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 21 .................................................................................................. عیٕبسیۆ پێؾجیٕیکشاٚەکبْ

 24 .................................................................................................................... دەسئۀدبَ
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 پێشەکی

لەسەثبؽ، ٘بٚؽێٛەی صۆسثەی وێؾەوبٔی دیکەی ٔبٚچەی -ٔبگۆسٔۆ٘ەسێّی وێؾەٚ لەیشأەکبٔی 
وبٔی خۆسخیب، ٌەئۀدبِی دسٚعزجْٛ ٚ کەخێٕبکۆ ەی وێؾەی لشَ ٚ کێؾەی ٔبٚچەلەٚلبص، ٌۀّٛٔ

٘برٛەرە ئبساٚە. چبسەعەسٔەکشدٔی ئەَ کێؾبٔەػ، ثەسدەٚاَ ثٛٔەرە  عۆڤییەدٌێکٙەڵٛەؽبٔەٚەی یەوێزیی 
چبسۀٛعی ثۆ ٔبٚچەوەٚ ئەٚسٚپبٚ خیٙبْ. ثۆ یەکالکشدٔەٚەی  ،ی ٔٛێ٘ۆکبسی دسٚعزجٛٔی لەیشأ

لەسەثبؽ عباڵٔێکی صۆسە خۀگێکی دٚسٚدسێژ ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ ثەسپبثٛە، ثەاڵَ  ٘ەسێّی
ۀٛعی ئەَ ٔبٚچەیەی دیبسیٕەکشدٚە. ٘ەسدٚالػ ثەسدەٚاَ ٌە٘ەٚڵذاْ ثۆ عەپبٔذٔی ربئێغزب خۀگەکە چبس

 .عەسٚەسی ٚ ٘ەژِٛٔی خۆیبْ ثەعەس ئەَ ٘ەسێّەدا

ٌەٚە دەسچٛە کەپەیٛەعذ ثێذ ثەدۆخی ئێغزبٚە، ثەڵکٛ ٔبکۆکی ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ 
سەربکەی دەگەسێزەٚە ثۆ عەسدەِی کێؾەکە سەگێکی سیؾەیی ِێژٚیی ٚ ئیزٕی ٚ دیٕی لٛڵی ٘ەیە، عە

دەعەاڵری ػٛعّبٔییەکبْ ٌۀبٚچەکەدا، دٚارشیؼ رەلیٕەٚەی ٍِّالٔێکە ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ 
 .ٌەدەیەی ثیغزەکبٔی عەدەی ساثشدٚەٚە کە ربئێغزبػ ثەسدەٚاِی ٘ەیە

، ثشیزییە ئەٚەی ئبعزی کێؾەی لەسەثبغی ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا ئبڵۆصرشکشدٚە
ەکی خیۆپۆٌەریکی، ثەخۆسێک ٘ەس یکبْ ٚ کشدٔی ئەَ پشعە ثە ٍِّالٔێٌەدەعزێٛەسدأی ٘ێضە ٔێٛدەٚڵەرییە

دەٚڵەرێک ٌەثەسژەٚۀذی الیۀێکیبْ دەعزێٛەسداْ ٌەَ کێؾەیەدا دەکبد، رۀبٔەد صۆسخبس عٕٛسی ئەَ دٚ 
ئەٚسٚپب ساعزەخۆ دێٕە ٔێٛ ٍِّالێکەٚە،  ئێشاْ ٚ یەکێزی ،ئەِەسیکب ،سٚعیب ،رٛسکیب ،دەٚڵەرە رێذەپەسێٕێذ

ٚەک ئەٚەی ئێغزب ٌەعەس ئەسصی ٚالیؼی ٘ەسێّی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ سٚدەداد. ثەاڵَ ئەَ دەعزێٛەسدأە 
ٔێٛدەٚڵەریبٔە، ٔەک کێؾەکەی چبسەعەس ٔەکشدٚە، ثەڵکٛ ثٛەرە فبکزەسێک ثۆ ثەسدەٚاِجٛٔی ٍِّالٔێ ٚ 

٘ێؾزٕەٚەی ٌە ەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا. ئۀدبِەکەؽی ثشیزییە ٔبٚۀبٚە عەس٘ەڵذأەٚەی خۀگ ٌۀێٛاْ ئ
کێؾەکە ثەثێ چبسەعەس ٚ کٛژسأی ٘ەصاساْ کەط ٚ ِبڵٛێشاْ ثْٛ ٚ ئبٚاسەثٛٔی عەداْ ٘ەصاس کەط 

 ٌەعەس خبک ٚ صێذی خۆیبْ. 

دبْ ٚ ئەسِیٕییەکبٔی ٌەئێغزبدا خۀگ ٚ پێکذادأی عەسثبصی ٌۀێٛاْ ٘ێضەکبٔی عٛپبی ئبصەسثبی
ٔی لەسەثبؽ، ثۀێٛۀذگیشی سٚعیب ساٚەعزبٚە. ثەاڵَ ئبگشثەعذ ٚ ساگەیبٔذٔی ئبؽزی سسێّی ٔبگۆ٘ە

خبسێک  ذعبڵی ساثشدٚدا چۀ 17ٌۀێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب، ؽزێکی ٔٛێ ٔییەٚ ٌەِبٚەی ٔضیکەی 
ربلیکشاٚەرەٚە، ثەاڵَ ثەسدەٚاَ ئبگشثەعذ ٚ ساگەیبٔذٔی ئبؽزی ثٛەرە چبسەعەسێکی کبری. ثەخۆسێک 
ئەٚ دۆخە دەسفەری ثەخؾیٛەرە یەکێک ٌەالیۀەکبْ، ثۆ خۆسێکخغزٕەٚەٚ ٔٛێکشدٔەٚەی کێؾەکە، 

ئبصەسثبیدبْ دٚارشیؼ دۆخەکە خبسێکی دیکە ٌۀێٛأیبٔذا رەلیٛەرەٚە. ٚەک ئەٚەی ئەِدبسە سٚیذا. 
دٚای ؽکغزی ٌەخۀگەکبٔی عباڵٔی ٔەٚەدەکبٔذا، چۀذ عبڵێک دٚارش خۆیی سێکخغزەٚەٚ پەسەی 
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ئبصەسثبیدبْ ثەرٛأبیی عەسثبصی خۆیذاٚ پەالِبسی ٘ەسێّی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبغی دایەٚە، عەسئۀدبَ 
 ٌەثەسژەٚۀذی خۆیی یەکالکشدەٚە.ی خۀگەکەی ئەَ دٚاییەچبسۀٛعی 

٘ەسێّی ریؾک ثخەیٕە عەس ٔبٚەسۆکی کێؾەی یەدا ٘ەٚڵذەدەیٓ یئەَ ساپۆسرە ؽیکبس ئێّە ٌەِیبٔەی
ی دٚٔبکۆکییەکبٔی ئێغزبٚ ساثش عەسەکیخبڵی  ، ٌەگەڵ ٔبعبٔذٔی ئەَ ٘ەسێّە، کەثٛەرەلەسەثبؽ ٔبگۆسٔۆ

٘ەسدٚ ٚاڵد ٚ ٔێ ٔێٛاْ کبسٚ ِێژٚی ٍِّالٔێکب٘ۆ ؽیکشدٔەٚەیٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ، ٌەگەڵ 
ٚ خبڵی ٔەدۆصیٕەٚەی ِیکبٔیضِی چبسەعەس٘بٚکبد   ،ۆڵی ٚاڵربٔی ٘ەسێّی ٚ ٔێٛدەٚڵەری ٌەکێؾەکەداس
خۀگی  ثبعکشدٔیثەػ ثۆ یەکالکشدٔەٚەی ئەَ کێؾەیە کەصیبرش ٌەعەدەیەکە ثەسدەٚاِی ٘ەیە. ٌەگەڵ ٚ٘ب

دٚاخبس ٘ەٚڵذەدەیٓ  ٌێکەٚرەٚ ئبعەٚاسەکبٔی خۀگەکە. ئەَ دٚاییەی ٔێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبٚ
 سٚ.ئەَ کێؾەیەٚە ثخەیٕە ثۆ ْکشاٚەکبیە چبٚەڕٚأپێؾجیٕی ٚعیٕبسیۆ 

  



 
5 

 

 واسىامەی واگۆروۆ قەرەباغ 

، ٔبگۆسٔۆ ٚؽەیەکی سٚعییە ثەٚاربی ثەسصایی ٚ چیب دێذ. ٘بٚکبد لەسەثبؽ  لەسەثبؽ-ٔبگۆسٔۆ
، ٌەسٚی لەٚلبصی ثبؽٛس ٌۀبٚچەیٚؽەییەکی رٛسکییە ثەٚاربی ثبخچەی سەػ دێذ. لەسەثبؽ ٘ەسێّێکە 

ەی ئبصەسثبیدبٔەٚە. ٌەچٛاسالؽەٚە دەوەٚێزە ٔێٛاْ عٕٛسی ئبصەسثبیدبْ، خٛگشافیبٚە کەٚرۆرە ٔبٚخەسگ
 ئەسِیٕیب، ئێشاْ ، سٚعیب ٚ رٛسویب.

، ژِبسەی دأیؾزٛأی دٚایٓ ئبِبس یثە پێ .صۆسیٕەی دأیؾزٛأەوەی ئەسِۀییٓ  لەسەثبؽ-ٔبگۆسٔۆ
ی دیکەػ عەس أە% ئەسِۀی ثْٛ، ئە84ٚیە سێژەی ژِبسەٚ ٘ەصاس وەط ثْٛ، ٌە 041ئەَ ٘ەسێّە 

. ئەسِۀیەکبْ ٘ەسێّەکەیبْ ٔبٚٔبٚە )ئبسرغبش( ثەٚاربی داسعزبٔی خٛداٚۀذی 0ثۀەرەٚەکبٔی دیکەثْٛ
-سۆژ. ٘بٚکبد ئبصەسییەکبٔیؼ ٔبٚیبْ ٌە٘ەسێّەکە ٔبٚە )یٛخبسی لەسە ثبؽ( ٚارب سەؽە ثبخچەی ثەسص

 ثباڵ.

خٛگشافیبی ئبصەسثبیدبٔذا ٘ەڵکەٚرٛە. ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ ٌەثٕەڕەرذا ٘ەسێّێکە ٌۀێٛ عٕٛسی 
کیٍۆِەرش دٚسە ٌەثبکۆی پبیزەخزی ئبصەسثبیدبٔەٚە. سٚثەسی لەسەثبؽ  161پبیزەخزەکەی )عزیجبٔکیشد(ە ٚ 

%ی سٚثەسی ئبصەسثبیدبْ پێىذە٘ێٕێذ. لەسەثبؽ ٌەسٚی 04ویٍۆِەرش چٛاسگۆؽەیە، ٚارە ٌە  3711
خٛگشافییەٚە خبٚەْ عشٚؽزێکی ؽبخبٚی ٚ رۆثۆگشافیبیەکی چیبییە. ثەسصرشیٓ ٌٛرکە چیبی لەسەثبؽ، 

ِەرشە. ٘بٚکبد سٚثبسی ِیب٘ب، دیبسرشیٓ سٚثبسی ٘ەسێّەکەیە،  2613چیبی گیبِیؾە کە ثەسصییەکەی 
ەپشۆژەی کبسۆئبٚی ٌەعەس ثٛٔیبدٔشاٚە. عشٚؽزی عەخزی ٔبٚچەکە ٚایکشدٚە کە ئەَ ٘ەسێّە کێؾەی ک

                                                           

 
1
ٔبٚچەکبٔی لەٚلبصٚ ٘ەسێّی ٔبگۆسٔی لەسەثبؽ، ٌەساثشدٚدا خگە ٌەئەسِۀی ٚ ئبصەسەییەکبْ، ٔبٚچەی ٔیؾزەخێجٛٔی کٛسدەکبٔی ئەٚ    

عٕٛسەػ ثٛە. ثەؽێکی ئەَ ٔبٚچەیە ٌەعەسدەِی عۆڤییەرذا، ثۆ ِبٚەی ؽەػ عبڵ ثٛەرە ٘ەسێّێکی خبٚەْ دەعەاڵری خٛدِٛخزبسی 
اٚە. )ػبیؾە زٛسی( سۆژٔبِۀٛعی رٛسک ٌەِجبسەیەٚە دەڵێذ: ثەپێی ٘ۀذێک عەسچبٚەی ِێژٚیی ٚ ٌەالیەْ کٛسدەکبٔەٚە ثەسێٛەثش

ثٛٔی کٛسد ٌەَ ٔبٚچبٔەدا دەگەسێزەٚە ثۆ عەدەکبٔی ٔۆیەَ ٚ دەیەَ. ثەپێی ٘ۀذێک عەسچبٚەی دیکەػ ثٛٔی کٛسد ٌۀبٚچەی لەٚلبص 
ٚ دسٚعزکشدٔی ٔبٚچەیەکی خیبکەسەٚە ٌۀێٛاْ ئیّپشارۆسیەری دەگەسیزەٚە ثۆعەدەی ؽبصدەٚ ئەٚکبد )ؽبػەثبعی عەفەٚی( ٌەپێٕب

 ػٛعّبٔی ٚ عەفەٚی ژِبسەیەک ٘ۆصی کٛسدی ٌۀبٚەی ِٛعڵ ٚ خۆساعبٔەٚە ٘ێٕبٚەٚ ٌۀبٚچەکبٔی لەٚلبصدا خێگیشیکشدْٚ.
ثەخؾییە کٛسدەکبْ ٚ دٚای ؽۆسؽی ئۆکزۆثەس ثەفەسِبٔی ٌیٕیٓ، ٌۀبٚچە کٛسدٔؾیٕەکبٔی ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ دەعەاڵری 

(، کٛسدەکبٔیؼ ٔبٚیبْ ٌێٕب)کۆِبسی کٛسدعزبٔی عٛس(. زٛعێ زبخیێڤیەکەیەکی خۆثەسێٛثەسی پێ ثەخؾیٓ، ثەعەسۆکبیەری )
ؽبسەکبٔی ( ٌەؽبسە گەٚسەکبْ ئەَ کۆِبسە ثْٛ. یٍجدبس، صٔگیالْ، لٛثبدٌٛ، ؽٛؽکپبیزەخزەکەی ؽبسی الچیٓ ثٛ. ؽبسەکبٔی )الچیٓ، 

% ی دأیؾزٛأەکەی ٌەٚکبرەدا 88.1%ی دأیؾزٛٔەکەی ٚ الچیٓ ٌە88.4دٚ ٔبٚچەی کٛسدی رەٚاٚثْٛ، کٍجدبس  کٍجدبس ٚ الچیٓ
یبسەکە ڕث یەکێک ٌەئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب سەخٕەیبْ ٌەثشیبسەکەی ِۆعکۆ ٔەگشد ٚ، رۀبٔەد ئەسِیٕیب ثەکٛسد ثْٛ. ئەٚکبد 

ەیە ثٛثٛ ثۆ ئبصەسثبیدبْ. چٔبٚ یەک ثەفەسِبٔی ِۆعکۆ دەعزجەسداسی ئەٚبِەٕەٚرٕکثەپێی سێک 0810خۆؽسبڵ ثٛ، چٛٔکە ٌەعبڵی 
( کەط ثٛەٚ سێژەی 40111ی یەکێزی عۆڤییەد، ژِبسەی دأیؾزٛأی کٛسدعزبٔی عٛس )0815ەکەی عبڵی یثەپێی عەسژِێشی

 7.3.0818ْ. ٌەثەسٚاسی 9ی دأیؾزٛأی ٘ەسێّەکە ث91.5ٛ ئبصەسثبیدبٔی ثْٛ ٚ ئەٚأی دیکەػ 915.2 ثٛەٚ 62.0کٛسدەکبْ ٌە 
ٌەگەڵ گۆسیٕی ثەسێٛثەسی ئیذاسی ٚ عیبعی ئبصەسثبیدبْ، کٛسدعزبٔی عٛسیؼ ثەفەسِبٔی عزبٌیٓ ٘ەڵٛەؽبیەٚە ٔبٚچەکەیبْ خشایەٚە 

بڵەی عەس ٘ەسێّی لەسەثبؽ. صۆسیٕەی دأیؾزٛأەکەؽی ساگٛێضساْ ثۆ ٔبٚچەکبٔی دیکەی لەٚلبص. ثەٚ خۆسەػ ِێژٚی ؽەػ ع
 دەعزی عزبٌیٓ کۆربیپێٙبد.بٔی عٛس ٌەعەسرەِۀی کٛسدعز

https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%95%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%95%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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سێگبٚثبٔی ٘ەثێذ. ٌەئێغزبدا رۀیب دٚ سێگەی عەسەکی ٘ەیە، کە ثەؽە خیبٚاصەکبٔی ٘ەسێّەکە ٌە ٘ەس 
 چٛاس خەِغەسییەٚە پێکەٚە گشێذەداد.

ٌەثبکٛسٚە ثۆ ثبؽٛس دەگۆسێذ، ثەگؾزی ٌەلەسەثبؽ، کەؽٛ٘ەٚا ثەپێی ثەسصٚ ٔضِی ٔبٚچەکە 
ٍُِ، ٌۀبٚچە 511ثۆ  311٘ەٚای ِبِٕبٚۀذٚ فێٕکە. عباڵٔە سێژەی ثبساْ ثبسیٕی ٌۀێٛاْ ٚئبٚ

ٍُِ. ئەَ عشٚؽزەػ ٚایکشدٚە کە کؾزٛکبڵ ثجێزە عەسچبٚەی یەکەِی  711ؽبخبٚیەکبٔیؼ دەگبرە 
ەٚ ٌۆکەٚ رٛرٓ ٚ سەصداسی. ٌەسٚی عەسچبٚەی ثژێٛی ٘بٚاڵریبٔی ئەٚ ٘ەسێّە. ثەربیجەد ثەس٘ەِی دأەٚێڵ

عشٚؽزیؾەٚە ٔبٚچەیەکی ٘ەژاسە، ٌەپبڵ کؾزٛکبڵیؾذا ٘بٚؽێٛەی ژیبٔی ٘بٚاڵریبٔی ٔبٚچە 
ؽبخبٚییەکبْ خەڵکەکەی خۆیبْ ثەثبثەری ئبژەڵذاسیؾەٚە عەسلبڵ کشدٚە. ٘بٚکبد ٘ۀذێک پیؾەعبصی 

ٔی خٛاسدەِۀی ٚ ثەس٘ەِٙێٕبٔی ؽەساة ٚ ثچٛکیؼ ٌە٘ەسێّەکەدا ئۀدبِذەدسێذ ٌۀّٛٔەی دسٚعزکشد
 کبسی دەعزی ٚ ثەس٘ەِی خٛسی.

ٌەسٚی عیبعیەٚە،  .دەعەاڵری ٘ەسێّی لەسەثبش یبْ ئەٚەی ئەسِۀییەکبْ ثە ئبسرغبش ٔبٚیذەثەْ
ەٚە عەسثەخۆثٛٔی ٌەئبصەسثبیدبْ ساگەیبٔذٚەٚ خۆیی ثە٘ەسێّیکی 0883٘ەسێّی لەسەثبؽ ٌەعبڵی 

ەسۆکبیەری ٔبعبٔذٚە. ثەاڵَ ٌەعەس ئبعزی ٔیٛدەٚڵەری دأی پێذأۀشاٚە، کۆِبسیی، خبٚەْ عیغزّی ع
 )رۀٙب زکِٛەری ئەسِیٕیب دأیپێذأبٚە(.

ٌەعیغزّی عیبعی لەسەثبغذا عەسۆک خبٚەْ صۆسیٕەی دەعەاڵرەکبٔەٚ ثۆ ِبٚەی پێٕح عبڵ 
کی ٚەصیشاْ ٘ەڵذەثژێشدسێذ ٚ دەرٛأێذ ثۆ خٌٛێکی دیکەػ خۆی ٘ەڵجژێشێزەٚە. عەسۆک خۆی عەسۆ

ٚ ٚەصیشەکبٔی دەعزٕیؾبْ دەکبد ٚ ثۆ خۆؽی عیبعەری ٔبٚخۆٚ دەسەٚەی لەسەثبؽ سۀگشێژ دەکبد. 
 زکِٛەریؼ دەعەاڵری خێجەخێکشدٔی ٌەدەعزذا کۆکشاٚەرەٚەٚ ٌەثەسدەَ عەسۆک ٚ پەسٌەِبٔذا ثەسپشعە.

دێذ. یەکەَ ئۀذاَ پێک  22پەسٌەِبٔی لەسەثبؽ ٔبٚدەثشێذ ثە )ئۀدِٛۀی یبعبدأبْ(، ٌە 
ئۀدبِذساٚ ِبٚەی ئۀذاِێزی ٌەَ ئۀدِٛۀەدا ثۆ پێٕح  1111٘ەڵجژاسدٔی ئەَ ئۀدِٛۀەػ ٌە عبڵی 

 عبڵە ٚ ئۀذاِەکبٔی ٌەسێگەی ٘ەڵجژاسدٔی ٔٙێٕییەٚە دەعزٕیؾبٔذەکشێٓ.

 

 واگۆروۆ قەرەباغ: لەوێىان مێژو و ئێستای کێشەکاودا

بؽ ٌەئێغزبدا، پێٛیغزە ثگەسێیٕەٚە ثۆ ِێژٚ ٚ ثۆ رێگەیؾزٓ ٌە٘ۆکبسەکبٔی پؾذ خۀگی لەسەث
عەسەربی دسٚعزجٛٔی ئەَ کێؾەیە. ئەَ ٘ەسێّە ٌەعەدەکبٔی ساثشدٚدا، ثە٘ۆی عٕٛسە خٛگشافییەکەیەٚە 
ثٛەرە خبڵی ثەسیەککەٚرٓ ٔێٛاْ ٘ەسعێ ئیّپشارۆسیەری )ػٛعّبٔی، فبسعەکبْ ٚ سٚعیبی لەیغەس(. 

ثجێزە خبڵی سٚثەسٚثۀەٚەٚ پێکذادأی ٔێٛاْ ئەَ عێ  ٘ەسئەٚەػ ٚایکشدٚە ئەَ ٘ەسێّە ثەسدەٚاَ
 ئیّپشارۆسیەرەٚ ٘ێضەکبٔی دیکە. 
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ەکبٔی لەسەثبغیبْ خێٙێؾزٛە. چؾزٛأی ٘ەسێّەکە ئبٚاسەثْٛ ٚ ٔبٚثەَ ٘ۆکبسەػ ثەسدەٚاَ دأی
کۆچی ثەکۆِەڵ ٚ ئبٚاسەثٛٔی دأیؾزٛأی لەسەثبؽ ثەثەسدەٚاِی، ثٛەرە ٘ۆکبسی ئەٚەی کە٘ەِیؾە 

  ک ٚ سەگەصی دأیؾزٛأی ئەَ ٘ەسێّە، ٌەعەسدەِێکەٚە ثۆ عەسدەِێکی دیکە خیبٚاصثێذ.سەچەڵە

ٌەسٚعیب،  0806اٚ ٌەسٚعیب. دٚای ؽۆڕؽی ئۆکزۆثەسی ڕثٛە ثەؽێکی دأەث 0714لەسەثبؽ ٌەعبڵی 
لەسەثبؽ ثٛە ثەؽێه ٌەوۆِبسەکبٔی ٔبٚچەوبٔی لەٚلبصی ثبؽٛس. یەک عبڵ دٚارش خۀگ ٌە ٔێٛاْ 

لەسەثبؽ -دا یەوەَ ئۀدِٛۀی ٔبگۆڕٔۆ0807ئبصەسثبیدبْ ٌەعەس ئەَ ٘ەسێّە سٚیذا. ٌە رەِٛصی ئەسِیٕیبٚ 
ی پێىٙێٕب. ٌەکۆربییەکبٔی خۀگی ذٚ زىِٛەد ٚ ئۀدِٛۀێىی ٔیؾزّبٔدەعەاڵری خۆثەڕێٛەثەسی ساگەیبٔ

سی ٔبٚچەکەیذاٚ یەکەِی خیٙبٔیذا ػٛعّبٔییەکبْ دەعزیبْ ثەعەس لەسەثبغذا گشد، دٚارش ثەسیزبٔیب پەالِب
ٌەژێش دەعزی ػٛعّبٔییەکبٔذا دەسیٙێٕب. ثەسیزبٔییەوبْ وەعبیەرییەوی ئبصەسییبْ ثۀێٛی )خەعشۆ ثەی 
عٛڵزبٔۆڤ(، ٚەن پبسێضگبسی لەسەثبؽ ٚ صۀگەصٚس دیبسی وشد. ئۀدِٛۀی ٔیؾزّبٔیی لەسەثبؽ 

ٌە دژی پبسێضگبسە ثڕیبسەوەی پەعۀذ وشد، ثەاڵَ خەڵىی ٔبٚچەوە ثەَ ثڕیبسە ساصی ٔەثْٛ ٚ 
ئبصەسثبیدبٔییەوە ساپەسیٓ. ثەِدۆسە ؽەڕ ٚ پێىذادأی ٔێٛاْ چەوذاسە لەسەثبغییەوبْ ٚ ئبصەسییەوبْ، 

ثەسدەٚاِجٛ. عەسئۀدبَ دۆخەکە ثەکۆٔزشۆڵکشدٔی ئبصەسثبیدبْ ٌەالیەْ  0811ربٚەکٛ ٔیغبٔی عبڵی 
 سٚعیبٚە کۆربیٙبد.

عیبدا ٚاژۆوشد، ثۆ ئەٚەی لەسەثبؽ ثەؽێٛەیەوی کبری ٘ەِبْ عبڵ، ئەسِیٕیب سێىىەٚرٕێىی ٌەگەڵ سٚ
 0810ثۆِبٚەیەک رب گەیؾزٓ ثە چبسەعەسێىی یەودبسی ٌەژێش وۆٔزشۆڵی سٚعیبدا ثێذ. دٚارش ٌەعبڵی 

 ئەسِیٕیبٚ خۆسخیبػ ثەڕەعّی وەٚرٕە ژێشدەعزی سٚعیبٚ ثْٛ ثەثەؽێک ٌەیەکێزی عۆڤییەد. 

(، پەیشەٚی ٌەعیبعەری 0842-0811ڤییەد )ٌەٚکبرەدا خۆصێف عزبٌیٕی عەسۆکی یەکێزی عۆ
پەسرکشدٔی گشٚپ ٚ کەِیٕە ئیزیٕیکییەکبٔی ٔێٛ کۆِبسی یەکێزی عۆڤەیزی دەکشد. ثەخۆسێک ئبِبٔح ٌەَ 

ەَ عیبعەرە ئەٚەثٛ کە٘ەِیؾە کەِیٕەکبْ پێٛیغزیبْ ثەدەعەاڵد ٚ پبسێضگبسی ِۆعکۆ ٘ەثێذ. عزبٌیٓ ئ
٘ەعزب ثەٌکبٔذٔی  0812یب پەیشەٚکشد. ثەخۆسێک ٌەعبڵی ثبیدبْ ٚ ئەسِیٕعیبعەرەی ثەساِجەس ئبصەس

٘ەسێّی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ ٌەسٚی ئیذاسییەٚە ثەئەسِیٕیبٚە. ٌەثەساِجەسدا ثۆ دسٚعزکشدٔی عیبعەری 
ٌکبٔذٔی ٘ەسێّی ٔبخزؾیڤبْ )ٔەخچەٚاْ(ی ئەسِیٕیب، ٌەسٚی  ەی ئیزٕیکی ٌەٚ ٔێٛأەدا، ٘ەعزب ثٍِّالٔێ

صەسثبیدبْ. ٌەکبرێکذا ٔبخزؾیڤبْ صۆسیٕەی دأیؾزٛأەکەی ئەسِۀی ثْٛ. ئیذاسییەٚە ثۆعەس خبکی ئب
لەسەثبغی، ٌە ٔێٛ -، یەوەی ئیذاسیی ئۆرۆٔۆِی ٔبگۆسٔۆعۆڤییەدیەکێزی  0812ٌەالیەکی دیکەٚە، ٌەعبڵی 

ئەَ یەکە ئیذاسییە سٚخێٕذساٚ  0818خبوی وۆِبسی ئبصەسثبیدبْ داِەصسأذ، ثەاڵَ دٚارش ٌەعبڵی 
 ساگٛێضساْ.  عۆڤییەدکەی ثۆ لٛاڵی سٚعیبٚ ٔبٚچەکبٔی دیکەی دأیؾزٛأە

ثەِدۆسە ٍِّالٔێکە پێی ٔبیە لۆٔبغێکی دیکەٚەٚ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ کەٚرٕە ؽەسێکی عبسد 
ەد ثەساِجەسیبْ، یٌەعەس ئەٚ دٚ ٘ەسێّە. ثەاڵَ ثە٘ۆی رشط ٌەکبسدأەٚەی دەعەاڵری ئەٚکبری عۆڤی

 بسدی ٌۀێٛأیبٔذاثەٚ خۆسە ِبیەٚە. ٍِّالٔێکەػ ثەؽبساٚەیی ٚ ثەع
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ەد ثەعەس ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبٚ ٘ەسێّی لەسەثبؽ، ثۆ یی عۆڤییٌەِبٚەی عباڵٔی فەسِبٔشەٚا
ژ کێؾەی لەسەثبؽ کپ ثٛیەٚەٚ سٚثەسٚثٛٔەٚەٚ خۀگ ٌۀێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب ێِبٚەیەکی دس

سٚثەسٚی الٚاصثْٛ ثٛیەٚەٚ دٚارش ٌەعبڵی  ڤییەدعۆٌەعەس ئەَ ٘ەسێّە سٚیٕەدا. ربئەٚکبرەی یەوێزیی 
٘ەڵٛەؽبیەٚە. ٌەٚکبرەدا ثەربیجەد ٌەکۆربی ٘ەؽزبکبٔذا، ئەسِۀییەوبٔی لەسەثبؽ دەعەاڵرذاسأی  0880

ئبصەسثبیدبٔیبْ ثەٚە رۆِەرجبسدەوشد وەدەعزیبٔکشدٚە ثەئبصەسیىشدٔی ٔبٚچەوە. ئەسِۀەوبٔی لەسەثبؽ 
شدٔەٚەیبْ ئۀدبِذا ثۆ چٛٔە پبڵ ئەسِیٕیب، ٘بٚکبد ئۀدِٛۀی ٌەٚکبرەدا ٘ەڵّەرێىی ٚاژۆوۆو

اصیجْٛ، ثەاڵَ دٚاخبس ڕٔٛێٕەسایەری گەٌی لەسەثبغیؼ، خگە ٌەچۀذ ئۀذاِێکی ئبصەسیی ئۀدِٛۀەکە ٔب
یبسەکە ثەصۆسیٕەی دۀگی ئۀذاِبٔی ئۀدِٛۀەکە، داٚایبْ ٌە ِۆعىۆ وشد ئیذاسەوەیبْ ثخبرە عەس ڕث

 ئەَ داٚایەی سەرکشدەٚە. عۆڤییەدب. ثەاڵَ دەعەاڵری ئەٚکبری وۆِبسی ئەسِیٕی

، ٚسدە ٚسدە 0880ی کبٔٛٔی دٚەِی عبڵی 14ٌە  عۆڤییەددٚای ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی یەکێزی 
ی خۆیبْ ساگەیبٔذ. یکۆِبسەکبٔی عەس ثە یەکێزییەکە، ٌەژێش دەعزەی یەکێزییەکەدا ٔەِبٔەٚەٚ عەسثەخۆ

ەسیەکە ٌە ئەسِیٕیب ٚ ئبصەسثبیدبْ، عەسثەخۆیی خۆیبْ ساگەیبٔذ ٚ دا 0881٘ئەٚەثٛ ٌە عەسەربی عبڵی 
٘یچ پەیٛەعزییەکیبْ ثە ِۆعکۆٚە ٔەِب. ٘بٚکبد عەسکشدەکبٔی ٘ەسێّی لەسەثبؽ، ٚیغزی خۆیبْ ثۆ 
پێکٙێٕبٔی کۆِبسێکی عەسثەخۆ ٌە ٘ەسێّەکەدا ساگەیبٔذ، کە عەس ثە ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ ٔەثێذ. 

ەیبٔذٔی عەسثەخۆییەکە ٚەعزبیەٚە، ثەربیجەد ٌەٚکبرەدا کە لەسەثبؽ ٌەژێش دەعزی ئبصەسثبیدبْ دژی ساگ
ئبصەسثبیدبٔذا ثٛ، ٌەیەکەَ کبسدأەٚەیەدا ئبصەسثبیدبْ ئۆرۆٔۆِی ٌەئیذاسەی لەسەثبؽ عۀذەٚە. 
 ٘ۀگبٚەکەؽیبْ ثەیبخیجْٛ ٚ خیبثٛٚٔەٚەی ٔبٚثشد، ثەپالٔی ئەسِیٕیب. ٌەثەساِجەسدا ئەسِیٕیب پؾزیٛأی
خۆی ثۆ ثشیبسەکەی ٘ەسێّی لەسەثبؽ ساگەیبٔذٚ چەک ٚ پبسەی ثۆ ٔبسدْ. ئبصەسثبیدبْ ئەٚ ٘ۀگبٚەی 
ئەسِیٕیبی ثە ٘ەڵگیشعبٔذٔی خۀگ ٔبٚثشد. ثەِدۆسە وێؾەی ئەسِۀەوبْ ٚ ئبصەسییەوبْ ٌەعەس لەسەثبؽ 

ۀگەکەؽذا عٛپبی دٚثبسە صیٕذٚ ثٛیەٚە. ٌێشەٚە خۀگ ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚٚالدا ٘ەڵگیشعب. ٌەثەسەکبٔی خ
 ٌێشەٚە  ئبصەسثبیدبْ ٌە الیەک ٚ لەسەثبغی ٚ ئەسِۀییەکبٔی ٌەالیەکی دیکە ثەساِجەس یەکذی ٚەعزبٔەٚە.

 ٌەعەسەوبْ، وێؾە ٔبٚچە ٌەعەس ئەسِیٕیب ٚ ئبصەسثبیدبْ ٔێٛاْ ٌە پێىذاداْ، ٚ ؽەڕ دیىە خبسێىی
 .٘ەڵذایەٚە عەسی لەسەثبؽ، ٌەٚأەػ

ثەسدەٚاِجٛ، عەسئۀدبَ ئبصەسثبیدبْ ساصی ثٛٚ ثە  0883ربٚەکٛ عبڵی  0881خۀگەکە ٌە عبڵی 
ٔێٛۀذگیشی سٚعیب دأٛعزبٔذْ ٌەگەڵ لەسەثبغییەکبْ ثىبد. ٌە ئبوبِذا سێىىەٚرٕی ئبگشثەعذ، ٌۀێٛاْ 

ٌەژێش ٔبٚی سێىىەٚرٕی ِێٕغه وە ٔبٚی پبیزەخزی  0883ی ئبیبسی 01ئبصەسییەوبْ ٚ لەسەثبؽ ٌە 
خۀگەکە صیبٔی صۆسی ثە ئەسِیٕیب گەیبٔذ. ثەاڵَ لەسەثبغیؼ ٔەخشایەٚە ژێش  .ۆ وشاثیالسٚعیبیە ٚاژ

دەعەاڵری ئبصەسثبیدبْ، ٘بٚکبد عٛپبی ئەسِیٕیب رٛأی خیب ٌە ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ، پێٕح ؽبسی دیکەی 
 ٚثەسی فشاٚأی ؽبسەکبٔی ئبگذاَ ٚ فضٚڵی. ثەکۆی گؾزیؼئبصەسثبیدبْ ثگشێذ، ٌۀێٛیبٔذا سسۆژئبٚای 
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گیشکشد. ٌەئۀدبِی خۀگەکەؽذا ی دایؾ9ی خبکی ئبصەسثبیدب11ٔ ٌەپبڵ لەسەثبغذا ٔضیکەی ئەسِیٕیب
 .ٛاْ ٘ەسدٚالدا وٛژساْ ٚ عەداْ ٘ەصاس وەعیؼ ٌەعەس صێذی خۆیبْ ئبٚاسە ثْٛێ٘ەصاس وەط ٌە21ٔ

سٚعیبػ ثۆ ئەسِیٕیب، ثەربیجەد ٌەسٚی پؾزیٛأی عەسثبصییەٚە، ٘ۆکبسێک ثٛ،  یثەسدەٚاِی پؾزگیش
 ثۆ ئەٚ عەسکەٚرٕەی ئەسِیٕییەکبْ ثەساِجەس ثەئبصەسییەکبْ ٌەٚ خۀگەدا.

ۀێٛاْ یەکدبسی ئەَ کێؾەیە ٌ ٔغب، سٚعیب ٚ ئەِشیکب ثۆچبسەعەسیدٚارش ٘ەسیەکە ٌە فەسە
دا 1101عزبٔەکبٔی ٔێٛأیبْ ٌەعبڵی یبْ پێکٙێٕب، ثەاڵَ دأٛ)ِیٕغک( کۆِەڵەیئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب، 

 ؽکغزیٙێٕب. 

ی ٌەالیەکی دیکەٚە عەسەسای ٚاژۆکشدٔی ئەٚ ئبگشثەعزە ٌۀێٛأیبْ، ثەاڵَ ٔبٚثۀبٚ ٘ەسدٚال پێؾێٍ
ژِبسەیەک عەسثبصی ئبصەسثبیدبٔی  1103ٌەِبٔگی ئبثی  ئبگشثەعزەکەیبْ دەکشد، ثۀّٛٔە

ٚەِی ٘ەِبْ عبڵذا ٘ێضەکبٔی ٌەسٚثەسٚثٛٔەٚەی عەسثبصأی ئەسِۀیذا کٛژساْ، ٌەِبٔگی رؾشیٕی د
 شۆکەیەکی ئەسِۀیبْ خغزە خٛاسەٚەٚ ٌەئۀدبِذا عێ عەسثبصی ئەسِۀی کٛژساْ.فثبیدبْ ئبصەس

ی گەٚسە ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚالدا ٌەعەس لەسەثبؽ سٚیذایەٚە، ؽەڕ ٚ ئبٌۆصی  1105خبسێکی دیکە ٌەعبڵی 
کەط ٌە٘ەسدٚال کٛژساْ. عەسئۀدبَ کۆِەڵگەی ٔێٛدەٚڵەری دەعزێٛەسدأی گشد ثۆ  001ثەٚ٘ۆیەؽەٚە 

 ساگشرٕی خۀگەکە. 

 

  

 

 

هەرێمی واگۆروۆ قەرەباغجىگرافی وەخشەی   
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 هۆکارەکاوی ملمالوێی ئەرمیىیاو ئازەربایجان لەسەر قەرەباغ

خیب ٌەٚ٘ۆکبسأەی کەثبط دەکشێٓ دەسثبسەی ٍِّالٔێی ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ، ِێژٚٔٛعبْ 
ٛاْ ئبصەسٚ ئەسِۀییەکبْ، ثە٘ۆکبسێکی عەسەکی ٍِّالٔێکبْ دادۀێٓ. خیبٚاصی سەچەڵەک ٚ ئبیٕی ٔێ

پێیبْ ٚایە ئەٚەی ئێغزب سٚدەداد، دسێژثٛٔەٚەی دٚژِٕبیەری سەگەصی ٚ ئبیٕی ٔێٛاْ ئەسِەْ، ئبصەسی ٚ 
رٛسکەکبٔە ٌۀبٚچەکەدا. ئەِبٔە سیؾەی ِێژٚی دٚژِٕبیەری ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ ٚ رٛسکیب، 

ٚە ثۆ عەسدەِی ئیّپشارۆسیەری ػٛعّبٔی، ثەربیجەد ئەٚکبرەی ٌەعەس دەعزی ئیّپشارۆسیەری دەگەڕێٕٕە
ػٛعّبٔی ٔضیکەی ٍِیۆْ ٚ ٔیٛێک ئەسِۀی خیٕۆعبیذکشاْ. ئبیٕیؼ ثٛەرە فبکزەسێکی دیکەی 
گەسِکشدٔی ٍِّالٔێکە ئەسِیٕیب ٌە عەدەی چٛاسدەٚە ثٛٚەرە ٚاڵرێکی کشیغزیبْ ٚ ٘بٚاڵریبٔی ٌۀبٚ 

ٕبٚ لەسەثبغذا ثەعەس ٘ەسدٚ ِەص٘ەثی کبعۆٌیک ٚ ئەسعەدۆکغذا داثەػ ثْٛ. ئبصەسەیەکبٔیؼ ئەسِی
 ٌە٘ەسێّی لەسەثبؽ ٚ ئبصەسثبیدبْ، ِٛعڵّبٔٓ ٚ صۆسیٕەؽیبْ عەس ثەِەص٘ەثی ؽیؼەْ.

خۀگێکی خیۆپۆڵەریکی ٔبٚدەثەْ کەرۀٙب پەیٛەعذ ٔییە ثە ٘ۀذێکی دیکەػ خۀگەکە ثە
ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبٚە، ثەڵکٛ ٚاڵربٔی دیکەی ٚەک رٛسکیب، سٚعیب، ئەِەسیکب، ئێشاْ ٚ یەکێزی 

 . رێیذایەْ ٚ دەعزیبْ ثەؽذاسثەخۆسێک ٌەخۆسەکبْ ریبیذا ئەٚسٚپب 

ثەٚەٚە کە ٔبگۆسٔۆ  دیکەدا، پەیٛەعزەثەاڵَ دیبسرشیٓ ٘ۆکبسی ٍِّالٔێکە ٌەپبڵ ئەٚ ٘ۆکبسأەی 
%ی دأیؾزٛأەکەی 84ٚی خٛگشافیبٚە، دەکەٚێزە ٔێٛ عٕٛسەکبٔی ئبصەسثبیدبْ، ثەاڵَ لەسەثبؽ ٌە س

ئەسِۀیٓ ٚ ٌەژێش دەعزی ئەسِیٕیبدایە. ٘ەسدٚ ٚاڵری ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔیؼ ثەِبفی خۆیبٔی دەصأٓ 
 گشافیبی ٚاڵرەکبٔیبْ.عٕٛسی خٛ سئەَ ٘ەسێّە ثەفەسِی ثخۀەٚە عە

ەسثبیدبْ ٌەالیەکی دیکەٚە ثەسژەٚۀذییە ئبثٛسییەکبْ، فبکزەسێکی دیکەی ؽەسٚ ٍِّالٔێی ٔێٛاْ ئبص
ئبصەسثبیدبْ ثەسدەٚاَ ٘ەٚڵذەداد ثۆ ئەٚەی کەئەسِیٕیب عٛد ٌە ٘یچ پشۆژەیەکی ئبثٛسی  ٚ ئەسِیٕیبیە،

ٕەٚەی ٔەٚد ٚ گبص ٌەسێگەی ثۆسییەٚە ثۆ ٔبٚچەکە ٚەسٔەگشێذ، ثەربیجەد ئەٚەی کەپەیٛەعزە ثەگٛاعز
سی ٔێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ خۆسخیبدا دەپەڕٔەٚە ثۆ رٛسکیبٚ ەٌەثٕەسەرذا ئەٚ ثۆسییبٔە ثە عٕٛئەٚسٚپب. ک

  ئەٚسٚپب.

کەی ییەعٕٛسدەسٚاصە ئەسِیٕیب ٌەئێغزبدا سٚثەسٚی کۆِەڵێک ئبثڵٛلەی ئبثٛسی ثٛەرەٚەٚ صۆسیٕەی 
یبٚ ئبصەسثبیدبْ عٕٛسەکبٔی خۆیبْ ثەسٚدا داخغزٛە، ئەسِیٕیبػ ٘یچ ثەسٚدا داخشاٚە، ثۀّٛٔە رٛسک

عٕٛسٚ دەسچەیەکی دەسیبی ٔییە، ثەَ ٘ۆیەػ رۀٙب چۀذ عٕٛسێکی کٛسد ٚ دەسٚاصەیەکی کەِی 
ثەدەعزەٚە ِبْٚ، ٌە ثبؽٛسٚە ٌەگەڵ ئێشاْ ٚ ٌە ثبکٛسٚە ٌەگەڵ خۆسخیب. ثەَ ٘ۆکبسەػ ِبٚەیەکی دسێژە 

 ، ٌەدۆخێکی خشاپی ئبثٛسیذا دەژیٓ.ؽەسەثبئەسِیٕیب ٚ ٘ەسێّی ل
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%ی دا٘بری خۆی ٌە ٔەٚد ٚ گبصەٚە ثەدەعزذەخبد. 81ٌە سٚی ئبثٛسییەٚە ئبصەسثبیدبْ 
ٌەثەساِجەسدا ئەسِیٕیب پؾذ ثە ٘ۀبسدەکشدٔی کبٔضاکبْ دەثەعزێذ. ٘بٚکبد کەسری پیؾەعبصیی 

 ٍِیبس دۆالس. 03پێکٙێٕەسی عەسەکی ثەس٘ەِی ٔبٚخۆیی ئەسِیٕیبیە، کە دەگبرە 

ٍِیۆْ دأیؾزٛی ٘ەیە.  2ٍِیۆْ ٘بٚٔیؾزّبٔییە، ئەسِیٕیب رۀیب  01ئبصەسثبیدبْ خبٚۀی 
ٍِیبس دۆالسە، ثەاڵَ دا٘بری ربک ٌە ٘ەسدٚٚ ٚاڵرذا  36ئبصەسثبیدبْ دا٘بری ثەس٘ەِی ٔبٚخۆیی صیبرش ٌە 

 ٘ەصاس دۆالسە ٌە عبڵێکذا. 3.5ٔضیکە ٌەیەک ٚ 

 ثەاڵَ عشٚؽزییەٚە، چبٚەیسعە ٌەسٚی ٘ەژاسە ٘ەسێّێکی لەسەثبش، ٔبگۆسٔۆ ٘ەسێّی ٌەثەساِجەسدا 
سێکی عەسەکییە ثۆ ئەٚەی ئبصەسثبیدبْ ٚ ٘ۆکب ٚاڵد، ٘ەسدٚ ثۆ ٘ەسێّەکە عزشاریژی ثبیەخی  ثە٘ۆی

 ئەسِیٕیب ؽەڕی ٌەعەس ثکەْ.

 

 

 وەخشەی جىگرافیای ئازەربایجان و ئەرمیىیاو هەرێمی واگۆروۆ قەرەباغ
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 رۆڵی واڵتاوی وێىدەوڵەتی لەجەوگی قەرەباغدا 

 تىرکیا 

ەٚە ثەسەعّی ٘بٚپەیّبٔی ٘بٚثەؽی عزشاریژی ٚ ٘بٚکبسی دٚالیۀەی ٌەگەڵ 1100رٛسکیب ٌەعبڵی 
ئبصەسثبیدبٔذا ثەعزٛە. رٛسکیب ثە٘ۆکبسی ِێژٚیی ٚ ئیزٕی ٚ ئبیٕی ٚ ئبثٛسی، پؾزیٛأی ٌەئبصەسثبیدبْ 

ۆ ئبصەسثبیدبْ دەکبد. رٛسکیب ٌەکبری ئێغزبدا خیبٚاص ٌەدەٚڵەربٔی دیکە، ثەئبؽکشا پؾزیٛأی خۆیی ث
ثبیدبْ ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەس ەدایئەَ دٚایدەسدەثشێذ. رۀبٔەد ٌەعەس ئەسصی ٚالیغ ٚ ٌەَ خۀگەی 

ثەسێٛەدەچێذ، سۆژأە ٘بٚکبسی ٚ پؾزیٛأی عەسثبصی پێؾکەؽی ئبصەسثبیدبْ دەکبد. ٌەثەساِجەسدا 
ەٚە، 0880ەسِیٕیبػ ٌەعبڵی رٛسکیب ٌەگەڵ ئەسِیٕیب ٘یچ پەیٛۀذیەکی ٔییەٚ دٚای عەسثەخۆثٛٔی ئ

 کیٍۆِەرش ثەسٚی ئەسِیٕیبدا داخغزٛە.  511عٕٛسەکبٔی خۆی ثەدسێژایی 

%ی ٘بٚاڵریبٔی 04ٚ  ؽیؼەْ ، صۆسیٕەیبْٕەٚەیسٚی ئبیٚەک ئبؽکشایە، ئبصەسییەکبْ ٌە
ٌە صِبٔی رٛسکی لغە  ثەصِبٔێکی صۆس ٔضیک یەکبْیئبصەسثبیدبٔیؼ عەس ثەِەص٘ەثی عٛٔەْ. ئبصەس

. رٛسکیبػ پشعی ئیزٕی ٚ صِبْ ٚ ئبیٕی کشدٚەرە ٘ۆکبسی ثە٘ۀذێک خیبٚاصی صۆس کەِەٚە ،دەکەْ
ٌێکٕضیکی ٚ ٘بٚپەیّبٔێزی ٔێٛأیبْ. ٌەِجبسەیەٚە عیبعەرّەداسأی رٛسک ٚ ئبصەس سعزەیەکیبْ کشدٚەرە 

ٔێٛاْ  یٌێکٕضیکٚێشدی عەسصِبٔیبْ کەدەڵێٓ )ئێّە یەک گەٌیٓ ٌەدٚ دەٚڵەرذا دەژیٓ(. خبڵێکی دیکەی 
رٛسکیبٚ ئبصەسثبیدبْ، دەعەاڵری ئبصەسثبیدبْ ثەدەعذ خێضأێکەٚەیە کەِٛعڵّبٔٓ ٚ ثەِەص٘ەة عٛٔەْ، 

 ئەِەػ ئبعزی پؾزیٛأییەکبٔی رٛسکیبی ثۆ دەعەاڵد ٚ فەسِبٔڕەٚاکبٔی ئبصەسثبیدبْ صیبدکشدٚە.

ی ٌۀێٛاْ یەکێکی دیکە ٌە٘ۆکبسەکبٔی پؾزیٛأی رٛسکیب ثۆ ئبصەسثبیدبْ ٚ ٔەثٛٔی پەیٛۀذ
رٛسکیبٚ ئەسِیٕیب، پەیٛۀذیذاسە ثەٚ سق ٚ کیٕەٚ دٚژِٕبیەرییە ِێژٚییەی ٌە ٔێٛاْ رٛسک ٚ ئەسِەْ 
ٌەالیەک ٚ ئبصەسەٚ ئەسِۀەکبْ ٘ەیە ٌەالیەکی دیکەٚە. ئەٚەػ ثەربیجەری پەیٛەعزە ثە خیٕۆعبیذی 

ەس دەعزی رٛسکەکبْ. ثەَ ٔضیکەی ٍِیۆْ ٚ ٔیٛێک ئەسِیٕی، ٌە عەسدەِی خۀگی یەکەِی خیٙبٔیذا ٌەع
٘ۆکبسە رٛسکیب ثڕیبسیذاٚە پؾزگیشی ٌەئبصەسثبیدبْ ثکبد ٚ دۆعێی لەسەثبؽ ثکبرە کبسرێکی فؾبس 

، رٛسکیب ثٛە عۆڤییەدٌەعەس ئەسِیٕیب. ٘ەس ئەِەػ ٚایکشد، دٚای خیبثٛٔەٚەی ئبصەسثبیدبْ ٌەیەکێزی 
بیدبٔذا. ٌەئێغزبؽذا رٛسکیب ثەئبؽکشا دا دأجٕێذ ثەعەسثەخۆیی ئبصەسث0880یەکەَ ٚاڵد، کەٌە عبڵی 

سایگەیبٔذٚە، ئەٚاْ ثە٘ەِٛ سێگەیەک ٘بٚکبسی ئبصەسثبیدبْ دەکەْ، ثەٚپێیەی ئەسِیٕیب ثٛەرە ِەرشعیی 
 ثۆعەس عەلبِگیشی ٔبٚچەی لەٚلبص، ئەٚەػ ٘ۆکبسی پؾزیٛأی رٛسکیبیە ٌە ئبصەسثبیدبْ.

زیٛأی رٛسکیبیە ثۆ ئبصەسثبیدبْ، کبسری ئبثٛسی ٚ پشعی گبصی عشٚؽزی کبسرێکی عەسەکی پؾ
ئبصەسثبیدبْ ثۆ رٛسکیب ٔبٚچەیەکی گشٔگی عزشاریژییە، ثەٚپێیەی ئبصەسثبیدبْ دەسٚاصەیەکی کشاٚەیە 

ەکەٚە ٌەالیەْ ٘ەسیەک ٌە چکیب ٌەسٚی ٔەخؾەی خیۆپۆٌزیکی ٔبٚثەسٚی رٛسکیبدا، ثەربیجەد کە رٛس
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ٛۀذییەکی ثە٘ێضی ئبثٛسی ٚ ثبصسگبٔی ٌۀێٛاْ ٚسدساٚە. ئەِەػ پەیەسٚعیبٚ ئێشاْ ٚ ئەسِیٕیبٚە د
دا ثشی ِبِەڵەی ثبصسگبٔی ٔێٛاْ رٛسکیبٚ 1104رٛسکیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا دسٚعزکشدٚە. ثۆ ّٔٛٔە ٌەعبڵی 

کۆِپبٔیبی  1554( ٍِیبس دۆالسدا ثٛە. ٘بٚکبد ٌە ئبصەسثبیدبٔذا صیبرش ٌە 2.4ئبصەسثبیدبْ ٌۀضیکەی )
( 211ٔضیکەی ) 1104رب  1113ٔٓ. ئەٚە خگە ٌەٚەی رٛسکیب ٌەعبڵی رٛسکی خەسیکی کبسی ٚەثەس٘ێٕب

ٍِیۆْ دۆالسی ٚەک ٘بٚکبسی گەؽەپێذأی پشۆژەکبْ ثەخؾیٛەرە ئبصەسثبیدبْ. ٌەٚپێٕبٚەؽذا ژِبسەیەک 
داِەصساٚەی ٘ەِب٘ۀگی ئبثٛسیبْ ٌۀێٛأیبٔذا دسٚعزکشدٚە، ٌەٚأەػ ٌیژٔەی ئبثٛسی ٘بٚثەػ ٚ 

 اریژی.ئۀدِٛۀی ٘بٚکبسی عزش

ٌەالیەکی دیکەٚە، عباڵٔێکە ثەدٚای دۆصیٕەٚەی عەسچبٚەی دیکەی ٘بٚسدە کشدٔی گبصی عشٚؽزی 
9 پێذاٚیغزی گبصی 44دەگەسێذ ثۆ ٚاڵرەکەی خیبٚاص ٌە سٚعیبٚ ئێشاْ. ثۀّٛٔە ئۀمەسە ٔضیکەی 

ثەٚخۆسەیە  9 ٌە ئبصەسثبیدبٔەٚە ٘بٚسدە دەکبد. ثەاڵَ پالٔەکە902 ٌەئێشاْ ٚ 05عشٚؽزی ٌەسٚعیب ٚ 
 کە رٛسکیب دەخٛاصێذ ٌەدا٘برٛیەکی ٔضیکذا گبصی ئبصەسثبیدبْ ثکبرە خێگشەٚەی گبصی سٚعی. 

ٚاثشیبسە ٌەدا٘برٛؽذا ٘ێڵی گبصی عشٚؽزی ٔبٚچەکبٔی لەٚلبص )ئبصەسثبیدبْ(، ٌەسێگەی ئۀبدۆڵی 
دەثێزە عەسچبٚەی رٛسکیبٚە ثگٛاصسێزەٚە ثۆ ئەٚسٚپب. پشۆژەکەػ ثە )ربٔبة( ٔبعشاٚە. ئەِە ٌەالیەک 

عەسەکی گبصی عشٚؽزی ثۆ ئۀمەسە، ثۆ ئەٚەی چیزش ثەٚ سێژە صۆسە پؾذ ثەگبصی سٚعیب ٔەثەعزێذ، 
٘بٚکبد دەرٛأێذ ٚەسصأە ثبخی ئەٚ ثۆسییە گبصیبٔە ٌەٚاڵربٔی ثەس٘ەِٙێٕەسی گبصەکە ٚەسثگیشێذ، ئەٚە 

ەساِجەس ثەٚاڵربٔەی ئەٚسٚپب خگە ٌەٚەی دەرٛأێذ ئەَ ثۆسیبٔە ثکبرە کبسرێکی فؾبسی عیبعی ٚ ث
ثەکبسی ثٙێٕێذ. چبٚەسٚأیؼ دەکشێذ پؾکی رٛسکیب ٌەَ پشۆژەیە ٌە )زەٚد ٍِیبس ِەرش عێدب( ٌەکبری 

دا. ٚارە ٌەگەڵ چٛٔە ثٛاسی خێجەخێکشدٔی 1115ٍِیبس ِەرش عێدب( ٌەعبڵی  20ئێغزبدا، ثەسصثێزەٚە ثۆ)
 پشۆژەکەٚ دەعزکشدٔی ثە ثەس٘ەِٙێٕبْ.

شدٔی گبصی ئبصەسثبیدبٔەٚە ٌە سێگەی ٘ێڵی ئۀبدۆڵەٚە، رٛسکیب خەسخییەکبٔی خۆی ٌە ثە٘ۆی داثیٕک
گبصدا ثەؽێٛەیەکی ثەسچبٚ کەِکشدٚٚەرەٚە. ٘ەٌی لٛڵجٛٔەٚە ٚ فشاٚأزشثٛٚٔی گشێجەعزی گبصی 

دا، چٛٔکە ٌەٚ عبڵەدا گشێجەعزی ٔێٛاْ رٛسکیب ٚ 1110ئبصەسثبیدبْ ثۆ رٛسکیب فشاٚأزش دەثێذ ٌە 
ثۆ فشۆؽزٕی گبص رەٚاٚ دەثێذ ٚ دەکشێ ئۀمەسە، سٚٚگەی کڕیٕی گبصی خۆی، ثەرەٚاٚی سٚٚ ٌە سٚعیب 

 ثبکۆ ثکبد ٌە ثشی ِۆعکۆ. ئەِە ثبصاڕێکی ثبؽی گبص ٌەدەعزی سٚٚعیب دەداد.

ئەسصەڕۆَ(ە. -ریجٍیغی-ئەٚ ٘ێڵەی گبصی ئبصەسثبیدبْ ثۆ رٛسکیب دەگٛاصێزەٚە، ٔبٚی ٘ێڵی )ثبکۆ
ۆڤۆصی ئبصەسثبیدبٔذا رێذەپەڕێذ ٚ ئەٚ ٔبٚچەیە ٌەئێغزبدا ٘بٚعٕٛسی ٔبٚچەی ٘ێڵەکە ثە ٔبٚچەی ر

 ربڤۆؽە ٌە ئەسِیٕیب، کە پێکذادأەکبٔی رێذا سٚدەدەْ.

ٌەئێغزبدا ٘بٚپەیّبٔێزی رٛسکیب ٌەگەڵ ئبصەسثبیدبْ، ٌەچٛاسچێٛەیەکی یبعبییذا سێکخشاٚە. ثەپێی 
یەکبٔی رٛسکیب ِەؽك ٚ ٘بٚکبسیکشی ٌۆخغزی سێککەٚرٕی عزشاریژی ٔێٛأیبْ، داِەصساٚە عەسثبصی
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پێؾکەؽی داِەصساٚەی عەسثبصیی ٚ عٛپبی ئبصەسثبیدبْ دەکەْ. ثۀّٛٔە رٛسکیب پؾزیٛأی یەکە 
ٌەژێش ٔبٚی عٛپبی  1102عەسثبصییە ئبصەسیەکبٔی ٘ەسێّی خۆثەسێٛثەسی ٔەخچەٚأی کشد کە ٌەعبڵی 

ی ثەسگشی ٘ەسعێ ٚاڵری رٛسکیبٚ ئبصەسثبیدبْ ٚ ەٚە ٚەصیشا1103ٔ٘بٚثەؽی ربیجەد سێکخشاْ. ٌەعبڵی 
خۆسخیب، کۆثٛٔەٚەی دەٚسی سێکذەخەْ. ٘بٚکبد خبڵێکی دیکەی ٔێٛ سێکەٚرٕی عزشاریژی ٔێٛأیبْ 
ئەٚەیە کە رٛسکیبٚ ئبصەسثبیدبْ، پؾزیٛأی یەکزش ثکەْ ثۆ ثەسگشی ٌەخۆکشدْ ئەگەس پێٛیغزیکشد. ٌەَ 

رٛأبی عەسثبصی یەکزش ٚەسثگشْ ٚ ثۆ ٘بٚکبسی یەکزش ٔێٛأەؽذا دەکشێذ ٘ەسدٚٚ ٚاڵد، عٛد ٌە
ی ٚ ٍِّالٔێی ثەکبسیجٙێٕٓ. ٌەَ دٚ سێگەیەؽەٚە رٛسکیب ثەئبؽکشاٚ ساعزەٚخۆ دەعزی خغزٛەرە ٔێٛ خۀگ

ثەثەسچبٚی دٚٔیبٚە پؾزیٛأی فیؼٍی پێؾکەؽی ئبصەسثبیدبْ دەکبد.  ەٚئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبٚ
ثۆ ئەٚەیە کە ئبصەسثبیدبْ خبکە داگیشکشاٚەکەی ٌەدەعذ ئەسِیٕیب ثەگٛرەی خۆیبْ پؾزٛأییەکەؽیبْ 

 دەسثٙێٕێزەٚە.

ٌەصاسی ثبڵٛێضی ئەسِیٕیب  رۀبٔەد عەسچبٚە ٘ەٚاڵییەکبٔی ئەسِیٕیب ٌەٚأەػ )ئەسِەْ پشێظ(
چەکذاسی ٔضیکەی چٛاس ٘ەصاس خگە ٌۀبسدٔی ؽبسەصای عەسثبصی، ٘بٚکبد رٛسکیب سایگەیبٔذ: ٌەِۆعکۆ

، سەٚأەی ئبصەسثبیدبْ کشدٚە، ثۆ )ئۀذاِی سیضەکبٔی عٛپبی عٛسیبی ٔیؾزیّبٔی( ی عٛسیثەکشێگیشاٚ
پؾزگیشی ٘ێضەکبٔی ئبصەسثبیدبْ، ٘بٚؽێٛەی ئەٚ ٘ۀگبٚەی پێؾزش ٌەخۀگی ٔبٚخۆیی ٌیجیب ثۆ 
پؾزٛأی ٌەزیضثی ٚیفبلی ٌیجی ئۀدبِیذا. ئەٚ ئبژأغییە ٘ەٚاڵییە ثبعی ٌەٚەؽکشد کە ثەکشێگیشاٚە 

سییەکبٔی رٛسکیب، رۀبٔەد ثەؽذاسییبْ ٌە ؽەڕەکبٔی ئەَ دٚایەی ٔێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبدا عٛ
ثەاڵَ ٘بٚکبسی عەسۆکی ئبصەسثبیدبْ ثۆ کبسٚثبسی عیبعەری دەسەٚە کشدٚەٚ ژِبسەیەکیبْ ٌێکٛژساْٚ. 

ێضییبْ ٘ەیە )زیکّەد زبخییڤ( ئەَ ٘ەٚاڵەی سەرکشدەٚەٚ سایگەیبٔذ کەئەٚاْ ثەؽی ئەٚە عەسثبصٚ ٘
 زیبْ ثە٘بٚکبسی کەعی دیکە ٔەثێذ.غکەپێٛی

سۆژٔبِەکبٔی )سۆیزەسص ٚ ٌەسٚأگەی عٛسی ثۆ ِبفی ِشۆڤ ٚ  دەسثبسەی ئەَ ثبثەرەػ ٘ەسیەک
سٚأگەی عٛسی سایگەیبٔذٚە:" ٌەگشٚپی  . ثۀّٛٔە گبسدیبْ( ساعزی ئەَ ثبثەربیەْ پؾذ ساعزکشدٚە

چەکذاسی فیشلەی )عٛڵزبْ ِٛسادٚ زەِضە( ثەساثەسایەری دٚ عەسکشدەی عٛپبی عٛسیبی  411یەکەِذا 
 ٔیؾزیّبٔی ثۀبٚەکبٔی )فە٘یُ ػیغب ٚ عەیف ئەثٛ ثەکش( ٌەعٛسیبٚە گەیؾزٛٔەرە ئبصەسثبیدبْ. 

 کەئبِبدەکشاْٚ ثۆ سۆیؾزٓ ثەسەٚە ٚەسگشرٛە گبسدیبْ ٌێذٚأی ٌەعێ ٌەٚچەکذاسأٌەالیەکی دیکەٚە 
ٛە ێثۆ رٛسکیبٚە ٌەٚ دەچٌٓەعٛسیبٚە  ْچەکذاس 411ئبصەسثبیدبْ. ئەٚاْ ثبعیبْ ٌەٚەکشدٚە کە ٔضیکەی 

پبساعزٕی ٔبٚچەٚ ثیشەکبٔی ٔەٚد ٚ گبصی ەسکی ئێّە ئ . ئەٚاْ گٛرٛیبٔەئبصەسثبیدبْدەگۀە
ِٛچەی دۆالسی  0111-611اِجەس ثە ٚەسگشرٕی ثەسثۆِبٚەی عێ ثۆ ؽەػ ِبٔگ، ئبصەسثبیدبٔە، 

 ِبٔگبٔە. 
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 روسیا 

ٔبٚچەکبٔی ثبؽٛسی لەٚلبص )ئەسِیٕیب، ئبصەسثبیدبْ ٚ خۆسخیب(، ٔبٚچەی لٛاڵیی عزشاریژیە ثۆ 
سٚعیب، ٘بٚکبد ٚەک ثبخچەی پؾزەٚەی سٚعیب ٔبٚدەثشێذ، کۀبکشێذ سٚعیب چبٚ ٌەعەلبِگیشی ٚ 
ئبعبیؾی ئەٚ ئەَ ٔبٚچەیە ثپۆؽێذ. ئەٚە خگە ٌەٚەی سٚعیب ثەسدەٚاَ ئەَ ٔبٚچبٔە ٚەک ثەؽێک 

 رەِبؽب دەکبد. عۆڤییەدشاری سٚعیبی لەیغەسٚ یەکێزی ٌەِی

ٌەَ عۆٔگەیەٚە سٚعیب ثٛەرە یەکێک ٌەٚ دەٚڵەربٔەی کەثۀێٛۀذگیشی ٔێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ 
ٌەگەڵ  0883ئەسِیٕیب ٔبعشاٚەٚ پەیٛۀذی ٌەگەڵ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا ٘ەیە. ٘ەس ٌەٚ پێٕبٚەؽذا ٌەعبڵی 

دسٚعزکشد ثۆ ساگەیبٔذْ ٚ عەسپەسؽزی ئبگشثەعذ ٌۀێٛاْ  (یب1ْفەسۀغبٚ ئەِەسیکب )کۆِەڵەی ِیٕغک
 ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا.

ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەؽذا سٚعیب ٌەگەڵ ئەسِیٕیب پەیٛۀذییەکبٔی پزەٚرشە. ئەٚەػ ثەربیجەد دٚای 
یەکالثٛٔەٚەی ئبصەسثبیدبْ ثەالی رٛسکیبدا، ٌەئێغزبدا سٚعیب پێٛیغزی ثەٚەیە ئەسِیٕیب سٚثەسٚی 

ثبیدبْ ٚ رٛسکیب ثٛەعزێزەٚە ٌۀبٚچەکەدا. ئەٚەػ ٌەپێٕبٚ ٘ێؾزٕەٚەی ٘ەژِْٛ خۆی ثەعەس ئبصەس
ٔبٚچەی لەٚلبصدا. سٚعیب ٘یچ عٕٛسێىی ٘بٚثەؽی ٌەگەڵ ئەسِیٕیبدا ٔییە، ثەاڵَ ئەسِیٕیب سۆڵێىی 
عەسەوی دەگێڕێذ ٌەٚەی ٔبٚچەی لەٚلبصی ثبؽٛس ٌەژێش چبٚدێشیی ساعزەٚخۆی سٚعیبدا ثٙێڵێزەٚە، 

 ۆئەٚەی ٔبٚچەوبٔی ٔێٛاْ دەسیبی لەصٚیٓ ٚ دەسیبی سەػ ٌەژێش وۆٔزشۆڵی ِۆعىۆدا ثّێٕٕەٚە. ث

ٌەالیەکی دیکەٚە کێؾەی ِێژٚی ٔێٛاْ رٛسکیبٚ ئەسِیٕیبػ، ٘ۆکبسێکی عەسەکییە ثۆ ئەٚەی 
ئەسِیٕیب خۆی ثکبرە ٘بٚپەیّبٔی دسێژخبیۀی سٚعیب. ئەسِیٕیب ٌە سٚی پؾزیٛأی عەسثبصییەٚە صۆس 

یغزی ثە سٚعیب ٘ەیە، ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ ثەساِجەس ئبصەسثبیدبْ ثٛەعزێزەٚە. ٌەَ پێٕبٚەؽذا ئەسِیٕیب پێٛ
ثٛەرە ئۀذاِی چۀذیٓ ٘بٚپەیّبٔێزی ٔبٚچەکە، کە ِۆعکۆ عەسپەسؽزییبْ دەکبد. دیبسرشیٕیبْ 

ی یەکێزی سێکخشاٚی پەیّبٕٔبِەی ئبعبیؾی کۆِەاڵیەرییە. کەپێکٙبرٛە ٌەثەؽیک ٌەکۆِبسەکبٔی پێؾٛ
٘ەسیەک ٌە ئبصەسثبیدبْ ٚ خۆسخیب ٌەَ سێکخشاٚە کؾبٔەٚە(. ٌەٌەیەکی دیکەٚە  0888. )ٌەعبڵی عۆڤییەد

ئەسِیٕیب ٘ێٕذە ِەیٍی ثەالی سٚعیبدا ٘ەیە کەرۀبٔەد دەعزپێؾخەسیەکی سێکخشاٚی یەکێزی ئەسٚپبی 

                                                           

. کۆِەڵەی "ِیٕغک: ئەَ کۆِەڵەیە ٌەئۀدبِی سێککەٚرٕی ئبگشثەعزی ٔێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب، ثەعەسپەسؽزی یەکێزی ئەسٚپب  1
سٚعیبٚ فەسۀغبٚ ٌەعەس خبکی ِٕغکی ثیالسٚعیب دسٚعزجٛ. ئۀذاِبٔی کۆِەڵەکە پێکذێذ دیپٍۆِبرکبسأی  0883ٌەئبیبسی عبڵی 

ئەِشیکب، ئبِبٔدی کۆِەڵەکە ثۆ ساگشرٕی خۀگ ٚ ئبگشثەعذ ٌۀێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبٚ عەسپەسؽزیکشدٔی ئبگشثەعزەکە 
ٌۀێٛأیبٔذا. ئەَ کۆِەڵەیە ثەسدەٚاَ ٘ەٚڵی ٔێٛۀذگیشی ٚ ٌێکٕضیکشدٔەٚەٚ دأٛعزبْ دەداد، ٌە ٔێٛاْ یەسیڤبْ ٚ ثبکۆدا. ثۆ ئەٚەی 

ٔیبْ ثەسێگەی ئبؽزی ٚ دٚس ٌەخۀگ چبسەعەس ثکەْ. ثەاڵَ ربئێغزب ٘ەسعێ الیۀی کۆِەڵەی ِیٕغک ٔەیبٔزٛأیٛە کێؾەکب
چبسەعەسێکی دسێژ ِەٚدا ثۆ ئەَ لەیشأە ثذۆصٔەٚە. ٘ەس ئەِەػ دەسگبی سەخٕەی ٌەَ کۆِەٌەیە کشدٚەرەٚە. ثەربیجەد ٌەالیەْ 

 ی ئەسِیٕیب ٔبٚصەد دەکەْ.ئبصەسثبیدبْ ٚ رٛسکیبٚە، کەکۆِەڵەکە ثەالیۀگش
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ٕذە ٔب ثەڵکٛ ئەسِیٕیب سەرکشدەٚە ثۆ ٚەسگشرٕی عیفەری ئۀذاِی ثەؽذاس ٌەسێکخشاٚەکەدا. ٘ەس ٘ێ
 پەیٛۀذیکشد ثەسێکخشاٚی یەکێزی ئبثٛسی ئۆساعیبٚە ثەعەسۆکبیەری سٚعیب.  1103ٌەعبڵی 

عبڵە ٘ەیە ٌۀێٛأیبٔذا، وە سێگە ثە ٘ێضەوبٔی  38ٌەالیەکی دیکەٚە، سٚعیبٚ ئەسِیٕیب سێىىەٚرٕێىی 
دا سێککەٚرٕێک ٌۀێٛاْ 1104سٚعیب دەداد ٌە ئەسِیٕیب خێگیش ثىشێٓ. ٘بٚکبد ٌەدیغەِجەسی عبڵی 

ئەسِیٕیبٚ سٚعیبدا ٚاژۆکشا، عەثبسەد ثەیەکخغزٕی عیغزّی ئبعّبٔی ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذاٚ ٌەژێش 
(ٍِیۆْ دۆالس 111داسٚعیب پێؾیٕەیەکی ثەثە٘بی )1105عبیەی عەسکشدایەکی ٘بٚثەؽذا. ٌەؽٛثبری 

ەسەعزەی ٔٛێی خۀگی، ٌۀّٛٔەی ثەخؾییە ئەسِیٕیب ثۆ ئۀدبِذأی گشێجەعزی عەسثبصی ٚ کشیٕی ک
 ، ئەٚەػ ٌەپێٕبٚ گەؽەپێذاْ ثە رٛأبی عەسثبصی ئەسِیٕیب. (SU-30SM)فشۆکەی ؽەڕکەسی خۆسی 

سٚعیب ٌەگەڵ دأبٔی ثٕىەی عەسثبصی ٌە عٛسیب، ٘بٚکبد ثٕىە عەسثبصییەوبٔی خۆیی ٌە ئەسِیٕیب 
شی( ٌۀضیک عٕٛسی رٛسکیب، خبٚۀی ثە٘ێضرش وشد. ٌەئێغزبؽذا سٚعیب ٌۀبٚچەکبٔی )ئیشثۆٔی ٚ گیِٛ

-SS)ٚ عٛخۆی  (MIG-29)دٚ گەٚسەرشیٓ ثٕکەی عەسثبصییە. رۀبٔەد فشۆکەی ٌەخۆسی ِیکۆیبْ 
ٌۀێٛ ثٕکە عەسثبصییەکبٔیؾیذا خێگیشکشدٚە. ٌەگەڵ ئەٚەؽذا، سٚعیب ژِبسەیەک عیغزەِی دژە  (26

 ئبعّبٔی ئەسِیٕیبؽیبْ کشدٚە.  فڕۆوەؽی ٌەخبکی ئەسِیٕیبدا خێگیشوشدٚەٚ فشۆکەکبٔی کۆٔزشۆڵی

ٌەئێغزبدا ئەسِیٕیب ثە٘بٚثەؽێکی عزشاریژی گشٔگی سٚعیب ٘ەژِبس دەکشێذ. ثەربیجەد ٌەسٚی 
عیبعی ٚ عەسثبصی ٚ ئبثٛسیی ٚ رۀبٔەد کۆِەاڵیەریؾەٚە. ٌەئێغزبدا سۆژ ثەسۆژ ژِبسەی ئەسِیٕیەکبٔی 

ژِبسەی ئەسِۀەکبٔی سٚعیب  1111ٌەعبڵی  سٚعیب ٌەصیبدثٛٔذایە، ثەپێی عەسژِێشی دأیؾزٛأی سٚعیب
ٍِیۆْ کەط. ئەِەػ  1ٍِیۆْ کەط ثْٛ، ثەپێی ٔٛێزشیٓ عەسژِێشیؼ ژِبسەکەیبْ گەیؾزٛەرە  0.2

 ٚایکشدٚە ٌۆثی ئەسِۀی ٌۀبٚ سٚعیبدا ثە٘ێضرشیٓ ٌۆثی ثێذ ٌەخیٙبٔذا.

ٌەسٚی ئبثٛسییەٚە یەسیڤبْ ٘بٚپەیّبٔێکی گشٔگی ئبثٛسیی سٚعیبیە، ثەٚ ٘ۆکبسەی کەسٚعیب 
٘ەژِٛٚٔێکی صۆسی ثەعەس ئبثٛسی ٚ کەسری ٚصەی ئەسِیٕیبٚە ٘ەیە. ٌەالیەکی دیکەٚە لەثبسەی 

%ی ٚەثەس٘ێٕبٔی ثیبٔییە ٌە 31ٚەثەس٘ێٕبٔی سٚعیب ٌەئەسِیٕیب، چٛاس ٍِیبس یۆسۆیە. ئەِە ٌەکۆی 
 یٕیبدا. ئەسِ

ٌەگەڵ ئەٚەؽذا ثەسژەٚۀذی سٚعیب ٌەٚەدایە کە پەیٛۀذی ٌەگەڵ ٘ەسدٚٚالدا ٘ەثێذ، چٛٔکە ئەٚ 
پێٛیغزی ثە ئەسِیٕیبیە ٚەک ٘بٚپەیّبٔێکی ثبٚ، ٘ەسٚە٘ب ثە ئبصەسثبیدبٔیؼ ٚەک ٚاڵرێکی خبٚەْ 

ٌۆثی ئەسِیٕی  پێگەیەکی خٛگشافی ٚ عیبعیی گشٔگ. سٚعیب رشعی ئەٚەؽی ٘ەیە کە ئەسِیٕیب ثەفؾبسی
ٌەئەِەسیکب ٚ یەکێزی ئەسٚپب، ئەسِیٕیب ٌە ٘بٚپەیّبٔی ٔبرۆ ٔضیک ثجێزەٚە. ثۆیە ٘ۀذێکدبس سٚعیب، 
ئبصەسثبیدبْ دەکبرە کبسرێکی فؾبس ٌەعەس ئەسِیٕیب، ثۀّٛٔە ٌەسێگەی فشۆؽزٕی چەک ثەثبکۆ، یەسیڤبْ 

ە ٌەِەػ سٚعیبٚ ئبصەسثبیدبْ ٌە ٔبچبس دەکبد ثۆ ئەٚەی ثیش ٌەدٚسکەرٕەٚە ٔەکبرەٚە ٌەسٚعیب. خگ



 
18 

 

چۀذیٓ ثٛاسدا پەیٛۀذییبْ ٘ەیە، ٌە ئبعبیؾەٚە ربٚەکٛ ٚصە، ئەٚە خیب ٌە عٛٚدٚەسگشرٓ ٌە 
 عەسچبٚەکبٔی دەسیبی لەصٚیٓ ٚ پشۆژەکبٔی گٛاعزٕەٚە. 

ثەسژەٚۀذیی سٚعیب ٔبخٛاصێذ کەخۀگی ٔێٛاْ ئەسِیٕیب ٚ ئبصەسثبیدبْ ثەسدەٚاِجێذ. سٚعیب 
ەِبٔەٚەیە ٌە ٔبٚچەی لەٚلبصدا ٌەگەڵ ثەسدەٚاِجٛٔی ٌەگەڵ ٘ەسدٚٚ ٚاڵرذا. سٚعیب رۀبٔەد پێٛیغزی ث

چەک ثە ٘ەسدٚالػ دەفشۆؽێذ. ثۀّٛٔە پەیّبٔگبی عزۆکۆڵُ ثۆ ئبؽزی ٌەساپۆسرێکیذا ئبؽکشایکشدٚە 
 کە سٚعیب ٘ۀبسدەکەسی عەسەکی پشۆژەی گەؽەپێذأی رٛأبی عەسثبصی ئبصەسثبیدبٔە، ثەخۆسێک کە

 9ی چەک ٚ کەسەعزە عەسثبصییەکبٔی ٌەسٚعیبٚە ٘بٚسدەدەکبد. 74ئبصەسثبیدبْ ٔضیکەی 

9ی کۆی چەکی عٛپبی ئەسِیٕیب داثیٕذەکبد، ٌۀێٛیبٔذا فڕۆکەکبٔی عۆخۆی 83ٌەثەساِجەسدا، سٚعیب 
 41)عێشج عشکەعیبْ( عەسۆکی پێؾٛی ئەسِیٕیب سایگەیبٔذ:"سٚعیب صیبرش ٌە 1108ی عبڵی 08.  ٌە 21
. ئەٚە خگە ٌەپێذأی لەسص ثۆ 1107-1117اس رەْ چەکی ثۆ ئەسِیٕیب سەٚأەکشدٚە ٌەِبٚەی عباڵٔی ٘ەص

ٍِیۆْ دۆالسی ثەخؾٛەرە  111سٚعیب ثشی  1104ئۀدبِذأی گشێجەعزی عەسثبصی، ثۀّٛٔە عبڵی 
%ی چەکی 20زکِٛەری ئەسِیٕیب ثۆ کشیٕی چەک ٌەسٚعیب ثۀشخی ثبصاسی سٚعی. ٌە٘ەِبْ کبرذا 

 بی ئبصەسثبیدبْ، سٚٚعیب داثیٕی دەکبد.عٛپ

ثۆیە ٌەٚالیؼذا صیبرش سۆڵی ٔبٚثژیٛاْ دەثیٕێذ ٚ ٘ەٚڵەکبٔی ثۆ ئەٚەیە کە ئەَ دٚ ٚاڵرە 
سێکجخبرەٚەٚ خۀگ ثٛەعزێٕێذ، ٌەٚپێٕبٚەؽذا ٌەدٚای دسٚعزجٛٔی خۀگەکەٚە صیبد ٌەچٛاس خبس ٌەگەڵ 

گیشی سٚعیب عێدبس ئبگشثەعزی کبری ٌۀێٛاْ عەسکشدە ثباڵکبٔی ٘ەسد ٚاڵد کۆثٛەرەٚەٚ ثە ٔێٛۀذ
ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب ساگەیۀذساٚە. دٚایٓ ٘ەٚڵیؾی خۆیی ثیٕییەٚە ٌەکۆکشدٔەٚەی ٘ەسدٚ ٚاڵد 
ٌەعەس ِێضی گفزٛگۆٚ ثەئۀدبِگەیبٔذٔی سێککەٚرٕٕبِەی ئبگشثەعذ ٚ ئبؽزی ٚ ساگشرٕی خۀگ، ٌۀێٛاْ 

 دا.1111یٕی دٚەِی ی رؾش8ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ ٌە سۆژی 

 

 ئەمەریکا 

یەکێکی دیکەیە ٌەٚاڵربٔی ئۀذاِی کۆِەڵەی ِیٕغک، ٌەپێٕبٚ ٔێٛەدٔذگیشی ٌۀێٛاْ  ئەِەسیکب
ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب. ئەٚە خگە ٌە٘ەٚڵذأی ثۆ پبساعزٕی ثەسژەٚۀذییەکبٔی ٌەٚ ٔێٛأەدا. ٘ەسچۀذە 
ئەِەسیکب ٚەک ٘بٚثەؽێکی عیبعی ٚ ئبثٛسی ٌۀبٚچەکەدا ٌەئبصەسثبیدبْ دەسٚأێذ، ٘بٚکبد 

ەسٚاصەیەکی دادۀێذ ٌۀێٛاْ ئەٚسٚپبٚ ثبصاسەکبٔی خۆس٘ەاڵری ٔبٚەساعذ ٚ ئبعیبی ٔبٚەساعذ، ٚەک ثەد
عەسچبٚەیەکی عەسەکی عبِبٔە عشٚؽزییەکبْ ثەربیجەری ٔەٚد، ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەؽذا صۆسخبس 

ێضی پەیٛۀذییەکبٔی ٚاؽٕزۆْ ٚ ثبکۆ گشژی ثەخۆیەٚە دەثیٕێذ. ئەِەػ ثەپٍەی یەکەَ پەیٛەعزە ثەثە٘
 0883-0881سۆڵی ٌۆثی ئەسِۀی ثەربیجەد ٌۀێٛ کۆٔگشێغی ئەِەسیکبدا. ثۀّٛٔە ٌەخۀگەکبٔی عباڵٔی 
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کبرێک کۆؽکی عپی ئەِەسیکب عەسەکۆٔەی داگیشکشدٔی ثەؽێک ٌەخبکی ئبصەسثبیدبْ ٚ ئبٚاسەثٛٔی 
ێؾکەؽکشدٔی ئبصەسەییەکبٔی کشد، ٌەالیەْ ئەسِیٕیبٚە. ٌەٚکبرەدا کۆٔگشێؼ سەصاِەْ ٔەثٛ ٌەعەس پ

 ٘بٚکبسی ِشۆیی ثەئبصەسثبیدبْ.

ثشیبسیذا کۆِەکی ئەسِیٕیب ثکبد، ثە٘بی کۆِەکەکە،  0881کبد کۆٔگشێغی ئەِەسیکب ٌەعبڵی ٚ٘ب
٘ێٕذەی ثٛدخەی ئەسِیٕیب ثٛ، ثەٚخۆسە ئەسِیٕیب ٌەدٚای ئیغشائیٍەٚە ثٛە دٚەَ دەٚڵەری عٛدِۀذ 

ثبیدبْ ربکە دەٚڵەد ثٛ کە ٌەدٚای سٚخبٔی یەکێزی ٌە٘بٚکبسییەکبٔی ئەِەسیکب. ٌەثەسەِجەسدا ئبصەس
ەٚە ٘بٚکبسی ئەِەسیکبی ٚەسٔەگشرٛە. ثەاڵَ ثەئێغزبؽەٚە ئەِەسیکب ثە٘ۆکبسی ثە٘ێضی ٌۆثی عۆڤییەر

ئەسِۀی ٌۀێٛ کۆٔگشێغذا ٌەعەس ٘بٚکبسیکشدٔی ئەسِیٕیب ثەسدەٚاِە. ثەَ خۆسە ٌۆثی ئەسِۀی ٘ەِیؾە 
 ژی ٚ ئبڵۆصی ٌۀێٛاْ ثبکۆ ٚ ٚاؽٕزۆٔذا.ثٛەرە ٘ۆکبس ثۆ دسٚعزکشدٔی  گش

ثەاڵَ ئەِە ثەٚ ٚاربیە ٔبیەد کەچیزش ئەِەسیکب ٔبرٛأێذ، پەیٛۀذییەکی ثە٘ێض ٌەگەڵ ئبصەسثبیدبٔذا 
دسٚعزجکبد. ثەپێچەٚأەٚە، ئەِەسیکب ٌۀبٚچەکەدا پێٛیغزی ثەئبصەسثبیدبٔە، ثەربیجەری کەدەرٛأێذ ٌەسێی 

ثۆعەس سٚعیبٚ ئێشاْ ٌۀبٚچەکەدا دسٚعزجکبد. رۀبٔەد ٌەِبٚەی ئبصەسثبیدبٔەٚە خبسخبس، فؾبس 
ساثشدٚؽذا ثبط ٌەٚەدەکشا کەئەِەسیکب خٛاعزی ٘ەیە ٌەدا٘برٛدا ثٕکەیەکی عەسثبصی ٌەئبصەسثبیدبْ 
دسٚعزجکبد، ئەٚەػ ٚەک ٘ەٚڵێک ثۆ کۆٔزشۆڵکشدٔی دەسیبی لەصٚیٓ ٚ کەِکشدٔەٚەی ٘ەژِٛٔی ئێشاْ 

 ثەعەس ٔبٚچەکەدا. 

ٌەگەڵ ٘ەِٛ ئەِبٔەؽذا ثەسدەٚاَ ئەِەسیکب ٌەگەڵ ٚاڵربٔی ٚەک سٚعیبٚ ٚاڵربٔی یەکێزی ئەٚسٚپب، 
.ٚڵذەداد سۆڵی ٔێٛۀذگیش ثجیٕێذثەربیجەد ٌەکبری خۀگ ٚ ٍِّالٔێکبٔی ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ، ٘ە

 ئێران 

ئێشاْ ٘بٚعٕٛسی ٘ەسدٚ ٚاڵری ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبیە. ٚارە عٕٛسی ٘بٚثەؽی ٌەگەڵ ٘ەسدٚ 
یبْ ٚاڵرذا ٘ەیە. ثێگِٛبْ دسٚعزجٛٔی ٘ەس گشژی ٚ ئبڵۆصی ٚ گۆسأکبسییەک ٌەٚ دٚاڵرەدا، ثەساعزەٚخۆ 

، ئبصەسەییەکبْ ٌەدٚای فبسعەکبْ ٌەئێشأذا ٔبساعزەٚخۆ کبسیگەسی ثۆعەس ئێشاْ دەثێذ. ٌەالیەکی دیکەٚە
ٚ ٌەعٕٛسەکبٔی ثبکٛس ٍِیۆْ ئبصەسی 2(11-04ٔضیکەی )ثەدٚەَ ٔەرەٚە دادۀشێٓ. ٌەئێغزبدا ثە

. دأیؾزٛأی ئێشاْکۆی  ی%(11- %11) ئەِەػ ثەساِجەسە ثەسێژەیدەژیٓ ی ئێشاْ ٔبٚچەکبٔی دیکە
٘ەصاس ٘بٚاڵری ئەسِۀیؼ ٌەئێشأذا دەژیٓ. ثۆیە ٘ەسکبد ٍِّالٔێی ئەسِیٕیبٚ  011صیبرش ٌە ٘بٚکبد 

                                                           
3
ثەسدەعذ ٔییەٚ ثەپێی خیبٚاصی عەسچبٚەکبْ ژِبسەکبٔیؼ  یەکگشرٛ ئبِبسێکیی ئبصەسییەکبٔی ئێشاْ، ٚ سێژەیدەسثبسەی ژِبسە ٌەساعزیذا 

ەدا ٚەسگشرٛە. ٔێٛأٌٚە ژِبسەکەیبْ ثەپێی صۆسێک ٌەعەسچبٚەکبْ چٛٔکە، ٍِیۆْ ٚەسگشد 11ثۆ 04 ٌۀێٛاْ ِبْ، ثەَ ٘ۆکبسە ئێّە ژِبسەکەدەگۆسێٓ
ٍِیۆْ یبخٛد ؽزێک  11ٌەژِبسەی کەِزش دەکەْ، ثەاڵَ صۆسیٕەی عەسچبٚەکبْ سێژەٚ ژِبسەکەیبْ ثە  دیکە ثبطبٚەیەکی چۀذ عەسچۀذە چ٘ەس

 .، ئێّەػ ٘ەس ثەٚ خۆسە ٚەسِبٔگشدکەِزش ٔٛعیٛە
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ئبصەسثبیدبْ رٛٔذرشثێزەٚە، ئەگەسی گٛاعزٕەٚەی ئەٚ ٍِّالٔێیە ٘ەیە ثەربیجەد ثۆ عٕٛسی ثبکٛسی ئێشاْ 
س ئەَ ٘ۆکبسأەػ ئێشاْ ٌەٍِّالٔێکبٔی ٔێٛاْ ٚ ثۆ ٔێٛ کەِیٕە ئبصەسی ٚ ئەسِۀیەکبٔی ٔبٚ ئێشاْ. ٌەثە

ئەَ دٚ ٚاڵرەدا صۆسخبس ٘ەِیؾە خۆیی ثەثێالیەْ ٔیؾبْ دەداد. ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەؽذا ئێشاْ، 
ثۀبساعزەٚخۆ پؾزیٛأی ٌەئەسِیٕیب دەکبد ٚ پەیٛۀذی ٔێٛاْ یەسیڤبْ ٚ ربساْ صۆسثە٘ێضرشە، 

ِبٚەی چۀذ عبڵێکە دەٚاصەکبٔی رٛسکیبٚ ئبصەسثبیدبٔی ٌەپەیٛۀذیەکبٔی ٔێٛاْ ثبکۆ ٚ ربساْ. ئەسِیٕیب 
ثەسٚدا داخشاٚەٚ ربسادەیەک کۀبسگیشکشاٚە، ثەاڵَ یەکێک ٌەٚدەسٚاصأەی کەثەسٚی ئەسِیٕیبدا 

کیٍۆِەرش. ئەِەػ ثٛەرە  31کشاٚەرەٚەٚ دأەخشاٚە، دەسٚاصەی عٕٛسی ئێشأە ٌەگەڵ ئەسِیٕیب ثەعٕٛسی 
 ثە٘ێض ٌۀێٛاْ ئێشاْ ٚ ئەسِیٕیبدا.دەسگبی کشدٔەٚەی پەیٛۀذیەکی 

ویٍۆِەرش عٕٛسیبْ پێکەٚە ٘ەیە، ٘بٚکبد ٌە سٚی  651ٚ ئبصەسثبیدبْ ٔضیکەی  ٘ەسچۀذە ئێشاْ
ِەص٘ەثییەٚە صۆسیٕەی دأیؾزٛأی ٘ەسدٚ ٚاڵد ؽیؼەْ، رۀبٔەد عێ ٌەعەس چٛاسی دأیؾزٛأی 

لَٛ ٚ رەثشێض. ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەؽذاٚ  ئبصەسثبیدبْ ؽیؼەْ ٚ الیۀگشی ِەسخەػە ؽیؼەکبٔی ئێشأٓ ٌە
ٌەعەس ئەسصی ٚالیؼذا ٘یچ خۆسە ٘بٚپەیّبٔێزیەک ٔییە ٌۀێٛأیبْ ئێشاْ ٚ ئبصەسثبیدبٔذا، رۀبٔەد 

 ٌەئێغزبدا ئێشاْ ٌەئەسِیٕیبٚە ٔضیکزشە، ٚەک ٌەئبصەسثبیدبْ، ئەٚەػ ثە چۀذ ٘ۆکبسێک:

یؼەْ، ثەاڵَ خێضأێک ٚ کەِیٕەیەکی ئبصەسثبیدبْ عەسەسای ئەٚەی صۆسیٕەی دأیؾزٛأەکەی ؽ .0
عٛٔە، دەعەاڵری ئەٚ ٚاڵرەیبْ ثەدەعزەٚەیەٚ زٛکّی صۆسیٕەی ٘بٚاڵریبٔی ؽیؼەی ئبصەسثبیدبْ 
دەکەْ. ئێشأیؼ ٘یچ کبد، ئبِبدە ٔییە پؾزیٛأی ٌەدەعەاڵرێکی عٛٔی ثکبد ٌە ٚاڵرێکذا 

 کەصۆسیٕەی دأیؾزٛأەکەی ؽیؼەثٓ.
بٚچەکەدا ثۆ ئێشاْ خێگەی ِەرشعییە، ئەٚەػ ثە٘ۆی ثٛٔی ثە٘ێضثٛٔی ئبصەسثبیدبْ ٌۀ   .1

کەِیٕەی ئبصەسی ٌە ئێشأذا، ثە٘ێضثٛٔی ئبصەسثبیدبْ ٘ۆکبس دەثێذ ثۆ ثە٘ێضثٛٔی ئبصەسیەکبْ ٚ 
داٚاکشدٔی ِبفی صیبرش ٌەئێشأذا، ثۆیە ربساْ ٘ەِیؾە کبس ٌەعەس ئەَ خبڵە دەکبد ثۆ سێگشی 

9ی دأیؾزٛأی ئێشاْ پێکذە٘ێٕٓ ٚ 05ێشأذا. کۀضیکەی ٌەثە٘ێضثٛٔی ئبصەسییەکبْ ٌۀبٚخۆی ئ
ٍِیۆْ کەط ِەصۀذە دەکشێذ ٚ دٚای فبسعەکبْ دٚەَ ٔەرەٚەی ئێشأٓ.  7ژِبسەیەْ ثۀضیکەی 

ثەٚە رۆِەرجبس دەکبد وەئێشاْ دەیەٚێذ ٌەسێگەی ئبصەسییە  ٘بٚکبد ئبصەسثبیدبْ صۆسخبس ئێشاْ
ەسثبیدبْ ٚەسثذاد. ئێشأیؼ، ثبوۆ ثە خٛاڵٔذٔی ؽیؼەوبٔەٚە دەعذ ٌە وبسٚثبسی ٔبٚخۆی ئبص

 ٘ەعزی ٔبعیۆٔبٌیغزبٔەی ئبصەسییەوبٔی ئێشاْ رۆِەرجبس دەوبد.
ثەسژەٚۀذیی عیبعی ٚ ئبثٛسی ئێشاْ ٚ ئەسِیٕیبی پێکەٚە گشێذاٚە، ئەسِیٕیب دەسٚاصەیەکە ثۆ  .2

ئێشاْ ثەسٚی ئەٚسٚپبدا، ٘بٚکبد یەسیڤبْ ٘بٚثەؽێکی گشٔگی ربسأە ٌەعەسچبٚەی ٚصەدا، 
ئەسِیٕیب ٌەئێغزبدا کڕیبسی عەسەکی ٚصەی ئێشأە ثەربیجەد غبصی عشٚؽزی، ٘بٚکبد ئێشاْ 
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ثٛەرە دەسٚاصەیەکی عەسەکی کشاٚە ثۆ ئەسِیٕیب، ثەربیجەد ثە٘ۆی داخشأی سێگە  ٌەثەساِجەسدا
 ە. داخشاٚ ذاثەسٚیٚە ٘ەسیەک ٌەئبصەسثبیدبْ ٚ رٛسکیب دیکەی، کەٌە الیەْ ٚؽکبٔییەکبٔی

ئێشاْ پەیٛۀذییەکی ثە٘ێضی ٘ەیە ٌەگەڵ سٚعیبدا، سٚعیبػ صیبرش پؾزیٛأی ئەسِیٕیب دەکبد،  .3
 ،ٚەک ٌەئبصەسثبیدبْ ،دیکەیە ثۆ ئەٚەی ئێشاْ صیبرش پؾزگیشی ئەسِیٕیب ثێذئەِەػ ٘ۆکبسێکی 

 کە٘بٚپەیّبٔی رٛسکیبیە.
صۆسخبس  ثە٘ێض ٘ەیە ٌۀێٛأیبٔذا، ئێشاْرٛٔذٚرۆڵ ٚ یەکی یئیغشائیً ٚ ئبصەسثبیدبْ پەیٛۀذ  .4

سێگەی ثبکۆ ثە٘بٚپەیّبٔی ئیغشائیً ٌەلەڵەَ دەداد. ئێشاْ رشعی ئەٚەی ٘ەیە کە ئیغشائیً ٌە
 ثبکۆٚە، صۆس ثەئبعبٔی دەرٛأێذ خۆی ثگەیۀێزە عەس عٕٛسەکبٔی سۆژ٘ەاڵری ئێشاْ.

ثەؽیکی صۆس ٌەئێشأییەکبْ ریشٚأیٕێکیبْ ٘ەیە، کەپێیبْ ٚایە ئبصەسثبیدبْ ٌەسٚی ِێژٚییەٚەٚ  .5
 پبسێضگبیەکیئەٚ ٚاڵرە ٌەثٕەِبدا دەثٛ  ،ٌەثٕەِبدا، ثەؽێک ثٛٚە ٌە ٘ەسێّی ئبصەسثبیدبٔی ئێشاْ

ئەَ دیذگبیەػ صۆسخبس خبڵێک ثٛە ثۆ دسٚعزجٛٔی ٔبکۆکی ٌۀێٛاْ ئێشأیەکبْ ٚ  ئێشاْ ثێذ.
 ئبصەسییەکبٔذا.

 

 ئیسرائیل 

ٌۀێٛأیبٔذا ٘ەیە. ثە٘ێضی عزشاریدی پەیٛۀذییەکی ەٚە 1101ٌەعبڵی ئیغشائیً ٚ ئبصەسثبیدبْ، 
دأیٕب ثەعەسثەخۆی ئبصەسثبیدبٔذا.  0880یەکێک ثٛ ٌەٚ ٚاڵربٔەی کە٘ەس ٌەعەسەربٚە ٌەعبڵی ئیغشائیً 
ثەپێی ٌێذٚأی ئیٍٙبَ یەکێکە ٌەدیبسرشیٓ ئەٚ ٚاڵربٔەی کەچەک ثەئبصەسثبیدبْ دەفشۆؽێذ. ئێغزبػ 

ێجەعزی ػەٌییفی عەسۆک ٚەصیشأی ئبصەسثبیدبْ، ثەَ دٚاییبٔە ٚاڵرەکەی ثەثشی پێٕح ٍِیبس دۆالس گش
٘ەسدٚ اڵد پێکەٚە ٘ەسٚە٘ب پەیٛۀذییەکی پزەٚی ئبثٛسییؼ چەکی ٌەگەڵ ئیغشائیٍذا ٚاژۆ کشدٚە. 

 دەثەعزێزەٚە. ئیغشائیً ثەیەکێک ٌە پێٕح گەٚسەرشیٓ ٘بٚثەؽە ئبثٛسییەکەی ثبکۆ ٘ەژِبس دەکشێذ.

کی ٚ ثبکۆػ یەکێکە ٌە فشۆؽیبسەکبٔی عەسچبٚەی ٚصە ثەئیغشائیً. ثەسدەٚاِی ئەَ ٌێکٕضی
پەیٛۀذییە ثبؽەی ٔێٛاْ ئیغشائیً ٚ ئبصەسثبیدبْ، فبکزەسێکی گشٔگە ثۆ ئەٚەی ئیغشائیً ٌەٚ سێگەیەٚە 

. ثبکۆػ ثجێزە ٔبٚۀذێکی گشٔگی ٘ەٚڵگشی ثۆ ئیشعئیً ثۆ ٔضیکزش دەعزی ثگبرە عٕٛسەکبٔی ئێشاْ
 کۆکشدٔەٚەی صأیبسیی ٌەعەس ئێشاْ. 
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 ی ئەوروپایەکێت 

یەکێزی ئەٚسٚپب ثەسدەٚاَ ٘ەٚڵذەداد ثۆ چبسەعەسی کێؾەی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ، یبخٛد الٔیکەَ 
ساگشرٕی خۀگ ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا. ئەٚەػ ٌەالیەک ثۆ صإِکشدٔی ئبعبیؼ ٚ 
عەلبِگیشی ٌە ئەٚسٚپبدا. ٌەالیەکی دیکەؽەٚە ثۆ صإِکشدٔی گەیؾزٕی ٔەٚد ٌەثبؽٛسی لەصٚیٕەٚە ثۆ 

بصاسەکبٔی ئەسٚپبٚ خیٙبْ. چٛٔکە ٚاڵربٔی یەکێزی ئەسٚپب، ثەسدەٚاَ رشعی ئەٚەیبْ ٘ەیە کەخۀگی ث
لەسەثبؽ، صیبْ ثەپشۆژەی گٛاعزٕەٚەی ٔەٚد ٚ گبصی ئبصەسثبیدبْ ثگەێٕێذ. ثەربیجەد کەٌەٚ ٔبٚچەیەدا 

ثۆیە ٘یچ کبد ٚ گبصی ئبصەسثبیدبْ ٘ەیە ثۆ ٚاڵربٔی ئەٚسٚپب.  دٚ ٘ێڵی گەٚسەی گٛاعزٕەٚەی ٔەٚد
ئەسٚپییەکبْ ٔبیبٔەٚێذ خۀگ ٌەٚٔبٚچەیەدا ٘ەثێذ ٚ ئبعبیؾی گٛاعزٕەٚەی ٚصەی ئبصەسثبیدبْ ثۆ 

 ئەسٚپب ِەرشعی ثکەٚێزە عەس. 

خگە ٌە٘ەٚڵەکبٔی یەکێزی ئەسٚپب، ثەسدەٚاَ ٚاڵربٔی ٔێٛ یەکێزیەکەػ، ربک الیبٔە ٘ەڵی ٔێٛۀذگیشی 
ٔغب، کەئۀذاِی کۆِەڵەی ِیٕغکە ٌەگەڵ سٚعیبٚ ئەِەسیکب، ٚ ساگشرٕی خۀگەکە دەدەْ. ثۀّٛٔە فەسە

٘بٚکبد ثەیەکێک ٌەدۆعزەکبٔی ئەسِیٕیب ٌەئەٚسٚپب دادۀشێذ، چٛٔکە ٌەپشعی خیٕۆعیبدی ئەسِۀیەکبٔذا 
٘ەصاس ئەسِیٕی ٌەفەسۀغبدا دەژیٓ ٚ ٌۆثییەکی  611ٌەگەڵ ئەسِیٕیب ٘بٚعۆصە، ئەٚە خگە ٌەٚەی ٔضیکەی 

ثەسدەٚاَ ٔیگەسأە ٌەدٚسعزجٛٔەٚەی ەدا دسٚعزکشدٚە. ثەَ خۆسە فەسۀغبػ گەٚسەیبْ ٌەٚ ٚاڵر
ئبڵۆصییەکبٔی ٔبٚچەی لەسەثبؽ، داٚاػ ٌەئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب دەکبد، ثە گفزٛگۆ کێؾەکە چبسەعەس 

 ثکەْ ٚ ؽەس ٌۀێٛأیبٔذا ساثگشْ.

 

 جەوگی ئەم دواییەی قەرەباغ و لێکەوتەکاوی

ەی ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ، ٘ەسێّی لەسەثبؽ، ثەئەِشی ٚالیغ، ربپێؼ خۀگەکەی ئەَ دٚایی
ٌەژێش دەعذ ٚ ٘ەژِٛٔی ئەسِیٕیبدا ثٛ، ٌەثەساِجەسدا ئبصەسثبیدبْ خٛاعزی ثۆ ئەٚەثٛ، خبسێکی دیکە، ئەَ 

 ٘ەسێّە ٌەسێگەی خۀگەٚە، ثخبرەٚە عەس ٔەخؾەی دەعەاڵری خۆیی.

ٔذ ثۆ ٔەیەکذا ثەئبؽکشا ثبعی ٌەٚەکشدثٛ کە ئیٍٙبَ ػەٌییڤ، عەسۆکی ئبصەسثبیدبْ، ٌەچە
ئبصەسثبیدبْ ِبفی خۆیەری پبؽەکؾە ٌە دأٛعزبٔەکبٔی ئبؽزی ثکبد ٌەگەڵ ئەسِیٕیب. ثەِبفی خۆؽی 

 دەصأێذ پۀب ثۆ چبسەعەسی عەسثبصیی ثجبد، ٌەپێٕبٚ یەکالکشدٔەٚەی کێؾەی ٘ەسێّی لەسەثبؽ. 

، خبسێکی دیکە ؽەس ٌۀێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ 1111ی ئەیٌٍٛی 16ئەٚەثٛ سۆژی یەن ؽەِّە 
ئەسِیٕیب ٌەعەس ٘ەسێّی لەسەثبؽ سٚیذایەٚە. ٌەعەسەربی خۀگەکەدا ٔیىۆي ثبؽٕیبْ عەسۆوی ئەسِیٕیب 

ەس ئبصەسثبیدبٔی رۆِەرجبسکشد ثەٚەی کە ٌەسێگەی رۆپخبٔەٚ ثۆسدِٚبٔی ئبعّبٔیەٚە ٘ێشؽی وشدٚەرە ع
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عٕٛسی ٚاڵرەوەیبْ ٚ ٔبٚچەیەوی ٔیؾزەخێجٛٔی ٘بٚاڵریبْ ٌە ٘ەسێّی لەسەثبؽ کشدٚەرە ئبِبٔح. 
کشدٚ سایبٔگەیبٔذ کە ئەٚاْ ؽکشدٔە عەس ئبصەسثبیدبْ رۆِەرجبسٌەثەساِجەسدا ئبصەسثبیدبْ، ئەسِیٕیبی ثە٘ێش

 .رۀٙب ٚەاڵِی ٘ێشؽەکبٔی ئەسِیٕیبیبْ داٚەرەٚە

عەلبِگیشیی ثبؽٛسی ٔبٚچەی لەٚلبصی خغزە ِەرشعییەٚە، ثەربیجەد  خۀگەکەی ئەِدبسە ثەرەٚاٚی
کە ٔبٚچەکە سێڕەٚێکی گشٔگی ٘ێڵەکبٔی گٛاعزٕەٚەی ٔەٚد ٚ گبصی ٚاڵربٔی لەٚلبصە ثۆ ثبصاڕەکبٔی 
خیٙبْ. ئەَ خۀگەػ رۀٙب خۀگێکی عیبعی ٚ عەسثبصیی ٔەثٛ، ثێگِٛبْ ثەسژەٚۀذی ئبثٛسی ٚاڵربٔی 

 ٌۀبٚەسۆک ٚ ئەخێٕذای خۀگەکە. خیٙبٔیؼ ثٛٚە ثەؽێک 

سۆژ ثەعەس خۀگەکەدا، ئبصەسثبیدبْ خیبٚاص ٌەخۀگەکبٔی  34عەسئۀدبَ پبػ رێپەسثٛٔی ٔضیکەی 
خبکی ٘ەسێّی ٔبگۆسٔۆ  %ی51ٔضیکەی رٛأی  ،ساثشدٚ ئەِدبسە ثەپؾزیٛأی ساعزەٚخۆی رٛسکیب

)ؽٛؽە(ی عزشاریدی ثگشێذ،  . ئەٚەػ دٚای ئەٚەی رٛأی ؽبسی ؽٛؽیثکبد ڵۆلەسەثبؽ کۆٔزش
ٌەثەساِجەسدا ئەسِیٕیب ئەٚەی  .ەٚە دٚسەکیٍۆِەرش ٌەؽبسی عزیجبٔبکیشری پبیزەخزی لەسەثبغ 04کەرۀٙب 

، ەِەػ زکِٛەری ئەسِیٕیبی ٔبچبسکشد٘ەس ئدەعزیجەعەسداگشرجٛ، ٌەدەعزیذایەٚە،  0883ٌەخۀگی عبڵی 
دبْ ٌەؽبسی ؽٛؽی ثەسە پبیزەخزی لەسەثبؽ،  ٌەپێٕبٚ صیبرش پێؾڕەٚی ٔەکشدٔی ٘ێضەکبٔی ئبصەسثبی

ثۀێٛۀذگیشی سٚعیب، سێکەٚرٕی ئبؽزی ٚ ئبگشثەعذ ٌەگەڵ  1111ی رؾشیٕی دٚەِی 8سۆژی ئەٚەثٛ ٌە
 ئبصەسثبیدبْ ٚاژۆ ثکبد. 

ی رؾشیٕی دٚەَ ثە 01ی ؽەٚی 0سێککەٚرٕی ئبگشثەعزی ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ، ٌەکبرژِێش 
 سی خێجەخێکشدٔەٚە. ٌەسێککەٚرٕبِەکەدا ٘برجٛ:کبری سٚعیب، چٛە ثٛا

٘ێضەکبٔی ئەسِیٕیب ٚ ئبصەسثبیدبْ ٌە پێگەی ئێغزبی خۆیبْ دەِێٕٕەٚە، ٚارە ثشیبسدسا ئەٚ  .0
 ٔبٚچبٔەی ئبصەسثبیدبْ ٌەَ ؽەسەدا دەعزی ثەعەسداگشرْٛ ریبیذا ثّێٕێزەٚە. 

یی ٘ێڵی ؽەڕ ٌە ٘ەسێّی ثەسەصاِۀذی ٘ەسدٚال ثشیبسدسا ٘ێضی ئبؽزیپبسێضی سٚعیب، ثەدسێژا .1
 .لەسەثبؽ ٚ ٚ سێڕەٚی الچیٓ ٚ ٘ێڵی خیبکەسەٚەی ٔێٛاْ لەسەثبؽ ٚ ئەسِیٕیب ثاڵٚثکشێٕەٚە

( صسێپۆؽەٚە، ثۆ 81( عەسثبصی سٚعیب ثە چەکی عٛک ٚ )0851٘ێضەکەػ پێکٙبرٛە ٌە )
 .ِبٚەی پێٕح عبڵ ٌەٚ ٔبٚخەیەؽذا دەِێٕٕەٚە

ٌە ٔبٚچەکەدا پێٕح عبڵ دەثێذ، ئەگەس الیۀەکبْ ِبٚەی ِبٔەٚەی ٘ێضی ئبؽزی پبسێضی سٚعی  .2
 .ئەٚا ِبٚەکە خۆی پێٕح عبڵی دیکە دسێژ دەثێزەٚە ،پێؼ ؽەػ ِبٔگ ربٔەیبْ ٔەثێذ

ثشیبسدسا کۆرٛثۀذی عەس ٘برٛچۆ ٚ ئبڵٛگۆڕی دیٍەکبْ ٘ەڵذەگیشێذ ٚ ثە چبٚدێشیی  .3
دەگەڕێٕەٚە ٘ەسێّی کۆِیغیۆٔی ثباڵی پۀبثەسأی عەس ثە ٔەرەٚەیەکگشرٛەکبْ، ئبٚاسەکبْ 

 .لەسەثبؽ
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ثکبد  بصەسثبیدبْعەس ثە ٘ەسێّی لەسەثبؽ سادەعزی ئ ؽبسیئەسِیٕیبػ سەصاِۀذە عێ  .4
ٚ کٍجدبس ٚ  ئبگذاَ) ، ئەٚأیؼ ثشیزیٓ ٌەؽبسەکبٔی(0/01/1111( ثۆ )04/00/1111ٌەِبٚەی )

 .الچیٓ(
یٓ( دسٚعزجىشێذ، ثۆ ٚی )الچ دسێژایی سێڕٖ  وی ٚؽىبٔی ثٗ یٗ سێگٗ  دٚای عێ عبڵ، پێٛیغزٗ .5

ری  الِٗ داد عٗ یّبْ دٖ سثیدبٔیؼ پٗ . ئبصٖ ٖٚ عزێزٗ ثجٗ  ٖٚ وٗ یٗ سِیٕیب( ثٗ ئٗ ی )عزیجبٔبویشد ٚ ٖٚ ئٗ
 ثپبسێضێذ.  یٗ ٚ سێگٗ ئٗ

سثیدبْ ٚ  خۆسئبٚای ئبصٖٔێٛاْ وبٔی  ٔبٚچٗ ەیسێگ ٘برٛچۆی ری الِٗ ، عٗسِیٕیب ئٗپێٛیغزە  .6
  .دەعزەثەسثکبد 3ٚاْ خچٗ ٔٗ٘ەسێّی 

کۆچجەساْ دەگەڕێٕەٚە عەس ِبڵ ٚ زبڵیبْ، دیً ٚ رەسِەکبْ دەگۆڕدسێٕەٚە، ٘ەِٛ رۆڕەکبٔی  .7
ئبثٛسیی ٚ گٛاعزٕەٚەی ٔبٚچەکە عەسٌۀٛێ ثٕیبد دۀشێزەٚەٚ سێڕەٚی گٛاعزٕەٚە ٌۀێٛاْ 

 .٘ەسدٚالدا دەکشێٕەٚە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىان ئەرمیىیاو ئازەربایجانێئاگربەستی ووەخشەی وىێی قەرەباغ دوای رێککەوتىامەی ئاشتی و 

                                                           
4
٘ەسێّە دٚچبسی داثڕأی خٛگشافیب ٘برجٛ ٌەگەڵ ٔەخچەٚاْ: ٔبخزؾیڤبْ: ٘ەسێّێکی عەسثەخۆیەٚە عەسثە ئبصەسثبیدبْ. ئەَ  

ئبصەسثبیدبٔذا، گەیؾزٓ ثۀەخچەٚاْ ٌەئبصەسثبیدبٔەٚە پێٛیغزی ثەٚە٘ەثٛ، کە ٌەسێگبی ئەسِیٕیبٚ ئێشأەٚە ثۆی ثشۆیذ، ثەاڵَ 
 ئبصەسثبیدبْ رٛأی ٌەسێگەی ئەَ خۀگەٚە، دەٚاصەیەکی ٘برٛچۆ ثکبرەٚە ٌۀێٛاْ ثبکۆ ٚ ٔەخچەٚأذا(.
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ٔیکۆي ثبؽیٕیبْ(، عەسۆک ٚەصیشأی ئەسِیٕیب، )ٌەگەڵ چٛٔە ثٛاسی خێجەخێکشدٔی سێککەرٕٕبِەکە،  
ٌەثەیبٕٔبِەیەکذا، سایگەیبٔذ:"ٌەگەڵ عەسۆکی ٘ەسیەکە ٌە ئبصەسثبیدبْ ٚ سٚعیبدا، سێککەٚریٓ ثۆ 

ی رؾشیٕی 01کبرژِێش یەکی ثەسەثەیبٔی ئەِڕۆ عێؾەِّە )کۆربییٙێٕبْ ثە کشدەٚە عەسثبصییەکبْ، ٌە 
 (".1111دٚەِی 

ٌەثەیبٕٔبِەکەدا، ثبؽیٕیبْ ثڕیبسی ساصیجْٛ ثەئبگشثەعزی ثۆ خۆی ٚ گەٌەکەی ثە ئبصاسثەخؼ  
ٔبٚثشد، ئبؽکشایکشد ٘یچ ثژاسەیەکی دیکەیبْ ٌەثەسدەِذا ٔەثٛە، رۀیب ٚاژۆکشدٔی سێککەٚرٕەکە ٔەثێذ. 

یبسەکەی ٌەپبػ ٘ەڵغۀگبٔذٔی عەسکشدە ِەیذأییەکبٔی عٛپبی ٚاڵرەکەیذاٚە، کە سٚٚٔیکشدەٚە ثڕ
 پێیبٔٛاثٛە ئەٚە ثبؽزشیٓ چبسەعەسە ثۆ کبری ئێغزب.

ئەَ ثەیبٕٔبِەیەی عەسۆک ٚەصیشاْ ٌەالیەْ دەعەاڵرذاسأی ئەسِیٕیبٚە ثەٚ خۆسە ٌێکذسایەٚە کە 
ە، ئەگەس ئەَ سێککەرٕەی ٔەکشدایە ئەٚا خگە ئەسِیٕیب ثۀبچبسی ثەسێککەٚرٕبِەی ئبگشثەعذ ساصی ثٛ

ٌەٌەثەخؾیٕی لٛسثبٔی صیبرش، ٘بٚکبد ٔبٚچەی صیبرشیؾی ٌەثەسژەٚۀذی ئبصەسثبیدبْ ٌەدەعزذەدا. ثۆیە 
 ثۀبچبسی ٌەگەڵ ئبصەسثبیدبْ سێککەٚرٓ. 

ثەیبٕٔبِەکەی عەسۆک ٚەصیشاْ ٚ ٌێذٚأی ثەسپشعبٔی دیکەی ئەسِیٕیب، کبسدأبٚەی ٔبٚخۆی 
ریبٔی ئەٚ ٚاڵرەی ٌێکەٚرەٚە. ئەٚثٛ ژِبسەیەک خۆپێؾبٔذەس ٌە یەسیڤبٔی پبیزەخزی ئەسِیٕیب، چٛٔە ٘بٚاڵ

ثەسدەَ ثبسەگبی زکِٛەد ٚ پەسٌەِبٔی ئەٚ ٚاڵرەٚ ٔبسەصایەرییبْ دەسثشی. خۆپیؾبٔذەساْ عەسۆک 
کەرٕبِەیە ٌەگەڵ ٚەصیشأی ئەسِیٕیبیبْ ثۀبپبک ٚەعفکشدٚ داٚایبْ ٌێکشد ثەساِجەس ئۀدبِذأی ئەٚ سێک

ٌەدەسئۀدبِی فؾبسە ثەسدەٚاِەکبٔی ؽەلبَ، ٔیکۆي ثبؽٕیبْ، ثشیبسیذا  ئبصەسثبیدبْ دەعزٍەکبسثکێؾێزەٚە.
ی ِبٔگ، ٚەصیشی دەسەٚەی ئەسِیٕیب )صٚ٘شاة ِٕبرغبکبٔیبْ( ٌەپۆعزەکەی دٚسثخبرەٚە. 05ٌە سۆژی 

ب )دیڤیذ رٛٔٛیبْ(یؾی ٌەپۆعزەکەی ِبٔگ، ٚەصیشی ثەسگشی ئەسِیٕی 11ٌە٘ۀگبٚی دٚارشیؾذا ٌەسۆژی 
ٚ ئۆپۆصعیۆٔی ئەٚ ٚاڵرەی یی ؽەلبِی ئەسِیٕی ەڕەرٛ دٚسخغزەٚە. ثەاڵَ ٘یچ یەکێک ٌەَ سێکبسأە

 کەِٕەکشدەٚە.ٚ ؽکغزەکەی ئەسِیٕیب ٌەدژی سێککەٚرٕٕبِەکە

بِێىی ی ثبؽ( پٗ سٖ خۆخٛاصی )ٔبگۆڕٔۆ لٗ سثٗ سێّی عٗ سۆوی ٘ٗ ٘بٚکبد، )ئبسایه ٘بسٚریٛٔیبْ( عٗ
سۆن  ڵ عٗ گٗ ِڕۆ ٌٗ عزب. ئٗ ڕ ٖٚ َ، ئیذی ؽٗ وٗ ی وشد ٚ گٛری":٘بٚاڵریبٔی ٘ێژای ٚاڵرٗ وٗ ٌٗ ی گٗ ئبساعزٗ

ِبٔی  سٌٗ ڵ پٗ گٗ وبْ وشد، پێؾزشیؼ ٌٗ دٚژِٕىبسییٗ  الِبسٖ ساگشرٕی پٗ  سِیٕیب ثبعّبْ ٌٗ صیشأی ئٗ ٖٚ
پێٕبٚ   ثێذ. ئیذی ٌٗ  وٗ ڵ ثڕیبسٖ گٗ ِبْ ٌٗ سٌٗ ٘بی پٖٗ ی س ی صۆسیٕٗ ٖٚ سثیدبْ گفزٛگۆَ وشدثٛٚ، ثۆ ئٗ ئبصٖ

ڕ  ْٚ، ساصی ثَٛ ؽٗ وٗ ثبؽ دٖ سٖ س لٗ ی ثٗ ٚ صیبٔبٔٗ سژأی خٛێٕی صیبرش ٚ عٕٛسدأبْ ثۆ ئٗ  سێگشرٓ ٌٗ
 ساثگیشێذ".

ٌە ثەساِجەسدا )ئیٍٙبَ ػەٌییڤ( عەسۆک کۆِبسی ئبصەسثبیدبْ، ٌە گٛربسێکی پەخؾکشاٚ ٌە رەٌەڤضیۆٔی 
ٌەخۀگەکەدا ساگەیبٔذ.  ٚ خۆثەدەعزەٚەدأی ئەسِیٕیبی رەکەیەٚە، عەسکەٚرٕی ئبصەسثبیدبْفەسِیی ٚاڵ
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سێکەٚرٕەکە ثەٚاربی خۆثەدەعزەٚەدأی ئەسِیٕیبٚ کۆربییٙێٕبْ ":گٛریذا یعەسۆکی ئبصەسثبیدبْ ٌەپەیبِەکە
ؽکغزە عەسثبصیذا ثە ثە عباڵٔێکی دسێژی داگیشکبسی دێذ. دٚاخبس عەسۆکی ئەسِیٕیب ٌەژێش فؾبسی 

ٔبٚچەی  211 ەٚٚەئبؽزی ساصیجٛ. ئەٚەػ دٚای ئەٚەی عٛپبی ئبصەسثبیدبْ رٛأی ٌەئەیٌٍٛی ساثشدٚ
 ٔیؾزەخێجْٛ ٌە ٘ەسێّی ٔبگۆسۆ لەسەثبؽ، ٌەژێش دەعزی عٛپبی ئەسِیٕیب دەسثٙێٕێزەٚە".

ئەسِیٕییەکبْ یبعبیەک عٛکبیەری ثە ئیٍٙبَ ػەٌیێڤ ثەصِبٔێکی صۆس رٛٔذٚ دٚس ٌە٘ەِٛ ػٛسف ٚ
 کشدٚ گٛری: "ِٓ پێؾزش پێّگٛرٓ ئێّە دەسیبٔذەکەیٓ، ٚەک )عەگ( دەسیبْ دەکەیٓ ٚ ئەٚەؽّبْ کشد".

عەسۆکی ئبصەسثبیدبْ ساؽیگەیبٔذ:"سێککەٚرٕەکە ثۆ ئێّە ِێژٚیی ثٛ، ثەپێی سێککەٚرٕەکە 
کٍجدبس ٚ "زیٓ ٌە ئبصەسثبیدبْ عێ ؽبسی گەٚسەی ٘ەسێّی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ ثەدەعزذە٘ێٕێزەٚە، کە ثشی

 َ ٚ الچیٓ".ئبگذا

لبِەکبْ ٚ  س ؽٗ عٗ  سثبیدبْ سژأٗ سیبثدبْ، ٘بٚاڵرییبٔی ئبصٖ سۆک وۆِبسی ئبصٖ عٗ دٚای پەیبِەکەی
خۆؽی خۆیبْ دەسثڕی ٚ سێککەرٕٕبِەکەیبْ ثە عەسکەٚرٕی عٛپبی ٚاڵرەکەیبْ ٌێکذایەٚە ٌەخۀگی 

( عبڵ ٌەئبٚاسەی 17دٚای ) یزشثبعیبْ ٌەٚەدەکشد ئلەسەثبغذا. ٘ۀذێک ٌەئب٘ۀگێشأی ئبصەسثبیدبْ 
 ثۆ لەسەثبؽ. ،ثۆ صێذی خۆِبْ  ٖٚ ڕێیٕٗ گٗ دٖ

ِەیەکذا سێکەٚرٕٕبِەی ٘ەسدٚ ٚاڵری بٌەالیەکی دیکەٚە )ڤالدیّێش پٛرٓ(ی عەسۆکی سٚعیب، ٌەثەیبٕٔ
پێکذادأێکی ثۀێٛۀذگیشی سٚعیب ساگەیبٔذ. پٛرٓ  ئبؽکشایکشد ٌەدٚای سێککەٚرٕەکەٚە ٘ەِٛ 

عەسثبصیی ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵد سادەگیشێذ، ٘ێضەکبْ ٌە ؽٛێٕی ئێغزبی خۆیبْ دەِێٕٕەٚەٚ 
 ئبؽزیپبسێضأی سٚعیبػ دەکەٚٔە ٔێٛأیبٔەٚە.

عەسثبصی  0851دٚای ساگەیۀذساٚەکەی عەسۆکی سٚعیبدا، ٚەصاسەری ثەسگشیی ئەٚ ٚاڵرە ٔبسدٔی 
ٔۆ لەسەثبؽ ساگەیبٔذ، ئبؽکشاؽیکشد ٘ێضەکبٔی سٚعیب ثە سٚعی ٌەسێگەی ئبعّبٔەٚە ثۆ ٘ەسێّی ٔبگۆس

ئۆرۆِجێً ٚ چەک ٚ ؽّەکی عەسثبصییەٚە ٌۀێٛاْ عٛپبی ٘ەسدٚ ٚاڵرذا  271صسێپۆػ ٚ  81
 ثاڵٚدەثٕەٚە.

٘ەسچۀذە ربئێغزب ئبِبسێکی سەعّی ٌەثبسەی ژِبسەی لٛسثبٔی ٚ کٛژساٚ صیبٔەکبٔی خۀگی ٔێٛاْ 
 ثٛەرەٚە. ثەاڵَ ٌێشەٚ ٌەٚێ ٘ۀذێک ئبِبس ثاڵٚکشاٚٔەرەٚە.ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ ثاڵٚٔە

کەط  0066ثۀّٛٔە ثەگٛێشەی ئبِبسی ثەسپشعبٔی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ، ثە٘ۆی خۀگەکەٚە صیبرش ٌە 
 ٌە عەسثبص ٚ کەعبٔی عڤیٍی ٘ەسێّی لەسەثبؽ کٛژساْٚ. 

ۆ گۆعیبْ( ٚرەثێژی ٚەصاسەری رۀذسٚعزی ئەسِیٕیب )ٔیک ،ػعێ سۆژ دٚای سێککەٚرٕەکە
الؽەی عەسثبصأّبْ ثەسدەعذ کەٚرٛەرەٚە کە٘ۀذێکیبْ ٔبعٕبِەیبْ دیبس  1206ربئێغزب سایگەیبٔذ:"

ٔییە. پشۆعەی ئبڵٛگۆسی الؽەی کٛژساٚەکبٔیؼ ثەسدەٚاِە. ثەاڵَ ربئێغزب ٘یچ یەکێک ٌەالیۀەکبْ 
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ێغزب ثەپێی ئبِبسە فەسِییەکبْ، ئبِبسی کۆربیی ٌەال ٔییە". ٘بٚکبد دەعەاڵری ئەسِیٕیب سایبٔگەیبٔذٚە:"ربئ
 ٘بٚاڵری ِەدۀییبْ ٌێکٛژساٚە". 41عەسثبص ٚ  0228

ثاڵٚیکشدەٚە کەعٛپبی  1111ی 01ی 2ٚەصاسەری ثەسگشی ئبصەسثبیدبْ سۆژی ٌەثەساِجەسدا 
  عەسثبصی کٛژساْٚ. 1672ئبصەسثبیدبْ ٌەخۀگی ؽەػ ٘ەفزەی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبغذا 

 41٘بٚاڵری عڤیٍی ئبصەسی ٚ  82سدٚال، ثە٘ۆی خۀگەکەٚە ٘ەسثەپێی ئبِبسە فەسِیەکبٔی ٘ە
 ٘بٚاڵری عڤیٍی ئەسِۀیؼ کٛژساْٚ.

ڤالدیّێش پٛرٓ ٌەٌێذٚأێکذا دەسثبسەی ثەدٚاداچٛٔی سٚعیب ثۆ سێککەٚرٕی ئبگشثەعزی ٔێٛاْ 
ژِبسەی لٛسثبٔییەکبٔی ئەَ دٚاییەی  ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ ٚ ٌێکەٚرەی خۀگی ٔێٛأیبْ سایگەیبٔذ:"

کەعی  7111کەعی رێپەسأذٚە کەٌۀێٛأیبٔذا ٘بٚاڵری ِەدۀی ٘ەْ. ٘بٚکبد  3111خۀگی لەسەثبؽ 
دیکەػ ثشیٕذاسثْٛ ٚ ثە٘ەصاساْ کەعیؼ ئبٚاسە ثْٛ. ثە٘ۆی خۀگەکەؽەٚە صیبٔێکی صۆس ثەس 

صٚە پێٛیغزی ثە٘بٚکبسییە ثۆ  ژێشخبٔی ئبثٛسی ٚ ئیذاسیی ٚ ِشۆیی ٘ەسێّەکە کەٚرٛەٚ ٘ەسچی
 ئبعبییجٛٔەٚەی دۆخی ژیبْ ٌە٘ەسێّەکەدا". 

ثەپێی  کە(، دبس ٚ الچیٍٓجَ ٚ کگذائبٔبٚچەکبٔی )ٌەئێغزبؽذا ثەؽێکی صۆس ٌە٘بٚاڵریبٔی ٔیؾزەخێێ 
عەسِٚبڵی خۆیبْ ، ەٚەثکبر یبْثبیدبٔیبٔثشیبسدسا ئەسِیٕیب سادەعزی ئبصەس، ٔبٚەسۆکی سێککەرٕٕبِەکە

کۀە ئەسِیٕیب، ٌەگەڵ ثەخێٙێؾزٕی ٔبٚچەکەؽیبٔذا، ئبگش ٌەِبڵ ٚ ؽٛێٕەکبٔیبْ دە٘ێڵٓ ٚ سٚثەخێذە
 ثەسدەدەْ، ثۆ ئەٚەی دٚای خۆیبْ ئبصەسییەکبْ عٛد ٌەؽٛێٕەکبٔیبْ ٚەسٔەگشْ.

 نەدەردەبێئاگرت انیکاوڵەما انیکاوەواوچ یشتىێهێجەل رەب یوەرمەئ یاویتاڵهاو
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د ٌەَ خۀگەدا ئبصەسثبیدبْ ؽکغذ ثەئەسِیٕیبٚ عەسثبصأی ٘ەسێّی ٘ۆکبس کەٚایکش عێٌەدیبسرشیٓ 
  ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ ثٙێٕٓ ثشیزی ثٛ ٌە:

زەٚخۆ سۆڵی عرٛسکیب ٌەَ خۀگەدا ثەسا :پؾزیٛأی ساعزەٚخۆی عەسثبصی رٛسکیب ٌەئبصەسثبیدبْ .0
ثیٕی ٚ ٌەعەس ئبعزی ِەیذأی ٚ رەکٕیکی ٚ رەکزیکی ٘بٚکبسی عەسثبصی پێؾکەؽی 

 ،(T129 ATAK)خۆسی ٘ەٌیکۆپزەسی ئبڵزبی، ٌەٚأەػ پێذأی: صسێپۆؽیثبیدبْ کشد. ئبصەس

ژِبسەیەکی صۆس فشۆکەی  ثەخؾیٕیفشۆکەی ثەیشەلذاس. ٌەگەڵ  ،(F16)فشۆکەی ثەؽذاسیپێکشدٔی 
ٔبسدٔی ثەسدەٚاَ ئەٚە خگە ٌەعٛپبی ئبصەسثبیدبْ. ثە (KARGU)فشۆکەٚأی ٌەخۆسی ثێ

ٔبسدٔی عەسثبصی ثەکشێگیشاٚی عٛسی ثۆ ، ٌەگەڵ ئبصەسثبیدبْؽبسەصای عەسثبصی رٛسکی ثۆ 
ِەیذأەکبٔی خۀگ ثۆ پؾزیٛأی کشدْ ٌەعٛپبی ئبصەسثبیدبْ. ٌەثەساِجەسدا ئەسِیٕیب رۀٙب پؾذ 
ثەعذ ثەرٛأبی عەسثبصی ٚاڵرەکەی ٚ عەسثبصأی ٘ەسێّی لەسەثبؽ سٚثەسٚی ئبصەسثبیدبْ 

 ثٛیەٚە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاوبەشی سەربازی تىرکیاو ئازەربایجان ێکیو ماوۆر ومایشدیمەوی چەود 



 
29 

 

 ئاهەوگێراوی سەرکەوتىی ئازەربایجان لەوێىان وەزیراوی بەرگری تىرکیاو ئازەربایجان

 

خگە ٌەخیبٚاصی ٔێٛاْ رٛأبی عەسثبصی ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب، ٘بٚکبد عٛپبی ئبصەسثبیدبْ  .1
 0883-0881عبڵی ساثشدٚدا، ثەساٚسد ثەعٛپبی ئبصەسثبیدبْ ٌەعباڵٔی خۀگی  04ٌەِبٚەی 

ی ربیجەد ثەرٛأبی ((Global Fire Powerصۆس ثە٘ێضرش ثٛە. ثۀّٛٔە ساپۆسرەکبٔی 
یٙبْ، ئەٚەیبْ دەسخغزٛە کەٌەکبری ئێغزبدا کەٌێٓ ٚ خیبٚاصییەکی گەٚسە عەسثبصی دەٚڵەربٔی خ

کۆی  1104کەٚرٛەرە ٔێٛاْ رٛأب عەسثبصییەکبٔی ئبصەسثبیدبْ ٌەگەڵ ئەسِیٕیب. ثۀّٛٔە عبڵی 
ۀذ چٍِیبس دۆالس، ئەِەػ  3خەسخییەکبٔی کەسری ثەسگشی ئبصەسثبیدبْ گەیؾزٛەرە ٔضیکەی 

ٍِیۆْ دۆالس ثٛە.  411ثەسگشی ئەسِیٕیب ٌە٘ەِبْ عبڵذا، کەثشەکەی ٘ێٕذە صیبرشە ٌەخەسخی 
رۀبٔەد صیبرشیؼ ثٛە ٌەثٛدخەی گؾزی ئەسِیٕیب ٌەٚ عبڵەدا. ٘بٚکبد ئبصەسثبیدبْ ٌەدٚای 
ثەسیزبٔیەٚە ثٛەرە دٚەَ ٘بٚسدەکەسی چەک ٌەئەٚسٚپب. ٌەعەس ئبعزی خیٙبٔیؼ چٛاسەَ 

ای ثەسیزبٔیبٚ ٘یٕذعزبْ ٚ ئیزبڵیب. ٌەثەساِجەسدا یبسی فشۆکەی خۀگییە، ٌەدٚڕ٘بٚسدەکەسٚ ک
یٛە ثەاڵَ دۆخی لەیشأبٚی ئبثٛسی ئەٚ ٚاڵرەٚ ڕئەسِیٕیب ٘ەسچۀذە ثەسدەٚاَ چەکی ٌەسٚعیب، ک
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داخغزٕی عٕٛسەوبٔی ٌەالیەْ ئبصەسثبیدبْ ٚ رٛسکیبٚە، ٘ۆکبسێک ثٛە ثۆ ئەٚەی عٛپبی 
 سە ثەرٛأب عەسثبصییەکبٔی ثذاد. ئەسِیٕیب ٔەرٛأێذ ٘بٚؽبٔی عٛپبی ئبصەسثبیدبْ پە

ثەدەِەٚۀەچٛٔی سٚعیب: ئەسِیٕیب پێؼ دە سۆژ ٌۀضیکجٛٔەٚەی عٛپبی ئبصەسثبیدبْ ٌەؽٛؽە،  .2
داٚای ثە٘بٔبٚەچٛٔی ٌەسٚعیبکشد، ئەٚەػ پؾذ عەسۆک ٚەصیشأی ئەسِیٕیب )ِیکۆي ثبؽٕیبْ( 

أیبٔذا ٘ەثٛ. ٌەٚێٕەی عەسثبصیی ٚ ثەسگشییبٔەی ٌۀێٛ ثەعذ ثەٚدۆعزبیەری ٚ سێککەٚرٕٕبِە
ٚەصاسەری دەسەٚەی سٚعیب ثەاڵَ  .0886سێککەٚرٕٕبِەی ٘بٚثەؽی ٚ ٘بٚکبسی ئبڵٛگۆی عبڵی 

( پێؾکەؽی ئەسِیٕیب ثکبد، رۀٙب ٘بٚکبسی پێٛیغذ)سایگەیبٔذ:"سٚعیب ئبِبدەیە اڵِذا ٌەٚە
ثەپێی ئەَ ٌەٚکبرەدا کەخۀگ ثچێزە خبکی ئەسِیٕیبٚەٚ ئەسِیٕیب پەالِبس ثذسێذ". کەٚارە 

سێککەٚرٕٕبِەی ثەسگشی ٘بٚثەػ کە سٚعیب ٌەگەڵ یەسیڤبٔذا ٘ەیەری، ٌەٚکبرەدا ٚەاڵِەی سٚعیب، 
٘ەڵٛێغزەی سٚعیب  ثذسێذ ٔەک ٘ەسێّی لەسەثبؽ. ئەَ کبسدەکبد کە ئەسِیٕیب پەالِبسی عەسثبصی

عەٚص،  ٌەالیەک ئەسِیٕییەکبٔی ثێ ئِٛێذ کشد، ٌەالیەکی دیکەػ خۆسێک ثٛ ٌە٘ەڵکشدٔی گڵۆپی
ثۆ رٛسکیبٚ ئبصەسثبیدبْ ثۆ ثەسدەٚاِیذاْ پێؾشەٚیەکبٔیبْ ٌەِەیذأەکبٔی خۀگی لەسەثبغذا. ئەَ 

کە دادۀشێذ، چٛٔکە ئەگەس سٚعیب سۆڵێکی ک ٌەخبٌە یەکالکەسەٚەکبٔی خۀگەەػ ثەیەکێڵخب
ە صیبرش ثگێشایە ثەربیجەد ٌەثەسژەٚۀذیی ئەسِیٕیب، ئەٚا ئۀدبِەکبٔی خۀگەکە  ثەٚ خۆس

ٔەدەثْٛ. ٘ەس ئەِەػ ٚایکشد ٌەئەسِیٕییەکبْ کە ثڵێٓ"پٛرٓ ِێژٚی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبغی گێشایەٚە 
 ثۆ عەسدەِی عزبٌیٓ".

ٌەپبڵ چۀذ ٘ۆکبسێکی دیکەدا، فبکزەسێکی عەسەکی ثْٛ ثۆ  عەسثبصیبٔە ەثٛٔی ئەَ خیبٚاصیی
 .ئبصەسثبیدبْ ٌەثەسژەٚۀذیٌەثٛاسی ِەیذأیذا  ،خۀگەکە٘بٚکێؾەی یەکالثٛٔەٚەی 
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 سیىاریۆ پێشبیىیکراوەکان

ای کۆربیٙبرٕی خۀگی ئەِدبسەی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ ٚ ئۀدبِذأی سێککەٚرٕبِەی ئبؽزی ٚ ڕعەسە
ئبگشثەعذ ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ، ثەاڵَ ئەِە ثەٚ ٚاربیە ٔبیەد کەکێؾەی ئەَ ٘ەسێّە 

ٌێشەٚە دەکشێذ، پێؾجیٕی ثۆ ئبیٕذەی دۆخی ئەَ ٘ەسێّە کۆربییٙبرٛەٚ خبسێکی دیکە عەس٘ەڵٕبدارەٚە. 
 ٌەچۀذ عیٕبسیۆیەکذا گەاڵڵە ثکەیٓ، ثەَ خۆسەی خٛاسەٚە:

  

بغی ئبگشثەعذ ٚ ٘ۀگبٚٔبْ ثۆ ئبؽزی ٘ەڵذۀێٓ، ثەاڵَ ٌەئێغزبدا ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب، ثەلۆٔ
ٌەگەڵ ئەٚەؽذا پێؾجیٕی دەکشێذ عیٕبسیۆیەکی دیکە ٌەٚ ٔێٛأەدا سٚثذاد، ثەربیجەد رب ئەٚکبرەی ثەپێی 

 سێککەٚرٕٕبِەکە دیبسیکشاٚە، کە٘ێضی ئبؽزی پبسێضی سٚعیب، ٌەعٕٛسی ٔێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرەکەدا ثّێٕٕەٚە.

ە دەثێذ، کەٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا دۆخەکە ٘ێٛس دەثێزەٚەٚ خۀگ سٚٔبداد، عیٕبسیۆکەػ ثەٚ خۆس
ثەاڵَ ؽزێک ثۀبٚی ئبؽزیؾەٚە ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا ٔبیەرە ئبساٚە. ئەِەػ خۆسێک دەثێذ ٌە٘ٛدٔەی 
دسێژخبیەْ، کەئەگەس ٘ەیە چۀذ عبڵێکیؼ ثەسدەٚاِی ٘ەثێذ، رب ئەٚکبرەی ٌەٚٔێٛأەدا پێؾٙبرێکی دیکە 

ئبساٚە. ئەٚیؼ ثشیزی دەثێذ ٌە٘ۀگبٚٔبْ ثۆ ئبؽزی یبخٛد دەعزپێکشدٔەٚەی خۀگ ٌۀیٛاْ  دێزە
عەسەسای ئەٚەی چۀذ خبسێک گشژی سٚیذا ٌۀێٛاْ  1105-0883٘ەسدٚالدا. ٚەک ِبٚەی عباڵٔی 

دۆخی ٔەخۀگ ٔەئبؽزی  1105٘ەسدٚ ٚاڵرذا، ثەاڵَ خۀگی گەٚسە سٚیٕەدا. عەسئۀدبَ ٌەعبڵی 
٘ەصاسکەط ٚ  21ثۆ دسٚعزجٛٔەٚەی خۀگ، ئبکبِەکەؽی خۆی ثیٕییەٚە ٌەکٛژسأی صیبرش ٌە عەسیکێؾب 

 ئبٚاسەثٛٔی ٘ەصاساْ کەعی دیکە، ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا.

یەکێکی دیکە ٌەٚ عیٕبسیۆیبٔەی ئەگەسی سٚدأی ٘ەیە، ثشیزییە ٌەعیٕبسیۆی دەعزپێکشدٔەٚەی 
 ٍِّالٔێکبْ ٚ عەسکێؾبٔەٚەی ثۆ خۀگ  ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ.

ەعذ ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚالدا ثەسکبسە، ثەاڵَ ثەچۀذیٓ ٘ۆکبس ٘ەْ ثۆ ٌەئێغزبدا ٘ەسچۀذە دۆخی ئبگشث 
ئەٚەی دۆخی ئبگشثەعذ ٚ ئبؽزی، ثەسدەٚاَ ٔەثێذ ٚ ٍِّالٔێکبٔی ٔێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵد دەعزپێجکۀەٚەٚ 

 عەسثکێؾێذ ثۆ دسٚعزجٛٔەٚەی خۀگ.

کی ئەسِیٕیب ئەِدبسە ٌەژێش فؾبسی عەسثبصی ئبصەسثبیدبْ ٚ دەعزگشرٓ ثەعەس چۀذ ؽبسێ
لەسەثبغذا، ٔبچبسثٛ سێککەٚرٕٕبِەی ئبؽزی ٚاژۆ ثکبد، ئەَ ساعزییەػ ثەثەیبٕٔبِەکەی عەسۆک 

ِذا  سدٖ ثٗ سێىُ ٌٗ عٗ ٚەصیشأی ئەسِیٕیبٚە سۀگی داثٛیەٚە. کبرێک )ٔیىۆڵ ثبؽیٕیبْ( گٛری:"٘یچ چبسٖ
کەپێٕبچێذ ئەسِیٕیب ثۆ عذ". ئەِەػ ئبِبژەیەکە ثۆ ئەٚەی  ٚاژۆوشدٔی ثڕیبسی ئبگشثٗ  ٌٗ  ِبثٛ، خگٗ ٔٗ

ِبٚەیەکی دسێژخبیەْ ثەَ دۆخە عەپێٕذساٚە ساصی ثجێذ. ثەربیجەد کە ٌەئێغزبدا فؾبسێکی صۆس ٘ەیە 
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ٌەالیەْ ؽەلبِی ئەسِیٕیبٚە ثۆ عەس زکِٛەری ئەسِیٕیب، ثۆ لجٛڵٕەکشدٔی ئەٚ دۆخەی کە سێککەٚرٕٕبِەکە 
ەکبٔی ئەٚ ٘ەسێّە، کەصۆسیٕەی دأیؾزٛأەکەی ثەعەس ٘ەسێّی لەسەثبغذا دەیٙێٕێذ ٚ ثەؽێکی صۆس ٌۀبٚچ

ئەسِۀیٓ، دەخبرە ژێش عٕٛسی لەڵەِشەٚی ئبصەسثبیدبٔەٚە. ثۆیە پێٕبچێذ ئەسِیٕیب ئبِبدەثێذ ثەعەسخەَ 
ِەسخەکبٔی ٔێٛ سێککەٚرٕٕبِەکە ساصی ثێذ، ثەربیجەد سادەعزکشدٔەٚەی عێ ؽبسی گەٚسەی لەسەثبؽ 

٘ەسیەکێک ٌەالیۀەکبْ ثۀبٚەسۆکی سێککەٚرٕبِەکەٚە ثژاسدەی  ثەئبصەسثبیدبْ. ٘بٚکبد پبثۀذٔەثٛٔی
ٍِّالٔێ ٚ خۀگی ٔێٛأیبْ صیٕذٚ دەکبرەٚە. ثەربیجەد دٚای رەٚاٚثٛٔی ِبٚەی ئەٚ پێٕح عبڵەی 

 کەدیبسیکشاٚە، ثۆ خێگیشکشدٔی ٘ێضی ئبؽزی پبسێضی سٚعیب ٌۀێٛاْ عٕٛسی ٘ەسدٚ ٚاڵرذا.

ٚ ئبِبدەیی ثەسدەٚاِی ٚاڵربٔی ٔێٛدەٚڵەری ٌۀێٛ ٍِّالٔێکبٔی  ٌەالیەکی دیکەٚە، ثە٘ۆی ثەسژەٚۀذی
ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا، ٘ەِیؾە ئەگەس ٘ەیە ثۆ ئەٚەی دەٚڵەربٔی ٘ەسێّی ٚ خیٙبٔی، دۆخی 
 ٔبٚچەکە ئبڵۆصرشثکەْ ٚ خۀگی ثەٚەکبٌەری خۆیبْ ٌۀێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیبدا دسٚعذ ثکۀەٚە. 

رٕٕبِەی ئبؽزییبْ ٚاژۆ کشدٚە، ٚثۀێٛۀذگیشی سٚعیب، ئبگشثەعذ ٚ سێککەئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب، 
٘ێض دەکبد ٚ دۆخەکە ٌەئبگشثەعذ ٚ ئبؽزییەکەی  ثەاڵَ ئەٚەی چبٔغی سٚدأی ئەَ عیٕبسیۆیە ثە

کبرییەٚە ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚال دەگۆسێذ ثۆ دۆخی ئبؽزی رەٚاٚەری ٚ دسٚعزجٛٔەٚەی پەیٛۀذی ٌۀێٛاْ 
٘ەسدٚال ثەپبٔذٔذثٛٔیبْ ثەعەسخەِی ِەسج ٚ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب، ثشیزییە ٌۀیؾبٔذأی ٔیەد ثبؽی 

ٌەئێغزبدا پشۆعەی ئبڵٛگۆڕی دیٍەکبْ ٚ الؽەی عەسثبصە  ّٔٛٔەثەخبڵەکبٔی ٔێٛ سێککەٚرٕٕبِەکەٚە. 
دبس ٚ ٍجٚ ک 4َئبگذا٘ەسعێ ؽبسی ) ئێغزب٘بٚکبد رب ٘ەسدٚال دەعزیپێکشدٚە، ٌۀێٛاْ کٛژساٚەکبْ

ئبصەسثبیدبْ پێٛیغزە ٌەثەساِجەسدا بیدبْ کشاٚٔەرەٚە. ٌەالیەْ ئەسِیٕیبٚە سادەعزی ئبصەسثالچیٓ( 
 ، ٌەزبڵەری ئبعبیجٛٔەٚەی ئەَ دۆخەؽذا ٘بٚکبد پێٛیغزەعٕٛسەکبٔی ثەسٚی ئەسِیٕیبدا ثکبرەٚە

سٚعیبػ ٘ێضەکبٔی ئبؽزی پبسێض ٌەعٕٛسی ٔێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا ثکێؾێزەٚە. ٌەئەگەسی سٚدأی ئەَ 
ثۆ پشۆعەیەکی ثەسدەٚاِی ئبؽزی، ئەٚکبد چبٔغی سٚدأی ئەَ سێکبسأەٚ ٔیؾبٔذأی ٔیەری ٘ەسدٚال 

 عیٕبسیۆیە دێزە ئبساٚە.

چبٔغی سٚدأی ٘ەسیەکێک ٌەَ عیٕبسیۆیبٔە ٌەعەس کبد ٚەعزبٚە، چبسەعەسٔەکشدٔی سیؾەیی دۆخی 
٘ەسێّی لەسەثبؽ ٚ یەکالٔەثٛٔەٚەی ئەَ دۆعییەیە، ئەگەسێکی کشاٚەیە ثۆ عەس٘ەڵذأەٚەٚ دسٚعزجٛٔەٚەی 

 کێؾەکە ٌەِبٚەی دا٘برٛدا.

                                                           
)ئبگذاَ ٚ ؽبسی ٌەئێغزبدا ثەپێی ٔبٚەسۆکی سێککەرٕٕبِەی عێ لۆڵی ٔێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ سٚعیبٚ ئەسِیٕیب، ٘ەسعێ سِیٕیب ئە  4

٘ێضەکبٔی ئبصەسثبیدبْ ثەپێی  1111ی00ی11ثەسەثەیبٔی سۆژی ٌە رەٚە. عەسەربسادەعزی ئبصەسثبیدبْ کشدەٚەکٍجدبس ٚ الچیٓ(ی 
. چٛاس سۆژ دٚارش ثە٘ەِبْ ؽێٛە .بسی ئبگذاَ ٚ ئباڵی ئبصەسثبیدبٔیبْ ریبیذا ٘ەڵکشدؽٔێٛ عبڵ چٛٔەٚە  16سێککەٚرٕبِەکە دٚای 

عبڵ  17ؽبسی الچیٓ، پبػ  1111ی 01ی0. دٚایٕدبس ٌە سۆژی ەٚە٘ێضەکبٔی عٛپبی ئبصەسثبیدبْ، چٛٔە ٔێٛ ؽبسی کٍجدبس
 سادەعزی ئبصەسثبیدبْ کشایەٚە.
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ٌەئێغزبدا ئەگەسی سٚدأی عیٕبسیۆی یەکەَ، ٚارە ٔەخۀگ ٔەئبؽزی ئەگەس ثۆ ِبٚەیەکی 
دیبسیکشاٚیؼ ثێذ، چبٔغی سٚدأی صیبرشە. ربئەٚکبرەی سٚعیب ثەخذی ٔێٛۀذگیشی ثکبد ٌۀێٛاْ 

 ٔێٛأیبٔذا.٘ەسدٚالدا، ٘بٚکبد ٘ەسدٚ ٚاڵریؼ ثۆ ِبٚەیەک پبثۀذثٓ ثەساگشرٕی خۀگ ٌە

سی سٚدأی ٘ەیە، عیٕبسیۆی دٚەِە، ئەٚیؼ خۆی دەثیٕێزەٚە ەعیٕبسیۆیەکی دیکە کەئەگ
ٌەکۆربیٙبرٕی دۆخی ئبؽزی ٚ ئبگشثەعذ ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا. ٚارە دٚثبسە رٛٔذثٛٔەٚەی ٍِّالٔێکبْ 

دسٚعزجٛٔەٚەی  ٌۀێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِیٕیب ٌەعەس ٘ەسێّی لەسەثبؽ ٚ عەسکێؾبٔەٚەی دۆخەکە ثۆ
خۀگی لەسەثبؽ. ٘بٚؽێٛەی خۀگەکەی چۀذ ِبٔگی ساثشدٚ کەدٚای چۀذ عبڵێک ٔەخۀگ ٔەئبؽزی 

 ٘برە ئبساٚە.

عیٕبسیۆی عێٙەِیؼ چبٔغی سٚدأی ٘ەیە، ثەاڵَ پێؾجیٕی کشدٔی ٌەکبری ئێغزبدا ئەگەسێکی 
ەٚاڵربٔی یەکێزی ئەسٚپبٚ ثەسژەٚۀذی ثەؽێک ٌ ٘بٚکبددٚسرشە ثەساٚسد ثەدٚ عیٕبسیۆیەکەی دیکە. 

سٚعیب ٌەگەڵ ئبؽزی ٔبٚچەکەدایە، ٘بٚکبد ٘ەسدٚ ٚاڵد ثەسەعّی ٌەدۆخی ئبگشثەعذ ٚ سێکەٚرٕی 
ئبؽزیذاْ. ثەاڵَ ئەِە ثەط ٔییە ثۆ گشۀزی کشدٔی دۆخی ئبؽزی ٌۀێٛأیبٔذا، ثۆیە پێٕبچێذ ئەَ دۆخە 

عەسثکێؾێذ ثۆ ئبؽزی ثەسدەٚاَ ٚ  ربعەس ثەسدەٚاِجێذ ٚ ئبِبژەی کۆربیٙبرٕی کێؾەکە ثێذ. ٚارە
دسٚعزجٛٔەٚەی پەیٛۀذی ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا. سادەی سٚدأی ئەَ عیٕبسیۆیە کەخۆیی دەثیٕێزەٚە 
ٌە٘برٕە ئبسای دۆخی ئبؽزی ثەسدەٚاَ، ٚاثەعزەیە ثەچبسەعەسی سیؾەیی ئەَ کێؾەیەٚە کەصیبرش 

سەعەسی ئەَ پشعەػ بە عەس٘ەڵذەدارەٚە. ربچٌەعەدەیەکە دسٚعزجٛەٚ ثەثێ چبسەعەس ِبٚەرەٚەٚ ٔبٚە ٔبٚ
 ئەگەسی ٍِّالٔێ ٚ خۀگ صیبرشەٚ ئەگەسی ئبؽزی دٚسرشە. ،ثەیەکدبسی ٔەکشێذ

 لەالیەن هێسەکاوی ئازەربایجاوەوە ساڵ ٠٢دوای چىوە وێى شاری ئاگدام  ساتەوەختی
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 ئەردۆغان گەیشتە ئازەربایجان ٠٢٠٢-٠٠-٠٢رۆژی 

 لەالیەن ئازەربایجاوەوەبەمەبەستی بەشداریکردن لەئاهەوگی سەرکەوته و بەدەستهێىاوەوەی قەرەباغ 
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 دەرئەوجام 

، ثەاڵَ ٘ێؾزب ٔبکۆکی ٚ ٍِّالٔێی ؽزی ساگەیۀذساخۀگی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ کۆربیٙبد، ئبگشثەعذ ٚ ئب
خۀگەکە ئەٚەی ٘ێٕبیە گۆڕی کەئبصەسثبیدبْ دێشیٕی ٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبْ کۆربیی ٔە٘برٛە. ٚالیؼی 

ی ثکبرەٚە. ثەخۆسێک خگە ٌۀبٚچە 0883ؽکغزەکەی خۀگی عبڵی  َ خۀگەدا ربسادەیەک رٛأی رۆڵەیٌە
٘ێٕبیە %ی خبکی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبغی ٌەژێش دەعزی ئەسِیٕیب 51ئبصەسییەکبٔی ژێشدەعزی ئەسِیٕیب ٔضیکەی

ٔبچبسثٛ ثچێزە ژێشثبسی عەسثبصی ٌە٘ەسێّی لەسەثبؽ،  ؽکغزی . ئەسِیٕیبػ ٌەژێش فؾبسیدەسەٚە
ثەسژەٚۀذی ثۆ  ،ئۀدبِذأی سێککەٚرٕبِەی ئبؽزی ٚ پبؽەکەؽەکشدْ ٌەصۆسیٕەی خبکی لەسەثبؽ

 ئبصەسثبیدبْ.

ساعزە ٌەَ خۀگەدا ئبصەسثبیدبْ عٛدِۀذی یەکەَ ٚ ئەسِیٕیبػ صەسەسِۀذی یەکەَ ثٛ، ثەاڵَ ٚەک 
ٙب خۀگی ٔێٛاْ دٚ دەٚڵەد ٔەثٛ، ثەڵکٛ ٌەٚالیؼذا خۀگێکی ثەٚەکبٌەری ثبعّبٔکشد ئەَ خۀگە رۀ

ۀذی ٘ەسێّی ٚ ٔیٛدەٚڵەری ژِبسەیەک دەٚڵەد ٌەٚ کیؼ ثٛ، ئەٚەػ ثە٘ۆی ثٛٔی ثەسژەٚخیۆپۆٌەری
چۀذ دەٚڵەرێکی ٘ەسێّی ٚ ٔێٛدەٚڵەری  ثڵێیٓٔێٛأەدا. کەٚارە ٌەگەڵ کۆربیٙبرٕی خۀگەکەدا دەکشێذ 

ذەیەدا دەثٕە عٛدِۀذٚ صەسەسِۀذی ٌێکەٚرەکبٔی ئەَ خۀگە. ثۀّٛٔە ثەعەسکەٚرٕی ٌەئێغزبٚ ئبیٕ
ئبصەسثبیدبْ، رٛسکیب ثٛە یەکێک ٌەدەٚڵەربٔی عٛدِۀذی خۀگەکە، چٛٔکە رٛسکیب ثەئبؽکشا ثٛثٛە 
کبسەکزەسی عەسەکی خۀگەکەٚ ساعزەٚخۆ پؾزیٛأی ٌەعەسکەٚرٕی ئبصەسثبیدبْ دەکشد. ٌەثەساِجەسدا 

ی ئەسِیٕیب، چۀذ دەٚڵەرێکی دیکە، ثەربیجەد ئەٚأەی ٌەگەڵ ئەسِیٕیبدا خبٚەْ ثەسژەٚۀذی ثْٛ، ؽکغز
ثۀبساعزەٚخۆ ٌەٌێکەٚرەکبٔی ئەَ خۀگە صەسەسِۀذ ثْٛ. ثۀّٛٔە ئێشاْ، چٛٔکە صیبدثٛٔی ٘ێضٚ ٘ەژِٛٔی 

اْ، ٌەالیەکی دیکەػ ٚارب ئبصەسثبیدبْ ٌە٘ەسێّی لەٚلبصٚ ٔبٚچەکەدا ٌەالیەک ٚارب ِەرشعی ثۆ ٔبٚخۆی ئێش
صیبدثٛٔی ِەرشعی ٚ ٘ەژِٛٔی رٛسکیبٚ ئیغشائیً، ٌەدەسەٚەی عٕٛسەکبْ دژ ثەئێشاْ. ٘ەسچی سٚعیبؽە 
ثەعیبعەری ئەِشی ٚالیغ ٌەٚ ٔێٛأەدا ِبِەڵەی کشد. سٚعیب عەسەسای ٔضیکی ٌەئەسِیٕیبٚە، ثەاڵَ ئەٚەی 

کشد. ثەڵکٛ ٌەگەڵ گۆڕأی ٘بٚکێؾەی خۀگەکە ثەالی رٛسکیب ثۆ ئبصەسثبیدبٔی کشد، سٚعیب ثۆ ئەسِیٕیبی ٔە
ئبصەسثبیدبْ ٚ رٛسکیبدا، سٚعیب صیبرش ٌەسۆڵی ٔێٛۀذگیش ٔضیکجٛیەٚە. ئەٚەثٛ عەسئۀدبَ سٚعیب کەٚرە 

کشدْ. ثەَ چەؽٕە سٚعیب رٛأی رٕٕبِەی ئبؽزی پێ ٚاژۆٚٔێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔەٚەٚ سێککە
 ییەکبٔی خۆیی ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرەکەدا ثپبسێضێذ. ربسادەیەک ٘بٚعۀگی ثەسژەٚۀذ

عەسەسای ساٚەعزبٔی خۀگ ٚ ساگەیبٔذٔی ئبؽزی، ثەاڵَ ثەسدەٚاَ ربسِبیی خۀگێکی دیکە ٌەپؾذ 
چبسەعەسٔەکشدٔی سیؾەیی کێؾەی ٘ەسێّی ٔبگۆسٔۆ لەسەثبؽ، ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا خۆیی ّٔبیؼ 

ٚ دۆخەکە ربسادەیەک ٌۀێٛاْ ٘ەسدٚ ٚاڵرذا ٘ێٛسثٛثێزەٚە، ئەٚە ثەٚاربی ئەٚە دەکبد. ثۆیە ئەگەس ٌەئێغزبؽذا
ٔبیەد، کەئەَ خۀگە کۆربیی ثەٍِّالٔێکبٔی ٘ەسدٚ ٚاڵد ٘ێٕبٚە. ثۆیە ئەگەس ٘ەیە ٌە٘ەسکبرێکی دیکەدا ٌەعەس 

ٚڵەری، ثٕەِبی ِەرشعی ثۆ عەس ثەسژەٚۀذی ٘ەسدٚ دەٚڵەرەکەٚ چۀذ دەٚڵەرێکی دیکەی ٘ەسێّی ٚ ٔێٛدە
  خبسێکی دیکە، ئبگشی خۀگی لەسەثبؽ ٌۀێٛاْ ئەسِیٕیبٚ ئبصەسثبیدبٔذا ٘ەڵجگیشعێزەٚە.
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 سەرچاوە

ػەٌی ػەثبعۆڤ ٚ ٘بسڤیزۆْ چبخبرشیبْ، ٚ: کەِبي سەؽیذ ؽەسیف، کێؾەی لەسەثبش، ٌۀێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ  .0
 .2006ئەسِۀغزبْ، عۀزەسی ٌێکۆڵیٕٛەی عزشاریدی کٛسدعزبْ، عٍێّبٔی 

دەصگبی ، 0ٔبگۆسٔی لەسەثبش، ثۆِجێکی رەٚلیزکشاٚی ٔێٛاْ ئبصەسثبیدبْ ٚ ئەسِۀغزبْ، گۆڤبسی فۆکەط، ژِبسە  .1
 .2016رەِٛصی  عٍێّبٔیئبیذیب، 

 .1111عیشٚاْ ِٛعب پٛس، کٛسدەکبٔی دەسەٚەی کٛسدعزبْ، چبپی یەکەَ، عٕە، چبپخبٔەی ِبدیبس،  .2
 

 .0887ِسّذ ٔٛساٌذیٓ، رشکیب اٌدّٙٛسیە اٌسبئشح، ِشکض اٌذساعبد اٌغزشاریدیخ ٚ اٌجسٛس،  اٌطجؼخ االٌٚٝ، ٌجٕبْ،  .3
 28 ، ِشکض اٌدض٠شح اٌذساعبد، لطش، عؼ١ذ اٌسبج خذ٠ذح ث١ٓ سٚع١ب ٚرشو١ب ٔبغٛسٔٛ وبساثبش: عبزخ صشاع .4

 .2020عجزّجش 
( ِشکض اٌدض٠شح اٌذساعبد، 0رذاػ١بد اإلعزشار١د١بد اإلل١ّ١ٍخ ػٍٝ اٌذاخً األرسث١دبٟٔ ) ،سعالْ لٛسثبٔٛف .5

 .2013ٕب٠ش ی  10لطش
( ِشکض اٌدض٠شح اٌذساعبد، 1رذاػ١بد اإلعزشار١د١بد اإلل١ّ١ٍخ ػٍٝ اٌذاخً األرسث١دبٟٔ ) ،سعالْ لٛسثبٔٛف .6

 .2013ٕب٠ش ی  27لطش
، اإل٠شا١ٔخ -خ اٌزشو١خل١ّ١ٍ اإل غبثبد... ث١ٓ اإلسس اٌزبس٠خٟ اٌمٛلبصٞ ٚاٌس وبساثبش ل١ٍُ ٔبغٛسٔٛخالي خؾیت، ا .7

 .1105، خرشکی خسٚئی

 :یٔۆىزشیٌەئ ەیگێلەسەثبؽ.. عەس٘ەڵذأەٚەی ثشیٕێىی وۆْ ٌە ٔبٚچەیەوی پڕ ٌە گشژیذا، پ .8
https://www.rudaw.net/sorani/world/13042016 

 :یٔۆىزشیٌەئ ەیگێلەسەثبش.. ؽەڕی دٚٚ دساٚعێ ٚ رێکچٛٚٔی ثەسژەٚۀذیی ٚاڵربٔی دیکە، پ .01
https://www.rudaw.net/sorani/world/280920207 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:إٔفٛغشاف١ه.. اٌصشاع ٠سزذَ فٟ إل١ٍُ ٔبغٛسٔٛ وبساثبش .00
-https://www.skynewsarabia.com/infographic/1379363

%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81% 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ٔٙب٠خ اٌسشة ث١ٓ أس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ.. اٌشاثسْٛ ٚاٌخبعشْٚ .01
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/13/%D9%86%D9 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:لشٖ ثبؽ.. ػٕبصش أعبع١خ ٌفُٙ اٌصشاع اٌزبس٠خٟ ث١ٓ أس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ .02
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/5/%d9%82%d8%b 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ػ١١ٍف ٠ؼٍٓ أزٙبء اٌسشة فٟ لشٖ ثبؽ ٚأزصبس أرسث١دبْ .03
https://arabic.sputniknews.com/world/202011111047154264-%D8%B9%D9%849/ 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:االٔغسبة ِٓ ِٕطمخ وبٌجبخبس ٍِٙخ ٔٛفّجش 14رّذد ألس١ٕ١ِب ززٝ  ثبؽ: أرسث١دبْ لشٖ ٔبغٛسٟٔ .04
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%  

   ّٛلغ:، ػٍٝ اٌاٌغىبْ فٟ إ٠شاْ .05

https://studies.aljazeera.net/ar/profile/795
https://studies.aljazeera.net/ar/profile/795
https://studies.aljazeera.net/ar/profile/795
https://studies.aljazeera.net/ar/profile/795
https://studies.aljazeera.net/ar/profile/795
https://studies.aljazeera.net/ar/profile/795
https://studies.aljazeera.net/ar/profile/795
https://www.rudaw.net/sorani/world/13042016
https://www.rudaw.net/sorani/world/13042016
https://www.rudaw.net/sorani/world/280920207
https://www.rudaw.net/sorani/world/280920207
https://www.skynewsarabia.com/infographic/1379363-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9
https://www.skynewsarabia.com/infographic/1379363-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/13/%D9%86%D9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/5/%d9%82%d8%25b
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/5/%d9%82%d8%25b
https://arabic.sputniknews.com/world/202011111047154264-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86/
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201115-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-25-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201115-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-25-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
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https://fanack.com/ar/iran/population/ 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:إ٠شاْ ٚلشٖ ثبؽ: و١ف رسبفظ ػٍٝ اٌس١بد فٟ ظً رصبػذ اٌّٛاخٙبد؟ .06
https://arabic.rt.com/press/1168365-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D/ 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:١ٌغذ زىشا ػٍٝ اٌؼشق اٌفبسعٟ.. فغ١فغبء ِٓ األػشاق رؾىً إ٠شاْ .07
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2019/5/30/%D8%A5%D9%8A% 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:إٌظبَ اإل٠شأٟاٌسشان األرسٞ.. لٕجٍخ ِٛلٛرخ رشػت  .08
-https://www.skynewsarabia.com/world/1009583

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9 

، ٚرسٛالد اٌسشة ٚاٌغ١بعخ ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ.. "اٌدغشاف١ب اٌٍّغِٛخ".. رغط١خ ؽبٍِخ ػٓ اٌصشاع األرسٞ األس١ِٕٟ .11
   ػٍٝ اٌّٛلغ:

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2020/11/16/%D9%86%D8%A7% 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ٕ٘ب ثذأ إٌضاع ث١ٓ أرسث١دبْ ٚأس١ٕ١ِب«.. ٔبخٛسٔٛ لشح ثبؽ»زىب٠بد| إل١ٍُ  .10
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119201/1/%D8%AD%D9%83%D8%D 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:أثؼبد اٌذٚس اٌزشوٟ فٟ االؽزجبوبد ث١ٓ أس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ .11
 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5827/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:خزٚس اٌصشاع ث١ٓ أس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ«... اٌسذ٠مخ اٌغٛداء»إل١ٍُ لشٖ ثبؽ أٚ  .12
%A5%D9%82%D9%84%D9%https://aawsat.com/home/article/2533926/%D8 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ِب ٘ٛ دٚس اٌالػج١ٓ األخبٔت فٟ اٌصشاع ث١ٓ أرسث١دبْ ٚأس١ٕ١ِب؟ .13
-sebnem-https://www.dailysabah.com/arabic/columns/merve

oruc/2020/07/24/%D9%85%9F 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:اؽزجبوبد لشٖ ثبؽ.. ٌّبرا رذػُ رشو١ب أرسث١دبْ فٟ صشاػٙب ِغ أس١ٕ١ِب؟ .14
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/27/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%
D 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:بش ٚعش اٌصشاع اٌّغزّش ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓأرسث١دبْ ٚأس١ٕ١ِب: ٔبغٛسٔٛ وبساث .15
54316136-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ: ٔبغٛسٔٛ وبساثبش: ً٘ ٕ٘بن ِشرضلخ عٛس٠ْٛ ٠سبسثْٛ ٌصبٌر أرسث١دبْ؟ .16
54342878-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ِٓ خٕٛد٘ب فٟ ِؼبسن لشٖ ثبؽ 1211أس١ٕ١ِب رؼٍٓ ِمزً أوثش ِٓ  .17
/aawsat.com/home/article/2625136/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9https:/ 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:األسِٓ ٠سشلْٛ ث١ٛرُٙ.. ٠ش٠فبْ رىؾف ػٓ ػذد لزال٘ب .18
https://al-bayrak.com/2020/11/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86-/ 

   اٌّٛلغ:، ػٍٝ سئ١ظ "خّٙٛس٠خ لشٖ ثبؽ" ٠جؼش إٌٝ ثٛر١ٓ ثشعبٌخ ِفزٛزخ .21
%D9%-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-https://arabic.rt.com/world/1166597 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ: عىبْ اٌمشٜ األسِٓ ٠سشلْٛ ِٕبصٌُٙ لجً رغ١ٍّٙب إٌٝ أرسث١دبْ .20
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D96 

، ػٍٝ فٟ إل١ٍُ ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ ثشػب٠خ ِٛعىٛأس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ رٛلؼبْ ارفبلب ٌـ "ٚلف ؽبًِ إلطالق إٌبس"  .21
   اٌّٛلغ:

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:االرفبق ِغ أرسث١دبْ ٠ٚم١ً ٚص٠ش خبسخ١زٗ أس١ٕ١ِب: سئ١ظ اٌسىِٛخ ٠ذػٛ ٌٛلف االززدبخبد ضذ .22
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201 

https://fanack.com/ar/iran/population/
https://arabic.rt.com/press/1168365-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%25D/
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2019/5/30/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2019/5/30/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://www.skynewsarabia.com/world/1009583-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/world/1009583-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2020/11/16/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2020/11/16/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119201/1/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-..-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119201/1/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-..-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5827/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5827/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2533926/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2533926/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.dailysabah.com/arabic/columns/merve-sebnem-oruc/2020/07/24/%D9%85%9F
https://www.dailysabah.com/arabic/columns/merve-sebnem-oruc/2020/07/24/%D9%85%9F
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/27/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/27/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54316136
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54316136
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54342878
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54342878
https://aawsat.com/home/article/2625136/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-2300-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://aawsat.com/home/article/2625136/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-2300-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201114-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201114-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201116-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20201116-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87
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، ػٍٝ أس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ رٛلؼبْ ارفبلب ٌـ "ٚلف ؽبًِ إلطالق إٌبس" فٟ إل١ٍُ ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ ثشػب٠خ ِٛعىٛ .23
   اٌّٛلغ:

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/2020 

، "اٌدغشاف١ب اٌٍّغِٛخ". رغط١خ ؽبٍِخ ػٓ اٌصشاع األرسٞ األس١ِٕٟ ٚرسٛالد اٌسشة ٚاٌغ١بعخ ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ. .24
   ػٍٝ اٌّٛلغ:

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2020/11/16/%D9%86%D8%A7%  

    ، ػٍٝ اٌّٛلغ:إل١ٍُ ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ.. لٕجٍخ ِٛلٛرخ فٟ لٍت اٌمٛلبص .25
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/27/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ: خزٚس اٌصشاع ٚػٛائك اٌزغ٠ٛخ .26
https://www.aljazeera.net/2008/03/17/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%  

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:شاع األرسث١دبٟٔ االسِٕٟ زٛي إل١ٍُ "ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽِٛلف إ٠شاْ ِٓ اٌصزّذ خبعُ ِسّذ،  .27
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/5963 

، ػٍٝ ِشوض اٌذساعبد اإلعزشار١د١خ ٚاٌذ٠جٍِٛبع١خ، ٔبغٛسٔٛ لشح ثبش زشة اٌّبئخ ػبَ ،اٌذوزٛس ػجذ اٌشزّبْ اٌٙزٌٟ .28
   اٌّٛلغ:

center.com/article/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%-https://www.csds 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:سٚع١ب ٚأس١ٕ١ِب رٛزذاْ ٔظب١ِّٙب ٌٍذفبع اٌدٛٞ فٟ اٌمٛلبص .31
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A-https://arabic.rt.com/news/805024 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:سٚع١ب رىؾف ِزٝ رزذخً ػغىش٠ب فٟ "لشٖ ثبؽ" ٚرؤوذ اٌزٕغ١ك ِغ رشو١ب .30
https://www.turkpress.co/node/75354 

   ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ٚأس١ٕ١ِبسٚع١ب ٌٓ رٛلف ِج١ؼبد اٌغالذ ألرسث١دبْ  .31
https://www.aljazeera.net/news/international/2016/4/9/%D8%B1%D9%88%D8%B3%  

  ، ػٍٝ اٌّٛلغ:شاع ٚػٛائك اٌزغ٠ٛخ، اٌدض٠شح ٔذٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ: خزٚس اٌص ،ِسّذ ػجذ اٌؼبطٟ .32
https://www.aljazeera.net/2008/03/17/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%8%B 

 :، ػٍٝ اٌّٛلغػبِب 21أعئٍخ رؾشذ األصِخ خالي  5إل١ٍُ "لشٖ ثبؽ"..  .33
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D9% 

 ، ػٍٝ اٌّٛلغ: أعئٍخ زٛي ِب ٠دشٞ ث١ٓ أس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ 5 .34
https://arabic.euronews.com/2020/09/28/what-happened-in-nagorno-karabakh-between-
armeni 

 ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ٔبغٛسٟٔ وبساثبش؟ٟ٘ أعجبة إٌضاع ث١ٓ أس١ٕ١ِب ٚأرسث١دبْ ػٍٝ ِٕطمخ ِب .35
https://alwatannews.net/article/893817/World/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-
%D8%A3%  

 

، ػٍٝ خٕذ٠ب أرسث١دب١ٔب لزٍٛا فٟ اٌّؼبسن فٟ ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ ٚأسدٚغبْ ٠ضٚس ثبوٛ األعجٛع اٌّمج2783ً .36
 اٌّٛلغ:

https://arabic.euronews.com/2020/12/03/2-783-azerbaijani-soldiers-killed-in-battles-in-
nagorny-karabakh-official 

 ػٍٝ اٌّٛلغ: اٌزؼبْٚ األِٕٟ ثغجت اٌزٙذ٠ذاد اٌزشو١خأس١ٕ١ِب رذػٛ سٚع١ب ٌزفؼ١ً  .37
online.com/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8-east-https://middle 

 ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ذ اٌّؼبسن أساض١ٙبألس١ٕ١ِب إرا طبٌ« اٌّغبػذح اٌضشٚس٠خ»سٚع١ب عزمذَ  .38
-https://aawsat.com/home/article/2597116/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7 

 ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ٚص٠ش اٌذفبع األس١ِٕٟ ٠مذَ اعزمبٌزٗ ثؼذ اززدبخبد .41

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/2020/
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/2020/
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2020/11/16/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2020/11/16/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/27/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/27/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-2
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/5963
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/5963
https://www.csds-center.com/auteur/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.csds-center.com/article/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AE_%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.csds-center.com/article/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AE_%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://arabic.rt.com/news/805024-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2/
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 ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ثٛر١ٓ ٠ؼ١ذ ٔبغٛسٔٛ لشٖ ثبؽ إٌٝ "ػصش عزب١ٌٓ".. ٚاألسِٓ ٠ؾؼشْٚ ثبٌخزالْ .40
http://khlaasa.net/655815.html 

 ، ػٍٝ اٌّٛلغ:رٕبصي ػٕٗ أفصب١ٌٛ ٔبغٛسٟٔ لشٖ ثبؽ أرسث١دبْ رغزؼ١ذ إل١ٍّب .41
https://aawsat.com/home/article/2636046/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8% 

 . ، ػٍٝ اٌّٛلغ:ػبِب... ِؾب٘ذ ٌذخٛي خ١ؼ أرسث١دبْ ِذ٠ٕخ أغذاَ ِغ وٍّخ ٌٍشئ١ظ 16ثؼذ  .42
-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-//arabic.sputniknews.com/world/202011201047255148https:

-27 

54. History of Garabagh , at the site: 
https://web.archive.org/web/20201006183104/https://mod.gov.az/en/history-of-

karabakh-075/ 

55. Embassy of Armenia to Russian Federation :About Community 

https://russia.mfa.am/en/community-overview  

56. Military power comparison results for Azerbaijan vs. Armenia, Global Fire Power, 

Last Updated 21 January 2016 

https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-
detail.asp?form=form&country1=azerbaijan&country2=armenia&Submit=COMPARE 

57. Armenia-Azerbaijan: Why did Nagorno-Karabakh spark a conflict? at the site: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54324772 
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