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  ثةيوةندييةكانى نيَوان عرياقء ئيَران
 (8591- 8591) 

 ئةمحةد حةمةدئةمني
 دةطتجَيك:

برياؾ    ثةيوةنريذى   تؤبؤطشافييريةوة  ؤؤةريةَلى   ةجوطشافياى هةس دوو دةوَلةتى عريااء  يَيريشال لرية سىووى هةَلتةوتري    
 .لَيتةوتؤتةوة وةؤو يةوةى  نَيوال هةس دووالدالة خشاثى 

ؤرهريةتتى عريااء  باػريريووسى   وبرياسَيتى هاوبريريةؾ لرية نَيوانيريال لريرية بةػريَيتى طريبوسةؤانى باػريريووسى سى     وهريةبوونى سى 
يريريةو    ضريريونتةبريريةسدةواب بؤتريرية هؤؤريرياسى ؤَيؼريرية  طشفريرين لريرية نَيوانيانريريذا    )ػريريةتولرةسة   يةسوةنريريذ سود ؤريريرياواى يَيشالسى

سانذنى دةوَلةتى عريااء بَيرين سؤَلريى    ييةؤال بَين  يال لة طةسدةةى دواى داةةصعومسان طبووسة ياوية ض لة طةسدةةى
 ساوطريريَييةتى بريرية دسَيريريزايى  يريريةوة لريرية اليريريةال  لريرية اليريريةؤى ديتريريةوة د      .لريرية ةالنينَييريريةؤانى نَيوانيريريال   ةؤاسيطريريةسى هريريةبوو 

َيتى بةسضاو ببيبَيرين لرية ثَيوةنذييرية طياطريى  فةسهريةنطى  باسصطانييريةؤانى نَيريوال يريةب دوو         ؤَل  دةتوانَين سى ؤم1458)
ةس ثَيتهاتةى يةتبيتى هاوبةؾ لةب بةس  يةوبةسى طريبووس  ثةسيبريةوةى هريةس دوو ؤؤةةَلرية ةشؤنريةؤال      بةتب لةب  وتتة

اثريريريى خظريريريتؤتة طريريريةس ثةيوةنذييريريريةؤال  يةطريريريةس بريريريضاني  لريريرية صؤسبريريريةى   شبريريريؤ نريريرياو طريريريبووسةؤانى يريريريةؤ ى  ؤاسيطريريريةسى خ 
   طةسدةةةؤال دةطةتت لةب دوو وتتة تاؤشىةوانة  توتاليتاسانة بووة.

ةبوونى هةنريذَيك ؤَيالطريةى نريةوتى وةال صةسيايريةال لرية نريةوت لرية ناوضرية طريبووسييةؤانى يَيريشال لرية            هري ػياوى باطة  
  ؤشةبؼا  عةبادال  خانةق  لة عااء  ؤة بؤتة هؤى مجوجؤَلى هةَلتةنذل  ثريشؤرةى ثيؼةطرياصى  طشتبةبريةسى س    

 نَيوانيال هةبووة.وثينى   هاثَيويظتى بة هاوؤاسى  لة اليةل هةسدوو الوة ػوَيبى ياطايؽ بة ػَيوةيةؤى ضشى
ؤرية   ية وػريتاي لة سووى تؤبؤطشافياوة بةػَيتى طبووسى ؤةب نةبَين لة نَيوانيال ياو بووة  يةطيبا يةوةى تشيريال  

  يةةةؾ يةطتةةييةؤى لة نَيوانيريال دسوطرين   ةة صؤسى ػاخ  طةختب دةطشَيتةوة  ؤوسدطتال بةػَيتى صؤسى خاؤى
بة تايبةت لرية هرياتبى ػرييرةؤال بريؤ طريةسدانى ةريةصاسةؤال         اى خؤى نةطشتووةشةوى ياطَيؤشدووة ؤة هاةوػؤيةؤال سى

 .  ؤَيؼةيال دسوطن ؤشدووةلة صؤسبةى ؤاتةؤال طبووسةؤال بةصَيبذساول ؤيةب
بوونى هةس دوو وتت لةطةس ػةتولرةسة   بؤتة بة خريالَيتى طريشنك ؤرية طريةسآلى وتترية صكَيضةؤانيريال بؤخؤيريال        

ةةػريذا ؤَيؼريةيال بريؤ دسوطرين بريووة  برية هريؤى         ووى باصسطانييريةوة  بريةتب لرية   وتوول لرية سى ؼاوة   خؤػيال ثَيؼريتة اؤَيسى
    ؤريرية صؤسجريرياس بؤتريرية ةايريريةى نيطريريةسانى عااقييريريةؤال  صؤسى ؤريريةناسةؤانى يَيريريشال لريرية ػريريةتولرةسةت لريرية ضريرياو هريريى عريريااء    

 سَيطاى طوػاسةوة يةب ناهاوطةنطيية ؤةة  بتةنةوة. لةصانيوة بةةافى خؤيال 
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 ة ثةيوةندى نيَوانيانثيَشينيةك ل
ؤَيؼريرية طريريبووسييةؤال سؤر دواى سؤر   ةالنينَييريريةؤالتريريا دةهريريات  1514لريرية طريرياَلى لريرية دواى ػريريةسى ضريرياَلذيشانةوة  

  ؤريرياتَيتيؽ لريرية ػريريةسى هريريييال دةبريريوول  باسودؤخَيريريك دةهاتريرية ثَيؼريريةوة يريريةوة ةاوةيريريةال دةؤةوتبريرية       لبريريةسدةواة  دةبريريوو 
ييريريريةؤال  هؤؤريريرياسى بريريريوونى ؤريريريوسد  عريريريةسة  لريريرية نريريرياو طريريريبووسةؤانى   سَيتةوتبريريريةوة  بريريريةتب بريريرية هريريريؤى بريريريةسدةواب ةالنينيَ 

ذةدانيال لريرية اليريريةل يريريةوةى تشيريريال  هريريةسدووال   ةةطريريةلةى ةةصهريريةبى ػريرييرى   هريريةتتى نريريةياسانى يريريةو دةطريريةتت  داَلريري
ذا يةطريريريريةسى دووبريريريرياسة  ؤريريريريواخنريريريريواصى هريريريريةس دوو دةوَلريريريريةتى عومسريريريريانى  يَيشانريريريريى. لريريريرية هريريريريةةوو ةاوةية   اطياطريريريريةتى فش

يريةسصةسؤةى  ػريةسىةؤال برية بةطريتبى ثةنانباةريةى     ؤرية لرية طريةدةى نؤصدةهةةريذا      ة سى لرية يرياسادا بريوو   طةسهةَلذانةوةى ػرية 
 .وةدنى دساشهةوَلى ضاسةطةسؤ 1847دووةب 

دؤصيبريةوةى نريةوت بريوو لرية ناوضرية طريبووسييةؤال  ؤرية        وىَل يةوةى ةالنينَييةؤةى صياتش ؤريشد لرية طريةدةى بيظريتةب     
وترية سَيتةوتبريةوة لةطريةة ؤةطريايةتى بشيتانى)وياليرياب داسغ  ؤرية برية ثَيريى         ؤة 1901لةوَيوة دةوَلةتى قاجاسى لة طاَلى 

هريريةب يريريي  لَيريريشةوة     طريرياة جيريرياووؤى بةسهريريةب هَيبريريانى نريريةوت بريرية ؤؤةجانياؤريريةى دسا.      60يريريةب سَيتةوتبريرية بريريؤ ةريرياوةى)    
طريةسى هريةبوو     يةآلاب بةسرةوةنذييةؤانى بشيتانيريا ؤاسي ناوضةؤة صياتش بوو  هةب ؤَيؼةؤال قوَل بوويةوةهةنطى ةاهة

ؤريؤىل ترياسال دةبةطري    خاَلريةؤانى     ؤاتَيريك ثشؤتؤ  1911لةطةس دانوطتال  سَيتةوتبى يَيشانى قاجاسى  عومسريانى لرية   
ؤرية    1)1913دةؤشَيتة ببةةايةال بؤ ضاسةطةسؤشدنى ؤَيؼة طبووسييةؤال  وارؤؤشدنى ثشؤتؤؤوَلى يةطتانة لرية طرياَلى   

   لةطريريةة يريريةوةؾ طريريبووسةؤال ة دامبريريةصسَيبب بريريؤ ثاساطريريتبى طريريبووسلةوَيريريذا ةريرياد دةدسَيريرين بريرية هريريةسدوو دةوَلريريةت باصطريري 
 لة نوَيبةسانى بشيتانيا  سووطيا دياسى دةؤشَيب. بةياةادة بوونى هةسيةال

ووبريةسووى دةطريةتتَيتى ترياصة  ديتةهاتريةوة        يَيريشال سى 1921ى يريابى  23داةةصسانذنى دةوَلةتى عااقى لة دواى 
بةفريريةسةى دانريريى بريرية  بؤيريرية جيريرياواص بريريوو  بةةريريةؾ يَيريريشال يريريةوةى ثريريَى قبريريوة نريريةبوو  ووَيتريريةوة لريريةوةى تريريش ؤريرية لريرية هريريةةوو سى

 دةوَلريةت  لةبريةس يريةوةى هريةسدوو    ةبنرية طريشنك بريوو  يةؤري    نادةوَلةتى تاصة داةةصساو نةنا  يةطةسضى بؤ عااء يةو دال ثيا
 يَيشال يةنذاب بوو لة ؤؤةةَلةى طةالل. دووةب لةبةس يةوةىهاوطَيى يةؤ  بوول  

ايريريال طةيانريريذ ؤريريةبوونى عريريااء لريرية رَيريريش ييبتريريذابى بشيتريريانى  جؤسَيتريرية لريرية      يةنريريذاةانى ثةسلريريةةانى يَيشانريريى سى  لَيريريشةدا
 طتةةتاسى بةسانبةس بة طةىل عااء  ؤة طةسدةةانَيتى صؤس بةػَيك بووة لة يينجشاتؤسيةتى فاسطى.

بشيتانيريريا  يريريةو  ةلةطريرية 1924َلى لريرية طريريا لريرية بةسانبريريةس يريريةب هةَلوَيظريريتةى يَيريريشال  عريريااء لريرية سَيتةوتبباةةى)عةدلييريرية 
يَيشانيانةى ؤة ؤؤضرييال بريؤ عريااء ؤشدبريوو  لرية هريةةوو جيرياوَيتى بريد بريةؾ ؤشدبريوول  يةطةسضريى يريةب جياووؤريةى برية               

ةصايى خريريؤى نى لريرية يريريةوسوثى  يريريةةشيتى بةخؼريرييبوو. يريريي  يةةريرية يَيشانريريى نيطريريةسال ؤريريشد  بريرية تونريريذى نريرياسى    خريريةَلتى بيريريا
سة داوايريال لرية عريااء ؤريشدةوة ؤرية بةيةؤظريانى جيرياووال بذاترية يَيشانييريةؤانيؽ           دووبريا  1928لرية طرياَلى    بؤية دةسبشى.

تَيتريةوتبوو  سَيتةوتبباةريةى عةدلييرية هةَلوةػريانذنةوة  بشيتانيرياؾ بةةرية        ىدةسبرياصؤشدل لريةب قةيشانرية   بؤ خؤ يؽعااق
 ساصى بوو  طوػاسيؼى خظتة طةس يَيشال بة فةسةى دال بة قةواسةى عااقذا ببَين.

ةى جياؤشدنريريةوةى) ةوذةةريريةسة  عريريةبادال  بةطؼريريتى خوصطريريتانى  بريرية ؤريرياسَيتى طريريتةةتاسى دةصانريريى عريريااء ةةطريريةل
بةسانبريريةس بريرية طريريةىل عريريةسة   يَيريريشانيؽ نيطريريةسال بريريوو ؤريرية بريرية ثَيريريى سَيتةوتبباةريريةى بريريةس لريرية داةةصسانريريذنى عريريااء لةطريريةة         

                                                 

انريذى   عااء طةسى هةَلذا  يةو خاؤةبوو ؤة توسؤيا لة ةةطةلةى ةووطأل وسور يَيشال   يةؤَيك لةب ؤَيؼانة ؤة دواتش لة نَيوال توسؤيا  1)
  لة عااء ثَيى دةوتشَين )نةفتخانة   لة يَيشال االراضى احملولةاوة)  لة خانةق  ناوضةيةال هةية لةوؤات ثَييال دةوت صةوى طواط
ى عومسريريانى ؤريريةوتووة  بريريةس دةوَلريةت  1913يرية بريرية ثَيريى سيتريريةوتبى طرياَلى    يثَيريى دةوتشَيريرين )نةفتؼريا   يريريةب ناوضريةية ناوضريريةيةؤى نةوت   

ةافةؤةى داوةتد  لة دواى داةةصسانذنى دةوَلةتى عااء   1901ؤؤةجانياى ييبطاليضى بووة ؤة يَيشانى لة طاَلى هى  جياووؤى نةوت
برية ثَيريى   دةؤريشد  يريةوةبوو لرية يةآلاةريذا      يريةب ةافريةى   جيرياووؤى يريةب ؤؤةجانيايرية طواطري اوة بريؤ عريااء  يريي  توسؤيريا داواى        لرية  بةػَيك 

طاة بذات بة توسؤيا. بةةريةؾ   25% لة داهاتى نةوتى بؤ ةاوةى 10اصى بوو عااء سى 1926ى ذوصةيشانى 5ثةنانباةةى طد قؤَلى 
 ؤَيؼة لة نَيوال يَيشال  ؤؤةجانييةؤة ضاسةطةس بوو.
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بريرية ةريرياات بريريؤ عريريااء    ةريريؤسى ؤريريشدووة   ةريريافى ةوَلتذاسييريريةتى ػريريةتولرةسةبى داوةتريرية عومسريريانى         عومسانييريريةؤال 
  ض لة طاتنى دواتش سَيطةى بة ى جيهانىيي  يةو باوسدؤخةى يَيشانى تيابوو ض لة طاتنى جةنطى يةؤةة ةاوةتةوة.

يَيريشال بريؤ يةؤريةة  جرياس سايطةيانريذ ثشؤتؤؤريؤىل يةطريتانةى         1931يَيشال نريةدا باطريى لَيريوة بتريات  تريا يريةوةى لرية طرياَلى         
 يةؤى تاصة لة ناؤؤؤى  ثَيتذانى طبووسى دةطتى ثَيتشد.سةتذةؤاتةوة  بةةةؾ طةسةتا 1913

طريريةسدانى تريرياسانى ؤريريشد  لةطريريةس طريريد   1931لريرية طريرياَلد ؤَيؼريريةى نَيوانيريريال ) ةريريةليك فةيظريريةة  بريريؤ ضاسةطريريةؤشدنى 
طشفتريريى ػريريةتولرةسة   يريريةويؽ )  خاَلريريد ببريريةسةتى نَيوانيريريال دةطريريتيال بريرية طكتوطريريؤ ؤريريشد ؤريرية دوانيريريال ةَيريريزوويى بريريوول.  

 خؤصطتال. ةطةلةىة   ؤَيؼةى ؤوسد

لَيشةدا لة ةةطةلةى ؤوسد يَيشال ياةؤرطاسى عااقى ؤشد  هةةال طياطةتى يَيريشال  توسؤيريا بطشَيترية بريةس  واص لرية      
   طياطةتى لَيبوسدل  نةسةى نوانذ بَيبَين.
   1847بيؽ  عريريريااء طريريريووس بريريريوو لةطريريريةس سَيتريريريةوتبى يريريريةسصةسؤةى دووةب    ةطريريريةباسةت بريريرية طشفتريريريى ػريريريةتولرةس  

 ةتى دةؤشدةوة.  ؤةضى يَيشانى سى1913تانةى ثشؤتؤؤؤىل يةط
يريريرياوى سووباسةؤريريريانى بريريريشى لةطريريريةس  1934/ 11/ 29لريريرية   يَيريريريشال  لَيريريريشةدا ضريريريةنذيب ثَيتريريريذادانى طريريريبووسى سوويريريريذا

نريووسى طريةعيذ وةصيريشى دةسةوةى عريااء طريتاتيةؤى ثَيؼتةػريى طريتشتَيشى         ة  بةدسة  طوسةا .ي)صسباتي ػاسةؤانى
ةارةى بة ثةالةاسةؤانى يَيشال ؤشدبوو  برية تايبريةت لريةب دوو طرياَلةى دواييريذا  يريةآلاب          ياطؼتى ؤؤةةَلةى طةالل ؤشد

ؤؤتريريايى بريرية ؤَيؼريريةؤال نريريةهاتب  يريريةآلاةى يريريةوتؤى   ل  بريريةتبيةآلاةريريذسا  جبريريَي   سؤةريريا  تريرياسال )ضريريةنذيب دانيؼريري  لريرية
  نةبوو.

ثَيؼريريوو ثةطريريبذؤشا   بريريؤ   جريرياسَيتى ديتريرية نريرياوةسؤؤى سَيتةوتباةريرية  ثشؤتؤؤؤلريريةؤانى      1937/ 7/ 4دواجريرياس لريرية  
 بةخؼيية يَيريشال.   ؤم 5 )بة نضيتةى يةوةػى يَيشال ساصى بَين  بد دةنك بَين  عااء بةػَيك لة ياوى ػةتولرةسةبى

 يةةريريةؾ دةسفريريةتى بريريؤ يَيريريشال سةخظريريانذ لريرية هاتوضريريؤى ؤةػريريتيوانى لريرية بةسانبريريةس بةنريريذةسى عريريةبادال طريريوود وةسبطشَيريرين. 
ةصاػريا  لريةب جريؤسة طريبووسة ياوييريةى نَيوانيريال بَيضابريوو  بريةتب لرية          ال واية  ؤة) سىلَيشةػذا هةنذ  لة طةسضاوةؤال ثَيي

  بريؤ بةطريتبى ثةنانباةريةى دساوطريَييةتى       بؤيرية برياى لرية بةسرةوةنريذى طريةوسةتش ؤشدؤتريةوة      ياطتى بشيتانيا الواص بوو
ى تريةووصى  8لرية   ىة يةوانرية ةػريةؤال  بؤيري  لةطةة هةسيةال عااء  توسؤيا  يةفغانظتال  بريؤ يريةؤطشتب لرية بةسانبريةس هةسى    

 . 2)لة ؤؤػتى طةعذياباد لة تاسال ؤؤؤشدؤتةوة 1937
لريريريرية ناوضريريريرية     دواى دةطريريريرين ثَيتشدنريريريريى ثريريريريةيوةنى تونريريريريذ  تريريريريؤَلى نَيريريريريوال يَيريريريريشال  ييظريريريريشايي 1954لريريريرية طريريريرياَلى 

لريريريرية يريريريريةآلاةى صؤس طريريريريانذنى بريريريرياد لةطريريريريةس    تونريريريريذى ثةيريريريريذابوو شالطريريريريبووسييةؤانى باػريريريريووسى نَيريريريريوال عريريريريااء  يَيريريريري 
تريريةسةؤال  بشيبريريى يريرياوى سووباسةؤريريال لريرية اليريريةل يَيشانريريةوة بريريؤ طريريةس خريريةَلتى عريريااء  بريريةتب ػريريانذَيتى عااقريريى             صياسةت

بةطريريريةسؤؤايةتى طريريريةعيذ قريريريةصاص وةصيريريريشى نريريرياوخؤ  ضريريريووة تريريرياسال  لةطريريريةة )ػريريريا  ؤؤبونريريريةوة  تاسادةيريريريةال تةنطةرةؤريريرية    
 تةؤال.ظنَيؤضاسةطةسبوو  هةسدووالؾ سَيتةوتب لةطةس قةتضؤؤشدنى ؤؤة

ة ؤَيؼريريانى ثةيوةنذييريريةؤانى نَيوانيريريال هريريةسدوو دةوَلريريةت بريريؤ بةػريريذاسيتشدل لريرية ثةنانباةريريةى بة ريريذا بريريشد لريرية   دسَيريريز
ؤة هةس يةال لة عريااء  توسؤيريا  ثاؤظريتال  يَيريشال  بشيتانيريا  تيايريذا بةػريذاس بريوول   باسةطرياى طريةسةؤى            1955طاَلى 

  هةةاهريريةنطى يريريةؤ ى بريريوو  بريريؤ سووبريريةسوو  يريريةو ثةنانباةةيريرية لريرية بة ريريذابوو  ةةبةطريريتى طريريةسةؤيؽ تيايريريذا هاوؤريرياسى  
 بوونةوةى هةس يةطةسَيتى ةةتشطى ؤة لة ناوةوة  دةسةوةى وتتةؤال هةسةػةيال لَي بتات.

                                                 

   لةب ةاوةيةدا طد سَيتةوتب يةآلاةذسا  2)
 .1937ى تةووصى 18ثةنانباةةى هاوسَييةتى) ؿذاقة  لة  -1

 .1937ى تةووصى 24ياػتى لة ثةنانباةةى ضاسةطةى ؤَيؼةؤال بة سَيطاى  -2

 .1937ى ؤانوونى يةؤةةى 8سَيتةوتبى تايبةت بة سَيتخظتبى ؤاسى لَيزنةى دياسؤشدنى طبووسى نَيوانيال لة  -3
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جريريةةا   )دةسةوةى عريريااء دةنطريريى نريرياسةصايى لَيتةتريريةوة   نريرياوخؤ  لةطريريةس ياطريريتى   1955بةطريريتبى ثةنانباةريريةى  
بؤيريرية هريةةوو هريةوَلَيتى طياطريى  طريةسباصى خظريتةؤاس بريريؤ       لرية ةيظريش صؤس درى يريةو ثةنانباةةيرية بريوو        عةبذولباطريش 

ؤةب هةنطاويؼريذا ضريةؤى لرية ضيتؤطريالؤفاؤيا لرية      ةلةباس بشدنى يةب ثةنانباةةية  ذتوةةتى ثاػايةتى لة عااء  لة ي
ؤريشىى. بريؤ درايريةتى ؤشدنريى ياةاآلريةؤانى يريةب ثةنانباةةيرية  يةنذاةريةؤانى  برية تايبريةت عريااء  يَيريشال               1955طرياَلى  
 يَيشال ثةيوةنذة بة هَيضةؤانى قاهاة  طؤنييةتى لةطةسخؤى بةةةتشطى دةصانى. ضونتة
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 8591 -8591لة نيَوان ثةيوةندييةكان 
لريرية عريريااء تاسادةيريريةال دةؤشَيريرين بووتشَيريرين ثةيوةنذييريريةؤانى نَيوانيريريال      3)1958ى تريريةووصى 14بريريةس لريرية ػؤسىػريريى  

ل  طشدبوونةوةيال لة ضواسضَيوةى ثة نانباةريةى بة ريذاد      يةو بة هؤى نضيك بوونةوةياعااء  يَيشال ياطايى بوول
  طيظريريتةةى ذتريريوةشىانى لريرية ثاػريريايةتييةوة طواطريري ايةوة بريريؤ ؤؤةريرياسى    بريريةتب هريريةس لةطريريةة ػريريؤسىؾ لريرية عريريااء سوويريريذا   

 َيتى تاصةتشةوة. يةةةؾ لةبةس يةوةبوو ؤة يَيشال وةؤريو  هةَلويظتةؤانى يَيشال طؤسال  ثةيوةنذييةؤال ضوول بؤ قؤنا
َينَيتريريى هاوػريريَيوةى عريريااء بريريةس لريرية ػريريؤسىؾ لريرية دةسهاوَيؼريريتةؤانى يريريةو ػريريؤسىؾ دةتشطريريا بجةسَيتريريةوة ديريريوى يَيريريشال      سر

لة ضواضَيوةيؼريذا ) ةةةريةد سةصا ػريا  هريةةوو هةوَلريةؤانى لرية سَيطرياى          ؤاسيطةسى بةطةس دةطةتتةؤةى يةودا هةبَين.
ى ؤؤةرياسى عريااء  لةطريةس طريبوسةؤال هَيضةؤريانى      بشدندةصطاى هةوَلطشى يَيشال) طاواال    طوثادا خظتةؤاس بؤ لريةباس 

   بآلوةثَيتشد.
لَيشةدا يةطةس تةةاػا بتةيب ةةتشطييةؤال يَيشال لةنَيو ديتؤةَيبتةؤانى دةصطاى) طاواال  ػجشىصةيى  دَلريةساوؤى  

ةؤنيظريتى  فةسةانشىةوايانى يَيشانى تيا دةسدةؤةوَين ؤاتَيك دةَلريد:  ساثةسيبرية ؤريانى ةيظريش  عريااء سةش  سيؼريةى ؤؤ      
هةية  نابد بة هريي  ػريَيوةيةال بهريَيال  يريةب ساثةسيبانرية بجةسَيتريةوة يَيريشال   يريةوة لرية اليريةال  لرية اليريةؤى ديتريةوة  داب               
دةصطاؤانى ياطايؼى يَيشانيؽ دَلةساوؤَيى خؤيال نيؼال دةدةل لة ياطتى ثَيتهَيبانى ؤؤةاسى يةؤطشتووى عريةسةبى  

  هريريةس بؤيريريةؾ دةبيريريب  ؤاتَيريريك ػؤسىػريريى   4)وانى يريريةؤَيتى طريريؤنييةتلةطريريةس دةطريريتى) جريريةةا  عةبذولباطريريش  بريرية ثؼريريتي 
طةسهةَلذةدات) ذةةة سةصا ػا  لة طةفةسى دةسةوةى يَيشال دةبَين  بةتب بة بيظتبى يةب هةواَلة  طةػريتةؤةى   1958

دةطرين   دةثضشَيبَين دةطةسَيتةوة وتت  هةسوةها دةب  دةطن هَيضةؤانى طؤنييةل لة باؤووس  يةةريةسيتا لرية باػريووس   
بة مجوجريؤة دةدةؤريةل  بريةتب) ذةةرية سةصا  بريةصيشةؤى خريؤى تريوانى باسةؤرية ؤريؤن ؤ  بتريات  ضريونتة لرية بةَلطةيةؤريةى              
ديتةى طاواال ياةارة بؤ طياطةتى يةؤَيتى طؤنييةت دةؤات دةَلد: طؤنييةت ةةبةطتييةتى ذتوةةتَيتى نو  لرية  

اوى فاسطريى  يريي  بريةب ػريَيوةية وسدة وسدة هَيضةؤريانى      عااء صاة بَيرين بةطريةس دووسطةؤانريذا  ػريَيي نؼرييبةؤانى ؤةنريذ      
 خؤى بهَيبَيتة ؤةنذاو.

وىَل طريريةسباسى يةوانريريةى ياةارةيريريال بريريؤ ؤريريشا يَيريريشال  وتتريريانى بةػريريذاسبوو لريرية ثةنانباةريريةى بة ريريذا  دانيريريال نريريا بريرية        
يَيريشال لريةب    ى وةصيريشى دةسةوة  1958ى يريابى  17لرية  وانى سؤرناةرية لة ؤؤنطشةيةؤى لَيشةػذا  دةطةتتى تاصةى عااء.

  ياطايؼريريى ناوضريريةؤانى هريريةنطاوةيال ثاطريرياويال بريريةوة دةهَيبايريريةوة ؤريرية يريريةةال سَيريريض لريرية يريرياادةى طريريةىل عااقريريى دةطريريشل   
جطريرية لريريةوةؾ دسَيريريزةى دايريرية ؤريرية يريريةوال خريرياَلى هابةػريري  صؤسة وةؤريريو دوو          سؤرهريريةتتى ناوةسىاطريريتيال بريريةالوة طشنطريرية   

فريشاوال  بريوونى جالييريةى صؤسى يَيشانريى لرية عريااء   هريةسوةها         دةوَلةتى دساوطد  لةوانة بوونى طريبووسَيتى هابةػريى  
ثَييريال وايرية يريةب هريةنطاوة بريؤ      ؤةضريى هةنريذَيك لةطةسضرياوةؤال    % ةوطرياَلنانى عريااء لةطريةس ةةصهريةبى ػرييرة       60وتريى  

 . 5)يةوة دةطةسَيتةوة ؤة تا يةو طةسدةةة ذتوةةتى تاصة لة عااء هةَلوَيظتَيتى سوونى نةبووة
                                                 

  لة سؤرى هةَلطاطانى ػؤسىؾ لة عااء  دةبوو ةةليم فةيظةَلى دووةب  عةبذوييي  نوسى طةعيذ لة يةنقةسة ياةادة بب بريؤ طكتوطريؤى   3)
ةة يَيشال  توسؤيا دةسباسةى هةنذ  خاَلى تايبةت بة ثةنانى بة ذا  بؤيرية ؤرية يريةب هةواَلرية بظري ا تووػريى طةسطريوسةال        تايبةت لةط

 بوول   توسؤيا لة بةيانباةةيةال ؤاسةؤةى ييذال ؤشد  بة دةطتى دةسةؤى داية قةَلةب.
عااء  ةيظش  طوسيا لةطةس يَيشال  يةوة فاؤتريةسى     هةسضى تايبةتذاسة بة ةةتشطى دوسطن بوونى هاوثةنانييةتة طد قؤَلييةؤةى4)

يَيشال لةبةس ةةتشطى بةسروةنذييةؤانى   فاؤتةسى ػيرةؾ لة عااء لةبريةس بريات دةطرين بريوونى عريةسةبى طريوونة   ؤريوسديؽ لةبريةس         
ؾ ةيظريش  طريوسيا برية    ثاليؼانةوةى لة ناو يةةة يةؤَيتيية نيطةسال بوول  واتة هةسطَيك ياةاآلَيتى هاوبةػى يال هةبوو  جطة لةوة

 ياػتشا ثؼتيوانيال لة لتانذنى خؤصطتال دةؤشد بة عااقةوة.
  لة اليةؤى ديتة هةس دواى يةب هةنطاوةى يَيريشال ؤةوترية بةسةخبريةى باتدةطريتةؤانى عريااء  بؤيرية يَيريشال ياةريارة بريؤ يريةوة ؤريشد ؤرية يريةب              5)

برياؾ نييرية. هريةسوةها دواتريش لرية عريااء خؤثَيؼريانذانى صؤس ؤريشا          هةَلوَيظتةى عااء نيؼانةى يةوةية نييةتى بةسانبةس دساوطريَييةؤةى 
لةرى يَيشال ؤة لةب طةوبةنذ خريةسيتى ياهريةنطَيشال برية بؤنريةى سووخريانى دةطريةالتى ةوؿريةدةء  بؤيرية دةطريةتتذاسانى عريااء ناضرياس            

 بوول باليؤصخانةى يَيشال لة عااء بجاسَيضل.
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اييةؤانى ػؤسىؾ  دياس نةبوونى طياطةتةؤانى  وا ؤريشد طريةسباسى ةةتشطريى يَيريشال  بريةتب لرية       هةَلوَيظتة طةسةت
باسودؤخةؤريرية طريريشرى تَيتريريةوت لريرية    1959ياطريرياى بريريشىؤل  بريريةتب لريرية طريرياَلى   بريرية تاسىادةيريريةال ثةيوةنذييريريةؤال  1958طريرياَلى 

 نطاوانةؾ بشيتى بوول لة:يةآلاب ضةنذ هةنطاوَيك بةةةؾ بةسرةوةنذييةؤانى هةسدووال بوول بة درى يةال يةب هة
 .تشطى لة ػيوعييةت  طؤسىَيبى هةَلوَيظتةؤانى عااء بؤ الى بالؤؤى سؤرهةتت -1

 تشغ لة يةؤطشتبى عااء  طوسيا  ةيظش. -2

 ةالنينَيى لةطةس بةسرةوةنذييةؤانى ؤةنذاو  بة تايبةت ؤوَين. -3

 بوونى جالييةى يَيشانى لة عااء  خشاث ةاةةَلةؤشدل لة تةؤيال. -4

 .1959ى عااء لة ثةنانباةةى بة ذا  لة ياصاسى دةسضوون -5

  ؤَيؼريةى ناوضرية    6)طةسهةَلذانةوةى ؤَيؼريةى طريبووس وةؤريو:  ؤَيؼريةى ػريةتولرةسة   ؤَيؼريةى سووباسةؤريال        -6
 وػتاييةؤال.

داواى ةافريةؤانى بتريات لرية ػريةتولرةسة   بريؤ       عريااء  يَيشانريى هانريذا    هاتبة ثَيؼةوةى يةب باسودؤخة لة نرياوخؤى 
بؤ دانانى لَيزنة بريؤ ضاسةطريةسؤشدنى ؤَيؼريةؤال  يريةب      داواى لة ذتوةةتى عااء ؤشد هةنطاو بهاوَين يةو ةةبةطتةؾ

بريرية سةمسريريى ثَيؼتةػريريى عريريااء ؤريريشد  دواتريريشيؽ دووبريرياسة لةتؼريريشيبى دووةةريريى   1958ى يريريةيالوىل 25داواؤاسييريريةؾ لريرية 
نيية يةوة يَيشال سَيوػريوَيبى تريش    هةةال طاة هةسةػةى لة عااء ؤشد يةطةس ياةارةى جَيبةجد ؤشدنى داواؤاسييةؤال

دةطشَيتة بةس بؤ ثاساطتبى بةسرةوةنذييةؤانى. يي  هةسدووال نييةتى خؤيال ساطةيانذ ؤة هةوَلذةدةل طشرى نَيوانيريال  
   وةؤو يةآلاةَيتى بةسايؽ هةسدووال طةفاى تاصةيال لة وتتةؤةيال دةطن نيؼال ؤشد.ضاسةطةس بتةل

 لةبريريةس يريريةوةى يريريةوةى لريرية دةسيةآلاةريريةؤانى ػريريؤسىؾ يَيشانريريى نيطريريةسال ؤريريشد بريريوو      جطريرية لريريةوةى ياةريريارةى بريريؤ ؤريريشا  
 دا  ياةريريارة بريريؤ يريريةوة ؤريريشد بريريوو  ؤريريوسد  عريريةسة  لريريةب   3لريرية ةريريادةى) 1959ى ػريريوباتى 27دةطريريتووسى ؤريرياتى عريريااء لريرية  

ى وتتةدا هاوبةػريب   يةةريةؾ ةانرياى ضةطريجانذنى ةافرية نةتةوايةتيييريةؤانى ؤريوسد برية ثَيريى ياطرياى لرية ضواسضريَيوةى            
  بريرية هريريؤى بريريوونى بةػريريَيتى فريريشاوال لريرية طريريبووسى ؤوسدطريريتال لريرية نريرياو   عااقريريذا  ؤريرية يةةريريةؾ ةةتشطريريى بريريؤ يَيريريشال هريريةبوو 

 .وتتةؤةى
لة اليةؤى ديتةػةوة) عةبذولتةسيم قاطم  ذتوةةتَيتى ييتيفى ثَيتهَيبا  هةوَليذا ثاستريةؤانى وةال) ػرييوعى    

جَيطريشى    عةبذولظةالب عاسد)هةس لةب طةسوبةنذة ةسوةهاه ثاستى دنوؤشاتى ؤوسدطتال  بةعع  بةػذاس ثَيبتات 
طةسؤال ؤؤةاس  وةصيريشى نرياوخؤ لرية تريةال بةعظريييةؤال اليريةنطاى يريةوةبوول ؤؤةرياسَيتى يريةؤطشتووى عريةسةبى لةطريةة            

 ةيظش  طوسيا ثَيك بهَيبب.
  ةيظريش   طريوسيا    دةنطؤى يةؤَيتى طد قؤَلد عااء  1959 دةسةوةى عااء لة ثةنانباةةى بة ذا هاتبةيي  

لَيشةوة ؤَيؼةى ةَيزووى طبووسى جوطشافى لة نَيوانيال عريااء  يَيريشال وةؤريو ؤَيؼريةيةؤةى     يَيشانى نيطةسال ؤشدبوو. 
ثةيوةنذييريريةؤال سةهةنريريذَيتى تشيريريال بريرية خؤيريريةوة بيبريريى   بريريؤ   1958طياطريريى صيبريريذوو بوويريريةوة  بؤيريرية دواى ػؤسىػريريى 

طياطريريى  يايذةلؤرييريريةؤال هَيبريريذَيك لريريَيت اصال   هؤؤاسةؤريريانى  يةؤريريةة  جريرياس دواى دوسطريرين بريريوونى عريريااء ياساطريريتة   
 ساطةيانذل ػةسىَيتى ثشوثاطةنذةى تونذيال لة درى يةؤ  هةَلطاطانذ.

يةآلاب يَيشال ؤةوتة ثةيشةوؤشدنى طياطةتى بَيضاسؤاسى عااء  لة سىَيطاى طريؤسيبى سىَيريشةوى سىووبرياسى يةلوةنريذ      
ةى ػريةتولرةسة   لةبريةس يريةوةى يَيريشال ةريافى خريؤى برية يةؤظريانى تريةواوةتى          بؤ طوػاس خظتبة طةس عااء لرية ةةطريةل  

                                                 

   سووباسى يةلوةنذ 6)
 خاؤى يَيشانةوة بؤ صسباتيية داخالى عااء دةبَين سووباسى ؤبحال جم ؤة لة  

 \سووباسى ) ؤةل طا  لة نضيك ضياؤانى سؤرياواى يَيشال نضيك لة ةةنذةلىية لة دةسبةنذى طوةةطيبك دَيتة عااقةوة.
 سووباسى قؤسةتو لة خانةق :
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ػذا عااء بد ثشغ ؤريشدل  وةسطشتبريى برياوسىاى يَيريشال  لةبريةس ضرياوطشتبى       لة اليةؤى ديتةيةوة لة اليةال  دةويظن. 
سة ؤرية  صةويية ؤؼتوؤاَلةؤانى يةب وتتة لة طةس سىؤخى ػريةتولرةسة   ؤةوترية دسوطرين ؤشدنريى جؤسةهريا بةنريذاوى طريةو       

ؤاسيطريريةسى هريريةبوو لةطريريةس ياطريريتى دابريريةصيبى يريرياوى سىووبريرياسة هاوبةػريريةؤال  يةةريريةؾ طشفتَيتريريى بريريد ثريرييل بريريوو دةهاتريرية     
 ياساوة.
 سووباسَيريريك ؤريرية   سايطةيانريريذبوو 1959ى 11)ػريريا ى يَيريريشال لريرية ضريرياوثَيتةوتبَيك لريرية ةريريانطى     هريريةس لريريةب ضواسضريريَيوة    

ذا عةبذولتريريةسيم قاطريريم  ػريريوةسبطشَيريرين . لريرية بةسانبريريةس يةوة  طريريبووسى دوو وتتريرية ناؤشَيريرين تريريةنيا يريريةال اليريريةل ؤريريةَلتى ليَ    
ؤريريم لريرية سووبريرياسى   7بةطريريةس طريريةثَيبذساوة  وةؤريريو بةخؼريريؽ     1937ياةريريارةى بريريؤ يريريةوة ؤشدبريريوو  عريريااء ثةنانباةريريةى     

 ػةتولرةسةبى بة دساوطَيتةى داوة .  
ةس وتاسَيريك برية نرياوى    سؤرناةريةى ييتيعرياتى يَيشانريى لةطري    بؤيرية  وةتةذانةوةى قاطم  يَيشانييريةؤانى نيطريةسال ؤريشد     

  يةطةس بشياس بد يَيشال ناؤؤؤييرية ؤؤنريةؤال هةَلذاتريةوة  داواى ةريافى خريؤى بتريات  يريةوا        ىقظةى خؤؾ نووطى بوو
طؼن ناوضةى ثش لة نةوتى عااء  ناوضةى ؤوسد نؼ   هى يَيشانة  ضونتة يةب ناوضةية بد طد  دوو هى يَينة  

 نوَيبريةسى ثةسلريةةال طوتبريوو     يةسطريةالل خةلرةتبريةسى   ػةوة)اليةؤى ديتة خواصياسيب بطةسَيتةوة . يةوة لة اليةال  لة
 لة خاؤى يَيشال دةوَين .  ىؤم7 )طاة لةةةوبةس  بة ذا  بةطشا لة دةطن يَيشال بوو  يَيظتا قاطم 150 

  عةسةبظريريتانة   7)جيريريا لةوانريريةؾ) قاطريريم  لريرية خريريالَيتى هةطريريتياسى ناؤؤؤريريذا ياةريريارةى بريريؤ يريريةوة ؤريريشد خؤصطريريتال       
تة لة عااء  ثؼتيوانى لة بضووتبةوةى سصطاسخيواصةؤريةى دةؤريات  ضريونتة هريةب لرية سووى ةَيزووييريةوة يَيشانريى        بةػَي

هَيؼريتةوة تريا ؤؤتريايى طريةسدةةى     برياس طشرييرية   يةةريةؾ يريةب   نيية  هةب لرية سووى دانيؼريتوانةوةى صؤسيبريةى عةسةبييرية      
ؤوسدطريتانى يَيشانيريذا ػريؤسىؾ بتريةل   بريةوةى       يةوة لة اليةال  لة اليةؤى ديتةػةوة عااء هانى .ذتوةشىانى )قاطم 

 ياةارةى دةؤشد يةب ناوضانة بة صؤس لتَيبشاول بة يَيشال.
)عةبذولتريريةسيم قاطريريم  لةطريريةة هاتبريرية طريريةسدةتتى هةنريريذَيك هريريةنطاوى هريريةَلَيبا وةؤريريو ضريرياؤتشدنةوةى ثةيوةنذييريرية      

طريرياَلى طريةس ياطريتى نرياوخؤ    ةسوةها لرية  طؼريتييةؤانى لةطريةة يريةؤَيتى طريؤنييةت  وتترية عةسةبييرية ياصادخيواصةؤريال  هري        
  بريريريؤ ضاسةطريريريةسؤشدنى ؤؼريريريتوؤاَلى دةسؤريريريشد ؤريريرية لريريرية ؤوسدطريريريتال بريريريب دةطريريريتى عااقريريرييؽ        30ياطريريرياى رةريريرياسة)  1958

سةنطذانةوةى هةبوو. ضونتة بةػَيك لةب صةويانةى ضاؤظرياصى ؤؼريتوؤاَلى لةطريةس جَيبريةجد دةؤريشا  طريبووسى نَيريوال        
لريريرية ناوضريريرية طريريريبووسييةؤال نَيوانيريريريال دابريريريةؾ ببريريريوول  بةةريريريةؾ هريريريةس   عريريريااء  يَيريريريشال بريريريوو  بةػريريريَيك لريريرية خَيالريريريةؤانيؽ  

ؤاسدانةوةيةؤريريةى طريريةسؤال خَيالَيريريك لريرية درى جَيبريريةجد ؤشدنريريى  ؤاسيطريريةسى دةبريريوو بةطريريةس دةسووثؼريريتى  يريريةو ديريريوى         
 طبووس  ثَيضةوانةؤةى.

ةى دوو يَيشال ؤةَلتى لةب ناسةصاييانة وةسطشت ؤة لة طبووسةؤانى ؤوسدطريتانى عريااء دسوطرين بريوول وةؤريو يريةو      
اثريةسيب  ػتظريتيال   ة سىيدةسةبةطى طريةوسة جرياد لرية ناوضريةؤانى ؤكريشى  هةَلةظرية  درى جَيبريةجد ؤشدنريى يريةو ياطريا          

 هَيبا  ياو ديوى يَيشال بوول.  
دةطةسَيببريةوة بريؤ طريوسيا  طوايرية يةفظريةسَيتى       1958لة اليةؤى ديتة  هةنذَيتى ديتة لرية يَيشانييريةؤال ػؤسىػريى    

  لريرية يَيريريشال بريريووة  بريرية تريرياوانى طريرييخوسى دةسؤريريشاوة  بريرية هاوؤريرياسى لةطريريةة وةصيريريشى  سووطريريى بريريةناوى) ؤوصنظريري   ثَيؼريري
 ناوخؤى طوسيا ثينى ؤودةتايال داسػتووة.

                                                 

سوطريرين ؤشدبريريوو  عريريااء لةطريريةسدةةى قاطريريم بريريؤ   ثاسَيضطرياسى خؤصطريريتال ؤريرية بةػريريَيتى ؤريريةوتبوة طريريبووسى نَيريريوال هريةس دووال  ؤَيؼريريةى د  7)
يةؤةة  جاس بة ياػتشا باطى ةافى عةسة   عااقى ؤشد لة خؤصطريتال لريةب ػريَيوةيةى ؤرية خؤصطريتال برية ػريَيتة لرية عريااء  دةبَيرين           

ديب ػا  خؤصطتال بة ػَيك بووة لة دةوَلةتى عومسانى  هةسوةها) ناطشة 19بطةسَيتةوة بؤ طةس عااء  ضونتة بة دسَيزايى طةدةى 
بريرية فريريةسةانَيك طريريةسبةخؤيى دابريريووة بريرية خؤصطريريتال لريرية رَيريريش دةطريريةتتى ةاانريريى عريريةسة  بَيريرين  بريريةتب دواتريريش) سةصا ػريريا  خظريريتبووية رَيريريش    

دةطريتى ثَيتشدبريوو  بريةتب عريااء لةطريةة هرياتبى طيظريتةةى         1956دةطةتتى خؤى. بضووتبةوةى سصطاسخيواصى خؤصطتال لة طاَلى 
 ؤشد. ؤؤةاسى ثَيؼطاى لةب ػؤسىػة
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هةنذَيك لة عااقييةؤال  طؤنييةتييةؤال ياةارة بريؤ يريةوة دةؤريةل ؤرية يَيريشال دةطريتى لرية ساثريةسيبى) ػريةواد  لرية           
تريريةوة بريريؤ يريةوةى عريريااء دووسلاتريريةوة لرية دةطريريتوةسدال لريرية   لريرية ةوطريريأل هريةبووة  يةةريريةؾ بريريؤ يريةوة دةطةسيَ   1959ةرياستى  

خؤصطريريتال  ؤوسدطريريتانى يَيريريشال  ضريريونتة دةطريريةتتذاسانى تريرياصة عَيريريشاء  ؤؤةؤنظريرييتةؤال  ناطريريشييةؤانيؽ بريريؤ يَيريريشال   
 جَيطاى ةةتشطى بوول.

  ذضبريريى تريريوودةؾ لريرية   عريريااء بريريوو بريرية باسةطريرياى طريريةسةؤى ؤؤةؤنيظريرييتةؤانى سؤرهريريةتتى ناوةساطريرين    يؽؤريرياتَيت
  بةةريريةؾ بَيريرينياطريرياى تيريريادا تاؤريرية وتت ؤريرية مجوجريريؤَلى ؤؤةؤنيظريريتةؤال   بريريوو بريرية  بريريؤ بة ريريذا  عريريااء    هريرياتَيشانريريةوة ي

ةةبةطريريتيال ؤريرياسؤشدل بريريوو لةطريريةس ؤؤةؤنيظريريتةؤانى يَيريريشال بريرية تايبريريةت لريرية خؤصطريريتال  ؤوسدطريريتال  ياصةسبيحريريال            
ؤييةؤانى ذضبريريى تريريودة لريرية يَيشانريريذا. فاسطريريذا. بؤيريرية سرَينريريى ػريرياى يَيشانريريى بريرية فريريةسةى نريرياسةصايى خريريؤى دةسبريريشى لريرية ضريرياال  

دةطرين   ىثةيوةنذييريةؤانى نَيوانيريال  سرَينريى ػريا لرية بةسانبريةس      صيري   يةةةؾ يريةؤَيك بريوو لرية هؤؤاسةؤريانى تَيتضريوونى      
بريةؤاسبوو ؤاتَيريك هةَلظريا برية هانريذانى بةسهةَلظريتتاسال لرية نرياوةوةى عريااء  لرية سَيطرياى ثةيوةنريذى ؤشدنريى) طرياواال  بريرية               

انريةوةى  ) عيظا ثزةال  ياةارة بؤ يةوة دةؤات  ضاالؤى طاواؤى يَيشانى بؤ طةسىبؤيةعااقى   خةَلتى بةسهةَلظتاؤاسى
بريريووة هريريؤى وةسطشتبريريى  دواجريرياس سرَينريريى ثاػريريايةتى لريرية عريريااء بريرية ثَيريريى ويظريريتى ثاػريرياى يَيريريشال دةطريريتى ثَيتريريشدوو         

 دةطةتت الى بةعظييةؤال.
هةسدوودةوَلةت طةفاى خؤيريال   نةوة هةنطاوى ناثةيوةنذييةؤال بةسةو ياطايى بوو 1960ؤؤتاييةؤانى طاَلى 

 طؤسييةوة  بةتب هاتبة ثَيؼةوةى يةب باسودؤخة لة يةآلاةى يةب هؤؤاسانةى خواسةوة بوو.
  عااء بة هةنذى وةسنريةطشت  يريةآلاةى واى نريةبوو     هةةوو هةنطاوةؤانى يَيشال لة هةسةػة ؤشد طشتييةبةس -1

 لة بةسانبةس يةوةػذا عااء داواى ؤشد با ؤَيؼةؤال بة ياػتى ضاسةطةس بتشَيب.

هاوسابوونى وتتانى دونيريا لةطريةة هةَلوَيظريتى عريااء برية تايبريةت طريؤنييةت لرية اليريةال   وتتريانى يةنريذاب لرية              -2
 يال لة يَيشال ؤشد باسةؤة بة ياػتى ضاسةطةس بتات.ثةنانباةةى طةنتؤ لة اليةؤى ديتة  ؤة داوا

يةوةباسة خشاثةى يَيشاني تيابوو  وةؤو جياواصييةال لة عااء ؤة طةىل ثؼتيوانى لة دةطةتتى تاصة دةؤريشد    -3
بريريةتب دةطريريةتتذاسانى يَيريريشال سووبريريةسووى هَيريريضى نيؼريريتنانى ببونريريةوة لةوانريرية ثيريرياوانى دةصطريرياى يريريايبى  بؤيريرية 

   ثاسَيضطاسى لة دةطةتتةؤةى بتات.َيواصَيك هةوَلى طةسؤوت ؤشدنيال بذاتدةبوو بة هةةوو ػ

دواى طريةسنةؤةوتبى ) بضووتبريةوةى ػريةواد  ؤرية يريةوة       نَيوال ) قاطريم  ناطريش   تَيتضوونى ثةيوةنذييةؤانى  -4
 درى هانى طةسدانى عااقذا  ثةيوةنذييةؤانيال لةطةة ةيظش برينل   لةطريةة يَيريشال بتةنريةوة ثةيوةنذييريةوة     

 هةنطاوةؤانى ةيظش  ناطش لة ناوضةؤة هةنطاو ببَيب.

ياةارةى بريؤ يريةوة ؤريشد     1961بةةةؾ ةةةة سةصا ػا لة ؤؤبوونةوةى طةنتؤ لة) ؤشاتؼى  لة ؤانوونى يةؤةةى 
ؤة دةسضوونى عااء لة ثةنانباةةؤة  ؤاسيطةسى لرية ػريوَيبطةى يَيريشال لرية ناوضريةؤة نريةؤشدووة  هريةسوةها ؤاسيطريةسى         

ثةيوةنذيية ياطاييةؤال   ياةارةطى بؤ يةوة ؤشد ثةيوةنذييةؤال لة جاسال باػ ة. يريةآلاب يَيريشال ساصى   نيية لةطةس 
 1961لريريريرية طريريريريةسةتاى  يةةريريريريةؾ واى ؤريريريريشد عريريريريااء لريريريرية ياداػريريريريتَيك ؤَيؼريريريريةؤال بريريريرية ياػريريريريتى ضاسةطريريريريةس بتريريريريات  بريريريريوو 

ىل نَيودةوَلريريريريةتى بريريريريؤ  ؤَيؼريريريريةؤةيال بطةيبريريريرية دادطريريريرياى عريريريريةد  داواؤاسييريريريريةؤانى بريريريريؤ يَيريريريريشال سةوانريريريرية ؤريريريريشد  داواى ؤريريريريشد  
بةتب يةوة بةسدةواب نريةبوو بريةَلتو دووبرياسة ؤَيؼريةؤال      ضاسةطةسؤشدنى  يةآلاب يَيشانيؽ بة داواؤاسييةؤال ساصى بوو.

 طةسيال هةَلذايةوة  تا ؤؤتايى فةسةانشىةوايةتى)قاطم  بةسدةواب بوو.
ةسيم قاطريم   جَيطرياى دَلخؤػريى    ى بةعظييةؤال بةطريةس فةسةانشىةوايريةتى) عةبذولتري   1963ى ػوباتى 8ؤودةتاى 

ةخؤ نضيتشدنريريةوةى بريريدةطريريةتتذاسانى يَيريريشال بريريوو  بريريةوةى بريريةعع ذضبَيتريريى ساطريري ىةوة  ناطؤطياليظريريتيية. بؤيريرية ؤةوت
ةوانة ؤةسؤوال ؤشد تريا سىؤَلريى يةفظريةسى ثةيوةنريذى     ؤاسبةدةطتَيتى بةسصى طةسباصى سىيَيشال بؤ يةوةةبةطتةؾ  .لَييال

يَيشانى بببَين  يةةةؾ لة هةنذ  طةسضرياوةؤال برية هاوؤرياسى  هةةاهريةنطى يريةؤ ى       نَيوال هةسدوو طوثاى عااقى 
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  يةطريريةس بريريضاني  توسؤيريرياؾ هريريةنطاوى لريريةب ػريريَيوةيةى نريرياوة  هةنريريذ  ؤةطريريى خريريؤى       ؤريريوسدى دادةنريريَيب درى ػؤسىػريريى 
لَيريذانى   سىةوانةى ةووطأل ؤريشدووة   دواتريش هةسطريد ال ثةنانباةةيريةؤيال وارؤؤريشدووة   عااقرييؽ لريةب ةاوةيريةدا بريؤ         

 ؤشدووة.  طةنتؤ)بضووتبةوةى ؤوسدى داواى هاوؤاسى لة يةنذاةانى
ػريريريذا يريريريةو هةَلنةتريريرية طريريريةسباصيية ؤريريرية عريريريااء لريريريةب ةاوةيريريرية يةآلاةيريريريذاوة بريريرية ثينريريريى)ثالبك  ناطريريريشاوة  طوايريريرية    لَيشة

ثاى يريةوة طريو    يةطةس طوثاى عااقى هَيشػريى ؤريشد  ؤوسدةؤريانيؽ هةتتبرية طريبووسةؤال      هةسطَيتوالت واسَيتةوتوول
يَيشال  توسؤيا بة فشؤؤة لَييال بذات. يي  يةب هةنطاوة دواتش خؤى لةوةدا بيبييريةوة ؤرية طريد ببتريةى بيتريةىل تايبريةت       

ضرياودَيشى يةفظريةسانى طريةسؤؤايةتى     شبة يَيشال  توسؤيا  طوسيا  لرية هريةولَيش  ؤريةسؤوال  ةووطريأل دةةريةصسَيبشا  لرية رَيري       
 يةسؤانى طوثاى توسؤى  يَيشانى  طووسى.

لرية دواى هاتبرية طريةس دةطريةتتى       1963ى ػوباتى 8ص لة وانةى ياةارةةال بؤ ؤشدل ذتوةةتى ؤودةتاى جياوا
هةَلظريريال بريرية دةؤشدنريريى ػريرييرة ؤوسدييريريةؤال  يةوانريريةى باػريريووسيؽ بريريؤ يَيريريشال  لريرية اليريريةال ةةبةطريريتى بريريوو سَيريريزةيال ؤريريةب    

هريريةةوو  ل بريريةؤاسى بَيبب.يَيريريشانيؽبتاتريريةوة  لريرية اليريريةؤى ديتريرية ةةبةطريريتى بريريوو وةؤريريو ؤريرياستى طوػريرياس لريرية بةسانبريريةس يَيريريشا    
 هةنطاوةؤانى بؤ ياسةةتيذانى ػةسىى لة ناوةوةى عااء  لةب طؤنطةيةوة بوو عااء الواص بتات  وتتانى عةسةبى لرية 

 طوثايةؤى بةهَيض  دةوَلةتَيتى دةوَلةةةنذ بد بةؾ بتات. ياسةةتى
ييريريبخ  لريرية   12سى نريريةوت بريرية تريرياةى)   دواى سووخريريانى) قاطريريم   ذتوةريريةتى نريريو  عريريااء سايطةيانريريذ دةيريريةوَين بريريؤ     

خانةق  ؤة دةؤةوَيتة طبووسى هةسدوو الوة بؤ بة ذا سابتَيؼَين. ثاػةؤةوتى رَيشخانى نةوتى خانةقيبيؽ لرية رَيريش   
خاؤى يَيشال داية  بةةريةؾ هريةسدووال يريةال طةسضرياوةى رَيريش صةوى هاوبةػرييال هريةبوو. عريااء ةةبةطريتى بريوو سَيريزةى            

وتة نةوتييريرية بريريةسص بتاتريريةوة  يَيريريشانيؽ دةطريريتى ؤشدبريريوو بريرية ساؤَيؼريريانى بريريووسى نريريةوت لريريةب بةسهريريةب هَيبريريال لريريةب ثاػريريةؤة
 ناوضةية يةةةؾ خالَيتى ناؤؤؤى طبووسى بوو دواتش لةطةس ةَيضى طكتوطؤ ضاسةطةسيال ؤشد.

لرية  نةوتى لة نَيوال يةب دوو دةوَلةت هةبوو  يةوةؾ يةب ياوة هةسَينيانة بريوو   -جطة لةةة طشفتَيتى ديتة ياوى 
يَيريشال   1963يريابى   ى4  لرية  دانوطريتانةؤانى    ناوضة طريبووسييةؤال ؤرية لرية هريةةال ؤريات نريةوتى لريَي بةسهريةب دةهَيبريشا         

% بريريؤ عريريااء بَيريرين. ضريريونتة 40% بريريؤ يَيريريشال  60ياوةؤريريانى طريريبووس  ووانتشاو لريرية نريريةوتى نريرياداواى ؤريريشد داهريرياتى ضريرياوةسى
ةبوو  بريريريؤ يريرية يريريةب بابةتريريرية دواخريريشا بريريريؤ يريريةوةى صيريريرياتش     ثانتريريايى يريرياوى يَيريريريشال صيريرياتشة  بريريريةتب عريريااء يريريةوةى قبريريريووة نريري      

 لَيبتؤَلذسَيتةوة.
  ؤؤن ؤَلتشدنى دةطةتتى لرية اليريةل) عةبذولظريةالب عرياسد   ذتوةريةتى عريااء       1963دواى الدانى بةعظييةؤال 

 1963داوا لة يةفظةسانى ثةيوةنريذنى يَيشانريى دةؤريات لرية ؤريةسؤوال  عريااء برية جريَي بهريَيالب  ؤرية لرية ةريانطى ذريوصةيشانى              
هَيضَيتى ةيظشى هريات  يريي  يريةوة هَيبريذةى تريش سقريى يَيشانريى         1964هاتبوونة ؤةسؤوال. لة بةسانبةس يةوةدا لة هاويبى 

 يةطتووس تش ؤشد.
ى ؤةوترية ثةيوةنريذى ؤريشدل برية      ػا شطى ثةيوةنذييةؤانى عااء  طوسيا  ) ةةةةد سةصاةةت بةسلةب ةاوةيةدا لة

ى ؤريريريشد بريريريؤ يريريريةوةى بةيةؤريريةوة ثريريريشؤرة  ثريريرييل داببريريريَيب درى سَيتةوتبريريرية    بريريانطى تريريرياسان 1963ػريرياى يريريريوسدل لريريرية طريريرياَلى  
اواى لريرية يَيريريشال ؤريريشد   دةريريةليك ذوطريريَيب لريرية بةسانبريريةسدا) طريريةسباصييةؤةى عريريااء  طريريوسيا  نضيتةوتبريريةوةيال لريرية ةيظريريش  

طوػاسى طةس ؤوسدةؤانى يَيشال ؤةب بتاتريةوة  هاوؤرياسى ؤوسدةؤريانى عريااء بتريات بةةةبةطريتى الواصؤريشدل  طوػرياس         
 ظتبة طةس طوثاى عااقى.خ

وةصيشى دةسةوةى عااء طةسدانى تاسانى ؤشد   سؤرناةةى ييتيعرياتى يَيريشال نوطرييويةتى     1964ى ػوباتى 24
طةسدانةؤة صياتش ضاوثَيتةوتب  صةةيبة طاصيية بؤ خاوؤشدنةوةى باسطشرى نَيوانيال  بةتب لةب ةاوةيةدا طشرييريةؤال  

ى عةبذولظريريريةالب عريريرياسد  مجريريريا  عةبذولباطريريريش صيريريرياتش بريريريوول بريريريؤ ثَيتهَيبريريريانى    تونريريريذتشبوول  لةبريريريةس يريريريةوةى هةوَلريريريةؤان 
 ؤؤةاسَيتى عةسةبى يةؤطشتوو لة نَيوال ةيظش  طوسيا  عااقذا.
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 بَين.  8)لَيشةدا بؤ يةؤةة  جاس يَيشال داواى يةوةى ؤشد طبوسى هةسدووال لة ػةتولرةسة  لةطةس ببةةاى تالوش
ةطريةس فاؤتريةسى ػرييرة بتريات  برية تايبريةت يةوانرية درى دةطريةتت بريوول ) طريةيذ           يَيشال لةب دةةةدا بشىياسيذا ؤرياس ل 
بريرياغ لريريةوة دةؤريريات هريريةنطاوةؤانى ضريريؤل بريريوول ؤريرية هةوَليريريذاوة لريرية وَييريريةوة      1964ةةهريريذى  بريريالَيؤصى يَيريريشال لريرية طريرياَلى   

بريالَيؤصى   ثةيوةنذى لةطةَ  طةآلال  خوَيبذؤاسال  ةاةؤطتايانى صانتؤ  ثياوانى ػيرة بتةل ؤة يةةال برية هاوؤرياسى  
يَيشال صانتؤى ؤوفةيال داةةصسانذووة. هةسوةها هةولَيذاوة يةو ؤؤضةسانةى ؤة ترياصة هاتوونرية عااقريةوة هانيريال بريذةل      
بطةسَيبةوة يَيشال  ضونتة ببوونب لة خاَلد الواص لة ثةيوةنذى نَيوانيال   لة هةنذ  ؤات يةب ؤؤضةسانة وةؤو باسةتة 

ذةضوول برية ناػريشيب تريشيب ػريَيوة  بريةو ثريةسى بريد بةصةييانرية لةطريةس طريبووسةؤانى           وابوول هةسؤة ثةيوةنذييةؤال تَيت
لةطريريةة ؤريريوسديؽ هريريةس لةطريريةسةتاوة ؤةوتبريرية ثةيوةنريريذى   يريريةوة لريرية اليريريةال  لريرية اليريريةؤى ديتةػريريةوة    يَيريريشال فريريش  دةدسال.

وَيظريريتى ؤشدنريريةوة) عيظريريا ثريريزةال  سؤَلريريى ؤريرياساى بيبيريريوة  يةطةسضريريى لريرية طريريةسةتاى طريريةسهةَلذانى ػؤسىػريريى يريريةيالو   هةلَ  
يَيشال بةسانبةس بة ػؤسىؾ درايةتى بوو  يةةةؾ لةبريةسة يريةوةى نريةوةال ؤاسدانريةوةى بةطريةس ثاسضريةؤانى ؤوسدطريتانى        
رَيشدةطةتتى يةو هةبَين  بةتب دواتش بؤ ثاَلةثةطتؤ خظتبة طةس عااء دةبَين بةطةسةتاى ثةيوةنذييريةؤانى لةطريةة   

 ػؤسىػى ؤوسدى.
 1964لريرية   ؤاتَيريريكبريريةتب   طريرين وةسدال لريرية ؤاسوبريرياسى نريرياوخؤى عريريااء بريريةسدةواب       يريريي  هةوَلريريةؤانى يَيريريشال لريرية دة   

سَيتةوتبةؤرية سؤَلريى    يَيشال نيطةسال بريوو لةبريةس يريةوةى:    دةطتى ثَيتشددانوطتال لة نَيوال باسصانى  ذتوةةتى عااقى 
ؾ بتريريةل طريريةس  ى تيريريابوو  يَيريريشال لريريةوة دةتشطريريا عريريااء  ةيظريريش  بريرياسصانى سَ  بتريريةول  هَيريريش         جريريةةا  عةبذولباطريريش )

  ضتريريش دةؤريريشد  لريرية بةسانبريريةس وتتريريانى سؤريريرياوا يريريةب هريريةنطاوة وتتريريانى طريريةس بريرية بالريريؤؤى سؤرهريريةتتى بريرية هيَ هريريةسوةها يَيشال.
  بؤية يةةرية  يَيشال  تونذ تيزتشيب وتتانى ناوضةؤة بوو ؤة ثاسَيضطاسى لة بةسرةوةنذييةؤانى سؤرياوا دةؤشدلَيشةػذا 

 .ةاية قبوَلتشدل نةبوو

طاَلى دةطرين ثَيتشدنريةوةى ػريةسىى ساطةيانريذنى نَيوانيريال هريةسدوو وتت بريوو لرية درى يريةؤ ى  ؤرية            1966طاَلى 
يةةةؾ يةآلاةَيتى قةيشاناوى لة ثةيوةنذييةؤانى نَيوانيال دسوطن ؤشد.) عةبذولشةمحال بةصاص   لةطريةة يريةوةى بريؤ    

بتريريات  واى هةطريرين ؤريريشد عريريااء  دةسؤريريةوت ناتوانَيريرين بريرية تريريةواوةتى ضاسةطريريةسى ؤَيؼريريةى نريرياوخؤيى  دةسةؤييريريةؤال    
ؤريريةوتؤة نريرياو تةنطةرةيةؤريريةوة  بؤيريرية ؤةوتريرية ثةيوةنريريذى ؤريريشدل بريرية وتتريريانى دساوطريريَييةوة  لريريةب سَيطايةػريريةوة داواى لريرية       
طريريروديا ؤريريشد لريرية ثةيوةنذييريريةؤانى نَيريريوال عريريااء  يَيريريشال ناوبريريزى بتريريات  هريريةسوةها داواى لريرية) ناطريريش  ؤريريشد هَيشػريرية           

 شَين  هةةوو يةوةؾ لةبريةس يريةوة بريوو ؤرية يَيريشال ياسةريةتى ػؤسىػريى ؤريوسدى دةدا.        ساطةيانذنةؤانى بؤ طةس يَيشال سابط
ياداػريتَيتى نرياسةصايى دايرية بالَيؤصخانريةى يَيريشال   لةطريةة         عريةدنال ثاضةضريى   )وةصيريشى دةسةوة هةس لةب ضواضَيوةؾ 

سيترية قةيشانريةؤال دةطرين    يةوةػذا وتتانى يةةةسيتا  بشيتانيا  فشةنظا لة سَيطاى باَليؤصةؤانيريال ياطرياداسؤشدةوة خة  
 ثَيذةؤةنةوة.

بؤ ضاسةطةسى ؤَيؼةؤانى نَيوانيال وةصيريشى دةسةوةى يَيريشال عريةباغ يرياساةى بانطهَيؼريتى بة ريذا ؤريشد  طكتوطريؤ         
 1966ى ذريريوصةيشانى 16ؤريريشا لةطريريةس خاَلريرية ناؤؤؤريريةؤال  بريريةتب سَيتريريةوتبى ذتوةريريةتى عريريااء  ػؤسىػريريى ؤريريوسدى لريرية       

 ةيشانةؤال دةطتى ثد دةؤشدةوة.دووباسة يَيشانى نيطةسال ؤشدةوة  ق
  لريرية تريرياسال  طريريةسؤال ؤؤةريرياسى بريريانك ؤريريشد   عةبريريذولشةمحال عريرياسد) 1967ى ةريرياستى 14  لريرية ) ةةةريريةد سةصا ػريريا 

طكتوطؤ ؤشا لةطةس هةةوو خاَلة ناؤؤؤةؤال  جطة لة ػةتولرةسة   ؤة لرية هريةةوويال طريشنط  بريوو  بريةتب يةةريةيال بريؤ        
ى طةسؤال وةصيشال بةسةو تاسال طةفةسى ؤريشد بةةةبةطريتى    تاها يةذيا )واتشيةوة بوو يةوانةى تش ضاسةطةسبتةل. د

                                                 

  سَيطة  واتا ثاسَيضطاسى ناوةسؤؤى  يال ناوةسىاطتى ياوةسؤى wag  دؤ   )Tall  تالوش  وػةيةؤى يةملانيية لة دوو بةؾ ثَيتهاتوو)8)
 ياو.
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ياسانريريةى ؤريرية لةطريريةفةسى ثَيؼريريووتش طريريةسؤال ؤؤةريرياس لةطريريةسى دانريريانى سَيوػريريوَيبى طوآلريريا  بريريؤ جَيبريريةجد ؤشدنريريى يريريةو بشى
 سَيتةوتبوول.

ةنطذانريريريةوةى يةطةسضريريريى ةالنينَيريريريى نَيودةوَلةتييريريريةؤال بةطؼريريريتى  ػريريريةسىى طريريرياسد بريريرية تايبريريريةتى لريريريةو طريريريةسدةةة س   
يايذةلؤجى هريةبوو لةطريةس ثةيوةنريذى وتتريانى ناوضريةؤة بةطؼريتى  عريااء  يَيريشال برية تايبريةتى  بريةتب يَيريشال  عريااء              
وةؤو دوو وتتى خاوةل نةوت  بةسرةوةنذييةؤانيال يةوةى دةخواطن لة هةنذَيك ؤات لرية يريةؤ  نضيريك بريب  لَيشةػريذا      

لةطريةة   دةوَلريةت  هةس دوو 1960ةوةنذييةؤانيال ؤاس دةؤةل  لة طاَلى ؤاتَيك هةطتيال ؤشد ؤؤةجانياؤال لة درى بةسر
طريريريروديا  فريريريةنضويي  ؤوَيريريرين ضريريريوونة نريريرياو سَيتخشاوى)يؤثيريريريك   بةةةبةطريريريتى هةةاهريريريةنطى  دانريريريانى       هريريريةس يريريريةال لريريرية 

طياطريريةتَيتى يريريةؤطشتووى نريريةوت بريريؤ وتتريريانى يةنريريذاب لريرية سَيتخشاوةؤريرية  طشتبةبريريةسى باػريري يال ػريريَيواص بريريؤ ثاساطريريتبى     
 1967عةسة  ييظريشايي  لرية طرياَلى     ؤرةى ةوةنذييةؤانيال  بةتب يةةة نةؤشا يةطةس بضاني  دواى ػةسىى ػةؾ سىبةسر

 داواى دةؤشد.  باطش)جةةا  عةبذوليَيشال ثابةنذى يةوة نةبوو ؤة نةوت نةنَيشَيتة دةسةوة وةؤو يةوةى
وول  بةةريريةؾ دواى وةسطشتبريريةوةى لةةريريةو بريريةس ياةارةةريريال بريريؤ يريريةوة ؤريريشد هريريةنطاوةؤال بريريةوةس ضاسةطريريةؤشدل دةضريري  

ػريريانذَيتى بريريةسصى عااقريريى بةطريريةسؤؤاييةتى) ذريريةسدال تتشيتريريى      1968دووةةريريى دةطريريةتتى بةعظريريييةؤال لريرية طريرياَلى   
طريريةسدانى تاسانيريريال ؤريريشد  بريريؤ وةتب دانريريةوةى يةةريريةؾ دواى ةاوةيريريةال     1968جَيطريريشى طريريةسؤال وةصيريريشال لريرية ؤؤتريريايى   

 سَيتةوتب.ػانذَيتى يَيشانى طةسدانى بة ذايال ؤشد بؤ 
طريريبووسى لريرية رَيريريش بريريات دةطريريتى      1937  سايطةيانريريذبوو سَيتةوتبباةريريةى  ةةةريريةد سةصا ػريريا لةيةؤريريةب دانؼريرييتبذا)  

ب ةدوو بةسانبريةس يريةوةدا لرية    طياطةتى ييظترناسى داسَيزساوة بريؤ خواصيرياسيب سَيتةوتبباةةيريةؤى ديترية ببةطري َين. لرية      
سَيتةوتبة لة رَيش ؤاسيطةسى دةطةتتى بَيطانة وارؤ ؤريشاوة    دانيؼ  عااقيؽ سايطةيانذبوو يةوانيؽ هاوسال ؤة يةب

بؤيريرية بةػريريَيك لريرية خريرياؤى عريريااء دساوةتريرية يَيريريشال. يريريي  دانيؼريريتبةؤال ػتظريريتيال هَيبريريا  ػريريانذى يَيريريشال لريرية يةآلوةريريةنى    
طريريريبووسى بريريرية فريريريةسةى ثووضريريريةَلتشدةوة  لةطةستاطريريريةسى  1937َيتريريريةوتبى ايطةيانريريريذ سىنوَيبريريريةسال  طريريريةناتى يَيشانريريريى سى

هؤؤاسةؤةػريى بريؤ    ولرةسة  لةطةس ثشةنظجى تالوش وةؤو ثشةنظيجَيتى نَيوةدةوَلةتى  ؤةػريتاانى يريةآلاب دةدا.  ػةت
يةوة طةسانذةوة باد  سطووةات لرية طةػريتياسةؤال لرية اليريةل عااقريةوة يةآلاةريذةسَين  داهاتةؤةػريى بريؤ ؤرياس ياطريانى           

دةسةوةى عااء بة باليؤصى يَيشانريى ساطةيانريذبوو    هاتووضووى ياوةؤة نيية. هةسوةها ضةنذ سؤرَيك بةس لةوة  وةصيشى
لة ؤاتى تَيجةسبوونى ؤةػريتييةؤانى يَيريشال ثَيويظريتة ياتؤريال نَيريوة ػريةؤاوة بريب  نابَيرين ؤةػريتييةؤال طريتافى هَيريضى            

 صةسياى تيابَين.
 تى يريي  ػري ؤة 1969ى نيظريانى  22يةآلاب هةسدووى طوثاى خؤيال بة دسَيزايى ػةتولرةسة  صياتش ؤريشد  لرية    

ى جريريةنطى وةؤريريو بريريةسةنطاس بوونةوةيريريةال ػريريةتولرةسةبى بريريشى  ضريريووة       وثاطريرييبا بريرية يريرياتى يَيشانريريى   ثؼريريتيوانى طريري     
طشةوى  قةطريشى  و  هةصاس عااء بة سىةطةل يَيشانى دةسؤشد  لة طبووسى خ20ؤةنذاوةوة  عااقيؽ لة تؤَلةى يةوة)

 ػايب خشانة يَيشانةوة  دةطن بةطةس ةاَلةؤانيال طاا.
صؤسبريةى وتتريانى ناوضريةؤة هاتبرية سَيريضى يَيريشال  وةؤريو يريوسدل           1969نذنى تةنطةرةى ػةتولرةسة  طةسووبة لة

رةوةنريذى خريؤى لرية    سطروديا  ؤوين  توسؤيا  بةتب عااء تاؤة ثؼتيوانى طؤنييةت بوو  يريةويؽ لةبريةس ؤؤةريةَلَيك بة   
س برية يريةةشيتا  بؤيرية عريااء ياسةريةتى لرية       يَيشال نةؤةوتة رَيش باسى ساطريتةوخؤى ةالنينَييةؤرية بةسانبريةس برية وتتريانى طرية      

ؤرهريريةتتى يريةوسوثا بريريؤ دةهريريات  لَيشةػريذا ثةيوةنذييريريةؤانى نَيريريوال عريريااء   سَيطرياى وتتريريانى ديتريريةى طؤطياليظريتى لريرية سى  
ايطةيانريريذ ثؼريريتيوانى لريرية بةسرةوةنذييريريةؤانى عريريااء    سى 1969ؤريريرياوا ػريريادةةاسى يريريةوةل ؤاتَيريريك لريرية ةايظريريى    يريريةَلنانيا سى

 .1937ةتتشدنةوةى ثةنانباةةى شال دةؤات لة سىدةؤات  طةسؤؤنةى يَي
عريريااء  .ى نَيضدةوَلريريةتىى نيظريريال هريريةسدووال طريريتاتيال لةطريريةس يريريةؤ  تؤةريرياسؤشد لريرية يةآلووةريريةنى ياطايؼريري  29لريرية 

هةصاسى لة طوسيا بوو  رةاسةيةؤيؽ خةسيتى  6هةصاس طةسباصى لة يوسدل بوو   12ياةادة ػةسى نةبوو  لةبةس يةوةى 
يَيشانريريى نيؼريريتةجد عااقريريى دةسؤريريشد. هريريةسوةها هةَلظريريا بريرية  500بريريوو  بريريةتب وةؤريريو وةتةذانةوةيريريةال  ػريريةسىى ثيؼريرينةسطة
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هاوؤاسى ؤشدنريى بالوجريةؤانى يَيريشال   دووبرياسة باطريى يريةوةى ؤريشدةوة خؤصطريتال بةػريَيتة لرية عريااء  دواى يريةوةؾ             
ثَيؼريووى طرياواال ؤةوترية     طريةسؤؤى   تريةنووس بريةختياسى   )هةسدووال ؤةوتبة ثينطرياى لرية درى يريةؤ ى وةؤريو يريةوةى     

ػريا  برية هاؤرياسى عااقييريةؤال  بةػريَيك لرية عةسةبريةؤانى خؤصطريتال           سرَينريى  بةسناةة داسَيزى بؤ ؤودةتا ؤشدل لرية درى 
يي  بة ذا بريوو برية ػريوَيبى ؤؤبوونريةوةى نريةيانى دةطريةتتى ػريا. لرية بةسانبريةس يةوةػريذا يَيريشال ؤةوترية هريةوَلى يريةوةى               

تريريا بريرية هاوؤريرياسى لةطريريةة بريرياسصانى  درى عريريااء ؤريرياس بتريريةل.  يريريي     ذلشةصاء نريرياي عةبريري )  عةبذولغريريةنى ساوى )هاوؤريرياسى
 24تشؤشد  بؤيريرية بة ريريذا داواى لريرية بريريالَيؤصى يَيريريشال ؤريريشد لريرية ةريرياوةى  صهريريةوَلى لريريةب ػريريَيوة  دواتريريش ثةيوةنذييريريةؤانى يريريالؤ 

ةتوَلآل طريةدس طريشت    ؤاتزةَيش عااء بة جد بَيالَين   هريةس بةوةػريةوة نةوةطريتا رةاسةيريةال ػرييرةى لرية خانريةوادةى يايري        
 رةاسةيةؤى لَيتوػ .

 ةةشيتا برية وَلى دةببريب  يريةةشيتا لريةب ةالنينَييرية لةطريةة يريةوةدا نابَيرين ػريةسى سووبريذات  لةبريةس يريةوةى لرية اليريةال يري              
  لة ناوضةؤة طشفتى بةسهةةى نةوتى بؤ دسوطرين دةؤريشد   هةسوةها ػةسَيتى لةب ػَيوةية يات بوو.  ةوةنَيتباب )ػةسىى

يريريةةشيتاى بريرية دووس دةطريريشت ساطريريتةوخؤ بضريريَيتة نريرياو    1969   طريريةسؤؤى يريريةةشيتا لريرية نيتظريريؤل )بريريةةاىبجطريرية لريريةوةؾ 
بةةريريةؾ ثةيوةنذييريريةؤال بريريةب ػريريَيوةيةى ةايريريةوة تريريا يريريةوةى عريريااء   ػريريةسىةوة لةطريريةة وتتريريانى طريريةس بريرية بالريريؤؤى سؤريريرياوا.

ؾ سةنطذانريريةوةى بةطريريةس  ؤةوتريرية سَيتةوتبريريةوة بةةريرية  1970لةطريريةة بضووتبريريةوةى سصطريرياسخيواصى ؤوسدطريريتال لريرية طريرياَلى    
يريك  لرية يريةؤ  نض   1975ى ةرياستى  6ثةيوةنذييةؤانى عااء  يَيشال هةبوو  دواجاس هةس دوو دةوَلةتى لة ثةنانباةةى 

  ؤؤنووطريى ؤؤةيتريةى ديرياسيتشدنى    1913طبوسى وػتانى لةطةس ببريةةاى ثشؤتؤؤريؤىل يةطريتانة    ؤشدةوة  ؤة تيايذا 
هريةس دووال  ياطايؼريى   جة لةوة دةبريوو    .ويؽ لةطة ببةةاى تالؤشؤشا   طبووسى يادةطن نيؼال  1914طبووسى 

بريةتب يريةراسة    يي  يةب سَيتةوتبة بؤ ةاوةى ثَيبخ طاة ؤؤتايى برية ؤَيؼريةؤال هَيبريا.     طبووسى هاوبةػيال ببجاسَيضنب
 وو.بةسدةواب ب 1988هةسدوو دةوَلةت ؤةوتبة ػةسىَيتى سىاطتةوخؤوة ؤة تا  يابى  1980ى يةيالووىل 22لة 

 
 .2007يةمحةد ذةةةديةة   دؤصى ؤوسد لة ضةنذ باطَيتى ةَيزوويذا  ضاثخانةى خانى  دهؤال  

 .2010يةمحةد ذةةةديةة    ضةنذ الثةسةيةال لة ةَيزووى نو   هاوضةسخى عااء  ضاثخانةى سؤرهةتت  هةولَيش  
  1975 -1961نةتةوةى ؤوسد لة ؤوسدطريتانى عَيشاقريذا   طياطةتى يَيشال بةساةبةس بضووتبةوةى سصطاسخيواصى  ناصناص ةةةةد قادس 

 .2008هةولَيش  
، مطاعةة  4591شةاا    1 -4591متةو    41سعيد خديد، علو، العالقات العراقية االيرانيةة اارراةا ا اليةةية الدور يةة قةر العةرا        

 .6009حاجى ااشم، اربيل، 
، اجلةة ا االاو االنةةةانر،  4599 -4549االتطورا ةة  الداخليةةة    أ يةةو ا أيةةى، أيةةر، بياةةرا ، العةةرا   راسةةةة ا عالقا ةة  ا ارجيةةة       

 .4515 رمجة:عاداجمليد حسيب الييسر، الطاعة االاىل،  ار العربية للموسوعات،  بريات، 


