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پاڵنەرەکانی بوون بە ژنی خاوەن کار لە کۆمەڵگەی کوردی /شاری سلێمانی بە
نمونە
ژیا عباؽ كاصع
ئاڤان فىاص فلێ نالح
بەش ی کاعی کۆمەڵیەحی //کۆلێژی ػاوؿخە مغۆڤایەجیەکان  //ػاهکۆی ؾلێماوی
پوختە
ئەگەع ئاوڕێً لە مێژووی مغۆڤایەحی بضەیىەوە صەبیىحن هەمیكە ژن جىاهیىیەحی ئەو ڕۆاڵىەی
بۆی صەؾذ هیكان هغاوە لە هێى چىاعچێىەی ماڵ بەباقتریً قێىە ئەهجامی بضاث ،ئەگەعچی
لەم ؾااڵىەی صوایی ژهان جىاهیان ؾەعهەوجنی بەعچاو بەصی بهێجن لە ڕۆڵێيی هىێی حیاواػ لەوەی
پێكىو پیاصەیان هغصووە ئەویل ڕۆڵیاهە لە باػاڕی واعو باػعگاهیضا ،لەکاجێکضا هێكخا لە ػۆع
حێگاو هاوچە كبىڵىغاو هیە و لە ػۆعێً لە ولخىعەوان ڕێگغیان بۆ صعوؾذ صەهغێ هەعبۆیە
هێكەی ئەم جىێژیىەوەیە زۆی صەبیيێخەوە لە صۆػیىەوەی وەاڵمێيی ػاوؿتی بۆ ئەم پغؾیاعە
ؾەعەهیاهە  ،هە بغیدیحن لەوەی ئەو پاڵىەعاهە چحن وا صەواث ژهێً ببێخە زاوەن واع ؟ ئاؾخەهگە
ولخىعی و زێزاهیەوان چحن لە پێل ژوی زاوەن واع ؟ گغهگتریً ئاماهجی جىێژیىەوەهە  ،بغیدیە لە
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ػاهینی پەیىەهضی هێىان ژهاوی زاوەن واعو ئەو پاڵىەعاهەی هاهیان صەصاث بۆ بىون بە زاوەن کاع
لەالیەک و لەالیەکی صیکە پەیىەهضی هێىان ژهاوی زاوەن واعو ئاؾخەهگە وۆمەاڵیەجیاهەی صێخە
ڕێگەیان بە پێی ػۆعێً لە گۆڕاوە وۆمەاڵیەجیەوان ،جىێژیىەوەیەهە چۆهێدیەو پكتی بە میخۆصی
لێيۆڵیىەوەی باع بەؾخىوە و ئامغاػی چاوپێىەوجنی بەواعهێىاوە  ،وۆمەڵگەی جىێژیىەوەهە بغیدیە
لە ژهاوی زاوەن واع لە قاعی ؾلێماوی و ( )21ژوی زاوەن واعی وەن همىوهەی جىێژیىەوەهە
وەعگغجىوە بەقێىەیەوی مەبەؾخضاع و لە حۆعی جۆپەڵە بەفغیىە .لە گغهگتریً صەعئەهجامەواوی
جىێژیىەوەهە  ،بغیخییە لەوەی ػۆعبەی ئەهضاماوی همىوهەی جىێژیىەوەهە جەمەهیان لە هێىان
)) 21-21ؾاڵیضایەو پاڵىەعی ؾەعەوی بىهیان بە ژوی زاوەن واع پەیىەؾخە بە قێىاػی
پەعوەعصەهغصوی زێزاهیان و پاڵپكتی زێزان بە جایبەث هاوؾەع ،صەؾخەبەعهغصوی ژیاهێيی
قایؿخەو بەصەؾتهێىاوی ؾەعبەزۆیی ئابىوعی ،ئاؾخەهگی ؾەعەکی پێكیان بغیدیە لە جێڕواهینی
هەعێنی کۆمەڵگە و كؿەوباؽ وهەبىوی پاڵپكتی صاعایی.
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پێشەکى:
ؾەعهەڵضاوی قۆعش ی پیكەؾاػی واعیگەعی گەوعەی هەبىو لەؾەع
ؾیؿخەمی ئابىعی وۆمەلگە و قێىاػی واعهغصن گۆڕا لە هكخىوالی بۆ
پیكەؾاػی چیتر واعەوان و ڕەوحی بەعەو پێكبرصهیان پێىیؿتی بە هێزی باػوو
هەبىو بەڵيى گۆڕاوی بەؾەعصا هاث و ػیاجغ پێىیؿتی بە صەؾذ و پەهجەی وعص
هەبىو ئەمە وایىغص زاوەن واعگەوان صازىاػیەواهیان لەؾەع ژهان ػیاصی هغص
بۆ ئەوەی بەواعیان بهێجن بۆ گەلێ واعی هىێ هە ؾەعەجایەن بىو بۆ هاجىە
صەعەوەی ژهان بە لێكاو بۆ باػاعی واعهغصن و لە هەمان واجضا چىهە بەع
زىێىضن و هەوڵضان بۆ بەصەؾتهێىاوی مافە ڕەواواهیان لەڕێگەی ؾەعهەڵضاوی
بؼوجىەوە فێمیيؿدیەوان ئەگەع چی صەعهەوجنی ژن وەن زاوەن واع مێژویەوی
وىعحی هەیە بەڵم ژهاوی ئەمڕۆ جىاهیىیاهە زىصی زۆیان بؿەملێجن و
جىاهاواهیان بسەهە گەڕ لە ڕێگەی ئیضاعەصاوی واعو ئەو ؾخافەی لە ژێغ
صەؾدیان واعصەهەن و ؾەعهەوجنی بەعچاویان بەصەؾذ هێىاوە لەم ڕووەوە
ئەم جىیژیىەوەیە هەوڵێىە بۆ هاؾاهضوی ژهاوی زاوەن واع لە گۆمەلگەی
وىعصی وئەو ئاؾخەهگاهەی زێزان و ولخىع بۆیان صعوؾذ صەواث بەو پێیەی
هە هامۆ و جاػەن لە بىاعی ئەم حۆعە واعو باػعگاهیە چىهىە ئەم واعەیان
صەعچىهە لە وێىە جەكلیضیە باوەهەی وۆمەڵگە بۆی وێىا هغصون  .لێرەوە
جەواوی جىێژیىەوەهە صابەقىغاوە بەؾەع چەهض بەقێىضا  ،بەش ی یەهەم
عەگەػەواوى جىێژیىەوەهە لە چەهض باؾێً پێىضێذ  ،باس ی یەهەم
چىاعچێىەي جیۆعی جىێژیىەوەهەیە (هێكە و گغهگى و ئاماهج) ی جىێژیىەوەهە
لە زۆ صەگغێذ  ،باس ی صووەم صیاعیىغصوى چەمً و ػاعاوەواهە  ،باس ی ؾێهەم
زؿدىە ڕووي جىێژیىەوە هاوقێىەواهە  ،وۆجا باؽ جیۆعی بەواعهێجراوە لە
جىێژیىەوەهە.پاقان بەش ی صووەم ئەویل بەهەمان قێىە چەهض باؾێً
لەزۆ صەگغێذ باس ی یەهەم پێً صێذ لە پاڵىەعەواوى بىون بە ژوى زاوەن
واعە ،صواجغ لەباس ی صووەم ئاؾخەهگە وۆمەڵیەجیەواوى بەعصەم ژوى زاوەن واع
صێذ صواجغ لە باس ی ؾێهەم قىێىەواعەواوى ئەم ئاؾخەهگاهە چحن لەؾەع
زىصي ژهەهە زۆی و وۆمەڵگا  ،پاقان بەش ی ؾێهەم چىاعچێىەي پغاهخیيی
جىێژیىەوەهەیە لە س ێ باؽ پێً صێذ باس ی یەهەم ڕێياعە مەیضاهیەوان ،
باس ی صووەم زؿدىە ڕووي هەیؿەوان  ،باس ی ؾێهەم صەعئەهجامى
جىێژیىەوەهەیە و لەوۆجایضا پێكيیاع و ڕاؾپاعصەواهە
بەش ی یەكەم:چوارچێوەی گشتی توێژینەوە
باس ی یەهەم  :ڕەگەػەواوی جىێژیىەوە
یەهەم  :هێكەی جىێژیىەوە )( The Problem of The Study
بەپێی ئەو گۆڕاهياعیە جەهىەلۆژی و ئایضۆلۆژیایەی بەؾەع وۆمەلگەی حیهاهضا
هاث بێگىمان ژهان وەن ڕەگەػێيى ؾەعەوى وۆمەڵگا بەصەعهەبىون لە
قىێىەواعەواوى ئەم گۆعاهياعیە و بەجایبەث لە ڕووي صەعچىوى لەو وێىە باوەي
هەیبىو هە زۆی صەبیيیەوە لە چىاعچێىەي چەهض ڕۆڵێيى صیاعیىغاو لە
چىاعچێىەي ماڵضا ئەواهیل ( صایً ،هاوؾەع ،هەیباهىي ماڵ ) ئەگەع چی
هەجا ئێؿخاف بۆچىهەوان بۆ ژهان هەع لەو چىاعچێىەیەصا زىٌ صەزىاث
بەلم ژهان بە هەوڵ و ماهضوو بىووى زۆیان جىاهیان ئەو ؾىىعو وۆث و
بەهضەي بۆیان هێكغابىو بیبەػێجن هەن هەع ئەوەهضە بەڵيى چىهە ئەو
بىاعاهەف هە بەصعێژایی مێژوو لێیان كەصەغە هغابىو بەهاوي ئەوەي واعێيى
پیاواهەیە وژن هاجىاهێذ ئەهجامی بضاث ،بەڵم بێگىمان ئەمە ئاؾان هەبىو
بۆیان چىهىە بۆ ژهێً لەچىاعچێىەي ولخىعێيى هێرؾالعی صەژی و هەمىو

ؾیؿخەمەواوى وۆمەڵگا لە صژیەحى ئەمە بێگىمان كىعؽ بىو بە بەعاوعص بە
هاوپیكە پیاوەواوى بۆ هەمان واعو پیكە  ،هەع لەبەع ئەمەف ئەم بابەجە
بۆجە حێگاي پغؾیاع لي جىێژەع هەوڵضەصاث لەڕێگا ئەم جىێژیىەوەیە وەڵمێيى
ووعص و ػاوؿتی بۆ ئەم پغؾاهە بضۆػهەوە لەواهە ( :ئایا ئەو پاڵىەعاهە چحن وا
صەواث ژهێً ببێخە زاوەن واع؟ ئەو ئاؾخەهگە زێزاوى و ولخىعیاهە چحن هە
صێخە پێل ژوى زاوەن واع؟ قىێىەواعەواوى ئەم ئاؾخەهگاهە چحن لەؾەع
زىصي ژهەهە زۆی و وۆمەڵگا ؟
صووەم  :گغهگی جىێژیىەوەهە)(The Significance of Study
بێگىمان هەع جىێژیىەوەیەوی ػاوؿتی ئەهجام صەصعێذ گغهگی و بایەخی جایبەحی
زۆی هەیە  ،گغهگی ئەم جىێژیىەوەیەف لە چەهض ڕوویەهەوەیە ئەواهیل:
 . 2لیەوی جیۆعی  :گغهگی ئەم جىێژیىەوەیە لە ڕووی جیۆعی پەیىەؾخە بە
هاوەڕۆوی جىێژیىەوەهە جیكً صەزاجە ؾەع بابەجێيى جاػە و هامۆ بە وۆمەڵگاي
وىعصي بەو پێیەي پێكتر ژن جەنها لە هێى ماڵ یان هەهضێً بىاعي
زؼمەجگىػاعي واعیىغصووە واجە لەصەعەوەي ماڵیل واعي هغصبێذ وەن ژهێيی
ئیكىەع لەصامەػعاوەیەن لە بەعامبەع بڕە صاهاجێً واعي هغصووە بەڵم وەن
ژهێً زۆی زاوەن واعی ؾەعبەزۆی زۆی بێذ جاػەیە و جىێژیىەوەي لەباعەوە
هەهغاوە.
ي
 .1لە ڕوو پغاهخیيى  :ئەم جىێژیىەوەیە وۆمەڵێً صەعئەهجام و ڕاؾپاعصە و
پێكيیاعی زؿخۆجە ڕوو وەن بەعچاو ڕوهیەن بۆ جىێژەعان و هەؽ و لیەوى
پەیىەهضیضاع جاوەوى واعي حیضي بىغێذ بۆ هەم هغصهەوەی ئاؾخەهگەواوى
پێل ژوى زاوەن واع و هاهضان و بە جىاهاهغصوى ژهان جا ببىە زاوەن واعي
ؾەعبەزۆی زۆیان .
ؾێیەم  :ئاماهجی جىێژیىەوەهە)(The Aim of Study
گغهگتریً ئاماهجى جىێژیىەوەهە:
..2هاؾاهضوى پاڵىەعەواوى بىون بە ژوى زاوەن واع.
.1ػاهینی پەیىەهضی هێىان ژهاوی زاوەن واعو ئەو ئاؾخەهگاهە وۆمەڵیەجیاهەی
صێخە عێگەیان بە پێی ػۆعێً لە گۆڕاوە وۆمەڵیەجیەوان وەن( :جەمەن ،باعی
وۆمەڵیەحی ،بڕواهامە ،ؾغوقتی واع  ،باػعگاوی  ،پیكەؾاػی  ،زؼمەجگىػاعی
یان صەؾذ ڕەهگینی ).
باس ی صووەم  /صەؾدىیكاهىغصوی چەمً و ػاعاوەوان
یەهەم  :ئاؾخەهگی وۆمەڵیەحی)(social handicaps
لەڕووی ػماهەواهیەوە :چەميی ئاؾخەهگ لە ووقەی ڕێگغی گغجً _ یان
كەصەغەهغصن هاجىوە – واجەڕێگغی هغصن لە ئەهجام صاوی قدێً (معجم
اللغە العغبیە  . )946 : 2692 ،بەڵم ( عوبغث محرجىن) پێیىایە ئاؾخەهگ
باعوصۆزێيی چاوەڕواهىەهغاوە صەبێخە هۆی هەم و وىعحی هێىان لە پێل
ػۆعێً لە ؾیؿخەمە وۆمەڵیەجیەوان (الؿیض ، )26: 2696 ،لەلیەوى جغ
(طلعذ ابغاهیم لطفى ) صەلێذ واجە پابەهض هەبىوی جاهەوان بە ئەهجام صاوی
ڕۆڵەواهیان صەبێخە هۆی قىؿتهێىان لە ؾیؿخمەواوی وۆمەڵگەو
ؾەعئەهجام عوصاوی مەجغس ی لە واعو ڕێىسؿخنی واعەهە صواجغ صەبێخە
لەبەعیەن هەڵىەقاهضهەوەی ؾیؿخەمەوان و صاڕماوی (لطفى).29:1886 ،
هەواجە پێىاؾەي جیۆعی بۆ چەميى ئاؾخەهگ  :وۆي ئەو ڕێگغیاهەیە صێخە
پێل هەؾێً لەواحى ئەهجامضاوى واعێً واصەواث هەؾەهە هەجىاهێذ
بەئاؾاوى ئاماهجەواوى بێيێخەصي..
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پێىاؾەی ڕێياعی بۆ ئەم چەمىە :لەم جىێژیىەوەیەصا مەبەؾذ لە ئاؾخەهگ
ئەو ڕێگغیاهەیە صێخە پێل ژهاوى زاوەن واع لە وۆمەڵگاي وىعصی .

صووەم  :ژوی زاوەن واع
هغصوو
ە ژوی زاوەن واع ئەو ژهەیە لە
لە فەعهەهگی ئۆهؿفۆعص پێىاؾەی
صەعەوەی ماڵ و لە پێگەی باڵصا واع صەواث) (oxford dictionary
(مىظمە العمل الضولیە  ) 1886 ،پێىاؾەی ژهاوی زاوەن واع صەواث
مەبەؾذ لێی ئەو ژهاهەیەزاوەوی پغۆژەیە وی ئابىوعی ؾەعبەزۆن و لەؾەع
هەژماعی جایبەحی زۆیان واعصەهەن ولەم واعەصا هەؾێً یان ػیاجغ صەزەهە
گەڕ .بەپێی ئەم پێىاؾەیەف ژوی زاوەن واع ئەو ژهەیە بەعپغس ی یەهەمە لە
پغۆژە باػعگاهیەوان زۆی زاوەن واعەو بەڕێىەبەعی یەهەمە یان هاوبەقە لە
واعێىضا .یەهێً لەو جىێژیىەواهەی ) (Gemechis Teferaلەػاهيۆی (عیفذ فالی)
لە ئیؿىبیا ( )1882ئەهجاميضاوە  :پێىاؾەی ژوی زاوەن واع صەواث بەوەی
ئەو ژهاهەیە واعێيی ئاػاصو ؾەعبەزۆ بە زۆیان ئەهجام صەصەن  ،هەن
لەبەعامبەع وەعگغجنی هغێیەن بەڵيى زاوەن پڕۆژەیەوی ئابىوعی ؾەعبەزۆی
زۆیاهً زاوەن صاهاث و ؾەعمایەن و هەع زىصی زۆیان بەعپغؾیاعێتی
واعەهە صەگغهە ئەؾخۆ.
پێىاؾەی جیۆعی  :مەبەؾذ لێ ی ئەو ژهاهەیە واعێيی جایبەث بە زۆیانهەیەو زاوەوی ئابىوعیەوی ؾەعبەزۆن لە چىاعچێىەی پغۆژەیەوی جایبەث بە
زۆیان  ،بەعپغؾیاعێتی ئەو واعو چالهیاهە هەڵضەگغن هە ئیص ی جیاصا صەهەن
.
پێىاؾەی عێياعی  :لەم جىێژیىەوەیەصا مەبەؾذ لێی ئەو ژهاهە صەگغێخەوەواعێيی ؾەعبەزۆی زۆیان هەیە.
باس ی ؾێیەم  :جىێژیىەوەواوی پێكىو
یەهەم  :زؿدىە ڕووی جىێژیىەوەواوی پێكى
 .2جىێژیىەوەی (خخاوی  )1824 -بە هاوهیكاوی ( ؾیاؾەحی
بەعوپێكبرصوی بەقضاعیىغصوی ژهاوی زاوەهياع لە صەوڵەحی
فەڵەؾخحن )
ئاماهجەواوی ئەم جىێژیىەوەیەف  ،صەؾذ هیكان هغصوی ئەو ئەو
ئاؾخەهگاهەی ڕوبەڕوی ژهاوى زاوەن واع و چالهیەواهیان صەبێخەوە ،
هەعوەها جایبەجمەهضیەواوی ئەو چالهیاهەی هە ژهاوی زاوەن واع ئەهجامی
صەصەن لە فەلەؾخحن بەبەعاوعص بە پیاوان  ،ئەم جىێژیىەوەیە جىێژیىەوەیەوی
مەیضاهییە لەؾەع هەهضێً لە ژهاوی زاوەن واع لە فەلەؾخحن ئەهجام صعاوە ،
جىێژەع ڕێباػی عوپێىی وۆمەڵیەحی بەواعهێىاوە و بۆ وۆهغصهەوەی ػاهیاعیەوان
پكتی بە فۆعمی ڕاپغس ی بەؾخىوە  ،هەعوەها میخۆصی بەعاوعصواعی
بەواعهێىاوە بۆ بەعاوعصهغصوی ژهاوی زاوەن واعی فەلەؾدینی لەگەڵ پیاواوی
زاوەن واعی هەمان وۆمەڵگە ،لە گغهگتریً صەعئەهجامەواوی جىێژیىەوەهە ،
صاگحرواعیەواوی ئیؿغائیل بۆ ؾەع فەلەؾخحن هۆواعێىە بۆ ئەوەی ژهان
هەجىاهً پەعە بە جىاهاواهیان بضەن  ،یەهێيی جغ لە صەعئەهجامەوان
،چالهیەواوی ژهاوی زاوەهياع جەنها پێىهاجىوە لە چالهیە وەبەعهێىەوان هە
لە (زؼمەجگىػاعیەوان  -جەهضعوؾتی  -فێرواعی ) وۆصەبیخەوە ،گغهگتریً
بەعبەؾذ وا لە ژهان صەواث هەجىاهً كاػاهجی پێىیؿذ بەصەؾذ بهێجن لە
پغۆژە ئابىعیەواهضا بە هۆی عێگغە زىصی و وۆمەڵیەحی و ولخىوعیەواهەوە

وەن ( پیاوؾالعی  ،بەعپغؾیاعێتی زێزاوی  ،چاوصێغیىغصوی مىضاڵ )  .یەهێيی
جغ لەو هێكاهەی ڕووبەڕووی ئەم ژهاهە صەبێخەوە جێڕواهینی هەعێنی پیاواهە
بۆیان و پاڵىەعی ؾەعەوی ژهان بۆ بەقضاعیىغصن لە چالهیە ئابىعیەوان
پێضاویؿتی ئابىوعیە بەلم لی ػۆعێً لە پیاوان جەنها خەػێىە.
 .1جىێژیىەوەی (غیاث –  )1822بە هاوهیكاوی (ئاؾخەهگە
ولخىعیەواوی ژهاوی زاوەن واعی عەعەبی)
هێكەی ئەم جىێژیىەوەیە زۆی صەبیيێخەوە لە صەعزؿخنی جىاهاواوی ژوی
زاوەن واعو هەؾێتی و لێهاجىوییان لە واعو بەڕێىەبغصن و واعگێڕی هغصوی بۆ
ئەو واعو پغۆژاهەی ئەهجامی صەصەن ،هێكەیەوى صیىەي جىێژیىەوەهە ئەوەیە
لە گەڵ هاهضاوی خيىمەث بۆ ئەو بابەجە هێكخا ولخىعی وۆمەڵیەحی
وۆمەڵگە بەعبەؾدێيی صعوؾذ هغصووە لە پێل ژهاهضا و عێگەی ؾەعهەوجيیان
لێضەگغێذ،ئەم جىێژیىەوەیە جىێژیىەوەیەوی چەهضایەجیە  ،پكتی بە فۆعمی
عاپغس ی بەؾخىوە بۆ وۆهغصهەوەی ػاهیاعیەوان همىوهەی جىێژیىەوەهە لە ()92
ژوی زاوەهياع هە زاوەوی صامەػعاوەی بچىهً لە حەػائحر  .لە گغهگتریً
صەعئەهجامەواوی جىێژیىەوەهە  ،ػۆعبەی ئەهضاماوی جىێژیىەوەهە جەمەهیان لە
زىاع  68ؾاڵ بىو و ػۆعبەیان زاوەن بڕواهامەی ػاهيۆیحن و زێزاهیان
پێىهێىاوە ، .هەعوەها ئەهضاماوی جىێژیىەوەهە لەپغۆژە وەبەعهێىەعە
حۆعاوحۆعەواوی وەن ( زؼمەجگىػاعی  ،پیكەؾاػیە جەكلیضیەوان ،
ئاعایكخگا  ،ئیص ی صەؾذ و چىحن ) پێىهاجىوە واجە ػۆعبەی ئەو پغۆژاهەی هە
واعی جێضا صەهەن پغۆژەی بچىهە بەپێی صەعئەهجامەواوی جىێژیىەوەهە
صەعهەوجىوە ؾەعەڕای ئەو گۆڕاهياعیاهەی بەؾەع وۆمەڵگەصا هاجىوە بەڵم جا
ئێؿخا وۆمەڵگەی حەػائحری ػۆعیىەی پیاوان كبىڵی هاهەن لە ژێغ صەؾتی ژهێً
واعبىەن  ،جێڕواهینی هەعێنی پیاوان بەعامبەعبە ژهاوی زاوەن واعو گێچەڵ
پێىغصوی ؾێىس ی لەلیەن پیاواهەوە یەهێيی جغە لە هێكەوان ئەمەف
واعیگەعی لەؾەع واعو ؾەعهەوجيیان صعوؾذ صەواث  ،ؾەباعەث بە ژهاوی
زاوەن واعی هاوؾەعصاعیل ػۆعیىەی ئەهضاماوی همىوهەی جىێژیىەوەهە
حەزخیان لەؾەع ئەوە هغصۆجەوە هێكەواهیان ػۆعجغە ؾەعەعای ئەوەی
بىهەجە زاوەن واعی ؾەعبەزۆی زۆیان هەچی هێكخا هەیان جىاهیىە
لەبەعپغؾیاعیەجیە جەكلیضیەوان هاو زێزان عػگاعیان بێذ.
 .6جىێژیىەوەی( وؿیىجیماها)1822-بە هاوهیكاوی (ئەو ئاؾخەهگاهەی
هە عووبەڕووی ژهاوی زاوەن واع لە قاعی هیغالی لە عواهضا
صەبێخەوە)
لە گغهگتریً ئاماهجەواوی ئەم جىێژیىەوەیە  ،صیاعیىغصوی ئەو ئاؾخەهگاهەیە
هە ڕووبەڕووی ژهاوی زاوەن واع صەبێخەوە لە هیغالی  ،هەعوەها جێڕواهینی
وۆمەڵگە ؾەباعەث بە ژهاوی زاوەن واع لە هیغالی چۆهە  ،یان صیاعیىغصوی
هۆواعەواوی هەمی ژماعەی ژهاوی زاوەن واع لە هیغالی ،جىێژیىەوەیەوی
چەهضایەجیە  ،جىێژەع میخۆصی عووپێىی وۆمەڵیەحی بەواعهێىاوە و بۆ
وۆهغصهەوەی ػاهیاعیەوان پكتی بە فۆعمی ڕاپغس ی بەؾخىە ،همىوهەی
جىێژیىەوەهەف پێىهاجبىوە لە ( )669ژهاوی زاوەن واع لە س ێ هاوچەی حیاواػ
لە هیغالی  ،ؾەباعەث بە وۆمەڵگەی جىێژیىەوەهە هەمىو ئەو ژهاهە
صەگغێخەوە زاوەن واعن و پغۆژەی ؾەعبەزۆی زۆیان هەیە لە عواهضا هیغالی
.لە گغهگتری صەعئەهجامەواوی جىێژیىەوەهەف  ،ػۆعبەی ئەهضاماوی همىهەی
جىێژیىەوەهە حەزخیان هغصۆجەوە لەؾەع ئەوەی ڕووبەڕووی ئاؾخەهگی
ئابىوعی بىهەجەوە بەهۆی ئەوەی پاڵپكتی صاعاییان هیە بە عێگغیەوی گەوعەی
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صەػاهً هە بەهۆیەوە هاجىاهً واعەواهیان بە باش ی ئەهجام بضەن چىهىە بەبێ
هەبىوی پاعەی پێىیؿذ هاجىاهً پەعە بە واعەواهیان بضەن  ،ؾەباعەث بە
عێگغیە ولخىعیەواهیل ػۆعبەی ئەهضاماوی همىوهەی جىێژیىەوەهە پیيان وایە
هەعچەهضە ژهان لە عواهضا همىوهەی حىاوی و چالهحن و زاوەن واعی
ؾەعهەوجىن  ،بەلم عەگەػی بەعامبەع عێگغی لە ژهان صەهەن بۆ ئەوەی
بەقضاعی لە چالهیە ئابىوعیەوان هەهەن .
صووەم  :گفخىگۆی جىێژیىەوەواوی پێكىو
لە صوای پێضاچىهەوە بە جىێژیىەوە هاوقێىەوان صەعهەوجىوە زاڵی لێىچىوی
ئەم جىێژیىەوەیە لەگەڵ ئەواوی صیىە لە بابەحی جىێژیىەوەهەصایە هە هەمىو
هەوڵ صەصەن صیغاؾەیەوی وعص و كىڵی ژهاوی زاوەن واع بىەن بەڵم
هەعیەهەو لە وۆمەڵگەیەوی حیاواػ.
ی
ژ
بەو پێیەی هە ئاماهجی ئەم جىێژیىەواهە حیاواػە بۆیە لە ڕوو میخۆصۆلۆ یل
حیاواػن همىوهە هەمىو جىێژیىەوەوان پكدیان بە میخۆصی ڕووپێىی
وۆمەڵیەحی یان چەهضایەحی بەؾخىە وەن ئاماژەمان پێ هغص و جەهاهەث
ئامغاػی وۆهغصهەوەی ػاهیاعیەواهیكیان حیاواػە.
بەڵم ئەم جىێژیىەوەیە ئامغاػی لێيۆڵیىەوەی باعی بەواعهێىاوە بۆ گەیكتن بە
ڕاؾتی و صعوؾتی ػاهیاعیەوان  ،بەڵم جىێژیىەوەواوی پێكى فۆعمی ڕاپغؾیان
بەواعهێىاوە حگە لەوەی وۆمەڵگەی جىێژیىەوە و همىوهەی جىێژیىەوە
حیاواػن وە صەعئەهجامەواهیكیان وەن صەعصەهەوێ.
باس ی چىاعەم  :جیۆعی بەواعهاجىو لەم جىێژیىەوەیەصا
ئەو جیۆعەی جىێژەعان پێیان باف بىو جەوػیفی بىەن لەم جىێژیىەوەیەصا
بغیخییە لە جیۆعی ڕۆڵی وۆمەڵیەحی و بەجایبەث بۆچىهەواوی (الحزابیث حیىىي)
لە پێكەهگەواوی ئەم جیۆعەیە ،پێیىایە هەمىو ڕۆڵێً جان صەیگێڕێ لە
وۆمەڵگە ( )1ڕەهەهضی هەیە  :یەهیان ئەوەیە ڕۆڵەوان لەصەعەوەی جىاها و
صەؾەڵث و هەڵبژاعصوی جاهەوان و واجە ؾەعبەزۆو صەعەهحن لەؾەع ئاؾتی
وۆمەڵگە صاڕێژعاوە بەصەع لەوەی هە جان هێیە پێی هەڵضەؾخێذ ،لە
بەعامبەعصا ڕەهەهضێيی صیىەی ڕۆڵەوان بغیخییە لە گىهجاهضوی لەگەڵ ڕەگەػ
مەبەؾذ لێی ئەو ڕۆڵهەیە جایبەجە بە ڕەگەػەوان (حیىىی) پێیىایە ڕەگەػی
مێ واجە ڕۆڵی صایيایەحی و زؼمەجىغصوی ئەواوی صیىە لە مىضاڵ و هەزۆف و
پحرو پەهەوجەواوی زێزان ئەمە ئەو ڕۆڵهەیە مىضاڵێيی هچی لەؾەع گۆف
صەهغێذ هەع لەؾەعەجای لە صایً بىوی حا بە ڕاؾخەوزۆ بێذ فێری صەهغێذ
لەلیەن صایً و باون و ئەواوی جغ یان بە هاڕاؾخەوزۆ لە ڕێگەی لؾایی
هغصهەوەی گەوعەوان فێر صەبێ یان لە ڕێگەی یاعیەواوی فێری صەهغێذ پاقان
لە هاو مێكيی حێگحر صەهغێ و صواحاع واجێً صەچێخە صەعەوەی ماڵیل هەع
زۆی لە چىاعچێىەی ئەو واعاهە صەبینێ و ػیاجغ ڕوو لە واعە زؼمەجگىػاعیەوان
و هەعحی پەیىەهضیە مغۆڤایەجیەوان صەواث بەڵم پیاوان بە پێچەواهەوە هەوڵی
گەیكتن صەصەن بە پۆؾخە باڵوان و جەهاهەث هەزىصی پیاوان زۆیان و هە
وۆمەڵگەف چاوەڕێی ئەوەیان لێىاواث لەو هەعجاهە واعبىەن هە ژهاهەن
ئەهجامی صەصەن .
لەلیەوی صیىە (حۆعج هغبغث میض ) هە ؾەع بەم جیۆعەیە باس ی لە صوو
چەميی صیىە صەواث ئەواهیل پێگەو ڕۆڵە ( ،میض ) پێیىایە هەع پێگەیەن
ڕۆڵێيی صیاعیىغاوی پێىیؿخە وەن مۆصێلێيی ڕەفخاعو هەڵؿىهەوجە چاوەڕێی
صەهغێذ لەو هەؾەی لەو پێگەیەصایە ئەهجامی بضاث لەؾەع بىەمای ڕەگەػ
پێگەواوی هێرو مێ هەع لە ؾەعەجاوە صەؾذ هیكان هغاوە ئەمە واصەواث هەع

لە مىضاڵیەوە ئاماصەبىغێذ بۆ بیيینی ئەو ڕۆڵهەی جایبەجە بەو پێگەیەو صواجغ
قىێىەواعەواوی لە گەوعەبىن بە ئاؾاوی بەعحەؾخە صەهغێذ هەع ئەمەف
وایىغصووە واجێً گەوعەف صەبێ چی جغ مێكيی وۆهىغێتی بىوە ؾەباعەث بەو
ڕۆڵهەی بە صعێژایی ماوەی جەمەوی فێری هغاوە ئیتر هاجىاوێ لە صەعەوەی ئەوە
زۆی ببینێ و هەع لەو چىاعچێىەیە زىٌ صەزىاث (خىؾى -229 : 1886 ،
.)226
جىێژەعان جىاهیىیاهە ؾىص لەم جیۆعە وەعبگغن بۆ لیەوی جیۆعی پغاهخیيی
جىێژیىەوەهە بەو پێیەی بابەحی ژهاوی زاوەن واع صەعچىهە لەو وێىە باوە
جەكلیضیەی وۆمەڵگە بۆ هێرو مێ صەؾذ هیكان هغصووە واجە صەعچىهە لەو
ڕۆڵهەی هەع لە مىضاڵیەوە وەن مێیەن بۆی صیاعی هغاوە  ،بەڵم بێگىمان
ئەمە واصەواث ئەو ژهاهە ڕووبەڕوی وۆمەڵێً ئاؾخەهگی زێزاوی و وۆمەڵیەحی
ببىەوە هە بابەحی ؾەعەوی جىێژیىەوەهەیە.
بەش ی دووەم :ژنانى خاوەن كار
باس ی یەكەم  :پاڵنەرەكانی كاركردنی ژنان
لە گغهگتریً ئەو پاڵىەعاهەی وا لە ژهان صەواث بچىە مەیضاوی واعهغصهەوە
بغیخحن لەم زاڵهەی زىاعەوە :-
 .2پاڵىەعی زىصی:-
ی
مەبەؾذ لێی هەمىو ئەو پاڵىەعە هاوەهیاهەیە هە هاهضەع جاهە بۆ ئەوەی
ئاماهجی هەبێ لە ژیان و پالن و بەعهامەو ڕێگای جایبەث صابنێ بۆ گەیكتن بەو
ئاماهجە واجە قدێىە لە هازەوە جان صەوعوژێنێ بۆ گەقتن بە زەوهەواوی ،
بەڵم ئەم پاڵىەعە هاوەهیە هەع لە زۆوە صعوؾذ هابێ بەڵيى پەیىەؾخە بە
هەهضێً فاهخەع لەواهە وەن (مۆعای) صەڵێذ قێىاػی پەعوەعصەهغصوی و
پێگەیاهضوی وۆمەڵیەحی و بە جایبەث قێىاػی مامەڵەی صایً و باون لە
مىضاڵیەوە واعیگەعی گەوعەی هەیە  ،لەؾەع ئەم بابەجە (مۆعای ) پێیىایە
هەمیكە ئەو هەؾایەجیەی لە جەمەوی مىضاڵی لە زێزاهێيی بەزخەوەعو
پاعێؼعاو ژیاون و ؾۆػ و زۆقەویؿتی باواهیان لێضەعهەوجىە صایً و باون
هەمیكە هاهیان صاون بۆ ئەوەی پكذ بە زىصی زۆیان ببەؾتن لە جەواوی
ژیان لە واعو چالهیەواوی وەن (زىێىضن – یاعی هغصن – حل لەبەعهغصن –
هان زىاعصن ) (كەعەچەجاوی  . )282-289: 1889 ،ئەماهە حۆعە
هەؾیەجیەوی وایان بۆ صعوؾذ بىوە ئاماصەی هغصون جا لە گەوعەیكضا
مخماهەیان بە بىوی زۆیان هەبێذ و جىاهاواهیان بەواعبهێجن بۆ گەقتن بە
هەمىو ئەو قخاهەی صەیاهەوێ بێ ئەوەی چاوەڕێی هەس ی جغ بىەن بۆیان
ئەهجام بضاث و بگەهە پۆؾذ و پلەی باڵ  .صەعووهاس ی مغۆڤگەعایی
هەعەمێيی صاها صابەش ی هغصبىو بەؾەع چەهض پلەیەن لە هەعەمەهەصا
پێضاویؿدیە ؾەعەجایی و پاقان پێضاویؿتی بۆ هەؾذ هغصن بە ئاعامی و
ئاؾایل وە لە پلەی صوایی پێضاویؿتی بۆ ؾۆػ و زۆقەویؿتی و كبىڵىغصن لە
لىجىەی هەعەمەهە بە حێگەیاهضوی زىصە ( ،ماؾلۆ) پێیىایە واجێً جان
صەگاجە لىجىەی هەعەمەهە ئەو واجە یەهە پێضاویؿدیەواوی زىاعوی پڕبۆجەوە
و گەیكخۆجە ئاؾدێً بەجەواوی زۆی صەهاس ێ و جىاها صیاعو قاعاوەواوی صەػاوێ
و چی جغ هەوڵ هاصاث ئەوەبێ هە ئەواوی جغ پەؾەهضی صەهەن بەڵيى ئیتر بە
هەمىو باوەڕێيی هەوڵ صەصاث ئەوەبێ هە زۆی صەیەوێ بۆ پڕهغصهەوەی
پێضاویؿتی پلەواوی زىاعەوە هەمیكە پێىیؿتی بە باواوی و بە جایبەث صایً
هەیە چىهىە صایً جەنها ڕۆڵی بەزێىهغصوی مىضاڵ هیە واجە صابحن هغصوی
پێىیؿتی ؾەعەوی بۆ ماهەوەی لە ژیان ئەوەهضەی جغ ڕۆڵی پڕهغصهەوەی
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پێضاویؿتی ؾۆػصاعی و هەڵچىوی و صەعوووی جاهە جا صەؾتی بگغێذ هەهگاو بە
هەهگاو پكدیىاوی بێذ جا صەگاجە پلەی باڵی زىصهاس ی  ،واجێً صەگاجە
لىجىەی هەعەمەهە ئەو واجە ئیتر مخماهەی جەواوی بە زۆی هەیە و ئەو واعە
صەواث هە باوەڕی پێیەحی ڕەهگە ببێذ بە زاوەن واعو پغۆژەی زۆی  ،واجە
واعهغصوی ژن بە گكتی و بىن بە زاوەن واع ڕػگاعبىهیەحی لە ڕۆڵە
جەكلیضیەواوی لە چىاعچێىەی ماڵ و صەعباػبىوی لە وۆث و بەهضو ؾىىعی ماڵ
(قاملۆ)266 :1826 ،
 .1پاڵىەعی وۆمەڵیەحی
وە لەگغهگتریً پاڵىەعە وۆمەڵیەجیەوان بغیخحن لەماهەی زىاعەوە:
ا .بەعػهغصهەوەی ئاؾتی زىێىضەواعی
)اوصعی قابمان ؾمىن ) پێیىایە هەجا ژن ػیاجغ بچێخە بەع زىێىضن و
بڕواهامەی بەعػ بەصەؾذ بهێنێ ئەمە مەوصای بحرو هۆقیاعی فغاواهتر صەواث
و باقتر زىصی زۆیان صەهاؾً و بە خەػو ئاعەػوەواهیان ئاقىا صەبً و ػیاجغ
خەػ بە واعهغصن صەهەن ػۆع حاع ئەو پؿپۆڕیەی هەؾەهە صەیسىێنێ یاعمەحی
صەصاث جا واعێيی جایبەث بەزۆی هەڵبژێغێ ئەو واث بەو ػاهیاعیاهەی
وەعیگغجىوە صەجىاوێ ؾىصی باف بە واعەهەی بگەیەوێ و ػیاجغ گەقەی پێ
بياث و بەعەو پێص ی بەعێ  ،وە لەم ؾەعصەمەی ئێؿخا ؾەعصەمی پێكىەوجنی
ػاوؿذ و جەهىەلۆحیاو هۆواعەواوی ڕاگەیاهضهە ئێؿخا ژهان باقتر ئەجىاهً ؾىص
لەم جەهىەلۆحیایەو لە جۆڕە وۆمەڵیەجیەوان وەعبگغن بۆ ئەوەی واع بضۆػهەوە
واعێً بگىهجێ لەگەڵ زۆیان و خەػی پێ بياث یان ڕەهگە بەواعی بهێنێ بۆ
هاؾاهضوی بەعهەمەواوی و ػیاصهغصوی هڕیاعەواوی و ڕیىالم هغصن بۆ واڵواوی
واجە ئەگەع ژهەهە لە ماڵیكەوە صابىیص ێ و واعێً بۆ زۆی بضۆػێخەوە بۆ
همىوهە واعێيی صەؾذ ڕەهگینی صەجىاوی هەع بە ئۆهالیً باػاڕ بۆ بەعهەمەهەی
پەیضابياث و ؾاغی بياجەوە (SMOK, 1981 : 209) .بەڵم بێگىمان ئەمە
پەیىەؾخە بە ئاؾتی ڕۆقيبحری هەؾەهە و ػیغەوی هەیە لەیەهێً لەو
جىێژیىەواهە هە لە ػاهيۆی هاعڤاعص ئەهجام صعاوە لەلیەن ( اهيلـ وؾمث) ،
پێیان وابىو پەیىەهضیەوی بەهێز هەیە لە هێىان زىێىضن و واعهغصن بەو پێیەی
ئەو هەؾەی واعصەواث بەعصەوام بحرۆهەو ػاهیاعی جاػەی پێیە و ػیاجغ بەقضاعە
لە چالهیە وۆمەڵیەجیەوان و صەجىاوێ پەیىەهضی باف صعوؾذ بياث لەگەڵ
چىاع صەوع بۆ ئەمەف بىاعی باش ی واعهغصوی بۆ صەڕەزؿێذ هەواجە ڕەهگە
زىێىضن پاڵىەعێيی بەهێزبێذ بۆ هاهضاوی ژن جا بەقضاعی بياث لە بىاعی واعو
چالوی و باػعگاهیضا (الؿىیضی .)22 : 1826 ،
ب  .پێگەی وۆمەڵیەحی
جیۆعی ڕۆڵی وۆمەڵیەحی ئاماژە بۆ ئەوە صەواث بۆ هەع پێگەیەوی وۆمەڵیەحی
ڕۆڵێيی صیاعی هغاو لە وۆمەڵە ڕەفخاعو هەڵؿىهەوجێً پێً صێذ هە چاوەڕێ
صەهغێذ لە جان لەو پێگەیەصا ئەهجامی بضاث واجە پێل ئەوەی هەؾێً
بچێخە پێگەیەن وۆمەڵگە پێل وەزخە بۆی صەؾذ هیكان هغصووە ئەم
ڕۆڵهە چحن صەبێ بیبینی لەو پێگەیەصا و لەهەمان واجضا ڕێگا پێضعاو و
كەصەغەهغاوەواهیل بۆ صەؾذ هیكاهىغاوە واجە صیاعە چی بۆ هەیە بیياث و
چی هاجىاوێ ئەهجامی بضاث ئەم پێگاهە هەع لەؾەع ئاؾتی گكتی وۆمەڵگە هیە
بگغە لە هێى زێزاهیل ڕۆڵەوان صابەف هغاون وەن (امیل صوعوایم) صیاعی
هغصووە بە (پێگەی حعبحری) هە ڕۆڵی پیاواهە بغیدیە لە صابحن هغصوی بژێىی
ژیان و ئاماصەهغصوی جان بۆ صەعەوە ی ماڵ و وۆمەڵگە و (ڕۆڵی جضعیمی)
ڕۆڵێيی ژهاهەیە صایً صەبێ ئەهجامی بضاث بغیدیە لە پەعوەعصەهغصوی مىضاڵ و

پێضاوی ؾۆػ و زۆقەویؿتی و صەؾخەبەعهغصوی ئاعامی و ئاؾایص ی صەعوووی بۆ
زێزان لەؾەع ئەم بىەمایە بۆ ماوەیەوی صوعو صعێژی مغۆڤایەحی ژن لە هێى
زۆی ماڵضا بەهضهغاو لە ژیاوی وۆمەڵیەحی صەعەوەی ماڵ و لە ػۆعێً لە مافە
ڕەواواوی بێ بەعی صەهغا هەجا گۆڕاهياعی بەؾەع ژیاهضا هاث و وای لێهاث
زێزاهەوان بە هاچاعی هچەواهیان هاعصە صەعەوەو پیاوەوان ژهەواهیان هاعصە
صەعەوە جا قان بە قاوی یەهتر واعبىەن چىهىە ژیان كىعؽ بىو پێضاویؿتی
ػۆع بىو بە جەنها صاهاحی پیاو بەعگەی ئەوەی هەصەگغث (هضییە -29 : 1882 ،
 ، )29لێرەوە ؾەعەجا چىهە صەعەوەی ژن پەیىەؾذ بىو بە ؾغوقتی ژیاوی ئەو
ؾەعصەمە بەڵم هاجىە صەعەوەی ژن لە ماڵ و واعهغصن و پەیضاهغصوی صاهاث
وای لێىغص هەؾذ بە بىوی زۆی بياث ئەویل وەن پیاو بىو بە صابیىىەعی
بژێىی ژیان لێرەوە گىێی لێگحرا ڕێگای پێضعا بڕیاع بضاث لەؾەع ژیان و صاهاجىی
زێزان و زىێىضهەوەی بۆ هغاو بیجرا و هەؾتی پێىغا  ،ئەم پێگە وۆمەڵیەجیە
لە هێى زێزان و صەعەوەی زێزان بەصەؾتی هێىا بىوە هاهضەعێً بۆ ئەوەی
هەوڵ بضاث لەمەوصوا جەنها واعێً هەواث لەبەعامبەع صاهاجێً و لە ژێغ
فەعماوی زاوەن واعێً هە ػۆع حاع بەهاهەق بەواعصەهێجرا وای لێهاث هەوڵ
بضاث زۆی ببێخە زاوەن واعو بڕیاعصەعی ئەو واعە و واجێىیل ئەمەی
بەصەؾذ هێىا ئەوا پێگەی بەعػجغ بىەوە لە وۆمەڵگە (ؾالمە والغفاع ،
.)92 : 2698
 .４پاڵىەعی ئابىوعی
(ؾالی وهضواؽ اولضػ) پێیىایە ػۆعێً لەو ژهاهەی واعیان صەهغص لە صەوڵەجە
ئەوعوپیەوان بە جایبەث لە هەفخاواوی ؾەصەی پێكىو حەزخیان هغصبىو
لەؾەع ئەوەی بەعصەوام بً لەؾەع واعهغصن و هیچ قدێً ڕێگغیان لێىاواث
چىهىە بەصەؾتهێىاوی صاهاث و ؾەعبەزۆبىهیان لە چۆهیەحی بەواعهێىاوی ئەو
صاهاجە لە زؼمەث زۆیان و ئاعەػوەواهیاهەو ڕػگاعبىهیان لە ژیىگەی
بەعجەؾيی ماڵ و هەؾذ هغصهیاهە بە صڵىیایی و مخماهە بەزۆبىن بەؾە جا
ببىە پاڵىەع بۆ واعهغصن و بەعصەوامیضان بە واعەواهیان ؾەعەڕای كىعس ی و
گغاهیەهەی  ،لەلیەوی جغ گۆڕینی ژیان بەعەو ئاڕاؾخەی ماصی یەوە بەوەی
ڕێؼو هغر وەهای لە مغۆڤ هغصووە پەیىەؾذ بێذ بە بڕی ئەو صاهاجەی
بەصەؾتی صەهێنێ بەهۆی ػۆعبىن و حۆعاوحۆعبىوی پێىیؿدیەوان هەن جەنها
ؾەعەهیەوان بگغە لوەهیەوان و ئاڕاؾخەبىوی ژیان بەعەو ڕووهەف ،واجە
بڕیاعصان لەؾەع هەؾەوان لەؾەع بىەمای ڕواڵەث وای هغص ژهان ػیاجغ هەوڵ
بضەن واعی ؾەعبەزۆی زۆیان هەبێ چىهىە ئەمە ڕێؼی ػیاجغیان بۆ ػامً
صەواث حگە لەوەی واعی ئاػاص واصەواث ئاػاصاهە ئەو صاهاجەی بەصەؾتی صێنی
بە واعی بهێنێ بێ ئەوەی چاوەڕێی صەؾتی هەؽ بێذ بە جایبەث پیا ،بەمەف
ػیاجغ مخماهەیان بە زۆیان صەبێ و بۆیە لەگەڵ هەمىو ئاڵىگاعیەوان ؾىوعن
لەؾەع ماهەوەیان لە باػاڕی واعو باػعگاوی (غلیىن )11-12 : 1882 ،
باس ی صووەم :ئاؾخەهگە وۆمەلیەجیەواوی ژهاوی زاوەن واع
.2ئاؾخەهگی وۆمەڵیەحی
(ماعگغێذ میض) صوای ئەوەی چەهض لێيۆڵیىەوەیەوی هغص لەؾەع زێڵەواوی
(غیيیا) بۆی صەعهەوث پەیىەهضیەوی بەهێز هەیە لە هێىان پەعوەعصەهغصوی
وۆمەڵیەحی و ڕەفخاعو هەڵؿىهەوحی جان و جەهاهەث ئەو ڕۆڵهەی صەیبیجن ،
(میض) پێیىایە جەهاهەث ڕۆڵی پیاو بىن و ژن بىن صعوؾخىغاوێيی وۆمەڵیەجیە
مغۆڤ لە ڕێگەی پڕۆؾەی پێگەیاهضوی وۆمەڵیەجیەوە فێری صەبێ حگە
لەوەی هەع لە ڕێگەی ئەم پغۆؾەیەوە ؾیفاث و زەؾڵەجەواوی پیاو بىن و ژن
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بىن فێر صەبً و لەؾەعی ڕاصەهێجرێً و صەهغێذ بە بەعصی بىاغەی هەؾێدیان
ػۆعحاع هۆواعە بۆی ژن هەجىاوێ ببێخە زاوەن واعی ؾەعبەزۆی زۆی ،
همىوهە واجێً ژن فێرصەهغێ پاقيۆو ملىەچ و ػەعیفە بێ و قەعمً و جىاهای
بڕیاعصاوی هەبێذ بێ گىمان ئەوە لە هازیضا صعوؾذ هاهغێ هە وەن هەؾێً
عۆژێً لە ڕۆژان بخىاوێ واعێً بەڕێىەبەعێذ و ئیضاعەی بضاث (صعبـ 2662 ،
 .)28-49 :لەلێيۆڵیىەوەیەوی هاوقێىە (ؾۆػان مەهحر ) لە ئەمەعیيا
ئەهجامی صاوە پیىایە ؾەعەڕای ئەو ئاػاصیەی ژن بەصەؾتی هێىاوە هە چی
هێكخا ژن زۆیان لە چىاعچێىەی ماڵ و واعەواوی وەن ( مىضاڵ بەزێىهغصن
– ماڵ پاهغصهەوەو چێكذ لێىان ) صەبیجن ( ،مەهحر ) پێیىایە ئەمە پەیىەهضی
بەو جێڕواهیىە هەیە لە مىضاڵیەوە لە ػەیيیضا صعوؾذ صەهغێ بەعامبەع زۆی و
هاوڕەگەػەواوی ئەو زۆی وا صەبینێ قىێً و حێگای واعی جەنها لە هێى ماڵضایە
و هابێذ لەو چىاعچێىەیە بتراػێ  ،ئەمەف صەبێخە یەهێً لەو ئاؾخەهگاهەی
ژن بۆی هەجىاوێ ببێذ بە زاوەن واعی ؾەعبەزۆ چىهىە بە صعێژایی ژیاوی
زۆی صەبینێ لەو چىاعچێىەیەی وۆمەڵگە بۆی صەؾدىیكاهىغصووە (هضییە ،
. )29-22 : 1882
 .1ئاؾخەهگی ولخىوعی
)اصواعص جایلغ) لە پەعجىوی (الثلافە البضائیە ) ولخىعی ؾەعەجایی پێىاؾەی
ولخىع صەواث بەوەی گكدێيی جیىهەڵىێكغاو ئاڵۆػە وۆمەڵێً بابەث لە زۆ
صەگغێذ لەواهە (بحروباوەڕ –ػاهیاعی –هىهەع-ڕەوقذ – صاب و هەعیذ ...
هخض)  .هەواجە بەپێی پێىاؾەهەی جایلەع ولخىع گكخگحرەو هەمىو ئەو قخاهە
صەگغێخەوە مغۆڤ لە هێىیضا صەژی و ڕۆڵی باڵ صەگێڕێ لە صعوؾذ هغصوی
هەؾێتی مغۆڤ  ،چىهىە هەؾێتی مغۆڤە لەباوەش ی ئەم ولخىعەصا
صەهەزكێجرێذ بۆیە ػۆع بەئاؾاوی هەؾەواوی ولخىعێً صەجىاهغێ لە ولخىعێيی
جغ حیابىغێىەوە بەقێىاػی ڕەفخاعو هەڵؿىهەوث و كؿەهغصن و بحرهغصهەوە و
جێڕواهیيیان  ،بەڵم ئەوەی حێگەی باؾە ئەم ولخىعە وێىەیەوی صیاعیىغاو
صاصەڕێژێذ بۆ ڕەگەػی هێرو مێ هە جەواوی ؾیفاث و واعو چالوی و قىێً و
پێگەو هغر و بەها و صەؾەڵجیان لە وۆمەڵگە بۆ صیاعی صەواث و هەعلصاهێً
لەم وێىەیەصا ڕوبضاث ئەوا وۆمەڵگە لەبەعامبەعصا ؾؼای بۆ صاصەهێذ حا بە
فەعمی بێذ لە ڕێگەی یاؾا یان هافەعمی لە ڕێگەی زىهەعیتی بەوۆمەڵ و ئەو
هەؾە بەلصەع لەكەڵەم صەصعێذ یان وەن هەؾێيی قاػ صائەهغێذ ئەمەف
پێی صەوجغێذ وۆهترۆڵی وۆمەڵیەحی ،هە ئامغاػێىە ولخىع لە پێىاو
پاعێؼگاعیىغصن لە ماهەوەی جاهەواوی پێ هاچاعصەواث جا بگەڕیىەوە ژێغ ڕهێفی
زۆی مەبەؾذ لێی (ولخىعە ) (الؿاعاحی  )66 : 2696 ،هەواجە وێىەی باو بۆ
ژن هێى ماڵ و ڕۆڵە جەكلیضیەواوی صەؾذ بغصن بۆ واعی باػعگاوی وەن
صەعچىن لە ولخىع لە كەڵەم صەصعێذ و لە ڕێگەی كؿەو كؿەڵۆن و هاوهاجۆعە
و بێزاعهغصوی بەوۆمەڵ ژهان هاچاع صەهغێذ بگەڕێىەوە بۆ هێى ماڵ و ئەوەف
ئاقىغایە ولخىعەهە هێر ؾالعیە و پیاوان هەوڵ صەصەن صەؾذ بگغن بەؾەع
هەمىو ئەو بىاعاهەف صەبىە پاعێؼەعی ئەو ولخىعەی لەبەعژەوەهضی زۆیان
صاڕێژعاوە (مجیض )22: 1882 ،
 .6ئاؾخەهگی واعگێڕی هغصوی واع
لە گغهگتریً ئەو ئاؾخەهگاهەی هە ژهاوی زاوەن واع ڕووبەڕوویان صەبێخەوە
لە بەڕێىەبغصوی واعەواهیان بغیخحن لەماهەی زىاعەوە:-
ا .هەبىوی جىاهایی لە عێىسؿتن

ؾەعهەوجنی هەمىو پغۆژەیەن لەؾەع صاهایی هەس ی قیاو لە قىێنی قیاو
صەوەؾخێذ بەو ماهایەی هەس ی چالن و پؿپۆڕ بە گىێغەی واعەهە هاوواع
صەبێ بۆ ػیاصهغصوی ئاؾتی بەعهەم هێىان و ػیاصهغصوی كاػاهج لەو واعە هە
ئەماهە بە پێىەعی ؾەعەوی صاصەهغێً بۆ صەؾذ هیكاهىغصوی ئەوەی ئایا ئەو
واعە ؾەعهەوجىە یان ها بێگىمان ئەمەف بەهضە لەؾەع جىاهای بەڕێىەبەعی
واعەهە جا چەهض صەجىاوێ بەباش ی ئیضاعەی ؾەعچاوە مغۆییەوان بياث و
ئیضاعەی هەهگاوەوان و پالن و بەعهامەوان و ؾتراجحژەوان بياث هەع لە
ؾەعەجای صەؾدىیكاهىغصوی ئاماهج هەجا وۆجایی گەیكتن بە ئاماهج  ،ئەمە
حگە لە ئیضاعەصاوی صاهاحی ماصی پغۆژە یان واعەهە ڕاؾخە ئەمە بەقێيی
پەیىەؾخە بە ئاؾتی ػیغەوی و جىاهاو لێهاجىیەواوی هەؾەهە بەلم بەقێيی
صیىەی لەؾەع ئەػمىوی هەؾەهە صەوەؾخێذ چىهىە ػۆعحاع مغۆڤ ئەوەی
لە ئەػمىوی واعەوە فێری صەبێذ لە هیچ ؾەعچاوەیەوی جغی ػاهیاعی فێر هابێذ
و لەبەعئەوەی ژهان بۆ ماوەیەوی ػۆع لەم واعاهە صابڕێجراون بۆیە ئەػمىهیان
هەمە لەم ڕووەوە ئەمەف واصەواث ػۆعحاع گغفتی ئیضاعەصاهیان بۆ صعوؾذ
ببێذ بە جایبەث لەؾەعەجای واعەهە بۆیە ػۆعحاع هاچاعصەبێذ پكذ بە مێرص –
باون –بغا صەبەؾتن جا هاوواعیان بێذ ( واػوػ. ) 216 : 1829،
ب  .هەبىوی پاڵپكتی صاعایی
(صبابىەو هىجى) پێیان وایە ؾەعهەوجنی هەع پغۆژەیەن پەیىەؾخە بە ڕێژەی
ئەو ؾەعچاوە صاعاییەی صەزغێخە زؼمەث زؿدىە گەڕی ئەو واعە یان پغۆژەیە
هەواجە ؾەعچاوەی ؾەعەوی صەؾذ پێىغصوی هەع واعێً بەهضە بە بڕی ئەو
صاهاجەی بۆی جەعزان صەهغێذ  ،بە ماهایەوی صیىە پاعەو صاهاحی پێىیؿذ
هەبێ بۆ واعەهە هەع ػوو قىؿذ صێىێذ و لەهاو صەچێ پێل صعوؾدبىوی
ئەمەف بەیەهێً لە ئاؾخەهگە ؾەعەهیەواوی بەعصەم ژهان صاصەهغێذ بەوەی
ػۆعێً لە ژهان بەخىهمی بەهضهغصهیان ڕەهگە بە صعێژایی ژیاهیان لە
چىاعچێىەی ماڵ وای هغصووە ػۆعێىیان هەیاهخىاهیىە بسىێجن و بڕواهامە
بەصەؾذ بهێجن و واعبىەن و جەهاهەث هەیاهخىاهیىە بڕە پاعەیەوی هەم
وۆبىەهەوە هە صواجغ بخىاهً پغۆژەیەوی پێ صابمەػعێجن  ،جەهاهەث ئەگەع
واعیان هغصبێذ بە صاهاجێيی ماهگاهەی هەم بىوە بەهۆیەوە بىاغەیەوی صاعایی
باقیان بۆ زۆیان مؿۆگەع هەهغصووە بخىاوێ واعەهەی لەؾەع بيیاص بىێذ
بۆیە هەع لەؾەعەجاوە هێكەی پاڵپكتی صاعایییان هەیە ئەمە حگە لەوەی
خيىمەث ػۆعحاع هاوواع هیە لەم ڕووەوە (الىلیضاث ( . )41 ، 1826 ،واجغیً
بىص ) هە زاوەوی پكىێىە لە وۆمپاهیای (هاوماوی) پێیىایە ژهان ػیاجغ لە
پیاوان ڕووبەڕوی هێكەی صاعایی صەبىەوە لە واحی ئیضاعەصاوی واعێً یان
پغۆژەیەن بەو پێیەی هە هاوواعی حێىضەعی هیە لە هێى زىصی وۆمەڵگە
جەهاهەث بىاعی هەعحی جایبەجیص ی جەهیىە ( ،بىص) پێیىایە جەهاهەث
باهىەواهیل لە ڕووی پاڵپكدیىغصوی صاعایی بۆ پغۆژەوان حیاواعی صەهەن لە
هێىان هێرو مێ بەو ماهایەی هاوواعی ػیاجغی پیاوان صەهەن وەن لە ژهان
ڕەهگە ئەمەف بەقێيی هۆواعەهەی بگەڕێخەوە بۆ خىهمی پێل وەزخە بۆ ژن
و پیاو بەوەی هەمیكە واؾەیغی پیاو صەهغێذ بەجىاهایە و واعی لەصەعەوەی
ماڵەو ئەم ئیكاهە وەن باػعگاوی و هەعحی جایبەث واعی زۆیەحی و
ؾەعهەوجىوە جیایضا بۆیە ئەگەع پغۆژەهە پیاوێً ئیص ی جیا بياث ؾەعهەوجىو
صەبێ و خيىمەث پاڵپكتی صەواث  ،بەڵم جێڕواهیىەوان بۆ ژن بەپێچەواهەیە و
هەعێيیە بۆیە هەع لەؾەعەجاوە خيىمەث و باهىەهە باوەڕی بەوە هیە ئەو ژهە
لەو واعە ؾەعهەوجى بێذ و صواحاع ئەمە واعیگەعی صەبێ لەؾەع ئەوەی
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پاڵپكتی صاعایی هەهغێً ( .صیڤض مالباؽ) ؾەعۆوی باهيی هێىصەوڵەحی ئاماژەی
بەوەهغص پاڵپكتی هغصوی صاعایی ژهان بۆی بخىاهً ببىە زاوەن واعو پغۆژەی
جایبەث بە زۆیان ڕێگایەوی باقە بۆ وۆجایی هێىان بە هەژاعی لی ژهان
چىهىە صەبێخە ؾەعچاوەیەوی باش ی صاهاث بۆ زۆیان و زێزاهەواهیان و لە
ڕێگەیەوە بخىاوێ زۆقگىػعەعاوی صەؾخەبەعبياث.(Doflu ,2012 : 50-51) .
ؾێیەم :قىێىەواعەواوی واعهغصوی ژهان باس ی
لەم جىێژیىەوەیەصا بە پێىیؿخمان ػاوی ئاماژە بە هەهضێ زاڵی ئەعێنی و هەعێنی
واعهغصوی ژهان بضەیً حا بۆ زىصی زۆیان بێذ یان بۆزێزان و وۆمەڵگە .
یەهەم  :قىێىەواعە ئەعێيیەواوی واعهغصوی ژهان
گغهگتریً زاڵە ئەعێيیەواوی واعهغصوی ژهان بغیخحن لەماهەی زىاعەوە:-
 .2زىص ؾەملاهضن
مىو
(واعٌ عوحەعؽ) صەعووهاؾێيی ئەمەعیيی یە پێیىایە هە مغۆڤێً هە لە
صایً صەبێذ وۆمەڵێً ؾیفاحی زۆعؾيی ئەعێنی لە بىهیضا هەیە هە پێً
هاجىوە لە حىڵەی حەؾخەو پڕۆؾە عەكڵیەوان ئەگەع بسغێخە واع صەجىاهغێذ
ببێخە ڕێگەیەوی باف بۆ ؾەملاهضوی زىصی زۆی (مهىا . )142 : 2694 ،
مەبەؾذ لێی گەیكخنی مغۆڤە بە ئاؾدێً جیایضا زىصی زۆی بىاس ێ و جىاها
صیاعو قاعاوەواوی بؼاوێ و ػوو زىلیاو زەوهەواوی ئاقىا بێذ بەڵم لەوە گغهگتر
ئەوەیە هە بؼاوێ چۆن واعبياث لەؾەع بەجىاهاهغصوی زۆی جاوەوى بخىاوێ وەن
(ڤیىخۆع فغاهيڵ ) صەڵێذ زىصی زۆی جێپەڕێنی واجە لە باػهەی جەؾيی زۆی
بڕواجە ؾىىعێيی فغاوان و ئەم زىص ؾەملاهضهە بە ڕای (فغاهيڵ) ئاماهجی
وۆجایی هەمىو جاهێىە و جیایضا مغۆڤ ئاػاصاهە گىػاعقذ لە زۆی صەواث و
صەبێخە ئەو هەؾەی زۆی صەیەوێذ بێگىمان (كەعەصاغی .)222 : 1881 ،
 .1باقترهغصن و صابحن هغصوی بژێىی ژیاوی زێزان
(جماضغ ػهغي خؿىن ) یەهێىە لەو جىێژەعاهەی هە جىێژیىەوەیەوی
ئەهجامضاوە لەؾەع واعیگەعی واعهغصوی ژن لە یەهگغجنی زێزان گەیكخە ئەو
صەعئەهجامەی ئاعەػوی ػیاصهغصوی صاهاحی زێزان و باقترهغصوی بژێىیان
هۆواعێيی ؾەعەوی یە بۆ چىهە بەع واعی ژهان بە جایبەث لەم ؾەعصەمەی
ئێؿخا هە گۆڕاهياعی ػۆع زێراو یەهجاع گەوعە بەؾەع وۆمەڵگەصا هاجىوەو
پێضاویؿدیەوان ػۆعو حۆعاو حۆعبىن هە جەنها پیاو هاجىاوێ ئەعوی
بەزێىهەعی زێزان بگغێخە ئەؾخۆ و ئەو صاهاجەی بەصەؾتی صێنێ بەش ی ئەوە
هاواث ژیاهێيی قایؿخە بۆ زۆی و زێزاوی مؿۆگەع بياث بۆیە ژن لەباػاڕی
واعصا یەهێىە لە پێىیؿدیەواوی ؾەعصەم (خؿىن  . )62 : 2669 ،لەلیەوی
صیىە (بلىعصو هاملحن ) پێیان وایە واعهغصوی ژهان لەصەعەوە و بىن بە زاوەن
صاهاث حۆعێً لە صەؾەڵحی پێضاون جا بخىاهً ببىە زاوەن بڕیاع لە زێزان و
گىێیان بۆ بگغێذ ئەمەف پێگەیەوی باڵی پێضاون هەن جەنها لە زێزان بەڵيى
لە وۆمەڵگەف (فغخاث .)212: 1821 ،
صووەم  :قىێىەواعە هەعێيیەوان
گغهگتریً زاڵە هەعێيیەواوی واعهغصوی ژهان لەماهەی زىاعەوەصا زۆی
صەبیيێخەوە:-
 .2واعیگەعی واعهغصوی ژن بۆ ئاعەػووی مىضاڵخؿدىەوە:
لە گغهگتریً قىێىەواعە هەعێيیەواوی واعهغصوی ژن هەم هغصهەوەی ئاعەػوی
وەچەزؿدىەوە یان ئاعەػوی زؿدىەوەی ژماعەیەوی هەمی مىضاڵ هە بێ
گىمان قىێىەواعی صەبێ لەؾەع جان و پەیىەهضیە زێزاهیەوان بەمەف هەجا
مەیلی ژهان بۆ واع ػیاجغ بێذ ئەوا ئاعەػوی هاوؾەعگحری و مىضاڵ زؿدىەوە

بەعەوهەمبىهەوە صەڕواث (عػاقی ػازغون  .)92 : 1826،یەهێً لەو
جىێژیىەواهەی هە هەعیەهە لە (صواعی و وىعبی) لەؾەع باعوصۆخی زێزان لە
هەهەصا ئەهجامیاهضاوە هە عووبەڕوویان صەبێخەوە لەؾەع بابەحی زؿدىەوەی
مىضاڵ بەو پێیەی ػۆعێً لەو زێزاهاهە هاچاع صەهغێً صەبێذ هەڵبژاعصەیەهیان
هەبێذ لە هێىان ئەوەی ببىە زاوەوی یەن مىضاڵ یان بىووی واعی فەعمی
جایبەث بە زۆیان لەبەع ئەم هۆواعەیە ػۆعێً لە ژهان هاچاعن لە پێىاو
پاعێؼگاعی هغصن لە واعەهەیان و ماهەوەی لە واعصا كىعباوی بە مىضاڵ
زؿدىەوە بضەن ( صواعی و وىعبی  ، . ) 91 : 2692 ،بەڵم ئەمەف بێگىمان
واعیگەعی هەعێنی بەجێ صەهێڵێ لەؾەع هەؾایەحی مىضاڵ بەو پێ یەی چالوی
هەم صەبێ بەهۆی ئەوەی واجە بەجاڵەواوی بە یاعی هغصن لەگەڵ زىقً و
بغاواوی بەؾەع هاباث ػیاجغ هەؾیەجیەوی قەڕاهگێزو لصەع و زۆپەعؾذ
صەعصەچێ و قىێىەواعێيی زغاپ لەؾەع گەقەی حەؾخەیی و عەكڵی و صەعووی
و وۆمەڵیەحی بەجێ صەهێڵێ  ،هەعوەها جىهای زۆگىهجاهضوی هابێ لەگەڵ
وۆمەڵگاو هەؾاوی صیىە ( .بیً مً هثحن  ،بەبێ ؾاڵی چاپ ) 61 :
 .|1گێچەڵی ؾێىس ی لە قىێنی واعهغصن
یەهێً لە قىێىەواعە هەعێيیەواوی واعهغصوی ژن لەصەعەوەی ماڵ بغیتی یە لە
گێچەڵی ؾێىس ی هە صاصەهغێذ بە فاهخەعێيی هەقیاو لەؾەع بىەمای
هابەعامبەعی و هایەهؿاوی صامەػعاوە  ،واجە هەع هەڵؿىهەوجێً هە هؿێً
بەعامبەع هەؾێيی صیىە ئەهجام صەصعێ هە ئەو هەؾە ڕەػامەهض هیە لەؾەعی
حا ئەو هەڵؿىهەوجە ػاعەوی بێذ یان فحزیيی  .حگە لە ژهان صەهغێذ مىضاڵن
بە هێرو مێ وە جەهاهەث پیاواهیل عووبەڕووی گێچەڵی ؾێىس ی ببىەوە  ،بەڵم
بە قێىەیەوی گكتی ئافغەجان ػۆعجغیً كىعباوی ئەم عەفخاعە كێزەوهەن لە
قىێنی واعەواهیان هە قىێىەواعی گەوعە لەؾەع ژن بەحێضەهێڵێذ و ػۆعحاع
صەبێخە هۆی ڕاگغجنی ژن لە باػاڕی واعو چالوی ژیاوی ڕۆژاهە چىهىە ػۆع حاع
ئەم گێچەڵە صەبێخە هۆی ڕاهغصوی ژن لەو بىاعەی واعی جیا صەواث و واػهێىان
لێی (بیترحیً  . )168 : 1822 ،یەهێً لەو ئاماعاهەی هە لە ئەمەعیيا
ئەهجامضعاوە ئاماژەیان صاوە هە  %28ی ژهان و  %22ی پیاوان عووبەڕووی
گێچەڵ صەبىەوە لە قىێنی واعەواهیان ئیتر بە قێىەی ػاعەوی بێذ یان
حەؾخەیی وە جەنها لە  %2ی ئەو ژهاهە قياجیان پێكىەف بە لیەهە
پەیىەهضیضاعەوان هغصووە بۆ ئەو هێكاهەی هە ڕووبەڕویان بۆجەوە لە قىێنی
واعەواهیان ئەمەف جەنها لە جغس ی لەصەؾذ صاوی واعەهەیان واجە گێچەڵىغصن
لە صەػگا جایبەجەوان ػیاجغ صەبیجرێذ  ،لەلیەوی صیىە ئەو ژهاهەی كىعباوی
گێچەڵ پێىغصوی ؾێىؿحن هەمتریً واث باس ی صەهەن لەبەع هۆواعی قەعم
و جغؽ لە وۆمەڵگەو هەؽ و واع ػۆعێً لە ژهان و هچان ئەم عەفخاعە هەقیاوە
هە بەعامبەعیان صەهغێذ بە نهێنی لی زۆیان صەیهێڵىەوە بەجایبەحی لە وڵجە
عۆژهەڵحی و زێڵەوی و ولخىعیەوان بە هۆواعی ئابڕووچىن كىعباهیەهە بێ
صەهگی هەڵضەبژێغێً بۆیە ػۆع حاع بىەعی واعەهە هەمتر ؾؼای یاؾایی
بەؾەعصا صەؾەپێجرێذ و بگغە بەبێ ؾؼاف صەعباػی صەبێذ ػۆعێً پێیان وایە
گێچەڵی ؾێىس ی صاصەهغێذ بە فاهخەعێً بۆ ئەوەی هە ژهان قىێنی
واعەواهیان بگۆڕن و یان واػ لە واعەواهیان بهێجن هە پێیان وایە چاعەؾەعە بۆ
ئەم حۆعە هێكاهە (مىظمە العمل العاملیە .)1822 ،
لیەوی مەیضاوی جىێژیىەوەهە
بەش ی سێیەم /چوارچێوەی میتۆدی توێژینەوەو ڕێو شوێنە مەیدانیەكان
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باس ی یەكەم  /چوارچێوەى میتۆدى توێژینەوەكە
یەکەم  :حۆعی جىێژیىەوەکە  :ئەم جىێژیىەوەیە  ،جىێژیىەوەیەوی وەؾفی
قیياعیە هە هەوڵضەصاث بۆ لێيۆڵیىەوە لە ڕوصاوو صیاعصە وۆمەڵیەجیەوان لە
ڕێگاي وۆهغصهەوەي ػاهیاعیەوان و پاقان قیىغصهەوەیان بەمەبەؾتی گەیكتن
بە ئەهجامەوان .
صووەم  :میخۆصی جىێژیىەوە :لەگغهگتریً ئەم میخۆصاهەی جىێژەع لەم
جىێژیىەوەیە بەواعیهێىاوە :
1.میخۆصی عوپێىی وۆمەڵیەحی :هە ئاماهج لێی گەیكتن بە ػاهیاعی وعصو
صعوؾذ لە واكعی وۆمەڵیەحی وۆمەڵگا و ئەو بابەث و یەهەیەي هە صعاؾەی
صەواث ؾغوقتی ئەم جىێژیىەوەیە واي زىاؾذ هە ڕێگاي (ڕووپێىي همىهەي
) بەواع بهێنێ هە جیایضا جىێژیىەوەهە لەؾەع ژماعەیەوى صیاعی هغاوي
ئەهضاماوى وۆمەڵگاي جىێژیىەوەهە ئەهجام صەصعێذ هە وەن همىهە
وەعصەگحرێً  ،بەو مەعحەي هە همىهەي وەعگحراو هەڵگغی هەمان ؾیفاث و
زەؾڵەحى وۆمەڵگاي جىێژیىەوەهە بێذ
2میخۆصی لێيۆڵیىەوەی باعی هەؾێتی  - :بەهۆي ئەوەي هە ئەم جىێژیىەوەیەباؽ لە (ئاؾخەهگە وۆمڵیەجیەواوی ژهاوی زاوەهياع) صەواث هەبابەجێيی صیاعەو
و پەیىەهضي بەوعصجغیً و كىڵتریً ػاهیاعیەواوی ژیاوی ئەو ژهاهەوە هەیە واعی
زۆیان هەیە و وۆهغصهەوەي ػاهیاعی لەؾەع پالىەعو و قىێىەواعەواوی لەؾەع
زىصی ژهەهە پێىیؿتی هغص لەؾەع جىێژەع جالەهؼیىەوە ئاقىا بێذ بەم
هەؾاهە و ػاهیاعی جەواوەجیان لەؾەع وۆبياجەوە.
ؾێیەم  :صیاعی هغصوی وۆمەڵگا و همىهەي جىێژیىەوەهە
 .2وۆمەڵگاي جىێژیىەوە  :هەمىو ئەو ئەهضاماهەن هە جىێژیىەوەهە صەیان
گغێخەوە هە ڕەهگە (جاهەهەؽ بێذ یان زێزان یان صامەػعاوە ...هخض) ،
صیاعی صەبێذ بە پێی بابەحی جىێژیىەوەهە و ئاماهجەهەي ،صەهغێذ بڵێحن
 .هە وۆمەڵگاي جىێژیىەوەي ئێمە هەمىو ژهاوی زاوەن واعی
ؾەعبەزۆی زۆیاهً لە پاعێؼگای ؾلێماوی
 .1همىهەي جىێژیىەوەهە :بغیدیە لە همىهەیەن لە وۆمەڵگاي جىێژیىەوە
وەعصەگحرێذ وە جىێژەع وۆي واعە مەیضاهیەواوی لەؾەع ئەهجام صەصاث
 ،لێرەصا جىێژەع همىهەیەوی ( )22یەهەیی وەعگغث لە وۆمەڵگەی
جىێژیىەوەهە بەقێىەیەوی مەبەؾخضاع لەبەع ئەوەی حۆعی جىێژیىەوەهە
لێيۆڵیىەوەی باعە .
چىاعەم  :بىاعەواوی جىێژیىەوەهە
.2بىاعي قىێنی  :بغیدیە لەو هاوچە حىگغافیەی هە جىێژیىەوەهەي جیاصا
ئەهجامضعاوە  ،بىاعي قىێنی ئەم جىێژیىەوەیە بغیدیە لە هاوەهضي قاعی
ؾلێماوی.
 .1بىاعي واحى  :ئەو ماوەیەیە هە جىێژیىەوەهەي جیاصا ئەهجامضەصعێذ ،
ؾغوقتی ئەم جىێژیىەوەیە پێىیؿتی بەماوەي ( )6ماهگ هەبىو هە واعە
مەیضاهیەهەی جیاصا حێبە حێبىغێذ  ،واجە لەبەعواعي (/22/2 -1812/9/2
 )1812ي زایاهضووە. .
 .6بىاعي مغۆیی  :هەمىو ئەو ژهاهە صەگغێخەوە هە زاوەن واعی ؾەعبەزۆی
زۆیاهً
پێىجەم  :ئامغاػەواوی وۆهغصهەوەي ػاهیاعی
لە گغهگتریً ئامغاػە بەواعهاجىوەواوی ئەم جىێژیىەوەیە چاوپێىەوجىە هە
یەهێىە لە ئامغاػە گغهگەواوى وۆهغصهەوەي ػاهیاعي جىێژەع ػۆع ؾىصي لێ

بیيیىە لەواحى صعاؾەهغصوی خاڵەحى هەعیەن لە ئەهضاماوى یەهەي
جىێژیىەوەهە چىهىە ئەم جىێژیىەوەیە پكتی بە میخۆصي لێيۆڵیىەوەي باع
بەؾخىە بە یەهێً لە ئامغاػە گغهگەوان صاصەهغێذ بۆ وەعگغجنی ڕاؾتی و
صعوؾتی ػاهیاعیەوان .
باس ی دووەم  /خستنە ڕووی كەیسەكان
كەیس ی ژمارە ()1
مً (ؽ م م) جەمەهم (  ) 12ؾاڵە و عەبەهم وۆلێژی ئەهضاػیاعی جەلعؾاػیم
جەواو هغصووە لە ئیؿخاصا واعی صیؼایً هغصوی هاوماٌ و عێىسؿتن صەهەم ،
ماوەی ؾاڵێىە ئەم واعە صەهەم و بەجەنها واعی زۆمە
مً لە زێزاهیيی پاعەصاع گەوعەبىم و ئەگەع چی ئەوان هەمىو جىاهایەهیان
هەبىو لە ڕووی صاعایی هاوواعم بً لە واعەهەمضا بەلم مً عێگەم بەوە
هەصاوە زۆم واعی زۆمم صعوؾذ هغص وە جەهاهەث هڕینی پێضاویؿتی و هەٌ و
پەٌ و هەمىو قدێىم لەؾەع قاهە واجە خەػم هغص لەؾەع پێیەواوی زۆم
بىەؾخم و ئەم واعە صابمەػعێىم و جىاهیم ئەهجامی بضەم و ؾەعهەوجى بىوم،
ئەمە حگە لە هەؾایەحی زۆم هە هەؾێيی بىێغم وە خەػم لەؾەع هێكیە و
هاجغؾم لە عیؿً ئەمە صەگەعێىمەوە بۆ قێىاػی ئەو پەعوەعصەیەی لە
مىضاڵیەوە لە باواهم وەعمگغجىوە ئەوان فێریان هغصم مخماهەم بە زۆم بیذ
فێریان هغصم پكذ بە زۆم ببەؾخم ئەوان عێگەیان پێضام بچمە صەعەوە و
بسىێىم و بخىاهم ؾىص لە ئەػمىوی وڵجە پیكىەوجىەوان وەعبگغم وە
بیگىێؼمەوە بۆ هاو وۆمەلگەهەم .هەع زێزاهەهەم هاوواعم بىن لەوەی
هەؾیەجیەوی بەهێزم هەبێ و بخىاهم واعەواهم ؾەعهەوجىاهە ئەهجام بضەم و
مخماهەی وۆمەلگەف بۆ بەعهەمەواهم بەصەؾذ بهێىم  .حگە لەوەی بۆ
واعەهەم جىاهیىمە ؾىوص لە ؾۆقیاٌ میضیا وەعبگغم وەن ئاقىغایە
ؾۆقیاٌ میضیا چەهێيی صوو حەمؿەعەو بەواعهێىاوی وابەؾخەیە بە زىصی
مغۆڤ زۆی بەواعی بهێنی ؾىصی لێىەعصەگغێ یان زغاپ بەواعی صەهێنێ و
ػیان بە زۆی و بە وۆمەلگەف صەگەیەوێ صەهەوێخە ؾەع ئەوەی ئایا
هەؾەهە بەباش ی بە واعیضەهێىێذ هەمیكە جىاهیىمە بۆ عیىالمی باػعگاوی بۆ
واعەهەم و زۆم ؾىصی هەبىوە  .مً بەؾغوقتی زۆم بەبەش ی هەم عاػی
هیم خەػ صەهەم ببمە زاوەن صاهاجێيی ػۆع جا بخىاهم ژیاهێيی زۆف بژیم خەػ
بەؾەعهەوجنی بەعەو لىجىە صەهەم  ،چىهىە خەػم بەوەیە پكذ بە زۆم
ببەؾخم و جەهاهەث هامەوێذ صاوای یاعمەحی لە زحزاهەهەقم بىەم بەليى لە
واعصا جەهىیيی كؿە هغصن و پۆقینی حل و بەعگ ػۆع گغهگە بۆ ئەوەی
هێكەث بۆ صعوؾذ هەواث چىهىە هاجىیخەجە هاو باػاڕەوە صەبێذ بؼاهیذ
مامەڵە بىەیذ لەگەڵ بەعامبەعەهەث هە ػۆعیىەی پیاواهً ئەگەع وعیا هەبیذ
ئەوا هاجىاهیذ وۆهترۆڵی واعەهەث و ؾخاف و صەوعوبەعەهەقذ بىەیذ
چەواقەث صەهەن و بەلواػ و بێهێز جەماقاث صەهەن چىهىە جۆ ژهیذ
عووبەعووی عەفخاعی هەقیاو صەبیخەوە لەلیەن عەگەػی بەعامبەع بۆ زۆم
هەؾخم پێىغصووە چىهىە هەؾێيی ػۆع هەؾدیاعم و ػوو هەؾذ بە هغصاعی
بەعامبەعەهەم صەهەم ئەگەع هەع ػوو هەؾخم بەقدێيی هامۆ هغصبێذ زۆم لێ
بە صووع گغجىوەو و هەچىمەجە قىێىەهە هەعچەهضە ػەععی پێگەیاهضوم و
واعەهەم لەصەؾذ صاوە بەڵم مً هەؾێتی و هاوی زۆم و هاوباهگی واعەهەم
ػیاجغ ل مەبەؾخە وەن لە پاعە.
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هەیس ی ژماعە ()1
مً (ؽ .ئ .ع) جەمەهم ( )69ؾاڵە و ڕەبەهم بڕواهامەی ماؾخەعم هەیە لە
واعگێری واع  ،لە ئیؿخاصا یەهێىم لە صامەػعێىەعاوی زىێىضهگەیەوی ئەهلی لە
قاعی ؾلێماوی،هەعوەها لەواحی صعوؾدبىوی ڤایغۆس ی وۆعۆها وۆمپاهیایەوی
پاهژهەعەوە(حعلیم) م صاها بە هاوبەش ی لەگەٌ باوهم ئەم واعاهەم ئەهجام
صاوە.
پێم وایە جىاهاو لێهاجىیی مغۆڤ واعیگەعی گەوعەی هەیە لەؾەع بىهذ بە
زاوەن واع هەن بڕواهامەو زىێىضن مً ػۆع هەؽ ئەهاؾم بغواهامەی بەعػی
هەیە بەڵم جىاهای ئیضاعەصاوی واعێيی هیە هەعچەهضە زىێىضن واع ئاؾاهیذ بۆ
صەواث .ئەجىاهم بڵێم هۆواعی ؾەعەوی ؾەعهەوجىم ئەػمىوی واعم بىو مً لە
قدێيی ػۆع ؾاصە صەؾخم پێىغص بەڵم لە ئێؿخاصا ئیضاعەی وۆمپاهیاو
زىێىضهگەیەن صەهەم بۆیە پێم وایە مەعج هیە جۆ بەچی صەؾذ پێ ئەهەیذ
گغهگ ئەوەیە صەؾذ پێ بىەیً و صواجغ بە ئەػمىن هغصن صەگەڕێخەوە ئەو
واعەی زۆث خەػث پێیەحی و زۆحی جیا صەبیيیخەوە .مً لە زێزاهێيی زێڵەوی
گەوعەبىم زێزاهێيی هەعیذ ؾالعی هە هەمىو قذ بۆ ژن عەیبەبىو وە ژن
ئەعوی جەنها هاوماڵ و زؼمەجىغصوی ئەواوی جغە ػۆع كىعؽ بىو بۆ زێزاهەهەم
بڕیاع بضەن لەوەی هچەهەیان لەو كاڵبە بێخە صەعەوە هە مێكً و ػەیيیاوی
صاگحر هغصبىو بەڵم لەگەڵ ئەوەقضا بە حۆعێً پەعوەعصەهغابىوم هە ئاػاو
چاوهەجغؽ بم و ؾڵ لە هیچ قدێً و هیچ هەؾێً هەهەمەوە جەنها پكخم
زێزاهەهەم بێذ و بۆیە ئەم قێىاػەی پەعوەعصەیەی لەزێزان وەعمگغجبىو
وایىغص جەهاهەث بەعامبەعیان بىەؾخم و ڕاػی هەبم لە مەعحەواهیان بەڵم بە
قێىاػی صژایەحی هغصن ها بەڵيى بەمیاهڕەواهە هەوڵم صا بە هێمنی ڕاػیان
بىەم ،عاؾخە مً زەليی واصەػاهً هچی پیاوێيی ؾەعمایەصاعم و هەمىو
واعەوان بەئاؾاوی صێً بە صەؾخەوە بەڵم لە عاؾدیضا هەعگحز واهیە و بە
پێچەواهەوە ػۆع بەعبەؾخم بۆ صعوؾذ بىوە بە ػیغەوی و ئاػایەحی زۆم
ڕووبەڕووی وەؾخاوم و ػاڵ بىم بەؾەعیضا بەڵم ماهضوبىوی ػۆعم چەقخىە و
ئەمەف وایىغصوە پەقیمان هیم .لەلیەوی صیىە بەواعهێىاوی ؾۆقیاٌ
میضیا عۆلیيی گەوعەی هەبىو چىهىە ؾەعهەوجنی واع چەهض پێىیؿتی بە
ماهضوبىوی حەؾخەیی هەیە ئەوەهضی پێىیؿتی بە ماهضوبىوی عەكڵی هەیە
واجە پێىیؿخە بەعصەوام ئاگاصاعی ػاهیاعی و ػاوؿتی جاػە بیذ لە بىاعی
واعەهەجضا جا بخىاوی ؾەعهەوجىبی لە حیهاوی صەعەوە  .هەواجە بە گكتی
وۆمەڵگەهەمان گۆڕاهياعی ػۆعی بەؾەعصا هاجىوە و هغاهەوەیەوی بەعچاوی
بەزۆیەوە بیيیىەئەگەع ؾالوی عابغصوو قەعم بىو هچ واعبياث یان بسىێىێذ
بەڵم لە صوای حیهاهیبىن و لەم ؾەعصەمەی ئێؿخا ػۆع ئاؾایی بىو بۆ ژن واع
بياث ،ئەگەع چی پیىیؿخە بؼاهً چ واعیً صەهەن جا ببىە همىهەیەوی باڵی
حىاوی وۆمەڵگە بە چاوێيی بەعػ جەماقامان بىەن.
كەیس ی ژمارە ()3
مً (ن.ئ .ع ) جەمەهم ( )12ؾاڵەو عەبەهم زىێىضواعی ػاجيۆم لە ئێؿخاصا
وۆمپاهیای ماعهێخیىم هەیە بۆ ماوەی ؾالێىە ئەم واعە صەهەم و هاوبەقم
هەیە لە واعەهەم.
مً هەؾێدیم بەحۆعێىە ػۆع گغهگی بە پەیىەهیە وۆمەڵیەجیەوان صەصەم و
بەعصەوام ڕوزۆقم لەگەڵ هاوڕێ و هەؾاوی چىاعصەوعم ئەجىاهم بلێم ئەم
زاڵە هۆواعی ؾەعەوی ؾەعهەوجىم بىولە واعەهەم چىهىە واعی ماعهێخحن
پێىیؿتی ػۆعی بە صعوؾذ هغصوی پەیىەهضی هەیە لەگەڵ هەؾاوی چىاع صەوع

و هەعوەها زێزاهەهەقم ػۆع هاوواعم بىن بەعصەوام هاهیان صا وم بۆی
ؾەعبەزۆبم لە ڕووی ئابىعی و پكذ بەزۆم ببەؾخم و چاوم لەصەؾتی
هەؽ هەبێ .حگە لەوەی مً هاوی زۆمم زۆف صەوێذ وە خەػێيی ػۆعم بۆ
واعەهەم هەیە ئەمە بۆ مً ػۆع گغهگ جغە لە زۆصەعزؿتن ئەمەف زاڵێيی
جغی ؾەعهەوجىم بىوە چىهىە زەڵيی مخماهەیان پێ هغصوم و ئاعەػووی
ئەوەیان هغصووە واعم لەگەڵ بىەن  .ؾەباعەث بە ڕێگغیەوان  ،عاؾخە
وۆمەڵگە بە ڕووی حیهاهضا هغاوەجەوەو پیكىەوجنی جەهىەلۆحیا و یان
ػۆعبىوی گەقخەوان وای هغصووە گۆعاهياعی بەصی بىغێذ لە وۆمەڵگای
وىعصی ئێؿخا زەڵيی ئاقىان بە ولخىعی وڵجان ئەمە واعیگەعی هەبىوە
لەؾەع جحرِواهیىەوان بۆ ژوی زاوەن واعی ؾەعبەزۆ ئێؿخا وۆمەڵگە ڕێگغی
بۆ صعوؾذ هاواث بگغە ئاؾاهياعیذ بۆ صەواث همىوهە ئەو وۆمپاهیایاهەی
واعیان لەگەڵ صەهەم زاوەن واعەواهیان پیاون و ئەمە هیچ هێكەی بۆ
صعوؾذ هەهغصوم بە پێچەواهەوە ئەوان ػۆع هاوی ژهان صەصەن بێىە بىاعی
واعو باػعگاوی و بەگكتی ػۆعبەی ئەواهەی مامەڵەم لەگەڵ صەهەن زۆشحاڵً
بە واعهغصن لەگەڵم بەڵم ئیتر واعەهەمان لەگەٌ مغۆڤەو هەمىو لەیەن
هاچً وەن یەن بحرهاهەهەوە و حیاواػن بۆیە هەمیىەف هەیە منی پێ كبىڵ
هاهغێذ و ڕەهگە هۆواعەهەی ڕەگەػ پەعؾتی بێ یان ػیاجغ .بەگكتی ئەو
واعمەهضاهەی واعم بۆ صەهەن ػیاجغ لە ڕەگەػی مێن مً وام پێسۆقە لەلیەن
هاوواعیەن بۆ هاوڕەگەػەواوی زۆم جا ػیاجغ صەعفەث هەبێ بۆ واعهغصن لە
پێكیان و ػیاجغ هاوواعی یەهتر بىەیً حگە لەوەی لەگەڵ هاوپیكە
ژهەواهیكم پەیىەهضیمان ػۆع باقە و هاوواعی یەهتریً بە گكتی گێچەڵ
پێىغصن بە مێیىە لە وۆمەڵگەی ئێمە بىوی هەیە هەع زۆم گێچەڵم پێىغاوە
بۆ واعێً چىمەجە لی پیاوێً زێرا ژماعەهەی وەعگغجىوە و صواجغ پەیىەهضی
پێىە هغصوم و هەهضێً كؿەی هغصووە هە پێىیؿذ هەبىە بەلم مً هەع ػوو
بە جىهضی وەڵمم صاوەجەوە وەؾخاهضومە لە قىێنی زۆی جا صوباعە هەبیخەوە.
هەیس ی ژماعە ((4
مً (ث .م ) جەمەهم ( )12ؾاڵە و زێزاهضاعم و بڕواهامەی بيالىعیىؾم هەیە
لە ئیؿخاصا واعی عیىالم هغصن و بەعێىەبغصوی جۆڕە وۆمەلیەجیەوان و
چاپەمەوی صەهەم ،بۆ ماوەی ( ) 4ؾاڵە ئەم واعە صەهەم و بە جەنها
واعصەهەم.
ێ
بە ڕای مً زىێىضن ڕۆڵی باڵ صەگێڕ لە هاهضاوی جان بۆ ئەوەی ببێخە زاوەن
بؼوس ی زۆی چىهىە مً ػاهيۆی ئەمغیيی بەش ی باػعگاهیم جەواوهغصووە و
زۆقبەزخم هە ئەو بەقەم جەواو هغصووە چىهىە ػۆع هاوواعم بىو لە
بڕیاعصاهم بەوەی واعی ؾەعبەزۆی زۆمم هەبێ و ػیاجغ هاوواعم بىو
لەؾەعهەوجىم لە واعەهەم لەبەعئەوەی ئەم ػاهيۆیە جەنها ػاهیاعیذ پی هاصاث
بەڵيى صعوؾدذ صەواث لە عووی هەؾێتی و بە جایبەث پێكتر چەهض واعێىم
هغصووەو ئەػمىهێيی ػۆعم وۆهغصۆجەوە ػۆع ػاهیاعی فێربىم وایلێىغصم ئێؿخا
ػیاجغ ؾىوعبم لەؾەع ئەوەی صەعبىەوم  ،چىهىە لە پێكضا لە هەع قىێيێً
واعم صەهغص مً و هاوپیكە وىڕەهەم ئەگەع چی لە هەمىو ڕویەوی وەن جىاها
– بڕواهامە – لێهاجىیی وەن یەن بىیً بەڵم ػیاجغ گىێ بۆ ئەو صەگحراو
ػیاجغگغهگی بە جىاهاواوی ئەو صەصعا و مً وەن ژهێً فەعامۆف صەهغام ،ئا
لێرەوە هەؾخم بە حیاواعیە حێىضەعەواوی هێى وۆمەڵگەهەم هغص هەؾخم بەو
ػەڵم و ػۆعصاعیە هغص هە بەعامبەع بە ژن صەهغا هە ڕێگە هاصەن جىهاواهیان
صەعبسەن و واعی لەؾەع بىەن  .بەڵم زالی ؾەعوی ؾەعهەوجىم
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صەگەعێىمەوە بۆ زێزان  ،چىهىە ئەگەع زێزان هاوواعث هەبێ و هێكەو گغفذ
بۆ صعوؾذ بياث ئەوا ئاؾان هابێ جۆ واعبىەیذ ؾەعكاڵبىوی مێكً و ػەیيذ
بە هێكەو ئاژاوەواوی هاو ماڵ ؾەعئەهجام هاجىاوی بەباش ی ئیضاعەی واعەهەث
بىەیذ  ،هەواجە مغۆڤ هاجىاوێ لە هەمىو قدێىضا ؾەعهەوجى بێ و هەمىو
ئەو ئەعواهەی هەیەحی وەن پێىیؿذ جێ بە حێی بياث ڕەهگە كىعؽ بیِث
جۆ بخىاوی هاوؾەعێيی ػۆع باف و صایىێيی ػۆع باف و واباهێيی ماڵی باف بێذ
پەیىەهضیەواهذ بە زؼم و هەؽ و واعجەوە بەهێزبی و لەهەمان واجضا
زاوەهياعێىیل بیذ ئەمە كىعؾە و هاقىغێذ  ،مغۆڤ صەجىاوێ جەنها
جىاهاواوی لەیەن بىاع صیاعی بياث جا بخىاوی ؾەعهەوجى بیذ  ،بەلم لە
واعەهەم مامەڵە لەگەٌ هەعصوو عەگەػەهە صەهەم و بەباش ی واعەهەم بۆ
جێضەپەڕێجن و هیچ هێكەم هیە لەو ڕوەوە ئیكەهەم وا صەزىاػێذ لەگەڵ
هەعصوو عەگەػ واعبىەم چىهىە هەهضێً ئیل هىهەعی هەیە بە هچ صەهغێذ و
هەهضێً ئیص ی جغ بە وىڕ صەهغێذ  ،هاوپیكەواهم هەعگحز هاوواعم هەبىن بگغە
ػۆع ئاػاعیان صاوم هێبڕهێی هاصعوؾخم لەگەڵ صەهەن صەیاهەوێذ واعەواهم
ببەن واجەبە هەمىو حۆعێً صژایەجیم صەهەن مً لم ئاؾاییە و ئەمە ماهای
ؾەعهەوجنی مىە  ،هەعوەها پیاوە زاوەهياعەواهیل صژایەجیم صەهەن لەؾەع
ئیكەهەم.

كەیس ی ژمارە ()5
مً (ؽ .ؽ .م ) جەمەهم ( )62ؾاڵە و زێزهضاعم و زاوەوی ( )1مىضالم و
بغواهامەی ماؾخەعم هەیە لە پیؿذ و حىاهياعی لە ئیؿخاصا زاوەوی
ؾەهخەعی حىاهياعیم بۆ ماوەی ( )1ؾالە ئەم واعەصەهەم بەجەنها واعی
زۆمە.
مێژووی بىهم بە ژوی زاوەن واع صەگەڕێىمەوە ؾەعەجا بۆ پكدیىاوی و
پەعوەعصەهغصوی زێزاهم هە بەعصەوام پالپكدیان هغصوم هەجا جىاهیم بچمە
ػاجيۆ و وىلێژی پؼیكيی جەواو بىەم واجە ئەگەع هاهضان و هاوواعی ئەوان
هەبىایە عەهگە هەمخىاهیایە وۆلیجی پؼیكيی جەواو بىەم صواجغ زىیىضهەهەم
هە ػۆع خەػم پێی صەهغصو هەع ئەو واجەی زىیىضواع بىوم بغیاعم صا ئەم
پؿپۆعیە (لە پێؿذ و حىاهياعی ) هەلبژێغم و هەع ئەو واجە زەوهم صەبینی
ولیىيی گەوعەی پێؿذ و حىاهياعی صابيێم  ،ئەوەبىو زىێىضهم جەواو هغصو
وعصە وعصە واعم لەؾەع بحرۆهەو ئاواجەهەم هغص و پالن و بەعهامەم بۆ صاعقذ
و بىمە زاوەن ولیىيی گەوعەی جایبەث بەزۆم و هاوباهگی گەوعەم بۆ زۆم
صعوؾذ هغص لە عێگای حىاوی و ؾەعهەوجىیی واعەواهم ،هەعلەبەع ئەمەقە
جىاهیىمە هاوؾەهگی عابگغم لە هیىان ژیاوی واعو ژیاوی زێزاهیم و هیچ واث
یەهێً لەماهەم ػاڵ هەهغصووە بەؾەع لیەهەهەی صیىە مافی جەواوم صاوە بە
واعەهەم و زۆمم پێىە ماهضو هغصوە بەڵم هەعگحز زێزاهم بۆ پكخگىێ
هەزؿخىوە بەصەؾتی زۆم زىاعصهیان بۆ ئاماصە صەهەم .یەهێيی جغ لەو
هۆواعهەی ػۆع هاوواعم بىو بۆ بە هاوباهگ بىن و صەعهەوجىم پیكىەوجنی
جەهىەلۆحیاو ؾۆقیاٌ میضیایە هە ئیؿخا ػۆع ئاؾاهياعی بۆ مً و هەؾاوی
وەوى مً صەواث جا بخىاهحن وەن هاوەهضێيی باػاع هغصن و عیىالم هغصن ؾىصی
باش ی لێىەعبگغن

ؾەباعەث بە عیگغیەوان  .جێڕواهینی وۆمەڵگە مً صەیبەؾخمەوە بە حۆعی ئەو
واعەی ئەهجامی صەصەیذ چىهىە مً صهخۆعم جا قەویل بمێىمەوە ئاؾاییە
وۆمەلگە بە چاویيی پحرۆػ جەماقای واعی پؼیكيی صەهەن و قىیً و پیگەی
بەعػی هەیە لی زەليی بۆیە لەو ڕووەوە هێكەم هیە ،بەلم ؾغوقتی
مغۆڤایەحی وایە هەجا هەؾیً وعصبێخەوە بە واعێً ئەوا ػیاجغ ئحرەیی پێ
صەبغێذ مىیل هەؾخم بەوەهغص لە هێى هاوپیكەواهم لە بغی هێبروێ ئحرەیم پی
صەبەن و بیگىمان ئەمەف بحزاعم صەواث چىهىە بەعای مً پێىیؿذ بەوە
هاواث ئەگەع جۆف جىاهاث هەیە ئەوە مەیضاهەو واعبىە ؾەعهەوجى بە
هەعهەؾەو بە پێی جىاهاو لێهاجىیی و ئاػایەحی زۆی صەجىاوی ؾەعهەوجً
بەصەؾذ بهێىێذ  .لە عاؾدیضا مً ئەم ؾەهخەعەم بەجەنها صاهەهاوە چىهىە
بیگىمان هغصهەوەی ؾەهخەعیيی لەو قیىەیە ئاؾان هیەو پاعەی صەوێ مىیل
هەمئەجىاوی بەجەنها ئەم واعە بىەم بۆیە بە هاوواعی هاوؾەعەهەم و صایىم
صاممەػعاهض بەلم خيىمەث هیچ پالپكدیەوی صاعایی هەهغصوم بگغە
باحیكمان لێ صەؾدێنێ.
بۆ واعەهەم مً ػیاجغ پیىیؿخم بە عەگەػی مێیە چىهىە ئەواهەی ؾەعصاهم
صەهەن ػۆعیان لەعەگەػی مێن و ئەو واعاهەی بۆیان صەهەم ػۆعحاع پیىیؿذ
صەواث لەف و لعیان ببیىم بۆ ئەمەف ػیاجغ مامەڵەهغصن لەگەٌ عەگەػی مێ
ئاؾاهتر و گىهجاوجغە.
كەیس ی ژمارە ()6
مً (ب .ا) جەمەهم ( )19ؾالەو عەبەهم بغواهامەی بيالۆعیىؾم هەیە وە لە
ئیؿخاصا ؾەهخەعیيی حىاهياعی هیىۆهم هەیە بۆ ماوەی ( )4ؾالە ئەم
واعەصەهەم بەجەنها واعی زۆمە.
بەڕای مً زىێىضن هۆواعی ؾەعەوی هیە بۆ ؾەعهەوجً لە واعصا ڕاؾخە لە
عۆژگاعی ئەمڕۆصا زىێىضەواعی ػۆع گغهگە چىهىە بەواعهێىاوی جەهىەلۆحیاو
ؾۆقیاٌ میضیا و واعی ژمێریاعی و جەهاهەث ئیضاعەهغصهیل ئەماهە هەمىی
پێىیؿتی بە ڕاصەیەن ػیغەوی هەیە بە پلەی یەهەم پێىیؿذ بە ػاوؿذ و
ػاهیاعیل هەیە بە پلەی صووەم ػیغەوی صەهەوێخە ؾەع جىاهای مێكيی
مغۆڤەوان بەڵم ػاوؿذ و ػاهیاعی بە عێگای زىێىضن بەصەؾتی صەهێيذ
هەعیەهەیان واعئاؾاوی باقذ بۆ صەهەن لە واعەهەث  ،بەڵم لە هەمىی
گغهگتر هەؾێتی زۆجە واجە بۆ ئەوەی بخىاهیذ زاوەن واعێيی بە جىاهاو
لێهاجىیی ئەوا پێىیؿخە ؾەعهغصەیەوی ػیغەن و باف بیذ چىهىە لە واعصا
ئیضاعەصاوی واعو ؾخافەهە ئاؾان هیە پیىیؿتی بە هێزو وػە صەبێذ جا بخىاوی
وۆهترۆڵی بىەیذ  ،بەڕای مً بۆی ؾەعهەوجىبیذ ػۆع گغهگە گىێڕایەڵی زێزان
بیذ و صژایەجیان هەهەیذ  ،چىهىە لەم وۆمەلگەیە صەعچىن لە فەعماهەواوی
زێزان كىعؾەو عووبەعوی هێكەث صەواث و عەهگە جىاهاث بۆ واع لەصەؾذ
بضەیذ حا هەجا زێزان پكخگحریذ بياث واعث ئاؾان صەبێ .علؿخە لەم
عۆژەصا ؾۆقیاٌ میضیا جەواوی ژیاوی جاوی صاگحر هغصووە چىهىە جاهێيی ػۆع بێ
ئیكە ؾەعكاڵی بەواعهێىاوی جەهىەلۆحیاو بە جایبەحی ؾۆقیاٌ میضیا ئەگەع بۆ
ئەوان زغاپ بێ بۆ ئێمەی زاوەن واع ػۆع باقەو ؾىصی باش ی لێىەعصەگغیً چ
لە هاوباهگ صەعهغصن و هاؾاهضوی بەعهەمەواهمان لە ڕێگەی ماعهێخحن لەم
ڕوەوە جىاهیىمە ؾىصی لی وەعبگغم چىهىە ئەگەع مً لە عیگای ؾۆقیاٌ
میضیا بە(  ) 1ؾاڵ بەهاوباهگ بىوم عەهگە بەبێ ئەوە بە(  ) 2ؾاڵ
بەهاوباهگ هەبىمایە واجە عێگەهەی بۆ وىعث هغصومەجەوە ،بەڵم هەمىو
ؾەعهەوجيێً باجی زۆی هەیە مً ؾەعكالبىهم بە واعەهەم و ماهەوەی ػۆعم
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لە قىێنی واع وای هغصووە لەڕووی وۆمەلیەجیەوە هێكەی بۆ صعوؾذ هغصوم
ئەوەجا پەیىەهضیم بە زؼم و هەؽ و واع و هاوعێ هەم بۆجەوە چىهىە واجم
هیە بۆی ؾەعصاهیان بىەم  ،حگە لەوەی هاوؾەعگحریكم هەهغص لەبەعئەوەی
بەلی مىەوە كىعؾە هاوؾەعێً بضۆػیخەوە هاوواعث بێ و لێذ جیبگاث و
پكدیىاهذ بياث و ئیضاعەصاوی ماٌ و مىضاٌ و واعیل بە لمەوە كىعؾە
كەیس ی ژمارە ()7
مً (ؽ .ث .ن) جەمەهم ( )41ؾاڵەو زێزاهضاعم و زاوەوی ( )6مىضالم
بڕواهامەی بىەڕەجیم هەیە لە ئیؿخاصا زاوەوی زىاعصهگەم ،بۆ ماوەی پێىج
ؾاڵە ئەم واعە صەهەم و جەنها واعی زۆمە.
چێكذ لێىان واعێيی ژهاهەیە ئەعوی زۆماهە  ،عاؾخە مً پێكتر واعی ػۆعم
هغصووە بەڵم ػیاجغ زىصی زۆم لەم واعە بیيیەوە هە صعێژهغاوەی واعە
جەكلیضیەهەی زۆم بىو بەڵم بەصەؾتهێىاوی بژێىی ژیاهم هۆواعی ؾەعەوی
واعهغصهم بىو چىهىە مً باعی ئابىعیم باف هەبىو لەگەڵ ئەوەی هە
هاوؾەعەهەم ػۆع عێگغبىو واعبىەم بەعصەوام قەڕو ئاژاوە صعوؾذ بىو لە
هێىاهمان بەڵم زۆش ی پێضاویؿدیەواوی زۆم و مىضاڵەواوی پغهەهەهغصەوە
لەگەڵ ئەوەقضا هێزو جىاهایەهم هەبىو  ،هەعواث بڕیاعێيی واعێىم صا بێذ
پاقگەػهابمەوە لێی بە جایبەث ئەگەع ببیىم واعەهەم بەؾىصە و ػیاوی هیە .
بۆیە جىاهیم بەعبەؾخەواهم بكىێىم و واعەهەم بىەم  .جەهاهەث واعهغصهیل بۆ
ژن ئاؾان هیەو لێهاجىیی صەوێذ جىاهای ئیضاعەصاوی صەوێذ چىهىە ڕووبەڕوی
چەهضیً حۆع مامەڵەهغص صەبێخەوە لەگەڵ صەوعوبەعث بەباف و زغاپ بۆیە
جىاهای زۆم هاوواعم بىو لە ئێؿخاصا واعێيی گەوعەم هەیەو صاهاجێيی باقم
هەیە جىاهیىمە پێضاویؿدیەواوی زۆم و زێزاهەهەم پڕبىەمەوە  ،ڕاؾخە
زێزاهەهەم ػۆع عێگغم بىن بەڵم بەگكتی زەڵيی ػۆع بەڕێؼەوە جەماقای
واعەهەم صەهەن و صەؾذ زۆقیم لێ صەهەن و چىهىە پێمىایە واعی
ئاماصەهغصوی زىاعصن بە واعێيی ژهاهەی صاصەهێن و و وۆمەڵگە بە گىهجاوی
صەػاهێذ بۆ ژهان جەنها هەمیيیەن بە بێ ڕێؼ جەماقای ژهاوی زاوەن واع صەهەن
یان مً ئەواهەی واعم ل صەهەن ژهً و جىاهیىماهە بە قێىاػێً عەفخاعو
مامەڵە بىەیً حل و بەعگ و زۆڕاػاهضهەوەمان بە حۆعێىە بگىهجێ لەگەڵ
ولخىعەهەمان بەم حۆعە لە ػۆعێً لە هێكەوان بە صووع صەبحن .
كەیس ی ژمارە ()8
جەمەهم ( )41ؾاڵەو حیابىمەجەوەلە هاوؾەعەهەم زاوەوی وىڕێىم و
بغواهامەی ماؾخەعم هەیە  ،لە ئیؿخاصا زاوەوی چەهض وۆمپاهیایەهم لە
بىاعەواوی صابیىىغصن و بەلێىضەعایەحی گكتی جەهىەلۆحیاو ػاهیاعی لە ؾاڵی
( )1889وە ئەم واعاهە صەهەم و جەنها واعی زۆمە .
هەؾێيی هەلەعەكم هەعواجێً بڕیاعی هغصوی قدێىم صابێذ ئەهجامی صەصەم
ؾەعەجا لەلیەن هەؾاوی صیىە واعم صەهغص و ػۆع ماهضوو صەبىم بەڵم ئەمە
هاوواعی هغصم جا قاعەػایی ػۆع پەیضا بىەم وایلێىغصم بحر بىەمەوە هەمىو
ئەو ئەػمىن و ػاهیاعیاهە صەػاهم بۆ زۆم ئەم واعە هەهەم ئەمە ؾەعەجای
صەؾخپێىغصهم بىو  ،ئەگەع چی مً واجێً صەؾخم پێىغص وۆمەڵگە وەن ئێؿخا
پێكىەوجىو هەبىو عێگغی ػۆعم بۆ صعوؾذ بىو چ لەلیەن زێزان و چ
لەلیەن وۆمەڵگە بۆ هەمىو واعێً صەبىایە پیاوێً پاڵپكخم بىایە و لەگەڵم
بىایە ئیتر باوهم یان مامم ػۆع هاوواعیان صەهغصم ػۆعحاع واعەواهیان بۆ
عاصەپەڕاهضم ئەگەع گەقخم بىغصایە یان بۆ قىێنی صووع بغۆقخمایە ئەوا بە

جەنها هەصەبىم پیاوێً هاوواعم صەبىو  .ڕاؾخە مً واعەهەم كىعؽ و گغان بىو
لە ئاؾتی پیاوە ػٌ هێزەوان و صەؾەڵجضاعەوان بىو بۆیە بەعصەوام لە لیەن
زاوەن واعە پیاوەوان ڕووبەڕووی هەڕەقە صەبىمەوە پێیان صەوجم بۆ واعی
حىاهياعی و حل و بەعگ هاهەیذ ئەمە هەی ئیص ی جۆیە  ،جەهاهەث
لەوؾەعصەمەی مً واعم صەهغص ئەگەع ژن زۆی صەعبسؿخایە كؿەی ػۆع
هەقیاویان صواصەزؿذ بۆیە مً جغس ی زۆصەعزؿدىم هەبىو بە ئێؿخاقەوە
هەؽ هامىاؾێذ ئەمە لواػی هیە لە مىضا بەڵيى بحرهغصهەوی ولخىعەهەمە بۆ
ژهان هاچاعث صەهەن پابەهضی بیذ هە صڵىیام ػۆعیىەی ژهان بەم حۆعە
واعصەهەن  ،بەڵم بحرهغصهەوەی مً پێچەواهە بىو عەهگە ئەگەع پیاو بە عووی
حەؾخە لە مً بەهێزجغە ،بەڵم واعی ئەمڕۆ پێىیؿتی بە هێزی عەكڵە هەن
حەؾخە .بۆیە زۆم لە پیاوان ػۆع بەهێزجغ صاصەهێم و ئەمەف نهێنی
ؾەعهەوجىمە بەعصەوام واعم لەگەڵ پیاو بىوە وە واعەواهیكم بە پیاو صەبغێذ
بەڕێىە وە ئەواهەش ی مامەڵەم لەگەڵ صەهغصن پیاواوی ؾەعمایەصاعبىون بۆ
مً كىعؽ بىو وە هاوواعی زێزاهەهەم هەبىایە هەمضەجىاوی بەعصەوام بم .
هەعوەها واعی لەم حۆعە بەئاؾاوی ڕووبەڕووی گێچەڵ ؾێىؿیذ صەواجەوە
چىهىە صەوعوبەعم پیاو بىن واعم لەگەڵ صەهغصن بەجایبەحی پیاوی
ؾەعمایەصاع هەبحرهغصهەوەی هەعێيیان بۆ ژهاوی زاوەن واع هەیەو بڕوایان بە
واعی ژن هیە ػۆع بەئاؾاوی گێچەڵی پێضەهەن بەلم مً عێگەم پێىەصاون بە
كؿەی عەق وەڵمم صاوهەجەوە.
كەیس ی ژمارە ()9
مً(ن.ع .ا) جەمەهم ( )91ؾاڵەو زێزاهضاعم و زاوەوی ( )6وىڕم وۆلێژی
ئەهضاػیاعی هیمیا م جەواوهغصووە  ،لە ئێؿخاصا زاوەن و بەڕێىەبەعی
حێبەحێياعم لە وۆمپاهیاهەم ،بۆ ماوەی  6ؾاڵە ئەم واعە صەهەم
هاوؾەعەهەم هاوبەش ی واعەهەمە.
لەگەڵ ئەػمىهەواوی واعهغصهم لە ژیاهم لە چەهضیً قىێنی حیاواػ واعم
ئەهجامضاوە بەڕێىەبەعایەجیم هغصووە هەمىو ئەماهە واهیەوی ژیاهیان فێرهغصوم
لەؾەع پێی زۆم بىەؾخم هەؾایەجیكم بە حۆعێً بىو ؾەعهێكیم هەهغصووە
جەنها خەػم هغصووە هەهگاو بە هەهگاو واعبىەم یان ئەو واعەی هەمؼاهیبێ بە
هەس ی قاعەػاو پؿپۆع پغؾیاعم هغصووە  ،هەواجەزىێىضن چەهض گغهگە ئەوا
صەبێذ واعیص ی لەگەڵ بىەیذ واجە ئەوەی بە جیۆعی فێری صەبیذ هیچ هیە
ئەگەع جی بە حێی هەهەیذ ئەم كۆهاغاهەی ژیاهم هە بڕیىمە صەیگەڕێىمەوە بۆ
پەعوەعصەی زێزاهم یان ژیىگە وۆمەڵیەجیەهەم مً لە زێزاهێيی عۆقيبحر لە
بەغضاص گەوعەبىم ژیاوم قێىاػی ژیاوی ژهاوی بەغضاص ػۆع حیاواػ بىو لە ژهاوی
وۆمەلگەهەم هە ژهاوی ئێمە ػۆع چەوەؾاوەبىن ئەمەف هاوواعم بىو بۆ
ئەوەی بێ جغؽ هەهگاوەواوی ژیاهم جێپەڕێىم بێ وۆث و بەهضهغصن  ،واجە مً
عێگغی زێزاهیم هەبىو هاوؾەعەهەقم ػۆع پاڵپكخم بىو ئەم جێگەیكدىەی
هێىاهمان زاڵی بەعصەوامیمان بىو هەن صعوؾخىغصوی هێكە هەمىو پالن و
بەعهامەو ئاماهجمان بە هاوبەش ی بىوە هەمتریً هێكەمان هەبىوە  ،عاؾخە
مً بە مافی زۆمی صەػاهم ئیضاعەی گەوعەجغیً وۆمپاهیا بىەم چىهىە لە زۆم
ڕاصەبیىم بەڵم صواحاع هابێ هاوواعی هاوؾەعەهەم لە یاصبىەم چىهىە ئەگەع
ئەو هەبىایە هەمضەجىاوی بگەمە ئەم ئاؾخەی ئێؿخام  ،هەمىو ئەم واعاهەم
بۆ هاووهاوباهگی هەهغصووە بەڵيى خەػم هغصووە ببمە پێكەهگ بۆ ژهاوی صیىە
هاهضەعی ژهێيی جغ بىەم بێخە مەیضان چىهىە لەمڕۆصا ژهاهێيی ػۆع صاوای مافی
زۆیان صەهەن بۆیە صەبێذ واعبىەن جا بخىاهً زىصی زۆیان بؿەملێجن و
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مافەواهیان بەصەؾذ بهێجن وصەبێذ ئاگاصاعی قێىاػی ڕەفخاعو حل و بەعگیان
بً جا بخىاهً كبىڵ بىغێً و هێكەیان بۆ صعوؾذ هەبێذ بخىاهً هەمىو
هۆف و ػەیيیان لەؾەع واعەهەیان بێذ و بەعصەوام واعی صاهێىەعاهە بىەن.
كەیس ی ژمارە ()11
مً (ؽ .ا.م) جەمەهم ( )42ؾاڵەو زێزهضاعم و ( ) 1وىعو هچێىم هەیە
بغواهامەی بيالىعیىؾم هەیەو زاوەوی صوو وافتریام  ،بۆ ماوەی ( )9ؾاڵە
ئەم واعە صەهەم و هاوبەقم هەیە لە واعەواهمضا.
زىیىضن بەڕای مً واع ئاؾاهیذ بۆ صەواث بۆ بەڕێىەبغصوی واعەوان وە لە
ئیؿخاصا هەمىو واعێً پەیىەؾخە بە وۆمەلیً ػاهیاعی ئەمەف لە عیگەی
بغواهامەیەهەوە صەؾخەبەع صەبێذ واجە صەهەوێخە ؾەع حۆعی واعەوان
بەجایبەحی ئەو واعاهەی هە گەوعەن و پغۆژەی گەوعەن ػیاجغ پێىیؿتی بە
بڕواهامەو زىێىضن هەیە  ،بۆهمىوهە ئەگەع مً بڕواهامەهەم لەؾەع
بەعێىەبغصوی گەقذ و گىػاع بێذ ئەمە حیاواػجغە صەمخىاوی باقتر ؾەعهەوجً
بەصەؾذ بهێىم صەواث چىهىە ػیاجغ پغۆكیكىاڵ جغەو واعصەهەیذ وە
پیكەهەث بەباش ی صەعواث بەڕێىە  ،بەلم ئەگەع بخەوێذ لە مالەوە واعی
زۆث بىەیذ و یان بؼوؿێيی بچىهذ هەبێذ پێمىایە زىێىضن ػۆع گغهگ هیە
.هەواجە ئاعەػووهغصهم بۆ واعەهەم وصابیىىغصوی زۆقگىػەعاوی بۆ زۆم و
زێزان و وۆمەلگەهەم مخماهەیەوی ػۆعی بە مً بەزص ی چىهىە یەهەم ژن
بىم وافتریای جایبەث بە زۆمم هەبێذ ئەمەف هەؾدێيی ػۆع زۆف بىو
پێگەیەوی بۆ مً صعوؾذ هغص جىاهیم ؾەعپەعقدیاعی وۆمەلێً گەهج بىەم
بەباش ی ئیضاعەم صان و ؾەعهەوجىەواهم وایىغص ئاؾان بڕوابىهم بە زۆم
ػیاصی هغص و عۆحی ؾەعهغصایەحی لە زۆمضا بغەو پێضا ،چىهىە واجێً صەچمە
قىێنی واعەهەم هەمىو ؾخافەهە بەعەو عووم صێً هەمىو هیكەو
ؾەعهەوجىەواهیان ئاعاؾخەی مً صەهەن بێگىمان ئەوە هەؾدیيی ػۆع زۆقم
پێضەبەزكیذ  .ؾەڕەعای ئەوەی وۆمەلگە هغاوەجەوە پیكىەوجىە بەلم ئەمە
هۆواعی ؾەعەوی پیكىەوجنی مً هەبىوە چىهىە پێمىایە جەنها بەعووهەف
وۆمەلگە هغاوەجەوە هێكخا هەع لە هاخی صەعوووی جاهەوان عیگغیەوان ػۆعە
بەعامبەع بە ژهان چىهىە جا ئێؿخا بۆ هچان قیاو هیە لە وافتریا واعبىەن
ئەویل لە جغس ی كؿەو باس ی وۆمەلگە ،ئەمە وایىغص ػۆعجغیً لە
واعمەهضەواهم وىڕن هەمتر هچ واعصەواث لی مً چىهىە زێزاهەواهیان
عێگەیان پێىاصەن ئەگەع چی مً ػۆع خەػ صەهەم ػۆعجغیً هەلی واع بۆ هچان
ب ێذ ،
كەیس ی ژمارە ()11
جەمەهم ( )12ؾاڵەو حیابىمەجەوەو كۆهاغی بىەڕەجیم جەواو هغصوەو واعی
جایبەث بەزۆمم هەیەو زاوەوی بىجیيی حل و بەعگی ژهاهم بۆ ماوەی ()2
ؾاڵە ئەم واعە صەهەم و بە جەنها واعصەهەم.
بۆ ؾاڵهێيی ػۆع ژوی ماڵەوە بىوم بحرمىغصەوە وەن ئەوەی لە زىێىضن
ؾەعهەوجى هەبىم لەبەعامبەعصا صەبێذ واعی زۆمم هەبێذ بخىاهم صاهاجێً
پەیضابىەم  ،بێگىمان صاهاجیل ئاماهجێيی گغهگی مغۆڤە هاهضەعێيی واعیگەعە
بۆ واعهغصن پێمىایە هەمىو قدێً بە پاعە صەهغێذ واجە واعبىەو صواجغ
زىێىضن جەواو بىە  ،بەهۆی واعەهەمەوە قاعەػاییەوی ػۆعم پەیضاهغص لە
بىاعی واعو باػعگاوی جىاهیم زۆم بگىهجێىم لەگەڵ صەوعوبەعەهەم مێكىم
فغاواهىغص و ػیاجغ كبىڵی گۆعاهياعیم هغص  ،واعەهەم بەصەؾتهێىا پاعە جاهە هۆواع

هەبىو بەڵيى خەػم هغص زىصی زۆم بگۆڕم ببم بە ژهێيی بەهێزو بەجىاها ؾڵ
لە هەمىو عێگغیەوان بىەمەوە و بخىاهم واعی گەوعەجغ ئەهجام بضەم جەهاهەث
ؾىصێىم هەبێذ بۆ زێزاهەهەم چىهىە ئەواهەی واعم بۆ صەهەن ئەهضاماوی
زێزاهەهەمً واجە مً جىاهیم پكذ بە زۆم ببەؾخم چاوم لە صەؾتی هەؽ
هەبێذ  ،بگغە مً هاوواعی ئەواهم هغصو جىاهیم بە ئاػاصاهە عێگە هەصەم هەؽ
چی صی وۆهترۆڵم بىەن و حگە لەوەی هەؾێيی ئەعێيیم و گەقبیىم گىێم
هەصاوە زەڵيی چۆن بحر لەمً صەهەهەوە چىهىە ئەوان پێیان وایە ؾەعهەوجنی
هەمىو ژهێً لە باػعگاهیضا صەبەؾدىەوە بەوەی پیاوێً صەؾتی گغجىوەو
هاوواعو پكدیىاوی بىوە ئەم بحرهغصهەوەیە پەیىەهضی بەو وێىەیەوە هەیە
وۆمەڵگە بۆ ژوی صاهاوە صەبێذ جەنها لە چىاعچێىەی ماڵ بێذ  ،بۆیە واجێً
ژهێً ؾەعهەوجىو صەبێ لە واعێً جەهاهەث خىهمی ئەوەث بەؾەعصا
صەؾەپێجن صەبێذ حلەواهذ و عەفخاعەواهذ بە صڵی زەڵيی بێذ ئەمەف
هێكەی ػۆع بۆ صعوؾذ هغصوم چىهىە زەليی ئێمە جەماقای عوهەف
صەهەن و بە حل و بەعگ خىهمذ صەصەن واملێهاجىوە هە هەجىاهم بە ئاػاصاهە
حلەواهم بپۆقم جەهاهەث هەع بەهۆی لەواهیكمەوە گێچەڵی ؾێىؿیم
عووبەڕوو بۆجەوە.
كەیس ی ژمارە ()11
مً (ن .ئ.ع) جەمەهم ( )62ؾاڵەو زێزاهضاعم و زاوەوی هچێىم و بغواهامەی
بيالىعیىؾم هەیە ،لە ئێؿخاصا واعی صیؼایىەعی هەٌ و پەلی هاو ماڵ صەهەم
،بۆ ماوەی ( )4ؾاڵە ئەم ئیكە صەهەم و هاوؾەعەهەقم هاوبەقە لەگەڵمضا
.
خەػو ئاعەػوی زۆم ئەوەبىو لە مىضاڵیەوە صوواهیيی جایبەث بە صیؼایً
هغصهم هەبیذ و ببمە زاوەن ؾەعمایەی زۆم  ،هۆواعی ئەمەف
صەگەڕێىمەوە بۆ كۆهاغە حیاواػەواوی ژیان و هاوواعیەواوی صایىم و باوهم و
هاهضاوی هاوؾەعەهەم بەعصەوام صەیىث جۆ لە وۆجایضا واعیيی جایبەث بە
زۆجذ صەبیذ وبەو قێىەیە جىاهیم لە ماوەیەوی هەمضا ؾەعهەوجً بەصەؾذ
بهێىم  ،حگە لە حۆعی هەؾایەجیەهەم ڕێگەزۆقىەع بىو ئاؾاهياعیبۆ هغصم
بەوەی مً هەؾێيی ػۆع هەعم و هیاهم لەگەٌ هغیاعەواهم ػۆع زۆڕاگغو ئاعامیم
هەیە لە واحی مامەڵەهغصن لەگەڵیان ئەمەف هۆواعێيی جغی ؾەعهەوجنی
واعەهەمە  .ؾەباعەث بە عێگغیەوان  ،عاؾخە مً زحزاهەهەم عێگغ هەبىن لە
واعەهەم بەڵم زاوەوی چەهض بەعپغؾیاعیەجیەوی جغم ئەعوی ماڵ و مىضالیل
هەع لەئەؾخۆی مىە ئەمە ػۆع حاع وایىغصووە هێكەی بۆ صعوؾذ هغصوم
بەعای مً ئەگەع هاوؾەهگی عاهەگغیذ ئەوا صەبێذ كىعباوی ػۆع بضەیذ
بەئاؾاوی هاجىاوی وۆهترۆڵی واعەواهذ بىەیذ ئەگەع بىێغ هەبیذ وػەو جىاهاث
هەبێذ بەعگەی ماهەوە هاگغیذ  .حگە لەوەی مغۆڤ جابەعەو گەوعەیی و
ؾەعهەوجىی هەهگاو بىێذ ئەوا زەليی هەولضەصەن بچىوی بىەهەوە مً ئەوە
هاوصەهێم ئحرەیی ئەم حۆعە هەؾاهە لە وۆمەلگەی ئێمە ػۆعن بەصازەوە
بەعصەوام وػەی عوزێىەعث پێضەبەزكً ئەػمىهەواوی واعهغصهم هەبىایە و
پێكتر لەگەٌ هاوؾەعەهەم واعم هەهغصایە ئەوا ئێؿخا هەمضەجىاوی ڕووبەعووی
عەزىەو عەفخاعی هەقیاوی زەڵيی ببمەوە .حگە لەوەی ػۆعحاع وۆمەڵگە
واجلێضەواث پیاواهە ڕەفخاع بىەیذ بۆ ئەوەی بەعامبەع وەن هەؾێيی بەهێز و
زاوەن بڕیاع جەماقاث بىەن و مً پێمىایە ئەػمىوی ژیان جۆ پەعوەعصە صەواث
.
كەیس ی ژمارە ()13
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مً (ع.م.ئ ) جەمەهم ( )64ؾاڵەو زێزاهضاعم زاوەوی وىڕێً و صوو هچم
وۆلێژی باػعگاوی بەش ی (ژمحریاعی) م جەواو هغصووە و لە ئیؿخاصا زاوەوی
واعگەی قحریيیم ،بۆ ماوەی ( )6ؾاڵە ئەم واعە صەهەم و بە جەنها واعی زۆمە
.
لەگەٌ پیكىەوجنی جەهىەلۆحبا مغۆڤی ئەمغۆ بە جەواوی وەن پیىیؿدیەوی
عۆژاهە زىی بە ئیيخەعهێخەوە گغجىوە لە پاڵ ئەوەی ؾەصان ػیاوی بە
وۆمەلگەی مغۆڤایەحی گەیاهضووە بەلم بۆجە پالىەعیيی گەوعەو ؾىصیيی
گەوعەی بۆ مً لەعیگەیەوە جىاهیىمە ببمە زاوەن واعگەو حۆعەها قحرینی
صعوؾذ بىەم ئەمە،ؾەعەڕای خەػو ئاعەػوم بۆ واعەهەم بەلم ئەگەع
ؾۆقیاٌ میضیا هەبىایە لەواهەیە هەمخىاهیایە بەعصەوام واعی حىاهتر و هاواػەجغ
ئەهجام بضەم  ،عاؾخە واعەهەم گىهجاوە لی زحزاهەهەم و زەليی بەلم
گەوعەهغصوی ئاؾان هەبىو چىهىە هاوؾەعەهەم صەجغؾا ؾەعهەوجى هەبم و
ػەعەع بىەم ئاؾایی بىو بەلمەوە پیاوێً لە ولخىعێيی هێر ؾالعی ژیاوی و
مێكيی بەو قێىەیە پەعوەعصەهغاوە هە بۆ ژن ئاؾاییە هەجىاهێذ ؾەعهەوجى
بێذ لە واعصا چىهىە ئەمە ئەعوی ئەوان هیە ببىە بەزێىهەع و پاعە پەیضاهەع
بەلم مً بێ جغؽ واعەهەم هغص و جەهاهەث بىمەجەزاوەوی گەوعەجغیً بغاهض
لە ؾلیماوی ػۆعیىەی زەليی صەؾخسۆقیم لیضەهەم  ،بە عای مً واعهغصن
بۆ ژهان جەنها پیضاوی ؾەعبەزۆی ئابىعی هیە بەليى پیضاوی ؾەعبەزۆیە لە
ژیاوی وۆمەلیەجیضاو صەبیخە پغصیً بۆ ئەوەی بغوای بە زۆی هەبیذ واجە
ئەگەع جىاهیذ لە ژباوی واعهغصن ؾەعهەوجى بیذ و ئیضاعەی باش ی واعو
ؾخافیً بىەیذ صەجىاوی هەؾێيی بەهێز و بە وػەوە بغواهیخە ژبان  ،بیگىمان
ئەم واعەقم بەئاؾاوی صەؾخەبەع هەهغصووە عەهج و ماهضوبىهیيی ػۆعم
چەقخىوە جا گەیكخىمەجە ئەم كۆهاغەی ئیؿخا چىهىە وۆمەلیً
بەعپغؾیاعیتی جغم لە ئەؾخۆصایە وەن صایىیً هە چاوصیغی هغصوی
مىضاڵەواهە واجە ئەگەع گەوعەجغیً واع بىەیذ صواحاع جۆ ژهیذ و زبزاهذ هەیە
بەعپغؾیاعیدیان لەؾەع قاوی جۆ صەبیذ هەولبضەیذ هاوؾەهگی عابگغیذ
ئەهەع ها وۆهترۆڵذ پیىاهغێ و قىؿذ صێىیذ یان هێكەی زێزاهیذ بۆ
صعوؾذ صەبێذ.

كەیس ی ژمارە ()11
مً (ف.ع.ئ)  ،جەمەهم ( )22ؾاڵەو زێزاهضاعم و زاوەوی( )1وىڕو هچێىم لە
ؾلێماوی صەژیم ،وۆلێژی ئەهضاػیاعی بیىاؾاػیم جەواو هغصوەە .زاوەوی
وۆمپاهیای بەڵێىضەعایەحی گكدیم و واعی زۆمە
بەعصەوام هەؾێً بىوم بغوام بەزۆم و بە جىاهاواهم هەبىوە هەع واعێً
صەؾخم پێىغصووە ؾەعهەوجى بىم جیایضا ئەمە پاڵىەعێً بىو بۆ ئەوەی
مخماهەی وۆمەلگەف بەصەؾذ بهێىم چىهىە پكدیىاوی زەڵً ووۆمەڵگە
زۆقەویؿتی و عیؼگغجنی ئەوان ػۆع زۆشحالی هغصم بۆیە هەجا ئەم واعو
چالهیاهەم ئەهجام هەصا هەؾخم بە بىوی زۆم هەصەهغص لە وۆمەلگەصا  .یان
چ پێگەیەهم هەیە لە هاو زەلىضا وە ئەمەف بەػۆع صەػاهم بۆ ژهێً لە
وىعصؾخان واعی جایبەث بە زۆی هەبێذ زۆقبەزخاهە جىاهیم ؾەعهەوجىو
بم  ،پێكتر لە صامەػعاوەیەوی خيىمی واعم صەهغص هاچاع بىوم بە پێی پالوی
ئەو صامەػعاوەیە واعەواهم ئەهجام بضەم هەؾایەجیم ون بىو خەػو
ئاعەػوواهم صیاع هەبىو قاعابىهەوە ،بەلم ئەم واعەم ماهضوبىووی زۆمی

جێضابىو ئەمە حیاواػجغبىو،چىهىە واعهغصن لە هەعحی جایبەث واث لێضەواث
مخماهەث بە زۆث هەبێذ صەبیخە همىوهە بۆ هەؾاهێً هە ئیضاعەیان
صەصەیذ  ،لەلیەوی صیىە باوهم هەؾێيی عۆقيبحرو جێگەیكخىو بىو و
زىصی زۆی ؾەعكاڵی واعو باػعگاوی بىو وە ئەو حىڵەو چالهیەی باوهم بىوە
هاهضەعم جا مىیل هەمان عێچىەی ئەو بگغم و صەؾذ بەواعی باػعگاوی بىەم
واجە هەؾایەحی ؾەعهەوجىوی باوهم همىوهەی باڵم بىو .عاؾخە ئەم واعە
كىعؽ بىو بۆ مً وەن صایىێً بەڵم هەمىو هەوڵەواهم زؿخە گەڕ جا صعێخی
لەم ڕۆڵە پحرۆػە هەهەم و جىاهیم هەمىو ؾۆػ و زۆقەویؿتی ببەزكمە
مىضاڵەواهم
كەیس ی ژمارە ()15
مً (ف.ح .ن ) جەمەهم ( )46ؾاڵەو زێزاهضاعم و زاوەوی ( )6هچم
بغواهامەی بيالىعیىؾم هەیە  ،واعی ؾەعبەزۆی زۆمم هەیەو بۆ چەهض
ؾاڵێىە واعی باػعگاهیم صەؾذ پێ هغصووە هەٌ و پەٌ لە صەعەوەی وڵث
صەهێىم  ،بەڵم بۆ ماوەی(  ) 1ؾاڵە ؾەعكاڵم بە واعێيی هىێىە هە بىاعێيی
جاػەیە بە هاوی ( بىعنەی ئەلىترووی )  Cryptic currencyبەقێيی لەگەڵ
هاوؾەعەهەم ئەم واعە ئەهجام صەصەیً وە بەقێىیص ی لەگەڵ وۆمپاهیایەوی
حیهاوی هاوبەقم لەگەڵیان .ئەم واعە پێىیؿتی بە ئاؾدێً لە زىێىضەواعی
هەیە چىهىە پەیىەؾخە بە ػماهەوە  ،ؾەعەڕای ئەوەی مً پؿپۆعیەهەم لە
وۆمەڵىاس ی ئەمەف بە هەمان قێىە پاڵىەعێً بىوە بۆ مً هاهضەع بم بۆ
واعی باػعگاوی و ػۆع ڕۆ ڵی هەبىوە بۆ ئەوەی مً ػیاجغ ئاػاص بم و صەهگی
ؾەعبەزۆم هەبێذ  .بەڵم پەعوەعصەی زێزاهیل ػۆع ڕۆڵی هەیە واث
لێضەواث مخماهە بەزۆبىهذ بەعػصەواجەوە چىهىە ئەو ژهاهەی لە ماڵەوەن یان
واعێيی بەعصەوام عۆجینی ئەهجام صەصەن جىش ی هامۆبىن صەبً بەعصەوام
واعەواهیان صووباعە صەبىەوە وەن (امیل صوعههایم ) باس ی صەواث  ،بەلم
چىهىە مً ؾەعبەزۆ واعم هغصووە جىاهیىمە زۆم بؿەملێىم زۆم صعوؾذ
بىەم صاهاجێيی ؾەعبەزۆم هەبێذ ئەمەف صڵىیایی ئەوەی صاومەحێ
هەؾێيی بە جىاهاو بەهێزم  ،بڕوا بە زۆبىهم لە واعەهەم بىاعی صام ؾەعصاوی
صەعەوەی وڵث بىەم و لەم ڕێگایەوە جىاهیم پەیىەهضی باف لەگەڵ
هاوپیكەواهم صعوؾذ بىەم عاوبىچىن بگۆعیىەوە بە جایبەحی ژهاوی
عۆژهەڵحی ئاؾیا هەعچەهضە حۆعی واعهغصن ئەوان لەگەڵ ژهاوی ئێمە
حیاواػی هەیە بەڵم جىاهیىمە ؾىص لەواعو پغۆژەو ئەػمىن و بحرو
بۆچىهەواهیان وەعگغم ئەمەف ػیاجغ هاوواعی هغصم لە واعەهەم.
ؾەباعەث بە عێگغیەوان  ،هەعگحز زێزاهەهەم عێگغ هەبىون بە پێچەواهەوە ػۆع
پاڵپكخم بىون بەلم بەعصەوام هەمیكە ژن كىعباوی صەصاث چىهىە پیاوان
لە مىضالیەوە ڕاصەهێجرێً هە جەنها واعیان پاعە پەیضاهغصهەو بۆی وی ئەعوی هاو
ماڵ ئەهجام بضاث و لە ئەؾخۆی ژهە ئەمەف لە واجێىضا هە ژن بڕیاع صەصاث
واعی صەعەوە بياث ػۆع ماهضوی صەواث چىهىە قان بە قاوی واعهغصوی صەعەوە
واعی هاو ماڵ چاوەڕواهیەحی بۆ همىوهە مغۆڤ واجێً هاوؾەع و صایً بێذ و
بەعپغؾیل بێذ لە صابیىىغصوی ئاعامی و ئاؾایص ی صەعوووی مىضاڵ و
پڕهغصهەوەی پێضاویؿدیەواوی ؾۆػصاعی و زۆقەویؿدیەواوی مىضاڵ كىعؾە
بخىاوێ واعی صەعەوە ڕێىبساث واجە ئەگەع چی بخىاوێ لە ئەعوی هاوماڵ یاعمەحی
صەع بضۆػیخەوە لە ئەعوی بەزێىهغصوی مىضاڵ كىعؾە ئەمە بياث صەبێذ
كىعباحی بضاث.
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ؾەباعەث بە پۆقینی حل و بەعگ مً بڕوام هیە هە حل و بەعگ هاخی مغۆڤ
بێذ  ،چىهىە مً ئەو هەؾەم هە زۆمم بەڵم چىهىە لە وۆمەڵگەیەهضام
لەؾەع بىەمای ڕوهەف بڕیاعصەصەن صەبێذ پێكى ئاماصەواعی بىەیذ لەگەڵ
قىێنی واعەهەث و عەكلیەحی ئەو پیاواهە زۆث بگىهجێنی ماصام مً لەگەڵ
حۆعەها عەكلیەث مامەڵە صەهەم هاجىاهم گۆعاهياعی لەم هەمىو حۆعە
هەؾایەجیاهەصا بىەم ئەوا مً ػیاجغ ئاماصەواعی صەهەم بۆ زۆم.
باس ی ؾێهەم  :صەعئەهجامەواوی جىێژیىەوەهە
ػۆعیىەی ئەهضاماوی همىوهەی جىێژیىەوەهە جەمەهیان لە هێىان ()42-12
ؾاڵیضایە واجە لە جەمەوی گەهجی و وامڵ بىوی عەكڵی صان و ػۆعیان
بڕواهامەی ػاهيۆییان هەیە و زێزاهضاعن و زاوەن مىضاڵً.
ػۆعبەیان حەزذ لؿەع ئەوە صەهەن پاڵىەعی ؾەعەهیان بۆ بىن بە ژوی
زاوەن واع پەیىەهضی هەیە بەو قێىاػی پەعوەعصەو ئەو پێگەیاهضهە
وۆمەڵیەجیەی لە باواهیان وەعیان گغجىوە واجە لە وۆمەڵگەیەوی وەن
وۆمەڵگەی وىعصی زاوەن ولخىعێيی هێر ؾالعی و زێڵەهیە زێزاهەوان ڕۆڵی
باڵ صەگێڕن لەوەی بىاغەیەوی باش ی هەؾێتی بۆ مىضاڵە هچەواهیان صعوؾذ
بىەن بە حۆعێً بخىاهً ئاػاص و ؾەعبەزۆبً و بخىاهً ڕووبەڕوی هەمىو ئەو
ڕێگغیاهە ببن هەلخىع صەیهێىێخە پێكیان واجە لە ولخىعێيی وەها ئەگەع هچێً
لە مىضاڵیەوە بەقێىاػێيی حیاواػ فێرهەهغێ كىعؾە بخىاوێ لەو ڕێچىەیە
صەعبچێ لە ػەینی جاهەوان صعوؾذ هغاوە بۆ ڕەگەػی مێ چۆن ژهێً بخىاوێ
لە وێىەی زۆی وەن بەهضهغاوێيی هاو زێزان و زؼمەجياعێيی ئەهضامەواوی
صەعبچێ چۆن بخىاوێ لە هەؾیەجیەوی مكەزۆعی ڕوهەش ی لواػی بێ
صەؾەڵث بگۆڕێذ بۆ هەؾێً زۆی زاوەن واعو پغۆژەیەن بێذ و لە
لىجىەی هێزو صەؾەڵث بێ و زاوەن ڕاو زاوەن بڕیاعی وۆجایی و یەهالهەعەوە
بێ و هەمىو ئەواوی صیىە چاویان لە صەم و صەؾتی ئەو بێ لەبغی ئەوەی ئەم
(ژهەهە) پكذ بە پیاوێً ببەؾتێ وۆمەڵە پیاوێً لە بً صەؾتی واعبىەن و
ئیضاعەیان بضاث  ،بەڵم لەگەڵ ئەوەی لەم حۆعە ولخىعە ژهاهێً هەن
فێرهغاوە بەوەی ئاػاو بە حەعگ و چاوهەجغؽ بً و صژە باو بێ بەڵم ئەگەع
پاڵپكتی زێزان و بە جایبەث هاوؾەع هەبێ وەن ػۆعیىەی ئەهضاماوی همىوهەهە
حەزذ لەؾەع ئەوە صەهەن هاجىاهً بەعصەوام بً و ؾەعهەوجً بەصەؾذ
بهێجن لە واعەهەیاهضا چىهىە هەبىوی پكدیىاوی زێزان هەع زۆی صەبێخە
یەهێً لە ڕێگغیە وۆمەڵیەجیەوان هە ڕووبەڕوی ژهان صەبێ لە مەیضاوی واعو
باػعگاوی.
حگە لەوەی یەهێيی صیىە لە پاڵىەعەواوی واعهغصوی ژهان بەڕای ػۆعبەی
ئەهضاماوی همىهەی جىێژیىەوەهە بغیدیە لە ؾەعبەزۆیی ئابىوعی واجە لەگەڵ
ػۆعبىوی پێضاویؿدیەوان و حۆعاوحۆعبىوی ڕاؾخە وەن ئاماژەمان پێ هغص
ئێؿخا صاهاحی جەنها هەؾێً بۆ همىوهە باون لە زێزان بەش ی پڕهغصهەوەی
پێضاویؿدیەوان هاواث بەڵم لەگەڵ ئەوە ػۆعێً لە ژهان هەن ئاعەػوی
ژیاهێيی زۆقگىػەعان صەهەن واجە ئەگەع چی صاهاحی پیاوەهە بەش ی
پڕهغصهەوەی پێضاویؿدیەوان بياث بەڵم ئەمان ئاعەػوو صەهەن ئەو ؾىىعە
جێپەڕێنێ و ژیاوی زۆیان و زێزاهیان زۆقتر و باقتر بىەن و ئەو صاهاجەف
بەصەؾذ صەهێجن ئاػاصاهەو بێ ؾاوؿۆع بەواعی بهێنی حگە لەوەی ئەمە وایان
لێضەواث مخماهەیان بە زۆیان و ػیاجغ هەؾذ بە بىوی زۆیان بىەن و حۆعێً
لە هێزو صەؾەڵث بەصەؾذ بهێجن و بخىاهً ڕای زۆیان صەعبڕن و گىێیان بۆ
بگغێ و حگەلەوەی صەؾەڵث لە هێى زێزان بگغهە ئەؾخۆ.

لە گغهگتریً ئەو ڕێگغیاهەی صێخە پێل ژوی زاوەن واع بە ڕای ػۆعبەی
ئەهضاماوی همىوهەی جىێژیىەوەهە بەقێيی پەیىەهضی بە ولخىعی وۆمەڵگەو
ئەو وێىەیە هەیە هە بۆ ژن هێكغاوە بەوەی ژن لە واعێىضا هە بەواعی پیاوان
هاؾغاوە بە ئاؾاوی كبىڵ هاهغێذ و لێرەوە ػۆعێً لە هێكەو گغفخەوان صەؾذ
بەؾەعهەڵضان صەواث  ،بەڕای ػۆعبەی ئەهضاماوی همىوهەهە لەواهە هێكەی
ملمالهێی هاوەوی صەعووی صعوؾذ صەبێذ واجێً هاوؾەعو هەمىو ئەهضاماوی
زێزان و زؼم و هەؽ و واع و هاوڕێی چاوەڕێی ئەوە لە ژهێً صەهەن ماڵ پان
بياجەوە چێكذ لێبيێذ و زؼمەحی مىضاڵ و مێرص و ئەواوی جغ بياث كىعؾە
بببینێ لە ماڵ هیەو لە صەعەوەیە لە حیاحی ئیضاعەی ماڵ بضاث ئیضاعەی واعو
پغۆژەیەوی گەوعە بضاث كىعؾە ژهێً هە لە هێى ماڵ بۆی هیە كؿە بياث لە
واجێىضا فەعمان بەؾەع وۆمەڵە هەؾێً بياث و پێیان بڵێ چی بىەن و چی
هەهەن  ،ژهێً ئەگەع كؿە لەگەڵ پیاوێيی هامەخغەم بياث و گەقذ بياث
بۆ صەعەوەی وڵث بەهۆی واع یان واجێيی صعەهگ لە صەعەوە بمێىێخەوە و لەگەڵ
وۆمەڵێً هامەخغەم هەؾتێ و صاهیكێذ و فەعمان بياث بەؾەعیاهضا لە
واجێىضا ئەو ڕۆڵەهەی بغیخییە لە حێبەحێىغصوی فەعماهەواوی پیاو ژهێً
چاوەڕێی لێ صەهغێذ بە خىهمی صایيایەحی و ژن بىوی بەؾۆػ و میهغەبان بێذ
هەچی لە واعصا صڵڕەق و جىهض و ػبغە ژهێً هە بىهەوەعێيی عاجیفییە ئێؿخا لە
واعصا صەبێ لە لىجىەی عەكڵهیەث بێ جا بخىاوێ بەباش ی ئیضاعەی واعەهەی
بضاث ئەماهە واصەواث حۆعێً لە ملمالوێ هاوەوی و صەعوووی بۆ ئەو ژهە
صعوؾذ بياث بەهۆی ػۆعی ڕۆڵەواوی وای لێضێذ حۆعێً لە صژ بەیەوی لە
هازیضا صعوؾذ صەبێ وەن ئاماژەمان پێىغص ئەمەف قىێىەواعی هەعێنی
لەؾەع هەؾذ و صەعوووی بەحێضەهێڵێ و فكاعەواوی ؾەعی ػیاص صەواث.
ئەمە حگە لەوەی وەن ئاماژەمان پێىغص لە زؿدىە ڕووی هەیؿەوان ػۆعیان
ئەو هێكەیەیان هەیە هە زێزاهەهەیان لێی جێىاگاث و چاوەڕێی صەهەن
ڕۆڵەواوی ببینێ لە هێى ماڵ بەڵم ژهێً هە بخىاوێ ئیضاعەی واعێيی گەوعە
بضاث كىعؾە بخىاوێ هەهضێً واعی بچىوی هێى ماڵ ئەهجام بضاث.
ڕێگغیەوی صیىە پەیىەؾخە بە ؾغوقتی وۆمەڵگە و وێىاهغصوی ژن وەن
حەؾخە چىهىە ػۆعێً لە ئەهضاماوی همىوهەهە ؾەملاهضویاهە ئەگەع چی لە
پۆؾتی باڵی واعگێڕیضان و زاوەن واعن هێكخا هەع لە لیەن پیاوان وەن
بىهەڵەیەوی ؾێىس ی جەماقا صەهغێً و هێكخا ڕووبەڕوی گێچەڵی ؾێىس ی
صەبىەوە ەع بۆیە ػۆعیان هاچاعبىن ؾخایلی زۆیان لە قێىەو حل و بەعگ و
زۆڕاػاهضهەوە بگۆڕن جا بخىاوێ كبىڵ بىغێذ لە وۆمەڵگە و ؾەعكاڵی هێكە
هەبێ لەبغی ئەوە ػیاجغ هۆقیان بساجە ؾەع واعو بەعەو ئیص ی بەعن.
یەهێيی صیىە لە ڕێگغیەوان پەیىەهضی بەوە هەیە هؼیىەی هەمىو ئەهضاماوی
همىوهەهە حەزتی لەؾەع صەهەن هەبىوی پاڵپكتی صاعایی یە لەلیەن
خيىمەث هە ػۆع گغهگە بۆیان جا بخىهً بغەو بە واعیان بضەن ڕەهگە بەقێيی
هۆواعە هە پەیىەؾذ بێ بەوەی هە صەوڵەث هێكخا مخماهەی بە جىاهاواوی ژن
هیە یان صەیەوێ لەو كاڵبە بمێىێخەوە هە بۆیان صەؾذ هیكان هغاوە.
ڕاسپاردە
لە وۆجایی جىێژیىەوەهە ڕاؾپاعصەی جىێژەعاوی صیىە صەواث بەوەی هە پێىیؿخە
بایەخی ػیاجغ بضعێذ بەم بابەجە واجە ژهاوی زاوەن واع هەوڵبضعێذ جىێژیىەوەی
ػاوؿتی و ئەواصیمی ئەهجام بضعێذ لەؾەع :
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 )2صەؾذ هیكاهىغصوی ئەو فاهخەعاهەی واصەواث ػیاجغ ژهان ڕوبىەهە باػاڕی
واعو باػعگاوی واجە چی واصەواث ژهان خەػ بىەن ببىە زاوەن واعی
جایبەث بە زۆیان
 )1قىێىەواعەواوی بىن بە زاوەن واع لەؾەع هەؾێتی ژهان
 )6گغهگی بىن بە ژوی زاوەن واع بۆ وۆمەڵگە
 )4بەجىاهاهغصوی ژهان
پێشنیار:
جىێژەعان چەهض پێكيیاعێً صەزەهە ڕوو جا بخىاهغێذ لەؾەع ئاؾتی
صامەػعاوەواوی وۆمەڵگە ؾىصی هەبێ لەواهە:
1.پێىیؿخە لەؾەع زێزاهەوان هەع لە مىضاڵیەوە بە حۆعێً پەعوەعصەی
هچەواهیان بىەن هاوقێىەی وىڕان ببىە هەؾێً باوەڕیان بەزۆیان هەبێذ
و وواع لەؾەع گەقەهغصوی جىاها حەؾخەیی و عەكڵیەواوی بىەن و هاهیان
بضەن ئاماهجیان هەبێ لە صاهاجىو زەون و زىلیایان هەبێ و هەوڵی بۆ بضەن
واجە هچاهیل فێربىەن هە لەؾەع پێیەواوی زۆیان بىەؾتن و بە ڕەهج و
ماهضوبىوی زۆیان صاهاحی زۆیان پەیضابىەن.
2.پێىیؿخە لە زىێىضهگاوە هاوی مىضاڵن بضعێذ بە وىڕو هچ بەوەی لە پكىی
هاویىضا واعبىەن بە جایبەث لە كۆهاغی ئاماصەیی جەهاهەث پغۆگغامەواوی
زىێىضن بە حۆعێً صابڕێژعێذ هە زىێىضواع فێربىغێذ هەع لە جەمەهێيی
ػوەوە خەػەواوی بؼاوێ و گەقەی پێبضاث واجە فێری ئەوە بىغێذ هە چاوەڕێی
خيىمەث هەبێ وەن فەعماهبەع صابمەػعێ بەڵيى زۆی پڕۆژەی جایبەث بە
زۆی هەبێ و ئیص ی لەؾەع بياث بە جایبەث مێیەوان.
3.جاهەواوی ڕاگەیاهضن ػیاجغ بایەر بەم ژهاهە بضەن وەن همىهەی باڵ هیكاهیان
بضەن واجە فۆهەس ی ػیاجغ بسغێخە ؾەع ژیان و ئەػمىوی واعیان جا ببىە همىهەی
باڵ بۆ ژهان و هچاوی صیىە وە جەهاهەث هاهبضعێً بۆی ؾۆقیاٌ میضیا
بەواعیبهێىێذ لەم ڕووەوە.
4.خيىمەث پێىیؿخە پاڵپكتی صاعایی ژهان بياث جا بخىاوێ پڕۆژە و واعی بچىوی
جایبەث بە زۆیان بىهیاص بىێن.
5.هەوڵ بضعێذ لە ڕێگەی بڵوهغصهەوەی هۆقیاعی وێىەی جەكلیضی ژن لە
پێل چاوی وۆمەڵگە بگۆڕصعێذ .
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 جىمً فی ان غالبیت عیىت البدث، أهم الىخائج التی جىنل الیها الباخث
 یعملً في مهً معیىە،  وهً متزوحاث، ) عاما42-12( جتراوح اعماعهً بحن
....  الىفتریا،  الاصاعة، ٌ عیاض الاطفا، ٌ جهمیم املجز،  اعضاص الطعام: مثل
 ان معظمهً یۆهضن علی الضوافع الغئیؿە التی أصث إلى ایجاص العمل. الخ
، ً والضوافع هظه مغجبطە بأؾلىب التربیە العائلیت وصعم العائلە له، ًله
 فضال عً الؿعی الضائم إلخالٌ خیاة ؾعیضة، الؼوج على هدى زام
 والحهىٌ على الاؾخلالٌ الاكخهاصی الظی، ًوهغیمت لهفؿهً ولطفاله
 إط هجض ان الكهاصة و املؿخىي الخعلیمی و املهاعة في، یيىن بضوعه عامال أزغ
.  ؾهلذ لهً خیاەة هغیمت، الازخهام
Abstract:
This research is mainly focusing on finding a
scientific response for the quest, it indicates the
motives that make a woman become a business
woman and aims at finding the challenges of the
culture and family the working woman may
encounter. It shows the community likewise.
Most importainly, the research aims to know about
the relationship between the worker and community
obstacles encountered in terms of many socially
changed factors such as age, social status, and
education, nature of the profession, business,
industry, and services. This research is about auality
depending on the status using an interview
mechanism of investigative methodology for
obtaining relastic and scientific data. The research
targeted the female working people in
sulaymaniyah. These targets were (40) working
people considered specimens of research taken from
the snows ball type.
Most importainly is the outcome of the research.
Many of the research target specimens were
between (25-45) years of age. They were married
woman involved in the following fields of works,
food makind, household designing, kindergarten
and daycare centers, cafeteria, etc.
These outstandingtargets were mostly reterating that
motives behind the idea of becoming workers were
due to their family upbringing pedagogy, family and
spouse support. However, their struggle within the
working class was to achieve a deserving livelihood
fir themselves and ther children. In addition,
becoming finicially independent is another motive
which their education, certificate, and knowledge
facilitated the chance for them.
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ملخص البحث
 ماهی الضوافع: جىدهغ مكيلت البدث فی ایجاص احابت علمیت لهظه الاؾئلت
التي ججعل مً امغأة ما ان جهبذ ناخبە عمل ؟ ما هی العىائم الثلافیە و
العائلیە التی جلف امام املغأة العاملت ؟ ما هی ازاع عمل اليؿاء على املغأة
هفؿها وعلى املجخمع ؟
، الهضف الاؾاؽ للبدث هى معغفە العالكت التی جغبط املغأة العاملت بالعمل
: مع العىائم التی جلف أمامها بدؿب الىثحر مً املخغحراث الاحخماعیت مثل
،  الهىاعت،  الخجاعة،  طبیعت العمل،  الكهاصة،  الحالت الاحخماعیت، العمغ
 إن هظا البدث هى البدث هىعی یؿدىض على مىهج صعاؾە الحالت، الخضماث
 اما مجخمع البدث فیخيىن مً اليؿىة،مؿخسضما وؾیلت الللاء املباقغ
 ازخاع الباخث اعبعحن،  وفی عیىە البدث، العالماث فی مدافظت الؿلیماهیت
.امغأة عً كهض مً هىع هغە الثلج

