
  شاسوار جةالل ناسراو بة "ئارام"

 نووسيهى: د. ئةمحةد حةمةدئةمني

 

بووة، طةسةكى مةهَلةنذى هة شاسى طويَنانى هة دايل هة 7491طاهَى ية. (شاطواس جةالل غةني)ناوى تةواوى 
خويَهذنطاى بهةضةى بهةماهَةكةياى بؤ شيَخانى بةسصجنة دةطةسِيَتةوة. ناوبشاو قؤناغى خويَهذنى طةسةتاى هة 

ماوةت و خويَهذطاى ضواستا خويَهذووة. دواتش قؤناغى ناوةنذى هة ناوةنذى مجًوسى كوسِاى و ئامادةيى هة 
هة كؤهيَزى ئةنذاصياسى صانلؤى بةغذا وةسطرياوة،  7491- 7499ئامادةيى طويَنانى  تةواو كشدووة. شاطواس طاهَى 

كؤهيَزة بةسدةوام بيَت، بةمةط بؤ طاهَى دواتش  واتا طاهَى بةآلم بة يؤى كضى ضاوةكانييةوة نةيتوانييوة هةم 
ئةم قؤناغةشى  7411 ، ئةجنام طاهَىبؤتة خويَهذكاس هة كؤهيَزى باصسطانى صانلؤى بةغذا 7491-7499

 .بةطةسكةوتووى تةواوكشدووة

يةكيَتى طؤظيَيةت، بة يؤى كؤضى دوايى )ئةمني(ى بشا طةوسةى دةضيَتة  7494، طاهَى "ئاسام" شاطواس جةالل
طةسدانى يةكيَتى طؤظيَيةت بلاتةوة، بةآلم  7411ئةمةط دةسفةتى ئةوةى بؤ دةسةخظيَهيَـت دووباسة طاهَى 

 مةبةطتى ياوطةسطريى هةطةأل خاتوو )هيذيا(. ةئةجماسةياى ب

آلوكشدنةوة هة وةن نووطةس و سِؤرنامةنووس هة دةصطاى ياوكاسى بؤ ضاث و ب 7411، طاهَى شاطواس جةالل "ئاسام"
 .هةم ماوةيةشذا رماسةيةكى بةسضاو وتاس و بابةتى نووطيوةبةغذا دامةصساوة. 

كاتيَم كة شةسِ هة نيَواى حلومةتى عيَشاق و طةسكشدايةتى شؤسِشى ئةيوول دةطت ثيَذةكاتةوة،  7419طاهَى 
نةى عامةى داد ئةوقاف دةطت ناوبشاو ثيَوةنذى دةكات بة شؤسِط هة ضؤماى بة بةسيَوةبةسى طصتى داسايى و ئةما

 بةكاس دةبيَت. 

بةسِيَوةسايةتى  ى بشايةوة كة ئةوكاتة بةسيَوةبةس بوو هةبة يؤى طاالس 7411دواى نظلؤى شؤسِط طاهَى 
ى 9ئاوةدانلشدنةوةى ثاسيَضطاى طويَنانى بة شيَوةي كاتى دامةصساوة، بةمةط بةسدةوامبووة تا ئةوةى هة 

 طشتهى بؤ دةسدةضيَت و كؤتايى بة سِارةكةى دةييَهشيَت. فةسمانى 7411تصشيهى دووةمى 

و هة سِيضةكانى  دةبيَتهة قؤناغى ناوةنذييةوة تيَلةآلوى كاسى سِيَلخشاوةى و طياطى ، شاطواس جةالل "ئاسام"
كاس و ضاالكى يةكيَـتيى قوتابييانى كوسدطتاى و ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاى خضمةتى كشدووة و رماسةيةن 

 اوة وةن:ئةجنامذ

 طةس بة باهَى مةكتةبى طياطى بووة. انى كوسدطتاىيى قوتابييئةنذامى طلشتاسييةتى يةكيَت 7491طاهَى 



مةكتةبى  كوسدطتاى ) باهَى باسصانى و باهَىدواى يةكطشتهةوةى يةس دوو باهَى ثاستى دميوكشاتى  7417طاهَى 
طياطى( بووة بة ئةنذامى طلشتاسييةتى يةكيَتيى الوانى دميوكشاتى كوسدطتاى هة بةغذا و هة يةماى كاتيض 

 بةسثشطى هكى بةغذاى يةكيَتيى الواى بووة.

كشاوةتة بةسثشطى بةشى سِووناكبريى و سِاطةيانذنى طلشتاسييةتى يةكيَتيى الوانى دميوكشاتى  7411طاهَى 
 كوسدطتاى.

بة نويَهةسايةتى يةكيَتيى الوانى دميوكشاتى كوسدطتاى بةشذاسيلشدووة هة فيظتظاهَى الوانى جيًانى هة  7411 طاهَى
 شاسى اليبضيط هة وآلتى ئةهَنانيا.

بة نويَهةسايةتى يةكيَتيى الوانى دميوكشاتى كوسدطتاى بةشذاسيلشووة هة كؤنطشةى الواى و كشيَلاسانى  7419طاهَى 
 جيًانى هة مؤطلؤ.

 7411ى حوصةيشانى 71هة  كؤمةهَةى ماسكظيى هيهيهيى كوسدطتاى ، هةطةأل دامةصسانذنى شاطواس جةالل "ئاسام"
 7411كاتيَم كؤمةهَةى ماسكظيى هيهيهيى كوسدطتاى طاهَى بةمةط . بةسضاوى بيهيوةوةن كاديشيَلى دياس سِؤهَى 

ة طاالس عةصيض، مةال بةختياس، ئاصاد يةوسامى و بة ياوسيَيةتى يةسيةن ه ديَت،تووشى جؤسيَم هة ثةستةواص بووى 
 كؤميتةى يةسيَنةكانياى دامةصسانذووة. 7411عةبذوهشِةصاق حمةمةد هة كؤتاييةكانى طاهَى 

ريانى سِيَلخشاوةيى كؤمةهَةى، هة قؤناغيَلةوة بشد  7411دامةصسانذنى كؤميتةى يةسيَنةكاى هة كؤتاييةكانى طاهَى 
بضانني هة ماوةيةكى كةمذا توانياى سِيَلخظتهةكاى بطشنةوة و ضاالكييةكاى  بؤ قؤناغيَلى ديلة، ئةطةس

هةطةس سِاطجاسدةى ئةنذامانى شاطواس جةالل "ئاسام" دةطتجيَبلةنةوة. هةو طةسوبةنذةدا هة يةكةم يةنطاويانذا 
ناوضةكة و جيًاى بة كؤميتةى يةسيَنةكاى، سِاثؤستيَم هة باسةى باسودؤخى ئةو طةسدةمةى كوسدطتاى و عيَشاق و 

 .ناطشاوة 7419طصتى و باسى كؤمةهَة و ئةسكةكانى بة تايبةتى نووطيوة، كة دواجاس بة سِاثؤستى شوباتى 

وةن ضؤى كؤميتةى يةسيَنةكاى طةسكةوتوو بووى هة دسوطتلشدنى طةسكشدايةتييةكى جيَطشةوة بؤ كؤمةهَة و 
اليةنى طرتاتيزى و  ةوتوو بووى هة طؤسِيهى يةنذيَمطةسك يةكخظتهةوةى سِيَلخظتهةكاى بة يةكرت، ئاوةياط

تاكتيلى كؤمةهَة. تا ئةوةى يةنذيَم ثيَياى واية كؤمةهَةى طةسدةمى كؤميتةى يةسيَنةكاى هة بريوبؤضووى و 
ئايذيؤهؤريادا تةواو جياواصة هة كؤمةهَةى ثيَض طةسدةمى ثةيذابوونى كؤميتةى يةسيَنةكاى، هةبةس ئةوةى بة 

ووى جياواصى بهضيهةيى هة ثةيلةسى ئايذيؤهؤريا هة نيَواى سِةوتى شةياب شيَخ نووسى و سِةوتى شيَوةيةكى سِ
 .كؤميتةى يةسيَنةكانذا دةبيهشيَتشاطواس جةالل "ئاسام" 

كؤميتةى يةسيَنةكاى بة طصتى و  ئةنذامانىبريكشدنةوةى  سِةخهةى هة كانذاهة يةنذيَم طةسضاوة شايةنى باطة،
ييض بةهَطةيةن هة نووطيهةكانى ئةو طةسدةمة سِاطترت ناهَيَو، بةآلم ، دةطرييَتبةتايبةتى  سام"شاطواس جةالل "ئا



ةوة نووطشاوى و ييض كاميض هة ئةنذامانى كؤميتةى يةسيَنةكاى شاطواس جةالل "ئاسام"كة تيَلشِاياى هة اليةى 
ناوخؤى دةطتة ضةكذاسةكاى(دا، كة هة  ثةيشةوىنووطيهةكاى بشيتني هة: ) ناكؤكياى هةطةأل بؤضوونةكانذا نةبووة.

 يةكطشتهى ييَضة شؤسِشطيَشِةكانى طةل(.. )ثايةكانى شؤسِشيَلى شيَوة نوآ(نووطشاوة. ) 7419حوصةيشانى 
 .)ئةسكةكامناى هةم ثوةيةى خةباتذا(

ةكذاسى، هةم قؤناغةدا هة تةن خةباتى نًيَهى سِيَلخظنت و خؤ ئامادةكشدى بؤ خةباتى ض شاطواس جةالل "ئاسام"
 بواسى سِؤرنامةطةسى فةسامؤط نةكشدووة بةمةط سِؤرنامةيةكى بة ناوى ئاآلى شؤسِط دةسضووانذاووة. 

بةسةو ثيَصةوةضوونى سِةوتى سِووداوةكاى، وةن طةسثةسشتياسى كؤمةهَة دواى هةطةأل شاطواس جةالل "ئاسام" 
ى 77و طجاسدنياى بة كؤميتةى يةهَنةت، هة دهَهيابووى هة طشتهةوةى شرياصةى سِيَلخظتهةكاى هة ناو شاسةكاى 

دةضيَتة شاخ و بةشذاسى هة خةباتى ضةكذاسى دةكات، بةمةط بةسدةوام دةبيَت تا  7419تصشيهى يةكةمى 
 ناوضةى قةسةداغ دةكورسيَت ديَى تةنطيظةس هة دا هة7411ى كانوونى دووةمى 17هة ئةوةى 


