دوژمً دەوەعێنن، لە همووهەی بەرگریی ڤێتىامییەوان 

بە هەمان عێوە  36دژی ئەمەریيا و پارتی هرێياران دژی تورهیا.(

غمەرگەیػ بریتی بوون لە وۆمەڵێً چەوی صوون، هە چەوی پێ

بە دەصت و عان و بازووی خۆیان و بە زۆری بە پێ 

دەیاهگواصتىەوە و، هێرظ و چاالهییەواهیان زیاتر بۆصەداهان و 

پەالماری وارواوی صوپای بەغط و فەوحە ووردییەوان بوون، 

زۆربەی ئەم عەڕاهەیػ بریتیبوون لە ڕووبەڕووبووهەوەی 

ێً پێغمەرگەی هەم بەراهبەر ژمارەی زۆرتر و چەهذ وۆمەڵ

بەراهبەر لە هێزی صوپا و فەوحە ووردییەوان. صەرەهجام بەعێيی 

گەورەی لە هۆواری توهذی و دڕهذەییی عااڵوەواوی ئەهفاٌ بۆ صەر 

گوهذ و خەڵيی صڤیل، ڕق و تۆڵەی ڕژێمی فەرماهڕەوای بەغط 

ی ئەم هێزەیان بوو، لە هێزی پێغمەرگە و ئەو خەڵىەی داڵذە

  .دەدا و بووبوون بە پغتیواوی

 

 تەوەری دووەم: قۆهاغەكاوی ئەهفال

عااڵوەواوی ئەهفاٌ وۆمەڵێً هێرش ی پالن بۆداڕێژراوی چڕوپڕ 

بوون بۆ لەهاوبردوی وورد، لە ڕێی خاپوورهردوی گوهذەوان و 

هەهذێ عار و عارۆچىە و ڕاگوێسان و عوێىبزرهردوی خەڵىەهەی 

                                                 
حون روبرت، خرب الػؾابات امللاومە بذیال غً الحرب، ترحمە: ایهاب  - 36

 .2006هماٌ، مجمج الطبػە، الحریە لليغر والتوزیؼ، اللاهرە، 
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ىەمای ئابووری، واتە بە گغتی دەتواهین ئاماهجی و هەڵتەواهذوی ب

صیضتمی بەغط لە عااڵوەواوی ئەهفاٌ بۆ صەر وورد لە 

 :ووردصتاوی باعوور لەم چەهذ خاڵەدا وورت بىەیىەوە

 .وورد  و چەهذاریی  ن بە عۆڕش ی صیاس ی  وۆتاییهێىا -أ

گۆڕینی دیمۆگرافیای داهیغتوواوی ووردصتان لە غێراق،  -ب

هەمىردهەوەی ژمارەی داهیغتووان، ئیتر لە ڕێگەی ئەویػ بە 

 .عوێىبزرهردن و ووعتىەوە بێت یان لە ڕێگەی ڕاگوێساهەوە

ە تایبەت ئەو عوێىاهەی  -ت تەغریبىردوی هاوچەواوی ووردصتان ب

دەوڵەمەهذن بە هەوت و صاماوی صروعتی، وەن هاوچەواوی 

 .پارێسگای هەرووون

 .عێواهذوی هەلتوور و مێژووی وورد -پ

ە هێو  -ج دروصتىردن و كووڵىردهەوەی هاوۆوی و دوژمىایەتی ل

ە بەعذاریپێىردوی وورد لە عااڵوەواوی  وورد خۆیذا، ئەویػ ب

 .ئەهفالذا لە هاوچە حیاحیاوان

لەگەڵ الوازهردن و هەڵتەواهذوی ژێرخاوی ئابووریی وورد و  -ح

 .چەهذ ئاماهجێيی تر

د و هێزی زۆر و گەییغتن بە هەموو ئەم ئاماهجاهە پالوی ور 

بەرهامەی تۆهمەی دەویضت، بۆیە ڕژێمی بەغط عااڵوەواوی 

ئەهفالی لە ماوەیەوی دیاریىراودا و بە چەهذ كۆهاؾێً حێبەجێ 

هرد، هە لێرە بە وورتی بە پغتبەصتن بە چەهذ صەرچاوەیەن 

 37 :باصیان دەهەیىەوە

دەصتی پێ هرد و دۆڵی  1988ـی عوباتی 17ئەهفالی یەن:  -1

ی )صەرگەڵو و بەرگەڵۆ( و صىوری كەزا و هاخیەواوی حافایەت

دووان، بىگرد، صوورداظ، چوارتا، كەاڵچوالان، ماوەت 

گوهذ و چەهذ هاخیە و  150و...هتذ،ـی گرتەوە، هە تێىڕا زیاتر لە 

وۆتایی هات.  1988ـی ئازاری 19عارۆچىەیەوی تێذا وێران هرا، 

رهردایەتیی تاواهبار )كۆهاغی یەهەمی عااڵوی تاواوی ئەهفاٌ، بە صە

صوڵتان هاعم ئەخمەد ئەهجام درا... لەم كۆهاؾەدا هسیىەی 

دواهسەهەزار و صەد هەش بە هۆی چەوی هیمیایییەوە ووژراون 

  38(.یان بریىذار بوون

                                                 
 :لەم بارەیەوە بڕواهە - 37

پەالماری ئەهفٌا بۆ میذڵ ئیضت وۆچ )ئامادەهردن(، حیىۆصایذ لە غێراكذا،  -

-149صەر وورد، وەرگێڕاوی لە ئیىگلیزییەوە: مدەمەد خەمەصاڵح تۆفیم، ٌ 

270. 

دیوی هاوەوەی  -هەوعیروان مضتەفا ئەمین، خوالهەوە لە هاو بازهەدا -

، چاپی دووەم، چاپخاهەی خان، 1988-1985ڕووداوەواوی ووردصتاوی غێراق 

 .153-129، 1999ٌصلێماوی، 

، ئەهفاٌ: وارەصات، ئەهجام و ڕەهەهذەواوی، چاپی یەهەم، یوصف دزەیی -

 .140-84، 2001ٌدەزگای توێژیىەوە و باڵوهردهەوەی موهریاوی، هەولێر 
ٌ زاهیاری و دیيۆمێيت، ٌ - 38  .11تەها صلێمان، تاواوی ئەهفا

ـ ی ١٦لە واتی ئەم تاواهەدا صوپای غێراق بە چەوی هیمیایی لە 

ەزار دا هێرش ی هردە صەر عاری هەڵەبجە و پێىج ه1988ئازاری 

هەس ی ئەو عارەی ووعت و بە هەزاراوی تریص ی برهیذار هرد و 

تێىڕای عارەهەی وێران و خەڵىەهەی دەربەدەر هرد، بێ حگە 

لەوەیػ لە چەهذ عوێيێيی تری ووردصتاوی غێراق چەوی 

 .هیمیاییی بە وار هێىا

دەصتی پێ هرد و هاوچەواوی  1988ـی عوباتی 22ئەهفالی دوو:  -2

و دەربەهذیخاوی گرتەوە، بە ئەهفاٌ كەرەداؽ  كەرەداؽ و بازیان

ـی هیضاوی هەمان صاڵی خایاهذ. )بە صەرپەرعتیی 1هاصراوە، تا 

  39(.ڕاصتەوخۆی خضێن ڕەعیذ تىریتی بوو

دا صوپای 1988ـی ئازاری 22لەم كۆهاؾەی عااڵوی ئەهفالذا، لە 

 .غێراق بە چەوی هیمیایی هێرش ی هردە صەر گوهذی صێوصێىان

ـی خایاهذ، هاوچەواوی 1988  هیضاوی  ـی20بۆ  7س ێ: لە ئەهفالی  -٣

چەمچەماڵ، صەهگاو، كادرهەرەم، دوز، هفری هەالر، پێباز و 

تیلەوۆی گرتەوە، بە ئەهفالی گەرمیان هاصراوە، ووعىذەتریً و 

یژتریً كۆهاغی عااڵوی ئەهفاٌ بوو، صەروو   4و   گوهذ 500توهذوت

هەزار ژن و پیاو و  20  ىەیهاخیە لەم عااڵوەدا خاپوور هران، هسی

  و تراهتۆری  صەربازی   پیر و مىاڵ وۆ هراهەوە و بە ئۆتۆمبێلی

ە بەر صەختی و  گوهذوغیىەوان ڕاگوێسران و عوێىبزر هران، هەر ل

ی هیضان 14توهذیی ئەم كۆهاؾە، توهذوتیژتریً ڕۆژیان هە ڕۆژی 

  .بوو بە ڕۆژی ئەهفاٌ دیاری هراوە

ـی خایاهذ، گوهذ و 1988ی مایس ی صاڵی 8بۆ  3ئەهفالی چوار:  -٤

هاوچەواوی عوان و عێخ بسێنی و دەعتی وۆیە و تەكتەقی گرتەوە، 

بە ئەهفالی دۆڵی زێی بچون هاصراوە. لە چەهذ هاوچەیەهیػ 

بـەتایبەتی لە هاوچەواوی كەالصێوهە و گوهذەواوی غەصىەر و 

گۆپتەپە و ئاغجەلەر، صوپای غێراق بە چەوی هیمیایی هێرش ی 

 .رده

  ئابی  ی26مایط بۆ   ی15ئەهفالی پێىج و عەظ و خەوت: لە  -٥

ـی خایاهذ، هاوچەواوی بالیضان، عەكاڵوە، هیران، هازەهین، 1988

صماكولی، دۆڵی ئاالن، ڕەواهذوز، چۆمان، زهجیرە چیای كەهذیل، 

كەزای ڕاهیە، چواركوڕهە، هیزۆپ، چیای باواجی، بەعێً لە 

دیبەگە، عارۆچىەی ئاڵتوون گوهذەواوی وۆیە، عارۆچىەی 

 .و ڕەواهذوز هاصراوە عەكاڵوە   وۆپریی گرتەوە. بە ئەهفالی

ـی ئەیلوٌو 6ـی ئاب دەصتی پێ هرد و تا 25ئەهفالی هەعت:  -6

بەردەوام بوو، هاوچەی بادیىاوی )دهۆن، زاخۆ، باتوفە، واوی 

ماس ێ، زێوە، دێرەلوون، ئەترووظ و زاوێتە(ـی بەگغتی گـرتەوە، 

بە ئەهفالی بادیىان هاصراوە، لەم كۆهاؾەیغذا چەوی بۆیە 

 .گوهذ بەر ئەم چەهە هەوتً 50هیمیایی بە وار هێنراوە و زیاتر لە 

                                                 
ٌ زاهیاری و دیيۆمێيت، ٌ - 39  .١٦تەها صلێمان، تاواوی ئەهفا
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دوای ئەم كۆهاؾەی عااڵوەواوی ئەهفاٌ وۆتایی بە پرۆصەهە 

هێنراوە و بەم بۆهەوە وێڕای ڕاگەیاهذوی صەرهەوتنی عااڵوەهە، 

یی بۆ ئەو هەصاهە ڕژێمی فەرماهڕەوای بەغط لێبوردوی گغت

ڕاگەیاهذ، هە لەو عااڵواهەدا ڕزگاریان ببوو و ئاوارەی عار و دێهات 

و هاوچەواوی هاو واڵت و دەرەوە )بەزۆری ئێران( ببوون، بۆیە 

گریىگە لەم الیەهاهەوە صەرهج لە كۆهاؾەواوی عااڵوی ئەهفاٌ 

 :بذەیً

 

 ئەهفال و كات ٢/١

ڕوویان دا، هە صیضتمی كۆهاؾەواوی عااڵوی ئەهفاٌ، لە واتێىذا 

فەرماهڕەوای بەغط لە غێراكذا هسیىەی هەعت صاڵ لە حەهگذا 

بوون لەگەڵ ئێران، و حەهگەهەیػ لە وۆتایی هسیً دەبووەوە 

واتە لە گەرمەی عااڵوەواوی ئەهفاٌ  1988ـی ئابی 8صەرەهجام لە 

ڕاوەصتا. بێ گومان وەن لە كۆهاؾەواوی پرۆصەی ئەهفالذا 

ـی عوباتی صاڵی 17عااڵوە یەهەم كۆهاغی لە دەردەهەوێت، ئەو 

ـی ئەیلوولی هەمان صاڵ وۆتایی هات، 6دەصتی پێ هرد و  1988

لەم پەرەگرافەدا هە لە یەهێً لەو صەرچاوە ووردییاهەی باش لە 

ئەهفاٌ دەهەن، وەرگیراوە، تا ڕادەیەوی باظ هەڵبژادروی ئەم 

ێمی بەغضەوە واتەمان بۆ دەصتپێىردوی ئەو عااڵواهە لە الیەن ڕژ 

بۆ ڕوون دەواتەوە: )ئەهفالیػ لە عيۆمەهذتریً صاتەواوی 

بەغضذا ڕوو دەدات، هە بەغط دەصتذەداتە ئەهفاٌ، لە 

دۆخێيی الواز و عپرزەدا هییە، پایەواوی خوهم لە هەر وات 

صەكامگیرتر و حێگیرترن، بەغط لەوپەڕی هێز و دەصەاڵت و 

ا، واڵتێيی التەریً و هەیبەتیایەتی. غێراق لە ڕۆژگاری ئەهفالذ

دابڕاو هییە، بەڵيو لە پەیوەهذییەوی بەهێز و صتراتیژیذایە لەگەڵ 

زۆربەی دەوڵەتە غەرەبییە گرهگەوان و پەیوەهذی گرهگیص ی بە 

صۆڤیەتی داڕوخاو و بە خۆرئاواوە هەیە، بەؾذاد لەو صەردەمەدا 

صەهتەرێيی گەورەی صیاس ی و فەرهەهگی هەموو حیهاوی غەرەبە، 

وۆڕ و وۆبووهەوە و صەرداوی صەراوی غەرەب و  عوێنی

هوهەرمەهذان و ڕۆعيبیراهیغە. بەؾذا، دەرگایەوی وااڵیە بۆ 

چەهذەها ڕۆعيبیری حیهاهیػ هە یەهێىیان دەڕوات، یەهێيی 

دیىەیان لە ئوتێلە گەورەواهیذا دادەبەزن... صااڵوی درێژی حەهگی 

لە ڕووی ئیذاری و ئێران، غێراقی گۆڕیوە بۆ دەوڵەتێيی بەهێز -غێراق

صەربازی و پیغەصازی حەهگییەوە. بە ماهایەوی تر صاتەواوی پێػ 

یژییەوی گەورە و  ئەهفاٌ، صاتی ترش هین لە هەرەش، تا توهذوت

چاوترصاهێيی گەورە پێویضت بێت بۆ ڕاگرتنی پایەواوی خوهم، 

بەڵيو بە پێچەواهەوە بەغط لە صەكامگیرتریً ڕۆژاوی 

لەم پەرەگرافەوە  40هفاٌ ئەهجامذەدات.فەرماهڕەوایی خۆیذا، ئە

 :ئەوەمان لە صەر هەڵبژاردوی واتی ئەهفاٌ بۆ ڕوون دەبێتەوە

ئێران، غێراقی هردووەتە واڵتێيی  -حەهگی هەعت صاڵەی غێراق -أ

 .صەربازیی بەهێز

وۆتاییهاتنی حەهگ لەگەڵ ئێران، غێراق دەصتئاوەاڵ و یەهال  -ب

اهەی لەو حەهگەدا هردووەتەوە بۆ تۆڵەهردهەوە لەو هێز 

 .پغتگیرییان هەهردووە، یان عەڕیان لە دژی هردووە

غێراق پێوەهذییەوی صتراتیژیی بەهێزی لەگەڵ واڵتاوی غەرەبی  -پ

و موصوڵماهذا هەیە، دەتواهێت بە هەڵبژاردوی هاوی )ئەهفاٌ( بۆ 

 .پرۆصەهە هاوصۆزیی ئاییيییان بە الی خۆیذا ڕابىغێت

صتراتیژیی لەگەڵ صۆڤیەت و واڵتاوی غێراق پێوەهذییەوی  -ج

خۆرئاوادا لە صەر بىەمای بەرژەوەهذیی صیاس ی و ئابووری هەیە، 

هە دەتواهێت چاوی حیهان لە ئاصت هەر تاواهيارییەوی خۆیذا پێ 

 .دابخات

لەمەوە پێویضتە لە هۆواری هەڵبژاردوی ئەو عوێىاهە بڕواهین هە 

ىگیی هەڵبژاردوی ئەو عااڵوی ئەهفاٌ تێیان ڕووی دا، واتە لە گری

پرصین بۆچی ڕژێمی فەرماهڕەوای بەغط  عوێىاهە ورد ببیىەوە و ب

  .ئەو عوێىاهەی هردە ئاماهج لە پرۆصەی ئەهفالذا

 

 ئەهفال و صوێن ٢/٢

ئەو عوێىاهەی هە پرۆصەی ئەهفالی تێیاهذا ڕووی دا، بە زۆری 

گوهذەوان بوون، لەگەڵ هەهذێ لە عار و عارۆچىەواوی صەر 

صىوری حیۆگرافیای غێراق، هەروەها ئەو هاوچاهەیػ بوو، هە 

هەژموون و دەصەاڵتی صیضتمی فەرماهِڕەوای بەغط تێیاهذا الواز 

ەر عااڵوەواوی ئەهفاٌ بوو یان هەبوو، تێىڕای ئەو هاوچاهەی ب

هەوتً عوێنی دوور لە عارە گەورەوان و صەهتەرەواوی 

عارصتاهیەت بوون، هە بووبووهە چەقی دەصەاڵتی بەغط و 

خەڵياوی ئەو عوێىاهە لە ژیان و عێوەی گوزەراوی عارە گەورەوان 

دوور بوون، بۆیە تا ڕادەیەوی زۆر دابڕاو بوون و لە پەراوێسی 

دا دەژیان، ئەوەیػ ئاماهجی ڕژێمی بەغط و ژیاهێيی عارصتاهییاهە

وارێيی پالن بۆ داڕێژراو بوو هە خەڵيی گوهذ و عارەوان بە 

تەواوی لە یەن داببڕێىێت و پارچەپارچەیان بيات و یەهگرتوویی و 

هاوصۆزی و هاوپغتییان تێذا هەهێڵێت، یەهێً لە هۆوارە 

ئەو  صەرەهییەواوی صەرهەوتنی كۆهاؾەواوی عااڵوی ئەهفاٌ هەر 

دابڕاهەی خەڵيی عار و گوهذ و هەبوووی پغتیواوی و هێزی 

فریاهەوتً و بەهاهاوەچوون و پاڵپغتی بوو لە خەڵياوی هاوچە 

ئەهفالىراوەوان. بە گغتی هەڵبژاردوی ئەو عوێىاهە بۆ ئەهجامذاوی 

                                                 
ذۆصتی، پڕۆژەی وۆهردهەوەی وۆی بەرهەمە بەختیار غەلی، چێژی مەرگ - 40

تیۆریەوان، بەرگی یەهەم، چاپی دووەم، هاوەهذی ڕۆعيبیری و هوهەریی 

  .94-93، 2015ٌئەهذێغە، چاپخاهەی تاران، 
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كۆهاؾەواوی پرۆصەی ئەهفاٌ لە الیەن صیضتمی بەغضەوە بۆ ئەم 

 :هۆواراهە دەگەڕێتەوە

وان و عار و عارۆچىە صىورییەوان عوێنی خۆخەعاردان و گوهذە

ڕێىخضتن و داڵذەداوی پێغمەرگە و بسووتىەوەی چەهذاریی وورد 

 .بووە و بووەتە صەرچاوەی ژیاهیان

ئەو هاوچاهە هاوچەی هغتوواڵی بوون و صەرچاوەی ئابووریی  -أ

ووردصتان بوون، وێراهىردن و خاپوورهردهیان لێذاهێيی گەورە 

 .ژێرخاوی ئابووریی ووردصتان بوو لە

خاپوورهردوی ئەو گوهذ و عار و عارۆچياهەی بەر ئەهفاٌ  -ب

هەوتً، بە دوایذا دروصتىردوی وۆمەڵێً ئۆردووگای لێ 

هەوتەوە، هە عوێيێيی گەمارۆدراو و وۆهترۆڵىراو بوو لە الیەن 

 .دەصەاڵتی صیضتمی بەغضەوە

ی مرۆڤ بەو وێراهىردوی ئەو عوێىاهە و پچڕاوی پێوەهذی -ت

خاهەی هاوی لێوە پەیذا دەوات، واتە خوڵلاهذوی بێ وارییەوی زۆر 

هە مرۆڤ هاچار بە واری هاعاییضتە بيات، بچێتە ژێر 

 .فەرەماهەواوی صیضتمەوە و تەهاهەت چەهیص ی بۆ هەڵ بگرێت

هەهذێ لەو عوێىاهەی بەر عااڵوەواوی پرۆصەی ئەهفٌا  -پ

ماوی صروعتی، ئەمەیػ هەوتً دەوڵەمەهذ بوون بە هەوت و صا

ئەوە دەگەیەهێت تااڵوی و گۆڕینی دیمۆگرافیای ووردصتان یەهێً 

 .بوون لە ئاماهجەواوی صیضتمی بەغط

  

  سەردەمی ئەهفال ٢/٣

صەردەمی ئەهفاٌ بۆ ڕژێمی فەرماهڕەوای بەغط صەردەمێيی لەبار 

و ڕێگەخۆعىراو بوو بۆ ئەهجامذاوی تاواوی ئەهفاٌ، ئەو صەردەمە 

وی هاوخۆیی و هاوچەیی و دەرەهییغەوە لە بەرژەوەهذیی لە الیە

دەصەاڵتی بەغس ی فەرماهڕەوای ئەو واتی غێراق بوو بۆ پەالمارداوی 

ٌ. ئەو صەردەمە بۆ  :وورد و ئەهجامذاوی عااڵوەواوی ئەهفا

وورد: لە ووردصتاوی باعووردا دۆخێً دروصت بوو هە  -أ

هەوات، وورد  هەصت بە هیچ پغتیواهییەوی هاوچەیی و دەرەهیی

لەو صەردەمەدا بە چەوی صوون و پغتیواهیی مادی و مەغىەویی 

زۆر هەمەوە ڕووبەڕووی ڕژێمی داگیرهەری بەغط بووبووەوە، 

حگە لەوەی خۆی هێزێيی یەهگرتوو و بەهێز و یەهذەهگی هەبوو، 

ئەواهەی لە صەردەماوی تردا خۆیان بە دۆصتی وورد و بسووتىەوە 

بوو، بە تایبەت واڵتاوی دراوس ێ لە چەهذارییەهەی هیغان دا

 .صەردەمی ئەهفالذا بە تەهیا بە حێی هێغتبوون

غێراق: واڵتێيی بەهێز بوو لە ڕووی صەربازییەوە، زۆرتریػ  -ب

دۆدی عەڕی كورش و درێژخایەوی هەعت صاڵەی لەگەاڵ ئێران، 

ئەو هێز و دەصەاڵتە صەربازییەی پێ بەخغیبوو، بەرەو وۆتاییهاتنی 

یػ لەگەڵ ئێران، غێراقی دەصتىراوەتر هرد بۆ ئەو حەهگە

تۆڵەهردهەوە لەواهەی )بە تایبەت وورد( هە لەو حەهگە 

پغتیواهییان هەهرد و عەڕیغیان دژی هرد، لە ڕووی 

ە بەرژەوەهذی و  صیاصییغەوە پێوەهذییەواوی غێراق بە حیهاهەوە ل

 .گەعەدا بوو

بوون، لەم  حیهان: واڵتاوی زلهێز و گەورە لە حەهگی صارددا -پ

حەهگە ئەمریيا و واڵتاوی خۆرئاوا لە بەراهبەر یەهێتیی صۆڤیەت و 

دەوڵەتە صۆصیالیضتییەوان ڕووبەڕوو بووبووهەوە، خەریيی 

خۆپڕچەهىردن و پەرەدان بە چەوی هاووی بوون و بىىەی 

صەربازییان لەو واڵتاهە دادەها هە هسیً بوون لە بلۆوی 

صتەم بوو واڵتاوی حیهان خۆرهەاڵت، بۆیە لەم صەردەمەدا ئە

هەتەوەیەوی ژێر دەصتی وەن وورد ببینن و بەرژەوەهذییان لەگەڵ 

 .هەبێت، هە ئەهفاٌ دەهرێت

 

 ئەهفال و دەرهاویضتەكاوی: بەش ی دووەم

 :تەوەری یەكەم: ئەهفال و بەكار هێىاوی هاصیرین

بێ گومان هەر بوارێً ببێتە هەرەصتەی بەر دەصتی هەموو هەش 

ە واری بهێنن و بێ هیچ پێوەر و و هاوەهذ و  گروپ و الیەهێً و ب

پرەوضیپ و هەریت و مەرحێً بۆ هەمووان دەروازەیەوی هراوە 

بێت و هەصیػ باوی لەوە هەبێت چۆن كضە لە صەر ئەو عتە 

دەوات چۆن و بە چ ئاراصتەیەوی دەبا و تەنها و تەنها بیر و 

بەتە، بۆچوووی خۆی صەهگی مەخەن بێت بۆ خسمەتىردن بەو با

ئەوا گوماوی تێذا هییە هە هەر كضەلێىراو و بەوارهێنراو تووش ی 

هاعیریً ڕەفتارهردن دەبێت، هەصاهێً هەر پەیذا دەبً، بە 

بارێيی خراپیذا بیبەن و زیاوی پێ بگەیەهً، ئیتر هەهذێ حار بە 

ئەهلەصت و بە بەرهامە بێت و هەهذێ حار بێ ئەهلەصت و 

صتیان هییە بەو ئاراصتەیەی مەبەصت، هەهذێ حار ئەواهە مەبە

ببەن و هەهذێ حاریػ باهیان هییە چ دەرەهجامێً دێتە ئارا و 

چی دەبێت و چی هابێت، ئەوان تەنها مەبەصت و ئاماهجی خۆیان 

بۆ گریىگە، ئەهفالیػ وەن هەیضێيی گەورە و گریىگ وااڵ بووە 

بۆ هەموو هەش و هاوەهذ و گروپ و الیەهێً و بە هۆی بێ باهیی 

وارهێىان و هەوڵذان بۆ خضتىە خسمەتی ئایذیۆلۆژیا و لە بە

صتراتیژ و بەرهامەی ئەواهەی بە واری دەهێنن و واری تێذا دەهەن، 

تووش ی ئەم خاڵەتاهە بووە و بەوارهێىاهێيی هاعیریً، بە وار 

هێنراوە و بە ئاراصتەی خراپذا براوە و ئەو عێوە بەوارهێىاهە 

داوە و لە صەر ئاصتی تان و  هاعیریىاهە زیاوی زۆری لە هەیضەهە

گغت یان بۆ كورباهییان و خاوەهاوی ڕاصتەكیىەی پرصەهە 

دۆخێيی هاخۆظ و تەهاهەت وارەصاتاوی خوڵلاهذووە، ئەم حۆرە 

بەوارهێىاهە هەهذێ حاریػ بە كورصیی زامەوان دەوولێىێتەوە و 

ئازاری كورباهییان هوێ دەواتەوە، لێرەدا لە چەهذ خاڵێىذا ئاماژە 

ەهذ حۆرێً لە بەوارهێىاوی هاعیریىاهەی پرس ی ئەهفاٌ بۆ چ

  :دەهەیً، هە دەرەهجامی خراپ دەخەهەوە
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 ڕەدىەی صەرمن لە عەرەب و ئایین 1١/

لەبەر چەهذ هۆوارێً، لەواهە ئەهفاٌ لە مێژووی غەرەب و 

ئیضالمذا هەبووە، لەبەر ئەوەی لە كورئاهذا هاتووە و وعەهەیػ 

ر ئەوەی، ئەوەی بڕیاردەر و غەرەبی بووە، هەروەها لەبە

دا غەرەب  1988حێبەحێىەری پرصەهە بوو دژی وورد لە صاڵی 

بووە بۆیە، زۆر هەش و الیەن و گروپێً ئەمە دەهەهە هەٌ و 

هۆوارێً بۆ لێذان لە غەرەب وەن هەتەوە و ئیضالم وەن ئایین و 

ڕەخىەی عەرمىاهەی بەو ئاراصتەیەدا لە غەرەب و ئایین دەگرن، 

 :ڕواهیىە لە چەهذ ڕوویەهەوە حێی صەرهجە ئەم حۆرە

بڕیاردەری پرۆصەهە هە ڕژێمی بەغضە، دەخاتە هاو  -أ

پێىهاتەیەوی گەورەترەوە هە هەتەوەی غەرەبە، ئەمەیػ 

هاڕاصتەوخۆ خسمەت بەو صیضتمە دەوات، چوهىە لە الیەن 

دەیياتە هوێىەری پێىهاتەیەوی گەورەتر، لە الیەوی تریغەوە 

پێىهاتە گەورەیە دەگوازرێتەوە و خۆی وەن  تاواهەهە بۆ ئەو 

 .ڕەگەزێيی بچون لە هاویذا ئەگەری وهبوووی بەهێز دەبێت

گواصتىەوەی صەرهج و خوێىذهەوەی تاواهەهە لە واكیعی  -ب

خۆیەوە بۆ واكیػێيی تر یان گەورەتر ژیىگە و هەلتووری واكیعی 

 .ڕووداوی ئەهفاٌ فەرامۆظ دەوات و هایبیىێت

ە و گەعەدان بە ڕەخىەگرتً و ڕق لە پێىهاتەیەن تازەهردهەو  -ت

یان هەتەوەیەن وەن بىەری تاواوی ئەهفاٌ، واتە بەوارهێىاوی 

ئەهفاٌ بۆ خسمەتی ئایذیۆلۆژیای هاصیۆهالیضتی و ڕاصیضتی، هەن 

  .خسمەتىردن بە پرس ی ئەهفاٌ

هێرعىردهە صەر ئاییيێيی دیاریىراو و تاواهبارهردوی بە  -پ

واوی ئەهفاٌ، گوزارعتە لەوەی هە بێ ڕێگەخۆعىەر بۆ تا

تاواهبارهردن و تواهای خوێىذهەوەی ئایین ڕەخىە لێ گرتنی لە ئارادا 

 .هییە

ڕەخىەگرتً لە ئایین وەن تاواهبار لە پرۆصەی ئەهفالذا،  -ج

الوازیی ئەو بیرهردهەوە و ئەرگۆمێيت و ئەلتەرهاتیڤاهە دەردەخات، 

الوێ و بەربەرەواهێی ئەو هە بەر لە هەڵگرتنی پرس ی ئەهفاٌ، ملم

 .ئاییىەی پێ دەهرێت

تێىڕای خاڵەوان ئەوە دەصەملێنن، بەوارهێىاوی پرس ی ئەهفاٌ بۆ 

ڕەخىەی عەرمً لە غەرەب و ئایین، هەن خسمەت بە پرصەهە 

هاوات، بەڵيو بە پێچەواهەوە پرس ی ئەهفاٌ دەخاتە خسمەت ئایذیا 

ەو مەبەصتە هییە و بیرهردهەوەیەوی دیاریىراوەوە. دیارە ئەمەیػ ب

هە لەم پرصەدا هابێت ڕەخىە لە غەرەب و ئایین بگیررێت، بەڵيو 

هێغەهە لەوەدایە هەموو تاواهەهە ببرێتەوە صەر غەرەب و ئایین، 

بێ گومان ئەوەیػ بەر لە هەر عتێً زیاوی بۆ ئەهفاٌ خۆی 

  .دەبێت

 

 گلەیی و گازهدەكردن لە حكوومەت 1٢/

كورباهییان لە مەیىەتی و گوزەراوی  زۆر حار پرس ی ئەهفاٌ و ژیاوی 

خراپذا دەهرێىە هەرەصتەی گلەیی و گازهذەهردن لە خيوومەت. 

هردوی وارەصات و تراژیذیا بۆ بابەتی یاداعتىامە و وەرەكەی 

داواواری و گلەییىردن لە دەزگا بەرپرصەوان و واربەدەصتاوی عار 

غتەوە و واڵت، لە ڕاصتیذا هەمیغە پاڵىەرێيی مرۆڤذۆصتیی لە پ

 :هییە، بەڵيو

زۆر حار ژیان و گوزەراوی كورباهییان و هەصوواری ئەهفالىراو و  -أ

داواوارییەواهیان، دەهرێىە هەرەصتەی هماییص ی بۆ زۆر هەش و 

گروپ و ڕێىخراو و مێذیا...هتذ، بوووی هرداری و واكیػیی خۆیاوی 

 .پێ دەصەملێنن

هادادی و  گلەیی و گازهذەهردن لە خيوومەت واتە لە ئاصت -ب

زوڵم و پێغێلياریی مافی مرۆڤذا هیچ هۆوارێيی تری بەرەهگاری لە 

ئارادا هییە و ئەواهەی گلەیی و گازهذەهردن دەوات هاتواهً چاودێر 

بً بە صەر واربەدەصت و بەرپرصاهەوە و بە واكیعی بیاهخەهە بەر 

دەم لێپرصیىەوە و دادگاییىردهەوە بۆیە ئەم پرصە وەن بابەتی 

 .و صۆز و بەزەیی بە وار دەهێننویژداوی 

گلەیی و گازهذەهردن لە خيوومەت لە پای ژیان و گوزەراوی  -ت

كورباهییان و هەصوواری ئەهفالىراو، واتای تێ هەگەییغتن لەوەی 

ژیاوی عاییضتە و بەرزیی گوزەران و خسمەتگوزاری مافێيی صادە و 

ئاصایی هەر مرۆڤێىە هەن خەق و بەزەیی بە هۆی ئەو 

  .واهەی بە صەریاهذا هاتووەڕوودا

گلەیی و گازهذەهردن لە خيوومەت بۆ دابیىىردوی عوێنی ژیان  -پ

و مووچە و خسمەتگوزەراوی دەماهخاتە ئەو هەڵەیەوە هە ئەو زەبرە 

كورصە دەرووهییەی لەو تراژیذیایەدا بە صەریاهذا هاتووە 

هامێىێت یان هەم دەبێتەوە، ئەم حۆرە گلەیی و گازداهە و 

وام خووپێوەگرتً بە دووبارەهردهەوەیان دوورمان بەردە

دەخەهەوە لە وارهردن بۆ ڕەخضاهذوی واری فیىری و تیۆری و 

خوێىذهەوەی صایيۆلۆژیای كورباهییاوی زیىذوو و ڕەخضاهذوی 

 .هەلومەرجی دەرووهیی لە بار بۆیان

 

 بۆڵەبۆڵ و قسەی بێ بەها و ماها 1٣/

ئەم حۆرە واراهە لە دوای زۆربەی هاخۆش ی و وارەصات و 

تراژیذیاواهەوە دەردەهەون، ئەویػ بەوەی هۆواری عتًێ 

بگەڕێنرێتەوە بۆ عتێيی بێ ماها یان هادیار یان هاواكیعی، وەن 

هەش وورد خۆی بە عاییضتەی ئەوە دەزاهێت ئەهفاٌ بىرێت، 

ە هەتەوەیەوی پیط یان بێ بڕوا و دووڕ  وو و هاپان و یان وورد ب

هەهذێ صیفەتی خراپی دادەهێت و هەر ئەواهەیػ بە هۆواری 

ئەهفالىردن و تراژیذیاواوی تری دەزاهێت، یان هەهذێ حار دەیخاتە 

پاڵ هۆواری هاوەهمی وەن ئەوەی خودا خۆش ی هاوێت، یان خودا 
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لەگەڵ دوژمىاهیەتی، ئەماهەیػ هەموو بەرهەمی فیىری 

بىچیىەدا بەرهەمی بێ بیرهردهەوە و هاغەكاڵوی و وەهمین، یان لە 

واكیػبیىین و تواهای هەڵضەهگاهذن و خوێىذهەوەی ڕووداو و 

زەمیىەوان هس و هائامادەیە، بەری غەكڵی هازاوضتین، هە بێ 

توێژیىەوە و گەڕِان و بیرهردهەوە، زوو هۆواری ڕووداو و دیاردە و 

 .عتەوان و بۆ عتی وەهمی و ها واكیعی دەگەڕێيىەوە

 

 :بازرگاهیكردن 1٤/

زۆر حار هەش و الیەن و گروپ و ڕێىخراو هەن تراژیذیا و  

وارەصاتەوان دەهەهە بابەتی بازرگاهیىردن و دەهەهە بوارێيی باظ 

بۆ دەصتىەوت و بەرژەوەهذیی مادیی و لەم عوێً و ئەو عوًێ 

بەو ئاماهجە بە واری دەهێنن، ئەویػ بەوەی هەصت و صۆزی 

بە هۆی حوواڵهذوی بەزەیی و صۆزی  خەڵياهێيی پێ ڕادەهێغً و 

ئەو خەڵياهەوە لە چوارچێوەی هاوواریی مرۆیی و یارمەتی و 

بەهاهاوەچوون و واری خێرخوازییەوە بابەتی تراژیذیا و وارەصات و 

و ژیاوی كورباهییان و لێلەوماوان بۆ وۆهردهەوەی هاوواری و پارە 

مەزراوەیی و بۆ خۆیان بە وار دەهێنن و لەم هێوەدا صوود لە هادا

هاڕێىخراوەییی دەزگا بەرپرصەوان و الیەهەواوی تایبەت بەم پرصاهە 

وەردەگرن و ئەو بۆعایییاهەی هەصتی هالێپرصراوێتیی ئەماهە 

دروصتیان هردووە و بۆ ئەوان دەبێتە زەمیىە و هەٌ بۆ ئەو واراهە، 

 :ئەماهەیػ بە زۆری لە صەر دوو ئاصت دەهرێً

هە ڕێىخراوەواوی مافی مرۆڤ تێیاهذا دەرەوە: لەو واڵتاهەی  -أ

چاالهً، یان خەڵياوی خێرخوازی زۆرە و تواهای هاووارییىردهیان 

هەیە هەصاهێً یان گروپ و الیەن و ڕێىخراو و خیزب، تراژیذیا و 

وارەصات و بابەتی ژیان و گوزەراوی كورباهییان و لێلەوماوان و بێ 

و بەزەییی خەڵياوی  خاهەوالهەوان بە وار دەهێنن بۆ ڕاهێغاوی صۆز

بیاوی، یان صوود لە بواری وار و چاالهیی ڕێىخراوەواوی بواری 

هاوواریی مرۆیی و فریاگوزاری و وۆمەهبەخػ وەردەگرن و 

دەیىەهە بابەتی واری ئەوان و خۆیان دەهەهە هوێىەری خەڵيی 

كورباوی و بەعمەیىەت و دواتر بە هۆی ئەو بۆعایییە وارگێڕی و 

لە دەزگا بەرپرصەواوی هاوەوەی واڵت هەیە ئەمان دامەزراوەیییەی 

هاهێڵً ئەو یارمەتی و هاووارییاهە بگەهە حێی خۆیان بۆ 

بەرژەوەهذیی خۆیان بە وار یذەهێنن و گیرفاوی خۆیاوی لێ پڕ 

 .دەهەن

هاوەوە: لە ئاصتی هاوخۆیػ هەمان وار دەهەن، بەاڵم ئەم  -ب

بەزەیی، هەصتی حارە لەگەڵ حواڵهذن و هەصتی مرۆیی و صۆز و 

هەتەوەیی و ئاییىیػ بە وار دەهێنن و لە ژێر هاوی چاالهیی 

هیغتیماهپەروەری و ئاییىذا، هاوواریىردوی ژیاوی لێلەوماو و 

كورباهییاوی وارەصاتەوان دەكۆزهەوە و دیضان بە هۆی ئەو 

بۆعایییە وارگێڕیی و یاصاییەی لە بەڕێوەبردوی واڵتذا هەیە، ئەو 

دەهرێىەوە، هاگەهە جێ و بە دەصتی ئەواهە هاگات هاووارییاهەی وۆ 

هە بۆیان دەهێررێت یان هەمێيی دەگات و ئەواوی تر دەچێتە 

  .دەصت و گیرفاوی ئەواهەی بازرگاهیی بەو پرصاهەوە دەهەن

 پۆست و پلەوپایە 1٥/

گەییغتن بە پۆصت و پلەوپایە، گەر بە عێوەیەوی پضپۆڕی و 

یاصاییی تێذا هەبێت و بۆ  لێهاتوویی هەبێت، هەروەها مەرجی

هەڵگرتنی لێپرصراوێتی هەبێت لە ئاصت ئەو هێغە و وار و 

بەڕێوەبردهەی پەیوەصتە بەو پۆصت و پلەوپایەیەوە، ئەوا بە هەر 

ڕێگەیەن مرۆڤ بە هەر پۆصت و پلەوپایەن بگات، وارێيی 

هاتەهذروصت و زیاهبەخغە، چوهىە لە وەها پرۆصەیەهذا، مرۆڤ 

بۆ بەرژەوەهذیی خۆی بە وار دەهێىێت، هەن ئەو  پۆصت و پلەوپایە

پۆصت و پلەوپایەیەی بۆ خسمەت بەو عوێىە و هەصاوی پەیوەصت 

بەو هاوەهذ و وایەیەوە بێت. بێ گومان لە دۆخێيی وەها گغتیذا 

وەرگرتً یان دەصتبەصەرداگرتنی پۆصت و پلەوپایە بەو عێوەیە 

ەی دەبێت ئەوەی لێ بىەوێتەوە و ئەوە بەرهەمەهەی بێت، ئ

بەوارهێىاوی دۆصیە یان پرس ی ئەهفاٌ و ژیاوی كورباهییان و 

گوزەراوی هەصووار و هەوەواهیان بۆ بەدەصتهێىاوی پۆصت و 

پلەوپایە چۆن دەرئەهجامێيی لێ بىەوێتەوە؟ دۆخێيی وا هە زیان 

بێت بەو عوێىە و بەو پیغە و بوارە و صیمای وارگێڕی و 

ژیاوی خەڵً بە هۆیەوە زیاهیان بەڕێوەبردن و پێغىەوتنی واڵت و 

پێ بگات و هەخۆعییەن بێت لە حەصتەی عێوازی بەڕێوەبردن و 

پێغىەوتً و خسمەتىردن بە خەڵً، دەبێت بۆ ئەو پرش و 

دۆصیەیە چەهذە ووعىذە بێت، هە دەهرێتە پرد و هۆوارێً بۆ 

گەییغتن بە پۆصت و پلەوپایەیەن، هە صەرەهجام هاعیریىىردوی 

 .لێ دەهەوێتەوە پرش و دۆصیەهەی

لە هاوەهذی ئیذاری و بەڕێوەبردوی خەڵً و بوارە حیاحیاواهذا، هە 

یاصا ڕۆڵی خۆی بەتەواوی هەبیيێت و صیضتمێيی صەردەمییاهەی 

دیموهراس ی بۆ عێوازی بەڕێوەبردوی ژیاوی خەڵً پەیڕەو هەهرێت، 

پۆصت و پلەوپایەوان بە هەصاوی پضپۆڕ و عارەزا پڕ هاهرێتەوە هە 

ەیاهەوە خسمەتی ئەو بوارە و خەڵً بىەن، بۆیە هەصاهًێ لە ڕێگ

هە چاویان لەم پۆصت و پلەوپایاهەیە بۆ ڕەوایەتیذان بەوەی هە 

عایەوی ئەو عوێىاهەن و بۆ ئەوەی بە ئاصاوی و زوو بەو پۆصت و 

پلەوپایاهە بگەن، دێً و پرش و هەیس ی ڕەوا بە وار دەهێنن و 

ً، دێً لە ڕێگەی صۆز و هاڕەوایەتیی وارەهەیاوی پێ دادەپۆع

زوڵمی هاو پرصێيی وەن ئەهفاٌ، ڕق و تووڕەیییەن گەر هەبێت لە 

ئاصت هاعاییضتەییی خۆیان بۆ ئەو پۆصت و پلەوپایاهە هاهێڵً و 

  .خۆیان بە عاییضتەی ئەو عوێىاهە دەهاصێنن
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 هەڵبژاردن 1٦/

لە صیضتمی دیموهراس ی و هەر صیضتمێيی تردا، هەڵبژاردن  

ە ملمالوێ و هێبرهێی وۆمەڵێً هەش ئیتر هەیار بً هە دژ حۆرێىە ل

 .ً و صەرصەختی یەن بً، یان تەهاهەت بە تەواوی لە یەن بچ

هەڵبژاردن چ لە ئاصتێيی گەورە و فراواهذا بۆ بەڕێوەبردوی واڵت 

بێت، یان تەنها لە هاو فەرماهگە یان عار و عارۆچىەیەهذا 

خەڵياوی تردا، بۆ بىرێت، بۆ ملمالوێ و صەرهەوتىە بە صەر 

ە بە  ئەوەی دوا حار ئەواهەی صەر دەهەون پۆصت و پلەوپای

دەصت بهێنن. بەوارهێىاوی پرس ی ئەهفاٌ بۆ هەڵبژاردن، 

خسمەتىردهە بە الیەوی بەوارهێىەر بۆ بردهەوە لە هەڵبژاردن هەن 

بە پرصەهە، بچوهىردهەوەی پرصەهەیە بۆ خسمەتىردن بە 

هەصێيی دیاریىراو، داماڵیيیەتی الیەهێً، گروپێً یان تەهاهەت 

لە ڕەهەهذێيی گغتی و پرصێيی هەمووان، هە خەمی هەموو 

تاهێً بێت لە هەر عوێىگە و بەرپرصیارێتییەهەوە هە واری بۆ 

بيات، ئەواهە لە ملمالهێی هەڵبژاردهذا پرس ی ئەهفاٌ بە وار 

دەهێنن، هەرگیز بۆیان گریىگ هییە چەهذە ئەم پرصە بچون 

وەی بۆیان گریىگە چۆن لە ملمالهێىەدا بە هۆی دەهەهەوە، ئە

ئەو پرصەوە صەر بىەون و دەزاهً بۆ ئەوەی پێوەهذییەوی پتەو لە 

هێوان واهذیذ و دەهگذەران هەبێت و خەڵً دەهگ بەواهە بذەن 

هە خۆیان هەڵذەبژێرن پێویضتە ڕایەڵێً لە صۆز و بابەتی 

او دڵی ویژداوی و بەزەیی دروصت بىەن و بەمەیػ خۆیان لە ه

  .دەهگذەراهذا خۆعەویضت بىەن

 

  حیزبایەتی 1٧/

خیزب زۆر حار لە صەر پیرۆزییەواوی خەڵً و هەتەوە و مرۆڤ 

دەژی، لە ڕێگەی ئەم پیرۆزییاهەوە ڕەوایەتی بە وار و بەرهامەواوی 

خۆی دەدات، تراژیذیاواوی هەتەوەیػ حۆرێً لە پیرۆزی و 

بۆ ڕاهێغاوی صۆز و ڕەوایەتییان تێذایە و هەرەصتەی گریىگً 

هەصتی ئەواوی تر، بۆیە ئەم حۆرە بەوارهێىاهاهە هەر لە بىەمادا 

هاتەهذروصت و هەعیاون، چوهىە بەرهامە و وار و پالوی خیزب 

دەبێت خۆیان بە هێزی هاوەوی و ڕاصتودروصتیی خۆیان، خۆیان 

بضەملێنن، هێزی خۆصەملاهذهیان لە هاوچەرخێتی و ڕوووی لە 

و مرۆڤذۆصتیی لە تیۆر و خسمەتىردن لە خسمەت بە خەڵً 

پراهتیىذا وەربگرن، هەن لە صەر پیرۆزییەواوی خەڵً و هەتەوە و 

ً. بە دڵىیایییەوە هەر حۆرە بەوارهێىاهێيی  ئایین و... هتذ بژی

پرس ی ئەهفاٌ لە وار و تەهتیً و صتراتیژی خیزبایەتیذا هاعیریً و 

  .هامرۆیییاهەیە و زیاهگەیاهذهە بە پرصەهە

 

 

 

 

 پاككردهەوەی ڕابردووی دراپ  1٨/

بەوارهێىاوی پرس ی ئەهفاٌ وەن تراژیذیایەن لەوەوە هە هەمیغە 

تراژیذیا دیوێيی مرۆڤایەتیی هەیە، هەمیغە كورباهییەواوی هاوی 

پان و بێ گوهاهً، ئەو صیفەتاهەی پرس ی ئەهفالیػ وەن ڕووی 

ً یان مرۆڤاهە و پاوی و بێ گوهاهیی كورباهییەواوی، دەصەاڵتێ

چەهێيی ڕەمسی دەدات بەواهە تا خۆیان وەن مرۆڤذۆصت و پان 

و بێ گوهاه پیغان بذەن، یان بڵێن لە هەر بە بىچیىە و صەرەتا و 

وۆتایی وان و مغتومڕ هەڵ هاگرێ، ئەم دۆخەیػ وا دەوات 

ئەواهەی بیاهەوێت ڕابردووی خراپی خۆیان بضڕهەوە، یان لە بەر 

ەهێڵً ببینرێت، دێً و ئەم پرصە بە چاوی ئەواوی تر الی ببەن و ه

وار دەهێنن، بە هووصین و دروعم و وتاری ڕاگەیاهذن و لێذواوی 

ئەمالوال و گوتاری حەماوەریی بەرگریی بێ هردار و دروعماوی لە 

پرس ی ئەهفاٌ دەهەن، دەیىەن بە وێردی صەر زاریان و پەیتاپەیتا 

ەوەی ڕابردووی لە بۆهەواهذا دەیڵێىەوە، ئەمەیػ تەنها بۆ پاهىرده

 .خۆیان و صڕیىەوە و هەهێغتيیەتی لە بەر چاوان

 

 تەوەری دووەم: ئەهفال و كارداهەوەكاوی

وارهردن لە صەر ئەهفاٌ چ وەن پرصێيی صیاس ی و وەن هەیضًێ 

لە صەر ئاصتی هاوخۆ و دەرەوە یان لە چ وەن پرصێيی وۆمەاڵیەتی 

ت یان بە و دەروووی و ئابووری و... هتذ، بێت، بە هووصین بێ

وتاری ڕۆژهامەگەری و واری مێذیایی، یان بە چاالهیی مەدەهیی و 

واری ڕێىخراوەیی و مرۆیی و یاصایی، وۆمەڵێً وارداهەوە و 

دەرهەوتەی دەبێت، وارداهەوەواوی حۆراوحۆر دەبً و هەهذێىیان 

باظ و هەهذێىیان خراپ دەبً، هەهذێىیان زیان لە پرصەهە و 

ذۆصتان دەدەن و هەهذێيی تریان هەصتی كورباهییان و مرۆڤ

دەچىە خسمەت هەیضەهە و لە ئازار و زام و وۆژیاهەواوی 

كورباهییاوی زیىذوو و هەصووار و هەوەواهیان هسیً دەبً، هە 

لێرەدا بە وورتی بۆ خۆالدان لە دووبارەهردهەوەی باصىردهەوەی 

 :ئەواهەی گوتراون بە وورتی لە چەهذ داهەیەهیان دەدوێین

 

  اهەوەكاوی لە سیاسەتداكارد 2١/

ئەهفاٌ بە دڵىیایییەوە پرصێيی صیاصیی گریىگە و ڕووداوێيی 

صیاصییػ بووە و ڕووی داوە، بەاڵم ئەوەی لێرەدا گریىگ بێت 

ئەوەیە چۆن ئەو پرصە صیاصییە دەحووڵێنرێت و 

صیاصەتمەدارەواوی هێن و، بە چ میتۆدێيی صیاصییاهە وار لەگەڵ 

ویص ی گریىگتر ئەوەی بە بیاهووی واری ئەهفالذا دەهەن، لە هەمو 

هاعیرینی صیاصەتمەدارەواهەوە، ئەم پرصە لە صیاصەت هەخرێت 

و تەنها هەهرێتە پرصێيی مرۆیی و خێرخوازی و هەهرێتە مەیذاهًێ 

تەنها بۆ توێژیىەوەی ئەدەبی و دەوروووی و ئابووری..هتذ، لە 
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و پێوەهذیی ئەهفاٌ و صیاصەت یان وارهردوی ئەهفاٌ لە ها

 :صیاصەتذا گریىگە ڕەچاوی ئەم خااڵهەی الی خوارەوە بىرێت

زۆر حار ئەهفاٌ لە هاو صیاصەتذا وەن هۆوارێً بۆ تووڕەیی لێی  -أ

دەڕواهرێت، ئەمەیػ وەن حۆرێً لە وارداهەوەی خراپ لە 

بەوارهێىاوی ئەهفاٌ دادەهرێت، چوهىە تووڕەیی صیاصەتێيی واتی 

هە تەنها حۆرێً لە توهذڕەوی  و تێپەڕ و زوو هەڵچوو دەصازێىێت،

و ڕق لە ئاصت ئەواوی تر )غەرەب، ئایین، خووهمەتی تر و 

دوهیا(دا دروصت دەوات، هەن گۆڕاوی پرصەهە و ڕاهێغاوی بەرەو 

دۆدی باعتر، تووڕەیی لە صیاصەتی وارهردن بۆ پرس ی ئەهفاٌ، 

واتە بیرهەهردهەوە و كوواڵ وار هەهردن لە هاو پرصەهەدا، هە 

ام بۆ ماوەیەوی زۆر وەن خۆی یان خراپتر لە دۆدی خۆی صەرئەهج

 .دەیهێڵێتەوە

زۆر حار بە هاوی واری مرۆیی و خێرخوازی و گۆڕینی پرس ی  -ب

ئەهفالىراوان و كورباهییان بۆ بابەتی داواواریی ژیاوی عاییضتە و 

خسمەتگوزاری و مووچە و عوێنی ژیان و...هتذ، پرس ی ئەهفاٌ لە 

یاصەتخضتنی هەر عتێً خۆی لە صیاصەت دەخرێت، لە ص

خۆیذا صیاصەتێيی ئەو صیاصییاهەیە هە خۆیان لە بەرپرصیارێتیی 

دەدزهەوە و ئەصتۆی خۆیان لە هەموو گوهاه و تاواهێً پان 

دەهەهەوە و پرصەهە بە الڕێذا دەبەن و و هەهذێ حاریػ 

بازرگاهیی پێوە دەهەن و دۆخێيی وا دروصت دەهەن، هە هەش 

 .ی بە وارهردن هەبێت تێیذائارەزوو و ئومێذ

صیاصەت دوو دیوی هەیە، هەم تواهای گۆڕینی حیهاوی هەیە  -ت

و هەم تواهای هێغتىەوەی، هەم دەتواهێت خراپتری بيات و هەم 

باعتر، بەوارهێىاوی ئەهفاٌ وەن پرصێيی صیاس ی، دەهەوێتەوە 

صەر صیاصەتمەدارەواوی. ئەوەی دەبینرێت هەمتر لە واكیعی 

اصەت باعترهردوی ژیاوی كورباهییاوی زیىذوو و هەوە و ئەهفالذا صی

هەصوواریان بووە و بە ئاصتەم هەلومەرجی ژیاهیاوی لە ترش و 

چاوەڕواوی و هێغەی دەروووی و یاصایی و ئابووری گۆڕیوە، بۆیە 

دەتواهین بڵێین صیاصەتمەداران پرس ی صیاصیی ئەهفالیان بۆ 

 .ییان بە وار هێىاوەهێغتىەوەی ئازار و مەیىەتییەواوی كورباه

بەوارهێىاوی پرس ی ئەهفاٌ لە هاو صیاصەتذا پێویضت بوو بە  -پ

ڕەخىەگرتً لە صیاصەتمەدارەواوی دەصت پێ بيات، صیاصەت 

خۆی ڕەخىەی صیاصییە لە صیاصەتمەدارەواوی بۆ دروصتىردوی 

واریگەرییەوی دیالەهتیيی و گۆڕیً و بەرەوپێشچوووی دۆدی 

ن بوووی پرصێيی صیاس ی وەن ئەهفٌا صیاس ی و ژیاوی خەڵً، هە

یان هەر پرصێيی تر بە داردەصت و ئامرازی دڵخوازی 

صیاصەتىردوی خۆیان و چۆهیان بوێت بەو عێوەیە هەڵی 

  .بضووڕێنن

بەوارهێىاوی هەیس ی صیاصیی ئەهفاٌ لە صەر ئاصتی دەرەوە و  -ج

واڵتاوی حیهان، زیاتر بۆ لە صیاصەتخضتنی هەیضەهە بووە ئەویػ 

ەی پرصەهە هراوە بە بابەتی مرۆیی و بۆ صەرهجڕاهێغاوی بەو 

ئەواوی تر و حوواڵهذوی صۆز و بەزەیییان بووە بە الی دۆدی 

ە دوا حاردا ئەوەیػ  كورباهییان و صەختیی ژیاهیان، ل

 .بازرگاهیىردن بە هەیضەهەی لێ هەوتۆتەوە

 

  كارداهەوەكاوی لە مێدیاكان 2٢/

ئەهفاٌ و چ لە صەردەمی دوای چ لە صەردەمی ڕووداوی پرۆصەی 

پرصەی ئەهفالذا، لە مێذیای بیضتراو و بینراو و هووصراودا 

پرۆصەی ئەهفاٌ ڕەهگذاهەوە و وارداهەوەی هەبووە. لە صەردەمی 

ڕووداوی ئەهفالذا یان ڕاصتەوخۆ دوای وۆتاییهاتنی پرۆصەهە لە 

ڕۆژهامەواوی خيوومەتی غێراكذا باش لەو پرۆصەیە هراوە و 

ی بە صەرهەوتىەواوی صوپای غێراق لەو پەالمارە هراوە، عاهازی

ڕۆژهامەواوی غێراقی ئەو صەردەمە لەواهە )هاوواری( هە بە ووردی 

ـیػ بە غەرەبی دەردەچوو، هەر دووهیان  41دەردەچوو، )الپورە(

چەهذیً )هەواڵ، ڕاپۆرتەهەواڵ، بروصىە، چاوپێىەوتً، وتار و 

فاٌ باڵو هردوەتەوە، صەروتار( یان لە صەر پرۆصەواوی ئەه

بروصىە و پیرۆزبایی صەرهەوتنی ئەو عااڵواهەیان باڵو هردوەتەوە 

و، چەهذیً چاوپێىەوتيیان لەگەڵ: حاظ، موصتەعار، صەربازی 

غێراق، صەرهردەی صەربازی، هەصایەتی صیاس ی و تەهاهەت 

خەڵياوی ئاصاییذا صاز داوە و پەخغیان هردووە و بە عێوەی 

ێذاهەڵگوتً باصیان لەو پرۆصەی ئەهفٌا وەصف و زاهیاری و پ

هردووە، بێ گومان بەعێيی ئەم وارە ڕۆژهامەواهییاهە لە مێذیای 

بیضتراو و بینراو )ڕادیۆ و تەلەفسیۆن(ی غێراق باڵو هراوەتەوە، 

بەاڵم مێذیای حیهاوی لەو صەردەمەدا پێ هاچێت هیچی لە صەر 

ەردەمە ئەو پرۆصەیە باڵو هردبێتەوە، لە بەر ئەوەی ئەو ص

پرۆصەی ئەهفاٌ وەن هەیضێيی تاوان هەگەیغتبوە صەر مێزی 

هیچ دادگا و ڕاگەیاهذهێيی حیهان تا بەعێوەیەن لە عێوەوان 

و  1991باش بىرێت و ڕەهگ بذاتەوە، بەاڵم لە دوای صاڵی صاڵی 

ڕاپەڕینی ووردی باعووری ووردصتان و دەرهەوتنی مێذیای 

س ی ئەهفاٌ بووە بابەتی هووصراو بیضراو و بینراو هەر زوو پر 

ڕۆژهامەواوی و مێذیا، بەاڵم ئەم وارە بێ حگە لە هێغە لە ڕواهینی 

صیاس ی و وۆمەاڵیەتیی و ڕۆعىبریی وورد بۆ پرس ی ئەهفاٌ، خودی 

گرفتەواوی مێذیا و ڕاگەیاهذوی ووردی زەمیىە و هۆواری خراپیی 

دەرهەوتنی پرس ی ئەهفاٌ بوون لەم ڕاگەیاهذهەدا هە لێرەدا بە 

 :وورتی ئاماژە بۆ چەهذ خاڵێً دەهەیً

غەكڵی ڕۆژهامەواهیی وورد، هۆواری ڕۆژاهە و هتوپڕی بۆ  -أ

دیاردەوان دادەها و ڕاصتییە زوو تێپەڕو خێرا بینراوەواوی وەن دوا 

ڕاصتی و تەنها هۆواری خەكیلی پەخػ دەهرد، بۆیە بەم عێوەیە 

                                                 
بۆ زاهیاریی زیاتر بڕواهە: ئەصػەد حەباری، ئەهفاٌ لە میذیاواوی بەغضذا،  - 41

ٌ غیرفان،   .44، 2015ٌصلێماوی، چاپی یەهەم، دەزگای ڕۆعيبیریی حەما
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دوور  پرس ی ئەهفالی لە خوێىذهەوەی تیۆری و تەئویلی كووڵی

 .خضتەوە

ڕاگەیاهذوی ووردی لە ئاصت پرۆصەی ئەهفالذا هەمتر یان  -ب

هسیً لە هیچەوە واری لە صەر بوهیادی صەرهەڵذاوی ئەهفاٌ و 

زەمیىەی هەلتووری و صیاس ی و وۆمەاڵیەتیی ئەو ڕووداوە هرد، 

صیضتم و وۆی فەزای گغتیی هەبینی، تەنها لە ئاصتی ژمارەوان و 

كۆهاؾەواوی پەالمار و بىەرەواوی و ئەو  چۆهێتیی ڕووداوەهە و 

  .عتاهەی تێیاهذا بە وار هات، واری هرد

ڕاگەیاهذوی ووردی لە ڕێگەی واری تەكلیذی و زۆر دووبارە و  -ت

صادە و ڕووهەعاهەوە، ئەو صام و ترصەی لە حەوهەری 

پرۆصەهەدا هەبوون، هێوری هردهەوە، بە هۆی بەردەوام 

ئاصت و خووالهەوە لە یەن پەخغىردن و وارهردن لە یەن 

بازهەدا و بێ كووڵبووهەوە، وارەصات و تراژیذیاواوی لە عۆن و 

 .هەژان خاڵی هردەوە

ئەماهە و چەهذیً هەموووڕیی تر لە مێذیای ووردیذا هە 

هەیتواهیوە پرس ی ئەهفاٌ لە ئاصتی هاوخۆ بەرەو صاڕێژهردوی 

ە ئاصت ی بریىەوان و هاصاهذوی زەمیىەی ڕووداوی بەرێت، ل

دەرەوەیػ هەیتواهیوە ئەم پرصە وەن هەیس ی حینرصایذ بە 

دوهیای بىاصێيێت و صەرهجی دوهیای بە الدا ڕابىێغێت، بەاڵم 

میذیای حیهاوی تا لە دوای ڕووخاهذوی دەصەاڵتی خیزبی بەغط لە 

و، دوا ئەو واتەی  ٢٠٠٣غێراق لە الیەن ئەمریياوە لە صاڵی 

دروصت هراو ئەم  ئەهجومەوی واتیی بەڕێوەبەردوی غێراق

دا دادگای بااڵی تاواهەواوی  2004ی ئازاری 8ئەهجوومەهەیػ لە 

لە غێراكذا دامەزراهذ، هە ئەم دادگایە بۆ دادگاییىردوی 

بەرپرصاوی بااڵی خسبی بەغط بە تاواوی پێغێلىردوی مافی مرۆڤ و 

تاواوی حەهگ و وۆمەڵيوژی دامەزرا، تاواوی ئەهفالیػ یەهێً 

ە و بە هۆی ئەم دادگاییىردهەوە پرس ی ئەهفٌا بوو لەو دۆصێیاه

هەوتە بەر چاوی مێذیای حیهاوی و لە حیهاهذا ئەم ئەهفاٌ وەن 

تاواهێيی گەورە هە خيوومەتی غێراق دژی وورد ئەهجاوی دا، 

 .بیضترا

 

 هەڵوێستی ڕۆژاهە 2٣/

هەڵوێضتی ڕۆژاهە بووە بە دیاردەیەوی ڕۆژاهە و زۆر هەش و 

ڕۆعيبیر و صیاس ی و خاوەوی پیغەی تر لە ئاصت هەموو ڕووداو و 

پرصەواهذا هردوویاهەتە دیفاهتۆیەن و دۆخێيی دروووی و 

فغارێيی غەكڵییان دروصت هردووە هە هەر دەبێت هەموو 

و  هەصێً، بە تایبەت ئەواهەی صیاصیین، یان ڕۆعيبیر 

ڕاگەیاهذهيار و هەصایەتیی دیارن، هەر دەبێت لە صەر ئەو دیاردە 

و ڕووداوەی لە ئارادایە عتێً بڵێن یان بىووصً و هەڵوێضتی 

خۆیان در بخەن، ئەهفاٌ وەن پرصێيی صیاس ی هە زەمیىەی 

ڕووداوی صیاس ی و وۆمەاڵیەتی و هەلتووری و...هتذ، بووە و بۆ 

و تەئویلی كووڵی دەوێت، بێ تێگەییغتن لێی خوێىذهەوەی تیۆری 

گومان هیی ئەوە هییە، تەنها بە ڕصتەیەوی صادە و بێ كواڵیی و 

تەنها بە وتار و ڕاگەیاهذوی بۆچووهێيی صاوار مرۆڤ پاڵی لێ 

بذاتەوە و هەصت بە وێژداهێيی ئاصوودە بيات، هە ئەروی خۆی 

لە بەراهبەر ئەم پرصەدا بە جێ گەیاهذووە و ئەوەی لە صەری بووە 

ردوویەتی، دەربڕینی هەڵوێضت وەن پیغەیەوی ڕۆژاهەی زۆر ه

هەش لە ئاصت پرس ی ئەهفالذا وۆمەڵێً گرفتی هەڵگرتووە، 

 :لەواهە

هەڵوێضتوەرگرتً و بەردەوام دووبارەبووهەوەی الی ڕۆعيبیر و  -أ

صیاس ی و هەصایەتییە ئەوادیمییەواوی وورد و دەرهەوتنی لە 

ترەوە، حێگەی بە چاالهیی  پاهتاییی ڕاگەیاهذن و هاوەهذەواوی

فیىری لێژ هردووە و بە حۆرێً خۆی وەن وارێيی مەغریفی و 

 .ڕۆعيبیریػ هاصاهذووە

هەڵوێضتوەرگرتً زیاتر بۆ ڕەزامەهذییوەرگرتىە لە الیەن ئەواوی  -ب

ترەوە، واتە فغارێىە دەروووی و دەرەهییە بۆ ئەوەی ئەواوی تر ئەو 

رگرتً حیهاهبیىییەوی هەصە پەصەهذ بىەن، واتە هەڵوێضت وە

كووڵی لە پغت هییە، گوزارعت لە بیرهردهەوە و ڕاماوی حذدی 

  .هاوات

 

 دروصم 2٤/

دروعم ڕاگەیاهذوی حۆری بیرهردهەوەی الیەهێيی دیاریىراوە، 

پرۆصیەن هییە هە تان خۆی پێی هەڵضێت، بەڵيو بەیاهىردوی 

حۆری ئایذیای الیەن، خیزب، هاوەهذ، خيوومەت و ڕێىخراوە 

...هتذ، پرس ی ئەهفاٌ زۆر حار لە چواچێوەی دروعمەواهذا و

دەردەهەون و دەخرێىە ڕصتە دروعماویییەواوی گروپ و الیەن و 

خيوومەت و خیزب و...هتذ، ییەوەئەو ڕصتاهە زۆر حار بە عێيی 

زۆر پرصەهە بەیان دەهەن و هێغەوان دەخەهە بەر دیذە و گوێ، 

ۆمەڵەوان دەهەن، هەهذێ حار، داوای دۆزیىەوەی گۆڕە بە و

داوای هێىاهەوەی ڕووفاتی ئەهفالىراوان دەهەن، چاهىردوی ژیاوی 

كورباهییاوی زیىذوویان دەوێت، دەیاهەوێت مووچە و عوێنی 

هیغتەحێبوون بۆ هەصوواری ئەهفالىراوان دابین بىرێت، هاوی 

هاوەهذە بەرپرصەوان دەدەن پرس ی ئەهفاٌ وەن هەیس ی 

داوای وۆهفراوس ی هاوخۆیی و  حیىۆصایذ بە حیهان بىاصرێت،

هێودەوڵەتی دەهەن بۆ ئەو مەبەصتە، داوا دەهەن گوهذەوان 

ئاوەدان بىرێتەوە، تاواهبار و صەرۆن حاعەوان دادگایی بىرێً و 

صسا بذرێً، ئەهفاٌ وەن واهەیەوی خوێىذن بە مىذااڵوی وورد 

بذرێت، لە زاهيۆوان بەش ی تایبەت بەو هپرصە بىرێتەوە، 

و دەرووهىاصان واری حیذی لە صەر بىەن، وۆمەڵىاصان 

بەردەوام هتێب و توێژیىەوەی لە صەر بەرههەم بهێنرێت و بۆ 
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زماهەواوی حیهان وەربگێڕرێً، مۆزەخاهە و مۆهۆمێىتی عیاوی بۆ 

دروصت بىرێت، فیلمی صیىەمایی لە صەر بەرهەم بهێنرێت و 

ذیً تێىضتی ئەدەبیی گەورەی لە بارەوە بىووصرێت، ئەماهە و چەه

دروعمی تر، بەاڵم دروعمەوان ئەواهیػ وۆمەڵێً هێغەیان 

 :هەیە

دروعم زیاتر لە كضەی بێ هردار دەچێت، ئەوەی بەیان  -أ

دەهرێت بۆ ئەواوی تر پیغان دەدرێت، واتە الیەهێً، گروپێً، 

ً... هتذ، ڕصتەیەوی دروعماویی ڕادەگەیەهێت، خۆی وا  خیزبێ

یاهذوە و ئەوە ئەواوی تر هە دێتە بەر چاو هە ئەروی خۆی بە جێ گە

دەبێت ئەو وارە بىەن، بۆیە دروعم بە زۆری لە هاو ڕصتەیەوی 

بەیاهىراودا دەمێىێت و هەر دەگوترێت و دەگوترێتەوە و هابێت بە 

 .هردار

دروعم صیفەتی بێ كوڵبووهەوە و لێپێچیىەوەی هەڵگرتووە،  -ب

دەوات و  تەنها لە ڕوووارێيی صادە و صەرپێییذا ئاماژە بۆ عتێيی

بەدواداچوون هاوات، بۆ همووهە واتێً لە صەر الفیتەیەن 

دەهووصرێت: پێویضتە تاواهباراوی هەیس ی ئەهفاٌ دادگایی بىرێً و 

صسا بذرێً، خاوەن دروعمان هاپرصً و و بە عوێً ئەوەدا 

هاچً، هێن تاواهباران، لە وام دادگا، دادگایی بىرێً و وێ صسایان 

  .بذات

ادە هردهەوە و ئاصاییىردهەوەی وارەصات و دروعم ڕۆڵی ص -ت

تراژیذیاوان دەدات و وەن ڕووداوێً هە عۆن و صەرصامی 

 .هەڵىاگرێت دەخاتە بەر چاوی هەمووان

هەهذێ حار دروعم ڕۆڵی دەبێت لە صواهذن و زڕاهذوی  -پ

هەصێً یان پرصێيی گرهگ و لە بەر ئەوەی ئەواوی ئەو دروعماهە 

ۆیان لە بەر چاوی ئەواوی تردا بەرز دەهەهەوە بەعێوەیەن خ

دزێون بۆیە پرصەهەیػ دزێو و دەهەن و لە بەر چاوی خەڵيی 

 .دەخەن

 

ــئەهج ـ  امـ

عوهاش و ڕەهەهذی مێژوویی و  -لەم توێژیىەوەیەدا )ئەهفاٌ

دەرهاویغتەکاوی( عوهاش و ڕەهەهذی مێژوویی ڕاصتەكیىەی و 

توێژیىەوەوە، دەرهاویغتەکاوی ئەهفاملان خضتوەتە بەر باش و 

ئەوەی وەک دەرەهجام بەدەصتمان هێىاوە لە  بەش ی یەهەم دا لە 

ٌ: عوهاش و ڕەهەهذی مێژوویی(، لە ڕێگەی  ژێر هاوی )ئەهفا

دەرخضتنی عوهاصێکی هەمەالیەهەوە بۆ  )ڕەهەهذی زماوی، 

ڕەهەهذی زاراوەیی، ئەهفاٌ و ئایین، كورباهیاوی ئەهفاٌ، 

ئەهفاٌ، عایەتداڵەکان، ڕزگاربوواوی ئەهفاٌ، هەوەکاوی 

تاكاهەکان، گۆڕی بەکۆمەڵ، بیابان، بیضەروعوێىکردن، 

ئۆردووگای زۆرەملێ، بەغط، حاظ) ئەو ڕەهەهذە مێژووییەمان 

 :هیغان داوە کە

کورد لە صاتی ئەهفالذا لە عکضت و پاعەکغێذا بوو،  -١

ئەهفالکراوان و ئەو عوێىاهەی ئەهفاٌ کران لە پەراوێسی 

 .ذا بوونکۆمەڵگای کوردی

ڕژێمی ئەهفالچی لە صاتی بەهێزی و گەعەی صەربازی و  -٢

 .صیاصیذا بوو

کۆمەڵگای هێودەوڵەتی ئاگای لەو کارەصاتە هەبوو، پێوەهذیص ی  -٣

 .لەگەڵ ڕژێمی ئەهفالچی باظ بوو

دواتر لەم دەرەهجاماهەوە بەرەو بەش ی دوەم ڕۆیغتوویً )ئەهفاٌ و 

ئاوامی هێگەتیڤیی ئەو  دەرهاویغتەکاوی( کە  لە دوو تەوەردا

دەرهەوتە و بۆچووهە هەاڵهەمان دەرخضتوە هە لە ئاصت 

ئەهفالذا لە بیرهردهەوەی ئێمەدا ئامادەن و زۆر حار لە واتی 

بەوارهێىاوی چەمً و دۆصیەی ئەهفالذا بە بەهێزی دەردەهەون، 

 :کە زیاتر لەم خااڵهەدا دەر دەکەون 

ی کە ئەوان خاوەوی ڕەخىەی عەرمً لە غەرەب و ئایین بەوە -١ 

ی کوردیغذا بێهەڵوێضت  بیرۆکەی ئەهفالً و لە بەراهبەر ئەهفال

 .بوون

گلەیی و گازهذە لە خکومەت، بۆڵەبۆڵ و كضەی بێ بەها و  -٢

ماها، وەک بىەما بۆ خۆدزیىەوەی لە ئەرک و بەرپرصیارێتییە 

ئەخالقی و مرۆیی و ڕووهاکبیرییەکان بەوەی کە هەر دەبێت ئەوان 

 .ۆیان ڕابپەڕێنن و هەموو کار و بەرپرصیارێتیئەرکی خ

بەکارهێىاوی چەمک و کەیس ی ئەهفاٌ بۆ بازرگاهیکردن، پۆصت  -٤

و پلە و پایە، هەڵبژاردن، خیزبایەتی، پاککردهەوەی رابردووی 

 .خراپ

بە دوای ئەوەیغذا بەو دەرەهجامە گەیغتوویً کە بەکارهێىاوی 

بەکارهێىاوی وەک  خراپ لە ئاصت ئەهفالذا، لە صیاصەتذا بۆ 

کارت و فغار و وەک هۆکارێک بۆ ڕەوایەتیبەخغین بە صیاصەت و 

تەهاهەت صیاصییەکان بووە، کارداهەوەکاوی لە مێذیاکاهذا ئەوە 

بووە کە وەک کەرەصتە و هۆکارێک بۆ گەرمکردوی ڕاگەیاهذن و 

بۆهە و یادکردهەوە بەکار هاتوە، لەصەر ئاصتی  تاک و بۆ 

هەڵوێضتی ڕۆژاهە بەکارهاتوە و لە صیاصییەکاهیػ وەک 

 .هاوەرۆکێکی فکری و مەغىەوییەوە بوەتە دروعم

  

 سەرچاوەكان

 قورئاوی پیرۆز  -

 یەكەم: كوردی

 :كتێب -أ 

ئەخمەد واهە مەخموود ، تەفضیری ڕامان لە ماها و  -١

ئیدضان، تاران،  مەبەصتەواوی كورئان، چاپی یەهەم، هەعری 

2007. 
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،ئەهفاٌ لە میذیاواوی بەغضذا، چاپی ئەصػەد حەباری  -٢

  .2015یەهەم، دەزگای ڕۆعيبیریی حەماٌ غیرفان،صلێماوی، 

ئەلبێرت غیضا)د(، خوێىذهەوەی بەغط بۆ فاعیزمی مێژووی،  -٣

 .2004صلێماوی،  چاپی یەهەم، چاپخاهەی ڕوون،

بەختیار غەلی، چێژی مەرگذۆصتی، پرۆژەی وۆهردهەوەی وۆی  -٤

یەهەم،چاپی دووەم، هاوەهذی      ن، بەرگیبەرهەمە تیۆرییەوا

  .2015ڕۆعيبیری و هوهەری ئەهذێغە، چاپخاهەی تاران، 

زاهیاری و دیيۆمێيت، چاپی  -تەها صلێمان، تاواوی ئەهفاٌ -٥

حیىۆصایذ و ئەهفاٌ، صلێماوی،   یەهەم، دەزگای لێيۆڵیىەوە بۆ

2015. 

گە ڕەخمان هەكص ی )وۆوۆدهەوە و ئامادەهردن(، پێغمەر  -٦
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