
 
   ئۆهەراى دبجی ُێرغی

 .ئێراى غەیتبًی ڕّدی لەپێٌبّ کْرص لْرثبًیکرصًی ثە ثۆ  ضەرەتبیەک
 

 
 هذەهەص صهەدوْ عەلی

 
 

 پبرتە ُبّثەغی غەڕی  ئەًجبهضاًی ًوًّْەی یەکەم  ،ثە صا 1983 لەضبڵی ئۆهەراى دبجی  ثۆ ّئێراى پبرتی ُبّثەغی ُێرغی
 ثە ،صەثێت ضیبضییە ضەرثبزی ُبّکبرییە غێْە تەرزّ ئەم ،لێرەّە ژهبرصى  صێتە عێراق ضْپبی ثە صژ ئێراى گەڵ لە کْرصییەکبى

 ئباڵکبًی ّ ضْرەکبى پەرتّْکە پػت لە ، ّەرصەگرى لێ ئیلِبهی ثبغّْر صیکەی کْرصییەکبًی الیەًە لە ثەغێک  هۆصێلێکی تەرزّ
 ڕێگبی  ّیڵی ثًّْە  لێرەّە.  صاصەڕغت  ئێراى گەڵ لە  ُبّثەغیبى یغەر پرۆژەی کرا تێکەڵ پبضضار گەڵ لە  صەضت کْرصضتبًەّە

 ثّْ سۆظ ثەّە  ،صڵیبى چّْە  پیرییبًەّە ثەرەّ  رێْی ثّْەّ  یبریبى ثەست  صەًْاًض ّایبى ، ئێراى  گەڵ لە پەیْەًضییەکبًیبى
 لەضەر هػمی چْار ّ  یەکەم ُێسی ثجٌە صەیبًەّیطت ئێراى ثە ثەضتي  پػت ثە.  صەکبت  لەگەڵ   ُبّثەغیبى کبری ئێراى ،

 سْلی یػکیبىَ  لەم ،ثەرصەّام کْرصضتبى لە ێسُ   یەکەم ثە ثّْى  ،سْلیبی ّپضک یٌک ، صاثٌیػي  کْرصضتبى لە صەضتی ثباڵ
 .صەکرص ثباڵی ئْهێضیبى گرت ّەر ئێراى لە چەکیبى  ئەّەی   ،پبظ صەسْارص

 
  چبرەًّْضێکی ثەرەّ گەل فبغییەکبًیع الی ّ  گەل لە کبرییە سیبًەت  صّژهٌضا   لەگەڵ  کرصى هبهەڵە  ثساًي ئەّەی  ثێ ثە

 . صەًب  هلیبى ًبصیبر چبرەًّْضی ثەرەّ ئەّصا گەڵ ،لە ئێراًەّە تەڵەی  ًبّ کەّتٌە کبرەغیبى ثەم.  ثبت ڕەغە
 

 ثە صژ  ئێراى ئیطالهی کۆهبری ُێسەکبًی غبًی ثە غبى ُبّثەغی جەًگی زۆر(( عێراق)) کْرصضتبى صیوْکراتی پبرتی  پێػتریع
 غبرۆچکە ّ غبر ّ صەڤەر زۆر لەگرتٌەەی صاثّْ، ئەًجبم(  کۆهەڵە ّ صیوْکرات تبیجەت ثە) سۆرُەاڵت کْرصضتبًی پێػوەرگەی

 ئیطالهی کۆهبری ثّْی کْى ضفرەی ضەر سطتجّْە ُبّثەغی ضیبضی– ضەرثبزی کبری لە ضەرکەّتّْی ،ًوًْەیەکی  گێراثّْ رۆڵی
 ثەالم( فرۆغت ثەغەیتبى سۆی رّدی  فبّضت پەیوبًٌبهەیە لەّ)  ثّْ فبّضت پەیوبًٌبهەی ثۆیبى پەیوبًبهەیە ،ئەم ئێراى

 ثەغەیتبًە گەلیبى  ُەهّْ ڕّدی لکە ثە سۆیبى ڕّدی تەًِب   ًەک ّپێٌج چْار ّ ضێ ّ ثەصّ ثّْى  صّایی ئیوە فبّضتەکەی
  هبڵْیراًکەر تبکتیکی. ئێراى   گەڵ لە  پەیْەًضییەکبًیبى صیلی ثًّْە غیبىکبرە ثەم ، فرۆغت ضٌّْر ئەّصیْ رًضەکەیَ  ص ڕیػٌە
 سٌکبًضّ ئێراى عێراق پەرضتبًەی کۆًە جەًگی لە کْرصییبى صۆزی ًبغریٌەغیبى کبرە ثەم ، لرثبًی کرصە کەضی ُەزار  ضەصاى

 .  کرص ًبغریٌیبى ّ کْغت تیبیضا رزگبریشْازیبى ثسّّتٌەّەی گیبًی ڕەّایەتی کرصّ سْێٌیبى غەاڵڵی
 
 سۆی ثۆ پبرتی ُەرچەًضە ،  لێکەّتەّە  ی(  گەلێک صّاتر سێڵێک)  کۆهەڵی ثە سۆکْژی صەضتپێکی  ُبّثەغبًە جەًگە ئەم

 ثۆیبى چبّضبغی ّ کەّتجێت پبضضاراى  ضْپبی ثە پێع  ّ ثێت ثّْ ثەغضار((  ئۆهەراى دبجی))  غەڕە لەّ ، صەکبت لەّە ُبغب
 ثەُبًەیەّ ثەّ تبّاًەکە سۆی ثۆ ثەاڵم ،( ڕاگەیەًراّە ئەهە ثەرپرضبًییەّە زاری لەضەر جبرێک چەًض غەفەیی ثە)  کرصثێت

   ثەراهجەرصا لە ، ًییە فەرهی ثەغێْەی  پبرتیع ڕەتکرصًەّەکبًی لێ غبرصەّە، سۆی کبرە ئەّ لەژێر ّ ئەًجبهضرا ًبّەّە ثەّ
 پبرتی ُەهبى لەّەصایە تبڵی ، ئەًجبهضراّە ثەرفراّاًە  ُبّثەغە  ضەرثبزییە کبرە  ئەّ ثەّەی  صەصەى   ئبهبژە ضەرچبّە زۆر

 ّ ُەڵضەثژێرێتەّە تر جبرێکی تبکتیک ُەهبى صێت ، تیبیضا صەکبت سۆی ڕۆڵی لە ُبغب کبرەضبتەی لەّ ضبڵ 3 صّای  ضیبضی
 لە ئەزهّْى ، صەکبتەّە صّّثبرەی ئبغکراتر ّ ثەرثاڵّتر ّ  ثەرفبّاًتر ر غێْەی ثە ئبغکرا ثە صیکە جبرێکی  ، صەکبتەّە پیبصەی

 ثۆ ، ضەرۆکەکبًی ًسیکەکبًی کەضە تەًبًەت گەلەکەی ثە ثەراهجەر  ّەرًبگرێت  ڕژێن صەهی ئەّ تب پەرچەکرصاری صڕًضاًەتریي
 لْالیی لە ّ ئبغکرا ثە عێراق ضْپبی ثە صژ ئێراًی ُێسەکبًی لەگەڵ ، ُبّثەظ ضەرثبزی چبالکی زًجیرەیەک  صێت صّّەم جبری



 لە  هەسفەرەکەیبى  ،ثەاڵم کْرصضتبى لە  ئیراى پۆلیطی ثًّْە کبرەغیبى ثەم.   صەصاتەّە ئەًجبم ُەڵەثجە ثۆ زاسۆّە لە ّاڵتضا
 غێْەیە ثەم.  ًەسػەکبًیبى  ضْتەهەًی صەکرصە کْرصیبى  صیْ لەم ، صاصەڕێژرا ثۆ  ًەسػەیبى صیْەّە  لەّ ، ثّْ   ئێراى

 .ًبًێي پێضا صاًی ئێطتب تب ُەتیْ  هێژّّییەکی ، ُبّثەظ هێژّّیییەکی ەل ثەغضارى  ُەهّْیبى
 

 
 !! ئۆهەراى دبجی ثۆچی

 
 ثۆ ،  ُەثّْ سۆی تبیجەتی گرًگی ئێراى ئیطالهی کۆهبری ّ کْرصضتبى صیوْکراتی پبرتی ثۆ  ئۆهەراى دبجی غبرۆچکەی گرتٌی

  ثەغێک ثکبتە کْرصضتبى ئەّەی ثۆ ثّْ صەرّازەیەکیع ،ُبّکبت عێرالضا ثەضەر ضەرثبزییەکە ضەرکەّتٌە پبڵ لە  ئێراًییەکبى
 ُێسەکبًی جْڵەی لەّێْە صەیتْاًی ضتراتیژی ثەرزایی ًبّچەیەکی ، کْرصضتبى لە ضەرکەّێت ًەیبرەکبًیضا ثەضەر ّ جەًگەکە لە

 ّضٌّْری ثکبت  چۆڵ  پێ جەثِەیبى پػت ثبرەگبکبًی ّ ثکبت  کۆًترۆڵ....  غٌۆّ ّ پیرًػبر ًبّچەکبًی لە کۆهەڵە ّ صیوْکرات
 . ثّْ  کْرصصا  ثەضەر ُەم ّ  عێراق ثەضەر ُەم ثّْ صّّ  ضەرکەّتٌەکە ئێراى ،ثۆ ثکبتەّە  ثەرتەضک چبالکیەکبًیبى

 
 کۆهبری ثۆ ضەلوبًضەّە سۆی صڵطۆزی الیەکەّە لە  غەڕەکە لە ثەغضاریکرصًی ،ثە کْرصضتبًە صیوْکراتی پبرتی ثۆ ُەرچی
 ، ّەرگرت ئیطالهییەّە کۆهبری الیەى لە ُبّکبریکرصًی ّ ئێراى لە هبًەّەی غەرعییەتی کبرەّە ئەّ ڕێگەی ،لە ئێراى  ئیطالهی

 : صیکەّە الیەکی لە
 

 لەگەڵ ثّْ ُبّضٌّْر ثّْ،  یٌک لەڵەهڕەّی ،ًبّچەی ثّْ گرًگ ضەرثبزی  ضتراتیژی ًبّچەیەکی ئۆهەراى دبجی صەڤەری -
 ، سۆی صەضەاڵتی ژێر ًبّچەکبًی ضەر ثیشبتە ّ ثکبت کۆًترۆڵی جەًگ پبظ صەیتْاًی ،ثەضبًبیی ئەّ لەڵەهڕەّی ًبّچەکبًی
 جبرێ ثە کْرصضتبى، صیوْکراتی پبرتی ّ ئێراى ًێْاى تًْضّتۆڵی پەیْەًضی))  صەکبت الیەًە ئەم ثبضی ئبّا ُیلتەرهبى

 صیوْکراتی پبرتی ضەرکرصایەتی صا،1975ضبڵی لە ثبرزاًی غۆڕغی ُەرەضِێٌبًی پبظ لە کرصثّْ، ًیگەراى عێرالییەکبًی
 ُیْای عێراق، صەضتضرێژی صەژیب، ئێراى لە ئبّارەیی ثە( کْڕی هەضعْصی ّ ئیضریص الی چّْثّْە هطتەفبّە هەال لە کە)کْرصضتبى

 غبرەزایی ڕێٌوبّ ّەک صەکرص ئێراًی ُێسەکبًی غەڕی چبالکبًەی پبڵپػتییەکی صا1983ضبڵی لە کرصەّەّ پەیضا(ک ص پ) ثە
 یبرهەتییەکی گەڵیبى، لە ثّْى  ُبّضٌّْر کە ثراصۆضتی عەغیرەتی ًبّچەی لەضەر تبیجەت ثە ، ثبرزاًیەکبى تەّاّی زاًیبری
 ئەّە ڕاپۆرتی ّاگٌەر کْرصۆضوبى ثگرى، صەّرّپػتی ّ ئۆهەراى دبجی تەهّْزصا کۆتبیی لە تْاًیبى ،کە ئێراًییەکبى ثۆ ثّْ گەّرە
 ثە ضەر ئۆهەراًی دبجی ضەرثبزگەی" عێرالەّەّ سبکی ًبّ ُبتًّْەتە هیل صە ًسیکەی کبتەصا لەّ ئێراًییەکبى کەّا صەصەى

 ضەرەکی ،ثٌکەیەکی کْرصًػیي گًْضی43 ًسیکەی ًبّچەکەصا، لە تۆپشبًە ثٌکەکبًی ّ ضەرەکییەکبى ثەرزاییە یەک، فەیلەلی
 ضبڵەح دەهە هذەهەص ّەرگێڕاًی ُلتەرهبى، یۆضت-ژەُراّی کبرێکی" گرت دضکبیبى جەًگیی تفبلی ّ پەل کەلْ زۆرثەی ّ دضکب
 عەغیرەتی لەگەڵ سۆی دطبثبتی ڕەسطبًض پضک ثۆ ُەلێکی ئۆهەراى دبجی ُێرغی(( ))   39ئبّێٌەل کۆهپبًیبی-تۆفیك

 لەڵەهڕەّی ْاىًێ لە عەغیرەتەّە ئەم پێگەی ثەُۆی ثّْ، ًێْاًضا لە کۆًیبى ًبدەزییەکی کە ثکبتەّە، یەکال ثراصۆضتیضا
 ًبّچەی لە ثیٌی ثەرگریکرصًیبى ثەرچبّی رۆڵێکی ثەغضا پػتگیریی ثە ثراصۆضت هیلػیبکبًی. ئێراًضا ضٌْری ّ ثبرزاًی

 هێژّّیی صژایەتی ّ ثراصۆضتی عەغیرەتی ثۆ پضک صّژهٌبیەتی کە ثّْ ئەّە کْرصی، ضیبضەتی ضرّغتی پێی ثە. عەغیرەتەکەیبى
 ڕژێوی ّ یٌک ًێْاى لە صّاتر ّ ثراصۆضتییەکبى ّ یٌک ًێْاى لە یەکەم لێکەّتەّە تەکتیکی ،ُبّپەیوبًییەکی یٌک ّ پضک ًێْاى
 دبجی.  (( .))  118ئبّێٌەل کۆهپبًیبی-تۆفیك ضبڵەح دەهە هذەهەص ّەرگێڕاًی ُلتەرهبى، یۆضت-ژەُراّی کبرێکی ثەغضا

 ُلتەرهبى، یۆضت-ژەُراّی کبرێکی - لبضولّْ گەڵ لە ثّْ ثەُێس پەیْەًضی کرصەّە، ترَ  لْل پضکی ّ یٌک ًبکۆکی ئۆهەراى
 ((.42ئبّێٌەل کۆهپبًیبی-تۆفیك ضبڵەح دەهە هذەهەص ّەرگێڕاًی

 
 ئبّا ،ُلتەرهبى ژهبرصى ُبتە جەًگە لەّ  ثەغێک ثە  ئەّەظ  ُەثّْ دضکب لەگەڵ تًْضی غەڕی ّ هلوالًێ لەّکبتەصا پبرتی -

 تەهْز لە تۆکوە، ّ ّرص غێْەیەکی ثە گبز پەالهبرەکبًی ّ ُێرظ تۆهبرکرصًی یەکەهیي)) صەکبت جەًگەکە لە  الیەًە ئەم ثبضی



 ئۆهەراًەّە، دبجی ضەرّی چیبکبًی لە ضەستەّە غەڕێکی کەّتٌە عێراق ّ ئێراى ُێسەکبًی کبتێک ثّْ، صا1983ضبڵی ئبثی ّ
 ضەرەکی ثەغێْەیەکی ئێراًی، صّّی ّەلفەجر ُێرغی لە ثێجگە ، غەڕەکە عێرالضا، کْرصضتبًی لە ضٌّْرە ضەر غبرۆچکەیەکی کە

 ثّْ، لبضولّْ عەثضالڕەدوبى ثە ضەر ی(دضکب)کْرصضتبى صیوْکراتی دیسثی ئێراًیەکبًی کْرصە یبسیجّْە صەرپەڕاًضًی هەثەضتی
 رّّپەگ ُێرغەصا کرصثّْ،لەم پبغەکػەیبى عێراق ًبّ ثۆ چۆڵیبًکرصّ یبسیجّْاى کە غْێٌەصا لەّ جێگیرثّْى پبغبى

 تبلوی ُەًضێ گەڵ لە ثّْ، ثبرزاًی هەضعْص ی(ک ص پ) ثەرچبّتریٌیبى ّ ئێراى ُێسەکبًی پبڵ صایبًە عێراق ئۆپۆزضیۆًەکبًی
 گرّپێکی کە عێراق، لە ئیطالهی غۆڕغی ثباڵی ئەًجْهەًی ثە ضەر چەکضاری هیلیػیبی ّ ثەصر فەیلەلی ثّْی پەیضا تبزە

 ًەک لەهالغەّە ثّْ، تبراى لە ثبرەگبکبًیبى ّ ثٌکە ّ ثّْى صرّّضت ئێراى صەضتی لەضەر 1982ضبڵی ثّْى، غیعە ئۆپۆزضیۆًی
 صیوْکراتی پبرتی ًبدەزی کە ًبّچەکەظ ئێرالیبًەی کْرصە ئەّ ثەڵکْ صەکرص، ئێرالی ُێسەکبًی پبڵپػتی(دضکب) تەًِب

 صّاتر ثّْ، هْضتەغبر ثراصۆضتی سبًی کەرین ضەرۆکەکەی کەّا ثراصۆضتی عەغیرەتی ُێسێکی تبیجەتی ثە ّ ثّْى کْرصضتبى
-تۆفیك ضبڵەح دەهە هذەهەص ّەرگێڕاًی ُلتەرهبى، یۆضت-ژەُراّی کبرێکی ثەسػی پێ ئبزایەتی هەصالیبی جبر چەًضیي ضەصام

 ( (( .39-38ل)ئبّێٌە کۆهپبًیبی
 

 لەّ ُەثّْ ضەرکەّتي ثە  پێْیطتیبى الغیبى ُەرصّّ ، ُەثّْ ُبّثەغە جەًگە ثەّ پێْیطتیبى  پەالهبرصەر  ُەرصّّالی کەّاتە
 تەعْیسی ّ  جەًگ ثەرەی ثەریٌکرصًەّەی ثۆ ئێراًیع ، جْص ثەرەی ثەضەر یٌک ضەرکەّتٌەکبًی ثەُۆی پبرتی ، ّضبتەصا کبت

 ، ئێراى ّ کْرصی الیەًی  ُەًضێک ًێْاى لە  ُبّثەظ کبری هۆصێلێکی صەضتپێکی ثّْە پێْیطتییە ئەهە ثبغّْر، زیبًەکبًی
 .ثّْ کبیەکە  ثراّەی ّ صەرچّْ تبلیکرصًەّەیە لەم یەکەم ضْصهەًضی ّەک راىَ  ئی

 
 

 !!! ُەثْایب ّەاڵهیبى صەثْایب پرضیبراًەی ئەّ
 

 پرضیبرًە  ئەم ُەهّْ ّەاڵهی ثّْ پێْیطت ، ُێرغەکە الیەًەی ُەهە کرصًی راڤە ، ثێت ثەرصەضتضا لە صەثێت زاًیبری  کۆهەڵێک
 پەالهبرەکە ئەًجبهضاًی ثۆ ّئێراى پبرتی ًێْاى  ّاژۆکراّی پرۆتۆکۆڵی ثە ضەثبرەت ، ثکەّتٌبیە جٌگ ئەرغیفضا لە ضبًبیی ثە
 ئبیب ، ضەرثبزییە پەالهبرە ئەّ ئەًجبهضای ثۆ الثّْ ُەرصّّ ًێْاى لەرارصاصی صۆکۆهێٌتبًەی ّ ثەڵگە ئەّ کرصًی  ئبزاص ّ

 یەکەهی کەضی ؟ صیجلۆهبضیکەی ّ ضیبضی ثەرپرضی ؟، کەرەکەی ئیوسا ثّْ؟ئەصی  کێ کبرەکە ثیرۆکەی  سبّەًض ّ ئەًضزیبر
 چۆًییەتی ّە  ، ضیبضییەّە ّ کبرگێڕی ّ  ضەرثبزی رّی لە ، ؟ کەّتي ڕێک چی لەضەر ؟، ثّْى کێ ،ُێسەکبى ؟ ضەرثبزی

 ًبّ رّصاّەکبًی ، ژهبرەیبى ّ کەضەکبى لەڕّی لەغکرەکەی  ّ ،فەرهبًضە پالًەکبًی ّ ًەسػە ؟؟، ضەرثبزییە ئەّکبرە ئەًجبهضاًی
 فەرهبًضەی ؟، جەًگەکە ًبّچەی لەضەر کبریگەری ، ّغەُیضەکبى ثریٌضار ّ  ،لْرثبًی زیبًەکبى ّ ،صەضتکەّت جەًگ ثەرەکبًی

 ، ؟؟ ثّْ چی پەالهبرەکە لە  فەرهبًضەکبًی ّ پبرتی رۆڵی ، ّهبصی گیبًی ُبّّاڵتیبى ،زیبًی پەالهبرەکە ًبّچەیی ّ گػتی
 ضبهبًی ّ ضەرّت پبراضتٌی ؟، ثەصّّر صّّر صەکرص ُەّاڵگرییبى کبری  تەًِب یبى ثّْى ئێراى ئیطالهی کۆهبری ُێسەکبًی پبغکۆی
 ، ؟ ثّْ چی ڕۆژُەاڵت پێػوەرگەکبًی پبرضتٌی لە ،ُەڵْێطتیبى ؟ پێکرص صەضتی کْێْە لە پەالهبرەکە صەضتپێکی ،سبڵی سەڵک

 ُیچ کبت ئەّ  ثّْی ثەغضار ثەرپرضبًی ّتبری ّ یبصاغتٌبهە ،ًە  ًبهە ثەڵگە ثە ًە پرضیبراًە ئەم ُەهّْ ثە ضەثبرەت
 ّ ضەستە زۆر  زاًیبرییەکبًەّە ًەکرصًی  ئبزاص ثەُۆی پەالهبرە ئەم ضەر لە لێکۆڵیٌەّە ثۆیە.   ًییە ثەرصەضتضا لە  زاًیبرییەک

 . صێٌێت کەهبضی
 
 

 .عطەّەثە الیەى لە سەڵکەکە گرتٌی غێْازی
 
 صّّ ثە  پػت ئێوە لێ ، ُبّّاڵتیبًە ئەّ گرتٌی ثە صاّە ئبهبژەی ًبهەکبًیضا ّ صۆکۆهێٌت لە ثەعص ئْەی ّێرای گەیەصاَ  ثر لەم

 ثۆ ئبهبصەکراّە  کە گػتییە صاّاکبری  هْرافەعەی صّەیبى ّ  لْرثبًییە چبالکڤبًێکی پػکٌیٌی ،یەکەهیبى  صەثەضتیي ضەرچبّە



 ثە جێجەجێکرصًی هیکبًیسهی ّ تبًّەکە صاًی ئەًجبم ئەدضاضەکەًی ،ُەرصّّ ثبرزاًی 8000 صۆضیەی تبّاًجبری  صاصگبی
 .  لەیەکتر ًسیکي کەهەّە جیبّازیی ُەًضێک

 
 کْڕی عْضوبًی غێز 1983-7-29 لە: ))  ێتەّەَ  صەگێر ثۆ تبّاًەکەهبى ئەًجبهضاًی پرۆضەی غێْەیە ثەم هسّّری ڕێکبر کبک
-7-0 ثەرّاری لە کۆثًْەّە ثیبًّْی ثە ثەغضا  ثۆ ثەڕێکراى ُەّلێرەّە لە عیوبص غێز کْڕەکەی گەڵ  لە ثبرزاًی ئەدوەصی غێز

 .  (( .کراى ثەضەر صەضت کۆکراًەّەّ ثەغضا لە صەّرّثەریبى ّثبرزاًییەکبًی ثبرزاى غێشەکبًی لە ،ُەًضێک1983
 
  لە لْصش ّ لبصضیە کۆهەڵگبی ُەرصّّ  ُەلیکۆپتەر فرۆکەی  ّ تۆپ ّ تبًک  ّ کۆهبری پبضەّاًی گەّرەی ُێسێکی ثە)) 

 ّ صەکرص سەڵکەکەیبى ثبًگەّازی ثڵٌضگۆ ثە هبڵەکبى ًبّ رژاًە ثەعص ئەفطەرەکبًی ّ ضەرثبزەکبى کۆًترۆڵکراى لْغتەپە ًبدیەی
 ،لە گەرێٌٌەّە یبىصە ُەیەصّای کەرکْک لە ثەرفراّاى کۆثًْەّەیەکی ئەّەی ثۆ ثي ئبهبصە ُەهّْ صەثێ کە  راصەگەیبًضى پێیبى
 پیرەهێرصی تبّەک ضبڵی10تەهەى هٌبڵی ضەرّی ثگرە گػتی  ثە هبڵەکبى پػکٌیٌی ثە صەضتکرا سەڵکەکە ًەثًّْی ئبهبصە صّای
 زۆر ڕێژەیەکی لۆًبغە لەم ًبصیبر غْێٌێکی ثۆ  گْێسراًەّە ّ کراى ضەرثبزی پەرصەکراّی پبضی ًبّ  ڕەّاًەی ّ گرت ضبڵیبى90

 . (( .کراى صەضتگیر
 
  ثە صەضتکرا کراى کۆًترۆڵ ّصیبًب ،دەریر ثەدرکە کۆهەڵگبکبًی پێػْتر غێْەی ُەهبى ثە1983-8-10 ڕێکەّتی لە)) 

 . (( .ًبصیبر غْێٌێکی ثۆ ّگْێراًەّە کراى پبضەکبى ًبّ راپێچی کەّت صەضتیبى ثەر ًێریٌەی ئەّ هبڵەکبى پػکٌیٌی
 
 هبڵ  ئیطتشجبرات ّ ئەهي ثەُێسی ّ کۆًترۆڵکراًەّە صّثبرە لبصضیە ّ لْصش کۆهەڵگەی ُەرصّ 1983-8-11 ڕێکەّتی لە))  

 غبرصثْیبًەّە صا ًبصیبرەکبى ّغْێٌە ضەالجە ّ کەًتۆر ًبّ لە پێػّْتر جبری صایکیبى هٌضااڵًەی هێرص ئەّ ّ صەگەڕاى هبڵ ثە
((   هسّری ێکبرَ  ر -  ثبرزاًییەکبى صیوۆضبیضی ّ جیٌۆضبیض هیکبًیسهی ّ غێْاز. 202ل((  ))   ثێطەرّغْیٌکراى ّ صەضتگیراى

. 
 :  صەگێڕێتەّە سْارەّە غێْەیەی ثەم ڕّصاّەکە ،صەلی گػتییە صاّاکبریی  هْرافەعەی لە ُەرچی

 
 ثە تەثلیغکرصًیبى صّای رەزّاًیبى ّ عیوبص کْڕاًی ّ ئەدوەص غێز ّ عْضوبى غێز پێػّْ رژێوی پیبّاًی 30_7_1983 لە))

 .  ((  .صەضتگیرکرص کۆهبری کیکۆغ لە ئبهبصەثّْى
 

 ضەر صەکەّێتە کۆهەڵگبیەظ ئەّ تەّلضراى، لْغتەپە ًبدیەی لە -لبصضیە ّ لْصش- کۆهەڵگەکبًی ظ31_7_1983 لە)) 
 لە الصێکبًیبًەّە لە زۆر ثە ّ صەضتگیرکراّى ثبرزاًیبًەی ثەّ ثّْ تبیجەت ّ ثّْى زۆرەهلێ کۆهەڵگەی کە کەرکّْک ُەّلێر رێگبی
 کۆهەڵکبیبًە ئەّ ڕەّاًەی ثەزۆر ّ ثّْى ثبغّْر پبرێسگبکبًی لە هبّەیەک ئەّەی صّای کراثي ئەّێ رەّاًەی ەّە1975 ضبڵی
 ئەّ صەضتگیرکراى ضبڵی 70 لە زیبتر تب ضبڵی 10،5 تەهەًی لە ًێر رەگەزی لە ثبرزاًیع کْرصی ُەزاراى ّ کراى

 ًِێٌیەّە ثەّپەڕی پێکِبتجّْ جوِْری دەرەضی ّ ئبضبیع لە ُێسەظ ئەّ کرا جێجەجێ گەّرەّە ُێسێکی لەالیەى ئۆپەراضیۆًەظ
 گْێسراًەّە کەرکّْک ثەرەّ صّاتر ثەاڵم صەگەڕێٌەّە، ّ کۆثًّْەّەیەک صەچٌە کە گْتراثّْ پێیبى صەضتگیرکراّاًیع. جێجەجێکرا

.)) 
 ًبّثراّ ُێسی ُەهبى. صەضتگیرکراى ثبرزاًی عەغیرەتی لە ًێر رەگەزی لە کْرص ُەزاراى صیکە جبرێکی 10_8_1983 لە)) 
 ثچّْک گەّرەّ ثە لەّاى کەضێکیع ُیچ هێرگەضّْر ّ صیبًب ّ ثەدرکە کۆهەڵگبکبًی لە جبرە ئەّ جێجەجێکرص کبرەی ئەّ

 .((. صەّڵەت فەرهبًجەری ًە ًەسۆظ ًە ًەپێر ًەهٌضاڵ ًەکراى ُەاڵّێرص
 
 لە ئبغکراثّْ ًبّچەکەظ رّّپێْی صّای غبیەصدبڵەکبى ّ براىغکبیەتک ئیفبصەی پێضاچًّْەّەی ثەپێی یبضبیی ّرصەکبریی)) 

 دەرەضی ّ ئبضبیع ُێسەکبًی لەالیەى ثبرزاًی کْرصی ُەزاراى 15_8_1983 ّ 31_7_1983 ّ 30_7_1983



 ثە پەیْەًضییبى ّ صەژیبى ضەستضا لەثبرّصۆسێکی سبًەّاصەکبًیبى ّ ثرصراى ًبصیبر چبرەًّْضێکی ثەرەّ ّ صەضتگیرکراى جوِّْری
 . ((.پچڕا کەضْکبریبًەّە

 
 کۆهەڵگەی ئەهٌییەکبى ّ ضەرثبزی ُێسە کبتێ پێکرص صەضتیبى 31_7_1983 رۆژی ثەرەثەیبًی لە غباڵّاًە ئەّ)) 

 . ُەّلێر غبری ًسیک لە پەالهبرصا لْغتەپەیبى
 
 . ((.صەضتگیرکراى تیبیضا پیبّاى کْڕّ ُەهّْ صراّ پەالهبر ُەّلێر لە ُەریر کۆهەڵگبی صا 9_8_1983_10 غەّی لە

 .((.صەضتگیرکراى لْرثبًیبى صیکەی ثەغێکی ضەالدەصصیي ًبدیەی صا 26_9_1983 لەرۆژی)) 
 

 ثەصّاّەیە ضبڵ 15 لە تەهەًیبى ئەّاًەی ثەتبیجەتی صەکرص پیبّاًی صەضتگیکرصًی صاّای ئبغکرا ثە ضەرکرصایەتیع فەرهبًی 
 ثرضێتی ًێْ لە ثّْ زیبتر ُەژارییبى ّ جێِێػت ثەسێْکەر ّ ثەرپرش ثەثێ ىژًبًیب صەضتگیرکرصّ هٌضااڵًیػیبى تبّاًجبراى ثەاڵم

 صّاتر ثەغضا ثۆ کۆکراًەّەّ هەضەلەیە ئەّ ثۆ ئبهبصەکراّ گەّرەی لەپبضی صەضتگیرکراّاى لەصەضتضا ثرایبى کْڕّ ّ ثبّک ئەّاى ّ
 ثبرزاى ئەًفبلکراّاًی تبّاًی تبکە: گػتی صاّاکبری.. ئەًفبل تبّاًجبراًی صاصگبییکرصًی پڕۆضەی. ((.  )) گْازراًەّە ثبغّْر ثۆ

 (( . سەثبت-Mar 2009 04-ثّْ ثًّْیبى ثبرزاًی ّ ثّْى کْرص
 
 

 !! گرتٌیبى ُۆکبری
 

 ُبّثەغەیبى ُێرغە ئەّ ئبکبهی لە ضەرۆکەکەی ّ پبرتی لە ثّْ کرصًەّە تۆڵە ، ثبرزاًییەکبى لڕکرصًی ًێر ثۆ ڕژێن ثەُبًەی
 ّتراّە  چی جیبجیبکبًەّە رّاًگە لە   ثساًیي ثب. کرصیبى ّگرصهەًض  ئۆهەراى دبجی  ًبّچەی ضەر ثۆ ئێراًییەکبى گەڵ لە ثّْ

 . ثەعص کرصارەی پەرچە ئەّ ُۆکبری ثە ضەثبرەت
 

 دیسثە ُەرصّّ صەضتیپێکرص، ئێراى-ئێراق جەًگی کبتێکیع ، ثّْى فْرضەتشْاز ُەهیػە کْرصەکبى:  صەڵێت  پبّەر ضبهبًطب
 یبرهەتی( ثبرزاًی الیەًگری) ضەرەکیبًە الیەًە لەم یەکێک صا 1982 ضبڵی لە.ئێراى ُبّپەیوبًی ثًْە کْرص ضەرەکییەکەی

 کرصەّە تۆڵەیبى غیٌەیی ثە ئێراق ُێسەکبًی. ُۆهەراى دبجی ًبّی ثە ضٌّْریی، غبرێکی گرتٌی ثۆ صا ئێراًیبى ُێسەکبًی
 ُەغت ًێْاى لە ،تەهەًیبى ُەثّْى هٌضاڵ 315 ًبّیبًضا صەضتگیرکرص،لە زاًیبىثبر سێڵی ثە ضەر کْرصی پیبّی 8000 ًسیکەی

 .ثّْ ضباڵًضا دەڤضە ّ
 

  3 ثەغی." صۆزەر ثۆ چًّْە ّ ثڕیٌەّە ثۆ ًّّضهبى ضسایەکی کرص،ئێوەظ یبضب لە ّ ّاڵتەکەیبى لە سیبًەتیبى: گْتی ضەصام
 ". کەرین ثەستیبر.ّ– پبّەر ضەهبًطب-ئبهەریکب ّ ئەًفبل ئبًفبل ّ ئەهەریکب

 
 ثەر لە( پضک) ضساصاًی لێکەّتەّە،ثۆ گرًگی صەرەًجبهی ضێ ئۆهەراى دبجی رّصاّەکبًی:  صەڵێت ُلتەرهبى  یۆضت تْێژەر

 ثبرزاًی عەغیرەتی ثە ضەر ًێریٌەی تەّاّی ثەعص ڕژێوی ئۆهەراًضا، دبجی لە ئێراًیەکبى ضەرکەّتٌی ثۆ کرصًی ئبضبًکبریی
 ُەّلێر صەّرّپػتی کۆهەڵگبکبًی ًیػتەجێی ًبچبری ثبرزاًیەّە ەّە غۆڕغی ی1975ضبڵی ُەرەضی پبظ لە زۆریبى ڕاپیچکرص،کە

 ّ گیراى-ًبزاًرێت تەّاّی ثە ڕاضتەلیٌەیبى ژهبرەی ،کە ثبرزاًی پیبّی 8000تب5000 ًێْاى لە تەهْزصا30لە کراثّْى،
 ئەّاًەی:" ّتی صّّ ّ ضێ ثێ ّتبرصاًێکضا لە دْضێي  ضەصام صّای هبًگ صّّ ًەثیٌراًەّە، صیکە جبرێکی ُەرگیس ّ ڕاپێچکراى
 ،ثۆ ضەًضًەّەیە تۆڵە ئەم".کرص صۆزەسوبى ڕەّاًەی ّ گەیبًضى ضەستوبى ضسای ثە ئێوە ّ کرص ّپەیوبى ًیػتوبى ثە سیبًەتیبى

 رۆڵی ڕژێن ثۆ بىثبرزاًیەک ثّْ،کْغتبری تێضا ی1988ضبڵی ئەًفبلی غباڵّی ئەًجبهی ّ هیتۆص ُبّغێْەی ئبگبصارکرصًەّەیەکی



 کیویبّی یکیَ  کبر)  رّّیضا صّاتر کە ئەّەی ثۆ ثّْ ثچّْک چەغٌێکی ّ تبهکرصى سۆی کْرصیع ثۆ ئبهبصەکرصًیجیٌی سۆ ّ ڕاُێٌبى
 ( . 42-41ل-

 
  ، صەکەى ئێراى ّ پبرتی ُبّثەغەی غەڕە لەم ثبش ًبّەڕاضتیع ڕۆژُەاڵتی چبّصێری ّ  هرۆڤ هبفی چبّصێری ڕێکشراّی ُەرصّّ

  هەضعْص کە ، ثبرزاًی کْڕاًی لە یەکێک صەهە ئەّ KDP:  صەًّْضي   ّ صەصەى لرکرصًەکە ئبهبژەثەُۆکبری سْارەّ غێْەیەی ثەم
 KDP صەضتەکبًی صا 1983 ضبڵی لە ّ کرصثْەّە زیٌضّّ تبراًضا لەگەڵ سۆی ُبّپەیوبًێتی ّ صەکرص ضەرکرصایەتی ، ثّْ

 . ضٌّْر ضەر ئۆهەراًی دبجی غبرۆچکەی گرتٌی لە صا ئێراًیبى ُێسەکبًی یبرهەتی
 

 تێضا ڕاگْێسراّەکبًیبى ثبرزاًییە کۆهەڵگبیەی ئەّ ضەر ثۆ ًبکبّصا لە عەهەلیبتێکی لە!  ثّْ کتْپڕی سێراّ ئەهەظ تۆڵەی
.  ثّْ ّەثبى ضبڵ صّاًسە لە تەهەًیبى کە فڕاًض ڕا ًێریٌەیبى ُەزار غەظ ثۆ پێٌج ًێْاى لە عێراق ُێسەکبًی ، کراثّْ ًیػتەجێ

 ، هبًّەتەّە صەضتجەضەری ثە هبًگ چەًضیي ئەّەی پبظ کەّا پێضەچێت ّا زۆری ثە ًەثیٌراًەّە ُەرگیس تر جبرێکی ئەّاًە
  - سبک چبپشبًەی ، زاصە هْفتی ضیبهەًض ،ّەرگێڕاًی کْرص ضەر ثۆ ئەًفبل پەالهبری ّ عێرالضا لە جیٌۆضبیض))  کْژراّى ُەهّْ

 (( .  53ل
 

 لە سیبًەتیػیبى ّ ّاڵت لە سیبًەتیبى ئەّاًە:    ّتی  ڕّصاّ ُەهبى ثە ضەثبرەت 1983 ضبڵی لە ّتبرێکضا لە دْضێي ضەصام
 پەالهبری ّ عێرالضا لە جیٌۆضبیض))  - ًبرصى صۆزەسوبى ثۆ ّ گەیبًضى ضەستوبى ّ تًْض ضسای ثە ئێوەظ ثۆیە.  کرص پەیوبى
 ( .   108-107ل - سبک چبپشبًەی ، زاصە هْفتی ضیبهەًض ،ەرگێڕاًی کْرص ضەر ثۆ ئەًفبل

 
 ّ ضیبضی  ثەرژەّەًضی لە صّّر رّصاّەکبى ّرصی سْێٌضًەّەی ئبکبهی لە ثیبًی ثێالیەًی تْێژەراًی کە ثۆچًّْە ئەم  ثەراهجەر لە

 ثەم صژ ُەڵْێطتی صّّ ثەراهجەرصا لە ثڕیْە، صەریبى ثەڵگەًبهەکبى سْێٌضًەّەی ّ  ّرص غیکبری ثە ثەضتي پػت ثە ، ُەضتضاری
 : صەضتتبى ثەر صەسەیٌە  ئبراضتەیەظ

 
 ضەستوبى ّ تًْض ضسای ثە ئێوەظ ثۆیە ّ کرص لەپەیوبى ّ ّاڵت لە  سیبًەتیبى ئەهبًە ّتی تەلەفسیۆى  لەضەر ضەصام))  

 ّ صەّرّثەری  ّ ئۆهەراى دبجی  ضتراتیژییەکبًی ًبّچە لە ثەغێک گرتٌی((.))  204ل -کرصى صۆزەسوبى ڕەّاًەی  ّ گەیبًضى
 ّ ثبرزاًییەکبًضا ًبّ لە  صّّثەرەکی صرّضتکرصًی ثۆ ئەهەظ. ئێراى لەغکری ثە ثەراهجەر ًبّچەکەصا لە عێرالی لەغکری غکطتی

 هیضل((.))  لبصضیە جەًگی ضەرثبزاًی رّسبّی ّرەی ّ صەرّّى  زیٌضّکرصًەّەی ّ ثەعطییەکبى ُەّاصاراًی ّ ُەڤباڵى صڵضاًەّەی
 گرتٌی ثبرزاًییەکبى گرتٌی ُۆکبری: صەڵێت کْرصصا ثۆضەر ئەًفبل پەالهبری ّ لەعێرالضا جیٌۆضبیض پەرتّْکی لە ۆچ ئیطت

 کۆًگرەی204 ل-  هسّری ێکبرَ  ر-  ثبرزاًییەکبى صیوۆضبیضی ّ جیٌۆضبیض هیکبًیسهی غێْاز - ثّْ عْهراى  دبجی  غبرۆچکەی
 (( . ئبراش صەزگبی چبپشبًەی-2008-کْرص گەلی جیٌۆضبیضی ثەجیِبًٌبضبًضی

 
 ثیبًّْی ثە:   صەڵێت ثبرەیەّە لەم لەصاصگب  سۆیضا هرافەعەکەی لە ثبرزاًییەکبًە جیٌۆضبیضی صۆضیەی گػتی صاّاکبری ُەرچی
 صەثێ ثّْى زەلیل ئێراًەّە لەضْپبی ئەّاًەی ژهبرەی ئەگەر ثکبت پرضیبر یەکێک لەّاًە. صەصا ئێراًیبًیبى یبرهەتی ئەّاى ئەّەی

 ضْپبی ثەضتەی ّا ثجٌە ئبفرەت صەکرێ ئبیب چەًضە؟ ئێراًی ُێرغجەری ُێسی ژهبرەی کەّاتە ثّْثي؟ لیلزە چەًض کْرص لە
 (( .  2009-3-4-سەثبت-.ئەًفبل تبّاًجبراًی صاصگبییکرصًی پڕۆضەی- صەّڵەت؟

 
 ثە کْرص ڕزگبریشْازی ثساڤی ضەرصەهەی ئەّ گرًگەکبًی کەضبیەتییە لە ثّْ یەکێک کە ، هطتەفب ًەّغیرّاى ثەڕێس ثساًییي ثب

( 1983-1979) عێراق کْرصضتبًی ڕّصاّەکبًی  ًبّەّەی صیْی لە ئەغکێٌي یەکتری پەًجەکبى پەرتّْکی لە  ، ئێطتبغەّە
 :  ًْضیّْە  ُّۆکبرەکبًی کبرەضبتە ئەم صەرثبرەی چی
 



 ثبرزاًی ثٌەهبڵەی ئێراى – عێراق جەًگی گەرهی هەیضاًی ثە ثّْ ثّْ ُۆهەراى دبجی ًبّچەی ئەّکبتەی ثبرزاًییەکبى گیراًی" 
 ّ عێراق ثبضی ّ صەًگ کۆکرصًەّەی.  عێرالی جەیػی صژی ئەکرص ئێراى ُێسەکبًی لەگەڵ ُبّکبرییبى ئبغکرا ثە پضک ضەراًی ّ

 ئەّ کەهی ثەغێکی ئەهە ئێراى تۆپشبًەی صێضەّاًی ثرصًی ّ ُێٌبى ، ّ ئێراى ُێسەکبًی ڕێجەری ّ چبّضبغی ، ّ ُێسەکبًی
))   ئەثّْى ثەغضار پػتەّە لێضاًی ّ سەریککەر ّ یبرهەتیضەر ُێسی ّەکْ ئەّاى صا ُێرغەکبًیع لە.  ثْ ئبغکرایە ُبّکبرییە
 هطتەفب ًەّغیرّاى ، 321ل  1983-1979 عێراق کْرصضتبًی ڕّصاّەکبًی ًبّەّەی صیْی لە ، ئەغکێٌي یەکتری پەًجەکبى

.)) 
 

 ًبّچەی ُێرغەکبًی لە ُێسەکبًیبى ّ ثبرزاًی ثٌەهبڵەی ثًْی ثەغضار:  صەًّْضێت  ّ ەیثۆچًْەک لەضەر صەثێت ثەرصەّام ثەڕێسی
 فێڵ ّ صەضجڕیي ّ سیبًەت ثە سۆیػی ثۆ ، ئەًرا صا ًیػتوبًی سیبًەتی ثە لەّەی جگە ێەصام الی لە ، صا ُۆهەراى دبجی
 . ئەژهبرص لێکرصى

 
 پبرتی ُبّکبرییەی ئەّ  کرصّّ ئۆهەراًی دبجی غەڕی ثەغضاری پبرتی لەّەی صەکبتەّە تەئکیض ًەّغیرّاى  کبک  ثەرێس لێرەصا
 .چییە؟ صیبرە فبغی صەضەاڵتێکی الی سیبًەتکبراًیع پبصاغتی ، ثّْە سیبًەت ئێراى لەگەڵ

 
.  کۆکراًەّە لْغتەپەصا ثەدرکەّ ئۆرصّگبی لە هبثًْەّە عێراق لە یەکبى ثبرزاًی:   صەًّْضێت پێضەصاّ صرێژەی ًەّغیرّاى کبک
 پەًجەکبى))  ئەُێٌب ثەجێ سۆیبى ئەرکەکبًی صڵطۆزی ثە ّ غەعجی جەیػی ُەڵگری چەک ثە ثّْثّْى پیبّەکبًیبى زۆری

 (( . هطتەفب ًەّغیرّاى ، 322ل  1983-1979 عێراق کْرصضتبًی ڕّصاّەکبًی ًبّەّەی صیْی لە ، ئەغکێٌي یەکتری
 
  ًەک ، ثجّْى ثەعص دیسثییەکبًی ّ چەکضاری ُێسە ثە تێکەڵ کْرصضتبى ُبّّالتیبًی زۆری ژهبرەیەکی لەّکبتە ڕاضتیضا لە

 ئەگەر ًەسْێٌضەّاراًە ضبکبرە ضبصەّ  ّ ضڤیل ثبرزاًییە ئەّ ثًّْەکەی غەعجی جەیػی ئەّەی ّێڕای ، ثبرزاًییەکبى تەًِب
 ئەًضازەی ثە ،  کْرصضتبى لە ثًّْە چەکضاری جْاڵًەّەیەکی ُەهّْ ثەرصاغی ّ لْرثبًی ڕاثرصّّصا لە کە  ؟؟، ثێت راضتیع

 لْتبثی ُەزاراى ثۆ  ،1984-83 ضباڵًی لە  کە ، ًییە ًەثّْەّ غەرهەزاری  یٌک کبتی ئەّ ضەراًی لە ُەًضێک پەیبهەکبًی
 ، ثجْى سْێٌضًەکەیبى ثەرصاری صەضت  کە ، صەکرصەّە صّثبرەیبى ّ صا صەیبى ثەرصەّام  ضەالدەصیي زاًکۆی هبًگرتّْی کچی ّ کْڕ
 لەّ کە ًەّغیرّاى کبک ثەڕێس  ئەّضبی پبرتەکەی کەچی ، ًەثّْ غەعجیبى جەیػی ثەرگی لەثەرکرصًی ئبهبصەیی  ئەّەی ەرث لە

 صەکرص هبًگرتّْاًە سْێٌضکبرە لەّ غەعجییبى جەیع ثەرگی لەثەرکرصًی صاّای  ثّْ یٌک ًبّ کەضبیەتی صّّەم سۆغی ثۆ کبتەصا
 چەًض کە تەّەَ  ُەڵجْەغێ ڕژێوضا گەڵ لە هفبّەزاتەکەیبى ًەّەک  ئەّەی ترضی لە  ،  ثەراهجەری لە صەًْاًض ًەرهییبى یبسْص

 . کراى ثبراى گْلە ثبرزاًییەکبى کۆهەڵ ثە  گەرهبیە ئەّ جِەًوی ضْتگەی لە ضەهبّە ثیبثبًەکبًی لە ثّْ هبًگێک
 
  ثّْ ثٌەهبڵەیەّە ئەّ صەضت ثە ضەرکرصایەتیەکەی کە  ، ضیبضی پبرتێکی کرصەّەی ثەراهجەر لە عەغیرەتێک ضەرجەم صاًی ضسا

 ثە تًْضی ثە کە ، کْرصەّاری صاسراّەی پبرێسگبرە سێڵە ئەم  ثبرزاًییەکبى ، فبغیطتبًەیە  ضساصاًێکی سۆی ثۆ   ئەهە ،
 یەک ثەرزاًی سێڵی ّ پبرتی ضەرکرصایەتی لْتکەصا لە چًْکە ، پبرتییەّە ثە لەّێػەّە ، گرێضراّى سێڵەّە ضەرکرصایەتی

 . صەگرًەّە
 

 پەیْەًضییەکی ُیچ ّ  ثّْى ضڤیل  هێژّییەصا لەدسە ّ ضبتە چرکە لەّ سۆیبى ثۆ  ، کراى کۆهەڵکْژی سەڵکەی ئەّ کبتێکضا لە 
 ضەپۆرتکرصًی ثۆیە ، صەکرص کبریبى ثەرژەّەًضییبى پێچەّاًەی ثە ثەغێکیبى ثگرە ، ًەثّْە پبرتەّە ثەّ ڕێکشطتٌیبى ّ ضیبضی

 .   تبّاًە ثێت ثەُبًەیەک ثەُەر کۆهەڵکْژییبًە ئەّ
  

 
 !!ّەغێي کیویب ثە ثّْ ثەعص لێرەّە



 
 ئێراى ،ثۆ عێرالضا – ئێراى  غەڕی چێْەی چْار  لە ثّْ ئێراى-کْرص ُبّثەغی غەڕی ئەزهًّْی یەکەهیي  ئەگەر ئۆهەراى دبجی
 ّ  لْغوکراّەکبى ،ضٌّْرە عێرالەّە ًبّ ُێٌبیە ەّەضٌّْرەکبً لەضەر ،غەڕی  ثراّە کبریگەری هەضرەفی کەم غەڕێکی ثّْە

 ڕێگەگرتي ثۆ ّ  تًْض کبرصاًەّەی ئبکبهی لە عێراق ثۆ الغەّە لەّ ، ثڕاى ّ گرتراى زیبى ثێ  هەدکەهەکبًی ضەًگەرە
 ّتەی پێی ثە.  کیویبّی چەکی ّەغبًضًی ئەزهًّْی یەکەم ثّْە ، کْرصی الیەًی ترضبًضًی  ّ  تبکتیکە ئەم لەصّثبرەکرصًەّەی

 ّ تەهْز لە تۆکوە، ّ ّرص غێْەیەکی ثە گبز پەالهبرەکبًی ّ ُێرظ تۆهبرکرصًی یەکەهیي))  ُیلتەرهبى یۆضت  ّلێکۆلەر تْێژەر
 کە ئۆهەراًەّە، دبجی ضەرّی چیبکبًی لە ضەستەّە غەڕێکی کەّتٌە عێراق ّ ئێراى ُێسەکبًی کبتێک ثّْ، صا1983ضبڵی ئبثی

 (. 38،ل...   کبرێکی – عێرالضا کْرصضتبًی لە ضٌّْرە ضەر غبرۆچکەیەکی
 
 ُیلتەرهبى یۆش ، ًییە ئبگبصارییەکوبى زیبًەکبى  ئبهری لە ئێطتب تب هشبثي ،ّەلێ  ُەثّْە لْرثبًی  کیویبّییە پەالهبرە لەّ
 تۆهبرکراّی ثەڵگەی یەکەهیي پێضەچێت زۆر ثیٌیجًّْی ضُْراثی صکتۆر کە عێرالیبًەی کْرصە ئەّ))  صەڵێت ثبرەیەّە لەم

 ئێراًی ُێرغێکی پەرچضاًەّەی ثەر ثۆ گبز ثەر ثرصە پەًبی صەهەصا لەّ ئێراق جەًگضا کبتی لە ثّْثي سەرصەل گبزی لْرثبًیبًی
 ُێسەکبًی پێػەًگی ثە ثّْى( ک ص پ)کْرصضتبى صیوْکراتی پبرتی لە ُبّپەیوبى یبسیجّْاًی کە صا،1983 ئبثی-تەهْز  لە

 ڕاضتە  کەّاتە(( .   غەڕە لەّ ُبت ثەکبر  جبر یەکەم ثّْ، ضبهٌبک ًْێی چەکێکی سەرصەل ،گبزی صّژهي سبکی ضەر ثۆ ئێراى
 کیویب ثە ثّْ ّ  کرص پەیضا ئەزهًّْی ّ غکب ترضی ّ کرایەّە چبّی لێرەّە ئێراق ثۆ ّەچەرسبى ثە ثّْ ئۆهەراى دبجی کە

 .   ًبّصار ّەغێٌێکی
 
 

 ؟؟؟ صەگێڕًەّە ثۆ چۆًوبى ثەعص ثەڵگەًبهەکبًی ئەی
 

 ثە  ّ  ثبغّْر ضەرثبزگەکبًی سۆرەتبّی ضْتێٌەری گبزی ژّّری ّ ُێسەکبًی  ڕەلی صڵ ّ تۆلێٌەرەکبى  چیرۆکە ثەعص صیبرە
 ثبرزاًییەکبى ًیػتەجێی  جیبکبًی جیب زیکتە لە  ًبکبت  دەکبیەتبًە  ئەّ  ثبضی ، ثۆهبى  ًبگێڕێتەّە  کْژییبى  کۆهەڵ

 الیەًێک کبری  ثبجی ،کە  تبّاًەیە ثێ  سەڵکە ئەّ ثٌەهبی  ثێ کرصًێکی تبّاًجبر صەیگێڕێتەّە ئەّ  ّەیئە. صاّە  ئەًجبهیبى
 . ضەریبى جبهبًەی  ڕەًگی  یەک  ّ  عەغیرەتی ُبّ ثەر  لە تەًِب   ثّْەّ صّژهي صەّڵەتی ضیبضی ئبّێساًی کە صەصەى  ضیبضی
 ثۆ کرصّّە  پبرتیبى  ُبّکبری  ُبّّاڵتیبًە ئەم کە ،  صەکەى ثۆ  ئەّەهبى ثبضی ، ثەعص ئەّکبتی ثەڵگەًبهەکبًی  زهبًی

  سیبًەتی ثە ئەهەغیبى ، کراّە صاگیر  ًبّچەیەک  ئەًجبهضا لە کە ، ئۆهەراى دبجی ضەر ُێرغی ّ  ئێراى ثۆ چبّضبغیکرصى
  ّ ُەیە سۆی پێٌبضی  صیکتبتۆرەکبى ضطتەهە  الی  سیبًەتیع ،  کرصّّە   ًبّزەص  ّاڵت ثۆ پبکی ًب  لەًیػتوبى  گەّرە

 .  گرێتەّە صەیبى ضسا ڕەلبًەتریي ّصڵ  ثەرزتریي
 
 پبضبّی ثۆ ثەڵگەًبهەکبى ڕۆژگبرەصا لەّ  ثساًیي  ّ ثشػێٌیي ثەعطضا دیسثی کبتی ئەّ ثەڵگەًبهەکبًی ثە  چبّێک پێکەّە ثب

 : صەصەًەّە پبضبّ ثەچی تبّاًەیبى ئەم  ئەًجبهضاًی  ُۆکبری ّتّْەّ ًّْضیْەّ چییبى تبّاًەیبى ئەم
 



     
   

 : ثشْێٌٌەّە  کْرصی ثەزهبًی  لەسْارەّە  ثەڵگەًبهەیە ئەم  ّەرگێڕصراّی صەلی
 

 هیِرەثبى ّ ثەسػٌضە  سْای ثەًبّی))  
 1989-3-29 ثەرّار
 ُێژا  ڕاهیبری  کبرّثبری ع م م ثەڕێس
 
 گەڵ لە ثەغضا ئبضبیػی ئەفطەری  کۆهەڵێک گەڵ لە کرصًەّە ئبگبصار ُبتوە 1983ضبڵی تەهْزی هبًگی کۆتبیی لە- 1

 کۆهەڵێک ئەّەی ثۆ( ثرع عەثضّاڵ عەلی عەلیض) پێػّْ ثەغضای  ئبضبیػی ثەڕێْەثەری ثەڕێس الیەى لە ّ گػتی ئبضبیػی
 ثەضەر صەضت تر ثەغێکی ُەرّەُب  گەیػت صەضتوبى ثە ضێ ُۆثەی گػتی ئبضبیػی زاتی لەدْکوی کە ثگرم ّەر سبئیي ثبرزاًی

 .غرێت ئەثْ گرتّْسبًەی لە ثّْى
 .ثّْى ثەضەر صەضت لەّێ کە ثْضیە ًبّچەی ثۆ گْاضتٌەّە ُبتٌە ثبرُەڵگر ئۆتۆهۆثیلی ثە ّەرگرتي سبئیٌوبى 2225- 2
 ئەّە ،صّای ثي ئەّ فەرهبًی ژێر  لە صەضتەیەک صرّّضتکرصًی ثۆ صا فەرهبًی ثەغضا ئبضبیػی ثەڕێْەثەری ثەڕێس- 3

 .ثکرێت جێجەجێ ضەرەّەڕا سبئیٌبًەی ئەم ثەضەر گەل ضسای کە  صا فەرهبًی
 کە ضەرەّە سبئیٌەکبى ثەراهجەر لە گەل ضسای کرصًی جێجەجێ ثە کرا صەضت   1983ضبڵی ئبثی هبًگی لەضەرەتبی- 4

 ثەڕێْەثەری گەڵ لە ثەتەًطیك.ثّْى ثْضیە ًبّچەی هْضەًب پبرێسگبی لە لەّاى ُەًضێک. صەثّْى کەش 2225 ژهبرەیبى
 .ثراّ ًبّ پبرێسگب ئبضبیػی

 کێػەی رێکشطتٌەکبًی ّثۆ ّە ثەڕاک فبزڵ صکتۆر ثڕێس پێػّْ گػتی ئبضبیػی ثەڕێْەثەری الیەى لە صەرچّْ رێٌوبی- 5
 ثۆ کراًەّە ثەرز کێػبًە ئەم ،کە کەش 667 ثۆ کێع 16 ڕێکشتطٌی ثە صەضتکرا ئەهە پێی ثە ّ تبّاًجبراًەّە ثە تبیجەت

 .ًەیبًگراًضًەّە هرصى ثەڵگەًبهەکبى ّ ضەپبًضى ُبتە ضەریبًضا ثە لەضێضارەصاى ضسای ّ غۆرظ صاصگبی ضەرۆکبیەتی
 .ًەسطتجّْ ثۆڕێک کێػەیبى ُیچ ثّْى تبّاًجبر 1558 هبًەّە ئەّاًەی- 6
 ئەّ ثّْ، صا لەگەڵیبى کە ضەرەّە تبّاًجبراًەی ئەّ پبرەی ّەرگرتٌی ثۆ ئەفطەراى لە صاهەزراًضى ُبتە لیژًەیەک- 7

 .چەکەکبى پێی ثە کرا 3ُۆثب گػتی ئبضبیػی ثەڕێْەثەرایەتی ڕەّاًەی پبرەیە
 

 : ثۆ ّێٌەیەک
 .ڕێسا گەڵ لە پێْیطت کبری ثۆ1987-8-23 لە 4439 ًّْضراّی ُێژا ُەّاڵگری صەزگبی  ثەڕێْەثەری  ثەڕێس
 پێْیطت  کبری ثۆ ُێژا ضەرثبزی ُەّاڵگری ثەڕێْەثەری ثەڕێس



-  هسّری ێکبرَ  ر-  ثبرزاًییەکبى صیوۆضبیضی ّ جیٌۆضبیض هیکبًیسهی غێْاز. ))  تکبیە پێْیطت ثۆکبری ُێژا ئبضبیػی ثەڕێس
 (( .208-207ل

 
 ثۆ کە ُەّاڵگرییە ثەرپرضی راپۆرتی ثەرصەضتوبى ئەّەی: ))   صەکرێت تبّاًەکە هۆتیڤی ثبضی ئبّ  صیضا  ٌبهەیەکیثەڵگ لە 

 : ُبتّْە کەتیبیضا ثەرزکراّەتەّە لەهجبرەیەّە صّایی ئەّەی صاّای لەضەر کۆهبر ضەرۆکی
 

 ثەغضاریی ضەلوبًضًی ّ ئۆهەراى دبجی کەرتی ثۆ ئێراى صّژهٌبًی ُێرغی هیبًەی لە ،1983 تەهوّْزی لە :1 ثڕگەی
 دْکوی ئبضبیػی ثەڕێْەثەری ثۆ -ثەڕاک فبزڵ- گػتی ئبضبیػی ثەڕێْەثەری لە فەرهبًێک ثبرزاًیي زۆرثەیبى کە سیبًەتکبراى

 10_8_1983 لە ئبهبصەثّْ ئبیٌضە رۆژی لەثەرەثەیبًی تبّەکْ ئەًجبهضرا ًێِیٌەّە ثەّپەڕی ئەرکەکەظ ڕەّاًەکراّەّ زاتی
 ثبرزاًیبى سبًەّاصەی ًیػتەجێجًّْی ثۆ کە لْغتەپە ّ -لبصضیە ّ لْصش- کۆهەڵگبکبًی جوِّْری دەرەضی ضەرثبزیی ثەُێسێکی
 ثێجەظ کرصارە لەّ کەهترثّْى ضبڵیع 18 لە ئەّاًەی تەًبًەت ّ ًێر رەگەزی لە ِبتەً صەکراى صەضتگیر ُەهّْغیبى صاًراثّْ
 . گْاضتەّە صەضتگیرکراّاًەی ئەّ ضەرثبزی ُێسی ثەیبّەریی ئبهبصەکراّیع گەّرەی ئۆتۆهجێڵی. ًەثّْى

 
 ّ ثبرزاًی زۆرثەغیبى. صەثّْ کەش 403 ژهبرەیبى کە صەضتگیرکراى غەلاڵّە ًبّچەی لە ُەریر ثبرزاًیبًی غێْەظ ثەُەهبى
 .ُەّلێر پبرێسگبی لە هێرگەضّْر رەّاًضزّ صیبًبّ لە جگە ئەّە ثّْى هسّّری ّ غێرّاًی

 
 ئەّاًەی تب پێکِێٌرا ثەغضا ئەهٌی ّ گػتی ئبضبیػی کبرهەًضاًی لە ُێسێک گػتی ئبضبیػی ثەڕێْەثەری ئبراضتەی ثە: 2 ثرگەی

 . ّەرثگرێٌەّە ثبرزاًیبى لە ئەثْغریت ثەًضکراّاًی ّ ُێٌراّى کۆهەڵگبکبى لە
 
 گەلی دْکوی تیوێک ّ هْضەًٌب پبرێسگبی لە گْاضتٌەّە ثۆضەیەی ًبّچەی ثەرەّ ّەرگرتەّەّ کەضی 2225 ُێسە ئەّ

 . ضەپبًض ثەضەریبًضا
 

 کەیطەکبى ئبهبصەکراّ لەثەًضکراّاى کەش 667 ثۆ کەیص 16 پێػّْتر گػتی ئبضبیػی ثەڕێْەثەری فەرهبًی ثەپێی :3 ثڕگەی
 کەضیبى 1558 صەرًەُێٌراّ ثۆ ّەفبتیػیبى ثەڵگەًبهەی ثۆصەرچّْ لەضێضارەصاًیبى دْکوی گْازراًەّەّ ضەّرە صاصگبی ثەرەّ

 . ًەسرا ثۆرێک کەیطی
 

 لەژهێریبری ّەرگیرایەّەّ لێیبى ثّْ فلص 440 صیٌبرّ 194684 ثڕی کە ثّْ ثەًضکراّاى الی لە ئەّپبرەی: 4 ثڕگەی
 .صاًرا ثەڕێْەثەرایەتی

 
-2651 ژهبرە ًّْضراّی ثە ضکرتێری کۆهبر ضەرۆکبیەتیی پرضە، ئەّ ثۆ ثبرزاًی هطعْص تەئکیضی ثەرصەّاهیی ثەپێی: 5 ثڕگەی

 ئەّەی ثەثێ ُەثێ پێْەکرصًەّە پەیْەًضی صاّایەکی ُەر ثۆ یەکگرتّْیبى صیبریکراّّ ّەاڵهی راضپبرص 24_8_1978 لە ت
 سبًەّاصاًە ئەّ پرضی لە ضەرەکیەکە هەضەلە چًْکە ثساًێ لەضەر ُیچیبى صەّڵەت کرصایەتیی لەضەر جگە صیکە کەضی

 ثەڕێْەثەری ُەرّەُب. صاصەًرێ سبًەّاصاًە ئەّ چبرەًّْضی صەرثبرەی ُەرپرضێک ّەاڵهی ثەثٌەهبی ّەاڵهەظ ئەّ -گەّرەترە
 صەیەُب ئەّە ّ ًیػتوبًي ضەّرەّ ّ دسة صژی لە ثبرزاًی سبًەّاصەی کە صەصات ثەّە ئبهبژە سۆیضا ڕاپۆرتی لە گػتی ئبضبیع

 سۆی تبئێطتبظ. ًیػتوبًە یەکجًّْی صژی لە جبراى ُەرّەکْ ئێطتب تب چًْکە پرەًطیپەکبًي ُەهّْ صژی ئەّاًە ضبڵە
 صاصگبییکرصًی پڕۆضەی.))کیٌەیە ّ رق لە پڕ صەرًّّێکی سبّەى ّ صاصەًێت کْرص گەلی ًْێٌەری ّ عەغیرەت ثەگەّرەتریي
 (( .سەثبت-200-3-4-ئەًفبل تبّاًجبراًی

 
 



         
   

        

      
 
 غوص ضبهبًی ّ ت رٍّ ضَ رصاگرتٌٔ ضَ ثَ ضت صٍ ّ صاى ضیضارٍ لَ دْکؤ ثریبرٓ ٓ ڵگٌِبهَ ثَ: ))  ُبتّْە صیضا ًبهەیەکیثەڵگە لە

 12111983لَ ژهبرٍ ثَ غْرظ صاصگبٓ تٔ رۆکبیَ ضَ لَ ًّْضراّێک ثَ  ڤباڵًٔ َُ لَ ش کَ ًجب پَ  ّ ثبرزأً سضر سبلض اللَ
 تٔ رایَ ثَ رێٍْ ثَ ثَ ضِر ٍّ لێکۆلیٌَ رٓ ٍّ صاص ى الیَ لَ گرتٌیبى ثریبرٓ کَ کۆهبر، تٔ رۆکبیَ ضَ صیْأً تٔ رۆکبیَ ضَ ثۆ رچٍّْ صٍ
 .  1181983لَ 883ژهبرٍ  ًْضرآّ ثَ صراٍّ 31ظ/غضا ثَ هٌٔ ئَ

 
 غوص ر ضَ لَ 1983/ج/1610 ژهبرٍ ثَ صاّایِک  لَ  ع.ق  لَ 49ّ50ّ53-175ّ159ّ1622  ٓ هبصٍ ثَ گرتٌیبى ُۆکبرٓ

 23/1434ژهبرٍ ًّْضرآّ ثَ صاّاکَ صراٍّ، پێیبى ضیشۆرێک ى الیَ لَ کَ ٍّ تَ غیکراٍّ ڤباڵًٔ َُ ّ ثبرزأً سضر سبلض اللَ
 . رچٍّْ صٍ ثۆ صاًیبى ضیضارٍ لَ دْکؤ 1983/ 10/11 لَ  ّ ًێرصراٍّ غْرظ ثباڵٓ صاصگبٓ ثۆ   2791983لَ
 



 
  

 صا کَ راپۆرتَ رۆکٔ ًبٍّ لَ کبت، صٍ رٍ غَ م لَ پبرتٔ غضارٓ ثَ ّ ًض  هَ گرصٍ– عوراى دبجٔ رٓ غَ لَ ثبش راپۆرتَ م ئَ
 ٓ ضبًَ کَ ّ ئَ ڵ گَ لَ ُبّکبرٓ ثَ  ثبرزاًیَ سبلیض هذوض ّ ثبرزأً هطعْص ثَ ر ضَ کَ ثبرزأً سضر سبلض اللَ غوص" م َُ هۆتَ"لێت صٍ

 ضتراتیژیبى ّ عطکرٓ زاًیبرٓ کرصٍّ ئێراًضا کبًٔ ُێسٍ ّ راى تێکضٍ ڵ گَ لَ ُبّکبرییبى ّ کبرٓ ئبهبصٍ ّ ُبتٍّْ ٍّ سْارٍ لَ ًبّیبى
 ُێسُکبًٔ تێکضُراًِضژٓ کبرٓ ئٌِجبهضأً ثۆ  ًبّچِکِضا لَ ئیرأً عطکرٓ رپرضبًٔ ثَ کرصًٔ رێٌوبیٔ ُب رٍّ ًبرصٍّ،َُ
 ّ کراّى تجبر تۆهَ عوراى دبجٔ ٓ ًبّچَ گرتٌٔ  ّ ثبکّْر رتٔ کَ لَ ئێراى کبًٔ ُێسٍ کرصًٔ ُجْم پیع عێراق چِکضارٓ

 رًِضُ ثَ ّاص عَ تٔ رّکبیَ ضَ ثَ 11/1983/لَ غْرظ صاصگبٓ ثبضَ غبیبًٔ ٓ ٍّ ئَ ، کرصّّى صٓ ًبّزٍ ئیراى ٓ کرێگرتَ ثَ ثَ
 رصا ضَ ثَ صاًیبى ضیضارٍ لَ دْکؤ ّ ى کراٍّ تجبر تۆهَ ع.ق لَ 175ّ159ّ162ّ249ّ50ّ53هبصصاًَ م ثَ ّ طتراٍِّثِ
. ٍِْکرصۆتِ ئبگبصار لێ کۆهبریبى تٔ رۆکبیَ ضَ صیْأً رۆکبیِتِٔضِ 11/1983/لَ( 3864)ژهبر ًّْضرآّ ثَ ّ پبًضّّى ضَ
 : کبًیبًَ ًبٍّ ظ هََ ئ
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 لبصر اثراُین دبجٔ دطي.41 دطیي ضبلخ لرتبش.40رًبض سْجَ فمْ.39 دطي دجیت ًبصر.38هرزا هذوض هیرسبى.37
 جُْر ادوض زلفْ.46 هلکْ هذوض ثذرٓ.45 یًْص دطي یًْص.44 الیبش ضلیوبى اضوبعیل.43 فبرش عجضاللَ جویل.42
))   دبجٔ دضّ جُْر.51 اثراُین دوض ثیرّ.50 جُْر ادوض غِبة.49 هذوض صرّیع فٔضْ.48 هذوْص  زاصٍ غِبة.47
 ((. 2007-227-کبى رّغْیٌَ ضَ ثێ ّ ًفبل ئَ ثْارٓ لَ چبالک-ر عْهَ ت صالَ عَ
 
 رصاگرتٌٔ ضَ ضتجَ صٍ ّ صاى ضیضارٍ  لَ دْکؤ ثریبرٓ ٓ ًبهَ ڵگَ ثَ: ))  ُبتّْە پۆل ثەُەهبى  ضەثبرەت صیکە ثەلگەًبهەیەکی لە
  لَ ًّْضراّێک  ثَ ڤبالًٔ َُ ّ ثبرزأً دطي ضعیض هال ُب رٍّ َُ ڤباڵًٔ َُ ّ ثبرزأً ضلوبى رغیض سْرغیض ضبهبًی ّ ت رٍّ ضَ
  کَ کۆهبر، تٔ رۆکبیَ ضَ صیْأً تٔ رۆکبیَ ضَ ثۆ  رچٍّْ صٍ 24111983  لَ 4066 ژهبرٍ  ثَ( غْرظ صاصگبٓ) تٔ رّکبیَ ضَ

  لَ 1583  ژهبرٍ  ًْضرآّ ثَ  صراٍّ 31ظ/غضا ثَ هٌٔ ئَ تٔ رایَ ثَ ێٍْر ثَ  ثَ ر ضَ  ٍّ لێکۆلیٌَ رٓ ٍّ صاصٍ ى الیَ  لَ گرتٌیبى ثریبرٓ
181983 . 
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  ژهبرٍ  ثَ م کَ یَ صاّآ  کَ صاّا صّّ  لَ  ع.ق  لَ 49ّ50ّ53-175ّ159ّ1622  ٓ هبصٍ  ثَ گرتٌیبى ُۆکبرٓ 
 هال ر ضَ  لَ 1983/ج/1609  ژهبرٍ  ثَ م صٍّّ صاّآ ّ ڤباڵًٔ َُ ّ ثبرزأً ضلوبى رغیض سْرغیض ر ضَ  لَ 1983/ج/1775

  ژهبرٍ  ثَ هیبى کَ یَ ًّْضراّ صّّ  ثَ ،صاّاکبى  صراٍّ پێیبى ضیشۆرێک ى الیَ  لَ  کَ  ٍّ تَ غیکراٍّ ڤباڵًٔ َُ ّ ثبرزأً دطي ضعیض
 غْرظ ثباڵٓ صاصگبٓ ثۆ 9/1983/ 27  لَ 23/1433  ژهبرٍ ًّْضرآّ  ثَ هیبى صٍّّ  19/10/1983  لَ 23/1563

 .  رچٍّْ صٍ ثۆ صاًیبى ضیضارٍ  لَ دْکؤ 1983/ 22/11  لَ هّْیبى َُ الم ثَ ى ًێرصراٍّ
 
 صا کَ راپۆرتَ رۆکٔ ًبٍّ  کبت،لَ صٍ  رٍ غَ م لَ پبرتٔ غضارٓ ثَ ّ ًض هَ گرصٍ– عوراى دبجٔ رٓ غَ  لَ ثبش ر َُ ظ راپۆرتَ م ئَ
 زاًیبرٓ ثبرزأً هطعْص  ثَ ر ضَ  ُبتٍّْ  ٍّ سْارٍ  لَ ًبّیبى  کَ   راى تێکضٍ  لَ لێک کۆهَ ڵ گَ لَ غیرۆ هذوض دطي م َُ هۆتَ"لێت صٍ

 کرصًٔ رێٌوبیٔ ُب رٍّ ،َُ  کرصٍّ ئێراًضا کبًٔ ُێسٍ ّ راى تێکضٍ ڵ گَ لَ ُبّکبرییبى ّ کبرٓ ّئبهبصٍ  ًبرصٍّ ضتراتیژیبى ّ عطکرٓ
 کرصًٔ ُجْم پیع عێراق کضارٓ چَ کبًٔ ُێسٍ صژٓ  راًَ تێکضٍ کبرٓ ًجبهضأً ئَ ّ صا کَ ًبّچَ  لَ ئیرأً عطکرٓ رپرضبًٔ ثَ

 ، کرصّّى صٓ ًبّزٍ ئیراى ٓ کرێگرتَ ثَ  ثَ ّ ى کراٍّ تجبر تۆهَ عوراى دبجٔ ٓ ًبّچَ گرتٌٔ ثۆ  ثبکّْر رتٔ کَ  لَ ئێراى کبًٔ ُێسٍ
  هبصصاًَ م ثَ ّ ضتراٍّ ثَ ر ًضٍ ثَ ّاص عَ تٔ رّکبیَ ضَ  ثَ 22/11/1983  لَ غْرظ صاصگبٓ  ثبضَ غبیبًٔ ٓ ٍّ ئَ

 ًّْضرآّ  ثَ ّ پبًضّّى ضَ رصا ضَ ثَ صاًیبى ضیضارٍ  لَ دْکؤ ّ ى کراٍّ تجبر تۆهَ ع.ق  لَ 175ّ159ّ162ّ249ّ50ّ53
 :  کبًیبًَ ًبٍّ ظ هَ ئَ.  ٍّ کرصۆتَ ئبگبصار لێ کۆهبریبى تٔ رۆکبیَ ضَ صیْأً تٔ رۆکبیَ ضَ 24/11/1983)  لَ( 4066)ژهبر
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 ((. 2007-7-22 کبى رّغْیٌَ ضَ ثێ ّ ًفبل ئَ ثْارٓ  لَ رچبالک عْهَ
 

   
 
 



 رصا ضَ ثَ ضت صٍ ّ صاى ضیضارٍ  لَ دْکؤ ثریبرٓ ٓ ًبهَ ڵگَ ثَ:))  ُبتّْە ُبّّاڵتی 23 ئیعضاهی ثبضی صیضا ًبهەیەکی ثەڵگە لە
 تٔ رّکبیَ ضَ  لَ ًّْضراّێک  ثَ ڤباڵًٔ َُ  لَ ش کَ( 22) ّ ثبرزأً عجضالطالم هذوض فب هطتَ ضبثر ضبهبًی ّ ت رٍّ ضَ گرتٌٔ

 ثریبرٓ  کَ کۆهبر، تٔ رۆکبیَ ضَ صیْأً تٔ رۆکبیَ ضَ ثۆ  رچٍّْ ص3081983ٍ  لَ 1983ج1446 ژهبرٍ  ثَ( غْرظ صاصگبٓ)
 . صراٍّ غضا ثَ هٌٔ ئَ تٔ رایَ ثَ رێٍْ ثَ  ثَ ر ضَ  ٍّ لێکۆلیٌَ رٓ ٍّ صاصٍ ى الیَ  لَ گرتٌیبى

 
  ل2671983َ  لَ 183 ژهبرٍ  ثَ ک صاّایَ  لَ  ع.ق  لَ 49ّ50ّ53-175ّ159ّ1622  ٓ هبصٍ  ثَ گرتٌیبى ُۆکبرٓ
 .   صراٍّ پێیبى ضیشۆرێک ى الیَ  لَ  کَ  ٍّ تَ غیکراٍّ

 
 لێت صٍ صا کَ راپۆرتَ رّکٔ ًبٍّ  لَ کبت صٍ صا رٍ غَ ّ لَ پبرتٔ غضارٓ ثَ ّ ًض هَ گرصٍ– عوراى دبجٔ رٓ غَ  لَ ثبش  راپۆرتَ م ئَ
 زاًیبرٓ ثبرزاًیي، اصریص ّ هطعْص  ثَ ر ضَ  کَ راى تێکضٍ  لَ لێک کۆهَ ڵ گَ  لَ ثبرزأً عجضالطالم هذوض فب هطتَ ضبثر م َُ هْتَ":

 ُبّکبرییبى ّ کبرٓ ئبهبصٍ ّ ضبضي دَ ّ ضتراتیژٓ ٓ جێگبیبًَ ّ ئَ ر ضَ لَ تٔ تبیجَ ثَ راى تێکضٍ  تَ صاٍّ تییبى رکرصایَ ضَ ًبّسۆی
 ّ هطعْص رێگبٓ  لَ عوراى دبجٔ  لَ ثبکّْر رتٔ کَ  لَ کبى ُیسٍ ر ضَ  ُێرغکرصًَ ثۆ  کرصٍّّ راى تێکضٍ ڵ گَ لَ ّلێر َُ ّ غضا ثَ  لَ

 ". اصریص
 

 گرتٌٔ ثۆ ئیراى کبًٔ ُیسٍ ُبّکبرٓ ضتٔ ثَ هَ  ثَ عێراق کضارَٓ چ کبًٔ ُێسٍ  ثَ ر راهجَ ثَ ک چَ ڵگرتٌٔ َُ  ثَ ّأً ئَ ُب رٍّ َُ 
 ثێ ّ ًفبل ئَ ثْارٓ  لَ چبالک-ر عْهَ ت صالَ عَ.  کرصّى صٓ ًبّزٍ ئیراى ٓ کرێگرتَ ثَ  ثَ ّ کرصٍّّ تجبر تۆهَ عوراى دبجٔ ٓ ًبّچَ

 م ضێیَ غٔ ثَ -  ٍّ کبًَ ًبهَ ڵگَ ثَ زهبًٔ  لَ-کبى رّغْیٌَ ضَ
   

 
  



 

 

 
 

 ؟؟ ئێراى ثۆ کرصثّْ چبّضبغی پبرتی ئبیب
 
 پػکٌیٌی تبکْ ّ لێٌەکەّتەّە گەّرەی هرۆیی کبرەضبتی  جەًگ  ثەرەکبًی لە  راضتەّسۆ ئۆهەراى دبجی ُێرغی  ئەّەی ثەر  لە
 ّەک ًەصرا ئەًجبم  صاًیػتّْاى پڕ لەرەثبڵغ غبرێکی  ضەر ثۆ ُێرغەکە یبى ، پێجکرێت لطەیبى  ثەغضارثْاى ّ  ثکرێت ثۆ

 ، کرا پیبصە غەڕەکە ثبزًەی صەرەّەی لە  ّ ضڤیل سەڵکی ثە ثەراهجەر  ئەم  کبرەضبتی  ثەڵکە  ، کرا  ُەڵەثجە لە ئەّەی



 ًبصات  ڕێگب ّ  ضەر سطتۆتە  سۆی کبتی ئەّ  ثەرپرضبًی غبیەصیضاًی ًبهەّ ثەڵگە ّ  زاًیبری ئبثلْلەی ثەغضاریع الیەًی
 . ثجێتەّە ثاڵّ  ضەرثبزییە کرصە ئەّ ضکبًضاڵەکبًی ثە ضەثبرەت   زاًیبرییەک ،ُیچ
 

 ئەّ  ثەغضاری  ئیطتیتالع ُێسی ّەک  چ ّ   جەًگبّەر  ّەک  چ  پبرتی کە ،  صەصات ئەّە ضەر لە  غبیەصی  ُیلتەرهبى یۆضت
 کەّتٌە  ئیطتاڵعیبى ُێسی ّ( پضک) جەًگبّەراًی صا1982ضبڵی ُبّیٌی لە چەغٌە ثەّ:... صەڵێت  ثەڕێسی کرصّّە،  غەڕەی
 تێضا ضەرکەّتٌیبى  تبڕاصەیەک ،کە غەڕەصا ئەم صّای ثە.ئۆهەراى دبجی ضەر ثۆ ُێرغکرصًیبًضا لە ئێراى ُێەکبًی تەک

 ًبّ ثچٌە لّْڵتر هەّصایەکی ئەّەی ،ثۆ(پضک) ُبّکبری ثە صا تریبى ُەّڵێکی چەًض ئێراًییەکبى ثەصەضتِێٌب،
 تەّاّی ثە ئێراى صا،ُێسەکبًی1986ضبڵی لە کبتەی ئەّ تب صەُێٌب صەضت ثە ەّتٌیپێػک ُەّاڵًە ئەم ُەهْکبت.عێرالەّە
 .118ل.. کبرێکی – صّاّە گێڕصراًە

 
 کرص؟؟؟ چیبى دضکب ّ یٌک ،پبرتی-ئێراى  ُبّثەغەی پەالهبرە ثەم  ثەراهجەر ئەی

 
 ّ   صرێژسبیەى  ئۆپەراضیۆًە  چْارچێْەی لە  ّ  عێراق-ئێراى جەًگی لە  ثەغێک  ّەک  ًبّ ثە  پەالهبرەکە ئەگەر

 لە صیکەیبى ئبهبًجی  پەالهبرصەر الی ُەرصّّ ، صا  پێی  ئبهبژەهبى  پێػتر ّەک ، ؟؟ ثّْثێت جەًگەصا ئەّ  ضەراًطەرییەکبًی
 .  یٌک ّ  دضکب لە  پبرتی ّ  دضکب لە  ئێراى  ، ُەثّْ  کْرصی الیەًی  لێضاًی

 
 لە گرت صایبًی ئەّە  ترضی صّّریٌەّەّ پێ  زیبًی  پەالهبرەکە  ئبهبًجی  کبتێک  ثەراهجەر  الیەًەکبًی زّّ  ُەر  ثۆیە

   پێچەّاًەیبى  ضیٌبریۆی  ثەراهجەرصا لە ئەّاًیع  ،ثۆیە ثێتەّە  صّثبرە   ضیٌبریۆ ُەهبى  ثضۆزًەّەّ  صرز  صیکەظ  ًبّچەی
  ڕّیضایەّە پێچەّاًە   ضیٌبریۆی  ئبة 31 لە))    ثەعطە ئەّیع کە  ثەراهجەرەکەصا  لەگەڵ  کەّتي  ڕێک ثە  ،  ئەًجبهضا

 لە:  صەڵێت  ثبرەیەّە لەم  ُیلتەرهبى((.  ُەّلێرەّە  ُێٌبیە  عێرالی  ئەّجبرە  پبرتیع ّ  ئێراى  ُبّپەیوبًی ثّْە یٌک
 صاًْضتبًکبری گەّرە عەثضّالمبصری فەرەیضّّى ثّْ، ثەرصەّام ُەر ئۆهەراى دبجی غەڕەکەی ُێػتب صا،کە1983تەهْزی

 ثٌکەیەکی لە کرص عێرالضا هْسبثەراتی ثەرپرضی ضێ گەڵ لە کۆثًّْەّەی ڕژێوضاّ لەگەڵ ًبڕەضوی گفتْگۆی کەّتە تبڵەثبًی،
 لبضولّْ هبڵی لە فەرەیضّّى کرا، ثەغضا ثبًگِێػتی ثەجێ صەضت ّ ئێراًضا ًبّ لە ضەرصەغت ڕۆژئبّای ئبالًی ًبّچەی لە دضکب

– ًۆڤەهجەرصا ّ ئۆکتۆثەر لە ئەًجبهضا ترصا ثڵٌضەکبًی پبیە ضەرکرصە ّ عەزیس تبریك گەڵ لە زًجیرەیەک هبیەّەّ ثەغضا لە
 .119ل.....  کبرێکی

 
 .ثەعص ّ  یٌک ی1983 هفبّەزاتی ثۆ  صەرگبیەک ئۆهەراى  دبجی

 
َ  غی  ثەم   ثۆ صەرگبی   ّ  سطت  یەک  صژەکبًیػی ثەراهجەرصا ،لە  ئێراى ّ  پبرتی  ُبّثەغەی  ُێرغە ئەم  ّەیەَ 

 ،((  کراثێت  سۆغە زەهیٌەی پێػتر پەیْەًضییە ئەم ّایە پێیبى ُەًضێک ُەرچەًضە))  کرص  سۆظ  ثەعص ّ  یٌک  ڕێککەّتٌی
 صەگێڕێتەّە   عەثضالمبصرەّە فەرەیضّّى  زاری لەضەر  ُلتەرهبى  ،یۆضت  ثّْ  ئۆهەراى  دبجی  ُێرغی   ڕێکەّتٌە ئەّ  کلیلی

: صەّت یەکترهبى ثە جبفبیەتی، صۆڵی لە ثٌکەکبًوبى ثۆ گەڕایٌەّە کبتێ ثەاڵم ثّْ، کۆک زۆر پەیْەًضیوبى  صّاّە ثە لێرە:  )) 
 ثگریي ئێراى پػتی  صاّە ثڕیبرهبى ئێوە ئێطتب کەچی ئێراى، صژی لە صەگرێت عێراق پػتی صًیب ُەهّْ. ثەستە ثەص کْرص ثەڕاضتی

 .124ل......   کبرێکی  -عێراق صژی لە
 

 ؟؟ کرص لێیبى ُەڕەغەی چۆى ّ ّت پێیبى چی ثەعص
 

  تێکەڵکرصى صەضت کە ،  الیەک ُەهّْ  صایە  ُْغیبری ّئێراى  پبرتی  ًێْاى  پیرۆزەی ًب ُبّپەیوبًییە ئەّ صّای لە ثەعص
  ی یَ غَ ڕٍ َُ ّ ئَ:   صەلێت  تبڵەثبًیضا  ّەاڵهی لە  ًْغیرّاى  کبک  ُەرچەًضە ،  ئەّاى ثۆ ضّْرە ُێڵی ئێراى گەڵ لە



 هي ڵ گَ لَ  کی ًضیَ یٍْ پَ  رێگَ ُیچ عص ثَ  هبًَ زٍ ّ ئَ  چًْکَ  ، یػتٍْ گَ ًَ هي  ثَ یػتجێت، گَ ّ ثَ ر گَ ئَ کبت ئَ  ثبضی  ثبًی تبڵَ
 ر گَ ئَ ، یَ غَ ڕٍ َُ م ثَ صاى گْێٌَ ئۆثبڵی.. ّتجْ ًَ   ئێوَ  ثَ ّای غتی ثبًیع تبڵَ  ئبغبی  ًێ، یَ ثگَ پێ م ّاڵَ َُ ّ ئَ تب ثْ ًَ

 ((.فب هطتَ ّغیرّاى ًَ-سْیي تَ ثۆ  ٍّ ثبتیَ ُبّسَ  لَ))  . ّصایَ ئَ   ضتۆی ئَ  لَ ثێ، راضت
 

  کبرییەی ّەاڵم ّ ّەاڵم  ّ جەصەل ئەم  ئەّەی پێع  پێػّْتری  چبّپێکەّتٌێکی لە  ًەّغیرّاى کبک ثەڕێس سۆی ثۆ ُەر  ثەاڵم
 چبّپێکەّتٌێکی لە)  تبڵەثبًی جێگیری ئەهیٌی هطتەفب ًەّغیرّاى لطەی پێی ثە:   ّتجّْی  ڕّثضات تبڵەثبًی  گەڵ لە

 ًبکەیي، ثیری لە ُەرگیس ثضەى یبرهەتیوبى ئێْە ئەگەر( )ڕاگەیبًضّّە کْرصەکبًی ضەرکرصە ثە عەزیس تبریك ،(صا1983ضبڵی
 ُەهّْ ّ صەغکێٌیي تێکتبى صێت، کۆتبیی جەًگ ئەّەی پبظ ّ ًبکەیي یبص لە ُەرگیس ئەّەظ ثّْەضتٌەّە صژهبى لە ئەگەر ثەاڵم

 .119ل ،......  کبرێکی-(( صەکەیي سبپّْر تەّاّیی ثە گًْضەکبى
 
 

 ! ضەلەت ُبّپەیوبًیەتیەکی
 
 ثەّ  ثسّّتٌەّەکەی کْرصیع ، صەکەّێتەّە لێ کەضەکەی سٌکبًی جبر زۆر ، تەّژم چەّاًەیَ  پێ ثە کرصى هەلە

 . ثیٌییەّە سۆی جیِبًیع تەّژهی ثەراهجەر لە ّ ئبزاصیجەسػەکەی ثیرّثبّەڕە لە  ثەتبڵجْەّە  بًییەتییەُبّپەیو
 
))  ثّْ  ئبپبرتبیض ضەستی ضەر الیەًگری کۆهۆًیسم هەترضی ثەُبًەی ثە  1991 ضبڵی تب ،ڕۆژئبّا  ًەچێت ثیرهبى لە

  رەثبًی ّ دکوەتیبر))  صەصا ئەفغبًی ئبزاصی جەًگبّەراًی یبرهەتی  ریگبى ،(( 1981))،فەرەًطب ،ئیطرائیل ئیٌگلیس ئبهەریکب،
 کرصثێت ئێراق لە پػتیْاًی  ئیطالهیسهیػەّە پبى هەترضی ثەُبًەی ثە ئبضبییە  زۆر  ثۆیە. ضّْر هەترضی ثەراهجەر لە ،((
 . ًەثّْ غیي لێ صیکەی ُیچی  ّێراًی هبڵ لە  جگە  پەیْەًضییە ئەم  ثۆیە.

 
 صەثّْ سۆغەّیطت زیبتر ئەّەًضە ، صەغکب تێک  جەًگ ثەرەکبًی لە چەًض ئێراق ئەّەیە ئەّیع ، صاّە دەغبر سۆی   راضتییەک

 چبّی کیَ  ُەهّْکبر ، صەثبری ثۆی ثەرەکەت ّ سێر لێضەکراّ  زیبتری صیجلۆهبضی ّ صارایی ّ ضەرثبزی پػتیْاًی ّ ّاڵتبى الی
 پێضاًی ثەرصەّاهی ثۆ صەثیٌی کەڵکی ثە ڕۆڵێکی عێراق)) . ...   کرا دەاڵڵ ثۆی چەکێک ُەهّْ ثەکبرُێٌبًی ، لێضەپۆغرا
 – صێٌێ ثەکبر کیویبّی چەکی عێراق کە صەیساًی ەّە 1983 ضبڵی پبیسی لە غۆڵس کەهەکەی ،الی کەًضاّصا لە ُێس ُبّضەًگیی

 (( . 289ل ، کیویبّی کبرێکی
 
 لەگەڵ ئبثّْرییەکبًوبى ّ ضیبضی ثەرژەّەًضیە الیەًەّە زۆر لە سۆیبى ڕێی ثە کیویبّی چەکی ثەکبرُێٌبًی ّ هرۆڤ هبفی)) 

-ئبهەریکب ّ ئەًفبل".)ئەًفبل ّ ئبهەریکب  15 ثەغی"" ًّْضراّە ئەهەریکییضا ًِێٌی یبصاغتێکی لە"  ُبّتەریجي ئێرالضا ئەّاًەی
 (. صەًگەکبى 2006-9-24-" کۆتبیی"  21 ثەغی– کەرین ثەستیبر.ّ– پبّەر ضەهبًطب

 
 یٌک،پضک،ضۆضیبلطت،))   لۆڵی ّچْار جّْتە ثە  صّایع ،  یەکێکیبى  جبرەی ُەر ضیبضییبًە الیەًە   ئەم ،  لێرەّەیە ئب

 . صەکەى  سْارصی  گْرگبى  کْرص((  ثسّتٌەّە
 

 صۆڵی لە ثٌکەکبًوبى ثۆ گەڕایٌەّە کبتێ: صەڵێت عەثضّالمبصر فەرەیضّّى))  زایّْە  ضەرەتبّە لە ُەر ئەّەیبى سۆغیبى
 ئێوە ئێطتب کەچی ئێراى، صژی لە صەگرێت عێراق پػتی صًیب ُەهّْ. ثەستە ثەص کْرص ثەڕاضتی: صەّت یەکترهبى ثە جبفبیەتی،

 ((. ،ُیلتەرهبى  کیویبّی کبرێکی-عێراق صژی لە ثگریي ئێراى پػتی  صاّە ثڕیبرهبى
 



 ّ ئَ ًبّ لَ:  صەڵێت  ڕزگبری  صاضتبًی لە  کرص ی   یٌک-ئێراى  ُبّثەغی غەڕی صّاترضەرکرصایەتی سۆی ثۆ کە  ڵەثبًیَ  تب
 صام ضَ  تی ضیبضَ  تی تبیجَ ثَ ثّْ، َُ کبًضا صاهییَ ضَ ل گَ لَ زۆرهبى  ی ٍّ تبلیکرصًَ  ی ٍّ ئَ  ڕای رٍ ضَ صا، فکرییَ ّ  ضیبضی  کێػَ کێػوَ

 تبّاًێک ُیچ لَ  فبغیطتبًَ م ئَ  کَ ّتجّْ کَ ریع صٍ ّتجّْ، رکَ صٍ ئبغکرا رژێن  ی فبغیبًَ  ضرّغتی ئێراًضا،-عێراق  ًگی جَ لَ
  فػبرٍ ّ ًگی جَ  لۆژیبی کٌَ تَ ّ  صاهی ضَ  عطی ثَ  تی غۆڤێٌیَ  ُۆی ثَ ثّْ ضبڵێک رژێن ل گَ لَ غوبى کَ زاتَ هفبٍّ ، ٍّ هیٌَ ضڵَ صٍ ًَ

 یٌَ ثضٍ پبضبّ هتریي کَ ّ ڵجطْڕێیي َُ تر ژیراًَ ثّْ صٍ  ثۆیَ ، زاًی صٍ هبى راضتیبًَ هّْ َُ ّ ئَ سْارصثّْ،  غکطتی ، کَ ئیملیویَ
 ، ٍّ ثکرێٌَ م کَ  ڵَ کۆهَ  ضکرتێری  ثَ ت ثبرٍ ضَ کبى ڵَ َُ ّ کبى جیبّازیَ  هبًتْاًی ًَ ک ًَ صا، ّکبتَ لَ  چی کَ کبى، فبغیَ ضت صٍ
  ّاّی تَ  لی صٍ ، رییَ ضکَ عَ  ثْاری ّیع ئَ ترضٌبک،  ئبضتێکی  یبًضٍ گَ ، ٍّ فکرٍ تْ ضیبضَ  یضاًی هَ  لَ  کبًی ًبکۆکیَ ًبّثراّ ڵکْ ثَ

 .2009-12-26- ٍّ ثاڵّکرایَ فب هطتَ ّغیرّاى ًَ ر ضَ لَ  ثبًی تبڵَ  کبًی لطَ
 

 گەلێ لە:   صەًبضێٌي یەکتر ُبّغێْەی ثە ئەًفبلکراّەکبى ّ ثبرزاًی کۆهەڵکْژی ُۆکبری ڕاپۆرتەکەیبًضا صرێژەی لە ۆچ ُیْهبى
 لە گەّرەتر ُێجگبر ئەًضازەیەکی ثە هەّصّا لە کە ثّْ تەکتیکە ئەّ صەضپێکی ثبرزاًییەکبى ی 1983 ضبڵی عەهەلیبتی ، ڕّەّە

 .  5 ثەکبرُبت ئەًفبلضا پەالهبری ضەرصەهی
 
 . هرۆڤەکبًەّە چبرەًّْضی ّ هۆتیڤ  ڕّی لە

  ُێرظ ئێراى ثەغبًی غبى ثکەًەّەّ  صّثبرە هێژّّ  ّیطتیبى صّاتر ثەڵکە ،  ّەرًەگیرا  ڕاثرصّّ  لە  ئەزهّْى ُەر ًەک
( گیرضبیەّە ُەڵەثجە لەضەر ضەرکرصایەتی ئۆهەراى دبجی ّ ُەڵەثجە ّ لەاڵصزێ ًێْاى لە)   صەڤەر    ُەهبى ضەر  ثکەًەّە

 ((  . 148 ل - ئبّێٌە کۆهپبًیبی-تۆفیك ضبڵەح دەهە هذەهەص ّەرگێڕاًی ُلتەرهبى، یۆضت-ژەُراّی کبرێکی)
 

 لەضەر ّاژۆیبى ّ ثًّْەّضەپرتیبًکرصّّە گۆیبًە ّ گفت ئەّ ثەغضاری ئەّاًەی ، کبت ئەّ  ضیبضییەکبًی ُەهّْ ثێػک
 لە یبى ، ثًّْە  ڕێککەّتٌٌبهەکبى کرصًی پراکتیسە ثە هەیضاًی فەرهبًضەی یبسْص ،  کرصّّە ُبّثەغەکبى غەڕە  پەیوبًٌبهەی

 ًۆظ ثیرە ئەّ ئبّی ، کۆهەڵ ثە ُەهّْ صەثێت  ، لەلبًضّّە  ثۆ ەًضییبىڕەزاه ضەری ًەکرصّّەّ ًمەیبى ثًّْەّ ضیبضیضا ثڕیبری
.  ثضّرًەّە سۆیبى پػکی کێڵگەکەی لە ثشۆًەّەّ  ضیبضییە ضکبًضاڵە لەّ سۆیبى ثەغی  ،   صاّە لێ یەکیبى ثۆ کە  ، ثکەى
 .صەکەى ثەری ثێ لێ سۆیبًی ثبّکەکبى ُەهّْ ّ زۆڵە ،صۆڕاًیع ُەیە ثبّکی   ُەزاراى ثرصًەّە رًّە ئەّەی

 
 

 
 صەًێي؟ ڕاضتییەکبى ثە صاى کەی

 
 ثباڵصەضتضا ضیبضەتی سسهەتی لە ، صەتکێت لێ لْرثبًیبًیبًی سْێٌی ضبتبًەی چرکە ئەّ ثەتبیجەت ، هێژّّ   ًبثێت

 صەًّْضرێتەّە، چۆًي  ئەّاى ّەک هێژّّ ، ثکەى هەلە  ئبّ  ڕەّتی  پێی ثە تْێژەرەّاى ّ ًّْضبى هێژّّ ًبثێت ، ثٌّْضرێتەّە
  هێژّّە پێْیطتە ثٌّْضرێتەّە، ڕاضتییەکەیە هێژّّە ثە پێْضتوبى ئێطتب ّگەرەکیبًە،  صەکەى سۆیبى ضەیری چۆى ئەّاى  ًەک

  تەّاّ  ژیبًیع  ًرسی ثە  تبڵییەکە ثبضکرصًی ئەگەر ،  ثکرێت ثبش سۆی ّەک تێکػکبى ُەڵەّ لە پڕى ،ئەّاًەی تبڵەکبى
 تەًِب فەزیذە ، ضیبضی  فەزیذەی لە پڕە ئێوە هێژّّی. ثِۆًرێتەّە  ضیبضییەکبى  سسهەت لە  سەیبڵی  چیرۆکی  ًەک.  ثێت
 . ًبکبت ثبضیبى  ّکەضیع کراى ئبغکرا ثە  کبراًەیە ئەّ ،ثەڵکە ًییە ژێرەکبى ثە ژێر کبرە
 
 ًبکەى،  ئبزاص ڕاضتییەکبى ّ ًبًێي ُەڵەیە ئەم راضتییەکبًی ثە صاى  ئەّەی ،لەثەر ئەصەى سۆیبى ّیژصاًی ئبزاری ضبڵە 27

 . جەًگ تبّاًی ثە صەکرێي صاصگبیی ، ثۆضٌییەکبى لەپبراضتٌی کرصّّە کەهتەرسەهی   تەًِب ُۆڵەًضی پبرێسی ئبغتی ُێسی
 لەّ ثبریٌە  ًەعلەت ثە ،پێْیطتی ّیژصاًە پێضاچًّْەّەی پێْیطتی ئەهە ، صەکرێت گەّرەیە ُەڵە  ئەم  ئیٌکبری ئێطتب تب

 .ضیبضییە کبرە ەغێْاز



 
 ثەڵکە ،   ّەرًبگرێت  سۆی   تبڵەکبى ڕاثرصّّە   لە ئەزهّْى  کە  ، گرتّْە  ضەرچبّەی لەّەّە  ئێطتب تبکْ کْرص  غکطتی
    ڕەّایەتی.  صەکبتەّە  صّثبرەیبى  ضبزەکبًضا چبرەًّْش لەچرکە صّاجبر صەکبت، زیٌضاًی  زاًیبرییەکبى ّ غبرێتەّە صەغیبى

 تبّاًی ّ  پێی  صاًە  ڕەّایی ،  ڕاضتییەکبى ثە ًەًبًە صاى ّ ثۆیبى ُێٌبًەّە   پبکبًە  ،  هێژّّّییەکبى ُەڵە  ثە  صاى
 . لْرثبًیبى ّ هێژّّ ثە ثەراهجەر هەزًە
 
  ئەضتۆی  صەکەّێتە  ثەرپرضیبرییەتیەکەی ًەصەیي  ُەڵەیەک ثبجی ، سۆهبى راثرصّّی هێژّّی ثە ثەراهجەر  ًەثیي صرۆزى  ثب

 .ًییە ّجْصی  لەڕاثرصّّیبى ُەڵە ّ ًيَ  صەًبش ثەپبکیسەیی  سۆیبى  هێژّّی ُەهّْ ، کەضبًێک
 

 ضکبًضاڵەکبى کرصًەّەی صّثبرە ّ راضتییەکبى  غبرصًەّەی لە  ثیٌە،ُبّکبت کْرت یبصگەی ًبّەًضی    کْرص   ضەرکرصایەتی
 .غبرەزایە

 
  ثەُەڵەکبًی ًبى صاى ّ راضتییەکبى ّتٌی. ثکەیي لطە  رۆژگبرەّە ئەّ ّالعی راضتی لە ، ثەڵگەًبهەکبًەّە زهبًی لە ثب

 لێکەّتّْاى زیبى  لەرەثّْی  ّ لْرثبًیبى لە  لێجْرصًکرصى  صاّای  ، سْصەّە  دەلیمی  پێگەی لە  لطەکرصى  ، ڕاثرصّّ
 ثٌەهبڵەی ، ًبّچەکە  یگًْضًػیٌبً  ئۆهەراًیع دبجی ُێرغی لێکەّتّْاًی زیبى. کبتە ئەّ  پرضەکبًی ثەر الیەًە ئەرکی

 ثێ ،ضەرکەّتٌی277ل- ثیطتّْە ڕەص ّەاڵهی زیبتر ُەهّْیبى لە ئەّاًەى صًیب کەضبًی ضەرکەّتْتریي. ))  ثبرزاًییە 8000
 ئێوە ضەرکرصەکبًی ّەلێ ،((  ڕۆژُەاڵت چبپشبًەی2009- زاصە دەضەى عەثضّاڵی.راثیٌس،ّ ئەًتۆًی-ڕۆژصا 20 لە ضٌْر

 .ثجیطتي ّەاڵم ّ  ڕەص ّغەی  ًبیبًەّێت
 

 صەر  ثٌەهبڵەیە 8000 ئەّ   لەرەثّْکرصًەّەی   ّ  لێجْرصًکرصى صاّای لە  سۆ  ثّْى  ثبرزاًی  پبضبّی ثە  ًبتْاًێت پبرتی
 دبجی پەالهبری تیَ  ثەرپرضیبر پێْیطتە.  عەغبیەری ًەک  یبضبییە ّ  ّیژصاًی ّ  ئەساللی  کێػەیەکی  کێػکە ،  ثکبت

 کە ثیٌیوبى ّەک ، ًەکرصایەتەّە صّثبرەیبى ّ ثًْبیە فێر لێْەی ئەّەی ،ثۆ ئەضتۆ ثگرترایەتە  پبرتییەّە الیەى لە ئۆهەراى
  گرتجێت پێْەی فرچکیبى ّەکئەەی ، کرصەّە  صّثبرەغیبى ّ کرصیبى

 
 لەضەر ُەهەالیەًەی لێکضاًەّەی ،پێْیطتە ّصاپۆغیي غبرصًەّە ًەک ُەیە غیکرصًەّە ثە پێْیطتی ضەرًەکەّتّْ ئەزهًّْی

 ثۆ ًرسە ثە ئەزهًّْێک ،ُەهّْ ثکرصرێت راثرصّّ غکطتشْارصّّاًەی ئەزهًّْە ئەّ ضەیری ًْێْە ثۆچًّْی ثە پێْیطتە ، ثکرێت
 غکطت ّ ضەرکەّتّْ کەضە ثبغتر راثرصّّ ئەزهًّْەکبى غیکرصًەّەی ضەری، لە لێکۆڵیٌەّە ّ لێکضاًەّە ئەًجبهگیری هرۆڤبیەتی

 . هێژّّ ثە ًبضێٌێتصە سْارصّّەکبى
 

 ثە جبرە جبر ضەرکەّتي:  صەڵێت ُێل ًبپلیۆى)) کبرە ئبکبهگیری کبت  ُەهّْ  ، ًبثبرێت  ئبضوبًەّە لە  کبت  ُیچ  غکطت
))   ثجەیي ًبّ لە سۆهبًضا لە صۆڕاى ّ غکطت ُۆکبرەکبًی صەثێت ،کەّاتە ُەیە ُۆکبری صۆڕاى ّ غکطت ثەاڵم صەڕەسطێت، ُەل

  کْرص ضەرکرصایەتی  ثەاڵم ،((  2009-چرا چْار چبپشبًەی-ًەضرّاللە  ئبّات– زیرەکی تْاًبی زیبصکرصًی     - 47-46ل
 .صەکەى  پەرّەرصەی ضیبضییبى رەدوضاًی ،لە سۆیبًضا لەًبسی  ُەڵەکبى

 
 تبّاًە  غبرصًەّەیبى ،ثەڵکە راثرصّّ  کبرەضبتەکبًی ثۆ ًییە گرتٌضا ڕەسٌە ّ ًْێ سْێٌضًەّەی ّ گەڕاى لە  تبّاًێک ُیچ

 . پرضیبرەّە ژێر سەیٌە ُەڵەکبى ئەّەیە  ضەرکەّتي ثۆ غکطتەکبى گۆڕیٌی ثۆ ڕێگب گرًگتریي.  هێژّّ ثە ثەراهجەر
 



))  ّثٌبّاًیبًەّە ثٌج رۆچیٌە ّ ثکەیي ّراڤەیبى ُەڵطەًگێٌیي  کبرەکبهبى  ثەرصەّام  پێْیطتە ،  ثیي  ضەرکەّتّْ  ئەّەی ثۆ
 ُەًگبّی.172ل))   ئەّاًە ًبیبثی ّ ُەهیػەیی ُەڵطەًگبًضًی ضەرکەّتّْ، هرۆڤی ُبّثەغی تبیجەتوەًضییەکبًی لە یەکێ

 (( . 2010 ڕۆژُەاڵت ثاڵّکراّەی ّ چبپ صەزگبی-  غەُضی هذەهەص.ّ ، ڕاثیٌس ئبًتۆًی-  گەّرە ضەرکەّتٌی ثۆ ثچّْک
 

 کەهْ ُەڵەّ ًغری صی جبریکی چوب ، ثساًیبیە ئەًجبهەکبًیبى، ثکراثبیە  ئۆهەراى دبجی  ُێرغی ثۆ  ُەڵطەًگبًضى  ئەگەر
 لە  ُبّثەظ  کبری ثە  ُەڵەثجە  ّ   ئەًفبل لە ُەڵە  ُەهبى ئەّا ، ًبکرص ُێضهەگرتٌە ئەّ تّْغی گەلیبى ًبثًْەّەّ کْڕی
 جبری ئەگەر ثگرێت، ثبرەکەم سەتب سْا ثّْم تّْظ یەکەهجبر ئەگەر))     ّتّْیەتی  ،کْرص  ًبکرایبتەّە صّثبرە  ئێراى  گەڵ

 . (( .ثگرێت سۆم سْا ثّْم تّْظ صّّەم
 

 ضەرکەّتي))   ثکرێت  گەڵضا لە ثەرپرضبًەی  هبهەڵەی ئەگەر ،  ضەرکەّتي ثە  ثگۆرصرێي  ُەڵەکبى ّ    کەّتي  صەتْاًرێت
 ُەًگبّی. 10ل - سراپە ثڕیبرێکی ئەًجبهی ثەرصەّام ئەزهًْیع ّ  ئەزهًْە ئەًجبهی ثبظ ثڕیبری ثبغە، ثڕیبری ئەًجبهی
 (( . 2010 ڕۆژُەاڵت ثاڵّکراّەی ّ چبپ صەزگبی-  غەُضی هذەهەص.،ّ ڕاثیٌس ئبًتۆًی-  گەّرە ضەرکەّتٌی ثۆ ثچّْک

 
 صّّثبرە ثە تبّاًجبرى ثێٌٌەّە، سۆیبى ّەثیر ڕاثرصّّ ًبتْاًي کە کەضبًەی ئەّ))  ّتی کە  کرص  ڕاضتی  ضبًتیبًب جۆرج

  رۆژُەاڵت ثاڵّکرصًەّەی ّ چبپ ،صەزگبی غەُضی هذەهەص.،ّ ترێطی ثرایبى-ژیبًضا لە ضەرکەّتي ًِێٌی.132ل - کرصًەّەی
 صەثبرە ّ صّّثبرە سۆیبى ّەک  ،کبرەضبتەکبى صەثێتەّە صّّثبرە ثەرصەّام  کْرصضتبًضا لە  ّتەیە ئەّ  ڕێک(( .   2009
 . صەثٌەّە


