
سدٌى غازى زِؤوــــــــاـدزوضت ك  

ا زِووداويَكى  ويَرووى  طسٌك  لةٌيَواُ  بةلَطة زضتاٌيةتى  زِؤواٌى  و غازى  زؤوضةزِةلَداٌى غا          
ضةداُ    دوايي غويٍَةوازيةكاُ  و ئةفطاٌةدا . لةضةزةتاى دزوضت بووٌى  زِؤوا )يةكةً غاز(  ويَروويَكى 

جاز   ضةزضاوةكاُ  كة ِةٌدئ  بة ثػت بةضنت  بةً   ٌووضساوة  ئةوةش  غازةكة ضاهَ  لةداوةشزاٌدى 
 شةمحةتة  وٌاتواٌني ثػتى ثئ ببةضتني .

و غازضتاٌيةتى  ئةً    ويَروو و ِةلَكؤلَيٍةكاُ   بةلطةى طسٌط  دةزدةخةُ لةضةز   غويٍَةوازى  كازى      
ضؤٌيةتى  دزوضت كسدٌى  غازى  زؤوا   لةٌيَواٌياُ  لةضةززِؤواٌةكاُ  بؤجووٌى  جياواش  ِةية  غازة  ،

وسدوة  بة  طسٌطرتيَ  ش( 71ضاهَ ) و  بووة  ث.ش(  لة دايك95كة لة ضالَى)   ،ِةٌدئ ٌووضيٍى )ليفيوع(
دزوضت   لة ضةزةتايي دةكات ويَروو ٌووضةى  زِؤواٌى دائةٌسيَت ، لة كتيَبةكةيدا باضي  ويَرووى  زِؤوا   

(  كتيَب 741. ئةً كتيَبة  ويَرووى  زؤوا  لة )  ث.ش(5ِةتا وسدٌى  )دزوشوع(  لة ضالَى  ) بووٌيةوة 
ضاهَ( ئةً كتيَبةى  ٌووضيوة  و ِؤٌساوةكاٌى  44واوةى ) ( كتيَبياُ واوة .بة 59ثيَكّاتووة   تةٌيا )

  (االلياذةاليا  وة )لة دايك بووة لة باكوزى  ئيت ث.ش(14زؤواٌية لة ضالَي ) )وزغيميوع( ى غاعسيَكى 
ث.ش(  45)عس )اوفيدوع( ضالَي  دوايي وسدٌى  بالَو بوةتةوة  ،وغاضاهَ    جةٌديَ ٌووضيويةتيةوة  دواي 

 وسدووة . ش(   71لة دايك  بووة   و)

)التحوالت(   طسٌطرتيَ  كازةكاٌى  لةضةز ئةفطاٌةى  ئةغسيكي  و زؤواٌي  ٌووضيٍى  كتيَبيك بة ٌاوى       
ئةوجساتوز  ٌووضيوة . ئةً كتيَباٌة  لة ضةزدةوى   خؤغةويطتى ( تسى لةضة ز ) ِوٌةزى   بيَكىو كتيَ

بووة  ئةوجساتؤزى  زِؤوا  و ضةزكسدةى  ضةزباشى   ش( ذياوة  . يةكةً 74 –ث .ش 35(  لة ضالَى )أوغسطس)
وكةوى  دذايةتى  ٌاضساوة  بةضةزدةوى  )ثاكظ زؤواٌا(  ٌاودةبسيَت  (  بة ئاغتى طسسأوغ.ضةزدةوى  )

بوو    دزيَر لة ئاغتى و ئاضوودةى  و  دووز بة واتاى  )بةشواٌى  زؤواٌى  ئاغتى  زؤواٌى(  كةواوةيَكى 
بوو  ، يةكيَك بوو لة  زؤواٌى   غاٌصةيةوى  تؤزى سائةوج  ِةتا وسدٌى ) وازكوع اوزيميوع(  فيمطوف و

ث.ش(  لةاليةُ ) شيٍوُ ( دزوضت  5فةلطةفةى ِميٍيطتية  لة قسٌى )  مذهب يمة ضووفة )السواقي( فة
 كساوة.



لة  ووزدكازى   بووُ لةطةهَ  بة يةك   كات  ويَروو  و ئةفطاٌةى  غازى  زِؤوا  تيَكةالَو  بة تيَجةزِبووٌى
  دايكياُ ئةفطاٌةى  دزوضت كسدٌى  غازى   طسٌطَ لة ٌاو  ووع(  دوو كةضايةتىوٌاوى دا. )زووولوع  و  ز

ٌيوويتوز  بساى  اووليوع  دةضت دةطسيت بةز  ( . البالوجناثاغاى )  (ٌيو ويتوز)(  كضى  زيا ضيمفيا )
لةطةهَ   زيا ضيمفيا  ئةو  دو و  كوزة  دوواٌةكةى  )زوووع   و  زووولوع(   كاُ   دةكوذيَت  وثهحوكي  و واز
تيرب  بؤ   ٌاو  زووبازى  ئةياخناتة  بووٌياُ  باوكياُ  دواى لة دايك   ِسقن  ياُ   وازع خواوةٌدى 

بةخيَوياُ  دةكات و   (ذئبطوزط ) زِشطازياُ  بوة  دواى   مبسُ  بةالً  بةِؤى  ثازاضتٍى  خواوةٌد ئةوةى 
 بة خيَوياُ دةكات .  ئةياُ  دؤشيتةوة  و  ذٌةكةى ك  لةكةه دواى غواٌيَ

 

 
 بةخيَو كسد(  زووولوع  و   زوووع)طوزط   ئةو ويٍَةى 

 



دزوضت كسد   لةضةزطسديَك  كة دةزِواٌيَتة ضةز  )زؤوا( ياُ   دواى طةوزة بووُ  )زووولوع  و زوووع( غازى  
ئةكسد  زؤوا  دزوضت  غازى   غوزاى بة ٌاوضةى  )باالتيٍا( ، كاتيَك  زووبازى )التيرب(  و دواتس ٌاضساوة 

 زووولوع  دواى  ٌةبوو  و ديوازةكة  بةزش  بةزشى   ثيكةٌى لةبةز ئةوةى (ووع) زوكوخةكاُ  لةطةه 
 تاشةية.   غازة  بةً  ٌةكات   و ِاوازى كسد  كةع طالَتة بساكةى  كوغت

  ِيٍَا .  بةزِةً زاضت و كػتوكالَى كسد ،ضٍوزى ثا   ضاهَ( حةكىى  زؤواى 44زووولوع )

 

  

 

 

زؤوا كة حةوت طسدى تيادا دةزدةكةويتٌةخػةى غازى      



 

 

 

 

 ٌةخػةى ووالَتى ئيتاليا

 

 


