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 :1پێػەکی:
ٔ :١-١بٔٚیػبٔی جٛێژیٕەٚە:
ئەَ جٛێژیٕەٚەیە کە ثە ٔبٔٚیػبٔی (غٛێٓ ٌە رۆِبٔی ِەٍِەکەجی رۆثۆجەکبٔی کەِبي
ضەعذی)یە٘ ،ەٚڵێکە ثۆ خطحٕەڕ ٚ ٚٚرٔٚٚکردٔەٚەی غٛێٓ  ٚگرٔگی غٛێٓ ٚ
جۆرەکبٔی ٌەَ رۆِبٔەدا.
٘ :٢-١ۆی ٘ەڵجژاردٔی ئەَ ٔبٔٚیػبٔە:
غٛێٓ ٚەک رەگەزێک گرٔگییەکی جبیجەجی ٌە رۆِبٔذا ٘ەیە ٌەثەر گرٔگی ثبثەجەکە
٘ەٚڵّبٔذا جٛێژیٕەٚەی ٌەثبرەٚە ثکەیٓ .جگە ٌەِەظ ئە ٚرۆِبٔەی ثە ّٔٔٚٛە
ٚەرِبٔگرجٚٛە جبزەیە  ٚثۆ یەکەِجبرە جٛێژیٕەٚە ٌەثبرەی ئەَ رەگەزە ٌەَ
رۆِبٔەدا ثکرێث٘ ،ەر ٌەَ رٚأگەیەغەٚە ئێّە ئەَ ثبثەجەِبْ ٘ەڵژاردٚٚە.
 :3-1رێجبزی جٛێژیٕەٚە:
ٌەَ جٛێژیٕەٚەیەدا رێجبزی ٚەضفی غیکبریّبْ ثەکبر٘ێٕبٚە.
 :٤-١پالٔی جٛێژیٕەٚە:
جٛێژیٕەٚەکە ٌە پێػەکی  ٚدٚٚثەظ پێکٙبجٚٛە ٌ ٚە کۆجبییػذا ئۀجبَ ٌ ٚیطحی
ضەرچبٚەکبْ  ٚپٛخحە ثە زِبٔەکبٔی عەرەثی  ٚئیٕگٍیسی خرأٚەجەڕ .ٚٚثەغی
یەکەَ کە پێػەکییەٌ ،ەَ جەٚەرأە پێکٙبجٚٛە (ٔبٔٚیػبٔی جٛێژیٕەٚە٘ ،ۆی ٘ەڵجژارٔی
جٛێژیٕەٚە ،رێجبزی جٛێژیٕەٚە ،پالٔی جٛێژیٕەٚە) .ثەغی دٚٚەَ کە جیۆرییە  ٚجبیجەجە
ثە غٛێٓ  ٚغٛێٓ ٌە رۆِبٔذاٌ ،ەَ جەٚەرأە پێکٙبجٚٛە (پێٕبضەی غٛێٓ ،گرٔگی ٚ
پێگەی غٛێٓ ،پێگەی غٛێٓ ٌە رۆِبٔذا ،جۆرەکبٔی غٛێٓ ٌە رۆِبٔذا) .ثەغی
ضێیەَ کە پڕاکحیکییە  ٚجبیجەجە غٛێٓ  ٚجۆرەکبٔی ٌە رۆِبٔی ِەٍِەکەجی
رۆثۆجەکبْ٘ ،ەٚڵذراٚە جۆرەکبٔی غٛێٓ ٌەَ رۆِبٔەدا دیبریجکرێٓ  ٚرٔٚٚجکرێٕەٚە.

1

 :2شوێن:
:1-2پێناسەی شوێن :
ژیبٔی ِرۆڤ ثەضحراٚە ثە غٛێٓ  ،غٛێٓ کبریگەری زۆری ٘ەیە ٌەضەر ژیبٔی ِرۆڤ ِ ،رۆڤ
٘ەٚڵ دەدات ثۆ ئەٚەی ژیبٔێکی خۆظ  ٚپبرێسراٚثۆ خۆی درٚضث ثکبت  ٚثە دٚایذا دەگەرێث
ٚە ٘ەٚڵی ثۆ دەدات ِ ،رۆڤ ٘ەر ٌە ضەرەجبی ژیبٔەٚە جب ِردْ پێٛیطحی ثە غٛێٕێکی دیبری
کرا ٚ ٚپبرێسرا٘ ٚەیە ٚ ،ە ٌە ئێطحبدا غبرضحبٔیەت پێػکەٚج ، ْٚٛچۀذیٓ جۆری غٛێٓ ٘ەیە
 ٚگریٕگی جبیجەجی پێذراٚە  ،ثە٘ۆی ئە ٚگریٕگی پێذأەظ ٔٛضەراْ  ٚرۆغۀجیراْ ثبیەخێکی
زۆریبْ ثە غٛێٓ داٚە ٌە ٔێ ٛثەر٘ەِەکبٔیبْ ثە جبیجەجی ٌە چیرۆک  ٚرۆِبٔذا ،ئەِەظ ثۆجە
٘ۆی چۀذیٓ پێٕبضەی جیب ثۆ غٛێٓ ثکرێث( ،ضیسا لبضُ )ٌ -:ە پێٕبضەکردٔی غٛێٕذا
ثۆچٔٚٛی ٚەیە کە ( غٛێٓ ئە ٚچٛارچێٛەیە کە رٚٚداٚەکبٔی جێذا رٚٚدەدەْ ) (اثرا٘یُ-٢١١٣-

ٚ )٥٧ە ٘ەرٚە٘ب (حەِە کەریُ عبرف) ٌە ٔبضبٔذٔی غٛێٕذا دەڵێث  ( :غٛێٓ ٌە چیرۆک ٚ
رۆِبٔذا  ،دەکبجە ئە ٚزاِیٕەیە کە ٘ەر ٘ەِ ٚٛرەگەز  ٚپبزەکبٔی کبرە ٘ٔٛەریەکەیەک دەخبت ،
جۀبٔەت کبت  ٚزاِۀی چیرۆکڤبٔیع ٌەٚەدا ثەرجەضحە دەثێث  ٚئەگەر ٘ٔٛەرِۀذەکەٌ ،ە
ثبرەی ِێژٚٚی ٘ٔٛەرییەٚە راضحگۆیبٔە ِبِەڵەی کبجەکەی ثکبت ئەٚا کبرەکەی ٌە ِێژٚٚدا
رەزگبر دەثێث ( ٚاثرا٘یُٚ )٥٧-٢١١٣-اجە :ئە ٚغٛێٕەی کە ٌە رۆِبٔذایە جیبیە ٌەگەڵ خەیبڵ ٚ
ثیرأەی ٔٛضەرەٚە کە ٌە ِێػکی دا درٚضحی کردٚە  ،ثە  ٚغێٛەیە ٔیە کە ٌە ٚالیعذا ٘ەیە،
ثەڵک ٛغێٛەیەکی جٛأە کە زِبْ درٚٚضحی کردٚە ٘ ٚۀذێک جبر غێٛەیەکی ئەفطبٔەیی
ثٚٛە ٌە ضەرٚی خەیبڵی ِرۆڤەٚە ثٛەئەِەظ ثۆ ئەٚەی کە ٔٚٛضەی ِەثەضحی خۆی ثپێکی
ٚە ئەِەظ دەگرێحەٚە ٚە ثۆ ثەجٛأبیی ٚە زیراکی ٔٚٛضەر ٚە فەر٘ۀگ زِبٔی دەٚڵەِبٔذ ثێ
کە ئەِەظ دەثێحە ٘ۆی ئەٚەی ٌە ٔێ ٛرۆِبٔەکە ٚا ثەغێٛەیەکی ثبغی ٚێٕەی غٛێٕەکە
درٚضث ثکبت یبخٛد ثە٘ۆی ئەزِٔٚٛی ژیبٔی غٛێٕێک ثە خٛێٕەر ثٕبضێٕێ.
ٌێرە ٔٚٛضەر دەثێ غٛێٓ  ٚکبت  ٚرٚداٚەکە ثە غێٛەیەکی جٛاْ پێک ثجەضحێ ٚ ٚێٕەیەکی
جٛاْ ثجەخػێ ثە رۆِبٔەکە جب خٛێٕەریع جٛأحر ٌێی جێجگبت ٚ ٚێٕەکە ثٕبضٓ .

 :2-2پێگە و گرینگی شوێن-:
(پێگە  ٚگریٕگی غٛێٓ ٌە رۆِبٔذا دە گەرێحەٚە ثۆ کبریگەری ثٕیبی غٛێٓ ٌە ٔێ ٛثٕیبی گػحی
دەلی دەلی رۆِبٔذا )(اثرا٘یُٚ )٥٩-٢١١٣-اجە /غٛێٓ کە یە کێکە ٌە رەرەگەزە ضەرەکیەکۀی
رۆِبْ پێگە ٚگریٕگیەکی زۆری ٘ەیە ٌە ٔێ ٛدەلی رۆِبْ دا  ،کبریگەری غٛێٓ ٌە دەلی
رۆِبٔذا پەیٛەضحە ثە رٚٚدا ٚکبت  ٚکەضبیەجیەکبٔی ٔب ٚرۆِبٔەکە  ،چٔٛکە ٔٚٛضەر گەر
ثیەٚێ رٚٚداٚێک ٌە ٔێ ٛرۆِبٔەکەیذا ثخبجە ر ٚٚپێٛیطحی ثە چۀذ کەضبیەجیەک ٘ەیە ٚە ثۆ
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رۆڵ ثیٕیٓ ٌە کبجی رٚٚدأی رٚٚداٚەکە پێٛیطحی ثە غٛێٕێکی دیبری کرا٘ ٚەیە ٚاجب ثە ثێ
ثٔٚٛی غٛێٓ رٚٚدا ٚ ٚکەضبیەجیەکبْ ثٔٚٛیبْ ٔبثێ ٚە ٌە کبجی ٔەثٔٚٛی رٚٚداٚ ٚ
کەضبیەجیەکبْ ٘یچ غٛێٕێک گریٕگی  ٚثٔٚٛی ٔبثێث ،کە ٌە رۆِبٔەکبْ ثەکبردێ کەضبیەجی
کەضەکە دیبری دەکبت کە ثە٘ێس ،یبخٛد الٚاز ٌە ٘ەِ` ٚٛرٚٚیەکەٚەٚ ،ە ٔٚٛضەر ٌێرە دەثێ
ثە غێٛەیەکی ٚا جٛاْ ٚێٕب ثکبت ٌە ٔێ ٛرۆِبٔەکە ِ ،ەگەر غٛێٕەکە ٚالیعیع ثێ ثەاڵَ دەثێ
ثەرگێکی ٘ٔٛەری ثخبجە ضەر ثۆ ئەٚەی گریٕگ  ٚثبیەخی زۆری ٘ەثێ ثە غێٛەیەکی گػحی ،
ٚە ثحٛأێ ثە ٘ۆی ئەَ غٛێٕەٚە کە رٚٚداٚێکی ٌەضەر رٚٚدەداتٚ ،ە ٘ەِ ٚٛئەٚە ثجەضحێ ٚ
ٚە ثیپێکێٚ .ە ٘ۀذێ جبر رۆِبْ ٔٚٛش ٘ەٚڵ دەدات ثە ٘ۆی غٛێٕەٚە ِێژٚٚی ٔبٚچەیەک
ٔیػبْ ثذات ٌە ثەر ئەٚەی غٛێٓ پەیٛۀذی ٘ەیە ثە ٚالیعەٚە،جەکٕیکی ٔٛێ ٔٛضیٕی رۆِبْ
رۆڵکی گریٕگی ثیٕیٛە ٌە ثٛارەدا غٛێٕی ئە ٚفەزاییە کە جۆرە٘ب غحی جێذایە دیبری دەکرێث
ٌەٚأە دیّەْ ٚێٕە ژیٕگە دەالٌەت  ٚرەِسەکبْ کەپێک ٘ێٕەری ثرثرەی پػحی ٘ەر دەلێکی
گێردرا٘ ْٚەرٚە٘ب پێگەیەکی ژیٕگەیی ثۆ کەضبیەجی چیرۆک  ٚغبٔۆ ی رٚداٚەکبٔیع ٌەثەر
ئەٚەی رێرەٚی دەلە ثەغێکە کە ٌە رێرەٚی ٚالع ئبٌیبجی غٛێٕی غحێک ٔیە جگە ٌە٘ ٚۆیە
ضەرەکیەکبٔی کەضێرە ٌە ٚالیع دەگرێث ٌە ضەر ئبضحی گێرأەٚە ٌە ضەر ئبضحی غٛێٓ
ٚرٚئیەکبْ (اثرا٘یُ)٢١١٣ – ٦١ -

ثۆیە ثە ٘بٚگریٕگی غٛێٕی ئە ٚکبجە ثە دەردەکەٚێث کە رۆڵێکی ضەرەکی ٘ەثێ ٌە ٔب ٚدەلەکە
ثە غێٛەیەکی ٘ٔٛەری جٛاْ ٔٛضراثێ ٚە ٌە گەڵ ثٕەِب ضەرەکیەکبٔی ٚەک  -:رٚٚداٚ ٚ
کەضبیەجیەکبْ یەک ثگرێحەٚە .ضەرکەٚجٓ عّر اثرا٘یُ – ثٕیبجی ٘ٔٛەری ٌە رۆِبٔی کٛردیرۆژ٘ەاڵجی

کٛردضحبْ ( – )٢١١٨-١٩٩٨کۆٌێژی زِبْ – زأکۆی کۆیە ٢١١٣ -زایٕی .
غٛێٓ ثبیەخێکی گریٕگی ٘ەیە ٌە ٌێکۆٌیٕەٚە فەٌطەفیەکبٔذا کە ٚا غٛێٕێکی جبیجەجی ثۆ دأراٚە،
ٌەٚأە (ئەفالج ) ْٛیەکەَ کەش ثٚٛە کە پێٕبضەی غٛێٕی کردٚە ٚجٚٛیەجی غٛێٓ گرجٕە خۆ
جێذا ثٔٚٛە،ثٔٚٛێکی راضحەلیٕەی ٘ەیە ٚە ٌە ضێ ِەٚدا پێک دێثٚ ،اجب ِەٚداکبٔی ( درێژی –
پبٔی – ثەرزی ) ٘ەر ِبدەیەکیبْ کە لەثبرەیەکی دیبریکراٚی ٘ەیە غٛێٕێک دەگرێث (ضبٌح-

 )١٣-٢١١٦ئەِەظ دٚای ئەٚەث ٚٛجێگبی ضەرٔجی الی فەیٍەضٚٛفەکبٔی جر ٌەٚأە (ئەرضحۆ) ٌە
پێٕبضەی غٛێٕذا دەڵێث( ئە ٚرٚٚە ٔبٚەکیە ثەرکەٚجەیەیە ثۆٔە  ٚجۀەی ٌە خۆ گەرجٛە ئەٚیع
د ٚٚجۆرە  :جبیجەت ٘ :ەرجۀێک غٛێٕێکی ٘ەیە داگیری کردٚە ٘بٚثەظ  :کە پحر ٌە جۀێکی ٌە
خۆ گرجٛە ) (فەرەج. )٧٩ – ٢١١٢-

(ضیسا لبضُ ٌە پێٕبضەکردٔی غٛێٕذا ثۆچٔٛی ٚایە کە غٛێٕی ئە ٚچٛارچێٛەیە کە
رٚٚداٚەکبٔی جێذا رٚٚدەدەْ )(اثرا٘یُٚ )٥٧-٢١١٣-ە ٘ەرٚە٘ب ( حەِەکەریُ عراف ٌە ٔبضبٔذٔی
غٛێٕذا دەٌێث غٛێٓ ٌە چیرۆک  ٚرۆِبٔذا دەکبجە یە ٚزەِیٕەی کە ٘ەر ٘ەِ ٚٛرەگەز ٚ
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پبژیەکبٔی کبرە ٘ٔٛەریەکە یەک دەخبت جۀبٔەت کبت  ٚزەِۀی چیرۆکڤبٔیع ٌەٚەدا ثەر
جەضحە دەثێ ٚە ئەگەر ٘ٔٛەرِۀذەکە ٌە ثەرەی ِێژٚٚی ٘ٔٛەریەٚە راضحگۆیبٔە ِبِەڵەی
کبجەکەی ثکبت ئەٚا کبرەکەی ٌە ِێژٚدا رزگبر دەثێث ثە ثەردەٚاِی ثگرە ٔەِری پەیذا دەکبت
غێٛازی زِبٔی خۆغی ثەر٘ەَ دێٕێث (اثرا٘یُ ٚ )٥٧-٢١١٣-اجب غٛێٕی کەٌە رۆِبْ دایە جیبیە
ٌەگەڵ ئەٚەی ٌە راضحەلیٕە

دایە چٔٛکە غٛێٓ ٌە رۆِبٔذا غٛێٕی ئە ٚخەیبڵە  ٚثیرأەی

ٔٚٛضەرەکە ٌە ِێػکی دا درٚضحی کردٚە ثە ٚغێٛەیە ٔیە کە ٌە ٚالیع دا ٘ەثێ ثەٌکٛ
غێٛەیەکی جٛأە کە زِبْ دٚضحی کردٚە ٘ۀذێک جبر غٛێٕێکی ئەفطبٔەیی ثٛە ٌە ضەرٚٚی
خەیبڵی ِرۆڤەٚە ثٚٛە ئەِەظ ثۆ ئەٚەی کە ٔٚٛضەر ِەثەضحی خۆی ثپێکێ ٚە ئەِەظ
دەگەرێحەٚە ثۆ ثەجٛأبیی  ٚزیرەکی ٔٚٛضەرەٚە فەر٘ۀگێکی زِبٔی دەٚڵەِۀذ ثێ کە ئەِەظ
دەثێحە ٘ۆی ئەٚەی ٌە ٔێ ٛرۆِبٔەکەدا ثە غێٛەیەکی ثبظ ٚێٕەی غٛێٕەکە درٚضث ثکب یبخٛد
ثە٘ۆی ئەزِٔٚٛی ژیبٔی غٛێٕێک ثە خٛێٕەر ثٕبضێٕێث ٌێرە ٔٚٛضەر دەثێث غٛێٓ  ٚکبت ٚ
رٚٚداٚەکە ثە غێٛەیەکی جٛاْ پێک ثجەضحێث ٚێٕەیەکی جٛاْ ثجەخػێ ثە رۆِبٔەکە جب
خٛێٕەریع جٛأحر ٌێی جێجگبت غٛێٕەکە ثٕبضێ ٌە رٚٚی کۆِەاڵیەجیەٚە غٛێٓ

ٌە ژیبٔی

ِرۆڤ دا رۆڵێکی گریٕگی گێراٚە ثۆٚەجە ِبیەی ِبٔەٚە  ٚثەردەٚاِی ِرۆڤ ضەرەجب ٌە
ئەغکەٚجەکبْ دا ژیبٚە ٌە ِەجرضی پبراش جٛیبٔە دیٛاری ئەغکەٚجەکبٔیع ثبغحریٓ غٛێٕی
جۆِبەرکردٔی ِێژٚٚی ژیبٔی ثٚٛە ئەٚەی پەیٛۀذی پێٛە ٘ەثٚٛە پێی گەیػحٚٛە ٌە راثردٚٚی
جۆِبری کردٚە دٚجر ثٛە ثە کەٌحٚٛر ثۆ دا٘بجٌ ٚٛە رێگبی غٛێٕەٚە دەجٛأیٓ رێجبزی ژیبٔیبْ
ٚە چۆٔیەجی ِبِەڵە کردٔیبْ ٌەگەڵ ضرٚغث دا ثخٛێٕیحەٚە ٌەگەڵ زۆرثٔٚٛی ژِبرەی
کەضەکبْ کەِی ژِبرەی ئەغکەٚجەکبْ ِرۆڤ ثیری ٌە درٚضث کردٔی ِەڵجۀذێکی جر
کردٚەجەٚە ٚرد ٚرد ِبڵی درٚضث کرد کۆِەڵێک گٔٛذیبْ پێک ٘ێٕب غبر درٚضث ث ٚٛپبغبْ
ٚاڵت ضٕٚٛری ِٛڵک داری غٛێٓ ٘بجە کبیەٚە ِرۆڤ غٛێٕی ثٛەجە د ٚٚرەگەزی یەکحر
جەٚاکەری ٘ەردٚٚکیبْ پەیٛەضحە ثە یەکحری ٚە٘بٚکبت یەکحری جەٚا ٚدەکەْ ئەَ پەیٛۀذیەظ
فبکحەرێکی گریٕگ ث ( ، ٚٛغٛێٕی کبرێکی گەٚرەی کردٚەجە ضەر ثیری ِرۆڤ ثەاڵَ ئەَ کبر
جێکردٔە ٚە ٔبثێ کبرجێکردٔێکی یەکالیی ثێ ٚەجۀیب ٌە الیەْ غٛێٕەٚە ثێ ثەضەر ِرۆڤەٚە
ثەڵکِ ٛرۆڤیع ٌە لۆٔبخی ِێژٚٚییە جۆر ثە جۆرەکبٔی پەرەضۀذٔی ژیبٔی کبری کردٚەجە
ضەر گۆراْ  ٚپەرەضۀذٔی غٛێٓ ) ( ضبٌح) ١٦-١٧-٢١١٦-

جۆرەکبٔی غٛێٓ زۆرْ ٌە ژیبٔذا ٌە ٘ەر الیۀێک ثبضی ثکەیٓ ٘ێػحبْ کەِە ٌە جۆرأەظ
دەگٛازرێٕەٚە ٔب ٚئەدەة ئەٚ ٚالیعە کە ٘ەیە دەخسێحە ٔێ ٛرۆِبْ  ٚچیرۆک  ٚغعر  ،ئەٚەی
الِبْ گریٕگە رۆِبٔە ٌ ،ە ٔێ ٛرۆِبٔی کٛردیذا ٘ەِیػە ثەرجەضحەکردٔی ٚالیعی ژیبْ ٚ
ٚێٕەگرجٕی ٚالیعی ثبر ٚدۆخی کۆِەڵگبی کٛرد ژیٕگەی راضحەلیٕەی کبرەکحەرەکبْ ثەثەجی
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ضەرەکی رۆِبٔی کٛردی ثٚٛە ٚ ،اجب ٘ەٚڵ دراٚە غٛێٓ ژیٕگەی کبرەکحەر ٚگۆرەپبٔی
رٚٚداٚەکبْ دیبری ثکەْ

 :3-2پێگە و گرینگی شوێن لە رۆماندا -:
(پێگە  ٚگریٕگی غٛێة ٌە رۆِبٔذا دەگەرێحەٚە ثۆ کبریگەری ثٕیبجی غٛێٓ ٌە ٔێ ٛثٕیبدی گػحی
دەلی رۆِبٔە)(اثرا٘یُٚ )٥٩-٢١١٣-اجب غٛێٓ کە یەکێکە ٌە رەگەزە ضەرەکیەکبٔی رۆِبْ پێگە ٚ
گریٕگی زۆری ٘ەیە ٘ەَ ٌە دەلی رۆِبٔذا  ،کبریگەری غٛێٓ ٌە دەلی رۆِبٔذا پەیٛەضحە ثە
رٚٚدا ٚ ٚکبت  ٚکەضبیەجییەکبٔی ٔب ٚرۆِبٔەکە  ،چٔٛکە ٔٚٛضەر گەر ثیەٚێ رٚٚداٚێک ٌە ٔێٛ
رۆِبٔەکەیذا ثخبجە ر ٚٚپێٛیطحی ثە چۀذ کەضبیەجیەک ٘ەیە ٚە ثۆ رۆڵجیٕیٓ ٌە کبجی رٚٚدأی
رٚٚداٚەکە پێٛیطحی ثە ضٛێٕێکی دیبری کرا٘ ٚەیە ٚاجب ثە ثێ ثٔٚٛی غٛێٓ غٛێٕێک  ٚگریٕگ
 ٚثٔٚٛی ٔبثێث  ،کە ٌە رۆِبٔذا ثەکبر دێ کەضبیەجی کەضەکە دیبری دەکبت کە ثە٘ێس یبخٛد
الٚاز ٌە ٘ەِ ٚٛرٚٚیەکەٚە ٚە ٔٚٛضەر ٌێرە دە ثێ ثە غێٛەیەکی ٚا جٛاْ ٚێٕب ثکبت ٌە ٔێٛ
رۆِبٔەکە ِەگەر غٛێٕەکە ٚالیعیع ثێ  ،ثەاڵَ دەثێ ثەرگێکی ٘ٔٛەری ثخبجە ثەر ثۆ ئەٚەی
گریٕگی  ٚثبیەخی زۆری ٘ەثێ ثە غێٛەیەکی گػحی ٚ ،ە ثحٛأێ ثە ٘ۆی ئەَ غٛێٕەٚە کە
رٚٚداٚێکی ٌەضەر رٚٚئەدات ٘،ەِ ٚٛئەِ ٚەثەضحەی ٘ەیە ثی پێکێ ٚ ،ە ٘ۀذێ جبر رۆِبْ
ٔٚٛش ٘ەٚڵ دەدات ثە ٘ۆی غٛێٕەٚە ِێژٔ ٚٚبٚچەیەک ٔیػبْ ثذات ٌ ،ەثەر ئەٚەی غٛێٓ
پەیٛۀذی ٘ەیە ثە ٚالعەٚە  ،جەکٕیکی ٔٛێی ٔٚٛضیٕی رۆِبْ رۆڵێکی گریٕگی ثیٕیٛە ٌە ثٛارەدا(،
غٛێٓ ئە ٚلەزایەیە کە جۆرە٘ب غحی دیبری دەکرێث ٌەٚأە دیّەْ ٚ ،ێٕە  ٚژیٕگە دەالٌەت ٚ
رەِسەکبٔی کە  ،کە پێک ٘ێٕەر  ٚثرثرەی پطحی ٘ەر دەلێکی گێردرا٘ ٚەرٚە٘ب پێگەیەکی
ژیٕگەیی ثۆ کەضبیەجی چیرۆک  ٚغبٔۆی رٚداٚەکبٔیػە ٌ ،ەثەر ئەٚەی رێژەی دەق ثەغێکە ٌە
رێژەی ٚالیع  ،ئبٌیبجی غٛێٓ غحێک ٔیە جگە ٌە٘ ٚۆیە ضەرەکیبٔەی کە ٌە ٚالیع دەگرێث
ٌەضەر ئبضحی گێرأەٚە ٌ ٚەضەر ئبضحی غٛێٓ  ٚرٚئیبکبْ) (اثرا٘یُ )٦٩-٢١١٣-ثۆیە ثە ٘بٚ
گریٕگی غٛێٓ ئەٚ

کبجە دەردەکەٚێث کە رۆڵێکی ضەرەکی ٘ەثێ ٌە ٔب ٚدەلەکە  ٚثە

غێٛەیەکی ٘ٔٛەری جٛاْ ٔٛضراثێ ٚە ٌەگەڵ ثٕەِب ضەرەکیەکبٔٓ ٚەک رٚٚدا ٚ ٚرٚٚداٚ ٚ
کەضبیەجیەکبْ یەک ثگرێحەٚە .
غٛێٓ ثٕەِبیەکی ضەرەکی  ٚکبریگەرە ٌە رۆِبٔذا پبٔحبییەکی فراٚأی داگیر کرد ، ٚٚثە
ئبغکرایی  ٚثٔٚٛی ٘ەضحی پێ دەکرێ ،پەیٛەدیەکی پحەٚیػی ثە ٘ەِ ٚٛثٕیبجە ٘ٔٛەریەکبٔی
جری رۆِبٔەٚە ٘ەیە ٚ ،ەک رٚٚدا ، ٚکەضبیەجی  ،کبت  ،ثێ ئە ٚرەگەزە ضەرەکیبٔە غٛێٓ
٘یچ ثٚ ٚ ْٚٛاجبیکی ٌە ٔب ٚدەلذا ٔبثێث  ،چٔٛکە رٚٚداٚەکبْ ٌە ٔێ ٛغٛێٓ رٚٚدەدات ٚ
کەضبیەجیەکبٔیع ٌە ٔێ ٛغٛێٓ رۆڵ دەگێرْ ٚ ٚەضفیع جەٚا ٚۆەری ثٕیبدی غٛێٕە .
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(غٛێٓ ثە ٚاجب ثەرفراٚأیەکەی ٘ەِیػە غبٔۆیەک ثٚٛە ثۆ رٚٚداٚەکبْ ئبغکراکردٔی دەرٔٚٚی
کەضبیەجیەکبْ ثٚٛە  ٚگٛزارغحی ٌێکرد ْٚٚکبریگەری ٌە ژیبٔذا درٚٚضحکردٚە )(ضعیذ-٢١١٣-

 ، )١٧چۆٔیەجی ثەکبر٘ێٕبٔی غٛێٓ ٌە ٔب ٚرۆِبٔذا ثە یەک غێٛە ٔیە  ،ثەڵک ٛثە پێی جێرٚأیٕی
رۆِبٕٔٛضە  ،ئەرک  ٚرۆڵی غٛێٓ ثەٚە دۀبضرێحەٚە .
( غٛێٕەکە کە کەش  ٚرٚٚداٚەکبْ ٌە خۆدەگرێث ٘ ،ەِٕذێ جبریع غٛێٓ دەثێحە جٛخّێکی
گریٕگی ثٕیبجی پێکٙبجٕی دەلەکە ،کەخۆی ثەرجەضحە دەکبت ٌە ٚکبریگەریەی غٛێٓ دەیجەخػێحە
ضەر کەش  ٚرٚٚداٚەکبْ ال ٔب ٚرۆِبْ) (عٛضّبْ – )١١-٢١١٥

غٛێٓ ضەرچبٚەی ٌە ٚالیعەٚە یبْ زادەی خەیبڵەٚە ٚەردەگیرێ ،ئەگەر ٌە ٚالیعەٚە ٚەرثگیرێ
دەثێ ثەجۆرێک ٚێٕبی ثکبت  ،کە خەضڵەجێکی ٘ٔٚٛەری ٚەرثگرێث  ،کە خٛێٕەر چێژ ٌە ثیٕیٕی
غٛێٕەکە ثجٕیٕێ ،ثە پێچەٚأەظ ئەگەر غٛێٕەکی خەیبڵیع ثێ پێٛیطحە ثە جۆرێک ٚەضف
ثکرێث ٘ەضحێکی ال درٚضث ثکبت  ،کە ٌە راضحیەٚە ٚەرگیراٚە  ،ئەِەغجۀذە ثە ٌێٙبجٚٛی ٚ
زیراکی رۆِبْ ٔٚٛش ٌە دیبری کردْ ٚ ٚێٕبکردٔی ئەَ جۆرە غٛێٕە ٚە ضەرئۀجبِیع دە
ثێحە ٘حۆکبرێک ثۆ چۆٔیەجی پبراضحٕی ٘بٚضۀگی ثٕیبجی ٘ٔٛەری دەلەکە  ٚکبریگەری
راضحەٚخۆی پێکٙبجەی گػحی دەلەکە ٘ەیە .
غٛێٓ ٘ۆکبرێکیػە ثۆ دەرثریٕی ٘ەڵٛێطحی پبڵەٚأەکبْ ٌە ٔب ٚگػث گێرأەٚەکبْ  ،دەثێحە
ژیٕگەیەک ثۆ الثردٔی حبڵەجە فیکری  ٚدەرٔٚٚی پبڵەٚأەکبْ ٌە ٔێ ٛئە ٚژیٕگەیەی جێیذا دەژیث
 ،ئەٚەظ ٚادەکبت غٛێٓ جۀیب غٛێٕی جٛگرافی ِ ٚبڵ  ٚژٚٚر ٔەگرێحەٚە ثەڵک ٛدەثێحە
٘ەڵگری ٔٙێٕیەکبٔی ژیبْ ٚەک ضەرەجبی ٌەدایک ثِ ٚ ْٚٛردٔی ِرۆڤەکبْ ٔ ٚبخی ِرۆڤ ٚ
کەضبیەجیەکبٔذا رۆ ثچێحە خٛارێ ٚ ٚێٕەی جەٚاٚی ژیبٔیبْ ٌە رێگبی غٛیٕەکە ٚە ثکػێث ،
٘ەرٚە٘ب غٛێٓ ئبغکراکەری گػث ٔٙێٕیەکبٕٔە ٚاجە ئەٙٔ ٚێٕیبٔەی ٌە پػث غٛێٕەکبْ خۆیبْ
حەغبر داٚە ضەرەداٚێک دەردەخبت ثۆ خٛێٕەر یبْ ٚەرگر .
جۆرەکبٔی غٛێٓ رەخٕەگر ٌ ٚێکۆڵەر ٘ەر یەکە ثە پێی ثیر  ٚثبٚەر  ٚدیذە ٚگۆغە ٔیگبی
جیبٚازەٚە جۆرەکبٔی غٛێٕیبْ داثەظ کردٚە ٌەٚاْ -:
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 :4-2جۆرەکانی شوێن:
( ِۆڵ  ٚرۆِێر) ثەپێی ئبزدی ِرۆڤ ئە ٚدەضەاڵجەی خۆی جێذا ثەضەر غٛێٕذا
٘ەیەجی جۆرەکبٔی غٛێٕیبٔذاثەظ کردۆجە ضەر چٛار جۆر )(عٛضّبْ) ١٧ ،٢١١٥ ،
 -١غٛێٓ الی ِٓ  :ئە ٚغٛێٕەیە جێیذا دەضەاڵجی خۆی جێیذا رایی دەکەَ ثۆ ِٓ
غٛێٕێکی ئبغٕبیە ئەَ غٛێٕە ثەضۆز ٘ ٚۆگرە دەجٛأٓ ثڵێٓ غٛێٕی جبیجەجی کەضە.
 -٢غٛێٓ الی کەضبٔی جر :ئە ٚغٛێٕەیە کە جێیذا ًِ کەچی دەضەاڵجی یەکێکی جرَ
ٔبچبرَ داْ ثە دەضەاڵجە داثٕێُ .
-٣غٛێٕە گػحیەکبْ  :ئە ٚغٛێٕەیە کە ِٛڵکی کەش ٔیە ثەڵکٌ ٛەژێر دەضەاڵجی
دەٚڵەِۀذایە .
 -٤غٛێٕە کۆجبییەکبْ  :ئە ٚغٛێٕبٔەی ثە گػحی خەڵکی جێذا ٔیە ئە ٚزەٚیەیە کە
کەش دەضەاڵجی ثەضەر دأیە ٚەک ( ثیبثبْ – دەریب -دٔٚیبی ٘ەضبرە  ٚئەضحێرەکبْ )
[(غبٌت ٘ەٌطب)  :ثەپێی پەیٛۀذی رۆِبْ ثە غٛێٕٛە ضێ جۆری غٛێٓ دیبری کردٚٚە]
(ضبٌح. )٢١١٦،٦٣،

 -١غٛێٕی ِەجبزی ِ :ەثەضث ٌە ٚغٛێٕە یە کە گِٛبٔی ٌە ثٔٛیبت ٔبٔذا ٘ەیە
ٔسیکٓ ٌە گریّبٔە ًِ کەچی حەز  ٚئبرەزٚٚەکبٔی کبرەکحەر  ٚپێٛیطحی رٚٚدا.ْٚ
 -٢غٛێٕی ئۀذازەیی  :ثە ٚغٛێٕە دەگٛجرێ کە رۆِبْ دەیخبجە ر ٚٚکە ٔٚٛضەر
٘ەضحی ثیٕیٓ چۆْ چب ٚدەثیٕێ ٚێٕەی ِەٚدای ئەَ جۆرە غٛێٕە دەکێػێ  ،دۀگی ،
پبٔحبیی ٘.... ،حذ.
 -٣غٛێٕی جبلیکردٔەٚە  :ثە ٚغٛێٕە دەگٛجرێ کە ٔٚٛضەر جێیذا ژیبٚە دٚای ئەٚەی
ٌێی دٚٚر کەٚجٛەجەٚە ٘ێػحبْ ٌە خەیبڵذا دەژی .
[(ئبٔیب ئەضعەد ِحّذ)ٌ :ە ٔبِەی دکحۆرا کەیذا ٌە ضێ رٚأگەی غٛێٕی ٌە رۆِبْ دا
پۆٌێٓ کردٚە] (عٛضّبْ .)٢١١٥،٢٢ ،

ٌ -١ە رٚأگەی ٘ەثٔٚٛی غٛێٕەٚە ٚ :اجب ث ْٚٛی ٚالیعی غٛێٓ یبْ ٌە ٔەثٔٚٛی
ٚالیعذا  ،ثەَ پێیەظ دەجٛأرێث د ٚٚجۆر غٛێٓ ٌە رۆِبْ دیبریجکرێث کە ئەٚأەظ
(غٛێٕی ٚالیعی  ٚغٛێٕی ٔبٚالیعی ) .
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ٌ -٢ە رأگەی چەِکی ٘ۆگریەٚە  :یبْ ثە پێی ٘ەضحی کبرەکحەرەکبْ ثەراِجەر ثە
غٛێٓ  ،ثەَ پێیەظ دەجٛأرێ د ٚٚجۆر غٛێٓ ٌە رۆِبْ دیبر ثکرێث  ،ئەٚأەظ (
غٛێٕی ٘ۆگر  ٚغٛێٕی ٔب٘ۆگر) .
ٌ -٣ە رٚأگەی ثەکبر٘ێٕبٔی غٛیٕەٚە  :ثەَ پێیەظ دەجٛأرێث د ٚٚجۆر غٛێٓ ٌە
رۆِبْ دیبر ثکرێث ئەٚأیع  ( :غٛێٕی کرا ٚ ٚغٛیٕی داخرا.)ٚ
جۆرەکبٔی غٛێٓ ئەِبٔەْ:
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 :1-4-2شوێنی واقیعی -:
غٛێٕی ٚالیعی ئە ٚغٛێٕەیە دەثیٕرێ  ٚدە ٔبضرێ ٌەضەر زەٚیذا ثٔٚٛی ٘ەیە ثە غێٛەیەکی
٘ٔٛەریذا دەرێژرێ چٔٛکە (ئەگٛأەکبْ کبرەکری جٛأکبریە ٘ٔٛەرەکی ٔ ٚرخەکەی ٌە دەضث
دەدات چٔٛکە غٛێٓ ثە جۀٙب ثٔٚٛێکی ٔیە ئەگەر ٔەثێحە جەٚاٚکەری الیۀی دەرٔٚٚی ٚ
جٛگرافیبی غٛێٕەکە ئەگەر ئەَ کبرە ئۀجبَ ثذا  ٚئەٚە ئەٚکبجە غٛێٓ ثٔٛیب ٔ ٚبٚە) (ضعیذ-

 )١٧٦-٢١١٣چٔٛکە غٛێٓ دەلە جیبٚازەکبْ ٌەگەڵ غٛێٕی راضحەلیٕە .
رۆِبٕٔٚٛش ثە ثەکبر٘ێٕبٔی ٔبٚی راضحەلیٕەی غٛێٓ ٚا ٌە خٛێٕەر دەکبت ثەثێ ِبٔذٚٚثٚ ْٛ
ثیرکردٔەٚە ئە ٚغٛێٕبٔە ثٕبضێحەٚە  ،ثەڵکٚٛٔ ٛضەر دەثێ ثە ضٚٛد ثیٕیٕی غٛێٕی ٚالیعیەکە
جێکەڵی ثیر  ٚئۀذێػەی خۆی جێکەڵ ثە ٚغٛێٕە ثکبت ثەاڵَ ئەگەر جەاٚا جێکەڵ ثە ئۀذێػەی
خۆی ثکبت ئەٚا ٚالیعیەجەکەی ٌە دەضث دەدات ثۆیە رۆِبْ ٔٚٛش ٘ەٚڵ دەدات ئە ٚغٛێٕبٔە
٘ەڵجژێرێ خبضیەت  ٚضرٚغحی غٛێٕی ٚالیعی  ٚراضحەلیٕەی ثذاجێ ٚاجب پۀب دەثبجە ثەر
ٚەضف کردٔێکی دٚٚر ٚدرێژی غٛێٕەکە جبٚەکٌ ٚٛە ٚالعی ٔسیکی ثکبجەٚە ٚ ٚا ٌە خٛێٕەر
ثکبت ٘ەضث ثە ثٔٚٛی راضحەلیٕەی ئە ٚغٛێٕە ثکبت (.غٛێٕی ٚالیعی غٛێٕێکی ٘ٔٛەری ٔبٚ
دەلە ٌ ،ە دەلی ٘ٔٛەری درٚضث کراٚە)(عٛضّبْ .)٢٤-٢١١٥-ثۆ ٔیػبْ دأی ئبِبٔج  ٚخٛاضث
ثە چۀذ رێگبیەک دەثێث ( ضبٌع:)٦٨-٢١١٦-

ٔ -١بٚی راضحەلیٕەی غٛێٓ :ثەکبر ٘ێٕبٔی ٔبٚی راضحەلیٕەی غٛێٕکەیە ٌەضەر
زەٚی ثۆ غٛێٕی رۆِبٔەکە  ،خٛێٕەرثێ ِبٔذٚٚث ْٚٛدەیٕبضێحەٚەٚ ،ەک( ٛگەرەک،
گٔٛذ،غبر،رٚٚثبر  ،چیب٘.....حذ)
 -٢جبیجەجّۀذی غٛێٓ :ثەکبر٘ێٕبٔی جبیجەجّۀذی ضٛغحی یبْ ئە ٚجبیجەجّۀذیبٔەئجە
رٚٚداٚی ضیبضی یبْ کٍحٚٛرییەٚە ٘ەیەجی ثۀبٚثبٔگ ثٚٛە ئە ٚغٛێٕە  ٚثۆجە
ٔبضٕبِەی ئە ٚغٛێٕە  ٚجیبی دەکبت ٌە غٛێٕەکبٔی جر .
ٚ -٣ەضفی دٚٚر  ٚدرێژی غٛێٓ :زۆر جبر رۆِبْ ٔٚٛضبْ ثۆ درٚضحکردٔی
فکرەیەکی ٚالیعی ٔب ٚخٕی دەلەکەی ٌ ،ە رێگەی غٛێٓ ٚالیعەٚە ئە ٚفیکرەیە الی
خٛێٕەر درٚٚضث دەکەْ ثۆ ئەَ ِەثەضحەظ پۀب دەثۀە ثەر ٚەضفێکی ٚرد  ٚدیمەجی
دٚٚر  ٚدرێژی غٛێٓ .ثۆ ّٔٔٚٛە ضٕٚٛری جٛگرافی ضرٚغث ٘ ٚەڵ کەٚجە ٚ
کەغەکە ٚەضف دەکەْ  ،یبْ ٚەضفێکی دٚٚر  ٚدریژی کەٌٛپەٌەکبْ ٔبٚی دەکەْ .
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 :2-4-2شوێنی خەیاڵی-:
غٛێٕی خەیبڵی پێچەٚأەی غٛێٕی ٚالیعیە  ،چٔٛکە غٛیٕی ٚالیعی ٌە ثەر چبٚأە  ٚئبغکرایە
 ٚراضحەلیٕەیە یبْ ٌەضەر زەٚیذا ٔیە ٔ ،بجٛأرێ ثجیٕرێ  ٚضەرچبٚەکەی خەیبڵە (گریٕگحریٓ
خبضیەجەکبٔی غٛێٕی خەیبڵی ئەٚەیە کە ِێػک درٚضث دەکبت ثە غێٛەیەکی ضەرەکی،
ضەرچبٚەکەی خەیبڵ  ٚئۀذێػەی چیرۆک ٔٚٛضە)(عٛضّبْ )٢٩-٢١١٥-رۆِبْ ٔٚٛش ثە٘ۆی
خەیبڵەٚە درٚضحی دەکبت  ٚدەیٙێٕێحە پێع چبٚی ٚ ٚێٕەی دەکێػێ ثۆ جیبکردٔەٚەی غٛێٕی
ٚالیعی  ٚغٛێٕی خەیبڵی ( ٌە ٚێٕە کێػبٔی غٛێٕی ٚالیعیذا رۆِبْ ٔٚٛش ِحّبٔە دەکبجە ضەر
٘ەضحی ثیٕیٓ  ،چۆْ غٛێٕەکە دەثیٕێث ئبٚا دەیکێػێث ٌ ،ەگەڵ ٘ۀذێگۆرأکبریذا ،ثەاڵَ ٌە ٚێٕە
کێػبٔی غٛێٕی خەیبڵی  ،یبْ فبٔحبزیذاِ ،حّبٔە دەکبجە ضەر خەیبڵ ،چۆْ غٛێٕەکە ٌە زەیٓ ٚ
خەیبڵذا ثەرجەضحە ثٚٛە ،ثە  ٚغێٛەیە ٚێٕە دەکێػێث) ( ضبٌح . )٧٩-٢١١٦-ثۆ ٔبٌ ٚێٕبٔیع
٘ۀذێک جبر رۆِبْ ٔٛش ٌە ٚالیعٕسیک دەثێحەٚە ٚە ٔبٚی غٛێٕێکی ٚالیعی ٌێذۀێ ٌە غٛێٕە
خەیبڵیەکە یبْ ٔبٚی ثۆ دأبٔێ  ٚجۀیب ٚەضفی غٛێٕەکە دەکبت  ،پێٛیطحیػە رۆِبْ ٔٛش ٌە
رۆِبٔەکەی غٛێٕێکی خەیبڵی یبْ فبٔحبزی گٔٛجب ٚثذۆزرێحەٚە ٌەگەڵ رۆڵی کبرەکحەر ٚجۆری
رٚٚداٚەکە ثگٔٛجێث  ،چٔٛکە ( ٘ۀذێ جبر پێٛیطحی حیکبیەجەکە ٚا دەکبت کە ئە ٚرٚٚداٚأەی
کە رٚٚدەدەْ  ٚیبْ ٘ەرکبرێک کە کبرەکحر دەیکبت ٚە ٌە رۆِبْ ٔٛش دەکبت پۀبثجبجە ثەر
خەیبڵ ثەاڵَ ئەثێ ثسأیٓ کە پێٛیطحی حکبیەجەکە ٚا دەکبت پۀب ثجبجە ثەر خٛڵمبٔذٔی غٛێٕی
خەیڵی) (ٍِی٘)٩٩-٢١١٩-ەرٚە٘ب غعری خەیبڵی جۆرێک ٌە ئبزەدی ثە غبعیر دەثەخػێث ٌە
کبجی ثەکبر٘ێٕبْ  ٚثٕیبجٕبٔیبٌْ ،ێرەٚەظ جێرٚأیٕی دا٘ێٕبٔی غبعیر  ٚئە  ٚجٛأبیەی کە ٘ەیەجی
ٌە گۆرأی غٛێٕی ٚالیعی ثۆ خەیبڵی ٌەضەر رٚٚی ثە دیبر دەکەٚێث ،زۆرجبر ٔٛضەر جیٙبٔە
خەیبڵیەکەی ٌەضەر ثٕبغەئ جیٙبٔی ٚالیعی درٚضحی دەکبت ٚ ،اجب ضٛد ٌەضەرچبٚەی ٚالیع
ٚەردەگرێثٚ ،اجب خٛدی غٛێٕە خەیبڵیەکە ٌە ٚالیعذا ٔیە ثەاڵَ ٘بٚغێٛەیبْ ٚالیعذا ٘ەیە  ،ثەاڵَ
جۀٙب ٌە رۆِبٔە خەیبڵ ئبضبییەکبٔذا دەجٛأرێث ضٛد ٌە ٚالیع ٚەرثگرێث ،ثەاڵَ غٛێٕی فبٔحبزی
زادەی خە ٚ ْٚخەیبڵی ٔٚٛضەرە ،ئەٚغٛێٕبٔەی دەگرێحەٚە ِەحبڵە ٌەضەر زەٚی ٘ەثێ ٚ
ثەرگیکی ئەفطبٔەی دەپۆغێث  ،دەجبٔٚیٓ ثە د ٚٚجۆر غٛێٕی خەیبڵی ثٕٛضرێ-:

 :1-2-4-2شوێنی خەیاڵی ئاسایی:
ٚاجب ئە ٚغٛێٕبٔەی ٌەضەر ثٕبغەی ٚالیع ثٕیبت ٔراْ ،ثۆیە جیبٚازی دەق دۀٛێٕٓ.

 :2-2-4-2شوێنی خەیاڵی نا ئاسایی یان فانتازی :
ٚاجب ئە ٚغٛێٕبٔەی ٌەضەر ثٕبغەی خە ٚ ْٚخەیبڵ دٚٚر ٌە ٚالیع ثٕیبد ٔراٚە ثۆیە جیٙبٔی
ئەفطبٔە  ٚخٛرافیبت دۀٛێٕٓ(.ضبٌح)٨١-٢١١٦-
10

 :3-4-2شوێنی هۆگر-:
ئە ٚغٛێٕەیە کە جیبیذا ژیب٘ ٚ ْٚەضّبْ ثە ئبراِی کردٚٚە ٘ەردەَ ٌە یبدگبری ٚ
ثیرەٚەریّبْ دەِیٕێِ(.ەثەضث ٌە ٚغٛێٕەیە کە ِرۆڤ جیبیذا ژیبٚە  ٚپێی ٘ۆگرە  ٚئبغٕب ثٚٛە
 ،جیبیذا ٘ەضحی ثە ضۆز  ٚگەرَ  ٚگٛری  ٚئبراِی  ٚدڵٕیبی کردٚە ٘ ،ەضحەکبٔی ٘ۆگری
خۆغی ٔ ٚبخۆغی  ٚکەِ ٛکٛریەکبٔی ئە ٚژیٕگەیە ثٚٛە  ،رایەڵە  ٚیبدگبریەکبٔی پێٛە
ثەضحراٚە ) ( عەزیسٌ)٤٤-٢١١٤-ە ّٔٚٛٔ ٚبٔەی غٛێٓ ٌە رۆِبْ ٚەری ثگریٓ (ِبڵ) لٛڵحریٓ
یبدگبری ِٕذاڵیە  ٚجب گەٚرەثٔٚٛی ٘ ،ەِ ٚٛیبدگبری خۆظ ٔ ٚبخۆظ کە رٚٚیبْ داٚە ٌە
ٔبخەٚە ثەضحراٚەجەٚە  ،ثۆیە ثە ثە٘ێسجریٓ جۆرەکبٔی غٛێٓ دا دۀرێث ثێجگە ٌە (ِبڵ) غٛێٕی
جر ٌە ٔێٔ ٛبخّبْ جبیجەجە ٚەک ٛغبر  ٚگەرەک یبْ ٘ ،ەرٚە٘ب غٛێٕە ٔبخۆغیەکبٔیع
دەگرێحەٚە کە ٘ەضحێکی جبڵ ٔ ٚبخۆظ دەثەخػێث یبخٛد ٚەک ٛئە ٚکەضبٔەی ٌە زێذی
ٔیػحّبْ دٚٚرْ ٘ەضحی غەریجییبْ ال درٚضث دەثێ .

 :4-4-2شوێنی نا هۆگر:
ئە ٚغٛێٕەیە کە جیبیذا ٔەژیبٚە  ٚپێیبْ ٘ۆگر  ٚئبغٕب ٔەثٚٛە  ،جیبیذا ٘ەضث ثە ٔبِۆیی ٔ ٚب
ئبراِی دەکبت  .یبْ ٘ەضث ثە رق  ٚکیٕە٘ ،ۀذێک جبر ِەجرضی  ٚئەغکۀجە یبْ جرش
ِەرگ( ثە ٚاجبیەی کە ِبٔەٚە ثە زۆری یبْ ثە ٔبچبریە ثۆ ئبدەِیساد ،کە کبرەکحەر ٘ەضث ثە
ررق  ٚکیٕە  ٚدٚژِٕبیەجی ٘ ٚۀذێک جبر ٔبِۆیی دەکبت جیبیبٚ ،ەک دٚر خطحٕەٚەیەک ثێ ٌە
ِبڵ یب ٌە غبر یبْ ثە ٚێٕەی زیٕذاْ ثێث ثۆی یب ِەجرضی ثێث ٌە ِەرگ کە ٚەک  ٚلەثرضبْ
دەگرێحەٚە) (عەٌی )١١٥-٢١١٩-ئەَ جۆرە پێچەٚأەی غٛێٕی ٘ۆگرە ٌە ثەراِجەر ٘ەضث ثە ٘یچ
جۆرە ٘ۆگریەک ٔبکبت دەجٛأیٓ ثڵیٓ غٛێٕی ٔب ٘ۆگر ئە ٚغٛێٕبٔە دەگرێحەٚە کە ِرۆڤ ثە
ٔبچبری جێیذا دەژی ٌەثەر ٘ەر ٘ۆکبرێک ٘ەٚڵ دادات جب دەکرێث خۆی ٌە  ٚغٛێٕبٔە ثە دٚٚر
دەگرێث.

 :5-4-2شوێنی کراوە -:
ثریحیە ٌە غٛێٕەی دەرەکییەکبْ کە ٌە رٚٚی ثەکبر ٘ێٕبٔیبٔەٚە جبیجەت ثجٓ ثە کەضبٔێک یبْ
کۆِەڵە کەضێک  ،ثەڵک ٛثە رٚٚی ٘ەِ ٚٛکەضێکذا کراٚەْ ،ثۆیە ٘ەِ ٚٛکەضێک دەجٛأێث
ثەکبریبْ ثٙێٕێث ثۆ ئبرەزٚٚی خۆئیبْ جیبیذا ثێٓ  ٚثچٓ ٚەکِ ( ٛسگەٚت  ٚثبزار  ٚچبیخبٔە ٚ
ٔەخۆغخبٔە ٘... ٚحذ) ٘ەرٚە٘ب غٛێٓ جری کراٚە ٘ەْ ٚەک ٛغٛێٕە ضرٚغحیەکبْ ٚەک ( چیب
 ٚدەغث  ٚئەغکەٚت ٘......ٚحذ ) ٘ەرٚە٘ب ٘ەِِ ٚٛرۆڤێکیع ئبضبیی خۆی  ٚغٛێٓ کراٚە
ثەضەر دیبت ثەاڵَ کبرە ٔٙێٕیەکبٔی غٛێٕی داخراٚ ٚا ئۀجبَ دەدات.غٛێٕە کراٚەکبْ فرە
جۆرْ ثە پێی گریٕگی رٚٚداٚەکبْ غٛێٕەکبٔی ثە کبر ثردٚٚە ) (ضعیذ )١٧٩-٢١١٥-ثۆ ّٔٔٚٛە
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کەضێک جٛغی رٚداٚی ئۆجۆِجێً ثێ ئەٚا پێٛیطحی ثە چبرەضەری رٚٚداٚەکە غٛێٕی
چبکردٔەٚەی کە ئەَ غٛێٕە غٛێٕێکی پێیٛەضحە ثە ژیبْ کەضبیەجیەکبْ ثجٕە غبٔۆیەک یبْ
٘ۆکبرێک ثۆ رٚٚدا ٚ ٚرٔٚٚکردٔەٚە  ٚخطحٕە رٚٚی ژیبْ کەضبیە ضەرەکیەکبْ ٚ
الٚەکیەکبْ.

 :6-4-2شوێنی داخراو -:
ئە ٚغٛێٕەیە کە جبیجەت ثە کەضێک یبْ کۆِەڵە کەضێک ثە رٚٚی خەڵکیذا داخراٚە٘ .ەِٚٛ
کەضێک ٔبجٛأێ ثەکبری ثٙێٕێث ٚەک ِ :بڵ  ٚژٚٚر  ٚزیٕذاْ  ٚکێڵگە٘....حذ .غٛێٕە
داخراٚەکبٔیع ٘ۀذێک جبر ثە غٛێٕێکی ئبراَ  ٚضەلبِگیر دا دۀرێث ٚۆکِ ٛبڵ ثەاڵَ دەرەٚە
 ٚغٛێٕە کراٚەکبْ پێچەٚأەی ِبڵە ثەاڵَ ٘ۀذێک غٛێٓ ٘ەیە ٚەک( ٛگۆر،غٛێٕێکی داخراٚ ٚ
ئەثەدیە  ،کرأەٚەغی پەیٛۀذی ثە جیٙبٔی ٔبدیبرەٚە ٘ەیە ().غٛێٕی رۆِبْ پێکٙبجٚٛە ٌە گػث
 ٚثەظٌ ،ە کراٚە  ٚداخراٚە ٘ەِ ٚٛداخراٚێکیع ٌە کراٚەدایە ثۆیە داخرا ٚکە ٚجبٚأبی ٔیە
ثەجۀیب ثەکبر ثٙێٕرێث)(ضبٌحٚ. )١١٥-٢١١٦-اجب ثۆ ّٔٔٚٛە گەر ٔەخۆغخبٔە غٛێٕێکی کراٚە ثێ
ثەاڵَ ئە ٚژٚٚرەی کە ٔەخۆغێکی جێذا ٔەغحەرگەری دەکرێث یبْ ٌێی دەخەٚێٕرێث غٛێٕکی
داخراٚە  ٚجۀیب دکحۆرەکە  ٚثەردەضحەکەی ثۆیبْ ٘ەیە ثچٓ (.غٛێٕە داخراٚەکبْ ٘ەِیػە
چٛار دەٚری کەضبیەجیەکبْ دەدەْ زۆر جبر ثبرێکی ٔب ٌە ثبرری دەرٔٚٚی ثۆ کەضبیەجیەکبْ
دەخٛڵمێٕێث)(ضعیذٚ .)١٨١-٢١١٣-اجب زۆرجبر داخراٚی غٛێٓ ٌە ٔێ ٛرۆِبٔذا گسارغحی ٔبجەٚاٚی
ثبری دەرٔٚٚی کەضبیەجیەکبْ دەکبت ،غٛێٕە داخراٚەکبٔیع غٛێٕی کەضبیەجیەکبْ پێی دەڵێ
کە ثەغەکە ٌە ژیبْ ٌ.ەٚێٛە ٔە٘بِەجی کەضبیەجیەکەِبْ ثۆ دەردەکەٚێث .
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 :3جۆرەکانی شوێن لە رۆمانی مەملەکەتی رۆبۆتەکاندا:
 :1-3شوێنی واقیعی-:
غبکەضی رۆِبٔەکە غٛێٕێکی جێگیر  ٚثە جەٚاٚی ٘ۆگری ثێٔ ،ەثٚٛە ، ،چٔٛکە رٚٚداٚەکبٔی
ٚای خٛاضحٚٛە چۀذ غٛێٕێک ثکبت ٌ ٚێی ثژی  .ئە ٚغٛێٕبٔەی کە ٌە ٚرۆِبٔە ثبضکراٚە
زۆرْ  ٚگػحی ٌە ٚالیع ٚەرگیرەٚە  ،جەٚا ٚدٚٚرە ٌە خەیبڵ  ٚجۀبٔەت ٌەگەڵ خٛێٕذٔەٚەی
رۆِبٔەکە زأیبری دەرثبرەی گػث غٛێٕەکبْ دەزأی ٌ ٚەٚأەغە زۆرکەَ کەی ئە ٚغٛێٕبٔەی
دیحجێ .
ئەٚأەی کە ٌە رۆِبٔەکەدایە ثبضی غبرەکبٔی کٛردضحبْ  ٚعێرالە ،چۀذاْ رٚٚداٚی ضەیر
ضەیر ٌە ٚغٛێٕبٔە رٚٚیذاٚە کە ٌە ٚالیع ٚەرگیراٚە ٘ۀذێک غٛێٓ دەکرێ دیبری ثکەیٓ کە
ٌە ٚرۆِبٔە ثبضکراٚ ْٚەک : ٛکٛردضحبْ  ٚعێراق  ٚئێراْ  ٚضٕٚٛری ئێراْ  ٚغبری ثەغذا ٚ
غبری ٘ەٌٚێر ،غبری ضٍێّبٔی  ٚکەرکٛک  ٚغبری ِٛصڵ  ،ثەضرە  ٚد٘ۆک  ٚثەریحبٔیبی
گەٚرە ٚگٔٛذی دارەج ٚٛگٔٛذی زەڵّی ٔبٚچەی ٘ەٚراِبْ  ،گەرەکی لەرەجبٚەی غبری
ضٍێّبٔی  ،گەرەکی جەیراٚە  ،گەرەکی ضبٌحیە ،لەاڵت  ،کۆغکی ریحبة ِٕ ،برەی چۆٌی ،
پەرٌەِبْ ٔ ،بحیەی ٘ەریر  ٚثبجبش ،دۆڵی جێطٛر ،دەریبچەی حەثبٔییە ٌۆفەکەی ٘بٚیٕە ٘بٚاری
پیرِبَ  ،رێگبکبٔی کۆرێ  ،غەلاڵٚە  ،ثۀذاٚی دەرثۀذیخبْ  ،ئبٚی ِٛرجکە ، ،غبخ ٚ
کۆِپبٔیبی ثۀذاٚی ثێخّە ِ ،سگەٚجی خبٔەلب  ،چبیخبٔەی ِەچکۆ  ،چبیخبٔەی عەثۆ  ،ثۀذیٓ
خبٔەی ئەِیٓ عبِەِ ،ەخفەری پۆٌیطی غەلاڵٚە  ،ضەرثبزگبی ئیٕگٍیسەکبْ  ،گۆرەپبٔی ِەغك ٚ
ٚاز٘ێٕبْ  ،دٚکبٔی چبیخبٔەی کٛردضحبْ ٚ ،ێطحگەی غەِۀذەفەری زیٕذاْ  ،دادگب  ،گەراجی
جۀەکە  ،کۆگب  ،دٚکبْ ،زێراثی غبرەکە  ،لٛجبثخبٔۀ ،ەخۆغخبٔە ٘ ، ،ۆجێٍی ٚێطحٙبٚش ،
ثبخچە  ،لەیطەری  ،ثبزار  ،خبِٔ ، ٚٛبڵ دیٛەخبْ  ،ژٚٚر ،گەرِبٚێک ٘.......حذ .
غٛێٕی رۆِبٔی ( ِەٍِەکەجی رۆثۆجەکبْ ) دا گػحی غٛێٕی راضحەلیٕەیە ٘ەرٚەک ئەٚ
غٛێٕبٔەی دیبریّبْ کردٚٚە  ،چٔٛکە ٌە ثٕەرەجذا رٚٚداٚەکبٔی ئەَ رۆِبٔە رٚٚداٚی راضحیٓ
ٌە ضەردەِی داگیرکبری ئیٕگٍیس  ٚرٚضیەکبْ  ٚضەردەِی عەثذاٌکریُ لبضُ  ٚزەثر  ٚزۀگی
حەرەضە لەِٚیەکبْ  ٚثەعطیەکبْ  ٚکۆرە  ٚدأبٔی حیسة ٘ ٚبجٕی داعع رٚٚیذاٚە ٌە
کٛردضحبْ  ٚعێراق ثە ٘ۆی زۆری ئەَ رٚٚداٚأە ٚایکردٚە ٌە یەک غٛێٓ ٔەگریطێحەٚە .
دەضپێکی کەضێحی ٔێ ٛرۆِبٔەکە ٌە گٔٛذێک ثە ٔبٚی لۆریحبْ کە ثە ٘ۆی ِردٔی ثبٚکی ٚ
ٔەثٔٚٛی ئەَ غٛێٕە جێذە٘ێڵێ ثۆ یبرِەجیذأی ٚاثکە ٔبثیٕبکەی ( ِێر ِٕذاڵ ث َٚٛجبزە ٔبثٚٛە
جەِۀی غبزدە ضبڵی ِ،ەال ِطحەفبی ثبٚکُ خٛججە خٛێٕی ِسگەٚجی گٔٛذ لۆریحبْ ث ،ٚٛکۆچی
دٚایی کرد (ِطحەفب ، )٧-٢١١٧-ثۆیە ٌە ثبضی غٛیٕی راضحەلیٕەی ئەَ رۆِبٔە دا دەجٛأیٓ ثڵێیٓ ،
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کٛردضحبْ ثە گػحی دەثٕە غٛێٕی راضحەلیٕەی ئەَ رۆِبٔە غبری ٘ەٌٚێر دەثێحە غٛێٕێکی
راضحەلیۀە ثۆ رٚٚداٚەکبْ  ٚزۆرثەی رٚٚداٚەکبْ ٌەٚێ دەثێث ( جب ئە ٚکبجە چب َٚثە غبری
٘ەٌٚێر ٔەکەٚججٔ ، ٚٛە غبرەزای کەثبة چیە  ٚجبِی چۆٔە ،ثەش ئەٚۀەَ گٛێ ٌێ ثج ٚٛئەٚەی
دەچٚٛە غبر  ٚدەگەرایەٚە ثۆٔی دەِیبْ دەکرد  ٚدەیبْ ٚت ئەگەر کەثبثث خٛارد ثێث ،
ِبٔبی ٚایە چٛیحە غبری ) (ِطحەفب٘ )٨ -٢١١٧-ەرٚە٘ب ئبِبژە ثە چۀذیٓ غبری دی دەکرێ ٌەٚ
رۆِبٔە ٚەک ٛغبری ِٛصً ( یەکێک پێی ٚجُ  :رۆڵە جۆ جبرێ ِٕذاڵیث ٘یچ کبرێک ثۆ جۆ
ٔبثێث ِ ،ەگەر ثچیحە غبری ِٛصً  ،ثیطحِٛە ٌەٚێ ئیٕگٍیسەکبْ خەڵک ٔبٚٛٔ ٚش دەکە ثۆ
ضەرثبزی ٌیڤی)(ِطحەفب )١٣-٢١١٧-جگە ٌە غبر ثبضی غٛێٕی راضحەلیٕەی جر دەکبت ٚەک، ٛ
خێٛەجگبی ضەر ضٕٚٛری ئێراْ (ِبٚەیەک خۆَ  ٚخبٔەٚادەکەَ ٌەٚێ ِبیٕەٚە  ،ثەاڵَ دٚاجر
ٌەگەڵ زیبدثٔٚٛی ٘ێرغە ئبضّبٔییەکبٔی حکِٚٛەت ثۆ ضەر ئۀ ٚبٚچەیە ِٕ ،ذاڵەکبُٔ زۆر
دەجرضبْ ثۆیە ئەٚأُ ثردە ئێراْ ٌ ٚە خێٛەجگەی ئبٚارەکبْ ٌە ٚدیٛی ضٕٛر ٔیػحەجێُ کردْ
ِٕ ٚیع ثە ضەڵحی گەراِەٚە ضەر کبرەکەَ ٌە ٔبٚپرداْ) (ِطحەفبٌ )١٧٤-٢١١٧-ە ٚرۆِبٔەدا
زیبجریع ثبضی د ٚٚثۀذا ٚدەکبت کە ٌەٚێ ثەژداری دەکبت ٌەگەڵ ثەرێٛثەری درٚضحکردٔی
ثۀذاٚەکە ( دەثۀذیٕخبْ  ٚثێخّە ) (ثبظ ئەٚەی رێگبیەک ثە جبٚاٚەجی ثە ثەرد فەرغکرا ،
خێٛەجەکبٔیبْ ثۆ ٔسیک زیی گەٚرە گٛاضحەٚە ٌ ٚە ٚێػەٚەدەضحیبْ کرد ثە خۆغکردٔی
رێگبیەکی کە رٚثبر ٌە گٔٛذی ئەغکەٚجەٚە ثە ٔبٚی گەٌی ثێخّەْ ،کە ٌەالیەْ خەڵکی ئەٚ
ٔبٚچەیە ثە گەٌی گرداضٓ  ٚچیبکەغی ثە چیبی ضەراٚرد ٔبضراٚە ،ثەرە  ٚگٔٛذی دۆرە
جێطٛر  ،ئەَ کبرەظ چۀە رۆژێکی خبیبٔذ  ،ثە ٚجۆرە لۆٔبغی یەکەِی کبرەکبٔی ثە ٔبٚی
ثۀذاٚی ثێخّە جەٚا ٚث )ٚٛيِ( ٥٢طحەفب-شٌ )٥٢-٢١١٧ە ثۀذاٚی دەرثۀذیخبْ ٌەگەڵ ِطحەر
ِۆرگٓ کبری کردٚٚە  ٚثۆجە غٛفێر  ٚکبرِۀذی ئە ٚخبٔٛجکەی الی ثۀذاٚەکە ژیبٚە ( ئیحر
٘ەر ٌە ٚرۆژەٚە ٌە ثۀذاٚی دەرثۀذیخبْ دەضث ثەکبر ثٌ ٚ َٚٛەگەرەکی خٛارەٚە
خبٔٚٛیەکیبْ ثۆ جەرخبْ کردَ ٌە خبٔٚٛأە کە ثۆ کبرِۀذی کۆِپبٔیبکە درٚضحکراث( )ْٚٛ

ِطحەفب ) ٨١-٢١١٧-ثێجگە ٌە ٚأەی ئبِبژەی ثە چۀذ گٔٛذێک دەکبت کە پێذا رۆیػحٚٛە  ٚثۆ
ئەٚەی ٌە دەضث پۆٌیطەکبٔی ثەعص راثکبت ( ئەٚەث٘ ٚٛبٚضەرِٕٚٚذاڵەکبّٔجە جێ ٘ێػث ٚ
جۀیب ٍِی رێگبَ گرجەثەر  ٚچِ َٚٛە گٔٛذی ثبداٚەی ِەال فۀذی ٌ ٚە پێػەٚە ثۆ گٔٛذی
ضێجەرداْ  ٚدٚاجر ثەرە ٚکەضٕەزاْ  ٚدەرثۀذی گۆِەضپبْ ،ثەپێی ئە ٚرێگبیەَ گرجەثەر جب

گەیػحّە گٔٛذی ضّبق لٛڵی ) ڵ٘ ١٤٦ەرٚە٘ب ثبضی چۀذ غٛێٕێکی جری راضحەلیٕە دەکبت کە
٘ەٌێک ث ٚٛثۆ ثەدەضث ٘ێٕبٔی کبرکردٔی ٚەک ٛچبیخبٔە ٘ ٚۆجێً ٚ ٚێطحگە ( چبیخبٔەی ثەجێ
٘ێػث ٌ ،ەگەڵ ٘بٚرێکبُٔ ِبڵئبٚایّبْ ٌە یەک کرد  ،ئە ٚگەرایەٚە ثۆ گٔٛذ ِٕ ٚیع ثەرە ٚ
ٚێطحگەی غەِۀذەفەرەکە رۆیػحُ ٘ .ۆجێٍێکی ٌێ ث ٚٛثە ٔبٚی ٚێطحٙبٚش  ،ثبخچەیەکی
٣٤

خٕجیالٔەی جبٚأی ٘ەث ) ٚٛي

14

( کۆغک) غٛێٕێکی ٚالیعە  ٚثۆ ٘ەِ ٚٛکەش ٔیە جۀیب کەضبٔێکی ثە دەضباڵت کە ضەثەثی
گػث رٚٚداٚەکبٔٓ ٌە غبری ثەغذا ئبِبژەی ثە کۆغکی ریحبة کردٚٚە کە ضەردأی کردٚٚە ،
( جبرێک چٛیٕە غبری ثەغذا  ٚضەردأی ِەٌیک فەیطەڵی دٚٚەِی کرد ِ ،ەٌیک فەیطەڵی
دٚٚەَ ثە ئبِبدەثٔٚٛی عەثە ٌ ٚئیالی خبڵی ٚٛٔ ٚری ضەعیذی ضەرۆک ٚەزیرأی ٌە کۆغکی
٢٢

رەحبة پێػٛازی ٌێکردٔیٓ  ٚثۆ ٔب ٚکۆغک ثە پێع خۆیبْ دایٓ)ي

ٚەک دەثیٕٓ رۆِبْ ٔٚٛش زۆر ٚالیعیبٔە رۆِبٔەکەی دارغحٚٛە ضٛێٕی ٚالیعیع ٚا دەخٛازێ
ٔبثێ دەجکبری ثکرێث چٔٛکە خٛێٕەر جب ئبغٕبیی  ٚغبرەزایی ثەراِجەر غٛێٕەکە ٘ەیە ٚەکٛ
ٌە ٚپبرچەیەیبْ دەڵێ ( ٚجُ :ثۆ کٛێ ثچیٓ ؟ ٚجی  :جۆ ٔبڵێی خەڵکی ئەَ غبرەَ  ٚکەٚاجە دە
ثێ زۆرثەی غٛێٕەکبٔی غبرەزا ثیث ٚایە؟ ٚجُ :ثەڵێ ئەِە یەکەَ جبرِە گٛێُ ٌە ٔبٚی ثێخّە
ثێث ٔ ،بزأُ دەکەٚێحە کٛێ ٚ ،جی  :دەکەٚێحە غٛێٕێک ٌە ٔبحیەی ٘ەریر  ٚثبجبش  ،پێی دەڵێٓ
دۆڵە جێطٛر ٌ ،ە ٔسیک گٔٛذی غبٔەدەر  ،ئە ٚغٛێٕەٚار ٔبضەکبْ ئێطمبٔی ِرۆڤی ٔیبٔذر جبڵیبْ
ٌێی دۆزیەٚە ).ي . ٤٩گەر جٛاْ ضێر ثکەی غٛێٕەکبْ ٔەگۆردرا ْٚجێگۆر یبْ ٔبٚی غٛێٕەکی
خەیبڵی ٔە٘ێٕبٚە  ،ثەڵک ٛچۆْ دٚای یەک دێٓ  ٚخەڵک زأیبری ٌەضەر ٘ەیە ٚەک ٛخۆی
دارغحٛە .

 :2-3شوێنی خەیاڵی-:
ئە ٚرۆِبٔەیە ٌە خەیبڵ ثیٕراٚە ٘یچ غٛێٕێکی خەیبڵی جیب ٔیە  ،جۀیب ئەٚە ٔەثێ کە ٌە دٚٚ
غٛێٓ ثە غێٛەیەکی ضبدە ثبضی غٛێٕی خەیبڵی کراٚە ٚەکٌ ٛە ثەغەیب کە ضەثبرەت ثە
٘بٚضەرگیری ٘بٚرٔیە کیبٔە ( خبڵە عەثەظ رٚٚی جێکرد ٚ ٚجی ٔ :بٚی خٛا ثێٕٓ  ٚئبغث
ثجٕەٚە ،دٔٚیب ئەٚۀذە ٔب٘ێٕێ  ،ئێرە دٚٚر رۆژە چٔٚٛەجە ٔب ٚلەفەزی زێریٕی ٘بٚضەرگیرەٚە،
خۆ ٘ێػحب ِبٔگی ٘ۀگٛیٕیحبْ جەٚأ ٚەثٚٛە ثۆ ٚا دەکەْ  ).يٚ . ٩٩ەک دیبرە ( لەفەزی زێریٓ ،
٘بٚضەرگیری ) غٛێٓ ٔیە جۀیب فیکرێکی خەیبڵی ٌێ ثەضذەکرێث ٘ ،ەرٚە٘ب ٌە غٛێٕێکی جر ثە
خەیبڵ ثیر دەکبجەٚە ( لطەکبٔی ٚەضحب ئەحّەد ثردە ٔب ٚدەریبی خەیبڵێکی لٚٛڵەٚە ٌە
ثیرخۆِذا دەِٛت ثۆ دەثێ ئێّە ِیٍٍەجێکی ٘ ،ێٕذە ثەد ثەخث ثیٓ  ٚدەثێ ٘ەِیػە دار دەضحی

دٚژِٕەکبّٔبْ ثیٓ ) ي .٢١٣چٔٛکە ئە ٚرٚٚداٚأەی ٌە رۆِبٔەدایە ٌە ژیبٔی راضحەلیٕە رٚٚیذایە
 ٚثۆ رۆِبٕٔٛش خۆی دٚٚر گرجیە ٌە غٛێٕی خەیبڵی.
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 :3-3شوێنی هۆگر:
ئەگەر چی ئەَ رۆِبٔە گریٕگی ثە غٛێٕی ٘ۆگرداٚە ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەظ دا غٛێٕێکی جەٚاٚ
٘ۆگر ٔبدۆزیٕەٚە  ،ثە٘ۆی ئەٚەی غبکەضی رۆِبٔەکە ثە دٚای کبرکردْ ثۆ رێگبی دٚٚر ٚ
غبر  ٚگٔٛذ ثەدەر ث٘ ْٚٛەضث ثە ئبراِی ٘ ٚۆگری غٛێٕەکبٔذا ٔبکبت ،ثەڵک ٛجۆرێک ٌە خەَ
 ٚدڵە راٚکێی جیذا ثەدی دەکرێث ٌ ،ەگەي ئەٚەغذا ٘ۀذێک غٛێٓ ٘ەیە ٘ەضث ثە حەضبٔەٚە ٚ
ئبراِی دەکبت  ،غبکەضی رۆِبٔەکە ٘ۆگری گٔٛذەکەیبْ دەثێ کە ثرا گەٚرەکەی ٌێ دەژی ،
ثەثیٕیٕی ثرا گەٚرەکەی  ٚگەرأەٚەی گٔٛذەکەی ٘ەضث ثە ئبضٚٛدەیی دەکبت ( گەیػحیٕە
ئبٚی ِٛرجکە  ،ثە ِێجەرَ ٚت  :گەٚرەَ گٔٛذەکەی ئێّە ٌێرەٚە ٔسیکە ِ ،بڵی ثراگەٚرەکەَ ٌە

ٚێیە ٌ ،ە کبجەی پەیٛۀذیُ ثە ضەرثبزیەٚە کردٚٚە ٔەَ ثیٕی ٚ ْٛزۆر غەریجیبْ دەکەَ )ي، ١٩
ثە یەکگەیػحٕی غبکەش ٘ ٚبٚرێکەی  ٚثەضەر ثردٔی کبجێکی خۆظ چبیخبٔە ثٚٛە غٛێٕێکی
٘ۆگر ثۆیەْ ( ٌە راضحیذا ِٓ ٌە ٚزیبجر دڵُ خۆظ ث ، ٚٛژیبٔی غەریجی زۆر ٔبخۆظ ث ،ٚٛثە
ثیٕیٕی ئە ٚخۆغیبْ دا غبگەغکە ث ، َٚٛچٔٛکە ضبجێکی خۆغّبْ ثە یەکەٚە ثە ضەر ثرد )
٣٢

ڵ

.

٘ەرٚە٘ب ثێجگە ٌە چبیخبٔە ٘ۆجێٍیع ثۆ غٛێٕێکی ٘ۆگر ِ ٚژدە ثەخع ثۆ غبکەضی رۆِبٔەکە
 ،کە ٌەٚێ دەرفەجێکئی ثبغی پێ ثە دەضث دێ ( ثەَ لطبٔە زیبجر دڵخۆظ ثٌ ، َٚٛە دڵی

خۆِذا دەِٛت جۆ ثڵێی ئەِە ئە ٚکەضە ثیث کە ِٕی پێذە ٔبضێٕێث ) ي. ٣٦

کبرکردٔی ٌە ثۀذاٚی ثێخّە جەٚا ٚغبکەضی جبِەزرۆ کردث ٚٛثۆ گەیطحٓ ثە غٛێٕە  ٚثە
جۆرێک ٘ۆگری ئە ٚغٛێٕە ثجٌ ٚٛە کبجێک دا ٔەیجیٕیٛە ثۆیە رێگبی ضەخحی ثۆ دەثری جب ثگبجە
ثە ٚێ ( رێگبیەکی زۆر دٚٚر  ٚدرێژ  ٚزۆر ٔبخۆظ ثٔ ، ٚٛبٚچەیەکی غبخبٚی ثٌ ،ٚٛە
ثەضەر کەٚجٕی چٛاردە ٌۆفەکەی ٘بٚیٕە ٘بٚاری پیرِبَ  ٚجبیجەت ِۀذی ٔ ٚسِی رێگبکبٔی
کۆرێ  ٚغەلاڵٚە  ،ثەاڵَ ال ٔبخّذا زۆر ئبضٚٛدە  ٚدڵ خۆظ ث َٚٛثە ٚەی کە کبرێکی ثبغُ

دەضکەٚجٚٛە ) ي. ٢٩

خبٔٚٛیەکی ٌە گٔٛذی ئبِۆجبْ ثٕیبدٔب ثۆ خێسأەکەی جبٚەک ٛژیبٔێکی ئبضٚٛدە ٌی ثەضەر
ثەرێث  ،ئەٚە ژیبٔێکی ٔٛێی پێجەخػێ ٘ ٚۆگری ِبڵەکەی ث ( ٚٛثەَ غێٛەیە ئە ٚکچەَ
خٛاضث  ٚثِٚٛە زاٚای ئەٚا ٘ ٚەر ٌە ٚگٔٛذەظ خبٔٚٛیەکُ درٚضث کرد ِ ٚبٌُ ٌێی دأب ،
پێکەٚە ٔبٔی خێساْ ٌە کبت  ٚضبجەدا ثۆ ِٓ غحێکی ثبظ ثٌ ، ٚٛە ژیبٔی جۀیبیی ثبغحر ث) ٚٛ
ي٘٥٥ەرٚە٘ب ٘ۆگر ثٔٚٛی ثە غٛێٕی کبرەکەی ٘ ٚەضحی غبٔبزی کردْ ثە خۆی ٚایکرد
ٔبٚچەکە جێٕە٘ێڵێث  ،چٔٛکە غٛیٕی کبرەکەی ٚایکردث ٚٛثژێٛی ژیبٔی زۆر ثبظ ثێث ( خەڵکی
ئۀ ٚبٚچەیە زۆرکەَ دەراِەت ث ، ْٚٛثۆ ثژێٛی ژیبٔیبْ جۀٙب پػحیبْ ثە ثەر ٚٚثِٛی ئبژەڵی
ِ ٚەر ِ ٚباڵت ثەخێٛکردٔی  ٚکٛغحٛکبڵەٚە ثەضحج ،ٚٛثەاڵَ دٚای داِەزرأذٔیبْ ٌە
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کۆِپبٔیبکەدا ٘ۀذێک ثٛژأەٚە ِٕ ٚیع ِبٔگبٔەکەَ ٌە ِبٚەیەکی کەِذا کەیػحە ضەد دیٕبری
عێرالی  ،ئە ٚکبجە پۆٌیطێک ِبٔگبٔەکەی پێٕچ دیٕبر ث ، ٚٛثۆیە ٌە رٚٚی ئبثٚٛریەٚە پێگەی ِٓ
زۆر ٌە ٘ی ئبغب ٚ ٚگەٚرەی گٔٛذەکبٔی ئۀ ٚبٚچەیە ثە ٘ێسجر ث ،ٚٛئەِەظ ٚایکرد ثٚٛ
٘ەر٘ەِٚٛیبْ ضٛێٕذ ثە ضەرَ ثخۆْ) یەکێک ٌە ٚغٛێٕبٔەی جێگبی دڵخۆغی ٘ ٚۆگر ثٔٚٛی
غبری ضٍێّبٔی  ٚدەرثۀذٔیخبْ ث ٚٛئەِەغیبْ ثە ٘ۆی ئەٚە دەث ٚٛغٛێٕی کبرکردٔی ( ثەَ
غێٛەیە ٔەفەرکبُٔ ٘ەڵگرت  ٚثەرە  ٚغبرۆچکەی ٘ەریر  ٚثبجبش گەراِەٚە ٌ ٚە رێگبظ
ٔیٛەی ثیر ٘ ٚۆغُ ٘ەر ٌەالی ثۀذاٚی دەرثۀذیخبْ ثٌ ،ٚٛە خەیبڵی خۆِذا دەِٛت جۆ ثڵێی

٧٩

یەٚأیع ٚەک ٛکۆِپبٔیبی ثۀذاٚی ثێخّە  ،ثبیەخُ پێجەْ ِٚٛ ٚچەیەکی ثبغُ ثۆ ثجرٔەٚە ) ي

ٌ ،ە ٚرۆِبٔە دەثیٕٓ غبکەضی ئەَ رۆِبٔە ٘ۆگری جبکە غٛێٕێک ٔەث ٚٛکە ثەردەٚاَ ٌە ٘سر ٚ
خەیبڵی داثێ ثە خۆی ئەِ ٚەیٕەجی  ٚکبرکردٔٛئەٚکبت ثبرٚدۆخی ثەردەٚاَ ٌە گۆریٕی
غٛێٕەکبٔی دا ثٚٛە کەٚاجە ٘یچ غٛێٕێک ٔەثٚٛە ٘ۆگری ثێث .
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 :4-3شوێنی ناهۆگر :
ثە ٘ۆی ئە ٚگەراْ  ٚضٛرأەی غبکەش ٌە ٔێ ٛرۆِبْ دا ٚایکردٚٚە زۆر غٛێٕی ٔب٘ۆگر ٌە
ژیبٔذا درٚضث ثجێث  ،غٛێٕی ٔب٘ۆگر رۆڵێکی زۆر دەثیٕێ ٌە فەزای گػحی رۆِبٔذا دەثیٕێ ،
ئەٚیع ثە٘ۆی ئە ٚضیبضەجەی ثەضەر عێراق  ٚکٛردضحبْ دا دە٘بت  ٚثەردەٚاَ دەضەاڵت
دەگۆردرا ٚکبرەکبٔی جۆرا ٚجۆر ٌە غٛێٕی جیب جیب  ٚجرش ِ ٚەجرضی ٌەضەر ژیبٔی .
غبکەضی رۆِبْ ضەرەجب ٔب٘ۆگر ثٔٚٛی ثە ٚاز٘ێٕبْ کبرە ضەرثبزییەکەی ٌە ٔێ ٛضٛپبی عێراق
ٌە کبجێک دا زۆر ٘ۆگری ضەرثبزەکبٔی ئیٕگٍیس ٌیڤی ث. ٚٛ
( دٚای چۀذ رۆژێک ِەغك  ٚرا٘ێٕبْ  ،ثۆَ دەرکەٚت کە لطەی ثرادەرەکەَ راضحە ٘ ،ەر ٌەٚ
کبجەی دەچٛیٕە گۆرەپبٔی ّٔبیػکردٔی ضەرثبزی جب دەگەرایٕەٚە  ،ضٛکبیەجیّبْ پێ دەکرا ،
ئەفطەرەکبْ  ٚپٍەدارەکبْ ٔبٔ ٚبجۆری ٔبغریٓ  ٚجٛێٕی پیص ثبٔگیبْ دەکردیٓ ) ي. ٣١

جگە ٌەٚەی ثە ٘ۆی ئۀ ٚبغریٕیەی ٌە ٚگۆرەپبٔە ثەراِجەری دەکرا ٚ ٚاز٘ێٕبٔی جٛغی خەَ
ث ، ٚٛثێجگە ٌەٚەظ ئە ٚگٔٛذەی کە دایکیػی ٌێج٘ ٚٛۆگری ثۆ ٔەِبثِ ، ٚٛەیٍی گەرأەٚەی ثۆ
گٔٛذەکە ٔەث.ٚٛ
( ئە ٚرۆژەی جً  ٚثەرگ  ٚکەي  ٚپەٌە ضەرثبزییەکبُٔ را دەضحی ثٕکەی ِەغك کردْ ٚ
را٘ێٕبٔی ضەرثبزی کردٚە  ،زۆر خەِجبر ث ، َٚٛد ٚد :ثٌ َٚٛەٚەی ئبیب ثگەرێّەٚە ثۆ
گٔٛذەکەِبْ  ٚژیبٔی ثێکەضی  ٚکۆِەرگی ٌەگەڵ دایکێکی پیری ٔبثیٕب ثەضەر ثەرَ یبْ ٌە
غبری ٘ەٌٚێ ثە دٚای کبرێکذا ثگەرێُ ) ي. ٣١

غٛێٓ ٌە ٘ۆگریەٚە ثٛە ٔب٘ۆگری ٌەٚأە غبری ٘ەٌٚێر کە پێػحر زۆر ثە ٚغبرە دڵ خۆظ
ث ، ٚٛکەچی دەرثۀذٔخبْ غٛێٕی ٘ەٌٚێری گرجەٚە ٘ ٚۆگری ث. ٚٛ
ئە ژیبٔە ثۆ ِٕیع جب رادەیەک ٔب خۆظ ثٌ ، ٚٛە دەرثۀذیخبْ خەڵکی گەرەک ٘ ٚەر غەٚی ٌە
ِبڵێک کۆ دەثٚٛیۀە  ٚثە گبڵحە  ٚگەپ کبجەکەِبْ ثەضەر دەثرد  ،ثەاڵَ ٌێرە کەضُ
١٢٨

ٔەدۀبضی)ي

زۆرثەی ئە ٚغٛێٕبٔەی ثبضکراْ غبر  ٚگٔٛذ ث ، ْٚٛثەاڵَ ثێجگە ٌەٚاْ غٛێٕێکی ٚەکٛ
دٚکبْ ثٚٛە غٛێٕیکی ٔب٘ۆگر  ،غب کەش ٔب٘ۆگر ث ٚٛثەراِجەر دٚکبٔی ضەرجبغیٕ٘ ٛەرگیس
ثۆی ٔەگەرێحەٚە،
( ضەرجبغەکە ثەغێکی پرچّی جبغیج ،ٚٛدۀب ٘ەڵذەضحبَ  ٚدٚکبٔەکەیُ ثە جێ دە٘ێػث  ،ثەاڵَ
ٔبچبر ث َٚٛجب کۆجبیی ثەرگە ثگرَ ٌ ٚە دڵی خۆغّذا ثریبرِذا کە ٘یچی جر ثۆ ضەرجبغیٓ
١٣١

ٔەیەِەٚە ثۆ الی ئۀ ٚەثبدا ٔ ،بٚی ِٕیع ثە٘ۆی ئەٚەٚە ٌەکەدار ثێث)ي
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ثە٘ۆی دەضحگیر کردْ  ٚرەٚأەکردٔی ثۆ زیٕذاْ کە غٛێٕێکی ٔب ٘ۆگرە  ،غبکەش ثریبر
دەدات غبر ثەجێ ثٙێڵێث  ٚثچێث ثۆ غبخ ( ثۆیە ٘یچی جر ثەرگەَ ٔبگرت  ٚثریبرِذا ٚەکٛ
ئە ٚخەڵکە ثچّە ضەرەٚە  ٚپەیٛۀذیبْ پێٛە ثکەَ  ،ئەٚە ث٘ ٚٛبٚضەر ِٕ ٚذاڵەکبُٔ ثە جێ
١٤٦

٘ێػث  ٚثەجۀیب ٍِی رێگبَ گرجە ثەر ) ي

.

جگە ٌە ٚغٛێٕبٔەظ غٛێٕێکی ثچٛک ٚ ٚە ثێحە غٛێٕێکی ٔب ٘ۆگر ٚەک ( ٛجبثٛت ) کە گػث
ِرۆڤ ٘ەضحێکی جرش ٌە دڵیذا درٚضث دەثێ  ،غب کەش جرش  ٚدڵە راٚکێی ثبراِجەر ِردٚٚ
 ٚجبثٛت ٘ەیە ٌ ٚە رۆِبٔەکەدا ثبش کرایە .
( غەٚێکی ئۀگٛضحە چب ٚث ، ٚٛچب ٚچبٚی ٔەدەثیٕی  ،ثۆیە ٌێُ جێک چٌ ، ٚٛە جیبجی ثچّە
ٔب ٚچبٌێک ٌە چبڵەکبْ  ،ئە ٚجبثٛجبٔەی ٌە ثەردەَ ِسگەٚجەکە دأراثٌ ، ْٚٛە چبڵەکبْ ٌ ،ەٚ
چباڵٔە جیبٔەکردٔەٚە کە ٌە ثەردەَ ِسگەٚجەکە ٌێ دراث ، ْٚٛثیە خۆَ فرێذایە ٔب ٚیەکێک ٌەٚ
جبثٛجبٔە  ٚکەٚجّە ضەر جەرِەکەی ٔبٚی  ،زۆر جرضبَ زۆر ٌە غٛێٕێکی زۆر لبیّە  ،دۀب
دەث ٚٛدەِٛیطث دەرچ ٚٛثبر ٚەخث ثٌ ٚٛە جرضبْ دڵُّ ثٛەضحێ ) ي. ١٥١

ٔب٘ۆگر ثٔٚٛی غبکەش ٌە خبٔٚٛیەکی گٔٛذی گەاڵڵە  ،کە ٌەٚێ ثۆ ِبٔەٚە  ٚخەٚجٓ حٛکّەجی
غۆرظ دایٕبث ، ٚٛثە٘ۆی ئەٚەی جێگبکە پێذاٚیطحی حەٚأەٚەی کەَ ث ٚٛثۆیە غبکەش جٛغی
گرفث ثجٌ ٛەگەڵ کەضێک  ( .یەکێک ٌە کبرِۀذەکبْ کە دۆغەک  ٚثەجبجٕی ثەر ٔەکەٚجج، ٚٛ
ٔەیٙێػث ثخە ، َٚگێچەڵی پێذەکردَ  ،زۆر ٘ەٚڵُ دا ٌە کۆي خۆِی ثکەِەٚە ثباڵَ ثێ ضٚٛد
ث ، ٚٛثۆیە ثە جٚٛرەییەٚە چِٚٛە دەرەٚە ٚجُ  -:گ ٚٛثە خۆجبْ  ٚدۆغەک  ٚثەجبٔیحبْ ،
١٦١

دەچّە ِسگەٚت دەخە َٚزۆر ٌە خەٚی ئێرە ثبغحرە ) ي

.

یەکێکی جر ٌە ٚغٛێٕە ٔب٘ۆگرأەی کە خەِێکی لٚٛڵی ٌە دڵی غبکەش جێٙێػث رٚٚداٚێک ثٚٛ
ٌە چێػحخبٔەیەک ثە ضەری ٘بجج ، ٚٛئە ٚدیّۀەی ٌەثەر چب ٚث ( ٚٛئێّەظ ٚردە ٚردە ثۆ
چێػث خبٔەیەک غٛێجٚٛیٕەٚە ٚە ،کە چٛیٓ دیّۀێکی زۆر جراژیذیبِبْ ثیٕی  ،خبٚۀی
چێػحخبٔەکە غە٘یذ ثج ،ٚٛجەرگ ٘ ٚۀب ٚ ٚریخۆڵەکبٔی کەٚججٔٛە ٔبِ ٚۀجەٌی جەغریجەکە ،
١٦٥

دەت ٚت ثە ئۀمەضث ئە ٚدیّۀە درٚضث کراٚە ) ي

.

غبری لەاڵجسێ ٌە ٚرۆِبٔە ثبضکراٚە ٚەک غبرێکی ٔب٘ۆگر  ٚئەٚیع ٌە ئۀجبِی ثۆِجبرأەی
ثەضەری داداث ٚ ٚٛئە ٚکەضبٔەی ٌە ٚغبرەدا ث ْٚٛجٛغی ٔەخۆغی جرش ثج ( ْٛکە گەیػحیٕە
ئەٚێ  ،ئە ٚغبرە جٛأە ثە جەٚاٚی خبپٚٛر ثج ،ٚٛدەجٛت ٌە جۀگی جیٙبٔذا ٚێراْ ثٚٛە ،
داری ٌەضەر ثەرد ٔەِبث ٚٛخەڵکەکەغی ٘ەِٚٛیبْ جێک لژ لژاث ، ْٚٛدەجٛت رۆژی حەغرە ،
١٦٦

٘ەِ ٚٛالیەک غیٓ  ٚگریبْ ث ، ٚٛکٛژرا ٚثریٕذا یەک ثبر ث ) ْٚٛي
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ضٕٚٛری ئێراْ  ٚعێراق ثٚٛە غٛێٕێکی ٔب٘ۆگر  ٚخەڵک ٌە ضٕٚٛری ئێراْ دەگەرأە ٚە ثۆ
عێراق  ٚثە دٌێکی خەِگیٓ  ،غبکەضیع ثە رۆژێکی جبٚأ ٚبخۆظ جێپەر ثج ( ٛرۆژێکی زۆر
ٔبخۆظ ث ، ٚٛئەٚەی ثە خەیبڵُ دا ٔەدە٘بت  ،ثیٕیٕی رۆژێکی ٚاث ، ٚٛثە درێژایی ضٕٚٛرەکبْ
جب گەیػحیٕەٚە ضٚٛری دەضەاڵجی حکِٛەت ٘ ٚەِ ٚٛالیەک پێػّەرگە چەکەکبٔیبْ فرێذا ثٚٛ
 ٚخۆغیبْ ٚەکِ ٛەری ثێ غٛاْ ٘ەریەکە  ٚثەالیەک ٍِی رێگبی گرجج ٚٛثەر ٚخّبُٔ زۆر ثە

زەٌیٍی دە٘بجە پێع چب ) ٚي.١٨١

غبکەضی ئەَ رۆِبٔە زۆر گەراٚە ٌە غٛێٕەکبٔذا جبٚەک ٛئبضٛدەیی ثۆ خێسأەکەی ثٕیبد ثٕێ ،
ثەاڵَ ئە ٚکێػە ٔ ٚبخۆغیبٔەی دە٘بجە رێی ثێ ئەٚەی ٚیطحی ئەٚی جێذا ثێ دٚٚری
دەخطحەٚە ٌە غٛێٕەی ٌێی دەژیب  ٚکبری دەکرد ،ثە٘ۆیەٚە د ٚٚدڵی زۆر دەثٌٚٛە ٚغٛێٕەی
دەژی چٔٛکە ثەردەٚاِی جێذا ٔەث ٚٛجب دڵی خۆظ ثێث .
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 :5-3شوێنی کراوە :
ٌەَ رۆِبٔەدا غٛێٕی کراٚە پبٔحبیەکی فراٚأی داگیرکردٚٚە ثە جۆرێک ئبِبژەی ثە ٘ەِٚٛ
غٛێٕێکی ثۆ ّٔٔٚٛە ٚەک ٛغبری ٘ەٌٚێر  ،ثبضی ( لەیطەری ِ ،سگەٚجی خبٔەلب  ،گەرِبٚی
لەاڵت  ،گەرەکی جەیراٚە  ،لەاڵت  ،چبیخبٔەی کٛردضحبْ  ،کەثبثخبٔە ،گەرەکی ِٛفحی،
ٔەخۆغخبٔەی ٌە دایک ثِٕ ٚ ْٚٛذااڵْ  ،دٚکبٔی عەجبری  ،گِٛرگی ئیجرا٘یُ خەٌیً  ،گەراجی
جۀەکەچی  ،گۆرضحبٔی کەضٕەزاْ  ،ضەرلەثراْ ٘.....حذ) ثەردەٚاَ غبکەش ضەردأی غٛێٕە
کراٚەکبْ دەکبت ٘ۀذێک ثۆ ضەردأی ٘ ٚۀذێک ثۆ کبت ثەضەر ثردْ ٘ ،ۀذێکیع ٔبچبری ٚ
راکردْ  ٚدٚٚرکەٚجٕەٚە ٌە ِبڵ .
چبیخبٔە غٛێٕێکە خەڵک زۆر رٚٚی جێ دەکبت ثۆ ثەضەر ثردٔی کبجێکی خۆظ ِ ٚبٔذٚٚ
ثٔٛیبْ ثحەضێحەٚە  ،غبکەش زۆر رٚٚی ٌە چبی خبٔەکبْ دەکبت ثۆ کبت ثەضەر ثردْ ( ٌە
ٔسیک کەثبثخبٔەکە ٌە ٔب ٚلەیطەرییەکە چبیخبٔەی کەٚثبزأی ٌێ ث ، ٚٛکە ٚثبزەکبْ ٌەٚێ

غەریبْ ثە کەٚەکبٔیبْ دەکرد ) ي. ١١

یەکێکی جر ٌە ٚغٛێٕە کراٚأە ( ٘ۆجێً) ە  ،کە غبکەش ٌە رێگبی ٘بٚرێکەیەٚە رەٚأەی ٚێٕذەر
کرا ثۆ ئەٚەی ضەردأی کەضێکی جر ثکبت ٌە٘ ٚۆجێٍەدا ثۆ ئەٚەی کبرێکی دەضکەٚێث  .چٔٛکە
زۆر کەش رٌ ٚٚە ٚغٛێٕە دەکبت کە دەیبْ ٔبضێث ٘ ( .ۆجێٍێکی ٌێ ث ٚٛثە ٔبٚی رێطحٙبٚش،
ثبخچەیەکی خٕجیالٔەی جٛأی ٘ەث٘ ، ٚٛەرٚەکِ ٛبَ عەثۆ ٚەضفی ثۆ کردَ  ،پیبٚێکی ثە
لەاڵفەت  ،چبکەت  ٚپبٔحۆٌێکی ٌەثەرداث ، ٚٛغەثمەیەکیػی ٌەضەر داثٌ ٚٛە ٔب ٚثبخچەکە ٌەضەر

کٛرضییەک دأیػحج ٚٛلبچەکبٔی ٌەضەر یەک دأبث ) ٚٛي. ٣٤

( گەراج یەکێکە ٌە ٚغٛێٕە کراٚأەی کە ٌە رۆِبٔذا ثبضکراٚە ثە ٔبٚی ( گەراجی جۀەکە ) ثۆ
غٛێٕی ئە ٚرێجٛارأەی کە رٚٚیبْ ( گٔٛذەٚە دە٘بجٕە غبر دەچٕە ئەَ گەراجە ثۆ ئەٚەی ئەٚ
ثبرأەی ٘ەیۀە ثیفرۆغٓ ِٕیع ٘ەضحبَ  ٚخٛاحبفیسیُ ٌە ئبِبدە ثٛاْ کرد ٚثەرە ٚگەراجی
جۀەکە رۆیػحُ ثۆ ئەٚەی ٘ەٚاڵی خسَ  ٚکەش  ٚکبر  ٚدۆضث  ٚثرادەرەکبُٔ ٌە ٚپیرەِێردأە
ثپرضُ کە ثە کە رٚثبر ِبضث  ٚپۀیر ٌە گٔٛذەکەِبْ دێٕێحە غبر ٌ ٚە ثەردەَ گەراجی جۀەکە

دەیفرۆغث ) ي. ٧٢

ثە ٘ۆی ئە ٚثبر ٚدۆخەی ٘ەث ٚٛئەٚکبت پێػّەرگەکبْ ٌە ٔێِ ٛسگەٚجەکبْ دەخەٚجٓ
غبکەضیع ثە ٘ەِبْ غێٛە ثە٘ۆی ٘ەاڵجٕی ٌە غبر پۀبی دەثردە ِسگەٚت  ،چٔٛکە ِسگەٚت
غٛێٕێکی کراٚە  ٚگػحی ث٘ ٚ ِٓ ( ٚٛبٚرێیەکُ ٚەک ٛئەٚاْ چٛیٕە ِسگەٚجەکە ٚجبک ٛثەیبٔی
١٤٩

ێی راکػبیٓ )ي

( خەڵکێکی زۆر رٚٚیبْ کردثٚٛە ئۀ ٚبٚچەیە  ٚچبیخبٔە  ٚکٛچە ٚ
١٤٨

کۆالٔەکبٔی  ٚضەرغۆضحەی غەلبِەکبْ ٌێی راکػبث) ْٚٛي
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یەکێکی جر ٌە ٚغٛێٕبٔەی کە خەڵک  ٚغبکەش رٚیبْ جێکرد( چێػحخبٔە ) غٛێٕێکی کراٚە ٚ
گػحیە ثۆ ئەٚەی خیبْ ٌە ثرضێیەجی رزگبر ثکەْ ( رۆژێک ثە پێیبْ غۆر ثِٚٛە خٛارێ ،
ٌەضەر غەلبِە ضەرەکیەکەی گەاڵڵە ٔ ٚبٚپرداْ  ،چێػخبٔەیەکی گەٚرەی ٌێج ، ٚٛئە ٚرۆژە
حەزَ چٚٛثٚٛە خٛاردٔی جەغریت  ،دەِۀ ٚیٛەرۆ ث ، ٚٛخەڵکێکی زۆر ٌە چێػحخبٔەکە ثْٚٛ

) ي. ٦٣

یەکێکی جر ٌە ٚغٛێٕە کراٚأە (ٔبٔە  ٚخبٔە ) یە ثێگِٛبْ ئەٚیع چۆجە ٔبٔەٚخبٔەیەثۆ ئەٚەی
ٌەگەڵ ٘بٚرێکەی ٔبْ ثکرْ ( کە گەیػحیٕە رأیە  ،رۆژ ٌە جبلی ئبضّبْ ث ، ٚٛچٛیٕە ِسگەٚجی
گەٚرەی رأیە ٌ ٚەضەر جۆگەی ئبٚەکەی ثە ئبٚی لٌٛە ٔبضراٚە دەِٛچبِٚبْ غٛغث ٌ ٚێی
راکػبیٓ  ،دٚای پػٛیەکی کٛرت  ،چٛیٕە ٔبٔە  ٚخبٔە  ٚدٔ ٚٚبٔی گەرِّبْ کری  ٚثە دەَ
١٥٥

رێگبٚە دەِبٔساراد  ٚثەرە ٚغبرۆچکەی لەاڵجسێ ثە رێ کەٚجیٓ ) ي

.

غٛێٕێکی جری کراٚە  ٚگػحی ( ثبزارە )ٌ ،ە ٚرۆِبٔە ثبضی ثبزاری ٔەغەدە ،ئەَ ثبزارە ٌە
ٚرِێ ی ئێرأە ٌ ،ەثەر ئەٚەی غبکەضیع ٌەگەڵ خێسأی ٌەٚدیٛی ضٕٚٛر ثٚٛە چٛەجە ئەَ
ثبزارە ِ (،بٚەیەک ٌە ٔب ٚپرداْ ِبِبٚە  ،دٚای ثە ضەرداْ گەراِەٚە الی ِٕبڵەکبُٔ  ،پێع

١٧٥

ئەٚەی ثچّە خێٛەجگبیەکە  ،چِٚٛە ثبزاری ٔەغذە ثۆ کریٕی ٘ۀذێک کەي  ٚپەي ِ ٚیٛە ) ي
.

یەکێکی جر ٌە ٚثبزارأەی ثبضی کردٚٚە (ثبزاری ٔیػحیّبْ) کە لەرەثبڵغ ثٚٛە پر ثٚٛە ٌە خەڵک
 ،غٛێٕی گػحی  ٚکراٚەیە ( ئبٚێکُ ثە دەِٛچب َٚداکرد  ٚدٚای پػٛیەکی کٛرت ثە ضٛاری
پبش چِٛە ثبزار گەیػحّە ثەردەَ ثبزاری ٔیػحیّبْ  ،خەڵکێکی زۆرَ ٌێ ٔسیک ٔبفٚٛرەکبْ
٣١٧

پبرکی ٔیػحیّبْ ثیٕی  ،غەڵجە غەڵجیبْ ث ) ٚٛي

.

غٛێٕێکی جری کراٚە کە ٌە رۆِبٔذا ثبضکراٚە (گۆرضحبْ ) کە غٛێٕیکی کراٚەیە کە گػث
کەضێک ثۆی ٘ەیە ِردٚٚی ٌێ ثٕێژێ  ،ئە ٚغٛێٕە ٌە رۆِبْ ثبضکرایە ٚغبکەش ثەژداری
جبزیەی ِردٚٚی جیرأەکەیبْ کردٚە  ٚچۆجە گۆرضحبْ ( دٚای ئەٚەی ٔٛێەکە جەٚا ٚثٚٛ
جەرِی ٚەضحب عەدٔبٔیبْ ثە دارە ثبزەکەٌ ،ٚە ِسگەٚت دەر٘ێٕب  ٚثەرە  ٚگۆرضحبٔیبْ ثراد ،
ِٕیع ٌەگەڵ خەڵکی گەرەکەکەِبْ رۆیػحّە ضەر لەثراْ ٌ ٚە گۆرضحبٔی کەضٕەزاْ ثە خبکّبْ

ضپبرد ) ي. ٣١٥

یەکێکی جر ٌە غٛێٕی کراٚە ئەٚیع ثبرەگبی حسثی ٚیالیەجی ِٛصً ث ٚٛکە ثۆ راکێػبٔی
خەڵک  ٚچێػخبٔەیەکیبْ دأبث ٚٛثۆ ٔبْ خٛارداْ  ٚپێذأی خٛاردْ ثە ٚکەضبٔەی دێٕە ئەٚ
ثبرەگبیە .

22

( دەیبْ کەضی گەٚرە  ٚثچٛک ٌە دیٛەخبٔە کە دأیػحجِ ٚ ْٚٛبضث  ٚضەرجٚٛیبْ ٌەثەردەَ
ثٌ ٚٛەگەي ضەِ ٚ ْٚٛچبیە دەیبْ خٛار  ،ضاڵٌ َٚێکردْ  ٚثەردەَ ٔبٔخٛاردٔەٚە پێُ ٚجٓ ،:
٢١٩

ٔبزأٓ حیسثی ٚیالیەجی ِٛصً ٌە کٛێیە ؟ ٚجیبْ  :ئێرە حیسثی ٚیالیەجی ِٛضڵە ) ي

.

ثێجگە ٌەَ غٛێٕبٔە غٛێٕی کراٚەی زۆر ٌێ ئبِبژە پێ کراٚە ٚەک ٛغبز  ٚرێگبی ٔێٛاْ گٔٛذ ٚ
گٔٛذ یبخٛد گٔٛذ ثۆ غبر ٌەگەڵ ِسگەٚت  ٚگەرەک  ٚثۀذا ٚ ٚضەرجبغخبٔە  ٚئە ٚغٛێٕبٔەی
رۆِبْ ٔٚٛضەکە ٔٛضیٚٛیەجی گػحی کراٚە ٚ ٚالیعیەْ ٌە ژیبٔی راضحەلیٕەغذا خەڵکبٔێکی زۆر
زۆر رٚٚی ٌێذەکەْ .

 :6-3شوێنی داخراو-:
غٛێٕی داخراَ خۆی ٌە رٚی خەٚجٓ  ٚئە ٚخبٔ ٚ ٚٛخێٛەجگبیەی ٌەگەڵ خیسأی ٌێی دەژیب ،
ٌەگەڵ زێراثی غبر ٌ ٚەگەڵ زیٕذأی کردٔی ٘ ،ۆکبری کەِی غٛێٕی داخرا ، ٚثەردەٚاَ گەراْ
 ٚضٛرأی غبکەضەکە ثە ٘ۆی کبرکردْ  ٚراکردْ ٌەدەضث ضەرثبزاْ  ٚگیرٚگرفحی ئە ٚکبجی
کٛردضحبْ .
یەکێک ٌە ٚژٚرأەی غبکەش ثۆ خٛدی خۆی گرججٚٛی ژٚٚری ٘ۆجێٍەکەیە  ( ،گەجراِەٚە ٚ
چِٛە ٘ۆجێٍی فەرەج کە ٌەضەر چبیخبٔەی ِەچکۆ  ،ژٚرێکُ گرت  ٚئە ٚغەٚەَ ٌەٚێ ثەضەر

ثرد) ي. ٣٧

ژٚرێکی جریع کە داخراٚە ثۆ جۀیب غبکەش  ٚدکحۆر  ٚئبفرەجە دٚگیبٔەکە ٌە ٚژٚٚرە ثْٛ
غٛێٕێکی داخراٚە چٔٛکە کەضی دی ثۆی ٔەثٌ ٚٛە کبری ٌەدایک ثٔٚٛەکە ٌەٚێ ثێث.
( پسیػکەکە پێی ٚجُ  :پێیبْ ثڵێُ ٘ەِٚٛیبْ ثچٕە دەرەٚە  ،جۀٙب یەکێک ٌەگەڵ ئە ٚئبفرەجە
٤٢

دٚگیبٔە ٌە ژٚٚرەکە ثّێٕێحەٚە ٌ ٚە راپەرأذٔی کبرەکە ثەردەضحیّبْ ثکبت ) ي

.

ٌە گٔٛذی ئبِۆجبْ پبظ ئەٚەی کچێکی ٌێ خٛاضث خبٔٛیەکی ٌێ درٚضث کرد خبٔٛظ
غٛێٕێکی داخراٚە جبیجەجە ثە غبکەش  ٚخێسأەکەی ( ثەَ غێٛەیە کچەکەَ خٛاضث  ٚثِٚٛە
زاٚای ئەٚأٌ ٛە ٚگٔٛذەظ خبٔٛیەکُ درٚضث کرد ِ ٚبڵُ ٌێی دأب پێکەٚە ٔبٔی خێسأی ٌەٚ

کبجە  ٚضبجەدا ثۆ ِٓ غحێکی ثبغی ثٌ ، ٚٛەژیبْ جۀیبی ثبغحر ث ) ٚٛي.٥٥

زێراثی غبر غٛێٕکەی داخرا ٚ ٚجبریک  ٚپیص  ٚجرضٕبکە ٌ ،ەَ رۆِبٔە ثبضی زێراة کردٚە (
ٌەَ رۆژأەدا جب٘یذ ضەرخۆظ دەثێث ٌ ٚە ٘بجٕەٚەی رێی ٌێ  ْٚدەثێث  ٚغەٚیػی ثەضەر
دادێث  ،دەچیحە ٔب ٚزێراثی غبرەکە  ٚڵێی دەخەٚێث  ،کبجێک ٌە ٔیٛەغەٚدا ضەرخۆغیەکەی
ثەر ئەیبت  ٚچبٚەکبٔی دەکبجەٚە ٌە جبریکی ثەالٚە ٘یچی جر ٔبثیٕێث دەیەٚێث ٘ەضحێحەٚە ٚ
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ضەری ثە ٔیّچە زێراثەکە دەکەٚێث ٘ ،ەر ٚا دەزأێث ِردٚٚە  ٚثەضەر ثە ثەردێ کەٚجٛە ٚ

ثۆیە غە٘بدە دە٘ێٕێث ٌ ٚێی رادەکػێحەٚە ٌ ٚە دڵی خۆیذا دەڵێ ِرد ) َٚٚي. ٦٩

ثۀذیٓ خبٔە یەکێکە ٌە ٚغٛێٕبٔەی داخراٚەْ  ٚخەڵک جێیذا ضجٓ دەکرێث کە غٛێٕێکی جەٚاٚ
ٔبخۆغە ٌەالی گػث کەضێک  ،چۀکە ئبزادیث ٔب٘ێڵێ .
(ثە ٘ەر حبڵ ئێّەیەْ ٌەیەک جٛدا کردەٚە  ٚدٚای ٘ۀذێک خۆَ ٌە ثۀذیٕخبٔەی ئەِٕی عبَ
دیحەٚە  ٚدٚای ضٛکبیەجی زۆر  ٚکٛجبُٔ ِٕیبْ فرێذایە ژٚرێکی ثچکۆالٔەی ژێر زەِیٓ  ٚجب
١١٧

ٔیٛە غە ٚکەضی ٌێی ٔەپرضیّەٚە ) ي

.

ٌە ثەغی جریع ثە٘ۆی دزیٕی ضەیبرەی حکِٛەت  ٚثەجۆِەجی دزیکردْ غبکەضیبْ جۆِەت ثبر
کرد  ٚزیٕذأیبْ کرد .
( ٚجُ ِٓ ٘یچُ ٔەکردٚٚە  ،ثێحبٚأُ  ،ثەاڵَ ئەٚاْ گٛێیبْ ٌێ ٔەگرجُ  ٚثە غەق  ٚپێاللە
فیرەیبٔذاِە زیٕذأەٚە  ٚدٚای کبجژِێرێک ِٕییبْ ٘ێٕبیە دەرەٚە  ٚثۆ ثەردەَ ئەفطەری
ٌێکۆٌیٕەٚەیبْ ثردَ) ي.١٤٤
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ئۀجبَ •:
ٌە ئۀجبِی ٌێکۆٌیٕەٚەَ ٌە( غٛێٓ ٌە رۆِبٔی ِەٍِەکەجی رۆثۆجەکبٔی کەِبي ضەعذی دا
) گەیػحٛیٓ ثەَ ئۀجبِبٔە•:
-1ئەَ رۆِبْ ٔٚٛضە ٌە رۆِبٔەکەیذا ثەغێٛەیەکی فراٚاْ غٛێٕی ٚالیعی ثەکبر ٘ێٕبٚە
ٌ ،ەثەر ئەٚەی زۆرثەی ئە ٚرٚٚداٚأەی کە رٚٚی دایە ٌە غٛێٕی ٚالیعی رٚٚیذایە .
-2رۆِبْ ٔٚٛضەکە غٛێٕی خەیبڵی ثەکبر ٔە٘ێٕبٚە چٔٛکە رٚٚدأی رٚٚداٚەکبْ ٌە
غٛێٕی ٚالعیٓ دٚٚر کەٚجۆجەٚە ٌە خەیبي .
-3رۆِبْ ٔٛش ضەثبرەت ثە غٛێٕی کراٚە  ٚغٛێٕی داخراٚدا ٚەک یەک ثبکبری
٘ێٕبٚە کە کەضبیەجی رۆِبٔەکە ثۆی دەچێث ٌە ٔێ ٛرۆِبٔەکەدا .
ٚ-4ە رۆِبْ ٔٚٛش ٌە رۆِبٔەکەیذا غٛێٕی ٘ۆگر  ٚغٛێٕی ٔب ٘ۆگری پەیٛەضث
کردٚٚە ثە یەک ٚاجە ٘ەر غٛێٕێک کە پبٌەٚأەکە ٘ۆگر دەث ٚٛپێی ئەٚا ثە جێپەر ثٔٚٛی کبت
ئە ٚغٛێٕە دەث ٚٛثە ٔب٘ۆگر ثە٘ۆی ژیبٔی ٌە ضەردەِێک ٚا ژیبٚە.
ٌ-5ە کۆجبییذا ثۆِبْ ثەدەر دەکەٚێث کە رۆِبْ ٔٚٛش رۆِبٔێکی ٚالیعی ٔٛضیٛە ،
چٔٛکە رٚٚداٚەکبْ  ٚضەردەِەکە  ٚغٛێٕەکبْ ٘ەِٚٛی ٚالعیٓ ٌە ژیبٔی ِیٍەجێکی چەٚضبٚە
جب ٚەک ٚٛئێطحب ٚەرگیراٚە  ،ثۆیە غٛێٕی ٚالیعی رۀگ دەداجەٚە ٌە رۆِبٔەکەدا .
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زأکۆی ضٍێّبٔی ضکٛڵی زِبْ – ثەغی زِبٔی کٛردی – ضٍێّبٔی .٢١١٤-
 ضەیراْ ِەحەِەد طب٘ر ضعیذ – ثٕیبجی ٘ٔٛەر ٌە چیرۆکەکبٔی دکحۆر کبٚش لەفعبْ دا
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تغطٌةملخص البحث
 وٌسعى اإلنسان إلى خلق،  والمكان له تأثٌر كبٌر على حٌاة اإلنسان، تعتمد حٌاة اإلنسان على المكان
 ٌحتاج اإلنسان إلى مكان مؤكد وآمن من بداٌة، حٌاة سعٌدة وآمنة لنفسه وٌسعى إلٌها وٌسعى لتحقٌقها
لهمكانةوأهمٌةكبٌرةسواءفًنص،المكانالذيٌعدمناألنواعالرئٌسٌةللرواٌة.الحٌاةحتىالموت
ألنهإذا.ٌعتمدتأثٌرالمكانفًنصالرواٌةعلىاألحداثواألوقاتوالشخصٌاتفًالرواٌة،الرواٌة
 فنحن بحاجة إلى بضعة أحرف وموقع محدد مطلوب وقت وقوع، أراد المؤلف تغطٌةحدث فً رواٌته
هذه الدراسة هً محاولة للتعرف على أنواع المواقع فً الرواٌة (بلد الروبوتات)وتتكون من.الحادث
 .وأخٌراٌتمتلخٌصالنتائج،مقدمةوقسمٌن

Research Abstract
Human life depends on the place, and the place has a great impact on human
life, and man seeks to create a happy and secure life for himself and seeks and
seeks to achieve it, man needs a sure and safe place from the beginning of life
until death. The place, which is one of the main genres of the novel, has a great
place and importance both in the text of the novel, the effect of place in the
text of the novel depends on the events, times and characters in the novel.
Because if an author wants to cover an event in his novel, we need a few
characters and a specific location that is needed at the time of the accident.
This study is an attempt to identify the types of sites in the novel (the country
of robots) and it consists of an introduction and two sections, and finally the
results are summarized.

27

