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ًَنَ نی دٍس تورى َُرێمى هوردس تان
هلهێوان اكتُبوون و سَكا گیبووه ا
ص َالن رۆوف ًطَف
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 ٠نۆًێجى ایسا ،زاىىۆى سلێامىَُ ،رێمى کوردس تان ،ػێراق
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پوختَ
دٍس تور ما رازێىَ بۆ سَكا گیبووى دٍسَاڵتَاكن ودا َزراوٍاكن هل دٍوڵَت ا هلڕێگَى س يورنێضان بۆ ص َاوێىت واتًبَمتَه ێتَِاكهَان ،وٍ ایر تَىت دٍستَاڵتتَاكن دٍداث ،نتَ
ماگاىی تَواواین ُتَبێت ستَابرٍث بتَو ست يوراهَ ُتَر هلستَرٍاتوٍ بتَر هلوٍى ُتَر ُتَىگاوێم بيتێن .بتَُۆى متَم ستَكا گیى وجێگیًَتَوٍ نتَ دٍست تور دًٍبَخضتێت بتَ
دٍسَاڵتَاكن ودا َزراوٍ دٍس تورًَاكى دٍوڵَث ،سَكا گیى و جێگیى ابڵ ٍنێضێت بَسَر تَواوى نۆ َڵگادا بَنَساًَتَُِ رسوص ىت و َغيَوًََاكهَُِوٍ ُتَات متَو اكتتَى
دٍس تورٍنَ نۆنَرٍوٍى ابوٍڕ و بیهردهَوٍ و بۆچوى زۆرًيَى نۆ َڵگا بێت و گوزارص ىت ڕاس تَكِيَاین ًێباكث.
َُر بۆًَ دٍس تور بۆ اوًٍَىك اندایرٍىراو دادٍىرێت ،بَڵىو دٍتواهنی بڵێنی بۆ اوًٍَىك درێژ دادٍىرێت ،بَاڵم َُه ێم اكث ڕٍىگَ مَو دٍوڵَتَى دًٍَوێت دٍست تور دابيێتت
هل ابرودۆخێىك انسَكا گیدا بێت ،مَم ابرودۆخَش هلالى دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى دٍس تور بتَ ُتۆاكرێىك بتَجێ ( تَغلول) دابرنێتت بتۆ بَستتٌَوٍ و پَتادٍهردى دٍستَاڵث
هلساًَى مَو دٍس تورٍ بَ اكتێىَوٍ ،جا مَو اكتَ دایرٍىراو بێت بَص ێوًٍَىك ورد ،این بَوردى دایرًيَهرابێت ،دواى نۆاتهیاتىن مَو اكتَ پَادٍهردى دٍسَاڵتُش هلساًَى مَو
دٍس تورٍ اكتَُِدا نۆاتًپێێ بێرنێت.
لكَىل وصَاكن :دٍس تور ،دەس توورى اكىتَُ ،رێمى هوردس تان ،سَكا گیى ،ماراىم
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  .1پێضَىك
دٍس ت تور ما ڕازێىتتَ ب تۆ ستتَكا گیبووى دٍستتَاڵتتتَاكن ودا تتَزراوٍاكن هلدٍوڵَت ت ا
هلڕێگَى س يورنێضان بتۆ صت َاوێىت واتًبَمتَه ێتِتَاكهَان ،وٍ ایر تَىت دٍستَاڵتتَاكن
دٍداث نَماگاىی تَواواین َُبێت سَابرٍث بَو س يوراهَ َُر هلسَرٍاتوٍ وبَرهلوٍى
َُر َُىگاوێم بيێن .بَُۆى مَم سَكا گیى وجێگیًَوٍ نَدٍست تور دًٍبَخضتێت
بَدٍستتتَاڵتتتتَاكن ودا تتتَزراوٍ دٍستتت تورًَاكى دٍوڵتتتَث ،ستتتَكا گیى وجێگتتتیى
ابڵ ٍنێضێت بَسَر تَواوى نۆ تَڵگتادا ،بَنَستاًَتََ رسوصت ىت و َغيَوًَاكهَتَوٍ،
َُات مَو اكتَى دٍس تورٍنَ نۆنَرٍوٍى ابوٍڕ وبیهردهَوٍ وبۆچوى زۆرًيَى نۆ َڵگا
بێت وگوزارص ىت ڕاس تَكِيَاین ًێباكث.
َُربۆًَ دٍس تور بۆ اوًٍَىك اندایرٍىراو دادٍىرێت ،این دٍتواهنی بڵێنی بۆ تاوًٍتَىك
درێژ دادٍىرێت ،بَاڵم َُه ێم اكث ڕٍىگَ مَو دٍوڵَتَى دًٍَوێت دٍس تور دابيێت
هلابرودۆخێىك انسَكا گیدا بێتت ،متَم ابرودۆختَش هلالى دٍستَاڵىت دا َزرێيتَرى
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دٍس تور بَ ُۆاكرێىك بَجێ دابرنێت بۆ بَستٌَوٍى پَادٍهردى دٍستَاڵث هلستاًَى
متتَو دٍس ت تورٍدا بَاكتێىتتَوٍ ،جتتا متتَو اكتتتَ دایرٍى تراو بێ تت بَص ت ێوًٍ تَىك ورد این
بَوردى دایرًيَهرابێت ،دواى نۆاتهیاتىن مَو اكتَ پَتادٍهردى دٍستَاڵتتُش هلستاًَى
مَو دٍس تورٍ اكتََدا نۆاتًپێبێرنێت.
هلبَرمَوٍى َُرێمى هوردس تان – ػێراق َُات مێس تا خاوٍى دٍس تور هَُِ ،وٍ هلالى
پارتَ ڕا ِارًَاكن وپێىِاتَاكى نۆ تَڵگتاى هوردست تان وُاواڵتَتان نۆدٍىگِتَك ُتًَتَ
(مَگَر دٍربڕًيَنَ دروست بێتت) ستَابرٍث بتَوٍى پێوٌست تَ ُتَرێمى هوردست تان
ببێتَ خاوٍى دٍس تور ،ات ببێتَ جِانَرٍوًٍَك هلبَردٍم دٍسَاڵتتَاكن ودا َزراوٍاكهت ا
نتتَ بتتَهردارٍىك (فؼتتىل) بووهَتتان ُتتًَتتَ هلَُرێمتت ا ،بۆًتتَ واًتت ٍبًَنی نَپێوٌستت تَ
گفتوگۆًتَىك تتتَواوى رسوصت ىت متتَو دٍست تورٍ بىرێتت نتتَواچاوٍڕواهت ٍهرێت ببٌُتتَ
ختتتتاوٍى هلڕواىگتتتتَى بَستتتتتٌَوٍى بَاكتتتتتَوٍ این هَبَستتتتتٌَوٍى بَاكتتتتتَوٍ ،هلم
ًێىۆڵَيَوًٍَدا َُوڵ ٍدٍٍتن وٍاڵىم پرست َارگًَێىك پتًَوٍه ًت ار بَاببتَىت بَستتٌَوٍى
دٍس تور بَاكتَوٍ این هَبَستٌَوٍى بَاكتَوٍ ب ًٍيتَوٍ ،هلگترىگ ٍن متَو پرست َاراهَش
ماای واكِؼى َُرێمى هوردس تان ایر َتَ ٍرٍ بۆ داانى دٍس تورێىك ستَكا گی ،ایختود
مَوٍى انوزٍهت دٍهرێتت بَدٍست تورى َُ ُضتَىی ،وٍهتو ًَنتَ نی دٍست تور هلپتاش
پَادٍهردى دٍسَاڵث بَص ێوًٍَىك هردارٍىك بۆ اوٍى ىزٍىَى سێ دًٍَ؟ ایختود متَم
واكِؼَ وادٍخوازێت وپێوٌس ىت دٍاكث نَداانى ًَنَ نی دٍست تور بتۆ تاوًٍتَىك اكىت
ودایرٍى تراو بێ تت؟ وٍ متتاای ماس ت تَىگَاكن چ تنی ،هلڕابتتردوو وٍ هلمێس ت تادا ،هلبتتَردٍم
هلداًم بووى ًَنَ نی مَز وى دٍس تورى هلَُرێمى هوردس تاه ا؟
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ما تاامامن هلم ًێىۆڵَيتَوًٍتَ متتَوًٍتَ ڕێگاچتارٍى وورد وپێوٌستتت خبتًَيتَڕوو هلپێٌتتاو
تێپَڕاهت ى متَم كۆانغتَى ُتَرێمى هوردست تاى تَتادا دٍژىُ ،تَر هلدروستت بتوون
وُاتيَاكً تَى پتتَرهل ان وحىو تتَىت َُرێمتتَوٍ هلستتاڵى 1997هوٍ هلپتتاش ڕاپتتَڕً تىن
خَڵىك هوردس تان هلمازارى 1991دا ،نتَكۆانغى پَتادٍهردى دٍستَاڵتتَ بَصت ێوًٍتَىك
واكِؼى وبَێب بووى دٍس تورَُ ،ىگاوانن ودٍس تپێىردى كۆانغێىك هوێ هلپَتادٍهردى
دٍسَاڵث مَوٌش كۆانغى مَز وىىردى دٍس تور وبوون بتَخاوٍهێىت ،بتَجۆرێم متَو
كۆانغَ هوێََ نۆنَرٍوٍى بیوابوٍڕى تَواوى ،این الى نَم زۆرًيَى ،نۆ َڵگتا بێتت
هَك ُۆاكرێم بێت بۆ دوورخستتٌَوٍى زایرتترى نۆ تَڵگتا وًێىت ازانَُ ،ربۆًتَ متَم
ًێىۆڵَيتتَوًٍتتَ دًٍتتَوێت ڕێگاچتتارٍ وما ڕازێتتم پێضتتىَش بتتاكث نَبتتَرچاوڕووى
ببَخضێت بَُاواڵتَان والًَن وپارتَ ڕا ِارًَاكن وپێىِاتَاكى نۆ َڵگا ستَابرٍث بتَ
پَادٍهردى دٍسَاڵث هلكۆانغى مَز وىىردى دٍس توردا ،اتوٍهو ُتَىگاوانن هلكتۆانغى
هَبووى دٍس تورٍوٍ بۆ كۆانغى بَخاوٍن بووى دٍس تور َُىگاوانن بێت بَرٍو ابص .
هلم ًێىۆڵَيَوًٍَدا پٍَڕٍوى ڕێبازى ص َاكرى دٍنٍَن ودابَىش دٍنتٍَتن بَستَر دوو
ابس ا ،مَواهُش:
ابىس ًَنَم :وااتى دٍس تورى سَكا گی ودٍس تورى اكىت وبيچَيَاین
ابىس دووٍم :اكرٍگَرًََاكى بَستٌَوٍ وهَبَستٌَوٍى دٍس تور بَاكتَوٍ هلسَر واكِؼى
َُرێمى هوردس تان
ابىس ًَنَم
وااتى دٍس تورى سَكا گی ودٍس تورى اكىت وبيچَيَاین
دٍس تور بَ اان زاراوًٍََنَى بَچَه ٍن پێٌاسَى جۆراوجۆر انس ێرناوًٍ ،ێرٍدا بوار
هَُِ َُ وو این زۆرًيَى مَو پێٌاسٌُاهَ خبًَيَ ڕوو ،تَهنا هلسَر چَه پێٌاسًََك
دٍوٍس تنی هلپێٌاو ڕووىىردهَوٍ ووٍبیُێياهَوٍى وااتى زاراوٍىی دٍس تور ،پێش
مَوٍى تُضم خبًَيَ سَر وااتى دٍس تورى سَكا گی ودٍس تورى اكىت.
دٍس تور پێٌاسَ دٍهرێت بَوٍى مَو ایسا بيچَيًًََََ نَمَو بيَ ا سَرٍهَاهَ
هلخۆدٍگرێت نَاكرى دٍسَاڵتَاكن وص َاوێتِان وپًَوٍه ًََ ماڵوگۆڕاكرًَاكى هێواهَان
ڕێى ٍخاث ،وٍ اف ومَرنَاكى َُر ًَك هلفَر اىڕٍوااین وُاواڵتَان دایرى دٍاكث
(صىر.)151 ،1991،
دٍس تور نۆ َڵێم ڕێساى پًَوٍه ً ارٍ بَخستٌَڕووى چاوگى دٍسَاڵث
وڕێىخستىن پَادٍهردى وگواستٌَوٍى وپًَوٍه ى هلهێوان دٍسَاڵت اراه ا ،وٍ ڕێسا
پًَوٍه ً ارٍاكن بَ افَاكن ومازادًَ گضتَِاكن هل دٍوڵَت ا دٍگرێتَوٍ ،جا مَم
ڕێساایهَ هلانواخىن بَڵگَان َى دٍس توردا بن این هلدٍرٍوٍى مَو بَڵگَان ًََ بن
(املفریج وهؼمَ واجل ٍ.)161 ،1991 ،
َُروٍُا دٍورترێت دٍس تور نۆ َڵێم ڕێساى ایساىی سَرٍهََ هلالًَن دٍسَاڵتێىك
اتًبَتَوٍ دٍردٍهرێت نَسُس تَىم حىو ڕاى ودٍسَاڵتَاكن وپًَوٍه ى هێواهَان
وبيَ ااكى بًِاىت نۆ َاڵًَىت ڕووه ٍاكتَوٍ ،وٍ اف ومَرنَ سَرٍهََاكى ُاواڵتَان
ڕادٍگًََهێت ،جا مَم ڕێساایهَ هورساو بن هلبَڵگَان ًََىك فَر ِ ا این هَهورساو بن
(ًطَف.)191 ،1975 ،
وٍَُروٍُا وااتى دٍس تور ڕووه ٍهرێتَوٍ بَوٍى نَ ،فَر اىڕٍوااكن پَادٍى دٍسَاڵث
دٍنَن بَگوێرٍى چَه ڕێساًَىك دایرٍىراو ،هورساوبن ،زۆربَى اكتُش هورساون،
این هَهورساو (غورىف) بن َُ ،وو مَو رێساایهَى دٍسَاڵتَان هل ساًَدا پَادٍ
دٍهرێت انوزٍه دٍهرێن بَ دٍس تور (اًضاوی/81-81 ،7117 ،ج 1و/11ج.)7
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نَواتَ ،دٍگوامێت بڵێنی دٍس تور ما ڕازێىَ بۆ سَكا گیبووى دٍسَاڵتَاكن
ودا َزراوٍاكن هلدٍوڵَت ا هلڕێگَى س يورنێضان بۆ ص َاوێىت واتًبَمتَه ێتَِاكهَان،
وٍ ایر َىت دٍسَاڵتَاكن دٍداث ماگاىی تَواواین َُبێت سَابرٍث بَو س يوراهَ َُر
هلسَرٍاتوٍ وبَر هلوٍى َُر َُىگاوێم بيێن .بَُۆى مَم سَكا گیى وجێگیًَوٍ
نَدٍس تور دًٍبَخضێت بَ دٍسَاڵتَاكن ودا َزراوٍ دٍس تورًَاكى دٍوڵَث،
سَكا گیى وجێگیى ابڵ ٍنێضێت بَسَر تَواوى نۆ َڵگادا ،بَنَساًَتََ
رسوص ىت و َغيَوًَاكهََوٍَُ ،ات مَو اكتَى دٍس تورٍنَ نۆنَرٍوٍى ابوٍڕ
وبیهردهَوٍ وبۆچوى زۆرًيَى نۆ َڵگا بێت وگوزارص ىت ڕاس تَكِيَاین ًێباكث ،وٍ
َُروٍُا بًََنَ نی وگرىگ ٍن بَڵگَان َ دادٍىرێت هلانو دٍوڵَت ا بۆ دٍس تَبَرهردن
وپاراستىن اف ومازادًَاكى ُاواڵتَان.
َُر هلم سۆىگًََصَوٍ دٍس تور بۆ اوًٍَىك اندایرٍىراو دادٍىرێت ،بَڵىو دٍتواهنی
بڵێنی بۆ اوًٍَىك درێژ دادٍىرێت ،چوىىَ دٍس تور (دٍسَاڵىت دا َزرێيَر)
دٍسَاڵتَاكن (دٍسَاڵتَ دا َزرێرناوٍاكن) دادٍ َزرێيێت وپاش تێپَڕاه ى كۆانغى
دا َزراه هَان هلڕێگاى دایرٍىردى اتًبَمتَه ێىت وص َاوێىت ومَرنَاكهَاهَوٍ
سَكا گیاین پێ ٍبَخضێت ،بَ َش دٍس تور سَكا گیى دٍبَخضێتَ تَواوى
نۆ َڵگا ،چوىىَ َُروٍك چۆن دٍسَاڵتَاكن خۆاین بَ اتًبَمتَه ێىت ومَرنَاكى
خۆاین ماص يا دٍبن ،ماوٍُاش ُاواڵتَان بَاتًبَمتَه ێىت ومَرىك سَرجَىم
دٍسَاڵتَاكن ماص يا دٍبێت ،مَ َش وادٍاكث لمالێن هلهێوان خودى دٍسَاڵتَاكن
خۆایه ا س يوردار بێت ،بَاتًبَتُش مَگَر ڕێسااكى دٍس تورٍنَ تَواو ڕوون
وماصىرا وگض تگی بن ،مَ َ هلالًَك وهلالًَىك رترٌضَوٍ لمالێن هلهێوان ُاواڵتَان
ودٍسَاڵتَاكه ا انُێڵێت این الى نَم س يوردارى دٍاكث ،چوىىَ سَرٍڕاى مَوٍى
هلڕێگَى دٍس تورٍوٍ ُاواڵتَان بَ اف ومازادًَاكى خۆاین ماص يادٍبن،
ماگادارٌض ٍبن هلاتًبَمتَه ێىت ومَرىك َُر ًَنێم هلدٍسَاڵتَاكن نَدٍس تور دایرى
هردووٍ بۆاین َُربۆًَ تێگٌَض تًِان دٍبێت بۆ اكر وچاالىك وَُىگاوٍاكهَان ،مَم
سَكا گیًَش بَ چَه ابرٍهردهَوٍى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورٍنَدا
دێتَ اكًَوٍ ،بَاڵم َُه ێم اكث ڕٍىگَ مَو دٍوڵَتَى دًٍَوێت دٍس تور دابيێت
هلابرودۆخێىك انسَكا گیدا بێت ،مَم ابرودۆخَش هلالى دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى
دٍس تور بَُۆاكرێىك بَجێ دابرنێت بۆ بَستٌَوٍى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى
مَو دٍس تورٍدا بَاكتێىَوٍ ،جا مَو اكتَ دایرٍىراو بێت بَص ێوًٍَىك ورد این
بَوردى دایرًيَهرابێت ،دواى نۆاتهیاتىن مَو اكتَ پَادٍهردى دٍسَاڵتُش هلساًَى
مَو دٍس تورٍ اكتََدا نۆاتً ێت.
نَواتَ دٍس تورٍاكن هلڕواىگَى اوٍى اكرپێىردهَاهَوٍ ایخود هلڕواىگَى اوٍى
پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَایه ا دابَش دٍبن بۆ دوو جۆر ( ،)1مَواهُش:
 )1دٍس تورٍ سَكا گیٍاكن ( َُ ُضًَََاكن )
 )7دٍس تورٍ اكتََاكن
بَپێوٌس ىت دٍزاهنی تُضىێم خبًَيَ سَر وااتى دٍس تورى سَكا گی (َُ ُضَىی)
ودٍس تورى اكىت وبيچَيَاینَُ ،ربۆًَ َُوڵ ٍدٍٍن هلخوارٍوٍ هورتَ ابس ێىِان
هلابرٍوٍ بىٍَن:
 )1دٍس تورٍ سَكا گیٍاكن ( َُ ُضًَََاكن ):
مَو جۆرٍ دٍس تورٍ انوزٍه دٍهرێت بَ "َُ ُضَىی" نَاكتێىك دایرٍىراوى
دٍستٌُضان هَهردووٍ بۆ اكرپێىردى (ًطَف.)711 ،1975 ،
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بَوااتًَىك رتر مَو دٍس تورًٍَ نَدادٍىرێت بۆمَوٍى هلساًًَ ا دٍسَاڵث پَادٍبىرێت
بَێب دایرى هردى اكث بۆ اكرپێىردىَُ ،ات مَو اكتَى پێوٌستَِك دێتَ اكًَوٍ بۆ
َُ وارهردهَوٍى این َُڵوٍصاه هَوٍى ،واات ابرودۆىخ دٍس تورى دٍوڵَث
ڕێى ٍخاث دوور هلدایرٍىردى اكث بۆ اوٍی اكرپێىردهَنَى.
سَابرٍث بَ دٍس تورٍ سَكا گیٍاكن ،پێوٌس تَ مَوٍ بڵێنی مَو جۆرٍ دٍس توراهَى
نَبۆ اوًٍَىك اندایرٍىراو دادٍىرێن انوزٍه هراون بَدٍس تورٍ َُ ُضًَََاكن
(ادلساتی ادلامئَ) ،بَاڵم مێمَ هلگَڵ بَاكرُێياى مَم دٍس تَواژًٍَدا هنی وپێامن
گواماورترٍ دٍس تَواژٍى دٍس تورٍ سَكا گیٍاكن (ادلساتی املس تلرٍ) جێگَى
بگرێتَوٍ ،چوىىَ مَگَر وردبٌَُوٍ هلدٍس تورى دٍوڵَتَاكن ،دٍبًَنی دٍس تورٍاكن
بَانوى دٍوڵَتَنَوٍ این بَانوى گَهلنَوٍ انوزٍه دٍهرێن ،هلگَڵُض َ ا ،مَگَر
دٍس تورٍنَ هورساو بێت ،ما اژٍدٍهرێت بَ ساڵى داانى دٍس تورٍنَ ( ،)2بَێب مَوٍى
ما اژٍبىرێت ،هل زۆرًيَى منووهَاكه ا ،بَوٍى دٍس تورٍنَ َُ ُضًَََ ،ما اژٍهردن
بَساڵَنَش بَڵگًََ هلسَر مَوٍى مَو گَهلى خاوٍى دٍس تورٍنًََ هلو ساڵَدا
بڕایرً اوٍ حومكَاكى دٍس تورٍنَ كبوڵباكث َُات مَو اكتَى حومكَاكى دٍس تورٍنَ
جێگَى ابوٍڕ و امتهَى َُ وو این زۆرًيَى گَهلنَ دٍبێت وٍ وٍاڵ ٍرٍوٍى ماس ىت
پێضىَوتىن نۆ َڵگا دٍبێت سَابرٍث بَ ص ێواز وچۆهێىت پَادٍهردى دٍسَاڵث
وگواستٌَوٍىَُ ،ر اكتێىُش دٍس تورٍنَ ڕٍىگ اهَوٍى مَواهَ هَبوو مَوا ُاواڵتَان
دٍتواىن َُ وارًبىَهَوٍ این هلبيچَيَوٍ َُڵَبوٍص ێًٌَوٍ وبَ دٍس تورێىك رتر جێگَى
بگرهَوٍ نَجێگَى ابوٍڕ و امتهَاین بێت ،مَ َ هلالًَك هلالًَىك رترٌضَوٍ زۆرًيَى
دٍس تورٍ "َُ ُضًَََاكن" ڕێوصوێىن َُ وارهردهَوٍى دٍس تورٍنَاین هلانو خودى
دٍس تورٍنَدا دٍستٌُضاىىردووٍ ،مَ َش پێامه ٍڵێت دٍس تورٍنَ "َُ ُضَىی" هَُِ،
بَڵىو صاٌس تَى َُ وارهردهَوٍ وپێ اچوهَوًٍََُ ،ربۆًَ مَم دٍس توراهَ بۆ َُ ُضَ
داانىرێن ،بَڵىو اكتێم مَو ابرودۆخَى دٍس تورٍنَى تَادا دادٍىرێت سَكا گی
بێت مَوا بَدٍس تورێىك سَكا گی چۆهێىت پَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى
ڕێى ٍخرێت نَوٍاڵ ٍرٍوٍى مَو ابرودۆخَ سَكا گیٍ بێت ،وٍ پَادٍهردى
دٍسَاڵث هلساًًَ ا بَردٍوام دٍبێت َُات مَو اكتَى مَو ابرودۆخَى انو ان ًێياوٍ
سَكا گی دٍربڕى داوااكرى وابرودۆىخ نۆ َاڵًَىت وڕۆص يبیى ومابورى وڕا ِارى
زۆرًيَى نۆ َڵگا بێتَُ ،راكتێىُش نۆ َڵگا وٌستێىك ڕاس تَكِيَى َُبوو بۆ
گۆڕاىاكرى وگٌَض تَ مَو ابوٍڕٍى نَدٍس تورٍنَى ڕٍىگ اهَوٍى ماس ىت پێضىَوتىن
نۆ َڵگانَ هَُِ مَوا بڕایردٍداث بََُڵوٍصاه هَوٍى دٍس تورٍنَى وداانى
دٍس تورێىك هوێ (ًطَف.)171 ،7116 ،
 )1دٍس تورٍ اكتََاكن:
مَو جۆرٍ دٍس توراهَ انودٍبرێن بَدٍس تورى اكىت نَ اوٍى اكرپێىردهَان
دایرً ٍهرێت این ابرودۆخێىك دایرٍىراو هلخۆدٍگرن نَابرودۆخَنَ تێپَڕى
بَدٍس تورى "َُ ُضَىی" جێگَاین دٍگیێتَوٍ (ًطَف.)711 ،1975 ،
بَ اانًَىك رتر دٍس تورى اكىت بَو دٍس تورٍ دٍگورترێت نَابرودۆىخ دٍس تورى
دٍوڵَث ڕێى ٍخاث بۆ اوًٍَىك اكىت هلپێٌاو ڕووبَڕووبوهَوٍى ابرودۆخێىك نتوپڕى
ڕاگوزٍرى این اكىت دایرٍىراودا َُات مَواكتَى بَداانى دٍس تورێىك سَكا گی
جێگَى دٍگیێتَوٍ.
ػادٍتَن پَان دٍبرێت بۆ داانى مَم جۆرٍ دٍس توراهَ هلاكىت ڕووداى صۆڕش این
هودٍات این ڕاگَایه ى سَربَخۆًبووى دٍوڵَتَ ا این ڕووداى گۆڕاىاكرًَىك ڕا ِارً ا
هلدٍوڵَت ا ،بَُۆى مَوٍى هلم اكاتهَدا ابرودۆىخ انوخۆىی دٍوڵَث انجێگی دٍبێت
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و لمالێن دٍخوڵلێت هلهێوان ُێز وپارث والًَهَ ڕا ِارًَ جِاجِااكه اً ،ێرٍصَوٍ
دٍسَاڵت اران پَان دٍبَهَ بَر ڕاگَایه ى دٍس تورێىی اكىت ،مَ َش هلپێٌاو
جڵَوگیهردى پَادٍهردى دٍسَاڵت ا هلو كۆانغَ اكتََدا ،ػادٍتَن دٍسَاڵىت
دا َزرێيَرى دٍس تورى اكىت اوٍى اكرپێىردى دایرى اناكث این ابىس اناكث،
بَاڵم هلانوٍڕۆىك دٍس تورٍنَدا ما اژٍ بَوٍ دٍاكث نَدٍس تورێىك اكتََ واكر
بَحومكَاكى دٍهرێت تَهنا هل اوٍى ڕاگوزٍردا این تَهنا بۆ اوًٍَىك اكىت َُات داانى
دٍس تورى سَكا گی.
ئ
پێوٌس تَ ما اژٍ بَوٍش بىٍَن ،ػادٍتَن دٍس تورى اكىت بَ ميزاى سَرهردٍاكى
صۆڕش این هودٍات این مَو نَساهَى هلكۆانغى داانى دٍس تورٍنَدا دٍستِان گرتووٍ
بَسَر دٍسَاڵت ا دٍردٍهرێت ،واات بَگض ىت مَم دٍس توراهَ بَص ێوازێىك جِااكرى
وبَدٍر هلص ێوازٍ دمیوهراس ََاكى داانى دٍس تور دادٍىرێن (ًطَف.)711 ،1975 ،
ًێرٍدا گرىگَ ابس هلوٍ بىٍَن ،نَدٍوڵَىت ػێراق مَز وهێىك ًََُ هلگَڵ دٍس تورٍ
اكتََاكه ا بَاتًبَتُش هلسَردٍىم نۆ ارً ا ( )7111 – 1958بَجۆرێم بَدرێژاىی
مَو اوًٍَ پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى چَه دٍس تورێىك اكتَ ا بووٍَُ ،ر
دٍس تورێم هلو اوًٍَدا دٍرهراوٍ وٍسف هراوٍ بَدٍس تورى اكىت بَو َُواًَى
پَادٍهردى دٍسَاڵث ڕێىبخاث بۆ اوًٍَك َُات داانى دٍس تورێىك "َُ ُضَىی" بۆ
دٍوڵَتَنَ ،بَاڵم مَوٍ تَهنا وٍهو خَوهێم اًَوٍ وبَدرێژاىی سَردٍىم نۆ ارى
دٍوڵَىت ػێراق بَو دٍس تورٍ "َُ ُضَىی"ه ماص ياهَبوو (ً( )3طَف.)65 ،7116 ،
وٍ َُروٍُا هلدواى نۆاتىی ُاتىن سَردٍىم نۆ ارى ودٍس تپێىردى كۆانغێىك هوێ
هلساڵى 7111دا مَز وهێىك رتر دٍس ىت پێىرد هلگَڵ دٍس تورى اكتَ ا ومَجمارٍص َان
پَادٍهردى دٍسَاڵث َُر بَدٍس تورى اكىت ڕێىخرا نَبرًىت بوو هلایساى
بَڕێوٍبردى دٍوڵَىت ػێراق بۆ كۆانغى ڕاگوزٍرى ساڵى .7111
نَواتَ دٍتواهنی دوو پێوٍر دابيێنی بۆ جِاهردهَوٍى دٍس تورى اكىت هلدٍس تورى
سَكا گی ،پێوٍرى ًَنَم خۆى دٍبًَێتَوٍ هلو ابرودۆخَى دٍس تورٍنَى تَادا
دادٍىرێت ،ماای ابرودۆخَنَ سَكا گیٍ نَدٍوڵَتَنَى پَادا تێ ٍپَڕێت این
سَكا گی هَُِ؟ خۆ مَگَر ابرودۆىخ دٍوڵَتَنَ سَكا گیبوو مَوا بَداانى
دٍس تورێىك سَكا گی ابرودۆىخ پَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى ڕێى ٍخرێت
هلالًَن دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى دٍس تورٍوٍ ( ،)4بَاڵم مَگَر ابرودۆخَنَ انسَكا گی
واكىت بوو مَوا دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى دٍس تور ( ػادٍتَن مَواهَن ،نَهلو اكتَدا،
دٍستِان گرتووٍ بَسَر دٍسَاڵت ا ) بَدٍس تورێىك اكىت ابرودۆىخ پَادٍهردى
دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى ڕێى ٍخاث هلپێٌاو تێپَڕاه ى مَو دۆخَ ڕاگوزٍرٍ اكتََ
وَُىگاوانن بَرٍو سَكا گیبوونَُ ،ربۆًَ ًێرٍدا انوانى دٍس تورٍنَ بَاكىت این
بَسَكا گی هلالًَن دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى دٍس تورٍوٍ گرىگََِىك مَوتۆى هَُِ،
چوىىَ ابرودۆىخ داانى دٍس تورٍنَ بڕایر هلسَر مَوٍ دٍداث پَادٍهردى دٍسَاڵث
هلساًَى مَو دٍس تورٍدا بَردٍوام دٍبێت این بَردٍوام انبێت.
پێوٍرى دووٍم پض ت ٍبَس تێت بَانوانى دٍس تورٍنَ هلالًَن خودى دٍسَاڵىت
دا َزرێيَرى دٍس تورٍوٍ بَوٍى س َفَىت اكىت بووى پێٌابَخضێت این س َفَىت اكىت
بوون دٍخاتَ پاڵ دٍس تورٍنَ ،نَس َفَىت اكىت بووهُىش پێ ٍبَخضێت ،دٍگوامێت
اكتێم بَوردى دٍستٌُضان باكث بۆ پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورٍنَدا،)5
دٍصگوامێت اكث بَوردى دایرى هَاكث و اوٍنَ بَهراوٍىی والستِىك بێڵێتَوٍ
وتَهنا بَوٍ وازبێيێت نَپَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا نۆاتىی دێت بَتێپَڕاه ى
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ابرودۆخَ اكتََنَ این ڕاگوزٍرٍنَ این بَداانى دٍس تورى سَكا گی "َُ ُضَىی"
(.)6
بَر هل نۆاتىی ،جێگَى خۆًَىت ما اژٍ بَوٍ بىٍَن ،نَدٍس تورى اكىت َُروٍهو
هلانوٍنًَ ا دایرٍ وهلسَرٍوٍش ما اژٍ ان پێىردووٍ بۆ اوًٍَىك اكتََ ،بۆًَ پێوٌس تَ
دٍسَاڵت اران بَتَواوى ڕێز هلاكىت بووى دٍس تورٍنَ بگرن ،انگوامێت وٍهو
دٍس تورێىك سَكا گی ا َڵَى هلگَڵ ا بىَن ،ات ُاواڵتَان امتهَاین بۆ دروست
ببێت بَرا بَر بَدٍسَاڵت اران این مَگَر خودى امتهَنَ بووى َُبێت بۆمَوٍى نَم
هَبێتَوٍ این نۆاتىی پێًٌََث ،ڕێزگررتن هلاكىت بووى دٍس تورٍنَش بَوٍ دٍبێت،
مَگَر اكث دایرٍىرابوو بۆ نۆاتهیێيان بَپَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورٍ
اكتََنَدا وداانى دٍس تورى سَكا گی مَوا پێوٌس تَ بَتَواوى پابَه ى مَو اكتَ بن،
خۆ مَگَر بَوردى اكث دایرًيَهرابووَُ ،روٍهو هلزۆرًيَى ابرودۆخَاكهُض ا
دایرًياهرێت ،مَوا پێوٌس تَ بَڕاس ىت نۆاتىی ُاتىن ابرودۆخَ ڕاگوزٍرٍنَ این اكتََنَ
وسَكا گیبووى ابرودۆىخ دٍوڵَتَنَ پێوٍرى نۆاتهیێيان بێت بَپَادٍهردى دٍسَاڵث
هلساًَى دٍس تورٍ اكتََنَدا وداانى دٍس تورى سَكا گی ( ،)7چوىىَ هلساًَى
دٍس تورى سَكا گیدا سَرٍڕاى مَوٍى كسَى نۆاتىی الى ُاواڵتَاهَ -بێگو ان
كسَنَ اتًبَتَ بَودٍوڵَاتهَى هلڕوونَش وانوٍڕۆن ا دمیوهراسنی -سَابرٍث
بَص ێوازى پَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى بَپَسَه هردهَان بۆ دٍس تورٍنَ
هلڕاپرس َ ا ( )8نَهلم ڕێگاًَصَوٍ َُست بَبَص ارى هردن وبَرپرس َارێىت دٍنَن
بَرا بَر بَدٍوڵَتَنَاین ،هلگَڵُض َ ا دڵيَاىی وسَكا گیًَان بۆ دروست دٍبێت
سَابرٍث بَ اف ومازادى ومَرنَاكهَانَُ ،ربۆًَ ڕێزگرتىن دٍسَاڵت اران بۆ اكىت
بووى دٍس تورٍنَ پێوٌس تَ بۆ پاراستىن امتهَى ُاواڵتَان پێِان.
ابىس دووٍم
اكرٍگَرًََاكى بَستٌَوٍ و هَبَستٌَوٍى دٍس تور بَاكتَوٍ هلسَر واكِؼتى ُتَرێمى
هوردس تان
هلم ابسَدا َُوڵ ٍدٍٍن ًێىۆڵَيَوٍ هلابرٍى واكِؼى َُرێمى هوردس تان – ػێراكَوٍ
بىٍَن هلو گۆصًََوٍ ماای واكِؼى َُرێمى هوردس تان ایر َتَ ٍرٍ بۆ بوون بَخاوٍى
دٍس تورێىك اكىت ایخود دٍس تورێىك سَكا گی وٍهو ًَنَ نی مَز وى دٍس تورى
هلَُرێم ا؟ ماای اكرٍگَرى بَستٌَوٍى ًَنَ نی مَز وى دٍس تورى هلَُرێم ا
بَاكتَوٍ (دٍس تورى اكىت) چى دٍبێت هلسَر واكِؼى َُرێمى هوردس تان وتێپَڕاه ى
مَم دۆىخ ێب دٍس تورًََ؟ مَى اكرٍگَرى هَبَستٌَوٍى مَو مَز وهَ بَاكتَوٍ
(دٍس تورى سَكا گی) چى دٍبێت؟
ڕووهَ َُرێمى هوردس تان خاوٍى دٍس تور هَُِ ومَو پَادٍهردى دٍسَاڵتَى بووى
ًََُ پَادٍهردى دٍسَاڵث هَُِ هلساًَى دٍس توردا بَڵىو پَادٍهردى دٍسَاڵتَ
بَدًفانتۆ )َُ ،)9((De factoرچَه ٍ چَه َُوڵێم َُبووٍ بۆ داڕصتىن دٍس تور
وپَسَه هردى ،بَاڵم َُچ اكم هلو َُواڵهَ ما اامَنَاین هَپێاكوٍ نَخۆى هلهلداًم
بووى ًَنَ نی دٍس تورى َُرێم ا دٍبًَێتَوٍ ،دواٍن َُوڵُش برًىت بوو هلپێم
ُێياى ًژیهًََىك ( )71نَىس هلالًَن پَرهل اى هوردس تاهَوٍ هلساڵى 7115دا
بَ َبَس ىت هوسنی وما ادٍهردى پڕۆژٍى دٍس تورى َُرێم وپێضىَصىردى
بَپَرهل ان اتبَخاتَ ڕاپرىس گضتَِوٍ بَپێێى ایساى ما ادٍهردى پڕۆژٍى دٍس تورى
هوردس تان – ػێراق بۆ ڕاپرىس ژ ارٍ ()1ى ساڵى  ،7115بَپێێى ایسانَ ًژیهَنَ
پێىِێرنا وٍ دٍس ىت بَاكرٍاكى هرد ،بَاڵم مَو ما اامَى ایسانَى هلپێٌاودا دٍرهرا
وًژیهَنَى هلپێٌاودا دروس تىرا هَُاتَدى ،نَخۆى هلهوسنی وما ادٍهردى پڕۆژٍى
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دٍس تور وخستٌَبَر ڕاپرىس وپَسَه هردهَ ا دٍبًََِوٍَُ ،ربۆًَ مَم َُوڵَش
َُروٍهو َُوڵَاكى پێش خۆى بَتَواوهَهراوى اًَوٍ وما اامَنَى هَپێاك.
پێوٌس تَ ما اژٍ بَوٍ بىٍَن ،هلَُرێمى هوردس تاه ا اببَرتگًَێم َُن ،چ هلڕابردوو
وٍچ هل مێس تادا ،جێگَى ض تو ڕى الًَهَ جِاجِااكن بووٍ وڕێىٌَنَوتوون
هلسَرى ،بێجگَ هلالًَن وپارتَ ڕا ِارًَاكن تَانهَث مَو اببَاتهَ جێگَى ڕێىىَوتىن
ُاواڵتَاى َُرێمُش هَبوون ،هلگرىگ ٍن مَو اببَاتهَش:
 .1جۆرى سُس تَىم حىو ڕاى هلَُرێم ا.
 .7اف ونۆاتى پێىِاتَاكن.
 .1پًَوٍه ى ماٍن هلگَڵ دٍوڵَت ا.
 .1ص ێوازى َُڵژباردى سَرۆىك َُرێمى هوردس تان.
 .5نێضَى س يورى انوخۆى َُرێم هلگَڵ دٍسَاڵىت فِ راڵَ ا هلپاًتَخت ( اددٍى
 ،111دٍس تورى نۆ ارى ػێراق بۆ ساڵى .)7115
مَم اببَاتهَ اببَىت گرىگ وچارٍهوسسازن صاٌس تَى مَوٍ هنی بىرێيَ كورابى
ڕێىىَوتىن الًَن وپارتَ ڕا ِارًَاكن این بىرێيَ كورابى تێپَڕاه ى ابرودۆىخ هَبووى
دٍس تور وبوون بَخاوٍى ،چوىىَ َُرًَنێم هلم اببَاتهَ پًَوٍه ً ارٍ بَنۆى
ُاواڵتَاى َُرێمى هوردس تاهَوٍ هَك تَهنا پًَوٍه ً ار بێت بَالًَن وپارتَ
ڕا ِارًَاكهَوٍ ،ایخود مَگَر فراواه ب وێنیَُ ،ر خودى دٍس تور پًَوٍه ً ارٍ
بَنۆى ُاواڵتَاهَوٍ هَك الًَن وپارث وتوێژێىك دایرٍىراو ،بۆًَ پێوٌس تَ دٍكَاكى
دٍس تور جێگَى ابوٍڕ وڕٍزا َه ى و امتهَى زۆرًيَى نۆ َڵگا بێت ،مَ َش اكتێم
دێتَاكًَوٍ نَُاواڵتَان دڵيَابيَوٍ هلص ێواز وچۆهێىت پَادٍهردى دٍسَاڵث
وگواستٌَوٍى هلساًَى مَو دٍس تورٍ ما ادٍهراوٍى بڕایرى هلسَر دٍدٍن اكتێم
دٍخرێتَ ڕاپرس ََوٍ ،بَاڵم هلگَڵ مَوٍص ا انهرێت ات اوًٍَىك اندایر واننۆاتىی
چاوٍڕێێى ڕێىىَوتىن الًَن وپارتَاكن بىرێت ،خۆ دٍبێت نۆات ۆڵَث ونۆات اكث
َُبێت بۆ مَم ڕێىىَوتيَ ،مَ َ هلالًَك هلالًَىك رترٍوٍ ُاواڵىت چۆن دڵيَاىی
دٍس ت ٍنَوێت سَابرٍث بَچۆهێىت پَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى و اف
ومازادًََاكى هلساًَى دٍس توردا نَمنووهَى هردارٍىك هلبَردٍستِ ا هَبێت؟ چوىىَ
امتهَى ُاواڵتَان بَدٍكَاكى مَو دٍس تورٍى بڕایرى هلسَر دٍدٍن اكتێم دٍخرێتَ
ڕاپرس ََوٍ گرىگَ بۆ بَخضُىن سَكا گیى ودرێژٍنێضاى پَادٍهردى دٍسَاڵث
هلساًَى مَو دٍس تورٍدا ،مَ َ سَرٍڕاى مَوٍى دٍس تورٍ هورساوٍاكن ڕێوصوێىن
َُ وارهردهَوٍاین ماسان هَُِ چوىىَ مَو ڕێوصوێياهَى پێوٌس تَ بۆ َُ وارهردهَوٍاین
جِاوازرترو ماڵۆزرترٍ هلڕێوصوێىن َُ وارهردهَوٍى ایسا ماساًََاكنَُ ،ربۆًَ مَگَر
ُاواڵىت بَێب بووى امتهَ وزاهَارى تَواو هلابرٍى مَو دٍس تورٍى خراوٍتَ بَردٍس ىت
اتبڕایرى هلسَرب اث پَسَه ى باكث مَوا ڕٍىگَ ،بگرٍ مَگَرٌىش زۆرٍ ،پاش
پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا ،بَ اوًٍَىك نَم ،داواى َُ وارهردهَوٍى دٍكَاكى
باكثَُ ،راكتێم بۆى دٍرنَوث دٍكَاكى ڕٍىگ اهَوٍ ووٍاڵ ٍرٍوٍى ماس ىت
ڕۆص يبیى ونۆ َاڵًَىت ومابورى وڕا ِارى نۆ َڵگانَى هَُِ ،مَ َش ،بێگو ان،
اكرٍگَرى هَرێىن دٍبێت هلسَر امتهَبوون بَدٍس تورٍنَ وسَكا گیبووى
ودرێژٍنێضاى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا.
َُربۆًَ ڕێگا چارًٍَىك گواماو دٍبێت مَگَر ًَنَ نی مَز وى دٍس تورى َُرێم
بَدٍس تورێىك اكىت دٍس تپێباكث هلپێٌاو تێپَڕاه ى ابرودۆخَنَ ،تێپَڕاه ى ابرودۆىخ
هَبووى دٍس تور وَُىگاوانن بَرٍو بووى دٍس تورێىك سَكا گی ،واات مَم دٍس تورٍ
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نۆهفراوىس زاوستىي هێودەوڵَىت؛ بَرەوە دەس توورێىك ُاوچَرخ بۆ َُرێمى هوردس تان – ػێراق

اكتََ ایر َتَ ٍر وماساىاكر بێت اتوٍهو َُرێم بگوازێتَوٍ بۆ كۆانغى پَادٍهردى
دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورێىك سَكا گیدا.
َُروٍهو هلسَرٍاتى مَم ابسَدا ما اژٍ ان پێىرد ،ماصىراًَ َُات مێس تا َُرێمى
هوردس تان هلكۆانغى هَبووى دٍس تورداًَ ومَو پَادٍهردى دٍسَاڵتَى بووى ًََُ
پَادٍهردى دٍسَاڵتَ بَص ێوًٍَىك هردارٍىك ( )De factoهَك هلساًَى دٍس توردا،
َُ ووصامن ،این الى نَم زۆرًيَ ان ،دٍ اهَوێت مَم كۆانغَ تێپَڕێينی وبڕۆًيَ
كۆانغى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورێىك هورساودا ،نَواتَ هلبَردٍم دوو
كۆانغ ا دٍبنیًَ ،نَ ِان كۆانغى پَادٍهردى دٍسَاڵتَ هلهَبووى دٍس توردا،
مَ َص َان مَو كۆانغًََ نَبََُڵژباردى پَرهل اى هوردس تان ودا َزراه ى حىو َىت
َُرێمى هوردس تان هلساڵى 1997دا هلپاش ڕاپَڕًىن خَڵىك هوردس تان
هل()1991/1/5دا ( )10دٍس ىت پێىرد وَُات مێس تاش بَردٍواىم ًََُ وَُرێم هلم
كۆانغَدا دٍژى نَكۆانغى هَبووى دٍس تورٍ ،كۆانغَنَى رتر برًتَُِ هلو كۆانغَ
چاوٍڕواىىراوٍى نَبَبوون بَخاوٍى دٍس تور دێتَ اكًَوٍ ،بَو اانًَى كۆانغَنَى
رتر هلگَڵ پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس توردا دٍست پێ ٍاكث ،بَاڵم مَم دوو
كۆانغَ پێوٌستِان بَبًََنَوٍ بَستٌَوٍ وگرێ ان ًََُ ،نَواتَ بۆمَوٍى َُرێم مَم
كۆانغَى مێس تا تَاً ا دٍژى تێُپَڕێيێت وچبێتَ كۆانغى داُاتووٍوٍ واً ٍبًَنی
پێوٌس تَ مَم دوو كۆانغَ بًََنَوٍ ببَرسێيَوٍ بَكۆانغێىك اكىت ،مَو كۆانغَ اكتََش
گوزارصت باكث هلپَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورێىك اكتَ ا ،ما اامى پضت
كۆانغَ اكتََنَش ڕێىخستىن مَو كۆانغًََ بَدٍس تورێىك اكىت وتێپَڕاه ى كۆانغى
هَبووى دٍس تور وگٌَضتٌَ بَكۆانغى دٍس تورى سَكا گیَُ ،اتوٍهو ُاواڵتَان
بَرچاوڕووى پێوٌستِان َُبێت هلسَر چۆهێىت پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى
دٍس تورٍ سَكا گیٍنَدا اكتێم بڕایردٍدٍن بَپَسَه هردى ،مَم بَرچاوڕووهََش
پێوٌس تَ دٍس تورٍ اكتََنَ پێِاهببَخضێت مَ َ هلالًَك ،هلالًَىك رترٍوٍ َُاتوٍهو
تێپَڕاه ى كۆانغى ًَنَم وگٌَضنت بَڕێىىَوتىن الًَن وپارتَ ڕا ِارًَاكن پاصاهُش
ڕٍزا َه ى زۆرًيَى ُاواڵتَان هلسَر دٍس تورٍنَ هلسَر بَكورابى هردى ڕێسا
دٍس تورًَاكن هَبێت هلپێٌاوى ڕێىىَوتي ا ،وٍ اتوٍهو پَهلپَل هلهوسٌَُوٍى دٍس تورٍ
سَكا گیٍنَدا هَهرێت بَص ێوازێم هلسَر حساىب داڕصتىن دٍكَاكى بێت.
بَاڵم هلگَڵ مَوٍص ا ڕێىٌَنَوتىن الًَهَاكن وَُوڵ ان بۆ ُاتيَ اكًَى مَو
ڕێىىَوتيَ ،این پێوٌس ىت بَخضُىن اكث بَدٍسَاڵىت دا َزرێيَرى دٍس تور
وپَهلپَل هَهردن ًێێى ات مَو پَهلپَل هردهَ بَهَرێىن هَصىێتَوٍ بَسَر دٍس تور
وڕێسا ودٍكَ دٍس تورًَاكه ا ،ایخود َُوڵ اى دٍسَاڵىت دا َزرێيَر بۆ داڕصتىن
دٍس تور بَص ێوًٍَىك مَوتۆ نَجێگَى گهلىی ُاواڵتَان ودٍسَاڵتَ دا َزرێرناوٍاكن
هَبێت ،این جێگَى نَ ٍن گهلىی بێت ،این دٍس تورٍنَ نَ ٍن نَ وهورىت
َُبێت هلاكىت پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا ،انهرێت مَ اهَ بىرێيَ بَاهوو وُۆاكرى
بَخاوٍن هَبووى دٍس تور ،هَگواماوٍ مَم اكتَ هراوٍ واندایرٍىراو بێت هلبَردٍم
دٍسَاڵت اراه ا ونۆات اكث دایرى هَهرێت بۆ نۆاتهیێيان بَبَاهووٍاكنَُ ،ربۆًَ
دٍهرێت دٍس تورێىك اكىت ماستێم دایرى باكث بۆ مَو بَاهوواهَ.
دٍ اهَوێت بڵێنی ،پێوٌس تَ اوٍى هێوان كۆانغى هَبووى دٍس تور وكۆانغى بوون
بَخاوٍى دٍس تورێىك سَكا گی وٍهو كۆانغێىك اكىت ا َڵَى هلگَڵ ا بىرێت هلپێٌاو
بًََنگَایه ن وبَستٌَوٍى َُردوو كۆانغَنَ بًََنَوٍ ،مَم كۆانغَش بَدٍس تورێىك
اكىت ڕێم خبرێتَ ،بَس تُضامن هلبَاكرُێياى زاراوٍى اكىت بۆ مَو دٍس تورٍ
بَاكرُێياى مَم زاراوًٍَ هَُِ بَص ێوًٍَىك هراوٍ وڕٍُا ،بَڵىو پێوٌس تَ دٍس تورٍ
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اكتََنَ نۆ َڵێم ڕێوصوێىن دایرٍىردبێت ،بَجۆرێم دڵيَاىی ب اتَ َُ وو الًَك
بَوٍى بَاكرُێياى مَو زاراوًٍَ وًاكه ى بَدٍس تورٍنَوٍ وپاصاهُش وٍسفىردى
دٍس تورٍنَ بَوٍى دٍس تورێىك اكتََ بَتَواوٍىت هلواكِؼى پَادٍهردى دٍسَاڵت ا
هلساًًَ ا ڕٍىگ ٍداتَوٍ ،دٍبێت دٍكَاكى مَو دٍس تورٍ مَو وێيًََ بىێضن نَما اامى
پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى مَم دٍس تورٍدا پێىَوٍ بَستٌَوٍى مَو دوو كۆانغًََ
ودٍس تپێىردى هردارٍهََ بَداڕصتىن دٍس تورێىك سَكا گیى تێروتَسَل بَص ێوازێىك
سَردٍ ِاهَ نَهلنۆاتً ا ببێتَ جێگَى ڕٍزا َه ى وپَسَه هردى ُاواڵتَان
ونۆاتهیێيان بَكۆانغى پێش خۆى وچووهَ هێو كۆانغێىك رترى پَادٍهردى دٍسَاڵتَوٍ،
بَو وااتًَى گرىگَ ڕێوصوێيَاكن بَجۆرێىك وٍُا بن دڵيَاىی ببَخضن بَُاواڵتَان
هلالًَك والًَن وپارتَ ڕا ِارى ودٍسَاڵتَ دا َزرێرناوٍاكن هلالًَىك رترٍوٍ بَوٍى
دٍس تورٍ اكتََنَ پردى پَڕًيَوًٍَ بۆ كۆانغى داُاتوو.
بَماوڕداهَوٍصامن هل ێژووى دٍس تورٍ اكتََاكن هلدٍوڵَىت ػێراك ا هلسَردٍىم نۆ ارً ا
( ،)7111 – 1958نَ بێگو ان َُرێمُش بَص ێىَ هلو ێژووٍ ،مَوٍ ان بۆ
دٍردٍنَوێت دٍس تورٍ اكتََاكى سَردٍىم نۆ ارى سَرٍڕاى بَاكىت وٍسفىردهَان
بَاڵم ڕێوصوێيَاكى تێپَڕاه ى مَو ابرودۆخَ اكتََاین دٍستٌُضان هَهردبوو وٍ اوٍى
نۆاتهیێياهُض َان بَپَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَایه ا دایرًيَهردبوو ،هلواكِؼُض ا
پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَایه ا بَردٍوام بووٍ اتوٍهو ابرودۆخێم هلدٍرٍوٍى
دٍس تورٍنَ ُاتۆتَ پێضَوٍ وبۆتَ ُۆى نۆاتًپێِێياى دٍسَاڵث هلساًَى مَو
دٍس تورٍ اكتََدا وجێگرتيَوٍى بَدٍس تورێىك اكىت رتر ،بێگو ان مَ َش اكرٍگَرى
هَرێىن َُبووٍ هلسَر امتهَى ُاواڵتَان بَو بَڵێياهَى دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى
دٍس تورٍ اكتََنَ ڕاٍگَایه ووٍ هلاكىت داانى دٍس تورٍنَدا ،مَ َش واٍىردووٍ
ایدٍوٍرًَىك خراپ هلُۆش وبیهردهَوٍى اتىك ػێراكِ ا بَجێبێڵێت سَابرٍث
بَدٍس تورى اكىت ،بَاڵم هلبَرا بَر مَم ێژووٍدا هلپابَه هَبوون بَبَڵێيَاكهَوٍ
هلالًَن دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى دٍس تورٍوٍ (دٍسَاڵت اران) ،ێژووًَىك رترٌش
هلػێراك ا بووى ًََُ مَوٌش (ایساى بَڕێوٍبردى دٍوڵَىت ػێراق بۆ كۆانغى
ڕاگوزٍرى ساڵى )7111ه نَوٍهو دٍس تورێىك اكىت ڕێوصوێيَاكى تێپَڕاه ى مَو
ابرودۆخَ اكتََى دٍس تًضاىىردبوو وٍنۆات اكتُىش دایرٍىردبوو بۆ دٍس تپێىردى
كۆانغى سَكا گی ،پابَه بووهُش بَو ڕێوصوێن واكتَ دایرٍىراواهَوٍ وتێپَڕاه ى
ابرودۆخَنَ بَداڕصنت وپَسَه هردى (دٍس تورى نۆ ارى ػێراق بۆ ساڵى )7115
بێگو ان اكرٍگَرى مَرێىن بَجێِێض تووٍ هلدٍروى ُاواڵتَاى ػێراك ا سَابرٍث
بَدٍس تورى اكىت وڕٍىگَ مَو بیهردهَوًٍَى هَُێض تبێت این الى نَم اكڵى هردبێتَوٍ
هلبیى ُاواڵتَاه ا نَهلپێض دا واكِؼى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورٍ اكتََ
ًَك هلدواى ًَنَاكه ا مَوٍى خستبووٍ بی وُۆص َاهَوٍ نَپَادٍهردى دٍسَاڵث
هلساًَى مَو دٍس تورٍى بَاكىت وٍسف هراوٍ بَردٍوام دٍبێت َُات مَو اكتَى
ابرودۆخێم هلدٍرٍوٍى دٍس تورٍ اكتََنَ دێتَاكًَوٍ ونۆاتً ٍُێيێت بَپَادٍهردى
دٍسَاڵث هلساًًَ ا ،بۆًَ دٍهرێت َُرێمى هوردس تاهُش سوود هلو مَز وهَ
وٍربگرێت وهوسٌَُوٍى دٍس تورێىك اكىت باكتَ ما ڕازێم بۆ تێپَڕاه ى كۆانغى
هَبووى دٍس تور بۆ كۆانغى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس توردا.
وٍهو هلپێض دا ما اژٍ ان پێىرد مَم دٍس تورٍ اكتََ انبێت ێب دایرٍىردى اكث
وڕێوصوێن بێت ،بَوااتى مَوٍى دٍبێت پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا بَس ابێتَوٍ
بَاكتێىك دایرٍىراوٍوٍ ونۆ َڵێم ڕێوصوێيُىش جێگی هردبێت نَدڵيَای و امتهَ
ببَخضێت بََُ ووان هلالًَك هلابرٍى كۆانغَ اكتََنَوٍ وهلالًَىك رترٌش هلابرٍى

نۆهفراوىس زاوستىي هێودەوڵَىت؛ بَرەوە دەس توورێىك ُاوچَرخ بۆ َُرێمى هوردس تان – ػێراق
كۆانغَ سَكا گیٍنَوٍَُ ،ربۆًَ ًێرٍ بَدواوٍ َُوڵ ٍدٍٍن گرىگ ٍن مَو ڕێوصوێياهَ
دایرًبىٍَن نَپێوٌس تَ دٍس تورٍ اكتََنَ هلخۆى بگرێت.
ًَنَ نی َُىگاو نَپێوٌس تَ برنێت ڕووٍو مَم دٍس تورٍ اكتََ مَوًٍَ خوىل مێس تاى
پَرهل اى هوردس تان (خوىل پێٌجَم) ( )11هلىزٍى ٍن دٍرفَت ا ڕێوصوێىن پێوٌست
بگرێتَبَر ڕووٍو پێىِێياى ًژیهًََك بَ َبَس ىت هوسٌَُوٍى دٍكَاكى دٍس تورٍ
اكتََنَ ،جا مَه ا اى مَو ًژیهًََ پێم ُاتنب هلمَه ا اى پَرهل ان این هلدٍرٍوٍى
پَرهل ان بن هلنَساى صارٍزا وپس پۆڕ ایخود تێىَڵًََك بن هلَُردووهَان،
مَگَرچى وٍهو بیوڕاى نَىس خۆ ان پێامن گواماورترٍ مَه ا اى مَو ًژیهًََ س َفَىت
مَه ا ێىت پَرهل اهَان هَبێت وهلدٍرٍوٍى پَرهل ان بن هلنَساى صارٍزا وپس پۆڕ
هلایسادا بَگض ىت وهلدٍس توردا بَاتًبَىت ،چوىىَ َُ وو ،این زۆرًيَى ،دٍكَاكى
دٍس تورى اكىت پًَوٍه ً ارن بَص ێوازى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلابرودۆخَ اكتََنَدا
وچۆهێىت گواستٌَوٍى دٍسَاڵث وتێپَڕاه ى ابرودۆخَنَ بَرٍو كۆانغى سَكا گی
مَ َش ێب دوو دڵى پێوٌس ىت بَداڕصتىن ًََُ هلالًَن نَساى پس پۆڕٍوٍ (،)12
انوٍڕۆىك دٍس تورٍنَش تَهنا بيَ ا دٍس تورًَ سَرٍهََاكن وُێڵَ گضتَِاكن هلخۆ
بگرێت بَێب چووهَ هێو وردٍاكرًَاكهَوٍ ،واات تَهنا مَو بيَ اایهَ هلخۆ بگرێت
نَپًَوٍه ً ارن بَپَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى وتێپَڕاه ى كۆانغى هَبووى
دٍس تور بَكۆانغى بوون بَخاوٍى دٍس تورێىك سَكا گی وٍ چوارچێوٍى گض ىت
اف ومازادًََاكى ُاواڵتَاى تَادا دایرى هرابێت بۆ كۆانغى اكىت ،هلگَڵُض َ ا دٍبێت
بيَ ا وُێڵَ گض ىت وسَرٍهََاكى پًَوٍست بَپَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى
و اف ومازادًَاكى ُاواڵتَان هلدٍس تورٍ سَكا گیٍنَ نَبَدواً ا دێت ومَو الًَهَى
مَرىك داڕصتىن دٍس تورٍنَى پێ ٍس پێردرێت وچۆهێىت دایرٍىردى مَه ا َاكى واكىت
دٍس تپێىردن بَداڕصتىن دٍكَاكى دٍس تورٍنَ ونۆات اكث بۆ تَواوهردى وڕێگا
وص ێوازى پَسَه هردى دٍس تورٍنَ ووادٍى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا جێگی
بىرێت هلدووتوێێى دٍس تورٍ اكتََنَدا ،بَوااتًَىك رتر دٍس تورٍ اكتََنَ تَهنا مَرىك
دایرٍىردى ُێڵَ سَرٍهََاكن دٍبێت چ بۆ خۆى وٍ چ بۆ انوٍڕۆىك دٍس تورٍ
سَكا گیٍنَ ،مَو ُێڵَ گض ىت وسَرٍهَاهَى جێگَى ڕێىىَوتىن َُ وو الًَهن این
حێگَى ڕێىىَوتىن زۆرًيَن بَێب چووهَ هێو وردٍاكرًَاكهَوٍ ،چوىىَ بووى
وردٍاكرًَاكن هلچوارچێوٍى دٍس تورێىك اكتَ ا ابًَخێىك مَوتۆى هَُِ هلاكتێى ا
خودى مَو دٍس تورٍ بۆ اوًٍَىك اكىت وتێپَڕاه ى دۆخێىك اكتََ مَ َ هلالًَك،
هلالًَىك رترٌضَوٍ وردٍاكرًَاكن جێگَى ض تو ڕ ورێىٌَنَوتنن مَ َش دٍبێتَ
هل پَڕ هلبَردٍم هلداًم بووى ًَنَ نی مَز وى دٍس تورً ا نَمێمَ هلم
ًێىۆڵَيَوًٍَدا مَو ًَنَ نی مَز وهَ ان گرێ اوٍ بَدٍس تورێىك اكتََوٍ.
ڕٍىگَ ًَنێم هلُۆاكرٍ سَرٍهََاكن بۆ صىست ُێياى سَرجَم مَو َُواڵهَى
هلڕابردوودا دراون بۆ داڕصنت وپَسَه هردى دٍس تور چووهَ هێو مَو وردٍاكرایهَوٍ
بێت  -بێگو ان هلتَهُضت مَ َوٍ ُۆاكرى رترٌش بووهَان َُبووٍ  -چوىىَ َُ وو
این زۆرًيَ هلسَر ُێڵَ گضتَِاكى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلَُرێم ا نۆهن ،بَاڵم
هلوردٍاكرًَاكه ا بیوڕااكن جِاوازدٍبن ،بۆًَ دٍبێت هلدٍس تورٍ اكتََنَدا واز هلو
وردٍاكرایهَ بێرنێت بۆ كۆانغى داُاتوورتر ،چوىىَ خۆبَستٌَوٍ بَو وردٍاكرایهَوٍ
هلواهًََ ڕێگر بێت هلبوون بَخاوٍى دٍس تور بۆ مَ َش ڕابردووى پَادٍهردى
دٍسَاڵث هلَُرێم ا ابص ٍن گَواَُ ٍرٍ ،بۆًَ دٍهرێت دٍس تورٍ اكتََنَ بىرێتَ
دٍرفَتێم بۆ ابزدان بَسَر مَو وردٍاكرى وجِاوازایهَدا وتێپَڕاه هَان ،هَك
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چاوٍڕێىردى هلداٍىبووى دٍس تورێىك سَكا گی بَوردٍاكرًَاكهَوٍ بَێب مَوٍى
وادٍى نۆاتهیاتىن مَو چاوٍڕواهََ ڕوون ودایر بێت.
ًێرٍدا پێوٌس تَ وٍاڵىم پرس َارێىك گرىگ ب ًٍيَوٍ ،مَوٌش مَوًٍَ ماای مَم دٍس تورٍ
اكتََ چۆن پَسَه بىرێت ات هلكۆانغى هَبووى دٍس تورٍوٍ فرایدڕٍسامن بێت بۆ
كۆانغى بوون بَخاوٍى دٍس تورێىك سَكا گی؟ بۆ وٍاڵىم مَم پرس َارٍ پێوٌس تَ مَوٍ
بڵێنی مێمَ هلابىس ًَنَ ا مَوٍ ان خس تَڕوو نَػادٍتَن دٍس تورٍ اكتََاكن
پێوٌستِان بَخستٌَبَر ڕاپرىس دٍس تورى هَُِ ،چوىىَ هلبيَڕٍت ا بۆ ڕێىخستىن
پَادٍهردى دٍسَاڵرتن بۆ اوًٍَىك اكىت ،وٍ واپێوٌس تُضَ مَم اوٍ اكتََ درێژٍ
هَنێضێت ،خۆ مَگَر اوٍ اكتََنَ بَوردٌش دایرى هَهرابێت مَوا پێوٍرێم َُبێت
بۆ نۆاتهیێيان پێێى ،بَاڵم هلَُ ان اكت ا هلگَڵ مَوٍدا هنی وٌس ىت ُاواڵتَان ،مَگَر
َُ ووىش هَبێت مَوا الى نَم زۆرًيَى ،بََُه وٍرهَگیێت وبَدوورخبرێتَوٍ
هلپَسَه هردى مَم دٍس تورٍَُ ،ربۆًَ بَپێوٌس ىت دٍزاهنی پَرهل ان ًژیهَى داڕصتىن
دٍس تورٍ اكتََنَ وابَس تَ باكث بَوٍى دٍبێت بَص ارى بَُاواڵتَان وتوێژٍ
جِاجِااكن باكث هلداڕصتىن دٍكَاكى دٍس تورٍنَدا وبیوبۆچوهَان وٍربگرێت
وبَابًَخَوٍ ًێێى بڕواهێت ،بَاتًبَث بیوبۆچوى دٍس تَبژێر (خنبَ)ى نۆ َڵگا،
مَ َش هلڕێگَى مَاما اى نۆڕ وس ميَيار وتێىَڵبوون واكرًێىردن ونۆبوهَوٍى
بَردٍوام دٍبێت هلگَڵ ُاواڵتَاه ا بَڕێگا جِاواز وجۆربَجۆرٍاكى پًَوٍه ٍىردن
هلسَرجَم صوێن وانوچَ جِاجِااكى َُرێم ا اتوٍهو ًژیهَنَ دابڕاو ودوورٍپَرێز
هَبێت هلُاواڵتَان وبیوبۆچوهَاكهَان ،بَاتًبَتُش هلپس پۆڕان وایساانسان
ودٍس تَبژێرى نۆ َڵگا ،بَڵىو َُ ُضَ هلاكرًێىرده ا بێت هلگَڵَاه ا بۆمَوٍى بتواهێت
بیوبۆچوى زۆرًيَ بزاهێت ووٍرًبگرێت ،مَو بیوبۆچوانهَى نَزۆرًيَ هلگَڵَ اًَ
اانى دٍس توراین بَبَردا باكث وهلچوارچێوٍى دٍس تورٍ اكتََنَدا جێگَاین
باكتَوٍ .وٍ دٍبێت پَرهل ان ًژیهَى داڕصتىن دٍس تورٍ اكتََنَ وابَس تَ باكث بَنۆات
اكتَوٍ بۆ تَواوهردى داڕصتىن پڕۆژٍ دٍس تورٍنَ وپێضىَصىردى بَپَرهل ان ،مَم
نۆات اكتَش بێگو ان پێوٌس تَ هلچوارچێوٍى وًالًَىت خوىل پێٌجَىم پَرهل اه ا وبَر
هلنۆاتهیاتىن بێت ،نَپڕۆژٍنَش بَ َبَس ىت پَسَه هردن پێضىَىش پَرهل ان هرا
مَوا بۆمَوٍى بَپَسَه هراو مَژ اربىرێت دٍبێت ڕٍزا َه ى زۆرًيَى ()1/7ى
مَه ا اى پَرهل ان بَدٍست بێيێت ،بَپَسَه هردى پڕۆژٍنَش هلالًَن پَرهل اهَوٍ
نۆاتىی بێرنێت بََُىگاوٍاكى داانن وپَسَه هردى دٍس تورٍ اكتََنَ وباڵوبىرێتَوٍ
بۆ سَرجَم ُاواڵتَاى َُرێم ،مٌُجا بَپێێى حومكَاكى دٍس تورٍ اكتََنَ َُڵژباردن
بۆ پَرهل اى هوردس تان بىرێت ،بَوٍش دٍس ت ٍهرێت بَپَادٍهردى دٍسَاڵث
هلساًَى مَم دٍس تورٍدا وكۆانغى هَبووى دٍس تور نۆاتىی پێ ێت.
وٍ اوٍى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورٍ اكتََنَدا بًََك خوىل پَرهل اى
دایرى بىرێت هلخودى دٍس تورٍنَدا ،بَجۆرێم پَرهل اى َُڵژبێردراو هلساًَى
دٍس تورٍ اكتََنَدا ،بَپێێى حومكَاكى دٍس تورٍ اكتََنَ ًَنێم هلمَرنَاكى برًىت
بێت هلپێىِێياى ًژیهًََك بۆ داڕصتىن دٍس تورى كۆانغى داُاتوو نَمَوٌش دٍس تورٍ
سَكا گیٍنًََ ،وٍ بَصَش اىگ پێش نۆاتهیاتىن وًالًَىت خۆى دٍس تورٍ
سَكا گیٍنَ خباتَ ڕاپرىس گضتَِوٍ هلپاش تَواوهردى داڕصتىن هلالًَن ًژیهَنَوٍ،
بَپَسَه هردى دٍس تورٍنَش هلالًَن ُاواڵتَاهَوٍ َُرێم دٍبێتَ خاوٍى دٍس تورێىك
سَكا گی ( ،)13پێوٌس تُضَ دٍس تورٍ اكتََنَ دٍس تىردن بَپَادٍهردى دٍسَاڵث
هلساًَى دٍس تورٍ سَكا گیٍنَدا دایرى باكث بَوٍى بَنۆاتهیاتىن وًالًَىت
پَرهل اى َُڵژبێردراو هلساًَى دٍس تورٍ اكتََنَدا – نَدٍس تورٍ سَكا گیٍنَ
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هل اوٍى وًالًَتَ ا پَسَه هراوٍ – پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورٍ
سَكا گیٍنَدا دٍس تپێ ٍاكث ،مَو اكث بَپێێى حومكَاكى مَم دٍس تورٍ َُڵژباردن
بۆ ًَنَم پَرهل ان هلساًَى دٍس تورٍ سَكا گیٍنَدا مَامام ب رێت ونۆاتىی
بَپَادٍهردى دٍسَاڵث بێرنێت هلساًَى دٍس تورٍ اكتََنَدا وپَادٍهردى دٍسَاڵث
هلساًَى دٍس تورٍ سَكا گیٍنَدا دٍس تپێباكث (.)14
بَم ص ێوًٍَش َُرێمى هوردس تان دٍبێتَ خاوٍى دٍس تورێىك سَكا گی وكۆانغى
هَبووى دٍس تور تێ ٍپَڕێيێت بَایر َىت دٍس تورێىك اكىت ،نَهلخودى دٍس تورٍ
اكتََنَدا اكىت بووهَنَى بَوردى دایرٍىراوٍ ،چوىىَ ًَهسَر َُىگاوانن ڕووٍو
دٍس تورى سَكا گی مَگَر هَڵێنی كورسَ مَوا ماساهُش هَُِ ،بَوااتًَىك رتر ابزدان
هلكۆانغى هَبووى دٍس تورٍوٍ بۆ كۆانغى دٍس تورى سَكا گی ابزداهێىك گَورًٍَ
َُربۆًَ دٍهرێت دٍس تورێىك اكىت ایر َتَ ٍرى ىزًم هردهَوٍى دوورى مَو ابزداهَ
بێت ،چوىىَ سَرٍڕاى جِاوازى ڕێوصوێيَاكى داانى دٍس تورى اكىت هلدٍس تورى
سَكا گی ،نَىه ًَنَ ِان ماساه ٍ وٍك هلدووٍ ِان ،ڕێوصوێيَاكى
َُ وارهردهَوٍص َان جِاوازٍ ،بَص ێوًٍَىك گض ىت دٍس تورى سَكا گی ،مَگَر
هورساوبێت ،ڕێوصوێيَاكى َُ وارهردهَوٍى ماڵۆزرتر وكورس ٍ هلایسا ماساًََاكن،
هلواهَصَ بَم بَاهووٍوٍ الًَن وپارتَ ڕا ِارًَاكن بَربَست دروست بىَن بۆ بوون
بَخاوٍى دٍس تورى سَكا گی مَگَر دٍكَاكى بَدڵى مَوان این الًَىگرٍاكهَان هَبێت
وٍ َُوڵب ٍن دٍس تورٍنَ َُر هًََتَاكًَوٍ چوىىَ دٍزاىن دوارتر ڕێوصوێيَاكى
َُ وارهردهَوٍى ماڵۆزرترٍ وٍك هلَُ وارهردهَوٍى ایساًَىك ماساىی ،بَاڵم بووى
مَز وهێم هلگَڵ دٍس تورێىك اكتَ ا نَحومكَاكى دٍس تورٍنَ و واكِؼى پَادٍهردى
دٍسَاڵث هلساًًَ ا بَتَواوى ًَاكىگیبن هلواهًََ ببێتَ ڕٍوێيَرٍوٍى خَىم زۆرًيَ
هلابرٍى پَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوًٍَوٍ بَ َرجێم پێض ێلاكرى هلحومكَاكى
دٍس تورٍ اكتََنَدا هَهرێت هلاكىت پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا.
مَوٍى هلسَرٍوٍ ما اژٍ ان پێىرد پًَوٍه ً اربوو بَانوخۆى َُرێمى هوردس تاهَوٍ،
بَاڵم هلڕاستِ ا داانى دٍس تورێىك اكىت وٍهو ًَنَ نی مَز وى دٍس تورى َُرێم
ومَز وىىردى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا َُىگاوێىك گواماو وواكِؼبًَِاهًََ
اتًبَث بَپًَوٍه ًَاكى َُرێم هلگَڵ دٍسَاڵىت فِ ڕاڵى ػێراكِ ا .بَوپێَِى َُرێمى
هوردس تان َُرێمێىك فِ ڕاڵََ هلچوارچێوٍى دٍوڵَىت ػێراك اَُ ،ربۆًَ هلگَڵ مَوٍى
اىف داانى دٍس تورى ًََُ بَ َبَس ىت ڕێىخستىن پَادٍهردى دٍسَاڵث هلانوخۆى
َُرێمَنَدا صاهبَصاى مَم افَ مَرىك اننۆك هَبووى انوٍڕۆىك دٍس تورٍنَى هلگَڵ
دٍس تورى فِ ڕاڵَ ا مَنَوێتَ مَس تۆ ( ادٍى  ،171دٍس تورى نۆ ارى ػێراق بۆ
ساڵى  ،)7115بۆًَ داانن وخستٌَانوٍوٍى دٍس تورێىك اكىت بۆ انو گۆڕٍپاى ڕا ِارى
ػێراق وچاوٍڕواهَىردن ووٍرگررتن ونۆهردهَوٍى پَرچَهردارٍاكرٍاكن ،بَ مَرێىن
وهَرێًَِاكهَوٍ ،هلسَر انوٍڕۆك وحومكَاكى مَو دٍس تورٍ اكتََ َُىگاوێىك گرىگ
ومَز وهێىك بَرجَس تَ وایر َتَ ٍرٍ بۆ َُىگاوانن بَرٍو دٍس تورى سَكا گی،
بَوااتى مَوٍى هلچوارچێوٍى خَایڵ وبیهردهَوٍى مَز وهيَهراوٍ هلابرٍى
پَرچَهردارٍاكن هلسَر دٍس تورى چاوٍڕواىىراوى َُرێمَوٍ دٍ اخناتَ انو واكِؼى
پَرچَهردارٍاكهَوٍ ،چ پَرچَهردارى مَرێىن بن این هَرێىن بن ،مَ َش مَز وهێىك
هلبَرچاو وبَُادار دٍبێت هلاكىت هوسنی وداڕصتىن دٍكَاكى دٍس تورٍ سَكا گیٍنَدا
نََُرێم بَپێێى خودى دٍس تورى فِ ڕاڵى اىف بوون بَخاوٍى ًََُ.
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نۆاتىی
هلنۆاتىی مَم ًێىۆڵَيَوًٍَدا بَرچاورترٍن دٍرمَاما تَاكن وگترىگ ٍن پێضتًِازٍاكمنان بتَم
ص ێوًٍَى خوارٍوٍ دٍخًَيَڕوو:
ًَنَم /دٍرمَاما َاكن
 .1دٍس تورى اكىت هلپێٌاو تێپَڕاه ى ابرودۆخێىك اكىت این ڕاگوزٍردا
دادٍىرێت بۆ ڕێىخستىن پَادٍهردى دٍسَاڵث هلواكاتهَدا نَابرودۆىخ
دٍوڵَث سَكا گی هَُِ ،واات ما ڕازێىَ بۆ گٌَضتىن دٍوڵَث بَكۆانغى
سَكا گی وپَادٍهردن وگواستٌَوٍى دٍسَاڵث هلدۆخێىك سَكا گیدا،
بَاڵم اكتێم دٍوڵَث هلسَكا گیً ا بوو ایخود گٌَض تَ مَو سَكا گیًََ
ایخود َُچ ابرودۆخێىك اكىت وڕاگوزٍر هلمارادا هَبوو مَوا مَواكتَ
پَادٍهردى دٍسَاڵث وگواستٌَوٍى هلڕێگاى دٍس تورى سَكا گیٍوٍ
ڕێى ٍخرێت.
 .7ڕێوصوێيَاكى داانى دٍس تورى اكىت جِاوازٍ هلڕێوصوێيَاكى داانى
دٍس تورى سَكا گی ،سَرٍڕاى مَوٍى انوٍڕۆنُض َان هلًَن ى
جِاوازٍ ،دٍس تورى اكىت خۆى بَدوور دٍگرێت هلچووهَ هێو
وردٍاكرًََاكهَوٍ بَپێچَواهَى دٍس تورى سَكا گیٍوٍ.
 .1دٍس تورٍ اكتََاكن هلدوو منووهَدا خۆاین پُضاه ٍدٍن ،هلمنووهَى
ًَنَ ا دٍس تورٍ اكتََنَ اكىت نۆاتهیێياى بَپَادٍهردى دٍسَاڵىت
هلساًًَ ا بَوردى دٍستٌُضان هَهردووٍ واكتَنَى بَهراوٍىی والستِىك
ُێض تۆتَوٍ وپًَوٍس ىت هردووٍ بَداانى دٍس تورى كۆانغى دواى اكىت
بووهَنَوٍ نَكۆانغى سَكا گیبووهَ ،هلگَڵ مَ َص ا منووهًََىك رترى
دٍس تورى اكىت ًََُ ،نَبَوردى ودایرٍىراوى اكىت نۆاتهیێياى
بَپَادٍهردى دٍسَاڵىت هلساًًَ ا دٍستٌُضان هردووٍ ،ێژووى
پَادٍهردى دٍسَاڵتُش هلػێراك ا هلساًَى دٍس تورٍ اكتََاكه ا مَز ووى
هلگَڵ َُردوو منووهَنَدا ًََُ.
 .1هلانوخۆى َُرێمى هوردس تاه ا دٍسَاڵث بَهردارٍىك (دًفانتۆ)
پَادٍهراوٍَُ ،ات مێس تاش َُرێم هًَتواهَوٍ كۆانغى پَادٍهردى هردارٍىك
دٍسَاڵث تێپَڕێيێت وبڕواتَ كۆانغى پَادٍهردى دٍسَاڵتَوٍ هلساًَى
دٍس توردا ،نَهلپضت مَم ڕاستَِوٍ ُۆاكرگًَێم َُبوون وَُن،
سَرٍهَ ًًِان مَو وردٍاكرایهًََ نَپێوٌس تَ ،ایخود دٍوٌس ێت،
دٍس تورى َُرێم هلخۆى بگرێت ،چوىىَ اببَرتگًَێم َُن جێگَى
ض تو ڕ وگفتوگۆ وڕێىٌَنَوتىن ُاواڵتَان وپارث والًَن وپێىِاتَ
جِاجِااكى نۆ َڵگاى هوردس تاىن ،چوهَ هێو وردٍاكرًَاكهَوٍ جِاوازى
واننۆهََاكى تۆخ هردۆتَوٍ وُۆاكرێم بووٍ بۆ ًێى وورنَوتيَوٍى
بیوڕااكن.
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دووٍم /پێضًِازٍاكن
هلژێر ڕۆص ياىی ًێىۆڵَيَوٍ ان هلم اببَتَدا بَپێوٌس ىت دٍبًَنی مَ اهَى خوارٍوٍ
پێضًِاز بىٍَن بۆ ًَنَ نی مَز وى دٍس تورى هلَُرێمى هوردس تاه ا:
 .1تێپَڕاه ى كۆانغى هَبووى دٍس تور بَایر َىت دٍس تورێىك اكىت،
نَكۆانغى هَبووى دٍس تور وكۆانغى بوون بَخاوٍى دٍس تورێىك
سَكا گی پێىَوٍ ببَس تێتَوٍ ،مَم مَرنَش خوىل مێس تا (پێٌجَم)ى
پَرهل اى هوردس تان هلمَس تۆى بگرێت ،مَم دٍس تورٍ اكتََ دٍبێتَ
فرایدڕٍس ێم بۆ تێپَڕاه ى دۆىخ مێس تاى َُرێمى هوردس تان،
نَكۆانغى پَادٍهردى دٍسَاڵتَ بَێب بووى دٍس تور ،وَُىگاوانن بَرٍو
كۆانغێىك هوێ هلپَادٍهردى دٍسَاڵث.
 .7انوٍڕۆىك دٍس تورٍ اكتََنَ تَهنا گوزارصت بێت هلبيَ ا دٍس تورًَ
سَرٍهََاكن وُێڵَ گضتَِاكن نَپًَوٍه ً ارن بَپَادٍهردى دٍسَاڵث
وگواستٌَوٍى وتێپَڕاه ى كۆانغى هَبووى دٍس تور ڕووٍو كۆانغى بوون
بَخاوٍى دٍس تورى سَكا گی بَێب چووهَ هێو وردٍاكرًَاكهَوٍ،
هلگَڵُض َ ا چوارچێوٍى گض ىت اف ومازادًََاكى ُاواڵتَاى تَادا دایرى
بىرێت ،مَ اهَ هلالًَك اتًبَث بن بَكۆانغى اكىت وهلالًَىك رترٌش
اتًبَث بن بَدٍس تورى كۆانغى سَكا گی.
 .1اوٍى پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى مَم دٍس تورٍ اكتََدا بَوردى
دایرًبىرێت هلخودى دٍس تورٍنَدا ،اتوٍهو كۆانغێىك اندایر وانڕوون
هَبێت ،مَو اوًٍَش بًََك خوىل پَرهل اى دٍستٌُضاهبىرێت بۆ
پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًَى دٍس تورٍ اكتََنَدا.
 .1پَرهل اى َُڵژبێردراو هلساًَى دٍس تورٍ اكتََنَدا بَگوێرٍى حومكَاكى
دٍس تورٍ اكتََنَ ڕێوصوێىن پێوٌست مَاما ب اث بۆ هوسٌَُوٍ
وما ادٍهردى پڕۆژٍى دٍس تورى سَكا گی وٍ پێش نۆاتهیاتىن
وًالًَتَنَى (بَصَش اىگ) بَخاتَ ڕاپرىس دٍس تورًَوٍ بَ َبَس ىت
پَسَه هردى هلالًَن ُاواڵتَاهَوٍ ،بَم ص ێوًٍَش دٍرفَث واكىت
پێوٌس ىت هلبَردٍ ا دٍبێت ات ڕێگربێت هلوٍى ڕێىىَوتىن الًَهَاكن
وتێپَڕاه ى جِاوازًَاكن هلسَر حساىب بيَ ا دٍس تورًَاكن بێت.
ًُس ىت سَرچاوٍاكن
نتێبَاكن- :
د .احستتان دَ ت املفتترك ود .وط تران زغتتی هؼم ت ود .رػ ت انك اجل ت ت،1991 ،
اًيظرً اًؼا يف اًلاهون ادلس توري واًيظتام ادلست توري يف اًؼتراق ،بدت اد،
طبؼ دار احلمك .
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د .اسامغَي رزت ،7111 ،بادئ اًلتاهون ادلست توري واًؼتل اًست َا – اًيظرًت
اًؼا يف ادلساتی ،بد اد ،دار املالك ٌلفٌون والآداة واًًرش.
د .زُی صىر ،1991 ،اًوس َط يف اًلاهون ادلست توري ،ج( 1اًلتاهون ادلست توري
واملؤسساث اًس َاس َ ) ،بت ون تاكن اًًرشت ،املؤسست اجلا ؼَت ٌتراستاث
واًًرش واًتوزًع ،ط.1
د .غب اًىرمي ػلتوان ،7111 ،اًتيظم اًس َاست َ واًلتاهون ادلست توري ،غتامن ،دار
اًثلاف ٌلًرش واًتوزًع ،ط.1
دٌ .ذر اًضاوي ،1965 ،يف ادلس تور ،بد اد ،طبؼ اًؼاين.
دٌ .ذر اًضاوي ،7117 ،اًلاهون ادلس توري ،ج( 1هظرً ادلوةل) ،بدت اد ،املىتبت
اًلاهوهَ  ،ط.7
دٌ .تتذر اًضتتاوي ،7117 ،اًل تاهون ادلس ت توري ،ج( 7هظرً ت ادلس ت تور) ،بد ت اد،
املىتب اًلاهوهَ  ،ط.7
دٌ .ذر اًضاوي ،7111 ،فلسف ادلوةل ،بد اد ،اذلاهرت ٌلًرش واًتوزًع.
د .هوري ًطَف ،1975 ،اًلاهون ادلس توري ،بال اكن اًًرش ،بال اًيارش.
رسُتتيط دَت اًجنزامتتي ،7117 ،الهتختتاابث الكلتتم هوردست تان اًؼتراق بتتنی اًيظرًت
واًتطبَق – دراس لاره  ،بربَي ،ؤسس وهرایين ٌلطباػ واًًرش ،ط.1
اس تَران َ وتێزى دنتۆرا- :
زاان رؤوف دَ هرمي ،7119 ،اًس َاس اًترشتًؼَ يف اًؼتراق – دراست للَلَت يف
اًترشتتًؼاث ادلست تورً  ،بةروكت دنتتتوراٍ ،لكَت اًلتاهون واًس َاست  ،كستتم
اًلاهون ،جا ؼ اًسلاميهَ .
ص َالن رؤوف ًطَف ،7116 ،رترنزي اًسلط يف ادلساتی اًؼراكِ – دراس حتول
واكتتع اًستتلط اًتيفِذً ت  ،رستتاةل اجس ت تی ،لكَ ت اًل تاهون واًس َاس ت  ،كستتم
اًلاهون ،جا ؼ اًسلاميهَ
دٍس تور وایسااكن- :
دٍس تورى 77ى تَ وزى 1958ى اكىت.
دٍس تورى 1ى هُساى (1961ایساى مَامو َى هُض امتى بۆ ستَرهرداًَىت صتۆڕش
ژ ارٍ  75بۆ ساڵى .)1961
دٍس تورى 77ى هُساى (1961ایساى مَامو َى هُض امتى بۆ سَرهرداًَىت صۆڕش
ژ ارٍ  61بۆ ساڵى .)1961
دٍس تورى 79ى هُساى 1961ى اكىت.
دٍس تورى 71ى مًَلوىل 1968ى اكىت
دٍس تورى 16ى تَ وزى 1971ى اكىت.
ایساى بَڕێوٍبردى دٍوڵَىت ػێراق بۆ كۆانغى ڕاگوزٍرى ساڵى .7111
دٍس تورى نۆ ارى ػێراق بۆ ساڵى .7115
ایساى ما ادٍهردى پڕۆژٍى دٍس تورى هوردس تان – ػێراق بۆ ڕاپرىس ژ ارٍ ()1ى
ساڵى .7115
پێگَى مًََى ۆى- :
ستتتاًىت فتتتَرىم پتتتَرهل اى هوردستتت تان  /https://www.parliament.krdهل
رێىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَوىت .7119/8/1
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( )1مَگَر هلڕواىگَ جِا جِااكهَوٍ بڕواهٌَُ دٍس تور مَوا دٍس تور دابَش دٍبێت بَسَر چَه ٍن جۆر وص ێوٍدا بَگوێرٍى مَو ڕواىگًََى نًَێوٍى سٍَرى دٍس تور دٍهرێت،
هلواهَش:
ًَنَم :جۆرٍاكى دٍس تور هلڕووى فۆڕ َوٍ
هلم ڕواىگًََوٍ دٍس تورٍاكن دابَش دٍبن بۆ دٍس تورٍ هورساوٍاكن وٍ دٍس تورٍ هَهورساوٍاكن (غورفَِاكن).
دووٍم :جۆرٍاكى دٍس تور بَپێێی ڕێوصوێيَاكى َُ وارهردهَوٍاین
هلم ڕواىگًََوٍ دٍس تورٍاكن دابَش دٍبن بۆ دٍس تورٍ هَر َاكن وٍ دٍس تورٍ ڕٍكَاكن.
سێَِم :جۆرٍاكى دٍس تور بَپێێى وردٍاكرًَان
هلم ڕواىگًََوٍ دٍس تورٍاكن دابَش دٍبن بۆ دٍس تورٍ درێژٍاكن ودٍس تورٍ هورتَاكن.
چوارٍم :جۆرٍاكى دٍس تور بَپێێى اوٍى اكرپێىردهَان
هلم ڕواىگًََوٍ دٍس تورٍاكن دابَش دٍبن بۆ دٍس تورٍ اكتََاكن ودٍس تورٍ "َُ ُضًَََاكن".
بۆ وردٍاكرى هلسَر جۆرٍاكى دٍس تور بڕواهَ( :ػلوان)111-111 ،7111 ،؛ (ًگِف.)711-711 ،1975 ،
مێمَ هلم ًێىۆڵَيَوًٍَدا تُضم دٍخَهَ سَر جۆرٍاكى دٍس تور بَگوێرٍى اوٍى اكرپێىردهَان ( دٍس تورى اكىت ودٍس تورى "َُ ُضَىی" )َُ ،ربۆًَ ابسىردن
هلدابَصاكرًَاكى رترى دٍس تور دٍنَوێتَ دٍرٍوٍى اببَىت ًێىۆڵَيَوٍنَ ان.
( )2بۆ منووهَ ( :دٍس تورى وًالًَتَ ًَنگرتووٍاكى مَ رٍاك بۆ ساڵى  ،1787ایساى بيچَيَىی نۆ ارى مَڵامهَاى ًَنگرتوو بۆ ساڵى  ،1919دٍس تورى َ هلنَىت مَردٍى
ُامشى بۆ ساڵى  ،1957دٍس تورى فَڕٍوىس بۆ ساڵى  ،1958دٍس تورى دٍوڵَىت هوًٍت بۆ ساڵى  ،1967دٍس تورى نۆ ارى ػێراق بۆ ساڵى ُ ..... ،7115ت ).
( )3دٍس تورٍاكهُش مَ اهَ بوون( :دٍس تورى 77ى تَ وزى 1958ى اكىت ،ایساى مَامو َى هُض امتى بۆ سَرهرداًَىت صۆڕش ژ ارٍ  75بۆ ساڵى  1961نَانودٍبرێت بَ
دٍس تورى 1ى هُساى  ،1961ایساى مَامو َى هُض امتى بۆ سَرهرداًَىت صۆڕش ژ ارٍ  61بۆ ساڵى  1961نَانودٍبرێت بَ دٍس تورى 77ى هُساى  ،1961دٍس تورى
79ى هُساى 1961ى اكىت ،دٍس تورى 71ى مًَلوىل 1968ى اكىت ،دٍس تورى 16ى تَ وزى 1971ى اكىت) ،نَ َُرًَنێم هلو دٍس توراهَ بَئميزاى دٍسَاڵت اراى
كۆانغَنَ دٍرهراون.
( )4بۆ وردٍاكرى هلابرٍى دٍسَاڵىت دا َزرێيَرى دٍس تورٍوٍ بڕواهَ( :اًضاوی 87 ،1965 ،ودوارتر؛  157 ،7117ودوارتر/ج.)7
( )5بۆ منووهَ :ایساى بَڕێوٍبردى دٍوڵَىت ػێراق بۆ كۆانغى ڕاگوزٍرى ساڵى  ،7111نَبَ ئميزاى مَه ا اى مَامو َى حومكڕاى دٍرهرا ،هلمنووهَى مَو دٍس تورٍ اكتَاهًََ نَنۆات
اكىت دایرى هردبوو بۆ پَادٍهردى دٍسَاڵث هل ساًًَ ا ( اددٍى (/7ب) وٍ اددٍى ( ،)61ایساى بَڕێوٍبردى دٍوڵَىت ػێراق بۆ كۆانغى ڕاگوزٍرى ساڵى .)7111
( )6بۆ منووهَ :دٍس تورى 1971ى ػێراق ( دٍس تورى 16ى تَ وزى 1971ى اكىت ) هلمنووهَى مَو دٍس تورٍ اكتَاهًََ نَاكىت نۆاتهیێياى بَپَادٍهردى دٍسَاڵىت هلساًًَ ا
بَتَواوى دایرًيَهردبوو وٍ اوٍنَى بَص ێوًٍَىك الستِىك بَستبۆوٍ بَداانى دٍس تورى "َُ ُضَىی"هوٍ ( اددٍى (/66ب) ،دٍس تورى 16ى تَ وزى 1971ى اكىت)..
( )7انبێت بڕایردان هلسَر تێپَڕبوون ایخود تێپَڕهَبووى ابرودۆخَ اكتََنَ هلسَر وٌس ىت اتالكًَهَى دٍسَاڵت اران وٍس تا بێت ،بَڵىو دٍبێت بَڕاس ىت تێپَڕبووى مَو
ابرودۆخَ سَىگى َكَك بێت ،ات امتهَ دروست ببێت هلهێوان ُاواڵتَان ودٍسَاڵت اراه ا وپارێزگارٌش هلو امتهًََ بىرێت ،بۆ منووهَ دٍس تورى 1971ى ػێراق سَرٍڕاى
مَوٍى دٍس تورێىك اكىت بوو اكرهردن پێێى بَس ابۆوٍ بَداانى دٍس تورى "َُ ُضَىی"هوٍ بَاڵم پَادٍهردى دٍسَاڵث هلساًًَ ا بَردٍوام بوو ات پڕۆسَى مازادى ػێراق
وڕوخاه ى ڕژێمَنَى هل ()7111/1/9دا.
سَابرٍث بَڕووخاه ى ڕژێمى ػێراق هل ()7111/1/9دا هلپڕۆسَى مازادى ػێراك ا ،هلالًَن وًالًَتَ ًَنگرتووٍاكى مَ رٍاك وُاوپَمیاهَاكهََوٍ ،وٍ مَو ڕووداواهَى هلو
اوًٍَدا ڕووایه اوٍ وپًَوٍه ً ارن بَچۆهێىت پَادٍهردى دٍسَاڵتَوٍ بڕواهَ( :دَ هرمي 81 ،7119 ،ودوارتر).
( )8بَص ێوًٍَىك گض ىت دوو ڕێگا ًََُ بۆ داانى دٍس تورى سَكا گی نَبرًتنی هل:
 )1داانى دٍس تور بَڕێگاى اندمیوهراىس ،مَم ڕێگاًَ دوو ص ێواز هلخۆ دٍگرێت:
ب .بَخضنی
ة .گرێبَست
 )7داانى دٍس تور بَڕێگاى دمیوهراىس ،مَم ڕێگاًَص َان دوو ص ێواز هلخۆ دٍگرێت:
ب .نۆ َڵَى دا َزرێيَر
ة .ڕاپرىس دٍس تورى
بۆ وردٍاكرى مَم اببَتَ بڕواهَ ( :رزٍ)89-78 ،7111 ،؛ (اًضاوی 171 ،7111 ،ودوارتر).
()9جێێى ما اژًٍَ َبَس امتن هلپَادٍهردى دٍسَاڵث بَدًفانتۆ وێب بووى دٍس تور پَادٍهردى دٍسَاڵتَ هلانوخۆى َُرێمى هوردس تاه ا ،واات گفتوگۆنَ هلسَر ماس ىت دٍوڵَىت
فِ ڕاڵى ػێراق هَُِ ،بَڵىو اتًبَتَ بَانوخۆى َُرێمى هوردس تان .هلسَر ماس ىت دٍوڵَىت ػێراق خودى َُرێمى هوردس تان َُرێمێىك دٍس تورى داهپێ اىراوٍ هلچوارچێوٍى
دٍوڵَتَ فِ راڵََنَدا ( اددٍى ًَ/117نَم  ،دٍس تورى نۆ ارى ػێراق بۆ ساڵى  ،)7115بَاڵم مَ َ مَو ڕاس تَُِ انگۆڕێت نَپَادٍهردى دٍسَاڵث هلانوخۆى َُرێمى
هوردس تاه ا بَێب بووى دٍس تورى اتًبَتَ بََُرێم..
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( )10بۆ وردٍاكرى سَابرٍث بَڕاپَڕًىن خَڵىك هوردس تان هلساڵى 1991دا ومَاما اى ًَنَم َُڵژباردن بۆ پَرهل اى هوردس تان وپاصاهُش دا َزراه ى حىو َىت َُرێم
بڕواهَ( :اًجنزامی 781 ،7117 ،ودوارتر(.
(َُ )11ڵژباردى خوىل پێٌجَىم پَرهل اى هوردس تان هلڕۆژى ( )7118/9/11مَاما را (ساًىت فَرىم پَرهل اى هوردس تان  /https://www.parliament.krdهلڕێىَوىت
.)7119/8/1
( )12جێێى خۆًَىت ما اژٍ بَوٍ بىٍَن دٍس تورى سَكا گی ،جِاواز هلدٍس تورى اكىتَُ ،ه ێ اببَىت رترى تَادا جێ ٍهرێتَوٍ نَپًَوٍه ً ارهنی بَپَادٍهردى دٍسَاڵث
وگواستٌَوًٍَوٍ وٍپًَوٍه ً ارٌش هنی بَ اف ومازادًََاكى ُاواڵتَاهَوٍ ،ما اامُش هلدٍق هلسَر ُاتًِان هلدٍس توردا هلپێٌاو پێ اى بَُاًَىك اباڵًَ پێِان ات هلماس ىت ڕێسا
دٍس تورًَاكه ا بن وهلدٍس ىت ایساداهَرى ماساىی بپارێزرێن ،بَاڵم مَ اهَ هلدٍس تورى اكتَ ا پێوٌست هنی چوىىَ ما اامى مَم جۆرٍ دٍس تورٍ تَهنا ،ایخود بڵێنی پێوٌس تَ
وابێت ،ڕێىخسنت وپَادٍهردى دٍسَاڵتَ بۆ اوًٍَىك اكىت وگواستٌَوًٍَىت بۆ كۆانغێىك سَكا گی .سَابرٍث بَاببَث وانوٍڕۆىك دٍس تورى سَكا گی بڕواهَ ( :رزٍ،7111 ،
 118ودوارتر)؛ (صىر..)161-157 ،1991،
( )13بێگو ان پێوٌس تَ هلدٍس تورٍ اكتََنَدا ڕێژٍى پێوٌس ىت دٍىگى ُاواڵتَان بَ(بَڵێ) بۆ پڕۆژٍى دٍس تورٍنَ دایرٍىرابێت بۆ مَژ ارهردى دٍس تورٍ سَكا گیٍنَ
بَپَسَه هراو.
( )14جێێى خۆًَىت ًێرٍدا ما اژٍ بَوٍ بىٍَن ،پێوٌس تَ دٍس تورٍ اكتََنَ گرمیاهَى پَسَه هَهردى دٍس تورٍ سَكا گیٍنَى هردبێت هلالًَن ُاواڵتَاهَوٍ اكتێم دٍخرێتَ
ڕاپرس ََوٍ وحومكَاكى ڕوون وماصىرا بن هلسَر مَم اببَتَ ،هلڕاس تُض ا َُر هلپێٌاو هلبَرچاوگرتىن مَم گرمیاهًََبوو بۆًَ پێضًِار ان هرد صَش اىگ بَر هلنۆاتهیاتىن وًالًَىت
پَرهل اى َُڵژبێردراو هلساًَى دٍس تورٍ اكتََنَدا دٍس تورٍ سَكا گیٍنَ خباتَ ڕاپرس ََوٍ اتوٍهو مَگَر پَسَه هَهرا اوًٍَك َُبێت هلبَردٍم ًژیهَى داڕصتىن دٍس تورٍنَدا
بۆ چاوپَاخضاه هَوٍ بَپڕۆژٍ دٍس تورٍنَ وچاوىردى نَ وهورتََاكن بَص ێوازێم هلگَڵ بیوابوٍڕى زۆرًيَى ُاواڵتَاه ا بگوامێت ،وٍ اكتُش هلبَردٍم پَرهل اه ا َُبێت ات
دووابرٍ پڕۆژٍ دٍس تورٍنَ پاش دٍس تاكرٍىردن خباتَوٍ بَر ڕاپرىس بۆ پَسَه هردى
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