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 )تىرهیا و ئێران بە همىوهە(
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 زاهيۆی صلێماوی //وۆلێجی پەروەروەردەی زاوضتە مرۆڤایەتیەوانبەش ی مێژوو//

  

پىزخە     

باعىوری وىردصتان (ی 1٩٩1ن بەهاوهیغاوی )وۆرەوی ) یه وه ڵبژاردوی لێيۆڵیىه هه    

يی دیاریىراوی مێژووی ێت ن بابه هەڵىێضتی واڵتاوی دراوس ێ )تىرهیا و ئێران بەهمىوهە( وه

  ، چىهىه خه ی بابەتێيی بە بایهتەتايبەب گغتی و باعىوری وىردصتان رخی وىرد به هاوچه

  بهصتن  پغتبه ویضتىماهە به مێژوویەوی زارەوی ن  بەعێيی زۆری وه  ته م بابه ئه

واوی دواتر هەوڵمان داوە بەعێيی هەصتیارو  و هىصراوه ڕۆژگارهو  ئه کاویەر ەواهیدەگ

ی  ده ی وۆتایی صه یه ن گرهگتریً ڕووداوی ده رخی وىردصتان وه واریگەری مێژوویی هاوچه

ە. لێرەوە بە پغت بەصتن بە چەهدیً و ەیىەوی بکو و ڕ صت و  رده ه بهیى بخهم  بیضته

ەوەیەن خراوەتە بەردەصت هە لە پێغەهیەن و دوو بەظ و صەرچاوەی جیاواز تىێژیى

 پێىج تەوەر و ئەهجامێً پێىهاتىوە، بەم جۆرەی الی خىارەوە:

و گرهگتریً  )هاصاهدوی وۆڕهم: بەش ی یەهەمی ئەم تىێژیىەوە لە ژێرهاوهیغاوی  هه ش ی یه به

م:  باش لە  هه ری یه وه ه، هە بەم عێىەیە دارێژراوە.،ت ر پێىهاتىوه وه دوو ته (  لهواوی هۆواره

واوی  م: لەژێر هاوهیغاوی )هۆواره ری دووه وه و مێژووی وۆچ لەهاو وىرددا دەوات. ته  وۆڕه

 وی باعىری وىردصتان(دا، عیياری هۆوارە هاوخۆی و دەرەهییەواوی وۆڕەو هراوە. وۆڕه

عرۆڤەهراوە، و( وۆڕهڕەوتی ڕووداوەواوی )می ئەم تىێژیىەوە لە ژێر هاوهیغاوی  ش ی دووه به

م  و ئێران( له ره و به م: )وۆڕه هه ری یه وه : ته یه م عێىه هە لە س ێ تەوەر پێىهاتىوە به

وات بۆ واڵتی ئێران و  ڵيی باعىری وىردصتان ده اڵوی خه ڵهاتنی وۆمه هه دا باش له  ره وه ته

ری  وه ڕوو. ته  ته وهپەهابەراوی وىرد خرا    ر به رامبه به  م واڵته ڵىێضتی ئه پاعان هه

اڵوی  ڵهاتنی وۆمه هه  دا باش له ره وه م ته له  و تىرهیا(، ره و به میغپەیىەصتە بە  )وۆڕه دووه

  م واڵتاهه ڵىێضتی ئه وات بۆ واڵتی تىرهیا و هه ڵيی باعىوری وىردصتان ده خه

وۆڕەو لەصەر زاری میػ تەرخاهىراوە بۆ )ڕووداوه تراژیدیەواوی  ری صێیه وه ریان. ته رامبه به

(: لەم تەوەرەعدا، هەهدێً لە ئاوارە وىردەوان مەرگی هسیىەوان  هەهدێ لە كىرباهیەوان

 و هەصىواریان بەچاوی خۆیان بیيیىە، هەمىو ئەواهەظ بەهۆواری )برصیەتی و كات و

 ەووداو ڕ و ەيان ئۆ خو دووری ڕێگە و بىووی بۆمب و تەكەمەوی( هە بۆ  كڕی و صەرما

 .ەو ەهەگێڕ د ەاهیيديژ ترا
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 پێكەکی

 ث:  ڵبژاعصوی بابه َۆواعی َه

(ی باقىوعی 1991ەوی )ڕ لەژێغ هاوهیكاوی  )هۆ  ڵبژاعصوی بابەجێً َه

و  له  َەڵىێؿتی واڵجاوی صعاوسخێ )جىعهیا و ئێران بە همىوهە(  هىعصؾخان 

هض وجاع و  چه له  ن پێىیؿذ حگه ئێؿخا ٍو جا  صێذ، هه  ٍو یه ڕواهگه

جێيی ئەوجۆی  واهضا بابه و گۆڤاٍع  ی ڕۆژهامه چىاعچێٍى بێذ له هىؾغاوێً هه

  ؾتی به به مه  به  یه ٍو م جىێژیىه ئه  ویؿخىوماهه  ، بۆیه هىؾغاٍو ع هه ؾه له

  و ماٍو عیل بۆ ئه بىىوؾین،  زىلیای  جىێٍژ  مێژوییه  و ماٍو عزؿخجی ئه صٍ

وی  واوی هۆڕٍ قاعاٍو  هه ی الیه ٍو عخی هىعص و ڕووهىغصهه ی َاوچه مێژووویه

 . جه م بابه ڵبژاعصوی ئه َه  له  بىوٍ  عێيی صیىه عی هىعصؾخاهیل، ؿاهخهو باقى 

ن بە هاوهیكاوی )هۆعەوی  یه ٍو ڵبژاعصوی لێىۆڵیىه : َه هه ٍو ئاماهجی لێىۆڵیىه

(ی باقىوعی هىعصؾخان  َەڵىێؿتی واڵجاوی صعاوسخێ )جىعهیا و 1991)

عخی هىعص پڕ  يی صیاعیىغاوی مێژووی َاوچهێج ن بابه ئێران بە همىوهە( ٍو

ویؿخىماهە به مێژوویەوی ػاعەوی ن  ٍو  جه بهم با ئه  ، چىهىه زه بایه

هێيی  واوی صواجغ، الیه و هىؾغاٍو ڕۆژگاٍعو  ئه کاویەع ەواَیضەگ  بهؾتن  پكدبه 

ی هۆجایی  یه ن گغهگتریً ڕووصاوی صٍ عخی هىعصؾخان ٍو مێژووی َاوچه

 ە.و ەیىەوی بکو و ڕ ؾذ و  عصٍ ه بهیى بسهم  ی بیؿخه صٍ ؾه

 :  هه ٍو میخۆصی لێىۆڵیىه

،  یه ی ػاوؿدیضا َه ٍو جىێژیىه  له  ی هه و ڕاؾدیه ؾتن به پكذ به به 

  جێيی ن میخۆص بۆ بابه نها یه جه  وی گكخگیر به یه قێٍى  هاجىاهغێذ به

صا ػیاجغ میخۆصی  یه ٍو م جىێژیىه له  واع بهێنرێذ، َەعبۆیه به  واصیمیاهه ئه

 . واع َێىاٍو بهان مێژوویی و ؾیاؾیم

 :  هه ٍو جىێژیىهواوی  گغؿخه

وی باقىوعی هىعصؾخان بێ  ن هۆڕٍ ڕووصاوێيی مێژوویی ٍو  له  ٍو لێىۆڵیىه

  یه ٍو م جىێژیىه ی ئه و پێیه پێل به  هگی صێخه م و هىوڕی هابێذ و ػۆع ئاؾخه هه

وججی  هه ؾذ هه صٍ  له  حگه  مه وێذ، ئه هه یضاهیصخی جێضٍ وی مه ػیاجغ الیه

قضاعبىوی  ؾاوی به هه  حی له جایبه به  هه، جه ع بابه ؾه ن له هض ػاهیاعیه چه

 ماون صەهغا ژیاهضا هه ن، یان له مان بۆ بىه بىون كؿه هه  ئاماصٍ  و هه هۆڕٍ

ڵ  گه اڵم له ، به هه جه هض هغصوی بابه مه وڵه بۆ صٍ ێىەعبگغيًؾىوصًان ل

، لە چەهضیً هغێذ یه هجام بگه ئه  به  یه ٍو م جىێژیىه ئه  قضا جىاهغاٍو ٍو ئه

 ؾەعچاوەی حیاواػ.

 : هه ٍو واوی جىێژیىه عچاٍو ؾه

ی هىعصی و  عچاٍو ن ؾه یه ژماٍع   یه ٍو م  جىێژیىه یاهضوی ئه هجام گه ئه  بۆ به 

قضاعبىو  ؾاوی به ڵ هه گه وجىمان له و چاوپێىه  بی و گۆڤاع و ڕۆژهامه ٍع عه

و  گغهگتریً ئه ، له  ێىاوەواَعەب( 1991وی باقىوعی هىعصؾخان  )هۆڕٍ  له

و  ٍع ن به یه عواٍػ ڕۆ صٍ حی خاجی مكیر: چێٍى وهه ف هخێبی: )قه هىؾغاواهه

ی  هه ڕیىه ع ڕاپه ؾه له  هه یه ٍو ؾىڵ: لێىۆڵیىه عهىن(، )َاوڕێ كاصع ٍڕ هه

عی:  له جاَیر ئاغجه ی باقىعی هىعصؾخان(، )پكىۆ خمه 1991َاعی  به

  هجامضاٍو وجيێىمان ئه هض چاوپێىه َا چه عوٍ َه  (،1991عهىن  ڕیجی هه ڕاپه

ؿا امین و صهخۆع یاؾین زالض  وقیروان مؿخه )هه  له  هه عیه ڵ َه گه له

ماٌ عەلی و صهخۆع صلێر ئەخمەص خەمض و صهخۆع  قتی و صهخۆع هه عصٍ ؾه

وی هاؾغاوی ئاگاصاع و چاوصێغی عەوشخی  جییه ؾایه هض هه عەؿیم ؾابیر(، و چه

 اقىوعی هىعصؾخان.هۆڕەوی ب

ی  یه م قێٍى ، به ف پێىهاجىوٍ ن و صووبه هییه پێكه  له  ئەم جىێژیىەوەیە

 : ٍو زىاٍع

(  واوی و گغهگتریً َۆواٍع  ەو)هاؾاهضوی هۆڕ م: لە ژێغهاوهیكاوی  هه شخی یه به

م:  باؽ  هه عی یه ٍو ، هە بەم قێىەیە صاڕێژعاوە، جه ع پێىهاجىوٍ ٍو صوو جه  له

م: لەژێغ  عی صووٍ ٍو و مێژووی هۆچ لەهاو هىعصصا صەواث. جه  لە هۆڕٍ

وی باقىعی هىعصؾخان(، بە وعصی قیياعی  واوی هۆڕٍ هاوهیكاوی )َۆواٍع

 َۆواعی هاوزۆیی و صەعەوی هۆڕەو صەواث.

 و( هۆڕٍڕەوحی ڕووصاوەواوی )می ئەم جىێژیىەوە لە ژێغهاوهیكاوی  شخی صووٍ به

و  ٍع و به می جەعزاهىغاوە بۆ )هۆڕٍ هه عی یه ٍو  لە سخێ جەوەع پێىهاجىوە،  جه

ڵيی باقىوعی  اڵوی زه ڵهاججی هۆمه َه  صا باؽ له ٍع ٍو م جه ئێران( له

  ع به عامبه به  م واڵجه ڵىێؿتی ئه واث بۆ واڵحی ئێران و َه هىعصؾخان صٍ

و  میل پەیىەؾخە بە  )هۆڕٍ عی صووٍ ٍو ڕوو. جه  جه وان زغاٍو ئاواٍع  هىعصٍ

ڵيی باقىعی  اڵوی زه ڵهاججی هۆمه َه صا باؽ له  ٍع ٍو م جه و جىعهیا(، له ٍع به

   ع به عامبه به  م واڵجاهه ڵىێؿتی ئه واث بۆ واڵحی جىعهیا و َه هىعصؾخان صٍ

م جایبەجىغاوە بە )ڕووصاٍو جغاژیضییەواوی هۆڕەو  عی ؾێیه ٍو وان. جه ئاواٍع

عووصاوەواوی هۆڕەو(: لەم لەؾەع ػاعی َەهضێ لە ػیاهمەهضاوی هاو 

جەوەعەقضا، َەهضێً لە ئاواعەوان مەعگی هەؾىواع و هؼیىەواهیان بەچاوی 

كڕی، ؾەعما، ؾەزتی  زۆیان بیيیىە بە َۆواعەواوی )بغؾییەحی، كاث و

 ەيضًاهژ جغا ەووصاو ڕ و ەيان ئۆ زعێگە و بىووی لىػم و جەكەمەوی( هە 

 .ەو ەهەگێڕ ص

 

 واوی: گغهگتریً َۆواٍعو و  م/ هاؾاهضوی هۆڕٍ هه شخی یه به

مێژووی هىعصصا چەهضیً قێىە هۆچمان َەبىوە، لەواهە هۆچی بە  لەهاو

جۆپؼی و هۆچی ئاعەػوومەهضاهە، ئەو هۆچاهەی هە بە جۆپؼیً، ػیاجغ وەن 

هۆچپێىغصوی ؾیاسخی و بۆ مەبەؾتی پاهخا و پەیڕەوی ؾیاؾەجێيی 

ەق بە هىعص ئەهجامضعاون، بۆهمىوهە صوژمىياعاهەی هەجەو  ەواوی جغ صەَع

لەهاو قۆڕقەواوی هىعصیكضا صەیان هۆچی ؾیاؾیمان َەبىوە، هە بە 

صوای ؾاڵی   له َۆواعی ؾیاسخی زەڵيی ؾڤیل هۆچیان هغصووە، بەاڵم

ه هاوؿه  و َاجه ی هۆڕٍ وقه  ٍوٌ  (1991) و وەهى   ٍو هیهگی هىعصی َع

 ػاعاوەیەوی هىێ هاؾغا.

 

 جەوەعی یەهەم/ هۆڕەو مێژووی هۆچ لەهاو هىعصا:

هاو  له  ڵێيی صاهیكخىاهه وی ؿغاواوی هۆمه یه حىڵه یەهەم: هۆچىغصن:

  به ،ی بێذیعػ  ف ٍو هه هۆچىغصهه  هگه ٍڕ یضا یان بۆ واڵجێيی جغ، هه واڵجه

  قگىهجێذ به ەصن  عوٍ ڕگا، َه ٍو ؾتهیىاوی ئاو و له صٍ  هبؾتی  به مه

وان،  جیه اڵیه هۆمه  هیؾاحی ؾغوقتی وگۆڕاهياعی َۆی واٍع ێذ بههجاعی ب یه

: 2005 ،كاوع) ؾتهێىاوی ئاؾدێيی بژێىی  صٍ پێىاوی به یازىص له،هگ  حه نیا

واڵحی زۆی   ذ ههێه صٍ  ٍو مغۆڤێىه  ی پاڵ بهەو َێز  له  بغیخییهیان  .(14ٌ

 ڕێژەی ػۆعی ڕی هاوزۆ و زغاپی صۆخی ئابىعی و  قه  وەن ذجێ بهێڵێ به

ؾێً هۆچ  ی هه ٍو َۆی ئه  بىه صٍ  ماهه كەیغاوی قاعؾخاوی ئه صاهیكخىان و

عبڕیً َێزی  عاوی ئابىعی و ؾیاسخی و ئاػاصی ڕاصٍ زۆقگىػٍ َۆواعی بياث، 

هۆچىغصوی هىعص بۆ واڵجاوی   ن وەن ڵً هۆچ بىه ی زه ٍو ڕاهێكاهً بۆ ئه

 (.2008 :وجً باع، چاوپێىه )حهڕۆژئاوا 
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و  وی ػۆع ئاڵۆػ  یه اڵم صیاعصٍ ، به هییغ هی وی ؾه یه ا هۆچ صیاعصٍمڕۆص ئه  له

حی  اڵیه هۆمه، ئابىوعی  ،باعوصۆخی ؾیاسخی  به  یه هضیصخی َه یىٍ ، په یه وعٍ گه

ی هۆچ  صیاعصٍ  ی بیر له ٍو بێ ئه به  ،هیوی حیهاهی یه صیاعصٍ  . واجه ٍو ئایىییه و

یً،  صاوێيی حیهاوی بضٍو ع ڕو  ی َه ٍع كه  زۆمان له  ؾخمه ئه ، ٍو یىه بىه

ڕۆقيبیری و  حی و ؾیاسخی و اڵیه گغؿخێيی هۆمه و  هۆچ هێكه هەواجە

هی لێكاو   بهی هۆچ وەن . حیهاهییه باع،  حه) .و زۆعئاوا ٍع وان به هیاڵجی ڕۆَژ

2000: ٌ9.) 

قىێجی   ییه میكه َه  یی یان هیمچه میكه هۆچىغصن گۆڕاهێيی َهبۆیە 

  ی هه ٍو ف له ٍو و بێ ئاوڕصاهه  عی ڕێگهو صو   چاو پۆشخی له به  بىوههجێ  هیكخه

  جییه وڵه هێىصٍ نیا، هاوزۆییە نیا ، یان ػۆعەملێیه  ،یه ئاػاصاهه  هه هۆچىغصهه

  م حۆعٍ به  واهیكه هگغجٍى یه  ٍو جه عچی هه (، َه469ٌ :1985الحضیثی، )

هێىان  له  ؾاهه هه  جاهه نیا ، ڵىه "حمىحىڵی حىگغافی زه ی هغصٍو  پێىاؾه

ی  میاهه له  ٍو جێ بىون بگغێخه ی هیكخه گۆڕاوی حێگه  واهضا هه هاوچه

 (.26: 1998ٌ بضواڵ، عهوی صیاعیىغاوصا" ) یه ماٍو

 میزاصی هۆن و وی ئاصٍ یه ڵ، صیاعصٍ هۆمه پٌۆ و  هۆچىغصوی صاهیكخىان به

هاخی مێژووصا قۆڕ  به ی ڕیكه گ و ٍڕ  قضا هه ٍو ڵ ئه گه له  ،وامه عصٍ به

للی  ث و ڵىى بابه ، به ئێؿخاصا حیاواٍػ  ی له هه هیعی اڵم واعیگه ، به ٍو جهىوەب

هیا  جه ؾێً به هه  ڵه چىغصوو چ جان چ هۆمهۆ ه بێذ و ڵ صٍ ػۆع جێىه

  ئەعێجی و بهبە ف  هه هجامه ئه  ،هه ؿخاٍع عی ٍڕ واعیگه ع به  وێخه هاهه

ه هضیً گۆڕاهياعی و ؾه وێجی چه هَ  بێخه ، صٍ ەٍویعێىی هه ی  ڵضاوی صیاعصٍ َع

و   ڕاصٍ حیاحیاواوی حیهاوی هىێ به  ڵگه هۆمه مڕۆف واڵجان و حیاحیا، ئه

 بضواڵ، عه)  ٍو یه م صیاعصٍ عی ئه ع واعیگه به  وهه هه قً صٍ چه  مه حۆعی َه

ی وی هۆو حی مێژوویه اڵیه وی هۆمه یه ن صیاعصٍ (. هۆچىغصن ٍو26: 1998ٌ

  به  ٍو وواجه میزاص، له جایی ژیاوی ئاصٍ ٍع واوی ؾه بۆ كۆهاػه  ٍو ڕێخه گه و صٍ  یه َه

 صامیزاص واوی ژیاوی ئاصٍ واوی كۆهاػه هیوحی گۆڕاهياعی ڵ ٍڕ گه وامی له عصٍ به

 :2007صی،  ئیٍز)  عصا َاجىوٍ ؾه ، بەمەف هۆچىغصن گۆڕاوی به وٍى َاج

  ڕاون، له قياعصا گهو  جایی و ڕاو  ٍع ؾهمی ژیاوی  عصٍ ؾه  ، له(216ٌ

ع قىێيێً ػاهیبێدیان هێچیری  َه  ٍو جه ماوهه وامی هه عصٍ به  هضا به یه حێگه

ن  یان صابین بىه واوی ڕۆژاهه هیجىاهً پێضاویؿخی ئاؾاهتر ئه و ػیاجغی لێیه 

یان  ،عی  ن هۆچه ٍو  میكه َه  وامی هۆچیان هغصٍو عصٍ به  به  ٍو ع ئه به له

 . (3: 2001ٌكىعباوی، وێ ژیاون ) و له  ڕۆن لێٍر وی گه هیڕاوچی

واوی هىعصؾخان  هیمێژوی  هۆچه  صعێژی باؽ له و صووع  ع به گه ئه  صیاٍع

و  واوی له جه  به صا یه ٍو لێىۆڵیىه م له ،هابێذ  ٍو حی ئه عؿه وا صٍ یً ئه بىه

بۆ  ئەهجامی صاوەعص صڕیژایی مێژوو هى   به  ، هه ٍو بىۆڵیىه  هۆچاهه  حۆعٍ

و  ژیان له  چىهىه ،وصا بىون هۆچ و ٍڕ  له  میكه یان َه بژێىی ژیاوی ڕۆژاهه

ڵ  هۆمه وی به ٍڕ هۆچ و  بىو  به  ؾخه ػیاجغ وابه ، وٍى صا وای زىاؾخ مه عصٍ ؾه

  هىعحی له ػۆع به  هاهؾخم به نها ػیاجغ مه جه  ٍو ع ئه به له َۆػ زێڵ و  گغوپ و و

َەع بۆیە  مضا. ی بیؿخه صٍ ؾه له  ٍو واوی بىۆڵیىه ٍع و پاڵىه هۆچ و َۆواع

ڵی  هۆمه  ی هۆچی به صٍ ؾه  بێخه ی هه ٍو بێ ئه ڕی به په م جێىه ی بیؿخه صٍ ؾه

ه ی ؾه صٍ ی هىعصؾخان، ؾه ٍو ٍع ػاعان هىعص بۆ صٍ َه  ڵگغجً و َع

و  اىڵً و وێ و زه و هىلخىع  ڵگا هضان واڵث هۆمه چه  ئاقىابىون بىو به

  بێذ به ٍو ی ئه م قایؿخه ی بیؿخه صٍ نها ؾه جه  هگه ؾیمبىڵی حیاواػ، ٍڕ

 جان و ػاعان هىعص به ڵهاججی َه ی َه صٍ ؾه .یً ژماعی بىه ی "هۆچ" َه صٍ ؾه

 گىجغێذ "هىعصؾخان" به ی پێی صٍ یه پڕ هێكه  یهیو حىگغاؿیا ؾیاؾ هۆ له به

  بىون له  ٍو ی ماهه صٍ ی پێكتر ؾهواو صٍ م، ؾه ی بیؿخه صٍ ؾه  عاوص به به 

 (.14ٌ :2005، كاوعهیكدیمان )

 واوی هۆچىغصن: حۆعٍ . أ

 م/ هۆچی جان هه یه

 م/ هۆچی زێزان صووٍ

 م/ هۆچی زێڵ ؾێیه

 . (5ٌ :2001 ،كىعباویڵ. ) م/ هۆچی هۆمه چىاٍع

 ی هۆچىغصن: قێٍى . ب

 :هغێً وەن صی صٍ هۆچىغصن به  مێژووی هىعصؾخاهضا صوو قێىٍ  له

  له  صاهیكخىاهه ی ٍو ؾذ لێی گىاؾدىه به مه -هۆچىغصوی هازۆیی: م/ هه یه

: 1998 بضواڵ، عه؛ )(216ٌ :2007صی،  ئیٍزن واڵجضا ) ی یه چىاعچێٍى

ٌ27.) 

بۆ واڵجێيی جغ،   ٍو واڵجێىه  له  ی جاهه ٍو ىهگىاؾدوی:  ٍع هۆچىغصوی صٍ م/ صووٍ

جێ  ئاماهجی هیكخه  وان، به جیه هوڵ هێىصٍ  ؾیاؾیه  ٍعو ی ؾىى  ٍو ڕێىه په  به

 (.220ٌ :1984خلبی، یی ) میكه وی َهو بى 

 نها له هغێذ، جه جێ صٍ حێبه ضاهیكدیماهە ل  هۆچی هاوزۆیی هۆچێىه  واجه هه

ی  ٍو ٍع صٍ بۆ   وی هۆچێىه ٍع اڵم هۆچی صٍ ی زۆیضا، به هه ی واڵجه چىاع چێٍى 

 صعێذ. هجام صٍ ئهی واڵجضا  ٍو ٍع صٍ  له  عی هیكخمان ههو ؾىى 

 واوی هۆچىغصن: َۆواٍع

  چازه  له ،هۆچىغصهضا  له  عچاوی گێڕاٍو َۆواعی ؾغوقتی: ڕۆڵی به .1

ؾاحی ؾغوقتی  ع بچىهتریً واٍع عامبه وان به واهضا مغۆڤه هیجای ٍع ؾه

وەن ، ٍ و واهیان چۆڵ هغصو  جغؾضا هاوچه  ؾخان بىون و له ٍو ؾخه صٍ

عیاوان  ی ئاؾتی صٍ ٍو ههو عػبى  به و و ػعیان و بىعوان  عػٍ له بىمه

 (.20-19: 2001ٌكىعباوی، )بىون هۆچىغصن  ی َۆواع 

عی  جی ئیؿالم ؾهیئای  جاٍػ  می ئیؿالمضا هه عصٍ ؾه  َۆواعی ئایجی: له .2

 واوی لهَاوەڵەع مدمض )ص.ر( و  مبه ڵضابىو هۆچىغصوی پێؼه َه

جغسخی َاواڵحی   له ٍ بىو  انیڕ  َۆی بیروباٍو به  ، هه صیىه بۆ مه  ٍو هه مه 

  صیىه بۆ مه  وٍو هۆچیان هغصَەعبۆیە ،  ٍو جه ٍو عچ صعاوهه عپه زۆیان به

حی ئیؿغائیل صعوؾذ بىو  وڵه واجێً صٍ، (185ٌ :2006املباعؿىعی، )

يیان یئای  هضبىهیان به ع پاپه به بەػۆع له وەواویحی عێراق حى  خىىمه

 ث و عوٍ ؾهع  ؾه ؾدیان گغث به صٍ هۆچی پێىغصن و

 (.22-21: 2001ٌكىعباوی، قیاهضا ) هه ؾاماهه

م  ع ئه ؾه عیەوی ػۆعی له َۆواعی ئابىوعی: زغاپی ئابىوعی واعیگه .3

ػۆع  به صەوڵەجەواناڵجضاعێتی  ؾه صٍ  ، هه یه َه  قێىاػی هۆچىغصهه

وحی ئابىوعی  ؾىه ؾتی صٍ به مه  به ،واث صٍ یانَاواڵجیاوی زۆ  هۆچ به

هضا  یه هاوچه  ی له ٍو ن ئه (. ٍووجً چاوپێىه :2007)حىهضیاوی، 

ػۆع  ث به وڵه صٍ  ؾاماوی ؾغوقتی جێضایه  ویه و ٍػ ژی ژێغ ئه ڵً صٍ زه

امین، وی جغ ) یه بۆ حێگه  ٍو ػێـخهاواث و صەیان گى  چۆڵ صٍ  هه هاوچه

وی  هیوعیى صیهێىاوی ئاب پێىاوی به ع له ، هۆچبهوجً( چاوپێىه :2007

و  ٍع ف ػیاجغ به م هۆچه ئه ،ی ػیاجغ ؾخمایه ؾتهێىاوی صٍٍ ص باقتر بۆ به

 :2008باع،  حهوجى جغە ) پێكىه  ههبىوە واڵجاوی ڕۆژئاوا 

 .وجً( چاوپێىه
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هغصوی  قه ػۆعی صاهیكخىان بەَۆی گه ی صاهیكخىان: عػی ڕێٍژ به .4

هەم  پەیضاهغصوی بژێىی بێذ، بەمەف  یضا صٍ وە په صاهیكخىاهه

ڕان  بجێ بۆ گه ی پاڵیان پێىٍ ٍو َۆی ئه خه بێ صەبێذ، ئەمەف صٍ

و  جىاها به ەواهیان صەؾخە بەع بياثییویؿخضپێ  صوای قىێيێىضا هه به

 (.31: 1998ٌ بضواڵ، عه) بەگەڕ بسەن انیػای قاٍع

  واڵجه  له  واوی هۆچىغصهه گغهگتریً َۆواٍع  َۆواعی ؾیاسخی: له .5

  ،ٍو عێمی هىعصؾخاهیكه َه  یل عێراق به واهه واهضا له یكخٍى پێگه جاٍػ

  ماهه مىو ئه ، َه یازیبىونهائاعامی ؾیاسخی و ػۆعی قۆڕف و 

واوی  حێىغصوی پالهه حێبه ڵً و وی زهو عو  ع صٍ ؾه عیان له واعیگه

 بضواڵ، عه)  یه ی َهیعهغصوی صابیىياع  ی مؿۆگه هضاٍػ پێضان و ئه قه گه

ؾتی  غ صٍژێ له  ٍو واجه ڵىیل واجێً بیرصٍ (. زه32: 1998ٌ

واهیان لێ  هیو ئاػاصی  ٍو هرێخوؾێن چه مياعصا صٍ اڵجێيی ؾخه ؾه صٍ

  ٍو ع ئه به له  ،جغؾیضایه مه  ؾىواعیان له هه و ژیاوی زۆیان و  وجىغاٍو ٍػ

پێل  له  ٍو هىعصؾخاهه  ی له ڵىه و زه هى ئه ٍو ،ن هه هۆچ صٍ

ی  هضٍ هاَه ن پهیا ػۆعبه  وعوپا هه هغص بۆ ئه هۆچیان صٍ  ٍو ڕیىه ڕاپه

كذ َێ جێ صٍ واعی ؾیاسخی واڵجیان بهبە َۆ   ؾیاسخی بىون، چىهىه

 .وجً( چاوپێىه :2007)ؾابیر،  واڵجاوی ڕۆژئاوا  یان هغصٍو ڕو  و

ی  ٍو ٍع ژاعی صٍ ڵيی َه ی: زغاپی گىػەعاوی زهاع جگىػ  َۆواعی زؼمه .6

ی هغێياعی  قێىٍ ڕۆژئاوا چ له ، ئەمەف وایىغص هۆچ بىەن بۆ ڕۆژئاوا

مغۆیضا  ی ؾیاسخی و هاَەهضٍ ی په قێٍى  وصا بێذ یازىص لهو هۆچىغص

  ف ػیاجغ له هۆچىغصهه  م قێىاٍػ ( ئه32ٌ :2005 ،كاوعبێذ )

ه َۆی  حێهێكخجی هیكدیمان به بێذ و به و ڕۆژئاوا صٍ ٍع به  ٍو اڵجه ڕۆَژ

 .صاڕۆژئاوا  هل ێيی باقتر عهغصوی ژیاه عاوی و مؿۆگه زۆقگىػٍ

و ى واڵث جىشخی حەهگ ب  هه  واجێىضایه هگ: له عباػی و حه َۆواعی ؾه .7

ەمەف زەڵىێيی ػۆعی ب ،ئێران –حەهگی عێراق  همىوهەیبێذ، 

جغسخی ژیاوی زۆیان هۆچیان  هاوچە ؾىىعیەواوی هىعصؾخان لە

 :2008َێكخىوە )قێش مؿخەؿا،  ػێضی زۆیان جێ وە وو هغص

 چاوپێىەوجً(.

 و ػاعاوەی هۆڕەو: صووەم/ چەمً

َەعصوو وقەی هۆ  ڕووی ػاعاوەوە وقەیەوی لێىضعاوە لە ەل : هۆڕەو و هۆڕٍ

 ،ماهای گكذ صێذ و ڕەویل بەماهای هۆچ صێذ و ڕەو پێىهاجىوە هە هۆ بە

ەوە صوای ڕاپەڕیً یلەڕووی ؾیاؾی ،هۆڕەو ڕووی ػاعاوەوە صەبێذ بە لە

ەهگی ئەصەبی و ؾیاسخی هىعصی لەڕووی چەمىیكەوە ەوە، یَاجە هاو ؿەَع

صوای  هۆمەڵەی زەڵيی باقىوعی هىعصؾخان لە بە َەڵهاجىەە لەو یبغیخی

هۆمەڵ جێىڕای زەڵً  لە هەعهىهەوە بە ، ؾەعەجاقىؿتی ڕاپەڕیً

زۆیان بەحێهێكذ بەعەو  یهیكخماو خىىمەحی عێراقبەهاچاعی لەجغسخی 

 و(. هۆڕەچاوپێىەوجً :2022)ئاغجەلەعی، ؾىىعەواوی ئێران و جىعهیا 

وە صەؾتی پێىغص، حیاواػە لەگەڵ ( 1991)صیاعصەیەوی جاػە بىو هە لە 

 .َەمىو حۆعەواوی هۆچەوە بە ،هۆچ، هۆچ مێژوویەوی صووعوصعێژی َەیە

بؼاوحی  عایگكتی و  و گەاڵڵەبىووی  هۆڕەو َەڵىێؿتی زۆڕؾًبەاڵم 

 صژ بە ،وعی هىعصؾخان بىو ى باق یمەصەوی ؾەعحەم َاوهیكخماهیاو

َەعبۆیە (، وجً چاوپێىه :2022)اخمض،  ی عێراقی بەعسخصەؾەاڵحی خؼب

بۆیە بەو ، َاجىوٍ واع هه ػماوی هىعصیضا به ػاعاوەیەوی هىێیە پێكتر لههۆڕەو 

ؾدیان هغص بە َەڵهاجً   ڵً صٍ ڵ زه هۆمه به حۆعەف هاؾێنرا، چىهىە

حی عێراق  ی خىىمه ٍو جغسخی ئه واوی ئێران و جىعهیا، له ٍعو و ؾىى  ٍع به

 و خەوەێىێهواع ب وی هیمیایی به چهوەن حاعاوی پێكىو  ن و  الماعیان بضٍ په

هاو  له  قىێجی زۆی گغث و  یه واٍژ ؾخه و صٍ ئهَەعبۆیە  ، ٍو یان لێبياجه جۆڵه

 لێكاوی   عبىووی به واجای هۆچه  صەؾخەواژەیەوی ؾیاسخی هه  ڵىضا بىو به زه

 .وجً( چاوپێىه :2007امین، ڵً بىو ) زه

  ٍع َه  هیپاڵپكخی  له  هێىه یه( 1991)َاعی  ی به هه ملیۆهیه  ٍو و: هۆڕٍ هۆڕٍ

  ٍو ی بؼوجىەوەی عػگاعیسىاػی هىعص، جێبیجی ئه ٍو ؾخاهه واوی َه وعٍ گه

  هضٍ هاٍو ع ڕای گكتی حیهان و ؾه له  م ڕووصاٍو هغێذ كىعؾایی ئه صٍ

بەعاوعص بە ، یەجەوەی لێبىەوجاجغ  وعٍ گهواعیگەعیی واوی صوهیا ػۆع  هیؾیاؾی

  ڵگه هۆمه و  بجه ڵه باعاهىغصوی َهایی هیمی هـاٌ و ؾاحی ئه واٍع و  حیىۆؾایض 

  اڵم له ڕیً بىو، به هجامی ڕاپه ع ئه به  هضٍ عچه َه  م ڕووصاٍو ملێيان، ئه ػۆٍع

بىو   صاٍوو م ڕو  بڵێین: ئه  هه  ؾه به  َێىضٍ ،جغ بىو  وعٍ گه  هه ڕیىه زىصی ڕاپه

واوی  قازه  له یی عػگاعیسىاػی هىعص ٍو باحی بؼوجىه ی زه ٍو هَۆی ئ به

 ، چىهىە ئەهضاماویع مێزی گـخىگۆوان بۆ ؾه  ٍو خهؾگىا  ٍو هىعصؾخاهه

واوی صوهیاصا  گغهگه  زخه پایخه وان و هگغجٍى یه  ٍو جه هه  له بەصەؾذ بڕیاع 

مىو  عهجی َه ؾهگغهگە   صاٍوو م ڕو  ئه (ن ۆ پاعیـ و واقيخ، ن هضٍ له)ن  ٍو

ىغێذ بن كڕ  یه ٍو جه ههوەزخە   ی هه و ڕاؾدیه و ئه ٍع ڕاهێكا بهی حیهاو

 (.وجً چاوپێىه :2022)اخمض، 

ێىاوی  جغسخی به  واوی عێراق له هىعصٍ  بىو هه  ڵه هۆمه به  وهۆچه و ئه هۆڕٍ واَع

وی وا و ؾىىعٍ ٍع به ،ع به گغجیاهه  ٍو خؿێىه ؾەصامن  الیه وی هیمیایی له چه

 (.وجً چاوپێىه :2007بضواڵ،  عهڵهاجً ) جىعهیا َه ئێران و

ع  ن َه ی هه باٍع ڵيی هىعصؾخان بىو له وی زه و: ڕاپغؾیه هەواجە هۆڕٍ 

َیچ  ڵيی هىعصؾخان به زهئیتر ڵىى  عـ به اڵحی به ؾه ی صٍ ٍو صهغصهه ٍڕ

ؾخەمياعی عەعەبیضا جێيی  وڵه َیچ صٍ ی ؾایه ژێغ هین له ن ئاماصٍ یه قێٍى

 (.وجً چاوپێىه :2007، )ؾابیربژیً 

ه هاوؿه  و َاجه ی هۆڕٍ وقه  ٍوٌ  (1991)صوای ؾاڵی  له   ٍو هیهگی هىعصی َع

واع  یان به یه م وقه ئه ،ی واڵث ٍو ٍع عان و ڕۆقيبیراوی صٍ ؾهو ویل هى  ئه

وی  یه قههى و  و ٍو هۆڕٍپاقان ،  ٍو یاهضهه هاو ڕاگه  چىوەَێىاو صواجغیل  صٍ

بغێيی  َۆی ٍػ حێهێكخجی واڵث یازىص هیكخمان به  له  هیبغیخی لحیهاهی

هیكخمان   ؾیاسخی هه بغێيی ؾەعباػی و یان ٍػ ،یان قاعؾخاوی ،حی اڵیه هۆمه

 یجی ویَۆواعی ئا  به  ،وی صیىه یه بۆ هاوچه  ٍو هه یه هاوچه  له ێَێڵ حێضٍ به

  هیبغیخی  هضٍ عچه و َه هۆڕٍ  واجه ؾیاسخی، هه ئابىعی و هىقتن و عباػی و ؾه

و   صیىه اویو واڵج ٍع وان به لێكاوی مغۆڤه  به ڵ و هۆمه  هۆچێيی به  له

زۆپیكاهضاهێيی   ف بغیتی بىو له هضٍ ٍو ، ئهیانحێهێكخجی ػێضی زۆ 

ػۆع   هه  هۆصەهگییاهە، و  ؾغوقتیقێىاػێيی ػۆع  اڵم به عی به ماٍو حه

حێهێاڵ و َەڵىێؿتی ػۆعبەی واڵجە ع ڕای گكتی حیهان  ؾه عی له واعیگه

، (وجً چاوپێىه :2008باع،  حه) هىعصپغسخی   ع به عامبه وعوژاهض بهػلهێزەواوی 

صیاعە ئەم صەؾخەواژەیە حیا لە هۆڕەو وقەگەلی جغیصخی بۆ بەواعصەَاث 

 :2022)اخمض، ا ضا َەاڵتهەاڵحی پێضەگىجغ یلەهێى زەڵکی گكدلەواهە 

 (.وجً چاوپێىه

 زۆشخی و له  ،یه َهی هضیً حۆع  چه ،ڵ هۆمه ماهای هۆچی به و به هۆڕٍ

وی  ؾخمان هۆڕٍ هغێذ مەبە و صٍ هۆڕٍ  باؽ له هازۆقیضا ػیاجغ هه

 ؾەزتیپاف ؿكاعێيی   له هىعص ػۆعی   ٍع ی َه ػۆعبه  هه(، 1991)هیؿاوی

هاچاع  ،ؾتی پێىغص ن صٍ مىو الیه َه  به  ٍو عهىهه هه  له خىىمەحی عێراق
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  ٍو باف قياهضهه، ئەمەف بىو بەَۆی یان هغص ٍو هىعصؾخان هۆڕٍ زەڵيی

 .(وجً چاوپێىه :2007)ڕەئىؾ،  بەعژەوەهضی هىعص بۆ ڕای گكتی حیهان لە

واجا  اڵم قۆڕف به واوی هىعص، به جغیً قۆڕقه وعٍ گهلە هێً بىو  و یه هۆڕٍ

 حێهێكخجی واڵث و بە واجای ڵىى  ی ها به هه یهیهضاع  ی و چهیقۆڕقگێڕ 

نها  ن جه هه  صاٍوو م ڕو  ، ئهخىىمەحی عێراقاڵحی  ؾه صٍ صاهەصوواوەی

( ملیۆن 2) ػیاجغ لەژاهض،  واوی حیهاوی َه ڵىى جه به ،ژاهض ی َه هه هاوچه

عیيا ەم ئه  ی هه جه و ؾیاؾه هجامی ئه ئه  له ، ئەوەفویان هغص هىعص ٍڕ

گڵۆپی ؾەوػی  حی عێراق وان و خىىمه ڕیىٍ َاوواعی ڕاپه  له  ٍو وٍى ب پاقگەػ 

  جغؾان هه  هه ڵىه زه  چىهىه ،لێضاوی هىعص  به  ٍو ؾتی هغصٍ صٍ بۆ َەڵىغا و 

 حیىۆؾایضیان بياث  و ٍو واع بێيێخه وی هیمیایی صژیان به حاعێيی جغ چه

ژیاعیی قێىاػێيی   و بغیتی بىو له هۆڕٍهەواجە  .(وجً چاوپێىه :2008)علی، 

عاوی  اڵحی صاگیرهه ؾه عی هىعصؾخان صژی صٍو باحی گەلی باقى  هىێی زه

 .هىعصؾخان

 

 

 :وعی هىعصؾخانى وی باق هۆڕٍ واوی م:ـ َۆواٍع عی صووٍ ٍو جه

بە صژ   بەعەی کىعصؾخاوی بەپاڵپكتی ھێزە چەکضاعەکاوی (1991ڕاپەڕیجی )

عێراق ئۆپەعاؾیۆهەکاهیان ئەهجام صەصا. بۆیە ڕاپەڕیً لە  خىىمەحی

 وەهىصەؾتی پێ کغص و جا ڕاهییەوە ( لە قاعی 1991) ئاػاعی  ی5

کۆجایی ھاث، بەمەف صام  کەعکىوک ئاػاصکغصویلەپاف  1991 ئاػاعی  ی21

باقىوعی کىعصؾخان کغاهە صەعەوە و  عێراق لە خىىمەحیو صەػگاکاوی 

. چەهض یان هىژعان و بە صیلگیران َەڵهاجً ە چەهضاعەواهیانھێز  ػۆعجغیجی

ؾىپایەکی ػۆعەوە  عێراق بە ڕۆژێک پاف ڕاپەڕیً، وەک وەاڵمێک خکىمەث

َێىا  بەمەف ڕاپەڕیً قىؿتی ھێرشخی بۆ ؾەع کىعصؾخان صەؾذ پێىغص و

زەڵکی کىعصؾخان صەؾتی پێ کغص، کە جێیضا زەڵکی کىعصؾخان  کۆڕەوی و 

صعاوسخێ، ئەمەف بەکۆڕەوە مەػهەکە  اویواعەبىون بەعەو ؾىىوعی واڵجئا

هۆڕەوی باقىوعی  و  . گغهگتریً َۆواعەواوی قىؿتی ڕاپەڕیًهاوهغا

 ئەماهەی زىاعەوەن: 1هىعصؾخان

 :وعی هىعصؾخانى وی باق ەواوی هۆڕٍیهاوزۆی  م/ َۆواٍع یەهه

ڵ  گه ی جاڵی له ٍو هضیً جاكیىغصهه وصا چهو ڕابغص  ىعص لهلەبەع ئەوەی ه .1

و  َیض ػاع قه صان َه ؾه ضاهجام ئه  له ٍ و بى  َه خىىمەحی عێراكضا

ێىاوی چه ػاعان گىهض واولىغاون، به َه لی  هغاو گه ػه صٍ وی كه واَع

 هۆمەڵىىژ  هىعص عێراق خىىمەحیحاعێيی جغ   هىعصی جغؾاهض، هه

ٌ  )ٍڕ بياث  .(44-43ٌ :994، ؾى

  ٍوٍ و هغصبى  هه ٍو واوی هىعصؾخان پێكتر بیریان له ؾیاؾیه  هه الیهبۆیە  .2

ن  یی یه عماهضٍ ژێغ ؿه له  ن هه ؾىپای هیكدیماوی صعوؾذ بىه

  ڵی بؿىڕێىێذ، واجێً باف َه  ػاصا بێذ هه قاٍعحی  عهغصایه ؾه

صا میلیكیای بێ  و بۆ زۆیی بڕیاعی صٍ  ع خؼبه عهىن ئاػاص هغا، َه هه

جىاهغا  ڕیىضا هه واحی ڕاپه ی حىاڵهض، له هغص و صٍ عی صعوؾذ صٍ عوبه ؾه

ڕێىبسغێذ   عگه پێكمه َاجىوی هاو  ن پێىیؿذ َێزی جاٍػ ٍو

و  ن پێىیؿذ ؾىص له جىاهغا ٍو صٍ ( ، هه105ٌ :2004عی،  له ئاغجه)
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: 1٩٩1بۆ زاهیاری زیاتر دەربارەی هۆوارە هاوخۆیی و دەرەهیەواوی ڕاپەڕیً بڕواهە )مضتەفا،  

ٌ111-0222) 

، ەوەعبگیرێخ عصا گیرابىو ٍو ؾه ؾتی به صٍ  ههی  هیاهه مه كه جه ن و چه

ف بۆ زۆیی  مه بىغێذ ئه  وی لێ ئاماصٍ َێزی پڕ چه وی به صواجغ ؾىپایه

  ٍو هیعباػی ڕووی ؾه بىو له  هه ڕیىه وی جێىكياهضوی ڕاپه ٍع َۆواعێيی ؾه

قىغی قۆڕقگێڕی  وی لهو بى  (. ههوجً اوپێىهچ :2022)اخمض، 

  عگه و َێزی پێكمه ع ماٍو حه  ی هه ٍو َۆی ئه ٍ و هىعصؾخان بى 

ویؿتی ضاپێ  ن، هه ع بىه واوی صاگیرهه َێرقه  عگغی له جىاهً به هه

ێىاوی چه عباػی و به ی ؾهو وجى  پیالوی پێكىه به هىێ  وی كىعؽ و واَع

  جۆپه ئاؾماوی و  ػعێپۆف و صٍژ مىو جاهً و  و َه ، گغججی ئه یه َه

ػن  عباػی ػۆع مه وحی ؾه ىهخؾ صا صٍ هه ڕیىه واحی ڕاپه ، له كىعؾاهه

ێىاوی ئه باػی پێىیؿذ بۆ به م واصیغی ؾهاڵ  بىون، به  و  واهه و چه واَع

ی  عگه و َێزی پێكمه  ٍو زىاٍع  یان َێىایه واهه و چه ػهێتی ئه مه  له

واوی ڕژێم  َێرقه  ی صٍژ ٍو عچضاهه پهع  یخىاوی بۆ به هىعصؾخان ئه

 .(: چاوپێىەوج2007ًامین، ) ،واعیان بهێىێذ به

ی ٍع )به ی پێىهاجه هەواجە .3 ع  ؾه جضا له ٍڕ بىه  ( له2ی هىعصؾخاو

  بىوٍ " هه ٍو هازه وی لهو عو  وی صٍ هضیه ػامه ٍڕ یكتن و وی "جێگه یه بىچیىه

هضیً ؾاڵ  چه  خاهیضا ههی هىعصؾ ٍع واوی به هیؾیاؾی  هه هێى الیه له

هێىاهیاهضا بىو  له  وعٍ ڕی هاوزۆقضا( بىون، بغیيێيی گه قه بىو )له

هىعصؾخاهضا   هغا زۆیان له صٍ ئاؾاوی ؾاڕیژ هه  به  بۆیهَەع 

وان و  هه مىو الیه ڵىى پاف قىؿتی َه هابىو، به یان بۆ صاهه عهامه به

حی  هابغصهیان بۆ )خىىمه په  ٍو(1988)  هـاٌ له ؾاحی ئه صوای واٍع

  هضی ئێران له ٍو عژٍ واوی به عحه ڕێىیان بساث و مه  ئێران( هه

ی َەمىو  ٍو َۆی ئه  بىوٍ ف صٍ مه ئه  هه ،یضا پاعێؼعاو بێذ هه ئاقدیه

)خاجی  ی لێ بىغێذ ٍو قاهضهه ڵٍى َه ن وو ڕواوی جێىچى  واجێً چاٍو

واوی بۆ عػگاع  ی جه هامهع  ی هىعصؾخاوی به ٍع (. به17ٌ  :2003مكیر، 

م پەڕی ڕاؾذ بۆ  و بۆ زۆی له  ع خؼبه َه ،بىو  عهىن پێ هه هغصوی هه

گای خؼبیان  هضیً باٍع واهضا چه هه ٍڕ مىو گه َه  ڕی چەپ له و په ئه

عی،  له ئاغجه) وی جغ بێذ ی َیچ پاعجێً ئاگای له ٍو بێ ئه به  ٍو هغصٍ

ی  ٍع ن )به ڕیً ٍو ی ڕاپه عهامه جضا به ٍڕ بىه  (. له105 ٌ :2004

هێتی  نها یه هغاو جه ی بۆ هه ڕیژی وعصبیىاهه  عهامه هىعصؾخاوی( به

ی زۆی بۆ صاها بىو  عهامه پێكضا، به بىو له ڕیً َه ڕاپه ڕی به باٍو

هێدیضا  ڵ یه گه بىو له یان هه ف وجۆهمه ی َاوبه عهامه واوی جغ به هه الیه

ن  هێتی كبىڵ بىه ی یه عهامه بىو به هه پێیان زۆف  ٍو صڵه ع له َه  بۆیه

(. 157ٌ  :2003)خاجی مكیر، عن  وججی به عهه و ؾه ٍع و به
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ەهێتی هیغتمان )ی ( خسبی باعىوریی کىردصتان پێکھاتبىو ئەواهیػ٨لە ) بەرەی کىردصتاوی 

خسبی صۆصیالیضت دیمىهراتی ) ، )پارتی دیمىهراتی وىردصتان( (،وىردصتان

خیزبی زەخمەتکێغاوی ، )(پارتی گەٌ (، ) پارتی صۆصیالیضتی وىرد،) ىردصتان(ک

بسووتىەوەی دیمىکراتی و)  (عێراق-خیزبی عیىعی کىردصتان،) (کىردصتان

لە پێکھێىاوی بەرەی کىردصتاوی  راگەیەهدرا. مەبەصت 1٩٨٨ی ی ئایار 0 لەڕۆژی  (، ئاعىوری 

کە لەو صەردەمەدا  عێراق لە بەعط کارو خەباتی پێکەوەیی بىو بۆ بەرەهگاربىوهەوەی ڕژێمی

کردەوە دژ بە مرۆڤایەتییەکاوی بەرامبەر بە گەلی کىردصتان و عۆڕعەکەی گەیاهدبىوە 

كۆهاغی  ٧یەکی ئەوپەڕی دڕهدەیی. ڕاگەیاهدوی ئەم بەرەیػ لە کاتێکدا بىو کە لەدوای پرۆصە

زیاتر لە  پرۆصەیی ئەهفاٌ لە باعىوری کىردصتاهدا لە ژێر چەپۆکی داگیرکاری بەعط بە هاو

ن زیىدە بەچالکرد و صەدان گىهد و الدێ و عارۆچکەی کىردصتاهیان وێران کىردیا 1٨0222

وۆمەڵێً هىصەری کرد و دەیان هەزار کەصیان ئاوەرەی ئۆردوگا زۆرەملیکاوی خۆیان کرد. )

 (.08(؛ )لیزهبیرگ، مۆر،ب.ش: 8٩ٌ-1٩٩٨ٌ:8٨وىردو بیاوی، 

https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF)
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%95
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF)
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%95%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%88%DA%A9
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%DA%95%DB%95%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%A1%D9%A9%D9%A9%D9%A1
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%95%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AA%DA%A9%DB%8E%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AA%DA%A9%DB%8E%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AA%DA%A9%DB%8E%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%88%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%88%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%88%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%A2%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DB%86%D8%B3%DB%95%DB%8C%DB%8C_%D8%A6%DB%95%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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ع  ؾه ع ئاؾتی حیهاوی چ له ؾه چ له( 1991)واوی ئاػاعی  ڕووصاٍو

  واوی هىعصؾخان له ػۆعبەی هاوچه  ئاؾتی هاوزۆیی ػۆع زێرابىون، هه

ی هىعصؾخاوی  ٍع صا به یه اٍوو م له  صا ئاػاصهغان، هه ؿخه ی سخێ َه ماٍو

ی هىعصؾخان ڕێىبساث،  عگه ع و َێزی پێكمه ماٍو یخىاوی حه هه

ف  مه به و  ٍو یاؾا ماهه ؾخىوع و بێ صٍ وان به ی هاوچه ػۆعبه

ڕیجی  ع زێرایی جێپه به له  ٍو واوی گغجه ی هاوچه عصاوی ػۆعبه پاقاگه

 .(وجً چاوپێىه :2007)ڕەئىؾ، وان  ڕووصاٍو

جاوی  وڵه صٍ  ی هه هیماعۆ ئابىعی و گه َۆی ئه بهصەجىاهین بڵێین  .4

 حی عامه می صٍ هه و  ویانى پاهضب ؾه ضاع عێراك ؾه یماهان به َاوپه

 له  ی هه ڕێىسغاواهه و خؼب و ئه قۆڕشخی هىعص و لۆحؿدیيی

  یهیجىاهغا پێضاویؿخ صٍ هه ،ی هىعصؾخاهیضا بىون ٍع ی به چىاعچێٍى 

 ،ن ع صابین بىه ماٍو و حه  عگه واوی بۆ َێزی پێكمه بژێىیه هگی و حه

ؾەعهەوجىو  ڕیً ی ڕاپه ٍو بىووی گغاوی َۆواعێً بىون بۆ ئه  واجه هه

 .(وجً چاوپێىه :2008)قێش مهطـی،   هەبێذ

 اڵیی و ٍع وامی گیاوی به عصٍ چاوی به  ع به ماٍو زؿخجی حه ڕێىىه .5

ی  ٍع هۆهترۆڵىغصوی بهواهضا، الواػی  واعوباٍع  عباڵوی له به

  وٍى ب  ڕیً هه ؾخاوی ڕاپه صا ٍو هه ڕیىه ع ڕوصاو ڕاپه ؾه هىعصؾخاوی به

ی  ٍو گغجىه واوی ڕژێم و ی َێٍز ٍو َۆی زۆ هۆهغصهه

 :2004عػهگ،  مهؾلێماوی وصَۆن( ) ،ولێر َه، عهىن واوی)هه قاٍع

ٌ199.) 

ػۆع هغصاعی ( ی صیىەهضاع  ع و چه ماٍو حه ، عگه بىووی )پێكمه ڵ جێىه .6

 هاو له، بەجایبەث  هىعصؾخاهضا ڕوویضا  باع له هاله زغاپ و

ڵياوی  زه ػۆعحاع  ،صا هجامیان صٍ ئه  ٍو عگه هاوی پێكمه واهضا به قاٍع

ع هاوباهگی  ؾه بىو له عی زغاپی َه ػۆع واعیگه  بۆیهَەع جغبىون، 

 :2008)ؾەهگاوی، ما  " حاعاوی ههبەَا و پیرۆػییەیو  "ئه عگه  پێكمه

 .(وجً چاوپێىه

  ٍو هغصٍال ه ڵ ڕژێمضا یه گه ڕیجی هىعصی له عهىن ڕاپه عػگاعهغصوی هه .7

وی  هیگغهگی ی هىعصؾخاوی ٍع اڵم به ، به ٍو و قاٍع َۆی گغهگی ئه به

عهىن  خی هه بایه َۆی گغهگی و به هەصا،عهىن  ههبە وجۆی  ئه

 ی له ههجغیً َێزو جاهً و ػعێپۆف و ؿڕۆ  وعٍ گه خىىمەحی عێراق

ی  ٍع عهىن به واحی ئاػاصهغصوی قاعی هه عهىن حێگیرهغص بىو، له هه 

عهىن  هه  له  ی هه وجه ؾخىه مىو صٍ و َه یخىاوی ئه هىعصؾخاوی هه

شخی جێضا  وان ؿڕۆهه وجه ؾىه ث صٍ هاهه واعی بهێنن، جه ؾتهاث به صٍ به

وان  وجه هؾى می صٍ عحه یان جىاوی ؾه هه  ٍع واوی به اڵم َێٍز بىو، به

  له  ٍو ع ئه به عن، له هاوی به وان یان له صووٍع  بۆ قىێىه  ٍو هه صووعبسه

  وجىه هه  واهه و چه عبه عهىهضا صووژمً َه ی قاعی هه ٍو واحی گغجىه

 :2002هۆچێرا، عیىو ) عی ڕاپه ماٍو حه و  عگه هاوبغصوی َێزی پێكمه له

ٌ110-111.) 

بغیاعبىو   ػۆع گغهگ بىو  عێراق بۆ   ڵ ههؾگغججی قاعی مى  هه .8

ەهێتی )ی)  واجێىضا هه  ن، له ن( ئاػاصی بىه.ص.ی )پەواوَێز 

ن  ٍو  م بڕیاٍع اڵم ئه واث، به عهىن ئاػاص صٍ هه (هیكخمان هىعصؾخان

  هغصٍ ووی صٍو ع  واعی صٍڵ ؾو بە ئاػاصهغصوی مى  هغا جێ هه زۆی حێبه

ه ؾهڕیجی لێ  ػضاصیل ڕاپه ػضاص و به به ع ؾه گغججی  اڵم هه صا، به ڵضٍ َع

 خىىمەحیوججی  عهه ؾه ڕیً و َۆی قىؿتی ڕاپه  وٍى ب  م قاٍع ئه

 (.106ٌ :2004عی،  له ئاغجه) عێراق

ع  ؾه وان له عگای خؼبه ی صٍ ٍو هغصهه وعصوی گكتی و َۆی لێبى  به .9

ف  مه بااڵواوی هىعص بىون ئه  یهیهض ٍو عژٍ صژی به  پیاوزغاپان هه

  ی هاوچه ٍو هغصهه ع و پان هه ماٍو ی حه ٍو وههى ع ؾاعصب ؾه  واعی هغصٍ

 (3م )جابىعی پێىجه  بىوهه  پیاواوی ڕژێم، هه  وان له هغاٍو عػگاع هه

واجێىضا پێىیؿذ  واوی صوژمً، له بۆ َێٍز  ٍو ٍڕ ی قه ٍع پكتی به لە

عػهگ،  مهػعێذ ) واهیان صابمه عی بۆ جاواهه وی صاصگه ػگایه بىو صٍ

2004: ٌ199-200.) 

عی  ماٍو حه  ٍو هه ڕیىه ؾخپێىغصوی ڕاپه م ڕۆژی صٍ هه یه  له چىهىە .10

ی  اههؾ و هه ی ئه ماهای ػۆعبه هضاع هغصوی صا، به وڵی زۆ چه هىعص َه

ڕاؾدیضا   ػاوی له صٍ  عگه پێكمه هضاع بىون و زۆیان به چه هه

  واحی صٍژ له  عبۆیه َه ،ڕ بىون بێباٍو و  ؾاوی ؾاصٍ هه ،بىون واهه

،  )ٍڕڵهاجً  مىوییان َه عؿضا َه واوی به َێرقه -47ٌ :1994ؾٌى

48). 

( 4)معؿىغ زالض  واوی ڕژێم له ی َێٍز ػۆٍع  یهیعگغ  و به ئهبە َۆی  .11

هض  چه  عگه پێكمه  هضٍ عچه َه  عگه واوی پێكمه هغصیان صژی َێٍز

هض  چه  جا له ٍع ؾه و   یه عباػگه م ؾه ع ئه ؾه  حاعێً َێرقیان هغصٍ

ی ی وعٍ َۆی گه اڵم صواجغ به وجً، به عهه ؾه  ٍو كۆڵێىیكه

 ن و و چه واوی صوژمً و كىعسخی ئه ػۆعی َێٍزو   هه عباػگه ؾه

َێىا  واعیان ئه به  عگه واوی پێكمه صژی َێٍز  ی له الهه لىپه هه

واوی  ن َێٍز الیه جىاهغا له هه  یه عباػگه م ؾه هجام ئه عئه ؾه

  ی بیجی له وعٍ هۆهترۆڵ بىغێذ و صواحاع ڕۆڵی گه  ٍو عگه پێكمه

 :2008ی، عهىن )مەَض ههقاعی ی  ٍو ڕیً و گغجىه قىؿتی ڕاپه

 .(وجً چاوپێىه

ی هىعصؾخاهیضا  ٍع واوی به هه هێىان الیه ذ لهی پێىیؿیبىوی َاوواع  هه .12

هجام  ئه  ٍو هیی هىعصؾخاهی ٍع هاوی به هاو به ع به وان َه ی واٍع ػۆعبه

ؾيی  هضی جه ٍو عژٍ هێً بۆ به عالیه َه  ٍو صازه گیىا به ئه ،صعان صٍ

عهغصوی  ؾه وان بۆ چاٍع ػیاجغ خؼبه ،هغص خؼبی زۆی واعی صٍ

                                                     
3

ڵ دوژمً  گه صتیان له ده  ێت ههوتر  ده  هێىخۆیاهه  عاراوه صته و ده م:ـ به تابىوری پێىجه 

م جار  هه یه  یه م زاراوه ن ئه راهه ریيی واری تێىده خه  وه ڕه ی عه ره و دیىی به له  ڵىردوه تێىه

دا  م واته له  ئاراوه  ( هاته1٩3٩ -1٩31واوی ) صاڵه  واوی ئیضپاهیادا له هاوخۆیه  ڕه واتی عه له

تی  وڵه ڵيی ئیضپاهیا ده دژی خه ڵماهیا و ئیتاڵیا له واوی ئه پغتیىاوی هێزه هيۆ " به ره هراڵ " فه ژه

هيۆ  ره واوی صىپای فه رماهده فه هێً له هراڵ مىلی، یه هرد، ژه ڕی ده زراودا عه دامه  وۆماری تازه

م  وان تێىبغىێىێت. له وت تا وۆماری خىازه ڕێىه درید به و مه ره به  عىری صىپاوه چىار له به

و   صتی ئه به مه  یه دریدا هه هاو مه م له عىری " تابىریً "ی پێىجه مً له  یاهد هه دا ڕای گه واته

كازاهجی دووژمً واریان  ڵً و به دژی خه هاوعاردا له له  بىون هه و خائیىاهه م ئه تابىری پێىجه له

واوی دووژمً  هدیه صت وپێىه خائین وده به  مڕۆهه م ئه ی تابىوری پێىجه هرد  زاراوه ده

؛ 16: ٌ، 0221، گىترێت. )مدمدی وخاجی زاده هاوخسبێً یان ڕێىخراوێً یان واڵتێً ده هل

 .٩٧-1٩٨8ٌ:٩1)كاوع،
8

معضکر خالید: یەکێکە بىو لە صەربازگە گەورەکاوی عێراق، کە عىێىەکەی دەکەتە   

دوای ئازادکردوی  زۆریىەی هاوەهدە صەربازی و  ۱۹۹۱رۆژئاوایی کەرکىوکەوە. صاڵی 

وی بەعط لە کەرکىوک هێرظ بۆ ئەو صەربازگەیە کراو بەعێکی ئازادکرا، بەاڵم ئەمىیەکا

هەتىاهرا کۆهترۆڵ بکرێت بە تەواوی، ئەمەظ فاکتەرێک بىو بۆ عکضتی ڕاپەڕیً باعىوری 

 (.٩٧-٩1، : 0228ٌری،  له ئاغجه) کىردصتان و  دواتریػ صەرەتایەک بىو بۆ کۆڕەو.

https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
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  عهغصوی هێكه ؾه ن بۆ چاٍع صا هه وڵیان صٍ واوی زۆیان َه هێكه

 .(وجً چاوپێىه: 2008، )عىؾمان ،وان یهی ٍو جه هه

هى  ی هىعصؾخاوی جاٍو ٍع هگغجىوی به یاهضهێيی یه ڕاگه بىووی هه .13

ی وصا مه  ڕاؾخه  ٍو ، ئه باشخی ڕێيی بسؿخایه  عی به ماٍو حه

ڕای گكتی  یاهضن و اڵم واعوباعی ڕاگه ػۆع هىعث بىو، به  هه ڕیىه ڕاپه

ی  ٍع واوی به هه صا الیه یه و ماٍو . له قۆڕقه و  ڕیً ی پكتی ڕاپه بڕبٍڕ

  ن هه عبىه وی واصٍ یه هض باڵوهغاٍو یان جىاوی چه هىعصؾخاوی هه

، ٍ )ڕ  َا صاعجغ بێذ به  ٍو ٍع ماٍو وی حه الیه له  هه ڕیىه ڕاپه  :1994ؾٌى

َەعچەهضە ئێزگەی گەلی هىعصؾخان عۆڵێيی گغهگی َەبىو  .(50ٌ

( بىو. ەهێتی هیكخمان هىعصؾخانیلە ڕاپەڕیىضا، بەاڵم ػمان خاڵی )

 هەن بەعەی هىعصؾخاوی.

هض ؾاڵی ڕابغصوصا  چه ی هىعصؾخاوی له ٍع واوی به عماهضٍ واصیغو ؿه .14

 بىو، ڕی پاعجیزاوی نها قه حی عێراكضا جه ڵ خىىمه گه ڕیان له قه

َێرشخی صوژمً   هه  بۆیهَەع بىون، ی قەڕی بەعەیی هەبػا قاٍع

 هغا عگغیان پێ هه ع ػوو قيان و به وان َه و قاٍع ٍع ؾتی پێىغص به صٍ

 (. 176ٌ: 2003خاجی مكیر، )

ن حاقه) .15 عی  ماٍو ڕیجی حه ڕاپه  عچاویان له وعێيی به صٍ  هه (5وا

غاهە حێگای زی  ٍو اڵم پاف ئه عی ماهگی ماعؾضا گێڕا، به عجاؾه ؾه

ی خەیؾەجىاهای ح  وان له ی هىعصؾخاوی، ئه ٍع بڕیاعی به  به  عگه پێكمه

یان  واهیل هه هى ئه بىون و ٍو هض هه مه ٍَغ به  عگه هگی پێكمه حه و

صوای   وان له ئه  م حۆعٍ بهڕێىسؿدىضا بً و  عمان و ژێغ ؿه جىاوی له صٍ

یان جىاوی  ڕیً هه ع ڕاپه حی عێراق و گاعصی هۆماعی بۆ ؾه َێرشخی خىىمه

 :2002هۆچێرا، واهیان چۆڵ هغص ) ع ػوو قىێىه ن و َه عگغی بىه به

ٌ110.) 

ی هىعصؾخان و  عگه واوی پێكمه هێىان َێٍز له  ی هه ػۆٍع  یهیو حیاواػ  ئه .16

  هه  ٍو عباٍػ ی ؾه ڕووی ژماٍع  ث له جایبه هبىون ب عؿضا َه حی به خىىمه

ف  عباػاهه م ؾه مىو ئه َه ی عێراقواوی باقىع  ڕیىه ی ڕاپه ٍو صوای ئه

واوی )َێزی  َێٍز  ػیاجغ له  حی عێراق هه واوی خىىمه جه جایبه  َێٍز  ػیاجغ له

واوی هۆماع "خغؽ الجمهىع"(  ث "كىة الخانت" و پاؾه جایبه

َێزو  َێزێيی به  ، هه(وجً چاوپێىه :2007، كاصع )مەال پیىهاجبىون

وی باقىعی  صعوؾدبىووی هۆڕٍ ڕیً و قىؿتی ڕاپه  ع بىون له واعیگه

 صا.(1991)  هىعصؾخاهضا له

ؿاهخەعی ف  مه ئه  و صعوؾذ بىو هه ڕیً هۆڕٍ هجامی قىؿتی ڕاپه ئه  له .17

 خىىمەحیؾخەمی   ی هه ٍو ع ئه به لهصەگەڕایەوە،  جغؽؾەعەوی بۆ 
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خۆبەداگیرکەر فرۆظ بەکاردێت، وەک زاراوەیەک بۆ  جاظ: هاوێکە لە کىردیی بۆ کەصاوی 

خۆفرۆعاوی هاوزمان چەصپیىە. صەبارەت بەڕەگی وعەهە چەهد بۆ چىهێً هەیە: لە مارە 

بەجاعەوە هاتىوە هە پیاوێً لە ژهەهەی جیاببێتەوە ودوای پەعیمان بێتەوە ئەوا ژهەهە 

دە وۆهەهەی دەصتبەرداری بێت، لەپیاوێيی بێگاهە مارە دەهەن و دوای داوای لێدەهەن بۆ مێر 

بۆچىهێيی تر خەڵً ئەو چەهداراهەیان بەجاعە هەر چىاهدووە هە بەدوای ماهەرەوە دەڕۆن، 

ڕایەوی تر هاوەهە لە وعەی عەرەبی )الجیػ، جاظ( هاتبێت بە واتای صىپا. )هەرعەمی، 

ت کە (، لەو ماوەیەعدا ئەم دەصتەواژیە بۆ ئەو کىرداهە بەکاردەها12٩-٩2٨:  0200ٌ

چەکداری صەر بە خیزبی بەعػ بىون و دژ بە پێغمەرگە عەڕیان دەکرد کە لەالیەن 

 خکىمەتی بەعضەوە بە فرصان یان جحافل خفیفە دەهاصران.

ڵً  ػۆعی زه  ٍع شخی َه به ڕیىضا هه ڕاپه ڵً له ع زه ؾه بىو له ع ػۆ  عێراق

قضاعی  به  یه ڵً َه ن زه گمه صٍ ڕیيیان هغصبىو به قضاعی ڕاپه به

ی صژی  ٍو چ ئه ،ث بىو  ڵ خىىمه گه ی له ٍو چ ئه ،هغصبێذ ڕیجی هه ڕاپه

ی عێراق زۆی  ٍو ڕیيیان هغص، پاف ئه قضاعی ڕاپه به ،ث بىو  خىىمه

ڵً  زه ،ع هىعصؾخان َێرقىغصن بۆ ؾه ؾتی هغص به و صٍ ٍو  هۆهغصٍ

  عبۆیه ، َه ٍو بياجه  هه ڵىه زه  له  عـ جۆڵه حی به خىىمه  جغؾا هه

  وی بىو له ٍع ؾه  ٍع جغؽ َۆواعێيی َه  واجه ڕایان هغص، هه  هه ڵىه زه

 .  (وجً چاوپێىه :2007، وصا )ؿخار صعوؾدبىوی هۆڕٍ

وجىم  شخی چاوپێىه ؾاهه و هه وان و ئه عچاٍو ی ؾه بێگىمان ػۆعبه 

بۆ   ٍو گێڕهه حی صٍ ٍڕ وی بىه ٍع ؾه  ٍع َۆواعی َه  هجامضاٍو ڵضا ئه گه له

ی جغاژیضی جغؾىان  یان وێىه حیىۆؾایض و صٍ  عـ، جغؽ له به  جغؽ له

  مغۆڤاههو  وی ئه یه ن به وی یه ٍع عی ؾه عیاهضا بىو، جغؽ پاڵىه ؾه  له

 واوی هضاٍع چه  َێٍز  واوی له مىضاڵه ان و یاهىیؿذ گیاوی زۆی ئه  بىو هه

 عـ عػگاع بياث. خؼبی به صام خؿێن وؾە

پێكێلياع بێذ بۆ   بىووی ڕژێمێيی ؾیاسخی هاصیمىهغاسخی و صیىخاجۆع هه .18

چاعی و قۆڕقضا صو  و  ٍو ڕوو بىهه حی ڕوبه خاڵه  له ،واوی مغۆڤ ماؿه

  هاچاع بۆ پاعێؼگاعی له  ،ٍو بێخهو عهىجياعی بى  ؾه قۆعف و قىؿذ و

ڵگای  هۆمه ئاؾایصخی زۆیان و ڕاهێكاوی ڕای گكتی حیهان و

 1991 )َاعی  ی به ٍو ن ئه عن ٍو ڵ به هۆمه وێيی به ها بۆ ٍڕ حی په وڵه هێىصٍ

 .(وجً چاوپێىه :2007، )مدمىص ؾخان ڵيی هىعصؾخان پێی َه زه(

 خىىمەحیاڵحی صیىخاجۆعی  ؾه صٍ صان به هه  ٍو ؾخه صٍ عی زۆبه ؿاهخه .19

  ث به عامه بۆ پاعاؾخجی هه  اڵجه ؾه و صٍ یی به َۆی بێ مخماهه به عێراق

ه َه  .(وجً چاوپێىه: 2007، )حەباعی  ی هه اڵجیه مىو ماها ڕۆَژ

هض  ع چه ؾه ون بهى ف بب صابه  ی هه عگه واوی پێكمه می َێٍز هه .20

َۆی عػگاع  كین به زاهه وەهى جا  ػازۆوٍ  له  ؿغاواهضا هه عێيیو ؾىى 

 :2007، )وابان گكتی وعی هىعصؾخان بهى واوی باق هغصوی هاوچه

 .(وجً چاوپێىه

ی  ٍع واوی به َێٍز  ێىهاجبىو لهپؾخان ی عػگاعیسىاػی هىعص ٍو وجىهو بؼ  .21

ڕووی  ڕیً، له صوای ڕاپه ن لهو بى   وعٍ هىعصؾخاوی جىشخی قىؿدێيی گه

 .(وجً چاوپێىه: 2007، )خمضیەوە هیو عو  صٍ عباػی و ؾه ،ؾیاسخی

 

بێ َۆواع هەبىو، چىهىە هىعص ئەػمىووی  عێراق خىىمەحیجغؽ لە   صیاٍع

 بۆ همىهە:خىىمەجە حیاواػەواهیضا  جەواوی َەبىو لەگەڵ  ڕابغصووی

 هگ وث صێذ یان جااڵوی حه ؾىه صٍ و  هیمه ػه واجای به :هـاٌ م ـ ئه هه یه

ی  وعاهه گه  و جاواهه هێً بىو له هـاٌ یه ؾاحی ئه ،  واٍع(25ٌ :2001یی،  صٍػ)

 ئەژماع صەهغێذجاواوی حیىۆؾایض  و به  هجام صعاٍو حی ئه مغۆڤایه  صژ به

  بهصا (1988)عی  ؿێبریىٍ  له  هه عژمێریه هـاٌ چىاع ماهگ پاف ؾه وامپیجی ئه

 ( لهەهێتی هیكخمان هىعصؾخانیگاواوی ) باٍع ع بۆ ؾه  وعٍ َێرقێيی ػۆع گه

قذ كۆهاغ  ی َهو مى  َه  هـاٌ به ؾتی پێىغص، ئه ڵى صٍ عگه به و ڵ عگه ؾه 

ەهێتی ی) صەؾەاڵحیواوی ژێغ  ڕووی هاوچه ڕووبه  م كۆهاػاهه وث له بىو، خه

  ۆهترۆڵی )پ.ص.ن( لهژێغ ه ث به باٍع . ؾه ٍوٍ و ( بى هیكخمان هىعصؾخان

ها  متری صاصٍ ی هه قه ٍڕ َه ڕژێم به  عی ڕۆژئاوای هىعصؾخاوی عێراق ههو باهى 

هۆجایی   بىون، له  هه هـالی ئۆپغاؾیۆهه ؾتی صواكۆهاغی ئه به ف مه ماهه ئه

 (.36ٌ: 2000ڕێىسغاوی چاوصێغی مافی مغۆڤ، صا )( 1988 )عی  مبه خهپؾێ

https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DA%98%DB%8E%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%95%D8%B9%D8%B3
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/ 15)  ی زۆی، له هه جه لهلع می ؾه  وی هیمیایی َێرف بياجه چه  مێژووصا به 

ع  بۆ ؾه  ٍو زىاٍع  عصایه َغاویان به واوی عێراق گاػی ٍژ (صا ؿڕۆهه1987/ 4

پاعێؼگای صَۆن،  قياوی له ػێٍى  له پاعحی صیمىهغاحی هىعصؾخان(گاواوی ) باٍع

عصوو گىهضی  َه  له( ؾخانەهێتی هیكخمان هىعص)یگاواوی  ع باٍع بۆ ؾه

یی له ڕۆژی صواجغیكضا هیمیا ،پاعێؼگای ؾلێماوی  له ڵى عگه و و ؾه ڵ عگه به

" 100"  ػیاجغ له  بالیؿان هه ؾاهان و واوی قێش ٍو باعاهىغصوی گىهضٍ

ڕێىسغاوی چاوصێغی مافی ) یان ژن و مىضاڵ بىون ػۆعبه  ؾیان هىقذ هه هه

صواحاعصا ڕژێم   له باعاهىغصوی ؾێىؾێىان و هیمیایی (. 36ٌ: 2000مغۆڤ، 

  جغؾىاهتریً گاٍػ  هێً له یه  ی به بجه ڵه ( صا قاعی َه1988/ 16/3)  له

  به   م بۆصوماهه هجامی ئه ئه  له ،صومان هغصع واوی ؾیاهیضا" بۆ  َغاویه ٍژ

ػاع  وث َه ( خه7000َیض و ) ػاع قه ( پێىج َه5000ی )یوی هیمیا چه

 ،صیً حمه هه؛ ، گۆڤاعی ئەهـا332ٌٌ :2004ح،  ؾاڵهبغیىضاع بىون )

 (.، گۆڤاعی پەیامی ڕاؾتی27ٌ :ؾلێماوی

( 80ی) هىعصؾخاهضا، هؼیىهلە و  ملێ: پێل هۆڕٍ  ئۆعصوگای ػۆٍع :م ؾێیه

مابىون،  الصێياهضا هه  صاوی له ئاٍوو ملێ صعوؾخىغابىو ەئۆعصوگای ػۆع 

وان  ف هاوچه مه به ،دبىو واوی ڕاگىاؾ مىو حىجیاٍع عـ َه حی به خىىمه

  عچی گىماهیان لێبىغصایه بىو َه وی ػۆع َه یه ٍو وؾاهضهه بىون، وە چه ڵ چۆ 

 جۆكاهضن و جغؽ وصۆخی ی  ٍو ع ئه به صا، له یان صٍ ؾێضاٍع  یاهگغث و له صٍ

  ف به مه (. بهوجً چاوپێىه: 2007، بىو )امین صا وایه ڵً له بغسخی هغصوی زه

 و. ف َۆواعێً بىو بۆ هۆڕٍ مه ئه ،یكتێ گه صوژمىیان صٍؾتی  ئاؾاوی صٍ

صام ؾەپێی بڕیاعێيی  عی هىعصؾخان: بهو بىغصوی باقى  ٍع عه به: م چىاٍع

  یكخه وی گه مه جه  ن هه هیمىو عێراكی حی َه عهغصایه وی ؾه هجىمه خؿێن و ئه

ج  ٍع ؿهب ) ٍع عه ن بهگۆڕ ػی زۆیان ب گه ن و ٍڕ صاوا بىه  یه ؾاڵ بۆی َه 18

و گىهض و   عغیب هغصوی قاع و قاعۆچىه (، جه35ٌ :2003ح،  و ؾاڵه

ی  و قىێىاهه قاع و گىهض و ڵيی ئه عهغصوی زه صٍ واوی هىعصؾخان، به هاوچه

  ب له ٍع عه َۆػی زێزان و  ؽ و زاوی هىعصؾخاهً، َێىاوی هه  له  هه

  هاوچه  جێ هغصهیان له وی عێراق هیكخهو زىاع  ڕاؾذ و هاٍو

 (.23ٌ: 2004خاجی، واهضا ) وكیىههىعص

ؾاڵی   واوی هىعصؾخان: له و قاعۆچىه قاع ڕووزاهضوی گىهض و :م پێىجه

ی  ڕوزێنران ژماٍع  و قاعۆچىه و قاع " گىهض1500( ػیاجغ "1988)

ی  واهه ٍڕ  صاهیكخىان هه  ؽ له ػاع هه ( َه750)  یكخه وان گه هضٍ ڕاگه په

 (. 24ٌ :2002باوی و مدمض،  هجاڵملێيان هغان ) ػۆٍع  ڵگه هۆمه

( گىهضی 3839وان ) ڕوزاهضوی گىهضٍ هـاٌ و واوی ئه ۆؾهڕ هجامی پ ئه  له

  حگه  مه ئه، (46ٌ :1998،  میىه)  زذ هغان ویضا جه ڵ ٍػ گه صان له ئاٍو

صا  جه م ؾیاؾه ی ئه چىاعچێٍى  هیل َله یه قاعۆچىه و هض قاع ی چه ٍو له

  گاجه صٍ  هه  هیی و ژماٍع واهیل ػیاجغ له ڕوزاٍو  گىهضٍی  ژماٍع  زاپىعهغان و

ە وەن َەڵەبجە و ص گىهضو قاع و قاعۆچى پێىج ؾه ػاع و ( چىاع َه4500)

 پێىجىێً و ؾیضناصق و ؾیىیل و كەاڵصػێ و ؾەهگاو و كاصعهەعەم و َخض.

وی  صعوؾذ بىووی هۆڕٍ عیً و واوی قىؿتی ڕاپه هیهی ٍع صٍ  صووەم: َۆواٍع

 عی هىعصؾخان:و باقى 

ڕیً واڵجاوی ػلهێز  هىعصی َاهضا بۆ ڕاپه  ی هه و َۆواعاهه هێً له یەهەم: یه

 هه  ٍو باڵوی هغصٍ  ٍو واهیه یاهضهه هاڵی ڕاگه هه له  عیيا ههەم حی ئه جایبه به ،بىو 

  مه اڵم ئه ، به حی عێراكه اڵحی خىىمه ؾه یان ڕوزاهضوی صٍیه ٍع ؾتی ؾه به مه 

  واجێً هه  (، چىهىه100ٌ :2004عی،  له ئاغجه) صووع بىو   ٍو  هیڕاؾخی  له

وججی  پێی ڕێىه عێراق به مغیيا و هێىان ئه ڕ له قه و  كه بینرا ڕاگغججی جه

واوی  ڵێىه به  بىو له  ٍو ػ بىوهه ی پاقگه هیكاهه  ( هه 6چاصعگەی نـىان)

 هاصیاعی بۆیە َەع ڕن،  هغص ڕاپه لی عێراق صٍ گه  صاوای له  زۆی هه

 :2004عػهگ،  مه) یاهض ػیاوی گه  هه هاوچه  مغیيا له واوی ئه جه ؾیاؾه

حی  عهغصایه ی ؾه واوی ژێغ ؾایه ن َێٍز الیه له  هضٍ عچه (، َه199ٌ

هاوی  به  ٍو ( CIAٌن ) الیه بغا له  ڕێىٍ وی ڕاصێۆیی به یه ، ئێزگه عیياٍوەم ئه

ػعا  بؿخاوی ؾعىصیەصا صامه ٍع عهی  قاعی حضٍ له  هگی عێراقی ئاػاص( هه )صٍ

ف  ٍو ن، ئه یه ؿخه هض َه ی چه واوی صابىو بۆ ماٍو ڕیجی هىعصٍ بىو، َاوی ڕاپه

ع  گه گاث ئه هیان پێضٍ ٍع حی صٍ یاعمه  ی هه و بڕوایه ئه  یاهضبىوٍ واوی گه هىعصٍ

 :2004ئیىدؿاع، ) حی عێراق ن صژی خىىمه ڕیيێً بىه حی ڕاپه عایه ڕابه

واوی  عوی َێٍز ئه  یاهض هه اڵم صواجغ حۆعج بىشخی باون ڕایگه (، به309-310ٌ

ن ڕوزاهضوی  هىێذ هه  حی عێراق بىو له عهغصوی خىىمه یماهان صٍ َاوپه

  وێذ هه هه عصٍ صٍ  ٍو مه له ،(وجً چاوپێىه :2008، )ؾەعصەقتی ڕژێمی عێراق

ڵىى  به ،بىو  عێراق هه وان ڕوزاهضوی ڕژێمی یماهه ی َاوپه عهامه ئاماهج و به

   .الواػهغصوی بىوٍ

چاصعگەی )ە عیيا لەم ی عێراق و ئه ٍو هه مین هۆبٍى هه ڵ یه گه له

ع و  هۆپخه  ی پێضعا هه ڵىغص و ڕێگه وػی بۆ عێراق َه ؾه گڵۆپی صا،(نەؿىان

گكتی و  ڕیىی عێڕاق به ڵيی ڕاپه ع زه عامبه به  واع بهێىێذ له جاهً به

مضا جىاوی  وی هه یه ماٍو  ی عێراق لهخىىمەحف  مه به ،حی هجایب هىعصؾخان به

ڕیجی  ڕاؾذ بگغێ و ڕاپه ػضاص و هاٍو ڵً و صاهیكخىاوی به ڕیجی زه ڕاپه له  ڕێگه

ڵيی  ی زه مێژوویه  له و َه ئه . ٍو واوی جغیل صابمغهێىێخه قاعوقاعۆچىه

عی،  له جهئاغباع چىێنرا ) حی عێراق له ڕوزاهضوی خىىمه  هىعصؾخاهیل له

مەؾعىص  باوی و  جاڵهحەالٌ ػمىهێيی جاڵ بىو،  ئه"(، 102-103ٌ :2004

لی  گه زۆی صاوای له  عۆن بۆقیان جاواهباع هغص هه ؾه  ٍو باعػاوی پێىه

،) "ڕیً ڕاپه صام خؿێنؾەصژی   عێراق هغص له (، 612ٌ :2005ماهضاٌو

عێراق صعا  به  ؾمی ڕێگه ٍڕ ا بهص( ؿىانؾە چاصعگەیصاهیكخجی )  اڵم له به

 (ؾلطان َاقم)  واع بهێىێذ هه ئاؾماوی زۆیضا به  ع له و َێلیىۆپخه  ؿڕۆهه

 یماهان به واوی َاوپه ڵ َێٍز گه هغص له ؿضی عێراقی صٍ عۆوی ٍو ؾه

ێىاوی  به  صعا به ئاقىغا ڕێگه  به( هە 7 ۆڤهػ عمان قىاع ۆ ه)حی  عۆوایه ؾه  واَع

                                                     
1

دوای داگیرهردوی وىێت لەالیەن خيىمەتی عێراكەوە  :ىەوتيىامەی چادرگەی صەفىانڕێ 

بەمەظ زەرەر وزياهێيی گەورە تىوش ی صىپای عێراق هات، بەهۆی هێرش ی هاوپەيماهان لەدژی 

عێراق ڕازی بىو بەڕاگرتنی جەهگ  مەبەصتی  1٩٩1عێراق  لە جەهگی هەهداوی دووەمدا لە 

ڕێىەوتيىامەی چادرگەی صەفىان  1٩٩1ئازاری  3دەرهردوی عێراق بىو لەوىێت. لە ڕیىەوتی 

واژۆ هرا  لە عارۆچىەی صەفىان هە دەهەوێتە صەر صىىوری هێىان عێراق ووىێت، لە هێىان 

هەريەن لەهۆرمان عىارزوۆڤ فەرماهەی هێزەواوی هاوپەيماهان و ئەمیر خاليد بً صىڵتان 

هە هەردووهيان   فەرماهدەی هێزە عەربييەوان هە بەعدارييان هرد  لەگەڵ هێزی هاوپەيماهان

هىێىەری هاوپەيماهان بىون، ليىا ڕوهً صىڵتان هاعم وەزيری بەرگری عێراق وليىا ڕوهً 

بە ئامادەبىووی يفگينی پريماوۆڤ هە  صالح عەبىود فەرماهدەی فیركەی س ێ صىپای عێراق و

يل ئاڵى گۆڕهردوی د وهەردووال ڕێىەوتً لەصەر ڕاگرتنی جەهگ و هىێىەرايەتي ڕوصيای دەرهرد.

 و داهىاوی عێراق بەصەروەری واڵتی وىيت  وكەرەبىو هردهەوەی وىێت ووۆتاييهێىاوی عێراق بە

مىعيی وڕازيبىون بەصەرجەم بڕيارەواوی هەتەوە  بايلۆژی و بەرهامەی ئەتەمی و

 .(270ٌ :2013 )علی، ؛273ٌ :2013 )الىاهي،؛ 1٩٩0ٌ:1٩1)هييل،وان. ەيەهگرتىو 
٧

فەرماهدەیی هێزەواوی هاوچەی هاوڕەاصتی  1٩81هۆرمان عىارزوۆڤ: لە دايىبىوی صاڵی  

بىو بەفەرماهدەی  1٩٩1صىپای ئەمرييا بىو، ولەواتی جەهگی هەهداوی دوەمدا لەصاڵی 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 ،واوی عێڕاق ڕیىه هاوبغصوی ڕاپه ع بۆ له صام و َێلیىۆپخهؾەواوی  جه جایبه  َێٍز

ؾۆعی،  مێرگهؾتی پێىغص بىو ) هىعصؾخاوی عیراق صٍ وع وى باق  له  هه

  یماهان له ی َاوپه ٍو ػبىوهه پاقگه  واجه هه ،(: ڕۆژهامەی َەواڵ2006

اڵحی  ؾه ىی عێراق و وااڵهغصوی صٍیڕ  ڵيی ڕاپه هغصهیان بۆ زه َاوواعی هه

 .نوا ڕیىه ع هىجىغصوی ڕاپه ؾه حی عێراق له خىىمه

واعوباعی   له  ٍو عصاوی هۆماعی ئیؿالمی ئێراهه ؾدێٍى َۆی صٍ م: به صووٍ

وان  یماهه عی عێراكضا، بەمەف َاوپهو ی باقى  هه ڕیىه ڕاپه  هاوزۆیی، له

ػعاهضوی  صامه  ، چىهىهڕیجی قیعەواهضا ڕێگەیان بەؾەعهىجىغصوی ڕاپه

َۆی لێضاوی ػیاجغی   بێخه جی َاوقاوی ئێران صٍیڕژێمێيی جغی ئای

هێىان  له  یه َه  واهه وی ڕاؾخه هضیه یٍى هضاوصا، په واهیان لە هه هضیه ٍو ٍژ به

ع  الواػبىووی َه  عێراكضا، چىهىه ی باقىعی هىعصؾخان و هه ڕیىه ڕاپه

صژی  واوی له واوی َێٍز ڕژێم بخىاوێ جه  ههی  ٍو َۆی ئه  بێخه هیان صٍ الیه

جا  ٍع وی جغ بێذ. ؾه ی ؾەعكاڵی الیه ٍو بێ ئه واعبهێىێذ به وی جغیان به ئه

ی باقىعی عێراق، پاقان جىاوی  هه ڕیىه عهىجىغصوی ڕاپه ا بە ؾهخؾ َه

،  )ٍڕ وعی هىعصؾخان بىێرێذى و باق  ٍع واوی به واوی َێٍز جه  :1994ؾٌى

بۆ   ڕیً َاوواعیىغصوی ئێراهه قىؿتی ڕاپه  حی له ٍڕ ێيی بىهع  . ؿاهخه(57ٌ

یماهان صعوؾخىغص  جغسخی بۆ َاوپه ػیاجغ مه  مه ئه  واوی عێراق چىهىه ڕیىه ڕاپه

واوی  هگغجٍى یه  جه گكتی و ویالیه هێىان ڕۆژئاوا به  بىو له حی َه ػۆع صژایه

 وی بىو له ٍع ف بۆ زۆی َۆواعی ؾه مه ڵ ئێراهضا، ئه گه عیيا لهەم ئه

وی  وی هۆڕٍو عی هىعصؾخاهضا و صواجغ صعوؾدبى و عیجی باقى  جێىكياهضوی ڕاپه 

 ڵيی هىعصؾخاهضا. زه

واوی  ڕیجی قیعه ڕاپه  عی هىعصؾخان بهو ڕیجی باقى  م: گغێضاوی ڕاپه ؾێیه

و  ع ئه ؾه  واوی َێىابىوٍ یماهه عیيا و َاپهەم ف ئه مه ، ئه ٍو ی عێراكهو زىاعو 

صوای   ع بۆیه َه ،واث پكدیىاوی لێضٍ عصوو ال ئێران هی َ وههى بۆ چ

 خىىمەحی عێراكەوەن  الیه واوی زىاعووی عێراق له ڕیىه عهىجىغصوی ڕاپه ؾه

 ی هىعصؾخان ٍو الماعصاهه هغص له َێرشخی ؾىپای عێراق بۆ په عگغیان هه به

زىاعووی   وان( له ڕیجی )قیعه (، بێگىمان  ڕاپه177ٌ :2003)خاجی مكیر، 

عیيا و ەم صڵی ئه  ف جغسخی زؿخه مه ئه  ،ٍو ن ئێراهه الیه عێراق َاوواعی هغا له

و  ع ئه حی عێراق گه ی خىىمه قياٍو  حه لىمه و َه له  واوی هه یماهه َاوپه

 ڕوو بضاث ػضاص اڵحی به ؾه صٍ  گۆڕاهياعی له  بؿێيێذ صووع هیه ٍع په  ڕیىه ڕاپه

صا و هض ؾاڵی ڕابغصو  چه  له  یؿالمی ههی ئێراوی ئیع  ژێغ واعیگه  و بىەوێخه

بىو،   وعٍ وی گه جغؾیه ف مه مه هغص، ئه و ڕۆژئاوای صٍ عیياەم حی ئه یهژاص

واع بهێىێذ بۆ  َێز به  یاهضا ڕژێمی عێراق هه ع ػوو ڕێگه َه  بۆیهَەع 

 جۆپ و، ػعێپۆف ،پكدیىاوی )جاهً  به  هه ڕیىه عهىجىغصوی ڕاپه ؾه

قضاعی َێزی ئاؾماوی  (. به173ٌ :2004عی،  له ئاغجهع ) ىۆپخهێلیَ

  هضٍ عچه واهضا، َه ی قاٍع ٍو و گغجىه  هه ڕیىه عهىجىغصوی ڕاپه ؾه ع له صاگیرهه

عچىو بىو  هضاوصا صٍ هگی هه واحی حه له  وی ئاؾایل هه هجىمه پێی بڕیاعی ئه به

،  )ٍڕ  یه ػه صٍ كه  واهه و چه واع َێىاوی ئه به ف  مه ئه. (41-40ٌ: 1994ؾٌى

ڵيی هىعصؾخان بىو  وی زه ڕیً و هۆڕٍ واوی قىؿتی ڕاپه ٍع ؿاهخه  هێً له یه

عگغیىغصن صژی  بىو بۆ به یان هه و جىاهایه ئه  عگه واوی پێكمه َێٍز  چىهىه

 ع. صاگیرهه

                                                                                    
خاهەوغین بىو ولە  1٩٩0هێزەواوی هاوپەيماهان هە بە گەردەلىلی بیابان هاصرا، ولە صاڵی 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiهرد. وۆچی دوايی  0210صاڵی 

یماهان صژی عێراق  واوی َاوپه َێٍز  ی هه عژمێریاهه و ؾه م: هاڕاؾتی ئه چىاٍع

ە وجبىو ل عێراق هه له  ی هه عباػیاهه ؾه  و ػیاهه ی ئه عباٍع صٍ  ٍو هغصٍ باڵویان صٍ

  ، (یەوە8گاعصي کۆماعي واوی ) ی َێٍز باٍع حی له جایبه هضاوصا، به هگی هه حه

ع  عـ بۆ ؾه واوی به واحی َێرقه اڵم له ، به ی جێىبكيایه ػۆعبه  بىایه صٍ

  عباػی ػۆعی پێ ماوٍ وث َێكخا ڕژێم گىڕی ؾه عهه وان صٍ عػگاع هغاٍو  هاوچه

واوی  وعٍ گه  واوی قاٍع جه هە( 9)الحغؽ الحضوص پێىهاجەیث  جایبه به

  پكتی جێىكياوی َێٍز عی هىعص به ماٍو حه  واجێىضا هه  ، له ٍو گغجه

،  )ٍڕڕیً هغا  ڕاپه  ٍو واوی عێراكه هیؾىپای ف  مه ئه (40ٌ :1994ؾٌى

 عی هىعصؾخان.و ی باقى  هه هملیۆهی  ٍو بۆ صعوؾدبىووی هۆڕٍ واعێً بىو َۆ 

ی  هه ڕیىه ڕاپه پكخگیریان له  هضٍ عچه حی َه وڵه ی هیىصٍ ڵگه م: هۆمه پێىجه

یاهضهضا بىو،  ی ڕاگه چىاعچێٍى نها له جه  هیو پكخگغی اڵم ئه هغص، به( 1991)

 .(وجً چاوپێىه :2007، )ؾابیر  وی ؾیاؾیاهه هیهەن پكخگیری

هغص  واوی صٍ یماهه حی َاوپه عهغصایه ی ؾه وواجه عیيا ئهەم م: ئه قه قه

ع  به واث له واوی زۆی صٍ هضیه ٍو عژٍ یغی به ؾه  میكه َه  یه جێيی َه ؾیاؾه

ع  ؾه ئێران به  یه واهه له  ی بىغصایه هه ڕیىه ع پكخگیری ڕاپه گه ی ئه ٍو ئه

ه َۆی مه ویل به ئه ،صا ػاڵ بێذ هه باعوصۆزه ، )مەَضی  ٍو هیعای بگه َػ

 .(وجً چاوپێىه :2008

ڵيی زىاعووی  واوی زه ڕیىه ڕاپه  هضاو له واوی هه هیبی ٍع عه  م: واڵجه وجه خه

ع  گه پێیان وابىو ئه  جغؾان، چىهىه عی هىعصؾخاهضا و باقى  عێراق و

 هۆهترۆڵ هه واوی باعوصۆزه جه وجىو بێذ )ئێران( به عهه ؾه  هه ڕیىه ڕاپه

هێىاهیاهضا  وی ػۆع له َاوؾۆػیه چىهىە  ٍو بی قیعه َهػ  َۆی مه به واث صٍ

ه مه  هضاویل ؾىهه واڵجاوی هه  بىو، هه َه وی كىڵی  هاهۆهیه ،ب بىون َػ

ه م صوو مه هێىان ئه مێژوویی له ی ڕیج ڕاپه  ، جغؾیكیان له یه صا َه به َػ

ب  ٍع عههیكخماوی   قێً له ی به ٍو َۆی ئه  بێخه صٍ  بىو، هه وان َه هىعصٍ

  ٍو جغسخی له فحی جىعهیا وڵه صٍ .(وجً چاوپێىه :2008، صاببڕێذ )عىؾمان

(. 103ٌ :2004عی،  له ئاغجه) ػعێذ حی هىعصی صابمه وڵه صٍ  بىو هه َه

م  واوی ئه جغؾیه مه  هاویاهضا ؾعىصیه هضاو له واوی هه بیه ٍع عه  بێگىمان واڵجه

ع  گه ئه چىهىەػاوی  ػیاجغ صٍ ی به هه زىصی نضام و ڕژێمه  ی له ڕیىاهه ڕاپه

صعوؾذ   جغی قیعه اهێيیئێر   وجىو بىایه عهه ع ؾهو ی باقى ەه ڕیىه ڕاپه

 هغص، به صعوؾذ صٍ  واوی ؾعىصیه هضیه ٍو عژٍ ع به ؾه جغسخی له مه  هه ،بىو  صٍ

وی و بۆچى  بی به ٍع هیكخماوی عه  حی هىعصیل صیاٍع وڵه وی صٍو صعوؾدبى  

ف َۆواعێً بىو بۆ قىؿتی  مه ئه ،بىو  ن صٍعث بىو  زۆیان جىشخی هه

 وی هىعصؾخان. ڕیً وهۆڕٍ ڕاپه

هضاوصا هغص  هگی هه حه  ی له وعٍ وی گه قضاعیه م: ڕژێمی جىعهیا به قخه َه

و  حی ئه زؼمه  زؿخه(ی 10علیً عباػی )ئیىچه ی ؾه زاهه ی ؿڕۆهه ٍو به

                                                     
٨

: يەهێىە لە باعتريً هێزە صەربازييەواوی عێراق لەڕووی ڕاهێىان گاردی وۆماری  

هەزار صەرباز بىو ولە دوو فەيلەق  ٨2-12وپڕچەهىردن، ژمارەی ئەو هێزە لە هێىان 

ەو پێىدەهات وهەر فەيەللێً س ێ فیركەی صەربازي بىو . دوايً هەش هە فەرماهدەی ئ

هێزەی دەهرد فەريم يەهەم ڕووهً صيف الديً ڕاوی بىو وكىصەی وىڕی صەدام 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki صەرپەرعتی ئەو هێزاهەی دەهرد.
٩

هێزەواوی پاصەواوی صىىر بەعێيی صەرەهین لەهێزە چەهدارەواوی عێراق صەر بە وەزارەتی  

ڵ واڵتاوی دراوصێی عێراق هاوخۆن ئەرهیان پاراصتنی صىىرەواوی عێراكە لەگە

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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  هێىتار( دەبێت 1336بىىەی هەوایی ئەهجەرلیً: بىىەیەوی هەواییە روبەرەهەی زیاتر لە ) 

و دەهەوێتە گەڕەوی ئەهجەرلیً لەعاری ئەدەهەی تىرهیا لەهێى هاوچەیەوی عاروغین، 
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ئابىعی   ػعاٍو صامه  یان لهع  بغی واعیگه ٍػ   وێىٍ له، وان یماهه َاوپه  ٍو هگه حه

  له  هێىه جىعهیا یه  ی هه ٍو له  مە حگه واوی عێراكضا. ئه عباػیه و ؾه

ڵ  گه هل  قىه وهضی جىعهیا َاوچه عژٍ بهبەمەف یماوی )هاجـــۆ(  هضاماوی په ئه

عی و ی باقى  هه ڕیىه ڵگیرؾاهضوی ڕاپه هضی واڵجاوی زۆعئاوا. َه ٍو عژٍ به

 خی هاوزۆیی جىعهیا، بهۆ باعوص ع ؾه  هغصٍ هەعێجیع يی ػۆ ێهىعصؾخان واع 

  ع هه ؾه  ی هىعصؾخاوی زغابێخه وعٍ قێيی گه به  جه وڵه م صٍ هه حی یه جایبه 

،  )ٍڕ  عی هىعصؾخاههو ویل باهى  ئه   له  بۆیهَەع . (42ٌ :1994ؾٌى

عیً  عی هىعصؾخاهضا بىو پكێىی ها ئاعامی زهو ی باقى  هه ڕیىه هجامی ڕاپه ئه

  هغا له صٍ  وعٍ صاوی گهو ڕواوی ڕو  جىعهیاف صعوؾذ بیذ و چاٍو  له بىو 

حی  عۆوایه ؾه  جىعهیا به  ٍو ع ئه به وعی هىعصؾخاهضا صعوؾذ بێذ، لهى باه

وان  هیهىعصی  ئاعامی هاوچه وەهى زۆیی جا  وجه هه( 11)جىعهذ ئۆػاڵ

ه ؿه وی هىعص و ػمان وو بى   بپاعێؼێذ، جىعهیا صاوی به  هگ وقىهاسخی َع

 .(وجً چاوپێىه: 2007، ا ها )حىهضیاویصهىعص

هێىان  عێراكضا له  ڕیً له وی صاڕێژعاو بۆ ڕاپه یه عهامه ووی بهى ب م: هه هۆیه

عی هىعصؾخان(صا وە و ی )زىاعووی عێراق( و )باقى  هه ڕیىه عصوو ڕاپه َه

واوی  ڕیىه زاڵێيی الواػی ڕاپه هەبىو  هێىاهضا هه  هیكیان له هضیه یىٍ َیچ په

عی،  له ئاغجه) عی هىعصؾخان( بىو و ڕیجی )باقى  زىاعووی عێراق( و ڕاپه)

هاوبغصن  له  ؾخا به جا َه ٍع ؾه عێراقحی  خىىمه  (، چىهىه104ٌ:2004

 ؾخپێىغص عی هىعصؾخان صٍو واوی بۆ باقى  وان، ئیىجا َێرقه ڕیجی قیعه ڕاپه

َێز بۆ  وی به ٍع صٍ ی ع  ؿاهخه  ٍو ع ئه به . له(وجً چاوپێىه :2007، )عبضهللا

ع  ؾه حی عیراق به وججی خىىمه عهه واوی هىعصؾخان ؾه ڕیىه قىؿتی ڕاپه

: 2008، )ؾەعصەقتی بىو  وعی عێراكضاى واوی باق ڕیجی قیعه ڕاپه

 .(وجً چاوپێىه

  ٍو ئه یواح  ٍو واهه یماهه ن َاوپه لەالیه ەعهغاهىێذ ص  له عێراق واجێً م:  یه صٍ

 هضیً پغۆجۆهۆڵ و چه  بیىین هه اڵم صٍ به، اق بڕۆخێحی عێر  وڵه َاجبىو صٍ

 –وؿا  ٍع )ؿه  واهه وان له ػلهێٍز  هێىان عێراق و واڵجه له  وعٍ َاوپەیماوی گه

ؾتی  به بۆ مه  م پغۆجۆهۆاڵهه ؾترابىو، حا ئه ڕوؾیا( به –ڵماهیا  ئه -عیخاهیا به

م  مىو ئه بێذ َه َەعصووال ی واو ئابىعیه  یهیهض ٍو ژٍع  به و عباػی  ؾه ،ؾیاسخی

ڕووزاهضوی   واػ له  وان هغص هه یماهه َاوپه  وایان له  وجً هاماهه ڕێىه

                                                                                    
میل( لەرۆژهەاڵتی  1هەش، لەدووری )( ملیۆن 1.٧هەژمارەی داهیغتىواهەهەی دەگاتە )

و تىرهیاوە  هاوجەرگەی عارەهەوە. ئەم بىىەیە لەالیەن هەردوو هێزی هەوایی ئەمەریيا

بەواردەهێنرێت، صەرباری بەوارهێىاوی هەهدێ وات لەالیەن هێزی هەوایی پاعایەتی صعىدیەوە 

دژە فڕۆهە )یەهەی  (ی٧8لەماوەی رابردوودا، صەرباری ئەوەی وغیىگەی فەوجی تۆپهاوێژی )

پاتریۆت(ی صىپای ئیضپاهیاظ بىوە. لەصەروبەهدی جەهگی هەهداودا هێزەواوی هاوپەیماهان 

تىاهیان وەن بىەهەیەوی بىەڕەتی صىودی لێببینن بۆ هێرعىردهە  صەر ئاماهجە صەربازییەواوی 

وەمی جيهاوی و دوای جەهگی دو  عێراق. ئەم بىىەیە لەبىەڕەتدا هاوی بىىەی هەوایی ئەدەهە بىوە

( هاوەهەی گۆڕاوە بۆ بىىەی هەوایی ئەهجەرلیً. 0٨/1/1٩6٨دورصتىراوە، لە )

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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لە ئەصتەمبىڵ لە دایً بىوە. وەن ئەهدازیار لە  1٩0٧تۆرگۆت ئۆزاٌ: لە صاڵی  

( واریىردووە. بۆ خىێىدوی ئابىوریی 1٩61-1٩62فەرماهگەی تىێژیىەوە لە هێىان صااڵوی)

بۆتە صىرتێری  1٩6٨و لە  و دوای گەڕاهەوەی بىوە بە راوێژوار گەعتی هردووە بۆ ئەمەریيا 

و  صتی راوێژواری تایبەتی هىهەريی صەرۆوایەتی وەزیراوی گرتۆتە دەصت پۆ  1٩11و لە  پالهداهان 

بۆتە بریياری  1٩٨2بۆتە صەرۆوی صەهدیيای وارگەی پیغەصازییە واهساییەوان. لە  1٩٧٧لە 

و   )پارتی هیغتیماوی دایً(ی دامەزراهدووە 1٩٨3صەرۆن وەزیران بۆ واروباری ئابىوری. لە 

( صەرۆن وۆماری تىهیا 1٩٩3-1٩٨٩زیران بىوە، پاعان )( صەرۆن وە1٩٨٩-1٩٨3صااڵوی )

 (. 083-080: 0213ٌ، )الضىيداوى، )1٩٩3بىوە تا مردوی لە صاڵی 

 عی هىعصؾخانو واوی باقى  ڕیىه عهىجىغصوی ڕاپه ث بهێىێذ بۆ ؾه خىىمه

 .(وجً چاوپێىه: 2008، )حەباع

ڕیً: مجاَضیجی  ڕاپه لە قىؿتی (12لم م: ڕۆڵی )مجاَضیجی زه یه یاػصٍ

 عێبەعایەجیان صەکغص َاوؾەعی مەؾعىص ڕەحەوي و مەعیەمى  لم هە زه

وان  ڕاؾدیضا ئه له  عگه واوی پێكمه صژی َێٍز ڕۆڵێيی ػۆع زغپیان گێڕا له

وی ئیمياهاحی ػۆع باف بىون  زاٍو  واوی عێراق هه َێٍز  قێً بىون له به

وان بىو  وجىٍ پێكىه  هه چه واهیان هی ؾىپای عێراق بىو له هه مىو چه َه

بىو، مجاَضیجی  یان پێ هه نها ؿڕۆهه جه  َخض( هه.  عه ومىصٍع  بابه ن )صٍ ٍو

َێزیان صعوؾخىغص  كین َێڵێيی به زاهه وەهى طىػ زىعماجىو جا ع له لم َه زه

: 2008ؿا،  قێش مؿخهعگه ) واوی پێكمه صژی َێٍز  عگغی له بىو بۆ به

  عمان، له ؾه  َێرقیان هغصٍوال  له واوی حه هاوچه  وان له ، ئه(وجً چاوپێىه

و  ٍع به  ٍو په جه ٍع كه  مغواعی، له و ٍع به  ٍو كیىه زاهه  الع، له بۆ هه  الٍو لەو حه

ڕێيی  جىشخی قه  ٍو هیكۆڵی هـغی  َا له عوٍ َه  الع، و هه ٍع به  وێىٍ بان ئاؾیا له

 نجىاهیان جێىیان بكىێن  عگه واوی پێكمه اڵم َێٍز به ،كىعؽ بىو بىویً

 یان گێڕا له وعٍ وان ڕۆڵیيی گه ئه  بۆیهَەع  (209: 2005ٌهگاوی،  )ؾه

صان  جىاهم بڵێم ؾه ڵيی ؾڤیل ئه و زه  عگه واوی پێكمه الماعصاوی َێٍز په 

بغیىضاع  َیض و ڵم قه ؾتی مجاَضیجی زه صٍ صا به هه هاوچه  له  عگه پێكمه

ؾىواعیان  ؾذ هه هضێىیان صٍ عمی َه ئێؿخاف جه وەهى ث جا هاهه هغان، جه

كین  ی زاهه ٍو پاف ئه  عگه ی پێكمه ٍو َۆی ئه  ههو وان بى  . ئه ٍو وههى وج هه هه

ف ئاػاص  واوی صیىه ڕۆقتن هاوچه  ٍو و ئه ٍع ىػزىماجىو ئاػاص هغص بهطو 

ؾذ  ژێغ صٍ واهیكیان له ئاػاصهغاٍو  لم هاوچه یً، مجاَضییجی زه بىه

ێىایه صٍ بان   گەیكخیىه  ، "هه(وجً چاوپێىه :2008ؿا،  قێش مؿخهٍو ) َع

َیض  ڵ مً قه گه نها صواهیان له َیض بىون جه قه  عگه پێكمه(65)ئاؾیاو 

ع  َیض بىون َه وان قه حیا حیاواوی بەٍع  قىێىه  یان له واوی صیىه بىون و ئه

  بىون هه صیاع هه  عگه پێكمه (30)  ص( ػیاجغ له خمه ال ئه ی )مه هه جیپه  له

یان  هضێيی صیىه هضێىیان وهبىون و َه َیض بىون َه ؾیان قه هه( 17)

ع  گه ، ئه(411ٌ :2005هگاوی،  )ؾه "ؾذ مجاَیضیً صٍ  وههى وجب هه

)حبل خمغیً(  وەهى جا  عگه پێكمهئەوا   بىایه لم هه مجاَضیجی زه

حی  صژایه  میكه وان َه ئهَەمىو هاوچەواهمان عػگاع صەهغص،  و  ڕۆقخین صٍ

صا،  یان صٍ عگه واوی پێكمه واوی َێٍز ٍع هگه الماعی ؾه هغص و په صٍڕاپەڕیيیان 

للضا  واوی مجاَیضیجی زه و َێٍز  عگه هێىان پێكمه ڕی كىعؽ له هضیً قه چه

  ههو بۆ همى  ،َیض بىون قه  عگه هضیً پێكمه چه ، صواحاع صعوؾذ بىو 

واوی  ماهضٍ ؿه  هێً بىو له یه  ف( هه ٍڕ  مه َیض )خه َیض بىووی قه قه

ؿا،  قێش مؿخه) قەَیض بىو  واوی مجاَیضیً ؾتی َێٍز صٍ به   عگه پێكمه

و   بابه العیاهضا و صٍ الماعی هه پهم ل ، مجاَضیجی زه(وجً چاوپێىه: 2008

َێض  قه  بابه صٍ الع به هه  ؾیان له یان هه صٍ  ٍو الٍع هاو هه  یان َێىایه هاكیله

هىقذ  هەؾیان یان ڵىضا صٍ زه هاو هغص به یان صٍ ی هىێغاهه كه جه، هغص

                                                     
10

: ڕێىخراوێيی مجاهدینی ئێران، دوای هسبىووی خسبی تىدەو وبەرەی لم( )مجاهدینی خه 

ی دەربڕینی هیغتیماوی وپاظ ئاڵىگۆڕە صیاصیەواوی دوای ڕیفۆرمی زەوی وهەهدێً هاڕەزایەت

پرظ وباڵو، لەالیەن هەصاوی مەزهەبی و هیغتماوی وچەپەوە، لەدژی ڕژێمی عا لە صاڵی 

ز دامەزراوە. ئەم ڕێىخراوە دروصتىرا لەالیەن وۆمەڵێً لە ئەهداماوی پێغىوی 1٩16

بسوتىەوەی ئازادیی ئێراهەوە، زۆربەی صەرچاوەوان وۆهً لەصەر ئەوەی هە س ێ هەش لە 

ژاد و مدمد صعید  )مدمدی خەهیف ههەراوی ئەم ڕێىخراوەن، هە ئەواهیػ دیارتریً دامەزرێى

 (31-32، 022٨ٌبىون )هەژاری،  دیع زادگان( ری به صغه مدضً وئه

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ی ڕۆڵی  باٍع وقیروان مهطـی له ، هه(وجً چاوپێىه: 2008مەَضی، )

م ڕۆڵیان ل مجاَضییجی زه"ڵێ:  ڕیىضا صٍ ی ڕاپهقىؿت هم لل مجاَضییجی زه

، نیان بىو  وان هه ئهجەنها وی  ٍع اڵم ڕۆڵی ؾه ڕیىضا، به قىؿتی ڕاپه  بىو له َه

 ٍ بىو   ٍو ٍ الع  هكۆڵی ه وان له اڵم ئه یبىو، به عێراقی َهوی ؾىپای  ٍع ڕۆڵی ؾه

ن و بىون  هىن بضٍ شخی پكتی هه الماعی به په  ٍو الٍع كۆڵی هه  ی له ٍو َۆی ئه

  وٍ لێر وؾلێماهیه ەوَ ی هىعص له و َێزاهه اڵم ئه به ،می عصٍ به ڕێگغ له به

 بىو له وی َه ٍع ؾهی ڕۆڵی  ٍو عهىهیاهضا و ئاػاصیان هغص، ئه الماعی هه په

، )امین "لم ن مجاَیضیجی زه ڕیىضا ؾىپای عێراق بىو هه جێىكياهضوی ڕاپه 

 .(وجً چاوپێىه: 2007

واحی  م: ڕێىسغاوی هەجەوە یەهگغجىەوان و ئەهجىمەوی ئاؾایل لە یه صواػصٍ

عی هىعصؾخان ؾەعەجا بێ َەڵىێؿذ و بۆ ؾەع باقى  ؾىپاَێرقەواوی 

اوە پێل چەهض ماهگیً چەهضیً بغیاعی صژی بىون، هەچی َەع ئەم ڕێىسغ 

 ،صەعهغص بەَۆی ؾەعهێصخی بەعـ و صاگیرهغصوی هىێخەوە خىىمەحی عێراق

ذ بە ئەهضاػەی جاهە قاعێيی ىێهیكخماوی ه واجێىضا َەمىو زان و لە

،  )ٍڕعی هىعصؾخان هابێذ و باقى  . صیاعە هەبىووی (43ٌ :1994ؾٌى

َەؾدیاعەصا َۆواعێً بىو بۆ َەڵىێؿتی هەجەوە یەهگغجىەوان لەم هێكە 

زؼمەحی  قىؿتی ڕاپەڕیً، چىهىە هەجەوە یەهگغجىەوان َێىضە لە

. ەیزؼمەحی واڵجان و میلەجە چەوؾاوەواهضا هی ػلهێزەواهضان ئەوەهضە لە

یان صەعهغص بۆ پاعاؾخجی زەڵيی باقىوعی  688َەعچەهضە صواجغ بڕیاعی 

 هىعصؾخان لە َێرقەواوی ؾىپای عێراق.

 

 

 :وەم: ڕەوحی ڕووصاوەواوی هۆڕەوشخی صو  به

صوای قىؿتی ڕاپەڕیجی باقىوعی هىعصؾخان لە هەعهىون، هۆڕەوی  

َاواڵجیان صەؾتی پێىغص بە چەهض ئاڕاؾخەیەوی حیاواػ بەگكتی و 

 ئاڕاؾخەحی ) ئێران و جىعهیا( بەجایبەحی، بەم حۆعەی الی زىاعەوە:

 و ئێران. ٍع و به م/ هۆڕٍ هه جەوەعی یه

واجژمێر ": عهىن ی هه ٍو گغجىه و  و ئێران: َێرشخی خىىمەحی عێراق ٍع بهو  هۆڕٍ

  ٍو هه هض الیه چه صوژمً له   ( ئاگاصاع هغام هه1991 -3 -29/30وی )  قه 3

الی  ۆ ب  ٍو ڕامه ع گه هؿه عهىن، یه ع هه َێرف هغصن بۆ ؾه به  ؾتی هغصووٍ صٍ

ی  ٍع به اڵم له هغصبىو، به هؾتی پێى ڕ صٍ قه  ٍو َێكخا الی ئێمه ، هه ٍڕ قه

ڕ  وێ بىو قه مالی مدمض له مامۆؾخا حه  ػضاص( هه به –عهىن  ی )هه ڕێگه

  ٍو واوی جٍغ ٍع به  الماع صعایً و له ف په یاوی الی ئێمه به له  ع عم بىو، ؾه گه

  ی ػۆع كىعؽ، ػیاجغ له جۆپساهه له  واوی صووژمً حگه عپابىو، َێزە ڕ به قه

 ،خاجی مكیر) و ػعێ پۆقیان َەبىو"  بابه ( ص300ٍعو ) هۆپخهلی  ( َه10)

هغص، َێزەواوی  ؾەزخیان پێكمەعگە قەڕێيی ػۆع (، 176ٌ :2003

پێكمەعگەوە  و بەقێً لەواهەی هە لەڕاپەڕیىضا پەیىەهضیان بە ەعگەمپێك

هغص، لەگەڵ َێزەواوی پێكمەعگە بەعگغیان هغص، َێزەواوی جغ هە جاػە 

َەڵهاجبىون قەڕێيی ػۆع و  زاوەوی وعەی بەعػ هەبىونچەهیان َەڵگغجبىو 

چەهضان  ڕوویضا بە عێراكضاو خىىمەحی  ەعگەمبەَێز لەهێىان َێزەواوی پێك

َێزە جایبەجیەواوی صوژمً  و َێزێيی ػۆع لە جاهً و ػعێپۆف و َێلیىۆپخەع

پەالماعی پێكمەعگەواوی هىعصؾخاهیاهضا، پێكمەعگەف بەعگغیەوی باقیان 

 :2008 ،ؿا قێش مؿخهعێراق )َێزەواوی خىىمەحی  صژی  هغص لە

 .(وجً چاوپێىه

پاف هیىەڕۆ لە قەڕصا بىون لەگەڵ صوژمً،  وەهى َێزەواوی پێكمەعگە جا"

خاهەی ؾەصام، بەاڵم هەزۆشئیتر هاچاع بىون پاقەهكە بىەن بەعەو الی 

هەعهىهیان( گغجبىو بە صەبابەواهیان  –َێزەواوی صوژمً ڕێگای )ؾلێماوی 

هاچاع لە ڕێگای )باعوجساهە( لەؾەع چەمی یً هغصصەقەڕیان لەگەڵ 

َەلی هۆپخەعەوان ػۆع جەكەیان لێىغصیً  ۆقخین)زاؾە(وە بۆ )یاعوەلی( ڕ 

اعی هەعهىن ق صەعچىون، بەاڵمپێكمەعگەوان باف بىو بە قپرػەیی 

لەالیەن صوژمىەوە صاگیرهغاو بەعگغی پێكمەعگەی جێضا هەمابىو، ئەم 

و  ( پێكمەعگە41جا هكاهەوەی پێكمەعگە ) َێرقە لەؾەع لەبەیاهیەوە

واصیغی هۆن هىژعان صەیان هەؾیل بغیىضاع بىو ػیاوی باقیل لە صوژمً 

پاف ئەوەی هەعهىن صاگیر  ،(وجً چاوپێىه: 2008 ؾەهگاوی،)" هەوث

، َێزەواوی پێكمەعگە صوای ئەوەی هە كەوەهغایەوە لەالیەن خىىمەحی عێرا

جىشخی قىؿذ بىون، بەاڵم بەقێً لە پێكمەعگە لە هاوچەواوی چیمەن 

و بەع لە صوژمً بگغن ئەواهیل ژماعەیەوی  جىاهیان زۆیان ڕێىبسەهەوە

هەمی پێكمەعگە بىون هە زەڵيی هىعص پەعوەع بىون، بەاڵم لە بەعامبەع 

بىەن و ؾەعئەهجام قەڕ  باف َێزە گەوعەیە هەیان صەجىاوی بەعگغیەویئەو 

 :2007 مین،ا) ڕوویضا پێكمەعگەیەوی ػۆع هىژعان و بغیىضاع بىون

َێزەواوی صوژمً لە صەؾخە چەپی  1/4/1991قەوی  ،(وجً چاوپێىه

یان لە َێزەواوی پێكمەعگە دچیمەهەوە صػەیان هغصبىو هۆمەڵێً صەبابە پك

ؾەعلەبەیاوی قەڕێيی ػۆع ؾەزخیان  انچیمەن پەالماعیاهضگغجبىو لە 

و بغیىضاع بىون  چەهض الوە هۆمەڵێيی ػۆعیان لێىىژعا جىوف ببىو، لە

چیمەن و  عێراقخىىمەحی  ، بەمەفئەوەی مابىو بە قپرػەیی صەعباػ بىو 

كەعەَەهجیری گغجبىو لەم قەڕەصا ػیاوی گەوعە لە پێكمەعگە هەوث 

 مین،ا) بەَۆی بێىعەیی پێكمەعگە بىو  ،وژمًبەَۆی صەؾخىغصهەوەی ص

صوژمً َێرقەواوی بۆ  1/4/1991، لە ڕۆژی (وجً چاوپێىه :2007

عی هىعصؾخان بەگكتی صەؾذ پێىغص لەو ڕۆژەصا و صاگیرهغصوی باقى 

 .(293ٌ :2001خاجی مەخمىص، ) چەمچەماڵیان گغجەوە

لە صوای صاگیرهغصهەوەی چەمچەماڵ پێكمەعگە بە جەواوی وعەی بەعصاو "

َێزەواوی ( پێكمەعگە َاجمەوە بۆ ئەڵاڵیی بۆ ئەوەی بەع بە 17مً لەگەڵ )

ئىجىمبیل  و بە پیاصە بگغیً، چىهىە زەڵىێيی ػۆع بە خىىمەحی عێراقی

 ( ئێىاعە5:50) ؾەعاث وەهى ، ئێمە جاعێراق ؾىپایڕایان صەهغص لە جغسخی 

و  ، بەاڵم بە َۆی هەمی ژماعەی ئێمەنقەڕێيی ػۆعمان لەگەڵ هغص

هەگەیكخجی َاوواعی لەالیەن َێزەواوی پێكمەعگەوە بەَۆی ػۆعی ژماعەی 

و صەبابە جىاهیان ئێمە بكىێنن و پاقەهكەمان هغص  صاگیرهەع هە بە ؿڕۆهە

بۆ ؾلێماوی، بەاڵم ئەگەع ئەم قەڕەی ئێمە هەبىایە صوژمً َەع ئەمڕۆژە 

لێماهیصخی صەگغث و زەڵىێيی ػۆعی صەهىقذ و لەواهەی هە ڕایان ؾ

 3/4/1991ؾەعلەبەیاوی ػوو  (142-138ٌ :2003 ،خاجی مكیر) "صەهغص

ەهەی یە صەعواػەی ؾلێماوی بە حاصە قەؾخیىگەیكد خىىمەثَێزەهەی 

ێىەوجین لەو حاصەی هە صەعصەچىو ەڕ ب (13صەوعوبەعی قاع بەعەو )عەعبەث

قاعەػووع( صەیان ئۆجۆمبیل و ؾەصان ژن و مىضاڵ و گەوعەو بۆ )عەعبەث و 

ڕۆیكتن ڕێگەهەیان )كىڕ( بىو یان  بچىهمان بیجی هە صواهەوجبىون لە
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پارێسگای  ،كەزای صلێماوی ،هاخیەی تاهجەرۆ  عارۆچکەیەکە، کەوتىوەتەعەربەت:  

ویکیپیدیا،   .هاخیەی تاهجەرۆیە باعىوری کىردصتان ئەم عارۆچکەیە هاوەهدی ،صلێماوی

 . (wikipedia.org)ئیيضایکڵۆپیدیای ئازاد

https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%DB%95%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%95%D8%B1%DB%86&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%95%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%DB%8E%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8E%D8%B2%DA%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%DB%8E%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8E%D8%B2%DA%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%DB%8E%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8E%D8%B2%DA%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%DB%8E%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%DB%95%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%95%D8%B1%DB%86&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%95%D8%B1%D8%A8%DB%95%D8%AA
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%95%D8%B1%D8%A8%DB%95%D8%AA
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ە ؾاعصە یئىجۆمبیلەواهیان قيابىو یان هەلىپەلیان پێ بىو بەو بەیاهی

پێكمەعگەی  .(147ٌ :2003 ،خاجی مكیر) صڵخەػێً بىو  صەڕۆیكتن جا بڵێی

پاقەهكەی هغص لە ؾلێماوی، لە جغسخی  1991 /4/ 3هىعصؾخان لە 

 ،عێراقخىىمەحی و ڕەؿخاعە صژ بە مغۆییەواوی  ؾىپای عێراقَاجەَاحی 

و ئۆعصوگاواهیان  ۆچىەع و قا زەڵيی بێ پكدیىاوی هىعصؾخان قاع

بەحێهێكذ و ڕوویان هغصە قار و هێىەوان و هاوچە ؾىىوعییەوان جاوەهى 

ٌ  ٍڕ) ڕػگاعیان بێذو هەیاهگاحێ عێراق خىىمەحی صەؾتی   .(57ٌ :1994، ؾى

و  صواجغ ؾىپای عێراق بەعەو عەعبەث و ػەڕایەن و َەڵەبجەی جاػە

ان خبێؿلەصەعبەهضیسان و ئەػمەڕیل( بەڕێ هەوجبىو، لە عەعبەجیكەوە 

ملیۆن ػیاجغ لە یەن یان صعوؾذ هغص، ؾەعباػگەو حەهاخچیان  ؾىع 

و پێىجىیً لەڕێگای هەوؾىصی ؾەع  بىون بەعەو جەوێڵەزەڵً بە ڕێگاوە 

باقمار و گۆزاڵوی ؾەع ؾىىع ڕێگای َاجىوچۆی  وەهى ؾىىعی جەوێڵەوە جا

ژن ، َەع لەو عێگەیەصاو بەپێ  و عەعەباهە هەبىو، زەڵيی ػۆع بە ؾەیاعە

مىاڵی صەبىو، لەو واجەصا هۆماعی ئیؿالمی پێكىاػییەوی باشخی لە زەڵىەهە 

هیى ملیۆهیل  َاوواث و  و چاصعیان بۆ َەڵضعا هاو ئێراهەوەچىوهە هغص و 

خاجی ) بۆ هێرصعا یانو ئاػووكە لەزاوی عێراق لەؾەع ؾىىعەوان بىون چاصع

 .(293ٌ :2001مەخمىص، 

ئێمە صاهیكخىوی عەعبەث بىویً ؾەیغمان هغص زەڵىێيی ػۆع ڕایان "

ەماڵ و باػیان و چەمچ ،بەعەو ؾىىعەواوی ئێران زەڵيی هەعهىن صئەهغ 

و بێىیژصاهاهە  عێراق بەڕێىەیە ؾىپایىث گەیان صؾلێماوی.. َخض َەمىو 

یل ئەهىژێذ هاچاع ئێمەف بەپەلە َەع ئەو قەوە زۆمان ؾڤیللە زەڵيی 

 و َەڵهاجین كەعەباڵەػییەوی ػۆع بىو ئێمە ؾەیاعەمان پێ بىو لە هۆهغصەوە

ژێغ ػەمیيێيی لێ  ، هەقەوەوە بەڕێىە بىویً جا بەیاوی گەیكخیىە ؾیضناصق

عەؾغ پكىویەهماهضا ڕەوشخی ژیاهمان ػۆع هازۆقبىو  وەهى بىو لەژێغیضا جا

لەم ڕۆژەصا باعاهێيی ػۆع صەباعی  ،ؾیضناصق زەڵىێيی ػۆعی لێ بىو  َەع لە

 صعەهگاوی عەؾغ لە وەهى هە پێیان صەوث باعاهە ڕەقەهە، ئێمەف جا

بیاعە واجێيی ػۆعمان صواجغ بە ڕێىەوجین بەعەو جەوێڵەو  مایىەوەؾیضناصق 

گەیكخیىە ػەعصەَاڵ لەڕاؾدیضا واعەؾاجێيی َێىضە هازۆف  وەهى پێچىو جا

 .(وجً چاوپێىه: 2007 خەوث بغا،)" بىون بیرهاچىەوە

ڵی ۆ مەجغؾیضایە، بەاڵم لەك هە بیؿخمان ؾلێماوی لە 3/4/1991ڕۆژی "

یەوە صوژمً هەیخىاوی بێخە پێكەوە صوای ئەوەی هە ؾلێماوی یهـغ 

 4/4/1991صاگیرهغایەوە ئێمەف هاچاع بىویً َێزەهەمان بىكێيیىەوە. لە 

ىەوە زەڵىەهەف بە یباوەهىع هكاو  هەالع  و ؾمىصبەعەو لە هـغیەوە 

ىػزىعماجىو و هـغی و هەالع طحاعێ بەڕێىەوجً لە هاوچەواوی َەعیەن لە 

ل صەیان َەػاع زەڵيی ڕەف و ڕووث بەعەو ێبەبێ ئىجىمبو  بە پیاصە

 :2005ؾەهگاوی، " )ؾىىعەواوی ئێران َەڵهاجًبۆ صەعبەهضی ؾەعجەن 

ٌ127). 

 یەوەهـغیو ىػزىعماجىو طبىویً زەڵىێيی ػۆعمان بیجی هە لە  14لە هەالع

و زەڵيی  َاجەوەعێراق خىىمەحی  و صەیان گىث بە قپرػەیی ڕایان صەهغص
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هەالر لە مێژەوە صەر بەهاخیەی كەاڵی عێرواهە بىوە، مەڵبەهدی هاخیەهەظ هەالر:   

صەرەتا  لەبىگرد بىوە بەرامبەر كەاڵی عێرواهە، ئەم هاخیە )كەاڵی عێرواهە( مێژوویەوی 

اصتی صیەوان لەبىگرد بىوە دواتر لەبەر فراواوی صىىرەهە و دووری لە دێرینی هەیە تاوەوى هاوەڕ 

( هاوی 1٩٧6گىهدەواوی، هاوەهدی هاخیەهە گىاصتراوەتەوە بۆ گىهدی صەركەاڵ، تاوەوى صاڵی )

عێرواهە بىوە، دواتر هە كەزای هەالر دەخرێتە صەر پارێسگای صلێماوی ماوەیەن دەمێىێتەوەو 

هاچاع ئێمەف لەگەڵ زەڵيی ػۆعبەی هەالع  ،حیاواػی كڕصەهەنهىعص بەبێ 

و ؾىىعەواوی ؾەعجەوی بەمۆ  و ؾىىعەواوی ئێران ڕامان هغص ئێمە بەعە بەعە

بە ؾەصان  ،لەئێران َەڵهاجین لەڕاؾدیضا واعەؾاجێً بىو َەع باؽ هاهغێذ

و بە بێ ئۆجۆمبیل هۆچیان صەهغص بەعەو چاعەهىؾێيی  َەػاع زەڵً بە پیاصە

اصیاع، بەاڵم ئەو هەؾاهەف ئىجىمبیلیان پێ بىو باقتر بىو َەعچەهضە ه

ئەماهیل بێ گغؿذ هەبىون لەبەع ئەوەی ڕێگەهە ػۆع كەعەباڵؽ بىو ئەگەع 

چىهىە  ،بهێاڵیە یانهەمایە صەبىایە حێ یبەهؼیجبكيایە یان ئۆجۆمبیلەوان 

 ان َەمىویمباعوصۆزەهە ػۆع زغاپ بىو هەؽ لە هەسخی هەصەپغسخی، بێگى 

ئەػمىووی جغسخی بەعـ لەبەعئەوەی پێكتر زەڵيی ئەم هاوچەیە  لە

ئەهـاٌ و حگە  واعەؾاجباعیان لەگەڵ ئەم صەؾەاڵجەصا َەبىو وەن جاواوی

وی یەلەوەی هە لە ڕاپەڕیىضا جێىڕای زەڵيی هىعصؾخان بەقضاع 

، ئەو زەڵىەی هە ڕای عێراقخىىمەحی ە صەعهغصوی لػیغەواهەیان هغص 

هـغیەوە ػۆع زغاپ باسخی َەڵؿىهەوحی و جىو ػزىعماطى صەهغص لە 

و  ىث بەبێ حیاواػی پێكمەعگەگا هە صەیان صڕژێمیان صەهغص لەگەڵ هىعص

زەڵيی مەصەوی ڕەقەهىژی صەواث، مجاَضیجی زەڵلیل َەمان 

: 2007 ،)قاواػ" َەڵىێؿتی زغاپیان َەبىو بەعامبەع بە هىعص

 .(وجً چاوپێىه

صەؾذ پێىغص لە قەوی ؾىپای عێراق َێرقیان بۆ َەولێریل 

يی عێراق بەعەو ڕووی قاع ئاگغیان هو جا ( جۆپساهە8هؼیىەی ) 30/3/1991

صووی  واژێغ ؾەعاجێىضا گىلە جۆپێً صەهەوجە هاو قاعەوە  صەَاویكذ لە

صەیان ویؿذ واژێغێىضا لە  پبەیاوی ژماعەهەیان هغص بە صوو گىلە جۆ 

صەڵێ: ەعگەیەن مپێكزەڵيی بترؾێنن و لەم واعەقیاهضا ؾەعهەوجىو بىون 

وعمان هاعصن پكتی ى و بەعەو باه وەبىوەبەعەبەیان َێزەواهمان هۆهغص"

چەهضیً صەبابە لە َەمىو الیەهەوە صیاع بىو هە صەیان ویؿذ قاعەهە 

لە جغسخی صەؾگیرهغصن  فگەماعۆ بضەن، صەؾدیان هغص بە حىڵە، ئێمە

َەولێر قاعی بۆیە  .(112-111ٌ :2002 ،هۆچێرا" )قاعمان بەحێهێكذ

صاگیرهغا لە ئەهجامی ػۆعی َێزەواوی صوژمً و صەؾذ وااڵهغوی َێزەواوی 

خىىمەحی عێراق لەالیەن َێزەواوی َاوپەیماهان بۆ ؾەع هىجىغصوی 

َاوؾەهگی َێزەواهمان  ڕاپەڕیىەهەی باقىعی هىعصؾخان، لە ئەهجامی ها

ە ر صاگیر بياجەوە بەمەف ػیاهێيی گەوعە بلێجىاوی َەو عێراق خىىمەحی 

(، وجً چاوپێىه: 2007 ،)مەال كاصع بؼوجىەوەی ڕػگاعیسىاػی هىعص گەیكذ

پێكمەعگەواوی جەنها ئەوەیان بۆ مایەوە هە ؿغیای زێزاهەواهیان بىەون و 

عیان بىەن بۆ ئەوەی لە بۆمباعاوی ؾىپای عێراق بیان و ئەوصیىی ؾىى 

ٌ پاعێؼن و بە پێی َەهضێً ؾەعچاوە جەهاهەث )مەؾعىص باعػاوی و حەال

 گەڵیاهضاجاڵەباهیل( جەنها چەهض هەؾێيی ػۆع هؼیً هەبێذ هەؽ لە 

                                                                                    
( هاخیەی 11/11/1٩٧6دی هاوی هاخیەی عێرواهە هامێنێ و لە )دەخرێتە صەر كەزای هفری ئی

صەر كەاڵ بەمەرصىمی وۆماری دەهرێتە هاخیە و بەعێً لە گىهدەواوی هاخیەی عێرواهەی 

بەصەردا دابەعىرا، پێغتریػ لە وۆتایی عەصتەواهدا گىهدی جەبارەی لێدابڕاو هرایە هاخیە، 

عێراق هرایە كەزاو هاوی )هەالر(ی لێنرا، صەر ( بەبڕیاری خيىمەتی 1٩٧2لە وۆتایی عىباتی )

( بە پێىهێىاوی كەزای هەالر لە 13٧بەپارێسگای هەروىن بىو، بەپێی مەرصۆمێيی وۆماری ژمارە )

(دا لەالیەن صەرۆن وۆماری عێراكەوە بەپارێسگای هەروىن و هەردوو هاخیەی 0/1٩٧2/0٨)

یەهەم كایملامی عاری هەالریػ )جالٌ عێرواهە وپێباز دەهەوێتە صىىری ئیداری ئەم كەزاوە، 

 (.16-18، ٌ: 021٩)خاجی خەمید،  بیالٌ( بىوە هە خەڵيی هەولێر بىوە.
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لە واجێىضا ئەوان ػۆع هؼیً بىون لە  ،هەمابىو َەمىان ڕاهغصهیان َەڵبژاعص

 . (112ٌ :2002 ،هۆچێرا) ئەگەعی گىعػی عێراكیەوان

صاوكخىاوی َەولێریل وەن زەڵيی هاوچەواوی جغی باقىعی هىعصؾخان 

و ؾىىعەواوی ئێران و  عێراقی، هۆڕەویان هغص بەعەؾىپای َەمىو لەجغسخی 

هىؾێيی هاصیاع َەمىو ئەم زەڵىە ػۆعبەیان ەجىعهیا ملیان صەها بەعەو چاع 

: 2008 ،)عىؾمان بە پیاصەو َەهضێيی هەمیل بە ؾەیاعە ڕایان صەهغص

 .(وجً چاوپێىه

َەعبۆیە ؾىىعەواوی ئێران و جىعهیا، پێكڕەوی هغص بۆ  ؾىپای عێراق

لەقەڕی  (واوی پاعجە حیاواػەواوی بەعەی هىعصؾخاویكمەعگەپێ ػۆعبەی)

و  و کۆڕێ جىاهیان جاهىەواوی عێراق لە هێىان ؾەالخەصیً هۆڕێ

 قەكاڵوەصا ڕابگغن، بەم واعەیان زەڵىێيی ػۆعیان لە واعەؾاث پاعاؾذ

ئەو حێگایەی هە )مەؾعىص باعػاوی( جیا حێگیر بىو هاوچەی  جەهاهەث

: 2008 ،قێش مؿخەؿا) لخۆهیان پاعاؾذو ڕێگەی َام ڕەواهضػ

 .(وجً چاوپێىه

بىون لە جغسخی َەڵهاث هغص، هە  یواوئێران پێكىاػیەوی باشخی لە ئاواعە

ئاواعە  بۆ وعەواوی زۆیان ى ڕژێمی عێراق، هۆماعی ئیؿالمی ئێران ؾى

و ئۆعصوگایان بۆ هىعصی ئاواعە صعوؾذ هغص، ئەم  هىعصەوان هغصەوە پەهاگە

صوو ڕەَەهضی َەیە: ڕەَەهضێىیان جەنها َەڵىێؿدێيی َەڵىێؿخەی ئێران 

مغۆڤضۆؾخاهەیە هە مغۆڤایەحی صووچاعی واعەؾاجێً بىوبێذ پێىیؿخە 

واڵجان بەگكتی و واڵجاوی صعاوسخێ بەجایبەحی صەؾتی َاوواعی بۆ هىعصاوی 

ڕەَەهضێيی  (،وجً چاوپێىه: 2022 ،)ئاغجەلەعی  صعێژبىەن و لێلەوما

َاوواعی هغصوی ئێران ػیاجغ بۆ ئەوە صەگەڕێخەوە  صیىەیان ؾیاؾییە بێگىمان

حی عێراقی چەوی هیمیایی بەعامبەع ەهە ئێران بیؿەملێىێذ خىىم

ێىاوە، صواجغیل ئەم چەهەی بەعامبەع ئێراه میللەجەهەی  یلزۆی بەواَع

ێىاوە لە واحی قەڕی )عێراق  ئێراهضا(، بۆ ئەوەی بۆ ڕای حیهاوی  –بەواَع

ق ڕژێمێيی صیىخاجۆعی لەصژی میللەجاوی ژێمی عێراڕ ێىێذ هە ملبؿە

جەهەی زۆشخی بێىیژصاهاهە ەو جەهاهەث لە صژی میللەل هاوچەهە

 .(وجً چاوپێىه: 2008 ،)علی صەواث حیىۆؾایضیان

ىە عێراق پێكتر قەڕێيی گەوعەی لەگەڵ ئێراهضا هغصبىو، هە لەم چىه

و  ؾەعباػی  و قەڕەصا عێراق صەؾذ پێشخەع بىو ػیاهێيی گەوعەی ئابىعی

ەه ی لە ئێران هەوجبىو، َەعچەهضە ئێران لە ػۆعبەی گؾیاسخی و ؿەَع

قەڕەواهضا ؾەعهەوجىو بىو ؾەعەڕای ئەوەی هە واڵجاوی ڕۆژئاوا ػۆعبەیان 

: 2008 ،)مەَضی واعی و هۆمەوی باشخی عێراكیان صەهغص لە صژی ئێرانو َا

. بەاڵم ئێران ؾەعەڕای ئەوەی هە بۆ ماوەیەوی ػۆع زۆی (وجً چاوپێىه

و  ڕاگغث و ػۆعبەی حاعەواهیل ؾەعهەوجىو بىو بەؾەع ؾىپای عێراكضا

 بەعگغیەوی باشخی لە زان و واڵحی زۆی هغص لە صژی َێزەواوی عێراق

 .(وجً چاوپێىه: 2008 ،)عىؾمان

عی عێراكیل لەالیەن زىصی ڕژێمی و ڕاپەڕیجی قیعەوان باقى صوای ئەوەی 

 گەٌعەواوی ئێران هغص هە عێراكەوە ؾەعهىجىغا، ئەوە واعی لە ویژصاوی قی

و ئەو صەؾەاڵجەی هاوێذ بۆ ئەوەی ڕووی  ەەصام خؿێىؾصژی ڕژێمی 

ڕای گكتی بؿەملێىێذ هە چۆن هەوجۆجە ۆ ەصام و ڕژێمەهەی ػیاجغ بؾ

صەواث، بەمەف ئێران لە ڕواهگەیەوی یان زىێجی میللەحی زۆی و صەعبەصەع 

ەواوی بە هە ػۆعبەی ؾىىع  هغص،ەم واعەی زۆی لؾیاؾیییەوە ؾىصی 

بضاث ئەو جغاژیضیایە بە  حیهانڕاگەیاهضوی بە  یڕووی ئاواعە بياجەوەو ڕێگە

 .(وجً چاوپێىه: 2008 ،)ؾەعصەقتی صەعەوە بىاؾێيێذ

و ؾیؿخەمی هىێی  ی لەگەڵ ئێراهضا َەیەػۆع ئەمغیيا صژایەجییەوی  چىهىە

حیهاهیە هە پاعاؾخجی ماؿەواوی مغۆڤی لەزۆ گغجىوە بە باوەڕی ئەمغیيا، 

جێضا پیاصە صەهغێذ، بەاڵم ئێران بەم واعەی  ؾخەمياعی ئێران صەؾەاڵجێيی 

و صەیەوێذ بۆ ڕای گكتی بؿەملێىێذ هە چەهضە بە جەهگ لێلەواماهەوەیە 

عەوان و َاوواعی و ىى جایبەحی بۆ مغۆڤایەحی صەواث، هغصهەوەی ؾ یخؿاب

و ئەوەی  ی زۆی َەیەگغهگەوە یڕووی مغۆ  ئاؾتی گكدیضا، لە لە ئێراهیل

 یەوی باف بىوەەو مامەڵ ئێران هغصی َەڵىێؿدێيی ػۆع مغۆڤاهە

 .(وجً چاوپێىه: 2007 ،)حىهضیاوی

مغۆڤ صۆؾخاهەی ئێران و زەڵيی ئەو واڵجە لە ػۆعبەی َەڵىێؿتی 

جەهاهەث  ،ی باف مامەڵەیان هغصوەوەن صعاوؾێیەوضا ەواهیهەَامەجی

صەبێذ ئەوەف بؼاهین هە  ،هاهغێذ بە مامەڵەی جىعهیاف بەعاوعص بىغێذ

ەع ئێران بىو وێىەی واعەؾاحی هیمیاباعان هغصوی َەڵەبجەی وێىەگغث و َ

بە حیهاوی ڕاگەیاهض هە میللەحی هىعص لە عێراكضا بەصەؾتی ڕژێمی 

. (وجً چاوپێىه: 2007 ،)مدمىص صەهغێذ حىۆؾایضعێراق خىىمەحی 

ئەمەف ویژصاوی مغۆڤایەحی و واڵجاوی مغۆڤ صۆؾتی َەژاهض لەبەع ئەوە 

و َاوواعیەوی باشخی زەڵيی  ڕواهگەیەوی مغۆڤاهە ئێراهیل وژیضاوی َەژاو لە

: 2007 ،)حەباعی  هىعصؾخاوی هغص هە جىوشخی ئەم واعەؾاجە بىوبىون

ان بۆ هىعصەوان صوو هەواجە َاوواعی هغصوی خىىمەحی ئێر  .(وجً چاوپێىه

ی زۆی َەبىوە، َەم لە یگەع یوە واع ەالیەهە بىوە، َەم لە ڕووی ؾیاؾەی

صعاوسخێ جێيی اڵی باشخی َەبىوە هە وەن و ڕۆڵڕواهگەیەوی مغۆڤاهەقەوە 

جىاوی الوی هەمی هەَامەجیەواوی هىعص هەم بياجەوە، ئەگەعچی بەصەع 

 هەبىوە لە هەم و هىڕی.

وااڵهغص بۆ زەڵيی پەهاَەهضە بەاڵم لە ڕووی وعەواوی ى َەعچەهضە ئێران ؾى

ػۆع  وەزؼمەجگىػاعیەوە لە ئاؾتی پێىیؿخضا هەبىو، جەهاهەث ئاوی زىاعصهە

ػۆعبەی ئەو  هەوەی چەهضیً هەزۆشخی،و پیـ بىو هە بىو بە َۆی باڵ 

صەَاث، خىىمەحی ئێران صەیان گۆڕی  لە صەعەوە یاهەیزىاعصەمەهی

یان صەهغص بەؾەع زەڵىضاو ئەو صابەق بەزىاعصەمەوی ئێراوی زغاپ و

ە چاهەف هە لە صەعەوە صەَاث بۆ ئاواعەوان ئێران بۆ زۆیان یزىاعصەمەهی

. بىىەی جەهضعوؾتی بەپێی (وجً چاوپێىه: 2007 ،)قاواػ صەیان بغص

پێىیؿذ هەبىو، زەڵىێيی ػۆعیل هەزۆف هەوجبىو بەمەف ػیاهێيی ػۆع 

جایبەحی مىضاڵ و  بەزەڵيی هەوث و چەهضیً زەڵً لە بغؾا مغصن بە

. بۆیە صۆخی زەڵً ػۆع (وجً چاوپێىه: 2008 ،قێش مؿخەؿا) پیرەوان

و  و جەهضعوؾتی و بێ ئاوی و خەواهەوە لە ڕووی ؾەعما ،زغاپ بىو 

بەجایبەحی ئەواهەی صووعزغابىوهەوە بۆ هاوچە صووعەواوی ئێران، هەمپەوان 

لە  "ئيمەون هەبێذ. ى َەعوەهى ػیىضان بىون بۆ ئەوەی مەحالی صەعچ

ئۆعصوگای گەیالن ػەعب بىویً هە ویؿخمان بگەڕێیىەوە بۆ هىعصؾخان لە 

ئەگەع پێی بؼاهیىایە ع ضاع بەقەو َەڵهاجین، چىهىە پاؾضاؾجغسخی پا

یىەوە بۆ ێبەصػیەوە ئىعصوگامان چۆڵىغص جا بگەڕ  بۆیەجەكەیان لێضەهغصیً 

بە نهێجی  وە حىاهڕۆ َاجین لەوێ وەهى ؾلێماوی لەبەع ئەوە بە پیاصە جا

 هىعصؾخان ژیان لە هەمپەواهضا ػۆع هازۆف بىو بە عی و گەڕایىەوە بۆ باقى 

 .(وجً چاوپێىه، 2008 ،)ؾەعصەقتی "وێىەی ػیىضان بىو 



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 179 

 
  

 عان مۆڵەحی بەەبۆ پەهاب ەوەوعەواوی زۆی هغصى ئێران پاف ئەوەی ؾى

عان بىەن و ماڵ و مؼگەوث و ەهىعصەواوی زۆی صا هە َاوواعی پەهاب

وهە )زاوێ( هە زۆی ى ن بۆ پەهاعان بىەهەوە، بۆ همزىێىضهگەوا

، ) ( َەػاع هەسخی پەهاصا75( َەػاع هەؾە )25ەی )هصاهیكخىاهە ماهضاٌو

ەاڵث َاوواعێيی باشخی  یهىعصەواو (615ٌ :2005 هىعصؾخاوی عۆَژ

پەهابەعان بىون، َەع لە َێىاوی )هان و ڕۆن و بغهج و قەهغو زىاعصەمەوی 

 زێزاوی ئاواعەیانؾەؿەعی و هان ؾاجی، جەهاهەث زەڵيی وایان َەبىو 

 صەعگای ماڵەواهیان بۆ ئاواعەوان لەؾەع پكذ بىو و صەبغصە ماڵی زۆیان 

، صیاعە ئەم َاوواعیەی هىعصەواوی ئێران (ًوج چاوپێىه: 2007 ،)خەوث بغا

ەهگ و هەلخىعو و بۆ ئاواعە هىعصەواوی باقى  عی هىعصؾخان بۆ هؼیيی ؿەَع

 وە.ػمان صەگەڕێخە

 

 صووەم/ هۆڕەو بەعەو جىعهیا: جەوەعی 

َەعبۆیە  ،بىو جێضا ئەهجام صعا صَۆن یەهێً بىو لەو قاعاهەی هە ڕاپەڕیجی 

عێراق َێرشخی هغص بۆ گغجىەوەی، ئەم قاعە بێ َیچ بەعگغیەن  ؾىپای

 یلەڵيی صَۆهز. (112ٌ:2002 ،هۆچێرا) صاگیرهغایەوە لەالیەن عێراكەوە

جىعهیا ؾىىعەواوی زەڵيی ئەم قاعە بەعەو  26/3/1991َەڵهاجً، لە 

بە )هجغەی ملیۆوی( هاؾغا، بەاڵم هۆڕەو لە هە  هۆڕەویان صەؾذ پێىغص

ػۆعبەی زەڵيی  لەڕاؾدیضاىغص، پێ صەؾتی 31/3/1991لە صَۆن بەلێكاو 

 ژماعەیەوی هەمیكیان ڕوویان هغصە َەڵهاجً و صَۆن بەعەو جىعهیا 

زەڵيی صَۆهیل ػیاجغ لە جغسخی ؾىپای عێراقی بە ، واڵحی ئێران ؾىىوعەواوی

و لە كذ ؾەصان َەػاع زەڵً ماڵ و ؾەعوەث و ؾاماوی زۆیان بەحێهێ

هۆچیان هغص بەعەو چاعەهىوؾێيی هاصیاع، بەاڵم باعوصۆزێيی ػۆع زغاپضا 

 عەواوی جىعهیا َەڵهاجًو بەعەو ؾىى  و كەػاو هاخیەواوی ػیاجغ زەڵيی صَۆن

 .(وجً چاوپێىه: 2008 ،)یاؾین

 باوەف ەلجىعهیا( صایيان هە هۆعپەواهیان  –لەؾەع ؾىىعی )عێراق 

ڕاهەوە بۆ لێیان صەپا ن و و بى بەعامبەع بەؾەعباػە جىعهەوان وەؾخا گغجبىو 

ئەوەی ڕێگایان بضەن بچىە هاو جىعهیاوە بۆ چاعەؾەعهغصوی مىضاڵەواهیان 

 بىو  و باپیرەواهیان بە هۆڵەوە هە جىوشخی هەزۆشخی ببىون، زەڵيی جغ صاپیرە

هەؾێً َەوڵی  ىون، بەاڵم َەعب بەجاوی جابىجیان بۆ صعوؾذ هغص یان بە

جـەهگەواهیان ڕووبەڕووی ئاواعە كۆهاػە  ە هاو جىعهیا بەێخبچ یەبضا یئەوە

 ،)ؾیىەیلی و هەیان صەَێكذ بچىە هاو جىعهیاوە هىعصەوان صەبىوهەوە

2005 :ٌ10) 

بۆ ئاواعەواهضا هەهغصبىو،  ، َیچ ئاماصەباقیەهیانالە ؾىىعەواوی جىعهی

و جەواوی  مەجغ(10)جەنها ؾەعباػان و ؾەگەواهیان هەبێذ هە بە كىاڵیی

َاویكخجی ؿیكەن بەعەو ڕووی  وی صەهغص، لەوعی جىعهیایان پاؾەواى ؾى

ئەو ئاواعاهە هە بەعەو ؾىىعی جىعهیا صەچىون صەؾخییان هەپاعاؾذ و 

وێىەواوی مەعگەؾاث و جغاژیضیای هىعص بە جایبەث مەعگی ئەو مىضااڵهەی 

هە لە كىماشخی ؾپییەوە پێچغابىون و بەهۆمەڵ لەهاو ئىجىمبیلە 

صەیان ویؿذ لە قىێيێيی لەباعو یان هەؾىواع گەوعەواهضا صاهغابىون، 

، ) گىهجاوصا بیان هێژن  جىعهیا هۆڕەوی وەهى  (،615ٌ :2005ماهضاٌو

 ؾەصام خؿێن ؾەیغ صەهغص بە ی مىئامەعەیەوی هەزكە بۆ صاڕێژعاو 

مەبەؾتی جێىضاوی ؾەكامگیری جىعهیا. ئەؿؿەعێيی پایەبەعػی جىعهیا 

 ڕێگا لە هۆڕەوخىگۆی ئەوەی هغص هە ئەگەع نەصام خؿێن بیىیؿخایە ـگ

ئەوا صەیخىاوی بە ئاؾاوی ؿەعمان بضاث بە  ،بگغێذ لە عێراكەوەی هىعص 

ػیاجغ پاڵیان  هەنؾەعباػە عێراكیەوان بۆ ئەوەی ئابڵىكەی هىعصەوان بضەن 

 .(319-318ٌ :2004، ئیىدؿاع) عی جىعهیاو بىێذ بەعەو ؾىى 

 یؾەعۆوحۆعج صەبلیىبىف ڕووصاوەوان بە زێرایی گىػەعیان صەهغص 

لەژێغ ؿكاعی ڕای گكدیضا هاچاع بىو هە  والیەجە یەهگغجىەواوی ئەمەعیيا

هاعصە هاو  8/4/1991ی لە یمـ بیىەع( ەوەػیغی صەعەوەی زۆی )ح

بىو، ئەو لە صوای  ئاواعەوان لەهاو ئۆعصوگاواهضا هە پەهابەعاوی هىعصی لێ

وەی ە ػۆع ػیاجغە لەمگەڕاهەوەی ڕای گەیاهض ئەوەی مً بە چاوی زۆم بیيیى 

عی و واجێً ؾىى "، (114-113ٌ :2002 ،هۆچێرا، )هە باوەڕی پێ بىغێذ

وعی عێراكم ى جىعهیام بۆ هێى عێراق بڕی هە بۆ لىجىە چیاواوی ئەوبەعی ؾى

و بەعؿغاواهم  بىوم، یەن صۆڵی گەوعە یؾامؾەع ڕواوی، یەهؿەع جىوشخی 

ەبىون ( َەػاع ص60-50و ئاواعەوان، هؼیىەی ) بیجی پڕاوپڕ بىون لە پەهابەع

و ئاواعاهەی هە بە صعێژایی  ئەمە جەنها بەقێيی هەم بىون لەو پەهابەع

وع ڕیؼیان بەؾدبىو هە بە پێی َەهضێً مەػەهضە ژماعەیان صەگەیكخە ى ؾى

صوای ماهەوەم صوو ڕۆژ لەهاو ئاواعەواهضا  :ىەع صەڵێیهەؽ. ب ؾەصان َەػاع 

ەگەڵ َاججی (یان مىضاڵ بىون ل27( پەهابەع لە ؾەعماصا مغصن، هە )37)

قەوصا ؾەعمایەوی َێىضە ؾەزذ بىو هە ػۆع حاعان لەگەڵ زۆمضا 

ەو ڕ هۆ " )ؿغباعیىضا صەبێذ ئەم زەڵىە چی بياث صەمگىث باقە لە واحی بە

 (.: ڕۆژهامەی بغایەحی2003یمـ بیىەعصا، ەلە یاصەوەعی ح

عەواوی زۆی هغصەوە بۆ صاڵضەصاوی ئاواعە و بێگىمان جىعهیا صعەهگتر ؾىى 

بىون باعوصۆخی زەڵً ػۆع زغاپ بهىعصەوان هە جىشخی واعەؾاحی هۆڕەو 

مەجغسخی وەن مەجغسخی گەوعە هغص،  بىون جىعهەوان َەؾدیان بە

ئاؾایصخی هەجەوەیان، هە ئەو ژماعە ػۆعەی پەهابەعان بێىە هاو 

 (.:ڕۆژهامەی زەباث2006،حاؾ) زاهەهەیاهەوە

وەن  صژایەحی زىاؾخە ڕەواواوی گەلی هىعصی هغصوەػۆع حاع جىعهیا چىهىە 

عەواوی لە ڕووی ئاواعەوان صازؿذ هە لە و ن ؾىى ەبیيیمان بۆ ماوەی

باعوصۆزێيی ػۆع زغاپضا بىون، بۆ ئەوەی صەؾتی عێراق وااڵ بێذ بۆ 

ئەو حێیەی بۆی صەهغێذ و  وەهى عی هىعصؾخان جاو لەهاوبغصوی زەڵيی باقى 

 ێيیواڵج چەهض قخجی هىعص بضعێذ، بەاڵم صواجغ لەژێغ ؿكاعی صعێژە بە هى 

زەڵيی  و ڕێگە بە عەواوی زۆی بياجەوەو ، هاچاع بىو هە ؾىى یضائەوعوپ

. (وجً چاوپێىه: 2007 ،)ؾابیر ىە هاو زاهەهەیەوەچهىعصؾخان بضاث ب

عەوان و جىعهیای هاچاع هغص ؾىى  ئاواعەوانلەالیەوی صیىەوە ؿكاعی ػۆعی 

بياجەوە، بەاڵم صعەهگتر بەمەف واعەؾاجێيی گەوعە جىوشخی هىعصە ئاواعەوان 

بىو، چىهىە پەهاگەیەن هەبىو جیایضا پكىو بضەن و جغؾیان لە َێرقەواوی 

 ،)مەَضی زىاعصەمەهییان صعەهگتر پێضەگەیكذو  و َەبى ؾىپای عێراقی 

 اجغ جىعهیا بەمً پێم وایە ػی". ص. هەماٌ عەلی صەڵێ: (وجً چاوپێىه: 2008

: 2008 ،)علی "ىعصەوان هغصەوەهوعەواوی لە ڕووی ى عیيا ؾىەی ئەمؿكاع 

. جىعهیا مەجغسخی ئۆپۆػؾیۆهیصخی ػۆع لەؾەع بىو بە جایبەحی (وجً چاوپێىه

ە یپاعحی هغێياعاوی هىعصؾخان لەبەعئەوەی لەم واجەصا ئەم پاعجە هىعصی

ئۆپؼؾیۆهێيی  مەجغسخی ػۆعی لەؾەع جىعهیا صعوؾذ هغصبىو وەن پاعث و 

هىعصی بەَێز جىعهیا لەوە صەجغؾا هە لە هاوزۆی جىعهیكاصا هىعصەوان 

. جىعهیا جغسخی ئەوەی َەبىو هە (وجً چاوپێىه: 2007 ،)مەال كاصعن ڕاپەڕ 

ێيی ػۆع ڕووصەواجە ئەو واڵجە ىواجێً زەڵ ،بێذ پكێىی ەی جىشخی هواڵجە

جىعهیا َەعبۆیە ئابىعی و قاعؾخاوی،  ،جغسخی قێىاهضوی كەواعەی ؾیاسخی
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و  اثسىبڕێ هەصعەهگتر صەعگاواوی زۆی هغصەوە بۆ ئەوەی زەڵىە

 .(وجً چاوپێىه: 2008 ،)حەباع وعەوان بياجەوەى ؾى

مۆڵەحی بە پەهابەعان هەصەصا  ؾەعەجاجىعهیا ەواوی، وع ى ؾى بەَۆی مەجغسخی

ەصام( بىو، ؾجىعهیا ئەهضامی َاوپەیماوی )صژی بچىە هاو جىعهیاوە چىهىە 

ػۆعبىووی گىقاعی هێىصەوڵەحی  هضامی هاجۆف بىو، ئۆػاٌ لەَەم ئە

 ع بپەڕهەوەو ئاواعەواوی صەصا لە ؾىى بە مۆڵەحی  َەعبۆیە هاچاع هیگەعان بىو، 

( ،  .(616ٌ :2005ماهضاٌو

عەواوی لە ڕووی ئاواعە هىعصەوان و جىعهیاف ؾەعەجا ؾىى َەعچەهضە 

و ئەو  هێىصەوڵەحی ی لە ژێغ ؿكاع  ەوعەواوی هغصەو ى صازؿذ، بەاڵم صواجغ ؾى

بۆ ئەمەف ئەو پەهاگەیاهەی هە صعوؾتی هغصبىون بۆ َۆواعاهەی باؾىغان 

هىعص ػیاجغ لە پەهاگەی ؾەعباػی صەچىون، باعوصۆخی هىعص لەهاو ئەو 

پەهاگەیاهەصا ػۆع زغاپ بىو، ئەم ئۆعصوگایاهە لەالیەن ؾەعباػە 

گەڵ هە ئەماهیل باف هەبىون لە ،ؾەعپەعقتی صەهغا جىعهەواهەوە

 واعەؾاحی ػۆع زغاپ ڕووبەڕووی ئەو زەڵىە ئەبىەوە واهضا،ئاواعە

. جەنها صوو همىهە صێىمەوە لەو (وجً چاوپێىه: 2007 ،)حىهضیاوی

( هە ێئۆعصوگایاهەی هە جىعهیا هىعصی جێضا پەها صا ئەواهیل وامپی )چەل

لەؾەع ؾىىعی جىعهیا بىو، بەاڵم لە زاوی عێراكضا بىو حگە لەوە وامپی 

قخان( هە لە زاوی جىعهیاصا بىو هىعصێيی ػۆع لەم صوو پەهاگەیەصا )صە

 .(وجً چاوپێىه: 2007 ،)یاؾین پەها صعابىون

بێگىمان ، ە( ملیۆه2) ػیاجغ لەەواث هە ژماعەیان ەو صواجێً زەڵىێيی ػۆع ڕ 

ئەم ژماعە ػۆعە ڕووبياجە َەع واڵجێً هە قىێيیان بىەهەوە ئەبێذ لە 

ژیاهێيی لە قێىەی وامپ حێگەیان بىەیخەوە، چىهىە هاجىاهێذ 

جىعهیاف جاڕاصەیەن زۆقگىػەعاهضا حێگەیان بۆ ئاماصە بىەیذ لەبەعئەوە 

َەهضێً ڕێگە بگغێخەبەع، بەاڵم صەبىایە بەو قێىەیە جىهض مافی زۆیەحی 

بەعامبەع ئاواعەوان صەبىایە ڕەچاوی ماؿەواوی مغۆڤی بىغصایە هەبىایە 

لە باعۆزێيی لەم قێىەیەصا هە ػۆع حاع  .(وجً چاوپێىه: 2007 ،)امین

مپیان بۆ ەمەجغؾیەهەی لە واعەؾاجە ؾغوقدیەوان گەوعەجغە صەبێذ ه

بياجەوە، بەاڵم ئەو َەڵؿىهەوجەی هە جىعهیا َەیبىو بەعامبەع بە 

هە مىضاڵێً زەعیىە لە و همى  ۆ ان ػۆع زغاپ بىو بپەهاَەهضە هىعصەو

يی ئەم مىضاڵە صەیەوێذ بچێخە زاوی یصا ،و لە بغؾا صەمغێذ ؾەعما

جىعهیاوە بۆ چاعەؾەعهغصوی مىضاڵەهەی، بەاڵم ؾەعباػە جىعهەوان بە 

َەعچەهضە صواجغ  عووبەڕووی ئەم ژهە صەبىەوە،هاػە جـەهگەواهیاهەوە ۆ ك

 اڵم ػیاجغ لە ژێغ ؿكاعی صەعەهیضا بىو.هغصەوە، بە زۆی  عەواویو ؾىى 

 

جغاژیضیەواوی هۆڕەو لەؾەع ػاعی َەهضێ  ەم/ ڕووصاو  جەوەعی ؾێیه

  :بەقضاعبىواوی هۆڕەو

ە لە و ی: ئەم َاواڵجیە هە بەقضاع بى یمدەمەصی خاجی مەخمىص صەعػیلە

هۆڕەوی باقىعی هىعصؾخاهضا هە بە چاوی زۆی و زیزاهەهەی 

( ؾااڵن بىوە لە بغؾا 2بەهاوی )هیگاع(ەوە هە جەمەوی )مىضاڵێىیان 

مً لە "غصووە بەم قێىەیە ئەم ڕووصاوە جغاژیضیایەمان بۆ باؾضەواث: م

صام زۆم و عژێمی ؾەچەمچەماڵەوە بەپێ بە ڕێىەوجم لە جغسخی ئەوەی 

ێيی مىضاڵەواهم ئەهـاٌ هەواث و هیمیایی هەواث بە ؾەعماهضا، بە ڕەػالەج

ە جەوێڵە، باف بىو هەمێً صووعهەوجیىەوە لە یىهغص گەیكخ ػۆع بەپێ ڕێمان

، بەاڵم زەڵىێيی ػۆعی لێبىو، زىاعصن صەؾذ هەصەهەوث عێراقؾىپای 

ىیل ئەو زىاعصهەی هە بە هۆڵ َێىابىوم لە ڕێگاصا جەواو بىو، َیچ م

زىاعصهمان پێ هەبىو، مىضاڵەواهم َەمىویان جەمەهیان بچىن بىو، بەاڵم 

زۆعە  ەػۆع مىضاڵ بىو )هیگاع( بىو ئەم مىضاڵەم قیر ئەوەی هە جەمەوی 

بىو، چەهض ڕۆژێً بىو زىاعصهێيی ػۆع هەممان زىاعصبىو، َەمىو 

واهم ئەگغیان لە بغؾا، زىاعصن هەبىو بیان صەمێ، زێزاهەهەقم ەمىضاڵ

چەهض ڕۆژ بىو هاوی هەزىاعصبىو لەبەعئەوە قیری هەبىو بیضاث بە 

 هەصەهەوث، ئەمە حگە لەوەی مىضاڵەهەمان، قیری كىجىف صەؾذ 

لە بەزتی هىعص باعاهێيی ػۆع  ،ػۆع ؾاعص بىو  بىو، وەلێ بەَاع وەعػی 

قىێيێيی گىهجاو هەبىو پكىویەوی جیا بضەیً َەمىومان لە بً ، صەباعی 

م لە بغؾا هەهایلۆهێىضا بىویً صۆخی ژیاهمان ػۆع زغاپ بىو، مىضاڵە

و  ئیتر بە جەواوی صەهگی هىؾاو صەگغیا، َێىضە گغیا لە بغؾا  َاواعی صەهغص

صەهگی صەعهەصەَاث قیر هەبىو بیضەیجێ چەهض عۆژ بىو )هیگاع(ی هچە 

هەزىاعصبىو، بەو خاڵەوە )هیگاع(ی حگەعگۆقەم ژیاوی  یهۆعپەهەم َیچ

ەوە، جەهاهەث صوای ێخڕاؾدیضا عۆژێً بىو َەعگیز بیرهاچ لە ،لەصەؾخضا

َەع  ،هەبىو هـجی بىەیً ىغصهیصخی َیچ هەبىو كەبغی بۆ بىەیً و هـًهۆچ

و  و ؾەعمان صاپۆشخی بە بەعص بە حلەواوی زۆیەوە زؿخماهە چاڵێىەوە

(، لە َەمان زێزاهضا َاوؾەعی وجً چاوپێىه: 2007 ،صەعػیلەیی) "زۆڵ 

هە لە هۆڕەوصا یل، حەَان خەؾەن كاصع مىخەمەصی خاجی مەخمىص، 

كىعباوی ؾیاؾەجەواوی بەعـ ئەو بەم حۆعە باسخی مغصوی  ۆجەب

پاف ئەوەی ڕێگەیەوی " :بىو غؾا گیاوی ؾپاعصبمىضاڵەهەی هغص هە لە 

 مانمىضاڵەواهوەهى عەواوی ئێران جا ىو ىە ؾىیگەیكخ وەهى صووعمان بڕی جا

ی لە ؾىپای عێراق ڕػگاعی بێذ لەبەعئەوەی پێكتر َەڵؿىهەوحی خىىمەح

، هە چۆن بێ ویژصاهاهە زەڵىیان ئەهـاٌ صەهغص بە بێ بیجی بىو  عێراكمان

و ژن و پیاو بۆیە ویؿخم حەعگم هەؾىحێ بە  حیاواػی مىضاڵ و گەوعە

وعی هێىان ى ەوان، پاف ئەوەی گەیكخمە جەوێڵە، هە ؾىیصەؾتی بەعؿی

ئەوەی  ئێمەف لەبەع ،لێبىو  ی پەهابەعی عێراق و ئێراهە زەڵىێيی ػۆع 

لەوە ػیاجغ هەمان و ئیتر پەهمان هەوث  ،یًماوەیەوی ػۆع بەپێ َاجبىو 

لەبەعئەوە لەژێغ  ،صەجىاوی ڕێگە ببڕیً و ڕێگەی جەوێڵەف ػۆع ؾەزذ بىو 

 هۆعپەهەمماهضا، بەاڵم هان هەبىو بیسۆیً، هیگاع و هایلۆهێىضا پكى 

قیرەزۆعە بىو، قیرم هەبىو بیضەمێ، چىهىە چەهض عۆژ بىو هاهێيی ػۆع 

قیری و صەگغیا صاوای  ەع َاواعی صەهغصَ مىضاڵەهەقم ،هەمم زىاعصبىو 

زۆػگەم بەمغصن  ،ڕوخم صەعهەصەَاثهەمضەػاوی بۆ  لەڕاؾدیضا  ،صەهغص

و هیگاعی هچە حگەعگۆقەهەم بە جەواوی  صەزىاؾذ لە هاواو گغیاوی هەما

قل ببىو، گیاوی صەصا لە بغؾا پاف ماوەیەوی هەم صوای قلبىووی 

بغؾا مغص، ؾەعمایەوی ػۆعیل ، بەڵێ هیگاع لە ؾپاعصحەؾخەی گیاوی 

َەڵیىغصبىو باعان صەباعی، عۆژێيی َیىضە هازۆف بىو َەع بە باؽ هغصوی 

" صڵم بە جەواوی جەهگ صەبێذ و صەػاهم ئەو ؾاجەیە هچەهەم جێیضا مغص

 .(وجً چاوپێىه: 2007 ،كاصع)

)ؾابغ خەوث بغا( هە زۆی بەقضاعی هۆڕەوی  یەهێيی جغ لەواعەؾاجەوان

پاف "عە وێىای ڕووصاوێيی جغاژیضیمان بۆ باؽ صەواث: هغصووە بەم حۆ 

ی ؾىىوعی ػەعصەَاڵگىهضی عەعبەجەوە َەڵهاجین گەیكخيیە  ئەوەی لە

ڕاصەیەن لەمەجغسخی صووعهەوجیىەوە ویؿخمان پكىو  وەهى جاَەوعامان 

بضەیً صەوعوبەعمان ػۆع كەعەباڵؽ بىو، بەاڵم لە هؼیً ئێمە چەهض زێزاهێً 

زؼمی هؼیيی یەن بىون، ئەم زێزاهە َەمىو هە ىضا لە قىێيێ ،هۆبىوهەوە
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و زۆیان  وەوە بۆ ئەوەی ئاگغ بىەهەوەى جەڕ ببىون صاعێيی ػۆعیان هۆهغصب

 ان بێذ، چىهىە بەَاعێيی ػۆع ؾاعصیوقً بىەهەوە لەؾەعما هەمێً ڕػگاع 

باعاهێيی ػۆع صەباعی، هىڕێيی گەهجی ئەم زیزاهە ویؿتی صاعەوان  ،بىو  و جەڕ 

صوو صەبەی الی زۆیضا صاهابىو صەبەیەوی هەوث و صەبەیەوی گڕجێبەعصا، 

(یان پێبىو، 79جغیان بەهؼیً ئەم زێزاهاهە ؾەیاعەیەوی الهضهغۆػەعی )

پێیان بىو،  یەصەگصیاعبىو بەهؼیىەهەیان بۆ ؾەیاعەهە َەڵگغجبىو بۆ 

چىهىە لە ڕێگەصا َیچ بەهؼیجی لێىەبىو چەهضیً ؾەیاعە لەبێ بەهؼیيیضا 

بەجێ مابىون، ئەم گەهجەی ئەم زێزاهە واحێ ویؿتی هەوث بياث بە 

صاعەهەصا لەحیاحی صەبە هەوجەهە صەبە بەهؼیىەهەی هغص بە صاعەهەصا، 

ف ئەوەی پا ،چىو ىئەوەهضە ؾەعمایان بىو صەبە بەهؼیً و هەوجەهەی لێ جێ

َەهضێً لە بەهؼیىەهەی هغص بەؾەع صاعەهەصا صەبە بەهؼیىەهەی 

بىو، صابەصەؾخەوە جەكیەوە، َەمىو زێزاهەهەیان صەوعوبەعی صاعەهەیان 

لە مً صوای ئەوەی صەبە بەهؼیىەهە جەكیەوە ئەم گەهجە بە جەواوی ؾىجا 

ۆف بىو صیمەهێيی ػۆع هاخ هؼیىیان بىوم ڕامىغص بۆ الیان، گەهجەهە ؾىجا

و  بىو، صەم و چاوی َەمىو ؾىجابىو پێؿخەهەی قۆڕبىوبىوە زىاعەوە

واعەؾاجێيی لەم چەقىەصا َیچ حێگەیەن  القەشخی ػۆعی ؾىجابىو لە

چىهىە  ،هەبىو چاعەؾەعی بىەی، بۆ ئێراهیل هەمان صەجىاوی بیبەیً

هەئەچىو بۆ ئێران  عیل بىو ؾەیاعەف صەعو ڕێگاهەی ػۆع ؾەزذ بىو صو 

ا گەهج  ،صڵخەػێً بىو ڕووصاوێيی ػۆع  بىو ئەلەعػی و اجلێهوایهىڕێيێ ئاَو

هەث صەػاوی چی بىەیذ لێـەیەهمان  ،َاواعی صەهغص ڕێگەچاعەیەن هەبىو 

هغصە هۆڵی َەع َاواعی صەهغص، لە ڕاؾدیضا ڕووصاوێً بىو َێىضە جاڵ و 

بەاڵم صواجغ بغصیان هاػاهم ، بەئاػاع بىو ویژصاوی مغۆڤایەحی ئەَەژاهض

 بەمجۆعە بەچی گەیكذ، هاػاهم ئەم گەهجە مغص یان ماوە، سخی و چاعەهى 

چەهضیً هەسخی جغ لە مىضاڵ و لە پیر لە بغؾا مغصن و چەهضیً زەڵيی 

وهەی لەم چەقىە لە هۆڕەوصا ى چەهضیً هم ،غصنمجغیان َەبىو لەؾەعما 

 :2007 ،)خەوث بغا "ڕوویضا زۆم َەهضێيی جغی وێىەی جغاژیضی جغم بیجی

 .(وجً چاوپێىه

ئاؾۆ حەباع بەم قێىەیە وێىەیەوی صیىەی جغاژیضیای هۆڕەو هە 

هۆڕەو واعەؾاجێيی گەوعە بىو زەڵىێيی ػۆع لە بجی صاعەوان "گێڕێخەوە: یصە

لەؾەع حاصەواهضا صەمغصن، مً زۆم بە چاوی زۆم چەهضیً ڕووصاوی لەم 

ی هؼیً چۆالواڵ بۆ همىهە لە ڕێگا هە ئەڕۆیكخین لە الی كە، چەقىەم بیجی

ژن لەؾەع حاصەهە  َەع لە واحی ڕۆقدىضا بیيیمان هە صوو  اهیضاؾلێم

مغصبىون، صیاع بىو ئەم صوو ژهە لە ؾەعما مغصبىون. جەهاهەث هەؽ و 

لەڕاؾدیضا  ،بىو بیان هێژن  هەیان جىاوی ن و واعەهەی حێیان َێكدبىو 

ئەهاقذ بە  زەڵً َەبىو مغصووەواوی ،ڕووصاوێيی ػۆع جغاژیضی بىو 

ەی بیىاؾێذ، بەاڵم ؿغیای مغصوی ئەم َەمىو زەڵىە ئەماهەث بەبێ ئەو 

چىهىە زەڵىێيی ػۆع مغصن، بەاڵم ڕووصاوی لەمەف ، هەصەهەوجً

همی َەژاهض، هە ئەویل لەؾەع اهە بە جەواوی وژیض ،هازۆقترم بیجی

 ،یەواوی عێراق ئەبینرا هە زەڵىێيی ػۆعی هىقدبىو یئەػمەڕ ؿڕۆهە حەهگ

هازۆف بىو، بەاڵم لەمەف هازۆقترم  صیاعە ئەمەف ڕووصاوێيی صڵخەػێً و 

بیجی هە زىێجی مغۆڤ و مەڕوو مااڵث و زەڵً بە بۆمباعان َەمىو جێىەڵ 

هە  ،ەواوی پێضاویؿتی زەڵًیبىو لەگەڵ زىاعصن و زىاعصەمەهی بىو 

لە  وەهى جا ،الیەوی هەمی بژێىیان صابین بىەن وەهى زەڵً بغصبىوی جا

اڵەجێيی ػۆع خەڕاؾدیضا ڕػگاعیان بێذ، ل ەصامؾؾىپا ؾخەمياعەهەی 

لە ڕاؾدیضا ڕووصاوی  ،جغؾێىەع بىو ػۆع هاقاعؾخاوی و هامغۆڤاهە بىو 

 "َەعگیز ڕووصاوی لەم چەقىە بیرهاچىەوە ، هەجغاژیضی ػۆع گەوعە بىون

 .(وجً چاوپێىه: 2008 ،)حەباع

: لە بیرەوەعیەواوی زۆیضا چەهض ڕوواوێيی جغاژیضیمان لمەخمىص ؾەهگاوی

 ،ڕوو مەبەاڵم مً لێرەصا جەنها یەن ڕووصاویان صەزەبۆ صەگێڕێخەوە 

بیيیم  ،وعەواوی ؾەعجەوی بەمۆ بىومى ئەو واجەی مً لە ؾى": صەگێڕێخەوە

صوو مىضاڵی لەبەعصەؾخضا بىون،  ،ژهێً بە هىڵ ئەگغی و َاواع صەواث

ەوە مىضاڵەواوی بە پێ زىعماجى  ىػ طَەعصووهیان هىژعابىون. ئەو ژهە لە 

وبىوهە هاو هێڵگەی ى و لەواحی خەواهەوەصا مىضاڵەواوی چگەیاهضبىوە ئەوێ 

هىقدبىو، ژهەهە ئەوەهضە بەهىڵ  یاویو مین َەعصوو مىضاڵەهە میىەوە

و ؿغمێؿيی َەڵ ئەڕقذ هە صابەػیمە زىاعەوە بۆ الی ژهەهە مىیل  ئەگغیا

 .(416ٌ :2005ؾەهگاوی، " )لێ بەعػ بىوەوە بۆیان ی گغیاهمباهگ

واعەؾاجباع ئەوەبىو هە  ئێمە زێزاوی زۆمان لەڕێگەی وێىەیەوی صیىەی 

خاجی ئۆمەعان بە َۆواعی هۆڕەو َەڵهاجبىیً، صەیان هەؾم صەبیجی 

صەمغصن لەبغؾا و لەؾەعما یان بە َۆواعی جەكەمەوی وەهى ئەڵؼام و میجی 

چێىضعاو،  جەهاهەث بغایەهم و ئامۆػایەهم  بە َۆواعی ئەوەی مىضاڵ بىون 

گەی صۆزەهە بگغن هۆچی صواییان هغص، چىهىە هەیان جىاوی بەع 

هەعەؾخەی گەعمىغصهەوە و قىێجی خەواهضهەوە و صەعمان و پؼیكً و َیچ 

لەم بابەجاهە هەبىون، جەهاهەث زىاعصهیل ػۆع هەم بىو، َەهضێً 

زەڵىمان صەبیجی صەمغصن و ؿغیاهەصەهەوجً بیان هێژن یان بەپەلە 

ن، بەو قێىەیە صەیان چاڵێىیان بۆ َەڵضەهەهضن و حێیان صەَێاڵ 

قاعصهەوە و ؾەصان وێىەی جغاژیضیمان بیىىە هە بە باؽ هغصهیان َەعگیز 

 ،)اخمضخەقی زۆیان پێىاصعێ و بۆ َەمیكە لە یاصەوەعیماهضا صەمێىێخەوە

 .(وجً چاوپێىه: 2022

 مانئەوەبضەیً ؾەعەوە گەع بە وعصی ؾەعهجی ئەم ووصاوە جغاژیضیایاهەی 

همىوهەی هار  ،عی هىعصؾخانو هۆڕەوی باقى  واحی صەعصەهەوێذ هە لەبۆ 

لە  ن پڕ ، بە صعێژای ڕێگەی ؾىىعی )ئێران و جىعهیا( َەژێجی وای جێضایە

 واعەؾاجباع، هە لە مێژووصا ػۆع هەم و صەگمەهً.ڕووصاوی 

 

 

 

 

 ئەهجام

بىو،  بەهۆمەڵەی زەڵيی باقىوعی هىعصؾخان ئەو َەڵهاجىە هۆڕەو .1

 هەعهىهەوەقاعی لە  (1991ؾاڵی )ی لەصوای قىؿتی ڕاپەڕیج هە

ؾىپای  ەڵً بەهاچاعی لەجغسخیلەو عووصاوەصا ز صەؾخیپێىغص،

وعەواوی ئێران و ى هییكخماوی زۆیان بەحێهێكذ بەعەو ؾى عێراق

 .جىعهیا

  َاجهبە قێىەیەوی ؿغاوان و  ی هۆڕٍ وقه  ٍوٌ  (1991)صوای ؾاڵی  له .2

ه ؿه هاو  . ەوەهىعص مێژووی  هگی َع

ی عێراق وایىغص زەڵً ماڵ و قاع و هیكخماوی جغؽ لە خىىمەح .3

زۆی بەحێهێكذ وژیاهێيی هالەباع و چاعەهىؾێيی هاصیاعیان 

 َەڵبژێغاص.
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واوی  وعٍ گه  ٍع َه  هیپاڵپكخی  له  هێىه یه( 1991ی )و  هۆڕٍصەهگۆی  .4

م  ئه واعیگەعییی بؼوجىەوەی عػگاعیسىاػی هىعص،  ٍو ؾخاهه َه

 ی و مغۆییەواویؾیاؾح  هضٍ هاٍو حیهان وع ڕای گكتی  ؾه له  ڕووصاٍو

ؾاحی  واٍع و  حیىۆؾایض ەو واعیگەعییەی جغ بىو، ل وعٍ ػۆع گه حیهان

،  بەصوای زۆیضا َێىای بجه ڵه باعاهىغصوی َها هیمی هـاٌ و ئه

اڵم  ڕیً بىو، به هجامی ڕاپه ع ئه به  هضٍ عچه َه  م ڕووصاٍو ئهجەهاهەث 

 .جغ بىو  وعٍ گه  هه ڕیىه زىصی ڕاپه له

واوی  قازه  ی عػگاعیسىاػی هىعص له ٍو باحی بؼوجىه زهبە َۆی هۆڕەو  .5

 بڕیاع ، چىهىە ع مێزی گـخى بۆ ؾه  ٍو هایگىاػع   ٍو هىعصؾخاهه

پاعیـ ، ن هضٍ له) صەؾەاڵجضاعاوی وان و  هگغجٍى یه  ٍو جه هه بەصەؾخاوی

لە   ی هه و ڕاؾدیه و ئه ٍع ڕاهێكا بهیان عهجی حیهاه ؾه(، ن ۆ و واقيخ

باقىوعی هىعصؾخاهضا پغؾێً بەهاوی پغسخی هىعص لە گۆڕێضایە و 

 پێىیؿخە چاعەؾەع بىغێذ.

بىوهە َۆی صعوؾدبىووی  یی و صەعەویچەهض َۆواعێيی هاوزۆ  .6

، َێزە هىعصیەوان پەعجەواػەییوەن  ،هۆڕەوی باقىعی هىعصؾخان

جەواوی ، بەحۆعێً خىىمەحی عێراق و  ڕووصاوەواوی ڕاپەڕیً ییزێرا

صەعەهیەواهیل ی َۆواع  َیزەواوی زؿخە واع بۆ لەهاوبغصوی ڕاپەڕیً.

ن ىاوەن پەقیمان بىوهەوەی َاوپەیماهان لە َاعیياعی هغصوی ڕاپەڕی

پكتی قیعەواوی ڵپالە و صەؾذ جێىەعصاوی هۆماعی ئیؿالمی ئێران 

عی و ڕیجی باقى عی عێراق بە ڕاپەو گغێضاوی ڕاپەڕیجی باقى  ،عێراق

لە هێىان  اعی وَاو گیاوی هەبىووی ، َەعوەَا هىعصؾخاهەوە

، عی عێراق و هىعصەواوی باقىعی هىعصؾخاهضاو قیعەواوی باقى 

عی عێراق و و ەوان لە ڕاپەڕیجی باقى یجغسخی واڵجە عەعەبی َاوواث

عی هىعصؾخان لەوەی هە ئێران بۆ بەعژەوەهضیەواوی زۆی و باقى 

 .اؾخەیان بياثڕ ئا

بەقێً عی هىعصؾخاهضا و بەعپابىووی هۆڕەوی باقى  لە واحی .7

 پێكىەزذ، ئێران و جىعهیا پەهابەعەوان ڕوویان هغصە واڵجاوی ئێرانلە

، و َاوواعی باشخی پەهابەعاوی هىعصی هغص عەواوی هغصەوەو ؾىى 

بەاڵم جىعهیا صعەهگتر مامەڵەی باقتر بىو لەگەڵ پەهابەعاهضا، 

بەعاوعص بە ئێران زغاپ و بە قێىەیەوی  ؾىىعەواوی زۆی هغصەوە

 لەگەڵ ئاواعەواوی هۆڕەوصا مامەڵەی هغص.

لەواحی ڕووصاوی هۆڕەوصا چەهضیً وێىەی جغاژیضی هار َەژێجی  .8
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 ملخو

الجماعيت الَالي حىىب  1991ان ازخياع بدث بعىىان )هجغة عام 

هغصؾخان ومىكف الضٌو املجاوعة: جغهيا وإًغان همثاٌ( همىضىع مدضص 

للخاعيش الىغصي املعانغ بكيل عام وحىىب هغصؾخان بكيل زام، طو 

اَميت بالؼت؛ وجىمً اَميتها في ان الضعاؾت الحاليت، مً زالٌ هلل 

بر لؿان بعض قهاص جلً الاخضار والىزائم املخاخت، الخاعيش الكـىي ع

 
 
 اَم واخض املعانغ، هغصؾخان الخاعيش مً جداٌو جدليل وهكف حاهبا

  .املىطلت في العكغيً كغن  اوازغ اخضار

مهاصع مسخلـت، جم احغاء البدث الخالي، والتي جخىىن مً على باالعخماص 

 :ملضمت وحؼءًً وزمؿت مداوع وزاجمت، هما ًلي

: َظا الجؼء بعىىان )حعغيف الهجغة الجماعيت وأَم أؾباب  الجؼء ألاٌو

خضوزه( ويخىىن مً مبدثین. ًدىاٌو املبدث ألاٌو الهجغة الجماعيت 

 علىالىغص. واملبدث الثاوي مسهو لدؿليط الضىء  یوجاعيش الهجغة لض

اؾباب هجغة حىىب هغصؾخان الجماعيت، ويىاكل اؾبابها الضازليت 

 .والخاعحيت

الثاوي: َظا الجؼء بعىىان )مجغي أخضار الهجغة الجماعيت(  الجؼء

ى باهىعاما خٌى هجغة  ، َو ويخىىن مً زالزت مباخث والخالي: املبدث ألاٌو

الكعب الىغصي إلى إًغان، وكض جم قغح وجىضيذ مىكف إًغان مً 

املهجغيً الىىعص. أما املبدث الثاوي ؿيخعلم بهجغة الكعب الىغصي إلى 

جم قغح وجىضيذ مىكف جغهيا مً . واملبدث الثالث املهجغيً  كضجغهيا، و 

ًضوع خٌى إؿاصاث مجمىعت مً املهاحغيً ألاهغاص عاقىا  ،الىىعص

وقهضوا مأؾاة مىث أخبائهم في الهجغة الجماعيت بؿبب املجاعت والحغب 

 .والبرص
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Abstract: 

Choosing an investigation with the title 

of (Southern Kurdistan’s 1991 Mass 

Exodus and Neibours’ Position (Turkey 

and Iran) as a Sample) is very significant 

as Kurdish modern historical selected 

topic generally, and south Kurdistan 

specifically, since we want to show and 

clearify this subject as an oral history 

depending on documents and witnesses 

as an important event (modern historical 

side of Kurdistan) in the final decade of 

passed century. Hence relying on 

different sources a research has been 

prepared that consists on a preface, two 

chapters, five sections and a conclusion 

such as: 

First chapter: in the research the first 

chapter in the title (identifying mass 

exodus and its important factors) 

consists of two sections which is formed 

in this way; first section that deals with 

history of immigration and exodus 

within Kurds people. Second section in 

the title (south Kurdistan’ exodus 

factors) internal and external factors of 

mass exodus has been mentioned 

Second chapter: in the research second 

chapter we have explained (events and 

all aspects of mass exodus) that consists 

of three sections: first section (exodus of 

Kurds to Iran) in this section kurds’ 

people flee to Iran and the position of 

this country against Kurds homless 

people has been demonstrated. Second 

section (exodus of Kurds to Turkey) in 

this section kurds’ people flee to Turkey 

and the position of this country against 

Kurds homless people has been showed. 

Third section (tragedy eventsof mass 

exodus in the speech of some victims) in 

this section some of Kurds homeless 

people tell their story (some of Kurdish 

escapee) were the witness of their loved 

one’s death that the reasons of their 

death were (starvation, lack of their 

needs, cold, distance of the roads, and 

ammunitions). 

Key words: Mass Exodus , Southern 

Kurdistan, Regional countries, 

International community.
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