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پىخخە      

 ( بەهۆی ئەو گۆڕاهياسییە ظیاظیی1991هەسێمی وىسدظخان، دوای ساپەڕینی بەهاسی ظاڵی )

ە ىو هەسێمی و جیهاهیذا هاجو ظەسباصییاهەی هە لەظەس ئاظتی هاوخۆیی عێراقوئابىوسیی ظتراجیژییو

و، بىەماواوی خىهمڕاوی لەظەس ئاظدێيی و ؼەسعیوایەوە، جىاوی ببێخە خاوەن كەواسەیەوی یاظایی

اوی و، جۆسێً لەجۆسەواوی سەوایەحی بۆ خۆی دەظەبەس بياث. لەپاػ سووخبااڵ بىهیاد بىێذ

(، هەسێمی وىسدظخان پێی هایە كۆهاغێيی دیىەی مێژوویی 2003سژێمی پێؽىوی عێراق لەظاڵی )

صۆس گشهگەوە، لەم كۆهاغەدا هێزە ظیاظییە وىسدییەواوی هاو هەسێمی وىسدظخان جىاهیان هەسێم 

ا دەوڵەحی عێراكیذ بەڵگەهامەیو بااڵجشیً و یاظایی لەهاو گشهگتریًوەن كەواسەیەوی دەظخىسیی

 و، ؼەسعیەجێيی یاظایی بۆ هەسێم بەسكەساس بىەن. هە دەظخىسی هەمیؽەیی عێراكە؛ بچەظپێنن

و ؛ هەلێيی گەوسەی ظیاظیی(2003لەدوای ظاڵی ) لەپشس ی دووباسە بىهیادهاهەوەی عێراق

 ەیصساوەدام یدسوظخکشدو ۆب ێذبى هگاوەه کشادەهە  سەخعا و دیبلۆماظیی بۆ هەسێمئابىوسیی

اهەدا؛ ىو پێؽىەوجپشۆظەی بىهیادهان مبەاڵم لە بەسدەوام بەدیبهێنێ؛گەؼەپێذاوی ەیی ؽیپ

و دامەصساوە ظیاظییەواوی هاو هەسێم سووبەڕووی هەڵئاوظاهێيی گەوسەی دەظەاڵحی ظیاظیی

و ئابىوسیی گەهذەڵی ظیاظیی حی ظیاس ی بىویەوە.و كۆسغىشدهێيی لەسادەبەسی دەظەاڵظیاظیی

و ظیاس ی لەهاو دامەصساوە فەسمی سیفۆسمی. لێرەوە پشس ی یکشدا جەؼەهەفشاوان لەهاو هەسێمذ

و هەم ئۆپۆصظیۆوی و گىجاسی ظەسەوی هەم دەظخەبژێشی فەسماهڕەواخىاظذ بىوەهافەسمیەواهذا 

ظیاظیؾ. 

ئەم جىێژیىەوەیە لەدوو جەوەسی ظەسەکیذا؛ پشس ی سیفۆسمی ظیاس ی بەؼێىەیەکی جیۆسی و پاؼان 

ئەو یاظا و بڕیاساهەی جایبەث بىون بەپشس ی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێمی  وەک هەوڵ وپشۆژەو

کىسدظخان وەظفذەکاث و ؼیکشدهەوەیان بۆ دەکاث. پاؼان باس ی گشهگتریً ئەو کۆظپاهە دەکاث 

کە سێگشن لەبەسدەم ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێم.
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 پێؽەکى:

و، پشس ی ئەگەس پشس ی سصگاسی هیؽدیماهیی لەظااڵوی پەهجاوان

و ظەسەجای ( لەظااڵوی ؼەظخەوانالخىمُتو گەؼەپێذان )هىێىشدهەوە

و لەوۆجایی خەفخاوانو، پشس ی وەسچەسخان بەسەو دیمىهشاس ی خەفخاوان

ظەسجای هەؼخاواوی ظەدەی سابشدوودا لەهاو واڵجاوی باؼىوسدا پشس ی 

و صۆسیىەی و، ئاماهجی لەپێؽیىەی دەوڵەثهەسە ظەسوی بىوبێذ

 ەو جەماوەسییەواوی هاو ئەو واڵجاهو بضوجىەوە ظیاظییو ساپەڕیًجىاڵهەوە

ی هەوەدەواوی بێذ، ئەوا پشس ی سیفۆسم  بەماها گؽخییەهەی لەظەسەجای

وی ئەم الیەهاهە. ەو ظەسظەدەی سابشدووەوە دەبێخە پشس ی بااڵدەظذ

و هەڵىەؼاهەوەی یەهێتی بەماهایەوی دیىە، وۆجایی هاجنی جەهگی ظاسد

و بااڵدەظذ بىووی و هەماوی ظیعخەمی دوو جەمعەسی جیهاویظۆڤیذ

وەن ظیعخەمێيی ظەسهەوجىو؛ هۆواسی ظەسەوی  یبەسەی ظەسمایەداسی

هە لەواڵجاوی باؼىوسدا چەختی جەواو بىشێخە ظەس سیفۆسم  نوەبىوئە

ئەمەی دواییان واجە سیفۆسمی  .و سیفۆسمی ظیاس ی بەجایبەحیبەگؽتی

ظیاس ی لەصۆسبەی واڵجاوی باؼىوسدا دەبێخە خىاظتی ظەسەوی؛ چی 

و خاوەن دەظەاڵث، یاخىد لەظەس لەظەس ئاظتی دەظخەبژێشی فەسماهڕەوا

و جەماوەسییەوان، و بضوجىەوە مەدەهییظیۆهەوانئاظتی هێزە ئۆپۆص

ئەمەػ وەن وەاڵمذاهەوەیەوی چاسەظەسخىاصاهە بۆ ئەو گۆڕاهياسییە 

و هەمەالیەهاهەی هە لەظەس ئاظتی جیهان هاجە وایەوە. سیؽەیی

( 1991بێگىمان هەسێمی وىسدظخان، دوای ساپەڕینی بەهاسی ظاڵی )

و ظەسباصییاهەی هە و ئابىوسییجیژییو ظترابەهۆی ئەو گۆڕاهياسییە ظیاظیی

و هەسێمی و جیهاهیذا هاجە وایەوە، جىاوی لەظەس ئاظتی هاوخۆیی عێراق

و، بىەماواوی خىهمڕاوی لەظەس و ؼەسعیببێخە خاوەن كەواسەیەوی یاظایی

و، جۆسێً لەجۆسەواوی سەوایەحی بۆ خۆی ئاظدێيی بااڵ بىهیاد بىێذ

ژێمی پێؽىوی عێراق لەظاڵی دەظەبەس بياث. لەپاػ سووخاوی س

(، هەسێمی وىسدظخان پێی هایە كۆهاغێيی دیىەی مێژوویی صۆس 2003)

گشهگەوە، لەم كۆهاغەدا هێزە ظیاظییە وىسدییەواوی هاو هەسێمی 

و یاظایی لەهاو وەن كەواسەیەوی دەظخىسیی وىسدظخان جىاهیان هەسێم

دەظخىسی و بااڵجشیً دامەصساوەی دەوڵەحی عێراكیذا هە گشهگتریً

و، ؼەسعیەجێيی یاظایی بۆ هەسێم هەمیؽەیی عێراكە؛ بچەظپێنن

لەهەسێمی وىسدظخان  گشهگ بەسكەساس بىەن. لێرەوە كۆهاغێيی

و دەظپێذەواث، كۆهاغێً جیایذا دامەصساوە فەسمییەواوی دەظەاڵث

و دامەصساوەیی و ماوی دیىەێخەوەڕییان بۆ دەگەاو واسخىهمڕاوی؛ صیىذوویی

دامەصساوەی ظەسۆوایەحی هەسێمی بۆ صیاد دەبێذ. ظیما  دیىەی وەن

و دامەصساهذوی و هەڵبژاسدنەواوی دیىەی وەن پاسلەمانیدیمىهشاظی

 صۆسبىووی دامەصساوەکاوی ودەظەاڵحی دادوەسیی و فشاواهبىووی میذیا

ۆپۆصظیۆن لەهەسێمذا چەهەسە ئو دەسهەوجنی هێزی وۆمەڵگای مەدەهیی

ً بۆ گەڕاهەوەی هەسێمی وىسدظخان بۆ هاو دەهەن. وەن دەسئەهجامێ

 و بەؼذاسی واسای هێزە ظیاظییە وىسدییەوان.یدەوڵەحی عێراكی

و لەپشس ی دووباسە بىهیادهاهەوەی عێراق؛ هەلێيی گەوسەی ظیاظیی

و دیبلۆماظیی بۆ هەسێم دەسەخعێذ هە بخىاهێذ گىڕێيی باػ ئابىوسیی

م لەم پشۆظەی بەاڵ ،لەگەؼەپێذاوی هەمەالیەهە بە خۆی بذاث

و دامەصساوە اهەدا؛ دەظەاڵحی ظیاظییىو پێؽىەوجبىهیادهان

و ظیاظییەواوی هاو هەسێم سووبەڕووی هەڵئاوظاهێيی گەوسەی ظیاظیی

كۆسغىشدهێيی لەسادەبەسی دەظەاڵث؛ لەالیەن هەسدوو پاسحی 

و پاسحی دیمىهشاحی دەظەاڵجذاسەوە واجە یەهێتی هیؽدیماوی وىسدظخان

و ئابىوسیی فشاوان لەهاو هەسێمذا دەبێخەوە. گەهذەڵی ظیاظیی ؛وىسدظخان

و ظیاس ی لەهاو دامەصساوە فەسمی سیفۆسمی. لێرەوە پشس ی ەندەه جەؼەهە

و گىجاسی ظەسەوی هەم دەظخەبژێشی هافەسمیەواهذا دەبێخە خىاظذ

و و هەم ئۆپۆصظیۆوی ظیاظیؾ. ئەم دواهەوجًفەسماهڕەوا

لەهەسێمذا لەگەڵ ئەو هەواڵهەی هە لەهاو  سیفۆسمهاوڕێىەبىوهەی پشس ی 

واڵجاوی دیىەدا هاجە وایەوە لەظەسەجایی هەوەدەواوی ظەدەی سابشدوودا 

و ظتراهچەسە دیاسەواوی دەظەاڵحی ظیاس ی بۆ ئەوە دەگەسێخەوە هە ظیما

دوایی سووخاوی سژێمی پێؽىو لەعێراق لە  لەهاو هەسێمی وىسدظخاهذا جا

بەاڵم لەو بەسواسە بەدواوە هەسێمی  ،( بەدەسهەهەوج2003ًظاڵی )

و دەظخىسیی وىسدظخان؛ بەجایبەحی واجێً پێگەیەوی یاظایی

و، پشەوعیپی فیذساڵیؾ وەن ؼێىاصیيی گشهيی خىهمڕاوی وەسدەگشێذ

و، هەسێمی وىسدظخاهیؾ وەن هەسێمی فیذساڵی لەعێراكذا دێخە وایەوە

سی دەبێذ لەهاو و، بەپؽيی دیاسیىشاو بەؼذالەهاو عێراكذا دەچەظپێذ

و وایە ظەسەهیەواوی دەوڵەحی عێراكیذا كۆهاغی جىمگە بەیصۆس

و و ئابىوسییو ظیاظییو خىهمڕاوی؛ جایبەجمەهذی یاظاییدەظەاڵجذاسیی

و دیبلۆماظیی خۆی وەسدەگشێذ. ظەسباصیی

 گشهگی جىێژیىەوە

گشهگی بابەحی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێمی وىسدظخان لەو ماوە 

هە لەهاوهیؽاهەهەدا دیاسیىشاوە خۆی لەوەدا دەبیيێخەوە مێژووییەی 

کەدوو كۆهاغی کاسی پەسلەماهیی لەالیەک و، کاسایی وملمالهێی 

ئۆپۆصظیۆن لەگەڵ دەظەاڵث لەالیەکی دیکەوە؛ پشس ی سیفۆسم بەگؽتی 

وسیفۆسمی ظیاس ی کشد بە پشظێکی بااڵو خىاظدیکی ظەسەکی لەهەسێم. 

ەاڵجەوە، هەمیؾ لەالیەوی هێزە لێرەوە هەم لەالیەن خىدی دەظ

ئۆپۆصظیۆهەکاهەوە دەظدپێصدەسی بۆ ئەو مەبەظخە کشا.

 پاظاوەواوی هەڵبژاسدوی جىێژیىەوە

سەهگە لەظەسەوە ئاماژەیەوی هاساظخەوخۆمان بە پاظاوەواوی 

لەهەسێمی وىسدظخان هشدبێذ،  سیفۆسمی ظیاس یهەڵبژاسدوی بابەحی 

پاظاواهە دەخەیىە سوو: بەاڵم لێردەدا بەوىسحی گشهگتریً ئەو

و، ەوانیظیاس ی یەهێىە لەپشظە هەسە ظەسەهی سیفۆسمی پشس ی -1

و هەمیؽەیی هەمىو ظیعخەمێيی ظیاظییە، یەوی بەسدەوامیپێىیعخ

جگە لەوەی خىاظدێيی گؽخگیریی هەمىو هێزێيی ظیاس ی هاو 

وۆمەڵگایە بەجایبەحی هێزە ئۆپۆصظیۆهەوان.

جامذاوی ظێیەمین خىلی هەسێمی وىسدظخان لەدوای ئەه -2

و و فەسمی( هێزی ئۆپۆصظیۆوی واسا2009هەڵبژاسدن جیایذا لەظاڵی )

ئاؼىشا بەدەسهەوث، بۆ یەهەمین جاس لەهاو پەسلەماوی وىسدظخاهذا 

لیعتی ئۆپۆصظیۆن پەیذابىو، لەدەسەوەی دەظەاڵجیؾ هێزگەلێيی 

ظەی و صیىذویی صۆسی بەپشۆئۆپۆصظیۆوی ئەوجۆ هاجە وایەوە هە جىڵە

ظیاس ی لەهەسێمذا بەخص ی.

و ظیعخەمی ظیاس ی هەسێم جایبەجمەهذییەواوی دەظەاڵث  -3

سیفۆسمی ياسی فشاوان بىویەوە، بۆیە پشس ی خو كۆسدووچاسی گەهذەڵی

بىوە گىجاسێيی بااڵدەظتی هاو پشۆظەی ظیاس ی هەسێم لەظەس  ظیاس ی

هەمىو ئاظخەوان بەگؽتی.

اسێتی ظیاس ی الی جان وىسد و بەسپشظیبەسصبىوهەوەی هۆؼیاسیی -4

و هێزە ئۆپۆصظیۆهەوان بەجایبەحی وایىشد سیفۆسمی ظیاس ی ببێخە بەگؽتی

خىاظدێيی جەماوەسی.

 هێؽەی جىێژیىەوە

هجامذاوی ەکێؽەی جىێژیىەوەکە لەوەدا بەسجەظخە دەبێذ کەئ

ىیعخییەکی ژیاهیی و چاسەهىظعاصە بۆ ظیعیخەمی ێسیفۆسمی ظیاس ی پ

اهگەیەوە کەسیفۆسمی ظیاس ی سێگە خۆؼکەسو ظیاس ی هەسێم؛ لەو سو
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هاوکاسی گەیؽتن دەبێذ بەكۆهاغی گەؼەپێذاوی بەسدەوام لەکۆمەڵگای 

ذەداث وەاڵمی ئەم پشظیاسهەی الی ڵکىسدیذا. لێرەوە جىێژیىەوەکە هەو

خىاسەوە بذاجەوە:

سیفۆسمی  بە هاوەڕۆکی هەوڵەکان و بڕیاسو یاظاکاوی جایبەث -1

ظیاس ی چۆن و چی بىون؟

داواکاسەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی کێ بىون؟ -2

کۆظپەکاوی بەسدەم سیفۆسمی ظیاس ی چی بىون؟ -3

 میخۆدی جىێژیىەوە

ئەم جىێژیىەوەیە پؽذ بە س ێ میخۆدی گشهگی هاو صاوعتی ظیاس ی 

.ظفییهدەبەظخێذ، ئەواهیؾ هەس س ێ میخۆدی: مێژویی و ؼیياسیی و وه

 هاوەڕۆکی جىێژیىەوە

بەؼێىەیەکی گؽتی؛ جىێژیىەوەکە بۆ دوو  جەوەسی ظەسەکی دابەؼکشاوە. 

جەوەسی یەکەم جەسخاهکشاوە بۆ باظکشدوی چەمک و پێىاظەو مەسج و 

خىاظخەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی و لەدوو باط پێکذێذ. جەوەسی دووەمیؾ 

لەس ێ باط پێکذێذ؛ باس ی یەکەم و دووەمی جیؽکی خعخىەجە ظەس 

یاس ی لەو ماوە مێژووییەی لەهاوهیؽاهەکەدا هەوڵەکاوی سیفۆسمی ظ

هاجىوە. باس ی ظێیەمیؾ جەسخاهکشاوە بۆ گشهگتریً کۆظپەکاوی بەسدەم 

ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێمی کىسدظخان.  

دەسواصەیەکی جیۆسی لەمەڕ سیفۆسم و سیفۆسمی جەوەسی یەکەم:      

 ظیاس ی

؛ لەسووی ذپىخلەم جەوەسەدا هەوڵذەدەیً بەؼێىەیەکی کىسث و 

جیۆسییەوە؛ باس ی چەمک و پێىاظەی سیفۆسمی ظیاس ی بکەن. پاؼان 

گشهگتریً ئەو بىەماو پێىیعدیاهەی کە هەمىو سیفۆسمێکی ظیاس ی لەهاو 

ظیعخەمە ظیاظیە جیاواصەکاهذا پێىیعخە فەساهەم بً. لێرەوە ئەم 

:بۆ جەوەسە بەظەس دوو باؼذا دابەػ دەکەیً

 ظیاس ی وسیفۆسمی ەی سیفۆسمباس ی یەکەم: چەمک و پێىاظ

چەمکی سیفۆسم لەسووی صماهەواهییەوە لەهەسدوو فەسهەهگی )دەسیا و 

چاکعاصی( بەسامبەس بە  -صماوی کىسدیذا وؼەی )چاککشدن ی((1)ؼیریً

الح(  الح(ی عەسەبی و بەکاسهاجىوە. بێگىمان صاساوەی )الـا وؼەی )الـا

اوی ئاینی وەک مدمذ عابذ الجابشی دەڵێذ: لەظەسجای ظەسهەڵذ

ئیعالمەوە جاوەکى ظەدەی هەژدەیەم؛ هیچ پێىاظەیەکی بۆ هەکشاوە جەنها 

الح ( دژ بە صاساوەی گەهذەڵی  ئەوە هەبێذ کە ئەم صاساوەیە واجە )الـا

.(2))الفعاد( بەکاسهاجىوە

الح( بەماهای  لەصۆسبەی فەسهەهگەکاوی صماوی عەسەبیذا صاساوەی )الـا

شاپی و جێکچىهێک بەکاسهاجىوە کە هەهێؽتن یاخىد الداوی هەمىو خ

بەظەس ؼدێکذا دێذ و، پاؼان گێڕاهەوەی ظىودو ظەالمەحی بۆ ؼخەکە. 

. ئەم صاساوەیەػ (3)واجە گێڕاهەوەی ؼخەکە بۆ باسە سەظەهەکەی خۆی

صماوی ئیىگلیزی  ی(Reformلەصماوی عەسەبیذا بەسامبەس بەصاساوەی )

( لەهەسدوو صماوی Reformبەاڵم ئەگەس ظشهجی ماهاو وجای ) ،داهشاوە

جیاواصی صۆسی لەگەڵ وؼەی  ینئیىگلیزی وفەسەوس ی بذەیً دەبیى

الح(ی صماوی عەسەبی هەیە. لەصماوی ئیىگلیزیذا وؼەی ) ( Reform)الـا

. یان پێذاوی (4)ئاماژەیە بۆ کاسێک؛ کە باسودۆخێک بەسەو باؼتر دەگۆڕێذ

بەسووکاسێکی هىێ وێىەیەکی دیکە یان دووباسە پێکهێىاهەوەی ؼدێک کە 

دەسبکەوێذ.

( Ré( پێکذێذ لەپێؽگشی )Réformeلەصماوی فەسەوعیؽذا وؼەی )

(یؾ کە بەماهای ؼیىە formeکە بەماهای دووباسە دێذ و صاساوەی )

دێذ. هەسدوکیؽیان پێکەوە؛ داڕؼدىەوە یان پێذاوی ؼێىەو وێىەکی هىێ 

الح( لەص بەؼدێک دێذ. ماوی بەم ؼێىەیە دەبیىین صاساوەی )الـا

ی ئیىگلیزی ماو( هییە چی لەصReformعەسەبیذا هەمان واجای صاساوەی )

الح( لەصماوی عەسەبیذا  بێذ یاخىد فەسەوس ی. كعەکشدن دەسباسەی )الـا

واجە گەڕاهەوە بۆ دۆخە سەظەن و ساظخەكیىەکەی خۆی پێؾ ئەوەی 

الح( هاوجەسیبە لەگەڵ صاساوەی گەهذەڵی  خشاپ بىوبێذ، واجە )الـا

دێکذا دسوظذ بێذ لەوێذا پشس ی ؼ. لەکىێ گەهذەڵی لە)الفعاد(

)اـالح( دیخە کایەوە وەک هەوڵێک بۆ گەڕاهەوەی ؼخەکە بۆ باسە 

( بەپێی فەسهەهگی Reform. لەکاجیکذا چەمکی )(5)سەظەهەکەی خۆی

)ئۆکعفۆسد( پشۆظیەکی هەمىاسکشدن یاخىد گۆڕینی ؼخە هاجەواوەکاهە 

بەخؽینی وێىەیەکی هىێ یاخىد ئەمەػ واجا   .(6)بەسەو باؼتربىون

فۆسمەی کەهەیەحی  وفۆسمێکی دیکە بەؼدێک جیاواص لەو وێىە

)بەئاساظخەیەکی پۆصەجیڤ 7 ظەباسەث بەصماوی کىسدیؾ، وەک  .(

چاککشدن(  -لەپێؽەوە ئاماژەمان بۆ کشد؛ صۆس جاس صاساوەی )چاکعاصی

وی ( صماReformبەامبەس هەسدوو صاساوەی )اـالح(ی صماوی عەسەبی و، )

ئیىگلیزی دادەهشێذ. فەسهەهگی )پۆلەجیکغ(یؾ بەسامبەس صاساوەی 

(Reformی  -گۆڕاهکاسی باػ -( صاساوەی )چاکعاصی)سێکخعدىەوە

.(8)داهاوە

لەئەهجامی ئەواهەی ظەسەوە باظکشان، لەم جىێژیىەوەیەدا ئەو 

صاساوەیەی بەکاسیذێىین؛ صاساوەی )سیفۆم(ە بەو ماهایەی کە لەصماوی 

هەیە هەک بەماوی )اـالح( کە لەصماوی عەسەبیذا هەیە.  ئیىگلیزیذا

ئەوەػ لەبەسئەوەی کە ظیعخەم و پشۆظەی ظیاس ی لەهەسێمی 

( 1992کىسدظخان کە لەدوای یەکەم هەڵبژاسدوی پەسلەماوی لەظاڵی )

فۆسمەلە بىو بەؼێىەیەکی بی کەم وکىسث هەبىوە جا باهگەؼەی 

گەهذەڵیی و الداهاهە بکشێذ  گەڕاهەوەی بۆ بکشێذ و، داوای البشدوی ئەو

کە لەسووی بەڕێىەبشدن و پشاکخیزەکشدهەوە بەظەسیذا هاجىوە. بەماهایەکی 

دیکە؛ واجە ظیعخەم و پشۆظەی ظیاس ی لەهەسێمی کىسدظخان هەس 

لەظەسجاوە بەؼێىەیەکی ها جەواو و هاکام دسوظذ بىو. بۆیە ساظتریً 

ە، واجە هەوڵذان بۆ صاساوە کە بۆ ئەم مەبەظخە بەکاسبێذ چەمکی سیفۆم

چاککشدن و بەسەوپێؽەوە بشدوی ظیعخەم و پشۆظەی ظیاس ی لەهەسێمی 

کىسدظخان بەؼێىیەک لەگەڵ پایەکاوی دیمىکشاس ی و پشەوعیپەکاوی 

مافی مشۆڤ و ؼێىاصی خىکمڕاوی دسوظخذا یەکبگشێخەوە یاخىد بەالیەوی 

کەمەوە لێیان هضیک بکشێىەوە.

صاوعخە کۆمەاڵیەجییەکان چەمکی  وەکى هەمىو چەمکەکاوی دیکە هاو

سیفۆسمیؾ جا ئێعخا خاوەن پێىاظەیەکی گؽخگیرو هەمەالیەن هییە، 

هەک هەس ئەمە؛ بەڵکى لەالیەن جىێژەساهەوە چەهذیً پێىاظەی جۆساو 

جۆسو جیاواصی بۆ کشاوە. صۆس جاسیؾ ئەم پێىاظاهە سەهگذاهەوەی 

دی جىێژەساهە پاشداوی هضسیی و سەهەهذی ظیاظیی و بىاسی پعپۆسی خى

لەهاو صاوعخە کۆمەاڵیەجییە جیاواصەکاهذا.

( پیىاظەی سیفۆم بەم ؼیىەیە کشاوە کە بشیدیە املىظىعت العُاظُتلە)

ێکی هاسیؽەییە لە فۆسمی فەسماهڕەوایی یان پەیىەهذییە اسلە: )هەمى

کۆمەاڵیەجییەکان بەبێ ئەوەی دەظخکاسی بىەڕەجەکەی بکشێذ. ئەمەػ 

ىهکە سیفۆسم جگە لەباؼترکشدوی ظیعخەمی پێچەواهەی ؼۆڕؼە، چ

. الی )ظامۆیل (9)ظیاس ی و کۆمەاڵیەحی باو و بااڵدەظذ هیچی دیکە هییە(

هاهدىگخۆن(یؾ سیفۆسم گىصاسؼخە لە: ) گۆڕینی بەهاو ؼێىەکاوی سەفخاسە 

و، باڵوکشدهەوەی ئامشاصەکاوی گەیاهذن و فێرکشدن و،  جەكلیذییەکان

یەک کەظىىسی ەییە )الىالء( بەؼێىىەی دڵعۆصێفشاوهکشدوی چىاسچ

خێزان و گىهذو هۆص بەسەو هەجەوە جێبپەڕێىێذ، لەگەڵ بەعەكاڵهیکشدوی 

ظتراکچەسەکاوی دەظەاڵث و پخەوکشدوی سێکخعدىە جایبەجییەکان 

بەؼێىەیەکی فەسماهیی و، گۆڕینی پێىەسکاوی دۆظخایەجیی بە پێىسەکاوی 
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ەجە ماددیی و سەمضییەکاهە لێهاجىویی و، پەظەهذگیریی دابەؼکشدوی دەسام

. بەگىێشەی ئەم پێىاظەیە؛ سیفۆسم فشە (10)بەؼێىەیەکی دادپەسوەساهەجش(

سەهەهذەو پشظگەلێکی فشاوان دەگشێخەوە، هەس لەظیعخەمی 

فەسماهڕەواییەوە بیگشە جاوەکى دەگاجە پشس ی گۆڕینی سەفخاسو بیرکشدهەوەی 

ەعەكاڵهیکشدوی جاک بەئاساظخەیەکی فشاواهتر، هەسوەها پؽذ بەظتن ب

بۆ دەظەاڵحی ظیاس ی.  یهەهگاوەکان و سەجکشدهەوەی ظیفەحی ئایذیۆلۆژی

لەهەمىوش ی گشهگتر؛ پشس ی دووباسە دابەؼکشدهەوەی دەسامەجە ماددیی و 

مەعىەوییەکاوی هاو دەوڵەجە بەؼێىەیەکی دادپەسوەساهەجش.

پشۆظەیەکی كىوٌ  سیفۆسم)عىمەس عەبذولعەصیض(یؾ پیی وایە کە 

سکشدن و ئاڵىگۆڕکشدن لەباسودۆخ امی ژیاهە بەمەبەظتی هەمىابەسدەوو

واكعی هەمىو ئەو سەهەهذو ؼخاهەی ژیان کە بەظەسچىون و، هاجەواویی و

.(11)و کەم وکىسجیان جێذەکەوێذ بەسەو باؼترو چاکتر

کەواجە دەجىاهین بڵێین سیفۆسم پشۆظەیەکی بەسدەوامە لەژیاوی 

باؼترکشدن و چاکترکشدوی ئەو باسودۆخەیە کە کۆمەڵگاکاهذا. ئاماهج لێی 

کەم وکىسحی و هاجەواوی هەیەو، پێىیعتی بەگۆڕان هەیە جاوەکى ؼان 

بەؼاوی دەسکەوجە جاصەکان و هىێگەسی ببێخەوە. لەهەمان کاجیؽذا؛ 

پشۆظەیەک هییە جەنها لەکایەیەکی دیاسیکشاودا کىسجبێخەوە، بەڵکى 

مەاڵیەجیی و ئابىوسیی و دەکؽێذ بۆ جەواوی کایە ظیاظیی و کۆ

ژیاسییەکاوی کۆمەڵگا.

ظەباسەث بەچەمکی سیفۆسمی ظیاظیؾ؛ ئەوا یەکێکە لەو چەمکە صۆس 

باواهەی کە بەؼێىەیەکی بەسباڵو لەم ظااڵهەی دوایذا بەکاسدەهێنرێذ. 

لەساظدیذا پێؾ ئەوەی ئەم چەمکە بەظەسبەخۆیی لەهاو ئەدەبیاحی 

؛ صۆسێک لەسەهەهذو پایەکاوی ظیاظیی و صاوعتی ظیاظیذا جێگیربێذ

لەهاو چەمکگەلێکی وەک گەؼەپێذاوی ظیاس ی، گۆڕاوی ظیاس ی، 

هىێگەسی ظیاس ی، گىصەسی ظیاظیذا هەبىوە. هەسچەهذە ئەم چەمکاهە 

بەظەس یەکەوە کەم جاصۆس جیاواصی لەهێىاهیاهذا هەیەو، صۆسێک 

لەجىێژەساهیؾ كعەیان لەباسەیاهەوە کشدووە، بەاڵم بەدووس لەو 

اواصیاهەی هێىاهیان دەجىاهین پێذاگیری لەظەس ئەوە بکەیً کە هەمىو جی

اهکاسییە بىەڕەجیاهەی ڕئەم چەمکاهە وەظف و ئاماژەگەلێکً بۆ ئەو گۆ

بەظەس میکاهیزم و بىهیادی کاسی ظیعخەمی ظیاظیذا دێً. لەالیەکی 

دیکەوە وەک ) جالٌ مجاهذی(دەڵێذ: چەمکی سیفۆسمی ظیاس ی لەهاو 

سەهەهذو ئاماهجی جیاواصی  ؛اظیی و ژێذەسە جیاواصەکاهذائەدەبیاحی ظی

اکگشاواهذی فکشیی و ئایذیۆلۆژیی باو و بهەیەو، بەپێی ظشوؼتی 

بااڵدەظذ الی جىێژەس دەگۆڕێذ. بۆ همىهە ئەوەی لەهاو ظیعخەمێکی 

ظۆؼیالیعدیذا بەسیفۆسم هاودەبشێذ لەهاو دەوڵەجێکی خاوەن ظیعخەمی 

هاوصەهذ هاکشێذ. بەهەمان ؼێىە ئەوەی لەهاو ظەسمایەداسیذا بە سیفۆسم 

دەوڵەجێکی خاوەن ظیعخەمی ظیکىیالسیضمذا بەسیفۆسم دادەهشێذ لەهاو 

.(12)دەوڵەجێکی خاوەن ظیعخەمی ئایيیذا هاچێخە كاڵبی سیفۆسمەوە

هەڵبەجە لەهاو ئەدەبیاحی صاوعتی ظیاظیذا پێىاظەی صۆس بۆ 

؛ سیفۆسمی ظیاس ی سیفۆسمی ظیاس ی هەیە. صۆسیىەی ئەو پێىاظاهە

دەبەظدىەوە بەو پاهدیاهەی کەدیمىکشاس ی لەهاو دەوڵەث و کۆمەڵگایەکی 

دیاسیکشاودا هەیەحی. بەماهایەکی دیکە، سیفۆسمی ظیاس ی دەبێذ لەهاو 

دیمىکشاظیبىون  یچىاسچێىەو، لەهەمان کاجیؽذا بەسەو ئاساظخەی صیاجش

ەچیذ کە ) مدمذ ظعذ( وای بۆد کاسی لەظەس بکشێذ. لەم باسەیەوە

سیفۆسمی ظیاس ی بشیدیە لە هەظخان بەئەهجامذاوی پشۆظەی گۆڕاهکاسیی 

لەظتراکچەسو ئەسک و میکاهیزمەکاوی کاسکشدن و ئاماهج و بیرۆکەکاوی 

دامەصساوە ظیاظییەکان، ئەمەػ لەمیاوی ئەو میکاهیزمە یاظاییاهەوە 

کە خىدی ظیعخەمە ظیاظییەکە بەسدەظتی دەخاث بەخاجشی  ًدەکشێ

صیادکشدوی جىاوعذ و چاالککشدوی ظیعخەمە ظیاظییەکە لەظەس 

چۆهێتی مامەڵەکشدن لەگەڵ گۆڕاهکاسییەکان و ئاڵیىگاسە جاصەکان بە 

بەسدەوامی و، باؼترکشدوی کىالیتی فەسماهڕەوایی و دەظەاڵجەکان 

جىاهایی ظیعخەمەکە لەظەس  بەؼێىەیەک ببێخە مایەی صیادکشدوی

.(13)بىوهیادهاوی دیمىکشاس ی

جەخخکشدهەوە لەظەس پەیىەهذی هێىان سیفۆسمی  ظەباسەثهەس 

ظیاس ی و دیمىکشاس ی )مدمذ العشیان( دەڵێذ: ) مەبەظذ لەسیفۆسمی 

ظیاس ی هەمىو ئەو هەهگاوهە دەگشێخەوە کەدەبىە هۆی بىهیادهاوی 

اوی بەدیهێىاوی ئەو ظیعخەمی دیمىکشاس ی و، گشهگتریً سێگاک

مەبەظخەػ بشیخین لە سیفۆسم لەبىاسی دەظخىسو یاظاداهان و دام 

)ودەصگاو سێکخعدىە ظیاظییەکان( 14 . لەو پێىاظاهەی ظەسەوە (

ىەی ێدەسدەکەوێذ کە سیفۆسمی ظیاس ی لەیەک کاجذا هەم لەچىاسچ

ەکی باش ی دیمىکشاس ی و، هەمیؾ سۆیؽدىە بەسەو بىهیادهاوی یبىووی پاهخی

مێکی دیمىکشاس ی پخەو، چىهکە خىدی سیفۆسمی ظیاس ی پێىیعتی ظیعخ

ظیاس ی هەیەو، لەهەمان کاجیؽذا  یبەکەؼێکی لەباسو ظەكامگیر

پشۆظەیەکی ئاسام و لەظەسخۆ و دسێژخایەهە.

سیفۆسمی ظیاس ی؛ الی هەهذێک جىێژەس؛ پێؽەهگ و هەهگاوی یەکەمە بۆ 

فۆسم لەهەمىو کایەکاوی دەوڵەث و کۆ مەڵگادا. واجە بێ ئەهجامذاوی ٍس

بىووی سیفۆسمی ظیاس ی ئەظخەمە سیفۆسم لەبىاسی ئابىوسیی یاخىد 

کۆمەاڵیەجیی وکلخىسیی بکشێذ. لەم باسەیەوە )ظیذ یاظین( وای بۆ 

دەچێذ کە سیفۆسمی ظیاس ی بشیدیە لەدووباسە داڕؼدىەوەی خىدی 

ظیعخەمی ظیاس ی بەؼێىەیەک کە سێگشبێذ لەهەژمىووی جاک خضبیی 

ن کاجیؽذا جەخذ لەظەس ئەوە دەکاجەوە کە سیفۆسمی و، لەهەما

ظیاس ی هیچ هییە جگە لەپێؽەکیەک یاخىد دەظخپێکێکی پێىیعذ بۆ 

. (15)سیفۆسمەکاوی دیکەی وەک سیفۆسمی ئابىوسیی و کۆمەاڵیەجیی و ژیاسیی

لەساظدیذا گشهگتریً پێىاظەیەکی جاڕادە پەظەهذ و صاوعتی بۆ 

ەیەیە کە بەڵگەهامەی سیفۆسمی ظیاس ی کشابێذ ئەو پێىاظ

( بەڵگەهامەکەدا هاجىوە کە: 5)ئەظکەهذسیە( کشدوویەحی. لەخاڵی )

سیفۆسمی ظیاس ی کۆی ئەو هەهگاوە ساظخەوخۆ و هاساظخەوخۆیاهە 

دەگشێخەوە کەئەسکی بەدیهێىاهیان دەکەوێخە ظەسؼاوی هەس یەکە 

لەخکىمەجەکان و دامەصساوەکاوی کۆمەڵگای مەدەوی و دامەصساوەکاوی 

سحی جایبەث ئەوەػ بەئاماهجی بەسەو پێؽەوەبشدوی کۆمەڵگاکان بەبێ کە

ىەیەکی بەسجەظخە بەسەو دامەصساهذوی ێدوودڵیی و خەمعاسدیی و، بەؼ

. ئەم پێىاظەیە ئەوە سەجذەکاجەوە سیفۆسمی (16)ظیعخەمێکی دیمىکشاس ی

ظیاس ی؛ ئاکخێک بێذ کەجەنها دامەصساوە فەسمییەکاوی ظیعخەمی 

بەڵکى پشۆظەیەکی بەسدەوام وئاکخێکی هەمەالیەهەو ظیاس ی پێیهەظتن، 

لەظەسخۆیەو صیاد لە الیەهێک لەالیەهەکاوی کۆمەڵگا سۆڵیان جیایذا 

هەیە، بەجایبەحی دامەصساوەکاوی کۆمەڵگای مەدەوی و کەسحی جایبەث.

وەک کۆگیریەک بۆ هەمىو ئەواهەی ظەسەوە دەجىاهین بڵێین 

ی گۆڕاهکاسی پێىیعذ لەپایەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی بشیدیە لە: ئەهجامذاو

ظیعخەمی ظیاس ی بااڵدەظذ بەؼێىەیەکی پلەبەهذیی و ئاسام و دووس 

ێذ رلەجىهذوجیژی؛ بەجۆسێک کە هەهگاوی ساظذ و دسوظذ بن

بەئاسظخەی دامەصساهذن یان گەؼەپێذاوی ظیعخەمی دیمىکشاس ی و 

ییە چەظپاهذوی پشەوعیپەکاوی مافی مشۆڤ و  بەسكەساکشدوی ماف و ئاصاد

بىەڕەجییەکان بۆ جاک و کۆمەڵگا، لەهەمان کاجیؽذا دابەؼکشدوی 

مادیی و سەمضییەکاوی هاو کۆمەڵگا  ەدادپەسوەساهەی کۆی دەسامەج

بەیەکعاوی. کەواجە سیفۆسمی ظیاس ی بۆ خۆی پشۆظەیەکە جیایذا 

پێؽىاصی لەهەمىو هەوڵ و ئاکخێکی لەباسو مۆدێشن دەکشێذ کە 
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دوی دەظەاڵحی ظیاس ی و بەدیهێىاوی ظەسبکێؽێذ بۆ مۆدێشهیزەکش

جیاکشدهەوەی ساظخەكیىەو پیؽەییاهەی دەظەاڵجەکاوی یاظاداهان و 

ەجێکشدن و دادوەسیی و، بااڵدەظخکشدوی ظەسوەسی یاظاو پاساظخنی ێبج

مافە دەظخىوسیی و یاظاییەکاوی هاواڵجیان بەبێ جیاواصی. 

 : مەسج و خىاظخەکاوی سیفۆسمی ظیاس یدووەمباس ی 

لەبەسئەوەی سیفۆمی ظیاس ی خۆی لەخۆیذا پشۆظەیەکی هەظدیاسو 

پڕ لەسیعک و مەجشظیە بۆیە واپێىیعذ دەکاث چەهذ مەسجێکی ظەسەکی 

و گشهگ بىووی هەبێذ جاوەکى ئەو پشۆظەیە ئەهجامی خۆی بپێکێذ و، 

لەهەمان کاجیؽذا هەگۆڕیذ بۆ گۆڕاهکاسی سەواڵەحی و بەظیعخەم و 

پاواهخىاصی صیاجش دەظەاڵحی ظیاس ی لەالیەن  یاظایی بىووی گەهذەڵی و

گشوپێکی دیاسیکشاوەوە.

گشهگتریً مەسجى خىاظخەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی بشیخین لە:

وە هەیە کۆدەهگی گؽتی لەظەس بەسیفۆسمی ساظخەكیىە پێىیعتی  -1

ئەوە دسوظذ بێذ کە چی الیەهێکی دامەصساوە ظیاظییەکان پێىظدیان 

پاسێضگاسی  خەە هەیەو، کامەؼیان پێىیعبەهەمىاسکشدن و چاککشدهەو

لێبکشێذ و وەک خۆی بمێىیخەوە. واجە بۆ ئەوەی پشۆظەی سیفۆسمی 

ظیاس ی پشۆظەیەکی بەسهەمذاس بێذ و جەنها لەظىىسکی دیاسیکشاودا؛ 

کەصۆسجاس بەخىاظخنی دەظەاڵجذاساهە؛ کىسجىەبێخەوە پێىیعتی بەدیالۆگ 

. (17)جیاکاوی هاو کۆمەڵگا هەیەو سەصامەهذی صۆسیىەی جەماوەس و هێزە جیا

دیاسیکشدوی چىاسچێىەیەکی سوون بۆ پشۆظەی سیفۆسمی ظیاس ی:  -2

سیفۆسمی ظیاس ی بىەمایەکی فکشی و چىاسچێىەکی  یعخەواجە پێى

.(18)ئایذیۆلۆژی بۆ دابنرێذ کە ئاماهج و هەهگاو و ئاظۆکاوی دیاسیبکاث

سیفۆسمی  سەخعاهذوی ژیىگەیەکی هاوخۆیی و دەسەکی لەباس بۆ -3

ظیاس ی. بە لەبەسچاوگشجنی باسودۆدی ظیاس ی هاوخۆیی و سادەی کاسیگەسی 

. واجە بەس لەوەی (19)هێزە دەسەکییەکان سیفۆسمی ظیاس ی بەدیىایەث

پشۆظەی سیفۆسمی ظیاس ی پێؽيیاس بکشیذ و بخشێخە بىاسی 

جێبەجیکشدهەوە پێىیعخە باهگەؼەکەساوی سادەی کاسیگەسیی و بەهێزی 

سەکییەکان هەڵبعەهگێىێذ و سادەی ئامادەیی هێزە کاسەکخەسە دە

ذ.شێبگ جیاواصەکاوی هاوخۆػ لەبەسچاو

و بىهیادهاوی  (20)بڕیاسدان لەظەس دەظخاودەظخکشدوی دەظەاڵث -4

. ئاماهج لەسیفۆسمی ظیاس ی پێؾ هەمىو (21)کلخىسێکی ظیاس ی هىێ

و جىاهاداسکشدوی دامەصساوەکاوی  یؼدێک پێصدعخنی باسودۆدی ظیاظی

کمڕاهییە لەظەس ئاظتی بااڵی دەوڵەث. بێگىمان ئەم ئاماهجەػ بێ خى

بڕیاسدان و بڕوای كىڵ لەظەس پشەوعیپی دەظخاودەظخکشدوی دەظەاڵث  

هایەجەدی. 

پێىیعخە سیفۆم پشۆظەیەکی بەسدەوام بێذ و پاؼەکؽەی  -5

لێىەکشێذ. واجە ئەو گۆڕاهکاسییاهەی لەظەس ئاظتی ظیعخەمی ظیاس ی و 

ئەکشێذ لەهەس  ً؛بەؼێىەیەکی کاحی ئەهجام دەدسێ پشۆظەی ظیاس ی

هاچێخە کاجە ئەوە  ئەو و ظاجەوەخخێکذا بێذ پاؼەکؽەی لێبکشێذ

. (22)خاهەی سیفۆسمی ظیاظییەوە

کی بەجىاها هەیە بۆ لێسیفۆسمی ظیاس ی پێىیعتی بەدامەصساوەگە -6

ەکی ظیاس ی هىێی ئەوجۆ کەبخىاهێذ پشۆظەی ظیاس ی یبىهیادهاوی پاهخای

ەیذاهێکی داخشاوەوە بگۆڕێذ بۆ مەیذاهێکی کشاوەو ؼەفاف، لە م

لەهەمان کاجیؽذا کاس بۆ بەهێزکشدوی دامەصساوە فەسمییەکاوی ظیعخەمی 

.(23)ی و الوەکییەکانیظیاس ی بکاث هەک دامەصساوە هافەسم

بىووی ئۆپۆصظیۆوی ظیاس ی کاسامەو ساظخەكیىە. ئۆپۆصظیۆوی  -7

اوی یاخىد خضبی پێىیعخییەکی ظیاس ی بەماهای ئۆپۆصظیۆوی پەسلەم

ظەسەکی ئەهجامذاوی سیفۆمی ظیاظییە. لەگەڵ جەخخکشدهەوە لەوەی 

کی کاساو ئاکخیڤی ئەهجامذامی ێکە ئۆپۆصظیۆوی ظیاس ی بۆ ئەوەی الیەه

 ؼدیاهەظیاس ی پێىیعذ بێذ مەسجە دەبێذ سێگەو سێڕەوی ئا سیفۆسمی

.(24)بگشێخە بەس بۆ کاسەکاوی خۆی

 سیفۆسمی هالەباسو هادسوظذ کە پێىیعتی بەبىووی باسودۆخێک -8

ەکاوی ظیعخەمی ظیاس ی، یهەیە وەک الواصی دامەصساوە فەسمی

بەسجەظکی ماف وئاصادییە جۆساو جۆسەکان، بىووی كەیشاوی ظەختی 

.(25)خىکمڕاهیی و ئابىوسیی و کۆمەاڵیەجیی

دەظەاڵحی یاظاداهان: صۆسێک لەجىێژەسان چەخخذەکەهەوە ظەس  -9

ئەم دامەصساوەیەو جىاهاداسکشدوی لەظەس چاودێشیی و  چاالککشدوی

لێپرظیىەوەو پشس ی دامەصساهذن و الداوی دەظخەبژێشی فەسماهڕەوا. 

ئەمەػ بۆ خۆی کشۆکی دیمىکشاظییەو دەجىاهێذ کەم وکىسجییەکان 

دەظەاڵحی جێبەجێکشدن چاکباجەوە بەؼێىەیەک لەخضمەحی جەواوی 

.(26)کۆمەڵگادا بێذ

اڵحی جێبەجێکشدن(: بەو پێیەی ئەم خکىمەث )دەظە -10

 ەدەظەاڵجە بەجایبەحی لەظیعخەمی پەسلەماهیذا بەسپشس ی یەکەم

لەجێبەجیکشدن و داڕؼخنی پالوی ظیاظەحی گؽتی ظیعخەمی ظیاس ی و 

هێزی ؼەسعی پێىیعخیص ی لەبەسدەظخە؛ دەبێذ جا ئەو سادەیە ؼەفاف و 

ی و، کشاوەػ هەسم بێذ کەئامادەباػ بێذ بۆ لێپرظیىەوەی پەسلەماهی

)بێذ بەسامبەس بەمیذیا 27 ێذ ظەسۆک و ب. لەهەمىوی گشهگتر دە(

جە بڕوای جەواویان بە ئەهجامذاوی سیفۆسمی اڵئەهذاماوی ئەم دەظە

ظیاس ی ساظخەكیىە هەبێذ.

دەظەاڵحی دادوەسی: ظەبەسخۆیی وبێ الیەوی دەظەاڵحی  -11

ئەم دادوەسیی دەسواصەیەکی گشهگی ئەجامذاوی سیفۆسمی ظیاظییە. 

اوە گشهگەی هاو پاهخایی ظیعخەمی ظیاس ی کەئەسکییان سدامەص

چاودێشیکشدن و بەدواداچىووی ئەو بڕیاسو سێىىماییاهەیە کە لەالیەن 

دەظەاڵحی جێبەجیکشدهەوە دەسدەکشێذ دوای ئەوەی لەالیەن دەظەاڵحی 

یاظاداهاهەوە بىەمای یاظایی و ؼەسعی وەسدەگشێذ. 

.(28)دامەصساوەکاوی کۆمەڵگای مەدەهیی و میذیای ظەسبەخۆ  -12

دواخىاظدێکی دیکە گشهگی سیفۆسمی ظیاس ی پەیىەهذی بە  -13

. (29)بىووی ظەسکشدەو پێؽەهگی کاسامەو هیؽدیماوی ساظخەكیىەوە هەیە

ئەگەس ظەسدەظخە ظیاظیی و دەظخبژێشە ظیاظییەکان و ظەسکشدە 

هەبێذ کە باسوودۆدی واڵجەکە ییەکان ئەوەیان ال گەاڵڵە ظظیا

بەئاساظخەیەکذا دەڕواث کەدووسە لەخىاظذ و ئیرادەو بەسژەوەهذییە 

بااڵو و  گؽخییەکاوی کۆمەڵگاو، هەهگاوی بىێشاهەی دووس لەبەسژەوەهذی 

جەظکی خضبایەجیی و بىەماڵەیی و دەظخەیی هەهاث ئەو کاث پشۆظەی 

ذ و باػ ىیعێسیفۆسمی ظیاس ی لەجیاحی ئەوەی دەسئەهجامی پ

بەدەظخەوە بذاث، دەبێخە باسگشاهیەکی دیکەی ظەس ؼاوی کۆمەڵگاو 

خىدی ظیعخەمی ظیاظیؾ.

لەهەمىو ئەواهەی ظەسەوە بۆمان دەسدەکەوێذ کەسیفۆسمی 

ظیاس ی؛ پشۆظەیەکی ظادەو ئاظان هییە، بەڵکى لەهەمان کاجذا 

لەظەس  ییەکی ئاڵۆصو فشە سەهەهذیؽە، جێکەوحی گەوسەو گشهگەپشۆظ

بەجێذەهێڵێذ. لەم  ظیاس ی دۆدی گؽتی کۆمەڵگاو ظیعخەمیباسو

پشۆظەیەدا چەهذیً بەسبەظذ و سێگشی گەوسە دسوظذ دەبً کەسەهگە 

کى بەجەواوەحی پەکیبخاث و لەباسی بەسێذ. بۆیە ڵهەک بیىەظدێنێ، بە

سیفۆسمی ظیاس ی پێؾ هەمىو ؼدێک پێىیعتی بە سێکەوجنی هێىان هێزە 

ە ظیاظییە دەظەاڵجذاسەکان هەیە ظیاظییە جیاجیاکان و ظەسکشد

لەظەس خاڵە هاوبەؼەکان و پشظە گشهگەکان. ئەمەػ بۆ خاجشی ئەوەی 

ئەو بڕوایە هەم الی بەسەی دەظەاڵحی ظیاظیی و دەظخەبژێشی 
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فەسماهڕەو هەم الی بەسەی ئۆپۆصظیۆن و دامەصساوەکاوی کۆمەڵگای 

و مەدەهیی گەاڵڵە بێذ کە هەهگاوهان بەسەو سیفۆسمی ظیاظیی 

جێبەجێکشدوی ساظخەكیىەی هاوەڕۆکەکەی لەدواجاسدا بەكاصاهجی 

هاوبەش ی هەمىوان کۆجایی دێذ. کەواجە دەکشێذ بڵێین کە؛ سیفۆمی 

ظیاس ی هەوڵی بەسدەوام و هاوبەش ی هێىان دەظخەی فەسماهڕەواو هێزە 

ئۆپۆصظیۆهەکان و دامەصساوەکاوی کۆمەڵگای مەدەهییە بۆ ئەهجامذاوی 

و ئەهجامذاس، واجە گۆڕینی ظیعخەمی ظیاس ی گۆڕاهکاسی پێىظذ 

بەگؽتی بەسەو ظیعخەمیکی دیمىکشاس ی ساظخەكیىە هەک ظیعخەمیکی 

دیمىکشاس ی فؽەڵ و بێ هاوەڕۆک.

جەوەسی دووەم: هەوڵەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێمی 

 کىسدظخان

ەکاوی سیفۆسمی بەؼێىەیەکی گؽتی و سیفۆسمی ظیاس ی ڵپشۆژەو هەو

کابیىەی  نکىسدظخاهذا هەس لەظەسجای یەکەمی بەجایبەحی لەهەسێمی

خکىمەحی هەسێم و دامەصساهذوی پەسلەماوی کىسدظخان و بىهیادهاوی 

دامەصساوەکاوی دیکەی ظیعخەمی ظیاس ی؛ چی لەظەس ئاظتی پشۆژەی 

سیفۆسمی خضبی یاخىد پشۆژەی دەظخە جەمعی یاخىد هەوڵی جاکە کەس ی 

ان و دامەصاسوە دەظەاڵجذاسە خضبیی و خکىمییەکاوی کىسدظخ

هەبىوە. هەڵبەجە كۆهاغبەهذی هەوڵ و پشۆژەکاوی سیفۆسمی  ؛فەسمییەکان

ظیاس ی لەهەسێمی کىسدظخان جاڕادەیەکی صۆس پؽتی بەظخىوە بە سووداوە 

گەوسەکان و هىێیەکاوی هاو هەسێم بەگؽتی ئەمە لەالیەک، لەالیەکی 

بەس باط دیکەؼەوە هاماهەوێذ جەواوی ئەو پشۆژەو یاظایاهە بخەیىە 

( لەهەسێم هەبىون.2009وؼیکشدهەوە کەپێؾ ظاڵی )

هەس لەظەسجاوە؛ هەسێمی کىسدظخان گیرۆدەی صۆس كەیشاوی ظەختی 

ظیاظیی و ئابىوسیی و ظەسباصیی و یاظایی و کۆمەاڵیەجیی بىویەوە. 

هەسچەهذە لەظەسجادا دامەصساوە فەسمییەکاوی ظیعخەمی ظیاس ی 

ووی کێؽەی گەوسەی ڕصوو سووبە لەهەسێم دامەصسێنران، بەاڵم هەس

بىهیاد بىوهەوە. هەڵگیرظاوی ؼەڕی هاوخۆ لەهێىان )ی.ن.ک( و )پ.د.ک 

( جێکەوحی صۆس خشاپی لەظەس سەوش ی هەسێم هەبىو بەگؽتی. 

دابەؼبىووی هەسێم بەظەس دوو صۆوی دەظەاڵجذاسێدیذا لەهەمىو 

پاؼەکؽەیەکی ی... هخذ ی، کاسگێڕیی، ئابىسییی، ئیذاسیسوویەکی ظیاظ

گەوسەبىو لەبەسەو پێؽەوەبشدوی هەسێم بەئاكاسێکی صۆس هێگەجیڤذا. 

هەسدوو خضبی دەظەاڵجذاس لەجیاحی چەظپاهذی پشەوعیپەکاوی 

دیمىکشاس ی، سێکخعخنی ظیعخەمی ظیاظیی و جىاهاداسکشدوی دامەسصاوە 

فەسمییەکان، بىهیادهاوی ژێشخاهێکی بەهێز، سێگەدان بەئاصادی کاسکشدوی 

ەصساهذوی کۆمەڵگای مەدەوی، هەظخان بەملکەچکشدوی هەمىو کایە دام

. بۆیە لەم (30)جیاواصەکاوی هاو کۆمەڵگا بۆ هەژمىون وظتراجیژی خضبی

ماویەدا بەسهامەیەکی سیفۆسمی جۆکمەی ئەوجۆ لەئاسادا هەبىو، ئەمە 

وێشایی ئامادەهەبىووی هیچ پاسجێکی ظیاس ی بەجایبەحی هەسدوو پاسجە 

بذەهە بەس ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی. هەس  ە کەؼاندەظەاڵجذاسەک

ئەمەػ وایکشد کاسکشدن بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسم کاسێکی فشە دژواس بێذ. 

بەاڵم ئەمە ماهای واهییە کە هەوڵ و پشۆژەی سیفۆسم بىووی هەبىوبێذ، 

و پشۆژەیەک هەبىون لەواهە: یەکگشجىوی ئیعالمی  بەڵکى چەهذ هەوڵ

(، 9/11/1996( ،لە)25/12/1994(، لە )27/6/1994کىسدظخان لە )

پشۆژەی جایبەحی خۆی بۆ باؼترکشدن و ئەهجامذاوی  (31)(27/7/2006لە )

سیفۆسم لەهەسێمذا خعخىەجە سوو. وەک دەسواصەیەکیؾ بۆ سیفۆسمی 

ظیاس ی لەظەس ئاظتی خکىمەحی هەسێمی )هەوؼیروان معخەفا( جێگشی 

ی بۆ چاکعاصی خضبەکەی ( پشۆژەیەک13/4/2006ئەو کاحی )ی.ن.ک( لە )

بۆ ظەسۆکایەحی  )*(. پشۆژەو یاداؼتی پێىج پاسحی ظیاس ی(32)خعخە سوو

)(7/1/2007هەسێمی کىسدظخان لە ) 33 . ئەم پشۆژەیە جگە (

لەپێؽەکیەک لەچىاس خاڵی ظەسەکی پێکذێذ. هاوەڕۆکی پشۆژەکە صیاجش 

وەک داواکاسی دێخە پێؾ چاو هەوەک پشۆژەیەکی ظتراجیژی كىوڵ کە 

یذا بەوسدی دەظدىیؽان کێؽەکان کشابێذ، لەهەمان کاجیؽذا باس ی جیا

ئەوەی جیادا هەکشاوە چۆن و بەچی میکاهضمێک سیفۆسم ئەهجام بذسێذ. 

بۆ ظەسۆکایەحی هەسێم و پەسلەماوی  )*(یاداؼتی چىاس خضبی کىسدظخاوی

(یؾ )جەالٌ جاڵەباوی( 18/12/2008(. لە )2008کىسدظخان لە ظاڵی )

احی )ی.ن.ک( پشۆژەیەکی بۆ چاکعاصیی و جیاکشدهەوەی ظکشجێری ئەو ک

. ئەم پشۆژەیە صیاجش ئاساظخەی ئۆسگان و (34)خضب لەخکىمەث ئامادەکشد

خاهەی ؼسیکخعدىە خضبییەکاوی )ی.ن.ک( کشا. جگە لەو پشۆژەو یادا

لەظەسەوە باظکشان، صۆسێک پەیماوی سیفۆسم لەالیەن دەظەاڵجذاساوی 

ەکەی )مەظعىد باسصاوی( ظەسۆکی ئەو کاحی هەسێمەوە دساوەن وەک بەڵێى

(، ئەمە وێڕای دەسکشدوی 2007هەسیمی کىسدظخان لە هەوسۆصی ظاڵی )

چەهذ یاظاو بڕیاسێک لەالیەن پەسلەماوی کىسدظخاهەوە.

(، خضبە 2003دوای سووخاوی سژێمی پێؽىو عێراق لەظاڵی )

 ظیاظییەکان هەسێم؛ بەجایبەحی هەسدوو خضبی بااڵدەظذ ظەسلەهىێ

هەوڵیاهذا لێکتر هضیکببىەوەو کۆجایی بەچەكبەظخىوی پشۆظەی ظیاس ی 

لەهەسێم بێنن دوای ئەوەی بەهۆی ؼەڕی هاوخۆ لێکتراصاهیکی گەوسە 

( هەڵبژاسدوی خىلی پەسلەماوی کىسدظخان 30/12/2005دسوظدبىو. لە )

ئەهجامذسا، دوای ظاڵێک خکىمەحی یەکگشجىوی هەسێمی کىسدظخان 

اسێکی دیکە ظیعخەمی ظیاس ی لەهەسێم بىژایەوە.. بەمە ج(35)پێکهاث

ئەم جەوەسە دابەػ دەکەیً بۆ س ێ باس ی ظەسەکی وەک لەخىاسەوە 

کشاون:ظبا

باس ی یەکەم: پشۆژەو یاظاکاوی جایبەث بەسیفۆسمی ظیاس ی لە 

 (٩٠٠٢جاوەکى  ٩٠٠٢ظاڵی ) 

بێگىمان باسودۆدی ظیاظیی وکۆمەاڵیەجیی و ئابىوسیی و ظەسباصیی 

هەسێمی کىسدظخان جیاواص جشبىو لەو باسودۆخەی لەدوای ظاڵی هاوخۆیی 

( هاجەوە کایەوە. چىهکە لێرەوە ئەصمىووی خىکمڕاهیی و پەسلەماهیی 2009)

وەسچەسخاهێکی گەوسەی بەخۆوە بینی و چاوەڕواوی ئەوە دەکشا گۆڕاوی 

ؽەیی سووبذاث. لەهەڵبژاسدوی خىلی ظێیەمی پاسلەماهذا؛ بۆ یەکەمین یس

صظیۆهێکی کاسا لەپاسلەماهذا دسوظدبىو، لەهەمان کاجیؽذا سۆڵی جاس ئۆپۆ

بەسچاویان هەبىو لەظەس هۆؼیاسکشدهەوەی هاواڵجیان و بەؼذاسی 

لەپشۆظەی داڕؼتن و دەسکشدوی بڕیاسو یاظاکان و، چاالککشدوی بىاسی 

کاسی میذیاو کۆمەڵگەی مەدەوی. لەم كۆهاغەدا پشس ی دەظخىسێکی 

و، ظەسبەخۆیی  یاصی ظیعخەمی ظیاظیگىهجاو بۆ هەسێم و، ؼێى

دامەصساوەکاوی میریی و بەدامەصساوەکشدهیان بىوە خىاظدێکی ظەسەکی 

. خىاظتی نئەو بضاوث و چاالکییە ظیاظییەی لەم كۆهاغەدا بەسكەساسبىو

گەؼەپێذاوی ظیاس ی هەک بىوە خىاظتی پاسث و هێزە ئۆپۆصظیۆهەکان، 

کشدی بەخىاظذ و پالهێکی بەڵکى الیەوی دەظەاڵجیؾ، بەهەمان ؼێىە، 

ظەسەکی بۆ خۆی وەک پەسچەکشداسێک بۆ ئۆپۆصظیۆن. ئەمە ظەسباسی 

جمىجىڵی جەماوەسو سێکخشاوەکاوی کۆمەڵگای مەدەوی بۆ بەؼذاسی 

لەباؼترکشدوی ئەصمىووی خىکمڕاوی هەسێم. 

ئەم كۆهاغە گشهگییەکی جایبەحی لەهاو مێژووی پشۆظەی ظیاظیی 

سچاوی كۆهاغەکە لەوەدایە، وەک لەظەسەوە هەسێمذا هەیە. بایەدی بە

ئاماژەی بۆ کشا، بۆ یەکەمین جاس دیاسدەیەکی ظیاس ی جەهذسوظذ هاجە 

کایەوە چی لەظەس ئاظتی فۆسمی خضبایەحی بێذ یاخىد لەظەس ئاظتی 

کاسی پەسلەماهیی وئەدای خىکمڕاهیی ئەویؾ دسوظدبىووی ئۆپۆصظۆوی 

هەڵبژاسدوی خىلی ظێیەمی  فەسمی هاو پاسلەمان بىو. لەم كۆهاغەدا؛
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( 24ئەهجامذسا. جیایذا ) (36)(25/7/2009پەسلەماوی کىسدظخان لە )

( کىسس ی 111لیعذ و پاسحی ظیاظیی وکەظایەحی کێبڕکێیان لەظەس )

كەواسەو پاسحی  )*((11پەسلەماوی دەکشد. لەئەهجامی هەڵبژاسدهەکەدا )

خنی دەظخپێکی ظیاس ی جىاهیان کىسس ی پەسلەماوی بەدەظخبهێنن. لەداهیؽ

( بەظترا؛ ظەسۆکایەحی 2009ئابی  2ئەم خىلەی پاسلەماهذا کە لە )

پاسلەمان و جێگشەکەی دسان بە )ی.ن.ک( و)پ.د.ک(، لەهەمان کاجذا؛ 

هەسچەهذە )بضوجىەوەی گۆڕان، یەکگشجىو، کۆمەڵ( ژماسەیەکی بەسچاو 

ن کىسس ی پەسلەماهیان بەدەظتهێىابىو، بەاڵم پێکەوە بڕیاسی ئۆپۆصظیۆ

بىوهیاهذا. بەمەػ بۆ یەکەمین جاس لەهاو پەسلەماوی کىسدظخان 

ئۆپۆصظیۆهێکی ؼەسعیی و یاظایی بەدەسکەوث. 

جگە لەئۆپۆصظیۆوی ؼەسعیی و یاظایی لەهاو پاسلەماهذا، باسودۆدی 

ئابىوسیی و صۆسی داهاث لەبەسامبەس جەؼەهەظەهذوی دیاسدەی گەهذەڵی 

سهەهێىاوی لەبىاسی بىژاهذهەوەی و، بەهەدەسداوی ظاماوی گؽخیی و بەکا

ەکی باػ بۆ ُژێشخاوی ظێکخەسە جیاواصەکان، هەسوەها سەخعاهذوی پاهخای

ئاصادی سۆژهامەگەسیی و میذیا بەگؽخیی و، چاالکی سۆؼيبیریی و، 

هەڵکؽاوی بضاڤی جەماوەسیی و، بەسەو پێؽەوەچىووی کاسی سێکخشاوەکاوی 

یەکەوە دەسگای لەبەسدەم ، هەمىو ئەماهە بەظەس (37)کۆمەڵگای مەدەوی

شاوەکاوی خخضبە ظیاظییەکان؛ بەئۆپۆصظیۆن و دەظەاڵجەوەو، سێک

کۆمەڵگای مەدەهیی کشدەوە لەوەی بەؼذاسی لەداڕؼخنی پشۆژە 

سیفۆسمخىاصییەکاهذا بکەن یاخىد بەالیەهەی کەمەوە بەؼذاسی لەو 

گفخىگۆیاهەدا بکەن کە ظەباسەث بە چۆهێتی ئەهجامذاوی سیفۆسم 

دەدسان. ئەهجام

سەهگە هەڵە هەبێذ هاوی ئەم كۆهاغە بەكۆهاغی )داڕؼتن 

وپێؽکەؼکشدوی پشۆژەکاوی سیفۆسم( هاوەصەهذ بکەیً، ئەمەػ لەبەس 

صۆسی ئەو پشۆژاهەی چی لەالیەن پاسجە ئۆپۆصظیۆهەکاهەوە لەهاو و 

دەسەوەی پاسلەمان و، سێکخشاوەکاوی کۆمەڵگای مەدەهیی و، خىدی 

ەسێم و پاسجە دەظەاڵجذاسەکاهیؽەوە پێؽکەػ خکىمەث وظەسۆکایەحی ه

کشان. 

پێؾ ئەوەی باس ی هەهذێک لەو پشۆژاهە بکەیً، جیؽکێکی خێرا 

دەخەیىە ظەس ئەو ساپۆسث وپشۆژەیەی کە هەسچىاس پاسجەکە )یەکگشجىو، 

. (38)کۆمەڵ، صەخمەجکێؽان، ظۆظیالیعذ( بۆ سای گؽتی خعخایىە سوو

شداسێک خشایە سوو لەالیەن ئەو لەبىەڕەجذا ئەم پشۆژەیە وەک پەسچەک

خضباهەوە بەسامبەس ئەو پشۆژە چاکعاصییاهەی کە لەماوەکاوی پێؽخىجشدا 

خعدبىویاهە بەسدەم دەظەاڵث و گىێیان لێىەگیرا. بەؼێىەیەکی گؽتی 

پشۆژەکە داوای سیفۆمی هەمەالیەن دەکاث، بەاڵم لەچاو پشۆژەکاوی 

ظیاس ی لەدامەصساوەکاوی  سابشدوودا سووهتر جیؽک خشاوەجە ظەس سیفۆسمی

پاسلەمان، خکىمەث، ظەسۆکایەحی هەسێم، دەظەاڵحی دادوەسی، 

ئەهجامذاوی هەڵبژاسدن. بەاڵم گشفتی ظەسەکی پشۆژەکە وەک 

لەهاوهیؽاهەکەیەوە دەسدەکەوێذ هاساظخەخۆ؛ خۆی لەسێگەی سای 

گؽخییەوە ئاساظخەی دەظەاڵث کشاوە، بۆیە پشۆژەکە صیاجش وەک پاکاهەی 

دێخەئەژماسدن وەک لەوەی پشۆژەیەکی جذددی و خاوەن ظیاس ی 

ووی ڕسەهەهذی بەهێز بێذ. ئەمە جگە لەوەی پشۆژەکە هەژاسە لەخعدىە

ئەو میکاهیزمە گشهگاهەی لەسێگەیاهەوە سیفۆم ئەهجام بذسێذ. وێڕای ئەو 

کەم وکىسجییاهە، هەسدوو پاسحی دەظەاڵجذاس )ی.ن.ک( و)پ.د.ک( 

( خاڵیذا وەاڵمی 19هکشدهەوەیەکی )( لەسوو21/11/2009لەسۆژی )

پشۆژەکەیان دایەوە. بەاڵم لەجیاحی گفخىگۆکشدوی بڕگەکاوی پشۆژەکە، 

خاوەهەکاوی پشۆژەکەیان بە )ئیزدواجیەث(ی کاسی ظیاس ی جاواهباس کشد 

لەو سواهگەیەوە لەالیەکەوە بەؼذاسن لەخکىمەث و، لەالیەکی 

ەسباسی ئەوەی دیکەؼەوە وەک ئۆپۆصظیۆن خۆیان همایؾ دەکەن. ظ

سەخىەی جىهذیان لەچىاس خضبەکە گشث بەوەی چۆن ئەجىاهً بەهاوی 

گەلەوە كعەوە بکەن لەکاجێکذا صۆسیىە الی یەکێتی و پاسجییە. بۆیە ئەم 

وەاڵمەی دەظەاڵث بۆ پشۆژەکە خۆی لەخۆیذا ظەملێىەسی ئەوەن کە 

 بڕگەکاوی هاو پشۆژەکە پؽخگىێ خشاون و کاسیان لەظەس هەکشا، بەاڵم

لەگەڵ ئەمەؼذا هەهذێک بڕگەی پشۆژەکە لەدواجشدا بىوهە پاکێجی 

گشهگی سیفۆسم.

( 20/8/2009لەگەڵ دەظخەبەکاسبىووی پەسلەماوی کىسدظخان لە )

و پێکهێىاوی کابیىەی ؼەؼەمی خکىمەحی هەسێمی کىسدظخان لە 

( بەظەسۆکایەحی )بەسهەم ظاڵح( لەپؽکی یەکێتی و 16/9/2009)

( بەظەسۆکایەحی )هێچیرڤان باسصاوی( 5/4/2012خەوجەم لە )کابیىەی 

لەپؽکی پاسحی و، )مەظعىد باسصاوی(یؾ وەک ظەسۆکی هەسیم 

دەظدبەکاسبىو. پشۆژەگەلێکی صۆسی سیفۆسم خشاهەسوو لەهەمىو الیەکەوە. 

( بضوجىەوەی گۆڕان پشۆژەیەکی 16/8/2010لە بەسواسی )  -1

ساظخەی هەس یەکە لەظەسۆکی خاڵی بۆ سیفۆسمی ظیاس ی ئا (39)(12)

هەسێمی کىسدظخان، ظەسۆکی پەسلەماوی کىسدظخان، ظەسۆکی خکىمەحی 

هەسێمی کىسدظخان و جێگشەکەی، مەکخەبی ظیاس ی پاسحی ویەکێتی، 

 ی هەمە الیەهەیەکگشجىو، کۆمەڵ. پشۆژەکە بەگؽتی داوای سیفۆسم

شۆژەی ئەکاث هەک جەنها سیفۆسمی ظیاس ی. هەسچەهذە پشۆژەکە بەهاوی )پ

می کىسدظخان(. ێبضوجىەوەی گۆڕاهە بۆ چاکعاصیی ظیاس ی لەهەس

لەساظدیذا پشۆژەکە صیاجش لەداواکاسی ئەچێذ وەک ئەوەی پشۆژەیەکی 

 سیفۆسمظتراجیژی بێذ، ئەمە جگە لەوەی بەصماهێکی گؽخگیر داوای 

 لەصۆس بىاسدا ئەکاث بێ ئەوەی میکاهضیمی گىهجاویان بۆ بخاجە سوو.

( و ئەو 2011/ؼىباحی/17)یؽاهذاهەکاوی لەدوای خۆپ -2

دەسئەهجامە هەخىاصساواهەی لێی کەوجەوە لەالیەک، پاڵپؽتی الیەهەکاوی 

ئۆپۆصظیۆن )گۆڕان، یەکگشجىو، کۆمەڵ(وە چی لەهاو یاخىد دەسەوەی 

پەسلەماوی کىسدظخان لەالیەکی دیکەوە، وێشای ئەو فؽاساهەی خشاهە 

جامذاوی سیفۆسمی سیؽەیی، ظەس دەظەاڵث و خکىمەحی هەسێم بۆ ئەه

( لە 1پەسلەماوی کىسدظخان لە داهیؽخنی هائاظایی ژماسە )

 17( دەکشد کە بە )2011( ظاڵی )1(؛ بڕیاسی ژماسە )23/2/2011)

بەهاوباهگە. هەسچەهذە ئەم بڕیاسەی پاسلەمان  (سلەمانەخاڵەکەی پ

هاچێخە خاهەی سیفۆسمەوە، بەاڵم هەهگاوێکی گشهگ بىو بەسەو 

، 15، 13، 12ذاوی سیفۆسمی سیؽەیی بەجایبەحی خاڵەکاوی )ئەهجام

( پەسلەماوی 17/3/2011( لە )7. لەداهیؽتی هائاظایی ژماسە )(40)(16

دەسکشد بۆ پێکهێىاوی (41) (2011( ظاڵی )2کىسدظخان فەسماوی ژماسە )

 یلیژهەیەک بۆ دیالۆگی هیؽدیماوی لەهىێىەسی گؽذ فشاکعیۆهەکاو

( ظاڵی 1بڕیاسی ژماسە ) )*((16جێکشدوی خاڵی )پاسلەمان جایبەث بەجێبە

 وەک( خۆی. هەڵەبەجە ئەمە دەظپێکێکی باػ بىو بۆ پەسلەمان 2011)

 دامەصساوەیەکی گشهگی خىکمڕاوی؛ سۆڵی خۆی بگێڕێذ.

پەیامی )مەظعىد باسصاوی( ظەسۆکی هەسێمی کىسدظخان لە -3

مەکەیذا ( دەسباسەی ئەهجامذاوی سیفۆسم. لەپەیا2011هەوسۆصی ظاڵی )

( خاڵ لەخۆ دەگشێذ؛ ظەسۆکی هەسێم داوای ئەهجامذاوی 22کە )

سیفۆسمی لەبىاسی خکىمەث، هەهێؽخنی جەصکیەی خضبی بۆ دامەصساهذن، 

دامەصساهذوی ئەهجىمەوی ساژە، داهاوی پشۆژەی بىودجەی هەسێم بە 

ؼێىەیەکی ؼەفاف، هەهذێک پشس ی دیکەی جایبەحی بەبىاسی 

دەسییەی ظەسۆکی هەسێمی ئەو کاث وەک ئەم دەظدپێص .(42)ئابىوسی

وەاڵمذاهەوەیەکی هاساظخەوخۆ بىو بۆ داواکاسییەکاوی ئۆپۆصظیۆن 

( لەالیەکی 2011ؼىباث  17لەالیەک و، داوکاسی خۆپیؽاهذەساوی )
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( واجە دوای هضیکەی س ێ ماهگ )مەظعىد 14/6/2011دیکەوە. لە )

. لە (43)گەیاهذباسصاوی( كۆهاغی ئەهجامی پشۆژە چاکعاصییەکەی خۆی سا

( خاڵی ظەسەکیذا هێڵە ظەسەکییەکاوی 7( دیعاهەوەی لە )26/3/2012)

. (44)ظتراجیژی چاکعاصیی لەهەسێم ساگەیاهذ

یەکێک لەپشۆژە گؽخگیرو فشە سەهەهذەکاوی ئەم كۆهاغە؛ پشۆژە  -4

لەکىسدظخان کە  سیفۆسمخاڵییەکەی ئۆپۆصظیۆن بىو بۆ  (45)(22)

( هەس س ێ الیەهە ئۆپۆصظیۆهەکەی هاو پەسلەمان 3/3/2011لەبەسواسی )

ی ایەح)گۆڕان، یەکگشجىو، کۆمەڵ( ئاساظخەی هەس یەکە لە )ظەسۆک

هەسێم، ظەسۆکایەحی پەسلەمان، ظەسۆکایەحی ئەهجىمەوی وەصیشان( 

کشابىو، لەگەڵ وێىەیەک بۆ هەس یەکە لە )پ.د.ک( و )ی.ن.ک(. 

ذا پشۆژەکە فۆکەس ی خعخىوجە ظەس جىمگە ظەسەکییەکاوی لەساظدی

پشۆظەی خىمکڕاوی بەجۆسیک ئەگەس ئەم خااڵهە جێبەجێبکشابان 

پشۆظەی سیفۆسمی گؽتی و سیفۆسمی ظیاس ی هەهگاوێکی باش ی دەبڕیىو، 

دامەصساوەکاوی ظیعخەمی ظیاس ی لەهەسێم پێؽکەوجنی بەسچاوییان 

گەجیڤی پشۆژەکە صیادەڕوویی بەخۆییاهەوە دەبینی. بەاڵم الیەوی هێ

( پشۆژەکە داوا دەکەن 21الیەهەکاوی ئۆپۆصظیۆن بىو، چىهکە لەخاڵی )

لەماوەی ماهگێکذا بڕیاس بۆ هەمىو خاڵەکاوی پشۆژەکە دەسبچێذ و، 

( ئەوە 22( ماهگیؽذا جێەجێبکشێً. لەخاڵی )2لەماوەی )

لەو  دووپاجذەکەهەوە کە لەئەگەسی جێبەجێىەبىووی خااڵکاوی پشۆژەکە

ماوەیەدا؛ دەبێذ ظەسۆکی هەسێم بڕیاسی هەڵبژاسدوی پێؾ وەخخە 

سابگەیەهێذ و، خکىمەجێکی هیؽدیماوی ظەسپەسؼتی ئەو كۆهاغەو 

هەڵبژاسدهەکان بکاث. 

ساظخە پشۆژەکە؛ پشۆژەیەکی باػ و فشە سەهەهذی هیؽدیماوی بىو، 

ون بەاڵم گىماوی جیادا هییە الیەهەکاوی ئۆپۆصظیۆن بەکاسیگەسگەسبى

بەسووداوەکاوی )بەهاسی عەسەبی( لەالیەک و، هاڕەصایی و 

خۆپیؽاهذاهەکان لەالیەکی دیکەوە، هەسوەها جەؼەهەظەهذوی گەهذەڵیی 

لەهاو جىمگەکاوی ظیعخەمی ظیاس ی هەسێم ئەوەیان پؽذ گىێ خعذ 

ئەوێذ.  انکەئەم داوکاسییاهە کاحی صیاجشو کاسی صۆسجشو پاڵپؽتی صیاجشی

خىاظخەکاوی سیفۆسمی ظیاظیذا خعخماهە سوو؛ وەک لەمەسج و داوا

ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی پێؾ هەمىو ؼدێک پێىیعتی بەظاصان و 

گەیؽتن و پؽىو دسێژیی و پاڵپؽتی صۆس هەیە جاوەکى ئەهجامی خۆی ێلێکخ

بەدەظخەوە بذاث، بەاڵم ئەم پشۆژەیە ئەو مەسجاهەیان لەبەسچاو هەگشث. 

بەڵکى دەظەاڵث واجە )ی.ن.ک( و  بۆیە هەک پشۆژەکە جێبەجێىەکشا،

)پ.د.ک( بە پشۆژەیەک وەاڵمی ئەم پشۆژەیەی دایەوە.

جگە لەو پشۆژەیە؛ الیەهەکاوی ئۆپۆصظیۆن هەظخان پشۆژەیەکی  -5

ؼەػ پاکێجییان ئامادەکشد بەمەبەظتی سیفۆسمی سیؽەیی لە هەسێمی 

لەظەس بىەمای ئەو پاکێجاهە هەس س ێ الیەوی ئۆپۆصظیۆن  کىسدظخان.

گۆڕان، یەکگشجىو، کۆمەڵ( صهجیرەیەک کۆبىهەوەی پێىج كۆڵییان )

لەگەڵ هەسدوو خضبی فەسماهڕەوا )پ.د.ک(و )ی.ن.ک( ئەهجامذا لە 

. پاکێجەکان جایبەث بىون بە: (46)27/6/2011جا  4/6/2011سۆژاوی 

یەکەم: چاهعاصی لە ظیعخەمی ظیاظیی هەسێم. دووەم: ظەسبەخۆو 

رییەوان. ظێیەم: یظایؾ و دەصگا هەواڵگبێالیەن هشدوی پێؽمەسگەو ئا

ظەسبەخۆکشدن و ئەهخیڤىشدوی دەظەاڵحی دادوەسی. چىاسەم: 

بەگژداچىوهەوەی گەهذەڵی. پێىجەم: چاهعاصیی ئیذاسیی لەوەصاسەحی 

پەسوەسدەو هەهێؽخنی دەظتی خیزب جیایذا. ؼەؼەم: پێىهێىاوی 

بياث. خيىمەجێً هە بخىاهێذ ئەم چاهعاصییاهە جێبەجێ

پاسحی لە  -پشۆژەی هاوبەش ی هىێبىوهەوەو ئایىذەظاصی یەکێتی -6

. ئەم پشۆژەیە لە س ێ بەش ی ظەسەکی پێکذێذ: بەش ی (47)(26/6/2011)

یەکەمی جایبەجە بۆ )پشۆژە هاوبەؼەکەی هێىان هەسدوو خضبەکە بەهاوی 

هاوێبىوهەوەو ئایىذەظاصیی و، لەؼەػ جەوەسی ظەسەکی پێکذێذ 

سی یاظا، هەڵعەهگاهذوی کاسە یاظاییەکان، دەسباسەی )پشەوعیپی ظەسوە

چاکعاصی یاظای وەصاسەجەکان و چاودێشییان، هەمىاسکشدوی یاظای 

خیزب وسێکخشاوەکان، سێکخعدىەوەی وەصاسەث و دەصگاکان، یاظای هىێی 

سێکاسی(. بەش ی دووەمی پشۆژەکە جەسخاهکشاوە بۆ وەاڵمذاهەوەی پشۆژە 

و، لەچىاس جەوەسی ظەسەکی  ( خاڵیەکەی الیەهە ئۆپۆصظیۆهەکان22)

پێکذێذ ظەباسەث بە ) پەیڕەوی هاوخۆی پەسلەمان، پشۆژە یاظای 

دەظخەی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن، هەمىاسکشدهەوەی یاظای 

ێضگاکاوی هەسێم(. کۆجا سسێکخعخنی خۆپیؽاهذان، هەمىاسکشدوی یاظای پا

شۆژەی بەؼیؾ جەسخاهکشاوە بۆ )دەسبڕینی چەهذ بیروڕایەک دەسباسەی پ

دەظخىسی کىسدظخان(. ؼایاوی ئاماژەیە ئەم پشۆژەیە لە کۆبىوهەوەی 

هێىان خضبەکاوی ئیئخالفی خکىمیی و ئۆپۆصظیۆن لەجەالسی پەسلەماوی 

( لەالیەن )پ.د.ک( و )ی.ن.ک( خشایە 27/6/2011کىسدظخان لە )

بەسدەظتی الیەهەکاوی ئۆپۆصظیۆن و، لەهەمان کاجیؽذا داوایان لێکشدن 

ن بذەهەوە. هاوەڕۆکی ئەم ؼەػ پاکێجە جاڕادەیەکی صۆس وەاڵمیا

( خاڵیەکە. خاڵی 22چەخخکشدهەوە بىو لەظەس خاڵەکاوی هاو پشۆژە )

بەهێزی ئەم پاکێجاهە دیالۆگی هێىان الیەهەکاوی ئۆپۆصظیۆن بىو لەگەڵ 

خضبەکاوی دەظەاڵث بۆ ئەوەی بەهەماهەهگیی و لێکخێگەیؽتن دەظذ 

دواجاسدا بەهۆی جێبەجێىەکشدوی . بەاڵم لەەسیفۆسمبکەن ب

ئۆپۆصظیۆن داهىظخاوی پێىج كىڵی هێىان )ی.ن.ک( و  یداواکاسییەکاو

.(48))پ.د.ک( لەگەڵ )گۆڕان، کۆمەڵ، یەکگشجىو( ساگیرا

( 7/4/2011ؼىباث( لە ) 17هەس لەم ماوەیەدا )بضوجىەوەی الواوی 

واوی ( خاڵییان بەهاوی )پشۆژەی هەهىکەیی بضوجىەوەی ال9پشۆژەیەکی )

ؼىباث بۆ چاکعاصی سیؽەیی( ساگەیاهذ. بابەجەکاوی  17

سکشدهەوەی یاظای خۆپیؽاهذان، دەظخگیرکشدوی ئەو کەظاهەی ا)هەمى

جىهذوجیژیان بەسامبەس خۆپیؽاهذەسان ئەهجامذاوە، هىظیىەوەی 

سەؼىىوس ی دظخىسی هەسێم، هەڵىەؼاهذهەوەی هەسدوو دەصگاو 

ەم هێزەکاوی پێؽمەسگە، ئەهجىمەوی ئاظایؾ، سێکخعدىەوەی ظەسج

ظضاداوی ئەواهەی بىوهە هۆکاسی هەڵگیرظاوی ؼەڕی هاوخۆ، 

( ئەهجىمەوی کاحی 10/4/2011ظەسبەخۆیی دادگان(. بەدوایذاو لە )

لەظلێماوی پشۆژەیەکیان بەهاوی )هەخؽە سێگای  (49)مەیذاوی ئاصادی

 -وخىکمڕاوی لەکىسدظخان یچاسەظەسی سیؽەیی كەیشاوی ظیاظی

ئاؼدیاهەی دەظەاڵث لەهەسێمی کىسدظخان( ساگەیاهذ.  گىاظدىەوەی

پشۆژەکە بەخعدىە سووی هەؼذ ساظتی پشۆظەی خىکمڕاوی لەهەسێم 

دەظخپێکشدووەو پاؼان بە س ێ خاڵی ظەسەکی داوای )دەظذ 

لەکاسکێؽاهەوەی ظەسۆکی هەسێم، دەظذ لەکاسکێؽاهەوەی ظەسۆکی 

ێؽاهەوەی خکىمەث و هەڵىەؼاهذهەوەی کابیىەکەی، دەظذ لەکاسک

دەظخەی ظەسۆکایەحی پەسلەمان، دامەصساهذوی خکىمەحی کاحی بێ الیەن 

و گىاظدىەوەی ئاؼدیاهەی بێ كەیذو ؼەسحی دەظەاڵجە فەسمییەکان بۆ 

( خاڵ باس ی ئەو کاساهەیان کشدووە 10ئەو خکىمەجە....( لەپاؼاهذا بە )

خاڵی الواصی ئەم دوو  کەدەبێذ خکىمەحی کاحی ئەهجامیان بذاث.

سیؽەیی داواکاسی یەکالیەهەی خۆپیؽاهذەسان و  سیفۆسمیپشۆژەیە بۆ 

هىێىەسەکاهێتی، ئەمە ظەسباسی ئەوەی داواکاسییەکان صیاجش مەیلێکی 

ان دەکشد. ؼۆڕؼگێراهەیان پێىە دیاسبىو، چىهکە داوای گۆڕاوی سیؽەیی

اوخۆ و دەسەوەی الیەکی دیکەوە داڕێژەساوی پشۆژەکە باسودۆدی گؽتی هلە

هەسێمی کىسدظخاهیان وەک پێىیعذ لەبەسچاو هەگشجبىو.
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لەدوای کۆجایی هاجنی کابیىەی ؼەؼەمی خکىمەحی هەسێم 

بەظەسۆکایەحی )بەسهەم ظاڵح( لەپؽکی یەکێتی، کابیىەی خەوجەم 

بەظەسۆکایەحی )هێچیرڤان باسصاوی( لەپؽکی پاسحی دەظدبەکاسبىو. 

ەث لە الیەن یەکێخییەوە بۆ پاسحی سادەظخکشدوی ظەسۆکایەحی خکىم

 (50)(27/7/2007لەچىاسچێىەی بەهذەکاوی سێکەوجىامەی ظتراجیژی لە )

لەجەالسی پەسلەماوی  (51)هێىان هەسدوو خضبەکە بىو. لەیەکەمین وجاسیذا

)هێچیرڤان باسصاوی( وەک ظەسۆکی  ؛(5/4/2012کىسدظخان لە )

جاسەکەیذا و خکىمەث هێڵە گؽخییەکاوی کابیىەکەی خعخەسوو. لە

جەختی کشدەوە ظەس چەهذ بابەجێک لەواهە: )دسوظخکشدوی کۆدەهگی 

لەظەس پشظە هیؽخماهیی وچاسەهىوظعاصەکان، پێذاچىوهەوە بەپشۆژەی 

دەظخىسی هەسێمی کىسدظخان، کاسکشدن بۆ المەسکەصی کاسگێڕی 

لەخکىمەث، بەگژاچىوهەوەی گەهذەڵی، ظەسوەسی یاظا، گشهگی 

اوەیەکی گشهگی یاظاداهان و چاودێشی، بەؼذاسی پاسلەمان وەک دامەصس

ذاوی پێظیاس ی هەمەالیەهە، ؼەفافیەث لەکاسەکاوی خکىمەث، گەؼە

ئابىوسی...(. ئەمە جگە لەچەهذ پشۆژەیەکی دیکە کە لەم كۆهاغەدا چی 

لەالیەن ئۆپۆصظیۆن یاخىد خضبەکاوی دەظەاڵجەوە خشاهە سوو. 

ئىمێذی گەوسەی لەظەس لەساظدیذا ئەم كۆهاغە؛ كۆهاغێک بىو 

هەڵچنرا بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسم بەگؽخیی و سیفۆسمی ظیاس ی بەجایبەحی. 

 .بىو یڤپەسلەماوی کىسدظخان لەم خىلەدا بەؼیىەیەکی صۆس باػ ئاکخ

کۆجایی هاجنی ئەم  ( جاوەکى20/8/2009لەداهیؽتی دەظپێکییەوە لە )

( 18ە )( یاظا ک74پەسلەماوی کىسدظخان ) )*((1/11/2013خىلە )

( بڕیاسیص ی دەسکشدووە. 65یاظایان هەمىاسکشدهەوە بىوە، لەگەڵ )

لەگشهگتریً ئەو یاظایاهەی جایبەجبىون بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی 

بشیخیبىون لە:

(؛ یاظای هەڵىەؼاهذهەوەو 2009( ظاڵی )11یاظای ژماسە ) -1

لێکذاوی هەهذێک وەصاسەث لەهەسێم. کە پەسلەماوی کىسدظخان لە 

.(52)( دەسیکشد26/10/2009( لە )8اهیؽخنی ژماسە )د

(؛ هەمىاسکشدوی هەؼخەمی 2009( ظاڵی )12یاظای ژماسە ) -2

(. 1994( ظاڵی )3یاظای ئەهجىمەوی وەصیشان هەسێمی کىسدظخان ژماسە )

( 26/10/2009( لە )8کە پەسلەماوی کىسدظخان لە داهیؽخنی ژماسە )

.(53)دەسیکشد

-(54)2010سێمی کىسدظخان بۆ ظاڵی )یاظاکاوی بىودجەی هە -3

2011(55)-2012(56)-2013(57) .)

وجنی ظىهیاظاي مافى ده (2013)(ي ظاڵى 11) یاظاي ژماسه -4

سێمی وىسدظخان ـ عێراق. کە پەسلەماوی کىسدظخان لە هه صاهیاسي له

.(58)( دەسیکشد5/6/2013( لە )28داهیؽخنی ژماسە )

یاظای سێىخعخنی  2010(ي ظاڵى 11) یاظاي ژماسه -5

سێمی وىسدظخان ـ عیراق. کە پەسلەماوی کىسدظخان هه خۆپیؽاهذان له

.(59)( دەسیکشد3/11/2010( لە )11لە داهیؽخنی ژماسە )

دەسکشدوی یاظای جایبەث بۆ چەهذ وەصاسەث و دەظخەیەک لەواهە  -6

، دەظخەی (61)، دەظخەی ظەسبەخۆی مافی مشۆڤ(60))وەصاسەحی داسایی

، (64)و دەصگای ئاظایؾ (63)، یاظای ئەهجىمەن(62)کیگؽتی دەظدپا

(.(65)ئەهجىمەوی گؽتی ساژە

ئەمە جگە لە هەمىاسکشدهەوەی چەهذ یاظایەکی گشهگی دیکەی  -7

وەک ) هەمىاسی یەکەمی یاظای هەڵبژاسدوی پاسێضگاو كەصاو 

66)هاخییەکان 67)، هۆیەمین هەمىاسی یاظای ئەهجىمەوی وەصیشان( ) ،

(.(68)یاظای هەڵبژاسدوی پەسلەماوی کىسدظخانهەمىاسی خەوجەمی 

ئەم  ظەباسەث بەگشهگتریً بڕیاسەکاهیؾ دەجىاهین ئاماژە بکەیىە

:بڕیاساهەی الی خىاسەوە

(ی پەسلەماوی کىسدظخان کە بە 2011(ی ظاڵی )1بڕیاسی ژماسە ) -1

( بڕیاسەکە هاظشاوە. جایبەث بىو بەچاسەظەسکشدوی كەیشاوی 17)

(. کە پەسلەماوی کىسدظخان 2011ؼىباحی  17خۆپیؽاهذاهەکاوی )

. (69)( دەسیکشد23/2/2011( لە )1لەداهیؽخنی هائاظایی ژماسە )

(؛ بڕیاسی هەمىاسکشدوی خەوجەمی 2013( ظاڵی )4بڕیاسی ژماسە ) -2

(. کە 1992( ظاڵی )1پێڕەوی هاوخۆی پەسلەماوی کىسدظخان ژماسە )

( 27/5/2013( لە )7ە )پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی ژماس

. (70)دەسیکشد

وێڕای ئەماهە؛ ظەسۆکایەحی ئەهجىمەوی وەصیشاوی کىسدظخاهیؾ لەم 

كۆهاغەدا ژماسەیەک پەیڕەوی دەکشد؛ لەگشهگتریيیان:

(؛ پەیڕەوی فەسماهگەی 2011( ظاڵی )4پەیڕەوی ژماسە ) -1

سێکخشاوە هاخکىمییەکان لەهەسێمی کىسدظخان، کە ئەهجىمەوی وەصیشان 

.(71)( دەسیکشد1/8/2011( لە )12ەکۆبىوهەوەی ئاظایی خۆی ژماسە )ل

(؛ پەیڕەوی هەمىاسکشدوی 2012(ی ظاڵی )11پەیڕەوی ژماسە ) -2

(ی 1ظێیەمی پەیڕەوی ئەهجىمەوی وەصیشاوی هەسێمی کىسدظخان ژماسە )

(، کە ئەهجىمەوی وەصیشان لەکۆبىوهەوەی ئاظایی خۆی 2006ظاڵی )

.(72)( دەسیکشد10/7/2012( لە )10ژماسە )

(؛ پەیڕەوی هەمىاسکشدوی 2013(ی ظاڵی )6پەیڕەوی ژماسە ) -3

(ی 1ظێیەمی پەیڕەوی ئەهجىمەوی وەصیشاوی هەسێمی کىسدظخان ژماسە )

(، کە ئەهجىمەوی وەصیشان لەکۆبىوهەوەی ئاظایی خۆی 2006ظاڵی )

.(73)( دەسیکشد28/7/2013( لە )13ژماسە )

(؛ پەیڕەوی هەمىاسکشدوی 2013)(ی ظاڵی 7پەیڕەوی ژماسە ) -4

(ی 1ظێیەمی پەیڕەوی ئەهجىمەوی وەصیشاوی هەسێمی کىسدظخان ژماسە )

(، کە ئەهجىمەوی وەصیشان لەکۆبىوهەوەی ئاظایی خۆی 2006ظاڵی )

.(74)( دەسیکشد9/9/2013( لە )15ژماسە )

ظەسەوەی پەیڕەوی  دهاهەیؼایاوی ئاماژەیە هەس س ێ ئەو هەمىواسکش

یشان، دەظدپێصدەسیەکی باػ بىو بۆ ئەوەی ئەهجىمەوی وەص

پەیىەهذییەکی پخەو لەهێىان پەسلەماوی کىسدظخان و ئەهجىمەوی وەصیشان 

دسوظذ بێذ ئەمە لەالیەک، لەالیەکی دیکەؼەوە؛ دووەمین 

لەکاسەکاهیذاو پێذاوی  ثهەمىاسییان گشهگ بىو بۆ ؼەفاف بىووی خکىمە

صاهیاسی بە الیەهەکان.

سمی ظیاس ی لەم كۆهاغەدا؛ پشظێکی گەسم هەڵبەجە پشس ی سیفۆ

وگىڕو دیالۆگی هێىان ئۆپۆصظیۆن، سێکخشاوەکاوی کۆمەڵگای مەدەوی، 

دەظەاڵث لەالیەک، لەالیەک دیکەؼەوە پشۆژەی فەسە سەهەهذی صۆس 

خشاهەڕوو. هەهذێک لەو پڕۆژاهە چی وەک بڕیاس چی وەک یاظا چی 

هگیان پێذسا. بەاڵم هەمىاسکشدهەوەی هەهذێک لەیاظاکان هیچ هەبێذ گش

ظەسباسی ئەماهە، لەکۆجایی ئەم خىلەدا صەبشێکی کىؼىذە بەس پشۆظەی 

سیفۆسمی ظیاس ی کەوث ئەویؾ دسێژکشدهەوەی ویالیەحی ظەسۆکی هەسێم 

بىو بۆ ماوەی دوو ظاڵ. ئەمە دسصێکی گەوسەی بێ مخماهەیی خعخە 

باسی هێىان ئۆپۆصظیۆن و دەظەاڵث و هاواڵحی لەیەک کاجذا. ئەمە ظەس

هەگەڕاهەوەی سەؼىىس ی دەظخىسی هەسێمی کىسدظخان بۆ پەسلەمان کە 

داواکاسییەکی ظەسەکی ئۆپۆصظیۆن بىو. جگە لە هەمىاسهەکشدهەوەی 

 (75)(2005( لە ظاڵی )1یاظای ظەسۆکایەحی هەسێمی کىسدظخان ژماسە )

)کە دەظەاڵجێکی صۆسی داوەجە ظەسۆکی هەسێم 76 . ئەمەػ وای (

ێمی کىسدظخان کشد کە هە ظیعخەمێکی لەظیعخەمی ظیاس ی هەس

.(77)بێذ ظەسۆکایەحی هە ظیعخەمیکی پەسلەماوی
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باس ی دووەم: پشۆژەو یاظاکاوی جایبەث بەسیفۆسمی ظیاس ی لە 

 (٦/٠٠/٩٠٠٢( بۆ )٦/٠٠/٩٠٠٢ظاڵی  )

پاػ کۆجایی هاجنی خىلی ظێیەمی پەسلەماوی کىسدظخان، لە 

پەسلەماوی کىسدظخان ( هەڵبژاسدوی خىلی چىاسەمی 1/11/2013)

ئەهجامذسا. لەم هەڵبژاسدهەدا دیاسدەی پێکهێىاوی هاوپەیماهیی هێىان 

خضبەکان هەماو؛ هەس خضبێک بۆ خۆی چىوە کێبڕکێی هەڵبژاسدهەکەوە. 

( خضب و كەواسی ظیاظیی بەؼذاسبىوی هەڵبژاسدهەکە؛ جەنها 31لەکۆی )

نن. دیاسجشیيیان: ( خضب و كەواسە جىاهیان کىسس ی پەسلەماوی بەدەظتهێ17)

 10 -کىسس ی، یەکگشجىو 18 -، ی.ن.ک24 -کىسس ی، گۆڕان 38 -پ.د.ک

. (78)کىسس ی( 15 –، ئەواوی دیکە بەهەمىویاهەوە 6 -کىسس ی، کۆمەڵ

بەهۆی ئەوەی کەهیچ خضب و كەواسەیەکی ظیاس ی هەیخىاوی ئەو ژماسە 

صۆسەی کىسس ی پەسلەماوی بەدەظتهێىیذ کە بخىاهێذ خکىمەث 

بۆیە هەس پێىج خیزبە بشاوەی هەڵبژاسدهەکە واجە )پ.د.ک،  پێکبهێىێذ؛

ان، یەکگشجىو، کۆمەڵ( پاػ چەهذ ماهگێک لەکۆبىوهەوەو ۆڕی.ن.ک، گ

سلەمان و ەداهىظخاوی بەسدەوام دواجاس سێککەوجً لەظەس پێکهێىاوی پ

خکىمەث. ئەمجاسە؛ پێچەواهەی خىلی ظێیەمی پەسلەماوی  یکابیىەی هىێ

بە ئۆپۆصظیۆهەکە بڕیاسی واصهێىاهیان لە کىسدظخان هەس س ێ خض

ئۆپۆصظیۆن بىووی پەسلەماوی هێىاو، بەؼذاسییان لەکابیىەی خەوجەمی 

 یانخکىمەحی هەسێمی کىسدظخان کشد و کابیىەی خکىمەحی بىکە فشاواه

. لەئەهجامی سێکەوجنی هێىان هەس پێىج الیەهەکە؛ لەداهیؽخنی هێىاپێک

(؛ )یىظف مدمذ 29/4/2014دەظپێکی پەسلەماوی کىسدظخان لە )

ـادق( لەبضوجىەوەی گۆڕان بەظەسۆکی پەسلەمان و؛ )جەعفەس ئیبراهیم 

فەخشەدیً )ئیمیىکی( لە ظەس پؽکی )پ.د.ک( وەک جێگشی پاسلەمان و، 

. پاػ هەڵبژاسدوی خىلی (79)كادس( لەظەس پؽکی کۆمەڵ هەڵبژێشدسان

( 16/6/2014( ماهگ بەجەواوەحی لە )9چىاسەم بۆ ماوەی هضیکەی )

کابیىەی خکىمەث بەظەسۆکایەحی )هێچیرڤان باسصاوی( لەپؽکی پاسحی و، 

. کابیىەی (80)جێگشیی )كىباد جاڵەباوی( لەظەس پؽکی )ی.ن.ک( پێکهاث

خەوجەمی خکىمەحی هەسێم جگە لەظەسۆک و جێگشەکەی لە پێىج 

وەصاسەث بۆ )پ.د.ک(، پێىج وەصاسث بۆ )ی.ن.ک(، چىاس وەصاسەث بۆ 

ەصاسەث بۆ یەکگشجىو، دوو وەصاسەث بۆ کۆمەڵ، دوو سان، س ێ وۆگ

وەصاسەجیؾ بۆ هەسیەکە لەپێکهاجەی کلذان و ئاؼىوسی.

بەم جۆسە دیاسدەی ئۆپۆصظیۆن بىون لەم خىولەی پەسلەماهذا 

هەماو، هەمىوان پێکەوە خکىمەجێکی بىکە فشاواهیان پێکهێىا. بۆیە چیتر 

ادیەکی صۆس کەمبىویەوەو، لەدەسەوەی پەسلەمان جاڕ سیفۆسمکاسو پشۆژەی 

لەجیاحی ئەوە پشۆژەو هەوڵەکاوی سیفۆسم لەهاو پەسلەماهەوە پێؽکەػ و 

ئەهجامذسان. 
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خىێىذهەوەی 

یەکەمیان بۆ 

کشاوە

خىێىذهەوەی 

بۆ هەکشاوە

30921396338332020

خیىحی پەی بۆ پەسوەسدەو گەؼەپێذان، هەڵعەهگاهذهێک بۆ کاسەکاوی خىلی چىاسەمی پەسلەماوی یئیيعخ -1لەئامادەکشدوی جىێژەس بە پؽذ بەظتن: 

.57، ٌ 2019(، ساپۆسحی ظیاهضەهەم، ئابی 6/11/2018بۆ  6/11/2013کىسدظخان لە )

لەپەسلەماوی کىسدظخان: سۆڵی باڵوکشدهەوەی دۆکۆمێيخەکاوی یاظاداهان لەبخەوکشدوی پەیىەهذی هاواڵحی فىئاد اخمذ ظلیمان، مێژووی یاظاداهان  -2

.98-94، ٌ 2019، 1بەدامەصساوەی ظاداهاهەوە، ظەهخەسی جىێژیىەوەی پەسلەماوی کىسدظخان، هەولێر، چ

                                                                          https://2u.pw/qIdbl  ماڵپەسی فەسمی پەسلەماوی کىسدظخان، بەش ی یاظاکان، لەظەس جۆڕی ئیيخەسهێذ: -3

                                                                      https://2u.pw/9WhI4 ماڵپەسی فەسمی پەسلەماوی کىسدظخان، بەش ی پشۆژەکان، لەظەس جۆڕی ئیيخەسهێذ:  -4

وەصێشاوی هەسێمی لەگشهگتریً ئەو پشۆژە یاظاو بڕیاساهەی بىاسی سیفۆسمی ظیاس ی لەم كۆهاغەدا لەالیەن فشاکعیۆهە جیاواصەکاوی هاو پەسلەمان و ئەهجىمەوی 

:(81)کىسدظخاهەوە پێؽکەػ کشان بشیخیبىون لە

(. دوو پشۆژە.2007ظاڵی )( 23پشۆژە یاظای هەمىاسکشدوی یەکەمی یاظای دەظەاڵحی دادوەسی ژماسە ) -1

( ئەهجىمەوی هىێىەساوی عێراق. دوو پشۆژە.2008( ظاڵی )41پشۆژە یاظای بەکاسبشدن و هەمىاسکشدوی یاظای بەسەهگاسبىوهەوەی بەكاچاغی هەوث و بەسهەمەکاوی ژماسە ) -2

ەهجىمەوی وەصیشاهەوە پێؽکەػ کشاوە(.)لەالیەن ئ -پشۆژە یاظای ظىذوقی کىسدظخان بۆ داهاجە هەوجییەکان لەهەسێمی کىسدظخان -3

(.ػ هشاوهپێؽىه وهصیشاههوی وههجىمهن ئهالیهسێمی وىسدظخان ـ عیراق )لههه وث لهسهێىاوى ههبهو وه وهیاظــاي وۆمپاهیاي وىسدظــخان بۆ دۆصیىه ەپڕۆژ -4

.2006ظاڵی ی 4 سهێىان ژماسهبهمی یاظای وهههمىاسی یهیاظای هه ەپشۆژ -5

.2009(ي ظاڵى 3) سێمی وىسدظخان ژماسهمىاسهشدوى یاظاي پاسێضگاواوى ههیاظاي هه ەپشۆژ -6

سێمی وىسدظخان ـ عێراق. دوو پشۆژە.هه یاظاي لێبىسدوى گؽتی له ەپڕۆژ -7

عێراق. دوو پشۆژە.-سێمی وىسدظخانیاظاي داواواسي گؽتی هه ەپشۆژ -8

عێراق-سێمی وىسدظخانههڵى لههذهي گهوههگاسبىوههسهیاظاي به ەپشۆژ -9

.2010(ي ظاڵى 11) سێمی وىسدظخان ژماسههه مىاسهشدوى یاظاي سێىخعخنی خۆپیؽاهذان لهیاظاي هه ەپڕۆژ -10

(.2006(ي ظاڵى 4)سهێىان ژماسهبهمىاسهشدوى یاظاي وهیاظاي هه ەپڕۆژ -11

. چىاس پشۆژە.2005(ی ظاڵی 1) سێمی وىسدظخاوی عیراق، ژماسهجیی ههسۆوایهظهمىاسی یاظای یاظای هه ەپڕۆژ -12

.KODOواوى سوبىومهوث و بهیاظاي وۆمپاهیاي وىسدظخان بۆ پااڵوجنی هه ەپڕۆژ -13

سێمی وىسدظخان ـ عێراق.هه له 2006ظاڵى  (ي9) واوى ژماسهوجییههه مهسهههشدن و فشۆؼخنی بهمىاسي یاظاي هاوسدهسواسهشدن و ههیاظاي به ەپڕۆژ -14

سێمی وىسدظخان.هه له 2006(ي ظاڵى 3) ي جیرۆس ژماسهوههگاسبىوههسهمىاسهشدوى یاظاي بهیاظاي هه ەپڕۆژ -15

اهذهەوەي ئەو مىڵک و ظاماهاهەي بەهاڕەوا بەدەظذ هاجىون.ڕپشۆژە بڕیاسي دەظذ بەظەسداگشجً و گە -16

بىون لە:ییاظاکاهیؾ کە لەم كۆهاغەدا پەسلەماوی کىسدظخان دەسیچىاهذن بشیخگشهگتریً 
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مى یاظاي مىاسهشدوى ظێیهیاظاي هه 2014(ي ظاڵى 1) یاظاي ژماسه -1

 2005(ي ظاڵى 1) سێمی وىسدظخان ـ عێراق ژماسهحى ههسۆوایهظه

( لە 3لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )مىاسهشاو، کە پەسلەماوی کىسدظخان هه

.(82)( دەسیکشد13/5/2014)

یاظای هەمىاسی یەهەمی یاظای  2014(ی ظاڵی 3یاظای ژماسە ) -2

سێىخعخنی خۆپێؽاهذان لەهەسێمی وىسدظخان، لەالیەن ظەسۆوایەحی 

هەسێمەوە گەڕێىذسایەوە. ظەسۆکی هەسێم بەهۆکاسی پاساظخنی ئاظایؾ و 

( ظاڵی 6یاظاکەی ئیمضا هەکشدو، بە بڕیاسی ژماسە )ظەكامگیری هاوخۆیی 

)یاظاکەی گەڕاهذەوە بۆ پەسلەمان 2014 83 و، جائێعخاػ پەسلەمان  (

پێذاچىوهەوەی پیاهەکشدووە.

خۆی سبهیاظای وۆمعیۆوی بااڵی ظه 2014(ی ظاڵی 4) یاظای ژماسه -3

( 8ژماسە )ڵبژاسدن و ڕاپشس ی، کە پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی هه

.(84)( دەسیکشد23/7/2014لە )

 وان لهي خضبهیاظاي پێذاوى بىدجه 2014(ي ظاڵى 5) یاظاي ژماسه -4

سێمی وىسدظخان ـ عێراق، کە پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی هه

.(85)( دەسیکشد24/7/2014( لە )19ژماسە )

یاظای  یاظای هەمىاسی یەهەمی 2014(ی ظاڵی 7یاظای ژماسە ) -5

(ی ظاڵی 3دەظخەی گؽخیی دەظپاهیی لە هەسێمی وىسدظخان ـ عێراق ژماسە )

( لە 13، کە پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی هائاظایی ژماسە )2011

. ئەم یاظایە لەالیەن ظەسۆکی هەسێمەوە ئیمضا (86)( دەسیکشد26/11/2014)

ژماسە  یڕیاسکە بە با( یاظ5هەکشا بەهۆی هاڕەصایی دەسبڕیً لەظەس مادەی )

گەڕاهذییەوە بۆ پەسلەمان. پەسلەماهیؾ الی خۆیەوە  (87)(2015(ی ظاڵی )2)

( پێذاچىوهەوەی بەیاظاکە کشدو 29/4/2015( لە )10بەبڕیاسی ژماسە )

دەسیچىاهذ.

یاظاي ظىذوقى کىسدظخان بۆ داهاجە  2015(ي ظاڵى 2یاظاي ژماسە ) -6

ق، کە پەسلەماوی کىسدظخان هەوحى و گاصییەکان لەهەسێمی کىسدظخان ـ عێرا

. (88)( دەسیکشد1/4/2015( لە )6لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )

یاظاي ئامادەکشدوى پشۆژەي  2015(ي ظاڵى 4یاظاي ژماسە ) -7

دەظخىسي کىسدظخان ـ عێراق بۆ ساپشس ی، کە پەسلەماوی کىسدظخان 

. (89)( دەسیکشد13/4/2015( لە )8لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )

سێمی ههیاظاي لێبىسدوى گؽتی له 2017(ي ظاڵى 4) ي ژماسهیاظا -8

( لە 3عێراق، کە پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )-وىسدظخان

. (90)( دەسیکشد17/12/2017)

ظەباسەث بە گشهگتریً بڕیاسەکاوی پەسلەماوی کىسدظخاهیؾ لەم كۆهاغەدا 

بکەیىە بڕیاسەکاوی: لەباسەی سیفۆسمی ظیاظییەوە دەجىاهین ئاماژە

(؛ بڕیاسی هەمىاسکشدوی هەؼخەمی 2014( ظاڵی )7بڕیاسی ژماسە ) -1

(. کە پەسلەماوی 1992( ظاڵی )1پێڕەوی هاوخۆی پەسلەماوی کىسدظخان ژماسە )

.(91)( دەسیکشد20/5/2014( لە )5کىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )

واوى هاوخۆ هێزه ث بهجایبه( بڕیاسي 2014(ی ظاڵی )18) یاسی ژماسهڕب -2

( لە 18و ئاظایؾ، کە پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )

.(92)( دەسیکشد23/7/2014)

واوى هێزه ث به( بڕیاسي جایبه2014(ی ظاڵی )19) بڕیاسي ژماسه -3

( لە 18، کە پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )سگهپێؽمه

.(93)( دەسیکشد23/7/2014)

سبڕیً هذیى دهصامهسه ث بهباسه( ظه2014(ی ظاڵی )28) بڕیاسي ژماسه -4

وۆباوێ،  سگشي لهسێمی وىسدظخان بۆ بهي ههسگهس هاسدوى هێزي پێؽمهظهله

( 22/10/2014( لە )7کە پەسلەماوی کىسدظخان لەداهیؽخنی ژماسە )

بۆ یەکەمین جاس پەسلەماوی  . گشهگی ئەم بڕیاسە لەوەدایە کە(94)دەسیکشد

دسوظخکشدوی  کىسدظخان؛ وەک ظەسچاوەیەکی گشهگی مەسجەعی بڕیاس

ی، بڕیاس لەظەس جىاڵهذوی هێزە چەکذاسەکاوی هەسێمی کىسدظخان بکاث.یظیاظ

هذهشدوى ظه( بڕیاسي پااڵوجً و په2015(ی ظاڵی )1) بڕیاسی ژماسه -5

خان ـ عێراق، کە پەسلەماوی وىسدظ له سي هاخیهبهڕێىهكائملام و به

.(95)( دەسیکشد3/3/2015کی خىلی بەهاسە لە )پێکىسدظخان لەداهیؽخنی دەظخ

( بڕیاسی هەڵبژاسدوی ئەهذاماوی لیژهەی 2015(ی ظاڵی )4) بڕیاسی ژماسه -6

ئامادەکشدهەوەو هێىاهەکایەی ظاصان لەظەس پشۆژەی دەظخىسی هەسێمی 

( لە 11ەداهیؽخنی ژماسە )کىسدظخان، کە پەسلەماوی کىسدظخان ل

.(96)( دەسیکشد20/5/2015)

لەهەمان کاجیؽذا؛ ئەهجىمەوی وەصیشاوی خکىمەحی هەسێمی کىسدظخان 

چەهذیً بڕیاسی دەسکشدووە لەم كۆهاغەدا. لەبەس صۆسی بڕیاسەکان جەنها ئاماژە 

و چاسەهىوط ظاص دەکەیً وەک: بەچەهذ بڕیاسێکی گشهگ

( ظەسۆکایەحی ئەهجىمەوی 2017)(ی ظاڵی 108بڕیاسی ژماسە ) -1

وەصیشان، ظتراجیژی سووبەڕووبىهەوەی گەهذەڵی لەهەسێمی کىسدظخان لە 

.(97)2/5/2017(. لە 2021بۆ  2017)

( لە 100( بڕیاسی ژماسە )3/2/2016( لە )71هەسدوو بڕیاسی ژماسە ) -2

( لەباسەی خۆجۆماسکشدوی مىوچەخۆساوی هەسێمی کىسدظخان 31/1/2017)

ی بایۆمتری.لەظیعخەم

وەک ئەهجامگیرییەک بۆ هەمىو ئەو پشۆژە یاظاو بڕیاسو یاظایاهە چی 

سلەمان یاخىد ظەسۆکایەحی ئەهجىمەوی وەصیشان یاخىد فشاکعیۆهە ەلەالیەن پ

جیاواصەکاوی هاو پەسلەماهەوە پێؽکەؼکشان و دەسچىێىذسان؛ دەجىاهین بڵێین 

و ظاڵی یەکەمی ئەم کە لەمێژووی خىکمڕاوی هەسێمی کىسدظخان ماوەی دو

كۆهاغە؛ ماوەیەکی گشهگ و پڕ بایەخە بۆ هەوڵەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی؛ 

بەجایبەحی بۆ دووباسە داڕؼدىەوەی هەیکەلبەهذی ظیعخەمی ظیاظیی و، 

هەهگاوهان بەسەو بەدامەصساوەیی کشدوی پایەکاوی خىکمڕاهیی و، جیاکشدهەوەی 

ی ظیاظیی و، کۆجایی دەظەاڵجەکان لەیەکتری و، بەدیهێىاوی گەؼەپێذاو

هێىان بەهەژمىووی خضب بەظەس خکىمەث و دامەصساوەکاوی. بەاڵم ئەم 

پشۆظەی سیفۆمە دسێژەی هەکێؽاو لەهیىەی سێگا پەکخشاو، پاؼەکؽەیەکی 

مەجشظیذاس سوویذا. 

لەم كۆهاغەدا بۆ یەکەمین جاس لەمێژووی ظەسۆکایەحی پاسلەماهذا بەدەس 

ێکی ظیاس ی دیکە ظەسۆکایەحی لەهەدسوو خضبی دەظەاڵجذاس، خضب

بەدەظخەوە گشث. ئەمەػ ئاماژەیەکی دسوظدبىو بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسمی 

ظیاس ی و بەسەو پێؽەوەبشدوی پشۆظەی دیمىکشاس ی و، پشس ی 

دەظخاودەظخکشدوی دەظەاڵث. بەاڵم وەک لەظەسەوە ئاماژەمان بۆ کشد؛ ئەم 

حؽشینی 2بەڵيى لە ) ظەسۆکایەجییە هەیخىاوی ماوەی یاظایی خۆی جەواو بکاث،

( واجێً ظەسۆوی پاسلەمان ویعتی لەداهیؽخنی ئاظایی 2015یەهەم 

و و هەمىاسبىشێخەوە(98)پاسلەماهذا یاظای ظەسۆوایەحی هەسێم گفخىگۆبىشێذ

وۆجایی بەماوەی ظەسۆوایەحی )مەظعىد باسصاوی( بهێنرێذ، بەاڵم بەهۆی جەواو 

واجێيی دیىە دواخشا. لەپەسچەهشداسی هەبىووی هیعابی یاظایی داهیؽدىەهە بۆ 

( هێزەواوی )پ.د.ن( لەصاڵگەی 2015حؽشینی یەهەم 12ئەمەدا لەسۆژی )
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ؼاسی  هشد بێخە هاو ی پەسلەمانهەولێر سێگشیان لەظەسۆو -سێگای هەسوىن

. لێرەوە دەظەاڵحی )یىظف مدمذ( وەن ظەسۆوی پاسلەمان (99)هەولێرەوە

( دەظتی لەظەسۆوایەحی 2017ەهەمواهىووی ی26وۆجایی هاث جاوەوى لە )

 )*(. )فەخشەدیً كادس(یؾ وەن ظىشجێری پەسلەماوی(100)سلەمان هێؽایەوەەپ

. بەم ؼێىەیە؛ پشۆژەو (101)( دەظتی لەواسهێؽایەوە2017ئەیلىلی  29لە )

یاظاکاوی سیفۆسم ئاماهجی خۆی هەپێکا. لەهەمان کاجیؽذا؛ پەسلەمان وەک 

و واسیگەسی لەظەس پشظە سیفۆسم سۆڵ دامەصساوەیەکی گشهگ بۆ ئەهجامذاوی

و پێگەی لەهاو پێىهاجەی ظیعخەمی ظیاس ی هەسێمذا چاسەهىوظعاص

و لەدەظخذا. دووباسە بەؼێىەیەوی دساماجێيی گەڕایەوە ژێش هەژمىووی خضب

و بىو بە پاؼيىی بڕیاسە خضبیەوان. ئەمە لەواجێىذا بىو هەعێراق بەگؽتی

و چاسەهىظعاصدا ێيی جەواو هەظدیاسهەسێمی وىسدظخان بەجایبەحی بەدۆخ

و ؼەڕی و عێراق )داعؾ(جێذەپەڕیً، هەس لەهاجنی سێىخشاوی ئیعالمی لەؼام

و هێزی پێؽمەسگەی وىسدظخان لەگەڵ چەهذاساوی ئەم سێىخشاوەو ئاڵۆصبىون

و خيىمەحی هەسێم، ەواوی هێىان خيىمەحی فیذساڵیجێىچىووی پەیىەهذی

وسی خەڵيی وىسدظخان بەگؽتی، پاؼان خشاپبىووی باسوگىصەساوی ئابى

( 2017ئۆهخۆبەسی  16لەهەمىوی ظەخختر بۆ گەلی وىسدظخان سووداوەواوی )

%( خاوی هەسێمی وىسدظخان هەوجەوە ژێش دەظەاڵحی 51بىو هە هضیىەی )

خيىمەحی فیذساڵی بەغذا. لەظەس ئاظتی دەسەوەػ هەسێمی وىسدظخان ئەو 

ە لەماوەی چەهذیً ظاڵی خىهمڕاهیذا مخماهە صۆسەی دەوڵەجاوی لەدەظخذا ه

جىاهیبىوی وایاهلێبياث وەن دۆظذ جەماؼای هەسێم بىەن. ئەمە جگە 

ی لەالیەن خيىمەحی یو ظەسباصییو ئابىوسییو ئیذاسلەظەپاهذوی ظضای یاظایی

و ئێران بەظەس هەسێمذا. و واڵجاوی دساوظێی وەن جىسهیافیذساڵی عێراق

هگاهەدا پەسلەماوی وىسدظخان وەن لەهەمىو ئەم سووداو پشظە گش

و و ظەسچاوەی بڕیاس دسوظخىشدن پەهخشاو و واسیگەسدامەصساوەیەوی ؼەسعی

و هضیً هەیخىاوی هەن بڕیاس بذاث بەڵيى پشظیص ی پێبىشێذ. دووس

ظەباسەث بەهەوڵەکاوی سیفۆسم لەظەس ئاظتی کابیىەی خەوجەمی هەسێمی 

یەوان یهەمىو الیەهە ظیاظ کىسدظخان؛ ئەوا هەسچەهذە ئەم وابیىەیە

و خيىمەجێيی بىىە فشاواهیان پێىهێىا، بەاڵم بەهۆی بەؼذاسیان جێذا هشد

و ئاڵۆصبىووی پەیىەهذیەواوی هێىاهیان بەجایبەحی پەیىەهذیەواوی هێىان )پ.د.ن(

هەدۆصیىەوەی  ؛و بەهۆی هەڵەهەبىووی ئەو هێؽاهەوبضوجىەوەی گۆڕان

یىەیە هەوجە ژێش فؽاسێيی صۆسەوە، بەاڵم چاسەظەسی پێىیعذ بۆیان ئەم واب

وێشای هەمىو ئەماهە هێؽخا بەسدەوامبىو وەن خيىمەجێيی بىىە فشاوان 

( ظەسۆوی خيىمەحی هەسێم 2015حؽشینی یەهەمی  12جاوەوى سۆژی )

لەوۆبىهەوەیەهذا لەگەڵ وەصیشەواوی گۆڕان پێی ساگەیاهذن هە ئەوان چیتر 

مەجذا بىەن. بێگىمان ئەمەػ وەن وەصیش هاجىاهً بەؼذاسی لەخيى

دسێژهشاوەی هەمان واسی دەسهشدوی ظەسۆوی پاسلەماهبىو لەهەولێر. بەم 

ؼێىەیە گۆڕان بەجەواوەحی لەخيىمەث دەسهشا، بەاڵم بڕیاسی هؽاهەوەی 

( لەگەڵ وۆمەڵی ئیعالمی 2017واهىوی یەهەم  20لەخيىمەث هەدا جا لە )

یان لەوابیىەی هەؼخەمی لەبەیاهىامەیەهذا هؽاهەوەی یەهجاسی خۆیاه

و لەجیاحی و داوایان هشد ئەم وابیىە هەڵبىەؼێخەوەخيىمەحی هەسێم ساگەیاهذ

.  (102)خيىمەجێيی واحی پێىبهێنرێذ جا ئەهجامذاوی هەڵبژاسدوی خىلی پێىجەم

( بەصۆسیىەی دەهگی 2018واهىوی یەهەمی  16یەهگشجىوی ئیعالمیؾ لە )

هؽاهەوەی لەخيىمەث دا. ظەباسەث ئەهجىمەوی ظەسهشدایەجیەهەی بڕیاسی 

و ئاڵۆصی لێىەوجەوە بەهۆی بەظەسۆوایەحی هەسێمیؾ هەصۆسجشیً هێؽمەهێؾ

و، بۆ ماوەی دوو ظاڵ )مەظعىد باسصاوی(دسێژهشدهەوەی ماوەی ویالحی 

دواجاسیؾ پەهىەوجنی پەسلەماوی بۆ ماوەی صیاجش لەدوو ظاڵ لێىەوجەوە، 

( هامەی دەظتهەڵگشجنی 2017حؽشینی یەهەن  28ظەسۆوی هەسێم لە )

لەپۆظتی ظەسۆوایەحی هەسێم پێؽىەػ بەظەسۆوایەحی پاسلەمان هشد. 

داوای لەپاسلەمان هشد هە هە جەمەوی  ظەسۆکی هەسێمی ئەو کاثلەهامەهەدا 

، مو هە یاظای ظەسۆوایەحی هەسێظەسۆوایەحی هەسێم دسێژبىشێخەوە

و و خيىمەثدەظەاڵجەواوی ظەسۆوایەحی هەسێمیؾ بەظەس پاسلەمان

ئەهجىمەوی دادوەسیذا دابەؼبىشێذ. لەئەهجامی ئەمەؼذا؛ ظەسۆکایەحی 

( یاظای 2017(ی ظاڵی )2هەسێمی کىسدظخان بە دەسکشدوی یاظای ژماسە )

دابەؼکشدوی دەظەاڵجەکاوی ظەسۆکی هەسێمی بەظەس دامەصساوە 

.(103)دەظخىسسیەکاوی هەسێم دەسکشد

هین بڵێین کە پشۆظەکاوی سیفۆسم لەبەس سۆؼىایی ئەواهەی ظەسەوە دەجىا

بەگؽخیی و، سیفۆسمی ظیاس ی بەجایبەحی هەک هەوەظخان، بەڵکى ؼکعذ و 

 ڤپاؼەکؽەیی گەوسەییان کشد بەسەو دواوە. لەجیاحی ئەوەی پەسلەمان ئاکخی

جش بکشێذ و بکشێخە مەسجەعی پشۆظەی بڕیاسدسوظخکشدن و دەصگایەکی مەصوی 

بۆ ماوەی دوو ظاڵ پەکخشا، کە دووباسەػ ئاکخیڤکشایەوە  ی کەچیچاودێشی

سۆڵی خۆی لەدەظخذاو، جەنها بىوە دەصگایەک بۆ ؼەسعیەجذان بە بڕیاسە 

ظیاظییەکاوی کۆمەڵێک هىخبەی ظیاس ی و خضبی. لەبەسامبەسیؽذا؛ 

ئەهجىمەوی وەصیشان بەهۆی ئەو باسودۆخ و جەهگەژە ظیاظیی و كەیشاهە 

اسی هەسێمی کىسدظخان بىوهەوە لەوە دەسچىو جۆساوجۆساهەوە کەدووچ

بخىاهێذ پشس ی سیفۆسم بکاجە پشظێکی لەپێؽیىەو کاسی جذی لەظەس بکاث. 

ئەمە ظەسباسی پەکخعخنی دامەصساوەی ظەسۆکایەحی هەسێم. بەاڵم وێڕای 

ئەمە؛ دەسکشدوی ئەو یاظاو بڕیاسو دەظدپێصدەسیاهە؛ ئەگەس لەداهاجىودا 

ە بىەمایەکی باػ و پێؽىەخخە بۆ هەهگاوهان بەسەو کاسیان لەظەس بکشێذ دەبى

ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی. ئەمەػ لەظەس بىەمای ئەو ساظخییەی کە 

پشۆظەی سیفۆسم پشۆظەیەکی بەسدەوام و هەمیؽەیی و دسێژخایەهە.

باس ی ظێیەم: کۆظپەکاوی بەسدەم پشۆظەی سیفۆسمی ظیاس ی 

 لەهەسێمی کىسدظخان

سیفۆسمی ظیاس ی بۆ خۆی پشۆظەیەکی ئاڵۆصەو پڕ هەڵبەجە ئەهجامذاوی 

سەهەهذە ئەمە لەالیەک، لەالیەکی دیکەؼەوە پێىیعتی بەپؽىو دسێژیی و 

کاسی بەسدەوام هەیە. ظشوؼتی سیفۆسم بەگؽتی و سیفۆسمی ظیاس ی بەجایبەحی 

ئەوەیە کە گەسەهتی ظەسکەوجنی جەواوەحی هییە. بەماهایەکی دیکە؛ پشۆظەیەکە 

كۆهاغیکیذا بێذ ؼکعذ بخىاث و پاؼەکؽە بکاث، بەاڵم ئەکشێذ لەهەس 

ئەمە بەكەدەس ئەوە مەجشظیذاس هییە کە گىجاسی سیفۆسم بکشێخە گىجاسێکی 

هەمیؽە ئامادەی هاو گىجاسی بەسەی ئۆپۆصظیۆن و بەسەی دەظەاڵث و بکشێخە 

گىجاسێکی ظىاوەو بێىاوەڕۆک. ئەمە وادەکاث پشس ی سیفۆسم ببێخە گەمەیەکی 

و پشۆظەی ظیاس ی بەگؽتی و، کاسیگەسییەکی ئەوجۆی هەبێذ کە دەظەاڵث 

کۆمەڵگا لەكۆهاغێکەوە بباجە كۆهاغێکی دیکەی پێؽکەوجً و گەؼەکشدن. 

لەهەسێمی کىسدظخان؛ گىجاسی سیفۆسم و هەوڵەکاوی سیفۆسم جاڕادەیەکی صۆس 

ئەم ظیفەجەی وەسگشجىوە. بۆیە ئەهجامەکاهیص ی صیاجش سووکەػ و دەظخکاسی 

ەسو ژێشخاوی پشۆظەی ظیاس ی هاکەن هەکە هەس ئەمە، بەڵکى ظتراکچ

سەگذاکىجاو جشی دەکەن بەجۆسێک کە دەظخکاسی کشدهیان صۆس ئەظخەم بێذ.
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بەؼێىەیەکی گؽتی؛ لەم چەهذ خاڵەی الی خىاسەوە گشهگتریً ئەو 

کۆظپاهە باظذەکەیً کە دەبىە سێگش لەبەسدەم ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی 

می کىسدظخان:ساظخەكیىە لەهەسێ

 یەکەم: الواصی سۆڵی دامەصساوەی پەسلەمان

هەمىو ئەدەبیاحی ظیعخەمی ظیاظیی و ظیعیخمی ظیاس ی بەساوسدکاسیی 

بایەدی گەوسەی پەسلەمان دەکەهەوە  ی وو یاظای دەظخىسی چەخذ لەگشهگی

وەک پایەیەکی گشهگی ظیعخەمی ظیاس ی لەسووی داڕؼخنی یاظاو ئەسکی 

ک لەکۆظپە ظەخخەکاوی بەسدەم هەهگاوهان بەسەو یەکێ .چاودێشیکشدهەوە

ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێم الواصی پەسلەماهە چی لەسووی 

لەسووی چاودێشیکشدهەوە. وەک لەظەسەوە ئاماژەمان  یاخىدیاظاداهاهەوە بێذ 

بۆ کشدووە؛ ژماسەیەکی صۆسی پشۆژە یاظا پێؽکەػ کشاون، بەاڵم ژماسەیەکی 

گەیؽخىوهەجە كۆهاغی کۆجایی و کشاون بەیاظا یاخىد کەمی ئەم پشۆژاهە 

. (1)بشواهە خؽخەی ژماسە خىێىذهەوەی یەکەمیان بۆ کشاوەو دواجاس پؽخگىێ خشاون 

 کشاوەصۆسێک لەو یاظاهایەػ صیاجش بەسژەوەهذی بااڵی خضبیی جیادا سەچاو 

هەوەک بەسژەوەهذی گؽتی. بۆ همىهە پشۆژەی دەظخىسی هەسێمی کىسدظخان، 

هەمىاس هەکشدهەوەی یاظای سێکخعخنی خۆپێؽاهذان لەهەسێمی کىسدظخان، 

پشۆژە یاظای هەمىاسکشهەوەی یاظای ظەسۆکایەحی هەسێم،  لەسووی چاودێشی 

اوی . ساظخە پەسلەم(104)کشدهیؽەوە؛ پەسلەماوی کىسدظخان لەئاظتی هضمذایە

کىسدظخان چەهذ جاسێک بەسپشظاوی دەظەاڵحی جێبەجیکشدوی باهگهێؽتی 

پەسلەمان کشدووە بۆ لێپرظیىەوەو سووهکشدهەوەی ئەو كەیشاهاهەی پەیىەهذیذاس 

بىوهە پێیاهەوە، بەاڵم لەهیچ کامیاهذا، ظەسباسی هەبىووی كەیشاوی ظەختی 

ەیخىاهیىە مخماهەیان ظیاظیی و ئابىوسیی و کۆمەاڵیەجیی و ئەمىیی، پەسلەمان ه

هەڵبەجە  (.1)بشواهە خؽخەی ژماسە لێىەسبگشێخەوە، یان هەس ئامادە هەبىوهە. 

و هەژمىووی گىجاسی خضبە  یفاکخەسی ئەمەػ دەگەڕێخەوە بۆ بااڵدەظخی

بااڵدەظخەکاوی هاو پەسلەمان بەوەی هەهێلً ئەم دامەصساوەیە سۆڵی جەواوەحی 

 خۆی بگێڕێذ.

ە، واجە هەڵبژاسدن و مخماهەدان بەظەسۆک و لەسووی سۆڵی ظیاظییەو

کابیىەکاوی خکىمەث و دامەصساهذوی بەسپشظەکان لەپۆظخە  یجێگشو وەصیش

بااڵکاهذا، پەسلەماوی کىسدظخان؛ بەهۆی سێککەوجنی ظیاس ی خضبەکان 

لەدەسەوەی پەسەمان، هەیخىاهیىە لەم باسەیەوە سۆڵی ظەسەکی خۆی بگێڕێذ، 

وی ظەسۆکایەحی پەسەمان و کابیىەکاوی خکىمەث بۆیە هەمىو جاسێک پێکهێىا

بۆ همىهە هەڵبژاسدوی ظەسۆکی  ث؛بۆ ماوەی چەهذیً ماهگ دوا دەکەو

بۆ خىلی چىاسەم بۆ ماوەی )پێىج  رەکەیمان و جێگشەکەیی و ظکشجێلەپەس

( ماهگ دواکەوث.9ماهگ و بیعذ و س ێ سۆژ(و، کابیىەی خەوجەم بۆ ماوەی )

 یپەسلەمان هەجىاهێذ ببێخە دامەصساوەیەکهەمىو ئەماهە وایکشدووە، 

کاسیگەس لەظەس پشس ی ئەهجامذاوی سیفۆسم، بەپێچەواهەوە خىدی 

دامەصساوەکە پێىیعتی بەسیفۆسمی ظەسەکی هەیە.

 دووەم: دەظەاڵحی جێبەجێکشدن 

خکىمەحی وەک بەسپشس ی یەکەمی جێبەجێکشدوی یاظاکان و ظیاظەحی 

صکشدن هەیە بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسم گؽتی واڵث؛ سۆڵی ظەسەکی لەصەمیىە ظا

و، هەهگاوهان بەئاساظخەی ئەو بڕیاسو یاظاو سێىماییاهەی دەچىە خضمەث 

سیفۆسمی ظیاظییەوە، ئەمەػ لەو سواهگەیەوە کەئەم دەظەاڵجە لەڕیگەی 

بەکاسهێىاوی هێزی ؼەسعی خۆیەوە ظیاظەحی گؽتی واڵث جێبەجێبکاث. 

جە لەهەسدوو دامەصساوەی ظەباسەث بەهەسێمی کىسدظخان، ئەم دەظەاڵ

ظەسۆکایەحی هەسێم و ئەهجىمەوی وەصیشان پێکذێذ. ظەباسەث بەظەسۆکایەحی 

جىێژیىەوەکەدا بەدەظتی هەسدوو پاسحی  یهەسێم، لەو دوو ماوە صەمەهییە

فەسماهڕەوا )پ.د.ک( و )ی.ن.ک( ەوە بىوە، بەجۆیک ظەسۆکی هەسێم بۆ 

یەکەمیان و جێگشەکەش ی بۆ دوومیان. هەسوەها لەهەس س ێ کابیىەی )پێىجەم 

و ؼەؼەم و خەوجەم(، بەم جۆسە بىوە: کابیىەی پێىجەم: ظەسۆکی 

ەکەی بۆ )پ.د.ک( بىوە. ئەم ئەهجىمەوی وەصیشان بۆ )ی.ن.ک( و جێگش

کابیىەی بەهۆی سێککەوجنی ظتراجیژی هێىان هەسدوو خضبەکە دەبىایە دوو 

ئاڵىگۆڕی پێبکشێذ. لەظەس بىەمای ئەم سێککەوجىە دوو  اڵظاڵ بەدوو ظ

ظاڵی یەکەمی کابیىەی پێىجەم ظەسۆکی ئەهجىمەوی وەصیشان بۆ )ی.ن.ک( و 

ایؾ بەپێچەواهەوە. بەاڵم ، دوو ظاڵی کۆجبىو جێگشەکەی بۆ )پ.د.ک(

لەکابیىەی خەوجەمذا ئەم ڕیککەوجىەی هێىان هەسدوو پاسجە دەظەاڵجذاسەکە 

کاسی پێىەکشا، چىهکە هەڵبژاسدوی خىلی چىاسەمی پەسلەماوی کىسدظخان هەس 

خضبەو بەجیا چىوە کێبڕکێی هەڵبژاسدهەوە ئەمە لەالیەک، لەالیەکی 

یەم؛ لەم خىلەدا دەظدیان دیکەؼەوە؛ خضبە ئۆپۆصظیۆهەکاوی خىلی ظێ

بەاڵم  ،ۆپۆصظیۆن بىون هەڵگشث و بەؼذاسی خکىمەجیان کشدئلەکاسی 

لەگەڵ ئەمەؼذا هێؽخا ظەسۆکی ئەهجىمەوی وەصیشان لەدەظتی )پ.د.ک( و 

جێگشەکەش ی لەدەظتی )ی.ن.ک( مایەوە.

ئەم ؼەساکەجەی هێىان هەسدوو پاسجەکە کاسیگەسی صۆسی لەظەس سۆڵ و 

ەبىو بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی؛ چی لەظەس ئاظتی ئەدای خکىمەث ه

ظەسۆکایەحی هەسێم یاخىد لەظەس ئاظتی ئەهجىمەوی وەصیشان. بەگىێشەی 

یاظای ظەسۆکایەحی هەسێم؛ دەظەاڵجیکی صۆس دساوەجە ظەسۆکی هەسێم، هەس 

ئەمەػ وایکشدووە ئەو یاظایاهەی کە لەپەسلەماهەوە دەسدەچً ئەگەس 

پێذەسهەچێذ هاچىە بىاسی جێبەجێکشدهەوە، بۆیە  مەسظىمی ظەسۆکایەحی

بەدەظەاڵجەکاوی خۆی چەهذیً بڕیاسو  پاڵپؽذچەهذیً جاس ظەسۆکی هەسێم 

بۆ همىهە وەک هەمىاسی  ؛یاظای پەسلەماوی کىسدظخاوی سەجکشدووەجەوە

کخعخنی خۆپیؽاهذان لەهەسێم. لەبەسامبەسیؽذا، کابیىە ێیاظای س

لەدەظتی هەسدوو پاسجە فەسماهڕەواکەدا بىوە  وصاسییەکاوی ئەم كۆهاغە چىهکە

صۆسجاس لەجێبەجێکشدوی ئەو یاظاو بڕیاساهەی لەپەسلەماهەوە دەسئەکشان 

بەظعتی جێبەجێذەکشان یاخىد بەالوە دەخشان. بۆ همىهە جەنها لەخىلی 

( یاظایان چىوهە بىاسی 7( یاظا جەنها )33چىساەمی پەسلەماهذا لەکۆی )

( یاظاؼیان هەچىوهە 17ظاؼیان پێؽێلکشاون، )( یا9جێبەجێکشدهەوە، )

( بڕیاسیان چىوهە 2( بڕیاس جەنها )8بىاسی جێبەجێکشدهەوە. هەسوەها لەکۆی )

)( بڕیاسیان جیەجێىەکشان6بىاسی جیەجیکشدهەوەو ) 105 . هەسچەهذە (

، (106)لەکابیىەی خەوجەمذا؛ خضبە ئۆپۆصظیۆهەکان بەؼذاسی خکىمەجیان کشد

بخەهە ظەس خکىمەث بۆ  یاجشەوە بخىاهً فؽاسی صبەو ئاماهجەی لەو سێگەی

جێبەجێکشدوی پشۆژەکاوی خۆیان، بەاڵم لەساظدیذا؛ ئەو بەؼذاسی پێکشدهەی 

خضبە ئۆپۆصظیۆهەکان و بەدەظخەوە گشجنی چەهذ وەصساجێک؛ بەؼذاسییەکی 

ساظخەكیىەی ظیاس ی و ئیذاسی هەبىو، چىهکە دەظەاڵجەکاهیان ظىىسداسو 

ئاماهجی دەظەاڵث بۆ بەؼذاسی کشدهیان صیاجش وەک ، بەڵکى نپڕکێؽە بىو

ظتی خۆیان ەجاکخیکێکی فەسماهڕەوایی بىو بۆ دسێژەدان بەهەژمىون و بااڵد

لەسێگەی بەدەظتهێىاوی صۆسجشیً ؼەسعیەحی ظیاظیی و یاظایی و، هەهێؽخنی 

 سیفۆسمئۆپۆصظیۆن بەسامبەسیان. هەمىو ئەماهە دواجاس بەؼکعتی پڕۆژەکاوی 

ەکابیىەی خەوجەمذا، ئەو کاجەی خضبە ئۆپۆصظیۆهەکان ویعدیان ؼکایەوە. ل

لە یاظای ظەسۆکایەحی هەسێم و پەیڕەوی  سیفۆسملەسێگەی پەسلەماهەوە 
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هاوخۆی پەسلەمان و پشۆژەی دەظخىسی هەسێم و یاظای سێکخعخنی 

خۆپیؽاهذان بکەن، کەوجىە ژێش فؽاسێکی صۆسی خضبە بااڵدەظخەکاهەوە، 

عخنی پەسلەمان و دەسکشدوی چىاس وەصیشی بضوجىەوەی ئاکامەکەش ی بە پەکخ

گۆڕان لەخکىمەث کۆجایی پێهاث.  

 ظێیەم: ئیرادەو ویعتی سیفۆسمخىاصی 

لەبەسئەوەی ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی خۆی لەخۆیذا دەظخکاسی 

کشدن و گۆڕینی ظتراکچەسی کۆی ظیعخەمی ظیاظییە و؛ لەهەمان کاجیؽذا 

و دەظەاڵجە لەظەس ئاظتی دامەصاسوە فەسمییەکان گۆڕینی پەیىەهذییەکاوی هێز

و ؛ هێىان دامەصساوە فەسمییەکان و دامەصساوە هافەسمییەکاهیؾ، پێىیعتی 

بەویعدێکی ساظخەكیىە هەیە. ویعدێک کە مەبەظتی بێذ هەهگاو بىێذ بەسەو 

بەدامەصساوەکشدوی ظیعخەمی ظیاس ی و دووسخعدىەوەی هەمىو ئەو کەم و 

م پشۆظەیە دەگشن. هەڵبەجە؛ بە لەبەسچاوگشجنی ئەو کىسجیاهەی سێگە لە

هەواڵهەی لەماوەی هەسدو كۆهاغەدا دساون بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسم، هاجىاهین 

ی هێزو کاسەکخەسە ظیاظییەکاوی هەسێم یبڵێین ئەم ویعخە لەژیاوی ظیاظ

ن کە ئەم ویعخە؛ ویعدێکی یئامادەگی هەبىو، بەاڵم دەجىاهین ئەوە بڵێ

چىهکە هەمىو هەهگاوێک  ،بىوە، پڕ لەکەلێن و خەوؼذاسبىوەساظخەكیىە هە

بەسەو سیفۆسم بە بەدیهێىاوی ئاماهج و دەسئەهجام سادەی ظەسکەوجً و ؼکعتی 

دیاسی دەکشێذ. لەهەسێم؛ ئەهجامی هەمىو ئەو هەواڵهە هەک ئاماهجی خۆی 

بەدەظخەوە هەدا، بگشە بىوە مایەی ؼکعذ و پاؼەکؽەی صیاجشی یەکێک 

یً دامەصاسەکاوی فەسماهڕەوایی ئەویؾ پەسلەمان بىو.لەگشهگتر

پەسلەماوی کىسدظخان؛ بەجایبەحی لەخىلی چىاسەمیذا بۆ ماوەی صیاجش 

لەظاڵ و هیىێک بەبڕیاسێکی خضبی پەکخشا. لەم ماوەیەدا هەجىاوی یاظا 

دەسبکاث، هەجىاهیص ی چاودێشی دەظەاڵحی جێبەجێکشدن بکاث، کاجێکیؾ لە 

ڤکشایەوە صیاجش پەسۆػ بىون بىو بۆ ؼەسعیەث دان بە ( ئاکخی15/9/2017)

بڕیاسی )سیفشاهذۆم(. لەظەس ئاظتی دەظەاڵحی جێبەجێکشدهیؾ )ظەسۆکایەحی 

هەسێم و ظەسۆکایەحی ئەهجىمەوی وەصیشان( دیعاهەوە ئەو ویعتی 

لەپێکهاجەی  ڤگۆڕاوی پۆصەجی ذسیفۆسمخىاصییە لەئاظدێکذا هەبىو بخىاهێ

دسوظذ بکاث.  ذاظیعیخەمی ظیاس ی و فەسماهڕەوایی هەسێم

 ظێیەم: هاکاسامەیی هێزەکاوی ئۆپۆصظیۆن 

وەک لەئەدەبیاحی سیفۆسم بەگؽتی سیفۆسمی ظیاظیذا چەختی لەظەس 

کشاوەجەوە؛ بىووی ئۆپۆصظیۆوی کاسان کۆلەکەو مەسجیکی ظەسەکی ئەهجامذاوی 

ظیۆوی فەسمیی پەسلەماوی لەکىسظخاهذا؛ سیفۆسمی ظیاظییە. دیاسدەی ئۆپۆص

وەک لەظەسەوە ئاماژەمان بۆ کشدووە، دەگەڕێخەوە بۆ خىلی ظێیەمی 

پەسلەمان. لەم كۆهاغەدا؛ هێزە ئۆپۆصظیۆهەکان چی لەڕیگەی فؽاسەوە، 

بۆ  یەوە، یاخىد لەسێگەی دەظدپێصدەسیەوەیاخىد لەسێگەی دەسبڕینی هاڕەصایی

اظاییەوە بێذ لەپەسلەمان و دەسەوەی پێؽکەؼکشدوی پشۆژەی ظیاظیی وی

پەسلەمان، یاخىد لەسێگەی داهىظخاهەوە لەگەڵ هێزەکاوی دەظەاڵجذا بێذ 

جىاهیان پشس ی سیفۆسمی ظیاس ی بکەهە گىجاسێکی بااڵدەظذ هەم لەظەس ئاظتی 

خۆیان و هەمیؾ لەظەس ئاظتی دامەصساوەکاوی ظیعیخەمی ظیاس ی بەگؽتی 

بەاڵم ئەم سەوحی ئۆپۆصظیۆهبىوهە  ،ەجایبەحیهەسدوو پاسحی دەظەاڵجذاس ب ،و

هەیخىاوی دسێژە بەخۆی بذاث، لەخىلی چىاسەمی پەسلەماهذا دەظدیان لەکاسی 

ئۆپۆصظیۆهبىون هەڵگشث و، بەؼذاسیان لەخکىمەث و پاسلەماهذا کشد. لێرەوە 

ئۆپۆصظیۆن بەهێزێکی کەم و ئىمێذێکی صۆسەوە خۆیان جىوش ی ؼکعدێکی 

هخىاوی پشۆژەکاوی خۆیان جێبەجێبکەن، بەڵکى گەوسە کشد هەک هەیا

دووسیصدشاهەوە لەو بەؼذاسییەی کە کشدیان. لەهەمىو ئەماهە 

سی کىسدظخان بىو بەم هێزاهە ەمەجشظیذاسجش؛ لەدەظخذاوی مخماهەی جەماو

کەئیتر بخىاهً کاسیگەسیان لەظەس دەظەاڵحی ظیاس ی هەبێذ. 

ەمعی لەظەس سێکەوجنی دەظخەج و  چىاسەم: هەبىووی کۆدەهگی

 پشۆژەکاوی سیفۆسم 

سێکىەکەوجً و جیاواصی صۆسی دوهیابینی هێىان هێزە ظیاظییەکاوی هەسێم 

لەهەسدوو خىلەکەدا بەهەسدوو بەسەی دەظەاڵث و ئۆپۆصظیۆهەوە فاکخەسێکی 

بىو. بۆ همىهە لەخىلی ظێیەمی  سیفۆسمظەسەکی ؼکعتی پشۆژەو هەوڵەکاوی 

( خاڵیان خعخەسوو بۆ 22ژەیەکی )پەسلەماهذا، بەسەی ئۆپۆصظیۆن پشۆ

بەسەی دەظەاڵث پشۆژەیەکی  ؛، بەاڵم لەبەسامبەسداسیفۆسمئەهجامذاوی 

دیکەیان خعخەسوو، واجە لەجیاحی گەڕان بەدوای خاڵە هاوبەؼەکاوی 

پشۆژە یاظا یان بڕیاسێک پێىیعتی چی لەظەس ئەوەی کە  ًهێىاهیان و، سیکەوج

ی بەهەمىاسکشدهەوە هەیەو، چی بەدەسکشدن هەیەو، چی یاظایەک پێىیعت

دامەصاوەیەک لەپێؽە بۆ ئەوەی سیفۆسمی جیابکشێذ، لەجیاحی ئەمە هەس 

یەکەو بۆ خۆیی و بە لەبەسچاوگشجنی بەسژەوەهذی خۆیان کاسەکاهیان دەکشد. بۆ 

همىهە یاظای ظەسۆکایەحی هەسێم، پشۆژە دەظخىسی هەسێم، یاظای 

ەم بەسیەککەوجً و سێکخعخنی خۆپیؽاهذاهەکان همىهەی صەقی ئ

سێکىەکەوجىەیە ئەمە لەالیەک، لەالیەکی دیکەوە؛ فشاکعیۆهە جیاواصەکاوی هاو 

پەسلەماهیؾ دیعاهەوە بەهەمان ئاواصی سێکىەکەوجً و دیالۆگ بۆ پێؽکەػ 

کشدوی پشۆژە یاظاو بڕیاسەکان هەس یەکە الی خۆیەوە پشۆژەی بۆ خۆی 

بێذ. لەخىلی چىاسەمی پێؽکەػ دەکشد بێ ئەوەی ئاگایان لەیەکتری هە

( پشۆژە 64(؛ لەو )6/11/2014بۆ  6/11/2013پەسلەمان لەماوەی هێىان )

. (107)( پشۆژە یاظایان بەجەواوحی دووباسەبىون34یاظایەی پێؽکەؼکشاون )

ئەمەػ دەسخەسی ئەوەبىو کە فشاکعیۆهە جیاواصەکاوی هاو پەسلەمان بەبێ 

وەک سوجیيێک پشۆژەکاهیان ەهگاهذن وخىێىذهەوەیەکی وسد، صۆس جاس عهەڵ

 پێؽکەؼکشدووە.

جیاواصی دوهیابینی ظیاس ی هێىان هێزەکان و هەژاسی فەلعەفەو  پێىجەم:

هضسێکی كىڵی پشۆژەکاوی سیفۆسم. واجە دیاسیکشدوی چىاسچێىەیەکی سوون بۆ 

کە پێىیعخە سیفۆسمی ظیاس ی  یپشۆظەی سیفۆسمی ظیاس ی. بەو ماهایە

ئایذیۆلۆژی بۆ دابنرێذ کە ئاماهج و هەهگاو و بىەمایەکی فکشی و چىاسچێىەکی 

. بەؼێکی صۆسی پشۆژەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێم (108)ئاظۆکاوی دیاسیبکاث

يیان ێکە لەو دوو كۆهاغەدا خشاوهەجە سوو ئەجىاهین بەظەس دوو ئاظخذا پۆڵ

بکەیً. ئاظتی یەکەم: جیاواصی دوهیابینی هێزەکان بەگؽتی بۆ پشس ی 

. دوهیا بیيیەک کە دەیىیعذ جێکڕایی ظیعخەمی ظیاس ی ئەهجامذاوی سیفۆسم

لەظەس بىەمایەکی هىێ دابڕێژسێخەوەو، پاهخاییەکی فشاواوی  و ظەسلەهىێ

بەؼذاسی ظیاس ی ساظخەكیىە فەساهەمبکشێذ. پشۆژەو هەوڵەکاوی ئۆپۆصظیۆوی 

خىلی ظێیەم همىهەی ئەم ئاظخەن. ئاظتی دووەم: پاسێضگاسیی و ماهەوەی 

یەکە لەگەڵ هەهذێک گۆڕاوی الوەکی کە بەس بىهیادی ظیعخەمە ظیاظی

ظیعخەمەکە هەکەوێذ، لەهەمان کاجیؽذا سەخعاهذوی بەؼذاسییەکی 

ظیاس ی ئەوجۆ کەهەبێخە مایەی الوصاکشدوی پێگەو هێزو دەظەاڵحی خضبە 

بااڵدەظخەکان. پشۆژەو هەوڵەکاوی دەظەاڵث همىهەی ئەم ئاظخەن. وێڕای ئەم 

ەکان بەگؽتی؛ هەڵگشی فەلعەفەو هضسێکی ظیاس ی ساظدیاهە، پشۆژەو هەوڵ

كىڵ هەبىون. بڕێکی صۆسی پشۆژەکان وەک پەسچەکشداسی بەسامبەس بەسهەم 

هاجىون هەک وەک پێىیعخییەکی ظەسەکی کۆمەڵگاو پشۆظەی ظیاس ی 



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 96 

 
  

( خاڵیەکەی ئۆپۆصظیۆن و پشۆژەی هاوبەش ی 22لەهەسێم، پشۆژە )

مىهەی دیاسی ئەم الیەهەن. پاسحی ه -هىێبىوهەوەو ئایىذەظاصی یەکێتی

ژماسەیەکی دیکەی پشۆژەکان جەنها بۆ مەبەظتی خۆ ظەملاهذان و دەسخعخنی 

.   (109)هاوی ئەهذاماوی فشاکعیۆهەکان پێؽکەؼکشاون

الواصی کۆمەڵگای مەدەوی و میذیای ظەسبەخۆ. چەمکی  ؼەؼەم:

هاوچەسدی کۆمەڵگای مەدەوی، ئەو گشوپ و دەظخاهە دەگشێخەوە کە 

یەکی سێکخشاو بەؼذاسی لەپشۆظەی بڕیاس دسوظخکشدوی ەەکاهیان بەؼێىئەهذام

جایبەجەدا دەکەن کە لەسێگەی دامەصساوە ظیاظیی و ئابىوسیی و کۆمەاڵیەجیی و 

. (110)فەسهەهگییەکاوی دەسەوەی هەژمىون و کۆهترۆڵی دەوڵەث کاسدەکەن

هەیە وەک بەؼذاسی لەپشۆظەی بڕیاس  (111)چەهذ ئەسکێکی گشهگیؽیان

خکشدن بەؼێىەیەکی ساظخەوخۆ یاخىد هاساظخەوخۆ، باڵوکشدهەوەی دسوظ

کلخىسی دیمىکشاس ی و پەسەپێذاوی ظیاس ی، ساهێىان و ئامادەکشدوی 

ظەسکشدەی هىێ لەکۆمەڵگادا. بۆیە بىووی دامەصساوەکاوی کۆمەڵگای مەدەوی 

ساظخەكیىەو پیؽەیی ئاماژەیە لەظەس بىووی ئاصادیی و فشەیی ظیاظیی و 

دوی ئەم دامەصساواهەػ واجە پاؼکەؼکەکشدوی پشۆظەی پاؼەکؽەکش

( ژماسەی سێکخشاوەکاوی کۆمەڵگای 2019. جاوەکى ظاڵی )(112)دیمىکشاس ی

مەدەوی و کۆمەڵەو یەکێتی و ظەهذیکاو هاوەهذە سۆؼيبیرییەکان گەیؽخىەجە 

. بىووی ئەم ژماسە صۆسەی سێکخشاوەکاوی کۆمەڵگای (113)(4851هضیکەی )

سدظخان چاوەڕواوی ئەوەیان لێذەکشا کاسیگەسی گەوسەو مەدەوی لەهەسێمی کى

فؽاسی صۆس بخەهە ظەس هێزە ظیاظییەکان بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسم بەگؽتی و 

سیفۆسمی ظیاس ی بەجایبەحی و، ببىە هاوەهذێکی پیؽەیی کاسیگەسی هێىان 

ی و دەظەاڵث. بەاڵم صۆسێک لەم سێکخشاوە ئەوەهذە لەخضمەث یهاواڵج

ییەکاوی ظظیاس ی و پشۆژەی ظیاس ی الیەن و هێزە ظیائەجێىذای الیەوی 

هەسێمذا بىون ئەوەهذە لەخضمە ئەو ئاماهجاهەدا هەبىون کە لەپێىاویذا 

دامەصساون. بۆیە صۆسێک لەو سێکخشاوهە سۆڵی بشیکاسیی دەبینن صیاجش لەوەی 

ظەسبەخۆیی و پیؽەیی کاسی خۆیان بعەملێنن. دەسئەهجام هەک هەیاهخىاهیىە 

هە ظەس دەظەاڵث بۆ ئەهجامذاوی سیفۆسم؛ ەاسا بکەن و فؽاس بخبەؼذاسی ک

ەکی كىسط بەظەس داهاث و بىودجەی یهیشابەڵکى بۆ خۆیان بىوهە باسگ

هەسێمەوە.  

ظەباسەث بە میذیاػ ئەوە سووهە کە چۆن هۆکاسەکاوی ساگەیاهذن و 

ساگەیاهذوی هىێ؛ کە بەدەظەاڵحی چىاسەم هاظشاون؛ لەسێگەی وسوژاهذوی 

جیاواصەکاوی کۆمەڵگاو چاودێشیکشدن و هاهذاهەوە دەجىاهێذ کاسیگەسی  پشظە

لەظەس دەظەاڵث هەبێذ و هاچاسی بکاث بە هەهگاوهان بەسەو سیفۆسمی 

. لەسووی یاظاییەوە؛ پەسلەماوی کىسدظخان س ێ یاظای جایبەحی (114)ظیاس ی

سە بەبىاسی سۆژهامەواهیی و میذیا دەسکشدووە. داوهەمین یاظایان؛ یاظای ژما

(. هەسچەهذە ئەم یاظاییە، بەپێىسە هێىدەوڵەجییەکان 2013(ی ظاڵی )11)

یاظایەکی باؼە، بەاڵم ئەهجىمەوی وەصیشان لەماوەی جىێژیىەوەکەدا سێىىمایی 

جێبەجێکشدوی بۆ دەسهەکشدووە. هەسچۆهێک بێذ؛ چىاسچێىەیەکی یاظایی 

هیاهە. میذیای هەیە بۆ کاسی میذیا، بەاڵم گشفخە ظەسەکییەکە چۆهێتی کاسکشد

خضبی لەهەسێمی کىسدظخاهذا لەمیذیای ظەسبەخۆ بااڵدەظذ جشو بەسباڵوجشە، 

بەاڵم گشفخە ظەسەکیەکە ئەمە هییە، چىهکە خضبی ظیاظیؾ مافی ئەوەی 

 گىصاسؼذهەیە میذیای جایبەث بەخۆی هەبێذ و وەک هێزێکی کۆمەاڵیەحی 

میذیایەی کە  ، بەڵکى بىووی میذیای ظێبەسە، واجە ئەو(115)لەخۆی بکاث

ئەیەوێذ لەژێش هاوی )ظەسبەخۆیی وبێالیەهیذا( ببێخە خضمەجکاسێکی ؼاسەصایی 

باسودۆددی بااڵدەظذ و لەبەسژەوەهذی الیەهێکی ظیاس ی دیاسیکشاودا کاس 

بکاث. ئەم جۆسە میذیایە لەهەسێمذا بىوەجە مایەی دسوظخکشدوی کەلێيێکی 

هىێتریً ظێبەس هە یەهێىە لەگەوسە لەهێىان هاواڵجیان و دەظەاڵث. میذیای 

و بژێىی داهاحی گؽتیو بەهەسێمی وىسدظخانمۆدیلەواوی ساگەیاهذن لە

ئێعخادا خشاپتریً سۆڵ بۆ هاواڵجیان بەڕێىەدەبشێذ، بەؼێيی صۆسی لە

)دەگێڕێذ بەسجەظىىشدهەوەی ئاصادییەوان، ؼێىاهذوی ساظخییەوان 116 ) .

و میذیای ظەسبەخۆ کە )صۆس بەکىسحی دەجىاهین بڵێین کە میذیا بەگؽتی 

دەگمەهە( بەجایبەحی خۆی لەهاو كەیشاوی ظەختی پێؽەیی کاسکشدن و 

ئاماهجەکاهیذا دەژیذ هەیخىاهیىە ببێخە ئەو دەظەاڵجەی کە بخىاهێذ کاسیگەسی 

لەظەس سەوحی هەوڵ و پشۆژەکاوی سیفۆسم بێذ بەئاكاسێکی باؼترو دیمىکشاس ی 

جش. 

 خەوجەم: جەؼەهەکشدوی گەهذەڵی

یەکێک لەکۆظپە گەوسەکاوی بەسدەم پشۆظەی سیفۆسم بىووی 

ىەیەک جەؼەهەی ێگەهذەڵییەکەی لەسادەبەدەسە لەهەسێمی کىسدظخان. بەؼ

ظەهذووە کەبىوجە سێگشێکی گەوسە لەبەسدەم هەس پشۆژەو هەهگاوێکذا 

کەبنرێذ بەسەو ئەهجامذاوی سیفۆسم. هەڵبەجە بىووی گەهذەڵی خۆی؛ سیفۆسمی 

لەظەس ئاظتی بااڵی  ؛خە. گەس لەم ساظدیەوە دەظذ پێبکەیًی پێىیعیسیؽە

دەظەاڵحی ظیاس ی لەهەسێم هەمیؽە گىجاسی سووبەڕووبىوهەوەی گەهذەڵی 

خۆی دیاسدەیەکی  . ئەمەػ دەسخەسی ئەوەیە کە گەهذەڵی بۆی هەبىوەئامادەی

کىؼىذەی هاو هەمىو کایەو ظێکخەسەکاوی خکىمەحی هەسێمە. 

 ىدەڵەحی بەم ؼێىەیە پێىاظەی گەهذەڵیسێکخشاوی ؼەفافیەحی هێ

یە لە: )كۆظدىەوەی دەظەاڵث لەپێىاو بەسژەوەهذی یبشیخ کشدووە کە

گؽخیی و دەظەاڵث بۆ بەسژەوەهذی  ی. واجە بەکاسهێىاوی پۆظت(117)جایبەجیذا(

جایبەحی. سێکخشاوی باهکی هێىدەوڵەجیؾ گەهذەڵی بەم ؼێىەیە پێىاظەی 

بەکاسهێىاوی وەصیفەی گؽتی بۆ دەظخکەوحی بشیدیە لە: ) خشاپ  کشدووە کە

.(118)جایبەحی(

دیاسدەی گەهذەڵی لەهەسێمی کىسدظخاهذا صۆسبەی بىاسەکاوی گشجىوەجەوە 

گەس هەڵێین هەمىوی. گشهگتریً ئەو بىساهەی گەهذەڵی جیایاهذا ئەهجامذەدسێً 

:(119)بشیخین لە

 دەظدبەظەساگشجنی ظەسچاوەو دامەصساوە ظەسکییەکاوی داهاث و -1

گىمشکەکان.

دەظدبەظەساگشجنی صەوی کؽخىکاڵیی و صەوی ؼاسەواوی و گۆڕینی  -2

سەگەصی صەوی.

و ماڵی گؽتی. صیادەڕەویی و بەخؽینی مىڵک -3

كۆسخکشدوی پشۆژەکاوی وەبەسهێىان بەگؽتی لەهەمىو بىاسەکاهذا. -4

دیاسدەی بەسجیل خۆسیی و واظخەکاسیی و خضمخضێىە و هەداوی باج. -5

دامەصساهذوی هەصاسان کەط لەکەسحی گؽخیی وظەسهەڵذاوی دیاسدەی  -6

فەسماهبەسی )بً دیىاس(.

هەڵبەجە لێرەدا بىاسی ئەوەمان هییە بەوسدی كعە لەظەس گەهذەڵی لەو 

بىاسهەدا بکەیً. بۆیە بەکىسحی ئەوە دەڵێین کە دیاسدەی گەهذەڵی 

اث. ئەمەػ بەؼێىەیەک صەق و بەسچاوە هیچ کەط والیەهێک هکۆڵی لێىاک

بىوجە بەسبەظدێکی گەوسەی بەسدەم پشس ی سیفۆسم لەهەسێم. جشظىاکی دیاسدەی 

گەهذەڵی لەهەسێم ئەوەیە کە لەظەس ئاظتی خىدی دەظەاڵث و دەظخەبژێشە 

جە خىاسەوە. ىەظیاظیی و فەسماهڕەواکە جەؼەهەیکشدووەو، لەوێىەو دابەصی
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جەمعییاهەی خىدی واجە جشظىاکی گەهذەڵی لەکىسدظخاهذا ئامادەیی دەظخە

. بۆیە جێبینی ئەوە دەکشێذ (120)گەهذەڵییە لەظەس هەمىو کایەکاوی کۆمەڵگا

کە ظەسباسی بىووی یاظاو بڕیاسی پێىیعذ بۆ سووبەڕووبىهەوەی گەهذەڵی، 

دیاسدەکە صیاجش دەبێذ وەک لەوەی بەسەو کەمبىوهەوە بچێذ.

)الاظخلطاب العُاس ي( هەؼخەم: جەمعەسگیری ظیاس ی

ی ظیاظیی و خضبی لەهەسێمی کىسدظخان فاکخەسێکی ظەسکی جەمعەسگیر

پؽذ هەبىووی ظیعخەمێکی ظیاس ی کاساو ظیاظەجێکی هیؽخماوی بااڵیە. 

جەمعەسگیری ئایذیۆلۆژی لەهاو خضبی ظیاس ی کىسدیذاو، دواجشیؾ لەهاو 

پێکهاجەی ظیاس ی دەظەاڵجیؽذا جاڕادەیەک کەمە. ظەسباسی ئەوەی خیزبەکان 

سهامەو پشۆگشامی خضبی خۆیاهذا باهگەؼەی دەظخگشجً بەگؽتی؛ لەهاو بە

بەئایذیۆلۆژیا یاخىد هضسێکی ظیاس ی جایبەجەوە دەکەن، بەاڵم لەپشاکیخکیذا 

دووسن لەهاوەڕۆکی باهگەؼەکاهیاهەوە. هۆکاسی ظەسەکی ئەمەػ ئەوەیە 

کەخضبی کىسدی هەیخىاهیىە لەهاو چىاسچێىەی پەیىەهذییە کۆمەاڵیەجییە 

ەسبچێذ و بخىاهێذ هەڵگشی پەیامێکی مۆدیشن و گۆڕاهخىاص جەكلیذییەکان د

بێذ. بەماهایەکی دیکە، دسوظدبىووی خیزب هەبىوەجە هۆی الواصبىووی 

هىخبەی جەكلیذی کىسدی، بەپێچەواهەوە ئەم هىخبەیە لەدوای دامەصساهذوی 

: (121)خضبەوە لەیەک کاجذا بىوەجە خاوەوی س ێ ؼىێنی کۆمەاڵیەحی گشهگ

جێی لەهاو پێکهاجەی خێڵذا، وەک ظەسۆک خیڵ. دووەم: یەکەم: ؼىێً و 

ؼىێً وجێی وەک پیاوی سۆحی و ئایذیۆلۆژی خێڵ، ظیێەم: ؼىێً و جێی 

لەهاو دەصگاکاوی خیزبذا، وەک ظەسکشدە.

هەمىو ئەماهەػ وایان کشدووە خیزب لەئەصمىووی ظیاس ی هەسێمذا  

هذهەوەی لەجیاحی ئەوەی ببێخە دایىەمۆی گەؼەکشدن و گۆڕان و پەڕا

کۆمەڵگا لە باسێکی دواکەوجىوەوە بۆ باسێکی پێؽکەوجىو؛ جاڕادەیەکی گەوسە 

. ئەم جەمعەسیگیرییەی (122)بىوجە ماڵی خیڵ و، خێڵیؾ بىوەجە ماڵی خیزب

خضبی کىسدی بۆ بەهاو پەیىەهذییە کۆمەاڵیەجییە جەكلیذییەکان بىهەجە 

کاسووباسی کۆظپێکی گەوسەی بەسدەم پشس ی سیفۆسم. لەبشی ساظپاسدوی 

دەوڵەجذاسیی و خىکمڕاهیی بە دامەصاسوە فەسمییەکان و ظەسبەخۆکشدن و 

ئاکخیڤکشدهیان؛ بەؼێىیەکی هاڕاظخەوخۆ بەوکاساهە هەڵذەظخێذ کە 

لەڕاظدیذا ئەسکی ئەو هییە. بۆیە لەئەصمىووی ظیاس ی کىسدیذا لەهەسێم 

ی صەخمەجە خیزب لەخکىمەث، خیزب لەکۆمەڵگا، خیزب و کایەکان لێکتر

)جیابکشێىەوە 123 .  ئەم ئامادەبىوهەوەی خیزب لەهەمىو کایەکاوی هاو (

کۆمەڵگادا وایکشدووە جۆسێک لەخۆپەسظتی ظیاس ی دسوظذ بێذ. لەئاظتی 

ظیاظیذا وەک )سێبىاس ظیىەیلی( دەڵێذ: )خۆپەسظتی صادەی سصگاسهەبىوهە 

لەبیرۆکەی )پێؽڕەوایەحی، سەظەهێتی، کۆهیی و یەکەمیی(، ئەو الیەهە 

ظیاظیاهەی خۆیان بەیەکەمین، پێؽڕەو، یان کۆن و سەظەن دەصاهً، 

دەکەوهە داوی خۆپەسظخییەوەو، خۆپەسظخیؾ دەیاهخاجە ظەس بیرۆکەی 

. ئەم خۆپەسظتی ظیاظییە لەهاو خضبی (124)ظخەمکاسیی و جاکڕەویی ظیاظیی(

کىسدیذا بەسوووی سەهگیذاوەجەوەو، لێرؼەوە گىاصساوەجەوە بۆ ظەس کۆی گؽتی 

خەمە ظیاظییەکە. لەواكعی فەسماهڕەوایی کشدهذا لەجیاحی یەک فۆسمی ظیع

ئیذاسیی و بەڕیىەبشدوی دامەصساوەکاوی خکىمەث بىووی هەبێذ، دوو ئیذاسەی 

لەکاسی خکىمەجذا دسکی پێذەکشێذ، واجە دابەؼبىووی هەسێم بەظەس دوو 

صوووی دەظەاڵجذاسێدیذاو، هەس صووهێکیؾ لەالیەن پاسجێکی ظیاس ی 

اڵجذاسی خاوەن هێزەوە ئیذاسە دەکشێذ. دواجاسیؾ ئەمە کۆظپێکی دەظە

دیکەی گەوسەی لەبەسدەم پشس ی سیفۆسمذا دسوظخکشدووە. 

 هۆیەم: فؽاسی دەسەکی

کۆظپیکی دیکەی بەسدەم پشس ی سیفۆسم لەهەسێمذا سادەی فؽاسو جۆسی 

پەیىەهذییە ظیاظیی و ئابىسیی و ظەسباصیی و کۆمەاڵیەجییەکاوی واڵجاوی 

اوظێیە، بەجایبەحی هەسدوو واڵحی جىسکیاو ئێران. پەیىەهذی ئەم دو واڵجە دس

ە کىسدییەکاهەوە بەجایبەحی هەس یەکە لە)پ.د.ک( و )ی.ن.ک( ببەخیز

(. ظەباسەث بەجىسکیا؛ 1991دەگەڕێخەوە بۆ پێؾ ساپەڕینی بەهاسی ظاڵی )

و خیزبەدا هىظیىگەی خۆیان لەئەهلەسە وپێؾ ساپەڕیىەکە سێگەی بەم د

بکەهەوەو، لەهەمان کاجیؽذا پاظپۆسحی دیبلۆماس ی بەخؽیە هەسیەکە لە 

)مەظعىد باسصاوی( و )جەالٌ جاڵەباوی(، ئەمەػ بەخاجشی دۆصیىەوەی 

)هاوپەیماوی هىێی و صیادکشدوی هەژمىووی خۆی لەعێراق 125 . لەدوای (

ساپەڕیىیؾ بەدامەصساهذوی خکىمەحی هەسێم ودامەصساوەکاوی ئەو پەیىەهذییاهە 

( 2003اجش گەؼەیان کشد. لەدوای سووخاوی سژێمی پێؽىوی عێراق لەظاڵی )صی

ئەو پەیىەهذییاهە بەؼێىەیەکی فەسمی صیاجش گەؼەیان کشدو هەمىو بىاسەکاوی 

( بەدواوە جىسکیا ئاظتی پەیىەهذییەکاوی خۆی 2011گشجەوە. بەاڵم لەظاڵی )

می صیاجشی لەگەڵ دەظەاڵجذاساوی هەسێم صیاجش پەسەپێذاو، فۆسمێکی فەس

بەخۆوە بینی. ظەسداوی دیبلۆماس ی هێىان هەسدوو ال صیاجش گەؼەی کشد. 

بەجۆسێک )سەجەب جەیب ئەسدۆغان( ظەسۆکی وەصیشی ئەو کاث بەظەسداهێکی 

فەسمی هاجە هەولێرو، فڕۆکەخاهەی هێىدەوڵەحی هەولێری کشدەوە. پاؼان 

یا و، لەظاڵی ( )ئەخمەد دادود ئۆغلۆ( ظەسۆک وەصیشاوی جىسک2014لەظاڵی )

( )بً عەلی یەڵذسم( ظەسۆک وەصیشاوی جىسکیا ظەسداوی هەسێمیان 2017)

. هەسچەهذە پەیىەهذییەکاوی جىسکیا لەگەڵ هەسێم هاو بەهاو کشژیی (126)کشد

( 2017ىە بەجایبەحی دوای ئەهجامذاوی سیفشاهذۆمی )یوئاڵۆصیی بەخۆیەوە بیي

ەی پەیىەهذییەکاهییەوە لەهەسێم، بەاڵم هەمیؽە جىسکیا ویعخىیەحی لەسێگ

لەگەڵ کاسبەدەظخاوی هەسێم بەسژەوەهذییە ئابىوسیی و ظیاظیی و 

)جیۆظتراجیژییەکاوی خۆی بپاسێضێذ 127 . جىسکیا گەلێک سێککەوجىامەی (

باصسگاوی لەگەڵ هەسێم هەیە، بەجایبەحی لەبىاسی وصەو کۆمپاهیاکاوی 

داهاجێکی گەوسەی . هەمىو ئەماهەػ (128)خاهىبەسەو پشۆژەکاوی ئاوەداهکشدووە

بۆ جىسکیا دەظەبەسکشدووە لەسووی ئابىسییەوە، لەسووی جیۆظتراجیژییەوە 

جىسکیا ظىدی صۆسی لەوە بیيیىە هەسێم بکاجە پاؼکۆی خۆیی و هەمیؽە وەک 

کاسجێکی فؽاس بۆ ظەس پشۆظەی بڕیاس دسوظخکشدن لەعێراق و، پاسحی کشێکاسان 

یاهە ئەوەیە کە هەسێمی بەکاسیبهێىێذ. کێؽەی ظەسەکی ئەم پەیىەهذی

کىسدظخان صیاجش وەک باصاڕێک بۆ ظاغکشدهەوەی بەسهەمە جىسکییەکان و هەلی 

کاسی کۆمپاهیاکاوی و، وەک کاسجێکی فؽاس دادەهشێذ بۆ جىسکیا وەک ئەوەی 

پەیىەهذییەکی دسوظتی دیبلۆماس ی و ئابىوسی هاوظەهگ بێذ لەهێىان هەسدوو 

ۆڵی ظەسەکی هەیە لەئەهجامذاوی هەس الدا. دەسئەهجامی ئەمەػ؛ جىسکیا س

هەهگاوێک کەبنرێذ بۆ سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێم. چىهکە ئەهجاماهذاوی 

سیفۆسمی ظیاس ی کاسیگەسی گەوسەی لەظەس ئەم پەیىەهذییاهە دەبێذ و، 

ئەم  یجىسکیا جشس ی گەوسەی لەوە هەیە سیفۆسم ببێخە مایەی جێکذاو

پەیىەهذییاهە.

ەوە هەیە، بەهەمان ؼێىەی جىسکیا؛ سۆڵی هەسچی پەیىەهذیی بەئێراهیؽ

گەوسەی هەیە لەفؽاس خعدىە ظەس دەظەاڵجذاساوی هەسێم و هەسدوو خیزبە 

بااڵدەظخەکە. ئێران پەیىەهذییەکی پخەو مێژوویی لەگەڵ خضبە کىسدییەکاوی 

هەسێم بەجایبەحی )ی.ن.ک( هەیە. لیىا )یەخیا سەخیم ظەفەوی( گەوسە 

عالمی لەئێران بەئاؼکشا داهای بەوەدا ها کە ساوێژکاسی سێبەسی ؼۆڕش ی ئی
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)ی.ن.ک( پەیىەهذییەکی پخەو باش ی لەگەڵ ئێران هەیە، بەاڵم )پ.د.ک( 

. بەاڵم ئەمە ماهای ئەوە هییە کە ئێران پەیىەهذی هییە لەگەڵ (129)ها

)پ.د.ک(، بەڵکى لەسێگەی خکىمەحی هەسێمەوە ئەو پەیىەهذییاهە صیاجش 

بەجە لێرەدا هاماهەوێذ بچێىە كىڵی باس ی بەؼێىەی فەسمی دەکشێً. هەڵ

پەیىەهذیی هێىان ئێران و خضبە ظیاظییەکان و خکىمەحی هەسێم، ئەوەی 

لێرەدا گشهگە ئەویە کە ئێران پەیىەهذییەکی جىهذوجۆڵی باصسگاوی لەگەڵ هەسێم 

هەیە. بەگىێشەی لێذواوی )هەوصاد ئەدهەم( بەڕێىەبەسی گؽتی باصسگاوی لە 

ی خکىومەحی هەسێمی کىسدظخان، ئێران صۆسجشیً كەباسەی وەصاسەحی باصسگاو

باصسگاوی لەگەڵ هەسێمی کىسدظخاهذا هەیە، کەظااڵهە هضیکەی ؼەػ ملیاس 

، ئەمە جگە لەعێراق. ئەم بەسژەوەهذییە باصسگاهییە ئابىسییەػ (130)دۆالسە

خضمەجێکی باش ی ئێراوی کشدووە لەوەی گەماسۆ ئابىوسییەکاوی ظەسی هەجىاهێذ 

ی ئیرادەی واڵجاوی سۆژئاوا بەجایبەحی ئەمشیکای بکاث. هەڵبەجە بڕێکی ملکەچ

صۆسی ئەو باصسگاهییە لەؼێىەی كاچاغذایەو، لەدسەوەی دەظەاڵحی خکىمەحی 

هەسێم ئەهجام دەدەسێذ و، صیاجش بەسپشظە خیزبییەکان کۆهترۆڵییان 

. جگە لەبەسژەوەهذی ئابىوسی؛ ئێران مەبەظخییەحی لەسێگەی (131)کشدووە

خیزبە بااڵدەظخەکاوی هەسێمەوە کۆهترۆڵی خضبە ئۆپۆصظیۆهە کىسدییەکاوی هاو 

خاکی هەسێم بکاث. لەمەؼذا ظەسکەوجىو بىوە لەوەی بخىاهێذ لەسێگەی 

فؽاس خعدىە ظەس خضبە بااڵدەظخەکاوی هەسێم؛ جمىجىڵ و کاسیگەسی ئەو 

ظەس خضبە ئۆپۆصظیۆهاهە لەكاڵب بذاث و وایان لێبکاث هەبىە هەڕەؼە بۆ 

ئاظایص ی هاوخۆیی ئێران بەجایبەحی هاوچە کىسدییەکان.

هەمىو ئەواهەی لەظەسەوەی باظکشان دەسئەهجامی هەبىووی سیفۆسمێکی 

ظیاس ی ساظخەكیىەیە لەهاو ظیعخەمی ظیاس ی هەسێمذا، چىهکە 

بەدامەصساوەیی کشدن و گەڕاهذهەوەی کشداسی دەظەاڵحی بڕیاسدان و 

ییەکاوی هەسێم و، دەسکشدوی لەدەظەاڵحی بەڕێىەبشدن بۆ دامەصاسوە فەسم

خیزب و ظەسکشدە خضبییەکان؛ بڕێکی صۆسی ئەو پەیىەهذییاهە لەچىاسچێىەی 

بەسژەوەهذی بااڵو گؽدیذا سێکذەخشێىەوەو، ؼەسعیەجێکی بەهێزی یاظاییؾ 

وەسدەگشن. لەدواجاسدا ئەمەػ بەكاصاهجی هیچ کام لەدوو واڵجەدا هییە کە 

ظیعخەمێکی ظیاس ی دامەصساوەیی بێذ و پؽذ ظیعخەمی ظیاس ی هەسێم؛ 

بە پێىەسو میکاهیزمەکاوی دیمىکشاس ی و دەظخاودەظخکشدوی کشداسی دەظەاڵث 

ببەظخێذ. 

کۆظپەکاوی بەسدەم سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێمی کىسدظخاهذا؛ فشە جۆسو 

سەهەهذن، بەاڵم ئێمە لەم جىێژیىەوەدا لەباسەی گشهگتریً کۆظپەکاهەوە 

وایە ئەو کۆظپاهەی لەظەسەوە باظکشان، کۆظپگەلێکی  دواویً کە پێمان

ظەخذ و گەوسەن لەبەسدەم ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی. 

 ئەهجام

گشهگتریً ئەهجامەکاوی جىێژیىەوەکە دەجىاهین لەم چەهذ خاڵەی الی 

خىاسەوەدا کىسجیان بکەیىەوە:

پشس ی ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی؛ پشظێکی پڕ لەکۆظپ و  -1

لەهەمان کاجیؽذا پشظێکی فشە سەهەهذو بەسدەوامەو، چەهذیً  جەگەسەیە.

مەسجی ظەسەکی پێىیعخە بۆ ئەهجامذاوی.

ئەو ماوەیەی جىێژیىەوەکە وەک همىهە وەسیگشجىوە بۆ پشس ی سیفۆسمی  -2

ظیاس ی لەهەسێم، ماوەیەکی هەظدیاس و گشهگە لەمێژووی ئەصمىووی خىکمڕاوی 

( هێزی 2013-2009ەکەمذا )هەسێمذا، لەو سواهگەیەوە کە ماوەی ی

ئۆپۆصظیۆوی یاظایی و پەسلەماهیی و سێکخشاو ظەسی هەڵذاو گىڕو جیيێکی صۆسی 

بەجىڵەی ظیاظیی و چاالککشدوی دامەصساوەی پەسلەمان بەخص ی. بەاڵم 

لەماوەی دووەمذا ئەم ئەصمىون کۆجایی پێهاث و پاؼەکؽەیەکی مەجشظیذاسی 

ظەس ژیاوی ظیاس ی بەگؽتی  کشد کەسەهگذاهەوەی صۆس هێگەجیڤی کشدە

لەهەسێم.

؛ چی لەهاو پەسلەمان یاخىد لەدەسەوەی سیفۆسمپشۆژەو بڕیاسەکاوی  -3

باسودۆدی  ًپەسلەمان؛ هەڵگشی صۆس کەم وکىڕی بىهیادی بىون لەوەی بخىاه

ظیاس ی دەظخکاسی بکەن و، کاسیگەسی بەسچاو بکەهە ظەس فۆسم و پێکهاجەی 

ظیعخەمی ظیاس ی هەسێم. 

ظیاس ی  سیفۆسمیس چی ژماسەیەکی بەسچاو یاظای جایبەث بەپشس ی ئەگە -4

بەجایبەث لەماوەی یەکەم و چاسەکی یەکەمی جىێژیىەوەکەدا لەپەسلەماهەوە 

دەکشان، بەاڵم ویعذ و هێزێکی دامەصساوەیی هەبىو بخىاهێذ لەواكعذا 

جێبەجێیان بکاث.

گە کۆظپەکاوی بەسدەم ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاس ی لەهەسێم ج -5

لەوەی صۆسن، لەهەمان کاجیؽذا کۆظپگەلێکی کەلەکەبىو و كەبەن 

بەجۆسێک سەگ وسیؽەیان داکىجاوە کە ئەظخمە بخىاهشێذ بەئاظاوی 

بگۆڕدسێً و دەظخکاسی بکشێً ئەگەس ویعدێکی باش ی سیفۆسم و سێککەوجً و 

ظاصاهێکی گىهجاو و لەباس لەهێىان هێزە ظیاظییەکاوی هەسێم بەگؽتی و، هێزە 

ظییەکان و کۆمەڵگای مەدەهیی و هاواڵجیان؛ هەبێذ.ظیا

هەهگاو هەوڵەکاوی سیفۆسمی ظیاس ی پشۆظەگەلێکی لێکذاهەبڕاو و  -6

بەسدەوام هەبىوە، واجە صیاجش ظیفەحی کاحی و هابەسدەوامی بەخۆیەوە بیيیىە.

دوهیابینی وجیاواصی صۆسی هێىان هێزە ظیاظیەکان بۆ ئەو پشۆژە یاظاو  -7

ی لەدەسەوە یاخىد لەهاوەوەی پەسلەمان بۆ مەبەظتی سیفۆسمی بڕیاساهەی چ

ظیاس ی پێؽکەؼکشاون.

هەبىووی دیالۆگ وسێکەوجنی پێؽىەخخەی هێىان هێزە ظیاظییەکان بۆ  -8

چۆهێتی ئەهجامذاوی سیفۆسمی ظیاظیی و، دیاسیکشدوی ئەو دامەصساواهەی کە 

پیىیعخە ظەسەجا سیفۆسمییان جیادا بکشێذ.

ەگشجنی باسودۆدی ظیاظیی و ئابىوسیی و کۆمەاڵیەجیی و لەبەسچاو ه -9

بینی بۆ ئەو عو، هەڵىەظەهگاهذوی واك ظەسباصیی هاوخۆیی و دەسەوەی هەسێم

باسودۆخاهە لەالیەن هێزە ئۆپۆصظیۆهەکاهەوە بەجایبەحی لەماوەی هێىان 

(.2013-209ظااڵوی )



Abstract:  

After the political, strategic, economic and military 

changes that occurred after the 1991 uprising at the 

internal, regional and international levels for Iraq, the 

Kurdistan Region was able to obtain a legal and 

legitimate entity, built the foundations of governance at a 

high level of professionalism, and provided itself with a 

kind of legitimacy. After the fall of the previous political 

regime in Iraq in 0203, the Kurdistan region of Iraq 

entered an important historical period. At this period, the 

Kurdish political power in the Kurdistan region were able 

to establish the region as a legal and legitimate entity in 

the highest legal document in the Iraqi state, which is the 

permanent Iraqi constitution. 

In the matter of rebuilding the Iraqi state, a great 

political, economic and diplomatic opportunity arose for 

the region to be able to achieve sustainable development, 



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 99 

 
  

but in this process; process of construction and 

development, the political authority and political 

institutions in the region faced political inflation and 

excessive monopoly on power. Political and economic 

corruption has spread widely within the region. Hence, 

the issue of political reform within official and unofficial 

institutions has become a present discourse, whether at 

the level of government or at the level of opposition 

parties and powers. 

In this research, the concept of political reform was dealt 

with from the theoretical point of view, and then the 

issue of political reform within the region was analyzed 

and described, and the most important legal attempts and 

projects for it. With an explanation of the most important 

consequences that prevented political reform in the 

region.Keywords: Reform, political reform, law and 

decision, Kurdistan Parliament, political party 

 

 

 پەساوێضەکان

                                                      
. هەسوەها ٩٢، ٌ ٩٠٠٢کىسدی(، بەش ی یەکەم، چاپەمەوی ظیما، ظلێماوی،  -سصگاس کەسیم، فەسهەهگی دەسیا )عەسەبی  (٠)

 . ٢٢٢، ٌ ٩٠٠٩، ٢کىسدی(، دەصگای چاپ و پەخص ی ظەسدەم، ظلێماوی، چ -، فەسهەهگی ؼیریً )عەسەبیضل هظام الذًًفا

 .٠1، ص ٩٠٠٢الاصالح، مشهض دساظاث الىخذة العشبُت، بیروث، ( مدمذ عابذ الجابشي، في هلذ الحاجت الى ٩)

( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە:٢)
 

. 44٢، ص ٠٢1٢الاب معلىف العُىعي، املىجذ، املطبت اليازىلُىُت لالباء الظُىعین، بیروث، 

، ٠٢1٢، جىوغ، هزلً مدمذ الععذي و آخشون، اللامىط الجذًذ للطالب، معجم عشبي مذسط، الؽشهت اللىمُت للخىصَع

ت الىبري، ٦4ص  . هزلً مدمذ محي الذًً عبذالحمُذ، مدمذ اللطُف العبيي، املخخاس مً صحاح اللغت، املىخبت الخجاٍس

خ، ص   .٦٩٠مصش، بال جاٍس

(4 ) Webster’s, new world dictionary, the world publishing company,1937,p1222. 

 .٢الحاجت الى الاصالح، مصذس ظبم رهشه، ص( مدمذ عابذ الجابشي، في هلذ ٢)

(٦) An horn oxford advanced learns dictionary of current English, oxford University press, London, Eight 

Impression, 1978, p. 720. 

، ص ٩٠٠٢عذد الخاظع، ( معلم بابا عشبي، مداولت في جأصُل الاصالحي العُاس ي، مجلت دفاجش العُاظُت واللاهىن، ال1)

٩٢٦. 

 .٩14، ٌ ٩٠٠٢کىسدی(، دەصگای چاپ و پەخص ی ظەسدەم، ظلێماوی،  -( هاوکاس خعێن، فەسهەهگی پۆلەجیکغ )ئیىگلیزی ٢)

 .٩٠٦، ص ٠٢14، املؤظعت العشبُت للذساظاث واليؽش، بیروث، ٠( عبذالىهاب الىُالي، املىظىعت العُاظُت، ج٢)

ل هىدىجخىن، الىظام ال٠٠) ت فلى عبىد، داس العاقي، ط( صمٍى ، ٠٢٢٢لبىان،  -، بیروث٠عُاس ي ملجخمعاث املخغیرة، ث: ظمٍى

 .٠٩٠ص 

( عمش عبذالعضیض، یەکگشجىوی ئیعالمی کىسدظخان و پشس ی چاکعاصی لەهەسێمی کىسدظخان )بۆچىون، گىجاس، هەڵىێعذ، ٠٠)

 .٠٦٢، ٌ ٩٠٠٠پاداؼذ و پشۆژە(، بێ ؼىێً و هاوەهذی چاپ، 

https://2u.pw/h9Crc: ٦/٩/٩٠٠1( جالٌ مجاهذي، الاصالح العُاس ي همفهىم و هضشوسة، الحىاس املخمذن، ٠٩)
              

                                                                                    
ي مجمىعت مً الباخثین، الاصالح العُاس ي في ( مدمذ ظعذ ابى عامىس، مدذداث معخلبل الاصالح في الذٌو العشبُت، ف٠٢)

 .٢٢٢، ص ٩٠٠٦الىطً العشبي، مشهض دساظاث الذٌو الىامُت، اللاهشة، 

( امین املؽاكبت، الاصالح العُاس ي في دٌو الدلُج العشبُت، في شدالن عِس ی وآخشون، مدذداث الاصالخاث العُاظُت في ٠4)

ذ، العالم العشبي، مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت،   .٢٢، ص ٠٠٢جامعت الىٍى

ذ، اللاهشة، ط٠٢)  .٠٢٢، ص ٩٠٠٢، ٩( العُذ ًاظین، الاصالح العشبي بین الىاكع العلطىي والعشاب الذًملشاطي، داس میًر

ت، )٠٦) ، ٠٢٦(، مجلت العُاظُت الذولُت، العذد ٩٠٠4ماٌغ  ٠4-٠٩( كضاًا الاصالح في الىطً العشبي، مؤجمش الاظىىذٍس

ل،   . ٩٢٩-٩٢٠، ص ص ٩٠٠4اللاهشة، ابٍش

 

                                                                                     
ذة الؽشق الاوظط، العذد ٠1) ( سفُم عبذالعالم، ؼشوط الاصالح؛ ختی الًخدىٌ الامش الى افعاد اللذًم وجهجین الجذًذ، جٍش

 .٩٠٠4ماٌغ  ٢، ٢٩٩٢

                                                                          :٩٢/٠٠/٩٠٠٠( مدمذ مدمىد العُذ، مفهىم الاصالح العُاس ي، الحىاس املخمذن، ٠٢)

                                                        https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594 

 ( سفُم عبذالعالم، مصذس ظبم رهشه.٠٢)

ض، اؼيالُت الاصالح العُاس ي في الؽشق اوالظط، مطبعت سوون ٩٠)  .٢٦، ص ٩٠٠٠، العلُماهُت، ( ابشاهُم مدمذ عٍض

( امین عىاد املؽاكبت واملعخصم باهلل داواد علُىي، الاصالح العُاس ي والحىم الشؼُذ: اطاس الىظشي، داس ومىخبت الحامذ ٩٠)

 .4٢، ص ٩٠٠٩عمان، -لليؽش والخىصَع، الاسدن

 ( مدمذ مدمىد العُذ، مفهىم الاصالح العُاس ي، مصذس ظبم رهشه.٩٩)

( اخمذ عذهان املُالي، إلاصالح العُاس ي في العشاق: معىكاث وخلىٌ، مشهض املعخلبل للذساظاث ٩٢)

                                                                                                                     https://www.mcsr.net/news418 : ٠٢/٢/٩٠٠٢العتراجُجُت.

     

                  باڵوکشاوەجەوە:  ٩٠/1/٩٠٩٠( مدمذ کاواوی، پێکهاجەی ظیاظیی وچاکعاصی، وجاسیکە لە ماڵپەڕی صەمەن لەبشواسی ٩4)

                                                                https://www.zamenpress.com/Detail_wtar.aspx?jimare=2694 

ذ علي و ظىان صالح سؼُذ، املشأة وجدذًاث الاصالح العُاس ي: العشاق اهمىرجا، مجلت الذسظاث الذولُت، ( آمىت مدم٩٢)

جصذس عً مشهض الذساظاث ألاظتراجُجُت والذولُت،
 

 .4٢٠، ص ٩٠٠٢(، 1٢-11جامعت بغذاد، العذدان )

، ص ٠٢٢٢البرملان، عالم الىخب، اللاهشة، ( ايهاب صوي ظالم، الشكابت العُاظُت على اعماٌ العلطت الخىفُزًت في الىظام ٩٦)

٠1. 

(٩1 ) The Political Reform in the Reign of His Majesty King Abdullah II bin Al-Hussein، Jordan Opportunities 

and Challenge ،  .٢4٠، ص ٩٠٠٦، مجلت العلىم اللاهىهُت والعُاظُت، املجلذ الدامغ، العذد الاٌو

 .٢٦-٢4ؽاكبت و املعخصم باهلل داود علىي، مصذس ظبم رهشه، ص ص ( أمین عىاد امل٩٢)

ت للذساظاث العُاظُت، العذد الثاوي، ٩٢)  .٢٠، ص ٩٠٠٢( ظعاد عمیر، مدذداث الاصالح العُاس ي، املجلت الجضائیًر

(، اطشوخت ٩٠٠٢-٠٢٢٠( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە، ًاظین ئاؼىوس، اداء الىخبت العُاظُت في اكلُم هىسدظخان العشاق )٢٠)

 ،ً  .٩٠٠-٩٠٠، ص ص ٩٠٠٦دهخىساه غیر ميؽىسة، ولُت العلىم العُاظُت، جامعت النهٍش

 .٩٩٢-٩٠٢. ٌ ٩٠٠-٠٢٢عمش عبذالعضیض، ظەسچاوەی پێؽىو، ٌ بۆ دەقی ئەو پشۆژاهە بشواهە: ( ٢٠)

(، چاپخاهەی ٩٠٠1-٩٠٠٦)( هەوؼیروان معخەفا، گۆڕان لەکىێىە گەیؽخە کۆی، چەهذ گفخىگۆیەکی سۆژهامەواوی ٢٩)

 .4٢، ٌ ٩٠٠٢صەسگەجە، ظلێماوی، 

)*(
 

ئەو پێىج پاسجە بشیتی بىون لە هەس یەکە )خضبی ؼیىعی کىسدظخان، خضبی صەخمەجکێؽاوی کىسدظخان، خضبی ظۆؼیالیعتی 

دیمىکشاحی کىسدظخان، کۆمەڵی ئیعالمی کىسدظخان، یەکگشجىوی ئیعالمی کىسدظخان(.
 

 .٩٢٢ -٩٢٠عمش عبذالعضیض، ظەسچاوەی پێؽىو، ٌ بشواهە: بۆ دەقی ئەو پشۆژە ( ٢٢)

)*(
 

ئەو چىاس پاسجە بشیتی بىون لە هەس یەکە )خضبی صەخمەجکێؽاوی کىسدظخان، خضبی ظۆؼیالیعتی دیمىکشاحی کىسدظخان، 

کۆمەڵی ئیعالمی کىسدظخان، یەکگشجىوی ئیعالمی کىسدظخان(.
 

            ی هێىان خکىمەحی هەسێم و خضبەکان، ئەسؼیف ماڵپەڕی ظبەی:ظکشجێری گؽتی )ی.ن.ک(/ سێکسدخنمام جەالٌ:  (٢4)

                                                                                                                                                 https://2u.pw/d17Fa 

(،  مصذس ظبم ٩٠٠٢-٠٢٢٠ە:ًاظین ئاؼىوس،اداء الىخبت العُاظُت في اكلُم هىسدظخان العشاق )( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواه٢٢)

 .٩4٢-٩٢1رهشه، ص ص 

           ، لەظەس ماڵپەڕی فەسمی پەسلەماوی کىسدظخان: ٩٠٠٢م  ڵبژاسدن خىلى ظێُه ( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە: مێژووی هه٢٦)

https://2u.pw/KDKkR                                                                                                                                                    

)*(
 

کىسس ی،  ٢٢:ی.ن.ک وپ.د.ک  لیعذ و كەوسلە ظیاظییە بشاوەکاوی بشیخیبىون لە هەسیەکە لە: ) لیعتی کىسدظخاوی

کىسس ی، لیعتی خضمەجگىصساسی : یەکگشجىوی ئیعالمی کىسدظخان و کۆمەڵی ئیعالمی کىسدظخان و خضبی  ٩٢بضوجىەوەی گۆڕان 

کىسس ی(. ٩کىسس ی، بضوجىەوەی ئیعالمی  ٠٢صەخمەجکێؽاوی کىسدظخان، خضبی ظۆظیالیعیتی کىسدظخان 
 

ىظف مدمذ، امل٢1) ذي ٍو العشاق: اليؽأة واملعخلبل، املشهض العشبي  -عاسضت العُاظُت في اكلُم هشدظخان( سؼُذ عماسة الٍض

ل  .٠٢-٠٠، ص ص ٩٠٠٩ -لالبدار ودساظت العُاظاث، كطش، أبٍش

 .٩44 -٩4عمش عبذالعضیض، ظەسچاوەی پێؽىو، ٌ بۆ دەقی ئەو پشۆژە بڕواهە: ( ٢٢)

    دظخان، لەظەس ماڵپەسی ظبەی: ( پشۆژەی بضوجىەوەی گۆڕان بۆ چاکعاصیی ظیاس ی لەهەسێمی کىس ٢٢)

https://shortest.link/28JX                                                                                                                                                                                              
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 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٠، هیعاوی، ٠4(، ٠٩4، ژماسە )٠قی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائیعی کىسدظخان، چ( بۆ دە4٠)

 .4( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە، هەمان ظەسچاوە، ٌ 4٠)

)*(
 

( :)صەمیىەظاصکشدن و پؽخگیریی کشدوی ئەهجامذاوی دیالۆگی هیؽدیماوی ٩٠٠٠( ظاڵی )٠( بڕیاسی ژماسە )٠٦دەقی خاڵی ژماسە )

ظیاس ی لەهێىان ئەو خیزب و الیەهە ظیاظیاهەی هىێىەسیان لەپەسلەماوی کىسدظخان هەیە، بەمەبەظتی هێىاهە ئاسای پێکەوە 

ظاصاوی یاظایی و ظیاس ی بۆ هەمىاسکشدهەوەی ئەو یاظایاهەی کەسەهەهذی یاظاییى هیؽدیماهیان هەیە(. سۆژهامەی وەكائیعی 

.٩، ٌ ٩٠٠٠ ، هیعاوی،٠4(، ٠٩4، ژماسە )٠کىسدظخان، چ
 

( بۆ صاهیاسی بشواهە: ظەسۆوی باسصاوی لەگەڵ ژماسەیەن هەظایەحی و سۆؼيبیر و هىێىەسی هۆمەڵەی مەدەوی و ظەسۆوی یەهە 4٩)

 :٩٠٠٠/ئاصاسی ٩٠ئیذاسییەوان و هىێىەسی الیەهە ظیاظییەواوی دەڤەسی ساپەڕیً هۆدەبێخەوە، گىاڵن میذیا، 

https://shortest.link/27AT     

ۆ کۆی گؽتی كۆهاغی یەکەمی پشۆژە چاکعاصییەکەی )مەظعىد باسصاوی( ظەسۆکی هەسێمی ئەو کاث بڕواهە ماڵپەڕی ( ب4٢)

                                                                                                    هىوچە هێذ:

http://www.archive.nuche.net/?p=3768 

( بۆ بینی دەقی هێڵە ظەسەکییەکاوی ظتراجیژیی چاکعاصیی لەهەسێم لەالیەن  ظەسۆکی هەسێمی ئەو کاث بڕواهە ماڵپەڕی هىوچە 44)

      هێذ:                                                                                                 

http://www.archive.nuche.net/?p=8868   

( بۆ بینی دەقی پشۆژەکە بڕواهە، عمش عبذالعضیض، یەکگشجىوی ئیعالمی کىسدظخان و پشس ی چاکعاصی لەهەسێمی کىسدظخان، 4٢)

 .٩14 -٩1٢ظەسچاوەی پێؽىوە، ٌ 

                      https://2u.pw/pKxEp       ماڵپەڕی بضوجىەوەی گۆڕان لەظەس جۆڕی ئیيخەسهێذ:( بۆ بینی دەقی پشۆژەکە بڕواهە: 4٦)

                                                                                                                                                                        

پاسحی بڕواهە ماڵپەڕی هىچە هێذ لەظەڕ  -( بۆ بینی دەقی پشۆژەکە بڕواهە، پشۆژەی هاوبەش ی هىێبىوهەوەو ئایىذەظاصی یەکێتی41)

                                                                                         http://www.archive.nuche.net/?p=4206 ذ: جۆڕی ئیيخەسهێ
 

 ( هەمان ظەسچاوە.4٢)

( بۆ بینی دەقی پشۆژەکە بڕواهە ئەسؼیفی ماڵپەڕی 4٢)

                                                                                                                                                      ظبەی:    

                                                                           https://2u.pw/54i7H  

( بۆ بیيینی دەقی سێککەوجىامەکە بڕواهە: سۆژهامەی کىسدظخاوی هىێ، سۆژهامەیەکی ظیاس ی گؽخییە )ی.ن.ک( دەسی دەکاث، ٢٠)

 (.٩/٦/٩٠٠٠( چىاسؼەممە )٢٠٢٠ظاڵی هۆصدەیەم، ژماسە )

                                                                                                                          ( بۆ بیيینی دەقی وجاسکەی )هێچیرڤان باسصاوی( بڕواهە ماڵپەڕی هىوچە هێذ:                                                        ٢٠)

http://www.archive.nuche.net/?p=9030 

)*(
 

( دەسکشد. بەگىێشەی ٩٠٠٢( ظاڵی )٢( پەسلەماوی کىسدظخان یاظای ژماسە )٠٢٠/٦/٩٠٠٢( لە ٢٢لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )

(. بۆ دەقی یاظاکە ٠/٠٠/٩٠٠٢ە دسێژکشایەوە بۆ )( ەو ٩٠/٢/٩٠٠٢یاظاکە؛ ماوەی خىولی ظێیەمی پەسلەماوی کىسدظخان لە )

.٠1، ٌ ٩٠٠٢جەمىوصی  ٠٢( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، لە ٠٦1بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )
  

 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٢ئاساصی  ٠٢( ی ظاڵی هۆیەم، ٠٠٢( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٩)

 .٦-4یاظاکە بڕواهە: هەمان ظەسچاوە، ٌ ( بۆ دەقی ٢٢)

سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی  ي هه ( یاظاي بىدجه٩٠٠٠( ظاڵی )٠( بۆ دەقی یاظای ژماسە )٢4)

 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٢هیعان  ٩4( ی ظاڵی هۆیەم، ٠٠٠کىسدظخان، ژماسە )

سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی  ي هه یاظاي بىدجه ٩٠٠٠( ي ظاڵى ٦)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٢٢)

 .٩4-٠٢، ٌ ٩٠٠٠خىصەیشان  ٢٠( ی ظاڵی یاصدەیەم، ٠٩٢کىسدظخان، ژماسە )

سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی  ي هه یاظاي بىدجه ٩٠٠٩( ي ظاڵى ٢)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٢٦)

 .٩٢-1، ٌ ٩٠٠٩جەمىصی  ٠م، ( ی ظاڵی دواصدەیە٠41کىسدظخان، ژماسە )

عێراق بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی  -سێمى هىسدظخان  ي گؽتی هه یاظاي بىدجه ٩٠٠٢(ي ظاڵى ٠)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٢1)

 . ٢-٠، ٌ ٩٠٠٢ئاصاس  ٢( ی ظاڵی دوصادەیەم، ٠٢٢کىسدظخان، ژماسە )

 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٢جەمىص  ٠٢( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، ٠٦1) ( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە٢٢)

 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٠کاهىووی یەکەم  ٩٠( ی ظاڵی دەیەم، ٠٩٠( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٢)

بڕواهە: سۆژهامەی  سێمی هىسدظخان ـ عیراق حی داسایی و ئابىوسیی هه صاسه یاظای وه ٩٠٠٠(ي ظاڵى ٢)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٦٠)

 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٠ئاب  ٠٢( ی ظاڵیذەیەم، ٠٠٢وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )

 

                                                                                     
سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە:  هه  خۆي مافى مشۆڤـ له سبه ي ظه ظخه یاظاي ده ٩٠٠٠(ي ظاڵى 4)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٦٠)

 .٠٢-٠٠، ٩٠٠٠ٌئاب ٩(ی ظاڵی دەیەم، ٠٠4سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )

سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە: سۆژهامەی  ظپاهیی هه ي گؽخیی ده ظخه یاظاي ده ٩٠٠٠(ي ظاڵى ٢)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٦٩)

 .٠٩-٠، ٌ ٩٠٠٠خىصەیشان ٢٠(ی ظاڵی یاصدەیەم، ٠٩٢وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )

سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە: سۆژهامەی  یص ی ههوى ئاظا هجىمه یاظاي ئه ٩٠٠٠(ي ظاڵى 4)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٦٢)

 .4-٠، ٌ ٩٠٠٠ئایاس  ٢( ی ظاڵی یاصدەیەم، ٠٩1وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )

سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی  صگاي ئاظایص ی هه یاظاي ده ٩٠٠٠(ي ظاڵى ٢)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٦4)

 .٢-٢، ٌ ٩٠٠٠ئایاس  ٢اصدەیەم، ( ی ظاڵی ی٠٢٢کىسدظخان، ژماسە )

سێمى هىسدظخان ـ عێراق بڕواهە: سۆژهامەی  هه  له  وى گؽتی ساژه هجىمه یاظاي ئه ٩٠٠٠(ي ظاڵى 1)  ( بۆ دەقی یاظاي ژماسه٦٢)

 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٠ئاب  ٠٠( ی ظاڵی یاصدەیەم، ٠٢٩وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )

وی پاسێضگا و  هجىمه ڵبژاسدوی ئه مىاسهشدوی یاظای هه مین هه هه یاظای یه ٩٠٠٠(ي ظاڵى ٩٠)  ( بۆ هەمىاسی دەقی یاظاي ژماسه٦٦)

( ی ٠٢٢بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) ٩٠٠٢(ی ظاڵی 4) سێمی هىسدظخان ـ عێراق ژماسه هه  وان له صاو هاخیه كه

 .1-٢، ٌ ٩٠٠٢کاهىووی دووەم  ٠٢ظاڵی یاصدەیەم، 

سێمى  صیشاوى هه وى وه هجىمه مى یاظاي ئه مىاسهشدوى هۆیه یاظاي هه ٩٠٠٩(ي ظاڵى٠٢)  اظاي ژماسه( بۆ هەمىاسی دەقی ی٦1)

 ٩٠( ی ظاڵی دوصادەیەم، ٠٢٩مىاسهشاو بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) ي هه٠٢٢٩(ي ظاڵى ٢)  هىسدظخان ژماسه

 .٩-٠، ٌ ٩٠٠٩کاهىووی دووەم 

ماوى هىسدظخان ـ  سله ڵبژاسدوى په مى یاظاي هه وجه مىاسي خه یاظاي هه ٩٠٠٢(ي ظاڵى ٠٢)  ماسه( بۆ هەمىاسی دەقی یاظاي ژ ٦٢)

 ٠٠( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، ٠٦٦مىاسهشاو بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) ي هه٠٢٢٩(ي ظاڵى ٠)  عێراقى ژماسه

 .4-٠، ٌ ٩٠٠٢جەمىص 

 .٢-٠، ٌ ٩٠٠٠هیعان  ٠4( ی ظاڵی دەیەم، ٠٩4ەكائعی کىسدظخان، ژماسە )( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی و ٦٢)

 .٩4، ٌ ٩٠٠٢خەصەیشان  ٩1( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، ٠٦٢( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )1٠)

-٢، ٌ ٩٠٠٢حؽشینی یەکەم  ٠1یەم، ( ی ظاڵی یاصدە٠٢٢( بۆ دەقی پەیڕەوەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )1٠)

٢. 

 .٩٢-٩٩، ٌ ٩٠٠٩ئەیلىٌ  ٠٢( ی ظاڵی دواصدەیەم، ٠4٢( بۆ دەقی پەیڕەوەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )1٩)

 .٢٢-٢٦، ٌ ٩٠٠٢ئەیلىٌ  ٠4( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، ٠٦٢( بۆ دەقی پەیڕەوەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )1٢)

، ٌ ٩٠٠٢حؽشینی دووەم  ٩٩( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، ٠1٠( بۆ دەقی پەیڕەوەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )14)

1-٢. 

عیراق بڕواهە سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان،  -سێمی هىسدظخان حی هه سۆوایه ( ظه٩٠٠٢( ظاڵی )٠( بۆ دەقی یاظای ژماسە )1٢)

 .1-٠، ٌ ٩٠٠٢جەمىص  ٠٠( ی ظاڵی پێىجەم، ٢٢ژماسە )

حی  سۆوایه ( ظه٩٠٠٢( ظاڵی )٠( لەیاظای ژماسە )٠٢( و مادەی )٠٠( بۆ دەظەاڵجەکاوی ظەسۆکی هەسێم بڕواهە: مادەی )1٦)

 .٢٦-٢٢عیراق، هەمان ظەسچاوە، ٌ  -سێمی هىسدظخان هه

(، حؽشینی ٢گۆڤاسی دەظخىس، ژماسە )( یاظین ئاؼىوس، ظیعخەمی پاسلەماهیی و ؼێىاصی پیادەکشدوی لەهەسێمی کىسدظخان، 11)

 .٩4-٩٢، ٌ ٩٠٠1دووەمی 

  ( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە: مێژووی خىلی چىاسەمی پەسلەماوی کىسدظخان، لەظەس ماڵثڕی فەسمی پەسلەماوی کىسدظخان:1٢)

https://2u.pw/Dgk1Q                                                                                                                                                       

 .٢، ٌ ٩٠٠4ئایاس  ٩٩( ی ظاڵی چىاسەدەیەم، ٠14( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )1٢)

کىسدظخان،پەسلەماوی  ٩٠٠4(ی ظاڵی ٠٩( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە: بڕیاسی ژماسە )٢٠)
 

سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە 

 .1٠٢، ٌ ٩٠٠4جەمىص  ٠٠( ی ظاڵی چىاسەدەیەم، ٠1٦)

 ( بۆ دەقی ئەو پشۆژە یاظایاهە بڕواهە: ماڵپەڕی فەسمی پەسلەماوی کىسدظخان بەش ی پشۆژەکان، لەظەس جۆڕی ئیيخەسهێذ: ٢٠)

https://2u.pw/9WhI4                                                                                                                                                      

 .٠(، ٌ ٩٠٠4خىصەیشان  ٠٠( ی چىاسدەیەم، )٠1٢( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٩)

( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە:٢٢)
 

 .٠(، ٌ ٩٠٠4ئاب  ٩٢( ی چىاسدەیەم، )٠11ەكائعی کىسدظخان، ژماسە )سۆژهامەی و 

 .٢-٠(، ٌ ٩٠٠4ئەیلىٌ  4( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )٠1٢( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢4)

 .٠٠-٠٠(، ٌ ٩٠٠4ئەیلىٌ  4( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )٠1٢( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٢)

 .٠4-٠(، ٌ ٩٠٠٢خىصەیشان  ٠( ی ظاڵی پاصدەیەم، )٠٢٢( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٦)

 .4(، ٌ ٩٠٠٢ؼىباث  ٩4( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )٠٢٢( بۆ دەقی سیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢1)

 

http://www.archive.nuche.net/?p=3768
https://2u.pw/54i7H
http://www.archive.nuche.net/?p=9030
http://www.archive.nuche.net/?p=9030


 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 101 

 
  

                                                                                     
 .٢-٠(، ٌ ٩٠٠٢ئایاس  ٠٠( ی ظاڵی پاصدەیەم، )٠٢٦اکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )( بۆ دەقی یاظ٢٢)

 .4-٩(، ٌ ٩٠٠٢ئایاس  ٢( ی ظاڵی پاصدەیەم، )٠٢٢( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٢)

(، ٌ ٩٠٠1کاهىووی یەکەم  ٩1( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )٩٢٠ە )( بۆ دەقی یاظاکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماس ٢٠)

٩-4. 

 .٢-٩(، ٌ ٩٠٠4خەصەیشان  ٠٠( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )٠1٢( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٠)

 .1-٦(، ٌ ٩٠٠4جەمىص  ٩٢)( ی ظاڵی چىاسدەیەم، ٠11( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٩)

 .1-٦( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: هەمان ظەسچاوە، ٌ ٢٢)

(، ٩٠٠٢کاهىووی دووەمی  ٠٢( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )٠٢٩( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢4)

 ٌ4. 

 .٩-٠(، ٌ ٩٠٠٢هیعان  ٢( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )٠٢4( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٢)

 .٩٠-٠٢(، ٌ ٩٠٠٢خىصەیشان  ٠( ی ظاڵی پاصدەیەم، )٠٢٢( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢٦)

 .٠٦-٠(، ٌ ٩٠٠1ئایاس  ٩٠( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )٩٠٠( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٢1)

قى  ( بۆ جێگەیؽتن لەباسەی گفخىگۆو داهىظخاهەکاوی هێىان فشاکعیۆهەکاوی پەسلەمان و هێزە ظیاظییەکان بڕواهە: ده٢٢)

                 https://2u.pw/bJSL4 ماوى هىسدظخان؛ لەظەس ماڵپەڕی )هىیغ پەیپەس(.  سله سۆوى په ي )یىظف مدمذ( ظه هه یامه په

                       

                   https://2u.pw/oCNqm ( سێگشی لەظەسۆوی پاسلەمان هشا بگەڕێخەوە بۆ هەولێر: لەظەس ماڵپەڕی )ظپی میذیا(:  ٢٢)

                                                                                                                                                                        

                                                                                 ( بڕواهە دەقی وجاسی دەظخلەواسهێؽاهەوەی ظەسۆوی پەسلەماوی هىسدظخان لەظەس ماڵپەڕی )لڤین پشێغ(:                                  ٠٠٠)

www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?jimare=61379&jor=1 

)*(
 

 1٠دەهگ لەهۆی  ٢٢( بەصۆسیىەی دەهگ )٩٠٠1حؽشینی یەهەم  ٩4( )٢پەسلەماوی هىسدظخان لەداهیؽخنی ئاظایی ژماسە )

ظىشجێری هەمیؽەی (؛ )بێگەسد دڵؽاد جاڵەباوی( وەن ٩٠٠1(ی ظاڵی )٦دەهگ( ئەهذام پاسلەماوی ئامادەبىو بەبڕیاسی ژماسە )

پاسلەماوی هىسدظخان لەجیاحی )فەخشەدیً كادس( هەڵبژێشدسا. بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە 

.٢(، ٌ ٩٠٠1حؽشینی دووەم  ٢( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )٩٠1)
 

( ی ظاڵی ٩٠٦کىسدظخان، ژماسە ) ( پەسلەماوی کىسدظخان، سۆژهامەی وەكائعی٩٠٠1(ی ظاڵی )٢( بڕواهە بڕیاسی ژماسە ٠٠٠)

 .٢(، ٌ ٩٠٠1حؽشینی یەکەم  ٠٠خەڤذەیەم، )

                                    ( بڕواهە دەقی بەیاهىامەهە لەظەس ماڵپەڕی )لڤین پشێغ(:٠٠٩)

www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hawal&jimare=612748&jor=1                                                                                                  

                            

(، ٌ ٩٠1حؽشینی دووەم  ٢( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )٩٠٠1( بۆ دەقی بڕیاسەکە بڕواهە: سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )٠٠٢)

٢-4. 

پێذان، هەڵعەهگاهذهێک بۆ کاسەکاوی خىلی چىاسەمی پەسلەماوی ( بۆ صاهیاسی بڕواهە: ئیيعخدیىحی پەی بۆ پەسوەسدەو گەؼە٠٠4)

 .٢٢، ٌ ٩٠٠٢(، ساپۆسحی ظیاهضەهەم، ئابی ٦/٠٠/٩٠٠٢بۆ  ٦/٠٠/٩٠٠٢کىسدظخان لە )

 . ٢٠-٢٠( بۆ صاهیاسی بڕواهە: هەمان ظەسچاوە، ٌ ٠٠٢)

خکىمەحی هەسێمی کىسدظخان، ( بۆ پێکهاجەی کابیىەی خەوجەمی خکىمەحی هەسێمی کىسدظخان بڕواهە: ماڵپەڕی فەسمی ٠٠٦)

                                                                                  https://2u.pw/oXVhT وەصاسەث و فەسماهگەکان لەجۆڕی ئیىەجشهێذ: 
 

(، ٦/٠٠/٩٠٠٢بۆ  ٦/٠٠/٩٠٠٢(ئیيعخدیىحی پەی بۆ پەسوەسدەو گەؼەپێذان، پشۆژەی چاودێشی پەسلەماوی کىسدظخان لە )٠٠1)

 .٩٢-٩٢، ٌ ٩٠٠4ساپۆسحی یەکەم، 

 .  ٩٢/٠٠/٩٠٠٠( مدمذ مدمىد العُذ، مفهىم الاصالح العُاس ي، الحىاس املخمذن، ٠٠٢)

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594                                                                                                                 

        

( بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس ئەو پشۆژاهە بڕواهە: ئیيعخدیىحی پەی بۆ پەسوەسدەو گەؼەپێذان، پشۆژەی چاودێشی پەسلەماوی ٠٠٢)

 .٩٢، ٌ ٩٠٠4(، ساپۆسحی یەکەم، ٦/٠٠/٩٠٠٢بۆ  ٦/٠٠/٩٠٠٢کىسدظخان لە )

 .٢٦-٢4داود علىي، مصذس ظبم رهشه، ص ص ( أمین عىاد املؽاكبت و املعخصم باهلل ٠٠٠)

اوي للطباعت واليؽش، أسبُل، ٠٠٠) ( وامشان الصالحي، الذًملشاطُت واملجخمع املذوي: دساظت جدلُلُت ظُاظُت، مؤظعت مىهٍش

 .٠41، ص ٩٠٠٩

ت، مجلت املىاسة، املجلذ ٠٠٩)  .٠٢4، ص ٩٠٠1، ٢، العذد ا٠٢( مدمذ جشوي بً ظالمت، الاصالح العُاس ي: دساظت هظٍش

 

                                                                                     
( ئاسی سەفیم، سێکخشاوەکاوی کۆمەڵگەی مەدەوی: دەظەاڵحی پێىجەم لەهەسێمی کىسدظخان، چاپخاهەی سۆکعاها، هەولێر، ٠٠٢)

٩٠٠٢ ٌ ،4٩. 

 الاسدن.  -( جىاد الحمذ، فشص هجاح إلاصالح العُاس ي في ألاسدن، مشهضدساظاث الؽشق ألاوظط، عمان٠٠4)

http://mesc.com.jo/OurVision/2011/8.html                                                                                                                                            

           https://2u.pw/9fkmY ( ئاسیان فەسەج، میذیای خضبی و پشەوعیپەواوی پیؽەگەسایی، لەظەس ماڵپەس گۆڤاسی گىاڵن: ٠٠٢)

                                                                                                                                                                             

                                                          ( هێمً بابان، میذیای هىسدی وەن میذیایەوی جڵەوهشاو، لەظەس ماڵپەڕی ڕواهگەو ڕەخىە:٠٠٦)

                                                                                                                               
  

https://2u.pw/iEbLr 

لؽفافُت الذولُت مع الاؼاسة الى خالت الجضائش، مجلت البؽائش مذاحي عثمان، دساظت وصفُت جدلُلُت ملؤؼشاث مىظمت ا (٠٠1)

 .1٠٠ـ ص ٩٠٠٢، ٩الاكصادًت،جامعت طاهشي مدمذ بؽاس، املجلذ الدامغ، العذد 

، ٩٠4( اظماعُل الؽطي وآخشون، الفعاد والحىم الصالح في البالد العشبُت، مشهض دساظاث الىخذة العشبُت، بیروث، ٠٠٢)

 .٢٠ص 

صیاجش بڕواهە: گەیالن عەباط، ژووسی جىێژیىەوەی بضوجىەوەی گۆڕان، گەهذەڵی لەعێراق و هەسێمی کىسدظخان ( بۆ صاهیاسی ٠٠٢)

)پێىاط و فۆسم و ؼیىاص، لێکەوجەو چاسەظەس(،
 

 .4٢-٢4، ٌ ٩٠٩٠ژووسی جىێژیىەوەی بضوجىەوەی گۆڕان، جەمىص 

ماهاو بێماهایی ظیاظەث لەکىسدظخان، چاپخاهەی ئاوێىە، ( بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە: مەسیىان وسیا كاوع، ظیاظەث ودوهیا: ٠٩٠)

 .٢٦٢-٢٦٠، ٌ ٩٠٠٩ظڵیماوی، 

 .٢٠، ٌ ٩٠٠٠، ظلێماوی، ٩( مەسیىان وسیا كاوع، دەظەاڵث و جیاواصی: کۆمەڵە وجاس، دەصگای چاپ و پەخص ی ظەسدەم، چ٠٩٠)

 ( هەمان ظەسچاوە. ٠٩٩)

 .٠٠٢(هەمان ظەسچاوە، ٌ ٠٩٢)

 .٢4، ٌ ٩٠٠٢لەكەیشاهذا، گۆڤاسی گىاڵن و دەصگای صەسیاب، هەولێر، ( سێبىاس ظیىەیلی، ظیاظەث ٠٩4)

ش الؽشق الاوظط ملجمىعت الاصماث سكم ٠٩٢)  .٠، ص ٩٠٠٢هىفمبر  ٠٢ -٠٢( جىسهُا والاهشاد العشاكُین: جىاصع أم حعاون، جلٍش

  مىكع الجضیشە هیذ:( مظفش مضوسي، جشهُا وهشدظخان.. جىأم العالكاث واملصالح املؽترهت، ملاٌ مخىفش على ٠٩٦)

https://2u.pw/QiAN8                                                                                                                                                                     
  

 

ؼشة الؽشق ألاوظط الاظتراجُجُت، املشکض اللىمی لذساظاث الؽشق (أخمذ عذلي، العالكاث بین جشهُا وهشدظخان العشاق، ٠٩1)

                                                                                                                                                https://2u.pw/TqyiR الاوظط:

ە: ظىهش چاغاپخاي، جشهُا و خىىمت إكلُم هشدظخان: مصلحت اكخصادًت مؽترهت غیر معلىت، معهذ (بۆ صیاهیاسی صیاجش بڕواه٠٩٢)

                                                                                                           https://2u.pw/fJ3eW واؼىطً لذساظاث الؽشق الاوظط:

العشخان، املعاسضت الاًشاهُت والعالكاث بین اًشان واكلُم هشدظخان العشاق، مشهض الذساظاث ( خعین اخمذ ٠٩٢)

                                                                                                                                       https://2u.pw/O6Zfi الاظتراجُجُت، جامعت هشبال:

 ( هیمً یاظین، پەیىەهذی باصسگاوی هێىان هەسێم و ئێران هاوەظخێذ، لەظەس ماڵپەڕی ئاژاوس ی ئەهادۆڵ:٠٢٠)

https://2u.pw/pUnJk                                                                                                                                                                       

      https://2u.pw/2FUuG ( بۆ صیاهیاسی صیاجش دەسباسەی كاچاخچێتی بەسپشظە کىسدەکان بڕواهە: ماڵپەڕی ظپی میذیا:٠٢٠)131

                                                                                                                                                                    

             
   

 لیعتی ظەسچاوەکان

 ظەسچاوە کىسدییەکان

یەکەم: فەسهەهگ

کىسدی(، بەش ی یەکەم، چاپەمەوی  -سصگاسی کەسیم، فەسهەهگی دەسیا )عەسەبی -1

. 2005ظیما، ظلێماوی، 

کىسدی(، دەصگای چاپ و پەخص ی  -فاضل هظام الذًً، فەسهەهگی ؼیریً )عەسەبی -2

.2002، 3ظەسدەم، ظڵیمان، چ

کىسدی(، دەصگای چاپ و پەخص ی  -هاوکاس خعێن، فەسهەهگی پۆلەجیکغ )ئیىگلیزی -3

.2009ظەسدەم، ظلێماوی، 

دووەم: کخێب 

ئاسی سەفیم، سێکخشاوەکاوی کۆمەڵگەی مەدەوی: دەظەاڵحی پێىجەم لەهەسێمی  -1

.2019ها، هەولێر، کىسدظخان، چاپخاهەی سۆکعا
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عمش عبذالعضیض، یەکگشجىوی ئیعالمی کىسدظخان و پشس ی چاکعاصی لەهەسێمی  -2

کىسدظخان )بۆچىون، گىجاس، هەڵىێعذ، پاداؼذ و پشۆژە(، بێ ؼىێً و هاوەهذی 

.2011چاپ، 

گەیالن عەباط، ژووسی جىێژیىەوەی بضوجىەوەی گۆڕان، گەهذەڵی لەعێراق و  -3

اط و فۆسم و ؼیىاص، لێکەوجەو چاسەظەس(، ژووسی هەسێمی کىسدظخان )پێى

.2021جىێژیىەوەی بضوجىەوەی گۆڕان، جەمىص 

مەسیىان وسیا كاوع، ظیاظەث ودوهیا: ماهاو بێماهایی ظیاظەث لەکىسدظخان،  -4

.2012چاپخاهەی ئاوێىە، ظڵیماوی، 

خص ی مەسیىان وسیا كاوع، دەظەاڵث و جیاواصی: کۆمەڵە وجاس، دەصگای چاپ و پە -5

.2001، ظلێماوی، 2ظەسدەم، چ

سێبىاس ظیىەیلی، ظیاظەث لەكەیشاهذا، گۆڤاسی گىاڵن و دەصگای صەسیاب، هەولێر،  -6

2013.

هەوؼیروان معخەفا، گۆڕان لەکىێىە گەیؽخە کۆی، چەهذ گفخىگۆیەکی  -7

.2009( ، چاپخاهەی صەسگەجە، ظلێماوی، 2007-2006سۆژهامەواوی )

 کانظێیەم: گۆڤاسو سۆژهامە

سۆژهامەی کىسدظخاوی هىێ، سۆژهامەیەکی ظیاس ی گؽخییە )ی.ن.ک( دەسی دەکاث،  -1

(.2/6/2010( چىاسؼەممە )5191ظاڵی هۆصدەیەم، ژماسە )

(.2005جەمىص  10( ی ظاڵی پێىجەم، )55سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -2

(. 2009ئاساصی  15( ی ظاڵی هۆیەم،)109سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -3

(.2009هیعان  24( ی ظاڵی هۆیەم، )110سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -4

(.2010ئاب 2(ی ظاڵی دەیەم، )114سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -5

(.2010ئاب  19ی ظاڵیذەیەم، ) (115سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -6

کاهىووی یەکەم  20( ی ظاڵی دەیەم، )120سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -7

2010.)

(.2011هیعان  14( ی ظاڵی دەیەم، )124سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -8

.(2011ئایاس  5( ی ظاڵی یاصدەیەم، )127سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -9

خىصەیشان 30(ی ظاڵی یاصدەیەم، )129سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -10

2011.)

ئاب  11( ی ظاڵی یاصدەیەم، )132سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -11

2011.)

حؽشینی  17( ی ظاڵی یاصدەیەم، )135سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -12

(.2013یەکەم 

کاهىووی  15( ی ظاڵی یاصدەیەم، )139ائعی کىسدظخان، ژماسە )سۆژهامەی وەك -13 

(.2009دووەم 

جەمىصی  1( ی ظاڵی دواصدەیەم، )147سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -14

2012.)

ئەیلىٌ  13( ی ظاڵی دواصدەیەم، )149سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -15

2012.)

ئاصاس  3( ی ظاڵی دوصادەیەم، )158ژماسە ) سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، -16

2009.)

کاهىووی  20( ی ظاڵی دوصادەیەم، )152سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -17

(.2012دووەم 

(.2011ئایاس  5( ی ظاڵی یاصدەیەم، )158سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -18

خەصەیشان  27ڵی ظیاصدەیەم، )( ی ظا165سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -19

2013.)

 

                                                                                     
جەمىص  11( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، )166سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -20

2009.)

جەمىوصی  18( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، )167سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -21

2013.)

ئەیلٌى  14( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، )169سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -22

2013.)

حؽشینی  22( ی ظاڵی ظیاصدەیەم، )171سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -23

(.2013دووەم 

ئایاس  22( ی ظاڵی چىاسەدەیەم، )174سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -24

2014.)

خىصەیشان  10( ی چىاسدەیەم، )175سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -25

2014.)

جەمىص  10( ی ظاڵی چىاسەدەیەم، )176سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -26

2014.)

(.2014ئاب  28( ی چىاسدەیەم، )177سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )  -27

ئەیلىٌ  4( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )178سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -28

2014.)

کاهىووی  19( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )182ن، ژماسە )سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخا -29

(.2015دووەمی 

ؼىباث  24( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )183سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -30

2015.)

هیعان  3( ی ظاڵی چىاسدەیەم، )184سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -31

2015.)

(.2015ئایاس  5ی ظاڵی پاصدەیەم، ) (185سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -32

ئایاس  10( ی ظاڵی پاصدەیەم، )186سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -33

2015.)

خىصەیشان  1( ی ظاڵی پاصدەیەم، )188سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )  -34

2015.)

ایاس ئ 21( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )211سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -35

2017.)

حؽشینی  10( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )216سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە )  -36

(.2017یەکەم 

حؽشینی  5( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )217سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -37

(.2017دووەم 

کاهىووی  27( ی ظاڵی خەڤذەیەم، )291سۆژهامەی وەكائعی کىسدظخان، ژماسە ) -38

(.2017م یەکە

 چىاسەم: جىێژیىەوە ئەکادیمیی وصاوعخییەکان

یاظین ئاؼىوس، ظیعخەمی پەسلەماهیی و ؼێىاصی پیادەکشدوی لەهەسێمی  -1

.2017(، حؽشینی دووەمی 5کىسدظخان، گۆڤاسی دەظخىس، ژماسە )

 پێىجەم: ساپۆسحی سێکخشاوە خکىمیی وهاخکىمییەکان

گەؼەپێذان، پشۆژەی چاودێشی پەسلەماوی ئیيعخدیىحی پەی بۆ پەسوەسدەو  -1

.2014(، ساپۆسحی یەکەم، 6/11/2018بۆ  6/11/2013کىسدظخان لە )

ئیيعخدیىحی پەی بۆ پەسوەسدەو گەؼەپێذان، هەڵعەهگاهذهێک بۆ کاسەکاوی خىلی  -2

(، ساپۆسحی 6/11/2018بۆ  6/11/2013چىاسەمی پەسلەماوی کىسدظخان لە )

.2019ظیاهضەهەم، ئابی 

 ؼەم: ظەسچاوەکاوی ئیيخەسهێذؼە
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مدمذ کاواوی، پێکهاجەی ظیاظیی وچاکعاصی، ماڵپەڕی صەمەن لەبەسواسی  -1

مام جەالٌ: ظکشجێری  -https://2u.pw/J3FzQ      2 باڵوکشاوەجەوە. 20/7/2020

                   گؽتی )ی.ن.ک(/ سێکسدخنی هێىان خکىمەحی هەسێم و خضبەکان.    

https://2u.pw/d17Fa 

، لەظەس ماڵپەڕی فەسمی پەسلەماوی 2009م ڵبژاسدن خىلى ظێُهمێژووی هه -3

                                  https://2u.pw/KDKkR کىسدظخان:

پشۆژەی بضوجىەوەی گۆڕان بۆ چاکعاصیی ظیاس ی لەهەسێمی کىسدظخان، لەظەس  -4 

      https://shortest.link/28JX ماڵپەڕی ظبەی:

ظەسۆوی باسصاوی لەگەڵ ژماسەیەن هەظایەحی و سۆؼيبیر و هىێىەسی وۆمەڵەی  -5

مەدەوی و ظەسۆوی یەهە ئیذاسییەوان و هىێىەسی الیەهە ظیاظییەواوی دەڤەسی 

    https://shortest.link/27AT :2011/ئاصاسی 20ساپەڕیً وۆدەبێخەوە، گىاڵن میذیا، 

                      

 پاسحی ماڵپەڕی هىچە هێذ: -ی هىێبىوهەوەو ئایىذەظاصی یەکێتیپشۆژەی هاوبەش  -6

http://www.archive.nuche.net/?p=4206

   http://www.archive.nuche.net/?p=9030 دەقی وجاسکەی )هێچیرڤان باسصاوی(: -7

                                                   

مێژووی خىلی چىاسەمی پەسلەماوی کىسدظخان، لەظەس ماڵپەڕی فەسمی پەسلەماوی  -8

                  https://2u.pw/Dgk1Q کىسدظخان: 

 ماڵپەڕی فەسمی پەسلەماوی کىسدظخان بەش ی پشۆژەکان، لەظەس جۆڕی ئیيخەسهێذ:  -9

https://2u.pw/9WhI4                               

ماوى وىسدظخان؛ لەظەس ماڵپەڕی سلهسۆوى پهي )یىظف مدمذ( ظهههمهیاپه -10

                 https://2u.pw/bJSL4 )هىیغ پەیپەس(. 

سێگشی لەظەسۆوی پاسلەمان هشا بگەڕێخەوە بۆ هەولێر: لەظەس ماڵپەڕی )ظپی  -11

                    https://2u.pw/oCNqm میذیا(:  

اسهێؽاهەوەی ظەسۆوی پاسەلەماوی وىسدظخان لەظەس ماڵپەڕی وجاسی دەظخلەو -12

      www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?jimare=61379&jor=1 )لڤین پشێغ(:      

                                                                                 

   دەقی بەیاهىامەهە لەظەس ماڵپەڕی )لڤین پشێغ(: -13

www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hawal&jimare=612748&jor=1 

پێکهاجەی کابیىەی خەوجەمی خکىمەحی هەسێمی کىسدظخان بڕواهە: ماڵپەڕی  -14

 فەسمی خکىمەحی هەسێمی کىسدظخان، وەصاسەث و فەسماهگەکان لەجؤسی ئیىەجشهێذ: 

https://2u.pw/oXVhT                                                                                              

ئاسیان فەسەج، میذیای خضبی و پشەوعیپەواوی پیؽەگەسایی، لەظەس ماڵپەس  -15

                 https://2u.pw/9fkmY گۆڤاسی گىاڵن: 

یای وىسدی وەن میذیایەوی جڵەوهشاو، لەظەس ماڵپەڕی هێمً بابان، میذ -16

                    https://2u.pw/iEbLr ڕواهگەو ڕەخىە: 

هیمً یاظین، پەیىەهذی باصسگاوی هێىان هەسێم و ئێران هاوەظخێذ، لەظەس  -17

 https://2u.pw/pUnJk ماڵپەڕی ئاژاوس ی ئەهادۆڵ: 

 https://2u.pw/2FUuG پەڕی ظپی میذیا: كاچاخچێتی بەسپشظە کىسدەکان: ماڵ -18

                                                     

                           

 ظەسچاوەکان بەصماوی عەسەبی

 یەکەم: فەسهەهگ

الاب معلىف العُىعي، املىجذ، املطبت اليازىلُىُت لالباء الظُىعین، بیروث،  -1

1973.

 

                                                                                     
، املؤظعت العشبُت للذساظاث 1الي، املىظىعت العُاظُت، جعبذالىهاب الىُ -2

. 1974واليؽش، بیروث، 

مدمذ الععذي و آخشون، اللامىط الجذًذ للطالب، معجم عشبي مذسط،  -3

.1979الؽشهت اللىمُت للخىصَع، جىوغ، 

مدمذ مخي الذًً عبذالحمُذ، مدمذ اللطُف العبيي، املخخاس مً صحاح  -4

خ.اللغت، املىخبت ال ت الىبري، مفش، بال جاٍس خجاٍس

 دووەم: کخێب

الح العُاس ي في الؽشق الاوظط، مطبعت  -1 ض، اؼيالُت الـا ابشاهُم مدمذ عٍض

.2010سوون، العلُماهُت، 

اظماعُل الؽطي وآخشون، الفعاد والحىم الفالح في البالد العشبُت، مشهض  -2

.204دساظاث الىخذة العشبُت، بیروث، 

ظالم، الشكابت العُاظُت على اعماٌ العلطت الخىفُزًت في الىظام ایهاب صوي  -3

.1983البرملان، عالم الىخب، اللاهشة، 

الح العُاس ي والحىم  -4 امین عىاد املؽاكبت واملعخفم باهلل داواد علُىي، الـا

.2012عمان، -الشؼُذ: اطاس الىظشي، داس ومىخبت الحامذ لليؽش والخىصَع، الاسدن

الح العشبي بین الىاكع العلطىي والعشاب الذًملشاطي، داس العُذ ًاظ -5 ین، الـا

ذ، اللاهشة، ط .2005، 2میًر

ت فلى عبىد،  -6 ل هىدىجخىن، الىظام العُاس ي ملجخمعاث املخغیرة، ث: ظمٍى ـمٍى

.1993لبىان،  -، بیروث1داس العاقي، ط

ت ظُاظُت، وامشان الفالخي، الذًملشاطُت واملجخمع املذوي: دساظت جدلُلُ -7

اوي للطباعت واليؽش، أسبُل،  .2002مؤظعت مىهٍش

الح العُاس ي في الىطً العشبي، مشهض دساظاث الذٌو  -8 مجمىعت مً الباخثین، الـا

.2006الىامُت، اللاهشة، 

الخاث العُاظُت في العالم العشبي، مشهض ثینمجمىعت مً الباخ -9 ، مدذداث الـا

ذ، الذساظاث الاظتراجُجُت، جامعت الي .2005ٍى

الح، مشهض دساظاث الىخذة  -10 مدمذ عابذ الجابشي، في هلذ الحاجت الى الـا

.2005العشبُت، بیروث، 

 ظێیەم: جێزی دکخۆسا

-1991یاظین آؼىوس جىهش، اداء الىخبت العُاظُت في اكلُم وىسدظخان العشاق ) -1

ً، (، اطشوخت دهخىساه غیر ميؽىسة، ولُت العلىم العُاظُت، جامعت 2013 النهٍش

2006.

 چىاسەم: گۆڤاس و سۆژهامەکان

الح العُاس ي: العشاق  -1 آمىت مدمذ علي و ظىان ـالح سؼُذ، املشأة وجدذًاث الـا

اهمىرجا، مجلت الذسظاث الذولُت، جفذس عً مشهض الذساظاث ألاظتراجُجُت 

.2019(، 78-77والذولُت، جامعت بغذاد، العذدان )

ىظف م -2 ذي ٍو  -دمذ، املعاسضت العُاظُت في اكلُم هشدظخانسؼُذ عماسة الٍض

ل  -العشاق: اليؽأة واملعخلبل، املشهض العشبي لالبدار ودساظت العُاظاث، كطش، أبٍش

2012.

الح؛ ختی الًخدٌى الامش الى افعاد اللذًم وجهجین  -3 سفُم عبذالعالم، ؼشوط الـا

ذة الؽشق الاوظط، العذد  .2004ماٌغ  5، 9229الجذًذ، جٍش

ت للذساظاث  -4 الح العُاس ي، املجلت الجضائیًر ظعاد عمیر، مدذداث الـا

.2013العُاظُت، العذد الثاوي، 

ت، ) -5 الح في الىطً العشبي، مؤجمش الاظىىذٍس (، 2004ماٌغ  14-12كضاًا الـا

ل، 156مجلت العُاظُت الذولُت، العذد  .2004، اللاهشة، ابٍش

الح العُاس  -6 ت، مجلت املىاسة، املجلذ مدمذ جشوي بً ظالمت، الـا ي: دساظت هظٍش

.2007، 5، العذد ا13
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فُت جدلُلُت ملؤؼشاث مىظمت الؽفافُت الذولُت مع  -7 مذاحي عثمان، دساظت ـو

الاؼاسة الى خالت الجضائش، مجلت البؽائش الاكفادًت،جامعت طاهشي مدمذ بؽاس، 

. 2019، 2املجلذ الدامغ، العذد 

الحي العُاس ي، مجلت دفاجش العُاظُت معلم بابا عشبي، مداولت  -8 في جأـُل الـا

.2013واللاهىن، العذد الخاظع، 

 پێىجەم: ساپۆسحی سێکخشاوە خکىمیی و هاخکىمییەکان

ش الؽشق الاوظط ملجمىعت  -1 جىسهُا والاهشاد العشاكُین: جىاصع أم حعاون، جلٍش

. 2008هىفمبر  13 -18الاصماث سكم 

 ئیيخەسهێذؼەؼەم: ظەسچاوەکاوی 

أخمذ عذلي، العالكاث بین جشهُا وهشدظخان العشاق، ؼشة الؽشق ألاوظط  -1

          https://2u.pw/TqyiRالاظتراجُجُت، املشکض اللىمی لذساظاث الؽشق الاوظط، 

                                                                                                                               

، مشهض  -2 الح العُاس ي في العشاق: معىكاث وخلٌى اخمذ عذهان املُالي، إلـا

                       https://2u.pw/y6zgp . 19/8/2018املعخلبل للذساظاث العتراجُجُت.

                                                                                                                    

الح العُاس ي في ألاسدن، مشهضدساظاث الؽشق  -3 جىاد الحمذ، فشؿ هجاح إلـا

             https://2u.pw/60E4K الاسدن.  -ألاوظط، عمان

الح العُاس ي همفهىم و هضشوسة، الحىاس املخمذن،  -4 جالٌ مجاهذي، الـا

6/2/2017:https://2u.pw/h9Crc                                

خعین اخمذ العشخان، املعاسضت الاًشاهُت والعالكاث بین اًشان واكلُم هشدظخان  -5
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