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 ثةرةسةندنة سياسييةكانى ميسر لة ماوةى حكومرِانى
  "7997-7917ئةنوةر سادات   "

میندئهمهدحهحمهئهد. 
 

 دةستجيَك:
،) ئةفطةزة ئاشادخيواشةكاْ( هة ُاو ضوثاى  ًيطس كةوتِة مجوجؤألء ٓةُطاوُاْ بؤ دةضت طستّ بةضةز) 2:63ى تةمموشى 34

ى تةمموش دةضةآلتى ِزادةضتى كوِزةكةى 37كسد، بؤية هة  قآرية(، هةَ ضةزوبةُدةيةغدا) ًةهيم فازوق( ٓةضتى بة ًةتسضييةكاْ
، بةآلَ ئةًةؽ ُةيتواُى ضازةضةزى بازودؤخةكة بلات، ئةطةز بصاُيني) ئةفطةزة ئاشادخيواشةكاْ(  بة ضةزؤكايةتى) جةًاي كسد

 َٓيِا هة ًيطس. كؤتايياْ بة دةضةآلتى ثاغايةتى 2:63ى حوشةيساُى 22ضةزكةوتِياْ بة دةضت َٓيِاْء هة عةبدوهِاضس( 
ةز هة دواتس تةواو ثَيضةواُة بوو. ُة ب، بةآلَ ئةَ زآء غوَيِاُةى طستيادميوكساضياْ دةكسد غؤِزغطَيسةكاْ ضةزةتا باُطةغةى

. بؤ ئةو ًةبةضتةؽ هة ُاو زَيصةكاُياْ بلةْهةَ ضوازضَيوةيدا داواياْ هة ثازتةكاُى ضةز طؤزةثاُى ًيطس كسد ضاكطاشى 
دةكسد ضةبازةت بة زَيلدطتِى ثازةتةكاْ، بةآلَ هة دواتس ٓةَهطاْ بة  2:63( ياْ هة ضاَهى :28ًازة) ًةزضووًى ياضاى ذ

دُى ياضاى ٓةَهوةغاُةوةى ثازتة ضياضييةكاْء دةضت طستّ بةضةز كةيء ثةهةكاُياْ، ئيرت بؤ غةزعييةت داُيؼ بةَ دةكس
 ثسةُطيجى هة خؤطستبوو; دةزكسد كة ضآ 2:64( ياْ هة ضاَهى 48ٓةُطاوة ًةزضووًى ذًازة)

 دةضت طستّ بةضةز ًوَهمء ًاَهى ثازتةكاْ. -2

 كسدُى ثازتةكاْء ئةُداًةكاُياْ هة ضاالكى ضياضى. قةدةغة -3

 قةدةغة كسدُى داًةشزاُدُى ثازتى ُوآ. -4

 ئةًةؽ ًاُاى كؤتايى َٓيِاْ بوو بة ذياُى فسة حصبى هة وآلتدا.
ثَيؼ  تايبةتةًةُدى تايبةت بة خؤيى ٓةية، كة هةضةزدةًى بدوهِاضس(ضةزدةًى فةًاُِسةوايةتى) جةًاي عة ،اضتيداهة ِز

وةن ئةوةى هة ضةزدةًى) ُاضس(دا شياد بووُى ٓةذًووْء زؤىل ضةزكسدة ضياضييةكاْ هةضةز  خؤيىء دواى خؤى جيا دةكاتةوة.
باوزدؤخى  ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةوة، دةبيِسَيّ، كة ئةًةؽ بؤ كةضييةتى)ُاضس( دةطةزَيتةوة. داًةشزاوة ضياضييةكاْ 

ٓةزوةٓا ٓةز هةَ ضةزدةًة بةثَيى  دةضةثَيِسآ.ئؤثؤشضيؤُى ضياضى كةوتبووة بةز ًةتسضييةوةء، ضيطتةًى تان حصبى 
كةى ُاوة 2:73زَيلدطتَِيلى ًيووى بة ُاوى) يةكَيتى ُةتةوةيى( دَيتة داًةشزاُدْء دواتسيؼ هة ضاَهى  2:67دةضتووزى ضاَهى 

ئيرت بةَ  يؼ بة تاكة زَيلدطتِى ًيووى دةدزَيتة قةَهةَ.2:75طؤزاء، هة دةضتووزى ضاَهى  بؤ) يةكَيتى ضؤضياهيطتى عةزةبى(
جؤزة كازَيلى ئؤثؤشضيؤُى ضياضى ُةًايةوةء،) ُاضس(يؼ ضيطتةًى ديلتاتؤزى غؤِزغطَيسى  زةوايةتياْ بؤ ٓيض ٓةُطاوة

ُاتيظيؼ بة دوذًِايةتىء زجياواش هة ُاو بربدزَيت، بةًةؽ ثسؤذةى ئةهتة ء بؤضووَُيلىثةيسةوكسد، كة تيايدا ٓةًوو بةزبةضت
 ثالُطريى دةخوَيِسايةوةء ٓةًوو كازَيم بة دةضتى بَيطاُةء خياُةتلازى هة قةَهةَ دةدزا.

ى ) جةًاي عةبدوهِاضس( كؤضى دوايى كسد، بةًةؽ ًيطس ثَييِاية قؤُاغَيلى ُوآ كة قؤُاغ2:81ى ئةيووىل 39
 فةزًاُِسةوايةتى) ئةُوةز ضادات(ة.
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 سةردةمى فةرمانرِةوايى ئةنوةر سادات
 

 سيستةمى سياسىء ثةيوةندييةكان لةطةأل ئؤثؤزسيؤزندا
 

، بةآلَ يةكَيم بوو هة كةضايةتيية ُصيلةكاُى) ئةفطةزاُى ئاشادخيواش( ٓةز بؤيةؽ هة كةضايةتييةتى ًةدةُى بوو ) ئةُوةز ضادات(
، واتة بة جَيطسى ضةزؤن كؤًاز :2:7ء هة حلوًِساُى) جةًاي عةبدوهِاضس(دا بوو بة ضةزؤكى ئةجنووُى طةي) ثةزهةًاْ(ًاوةى 

وةزطستِى ضةزؤكايةتى ًيطس بة ٓاوكازى) يةكَيتى بؤ دةكسَيت بووتسآ ئةوة يةكَيم بوو هة فاكتةزةكاُى زَيطا هةبةزدةَ خؤغلسدُى 
 .ضؤضياهيطتى عةزةبى(

هةطةأل  بة زيفساُدؤَء دةُطى حةفت ًويؤْ ًيطسى بة ضةزؤكى ًيطس ٓةَهبرَيسدزا. 2:82ى تػسيِى يةكةًى 26) ضادات( هة  
ئةَ ٓةُطاوةغى  ءضةزةتاكاُى وةزطستِى دةضةآلتيؼ ٓةوَهى ئةوةيدا جآ ثةجنةى خؤى هةضةز ضياضةتى وآلت بِةخػَيِآ

 ةكاْءُى ٓةًوو ئةو دةُطة ُازاشيياُةى ُاوةوةى وآلت بة تايبةت ضةث، شوو كةوتِة كح كسدبة)غؤزغى ضاكطاشى( ُاوبسدء
)عةىل ضةبسى( جَيطسى الداء، ُاوبساويؼ هة بةزاُبةزدا زووبةزووى بوويةوةء بةَ  هةَ ضوازضَيوةغدا .(2) ٓةوادازةكاُى) ُاضس(

دةضتى)ضادات( دةضتطريياْ بلات، بة  ئةجناًة حةفت وةشيس هة ٓةوادازاُى دةضتياْ هة كاز كَيػايةوة، ئةًةؽ بياُووى داية
ياْ بة زووَيلى ديلة ئةواْ دةياُةوَيت دزَيرة بة ديلتاتؤزى بدزَيتء ئةويؼ  تؤًةتى ئةوةى ُياشى ئةجناًداُى كودةتاياْ ٓةية

وضني ٓةز يةن هة)حمةًةد ح ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةغةوة .ًةبةضتييةتى ضةزدةًَيلى تاشةى دميوكساضى دةضت ثآ بلات
 .ٓةيلةي(ء)حوضَيّ غافعى( بؤ دذايةتى ئةواْ َٓيػتةوة

ةخِة طستّ هة ضةزدةًى فةزًاُِسةوايةتى)ُاضس(ء بة ضةزدةًَيلى ز، بةَهلو كةوتة ٓةز بةوةُدة ُةوةضتا غياوى باضة،)ضادات(
 ء كساُةوةى ضياضىشىئاًاذةى بؤ ئةوة كسد، كة كاز بؤ غؤِزغى ضاكطا 2:82ى تػسيِى دووةًى 39هة ثؤهيطى داية قةَهةَء 

 ى خؤى هة ُاوةوةى وآلت بةزةو شياد بووْ ببات.اُ، بؤ ئةوةى هةَ ٓةُطاوةوة كةضايةتىء ٓةوادازدةكات
، بؤ ئةَ ًةبةضتةؽ ئاشادىء دميوكساضى هة وآلت بةز تةضم كسد بؤوة 2:75هةًةو بةز ئاًاذةًاْ بؤ ئةوة كسد كة دةضتووزى 

وآلت ئاًادةكساء بة زيفساُدؤَ دةُطى ثَيدزا، ئةَ دةضتوزة ُوَيية شياتس بوازى دميوكساضىء دةضتووزَيلى ُوآ بؤ  2:82هة ضاَهى 
 اُلازى ُوآ هة ذياُى، ضوُلة) ضادات( هة زَيطاى ئةو دةضتووزة واى ُيػاْ دةدا ًةبةضتييةتى طؤِزئاشادى بةز جةضتة كسد بوو
ى ُا وةكو ئاشادكسدُى شيِداُيية ضياضييةكاْء ٓةَهوةغاُةوةى ، هةَ ضوازضَيوةيةؽ ٓةُدآ ٓةُطاوضياضى ًيطس بَيَِيتة ئازاوة

ئةوة هةاليةن، هة اليةكى ديلةغةوة شةًيِة خؤغلسد بؤ داًةشزاُدُى فسة  بةزدةَ ضاالكيية ضياضييةكاْ. ياضاى بةز بةضت هة
دابةغلسدُى ِزةوتةكاُى ء بسيازى ٓةَهطا بة زاطةياُدْ 2:86هة كؤُطسةى ثازتةكةغى هة تةمموشى  2:87 ًازتى 39حصبى هة 

 ;يةكَيتى ضؤضياهيطتى عةزةبى( بؤ ضآ زَيلدطتِى جياواش)
 زَيلدطتِى عةزةبى ضؤضياهيطتى ًيطس) ًياُسةو(، كة) ًةًدوح ضةهيٍ( ضةزؤن وةشيساْ بسيازدةزى بوو. -2

 زَيلدطتِى ئاشادخيواشى ضؤضياهيطتى) زاضرتةو(، كة ) ًطتةفا كةًاي( بسيازدةزى بوو. -3

 بووُةوةى ُيػتٌاُى ثَيػلةتووخواشى يةكَيتيدواش) ضةثِسةو(، كة) خاهيد حمَييةديّ( بسيازدةزى بوو. زَيلدطتِى طسد -4
 

تيايدا كة يةكةَ ٓةَهبرازدُى فسة حصبى بؤ ئةجنووًةُى طةىل ًيطس ئةجناًدزا،  2:87ئةجناَ هة ًاُطى تػسيِى دووةًى 
ى 22هة يةكةَ كؤبووُةوةى ئةجنووًةُى طةهيؼ هة  ( كوزضى.391خاوةُى)ًياُِسةوةكاْ ضةزكةوتِياْ بة دةضت َٓيِا بووْ بة 

ئةو ضآ طسوثة زَيلدطتِةكاُياْ دةطؤزدزَيّ بؤ ضآ ثازتى ضياضى جياواش،  ، )ئةُوةز ضادات( زايطةياُد2:87تػسيِى دووةًى 
                                                           

َيذم خوَيِذدكازاْ هذة    بة دزَيذرايى ضذةزدةًى) ضذادات( ضذةثةكاْ ضذةزكوت كذساْء، هذة ٓذةًوو زووداوةكذاُى كذة هذةَ يطذس ِزوويذدةدا تاواُبذاز دةكذسا. هذةَ ضواضذَيوةؽ كات                  (2)
بذذة تايبذةت ضذذيِة   2:84حذوشةيساُى  ثػذذَيوياْ ُايذةوة، ضذذةثةكاْ تيذا تاواُبذاز كذذساْ، بؤيذة بسيذذازى شيِذداُى كسدُذذى بةغذَيلى شؤزياُذدزا هذذة         2:83كذاُووُى يةكذةًى   

  .زؤغِبريةكاُياْ
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كة ةوة  2:63ةُطاو بوو هة ضاَهى ئةًةؽ يةكةًني ٓ دةزضوو. 2:88( هة ضاَهى 51ٓةز بةَ بؤُةيةغةوة ياضاى ثازتةكاُى ذًازة)
 .ى بة خؤيةوة بيِىبحصفسة ًيطس بة فةزًى ذياُى 

ًةبةضتى بوو بةالى زؤذئاوادا بِسواتء ئةًةزيلا زاشى بلات، بؤية  )ئةُوةز ضادات( بةَ ٓةُطاواُةى هةضةز ئاضتى ُاوخؤ
هةطةأل ئةوةغدا بة ضوود بيِني هة  ،ٓةَهطا بةالواشىء دذايةتى كسدُى ضةثةكاُى ُاو ثازتةكةىء دةزةوةى ثازتةكةى

بة زوويةكى  تواُى كؤُرتؤىل ضةزجةَ داًةشزاوة ضياضىء ئةًةُىء ئيدازىء ضوثاييةكاْ بلات. كةضايةتييةكاُى دةزووبةزى
) ضادات( هةَ ٓةُطاواُةيدا ًةبةضتى بوو ًيطس بةزةء ثَيوةزةكاُى زؤذئاواء ئةًسيلا بباتء ضوود هة ٓاوكازييةكاُى ديلة

ْ بة داًةشزاُدُى فسة حصبىء زةخطاُدُى شةًيِةى ضاالكى ئؤثؤشضيؤُى ضياضى الى . واتة بِسوا بووبطسَيتزئةًسيلا وة
كاتَيم  ى،. ئةًةؽ ئةو كاتة ضةملاُدبؤ ئةوة بوو غةزعييةت بة دةضةآلتةكةى بداتء ًاُةوةى خؤى ًطؤطةز بلات )ضادات(، 

ووز كة ضةزؤن بؤى ٓةبوو تةُيا بؤ دوو خووي هةضةز يةن خؤى بؤ ضةزؤكايةتى ( دةضت88ٓةُطاوى ُا بؤ ٓةًواز كسدُى ًادةى)
ًاوةى ضةزؤكايةتى غةؽ ضاَي، كة دةضت ثَيدةكات هة بةزوازى زاطةياُدُى ئةجناًةكاُى كؤًاز بجاهَيوَيتةوة. واى هة ًادة كسد" 

ٓةز بة وةغةوة ُةوةضتا بة ثَيضةواُةى  ".زيفساُدؤَ، دةغآ دووبازة ضةزؤن كؤًاز ٓةَهبرَيسدزَيتةوة بؤ خوهةكاُى دواتس
ء زَيطةطستّ هة داًةشزاُدُى بؤ بةزتةضم كسدُةوةى ئاشادييةكاْ بة دةزكسدُى ضةُد ياضايةن ٓةَهويطتةكاُى ثَيػووى ٓةَهطا

ستِى ئؤثؤضيؤُى كازا، ضوُلة ٓةوَهى دةدا ثازتةكاْ هة ضواضَيوةى ضياضةتةكاُى خؤياْ دةزُةضّء هة باشُةى دةزةوةى وةزط
. تةُاُةت كاتَيم) ثازتى طسدبووُةوةى ُيػتٌاُى( ويطتى وةكو ثازتَيلى ئؤثؤشضيؤْ زؤَهى خؤى بطَيسَيت، دةضةآلت بطوزَيِةوة

 ٓةية، بؤية كةوتة بةز تةضم كسدُةوةى كازةكاُياْ. 2:88تاواُبازى كسد بةوةى دةضتى هة ٓاُداُى جةًاوةزء زاثةزيِى ضاَهى 
سآ زاضتة) ئةُوةز ضادات( ٓةوهيداوة شةًيِةى فسة حصبىء كَيربكآ ضياضى دزوضت بلات، بةآلَ هَيسةغدا دةتواُسَيت بووت

ًةبةضت ُةبووة ئةَ حصباُة وةكو ئؤثؤشضيؤُى ضياضى بةزاُبةز حلوًةتء دةضةآلت كاز بلةْ، بةَهلو ًةبةضتى بوو ٓةَ زووى 
 دةضةآلت جواْ بلةْ ٓةَ هة ُاو خؤياُدا كَيربكآ بلةْ.

ٓةَهطا بة داًةشزاُدُى ثازتَيلى ُوآ كة دزَيركساوةى) ثازتى عةزةبى ضؤضياهيطتى( ًياُسةو بوو، بة  2:89ضاَهى )ضادات( هة 
ُاوى) ثازتى ُيػتٌاُى دميوكساتى(ء خؤى بوو بة ضةزؤن، بةًةؽ بوو بة وازضى ًادىء ًةعِةوةى يةكَيتى ضؤضياهيطتى 

ٓةَهطا بة ٓاُداْ  ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةغةوة .2:63ضاَهى  عةزةبىء ثازتى ُيػتٌاُى كؤْء، دةضتلةوتةكاُى غؤِزغى
بؤ داًةشزاُدُى) ثازتى كازى ضؤضياهيطتى( بة ضةزؤكايةتى) ئيربآيٍ غوكسى( بؤ ئةوةى وةكو ثازتَيلى ئؤثؤشضيؤْ كاز بلاتء 

 ثةيوةُدُى باغى هةطةأل ئةودا ٓةبَيت.
ًةشزاُدُى حصبى جياواشدا هة ًيطس، بةآلَ خؤى هةضةزةوةى ئةوةدا دةبيِى، )ضادات( بؤ جواْ كسدُى دةضةآلتةكةى زَيطاى دا

هة ُاو خؤياُدا ًوٌالَُي بلةْ، بةآلَ  ىضةزؤكى خَيصاُى ًيطس دةشاُىء دةيوت ثَيويطتة ئةُداًاُى خَيصاُةكة ةكاتَيم خؤى ب
 هةطةأل ضةزؤكى خَيصاُةكة دزوضت ُيية.

زتةكاُى ضةز طؤزةثاُى  ًيطسى توزةكسد، بؤية) ثرت وةفدى ُوآ( كة ثازتَيلى ئةَ ٓةَهوَيطتاُةى) ضادات( بةغَيم هة ثا
بِسيازى ٓةَهوةغاُةوةيدا كاتَيم تاشة ضواز ًاُط بوو ٓاتبؤوة ضةز طؤزِةثاُى ضياضى. ٓةزوةٓا  2:89ِزاضرتةوبوو هة ًايطى 

سائيوياْ كسدةوة، )ضادات( داواى (  ئةُداًى ئةجنووًةُى طةي زةتى ثةمياُِاًةى ئاغتى ًيطسء ئيط24كاتَيليؼ كة) 
%( كوزضييةكاُى بةدةضت 1:ٓةَهوةغاُةوةى ئةجووًةُى كسدء داواى ٓةَهبرازدَُيلى ُوآ كسد، كة هةَ ٓةَهبرازدُةدا حصبى حاكٍ)

و ء،) حصبى اهتجٌع( ٓةز دوو كوزضييةكةى هة دةضتدا كة ثَيػووتس ٓةياْ بوو، ٓةزوةٓا) وةفد( ُةًابوو، ٓةزوةٓا ٓةزدوَٓيِا
حصبى) كازى ضؤضياهيطىء ئاشاد( يؼ ئةو وةشُة ضياضييةياْ ُةبوو.  ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةغةوة ضةزبةخؤكاْ بووْ بة 

( كوزضياْ ٓةبوو. واتة وآلت تازادةيةن خاىل بووْ هة ئؤثؤشضيؤْ. 59) 2:87( كوزضى كة ثَيػرت هة ثةزهةًاُى 21خاوةُى )
لو بةزدةواَ ٓةوَهى دةدا هة زاثسضييةكاْ بؤغاييةن بؤ ئؤثؤشضيؤْ ُةَٓيَوَيتةوة، بؤية كةوتة بةوةغةوة ُةوةضتا) ضادات(، بةَه

 %( دةُطةكاُى بة دةضت َٓيِا.:.::ٓةوَهى ئةوةى دةُطى طةي بؤ خؤى دةضتبةز بلات، كاتَيليؼ زاثسضى  ئةجناَ دزا )
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بةزاُبةز ضياضةتى) ئةُوةز ضادات( هة ًاوةى ٓؤكازةكاْ شؤزبووْ بؤ بةزشبووُةوة دةُطى ُاِزةشايى هة ُاوخؤى وآلت 
 .فةزًاُِسةوايةتيدا

، كة ئةًةياْ طةوزةتسيّ ٓؤكازى بوو كة غةقازَيلى طةوزة هة ٓةُطاوةكاُى بؤ ضاكطاشى هة ِزووى ئابووزىضةزُةكةوتِى  -2
 خطتة َُيواْ) ضادات(ء طةىل ًيطسى.

ئةًة ٓةَ دةُطى ُازةشاى ُاوخؤ ٓةَ ُازةشاى دةزةكى ُصيللةوتِةوةى هة ئيطسائيىء بةضتِى ثةمياُِاًة هةطةَهى كة  -3
) ضةعدةديّ غاشىل( ضةزؤكى ئةزكاُى ضوثا زةتى ئةوة دةكاتةوة كة بلةوُة 2:84، ئةوةتة هة كاُووُى يةكةًى هَيلةوتةوة

ئاغتييةوة هةطةي ئيطسائيى بةَُيوةكسدُى ئةًسيلا. ٓةزوةٓا ئةطةزضى) حمةًةد حوضَيّ ٓةيلةي( يةكَيم بوو هة 
زاوَيركازى بوو، بة زووُى هة زؤذُاًةى) ئةهئةٓساَ( ئاًاذة بؤ ئةوة دةكات كة ًيطس شةزةًةُد دةبَيت  ُصيلةكاُى) ضادات(

. جطة كيطِجةز(ٓةوَهدةدات بةال ئيطسائيى بػلَيَِيتةوة _بة بةضتِى ئةَ ثةمياُِاًةية كة ئةًسيلا بة ُوَيِةزايةتى
هةطةأل بةضتِى ثةمياُِاًةكةى  دةضتى هةكاز كَيػايةوة 2:86يطاُى هةوةؽ) حوضَيّ غافعى( جَيطسى ضةزؤن هة ُ

 . (3)تايبةت بة دووز خطتِةوةى َٓيصى دووةَ

هةضةز ئاضتى وآلتاُى عةزةبؼ ئةَ ٓةُطاوةى) ضادات( زووبةزووى زةتلسدُةوة ٓاتةوة بة تايبةت ضوزيا كاتَيم زاشى 
 26ة) جَِيف( ببةضرتَيت. ضوُلة هة كاتى ضةزداُى) كيطِجس( هة ُةبوو بةغدازى ئةَ كؤبووُةوةيةؽ بلات كة ُياشوابوو ه

ضةزؤكى زاطةياُد بوو كة ئة ًاْ ًةزجى بةغدازبووُياْ زاشى بووُى ئيطسائيوة بة كػاُةوةى  2:84كاُووُى يةكةًى 
 َٓيصةكاُى هة ٓةًوو ُاوضة عةزةبيية داطريكساوةكاْ.

ضةفةزى )ضادات( هة تػسيِى دووةًى ايية بلةيّ كة هة ًيطس دةزكةوت دواى هة اليةكى ديلة دةبَيت ئاًاذة بؤ ئة دةُطة ُازةش
بؤ ًيطس، كة ًةبةضتى بوو خؤى) بة ثياوى ئاغتى( بة زؤذئاوا بِاضَيَِيت. هَيسةغدا)ئيطٌاعيى فةٌٓى( وةشيسى دةزةوة  2:88

ثةيوةُدى بة ئةًسيلاوة، بةآلَ ئةَ ٓةُطاوةى دةغتى هة كازكَيػايةوة، ئةطةزضى شؤز اليةُطريى) ضادات( بوو هة ًةضةىل ئاغتىء 
هةبةز ئةوة بوو كة ُاوبساو هة كؤبووُةوةى ئةجنووًةُى وةشيساُى دةزةوة هة توُظ تووغى ضةزضوًاْ بوو هة بازةى ثةمياُِاًةى 

غَيوةية ئاغتى هةطةأل ئيطسائيى، ئةويؼ بآ ئاطاى خؤى زاطةياُد، ئةًةؽ) فةٌٓى( تووزة كسد كة) ضادات( ٓةُطاوى هةَ 
 دةٓاوَيت بآ ئةوةى حيطاب بؤ ئةو بلاتء ثسضى ثَيبلات.

كاتَيليؼ ثةمياُِاًةى) كاًب ديظيد(ء ثةمياُِاًةى) ئاغتى( هةطةأل ئيطسائيى واذؤ كسد، ٓةز يةن هة )حمةًةد ابسآيٍ كاًى( 
دةضتياْ هة كاز  2:89 وةشيسى دةزةوة،) فةزيق مجطي( وةشيسى جةُط، )حمةًةد عةىل فةٌٓى( ضةزؤكى ئةزكاْ هة ضاَهى

كَيػايةوة، هةطةأل ئةوةؽ) ضادات( داواى) ضيد ًةزعى( كسد وةكو ضةزؤكى ئةجنووًةُى طةي دةضت هةكاز بلَيػَيتةوةء كاز بؤ 
بلسَيت. بةًةؽ هةَ ضاَهةدا)ضادات( ٓةًوو ئةَ دةُطة منيضة ئؤثؤشضيؤُاُةى ُاو وآلتى دةضت بةضةز  :2:8ٓةَهبرازدَُيم هة 

 داطست.
 

 

  

                                                           
 حوضِى ًوبازةن فةزًاُدةى َٓيصة ئامساُييةكاْ ٓاتة غوَيِى. (3)
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 هةنطاوةكانى لة بوارى دةرةوة
 

ٓاوكات هةطةأل ئةوةى بازودؤخى ُاوخؤى وآلت هة ضةزدةًى فةزًاُِسةوايةتى) ئةُوةز ضادات( طؤزاُلازى تَيلةوت، ئةَ 
ًيطس كَيػةى ضوُلة ضؤْ ضةزدةًى) جةًاي عةبدوهِاضس(  ثةيوةُديية دةزةكييةكاُيؼٓةُطاوة ِزةُطداُةوةى ٓةبوو بةضةز 

زشطاز كسدُى) ضيِا(  سى ٓةبوو هة داطريكازى بسيتاُى، ئاوةٓاؽ ضةزدةًى) ضادات( زووبةزووى كَيػةىزشطازكسدُى ًيط
 . ببوويةوة هة داطريكازى ئيطسائيوى

 ثةيوةُديية دةزةكيية بة ضآ قؤُاغ زؤيػنت. هة تَيلسايى ضةزدةًى فةزًاُِسةوايةتى) ضادات( دا
. كة تيايدا) ضادات( 2:84تا تػسيِى يةكةًى  2:82هة تػسيِى يةكةًى قؤُاغى يةكةَ; هة ضةزةتاى وةزطستِى دةضةآلتى 

بةو ئوًَيدةى ضةنء جبة خاُة هة  بة ٓةُطاوة ضياضييةكاُى) ُاضس( بة تايبةت بةزاُبةز بة ضؤظييةتء ئةًسيلا. وابةضتة بوو
دوو كة بةَ ٓةُطاوةى  ةكةدا،ضوظييةت دةضتبةز بلاتء، ئةًسيلاؽ ُاضاز بة ئاغتى بلات هةبةز بةزذةوةُدييةكاُى هةُاوض

هة اليةكى اء، َيم ضياضى ُاودازى هة ٓةوادازاُى ُاضس بة الى خؤيدا زاكَيػكؤًةَه ضةزجنىهة اليةن كاتَيم  ،ثَيلادةئاًاجنى 
. ئةطةز بصاُيني هة بةزاُبةز ئةَ (4)2:83 تةمموشىديلةؽ ئةًسيلييةكاْ دَهدؤؽ كسد بة دةزكسدُى غازةشايية ضؤظييةتييةكاْ هة 

بةزاُبةزَيم ئةَ دةضتلةوتةى بآ ٓيض  ئةواْئاًاذة بؤ ئةوة دةكات كة  وةشيسى دةزةوةى ئةًسيلا ) كيطِجةز(ٓةُطاوةدا 
ضؤظييةتيؼ بؤ هة دةضت ُةداُى ٓاوكازيية عةزةبييةكةى هة اليةنء ثاضةواُى كسدْ هة ضوزيا هة بةزاُبةز . ووةدةضتلةوت
 ذًازةيةكى شؤز ضةنء تةقةًةُى بؤ ًيطس ِزةواُة كسدووة.2:84هة اليةكى دى، هة ًاُطى يةكى  ئيطسائيى

بلات بؤ دوا  ى، دةبوو كازَيلٓيضى هة ئةًسيلا دةضت ُةكةوتكاتَيم) ضادات(  .2:84قؤُاغى دووةَ، غةِزى ئؤكتؤبةزى 
ٓةزوةٓا هةَ  خبات،زدة ئيى بة تايبةتىزؤذى ضياضةتى دةزةوةى ًيطس بةطػتىء هة ضوازضَيوةى غةِزى عةزةب ئيطسا

ضةزدةًةغدا هة ُاوخؤى وآلتيؼ زووبةزووى ِزةخِةزء ُازةشايى ضةثةكاْ ببويةوة، بة ٓؤى ئةوةى شؤز جةختى هةضةز ئةوة 
 دا. باُطى غةِزبؤية  كسدبؤوة كة ُاوضة داطريكساوةكاْ دةطَيسَيتةوة.

  ئةو كازة.ضآ فاكتةز بووُة ثاَهِةزى ٓةُطاو ُاُى هَيسةغدا 
ضوود هةوة دةبِيِآ كة ٓيض كاًياْ ُاتواُآ بةَٓيص كؤتايى  ُاوبساويؼء، َييةوةضيوييةكة بؤ كؤتاى َٓيِا بة ًوٌالُيغةِزى  -2

 َيت.بةوةكةى ديلة بَٔيِ

وةكو َٓيصَيلى  ُاضاز دةكات بة ٓؤى ثةيوةُدييةكاُى بة ئيطسائيوةوةئةَ ٓةُطاوة وياليةتة يةكطستووةكاُى ئةًسيلا  -3
 % ًةهةفى ئةو كَيػة بطسَيتة ئةضتؤى.::ضى كازيطةز بازةكة ضازةضةز بلاتء ضيا

، بؤية ئاضايية ئةويؼ دةبَيتة )ضادات( طةيػتبووة ئةَ بريوزايةى ًيطس غوَيّ ثَيطةى طسُطى هة ُاو وآلتاُى عةزةبى ٓةية -4
ء هةضةز كَيػة فةهةضتني، بةًةؽ ٓةَ ًيطس ضيادةى ُاوضةيى خؤى دةثازَيصَيت، ٓةَ جةخت ضةزكسدةيةكى دياز

 .دةكاتًةغسوعييةتى 
 

بة َُٔيِى كسد، يةكةًياْ ثازةيةكى باغى هة ضعوديا َٓيِاء، دووةًيػياْ  2:84دوو ضةفةزى هة ئابى ضادات(  ئةُوةز)
ةى . هَيسةغدا هةبةز ئةوةى ئةًسيلا واى ٓةضت كسد ًيطس بة ٓةًاْ غَيو(5)ُةخػةيةكى ضةزباشى تؤكٌةى هةطةأل ضوزيا دازغت

  2:84ى تػسيِى 7( ضةزكةوتوو ُابَيت، بؤية ًةضةهةكةى بة ٓةُد وةزُةطستء، ًيطسيؼ هة 2:78ء،2:67، 2:59غةِزةكاُى) 
كسد هة ًاوةيةكى كةًدا ًيطسييةكاْ ثَيػسةوييةكى باغني كسد، هَيسةغدا َٓيسغى )غفساْ( يةٓودييةكاْ ضةذُىهة غةوى 

                                                           
  .جطة هةًة ٓؤكازى ُاوخؤء ثاَهةثةضتؤ ضعودياؽ زؤَهى ٓةبوو هة دةزكسدُياْ (4)
اُذى بذةوةى تذس ُذةدةُاء     هةَ ضةزدةًة تاشة )حافص ئةضةد( هة ضوزيا ٓاتبووة ضةز حلوَ، ثةيوةُدييةكاُى باؽ ببذؤوة هةطذةأل ًيطذس، بذةآلط هةطذةأل) ضذادات( ٓيضذياْ( د        (5)

زووى تذَي بلذات ٓةهوَيطذتى هذة بةزاُبذةز      ًةبةضتى بوو ئيطسائيى هة ُاوضةكاُى ضوزيا دةزبلات. ) ضذادات( ئاًذاجنى بذوو ئذةًسيلا      ئاًاجنياْ جياواش بوو، ) ئةضةد(
 غةِزى زؤذٓةآلتى ُاوةزاضت بطؤزَيتء ًيطس بة ضاوى ئيطسائيى تةًاغا بلات.
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كسد بةآلَ دواجاز كازيطةزى ُةبوو هةضةز يةكالكسدُةوةى ئةجناًةكاْ هة ِزووى ئةطةزضى وآلتة عةزبييةكاُى ٓاوكازى باغيا 
 ضةزباشى، ضوُلة ئيطسائيى بة توُدى وةآلًى دايةوةء ٓاوكازى باغى كسا هة اليةْ ئةًسيلاوة.

ٓؤغى خؤى، كة بةزذةوةُدى ئاضايػى ُةتةوةيى هة ٓةُدَيم اليةْ ُةبةضرتاوةتةوة ٓاتةوة  ئةًسيلابة طةزَ بووُى غةِزةكة، 
ياْ جةختهةطةأل ضؤظييةت هة ئةجنووًةُى ئاضايػى َُيودةوَهةتى بة ئاًاجنى ضةزباشىء ٓةزَيٌى ئيطسائيى هة ُاوضةكةدا، بؤية 

، بؤ ئةوةى ٓةز دووال بضِة ُاو 2:78( هة ضاَهى 35ة) كس بة شووتسيّ كات غةِز بوةضتَيت هةضةز بِسياز ُةتةوة يةكطستووةكاْ ذًاز
دةزضوو، بةًةؽ غةِز  2:84ى تػسيِى يةكةًى 33( هة 49ئاغتييةوة، دواى ئةًةؽ هة ُتةوة يةكطستووةكاْ بسيازى ذًازة)

  هة ذَيس ضاودَيس وةشيسى دةزةوةى ئةًسيلا ٓةز دووال هة)جَِيف( كةوتِة طفتوطؤ كسدُةوة.ِزاوةضتىء 
% ::اضة،) ضادات( ضةزكةوتوو بوو هة زاكَيػاُى ضةزجنى ئةًسيلا بؤ ُاوضةكة، كاتَيم ئةًسيلا دواى غةِزةكة غياوى ب

. ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ًةهةفى كَيػةى زؤذٓةآلتى ُاوةِزاضتى طستة ئةضتؤء، بةًةؽ ثةيوةُدى ًيطسىء ئةًسيلى بوويةوة
واذؤكساء ئيطسائيى هة بةغى زؤذٓةآلتى  2:85ضيِاى يةكةَ هة ًايطى  ديلةغةوة ٓةز هة ئةجناًى غةِزةكةوة ثةمياُِاًةى

بة دواى خؤيدا َٓيِا، كة هَيسةوة َٓيصَيلى ًةدةُى  2:86ُؤكةُد كػايةوة، دواتسيؼ ثةمياُِاًةى ضيِاى دووةًى هة ئةيووىل 
  ئةًسيلى ٓات بؤ ًةًةزةكاْ بؤ زَيطةتّ طستّ هة ٓةَهطريضاُى غةِز.

ى تػسيِى :2ئاًادةى خؤى ُيػاُدا بضَيتة ئيطسائيى، ضةزؤن وةشيساُى ئةو ويالتةؽ) ًِاح بيجني(  2:88)ضادات( ضاَهى 
. ٓةز دوو ال هة ذَيس ضاودَيسى) جيٌى كازتةز( ضةزؤكى ئةًسيلا، زَيلةوتِِاًةى )كاًح بؤ دةضت ُيػاْ كسد 2:88دووةًى 

 2:91واغِنت، كة ئةًةؽ زَيطاى خؤغلسد هة ضاَهى  ثةمياُِاًةى :2:8ى ًازتى :3ديظيد( ياْ واذؤكسد، دواتسيؼ هة 
 ضةفازةتى ٓةزدووال هة وآلتةكاُياْ بلسَيتةوة.

ئةَ ٓةُطاواُةى) ضادات( ٓةَ بووة جَيطاى ُازةشايى يةكَيتى ضؤظييةت، ٓةَ وآلتاُى عةزةبى، ئةطةز بصاُيني هة داُيػتِى 
التاُى عةزةبى( هة ًيطسةوة بطواشزَيتةوة بؤ توُظ، ٓةز داواياْ كسد) جاًعةى و 2:89كؤُطسةى وآلتاُى عةزةبى ضاَهى 

 بةوةغةوة ُةوةضتاْ شؤزبةى وآلتاْ ثةيوةُدييةضياضىء ئابووزييةكاُى خؤياْ بسى هةطةأل ًيطسدا.
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 ئيخوان موسلمني لة سةردةمى) سادات(
 

 هة بةُدخياُةوة كةوتبووُةوة ئةُداًى ئيدواْ ًوضوٌني ) جةًاي عةبدوهِاضس(ييةتىاهة كؤتاييةكاُى ضةزدةًى فةزًاُِسةو
بة فعوى ضةزكسدايةتى ئةَ زَيلدساوةى دةكسد  ىضةزةتاييةكى ُوَيياْ دةضت ثَيلسد، ئةوةغ )ُاضس(خؤزَيلدطنت، بة ًسدُى 

 .، حطِى عةبدوهباقى(ءًطتةفا ًةغٔوز، ئةمحةد حوضَيّ، ئةمحةد ًوهت بسيتى بووْ هة ٓةز يةن هةن)
ء ئةجناًةكةى بة ضةزكةوتِى ئةو ضةزةتاكاُى حلوًِساُى كةوتة ًوٌالَُي هةطةأل اليةُطساُى) ُاضس( ضادات( هة كاتَيم)

، ًَيرووييةكى ُوآء ٓةَهَيلى تاشة بؤ ئيدواْ ًوضوٌني دةضتى ثَيلسد، ضوُلة) ضادات( هة تواُاُى ُةبوو بة تةُيا كؤتايى ٓات
دةزفةزتى ٓازيلازى هة  َيم ببات، هَيسةغدا دذايةتى)غا فةيطةَي(ى ضعوديا بؤ ضؤظييةتدذايةتيياْ بلات، بؤية دةبوو ثةُا بؤ َٓيص

 .َُيواْ) ضادات( ء ئيدواْ زةخطاُد
ف( هة غوَيِى ضادات( ء ضةزاُى ئيدواْ هة دةزةوة ًيطس هة)جَِيَيلى هة َُيواْ))غا فةيطةَي( ديداز 2:82هة ٓاويِى

هة داُيػتِةكةدا)ضادات( وتبووُى;"  ْ) ضةعيد ِزةًةشاْ( ئاًادةى ديدازةكة بوو.حةواُةوةى) ضادات( زَيلدطتء ضةزؤكى ئيدوا
بةدةضت ٓةًاْ ئةو كَيػاُةوة دةُاَهَيَِيت كة ئةواْ ثَيػرت طريؤدةبووْ ثَييةوةء ٓاوئاًاجنة هة دذايةتى كسجِى غيوعييةتء بآ 

 بطةزَيِةوة ًيطسء كازوضاالكييةكاُياْ بة ئاغلسا ئةجناَ بدةْ. تا ئاضاُلازيياْ بؤ دةكات ْ"، ٓةوزوةٓا ثآ زاطةياُد بووباوةِزيدا
ى شيِداُياُى ئيدواْ،) عوًةز تةملطاُى(يؼ ئاشاد بوو، هةَ كاتةغدا) ضادات( خةزيلى بة ئاشادبووُى وةجبةى يةكةً

ػلةؽ بلات، هةَ دةكسدُى ثطجؤزة ضؤظييةتييةكاْ بوو، ئاًادةى خؤى ُيػاُدا كة ضةزاُى ئيدواْ ببيَِيتء ٓاوكازياْ ثَي
ةوتِى كؤتايى هة َُيواُياْ واذؤ بلسَيت، بةآلَ هة ُاكاو ثةيوةُييةكاْ تَيلضوْ، ضوُلة) ضادات( داواى لَيلضوازضَيوةغدا ٓةوَهدزا ِز

، داوا هة ئيدواْ كةضى َٓيِدةى ثَيِةضوو ثةيوةُدييةكاْ دةضتى ثَيلسدةوة كسد بوو ئةَ ًةضةهةية بؤ كاتَيلى ديلة دوا خبسَيت.
َيتةوة، ئةجناَ تا) ضادات( هة داواكازييةكاُياْ بلؤَه ةْكسا زاوبؤضووُى خؤى هةضةز ًةضةهةى ضاكطاشى بة ُووضني ئاًادة بل

 ئيدواْ هةطةأل) حوضِى ًوبازةن( جَيطسى ضةزؤن كؤًاز داُيػنت، بةآلَ ئةَ ٓةُطاوةؽ هة ُاكاو زاطريا.
، هةَ َُيوةُدةؽ هة ُاو ئيدواْ دوو ى بلاتةوة هةضةزتاضةزى وآلتئيدواْ ٓةوهَيدا دةضت بة ضاالك 2:86هة دواى ضاَهى 

. دووةًياْ ئةوة ٓةُطاوةياْ بة شوو دةشاُى. ئةجناَ هة دةداية قةَهةَبريوزا ٓةبوو، يةكةًياْ دةزكسدُى زؤذُاًةيةكى بة طسُط 
َيطتى ئيدواُى وء، كة تيايدا ٓةَهذًازةى يةكةًى طؤظازى) اهدعوة( بةضةزثةزغتى) عوًةز تةمليطاُى( دةزضوو 2:87تةمموشى 

 دةزبازةى ٓةز يةن هة دذايةتى بؤ ُاضسييةكاْء ئةًسيلاء ضؤظييةتء كَيػة ُاوخؤييةكاْ دةزدةبسى.
جَيطاى باضة، هةَ ًاوةيةدا دوو ٓةَهوَيطت هة ُاو حلوًةتى ًيطسى هة بةزاُبةز ئيدواُةكاْ ٓةبوو. يةكةَ هةطةأل ئةوة بووْ 

داَ دذايةتى ضؤظييةت دةكةْ. دووةَ; دذى بووْ ضوُلة بة ًةتسضياْ دةشاُى بؤ هَيلرتاشاُى زيصى ُيػتٌاُى، زَيطةياْ ثَيبدزَيت ًا
 بةتايبةت) قبتييةكاْ(. )ضادات( هةطةأل ئةوةى دووةًياْ بوو، زاطةياُدبوو زَيطةُادات حصبَيم هةضةز بِةًاى ضياضى دامبةشزَيِّ.

ى داُيػتِةكاْ بةوةى شؤز ةو بةغدازى كسدء زؤَهى كازيطةزى بيِى هةحصبى ًياُِسئيدواْ هة زيصى  2:87ٓةَهبرازدُةكاُى هة 
اُةوةى غةزيعةتى ئيطالًياْ دةكسد. ئيدواُةكاْ ٓاوكازى شؤزى ذًازةيةكى شؤز خوَيِدكازاْء الواْ ئاًادةبووْء داواى طةِز

 )ضادات(ياْ كسد هة دذى ٓةز دوو;
ييةكاْ( كة دذى كساُةوةى ئابووزى بووْء بة ٓؤكازى طةوزة َٓيصى ضةثةكاْ)ًازكطى، ضؤضياهيطتىء ُاضسيي -2

 بووُةوةى قةيساُى ئابووزياْ دةشاُى.ِةكاْء قوَهيِى َُيواْ ضيبووُى كةهَي
 باشى"(ء تاقٌى) اهتلفري واهلجسة(.زطسوثى) تةكفري( كة ثَيلٔاتبووْ) هة تاقٌى ضاحل ضسية" تاقٌى كؤهَيرى ٓوُةزى ضة -3
 

َُيواْ ًيطسء ئيطسائيى هة قودع تازادةيةن ُاكؤكى خطتة َُيواْ) ضادات(ء ئيدواُةكاْ، بةآلَ  دةضت ثَيػدةزى زَيلةوتِى
ضةزةتا ُةياْ تواُى بةَ غَيوةية دذايةتى بلةْ تا ئةوةى ضةزؤن وةشيساُى ئيطسائيى هةضةز ًةزجةكاُى) ضادات( زاشى ُةبوو، 

ًةزاًى ئيطسائيى كسد بوو كة  بة ُوضني باضياْ هة 2:89هة غوباتى  ئيدواُةكاْئيرت  .ثةيوةُدييةكاْ بؤ ًاوةيةكى كاتى وةضتاْ
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ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلة هةطةأل زَيلةوتِى) كاًح ديظيد(  ئاًاجنياْ دزوضت كسدُى دةوَهةتَيلة هة فوزاتةوةء تاوةكو ُيى.
ئةجناَ ثةيوةُييةكاْ هة ضاَهى  ةوتِة دذايةتى كسدُى.وَيطتةكاُى ئيدواْ ثَيى ُاية قؤُاغَيلى تاشةوةء هة طؤظازةكةياْ بة توُدى كٓةَه

، دواى ئةوةى هة طؤظازى) اهدعوة( زاثؤزتَيلى ٓةَهبةضرتاو بآلوكسايةوة كة تيايدا ٓاتبوو) ضادات( فةزًاْ بة تةواوةتى تَيلضوو :2:8
كسد ثاَهجػتى كسدُى ئيدواْ بوو هة وةضتَيِسا. جطة ئةوةؽ ئةوةى ُاكؤكييةكاُى توُرت كةهة ئةًسيلا وةزدةطسَيت، بةًةؽ طؤظازة

 يػى بة ديلتاتؤز دابووية قةَهةَ.() ئةُوةز ضادات،ٓةَهبرازدُةكاُى ثازَيصةزاْ هة) عةبدوهعةشيص غؤزجيى( كة دذى)كاًح ديظيد( بوو
)اهتلفري  باشى"(ء تاقٌىزطسوثى) تةكفري( كة ثَيلٔاتبووْ) هة تاقٌى ضاحل ضسية" تاقٌى كؤهَيرى ٓوُةزى ضةغياوى باضة 

ٓةَهطاْ بة ئةجناًداُى كودةتايةن دواى ئةوةى ضةزكةوتِياْ بةدةضت َٓيِا هة دةضت طستّ بةضةز  2:85، هة ضةزةتاى واهلجسة(
 تةالزى كؤهَيرى ٓوُةزى ضةزباشى، ئيرت ُةخػةى دواى ئةوةياْ ئةوة بوو َٓيسؽ بلةُة ضةز بازةطاى) يةكَيتى ُيػتٌاُى( هة ُاوةِزاضتى 

ء دوو كةضى بةآلَ ٓيصةكاُى ثؤهيظ تواُياْ  ضةزكوتِياْ بلةْ ذًازةيةكى شؤزياْ ىَل بةديى بطسْء شيِداُياْ بلةْ ثايتةختدا،
 طةوزةياْ هة ضَيدازة دزاْ. 

، هة كاُووُى دووةَ ٓةَهطاْ بةزفاُدُى قؤشضتةوة 2:88، خساثى بازى ُاوخؤياْ هة ضاَهى )اهتلفري واهلجسة(هة اليةكى ديلة طسوثى 
دذى ٓةُطاو ٓةَهَٔيِاُى ضياضةتى توُدءتيرى هة شةٓةبى( وةشيسى ئةوقافء دواتس كوغتياْ. بةًةؽ ثؤهيظ كةوتة  ) غَيذ

 ئيرت قاَهبووُةوةى ئةَ كَيػاُةء، توُدوتيرييةكاُى هة ضَيدازةدا. )اهتلفري واهلجسة(ء ثَيِج كةضى طةوزةى هة كؤًةَهىئيطالًييةكاْ
 تريؤز بلسَيت. 2:92ى تػسيِى يةكةًى 7ئيطالًييةكاْ بووة ٓؤكازى ئةوةى هة )ضادات( هة بةزاُبةز طسوثة 

 

  



9 
 

 اليةنى ئابوورى لة سةردةمى سادات
 

ء، بؤ كؤًةَهطاى َُيودةوَهةتى هة غةِزى ئؤكتؤزبةز تاِزادةيةن دةضتلةوتى ضياضى باغى بة دةضت َٓيِابوو )ضادات(
. ٓةزوةٓا بؤ ُيػتٌاُى عةزةبيؼ ضةملاُد يةكاُى زؤذٓةآلتى ُاوةِزاضتًوٌالَُيضةملاُدبوو كة ًيطس ثَيطةيةكى بة َٓيصى ٓةية هة 

 بؤية هةضةز ئاضتى ُاوخؤى ًيطس ت بة ضةزيدا.َيكة دةتواَُيت ضةزكسدايةتى ًوٌالَُيى عةزةب ئيطسائيى بلاتء ضةزكةو ،بوو
 ضةيس دةكسا كة هة تواُايدا ٓةيةخةَهلةوة و، هةَ زووةغةوة)ضادات( هة اليةْ وةكو ضةزكسدةيةكى طةوزة ضةيس دةكسا )ضادات(

 .كاْئابووزيية كَيػةكَيػةكاُياْ بؤ ضازةضةز بلات بة تايبةت 
كاتَيليؼ تا دةٓات بازةكة هة زووى ئابووزييةوة ئاَهؤشتس دةبوو) ضادات( ٓةُطاوى بؤ بةزُاًةيةكى ئابووزى ُا، كة دواتس بة 

غازةشاكاُى بياُىء ًاَيء ًوَهلى زُاًةية ضوود وةزطستّ بوو هة غازةشايى . ًةبةضت هةَ بةكساُةوةى ئابووزى ُاوى دةكسد
 .وآلتاُى عةزةبى

ء تيايدا ٓيوة ضةزةكييةكاُى طؤزاُلازى هة ضياضةتى ًيطس ،) ضادات() وةزةقةى ئؤكتؤبةز(ى بةزشكسدةوة2:85ًايطى 
، بةوةى ثَيويطتى بة بةغدازى اليةُى ضياضى ٓةية، ثةزةضةُدُى ئابووزى ، بةوةى هة بةزُاًةكةدا ٓاتبووتيايدا ديازى كسابوو

تيايدا كةزتى تايبةت ثػلى غَيسى بةز  ، كةئةَ بةزُاًةيةى) ضادات( دايِسغت بوو ٓةُطاوةكاُى بةزةو تايبةمتةُدى دةبسد
بوو كة دةبَيت  ، ٓةزوةٓا ئاًاذةى بؤ ئةوةؽ كسد. هةطةأل ئةوةى هة بةزُاًةكةدا غوَيّ بؤ كةزتى طػتى َٓيػرتابوويةوةكةوتبوو

 ثػت بة كةزتى تايبةتى بياُيؼ ببةضرتَيت.
 ٓةُدآ بسطةى ٓةًواز كسايةوة. 2:88دةزضوو، كة دواتس هة ضاَهى  2:85( هة ضاَهى 54هةَ ضوازضَيوةيةدا ياضاى ذًازة)

س بة خؤيةوةى بةُدةكاُى ئةَ ياضاية طةوزةيةكى شؤزيداوةتة كساُةوةى ئابووزى هة ًاوةى حةفتاكاُى ضةدةى بيطت كة ًيط
 بيِيوة.

دياز كساوة بؤ) ثيػةضاشى وشة، طواضتِةوةء طةياُدْ، ضاكطاشى كػتوكاَهى، ُيػتةجآ  اليةُى بةزٓةَ َٓيِاْ هة ياضاكةدا
، ٓةزوةٓا بووْ، دوزضت كسدُى تةالز، بة خَيوكسدُى ئاذةأل، زاوكسدْ، خؤًاَهلسدُى كؤًجاُيا، كؤًجاُياُى ٓوُةزىء باُلةكاْ(

شؤز طسُطى داوة بة بةزشبووُةوةى ئاضتى ئابووزى ًيطس هة بةزاُبةز بةزٓةَ َٓيِاُى بياُى، بؤية هة شؤزبةى ثسؤذةكاْ ئةَ ياضاية 
ٓةوهَيداوة ضةزوةتى ًيطس تيايدا بةكازبَٔيِسَيت، جطة هة ثسؤذةى باُلةكاْ ُةبَيت كة ضةزوةتى وآلتة عةزةبييةكاْء 

و ٓةُطاوةكاُيدا) ضادات( شؤز بريى هةوة كسدؤتةوة تا دةكسَيت ئابووزى ًيطس هة هة ٓةًو بياُييةكاُيؼ تيايدا بةكاز ٓاتووة.
 كؤتء بةُدةكاْ بةدووز بطسَيت.

، كؤًةَهَيم ياضاى ديلة دةزضووْ، هةَ بازةيةوة كة يازًةتى كةزتى تايبةتى 2:85( ضاَهى 54بة شيادة هةطةأل ياضاى ذًازة)
كة زَيطاى بة كةزتى تايبةتى ًيطسى دةدا وةكاهةتى كؤًجاُيا  2:85( هة ضاَهى :4، هة واُة دةكسدُى ياضاى ذًازة)ًيطسى دةدا

. بةًةؽ هة ضاَهى ئةَ ٓةُطاوة تةُيا ًافى كةزتى طػتى بوو 2:73( ضاَهى 218بياُييةكاْ وةزبطسْ، كة بةثَيى ياضاى ذًازة)
ئةوة هةاليةن، هة اليةكى ديلة  ياى بياُياْ دةكسد.( كؤًجا3711ُٓةشاز وةكاهةت هة كةزتى تايبةت ٓةبووْ كة ُوَيِةزايةتى ) 2:89

ئةَ ٓةُطاوة ٓةزةضى َٓيِا كة كةزتى  طػتى باشزطاُى ٓاوزدةء ُازدُة دةزةوة ئةجناَ  2:86( هة ضاَهى 229بة ثَيى ياضاى ذًازة)
ًادةى كةيء ثةىل خؤزاكى  (29بدات، بةًةؽ هة شؤزبةى ٓةُطاوةكاْ كةزتى تايبةت كةوتة ًوٌالَُيى كةزتى طػتييةوة تةُياْ هة )

 ُةبَيت كةزتى طػتى هة دةزةوة دةئَيِا.
ئةو دةشطايةى ٓةَهوةغاُدةوة كة ٓةُطاوةكاْء كازةكاُى كةزتى  2:86( هة ضاَهى 222هة اليةكى ديلةغةوة ياضاى ذًازة) 

كاز هةطةأل كةزتى تايبةت طػتى زَيم دةخطت، بةًةؽ كةزتة طػتييةكاْ بووْ بة ضةزبةخؤء ٓةزيةكةياْ دةيتواُى زاضتةوخؤ 
بلات، ٓةز ئةوةؽ بوو دواتس تواُسا يةكة ئيدازييةكاْ بفسؤغَيتةوة بة كةزتى تايبةتى، بة ئاًاجنى ئةوةى زَيطا هةبةزدةَ بةزٓةَ 

 َٓيِاْ خؤغرت بلات.
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دةبوو كاز بؤ  غياوى باضة، دواى ئةوةى ًةضةهةى كساُةوةى ئابووزى هة ًيطس زَيسةوى ياضاى خؤى وةزطست هةَ ًاوةيةدا،
، بةوةى ٓةز ٓيض ُةبَيذت بازَيلى ئازاًى ضياضى ضةزُج زاكَيػاُى وآلتة بياُييةكاْ بلسَيت بؤ ئةوةى ٓاُى كةزتى تايبةتى بدات

ُيػاْ بدزَيت. ضوُلة ئةوةى ًةضةهةكةى هة زووى دةزةوة ئاضاْ كسد بوو ئاضايى بووُةوةى كَيػةى ًيطسء ئيطسائيى بوو، بؤية 
ى ُاوةوةى ًيطسيؼ ئةوة دةضتةبةز بلسَيت. هَيسةغدا دةبوو يةكةَ ٓةُطاو ًيطس خؤى هةَ ُةفةقاتة ضةزباشيياُة بة دةبوو هة زوو

ضةؤن وةشيساُى  ةًوَيِساوة، كةضى) عةبدوهعةشيص حيجاشى(يى ًيطسى خوُة( ًويؤْ ج811بة) 2:78دووز بطسَيذت كة هة ضاَهى 
( 3.67ئةو بسة ُةفةقاتةى بة) 2:85بةزَيوةبةزى جَيبةجَيلازى بةزُاًةى كساُةوةى ئابووزى بة زووى زؤذئاوا هة ضاَهى  ًيطسء

 2:86تا تػسيِى يةكةًى  2:84هة اليةكى ديلةوة ئاًاذة بؤ ئةوة كساوة كة هة تػسيِى يةكةًى . دؤالز خةًالُدووة ويؤًْ
  ُى وآلتاُى عةزةبى وةزطستووة.ويؤْ دؤالز هة بةزٓةَ َٓيِاب( 5.56ًيطس)

هَيسةغدا ئةَ ذًازاُة ثَيضةواُةى واقعى قةبازةى بةزٓةَ َٓيِاُى تةواوى ذَيسخاُى ئةَ ثسؤذة طسُطةية كة ضةزةتاكةى هةَ دوو 
ى ضاَهة دةضتى ثَيلسدووة، كةبةغى شؤزيؼ هةَ بةزٓةَ َٓيِاُة فسؤغسا بة كةزتى تايبةت بؤ كةزتى طةغتء طوشازء دزوضت كسدُ

%( وةبةزَٓيِةكاْ ٓاتبووُة ًيطس، ٓةزوةٓا كةزتى دازايى ثةزةضةُدبوو هة حةفتاكاُدا هةطةأل ئةوةى ئةَ 76بةًةؽ )ئوتَيى. 
، ئةوة جطة هة باُلة 2:89هة  ( باُم هة ًيطس كازياْ دةكسد44%( كةيء ثةىل )83ثازةيةى بؤ ًيطس دةٓات داياز بووْ، بةآلَ )

 ازيياْ هة كازةكاُياْ دةكسد هة دةزةوة.بياُييةكاْ كة خؤياْ ثازَيصط
%( حيطاباتى بِلياْ ٓةبوو هة دةزةوة وآلت، ًاُاى وابوو كةزتى دازايى هة ئابووزى ُاوخؤدا 61دةضتى كازى ُاوخؤ)

 شؤتسيِى هةدةزةوة بةكازدةَٓيِسا.
ةٓاتِة ًيطس بؤ كاز كسدْ، هةَُيو هة زاضتيدا هةَ ًاوةيةدا ضةبازةت بة طةزتى ثيػةضاشى ٓيض وةبةزَٓيِةكى عةزةبىء بياُى ُ

دزوضتى كسدبووْ بؤ كازكسدْ هة ضواضَيوةى ئةو ياضاياُةى كة بؤ بةزٓةَ َٓيِاُى كةزتى  2:87( كة ًيطس هة ضاَهى 312ئةو )
ئةَ  %( هة وةبةزَٓيِاُدا شياتس بةزشُةبوويةوة. بؤية23تايبةت داُسابووْ، كةضى زَيرةى بةزٓةَ َٓيِاُى ثسؤذة ثيػةضاشييةكاْ)

 ء،ثةزةضةُدُة ئابووزييياُةى كة هة ًيطس هة حةفتاكاْ بة خؤيةوةى بيِى تةُيا اليةُى بةكازَٓيِاْء خصًةتطوشازى طستةوة
ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةغةوة كةزتة  ضةزبازى ئةوةؽ ٓةًوو ئاًادةباغييةن بؤ بةزٓةَ َٓيِة بياُييةكاْ دابني كسابوو.

ثَيػلةوتِى وا هة ثسؤذة ذَيسخاُة طسُطةكاْ دابني بلات بؤ ئةوةى طةغة بة ئابووزى وآلت بدات،  تايبةتةكاُى ًيطس ُةياتواُى
باشزطاُى ضةزًايةى  2:87تا ئابى  2:85ضوُلة ئةواْ ًةبةضتياْ بوو قاشاُج شياتس دةضتبةز بلةْ، بةًةؽ هة ًاوةى ًايظ 

%( هة كؤى ضةزًايةى ًيطسى، بؤية ٓاوزدةكاْ بة زَيرةيةن شيادياْ كسد بووْ بة ضواز ئةوةُدى 68%( بؤ )52بةزشبوويةوة هة )
غةؽ جاز بةقةد خؤياْ  2:87بؤ  2:86. ٓةز ئةوةؽ بوو هة تةُيا ٓاوزدة بةكازَٓيِساوةكاْ هة 2:86بؤ  2:84خؤياْ هة 

 ( هة ٓةًاْ ضاَهدا.2.4( بؤ )1.4بةزٓةًى طػتى ُاوخؤ بةزشبوويتةوة هة) بةًةؽ واتا كؤى  .شيادياْ كسد
كة هة ضاَهى  هَيسةغدا تا دةٓات ٓةآلوضاْ شياتس دةبوو، حلوًةتى ًيطسى ُاضاز بوو زَيرةى قةزشةكاُى بةزش بلاتةوة

جطة هة قةزشى ضةزباشى،  2:87. هة ضاَهى بوو بة ضَي يةكى بةزٓةَ َٓيِاُى ُاوخؤ 2:86%( شيادى كسدء، هة ضاَهى 66)2:85
%( بؤ 7بسى ئةَ قةزشة تواُى بوو)  %( كؤى بةزٓةًى ُاوخؤ قةزشا بوو.1:( ًويوْ جوُةيى ًيطس واتة) 5371حلوًةتى ًيطسى )

، . كاتَيليؼ قةزشة ضةزباشييةكاْ دةخساية ضةزى%( بؤ ٓاوزدةى دةزةكى61كؤى طػتى بةزٓةَ َٓيِاُى ُاوخؤ خةزج بلسَيتء) 
%( بؤ بةزٓةًة 21زةكى ًيطسى شؤز شيادى دةكسد هةكؤى بةزٓةَ بةزٓةَ َٓيِاُى ُاوخؤيدا، كة دةبيِسا بة زَيرةى) قةزشى دة

 %(يؼ بؤ ٓاوزدة دةزةكييةكاْ بوو.81ُاوخؤييةكاْء، )
َهةثةضتؤى بةزاُبةز ئةو قةبازة ديازى كساوةى بةزٓةَ َٓيِاُى دةزةكىء، ئةو طةغةضةُدُة ئابووزيية بةكازَٓيِساوة شياتس ثا

ضةزداُى  2:86، بؤية هة ضاَهى دةكسد هةضةز شؤز بووُى ٓةآلوضاْ، ئةًةؽ ٓيض ٓةُطاوَيلى ديلةى بؤ)ضادات( ُةدةَٓيػتةوة
( ًويؤْ دؤالزى 6ئةًسيلاى كسد زَيرةيةكى شؤز ثازةى هةَ وآلتة قةزشكسد، بةًةؽ كوزت َٓيِاْ هة ئابووزى ًيطس طةيػتة) 

باُطى ئةوةيدا، كة ضووى داُةوةى قةزشى ضؤظييةت بؤ  2:88) ضادات( هةضاَهى ئةَ ثاَهةثةضتؤيةؽ. بؤ كةَ كسدُةوةى ئةًسيلى
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، ، جطة هةوةؽ جازَيلى ديلة ضوويةوة ئةًسيلاء شؤزتسيّ تةُاشوآلتى ضياضيى ثَيػلةؽ كسد( ضاأل دوادةخات21ًاوةى)
 ضيؤشى ُاوخؤى وآلت ُةبَيتةوة، تا زووبةزووى ئؤثؤشبةًةزجى ئةوةى ضازةضةزى بازى ئابووزى وآلت بلات

ٓاتِة  2:88ى كاُووُى دووةًى :2و 29بةَهَيِةكاُى)ضادات( بؤ ضاكطاشى، خةَهلى ًيطسى توغى بآ ئوًَيدى كسد، بؤية هة 
ضةز غةقاًةكاْء ئاًاذةياْ بؤ ئةوة كسد، كة)ضادات( هة ضياضةتى طةغةضةُدُى وآلت غلطتى َٓيِاوةء، داواى ُاُياْ دةكسد، 

-911( كةع كوذزاْ، ):8( كة ًيطس بة خؤيةوةى بيِى، تيايدا)2:63وة طسُطرتيّ زووداو بوو هة دواى) حسيق قآرية ئةَ زوودا
( كةع طرياْ، ٓةزوةٓا ضوثا زذاُة ُاو غةقاًةكاْ بؤ ضةزكوت كسدُى زووداوةكة، 7611( كةع بسيِداز بووْء، ُصيلةى)2111

ئةًةؽ ًاُاى ئةوةية كة)ضادات( شؤز ثَيويطتى بة ضوثا ٓةبوو بؤ ثازَيصطازى كسد دةبابة ٓاتّ بؤ ثازَيصطازى هة غوَيِى)ضادات(، 
هة زقء تووزةيى خةَهلى، هَيسةغدا ُاضاز بوو بِسيازى ٓةَهوةغاُةوةى كؤتايى َٓيِاْ بة ثاَهجػتى كةيءثةىل خؤزاكى بِةزةتى بدات، 

وى َُيودةوَهةتى( بوو. )ضادات( بؤ ئةَ زووداوة ضةثةكاُى ئةًةؽ دذى) ضِدوقى دزاكة ئةو بِسيازة زؤذى ثَيػووتس دةزضوو بوو، 
 تؤًةتباز كسدء بة ثالُى ئةواُى داُا كة ًةبةضتياُة هة كةضايةتى ئةو بدةْ.

بة تَيلسايى) ضادات( ًةبةضتى بوو ًيطس هة زووى ئابووزييةوة بة ضةزًايةى زؤذئاوة ببةضتَيتةوة، بةآلَ تيايدا ضةزكةوتوو 
( ًويؤْ دؤالزء، قةزشة 2:611قةزشة ًةدةُييةكاْ طةيػتة) 2:92ةطةز بصاُيني بة ٓاتِى ضاَهى ُةبوو، بة تايبةت ئ

( ًويؤْ دؤالز، بةًةؽ واتا قةزشةكاْ هة ًاوةى 36111( ًيوؤْ دؤالز، كة تَيلسايى دةكاتة)6811ضةزباشييةكاُيؼ)
 ( جاز بة قةد خؤى شيادى كسد بوو.21فةزًاُِسةوايةتى)ضادات() 
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