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بەواوی خوای گەورە و دلۆڤان
پێشەكی
ِرۆڤاٌەذی هەر ٌە ضەرەذای ِێژووەوە گرٔگٍەوی زۆری تە ڕەچەڵەن داوە ،وە
چاودێرٌەوی ذاٌثەذی ٌەضەر دأاوە ،وە ئەو غرە خێگٍرتىوە ٌەالی ضەرخەَ ٔەذەوەواْ وە
پاراضرٕی ڕەچەڵەن تە گرٔگررٌٓ پاڵپػرٍەوأی تىؤی ژٌأی ِرۆڤاٌەذی و وۆِەاڵٌەذی
دادۀرێدٌ .ە تەراِثەرٌػذا ٌەدەضرذأی ڕەچەڵەن الدأە ٌە ڕێطای تۆِاوەٌی دروضد و
تەهەدەرچىؤی تەهای ژٌأی ِرۆڤ.
وە ٌەتەر ئەوەی پەٌىۀذی ڕەچەڵەن پەٌىۀذٌەوی تەهێسی ِرڤاٌەذٍە ،تۆٌە غەرٌعەذی ئٍطالِی
گرٔگٍەوی زۆری پێذاوە ٌە ڕووی پاراضرٓ و پارێسگاری و چارەضەری.
ڕەچەڵەن تەهێسذرٌٓ پاڵپػرٍەوأی خێسأە ،وە ئۀذاِەوأی تەٌەوەوە دەتەضرێرەوە تە
تەضرٕەوەٌەوی تەردەواَ وە تٕەِاوەی ٌەوثىؤی خىێٕە ،وە تەهۆی ڕەچەڵەوەوە ٌێىررازأی
خێسأی و ئۀذاِەوأی ڕوؤاداخ ،تۆٌە غەرٌعەذی ئٍطالِی ٌە ڕووی چاودێرٌٍەوە تە ٌەوێه ٌە
ٌە پێٕح ِەتەضرەوأی غەرٌعەذی (ِماصذ اٌػرٌعح) ی دأاوە وەوا ژٌأی ِرۆڤ خێگٍر ٔاتێد
ذۀها تە پاراضرٍٕاْ ٔەتێد.
خێگٍروردٔی ڕەچەڵەوی ِٕذاڵەواْ تۆ تاوأٍاْ و گەڕأذٔەوەٌاْ تۆٌاْ ٌە گرٔگررٌٓ ئەو ِافأەٌە
وەوا ٌە هاوضەرگٍری دەوەؤەوە.
هەر ٌەتەر ئەو گرٔگٍەغە وەوا ٌاضادأەری عێرالی تاٌەخی تە تاتەذی ڕەچەڵەن داوە و چۀذٌٓ
ِادەی تۆ ذەرخاْ وردووە و حاڵەذەوأی ذێذا خطرۆذە ڕوو.
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بەروامەی توێژیىەوە :
تەرٔاِەی ذىێژٌٕەوەوە ذۀها پػد تە ٌەن خۆری تەرٔاِە ٔاتەضرێد ٌەتەر ئەوەی تاتەذی
خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن و ڕەذىردٔەوەی تاتەذێىی زۆر فراوأە و هەَ ٌە ٌاضا و هەَ ٌە
غەرٌعەخ تاضی وراوە .تۆٌە ٌەو ذىێژٌٕەوەٌە پػد تەضرراوە تە تەرٔاِەی غٍىاری ،خگە
ٌەوەظ گەڕأەوە تۆ ضەرچاوە ڕەضۀەواْ تەذاٌثەخ ٌە وەرگرذٕی ڕای ِەزهەتەواْ .وە گرٔگی
داْ تە ئاٌەذە لىرئأٍەواْ.

كێشەی توێژیىەوە :
تاتەذی ڕەچەڵەن چ ٌە ڕووی خێگٍرتىؤی چ ٌە ڕووی ڕەذىردٔەوەی ٌە تاتەذە هەضرٍارەوأە،
تۆٌە ٌە ئەگەری ٔەتىؤی تەڵگەی پێىٌطد تۆ خێگٍرتىوْ و تەهەِاْ غێىە ٔەتىؤی تەڵگەی
پێىٌطد تۆ ڕەذىردٔەوە گرفد و وێػەی زۆری خێسأی و وۆِەاڵٌەذی دروضد دەواخ.

ئاماوجی توێژیىەوە :
ئەَ ذىێژٌٕەوەٌە ئاِأدٍەذی ذٍػه تخاذە ضەر ٌەوێه ٌە تاتەذە هەضرٍار و گرٔگەوأی تىاری ٌاضا
و غەرٌعەخ وە ڕەچەڵەوە ٌە ڕووی خێگٍرتىوْ و ڕەذىردٔەوەی ،وە ئاِأدٍەذی پػد تثەضرێ
تە ئەحىاِی غەرٌعەذی ئٍطالِی تۆ تەڵگە هێٕأەوە ٌەتەر ئەوەی ٌاضای تاری وەضی عێرالٍع
هەِاْ واری وردووە.

گروگی توێژیىەوە :
گرٔگی ئەَ ذىێژٌٕەوە ٌەوەداٌە وەوا ذٍػه دەخاذە ضەر تاتەذێىی هەضرٍار و گرٔگ وە
ڕەچەڵەوە ٌەتەر ئەوەی تە تٕەِای دروضرثىؤی خێساْ دادۀرێد .وە ڕەچەڵەن ٌە گرٔگررٌٓ
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غىێٕەوارەوأی گرێ تەضری هاوضەرگٍرٌە وەوا پەٌىۀذی و ٍِهرەتأی ٌۀێىاْ هاوضەرەواْ
دروضد دەواخ .وە ئەَ تاتەذە پەٌىۀذی هەٌە تە ژٌأی هاوچەرخی ِرۆڤەواْ و ذٍػه دەخەٌٕە
ضەر پػىٍٕٕی پۀدەِۆر و ِٕذاڵی تٍىری و ڕۀگذأەوەٌاْ ٌەضەر خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن وە
دوور ٍٔە ٌەو والعەی ذێٍذا دەژٌٓ و تەچاوی خۆٌاْ دەٌثٍٕٓ .حىوّەوأی ڕەچەڵەن ٌە ئٍطالِذا
گرٔگی زۆری پێذراوە تە خۆرێه هٍچ ورێثێىی فمهی ئٍطالِی ٍٔە تاتەذی ڕەچەڵەوی ذێذا
ٔەهاذثێد و چارەضەری ٔەوردتێد و گرٔگی پێ ٔەداتێد.

پرسیاری توێژیىەوە:
ئەَ ذىێژٌٕەوەٌە هەوڵ دەداخ وەاڵِی ئەو پرضٍارأە تذاذەوە:
 ئاٌا ڕەچەڵەن تە چۀذ ڕێگا خێگٍر دەتێد تە گىێرەی ٌاضا و غەرٌعەخ؟ حىوّی ِٕذاڵی هەڵگٍراوە چٍە؟ ڕەچەڵەوی ِٕذاڵی تٍىری و پػىٍٕٕی پۀدەِۆر چۆْ خێگٍر دەورێد. حىوّی تەوىڕوردْ چٍە؟ ئاٌا ئإٌٍی ئٍطالَ دأی ٔاوە تە تەوىڕوردْ؟ٌ -ەخۆگرذٓ چٍە و چۆْ دەتێد؟

پەیكەری توێژیىەوە :
تە گػری ذىێژٌٕەوەوە داتەظ وراوە تۆ ضەر دوو تەغی ضەرەویٌ ،ە تەغی ٌەوەَ تاضی
خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن وراوە تە چىار تاضی خٍاوازٌ ،ە تاضی ٌەوەَ خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن
ٌەڕێگەی هاوضەرگٍرٌەوە دەخەٌٕە ڕوو ،وە ٌە تاضی دووەَ تاضی خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن
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دەوەٌٓ تە دأپێذأاْ ،وە ٌە تاضی ضێٍەَ تاضی خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن دەوەٌٓ تە تەڵگە .وە ٌە
تاضی چىارەَ تاضی خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەوی ِٕذاڵی تٍىری و پػىٍٕٕی پۀدەِۆر دەوەٌٓ .وە ٌە
تەغی دووەَ تاضی حىوّەوأی ِٕذاڵی هەڵگٍراوە و تە وىڕوردْ و ٌەخۆگرذٕی ِٕذاڵ وراوە ٌە
ضێ تاضی خٍاوازٌ ،ە تاضی ٌەوەَ حىوّەوأی ِٕذاڵی هەڵگٍراوە تاش وراوە ،وە ٌە تاضی دووەَ
تاتەذی تەوىڕوردْ خراوەذە ڕوو ،وە ٌە تاضی ضێٍەَ تاتەذی ٌەخۆگرذٕی ِٕذاڵ خراوەذە ڕووٌ ،ە
وۆذاٌٍذا ئەو دەرئۀداِأەی پێی گەٌػرىوٌٓ ٌە ذىێژٌٕەوەوەدا خراوەذە ڕوو ٌەگەڵ خطرٕەڕووی
چۀذ پێػٍٕارێه.
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بەشی یەكەم
پێىاسەی ڕەچەڵەك و جێگیركردوی ڕەچەڵەك
پێٕاضەی زِأەوأی ڕەچەڵەن :تەضرٕەوەی غرێىە تە غرێىی ذر .١وە ٌە ڕووی فمهەوە
ئەگەر تگەڕێٍٕەوە تۆ هەر چىار ِەزهەتەوە ٔاوهێٕأی ڕەچەڵەوّاْ تەرچاو ٔاوەوێد ،وە
پێٕاضەٌەوی غەرعی ٌەوگرذىو ٍٔە تۆ ڕەچەڵەن.٢
تێگىِاْ پەٌىۀذی خىێٓ تە تەهێسذرٌٓ پەٌىۀذی دادۀرێد وە دوو وەش ٌاخىد چۀذ وەضێه تە
ٌەوەوە دەتەضرێرەوە ،خا ڕەچەڵەن ٔاو و ضەرتاضی ئەَ پەٌىۀذٌٍەٌە و ٍٔػأەی ئاِاژەوەرە تۆی،
ئەَ پەٌىۀذٌە تٕاغەی خێسأە ،خێسأٍع تٕاغەی داِەزرأذٔی وۆِەڵگەٌە ،تۆٌەڕەچەڵەن زۆر
گرٔگی پێذراوە ٌە غەرٌعەخ و ٌاضادا .خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن تە چۀذ ڕێگاٌەوی خٍاواز
ئۀداَ دەدرێد هەروەن تۆ ڕێگاوأی ضەٌّأذٔی رەچەڵەن ٌە ِادەوأی ()٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١دا
هاذىوە ،وەوا هەوڵ دەدەٌٓ ٌەو تەغەدا تە چىار تاضی خٍاواز تٍأخەٌٕە ڕووٌ ،ە تاضی ٌەوەَ
خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن ٌەڕێگەی هاوضەرگٍرٌەوە دەخەٌٕە ڕوو ،وە ٌە تاضی دووەَ تاضی
خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن دەوەٌٓ تە دأپێذأاْ ،وە ٌە تاضی ضێٍەَ تاضی خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن
دەوەٌٓ تە تەڵگە و پۀدەِۆری تۆِاوەٌی ،وە ٌە تاضی چىارەَ تاضی خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەوی
ِٕذاڵی تٍىری دەوەٌٓ تەو غێىەٌەی خىارەوە:

ِ 1دذ خضر ،تەردەضرە ٌە پێگەی ئەٌٍىررۆٔی  . www.mawdoo3.comتەرواری ضەردأٍىردْ
.٢١٢٢/٣/٧

 ٢عثذاٌحٍّذ ٍِطىري ،وذار ،تەردەضرە ٌە پێگەی ئەٌٍىررۆٔی  . www.alukah.comتەرواری ضەردأٍىردْ
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باسی یەكەم
جێگیربوووی ڕەچەڵەك بە هاوسەرگیری
ئەَ ڕێگاٌەوە هۆٌەوە تۆ خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەوی ِٕذاڵێه تۆ ئەو داٌه تاووە ،خا ئەو گرێثەضری
هاوضەرگٍرٌٍە ٌە دادگا ئۀداَ دراتێد ٌاْ ٌە دەرەوەی دادگا.١
ٌە ِادە (ٌ )٥١ە ٌاضای تاری وەضی عێرالٍذا هاذىوە وە ( :تەو دوو ِەرخەی خىارەوە
ڕەچەڵەوی ِٕذاڵی هەر ئافرەذێه دەدرێرە پاڵ پٍاوەوەی):٢
ئەو ِادەٌە ئەو دوو ِەرخەی دأاوە تۆ ضەٌّأذٔی ڕەچەڵەن تە هاوضەرگٍری ،وە ترٌرٍٓ ٌە:
 _1تێپەڕبوونی كەمترین ماوەی سكپڕی بەسەر هاوسەرگیری ،هەروەك لە بڕگەی ()1دا
هاتووە(:كەمترینماوەیسكپڕیبەسەرگرێبەستیمارەبڕینتێپەڕیبێت) .
تەپێی ئەو دەلە ئەگەر پٍاو و ئافرەذێه گرێثەضری ِارەتڕٌٍٕاْ ئۀداِذا و دوای ذێپەڕتىؤی
وەِررٌٓ ِاوەی ضىپڕی تەضەر ئەو پڕۆضەٌە ئافرەذەوە ِٕذاڵی تىو ،ڕەچەڵەوی ئەو ِٕذاڵە
دەوەوێرە ضەر ڕەچەڵەوی پٍاوەوە و وەِررٌٓ ِاوەی ضىپڕی ترٌرٍە ٌە غەظ ِأگ تەپێی ئەو
صٍٕا اإلٔطاَْ تِىاٌذٌ ِە إحطأا ً َح ٍَّرەُ أُِەُ ورْ ها ً َو َح ٍُّْەُ َوفِصاٌُەُ ثًالثىَْ غهْراً)..
ئاٌەذە پٍرۆزەَ ( :و َو َ
(األحماف. )١٥/
واذا :فەرِأّاْ تە ِرۆڤ وردووە وەوا چاوە ٌەگەڵ داٌه و تاووی تىاخ چىٔىە داٌىی تە
ٔاخۆغی هەڵی دەگرێد و تە ٔاخۆغی داٌذۀێد و ِاوەی هەڵگرذٕی ٌە ضىی خۆی و ِاوەی
غٍرپێذأی ترٌرٍە ٌە ضی ِأگٌ ،ەو ئاٌەذە تە ڕوؤی دٌاری ٔەوردووە وەوا ٌەو ضی ِأگە
چۀذی ِاوەی ضىپڕٌٍە و چۀذی ِاوەی غٍرپێذأە تەاڵَ ٌە ئاٌەذێىی ذردا تە ڕوؤی دٌاری
1دٌ.مّاْ عارف ،غٍىردٔەوەی ٌاضای تاری وەضی ،چاپی دووەَ ،ورێثخأەی ذەتاٌی ،هەوٌێر ،٢١١٢ ،ال .٨٥
ٌ ٢اضای تاری وەضی عێرالی ژِارە ( )١٨٨ی ضاڵی .١٩٥٩
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وردووە و فەرِىوٌەذیَ ... ( :وفِصاٌُەُ فً عا ٍَِ ِْٓ ٌ( )...مّاْ )١٤/واذا ِاوەی غٍرداْ دوو ضاڵە
واذا تٍطد و چىار ِأگ ،وەواذە ِاوەی ضىپڕٌع ترٌرٍە ٌە غەظ ِأگ.١
وە پسٌػىأی هاوچەرخ وۆوٓ ٌەگەڵ غەرع تەوەی وە وەِررٌٓ ِاوە وە ِٕذاڵی ٌەداٌه تىو
دەورێ تژٌەخ ٌەدوای ٌەداٌه تىؤیِ ،اوەوە غەظ ِأگی ذەواوە.٢
 -٢تگىٔدێ ئافرەذەوە ٌە پٍاوەوەی دووگٍاْ تێد ،وە ٔەزۆن ٔەتێد و ٔەذىأێ وەچە تٕێرەوە،
فمهاواْ ٌەضەر ئەو ِەرخە ڕێىىەوذىوْ ،تە خۆرێه وە ئەگەر ِێردەوە تچىون تێد و پێػثٍٕی
وەچۀأەوەی ٌێ ٔەورێد ،ئەوا ڕەچەڵەوەوە تۆی خێگٍر ٔاتێد .وە ٌەالی خّهىر وەِررٌٓ
ِاوەی تاٌغ تىوْ دە ضاڵە وە ٌەالی حۀەفی دوازدە ضاڵە.٣
 -٣دەتێد ئەو پەڕی ِاوەی دووگٍأی ذێپەڕٔەتىوتێد تەضەر ذەاڵق و خٍاتىؤەوەدا – ئەگەر
ئافرەذەوە ذەاڵلذراو تێد -وە ِاوەوە ٌە دوو ضاڵ زٌاذرە وە ئەِە ئەوپەڕی ِاوەی دووگٍاْ
تىؤە ٌەالی حۀەفی.
ئەِأە ِەرخەوأی خێگٍرتىؤی ڕەچەڵەن تىوْ ٌە ڕێگەی هاوضەرگٍریٌ -اخىد ذۀها تە
ٌەداٌه تىوْ -وە ئەگەر هاذٕە دی ئەوا ڕەچەڵەوی ِٕذاڵە خێگٍردەتێد تۆ ِێردەوە ،وە ٌەو
واذەدا ِێردەوە ٔاذىأێ ڕەچەڵەوی ِٕذاڵەوە ڕەخ تىاذەوە ذۀها تە دوو ِەرج ٔەتێد:
  -4ئەگەر دانپێدانانێكی پێشووتری نەبێت لەبارەی ڕەچەڵەكەكەی هەتا ئەگەر بە شاراوەییش
بێت .

 1عثذاٌصّذ ِحّذ خەٌالٔی ،ڕاڤەی ٌاضای تاری وەضی تەوار ٌە هەرێّی وىردضراْ ،تەغی ٌەوەَ ،چاپی
ٌەوەَ ،چاپخأەی ِٕارە ،هەوٌێر ،٢١١١ ،ال .١٤٨
2فؤاد ِرغذ داود تذٌر ،أحىاَ إٌطة فً اٌفمە اإلضالًِ ،فٍططٍٓ ،٢١١١ ،ال .٢٤
3ضهًٍ طاهر األحّذ ،إثثاخ إٌطة ؤفٍە ،دراضح ِمارٔح ،وٍٍح فٍططٍٓ ،تٍد ٌحُ ،٢١١٣ ،ال .١٣
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ب -ئەگەر ژنەكەی بە زیناكار دابنێت ،لەدوای ئەوەش منداڵەكە دەگەڕێتەوە الی دایكی ،و
ڕەچەڵەكینایەتەوەسەرپیاوەكە،تەنهائەگەرخۆیبەدرۆخستەوە .1














 1د .أحّذ اٌىثٍطً ،اٌىخٍس فً غرذ األحىاي اٌػخصٍح و ذعذٌالذە ،اٌدسء األوي ،اٌطثعح اٌثاٌثح ،اٌماهرج،
 ،٢١١١ال .١٩٩
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باسی دووەم
جێگیربوووی ڕەچەڵەك بە دان پێداوان
داْ پێذأاْ تە ٌەوێ ٌە تەڵگە غەرعٍەواْ دادۀرێد ٌە خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن ،وە تەڵگەٌەوی
غەرعٍە و ٔاوۆوی ٌەضەر ٍٍٔە ٌە ٔێىاْ فمهاواْ.
تەغێىەٌەوی گػری داْ پێذأاْ ئەوەٌە وەضێ داْ تٕێ تەوەدا وە ِافی وەضێىی ذری
تەضەرەوەٌە .خا داْ پێذأاْ ٌە تاتەذی ڕەچەڵەوذا ترٌرٍە ٌەوەی وەضێ تڵێد پەٌىۀذی خسِاٌەذی
هەٌە ٌۀێىاْ داْ پێذأەر و داْ تۆپێذأراو.١
تٕەِای چەضپاوٌع ٌە فٍمهذا ئەوەٌە داْ پێذأاْ تەش تەڵگەٌە ٌەضەر دأپێذأەر و وەضی ذر
ٔاگرێرەوە ِەگەر ئەو وەضە خۆی پػرڕاضری ئەِە تىاذەوە ٌاْ تەڵگەٌەن هەتێد ٌەضەر
ڕاضرٍەذی ئەَ داْ پێذأأە .٢داْ پێذأأٍع دوو خۆرە:
خۆری ٌەوەَ :دإٔاْ تەوەدا وە ئەِە وىڕ ٌاْ تاووی ِٕە:
ئەِەظ تەو غێىەٌە وەضێه تێد و تە ٌەوێىی ذر تڵێد :ئەوە وىڕی ِٕە ٌاْ وەضێ تە ٌەوێىی ذر
تڵێ :ئەوە تاووّە ،خا ئەَ ڕەچەڵەوە تەَ داْ پێذأأە خێگٍر دەتێد ئەگەر ئەَ ِەرخأەی ذێذا
تێرە خێ:
 -1دەبێتئەوكەسەیداندەنێتباڵغوئاقڵوسەرپشكبێت،بۆیەڕەچەڵەكبەدانپێدانانی
منداڵوشێتوزۆرلێكراوجێگیرنابێت .

1تٍثػٍر ٌعمىب ،حك اٌطفً غٍر اٌػرعً فً ِعرفح واٌذٌە عٓ طرٌك اٌثصّح اٌىراثٍح ،رضاٌح ِاخطرٍر ،خاِعح
وهراْ ،اٌدسائر ،٢١١٢ ،ال .٣٤
2زوً اٌذٌٓ غعثاْ ،االحىاَ اٌػرعٍح ٌألحىاي اٌػخصٍح ،دار إٌهضح ،اٌماهرج ،١٩٦٩ ،ال .٥٨٤
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 -٢دەتێد داْ تۆپێذأراو ڕەچەڵەوی ٔادٌارتێد ،تۆٌە ئەگەر واترا ڕەچەڵەوی خۆی زأراو و
دٌارتێد ئەَ داْ پێذأأە ضىودی ٔاتێد.
 -٣دەتێد تگىٔدێد ِٕذاڵی ئەو تێد ،واذە خٍاوازی ذەِۀٍاْ هەتێد ،تەخۆرێه تىرێد داْ
پێذأەر وەوى ئەوی هەتێد ،تەاڵَ ئەگەر هاوذەِۀی تىو ٌاْ ٌە ٌەوەوە ٔسٌه تىوْ ڕەچەڵەوەوە
خێگٍر ٔاتێد.
 -٤ئەگەر داْ تۆپێذأراو تاڵغ و ئالڵ و خٍاوەرەوە (ٍِّس) تىو ،دەتێد پػرڕاضری ڕەچەڵەوی
دأپێذأەر تىاذەوە ،تەاڵَ ئەگەر ِٕذاڵێىی تێ (ذٍّس) تىو ٌاخىد ٔاغاٌطرە تىو ،هەر تە داْ
پێذأأەوە ڕەچەڵەوەوە خێگٍر دەتێد تێ ئەوەی پێىٌطد تە پػرڕاضرىردٔەوە تىاخ .خا ئەگەر
ئەَ ِەرخأە هاذٕە خێ و داْ پێذأأی وىڕ ٌاْ تاون ٌەضەر تٕەِای زٌٕا ٔەتىو هەِىو ِاف و
ئەروەوأی خێگٍر دەتێد ٌۀێىاْ ئەو دوو وەضەدا.١
جۆریدووەم:داننانبەڕەچەڵەكییەكێكیتر :
بریتیە لە دانپێدانان بەوەی لە بنەچەی ڕەچەڵەكەكە دەكەوێتەوە ،وەكو ئەوەی كەسێك
دانپێدابنێتوبڵێ:ئەمەبرایمنە،یاخودئەمەماممە،یانئەمەباپیرمە،یاخودئەمەكوڕی
كوڕمە .
بە ڕاست دادەنرێت ئەگەر مەرجەكانی پێشووی تێدا بێتەدی ،وە مەرجێكی تری بۆ زیاد
دەكرێتئەویشئەوەیەكەكەسی(غیر)بڕوابكات،ئەگەركەسێكگوتی:ئەمەبرامە،بەڕای
حەنەفی مەرجە بۆ جێگیربوونی باوكی بڕوای پێبكات ،یاخود دوو لە میراتگرانی بڕوای
پێبكەنئەگەركەسی(غیر)مردبوو .2

 1د .فاروق عثذهللا ورٌُ ،غرۆڤەی ٌاضای تاری وەضٍەذی عێرالی ژِارە ( )١٨٨ی ضاڵی ١٩٥٩و.وۆضار
تەرزٔدی ،ورێثخأەی ٌادگار ،ضٍێّأی .٢١١٧ ،ال.٣٢٦
2د .وهثح اٌسحًٍٍ ،اٌفمە االضالًِ وادٌرە ،اٌدسء اٌطاتع -األحىاي اٌػخصٍح ،دار اٌفىر ،دِػك ،ضىرٌح ،اٌطثعح
اٌثأٍح ،١٩٨٥ ،ال .٦٩٣
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باسی سێیەم
جێگیربوووی ڕەچەڵەك بە بەڵگە
ٌەالی حۀەفٍەواْ ڕەچەڵەن خێگٍر دەتێد تە غاٌەذی دوو پٍاو ٌاْ پٍاوێه و دوو ژْ ،وە
غاٌەذی داْ تە تٍطرٍٕع هەر دروضرە ،واذە تۆ ضەٌّأذٔی وىڕٌەذی ئەوۀذە تەضە غاٌەذەواْ
غاٌەذی تذەْ و تاڵو و غاٌەذی ٌەضەر دراوە ٌۀاو خەڵىٍذا وە فاڵْ وىڕی فاڵٔە و ِەرج ٍٔە
غاٌەذەوە خۆی ٌە گرێثەضری هاوضەرگٍری تاووەوە ٌەگەڵ ژٔەوەدا ئاِادەتىوتێد ٌاْ ٌە
گىاضرٕەوەی ژٔەوەدا ئاِادەتىوتێد.
دەورێد ٌە ضەٌّأذٔی ڕەچەڵەوذا پػد تثەضررێد تەو ٔاِە ذاٌثەذە ئاڵىگۆڕ پێىراوأەی ٔێىاْ
پٍاو و ژٔەوەٌ ،اْ تە ٌادەوەرٌە ٔىوضراوەواْ ٌاْ تە هەر پاڵپػرٍٍەن وە دادگا ترىأێد تەڵگەٌەن
ٌاْ ضەرەداوێىی تڕواپێىەری ٌێ وەرتگرێد ٌەضەر ضەٌّأذٔی ڕەچەڵەوەوە.
ئەِە و دروضرە تە ذۀٍا دوای ڕەچەڵەن ذۆِار تىرێد و پێىٌطد ٔاواخ ٌۀاو داراٌٍەوذاتێد،
هەروەوى دروضرە ڕەچەڵەوی ِٕذاڵ تطەٌّێٕذرێد ٌە تاووی ٌۀاو داواوردٔی ٔەفەلەدا وە ژٔەوە
ٌەضەر ِێردەوەی ذۆِاری دەواخ ،تەهەِاْ غێىە دروضرە ڕەچەڵەوی ِٕذاڵەوە تطەٌّێٕذرێد ٌە
تاووی ٌۀاو داوای داٌۀگرذٕذا تێ ئەوەی پێىٌطد تىاخ ئەروی تخرێرە ضەر داواوار وە داوای
ضەٌّأذٔی ڕەچەڵەوی ِٕذاڵەوە ٌە تاووی ذۆِار تىاخ.١
ٌە ِادە ( )٥٢تڕگەی ( )٢ی ٌاضای تاری وەضی عێرالٍذا هاذىوە وە ( :ئەگەر ئەو وەضەی داْ
تە ڕەچەڵەوی ِٕذاڵەوە دۀێد ئافرەذێىی خاوەْ هاوضەر تێد ٌاْ ٌە عٍذدە داتێد ڕەچەڵەوی
ِٕذاڵەوەی ٔادرێرە پاڵ پٍاوەوەی ذۀها تە دأپێذأأی پٍاوەوەی ٌاْ غاهێذ ٔەتێد).

 1د .فاروق عثذهللا ورٌُ ،ضەرچاوەی پێػىو ،ال

 .٣٣١
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تەپێی ئەو دەلە ئەگەر ئافرەذێىی خاوەْ هاوضەر ٌاْ ئافرەذێه ٌە ِاوەی عٍذدە داْ تەوە داتٕێد
وەوا ِٕذاڵەوەی ٌە هاوضەرەوەٌەذیٌ ،ەو حاڵەذە پێىٌطرە هاوضەرەوەی ئەو دأپێذأأە پەضۀذ
تىاخ ٌاْ ئەوەذا غاهێذی هەتێد ٌەضەر ئەوەی وەوا ِٕذاڵەوەی ٌەو پٍاوەٌە.١

1عثذاٌصّذ ِحّذ خەٌالٔی ،ضەرچاوەی پێػىو ،ال

 .١٥١
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باسی چوارەم
جێگیركردوی ڕەچەڵەكی مىداڵی بلوری و پشكىیىی پەوجەمۆر
یەكەم :جێگیركردوی رەچەڵەكی مىداڵی بلوری:
زأاٌأی غەرٌعەذی ئٍطالِی وۆدۀگٓ ٌەضەر دروضرثىؤی ِٕذاڵی تٍىری ٌە دەرەوەی پەٌىۀذی
هاوضەرگٍری تە هەِىو غێىەٌەن ،تەاڵَ ئەگەر ِٕذاڵی تٍىری ٌە ڕێگەی پەٌىۀذی
هاوضەرگٍری ئۀداِذرا ئەِە دوو حاڵەذی هەٌە:
حاڵەتی یەكەم :مىداڵی بلوری لەدایك بووی دوو هاوسەر كە لەژیاودا مابه:
ئەگەر ِٕذاڵ ٌەداٌه تىو تە ڕێگەی تٍىری ٌە داٌه و تاووێه وە ٌە ژٌأذا ِاتٓ خا چ تٍىرٌەوە
دەرەوی تىو ٌاْ ٔاوەوە تىو تە وەرگرذٕی ضپێرِی پٍاو و چأذٔی ٌە هێٍىەدأی ئافرەخ ٌۀاو
ڕەحّیٌ ،اخىد دەرەوی تىو تەڕێگەی تۆڕی ،ئەوا ٌەو حاڵەذە ڕەچەٌەوی ِٕذاڵەوە تۆ هەردوون
ٌە داٌه و تاووی خێگٍردەتێدٌ .ەو حاڵەذەظ ضىێٕذخىاردْ ئاضأە تە تىؤی ئەوأەی تە
ٔەغرەرگەرٌەوە هەڵطاوْ ٌاْ ئەو ڕێىغىێٕأەی ٌەو ضۀرەرە ئۀداَ دراوْ دەتٓ تە تەڵگە.
حاڵەتی دووەم :مىداڵێكی بلوری كە لە دایك و باوكێك بێت لەدوای تەاڵق یاخود مردن:
ئەگەر ِٕذاڵێه ٌەداٌه تىو تە ڕێگەی تٍىری ٌە داٌه و تاووێه وە پەٌىۀذٌەوەٌاْ پچڕاتێد پێع
تەرهەِی تٍىرٌەوە ،خا چ ئەو خٍاتىؤەوەٌە تە ذەاڵلی تائٓ ٌاْ ِردْ تێد و ٔاوٌاْ ذۆِار تێد
ٌە ٌەوێه ٌە ضۀرەرەوأی ِٕذاڵی تٍىری ،ئەوا ڕەچەڵەوی ئەو ِٕذاڵە تۆ داٌثاتی خێگٍر دەتێد تۆ
دڵٍٕاتىؤەوە ٌە دروضرثىؤی ٌە ئاوەوأٍاْ.١

1پێگەی ئەٌٍىررۆٔی  www.erej.orgتەرواری ضەردأٍىردْ .٢١٢٢/٣/١
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دووەم :جێگیركردوی رەچەڵەك بە پشكىیىی پەوجەمۆر:
ئەگەرچی ٌاضادأەری عێرالی ٌە ٌاضای تاری وەضی عێرالی ژِارە ( )١٨٨ی ضاڵی ١٩٥٩
هٍچ ئاِاژەٌەوی ٔەوردووە تۆ هۆوارە زأطرٍٍەوأی ڕۆژگار ٌەوأەظ (پػىٍٕٕی پۀدەِۆر) تۆ
خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن ،تەاڵَ ٌە ٌاضای (اثثاخ) ی عێرالی ژِارە ( )١١٧ی ضاڵی ٌ ١٩٧٩ە
ِادەی ( )١١٤ڕێگەی داوە دادوەر ضىود ٌە هەِىو هۆوارە زأطرٍە پێػىەوذىوەواْ وەرتگرێد
تۆ هەڵێٕدأی تەڵگەی لەزای ،ئەِەظ ِأای واٌە وە دروضرە پػد تە پۀدەِۆر تثەضررێد تۆ
خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن.١
خاراْ تەپێی غەرٌعەذی ئٍطالِی تۆ خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن پۀا دەتردرا تۆ ئەو ڕێگاٌأەی
وەوا هەتىوْ ،تەاڵَ ٌە ضەردەِی ئێطرادا ٍٔػأەی تۆِاوەٌی دەدۆزرێرەوە ٌەڕێگەی غٍىاری
خىێٕی ذالٍگەٌی ،وە پػىٍٕٕی پۀدەِۆر ،وە ٌە ئاِرازە زأطرٍٍە وردەوأٓ ٌە تىاری
خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن.
ٌەضەر ئەو تٕەِاٌە ،پۀا تردْ تۆ ڕێگای زأطری هاوچەرخ ٌەوأە پىػٍٕٕی خىێٓ و پۀدەِۆر
تۆ خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن و ڕەذىردٔەوەیٔ ،اوۆن ٍٔٓ ٌە هٍچ غرێه ٌەگەڵ غەرٌعەذی
ئٍطالِی.٢

1تڕوأە ٌاضای اثثاذی عێرالی ِادە ()١١٧ی ضاڵی .١٩٧٩

  2د.بنصغیرمراد،حجیةالبصمةالوراثیةودورهافيإثباتالنسب،دراسةتحلیلیةمقارنة،جامعةأبيبكر
بلقاید،الجزائر،2113،ال .15
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بەشی دووەم
حوكمەكاوی مىداڵی هەڵگیراوە و بەكوڕكردن و لەخۆگرتىی مىداڵ
ِٕذاڵی هەڵگٍراوە ئەو ِٕذاڵەٌە وەوا فڕێذراوەذە ضەر زەوی و هەڵگٍراوەذەوە ،خا ٌەتەر
ترضٍەذی فڕێ دراتێد ٌاْ تە ِەتەضری غاردٔەوەی ئاتڕووچىوْ ئەگەر ئەو ِٕذاڵە ٌە ئۀداِی
داوێٕپٍطی پەٌذاتىوتێد ٌاْ ٌەتەر هەر هۆوارێىی ذر فڕێ دراتێد ،تەخۆرێه ئەو ِٕذاڵە ٔە
داٌه ٔە تاووی دٌار ٍٍٔە .زۆر خار وەضێه ِٕذاڵێه هەڵذەگرێرەوە و دەٌىاخ تە ِٕذاڵی خۆی ،وە
ئەِەظ چۀذ غىێٕەوارێىی ٌێ دەوەوێرەوە و پێىٌطری تە حىوُ هەٌە ،تە ّٔىؤە ئاٌا ڕەچەڵەوی
ئەو ِٕذاڵە چۆْ دەتێد ٌاخىد ئاٌا ئإٌٍی چی دەتێد ،تۆ ڕوؤىردٔەوەی ئەو تاتەذأە تە پێىٌطری
دەزأٍٓ ئەو تەغە داتەظ تىەٌٓ تۆ ضەر ضێ تاضی خٍاواز ،تە غێىەٌەن وە ٌە تاضی ٌەوەَ
حىوّەوأی ِٕذاڵی هەڵگٍراوە تخەٌٕە ڕوو ،وە ٌە تاضی دووەَ تاضی تەوىڕوردْ تىەٌٓ وە ٌە
تاضی ضێٍەَ ضەتارەخ تە ٌەخۆگرذٕی ِٕذاڵ دەدوێٍٓ ،تەو غێىەٌەی خىارەوە:

باسی یەكەم
حوكمەكاوی مىداڵی هەڵگیراوە
ٌە ٌاضای تاری وەضی عێرالی ژِارە ()١٨٨ی ضاڵی  ١٩٥٩وە ٌاضاوأی ذری عێرالی دەلی
ذێذا ٔەهاذىوە ٌەتارەی حىوّی ِٕذاڵی هەڵگٍراوە ،تۆٌە پێىٌطد دەواخ تگەڕێٍٕەوە ضەر
غەرٌعەذی ئٍطالِی تۆ زإٍٔی حىوّەوەیٌ ،ەتەر ئەوەی ئەو تاتەذأەی وەوا دەلی ذێذا ٔەهاذىوە
ٌە ٌاضای تاری وەضی تە ٌاضا ئەوا تە گىێرەی غەرٌعەذی ئٍطالِی حىوّی دەورێد تەپێی
ئەوەی هاذىوە ٌە تڕگەی دووەِی ِادە ٌەوەَ ٌە ٌاضای تاری وەضی عێرالی ١،تەاڵَ ٌە
1د .عثذاٌىرٌُ زٌذاْ ،أحىاَ اٌٍمٍظ فً اٌػرٌعح االضالٍِح ،اٌطثعح األوٌى ،تغذاد ،١٩٦٨ ،ال .٣
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تاتەذەوأی ذری خگە ٌە تاری وەضی ئەوا ِٕذاڵی هەڵگٍراوحىوّەوأی ٍِىەچە تۆ حىوّی
ٌاضاوأی ذر وە ٌە عێراق خێ تەخێ دەورێٓ.
ِٕذاڵی فڕێذراو گٍأێىی ڕێسٌێگٍراوە ٌە غەرٌعەذی ئٍطالِی و پێىٌطری تە پاراضرٓ و چاودێری
هەٌەٌ ،ەضەر ئەو تٕەِاٌە هەڵگرذٕەوەی فەرِأێىی داواوراوە ٌە ئٍطالَ ٌەتەر ئەوەی
ڕزگاروردٔی گٍأێىی ڕێسٌێگٍراوی ذێذاٌە ٌە ٌۀاوچىوْ و ٌەدەضرذاْ و تە ِأای
زٌٕذوووردٔەوەی ئەو گٍأە دێد .تەاڵَ فمهاواْ ڕای خٍاوازٌاْ هەٌە ٌەضەر هەڵگرذٕەوەی
ِٕذاڵی فڕێذراو ،حۀەفی ڕای واٌە وە هەڵگرذٕەوەی ِۀذوتە و ِطرەحەتە ٌە غەرعی
ئٍطالِی ،وە دەتێرە ئەرن ئەگەر هاذىو ئەو گىِأە زاڵ تىو وە ِٕذاڵە فڕێذراوەوە ٌۀاودەچێد
ئەگەر هەڵٕەگٍرێرەوە.١
ئەو وەضەی ِٕذاڵێه هەڵذەگرێرەوە پێىٌطرە چۀذ ِەرخێىی ذێذا تێرە دی ئٍٕدا تڕٌار دەدرێد
وەوا ِٕذاڵە هەٌگٍراوەوە ٌە دەضری ئەو تىوە و هەڵٍگرذۆذەوە:
 -١پێىٌطرە ئەو وەضەی ِٕذاڵەوە هەٌذەگرێرەوە ِىضىڵّاْ تێد ئەگەر هاذىو ِٕذاڵە فڕێذراوەوە
ِەحىىَ تىو تە ئٍطالِثىؤی ،فمهاواْ دەڵێٓ ئەوەی وەضەوە هەٌەذی ٌەضەر ِٕذاڵەوە وٌالٌەٌە،
وە تێ تاوەڕٌع وٌالٌەی ٌەضەر ِىضىڵّاْ ٍٔە.
 -٢واِڵ تىوْ و ئەلڵ ،پێىٌطرە ئەو وەضە پێگەٌػرىو و ئالڵ تێد ،وە ِٕذاڵ و غێد ٔاذىأٓ
ِٕذاڵی فڕێذراو هەڵثگرٔەوە و چاودێری تىەْ ،وە ئەگەر هەڵٍأگرذەوە ئەوا دادوەر ٌێٍاْ
وەردەگرێرەوە تە واخة و ڕادەضری ئەو وەضەی دەواخ وەوا ترىأێ تٍپارێسێد.

1د .عثذاٌىرٌُ زٌذاْ ،هەِاْ ضەرچاوەی پێػىو ،ال .٤
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 ڕەچەڵەكی مىداڵی هەڵگیراوە:ئەو ِٕذاڵە تە ِٕذاڵێىی ڕەچەڵەن ٔادٌار دادۀرێد ،ذاوى وەضێه داوای دەواخ تەاڵَ تەپێی لٍاش
پێىٌطرە غاهێذی هەتێد چىٔىە داوای غرێه دەواخ وەوا ئەگەری تىوْ و ٔەتىؤی هەٌە تۆٌە
پێىٌطرە تە غاهێذ تطەٌّێٕذرێد.
ئەگەر دوو وەش داوای ِٕذاڵەوەٌاْ ورد ٌەوێىٍاْ ِىضىڵّاْ تىو ئەوەی ذرٌاْ ٔاِىضىڵّاْ تىو
ئەوا تە ِىضىڵّأەوە دەدرێد ،و ئەگەر دوو وەضی ِىضىڵّاْ داواٌاْ ورد تەو وەضە دەدرێد
وەوا غاهێذی هەٌە.
 كێ مافی بەسەر مىداڵی هەڵگیراوە هەیە؟ئەو وەضەی هەڵٍگرذۆذەوە ِافی تەضەرەوە هەٌە و ئەو ِٕذاڵەی ٌێ وەرٔاگٍرێرەوە ذۀها ئەگەر
دەروەوخ وەوا غٍاوی پاراضرٕی ِٕذاڵەوە ٍٍٔە و ِأەوەی ِٕذاڵەوە ٌەالی ئەو وەضە زٌاْ تە
ِٕذاڵەوە دەگەٌۀێد ،تۆ ّٔىؤە ئەگەر پٍػەٌەوی ضىووی هەتێد ٌاْ ٌە ڕووی ژٌرٌٍەوە
ٔاذەواو تێد ،و ئەگەر دوو وەش ِٕذاڵێىٍاْ هەڵگرذەوە و ٔاوۆوٍٍاْ هەتێد ٌەضەر ِٕذاڵەوە ئەوا
دادوەر تەو وەضەی دەداخ وەوا پێی واٌە تۆ تەرژەوۀذی ِٕذاڵەوە تاغررە.
 ئاییىی مىداڵی هەڵگیراوە:ئەگەر ِٕذاڵێىی ِىضىڵّاْ ٌە واڵذی ِىضىڵّأاْ تذۆزرێرەوە تە ِىضىڵّاْ دادۀرێد ،تەاڵَ
ئەگەر ٌە غىێٕی ئەو وەضأە تذۆزرێرەوە وەوا ٌەژێر دەضەاڵذی دەوڵەذی ئٍطالٍِٓ ئەوە وێ
هەڵٍثگرێرەوە ٌەضەر ئإٌٍی ئەوە خا ِىضىڵّاْ تێد ٌاْ ٔاِىضىڵّاْ.١

1عثذاٌصّذ ِحّذ خەٌالٔی ،ضەرچاوەی پێػىو ،ال .١٥٩
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باسی دووەم
بەكوڕكردن
عەرەب ٌە ضەردەِی پێع ئٍطالَ ِٕذاڵی خگە ٌە هی خۆٌاْ دەورد تە هی خۆٌاْ ،وە ٍِراذٍاْ
ٌێ دەگرذٓ وەن ِٕذاڵی خۆٌاْ و ِاِەڵەی ِٕذاڵەوأٍاْ خۆٌأٍاْ ٌەگەڵ دەوردْ ،ئەَ
تەوىڕوردٔە تەردەواَ تىو هەذا خەرگەی ئٍطالَ ،پێغەِثەر(د.خ) زٌذ تٓ حارثەی وردە وىڕی
خۆی و ٔاوٌاْ ٔاتىو زٌذ وىڕی ِحّذ ،هەذا حىوّی حەراَ وردٔی تەوىڕوردْ هاخ ٌە ڕێگەی
لىرئأی پٍرۆز ،١وە ذێٍذا خىدای گەورە دەفەرِىێد ( :وِا خعً أدعٍاءوُ أتٕاءوُ رٌىُ لىٌىُ
تأفىاهىُ وهللا ٌمىي اٌحك وهى ٌهذي اٌطثًٍ ،أدعىهُ َتائهُ هى ألطظ عٕذ هللا فئْ ٌُ ذعٍّىا
آتائهُ فئخىأىُ فً اٌذٌٓ وِىاٌٍىُ).٢
خٍاوازی هەٌە ٌۀێىاْ خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن و تەوىڕوردٌْ ،ەتەر ئەوەی خێگٍروردٔی
ڕەچەڵەن دروضد ٔاواخ تەڵىى ڕێگاٌەوە تۆ خێگٍروردٔی و دەرخطرٕی .تەاڵَ تەوىڕوردْ
هەڵص و وەوذێىە تۆ دروضرىردٔی ڕەچەڵەن .وە ئەو تەوىڕتىؤەی تە تەوىڕوردْ خێگٍردەتێد
دێرەدی هەذا ئەگەر ئەو ِٕذاڵەی تەوىڕوراوە تاووێىی دٌاری هەتێد ،تەاڵَ ئەو تەوىڕتىؤەی
تە خێگٍرتىوْ دەضەٌّێد ٔاٌەذەدی ذاوەوى وىڕەوە تاووێىی ٔاضراوی ٔەتێد.٣
ٌاضا عەرەتٍٍەواْ ٌە ٔێىٌػٍأذا عێراق تە ڕێطای تەوىڕوردْ (اٌرثًٕ) وەرٔەگرذىوەٌ ،ەتەر
چۀذ هۆوارێه وەوا پەٌىۀذی هەٌە تە الٌۀی ئإٌٍیٌ ،ەتەر ئەوەی غەرٌعەذی ئٍطالَ
تەوىڕوردٔی حەراَ وردووە.

 1وخٍە عثذهللا ضٍٍّاْ أتى ِعٍٍك ،أحىاَ اٌٍمٍظ فً اٌفمە اإلضالًِ ،رضاٌح اٌّاخطرٍر ،اٌداِعح االضالٍِح،وٍٍح
اٌػرٌعح واٌمأىْ ،اٌفٍططٍٓ ،٢١١٦ ،ال .٥٥
2ضىرەذی ااڵحساب ،ئاٌەذی ٤
3وهثح اٌسحًٍٍ ،اٌفمە األضالًِ وأدٌرە ،اٌمطُ اٌطادش ،دِػك ،ضىرٌا ،١٩٨٥ ،ال .٣٣١
–  .٥
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باسی سێیەم
لەخۆگرتنی منداڵ
یاسادانەری عێراقی بە ڕێسایەكی تری نزیك لەبەكوڕكردنیوەرگرتووە كەناودەبرێت بە
لەخۆگرتن ،زمانناسان وا پێناسەی لەخۆگرتن دەكەن كە بریتیە لە (لە باوەشگرتنی كەسێك،
یاخودباوەشپێكردنیبەهەستوسۆزەوە،یاخوددەگوترێتئەوكەسەچووەپاڵیواتابووبە
خاوەنی ،یان دەگوترێت حیزبەكە ئەندامی تازەی هاتە پاڵ ،یاخود بۆی زیادكرا) .بەاڵم لە
یاسایعێراقیپێناسەیەكینییە .یاسادانەریعێراقیحوكموڕێساكانیتایبەتبەلەخۆگرتنی
لە یاسای چاودێری نەوجەوانان ڕێكخستووە بە ژمارە ()76ی ساڵی  1983كە ئێستا
كارپێكراوە.١لێرەداكورتەیەكیدەخەینەڕوو :
ژْ و ِێرد تۆٌاْ هەٌە تە هاوتەغی داوا تىەْ ٌە دادگای ٔەوخەوأاْ وە ِٕذاڵێىی تچىووی تێ
داٌه و تاون ٌاْ ڕەچەڵەن ٔادٌار تگرٔە خۆ و دادگاظ دەذىأێد تڕٌاری ٌەخۆگرذٕەوە دەرتىاخ
تەو ِەرخەی ژْ و ِێردەوە عێرالی تٓ ،و ئالڵ تٓ و تە هەڵص و وەوذی ڕێه و پێه ٔاضراو
تٓ ،و ٔەخۆغی گىاضرراوەٌاْ ٔەتێد و ترىأٓ ِٕذاڵەوە تەخێىتىەْ و پەروەردەی تىەْ و ٍٔازی
تاغٍاْ هەتێد ٌەَ وارەٌأذا.
دەروردٔی تڕٌارەوەظ ٌەالٌەْ دادگاوە ٌەضەرەذادا تە غێىەٌەوی واذی و تۆ ِاوەٌەوی ئەزِىؤی
دەتێد وە ذا غەظ ِأگ درێژە دەوێػێد و دەورێد تۆ غەظ ِأگی ذرٌع درێژ تىرێرەوە وە
ٌەو ِاوەٌەغذا دادگا ذىێژەرێىی وۆِەاڵٌەذی دۀێرێد تۆ ِاڵی ژْ و ِێردەوە الٔی وەَ ِأگی

 1عٍی حٍٍُ حطٓ اٌعثاض ً ،غروط اٌرثًٕ فً اٌمأىْ اٌعرالً ،ذىێژٌٕەوەٌەوە تەردەضرە ٌە پێگەی ئەٌٍىررۆٔی
 . www.mahamah.netتەرواری ضەردأٍىردْ .٢١٢٢/١/١٩
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خارێه ذا دڵٍٕاتٓ ٌە ئارەزووی ژْ و ِێردەوە تۆ ٌەخۆگرذٕی ِٕذاڵەوە و چاودێری وردٍٔاْ
تۆی ،تەو خۆرە ڕاپۆرذێىی دورودرێژ دەخاذە تەردەَ دادگا.
ئەگەر دادگا تٍٕی ژْ و ِێردەوە ٌاْ ٌەوێىٍاْ پەغٍّاْ تىؤەوە ٌەو حەز و ئارەزووەٌاْ تۆ
ٌەخۆگرذٕی ِٕذاڵەوە ،ئەوا تڕٌاری ٌەخۆگرذٕەوە هەڵذەوەغێٕێرەوە.
تەاڵَ ئەگەر تٍٕی وەوا تەرژەوۀذی ِٕذاڵەوە ٌەوەداٌە ٌەالی ئەو ژْ و ِێردە تێد ئەوا تڕٌاری
ٌەخۆگرذٕەوە دەردەواخ ،ئەو تڕٌارەظ ئەو خااڵٔەی ٌێ دەوەوێرەوە:
 -١دەتێد تژێىی ِٕذاڵەوە تىێػرێد.
 -٢دەتێد وەضٍەخ تىاخ تۆ ِٕذاڵەوە وە هێٕذەی وەِررٌٓ ٍِراذگری خۆی پێثذرێد ،تەو
ِەرخەی ٌە ضێ ٌەوی ٍِراذەوە ذێپەڕٔەواخ.١

1د .فاروق عثذهللا ورٌُ ،هەِاْ ضەرچاوەی پێػىو ،ال .٣٣٤
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كۆتایی
یەكەم :دەرئەوجامەكان:
 -١تۆ خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن چۀذ ڕێگاٌەوی خٍاواز هەٌە.
 -٢داْ پێذأاْ تە ٌەوێ ٌە تەڵگە غەرعٍەواْ دادۀرێد ٌە خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن ،وە
تەڵگەٌەوی غەرعٍە و ٔاوۆوی ٌەضەر ٍٍٔە ٌە ٔێىاْ فمهاواْ.
ٌ -٣ەالی حۀەفٍەواْ ڕەچەڵەن خێگٍر دەتێد تە غاٌەذی دوو پٍاو ٌاْ پٍاوێه و دوو ژْ ،وە
غاٌەذی داْ تە تٍطرٍٕع هەر دروضرە.
 -٤تۆ ضەٌّأذٔی ڕەچەڵەن دەذىأرێد پػد تثەضررێد تەو ٔاِە ذاٌثەذە ئاڵىگۆڕ پێىراوأەی
ٔێىاْ پٍاو و ژٔەوەٌ ،اْ تە ٌادەوەرٌە ٔىوضراوەواْ ٌاْ تە هەر پاڵپػرٍٍەن وە دادگا ترىأێد
تەڵگەٌەن ٌاْ ضەرەداوێىی تڕواپێىەری ٌێ وەرتگرێد ٌەضەر ضەٌّأذٔی ڕەچەڵەوەوە.
ٌ _٥اضای (اثثاخ) ی عێرالی ژِارە ( )١١٧ی ضاڵی ٌ ١٩٧٩ە ِادەی ( )١١٤ڕێگەی داوە
دادوەر ضىود ٌە هەِىو هۆوارە زأطرٍە پێػىەوذىوەواْ وەرتگرێد تۆ هەڵێٕدأی تەڵگەی
لەزای،ئەِەظ ِأای واٌە وە دروضرە پػد تە پۀدەِۆر تثەضررێد تۆ خێگٍروردٔی ڕەچەڵەن.
ٌ -٦ە ٌاضای تاری وەضی عێرالی ژِارە ()١٨٨ی ضاڵی  ١٩٥٩وە ٌاضاوأی ذری عێرالی دەلی
ذێذا ٔەهاذىوە ٌەتارەی حىوّی ِٕذاڵی هەڵگٍراوە.
ٌ -٧اضا عەرەتٍٍەواْ ٌە ٔێىٌػٍأذا عێراق تە ڕێطای تەوىڕوردْ (اٌرثًٕ) وەرٔەگرذىوەٌ ،ەتەر
چۀذ هۆوارێه وەوا پەٌىۀذی هەٌە تە الٌۀی ئإٌٍیٌ ،ەتەر ئەوەی غەرٌعەذی ئٍطالَ
تەوىڕوردٔی حەراَ وردووە.
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 -٨ژْ و ِێرد تۆٌاْ هەٌە تە هاوتەغی داوا تىەْ ٌە دادگای ٔەوخەوأاْ وە ِٕذاڵێىی تچىووی
تێ داٌه و تاون ٌاْ ڕەچەڵەن ٔادٌار تگرٔە خۆ و دادگاظ دەذىأێد تڕٌاری ٌەخۆگرذٕەوە
دەرتىاخ تەو ِەرخەی ژْ و ِێردەوە عێرالی تٓ ،و ئالڵ تٓ.
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دووەم :پێشىیار و ڕاسپاردەكان:
 -١دادپەروەری هەتێد ٌەگەڵ ِٕذااڵٔی هەڵگٍراو وەن هەر ئۀذاِێىی ذری وۆِەڵگە تەتێ
خٍاواری.
 -٢واروردْ تۆ هۆغٍاروردْ و ڕۆغٕثٍری و ذێىەاڵوتىوْ ٌۀێىاْ هەڵگٍراواْ و ڕۆڵەوأی
وۆِەڵگە.
 -٣هەٌی وار تۆ وەضأی هەڵگٍراوە تذۆزرێرەوە تۆ ئەوەی ٔەتٕە هۆواری خراپە و الداْ ٌە
وۆِەڵگە.
ٌ -٤ە ڕێگەی ٍِٕثەری ِسگەوذەواْ هۆغٍاری تاڵو تىرێرەوە تۆ ئەوەی خەڵه ئاضری خراپەی
وەچۀأەوەی ٔا غەرعی تسأٓ و خۆٌأی ٌێ التذەْ ،تۆ ئەوەی ٔەتێرە هۆی فڕێذأی ِٕذاڵی ذازە
ٌەداٌه تىو.
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سەرچاوەكان
یەكەم :كتێبی كوردی:
 -١دٌ.مّاْ عارف ،غٍىردٔەوەی ٌاضای تاری وەضی ،چاپی دووەَ ،ورێثخأەی ذەتاٌی ،هەوٌێر،
.٢١١٢
 -٢عثذاٌصّذ ِحّذ خەٌالٔی ،ڕاڤەی ٌاضای تاری وەضی تەوار ٌە هەرێّی وىردضراْ ،تەغی
ٌەوەَ ،چاپی ٌەوەَ ،چاپخأەی ِٕارە ،هەوٌێر.٢١١١ ،
 -٣د .فاروق عثذهللا ورٌُ ،غرۆڤەی ٌاضای تاری وەضٍەذی عێرالی ژِارە ( )١٨٨ی ضاڵی
١٩٥٩و.وۆضار تەرزٔدی ،ورێثخأەی ٌادگار ،ضٍێّأی.٢١١٧ ،

دووەم :كتێبی عەرەبی:
 -١فؤاد ِرغذ داود تذٌر ،أحىاَ إٌطة فً اٌفمە اإلضالًِ ،فٍططٍٓ.٢١١١ ،
 -٢ضهًٍ طاهر األحّذ ،إثثاخ إٌطة ؤفٍە ،دراضح ِمارٔح ،وٍٍح فٍططٍٓ ،تٍد ٌحُ.٢١١٣ ،
 -٣د .أحّذ اٌىثٍطً ،اٌىخٍس فً غرذ األحىاي اٌػخصٍح و ذعذٌالذە ،اٌدسء األوي ،اٌطثعح
اٌثاٌثح ،اٌماهرج.٢١١١ ،
 -٤زوً اٌذٌٓ غعثاْ ،االحىاَ اٌػرعٍح ٌألحىاي اٌػخصٍح ،دار إٌهضح ،اٌماهرج.١٩٦٩ ،
 -٥د .وهثح اٌسحًٍٍ ،اٌفمە االضالًِ وادٌرە ،اٌدسء اٌطاتع -األحىاي اٌػخصٍح ،دار اٌفىر،
دِػك ،ضىرٌح ،اٌطثعح اٌثأٍح.١٩٨٥ ،
 -٦د .عثذاٌىرٌُ زٌذاْ ،أحىاَ اٌٍمٍظ فً اٌػرٌعح االضالٍِح ،اٌطثعح األوٌى ،تغذاد.١٩٦٨ ،
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سێیەم :وامە ئەكادیمیەكان:
 -١ضهًٍ طاهر األحّذ ،إثثاخ إٌطة ؤفٍە ،دراضح ِمارٔح ،وٍٍح فٍططٍٓ ،تٍد ٌحُ.٢١١٣ ،
 -٢تٍثػٍر ٌعمىب ،حك اٌطفً غٍر اٌػرعً فً ِعرفح واٌذٌە عٓ طرٌك اٌثصّح اٌىراثٍح،
رضاٌح ِاخطرٍر ،خاِعح وهراْ ،اٌدسائر.٢١١٢ ،
 -٣وخٍە عثذهللا ضٍٍّاْ أتى ِعٍٍك ،أحىاَ اٌٍمٍظ فً اٌفمە اإلضالًِ ،رضاٌح اٌّاخطرٍر ،اٌداِعح
االضالٍِح،وٍٍح اٌػرٌعح واٌمأىْ ،اٌفٍططٍٓ.٢١١٦ ،
 -٤د .تٓ صغٍر ِراد ،حدٍح اٌثصّح اٌىراثٍح ودورها فً إثثاخ إٌطة ،دراضح ذحٍٍٍٍح ِمارٔح،
خاِعح أتً تىر تٍماٌذ ،اٌدسائر.٢١١٣ ،

چوارەم :پێگەی ئەلیكترۆوی:
 -١پێگەی ئەٌٍىررۆٔی  . www.mahamah.netتەرواری ضەردأٍىردْ .٢١٢٢/١/١٩
 -٢پێگەی ئەٌٍىررۆٔی  www.erej.orgتەرواری ضەردأٍىردْ .٢١٢٢/٣/١
_٣پێگەی ئەٌٍىررۆٔی  . www.mawdoo3.comتەرواری ضەردأٍىردْ .٢١٢٢/٤/٢١

پێىجەم :یاسا:
ٌ _١اضای تاری وەضیعێراقیژمارە()188یساڵی.1959
ٌ _٢اضای اثثاذی عێرالی ژِارە ( )١١٧ی ضاڵی .١٩٧٩

25

