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 )عەالئەددین صەجادی( لەبواری ڕووناكبیری و ڕۆژنامەنووصیی كوردیداڕۆڵی   

 ( بەنموونە9191-9191گۆڤارەكانی )گەالوێژ و نسار( )

 توێژینەوەیەكی وەصفیی بەراوردكارییە

 بەهادین ئەحمەد محەمەد                نەوزاد صدیق محەمەد

 بەش ی تەكنیكی میدیا، كۆلیژی تەكنیكی كارگێڕیی، زانكۆی پۆلیتەكنیكیی صلێمانیی  

  زانكۆی پۆلیتەكنیكیی صلێمانیی بەش ی تەكنیكی میدیا، كۆلیژی تەكنیكی كارگێڕیی،

  

 پىزخە    

ئەم توێژینەوەی بەردەصتتان توێژینەوەیەكی ڕۆژنامەنووصییە، كە باش لەڕۆڵی كەصايەتییەكی   

و ڕۆژنامەنووصیی كوردیدا، كە ئەویش زانای  ییڕووناكبیری كورد دەكات لەبواری ڕووناكبیر 

 ئایینی و نووصەر و ڕۆژنامەوان )عەالئەددین صەجادی( یە.

نسار(مان بەنموونە وەرگرتووە، كە لەبەغداد  لەم توێژینەوەیەدا هەردوو گۆڤاری )گەالوێژ و

صاڵدا( ناوبراو بەڕێوەبەری  91)واتە: لەماوەی (دا 9191-9191دەرچووە لەنێوان صااڵنی )

 نووصین و صەرنووصەریان بووە.

گرنگی و بایەخی توێژینەوەكە لەوەدایە، تاوەكو ئێضتا بەشێوەیەكی ئەكادیمی و زانضتی لەڕووی 

ڕۆژنامەوانییەوە توێژینەوە لەصەر ڕۆڵ و پێگەی )عەالئەددین صەجادی( لە ڕۆژنامەنووصیی 

راوە. هەروەها هونەر )ژانر(ە ڕۆژنامەنووصییەكان و وتار و بەرهەمە كوردیدا ئەنجامنەد

 ڕۆژنامەوانییەكانی لەهەردوو گۆڤاری ناوبراودا.

بۆیە ئامانج لەئەنجامدانی ئەم توێژینەوە زانضتییە هەوڵدانە بۆ دەرخضتن و دەصتنیشانكردنی 

 (دا.9191-9191ڕۆڵی ناوبراو لە ڕۆژنامەنووصیی كوردیدا لەنێوان صااڵنی )

لەالیەكی تریشەوە هەوڵدانە بۆ ڕووناكی خضتنە صەر بەرهەم و هەوڵەكانی ناوبراو لەبواری 

پێشخضتنی ڕووناكبیریی كوردیدا لەڕێگەی چاپ و باڵوكردنەوەی كتێب و بەرهەمەكانییەوە 

 لەماوەی ڕابردوودا.

تییە لەمیتۆدی میتۆدی بەكارهێنراو لەالیەن توێژەرانەوە بۆ ئەنجامدانی توێژینەوەكەیان بری

 وەصفی لەجۆری بەراوردكاری و مێژوویی. 
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 پێكەکى:

  )عەالئەصصیً ؾەحاصی( بە یەهێً لە هەؾایەجییە صیاعەواوی هىعص

و  و عۆژهامەهىوؾیی هىعصی بەچەهضیً كۆهاغ مێژووی عووهاهبحریی 

ؾەعصەمی حیاواػصا جێپەڕیىە. هەع لەؾەعەجای ؾەعهەڵضاهییەوە جاوەهىو 

و، عووهاهبحرو  كۆهاغی هاوچەعخی ئەمڕۆی، ػۆع هىوؾەعو، ئەصیب

عۆژهامەهىوؽ عۆڵیان لەپێصخؿخنی ئەم واعواهەصا هەبىوە. یەهێً لەو 

هاهبحرو،  هىوؾەعو عۆژهامەهىوؾاهە )عەالئەصیً و، عوو  ئەصیب

ؾەحاصی(یە، هە لە ػۆعبەی گۆڤاعو باڵوهغاوە هىعصییەواوی هیىەی 

%ی 4یەهەمی ؾەصەی عابىعصووصا بابەحی باڵوهغصوەجەوە، بەجەهیا زۆی 

و بەعهەمە هىعصییەواوی لەؾەعصەمی زۆصا هىوؾیىە، بۆیە حێی  هۆی هخێب

ۆیەی لەؾەع بىەیً، هەباؽ لەڕۆڵی ئەو زۆیەحی ئەم جىێژیىەوە ؾەعبەز

و عۆژهامەهىوؾیی هىعصی صەواث لەماوەی  لەبىاعی پێصخؿخنی عووهاهبحریی

(  هە بغیخییە لەصەعچىواهضوی گۆڤاعەواوی 0949-0999( ؾاڵضا )01)

و باڵوهغاواهەی،  و هؼاع(. حگە لەئاماژەصان بەؾەعحەم ئەو هخێب )گەالوێژ

 و باڵوهغاوەجەوە. و چاپ  هە لەماوەی ژیاهیضا هىوؾیەحی 

ئەم جىێژیىەوەیە لە س ێ بەش ی ؾەعەوی پێىضێذ؛ هە لەبەش ی یەهەمضا 

باؽ لەمیخۆصهامەی جىێژیىەوەهە هغاوە لەڕووی زؿدىەڕووی هێكەی 

و میخۆصی بەواعهاجىو...هخض. بەش ی  و بایەخی، ئاماهجەواوی جىێژیىەوە، گغهگی

الئەصیً ؾەحاصی( لەبىاعی صووەم جایبەجە بە ژیاوی جاهەهەس ی و عۆڵی )عە

و بەعهەمەواهیی جێضا  پێصخؿخنی عووهاهبحریی هىعصیضا، هەؾەعحەم هخێب

زغاوەجەڕوو. هەعوەها بەش ی ؾێیەم جایبەجە بە عۆڵی ؾەحاصی لەبىاعی 

و هؼاع(ی بەوعصی جێضا  عۆژهامەهىوؾیی هىعصیضا، هە گۆڤاعەواوی )گەالوێژ

لەهۆجایی جىێژیىەوەهەصا  زغاوەجەڕوو، هە لەالیەن ئەوەوە صەعهغاوە.

و  صەعەهجام و پێكيیاػو عاؾپاعصەوان زغاوەجەڕوو. حگە لەؾەعچاوەوان

 ژێضەعەواوی جىێژیىەوەهە.

 بەش ی یەهەم/ میخۆصهامە:

 یەهەم/ هێكەی جىێژیىەوەهە:

و عۆڵی هەؾێدییە  و هەعوەها ژیان و عۆژهامەهىوس ی مێژووی عووهاهبحریی

و جەمىمژ لەؾەعیان  و هاڕوووی ابڕانعووهاهبحرییەواوی هىعص حۆعێً لەص

هەیە. یەهێً لەواهە مامۆؾخا )عەالئەصیً ؾەحاصی(یە، هە لەؾەعەجای 

و بەمەبەؾتی زىێىضوی ئایینی لە  ؾەصەی بیؿخەمضا بە ؿەكێیەحی

و  عۆژهەاڵحی هىعصؾخاهەوە عووی هغصۆجە باقىوعی هىعصؾخان

حرؾاوەجەوە. ژیاوی و صواجغ لەبەػضاص گ هەگەڕاوەجەوە. ؾەعەجا لە ؾلێماوی

و هەڵىەوجنی لەباعوصۆزێيی  و عووهاهبحریی هاوبغاو، صەعهەوجً جاهەهەس ی

و  و حیاواػ لەئێؿخاصا وەهى ئەصیب و ژیىگەیەوی حىگغافی جایبەث مێژوویی

و  هىوؾەعو عۆژهامەهىوؾێً حێی لێخىێژیىەوەو بەصواصاچىووی وعص

و پاڵپكذ  ەهەڵىەؾخە لەؾەعهغصهە لەصیضێيی ئەواصیمی ػاوؿخییەو 

و ؾەعچاوەی باوەڕپێىغاو، بۆیە ئەم جىێژیىەوە ػاوؿخییە  بەبەڵگەو ػاهیاعیی

و  هەوڵێىە بۆ صەعزؿخنی عۆڵی هاوبغاو لەمەیضاوی عووهاهبحریی

و هؼاع  عۆژهامەهىوؾیی هىعصیضا بەجایبەث لەصەعهغصوی گۆڤاعەواوی )گەالوێژ

 (صا.0949-0999لەبەػضاص لەهێىان ؾااڵوی 

 

 و بایەخی جىێژیىەوەهە: گی صووەم /گغه

و عووهاهبحرێيی هىعص صەواث، هەئەویل  باؽ لە عۆڵی هىوؾەعو ئەصیب

و عۆژهامەواوی  )عەالئەصیً ؾەحاصی(یە بەجایبەث لەبىاعی عووهاهبحری 

و كۆهاػێيی مێژوویی جایبەجضا هە خىهمی پاقایەجییە  هىعصیضا لەهەلىمەعج

 لەعێراكضا.

 ؾێیەم/ ئاماهجی جىێژیىەوەهە:

هەوڵضان بۆ صەؾدىیكاهىغصوی عۆڵی )عەالئەصیً ؾەحاصی( لەبىاعی -0

و بەعهەمە  عووهاهبحریی هىعصیضا لەڕێگەی زؿدىەڕووی هخێب

 هەمەحۆعەواهییەوە.

صەؾدىیكاهىغصوی عۆڵی ؾەحاصی لەبىاعی پێصخؿخنی عۆژهامەهىوؾیی -2

 و هؼاع(. هىعصیضا بەجایبەث صەعهغصوی هەعصوو گۆڤاعەواوی )گەالوێژ

و عۆژهامەهىوؾیەواوی عەالئەصیً  ەؾدىیكاهىغصوی وجاعە ئەصەبیص-9

و هؼاع(  گۆڤاعەهەصا وێڕای هىهەعە  ؾەحاصی لە )گەالوێژ

 عۆژهامەهىوؾییەواوی.

 چىاعەم/ حۆع و میخۆصی جىێژیىەوەهە:

جىێژەعان بۆ ئەهجامضاوی جىێژیىەوەهەیان بەقێىەیەوی ػاوؿتی میخۆصی 

 ياعی( بەواعهێىاوە.و مێژووییان بەڕێگەی )قی وەؾـیی

 پێىجەم/ بىاعەواوی جىێژیىەوەهە:

 بەػضاص-بىاعی قىێً/عێراق-0

 )0949-0999بىاعی واعی/ هێىان ؾااڵوی )-2

و  بىاعی مغۆیی/هەؾێخیی )عەالئەصیً ؾەحاصی( ، وەهىو عووهاهبحر-9

 هىوؾەع و عۆژهامەهىوؽ.

ً بىاعی بابەث: وجاعە ئەصەبیی و ڕۆهامەهىوؾییەواوی )عەالئەصی-4

 ؾەحاصی(

 

 قەقەم/ هۆمەڵ و همىوهەی جىێژیىەوەهە:

هۆمەڵی جىێژیىەوەهە بغیخییە لە گۆڤاعە باڵوهغاوە هىعصییەواوی ؾااڵوی 

( لە بەػضاص، همىهەی جىێژیىەوەهەف پێىهاجىوە لە 0999-0949)

( 99( ژماعەی گەالوێژ لە )018گۆڤاعەواوی: )گەالوێژ و هؼاع(، بەقێىەیەن )

 هؼاع وەعگحراون.( ژماعەی 2بەعگ و )

 خەوجەم/ جىێژیىەوەواوی پێكىو:

و ؾەعبەزۆیە بەصەعزؿخنی عۆڵی )عەالئەصیً  ئەم جىێژیىەوە جایبەث

و عۆژهامەهىوؾیی هىعصیضا. ئەو  ؾەحاصی( لەبىاعی عووهاهبحری 

جىێژیىەواهەی، هەپێكتر لەالیەن جىێژەعاهەوە هغاوە، ػیاجغ لە عووی 

ۆڵی لە عووی گەقەپێضاوی ئەصەبیی  جىێژیىەوەی ئەصەبییەوە بىوە یان ع 

 هىعصییەوە زغاوەجەڕوو لەواهە:

 بەش ی صووەم/ جیۆعیىامە

 صەعواػەی یەهەم/ ژیاوی جاهەهەس ی عەالئەصصیً ؾەحاصی

هاوی عەالئەصصیً هىڕی هەحمەصیً هىڕی عیؿامەصصیىە. لەبىەماڵەی 

ی ػایینی  0917هاوصاعی )ؾەججاصی(یە لەڕۆژهەاڵحی هىعصؾخان. لەؾاڵی 

لەقاعی ؾىە هاجۆجە صهیاوە و لەهۆش ی زێزاهێيی ئاییيپەعوەعصا 

پەعوەعصەهغاوە. بۆ صعێژەصان بەزىێىضوی ئایینی بەؿەكێیەحی لەؾااڵوی 

 بیؿخەواوی ؾەصەی ڕابغصووصا ڕوویىغصۆجە باقىوعی هىعصؾخان)ؾەحاصی،

( لەباڵەن و ڕەواهضػ زىێىضوویەحی، 0920-0908(. ؾااڵوی )5ٌ ،1987

( هاجۆجە قاعی ؾلێماوی. لەهەعصوو )مؼگەوحی قێش 0929پاقان ؾاڵی )
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حەالٌ( و مؼگەوحی )خاجی مەال ڕەؾىڵی صێلێژە( بەؿەكێیەحی 

(ی ػایینی صا 0998(. جاوەهى لەؾاڵی )8ٌ ،2111صامەػعاوە)ؾاڵەح، ، 

ئیجاػەی مەالیەحی )مۆڵەحی ػاوؿخە قەععییەوان(ی لەؾەع صەؾتی )مەال 

وەعگغجىوە. صواجغ چۆجە بەػضاص و لەمؼگەوحی قێش باباعەلی جەهیەیی( صا 

)هەعیمە زاجىون( لەگەڕەوی مەیضان بىوە بەپێكىىێژ. لەبەػضاصیل الی 

  مامۆؾخایان )قێش ئەمجەص ػەهاوی و مەال مدەمەصی كؼڵجی( بەهەهضێ

 .(9، 28ٌلەػاوؿخە ئیؿالمییەواهضا چۆجەوە)ڕۆڤاع، ژماعە 

خییەهەی هاوبغاو لەژیاوی ؾەباعەث بەڕەچەڵەن و بىەچەی ؾەحاصی، ڕاؾ

قتی   زۆیضا ػۆع باس ی هەصەصا بەصەؾخەوە، بەڵىى لەژیاوی زۆیضا هەهضێ

ئەقاعصەوە. بەگكتی لەالی مەال و ؿەكێياوی ئێمە ئەواهەی لەبىەچەصا 

ئێراوی بىون هەمیكە گغێیەن هەیە، لەبەع ڕژێمی عێراق و لەجغس ی گغجً و 

بضەن هە عێراكحن، چىهىە هاعصهەوەیان بەعصەوام ئەیاهىیؿذ وا پیكاه

لەڕژێمەواوی پێكىوی عێراكضا حاعحاع هاعصهەوەی ئێراوی هەبىو. بۆیە 

ؾەحاصصی صاوا لە )عحزەث ئەؿەهضی عحرؿان( بەڕێىەبەعی هاخیەی چىاعجا 

صەواث صەؿخەع هـىؽ )جەؾىەعە(ی عێراقی بۆ صەعبهێىێذ، گىایە باعاوییە و 

ەاڵم ڕاؾخییەهەی واهییە، لەصایىبىوە، ب  زەڵيی گىهضی باعاوەو لەوێ 

  (. هەع بۆیە هەهضێ4، 5ٌبەڵىى صایيی لەقێسەواوی باعاوە)ؾەعوا، ژماعە 

ػاهیاعی هەڵە و جێىەڵییەن ؾەباعەث بەؾاڵ و قىێنی لەصایىبىووی 

( 0905صعووؾدبىوە و هەهضێً وایان لەكەڵەمضاوە هە هاوبغاو لەؾاڵی )

(، بەاڵم 282ٌ ،2101لەگىهضی )باعاو( لەصایىبىوبێذ)ػەهگەهە، 

( صا لەگەڕەوی )كەجاعچیان( 0917لەڕاؾخییضا ؾەججاصی لەؾاڵی )

لەقاعی ؾىە لەصایىبىوە. بىەماڵەی هاوبغاو لەبىەڕەجضا هەوعامحن و، 

زەڵيی صێی )هەڵچی(ن و صواجغ هاجىوهەجە قاعی ؾىە و جێیضا 

بىون بەمەال و ػاهای ئایینی و پیاوی گەوعەیان جێضا   هیكخەحێبىون. لەوێ 

 .(4، 5ٌهەڵىەوجىوە)ؾەعوا، ژماعە 

واجێً ؾەحاصی ڕوویىغصۆجە بەػضاص بەقضاعی لەصامەػعاهضوی یاهەی 

ؾەعهەوجنی هىعصان لەؾااڵوی ؾییەوان صا هغصووە. هەعوەها ؾاڵی 

(. 5ٌ ،1987 ( ئەهضامی هۆڕی ػاهیاعی هىعص بىوە)ؾەحاصی،0972)

ەبضولىەعیم (صا بەمەعؾىمێيی ؾەعۆوایەحی لەؾەعصەمی ع0959لەؾاڵی )

كاؾمضا بۆجە مامۆؾخای وێژە و مێژووی هىعصی لەبەش ی هىعصی لەهۆلێژی 

( بەعصەوام بىوە لەواعەهەی. 0974ئاصابی ػاهىۆی بەػضاص، جاوەهى ؾاڵی )

ؾاڵ   لەو ؾاڵەوە بۆجە ئەمیىضاعی گكخیی وەػاعەحی ئەوكافی عێراق و س ێ

غ زاهەوكحن ( لەو پۆؾخەصا ماوەجەوە. صواج0977)واجە: جاوەهى ؾاڵی 

 (.9-8ٌ ،2111هغاوە)ؾاڵەح، ، 

(صا چۆجە مەیضاوی ڕۆژهامەهىوؾییەوە. لەؾاڵی 0999ؾەحاصی لەؾاڵی )

( صا بۆجە بەڕێىەبەعی هىوؾینی گۆڤاعی )گەالوێژ( لەبەػضاص جاوەهى 0940)

( ؾاڵ لەگەڵ 01( صا و بۆ ماوەی  )0949صازؿخنی گۆڤاعەهە لەؾاڵی )

 0948ع واعەهەی بەعصەوام بىوە. لەؾاڵی مامۆؾخا بغایم ئەخمەص صا لەؾە

صا گۆڤاعی )هؼاع(ی بەهەعصوو ػماوی هىعصی و عەعەبی لەبەػضاص 

صەعهغصووە و زۆی ؾەعهىوؾەعی بىوە، هە گۆڤاعێيی هەؿخاهەی ؾیاؾیی 

 .(4-9، 28ٌ(صا صازغاوە)ڕۆڤاع، ژماعە 0949بىوە و لەؾاڵی )

( ؾاڵیضا 77مەوی )ئێىاعەی پێىج قەممە مەعگ یەزەی پێضەگغێذ و، لەجە

(صا لەبەػضاص هۆچی صواییىغصووە و، 04/02/0984و لەڕۆژی )

لەگۆڕؾخاوی قێش عەبضوللاصعی گەیالوی لەهؼیً گۆڕی قێش 

عەبضوڕڕەخماوی ئەبىلىەؿای هەككبەهضی و، قێش ڕەػای جاڵەباهییەوە 

 (.9ٌ ،2111جەعمەهەی بەزان ؾپێرصعاوە)ؾاڵەح، ، 

یً ؾەحاصی لەبىاعی ڕووهاهبحری صەعواػەی صووەم/ ڕۆڵی عەالئەصص

 هىعصیضا

عەالئەصصیً ؾەحاصی یەهێىە لەهىوؾەع و ئەصیب و ڕۆژهامەهىوؽ و 

ڕووهاهبحرەواوی گەلی هىعص لەؾەصەی بیؿخەمضا، هە بە زامە ڕەهگیىەهەی 

چەهضیً هخێب و بەعهەمی هەمەحۆعی ئەصەبی و ڕۆقيبحری بەئاماهجی 

ی لەماوەی ڕابغصووصا پێصخؿخنی ػمان و ئەصەب و ؿەعهەهگی هىعص

 هىوؾیىوە.

هەعوەها هەوڵی هىقیاعهغصهەوەی جان و هۆمەڵگەی هىعصەواعی و 

ڕۆقيبحریىغصهیاوی صاوە لەػمان و وێژە و مێژو و ؿەعهەهگی هەجەوەهەیان. 

لەهەمان واجضا هەوڵی صەوڵەمەهضهغصوی هخێبساهەی هىعصی صاوە 

ەقىغصوی بەؾەعچاوەی هەمەچەقىە صاوە لەڕێگەی هىوؾحن و پێكى

هۆمەڵێً هخێب و بەعهەمی هەمەحۆع و هاواػەوە بەقێىەیەن لەماوەی 

هخێب و بەعهەمی لەمڕوەوە صاهاوە.   لەصوای ػاهای  20ؾاڵضا ػیاجغ لە  90

ئایینی پایەبەعػ و مىؿتی گكخیی عێراق عەلالمە )مەال عەبضولىەعیمی 

و مىصەڕیـ( بەصووەم هىوؾەعی هىعص   صاصەهغێذ هە ػۆعجغیً هخێب 

% ی هۆی هخێب و 4بەعهەمی بەػماوی هىعصی هىوؾیىە، بەجەهیا هؼیىەی 

( 5966ؾەعچاوە هىعصییەواوی ؾەعصەمی زۆی هىوؾیىوە، هە جێىڕا )

 (.6-5ٌ ،1987 الپەڕەن)ؾەحاصی،

ئەگەع بەقێىەیەوی گكتی بڕواهیىە هۆبەعهەمەواوی ؾەحاصی، صەبیىحن 

ن لەزاهەی هەلەپىوع و ػۆعبەیان صەعباعەی ئەصەبی هىعصیً و هەهضێىیكیا

ؿۆليلۆعصا صاصەهغێً.  ػیاجغ لە چل ؾاڵ زەعیيی ػیىضووهغصهەوەی 

هەلەپىوع و ػمان و ئەصەب و مێژووی گەلەهەی بىو. جێىۆقاوی بەعصەوامی 

ئەم ػاها ئاییيییە هەیهێكذ هە گەهجیىەی هەلەپىوعی هەجەوەی هىعص 

اهەی الی بـەوحێ. لەگغهگتریً هخێب و بەعهەمە چاپىغاوەواوی ئەم

(صا هىوؾیىیەحی و 0989-0952زىاعەوەن، هە لەهێىان ؾااڵوی )

 :(4-9، 28ٌچاپىغاون)ڕۆڤاع، ژماعە 

 .0952مێژووی ئەصەبی هىعصی، چاپساهەی مەعاعیف، بەػضاص، -0

 .0959هاوی هىعصی، بەػضاص، -2

 .0957ڕقخەی مغواعی، بەعگی یەهەم، چاپی یەهەم، بەػضاص، -9

 .0957صووەم، بەػضاص،  ڕقخەی مغواعی، بەعگی-4

 .0958ڕقخەی مغواعی، بەعگی ؾێیەم، بەػضاص، -5

 .0968ڕقخەی مغواعی، بەعگی چىاعەم، بەػضاص، -6

 .0972ڕقخەی مغواعی، بەعگی پێىجەم، بەػضاص، -7

 .0979ڕقخەی مغواعی، بەعگی قەقەم، بەػضاص،  -8

 .0981ڕقخەی مغواعی، بەعگی خەوجەم، بەػضاص،  -9

 .0989عی، بەعگی هەقخەم، بەػضاص، ڕقخەی مغوا -01

صەؾخىوع و ؿەعهەهگی ػماوی هىعصی، چاپساهەی مەعاعیف، بەػضاص، -00

0962. 

 .0968ئەصەبی هىعصی و لێىۆڵیىەوەی ئەصەبی هىعصی، بەػضاص، -02

گەقدێً لەهىعصؾخاها، چاپی صووەم، باڵوهەعەوەی هىعصؾخان، ؾىە، -09

 .2121ئێران، 

 .0969یەهەم، چاپساهەی مەعاعیف، بەػضاص، هغر قىاس ی، چاپی -04
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 .0979صوو چامەهەی هالی و ؾالم، چاپساهەی مەعاعیف، بەػضاص، -05

مێژووی ڕاپەڕینی هىعص، چاپی صووەم، باڵوهەعەوەی مدەمەصی، ؾەكؼ، -06

 .0996ئێران، 

هىعصەواعی، چاپی صووەم، باڵوهەعەوەی هىعصؾخان، ؾىە، ئێران، -07

2109. 

 .0961بەهاع، چاپی یەهەم، چاپساهەی مەعاعیف، بەػضاص، هەمیكە -08

صەكەواوی ئەصەبی هىعصی، چاپساهەی هۆڕی ػاهیاعی هىعص، بەػضاص، -09

0978. 

 .0978زۆشخىاوی، چاپساهەی مەعاعیف، بەػضاص، -21

 الپەڕەیە.  81، هامیلىە، 0948بە یاصی هۆچی ئەمحن ػەوی بەگ، -20

 الپەڕەیە. 002لىە، ، هامی0950بە یاصی پحرەمێرص، -22

گێتی ػیىضەوەع، چاپی یەهەم، باڵوهەعەوەی هىعصؾخان، ؾىە، ئێران، -29

2118 . 

هەعوەها بەعگی صووەمی )صەكەواوی ئەصەبی هىعصی( ماوە چاپ بىغێذ و، 

 هێكخا بەصەؾدىىوس ی ماوەجەوە. 

بەعگ( هخێبی )ڕقخەی  8لەم ؾااڵهەی صواییضا ؾەعحەم بەعگەواوی )

ەعگضا چاپىغاوەجەوە لەقاعی ؾىەی ڕۆژهەاڵحی مغواعی( لەیەن ب

صا. بەم صواییاهەف ئەواصیمیای هىعصی  2118هىعصؾخان لەؾاڵی 

لەهەولێر بەهاوبەش ی بىىەی ژیً لەؾلێماوی لەؾاڵیاصی هۆچی صوای 

(ی صەؾدىىوس ی صوا بەعگی 9)ؾەحاصی( صا هەواڵی چاپىغصوی )بەعگی 

 ػهجحرە هخێبی )ڕقخەی مغواعی( ڕاگەیاهض.

واػەی ؾێیەم/ ڕۆڵی عەالئەصصیً ؾەحاصی لەبىاعی ڕۆژهامەهىوؾیی صەع 

 هىعصیضا  )گۆڤاعەواوی گەالوێژ و هؼاع بەهمىوهە(

صا چۆجە مەیضاوی ڕۆژهامەهىوؾییەوە. لەؾاڵی 0999ؾەججاصی لەؾاڵی 

صا بۆجە بەڕێىەبەعی هىوؾینی گۆڤاعی )گەالوێژ( لەبەػضاص جاوەهى  0940

ؾاڵ لەگەڵ  01صا و بۆ ماوەی  0949صازؿخنی گۆڤاعەهە لەؾاڵی 

مامۆؾخا بغایم ئەخمەص صا لەؾەع واعەهەی بەعصەوام بىوە. لەصوای 

صا گۆڤاعی )هؼاع(ی  0948ڕاپەڕینی وەؾبەی واهىووی صووەمی ؾاڵی 

بەهەعصوو ػماوی هىعصی و عەعەبی لەبەػضاص صەعهغصووە و زۆی 

ەؾاڵی ؾەعهىوؾەعی بىوە، هە گۆڤاعێيی هەؿخاهەی ؾیاؾیی بىوە و ل

 صا صازغاوە. 0949

لێرەوە بەصووع و صعێژی جیكً صەزەیىە ؾەع گغهگی و بایەر و هەلىمەعجی 

صەعچىووی هەعصوو گۆڤاعەهە و ڕۆڵی هاوبغاو لەصەعهغصهیاهضا. هەعوەها 

 ؾەعحەم ئەو وجاع و بابەجاهەی هە جێیاهضا باڵوی هغصووهەجەوە.

 

 :(NIZAR)* هاؾاهضوی گۆڤاعی هؼاع 

 ع و ػماوی گۆڤاعەهە و ژماعەواوی:یەهەم/ ڕووزؿا

هؼاع لەبەعگی صەعەوەیضا بەهىعصی و عەعەبی هىوؾغاوە: )گۆڤاعێيی خەؿخەیی 

ؾیاس ی هىعصی و عەعەبی یە(. )مجلت اؾبىعيت ؾياؾيت حامعت جهضع 

 باللؼخحن العغبيت والىغصًت(. 

یەهەم الپەڕەی هاوەوەش ی، حگە لەو صوو هاووهیكاهە، بەػماوی ئیىگلحزیل 

 ؾغاوە: هىو 

(NIZAR a weekly political review published in Baghdad in 

Arabic and Kurdish)  

هەعچەهضە لەؾەع گۆڤاعەهە هىوؾغاوە هەؿخاهەیە، بەاڵم هیى ماهگ )واجە: 

 ڕۆژ( حاعێً صەعچىوە.  05

( 05/2/0949جاوەهى  91/9/0948ژماعەی لێضەعچىوە. لەهێىان ) 22جێىڕا 

هەی )مەعاعیف( چاپىغاوە. جحراژی صیاع هییە و لەبەػضاص لەچاپسا

 چاپىغاوە؟  هەهىوؾغاوە هەع ژماعەیەوی چەهض )هىسخە( صاهەی لێ

( 24ؾم( بىوە. هەع ژماعەیەوی ) 91×  2225پێىاهەی گۆڤاعەهە بەگكتی )

الپەڕەیە. بەش ی عەعەبی بەگكتی صوو ئەوەهضەی بەقە هىعصییەهەیەحی. 

الپەڕەش ی بەهىعصی بىوە(. بەقە  8الپەڕەی بەعەعەبی و  06)واجە: 

هىعصییەهەی بەقێىەػاعی هغماهجی زىاعوو )ؾۆعاوی( و ػیاجغ ػماوی 

هاوچەی ؾلێماوی پەیڕەو هغصووە. هاوی )هؼاع(یل بەزەحی )هىسخ( 

زۆقىىوس ی هاوصاعی بەػضاصی )ؾەبغی هیاللی(یەوە 

 (.7ٌ ،2111هىوؾیىیەحی)ؾاڵەح، ، 

ی صاعؾخان یازىص صیمەوی ؾغووقتی لەؾەع بەعگی هەمىو ژماعەواوی وێىە

قار و صەقذ و چیاواوی هىعصؾخان بەهیگاعی صەؾتی هێكغاوە. )مامۆؾخا 

 (.7ٌ ،2111بەصیع باباحان(ەوە هەزكاهضوویەحی)ؾاڵەح، ، 

هەمىو ژماعەواوی پێرؾتی هاوەعۆوی وجاع و بابەجە باڵوهغاوەواوی لەهۆجایی 

گۆڤاعەهەصا صاهغاوە. بەعگی  گۆڤاعەهە و، لەژماعەواوی صواجغصا لەؾەعەجای

هەهضێً لەژماعەواوی ڕەف و ؾپحن . هەهضێيی جغیان بەڕەهگەواوی )ؾەوػ، 

 قحن و مۆع( ڕەهگىغاون. 

 صووەم/ زاوەن ئیمخیاػ و ؾەعهىوؾەع و بەڕێىەبەعی هىوؾینی:

ؾەعحەم ژماعەواوی )عەالئەصیً ؾەحاصی( زاوەن ئیمخیاػ و  

ؾەعهىوؾەعی بىوە. پاعێؼەع )مەخمىص ؾىەوی( بەڕێىەبەعی هىوؾینی 

، 0بىوە، بەاڵم هاوی صەؾخەی هىوؾەعاوی لەؾەع هەهىوؾغاوە)هؼاع، ژماعە 

ٌ0). 

 ؾێیەم/ هىوؾەعەواوی:

و بەهاوی بەگكتی هىوؾەعەواوی بەش ی عەعەبی گۆڤاعەهە، هە بەئاقىغا 

زۆیاهەوە وجاع و بابەجیان باڵوهغصۆجەوە. بغییتی بىون لەماهە: )بەهغ عىمەع 

یەخیا )صلێر(، بەهیە ؿەعەحىڵاڵ، پاهحزە ڕەؿیم خیلمی، پەعویً مؿخەؿا، 

 عەبضوؾەمەص زاهەكا و عەبضولعەػیؼ زاهەكا و...هخض(.

هىوؾەعن، حگە  21هەعوەها هىوؾەعاوی بەش ی هىعصیل هە هؼیىەی 

هاو وجاع و بابەجیان   لەواهەی هە بەهاوی زىاػعاو یان بەپیذ یازىص بەبێ

لەبەع باعی جىهضی ئەمنی و هۆواعی ؾیاس ی و بىووی چاوصێغی جىهضی 

 ڕۆژهامەواوی لەؾەع گۆڤاعەهە و هىوؾەعان باڵوهغصۆجەوە.

 لەواهەی هە بەهاوی زۆیان و بە ئاقىغا باڵوهغصۆجەوە:

ؾەعیض زەؿاؾ، مىخەڕەم مدەمەص )عەالئەصیً ؾەحاصی، مدەمەص 

ئەمحن، هەماٌ مدەمەص ئەمحن، قاهغؿەجاح، ڕەؿیم چاالن، مدامی ئاػاص، 

ئەخمەص قاڵی، هىعی ئەمحن مەخمىص، عەلی هەماٌ، جاهحر بەهجەث 

مەعیىاوی، ئەمحن ػەوی بەگ، پاهحزە ڕەؿیم خیلمی، پەعویً مؿخەؿا، 

مدەمەص عەلی، ؿایەق حەالٌ زەیالوی، بەهغ عىمەع صلێر، ئیبن زەلەوان، 

 عەكغاوی، عەبضوؾەمەص زاهەكا و عەبضولعەػیؼ زاهەكا و...هخض (.  

 چىاعەم/ هاوی گۆڤاعەهە )هؼاع(:

واجا  9واجای هاوی گۆڤاعەهە، هە )هؼاع(ە لەؿەعهەهگی هىعصیضا بە 

 :)02، 9ٌلێىضعاوەجەوە)هؼاع، ژماعە 

 صاعؾخاوی چڕوپڕ.-0
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ی هەژ و هێى هە جیكيی زۆع بەعی بەع ڕۆژ، ئەو الیەی چیا و كەصپاڵ-2

 و صیىی ؾێبەعی قازە.   هاهەوێذ. وؿاع و وس ێ

 . لىجىەی ئەو چیا بەعػەی هە ؾەزخە و مغۆڤ بەػەخمەث صەیگاحێ-9

 پێىجەم/ هغر و جحراژی: 

ؿلـ(  41هغخی هەع صاهە )هىسخە(یەوی هەعوەهى لەؾەعی هىوؾغاوە )

صیاعهییە. ئایبىوهەی بىوە. جحراژی ژماعەی چاپىغاوی هەع ژماعەیەوی 

صیىاع بىوە)هؼاع،  225صیىاع و لەصەعەوەیضا  2ؾااڵهەی لەهێى عێراكضا  

 .(0، 0ٌژماعە

 قەقەم/ گغهگی و بایەخی:

بایەخی ئەم گۆڤاعە لەوەصایە، هە یەهەمحن گۆڤاعی ؾیاؾیی هىعصییە 

لەعێراق صا صەعچىوبێذ، هەعچەهضە ئەمە زۆی لەزۆیضا گغهگییەوی 

ـی پێضەبەزكێذ، بەاڵم لەهەمان واجضا لەڕێگەی ئەم مێژوویی و ئەعقی

گۆڤاعەوە لەگىجاعی ؾیاس ی ئەو واجەی هىعص جێضەگەیً بۆ صەعبڕینی ماؾ و 

زؿدىەڕووی صازىاػییەواوی ئەوؾای گەلەهەمان، لەؾەعصەماهێىضا هە 

(ەوە هیمچە ئاػاصییەن لەعێراكضا 0948بەهۆی ڕاپەڕینی )وەؾبەی واهىووی 

یً ؾەحاصی و ڕۆژهامەواهاوی ئەو ؾەعصەمە ئەو هاجەوایەوە، عەالص

هەلەیان كۆؾخەوە بۆ ئەوەی بەحىعئەجێيی لێىەقاوەوە و بەػماهێيی 

هىعصاهە ڕا و ؾەعهج و بۆچىوهەواوی زۆیان ؾەباعەث بە باعوصۆخی ؾیاس ی 

 و هۆمەاڵیەحی و ولخىوعی گەلەهەمان لەو كۆهاػەصا بسەهەڕوو. 

 خەوجەم/ ئاماهجەواوی صەعچىووی:

ع لەیەهەم ژماعەیضا لەؾەعوجاعیضا لەژێغ هاووهیكاوی )اهضاؿىا( هە

ئاماهجمان. ؾەعهىوؾەعەهەی لەهۆجاییضا بەهەعصوو ػماوی عەعەبی و 

 9هىعصی، ئاماهجەواوی صەعچىووی گۆڤاعەهەی بەؿەعمی و بەئاقىغا بە 

، 0948زاڵ صەؾدىیكاهىغصووە، هە ئەماهەی الی زىاعەوەن)ؾەحاصی، 

ٌ04): 

 وی بغایەحی هىعص و عەعەب و پێصخؿخنی عێراقی هیكخمان.بەهێزهغص-0

پڕهغصهەوەی هاجەواویی میللەث و واڵث لەڕووی صیً، ؾەكاؿەث، -2

 ؾیؿەث و ئیجخماعەوە. 

ؾەعػەوكخىغصوی ئەو هەؾاهە هە هیاػیان زغاپە بەعامبەع عێراق و -9

صاهیكخىاوی. وە لەپێىاوی مەهـەعەی قەزؿیضا چاو لەمەهـەعەحی گكتی 

 ۆقً وە بەجەهگ ئەوەوە هحن هە میللەث و واڵث ػیاوی پێ بگا.ئەپ

هەعوەها بەزىێىضهەوە و لێىعصبىوهەوە لەهاوەعۆوی هەواڵ و وجاع و 

بابەجەواوی ژماعەواوی گۆڤاعەهە صەجىاهحن بڵێحن ئەم ئاماهجاهەی جغیص ی 

 هەبىوە: 

چاعەؾەعهغصوی هەهضێ هێكەی ؾیاس ی و هۆمەاڵیەحی و ئابىوعی و -0

صەیی لەهىعصؾخاهضا لەواهە چاعەؾەعهغصوی هێكەی باعػاهییە پەعوەع 

 صوووعزغاوەوان. 

پێىیؿتی زىێىضن بەػماوی هىعصی لەپاڵ ػماوی عەعەبییضا لەعێراق و -2

هىعصؾخاهضا و، هغصهەوەی ػیاجغی كىجابساهە و زىێىضهگە بۆ زىێىضواعاوی 

 هىعص لەهىعصؾخاهضا.

ەكىجابساهەواوی عێراكضا پێىیؿتی زىێىضوی ػمان و مێژووی هىعص ل-9

بەمەبەؾتی ئاقىاهغصوی جاوی عێراقی بەجایبەث زىێىضواعاوی عەعەب و 

 هەوحەواوی هىعص بەػمان و ئەصەب و مێژووی گەلەهەیان.

پێىیؿتی هغصهەوەی بەش ی هىعصی لەهۆلێجی ئاصابی ػاهىۆی بەػضاص و -4

 ئەواصیمیای هۆڕی ػاهیاعی عێراق. 

ی جىوجً و گەقەپێضاوی هەعحی پغۆژەی چاعەؾەعهغصوی هێكە -5

 گەقخىگىػاع و پغۆژەی ئاو لەهىعصؾخان.

بەواعهێىاوی ؾاماوی ئاو بۆ صعووؾخىغصوی وػەی واعەبا و بایەزضان -6

 بەؾاماوی واهؼایی لەهىعصؾخان.

پێكيیاػی پغۆژەی لەكىجىوهان و وقىىغصهەوەی میىە و پەعەپێضان -7

 بەبەعهەمی زۆماڵیی هىعصؾخان.  

 ىمەعجی صەعچىووی گۆڤاعەهە:هەقخەم/ هەل

صا لەصوای  0948ؾەباعەث بەهەلىمەعجی صەعچىووی گۆڤاعی هؼاع لەؾاڵی 

ڕەجىغصهەوەی پەیماوی )پۆعحؿمۆؽ( لەگەڵ ئیىگلحزصا لەالیەن گەالوی 

(صا لەڕێگەی ػهجحرەیەن ماهگغجً و 05/0/0948عێراكەوە لەڕۆژی )

ىمەحی )ؾاڵەح زۆپیكاهضان و، صواجغ ڕاپەڕینی )وپبە(ی واهىووی خى

(صا هاچاعهغص صەؾخلەواع بىكێيێخەوە. 27/0/0948حەبغ(یان لەڕۆژی )

بەؾەعۆوایەحی   بەمە پەیماهەهە پىوچەڵىغایەوە و خىىمەجێيی هىێ 

ی واهىووی صووەمضا پێىهاث. هەقێيی ئاػاص بۆ 29)مدەمەص ؾەصع( لە 

، 0978بحروڕا صەعبڕیً و واعی ڕۆژهامەهىوس ی هاجە وایەوە)الحؿني،

 (.280م

ڕۆژهامە و گۆڤاع مۆڵەحی  51(صا هؼیىەی 0948لەو ؾاڵەصا )واجە: لەؾاڵی 

(، هە یەهێىیان گۆڤاعی 021، م2118صەعچىوهیان وەعگغث)خؿىن،

)هؼاع( بىو. هاوواث گۆڤاعی ؾلێماوی لەقاعی ؾلێماوی و گۆڤاعی هەجاو 

 لەقاعی هەولێر صەعچىون. 

 هۆیەم/ ؾاوؿۆع و چاوصێغی لەؾەع گۆڤاعەهە:

لەؾەعەجاصا گۆڤاعەهە چاوصێغی و ؾاوؿۆعی هەم لەؾەعبىوە، بەاڵم صواجغ 

هە زىێىەع و حەماوەعی ػۆعبىوە و، هۆمەڵێً هىوؾەعی صیاع و بەجىاها 

جێیضا هىوؾیىیاهە. هەواڵ و وجاع و بابەجەواوی واعیگەعی و واعصاهەوەی 

گەوعەیان لەهاو حەماوەعصا  و لەؾەع خىىمەث و صەؾەاڵجضاعاهیل 

(ەوە ؾاوؿۆع و 05وە. بۆیە هەعوەهى صەعصەهەوێذ لە ژماعە )هەبى 

چاوصێغی جىهضیان زؿخۆجە ؾەع گۆڤاعەهە و ؿكاعەوان ػیاصیان هغصووە 

وجاع و بابەث لەالیەن بەش ی چاوصێغی و   بەالبغصن و ؾڕیىەوەی هەهضێ

ؾاوؿۆعی چاپەمەهییەوە و صوای چاپىغصوی گۆڤاعەهە لەچاپساهە 

وهەجەوە. بۆ همىوهە: وجاعی عەعەبی )اكغأ ما قئذ( الپەڕەواوی بەؾپێتی ما

لەو ژماعەیەصایە لەالپەڕەی پێرؾتی بابەجەواهضا هەیە، بەاڵم لەهاوەوە 

 الپەڕەی قىێىەهەی ؾپییە. 9البغاوە هە 

لێرەصا )ؾەحاصی( ؾەعهىوؾەعەهەی ئەمەی وەهى زۆی هێكخۆجەوە بۆ 

وەهى بەڵگەی  زىێىەعاوی لەڕابغصووصا و ئێمەی جىێژەعان لەئێؿخاصا

گەواهیضەعی بىووی ؾاوؿۆعی جىهض لەؾەع گۆڤاعەهەی. ئەمەف 

بەهەوڵێيی وعص و ػیغەواهە و صووعبینی ؾەحاصی بۆ ئاییىضە صاصەهغێذ. هە 

صواجغ بەكاػاهجی گۆڤاعەهە قياوەجەوە وەهى پەیامێً بەگىێی زىێىەعاهیضا 

ی ػیاصی صاوە لەو ؾەعصەمەصا هە زىێىەع و هڕیاعی گۆڤاعەهە و حەماوەع 

 هغصووە!

 

 صەیەم/ صازغان و وەؾخاوی گۆڤاعەهە:   
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)هىعی ؾەعیض( ؾەعۆن وەػیغاوی هىێی عێراق صوای پێىهێىاوی وابیىەی 

(صا حاعێيی جغ ئاػاصی ڕۆژهامەواوی و 6/0/0949خىىمەجەهەی لەڕۆژی )

ڕاصەعبڕینی لەواڵجضا كەصەػەهغص و ؾاوؿۆع و چاوصێغی جىهضی زؿخەؾەع 

و باڵوهغاوەوان. بۆیە صاصگای عىعؿیی ؾەعباػی لەبەػضاص  ڕۆژهامە و گۆڤاع 

( ڕۆژهامە و 297( صا ؿەعماوی هەڵىەقاهضهەوەی )04/8/0949لەڕۆژی )

، 2118گۆڤاعی صەعهغص، هە گۆڤاعی هؼاعیل لەڕیؼی ئەواهەصا بىو)خؿىن،

 .)027م

 

 یاهؼصەیەم/ هىهەع )ژاهغ(ە ڕۆژهامەواهییەوان لەگۆڤاعی هؼاعصا :

هىهەع )ژاهغ(ە ڕۆژهامەواهییە باڵوهغاوەوان لەگۆڤاعی هؼاعصا لەگغهگتریً 

 لەم زكدیەی الی زىاعەوەصا ڕووهىغاوەجەوە:
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 پلە % صووباعە حۆعەواوی هىهەعی ڕۆژهامەهىوس ی ػ.

 یەهەم 50.55 273 هەواڵ 1

 چىاعەم 3.88 21 ڕاپۆعجە هەواڵ 2

 پێىجەم 0.185 1 چاوپێىەوجً 3

 صووەم 24.44 132 وجاع 4

 ؾێیەم 20.92 113 ڕیىالم و ئاگاصاعی  5

  %100 540 ؾەعحەم

 (  هىهەع )ژاهغ(ە ڕۆژهامەهىوؾییەوان لەگۆڤاعی هؼاعصا0زكخەی )

 

ىێىەعاوی بەخىهمی ئەوەی گۆڤاعی هؼاع گۆڤاعێيی هەؿخاهەی ؾیاس ی بىوە،. لەڕێگەی باڵوهغصهەوەی هىهەعی ڕۆژهامەهىوس ی و ژاهغەواهییەوە هەوڵیضاوە ز

( هەواڵ و 279وباعەی )لەباعوصۆخی ؾیاس ی و ڕووصاوەوان ئاگاصاع و هىقیاعبياجەوە، بۆیە بەپلەی یەهەم  بایەخی بەباڵوهغصهەوەی هەواڵی ؾیاس ی  صاوە هە بەصو 

 ( یان هەواڵی هاوزۆ بىون. 87( هەواڵیان هەواڵی صەعەوە و )086% صێذ. لەواهە )51255ڕێژەی 

قاع و هاوچە پەیامىێری جایبەحی هەبىوە، هە لەمڕووە هاوواعی هغصوون. هەعوەن   بۆ هۆهغصهەوە و صەؾخىەوجنی هەواڵ و ػاهیاعی ئیضاعەی گۆڤاعەهە لەهەهضێ

، )حەالٌ زەیالوی( پەیامىێری  (29و ٌ 09،  0ٌهاویان لەؾەع ڕووپەڕی گۆڤاعەهەصا هاجىوە لەواهە: )ڕەؿیم چاالن( پەیامىێری ؾلێماوی)هؼاع، ژماعە  حاع   هەهضێ

مەعیىاوی( پەیامىێری (، )صلێری ئەهضاػیاع( پەیامىێری میؿغ و )صهخۆع ب.ث.09، 05ٌهؼاع، ژماعە  )(22و ٌ 09، 0948ٌهیؿان  05، 2ڕەواهضػ. هەعوەها ژماعە 

ەعلەماهخاعاهضا ئەمغیيا. هەعوەها ػۆعحاع زىصی ؾەعهىوؾەعەهەی )ؾەحاصی( ڕۆڵی هەواڵؿاػ و ڕیپۆجیۆعی بیيیىوە و چاوپێىەوجنی لەگەڵ بەعپغؾاوی خىىمی و پ

ەواوی ؾلێماوی، هۆیە و هەولێر ئەهجامضاوە)هؼاع، (ی گۆڤاعەهە بەصواوە ػهجحرەن ؾەعصاوی بۆ قاع 02لەبەػضاص و قاعەواوی جغ ئەهجامضاوە. هەعوەن لە ژماعە )

(. پاقان بەپلەی صووەم گۆڤاعەهە بایەخی 22-07ٌ 05. هؼاع، ژماعە 02،م05. هؼاع، العضص 20-09ٌ،21. هؼاع، ژماعە 09، م02.  هؼاع، العضص 02، م00العضص 

 % صێذ. 24244( وجاعە و بەڕێژەی 092بەباڵوهغصهەوەی وجاع صاوە هە ژماعەیان )

( ؿلـ بىوە 211ىون )بەمەبەؾتی پاڵپكتی صاعایی و بەعصەوامی صەعچىووی گۆڤاعەهە بایەخی بەباڵوهغصهەوەی ڕیىالم و ئاگاصاعی صاوە، هە هغخی ڕیىالم بۆ یەن ؾخ

ەعصوو ػماوی هىعصی و عەعەبی بۆ ؿلـ بىوە(. لەمڕووەوە بەبەعصەوامی هؼاع ڕیىالمی وێىەصاعی بەه 41ئەوەهضەی هغخی صاهەیەن لەگۆڤاعەهە هە هغخی  5)واجە: 

غصوی چای ؾەیالوی، هۆمپاهیای باػعگاوی و واعگە و هۆگا و ؿغۆقگا و بەعهەمی هەمەحۆع و وااڵ و هەلىپەٌ هغصووە لەواهە: )هۆمپاهیای پحرەمەگغون بۆ هاوعصەه

هۆگای ئاماصەواعی گكخیی بەعیخاوی لەبەػضاص، هۆمپاهیای ئاوی واعگەی قحرینی ڕاؿیضەیً لەبەػضاص، بەعهەمی )بغاهضیلی ماعجیل( هۆهیاوی ؿەعەوس ی هاوعصەی 

ی زكتی قحریً لەبەػضاص، ئىجێل و چێكخساهەی قێرػاص لەهەعهىن، چاپساهەی هىعصؾخاوی گیى مىهغیاوی لەهەولێر، چاپساهەی مەعاعیف لەبەػضاص، واعگە

غەی خؿێن عاوی لەبەػضاص قغهتی هاجىوچۆی عغاقی مدضوصە و هۆبىووی ؾەباح لەبەػضاص، مەزؼەوی هەقافی زەیاحی لەبەػضاص، هۆمپاهیای خەج و عىم

 یاوؿیبی پغۆژەی صعووؾخىغصوی زەؾخەزاهەواوی عێراق و ...هخض( .

 % صێذ.9288( ڕاپۆعجە هەواڵ باڵوهغاوەجەوە بەڕێژەی 20صواجغ ڕاپۆعجە هەواڵ بەپلەی چىاعەم صێذ، هە )

، هە زىصی ؾەعهىوؾەعەهەی )ؾەحاصی( لەگەڵ )ص.هاقم صۆػغمەچی( ؾەعۆوی جەهضعوؾتی لیىای ؾلێماوی جەهیا یەن چاوپێىەوجىیص ی جێضا باڵوهغاوەجەوە

، 04. هؼاع، ژماعە00-5،م04% صێذ)هؼاع، العضص12085ئەهجامیضاوە، هە بەهەعصوو ػماوی عەعەبی و هىعصی باڵویىغصۆجەوە بەپلەی پێىجەم و هۆجایی بەڕێژەی 

ٌ07-20.) 

 بابەجەواوی گۆڤاعی هؼاع: صواهؼصەیەم/ هاوەعۆوی 

 لەؾەعەهیتریً هاوەعۆوی بابەجە باڵوهغاوەوان لەگۆڤاعی هؼاعصا لەم زكخەیەی الی زىاعەوەصا ڕووهىغاوەجەوە:

 پلە % صووباعە حۆعی بابەث .ػ

 یەهەم 56.64 98 ؾیاس ی 1

 صووەم 13.87 24 هۆمەاڵیەحی 2

 خەوجەم 1.156 2 مێژوویی 3

 خەوجەم 1.156 2 ػماهەواوی 4

 قەقەم 1.73 3 ؿەلؿەفی 5

 چىاعەم 9.82 17 ئابىوعی  6

 ؾێیەم 13.29 23 ئەصەبی و هىهەعی  7

 پێىجەم 2.312 4 هەمەحۆع  8

  %100 173 ؾەعحەم
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 ( هاوەعۆوی بابەجەواوی گۆڤاعی هؼاع2زكخەی )

% هۆی 56264( بابەث و 98بەخىهمی ئەوەی هە گۆڤاعی هؼاع گۆڤاعێيی ؾیاس ی بىوە، بۆیە بابەجە ؾیاؾییە باڵوهغاوەوان جێیضا بەپلەی یەهەم صێذ بەصووباعەی )

 ڕێژەی ؾەعحەم بابەجە باڵوهغاوەوان. 

صێذ، هە باؽ لەچاعەؾەعی صواهەوحی هۆمەاڵیەحی و چاعەؾەعهغصوی  %09287( بابەث و بەڕێژەی 24پاقان بابەجە هۆمەاڵیەجییەوان بەپلەی صووەم و صووباعەی )

 صەعص و صیاعصە هۆمەاڵیەجیەواوی هێى هۆمەڵگەی هىعصەواعی صەواث.

بابەجە  % ؾەعحەم09229( بابەحی ئەصەبی باڵوهغصۆجەوە هە ڕێژەی 29صواجغ بەپلەی ؾێیەم گۆڤاعەهە بایەزیضاوە بە باڵوهغصهەوەی بابەحی ئەصەبی و هىهەعی بۆیە )

 باڵوهغاوەوان پێىضەهێىێذ.

ڕێگەیەوە صاوە،  هەعوەها گۆڤاعەهە بایەخی بەباڵوهغصهەوەی بابەحی ئابىوعی و چاعەؾەعهغصوی هێكەی ئابىوعی و گەقەپێضاوی ژێغزاوی ئابىوعیی هىعصؾخان لەم

ضاوە بەباڵوهغصهەوەی بابەحی ڕۆقيبحریی گكتی و هەمەحۆع و، %  صێذ. هاوواث گۆڤاعەهە گغهگی9282( بابەث و بەڕێژەی 07هە بەپلەی چىاعەم و صووباعەی )

 بابەحی ؿەلؿەفی و مێژوویی و ػماهەواوی.

 ؾیاهؼصەیەم/ وجاع و بابەجەواوی عەالئەصصیً ؾەحاصی لەگۆڤاعی )هؼاع(صا :

زۆیەوە وەهى ؾەعهىوؾەع باڵوی هغصۆجەوە. لەواهە ( وجاع هە بەئاقىغا و بەهاوی 29بەگكتی وجاعەواوی عەالئەصصیً ؾەحاصی لەگۆڤاعی )هؼاع(صا بغیدیحن لە )

وجاع و بابەحی جغیل هەن هە لەبەع صووباعە هەبىوهەوەی هاوی زۆی یازىص   ( وجاعیكیان بەػماوی هىعصیً، بەاڵم هەهضێ4(  وجاعیان بەػماوی عەعەبحن و )25)

 وی هغصۆجەوە. بێگىمان بەقێىاػی هىوؾینی ڕۆژهامەهىوس ی و ػماهەهەیضا صیاعە. هاو باڵویا  هۆواعی بىووی ؾاوؿۆع لەؾەع گۆڤاعەهە بەهاوی زىاػعاو یان بەبێ

لەقاع و هاوچەواوی هىعصؾخاوی   لەگەڵ ئەماهەقضا هاوبغاو وەهى هەواڵؿاػ و ڕاپۆعجىىوؽ )ڕیپۆعجیۆع( واعیىغصووە واجێً وەهى ڕۆژهامەهىوؽ ؾەعصاوی هەهضێ

(. 20-21، 09ٌ( و قەكاڵوە)هؼاع، ژماعە09،م02(، ؾلێماوی و هۆیە )هؼاع، العضص 02، م05هؼاع، العضص ( لەواهە: هەولێر)02،  م00هغصووە)هؼاع، العضص 

ىوە)هؼاع، ژماعە هەعوەها وەهى ڕۆژهامەهىوؽ و ئاماصەواعی ڕاپۆعجە هەواڵ ئاماصەی لەهەهضێً لەهۆبىوهەوەواوی ئەهجىمەوی هىێىەعان )پەعلەمان(ی عێراكضا ب

05ٌ ،07-22). 

جێً لەبەػضاوە ؾەعصاوی قاعی ؾلێماوی هغصووە. چاوپێىەوجنی ڕۆژهامەهىوؾیص ی ؾەباعەث بەڕەوش ی جەهضعوؾخیی لیىای ؾلێماوی و بەمەبەؾتی هەعوەها وا

( 7ە، هە )وەعگغجنی ئاماعی وعصی جەهضعوؾخیی هەمەالیەهە لەگەڵ )ص.هاقم صۆػغمەچی( ؾەعۆوی جەهضعوؾخیی لیىای ؾلێماهیضا بەػماوی عەعەبی ئەهجامضاو 

 .)00-5، م04الپەڕەیە. صواجغ بەهاوی زۆیەوە لەگۆڤاعەهەصا باڵوهغصۆجەوە)هؼاع، العضص 

باؽ و بابەحی جغیص ی زؿخۆجە ڕوو وەن: هەمی ژماعەی زىێىضهگە هىعصییەوان لەعێراكضا، پێىیؿتی زىێىضوی ػمان و مێژووی هىعص   ؾەحاصی هەهضێ

ػمان و ئەصەبی هىعصی لەهۆلێژی ئاصابی ػاهىۆی بەػضاص، پێكيیاػی صامەػعاهضوی هىڕی ػاهیاعی عێراق و لەكىجابساهەواوی عێراكضا، پێىیؿتی هغصهەوەی بەش ی 

لێماوی، ؿێرهغصوی هغصهەوەی بەش ی هىعصی لەو هۆڕە ئەواصیمیایەصا )املجمع العلمی العغاقی(، هێكەی باعػاهییە صووعزغاوەوان، پغۆژەی پىزخەهغصوی جىوجً لەؾ

( ئەڵلەیە لەژێغ هاووهیكاوی )هیـیە حعلم اللؼە الىغصیە(. جەهاهەث لەچەهض وجاعێيی 05اوی عەعەب لەػهجحرە وجاعێىضا هە )ػماوی هىعصی بۆ زىێىەع 

 ڕۆژهامەهىوؾیضا باس ی هێكەی ؿەلەؾخیىیص ی هغصووە.

بغیدیحن لەماهەی الی زىاعەوە، هە لەم ئەو وجاعاهەی هە ؾەحاصی بەهاوی زۆیەوە بەهەعصوو ػماوی عەعەبی و هىعصی لەگۆڤاعەهەصا باڵوی هغصووهەجەوە 

 زكخەیەی الی زىاعەوەصا زغاوەجەڕوو:

 جێبینی بەعواع ژماعە هاوی وجاع ػ

  30/3/1948 1 اهضاؿىا 1

 حیاواػە بەهىعصییە 30/3/1948 1 ئاماهجمان 2

  15/4/1948 2 ء عحع الهضي لخطاب ؿسامت عئيـ الىػعا 3

  30/4/1948 3 املىث ؿأًً خماًتهاؿلؿطحن جىاػع  4

  15/5/1948 4 اعاصة الىظغ في هيـيت جضعيـ ماصة الخأعيش 5

 ئەڵلەیە 15 30/6/1948 7 هيـيت حعلم اللؼت الىغصًت 6

  15/9/1948 12 عؾالت هىيؿىجم 7

 ڕاپۆعث و چاوپێىەوجً 22/10/1948 14 كضاًا الصحت في الؿليماهيت 8

  31/10/1948 15 في الؿليماهيتمكغوع جىليذ الخبىغ  9

 چاوپێىەوجً 31/10/1948 15 خضًث مع عئيـ بلضًت اعبيل 10

  31/10/1948 15 لؿىا قيىعيحن والببؼاواث للضعاًاث إلاؾخعماعيت 11

  15/4/1948 2 میللەث، خىىمەث، هیابەث 12

طاهيت 13   30/4/1948 3 هخاب مـخىح الى ؾـحر إلامبراطىعيت البًر

  31/5/1948 5 ؿەلەؾخحن جیؿىەی ؾیاؾەحی ئیمڕۆیە 14
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  30/9/1948 13 قەكاڵوا 15

 ( وجاع و بابەجەواوی )ؾەحاصی( لەگۆڤاعی )هؼاع(صا بەهاوی زۆیەوە بە )عەعەبی و هىعصی(9زكخەی )

  باڵوهغاوهەجەوە بەهاوی صەؾخەی هىوؾەعان یان ئیضاعەی هؼاع یان بەبێئەم وجاعاهەی الی زىاعەوەف لەقىێنی ؾەعوجاع یان قىێنی جغی گۆڤاعەهە هىوؾغاون و 

لەهىوؾەعان وایە. هەع وجاعی ؾەحاصی زۆیحن، چىهىە هەمان ػمان و قێىاػی هىوؾیيیان جێضا بەواعهاجىوە.  بەجابەث لەصوای   هاو، هە ڕای جىێژەعان و هەهضێ

هاو باڵوهغاوهەجەوە جەهاهەث   ع ػۆع بىوە. هەهضێً لەوجاعەوان بەهاوی زىاػعاو یان بە پیذ یازىص بەبێ(ەوە هە ؾاوؿۆع و چاوصێغی و ؿكاع لەؾەع هؼا05ژماعە )

 ( وجاعن لەواهە:51لەمەوصوا لەؾەع ؾەعوجاعەواهیل هاوی زۆی هەهىوؾیىە، هە )

 جێبینی بەعواع ژماعە هاوی وجاع ػ

 املدغع  30/4/1948 3 مؤجمغ خؼب الخدغيغ 1

 املدغع  15/5/1948 4 بيان واًضاح 2

 املدغع  15/5/1948 4 املكيلت الباعػاهيت 3

 املدغع  31/5/1948 5 ؿىػ الضًملغاطيت العيب ؿيه 4

 املدغع  15/6/1948 6 الؿالم العاملي وخضة الجخجؼأ 5

 املدغع  30/6/1948 7 مً مىابع الثروة في الكماٌ: اؾخؼالٌ الـدم ألابيض 6

 املدغع  15/7/1948 8 والحغب بحن الهضهت 7

 مدغع ؾياس ی 15/6/1948 6 ماطا وعاء وكف اللخاٌ في ؿلؿطحن 8

 هيئت الخدغيغ 30/4/1948 3 عيض ميالص ناخب الجاللت امللً املعظم 9

 هيئت الخدغيغ 31/7/1948 9 اعالم الـىغ الىغصي: مدمض امحن ػوي 10

 ؾازغ 30/4/1948 3 بضعت الجيل  11

 عغاقي مسلو 15/4/1948 2 ماطا وان ألاهغاص في هظغهم  12

 املترحم 15/1/1949 20 عؾالت الؿليماهيت 13

 ئیضاعەی هؼاع 15/5/1948 4 صاهاوی هۆمەڵی كىجابساهەی هىعصی ئەهلی 14

 ئیضاعەی هؼاع 15/5/1948 4 لەلێىاعی ئیيخیساباجا 15

 ئیضاعەی هؼاع 30/6/1948 7 پەعلەماوی جاػە 16

 ئیضاعەی هؼاع 30/6/1948 7 هۆبىوهەوەی ڕۆژهامەچی یەوان لەگەڵ ؿەزامەحی عئیـ الىػعاصا 17

 ئیضاعەی هؼاع 15/7/1948 8 لەپاف هىصهە 18

 ئیضاعەی هؼاع 15/7/1948 8 هۆؽ هەوجىویی 19

 ئیضاعەی هؼاع 31/7/1948 9 هىعحی محزاهیە 20

 ئیضاعەی هؼاع 31/8/1948 11 ؾیاؾەحی ئیىگلحز لەجىێيڵە گىێؼێىضا 21

 ئیضاعەی هؼاع 15/6/1948 6 هىعص و ئەم گۆڤاعە 22

 ئیضاعەی هؼاع 31/8/1948 11 لێژهەی جەعحەمە و هەقغ 23

 ئیضاعەی هؼاع 15/1/1949 20 هىعص و ئەمغیيا 24

 ئیضاعەی هؼاع 31/1/1949 21 واػەػی هۆیؿىجەق 25

 ئیضاعەی هؼاع 30/9/1948 13 پێىیؿتی ڕۆژهامەی صڵؿۆػ  26

 هاو  ؾەعوجاع بێ 31/1/1949 21 (0ئەهضۆهیؿیا و هۆڵەهض ) 27

 هاو  ؾەعوجاع بێ 15/2/1949 22 (2ئەهضۆهیؿیا و هۆڵەهض ) 28

 هاو  بێ 15/12/1948 18 اعالم ألاصب الىغصي: ػيىع  29

 هاو  بێ 31/12/1948 19 اعالم ألاصب الىغصي: بى هتؽ 30

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 31/12/1948 19 عغوؽ الحغيت حؼخهب 31

 هاو  بێ 31/12/1948 19 مكيلت الخبؽ 32

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 15/1/1949 20 مؤجمغ الحىىماث الكغكيت ملؿاهضة اهضوؿيا 33

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 31/1/1949 21 مً وعاء املىظاع..ؾحر العالم الؿياس ي 34

 هاو  بەبێ 31/1/1949 21 قؤون ألاوكاؾ 35
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 هاو  بەبێ 31/1/1949 21 الى معالي وػيغ املعاعؾ 36

 هاو  بەبێ 31/1/1949 21 الى اهظاع مضًغيت الغي..زطغ الـيضان 37

 هاو  بەبێ 15/11/1948 16 واعزت بيىجىيً 38

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 15/11/1948 16 جمثيليت ؿلؿطحن في مجلـ ألامً الضولي 39

 هاو  بەبێ 30/11/1948 17 الىغصًتاملجمع العلمي العغاقي واللؼت  40

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 30/11/1948 17 مؿخلبل الهىض 41

 هاو  بەبێ 21/10/1948 15 هظه املجلت وحمعيت الصحـيحن 42

 هاو  بەبێ 30/9/1948 13 مهمت الصحاؿت في بالصها 43

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 30/6/1948 7 على هامل زطاب العغف 44

 بللم ناخب الخىكیع 15/7/1948 8 الؿياؾتعكىص في ههف  45

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 31/7/1948 9 إلاؾخعماع هى اؽ الضاء 46

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 15/8/1948 10 اهضوهيؿيا او اعزبيل الحغيت 47

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 15/8/1948 10 جۆػێً لەم هاوە 48

 .ف 22/10/1948 14 مەالواهمان 49

 هاو  ؾەعوجاع بەبێ 15/11/1948 16 ئەم ئاؾیایەبىاػەی یەهێتی  50

 ( ئەو وجاع و بابەجاهەی هە جێ پەهجەی )ؾەحاصی(ان لەگۆڤاعی )هؼاع(صا پێىە صیاعە4زكخەی )

 

 صەعواػەی چىاعەم/  عۆڵی عەالئەصیً ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالوێژصا

 یەهەم: مێژووی صەعچىووی گۆڤاعی گەالوێژ

( لەالیەن ژماعەیەن 0949 -0999واعی عۆژهامەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی لە گۆڤاعی گەالوێژەوە صەؾخیپێىغصوە. گۆڤاعی گەالوێژ هە لەؾاڵی )صەؾخپێيی 

ی گۆڤاعێيعوهاهبحری هىعصی ئەو ؾەعصەمەوە صەعهغاوە، یەهێىیان عەالئەصیً ؾەحاصی بىوە. بەگىێغەی چاوپێىەوجيێً لەگەڵ ؾەحاصی، بحرۆهەی صەعهغصوی 

ی، جۆؿیم لەو حۆعە لەؾاڵەواوی هۆجایی ؾییەواوی ؾەصەی عابىعصوو لەالیەن هەهضێً  هەؾایەحی و هىؾەعی ئەو ؾەعصەمەوە، لەواهە: )مدەمەص ئەمحن ػەو

واییان ئیمخیاػی وەهبی، بابا عەلی قێش مەخمىص، عەلی هەماٌ، عەقیض هەحیب، خامیض ؿەعەج، عەبضواڵ گۆعان، ئیبراهیم ئەخمەص( گەاڵڵە هغاوە. ئەمەی ص

(. ئەمە لەواجێىضا لەهیچ ژماعەیەوی 7و2،م0979صەعهغصوی گۆڤاعێيی ئەصەبی وەعگغجىە و )عەالئەصیً ؾەحاصی(ف  بىەجە ؾەعهىوؾەعی گۆڤاعەهە)اخمض، 

اعە صەؾخیپێىغصوەو صواجغ بىەجە گۆڤاعەهە ئاماژە بەهاوی  ؾەعهىوؾەعو صەؾخەی هىؾەعاوی هەهغاوە، بەڵىى واعی ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالوێژ بە مىصیغی ئیض

( هێجراوە هە پێضەچێذ عۆڵی بەڕێىەبەعی واعگێڕیی  و ئیبراهیم ئەخمەصیل زاوەن ئیمخیاػ مىصیغی هىؾحن هە بەڕێىەبەعی هىؾیىە و هاوی هەؾیی )مىصیغ مەؾئٌى

دیىغصوی چاپساهەو پۆؾخەهغصوی ژماعەواوی گۆڤاعەهە بۆ ئەو ئێؿخای صەػگاواوی عاگەیاهضوی گێڕا بێذ. واعە ئیضاعییەواوی گۆڤاعەهەی عاییىغصبێذ لەؾەعپەعق

 و ئابىوهەیان صاوە لەگەڵ پەیىەهضیىغصن بەو قىێىاهەی عیىالمیان لەگۆڤاعەهەصا باڵوهغصوەجەوە. هەؾاهەی بەقضاعییان هغصوە ؾااڵهە

ۆژهامەی هىعصیضا زۆی بە)بلە( هاؾاهضوە لە وجاعێىضا ؾەباعەث بە پێچەواهەی ئەم گێڕاهەوەیەی عەالئەصیً ؾەحاصی، بغایم ئەخمەص هە لەهێى وایەی ئەصەبی و ع 

، زۆی 0997(ی گۆڤاعی )گەالوێژی هىێ(صا باڵوهغاوجەوە لەؾاڵی 4بحرۆهەی صەعهغصوی گۆڤاعی گەالوێژو ئاؾخەهگەواوی و عاییىغصوی واعەواوی هە لەژماعە )

و  و لەؾلێماوی بحرۆهەی صەعهغصوی گۆڤاعێيی بەػماوی هىعصی لەگەڵ گۆعاوی قاعحر 0998 بەزاوەوی بحرۆهەهە هاؾاهضوەو ئاماژەی بەوەصاوە لەؾەعەجای ؾاڵی

و هەهضێً هەس ی جغصا جاوجىێىغصوە و ئەواهیل پێیان باقبىەو پكدیىاوی زۆیان بۆ صەعبڕیىە و گۆعاهیل   و وامیل خەؾەن  و مؿخەؿا ؾائیب  خامیض ؿەعەج

ی گۆڤاعەهە بۆ چاپساهە، 9بغایم ئەخمەص ئاقىغایىغصوە، صوای ئەوەی صواهەوجىە لە عەواهەهغصوی بابەجەواوی ژماعە هاوەهەی پێكيیاػهغصوە. هەع لەو وجاعەهەصا، 

 بابەحی ئەو ژماعەیەو ژماعە چىاعیص ی بەكاصع كەػاػصا هاعصوە بۆ چایساهە.

و ئەمیل  پێىیؿخە ؾەعۆواعی چاپىغصوی گۆڤاعەهە بياثئاماژەی بەوەقضاوە هە هەع لەگەڵ ئەو  كاصع كەػاػەصا، صوای ئەوەی عێىىەوجىن هە هەؾێىیان 

 بابەجەواوی ئاماصە بياث، چىون بۆ مؼگەوحی مەیضان لەبەػضاصو عەالئەصیً ؾەحاصییان بیيیىە.

اهییەواوی گۆڤاعەهە ی هەمىو ماهگێً، بغایم ئەخمەص بابەجە عۆژهامەو 07بەگىێغەی گێڕاهەوەهەی بغایم ئەخمەص، هەعصوال عێىىەوجىون لەؾەعئەوەی بەع لە عۆژی 

( 79عەی )و عەواهەی بياث بۆ بەػضاص بۆ عەالئەصیً ؾەحاصی. لەباعێىیكضا ئەگەع هەیخىاوی ئەو واعە بياث ئەوا ؾەحاصی بابەجەواوی گۆڤاعەهە بەكەبا ئاماصەبياث

ەجە مافی ئەوەی هییە صەؾخياعیی هیچ بابەجێيی ئاماصەهغاو و هەعچۆهێيی پێباقە ئەو ژماعەیەی گۆڤاعەهە چاپبياث. بەصەع لەو خاڵ الپەڕەی هیىؿلؿياب جەواو بياث

و  و لەباعێىیكضا ئەگەع ویؿتی زىصی زۆی بابەجێً باڵوبياجەوە، ئەوا صەبێذ یەهەمجاع زاوەن ئیمخیاػی گۆڤاعی گەالوێژ عاػی بێذ بۆ ژماعەواوی گۆڤاعەهە بياث

 و ئیضاعەصاهیەحی.  و عاؾخىغصهەوەی هەڵەوان ێژ جەهیاو جەهیا ؾەعپەعقدیىغصوی چاپپەؾەهضی بياث، بەحۆعێً واعی عەالئەصیً ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالو 

ؾاڵی ؾێیەم  2و 0و صەعهغصوی گۆڤاعی گەالوێژ بەاڵم جا ژماعە  ؾەعەڕای ئەم عێىىەوجىە ؾەعەجاییەی زاوەن ئیمخیاػی گۆڤاعی گەالوێژ لەگەڵ عەالئەصیً ؾەحاصی

و لەو ژماعەیەو لە صامێنی بابەجێىضا  ىێيێيی گۆڤاعەهە ئاماژە بەواعی عەالئەصیً ؾەحاصی لە صەعهغصوی هەهغاوە، لەهیچ ق0942و قىباث(ی  )واهىووی صوەم
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و لەبەعگی صواوەی  و هیؿاوی هەمان ؾاڵ  ی ماهگەواوی ماعث4و 9بەهاوهیكاوی )بۆ زىێىضەواعاوی گەالوێژ( وەهى مىصیغی ئیضاعە هاؾێجراوە بەزىێىضەواعان. لەژماعە 

ىغصوی ئابىهەی واوی گەالوێژ، لەبابەحی پەیىەؾذ بە صاوی ئابىهەوە لەالیەن زىێىضەواعاوی گۆڤاعەهەوە، لەهاوهیكاوی گۆڤاعی گەالوێژ بە مەبەؾتی عاصەؾخگۆڤاعە

 (.96ؾاڵی ؾێیەم،، ٌ 2و 0ؾااڵهە، هاوی عەالئەصیً ؾەحاصی وەهى مىصیغ ئیضاعەی گۆڤاعی گەالوێژ هێجراوە)گەالوێژ، ژماعە 

بەعصەوام بىوەو لەو ژماعەیە بەصواوەوە  0944(ی قىباحی  2وی عەالئەصیً ؾەحاصی وەهى ؾخافی گۆڤاعی گەالوێژ بەم حۆعە بە زىێىضەواعان جا ژماعە )هاؾاهض

ەهەی زغاوەجە ؾەعو و هىوؾحن  هاؾێجراوە. جەهاهەث هاو  و هەهضێىجاعیل لەگىێچىەی عاؾتی ژماعەصا، ؾەحاصی وەهى مىصیغی ئیضاعە لەبەعگی هاوەوەی ژماعەوان

و لەگىێچىەی عاؾتی بەعگی پێكەوەی گۆڤاعەهە لەبەش ی  و بەڕێىەبەعی بەعپغؽ. بەحۆعێً لەهاو چىاعگۆقەیەهضا هاوی زاوەوی ئیمخیاػ )ابغاهیم ئەخمەص(

اػ هە ئیبراهیم ئەخمەصەو لەصامێنی ؾەعەوەی چىاعگۆقەهە هاوی بەڕێىەبەعی ئیضاعەو هىؾحن،  هە عەالئەصیً ؾەحاصییە هىؾغاوە. بەصوای صا زاوەوی ئیمخی

اعی چىاعگۆقەهەف هاوی بەڕێىەبەعی بەعپغؽ هىؾغاوە، هە مەخمىص قىهغ صاوص هاوێً بىە. ئەوەف ئەوە صەعصەزاث هە ؾەحاصی  عۆڵی لەصەعهغصوی گۆڤ

و  واهەوە بۆ بەقضاعیىغصهێيی واعای لە واعی هىوؾحنو بۆ ماوەی صە ؾاڵی عەبەق لە ؾەعپەعقدیىغصوی واعی چاپساهەو عاؾخىغصهەوەی هەڵە گەالوێژ بە عێىىپێيی

 یل.پێضاچىوهەوەی هىوؾیىەواوی هىوؾەعەواوی جغ گۆڕعاوە. بەحۆعێً بىەجە واعەهخەعێيی ؾەعەوی صەعهغصوی گۆڤاعەهە، گەع هەبىوبێخە هەس ی یەهەم

و عۆقيبحریی ماهگاهەی هىعصیی بىە. ژماعە یەوی لەماهگی  گۆڤاعێيی ئەصەبیو لە هەمىو ژماعەیەهضا ئاماژەی پێىغاوە،   گۆڤاعی گەالوێژ وەهى لە زىاع لۆگەهەیەوە

( ژماعەی ماهگاهەی لێضەعهغاوە. ؾخافی گۆڤاعەهە 018) 0949و لەچاپساهەی ئەلىەحاح چاپىغاوە. جا ماهگی ئابی ؾاڵی  لەبەػضاص 0999واهىوی یەهەمی ؾاڵی 

و لەواصەی زۆیضا صەعبياث. لەباعێىضا ئەگەع ژماعەیەن لەماهگی زۆیضا صەعهەهغابێذ بەهەع هۆیەهەوە  بەعصەوام لەهەوڵی ئەوەصابىوە ژماعەوان هەمىو ماهگێً

( صاهە. ژماعەی الپەڕەواوی گۆڤاعەهە 8و هۆجا ؾاڵیص ی ) (  ژماعەی لێچاپىغاوە02بێذ، لەگەڵ ماهگی صوای زۆی چاپىغاوە، بەم حۆعە لەهەع ؾاڵێىضا )

( الپەڕە. لەیەهەم ؾاڵ گۆڤاعی گەالوێژ عیىالمی 011( الپەڕەیە بۆ )97و ئەواهەی بەیەهەوەو لەبەعگێىضا چاپىغاوە ) (66ەیە بۆ )( الپەڕ 48لەماهگەواوی ؾەعەجاوە )

ا  و ئەو واعەف ؾەعچاوەیەوی صاهاث بىە بۆ بەعصەوامبىووی واعەواوی گۆڤاعەهە. لەؾاڵی صووەمضا،  هەمىو صوو ماهگێً، صوو ژماعە لەبەعگێىض باڵوهغصوەجەوە

ٌ  بەیەهەوە چاپىغاوە ( 5بەیەهەوە چاپىغاوە. بەم قێىەیە ژماعەواوی ؾاڵی صووەم لە ) 0941و واهىووی یەهەمی  و حكغینی صووەم و حكغینی یەهەم و ژماعەواوی ئەیلى

( ژماعە 02هغاوە؛ بەم قێىەیە لەو ؾاڵەصا  )( الپەڕە چاپىغاوە. لەؾاڵی ؾێیەم، هەمىو صوو ماهگێً حاعێً گۆڤاعەهە صەع 019( الپەڕە بۆ )96و بەجێىڕا بە )  بەعگ

( 02( الپەڕە. لەؾاڵی چىاعەم، هەمىو ماهگێً گۆڤاعی گەالوێژ چاپىغاوە؛ واجە لەو ؾاڵەصا )97( الپەڕە بۆ )92و باڵوهغاوەجەوە بەجێىڕای ) ( بەعگضا چاپ6لە )

 ( الپەڕە 56،  گۆڤاعی گەالوێژ بە ) 0949(  ژماعەی پێىج ماهگی یەهەمی ؾاڵی 5ژماعە لە گۆڤاعەهە باڵوهغاوەجەوە. )

( الپەڕە. لەؾاڵی 72( الپەڕەیە. قەف ژماعەهەی جغی ئەو ؾاڵە ژماعەی الپەڕەواوی گۆڤاعەهە ػیاصهغاوە بۆ )57) 0949(ی خىػەیغاوی 6و ژماعەی ) چاپىغاوە

، بەهەمان قێىەی صوو ؾاڵی 0946و  0945و لەؾااڵوی  ؾاڵی جەمەوی ( الپەڕەن. گۆڤاعی گەالوێژ لە قەف72و هەمىو ژماعەواوی ) ( ژماعە صەعهغاوە02یل )0944

یل حگە لە هەعصوو ماهگی 0949و  جا ماهگی ئابی  048و  0947و  لە  ( الپەڕە. ؾااڵوی صواجغ72و هەع ماهگێً ژماعەیەوی لێضەعهغاوە، بەجێىڕا ) پێكتر بەڕێىىپێيی

 ٌ ٌ 72ێژ چاپىغاوە بە )و حكغینی یەهەم، هەمىو ماهگێگً گۆڤاعی گەالو  ئەیلى ، هەع صوو 0948و  0947و حكغینی یەهەمی ؾااڵوی  ( الپەڕە. ژماعەی ماهگەواوی ئەیلى

( الپەڕە چاپىغاوە)ؾضیم ؾاڵح، عەؿیم 014و لە صوو جىێی ) ؾاڵەهە لەؾەعیەن؛ ژماعەی ماهگی ئەیلٌى صواهەوجىەو  لەگەڵ ژماعەهەی ماهگی  حكغینی یەهەمضا

 .(7268-8259ٌ، 2106ؾاڵح و ػەهگەهە،

 

 صووەم: وجاع و بابەجە عۆژهامەواهییەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی لە گۆڤاعی گەالوێژصا

( بابەحی 26(، )0949-0999عەالئەصیً ؾەحاصی حگە لەوەی واعە ئیضاعییەواوی گۆڤاعی گەالوێژی عاًيىغصوە، لەماوەی صە ؾاڵى جەمەوی گۆڤاعی گەالوێژ )

( بابەث هە هاوی هىؾەعیان 77ێىۆڵیىەوەی ئەصەبی و وەعگێڕان بەهاوی زۆیەوە باڵوهغصۆجەوە، ئەوە لەواجێىضا لەهۆی )حۆعاوحۆعی عۆژهامەواوی لەوجاعو ل

( بابەحی وەعگێڕعاو هە هاوی وەعگێڕەعەواهیان لەؾەع هییە، 294و  لەهۆی ) ( بابەجیان هىؾینی عەالئەصیً ؾەحاصی ب71ًلەؾەعهییە، پێضەچێذ ػیاجغ لە )

 (.7975-7974، 2106ٌئاماژەصان بەهاوەهەی)ؾضیم ؾاڵح، عەؿیم ؾاڵح و ػەهگەهە،  بابەجیان لەوەعگێڕاوی ؾەحاصی بً بەبێ( 02پێضەچێذ )

 الپەڕە و ؾاڵ ماهگ ژماعەی گۆڤاع هاوهیكاوی بابەث ژ

 98-97 0940ئەیلٌى جا واهىووی یەهەمی  12-9 بۆ ػاهحن -1

 3-1 0942و قىباحی  واهىوی صووەم 2-1 گەالوێژ لەؾاڵی ؾێیەمیا -2

 14-10 0942و خىػەیغاوی  مایـ 6-5 جطىع )گۆڕینی( عیلمی ئیجخیماع/وەعگێڕان -3

 97 0942و واهىووی یەهەمی  حكغینی صووەم 12-11 بۆ ػاهحن -4

 3-1 0949واهىووی صووەمی  1 گەالوێژ لەؾاڵی چىاعا -5

 16-13 0949ماعحی  3 صیمەهێيی بەهاعی هىعصؾخان -6

 8-1 0949خىػەیغاوی  6 مدەمەص ئەمحن بەگ هىعصی بەهاوباهگ  -7

 9-1 0949جەمىوػی  7 هىعصی بەهاوباهگ عەلی هەماٌ بەگ -8

 16-1 0949ئۆػؿخۆس ی  8 ئەصیبی بەهاوباهگی هىعص پحرەمێرص -9

 30-24 0944واهىووی صووەمی  1 همىوهەی بلیمەحی -10
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 48-42 0944 هیؿاوی 4 حەژوی هەوعۆػ  -11

 51-43 0945واهىووی صووەمی  1 هىوؾینی هىعصی -12

 46-42 0945هیؿاوی  4 حەژوی هەوعۆػ  -13

 51 0945حكغینی صووەمی  11 بۆ ئاگاصاعی  -14

 60-57 0946حكغینی یەهەمی  10 لەؾىلیماوی -15

 72-65 0946واهىووی یەهەمی  12 قاییەهەی عەقەی زەحەالو -16

 49-44 0947واهىووی صووەمی  1 ؟ چۆوی بێ  ئەبێهێرعاو  -17

 49-44 0947ماعحی  3 بۆچی هەچىویً بۆ هىێؿخان؟ -18

 47-41 0947هیؿاوی  4 حەژوی هەوعۆػ  -19

 86-75 0947و حكغینی یەهەمی  ئەیلىوٌ 10-9 لەؾىلەیماوی بەهەڵەبجەوە -20

 64-60 0947حكغینی صووەمی  11 لەهەولێر -21

 51-48 0947واهىووی یەهەمی  12 هەزىێىضەواعی  -22

 32-29 0948قىباحی  2 لەپێىاوی ئاػاصیضا -23

 72-65 0948واهىووی یەهەمی  12 صیؿان گەالوێژ -24

 50-49 0949مایس ی  5 پغؾیاعو وەاڵمێً -25

 72-62 0949خىػەیغاوی  6 حەوهەع ئاػا -26

 باڵوهغاوەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی لە ژماعەواوی گۆڤاعی گەالوێژ(وجاع و بابەجە ئەصەبییە 5زكخەی ژماعە )

 

(ی گۆڤاعەهە 9( ژماعەی گۆڤاعی گەالوێژ هە لەماوەی صە ؾاڵضا صەعهغاوە، عەالئەصیً ؾەحاصی هە لە ژماعە )006( لە هۆی )5بەگىێغەی زكخەی ژماعە )

( بەهەعصوو ؾیـەحی مىصیغی ئیضاعەو ؾەعهىوؾەع واعیىغصوە، جەهیا 0949عاگغجنی لە چاپ لە ماهگی ئابی ؾاڵی ) (جا ؾاحی0941بەصواوەوە لە ماهگی ئەیلىلی ؾاڵی )

و  ( بىوە، هە بەیەهەوە چاپىغاوە02-9و لەژماعەواوی ) ( بابەحی بەهاوی زۆیەوە باڵوهغصوەجەوە. ؾەعەجای باڵوهغصهەوەی بابەجەواوی ؾەحاصی لەؾاڵی صووەم26)

و لەگۆڤاعی گەالوێژ صوای  ئەو س ێ ژماعەیە. بەمەصا صەعصەهەوێذ، واعواوی هىوؾیىەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی لەصەؾخپێيی واعی عۆژهامەهىوس ی ( الپەڕەیە98)

ینی ( ژماعەی گۆڤاعەهە صەؾخیپێىغصوە. لەگەڵ ئەوەقضا عەالئەصیً ؾەحاصی بەقێىەیەوی عێىى لەهەمىو ژماعەواوی گۆڤاعی گەالوێژصا هىوؾ21چاپىغصوی )

 هەبىوە، بەڵىى هاوە هاوە لەگۆڤاعەهەصا قتی هىوؾیىە هەعوەهى لەزكخەی زىاعەوەصا صەعصەهەوێذ.

 

 ؾاڵی باڵوهغصهەوە لە گەالوێژ ژماعەی بابەجەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی/هاوهیكاوی بابەث

 ؾاڵی صووەم یەن بابەث/ بۆ ػاهحن

 ؾاڵی ؾێیەم جەگەوع )گۆڕینی عیلمی ئیجخیماع، بۆ ػاهحن بابەث/ گەالوێژ لەؾاڵی ؾێیەمیا،  س ێ

پێىج بابەث/  صیمەهێيی بەهاع، گەالوێژ لەؾاڵی چىاعا، هىعصی بەهاوباهگ مدەمەص ئەمحن بەگ، عەلی هەماٌ 

 بەگ، ئەصیبی بەهاوباهگی هىعص پحرەمێرص
 ؾاڵی چىاعەم

 ؾاڵی پێىجەم صوو بابەث/ همىوهەی بلیمەحی، حەژوی هەوعۆػ 

 ؾاڵی قەقەم بابەث/ هىوؾینی هىعصی، حەژوی هەوعۆػ، بۆ ئاگاصاعی س ێ 

 ؾاڵی خەوجەم صوو بابەث/ لەؾىلیماوی، قاییەهەی عەقەی زەحەالو

؟، بۆچی هەچىویً بۆ هىێؿخان؟، حەژوی هەوعۆػ، لەؾىلەیماوی  چۆوی بێ  قەف بابەث/ هێرعاو ئەبێ

 بەهەڵەبجەوە، لەهەولێر، هەزىێىضەواعی 
 ؾاڵی هەقخەم

 ؾاڵی هۆیەم وو بابەث/ لەپێىاوی ئاػاصیضا، صیؿان گەالوێژص

 ؾاڵی صەیەم صوو بابەث/ پغؾیاعو وەاڵمێً، حەوهەع ئاػا

 ( ژماعەی وجاع و بابەجەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی بەگىێغەی ؾاڵەواوی جەمەوی گەالوێژ6زكخەی ژماعە )
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(، واعواوی هىوؾینی عۆژهامەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی لە گۆڤاعی گەالوێژ لەؾاڵی صووەمەوە بە بابەجێً صەؾخیپێىغصوەو ؾاڵی صوو 6بەگىێغەی زكخەی ژماعە )

و هەقخەمی جەمەوی  (0947بابەث جا صەگاجە پێىج بابەحی عۆژهامەواوی حۆعاوحۆعی لە هىوؾحن باڵویىغصوەجەوە لە گۆڤاعی گەالوێژ، بەحۆعێً ؾاڵی )  بۆ س ێ

و لەو ؾاڵەصا قەف بابەحی عۆژهامەواوی باڵوهغصوەجەوە بەهاوی  گۆڤاعی گەالوێژ، ؾاڵێيی پڕهىوؾینی عۆژهامەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی بىوە لەگۆڤاعی گەالوێژ

عوەهى جێبینی صەهغێذ، صوو بابەحی بەیەن هاوهیكاهەوە )بۆ زۆیەوە، ئەمە لەواجێىضا لەصوو ؾاڵی هۆجایی جەمەوی گەالوێژصا هەع ؾاڵەو بابەجێيی باڵوهغصوەجەوە. هە

و چىاعەم  و صوو بابەحی بەهاوهیكاوی )گەالوێژ لەؾاڵی ؾێیەمیىا(و )گەالوێژ لەؾاڵی چىاعا( لەهەعصوو ؾاڵی ؾێیەم و ؾێیەمی جەمەوی گەالوێژ ػاهحن( لەؾاڵی صووەم

 چىاع بابەجاهە لەیەهەوە هؼیىەوەو پەیىەؾتن بە واعی ؾەحاصی  و مەبەؾتی ئەم باڵوهغصوەجەوە هە جا عاصەیەوی ػۆع هاوەعۆن

ؾاڵەواوی وەهى مىصیغی ئیضاعەو صواجغیل ؾەعهىوؾەعی گۆڤاعەهە. ئەوەلەواجێىضا، س ێ بابەحی پەیىەؾذ بە هەوعۆػی بەیەن هاوهیكان )حەژوی هەوعۆػ( لە

(صا بۆ ئەو بۆهە هەجەوەییە هىوؾیىە. 0947و هیؿاوی  0945و هیؿاوی  0944اوی و هەقخەمی گۆڤاعی گەالوێژ؛ صعوؾذ )لە ژماعەواوی هیؿ و قەقەم پێىجەم

و هاوەعۆهضا لەیەن  و پەیىەؾخە بەبۆهەیەوی هەجەوەییەوە جا عاصەیەوی ػۆع لە ئاماهج صیؿاهەوە هىوؾینی بابەجێيی لەو چەقىەف هە لەالپەڕەواوی هاوەڕاؾذ صاهغاون 

 یضاعەی گۆڤاعەهەو بەڕێىەبەعی هىوؾحن هىوؾغابێذ.و ئەمەقیان پێضەچێذ وەهى مىصیغی ئ صەچً

 

وصاهەیەهیان وەعگێڕاوی بابەجێىە هە لە گۆڤاعی  بابەجە عۆژهامەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی بەهاوی زۆیەوەو لەگۆڤاعی گەالوێژ بەش ی هەع ػۆعیان هىووؾیجن 

ڵىاؾییی. گەعچی لەؾەعبابەجەهە هاوی هىوؾەعی بىەڕەحی بابەجەهە هەهىؾغاوە، )عیؿالە(ی میؿغییەوە وەعگحراوە. بابەجەهە جایبەجە بە گەقەهغصوی چەميی هۆمە

ئەوەی هیچ وعصەواعییەوی جغ لەباعەی ئەو   بەاڵم ئاماژە بەوەصعاوە هە لەگۆڤاعی )الغؾالت(وە وەعگحراوەو لەالیەن عەالئەصیً ؾەحاصییەوە هغاوە بەهىعصی بێ

 ە.ؾەعچاوەیە بسغێخەڕوو هە بابەجەهەی لێىەعگحراو 

ٌ 02و 00و 01و 9صەؾخپێيی هىوؾیىەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی ئاگاصاعیىامەیەن بىوە هە ژماعەواوی ) و واهىووی  و حكغینی صووەم و حكغینی یەهەم (ی ماهگەواوی ئەیلى

یەهێً لەپكدیىاهە  عەلی هەماٌ(، )0940ی جەمىوػی ئابی 8و 7باڵویىغصوەجەوە. ئەم هىؾیىەی ؾەحاصی صوای ئەوەصێذ لەهەعصوو ژماعەی  0940یەهەمی ؾاڵی 

و عێىسەعی واعوباعە صاعاییەواوی گۆڤاعەهە، لەهىوؾیيێىضا  بەهاوهیكاوی )بۆ ئاگاصاعی( زىێىضەواعاوی ئاگاصاعهغصوەجەوە  ؾەعەهییەواوی گۆڤاعی گەالوێژ

یان صاهاوە بۆ -ێىەبچێذ، ؾەیض عەالئەصیً ؾەحاصیلەواصەی زۆیضا بەڕ   صواهەوجً هەمىو ؾەعی ماهگێ  و بۆئەوەی گۆڤاعەهە بێ لەژماعەواوی صاهاجىوە

و ئابىهە صعێغی هەهەن. ئاماژەی بەوەقضاوە بۆ هەمىو  و چاوصێغیىغصوی لەچاپضاوی گۆڤاعەهە. صاواش ی لەزىێىضەواعان هغصوە لەهاعصوی هىوؾحن ؾەعپەعقدیىغصن

و بەهاوی ئەوەوە بىێرعێذ بۆ هاوهیكاهەهەی  عەواهەی عەلی هەماٌ بىغێذو ئابىهەف  حۆعە واعێيی گۆڤاعی گەالوێژ پەیىەهضی بىەن بەعەالئەصیً ؾەحاصی

(. بەم هىؾیىەصا صەعهەوێذ هە واعهغصوی عەالئەصیً ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالوێژ صەگەڕێخەوە بۆ 014، ؾاڵی صووەم،8ٌو 7لەقاعی بەػضاص)گەالوێژ، ژماعەواوی 

 . 0940و ؾاڵی  (ی ؾاڵی صووەمی جەمەوی گۆڤاعەهە02و 00و  01و  9ماعەواوی )و ؾەعپەعقدیىغصوی لەچاپضاوی ژ  0940چاعەوی هۆجایی ؾاڵی 

اوهیكاوی )بۆ ػاهحن( لەگەڵ صەؾدبەواعبىووی لەگۆڤاعی گەالوێژ، عەالئەصیً ؾەحاصی وەهى بەڕێىەبەعی ئیضاعە، ئاگاصاعییەوی بۆ زىێىضەواعاوی گۆڤاعەهە لەژێغ ه

ەی صعێژەپێضەعی ئاگاصاعییەهەی عەلی هەمالە بەاڵم هاوهیكاوی بابەجەهەی گۆڕیىە. لەهىؾیىەهەیضا باس ی لەزغاپی صا باڵوهغصوەجەوە. گەعچی هاوەعۆوی هىوؾیىەه

و ئەگەع ئەو بەصەمەوەهاجىەی ئەو هەبىایە، ػۆعی هەمابىو گەالوێژ  و ؾخایص ی عەلی هەمالی هغصوە بەوەی پكدیىاوی گۆڤاعەهە صەواث جىاهای صاعایی گۆڤاعەهە هغصوە

و  ( گۆڤاعەهە بەڕێىىپێيی صەعبىغێذ، ئابىوهەواهیان لەواصەی زۆیضا بىێرن 0942صن بىەؾدێجرێذ. صاواش ی لەزىێىضەواعان هغصوە بۆئەوەی لەؾاڵی )لەچاپىغ 

ؿڕێخەوە)گەالوێژ، ژماعە بئەواهەیص ی هایاهەوێذ چیتر ژماعەواوی گەالوێژیان بۆ بىێرعێذ، ئیضاعەی گۆڤاعەهە ئاگاصاعبىەهەوە لەوەی هاویان لەلیؿخەواوی ئابىوهەصا 

چاپىغصوی ژماعەواوی گۆڤاعی گەالوێژ جا عاصەیەن عێىبىەجەوە بەوەی لەو  0942(. لەگەڵ صەؾدبەواعبىووی ؾەحاصیكضا، لەؾاڵی 98-97، ؾاڵی صووەم،02ٌجا  9

 ی گۆڤاعەهە حێگحرهغاوە.و هەعصوو ماهگ حاعێً چاپىغاوە. جا عاصەیەوی ػۆعیل ژماعەی الپەڕەواو ( بەعگ6( ژماعە لە )02ؾاڵەصا )

و بەهەمان هاوهیكان )بۆ ػاهحن(، لە  هەع لەو چىاعچێىەیەصا، صوای ؾاڵێً لەصەؾخپێىغصوی واعەهەی، لەگۆڤاعی گەالوێژ وەهى مىصیغی ئیضاعە، لەهىوؾیيێىضا

عاوی گۆڤاعەهە، لەؾاڵی هىێىە چاپىغصوی ژماعەواوی ، عەالئەصیً ؾەحاصی مژصەي صاوە بەزىێىضەوا0942و واهىووی یەهەمی  ی حكغینی صووەم02و  00ژماعەواوی 

و  صواهەوجً هەع ماهگە جاكە ژماعەی زۆی صەعئەچێ  گۆڤاعەهە لە عووی واجەوە عێىضەزغێخەوە. لەو هىوؾیىەیضا ؾەحاصی هىوؾیىیەحی:"بەیاعمەحی یەػصان بەبێ

ویان لەپەڕە هەمی گۆڤاعەهە بێذ چىهىە هىؾحن هە صعێژ بى بە صو مەكالە گۆڤاعەهە باڵوئەهغێخەوە. بەو بۆهەوە جيا ئەهەیً ئەواهەی هە هىؾیىمان بۆ ئەهێرن چا

(. صاواش ی لەواهە هغصوە ژماعەواوی گۆڤاعەهەیان 2ٌ،97-، ؾاڵی02و  00بەف ئەبحن لەهەمىو چەقىە هىؾیيێيی ئەصەبی")گەالوێژ، ژماعە   پڕئەبێخەوەو بێ

و ئاماژەی بەوەقضا ػۆع بەقضاعبىوی  گەالوێژ ئاگاصاعبىەهەوە هەجا گۆڤاعەواهیان صەؾاوصەؾذ هەؿەوجێذ بەصەؾدىاگاث، لەهاوهیكاوی زۆیان ئیضاعەی گۆڤاعی 

و زىاػیاعە پاهخاوی خؿابی زۆیان بىەن و ئابىوهەواهیان عەواهە بىەن. ئەواهەف  گۆڤاعەهە، ئابىوهەیان هەهاعصوە لەواجێىضا ؾاڵەهە زەعیىە جەواو صەبێذ

 بۆ بىێرعێذ، ئاگاصاعیان بىەهەوە. هازىاػن چیتر گەالوێژیان

، بەاڵم ئەمجاعە لەژێغهاوهیكاوی )بۆ ئاگاصاعی( عەالئەصیً ؾەحاصی 0945(ی حكغینی صووەمی 00و لە ژماعە ) لەهىوؾیيێيی هاوقێىەو صوای جێپەڕبىووی صوو ؾاڵ

ەی گەالوێژیان هەهاعصوە ؾەعەڕای چەهضیً حاع ئاگاصاعهغصهەوە. لەو و بێضاصی زۆی صەعبڕیىە لەصەؾذ ئەو هەؾاهەی ئابىه مىصیغی ئیضاعەی گۆڤاعی گەالوێژ، صاص

ئەگەع لەهاعصوی ئابىهەصا وامان لەگەڵ بىەن هاچاعیً  -صاخی گغاهم–هىؾیىەیضا هە لە هاو چىاعچێىەیەهضا صاهغاوە، ؾەحاصی هىؾیىیەحی: "بەپەعۆقەوە ئەیڵێحن 

یەن ئەیؼاهً هە صەعهغصوی گۆڤاعێً لەم عۆژەصا چە ئەعهێيی هەیەو چە پاعەیەوی ئەوێذ")گەالوێژ، ژماعە و صەعی هەهەیً.  چىهىە هەمىو ال  واػ لەم گۆڤاعە بێىحن

و جياقیان لێضەواث ئەگەع صەیاهەوێذ گۆڤاعەهە  (. حەزتی هغصوەجەوە لەوەی صاوای ئابىهە صاوای ػیاصە یاعمەحی ماصی لەزىێىضەواعان هاهەن50،  6ٌ-، ؾاڵی00
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و  ( بەهۆی هەهضێً  پێكهاث0945، حكغینی صووەمی 00صن، ئابىهەواهیان بىێرن. ئاماژەی بەوەقضاوە ئەو ژماعەیەی گۆڤاعی گەالوێژ )ژماعە بەعصەوام بێذ لەچاپىغ 

 هێكەی چاپساهەوە صواهەوجىوە.

ئیضاعە ئاماژەی پێىەصعاوە، صوو جەعػێيی جغی هىوؾیىەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی لەصەؾخپێيی واعی عۆژهامەواوی لەگۆڤاعی گەالوێژ گەعچی وەهى مىصیغی 

و   0ؾاڵ بەؾەع صەعهغصوی گۆڤاعی گەالوێژصا. لەهىؾیيێيی بەهاوهیكاوی )گەالوێژ لەؾاڵی ؾێیەمیا( هە لەالپەڕە یەهەمی ژماعە   هىؾیيیەحی صوای جێپەڕبىووی س ێ

ی بەئەؾخێرەی گەالوێژی ئاؾمان قىبهاهضوە هەچۆن صەعهەوجنی صا باڵوهغاوەجەوە، هىوؾەع گۆڤاعی گەالوێژ 0942و قىباحی  ی ؾاڵی ؾێیەم، واهىوی صووەم 2

و لەئاؾماوی ئەصەبیاحی هىعصیضا صەگەقێخەوە.  و گۆڤاعی گەالوێژیل بىەجە ماهگی چىاعصە ئەؾخێرەی گەالوێژ لەئاؾمان صەبێخە هۆی عەواهضهەوەی گەعمای هاویً

صەصاث گەعچی لەؾەعەجای واعواوی هىؾیىەواهیضا بىەو صوەم هىوؾیيیەحی هە لەگۆڤاعی  ئەم هىوؾیىە جىاهای هىوؾینی ئەصەبیاحی عەالئەصیً ؾەحاصی پیكان

و ؾەیغی صو گەالوێژەهەی ئەعػو ئاؾمان بىەیً لەؾاڵی  گەالوێژصا باڵویىغصوەجەوە. صەؾخپێيی هىوؾیىەهەی ئەمەیە: "ئەگەع بەصڵێيی پاهىزاوێً ؾەعهەڵبڕیً 

(. هەع 9-0، 9ٌ-، ؾاڵی 2و 0و پێؿخمان ئەبىژێخەوە لەزۆش ی هغصەوەی ئەم صو جاكاهە..")گەالوێژ، ژماعە  مێكً ؾێیەمی گەالوێژەهەی زۆماها بێگىمان ئێؿىى 

و  و ؿێرهغصن و بایەخی ػاهحن و عەوش ی واڵجان و گغهگی گۆڤاعی گەالوێژ هغصوە لەئاگاصاعهغصهەوەی الوەوان لەهغصەوەی پێكیىان  لەو هىوؾیىەصا ئاماژەی بەبایەر

 و ئەصەبیاحی هەجەوەهەیان.  ان بەػمانئاقىابىوهی

(، عەالئەصیً ؾەحاصی وجاعێيی جغی بەهاوی )گەالوێژ 0949(ی ؾاڵی چىاعەم )واهىووی صووەمی 0و لە ژماعە ) صوای جێپەڕبىووی ؾاڵێيی جغ لەجەمەوی گەالوێژ

و قىبهاهضهێيی ػۆعی  بەجەعػێيی ئەصەبی هىوؾغاوەو  وەؾفهىوؾیىە. ئەم هىوؾیىەی ؾەحاصیص ی هاوقێىەی هىوؾیىەهەی ؾاڵی پێكىوی،  لەؾاڵی چىاعەمیا(

و، لەصەؾخپێىضا هىؾیىیەحی: "گىاڵڵە ؾىعەیەوی زىاهغص لە گؼهگی بەیاهییەوا لەهاو   و ئەمجاعە ؾەحاصی گۆڤاعی گەالوێژی قىبهاهضووە بە گىاڵڵە ؾىوعە جێضایە

ا. هەچی صەؾتی وەیكىمەی بای گەعصەولىلەی هاوامی بەچەپۆوی چىىعمە بەهەكلەباػ زەعماهەیەوی عەقە عەقە عەیداهەی ئاوهگاعیا بەیاعیىغصن زۆی هەڵض

ی ؾىڕاهەوەی ؾاڵیا قااڵوی هێىاو هەهاؾەی ئاگغینی بە عومەحی بێگەعصیا باڵوهغصەوە. هخىپڕ لەو واجە واولیەصا بەقىە قً گەالوێژی باعوی یەػصاوی لەصوا چىع 

و بەیضاخی ئاػاصی  لەقىغی هغیكيی صەؽ لەؾەع قان جەپىجۆػی هەهاجیى هاهەمىاعی ئەو صالى جەؿغوجىها هغصؾەعی ؾاالعی لەگەلی وامەعاوی صەعهێىاو بە 

 .(9-4ٌ،0-، ؾاڵی 0لەمەیضاوی ؾەعبەزۆیضا هەڵىغص")گەالوێژ، ژماعە 

و لەؾاڵی  چىاعەم ؾاڵی جەمەوی گەالوێژ بەش ی ػهجحرەیەن هىوؾیىە هە لەژماعەواوی  بەقێيی جغی هىوؾیىەواوی عەالئەصیً ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالوێژ، س ێ

ەصیً ؾەحاصی صا هىوؾغاون لەژێغ هاوهیكاوی حۆعاوحۆعی )هىعصی بەهاوباهگ، ئەصیبی بەهاوباهگی هىعص، پحرەمێرص(. صەؾخپێيی ئەم ػهجحرە هىوؾیىەی عەالئ0949

 0949(ی خىػەیغاوی 6و لەژماعە ) اهىامەی مدەمەص ئەمحن ػەهییەژماعەی یەن لەصوای یەوی گۆڤاعی گەالوێژصا باڵوهغاوەجەوە، هىوؾیىەوەی ژی  هە لە س ێ

 باڵوهغاوەجەوە.

و  ؿییەوی بۆ ژیانلەصوو جىێی هەقذ الپەڕەی گۆڤاعەهەصا، عەالئەصیً ؾەحاصی لەوجاعێىضا بەهاوهیكاوی )هىعصی بەهاوباهگ: مدەمەص ئەمحن ػەوی بەگ(، بایۆگغا

يی هىوؾیىەهە هاؾاهضوی ئەمحن ػەهییە بەزىێىضەواعان بەوەی هىڕی هێیەو لەهىێ لەصایىبىوەو ئاؾتی زىێىضوی هىؾیىەواوی ئەمحن ػەوی ئاماصەهغصوە. صەؾخپێ

و صەؾدبەواعبىووی وەهى وەػیغ لەچەهض وابیىەیەوی خىىمەحی عێراكضا  چی بىوەو چۆن بىوەجە ئەؿؿەع لە ؾىپای صەوڵەحی عىؾماوی جا گەڕاهەوەی بۆ عێراق

و ئەو  و بەعهەمەواوی ئەمحن ػەوی بەقێيی جغی هىوؾیىەهەی عەالئەصیً ؾەحاصی جەعزاهىغاوە بۆ جیكً زؿدىە ؾەع هىوؾحن .0942بۆ  0995لەؾااڵوی 

و هىوؾەع ئاماژە  و ئەواهەیص ی صەؾدىىوؽ بىون لەو واجەصا. صوایحن بەش ی بایۆگغاؿییەهە ؾەباعەث بەئەمحن ػەوی مێژووهىوؾە هخێباهەی چاپىغاون 

. گەعچی بۆ ئەم هىوؾیىە ئاماژە بەهیچ ؾەعچاوەیەن هەصعاوەو لەهەهضێً (8-0، 4ٌ، ؾاڵی6ن ػەوی صاوە لە بىاعی مێژووصا)گەالوێژ، ژماعەبەبەعهەمەواوی ئەمح

هىوؾەع بۆ و  و ئەمحن ػەوی هغصوە بەؾەعچاوە بۆ عاؾتی و صعوؾتی ػاهیاعییەواوی بەاڵم لە عیپۆعجاژێيی عۆژهامەواهییەوە هؼیىە قىێىضا هىوؾەع پەیىەهضی زۆی 

بەهاوباهگ(ی  حیاهغصهەوەی بابەجەهە لەیەهتر صوو هاوهیكاوی الوەوی بۆ صاهاوە هە هەڵلىاڵوی جێىؿتی ژێغ هاوهیكاهەواهً. ئەڵلەی صووەمی وجاعی )هىعصی

اوەجەوە، جایبەجە بەهىوؾیىەوەی و لە الپەڕەی یەهەم جا هۆیەمی ئەو ژماعەیە باڵوهغ  صا باڵوهغاوەجەوە0949(ی جەمىػی 7عەالئەصیً ؾەحاصی هە لەژماعە )

و قاعی ؾلێماوی هە ئەویل عەلی هەمالە. لەوجاعێىضا بەهاوهیكاوی )هىعصی بەهاوباهگ عەلی هەماٌ  بایۆگغافی هەؾایەجییەوی صەوڵەمەهضی باقىعی هىعصؾخان

هغخی لەؾەع ژیاوی ئەو هەؾایەجییە زؿخىەجەڕوو هەع بەگ(، بەهەمان جەعػی هىوؾیىەوەی بایۆگغافی مێژووهىوؽ ئەمحن ػەوی، ؾەحاصی چەهضیً ػاهیاعیی بە

و جەواوهغصوی مەهخەبی عەؾىەعی لە  0904لەقىێنی لەصایىبىوهیەوە جا بىەچەی و صەؾخپێيی زىێىضوی لە مەهخەبەی عوقضیەی عەؾىەعیە لەؾلێماوی لە ؾاڵی 

 ٌ . هەعوەن صەؾدبەواعبىووی 0922و گەڕاهەوەی بۆ عێراق لە ؾاڵی  ای عىؾماویو قەڕهغصوی لەهێى ؾىپ و بىووی بەمامۆؾخا بەعوجبەی ئەؿؿەع لەئحزمحر ئەؾخەمبى

. صواجغ واػهێىاوی لە وەػیـەی محری و ؾەعكاڵبىووی 0996و بەعصەوامبىووی لەوواعە جا ؾاڵی  لەچەهضیً پۆؾتی ؾليی پۆلیس ی لەصەوڵەحی جاػەصامەػعاوی عێراق

و  (. بەهەمان قێىەی وجاعی پێكىو ئەم هىؾیىەی عەالئەصیً ؾەحاصیل لەؾەع هەمان جەعػ هىوؾغاوە9-0ٌ، 4-، ؾاڵی 7بەواعی باػعگاهییەوە)گەالوێژ، ژماعە 

ئاماژەیەن هەصعاوە بە هاوقێىەی عیپۆجاژێيی عۆژهامەهىوس ی صوو هاوهیكاوی الوەوی بۆ صاهغاوە لەپاڵ هاوهیكاوی ؾەعەوی، گەعچی لەزؿدىەڕووی  ػاهیاعییەوان هیچ 

 یا بەخىهمی هاؾیىیی هەؾیی عەلی هەماٌ ػاهیاعییەواوی باڵوهغصوەجەوە.ؾەعچاوەو هىوؾەع جەه

جەعزاهىغاوە بۆ هىوؾیىەوەی ژیاهىامەی پحرەمێرص. لێرەصا هاوهیكاوی وجاعەهە گۆڕعاوە بۆ )ئەصیبی بەهاوباهگی  0949هۆجا ئەڵلەی هىوؾیىەواوی عەالئەصیً لەؾاڵی 

اڵم هاوقێىەی صوو وجاعەهەی ژماعەواوی پێكى، عەالئەصیً ؾەحاصی بایۆگغافی پحرەمێرصی قاعحری هىوؾیىەجەوە. هىعص پحرەمێرص(. گەعچی هاوهیكاهەهە گۆڕعاوە بە

اجب هىوس ی لە صەؾخپێيی هىوؾیىەهەی بەهاؾاهضوی پحرەمێرص صەؾخپێىغصوە بەوەی هىڕی هێیەو ؾاڵی چەهض لەصایىبىەو چىوی بۆ خىحغە و  صەؾخپێيی وەػیـەی و

و  و بىووی بە ئەهضامی مەحلیس ی عالی لەئیؿخەهبىڵ. صەؾخپێيی واعی عۆژهامەهىوس ی لە عۆژهامەی )هىعص( و ڕۆیكخنی بۆ جىعهیا  و قاعباژێغو هەڵەبجە  ؾلێماوی 
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هض و قاعحرو. چەهض الپەڕەیەوی ئەم هىوؾیىەی ؾەحاصی جەعزاهىغاوە بۆ زؿدىەڕووی چە و صەعهەوجنی وەهى ئەصیب پاقان گەڕاهەوەی بۆ باقىعی هىعصؾخان

 .(06-0،  4ٌ، ؾاڵی8و جیكىسغاوەجە ؾەع هەعصوو عۆژهامەهە)گەالوێژ، ژماعە و ژیان هغاوە و ژیً و لەصوا بەش ی هىوؾیىەهەقضا باؽ لەپحرەمێرص قیعغێيی پحرەمێرص

و بەڵىى هىوؾەع لەؾەع بىەمای  و صعوؾتی ػاهیاعییەوان ئەم وجاعەف گەعچی هاوقێىەی ئەواوی پێكىو هیچ ئاماژەیەوی جیاهەصعاوە بەؾەعچاوەیەن بۆ عاؾذ

و پىزخەو بابەجەهە بەچەهض  و ػماهێيی هىعث پەیىەهضی هەؾیی لەگەاڵ پحرەمێرصا پێضەچێذ ئاماصەی هغصبێذ بەاڵم وەهى عیپۆعجاژێيی عۆژهامەهىوس ی هىؾغاوە

 هاوهیكاهێيی الوەوی لەیەهتر حیاهغاوەجەوە.

حی صیاعیی هىعص صەهغێذ بىغێىە ؾەعچاوەیەوی بەهغخی ػاوؿتی بۆ هىوؾیىەوەی ژیاهىامەی ئەو هەؾاهە هەؾایە  وجاعەی عەالئەصیً ؾەحاصی لەؾەع س ێ  ئەم س ێ

و ئەگەع هەڵەیەن یان هاڕاؾخییەوی جێضابىوایە بێگىمان عاؾدیان صەهغصەوە. هەعوەن  بەجایبەحی هە لەواجێىضا هىوؾغاون، ئەو هەؾاهە زۆیان لەژیاهضا بىون

عەوان بەع لەباڵوهغصهەوەی پیكاوی ئەو هەؾاهەی صاوە بۆئەوەی هەع ئحزاؿەیەن یان پێكيیاعێىیان هەبێذ لەبەعچاوبگحرێذ یازىص هاقؼاهغێذ ئایا هىوؾەعی وجا

 ها؟.

ەؾەع بابەحی جغی عەالئەصیً ؾەحاصی لە گۆڤاعی گەالوێژ، پەیىەؾخە بە حەژوی هەجەوەیی هەوعۆػەوە. یەهەم بابەحی عەالئەصیً ؾەحاصی ل  لەالیەوی جغەوە، س ێ

بەهاوهیكاوی )حەژوی هەوعۆػ( باڵوهغاوەجەوە. ئەم بابەجە لە عیپۆعجاژێيی عۆژهامەهىوس ی صەچێذ. ؾەعەجا بەجەعػێيی ئەصەبی،  0944(ی هیؿاوی 41هەوعۆػ لە ژماعە )

ەهاصاع ؾەعی بەهاػی  لەهەلی وامەعاوی صا بەعخی بەهغخی بەهاعی ب0944ی ماعحی 22و لەو باعەیەوە هىؾیىیەحی: "لە عۆژی  هىوؾەع باس ی عۆژی هەوعۆػی هغصوە

و صڵضا صابەقىغا،  و گیان بەؾەعصاعو گىڵ   زەوش ی ؾەعەوهىێ   صەعهێىا بەهەقئەی چیمەوی چەمەهەوان جۆفی ؾەعمای ؾەعاوەوان عەوی هغص، ژیاهێيی جاػە بێ

(. هىوؾەع ئەم بابەجەی هاوقێىەی عیپۆعجاژێيی عۆژهامەواوی 42ٌ ، 5-، ؾاڵی 4ؾەعەهجام ػەبغو ػەهگی ػؾخان لەم عۆژەصا ؾەعەهگىن هغا... ")گەالوێژ، ژماعە 

یكاهێيی جغی بەچەهض هاوهیكاهێيی الوەوی لەیەن حیاهغصوەجەوە. بەش ی صووەمی جەعزاهىغصوە بۆ باؾىغصوی هەوعۆػ وەهى حەژهێيی هەجەوەیی هىعصؾخان. هاوه

عاؾخییە صەواث هە ئاگغی هەوعۆػ هیچ پەیىەهضییەوی بە ئایییىەوە هییە. پاف ئەم گێڕاهەوە و صاهۆوی لەو  الوەوی هىوؾیىەهەی ؾەحاصی باؾىغصوی ئاگغی هەوعۆػ 

لە قاعی بەػضاص بەبۆهەی هەوعۆػەوە  0944ی ماعحی ؾاڵی 22مێژووییاهە هىوؾەع بەقەواوی جغی بابەجەهەی جەعزاهىغصوە بۆ باؾىغصوی ئەو چاالهییەی لە عۆژی 

وؾەع گێراوەیەوی چحرۆهئامێزی بۆ چاالهییەهە هغصوە هە چۆن لەؾەعاث چىاعو چاعەوی پاقيیىەڕۆوە زەڵيی پٌۆ پٌۆ عێىسغاوە. وەهى عاپۆعجەهەواڵێً، هى 

و  و پاقان  لەؾەعاث چىاعو هیى چاالهییەواوی یاصەهە صەؾخیپێىغصوە عویان هغصوەجە هاوچەی ئەعؼەمییەوەو ژماعەیەن گەهج پێكىاػییان لەبەقضاعبىوان هغصوە

-، ؾاڵی 4و یاصەهە بە هەڵپەڕوێ هۆجایی هاجىە)گەالوێژ، ژماعە  الهییەصا ؾغوصی )ئەی عەكیب وجغاوەجەوەو صواجغ چەهض گۆعاهییەن پێكىەقىغاون لەصەؾخپێيی چا

5ٌ ،47-48). 

هەوعۆػ( باڵوهغصوەجەوە. ، عەالئەصیً ؾەحاصی هىوؾیيێيی جغی هەع بەهەمان هاوهیكاوی )حەژوی 0945(ی هیؿاوی 4و بەهەمان بۆهەوە، لەژماعە ) ؾاڵی صواجغ

و ئاماژەی بەوەصاوە وەهى چۆن ئەوعوپاییەوان هەمىو ؾاڵێً لەیەهەم عۆژی ماهگی  ؾەعەجای هىوؾیىەهەی ؾەحاصی بەػماهێيی ئەصەبی باس ی هەوعۆػی هغصوە

عۆژێيی هەیە هە هەوەڵ عۆژی بەهاعە. و میؿغییە هۆهەوان عۆژی ؾىێغبىوی )هیل(یان هغصوە بەحەژن، هىعصیل وەهى هەجەوەیەن  هیؿان حەژهێىیان هەیە

ئەؾخێرە، هىوؾەع عاپۆعجە هەواڵێيی باڵوهغصوەجەوە لەباعەی ئەو چاالهییەی   و جەهیا هىوؾینی س ێ صاهاوی هیچ هاوهیكاهێيی الوەوی  صوابەصوای ئەم پێكەهییەو بێ

و ژماعەیەن لەوەػیغو واعبەصەؾخاوی  اعو پیاوماكىڵە هىعصەواوی بەػضاصو زىێىضەو  و گەهج لەبەػضا بەڕێىەچىوە 0945ی 9ی 22ؾەعاث چىاعی پاقيیىەڕۆی عۆژی 

ػۆعی و صەؾەاڵحی ئیىگلحز بەقضاعییان جێضا هغصوە هە لەهۆڵی )مەلیً ؿەیؿەڵ( بەڕێىەچىوە. ؾخایص ی گەهجەواوی هغصوە هە لەوچاالهییەصا زؼمەحی  عێراق

و گۆعاوی هىعصی  و هەڵپەعوێ و بیاوی و پاعچە مىػیىێيی هىعصی و ؾەمایەن ا چەهض وجاعمیىاهەواهیان هغصوەو  ئاقىغاقیىغصوە، لەمیاوی چاالهییەهەص

 و گۆعاوی. ی قەو بەعصەوامبىوە بەهەڵپەڕوێ02و چاالهییەهە جا ؾەعاث  پێكىەقىغاوە

ەوە بەڕێىەچىوەو ؾەعاث چىاعی ، لەهەعهىن بەبۆهەی هەوعۆػ 0945ی 9ی 20لەصوابەش ی ئەم عاپۆعجە هەواڵییەصا باؽ لەو چاالهییەف هغاوە هە عۆژی 

و هەؾاوی ئیضاعیى ؾەعباػیی قاعەهە لەؾەع واهیاوەهەی ژووعی قاع هۆبىوهەوەجەوە. ئاماژەی بەوەقضاوە لەم چاالهییەصا قیعغ  پاقيیىەڕۆ زەڵً

(. ئەوەی حێی 46-42، 6ٌ-، ؾاڵی 4ژماعە  و چاالهییەهەف صوو ؾەعاحی زایاهضووە)گەالوێژ، زىێىضعاوەجەوەو گۆعاوی پێكىەقىغاوەو بەقضاعبىوان هەڵپەڕیىن 

(ی هەمان ژماعە، وێىەیەوی چاالهییەهەی هەوعۆػی بەػضاص باڵوهغاوەجەوە هە چاالهییەوی هەڵپەڕهێی گەهجاهەو ئاماژە بەوەصعاوە 47ؾەعهجە لە الپەڕ )

 ؾەعپەعقدیاعی جیپی هەڵپەڕهێىە یئەمحن حؼیغییەو وێىەهە گەالوێژ ئحراهیم عیؿا گغجىیەحی.

، عەالئەصیً ؾەحاصی هەع بەهاوهیكاوی )حەژوی هەوعۆػ( بابەجێيی باڵوهغصووەجەوە. ؾەعەجای وجاعەهەیص ی بە 0947(ی هیؿاوی 4و لە ژماعە ) صوو ؾاڵ صواجغ

یەحی: "ئەمە قدێيی ػۆع ؾەیغە و هىؾیى  صیىییە  ماهاو بێ  وەاڵمضاهەوەی زاوەوی یەهێً لە عۆژهامەواوی بەػضاص صەؾخپێىغصوە هە وجىیەحی حەژوی هەوعۆػ قدێيی بێ

ئەم كؿەیەی زؿخىەجە هاوەوە؟ هاػاهحن عۆژی هەوعۆػ عۆژی لەصایىبىوی ػەعصەقخە، یا عۆژی    ئێمە هاػاهحن حەژوی هەوعۆػ چی صاوە بەؾەع مەحىؾەوە؟ وەوێ

و ئاوو هەوای  م ئەوەهضە هەیە هىعصؾخان لەبەع هىێؿخاویؾەعەجای پێؼەمبەعیەحی، یا عۆژێىە هە ئەو وجىیە بیىەن بەحەژن؟ بێگىمان ئەماهە هیچیان هییە بەاڵ 

(. هەع لەو 40ٌ  ،8، ؾاڵی 4ئەم حەژهەی لەپێل ػەعصەقخیكا صیىەو ئێؿخەف لەهەمى ؾىچێيی هىعصەواعییەوە هەع چاویان لێیە... ")گەالوێژ، ژماعە

باڵوهغاوەجەوە لەگەڵ صوو هىؾیىەهەی زۆی ؾەباعەث بەهەوعۆػ.  0949اڵی هىوؾیىەیضا، ؾەحاصی ئاماژەی بەهىوؾیيێيی ئەمحن ػەوی هغصوە هە لە ژماعە یەوی ؾ

 لە عۆژهامەی )الكعب( بەػماوی عەعەبی هىوؾیىیەحی. 0947ی ماعحی 28و صایىاوەجەوە هە عۆژی  هەعوەن بەقێيی لەهىؾیيێيی زۆی هغصوە بەهىعصی

ؾیىەی عەالئەصیً ؾەحاصی جەعزاهىغاوە بۆ باؾىغصوی چاالهییەواوی هەوعۆػ بەاڵم هاوقێىەی هىوؾیىەواوی جغی لەؾەع حەژوی هەوعۆػ، بەش ی هۆجایی ئەم هىو 

ی 9ی 90ی پاقيیىەڕۆی عۆژی 9لەم هىوؾیىەیضا باس ی چەهض قىێيێيی جغیل هغاوە. لەو چىاعچێىەیەصا هىوؾەع  باس ی ئەو چاالهییەی هغصووە هە ؾەعاث 

هاوهیكاهێيی الوەوی )حەژوی هەوعۆػ لەقاعەوان( هىوؾەع عاپۆعجێيی چڕوپڕی لەؾەع چاالهییەواوی  لەهۆڵی )مەلیً ؿەیؿەڵ( لەبەػضاص عێىسغاوە.  لەژێغ  0947
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لە هـغی لەصەوعوبەعی صەقتی مەحیض پاقا لەؾەعاث یەوی  0947ی 9ی 20هەوعۆػ لەچەهض قاعێً لەو ؾاڵەصا ئاماصەهغصوە. لەو عوەوە باؽ لەوەهغاوە عۆژی 

و قیعغ زىێىضهەوە  هەوعۆػەوە. لەهۆیەف هە ئەو بەهىیؿىجەق هاوی بغصوە، هەع لەو عۆژەصا چاالهییەوی یاعی هغصن پاقيیىەڕۆ زەڵً هۆبىهەجەوە بەبۆهەی

و واعبەصەؾخان لەمەیضاوی ماڵی صاوصئاػا هۆبىهەجەوەو حگەعەو زىاعصەمەوی  ، زەڵ0947ًی 9ی 22لەصەقخەهەی جەهیكتی عێىسغاوە. لەهەولێر عۆژی 

ىغاوەو بەقضاعبىوان هەڵپەڕیىن. صوایحن چاالوی ئەو بۆهەیەف هە لەم هىوؾیىەصا باس ی لێىەهغاوە، چاالهییەن بىوە بەبۆهەی و وجاع پێكىەق صابەقىغاوە

و  و پیاوماكىاڵن لەكەعار قاع هۆبىهەجەوەو قیعغ و واعبەصەؾخان ی پاقيیىەڕۆ زەڵ2ًلە عەواهضوػ عێىسغاوە. ؾەعاث  0947ی 9ی 22هەوعۆػەوە هە عۆژی 

 كىەقىغاوە بەبۆهەی هەوعۆػەوە.گۆعاوی پێ

و بەهایەوی گەوعەی  ئەم هىوؾیىەی عەالئەصیً ؾەحاصی صەهغێذ بە عاپۆعجێيی هەواڵی عۆژهامەواوی لەباعەی چاالهییەواوی هەوعۆػ لەو ؾاڵە لەكەڵەم بضعێذ 

ەقىێىەواوی جغەوە هیچیان بۆ هەهاجىە لەباعەی چاالهییەواوی و لەهۆجایی هىوؾیىەهەقضا هىوؾەع ئاماژەی بەوەهغصوە لەبەعئەوەی ل و عۆژهامەواوی هەیە مێژوویی

ئەوەی ئاماژە بەهاوی ئەو هەؾاهەصا بضاث هە ػاهیاعیی لەباعەی ئەم چاالهییاهەی زغاوەجەڕوو صاوەجە گۆڤاعی   هەوعۆػەوە بۆیە هەیاهخىاهیىە هیچ بىىوؾً بێ

و كەومی پیكان  باعەی هەوعۆػ، هىوؾیىیەحی ئەم هۆبىوهەواهە" هەمىو قعىعێيی صیمىهغاس یگەالوێژ. عەالئەصیً ؾەحاصی لەپەعەگغافی هۆجایی هىوؾیىەهەی لە

، 4و وەلیعەهضی گەوعە هغاوە")گەالوێژ، ژماعە  و ؾمىی وەص ی و لەهەمىیاها هؼای پایەصاعی مەلیىە زۆقەویؿخەهەمان )زاوەن قىۆ( مەلیً ؿەیؿەڵ ئەصا

، چەهض هىوؾیيێيی جغی  عەالئەصیً ؾەحاصی لە گۆڤاعی گەالوێژ وەهى عاپۆعحی عۆژهامەواوی لەكەڵەم بضعێذ، (.  هەع لەو چىاعچێىەیەصا صەهغێذ8ٌ،47-ؾاڵی 

ی. بابەحی یەهەمی هەجیایضا هىوؾەع وەهى پەیامىێرێيی عۆژهامەهىوس ی وەؾـی ئەو صیمەهە ؾغوقخییاهەی هغصوە هە لەمیاوی گەقخە عۆژهامەهىوؾیەهەیضا بیيیىیەح

 باڵوهغصوەجەوە. 0946(ی حكغینی یەهەمی ؾاڵی 01لەیماوی( لە ژماعە )بەهاوهیكاوی )لەؾى 

و قەوێً لەئىجێيی ئەو قاعە ماوەجەوەو پغس ی )ئابىهەی گەالوێژ(ی چاعەؾەعهغصوە.  لەو هىوؾیىەصا، ؾەحاصی باس ی لەوەهغصوە هە گەڕاوەجەوە بۆ ؾلێماوی

ضوی هغصوەو صڵخۆش ی زۆی هەقاعصوەجەوە بەوەی زەڵً خەػیان لەزىێىضهە. ئاقىغاقیىغصوە ئاماژەی بەوەقضاوە لەو ؾەعصاهەیضا ؾەعصاوی هاوەهضەواوی زىێى

و صاوای  و باػاڕ لەقاعی ؾلێماوی صەؾخیپێىغصوە صوای ئەوەی حەهگی صووەمی حیهان هۆجایی هاجىە، ئەو ؾەعصەمە حىاڵهەوەیەوی صعوؾخىغصوی زاهىبەعەو صووان

و زاقان. هەع لەو هىوؾیىەیضا، عەالئەصیً ؾەحاصی باس ی لەوەهغصوە  بۆ عێىسؿدىەوەی قاعو هۆهغصهەوەی زۆڵ  لەقاعەواهیل هغصوە جىاهاواوی بەگەڕبساث 

و هۆهغصهەوەی پاعەو هاوواعییە بۆیان  بەجایبەحی لەهەولێر، هە صیاعە مەبەؾتی هىوؾەع ئەو  كؿەی ؾەع ػاعی زەڵيی لەو عۆژاهە لێلەوماواوی پێىجىێً

لە پێىجىێنی صاوە. هەعوەن ئاماژەی بەو ؾەعصاهەف هغصوە هە وەص ی گەوعە بۆ پێىجىێً هغصویەحی. ئاقىغاقیىغصوە لەگەڵ قێش  0946بىمەلەعػەیەیە ؾاڵی 

و ئابىوهەی گۆڤاعەهەی بەقضاعبىواوی چەمچەماڵی  لەكایملام هاػم وەهضاوی  و لەچەمچەماڵ الیاهضاوە مدەمەصی زاڵ بەیەهەوە گەڕاوهەجەوە بۆ بەػضاص

 .(61-57،  7ٌ-، ؾاڵی 01ە)گەالوێژ، ژماعە وەعگغجىەجەو 

( ی 01-9ماعە )هىوؾیيێيی جغی هاوقێىەی عەالئەصیً ؾەحاصی، باؾىغصوی ؾەعصاهێىیەحی بۆ هەڵەبجە لە ژێغ هاوهیكاوی )لە ؾىلەیماوی بەهەڵەبجەوە( هە لە ژ 

 ٌ و هەڵەبجە صەواث لەگەڵ صیضاعی  ەصەبی باؽ لەؾەعصاهێيی بۆ ؾلێماویباڵوهغاوەجەوە.  لەم هىوؾیىەیضا هىوؾەع بەػماهێيی ئ 0947و حكغینی یەهەمی  ئەیلى

و  و صەعەوەی ؾلێماوی و مامۆؾخاواوی هاو ؾلێماوی و هاؾیاوێيی لەو صوو قاعە. هەع لەهىؾیىەهەیضا صاجایەوی لەباعەی ژماعەی كىجابساهەو كىجابی چەهض صۆؾذ

و بەهاوهیكاوی الوەوی هاوی ئەو قىێىاهەی صاهاوە.  و  پۆؾخەزاهە هغصوە و ئەوكاؾ و واعەبا وی قاعەواویهەڵەبجەو پێىجىێً باڵوهغصوەجەوە. هەعوەن باس ی لەواعەوا

-، ؾاڵی 01 -9و هەڵەبجەش ی باؾىغصوە)گەالوێژ، ژماعە  بەقێيی هىؾیىەهەیص ی جەعزاهىغصوە بۆ باؾىغصوی ؾەعصاهێيی بۆ ؾەعچىاعو زغاپی عێگاوباوی ؾلێماوی

8ٌ  ،،57-61). 

ماعە چىاعچێىەیەصا، عەالئەصیً ؾەحاصی لەهىوؾیيێىضا بەهاوهیكاوی )لەهەولێر( باس ی ؾەعصاهێيی زۆی هغصوە بۆ قاعی هەولێر. ئەم هىوؾیىەی لە ژ هەع لەو 

هغصوە بۆ باڵوهغاوەجەوە. صەؾخپێيی هىؾیىەهەی باؽ لەوەصەواث لەهەعهىهەوە بە ئۆجۆمبیلێيی جایبەحی گەقدیان بۆ هەولێر  0947(ی حكغینی صووەمی 00)

ە هاو یەهالهغصهەوەی پغس ی ئابىهە. لەهىوؾیىەهەیضا ؾەحاصی باس ی لەوەهغصوە ؾەعصاوی زىێىضهگایەوی هغصوە بەاڵم مىصیغەهەی زىڵيی هەهغصوە بچێخ

ڕێً هەلىپەٌ هەیە.  پۆلەواهەوە. لەگەاڵ ئەوەقضا باؽ لەوەصەواث هە پغۆؾەی پەعوەعصە پێىیؿتی بەمامۆؾخایەو  هاوەهضەواوی زىێىضهیل پێىیؿدیان بەب

، 8-، ؾاڵی 00و  عووهاوی گڵۆپەوان الواػن)گەالوێژ، ژماعە  عەزىەی لەقاعەواوی هەولێر گغجىە هە لەئاؾذ پێىیؿخضا هییەو واعەبای قاعەهەف وەهى پێىیؿذ هییە

ٌ61-64). 

و ئاػاصیی صەواث.لەوجاعی یەهەمی هە بەهاوهیكاوی  ی هەزىێىضەواعی لەصوو وجاعی جغیضا هە لەگۆڤاعی گەالوێژ باڵوهغاوهەجەوە، عەالئەصیً ؾەحاصی باؽ لە صیاعصە

و مەجغؾییەواوی هەزىێىضەواعی  باڵوهغاوەجەوە، هىوؾەع باؽ لەهەهامەجییەواوی هەزىێىضەواعی صەواث 0947ی واهىووی یەهەمی 02و لە ژماعە  )هەزىێىضەواعی(یە

ەواعیً. هەع لە هىوؾیىەهەیضا  عووی صەمی صەواجە جۆؿیم وەهبی هەئەوواجە بىەجە وەػیغی و هەزۆش ی صوو للی قىمی هەزىێىض زؿخىەجەڕوو بەوەی هەژاعی 

خان هێكەو پەعوەعصەی عێراق هە بە)مەعاعیف( هاؾغابىو بایەخی ػیاجغ بەپغۆؾەی زىێىضوی هىعصی بضاث.  ئاماژەی بەوەقضاوە هە پغۆؾەی زىێىضن لەهىعصؾ

 .(64-61،  8ٌ-، ؾاڵی02حضی واعبياث بۆ چاعەؾەعهغصوی ئەو هێكاهە)گەالوێژ، ژماعەگغؿتی ػۆعەو ئىمێضەواعن وەػیغی مەعاعیف بە

و  ػاصییلەوجاعەهەیص ی هە بەهاوهیكاوی )لەپێىاو ئاػاصیضا(یە، عەالئەصیً ؾەحاصی باؽ لە بەعزىصاوی الواوی هىعص صەواث لەپێىاو بەصەؾتهێىاوی ئا

مەی پۆعحؿمۆؽ. ئاماژەی صاوە بەهىژعاوی  یەهێً لەالوەواوی ؾلێماوی لەو زۆپیكاهضاهاهە هە هاوی ی بەػضاص لەصژی پەیماهىا0948زۆپیكاهضاهەواوی ؾاڵی 

 .(92-9ٌ،29-، ؾاڵی 2)عەبضوللاصع عەبضواڵ( بىە لەؾەع پغصی مەئمىن لەهاوقاعی بەػضاص)گەالوێژ، ژماعە 

ەواوی گۆڤاعی گەالوێژ باڵوهغصوەجەوە.  گەالوێغ هەعوەهى زۆی هاؾاهضووە بە چحرۆوی لە ژماع   عەالئەصیً ؾەحاصی حگە لەم وجاعو بابەجە عۆژهامەواهییاهە س ێ

و چحرۆوی وەعگێڕاوی حیهاوی. لەو ؾۆهگەیەقەوە لە ػۆعیىەی ژماعەواوی  ماهگاهەیەوی عۆقيبحری، بایەزێيی ػۆعی صاوە بەباڵوهغصهەوەی چحرۆوی چحرۆهىىؾاوی هىعص



 Journal of the University of Garmian - Conf-Sajade, 2022 

  
Page 90 

 
  

چحرۆوی   ژماعەیەوی ػۆعی چحرۆوی هىعصی باڵوهغاوەجەوە. لەهێى زەعماوی ئەو چحرۆهە باڵوهغاواهەف، س ێ گۆڤاعەهەصا لەژێغ بابەحی )چحرۆوی ئەم ماهگە(

( 72-65صا لەالپەڕەواوی )0946(ی واهىوی یەهەمی 02عەالئەصیً ؾەحاصی بەعچاوصەهەون بەهاوهیكاوی )قاییەهەی عەقەی زەحەالو( هە لە ژماعە )

-65لە الپەڕەواوی ) 0947(ی ماعحی 9و بەهاویكاوی )بۆچی هەچىویً بۆ هىێؿخان( لە ژماعە ) هەع لەژێغ هەمان بابەث باڵوهغاوەجەوە. چحرۆوی صووەمی ؾەحاصی

( الپەڕەی گۆڤاعەواوی گەالوێژصا باڵوهغاوهەجەوە، لەواجێىضا چحرۆوی ؾێیەمی بەهاوهیكاوی 8و لە ) ( باڵوهغاوەجەوە. ئەم صوو چحرۆهە بەكەباعەیەوی چىهیەن72

 ( باڵوهغاوەجەوە.72-62لەالپەڕە ) 0949(ی خىػەیغاوی 6ئاػا( لە ژماعە ))حەوهەع 

بابەحی لەؾەعچاوەی جغو وەعگێڕعاوە.   عەالئەصیً ؾەحاصی گەعچی ػۆعیىەی هەعەػۆعی بەعهەمە باڵوهغاوەواوی لە گۆڤاعی گەالوێژ لە هىؾینی زۆیەحی بەاڵم س ێ

باڵوهغصوەجەوە. وەهى لەصەؾخپێيی وجاعەهە  0942و خىػەیغاوی  ( مایـ6-5و لە ژماعە واوی ) ی( علمی احخماع(ەجاهە بابەحی وەعگێراویص ی بەهاوهیكاوی )جطىع )گۆڕین

ئەوەی ئاماژە بە ژماعەی گۆڤاعەهەی عیؿالەو   و عەالئەصیً ؾەحاصی هغصویەحی بەهىعصی بێ ئاماژەی پێضعاوە ئەم بابەجە لە گۆڤاعی )الغؾالت(وە وەعگحراوە

 .)04-9ٌ،01-، ؾاڵی 6-5ی هىؾەعەهەی بضعێذ)گەالوێژ، ژماعە بەعواعەهەی و هاو 

؟( لەصوو ژماعەی جغی گۆڤاعی گەالوێژ باڵوهغاوهەجەوە. وەهى هىوؾەع ئاماژەی  چۆوی بێ  صوو بابەجەهەی جغیل بەهاوهیكاوی )همىهەی بلیمەحی(و  ))هێرعاو( ئەبێ

باڵوهغاوەجەوە، عەالئەصیً ؾەحاصی  0944(ی واهىوی صوەمی 0لەوجاعی یەهەمضا هە لەژماعە )پێضاوە، هەعصوو هىوؾیىەهە لەچەهضیً ؾەعچاوەوە  وەعگحراوە. 

وەجەوە هە چەميی بلیمەحی عووهىغصوەجەوەو جیكيی زؿخىەجە ؾەع بەزێىهغصوی مىضاڵ بە حۆعێً هە بلیمەث صەعبچً. ئەو بۆچىوهە صواهەوجىاهەیەش ی عەجىغص

وػەص هغصوە. عەالئەصیً ؾەحاصی لەم وجاعەیضا هە صەهغێذ بەوجاعێيی پەعوەعصەیی لەكەڵەمبضعێذ، هاوی بەقێً لەهىعصؾخان باوبىە )مىضاڵیان بەؾەعزۆ( ها

-، ؾاڵی 0و ئیسحاق هیىجً...هخض)گەالوێژ، ژماعە لەهەؾە بلیمەجەواوی حیهاوی هێىاوەو زىێىضەواعاوی گۆڤاعی گەالوێژی پێئاقىاهغصون لەواهە حۆن ؾدیىاعث مێل

5ٌ،24-91.) 

و  و صەهغێذ بەوجاعێيی عامیاعیی هاوػەصبىغێذ، عەالئەصیً ؾەحاصی ئەعن لەوجاعی صووەمی هىوؾەع هە جایبەجە بەجایبەجمەهضییەواوی  پەعلەماهخاعەوان

هەعی كاهىهە، پێىیؿخە جایبەجمەهضییەواوی پەعلەماهخاعاوی لەئەهجىمەوی هىێىەعاوی عێراق زؿخىەجەڕوو. لەبەقێيی هىؾیىەهەیضا هاجىوە "هێراو لەخەكیلەصا صا

چی ئەبێخە هۆی بەعػبىوهەوەو   ، بؼاوێ و احخماعیاحی كەومەهەی بؼاوێ جەئغیش  ، ئەبێ بێ  بؼوجىەوەی پەعلەماوی میلەجە گەوعەواوی ئاگا لێ  عیلمی خلىق بؼاوێ، ئەبێ

و كؿەوباؾەصا هە  بەؾەع ئەو معاهضاث  قاعەػابێ  هیا هەیە، ئەبێهە لەبەینی خىىمەجەهەی ئێمەو صعاوؾێيا  ئاگاصاعی ئەو عالكاجاهە بێ  هؼمبىهەوەیان، ئەبێ

(. هەع لەو وجاعەصا عەالئەصیً 45، 8ٌ، ؾاڵی 0گەالوێژ، ژماعە و لێیان وەعگغجىیً") هەپێیان صاویً  لەبەینی ئێمى ئەواها عوی صاوە، ئاگای لەو ئیمخیاػاهە بێ

و مەعجی بۆ هەع هەؾێً صیاعیىغاوە هە صەبێخە هێرعاو یان هىێىەع  ەعگغجىە، هۆ جایبەجمەهضیؾەحاصی بەپكدبەؾتن بەو ؾەعچاواهەی ػاهیاعییەواوی لێى 

 .(49-44، 8ٌ، ؾاڵی 0لەپەعلەمان)گەالوێژ، ژماعە

بەػماهێيی ئەصەبی  هەبابەجێيی جغی باڵوهغاوەی عەالئەصیً ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالوێژ، بغیخییە لە وجاعێيی ئەصەبی بەهاوهیكاوی )صیمەهێً لەبەهاعی هىعصؾخان( 

بابەحی ؾەحاصی، پەیىەؾخە بەوەاڵمضاهەوەو   (. صوایحن س ێ06-09، 4ٌ-، ؾاڵی -9وەؾـی هاجنی بەهاعو صیمەهە صڵڕؿێىەواوی هىعصؾخان صەواث)گەالوێژ، ژماعە 

ی واهىوی صوەمی 0ىؾینی هىعصی( هە لەژماعە و چۆهیەحی ئیضاعەصاوی گۆڤاعی گەالوێژ. لەو وجاعەی بەهاوهیكاوی )ه مكخىمڕ لەباعەی هىوؾحن بەػماوی هىعصی

(ی ؾاڵی یەهەمی گۆڤاعی )هیكخمان( لەژێغ هاوهیكاوی هىعصی 4و 9ی گەالوێژ باڵوهغاوەجەوە، عەالئەصیً ؾەحاصی ئاماژەی بەبابەجێً هغصوە هە لە ژماعە )0945

و  هەی گۆڤاعی هیكخمان ؾەباعەث بە هىوؾینی هەعصوو ػماوی عاعەبی( باڵوهغاوەجەوە. هىوؾەع چەهض بۆچىهێيی هەڵەی هىؾەعی بابەجە چۆن بىىؾغێ   )صەبێ

وبێضاصیەحی لەؾەع  و صاص (.  بابەجەهەی جغی عەالئەصیً ؾەحاصی لەژێغ هاوهیكاوی )صیؿان گەالوێژ(50-49، 6ٌ، ؾاڵی0ؿاعس ی زؿخىەجەڕوو)گەالوێژ، ژماعە 

ٌ  پغس ی هەصاوی ئابىهە لەواجێىضا جەمەوی گۆڤاعەهە صەبێخە صەؾاڵ. و ؿیكاٌ هیچیان هەهێكخىەجەوە لەباس ی  ئاماژەی بەهەهضێ هەؽ هغصوە گىایە بەكؿەی ػ

(.  صوایحن بابەحی باڵوهغاوە بەهاوی عەالئەصیً 72-65، 9ٌ،ؾاڵی 02هىعصایەحی بەاڵم ئاماصەهحن ئابىهەی چەهضیً ؾاڵی گۆڤاعی گەالوێژ بضەن)گەالوێژ، ژماعە 

)پغؾیاعو وەاڵمێً(ە هەجیایضا مىصیغی ئیضاعەو هىؾینی گۆڤاعەهە وەاڵمی مەجەڵێيی زىێىەعێيی صاوەجەوە بەهاوی خؿێن  ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالوێژ بەهاوهیكاوی

ەی و ئاماژەی بەوەقضاوە ئەگەع مەجەڵەهە بؼاهً، صوو ئابىهەی ػیاجغی گۆڤاعی گەالوێژ صەصاث. عەالئەصیً ؾەحاصیل وەاڵمی ئەو هەؾەو مەجەڵەه ؿەهمی حاؾ

 (.51-49، 9ٌ، ؾاڵی 5الوێژ، ژماعە صاوەجەوە)گە

 

 *صەعئەهجام:

یً هخێب عەالئەصصیً ؾەحاصی یەهێىە لەهىوؾەع و ئەصیب و ڕۆژهامەهىوؽ و ڕووهاهبحرە گەوعەواوی گەلی هىعص لەؾەصەی بیؿخەمضا، هە بە زامەهەی چەهض-0

 20ؾاڵضا ػیاجغ لە  90ەصەب و ؿەعهەهگی هىعصی هىوؾیىوە. هەلەماوەی و گۆڤاع و بەعهەمی هەمەحۆعی ئەصەبی و ڕۆژهامەواوی بەئاماهجی پێصخؿخنی ػمان و ئ

 هخێب و بەعهەمی صاهاوە. حگە لەصەعهغصوی صوو گۆڤاع بەهاوەواوی )گەالوێژ و هؼاع(.   

اعبىوهیص ی لەؾاڵی  ؾێیەمی و هەڵەچنی لە گۆڤاعی گەالوێژ صەؾخیپێىغصوە. لەگەاڵ صەؾدبەو عەالئەصیً ؾەحاصی لەؾەعەجاوە بەواعی ؾەعپەعقدیىغصوی چاپ -2

اجەی عێراكەوە، جەمەوی گەالوێژ، هەمىو صوو ماهگێً بەعگێً چاپىغاوە و لەؾاڵی چىاعەمی جەمەوی گۆڤاعەهەقەوە جا عاگغجنی بەهۆی هەلىمەعجی ؾیاؾیی ئەو و

 هەمىو ماهگێً گۆڤاعی گەالوێژ  جا عاصەیەوی ػۆع لەواصەی زۆیضا صەعهغاوە.

عەالئەصیً ؾەحاصی بۆ واعی عۆژهامەواوی، وایىغصوە لەواعێيی ئیضاعییەوە، ببێخە واعەهخەعێيی ؾەعەوی صەعهغصوی گۆڤاعی گەالوێژ و ماوەی خەػو زۆقەویؿتی -9

 چەهضیً ؾاڵ بەڕێىەبەعی هىؾینی گۆڤاعی گەالوێژ بێذ.
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عی ئەصەبی و چحرۆوی جێیضا هىوؾیىە، بەاڵم لەگۆڤاعی هؼاعصا هە هەؾێخیی ؾەحاصی لەگۆڤاعی گەالوێژصا ػیاجغ وەهى هىوؾەع و ئەصیبێً صەعصەهەوێذ، هە وجا-4

و ڕەزىەی زۆی ؾەعهىوؾەعی بىوە جەواو ڕۆژهامەهىوؾێيی واعا و واعامە بىوە، هەصەیان وجاعی ؾیاس ی جێیضا بەهەعصوو ػماوی هىعصی و عەعەبی هىوؾیىە 

 لەصەؾەاڵجضاعاوی ؾەعصەمی پاقایەحی عێراق گغجىوە.

 ژهامەهىوؾێً چەهضیً هەواڵ و ڕاپۆعجە هەواڵی مەیضاوی و چاوپێىەوجنی ڕۆژهامەواوی لەگۆڤاعی هؼاعصا باڵوهغصۆجەوە.ؾەحاصی وەهى ڕۆ -5

صا پەیىەؾذ بىوە بەو هەلىمەعحە ؾیاؾییەی، هە لەو واجەصا عێراقی پێضا جێپەڕیىە و خىهمی 0949صازؿخنی هەعصوو گۆڤاعەهە )گەالوێژ و هؼاع( لەؾاڵی -6

گۆڤاع و ڕۆژهامە بىوە بەؿەعماوی صاصگای ؾەعباػی و )هىعی  297ی جێضا ڕاگەیەهغاوە، بەهۆیەوە ؾەعحەم گۆڤاع و ڕۆژهامەوان هە ژماعەیان عىعؿیی ؾەعباػ 

 ؾەعیض(ی ؾەعۆن وەػیغان صازغاون.
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 صوع عالءالضًً السجاصي في مجاٌ الثلاؿت والصحاؿت الىىعصًت

 ( اهمىطحا0949-0999مجلخا هالويؼ وهؼاع )

 صعاؾت ونـيت ملاعهت

 زالنت البدث:

شخهيت هىعصًت هبحرة ومثلف هىعصي في مجاٌ الثلاؿت والصحاؿت الىىعصًت الا وهى  هظه الضعاؾت التي بحن اًضًىم عباعة عً بدث صحـي ًخدضر عً صوع 

 العالم الضًني الىبحر والياجب الكهحر والصحـي الباعػ ألاؾخاط )عالءالضًً السجاصي(.
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ؾىىاث( ووان السجاصي مضًغ  01ملضة ( )اي: 0949-0999في هظا البدث ازظها مجلتي )هالويؼ وهؼاع( هىمىطج لبدثىا، وهما نضعجا في بؼضاص بحن اعىام )

 الخدغيغ وعئيـ جدغيغهما.

 جىمً اهميت البدث في صعاؾت مىضىع صوع و مىكع )عالءالضًً السجاصي( في مجاٌ الثلاؿت والصحاؿت الىىعصًت بكيل اواصًمي وعلمي.  

(. مع إلاقاعة الى اهم هخاحاجه 0949-0999ًت بحن اعىام )والهضؾ مً احغاء هظا البدث هى مداولت جدضًض صوع الصخهيت املظهىعة في الصحاؿت الىىعص

 ومؤلـاجه العلميت والصحـيت في جلً الـترة الؼمىيت.

 املىهج املؿخسضم في هظا البدث هى املىهج الىنـي مً هىع املىهج امللاعن والخاعيخي.

 

 اليلماث املـخاخيت: صوع، عالءالضًً السجاصي، الثلاؿت، الصحاؿت الىىعصًت.

 

The Role of Aladding Sajadi in the spheare of thought and Kurdish’s journalism 

Galawezh and Nzar magazines (1939-1949)  as a sample 

 

Abstract: 

This study is a journalism research focus on the role of a significant character and Kurdish thinker in terms of 

thought and Kurdish’s journalism, who is an author and cleric (Alaadin Sajadi). In this study the two magazines 

(Galawezh & Nzar) is taken as a sample; that was their editing manager and editor in chief from the year 1939 to 

1949. The importance of this study lies on the fact that until now the role and position Alaadin Sajadi in the 

Kurdish journalism has not studied academically. As well as his journalistic works in the two above magazines. 

Therefore, the aim of this study is a scientific attempt of showing and determining the role of Sajadi in the 

Kurdish journalism between the years 1939 to 1949. In addition to, the study is an attempt on focusing his 

products and his attempts regarding developing the Kurdish thought via printing and publishing books and his 

workings in the past. 

The method used by the researcher for achieving this study is descriptive from both comparative and historical.  

 

*Key Words: The role,  Aladdin Sajadi , Cultural, Kurdish journalism. 

 

 

 

 


