
 .طْ)باضظاْ و باضظاُياْ( وةضبط بةؾيَوةيةكى فطاواْ كةهَم هة كتيَبةكةو بةتايبةتيـ بةؾىخويَِةضاْ ُاغاُسُى ئةَ كتيَبة زيَتة خعًةتتاْ بةو ٓيوايةى 

 

 

كةوتـة  هة ضاثداُةى ضواضضطاـ غويٌَاُى ضاخ و بآلوكطايـةوة  و  بةضطسا هة غيَ 2016اُؤضِاًاى زيطؤكى زيَطيّ و ُويَى كوضز,ُوغيِى ُوضى كةضيٍ,كوتايى ثايعىث 
ٓةظاض  99،776الثةضِةزا و بةضطى غيَيةًيـ  414ٓةظاض وؾةية هة 137،334الثةضِةزا, بةضطى زووةَ  480ٓةظاض وؾةية هة  155،895بةضطى يةكةَ  بةض زيسى خويَِةضاْ.

ًيَـصوو،دوططافيا،ئايّ وئايِعاكاْ،ظًـاْ و    بواضةكاُى ةٓةًووه هة خؤططتووةغٍ.17×23,5الثةضِةى 1236بةضطةكة بةغةضيةكةوة  ٓةض غيَالثةضِةزا، 342و ؾةية هة 
ُطى كوضز هـة طيَـصة  ًريو ًريُؿيِةكاُى ئةضزةآلْ، باباْ،غؤضاْ،بؤتاْ ...ؾؤضِؾةكاُى ؾيَذ ًةمحووز،ؾؤضِؾةكاُى باضظاْ،ظاضظًاُةكاْ،ؾؤضِف و ضاثةضِيِةكاُى كوضز،

هـة ئةهَـةًاُيا زةغـِووؽ كطاوة،زواتـط      20/10/2010و زووا وؾـةف   20/5/2003يةكـةً  وؾـةى ئـةَ بةضٓةًـة     ..ًوٌالُيَى عومساُى و قةفةوى)غوُِةو ؾيعة(زا
ةوة هة ُؤضةى ضاثسا بوو هة بةضِيَوةبةضايةتيى ضؤؾِبرييى غـويٌَاُى غـةض بـة وةظاضةتـى ضؤؾـِبرييى ٓةضيٍَ.هـةو        2013هة كوضزغتاْ تايجلطاو هة كؤتايى  2011/2012

 .و الثةضِةؾى خطاوةتة غةض يا البطاوةة،ضغتة، ثةضةططافـ وؾة،زةغتةواش بةزةَ ضاوةضِواُيى ضاثلطزُييةوة ضةُسي2016ّكاتاُةوة ٓةتا كؤتايى 

 بةؾى يةكةَ                                            بةضطى يةكةَ ـ 

ضز، ِةكاُى كوٓؤظ و ٓؤظطةهة زيَطي ،كؤضء كؤضطِةوةكاْ بة غىَ ئاضِاغتةزا يِى ًطؤظــ،ًيَصووى زيَطيّء ُةشازى كوضز،قؤُاغة غةضةتاييةكاْء ًيَصووى ٓةضة زيَط
كوضزء ،ى ُوح، طوطاًـ يضريؤكةكاُى تؤفاْ، كةؾت ،كاْظجنرية ضيا،كاْباض و طؤهةوضؤَ و ضو:غِووضةكاُى كوضزغتاْ،دوططافياى كوضزغتاُْويَؿليَم هة 
سةوت ؾويَِةواضة  ،ظةضزةؾت ء ئايِى ظةضزةؾتيى زضؾتةكاُى ئايِى ئيعزى ـ ييَعزيى،ٓيَوَة ،كاُى كوضز: ئايِة غِلطيػتةكاْى ـ ئايِةييةظزاُجةضغت

ًاوةى فةضًاُطِةوايى  زء ئايِى ئيػالَ،كوض ،كوضز زواى ٓةضةغى زةوهَةتة تاقاُةكةى هة ًيَصووزا ى ًاز و تةًةُيَلى كوضت،زةوهَةت،ى دئاْغةضغوضِٓيَِةضةكة
طواية ًةئٌووْ  و ططوثى ًوعتةظيوة باُطةؾة زةكةْ  ةضزةًى عةباغييةكاُسا،خةهيفة طةالُى ًوغوهٌَاْ هة غ،زةوهَةتى ئوًةوى، خةهيفةكاُى زةوهَةتى ئيػالَ

                                                       طةُسةهَى وثالُطيَطِاْ و تريؤض هة كؤؾلةكاُى خةهيفةزا...خةهيفةكاُى زةوهَةتى عةبباغى.زاًةظضاُسُى زةوهَةتى عةبباغيسا، ضِؤهَى كوضز هةقوضئاْ ٓةهَبةغرتاوة! 

 ةَ                                                                                             وبةؾى زوبةضطى يةكةَ ـ 

كوضز هةغايةى زةوهَةتى  قةفةوى،زاًةظضاُسُى زةوهَةتى عومساُي،زاًةظضاُسُى زةوهَةتى زا،1196ـ   1019ديَطريبووُياْ هة ٓيَطؾى توضكة غةجلووقةكاْ  و 
غوهَتاْ هة ُيَواْ كةًاهييةكاْ  ،زاطريكطزُى كوغتاُت  عومساُييةكاُسا،  زةوهَةتةكاُى باهَلاْ هةغةضزةًى  ،و ثةيوةُسييةكاُى بة قةفةوييةكاُةوةعومساُيسا

                                                                                 ....  ئيَػتازا و ضابوضزوو ُيَواْ هة توضكيا زاًةظضاُسُى كؤًاضى توضكياى كةًاهيي،،و ٓاوثةمياُاُسا

 غيَيةَ بةؾى ـ يةكةَ بةضطى

                                                                                               ًوغوهٌَاُاْ، ىضيَباظةكة ضواض ثيَؿةواكاُى، ئيَطاْ ىيئيػالً كؤًاضى زاًةظضاُسُى ٓةتا ًاز زةوهَةتى غةضزةًى ُويَسا، و كؤْ هة ئيَطاْ
                                                                                     ئةيوبى، قةالَسةزيِى و خاضجةضغتاْ دةُطةكاُى،1979 – 670 ئيَطاْ زةوهَةتةكاُى، ًةٓسي ئيٌاَ زةضكةوتِةوةى و وُبووْ،فةقيٕ وياليةتى
 ؾؤضِؾى ضووغيا: هة ؾؤضِف وى،غةضٓةهَساُىظةُس،قاداض،ثةٓوة زةوهَةتةكاُى ئةظغاُسا، و يَطاْئ ُيَواْ هة ضاغتةوخؤ كوضزئةفغاُةكاْ، ُؿيِى قةفةوى،ًري زةوهَةتى
 ى ؾا ضةظا ضيػوابووُى و كةوتّ،مسلؤ ؾؤضِؾةكةى – خؤضٓةآلت كوضزى  ؤؾياضبووُةوةىٓ و ًةتطغى ظةُطى هيِ ، غةضكطزايةتى بة1917،بةهؿفيم1905ًةُؿفيم



 ؾؤضِؾىكوضزغتاُسا، كوًاضى هة باضظاُياْ ٓيَعى و باضظاُى ،كؤًاض اُىوةظيط كابيِةى يةكةً  ،ًةٓاباز ـ  كوضزغتاْ   كؤًاضى ،ًيكط طةىل و كوضز خعًايةتىئيَطاْ،

 طةضِاُةوةى هة بةض ضؤشيَم ئيَطاْ،خوًةيِى ىكوضِِِ ـ ػتةفاً و خوًةيِى باوكى ـ ًووغا ًػتةفا تريؤضكطزُى ،ئيَطاْ ؾاى ضةظا ةًةس ضؤشةكاُى زووا، ئيَطاْ طةالُى
              ....  ئيَطاْ بؤ ثاضيػةوة هة خوًةيِى

                                                                                                          ضواضةَ ؾى ـ يةكةَ ضطىبة

ووى ًيَص باباْ، ثاؾاكاُى و ًري ظجنريةى ئةهَقةكاُى و غةدةضةئةضزةآلْ،  ًريةكاُى  ضًاُطِةوايىفة  ًاوةى ضيَلدػتِةوةى ،كوضز ًريُؿيِةكاُى و زةوهَةتةكاْ
،كوضز هة باظُةى ًوٌالُيَى ظجنريةى ؾؤضِؾةكاُى كوضز،كوضزغتاُىباباْ و ًاوةى فةضًاُطِةوايياْ،ًةغتوضةى  ًريو ثاؾاكاُى ضةضةهَةن،بِةضة و  ًريايةتيى باباْ

! ًرييَلى كوضز غاهَيَم فةضًاُطِةوايى بةغسا تهةؾلطى عومساُييةكاْ بةطوضطاخنواضزوو زة زاضووغياى قةيػةضيسا،كوضز   ُيَواْ ئيَطاْ، عومساُى، ئةفغاْ و ـ
 زةكات!  

      ـ بةؾى ثيَِذةَ بةضطى زووةَ

ُيؿاُة ٓةضة زياضةكاُى ،1878. – 1877يةكةً   ؾؤضِؾى  زةضغيٍ  ،1856 – 1853ؾؤضِؾى يةظزاْ ؾيَط ،1947ـ  1908ُيَواْ   يَلدطاوة ُيؿتٌاُييةكاُى كوضز هةض 

ًريى ،  1847ـ 1843ضاثةضِيِى بةزضخاُةكاْ ،1937زوةً  ؾؤضِؾى زةضغيٍ ، ؾؤضِؾى ئاططى ـ ئاضاضات ؾؤضِؾى ؾيَذ غةعيسى ثرياْ،، 1880ؾؤضِؾةكةى ُةٓطيى 

                                                .... .ؾلؤزاضى كوضز  عةبساهَداْ  

 ؾي ؾةؾةَ      ضطى زووةَ ـ بةبة

عيَى بةطى ،ئينب خةهةكاْ  ،ئيبِوهئةغري ،ًةالًةمحووزى بايةظيسيي ،ئاًةزيي ،زةيِووضيي ،ئاًيَسيي،ؾاضةظووضيي: ى كوضزضةُسيّ قةهَةًى ُةُاغطاو

،ًاًة ياضة،ئيػٌاعيى ًةوالُا خاهيسى ُةقؿبةُسى،ؾيَذ ًاضيف ُوزآ،ؾةضةفداُى بتويػيى عةىل تةضًاخيي ...ضغتيَم ئةغتيَطةى ثطؾِطساضى كوضز: ،ؾاضةظووضيي

ئاهَؤظكطزُى ،ى كوضز هة ًيَصووزاطةىل باؾلوضز ء كؤًاضى باؾلوضز  بةضضاوتطيّ منووُةى ضاطويَعاُ، ةوةيةكى زيلةى زاغتاُى قةآلى زًسَؾاوةيؼ،ُوغيِ

                                      ....كوضز و ئةضًةْ ثةيوةُسييةكاُى ُيَواْ 

 ؾي سةوتةَطى زووةَ ـ بةبة

                      ،ؾوَةقاُى باض و زؤخى  ضاًياضيى  و ئابوضى كوضزغتاْ، بِةًاهَةى ؾيَداُى غويٌَاُى ، 1931ـ 1914ًةهيلى كوضزغتاْ  ؾؤضِؾةكاُى ؾيَذ ًةمحووزى  

و زهَِةواييلطزُى  ؾيَذ ًةمحووز هة ُيَواْ ٓةضِةؾة ،ثةمياُى غايلؼ بيلؤ و وياليةتى ًوقأل "باؾووضى كوضزغتاْ"،كوضزو ؾةضِةكةى ؾوعةيبةكطزُى ئيَطاْ،زاطري

ثةيوةُسييةكاُى ،ى وةظيطاُى سلوًةتى ًةهيم ًةمحووزيةكةً  كابيِة،ؾاى عيَطاق  ـ ؾيَذ ًةمحووززا بةغسا هة ُيَواْ بةضيتاُياـ ـضيَللةوتِةكةى ،توضكسا

زاطريكطزُى ئةغتةًبووي،  ، 1917ـ  1915ْ   غاآلُى ُيَواباظييةكاُى بةضيتاُيا و عومساُى هة تةضاظووى ٓيَعة غةض، ُيَواْ ؾيَذ و ضووغيا و ُاًةو ُاًةكاضيى

كؤتايى ؾؤضِؾةكاُى ْ،زوةً  كابيِةى سلوًةتةكةى ًةهيلى كوضزغتا،ئاظازكطزُى ؾيَذ هة ظيِساْ و طةضِاُةوةى بؤ كوضزغتاْ،ضوبةضِووبوُةوةكةى زةضبةُسى باظياْ

ى يى و كؤًةآليةتيباضوزؤخى ئابووض،بةضيتاُيا بة ئاؾلطا و بةُٔيَِى هة كوضزغتاْئةفػةضاُى ،ى كوضزغتاْكيَؿةى ًووقأل و ضاضةُووغي باؾووض ،ؾيَذ

ثطِوثاطةُسة و باهؤضةى اخػتِى فايوى كوضزغتاُى باؾووض،كؤتايي ؾؤضِؾةكاُى ؾيَذ و ز،زاوة قطضؤكةكةى ُيَواْ ؾيَذ و  بةضثطغاُى بةضيتاُيا،كوضزغتاْ

ضِاثةضِيِة دةًاوةضييةكةي ،ساسةًسى باباُ ؾيَذ ًةمحووز هة ُيَواْ مسلؤى ؾوكان وةض، هؤظاْ، غايلؼ بيلؤ، ًةكاُى غيظثةمياُِا ،زاًةظضاُسُى سلوًةتى كوضز

كيَؿةكاُي ُيَواْ سػيَّ كوضِي عةهي و ، وةٓابييةكاْ(،بِةًاهَةى زةغةآلتساضاُى زةؾتةكاُى سيذاظ، ى غويٌَاُي)ؾةضِي بةضزةضكي غةضا1930يوووي ئة 6

ثةمياُي  كؤُططة ُيَوزةوهَةتييةكاْ و ثةمياُة ُيَوخؤييةكاْ:،يي بةضيتاُيائةفػةضي زةغطاي ٓةواهَططئيَسواضز هؤضاُؼ  بةضضاوى ؤهَي ضِ،وزعةبسوهعةظيع كوضِي غعو

كةَ و زووةَ، ثةمياُى ئةضظضؤًى ية ثةمياُى ُيَواْ عومساُى و كوضز،،ثةمياُِاًةى طوهَػتاْ ،ظ.1048/1638/1639ثةمياُِاًةي ظةٓاو ،  1523ـ1512ئاًاغيية 

  .ثةمياُِاًةى ًوزضوؽ ،زاًةظضاُسُي ؾاُؿيين عيَطاق 

     3ـ1ـ بةؾى ٓةؾتةَ/ فايوى بةضطى غيَيةَ 

و 1943ـ  1932، زووةً  ؾؤضِف 1932ـ  19/12/1931يةكةً  ؾؤضِؾى باضظاْ  باضظاْ، ةكاُىؾؤضِؾضةضةهَةكى باضظاُياْ،غةدةضةى ،ٓيَوَلاضيى  باضظاْ و باضظاُياْ  

                      ,يةكةً  غةض كؤًاضى كوضزثيَؿةوا قاظى ًوسةممةز ،(ش.نكؤًةهَةى شياُةوةى كوضز )...  1945وة ُةكوشايةوة ٓةتا  28/7/1943ؾؤضِؾى غيَيةًيـ هة 



                        ،ثيَلسازاُةكاُى ُيَواْ كؤًاضو هةؾلطى ئيَطاْ ؾةضِو، زاًةظضاُسُى ثاضتى زميوكطاتى كوضزُطى بةضظكطزُةوةى ئاآلى كوضزغتاْ،ئآةضاًياضى ئيَطاْ،باضووزؤخى 

              ثيَؿةوا هةبةضزةَ زاززطازا، بؤ تاضاْ، ئةفػةضاُى هيصُةى ئاظازى،ًػتةفا تةوضيَع،ضووُى باضظاُى  –ٓةضةغى كؤًاضى ئاظةض  ،غةضةتاي ٓةضةغي كؤًاضى كوضزغتاْ

                                   .وة غيةتِاًةى ضواض ئةفػةضة ؾةٓيسةكاْ اى ضواض ئةفػةضة ؾةٓيسةكاْ، تطاشيسياْ زواى ٓةضةغى كؤًاض، ٓيَعى باضظاُي

 2فايوى  ؾى ٓةؾتةَ،ضطى غيَيةَ ـ بةبة

                                          يى و عاضةبسا،هةُيَواْ  ئيػطائ.م بيَ ئاآلؾايةن بيَ تاز ،وآلتيَم بيَ غِوض،زةوهَةتيَ ًػتةفا ، باضظاُى14/7/1958بعاظى كوضزايةتى و ؾؤضِؾى 

ئايا باضظاُى غةضكطزةيةكى خيَوَةكيى ا هة ُيَعيلرتةوة باضظاُى بِاغ ،ب،1961ؾةضِة بةُيَوباُطةكاُى ؾؤضؾؿى ئةيووىل ز باضظاُى و ياغط عةضةفاتسا،هةُيَواْ ًةغعو

، 1964كيَؿةكاُى ُيَواْ غةضكطزايةتيي ثاضتى و ؾؤضِف ،زابةؾبووُى ثاضتي و ؾؤضِف و زووبةضةكييةكةى  بةكطيَطرياو بووْ؟ ى كوضزؾؤضِؾئايا غةضكطزايةتيى ،بوو؟

زُةوةى بؤ ؟ زةغتجيَلط 1970ًاضت 11ضِيَللةوتِى ،ُيَواْ ًةاليى و دةالهيى ،ئةجناًةكاُى زووبةضةكىيةكةً  كؤغح هةبةضزةَ غةضكةوتِى ؾؤضِؾى ئةيوووهسا

ضواض ضاالكيي ثيَؿٌةضطاُةى ديا بةدياي اليةُةكاُى ؾؤضِف بؤ  غعازاُى ضواض زوشًّ و تاواُلاضى  ....ُاًة يةكى  قةزاَ سػةيّ بؤ باضظاُى ًػتةفاؾةضِيـ بؤ ؟،

                       ًوسػ    طةوضةو غةضغةخت و خويَطِيَصى كوضز هة غويٌَاُى ،ظةعيٍ قسيق,ُاظَ طعاض، ًوََؤظَ ًوالظَ

  3فايوى  ،ضطى غيَيةَ ـ بةؾى ٓةؾتةَ بة

ي باضظاُى ٓيَوَة غووضةكاُو غةضكطزايةتيى  ؾؤضِف ،ًػتةفا باضظاُى  ثيَساضوُةوةيةكى ٓةهَويَػتةكاُى،1975ُػلؤى بةٓاضى  و ووا قؤُاغى ؾؤضِؾى ئةيووويز
غةضكةوتّ و ًةظُيى باضظاُى ُٔيَِييةكاُى ،خاهَى غةضةكيسا 20هة كاضةكتةضى باضظاُى ًػتةفا ؾيلاضكطزُى  با هة ُيَعيلةوة باضظاُى ًػتةفا بِاغ  , ،وؾؤضِف

    )ٓةظاضاْ تةْ عةزاهةت ، ُطخى تةُيَم ُةوتياْ ُيية.( ًػتةفا كة زةيوت :

 ؾاعريى ٓةضةًةظُى عةضةب، ًوسةممةز ًةٓسى دةوآريى وتوويةتى:        

 مُطلسٌمباضظاْ يا هغعا تعاقى سَوُٕ       عِِرباهقطوِْ اهغِِرب فٔو 

واتا: باضظاْ ئةى ئةو ًةتةهَةى ٓةض هة غةضزةًاُى ضابطزووةوة ؾيلطزُةوة و تيَطةيؿتِى ُٔيَِييةكاُت غةخنت ضوُلة ًةتةهَيَلى 
   ئةفػووُبةُسيت.

فتاكاُساضةُسيّ كوضزَ بيِيي،يةكيَلياْ هة باغى ئايِسا ُووغةضى ًةظُى توضن، ئيػٌاعيى بيَؿلضى زةهَيَت:)هة غاآلُى سة
         .(وتى:)ئايٍِ كوضزغتاُة و ثةياًبةضيؿٍ باضظاُيية

 ؾى ُؤيةَضطى غيَيةَ ـ بةبة

بةضاوضزكطزُى  كوهتوضى  كوضز و فاضؽ و  ،ظًاُي كوضزى و ظًاُة ِٓسؤ ئةوضوثاييةكاْ و ظاضظًاُةكاُى كوضزواشة ديَطةى  غةضُر و تيَطِاًاُّ,ٓةُسيَم  وؾةو  زةغتة

                                                               .بةختى ضاًياضيى ،ٓةُسيَم ُيؿاُة و ٓةهَويَػتى غازة ثيَوةضى ٓؤؾياضيى ُةتةوةي  ،كؤًةهَيَم هةواُةى هةغةض كوضز ُووغيوياُة، توضكسا ...

 كوساْ، ئاؾووض، ،ـ ًيسياًاز غةضزةًى هة عيػازا، ثيَـ غةزةكاُى هة كوضز كوضز، ضةضةهَةكى و ُةشاز دوططافيا،،ًيَصوو بواضةكاُى  ىغةضةكي بابةتى وةن ئةًاُة 

 كيَؿةىضووغيا، ـ عومساُيى قةفةوى، ـ عومساُيى دةُطةكاُى غوُِةطةضيَتيسا، ضيَباظى هةطةيَ ًوٌالُيَلاُى ؾيعةطةضيَتىء غةضٓةهَساُىغوًةض،

 بعوتِةوةى ،(ًةؾطوتة) ئيَطاْ توضكياء هة ياغاخواظاْ بعوتِةوةى غوهَتاْ، ُوآ،زواضِؤشةكاُى ئيَطاُى زاًةظضاُسُىى خةهيفةكاُى ثةياًبةض،تريؤضكطزُخةالفةت،

  باوكى، ضةظاؾاى زواى ضةظاؾا سةًة ئيَطاُى توضكيا، كؤًاضى زاًةظضاُسُى كةًاهيعَ، توضكيا،بعوتِةوةى هة ثيَؿلةوتّ يةكيَتىء كؤًةهَةى ئةفػةضةكاُى

 تةتةهَة ء غةضبيَصُط ء بِبيَصُط ططتّ، تويَلطزْءوبآ تاوبيَت،ُووغةضى كتيَبةكة زةهَيَت : ُووغيِةوةى ًيَصوو ئةطةض تةُٔا طيَطِاُةوةى ضووزاوةكاْ 

ةن خؤًاْءُاغيين ٓةض بؤ خويَِسُةوة زةؾيَت ُةن تيَطةيؿنتء بةغتِةوةى ٓةًوو اليةُةكاْ ثيَلةوةء ضريؤكى طويَ ئاططزاْ و ئةوة زةبيَتة ضريؤنء 

هة ضابوضزوو،زووباضةو قةز باضة  ى وةضططتّيثةُسء ئاًؤشطاضزياضيلطزُى زؤغتء زوشًّ،زةوضوبةضء  ُةتةوة،ؾاضةظابووْ هة زضاوغيَلاْ و 

 بريؤكةى زضووغت و ٓةُطاوُاْ بة ئاضِاغتةى زةضباظبووْ هة باظُةى بةضشةوةُسيي  تةغلى  ُةكطزُةوةى ٓةهَةكاُى ضابوضزوو,طةآلهَةكطزُى



 سيعبايةتى ,تايةفةطةضيى،ُاوضةطةضيى،خؤخؤضيي و يةكرت قبوهَِةكطزْ.....

خان ضز وةن ُةتةوةيةكى خاوةْ اُة ئاوزاوة، كووةكاُياْ بة بريوباوةضِى ؾؤظيَِػتًيَصووُوغاُى وآلتاُى زاطريكاضى كوضزغتاْ بة دؤضيَم ًيَؿلى ُة 
ُاخويَِسُةوةء ٓةضيةكةؾياْ بةؾيَلى كوضزغتاْ بة سةآلهَى خؤى زةظاُيَتء ثيَؿةكيـ بطِياضياُساوة وُيؿتيٌاْ ،ظًاْ، ًيَصوو، كوهتووض 

ُووغةضء ًيَصووُووغى ا بيَت. ى خؤياُى تيَسيبة ض ئاضِاغتةيةكسا بطِوات كة تةُٔا بةضشةوةُس يؿىء ئةجناًةكاُة ًيَصوييةكاْتؤًاضكطزُى ضووزاو
بيؿلضى،  ئةوهياضةهةبى، ؾةًػةزيّ ئيػٌاعيى ى بةضُةزاوة، هة ُيو توضكسا وةن: يبيَاليةْء بةويصزاُيؿياْ تيَسا ٓةهَلةوتووة اليةُى ضاغت

ظ.  1536ـ  1534ُاقيح ًةتطةقضي بةكوضزغتاُسا طةضاوة، ظ.1518ـ 1514زيواْ هغات تطن (.سةيسةض ضةهةبي   ي ُووغةضي )يغاًي، ًةمحووز كةؾغط
ٓاتؤتة كوضزغتاْ . ياهض ، بةٓيذة بؤضاْ، كةًاي ثري، ٓاهَؤن طططط.هة فاضغةكاُيـ وةن: ئةغلةُسةض ًوُؿي، تةفطؾياْ، ظضبةخت . هةُيَو 

ُي غيويةتي زاُيؿتوواهة طةؾتةكةيسا هة بةغساوة ٓاتؤتة كوضزغتاْ,ُووكة  1369ــ 1304عاضةبسا منووُةي وةن ئينب بةتتوتةي ًةغطييب 
اُي ضواض ظاُاية، غياُيياْ ي ئيػالَ هةغةض ؾيظ. فةضًوويةتي: ضووُاكبري 1111ـ  1058كوضزْ . ئيٌاًي غةظاهي  ؾاضةكاُي ًووقى، ًاضزيّ، ؾةُطايَ

( و )ئيبِوحلاديب( 1331ـ 1273ئةيوبيي  )ئةبو وةفاية هة )ئينب خةهةكاُى ئةضبيويي( ،كوضزْ: ؾاضةظووضيي ، ئاًيَسيي ، زيِةوةضيي . ئةوة دط
خاوةُي كتييب )أخباض أملوون(  وتوويةتي (ربىألطى)يتةبةضي خاوةُي كتييب)ًطوز أهسٓب( بِةضةي ٓؤظةكاُي كوضزي بةغةضكطزؤتةوة.يًةغعووز

ئةظري باُؤظــ. كطيؼ خةهيفة ًةضواْ كوضزة .ئةوة دطة هة ُووغةضاُي ضووغيا وةن: باغيى ُيليت ، ًيِوضغلي، خاهف ،الظاضيف، فيوضفػلي، 
كؤضطا ـ فةضةُػا، ًاضت  ظاْ بطؤُػةْ ـ ٓؤهةُسا، طويِتةض زيؿِةض ـ ئةهةًاُيا، ًيذةض ُؤئيى،دةميؼ ضيض، ضيتؿاضز بيػنت ـ بةضيتاُيا، 

 لطزو بة دئاُي ُاغاُس .يياْ ديِؤغايسي ٓةهَةظةي ضووًاهَئةًةي زووا

   كاُيؿياْ فيَطزةبّ بؤ تيَطةيؿتِى ضابوضزووياْ و ةاْء ًيَصووى خؤياُسا ًيَصووى طةالُيـ زةخويَِسُةوةء كةًوظؤض ظًاُطةالُى ثيَؿلةوتوو هة ثايَ ظً                 

بووُي ة، غةضباضى ؾاضةظاُةثةيوةُسىء هة يةكرت تيَطةيؿتِى ئيَػتاو زآاتوو. كوضز بة طؿتيى ظًاُى زضاوغآ زاطريكاضةكاُى زةظاُيَت، بةآلَ ؾاضةظاى ًيَصووياْ ُيي

ظًاْ، ويَصة، ًيَصوو ودوططافياى بيَطاُةكاْ زةخويَِيَت و ؾاضةظاييؿى هئَةية، كةضى هةكوضزغتاْ كويَطو ُةؾاضةظاو ُاًؤية ئةى كوضز بؤضى هة ًيَصووةكةى خؤى.

ُووغيوياُة. ئةًة خاهَيَلى غةضُر ضاكيَؿة:كوضزبة طؿتى خؤياْ لة ظؤضبةى ٓةضة ظؤضى  ٓةض؟زضاوغيَلاُى كوضز ظًاُى كوضزى ُاظاُّ، بةآلَ ًيَصووةكةى ؾاضةظاْ، ضوُ

ْ بةآلَ ظًاُةكةى ُاظاُّ و ظًاُةكاُى زضاوغىَ زاطريكاضةكاُى زةظاُيَت بةآلَ ؾتيَلى ئةوتؤ هة ًيَصووياْ ُاظاُيَت، زضاوغىَ زاطريكاضةكاُيـ ًيَصووى كوضز ؾاضةظا

 ُاياُةويَتيـ بيعاُّ!

ثع.( ضؤشطاضى زةغةآلت و فةضًاُطِةوايى كوضز بة يةكذاضةكيى 520ـ 670)، زةوهَةتى ًاز ـ ًيسياتةًةْ كوضتةكةى هة ًيَصووزا زواى ٓةضةغى زةوهَةتة تاقاُةكوضز 

ًة، غرتاتيصى ظهليَعةكاُى ُاوضةكة ئةوةبوو، كوضز وةكو ًقاف، زاؾى زا ئاوابوو،ٓةتا ئةًطِؤؾى هةطةهَسا بيَت زاًةظضاُسُى زةوهَةتيَلى زيلةى بؤ ُةضِةخػا...

بةزواوة ثيَسةُيَتة يةكةَ قؤُاغى خةًآلُسْء 1991لاضيى كوضزيـ هةغاهَىيَِّء ئةقوَى ضاًياضيىء زيجوؤًاتكطاؽ غوضى بةض هةؾلطو غوتةًةُيى دةُط بةكاضبٔ

اُى زوشًِةكاُى وةضبططيَت هة ٓةُطاوُاُى غةضكةتوو، غرتاتيصيةكةؾى )ئةطةض بطوجنيَت بة غرتاتيصى بصًيَطيّ( هة غةض بِةًاى كةهَم هة ُاكؤكىء بةيةكساز

زو طةيؿتِةوة غفطيـ. تؤ ثيَِاو ًاُةوةزا. هةوةزا ضاكيؿى ٓيَِاوة بةبةضاوضز هةطةأل ؾؤضِفء ضاثةضِيّء ًريُؿيِةكاُساكة ٓةض ٓةًووياْ هة غفطةوة زةغتياْ ثيَلط

اضاغتِى كوهتووضةوة بةضزةواَ هة طةؾةء ثةضةغةُسُسا بووة، ٓةًيؿةف هةوة طةضِآ، بريى كوضزايةتى هة قؤُاغى غةضةتاييؿسا وةن ؾاُاظيلطزْ بةخؤو باثرياْء ث

 ئةو ٓةغتة غطوؾتيية كة زواتط ضؤتة قاهَبى برييَلى زياضء ضيَلدػتِى ضاًياضييةوة، ؾؤضِؾةكاُياْ ٓةهَطريغاُسووة ُةن بةثيَضةواُةوة. 

ض و ؾاضةظابووْ، هة ًيَصووى طةالُى زضاوغيَـ  ظؤض بيَئاطا ُةبووْ، ظؤضيؿى هيَوة غةضكطزةو ضابةضةكاُى كوضز ظؤضبةياْ هة بِةًاهَة ئايِييةكاْ و خويَِسةوا

ةوةُسيى تايبةتء فيَطبووْ، بةآلَ ٓةضطيع ُةياُتواُى بيدةُة قاهَبى ثطاكتيَلةوة، بةهَلو ئةظًووُة تاهَةكاُى زووبةضةكىء خؤخؤضى و خؤثةضغتىءضاوهةبةضش

ةكطزةوة. ظؤضبةًاْ ٓةضٓةضةغى ؾؤضِؾى ئةيوووملاْ هةبةضضاوة، بةآلَ هة ضاغتيسا ٓةض ٓةًوو ؾؤضِفء ضاثةضِيّ ء كةوتّء ٓةضةغةكاُياْ زووباضةء قةزباضة ز

ى باؾووضى كوضزغتاْ 1991سلووًةتء كؤًاضء قةواضة غةضبةخؤ و ُيٌضة غةضبةخؤكاُيـ بةٓةضةؽ كؤتاييأُاتء تةُٔاء تةُٔا ضاثةضِيِة ًيَصووييةكةى بةٓاضى 

 ُيَوزةوهَةتى طوجناوزا غةضكةوتء خؤى هة بةضاًبةض طؿت ٓةضِةؾة ُاوخؤيىء زةضةكيةكاُسا ططتووةء زةغتلةوتيؿى فطةية.هة باضوزؤخيَلى 

بػتيَم خاكي  ظؤضبةى ٓةضة ظؤضى ضووُاكبرياُى كوضز و غةضكطزةكاُيـ ثاغاو بؤ غةضُةكةوتِى ؾؤضِؾةكاُى كوضز زةزةُة ثاأل فاكتةضة دوططافييةكة، طواية 
 ُةكةوتؤتة غةضزةضيا!!ئةى ؾؤضِف هةخؤضٓةآلت، باكووض بؤ غةضُةكةوت يا هة بةؾة طضلةكةى ُاوةُس ؾؤضِف بؤٓةهَِةطريغا، خؤ طةضووى ٓوضًعءكوضزغتاْ 

 بةُسةضى ئةغلةُسةضووُة كوضزغتاُّ؟ 

زوو غةضكطزة ثيَلةوة زاُووياْ ثيَلةوة  زابةف بووة، ٓةضطيعكوضز بة زضيَصايى ًيَصووة زيَطيِةكةى ُاكؤن و زشو خؤخؤض بووة، ٓيَعو تواُاكاُى بةغةض زووشًِةكاُيسا 
 1994ـ  1977/ 1976.  كؤًؤُيػتى عيَطاق  كاشيمء ثاضتىبطيتيبوو هة:ثاضتى زميلطاتى كوضزغتاْ ، 1975ـ  1958، ٓةض بؤ منووُة ٓيَعةكاُى طؤضِةثاُةكة ُاكوهَيَت

ضتى غؤغياهيػتى ثاضتى زميوكطاتى كوضزغتاْ ـ عيَطاق، يةكيَتى ُيؿتٌاُيى كوضزغتاْ، سيعبى غؤغياهيػتى كوضزغتاْ ـ عيَطاق، ثاضتى كؤًؤُيػتى عيَطاق، ثا



تى طةيَ، ثاضتى زميوكطاتى كوضزغتاْ ـ كوضز)ثاغؤن(،كؤًةهَةى ظةمحةتليَؿاُى كوضزغتاْ ـ ئيَطاْ،سيعبى ظةمحةتليَؿاُى كوضزغتاْ ـ عيَطاق، ثاض
كوضزغتاُى خؤضٓةآلت ء ثاضتى كطيَلاضاُى كوضزغتاْ )ثيَلةكة( هة باكووض، ئةًػةضء ئةوغةضيؿى تفةُط ء ثيؿٌةضطة ء ؾارء  طاْ،كؤًةهَةى ًاضكػيى هيِيِىئيَ

اُى ء ثيَلةكة هة غةض بِةًاكاُى ًاضكػيعَ زضوومشى ضظطاضكطزُى كوضزغتخةباتى ُٔيَِيى  ُاوؾاض ء ؾاضؤضلةكاْ بوو، كاشيمء ثاغؤن هة كاُياوى بريى كوضزايةتى
ثاضتى ء يةكيَتى ء غؤغياهػت و زميوكطاتى ئيَطاْ دطة هة كؤًةهَة هة بةضُاًةء ثةيطِةء و ثطؤططاًسا يةن ئاًاُر بووْ كةبطيتيبوو هة) طةوضةياْ بوَِس كطزبوو.

ضزغتاْ و ًةطةض هة ثيَلٔاتةى غةضكطزايةتييةكاُياُسا دياواظ بووْ ...زوواتطيـ هةو ٓيَعةغياغيياُةى ٓاتِة زميؤكطاتى بؤ عيَطاق / ئيَطاْ و ئؤتؤُؤًى بؤ كو
اُى كوضزغتاُسا، بةٓاضى طؤضِةثاُةكة، بةضضاوتطيِياْ بعوتةوةى ضاكػاظىء طؤضِِِِِاُة، كة ءةن غةضةتا بة طوضِوتيِيَلةوة خؤى ُاغاُسء هة ٓةهَبصاضزُةكاُى ثةضهةً

كوضغى ثةضهةًاُى كوضزغتاْ بةزةغت بِٔيَِيَت ءةن ضةُطساُةءةى ُاضِةظايى دةًاوةضو طةضِاْ بةزواى ئةهتةضُاتيظسا . بةبؤضووُى ًّ ئةء  27ُى توا 2009
بووْ  ةى غةضكةوتّء ديَطريغةضكةوتِة كاتية و ثيَواُةى ضاغتةقيِةى غةضكةوتِى بعوتِةوةى طؤضِاْ هة ٓةهَبصاضزُةكاُى زآاتووزا زةبيَتة ُيؿاُ

ظ.ؾاضة ؾرييِةكةى  1492عيػاييةكاْ ؾاضة دواُةكةى ) كؤغتاُت  ( ياْ هةزةغتضوو ,عةضةبيـ  ُووغةضى كتيَبةكة هة كؤتاييسا زةهَيَت :دةًاوةضزا.هةُيَو
يَلى بةضةى اْ ًرييى عيَطاق وؾاُسُيَو 1991هة وتوويَصةكاُى بةٓاضى ى زؤضِاُس ,ئايا كوضزيـ  ؾاضى ) كةضكوون ( ى ثطِ هةُةوت زةزؤضِيَِيَت ؟ )ئةُسةهوؽ(

كة باؽ زيَتةى غةضكةضكوون , عةهي سةغةْ ًةديس ) عةىل كيٌيايى ( زةهَيَت ئيٌَةف هة ئيػجاُيا ؾاضى ئةُسةهوؽ )غةضُاتة(ًاْ هة  كوضزغتاُيسا هة بةغسا
  زةغتضوو، ًةطةض ٓةض ٓؤُطاوة و طؤضاُى بؤ بوَيَ ، ئيَوةف ٓةض ئةوةتاْ بؤ زةًيَِيَتةوة!

 ةُس وؾةيةكسا ضطِكطزؤتةوة و زةهَيَت :هة كؤتاييسا زةهَيٍَ ، ُووغةض بابةتطةهيَلى ًيَصوويي و ضاًياضيي و ًؤضاهَى هة  ض

 ثةجنا قايَ ثرتة هة زُياى غياغةتسا غةضزةًى دواًيَطيى و بةٓا بةضظةكاْ                                                

 بةغةضضووْ و دئاْ بؤتة باظاضِى طةضِاْ بةزووى بةضشةوةُسيسا و                                                         

   ًطؤظيـ بةتان، كؤًةيَ، طةي,ُةتةوة ,كاآلى باظضطاُ                                                            

ئةَ بةضٓةًة باوةضُِاكةَ ,هةطةيَ ئةوةؾسا ي ُابيَتيٓيض كاضيَم بىَ كةًوكووضِضى كةضيٍ هة ثيَؿسةغتييى كتيَبةكةؾسا ُووغيويةتى ُووغةضى بةضٓةًةكة ًاًؤغتا ُو

طيَصةُطى زةضيايةكى كةى ًةالى ًةؾٔوض بيلطيَِ . بةُسة بة كؤهَيَلى ططاُةوة خؤَ هة (كيَطزة)،هةو دؤضة ٓةآلُة بيَت بة  كةًوكوضِيى وٓةهَةى واطةوضةى تيَسابيَت

 سووى.ِيو ويصزاُى ظ ؾريى ثاكىقووأل ٓاويؿتء كؤهَةثؿتةكةَ طةياُسة ئةوبةضء ئةو ثةياًةى زةًويػت طةياُسَ، داخويَِةضى ٓيَصاف غةضثؿلةو خؤيى ء

 

 

 


