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 جميد علي الديو حطام. د. ي. ث/ بةزِيَص بؤ
 و ضياضيةكاى شانطتة بةشي ضةزؤكي

 ضرتاتيري و ضياضي تويَريهةوةي ضةنتةزي بةزثسضي
 "كتيَب نوضيين" ثسِؤذةي ثيَصكةشكسدني/ بابةت

 
 ... وِزَيص وآلض ثاط
 بؤ خةخمؤزمياْ و دَهطؤشي ضؤُطةي هة ٓاتووة، شاُطتيٌاْ وُاوُيصاُي ُاو خوازةوة هة وةن ئَيٌة

 ئةَ ِزَيطةي هة. خوَيِدْ ِزةوتي و قوتابياْ شياتسي خصًةتلسدُي و ضةُتةزةكةًاْ و بةط بةزةوثَيصضووُي
 السياسية الدراسات/  كوزدضتاني ضياضي ليَكؤلَيهةوةي) ُاوُيصاُي بة ثةزتوكَيم ُوضيين ثِسؤذةي داواكازيةوة

 هةضةز ثاَهجصتيتاْ و ِزةشاًةُدي دةكةيّ، ثَيصلةشتاْ (Kurdish Political Studies/  الكوردستانية
 .ثَيصاُيِة و ضوثاس جَيطاي ثِسؤذةية ئةَ قبوَهلسدُي

 
 ... ِزَيصدا هةطةَي

 
 

 :ئاًادةكازاْ
 
 

 ئةمحةد حةًة ضةزوةز. ي.َ
 ضياضييةكاْ شاُطتة كؤهَيرى هة ًاًؤضتا

 
 
 

 حمٌد زفيق ئاال. ي.َ                                                                خضر جميد اْثةمي. ي.َ
 ضياضييةكاْ شاُطتة كؤهَيرى هة ًاًؤضتا                                      ضياضييةكاْ شاُطتة كؤهَيرى هة ًاًؤضتا

 
 
 

 :ٓاوثَيض
 ".كوزدضتاُي ضياضي هَيلؤَهيِةوةي" كتَيبةكة ثَيِسضيت -
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 كوزدضتاني ضياضي ليَكؤلَيهةوةي
 بؤ شاُطيت ضوازضَيوةيلي داُاُي ئاًادمي بة دةبَيت ٓةوَهَيم ،"كوزدضتاُي ضياضي هَيلؤَهيِةوةي" كتَييب

 . خطتووة ِزَيلٌاْ ثَيِسضتةدا ئةَ ضوازضَيوةي كةهة جؤزبةجؤز، ثسضي كؤًةَهَيم
 

 ثيَصةكي
 يةكةم باضي
 كوزدضتاني ناضهامةي

 تيؤزي خويِدُةوةيةكي: كوزدي كوتووزي ُاضِاًةي ثَيلٔاتةكاُي و ُاضِاًة 
 (ٓتد...  ُةزيت و داب خَيَى، ضيِايةتي، ثَيلٔاتةي) كوزدضتاُي كؤًةَهطاي ثَيلٔاتةي 
 (ٓتد...  ئةزًةْ ضسياْ، ئاشوزي،اْ، كود توزكوًاْ، عةزةب، كوزد،) ُةتةوةيةكاْ ثَيلٔاتة 
 كَيصةكاُي و كوزدي شًاُي 
 ّ(ٓتد...  يازضاْ يةشيدي، ًةضيحي، ئيطالَ،) كوزدضتاْ هة ئاي 
 كوزدايةتي و كوزدي ُاضيؤُاهيصًي 

 كوزدضتاُي ِزشطازخيواشي بصوتِةوةي 
 دووةم باضي

 كوزدضتانيبؤ  نوسضازةبسِيازدانى  مايف
 بؤ كوزد دةوَهةت ٓةبووُي طسُطي 

 (ِزيفساُدؤَ) ضةزبةخؤي دةضتَٔيِاُي بة ًيلاُصًةكاُي 

 بةزاوزدكازي خويِدُةوةيةكي: كوزدضتاْ دةوَهةتي هة ُةتةوةييةكاْ و ئايين ةثَيلٔات ًايف و ثَيطة 
 كوزدضتاْ بؤ ضازةُوس بِسيازداُى بؤ كوزد جيِؤضايديثسضي  هة وةزطستّ ضوود 

 ضيَيةم باضي
 (كينيابازاى و ئةنفال) جيهؤضايد

 جيِؤضايد طصتيي تيؤزي و تاواْ دةزبازةي طصيت تَيطةيصتَِيلي 
 ُيصتيٌاُييةكاُدا و َُيودةوَهةتي ياضا هة َُيودةوَهةتي تاواَُيلي وةن جيِؤضايد 
 كيٌيابازاْ و ئةُفاي ئةدماًداُي ثسؤضةي 
 ئةُفاي قؤُاغةكاُي 
 َُيودةوَهةتييةوة تاواُلازي ياضاي ِزواُطةي هة كوزد جيِؤضايدي 
 كوزدضتاْ باكووزي هة كوزد جيِؤضايدي 
 كوزدضتاْ ِزؤذئاواي هة كوزد جيِؤضايدي 
 كوزدضتاْ باشووزي هة كوزد جيِؤضايدي 
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 جئاُدا هة تس طةالُي جيِؤضايدي هةطةَي كوزداْ جيِؤضايدي بةزاوزدي 
 َكوزدضتاُي ُاضِاًةي و كوزد تاكي هةضةز جيِوضايد تاواُي كازيطةزيةكاُي و ئةدما 

 ضوازةم باضي
 كوزضتاى يةزيَني لة نيهيصمفيَ بصووتهةوةي

 جئاْ هة فَيٌيِيصَ ديازدةي ضةزٓةَهداُي 

  كوزضتاْ ٓةزَيٌي فَيٌيِيصَ هةبصووتِةوةى 
 بةزاوزدكازي خويِدُةوةيةكي: دا دةضتووزي و ياضايي هةِزووي ئافسةت ًايف و ثجَيطة 
 كوزضتاْ ٓةزَيٌي ئافسةتاُي ضياضي بةشدازي هة فَيٌيِيصَ بصووتِةوةي ِزؤَهي 
 كوزدضتاْ هة بةِزَيوةبسدْء ضياضي داًةشزاوةكاُي هة ئافسةتاْء ذُاْ ثجَيطةي 

 ثيَهضةم باضي
 كوزدضتاى يةزيَنيلة  ضياضي ثسؤضةى

 بابةتياُة شاُطيت خوَيِدُةوةيةكي: كوزدضتاْ ٓةزَيٌي ضِووزي  
 ٓةزَيٍ هة فةزًاُِسةوايي ضيطتةًي 
 بةزاوزدكازي و ٓةَهطةُطاُدْ(: ٓةزَيٍ هة حلوًِساُي ئؤثؤشضيؤْ، دميوكساضي،) ثسضي 
 (دادوةزي جَيبةجَيلسدْ، ياضاداُاْ،) دةضتووزيةكاْ داًةشزاوة 

 شةشةم باضي
 كوزدضتاى يةزيَني لة ضياضي حصبي

  ًَيروويىكوزتةيةكى 
 ُياْةكائاًادمء كازُاًة 
 ْطصيت يبواز فساواُلسدُي ءضياضي ذياُي هة ِزؤَهيا 

 ْدا دميوكساضي ثايةكاُي ثتةوكسدُي هة ِزؤَهيا 
 حةوتةم باضي

 يةزيَنايةتىء نيَودةولَةتيةكاى ضياضية ياوكيَصة لة كوزدضتاى يةزيَني ثيَطةى

 3002 ثاط عَيساق بِياتِاُةوةي دووبازة هة كوزد ِزؤَهي 
 داعض بة دذ جةُطيتريؤزء  بةِزةُطازبووُةوةي هة ى كوزدضتاْثَيصٌةزطةَٓيصى  ءكوزد ِزؤَهي 

 وآلتاُى ٓةزَيٌى هةطةَي كوزدضتاْ ٓةزَيٌي ثةيوةُديةكاُي 

 جئاُيء ُاوضةيي ئاشيت و ضةقاًطريي بةدئَيِاُي هة كوزدضتاْ ٓةزَيٌي ِزؤَهي 
 جئاْ تاُيآلو هةطةَي كوزدضتاْ ٓةزَيٌي زةكيةكاُيدة يةيثةيوةُد 
 كؤتايي و ةزةجناب

 ضةزضاوةكاى ليطيت


