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 پىختە

 ٘ەڵەثجەٚ ی٦٨١١ی ئبزاری ٦١کبرەضبتی کۆِەڵکٛژی تیػىی سطتٛەتە  ئەَ تٛێژیٕەٚەیە ثەگػتی
ثبرأی ئەٚ غبرە ٌەالیەْ رژێّی پێػٛی عێراق ٚ غە٘یضکرصٔی زیبتر ٌە پێٕچ ٘ەزار ٘بٚاڵتی ئەٚ کیّیب

پێگەٚ ضرٚغتی جٛگرافی ٘ەٚڵضراٚە جگە ٌۀبضبٔضٔی غبری ٘ەڵەثجە ٌەرٚی  غبرە. ٌەَ تٛێژیٕەٚەیەصا
 ٌەرٚی زأطتیػەٚە ٘ەٚڵضراٚە چەکی کیّیبیی ثٕبضێٕضرێت ٚ ، ٘بٚکبتصیّۆگرافیتەی ێىٙبئەٚ غبرەٚ پ

ِێژٚی ٚ ٔیػبٔەٚ کبریگەرییەکبٔی ئەٚ چەکەٚ رۆجیی ٚ بیّیو یوەچ یوبٔەزاراٚ ە ثۆٚەىرصٔیغ
 أەظ کە ٌەجیٙبٔضا کەتیبیضا چەکی کیّیبییٚصاٚئەٚ ڕ ٓیگرٔگتر ی چەوی ویّیبیی ٚ٘ێٕبٔثەوبر

صٚاتر ثبضّبْ ٌەٌێکەٚتەٚ کبریگەرییەکبٔی ئەَ چەکە کرصٚە ٌەضەر غبری ٘ەڵەثجەٚ  .ثەکبر٘ێٕضراٚە
 ضبڵی راثرصٚصا. ٣٣٘بٚاڵتیبٔەکەی ٌەِبٚەی 

ئبِبرێکی راضت ثەپێی تٛأب ضەرەرای ٔەثٛٔی ئبِبرێکی صرٚضت، ثەاڵَ ٌەَ تٛێژیٕەٚەیەصا ٘ەٚڵّبٔضاٚە 
 ٌەگەڵ ی کبرەضبتەکە.ٔٛاثەروەٚتٚ ْ إضارثٛثریٚ صرٚضت ثشەیٕەرٚ، تبیجەت ثەژِبرەی غە٘یضاْ ٚ 

ئۀجبِضأی پرۆضەی چۆٔیەتی  ٌە٘ەڵەثجەٚ ِەثەضتەوبٔی ثەوبر٘ێٕبٔی چەوی ویّیبییسطتٕەرٚی 
ٌەگەڵ  ،ثرصٔی ِِٛتەٌەوبتی صەزگبوبٔی صەٚڵەت تباڵْ ورصٔی ِبڵی سەڵه ٚ غبری ٘ەڵەثجەٚکیّبثبرأی 

ٚ بری ورصْ ٚ ثەفریبوەٚتٕی صأیػتٛأی ئەٚ غبرە٘بٚوٌە ٚاڵتبٔی ٔبٚچەکەڕۆڵی  لطەکرصْ ٌەضەر
ثەرپەرچضأەٚەی ضٛپبی عێراق ٚ غە٘یضورصٔی  ،ئبِبژەصاْ ثە چۆٔیەتی ڕزگبر ثٛٔی صأیػتٛاْ

 .٘بٚٔیػتّبٔی ضڤیً ٌەالیەْ ضٛپبی عێرالەٚە
ی ثەتبیجەت ٌەضەر ئبضت ەتی ئەٚکبتەی رژێّی ثەعصیبضٌەالیەکی صیکەٚە گفتٛگۆِبٔکرصٚە صەرثبرەی ض

، ٌەگەڵ سطتٕەرٚی ٘ەڵٛێطتی ەثجەڵٌەضەر ٘ەعێراق ٚ غەری ئێراْ  کٛرصضتبْ ٚ کبریگەرییەکبٔی
ٌەٚکبتەصا. صٚاجبر ٌەکۆتبیی  ضەثبرەت ثەٚتبٚأە وۆوٛژیەئبژأطە ٔێٛصەٌٚەتییەکبْ، ئەِریىبٚ 

ّیبیی تٛێژیٕەٚەکەغضا کۆِەڵێک راضپبرصە ثۆ چبرەضەری کێػەٚ گیرٚگرفتەکبٔی ثەرکەٚتٛأی چەکی کی
 پێػٕیبر کراٚە.
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 پێشەكی

  ٘ەڵەثجە ٌەضەرویّیبثبرأی تٛێژیٕەٚە گرٔگی
ثۆ ئەٚ ِەثەضتەیە کە ئبضەٚارٚ  ،٘ەڵەثجە ویّیبثبرأی ٌەضەر یەتٛێژیٕەٚەئەَ  ئۀجبِضأی گرٔگی

ی ئەٚ چەکبٔە ٌەضەر ثەرکەٚتٛأی ئەٚ چەکە ٌەٚ غبرەصا ثشرێتەرٚ، ثەتبیجەتی وبریگەرپبغّبٚەٚ 
ٌە٘ەڵەثجەصا  غٛێٕبٔە ەٚ٘بٚاڵتیبٔی ٘ەڵەثجە، ٌەگەڵ ئبِبژەصاْ ٚ ئبغکراکرصٔی ئ یتتۀضرٚض یۀیەضەرالٌ

 .ِبٚەصاتیب ئەٚچەوەیبْ پبغّبٚەیتبئێطتب وە
 

  تٛێژیٕەٚەوە ضٕٛری
 ٔبٚچە ٌەضەر ،ویّیبییەوبْ چەوە ثەوبر٘ێٕبٔی ضەروبریگەری ی سطتٛەتەضەرضەرٔج تٛێژیٕەٚەیە ئەَ

 تٛێژیٕەٚەوە ّٔٛٔەی ٚەن، ٘ەڵەثجە پبرێسگبی ٔبٚۀضی جٛگرافیەٚەضٕٛری  ٌەڕٚی. ثۆرصِٚبٔىراٚەوبْ
 ،وراٚە صەضتٕیػبْ ئەٚچەوە ثەوبر٘ێٕبٔی ثەرۆژی( ٦٨١١-٣-٦١) ثەرٚاری ٚە وبتە ٌەڕٚیی ٚەرگیراٚە،
 . ثەعطضا ڕژێّی ٌەضەرصەِی

 
 تٛێژیٕەٚەوە گریّبٔەی

 گریّبٔەی ئەَ تٛێژیٕەٚەیە ثٛٔیبصٔراٚە ٌەضەر:
 زیبتر ورصٔەٚەی ثەرْٚ پێٛیطتیبْ ،ئەِرۆ تب وبرەضبتەوەٚە رٚصأی ٌەوبتی ثٛەوبْ ْٚ ژِبرەی .٦

 .٘ەیە
 ٌەضەر زیبتریبْ رٚٔىرصٔەٚەی پێٛیطتضەوبت ثۆیە ،ٔییە صرٚضت ٚرصٚ وەژِبرەیبْ غە٘یضەوبْ .2

 .ثضرێت
کبْ رٚ صرێژسبیۀە ٔەسۆغیە ژِبرەیەکی صرٚضتی ثەرکەٚتٛاْ تبئێطتب ثٛٔی ٔیە. ثەَ ٘ۆیە ژِبرەی .٣

 .ٌەٍِّالٔێضاْ ٔەسۆغیەوبٔیبْ ٌەگەڵ ظ ٘بٚاڵتیبٔی ثەرکەٚتٛرۆژأە ٌەزیبصثٛٔەٚ
 ترثجٓ ٘بٚاڵتی ٌە٘ەروبتێىضا صەورێت ٔیە ڕْٚ ثەوبر٘بتٛەوبْ چەوە پبغّبٚەی غٛێٕی .4

 .ثەلٛرثبٔی
 

 ەضتەکبٔی ئۀجبِضأی تٛێژیٕەٚەکەِەث
 ٌەگەڵ ٘ەیە پەیٛۀضی ورصٚە، ٘ەڵەثجە ٌەضەروەیطی بریو ڕاثرصٚصا ضبڵەی ئەٚچۀض ٌەِبٚەی تٛێژەر
 ئۀجبِضاٚە ڕۆژٔبِەٚأی چبٚپێىەٚتٕی ٚچۀضیٓ ٔٛضیٕە سبٚۀی ثٛارە ثەٚ تبیجەت ڕێىشراٚی چۀضیٓ

 صرٚضتىرصٔی ثە٘ۆی ثٛٚ ورصْ ویّیبثبراْ وبرەضبتی .ئەٚچەوەصا ثەروەٚتٛی لٛرثبٔیبٔی ٌەگەڵ
 سێساْ، غیرازەی پچرأضٔی: )ٌەٚأە سراپ ٌێىەٚتەی وۆِەڵێه یئبرا ٚ٘بتٕە وبری گۆڕاْ وۆِەڵێه

 وۆچ ثە٘ۆوبرەوبٔی ٔبٚچەوە صیّۆگرافی گۆڕأی ٌۀبٚچەوە، ٚوۆِەڵ تبن تۀضرٚضتی ثبری ثٛٔی سراپ
  ٘تض( ....ثەوۆِەڵ ِٚرصٔی

 گێڕأەٚەی ِبٚٔەتەٚە ثۀبصیبری ئێطتب تبٚەوٛ صاٚأەی ئەٚضەرە ثۆصەرسطتٕی ٘ەٚڵێىە تٛێژیٕەٚەیە ئەَ
 . سۆی ٚەن وبرەضبتە ئەٚ لٛرثبٔیبٔی ثەضەر٘بتی ٚ چیرۆن
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  تٛێژیٕەٚەیە ئەَ ٌۀٛضیٕی ئبِبٔج

 ویّیبیی چەوی سراپەوبٔی وبریگەریە ٌەصەرسطتٕی ثریتیە تٛێژیٕەٚەیە ئەَ گػتی ئبِبٔجی
 ٔەسۆغی ێهگەٌ ضەر٘ەڵضأی ٘ۆی صەثٕە پبغّبٚەوەی چەوەٚ ئەَ ثەٚپێیەی ٘ەڵەثجە، ٌەضەرصأیػتٛأی

 .صرێژسبیەْ ٔەسۆغی پەیضاثٛٔی ٘ۆی صەثٕە صەگٛازرێٕەٚە، ٔەٚە ٌەصٚای ٔەٚە ٔەسۆغیبٔە ئەَ ترضٕبن،
 ٘ۀضێه ٔبثبت، ثەصۆزیٕەٚەیبْ پەی وەش ثەوۆِەڵ، گۆڕی ثٛٔەتە ٘ەڵەثجەصا ٌۀبٚغبری ٔبٚچە ٘ۀضێه
 چبٚەڕٚأی ەیبْ سێسأی صیکەظصۆزیەٚەٚ ص سێسأەوبٔیبْ ٚٔجٛ، ٌەَ ضباڵٔبی صٚایضا ٘ەڵەثجەیی ِٕضاڵی

 غیىبرێىی ٌەئۀجبِضأی ثریتیە تٛێژیٕەٚەیە ئەَ گػتی ئبِبٔجی بٔٓ،ِٕضاڵە ٚٔجٛەکبٔی گەڕأەٚەی
 .٘ەڵەثجە غبری ضۀتەری ِرۆیی ٌەضەرالیۀی ویّیبییەوبْ چەوە وبریگەریەوبٔی ثۆ جٛگرافی

 تبیجەتضا، ئبِبٔجێىی ثەضەرچۀض تثىب صاثەظ ثبثەتەوە ِەثەضتیەتی تٛێژەر ئبِبٔجە ثەَ ثۆگەیػتٓ
 ٚەاڵِی سطتٕی ثەرصەضت صأەٚەٚ ٚەاڵَ ٌەڕێگەی ثۆئەٚەی ثٛرٚژێٕێت تبیجەت پرضیبری چۀضیٓ تیبیضا

 . ثىەٚێت صەضت گػتیەوەی ئبِبٔجە ٚەاڵِی تبیجەتەوبٔەٚە ئبِبٔجە پرضیبری
 .وبِبٔەْ؟ ٘ەڵەثجە پبرێسگبی ثۆرصِٚبٔىراٚەوبٔی ٔبٚچە .٦
 .چیٓ؟ وبٔیبْ تبیجەتّۀضیە ثەوبر٘ێٕراْٚ، بزەئەٚگ جۆری .2
 .چیە؟ وە غبرە ِرۆیی الیۀی ٌەضەر گبزأە ئەٚ وبریگەری .٣
 .وەصا؟ غبرە ٌۀبٚ ِبْٚ ئەٚچەوبٔە پبغّبٚەی راصەیەن چ تب .4
 

  تٛێژیٕەٚەوە وێػەی
 ٘ٛغیبری یٔەثٛٔ ثەروەٚتٛاْ، وۆچی زأطتی، ضەرچبٚەی وەِی زأطتی، تٛێژیٕەٚەی ضۀتەری ٔەثٛٔی

 ٘ەڵەثجە وەسەڵىی وۆِەاڵیەتیبٔەی ئەٚوێػەٚگرفتە ٌەضەر وبریگەری ئەٚچەوەٚ ٌەضەرپبغّبٚەی تبن
 سێساْ چۀض ثێٛەژٔىەٚتْٛ، ئەٚئبفرەتبٔەی ٚٔجٛ، ٌەضەرِٕضااڵٔی صاتب ٔەثٛٔی صۀبڵێٕٓ، ثەصەضتیبٔەٚە

 .گیری؟ ٘بٚضەر پرۆضەی ٕیوەٚت صرۀگ ٘ۆی ثٛەتە چۀض وبرەضبتە ئەٚ ئبیب ثْٛ، پەرتەٚازەیی تٛغی
 

  تٛێژیٕەٚەیە ئەَ گرٔگی
 :ٌێٛەرثگرْ ضٛصی الیۀبٔە ئەَ وەصەورێت ٌەٚەصایە تٛێژیٕەٚە ئەَ گرٔگی

 ٚەزارەتی غە٘یضاْ، ٚەزارەتی ،تۀضرٚضتی ٚەزارەتی) ٚەن صارەوبٔی پەیٛۀضی الیۀە .٦
 (. ڕەگەزٔبِە بڵ،وػتٛو ٚەزارەتی، ٔبضی، وەظ صەزگبوبٔی ،ئبِبر صەزگبی، پەرٚەرصە

 ٌەگۆڤبرٚ جیبٚاز وەثەغێٛەیەوی ٚەرثگرْ تٛێژیٕەٚەیە ٌەَ ضٛص صەتٛأٓ ئبیٕضە تٛێژەرأی .2
 چەوی وبریگەریەوبٔی ضەر سطتٛەتە تیػىی ئەوبصیّی ثەغێٛەیەوی ٔٛضراٚە، وتێجەوبْ ڕۆژٔبِەٚ
 ٚ ثەوۆِەڵەوبْ گۆڕە ورصٔی ٔیػبْ صەضت ٚ ٚٔجٛٚەوبْ ِٕضاڵە ئەٚچەوەٚ ثەروەٚتٛأی ٌەضەر ویّیبیی

 .غەڕەٚە پبغّبٚەوبٔی ثٛٔەٚەی ثاڵٚ ثە٘ۆی ٔەِبٚە ثٛٔیبْ  جێ ٔیػتە وەڵىی ٚ پیطجْٛ زەٚییبٔەی ئەٚ
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  ٌێىۆڵیٕەٚە ِیتۆصی
 ثەوبر٘بتٛە ٌەِیتۆص جۆرصٚ تٛێژیٕەٚەیەصا ٌەَ 

 ِیتۆصی ِێژٚی 
 ٚەضفی ِیتۆصی 
 غیىبری ِیتۆصی  . 

. ضبڵ ٦١ ضەرٚ وەضبٔی ٌەگەڵ صاٚە ئۀجبَ ڕۆژٔبِەٚأی ٕیپێىەٚت چبٚ، تٛێژەر تٛێژیٕەٚەیەصا ٌەَ
 ثەٚ یعثبیەس، یەوبْیزأیبر صاتبٚ ثۆوۆورصٔەٚەی ٚەرگیراٚە ڕەضّیەوبْ ٌەضەرچبٚە ضٛص٘بٚکبت 

 .ٔیٓ وەڕەضّی ٔەصراٚە ضەرچبٚأە
 

 ەکگرفتی ثەرصەَ تٛێژیٕەٚە 
ٚٔجْٛ، گەٚرەتریٓ گرفتی ثەرصەَ ٔەثٛٔی ئبِبری راضت ٚ صرٚضت ٌەثبرەی ژِبرەی غە٘یض، ثەرکەٚتٛ، 

فب وبِەراْ ِطتە)ثجە غە٘یضأی ٘ەڵەصەزگبی ثەرێٛەثەری ئۀجبِضأی ئەَ تٛێژیٕەٚەیە ثٛ. ٌەِجبرەیەٚە 
ژِبرەی غە ٘یضاْ ضباڵٔە :)٘ۆوبری ٔەثٛٔی ئبِبرێىی صرٚضتی گەڕأضەٚە ثۆ ئەَ گرفتبٔە(، ثضٚاڵعە

٘ۀضێه گۆڕی  ظ ٌێیبْ غە٘یض ئەثێت،بوبْ تبئێطتارەضەرصا صێت، ثە٘ۆی ئەٚەی ثریٕضگۆڕاْ وبریبْ ثە
ثەوۆِەڵ ٘ەْ ٘ێػتب غٛێٕیبْ ٔەزأراٚە، وبتێه ٌە ٘ەڵىۀضٔی غٛێٕێه صەرصەوەْٚ ثەِەظ ژِبرەی 

 ...(. غە٘یضاْ گۆڕأی ثەضەرصا صێت
، ٘ەٚڵیضاٚە پەیٛۀضی ٚ چبٚپێکەٚتٓ ٌەگەڵ ٘ۀضێک کەضبیەتیضا ئۀجبِجضات تٛێژەر ٌەالیەکی صیکەٚە،

ٚەاڵِیبْ ثەغێکیبْ ثەرصەٚضت ٔەثْٛ، یبسٛص ثەاڵَ  ،ضی زیٕضْٚیغب٘ کەٌۀێٛ رٚصاٚەکەصا ثْٛ ٚ ئێطتب
گرفتێکی صیکەی ثەرصەَ تٛێژەر ثٛ.  ،ی ٔەسػەیەوی صرٚضتی وبرەضبتەوۀەثٌٛٔەالیەکی صیکەٚە،  .ٔەثٛٚ

 .وبٔی ئەٚ وبرەضبتە ثضاتٚ تەضەٌی ئبِبژە ثەڕٚصاٚ ٌێىەٚتەوۀەتٛأێت ثەتێر
  

 ەٚ گفتٛگۆی زأیبری ٚ ئۀجبِەوبْغیىرصٔەٚ
زأیبریبٔەی ثەوبرِبْ  ئەٚ صاتبٚ ،زأیبریەوبْ ضەرەتبی ثْٛ ەوبْ:یزأیبری ٌەضەر وۆورصٔەٚەی زأیبری 

. ضٛص صاِبْ ٔبْٚ ٌۀبٚ تٛێژیٕەٚەوەصا ،ْٚغێٛازی ڕثە ،ٌۀبٚسػتە یبْ ٚێٕەصا ڕێىّبْ سطتْٛ، ٘ێٕبْٚ
 .زگب دىِٛی ٚ ٔبدىِٛی ٚ ئبوبصیّیبوبٔەٚە ثبٚەڕپێىراْٚوەٌەالیەْ صە ٚەرگیراٚە ٌە ٚضەرچبٚأەی
ژیٕەٚەیەصا تٛێژەر یەوێىە ٌەٚ زأیبریە تۆِبوراٚأەی وەٌەَ تٛێ، وەظ ٚ٘ەٚا زأیبری ٌەضەروەظ ٚ ٘ەٚا:

ٚەن  ،وبٔی وەظ ٚ ٘ەٚای غبری ٘ەڵەثجەە ٌەزأیبری ٌەثبرەی ڕەگەزە، سۆی صەثیٕێتەٚثەوبری ٘ێٕبٚە
تٛێژەر ٘ەٚڵیضاٚە پۀب ثەرێتە  ،صاٌەصەضت وەٚتٕی ئەَ زأیبریبٔە. صاثبریٓ(، گەرِی ثب، غێ)پٍەی 

ٚ ٘ەٚای ٌەضۀتەری وەظ ٔبضی وبٔی وەظ ثەرضۀتەرٚ ٚێطتگە فەرِیەوبْ ثۆئەَ ِەثەضتەظ صاتب
 گرتٛە .٘ەڵەثجە ٚەر

ثەوبری  َ تٛێژیٕەٚەیەصایەوێه ٌەٚ زأیبریە تۆِبروراٚأەی وەتٛێژەر ٌە :زأیبری ٌەضەر صأیػتٛاْ
 .وەٚەٌەپێع وبرەضبت ٚ صٚای وبرەضبتە ،٘ێٕبٚە سۆی صەثیٕێتەٚە ٌەزأیبری ٌەثبرەی صأیػتٛاْ

ىەٚتٕی ئەَ زأیبریبٔەصا تٛێژەر ٘ەٚڵی صاٚە پۀبثەرێتە ثەر فەرِبٔگەی ٌەصەضت ،ٔیػتەجێٓ ٘ەڵەثجەصاوەٌە



  
 ٨ 

 

وبرەضبت ٚصٚای وبرە  ٔیػتٛاْ پێعٚصرٚضتی صا ئبِبری ٘ەڵەثجە ثۆصەضتىەٚتٕی ئبِبری ڕاضت
 ضبتەوە. 

 
صرٚضتی  ثریتیەٌە ئبِبری ٚرصٚ، یەوێه ٌەٚزأیبریبٔەی وەتٛێژەرٌەَ تٛێژیٕەٚەیەصاثەوبری ٘ێٕبٚە

پۀبی ثرصٚەتە ثەرصەزگبی  تٛێژەر ،صرٚضت صەضتىەٚتٕی زأیبری ٚرصٚ ثۆ، لٛرثبٔیبٔی ئەٚ وبرەضبتە
صرٚضتی  ضبتە ٌۀبٚغبری ٘ەڵەثجە، ثەاڵَ صاتبیەوی ٚرصٚغە٘یضاْ ٚ وۆِەڵەی لٛرثبٔیبٔی ئەٚوبرە

 . گەٌی جۆراٚجۆ ثەثیبٔٛ ،ٚ غٛێٕبٔی صەضت ٔەوەٚتٛە غە٘یضاْ ٚە ثریٕضاراْ ٚەثێطەر
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 تەشی یەکەم
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 یەکەم: چەكی كیمیایی

. کۆِەڵیک گبز ٚ ژە٘ری کٛغٕضەیە ٌەکبتی ثەرکەٚتٕی ثە ِرۆڤەکبْ صەیبْ کٛژێتچەکی کیّیبیی 
ثەِبصەی ویّیبیی  ِەترضی گەٚرەیبْ ٘ەیە، ٌەڕێگەی واڵٚەی ڕۆوێتی ئبسٕراٚ ٚ ثە٘ێس زۆر أبیەکیتٛ

  .صەثیٕێت ثۆثاڵٚورصٔەٚەی ژە٘رەوەی ضٛص ٌەئبراضتەی ثب ٚ ئبراضتەصەورێٓ
 weapons of mass چەکی کیّیبی جۆرێکە ٌە جۆرەکبٔی چەکی کۆکٛژ )اضٍذە اٌضِبر اٌػبًِ

destruction  )یەک ٌەچەکی )ثبیۆٌۆجی ٚ ٔبٚکی ٚ تیػک ( صەگرێتەٚە، ٚ ثەکبر٘ێٕبیٕبْ ثە کە ٘ەر
پێی یبضبی ٔێٛصەٚڵەتی لەصەغە کراٚە، چەکی کیّیبیی ثە جۆرە٘ب غێٛە ئبراضتە صەکرێت ٌەڕێگبی تۆپی 

ر ثە غێٛەی کەٚە، ٘ۀضێ جبۆ، ثۆِجی فرٛغەک،کبتیٛغب، ٘ۀبری صەضتی، ِیٓ٘بٚەْ، ِ صٚٚر ٘بٚێژ،
 .ِبصەی ڕەق ٘ەیە گبز، ، ثەغێٛەی غً،یبْ ٌەڕێگبی چەکی ئبگر پژێٕەٚە ،ئبضّبٔەٚە پرژأضْ ٌە

چەکی کیّیبیی کبریگەری ٌەضەر ثٛٔەٚەری زیٕضٚٚ ٘ەیە ٚاتە ِرۆڤ ٚ گیبٍٔەثەرەکبْ صەکٛژێت، 
 )ص.ٔبجخ گٛڵپی، جەکی کیّیبیی(. ٌەرێگبی کبریگەری راضتەٚ سۆە ٌەضەر جەضتەیبْ

ثەاڵَ  ئەٚ چەکە، ٘ێٕەرأیرٚ ٚیطتی ثەوب پەیٛەضتە ثەئبِبٔجی ویّیبی ِیىبٔیسِی وبرورصٔی چەوی
سۆی ٌەوبریگەریەوەیضا صەثیٕێتەٚە، ٌەضەر صەتٛأیٓ ثڵێیٓ وەئەروە ضەرەویەوەی ثەغێٛەیەوی گػتی 

صەضتیبیەتی،  ٌەٚ ٔبٚچەیەی وەٌەژێر گرتٓەضتبْ ورصٔی صٚژِٓ ٌەضٛص ٚەرٚصەضتەٚ  ٘ێسی ِرۆیی صٚژِٓ
ثۆرصِٚبْ ورصٔی ٔبٚجەرگەی ثەرەی صٚژِٓ. الٚاز ورصٔی ڕۆدی ٚ  ە ثەرەٚ پێع چْٛڕێگری ورصْ ٌ

 .وبریگەری ٌەضەر الیۀی ثەرأجەر صرٚضت ورصٔیٚ ِەعٕەٚی 
 ٘ۆی صەثێتە ویّیبییەوەیەٚە وبرٌێىە ٌەڕێگەیکە  ویّیبیی ٘ەرِبصەیەوی، ٚاتە ویّیبیی ِبصەی صەضتەٚاژەی

 .گەیۀێتٚ ژیٕگە صە ئبژەڵٚ  ثەِرۆڤ ٘ەِیػەیی زیبٔی ، یبسٛصوٛرت ِبٚە ثٛٔی وەِئۀضاَ یبْ ِرصْ
 ثەضەرچبٚەی ضاْگٛێ ثەثێ ثەوبر٘بتْٛ ِەثەضتە ئەَ وەثۆ صەگرێتەٚە ئەِٚبصەویّیبیبٔە ٛ٘ەِ ئەِەظ
 کەیەٚە.ورصٔەوە صرٚضت ڕێگەی یبْ ثٛٔی صرٚضت

 
 كیمیایی چەكی زاراوەكاوی شیكردوەوەی

 ٚاتە: ویّیبیی چەوی
 .٘بٚغێٛەوبٔیبْ ٚ صارەوبْ ِەترضی ویّیبییە ەوەرەضت ٘ەِٛ.٦
 ٌەڕێگەی ثەسػیٓ زیبْ یبْ وٛغتٓ ثەِەثەضتی وەئبِبصەوراٚە ٚتەلەِۀیبٔەی ئەٚچەن ٘ەِٛ.2

 .ثەوبر٘ێٕبٔیەٚە
 .تەلەِۀیبٔەٚە ئەَ ڕاضتەٚسۆٌەڕێگەی ثەثەوبر٘ێٕبٔی وەتبیجەتٓ وەرەضتەئبِبصەوراٚەوبْ ٘ەِٛ.٣

  كۆن كیمیایی چەكی

  .٘ێٕراْٚ ثەر٘ە٦٨21َ ٌەضبڵی وەثەر صەگرێتەٚە ٚچەوبٔەئە ٘ەِٛ(٦
 ثەچەغٕێه صٚاتر ثەوبر٘ێٕراْٚ(٦٨4١-٦٨21) ضباڵٔی وەٌۀێٛاْ ویّیبیبٔەی ئەٚچەوە ٘ەِٛ(2

 .ویّیبیی چەوێىی ٚەن ٔەِبٚە ثەوبر٘ێٕبٔی ثۆ ثٛار.وەئیتر غێٛاٚە
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  كیمیایی چەكی پاشماوەی چەمكی

بٔەٚە، کە وۆٔ ویّیبیە چەوە٘ەِٛ ثە ویّیبیبٔەیە ئەٚچەوە ٌێی ەضتِەث ،ویّیبیی چەوی پبغّبٚەی چەِىی
 سبٚەْ ٚاڵتبٔی ئەٚەی ثەثێ ،٘ێػتٛە ترثەجێیبْ ٚاڵتبٔی ٌەضەرزەٚی( ٦٨21 وبٔٛٔی٦) ٌەصٚای ٚاڵتبْ
 .ثٛثٓ ٌەثبرەیەٚە ڕەزاِۀض زەٚی

 كیمیایی چەكی هێىاوی بەرهەم دەستەواژەی

، وراثێت صرٚضت تیبصاثێت وەرەضتبٔەی وەئەَ ە،ۀجیٕەیەوگ ە یبسٛص٘ەِٛوەرەضتەیەو ٌێی ِەثەضت(٦
 .ویّیبیی ِەٚاصی ٘ێٕبٔی ثەر٘ەَ ٌەلۆٔبغی ثەغێه ٚەن، (٦٨4١ وبٔٛٔی٦)ٌە ثەوبر٘بتجێت یبْ

 ٌەغێٛەی ویّیبیی چەوی صأبٔی یبْ ،تبیجەت گۀجیٕەی ٌۀێٛ ،ویّیبیی چەوی پێچبٔەٚەی یبْ ٘ەڵگرتٓ(2
  .تریػەٚە جۆرەوبٔی،ثە٘ەِٛٚ غەڕ وبٔی طتیەٌۆجی ٌەوەرەضتە وەثەغێىە ثۆِت

 
 :ویشاوەكاوی هەرجۆرێكیانتایبەتمەودی و یمیایی و جۆرەكاوی چەكی ك

ٛەٚ صۆسی غً ٚ گبزٚ ێٌەغ، کیّیبیی تۆِبر کرا گبزیجۆر  07ٌە زیبتر ٌە  ،ٌە ِبٚەی ضەصەی ثیطتەِضا
ثۆ صیبرتریٓ ئبِبژە  تۀٙبّە ٌێرەصا ، ئێڕەق صایە، ٌەٚأە ٘ۀضێکیبْ کٛغٕضە ٔیٓ ٚ ٘ۀضێکیبْ کٛغٕضەْ

  کٛغٕضەکبْ صەکەیٓ: گبزە
 

ٚ  جۆرێکە ٌەجۆرەکبٔی گبزی کیّیبیی :Nerve agentدەمار  –ب صاعئەگازی یەکەم. 
ثە٘ۆی ٌەکبر سطتٕی  کبر کرصٔی ٌە ضەر ِرۆڤی ثەرکەٚتٛ، غێٛازی ەثۀبٚثبٔگتریٕی چەکە کیّیبییەکبٌٔە

، زۆر اڵٚصەثێتەٚەثەئبضبٔی ثئەَ گبزە ۀضاِی صەِبرەٚە ثۆ ٘ەِٛٚ ٌەظ، ئبِبژە صەِبریەکبٔەٚە یە ٌە کۆئ
صەِبر  -بةصئەعیبْ ٌە ڕێی ٘ۀبضەٚە، چەکی کیّیبی ، یگەریبْ سێرایە چ ٌەڕێی پێطەتەٚەژە٘راٚیٓ، کبر

 ڕژأی ِیس ٚ ٚئەَ گبزە صەثێتە ٘ۆی ئبرەق ورصٔەٚە . ٌۀیػبٔەکبٔییەکەِجبر ٌەئەڵّبٔیب ثەر٘ەَ ٘بتثۆ 
 ٚ کبریگەری ثۆ ضەر ئبٚەزی ِرۆڤ. ه ٌە٘ۀبضەصأضاٌی
 

صەزگبی ٘ۀبضەصأەٚە صەچێتە  صەزگبی پبغەڕۆ، ،ٌیىەوبْ ،ضیبٔیض ٌەڕێگەی پێطت: گازی سیاویددوەم. 
صەثێتە ٘ۆی ٚەضتبٔضٔی  ٚ زۆر ثەغێٛەیەوی سێرا پەرصەی جەضتە ئەثڕێت ئەَ گبز .جەضتەٚە ٔبٚ

ثەاڵَ ضەرف ٔبثێت  ،وبْپێٛیطت ئۆوطجیٓ صەگبتە سبٔە یەویچٛٔىە ثەغێٛە ،وبْسبٔە ٘ۀبضەی
صٚاتر گیبْ ٌەجۆرە وٛغٕضەوەیضا ِرۆڤ ٔبتٛأێت ثەرگە ثگرێت پبظ یەن سٌٛەن ثێٙۆظ ئەثێت ٚ 

، گەغکە ٚ پەرکەَ، ٘ۀبضەصأی تٛٔضئەَ جۆرە گبزە ثریتییە ٌە وبٔی ٔیػبٔەٌەصەضت صەصات. ٌەصیبرتریٓ 
 ثیٕیٓئبضتی ٛٔەٚەی کەِج ،ٛتبٔەٚەضٚ ئبٚضبٔی پێطت ٚ   راٚوێصڵەضەرئێػەٚ ٚ  ثێٙێسیی، ٛرأەٚەث

  .، تبئبضتی ِرصْثْٛ ٚەضتبٔی وتٛپڕی صڵۆغی ٚ سٛێٓ ثەرثێٙٚ زۆر ثٛٔی ٌیه ی. گٛێ کس
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وبتە ضەر پێطت ٚ وبرصە ،وبْئەَ گبزە یەوێىە ٌە گبزە ترضٕبوە :مىستارد - خەردەلسێهەم. 
جیر )ئەَ گبزە ٌەالیەْ زأبی ئەڵّبٔی . (171-١7-2ئەَ گبزە )ضٛتبٔضٔی ٚ پەڵە پەڵە ثْٛ ٚەژِبرەی 

 .ٚ ثڵمێٕەری ثە٘ێسەگبزی سەرصەي ِبصەیەکی ضٛٚتێٕەر. صۆزرایەٚە ٦٨٣١ضبڵی  (٘برص
ضٛٚتبٔەٚەی پێطت ٚ ثٍۆق کرصْ ٚ زیبٔجەسػیٓ ثە  ە ٘ۆیئەتٛأێ ٌە ِبٚەی چۀض رۆژێکی کەِضا ثجێت

 .ٚ پرتەپرتی چبٚضٛتبٔەٚەی چبٚٚ پۀّبٔی پێڵٛ ەثێتە ٘ۆی٘بٚکبت ص .کۆئۀضاِی ٘ۀبضە
تبٔەٚە ٚ ٘ەٚکرصٔی ضییەکبْ ٚ ٔەسۆغی رصەي ٘ەٌجّژرێت، ئەثێتە ٘ۆی کۆکەٚ ضٛئەگەر گبزی سە

 .صرێژسبیۀی ضٕگ ٚ رۀگە ضەرۀجبَ ثجێتە ٘ۆی ِرصْ
کرصْ ٘ەضتٌەٚأەظ  کبریگەری کتٛپڕی گبزٚ غٍەی سەرصەي پبظ چۀض ضەعبتێک ضەر٘ەڵضەصات

 ٌە یػی ثریتیەکبریگەریی صرێژسبیۀ. تبٔەٚە ٚ ئبٚکرصٔی چبٚضٛ، ٘ێٍٕجضاْ ،ثێٙێسی ٚ رغبٔەٚەثە
تب ٘ەٚکرصْ ٚ تٛغجْٛ ثۀەسۆغیە صرێژسبیۀەکبٔی ضی ٚ تب ئبضتی ِرصْ ٚ  ،ضأی غێرپۀجەڵضەر٘ە

 )ئەٌۀض ئەکرەَ، گبزی سەرصەي( گیبٍٔەصەضتضاْ.

سەرصەٌی گۆگرص ٚ سەرصەٌی ی ٘ەیە: جۆر ٚصٚ ٌەظ  وبٔیصەثێتە ٘ۆی غێرپۀجەی سبٔە ئەَ گبزە
صەثێتە  ٚ ٌەڕێگەی پێطتەٚە ٘ەڵضەِژرێت ،صەثێتە ٘ۆی سٕىبٔی ِرۆڤ . ثەگػتی ئەَ گبزۀبیترۆجیٓ

سەرصەي ەکبٔی ِرۆڤ ٚ ئبضتی ثیٕیٓ کەِضەکبتەٚە. ٘ۆی ضٛتبٔی پێطت ٚەوبر صەوبتە ضەر چبٚ
 .کەڵ صەکرێ رۀگی لبٚەیی ٚ ثۆٔی ضیر ٚەرصەگرێثێرۀگ ٚ ثێ ثۆٔە ثەاڵَ کە ٌەگەڵ ِبصەی تر تێ

 
ت ٚ رٛ ڕێگبکبٔی ٌەغەٚە ٘ەڵضەِژرێٌە ٘ەِ گبزەئەَ  ،وبْسٕىێٕەرەیەوێىە ٌە گبزە  :نىوتاتچىارەم. 

 ٘ۀبضەٌەگەڵ ٘ەڵّژیٕی  .صەوٛژێتِرۆڤ ( سٌٛەوضا ٦7-٦ەِبٚەی )زۆر جبر ٌ، ضەر صەِبر صەوبتەکبر
ئەَ  ،یە گبزی ضیبٔیضی ٘بیضرۆجیٕی سٕىێٕەر صرٚضت صەوبتصاٚەئەَ گبزە ٌە ترضٕبوی .تۀگ صەوبت

رۀگی لبٚەییە ٚ ثۆٔی ثبصاِی ثەر٘ەِە پیػەضبزییەکە  گە.غٍەیەکی ثێرۀرەتضا ەگبزە ٌەثٕ
. ثەپێی ئبضتەکبٔی ثەرکەٚتٕی ٔیػبٔەکبٔی صەگۆرێٓ ثەاڵَ ٌەئبضتی تٛٔضی ثیرصە٘ێٕێتەٚە تبڵ

 ضەر٘ەڵضأی سێرای ٔیػبٔەکبْ ،طبیی ٚ ِیس ثەسۆصاکرصْپیثەرکەٚتٕیضا ٔیػبٔەکبٔی ثریتیٓ ٌە
ی پێٛیطتی ِبضٌٛکە، غەٌیٓ ٚ ٛڵەٌەرزیٕی ِبضٌٛکە، ج ،کەف کرصْ ٚ ٌیک ڕغتٕێکی ئیگجبر زۆر 

 ْٚ(ٛ)ئەٌۀض ئەکرەَ، گبزی تبث. ٛرأەٚە ٚ ِرصْٚەضتبٔی ٘ۀبضە، ٌەسۆچْٛ، ث ە،گەغک
ی ئۀضازەی ثیٍجیٍەثەتبیجەت ٌەضەر ٚ ٘ەیە  ەکەتٌٛەضەرچبٚی ثەروەٚ یػیوبریگەری تٛٔضی .ئەَ گبزە

٘بٚکبت کبریگەری ثۆ ضەر ئبٚەزی ِرۆڤەکەظ صرٚضت صەکبت ٚ  تبئبضتی ثچٛکجٛٔەٚەی، چبٚی
 ٚ ٌەثیرچٛٔەٚەی صەکبت. تێه چٛٔی عەلڵی صٚچبری

 
ە ئەَ گبز ،صە٘ێڵێت ٌەضەر صەِبر  وبریگەری ثەجێ ،گبزێىی زۆر ترضٕبوە :(زاریهساریه )پێىجەم. 

ثەر٘ەَ ٘بت  ( I.G.Farben) ( ٌە ئەڵّبٔیب ٚ ٌە کبرگەی ٦٨٣١/ ٦٦ٚ  ٦7ثۆ یەکەِجبر ٌە ِبٔگی )
صۆزیٛەتەٚەٚ کە ئەَ گبزەیبْ  ی ئەڵّبٔیٚغەی ضبریٓ پێکٙبتٛە ٌە یەکەَ پیتی چٛار زأب

چٛٔىە صەثێتە ٘ۆی  .ضارەزۆر ِەترضی ٌەگەڵیػیضا صْگەڵ ورئەَ گبزە ِبِەڵە ٌەصرٚضتیبٔکرصٚە. 
 .ٛاسٛرأی وەٌٛپەٌی ثەوبر٘بتص
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، سٌٛەوضا صەثێتە ٘ۆی ِرصْ ثەروەٚتٛ یەکٌەِبٚەی  ،ثەروەٚتٛ تٛغی غەٌەٌی صەِبر صەوبت ئەَ گبزە
یػی وبٔی پێطتٌۀبٚ ثرصٔی سبٔەٚ تٛغی ضٛتبٔضْ  جگە ٌەکبرکرصْ ثۆ ضەر ئبٚەزی ِرۆڤ، ٘بٚکبت

  صەکبت.
 وبریگەری ٌە ضەرٚ وبْ تێىضأی صەِبرە صەثێتە ٘ۆی ،ئەِیع گبزێىی ترضٕبوە :زومانشەشەم. 

  .صۆزرایەٚە ٦٨42ضبڵی  (ریتػبرص وٛٔی)ئەَ گبزە ٌەالیەْ  .صەوبت ( صرٚضتصبة)ئەع ٘ۆغی ِرۆڤ
 

. ثۆٔی ٔییە ٚ غێٛەی ٌە رۆٔی ەغٍەیەکی ثێرۀگئەَ گبزە ٌەثٕەرەتضا : Vxحەوتەم. ڤی ئێکس 
 .ڕێگبکبٔی ٌەغەٚە ٘ەڵضەِژرێت ٌە ٘ەِٛگبزە ئەَ . ئۆتۆِجێً صەچێ. ثەغێٛەی غٍە ٚ ٘ەڵُ ٘ەیە

 ٌەصیبرتریٓ ٔیػبٔەکبٔیػی ، ِرۆڤەکە صٚجبری ِرصْ صەکبتەٚە،ّژیٕیڵسٌٛەک ٌە ٘ە ٦1پبظ ئەَ گبزە 
 ٛٔەٚەی ثیٍجیٍەئبزاری چبٚ، تبری ثیٕیٓ ٚ ثچٛکج ،ٔی ضیٕگ ٚ ٘ۀبضەتٛٔض ثٛ، ٛتئبٚکرصٔی ٌ

 ٌەرزیٕی ِبضٌٛکە. ْ، پێچضکچٛ ٚبٔەٚەرغ ٚ ٕجڵ٘ێ، ئبرەلەکرصٔی زۆر ،٘ۀبضەضٛاری ٚ کۆکە
، کەف کرصْ ٚ ٌیک رغتٕێکی ئێگجبر زۆر سۆرأەگرتٓ،ی. ضەرئێػە، ضەرٌێػێٛاْ، گێژی، گەٚرەکبْ

رأەٚە ٚ ٚەضتبٔی ٘ۀبضە. ٌەسۆچْٛ، ثٛ، ٛیطتی ِبضٌٛکە، غەٌیٓ ٚ گەغکەٌەرزیٕی ِبضٌٛکە، جٛڵەی ثێ
 . ِرصْ

  
 وبٔی ثۆریٚ گبزە ترضٕبوبٔەی وە وبر ٌەضەر ضیەوبْ  ٌەٚ ئەٚ گبزەظ یەوێىەفۆس جیه : هەشتەم. 

. صەثێتە ٘ۆی ِرصٔی ِرۆڤ . ئەَ گبزەظرصٔیبْثٌۀبٚ ٚ صەثێتە ٘ۆی ٌەوبرسطتٓ ٚ ٘ۀبضەصاْ ئەوبت
ضیبٔە فٛش جیٓ ، DPٚأە فٛش جیٓ ص ،CGفۆش جیٓ )ٌەٚأە ئەَ گبزە چۀض جۆرێکی ٘ەیە 

TPوٍۆرۆپیىری ،ٓPS ٚە یەوگرتٛە وبٔەٚە لەصەغە وراْٚضەر جەِیبْ ٌەالیەْ ٔەتە . ئەَ گبزأە(وٍۆر. 
 

 هێىاوی چەكی كیمیایی لەمێژودا تریه ڕوداوەكاوی بەكارگروگ

صەگەرێتەٚە ِێژٚەکەی  ،٘ەیەٚ صێریٕی ٚیی یی ٌە جۀگەکبٔضا پێػیٕەیەکی ِێژثەکبر ٘ێٕبٔی چەکی کیّیب
جۆرە ٘ەڵّێکیبْ یبْ ، ثەکبر٘بتْٛ، ی کۆٔضاٌەجۀگەکبٔی ٘یٕض چەکبٔە . ئەَپێع زایٓضبڵ  2777ثۆ 
سبٚثٛٔەٚە،گێژی ٚ ثبٚێػکضاْ ٚ سەٚاڵٛیی(، ٌە جۀگی ٔێٛاْ کەڵێکیبْ ثەکبر ٘ێٕبٚە ثۆتە٘ۆی )صٚ

پێع زایٕی ئەضپبرتەکبْ صژی ضبضبٔیەکبْ ثەکبریبْ  42٣ضبضبٔیەکبٔٛ ئەضپبرتەکبٔی یۆٔبْ ٌە ضبڵی 
 . ، کە صٚکەڵێکی سٕکێٕەری صرٚضت صەکرصریع ثەضٛتبٔضٔی سەڵٛزٚ کجریتٛ لی٘ێٕب، ئەٚ

ِػکی تۆپیٛی ثە تبعٛٔیبْ ثەکبر صە٘ێٕب ثۆ صاگیر کرصٔی ئەٚغبرأەی  ٦04٣ِەغۆي ٚ تبتبرەکبْ ضبٌی 
رەیبْ ٔەِێٕی  ٚ ٚ کە گەِبرۆیبْ ئەصا، ِػکەکبٔیبْ صەسطتە ٔبٚ غٛٚراکبْ تبکٛ ئەٚأەی ٌەٚێٓ ثترضێٓ

٘ەرچۀض ئەِە چەکی ثبیۆٌۆجیە، ٌە کۆتبیی ضەصەی پبٔسصە٘ەِضا  ثە٘ۆی ثاڵٚثٛٔەٚەی ٔەسۆغی تبعٛٔەٚە،
ئیطپبٔیب ٚ ئیٕگٍیس ٌەکبتی صاگیرکرصٔی ئەِریکبصا ثۆ تێکػکبٔضٔی صأیػتٛأی ٘یٕضە ضٛٚرەکبْ 
ٚسەاڵت ٚ صیبری پیطکراٚ ثە ڤبیرۆضی ئبٚڵە صۀبرص ثۆ ٘یٕضە ضٛرەکبْ تبکٛ ئەٚ ٔەسۆغیە ٌۀبٚیبٔضا 

 ەکی کیّیبیی(چگٛڵپی،  )ص.ٔبجخ .ثێتەٚەاڵٚث
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ٌەضەصەی ٘ەژصە٘ەِضا ڕٚضەکبْ الغەی ِرصٚی ِرۆڤەکبْ ثە٘ۆی تبعٛٔەٚە صەسطتە ٔبٚ غٛٚرای  
 .غبرەکبْ ٌە ئبضیبی ٔبٚەڕاضت تب سەڵکی زیبتر ثکٛژێتٛ صٚاتر ٔبچبر ثە تەضٍیُ ثٛٔیبْ ثکبت

 ٔطراکص )ضپڵە لەٚیٍۀبپٍیۆْ ٌە زۆرثەی غەڕەکبٔیضا ئبژەڵی ِڕصارۆ ثٛی ٌە ٔەسۆغی تبعْٛ ٚ ئە
Anthrax) ەسطتە ٔبٚ ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ تبکٛ پیص ثجٓ ٚ سەڵه ٔەسۆظ ثشبتص. 

ثەصرێژایی ضەصەکبٔی ِێژٚٚ چەکی کیّیبیی ثەکبر ٘بتٛٚە، ثەتبیجەت ٚ زۆرتریٕی ٌە ضەصەی ثیطتەِضاٚ ٌە 
ئەڵّبٔیب،  را،ەئیٕگٍت فەرۀطب، رٚضیب،الیۀەکبٔی ثەغضاری غەر ٌەٚأە )، جۀگی یەکەِی جیٙبٔیضا ثٛە

( چەکی کیّیبیبْ صژ ثە یەکتر ثەکبر ٘ێٕبٚە، ژِبرەی لٛرثبٔیبْ گەیػتە ٍِیۆٔێک ٚ ٘ەغت ضەص ئەِریکب
٘ەزار کەش،ئەٚچەکبٔەظ ثریتیجْٛ ٌە )کٍۆریٓ ٚ فۆضجیٓ ٚ سەرصەي(، ٌەکبتێکضا ژِبرەی کٛژراٚأی 

 ەکی کیّیبیی(چخ گٛڵپی، )ص.ٔبج .جۀگی جیٙبٔی یەکەَ گەیػتە ٔسیک ثیطت ٍِیۆْ ِرۆڤ
ٌەجۀگی  .ٌەجیٙبٔضا کە چەکی کیّیبیی ثەر٘ەَ ٘ێٕبٚ ثەکبریػی ٘ێٕب ێت صائۀراڵّبٔیب ثەیەکەَ ٚڵئە

یەکەِی جیٙبٔیضا کە ثەجۀگی کیّیبیی ٔبضێٕراٚە ثۆ یەکەَ جبر چەکی کیّیبیی جۆری گبزی کٍۆر 
کۀەصا ثەکبر ٘بت ٌە فەرٔطب ٚ جەزائیرٚ صا ٌەالیەْ ئەڵّبٔیبٚە صژ ثە ضەرثبزأی  22/4/٦٨٦1ٌەڕۆژی 

ٌەڕێگبی فڕۆکەٚە صەیبْ تەْ ٌە کٍۆری  ،کب کەصەکەٚێتە ضەر ضٕٛری فەرۀطب(ی ثەٌجیغبری )ئیجرش
زیبتر ٌەصەضتضاٚ ٕج ٘ەزار ضەرثبز گیبٔیبْ ێزیبتر ٌە پ ثەٚ ٘ۆیەٚەغٍیبْ ثەرصایەٚە ثەضەر ضەرثبزەکبٔضا 

صأراٚە ثە ڕۆژی لٛرثبٔیبٔی چەکی  2٨/4/٦٨٦1ڕۆژی  ٘ۆیەٚە. ثەَ ثریٕضار ثْٛ یعٌە پبٔسە ٘ەزار
تەْ فۆضجیٕی صژ ثە ضەرثبزأی ثەریتبٔیب ثەکبر ٘ێٕب،  ١١ئەڵّبٔیب  ٦٨/٦2/٦٨٦1صٚاتر ٌە  .کیّیبیی

 . صا گبزی سەرصەٌی ثەکبر ٘ێٕب ٘ەر ٌۀسیک غبرۆچکەی ئیجرش٦٨٦0صاٚتریع ٌەضبڵی 
یەکبٔەٚە ثە ڵبی کۆٌیرای صەکرصە ٔبٚ ئبٚی ئیتبریتبٔیب ثەکتریٌەضەرٚ ثۀضی جۀگی یەکەِی جیٙبٔیضا ثە

یب ٘بٚپەیّبٔی ئەڵّبٔیب ثٛٚ، ٘ەرٚە٘ب ئەڵّبٔیب ثە فرۆکە ثۆِجی ِیکرۆثی تبعٛٔی ڵ٘ۆکبری ئەٚەی ئیتب
 .راەصەصا ٌە ٌۀضۀی پبیتەستی ئیٕگٍت

ێچی ٘ەڵگری ٔەسۆغی ، ٌەئبضّبٔەٚە ک٦٨٣٦ٌە جۀگی صا صژ ثە چیٓ ٚ ِۀػٛریب ضبڵی  یبثبْٚاڵتی 
٘بٚکبت گۀّیػی ٌەئبضّبٔەٚە ڕۆ صەکرص تبکٛ ِػک گۀّەکە  ،تبعْٛ ٚ کۆٌیرای ٘ەڵضایە سٛارەٚە
ٚ ثێتەٚە، ثە٘ەزارْ کەش ثٛٔە لٛرثبٔی ئەَ چەکە ثبیۆٌۆجیە، اڵثشٛات ٚ ٌەٚڕێگەٚە ٔەسۆغیەکە ث

ەضی گٛٔضێک ثە چەکی ک ١77کەش ٌە ئەضٍی  477تۆِبرەکبٔی جۀگی ژاپۆْ ٚ چیٓ ثبش ٌە کٛغتٕی 
 ەکی کیّیبیی(چ)ص.ٔبجخ گٛڵپی،  .صا ٦٨42ثبیۆٌۆجی ٌەضبٌی 
ژاپۆٔی ثە ثەکبر ٘ێٕبٔی چەکی کیّیبیی تۆِەت ثبر صەکرص ٌە جۀگی صٚەِی  ،ٓی٘ەرٚە٘ب ٚاڵتی چ

 .جبر چەکی کیّیبیی صژی چیٓ ثەکبر ٘ێٕبٚە 2٨77جیٙبٔیضا ٚ ثالٚی کرصەٚە کە زیبترٌە 
ِەریکبظ چۀض جبرێک چەکی ٔبٚەکی ٚ کیّیبیی ثەکبر٘ێٕبٚە، ٚەک ّٔٛٔەی ٌەالیەکی صیکەٚە ئە

ەکێکی چتٕبِضا جۆرە ێٌە جۀگی ڤ .٦٨41/ ٨/١ٚ  ٦٨41/ ١-١بزاکی ٌە ثۆِجبرأی ٘ێرۆغیّبٚ ٔبک
کە  (herbicide) ( ٚاتە گیب ثڕٚ صارضتبٔەکبْ کیّیبیی ثەکبر٘ێٕب ثۆ ٌۀبٚ ثرصٔی )ثەرٚثِٛی کػتٛکبڵ

ئەٚیع ثۆ ثرضی کرصٔی سەڵک ٌەڕێگبی ٌۀبٚ ثرصٔی ثەرٚثِٛی ، (agent orange) پێ صەٚترا
ەٚە، ٘ەرٚە٘ب صارضتبٔەکبٔیػی ٌۀبٚ صەثرص تبکٛ غۆڕغگێڕەکبْ غٛٚێٕی سۆغبرصٔەٚەیبْ ڵکػتٛکب
 .ٔەِیٕێ
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کۆٌیرا ٌە ِیطر  پەتبیثبٔضێکی ئیطرائیٍی ئبٚی ٔیٍی ثە ِیکرۆثی کۆٌیرا پیص کرصٚ  ٦٨4١ضبڵی 
 .صا ِۆضبصی ئیطرائیً ٘ەِبْ کرصٚەی صٚثبرە کرصٚە ٦٨١0ە٘ب ٌە ضبڵی ، ٘ەرٚٚثٛیەٚەاڵث

راْ ێەٚە صژ ثە ئعێراق رژێّی ( چەکی کیّیبیی ٌەالیەْ ٦٨١١-٦٨١٦)ٌەضبڵی  رأضاێراق ٚ ئعێ ٌەجۀگی
ثەکبر٘ێٕضرا. صٚاتریع صژ ثەگەٌی کٛرص ٌەچەْ غٛێٕیکی کٛرصضتبٔضا ثەکبر٘ێٕضرا،  ٌەثەرەکبٔی جۀگضا

 صا.٦٨١١ی ئبزاری ٦١رتریٕیبْ رٚصاٚی کیّیبثبرأکرصٔی غبری ٘ەڵەثەجە ثٛ ٌە صیب
 2٦/١/27٦٣ٌە  ثەغبر ئەضەص،ڕژێّی ئەَ چەکە ٌەِبٚەی ضباڵٔی راثرصٚغضا ثەکبر٘ێٕضرا، کبتێک 

، ْ( کەش کٛژرا٦42٨ثە ) . ثەٚ٘ۆیەغەٚەثۆرصِٚبْ کرصضٛریبی ثەچەکی کیّیبیی غبرۆچکەی غۆتەی 
 ەکی کیّیبیی(چ)ص.ٔبجخ گٛڵپی،  ثْٛ. اڵضِٕ کەضیبْ (42١)
 
 

 باشىری كىردستان چەکی کیمیایی لەواوچە جیاوازەکاویبەكارهێىاوی 

 ِۆصرێٓ ویّیبی جۀگی ثٛٔی ٌەصایه ثەرۆژی( ٦٨٦1) ضبڵی ی ئبپرێً(22) ثەرٚاری ٌەجیٙبٔضا
 ِێژٚٚ رێژایثەص ویّیبیی ٘ێرغی فراٚأتریٓ گەٚرەتریٓ ،یەوەَ جیٙبٔی جۀگی ٌەپبظ. ٔبضراٚە

٘بٚاڵتیبٔی ضڤیٍی ئەٚ غبرە صژ ثەغبری ٘ەڵەثجەٚ  ،ئێراْ-راقێع ضبڵەی ٘ەغت جۀگیِبٚەی ٌە
 ٘بت. ثەکبر

ظ ٌەرٚصاٚی کیّیبثبرأکرصٔی غبری ٘ەڵەثجە ثەکبر٘ێٕضرا ٌەالیەْ رژێّی ثەعطەٚە، صیبرتریٓ ئەٚگبزأە
ٌەضەر غبری  ٘ێػت،  ثەجێ زۆری وبریگەری(. ئەٚ چەوەظ طبةئەع سەرصەي،) ثریتی ثٍٛٔەگبزەکبٔی

ٌەرٚی ِرۆیػەٚە  ،(ٔبٚچەوە ٚ ٘ەٚای ژیٕگەٚ وەظ) صە ضەرور وبری ضرٚغتیەٚە ٌەرٚی٘ەڵجەجە. چ 
ٌەرٚی  ژیبْ ٚ صا٘بتٛی ٘بٚاڵتیبٔی ئەٚ غبرە ثەجێٙێػت.ٌەضەر  وبریگەریبْ ٚ ئەعطبة سەرصەي گبزی

ئەٚ غبرە صرٚضتکرص، ٘ەر ٌە ئبضبضتی  تۀضرٚضتیػەٚە کبریگەری ثۆضەر ٔەٚەکبٔی ئەٚکبت ٚ ئێطتبی
، تب ثەجێٙێػتٕی ئبضەٚاری صٚرِەٚصاٚ ضەصاْ ٔەسۆغی ورصْ، ٚتبَ ورصْ ثۆْ ٚ ٚثیطتٓ ثیٕیٓ

  صرێژسبیەْ.
ٌەِبٚەی صەضەاڵتی رژێّی ثەعطضا جگە ٌەغبری ٘ەڵەثجە، ٌەچۀض ٔبٚچەیەکی صیکەی ثبغٛری کٛرصضتبْ 

 ثەکبر٘ێٕضرا، ئەٚەظ ثەِەثەضتی: چەکی کیّییبی صژی پێػّەرگەٚ ٘بٚاڵتیبْ، 
ٌۀبٚچەکبٔی ٚەن ٌەضباڵٔی ٘ەغتبکبٔضا،  ضەرەویەوبٔی ٘ێسی پێػّەرگە ثبرەگب ٌێضاْ ٌەثٕىەٚ (٦

 .(زێٛەغىبْ ،صۆڵی ثبٌیطبْ ضّبلٛڵی )لەرەصاغ،
ٚەن ٘ێرغەوبٔی ضەر گٛٔضی  ،وٛغتٕی ئەٚ پێػّەرگبٔەی ٌەدبڵەتی پبغەوػەصاثْٛٚ ٘ەراضبْ ورصْ (2

  .ٔبٚچەوبٔی غەلالٚەٚ ڕەٚأضٚز ،تبزەغبر ،وەژی زەرصە ،غبٔبسطێ
پێىرصٔی گٛٔض ٔػیٕبْ ٘بٚٔیػتّبٔیبْ صەرپەڕأضْ ٚ ڕەٚ ورصٔەٚەی ترش ٚ تۆلبٔضٔی ضەرجەَثاڵٚ (٣

 .بْ ورصٔی گرتٓ ڕاٚٔبْ ٚ وٛغتٕیبْئبض
ریٓ پێػّەرگە، کبرەضبتجبرت ضساصأی ثەوۆِەڵی سەڵىی ِەصۀی ٌەضەر پػتگیری ورصٔیبْ ثۆ( 4

غێز ی ٦٨١0وبٔی ضبڵی ٘ێرغەثریتی ثْٛ ٌە رٚصاٚەکبٔیع کەٌەصٚا ضبڵەکبٔی ٘ەغتبکبٔضا رٚیبٔضا،
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ٌەضبڵی ثجە ٘ەڵەغبری ی ٚ کیّبثبرأ ثۆِجبراْ صٚاجبر .ضێٛضێٕبْ ٚ گۆپ تەپەٚ  ثبٌیطبْ ٚەضبٔبْ ٚ
٦٨١١. 

 
 هەڵەبجەدوەم: 

رە ٘بٚضٕٛ ،کی ٘ەرێّی کٛرصضتبٔەصەکەٚێتە ڕۆژ٘ەاڵتی ثبغٛٚری کٛرصضتبْ. غبرێ، ٘ەڵەثجەغبری 
ٌەگەڵ ڕۆژ٘ەاڵتی کٛرصضتبْ ٚ ٚاڵتی ئێرأضا. صٚاییٓ پبرێسگبی ٘ەرێّی کٛرصضتبٔە. ٌەالیەْ دکِٛەتی 

 ٘ەرێّی کٛرصضتبٔەٚە کرا ثە پبرێسگب.
 لەزای ٚ وۆْ ٘ەڵەثجەی غبری ٔبٚجەرگەی جبیە،صٚ ویٍۆِەتر( ٣7١7) ٔسیىەیئەَ غبرە  ڕٚثەری

 ٘ەڵەثجە .ٌەضەرثٛە ٔبدیەی(١) لەزاٚ(٣) .صەگرێتەٚە یضضبصقەضٚ  پیٕجٛێٓ، وُ(٣01)غبرەزٚر
 پبیتەستی ٌەثەغضاصی ِیً(٦17) ٚصٚرە ٌەٚغبرەٚە( و١٣ُ) ضٍێّبٔی غبری ڕۆژ٘ەاڵتی ٛریغثب وەٚتٛەتە
ی پٍەی ڕۆژ٘ەاڵت (4١)صەکەٚێتە ٔێٛاْ ٘ێڵی صرێژی  . ٘ەڵەثجەصٚرە ٌەئێرأەٚە( و١١ُ) ،صٚرە عێرالەٚە
ری ڕۆژ٘ەاڵت ٚ ٌە ثبکٛضٍێّبٔیەٚ ری ڕۆژ٘ەاڵتی ثبغٛ(. ٘ەڵەثجە ٌە٣١-٣1)صٚٚ ثبزٔەی پبٔی ٚ ٘ەر 

ٛرە کیٍۆِەتر ٘بٚضٕ 01ٚە. ثەصرێژایی ثبغٛٚرەٚە، ثە چیبکبٔی ٘ەٚراِبْ ٚ غٕرٚێ ٚ ثباڵِجۆ صەٚرە صرا
ضرێت، ٚر کە ثە یەکێک ٌە صەغتە ثەپیت ٚ ٔبٚصارەکبٔی جی٘بْ صۀبصەغتی غبرەز .ٌەگەڵ ئێرأضا

 .ثەغێکی گەٚرە ٌە ڕٚٚثەری ئەَ پبرێسگبیەی پێک٘ێٕبٚە
(ی زایٕی ٌە ٦077ضەرچبٚە ِێژٚٚیییەکبْ ضەرەتبی ثٛٔیبصی غبری ٘ەڵەثجە صەگێڕٔەٚە ثۆ ضباڵٔی )

عٛضّبٔییەکبْ، ٘ەر ئەٚ ضەرچبٚأەظ عەغیرەتی جبف ثە ثٛٔیبصٔەری غبری  ضەرصەِی صەضەاڵتی
پی ٚ پیبٚە صێریٕەکبْ صەڵێٓ ٘ەڵەثجە ٌەالیەْ ثەگەکبٔی )غیٛە ٘ەڵەثجە صەزأٓ. ٘ۀضێک ٌە ڕیػط

ڵە ٔبضراْٚ، ثە گػتی ضەرچبٚە ( ِب٦٣کەڵ(ەٚە ثٛٔیبص ٔراٚە کە ٌە صٚاییضا ٌۀبٚ ٘ەڵەثجەیییەکبٔضا ثە )
 ٘ەڵەثجە کراٚە ثە غبرۆچکە. ،( ثەفەرِبٔی صەضەاڵتی تٛرک٦١١٨ٚیییەکبْ صەڵێٓ ضبڵی )ِێژ

ٔرێت .  عێرالضا صاصٖ زا ٌٗ َ لٗ صٖٚٚ ف( ثٗ جٗ )ٔٗ  صٚای  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ  زا، ٚاتٗ لٗ  ثٗ  وراٖٚ ٦١١٨  ضبڵی ٌٗ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ 
َ ثٛٚ ثۆ غبرێه،  ظ وٗ یٗ ٚ ژِبرٖ ئٗ ، ڕی پٗ صٖ ص( ِبڵ تێٕٗ )پێٕج ضٗ  ٔٙب ٌٗ تٗ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ ٦٨٣7  تب ضبڵی

ٚ   ص ِٗ ، پیر ِذٗ غبرٖ  ری ٔتٗ ئێطتب ضٗ  ْٛٚ )پبغب( وٗث غبرصا ٘ٗ ٌٗ  وی رٖ ضٗ  وی ڕٖ گٗ  ٔٙب ضێ تٗ  ٖٚ رئٗ ثٗ ٌٗ
ٚ  ٘بت تێضٖ  ٚ وبرٚثبری  صاْ ثٖٛٚ ئبٖٚ  ثجٗ ڵٗ ، پبغبْ ٘ٗ زۆر وۆٔٗ  صرٚضتجٛٚٔی  ِێژٚٚی  عبغمبْ وٗ  وبٔی

ئێطتب   وٗ ،( لٛڵىٗ  )وبٔی  وی ڕٖ پبغبْ گٗ ، ٖٚ صاْ ثٖٛٚ را( ظ ئبٖٚ )ضٗ  وی ڕٖ رێىشرا، گٗ  ی ڕۆوٗ ئبٚٚ ئبٖٚ
ص( یع  ِٗ )پیر ِذٗ  سٛارٚی  ٔجبٖٚ پٗ  وبٔی ضبڵٗ  صٚای  ، ٌٗ ثجٗ ڵٗ ٘ٗ  غبری  وبٔی ٚرٖ گٗ  وٗ ڕٖ گٗ  ٌٗ  وێىٗ یٗ

 ٦٨١٣  ضبڵی  )غێز ضّبیً( صٚای  وی ڕٖ اڵَ گٗ ، ثٗ ٖٚ صاْ ثٖٛ ئبٖٚ  ٚاٚی تٗ  ثٗ ٦٨10  ضبڵی ، ٌٗ صرٚضتىراٖٚ
  ضبڵی تب ٌٗ ،ثْٛٚ صٖ  جێ وبْ ٔیػتٗ ٚ ئیّبِیٗ  ٚڕۆڵی ( تبن تبن ٔٗ پیرۆزٖ  پرصیر ) ٚثٗ ، ٌٗ ٖٚ صاْ ورایٗ ئبٖٚ

  وۆِبریی  ِی رصٖ پێع ضٗ  ثْٛٚ وٗ  وبٔٗ ڕٖ ٚ گٗ ظ ئٗ ِبٔٗ ئٗ  ، وٗ ٖٚ صاْ ثٖٛ ئبٖٚ  ٚاٚی تٗ  ٚیع ثٗ صا ئ٦٨07ٗ
 .ْ ثجٗ ڵٗ ٘ٗ  غبری  وبٔی وٗ ڕٖ گٗ  ٚ ِبِۆضتبیبْ ٌٗ وبْ جٌٛٗ  وی ڕٖ ٘ب گٗ رٖٚ ثْٛٚ ٘ٗ ٘ٗ

  ی ٚرٖ گٗ  ٔبٚصار ضٕٛرێىی  وی زایٗ ن لٗ ، ٖٚ ثجٗ ڵٗ ٘ٗ ٦٨27  ضبڵی عێراق ٌٗ  تی ٚڵٗ صٖ  زرأضٔی صاِٗ  صٚای
ٔضیشبْ  رثٗ صٖ  ی . ٔبٚچٗ ثٖٛٚ ٙٗێیص ٣01  ی ، ٔسیىٗ یٗ ری چٛارگۆغٗت ویٍۆِٗ 1777  ی وٗ رٖ ، ڕٚٚثٗ ثٖٛٚ ٘ٗ
  ی ڵ ٔبدیٗ گٗ ٌٗ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ  ، ٚاتٗ ثٖٛٚ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ  زای لٗ رثٗ ضٗظ  ، ٚارِبٖٚ ٖٛٚث  ٚارِبٖٚ  ی ٔبدیٗ رثٗٗ ض



  
 11 

 

  وۆِبری  ِی رصٖ ضٗ  ٘بتٕی  ، صٚای ثٖٛٚ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ ر ثٗ ێٓ( یع ضٗ)پێٕجٛ  ی ٔبدیٗ  ٔگبٚصا ٘بٚضٕٛٚر ثٖٛٚ ضٗ
  ٌٗ  ثٖٛٚ  ثریتی ٦٨17  وبٔی ضبڵٗ ٌٗ  ٖٚ رییٗئیضا  ڕٚٚی ٌٗ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ  زای . لٗ ٚ جیبثۆٖٚ زا لٗ  ورایٗ ٦٨1٨  ضبڵی
ٚ  زا لٗ  زی روٗ ِٗ  ٌٗ  جگٗ ٦٨00  ضبڵی . ٌٗ ٚ سٛرِبڵ ٚ ٚارِبٖٚ  ٚ پێٕجٛێٓ  رزٚ ٚ غبرٖ  ضیرٚاْ  وبٔی ٔبدیٗ
 ٗ ثج ڵٗ ٘ٗ  ر ثٗ ضٗ  وبٔی گٛٔضٖ  ی ، ژِبرٖ ٚ پێٕجٛێٓ ٌێی ٔضیشبْ رثٗ صٖ  یزا لٗ  ی ٖٚ وبْ پبظ جیبورصٔٗ ٔبدیٗ
  ٚ ڕاگٛاضتٕی پبظ وبٌٚىرصْ  صێ 2٦١  وۆی ٌٗ ٦٨١0  ضبڵی  گػتی  رژِێری ضٗ اڵَ ٌٗ ، ثٗ گٛٔض ثٖٛٚ 2٦١

 )صەرثبرەی ٘ەڵەثجە( . ٖٚ ِبیٗ  زاوٗ لٗ  ری رأطٗ ضٗ ٌٗ  صێ ٦١ٔٙب  تٗ
(وُ ٦1٨٨) ٌٗ  یٗثریت غی وٗ رٖ ٚثٗٚ ر  وۆاڵْ (٦٣2) کٛ ڕٖ گٗ (٣0 ٘یض پيێه صێت ٌٗ) ی غٗ ثجٗ ڵٗ ئێطتبصا ٘ٗ ٌٗ

  ، یٗ گٛٔضی ٘ٗ ٦24ٚ   یٗ رتی ٘ٗ وٗ ١٣ٚ   یٗ ی ٘ٗ ٔبدیٗ چٛار .   چٛارگۆغٗ
ٚٔبکجیر ٚ ە ٚ صەیبْ غبعیر ٚ ڕِٚەڵجۀضێکی ڕۆغٕجیری گەٚرە ثٛ٘ەڵەثجە   ٌە ثٛاری ڕۆغٕجیرییەٚە،
یػە ِەڵجۀضی ثە یەٚە، ٘ەِٚی غۆڕگێڕی ٚ ٔیػتّبٔپەرٚەریٌە ڕتیبصا صەرکەٚتٛە.٘ٛٔەرِۀض ٚ ڕۆغٕجیری 

ٛە ٚ یەکەِیٓ غبرە ٌە کٛرصضتبٔضا کە سبٚۀی ضێ کبرەضبتی گژصاچٛٔەٚەی صاگیرکەرأی کٛرصضتبْ ث
( ٚ کیّیجبرأەکەی ضبڵی ٦٨١0( ٚ جیٕۆضبیضەکەی ضبڵی )٦٨04گەٚرەی ٚەک ثۆرصِٚبٔەکەی ضبڵی )

 ( ثٛٚە.٦٨١١)
٘ێرغی صڕٔضأە ٚ چبری پەالِبر ٚ ر صٚسەڵکی ئەَ ٔبٚچەیە گەٌێک جب ٌە ضەرەتبی ضباڵٔی غەضتەکبٔضا

ٚ لٛرثبٔییبْ صاٚە، صیبرتریٕیبْ ڕەغجگیرییەکەی ەتەٚە ٚ ثەضەصاْ ٚ ٘ەزاراْ غە٘یضٛٔثێ ثەزەیییبٔە ث
کە تیبیضا ثەضەصاْ کەش زیٕضەثەچبڵ کراْٚ ٚ ضەرٚەت ٚ ِبڵیبْ ثەتباڵْ  ٦٨١0ٚە ضبڵی  ٦٨04ضبڵی 
 ی غە٘یض()کبرا کٛرصضتبٔی، صەرثبرەی ٘ەٌەثجە ثراٚە.

 

 هەڵەبجە سروشتی تایبەتمەودی

 پبٔی ٚ٘ێڵی ڕۆژ٘ەاڵت ی( ◦4١  ٦2◦ 0" ٚ ◦41 4١  ٦)" صرێژی ٘ێڵەوبٔی ٔێٛاْ ئەوەٚێتە ٘ەڵەثجە
 ٚ وەظ. زەٚی گۆی ثبوٛری ِبِٕبٚۀضی ٔبٚچەی ثبغٛری ی(٣1◦ ،◦2١ 4"ٚ ◦٣1، 27◦ ٦)"

 ثەتبیجەت وػتٛوبڵ ثەگػتی ِرۆڤ یچبالویەوبٔ ٔبٚچەوەٚ ضرٚغتی ٌەضەر ٘ەیە ٘ەٚاوبرصأەٚەی
، ثەرگی، غفٛر ِذّض). صەریبٚەیە ٌەئبضتی َ(2177-177) ٌۀێٛاْ پبرێسگبیە ئەَ زەٚی ٚٔسِی ثەرزی تێىرای

2٦) 
 ،ثب سێرای تێىرای جبرِیٍ(٦7٦٦،٣) صەگبتە پەضتۆ پبڵە تێىڕای جۆرە فرە ٘ەٚای وەغٛ ٌەثەرئەٚە

 ٚ ٍِّە(١01) ٘ەڵەثجە ٌەٚێطتگەی ثبریٓ ثبراْ تێىڕای(  َ⁄چروە2،٣) صەگبتە لەزاوە ٌەضەرئبضتی
 صەریبٚە رٚی ٌەئبضتی ٘ەڵەثجەثەگػتی پبرێسگبی ثەرزی صەریبٚە، رٚیی ٌەئبضتی ثەرزە َ(١٨7)
 وە ثیبرە ٌەٚێطتگەی ،ثٛە ٍُِ(040،١) ثەرزەثبراْ ِەتر(١17)، ئەدّەصئبٚا ٌەٚێطتگەی َ(1،02١)
 ِطۆگەرْ ثبرأی ثۀبٚچەی ٔبٚچەیە ئەَ ڕٚثەری ضەرجەَ ە،ثٛ ٍُِ(١4٦،٦ )ثبراْ، ِەترثەرزە(٦٦٣٣)
 ثبراْ( 27٦١) ضبڵی زیبترە ٍُِ(177)ٌە لەزاوە ضباڵٔەی ثبریٕی ثبراْ تێىرای چٛٔىە بٚصەثرێت،ٔ
 ضبڵە ٌۀێٛاْ ثەفرثبریٓ تێىڕای ،ٌێضەثبرێت ثەفری زضتبْ ٚەرزی زۆرثەی ٘ەرٚە٘ب، ثٛە ٍُِ(١01)
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 ٌە ثریتیە ثٛٔە صاثەظ ئەَ چبٚصێری ِبٚەی). ٌەثبراْ جگە ،ضُ(2٣،٣) ەٌ ثٛە ثریتی (2771-2772)وبٔی
 (277٣، تۆفیك) .(٦٨١7-٦٨47( )ضبڵ47
 ٌەضبڵی ،ٚەرگیراٚە ٘ەرێُ ثِٛەٌەرزەی وەغٕبضی گػتی ثەرێٛەثەرایەتی ٌە وە صاتب تبزەتریٓ ثەپێی 
 سػتەی ٌە ضٛص صەتٛأیت زأیبری ثۆ ثٛە: ثەِػێٛەیە، ٌە٘ەڵەثجە ثبریٓ ثبراْ ڕێژەی(27٦2-27٦١)

  ٚەثگریت(٦)ژِبرە

 

 (٦)ەژِبر ەیسػت
 ٚێطتگە: ٘ەڵەثجە

 ضبڵ
 ِبٔگ

 کۆی گػتی ٦2 ٦٦ ٦7 ٨ ١ 0 ١ 1 4 ٣ 2 ٦
27٦ ٦٣1٦.١ 10 ٦1.١ 21.١ 1٨ 7 7 7 7 7.2 ٦٣ ٦٦٣7.4 112.١ 
27٦4 ٦٣ ٣١.١ 7.4 ٦ ٦١.2 7 7 7 7 0٦ ١12 ١7 ٣1٨.١ 
27٦1 01.2 0١ ٣0.٨ ١.2 7 7.١ 7 7 ٦ ٣.١07.٦٣٣.١ ١ 0١.2 ١٦2 
27٦ ٦١71.2 ١٨.2 ٦٦0.2 ١1.٦ ١7.4 7 7 7 7 7.٦ ١7.٣   ١0٨.2 
27٦0 1١.2 ٨4.٦٦ ١7.١ ١4.2 ٦١ 7 7 7 7 7.2 1٣٨١   ٦.١.4 
27٣١ ٦١.2 ٨0 1.2 17 22.4 7 7 7 7 ٣0.0 ٦٦2.١ 2٨2 ١1٣.٣ 

 ثەڕێٛەثەرایەتی گػتی کەغٕبضی ٚ ثِٛەٌەزەزأی ٘ەرێُ ضەرچبٚە:
 

 ضٛرێٓ، صەٌێٓ، ڕیػێٓ، زەڵُ،) ٚەن تیبیە جۆگەی ئبٚی ضەرچبٚەی ژِبرەیەن ٔبٚچەیە َئە
 عەِجبری ٘ەیە ثیری وبرێسٚ وبٔی تبڤگەٚ. (صەرەغیع ،سبرگێاڵْ، ،تەٚێڵە ،ثیبرە ضەرگەت،، سۆرٔەٚازاْ

 ٚە٘ب٘ەر .صاصۀرێت ضٍێّبٔی پبرێسگبی ٌەضەرئبضتی عەِجبر ثەگەٚرەتریٓ ٔبٚچەیە ئەَ زەٚی ژێر ئبٚی
 ثۆسٛارصٔەٚەٚ ٚەرثگرێت صەرثۀیشبْ ٌەثۀضاٚی ضٛص پێٛیطتیضا ٌەوبتی ٘ەیە ئەٚەی ِبفی ٔبٚچەیە ئەَ

 ثەصێُ وػتٛوبڵیەوبٔی وێڵگە. صاپۆغیٛە پبرێسگبیەی ئەَ وػتٛوبڵی ٌەزەٚییە ثەغێه چٛٔىە، وػتٛوبڵ
 ٦4٦٨١١ ثەصۆُٔ ضراٚچبٔ ڕٚثەری، (جبِەترصٚ ٨١ ٚە ئۆٌه 2٨ صۆُٔ ٣42٦70)ٌە پێىٙبتٛە ٚثەراٚەٚە

 .گٛٔضە ٦40 وبْ گٛٔضە ژِبرەی ٚە ٨٨2١ جٛتیبر ٚەژِبرەی ٦٣٦0١١ ثۆچبٔضْ غیبٚ ڕٚثەری ٚە
  ( ٘ەرێُ ٚثِٛەٌەرزەی ٔبضی وەظ یەتیاثەرێٛثەر)

 وبٔضا پێضەغتە وەٌە جۆریە فرە ئەَ .فرەجۆرە ڕەگەزەٚ ٚ ِبتریبڵ ٌەڕٚی زەٚییەوەی پێىٙبتەی
 تر ثۆغٛێٕێىی ٌەغٛێٕێىەٚە ٚتۆوّەی ثۆغی ڕیژەی ،صۀٛێٕێت یتۆسضاسۆ ٚلبٚەی ٌەوەضتٕبئی

 .وٛرتٓ ِبِٕبٚۀضٚ صرێژٚ وەڕەگٛڕیػبڵەوبٔیبْ ڕٚەوبٔەی ٘ەِٛئەٚ ثۆ ٌەثبرە، تر ثەٚاتبیەوی ،جیبٚازە
 وەضتۀبئی ٘ەرٚە٘ب .٘ەیە زەٚی پێىٙبتەی ٌە ثەجۆرێه پێٛیطتی ٌەڕٚەن ٘ەرگرٚپێه صیبرە

 ضرٚغتی صارضتبٔی،ثەٌەٚەڕگبٚ،صارِێٛ ثۆچبٔضٔی،ٌەثبرە، پێىٙێٕبٚە بٔیصۆڵەو وەزەٚی ،تۆرٚی ٚضٛرثب
 ڕٚثەرەوەی ٔبٚصەثرێت ثەپیت ثۀبٚچەیەوی،غبرەزٚر صەغتی سبوەوەی ضرٚغتی صاپۆغراٚە،

 ئەَ ضٕٛری چٛارچێٛەی صەوەٚێتە صٚجبی،ویٍۆِەتر (٣٣0،٣)  ٌەٚڕٚثەرە ،صٚجبیە ویٍۆِەتر(١01)ٔسیىەی
 (٦٨12،4) ٔبٚچەیە ئەَ گػتی ڕٚثەری .٘ێٕبٚە پێه ٔبٚچەیەی ئەَ گػتی یڕٚثەر(℅42،4) پبرێسگبیە
 ( ٘ەغت ٘ەغتبٚ گۆڤبری ،277١، ِذّٛص تبەع ٘ۆغّۀض) .صٚجبیە ویٍۆِەتری



  
 21 

 

 زۆری) سبن، ٚفرەجۆری ثەپیتی ٌەڕٚی ٔبٚچەیە ئەَ ضرٚغتی صەیطەٌّێٕیٓ ضەرەٚە فبوتەرأەی ئەٚ
 گەرِبٚضەرِبی وبژِێرەوبٔی ثٛٔی ثب پەضتۆٚی پبڵە ریٌەثب زەٚی، ڕٚیی ٚٔسِی ئبٚثەرزی ضەرچبٚەی

 ّٔٛٔەییبْ وػتٛوبڵی ٔبٚچەیەوی پێىەٚە٘ەِٛ،  ئەٚأە( سۆر تیػىی وبژێرەوبٔی ثٛٔی پێٛیطت
 .(27٦١\٦\٦1 ،٘ەڵەثجە وبڵی وػتٛ ثەرێٛثەری :چبٚپێىەٚتٓ) صرٚضتىرصٚە

 
 هەڵەبجەتایبەت مەودیە مرۆیە كاوی سێهەم: 

ٌەپۀجبوبٔی ضەصەی  ،ٚی صأیػتٛأەٚەٌەثەرصەضتضاْ ئەَ پبرێسگبیە ٌەڕ ئبِبرأەی ئەٚصأیػتٛاْ ثەپێی  
 پێىٙبتەی وبرگێڕیەوەیضا صیّۆگرافیبٚ ثەضەر گۆڕأی گەٚرە، جیبجیب ثە٘ۆوبری تبئێطتب ڕاثرصٚەٚە

٘ەرٚەن ٌەسػتەی  .وبرصأەٚەی ٔەرێٕی یبْ ٌەضەرئبثٛری صرٚضتىرصٚە ىبریبٔەگۆڕأ ئەٚ .٘بتٛە
-٦٨10وبٔی)گٛٔضٔػیٓ ٌۀێٛاْ ضبڵە (صا صاثەظ ثٛٔی ڕێژەی صأیػتٛاْ ثەضەر غبر2ٚرە)ژِب

ىبری ثەضەر پێىٙبتەی وبرگێڕی ٚصأیػتٛاْ ژِبرەیەن گۆڕأ (صا2(صەرسبت ٌەسػتەی ژِبرە )2772
ٌەٚژِبرەیە ، ( وەش ثٛە١٦04٨صاوۆی صأیػتٛأی ئەَ پبرێسگبیە ) (٦٨10ٌەئبِبری ضبڵی) ڕٚیضاٚە.

ژِبرەی غبرٔػیٓ  ،( صأیػتٛأیبْ پێىٙێٕبٚە℅١2.0(وەضیبْ گٛٔضٔػیٓ ثْٛ وەڕێژەی )١0١٣1)
 ئەَ ئبِبرە ،زۆریٕەیی صأیػتٛأی پێىٙێٕبٚە گٛٔضٔػیٓ ( ثٛە ٚاتە℅٦0،٣ڕێژەی ) ،(وەش٦4٦٦4)

( گۆڕأی 2772-٦٨١0ثەاڵَ ٌەضبڵی )، ٔە٘بتٛە ( گۆڕأیبْ ثەضەرصا٦٨10،٦٨١1،٦٨00ٌەضبڵەوبٔی )
(صاژِبرەی  27٦4)  ڕێژەی گٛٔضٔػیٓ زۆروەَ ثٛەتەٚە.ثەپێی تبزەتریٓ ئبِبر ضبڵی ،ڕٚیضاٚەثٕەڕەتی 

 (.27٦7 ،)غەریف( وەش ٦١١777صأیػتٛأی صەگبتە)

 
 ژِێریەوبْ ضەر ثەپێی ٘ەڵەثجە صأیػتٛأی سػتەی( 2) ژِبرە سػتەی

 2114 2111 1٨٨1 1٨111 1٨11 ژدانیشتوان

 4٨641 42٨43 41112 3114٨ 22411 شارنشین

نشین گوند  - 3111 - - - 

 4٨641 42٨43 41112 41121 22411 كۆ

 
 

 (٣) ژِبرە سػتەی
 ( ژِبرەی صأیػتٛاْ ٚ سێساْ صەرصەسبت27٦7-277٨-2772-2777-٦٨١0-٦٨00سػتەی لەزای ٘ەڵەثجەی غە٘یض ضبڵەکبٔی )

 ٔبٚی غٛێٓ
 27٦7ضبڵی  277٨ضبڵی  2772ضبڵی  2777ضبڵی  ٦٨١0ضبڵی  ٦٨00ضبڵی 

 ژ.صأیػتٛاْ ژ.سێساْ ژ.صأیػتٛاْ ژ.سێساْ ژ.صأیػتٛاْ ژ.سێساْ ژ.صأیػتٛاْ ژ.سێساْ ژ.صأیػتٛاْ ژ.سێساْ ژ.صأیػتٛاْ ژ.سێساْ

 ٨٦١٦٦ 27770 ١١4٣٨ ٦٨2١1 0١١٦1 ٦102٣ 00٦٦٨ ٦1١٨1 ١٨101 ٦217١ ١٨22١ ٦2٨١4 لەزای ٘ەڵەثجە

 1١077 ٦2١٦2 11٨١٣ ٦220٦ 42٨4٣ ١41١ 417١4 ١٨11 141١١ ٨0٦١ 224٦٦ ٣1١1 ِەڵجۀضی ٘ەڵەثجە

 ٦7٣٣4 2٦١١ ٦72٦٨ 22٣٣ ٦77١١ 27٦١ ٦٨٣0 ٨117 ٦17٦٦ 20١١ ٦٨2٨7 42٦٦ ٔبدیەی ضیرٚاْ

 ٦١7٨٣ ٣١7٦ ٦١747 ٣٣٦١ ٦٨774 ٣040 ٦0702 ٣222 گٛێساٚٔەتەٚە ثۆ ِجّع ٦٣٦١٨ 2124 ٔبدیەی سٛرِبڵ

 ١4١4 ٦42١ ١2٦0 ٦4١٣ ١4١٦ ٦2٨٣ 14٣٣ ٦1١٦ عگٛێساٚٔەتەٚە ثۆ ِجّ ٦4٣١١ 20١٣ ٔبدیەی ثیبرە
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 لەڕوویی كۆمەاڵیەتیەوە

ئبٚەصاْ ٘ەڵەثجە ( ٦١٨7ضبڵی )ثەصرێژای ِێژٚ، رٚثەرٚی کبٌٚکبری ثٛەتەٚە، ثۀّٛٔە ٌە٘ەڵەثجە  
ثە٘ۆی  .تە پبرێسگبٛەث صا27٦١ٌە  صٚاجبر ٌەضبڵیثٛە ثەغبر.  ٚرصە ٚرصە گەغەی ورصٚە ٚتەٚە، وراٚە
ٌەسەڵىی سۆی سەڵىی غٛێٕبٔی تریع ٘بتْٛ  ەٚاٚ ٌەثبری غٛێٕەوەیەٚە جگەئبٚ ٌ٘ەثبری

ِەریٛأی ٚ  ،پێٕجٛێٕی ،ثْٛ، ثۆیە چۀضیٓ ثٕەِبڵەی تیبثٛە وەثەڕەگەز )لەرە صاغی  تیبیضأیػتەجێ
 .ثبٔەیی ٚ ضٍێّبٔی ٚ ضٕەیی ٚ جٛاْ ڕۆی ٚ پبٚەی ٚ وبِیبرأی ٚ ثەرزٔجی( ثْٛ

(صا ٌەالیەْ ٦١٨7) ضبڵی ەڵەثجە صٚای ٚێراْ ورصٔی ٌەصەٚرٚثەرییەوەِیٓ ئبٚەصاْ ورصٔەٚەی ٘ 
، ثەجێضە٘ێڵٓ ٌۀبٚچەوبٔی سۆیبْ وٛڕەزاوبٔی ٚوٛڕٚ وەسۆی، ثٛە ثٕەِبڵەی دەِە چبٚظ غیٛەوەڵیەٚە

. ٌەئێطتبصا صرٚضتىرصٚەتیبصا سبٔٛیبْ ٚ  ڕەغّبڵیبْ ٘ەڵضاٚەٚ ٌە٘ەڵەثجە صەگیرضێٕەٚەٚ صٚاتر 
 ا. وی پبغبصەڕەثەٚغٛێٕە صەگٛترێت گ

، گەڕەوی پیرِذّەصیبْ ئبٚەصأىرصٚەتەٚە عەثضٚاڵی سەرپبٔیضا ٌەضەرصەِی ژیبٔی ِەال ٘ەڵەثجە
 .ڕٚیی تێضەوەْ گەٚرە صەثێت سەڵىی صەٚرٚثەر.ٚرصەٚرصە ئیتر .وۀبٚۀضەوەی ِسگەٚتی جبِیعەیە

ەَ ٘ەڵەثجە (ٔٛضیٛیەتی ٚای صیبری ئەوبت وەئەٚص٦١27)ِیطتەر ڕیچ( ٌەگەغت ٔبِە وەیضا ضبڵی)
. ٘ەڵەثجە صێ ثٛە صەڵێت ئەٚصەِە وەِێژٚٚی وۆچیە وەِێژٚٚیەوی ترِبْ ٘ەیە ثەاڵَ ضەیرئەٚەیە، غبرثٛە
 اٌرضٌٛی وٛڕی ضیض ضیض غریف جرجبٔی عٍی وتبة عمٛي فی اٌجالغە( )دبغیە اٌطیض ٔٛضراٚی ٌەضەر

ٛضبْ ثۆچٛٔەوەی ڕیچ ٚٔثەپێی ثۆچٛٔی ِێژ. ئەِەی ٔٛضی ٌەگٛٔضی ٘ەڵەثجە (٦247ِذّض ٌەضبڵی )
 ەکبْبرٚ گٛٔضغغبرەزای ٚ تبیجەتّۀضی ٚ جیبٚازی ٔێٛاْ زیبتر ریچ زیبتر گەراٚەٚ چٛٔىە ، راضتترە

 (27٦٦)ِەالصبڵخ،.صەثێتە پبرێسگب (27٦4ٌەضبڵی ) صەثێتە لەزا. (٦١١٨ٌەضبڵی)ثٛە. ٘ەڵەثجە 
ثٛٔی ٘ۆزی جبف   ػتەجێٌەضەرەتبٚە پێىٙبتٛە ٌۀی وۆِەڵگەی ٘ەڵەثجە ٌەڕٚیی وۆِەاڵیەتیەٚە

ئیّبِی،  ،ٔەٚرۆڵی، ِیراٌٚی ،یەزصأجەسػی، غەِێرأی ،تبٚگۆزیٚ٘ۆزەوبٔی تری ٔبٚچەوە ٚەوٛ٘ۆزی )
ثبثەیٍیٍێی، یبرٚەیطی، ضەیبٔی، وەڵٙٛڕی، عەِەڵەی، ٚەڵەصثەگی، ٘برٚٔی، غبتری، ەوۆوۆی، زەرصۆی، ع

گەاڵڵی، ئێٕبسی، ثەرازی، صۆَ، سەڕات، ، ٔییۆضۆجب ،صەٚأی، ضبزأی، وەِبڵەی، غێز ضّبیٍی، لەٚیٍەی
  .٘ۆزی ٘ەضۀی(، پەرسی

 
 بازرگاویەوە لەڕوی ئابىری و

 ثە٘ۆی گرٔگی غٛێٕی جٛگرافیبکەیەٚە، ثەصٚ غێٛە کبری ثبزرگبٔی تێضا ئۀجبِضراٚە:٘ەڵەثجە 
 (27٦٦)ِەالصبڵخ،

 
 تازرگاوی واو خۆی :.٢

ٚ گٛٔضەوبٔی صەٚرٚثەریبْ ٘ەرێّی صەغتی  ثباڵٔجۆ ٚ  ٌۀێٛاْ ٔبٚچە غبسبٚییەوبٔی ٘ەٚراِبْ ٚ غٕرٚێ
ٌەگەڵ ٘ۀضێه پیػەضبزی ضٛوی  ،ٔبضراْٚ ثەثەر٘ەَ ٘ێٕبٔی ِیٛە زیبتر ،٘ەرێّی چیبوبْ غبرەزٚر،

ٚای ورص  ئبڵٛگۆڕئەورا، ئەَ ٔەریتە صاِباڵت ٌە٘ەڵەثجە ی صأەٚێڵەٚ ِەڕٚثەرٚثِٛ صەضتی ثەرأجەر
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٘ۆوبری ئەٚەی پبڵ ثە٘ۀضێه  ەرەثبڵشەوبٔی وٛرصضتبْ، ثٛیەل رٚیەوێه ٌەغبرەز ٘ەڵەثجە ثجێتە
 .وۆچی ثۆ ثىەْ ٚرٚثەریەٚە ثٕێت وەصأیػتٛأی ٔبٚچە وبٔی صە

 تازرگاوی دەرەكی :.٠
ی ٚ غبرەوبٔی عێرالی عێراق صەتٛأرێت وباڵی ثبزرگبٔی ثە٘ۆی غٛێٕە ضتراتیژیەکەیەٚە، ٘ەڵەثجە 

بثٛریە ٌەضەرصەِی ضەصەوبٔی ٔۆزصەٚ ثیطتضا صەروەٚت گەڕیضە ئەَ چبالویە ئ ،ئێراْ پیبصاتێجپەڕێت ثۆ
رٔگی غٛێٕی ضتراتیژی ٘ەڵەثجە ورص، )ِیجەرضۆْ( وەیەوێىە ٘ەضتیبْ ثەگ ڕۆژ٘ەاڵت ٔبضەوبْ ٘ەرزٚ

ەکبْ گرٔگی ئەَ ٔبٚچەیەی ثۆئیٕگٍیس ڕۆژ٘ەاڵت ٔبضەوبْ ثۆِبٚەیەوی زۆرٌەِبڵی پبغبصاِبٚەتەٚەٌەگەڕیضە
 گۆڤبری ٘ەغتبٚ٘ەغت( 277١تبِذّٛص،ۀض ع٘ۆغّە)رٚٔکرصٚەتەٚە. 

 

 هەڵەبجە لەڕویی ئایىیەوە

 ٘ەڵەثجەوۆِەڵگەیەوی فرەئبیٕەٚ ئبیٕیە وبوەی ٚجٛ ٚ ئیطالِی تیبصا ٘ەثٛٚە:
ثەعەٌی ئال٘ی ٔبٚییبْ صێت  ضەرچبٚەغضا  وبوەییەوبْ ئەٍ٘ی دەلیػیبْ پێضەگٛترێت ٌە٘ۀضێ (٦

أی صیٕێىی وۆٔی وٛرصْ ٌەضێ گٛٔضی ٔسیه ٘ەڵەثجە غٛێٕىەٚتٛ ،گۆرأٓتیرەی وبوەییەوبْ ضەرثە
. ضەرەرای ٘بتٕی ئبیٕی ئیطالَ ثۆ ٔبٚچەکە، ٘بٚارەوۆْ، گٛٔضی ٘بٚار( ، گٛٔضی )صەرەتٛێ ئەژیٓ ٚەوٛ
  ِبٚٔەتەٚە. ٘ەرٌەضەرئبیٕی سۆیبْ ثەاڵَ ئەِبْ

ری زِبٔی وٛرصی ەوبْ فێجٛ ،ثْٛ  ٔیػتە جێ کەصاٚٔبٚچە ٌە جٛەوبْ صٚەِیٓ ثٕەِبڵە ثْٛ وە (جٛٚ:2
ٛ وبضت وبرثْٛ ٌەِبڵ ٚ ضبِبْ پەیضا ورصٔضا ٘ەِ لطەیبٔضەورص. عثەزِبٔی عیجری،ثٛثْٛ ٌۀبٚسۆیبٔضا

ٔەیبْ ٘ێػتٛە وەضیبْ ِٛدتبج ثێت  ،زەدّەت وێع ثْٛ یبرِەتی ٘ەژارٚ وەِضەضتە وبٔی سۆیبٔضاٚە
ٚەن )وەپرە  ،ەژْ ثْٛ(ج٣سبٚۀی ) .وڵێطەیبْ صرٚضتىرصٚە وبرٚثبری ئبیٕی سۆیبْ ئۀجبِضاٚە

ەی ( ثەرەٚ ئیطرائیً وۆچ ئەوەْ ثە٘ۆی ئە٦٨4١ٚٚ جەژٔی وفتە(ضبڵی ) غیٕىەٚ جەژٔە چەلبٌە
(وە پێع  ئەٌیسا–)غبٚڵ  صا کەضێکی جٌٛەکە ثۀبٚی27٦١ٌەضبڵی . ڕەگەزٔبِەیبْ ٌێضە ضۀضرێتەٚە

 .ەەٚورصثجەی ضەرصأی ٘ەڵە، جبرێکی صیکە ثٛە ثجە٘ەڵەغبری (ضبڵ صأیػتٛی ١7)
 
ٌەضەرەتبی ، گەٌێه ِسگەٚت غٛێٕی پیرۆزی ئبیٕی ئیطالِی تیبصا ثٛە : ٌە٘ەڵەثجەصا( ئبیٕی ئیطال٣َ

ٓ وەٚتٛی ئبیٕی ئیطالَ صرٚضت ثٛٔیەٚە پێىٙبتەی ئەٚسێاڵٔەی ٌەٚٔبٚچەیە ثْٛ غٛێ
، ثۆیە صەتٛأیٓ ثڵێیٓ وۆِەڵگەی ئەٚغبرە زۆریٕەی ثْٛ،ضەرثەِەز٘ەثی غبفعی ثْٛ، ضٛٔی ثْٛ

ریٕەیەٚ ٌۀبٚ ٘ەڵەثجەصا ئبیٕی ئیطالَ ئبیٕی زۆئێطتب  یبْ کرصٚەٚ صەکەْ.رەٚی ئبیٕی ئیطالِپەی
 ثۆ زیبصکرصٔی ،وبْ ئەَ ٚالعەیبْ ثەثێ ٚیطتی ٘ەڵەثجەیەوبْ ثەوبر٘ێٕبٚەزۆرجبر گرٚپە تیرۆریطتیە

 .(27٦٦، ) ِەالصبڵخ .ٚ صەضەاڵتی سۆیبْ ٌۀبٚچەکەصأفٛزٚ الیۀگر
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 ە پێگەی سیاسی هەڵەبج

  جەٚە وۆِەڵەیەن پێىٙبت وبری ئەَ ثیەْ ٘ۀضێه ڕۆغٕجیری غبری ٘ەڵەٌەال ٦٨2٦ضبڵی
ٚ ثالٚکرصٔەٚەی  ڕیسیپەرەپێضأی یەوٚ  ٚورصٔەٚەی ٘ٛغیبری ٔەتەٚەییوۆِەڵەیە ثاڵ

 .ثجە بری ٘ەڵەٌۀبٚ غ سٛێٕضەٚاری ثٛە
  ەٚپبرتە ثاڵٚ پبرتێىی ئیطالِی صاِەزرا ثۀبٚی دیسثی ئیطالِی وٛرصی ئ ٦٨٣4-٦٨٣٣ضبڵی

صٚاتر ئەَ  ،٘ەر وەضێىیع ثجٛایە ثەئۀضاَ صەثٛ ضٛێٕضی ثشٛارصثٛایە، وراٚەی سۆی ٘ەثٛٚ
 پبرتە ٌەگەڵ وۆِەڵەی ثرایەتیضا یەویبْ گرتٛە 

 الٚأی وٛرصی ثەغضاص ثەگەرِی پػتگیری ڕاپەڕیٕی ِبیطیبْ ورصٚە ٦٨4٦-1-2 ٌە ٚ
ورصٚە  ئبراضتە ڕەغیض عبٌی گەیالٔیگیری ٔبِەیەوی پػت ،ثجەٚە دەضەْ فەّ٘ی جبفٌە٘ەڵە

  .ثجەی ثۆٔبرصٚەپػت گیری سۆیٛ سەڵىی ٘ەڵە
 ٌەصٚوبٔەوەی عەثضٚاڵی ضّبیٍی  ٦٨44ثجە ضباڵٔی طەی ص.عسصیٓ ِطتە فبڕەضٛڵ ٌە٘ەڵەثەپێی ل

وبٔیع ِبڵی ضۆفی ِەدّٛصیبْ ورصثٛە ٚە صەِیبْ ٌەضیبضەت صەوٛتی غٛعیەضەرتبظ وۆصەثٛٔە
  .پۀبگەی سۆیبْ

 بْ ثۆگیریپػتثەسۆپیػبٔضاْ ثجە ە٘ەڵ یبٔیِبِۆضتب اْ ٚثبتیػضا الٚەِی وۆِبری ِٙبٌەضەرص 
  ی ِە٘بثبت صەرثری.وۆِبر

 ٌە ثەرەی ّالٔێضا ثْٛ وەپێىٙبتجوبٔضا صٚ ڕەٚتی ضیبضی ٌۀبٚ ٘ەڵەثجەصا ٌە ٌٍِەضەرەتبی پۀجب ْٛ
 وبْ صژی غٛعیەگیری پبرتیبْ صەورص  ، ٘ۀضێه زأبی ئبیٕی پػتوبْپبرتی ٚ ثەرەی غٛعیە
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 لەووێىاوەدا کىردشەری عێراق و ئێران: : یەکەم

 (بضەتی )تەردیً ٚ تەثعیص ٚ تەعریتضی (٦٨0٨)ثەعص( ضبڵی ) صەضەاڵتی ڕژێُ ٌەصٚای ٘بتٕەضەر
ثیرٚثۆچٛٔی ٌەلٛاڵی  ئەَ ثیرورصٔەٚەیەٌەعێرالضا.  صەورص وٛرص ٘ەڕەغەیبْ ٌەثٛٔی ٔەتەٚایەتی گەٌی

دطێٓ( ضەصاَ ، )رالضاێئۀجِٛۀی ٔیػتّبٔی عی ئەیٍٛي( ٦0ثۆیە ٌەصأیػتٕی )، ڕەگی صاوٛتبثٛ ثەعطضا
وۆِبری ٌەگەڵ ئێراْ، گٛایب  ٘ەڵٛەغبٔضٔەٚەی ڕێىەٚتٕی جەزائیر ثۆ کرصە ثیبِٔٛەضەٌەی وٛرصی 

ٚیەوی صٚرٚ ِێژػەیەکی ریٔبوۆوی ٔێٛاْ عێراق ٚ ئێراْ  .صەصات ەکبْیبرِەتی وٛرصئێراْ ئیطالِی 
٘ۆوبری  ،ئەَ ٔبوۆویەی ٔێٛأیبْ گەٌێه ٘ۆوبری ٘ەیە ،ىرصٔی ضٕٛرثەتبیجەتی ٌەضەر صیبری ،صرێژی ٘ەیە
. ٚەی صۆزی وٛرص ثەچبرەضەر ٔەوراٚیصیٕی ٚەِبٔە ،یٔەتەٚەی ،ژیبری ،جٛگرافی، ِێژٚی ،ئبیضۆٌۆجی

 وبٔی غۆڕغی ئیطالِی ئێراْ ثۆضەرسۆٌەترضی عێراق ٌەئۀجبِە ٔبڕاضتەٚ٘ۆوبرێىی تر ثریتی ثٛ 
غۆرغی ثۆ  ِەز٘ەة ٌەعێرالضا، ثەتبیجەت کبتێک ئێراْ ثریبری پرۆضەی ٘ۀبرصەکرصٔی غیعە٘بٚاڵتیبٔی 

ی صراٚضێی یەوەَ صەٚڵەتعێراق صەرەٚەی ضٕٛرەکبٔی ئێراْ ٚ ٚاڵتبٔی رۆژ٘ەاڵت راگەیبٔض، ٌەَ ٔێٛأەصا 
راق ێع کبٔیسِٛەیٕی ثبٔگەٚازی ثۆغیعەالی سۆیەٚە،  ،ئێراْ ثٛ، کەترضی ٌەَ ضیبضەتەی ئێراْ ٘ەثٛ

ٌەکبرصأەٚەی ئەَ ضیبضەتبٔەی ئێرأضا، ئەٚەثٛ دکِٛەتی  ،ثڕٚسێٕٓراپەرْ ٚ ڕژێّی ثەعص صژی ورص وە
 ،ىرصغی ثۆضەر وۆِبری ئیطالِی صەضت پێٌەڕێگەی ئبضّبٔیەٚە ٘ێر ٦٨١7-٨-22ٌەثەرە ثەیبٔی عێراق 

ٔۆڤەِجەری ٘ەِبْ ئێراْ ثٛ، جۀگەکە ثەرصەٚاِی ٘ەثٛ، ئەٚەثٛ ٌە ئەِەظ صەضتپێکی جۀگی عێراق ٚ
 .صا(عەثبصأی)وبٔی یەگەِبرۆی وێڵگە ٔەٚتیثگرێت ٚ ثۀضەری سٛڕەَ غبری  ، تٛأیعێراقضٛپبی  ضاضبڵ

ٚرصەوبری پالٔەوەیبْ ٌەالی  ،ثْٛ عێراقصاری ٘ێرغی بِبٔگ پێع ئەٚە ئبگ وۆِبری ئیطالِی ثەصٚ
ئەِەریىبٚ ٌەٚوۆثٛٔەٚەیەصا ثێجگە ٌە، تەصا ٌەپبریص وۆثٛٔەٚەیەن ضبزصرا٘ەرٌەٚ وب ،ضۆڤیەتەٚە پێضراثٛ

 .غبیەتی ئێرأیع تیبیضا ثەغضار ثْٛصٔٛێٕەری پب ،ئیطرائیً
ثەٚپێیەی ٘ێسە کٛرصییەکبْ  ٌەٚ ٔێٛأەصا. ی کٛرصضتبْ٘ێسە ضیبضیەوبٔی ثبغٛر صەرثبرەی رۆڵی

 ٌەجۀگضاثْٛ ٌەگەڵ رژێّی عێراق، صٚای صرٚضتجٛٔی جۀگەکە، زیبتر ٌەئێرأەٚە ٔسیک ثْٛ، ٌەٚکبتەصا
 .ٌەضەرەتبٚە تبوۆتبی غەڕ پبڵپػتی وۆِبری ئیطالِی ثْٛ (پبرتی صیّٛکراتی کٛرصضتبْ) ثەتبیجەتی

، ظ ٔەثٛوبٔیبْ ٌەگەڵ ئێراْ ثبپەیٛۀضیە ی جۀگەکەصا( ٌەضەرەتبیەکێتی ٔیػتیّبٔی کٛرصضتبْثەاڵَ )
 -پێػّەرگەکبٔی )دسثی صیّٛکراتی کٛرصضتبٔی ئێراْوبٔیبْ غبْ ثەغبٔی پێػّەرگە چٛٔکە ٌەٚکبتەصا

)یەکێتی  ەِی ٘ەغتبوبٔضا ٘ەڵٛیطتی( غەڕیبْ صەورص ثەاڵَ ٌۀیٛەی ص٦٨١2ٚ-٦٨0٨) ٌەضباڵٔی( دضوب
ٌەگەڵ وۆِبری  یضائەٚەثٛ ٌەچبالکیەکی ٘بٚثەغی ضەرثبز أی ثەضەرصا٘بت.گۆڕ (ٔیػتیّبٔی کٛرصضتبْ

دسثی ضۆضیبٌیطتی )ٌەٚکبتەصا  .٘ێرغیبْ ورصە ضەر ثیرۀەٚتەوبٔی وەروٛن ، پێکەٚەئیطالِی
( دسثی غیٛعی عێرالی) ٌەالیەکی صیکەٚە ،صاصۀب ەکەضێٕەری جۀگعێرالی ثە٘ەڵگیر، (کٛرصضتبْ

 .ڕاگەیبٔض ٚ جۀگەکەصٚالیۀە ٚثێالیۀی سۆی ثەرأجەر ثە
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 و ئێران عێراقگە لە كاتی شەڕی وێىان پێشمەر ڵیڕۆدوەم. 

چیتر عێراق صەرفەتێه ثٛ تبٚەوٛ ضٛپبی ، ئێراْ وۆِبری ئیطالِی عێراق ٚ ٘ەڵگیرضبٔی جۀگی ٔێٛاْ
ٌەگەڵ . ئەٚەثٛ (پێػّەرگەی کٛرصضتبْپڕی ٚەن جبراْ ٘ێرظ ثىۀە ضەر ٘ێسی )ٔەتٛأٓ ثەچڕٚ

ثەڕٚی ضٛپبی ئەٚەی ڕٚ ثۆ ،ٔی وػبٔضەٚەوبثۀبچبری ٘ۀضێه ٌە ٘ێسەعێراق ، ثٛٔەٚەی غەڕتٛٔض
 ،(پێػّەرگەی کٛرصضتبْوبٔی )٘ێسەۆ ثٛ ث فەتێىی زێڕیٓئەِەظ صەر ،وۆِبری ئیطالِی ثجٕەٚە ٌە ثبغٛر

صژ  وبٔیبْ ثضەْچبالویە ثەپەرەٚ یەتی ٚ چۆٔبیەتیەٚە سۆیبْ ڕێه ثشۀەٚە تبٚەوٛ ٌەڕٚی چۀضا
 .ثەرژێّی ثەعص

وبٔی ٘ێسە ئۆپۆزیطیۆٔە ،ٔێٛاْ عێراق ٚ وۆِبری ئیطالِی ئێراْ وبٔیەیگرژثٛٔی پەیٛۀضی ٌەگەڵ 
( ثەرەی )جٛلض( ٦٨١7-٦٦-٦2٘ەٚڵیبٔضا ثەرەیەوی یەوگرتٛ صرٚضت ثىەْ ثۆئەٚ ِەثەضتە ٌە)عێراق 
(ثەرەی ٦٨١7-٦٦-2١صٚاتر ٌەثەرٚاری )، ی پێىٙبتجٛعێرالوەٌە ٘ەغت پبرتی ئۆپۆزیطیۆٔی  ،صاِەزرا
 .پێىٙبت یع)جٛص(

 زیبتر گرٔگی پێضرا.وٛرص ٌەالی ٘ەرصٚ ٚاڵت  ، گرٔگیضاْ ثەپرضیڵگیرضبٔی جۀگی ٔێٛأیبٌْەپبظ ٘ە
یبْ ثیٕی ٌەتٛأب ضٛص ظ٘ەرصٚال. ڕاثىێػێت ضاسۆیثەالی ٘ەر الیەن ٘ەٚڵی صەصا ثەرەی وٛرصی 

سبکی ثەغێه ٌە ٘ەریەکە ٌەعێراق ٚ ئێراْ،چٛٔىە  .ضیۆْەوبٔی ئەٚ وٛرصأەی وە ثٛثٛٔە ئۆپۆزیِرۆی
٘ێسیبٔەٚە وەٚتجٛٔە ضەروٛتىرصٔی ثساڤی ڕزگبری  ثە٘ەِٛظ ٚال٘ەرص ٌەژێرصەضتضاثٛ.ٛرصضتبٔیبْ و

 .سٛازی وٛرص
 ٚ تٛغی غەڕێىی ٔبٚسۆی ثْٛ ٌۀبٚسۆغضا، وبتەصا ثسٚتٕەٚەی ڕزگبری سٛازی وٛرصی ٌٚە ٘ەر

 کرص ئبضبٔیکبر (غەڕی ثراوٛژی)وبْ جۀگی ٔێٛاْ الیۀە وٛرصیە ،سٛێٕێىی زۆر ٌۀێٛأیبٔضا ڕژا
ٌەضەرەتبی جۀگەوەٚە  ،ثەوبر ثٙێٕێتٌەثەرژەٚۀضی سۆی وبْ یەیالیۀە وٛرصثەغێک ٌە تبٚەوٛ، ثۆثەغضا

ٚەن ثریىبری  ، ئەٚەثٛ زیبترسۆیبْ ٌۀبٚ جۀگێىضا ثیٕیەٚە ،ثبغٛرٚ وبٔی ڕۆژ٘ەاڵت پبرتە وٛرصیە
ڕزگبری سٛازی گەٌی وٛرصی ٚەی ثسٚتٕە ،عێراقصەٚڵەتی ئەٚضەرصەِە،  .صەٚڵەتێىی غەڕوەر صەرصەوەٚتٓ

گەٌی وٛرصیع ثەچبٚی  ،عێراقتریٓ ٘ەڕەغە صەزأی ٌەضەر ئبضبیػی ٔەتەٚەی عەرەة ٚ ثەگەٚرە
جٛٔی جۀگی ٔێٛاْ گەرِ پەڕثٛٔی وبت ٚثەتێ ص.ی صەورعێرالصاگیروەرێىی ثێگبٔە ضەیری صەٚڵەتی 

ڕەفتبری ، ریضا تبصە٘بت لٛڵتر صەثٛٔەٚەثۆچٛٔە ٌەثەرأجەر یەوت ئەَ صٚ ،وۆِبری ئیطالِی ئێراْ عێراق ٚ
سەثبتی  ئەِەظ ئبضتی ،دىِٛەتی ثەعص ٘ەضتی ڕق ٚ تۆڵەی ٌۀبٚ ٔبسی تبوی وٛرصیضا جۆظ صەصا

 چەکضاری کٛرصی ثۆ رٚثەرٚثٛٔەٚەی ثەعص ثەرفراٚأترکرص.
 

 لەکاتی جەوگەکەدادژ بەکىرد سیاسەتی بەعس سێهەم. 

ر ئبضتی ٔبٚسۆی ٚاڵت ثەچۀض ٘ۀگبٚێک ٘ەضتب، ثۀّٛٔە رژێّی ثەعص، ٌەضەرەتبی جۀگەکضا، ٌەضە
ئەگەر ٔەیىەْ  ،وبٔەٚە ثىەْەٚە وەپەیٛۀضی ثەڕێشراٚە ثەعطیەورصِبِۆضتبیبٔی ئبگبصارٚ سٛێٕىبراْ 

ڕژێُ ثەَ ٘ۀگبٚە صەیٛیطت تٛێژی سٛێٕضوبراْ صەضتە  .جەظ صەثٓ ٌە٘ەِٛ ٘ەٌێىی سٛێٕضْئەٚا ثێ
. ٦٨١2-٦٨0١ٌۀێٛاْ ضباڵٔی  ٚێىی سٛێٕضوبری صرٚضت ورصثٛٚ،ثۆئەَ ِەثەضتەظ ڕێشرا ،ِۆثىبت



  
 21 

 

ثۆئەَ  .وبْگیراٚە  ىرصٔی فەٚجی جبغە ثەورێژێُ ثە پێی پالٔێىی چڕٚ پڕصەضتی صایە صرٚضتر
پێػّەرگەی چٛٔەٚەی ٘ێسی ێشبٚ ثەگ ٚ وەضی سبٔەصاْ ثۆثەگژاثەر ٘ۀضێه وِٛەثەضتەظ پۀبی ثرصە

ی ٌۀبٚچە جیبٚازەکبٔی وبٔەیٚ پبرێسگبری ٌەِۆڵگە ضەرثبزی ْوبوۆٔترۆڵىرصٔی گٛٔضە ٚ کٛرصضتبْ
صا جەرٌِەثەرا .ی ثەَ جبغە ثەورێگیراٚأە ضپبرصەکبٔوبٔی ٔبٚغبر٘ەڵّەتە٘بٚکبت ثەغێک ٌە کٛرصضتبٔضا.

ی صٚثەرەو. یەکێکی صیکە ٌەضیبضەتەکبٔی ئەٚکبتەی رژێُ، صرٚضتکرصٔی پبرەٚ ئیّتیبزی دیسثی پێضەصاْ
یەتی ضٕٛری سێاڵ، زیبتر گیرۆصەی وبت وۆِەڵگەی وٛرصیئەٚچٛٔىە  ،وبٔضاەعەغیرەت سێڵ ٌٚۀێٛاْ  ثٛ

صٔی ٍِّالٔێی ىرصرٚضتڕژێُ پۀبی ثرصە  ،سێاڵیەتیصیبرصەی ىرصٔەٚەی ثۆئەَ ِەثەضتەٚ تۆسثٛ. 
عەغیرەتی غەِێرأی ٚ  ٚ صرٚضتکرصٔی ٔبکۆکی ٌۀێٛاْ اْٙەڵپژپێى ٌۀّٛٔەی ،وبٔضاسٛێٕبٚی ٌۀبٚ سێڵە

 ...٘تض ٌۀێٛ ضٕٛری ٘ەڵەثجەصا. ەِەڵەیٔ ٚ ٘برٚٔی ،ۆڵیٔەٚر
٘ەِٛ وبٔضا صەثێت یبْ ثۆسەڵىی ضڤیً ٘ێٕبثٛ ٌە غبرەصەزگب دیسثیەوبٔی ڕژێُ زۆرٌەالیەکی صیکەٚە، 

٘ەروەش ضەرپێچی ئەٚ فەرِبٔەی ثىرصثبیە صەزگب  .وبٔی ڕژێُ وۆثجٕەٚەوەش ٌەصەٚری ڕێشراٚە دیسثیە
ثەٚ ٘ۆیەغەٚە ڕۆژأە چۀضیٓ سێساْ ڕاپێچی ص. ِەتیبْ ثۆصرٚضت صەوروێػەٚ تۆ ،دسثیەوبْ ٚ ڕژێُ

ثسافی ڕزگبری  ٚ الٚازکرصٔی ثرصْثەعص ثۆ ٌۀبٚ. ٘بٚکبت گبوبٔی ئەِٓ ٚ ئیطتشجبرات صەورأْبٚصەز
ثەتبیجەت ٌە  ٔەصا،ضباڵٌەٚ .وبْگٛٔضە ٚ رٚسبٔضٔی پۀبی ثرصە ثەر ڕاگٛاضتٓصا، سۆسٛازی وٛرص ٌۀبٚ

 .ثجە ثْٛە ژِبرەیەویبْ ضەر ثەلەزای ٘ەڵەٌەٚڕێژەی ،گٛٔض سبپٛروراْ ٦٣7ّبٔی پبرێسگبی ضٍێ
صاٚای ٌە  ٣١2( ثەفەرِبٔی ٦٨١١ی4-ی٦٣ڕٚٔی پبرێسگبری ضٍێّبٔی ثەرٚاری)ثەِەثەضتی ثەرچبٚ

ٌەٚە ثەصٚا  .ثٛٔیبْ  ٔبٚ غٛێٕی ٔیػتە جێٚ  مبِی ٘ەڵەثجە ورصٚە وەئبِبری ئەٚ گٛٔضأەی ثۆثٕێرْلبیّ
 ٦٨0١ضبڵی  .اگٛاضتٓ گٛٔضەوبٔی غبرەزٚرٚ ئەٚ گٛٔضأەی ٔسیه ڕێگەی ٘ەڵەثجەی گرتەٚەغباڵٚی ڕ

ژِبرەیەن گٛٔضی تریبْ ڕاگٛاضت ٚ  ،لۆٔبغێىی ِەترضیضارەٚەە وبْ وەٚتڕاگٛاضتٕی گٛٔضە
ٔػیٕبٔی ثەتەٚاٚی ڕەٚغی گٛٔضٚ  صأیػتٛأیػیبْ ثەضەر غبرٚ غبرۆچىە وبٔی ترصا ئبٚارە ثْٛ

ثەغێٛەیەن ٘ەِٛ ئەٚ گٛٔضأەی ِبثْٛ صەضتی ٚێرأىرصٔیبْ پێگەیػت  سراپ ثٛ. ثبغٛری وٛرصضتبْ
ٌەزۆر ثبثەتضا پرش ٚ  ،ثۆئەَ ِەثەضتەظ ٘ەرصٚ ضەرورصایەتی فیرلەی ٘ەڵەثجەٚ غٛعجەی صەرثۀضیشبْ

ایەْ ٚ ثۆٔبٚچەوبٔی زەڕ ثٛ، وبٔی تەٚێڵەٚ ثیبرەری صەورص ّٔٛٔەظ ڕاگٛاضتٕی گٛٔضەڕاٚێژیبْ ثەیەوت
ٌەٚ ڕێگبیبٔەی ثەعص ثۆ غىطت پێٙێٕبٔی  ثٛ یەوێىی ترئەِەظ  ،گبوبٔی ٔەضرٚ ثبریىەئۆرصٚ

  پۀبی ثۆ ثرص رصٛثسٚتٕەٚەی ڕزگبری سٛازی گەٌی و
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 1٨١١ی 3ی 16کیمیاباراوی هەڵەبجە  روداوی :چىارەم

  لۆٔبغێىی ٔٛێثەِەظ ثەتەٚاٚی ثەضتراْ،  ڕێگەی غبرەوبٔی ثەرەی ثبغٛر (٦٨١١ثە٘بتٕی ضبڵی )
وبْ ٌەثەرەی ثبوٛرەٚە پەرەیبْ ثەچبالویە ٔبڕێشراٚە ی ثبوٛرەٚە صەضتی پێىرص، ئێرأیەٌەجۀگ ٌەثەرە

جٛٔی جۀگ پبراضتٕی بٚە ئێرأیەوبْ پێٛیطتی ثەرصەٚاِثەگٛێرەی یەوێه ٌەضەرچ ،وبٔیبٔضا
 راقعێوبٔی ثۆپەرتىرصٔی ٘ێسەثٛ، ئەٚەظ  صا٘ێٕبٔىبری ٌەغەڕصا ورصٔەٚەی ثەرەیەوی ٔٛێی غەڕ

ۆڕیٕی ئبراضتەی  ثۆگ تریٓ ئەٚ٘ۆوبرأەثْٛ وەپبڵی ثەئێرأەٚە ٔبٌەگرٔگ .ٚلۆضتٕەٚەی وبت
 ئێراْ ضتراتیژی غەڕی ثبوٛری ٌەثبغٛر ٌەٚەثەصٚا .ثبوٛری عێراق جۀگەوەیبْ، ٌەثبغٛرەٚە ثۆ

. یئۆپەراضیۆٔی جۀگ ٚەن ئبضتۀگێىی ضرٚغتی گەٚرەثْٛ ثۆ ،چیبوبٔی وٛرصضتبْ .ٌەالگرٔگ ترثٛ
  ضتراتیژی ٔٛێ ثەریگری غەڕەٚە، ثەگرتٕەثەاڵَ ٘ۀضێه ٔبٚچەی وٛرصضتبْ ثەتەٚاٚی وەٚتجٛٔە ٔێٛئب

ثٛارێىضا  ئۆپۆزیطیۆٔەوبْ وبرەوبٔی سۆی ٌەچۀض ، لەرارگبی ڕەِەزاْ ٌەگەڵ ٘ێسەٌەالیەْ ئێرأەٚە
ەی ئەٚ ضتراتیژە ٌەچٛارچێٛ، ضأی چبالوی ڕێشراٚی ٘بٚثەظ ثٛیەوێه ٌەٚ ثٛارأە ئۀجبِ ،چڕورصەٚە

 ،4، ٔصری1فەتذی ،٦7ضٛپبی پبضضاراْ زٔجیرەیەن ٘ێرغی ضەرثبزی ثۀبٚەوبٔی ]وەرثەالی، ٔٛێیەصا
 .[ ٌۀبٚچەوبٔی وٛرصضتبْ ئۀجبِضا٦7فجر ٌٚا ،4، ثیت اٌّمضش2، ثیت اٌّمضش١ٔصری ،0ٔصری

 ێسەوبٔیػی غپرزەٚ٘، ، جّٛجٛڵی پێٕەصەوراصۆسی زۆر سراپ ثٛٔبٚەراضت  ئێراْ ٌەثەرەوبٔی ثبغٛرٚ
ٌەٚەی ڕٚثەڕٚی ٌەِپەری ٔبٚثبڵی تٛٔضڕەٚی صەٚڵەت  جگەیبْ صەکرص. پبغەوػەٚ ٌەزۆر غٛێٓ  الٚازثْٛ
الیۀی ٘ەرصٚ، صەورصْ. ٌەڕەٚغێىی ٚە٘بصا صرٚضت گرفت ٚوێػەی لٛڵی ثۆ ٌۀبٚگەٌی ئێرأضا صەثٛیەٚە
 ،٘ێٕبٔی صەضت وەٚتی زیبترەٚە ثْٛثەغٛێٓ ثەصەضت  ،صەیبٔسأی ثەَ زٚأە غەڕوۆتبی پێضێیت غەڕوەر

پێٛیطتیبْ  ٘ەرثۆیە ،ٚەن وبرتی فػبر ثەوبری ثٙێٕٓ ٛگۆٌەضەر ِێسی گفت، ثۆئەٚەی صٚای غەڕ
ٌە٘یچ غتێه ضڵیبْ  ،ڕێٛغٛێٕێىی ضەروەٚتٕیبْ تبلی صەورصەٚە ٛ٘ەِ ال٘ەرصٚ ،ٛثەضەروەٚتٕی سێرا ٘ەث

 .ٔەصەورصەٚە
 

 ٚە ٘ێرظ ٚ ثۆرصِٚبٔی ئێراْجیرە چیبی ثباڵِجۆٌە پػتەٚەی زٔ ٦٨١١-ی٣-ی٦٣ئەٚەثٛ رۆژی 
٘بٚکبت ٘ێسەکبٔی  .صەضتی پێکرص ٚ ٘ێرغی زەِیٕی ٚسی کبتێٛغب٘بٚێژٚ ضبر ٚرتۆپی صثە

 یعڕژێّ ی ئبزار،٦4 یڕۆژ ٌەثەراِجەرصاپێػّەرگەظ ٌەچۀض لۆڵێکەٚە ٘بتٕە ٔبٚغبری ٘ەڵەثجە. 
 . صەضتپێکرص ٘ەڵەثجە ٔبٚچە جیبٚازەکبٔیضەر ثۆ  ثۆرصِٚبٔیٌەچۀضیٓ لۆڵەٚە 

٘ەثٛ،  صأبٚغبر٘ەڵەثجەٚ چۀضیٓ یەکەی ضەرثبزی عێراق ٌە صەٚرٚثەری ٌەٚکبتەصا رژێّی ثەعص، 
ر٘بٚێژ ەی زریپۆظ ٔبٚغبر، یەکەی تۆپی صٚٛٔە "ثبرەگبی ٌیٛایەکی ضەرثبزی ٌۀبٚغبر، ثبرەگبی یەکثۀّ

ثباڵِجۆ، ثبرەگبی فەٚجی ضەرثبزی ٌە ٌە گٛٚٔضی صۆڵەِەڕ، ثبرەگبی فەٚجی ضەرثبزی ٌە ٌٛتکەی چیبی 
ٔضی ٔی، ثبرەگبی فەٚجی ضەرثبزی ٌە گٛگٛٚٔضی عۀەة، ثبرەگبی ٌیٛایەکی ضەرثبزی ٌە گٛٚٔضی سرچب

ثەڵشە، ثبرەگبی ٌیٛایەکی ضەرثبزی ٌە لەزای ضەیض ضبصق، ثبرەگبی ضەرثبزی فیرلە ٌە ضەرای ضٛثذبْ 
ەٚرٚپػتی ٘ەڵەثجە ثەتبیجەت ٌەضەر زٔجیرە چیبی ئبغب، صەیبْ رەثبیەی تری ضەرثبزی ٌە چیبکبٔی ص

ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەغضا  ْٛ.ٚغبرٚ صەرەٚەی غبرٚ صەٚرٚ ثەری ثثەفری ِیری، صەیبْ فەٚجی جبظ کە ٌۀب
دکِٛەتی ثەعص ٔەیضەٚیطت ثەرگری ٌەغبرەکە ثکبت، صژ ثەپەالِبرٚ ثۆرصِٚبٔەکبٔی کۆِبری ئیطالِی 



  
 2٨ 

 

کرصْ ٚ کیّیبثبرأکرصٔی غبرەکە ضەرلبڵی جێجەجێکرصٔی ٚێرأ ئێراْ.دکِٛەتی ثەعص ٌەٚکبتەصا زیبتر
ٔەک رزگبرکرصٔی. ثۆ راضتی ٚ صرٚضتی ئەٚ لطبٔەی ضەرەٚە، ٌە یەکێک ٌە ثەڵگۀبِەکبٔی ثەعص  ،ْٛث

ٌەالیەْ ٘ەٚاڵگری گػتی  ٦٨١١-٣-٦١" زۆر ٔ٘ێٕی ٚ تبیجەت، کە ٌە رۆژی 24٨٣ثە ژِبرە "
ٚکٓ "عەٌی دٛضێٓ عٛێض" " ٌیٛا ر٨"ی ٌەضەرە، ٌە سبڵی "424، ٦، ق٦ضەرثبزییەٚە صەرچٛەٚ "ظ

تۆِەتجبر صەکبت، کە ثەٚەی ٔەی٘ێػتٛە ٘ەڵەثجەییەکبْ صاکۆکی ٌە غبرەکەیبْ ثکەْ. ٘ەرٚەک "فردبْ 
 ِٛتڵگە ئەي ججٛری" ٌە یەکێک ٌە ضٛڕەکبٔی صأیػتٕی صاصگب، صأی ثەِەصا ٔبٚ ضەٌّبٔضی کە راضتە.

  ەثجە()کبرەضبتی کیّیبثبرأی ٘ەڵ
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صەرفەتی رەسطبٔض ثۆ ٘ێرغی ضٛپبی ئێراْ ثۆ ضەرغبرەکە ثەثێ ٘یچ ثەرگری ٚ ئەِەظ 
کبٔی ضٛپبی ئێراْ، ثەغێٛەیەکی ثەرصەٚاَ ٚ چڕ ٚٚر ٘بٚێژەکبرصأەٚەیەک. ٘ەر ٌەَ کبتەغضا تۆپی ص
ٛ، ثۆ ضەرضٛپبی عێراق ثەرصەٚاَ ث ٦٨١١-٣-٦1ٚ ٦4ٚ ٦٣ثەثێ ٚەضتبْ ٌەِبٚەی ضێ رۆژ ٚاتب 

، ثەڵکٛ ٌەٚەظ سراپترٚ پبی عێراق زۆر الٚازٚ پچڕ پچڕ ثٛی تێجیٕی صەکرا، ٚاڵِەکبٔی ضٛئەٚەغ
ِەترضیضارتر، ثەرە ثەرە ضٛپبی عێراق ثەرەٚ سۆرئبٚای ٘ەڵەثجە ٚاتب صەغتی غبرەزٚٚر "غبرۆچکەی 

ی ضیرٚاْ ٚ پرصی زەڵُ" پبغەکػێی کرص، ثێگِٛبْ ٌەکبتی پبغەکػێ کرصٔی ضٛپبی عێرالضا، ٚەک ئبکبِ
ی ڕژێّ تۆپجبرأی چڕٚ ثەرصەٚاِی ضٛپبی ئێراْ ثۆ ضەریبْ زیبٔی ِرۆیی ٚ ِبصی زۆریبْ ثەرکەٚت.

صارغتجٛ، ئەٚەثٛ رۆژی  ثەعص زۆر ثەٚرصی ٚ پالٔی پێػٛەستەی ثۆ کیّیبثبرأکرصٔی غبری ٘ەڵەثجە
ثەضەر ِەی ٌەڕێگەی فرۆوەٚە وۆِەڵێه ثەیبٕٔبی ِبٔگ ٚ صٚرۆژ ثەر ٌەکیّیبثبرأی ٘ەڵەثجە. رژێُ ٦4

ثەاڵَ ڕژێُ ٌەئبگبصارورصٔەٚە،  ٚئەِەجۆرێىە پێی ٚاثٛ ئەٚکبت سەڵه ،سطتەسٛارەٚەغبری ٘ەڵەثجەصا 
ئبراضتەی  ی ثسأێت کەٚیطتٚ تبلی صەورصەٚەغبرەکەصا ٌۀێٛ ٕبِبٔە ئبراضتەی ثبی ثەثبرأضٔی ئەٚ ثەیبٔ

 .، ثەر ٌەکیّیبثبرأکرصٔی غبرەکە چۆٔەثب ٚ سێرای ثب
پبضضارأی  کەٚتە صەضتی ضٛپبیثەتەٚاٚی ٘ەڵەثجە ضٕٛری  ٦٨١١-٣-٦1ٔیٛەڕۆی رۆژی صٚا ئەٚەثٛ 

٘ەڵەثجەی ثۆ  ٚ ثەپالٔی پێػٛەستە ضٛپبی عێراق ثەثێ ٘یچ ثەرۀگبرییەکئێراْ. ٌەثەراِجەرصا 
ٛ صەزگب ئەِٕی ٚ غبرەکە سبڵی ثٛە ٌە صاِ ٔی ئێراْ جێ٘ێػت ٚ پبغەکػێی کرص. ثەِػێٛەیە٘ێسەکب

 برەضبتی کیّیبثبرأی ٘ەڵەثجە()ک .ەصۀیيەکبٔی صەٚڵەتی عێراقضەرثبزی ٚ ِ
  

ژیبْ ٌە٘ەڵەثجەصا تبراصەیەک ئبضبیی ثٛیەٚەٚ ٘بٚاڵتیبْ چٛٔەٚە ، ٦٨١١-٣-٦١ثەیبٔی رۆژی 
صەضتی  ٌەڕێگەی فڕۆوەٚەرژێّی ثەعص ی پێع ٔیٛەڕۆ، ٦٦:٣7کبتژِێر ٌەثەاڵَ . ضەرکبرەکبٔیبْ

 ،ضبریٓ فۆش جیٓ، وبٔی ٚەن )سەرصەي،گبزە ەڵەثجە کرص، ٌەرێگەیغبری ٘ ثبرأیویّیب ٚ ثەثۆِجبراْ
 ڤی ئێىص(.ٚ ضیبٔیض ، تبثْٛ

 ،)گەڕەوە وبٔی پیر ِذّض ثەضەستی کیّیبثبراْ کراْ، ثریتی ثْٛ ٌەئەٚ رۆژە کە  ەیەٚ گەرەکبٔچئەٚ ٔبٚ
گەڕەوی جٌٛەوبْ پبغبْ ) .، گەڕە وی غە٘یضاْ(گەڕەوی ضەراٚ گەڕەوی پبغب، ،وبٔی لٛڵىە ،ثۀسیٓ سبٔە
،  عەثبثەیٍێ ،جەٌیٍە، سەرپبٔی ،ثیبٚێڵە عۀەة،) یویە وبٔڕێگە ضەرە صٚاتر .ی گرتەٚە(ٚ ِۆرصأەظ

ٚ صٚاتر بٚار، ثیبرە، ئەدّەص ئبٚ، چەِی زەڵُ ڕێگەی ٘ ،گٛاڵْ ،، ٔبٚچەی ٔەٚرۆڵی، ضبزاْ، ثباڵٔجۆ غٕرٚێ
 ( 27٦0 ،) ص.ٔبجخ گٛڵپی کرص.ی ثۆرصِٚبٔصٚاتریع تبضٕٛرەوبٔی ٔبٚئێرأ ،چٛارصەٚری غبر

 
٘یچ ثبڵەسبٔەٚ ِبڵ ٚ کەضێکی ٔە٘ێػت، ثەرٔەکەٚێ. غبرەکە  برأکرصٔەکەصا، ئیضیِجٌەگەڵ ثەرصەٚاِی ثۆ

ٌەٚکبتەغضا ئەٚأەی  ەکبْ.ثریٕضار غە٘یضٚغەرق ثٛٚ ٌە ثۆِت ٚ صۀگی تەلیٕەٚەٚ الغەی 
گٛٚٔضەکبٔی "ثبٚە  ثەرەٚبریبْ گرتەثەر، ْٛ، رێگبی چٛٚٔە صەرەٚەی غثەرٔەکەٚتجْٛٚ یبسٛص ثریٕضارث

، تب کبتژِێری دبڵەکبْ، ثۆِجبرأی غبرەکە غب٘ێضبِۆک، ضبزاْ، عەثبثەیٍی، عۀەة". ثەٚتەی کٛچەک، ث
گػتی ٚ کۆاڵْ ٚ ِبڵ ٚ غەلبِی ثەِجۆرەظ ثەرصەٚاَ ثٛە. ضێی پبظ ٔیٛەڕۆی ئەٚ رۆژر 

ثە فەرِبٔٝ تبیجەتٝ  ظئەٚ ٘ێرغە ٘ەڵەثجە. یْٛ ٌە تەرِی ژْ ٚ پیبٚ، ِٕبڵ ٚ پیرژێرزەِیٕەکبْ پڕث
ئۀجبَ صرا کە صٚاتر ٔبضرا ثە "عەٌٝ کیّیبیی"  ەٌٝ دەضەْ ِەجیض" ٚەزیرٜ ثەرگرٜ ئەٚکبتەی عێراق"ع
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 صا ضساٜ ٌەضێضارەصأٝ ثەضەصا ضەپبٔض ٚ جێجەجێکرا. 27٦7ٚ صاصگبٜ ثباڵٜ تبٚأەکبْ ٌە ضبڵٝ 
 )کبرەضبتی ٘ەڵەثجە(

  

عێراق، ٌەالیەْ ڕژێّی ثەعطی  -ٌە کۆتبیی ڕۆژەکبٔی جۀگی ئێراْ  ،٘ەڵەثجەغبری  ەیکۆِەڵکٛژییئەَ 
ضٛپبی  ک، کبتێثجەی صاگیر کرصثٛ ٘ەڵٗ ضٕٛریئەٚکبت ٘ێسی ضەرثبزیی ئێراْ  ئۀجبِضرا. عێرالەٚە،

ثەاڵَ رژێّی ثەعص  کرص. ضٛپبی ئێراْ پبغەکػەی ەکبٔی کرصە ضەر ضٕٛری ٘ەڵەثجە،عێرالی ٘ێرغ
ٛ ٌە ژْ ٚ ِٕبڵ ر ٘بٚاڵتی کٛرصی ثێتبٚأی پێک٘بتزا زیبص ٌە پێٕج ٘ٗ ضا ثە٘ێرغەکبٔی. ٌەئبکبِضاثەرصەٚاِی

  .ْثریٕضارکراکەضیع  زار ٘ٗ  ٦7ٚ گۀج غە٘یضکراْ ٚ 
 

 ەکاوی کارەساتەکەو بێسەروشىێى ئاماری شەهیدو بریىدارپێىجەم. 

ژِبرەی ئەٚ  ،ٚەری گرتٛە ٔی ضٍێّبٔیە٘یضاْ ٚ ئۀفبي وراٚاثەپێی ئبِبرێه وە تٛێژەر ٌە صەزگبی غ
ٌە ٘ەٌٚێرٚ  ٘ەْ وە عژِبرەیەوی زۆری( وەضٓ ٦١١4ٚاْ ِٛچە ٚەرصەگرْ )غە٘یضأەی وەٌەالی ئە

ٚ ضیبضی ٚ ثبرٚصۆسی  ثەاڵَ ثە٘ۆی ٘ۀضێه گرفتی تەوٕیىی .ثجە ِٛچە ٚەرصەگرْص٘ۆن ٚ ٘ەڵە
تۀٙب ئەٚۀضە ٘ەیە  .ثجە ٔبزأرێت٘ەڵەراضتی غە٘یضأی ویّیبثبرأی ٚە ژِبرەی صرٚضت ٚ وۆِەاڵیەتیە

ّٔٛٔە ٌەصەرەٚەی ٘ەڵەثجە ٌەئێراْ  ثۆ .غە٘یض سەِڵیٕراٚە ٘ەزار( 1)ثە  ژِبرەیەوی ڕاگەیۀراٚ ٘ەیەوە
ِبْٚ ٚ ٔەتٛأراٚە   ٌەٚ غبر ٚ صۆڵەی وە ٘بٚٔیػتّبٔیبٔی ٌێضەر ثبزثْٛ تەرِی غە٘یضأی زۆر ثەجێ

ٚ ثۀیطجەت ثریٕضاراْ . ە وراٚٔەتە غە٘یض ِٛچە ٚەرصەگرْ٘ۀضێه وەش ٘ەْ ثەٚاضت .تۆِبر ثىرێٓ
ٚ ثگریت، ثە٘ۆی پەرظ ٚ ثاڵٚییبٔەٚە ئبِبرێىی صرٚضت ٌە ضەر ئەٚاْ ٚەرت رێٔبتٛأ ،ثەروەٚتٛأەٚە

أی ئەٚەی تٛێژەر ٌە صەزگبی غە٘یضاْ ٚ ئۀفبي وراٚ، ٛٔیبْ ثەضەر ٘ێسە ضیبضیە جیبٚازەوبٔضااثەظ ثص
ثریٕضارٚ . طتبظ ٌێیبْ غە٘یض صەثێتێئوە تب ثە٘ۆی ئەٚەی .(وەض٣١7ٓضٍێّبٔی ٚەری گرتٛە)

وەش ِبِەڵەی  (217)ثۆّٔٛٔە  ٘ەر. ثە٘ۆی گەرأەٚەیبْ ٌەصەرەٚەی ٚاڵت ،زیبص صەوبت ثەروەٚتٛی تر
ٔەثراْٚ ثۆپػىٕیٓ ثۆئەٚەی یەوالثىرێٕەٚە وە ئەِبٔە  تبئێطتب ،ثەروەٚتٛ ٚەثریٕضاریبْ ثۆوراٚە

 .ەثٛٔی ٌیژٔەیەوی پسیػىی پطپۆڕەٚەثە٘ۆی ٔ، ثەروەٚتْٛ
ْ ئەٚ سێسأبٔەی وە ِٕضاڵیب ٛ٘ەِ ،ئبِبری ٘بٚاڵتیبٔی ثێ ضەرٚغٛێٓ ٚ ْٚ ثٛی کبرەضبتەکەثۀیطجەت  

 ٣7 ٌۀێٛاْ تەِۀیبْ کەٌەئێطتبصا ،ثضۆزرێتەٚە ٚثىەٚێت صەر ٓثجەیْٚ ثٛە چبٚەڕێیٓ ِٕضاڵێىی ٘ەڵە
ژِبرەی ٚٔجٛەکبْ ثریتیٓ  صاٌە ثەرصەضتەکە یییەضەرەتب ەژِبر ثەپێی ئەٚضا غٌە ئێطتب ضایە.ضبڵ 47ثۆ
ثەِەثەضتی  ،ٚەثۆورا ثێطەرٚغٛێٓ ثٛٔیبْ یەٚە ِبِەڵەی ٘ەڵەثجسێسأ 07ٌەالیەْ ، کە وەش ٦04ٌە

  .صۆزیٕەٚەیبْ
ٔٛێتریٓ  ٌٗ  ثجٗ ڵٗ ٔفبٌىراٚأی ٘ٗ ٚ ئٗ٘یضاْ  تی غٗ رایٗ ثٗ ڕێٖٛ ری ثٗ ثٗ ڕێٖٛ فب، ثٗ راْ ِطتٗ وبٌِٗەِجبرەیەٚە، 

ضٛوبریبْ  ی ٚٔجْٛ ٚ وٗ ٚ ِٕضااڵٔٗ ی ئٗ تب ئێطتب ژِبرٖ راگەیبٔضٚە:"ی(  )ضجٗضبیتی  ضا ٌەگەڵی صیّبٔٗ
  ٖٚ صڵٕیبییٗ ثٗثەاڵَ ،  ِٕضاڵ تۆِبروراٖٚ ٦04ثۆ ضۆراغىرصٔیبْ،   یبْ ورصٖٚ وٗ تییٗ رایٗ ثٗ ڕێٖٛ رصأی ثٗ ضٗ

 ."ٖٚ ِٕضاڵیبْ ثضۆزرێٕٗ ٦٦  ٔٙب تٛأراٖٚ تٗتبئێطتب   ٦٨٨٦ضبڵی   اڵَ ٌٗ ، ثٗ زیبترٖ  ٖٚ ی ٌٗ وٗ ژِبرٖ
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ی بەعسیان هاوكاری ڕژێمکیمیایی  بەپێداوی کەرەستەی چەکیتاوە اڵواوی ئەو وشەشەم. 

 کردوە

 (4سػتەی ژِبرە )
 

 بوبْیِپبٔۆو ەیژِبر  تاڵٚ یٔبٚ
 ١2 بیّبٔەڵ.ئ٦
 ٦0  بیتبٔیرە.ث2
 ٦0 ِطبە.٣ٔ
 ٦4 ىبیرەِە.ئ4
 ٦2  ىبیٌجە.ث1
 ٦٣ ٔطبەرە.ف١
 ٦2 بیتبٌی.ئ0
 ٦٦  طرای.ض١ٛ
 1  ٓیٔتەرژە.ئ٨

 ٣ بیطپبٔی.ئ٦7
 2 ۆٔبوۆ.٦٦ِ
 ٦ ًیرازە.ث٦2
 ٦ طری.٦٣ِ
 ٦ ٔبْیۆ.٦4
 ٦ ٕضی.٦1٘
 ٦ بثبْی.٦١
 ٦ یرضی.ج٦0
 ٦ بیٛٔۆڵ.پ٦١
 ٦ ضی.ض٦٨ٛ
 

ی چەکی وەرەضتە جیٙبٔەٚەی ٚاڵت ٦٨وۆِپبٔیبی جۆراٚجۆر ٌە٦٨١ ئەَ سػتەیە صەرصەکەٚێت کەثەپێی 
ئەٚیع ِیطرە ٚاتە  ،ضایەێٚاڵتی عەرەثی ت یەکٌەوۆی ئەٚ ٚاڵتبٔە تۀٙب  ،فرۆغتٛە عێراقویّیبییبْ ثە

کەجگە صەسبتەٚە راضتیەِبْ ثیر ئەٚ ظئەِە .تریٓ ٚاڵتبٔی جیٙبٔٓىەٚتٛپێػٌە ٚئەٚرٚپیٓ  ٚاڵتیبْ ٦١
ٚ ئەساللی  ثەرپرضیبریەتی ِێژٚی ٚ ،صا ٘ەیەەەٚ ٚاڵتبٔەغی وۀبٚیبْ ٌەَ ٌیطتئٌەصەٚڵەتی عێراق ٚ 

  .صەکەٚێتەضەر، ٌەرٚی ضسایی ٚ لەرەثٛی زیبْ ٌێکەٚتٛأەٚەیبْ یبضبی
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 باراوی هەڵە بجە واوی تاوان باراوی دۆسێی كیمیاحەوتەم. 

ئەِبٔەی الی  ،عێراقوبٔی ەرگری وبر ٌەصاصگبی ثباڵی تبٚأەثەپێی یبصاغتێىی صەضتەی پبرێسەرأی ث
  ٚەْ وەزۆر ثەیبْ صاصگبی ٔەوراْٚسٛارە

 (1سػتەی ژِبرە )
  یتیەبریرپرضەث ٚەپٍ  یبٔیض یٔبٚ
 راقیع یِبرۆو نۆرەض یگرێج  یصٚر تە.عس٦
 راقیع ەیٚەرەص یریزەٚ طبیع سی.تبرق عس2
 ییبیّیو یوەچ یصرٚضت ورصٔ یبریرغتەرپەض ضیغڕ.عبِر ٣
 ییبیّیو یوەچ یٕبٔێ٘ َەر٘ەث یبریرغتەرپەض ردبة ە.اٌضوتٛر4
  یرثبزەض یضبزەػیوبًِ پ ٓیدط یگرێج  ی.عبِر اٌطعض1
 یرثبزەض یضبزەػیوبًِ پ ٓیدط یگرێج  ٓیِذّض اِ ٓی.دطبَ اٌض١
 وبْ  ەوضارەچ ەسێ٘ ەییرِبٔضەف یٔضاِەئ ِذّض ضیغڕ ٓی.دط0
  ٌّبْەض ۀٛگر یٕضأیز یرپرضەث  یتی.عجبج ادّض درصاْ اٌتىر١
  ٚأبْەوڕۆف ەیرورصەض ی.اٌذىُ دطٓ ع٨ٍ

 سێ٘ ەییرِبٔضەف ەفتریدطْٛ ف تی.غبئ٦7
 وبْ ەوضارەچ ەسێ٘ یگػت ەییرِبٔضەف یٕێٔٙ یرازگر  ٓیاِ ی.عالئ وبزَ اٌجٕبث٦٦
 ضٛپب  ەییرِبٔضەف ێڕیوبرگ یگرێج  یٕیعجض اٌطتبر اٌّع كی.اٌفر٦2
 ضٛپب  ەییرِبٔضەف ەٌ جّبي ٓیباٌضیز كی.اٌفر٦٣
 ضٛپب یٕبٔێا٘ڕ ێڕیوبرگ  یبٚیذیفبرش اٌّ ە.ٔع٦4ّ
 وبْ  ەجبغ یٚجەف ەیرورصەض  ٓی.ضعض غّص اٌض٦1
  ٚاْەوڕۆف یضیعم  یٔصراڵثضٚە.ضبِر ع٦١
 ٚاْەوۆفر یضیعم  یتی.ٔبفع عّراْ تىر٦0
 ٚاْەوۆفر یضیعم  ی.عّبر عجض اٌشبٌك ِذّض اٌضث٦١ٔٛ
 ٚاْەوۆفر یضیعم یپ ی.عجض اٌٛ٘بة عجض اٌرزالبٌذض٦٨
  ٚاْەوۆفر یِەصەِٛل  یٌضٚرا ی.ِذّض ع27ٍ
  ٚاْەوۆفر یضیعّ  یاٌعبٔ ضاْیز ٓی.صالح اٌض2٦
  ٚاْەوۆفر  یتیاٌتىر ضی.دطٓ عجض اٌّج22
  ٚاْەوڕۆف یِەصەِٛل ستبة عّر  پُی.2٣٘
  ٚاْەوڕۆف یٛایٌ .وّبي عجض اٌطتبر عجض اٌفتبح24
  ٚاْەوڕۆف یضیِەع .ِسادُ صعت دطٓ 21
  ٚاْەوۆفر یضیّع ِذّض ی.فٙض عجض اٌجبل2١
 ٚاْەوۆفر یضیعّ .ِذّض ادّض ِتٍٛة20
  ٚاْەوۆفر یضیرائ كیصض ُیٔض ًی.ٔج2١
  ٚاْەوۆفر یضیرائ  یعٍ ٓی.عجض دط2٨
  ٚاْەوۆفر یجیٔم ضیدّ یذی.٣7
  ٚاْەوۆفر یِٛالزِ  یرِس ُیجرا٘یا ی.ِس٣٦
 ٚاْەوۆلر یِەصەِٛل .وّبي ِطتفب سسر٣2
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 ٚاْەوۆفر یضیرا .ِبزْ ادّض ِذّض٣٣
 ٚاْەوۆفر یضیرا ەجِٛع یضصجرەی.ِٛئ٣4
 ٚاْەوۆفر یضیرا یعٍ ةەڵە.ضعضْٚ ت٣1
 ٚاْەوۆفر یضیرا  یغبز ی.ِذّض ع٣١ٍ
 ٚاْەوۆفر یضیرا ٓیدط ضاْی.ِذّض ز٣0
 ٚاْەوۆفر یجیلۀ ضٙٛ خڵصب ُی.ور٣١
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ ِذّض یعی.رعض صر٣٨
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ جبضُ ُیٙبصعجضاٌىری.ِالح 47ٔ
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ ەعجضٚاٌٍ یدّبص صی.س4٦ّ
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ ِذّض ًیاضّبع ُیعجضٚاٌىر بری.ت42
 ٚاْەوۆفر عبوف ی.ضعضْٚ فٛز4٣
 ٚاْەوۆفر یجیلۀ ە.ِذّض ِٕصٛر عجضٚا44ٌٍ
 ٚاْەوۆفر یجیلۀ یِذّض فتذ ٓی.دط41
 ٚاْەوۆفر یجیلۀ دّٛص یعٍ فی.ٌت4١
 ٚاْەوۆفر یٛالزِِ بةی.ِذّض فردبْ ز40
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ دبزَ دٛاش ًی.ٔج4١
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ تی.ِذّض ٔسار دط4٨
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ یفتذ ُی.عجض اٌىر17
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ عجض اٌرزاق ُی.عجض اٌىر1٦
 ٚاْەوۆفر یِٛالزِ .جبضُ ِذّض ادّض12
  یگػت یگرڵٚاە٘ یزگبەص یرەث ٛەڕێث  یدّبص ٛضفی.دبِض 1٣

  یگػت یرثبزەض یگرڵٚاە٘ یجیٔم یاٌجٕبث سی.سبٌض ضبجت عس14
 

 
  رەوگداوەوەی کارەساتی هەڵەبجە لەئاژاوسە وێىدەوڵەتیەکاودا :هەشتەم

کرصْ ٚ ٚرصە ِیضیبٚ ئبژأطە ٔێٛصەٚڵەتیەکبْ کەٚتٕە رِٚبڵرۆژێک صٚای کبرەضبتەکە، ٚرصەچۀض 
، ئبژأطی ڕۆیتەرز ێکیٔٛضڕۆژٔبِەچۀض  2٣/٣/٦٨١١ڕۆژی ثۀّٛٔە ٌەگرٔگیپێضاْ ثەکبرەضبتەکە. 

 چۀض رزگبرثٛیەکی ٘ەڵەثەجەصا ئۀجبِضاٚ ثەڤیضیۆ ثاڵٚیبٔکرصەٚە، ٌەڤیضیۆکەصا ثەرٚٔیگۆیبْ ٌەگەڵ گفتٛ
صثٛ کەجەضتەیبْ تٍۆلەی کری ثەتبیجەتا، صەثیٕر ەٚەجەضتەیبٔ ثەضەرکەکبریگەری گبزە ژە٘راٚییەکبْ 

  صەثٛٔەٚە.اْ ٔبضەصەصٚ چبری کێػەی ٘٘بٚکبت 
 یصأیػتٛأی ٘ەڵەثجە ثبرأیکٛغتبری کیّیب 24/٣/٦٨١١ڕۆژی  ، ٌەڕاصیۆی ثەٌژیکبٌەالیەکی صیکەٚە، 

ٚرەکبٔی ثەگبز ژثە٘ەڵەثجەیبْ ثەراٚرصکرص،  ٚ ٌەثەرٔبِەکبٔیبٔضارِٚبڵکرص ٌەالیەْ ڕژێّی عیرالەٚە
  .ثەاڵَ ٌۀێٛ ژیٕگەیەکی کراٚەصا ،سٕکبٔضٔی ٔبزیەکبْ
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صەریضەسەْ کە ضایەٌەثەر صەضت یبْثەڵگەیەکی زۆر رایگەیبٔض کە 24/٣/٦٨١١ضتڕاٌیب ڕۆژی ڕاصیۆی ئٛ
راق کبتێ ێئەِە یەکەَ جبر ٔیە ع چەکی کیّیبیی ثەکبر٘ێٕبٚە. راصیۆکە ثبضی ٌەٚەغکرصٚە کەراق ێع

 .٘ێٕبٔی چەکی کیّیبیی صەثبتپۀب ثۆ ثەکبر صۆسی ٌەجۀگضا ثەرەٚ سراپ صەچێتثبرٚ
ثەٌژیکی ٚ  یپسیػکٌەئبژأطی ثی ثی ضی ثەریتبٔیضا، صٚ ، 2١/٣/٦٨١١ڕۆژی کبرەضبتە، تبیجەت ثەَ 

پێکەٚە جەستیبْ  ،ٌەگەڵ پطپۆڕێکی ثٛاری کیّیبیی، ڕێکشراٚی تۀضرٚضتی جیٙبٔی٘ۆڵۀضی ضەر ثە
ٚ ئەٚ ضبرە ثەچەکی کیّیبیی ٌێی ٘بتٛەچەکی کیّیبیی ثەکبر صا٘ەڵەثجە ٌەضەر ئەٚە کرصٚەتەٚە کەٌە

 ە.صراٚ
ٌەجۀگی  ثاڵٚیکرصەٚە،2٨/٣/٦٨١١پبظ ٔیٛەڕۆ ڕۆژی ی ٦:٣7کبژێر  ظئەڵّبٔیب یڕاصیۆی کۆڵٕ
لی ٚ صڕٔضأە چەکی کیّیبیی ڕەٌە٘یچ گۆغەیەکی صٚٔیبصا ٘ێٕضە ثەصڵ بطتێِەٚە تب ئجیٙبٔی یەکە

٘ێسە  ،ثەپێی زأیبری ڕێشراٚە ِرۆیە کبْ. ئەٚ راصیۆەیە ثبضی ٌەٚەغکرصٚە، کۀە٘ێٕراٚەثەکبر
 گٛٔضی 211ٔسیکەی  کبٔی عێراق ٌەِبٚەی ضبڵی ڕاثرصٚصا ثەثۆِجبی کیّیبیی پەالِبریچەکضارە

گرٚپی پسیػکبٔی ثێطٕٛر . ٘بٚکبت ثجەەڵەثۀبٚی ٘ ،صاٚەبْ کٛرصٔیػیٓ ٚ لەزایەکی کٛرصضتبٔی
 .٘ەڵەثجە ٌەالیەْ ضٛپبی عێرالەٚە ر پػت ڕاضت کرصٔەٚەی کیّیبثبراٌْەضە ،ڕاپۆرتی دۆیبْ صاٚە

 
 ۆیەم: هەڵىێستی ئەمەریکا دەربارەی کارەساتەکەو

ئەٚکبت  رص.راق صەکێپػتیٛأی ٌەع صژ ثەئێراْ، ریکب ٌەجۀگی کۀضاٚی فبرضضاەئەِٚەک ئبغکرایە، 
ئەِەریکب ثە٘ۆی ئەٚ پػتیٛأیەی ٌەعێرالی صەکرص ئبگبصاری ئەٚەثٛ کە عێراق چەکی کیّیبیی 

 ٌەٚکبتەصا زۆر الٚاز ثٛ. ثەاڵَ ٘ەڵٛێطتەکبٔی ئەِەریکب ثەکبر٘ێٕبٚە.
ەئەرغیفی ٌ ٚصەری ورصٚە، ئێراْ ٚ ثەجۀگی عێراقپەیٛەضت یەن وەئەِریىب ٔبِەثەپێی ثەڵگە ثۆ ّٔٛٔە

ثاڵٚکراٚەتەٚە. ٕبِەی ئبضبیػی ٔەتەٚەی ثۀبٚی پەسػ ،ئبضبیػی ٔەتەٚەی زأىۆی جۆرج ٚاغٕتٓ
صژی پێػّەرگەٚ چەوی ویّیبٚی عێراق ە دىِٛەتی ئەِەریىی ئبگبصاری ئەٚە ثٛە وصەکەٚێت کەرتیبیضا صە

صۆسەکە ثەٚجۆرە ثەرصەٚاِی  .٘ێٕبٚەٚ ٘یچ ٘ەڵٛێطتێکی جضیػی ٔەثٛە ٌەٚکبتەصاضٛپبی ئێراْ ثەوبر
 ٘ەثٛە، تب کبرگەیػتٛەتە ئەٚەی عێراق ئەَ چەکەغی ثەراِجەر ٘بٚاڵتیبٔی ضڤیً ثەکبر٘ێٕبٚە.

ویّیبٚی ٘ەیە صژ ثە٘ێسە وٛرصیەوبْ ٚ ٘ێسە  یضەصاَ چەو ەٚاغٕتٓ ثەثبغی ئبگبصار ثٛٚ ٛەٚێرای ئەِ
ئەٚ چەوبٔەظ . ی جۀگ صۀێرصراْوەثەغێٛە غەپۆٌی ِرۆی ثۆثەرەوبٔ ،وبٔیع ثەوبری صە٘ێٕێتئێرأیە
ثۆ ّٔٛٔە، پەرٌەِبٔتبری ثەریتبٔی  .(27٦2، ص.ِبیىڵ جەی ٘یٕی) .ئبٚاٚە ثۆی صاثیٓ صەوراسۆرٚاڵتبٔی ٌەالیەْ 

ئێّە چەکەکبّٔبْ صاثیٓ کرص ثبرەی ئەَ ثبثەتە ثە ثەثی ثی ضی راگەیبٔضٚە:"صەر 277٣ ضبڵیٌە ،تۆٔی ثێٓ
ثەاڵَ پێیبْ ٚتیٓ  ،ٚیضا، ثبضّبْ کرصەثجە ڕَ کە ٘ەڵپڕچەکّبْ کرص. ِٓ ٌە پەرٌەِبْ ثٛثۆ ضەصصاَ، ئێّە 

 (.Capitalism: the case against".) ٘بٚپەیّبٔەعێراق چٛٔکە  ،کە ٔبتٛأیٓ ٘یچ ثکەیٓ

 ورصْ ثۆوبرٚثبری غبرەٚأی  صاری ٔیػتە جێوۆِیتەی ثبٔه  ٦٨٨2یٕی صٚٚ٘ەِی ضبڵی (تػر٦0ٌە ) 
وبٔی ئەِەریىب وۆِەڵێه ٚیالیەتە یەوگرتٛە"ڕایگەیبٔض  ٚصتی ثەوۆثٛٔەٚەی ٌێپێچیٕەٚەورصەض (ە)ضٕ

ەرثبزی ٔبرصٚە ٌە پیػە ضبزی ض عێراقئبِێری ویّیبٚی ٚ ثبیٍۆجی ٔبٚەوی ٚ ضیطتّی ِٛغەوی ثۆ
  (27٦2، ص.ِبیىڵ جەی ٘یٕی) .ثەوبر ٘ێٕراْٚ عێراقوبٔی ثەثەرٔبِەی ویّیبٚی ثبیٍۆجیە ٔبٚەویە پەیٛەضت
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 یاباراوکردوی شاری هەڵەبجە دوای کیمبارو دۆخی 

ڕٚیبْ ٌەگەڵ رٚصأی کیّیبثبرأکرصٔی غبری ٘ەڵەثجە، ژِبرەیەکی زۆر ٌەسەڵکی ئەٚ غبرەٚ صەٚرٚثەری، 
، ثەِەثەضتی پبراضتٕی ژیبٔی سۆیبْ ٚ ثە٘بٔبٚەچٛٔی ثەرکەٚتٛاْ ٚ وبٔی ئێراْ ورصرەٌەضٕٛ

شبٔەی گەڕۆوی ثٕىەی تۀضرٚضتی ٚ ٔەسۆغ، وۆِبری ئیطالِی ئێراْثریٕضارەکبٔیبْ. ٌەثەراِجەرصا 
بٔی ورِبغبْ ٚ ڕەٚأە ٔەسۆغشبٔەو یعضارەوبٔثریٕ، زۆرێک ٌەبرەضەرورصٔی ثەروەٚتٛەوبْپێىٙێٕب ثۆچ

 . کراْ.ەٚ تبراْ ٘تض..ضٕ
ثەلٛرثبٔی،  ڕزگبرثٛەوبٔیبْ ثٛٔەٚە ٚ سەڵىی ٘ەڵەثجەغضا جبرێکی صیکە جێگۆڕوێیە گٛاضتٕەٚەٚ ٌەٚ

زۆرێک ٌەسێسأە رزگبرثٛەکبْ ٚ ئەٚأەی ثریٕضارٚ ثەرکەٚتٛەی چەکی کیّیبییبْ ٌۀێٛأضاثْٛ. 
 ٘بٚکبت ثێت ٘ۀضێىیبْ غٛێٓ ثسرْ. اٌەگەڵضْ، ئێطتبغی ٌێ ْٚ ثٌٛەکبٔیبْ ِٕضا ٌێکضاثراْ ٚ زۆرێکیبْ
 سػڵ ٚ پبرەٚ غتِٛەوی غەسطیبْ ِبڵِٛٛڵىێىی ٔەستیٕەی ٚەن زێڕٚ ،سێسأە ڕاگٛازراٚەوبْ

 .ٔەثٛٔەٚە ثەسبٚۀیثەتباڵٔجراٚ 
تیػک ثشەیٕە ضەر ٌێکەٚتەٚ کبریگەرییەکبٔی چەکی کیّیبیی ، ئێّە ٌێرەصا ٘ەٚڵضەصەیٓ ٌەچۀض رٚیەکەٚە

 ٌەٚکبتەصا.تیبٔەکەی، اڵەٚ ٘بٚەثجڵثۆ ضەر غبری ٘ە
 

 بجە ڵەكاریگەری چەكی كیمیای لەسەر الیەوە مرۆیەكاوی شاری هەیەکەم: 

ٌەوۆِەڵگەیەوی ضڤیٍەٚە  ،٘ۆی گۆڕیٕی صیّۆگرافیبی غبرەوە ثٛیە ٘ێٕبٔی ئەَ چەوە ٌەٚوبتەصاثەوبر
ەڵىی ضڤیٍی ٘ەڵەثجە س ،ەوەکرصٔی غبرثبرأویّیبرٚصاٚی ٌەصٚای  چٛٔىە ٘ەر ،ثۆوۆِەڵگەیەوی ضەرثبزی
سبٔضْ ٚ ڕٚٚ  ( ٘ەزاروەش٦7777(وەش ثریٕضارثٛٔی زیبص ٌە)1777ٌە ) پبظ غە٘یض ثٛٔی زیبص

ٌەالیەْ سەڵىی ضڤیٍەٚە ی ٘ەڵەثجە غبرئیضی ٔیػتّبٔیبٔی ئەٚغبرە، ٚێرأىرصٔی سبِٔٛبڵی ٘بٚ
 ٚوبت ٌەچٛارچێٛەییەوبْ وەئەیوٛرص ٘ێسە ثٛٔی ٌەگەڵ، ثٛیە ضەرثبزگەیەوی ئێرأی غبرەکە ٚچۆڵىرا

ٔەِب جگە  ئەَ غبرە ٘یچ ثٕەِبیەوی ِەصۀی تیبصا . ثەِجۆرە ٌەٚکبتەصاثەرەی وٛرصضتبٔیضا یەویبْ گرتجٛ
ٚەک ثەٚغبرە ثەسػی  ٔبٚچەکی ضەرثبزیضیّبی ، یەِەظ ضەرثبز ٔەثێتکبٌٚکبری ٚ ٌەتەرَ ٚ 

 ٌەغبرێکی ِەصۀی.
ّی وٛرصضتبْ ثەڕێٛثەرایەتی تٛێژیٕەٚەٚ ئبِبرەٚە وە ٌەالیەْ دىِٛەتی ٘ەرێ (١ثڕٚأە ٘ێڵىبری ژِبرە)
 4زٔجیرە –ٚە ٌە پرۆژەی ثەئەرغیف ورصٔی جیٕۆضبیضی گەٌی وٛرص  277١ئۀجبَ صراٚە ضبڵی 

ثاڵٚوراٚەتەٚە تیبیضائبِبژە صراٚە ثەٚەی زۆرثەی غە٘یضأی ویّیب ثبراْ ٌە ضٕٛری پبرێسگبی ٘ەڵەثجەْ 
 %(17،2٨وەڕێژەی)
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  خەڵكی هەڵەبجە لەسەرو لێکەوتەی چەکی کیمیایی ەری گیكاردوەم: 

ٌەٚکبتەٚە ٘ەتب ئەِرۆ ، جەث٘ەڵە ٘بٚاڵتیبٔی غبریضەر ٌە کبریگەری ٚ ٌێکەٚتەکبٔی چەکی کیّیبی
 صەرصەکەٚێت.ٚجۆرە ثە صئەٚ وبریگەریەظ  ثەتبیجەت ٌەرٚی تۀضرٚضتییەٚە. صرێژەی ٘ەیە.

 ٍەصەضتضاْگیبٔ سەڵکەکە کەٚتٛەٚ ثٛەتە ٘ۆی ەوە ثەرچ ٚەن ئەٚەی ئەٚوبتەی ئەٚ، وبریگەری وتٛپڕ
ثەصەر صٚای چۀض ضبڵێه  ئەٚەیە کە ع، وبریگەری صٚاتری٘بٚاڵتیبٔی ئەٚ غبرە ٚثریٕضارثٛٔی
، ثەتبیجەت ٌەضەر ئەٚکەضبٔەی ثریٕضارثْٛ یبسٛص کبریگەری ٌەضەر ٔەٚەکبٔی صا٘بتٛی ئەٚ صەرصەوەٚێـت

. ئەٚە جگە ٌەکبریگەرییەکبٔی ئەٚ چەکە ٌەضەر ی وٛغٕضەثەغێٛەی چۀض ٔەسۆغیەوئەٚەظ  .غبرە
 ضرٚغت ٚ پیطجٛٔی ژیٕگەٚ ٘ەٚای ٘ەڵەثجە. 

ی ٘ەڵەثجە، رۆژأە ٌێرەٚ جیٕۆضبیضەکۆِەڵکٛژی ٚ  ثەضەر ئەٚضبڵ  ٣٣زیبتر ٌە پەڕثٛٔی ضەرەڕای تێ
ّٔٛٔەی ٌەٚێ ٌێکەٚتەی ئەَ چەکە ٌەضەر ٘بٚاڵتیبٔی ئەٚ غبرەٚ ٔەٚەی ٔٛێع ثەصەرصەکەٚێت. ٌە

زیبصثٛٔی رێژەی ٔەزۆکی ٚ غێرپۀجە ٚ ٔەسۆغییە زگّبکییەکبٔی ٚەک ئۆتیسَ ٚ غەٌەي صەِبغ 
ثۆ ٘بٚاڵتیبٔی ئەٚ ەٚە چۀضیٓ گرفتی گەٚرە گەٚرەی ػٌەڕٚی ِرۆیٌەِٕضااڵٔی تبزە ٌەصایک ثٛ. ٘بٚکبت 

یەکی زۆر ٚ ژِبرە سبٚەْ پێضاٚیطتی تبیجەت ثٛٔی ژِبرەیەکی زۆرٌەٚأە ، ثەجێ ٘ێػتٛەغبرە 
گیبْ  صەتٍێٕەٚەٚ ەکەٚەچئەِرۆظ ثەصەضت ئبزارەکبٔی ئەٚ وە تب  ٌەثریٕضارٚ غە٘یضی زیٕضٚ.

 277١ ثەپێی ئبِبرێه وەٚەزارەتی غە٘یضاْ ئۀفبي وراٚاْ ثاڵٚییبْ ورصٚەتەٚە ضبڵیٌەصەضتضەصەْ. 
 (.٦7تب-0٘ێىبری ژِبرە) . ثرٚأەثبرأەٚە ٔەسۆظ وەٚتْٛثە٘ۆی ویّیب ٦00ٔەسۆظ 144ەوۆی ٌ
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٘ەڵەثجە ثەپبرێسگبثٛٔی ئەٚ غبرە، ثەاڵَ ٘ێػتب ٌەئێطتبغضا ضبڵ ٚ  ٣٣صٚای تێپەرثٛٔی ثەِجۆرە 
ضیّبکبٔی غبری پێػکەٚتٛ ٚ ٔەثٛٔی سسِەتگٛزارییە ضەرەتبییەکبٔەٚە صۀبڵێٕێت. ثەصەضت ٔەثٛٔی 

ٚێ ضیّبی صٚای ئەٚ ِبٚە زۆرە ٘ێػتب غبرەکە ثەپێی پێٛیطت ئبٚەصاْ ٔەکراٚەتەٚەٚ ٌێرەٚ ٌە
 ی پێٛەصیبرە. ٦٨١١کبٌٚکبرییەکبٔی ضبڵی 

 
 

 ( ٔەسۆظ144پێکٙبتٛە ٌە ) (عەیٕە)
 (٦00( ّٔٛٔەی کیّیبثبراْ )٣١0ئۀفبي ) نمونەی

 
 ( ڕەگەزی ّٔٛٔەکە 0سػتەی )

 
 سەرجەم مێ نێر جۆری نمونە

 361 211 1٨ ئەنفال

 111 113 64 کیمیاباران

 544 411 143 کۆی گشتی

 
 ِۀی ّٔٛٔەکە ( تە١سػتەی )

 
 سەرجەم تا زیاتر 31 ساڵ 31تا  21 ساڵ 21تا  11 ساڵ 11تا  1 جۆری نمونە

 361 211 15 15 1 ئەنفال

 111 126 46 5 1 کیمیاباران

 544 413 121 21 1 کۆی گشتی

 
 

 ( کەِئۀضاِب٨ْسػتەی )
 کەرکوک هەولێر سلێمانی مێ نێر ئەنفال کیمیاباران جۆری کەمئەندامی

 1 1 3 2 2 4 1 دەست

 1 3 1 4 1 4 1 قاچ

 2 4 6 5 1 1 4 چاو

 2 1 11 11 ٨ 16 4 کۆی گشتی
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 ( جۆری ٔەسۆغی ٚ ڕەگەز ٦7سػتەی )
 ِێ ٔێر کۆ ئۀفبي کیّیبثبراْ جۆر

 27٣ ١١ 2١٨ ٦11 ٦٦4 چبٚ
 ٦٦١ 12 ٦0١ 4٣ ٦٣1 ضیەکبْ

 ٦4٣ 20 ٦0٦ ٦١٦ ٦7 ٘ۀبٚ
 ٦21 ٦1 ٦47 ٦٣١ 2 فەلەرات

 ٨4 ٨ ٦7٣ ٦7٦ 2 ری سٛێٓفػب
 11 ٦1 07 ١4 ١ گٛڕگ ٚ گٛێ ٚ ٌٛت

 ٣2 27 12 2٦ ٣٦ پێطت
 ٣0 ٦٦ 4١ 4٦ 0 صەرٚٔی
 ٣0 4 4٦ 47 ٦ غەکرە

 ٦1 2 ٦0 ٦0 7 ئبزاری صەضت ٚ لبچ
 ٦٦ ٣ ٦4 ٦4 7 ڕۆِبٔتیسَ

 ٦2 4 ٦١ ٦4 2 صڵ
 ٣ 7 ٣ ٦ 2 ٔەزۆکی

 ٦7 ٣ ٦٣ ٦7 ٣ ٘تر
 1 ٣ ١ ١ 2 غەٌەي صەِبغ

 ١ ٦ 0 0 7 غەٌەي
 ١ 4 ٦7 1 1 ضٛتبْ

 1 7 1 1 7 غێر پۀجە
 ٨٦0 2٣٨ ٦٦١1 ١4٣ ٣22 کۆی گػتی

 

ٌەثبرەی صۆسی ئێطتبی ثەرکەٚتٛأی چەکی ، ٗ جث ڵٗ ٘یضأی ٘ٗ تی غٗ رایٗ ثٗ ٖٛڕێ ثٌٗەکبِەراْ ِطتەفب، 
ٚتٛأی  روٗ ثٗ  ٛأراٖٚت صٚ ضبڵی راثرصٚصا ٔٗ ٌٗ  ی ڤبیرۆضی وۆرۆٔبٖٚ ٖٚ ٘ۆی ثاڵٚثٛٔٗ :"ثٗکیّیبی صەڵێت

اڵَ تیّێىی پطپۆڕی ئێرأی  ثىرێٓ، ثٗ  ٖٚ رٖ ی صٖ ٚأٗ رورصْ رٖ ضٗ ثۆ چبرٖ  ثجٗ ڵٗ وی ویّیبیی ٘ٗ چٗ
ی ژیبْ ثۆ  سۆغشبٔٗ ٔٗ  غیبْ ٌٗ غێىی صیىٗ ْ، ثٗ وٗ وی ویّیبیی صٖ ٚتٛأی چٗ روٗ ری ثٗ ضٗ چبرٖ

ٔبتٛأێت تیّبری   وٗ رٖ ضٗ رگرتٕی چبرٖ اڵَ ٖٚ گرْ، ثٗ رصٖ ر ٖٚ ضٗ وی ویّیبیی چبرٖ ٚتٛأی چٗ روٗ ثٗ
 ."وبٔیبْ ثىبت ثریٕٗ
%( ثٛثێت 27)  ی ٌٗ وٗ ٚتٕیضا رێژٖ روٗ وبتی ثٗ وی ویّیبیی ٌٗ وی چٗ یٗ ٚتٗ روٗ ر ثٗ گٗ ئٗٚەتەٚە:"ىرصػیرٚٔی

   ٖٚ غیبٔٗ ٚ ئبزارٖ ٘ۆی ئٗ ثٗ ، ٖٚ گرێتٗ غی صٖ رتبپبی ٌٗ ضٗ  ٚرصٖ  چێت ٚ ٚرصٖ ڵىػبْ صٖ ٚ ٘ٗ رٖ ٚا ئێطتب ثٗ ئٗ
  ".ْ وٗ ٚتٛاْ وۆچی صٚایی صٖ روٗ ثٗ  رۆژأٗ

 

  کیمیایی لەسەر وەوەکاوی داهاتى كاریگەریسێهەم: 

ثەپێی ٌێىۆڵیٕەٚە ، ئەٚ غبرە ٚ ٔەٚەکبٔی صأیػتٛاْ ضەرگبزە زۆرتریٓ وبریگەری ٘ەثٛە ٌەئەَ 
 ڤبال .٘رضتبٔی، صەغ دطێٓیض عجبضی فرٚتٓ، ەضص. ،ریُەعبصي وص.، ِطتەفبی لبٔعیص.) وبٔیزأطتیە
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ٌەٚ ، ٌێىۆڵیٕەٚەٚ تٛێژیٕەٚەیبْ ورصٚە وە، (صوتۆری تر ٚ ژِبرەیەک... فەریض، ص.ژاْ پبضىبڵ زأضەرضٓ
سەڵىی  ثەرۆکی وە ئەگەری ٘ەیە ٌەصا٘بتٛصا ،صەضت ٔیػبٔی صەیبْ ٔەسۆغی ترضٕبویبْ ورصٚە، ثٛارەصا

ِٕضاڵی ٔبثەوبَ  ،ئۆتیسَ، ٔەزۆوی ،صەیبْ ٔەسۆغی ٚەن )غێر پۀجە ضاغبٌەئێطت رێتەٚە،ثگ ٔبٚچەیە ئەٚ
 ( ثەرصەٚاَ... ٌەصایه ثٛٔی وۆرپەٌەی ِرصٚ ،پێطتٚ ٔەسۆغی چبٚ  ،ٚ ٘ۀبضە تٛٔضی ٚ ڕە ثۆ

 ، ٔەٚەکبٔی صا٘بتٛی ٘ەڵەثجە٘ەڕەغەْ ٌەضەر  ٌەزیبصثٛٔضاْ ٚ
 

ە پرۆفیطۆرە، ئەَ سبّٔە (جۆضریٓ تٓوریط) تٛێژیٕەٚەوەی ٌەَ ثٛارەصا وەوراْٚ تٛێژیٕەٚأەی ٌەٚ
 صەگٛازرێتەٚە ثْٛ، ژە٘راٚی وەئبضەٚاری صەروەٚتٛە تٛێژیٕەٚەیە ئەٚ ثەپێی ڵ،ٌیڤەرپٛ ٌەزأىۆی
 ویّیبییەوبْ ِبصە ٚایە پێی( جۆضریٓ) ٘ەرٌەٌٚێىۆڵیٕەٚەیەصا. ثەروەٚتْٛ ئەٚوەضبٔەی صٚەِی ثۆٔەٚەی

 ٚٔەزۆوی جەضتەیی تێىچٛٔی ثەغێرپۀجەٚ غجْٛتٛ صەثێتە٘ۆی ٘ەیەٚ وۆرپەٌە ٌەضەر وبریگەریبْ
 . صەرٚٔی تێىچٛٔی ٚٔبثیٕبی،

 ضەرصأی ،(غە٘رضتبٔی دطێٓ) ٔبٚەوی زأبی پرۆفیطۆرٚ غبرە ئەٚ ٌەویّیبثبرأی ضبڵ ضێ ٌەصٚای
. ورص ئەٚغبرە ویّیبثبرأىرصٔی صەر٘بٚیػتەوبٔی ٘ەِٛ ٌەئۀجبِی صاوۆوی ورصٚەٚ ٘ەڵەثجەی غبری

 ثەئبضبٔی سەڵه ثۆئەٚەی ورصٚە ژە٘رەوبْ تێىەڵی ضێٛیی ثۆٔی ثەعص ڕژێّی صاٚەثەٚە ٚەئبِبژەی
 تٛێژەرأە ئەَ ٔسِەوبْ، غٛێٕە ثچٕە ثەئبضبٔی ئەٚەی ثۆ ثْٛ لٛرش ٚ ضۀگیٓ ئەٚگبزأە ثّژْ، ٘ەڵی
 غێرپۀجەی ٚ صەِبری وۆئۀضاِی: )ثْٛ ٔەسۆغیبٔە ئەَ تٛغی ٘ەڵەثجە ثەروەٚتٛأی صەروەٚت ثۆیبْ

 ژِبرەیەوی تٛغجٛٔی ٘ۀبضە، وۆئۀضاِی ٚچبٚٚ ٌەضەرپێطت وبریگەری ٔبئبضبیی، ٌەصایىجٛٔی ،ضیەوبْ
 . (ٔەزۆوی ٚپیبٚثە ژْ زۆری

 
 زأطتی تٛێژیٕەٚەیەوی ضٍێّبٔی ٌەزأىۆی ثبیٍۆژی ِبِۆضتبی دّە ئەدّەص صبڵخ (2772)ٌەضبڵی

 گەیػتە تٛێژیٕەٚەوە ئۀجبِی ،ْٛث ٘ەڵەثجە غبری وەصأیػتٛی پیبٚ ٚ ٌەژْ وەش( 11) ثۆ ئۀجبِضا
 تٛغی( ℅17) ْٛ،ثچبٚ ٔەسۆغی تٛغی( ℅01) ٘ەثٛ، ٘ۀبضەیبْ وێػەی( ℅01: )راضتیبٔە ئەَ

 ئەٚ ی(℅٦2.1. )ْٛث ٔەسۆغیەوبْ ٛ٘ەِ تٛغی وبتضا ٌەیەن تریبْ ثەغێىی.  ْٛث پێطت ٔەسۆغی
 . ثٛٚ وەِتر ئبضبی ٌەسەڵىی ٔەسۆغیبْ ثەرگری تٛأبی ثەروەٚتٛأە

 
ی ثٛأٌەضەر صەرثبز أە، ثەتبیجەتگبز ٚوبریگەری ئەێی زأیبری ئەٚ تٛێژیٕەٚأە، صەرصەکەٚێت کەثەپ

وەَ ئۀضاِی زگ  ،ٚەن وبریگەری ٌەضەر وۆئۀضاِی زاٚزێی ِرۆڤ ،زۆر زیبترە کبرەضبتەکە ٌەصا٘بتٛصا
ٌەضەر ئەٚ  ثەتبیجەت ،ضبیىۆٌۆجیبی ِرۆڤ ٌەضەر وۆئۀضاِی صەِبر ٚ ،وبریگەری صرێژ سبیەْ ،ِبن

تٛظ ثٛٔی ژٔبْ ثۀەزۆوی ٚ تٛظ  ،وەضبٔەی وە ٌەوبتی پەالِبرٚ ثۆِجبرأە وەصا تەِۀیبْ وەَ ثٛە
٘یچ ڕێجبزێىی . ٌەصایه ثٛٔی وۆرپەٌەی ِرصٚ ٌە ئبضتێىی ثەرچبٚصایە پۀجەثٛٔی ِٕضااڵْ ثەغێر

ێژسبیۀەوبٔی ئەَ تۀضرٚضتی ثە٘ێس ٔەصۆزراٚەتەٚە وە ثتٛأێت ضەرجەَ وبریگەریە ٔەگەتیڤە صر
 (27٦2، .)ص.ِبیىً جەی ٘یٕیثۆرصِٚبٔە ٌەضەرصەرثبز ثٛاْ ضبرێژ ثىبت. 
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ثەریەتی تٛێژیٕەٚەٚ ئبِبر ثەرێٛ ٚ فبٌىراٚأی دىِٛەتی ٘ەرێُٔئە ثەپێی ئبِبرێه ٚەزارەتی غە٘یضاْ ٚ
ضەر  زۆرتریٓ غە٘یضٚ لٛرثبٔی ٌەلەزای ٘ەڵەثجەی ، صەرصەکەٚێتاڵٚی ورصٚەتەٚەث 277١ضبڵی ٌە

 .(٦٦٘ێڵىبری ژِبرە) ثرٚأە. ثەپبرێسگبی ضٍێّبٔیٓ
 
 

 
 
 

ٌەصا٘بتٛصا زیبص صەکەْ، ثریتییە ٌەپبکٕەکرصٔەٚەی  ّبٚأەی وە وبریگەری ژە٘راٚی ثْٛیەوێىی تر ٌەٚ پبغ
  أی ئەٚ غبرە.گۆڕضتبٔی غە٘یضثەغێک ٌۀبٚچە ثەرکەٚتٛەکبْ ٚ ژێرزەِیٕەکبْ، کەٌەکبتی سۆیضا ثٛٔە 

تبئێطتبظ  وەٌٛپەالٔەْ وە ئەٚ وبرێىی تری ژە٘راٚی ثٛٔی صأیػتٛأی ئەٚ ٔبٚچەیە٘ۆ٘بٚکبت، 
ٚەن صەرگبٚ پۀجەرەٚ غیػی  ،گۆڕٚ وڕیٓ ٚ فرۆغتٕیبْ پێٛە ئەورێت ٌۀبٚ ثبزاڕی ئەٚ غبرەصائبڵٛ

)چبٚپێىەٚتٓ :وبضت وبری  .ڕٚسێٕراٚأە وە ٘ێػتب ثەوبر صێٓ ِٛضەٌەح صەیبْ وەرەضتەی تری ئەٚ ِبڵە

 .(27٦٨\2\21، ٚثبزاری ٘ەڵە ثجۀب
 
 

  سەر ڕاگىاسته و بێسەرو شىێه كردنكاریگەری ئەو چەكە لەچىارەم: 

( سەڵىی ئەٚ غبرە وۆِەڵێىی ٦٨١١|٣|٦١ثجە ثۆرصِٚبْ ورا ثەچەوی ویّیبی ٌەثەرٚاری )وبتێه ٘ەڵە
ٚ ثْٛ (وەش صەثیٕیەٚە ثریٕضار٦7777زۆریبْ ٌێ غە٘یض ثْٛ وۆِەڵیىی تریػبْ وەسۆی ٌەضەرٚ)

ەضەالِەتی صەرچْٛ ئەٚ غبرەیبْ ی ثغئەٚأە(. تڵمبٔی اثٛعٍی ،ٔەسۆغشبٔەوبٔی )تبراْ گٛاضترأەٚە ثۆ
ثەسبڵی یەوەِی  صەتٛأیٓ ئەِە. ثەتەٚاٚی چۆڵ ثٛٚ غبرٚ ضٕٛرەوبٔی ئێراْ  ڕٚەٚٚ ٙێػت جێ

ی أیػتٛأضەرصٛاضتٕەظ وبریگەری ٔەرێٕی صأب ٌەڕاگٛاضتٕی سەڵىی ئەٚ غبرە صاثٕێیٓ، ئەٚ ڕاگ
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ضەالِەتی صەرچْٛ ٌەڕٚی صەرٚٔیەٚە صاڕِبثْٛ ٚەوۆِەڵێه ِٕضاڵ ٚ ئەٚغبرە چٛٔىە ٘ەرئەٚأەی وەثە
لٛرثبٔی ٌٛغّە صأراٚەوبٔی غەڕی ئێراْ  ثٛٔە یع٘ۀضێىەض ،غٛێٓ ثْٛ پیرٚ پەوىەٚتەظ ثێطەرٚ

 صٚاتر، رثبٚویبْ غە٘یضثْٛ ثێطەرپەرغت ٍِی ڕێیبٔگرتەثە ، ٘ۀضێه ٌەِٕضااڵْ صایىٛعێراق
وەٌٛپەٌی ثۀرسیبْ پێجٛە  ثْٛ صەگێڕٔەٚە وەزێڕٚ  ئەٚثریٕضارأەی ٌەٚێ، ٌەسەضتەسبٔەوبٔی تبرأضا

وەتبئێطتبظ سسَ  ،ثەسێٛوراْٚ ٚ سەڵىەٚە ثراْٚ  ْٚ ثٛەوبٔیع ٌەالیەْ ٘ۀضێ ڵەِٕضا ،٘ەِٛی ْٚ ثٛە
ض دبڵ پبرێسەرێه وە ئەٚ وبت پێػّەرگەی پێىەٚتٓ : غب٘)چبٚ. ثەتەِبی صۆزیٕەٚەیبٔٓ ٚ ٚوەضیبْ ٌەصٚیبْ صەگەڕێٓ

 (27٦٨\2\22دسثی غٛعی ثٛە

 

 هەڵەبجەپێىجەم: كاریگەری لەسەردابەش بىوی دیمۆگرافیای 

افیەٚە گۆڕأی گەٚرەی ٌەڕٚی صیّۆگرەکە غبر ،٘ەڵەثجەصاجیٕۆضبیضی  ٌەوبتی ڕٚصأی وۆِەڵىٛژی ٚ
صٚاتر  ،ڵىرصٔی صأیػتٛأی ئەٚغبرەۆی چۆ٘ ثٛیە وۆِەڵىٛژیە ئەَ جیٕۆضبیضٚ . چٛٔىەثەضەرصا٘بت

 ثەِجۆرە .عێراق ٚ ئێراْصەٚڵەتی زٌٙێسی  غەڕی ٔێٛاْ صٚ ٚ ثەرەیەکیثٛیە ضەرثبزگەیەن ەکە غبر
 غبٔۆی پێىضاصأی صٚغبرضتبٔیەت، ٘ەڵەثجە ثٛیە گۆڕە پبٔی تبلی ورصٔەٚەی چەوی لەصەغەوراٚ، ثٛیە

بٔضا. ضەرئۀجبَ ٘ەڵەثجە ثبجەوەیثەپٍەی یەکەَ ە ٌەالیەْ سەڵىی ٘ەڵەثج ٌەئۀجبِی ئەٚ جۀگەظ سەڵکی
 ەکەی ثەسۆیەٚە ثیٕی.تراژیضیبی صأیػتٛأ صاثەغجٛٔێىی پڕ ٚێرای کبٌٚکبرییەکەی، غبرەکەظ

ثۆ  ەڕأەٚۀەگ ٘ەڵەثجە جبرێکی صیکەجێٙێػتٕی  ەکەی صٚای ئەٚکبرەضبتەٚصأیػتٛأ ژِبرەیەکی زۆری
 . ئەٚ غبرە

 
  ئابىریەوە لەڕویشەشەم. کاریگەریەکان 

ئەَ وۆِەڵىٛژی ٚجیٕۆضبیضورصٔە زیبٔێىی ِبصی زۆرٚ زەٚزۀضی ثەجٛتیبراْ ٚ ثبزرگبٔبٔی ئەٚغبرە 
  غٛێٕی ٔیػتەجێ ثبزاڕٚ صٚوبْ ٚتباڵٔکرصٔی  وبٔیبٔەٚە تبٚەوٛ٘ەر ٌەٚێراْ ثٛٔی وێڵگە. گەیبٔض

صٚای گرت صا بڵ ٚ ثیبرەوبٔی ضیرٚاْ سٛرِٔبدیەٚ ٘ەڵەثجە ثٛٔیبْ، ضٛپبی ئێراْ وبتێه صەضتی ثەضەر
یبْ ثەضەرصا گیراٚ زۆریٕەیبْ صەضتع ئبِێرە ضەرثبزیەوبٔی فەرِبٔگەٚ وەي ٚپەي ٚ ٘ەِٛئەٚە 

ٌەصیبرتریٓ ئەٚغٛێٕبٔەظ صٚای کبرەضبتەکە ثەتباڵٔجراْ ثریتی  ْ ٚ گٛاضترأەٚە ثۆ ئێراْ.یٛکرائبٚص
 ثْٛ ٌە:

 . ر تٛتٕیػەٚەچۀض عەِجب ئبِێرٚ وبرگەی چبن ورصٔی تٛتٓ ثە٘ەِٛٚ .1
ٚ وبْ ٚەن ٔەسۆغشبٔە ،فەرِبٔگەی سسِەت گٛزاری ِەصۀی ( ٦٦وەٌٛپەي ٚ ئبِێرٚ ئٛتُ ثێڵی)  .2

 . ٚەێٕەوبرەثب ئبگر وٛژٚ ثەریضٚ گٛاضتٕەٚە فەرِبٔگەی 
ضیطتّی وبرەثبی  وەثۆ ،ِذبٚیٍەی وبرەثب 11 ،ثجەطتگەی ضەرەوی وبرەثبی لەزای ٘ەڵەٚێ .3
 .تەٌەفۆٔی صەرەٚەی غبر وبٔی وبرەثب ٚضتٛٔە ٘ەِٛ ،وُ(ضیّی وبرەثب 17ٌە )ٔبیەت زیبتر اْ ثەوبررئێ
تراوتۆری  وە٘ۀضێه غۆفڵ ٚ ،غبرەٚأی ٚ وبٔی فەرِبٔگەی وػتٛوبڵ٘ەِٛ ئبِێرٚ ئۆتۆِجێٍە .4

 . ِەصۀیع ثەٚ ٔبٚەٚە ثراْ ٔەصۆزرأەٚە
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ی ٔبٚی ثراْ ٚ ٚ وەٌٛپەي ٚ ئبِێرەوبٔ یبْ صٚوبْ ،ِجێڵی ٘بٚٔیػتّبٔیبْۆتۆضەصاْ ئ .5
 . ٔەصۆزرأەٚە

ئێراْ ٘ۀضێه ٌەٚ  گۀُ ٚ جۆی ئەٚضبڵەی ضٕٛرەوە ٘ەِٛٚ صرٚێٕە ورا گٛاضترایەٚە ثۆ .6
 . ثەِەزۀضە گۀُ ٚ جۆوەیبْ ثۆگەڕایەٚە، جٛتیبرأەی وە ثەڵگە ٔبِەیبْ ٘ەثٛ

 . (پەرتٛوی تیبث٦0١77ٚٛجەی غە٘یض وۀسیىەی)ثوتێجشبٔەی گػتی ٘ەڵە .7
 .لٛتبثشبٔە ثەِێسٚ تەستە ڕەظ ٚ صەفتەرٚ لەڵەِی لٛتبثیبٔیػەٚە 21 وەٌٛپەٌی .8
  .ِسگەٚت 2٦وەٌٛپەي ٚ ئبِێری وبرە ثبٚ فەرظ ٚ ڕاسەری  .9
 

ثەچۀض ڕۆژ پێع ئبغىرا  ،ثجە وػبیەٚەٌە٘ەڵە (٦٨١١) تەِٛزی (٦٣ئێراْ ثە سٛاضتی سۆی ثەرٚاری)
یە تەلبٔضٔضٔەٚەی صاَ ٚ صەزگب وبٔی صەٚڵەت ورصٔی ٚەضتبٔی غەڕٌەوبتی وػبٔەٚەصا ثەسێرای صەضتی صا

(ثیٕبی صەٚڵەت وەٚت وەزۆر ثەیبْ لٛتبثشبٔەٚ 01ثەٚ چۀض ڕۆژە تۀٙب فریبی تەلبٔضٔەٚەی )
کەپێػکەغی سەڵکی  ئێراْ ثەصەر ٌەیبرِەتیە ِرۆیە وبْ .ۆغشبٔەٚ صەزگبی سسِەت گٛزاری ثْٛٔەس

ثجەصا ٘ەثٛٚ ٘بٚغبٔی غباڵٚی جیٕۆضبیض ٌەالیەْ ضتی ٌە ثەغێه ٌەتباڵْ ورصٔی ٘ەڵەصە ٘ەڵەثجەی کرص،
 .(1١،ي27٦1، )تە٘بضڵێّبْ .ڕژێّی ثەعطەٚە

یەتی تٛێژیٕەٚەٚ ئبِبر ٌەپرۆژەی اثەرەتی غە٘یضاْ ئۀفبي وراٚاْ ثەرێٛثەپێی ئبِبرێه وە ٚەزار 
صیبری ٚ وەٌٛ پەالٔەی رثاڵٚی ورصٚەتەٚە ژِبرەی ئەٚ ئبِێ 4ژِبرە –ئەرغیفی جیٕۆضبیضی گەٌی وٛرص 

 .(٦2)٘ێڵىبری ژِبرە  ثرٚأە. ورصٚە وەتیبچْٛ
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 ئەوجامپىختەو دەر

ەڵ ٚەن ئبغىرایە ئەَ تٛێژیٕەٚەیە ئبِبٔجی ثٛٚ ثگبت ثەٚ صەر ئۀجبِبٔەی وە پەیٛۀضیبْ ثەٚ وۆِ
ٚەاڵِی پرضیبرەوبٔی  ثۆئەَ ِەثەضتەظ ٘ەٚڵضراە. وٛژی ٚ جیٕۆضبیضەی سەڵىی ٘ەڵەثجەٚە ٘ەثٛ

 گػتیەوەٚە . ثەئبِبٔجە، وەپەیٛۀضیبْ ٘ەثٛ، ثضرێتەٚە وبٔی تٛێژیٕەٚەوەەئبِبٔجە تبیجەت
ی گرٔگتریٓ صەرئۀجبَ ٚ ثۆئەَ ِەثەضتەظ ئەَ ثەغە ٘ەڵضەضتێت ثەصەرسطتٓ ٚرٚٔىرصٔەٚەی پٛستە

ێژەر صٚاتر تٛ .وبٔی تٛێژیٕەٚە وە ٌەپەیٛۀضی ثەٚ ئبِبٔجبٔەی ٌەضەرەٚە ئبِبژەِبْ ثۆورصْصۆزیٕەٚە
 ٔەی ڕٚثەڕٚی لٛرثبٔیبٔی ئەٚوێػەٚ گرفتب ورصٔی ئەٚچبرەضەر ثۆ ضپبرصە صەسبتە ڕٚوۆِەڵێه ڕا

ثەِەثەضتی چبرەضەرەضەری وێػەی ثریٕضارٚ ثەروەٚتٛاْ ٚ  .جیٕۆضبیضە صەثٕەٚە ىٛژی ٚوۆِەڵ
 .٘ەڵەثجەی ثێطەرٚ غٛێٓ وراٚاْ ٚ سێسأی غە٘یضەوبٔی ئەٚ وۆِەڵىٛژیە

 
 :تٛێژیٕەٚەیەصۆزیٕەٚەوبٔی ئەَ  پٛستەی صەضتىەٚتٛ

 ثجەٚ جیٕۆضبیض ورصٔی سەڵىی ئەٚغبرە ٌەالیەْ ڕژێّی ثەعطەٚەوبرەضبتی ویّیبثبرأی ٘ەڵە (٦
 وە ٔٛضراْٚ ٌەٚوبتەصا . ِێژٚٚیبٔەی ثەپێی ئەٚ ثەڵگە ،ثٛە
ثەرژەٚۀضی سۆی ثەوبر٘ێٕبٚەٚ زۆر  ثۆ ٌەٚکبتەصا ٘ێسە کٛرصییەکبٔیوۆِبری ئیطالِی ئێراْ  (2

گەڵ ٘ێسە کٛرصییەکبْ پێػتر ٔەورصٚە وەٌە ێجەجەٚ ڕێىەٚتٕەوبٔضا ئەٚ ِەرجبٔەی جێجبریع ٌە پەیّبٕٔبِ
 ٌەضەری رێکەٚتجْٛ.

ی جیٙبْ، ثەتبیجەتی ئەِەریکبٚ یەکێتی ضۆڤیەت، ٌەٚکبتەصاثەٚەکبٌەت جۀگیبْ ٙێسزٌبٔی صەٚڵەت (٣
صٚ زٌٙێسەی ئەٚ  یع ٌەٚ ضیبضەتەی ئەٚعێرال ئێراْ ٚ جۀگی ٌەجەْٚ ٔبٚچەیەکی جیٙبْ ثەرێٛەصەثرص.

ثەِجۆرە ثەغێک ٌەسبکی عێراق ٚ ئێراْ ٚ ثەصیبریکراٚی ضٕٛری ٘ەڵەثجە، ثٛە  ضەرصەِە ثەصەرٔەثٛ.
ٔٛێتریٓ چەکەکبٔی ئەٚ ضەرصەِەٚ ضبغکرصٔەٚەیبْ، ٌەرێگەی فرۆغتٕیبْ ثۆتبلی ورصٔەٚەی ِەیضأی 

  ثە٘ەرصٚ صەٚڵەتەکە.
ىٛژیەیبْ وۆِەڵٚ ئەٚ وبت وە چبٚەڕٚأی ئەثەرەی وٛرصضتبٔی  ٘ەڵەی ضەرورصایەتی غۆڕظ ٚ (4

٘ێسەکبٔی پێػّەرگە ٘ەٚڵیبٔضا ٌەرێگەی ٘ەڵەثجەٚە ٘ێرغەکبٔی ثەعص  ثەعص،صڕٔضەی ی ٌەڕژێّ، ٔەصەورص
 ثۆ ضەر پێػّەرگە ضٛک ثکەْ ٚ ٌەرێگەی ثەرەیەکی صیکەٚە رژێّی ثەعص زیبتر ضەرلبڵ ثکەْ.

صەٚڵەتی ثۆ وۆِەڵگەی ٔێٛەضەر ئبضتی سەڵىی وٛرصضتبْ  ثۆ ٔەثٛٔی صۆضتێىی راضت گۆ  (1
 ثەصەِەٚە ٘بتٕی سەڵکی کٛرصضتبْ ٚ ٘ەڵەثجە ٌەکبتی ئەٚ کبرەضبتەصا.
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 راسپاردەكان بۆچارەسەری كێشەكان 

 جیٙبْ .ٌەضەر ئبضتی چەوە  ٘ەٚڵضاْ ثۆثٕجڕورصٔی ئەٚجۆرە (٦

 وبتی ڕٚصأی ئەٚ جۆرەەٌئەٚەی  ثۆ ،ورصٔی وبریگەری ئەٚ ِبصأە ٌەضەر سەڵىی ٘ەڵەثجەصیراضە (2

 .رێتضەری ثەپەٌەی زیبْ ٌێىەٚتٛاْ ثى چبرە ٚ وبٔی وەَ ثىرێٕەٚەثتٛأرێت وبریگەریە صا،ِەترضیە

 بٔەی ثۆِجبراْ کراٚاْ. وبریگەری ئەِٚبصأە ٌەضەرژیٕگەی ئەٚٔبٚچ ٘ەٚڵضاْ ثۆ کەِکرصٔەٚەی (٣

یبْ یبرِەتی صەضت وەٚتٕی  ،٘ێٕبٚەبرگبی ورصٔی ئەٚ وەضبٔەی وە ئەٚ چەوەیبْ ثەوصاص ٌێپرضیٕەٚەٚ (4

 ەوەْ .صیبْ ئەٚأەی ثبزرگبٔیبْ پێٛە  ،ئەٚ جۆرە چەوبٔە ئەصەْ

ٌێىۆڵیٕەٚە ٌەضەر ڕٚصاٚەوەٚ ٌە٘ەِٛٚ ڕٚە  ثىبت ثۆرغبٔی وۆِەڵگەی ٔێٛٔەتەٚەییە وبر( ئەروی ضە1

 .وبٔەٚەٚ لبٔٛٔی ٚ زأطتی ٚ تۀضرٚضتیە ضیبضی

ئەٚ ٚاڵتبٔە وەصەضتیبْ ٘ەثٛە ٌەفرۆغتٕی ئەٚ  یوۆِپبٔیبٚ وبرگبٔەبری ورصٔی ئەٚ صی( ٘ەٚڵضاْ ثۆ ١

ٌەٚ وۆِپبٔیبٚوبرگەٚ  ثجەگرتٕی لەرەثٛی ِبصی ثۆسەڵىی ٘ەڵەٚەر ی ثەعص ٚچٛ ِبصأە ثەڕژێّی ٌۀبٚ

  .ثبزرگبٔبٔە

صأبٔی  وبْ ٚەرژِێری ٚرصی لٛرثبٔیبْ ثریٕضارەٚەن ض، ورصٔی زأطتی ٚرصٌێىۆڵیٕەٚەٚ صیراضە (0

چٛٔی غٛێٓ ثسرەوبْ ٚ صیبری ثەصٚاصا ٚ ٚەرگرتٕی ضەرژِێری تەٚاٚی غە٘یضاْ ثۆ ،ٔەیەوی پطپۆڕٌیژ

ثەغێٛەیەوی زأطتی  ،٘ەڵضأەٚەی ئەٚ ژێرزەِیٕبٔەی ثٛٔەتە گۆڕی ثەوۆِەڵ ٚ وبْورصٔی گۆڕە ثەوۆِەڵە

ضەر صأیػتٛأی یٓ ثۆئێطتب ِەترضتب ٚگەڕاْ ثەصٚای ئەٚ ثۆِجبٔەی ٌەوبتی ثۆِجبرأە وەصا ٔەتەلیْٛ ٚ

 .ئەٚ ٔبٚچەیە

ٌۀبٚ ثبزاڕەوبٔی  وبٔضا ثەجێّبْٚ.پەالٔەی وەٌە سبٔٛە ٚێراْ وراٚە ورصْ ثەٚ وەي ٚٔە٘ێػتٕی ِبِەڵە (١

رەٚ تەٌی وبرەثبٚ ضەرجەَ وەرەضتەوبٔی ن غیع ٚ صەرگبٚ پۀجەٚە ،٘ەڵەثجەصا ِبِەڵەیبْ پێٛە صەورێت

 وبْ .سبٔٛثەرە ٚێراْ ثٛە
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 .یبْ ٔب ،وەیەٚە وبریگەری ِبٚە ٌەضەر ٔبٚچەوە ئبیب ٌەڕٚی تۀضرٚضتیٕگەی ٔبٚچەژٌێىۆڵیٕەٚە ٌە (٨

سۆپبراضتٕی ٘بٚٔیػتّبٔیبْ  ثىرێت ثۆبثێت صەثێت ڕێّٕبی تۀضرٚضتی صەرچٛٔىە گەر وبریگەری ِ

 ٌێیبْ غە٘یض صەثێت.ٚ ٔبٚثۀبٚ  ِبْٚ بفریبوەٚتٕی ئەٚ ثەروەٚتٛأەی وەتبئێطتٚ

ئەٚ تبٚاْ ثبرأەی وە ثٛٔەتە ٘ۆوبری ئەٚ وبرەضبتەٚ صاصگبی ورصٔی ضەرجەَ ئبغىرا ورصٔی ٔبٚی  (٦7

ثەصرٚضت ورصٔی چۀضیٓ  ،ٚصائەٚ ِەرگە ضبتە ٌەِێژ ػتٕەٚەیئۀجبَ صەرأی ٚەوبر ورصْ ثۆثەزیٕضٚ ٘ێ

 .ٌەغبری ٘ەڵەثجەی پیػىەٚتٛ زأطتی ِۆزەسبٔە
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 سەرچاوەكان

 كتێة 

ی ڕٚصاٚەوبٔی وٛرصضتبْ جەوبْ یەوتری ئەغىێٕٓ صیٛی ٔبٚەٚە، پە٦٨٨0ٔ ،ٔەٚغیرٚاْ ِطتەفب اِیٓ .٦

  .ثەرٌیٓ ،٦٨١٣-٦٨0٨

ی وٛرصضتبْ ،سٛالٔەٚە ٌۀبٚ ثبزٔەصا صیٛی ٔبٚەٚەی ڕٚصاٚەوب٦٨٨٨ٔ، ٔەٚغیرٚاْ ِطتە فب اِیٓ .2

 .ثەرٌیٓ ،٦٨١١-٦٨١4

  .ضٍێّبٔی ،٦٨١١ثجەٚ ثە٘بریوبرەضبتی ویّیبثبرأی ٘ەڵە ،٦٨٨١ ،غەٚوەتی دبجی ِٛغیر .٣

  .چبپشبٔەی ٚەزارەتی ڕۆغٕجیری ،ٌەٚ صیٛ ضٕٛرەوبٔی ِەرگەٚە ،277١ ،ِەدّٛص لەرەصاغی .4

وبْ ٌە صیىۆِێٕت ٌەضەر ڕۆڵی ِٛضتە غبرە وۆِەڵێه ، جبظ ٚجیٕۆضبیض2770ِەدّٛص ضۀگبٚی،  .1

 .یەکێتی ٔیػتیّبٔی کٛرصضتبِْەوتەثی ثیرٚ ٘ٛغیبری  ،ئۀفبٌضا

 .چبپەِۀی گۀج ،٦٨1١-٦077ثجە ی ٘ەڵەالپەڕەیەن ٌەِێژٚٚ ،2770 ،ثەور دّەصضیك عبرف .١

 ،یبْ صاثەظ ثْٛ ،صیّٛوراضی صیىتبتۆری، ،عێراق،ئبیٕضەی 277١ ،وبریص ضتبٔض فیً ،ضرضٌٓیبَ أ .0

  .چبپشبٔەی ڕۀج

چبپشبٔەی ، ثجەٚە ثۆٔٛگرە ضەٌّبْ ضەصٚ٘ەغتب ڕۆژ چبٚەڕٚأیٌە ٘ەڵە ،277١ ،ص.٘ێرظ ِذّض اِیٓ .١

  .غڤبْ ضٍێّبٔی

چبپشبٔەی ، یبضەتی ٔەتەٚەپەرضتی صاگیروەراْ ٚپەرچەورصاری سێڵەوی وٛرص،ض27٦7ص.فبیك گٛڵپی، .٨

 ضٍێّبٔی ، ڕۀج

ثەڕێٛە ، ،وٛرتەیەن ٌەِێژٚٚی چەوی ویّیبٚی ٘ەڵەثجە ٚەن ّٔٛٔە27٦7، ضەیض عجبضی فرٚتٓ .٦7

 چبپشبٔەی وبرۆ ، ثەریەتی یبصگبری ٘ەڵە ثجە ثەغی ڕاگەیبٔضْ

چبپشبٔەی ، ص ڤبْ ئبٔرات ٚصەرئۀجبِە وبٔی،صاصگبییىرصٔی فرا27٦٦ٔ، عٍی ِەدّٛص ِذّض .٦٦

 ڕۆغٕجیری ٘ەٌٚێر 
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ٚەزارەتیػە٘یضاْ ٚ ئۀفبي ، صەزگبی ضەراضیّٛرغی ضەدەر، ،صۀگی ثێضۀگی27٦٦، ئەدّەصی ٔبتمی .٦2

 وراٚأی ٘ەرێّی وٛرصضتبْ 

،وٛرتە ثبضێه ضەثبرەت 27٦٦ ،گٕٛٔبرَ، ثیئبتە. ئەوی ٌەڤە غیضاي -ْ.وٕٛت. ڤ. ثەرگەَ .٦٣

 ٘ەٌٚێر  ،چبپشبٔەی دبجی ٘بغُ ،ی ِرۆڤثەِبفەوبٔ

 صەزگبی چبپ ٚ پەسػی دّضی ، ،چۆْ چەپىێه وبَ ِێژٚٚی وۆِەڵە27٦2، ِەالثەستیبر .٦4

،ڕە٘ۀضە ٔێٛصەٚڵە تیە وبٔی ثەوبر ٘ێٕبٔی چەوی ویّیبیی، ٌە ثاڵٚوراٚەوبٔی 27٦٣، ضعیض ثەغیر .٦1

 ثەڕێٛەثەریەتی یبصگبری ٘ەڵە ثجە 

 چبپشبٔەی ڕۆغٕجیر ،ئۀفبي ٌە ثەڵگە ٔٙێٕیە وبٔی ئەِریىب ، ٘ەڵەثجە27٦٣ٚ، ِبیىڵ ویٍی .٦١

، ثەرپرضیبیەتی تبٚاْ وبری ٌەتبٚأی ڕەغەوٛژی غبری ٘ەڵەثجە 27٦٣، ِذّض ِذّض ضعیض ئەدّەص .٦0

 ضٍێّبٔی –

صەزگبی ڕۆغٕجیری ، ،جیٕۆضبیض زٔجیرەیەن گفتٛگۆ ٌەوۀبڵی ئبضّبٔی ڕێگب27٦4، تە٘ب ضٍێّبْ .٦١

 ضٍێّبٔی  –یرەِێرص چبپشبٔەی پ، جّبي عیرفبْ

 ضٍێّبٔی –چبپشبٔەی ئبزاصی ، صۆضێی ٘ەڵە ثجە ٌەصاصگبی ثباڵی تبٚأەوبٔەٚە، 27٦1، تە٘بضٍێّبْ .٦٨

 ٌەصاصگبی ثباڵی تبٚأەوبٔەٚە 2،صۆضێی ٘ەڵەثجە 27٦1تە٘بضٍێّبْ، .27

 ،ثجە ضەصصاَ دٛضیٓ جیٕۆضبیضی وٛرصتبرِبییەوبٔی ٘ەڵە ،27٦1ج ویٍی، ص.ِبیىً ویً-پ-ْ .2٦

  .یرە ِێرصچبپشبٔەی پ

  .ثجەگۆڕە ثەوۆِەڵەوبٔی ٘ەڵە، 27٦١ ،یضِذّض ِذّض ضع .22

 ،پبٔۆراِبی چەوی ویّیبییٍەوٛرصضتبْ،گرٚپی وۆِپبٔیبوبٔی ٘ەڵەثجە 27٦0 ،ص.ٔبجخ گٛڵپی .2٣

،ڕێجەری تۀضرٚضتی ٚضەالِەتی 27٦0ص.ئِٛیضرزایی،، ص.غٙریبری سبتری، ص.ِطتەفبی لبٔعی .24

 چبپەِۀی گۀج، ٚضتیە وبْثۆثەروەٚتٛأی ویّیبیی ٚ چبٚصێریە تۀضر

 ٦٨١١\٣\٦١٘ەڵەثجە  عێراق–ٌەجۀگی ئێراْ  وۆِەڵ وٛژی وٛرص ،27٦١عبصي صضیك،  .21
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 گۆڤبرٚ ڕۆژٔبِە 

، ٣ڕۆژی تبٚأە گەٚرەوە ثەرگی  ٦٨١١\٣\٦١یبصەٚەریە وبٔی  ،، چبٚپێىەٚت27٦٣ٓ، عِٛەر عەثضٚي .٦

٦-17. 

ڕۆژی تبٚأە گەٚرەوە  ٦٨١١٦٨١١\٣\٦١یبصەٚەریە وبٔی  ،، چبٚپێىەٚت27٦٣ٓ ،عِٛەر عەثضٚي .2

 .17-٦، 4ثەرگی 

ڕۆژی تبٚأە گەٚرەوە  ٦٨١١ ٦٨١١\٣\٦١یبصەٚەریە وبٔی  ،، چبٚپێىەٚت27٦٣ٓعِٛەر عەثضٚي  .٣

 .17-٦، 1ثەرگی

ڕۆژی تبٚأە گەٚرەوە  ٦٨١١ ٦٨١١\٣\٦١یبصەٚەریە وبٔی  ،، چبٚپێىەٚت27٦٣ٓعِٛەر عەثضٚي  .4

 .17-٦، ١ثەرگی

ڕۆژی تبٚأە گەٚرەوە  ٦٨١١ ٦٨١١\٣\٦١یبصەٚەریە وبٔی  ،، چبٚپێىەٚت27٦٣ٓ ،عِٛەر عەثضٚي .1

 .17-٦، 0ثەرگ

ڕۆژی تبٚأە گەٚرەوە  ٦٨١١ ٦٨١١\٣\٦١یبصەٚەریە وبٔی  ،، چبٚپێىەٚت27٦٣ٓعِٛەر عەثضٚي  .١

 .17-٦، ١ثەرگ

ەٚرەوە ڕۆژی تبٚأە گ ٦٨١١ ٦٨١١\٣\٦١یبصەٚەریە وبٔی  ،، چبٚپێىەٚت27٦٣ٓعِٛەر عەثضٚي  .0

 .17-٦، ٦7ثەرگ

، 2٦ثەرگی ، ٘ەڵەثجە، ،ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی جٛگرافی ٚ ئبثٛری لەزای ٘ەڵەثجە27٦7ِذّض غفٛر غریف  .١

٦72 

 

 چاوپێكەوته :

 .تٛێژەر .ضٍێّبٔی ،27٦٨ .دسثی غٛعی ێػّەرگەیپدەِە ضەعیض،  ٔەجّەصیٓ .٦

 .٘ەڵەثجە 27٦٨ ،لٛرثبٔی چەوی ویّیبٚی ،وبضت وبرێىی ٔبٚ ثبزاری ٘ەڵەثجە .2
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 ،ضٍێّبٔی ،27٦٨ ،صەزگبی غە٘یضاْ ٚئۀفبٌىراٚأی ضٍێّبٔی کبِەراْ ِطتەفب، ثەرێٛثەرایەتی .٣

 .تٛێژەر

 

 سەرچاوەی وێت:

 

 ئەٌۀض ئەکرەَ، گبزی سەرصەي، ضبیتی: .٦

-https://zaniary.com/blog/5fca8f07bceae/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

%D8%AE%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%84 

 ئەٌۀض ئەکرەَ، ِەترضییەکبٔی گبزی تبثْٛٚ، ضبیتی: .2

https://zaniary.com/blog/5fca7ba5276d7/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB

-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86 

 ضبیتی: ێکص،ض ئەکرەَ، ِەترضییەکبٔی گبزی ڤی ئئەٌۀ .٣

5fca7926a6a80/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DBhttps://zaniary.com/blog/

-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C

VX-%D8%A6%DB%8E%DA%A9%D8%B3-%DA%A4%DB%8C 

 ص. ٔبجخ گٛڵپی، چەکی کیّیبیی ضبیتی: .4

archives/2915https://dengekan.info/ 

 کبرەضبتی کیّیبثبرأی ٘ەڵەثەجە، ضبیتی: .1

http://chawykurd.com/details.aspx?=hewal&jmare=2496&Jor=67&Jor2=4 

 ، ضبیتی: ٖٚ تٗ صۆزراٚٔٗ  ثجٗ ڵٗ ( ِٕضاڵی ٚٔجٛی ٦٦ٗ٘ٔٙب ) تٗ  فب: تب ئێطتب راْ ِطتٗ وبِٗ .١

https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=31527 

 ، ضبیتی:صەرثبرەی ٘ەڵەثجە .0

ahalabj-https://uoh.edu.iq/ku/about/ 

 کٛرصضتبٔی، صەرثبرەی ٘ەڵەثجەی غە٘یض، ضبیتی: کبرا .١

blog/5d5dbed5df179/%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8https://zaniary.com/

-%B1%D9%87%DB%8C

https://zaniary.com/blog/5fca8f07bceae/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%84
https://zaniary.com/blog/5fca8f07bceae/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%84
https://zaniary.com/blog/5fca7ba5276d7/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86
https://zaniary.com/blog/5fca7ba5276d7/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86
https://zaniary.com/blog/5fca7ba5276d7/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86
https://zaniary.com/blog/5fca7ba5276d7/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86
https://zaniary.com/blog/5fca7926a6a80/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A4%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%DA%A9%D8%B3-VX
https://zaniary.com/blog/5fca7926a6a80/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A4%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%DA%A9%D8%B3-VX
https://zaniary.com/blog/5fca7926a6a80/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A4%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%DA%A9%D8%B3-VX
https://zaniary.com/blog/5fca7926a6a80/%D9%85%DB%95%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A4%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%DA%A9%D8%B3-VX
https://dengekan.info/archives/2915
https://dengekan.info/archives/2915
http://chawykurd.com/details.aspx?=hewal&jmare=2496&Jor=67&Jor2=4
http://chawykurd.com/details.aspx?=hewal&jmare=2496&Jor=67&Jor2=4
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=31527
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=31527
https://uoh.edu.iq/ku/about-halabja/
https://zaniary.com/blog/5d5dbed5df179/%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%87%DA%B5%D9%87%D8%A8%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://zaniary.com/blog/5d5dbed5df179/%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%87%DA%B5%D9%87%D8%A8%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D9%87%DB%8C%D8%AF
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-%D9%87%D9%87%DA%B5%D9%87%D8%A8%D8%AC%D9%87%DB%8C

%D8%B4%D9%87%D9%87%DB%8C%D8%AF 

 

, the site: apitalism: the case against9) C 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/3193818.stm 

 

 

https://zaniary.com/blog/5d5dbed5df179/%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%87%DA%B5%D9%87%D8%A8%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://zaniary.com/blog/5d5dbed5df179/%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%87%DA%B5%D9%87%D8%A8%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/3193818.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/3193818.stm

