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 ٔ يێژٔٔی كٕرد  كٕردَاسی يكی چە

ِىیوٛرصٔبضی:چە

چەِىیوٛرصٔبضیٌەزِبٔیوٛرصیضاٚەوٛزأطحێىیٔٛێثەوبرصێث.

ئە ٚ ِێژٚٚ ٌە وەةصەوٛرصٔبضی ٚ جٛگرافیب ٚٚ وٛرصیٌحٛر الیەزِبٔی ٔەٚ

٘ە صەجۆرەِە ٌێىۆڵیٕەٚەوۆڵێحەوبٔیوٛرص ٚاجب ٔبضبٔضٔیئەٚە، الیەٚ ثەیەجیبٚازأۀەٚ

الٔیجر.وبٔیوٛرصٚگەٚۀە

ثە ٌەوٛرصٔبضەوبْ ٌەر وۆڵیٛەوٛرص ئەٚەجەوٛرصیبْ جٛێژیٕەظٌەِە، ٌێىۆڵیٕەٚەٚ ٚٚەٚ

ٔٛضراٚروٛرصیبْٔٛضیٛٚە،یبسٛصٌەٚێث؛وەٌەضەوەرصەۆرأەیڕۆژئبٚاییەوبْصەزڕاپۆرجە

پٛرٌٚەغێىیگرٔگٌەِێژٚٚٚوەظثەِبٔەر،ئەوبٔیصەٚرٚثەٚەجەٚضەرچبٚ٘ەوبٔیٔە

صەوە پێه وٛرصی جێضأٌحٛری گِٛبٔی ٌمێىەیە٘ێٕٓ. وبٔیٌمەٌە)وٛرصٔبضی(

ثڕۆژ٘ە ٌەەاڵجٕبضی، ٚاجبیەیوٛرصٔبضیٌە٘ۀبٚیڕۆژ٘ەاڵجٕبضیەٚە وەصایهثٛٚەٚ ،

جێڕٚأیٓٚصیحٕیڕۆژئبٚایەثۆوٛرص.

اڵَزۆرجبرجضاوبرێىیِەیضأیگرٔگە،ثەڕەثٕە)وٛرصٔبضی(ٌەیەٚەئەَزأطحیٌێىۆڵیٕە

ثەئێّەیوٛرصئەراِجەیەجیثە٘ەَپیرۆزیەیوەئە زێٕێثٚپیرۆزیەیصەثەٚگرٔگیٚر

صرٚضحیگۆِەٚێٕبیە ئەڵگبیوٛرصیٔبوەویڕاضثٚ ثەْ. ثٛاریزأضٔەَضٕٛر ظزۆر

گرجۆجە وٛرصی ِێژٚٚی ٚ ژیبْ ئەِەٚەگرٔگی چبٚە، ڕێىراٚەظوبرێىی ٌە ئەثە، یٚەر

ٌە٘ە گەِٛٚ ٚەن ِرۆڤٕبش٘بجٛٚٔەریضەٚأەی ٚ زأب پجەٚ زأطثٚوٛرصضحبْ، یبٚی

ثەڕاضحیٔە ثەڵىٛ ٌەغێىیزۆریبْپیبٚیدىِٛەتٚجبضٛشثٛٚٔەثْٛٚ، ئەٚەثە. ر

.ٚەِٚێژٚٚەیسۆیثشٛێٕێحەییئەجێىیڕەسٕەوٛرصثەعەلڵیەَڕٚأگەیەٚەٌەگرٔگە



 كٕردَاسئتُی  ركە كاٌ ٔ يێژٔٔی دە ْۆكارە

ٚ ثبیەر وٛرصضحبْ، جیۆپۆٌەجیىی ٔبٚچەغٛێٕی صٚٚٚججٛٚەوەوەوەگرٔگی ٔێٛاْ

جیجیعٛضّبٔیٚئیّپراجۆریەٚأیعئیّپراجۆریەئەِەرصەٚضە٘ێسیئەجیثەئیّپراجۆریە

ثەفەضە ثْٛٚ، ضەظثٛەجەِەٚی ٚاڵجەجێگبی ثەئەرٔجی ٚەن: ٚٚرٚپیەوبٔی ریحبٔیب

ری.یطەڕٚٚضیبیلەٚەویجریػەالیەٌٚەنالیەڵّبٔیب،ٌەرۀطبٚئیحبٌیبٚئەفە

ئەریە٘ە ثۆ زٌٙێسأە ٌەٚ ٌەروەٚەیضەن ٘ەٚجٛٚثٓ ٚ سۆیبْ صارێژراٚی ڵضأیٚپالٔی

ٔسیهثٛٔەٚەالثە ثۆ غبرەال پێٛیطثثٛٚ وٛرص ٔەٌە صاةٚ ٚ ریثٚزایضرٚغحیژیبْ

ضٛٚصیبْٚزأیبریثەیوٛرصٔٛضٛٚەرثبرەظزۆرغحیبْصەضحەثەِٚەِێژٚٚیبْثٓ،ثۆئە

.ِبْجۆِبرورصٚٚەوەٚەجەیٔەرثبرەصە
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ٚەسٛارەنٌەٚۀَٛٚضیٕبٔەثۆئەرثٛٚیٕەٚپبڵٕەثٛٚۀضیٓ٘ۆوبر٘ەغضاچەٚەگەڵئەٌە

ڕٚٚ:یٕەیشەصە

صٚایئە-1 11بٔی)وصەضەضبزیٌەٚەیغۆرغیپیػە٘ۆوبریئبثٛٚری: ٚ11)

زۆرثەثە صەٚڵەجەرپبثٛٚ، ٘ەٚرٚپیەئەی صۆزیٕەٚڵیبٔضەوبْ ثۆ ثەٚەصا ثبزار ضحیثەِەی

٘ەٚەضبغىرصٔە ٚ وباڵوبٔیبْ صۆزیٕەرٚەی ثۆ وەٚە٘ب صاثیٕىرصٔی ثەضەرەٚ سبٚ ی

رزاْ.وی٘ەیەغێٛە

ِٛژصە-2 ٘ەوبری ثاڵٚورصٔەگبری: ثۆ ئٚەٚڵضاْ ثەبییٕیِەی ٌەضیذی، ٔێٛجبیجەت

(ضبڵ22))گبزۆٔی(وەغەظ:لەٚأەٚی،ٌەفەجیعٛضّبٔیٚضەرصٚٚئیّپراجۆریە٘ە

پەٚەِبیەثبصيٕبْسحیِیرٔػیٕیئبِێضیپبیحەٌە ٔبٚٔیػبٔیٚ رجٛوێىیٔٛٚضیٌەژێر

ز(.1116ضبڵی)یزِبٔیوٛرصی(ٌە)ڕیسِبْٚٚٚغە

چەرٚە٘ە ڕێسِبٔیوٛرصیٔٛضیٛیبٔەضەٌەْوۀضأیجر٘ە٘ب زِبْٚ ٚڵیبٔضاٚەٚ٘ەر

ٔبٚی)جۆِبشثٛیص(گبرأیجرثەِٛژصەوێهٌەرزِبٔیوٛرصی،یەضەرثگێرٔەئیٕجیًٚە

ِبٚەرەفە وٛرصضحبِْبیە42)ٔطیثٛٚ، ضبڵٌە پەرجٛویصەٚە( زۆر ٚرثبرەٚ یِێژٚٚ

.ٚەریحیوٛرصثاڵٚورصۆجەةٚئبییٓٚصاةٚٔەصەەئ

ثە٘ۆوبریضیبضیٚضە-3 ٚن)ئەوبٔیٚەٚرٚپیەئەجەصەٚڵەغێهٌەرثبزی: ڵّبٔیب

فەئیٕگٍحە ٚ یبرِەرەرا ئیّپراجۆریۀطب( صەجی عٛضّبٔییبْ ثەجی ثۆ یٚۀگبرثٛٔەرەصا

٘ۆوبرێهٌەظثٛٚەِە،ئەٚٔبٚچبٔەئەچبٚیثڕیجٛٚەریوەیطەوبٔیڕٚضیبیلەٚڵە٘ە

وٛرصضحبْ.ثەگەیػحٕیئەَصەٚڵەجبٔە

لە-4 وەیطەڕٚضیبی ثەغەری ِّالٔێی ٚ ٘ەرصەڕ ٘ەگەٌەثٛٚەٚاِی رصٚٚڵ

ثەفەئیّپراجۆریەجیعٛضّبٔیٚضە ئەضەرٔجیٌەظضەِەٚی، ٔبٚچبٔەر ثێثثەصەٚ

٘ەەجبیج وٛرص ٔسیىجٛٚٔەت ثۆ جبٚەٚەٚڵضاْ ٌەٌێی ئەوٛ ٔسیهضٕٛری ئیّپراجۆرە صٚٚ ٚ

ثەٚەثێحە ئەِە، ڕۆژ٘وبصیّیبظ پەیّبٔگبی ٚ زأطث ثۆ ڕٚضی ڕۆٌێىیٗی اڵجٕبضی

وۀبضيوٛرصٌەثٛٚەریبْ٘ەوبریگە ڕاپۆرجیبْصەٚەٌێىۆڵیٕە، ثٛارەەی٘ەرثبرٚ وبٔیِٛٚ

ٔٛٚضیٛەژیبٔ وٛرص پێعجەرٚە٘ەی چەوۀگیجیٙبٔییە٘ب لٛجبثشبٔەَ ثەیۀض ویبْ

ٌە ڕٚضی ئەوٛرصٔػیٕەگٛٔضەزِبٔی ورصەوبٔی ٘ەٚەرِیٕیب جەرٚە، صٚای ٌە٘ب ٔگ

یەویوٛرصیبْٔضلٛجبثشبٔەفی(چەٌػەٚجٕیغۆرغی)ثەروە(زصٚایضە1222ضبڵی)

ٔی.رِەفٚثێیئەٌئەٚەثەورصە

 ؟   كارْێُأِ ی كٕردَاسی بّ يجار ٔشە كّ كێ یّ

یوٛرصٔبضیٚغەشثٛٚەَوەوەت(یەٚصەجەثضٚاڵوٛرصٔبضی)ص.عەیِێژٚٚیرثبرەصە

.وبر٘ێٕبٚە(زثە1213ضبڵی)ٌە
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)جەرٚە٘ە ثەالصە٘ب ٌەت یع )صرسبْ( ثە1234ضبڵی ٚٚجبرێىی )و(ز ٚٔبٚی ٛرص

ثاڵٚورصۆجە ثیبٔیبْ( جبفی ة ٘ەٚەوٛرصضحبْ ٚ صەوبت وٛرصٔبضی ثبضی جیبیضا رٚ

یەِطبڵەٌە وەغضا وٛرصٔبضی وۆٔفرأطی یەَ پبیحەٌە ئەریڤبٔی ٔطحبْرِەسحی

.ضبزوراٚە

 كارْێُاَی زارأەی كٕردستاٌ: بە

 ضەرصەضەٌە ثە ٚاڵجیوٛرصاْ چەِیئیطالِضا ٘ەر صاثەرێٔض ٌەّێه ڕٚٚیغىراثٛٚ

رثبیجبْٚرێّەوبٔیئبزەرێّیچیبوبْ،٘ەوٛ)٘ەٚەاڵجیضیبضیٚثەڕێٛەثرصٔەٚەضەصە

٘ەئە ئبراْ، ٚ ٘ەزیرەرێّیجەرِیٕیب وٛرصە، ئەرێّیسٛزضحبْ(، چٛارچێٛەی ٌە ٚوبْ

 ثٛٚەظثٛٚٔیبْ٘ەرێّبٔەٚ٘ەٚەیئەرەٚصە٘ەرێّبٔە

ئێطح ٔەجب ضبغ یەٚەثۆجەب ثۆ وٛرصضحبْ ٔبٚی صەوەی ٘ەروەوەِجبر رچۀضەٚجٛٚە،

پێعئیطالَٚضەرصەصەٚەضثثە٘ە ِیئیطالِیعغٛێٕێىیجٛگرافیثٛٚٔیورا

ٌەثڕی٘ێٕٓ.وە،زۆرثەیزۆریصأیػحٛأەوەیپێىضەٚزێضٚٔیػحیّبٔیوٛرصأەیە٘ە

ورصٚەنصەٚەثْٛگٛزارغحیبٌْە٘ەٚاژەضحەٚصەٚٚٚغەِهٔضچۀبٚیوٛرصضحبْچە

ٔبٚ٘ێٕبٔی:)ِبڵیوٛرصاْ،چیبوبٔیوٛرصاْ،غٛێٕیوٛرصاْ،سبویوٛرصاْ،ٔیػحیّبٔی

٘ە وە ئەوٛرصاْ(، ٌەالٌەصەٚأەِٛٚ صەجیبْ ٚەوٛرصضحبْ ثەاڵَ ٚٚغەورص، فۆڕِەوٛ

٘ەوٛرصیە . ٔب ِۀجەوبْضٛڵحبْ)ضەٌجٛلیەرصەِیضەضەٌۀضەرچەوە ٌیهغبە(ر

رێّیوبٔیڕۆژئبٚای٘ۀبٚچەوەوبر٘ێٕبٚەوەیەویوبرگێریثۀبٚیوٛرصضحبٔیٚەنیە

چیبوبٔیصەگرجەٚە.

صەئەٚەی وۆٔحریٓ ثسأرێث ئێطحب ٌەجب ئەالیەق ِێژٚٚٔٛضێىی )ِبصجیٛشْ رِۀی

سەڵىیغبریئ ضەٛرفەیەئٛر٘بیحطی( ٌٚە یبزصە غەغیوۆچی/ ٚ صەوبٔی)پێٕج

نگٛجٛیەجی)وٛرصضحبْٚە،زیبجرٌەجبرێهٔبٚیوٛرصضحبٔی٘ێٕبٚەصٚازصەیزاییٕی(ژیبٚە

(.ٌەصۆزێىیئبڵۆزصایە

چە ٌە صە٘ەرٚە٘ب ٌۀضیٓ پبغبْ ٘بجٛٚە، وٛرصضحبْ ٔبٚی صٚاجر فبرضی غعری لی

(ز.1321ن/121وبٔیضبڵی)رٚصاٚەٚیوٛرصضحبْ٘بجٛٚەٌەثیەوبْٔبرەرچبٚەعەضە

.وەَڕۆژئبٚاییٔبٚیوٛرصضحبٔی٘ێٕبٚەنیە٘بِبروۆپۆٌۆٚەرٚە٘ە

 يێژٔٔی ڕیشەی َەژادی كٕرد:

ٔەژاصیوٛرصٌەصیضیڕۆژ٘ەاڵجٕبضەوبْ-أ

ٔەژاصیوٛرصٌەصیضیِێژٚٚٔٛضبٔیوٛرصٚغەیرەوٛرص-ة



 
5 

یوٛرصضحبْژیبٌْٚٗٔبٚچٗوبٔیٌٗجیبٚازٖٖٚجٗیوٛرصٚزۆریٖٔٗٚجٗٔٗ٘ۆیوۆٔیثٗ

وۆِٔٗبرصٖضٗ زۆر ثٖٗٚٔێىی ثیرِٚٗ، ٘ٗۆثظ جیبٚاز ٌٗچٛٔی گەڕأٗضْٗ یٖٚر

:ٚأٗڕەچەٌەویوٛرص،ٌٗ

وبْ(ِی)ئبریٗصٚایوۆچیصٌٖٚٚٗیوٗٚصأیػحٛأبٔٗثۆئٖٗٚگەڕێٕٗڵێٓصٖصٖٔضێ٘ٗ

و2222ٗ)وٗ ورصثٛٚیبْ، ئێراْ ڕۆژئبٚای ثۆ زاییٓ پێع ضبڵ ثٗ( وٛرصضحبْئێطحب

ثرێث.ٔبٚصٖ

صەڵێڕایٗ سٛریٗویجر )٘ۆرییٗثۆ وٗوبْ ٘ٗوٍِِٗٗٗوبْ( جٗجی)ِیحبٔییبْ( ٚاٚیثٛٚ

ثۆٖٚڕێٕٗگٗصەڵیٓصٖ(ضبڵپێعزاییٓ.یبسٛص1522)ٌٖٗٚگرجٗوبٔیوٛرصضحبٔیصٖٔبٚچٗ

وبْ(.)ِبصصٖ

 :كاٌّ كٕردَاس ادی كٕرد نە دیذی ڕۆژْەاڵتُاسەَەژ -أ

ٌە ڕەیئەزۆرثەوٛرصٔبضەوبْ )عەگەزأەٚ ئەرەپێىٙبجْٛٚ: فبرش،  ڕٚضی،رِەة، ٔی،

ریحبٔی(.ٔطی،ثەرەٌّبٔی،ئیحبٌی،فەئە

ٚاڵجبٔەٌە چەٚ صەصا ئۀضیٓ ٘ەزگبی وەوبصیّی ئەضەثەْ صۆویِٛێٕحیصاْ رغیفی

.یەٚوٛرصٔبضبٔەلڵیئەیعەزاصە،وەوٛرصیجێضایە

زۆر جیبٚازٌْەضەر ٌەیەوحر ثیرٚثۆچٛٚٔیڕۆژ٘ەاڵجٕبضەوبٌْەثبرەیٔەژاصیوٛرصەٚە

گریٓ:رصەچۀضوٛرصٔبضێهٚەغثٔبوۆوٓ،ثۀّٛٚٔە

ٕبثٛٚٔیوٛرصثەئبییٕیئیطالَٚثٛٚٔیٌەصٚایئبغوبْ:ٌەِٛضڵّبٔەوٛرصٔبضە-1

ٌەچٛارچێٛە زۆرێه ئیطالَ، دٛوّڕأی ضٕٛری ٚی ِێژٚٚٔٛٚش ٔٛٚضراٚەوبٔی

ضە ٚ ٌەرثٛرصەجٛگرافیٕبش ثبضیبْ ِٛضڵّبٔبْ ٚٔبضبٔی جٛگرافی پێگەی ٚ وٛرص

ٚاییبْورصْٚٚ.رِبٔڕەڕٚفەثیرٚثبٚە

گریٓ:رصەوبٔیبْٚەەرجٛورٚپەچۀضٔٛٚضەٚأەٌە

یە- ٌە )ِەصیبرەِێژٚٚٔٛٚضەوێه ئیطالِی جەِەدەوبٔی وٛری جەصی ری(ەثەریری

ز(.233–132)

.ٔبٚی)جبریزاالُِٚاٌٍّٛن(،ٌەزۆرغٛێٓثبضیوٛرصیورصٚٚەیثەوەرجٛوەپە

ٌەپە632)ئیجٓئەضیر(ٌەضبڵی)- ثەرجٛوی)ان(وۆچیورصٚە، ٌىبًِفیاٌحبریز(

.ڕاضحیورصٚٚەوبٔیٔبٚەصەوٛرصیەوبٔیضەِٚیرٔػیٕەٚەثسٚجٕەصرێژیثبضیٌە

رجٛوی)ججبرةاالُِ(ز(وۆچیورصٚٚە،ٌەپە1232(ٌەضبڵی)ٚییەضىەٌّە)ئیجٓئە-

.ثبضیوٛرصیزۆرورصٚٚەِبْغێٛە٘ەثە
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 كٕ:  فیُاساَی ئیسالو ٔەرتٕكی جٕگرا َذیٍ پە ًََٕٔەی چە

.االرچ(رجٛوەیثۀبٚی)صٛرەز(وۆچیصٚاییورصٚە،پە211ي(ضبڵی)ٚلە)ئیجٓدە-

)ٌّە)ئە- ضبڵی پە215لضیطی( ورصٚٚە، صٚٚایی وۆچی )أدطٓز( ثۀبٚی رجٛوەی

اٌحمبضیُفیِعرفەااللبٌیُ(.

ٛوەیثۀبٚی)ِعجُاٌجٍضاْ(.رجز(ژیبٚە،پە1222-1112ِەٚی(ضبڵی))یبلٛتدە-

٘ەئەٚأە ٚ ثبضیٔبٚچە وەزۆر ٚ ثیرٚثبٚەرێّیجٛگرافیوٛرصاْ ٚ ریئبییٕیٌحٛر

ئەِە ورصٚٚە، چەرەضەوٛرصأیبْ وێػبٔی ٔەڕای وبٔیجیبٚازەرێّە٘ەسػەیٔضیٓ

.وٛرصاْ

٘ەرچە-2 ڕۆژئبٚاییەوبْ: یەیٕە)زٔضەوٛرصٔبضە ڕۆژئبٚاییەوەەفْٛ( وەَ صٚای،

ٌە ِێژٚٚٔٛٚشغحی وٛرصەثبرە)٘ئرۆصۆجطی( ئەٚەی صٚای ثەٚەٚججێث، وٛرصضحبْی

ضیبٌْێوٛژراٚسثثْٛٚٚزۆروەجٛٚغیغەڕێىیضۀبٚچەیثۆجبْ،وەڕیٌٓەجێپە

ثە ٔبضبٔضٚٚە٘ێسەثەرۀگبٚەجەوٛرصی ٘ەوبْ غەرٚە، ٌە سب٘ب پەرضحەوبٔیعڕی چ

ٚوٛرصصرٚضثثٛٚەیٛەپە صیٕیالدەنثە٘ۆی)ضەالیەٌەوەئەِۀضیٌۀێٛاْڕۆژئبٚا

ٌەثٛٚەیٛثی(ەٚەئە جرەالیە، ضەزۆرثەٚەوی )ضەرثبزەی ضٛپبی وٛرصالدەوبٔی صیٓ(

َڵىٛئە،ثەٚەصٔبضییەثٛاریوٛرضثٔیٓثەزۆرپەیٛۀضییبٔەیٛەپەَجۆرەاڵَئەثْٛٚ،ثە

ٔبضیٕەپەیٛەجۆرە ثەٌۀضیٚ . صرٚضثثْٛٚ ٌێرەئبوبِیغەڕ ثەاڵَ یٚە٘ۆیئەصا

وحرٔبٚچەیەویٔسیىییەٌٚەثٛٚەڵوٛرص٘ەگەپەیٛۀضیەویوۆٔیبٌْەوەْٚجٌٛەئەرِە

.ریڕۆژئبٚاثبضیوٛرصیبْورصٚٚەڵىبٔیجسەرٌەٚاْثەئە،ثۆیەوحرثٛٚیٕەٚجێىەڵثەیە

روٛرصٔبضیورصٚٚەضەوبریبٌْەوەیٓوۀبٚیڕۆژ٘ەاڵجٕبضبْصۀضێ٘ەثەصائبِبژەٌێرە

ن:ٚە

َگەڕیضەیە،ئەویٔبضراٚیئیحبٌیەز(جٛگرافیٕبشٚگەڕیضەیە1324-1254ِبروۆپۆٌۆ:)-

جێپەڕثٛٚەثە ئبِبژەوٛرصضحبٔضا )وٛرصضحبْ(یورێصەەثەٚٚ ٔبٚی ڕۆژئبٚاییە یەوەَ

.ثەوبر٘ێٕبٚە

پە- گبٌیحی: ٌەضەِێریال ٔٛٚضیٛەرجٛوێىی وٛرصاْ )وەثەر ٌۀبٚی وٛرصی ٌحٛری

وبٔیئیحبٌیەوبٔضا(.ٔٛٚضراٚە

)ٔضەٌێىطەئە- ژاثب: وە1124-1123ر وەضێىیڕٚضییە( ٌە، دّٛصیالِەگەڵ)ِەزۆر

ٚجبْڕزگبرفەضحٕٛٚضیوٛرصیبٌْە٘بصۀضەٚچە٘بٚوبریئە،ثەزیضی(صۆضثثٛٚەثبیە

.ورصٚٚە
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جٛێژەئە- ضۆضیٓ: ئەٌجێرت ثٛٚەڵّبٔییەرێىی پرۆفیطۆر زِبٔەٌە، ٚأیضا،ثٛاری

ی(ٌەویفیٍۆٌۆجیزِبٔیوٛرصٚەیۀبٚی)ٌێىۆڵیٕەثەٚەیوٛرصأەثبرەیٌەوۀٛٚضیٕە

ٚە.ڵّبٔیبثاڵٚیورصۆجەضحراضپۆرگیئەٌە1121ضبڵی

ِضیٕبٔیزۆرٔٛٚضیٕیعیضی(غەالضە٘بٚوبری)ِە(ثە1262-1115ثبضێًٔێىحیٓ:)-

پەٌە ٔبضراٚجریٓ ثاڵٚورصۆجەٚە، وٛرصەٚە ٌێىۆڵیٕەثبرەی )وٛرص ٔبٚی ثە ویٚەیەرجٛوی

.ضۆضیۆٌۆژیِٚێژٚٚیی(یە

،وۀٛضیٕێىیٚوٛرصٔبضبٔەٌەوێىە(،ڤالصِێرِیٕۆرضىییە1266-1111ضىی:)ِیٕۆر-

ڕە ٚ ثبرەیزِبْ وەضەزۆریٌە ٚ ٔٛضیٛٚەْ ٘ەٌحٛریوٛرصەٚە ٚٚجیوٛرص، ثٛٚ ئەٚ ر

وبٔٓ(.ٚەی)ِیضیۀە

چە- ٘بجۆجەورێصوۆچێرا: جبر یۀضاْ پەوٛرصضحبْ، ٌە ٔبٚیگرٔگەوبٔیثەرجٛوەوێه

سۆیی(.ثەپێیضەرچبٚەِێژٚٚییٚپبغّبٚەرثەٚەیوٛرصٚ٘یٛایضەجەٚەیٔە)ثسٚجٕە

)٘یٕضۆ ڕەگەزی ٌە ٚ )ئبرییە( ٔەژاصی ٌە وٛرص وە صەرصەوەٚێث ئەٚە صێریٕەوبْ

ئەٚرٚپییەوبٔە(.

 َەژادی كٕرد نە دیذی يێژَٕٔٔساَی كٕرد ٔ غەیرە كٕرد: -ب

وٛرصضحبٔ ٚ وٛرص ِێژٚٚی وٛرصٌە ڕەچەٌەوی وە ٘بجٛٚە ثەگ(صا زەوی )ئەِیٓ ی

صەگەڕێحەٚەثۆ:

جٛصی،- جٛجی، وٛرجی، گٛجی، ،ٌٌٛٛ( ٔەجەٚەوبٔی وە زاگرۆش: صأػحٛأیچیبوبٔی

وبضبٔی،ضٛثبری،سبٌضی،ِیحبٔی،٘ٛری،ٔبیری(صەگرێحەٚەٚڕچەٌەویوۆٔیوٛرصأٓ

.

ز(،–پ12ەثۆوٛرصضحبٌْەضەصەی)چیٕی٘یٕضۆئەٚڕٚپییەوبْ:وەوۆچیبْورصصٚٚ-

ٌە ثریحیجْٛ وە ڕەضۀەوەی صأیػحٛأە گەڵ ٌە ثْٛٚ ٔیػحەجئ وٛرصضحبْ ٌە

)ِیضییەوبْ،ٚوبرصۆسییەوبْ(،ٔەجەٚەیوٛرصیبْپێىٙێٕبٚە.

جری(ٚ)اٌّطعٛصی(ط٘ەرٚە٘بثەپێی٘ۀضئِێژٚٚٔٛضیثۀبٚثبٔگیعەرەةٚەن:)اٌ

بٔٓ.ڕەچەٌەویوٛرصگۆجییەو

 داَشتٕاَی كۆَی كٕردستاٌ:

٘ۆزەوبٔیوۆٔیوٛرص:-أ

ٌەوٛرصضحبٔیوۆٔضاچۀضیٓ٘ۆزٚئیّپراجۆریەجیصیبر٘ەڵىەٚجٌْٛەٚأەظ:
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)ٌۆٌۆییەوبْ،گۆجیییەوبْ،ِیحبٔییەوبْ،وبغبٔییەوبْ(٘ەرٚە٘بِیضیەوبٔیعٌەِیٍٍەجبٔی

یەویصرێژ٘ەرٌەضەرغێٛەی٘ۆزٚثۀبٚثبٔگیوٛرصضحبٔیوۆٌٔٓٚەضەرەجبصاجبِبٚە

( ضەصەی ٌە ثەاڵَ صەژیبْ، ثجٛن ٔبٚی-پ1جیرەی وە ضەرورصەوبٔیبْ ٌە یەوێه ز(

)ئەوجبجیبٔب( غبری صاثّەزرێٕێٚ ٘ێس صەٌٚەجێىیثە ٚ ثشبت جٛأییەویبْ ثٛٚ )صیبوۆ(

٘ەِەصأیئێطحبثىبجەپبیحەسحیصەٚڵەجەوە.

( ضبڵی ٌە 612)ِبصصەوبْ( )ویبوطبر(ثەز(–پ سطرەٚ وەی ضەرورصایەجی ثە صا

پبیحەسحی )ٔەیٕەٚا(ی ضەر ورصە ٘ێرغیبْ )ثبثً( وٍضأییەوبٔی ٌەگەڵ ٘بٚپەیّبٔێحی

)ئبغٛرییەوبْ(ٚوۆجبییبْپێٙێٕبْ.

ٌە وٛرصضحبٔیگرجەٚە ٘ەِٛٚ ٌەضەرصەِیوەیشطرەٚ ضٕٛریصەٚڵەجی)ِبصصەوبْ(

ّپراجۆریەجی)ِبصەوبْ(صەرٚسێٕٓٚئیّپراجۆریەجیز()ئەسّۀییەوبْ(ئی-پ552ضبڵی)

)ئەسّۀی(ڕاصەگەیۀٓ.

 يێژٔٔی شارستاَیەی كۆَی كٕرد: -ب

ِەثەضثٌەغبرضحبٔیەجیوٛرص٘ەِٛٚئەٚچبالوییەِبصییبٔەیوە٘ەرٌەوۆٔەٚەجبوی

ەوەیوٛرصیٌەثٛارەجۆراٚجۆرەوبٔضائۀجبِیصاٚە،وەثە٘ۆیەٚەژیبٔیسۆییٚٚٚاڵج

ثەرەٚپێعثرصٚٚە.٘ەرٚەنئبغىرایەوەصأیػحٛأیئەٚضبیوٛرصضحبْیەوەَگٛٔضثە

ز(ٌۀسیهچیبیثراصۆضثٚئەغىەٚجی-2ٔبٚی)زاٚیچەِی(ٌەضەرەجبی٘ەزارەی)

غبٔەصەرصەوەْ،وەٚاجەیەوەَگٛٔضٌەوٛرصضحبْثٛٚ.ٌەصٚایئەٚەئیحرٚرصەٚرصەٌە

ٌەگەيثەرەٚپێعچٛٔیژیبْٚزۆرثٛٚٔیصأػحٛاْگٛٔضیصیىەظٔبٚچەوبٔیصیىەظ

ٌەٚێ ٔسیهٌێرەٚ ٌە )چەرِۆ(یە گٛٔضی گٛٔضأەظ ئەَ گریٕگحریٓ ٌە وراْ، صرٚضث

ثبغٛری ضٕٛرەوبٔی ٌە )ٔەِری( گٛٔضی ٘ەرٚە٘ب عیراق وٛرصضحبْ ٌە چەِچەِبڵ

وػحٛ ئبژەڵضارییٚ ثە صەضثورا گٛٔضأە ٌەَ یەوەَغبریص٘ۆن، وەٚاجە وبڵورصْ،

غۆرغیوػحٛوبٌیع٘ەرٌەوٛرصضحبْثٛٚ.

 سەرەتاكاَی پەیٕەَذی كٕرد بە ئایُی ئیسالو:

گبثبٔیوٛرصی:

ٔٛێٕەریسۆیبْ ٚغبٔبزییەثۆگەٌیوٛرصوەٌەغبسەوبٔیوٛرصضحبٔەٚە جێگبیفەسر

)صرٚصیس پێغەِجەر سسِەت ئەٚەیٌە ثۆ ثیبثبٔەوبٔیدجبز (،ٛایٌەضەرثێگەیبٔضۆجە

ٌە ئەضحۆ، ثگرٔە ئیطالَ ئبییٕی ثبٔگەٚازی ضەرەجبوبٔی ثەغضاریىرصٔی غەڕەفی

چۀض ٘ەرچۀضە جۀیجٛٚ، ٔبٚچەوەی ٚ وٛرصضحبْ ضحەَ ٚ زٚڵُ جەِی وە ڕۆژگبرێىضا

ڕێجبزێىیئبییٕیثۀّٛٔەی)ِبٔی(ٚ)ِەزصەن(ٚ)ئبڤیطحب(ٌەوٛرصضحبْثاڵٚثٛٚثۆٚە،ثە

گػ ٘ێٕضە ئەٚەظاڵَ ٔەثٛٚ، پێ ڕۆدییبْ ثبثەجی ٚ پرضیبر زۆر ٚەاڵِی ٚ حگیرٔەثْٛٚ

٘ێػحجۆٚە،ثۆئەِٚەثەضحەظفبرضەوبْ گەالٔیجیٙبٔیٌەچبٚەرٚأیفریبصڕەضێىضا
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ٚ ٔٛێٕەرییبٔجٛٚە ڕۆِی( )ضٛ٘ەیجی ڕۆِەوبْ ٚ ٔٛێٕەرییبٔجٛٚە فبرضی( )ضەٌّبٔی

ٔٛێٕەریوٛرصەوبٔیع)گبثبٔیوٛرصی(دەثەغییەوبْ)ثیالٌیدەثەغی(ٔٛێٕەرییبٔجٛٚە،

گەیبٔضۆجە سۆیبْ )ِەیّْٛ(یوٛڕیگبثبْ ِەئّْٛٚ ثصیر( )اثٛ وٛرەوەی گەڵ ٌە ثٛٚە،

غبری)ِەوە(ثەجٍٛثەرگیوٛرصییەٚەٌەسسِەجیپێغەِجەر)صرٚصیسٛایٌەضەرثی(

ٛڕیثبراَ(صاثْٛٚ.جگەٌە)گبثبٔیوٛرصی(گەٌیوٛرصٌەڕێگبیپیبٚأیٚەوٛ)پیرٚەتو

ٌە زۆر ئیطالِضاٚە، ئبییٕی ثە پەیٛۀضییىرصٔیبْ ٘ەٚڵی ییەٚە وٛرصی( )ثٛغضٚزی ٚ

)جەِیً ٚ ئەِیٓزەویثەگ( ( ّٔٛٔە ثۆ صەوەْ، ِێژٚٚٔٛضبْثبضی)گبثبٔیوٛرصی(

ئەٚەیبْضبغىرصۆجەٚەوە)گبثبٔەوبْ( صەرثبرەیڕەچەڵەوی)گبثبٔیوٛرصی( ڕۆژثەیبٔی(

ۆغٕجیریوٛرصْثْٛٚ،ٌە)جٛأڕۆ(ژیبْٚ،صەرثبرەیٚٚغەی)گبثبْ(٘ۆزێىیڕەضەْٚڕ

ثە٘ۆیئەٚەیٌەزِبٔیعەرەثیضاپیحی)گ(ٔییەٚعەرەةصۀگی)گ(صەوۀە)ج(ٌە

٘ۀضێ جۀبٔەت وٛرصی( )گبثبٔی ٚاجە ٔٛضراٚە اٌىرصی( )جبثبْ ثە ضەرچبٚەوبٔیبٔضا

 ٘ۆز صەیبْ وە جبف( )سێڵی ِێژٚٚی ثبغٛریضەرچبٚەی ٚ ڕۆژ٘ەالت ٌە جیرەْ ٚ

 )گبثبْ ٔەٚەی ثە دجر–وٛرصضحبْ، )اثٓ ٘ەرٚە٘ب لەڵەِضەصەْ، ٌە جبثبْ(ەوبْ

صەڵێ وٛرصی( )گبثبٔی صەرثبرەی اٌصذبثە( جّیس فی )االصبثە وحبثی ٌە :اٌعطمالٔی(

ٌەپێغەِجەرەٚەثۆگێڕاٚجیٕەٚە.(فەرِٛٚصەی12)گبثبٔیوٛرصی(زیبجرٌە)

  كٕردستاٌ نە سەردەيی خەالفەتذا : بارٔدۆخی

وبریگەری ژێر وەٚجە ڕاضحەٚسۆ ئیطالِی سەالفەجی ژێر وەٚجە وٛرص وبجەٚەی ٌەٚ

ِبِەڵەیئەَصەٚڵەجە)ڕاغضی،ئەِەٚی،عەثبضی(.ٌەضەرصەِیڕاغضیٕضاوٛرص٘یچ

جۆرەچباڵوییەویضیبضیٔەثٛٚ،ثەاڵٌَەضەرصەِیئەِەٚیٚعەثبضیضا٘ۀضێىجبر

غٛێٕیوٛرصضحبْصەورا،ئەٚڕاپەریٕبٔەظثەصٚٚغێٛازثٛٚ:اپەڕیٌٓە٘ۀضێڕ

ٌە-1 ّٔٛٚٔە ثۆ )عەٌەٚییەوبْ(: ٚ )سەٚارج( ثساڤەوبٔی ٚ ڕاپەریٓ ٌە وٛرص ثەغضاری

٘ۀضێ عەثبضیضا ٚ ئەِەٚی ٚضەرصەِی )سەٚارج( یبرِەجی وٛرصەوبْ ٌە

.)عەٌەٚییەوبٔیبْ(صەصاٌەصژیعەثبضییەوبْ

ئەٚڕاپەریٕبٔەیوەوٛرصەوبْسۆیبٌْەصژیعەثبضییەوبْورصٚیبٔە:ٌەٚأەڕاپەریٕی-2

ثەاڵَ دەضەْ(. ِیر وٛری )جعفری ضەرورصایەجی ثە ِٛضً صەٚرٚثەری وٛرصەوبٔی

ئۀجبِی٘ەِٛٚئەٚڕاپەڕیٕبٔەصاِروبیەٚە.

 يیرَشیُە كٕردییەكاٌ نە سەردەيی عەباسییەكاَذا

بضیىبٔضاچۀضِیرٔػیٕێهضەریبٔٙەڵضاٌەثریحیٓثٌْٛٚە:ٌەضەرصەِیعەث

ضبڵی)-1 ٌە1215-252ن/422-341ِیرٔػیٕیدەضٕەٚەیٙی: ِیرٔػیٕە ئەَ ز(،

ٔبٚی ثۆ صەگەڕێحەٚە ِیرٔػیٕە ئەَ ٔبٚی ضەریٙەڵضا، چیبوبٔضا ٘ەرێّی ڕۆژئبٚای

)دەضٕەٚەیوٛریدٛضیٕیثەرزیىبٔی(.
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ضبڵی-2 غەصاصی: 525-342)ِیرٔػیٕی ٌە1121-251ن/ ِیرٔػیٕە ئەَ ز(،

ٚ )ئبزەثێجبْ( ٘ەرێّی ٔێٛاْ صەوەٚێحە وە صەروەٚت، جبراْ ٘ەرێّی ٔبٚچەوبٔی

)ثەرزەعە، ثٛٚە: صەضەاڵجیئەَِیرٔػیٕە ژێر ٌەگرٔگحریٓغبرەوبْوەٌە )ئەرِیٕیب(،

صیوٛڕیلرجك(.صثیً،گۀجە...٘حض(.ٔبٚیئەَِیرٔػیٕەصەگەڕێحەٚەثۆٔبٚی)غضا

3-( ضبڵی رەٚاصی: 462-331ِیرٔػیٕی ٌە1211–241ن/ ِیرٔػیٕە ئەَ  ز(،

ئبزەرثێجبْصەروەٚت،یەوەَِیریئەَِیرٔػیٕەِیر)دمحموٛڕیدٛضێٓڕەٚاصی(ثٛٚە.

ز(،ضەرەجبی1226-213ن/412–313ِیرٔػیٕیِەرٚأی)صۆضحەوی(:ضبڵی)-4

رٔػیٕەثۆ)دٛضێٓوٛڕیصۆضحەن(صەگەڕێحەٚە،وۀبضراثٛٚثەثبصصاِەزرأضٔیئەَِی

وٛرصی.

ضبڵی)-5 511–311ِیرٔػیٕیعۀبزی: ٌە1211–221ن/ ِیرٔػیٕە ئەَ ز(،

وٛڕی فەجخ )ئەثٛ غبزٔجبٔیەوبْضەری٘ەڵضا، ٘ۆزیوٛرصە ٔێٛ ٌە ٔبٚچەی)دەٌٛاْ(

صاصۀر ِیرٔػیٕە ئەَ ِیری یەوەَ ثە )عەجۀبز( ضبڵی ٌە ِیرٔػیٕەوە ن511ێث،

ز(ثەصەضحیضەٌجٛلییەوبْصەرٚسێث.1111/

ز(،ئەَِیرٔػیٕەٌە1132–1246ن/534–431ِیرٔػیٕی٘ەزەثبٔی:ضبڵی)-6

٘ەٌٚێر غبری ٌە جگە ٘ەزثبٔیەوبْ، وٛرصە ٘ۆزی ٔێٛ ٌە صەروەت ٘ەٌٚێر غبری

صاِە عیطبٔبٚچەوبٔیصەٚرٚثەری٘ەٌٚێریػیگرججۆٚە، )ِیر ثۆ زرأضٔیئەَِیرٔػیٕە

وٛڕیِٛضبی٘ەزثبْ(صەگەڕێحەٚە.

 چەَذ الیەَێكی شارستاَیەتی كٕرد نە سەردەيی ئیساليذا:

صەٚڵەجیئەیٛثیٚڕۆڵیڕاثەرایەجی)ضەاڵدەصیٕیئەیٛثی(:-

یەوەِیٓگەٚرە ثە)صالحاٌضیٓاالیٛثی( ٔبضراٚ یٛضفیوٛڕیئەیٛة( ِٛزەفەر )ئەثٛٚ

سێسأێىیپیبٚ ٌە )ضەاڵدەصییٓ( ثبٔگە، ثۀبٚ ٚ ٔبضراٚ جیٙبٔضا ٘ەِٛٚ ٌە وە یوٛرصە

وٛرصیضەرثەیەوێهٌە٘ۆزەوٛرصییۀبٚصارەوبْثۀبٚی٘ۆزی)ڕەٚاصی(ٌەصایهثٛٚە،

ئەرِۀطحبٔضا ٌە ٔسیهغبرۆچىەی)صٚیٓ( غٛێٕیٔیػحەجێجٛٚٔی٘ۆزیڕەٚاصیعٌە

ەوبْ(ٚصٚاییٌەصژی)سبچپەرضحەوبْ(صەروەٚتٚغبریثٛٚە،ضەرەجبٌەصژی)فبجیّی

)لٛصضی(پبظضەصضبڵسطحەٚەژێرصەضحیِٛضڵّبٔبْ،ضەرٌەغىریِٛضڵّبٔبْ

( ضەصەی صەٚڵەجیئەیٛثیٌە وە 12ٚثٛٚ ڕۆژ٘ەاڵت جب وە صاِەزرأض )ضٛریب( ٌە ز(

یەِ ٚ ِیطر ٚ )سٛراضبْ ثە فەرِبٔڕٚاییصەورص ثەاڵَڕۆژئبٚایوٛرصضحبْ ەْ(یػەٚە،

ئیطالَ ئبیٕی ثٕەِبی ٌەضەر ثەڵىٛ ٔەثٛٚ، وٛرصی صەٚڵەجێىی ئەیٛثیی صەٚڵەجی

صاِەزراثٛٚ.
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 ڕۆڵی شارستاَی زاَایاَی كٕرد نە يێژٔٔی ئیساليذا: -

پبرچەیەنٌە وٛرصٔػیٕەوبْثە ثٛٔیصەڤەرە ئبوبِیپرۆضەیفەجذیئیطالِیٚ ٌە

زۆری ٘ەرە زۆرثەی ئیطالِی ٌەٚصەٚڵەجی ٘ەر ِٛضڵّبْ، ثٛٚٔە وٛرص ِیٍٍەجی

ضْٚفەرِٛصەوبٔیپێغەِجەر)صرٚصیٕضەرصەِەصاچۀضزأبیەویوٛرصوەسۆیبْثەسٛێ

(سەریهورصثٛٚئەِبٔەٌەغبرەوبٔی)ثەغضاٚثەضراٚوٛفەٚٚاضث(سٛایٌەضەرثێ

ثىەْٚ ثجٕەسٛێٕضەٚارٚٔیػحەجێجْٛٚٚجٛأیبْئبغٕبیەجیٌەگەڵزِبٔیعەرەثیپەیضا

ٚ ثىەْ ئیطالَ پیرۆزی ئبیٕی سسِەجی ثەر٘ەِەوبٔییبْ ثە ثەِەظجٛأیبْ ڕۆغٕجیر،

غٛێٓپۀجەیبْصیبرثێثٌەٚأەظ:)گبثبٔیوٛرصی،ِەیّٛٔیوٛڕیگبثبْ،ئەثٛیەدیب

ٌە ٘ەثٛٚە ثباڵیبْ صەضحێىی ئەِبٔە ٘حض(، عەثضٚاڵ... وٛڕی ئەدّەص ِەیّْٛ، وٛڕی

ەثەرورصٔیفەرِٛٚصەوبْٚگێڕأەٚەیبْثۆصٚایسۆیبْ.ٚەرگرجٌٓٚ

 ٔ ْأچەرخی كٕرد:  يێژٔٔی َٕێ

ضەر٘ەڵضاْٚثٛژأەٚەیِیرٔػیٕەوٛرصییىبْ:-

صاِەزرێٕەری-1 ثە ٔبضراٚە پبغبی)وۆرە( ثە وە ِەدەِەص( )ِیر ِیرٔػیٕیضۆراْ:

یٕەوەئەٚۀضەفراٚاْز(،ضٕٛریِیرٔػ1322ِیرٔػیٕیضۆراْصاصۀرێث،ٌەضبڵی)

وەغی پبیحەسحە ٚ گرجۆجەٚە ثبغٛری وٛرصضحبٔی گەٚرەی غێىی ثە وە ثٛٚە

غبرۆچىەی)ڕەٚأضز(ثٛٚە.

ِیرٔػیٕیثۆجبْ:)ِیرعەثضٚيعەزیس(ثەصاِەزرێٕەریئەَِیرٔػیٕەصاصۀرێث،وە-2

ٔب پبیحەسحەوەغی ٚ ثٛٚە، صرٚضث وٛرصضحبْ ثبوٛری ٌە جەزیرە ٔبٚچەی ٚچەیٌە

)جەزیرە(ثٛٚە.

(صاِەزراٚە،ز(ضەرەجبٌەلەزایپػضەر)لەاڵصزێ1642ِیرٔػیٕیثبثبْ:ٌەضبڵی)-3

ِیرٔػیٕە صاِەزرێٕەریئەَ ثە ثەثە(، یبْضٍێّبْ )ثبثب ثە ٔبضراٚە وە ضٍێّبْ( )ِیر

صاصۀرێث.

ثە٘بصصیٓغێزز(ٌەالیەْ)غێز1262ِیرٔػیٕیثبصیٕبْ:ئەَِیرٔػیٕەٌەضبڵی)-4

غەِطەصصیٓ(ٌۀبٚچەی)ئبِێضی(صاِەزراٚە.

5-( ضبڵی ٌە ئەرصەالْ: صاِەزراٚە،1162ِیرٔػیٕی ئەرصەالْ(ەٚە )ثبثب الیەْ ٌە ز(

وەثۆِبٚەی) ثٛٚە، (ضبڵفەرِبٔڕٚاییثەغێهٌە122دىِٛەجێىیٔیّچەضەرثەسۆ

وٛرصضحبٔیورصٚٚە.
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 كٕردییەكاٌ: ْۆكارەكاَی ڕٔخاَی يیرَشیُە -

ٌە جگە ثٛٚ، عٛضّبٔی صەٚڵەجی ِیرٔػیٕەوبْ ٘ەِٛٚ ڕٚٚسبٔی ضەرەوی ٘ۆوبری

ثڕیبریضا جەسث ضەر ٘بجە صٚٚەَ )ِەدّٛص(ی ضٛڵحبْ وبجێه )ئەرصەالْ(، ِیرٔػیٕی

٘ەِِٛٚیرٔػیٕەوبٌْۀبثجرێٓ.

1- زۆرجر ئەٚەی ثبضىراٚە، زۆر ٘ۆوبری ڕٚٚسبٔیِیرٔػیٕی)ضۆراْ( ثبرەی ثبشٌە

وەگٛججٛی٘ەروەشثچێحە٘ۆیڕٚٚسبٔیصەگەڕێٕٕەٚەثۆفەجٛایِەالیسەجێصەورێ

،ثۆیەِیری)ضۆراْ(غەڕیٔەورصٚغەڕیسەٌیفەیعٛضّبٔیئەٚاثئئیّبْصەِرئ

سۆیثەصەضحەٚەصا.

٘ەِبْئەٌٚەغىرەیوەچٛٚثۆصاگیرورصٔیِیری)ضۆراْ(چٛٚەِیرٔػیٕیثبصیٕبْ-2

یریورص.ٚصاگ

غەرە-3 ئەٚ ثۆ صەگەڕیحەٚە )ثۆجبْ(یع ِیرٔػیٕی ڕٚٚسبٔی ضەرەوی ٘ۆوبری

ٚایورص ڕاگەیبٔضٔەوبٔیئەٚڕٚپب زیبصەڕۆییصەزگب ٚ ئبغٛرییەوبْ ٚ وٛرص ٔێٛاْ زۆرأەی

ضەر سطحە گٛغبریبْ ثەِەظ صۀگ، ثێٕە ِەضیذییەوبْ ضەر ٌە ئەٚڕٚپب ٚٚاڵجبٔی

ٚٚە٘ێرظثىبجەضەرِیرٔػیٕیثۆجبْٚوۆجبییثەٚصەٚڵەجیعٛضّبٔیوە٘ەرچیز

.وٛغحبرەثێٕێ

صٚایڕٚٚسبٔی٘ەرصِٚٚیرٔػیٕی)ضۆراْٚثۆجبْ(ٌەالیەْصەٚڵەجیعٛضّبٔی،-4

ٌەٚەی ثێجگە ئەِە ثبثبْ، ِیرٔػیٕی ِبٔەٚەی ثۆ ٔەِبثٛٚ پێٛیطحییەن ٘یچ ئیضی

 ِیری چٛٔىە ثجٛٚ، الٚاز زۆر سۆغی ٘ەر ٍِّالٔێِیرٔػیٕەوە سەریىی ٚثبثبٔەوبْ

صژایەجییەنثٌْٛٚٚەٍِّالٔێضاثٌْٛٚەگەڵِیرٔػیٕی)ئەرصەالْٚضۆراْ(.

ز(سۆی٘ەڵٛەغبٔضەٚە،ئەٚەظثە٘ۆی1161ِیرٔػیٕی)ئەرصەالْ(ٌەضبڵی)-5

ٔسیىیِیرەوبٌْەگەڵغبیئێراْ.

 كٕردستاٌ نە يهًالَێی ٔٔاڵتاَی ْەرێًیذا

و ٌە ثە٘ەر ٘ەرێّییەوبْ صەٚڵەجە ٔێٛاْ ٍِّالٔێی غٛێٕی ثجٛە وٛرصضحبْ ۆٔەٚە

جبیجەجیعصەٚڵەجیعٛضّبٔیٚضەفەٚی،٘ۆوبریضەرەویئەٍَِّالٔێیەظوەزیبجر

ضێ ئەٚەیصاگیریٌە ثۆ وٛرصضحبْ ثڕیجٛٚە چبٚیبْ ٘ەصٚٚال ئەٚەثٛٚ ضەصەیسبیبٔض

ێراْ(صەضحیپێىرص.ثىەْ،ضەرەجبیئەٍِّٚالٔێیەظٌەجۀگی)چبڵض

غەڕیچبڵضێراْ:

( ضبڵی ٌەغىری1514ٌە ڕٚٚیضا، ضەفەٚییەوبْ ٚ عٛضّبٔییەوبْ ٔێٛاْ ٌە ز(

عٛضّبٔییەوبْثەضەرورصایەجی)ضٛڵحبْضەٌیُ(ییەوەٌَٚەغىریضەفەٚییىبٔیع
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( ٌە ثٛٚ، ضەفەٚی ئیطّبعیً(ی )غب ضەرورصایەجی )23ثە ئبثی ٌە1514(ی ز(

)چبڵضێر )ٚرِێصەغحی صەریبچەی ڕۆژئبٚای ثبوٛٚری وٛرصاْاْ(ی سبوی ضەر ٌە )

ڕٚٚثەڕٚٚییەوحرثٛٔەٚە،ثەضەروەٚجٕیعٛضّبٔیەوبْغەڕەوەوۆجبیی٘بت،صٚایئەٚ

ژێر ٌە ڕۆژ٘ەاڵجی ثەغی صاثەغىرا، ِێژٚٚصا ٌە وٛرصضحبْ جبر یەوەَ ثۆ غەڕە

جریػ زۆرەوەی ثەغٗ ٚ ِبیەٚە )ضەفەٚییەوبْ(صا صەضحیصەضەاڵجی ژێر وەٚجە ی

عٛضّبٔییەوبْ.

 جۀگەغەڕ صٚایئەٚ ٍِّالٔێِ  ٌە ٌەٚٚ ٚ صەضحیپێىرص صەٚڵەجە صٚٚ ئەٚ ٔێٛاْ ٌە

ِبٚەیەغضا٘ۀضێجبرپۀبیبْصەثرصەثەرڕێىەٚجٕٕبِە،ٌەٚأٗ:

ضبڵی)- ئبِبضیب: صاصۀرێ1555ڕێىەٚجٕٕبِەی ڕێىەٚجٕٕبِە یەوەَ ثە وە ٔێٛاْز( ٌە

 صیطبْعٛضّبٔی جب ٘ەڵضاٚە ضەری جۀگ صٚٚثبرە ئەِە صٚای ٌە ضەفەٚیضا، ٚ

پەیّبٕٔبِەیەویجریبِْۆرورصثۀبٚی:

ز(ٌۀێٛاْ)ضٛڵحبِْٛڕاصیچٛارەَ(یعٛضّبٔی1632ٚپەیّبٕٔبِەیزە٘بٚ:ضبڵی)-

)غبضەفیئێراْ(وەوٛرصضحبٌْۀێٛاْ٘ەرصٚٚالثەغىرا.

 َیٕەی یەكەيی سەدەی بیستذا: كٕرد ٔ بساڤی ڕێكخرأەیی نە 

ز(ٌەثبغٛٚر1222وۆِەڵەیعەزِیلەِٚی:یەوەِیٓڕێىشراٚیوٛرصییەٌەضبڵی)-1

صاِەزرا،)فىریئەفۀضیصیبرثەوری(ثەصاِەزرێٕەریئەَوۆِەڵەیەصاصۀرێث.

ز(صاِەزرا،)عەثضٌٚمبصرٔە٘ری(1221وۆِەڵەیجەعبْٚٚجەرەلیوٛرص:ٌەضبڵی)-2

ەوەَضەرۆویئەٚوۆِەڵەیەثٛٚ.ی

وۆِەڵەی٘ێڤی:وۆِەڵەیەویضیبضیٚڕۆغٕجیریثٛٚ،ٌەالیەْژِبرەیەنسٛێٕضوبر-3

ز(ٌەئەضحۀجۆيصاِەزرا.1212ٌەضبڵی)

 كٕرد نە كۆَگرۀ پەیًاَُايە َێٕ دۀڵەتییەكاَذا:

1-( ضبڵی ٌە پەیّبٕٔبِە ئەٚ ثیىۆ: ضبیىص 1216پەیّبٔی ٔێٛاْ ٌە ٚز( )ثەریحبٔیب

ثەغی صاثەغىرا، ٚٚاڵت چٛار ضەر ثە وٛرصضحبْ پەیّبٔە پێیئەَ ثە ثٛٚ، فەرۀطب(

٘ەرەگەٚرەیوٛرصضحبْثەرٚٚاڵجیجٛرویبیصرٚضثوراٚوەٚت.

2-( ٌە پەیّبٔە ئەَ ئبثیضبڵی12پەیّبٔیضیڤەر: غبریضیڤەری1222ی ٌە ز(

٘بٚپ ٘یسە ٚ )عٛضّبٔی( ٔێٛاْ ٌە ٚ)فەڕۀطب( فەرۀطب ٚ )ثەریحبٔیب ٚەن: ەیّبٔەوبْ

.ثەپێیئەَپەیّبٔۀبٚچەی)دجبزٚئەرِیٕیبٚوٛرصضحبْ(پێٛیطحەٌە ئیحبٌیب(ِۆرورا

صەٚڵەجی)عٛضّبٔی(جیبثجٕەٚەٚضەرثەسۆثٓ.
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ز(ٌۀێٛاْ٘بٚپەیّبٔەوبْٚ)جٛرویب(ئیّساورا.1223جەِٛزی-24پەیّبٔیٌۆزاْ:ٌە)-3

ثەڵێٓصەصات32-31)ثۀضی جٛرویب ثۀضأە پێیئەٚ ثە ثەوێػەیوٛرص، جبیجەتثٛٚە )

ثەثێ الیۀیگٛزەراْضەرثەضحییبْ ثىبتٌە صأیػحٛاْ بٚازیٌەجیپبرێسگبری٘ەِٛٚ

ڕەگەزٚزِبْٚئبیٕضا.

 كۆياری كٕردستاٌ نە يەْاباد:

( ٌە ِە٘بثبص -22وۆِبری صٚٚەِی ضەرۆوبیە1246وبٔٛٔی ثە ِەدەِەص(ز( )لبزی جی

صاِەزرا،ٌەگەيئەٚەیئەَوۆِبرەوەِحرٌەضبڵێىیسبیبٔض،ثەاڵَچۀضوبرێىیگرٔگی

ئۀجبِضاٌەٚأەثۆیەوەِجبرزِبٔیوٛرصیثەزِبٔیفەرِیٔبٚچەوۀبضێٕضرا،٘ەرٚە٘ب

ثە٘بٚو ڕژێّی)ئێراْ( صٚاجبر بریچۀضیٓگۆڤبرٚڕۆژٔبِەثەزِبٔیوٛرصیصەرصەچْٛٚ،

( ٌە ثىبتٚ صاگیر جٛأیغبری)ِە٘بثبص( ڕٚضیب( ٚ ثەریحبٔیب ٚ ز(1246-12-11)ئەِریىب

( ٘ەڤباڵٔیٌە ٚ )لبزیِەدەِض( ٚ ثڕٚسێٕٓ گۆرەپبٔی)چٛار1241-3-3وۆِبرەوە ٌە ز(

چرا(ٌە)ِٙبثبص(ٌەضێضارەثضەْ.

 جیُۆسایذ:

چەِىیجیٕۆضبیض:

چٛٔىەئەَصێریٓٚوۆْ،صەڵێیٓچەِىێىیٔٛێجیٕۆضبیضچەِىێىیٔٛێیەثۆجبٚأێىی

ز(ٌە1244چەِىەٌەصٚایغەریصٚٚەِیجیٙبٔییەٚەضەریٙڵضاٚە،ٚاجەپێعضبڵی)

ئبراصأەثٛٚە.

وەصەڵێیٓوۆْثەِٚبٔبیەیەوەئەٚورصەیبْپرۆضەیەٌەضەرصەِبٔیزٚٚەٚەٌەالیەْ

ەوراٚە،یەوێهٌۀّٛٚٔەصیبرەوبٌْەِێژٚٚصاگرٚپەجیبٚازەوبٔەٚەٌەصژیگرٚپیصیىەپیبص

جبزە ئەٚرٚپیە صەضحی ضەر ٌە ثٛٚ ئەِریىب ضٛرەوبٔی ٘یٕضییٗ جیٕۆضبیضی

وۆچىرصٚٚەوبْثۆئەِریىب.

یبْیۆٔبٔیەٚٚٚغەیەویٌێىضراٚەٌەثٕەرەجضاٌەصٚٚٚٚغەپێىٙبجٛٚە،یەوەِجیُۆسایذ:

یبْ(Genos)صٚٚەِیعالجیٕیە، رەگەز ٚاجبی ٚ ثٕەچە یبسٛص صەگەیۀی،سێً رەچەڵەن

الجیٕییەوەٚاجبیوٛغحٌٓٚۀبٚثرصْصەصات.(ی(cideثەغەوەیجریع

ثەٌێىضأی٘ەرصٚٚثڕگەوەٚاجبیوٛغحٕیرەگەزیِرۆڤثەوۆِەيٚلڕورصٔیصێث.

ەڵیوەٚاجٗجیٕۆضبیضٚەنچەِهئبِبژەیٗثۆوٛغحٕیثەوۆِەي،یبٌْۀبٚثرصٔیثەوۆِ

 ٘ەڵىۀضٔیٌەرەگەٚە ٘ەٌٚضاْثۆ ٚ جبیفەیەویصیبریىراٚ وەِیٕەیەن، ٌەثٛارەگەٌێه،

جیبجیبوبٔیژیبٔییەٚە.
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 جۆرەكاَی جیُۆسایذ:

ثڵێیٓجیٕۆضبیضچٛارچێٛەیەویفراٚأی٘ەیە،چٛٔىەجۀیبوٛغحٌٓٚۀبٚثرصٔیصەورێ

ِ ثە صژ ورصاری ٚ ضیبضەت زۆر ثەڵىٛ ٔبگرێحەٚە، ٌەِرۆڤ ژیبٔی ثٛارەوبٔی ٚ رۆڤ

سۆصەگرێث.

جۆرەوبٔیجیٕۆضبیضئەِبٔەْ:

جیٕۆضبیضیفیسیىی)جەضحەیی(.-1

جیٕۆضبیضیثبیۆٌۆژی.-2

جیٕۆضبیضیوەٌحٛری)ٔەجەٚەیی(.-3

جیٕۆضبیضیئبثٛری.-4

 جیُۆسایذ نە كٕردستاٌ:

( ضبڵی ٌە عیرالەٚە صەٚڵەجی صرٚضحجٛٔی ضەرەجبی ٌە پ1221٘ەر ٌىبٔضٔیز( بظ

ٌە ثەرصەٚاَصۆزیڕەٚایگەٌیوٛرصضحبْثٛٚە صۆزیوٛرص ثبغٛٚریوٛرصضحبْپێیەٚە

عیراق.

صیبریىرصٔی ٌە وٛرص گەٌی ِبفی ٌە ٔىۆڵییبْ عیراق یەوەوبٔی صٚای ٌە یەن ڕژێّە

ثەرٔبِەڕێژ ثەِەضەٌەیٔەجەٚایەجیگەٌیوٛرص ٚضیبضەجیصژ ورصٚٚە چبرۀٛٚضیضا

یەنٌەصٚاییەوەوبْوەفەرِبٔڕەٚاییعیرالییبْورصٚٚە٘ەِیػەجبٚأیوراٚە،ڕژێّە

ئەٚەیوٛرصضحبٔییبٌْە٘ەٚڵی ٌەثەر جۀٙب ئۀجبِضاٚە، صژیگەٌیوٛرص گەٚرەیبٌْە

ثەچۀضجۆرێىیجیٕۆضبیضورصٔی ئبِبژە ٌێرەصا گەیػحٓثەِبفەوبٔیبْ، صاثْٛٚثۆ ڕەٚا

صضحبْٚەن:گەٌیوٛرصصەوەیٌٓەثبغٛریوٛر

ویّیبثبراْ.-4ئۀفبي.-3ثەعەرەثىرصْ)جعریت(.-2ڕاگٛاضحٓ.-1

ڕاگٛاضحٓ:-1

ڕاگٛاضحٕیگەٌیوٛرصِێژٚٚیەویصٚٚرٚصرێژی٘ەیە،ثٛٔیزیبجرٌەیەنٍِیْٛوٛرصٌە

غٛێٕیجر زۆر ٌٛثٕبْ(ٚ ئەرصەْ، )ِیطر، ٚٚاڵجبٔی: ٌە ثٛٚٔیوٛرص ٘ەرٚە٘ب سٛڕاضبْ،

ەیەثۆئەگەریڕاگٛاضحٕیوٛرصەوبْثۆئەٚغٛێٕەصٚٚرەصەضحبٔەٌەوبجیجیبٚازصا.ئبِبژ

ٌەعیرالیعڕاگٛاضحٕیوٛرصثەغێٛەیەویثەرفراٚاٌْەصٚای٘بجٕیثەعطییەوبْثۆ

ز(صەضحیپێىرص،ثەاڵَزۆرثەثەرٔبِەٚثە1263ضەرجەسحیفەرِبٔڕەٚاییٌەضبڵی)

)غێٛەیەویضیطحەِبجیىیئۀ ٌە زیبجر ئۀجبِضا ٌە وە گٛٔضی4222جبِضرا، ٘ەزار )

لەاڵصزێ ٚەوٛ غبرۆچىە غبرٚ چۀضیٓ ٚ ٔێٛاْوٛرصضحبْ ِبٚەی ٌە ضەیضضبصق ٚ
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ثە٘ەِبْغێٛەٌەضەرەجبیصەیەیٔەٚەجەوبٔی1222-1215ضبڵەوبٔی) ڕاگٛێسراْ. ز(

وراْٚسەڵىەوەی(گٛٔضیوٛرصضحبْسبپٛر4222ضەصەیثیطث،ٌەجٛرویبظزیبجرٌە)

ثەزۆریثۆٔبٚچەجٛروٕػیٕەوبْڕاگٛێسراْ.

ثەعەرەثىرصْ)جعریت(:-2

ثۆ ٔەجەٚەیەویٔبعەرەثەٚە ٌە ٔبضٕبِەیٔەجەٚەیی، ٚ ورصاریگۆریٕیٔەژاص ٌە ثریحیە

ٔەجەٚەویعەرەة،ئەٚورصارەجۀٙبِرۆڤەوبْٔبگرێحەٚەثەڵىٛجٛگرافیبٚوەٌحٛرٚئبصگبرە

جیەوبٔیعصەگرێحەٚە،٘ەرٚەنچۆْئەٚثەعەرەثىرصٔەٌەثبغٛریوٛرصضحبْجبوۆِەاڵیە

ایطحبظثەغێٛەیەویضیطحەِبجیهٚثەرصەٚاَئۀجبِضەصرێث،ثە٘ەِبْغێٛەڕژێّی

ثە پػحێٕەیعەرەثیصرٚضثورص یەوحرصاثریٕیوٛرصەوبْ ِەثەضحیٌە ضٛریبظثە

بٚئێرأیع٘ەِبْضیبضەجیبْپیبصەورصٚٚەجبیجەجیٌەجەزیرەٚعەفریٓ.٘ەرٚە٘بجٛروی

ٌەوٛرصضحبٔیثبوٛرٚرۆژ٘ەاڵت.

ئۀفبي:-3

ثە ٚەرگیراٚە )االٔفبي( پیرۆز لٛرئبٔی ٘ەغحەِی ضٛرەجی ٔبٚی ٌە ٚٚغەیە ئەَ

ِەثەضحیغیٛأضٔیِبٔبٚٚاجبوبٔیلٛرئبْٚچەٚاغەورصْثەوبر٘ێٕضراٚە،ٚە٘ەرٚە٘ب

ٕیەوبٌْەزٔجیرەنورصەٚەیضەرثبزیبْٔبٚە.ٔبٚێىیػەعیرالییەغۆڤی

غباڵٚەوبٔی)ئۀفبي(غێٛەیەویجبیجەجیٚ٘ێرغێىیثەرٔبِەثۆصاڕێژراٚیٌۀبٚثرصٔی

گەٌیوٛرصثٛٚ.

-6ز(صەضحیپێىرصٌٚە)1211–غٛثبجی–23پێٕجِبٔگٚپبٔسەرۆژیسبیبٔض،وەٌە)

اڵٚەوبٔیثۀبٚ)ئۀفبي(صائبِبٔجِٚەثەضحیز(وۆجبیی٘بت،ڕژێٌُەغب1211-ئەیٍەٌی

ِەراِە صاڕێژراٚ ثۆ ثەرٔبِە وراٚی صیبری لۆٔبغێىی چۀض ثە ثۆیەظ ٘ەثٛٚ، جبیجەجی

ورص،٘ەرلۆٔبغەیثۆٔبٚچەیەویجٛگرافیٚصیّۆگرافییبْزیبجرگاڵٚەوبٔیجێجەجێ

ثەڕێٛەصەثرص،وەغەظِبٔگیسبیبٔض.

-غٛثبجی-23ٚ٘ێرظورصٔەضەر)ضەرگەڵٛٚٚثەرگەڵٛٚ(ٌە)لۆٔبغییەوەَ:ئۀفبي-

ئبیبر(ی٘ەِبْضبڵوۆجبیی٘بت،ئەَ٘ێرغەٌەچۀض-12ز(صەضحیپێىرصٌٚە)1211

( صرێژایی ثە جبفبیەجی، ٔبٚچەی ضەر ورایە الی52لۆڵێىەٚە ثۆ ثٕگرصەٚە ٌە ِیً )

ٚەثەرەٚغبریضٍێّبٔیٚرۆژ٘ەاڵجیصەریبچەیصٚٚوبْٚغبرۆچىەیصٚوبْ،ٌەٚێػە

غبرۆچىەیِبٚەتٚچٛارجبیگرجەٚە.

-( ٌە صرا، ئۀجبَ لەرەصاغ ٔبٚچەی ٌە صٚٚەَ: صەضحی1211-ئبزاری-22لۆٔبغی ز(

( ٌە ٚ الیەوەٚە-1پێىرصەٚە ٌە٘ەِٛٚ ٌەَ٘ێرغە وۆجبییثەغباڵٚەوە٘بت، ٔیطبْ(

)جەو ٔبٚچەوبٔی غباڵٚە ئەٚ ٔبٚچەوەیضا، ِٛرص،ئبثٍۆلەی ثبٔی ِیٌٛی، ثەٌەوجبر، یە،
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چرچەلەاڵ،ثەٌەوبْ،صەرثۀض،فەلیرە،لەرەصاغ،ئۆلال،جبفەراْ،ثٛسػێٓ،ضێٛضێٕبْ(ی

گرجەٚە.

-( ٌە گرجەٚە، گەرِیبٔی ٔبٚچەوبٔی ٘ەِٛٚ ضێیەَ: )1211-4-1لۆٔبغی جب -4-22ز(

ٔبٚچبٔەیگرجەٚە)چەِچەِب1211 ئەٚپەالِبرەئەٚ ثەرصەٚاَثٛٚ، ٌەیالْ،ز( ڵ،ضۀگبٚ،

جیٍەوۆ، ثبٚۀٛٚر، جەثبرە، ضەرلەاڵ، وەالر، وفری، صٚٚزسِٛبجٛٚ، ٔەٚجٛي، لبصروەرەَ،

صەرثۀضیشبْ(.

-( ٌە چٛارەَ: )1211-4-22لۆٔبغی ٌە ٚ پێىرص صەضحی ٘بت،1211-5-5ز( وۆجبی ز(

جەلحەق، وۆیە، صەغحی رێساْ، چەِی ئبغجەٌەر، گٛپحەپە، )عەضىەر، ٔبٚچەوبٔی

لەرە٘ۀجیر(گرجەٚٚە.

ٌە)- -1-31ز(صەضحیپێىرصٌٚە)1211-5-24لۆٔبغیپێٕجەَٚغەغەَٚدەٚجەَ:

،ضپیٍه،ز(وۆجبیی٘بت،ٔبٚچەوبٔی)رٚأضٚز،غەلالٚە،لەاڵجٛوبْ،ڕەزگە،ضبجێ1211

وێٍێ ئبوۆیبْ، صۆڵی ضەراْ، زیٕی ٕ٘ضرێٓ، ثٕەوبٚڵ، ئبرِٛغە، صەرگەڵە،غبسی ،

ٚەرجێضەرٚچبٚ ئبغب،ە، وەپىیدەِەص زیبرەت، ِەجەڵ گەرٚٚی غبسی٘ەڵەِٛٔض، ،

وێًوێً،ثۀی٘ەریر،فەلێیبْ،گەرەٚاْ(یگرجەٚە.

-( ٌە ثبصیٕبٔیگرجەٚە ٔبٚچەی )1211-1-25لۆٔبغی٘ەغحەَ: جب ئە1211ٚ-2-6ز( ز(،

جەٚە.،غێشبْ(یگرلۆٔبغۀبٚچەوبٔی)صەٚرٚثەریص٘ۆن،زاسۆ،ئبِێضی،ئبورێ

( ٔسیىەی ثٛٔە112ضەرئۀجبَ )ئۀفبي(صا ثەص غباڵٚی ٌە ضڤیً ٘بٚٚاڵجی ٘ەزار )

ٚ ژْ وەزۆرثەیبْ ثیبثبٔەوبٔیسٛارٚیعیراق، ٌە وراْ زۆرثەیبْزیٕضەثەچبڵ لٛرثبٔیوە

وراْ.ِٕضاڵٚثەضباڵچٛٚثْٛٚ،ئەٚأەیجریعٌەئٛرصٚگبزۆرەٍِێىبْٔیػحەجێ

ویّیبثبراْ:-4

ەویّیبییەوبْثەچەویوۆِەڵىٛژٚلەصەغەوراٚ٘ەژِبرصەورێٓ،ئەٚچەوبٔەیوەچەو

( پرۆجۆوۆڵی پێی ثە ورصْٚٚ لەصەغەی صەٚڵەجی ٔێٛ ثبرەی1225وۆِەٌگەی ٌە )

ئبِرازە ٘ەرٚە٘ب ٘بٚغێٛەوبٔیبْ، ٚ ژە٘راٚییەوبْ ٚ سٕىێٕەر گبزە ثەوبر٘ێٕبٔی

ز(.1221٘بی(ٌەضبڵی)ڤبیرۆضییىبْ،ثەپێیڕێىەٚجٕیچٛارەِی)ال

(چەویویّیبییصژی٘بٚاڵجیضڤیًٚگرٚپەچەوضارەوٛرصییەوب42ْڕژێّیعیراق)

(.1211ئبثی-25(جبوٛ)1211ٔیطبٔی-15ثەوبر٘ێٕبٚە،ٌەِبٚەیٔێٛاْ)

( -15ٌە ِیبٔی1211ٔیطبٔی ٌە عیراق جۀگییەوبٔی فرۆوە یەوەِجبر ثۆ ز(

فبٌضاثەغێٛەیەویچڕٚپڕویّیبثبرأیئەٚگٛٔضٚٔبٚچبٔەیورصئۆپڕاضیۆٔەوبٔیثضئۀ

،وبٔیحٛٚ(.)ضەرگەڵٛٚ،ثەرگەڵٛٚ،یبسطەِەر،٘ەٌەصْچبالٚە،چٕبرٚٔی،ئبٚەزێ
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ٌە) )1211-3-16صٚاجر ثٛٚ ئەٚە (٘بٚاڵجی5222ز(غبری٘ەڵەثجەیویّیبثبراْورص،

(5222اڵٚژْٚپەوىەٚجەثْٛٚٔسیىەی)ضڤیًثٛٔەغٙیضٚلٛرثبٔیوەزۆریٕەیبِْٕض

زگبرٔەثْٛٚ.صیىەظثریٕضارثْٛٚ،جۀبٔەتئبژەڵٛثباڵٔضەظر

 جیُۆسایذی ئیسیذییەكاٌ:

جبٚأەوبٔیجیٕۆضبیضیٌەصژی٘بٚاڵجییبٔیوٛرصضحبٌْەالیەْگرٚپٗجیرۆرضحییەوبٔەٚە

(:2211جب2214ٌەِبٚەیٔێٛاْضبڵی)

گ ٚ وٛرصْ ٌەئێسیضییەوبْ زۆرثەغیبْ ٔبٚچەیڕۆژ٘ەالجیٔبٚەڕاضث، ٌە رٚپێىیئبیٕیٓ

صەثەْ، ثەضەر ژیبْ صەٚرٚثەری ٚ )غٕگبي( لەزای ٔبٚۀضی ٚ )ِٛضً( پبریسگبی ٔسیه

ثەغێىیجریبٌْەڕۆژئبٚاٚثبوٛرٚرۆژ٘ەاڵجی)وٛرصضحبْٚجۆرجیبٚئەرِیٕیب(صەژیٓ.

 ٌە )عیراق(ْ، صأیػحٛی ئێسیضییەوبْ سبویزۆرثەی ثە پەیٛەضحٓ ئبیٕیەٚە ڕٚٚی

جەٚاٚیئێسیضییەوبٔی ئەٚاْٚ وەضێهثۆ صەوەْپێع٘ەِٛٚ وەٚای٘ەژِبر )الٌەظ(،

جیٙبٔە.

(٘ەزاروەضەٌەعیراق،122جب522ضەرژِێریەوبْصەریضەسەْوەژِبرەیبٌْۀێٛاْ)

)غۀگب ٚ ثبوٛریپبرێگبیِٛضً غبرۆچىەی)غێشبْ( ٘ەرصٚٚ ضەروەٚجٛٔەجە ٌە ي(

(ویٍۆِەجرصٚٚریپبرێسگبیِٛضً،وەچۀضیٓغبرۆچىە12ضٕٛٚریضٛریب،ثەصرێژایی)

ٚگٛٔضیگەٚرەٚثچٛٚنٚئۆرصٚگبیٔیػحەجێجٌْٛٚەسۆصەگرْ.

ٌەِێژٚٚیصٚٚرٚٔسیىضائێسیضییەوبْڕٚٚثەڕٚٚیٌۀبٚثرصْٚجیٕۆضبیضثٛٔەجەٚە،صٚاجریٕیبْ

)جی جبٚأی ٚ گرٚپەوۆِەڵىٛژیی الیەْ ٌە ثٛٚ غۀگبي سەڵىی ٕۆضبیض(ی

( رۆژی ِێژٚٚیڕەغیصاگیروەرأی2214-1-3جیرۆرضحییەوبٔەٚە، ٌە جۆِبرێىیجرە )

ٚ وبرەضبت ئەٚ جٛٚغی ثْٛٚ ئێسیضی ٚ ثْٛٚ وٛرص ٌەثەر ئێسیضیەوبْ وٛرصضحبْ،

ٔبثێثِرۆڤبیەجیٌە چیبیغۀگبي ٚ صیّۀەوبٔیغۀگبي ٘بجٓ، ثیریبْوۆِەڵىٛژییە

٘ەِٛٚ پیبٚأە ٚ ژْ ٚ ِٕبڵ ٚ پیر ٘ەِٛٚ ِرۆڤبیەجییەوەیصیّۀیئەٚ ڕە٘ۀضە ثىبت،

الیەنصەثێثثشبجەثەرصەَثەرپطیبریەجییبضبییٚٚیژصأی.



 
 

 بُەيا سرٔشتییەكاَی جٕگرافیی كٕردستاٌ
 یەكەو/ شٕێُی جٕگرافیا

رێژی:غٛێٕیجٛگرافیبضەثبرەتثەثبزٔەیپبٔیٚ٘ێڵیص–1
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ثریحییەٌە صیبرصەجٛگرافییەوبْ، ٚ یەوێٌەڕە٘ۀضەوبٔیصیبریىرصٔیغٛێٕیجٛگرافیب
٘ەیە، گەٚرەٚە وٛرصضحبٔی ثە پەیٛۀضی ئەٚەی صرێژی، ٘ێڵی ٚ پبٔی ثبزٔەوبٔی

اڵتڕۆژ٘ٗ(46-37)ثبوٛٚرٚ٘ەرصٚٚ٘ێڵیصرێژی(49-34)صەوەٚێحۀێٛاْثبزٔەیپبٔی

ییوٛرصضحبْضەثبرەتثەٚاڵجبٔێصەٚرثەر:غٛێٕیجٛگرافیب–2
ثەجبیجەت وٛرصضحبٔیگەٚرەثیگػثرٚٚپێٛیصەوەٚێحەچٛارچێٛەیویػٛەریئبضیب
ٚاڵجبٔێ ٚەن ٘بٚضٕٛٚرە ٚاڵجێه چۀض ٌەگەڵ جۆرێ ڕۆژئبٚاییثە ثەغیثبغٛٚری ٌە

ڵ٘ەریەنٌەجٛرویبٚئەرِیٕیبٌەثەغیثبوٛٚریٌٚەثەغیڕۆژئبٚایی٘بٚضٕٛٚرەٌەگە
ڕۆژ٘ٗ ثەغی ثە ضەثبرەت جٛرویب، ضٛریبٚ ٚ عێراق ئێرأیٚاڵجبٔێ ثبٔی ئەٚە اڵجی

ٌەگەڵ٘ەر ٘بٚضٕٛٚرە ئەٚەیِبٚەضٕٛٚریثبغٛٚریەجیوەٚا ضٕٛٚریئەَثەغەیە
یەنٌەٚاڵجبٔیئێراْٚعێراق.

 ڕٔٔبەری كٕردستاٌ:
یەوەیٗ یبسٛص صەٚڵەجێه ٘ەر ڕٚٚثەری ضٔرسبٔضٔی زأیٕیوی ثە پێٛیطحی یبضی

چبٚورصٔیئەٚراضحەیەیضٕٛٚریوٛرصضحبْجبضٕٛٚریضیبضیٚئیضاری٘ەیە،ثەڕٖ
ئەٚأەی ثبریەٚە، صەثٌٓەَ ثٛٚچٛٚٔەوبْجیبٚاز ٚ صەثیٕیٓڕا ثۆیە راصەیەنثٛٚٔیٔییە،

ڕٚٚثٗ صیبریىرصٔی ثێگٌِٛەضەر جٛێژەرەوبْ، ثەپێی جیبٚازْ ٔٛٚضراْٚ وٛرصضحبْ بْری
ئەِەظڕۀگضأەٚەی٘ەثٛٚەٌەضەرثٛٚٔیوۆِەڵێژِبرەٚٔرسبٔضٔیجیبٚازضەثبرەت

ڕٚٚثٗ ٔییەجیبٚازییٗثە گِٛبٔیجێضا ثۆری٘ەرێّیوٛرصضحبٔیگەٚرە، وبْصەگەڕێحەٚە
ٌە جۆر صٚٚ صەجٛأیٓ ئێّە ٔٛٚضرأە. ئەَ ٔەجەٚەی ٚ ضیبضی ثیرٚثبٚەڕی جیبٚازی

ضحبٔیگەٚرەثەصیثێثىەیٓوەٌەضەرثٕچیٕەیصیبریىرصٔیریوٛرصٔرسبٔضٔیڕٚٚثٗ
ئەٚٔبٚچبٔەیصەوەٚٔۀبٚضٕٛٚریوٛرصضحبْثەَغێٛەیەیسٛارەٚە.

ثٗ ئۀطىٍۆپیضیبی ٔەسػەی ثە صەثەضحٓ پػث ٔٛٚضەرأەی ئەٚ -ریحبٔی:یەوەَ/
ڕٚٚث ٔرسبٔضٔی ٌە ئەِریىب ٚ ڕۆژئبٚا ٚ ئەٚرٚپب ٔٛٚضەرەوبٔی ٌە زۆر ریٗوۆِەٌێ

ثۆ ضەرچبٚە ٚەن ثەوبرصە٘ێٕٓ ئۀطىٍۆپیضیبیە ئەَ ٔەسػەوبٔی گەٚرە وٛرصضحبٔی
ڕٚٚثٗ صەضحٕیػبٔىرصٔی راِجٛات( )ي. جٛێژەر ٚەن وٛرصضحبْ (L.Rambowt)ری  ٌە
ریوٛرصضحبٔیگەرٚەیثەٌەضەروٛرصیٔٛضیٛٚەڕٚٚث1242ٗجٛێژیٕەٚەوەیوەضبڵی

ٔییەئەَڕٚٚثٗصأبٚەئە2ٚ(و532222ُٔسیىەی) رۀسیهصەثێحەٚەٌەەیگِٛبٔیجیبیضا
عٗ ضٍێّبْ صوحۆر ٔسیىەیژِبرەوەی وە جٛێژیٕەٚەیەوی ٌە گەیػحٛٚە پێی ثضٌٚاڵ

2(و535222ُ)
صەثطحٓ: ثیرٚت ٌە وٛرصی وۆِەڵەی ٔەسػەی پػث ٔٛٚضەرأەی ئەٚ ئەَ-صٚٚەَ/

 ضبڵی ٌە یەوگرجٛٚەوبْ ٔەجەٚە پێػىەظثە ثە1245ٔەسػەیە پبظ٘بٚپێچىرصٔی
ڕٚٚثٗپبصاغحییٗ ٔٛٚضەرأەیوە ٌەٚ صۆزیوٛرص، ریوٛرصضحبٔیگەٚرەیبْنٌەضەر

ئەَ ڕای وە لبضٍّۆ(( ))ص.عجضاٌردّٓ ثٛٚ ورص ٔیػبْ صەضث ثٕچیٕەی ئەَ ٌەضەر
ڕٚٚثٗ )ٔٛٚضەرە ٔسیىەی گەٚرە وٛرصضحبٔی ضۀحەری2(و4222652ُری ٘ەرٚە٘ب ،

ریوٛرصضحبٔیگەٚرەیبْثۀسیىەیڕٚٚث1242ٗپبریصٌەضبڵیجٛێژیٕەٚەیوٛرصیٌە
(522222 ڕٚٚث2ٗ(وُ ِبٔبیەویجر ڕٚٚثٗثە ٌە جرە گەٚرە ثٗریوٛرصضحبْ ٚری ریحبٔیب

ٌجیىبٚصأیّبرن٘ەِٛٚیبْثەضەریەوەٚە.ضٛیطراٚ٘ۆٌٕضاٚثٗ


 سُٕٔری ْەرێًی كٕردستاٌ
وٛرصیی زۆرثەیضەرچبٚە ضٕٛٚرەی پێصەوەْئەٚ ئبِبژەی وٛرصیەوبْ جٛێژەرە ٚ ەوبْ

-ەثەَغێٛەیەیسٛارەٚە:حٕیػبٔىرصٔیضٕٛٚریوٛرصضحبٔیگەٚرٌەضەرصەض
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 : (كٕردستاَی گۀرە)ر ٔسُٕٔری باكٕ - 1
اڵجیصەریبیضپی)یبسٛصٌەوۀضاٚیئەضىٕضرٚٚٔە(ٚاجبٌەٌەگۆغەیثبوٛٚریڕۆژ٘ٗ

پێضەوبتثەرصەٚاَصەثێثثەرەٚثبوٛٚرجبثەڕۆژئبٚاییاڵتصەضحپٍەڕۆژ34ٗ٘ٔسیه٘ێڵی
ٚثبوٛرصەضٛرێحەٚە،ثەصەٚریغبریِەرعەظجێپەرصەثێث،پبغبٌْەصرێژثٛٚٔەٚەثەرٖ

ثبوٛٚریجب جبیجەتثەغیڕۆژئبٚاییپبغبٔیعثەغیرۆ٘ەاڵجیٚ غبریضیٛاشثە
ثڕیثبزٔەیثبٔی ٚ٘ێڵیصر42صەگبجەسبڵییەوحر ئەِەیبْڕۆژ42ٗ٘ێژیثبوٛٚر اڵت.

پبظ ئەٚپەریصرێژثٛٚٔەٚەیضٕٛٚریوٛرصضحبٔیگەٚرەیٌەالیئبراضحەیثبوٛٚرەٚە،
ڕۆژ٘ٗ ثبغٛٚری ئبراضحەی ثە ٘ێڵیضٕٛٚری سبڵە سبویئەَ ٚەرصەگرێث٘ەِٛٚ اڵت

ثۆثبوٛٚریغبری ٌەٚێػەٚە ٚالیەجیلبصضیجٛرویصەثڕێثصەگبجەضٕٛٚریئەرِیٕیب
ێرأی.)ِبوٛ(ئ

 :اڵت سُٕٔری ڕۆژّْ – 2
اڵت٘ەرێّیوٛرصضحبْئەِەیبْثەصرێژجریٓ٘ێڵیضٕٛٚریضەثبرەتثەضٕٛٚریڕۆژ٘ٗ

اڵتصەضث(پٍەڕۆژ44ٗ٘وٛرصضحبْصاصۀرێث،ئەَضٕٛٚرەٌەثبغٛٚری٘ێڵیصرێژی)
صە یەوبٔگیر پبغبْ صرێژاییثبغٛٚریڕۆژئبٚاییسبویئەرِیٕیب ثە ثێثپێضەوبتصەڕٚات

رۆیػحٓثەرصەٚاْ پبغبٌْە ئەرِیٕیب ئێراْٚ صەٚڵەجیٔێٛاْ ٌەگەڵ٘ێڵیضٕٛٚریٔێٛ
صٚاجر اٚرِیە، صەریبچەی ثبغٛٚری رژئبٚایی وۀبری ٘بٚجریجی ثە ثبغٛٚر ثەرەٚ صەثێث
ڕۆژئبٚاییغبرۆچىەیغٛظصا ثەرەٚ جب ثبغٛٚر ثۆ صەثێث٘ێڵیضٕٛٚرەوە، ثەرصەٚاَ

صەثێثٚ٘ەرٚە٘ب ٌەجێپەر ڕۆژئبٚاییغبری٘ەِضاْصەرٚاتثەَغێٛەیەظئەَغبرە
صرێژثٛٚٔەٚەی صەثێثٌە ثەرصەٚاَ صەثێث٘ێڵیضٕٛٚری وٛرصضحبْ صەرەٚەیضٕٛٚری
ٌە ضٕٛٚر ٘ێڵی صەگرێث، ٌەسۆ غیراز ئەضحبٔی ٌە ِّٚبٔی وبزرْٚ غبری ٘ەرصٚٚ

ٔسیهگۆغەیثبوٛٚریڕۆژ٘ٗ صێثٌە وۆجب (32ثبزٔەیپبٔی)اڵتوۀضاٚیعەرەثیثە
ثبوٛٚر.

-سُٕٔری باشٕٔر ٔ باشٕٔری ڕۆژئأای كٕردستاَی گۀرە: – 3
٘ێڵیضٕٛٚرٌەَئبراضحەیەٌەثبوٛٚریثۀضەریصیٌٍُەضەروۀضاٚیعەرەثیصەضث
پێصەوبتثەرٚٚیثبوٛٚرصا.ثەَغێٛەیەظغبریضٌٛحبْئەثبصراِٙرِەزٌەئەضحبٔی

٘ەرصٚٚسۆرضحبٔیثەجێیصە٘ێڵێثٌ ٌە٘ەِبْوبجضا ەصەرەٚەیضٕٛٚریوٛرصضحبْ،
غبریِسوەٚجیضٍیّبْٚصیسٔٛيصەسبجۀبٚضٕٛٚریوٛرصضحبٔەٚە،ثەرصەٚاَصەثێث٘ەجب

(ثبوٛرپبغبْ٘ێڵی34صەگبجەضٕٛٚریٔێٛصەٚڵەجیعێراقٚئێراٌْەضەرثبزٔەیپبٔی)
یپبرێسگبری)وٛت(،صٚاجر٘ەڵضٕٛٚرصەچێحۀبٚضٕٛٚریعێراقٌۀسیهضٕٛٚریئیضار

صەوػێثثەرەٚثبوٛٚرثەرەٚڕۆژئبٚاییغبرۆچىەیجطبْٚثەصرەِٚٚۀضەٌیصاجێضەپەر
صەگبجە٘ێڵیڕٚٚثبریصیجٍەٌۀسیه صەثێثثە٘بٚجەریجیزٔجیرەچیبیدەِریٓ،٘ەجب

ڕٚ رێرەٚی ثە٘بٚجەریجی صەثێث ثەرصەٚاَ ٘ێڵیضٕٛٚر صٚاجر فەجذە، ٚثبریغبرۆچىەی
صیجٍەثەرەٚثبوٛٚرجبصەگبجەچەِىیثبغٛٚریغبریِٛضڵٌێرەصا٘ێڵیضٕٛٚرثەرەٚ

ضٛریب.–ڕۆژئبٚا٘ەڵضەگرێثثەرەٚثبغٛٚریچیبییضٕجبرجبوۆضٕٛٚریعێراق

سُٕری رۆژئأای كٕردستاٌ: -4

ەرصٚٚضٕٛرىٍەرۆژئبٚاٚەٌەچەِىیرۆژئبٚاییچیبیضٕجبرصەضثپێضەوبتثۆٔیٛۀضی٘
غبریدەضىەٚگۆرەضپیصەڕٚات،پبغبْثەئبرضحەیرۆژئبٚاثەرصەٚاَصەثێثجبوٛ٘یڵی

 31صرێژی پبٔی ثبزٔەی ثەصرێژایی جٛرویب36پٍەرۆژ٘ەاڵت ٌەضٕٛری ٔسیه ثبوٛر پٍە
ٚضٛریب،یەَغێٛەیەثەرصەٚاَصەثێثجبوٛرێڕەٚیرٚثبریفٛراتصەثرێثثەرٚثبوٛریغبری
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٘ەرصٚٚغبریئەعسازٚعەفریٓ،پبغبْالرصەثێحەٚەثەرٚثبغٛریِٕججصەڕٚاتٚثبغٛری
رۆژئبٚاٌەضٕٛریغبریئەضىٕضرٚٔەثەوۆجبصێث.


 بەرزی ٔ َسيی سەرٔٔی زۀی كٕردستاٌ:

ثەغیٛەیەویگػحیضەرزەٚیٌەرٚٚیصیبرصەوبٔیثەرزٚٔسِییەٚەڕۀگضأەٚەی٘ێسە
 جٛٚغی وە صەرەویەوبْ ٚ ٔبٚەوی ٚ ٘ەروبریگەرییە جۆرێه ثە صێث، زەٚی جٛێىٍی

٘ەر ٚ ثٛٚٔیچیبوبْ صرٚضث ٘ۆی صرٚضثصەثێثصەثێحە جٛێىٍیزەٚی ٌە لٛٚپبٚێه
لۆلسێهصرٚضثصەثێثصەثێحە٘ۆیصرٚضحجٛٚٔیٔسِبییەنٚەنصۆڵٚصەغحەوبْئەٚەی
پەیٛۀضی٘ەیەثەرزیٚٔسِیوٛرصضحبٔەٚە٘ەیە،ضەررٚٚیزەٚیوٛرصضحبْثە٘ەِە

یثەرزٚٔسِیصۀبضرێثثەجۆرێهٌەگەڵثٛٚٔیزٔجیرەیزۆرضەسثٚٔبٚچەیچەغٕ
-صەغحبییٚصۆيٚثبٔەوبٔیعثەصیضەورێثثەَغێٛەیسٛارەٚە:

ٔبٚچەیچیبیی/وٛرصضحبْگەٚرەیەوێىەٌۀبٚچۀەیرۆ٘ەاڵجیٔبٚەراضثوە یەوەَ/
ضیٓصرٚضثثْٛٚٚ٘ەرثەزۆریثۀبٚچەیچیبییٔبضراٚە.ٌەوۆجبییچبسیپالضحٛ

ڕٚٚثٗ ٔیٛەی ٌە زیبجر صەثیٕیٓ ٌەثۆیە ثەغیىیبْ وە چیبوبْ ٌە ثریحییە وٛرصضحبْ ری
ئۀجبِیجٌٛەیئەٌجیصرٚضثثْٛٚٚثەجبیجەتٌۀبٚچەیثەیەنگەیػحٕی٘ەریەن
ٌەپٍێحەوبٔیعەرەثیٚفبرضیٚئەٚرٚپی،ثەاڵَصٚایضەر٘ەڵضأیچیبیەوبْجٛٚغی

ٔیٚصاِبڵیٕیزۆر٘بجٛٚەٌەئۀجبِیئەٚضەرچبٚەئبٚیبٔەیٌەٚٔبٚچەیەثٛٚٔیصارٚسب
ٔبٚچەی ثەغێىی وە فٛرات ٚ صیجٍە ڕٚٚثبری زێیەوبٔی ٚ پێچەن ٚ جبیجەت ثە ٘ەیە

چیبوبٔیراِبییەٚەٌەضەرغێٛەیثەرصٌُٚجبغبثەرصرٚٚٔسِبٔەوبٔضا.


 تاٌ بریتیٍ نە:گرَگتریٍ تایبەتًەَذییەكاَی چیاكاَی كٕردس
زەٚییەوبٔی -1 جٌٛە ئبراضحەی ٘ەِبْ وٛرصضحبْ چیبیەوبٔی ئبراضحەی

ڕۆژ٘ٗ ثبغٛٚری ثۆ ڕۆژئبٚاٚە ثبوٛٚری ٌە وە ٚ جۀٙبٚەرگرجٛٚە صەثێحەٚە صرێژ اڵت
چیبیغۀگبيٚ٘ۀضێچیبیجریٚەنزٔجیرەچیبیدەِریٓئبراضحەوەیبٌْە

اڵتٚثۆڕۆژئبٚاییە.ڕۆژ٘ٗ

جبو522ٛبیەوبٔیثەغێٛەیەویگػحیثەرزییبٌْۀێٛاْثەرزاییچی -2 ِەجر
ئەِەظصەگەرێحەٚەثۆصٚرٚٔسیىیٌەغٛیٕی5222 ئبضحیصەریب. ِەجرەٌەضەر

رٚٚصأیجٌٛەزەٚییەوبٔەٚە.

ثە٘ۆی -3 زەٚی رٚٚی ٔسِیضەر ثەرز پێىٙبجەی جبٚێرەوبٔی چیٕە ٔبڕٚٚٔی
ثە٘ێسیئەٚجٛاڵٔەیچیبوبٔیصرٚضثورصٚٚە.

وبٔیبْثەجۆرێ٘ۀضێضەسحیچیبیەوبٌْەرٚٚیٌٛجىەٚثڵٕضیٚلەصپبڵٗ -4
ٔبٚچەیئەضحەٌەیەنجیبثىرێحەٚە.

وبریگەریجٛٚٔیچیبیەوبٔیوٛرصضحبْثە٘ۆوبرەوبٔیڕاِبڵیٕیئبٚیٚثەفری -5
ثەغێٛەیەویثەرچبٚٚ.

ٔیٓچیبیەوبٔیوٛرصضحبٌْەرٚٚیثەرزییەٚەزۆرجیبٚازْثەجۆریئێّەصەجٛا -6
ثەپێیثەرزاییەوبٔیبْصاثەغیبْثىەیٕەضەرئەَچۀضوۆِەڵەیە.

ِەجرٌەضەرئبضحیصەریبثەرزەئەِبٔەظچۀض4222چیبیە٘ەرەثەرزەوبْثەرزاییەیبْ-ا
(ِەجر4221(ِەجرەٚچیبیرەرصەوۆ)5131چیبیەنصەگرێحەٚەٚەنچیبیئبراراتثەرزی)

(ِەجرثەرزە.4251چیبیضیپبْ)
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)-ة ٌۀێٛاْ زەوبْ ثەرز لەرەصاغ4-3چیبیە چیبی ئبضحیصەریب ٌەضەر ِەجرە ٘ەزار )
(3452(ِەجرە،چیبیلۀضیً)3621(،چیبی٘ەٌگٛرص)2621(ِەجرثەرصەڕەظ)3152)

(ِەجرثەرزە،٘حض.....3121(ِەجر،چیبیِۆر)3662ِەجرە،چیبیجۀضرٚن)
ِەجرٌەضەر3222جب-2222ەٚەوەثەرزاییبٌْەچیبیەِبِٕبٚۀضەیەوبٔیٌەرٚٚیثەرزی-ج

ثەصی ٔبٚچەیەویفراٚأیوٛرصضحبْ ثەغێٛەیەویگػحیٌە ثەرزْ، ئبضحیصەریبیە
 ئبیضْ چیبیی ٚەن، 2213صەورێث وِٛبجبدبضبْ َ2221 وبڤبوی زیبرەت2224َ ٚ َ

َ٘حض....2622َپیرەِەگر2622َْٚوٛٔەوۆجر2111
ثەرزا-ص وە ٔسِەوبْ چیب ٌۀێٛاْ صەریب.2222-1222ییبْ ئبضحی ٌەضەر ثەرزْ ِەجر

َٚئەزِر1121َثەِۆ1122َزۆزگ1231وۆِەڵیچیبصەگرێحەٚەٚەنچیبییلەرەچە
َثەرزْ٘حض....122َڕاِب1426َْٚلبرەلبظ1524َگٛێژە1122

ٖ- ٌە ثەرزییبْ وە ٔسِەوبْ زۆر گ1222چیبیە ٚەن زیبجر ئەِبٔە وەِحرە ثەِەجر رص
211ََٚجبضٍٛجە412صەرصەوەْٚچٛٔىۀسِبییەوبٔیبْزۆروەِەٚەنچیبیەوبٔیالٚۀض

ِەجرە.242َچیبییدەِری611َٓجٛصی142َجەقجەق121َضٛض165ٛیبٔبرضٛ
صٚٚۀَبٚچەیثبٔەوبْ:

ثەاڵَ ٌەچٛارچێٛەیٔبٚچەیثەرزاییەوبٔیصاصۀرێثٌەرٚٚیثەرزٔسِییەٚە ٔبٚچەیە ئەَ
ٚ ٔەثٛٚٔیٌٛٚجىە ٚ ثەرزی ٚەن رٚٚیەوەٚە چۀض ٌە چیبیەوبٔضا، ٔبٚچە ٌەگەڵ جیبٚازە
٘ەیە، وٛرصضحبٔەٚە ثبٔەوبٔی ثە پەیٛۀضی ئەٚەی ٘حض. ضەرەٚەی ثەغی جەسحبیی
جبڕاصەیەنزۆرثەرثاڵْٚٚسبٚەْثبیەسێىیئبثٛٚریگەٚرەْچٛٔىە٘ۀضێىیبْوراْٚثە

حٛوبڵٚٔبٚچەیٌەٚەڕأضٔیئبژەڵ.برۆچىەٚٔبٚچەیوػٔبٚچەیصرٚضحىرصٔیغبرٚغ


 گرَگتریٍ باَەكاَی كٕردستاٌ بریتیتٍ نە :
ثبٔیثبیەزیضٌەوٛرصضحبٔیثبوٛٚر. -1

ثبٔیثەرزٔجەٌەوٛرصضحبٔیثبغٛٚر. -2

ثبٔیپبضیٍٕەرٌەوٛرصضحبٔیثبوٛٚر. -3

ثبٔیپػضەرٌەوٛرصضحبٔیثبغٛٚر. -4

ٛٚر.ثبٔیپێٕجٛیٌٓەوٛرصضحبٔیثبغ -5

ثبٔیچٛارجبٌەوٛرصضحبٔیثبغٛٚر. -6

ٌەضەر -1 وەروٛوی غبری ثبٔە ثبغٛٚ)ئەَ وٛرصضحبٔی ٌە وەروٛٚن ثبٔی
صرٚضحىراٚە.

ثبٔیگٛأضەٌەوٛرصضحبٔیثبغٛٚر. -1

ثبٔیگەٚرەٌەوٛرصضحبٔیثبغٛٚر. -2

ثبٔیِەالجیەٌەوٛرصضحبٔیثبوٛٚر. -12

ثبٔیِەالزویرتوٛرصضحبٔیثبوٛٚر. -11

ەَثبٔەغبریِٛضڵیٌەضەرصرٚضحىراٚە(ثبٔیِٛضڵ)ئ -12

ثبٔیِۆظصەوەٚێحەوٛرصضحبٔیثبوٛٚر. -13



 سێیەو / دەشتەكاٌ
سۆیبْ ثٕەڕەجضا زأطحیەوبٌْە ثەپێیضەرچبٚە صەٚجرێثوە ٔسِییبٔە ٚ ثەرز جۆرە ثەٚ
٘ەڵیگیراٚٚی وەرەضحەی ثە پەڕثٛٚٔیبْ ٘ۆی ثەاڵَ ثٛٚٔە، لۆلس ٔسِی ٔبٚچەی

ڕێژەیڕٚٚثٗڕٚٚثبرەوبٔیزێیە پرثٛٚٔەجەٚە صەگبجەوبٔٓ وٛرصضحبٔضا ٌە وبْ ریصەغحەیە
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وۆیڕٚٚث15ٗٔسیىەی ئبٚەرۆیِرۆییزۆر%، ریوٛرصضحبٔیگەٚرەٚسبٚەْگرٔگیٚ
صەغحەوبٌْەالیەْصأیػحٛأیوٛرصضحبْثەغێٛەیەویثبظگەٚرٖ چٛٔىە٘ەِٛٚ ،ْ

ػحەجێجٛٚٔیٚەنصەغحی٘ەٌٚێریبسٛصثەوبر٘بجٛٚەچیرٚٚیگۆریٕیثۆٔبٚچەیەویٔی
صەغحبٔە ئەَ زۆرثەی ثەغێىی چٛٔىە جۆرەوبٔییەٚە، ثە٘ەِٛٚ وػحٛوبڵی وبری ثۆ
وػحٛوبڵىرصْ، ثۆ صەصات صەضث یبسٛص ثبغە ثبریٕیبْ ثڕی ٔبٚچبٔەی ئەٚ وەٚجۆٔەجە
٘ەرٚە٘ب٘ۀضێىیبٔیعوەٚجۆٔەجۀسیىەیالغبسیڕٚٚثبرەوبْثۆئبضبٔیثەوبر٘بجٛٚە
ٌەالیەِْرۆڤەٚ٘ەرثۆیەصەغحەوبٔیوٛرصضحبٌْەئێطحبٚراثرصٚٚغٛێٕیصەروەٚجٕی


 شارەستاَیەكاَی َأچەكە بَٕٔەتە گرَگتریٍ دەشتەكاَی كٕردستاٌ ئەياَەٌ:

اڵتوەثریحیٌٓەصەغحیئەِیرئبثبص،صەغحیثێیصەغحەوبٔیوٛرصضحبٔیڕۆژ٘ٗ–1
صە ضبدیت، صەغحی جبڵ، صەغحی صەغحیجبر، وبِیبصاْ، صەغحی غٛی، غحی

ِەریٛاْ،صەغحیٔێٛاْضەدٕەٚورِبغبْ،صەغحیِب٘یصەغث،صەغحیئیطالَ
ئبثبصٚوەرۀض،صەغحیپبجبقدەضەرٚی،

ثبیەر–2 پر صەغحێىی چۀض ثبغٛٚر وٛرصضحبٔی ثبغٛٚر: وٛرصضحبٔی صەغحەوبٔی
ێرٚصەغحیلەراجٚوۀضێٕبٚەٌٚەسۆصەگرێثصەجٛأیٓثیبٔژِێریٌٓەٚأە:صەغحی٘ەٌٚ

صەغحیپػضەرٚثیحٛێٓٚصەغحیغبرەزٚٚرٚصەغحیضٕضیٚصەغحیضٍێّبٔی.
چۀض–3 ٌە وٛرصضحبْ ٔبٚچەی ئەَ صەغحەوبٔی ثبوٛٚر: وٛرصضحبٔی صەغحەوبٔی

صەغحێهپێىضێٓ،ٌەٚأەصەغحیئغیضیر،صەغحیجیسصەصەغحیِبرصیٓصەغحیئٛرفە.


 ە كٕردستاٌ:ساياَی ئأ ن
اڵجیٔبٚەراضثوەزۆرصەٚڵەِۀضەثەضبِبٔیئبٚوٛرصضحبْیەوێىەٌۀبٚچەوبٔیڕۆژ٘ٗ

وۆی ثە ضەثبرەت ثەڵىٛ وٛرصضحبْ ثۀبٚەسۆیی ضەثبرەت جۀٙب ضەثبرەت ٔەٚەن
ٔبٚچەوەثەغێٛەیەنضباڵٔە٘ەزار٘بِەجرجریٍۆْضێجبئبٚیبْصەثێثثەضەرعەِجبری

ٚەیجێیضەرٔجەثەغێىیزۆریئەَئبٚەضٛٚصیٌێٚەرٔبگرێثئبٚیوٛرصضحبْئە
ٔییەرۆٌیئبٌٚە ٚصەریبچەوبْ،گِٛبٔیجێضا ثەڵىۆٌەڕێگبیڕٚٚثبرەوبٔەٚەصەرژێحەصەریب
ژیبٔیِرۆڤضارۆژٌەصٚایڕۆژصاٌەزیبصثٛٚٔیضا.ٌەگەڵزیبصثٛٚٔیپێضاٚیطحەیەرۆژأەوبْ،

ضحبْوەٚٚاڵجێىیوػحٛوبٌیسبٚەْزەٚیەویوػحٛوبٌیثەجبیجەتثۆٚٚاڵجێهٚەنوٛرص
زەٚی ژێر ٚ زەٚی ضەر ئبٚی ثە پػث چباڵوییە ئەَ زۆر ثەغێىی گِٛبْ ثێ زۆرە
صەثەضحێث،ٌەرٚٚیثٛٚٔیضبِبٔیئبٚٚضەرچبٚەوبٔیوٛرصضحبْصەٌٚەِۀضەثەچۀض

-جۆرێه٘ەْٚەن:
زەٚی: -1 ئبٚی ث-ضەرچبٚەی ڕٚٚیەن چۀض ثە ٌەئەِبٔە صەرەوەْٚ ە

-وٛرصضحبْٚەنڕٚٚثبرەوبْصەریبچەوبٌْٚەسٛارەٚەثبضیبْصەوەیٓ:
سبٚەْ-ڕٚٚثبرەوبْ: -1 ورص پێ ئبِبژەِبْ پێػەٚە ٌە ٚەن وٛرصضحبْ

رٚٚیثڕیئبٚیرٚٚیػحٛٚ ٌە ٚ رٚٚیلەثبرە ٌە جیبٚازْ وە ڕٚٚثبرە چۀضە٘ب
ڕٚٚثبرەوبْ گرٔگحریٓ صەجٛأیٓ ئێّە گػحی رْٚٚثەغێٛەیەوی غێٛەیە ثەَ

-ثىەیٕەٚە:
ٌۀسیهغبری -1 ڕٚٚثبریئبراش/ئەَڕٚٚثبرەصەوەٚێحەوٛرصضحبٔیثبوٛٚر

ٔسیىەی سبویوٛرصضحبْ ِەٚصایرٚیػحٕیثۀبٚ صەگرێث، ثٕگیٛيضەرچبٚە
ئەَڕٚٚثبرە435 رٚضیب، جٛرویب وُثەجبیجەتثۀبٚچەیضٕٛٚریٔێٛاْئێراْٚ
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چەیضەرچبٚەصەگرێث.ئەَڕٚٚثبرەثەصەریبچەیوُصرێژٌۀب222ٚٔسیىەیی
لەزٚیٓوۆجبییصێث.

)گٛي -2 صەریبچەی ٔسیه ٌە ڕٚٚثبرە ئەَ صیجٍە/ چٛٚن(-ڕٚٚثبری
ثەغیثبوٛٚریغبری صەگرێثٌە ضەرچبٚە ٌۀبٚەراضحیچیبییجٛرٚضەٚە

وُثەسبویوٛرصضحب622ْئبِەصٌەوٛرصضحبٔیگەٚرە،ثەِەٚصاییزیبجرٌە
اڵتصرێژیئەَڕٚٚثبرۀسیىەی،ٌەثبوٛریڕۆژئبٚاٚەثەرەٚثبغٛٚریڕۆژ٘ٗصەڕٚا
وُثەسبوی152وٌُەَِبٚەیەثەوٛرصضحبٔیجرویبصاصەڕٚاتٚٔسیىەیی452

وُ.1222عرالضاصەڕٚاتوۆیصرێژیئەَڕٚٚثبرە

ڕٚٚثبریفٛرات/ڕٚٚثبریفٛراتٌەئۀجبِیثەیەنگەیػحٕی٘ەرصٚٚزێ -3
)لەرەضٛ ٔسیىەی ٘ەڵضەلٌٛێث ئەرزەرَٚ ثبوٛٚری ٌە ئەِەیبْ صرێژ462ٚ( وُ

وُصرێژصەثێحەٚە.ئەِەیب615ْصەثێحەٚەٚ٘ەرٚە٘بزێی)ِراصٚ(وۀسیىەی
ٌۀبٚچەوبٔیٔێٛاْصەریبچەیٚاْٚئبگریضەرچبٚەصەگرێث،ئەَصٚٚزێیەٌە

ڕٚٚ پێىضە٘ێٕٓ. فٛرات صەگەْ یەن ثە )ئباڵزیه( غبری ثۀسیه فٛرات ثبری
وُثەزەٚیوٛرصضحبٔضاصەڕٚات.641صرێژایی

ٔسیه -4 ٌە ئێراْ وٛرصضحبٔی صەوەٚێحە ڕٚٚثبرە ئەَ ئٛزەْ/ لسي ڕٚٚثبری
غبریریٛأضەرەٚضەرچبٚەصەگرێثثەچۀضیٔبٚچەیەنجێپەرصەثێحٕبٚچەوبٔی

ثٌەزۀگبِْٚیبْثەرصەٚاَصەثێثٌەرۆیػثجبٌەثبغٛٚریڕەغثجێپەرصەثێ
وۆجبییضاصەرژێحۀبٚصەریبچەیلسٚیٓ.

ٚ زێیثچٛٚن ٚەن ضٕٛٚریوٛرصضحبٔیگەٚرە ٔبٚ صەوەٚٔە وە ٘ەْ زێیجر ٘ۀضێ
صیبٌٗ ٚ ثبغٛٚر،گەٚرە وٛرصضحبٔی ٌە صیجٍە ڕٚٚثبری ٔبٚ صەرژێٕە وە سبثٛ ٚ عٛزێُ ٚ

رٚاْٚجەغحٛرٚ٘ەرٚە٘بزێیثەصٌیصٚثۆجبٌْەوٛرصضحبٔیجٛرویبٚ٘ەرٚە٘بزێیضی
جەجەٌ٘ٛٚەئٛرِیەٌەوٛرصضحبٔیئێرأضا.

صەگرێث–2 سۆ ٌە صەریبچە ثبظ وۆِەٌێ صۀبضرێث ثەٚە وٛرصضحبْ صەریبچەوبْ/
-ٌەٚأە:

رٚٚپێٛەری -1 ثبوٛٚر وٛرصضحبٔی صەوەٚێحە صەریبچەیە ئەَ ٚاْ/ صەریبچەی
 2و2165ُٔسیىەی ٔسیىەی لٛاڵیی ث122جێىرایی ٌەرٚٚی ٚ ٌەضەرِەجرە ەرزی

ِەجرثە٘ۆیجبیجەجّۀضیثٛٚٔیثڕێىیزۆرسٛێٌۀب1122ٚئبضحیصەریبٔسیىەی
ئبٚیئەَصەریبیە٘ەیە،٘یچجۆرەزیٕضەٚەرێىیجیبیضأبژیث.

ئێراْ -2 وٛرصضحبٔی وەٚجۆجە صەریبچەیە ئەَ )راچیە(/ ٚرِیە صەریبچەی
صرێژیئەَصەریبچۀسیىەیٌەڕۆژ٘ٗ پبٔیٔسیىەی132اڵجیغبریڕەزاییە، وُٚ

6جێىراییلٛاڵییٌۀێٛا2ْو6222ُوُثۆیەصەجٛأرێثثٛجرێثٔسیىەی52 12ثۆ
ِەجرە.

ئبِەص -3 غبری ثبوٛٚری ثەغی صەوەٚێحە چٛٚن( )گٛي سەزەر صەریبچەی
ِەجرەٚثەرزەٌەضەرئبضحیصەریب.1155ٔسیىەی

ِەریٛاْصرێژیصەریبچەیزرێٛار/صەوەٚێحەچٛارچێٛەیغبریضٕەٌۀسیه -4
ِەجرە.15ِەجرەٚجێىراییلٌٛیٔسیىەی222ِەجرە122ٚ

ضبِبٔیژێرزەٚی:

صاگیروەری ٚاڵجبٔی ئەٚرٚپب ٚاڵجبٔی جیۆٌۆجیبی ثٛاری ٌە جبیجەجّۀض صاِەزراٚەوبٔی
وٛرصضحبْ،ٌەوۆجبییضەصەیٔۆزصەٚەجبوٛئێطحبٌەوٕەٚپػىیٕیٓثٛٚٔەثەِەثەضحی

لە جۆرٚ صٚایزأیٕی ثۆیە وٛرصضحبْ. ژێرسبوی ضرٚغحی ضبِبٔی ٚ وبٔساوبْ ثبرەی
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ضبِبٔی جۆرە٘ب ثە صەٚڵەِۀضە زۆر وٛرصضحبْ وەٚا گەیػحٓ ڕاضحییە ثەٚ پػىٕیٓ
گبزی ٌەجۆریضٛجەِۀی)ٔەٚتٚ ٔبفٍسییٌەٚأەظوبٔسا ضرٚغحیفٍسییٚغەیرە

ضرٚغحی(.
وبٔسا٘بیضرۆوبرثۆٔی)ٔەٚتٚگبز(–یەوەَ
زأیبرییەوبْگرٔ ٚ صاجب پێی ثە ٔەٚت ٌە ثریحیٓ وٛرصضحبْ زەٚی ژێر ضبِبٔی گحریٓ

 سبٚۀی ٔسیىەی گەٚرە وٛرصضحبٔی صەرصەسٓ ثٛارە ثەَ جە2622ْوۆِپبٔیەوبْ ٍِیۆْ
%وۆیٔەٚجی٘ەِٛٚجیٙبْ.1ٔەٚجیسبٚەوەصەگبجۀسیىەی


 :گرَگتریٍ َأچە َۀتیەكاَی كٕردستاٌ

ۆنٌەوٛرصضحبٔیعێراق.غبریوەروٛرنٚص٘ -1

ٌۀبٚچەیغبەئبثبصیغبریورِبغبٌْەوٛرصضحبٔیئێراْ -2

ٌۀبٚچەیضیرتٌەوٛرصضحبٔیجٛرویب -3

ٌۀبٚچەیجەزیرەٌەوٛرصضحبٔیضٛٚریب. -4

ئەٚٔبٚچەیثەغێٛەیەویثبزرگبٔیٔەٚجیٌێصۆزراٚەجەٚەٚصەر٘ێٕراٚەصەوەٚێحەغبری
ض ضییەوبٔی ٌە جۆرێه ثە صەرصە٘ێٕرێثوەروٛن ٔبٚچەیە ٌەَ ٔەٚت راثرصٚٚە ەصەی

ٔەٚت ثبغحریٓ ثە ثڕەٚە ٚ جۆری رٚٚی ٌە وٛرصضحبْ ٔەٚجی ٌێىۆٌیٕەٚەوبْ ثەپێی
صەصأرێث.

ضەثبرەتثەوبٔساوبٔیجرٌەوٛرصضحبٔیگەٚرەٌەزۆرٔبٚچەیثٛٚٔی٘ەیەثۆّٔٛٚٔەٌە
وٛرصضحبٔیجٛرویب.

ٚە٘بٚوبزاییِصٌەئبِەصگۆگرصٚزێرٌۀبٚچەیئبضٌٓەصیٛرنٚئیرگبْ٘ەیە،٘ەر
گبثبٔضا٘ەیە.

وٛرصضحبٔیئێراِْصٌەورٌَٚەضٕەٚلٛرلٛغٌُەِبوۆٚورِبغبْئەِەضەرەڕای
ثٛٚٔیسەٌٛزیثەرصیٌٓەزۆرٌەغبرەوبٔیوٛرصضحبٔضا.

ئبٚٚ٘ەٚایوٛرصضحبٔیگەٚرە
ٚەٌەگەڵئبٚٚ٘ەٚائبغٕبیەجی٘ەثٛەِٚرۆڤِٚرۆڤبیەجی٘ەرٌەضەرەجبیگەغەورصٔیە

ثە پێٛیطحی ِرۆڤ ژیبٔضا ئبضۆوبٔی فراٚأجٛٔی ٌەگەڵ ثۆیە ٘ەر ژیبٚە، ٌەگەٌیضا
غبرەزاییەویزیبجریصۆسیئبٚٚ٘ەٚا٘ەثٛەثەجبیجەتئەٚەیرۆژأەٌەگەٌیضاصەژێث،٘ەر

ٔە،ثەجۆرێٌەَضۆٔگەیەٚەِرۆڤیوٛرصیع٘یچیوەِحرٔەثٛەثۆغبرەزاثٌْٛەَالیە
ضەرەجبیجۆِبرورصٔیرەگەزەوبٔیئبٚٚ٘ەٚاثۆضەرەجبیضەصەیثیطثصەگەرێحەٚەثە
ئبضحی صیبریىراٚیعِێژٚٚیصأبٔییەوەَٚٚێطحگەیوەغٕبضیٔێٛصەٚڵەجیٌەضەر
ٌە ٌە٘ەریەن وە ڕاثرصٚٚ ضەصەی ثیطحەوبٔی ثۆ صەگەرێحەٚە گەٚرە وٛرصضحبٔی

بةٚئٛرفەٚضێرتٚپبغبشٌەضۀحەریغبریِبرصیٓغبرەوبٔیصیبرثىرٚگبزیعۀح
صاِەزرا،٘ەڵجەتئەَٚٚێطحگبٔەجبیجەتثْٛٚثەپێٛأەورصٔی٘ەِٛٚرەگەزەوبٔی1232

ئبٚٚ٘ەٚاٚەن)پٍەیگەرِی،ثبراْثبریٓ،ثب،جەَ،پبڵەپەضحۆی٘ەٚا......٘حض(.
ٔبٚچەوەثێثەرٔیەٌەوەَگِٛبٔیجێضأیەوٛرصضحبٔیعٚەنٚٚاڵجبٔیجریصٚاوەٚجٛی

ۆوۆِەڵێ٘ۆوبرٚوٛڕیصۆسیجۆِبرورصٔیرەگەزەوبٔیئبٚٚ٘ەٚا.ئەِەظصەگەرێحەٚەث
ٚێطحگەوبٔیوەغٕبضیٚەن:٘ۆٔەرجبیجەتثە

ٔەثٛٚٔیوەضیغبرەزاجبیجەتٌەثٛاریوەغٕبضی)ِحیٛرۆٌۆجی(-1
ج-2 رەگەز یەن صۆسی جۀٙب ٌەٚەی ٚٚێطحگەوبْ ِۀضی پٍەیجبیجەت ٚەن ثىبت ۆِبر

گەرِییبسٛصثبراْ.
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ٔبڕێىیصاثەظثٛٔیغٛێٕیٚٚیطحگەوبٔیوەغٕبضی.-3
رەگەزەوبٔی-4 پێٛأەورصٔی ئبِرازەوبٔی ٚ ئبِێر ٌە ٘ۀضێ ٌەوبروەٚجٕی ٚ جێىچْٛٚ

ئبٚٚ٘ەٚا.
وٛرصضحبٔی-5 سبوی رٚٚپێٛی گەٚرەییی ثە ثەثەراٚٚرص ٚٚێطحگەوبْ ژِبرەی وەِی

گەٚرە.
ٌەثٛٔیٌۀبدیەٚثٛٔی-6 ٌەضۀحەریغبرەوبْثەصەر جۀٙب ٚٚێطحگەوبٔیئبٚٚ٘ەٚا

گٛٔضەوبْ.
ٔەثٛٚٔی٘ۆغیبریٚرۆغٕجیریوەغٕبضیٌەالیجبویوٛرص.-1
ٔبضەلبِگیریثبرٚصۆسیضیبضیٚئەِٕیٔبٚچەوبٔیوٛرصضحبْ.-1


 یەكەو: فاكتەرەكاَی كاریگەر نەسەر ئأْٔۀایی كٕردستاٌ
1- ٚ-ئەضحرۆٔۆِی:غٛێٕی ضیّب وەٚا صاصۀرێث گرٔگبٔە ٘ۆوبرە ٌەٚ ثەیەوێه

ئەٚ گػحی غێٛەیەوی ثە زەٚی گۆی ٌەضەر صەوبت صیبری ئبٚٚ٘ەٚا جبیجەجّۀضی
ٌە رۆژ ٚ صۀبضرێِٓبٚەیغەٚ ٘ێڵیوەِەرەییزەٚیثەٚە ٔبٚچبٔەیصەوەٚٔەضەر

پێچە ثە یەوطبْصەثێثثەصرێژاییضبڵ، ثەرەٚوەٚجٕیجیػىیسۆر ٘ەرچۀض ٚأەٚە
ثبوٛرٚثبغٛری٘ێڵیوەِەرەییزەٚیثرۆیٓئەَضیّبیەصەگۆڕێثثەرەٚوٛرتثْٛٚیبْ
صرێژثْٛٚ،ئەٚەیپەیٛۀضیثەغٛێٕیفەٌەویوٛرصضحبٔیگەٚرە٘ەیەٌەٌەپێػەٚە

 پبٔی ثبزٔەوبٔی ٔێٛاْ صەوەٚێحە وەٚا ورص ثۆ زەٚی((49-((34ئبِبژەِبْ گۆی ثبوٛری

وەٚجۆجۀبٚچەیِبَٔبٚۀضیگەرِەٚە٘ەرثۆیەصەثیٕیٓئبٚٚ٘ەٚایوٛرصضحبٔیگەٚرەٚجب
ڕۆژئبٚایٚ ثبغٛری ٚ ٌەثبغٛر ثیبثبٔیگەرِیٚٚغه ئبٚٚ٘ەٚای ٔێٛاْ ٌە ٘ەِەجۆرە

اڵت،ثۆیەجێجیٕیصەوەیٓوەجیبٚازیزۆرئبٚٚ٘ەٚایصەریبیٔبٚەراضثٌەثبوٛرٚڕۆژ٘ٗ
وٛرصضحبٌْەرٚٚیپٍەیگەرِیٚثبراْثبریٓثەجۆرێهپٍەی٘ەیەٌۀێٛاْثەغەوبٔی

گەرِی پٍەی ثەلەص ڕۆژئبٚایضێجبر ثبغٛری ٚ ثبغٛر ٌەثەغی جۆِبروراٚ گەرِی
ثبوٛریەجی،ثە٘ەِبْغێٛەظڕاصەیثبراْثبریٌٓەثەغیثبوٛرزیبجرەٚ٘ەرچۀضەثەرەٚ

ٛێطحبٔەوبٔیوٛرصضحبْٚ٘ۀضێثبغٛرثرۆیٓوەِحرصەثێث،ئەِەضەرەڕایئەٚەیٌەو
ٌەپێصەغحەوبٔیعثەفرصەثبرێث.

غٛێٓثەپێیئبٚٚٚٚغىبٔی:-2
ڕٚٚثٗ پێٕج ثە صراٚە صەٚرە ٚثەغێٛەیەویجیۆریوٛرصضحبْ صەریبیسەزەر ریئبٚی)

صەریبیرەظٚصەریبیضٛرٚوۀضاٚیعەرەثی(ئەٚەیجێئبِبژەپێىرصٔەجۀٙبصەریبی
وۀ ٚ ئبٚٚ٘ەٚایضپی ٌەضەر صە٘ێڵٓ جێ ثە وبریگەری زۆری ثە عەرەثی ضاٚی

وٛرصضحبٔجەجبیجەجیعصەریبیضپیثەجۆریثەغیزۆریثبرأیوٛرصضحبْصەگەرێحەٚە
ثۆٔەٚراییەوەغیەوبْوەٌەزەریبییئەجٍەضیەٚە٘ەڵضەوبتٚپبغبْثەصەریبیضپی

ث ضیطحەِی ثۆیە زضحبٔضا ٌەٚەرزی صەثێث جێپەر ٘ەِبْصا وٛرصضحبْ ٌە ثبریٓ براْ
٘بٚیٕیػی ثبرأبٚیەٚ ٚ ثەجۆرێهزضحبٔیضبرص ضیطحەِیثبرأیصەریبیضپییە

گەرَٚٚٚغىە.
ثەرزیٚٔسِی)غێٛەوبٔیرٚٚیزەٚی(-3

پٍەی جبیجەت ثە ئبٚٚ٘ەٚا رەگەزەوبٔی گۆڕأی ٌەضەر وبریگەرەوبْ فبوحەرە ٌە یەوێ
بٚازیصیبرصەوبٔیضەررٚٚیزەٚیە،ئەٚەیجێجیٕیصەورێثگەرِیٚثبراْثبریٓٚثبجی

وٛرصضحبْ٘ەِەچەغٕێىیزۆریپێٛەصیبرەٌەَثبرەیەٚەثەجۆرێٌە٘ۀضێٔبٚچەوبٔی
( ٌە چیبوبْ ٘ەرچۀضە5222ثەرزی صەوبت وەَ ثەرزیە ئەَ ثەاڵَ صەثێث، زیبجر ِەجر )
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ِەجر ضەص چۀض ٌە ڕاصەیەی ئەٚ جب ثرۆیٓ ثبغٛر پٍەیثەرەٚ ٘ەرثۆیە جێٕبپەرێث، ێه
ثرۆیٓثەپێچەٚأەیثبراْثبریٓوەَ ثبغٛر ثۆ صەثێحەٚە٘ەرچۀضٌەثبوٛر گەرِیثەرز
ثەرزیبْ ٚ صەجٛأیٓثٍێیٓئبراضحەیچیبوبْ ثۆیە ثرۆیٓ، ثبغٛر ثەرەٚ صەوبت٘ەرچۀضە

وبریگەریگەٚرەثەجێصە٘ێڵێٌەضەرجۆریثبراْٚثڕیثبراْ.


 :ئأْٔۀا نە كٕردستاٌ ڕەگەزەكاَی
ڕەگەزەوبٔی وۆی ٌۀبٚ گرٔگ زۆر ڕەگەزی صٚٚ ضەر صەسەیٕە جیػه ثەغەصا ٌەَ

-ئبٚٚ٘ەٚاوەئەٚأەظ)پٍەیگەرِیٚڕاصەیثبراْثبریٓ(ثەپێٚەرزەوبْ:
یەوەَ:پٍەیگەرِیثەٚەصۀبضرێثئەٚپٍەیوەِرۆڤ٘ەضحیپێصەوبتٌۀێٛاْ

ە٘بصەجٛأیٓثٍێیٓئەٚٚزەیەیەوەٌەرێگبیصەضثٌێضاْیبْثەضبرصیٚگەرِی،٘ەرٚ
ئبٚٚ٘ەٚا رەگەزەوبٔی ثەثبیەسحریٓ ٚە صەورێث، پێ ٘ەضحی پێٛأەورصْ ئبِێرەوبٔی
ئۀجبِی ٌە ئبٚٚ٘ەٚاییەوبْ گۆڕأىبرییە ٘ەِٛٚ ثۆ صاصۀرێث٘ۆوبرەوەغیصەگەرێحەٚە

یگەریپٍەیگەرِیثەغێٛەیەویگۆڕأیپٍەیگەرِیڕٚٚصەصەْ،ئەِەضەرەرایوبر
راضحەٚسۆیبْٔبراضحەٚسۆٌەضەرژیبٔیِرۆڤٚە٘ەرٚە٘بوبریگەریٌەضەرژیبٔیئبژەڵ

ٚرٚٚەن..٘حض.
ضبڵ: ٚەرزەوبٔی پێ ثە گەرِی پێی-پٍەی ثە وٛرصضحبْ ٌە گەرِی پٍەی جێىرای

وٛرصضحبٔیع جیبٚازەوبٔی ٔبٚچە پێی ثە ٘ەرٚە٘ب جیبٚازصەثٓ، صەثٓٚەرزەوبْ جیبٚاز
-ثێگِٛبْ٘ۆوبرەوەغیصەگەرێحەٚەثۆجیبٚازیوۆِەڵێ٘ۆوبریپێٛیطثوەثریحیٌٓە:

گۆغەیوەٚجٕیجیػىیرۆژ-1
ِەٚصایرۆژِٚەٚصایٚەرزەوبٔیضبڵ-2
ثەرزیٚٔسِیٚوبریگەریەوبٔی-3
جیبٚازیڕاصەیغێرێژەیی-4
وبریگەری٘ۆوبرەٌۆوبڵیەوبْ-5

صە جێجیٕی ثۆیە وٛرصضحبْ٘ەر ٌە ضباڵٔەی جۆِبروراٚی گەرِی پٍەی ثەرزجریٓ ورێث
(پٍەیضەصی،ثەپێچەٚأەٌەٚەرزیزضحبْصاصەثەزێثثۆوەِحرٌە21صەگبجەزیبجرٌە)

٘بجٕیجەٚژِیضبرصیٔبٚەراضحی15 ثۆ صەگەڕێحەٚە ئەِەظثێگِٛبْ پٍەیضەصی،
ئبضیب.

وٛر ٌە گٛاضحراٚەوە ٚەرزە ٘ەرصٚٚ ثە پٍەوبٔیضەثبرەت صەوەیٓ ئەٚە جێجیٕی صضحبْ
(پٍەیضەصی11گەرِبزیبجرِبَٔبٚۀضیثێثثەجۆرێٌەٚەرزیثە٘برصەگبجۀسیىەی)

(پٍەیضەصیثێگِٛبْ٘ۆوبرەوەغیصەگەرێحەٚە15ٌٚەٚەرزیپبیسصاصەگبجۀسیىەی)
ثۆٌەیەوچٛٚٔیصۆسیگەرِبٌە٘ەرصٚٚٚەرزەوەیضبڵضا.

رزیگەرِیصاصۀرێثٌە٘ەِٛٚپبرچەوبٔیوٛرصضحبْٚجیبیضاجێىڕاوبٔیئەَٚەرزەثەٚە
ٌە ثۆّٔٛٔە ٘ەیە زۆر ٌێىچٛٚٔێىی جۆرەی ثە یە ٔی ئەٚجۆیبْ جیبٚازی گەرِی پٍەی

( ثبوٛر )22ٔبٚچەوبٔیوٛرصضحبٔی ثبغٛر وٛرصضحبٔی ٌە ٚ ضەصیە پٍەی پٍەی21( )
وٛرصضحبٔیڕۆژ٘ٗ ٌە ٚ )ضەصیە پٍەیضە21اڵت )( وٛرصضحبٔیڕۆژئبٚا ٌە ٚ (22صیە

ٌە ثەغەوبٔیوٛرصضحبْ ٘ەِٛٚ ٌە ٔسیىیپٍەوبٔیگەرِب ثێگِٛبْ . پٍەیضەصیە
صەثێثٌەَ ضحْٛٚ سۆر ٚەرزی٘بٚیٕیثبوٛرصا ٌە ئەٚەی ثۆ صەگەرێحەٚە جێىراٚە رٚٚی
ثەغەِەٚصایرۆژزۆرصەثێثٚ٘ەرٚە٘بڕاصەیغێوەَصەثێثئەِەضەرەرایٔەِبٔی

وبریگەریصەریبیضپیٌەضەرسبویوٛرصضحبٌْەَٚەرزەصا.
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ٔبٚچەوبٔیوٛرصضحبٔی صەثێث٘ەِٛٚ پێچەٚأە ٚەرزیزضحبْ صۆسیپٍەیگەرِیٌە
گەٚرەصەوەٚٔەژێروبریگەریپبڵەپەضحۆیٔسِەٚە،٘ەرٚە٘ب٘ۆوبرەوبٔیٚەنالرثٛٚٔی

غێٚزۆرثٛٚٔیوبریگەریگۆغەیجیػىیرۆژٚوەِیِەٚصایرۆژٚثەرزثٛٚٔیڕاصەی
صەریبیضپیٚوۀضاٚیعەرەثیٚاصەوبتپٍەوبٔیگەرِیزۆرصاثەزێثثەغێٛەیەوی

( ّٔٛٔەجێىرایضباڵٔەیٌەثەغیثبوٛر ٔسیهٌەیەنثۆ پٍەی11جبراصەیەنیەوطبْٚ )
(11اڵت)(پٍەیضەصیصەثێثٌٚەڕۆژ12ٗ٘ضەصیصەثێثٌٚەثبغٛریوٛرصضحبْ)

(پٍەیضەصیصەثێـث.14صەثێثٌٚەڕۆژئبٚاظ)پٍەیضەصی


صٚٚەَ:ثبراْثبریٓ
گەرِی پٍەی جەٚاٚوبری ثە وە ثبراْ ٌە ثریحیە ئبٚٚ٘ەٚا جری ڕەگەزەوبٔی ٌە یەوێ
جێ ثە سۆی وبریگەری ثبراْ چٛٔىە ضەرزەٚی گۆڕأىبرییەوبٔی ٌە زۆر ٌە صاصۀرێث

ەرزەٚی.صە٘ێڵێثٌەضەرصیبرصەضرٚغحیِٚرۆییەوبٔیض
ئەٚەیپێٛیطحەثەراصەیثبراْثبریٌٓەوٛرصضحبٔیگەٚرەثەغێٛەیەویگػحیجێىرای

(ٍُِزیبجرصەثبرێثگِٛبٔیجێضأییە٘ۆوبریضەرەویصەگەرێحەٚەثۆ622ضباڵٔەیٌە)
٘بجٕیٔەٚراییەوەغیەوبٌْەصەریبیضپیٔبٚەراضثثەرەٚٔبٚچەوبٔیوٛرصضحبْ.

 ٚ ژِبرە ثبریٌٓە٘ەرچۀضە رێژەیثبراْ ثىەْ زیبص وەغیبٔە ٔەٚراییە صەٚڵەِۀضیئەٚ
جبیجەتضەررٚٚیزەٚیەوەی پێغٛێٕیجٛگرافیٚ ثە ثەاڵَ صەوبت، زیبص وٛرصضحبْ
صەثیٕیٓثبراٌْۀبٚچەوبٔیثبوٛرٚٔبٚەراضثزیبجرەثەثەراٚٚرصٌەگەڵثەغیثبغٛرٚ

ثەثەراٚٚرص زیبجرە غبسبٚییەوبْ ٔبٚچە وەغٕبضیەوبٌْە زأیبریە ثۆیە صەغحبییەوبْ، ثە
صەثبرێثٚ ئەٚەصەرصەسەْوەجێىرایثبرأیوٛرصضحبْزضحبٔەْٚاجەٌەٚەرزیزضحبٔضا
ثبراْ ثە٘بر ٚەرزی صەثیٕیٓ گٛاضحراٚەوبْ ٚەرزە ثە ضەثبرەت ٘بٚیٕیٚٚغىە، ٚەرزی

زی٘بٚیٓٚٚغهصەثێثثبریٓثەرصەٚاِەٚصەثێحەجەٚاٚوەریٚەرزیزضحبْثەاڵٌَەٚەر
ثبراٌْەرٚٚیوبجەٚەثەگػحیٌەِبٔگیجػریٕی زۆرثەوەِیثبرأیجیبیضاصەثبرێث.
صٚٚەَصەضثپێضەوبتثەرصەٚاَصەثێثجبِبٔگیئبیبرزۆرثەصەگّەْصەگبجەِبٔگیجەِّٛز
ٚێطحگەوبٔی ٘ەِٛٚ جٛگرافی غٛێٕی پێی ثە ثبریٓ ثبراْ ثە ضەثبرەت . ئەیٍٛي ٚ

)وٛرص (ٍُِجێىرایثبراْثبری152ٓضحبْثبراْجۆِبرصەوەْثۆّٔٛٔەٌەوٛرصضحبٔیثبوٛر
( ٔسیىەی وٛرصضحبٔیثبغٛر ثەاڵَ ٚەرزیزضحبْ ٌە ٌە622جۆِبرصەوبت ٚ ثبراْ ٍُِ )

(ٍُِثبراْجۆِبرصەوبت.422اڵت)(ٌٍُِٚەوٛرصضحبٔیڕۆژ352ٗ٘وٛرصضحبٔیڕۆژئبٚا)


 افیی كٕردستاٌ:بُەيا يرۆییەكاَی جٕگر
 یەكەو/داَیشتٕاٌ

صأیػحٛأیوٛرصضحبْ:
صەرٚازە:

غێٛەیىی ثە گەٚرە وٛرصضحبْ صأیػحٛأی ٚپێىٙبجەی ژِبرەٚ ورصٔی ٔیػبْ صەضث
فەرەِیٌەپێعضەصەیثیطثجبڕاصەیىیثبظغحیىیئەضحّەثێگِٛبْئەِەظثۆ

ٚزأیبریصٚرضثٌەالیەْئەٚصەٚڵەجەصاگیروە رەوبٔیوٛرصضحبٔیبٌْەضەرٔەثٛٚٔیصاجب
صاثەظوراٚەٌەالیىیجرەٚەثۆئەٚصەگرێحەٚەٌەپێعئەَِێژٚٚە٘ێچجٛرەضەرژِێریه
ٌەوٛرصضحبْٔەوراٚەئەگەروراثیحعثەغێٛەیزأطحیٚٚرصٚگػحگیرٔەثٛٚەثۆیەئێّە

ْ:ٌێرصاجۀٙبژِبرەوبْثەسەِاڵٔضْصاصۀیٓ،ثەپێی٘ەرچٛارپبرچەیوٛرصضحب
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ثۆ-1 صەگرێحەٚە وٛرصضحبْ پبرچەی ٌە صأػیحٛاْ ثبوٛر:صەضحپێىی ثەغی
1131ضبڵی ضبڵی 1222.جبوٛ صأیػحٛا13ْٔسیىەی ئۀجبِضراٚە،وٛۆی ضەرژِێری

%.2،6ٍِیْٛوەشِەزۀضوراٚەثەزیبصەیضباڵٔەی2ثۀسیىەی
پبرچەی-2 ٌەَ گػحی ضەرژِێری پێىرصٔی صەضث رۆژ٘ەاڵت:ضەرەجبیی ثەغی
و ٌەضبٌی 1256ٛرصضحبْ ٌەضبڵی ضەرژِێریع وۆجب ثٛٚە،وۆی1211ئۀجبِضراٚە

ثۀسیىەی ثەزیبصەیضباڵٔەی6گػحیصأیػحٛاٌْەِبٚیەصا ٍِیْٛوەشِەزۀضەوراٚە
3،2%
3- ثۆ صەگڕێحەٚە وٛرصضحبْ ثەغەی ٌەَ ضەرژِێری ثبغٛر:یەوەَ ٚوۆجب1221ثەغی

ػحیصأیػحٛاٌْەَِبٚەیەصاثۀسیىەیئۀجبِضراٚە،وۆیگ1211ضەرژِێریعٌەضبڵی
%.2،2ٍِیْٛوەشِەزٔضەوراٚەثەزیبصەیضباڵٔەی3.5
ثەغیرۆژئبٚا:ٌەَثەغەیوٛرصضحبْضەرجبیضەرژِێریصأیػحٛاْصەگەرێحەٚەثۆ-4

ثٛٚە،ٌەَِبٚەیەصاوۆیصأیػحٛا1216ْ.٘ەرٚە٘بوۆجبضەرژِێریعٌەضبڵی1262ضبڵی
%.3،2زۀضەوراٚەثەزیبصەیضبالٔەی٘ەزاروەشِە652ثۀسیىەی


 دٔٔەو/ پێكٓاتەی داَیشتٕاَی كٕردستاٌ:

یەوەَ:پێىٙبجەیجەِەْ:
غبرزایبٔیثۆاریصیّٛگرافیصأیػحٛاْصاثەظصەوەْثۆضەرچۀضصەضحەیەنٌەرٚٚی

ّٔٛٚٔەئەٚوەضبٔەیجەِۀیبٌْۀێٛاْ) ثۆ ضبڵ65ضبڵ(ٚ)65-15ضبڵ(ٚ)14-2جەِۀەٚە
صەزأیٓوێثەضەرەٚە(. ٌەرێگبیەٚە زأیٕیپیىٙبجەیجەِەْگرٔگیسۆی٘ەیەچٛٔىە

ثەسێٛورصٔی ئەروی صەجٛأی وێع ٘ەیە ٚچبٚصێری ٚثەسێٛورصْ ثەسسِەت پێٛیطحی
ئەٚأەیجری٘ەیە.ئەٚەیپەیٛۀضیثەپێىٙبجەیجەِۀەٚە٘ەیەٌەوٛرصضحبٔیگەٚرە

( وەٌۀێٛاْ ثچٛٚوەوبْ جەِەْ ضبڵ(صای14-2رێژەی ٔسیىەی %،ٚصەضحەی42،1ە
 ٌۀێٛاْ رێژەیىەیبْ ثەصەضحەی46،1ِبِٕبٚۀض ٚضەثبرەت %ٌەوۆیگػحیصأیػحٛاْ
%.3،4جەِۀیگەٚرەوبْٔسیىەی

ژِبرەیٔێریٕە ٌەٚاڵجبٔیجیٙبٔیضێیەَ پێىٙبجەیرەگەز:ئەٚەیضەٌّیٕضراٚە صٚٚەَ:
( ٌۀێٛاْ ّٔٛٚٔە ثۆ زیبجرە ِێیٕە ثەرا126ٌِەژِبرەی وۆڕ ثە٘ۆی122جەر ئەِەظ وج(

ئەٚەی رەگەزە صٚٚ ژِبرەیئەَ ثە٘ۆی ٔەٚەن ضرٚغحیفیطٌٛٛجیٌەغیٔێرِٚێە
 گػحی ثەغێٛەیىی ٌەوٛرصضحبْ ٘ەیە پێىٙبجەٚە ثەَ ثەراِجەر51،1پەیٛۀضی ٔێر

%.2،2ِێیثەِبٔبیىیجررێژەیپێبٌٚەژْزیبجرەثۀسیىەی41،2
ضێیەَ/پێىٙبجەیٔەجەٚەی:

ٔ ٌەئۀجبِیپێىٙبجەی ئەِەظ گِٛبْ ثێ ئبڵٛزە زۆر وٛرصضحبْ صأیػحٛأی ەجەٚەی
وبریگەریوۆِەڵی٘ۆوبریٔبٚەویٚصەرەویٓٚەنغٛێٓٚپێگەیجٛگرافیوٛرصضحبْ
زەٚی ضەرٚٚی پێىٙبجەی ٚضرٚغحی ٚٔٛێ وۆْ جیٙبٔی ٔبٚەراضحی صەوەٚێحە وەٚا

ەَچەغٓٚ٘ەِٛٚیبْوٛرصضحبْٚ٘ەرٚە٘ب٘ۆوبریضیبضیٚضەرثبزیٚصاگیروبری٘
جۆریىیبْصٚرضثورصٚەٌۀبٚصأیػحٛأی٘ەریّەجیبٚازەوبٔیوٛرصضحبْثەیەوەٚە

عەرەة ٚەن جری پێىٙبجەی چۀضە٘ب ضەرەوی ٔەجەٚەی ٚەن وٛرص ثٛٚٔی ضەرەرای
ٚجٛرنٚفبرشثٛٔیبْ٘ەیەئەضحّەثەئبضبٔیصیبریبْثىەیثەاڵَ٘ۀضێضەرچبٚە٘ەْ

ٔە ثەریژەی ئبِبژەیبْ رێژەی وٛرص ورصٚە صیبریبْ صەوەْ %وۆی15جەٚەوبٔیوٛرصضحبْ
%ٚفبرضع3،6%ٚعەرەثعثەریژەی5،3صأیػحٛاْپێىضە٘ێٕٓپبغبٔعجٛرنثۀسیىەی

%.12،3%ٚئەٚأیجر3ثەرێژەی
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چٛارەَ/پێىٙبجەیئبیٕی/
صأیػحٛأیوٛرصضحبْٚەنچٌْٛەرٚٚیٔەجەٚەٚەجیبٚازٚ٘ەِەچەغٓثْٛٚثە٘ەِبْ

ئبییٓغێ رۀگٓ،ثەجۆریضەرەرایثٛٚٔیچۀضە٘ب ٘ەِە ٛەظٌەرٚٚیئبییٓٚئبیٕساٚە
ٌەوٛرصضحبْئەٚەچۀض٘بجەریمەتٚریجبزیضٛفیگەریثٛٚٔی٘ەیە.ئەٚەیپەیٛۀضی
ئبیٕە ٘ەِٛٚ زەِٕی زٔجیرەی ثە ثڵیٓ صەجٛأیٓ ئەٚە ٚ٘ەیە ئبییٓ ثەپێىٙبجەی

ثٛٚ وٛرصضحبْ ٌە رۆژ٘ەاڵت ئبیٕیئبضّبٔیەوبٔی ٔەجەٚە ٚەن وٛرص ،ثەاڵَ ٘ەیە ٔیبْ
ِٚەضیذی جٌٛەوە ئبیٕی پبغبٔع صاصۀێث سۆی ئبیٕی ثەوۆٔحریٓ زەرصەغحی
ٚغیعەٚ ضٛٔە ٚەن ریجبزەوبٔی ثەجیبٚازی ٚئیطالِیع ٚوەٌیطەوبٔی ثەجیبٚازی
ئبیٕسایثچەەوی ضٛٔەظٚەنِەزە٘جەوبٔیغبفعیٚدۀفی٘ححض...ئەِەٚچۀضە٘ب

ەٚەنوبوەییٚیەزیضی.جرثٛٚٔی٘ەی
پێٕجەَ/پێىٙبجەیژیٕگەیی:

ٚألجىوٛرصضحبْ٘ەرٌەصێرزەِبٔەٚەئەٚزەٚیەثٛٚەوەِرٚڤجێضاژیبٚەٚٔػحەجێثٛٚە
ٌەَ ٘ەثٛٚە ثٛٔیبْ ضرٚغحیبٔەی ٌەٚ٘ۆوبرە ٚەرگرجٓ ئەِەظثەضٛٚص ٌێ،ثێگِٛبْ

 ئبٚیی ٚضەرچبٚەی ثەپیث سبن گٛٔجبٚ ئبٚٚ٘ەٚای ٘ەرٌە ئەِبٔۀبٚچەی ، ثبظ
٘ەِٛٚیبْیبرِەجیضەرثٛٚٔەثۆثطحٕەٚەیصأیػحٛأیثەَسبوەپبغبٔعصٚرضثثٛٚٔی
یەوەی یەوەَ ثٛٚٔی صٚرضث ئەِەظ ٌۀێٛأیبْ.صٚای ئبثٛری وۆِەالیەجی پەیٛۀضی
یەوەَ ِێژٚٚیەوبْ ضەرچبٚە ثەپیێ الصێی یبسۆص گٛٔض غێٛەی ٌەضەر ٔػحەجیجْٛٚ

ٌەجیٙبٔ وػحٛوبٌی رۆژ٘ەاڵجیگٛٔضی ٌە چەرِٛٚ گٛٔضی ثۀبٚی ثٛٚە ٌەوٛرصضحبْ ضا
غێٛەیوۆِەڵ ژیبٔیوۆچەریثەجێضە٘یڵیثٌەضەر ،وەِرٚڤجێضا پبرێسگبیوەروٛٚن
ٔبٚچەوبٔی ٘ەِٛٚ ثبریوۆِەاڵیەجیٚئبثٛریٚراِیبریٌە صەژێث،ئەٚەیجێضەرٔجە

ثەجۆری ثٛٚە جیبٚاز ثەڵىٛ ٔەضۀضٚٚە پەرەی یەن ٚەن ٌەوٛرصضحبْ ٔبٚچبٔەی ئەٚ
ٚگەغەیبْ ثٛٚۀە زٚٚجرگەٚرە ئەٚٔە ثٛٚٔە ٔسیه ثبزرگبٔیىبْ ریگب رٚٚثبرەوبْ وۀبری

ورصٚٚە،یبسٛصئەٚغٛێٕبٔەیٔبٚۀضیئبیٕیٚصٚرضثورصٔیپێضاٚیطحیِرٚڤثٛٚٔە.
ٌەضەرصەِیىیجرصائەِبٔەصەثٕە٘ەٚێٕیصٚرضحجٛٚٔیٔبٚچەیئبٚەصأیگەٚەرەجر

صەٌیٓغبرٚەن٘ەٌٚێرٚوەروٛٚن،یبسٛصئبرثشبوەوٛٔحریٓٔبٚچەیئبٚەصأیەوەئیطحبپێی
جبوٛئیطحبٔبٚثبٔگیغبرەضحبٔیسۆیٌەصەضثٔەصاٚەٌٛرۆژ٘ەالجیٔبٚەراضث،ئەٚەی
پەیٛۀضیثەپێىٙبجەیژیٕگەٚە٘ەیەٌەوٛرصضحبْٚاجبصاثەظورصٔیصأیػحٛأیثەپێی

ۆریثثەجۆریٌەگەڵثەضەرچٛٚٔیوبتغبرٚگٛٔضثەپیێضەرژِێریەوبْصەگ
گٛٔضٔیػٕبْوەِیبْورصٚٚەغبرضحبٔیەوبْزیبصیبْورصٚٚەثێگِٛبْئەِەظٌەژێر

وبریگەریوۆِەڵی٘ۆوبریضیبضیٚوِٛەالیەجیٚضرٚغحی٘ححض..ضەثبرەتژِبرەی
-1252گٛٔضٔیػبٔبْٚغبرٔػیٓئەٚەضەرچبٚەوبْئبِبژەثەٚەصەوەٌْۀێٛاْضباڵٔی

%.ژِبرەیگٛٔضٔیػٕبٔع51%زیبصیورصٚەثۆٔسیىەی25ژِبرەیغبرٔیػٕبٌْە2222
%.42%وۆیگػحیصأیػحٛاْوەِیبْورصٚٚەثۆٔسیىەی15ٌەرێژەی

 
 ئابٕری داَیشتٕاَی كٕردستاٌ:

 یەكەو/چاالكی كشتٕكاڵی:
ٌەوػحٛوبڵ ثریحیە وٛرصضحبْ صأیػحٛأی ژیبٔی گرٔگەوبٔی ئبثٛییە الیۀە ٌە یەوی

 ٔسیىەی ئەِەظ42ثەجۆری ثێگِٛبْ پێىضە٘یٕث ٔیػحّبٔی ثەر٘ەِی وۆی %
صەگەرێحەٚەثۆ٘ەِٛٚجبیجەجّۀضیەثە٘ێسأەیوٛرصضحبْپێصۀبضرێثٌەرٚٚیئبٚٚ٘ەٚا

ەِٛٚیبْثەضەریەوەٚەزٚرگرٔگٓثۆثەر٘ەَٚسبنٚضبِبٔیئبٚصەضحیىبریغبرەزاوە٘
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٘ێٕبٔیوػحٛوبڵی.ثڕیىیزۆریثەرثِٛٚەوػحٛٚوبڵیەوبٌْەوٛرصضحبْرەٚأەیصەرەٚەی
ٚاڵتصەورێثثە٘ەرصٚٚجۆریئبژەڵیٚرەٚٚویەٚە.گرٔگحریٓئەٚثەر٘ەِەوػحٛوبڵیبٔەی
ثریحیە صە٘ێٕرێث ثەر٘ەَ ٌەوٛرصضحبْ

صەضحیٌە)صأەٚیڵەوبْ،جٛٚجٓ،ضەٚزە ثەریژەی ضەثبرەت ٚات،ِێٛەجبت،ضپیبیی،ئبژەڵ(
ثۆارصا ٌەَ وریىبر ثەرزی رێژەیىی راضحیەصەرسێٓ ئەٚ ئەٚە صەجٛأیٓ ثۆارصە وبرٌەَ

%،ئەٚەیپەیٛۀضیثەوۆیگػحیرٚپێٛیزەٚیوػحٛوبٌیەٚە56وبرصەوەْثۀسیىەی
ٔسیىەی ٘ێٕبْ ثەر٘ەَ ثۆ غێبْٚ وٛرصضحبْ ٌە چٛارگۆغەییە،ویٍِٛەج123222٘ەیە ر

 ٔسیىەی ثڕەظ ثەثەیبری25ٌەَ صەِێٕیث ئەٚەی ثەوػحٛوبڵ صەورێث %ضباڵٔە
ثبرٚصۆسی وبریگەری ٌەژێر ٌەوٛرصضحبْ زەٚی ِٛڵىضاری ٘ەڵضەگێریث.ضیطحەِی
ئەٚأع)ِٛڵىضاری جۆر چٛار ضەر صەثێحە صاثەظ ٚوۆِەاڵیەجی ٚئبثٛری ضیبضی

ی(جبیجەت،زەٚیئەِیری،زەٚیئەٚلبف،زەٚیگػح
 دٔٔەو/ چاالكی پیشەسازی:

ئیطحبپیػەٚەچٛٚٔی جبوٛ وە جیٙبٔە گرٔگبٔەی ئبثۆریە ثۆارە ٌەٚ یەوی پیػەضبزی
پیػەضبزی ٌێرصا ِەثەضث صیبرە وٛرصضحبْ، ٌە ٔەثیٕیٛە سۆیەٚە ثە ئەٚجٛی
جۀٙب ٚضەرەجبییە،ئبِبٔجیبٔع ٚصاٚوەٚجٛٚ وەِە زۆر ٘ەیە ضەرصەِیبٔەیە،ئەٚەی

پێضاٚ صٚرضحىرصْپەرورصٔەٚەی ٚوەٚظ ئبضٕگەری پیػەی ٚەن ٔبٚسۆیە یطحی
ٚصارجبغیٚٚجٛالورصْٚثەرگضٚریٚوەرەضحەوبٔیجریٔبِٚبڵٚەنرایزٚجبجُٚجٛرگە
ٌۀبٚچەیىی صەصراْ،ثەجۆری ئۀجبَ ِبٌەوبْ ٌۀبٚ ئەِبٔە زۆری ٚ٘حض...ثەغیىی

ضەرۀج جێگبی ِبٚە،ئەٚەی ثٛٔیبْ ئیطحب ٘ەجبوٛ وٛرصضحبْ جۆرەفرەٚأی ٘یج ە
پیػەضبزییەوبٔی ٚەن ٔەثٛٚە ثٛٚٔی ٌەوٛرصضحبٔضا ٚگەٚەرە لٛرش پیػەضبزیىی
ثەغضاریىی پیػەضبزی چبالوی ورصٚٚە ٚای ٚ٘ەرئەِەظ گۆاضحٕەٚە ئبِرازەوبٔی

 ٔەوبتٌەثەر٘ەِیٔیػحّبٔیثەجۆریٌە ٔبوبتٚژِبرەیصەضحی12ئەٚجٛٚ %جێپەر
 ٌەوٛرصضحبْ پیػەضبزی وەِحر15وبری یۆ% صەگرێحەٚە ٘ۆوبرەوەغی ە.ثێگِٛبْ

جێپەرثٛٚەوەیبرِەجیضەر وبریگەری٘ۆوبرەضیبضیٚوۆِەاڵیەجیٚئبثۆریوٛرصضحبْپێضا
سبٚەْ ٘ەیە ثٛٔیبْ وٛرصضحبْ ٌە ثۆارە.ئەٚپیػەضبزیبٔەی ئەَ پیػىەٚجٕی ثۆ ٔەثٛٚە

چۀضجبیجەِۀضییەوٓٚەن:
ثچٛٚویلەثبرەیصاِەزراٚەپیػەضبزییەوبْ-1
ٔەثٛٚٔی٘ەِەرۀگیٌەثەر٘ەِیپیػەضبزییەوبْ.-2
سراپیٚوۆٔیٚصٚاوەٚجٛٚیئبِرازەوبٔیثەر٘ەَ٘یٕبْ-3
وەِیرێژەیصەضحیوبرٌەچبالویپیػەضبزی.-4
وۆورصٔەٚەی٘ەِٛٚپیػەضبزییەوبٌْۀبٚغبرەگەٚرەوبْ.-5

گرٔگحریٓجەرزەوبٔیپیػەضبزیٌەوٛرصضحبْئەِبٔٓ:
ٔیٔەٚت.پیػەضبزیصەر٘ێٕب-1
پیػەضبزیگۆریٓ-2


 سێیەو/ چاالكی گەشتٕگٕزار
گەغحٛگٛزارٌەوٛرصضحبْٚگریٕگحریٓثٕەِبوبٔی:

سبویوٛرصضحبْثریحییەٌەٚغٛێٓٚٔبٚچبٔەیوەثبغٛریسۆرئبٚایویػٛەریئبضیب
ەپێىضە٘ێٕێث،ٌەصٚایٌىبٔضٔیثەثە٘ەریەنٌەٚاڵجبٔی)عێراق،ئێراْ،جٛرویب،ضٛریب(ٌ

صٚایجۀگیجیٙبٔییەوەِەٚە.سبویوٛرصضحبٌْەچیبٚزٔجیرەچیب،صەغث،صۆڵٚ
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ثە ثەفر ٘ەرٚە٘ب ٌێیصەثبرێث، ثبراْثەرێژەیجیبٚاز ٚ زضحبٔیضبرصە پێىٙبجٛٚە. گرص
ثٛٚەجە وە غبسبٚییەوبٔضا، ٔبٚچە ٌە ثەجبیجەت صەثبرێث، جیبٚاز رێژەی ثە غێٛە ٘ەِبْ

ثەغی٘ۆیصرٚضحىرصٔیوبٔی ٌە فٛرات ٚ )صیجٍە ثچٛٚن ٚ ڕٚٚثبریگەٚرە ٚ بٚیزۆر
ثبوٛریٚە)زێیگەٚرە،زێیثچٛٚن،ضیرٚاْٚسبثٛٚر(ٌەثەغیثبغٛری،وەثەیەوەٚە
صاپۆغراْٚ. صەٚۀیجۆراٚجۆر ٚ صار ثە غبسبٚییەوبْ ٔبٚچە ڕٚٚثبریصیجٍەٚە(. صەرژێٕە

غبسبٚیی ٔبٚچە ٌە ٚ گەرِە پێضەغحەوبْ ٌە ٚاجە٘بٚیٓ فێٕىە، ٚ ِبِٕبٚۀضی ەوبْ
٘ەرچۀضثەرەٚچیبوبْثرۆیث،پٍەیگەرِیٔسَصەثێحەٚە.وۆِەڵێهٌٛٚجىەچیبیثەرزی

ٌێٙەڵىەٚجٛٚە.
ٌەڕٚأگەیثٕەِبوبٔیگەغثٚگٛزارٌەوٛرصضحبٔەٚە،صەثیٕیٓوەضرٚٚغثِٚێژٚٚٚ

گەغحیب غٛێٕە ٚەوٛ صەگرْ، سۆ ٌە وەرەضحە زۆر وۆٔەغبرضحبٔییەت ٚ ئبییٕی ٚ ری
ٔەسػە ئەغىەٚجەوبْ، وێٛەوبْ، گرصەوبْ، غیٛەوبْ، صۆڵەوبْ، جیبجیبوبْ،
وٛرصضحبْ سۆغی وەغٛ٘ەٚای ٘ەرٚە٘ب ئبییۀیەوبْ. ثٕىە ٚ جبغراٚەوبْ،ڕٚٚثبرەوبْ

یبرِەجیضەرْثۆ٘بجٕیگەغحیبراْثەصرێژیضبڵ.


 نە گرَگتریٍ جۆرەكاَی گەشت ٔ گٕزار نە كٕردستاٌ:
ٛگٛزاریئبیٕیگەغح -1

ضەرزەٚی زەرصەغحیە. ٚ ِیحرایی ٚەن وۆٔەوبٔی ئبییٕە ٔبٚۀضی وٛرصضحبْ ٘ەرێّی
ٚ دەلە ئیسصایەجی، وریطحیبٔٓ )ئیطالَ، ئبییٕەوبٔیٚەن: ژیبٔیئبغحیبٔەی ثەیەوەٚە
وبوەییە(ٚوۆِەڵێهثبٚەرٚئبییٕیصیىەیە.جێگبیضەر٘ەڵضأیزۆرٌەپەیبِجەرأیٚەن:

ِەزارگەی)ئیجرا٘ی ٌە زۆر ژِبرەیەوی ٚ ثٛٚە صأبي( ٚ عٛزێر ئەیٛة، ٔٛح، سەٌیٌٍٛال، ُ
ٚ )لبصری رێجبزەوبٔی ثبٚەرەوبٔی وە ضەرۀجضأە ِبیەی جێضایە. ئبییٕی پیبٚأی
وٛرصضحبٔضا ٌە ٘ەریەوەیبْ ئێطحبصا ٌە ٚ ثرەٚصایە ٌە ضە٘رەٚەرصی( ٚ ٔەلػەثۀضی

ەویزۆرٌەِسگەٚتٚوٍێطبِٚەزارگەیوۆٌْەسبٚۀی٘ەزاراْغٛێٕىەٚجْٛٚ.ژِبرەی
وٛرصضحبْثەرچبٚصەوەْٚٚ٘ەرئەِەظ٘ۆوبرێىیثٕەرەجیەثۆراوێػبٔیگەغحیبرأی
ٔبٚسۆٚصەرەٚەوەثۆزیبرەجیغٛێٕەئبییٕیەوبٔیبْٚٔساورصْ،٘ەرٚە٘برێسگرجٌٓێیبْصێٕە

ثەغێهٌەٚگەغحیبرأەیٌەصەرەٚەصێٓ، ثۆزیبرەجیِەزاریغێشەوبٔیئەٚغٛێٕبٔە.
صەورێث پبرێسگبی٘ەٌەثجە. ٌە ٔبٚچەی٘ەٚراِبْ وەٚجٛٚٔەجە صێٓوە جەٚێڵە( ٚ )ثیبرە

"وبنثبضی٘ۀضێ ٚەنِەزارەوبٔی: ٚٚاڵجەثىەیٓ، ٌەغٛێٕەوبٔیئبییٕیئەٚ ّٔٛٔە
٘ەٌٚێر. ٌە ِٛزەفەرەصیٓ ضٌٛحبْ پەیبِجەر، عٛزێری ثبڵه، غێشی غێز، ئەدّەصی

ٌەگ وە الٌەظ" "پەرەضحگبی ٌە ثریحیە جیٙبٔضا ئیسصایەجیعٌە پەرەضحگبی ەٚرەجریٓ
غبریغێشبٌْۀسیهص٘ۆوە.


گەغحٛگٛزاریژیٕگەی -2

ٔبٚچە ٌە ثبراْ ٚ ثەفر زضحبْ ٌە ئبٚ٘ەٚا، ٌە سبٚۀیجبیجەجّۀضیە ژیٕگەیوٛرصضحبْ
ەٚ،ٌە٘بٚیٕضاپٍەیچیبوبْصەثبرێث،ٌەٚەرزیثە٘برصاوەظٚ٘ەٚایەویسۆغی٘ەی

گەرِیِبِٕبٚۀضیە.ٌەثبوٛرٚسۆر٘ەاڵجیوەسبٚۀیصاریضرٚغحیٚصەضحىرصە،ٌە
گٛڵٚرٚٚەن،ٌەئبژەڵٚثبڵٕضە،ٌەوٌٛحٛٚرٚغٛێٕەٚار،ٌەجٛأیصیّۀیگٛٔضەوبْٚ
٘ۆثەیرەغّبڵیرەٚۀضەوۆچەرییەوبٌْەثەرزیٚٔسِیٚجۆثۆگرافیب.ضەرجەَئبٚەوبْ

َ(ٚچیبی3126ٚوبٔیبٚەوبٔیئبٚیضبزگبرٚغیریٕٓ،ٌٛجىەچیبیثەرزیٚەن٘ەڵگۆرص)
ِەجیٓٚ گبرەٚ ثراصۆضثٚ٘ۀضرێٓٚغیریٓٚ وۆرەنٚ لۀضیًٚضەوراْٚزۆزنٚ
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زِٕبوۆٚپیرەِەگرْٚٚضەفیٓٚچۀضاْثەرزایحر،ضەصاْصۆڵٚٔسِبیی٘ەیە،صاضحبٔی
ٔ ٘ەیە، زۆری ٘ەڵگۆرصضرٚغحی پبروی ڕٚٚثٗ-بغٕبي ثە ضەوراْ صٚٚجب622ری وُ

صەورێث. جێجەجێ ٔەِطبٚی رێىشراٚێىی ٘بٚوبری ثە ٚ صراٚە صرٚضحىرصٔی ثریبری
ٚ ثەرزای ٌە جٛأە ٚ راوێع ضەرٔج صیّۀی ٚ جبڤگە چۀضاْ سبٚۀی وٛرصضحبْ

ٔسِبی.وەثٕەِبیگریٕگەثۆوەرجیگەغثٚگٛزار.
ٚریگەغحٛگٛزاریوٌٛحٛ -3

ٌەوٛرصضحبْٔەجەٚەیوٛرصٚجٛرنٚفبرشٚعەرەةٚئبغٛٚرٚوٍضاْٚئەرِەْصەژیٓ،
٘ۆزأە ٚ جیرە ٚ ٔەجەٚە ٘ەریەنٌەٚ صەژیٓ، جیرەیەویجیبجیب ٚ چۀض٘ۆز وٛرص ٔبٚ ٌە
سبٚۀیصاةٚٔەریثِٚەراضیُٚجٍٛثەرگٚغێٛەزارٚزِبٔیجبیجەتثۀبٚچەوەیبٔٓ.

پەٌیصرٚضحىراٚیسۆیبٌٔٓەثٛاریوػحٛوبڵورصْ،وەرضحەٚوەٌٛپەٌیسبٚۀیوەٌٛ
ٔبِٚبڵ،سػڵٚوەرضحەیسۆرازأضٔەٚە،ٌەصرٚضحىرصْجًٚثەرگٌٚەثەرورصٔیبْ،ٌە
وۆِەڵگەی ورصٚٚە ٚایبْ ئەِبٔە ٘حض. ٚ وەٌٛپەٌی٘ٛٔەری صرٚضحىرْ، سٛارصْ جۆری

ثێثٌەصەٚرٚثەریسۆیٚگەالٔیجیٙبْ.وٛرصضحبٔیجبیجەجّۀضیسۆی٘ەثێثٚجیبٚاز
چٛارپبرچەی ٘ەر ٌە جۆراٚجۆرە وٌٛحٛٚری ِۆزەسبٔەی چۀضاْ سبٚۀی وٛرصضحبْ
ئێطحبظ ٚ ٘ەیە وٛرصضحبٔی صەضحی پیػەی ثەر٘ەِی چۀضاْ وە وٛرصضحبْ.

ثەغێىیبْثەرصەٚاَصرٚضثصەورێٕەٚەٚصەسرێٕەثەرصەضثگەغحیبراْ.
گەغحٛگٛزاریراِیبری -4

ٔبٚچەیوٛ ثیبٔیٚ رصضحبْسبٚۀیِێژٚٚیەویصێریٕەٚچۀضاْصەضەاڵجیسۆِبٌیٚ
وۆجبیبْ وٛرصضحبْ سبوی ٌەضەر پێىضاصاْ غەرٚ صەیبْ ثەرێٛەثرصٚە، وٛرصضحبٔیبْ
صاریۆغیفبرشثٛٚە ثۀبٚثبٔگحریٕیبْغەریٔێٛاْئەضىۀضەریِەوضۆٔیٚ پێىٙبجٛە،

ضەروەٚجٕیئەضىۀضەروۆجبی٘بجٛٚە.غٛێٕەٚاریوەٌۀسیهغبری٘ەٌٚێرثٛٚەٚثە
٘ێرغەوبٔیئیطالٌَٚەغىریِەغۆيٚعٛضّبٔیٚثەریحبٔیٚصەضەاڵجەوبٔییەن
صەضەاڵجی صیبری غٛێٕی ِبٚەجەٚە. وٛرصضحبْ سبوی ٌەضەر عیراق یەوی صٚای ٌە

سب غێزِەدّٛصیِەٌیىیوٛرصضحبٌْەضەر جبوٛ ٌەِیضیبوبٔەٚە ویِیرەوبٔیوٛرص
ِبٚەیصەضەاڵجیرژێّیثەعص صیبرجرە ٚ ئەٚەیٌەِبٔەجیبٚازجر وٛرصضحبِْبٚەجەٚە.
ثەراِجەر گەٚرەی زۆر ضەرثبزی ٚ ضیبضی جبٚأی چٛٔىە وٛرصضحبْ، ٌەضەر ثٛٚە
وٛرصضحبٔیەوبْورصٚەٚغٛێٓپۀجەیجبٚأەوبْثسرٔبثێث،ٚەنجبٚأەوبٔیجیٕۆضبیضی

(٘ەزارگٛٔضٚجیٕۆضبیضورصٔی5ْٚٚێراْورصٔیٔسیىەی)وٛرصٌەئۀفبيٚویّیبثبرا
(٘ەزارثبرزأیٚصۆزیٕەٚەیضەصا1ْ٘ەزارجبویوٛرصٚثێضەرٚغٛێٓورصٔی)112

ئیطحبظٌەوٛرصضحبْپبغّبٚەیچۀضاْچەویلٛرشٚضٛن گۆرضحبٔیثەوۆِەڵ.
چ صەثیٕرێٓ، وٛرصضحبْ ٌە جیبجیب غٛێٕی ٌە ٚ ِۆزەسبٔەوبْ ٌٚە ِۆٔۆِێٕث ۀضاْ

گۆرضحبٔیجیٕۆضبیضوراٚەوبْٚپەیىەریضەرورصەٚغۆرغگێراٌْەوٛرصضحبٔیثبغٛر
٘ەیە.

گەغحٛگٛزاریغٛێٕەٚاری -5
 ٌە زیبجر وٛرصضحبْ گرٔگ3522ٌٓە غٛێٕەٚارأە ٌەَ ژِبرەیەن ٘ەیە، غٛێٕەٚار

صێرێ سبٔساص، ٘ەٌٚێر، ٚەنلەاڵوبٔی) ضبرجثۆگەغحٛگٛزار، صٚیٓ، ئبورێ، ئبِێضی،ىە، ،
رٚأضز،غێرٚأە،ثەرزٔجە(،٘ەرٚە٘بژِبرەیەن٘ەٌىۆٌضراٚ٘ەیەٚەن)لطمبپبْ،سٕص،
ثێٌٍٛە، صەرثۀضی )٘ەریر، ٚەن ٘ەڵىۆصراٚ پەیىەری ژِبرەیەن ٌەگەڵ ،) ٘ەاڵِحبْ
صەرثۀضیگبٚر،ِیرلٌٛی(،ژِبرەیەنئەغىەٚجیغٛێٕەٚاریگرٔگٌەوٛرصضحبْ٘ەیە

ئە وەٚەن وٛرصضحبْ سۆر٘ەاڵجی ٌە ورِبغبْ غبری ٌە لەاڵ( )لٛڕی غىەٚجی
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ٌە غبسیثێطحْٛٚ صەوەٚێحە ئبضیب ئبضحیویػٛەری ٌەضەر ئەغىەٚجە گەٚرەجریٓ
ٚ ژیبٚە وەِرۆڤیٔیبصرجبٌیجێضا ئەغىەٚجیغبٔەصەر ٘ەرٚە٘ب زٔجیرەچیبیزاگرٚش،

 ٌە) ٌێ2زیبجر پەیىەری ئیطىە ِێژٚٚ( صۆزراٚەجەٚەٚ ثۆ ثەرٌەزای62ٓی ضبڵ ٘ەزار
گٛٔضن ثٛٚە، زەرصەغث ئبیٕی پەرضحگبی وە ئەضحْٛ ئەغىەٚجی)چٛار صەگەڕێحەٚە،
ٚ چەِیڕەزاْ ٘ەٚصیبْ، ٚ ئەغىەٚجیثەضحْٛ ٚێٕەی٘ەٌىۆٌضراٚیٌەضەرە، چۀض

صۆزراٚجەٚە(.٘ەزارِێرصٚزەرزی،وەوەيٚپەٌیغٛێٕەٚاریبٌْێ
ثبوٛریوٛر پێهغبریِبرصیٌٓە ثەغێىیزۆر ِێژٚٚیەوبْوە ٌەغبرە یەوێىە صضحبْ

٘بجٛٚەٌەغٛێٕەٚاریوۆْضباڵٔەگەغحیبرێىیزۆرضەرصأیئەَغبرەصەوەْ.
پبرێسگبی صەوەٚێحە وە وٛرصضحبْ ٌە ِێژٚٚیە غٛێٕەٚاری گەٚرەجریٓ )ٔەِرٚٚص( چیبی

ثٛ ثەرصیٕی پەیىەری پبغّبٚەی ٔبٚچەیە ٌەَ ثبوٛر، ٌە وە)ئبصیبِبْ( ٘ەیە ٚٔی
ٌەضەصەییەوەِیپێعزایٓ.صەگەڕێحەٚەثۆضەرصەِیصەضەاڵجی)وۆِبجیٕی(

ـگەغحٛگٛزاریئبٚی6
ٌە صۆڵیصرێژی٘ەیە، ٔسِیزۆرەوەچۀضاٌْٛجىەچیبٚ ضرٚغحیوٛرصضحبٔیثەرزٚ
ڕٚٚثبرەوبٔیصیجٍەْٚ ڕٚٚثبریثچٛٚنٚوبٔیبٚیزۆرە، زضحبْثەفرٚثبرأیٌێصەثبرێث،

٘ەیە،فٛ غبسبٚیەوبْ ٔبٚچە ٌە زۆر وبٔیبٚی صەڕۆْ، وٛرصضحبْ سبوی ٔبٚ ثە وە رات
جبڤگەیجۆراٚجۆریٚەنگەٌیعەٌیثەگٚثێشبڵٚئەدّەصئبٚاٚغەرأعٚضۆالفٚ
ٚەنثۀضاٚی)صٚٚوبْ،صەرثۀضیشبْ،ص٘ۆنٚ ثەضحێٚژِبرەیەنثۀضاٚصەریبچە٘ەیە،

ٚص٘ۆنٚ٘ەٌٚێر،٘ەرٚە٘بٌەثبوٛریوٛرصضحبْثبٚەغبضٛار(ٌەغبرەوبٔیضٍێّبٔی
صەریبچەیٚاْ٘ەیەٚەٌەڕۆژ٘ەاڵجیوٛرصضحبْصەریبچەیزرێجبرِبْ٘ەیەوۀبٚچەی
ضەرٔجڕاوێػٓثۆگەغحیبراْ.ضەرجەَئەَثٕەِبیبٔەثٛاریگەغثٚگٛزاریئبٚیثۆ

 ئبٚیەوبْ، یبریە ئۀجبِضأی جبیجەت ثە صەڕەسطێٕٓ، ئبٚەوبٔیگەغحیبراْ ضەرچبٚە
وٛرصضحبْئبٚەوەیبٌْەجۆریغیریٕەٚئبٚێىیپبنٚضبزگبرە.

ـگەغحٛگٛزاریچبرەضەری1
.ٌەضرٚغحیضاژِبرەیەنوبٔیبٚیوبٔسایجۆراٚجۆر٘ەیە.وەثۆچبرەضەریٔەسۆغی
وبرصێث. ثە جر ٔەسۆغی جۆرە چۀِض وٍیەٚ ثەرصی الصأی زەرجه، )پێطث( سٛرغث،

بٚچەی٘ەٚاپبنٚسبٚێٓٚضرٚغحیجٛاْ٘ەیەوەثۆچبرەضەریٔەسۆغی٘ەرٚە٘بٔ
ثبوٛر ٌە ٌەغبریٚاْ ثەغیثبغٛریٚە ٌە پبرێسگبٔی٘ەٌٚێر ٌە ضٛٚصە. صەرٚٔیثە

چۀضیٓٔبٚچەِبْ٘ەیەوەثەوبرصێثثۆئەَثٛارە.
ـگەغحٛگٛزاریضەروێػی)ِغبِرات(1

ڕ ٚ صارضحبْ چیبٚ ٚ گەغحیبراْسبویوٛرصضحبٔیصۆڵ ثچٛٚوی٘ەیە، ٚٚثبریگەٚرەٚ
صەجٛأٓ٘ەڵگەڕاْثەضەرچیبوبٔیجۆرۆشٚزاگرۆشٚ٘ەڵگٛرصٚپیرەِەگرْٚٚوۆرەنٚ
پێچبٚ رٚثبرە ٚ لٛڵەوبْ صرێژٚ ٌۀبٚصۆڵ صەجٛأٓ ثىەْ، ضەفیٓ ٚ غیریٓ ٚ ثراصۆضث

ٚصرێژیٚپێچەوبْٚئەغىەٚجەلٛڵەوبْگەغثثىەْ.چۀضاْئەغىەٚت٘ەیەوەلٛڵی
پێىٙبجەیٔەزأراٚە،ضەرچیبٌٚٛجىەچیبیزۆر٘ەیەثەوەِیثیٕراٚە.ضباڵٔەژِبرەیەن

گەغحیبرٌەٚاڵجبْثۆئەَجۆرەیگەغحٛگٛزارضەرصأیوٛرصضحبْصەوەْ.
ثە٘ۆی گٛزارەیە ٚ گەغث جۆرە ئەَ ثٕىەی وٛرصضحبْ ثبوٛری ٌە )ثبجّبْ( غبری

ریزۆرجیبیضارەوەٚثٛٚٔیڕٚٚثبضرٚغحیغب


 ''بەشی زياٌ''
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 كاَی زياٌ زياٌ ٔ جۆرِ

  ستّ زياَی جّ -1
ٚ جەضحە ئۀضاِبٔی ٌە ثەغێه ثەوبر٘ێٕبٔی ٌە ثریحییە جەضحە زِبٔی

٘ەِب٘ۀگجٛٚٔیبٌْەگەڵصەرثڕیٕەوبٔضاٌەپێٕبٚوبراجرورصٔیگەیبٔضٌْەپەیٛۀضیىرصٔضا.
 

  ستّ جّ  كاَی زياَّ شّ بّ
رضٗ-1
وبْضحٗصٖ-2
ضحبْراٖٚ-3
صأیػحٓ-4

 َگ( زياَی َٕٔسرأ )دِ -2

وبْزِبْگرٔگحریٓٚضەرەویجریٓجبیجەجّۀضییەرٚٔییٗصٖٚأٗیزِبٔٗڕایزۆرثٗثٗ
زِبْئەٚ٘ۆیەیەوەرۆژأەثە٘ەزاراْ صەوبجەٚە، ٌەوەِرۆڤٌەگیبٔەٚەرەوبٔیجرجیب

پە  ثەثێوەشثە٘ۆیئەِەٚە صەوەْ، ٌەچۆٔیەجییٛۀضیٌەگەڵیەوحرصا ئەٚەیثیر
ٔییەوەورصەیضەرەویزِبْ ٘یچگِٛبٔیجێضا ، وبرورصٔیئەَضیطحەِەثىۀەٚە
ثەِەظزِبْ ، گٛێگر ثۆ لطەوەرەٚە ٌە گەیبٔضٔیثیرە ٚ ضۆز ٌە٘ەضثٚ صەرثڕیٕە

وبرٌێىىرص ٚ )ٚاجب صەوبجەٚە رْٚٚ ثیر ٔبٚەرۆوی ٚئبِرازێىە صەگٛازیحەٚە ئبٚاجەوبْ( ٚ ْ
صەرصەثڕێثٚەضفیغٛیٓٚسەڵهٚرٚصاٚ...٘حض،صەوبت.ثەَغێٛەیەزِبْ٘ۆیەوەثۆ
چٛٔىە ثجیٓ، ثەرصاری صەضث ٔبجٛأیٓ ئبِرازیىػیە ٚ ِرۆڤەوبْ ٔێٛاْ ٌە جێگەیػحٓ

رۆڵێىیگرٔگصەگێرێثٌەژیبٔیِرۆڤصاٚثەرصیثٕبغەیوۆِەڵە.


بٌْەثەرأجەرپێٕبضەیزِبْ،صەضحەٚەضحبْصەٚەضحٓ،پێیبْٚایەوەزِبْوۆزِبٔەٚأەو
ٌەالیئەِبْ ثیرۆوەیوۆِەڵەیزِبْصەثەضحٕەٚە، ثە زیبجر سۆیبْ ٔبیەتٚ پێٕبضە ٌە
وۆِەڵەیزِبْئەٚوۆِەڵەسەڵىەیەوە٘ەضثصەوەْثەیەنزِبْصەصٚێٓ،ثەَپێیە

 زِبٔی صٚٚ صەثٕە ئەڵّبٔی ٚ ٌٗ٘ۆڵۀضی چٛٔىە ٌەگٗجیبٚاز، ٌێىچٛٚٔە ٘ەِٛٚ ئەٚ ڵ
ٌە زِبٔەوەیبْ وە صەوەْ، ٘ەضث ٚا ٘ۆڵۀضییەوبْ ٘ێػحب زِبٔەوەصا، صٚٚ پێىٙبجی
٘ەِٛٚ پێیە ثەَ صەزأٓ، جیبٚاز ثە سۆیبْ ئەڵّبٔەوبٔیع ٘ەرٚە٘ب جیبٚازە، ئەڵّبٔی

٘ەضثصەوەْ،صیبٌێىحەوبٔی)چیٓ(ثەثێجیبٚازییەنزِبٔٓ،چٛٔىەسەڵىیچیٓٚا
وەثەیەنزِبْصەصٚێٓ،ثەَپێیە٘ەِٛٚصیبٌێىحەوبٔیوٛرصیثەثێگٛێضاْثەجیبٚازی
ٌەپێىٙبجەیصۀگطبزیٚٚغەضبزیٚڕضحەضبزیٚٚاژەصا،٘ەِٛٚیبْوبجێثەزِبٔی
ثىەْثەیەنزِبْ، سەڵىەیلطەیبْپێصەوەْ)٘ەضث( ئەٚ وە وٛرصیصاصۀرێث،

وٛرصی زِبٔی جیبئەٚیع جیب پێٕبضەی چۀضیٓ ئێطحب جبوٛ ثەِپێیە صەوەْ. لطە یە
ٌەثبرەیزِبٔەٚەسراٚٔەجەڕٚٚ،ثەجۆرێه٘ەریەنٌەَپێٕبضبٔەٌەڕٚأگەیەویجبیجەجییەٚە

ٌەزِبٔیبْوۆڵیٛەجەٚە،ٌێرەصا٘ۀضێهٌەٚپێٕبضبٔەصەسەیٕەڕٚٚ:
.سػیِٖٛرۆڤیثٗٔضثٗاٖٚٚسٛصویضرٚغحییٗیٗزِبْصیبرصٖڵێت: فالتٌٕٔ دِ ئّ -
ویبْٔضییٗیٖٛٔگٚٚاجبوبْ٘یچپٗ،صٖجییٗاڵیٗویوۆِٗیٗزِبْصیبرصٖڵێت: رستۆ دِ ئّ -
ٚجْٛٚ.ریڕێىىٗضٗراٌْٗ،ئبسێٖٛٔییٖٗٚوٗیٗثٗ
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ٌٗجییٗاڵیٗویوۆِٗیٗزِبْصیبرصٖڵێت: سۆسێر دِ - ٚاجبٔضیٔێٛاْصٖیٖٛپٗ، وبْٔگٚ
وٗپێىٙبجٖٛٚ ٌٗیٖٛپٗ، لطٗسۆٖٚٔضی ٚ وۆِٗپێىْٗ ٌٗیٗڵگٗرأی صیبریىراٚ ریضٗوی
ٚجْٛٚ.ڕێىىٗ

گرێث.ریضٖریٖٚٚرٚثٗصٖ،ِرۆڤٌٗٔگٗزِبْصٖڵێت: بهۆيفیهذ دِ -
.رویزِبٔٗئٗیبٔضْجبوٗ،گٗیبٔضٔٗ:زِبْ٘ۆوبریگٗڵێت َذرێ ياتیُی دِ ئّ -
سۆرضىییٗڵێت: يسكی دِچۆ- جٛأطحێىی ٌٗزِبْ ِرۆڤ ،ٌٗ صایىجٛٚٔیپێع
.ڵیضایٗگٌٗٗ


ئەگەرضەیری٘ەِٛٚئەٚپیٕبضبٔەثىەیٓ،ئەٚەِبْثۆرْٚٚصەثیحەٚەوەزِبْ)گرٔگحریٓ
ئبِێریپەیٛۀضیٌٚەیەوحرگەیػحٕیئبصەِیساصە(.


 كاَی زياَی يرۆڤ َذییّ تًّ تایبّ

 :  زياٌ پەیڕۀە -1
یبضبیبٔەیەوەٌەڕٚٚیصۀگٚٚغەٚ ِەثەضحّبٌْەٚ ، صەڵێیٓزِبْپەیڕەٚە وبجێه
زِبْسبٚۀیپەیڕەٚێىیجبیجەجی ِەثەضحیئبسبٚجٓ،ئەگەر صەورێٓثۆ پەیڕەٚ ڕضحەصا
پەیڕەٚی صٚٚ زِبٔێهٌەضەر ٘ەِٛٚ ٌەثٕەڕەجضا وەشٔبجٛأێثفێریثجێث، ٔەثێثئەٚا

:)پەیڕەٚیصۀگٚپەیڕەٚیٚجب(پەیرەٚیصۀگیئەٚەیە٘ەرضەرەویصرٚٚضثثٛٚە
پەیرەٚیزِبٔێ ثەوبریصە٘ێٕێث، رۆٔبٔیجیبجیبصا صۀگێهصەثیٕێثٌە ٌەوۆِەڵە ضٛص

ِرۆڤچەِىەوبٔی جبٚەوٛ صەثٕەٚە صٚٚثبرە ثەژِبرەیەویزۆر صۀگبٔە ئەَ ٚاجبظئەٚەیە
صەرثڕێث.سۆیپێ


  زياٌ ْێًایە)رەيس(ە : -2

ِەثەضثٌەٚەیەصۀگەوبٔیزِبْ)ٚغەوبْ(غحێهصۀٛێٕٓ)ئبِبژەثەغحێهصەصەْ(وە
ٚاجە ، ثٛٚە ٌەسۆٚە ٔبٚٔبٔیغحەوبْ وە وراٚە ئەٚە پەیڕەٚی ،ٌەضەرەجبٚە ٔیٓ سۆیبْ
پەیٛۀضییەوی ٚاجب ٚ ٘ێّب ٔێٛاْ پەیٛۀضی ٔەثٛٚە. ٔبٌٚێٕراٚصا ٔبٚٚ ٔێٛاْ ٌە پەیٛۀضی

ەرێىەٚجٕیوۆِەڵ،٘یچپەیٛۀضییەنٌۀێٛاْ)ٔبٚٚٔبٌٚێٕراٚ(یبْ)جەٌْٚەسۆٚەیە،ثۀضەث
وٛرص الی صار( )جۀی ثۆیە صیبرصەوبْ، ٔبٚٔبٔی ٌەضەر ریىەٚجٕە ثەڵىٛ ٔیە، ٔبٌٚێٕراٚ(صا

ئیٕگٍیسەوبْ) ٚ عەرەة)غجرە( الی tree)صار(ە ئەَ( ثۆ ئەٚە ثٛایە ثەپێچەٚأەٚە ئەگەر
ٚغەیەوّبْ ثەگػحیضێصیبرصەیەجۀیب  )ڕەِسیٚێٕەییصەثٛٚ. ٘ەیە: ڕەِس -جۆر

ڕەِسیٌەسۆٚە(.-ڕەِسی٘ۆیی

 زياٌ دەَگە: -3

جٛاڵٔەٚەی ئەِیعٌە ٌەصۀگپێهصێٓ، وەرەضەوبٔیزِبْ ٘ەِٛٚ ِەثەضثٌەٚەیە
٘ەٚاٚپبڵەپەضحۆیٔبٚپۀچه،صۀگەوبٌْەگەرٚٚصەَزِبٌْٚٛٚتٌێٛٚصصاْصرٚضث

(صۀگ.62-32رصٚٚە،ثریحیٌٓە)صۀگبٔەیوەزِبٔەٚأبْصەضحٕیػبٔیبْوصەثٓ.ئەٚ


 زياٌ گٕاستُۀەیە: -4

صەجٛأێث، ٘ەرٚە٘ب ٘ەیە، رٚصاٚەوبٔی گٛاضحٕەٚەی جٛأبی ِرۆڤ زِبٔی ِبٔبیەی ثەٚ
ثبضیئیطحبٚراثرصٚٚٚصا٘بجٛٚصەوبت.
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 زياٌ داْێُاَە : -5

٘یچیبْ صەیىبت ِرۆڤ لطبٔەی ٘ەرٚەوٛئەٚ ِرۆڤە، صا٘ێٕبٔی ٘ەِٛٚیبْ صٚٚثبرۀیٓ،
ئەٚەیچۆِطىیصەٌێث:ٌەجٛأبیِرۆڤصایەژِبرەیەویثێضٕٛررضحەصاثٙێٕێث،ثێ

ئەَضیطحەِە ٔەنصاسراٚ، پێه٘بجٛٚە صٚٚثبرەثٓ.زِبٔیِرۆڤٌەضیطحەِێىیوراٚە
جبرضحە.٘ەڵجەجەئەَوۆوراٚەیەریگەثەئبسێٛەرأیصەصاتثەصرٚضحىرصٔیژِبریەویثێ

جٛأبیەثەصا٘ێٕبْٔبٚٔراٚەالیچۆِطىی.

 شێٕاَذٌ: -6

ِرۆڤصەجٛأێثراضحییەوبْثػێٛێٕێث،ٚەنالصاْٚاجبییەوبٔیزِبٔیغعریبْرۆِبْٚ
ئەفطبٔە،یبْوبجێهپرضیبریغحێهٌەوەضێهصەوەیصەجٛأێثراضحییەوەثػێٛێٕێث.


 فیربٌٕٔ ٔ ٔەرگێڕاٌ: -٧
چۀضِ فێری صەجٛأێث ئەٚا ثرەسطێث، ثۆ ژیٕگەی ٚ ٌەثبرثێث صەٚرٚثەری ئەگەر رۆڤ

صەلەوبٔیز جٛأبیئەٚەی٘ەیە وبجیػضا ٌە٘ەِبْ ثێثٚ ضەرزِبٔێه ِبٔێهٚەرگرێحە
زِبٔێىیجر.

 
 كاَی جیٓاٌ زياَّ  خێساَّ

ٌ ٘ەر ٕ٘ضۆئەٚرٚپیضا گەالٔی ڕەٚی ٚ وۆچ ٚ ٌەیەوضٚٚروەٚجٕەٚە ێػبٚێهٌەئۀجبِی
ڕٚٚیىرصە٘ەرێّێهٌە٘ەرێّەوبٔیجیٙبٔیصێریٓٚثەجبیجەجیعٌەئبضیبٚئەٚرٚپبصازیبجر
جەغۀەیبْورص.ثەغێىیبْثەرەٚڕۆژئبٚاڕێگبیبْگرجەثەرٌٚەڕٚٚثبریصأۆةپەڕیٕەٚەٚ
پێػیٕبٔی ثە ثْٛٚ وە , ئەٚرٚپب ڕۆژ٘ەاڵجی ٚ ثەٌمبْ صٚٚرگەی ٔیّچە گەیػحٕە

بْٚڕۆِبٔییەوبْٚگەالٔیجریئەٚرٚپبوەئەِڕۆثەزِبٔە٘بٚچەرسەوبٔیئەٚرٚپبیۆٔبٔییەو
ئبسبٚجٓصەوەْ.

ثەغێىیجریبْڕٚٚیبْورصەثبغٛٚریسۆر٘ەاڵت,گەیػحٕەضٕٛٚرەوبٔیٕ٘ضضحبْ
ثبغٛٚری ئبرییەوبٔی وە ٔیػحەجێجْٛٚ, صا  ) پۀجئبة ضۀضٚ (  ٘ەرێّەوبٔی ٌە ٚ

ثە ٚ ٔەوبٔیئبضیبْ زَ وۆِەڵە ٌە وە , صەصٚێٓ ٕ٘ضی جۆرثەجۆرەوبٔی زِبٔە
)ٕ٘ضۆئێرأی(ثبغٛٚریئبضیبْ.

ثەاڵَثەغیضێیەِیبْڕٚٚیبٔىرصەئبضیبیثچٛٚنٚچیبوبٔیزاگرۆشٌٚەئێراْٚ
چیبوبٔیزاگرۆش ثەراییئەٚأەیگەیػحٕە پێػۀگٚ , ورص جەغۀەیبْ وٛرصضحبٔضا

ثْٛٚ,صٚاثەصٚایئەٚأیع)ِیضییەوبْ(ٔیػحەجێجْٛٚوەثێگِٛبْئەِبٔٓ)گۆجییەوبْ(
پێػیٕبٔیگەٌیوٛرص.


سیسأەزِبٔەوبٔەجیٙبْزۆرْزِبٔەٚأەوبٔیجیٙبْثەضەرچۀضسیسأەزِبٔیهصاثەغیبْ

ورصْٚٚثەپێیجبثەجّۀضیزِبٔەوبْ.

 
 

 ئۀرٔپی:-یەكەو/ خێساَە زياَی ْیُذۆ
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ڵیٓئەَسێسأەزِبٔەوۆِەڵەیەویگەٚرەپێهصە٘ێٕٓ،ئەٚگەالٔەیثەَزِبٔبٔەصەجٛأیٓث
صەصٚێٓصەوەٚٔۀبٚەراضحیئبضیبٚ٘ەجبئەٚپەریوۀبریرۆژئبٚایئەٚرٚپبٚە

ثەٕ٘ضۆكۆيەڵی رۆژْەاڵتی -أ :-ٚ )ِیحبٔی زِبٔەوبٔی ٘ۆیەٚە ثەٚ ٔبضراٚە، ئبری
وەئەٚیعثەضەرصٌٚٚكصاثەظصەورێث:ضبٔطىریحیِٚبصٚئەسّیٕیصەگرێحەٚە،

ٌەزِبٔەوبٔی)ثٕجبٔی،وۆجراجی،ثە٘براجی،ثۀگبٌی،٘یٕضیوەكۆيەڵی ْیُذی:  -1

رۆژئبٚایی،٘یٕضیرۆژ٘ەاڵجی،ثبراوراجی،راجبضبٔی،ثٕگبٌی(.
ٔٛێكۆيەڵەی ئێراَی:-2 فبرضی وۆْ، )فبرضی زِبٔەوبٔی ،وەٌە

جبجیىی،جبٌیػی،ضٛغضی،ِبزٔضەرأی،ئۆزەجی(وٛرصی،پەغحٛٚ)ئەفغبٔی(،ثٍٛجی،


صەثێحەٚە:)سێسأەزِبٔیئەٚرٚپبیی(وەئەِیعچۀضٌمێىیٌێكۆيەڵی رۆژئأایی-ب
:
زِبٔە-1 ٘ۆڵۀضی، ، ئیٕگٍیسی )ئەڵّبٔی، : ٚەوٛ جەرِۀییەوبْ زِبٔە

ئەضىۀضٔبفییەوبْ:صأیّبروی،ضٛیضی،ٔەرٚیجی(
زِ-2 ٚەوٛ ضالڤییەوبْ: ضٍۆڤبوی،زِبٔە چیىی، ، پۆڵۀضی ، )رٚٚضی بٔەوبٔی

یٛگطالفی،ئۆورأی،ثٌٛگبری(
ئیطپبٔی،-3 فەرۀطی، ئیحبٌی، زِبٔەوبٔی) ٚەوٛ رۆِبٔییەوبْ: یبْ زِبٔەالجیٕیەوبْ

پرجٛگبٌی،رۆِبٔی،وبجبالٔی(
زِبٔیثەٌحیىی:)الجیڤی،ٌیحٛأی،ئەرِۀی،ئەٌجبٔی(-4
ضی،گبٌی،ٚاوٛضی،ٚڵػی(زِبٔیضەڵحی:)ئیرٌۀ-5
گریىی:یۆٔبٔی،ئەٌجبٔی،-6

 دٔٔەو/خێساَە زياَە َاْیُذۆ ئۀرپیەكاٌ )خێساَە زياَی سايی ٔ  حايی( 
سێسأەزِبٔیضبِی:-أ

ثەغێهٌەرۆژ٘ەاڵجەوەیثەوبر ٚ ثبوٛریئەفریمیب ٔیػحّبٔیعەرەةٚ ٌە سیسأە، ئەَ
ٔەجەٚأەصەگریح زِبٔیثەغێهٌەٚ صأیػحْٛٚ،صە٘ێٕرێث. ەٚەوەٌەٚالجیِیطۆپۆجبِیب

گرٔگحریٓ ٚەرگرجٛٚ، ٔٛدەٚە وٛری )ضبَ(ی ٌۀبٚی یبْ زاراٚەی)ضبِی( زأبیبٔیزِبْ
سیسأەزِبٔەوبٔیثریحیٌٓە:

وۆِەڵەیضبِیثبوٛٚر:زِبٔیئەوەصییبئبغٛریثبثٍی،زِبٔیوۀعبٔی،عیجریٚ-1
فیٕیمیٚزِبٔیئبراِیصەگرێحەٚە.

دەثەغیی-2 زِبٔە وۆْ، یەِۀی عەرەثی، زِبٔی ثبغٛٚر: ضبِی وۆِەڵەی
ضبِییەوبْ.


سێسأەزِبٔیدبِیثریحییەٌە:-ة
زِبٔیِیطرییەوبْ:ِیطریوۆْ)زِبٔیلیجحی:ئیطحبجۀٙبٌەوٍیطەیلیجحییەوبْ-1

ثەوبرصێث.
ەفریمیبٚەوٛ)ٌیجیب،زِبٔیٌیجییبْثەرثەری:زِبٔیصأیػحٛأەثٕەرەجییەوبٔیثبوٛرەئ-2

جٛٔص،جەزائیر،ِەغریت(
ثٕەرەجییە-3 صأیػحٛأە ٘ۀضێه وٛغحییەوبْ:زِبٔی رۆژ٘ەاڵجیزِبٔە ثەغی وبٔی

ئەفریمبیە.
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 سێیەو / خیساَە زياَی ئۆرانی:
ثبوٛری ٌە ئبڵحبییەٚە ٚ ئۆراي غبسەوبٔی ٔێٛاْ لطەپێىەرأیصەوەٚێحە وِٛەڵەیە ئەَ

جٛروطحبٔەٚەٚەوٛ:
ئۆراٌی:وەزِبٔیفٍٕٕضیٚئەضحۆٔیِٚەجەریصەگرێحەٚە.-1
ئەڵحیىی:وەزِبٔیجٛروی،ِەگۆٌی،ِۀبٔػۆصەگریحەٚە.-2
 

 چٕارەو/خیساَە زياَی چیُی )تێبتی(:
جبیٍۀضی، زِبٔەوبٔی)چیٕی، ، سێسأە ئەَ ٌەرۆژ٘ەاڵجیئبضیب، زِبٔە گرٔگحریٓسێسأە

ثۆرِبیی،جێجحی(صەگریحەٚە.



ئەٚرٚٚپیٕضۆیٌیىچٛٔی٘ۀضێهٚغەٌۀێٛاْزِبٔەوبٔی٘
وٛرصیفبرضی٘یٕضیئەڵّبٔیئیٕگٍیسیئیحبٌیفەرۀطی

ضٛفٔۆڤیٓٔبیٓٔۆیٓٔۀۆٔۆ
صٚیجرڤبٔیجٛٚصٚیصٚیصٚٚصٚٚ


ئەَ٘بٚثەغیٌٚیىچٛٔەٌۀێٛاْزِبٔبٔیئیرأیزیبجرە

جبڵیػیجبجیىیئەفغبٔیثٍٛژیوٛرصیفبرضی
ئۆڤئێیەئۆیەئبڤئبةئبٚ
چەظچەغُچەَچەَچػُچبٚ
ضەرضەرضەرضەرضەرضەر
صەصەصەصەصەصە


 كاَی  يێژٔٔی زياَی كٕردی ٔ قۆَاغّ
:ٚأٗ،ٌٗڕیٖٛٔضلۆٔبغێىضاجێپٗچٗثٖٗٚڕٚٚیِێژٖٚٚزِبٔیوٛرصیٌٗ


 ـ قۆَاغی زياَی كۆٌ:1
جبوٛ)1) ض552ٗپ.ز( صٖصاِٗجبیرٖپ.ز( صٖٚڵٗزرأضٔی وۆجبیی ٚ ِیضیب جیٚڵٗجی

ٖٚجٗیوۆٔیوٛرصیٔٛٚضراٖٚغێٖٛثٗ،وٗیٔٛٚضراٚ)ئبڤێطحب(یٗڵگٗٔػی،ثٗسبِٗ٘ٗ
ْالیٌٗٗغحی،وٗرصٖضرٚٚص)گبجب(یئبییٕیزٌٖٗ،ثریحییٗ(پیح62ٗوبٔی)یپیحٗٚژِبرٖ

(ضرٚٚصیئبییٕی.21)ٌٗثریحییٗٚگٛجراٖٖٚٚغثسۆیٗرصٖزٖ
 َذ:  ـ قۆَاغی زياَی َا2ِٔ
(322ٌٗ پ.ز( ئٗصٖی وٗضحپێضٖصٖٖٚوبٔٗغىبٔییٗضحپێىرصٔی یبْوٗٚاڵجٗوبت،

ئٗ صٖسۆراضبٔی ئٖٗٚگرێحِٗڕۆ لۆٔبغٗ، ثَٗ ثٗصٚٚ یٗغٗ، )پٗوٗغی ٚیٍَ٘ٗ
،یٔٛٚضراٚیبْئبڤێطحبیٗڵگٗپ.ز(،وۆٔحریٓث226ٗپ.زــ322ضبڵی)،ٌٗغىبٔی(یٗئٗ
ٔٛٚضراٖٚضٌٗٗوٗ ئبضه پێطحی ٌٖٗٚجٗر ،ٗ٘ صۆزراٖٚچیبوبٔی ثٖٗٚجٗٚراِبْ غی،
وبت،جب٘بجٕیئبییٕیضحپێضٖپ.ز(ص221ٖضبڵی)ٌٗوبٔٗٚیضبضبٔی(یٍَٗ٘ٗ)پٗصٖٚٚ

ٖٚجٗغێرجبرێىیجرئبڤێطحبٔٛٚضراٖٚرصٖئٗرِبٔیفٗیزاییٕی(،ث1ٗی)صٖئیطالَضٗ
ت.ٚڵٗئبییٕیڕضّیصٖثٗٚوراٖٚ
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 زار:  ـ قۆَاغی كٕردی شێ3ِٕ
ضطحیزِبٔیوٛرصیٌٗصٖوبْصٚایصٚٚضٗصٚایڕٚٚسبٔیضبضبٔییِٗٗرصَٖضٗئٗ

ٚزِبٔییئبسبٚجٓثٛٚٔٗٔٙبزِبَٔجٗغحَٗٚ٘ٗٚجٗیدٗصٖضٗوبْ،ٚاجٗئێرأییٗٚزِبٔٗ
ئٗ ئٗثیثٖٛٚرٖعٗثیبتثٗصٖٔٛٚضیٓٚ زِبٔبٔٗ، ثٗیبْورصٖٚٚوػٗپبغَٗ ،ٚ وٛرص اڵَ

ٌٗئێرأییٗ ٔۆیٗصٖضٗوبْ ثٗی زاییٕی زیٕضٚٚثِٛٚٔٗی ٖٔٗٚ٘ۆی گیبٔی جیٚایٗجٗی
(َصاضحبٔی)غبٔبِٗیٔۆیٗصٖٗضٚضیٌٗجی،فیرصٖٚایٗجٗرزِبٔیٔٗضٖٗٚجٗڕاٚٔٗگٗ
ثٗٔٛٚضێحٗصٖ وٗصأییِٗٗوبٔیثبثبجب٘یری٘ٗیٔٛٚضراٚیوٛرصیعچٛاریٕٗڵگٖٗٚ، ثٗ،

ٔٛٚضراٖٚ ٘ٗگٌٖٗٗٚجٌٗٛڕی وٗڵ پٗڕٖثٌٕٗٗٚراِی، ئٍٗ٘ٗجضا ٌێرٖغىبٔییٗٚی ،ٖٚ
وبت.ضحپێضٖزاریزِبٔیوٛرصیصٖلۆٔبغیغێٖٛ

 قۆَاغی زياَی َٕێ:ـ 4
ٗ٘ ثٗالی ضٗرٖضٗٔضێه ثیطحٗصٖجبی صاصٖی ثَٗ ٘ٗٔرێث، ٚایٗاڵَ پێیبْ جر ٔضێىی

صٖگٌٗٗ ڕۆژٔبِٗڵ ٌٗرچٛٚٔی وٛرصضحبْ 22/4/1121ٖٚٚی ڕۆغٕجیری ڕٚٚصاٚێىی وٛ
ِێژٚیٖٔٗٚجٗٔٗ زِبٖٔٗٚجٗییثۆ ثۆ ٚ پبغبْثٗضحپێضٖیصٖوٗیوٛرص ثژارورصٔیوبت،

ضحیپێىرص.،لۆٔبغێىیجریزِبٔیوٛرصیصٖیثێگبٔٗٚغٗزِبٔیوٛرصیٌٗ

 

 گرافی كاَی زياَی كٕردی شٕێُی جّ زارِ

 چەيك ٔ پێُاسەی زار )دیانێكت(
ثەوبر٘بجٛٚە، (Dialektosزاراٚەیصیبٌێىثثۆیەوەِجبرٌەالیەْیۆٔبٔییەوبٔەٚەٌەغێٛەی)

ٔٛٚضیٌٓەزِبٔیچیٕەوبٔیسٛارەٚەیوۆِەڵگەثەوبر٘ێٕراٚە،ثەثۆجیبورصٔەٚەیزِبٔی
یبْثۆزِبٔیچیٕەوبٔی(Patois،زاراٚەی)(Dialektosزِبٔیڕەضّیٚئەصەثییبْٚجٛٚە)
ثەوبر٘ێٕبٚە. وۆِەڵگە ضەرصەِیسٛارەٚەی ٌە غبزصە٘ەَ ضەصەی ٌە زاراٚەیە ئەَ

ضبِبٔ ٌەثبرەی گفحٛگۆورصْ ثۆ )ڕێٕطبش( ثەوبر٘بجٛٚە،ڕاپەڕیٓ ٔبٚچەییەٚە ئەصەثی ی
ثە٘ۆیەٚەٌەَضەرصەِەصاٚغیبرییٔبٚچەییگەغەیورصٚ٘ەٚڵضاْثۆجیبٚازیورصْ

ٌۀێٛاْ)زِبْٚصیبٌێىث(ثەثاڵٚیئیػیٌەضەرورا.
غێٛە( غێٛەزار، زاراٚەوبٔی)زار، ئەٚا صیبٌێىث، زاراٚەی ٌە جگە زِبٔیوٛرصیػضا ٌە

ٌە ٌەزِبٔیعەرەثیعزاراٚەی( (Dialectزِبٔیئیٕگٍیسیعزاراٚەیثەوبرصە٘ێٕرێث، ٚ
)ٌە٘جە(ٌٚەزِبٔیفبرضیعزاراٚەی)گٛیع(ثەوبرصە٘ێٕرێث.


 جۆرەكاَی دیانێكت•

صەورێجۆرەوبٔیصیبٌێىثثەضەرئەِبٔەیسٛارەٚەصاصاثەظثىەیٓ:
 ـ دیانێكتی جٕگرافی:1

٘ەر ٘ەرێّیٚاجە ٌٗصیبٌێىحیجٛگرافیییبْ غێٛازیگٗٔبٚچەیەن ٔبٚچەیەویجر، ڵ
ئبسبٚجٕیجیبیە،ثەجۆرێه٘ۀضێٚغەٚزاراٚەٌۀبٚچەیەویصیبریىراٚثەوبرصێ،ثەثێ
)سۆجێی(ظ صیبٌێىحی ثە صیبٌێىحە ئەَ ٘ەرٚە٘ب ثەوبرثێث. جر ٔبٚچەوبٔی ٌە ئەٚەی

ٔبٚصەثرێث.

 ـ دیانێكتی كۆيەاڵیەتی:2
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ەئبضحیڕۆغٕجیریٚسٛێٕضْٚالیۀیٔەجەٚەییەٚە٘ەیە،ئەَجۆرەصیبٌێىحەپەیٛۀضیث
ڵوەضبٔیجرجیبٚازیٌۀێٛاْگٗوەٚاجەثەگٛێرەیثەرزیئبضحیڕۆغٕجیریوەضێهٌٗ

ئبسبٚجٕیبْصەثێث.
 ـ دیانێكتی تاكەكەسی:3

ئەگەرصٚٚوەشضەرثە٘ەرێّێهثٓ،ثگرەٌەگەڕەوێىضاثژیٓ،یبْصٚٚثراٌٚەیەنِبڵضا
یەنئبضحیسٛێٕضەٚارییبْ٘ەثێث،٘ەریەوەیبْثەغێٛەیەویجبیجەتژیب ٚ ْثجۀەضەر

لطەصەوەْ،وەٌەٚیصیجٛصایصەوبجەٚە،وەٚاجەژِبرەیصیبٌێىحیجبوەوەضیثەلەص
ژِبرەیلطەوەرأە.

 ـ دیانێكتی پیشەیی:4
ثە جبیجەت صیبٌێىحی پیػەیەن ٘ەر ٘ەیە، سۆی جبیجەجی زاراٚەی پیػەیەن سۆی٘ەر

٘ەیە،ئۀضازیبرەوبْزاراٚەیٚاثەوبرصە٘ێٕٓ،وەٌەزاراٚەوبٔیپسیػىیضاثەوبرٔب٘ێٕرێث،
پەیٛۀضییبْثەثٛاریجریٚەنوػحٛوبڵٚ زاراٚأەجبیجەتثەزاراٚەیئۀضازیبریٓٚ ئەٚ

٘حض(پٗ ِبجیه. ڕەدٍە، )جەثبغیر، ٚەوٛ ٔییە ژِێریبرییەٚە ٚ ثٗیٖٛیبضب یپیػٗٔضی
..یٖٗ٘ٗٚجییٗضحبیِٗبِۆ

 دیانێكتی ڕەگەزیی:  -5
ٌٗ ئبفرەجبْ صەرثڕیٕی جیبٚازە، ئبفرەت لطەورصٔی ٌە پیبٚ صەرثڕیٕیگٗلطەورصٔی ڵ

زِبٔەٚە، ثە ٌىبٚ جٛٚڵەوبٔی ڕٚٚی ٌە چ ٚ غێٛاز ڕٚٚی ٌە چ ٘ەیە، جیبٚازی پیبٚاْ
٘ەرٚە٘بٌەڕٚٚیپٍەیصۀگیٌەثەوبر٘ێٕبٔی٘ۀضێهٚغە.

 
 ڵ زياٌ: گّ َذی دیانیكت ٔ جیأازی نّ تًّ تایبّ• 
صیبٌێىث-1 ثەاڵَ صەگرێحەٚە، فراٚاْ جٛگرافی ضٕٛٚرێىی ٚ گػحی الیۀێىی زِبْ

ٔبٚچەیەویضٕٛٚریجٛگرافیصیبریىراٚصەگرێحەٚە،ٚاجەالیۀێىیجبیجەجییە.
ٔیزِبٔەوەصا٘ەْ،زِبْوۆی٘ەِٛٚئەٚجیبٚازییبٔەصەگرێحەٚە،وەٌۀێٛاْصیبٌێىحەوب-2

ثەاڵَصیبٌێىثٌەضەرثٕەِبیئەٚجیبٚازییبٔەصرٚضثصەثێث.
ثەاڵَصیبٌێىثپەیٛەضحەثەثٕەِبی-3 زِبْپەیٛەضحەثەثٕەِبیٌەیەوحرٔەگەیػحٓ،

ٌەیەوحرگەیػحٓ.
4ٚ ڕەگەز ثەپێی صیبٌێىث ثەاڵَ ٔبگۆڕێث، وۆِەڵ ئۀضاِبٔی ڕەگەزی ثەپێی زِبْ ـ

ەغجٛٚٔیچیٕەوبٔیوۆِەڵگەصاثەظصەثێ.جٛگرافیبٚصاث

 كاَی زياَی كٕردی دیانیكتّ•

 یەكەو: دیانێكتی كرياَجی سەرٔٔ 
چٛٔىە زۆرجرە، ٚ فراٚأحرە وٛرصی زِبٔی جری صیبٌێىحەوبٔی ٘ەِٛٚ ٌە صیبٌێىحە ئەَ
وٛرصەوبٔیوٛرصضحبٔیجٛرویب)پبرێسگبوبٔیثبیەزیضی،ٚاْ،جۆٌەِێرگ،ضیعرت،ِٛٚظ،

پبرێسگبیِبر سۆر٘ەاڵجی ثەغەوبٔی جەپە، غبزیبْ ئەصیبثبْ، سەرپٛت، صیبرثەور، صیٓ،
ثەَ ٘ەِٛٚ لبرش(، ٚ پبرێسگبیئەرزەرۆَ ثەغەوبٔیثبغٛٚری ضیٛاشٚ ِەرعەظٚ
ٚ ڕٚٚضیب ئەرِۀطحبْ، سۆرئبٚای ثبغٛٚری وٛرصەوبٔی ٘ەرٚە٘ب صەصٚێٓ، صیبٌێىحە

ص٘ پبرێسگبی صأیػحٛأی ٚ ٚثبوٛٚریضٛریب غێشبْ ٚ ئبِێضی ٚ زێجبر لەزاوبٔی ٚ ۆن
ضٕجبرٚئبورێٌەوٛرصضحبٔیعێراقٚوٛرصەوبٔیئٛرِییەٚضەٌّبشٚٔبٚچەوبٔیجری

غىبنثەَصیبٌێىحەصەصٚێٓ.
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ئەَصیبٌێىحەٌمەصیبٌێىحەوبٔیثەِػێٛەیەیسٛارەٚەْ:
ثبیەزیضی:صەوەٚٔەثبوٛٚرٚثبوٛٚریسۆر٘ەاڵجیزەریبچەیٚاْ.-1
٘ەوبری:صەوەٚٔەثبغٛٚرٚثبغٛٚریسۆرئبٚایزەریبچەیٚاْ.-2
ثۆجبٔی:صەوەٚٔەصەٚرٚثەریصۆڵیثۆجبْٚغبریضیعرتٚئەرجٛظٚجسیرەٚصیبرثەور-3

)ئبِەص(.
4-ٚ ژٚٚرٚٚ زێی سۆر٘ەاڵجی ٚ جٛرویب سۆر٘ەاڵجی ثبغٛٚری گۆغەوەی غەِضیٕبٔی:

ٔبٚچەوبٔیٔسیهثەَزێیەیەٌەئێراْ.
ئبورێ-5 ٚ غێشبْ ٚ ضٕجبر ٚ زێجبر ٚ ئبِێضی لەزاوبٔی ٚ ص٘ۆن پبرێسگبی ثبصیٕبٔی:

صەگرێحەسۆ.
6-ٚ لبِیػٍٛ ِەرعەظٚ ٚ عەفریٓ ٚ ئۆرفە ٚ سەرپٛٚت سۆرئبٚا: غێٛەزاری ثەغە ـ

دەٌەةصەگرێحەٚە.


 دٔٔەو: دیانێكتی كرياَجی َأەڕاست
:ئەَصیبٌێىحەپێٕجغێٛەزاریٔبٚچەییصەگرێحەسۆ

ثۆوبْ،-1 ضەلس، غب٘ێٓصژ، ِیبٔضٚاٚ، ِەراغە، ٔەغەصە، ِەڵجۀضەوبٔیغٕۆ، ِٛوری:
ثبٔەٚضەرصەغثصەگرێحەٚە.

ضۆرأی:لەزایزێجبریٌێصەرچێ،٘ەِٛٚپبرێسگبی٘ەٌٚێرصەگرێحەٚە،غبری٘ەٌٚێر-2
ٔبٚجەرگەیئەَغێٛەزارەیە.

وۀگەٚە-3 ثیجبر، ضٕە، ِەڵجۀضەوبٔی ٔبٚچەوبٔیئەرصەاڵٔی: ثبوٛٚری ڕەٚأطەر، ر،
جٛأڕۆٌەوٛرصضحبٔیئێراْ،ٌەوٛرصضحبٔیعێرالیعلەزایلەاڵصزێ)پػضەر(صەگرێحەٚە.

غبریضٕۀبٚجەرگەیئەَغێٛەزارەیە.
ضٍێّبٔی:غبریضٍێّبٔیٔبٚجەرگەیەجی،٘ەِٛٚپبرێسگبوەجگەٌەلەزایلەاڵصزێ-4

ۀضێٔبٚچەیلەزایسبٔەلیٕیعصەگرێحەٚە.)پػضەر(ٔەثێثصەگرێحەٚە،٘ەرٚە٘ب٘
گەرِیبْ:ئەَغێٛەزارە،جیبٚازییەویئەٚجۆیٌەگەڵضٍێّبٔیٔییە،ٌەگەڵئەٚەغضا-5

ٚ وەروٛٚن ٚ لەرەجەپە ٚ وفری ٔبٚچەوبٔی ٘ەِٛٚ ثە٘ۆیەٚە صاصۀرێث، ثەغێٛەزارێه
صٚٚزسٛرِبجٛٚٚغٛاٌْەوٛرصضحبٔیعێراقصەگرێحەٚە.


 كتی كرياَجی خٕارٔٔ سێیەو: دیانێ

ئەَصیبٌێىحەچۀضغێٛەزارێهصەگرێحەٚە:
جیرەوبٔیػی-1 وٛرصەوبٔی)پێعوۆ(یٌٛڕضحبٔیپێصەصٚێٓ، ئەَغێٛەزارە، ٌەوی:

ضەٌطەٌە، صەٌفبْ، وبجبٚۀض، غۆجب، ٔبصاٚۀض، عەثضٌّٚبٌیىی، )سٛاجەٚۀض، ٌە ثریحیٓ
پیراْٚۀض(.

)٘ەفثٌٕگ(،ٚاجب)دەٚت٘ۆز(،وەٌۀبٚچەوبٔیثەسحیبری:ثەسحیبریصٚٚثەغٓ،-2
ڕٚٚثبری ٔێٛاْ ٔبٚچەی ٌە ٘ۆز(، )چٛار ٚاجب صەژیٓ.)چٛارٌٕگ(، گبرۆٔضا ڕٚٚثبری ئبٚەٌێژی

گبرۆْٚڕٚٚثبریزاٌىیضأیػحەجێٓ.
ِبِەضۀی:ٔبٚیئەَغێٛەزارەٌە)ِذەِەصدەضەْ(یثبپیرەگەٚرەِبِەضۀیبٔەٚە-3

ثری وە لٌٛیٚەرگیراٚە، ئیّبَ عەٌیسبْ، )سبْ ڕٚضحەِی جبٚی، )ثەوػی، ٌە حیٓ
سبْ(صەگرێحەٚە.
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4-ٚ وۆ٘گٍۆ:ئەٌَمەٌەثبغٛٚریٔبٚچەوبٔیثەسحیبرییەٚەٌٚەصەٚرٚثەریوێٛیصٔیب
چبٚگەوبٔیڕٚٚثبریچەرا٘ییەٚەصەضثپێصەوبتجبڕاِٙٛرِٛزٚثە٘جە٘بْٚوسەیرْٚ،

صٚٚوۆِەڵەْ:
حیوۆأـوۆِەڵەیپػ

ةـوۆِەڵەیژێروۆ
 دیانێكتی گۆراٌ -4

صەضثپێصەوبت، ورِبٔػبٖ ثبوٛٚریڕێگەیٔێٛاْلەضریغیریٓـ ٌە صیبٌێىحە ئەَ
سۆر٘ەاڵت ثەرەٚ ضیراٚۀەٚە ٌەضەرچبٚەوبٔی ٘ەرٚە٘ب ٘ەٚراِبْ، غبسەوبٔی ثەرەٚ

صایبٔپۆغیٛەجبورِبغبْ.ئەَصیبٌێىحەپێهصێثٌە:
و-1 وٛرصضحبٔیگۆرأیڕەضەْ: ٌە جٛأڕۆ( زە٘بٚ، صأیػحٛأیٔبٚچەوبٔی)ورٔض، ە

ٚ صالٛق وبوەیی ٘ۀضێ عێراق، وٛرصضحبٔی ٌە ٘ەرٚە٘ب صەوەْ، پێ لطەی ئێراْ
ٌەیالْ ٔبٚچەی ثە ضەر ضیبِۀطٛری ٚ لبصروەرەَ ٚ وفری ٔسیه زۀگۀەی جیرەی

لطەیپێصەوەْ.
٘ەٚرا2 غبسەوبٔی صأیػحٛأەوبٔی ٘ەٚراِبْ: صەگرێحەٚە،ـ پڵٕگبْ ٚ پبٚە ٚ ِبْ

ٚاجە غبسەوبٔی٘ەٚراِبْ، ڕیسە سۆرئبٚای ٌە ثەغیٌٙۆٔیبْ ثەغٓ، ٘ەٚراِیعصٚٚ
صەوەٚێحە وە )جەسث( ٘ەٚراِبٔی صٚٚەِیبْ، ثەغی عێراق، وٛرصضحبٔی صەوەٚێحە

سۆر٘ەاڵجیغبسەوبٔی٘ەٚراِبْ،ٚاجەصەوەٚێحەوٛرصضحبٔیئێراْ.
ئەَغێٛەز3 ثبجەاڵٔی: ثبوٛٚریسۆر٘ەاڵجیغبریـ ٌە ٘ۀضێىیبْ ثاڵْٚ، پەرظٚ ارە

ٌەثبوٛٚری ٚ ثەغێىیػیبٌْەزە٘بٚ پێیبْصەٚجرێ)غەثەن(، وە ِٛٚضڵٔیػحەجێٓ،
ٌٛڕضحبْٚٔسیهسبٔەلیٓٚلۆرەجٛٚ٘ۆریٓٚغێشبْ.

ٔبٚچەی-4 وەوەٚجۆجە وٛرصضحبٔیثبوٛٚر، ٔبٚچەوەیصەوەٚێحە صیبٌێىحە ئەٌَمە زازا:
ٔێٛاْئەرزەرۆَـِٛظـسەرپٛٚتٚئەرزٔجبْصەگرێحەٚە،وەٚاجەئەِبٔەصەوەٚٔۀبٚچەی

صەرضیّەٚە.
كاَی درٔستبَٕٔی زياَی ستاَذارد ٔ ْۆكارِ

چەِىی"زِبٔیضحبٔضارص"ٌەثەرأجەرزِبٔێىیصیضحبٔضارص،یبْٔبضحبٔضارصثەوبرثێث،
ٔ صٚٚ زِبْ، صٚٚ ٌۀێٛاْ زیبجر صیبرصەیە ٘یچئەَ ثەاڵَ ثەوبرثێث، وەٌحٛٚر صٚٚ یبْ ەجەٚە

زِبٔێهٌەضەرئبضحیٔەجەٚەزِبٔیضحبٔضارصٔییە!زِبٔیٔەجەٚە٘ەِٛٚضحبٔضارصٔییە،
ثەڵىٛئەٚەزارێىەیبْثٕسارێىەصەثێحەضحبٔضارصٚزِبٔیٔەجەٚەٌەثەرأجەرٔەجەٚەیەویجر

ەرزِبٔیفبرضیٔەن٘ەرصٌٚٚەضەرصۀٛێٕێ،ثەٚاجبیزِبٔیعەرەثیضحبٔضارصەثەرأج
ئبضحیٔەجەٚەضحبٔضارصثٓ!


ستاَذاردبَٕٔی زارێكی زياَێك بەدٔٔ ڕێگە ڕٔٔدەدات:

ڕێگەیوالضیىی،ڕێگەیپالٔیزِبْ.


 * ڕێگەی كالسیكی
ئەَڕێگەیەثەچۀضغێٛازێهڕٚٚصەصات:

یەوەَ:زِبٔیوحێجێىیئبضّبٔیی،ٚەنلٛرئبٔیپیرۆز
ٔیضیبضیزارێهصٚٚەَ:٘ەژِٛٚ

ضێیەَ:صەضەاڵجیضیبضیٚاڵت
چٛارەَ:ئەوبصیّیبیزِبْیبْئەوبصیّیبیزأطحیزِبْ
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پێٕجەَ:صەضحەیڕۆغٕجیرأیٚاڵت
ٚ ِەعٕەٚی ضەپبٔضٔە ئەٚ جب ٘ەیە، )ضەپبٔضْ( ٌە جۆرێه غێٛازأەصا ٘ەِٛٚ ٌەَ

ضرٚ یەوەَ ئەٚەی ٘ەرچۀضە زۆرەٍِێی، ضەپبٔضٔی یبْ ثێث جرە،سۆ٘ێػحی غحی
ئەٚرٚپب ئەٌفجێیالجیٕیٌە ّٔٛٚٔەیضەپبٔضٔیزِبْٚ ثەرثاڵٚجرە، ئەٚەیصٚٚەَ ثەاڵَ
ِێژٚٚێىیصٚٚرٚصرێژیٌە ثەڵىٛچۀضٔەجەٚەیەویجٛصا ٔەجەٚەیەن، ٔەن٘ەرثەضەر
ئبضیب ٚ ٔبٚەڕاضث ڕۆژ٘ەاڵجی جۆجبٌیحبرییەوبٔی ٚاڵجە زۆرثەی ٘ەرٚە٘ب ٘ەیە، ئەٚرٚپب

الج ٚاڵجبٔیپەیڕەٚی ٚ ضۆڤیەت یەوێحی ئەزِٛٚٔی ّٔٛٚٔەی صیبرجریٓ ورص، یٕییەوبٔیبْ
عەرەثیٚجٛرویبٚئێرأٓ.


 * ڕێگەی پالَی زياٌ

جیۆر ٌەضەر ٚ ضیطحیّبجیىی ٚ ٚرص ٘ەٚڵێىی زِبْ، ئۀضازەی یبسٛص زِبْ پالٔی
وۆِەڵگٗ پەیٛۀضیىرصٔی وێػەوبٔی چبرەضەرورصٔی ثۆ )فرەزِبٔیصاِەزراٚە، (یەوی

یبسٛص)جبوسِبٔی(.ئەٚضیبضەجەیزِبْ٘ەٚڵصەصاتٌۀبٚ٘ەِٛٚصیبٌێىحەوبٔیزِبٔێه
جبوەوبٔی ثۆ زارێه فرەزِبْ، وۆِەڵگبیەوی زِبٔەوبٔی یبْ جبوسِبٔی( )وۆِەڵگبی

یفرۀەجەٚەظٔەجەٚەیەنثىبجەزِبٔیضحبٔضارصیبْزِبٔیفەرِیٚاڵت.ٌۀبٚوۆِەڵگٗ
جێحەزِبٔیفەرِیٚاڵت.زِبٔێه٘ەڵضەثژێرێوەث

پالٔیزِبٔیعثۆپرۆضەیثەضحبٔضارصثٛٚٔیزارێهٌەوۆِەڵگبیوٛرصیجبوسِبٔضا،ثەٚ
چۀضلۆٔبغبٔەیسٛارەٚەصەثێث:

یەوەَ:٘ەڵجژارصٔیزارێهیبْثٕسارێه
صٚٚەَ:ثەضیطحەِىرصْ
ضێیەَ:ثە٘ەِەالیۀىرصْ

چٛارەَ:جێجەجێىرصْ
رییپێٕجەَ:لەثٛڵىرصٔیجەِبٚە




:زياَذا گۆڕاٌ نّ 

 چەيك ٔ پێُاسەی گۆڕاٌ نە زياَذا•
گۆڕأیع ٘ۆوبرەوبٔی صەگۆڕێث، ثەرصەٚاِی ثە زیٕضٚٚ زِبٔێىی ٘ەِٛٚ ثێگِٛبْ

وەثەرصەٚاَثەصەضحییبْصە٘ێٕێثٌەِبٚەیژیبٔیضا، صا٘ێٕبٔبٔەیِرۆڤ، ثەزۆریثۆئەٚ
صا٘ێٕبٔبٔەظ ٚ ثەر٘ەَ ئەَ ثێگِٛبْ ئەٚەیصەگەڕێحەٚە. ثۆ ٔبٚێه٘ەیە ثە پێٛیطحییبْ

ثٕبضرێٕەٚە،ثەِەظٌەِبٚەیضبڵێىضاڕۀگە٘ۀضێهٚغەیٔٛێٌەَڕێگەیەٚەثێٕۀبٚ
زِبْ.

 
 ْۆكارەكاَی گۆڕاٌ نە زياَذا•

و: ْۆكاری َأەكی كّ یّ
٘ێسە ئەَ ٘ەیە، گۆڕأیزِبْ ٌەضەر وبریگەری وە ٘ەیە ٘ۀضێه٘ێسیغبراٚە

ضحیثەضەرصأبگیرێثٚڕأبگیرێث،پێٛۀضیثەصیٕبِیىییەجیٔبٚەٚەیوڕۆوی٘ەرگیسصە
وەرەضەٚضرٚغحیزِبْسۆیەٚە٘ەیە.ئەَضرٚغحە٘ەِٛٚی٘ەرچییەویجێضایە،ٌە

جٛٚڵەٚگۆڕأێىیثەرصەٚاِە،٘یچ٘ێسێٔییەثحٛأێڕایجگرێ.
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وبجەڕٚٚصەصات،وەسەڵىێهثۆ٘ۀضێهٌەزِبٔەٚأبْپێیبْٚایەگۆڕأیگەٚرەیزِبْئەٚ
ٔبٚچەیەنوۆچصەوەْ،یبْصأیػحٛأیئەضڵیغٛێٕێه،زِبٔیسەڵىەوۆچىرصٚٚەجبزە

ثٗ ویٔبڕێهٚیٗغێٖٛڵىٛثٗ٘بجٛٚەوەفێرصەثٓ،وەفێریػیصەثٓثەچبویفێریٔبثٓ,
سۆیبْٚسەڵىبٔیثٓ.ئیضیئەٚزِبٔۀبجەٚاٚەصەگٛێسرێحەٚەثۆِٕضاڵەوبٔیٚاٚفێریصٖٔبجٗ

بِضاگۆڕاٌْەزِبٔضاصرٚضحضەوبتصی،وەئەِەظٌەئۀج
 و/ ْۆكاری دەرەكی دِٔٔ
ئبراضحەورصٔی ٌە صەگێڕێث ثباڵ ڕۆڵی ژیٕگە ٚاجە ژیٕگە، ثە پەیٛەضحە ئەِەیبْ

ِبٚەیەن پبظ جیبٚاز، ژیٕگەی صٚٚ ثشرێحە ضیطحەِێ ئەگەر گۆڕیٕەوە، ضرٚغحی
صەثێحەصٚٚضیطحەِیصەگۆڕێث،ٌە٘ەرژیٕگەی ەوضاثەجۆرێهصەرصەوەٚێث،ٌەئۀجبِضا

جیبٚاز.٘ەریەوەثەپێیثبرٚصۆسیژیٕگەجبیجەجییەوەیسۆیصەگۆڕێث.
 ْۆكاری سیاسی -1

صاگیرورصٔیٚاڵجێهٌەالیەْٚاڵجێىیجر،یبْجۀگێىیِبٚەصرێژیٔێٛاْصٚٚٔەجەٚەی
ٔەجەٚەیەویزِ یبْچۀض زِبْزِبْجیبٚاز، صەثێحە٘ۆیجێىەاڵٚیزِبٔیبْٚ بْجیبٚاز،

ٌەیەوحرٚەرگرجٓ
 ْۆكاری كۆيەاڵیەتی  -2
یەوێٌەٚ صێث، پێٛیطحییەوبٔیِرۆڤٌەگەڵگۆڕأیوۆِەاڵیەجیگۆڕأیبْثەضەرصا

گۆڕأىبرییەوبٔی ٌەگەڵ سۆی صیبرصەیەن ٘ەر ٚەن زِبٔیع زِبٔە، پێضاٚیطحیبٔەظ
ٔیِرۆڤثەرصەٚاَصەگۆڕێثٌٚەپێػىەٚجٕضایە،ثەجۆرێ٘ەروۆِەڵگەصەگٛٔجێٕێث،زِب

ٚ صەثێث زِبٔەٚە ثەضەر وبریگەری ڕاضحەٚسۆ ڕٚٚصەصات وۆِەڵگەصا ٌە گۆڕأىبرییەن
صەگۆڕێث.


 ْۆكاری جٕگرافی-3
٘ەرزِبٔێهجٛگرافیبیجبیجەتثەسۆی٘ەیە،ثۆیەضرٚغحیجٛگرافیثۆژیٕگەیزِبْ

ەیەٌەضەرجۆریگۆڕأەوە،وەجٛٚغیزِبْصەثێث،وبریگەرییەویگەٚرەی٘

 ْۆكاری ئابٕٔری ٔ بازرگاَی -4

ِیٍٍەجبْ ٔێٛاْ ٌە ئەٚەی ثە٘ۆی زِبْ، گۆڕیٕی ثۆ گەٚرەیە ٚ گرٔگ ٘ۆوبرێىی
ئبڵٛگۆڕیئبثٛٚریٚثبزرگبٔیصەورێث،ٌە٘ەِبْوبجیػضاٚغەٚزاراٚەیٔٛێصێحەئبراٚە،

ۆیگۆڕیٕیٚغەٚٚاجبیٔٛێ،چٛٔىۀبٚی٘ۀضێغٛێٓٚوباڵیئەِەٚاصەوبتثجٕە٘
ثبزرگبٔیٌە٘ۀضێٚاڵجضاجیبٚازەٌەگەڵٚاڵجێىیجر.


 ْۆکاری ڕۆشُبیری  -5
پەیٛۀضیڕۆغجیریصٚٚٔەجەٚەیجیبٚاز،٘ۆیەوەثۆجێىەاڵٚیزِبْ،چٛٔىە٘ەریەوە

ٕضا.غثٌەٚیضیىەٚەرصەگرێث،ثەجبیجەجیٌەزِبٔیٔٛٚضی

 ْۆكاری ئاییُی -6
ثەٚەیصەجٛأێثجبوەوبٔیوۆِەڵگەی صەثیٕێث، ٌەژیبٔیوۆِەڵگەصا ئبییٓڕۆڵیوبرا

ئبییٓ زِبٔی ثێگِٛبْ وۆثىبجەٚە، سۆیضا ثیرٚثبٚەڕی چەجری ٌەژێر جیبٚازەوبْ زِبٔە
ٚازثٓ،وبریگەریصەثێثٌەضەرزِبٔیٔەجەٚەٌە٘ەرصٚٚثبرصا،ئەگەریەنزِبْثٓیبْجیب

گەغەٚگۆڕأیزِبٔیڕٚٚصەصات
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 گۆڕاٌ نە ئاستەكاَی زياَذا


 ئاستی دەَگسازیذا      گۆڕاٌ نّ -1
صرٚضث ٌێ جری ٚغەیەوی ثطٛێث ٌێ صۀگێىی ٚغەیەن ٘ەر ئەگەر ثێگِٛبْ

صەرەوی ٘ۆوبری ثە صۀگی گۆڕأی ٘ۀضێىجبر ثضات. ٔٛێ ٚاجبیەوی ڕۀگە ٚ صەثێث
ریصۀگەوبٔیزِبٔێهٌەضەرزِبٔێىیجرڕٚٚصەصات.ثە٘ۆیوبریگە


 گۆڕاٌ نە ئاستی ٔشەسازیذا -2
ئەِەظ وە زِبْ، ٌە صەروەٚجٕیٚغەیٔٛێیە صیبرصەوبٔیگۆڕأیزِبْ، یەوێهٌە

صرٚضحىرصٔیٚغەیٔٛێٚسٛاضحٕیٚغەصەگرێحەٚە.


 ئاستی ڕستەسازیذا  گۆڕاٌ نّ -3
گۆڕاْوەِحرڕٚٚصەصاتٚەنٌەئبضحەوبٔیجر،ثەاڵَصیطبٔەٚەٌەئبضحیڕضحەضبزیضا

اٌەچۀضٌێرەغضاگۆڕاْغحێىیئبضییەٚ٘ۀضێىجبرثەصیصەورێث،گۆڕاٌْەَئبضحەص
غێٛەیەنثەصیصەورێث.




 ''بەشی ئەدەب''
 

سەرْەڵذاَی ئەدەبی كٕردی

رەویپێىضێث،ثەغێٛەیەکیگػحیجێىطثیبْ)صەق(یئەصەثیٌەصٚٚثەغیضە
پەسػبْ پێع غیعر ضەر٘ەڵضأیػیبٔضا ِێژٚٚی ٌە پەسػبٔٓ، ٚ غیعر ئەٚأیع
ریحّی ٚ صیبرەئەٚەظپەیٛۀضیثەئبٚاز ٚایە، ئەصەثیوٛرصیع٘ەر ئەِەثۆ وەٚجٛٚە،
غیعرەٚە٘ەیە،وەثەئبضبٔیٌەثەرصەورێثٚصرۀگحریٌٓەثیرصەچێحەٚە،٘ەرٚە٘بغیعر

ٚیژ ٌەضەر ثەجێوبریگەری سٛێٕەر ئەٚصأی جری ٘ۆوبرێىی ئەِەظ صێڵێث،
پێػىەٚجٕەیە

صەلیئەصەثیوٛرصیچغیعرٚچپەسػبٌْەڕٚٚیضەر٘ەڵضأەٚەِێژٚٚیەویصیبرٚ
٘ەرٚە٘ب ٘ەیە، ِیٍٍەجیوٛرصەٚە گػحی ِێژٚٚی ثە ئەِەظپەیٛۀضی ٔییە، ڕٚٚٔی

ثەیەنغێٛەزاریعٔۀٛٚضراٚٔەجەٚە



یی نەسەر دەركۀتُی دەقی ئەدەبی كٕردیكٕرتەباسێكی يێژٔٔ

(ثبشٌەٚەصەوبت،وە162ِەالئۀٛەریِبئیٌەوحێجی)االوراصفیثٙضیٕبْ(ٌەالپەڕە)
صێرە وەصٚٚ ثەرصۀٛٚضێىیٌەئێراْصۆزیٛەجەٚە، ڕۆژ٘ەاڵجٕبضیثۀبٚثبٔگ)ڤیالِیٕۆف(

ٌەژیبٔضاثٛٚەپ.ز332غیعریغبعیرێىیثۀبٚی)ثۆراثۆر(ٌەضەرەٌٚەضبڵی

ضبڵی ٌە دٛزٔیِٛوریبٔی( )دٛضێٓ گۆڤبری1232ِێژٚٚٔٛٚضیوٛرص غیعرێىیٌە
٘بجٕی ضەرصەِی ثۆ گٛایە ورصٚٚەجەٚە، ثاڵٚ صەرصەچٛٚ وەٌەرٚأضز ورِبٔجی( )زاری
ثبضیغپرزەثٛٚٔیغبرەزٚٚر ضٛپبیئیطالَثۆٔبٚچەیوٛرصضحبْصەگەڕێحەٚەٚجێیضا

وەرەعەرەثەوبٔەٚەصەوبتثەصەضحیصاگیر
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صەوبتوەٌەضبڵی رەضٛڵثبضی))سەٌیًِۀضٌی(( وۆچی22ص.عیسەصیِٓطحەفب
ِرصٚٚەٌەِۀضەٌیٔێژاٚە،ثەاڵَ٘یچثەر٘ەِێىیٔەِبٚە



ئەدەبی كٕردی ٔ سەرْەڵذاَی یەكەو بەرْەيی ئەدەبی كٕردی

ەری٘ەڵضاٚەثەپێیِێژٚٚیضەر٘ەڵضأیئەصەثیوٛرصی،یەوەَجبرٌەٌٛڕضحبْض

ئەصەثیبجیزاریٌٛڕی

ثبثەجی جۀٙب ٌٛڕی زاری ئەصەثیبجی ٌەثبرەی صەضحّبٔضایە وەٌەژێر ضەرچبٚأەی ئەٚ
)ثبثب ٚەوٛ ٘ەثٛٚە ثەر٘ەِیغیعریبْ پێٕجەِیوۆچیەٚە ٌەضەرصەِی ئەٚأە غیعرە

جب٘یری٘ەِەصأی،پٛٚریفەریضْٚ(



:باباتاْیری ْەيەداَی
ر٘ۀگییەٚەثەٚاجبی)ثبٚن،ثبٚەگەٚرە،ِرۆڤیپیرٚوبِاڵ(صێثٚغەی)ثبثب(ٌەرٚٚیفە

ٌەرٚٚیزاراٚەییەٚۀبزٔبٚێىیئبییٕیٚضۆفیبٔەیەٌەٚوەضبٔۀراٚەوەئەٍ٘یجەضەٚف
ثٌْٛٚەضەرصەِیثبثبجب٘یرچۀضە٘بثبثبیصیىە٘ەثٛٚەٚەوٛ)ثبثبجعفر،ثبثبدەِػب(

وەٌەگەاڵثبثبجب٘یرصەژیبْ

ثٕٛازۀضجب٘یرجبرێ٘ەِەگۆی

ضەصاچِْٛیضە٘ەصجبرغىطحە

ثەرئبیۆئەٌفلەصێثە٘ەرئەٌفێ

ئەٌفلەصەَوەصەرئەٌفئبِەصەضحُ

عِرصٚٚە1251عٌەصایهثٛٚەٌەصٚای1222ئبِبژەیەثەٚەیوەثبثبٌە



:بەرْەيەكاَی بابا تاْیر
ٌەثەر٘ەِەوبٔیئەِبٔەْئەٚەیثەصەضحیئێّەگەیػحجێ

غەزەيٚیەنلصیضەصٚٚثەیحیضێ322صیٛأیغیعریەوەیوەثریحییەٌە-1

صێثٚەنئۀَبٚٔیػبٔەگٛجەثەگػحیگٛجەوبٔیجبَٚچێژیضۆفیبیەجیٌێ

)زأطث،ٔبضیٓ،ئیٍٙبَ،ژیر،صيٚٔەفص،یبصورصٔەٚە(
2-ثەپەٍ٘ەٚەری ٔٛضراٚە پەٍ٘ەٚی زِبٔی ثەغێٛەی جب٘یر ثبثب صٚٚثەیحەوبٔی

ئیطالِیٔەنپەٍ٘ەٚیٔبٚەڕاضث



رٔٔخساری شیعرەكاَی

صٚٚثەیحیٚغەزەيٚلەضیضەیٔٛٚضیٛە،ثەاڵَثەصٚٚثەیحیٔبٚثبٔگیصەرورصٚٚە-1

2-ْزِبٔیصٚٚثەیحەوبٔیضبصە

وێػەوەیٌەضەرعەرٚٚزیعەرەثییە-3

4-(صٚٚثەیحیٚاضەر226ٌٚەصیٛأیثبثبجب٘یرچبپیٚەدیضیصەضحگرصی)ایبْ٘ەیە



 
 

َأەرۆكی شیعرەكاَی

دڵذاری دَیایی -1
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عەزیساوبضەییچەغُّضەرایەت

ِیبٔی٘ەرصٚٚچەغُّسبویپبیەت

ئەزاْجرضُوەغبفًپبٔە٘یثبڤ

ٔػیٕەصسبریِٛژگبُٔثەپبیەت



ٚاجب:سۆغەٚیطحُوبضەیچبَٚضەرایجۆیە،ٔێٛاْ٘ەرصٚٚچبَٚسبویژێرپێحەٌەٚە
ٌەچبٚەوبُٔثٕێی،صڕویثرژأگٌُەژێرپێثثچەلێڵیپێصەجرضُثەسبف



2-دڵذاری َەستی:

غٛأی ئیجرا٘یُ ص. ثەرای سۆیجٛٚە ضەرصەِی ضۆفی سٛایە، عبغمی ِەثەضحّبْ
لۆٔبغەوبٔی پێگەیبٔضٚٚە. سۆی سۆی ٔەثٛٚە، راثەری ٚاجب ثٛٚە ئٛضیی ضۆفیەوی

ضۆفیبٔەضۆفیگەریثڕیٛەجبگەیػحٛٚەجەیەوجْٛٚٚفۀبی

صڵیصیرَسریضاریِەدەثجەت

وەزٚگەرِەضثثبزاریِەدەثجەت

ثبفحەَثەرلبِەجیصاڵٌیجبضێ

زیۆصیِیذٕەتٚجبریِەدەثجەت



ثەرگێ گەرِە صڵە ٌەٚ سۆغەٚیطحی ثبزاڕی سۆغەٚیطحە، وڕیبری ٘ەیە صڵێىُ ٚاجب
ٚجبریٌەسۆغەٚیطحیثێصەچُٕثۆثباڵیصاڵ،پۆیٌەِیذٕەتثێ



شیعری ئاییُی -3

شیعری ٔەسفی سرٔشت -4

شاَازی كردٌ بەخٕدی خۆی -5

6-سەرگەرداَی

٧-ٌفەنسەفەی ژیاٌ ٔ يرد

خەو -٨



ْۀرايی -ئەدەبیاتی زاری گۆراٌ

پبرچەپەسػبٔیوٛرجییبرضبٔەوبْئەصەثیبجیزاریثەگػحیغیعرثٛٚەجگەٌە٘ۀضێ

ٚثەِجۆرەصاثەغیبْصەوبتِیٕۆرضىیجۀیبئبٚڕیٌەغیعرەوبْصاٚەجەٚە:

چیرۆویغیعریبْغیعریصاضحبْثە٘ەرصٚٚثەغیلبرەِبٔیٚصڵضاری-1

غیعریئبییٕی-2

3-)غیعریگۆرأی)ٌیریىی

ضەرٔجەِیٕۆرضىیغیعرەضۆفیگەریەوبٔیفەراِۆظورصٚٚەوەثەغێىیئەٚەیجێ
زۆریغیعرەوبٔیبْغیعریضۆفیگەریثْٛٚ

:ْصەثێحەصٚٚثەغیضەرەویثەپێیثیرٚثبٚەڕیب
ئەصەثیبجیئەٍ٘یدەق)یبرضبْ(-1

ئەصەثیبجیئیطالِی-2
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كتێبی پیرۆزی ئەْهی حەق

وحێجیپیرۆزیئەٍ٘یدەق)ضەرەئۀجبَ(ەپێػیصەٚجرێث)وەالِیسەزأە(ئەَوحێجە
1ٌەضەصەی) ص1ٚٚٚ ٚ دەفحب ئیطذبقٚ وۆچیثەزاری٘ەٚراِیٌەالیەْضٛڵحبْ )

ئبیٕیٓ،پیرەو ضرٚٚصی جری ئەٚأی ٚ پەسػبٔە پێػەویەوەی وەگٛایە ٔٛٚضراٚە ەی
ثەاڵَئەٚضەرئۀجبِەیئێطحبٌەثەرصەضثصایە٘ەِٛٚغیعرەٌەضەروێػیسۆِبڵییە

٘یچپەسػبٔیجێضأییە

صەصرێ ٌەلەڵەَ عیرفبٔی ثەوحێجێىی پیرۆزەضەرئۀجبَ زۆر وبوەییەوبْ ٌەالی ٚ
پ صایە ٚەدی ئەٌَەدٛوّی ٌەثەرئەٚەی رێّٕبییە، جەٚاٚجریٓ رێّٕبییەوبٔی ٚایە ێیبْ

غٛێٓٚەوٌٛٛغسەٚصژایەجیوەالِبٔەوەٌەضیٕگیٔەسٛێٕضەٚارەوبْثٛٚە،ثۆیەٌە٘ۀضێ
ٚاجبییجێضاثەرچبٚصەوەٚێ



:ئەدەبیاتی دیانێكتی گۆراٌ )ْۀرايی( دەكرێتە دٔٔ بەشی سەرەكی
صەثیبتجۀٙبغیعرِبٌْەثەرصەضحە،یەوەَغبعیرٌەَئەئەدەبیاتی شیعەگەری:-1

ِەالپەرێػبٔە

2-:ٌسبٔبیلٛثبصی،ِەٌٚەٚی،ِەضحٛٚرەیوٛرصضحبٔیشاعیرە سَٕەكا



:تایبەتًەَذییەكاَی ئەدەبیاتی گۆراٌ
ثەوبر٘ێٕبٔیکێػیسۆِبڵیٚیەوێحیلبفیەیبْپەیڕەٚورصٚٚە-1

2-ْغیعرەوبٔیبْجٛٚتضەرٚا

:ەڕۆوەٚەثەصٚٚلۆٔبغجێپەڕیٌْٛەرٚٚیٔبٚ-3
ئەٚجۆرەغیعرأەْوەثبضیثیرٚثبٚەڕیئەٍ٘یدەقٚیبرضبْصەوەْ-أ

صۀٛٚضی-ة غیعریبْ غبعیرێىیصیبٌێىحیگۆراْ چۀض غىێٕرا، ئبیٕییە ضٕٛٚرە ئەٚ
ضەرثەئبیٕییبرضبْٔەثْٛٚٚەن)ِەٌٚەٚی،ضیضا٘ەٚراِی،ثێطبرأی(



يۀنۀی

عجضا ٌەگٛٔضیضەرغبجەیٔبٚچەیجبٚەگۆزیٔبٚیضەیض وٛڕیِەالضەعیضە ٌردیّە
ٌەصایهثٛٚەٌٚەثٕەچەٚەصەگبجەضەردەزرەجیدٛضێٓ

فەلێیبْثۆ الیثبٚویلٛرئبْٚوحێجەوبٔیضەرفٚٔذٛیسٛێٕضٚٚەپبغبْچٛٚەجۀبٚ
غٛێٓگەڕاٚەسٛێٕضْگەٌێ

گەٌێ ژیبٔیضا ضبڵەوبٔی ٌەصٚا ثِەٌٚەٚی وحێجشبٔەوەیوبرەضبجی ٘بجٛٚە، ەضەر
گەٌێ ٚ سبجٛٚٔیسێسأیئەِریسٛایضٛٚجبٚە عۀجەر صەضحٕٛٚضیٌەویصچٛٚە،

( ٚاڵر1ورصٚٚە، پػحی ٌەضەر ثٛٚٔی وٛێر ثە٘ۆی ثٛٚە وٛێر ِرصٔی پێع ضباڵ )
صەغىێ پػحی ثەسبنثەرصەثێحەٚە غبرضحە گٛٔضی ٌۀسیه ئەضذبثە ٌەگۆڕضحبٔی

صەضپێرێث

ی)ِەعضِٚٚی(یە،ثەاڵَ٘ەرثەِەٌٚەٚیٔبٚثبٔگیصەرورصٚٚۀبزٔبٚیغیعر

زِبٔیوٛرصیٚثە٘ەرضێصەِێٕێثەر٘ەِیٌەصٚایسۆیثەجێِەٌٚەٚیوۆِەڵێ
فبرضیٚعەرەثی٘ەِٛٚیبْغیعرْ

1- ٌەضبڵی غیعرەوەی ضەر1235صیٛأی گێڕاٚەجە ٚەری ثەرگ ثەصٚٚ پیرەِێرص

ِەالعجضاٌىریُِضریصٌەثەغضاچبپیىرصٚٚە1261ورِبٔجیٔبٚەڕاضثٌەضبڵی
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1352(ثەیحەغیعریوٛرصییەٌە2452یە(ٌەثبثەجیوەالَٚعەلبیضە)ض)اٌعمیضەاٌّر-2
وۆچیٌەالیەْ)ِذیاٌضیٓصجری(ٌەِیطرچبپىراٚە

(ثەیحەغیعریفبرضیٌەثبرەیثیرٚثبٚەڕیِٛضڵّبٔبٔە521)اٌفٛائخ(ثریحییەٌە)-3

چبپٔبِیٍىەی-4 ٔەلػجۀضی ٌەرێجبزی صەوب راثیحە وەثبضی ٘ەیە ثەفبرضی ەوی
ٔەوراٚە

اٌّر-5 )اٌعمیضە ٚەوٛ وٛرصی: صەڕٚاتضعەلیضەی ِٛضڵّبْ ثیرٚثبٚەڕی ٌەضەر یە(
عەلیضەوەثریحییەٌەرٚوٕەوبٔیئیّبْٚئیطالَ

عەلیضەیِ صرێژیثٕەِبةجیبٚازی)عەلیضەیوٛرصیٚ ٚ ثەصٚٚر ٌەٚەصایە وبٔیرزیەوە(
ضەر صێحە ئیٕجب صەوبت سٛا ثبضیضیفەجەوبٔی پبغبْ ٚەرگرجٛٚە ئیّبٔی ٚ ئیطالَ

سەٌیفەیراغیضەوبْ



يەبەستە شیعرییەكاَی  يۀنۀی

ِەٌٚەٚیغبعیریٔبٚصاریصیبٌێىحیگۆراْپەیڕەٚیوێػیعەرٚزیعەرەثیٔەورصٚٚە
ەرٚایِەضٕەٚیٓپۀبیثۆوێػیپۀجەیسۆِبڵیثرصٚٚە،ضەرٚایغیعرەوبٔیػیض

صٚٚرثٓ غبعیرەوبْ ٚایورصٚٚە ضرٚغحیجٛگرافیبی٘ەٚرەِبْ ٚ ٔبٚچەی٘ەٚرەِبْ
ٌەغبعیرأیٔبٚچەیجر،صەجٛأیٓثڵێیٓوبریگەریئەصەثیعەرەثیػیثەضەرەٚۀییە

غبعیرأی الی ضەر٘ەڵجضات وٛرصیضا ٌەئەصەثی ئەٚەی پێع رۆِبٔطیەت رێجبزی
ضٕٛٚریجٛگرافیٚضەسحیٔبٚچەیغێٛەزاریگۆراْضەری٘ەڵضا ٌەثەر ثەاڵَ ثٛٚ،

٘ەٚرەِبٔیئەٚوبتغێٛازیٔٛٚضیٕەوبْجۀیبٌۀبٚصیبٌێىحیگۆراِْبیەٚە

غیعرەوبٔیِەٌٚەٚیرۀگضأەٚەیٚالیعیژیبٔیغبعیرە

ِەثەضحیغیعریالیِەٌٚەٚیسۆیٌەچۀضِەثەضحێهصەگرێث

:جٕاَی سرٔشت -1
ی٘ەیەٌەٚەضفیضرٚغثٚصیّۀیجٛأیوٛرصضحبْ،ٚەوِٛەٌٚەٚیصەضحێىیثباڵ

ٚێٕەگرێىیفۆجۆگرافیجٛأیٛێحیزۆرثەٚرصیٚثەجٛأیٚەضفیجٛأیضرٚغثثىبت
وەٚەضفی ئەٚەیە وٛرصضحبْ ضرٚغحی جٛأی صەرسطحٕی ٌەجبیجەجّۀضی یەوێه

جٛأی٘ەرچٛارٚەرزیضبڵیورصٚٚە

:ثۆّٔٛٚٔە
صْٚٚثبٚاْزٚضحبٔەٚەیرۀگٚەگەر

گێجیبیٌٛٚيگێجوڵێڵەیوبٚاْ

ثۀٕبثبغییثٛرجثەرزەصیبراْ

ضفیضوبریوەرصجبلچەیِٛغبراْ
:الٔاَۀە -2

وبرەضبتٚٔە٘بِەجیەوبٔیژیبٔیِەٌٚەٚی٘ێٕضەزۆرثٛٚەوبریگەریورصثٛٚەضەرژیبٔی
ێسأیوۆچیصٚاییعۀجەرسبجٛٚٔیسٌٚەغیعرەوبٔیضارۀگیصاٚەجەٚەثەجبیجەجیوبجێ

صەوبتثە٘ەغثغەزەيگٛزارغثٌەئێعٚئبزارەوەیصەوبت

عەثضٚي غێز ٚەیص، یبر ِەدّٛصی وٛڕی )عەثضٌٚرەدّبٔی الٚأەٚەی ٘ەرٚە٘ب
ضەِەصیسبٔەگب،پەریساصسبٔیژٔیثەگساصەیجبف....(

ثیٕبییٚەراضثصڵەیپڕصەرصَ

ئبیچۀضضەرضەسثثیٌُٛایٔەِەرصَ
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:ری ئاییُیشیع -3
ٚ رەِەزاْ جەژٔی غەٚی ٚ صٚایی رۆژی ثبضی زیبجر ِەٌٚەٚی ئبیٕییەوبٔی غیعرە

جەژٔیلٛرثبْ....٘حضصەوبت

ثەزَ٘بَفەرصاْیبرِۆیەتوێع

صرٚێع،٘بیصەرٚیعیەنئیّػەٚصەِێ



4-شیعری سۆفیاَە:

گٛزەرێهثەصیٛأەوەیِەٌٚەٚیثىەیٓثۆِبْصەرصەوەٚێثوەغیعری ضۆفیبٔەیئەگەر
٘ەثٛٚەئەٚیعثەثەوبر٘ێٕبٔیچۀضیٓٚغەیضۆفیگەریثەوبر٘ێٕبٚەثۆّٔٛٔە)جەالي،

دەلیمث،دٛة،جەجەٌال،پیر،جۀیب،رٚح،رەدّەت...(

غبعیرێىی ِەٌٚەٚی وەگٛایە ئەٚەی ٌەضەر ٘ەیە ثیرٚثۆچْٛٚ چۀضیٓ ئەگەرچی
رۆِبٔطیەصٚٚرەٌەضۆفیگەری

جەرزِەعضِٚٚیورصەیثەصی٘ەزار

زأٛٚیئِٛێضتٔبٚەڕۆئەٚئەرز


ئەدەبیاتی كرياَجی سەرٔٔ

ٚ )عەریدەریری ٌە جگە ثىەیٓ ئەصەثیبجیورِبٔجیضەرٚٚ ضەیریِێژٚٚی ئەگەر
جەیراْ...(وەضیجرِبْثەرصەضثٔییە،ٚاجبپێعئەِبٔەوەشِەالیجسیریٚفەلێ

ص ٌەژێر زأطحیّبْ صەضٕٛٚضێىی ٚ ثەڵگەیەن ٘یچ وەثیطەٌّێٕێثیبسٛص ٔییە ەضحضا
پێعئەِبْغعرِبْ٘ەثٛٚثێث

غبعیرِبْ٘ەثٛٚثێثٚەوٛئەگەرچیٌە٘ۀضێ ٚ صەوەْوەغیعر ثەٚە ئبِبژە وحێتصا
ضەرچبٚەی ثەاڵَ صراٚضێىبٔضا( ٌەِێژٚٚی )وٛرص ثۀبٚی چەٌەثی ئەٌٚیب وحێجەوەی

ٔی ٌەژێرصەضحضا صیٛأەوەِبُٔ ٚ صەضٕٛٚش چٛٔىە ٔییە ثەڵگەیزأطحیّبْ وەٚاجە یە
سۆغەٚیطحیٔیػحّبٔەٚاصەوبتِرۆڤثڵێثوٛرصیعٚەوٛ٘ەِٛٚ زأطحیٔیٓجۀٙب

ٔەجەٚەوبٔیجرغیعری٘ەثٛٚە

ئەگەرضەیریغبعیرأیٔبٚچەیورِبٔجیضەرٚٚثىەیٓصەثیٕیٓثەر٘ەِەوبٔیبٌْەژێر
وبریگەریئەصەثیبجیفبرضیٚعەرەثیثٛٚە

ث دبفس ٚ ٌەگەاڵ٘یثەر٘ەِەوبٔیضەعض ٘بجْٛٚغیعرەوبٔیئەٚأیبْ ەپٍەییەوەَ
سۆیبْجێٙەڵىێعورصْٚٚ،ٌەثەر٘ەِەوبٔیػیبْٔبٚیبْ٘ێٕبْٚئەگەرضەیریِێژٚٚثىەیٓ
صەثیٕیٓزِبٔیفبرضیجبِبٚەیەویزۆرٌەصەٚڵەجیعٛضّبٔیزِبٔیفەرِیثٛٚەثۆیە

وٛرصئبغٕبیەجیٚوبریگەریثەضەریەٚە٘ەیە

 ضەیری ثەیەنئەگەر ضەر صەثیٕیٓ ثىەیٓ وٛرصی زِبٔی ٔەژاصی ٚ ثٕەِب ٚ ثٕچیٕە
رەچەڵەوٌٓٚەیەوحریٔسیىٓ

ثەزِبٔی ٌەدٛجرەظ سٛێٕضٚیبٔە، ٌەدٛجرە زۆرثەی غبعیرأّبْ عەرەثیع زِبٔی
وۆْ غبعیرأی ثۆیە پیرۆز لٛرئبٔی زِبٔی عەرەثیع زِبٔی ٚ سٛێٕضٚیبٔە عەرەثی

ەثیوبریگەرْثەئەصەثیفبرضیٚعەر
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 ئەحًەدی خاَی
رۆضحەِە( وٛڕی ئەٌیبش وٛڕی )ئەدّەصە ٔبٚی وٛرص گەٚرەی رۆغٕجیری ٚ غبعیر
ثەغێىیئەَ٘ۆزەٌەصەٚرٚثەریٔبٚچەی ٚەرگرجٛٚە، ٔبزٔبٚیغیعریٌە٘ۆزی)سبٔیبْ(

ثۆجبْثْٛٚ،ثەاڵَثٕەِبڵەوەیبْوۆچیبْورصٚٚەثۆغبریثبیەزیض

ٌەِسگەٚجەوبٔیِەڵجۀضیرۆغٕجیریئەٚوبتدٛجرە ٌەیەوێه غبعیر ثٛٚە، ِسگەٚت ٚ
سٛێٕضٔیجەٚاٚ جب گەڕاٚە غٛێٓ ثەچۀض سٛێٕضْ ثۆ ورصٚٚە صەضحیثەسٛێٕضْ ثبیەزیض

ورصٚٚەئیجبزەیِەالیەجیٚصٚأسەعیٍّیٚەرگرجٛٚە

سبٔیٚەوِٛبِۆضحبیەنٚأەیٌەدٛجرەیِسگەٚتثەزِبٔیوٛرصیثەِٕضااڵٔیوٛرصی
َئبِبٔجەفەر٘ۀگی)ٔٛٚثٙبر(ثەزِبٔیعەرەثیٚوٛرصیٔٛٚضیٛەجەٚەٚجۆجەٚەثۆئە

غبعیرژیبٔیثۆسٛێٕضەٚاریٚثاڵٚثٛٚٔەٚەیرۆغٕجیریٚ٘ٛغیبریٚضیبضیجەرسبْ
ورصثٛٚ



:بەرْەيەكاَی خاَی
1-عەلیضائیّبٔێ

ٔەٚثە٘براثچٛٚوبْ-2

صیٛأیئەدّەصیسبٔی-3

4-ٌَەثبرەیرٚوٕەوبٔیئیطال

ِەَٚزیٓ-5

ئەدّەصی ٌەضەرصەِی ٌیریىی غیعری یبسٛص غیعر پبرچە ثەِبٔبی غەزەي ثبثەجی
سبٔیضازیبجرپێػىەٚت،چٛٔىەئەٚجۆرەغیعرەپەیٛۀضیثەرۆغٕجیریوٛرصییەٚە٘ەثٛٚٚ

٘ەٚڵیپێػىەٚجٕیصەصا

الیغیعروبٔیّٔٛٚٔەیژیریٚصأبییٚٔیػحّبْپەرٚەریثْٛٚ،زأطثٚزأیبریٌە
غبعیرِبیەیپێػىەٚجٕیوۆِەاڵثْٛٚ

سبٔیٌەغەزەٌەوبٔیضاوەِحرٚغەیلٛڕضیپڕٌۀٙێٕیثەوبر٘ێٕبٚە،ثێگِٛبٌْەثٕچیٕەصا
ثەزِبٔیوٛرصی، وۆِەڵیوٛرصەٚاری ٌۀبٚ ثٛٚە سٛێٕضەٚاری ِەثەضحیثاڵٚورصٔەٚەی

ٌەثەرئەٚەیچٛٔىەئەٚوبتثبیەرثەزِبٔیفبرضیٚعەرەثیٚجٛرویعٛضّبٔیثٛٚ،
ٌەوٛرصضحبْ ثٛٚ ثەصەضحەٚە وەصەضەاڵجیبْ ثْٛٚ فەرِبٔڕەٚایبٔە ٚ ئبییٓ زِبٔی ئەِبٔە

پێ صەضث صێرەٚە ٌەپێٕج ثىەیٓ سبٔی غەزەٌەوبٔی ضەیری صەگبجەئەگەر جب صەوبت
٘ەژصەصێرئەِەظغیعریغەزەٌیپێضەٚجرێث

صایەوێحیلبفیەیصەثێ٘ەرغەزەٌێىیعٌەضەروێػیعەرٚٚزیعەرەثیثٛٚە،ٌەلبفیە
صيةجەِبالجەِٛجەٌالئەیئبییٕەئێ

ضەصضەِشەةیەنزەررەژٔٛٚرجەِٛجەٌال

وٛثراوریۀٛضشەئیٕطبْژجەثٛعبٌەِێ

ژجٛصوێیعەرغیِٛعەٌالٌەِٚٛزفیەوێ



ٌِٛەِّەع ِٛضحەزاص، ثۀض، جەرجیع سػحەوی، چٛار لەضیضە، ٌەغەزەي، سبٔیجگە
ەیجێیضەرضٛڕِبٔەغبوبرەثۀبٚثبٔگەوەیەجیوە)ِەَٚزیٓ(ە٘ەیەئەٚ
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:يەو ٔ زیٍ نەرٔٔی رٔٔخسارۀە

ئەَ٘ٛٔەرە ثەر٘ەِێىیئەصەثیِێژٚٚییوۆٔی٘ەیە. ٚەوٛ چیرۆویغیعری)ئیپیه(
چبپٚ ٚ ٔٛٚضیٓ ضەرصەِەصا ٌەٚ ثٛٚە. پەیضا ئەغىەٚت ٌۀبٚ ژیبٔیئبصەِیساص ٌەگەاڵ

ٚصەِبٚصەَگێڕاٚیبٔەجەٚەچبپشبٔۀەثٛٚە

ٔبٚ سۆغەٚیطحەوبٔی ٘ٛٔەرە ٚ ٌەثبثەت یەوێىە غیعری چیرۆوی وٛرصیضا ٌەئەصەثی
غٛێٓ ٌەصٚٚ ٘بٚضێىبٔی الی ٚ وٛرص الی غیعرییەوبْ چیرۆوە ضەرچبٚەی سەڵه،
ئەٚە ٌەثەر ثێگبٔە، ٚاجب ٌەصەرەٚە سۆِبڵیصٚٚەِیبْ ٚاجب ٌۀبٚەٚە ٘ەڵضەلٛڵێثیەوێىیبْ

ثەجۆرێهگەٌێصەثیٕیٓ یەوەیبْ ٘ەر ثەاڵَ ثبثەجٓ، یەن ٌەثٕجضا چیرۆویٌۀبٚەٚەْ،
سەضرەٚ(، ٚ )غیریٓ ٚ فەر٘بص( ٚ )غیریٓ ٚەوٛ ثەرچبٚ سراٚٔەجە ٘ٛٔەریەٚە ٌەرٚٚی

.)ٌەیالِٚەجْٕٛٚ(ٚگەٌێىیجر
ثەغبٔبزیئەصەثی زیٓ(یسبٔییەوێىەٌەٚچیرۆوبٔەیثٛٚە چیرۆویغیعری)ِەَٚ

ٚئەصەثیرۆژ٘ەاڵتٚئەصەثی٘ەِٛٚگێحیٌەرٚٚیٔرسیئێطحیىحەٚەثەراِجەروٛرصی
ثەغبوبرەوبٔیئەصەثیعبٌەِیصەٚەضحێث

ثەرٚٚسطبرزِبْٚئبٚازٚچیرۆوەغیعریرۆژ٘ەاڵتثۀبٚەرۆنٌەژیبٔیئبصەِیساصصەصٚێ
راصەوێػێ گٛێگر ضەرٔجی جێضایە ٚای چیرۆِۆضیمبیێىی ئەَ ٌۀبٚ ِبٔب، وەثۆ

غیعریبٔەصأبٚەرۆویصڵضاریثەضەر٘ەِٛٚئەٚأیصیىەصازاڵە.ئێّەصەجٛأیٓچیرۆوی
ضۆفیسِی... ٚ ئبییٕی ٚ صڵضاری ٚ ئەفطبٔەیی ٚ ضٛارچبوی ٚ وۆِەاڵیەجی غیعری

ٌەئەصەثیٔەجەٚەوبٔیرۆژ٘ەاڵتثەصیثىەیٓ



:تایبەتًەَذییەكاَی شیعری خاَی
ىەاڵثەٚغەٚزاراٚەیفبرضیٚعەرەثیٚجٛرویزِبٔیوٛرصیورِبٔجیضەرٚٚجێ-1

ثەوبر٘ێٕبٚە

وێػیعەرٚٚزیعەرەثیثەوبر٘ێٕبٚە-2

ٌەچیرۆوی-3 ثەوبر٘ێٕبٚە، یەوێحیضەرٚای ٌیریىییەوبٔضا ٌەغیعرە ضەرٚاٚە ٌەرٚٚی
غیعرییەوبٔضا)جٛٚت(ضەرٚایثەوبر٘ێٕبٚە

ج-4 چٛاریٓ، لەضیضە، )غەزەي، غیعریەٚە لبڵجی ِٛضحەٚار،ٌەرٚٚی ثۀض، ەرجیع
ٌِٛەعەِی(٘ەیە



ئەدەبیاتی زاری َأەڕاست

ئەصەثیوۆٔیوٛرصثەگػحیٌەژێرضێجەریِیرٔػیٕەوٛرصییەوبٔەٚەضەری٘ەڵضاٚە،
گەغەی ٚ ثٛٚە پەیضا ثبثبٔضا ِیرٔػیٕی وبریگەری ٌەژێر ٔبٚەڕاضث ورِبٔجی ئەصەثی

ورصٚٚە

ٔب ٌەٚ ضٍێّبٔی غبری صرٚضحىرصٔی صٚای ٘ەٚراِیجب ثەزاری ئەصەثیبت ٚچەیەصا
صیبٌێىحی٘ەٚراِی ٌەصٚایپەیضاثٛٚٔیغبعیرأیثسٚجٕەٚەیغیعریثبثبْ، صۀٛٚضرا،

ٌەقثٛٚ،زاریضٍێّبٔیٚصەٚرٚثەریغٛێٕیگرجەٚەغٛێٓپێ

ٔبٌیٚ٘بٚەڵەوبٔیثٕچیٕەٚثٕەِبیئەَلٛجبثشبٔەیەثْٛٚٚغیعریوالضیىیوٛرصییبْ
ەوبریگەریئەصەثیبجیعەرەثیٚفبرضیبْثەضەریبٔەٚەصیبرثٛٚصأب،ئەِبٔ

٘یچپەیڕەٚٚپڕۆگراَضەر٘ەڵضأیلٛجبثشبٔەیثبثبٔەوبْیبسٛصلٛجبثشبٔەی)ٔبٌی(ثەثێ
.٘بجەئبراٚە
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بُەياكاَی شیعری بسٔتُۀەی باباَەكاٌ

1-زِبٔەوەیبْجێىەاڵٌەٚغەیعەرەثیٚفبرضی

ٚأجێژیضاثٌْٛٚەئبضحێىیثەرزیرە-2

3-ثەزِبٔیوٛرصیٚعەرەثیٚفبرضیغیعریبْٔٛٚضیٛە

4-غەزەيٚلەضیضەیبٌْەژێروبریگەریئەصەثیفبرضیٚعەرەثیصأبٚە

5-ضەرٚایەوبٔیبْزیبجرضەرٚایضحٛٔیٓٚصٚاضەرٚاغیبْثەوبر٘ێٕبٚە

6-وێػیعەرٚٚزیعەرەثیبْثەوبر٘ێٕبٚە



َانی

ئەد وٛڕی سضرە عەغیرەجیٔبٚی ِیىبئیٍی ثەگی ئبڵی ٌە٘ۆزی غبٚەیطیە ّەصی
جبفە،ٔبٌیعٚەن٘ەِٛٚغبعیرأیپێػٛٚسرایحەثەرسٛێٕضٌْەدٛجرەسٛێٕضٚیەجی،ثۆ
ٚ جەٚاٚورصٔیسٛێٕضْرٚٚصەوبجەغبریضٍێّبٔیٌەِسگەٚجیضەیضدەضەْالیزأب

رجٛٚۀبٚصاریوٛرصِەالرەظسٛێٕضٚٚیەجیئیجبزەیِەالیەجیٚەرگ

٘ێػحٛٚەچٛیحەدەجصٚاجرچٛٚیحەغبٌَەوبجیرٚٚسبٔیِیرٔػیٕیثبثبْضٍێّبٔیجێ
ٌەٚێ ِبٚەیەن ٌەثبرٚصۆسیٚ صۀێرێث غبعیر ضبٌّی ثۆ ثەغیعر ٔبِەیە ِبٚەجەٚە،

ضٍێّبٔیصەپرضێث،ضبٌّیعثە٘ەِبْغێٛەثەغیعرٚەاڵِیصەصاجەٚە



جۆرەكاَی شیعری َانی

ەغیعرەصەٚجرێثوەژِبرەیصێرەغیعرەوبٔیٔیٛەصێرییەوەَٚثەٚپبرچغەزەل:  -1
( ٌە عەجس( ٚ )ضەصر صێریصٚٚەَ )5ٔیٛە ٌە غیعرە جۆرە ٔەثێثئەَ وەِحر صێر )5،

صەڕٚات٘ۀضێ1222222 )( ثێثصەچێحە22-11وبجیعصەگبجە زیبجر ٌەِە غعر، صێرە )
سبٔەیلەضیضە

ٔبصەَضەیریچەِەْسۆغەجەٚاثیصاڵصەڵێ

ِٛٚصەجێىەٌەلەفەشصایەعەزاثیٔبصەَ

ِەجٍیطێىیچەِەْٚثٌٛجٛيٚثەزِیگٛاڵِٚٛي

ثەصٚٚضەصِەصرەضەٚصەرشٚویحبثیٔبصەَ

گٛجُ:ئەیِبٖصڵیِٓثەصڵیسۆتثگرە

گٛجی:ِٓثەرصیثەلیّەتثەوەیبْٔبصەَ

گۆغەگیرٌَەثرۆتِٚٛجەٚەدذیعٌەِٛژەت

رٚلٛالثیٔبصەَرٚدیغیریُٕئەثەرغی

جەڵەثیضیٕەییچبوُِەوەثەٚچبٚأە

ضیٕەوەَچبوەثەئیٕطبٔیسەراثیٔبصەَ

ٔبٌیب(ئەَغەزەٌەتجبزەثەجبزەٚجٛٚە)

ثەصٚٚصەص)ِەپٕٙٛی(ٚ)ٌٛثجیٌٛثبة(یٔبصەَ



2- :ٌە٘ەِٛٚرٚٚیەوەٚەٌەغەزەيصەچێثصەجٛأیٓپێیثڵێیٓغەزەٌیصرێژ،قەسیذە

ەیصێرەوبٔیزیبجرە،صرێژجریٓلەضیضەیثۆپێغەِجەر)ص.ر(گٛجٛٚەثەاڵَژِبر
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ئەیضبویٕیِەصیٕەِٕەٚەرە-1

2-ئەالئەثیٔەفص

3-)ُصٚٚٔبِەوەیٔبٌیٚضبٌُ)لٛرثبٔیجۆزیرێگەج

ِەضحٛٚرەوەدەضٕبٚئەصیجە...-4


جەضەر٘ەرئەٚجۆرە٘ٛٔەرەیە،غبعیرٔیٛەصێرەغیعرێىیوٛرتصەسبيٕستەزادە: -3
زیبصی غحی غەزەي ٚاجب ِٛضحەزاصە، صەٚٚجرێث پێی ثۆیە صرێژەوبْ، غیعرە صێرە ٔیٛە

صەسرێحەضەری

ئەیجبزەجەٚاْپیرَٚئٛفحبصەوەٚجَٛٚ

جبِبٚەدەیبجُ

ثضەرەصەضحیغىطحەَوەٌەصەشچَٛٚصەضحێ

لٛرثبٔیٚەفبجُ

جۆیٛٚضفیٔەٚدٛضٕیٌەضەرِیطریجیٕبٔی

بٔیِٓپیرَٚس


4-ئەَتاك پێىٙبجٛٚە، ٔیٛەصێریصٚٚەَ ٚ غیعرێهٌۀیٛەصێرییەوەَ ٌەصێرە ثریحییە :

فەٌطەفی ثیرێىی یبْ پێػیٕبْ پۀضێىی یبْ ٔەضحەق لطەیەوی ثۆ غیعرە ثبثەجە
صەسبجەڕٚٚزیبجرثۆصڵضاریٚٚەضفیضرٚغثثەوبرصێث

ضەٚجیٔەغّەیثٍجٍەیبچەٖچە٘ەیسرسبڵییە

ٔبڵۀبڵی)ٔبٌی(یەبٌەژێرپێصۀگیضۆٌەی



پەخشاَی كٕردی

جێىەاڵٚەجیبْ ٔەجەٚایەجییەٚە ثەدٛوّی ئیطالِەجییەٚە ٌەپێع ئبرییە ٌۀەجەٚەی وٛرص
٘ەثٛٚەٌەگەاڵٚاڵجیئیطالِیٚفبرضیثەجبیجەتٌەئەصەثضا

٘بججێثئەٚ صا ئبثٛٚری.... ٚ ٌەثٛاریضیبضەت گۆڕأىبریەن ٘ەر ٚ ٔسِێه ٚ ثەرز ا٘ەر
ثەریٔبثێثٌەَگۆڕأىبریەئەصەثیعثێ

ئەصەةصاثەظصەورێثثۆصٚٚثەغیضەرەوی

پەسػبْٚغیعر

عەرەةٚفبرضەوبٌْەضەرەجبصازۆرثەضبصەییٚضبٔبییپێٕبضەیپەسػبٔیبْورصٚٚە
صەڵێٓ)پەسػبْلطەٚرضحەیەوەوۀەثەضحراٚەثەوێعٚضەرٚا(وٛرصەوبٔیعصەڵێٓ

رض ثێ)پەسػبْثەٚ حەٚلطەیەصەٚجرێثوە٘ۆظٚ٘ەضحیِرۆڤپیػبْثضاتٚ
ثەظثێثٌەوێعٚضەرٚا(

ئبٚاز پەسػبْ:ئەٚزِبٔە٘ٛٔەرییەجٛأەیەوەثەغێٛازێىیجٛاْٚرێهٚپێهصاڕێژراٚە،
وبریگەریٌەضەرٔییە



كٕرتەیەك نەيێژٔٔی پەخشاَی كٕردی



ئ وەجب وٛرصی ٔٛٚضراٚی پەسػبٔی صەلی صەضحّبْوۆٔحریٓ ژێر صۆزراثێحەٚەٌە ێطحب
ثێث
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وحێجەوەی)عەٌیجەرەِبسی(وەگٛایەٌەضبڵی٘ەزاریوۆچیٔٛٚضراٚەثەاڵَ :یەكەو
ضبڵەوەجێیگِٛبٔە،چٛٔىەِەالِذّٛصیثبیەزیضیپێػەویەوەیٔٛٚضیٛەثەاڵَئبیب

ٚەرگرجٛٚەئەٚەصیبرٔییەئەَضبڵەیٌەوٛێ

:یجێضایەوحێجەوەیجەرەِبسیئەَثبضبٔە
1-.ُصرففبرضی-4صرف.-3فعً.-2أض

ثیرٚثۆچٛٚٔیرەغضفۀضیٌۀبٚوحێجەوەغضاثبضیرێسِبٔیوٛرصیعصەوبتئەِەثەثێ

) :دٔٔەو لبزیە دٛضێٕی غێز سٛارص1161ْ-1122ِەٌٚٛصٔبِەوەی وەٌەوبجی )
ٌەوبج یبْ صەسٛێٕضرایەٚە ٌێی دمحم)ص.ر( پێغەِجەر ِەٌٚٛصی ئب٘ۀگصرٚضحىرصٔی ی

گێڕأضا

:َأەرۆكی يۀنٕدَايەكە بریتییە نە
ثٛٚٔی-1 ٌەصایه رۆژی ثبضىرصٔی ثۆ پێػەویەوی ٚەوٛ صٚٔیب ٚ وەْٚ صاِەزرأضٔی

پێغەِجەرچٛٔىە٘ەِٛٚصٚٔیبٌەضەرغەرافەجیپێغەِجەرصاِەزراٚە

چیرۆویوٛرتٚپۀضٚثەضەر٘بتٚگەٚرەییسێریِەٌٚٛص٘ۀضێ-2

3-یٌەصایهثٛٚٔیپێغەِجەرچۆٔیەج


دەربارەی بابەتی ئەدەبییۀە گرَگی يۀنٕدَايەكە بریتی بٕٔ نەو شتاَەی 
:خٕارۀە

ثەپەسػبْٔٛٚضراٚەئەگەرچیٔبٚۀبٚەثە٘ۆٔراٚەجێٙەڵىێعوراٚە-1

2-زۆرثەی٘ەرەزۆریثەپەسػبٔیضەرٚاصارٔٛٚضراٚە

رۆویوٛرجیوٛرصی،چٛٔىە٘ۀضێئەَوحێجەضەرەجبیەویثبغەثۆگەغەورصٔیچی-3
چیرۆنٚپۀضیجێضایەغێٛازەوەغیزۆرضبصەٚضبوبرە

4-زِبٔەوٛرصیەوەغیپڕەٌەٚغەیعەرەثیٚفبرضیٚجٛروی

5-چبپىراٚە1235ِەٌٚٛصٔبِەوەثۆیەوەِجبرٌەضبڵی

عەلیضەیِەٚالٔبسبٌیضیٔەلػجۀضییە)عەلیضەیوٛرصی( :سێیەو

ٚرضِٛبجٕبِەیأوراصیە(ِەالِەدّٛصیثبیەزیضییەعبصات :چٕارەو

ِەالِذّٛصیثبیەزیضیجگەٌەزِبٔیوٛرصی،زِبٔیعەرەثیٚفبرضیثەثبغیزأیٛە

:جگەٌەعبصاتٚرضِٛبجەوەیچۀضیٓثەر٘ەِیجریػی٘ەثٛٚە
رضبٌەجذفەأذالْفیاٌرزِبْورصاْ-1

2-ٛرصیٚەرگێڕأیثەغییەوەِی)غەرەفٕبِەی(ثۆو

پێػەویثۆرێسِبٔەوەیعەٌیجەرەِبسیٔٛٚضیٛە-3

فەر٘ۀگیصیبٌێىحەوبٔیوٛرصی٘ەوبریٚرەٚۀضیٌەگەاڵ)ژاثب(ٔٛٚضیٛێحی-4

ٖٛصٔبِەیِەالعەثضٚڵاڵیجەٌیزاصپەسػبٔیِەٌٚ:پێُجەو

ثەصأەوەیغێزدٛضێٕیلبزیصەچێث زۆر ٔبٚەڕۆوضا ٚ ٌەرٚٚسطبر ِەٌٚٛصٔبِەیە ئەَ
ٚٚەو زیبجریعگریٕگیثەضەجعیٔبٚەٚەیصاٚە ثگرە ٚ پەسػبٔێىیضەرٚاصارە ئەٚ ٛ

ٌەرٚٚیرەٚأجێژییەٌٚەٚەیغێزدٛضێٓچڕجرە

ٚ ثەپێیغێٛە لبزییە دٛضێٕی پەسػبٔی ٘ەِبْ عەثضٚڵاڵ( )ِەال ثە پەسػبٔە ئەَ
٘ۀضێ ثەاڵَ ٘ٛٔەریٔبٚەرۆن، جەٌیساصە ئەٚەی زِبٔەٚە ٌەرٚٚی ٘ەیە جرەجیبٚازی

ٌەضێ جگە غحە ٔبٚەرۆویع٘ەِبْ ٚ لبزی دٛضێٕی غێز وەٌەٚەیٌەٚەی سباڵ
:جەٌیساصە٘ەیەٚەوٛ
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گرٔگیضأیضٛڵحبٔیِٛزەفەر٘ەٌٚێریثەئب٘ۀگِەٌٚٛصورصْ-1

ئەٚأەی-2 ثەغٛێٓ گەڕاْ ٚ ِەصیٕە غبری ثۆ چٛٚٔی ِٛزەفەر ضٛڵحبْ سەٚٔەوەی
)ص.ر(ثضزْوەٚیطحٛٚیبٔەجەرِیپیرۆزیپێغەِجەر

ِەضەٌەیصرٚضثثٛٚٔیزەٚیٚئبضّبْٚثٛٚٔیزەٚیٌەضەرثەرص-3

ثە٘ەغثٌەژٚٚرئبضّبْٚصۆزەرٌەژێرزەٚیبٔە،ئەرزٌەضەرثەرصییە،ثەرصٌەضەرگبیە،
٘ەٚا ٘ەٚایە، ٌەضەر ثب ثبیە، ٌەضەر ئبٚ ئبٚێیە، ٌەضەر ِبضی ِبضییە، ٌەضەر گب

ٌەضەرجبٚێىیرٚٚٔضایە

ٔییەجگەٌەئەرزئەَپەس ٚغەیثێگبٔەیجێضا پەجیٔٛٚضراٚە، ػبٔەثەوٛرصییەویزۆر
ثەضەجعصەضحیٔەثێ پەسػبٔە ئەَ ٌەضەرەجبصا ثەاڵَٚغەیزەٚیعثەوبر٘بجٛٚە،

پێىرصٚٚۀبٚۀبٚەظوێػضارەٚ٘ەِەجۆرە



چیرۆك

ِێژ ٘ٛٔەرێىیگرٔگیئەصەثە صەٚڵەِۀضیپەسػبٔە، ٚ ٚٚیەویچیرۆنثٛارێىیفراٚاْ
ثبپیرأّبْ ٚ ثبة زٚٚصا ٌەزەِبٔی ٌەچیرۆوە، دەزی ٌەوۆٔەٚە ِرۆڤ ٘ەیە وۆٔی زۆر

ثەرگٛێ ٘ەلبیەجی زضحبْ غەٚأی ثەجبڵیضا صەضث ٚ یەوحریٌەثێىبری ثۆ ئبگرصأیبْ
ضٛٚصیبٌْێ ٚ چێژ ثەچیرۆنصاثٕرێٓئەٚاصەگێڕایەٚە ئەَ٘ەلبیەجبٔە ئەگەر ٚەرگرجٛٚە،

یِرۆڤبیەجیوۆٔەئەٚدەوبیەجبٔەظٌەثٕچیٕەصاِرۆڤسۆیصرٚضحیچیرۆنثەلەصژیبٔ
صەرثبرەی رەضٛي غٛوریە ص. ثٛٚە سۆی ژیبٔی ثەضەر٘بجەوبٔی گێڕأەٚەی ٚ ورصْٚٚ
چیرۆنصەڵێث:)چیرۆنثریحییەٌەگێڕأەٚەیچۀضرٚٚصاٚێىییەنٌەصٚاییەنوەثەضەر

جێضەپەڕٌْەغٛێٕەٚا صێٓٚ ٚاجەچیرۆنجگەچۀضوەضێىیجیبٚازصا رێىیصیبریىراٚصا(.
وبت، غٛێٓ، وەش، رٚٚصاٚ، ٚەن: ٌەسۆصەگرێث جریع ثٕەِبیەوی چۀض ٌەگێڕأەٚە

گفحٛگۆ،صایەٌۆگِٚۀەٌۆگ

ٔۆزصەِیٓ ضەصەی ثەاڵَ ٘ەیە، صٚٚری ِێژٚٚیەوی ٌەئەٚرٚپب چیرۆن صەروەٚجٕی
ضە ٌەَ چٛٔىە صاصۀضرێث ئەٚرٚپی چیرۆوی زێڕیٕی وۆِەڵێهثەضەرصەِێىی صەیەصا

ضحبٔضاي ٚ فٍۆثیر ٚ ثەٌسان ٌەٚأە ثٛٚە وەَ وەٚێٕەیبْ صەروەٚجٓ چیرۆوٕٛٚضیثەجٛأب
ٌەفەرۀطبٚصیىٕسٌەئیٕگٍحەراٚگۆگۆيٚجۆڵطحۆیٚصیطحۆفیطىیٚچیشۆفٌەرٚٚضیب.
وٛرصصا رۆغٕجیرأی ٚ ٔٛٚضەر ٌۀبٚ وٛرصی ٘ٛٔەری چیرۆوی ثەصەروەٚجٕی ضەثبرەت

یبٚاز٘ەیەثۆزیبجررٚٚٔىرصٔەٚەیلۆٔبغیضەرەجبییچیرۆوی٘ٛٔەریوٛرصیثیرٚڕایج
٘ۀضێهٌەٚثیرٚڕایبٔەصەسەیٕەڕٚٚئەگەرثەوٛرجیعثێث

ز1156ص.فەر٘بصپیرثباڵپێیٚایە)ِەَٚزیٓ(یِەالِەدّٛصیثبیەزیضیوەٌەضبڵی

ثی ٚٚرصجر ئەگەر ثەاڵَ یەوەِیٓچیرۆویوٛرصییە زیٕەوەیٔٛٚضراٚەجەٚە ٚ ِەَ ئەٚا ٓ
ئبالْ(ە )ِەِی سبٔیعضەرچبٚەوەی ئەدّەصی ئەٚەی ٚ ثبیەزیضی ِەدّٛصی ِەال
ٌەٚ یەوێىە جەِۆ فٛئبص )غەٚیع(ی چیرۆوی وٛرصییە، فۆٌىٍۆری وەصاضحبٔێىی
ص. رەضٛيٚ غٛوریە وەیەوەَچیرۆویوٛرصیثێثص. وراٚە ٔٛٚضراٚأەیئبِبژەیثۆ

پەر ص. وەٌەضەرجەِػیضدەیضەریٚ جەِۆ وەئەَچیرۆوەیفٛئبص پێیبْٚایە ضبثیر ێس
ٌەضبڵی وٛرص رۆژی چیرۆوی1213الپەڕەوبٔیگۆڤبری یەوەَ چبپىراٚە ٌەئەضحۀجٛاڵ

چیرۆوی ٚایە وەپێی ٘ەیە جریع ثۆچٛٚٔی ضەرەٚە ثۆچٛٚٔبٔەی ٌەَ جگە وٛرصییە.
صەجٛأ صەروەٚجٛٚە جیٙبٔی جۀگی ٘ەرصٚٚ ٔێٛاْ ٌەِبٚەی چیرۆویوٛرصی رێث
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 وەٌەضبڵی ضبئیت جەِیً وٛرصی1225)ٌەسەِٚب(ی چیرۆوی ثەیەوەَ ٔٛٚضراٚە
صاثٕرێث

٘ەر وٛرصی چیرۆوی ئەٚا ثىەیٓ وٛرصی چیرۆوی ٔبٚەرۆوی جەِبغبیەوی ئەگەر
ٚ ئبزار ٌەرۀگضأەٚەی ثریحیثٛٚە ثبثەجەوەی ٔبٚەرۆوی ئێطحب جبوٛ ٌەضەر٘ەڵضأییەٚە

وۆ گیرٚگرفحی ٚ ثبریئەغىۀجە ٌەئۀجبِی ئەِیع وٛرص ضەرصەِەی ئەٚ ِەڵگبی
ثٓ چیرۆوبٔەیثبضّبْورصْثەَغێٛەیە ئەٚ ئەگەر ٘بجٛٚە. ئبڵۆزیٔەجەٚەیوٛرصەٚە
چیرۆن ثەیەوەَ چیرۆویٌەسەِٚب ئەٚا ثىەْ وەثبضیثبریئبڵۆزیژیبٔیگەٌیوٛرص

ٌەٚوبجە چیرۆوەوبْ ئەٚەیە ضەرٔجە جێگەی ئەٚەی ثەاڵَ ٔٛٚضراْٚصاصۀرێث، ی
ٌە٘ەِبْوبتصاثاڵٚٔەوراٚٔەجەٚە

ِبِۆضحبعجضاٌرزاقثیّبرٌەَثبرەیەٚەصەڵێث:چیرۆویوٛرصیٌەثبٚەغیرۆژٔبِەگەری
وٛرصیضاثرەٚیضۀضٚٚەٚپێػىەٚجٛٚە



بەرأردێك نەَێٕاٌ ْەقایەت ٔ چیرۆك

یبْ٘ەیە٘ەرچۀض٘ەلبیەتٚچیرۆنٌەزۆرثٕەِبٚغێٛەیگێڕأەٚەٚزۆرغحیجرجیبٚاز
٘ەرصٚویبْثەضەر٘بجیِرۆڤصەگێڕٔەٚە

1-ثەالیۀی وەضبیەجی چیرۆن ثەاڵَ ٔبصات صەرٚٚٔی ثەالیۀی ثبیەر زۆر ٘ەلبیەت

ثبیۆٌۆجیٚضبیىۆٌۆجیصۀبضێٕێث

سەیباڵ-2 ثٕبغەی ٌەضەر ثبثەجەوبٔی ٚ غەیت وبرٚثبری ٌەضەر زۆرجر ٘ەلبیەت ثیری
ٌۀب رٚٚصاٚی جبزەصاصەِەزرێٓ، چیرۆوٕٛٚضی ثەاڵَ پێػەٚە، صێٕە زۆر رێىەٚت ٚ وبٚ

ثەژیبٔی ثبیەسضاْ ثىبت، چبرەضەر ِرۆڤبیەجی وێػەیەوی ٌەچیرۆوەوەیضا صەیەٚێث
وۆِەاڵیەجیٚلٛڵجٛٚٔەٚەٌەصەرٚٚٔیوەضەوبْثەٚرصیٚەضفیژیبْصەوبت

3-رٚەوٛئەژصیٙبٌٚە٘ەلبیەجضاوەضەوبْجۀیبِرۆڤٔیٓ،ثەڵىٛئبژەاڵٚگیبٔضاریضەی

صەورێث ثەاڵَ وەضبیەجییە ِرۆڤ جۀٙب ٌەچیرۆوضا ثەاڵَ ثەغضارْ ٚ...٘حض صێٛ ٚ
گیبٔیعثىرێثثەوەضبیەجیٌٚەچیرۆویِٕضااڵٔضائبژەاڵٚپەٌەٚەرٚجۀبٔەتغحیثێ

رۆاڵثجیٕٓئەِەظثۆِەثەضحیپەرٚەرصەیە

یضاثشٛێٕرێحەٚە٘ەجب٘بجٕیچبپ٘ەلبیەتوۆڕِٚەجٍیطیپێٛیطثثٛٚەثۆئەٚەیجێ-4
ٔٛٚضەریچیرۆوەوە یەوطەر ئەٚا ثٛٚە پەیضا صٚاجر چٛٔىە چیرۆن ثەاڵَ چبپەِۀی، ٚ
ثۀبٚیسۆیەٚەیبْثۀبٚێىیسٛازراٚەٚەچیرۆوەوەیٌەگۆڤبرٚرۆژٔبِەوبْثاڵٚصەورصەٚە

5-وضاٚەضفیٚەضفٌە٘ەلبیەجضاٚەنثڵمیضەرئبٚٚایەصێثٚصەڕٚاتثەاڵٌَەچیرۆ

ٚرصیرٚسطبرٚغێٛەٚلیبفەٚالیۀیصەرٚٚٔیوەضەوبْصەورێث

ثەاڵَگرٔگئەٚەیەچیرۆن جیبٚازیجریع٘ەثٌٓۀێٛاْچیرۆنٚ٘ەلیمەت، رۀگەزۆر
جۆرەوبٔی ٌەرٚٚیجەوٕیهٚ صٚایرۆژ رۆژ ژأرێىیگرٔگیپەسػبٔەٌەئەصەثیوٛرصیضا

 جۆری چۀضیٓ ٚ صەچێث پێػەٚە چیرۆن...ثەرەٚ وٛرجیٍە چیرۆن، وٛرجە چیرۆن، ٚەن
ٌەچیرۆنثٛٚٔەجەٚەئەِەظٌەثەرئەٚەیەچٛٔىەثە٘ۆیزأطثٚجەوٕەٌۆجیبٚەژیبْئبڵۆز
ثٛٚەٚسەڵهدەزٌەٚجۆرە٘ٛٔەرەصەوبتوەوەِحریٓوبتثجبتثۆیەئەَجۆرە٘ٛٔەرە

ْ،ثەڵىٌٛەغیعریػضاثرەٚیضۀضٚپێػىەٚتئەَوٛرججڕیەظٔەن٘ەرجۀیبٌەپەسػب
ّٔٛٔە ٘ەریەوەٚ چیرۆن ٚ ٌە٘ەلبیەت غیعر، ِۆثبیٍە ٚ غیعر پۆضحەرە ٚەن ثٛٚ پەیضا

.صە٘ێٕێحەٚەوەثۆجبلیىرصٔەٚەٚجیبٚازیەوبْصاسٍە
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ٔتار

ضەرصەَ ثەپێیجێپەڕثٛٚٔیوبتٚ صەلبٔەیوەثەپەسػبْصۀٛٚضرێث٘ەِەجۆرْ ئەٚ
گۆڕأىبریبْثەضەرصاصێث

ی٘ٛٔەرەوبٔیپەسػبْالیچۀضٔٛٚضەرێهٚەرثگریٓٚەوٛیەنٔییە،ثەاڵَصاثەغىرصٔ
پەسػبْچۀض گرٔگئەٚەیە ثەاڵَ ٔسیىٓ، ٌەیەوحرەٚە ٘ەِٛٚیبْ ٘ەر گػحییەوە ٘ێڵە

٘ٛٔەرێىیجیبٚازصەگرێحەسۆی،ئەٚەیٌێرەصاثبضیصەوەیٓٚجبرە

ٚجبرچۀضیٓپێٕبضەیجۆراٚجۆریثۆوراٚە

 گەرصی عسیس وەثەپەسػبَْ. ئەصەثی ٔٛٚضیٕێىی ٌەپبرچە ثریحییە ٚجبر صەڵێث:
ٚ٘ەضثٚثیریٔٛٚضەرەوەیصەرصەثڕێصۀٛٚضرێثثەزِبٔێىیپبنٚرەٚاْصاصەڕژێ

ثەغێٛازێىی ٔەصرێژ، ٔەوٛرت پەسػبٔە، ئەصەثێىی پبرچە ٚجبر صەڵێث: ثیّبر عجضاٌرزاق
یبْصەصٚێرْٚٚ،ثەزِبٔێىیصڵىێعٌەثبثەجێهٌەثبثەجەوبٔیژ

ئەگەرٌەرٚٚیِێژٚٚییەٚەضەیریٚجبرثىەیٓصەثێثالییۆٔبٔیەوبٔەٚەضەیرثىەیٓالی
فیحب،زەیٕەفۆْ،ئەفالجْٛ،ئەرضحۆ

ثەو ٌۀٛٚضیٕەوبٔیضا رەگەز صٚٚ ئەفالجْٛٚ الی ثىەیٓ ضەیری ئەٚیعئەگەر بر٘بجٛٚە
ٌەئەفالجْٛٚٚەرگرت(پبغبِْۆٔحێٓٔٛضەرێىیفەرۀطییەضٛٚصی)گفحٛگۆ،

ٔەچٛٚوحێجی)٘ەٚڵەوبْ(یٔٛٚضیوەوۆِەڵێهٚجبرثٛٚزۆریپێ1512ِۆٔێثٌەضبڵی
)فرۀطیصثبوٛٔی( ٔٛٚضەر ثەجبیجەجیثەریحبٔیە ثەٚاڵجبٔیجریعثاڵٚثۆٚە ئەَ٘ٛٔەرە

ٌەژێروبریگەریِۆٔێثوۆِەڵێهٚٚجبریثاڵٚورصەٚە

 جر وەضی چۀضیٓ ثبوۆٔی ٚ ِٛٔحێٓ ٚجبرپبظ ثەاڵَ ثٕٛٚضٓ ٚجبر ٘ٛٔەری جٛأیبْ
ٔەیحٛأیثجێثثە٘ٛٔەرێىیضەرثەسۆ

جبوٛ ورص، صا٘ێٕبٔیثبغیبْ ئەصیطۆْ( )جٛزیف ٚ ضحیً( )ریچبرص ٌەضەصەیدەڤضەصا
پێع ٌەگەاڵ ثىەٚێث پێع ٔەیحٛأی ٚجبر ٔەوەٚجٓ پێع ئەصەثیەوبْ گۆڤبرە ٚ رۆژٔبِە

جٛأی ٚجبر ئەصەثیەوبْ گۆڤبرە ٘ۀگبٚیوەٚجٕی صەثێث ثٙبٚێژێث گەٚرە ٘ۀگبٚی
)گۆجۀجەرن(ٌەیبصٔەوەیٌٓەپێعسطحٕی٘ٛٔەریپەسػبْثەجبیجەجیٚجبر



تایبەتًەَذیەكاَی ٔتار

ٔٛٚضیٕیٚجبرٌەوەضێىەٚەثۆوەضێىیجرٌەژیٕگەیەوەٚەثۆژیٕگەیەویجرجیبٚازە،-1
غیىرصٔەٚەیسۆیەجیچٛٔىە٘ەرٔٛٚضەرێهسبٚەْثیرٚ٘سریٌٚێىضأەٚەٚ

2-پبثۀضە ٚجبر وۆجبیی ٚ ضەرەجب چٛٔىە ٚجبرە، ثٕەِبیەویضەرەوی ثبثەت یەوێحی

ثەثیرۆوەیٚجبرەوە،ٚاجب٘ەرٚجبرێهٌەچٛارچێٛەیثبثەجێهصەضٛڕێحەٚە

ٔبٚٔیػبٔیثبثەتیبسٛصٚجبرثٕەِبیەویضەرەویجریٚجبرە،چٛٔىەصەثێثٔبٚٔیػبْ-3
ٌەسۆیثگرێثٔبٚەرۆویثبثەجەوە

4-ٔٛٚضەریٚجبرصەثێثلەڵەِیئبزاصثێث

سۆپبراضحٌٓەپێػەویەویصٚٚرٚصرێژٚثێساروەرٚاٌەسٛێٕەرصەوبتثێساریثٕٛێٕێث-5

6-.ٚجبرپبرچەپەسػبٔێىیوٛرجە،ثۆیەپێٛیطحەوٛرجیٚصرێژیٚجبرٌەثەرچبٚثگیرێثص

یٓوراٚەثەپێیثۆچٛٚٔیصوحۆرئەگەرزیبجر(الپەڕەجەس12ّعسیسگەرصیصەڵێثثەصەٚری)
ثێثضٕٛٚریٚجبریسۆیٌەصەضثصەصات

ثێثٌەٌێڵیٚجەِِٛژیٚ-1 رْٚٚٚرەٚایەِەرجەصٚٚر ٚ زِبٔێىیئبغىرا زِبٔیٚجبر،
٘ێّب
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پێٕبضەیٚجبر عسیسگەرصیٚعجضاٌرزاقثیّبرِبْسطحەرٌٚٚەضەر رایص. ٌەضەرەجبصا
جرصەسەیٕەڕٚٚثەاڵَ٘ەریەوەٚرایجیبٚازی٘ەیە:ٌێرەصارایچۀضأی



ٚجبرپبرچەپەسػبٔێىیوٛرتیبِْبَٔبٚۀضییە،یەوێحید. سۀسەٌ جەرەب دەڵێت:
رەگەزی صەوبتٚ چبرەضەر وێػەیجبیجەجیٚگػحیثەغێٛەیەویسێرا ثیریجێضایە،

سٛصیصەضحیثەضەرصاصەگرێث،ثبضیٔبٚەرۆنٚرٚٚسطبرصەوبت

الیۀێشٕكریە رەسٕل دەڵێت:. ص ئەصەثییە ٔٛٚضیٕێىی ژیبْٚجبر ٌەالیۀەوبٔی
ثبضیٔبٚەرۆوی جۀٙب پێٕبضەیە ئەَ ٌێىضەصاجەٚە ثبثەجێىیجەضىیژیبْ سۆ، صەگرێحە
ورصٚٚەوەِٛوٛڕیەوەیٌەٚەصایەوەثە٘یچغێٛەیەنثبضیجەوٕیىیٔٛٚضیٕیٔەورصٚٚە

پبرچد. دمحم یٕسف َەجى دەڵێت ٚجبر ثبثەجەٚە: صرێژی ٌەالیۀی پەسػبٔێىە ە
صٚٚرٌەزۆرٌەسۆورصْصۀٛٚضرێثصیبریىراٚە،ثەغێٛەیەویسێراٚضەرپێ

نەفەرْەَگی )انًعجى انًفصم فی االدب(

ٌەرٚٚی صأراٚە پەسػبْ ٌەچٛارچێٛەی ٚ ئەصەة ٌە٘ٛٔەرەوبٔی ثە٘ٛٔەرێه ٚجبر
وبٔیثۆصأراٚەپێىٙبجیػەٚەِەرجیپبراٚیٚرٚٚٔیٚئبغىرایٚغە



 

 






