حكومةتي هةريَمي كوردستان_ عيَراق
وةزارةتي خويَندني باالَ و تويَذينةوةي زانسيت
زانكؤي سةالحةددين_هةوليَر
كؤليَذي ئاداب
بةشي كؤمةلَناسي

ئاكامة كؤمةالَيةتيةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر خيَزانةكانيان
تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لة زانكؤي سةالحةددين

تويَذينةوةيةكي دةرضوونة
ثيَشكةش بة كؤليَذي ئاداب  /بةشي كؤمةلَناسي كراوة ،وةكو بةشيَك لة ثيَداويستييةكاني بة
دةستهيَناني بروانامةي بةكالؤريؤس

تويَذةران

بة سةرثةرشيت

سؤالظ اسعد خضر

م .ي .كامران جوهر عبداللة

هةظال فاضل حممد

 2222زاييين

 1444ي كؤضي

 2222ي كوردي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ك
[ ِإنَّ ا َّلذِينَ آمَنُواْ وَا َّلذِينَ هَاجَرُواْ وَجَا َهدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَ ِئ َ
حمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ]
يَرْجُونَ رَ ْ
السورة البقرة اآلية 812

أ

بؤ /سةرؤكايةتي بةشي كؤمةلَناسى بةريَز
ئةم تويَذينةوةية كة ناونيشاني (ئاكامة كؤمةالَيةتيةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر خيَزانةكانيان ) لة
خؤطرتووة ،لة ذيَر ضاوديَري من لة بةشي كؤمةلَناسي_زانكؤي سةالحةددين_هةوليَر ،كؤليَذى ئاداب ئامادة كراوة
وةك بةشيَك لة ثيَداويسيت بةدةسهيَناني بروانامةي بةكالؤريؤس لة كؤمةلَناسي.

تكاية ئةم تويَذينةوةية بؤ هةلَسانطاندن و تاوتويَكردني ثيَشكةش بة ليذنةي هةلَسةنطاندن و
تاوتويَكردن بكريَت ،بؤ ئةجنامداني كاري ثيَويست.

واذؤ
سةرثةرشتيار
م .ي .كامران جوهر عبداللة

د

ثيَشكةشة
 بة دايك و باوكي خؤشةويستم.
 بة ئةنداماني خيَزانةكةم و دؤست و ئازيزامن.
 بةو مامؤستا و هاورِيَيانةي دةستيان طرمت و هانيان داوم بؤ نووسني.

ذ

سوثاس و ثيَزانني
 سوثاس و ثيَزانيين تايبةت بؤ ( م .ي .كامران جوهر ).
 سوثاس و ثيَزانيين تايبةت بؤ ( د .حممد شواني ).
 سوثاس و ثيَزانيين تايبةت بؤ ( د .زانا امحد ثريداود ).
 سوثاس و ثيَزانيين تايبةت بؤ ( د .هةذار خورشيد نوري ).

ر

ثوختةي تويَذينةوةكة
ئاكامة كؤمةآليةتيةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر خيَزانةكانيان
دياردةي كؤضكردن كاريطةريةكي خراثي لةسةر كؤمةلَطادا هةية ،بة تايبةتي لة سةر خيَزان ،كة تيَيدا
ئاماذة بة هؤكار و ثالَنةر و جؤرةكاني دةكريَت .ئةم طرفتة لة وآلتان بة ضةندين شيَواز بآلوبؤتةوة،
هةنديَكيان بة ثالن بةرةنطاري دةبنةوة ،ئةم دياردةيةش لة كؤمةلَطةي كوردي بةدي دةكريَت .وة لةم
تويَذينةوةيةدا طرفيت تويَذينةوةكةمان بريتيية لة ئاكامةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر
خيَزانةكانيان ،وة ئاماجنةكاني تويَذينةوةكةمان بريتيية لة :1زانينى ئاكامه كۆمهاڵيهتييهكانى
كۆچكردنى گهنجان لهسهر خێزانهكانيان:2 .زانینی بهرزترين ئاست لە ئاکامەکانی
کۆچکردنی گەنجان لەسەر خێزانهكانيان :3.زانینی ئاستی لێکترازانی خێزانهكان لە
ئاکامی کۆچکردنی گەنجان
ئةو ميتؤدةي ئ َيمة بةكارمان ه َيناوة ميتؤدي ِرووث َيوي كؤمةآليةتي بة منوونةية .ئامرازةكاني
كؤكردنةوةي زانياري بريتيية لة ثرسيار نامة و كةرةستة ئامارية بةكارهاتووةكةش ِريَذةي سةديية،
ئةم تويَذينةوةية لة دوو تةوةر ثيَك ديَت ،ئةوانيش اليةني تيؤري و اليةني مةيدانية .لة طرنطرتين
ئةجنامةكاني ئةم تويَذينةوةية بريتيية لة
 .1ئاكامة كؤمةآليةتيةكاني كة لة ئةجنامي كؤضكردني طةجنان لة سةر خيَزانةكانيان دةكةويَتةوة ،كة
ئاكامة باشةكاني بريتيية لة ناردنةوةي داهات و بةدةسهيَناني برِوانامةي بةرزتر و باشرتكردني
بذيَوي ذيانيان ،وة لة ئاكامة خراثةكاني كة بريتيية لة خزمةتكردني بازارِي وآلتان و ناردنةدةرةوي
داهات و تيَكداني ئاسايشي وآلت.
 .2بةرزترين ئاست كة لة ئاكامةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر خيَزانةكانيان دةكةويَتةوة بريتيية لة
تيَكضووني دةرووني باوانيان و دلَةرِاوكيَ و نةخؤشي وة سةرف كردني داراييةكي زؤر.
 .4بةرزترين ئاسيت ليَكرتازاني خيَزان كة لة ئةجنامي كؤضكردني طةجنان بريتيية لة كةمبوونةوةي
ِريَذةي هاوسةرطريي و زؤربووني ِريَذةي قةيرةيي الي كضان و الوازبووني ثةيوةندي كؤضكةر بة
ئةنداماني ناو خيَزانةكةي.

ز

ناوةرِؤك
ز

الثةرِة

ناوةرِؤك
قورِئاني ثريؤز
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ب
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ث

ناوةرِؤك بؤ تويَذينةوةكة

ج
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ثيَشةكي
كؤضي طةجنان يةكيَكة لةو دياردانةي كةوا لة زؤربةي كؤمةلَطةكاني بووني هةية و بة تايبةتي لة
كؤمةاَطةي كوردي ،ئةم دياردةيةش كاريطةري لة سةر خيَزان و تاك و كؤمةلَطا دروست كردووة ،ئةو
كاريطةريانةي كؤضكردن بةتايبةتي لة رِووي ثيَكضووني ثةيوةندية خيَزانيةكان و هةروةها بارودؤخي
ئابووري و سياسي و كؤمةآليةتي وآلتةوة ،ناجيَطريي ئابووري و ناجيَطريي ئةمن و ئاسايش و نةبووني
ئازادي سةروةري و ياسا ئةمانة ثالَ بة طةجنةوة دةنيَ كؤض بكات ،بةآلم لة ئاكام دا ئةم كؤضة
كؤمةلَيَك كاريطةري ئةريَين ة نةريَين هةية ،هةم بةسةر تاك و خيَزان و كؤمةلَطاداز كاريطةرييةكاني
بةسةر تاكةكانةوة لةوة داية دةبيَتة هؤي ئةوةي ئةو كةسة شارةزا و ئةزمووني زياتر وةربطري وة
شارزايي كلتور و داب و نةرييت طةالن بيَت ،لةطةلَ ئةوةي زؤر جار دةبيَتة هؤي بةدةستهيَناني
برِوانامةي بةرزتر ،كاريطةريةكانيش لةسةر خيَزان دةبيَتة هؤي تيَكضووني زؤر جار ثةيوةنديةكاني
خيَزان ،وة خيَزان دوضاري كيَشة و طري و طرفيت دةرووني و تيَكضووني ثةيوةنديةكان و نةماني
سةرثةرشتيار دةبيَتةوة .يةكيَكي تر لة كاريطةريةكاني لةسةر كؤمةلَطا بيَت ئةويش زياد بووني ِريَذةي
قةيرةيي و نةماني طةنج و دةسيت كاري بةهيَز و نةماني خاوةن ئةزمون كة ئةمانة وآلت ثيَويسيت
ثيَيان بؤ بةرةو ثيَش بردني كؤمةلَطا،

1

تةوةري يةكةم /اليةني تيؤري تويَذينةوة
بةشي يةكةم :رِةهةندةكاني تويَذينةوة و ثيَناسةي ضةمكةكان
باسي يةكةم /رِةهةندةكاني تويَذينةوة
طرفيت تويَذينةوة
كؤضكردن دياردةيةكي جيهانيية ،بة تايبةتي لة سةرةتاي ئةم سةدةية(  ) 21دياردةكةش ،كؤمةلَة
ئاكاميَكي باش و خراثي لةسةر خيَزانةكاندا هةية ،كة ثيَويست بةوة دةكات تويَذينةوةي لةسةر
ئةجنام بدةين .هةر بؤية باسي اليةنة خراثةكان و كاريطةرية خراثةكاني لةسةر خيَزانةكاندا دةكةين،
لةم بوارانةش ئاكامة كؤمةآليةتيةكانة
گرفتی توێژینەوە بریتیە لە پرسیارێک یان چەند پرسیارێک کە توێژەر لە
توێژینەوەکەی دەیانخاتە ڕوو بۆ دۆزینەوەی وهاڵمهكانيان .كؤضكردني طةجنان بؤ هةندةران
كؤمةلَيَك ئاكام لةسةر خيَزانةكانيان دروست دةكات ،هةروةها كؤمةلَيَك طرفت رِووبةرِوي خيَزاني
كؤضبةران دةبيَتةوة لة ئاكامي كؤضكردني طةجنةكانيان.
بۆيه لەم رِوانطةيةوة گرفتى توێژينهوه بريتييه لة ئاکامەکانی کۆچکردنی گەنجان لەسەر
خێزانەکانیان.

گرنگی توێژینەوە
گرنگی ئەم توێژینەوەیە لەوەدایە کە هەوڵدانە بۆ باسکردنی گرنگترین و سەرەکی ترین
ئاکامەکانی کۆچکردنی گەنجان بۆ دەرەوەی واڵت کە پێشوتر و ئێستاش دیاردەیەکی زۆر
باوی نێو کۆمەڵگای کوردیە کە شایەنی ئەوەیە باس بکرێت و تیشکی بخرێتە سەر بە
مەبەستی دەستخستنی سەرچاوەیەکی گرنگ بۆ سەنتەر و ڕێکخراوەکانی گەشەپێدانی
گەنجان .ئەم توێژینەوەیەش وەکو هەر توێژینەوەیەکی زانستی تر گرنگی خۆی لە دوو
الیەندا دەبینێتەوە ئەویش الیەنی تیۆری و الیەنی پراکتیکیە.
گرنگی الیەنی تیۆری :هەروەك لە ناونیشانەکەدا دیارە گرنگی الیەنی تیۆری ئەم
توێژینەوەیە هەر وەك لە ناونیشانەکەدا دیارە و دەردەکەوێت کە باس لە دیاردەیەك
دەکات کە ئەم ساڵ بە ڕێژەیەکی زۆر دیار و بەرچاو لەناو گەنجاندا باڵوبوەوە کە
گرنگیەکەی لەوەدایە ڕەنگە ببێتە هۆی زیادبونی کەڵەکە بونی زانیاری تیۆری لەسەر ئەم
2

بابەتە ودەوڵەمەند کردنی و زیادەیەکی زانستی بۆ کتێبخانەی بەشی کۆمەڵناسی بە
تایبەتی و بەشەکانی تر بەگشتي
گرنگی الیەنی پراکتیکی :گرنگی الیەنی پراکتیکی ئەم توێژینەوەیە دەردەکەوێت لە
ڕێگای زانین و ئاشکرا کردنی ئاکامە کۆمەاڵیەتیەکانی کۆچکردنی گەنجان بۆ دەرەوەی
واڵت ،لە بەر ئەوەی ئەم توێژینەوەیە ئەنجامەکانی بەهێز دەکات بە خستنەڕووی
دەرئەنجامی زانستی کە لە ڕێگای ئەم
دەرئەنجامانەوە دەزگایە پەیوەندی دارەکان ئاشنا دەکات بە دەرئەنجام و ئاکامەکانی
کۆچکردنی
گەنجان لەسەر خێزانەکانیان ،تا ئەوان بتوانن بە شێوەیەکی زانستیانە ڕووبەڕووی ئەم
دیاردەیە ببنەوە و هەوڵدەن بۆ باشکردنی الیەنی ئابوری و پەروەردەیی و کۆمەاڵیەتی
گەنجانی هەرێمی کوردستان و شاری هەولێر بەتایبەتی.


ئامانجی توێژینەوە
هەر توێژینەوەیەکی زانستی لە هەر بوار و بابەتێکدا بکرێت ئامانجێک یان چەند
ئامانجێکی تایبەت بەخۆی هەیە کە توێژەر لە هەوڵی هێنانەدی ئەم ئامانجانە دایە.
ئاماجني سةرةكي ئةم تويَذينةوة زانینی ئاکامە کۆمەاڵیەتیەکانی کۆچکردنی گەنجانە لەسەر
خێزانەکانیان .كة لە ڕوانگەی ئەو ئامانجە سةرةكيةي سەرەوە گرنگترین ئامانجەکانی ئەم
توێژینەوەیە بریتین لە:
 - 1زانينى ئاكامه كۆمهاڵيهتييهكانى كۆچكردنى گهنجان لهسهر خێزانهكانيان.
 - 2زانینی بهرزترين ئاست لە ئاکامەکانی کۆچکردنی گەنجان لەسەر خێزانهكانيان.
 - 3زانینی ئاستی لێکترازانی خێزانهكان لە ئاکامی کۆچکردنی گەنجان.
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باسي دووةم /ثيَناسةي ضةمكةكان
 1ئاکامە کۆمەاڵیەتیەکان
ئاکامە کۆمەاڵیەتیەکان /واتا ئەو ئەنجامەی لە کردە ،پڕۆسە ،مامەڵە و هەڵسوکەوت،
هەڵوێست ،ڕووداو ،وتووێژ ،بڕیار یاخود سیاسەتێك دەکەوێتەوە .ئاکامە کۆمەاڵیەتیەکان
ئەو ئاکامانەن کە کۆمەاڵیەتین یاخود ڕەهەندێکی کۆمەاڵیەتیان هەیە(.محەمەد:2٠٠3،ال
)1١
ئاکامە کۆمەاڵیەتیەکان/مەبەست لەو ئەنجامانەیە لە بونیاد و پێکهاتەی کۆمەڵگاکەدا
بەهۆی

دۆخێك

یان

خراپی

سیستەمێك

لە

بەڕێوەبردنی

کۆمەڵگاکەدا

بەدەردەکەون(.شوانی :۳۱۰۲،ال)183
پێناسەی ڕێککاری ئاكامة كؤمةالَيةتييةكان /بة ثيَي ئةم تويَذينةوةية بريتية لة ئةجنامة
كؤمةآليةتيةكاني كؤضكردني طةجنانة لةسةر خيَزاني قوتابيةكاني كؤليَذي ئادابي شاري هةوليَر.

 2کۆچکردن
هەرچەندە زۆر لە توێژەران پێناسەی زۆریان بۆ کۆچکردن کردووە بەاڵم لەیەک چونێکی
زۆر هەیە لە پێناسەکانیاندا و هەندێکیشیان بە شێوەی جیاواز پێناسەیان کردووە.
کۆچکردن(ڕەوکردن)/بریتیە لە پڕۆسەیەکی جێگۆڕکێ و گۆڕینی شوێنی نیشتەجێبوونی
تاک یان گروپە مرۆییەکان لە شوێنی ئاسایی لێڕاهاتنیان بۆ شوێنێکی تری ناو
واڵتەکەیان یان دەرەوەی سنوری سیاسی واڵت(.شوانی: ۳۱۰۲،ال )152
کۆچکردن/ئاماژە بۆ کۆچی چەند تاکێك دەکات یاخود کۆمەڵێك دەکات لە نیشتیمانی
بنەڕەتی خۆیانەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی دیکە بەمەبەستی مانەوەی بەردەوام و جێگیری و
ئارامی لە کۆمەڵگەی نوێدا ،بە گوێرەی مەرجەکانی مانەوە لەو شوێنەدا(.سەمیرە:2٠٠٢،
)11١
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کۆچکردن/بریتیە لە پڕۆسەی جواڵن و گواستنەوە لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیەکی تر،بە
مەبەستی باشکردنی ژیان و گوزەرانی ئابوری یان ڕاکردن لە بارودۆخی سروشتی خراپ
وەک بومەلەرزە و کەشی نا لەبار یان تەنگژەی سیاسی(.ابراهیم ،۳۱۰5،ال)15٠

وە هەروەها لە ڕوانگەی ئەحمەد ئەسکەندەرەوە کۆچکردن /بریتیە لە جێ هێشتنی خاک
و خەڵک و نیشتیمان کە تیایدا دەژی ،بەرەو خاك و خەڵك و نیشتیمانێکی تر بە ئامانج و
مەبەستێکی دیاریکراو و نیەتێکی پێشوەختە لەبەر هۆکار و بەربەستی جۆراو
جۆرەوە(.ئەسکەندەر ،2٠1٢،ال )٢١

كؤضكردن :كؤضكردن بة رِؤيشتين خةلَكي لة خالضيَكي جوطرافيةوة بؤ خالَيَكي ديكة دةطوتريَت .ئةو
بةلَطانةيكة مرؤظةكان بؤ كؤضكردنيان دةيهيَننة ثيَش جياوازن و لة كةمبووني سةرضاوةي خؤراك لة
ناوضةيةكدا تا ئازارةكان و تةعقيبة سياسيةكان و مةزهةبيةكان لة بةر دةطرن .مرؤظةكان لة
بنةرِةتدا لة ثيَناو دةستكةوتين فرسةتةكاني ذيان يَكي لة بارتر و شياوتردا كؤض دةكةن( .كؤهني،
)22120224

پێناسەی ڕێککاری كؤضكردن :مةبةستمان لةو طةجنانةية كة لة ناوةوةي وآلت كؤض دةكةن بؤ
دةرةوةي وآلت و ئاكامي كؤمةآليةتي لةسةر خيَزان و بةسةر خؤيان و بةسةر كؤمةلَطادا بةجيَ
دةهيَلَن.

 4گەنج
نە لە زاراوەی خەڵکی ئاسایی و نە لە زاراوەی خەڵکی تایبەت بە کۆمەڵناسی ،دەرونناسی
و پەروەردە و فێرکردندا پێکهاتنێکی گشتی لەسەر چەمکی الو(گەنج) لە ئارادا نیە بەاڵم
بەبۆچوونێ کۆمەڵناسیانەی سەردەم و بۆچوونی توێژەران بەم شێوازە پێناسەی بۆ کراوە
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گەنج/گەنجێتی چەمکی بونەوەرناسییە ،بەاڵم سەردەمێکی کۆمەاڵیەتی و کولتوریشە ،لە
سەردەمێکە کە کەسەکە مەرجی پێویست بۆ کردەوەی سەربەخۆ لە هەموو بوارەکانی
ژیاندا وەدەست دێنێت(.شێفەرس:2٠٠8،ال )1١

گەنج/قەواریەکی پڕ لە هێز و وزەیەکی بێ شومار و توانایەکی لە ڕادە بەدەرە ،نازانێ
کۆسپ مانای چیە ،بەردەوام لە هەوڵداندایە ،هەردەم حەزدەکات شتی نوێ ببینێت،
ببیستێ و فێر ببێت ،توانای خۆڕاگری و بەرگەگرتنی ناخۆشیەکانی هەیە ،لەو پەڕی هێز و
تەندروستی الشەیدایە ،هەموو پێداویستیە ماددی و ڕۆحیەکانی تێدا بەرجەستە دەبێت
ئەگەر ڕێگای بۆ خۆش بکرێت(.ئەسکەندەر: ۳۱۰٢،ال)15

گەنج/کائینێکە ڕاستەوخۆ بە بابەتەکان ڕازی نیە ،وەاڵمە ئامادەکراوەکانی قبوڵ نیە،
شتێك کە ناوی تابۆ بێت ،گەنج پیرۆزی و موقەدەسەکان تا کەمترین ڕاددە کەم
دەکاتەوە (.ئةمحةد و سةركةثكاني ،2222،ال)22

پێناسەی ڕێککاری طةنج :طةنج ئةكةسةية كةوا لة تةمةني  18بؤ  42سالَية ،كؤض دةكات لة
ناوةوةي وآلت بؤ دةرةوةي وآلت و دةبيَتة هؤي لة دةستداني هةلي كار و دةسيت كار و كةساني خاوةن
ئةزموون .

 ١خێزان
خێزان/یەکەیەکیکۆمەاڵیەتی سەرەکیە لە دروستکردنی کۆمەڵگا ،دەتوانین بڵێین
باوان(دایک و باوک) دروستکەر و هەڵسوڕێنەری خێزانن .کە ئەرکی سەرەکیان پەروەردە
کردن و پێگەیاندنی منداڵەکانە  ،کە ئەوانیش هەڵدەستن بە دروستکردن و پێکهێنانی
خێزانێکی نوێ و خستنەوەی نەوەیەکی نوێ ،بەمەش ژمارەکی زۆری خێزان پێك دێت و
دەبێتە هۆی پێکهێنانی کۆمەڵگا(.عەبدولڕەحمان15: 2٠12،ال)
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خێزان/کۆمەڵە کەسێکن کە پەیوەندیەکی خوێن ،هاوسەرگیری ،یان بە بەچەکردن
بەیەکیان دەبەستێتەوە و خانەوادەیەکی تایبەتمەند پێک دەهێنن ،هەڵس و کەوت و
پەیوەندی لە نێوانیااندا هەیە بەپێی ئەم ڕۆڵە کۆمەاڵیەتیە بڕیاردراوەی کە لە کۆمەڵگادا
هەیە و ئەمەش ڕۆڵی پیاو و ئافرەت و باوک و دایک وکچ و کوڕکان دەکرێتەوە
ڕۆشنبیریەکی هاوبەشی گشتی پێکدەهێنن (.عبدالرحمان ،2٠12 ،ال)15

خێزان/کۆمەڵێکە لە دایك و باوك و منداڵەکان یان هەندێك لە تاکەکانی ئەم کۆمەڵەیە
پێکدێت ئەگەر هاتوو یەك گوزەرانیان هەبوو هەرچەندە شوێنی نیشتەجێبونیان جیابوو(.
كؤمةلَيَك نووسةر :۳۱۰۲،ال )٢٢
خێزان/دامەزراوەیەکی

کۆمەاڵیەتیە،

ئەرکە

جەوهەریەکانی

تاك

و

کۆمەڵگا

هەڵدەسوڕێنێ ،خێزان بونەوەرێکی مرۆیی دەگۆڕێت بە مرۆڤێکی بەمرۆڤ کراوی خاوەن
سروشتی کۆمەڵگاکەی ،بەهۆی پەروەردە کردن و ئاڕاستەکردنەوە(.خەلیل:2٠٠٢،ال )5

خێزان/ڕێکخراو یانکۆمەڵەیەکە کە لەسەر بنەمای خزمایەتی خوێنی و خزمایەتی
هاوسەرگیریەوەیە.

خێزان /دامەزراوەیەکی کۆمەاڵیەتی یەو لە هەموو شوێنێك و سەردەمێکدا بوونی هەیە و
بەبێ ئەو مانەوە و بەردەوامیی کۆمەڵگە مەیسەر نابێ(.وسوتی و خوڵق :2٠13،ال)18١

پێناسەی ڕێککاری خيَزان /خيَزان ئةو دامةزراوة كؤمةآليةتيةية كةوا يةكيَك لة ئةندامةكاني
تووشي كؤمةلَيَك كيَشة و طري و طرفيت كؤمةآليةتي دةبيَتةوة ،وةكو تيَكضووني ثةيوةندية
كؤمةآليةتييةكان و لةدةستداني شريازةي خيَزان ،يان لة دةستداني بةرثرسي خيَزان كة ئةوةش
كاريطةري لةسةر الواز بووني ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكاني نيَوان ئةندامةكاني خيَزان و هةروةها
دروست بووني نةخؤشي كؤمةآليةتي خيَزان.
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بةشي دووةم :تويَذينةوةكاني ثيَشوتر و تاوتويَكردنيان
باسي يةكةم :تويَذينةوةكاني ثيَشوو
 :1تويَذينةوةي د .مراد حكيم حممد ،بةناونيشاني ( ئاكامة كؤمةالَيةتيةكاني سياسةتي
راطواستين كورد لة عيَرا قلة سةردةمي بةعسدا) ليَكؤلَينةوةيةكي مةيدانيية لة هةريَمي كوردستاني
عيَراق
هةموو باسيَكي كؤمةالَيةتي ئاماجني تايبةت بة خؤي هةية ،ئاماجني ئةم تويَذينةوةيةش بة ضةند
خالَيَك دةخةينةرِوو
 .1دةستنيشانكردني بةشيَكي طرنط و بةرضاوي ئةو ئاكامة كؤمةالَيةتيانةي لة سياسةتي رِاطواستين
كوردان كةوتونةتةوة ،ئةويش بةسةرجندان لة بونيادي كؤمةلَطا و شيَوةي طوند.
 .2دةمانةويَ بطةين بة ضةند ئاماجنيَك و لة ميانةدا زؤرتر رِوون دةبيَتةوة ،رِاطواسنت ض طؤرِانكارييةكي
لة كوردستاني باشوردا دروست كردووة و هةولَدةدريَت ئةو دياردة و ئاكامة نيَطةتيظانةي بة هؤي
رِاطواستنةوة دروست بوون دةستنيشان بكةين و لة ِريَي ثيَشنيار و رِاسثاردةي تايبةتةوة هةولَبدريَت
بؤ كةمكردنةوةي كيَشة و طرفتةكاني راطويَزراوان.

لة طرنطرتين ئةجنامةكاني ئةم تويَذينةوة بريتيني لة :
 .1ئوردووطاي زؤرة مليَ ئةمرِؤ بة شيَوةيةكي نيشتةجيَبووني دانيشتوواني كوردستاني خوارووة.
ئوردووطا دةرهاويَشتةي سياسةتي راطواسنت و شويَنطؤرِكيَي دانيشتووان .لةبةر ئةوةي ذياني ناو
ئوردووطا جياوازي زؤرة لة شيَوازي ذياني طوند.
 .2زؤربةي شار و شارؤضكةكاني كوردستاني خواروو لة ئةجنامي كؤضي رِاطويَزراوةكانةوة ذمارةي
دانيشتووانيان بة شيَوةيةكي نائاسايي و ناسروشيت زيادي كردووة،بةجؤريَك بووة هؤي ئةوةي شيَوازي
ذياني الديَيانة لة زؤربةي شارةكاندا زالَ بيَت و ثرِؤسةي شارنشيين لة كوردستاني خواروو دوا
بكةويَت.
 .4ذياني كؤمةالِيةتي ثيَش رِاطواسنت زؤر سادة و ساكار بوو ،بةتايبةتي لة الديَ خانووي سادة و بضووك،
ناو مالَيَكي كةم و هةذارانة و جل و بةرطي زؤر جار نا ِريَك .بةالَم دواي رِاطواسنت و تيَكةالَو بوونيان و
باشتبووني ئابووري عيَرِاق ،هاتين سةيارة و كةرةستةي كارةبايي ،طؤرِانيَكي كؤمةالَيةتي طةورةي
بةخؤوة بيين
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تويَذينةوة عرةبيةكان
 .1تويَذينةوةي عباس ،مروش مضهب ( )۳۱۳۱بة ناونيشاني كؤضي طةجنان و كاريطةري
لةسةر ثةرةثيَداني بةردةوام ،ئاماجني ئةم تويَذينةوةية زانيين ئةو هؤكارانةي بوةتة هؤي
كؤضكردني طةجنان كاريطةرية ئةريَين و نةريَنيةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر
طةشةثيَداني بةردةوام ،لةم تويَذينةوةية تويَذةر ميتؤدي وةصفي بة ِريَطةي رِووثيَوي
كؤمةآليةتي بة منوونة ئةجنام داوة ،ئامرازي كؤكردنةوةي زانياري برييت بووة لة
ضاوثيَكةوتن و فؤرِمي رِاثرسي كة فؤرِمةكةي لة كؤمةلَيَك مامؤستاياني زانكؤي بغدا و
زانكؤكاني تر بآلو كردؤتةوة ،منوونةي تويَذينةوةكةي  52كةس بووة  25لة رِةطةزي نيَر و 25
لة رِةطةزي ميَ ،جؤري منوونةكةشي مةبةستدار بووة.
طرنطرتين ئةجنامةكاني ئةم تويَذينةوةية
 .1ملمالنيَي ناوخؤيةكان هؤكاري سةرةكي كؤضكردني طةجنانن.
 .2هؤكاري ئابووري يةكيَكي ترة لة هؤكارة سةرةكيةكاني كؤضكردني طةجنان.
 .4رِاطةياند رِؤلَيَي طرنطي هةبووة لة كؤضكردني طةجنان.
 .4بةذداري نةكردني طةجنان لة ثالندان و بةرنامة ِريَذي حكومةت كاريطةري هةبووة لةسةر كؤضي
طةجنان.
 .5كةمي داهاتي مانطانة يةكيَكي تر بووة لة هؤكارةكاني كؤضي طةجنان.
 .6طةرِان بةدواي ذيانيَكي باشرت كة بذيَوي باشرت بكات كة يةكيَكي ترة لة هؤكارةكاني كؤضي طةجنان.

 :2الشناوي ،عمرو حممد ( )2221بة ناونيشاني () ئاماجني ئةم تويَذينةوةية بريتية لة زانيين وة
رِةهةندةكاني كؤضكردني ناوةحؤ و دةرةكي لة رِووي ئابووري و كؤمةآليةتييةوة ِريَطرن .ئةم
تويَذينةوةية ثشيت بة ميتؤدي وةصفي و شيكاري بةستووة بؤ شيكردنةوةي ئةم دياردةية.
طرنطرتين ئةجنامةكاني ئةم تويَذينةوةية
 .1زياد بووني كؤض لةسةردةمي ناجيَطريي كؤمةآليةتي و سياسي وآلتانةوة بووة.
 .2ئةوانةي كؤضيان كردووة زؤر جار بؤتة هؤي ئةوةي كةوا دوضاري هةرِةشة و مةترسي بنةوة
 .4لة رِووي مادي زةرةر و زيانيان بةركةوتووة
 .4ثالَنةرة ئابووريةكاني كؤضكردني طةجنان يةكيَكة لة طرنطرتين هؤكارةكان
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 .5كؤضكردني طةجنان بؤتة هؤي ئةوةي كةوا كؤمةلَيَك ِريَكخراوي مافيايي دروست بيَت كة بازرطاني بة
جةستةي مرؤظةوة بكريَت ئةمة جطة لةوةي كؤضي طةجنان واي كردووة طةجنان بة دواي ئاوات و
ئازاديةوة بطة ِريَن وة ثالَنةري ماديش خةلَك كؤضي كردووة بؤ بةدةسهيَناني سامان و دةستكةوتي
زياتر.

 :4تويَذينةوةي عيسي ،احالم امحد ،جملة املستنصرية الدراسات العربية والدولية العدد.55
ئاماجنةكاني ئةم تويَذينةوةية بريتية لة
خستنةرِووي كاريطةري كؤضي دةرةكي لةسةر رِةوشي سياسي و ئابووري عيَرَاق و ضؤن دؤزينةوةي
ِريَطا ضارة لة كؤض كردن.
منوونةي تويَذينةوةكةي بريتية لة وةرطرتين ئامار و زانياريانةي كة بةكارهاتووة .ئامرازةكاني
كؤكردنةوةي زانياري ئةمانة بووة ،منوونةكةشي لةسةر ئةو بابةتانةية كة لةسةر طؤظار و رِؤذنامةكان
بآلوبؤتةوة.
لةطرنطرتين ئةجنامةكاني بريتيية لة
 .1كؤضي طةجنان كاريطةري هةية لةسةر خيَزان و الوازي ثةيوةندية خيَزانيةكان و نةماني جيَطريي
خيَزان.
 .2كؤضي طةجنان دةبيَتة هؤي دواكةوتين هاوسرطريي ،بة تايبةتي دروست بووني قةيرةيي الي ئافرةتان.
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تاوتويَ كردني تويَذينةوةكاني ثيَشوو
لةو تويَذينةوةي كة ئةجناممان دواي تاوتويَكردني تويَذينةوةكاني ثيَشوو طةيشتينة ئةو ئةجنامةي كة
لةطةلَ تويَذينةوةي خؤمان لة ضةند خالَيَك يةك دةطرن .ليَرةدا تيشك دةخةينة سةر ضةند
ئةجناميَكي هاوشيَوة ،لة تويَذينةوةي خؤمان و تويَذينةوةكاني ثيَشوو.
لة خشتةي ذمارة (  ) 2بؤمان دةركةوتووة بة ِريَذةي لة ( )54%لةطةلَ بةلَيَ دان سةبارةت بة كؤضي
طةنج و الوازي ثةيوةندية كؤمةآليةتييةكاني نيَو ئةنداماني خيَزان .ئةمةش هاوشيَوةية لةطةلَ
تويَذينةوةي عيسى ،احالم امحد لة خالَي يةكةمي دةرئةجنامةكان كة تايبةتة بة كؤضي طةجنان
كاريطةري هةية لةسةر خيَزان و الوازي ثةيوةندية خيَزانيةكان و نةماني جيَطريي خيَزان.

لةخشتةي ذمارة (  ) 8بؤمان دةركةوتووة بة ِريَذةي لة (  )% 44لةطةلَ بةلَيَ دان سةبارةت بة كؤضي
كةجنان و بةهةدةر داني دارايي ،كة ئةمةش هاوشيَوةية لةطةلَ تويَذينةوةي الشناوي ،عمرو حممد كة
لة خالَي سيَيةمي دةرئةجنامةكةي دةلَيَت ئةوانةي كؤض دةكةن لة رِووي مادي زةرةر و زيانيان
بةركةوتووة

لة خشتةي هةر يةك لة ذمارة ()12و ( )14لة ئةجنامةكةي بؤمان دةركةوتووة كة كاريطةري كؤض كردن
لةسةر هاوسةرطريي بة ِريَذةي لة (  )% 65لةطةلَ بةلَيَ دان .وة سةبارةت بة كؤضي طةجنان و ِريَذةي
قةيرةيي كضان بة ِريَذةي لة (  )%52لةطةلَ بةلَيَ دان ،ئةمةش هاوشيَوةية لةطةلَ تويَذينةوةي عيسى،
احالم امحد لة خالَي دووةمي دةرئةجنامةكةي بريتيية لة كؤضي طةجنان دةبيَتة هؤي دواكةوتين
هاوسرطريي ،بة تايبةتي دروست بووني قةيرةيي الي ئافرةتان.
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بةشي سيَيةم /ئاكامة كؤمةآليةتييةكاني كؤضكردني طةجنان
باسي يةكةم :كؤضكردن و جؤرةكاني
ئةلبيَرت كامؤ دةلَيَت " :دايك نيشتيمان نيية ،من لةكاتي ئازارةكامن هاوار بؤ دايكم
دةكةم نةك خاكيَك كة دةزامن هةرطيز بة هانامةوة نايةت ".
كؤضكردن
كؤضكردن بة ثرِؤسةيةكي خؤويستانة دادةنريَ ،منوونة كؤمةلَطا هةية
دانيشتووانةكةي جيَطرية ،لةطةلَ ئةوةشدا ئارةزوي كؤضكردن ،هةندئ كةس كؤض دةكةن و
ئةواني تر لة شويَين خؤيان دةميَننةوة .ئةم كةسانةي كؤض دةكةن دابةشكردنيَكي
هةرِةمةكي تايبةمتةنديية بايؤلؤذي و كلتووريةكاني مرؤظ نانويَينَ .طرنطرتين و
شياوترين فاكتةري كؤضكردن تةمةنة ،كة لة هاتوضؤي ناو يةك وآلت و تةنانةت
بزاوتةكاني نيَوان وآلتانيش ،زياتر طةجنان و طةورةكان دةطريَتةوة و ئةوان زياتر شويَين
نيشتةجيَبووني خؤيان دةطؤرِن ،طةجنان بة شيَوةيةكي طشيت دةتوانن زياتر لةطةلَ
هةلَومةرجة تازةكان بطوجنيَن ،ضونكة تازة ضوونةتةوة ناو بازارِةكاني كار و ئاسانرت
دةتوانن هةلَومةرجي خؤيان بطؤرِن (.سهاونة و مسحة ،2229 ،ال)122
جؤرةكاني كؤضكردن
 -1كؤضكردن لة بارةي سنوري سياسي ووآلتةوة:
ئةو جؤرة كؤضكردنةية كة لة تيَثةرِاندني سنووري والَتةوةية ياخود تيَنةثةرِاندني سنوري وآلتةوة.
كة ئةمةش دةبيَتة دوو جؤر :
كؤضكردني ناوخؤيي :واتة لة ضوارضيَوةي سنوري سياسي وآلتةكة تيَناثة ِريَت ،وةكو ئةو تاك و

أ-
خيَزانانةي لة الديَكانةوة كؤض دةكةن بؤ ناو شار يان هةنديَك شارؤضكةوة بؤ شارة طةورةكان و
ثايتةخيت وآلتةكة شويَين خؤيان دةطوازنةوة ،يانيش لة شارةوة بؤ الديَ كؤض دةكةن.
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كؤضكردني دةرةكي :بريتيية لة تيَصةرِاندني سنوري سياسي وآلت و بة جيَ هيَشتين شويَين
ب -
نيشتةجيَبوون وة ئةم جؤرةي كؤض كردنة كاريطةي خراث دةخاتة سةر دياردة دانيشتووانيةكاني وةكو
قةبارة و ثيَكهاتةي رِةطةزي و زانسيت و تةمةن و دةسيت كار و دياردةي دابةشبوون.

 -2كؤضكردن لة بارةي خواست و ويستةوة.
ئةم جؤرةي كؤضكردنة دةطريَتةوة كة ثةيوةسنت بة ويسيت ئةوانةي كؤض دةكةن ،تا ضةند ئةم
كؤضكردنة ئارةزو مةندانية يا بة ناضاريي و زؤرة مليَية .ئةمةش دةبيَتة سيَ جؤر:
كؤضكردني ئارةزوو :جؤريَكة لة جؤرةكاني كؤضكردني تاك يان خيَزانةكان ،بةزؤري ئةو خيَزانانة

أ-
دةطريَتةوة كةلة كؤمةلَطةي خؤشطوزةران و ثيَشكةوتوودا بة دواي دابينكردني ثيَداويستيية
بنةرِةتييةكاني ذيان و مسؤطةر كردني سةرضاوةيةكي تايبةتي بذيَويدا دةطة ِريَن.

كؤضكردني ناضاري :بريتيية لةو جؤرة كؤضكردنةي كة لة ذيَر فشار و ثالَةثةستؤي هؤكاريَك يان
ب -
ضةند هؤكاريَكدا وةكو نةبووني كار و نةبووني خزمةتطوزاري و سةخيت ذيان و طرفيت كؤمةآليةتي و
تةنط دةسيت يان نةهاتنة دي هيوا و ئاواتةكانيان كؤض دةكةن و وآلتةكةيان بة جيَ دةهيَلَن.
كؤضكردني زؤرة مليَ :بريتيية لة هةلَكةندن و جيَطة ثيَ ضؤلكردن و طواستنةوةي بةشيَكي
ت -
دانيشتووان بة زؤري لة اليةندةسةآلتةوة ض بة نيازي نةهيَشتين جياوازية نةتةوةيي و كلتوريةكان
بيَت وةكو ئةوةي لة هةشتاكاني كوردستاني خؤماندا رِووياندا .جاري واش هةية بة هؤي ثالني
خزمةتطوزارييةوة كؤضيان ثيَ دةكةن.

 -4كؤضكردن لة رِووي كاتةوة:
مةبةست لةم جؤرة كؤضكردنة ئةوةية ،كة ئةو كةسةي يان خيَزانةي كؤض دةكةن بؤ ئةو شويَنةي
ضوونة ماوةكةي ضةندة و ضةند دةميَننةوة .كة ئةمةش دةبيَتة دوو جؤر:
كؤضكردني كاتي :ئةو جؤرة كؤضكردنةية كة تاكةكان يان خيَزانةكان بؤ ماوةيةكي دياري كراو كؤض

أ-
دةكةن و دواي تةواوبووني كاتةكة دةطة ِريَنةوة شويَين نيشتةجيَبوونيان .وةكو طةرميان و كويَستاني
كؤضةرييةكان.
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كؤضكردني هةميشةيي :بريتيية لة بةجيَهيَشتين يةكجارةكي شويَين نيشتةجيَبوون و وةرطرتين
ب -
كلتوري ذينطةي نوئ كة تيايدا طؤرِاني رِيشةيي لة رِةفتار و كةسايةتي خودي كؤضبةر يان ئةوةي
دووةمياندا رِوو دةدات .وردة وردة تةواوي ثةيوةنديةكانيان بة شويَين ثيَشويانةوة دةثضرِيَت.

 -4ئامرازةكاني كؤضكردن:
ثةيدابوون و ثيَشكةوتين ئامزارةكاني هاتوضؤ و طواستنةوة و طةياندن رِؤلَيَكي بنضينةيي طيَرِاوة لة
ثرِؤسةي كؤضكردني دانيشتوواندا ،بؤية جيَطةي سةرسورِمان نيية بةرزبوونةوةي ِريَذةي كؤضكردن
هاوكات لةطةلَ ثةرةسةندني هيَلَي ئاسنني و دروستكردني شةمةندةفةردا بةدةركةتووة(.شواني،2214 ،
ال)152

باسي دووةم /هؤكارةكاني كؤضكردن
 .1قةيرانةكان :بةيةكيَك لة هؤكارةكان دادةنريَت بؤ كؤضي طةجنان و جيَهيَشتين زيَد و خال و نيشتيمان،
بةتايبةتي قةيراني بودجة و موضة
 .2بيَكاري :لةطةلَ سةرهةلَداني قةيرانةكان بيَكاريش وةك يةكيَك لة طرفتة سةرةكييةكاني طةجنان لة
جيهاندا ،كة كاريطةري رِاستةوخؤي لة بذيَوي ذيان و جيَطر بوون و داهاتووي نةوةكانةوة هةية.
 .4نارِؤشين لة داهاتوويةكي ثرِشنطدار :بةردةوام بووني مرؤظ لة لة ذياندا ثةيوةندييةكي رِاستةخؤي بة
بووني داهاتوويةكي باشرت و ذيانيَكي شايستةتر و بةدةسهيَناني بةختةوةري و ئوميَديَكي دةروني بؤ
طةيشنت بة ئاستيَكي باآل و بةرز لة رِووي رِوحي و مادي .بةآلم كاتيَك ئوميَديان بةم ذيانة نةبوو ئةوا
كؤض دةكةن و نيشتيمان جيَديَلَن.
 .4نائوميَدبووني طةجنان لة سيستةمي سياسي و دةسةآلتي حكومةت و دةزطاكان و حيزبة سياسيةكان و
سةركردةكان .كة ناتوانن ضاكسازي رِاستةقينة بكةن و طةندةلَي نةهيَلَن ،و حكومةتيَكي يةكسان و
دادثةروةر بؤ هاوآلتيان فةراهةم بكةن.
 .5فةرمؤشكردني طةجنان :بةطةرِخستين تواناكاني طةنج و نةخويَندنةوةي هةستةكاني و سود نةبينني
لة هيَزي طةنج كة برِبرِةي ثشيت كؤمةلَطايةكي سةركةوتووة ،بة شيَوةيةك طةر نةتوانريَت ثيَداويسيت
و داواكاريية بةرجةستةيي و ماددييةكان بؤ طةنج دابينبكريَت ،ناكريَت لة رِيَنمايي كردن و
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ئاراستةك ردني مةعنةوي و هاندان و خؤشةويسيت نيشتيمان و ثاراستين كةلتووري ئايين بئ بةش
بكريَن (.ئةسكةندةر ،2216 ،ال)28
 .6هؤكاري ئابووري :هؤكاري ئابووري كاريطةرييةكي زؤري هةية لة سةر كؤضكردن ،ئةوانةي كؤض دةكةن
ي ئابووريةكي باش و داهاتوويةكي رِوونيان هةبيَت.
زياتر دةيانةو َ
 .2هؤكاري كؤمةآليةتي :طوند و شارة بضووكةكان بة ئاساني كؤنرتِؤلَ دةكريَن .ئةوانةشي دةيانةويَ دريَذة
بة خويَندن و زانست بدةن كؤض دةكةن ،ضونكة نةبووني شويَين طوجناوي خويَندن و الوازي كةرتي
تةندروسيت لة طوندةكان  .شاسوار)14 ،2228 ،

باسي سيَيةم /ئاكامة كؤمةآليةتيةكاني كؤضكردن
ئاكامة ئةنرتؤثؤلؤذيةكاني كؤضكردن:
لة رِووي ئةنرتؤثؤلؤذيةوة يةكيَك لة ئاكامة طرنطةكاني كؤضكردن و تيَكةآلوبووني طروثي
مرؤيية جياوازةكانة لة رِووي ثيَكهاتةي جةستةييةوة ،دروستكردني ثةيوةندي و ئةجنامداني
هاوسةرطريي و خستنةوةي نةوةي نويَية لة ئةجنامي خيَزاني تيَكةآلو يان هاوسةرطريي تيَكةآلوة ،واتة
ذن و ميَردايةتي لة نيَوان ثياو و ئافرةتة رِةطةز جياوازةكاندا لة رِووينةذاديةوة ،ئةمةش رِةنطدانةوةي
دةبيَت لةسةر تايبةمتةندي و خةسلَةتة دانيشتوانيةكاندا ،ضونكة تاكي كؤضكةرة جياوازةكان
رِوبةرِووي ضةندين جؤري تيَكةآلوي ثةيوةند دةبنةوة ،جطة لةوةي لة بارةي شيَوازي ذيان و
رِةفتاركردنةوة خؤيان لةبةردةم منوونةيةكي نويَدا دةبيننةوة ،ئةو ناوةندةي بؤي هاتوون تةواو
جياوازة لة ناوةندي ثيَشوويان.

ئاكامة دميؤطرافيةكاني كؤضكردن
لة رِووي دميؤطرافيةوة كؤضكردن كاريطةري دةخاتة سةر هةر دوو كؤمةلَطاكة ،ض ئةوةي بةجيَي
هيَشتووة و ض ئةوةي بؤي ضووة ،ثيَكهاتةي رِةطةزي السةنط دةكات بة كؤضكردني ثياوان و مانةوي
ِريَذةيةكي بةرزي ئافرةتان لة كؤمةلَطاي كؤض ليَكردوو بةآلم بة ثيَضةوانةوة ِريَذةي نيَرينة لةو
كؤمةلَطايانةدا بةرز دةبيَتةوة كة هةميشة وةكو ناوةنديَك بووةتة جيَي رِاكيَشاني كؤض كةران.
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ئاكامة كؤمةآليةتيةكاني كؤضكردن
لة رِووي كؤمةآليةتي و ثيَكهاتة و بونيادي كؤمةلَطاكانةوة ،بيَ طومان هةميشة كؤضكردن
رِووبةرِووي دوو شيَوازي ريَكخسنت و ثيَكهاتةي كؤمةآليةتي جياواز دةبنةوة ،هةنديَك لةم جياوازيانة
زؤر بة سوودن ،بة تايبةتي بؤ ئةوانةي لة طوند و لة ناو كؤمةلَطا خيَلَةكي و دوواكةوتووةكانةوة كؤض
دةكةن بؤ شارة طةورةكان و ناوةنديَكي زؤر ثيَشكةوتوو بة بةراورد لةطةلَ ناوةندةكةي خؤيان ،ئةمة
دةبيَتة هؤي تيَكشان و لةبةر يةك هةلَوةشانةوةي ئةو سيستةمة كؤمةآليةتييةي بةريَوة دةبردن لة
طوندةكان و لة ناوضةكاني خؤياندا ،بة تيَثةرِبووني رِؤذطار رٍايةلِةي ثةيوةندية خزمايةتييةكانيان
الوازتر دةبيَت و لة شويَين ئةو ثةيوةنيدانةدا هاو ِريَيةتي قوتاخبانة و شويَين كار و دامةزراوة
فةرميةكان و سونديكا و ِريَكخراوة ثيشةييةكان شويَين ئةو ثةيوةنديانة دةطرنةوة و لة جياتي سنور
و ضواضيَوةي خيَلَ و طوند و خزمايةتي ثةيوةندي هاوآلتي و نيشتيماني دروست دةبيَت.

ئةو ئاكامانةي ثةيوةنديان بة ذمارة و شويَنةوة هةية:
رِةنطة لة رِووي جوطرافيةوة ئةمة طةورةترين و كاريطةرترين ئةو ئاكام و دةرئةجنامانة بيَت لة
كؤضكردن دةكةونةوة ،ثةيوةندي بة دوو زجنرية تةواوكةري يةكرتةوة هةية ،يةكةميان ئةوةي ثةيوةندي بةو
ناوضانةوة هةية كة رِاكيَشةري طروثة مرؤييةكانن  ،ئةمةش دةبيَتة هؤي فراوانبووني شارةكان و هيَشكردنة
سةر زةوي و زاري كشتوكالَي دةورووبةر و داطريكردني طوندةكاني كةناري شار و ئاوةدانكردنةوةي زةوي و
زاري نزيك شار بة خانوبةرة و بيناسازي ،ليَرةدا ضرِي دانيشتوان و بةرزبوونةوي ِريَذةي ثيَكةوة ذياني
مرؤظةكان بةرز دةبيَتةوة ،لة بةرامبةر ئةمةشدا بة ثيَضةوانةوة ذمارةي دانيشتواني ناوضةكاني دةورووبةري
كةم دةبنةوة و لة ضااللكييةكاني شاريش كةم دةكةنوة ،طوندةكان ضؤل دةبن و كيَلَطة كشتوكالَيةكاني بة
نةكيَلراوي دةميَننةوة(.شواني،2214 ،ال)162
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ئاكامة باشةكاني كؤضكردن
 .1طةشتكردني زانسيت بؤ دةرةوةي وآلت خواسيت زياتري لةسةرة ،هةروةها كؤضكردووةكان هةلي
كاركردني زياتريان بؤ دةرِةخسيَ بة جياواز لةطةلَ والتي خؤي دةطاتة قؤناغيَكي تر بؤ كؤكردنةوةي
داهات.
 .2طةورةترين كيَشةي وآلتاني دةرةوة ئةوةية كةمي ذمارةي دراوي نيشتيماني.
 .4جيَ بة جيَ كردني كرداري خةواندني دارايي لةماوةي زياد كردني ( دارايي ) وة هةروةها زياد كردني
ذمارةي كؤضكردووةكان بؤ وآلتاني دةرةوة وةكو خواسيت كارا و طةورة بةراورد بة خواسيت ئاسايي
خؤي لة كرداري بةرهةمهيَنان.
 .4كؤضكردن يارمةتي جيَ بة جيَ كردني كرداري خةواندن دةدات لةم ماوةيةدا .بةردةوام وآلتاني
دةرةوة خةواندنيَكي ناوةنديان هةبووة بة ِريَذةي لة  %2105لة سالَي  . 2222وة لة  %22لة سالَي  .2225وة
 %1204لة سالَي  .2222وة هةروةها لة  %809لة سالَي .2228
 .5ناردنةوةي داهاتيَكي طةورة دةرئةجنامن بؤ كؤضكردني طةنج بؤ وآلتاني يارمةتي دةري دةرةوة.
( سلمان ،2214 ،ص)162

ئاكامة خراثةكاني كؤضكردن
 .1ناردنة دةرةوةي داهات و ثارةي كؤضكردووةكان لو وآلتاني يارمةتي دةري دةرةوة ،ساآلنة
داهاتيَكي طةورة كؤ دةكةنةوة دةبيَتة هؤي بةرز بوونةوةي خواست لةسةر دراوي وآلتان ،وة
بة قيمةت بووني دراويان
 .2رِةخساندني بازارِي كاركردن و بةرزكردنةوةي خواست ،وآلتاني دةرةوة بازارِي كاركردنيان
بةرز كردةوة زيادة رِؤييةكي طةورةيان كرد لة دراو.
 .4ثالَناني لةسةر ثيَداويستية طشتييةكان ،بةرز بوونةوةي ِريَذةي ناردنةوةي داهات بة
ِريَذةيةكي بةرضاو لة طرنطرتين سةرضااوةكانة لة ضاو وآلتي خؤي .وةرطرتين داهات لة اليةن
وآلتاني دةرةوة بةرامبة بة ثيَداني هةنديَك خزمةتطوزاري طشيت كة جيَ بة جيَيان كردووة
لة تةرازوي حكومةت وةك ئاسودةيي ،تةندروسيت كارطوزارية كؤمةآليةتييةكان.
 .4اليةنة دارايةكة كيَشةيةكي ترة كؤضكردووةكان تووشي كؤمةلَيَك كيَشة دةبن.
( سلمان ،2214 ،ص)154
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بةشي ضوارةم
باسي يةكةم :خيَزان
جؤرةكاني خيَزان
 .1بة ثيَي جؤري ثةيوةندي جيَطري و ذمارةي ئةندامةكاني خيَزان .دةكريَن بة دوو بةشي طرنط:
جؤري يةكةم ئةو جؤرة خيَزانةية لة كؤمةلَطةكاني سةرةتايي و ديَرينة ثيَي دةوتريَت جؤري

أ-
ب  -ئاويَتة يا فراوان ،ئةويش ثيَك ديَت لة باوك و دايك و مندالَ و داثري و باثري و خوشك و براي ذن و
ثياوةكةية.
جؤري دووةم خيَزاني ناو كؤمةلَطةكاني نويَية كة بة ساكار ناو دةبريَت ،ئةويش ثيَك ديَت لة ذن و ميَرد و
ت -
مندالَةكانيان.
 .2بة طويَرةي دةسةآلتداري ميَردةكة يان ذنةكة ،ئةوةش سيَ جؤرة:
أ  -ئةو خيَزانةي كة دةسةآلتداري لة كاروباري خيَزاندا لة دةست ذنةكةوةية ،ئةم جؤرة ثيَي دةوتريَت خيَزاني
دايكيَيت.
ئةو خيَزانةي كة دةسةآلتداري لة كاروباري خيَزاندا لة دةست ميَردةكةية ،ئةم جؤرة ثيَي دةوتريَت خيَزاني
ب -
باوكيَيت.
ئةو جؤرة خيَزانانةي كة ميَرد و ذن لة دةسةآلتداري و سةرثةرشيت مالَ هاوبةشن ،ئةم جؤرةش ثيَي
ت -
دةوتريَت خيَزاني دميوكرِاتي.
 .4بة طويَرةي ذمارةي ميَرد و ذن .ئةمةش دوو جؤرة:
جؤري يةكةم ثيَي دةوتريَت يةك ذن و ثياوي ،لةم جؤرة خيَزانةدا تةنها ميَرد و ذنيَك دةبن تاكو ثةيوةندي

أ-
ميَرد و ذن لة نيَوانياندا مابيَت بؤ ثياو نابيَ ذنيَكي تر بيَنيَت و بؤ ذنةكةش نابيَ ميَرديَكي تر بكات.
جؤري دووةم ثيَي دةوتريَت فرة هاوسةري ،لةم جؤرة خيَزانةدا ثياو دةتوانيَت لة ذنيَك زياتر بيَنيَت،
ب -
هةروةها ذنةكةش دةشيَ لة ميَرديَكي تري هةبيَت  .ئةطةر ثياوةكة لة ذنيَك زياتر بيَنيَت ثيَي دةوتريَت ذن-
زؤر  .وة ئةطةر ذن لة ميَرديَك زياتري هةبيَت لة يةك كاتدا ئةوة ثيَي دةوتريَت ميَرد -زؤر
 .4بة طويَرةي جيَطاي حةوانةوة ،ئةمةش سيَ جؤري هةية:
أ  -خيَزاني مالَي باوك نشني ئةو بنةمالَةية كة ذن و ميَرد لة مالَي دايك يا باوكي ميَردةكة دةحةويَنةوة.
ب  -خيَزاني مالَي دايك نشني ئةو خيَزانةية كة لة مالَي دايك يا باوكي ذنةكة دةحةويَنةوة.
ت  -خيَزاني سةربةخؤ ئةو خيَزانةية ئةو خيَزانةية ذن و ميَرد بةيةكةوة دةذين و سةربةخؤن لة خزم و
كةسي هةردووكيان(.سةيدزادة)88 ،
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باسي دووةم :ثيشةي خيَزان
ئةركةكاني خيَزان
ِ .1ريَكخستين كرداري سيَكسي و لة دايك بوون :لةطة َل ئةوةدا كة مرؤظةكان بوونةوةري كؤمةآليةتني ،وةكة طيان
لة بةراني تر حةز و مةيلي سيَكسييان هةية و دةبيَت ثرِ بكريَتةوة .سومبولي سيَكسيو بة شيَواز و لة فؤرِمي
جياوازدا لة هةموو كؤمةلَطاكان بةرضاو دةكةون ،دةولَةت دةتوانيَ لة ِريَطةي كؤمةلَيَك ياساي توندةوة
ضاوديَري ثةيوةندي سيَكسي خيَزانةكان بكةن.
 .2ضاوديَريكردن و ثاراستين منداآلن و بة ساآلضوان :منداآلن ناتوانن ثاريَزطاري لة خؤيان بكةن ،بؤية خيَزان
بةرثرسي سةرةكي ضاوديَريكردني جةستة و اليةني ئابوورييانة .جطة لةمانة ،خيَزان بةرثرسي ثاراسنت و
دابينكردني ئابووري ئةنداماني ب َي توانا و بة تةمةنةكانة.
 .4بة كؤمةآليةتيكردني منداآلن :لة سةرتاسةري ميَذووي مرؤظايةتيدا ،خيَزان هةميشة هؤكاري سةرةكي بة
كؤمةآليةتيكردني يةكةمي منداآلن بووة .دواي لة دايك بوون ،خيَزان بؤ قؤناغيَكي دوور و دريَذ ،تاكة
طروثيَكة كة لةطةلَ مندالَدا ثةيوةنديةكي ئيَجطار زؤري هةية ،بؤية دةبيَت بة تةواوي لةطةلَ بةها و داب و
نةريت و ئادابةكاني كؤمةلَطاي شاد بكات.
 .4ثيَداني ثلة و ثيَطةي كؤمةآليةتي :لة زؤربةي ئةو كؤمةلَطايانةدا كة ثشت بة كشتوكالَ دةبةسنت ،خيَزان لة
رِووي ئابوورييةوة يةكةيةكي بةرهةمهيَن و يةكةيةكي بةكار بةريشة .خيَزان لة رِووي نةريتييةوة ،بةرثرسي
بةديهيَناني ثيَداويستيية ئابووريية بونيادييةكاني ئةنداماني بووة( .كؤهني)126 ،2212 ،
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تةوةري دووةم /اليةني مةيداني تويَذينةوة
بةشي ثيَنجةم :كارا كارامةييةكاني اليةني مةيداني
باسي يةكةم /ميتؤدي تويَذينةوة
ميتؤد رِيَسا طةليَكي طشتيية ،كة تويَذةر بؤ رِيَكخستين بريوبؤضوون و زانياريةكاني ثشتيان ثيَ
دةبةسيتَ ،لة ثيَناو طةيشنت بة ئةجنامي ويسرتاو .ئةو ميتؤدةي ئيَمة بةكارمان هيَناوة ميتؤدي
رِووثيَوي كؤمةآليةتي بة منوونة بةكارهاتووة.

باسي دووةم :كؤمةلَطة و منوونةي تويَذينةوة
كؤمةلَطةي تويَذينةوة :سةرجةم ئةو تاكانةن( مرؤظ ،دامةزراوة ،بةرنامةي تةلةفزيؤني ،طؤظار،
مشةك..تاد) كة لة خةسلَةتيَكي تيَبينيكراودا هاوبةشن .لة تويَذينةوةي زانستيدا تاكة ثيَوةريَك بؤ
كؤمةلَطةي تويَذينةوة ،بريتية لة بووني خةسلَةتيَكي هاوبةش لة نيَوان تاكةكانيدا كة شايةني
تيَبينيكردن بيَت( .بؤكاني)22160125 ،
ليَرةدا كؤمةلَطةي تويَذينةوةي ئيَمة قوتابياني زانكؤي سةالحةدين بووة،
منوونةي تويَذينةوة :منوونة بةشيَكي دياريكراوة لة طشت و نويَنةرايةتي تةواوي ئةو طشتة دةكات لة
رِووي ضةندايةتي و ضؤنايةتي.
منوونة :بريتيية لة طروثة تاكيَك يان يةكةيةك لة ناو ثيَكهاتةيةكي طةورةتر و فراوانرت دا
هةلَدةبذيَردريَن و هةمان خةسلَةتي كؤمةلَطةي تويَذينةوةكةيان هةية.
(بة مةرجيَك بوار بؤ هةر تاكيَك يان يةكةيةكي كؤمةلَطةي تويَذينةوةكة بة يةكساني برِةخسيَت تا
ببيَتة ئةندامي منوونةي تويَذينةوةكة بيَ دةستيَوةردان و اليةنطريي و حةزي تويَذةر) ( .شواني،2215 ،
)182
ليَرةدا منوونةي تويَذينةوةكةمان بريتيية لة قوتابياني كؤليَذي ئاداب ،كة ِريَذةي قوتاياني 4222
قوتابية ،ثرسيارةكامنان بة شيَوةيةكي يةكسان خستؤتة سةر فؤرِميَك و ئاراستةي ليَتويَذةرمان
كردووة .كة منوونةكةمان منوونةي مةبةستدار بووة .كة خؤي لة  122قوتابي دةدات
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باسي سيَيةم /بوارةكاني تويَذينةوة
بوارةكاني تويَذينةوة بؤ سيَ بةش دابةش دةبن:
بواري جوطرايف(شويَن) :مةبةست لة بواري شويَن ئةو شويَنةية كة تويَذةر تيَدا ئةجنامي دةدات .بواري
شويَين ئةم تويَذينةوةيةش لة كؤليَذي ئاداب زانكؤي سةالحةدين لة شري هةوليَر ئةجنام دراوة

بواري مرؤيي :دياري كردني كؤمةلَة كةسانيَك دةبنة كؤمةلَطةي تويَذينةوة ،ئيَمةش هةلَساوين بة
وةرطرتين هةر دوو رِةطةز ( نيَر و ميَ ) لة قوتابياني زانكؤي سةالحةدين لة شاري هةوليَر كة
ذمارةيان (  ) 52قوتابية لة نيَر و ميَ
بواري كات :مةبةست لة
بواري كات ئةو ماوةيةية كة كاتة تايبةتة و ئةنداماني تويَذينةوةكة .ئةم تويَذينةوة دةسيت ثيَكردووة
لة (  2221-12-12تاوةكو ) 2222-4-12

باسي ضوارةم /ئامرازةكاني كؤكردنةوةي زانياري
ئامرازةكاني كؤكردنةوةي زانياري زؤر و جؤراوجؤرن ،لةسةر تويَذةر ثيَويستة ئامرازي طوجناو بةكار
بهيَنيَت بؤ كؤكردنةوةي زانياري تايبةت بة تويَذينةوةكةي بة جؤريَك طوجناو بيَت لةطةلَ ميتؤدي
تويَذينةوةكة و سروشت و جؤري منوونةي تويَذينةوةكة ،خةسلَةتةكاني كؤمةلَطاكةي هاوكات تواناي
ماددي و مرؤييةكانيش ئامرازةكاني كؤكردنةوةي زانيارييةكان دياري دةكةن ،ئامرازي كؤكردنةوةي
زانياري لةم تويَذينةوةيةدا سيَ ئامرازن ،ئامرازيَكيان بؤ كؤكردنةوةي زانياريية ضةنديةتييةكاني
تويَذينةوةكة بةكارهاتووة كة بريتيية لة ( ثيَوةري بةرثرسيارةتي كؤمةآليةتي) .ئامرازةكةي ديكةيان
بؤ كؤكردنةوةي زانياريية ضؤنيةتييةكاني تويَذينةوةكة بةكارهاتووة( ،حسن84 :2222 ،
ثرسيارنامة يان فؤرِمي رِاثرسي لة ضةند بةشيَك ثيَك ديَت ،لةسةرةتادا بة ثيَشةكيةك دةستمان
ثيَكردووة ،دواتر ثرسيارةكامنان بة دوو جؤر خستؤتة بةر دةسيت ليَتويَذةرانةوة ،كة ئةوانيش
ثرسيارة طشتييةكان و ثرسيارة تايبةتيةكان ،لة ثرسيارة تايبةتيشةكاني كردمانةتة دوو تةوةر.
تةوةري يةكةم اليةني خراثي كؤضكردنة و تةوةري دووةميش اليةني باشي كؤضكردنة.
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دواي داناني ثرسيارةكاني فؤرِمي رِاثرسي ،و نيشان داني بة كةساني ثسثؤرِ و شارةزا بة مةبةسيت
هةلَسةنطاندن ،دواي تاوتويَ كردن و ِريَكخسنت و بة ئةجنام طةياندني ثرسيارةكان ،طةيشتنة
ئةجناميكي دياري كراو كة لة اليةن شارةزايانةوة ثةسند كرا ،كة لة ثاشكؤدا ويَنةيةكي فؤرِمةكةدا
دانراوة ،ئةجنامي كؤتايي و هةلَسةنطاندني ثرسيارةكان بة ِريَذةي لة (  ) %9204بووة.
فؤرِمةكة دراوة دراوة بة هةر يةك لة بة ِريَزان:
دكتؤر عبداللة امساعيل
دكتؤر زانا امحد ثريداود
دكتؤر هةذار خورشيد نوري

باسي ثيَنجةم /كةرةستة ئامارية بةكارهاتووةكان
كةرةستة ئاماريةكةي لةم تويَذينةوةيةدا بةكارهاتووةِ ،ريَذةي سةديية،

بةش
ِريَذةي سةدي =

لةسةر

× 122

طشيت

22

بةشي شةشةم
خستنةرِووي شيكردنةوةي زانيارييةكان
باسي يةكةم /خستنةرِوو و شيكردنةوةي زانيارية طشتييةكان
خشتةي ذمارة ( ) 1
تةمةني ئةنداماني منوونةي تويَذينةوة رِوون دةكاتةوة.
تةمةن

ِريَذةي سةدي

ذمارة

22-18

15

% 15

24-21

64

% 64

26-24

21

% 21

122

% 122

كؤي طشيت

لة خشتةي ذمارة (  ) 1دةردةكةويَت كة ِريَذةي تةمةني يةكةكاني منوونةكة لة ( )%15تاكةكان تةمةنيان لة
نيَوان (  )22-18سالَية ،وة لة ( ) %64يش تةمةنيان لة نيَوان (  )24-21سالَي داية ،وة لة ( ) %21يش تةمةنيان لة
نيَوان (  )26-24داية.

خشتةي ذمارة ( ) 2
رِةطةزي ئةنداماني منوونةي تويَذينةوة رِوون دةكاتةوة
رِةطةز

ذمارة

ِريَذةي سةدي

نيَر

55

% 55

ميَ

45

% 45

كؤي طشيت

122

% 122
23

لة خشتةي ذمارة (  ) 2دةردةكةويَت كة ِريَذةي رِةطةزي نيَر لة منوونةي تويَذينةوةكة لة ( ) %55
داية ،وة ِريَذةي رِةطةزي م َي لة (.) %45

خشتةي ذمارة ( ) 4
باري كؤمةآليةتي ئةنداماني منوونةي تويَذينةوة رِوون دةكاتةوة
باري كؤمةآليةتي

ذمارة

رِيَذةي سةدي%

سةلَت

28

% 28

خيَزاندار

22

% 22

جيابووةوة

2

%2

تاك مردوو

2

%2

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 4دةردةكةويَت ِريَذةي سةلَت ()%28ة ،وة ِريَذةي خيَزاندار لة ()22ة ،وة ِريَذةي
جيابووةوة لة ()%2ة ،وة ِريَذةي تاك مردوو لة ()%2ة.

خشتةي ذمارة (  ) 4باري ئابووري ئةنداماني منوونةي تويَذينةوة رِوون دةكاتةوة
باري ئابووري

ِريَذةي سةدي

ذمارة

زؤر باش

11

% 11

باش

49

% 49

مام ناوةند

49

% 49

خراث

2

%2

زؤر خراث

1

%2

كؤي طشيت

122

% 122

24

لة خشتةي ذمارة (  ) 4دةردةكةويَت كة ِريَذةي زؤر باش لة ()%11ة ،وة رِيَذةي باش لة ()%49ةِ ،ريَذةي
مام ناوةند لة ()%49ة ،وة ِريَذةي خراث لة ()%2ة ،وة ِريَذةي زؤر خرا ث لة ()%1ة.

خشتةي ذمارة ( ) 5
شويَين نيشتةجيَبوون ئةنداماني منوونةي تويَذينةوة رِوون دةكاتةوة
شويَين نيشتةجيَبوون

ذمارة

رِيَذةي سةدي

شار

59

% 59

قةزا

14

% 14

ناحية

19

% 19

الديَ

9

%9

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 5دةردةكةويَت كة ِريَذةي ( )%59نيشتةجيَي ناوةندي ثاريَزطان ،وة ()%14ي
نيشتةجيَي قةزان ،وة ( )%19نيشتةجيَي ناحيةن ،وة ()%9ش نيشتةجيَي الديَن.

25

بةشي شةشةم
باسي دووةم /خستنةرِوو و شيكردنةوةي زانيارية تايبةتيةكان
خشتةي ذمارة ( ) 6
ئاكامي كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوة لةسةر لة دةستداني سةرثةرشتيار و بةخيَوكةري خيَزان رِوون دةكاتةوة

هةلَبذاردني ثرسيار

رِيَذةي سةدي

ذمارة

بة َليَ

42

% 42

تارِادةيةك

49

% 49

نةخيَر

9

%9

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 6بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %42بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %49تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %9نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت تاكةكاني منونة زؤربةيان لةطةلَ تارِادةيةك
دا سةبارةت بة لةدةست داني سةرثةرشتيار و بةخيَوكةري خيَزان
خشتةي ذمارة ( ) 2
كؤضي طةنج و الوازي ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكاني نيَو ئةنداماني خيَزان رِوون دةكاتةوة

رِيَذةي سةدي

هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

بة َليَ

54

% 54

تارِادةيةك

44

% 44

نةخيَر

12

% 12

كؤي طشيت

122

% 122

26

لة خشتةي ذمارة (  ) 2بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %54بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %44تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %12نةخيَرة.ليَرةدا بؤمان دةردةكويَت كة تاكةكاني منونةكة زؤربةيان لةطة َل ئةوةن
ثةيوةندي كؤضكةر بة ئةنداماني خيَزاني الواز دةبيَت.
خشتةي ذمارة ( ) 8
كؤضي طةجنان و بةهةدةرداني دارايي رِوون دةكاتةوة.

رِيَذةي سةدي

هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

بة َليَ

44

% 44

تارِادةيةك

41

% 41

نةخيَر

25

% 25

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 8بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %44بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %41تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %25نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منونةكة لةطةلَ ئةوة دان
بةفيَرِؤداني داراييةكي زؤري ت َي دةضيَت.
خشتةي ذمارة ( ) 9
كؤضي طةجنان و تيَكضووني باري دةرووني باوانيان رِوون دةكاتةوة

رِيَذةي سةدي

هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

بة َليَ

49

% 49

تارِادةيةك

52

% 52

نةخيَر

11

% 11

كؤي طشيت

122

% 122
27

لة خشتةي ذمارة (  ) 9بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %49بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %52تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %11نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
تارِادةيةك دان سةبارةت بةتيَكضووني باري دةرووني باوانيان.
خشتةي ذمارة ( ) 12
كؤضي طةجنان و تيَكضووني شريازةي خيَزان رِوون دةكاتةوة.

رِيَذةي سةدي

هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

بة َليَ

41

% 41

تارِادةيةك

45

% 45

نةخيَر

14

% 14

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 12بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %41بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %45تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %14نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
تارِادةيةك دان سةبارةت بةتيَكضووني شريازةي خيَزان.
خشتةي ذمارة ( ) 11
كؤضي طةجنان و تووش بووني باوانيان بة نةخؤشي دريَذخايةن رِوون دةكاتةوة.

رِيَذةي سةدي

هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

بة َليَ

24

% 24

تارِادةيةك

42

% 42

نةخيَر

42

% 42

كؤي طشيت

122

% 122
28

لة خشتةي ذمارة (  ) 11بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %24بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %42تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %42نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
تارِادةيةك دان سةبارةت تووش بووني باوانيان بةنةخؤشي دريَذ خايةن.
خشتةي ذمارة ( ) 12
كؤضي طةجنان و كةمبوونةوةي ِريَذةي هاوسةرطريي رِوون دةكاتةوة.

رِيَذةي سةدي

هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

بة َليَ

65

% 65

تارِادةيةك

22

% 22

نةخيَر

14

% 14

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 12بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %65بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %22تا
رِادةيةك ،وة بة ِريَذةي (  ) %14نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
ئةوة دان كة دةبيَتة هؤي كةمبوونةوةي هاوسةرطريي.
خشتةي ذمارة ( ) 14
كؤضي طةجنان و ِريَذةي قةيرةيي كضان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

52

% 52

تارِادةيةك

44

% 44

نةخيَر

12

% 12

كؤي طشيت

122

% 122

29

لة خشتةي ذمارة (  ) 14بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %52بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %44تا
رِادةيةك ،وة بة ِريَذةي (  ) %12نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
ئةوة دان كة دةبيَتة هؤي زؤر بووني ِريَذةي قةيرةيي.
خشتةي ذمارة ( ) 14
كؤضي طةنج و زياد كردني دلَةرِاوك َي لة ناو ئةنداماني خيَزان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

42

% 42

تارِادةيةك

44

% 44

نةخيَر

9

%9

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 14بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %42بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %44تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %9نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ ئةوة دان
كة دةبيَتة هؤي زياد بووني دلَةرِاوك َي لة نيَو ئةنداماني خيَزان.
خشتةي ذمارة ( ) 15
كؤضي طةنج و الواز بووني ئةركي باوانيان لة ثةروةردة و بةخيَوكردني مندا َل رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

25

% 25

تارِادةيةك

42

% 42

نةخيَر

28

% 28

كؤي طشيت

122

% 122

30

لة خشتةي ذمارة (  ) 15بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %25بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %42تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %28نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
تارِادةيةك دان سةبارةت بةالوازي ئةركي ثةروةردة و فيَركردن الي خيَزانةكانيان.
خشتةي ذمارة ( ) 16
كؤضي طةجنان و تيَكداني كةسايةتي ئةنداماني خيَزان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

44

% 44

تارِادةيةك

44

% 44

نةخيَر

12

% 12

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 16بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %44بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %44تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %12نةخيَرة .ليَرةدا دةردةكةويَت بة هةر يةكة لة بةلَيَ و تارِادةيةك دان سةبارةت
بة تيَكداني كةسايةتي ئةنداماني خيَزان
خشتةي ذمارة ( ) 12
كؤضي طةجنان و الوازي ثابةندبوون بة داب و نةرييت كؤمةآليةتي رِوون دةكاتةوة
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

44

% 44

تارِادةيةك

44

% 44

نةخيَر

14

% 14

كؤي طشيت

122

% 122

31

لة خشتةي ذمارة (  )12بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %44بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي ( ) % 44تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %14نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
تارِادةيةك دان سةبارةت بة الواز بوونيان بة داب و نةرييت كؤمةآليةتي..
خشتةي ذمارة ( ) 18
كؤضي طةنج و هةلَوةشاندني ثةيوةندي كؤضكةر بة ئةنداماني خيَزان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَ َي

22

% 22

تارِادةيةك

52

% 52

نةخيَر

28

% 28

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 18بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %22بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %52تا
رِادةيةك ،وة بة ِريَذةي ( ) % 28نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة
لةطة َل تارِادةيةك دان سةبارةت بة هةلَوةشاندنةوةي ثةيوةندي كؤضكة بة ئةنداماني خيَزان.
خشتةي ذمارة ( ) 19
كؤضي طةنج و زياد بووني متمانة بة خؤبووني ئةنداماني خيَزان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

24

% 24

تارِادةيةك

44

% 44

نةخيَر

44

% 44

كؤي طشيت

122

% 122

32

لة خشتةي ذمارة (  ) 19بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %24بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %44تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %44نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةر دةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطة َل نةخيَر
دان بة متمانة بة خؤبووني ئةنداماني خيَزان.
خشتةي ذمارة ( ) 22
كؤضي طةنج و بةدةستهيَناني برِوانامةي بةرزتر رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

29

% 29

تارِادةيةك

42

% 42

نةخيَر

24

% 24

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  ) 22بؤمان دةردةكةويَت ،بة رِيَذةي ( ) %29بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %42تا
رِادةيةك ،وة بة ِريَذةي (  ) %24نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة
لةطة َل تارِادةيةك دان سةبارةت بة بةدةستهيَناني برِواناةمةي بةرزتر.
خشتةي ذمارة ( ) 21
كؤضي طةنج و بةدةستهيَناني كاري باشرت رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

48

% 48

تارِادةيةك

41

% 41

نةخيَر

11

% 11

كؤي طشيت

122

% 122

33

لة خشتةي ذمارة (  ) 21بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %48بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %41تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %11نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطة َل بةلَيَ دان
سةبارةت بة بةدةستهيَناني كاري باشرت.
خشتةي ذمارة ( ) 22
كؤضي طةنج و باش بووني بذيَوي خيَزان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

42

% 42

تارِادةيةك

56

% 56

نةخيَر

14

% 14

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة (  )22بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %42بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %56تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %14نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطة َل تارِادةيةك دان
سةبارةت بة باشرت بووني بذيَوي ذيان.
خشتةي ذمارة ( ) 24
كؤضي طةنج و بةدةستهيَناني خةونةكان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

24

% 24

تارِادةيةك

49

% 49

نةخيَر

28

% 28

كؤي طشيت

122

% 122
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لة خشتةي ذمارة ( ) 24بؤمان دةردةكةويَت ،بة رِيَذةي ( ) %24بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي ( ) % 49تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %28نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ
تارِادةيةك دان سةبارةت بة بةدةستهيَناني خةونةكان.
خشتةي ذمارة ( ) 24
كؤضي طةنج و ئاشنابوون بة داب و نةرييت طةالن و وآلتان رِوون دةكاتةوة.
هةلَبذاردني ثرسيار

ذمارة

ِريَذةي سةدي

بةلَيَ

42

% 42

تارِادةيةك

41

% 41

نةخيَر

12

% 12

كؤي طشيت

122

% 122

لة خشتةي ذمارة ( ) 24بؤمان دةردةكةويَت ،بة ِريَذةي ( ) %42بةلَيَ ،وة بة ِريَذةي (  ) %41تا رِادةيةك،
وة بة ِريَذةي (  ) %12نةخيَرة .ليَرةدا بؤمان دةركةوت زؤربةي تاكةكاني منوونةكة لةطةلَ بةلَيَ دان
سةبارةت بة ئاشنابووني داب و نةرييت طةالن.
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ئةجنامةكان
 .1لة خشتةي ذمارة ()2دا سةبارةت بة كؤضي طةنج و الوازي ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكاني نيَو
ئةنداماني خيَزان ،بؤمان دةردوكةويَت كة زؤربةي منونةي تويَذينةوةكةمان لةطةلَ بةليَ دان بة
ِريَذةي لة ( ،)%54وة بة ِريَذةي لة ( )%44لةطةلَ تارِادةيةك دان ،وة بة ِريَذةي لة ( )%12لةطةلَ نةخيَر
دان.
 .2لة خشتةي ذمارة ()14دا سةبارةت بة كؤضي طةنج و زياد كردني دلَةرِوكي لة ناو ئةنداماني خيَزان،
بؤمان دةردةكةويَت كة زؤربةي منوونةي تويَذينةوةكةمان لةطةلَ بةلَيَ دان بة ِريَذةي لة ( ،)42وة بة
ِريَذةي لة ( )%44لةطة َل تارِادةيةك دان.
 .4لة خشتةي ذمارة ( )18سةبارةت بة كؤضي طةنج و هةلَوةشاندني ثةيوةندي كؤضكةر بة ئةنداماني
خيَزان ،زؤربةي ئةنداماني تويَذينةوةكة تارِادةيةك لةطةلَي دابة بة ِريَذةي لة ( ،)%52وة بة ِريَذةي لة
( )%28لةطة َل نةخيَر دان ،سةبارةت بة بةلَيَش بة ِريَذةي لة ( )%22لةطةلَي دابوون.
 .4لة خشتةي ذمارة (  )19سةبارةت بة كؤضي طةنج و زياد بووني متمانة بة خؤبووني ئةنداماني
خيَزان ،زؤربةي ئةنداماني تويَذينةوةكة لةطةلَ نةخيَر دان بة ِريَذةي لة ( )%44وة بة ِريَذةي لة
( )%44لةطة َل تا رِادةيك دان ،سةبارةت بة بةلَيَش بة ِريَذةي لة ( )%24لةطةلَي دان.
 .5لة خشتةي ذمارة (  ) 22سةبارةت بة كؤضي طةنج و باش بووني بذيَوي خيَزان  ،زؤربةي ئةنداماني
تويَذينةوةكة لةطةلَ تا رِادةيةك بوونة بة ِريَذةي لة (  ،)%56وة بة ِريَذةي لة ( )%42لةطةلَ بةلَيَ
دابوونة ،سةبارةت بة نةخيَريش بة ِريَذةي لة ( )%14لةطةلَي دابوونة.
 .6لة خشتةي ذمارة (  ) 24سةبارةت بة كؤضي طةنج و ئاشنابوون بة داب و نةرييت طةالن و وآلتان،
زؤربةي ئةنداماني تويَذينةكة لةطةلَ بة لَيَ دان بة ِريَذةي لة ( ،)%42وة بةريَذةي لة ( )%41لةطةلَ
تارِادةيةك دان ،وة سةبارةت بة نةخيَريش بة ِريَذةي لة ( )%12لةطةلَي دان.
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دةرئةجنام
 .4ئاكامة كؤمةآليةتيةكاني كة لة ئةجنامي كؤضكردني طةجنان لة سةر خيَزانةكانيان
دةكةويَتةوة ،كة ئاكامة باشةكاني بريتيية لة ناردنةوةي داهات و بةدةسهيَناني برِوانامةي
بةرزتر و باشرتكردني بذيَوي ذيانيان ،وة لة ئاكامة خراثةكاني كة بريتيية لة خزمةتكردني

بازارِي وآلتان و ناردنةدةرةوي داهات و تيَكداني ئاسايشي وآلت.
 .5بةرزترين ئاست كة لة ئاكامةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر خيَزانةكانيان
دةكةويَتةوة بريتيية لة تيَكضووني دةرووني باوانيان و دلَةرِاوكيَ و نةخؤشي وة
سةرف كردني داراييةكي زؤر.
 .6بةرزترين ئاسيت ليَكرتازاني خيَزان كة لة ئةجنامي كؤضكردني طةجنان بريتيية
لة كةمبوونةوةي رِيَذةي هاوسةرطريي و زؤربووني رِيَذةي قةيرةيي الي كضان و
الوازبووني ثةيوةندي كؤضكةر بة ئةنداماني ناو خيَزانةكةي.
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رِاسثاردة
ئاكامة كؤمةآليةتييةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر خيَزان
 .1تويَذينةوةيةكي هاوشيَوة دةربارةي ئاكامة كؤمةآليةتيةكاني كؤضكردن ئةجنام بدريَ
 .2تويَذينةوةيةكي هاوشيَوة دةربارةي سياسي ئةجنام بدريَت.
 .4تويَذينةوةيةكي هاوشيَوة دةربارةي دةرووني ئةجنام بدريَت.
 .4تويَذينةوةيةكي هاوشيَوة دةربارةي رِامياري ئةجنام بدريَت.
 .5تويَذينةوةيةكي هاوشيَوة دةربارةي ئايين ئةجنام بدريَت.

ثيَشنيار
لةئةجنامي ئةم تويَذينةوةية طةيشتينة ئةوةي ئةم ثيَشنيارانةي خوارةوة بكةين ثيَشنيار بؤ اليةني
حكومةت
 .1هةولَبدريَت تواناي كاركردن بؤ طةجنان برِةخس َي بؤ ئةوةي لة ثيَناوي كاركردنا كؤض نةكات.
 .2هةولَبدريَت دةزطاكاني رِاطةياندن مةترسيةكاني كؤضكردن خبةنة رِوو و هؤشياريان بكةنةوة.
 .4مامؤستاياني ئايين كار بكةن بؤ دوركةتنةوةي خةلَكي لة كؤضكردن ،بؤ ئةوةي كؤمةلَطا لة
مةترسيةكاني كؤضكردن بثاريَزريَت.
ِ .4ريَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني هةولَي هؤشيار كردنةوةي تاكةكاني كؤمةلَطا بدةن لة ِريَطةي وؤرِك
شؤث و سيمينار.
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ليستي سةرضاوةكان
 .1ابراهيم ،د .عبداجمليد غفور( .)2215كؤمةلَناسي دانيشتووان ،ضاث هيَظي ،هةوليَر.
 .2بؤكاني ،سابري(.)2216ميتؤدي تويَذينةوةي زانسيت ،ض يةكةم ،ضاث ضوارضرا ،سليَماني.
 .4جعفر رةسول وسو ،رِؤلَي ئؤبؤزسيؤني سياسي لة بونياتناني كؤمةلَطةي مةدةنيدا ،نامةي ماستةر،
كؤليَذي ئاداب ،زانكؤي سةالحةددين_هةوليَر.2222 ،
 .4خةلَق ،ئةكبةر( .)2214بنةماكاني كؤمةلَناسي ،ض يةكةم ،ضاث مركرياني ،هةوليَر
 .5خةليل ،د .مةعن( .)2222كؤمةلَناسي خيَزان ،ضاث خاني ،دهؤك.
 .6سةيدزادة ،عومةر() .سةرةتاكاني كؤمةلَناسي ،ض سيَيةم.
 .2سهاونة و مسحة ،فةوزي عةبد و موسا( .)2229جوطرافياي دانيشتوان ،ض يةكةم ،ضاث موكرياني ،هةوليَر.
 .8شاسوار ،مقداد( .)2228كؤض ،هؤكار و ئاسةوارةكاني ،ض يةكةم ،ضاث منارة ،هةوليَر.
 .9شنؤ حسن عبدالصمد ،بةرثرسيارةييَيت كؤمةآليةتي الي خويَنكاراني زانكؤ ،نامةي ماستةر ،كؤليَذي
زانستة مرؤظايةتييةكان ،بةشي كؤمةلَناسي ،زانكؤي سليَماني.2222 ،
 .12شواني ،د .حممد(.)2214ئةنرتؤثؤلؤذياي دانيشتووان ،ض يةكةم ،ضاث رِؤذهةالَت ،هةوليَر.
 .11شواني ،حممد( .)2215سةرةتايةك بؤ تويَذينةوة لة كؤمةلَناسيدا ،ض يةكةم ،ضاث هيَظي ،هةوليَر.
 .12شيَفةرس ،برنهارد( .)2228بنةماكاني كؤمةلَناسي الوان ،ض يةكةم ،ضاث شظان.
 .14عبدالرمحان ،عبداللة( .)2212توند و تيذي خيَزان ...تريِوانني و ضارةسةر ،ض يةكةم ،ضاث ماردين ،هةوليَر.
 .14قورئاني ثريؤز ،السورة البقرة ,اآلية .812
 .15كؤمةلَيَك نوسةر(  .)2212دةروازةيةك بؤ خزمةتطوزاري كؤمةالَيةتي ،ض يةكةم ،ضاث شةهاب ،هةوليَر.
 .16كؤهني ،بروس( .)2212سةرةتايةك بؤ كؤمةلَناسي ،ض يةكةم ،ضاث ضوارضرا ،سليَماني.
 .12حمةمةد ،مورِاد حةكيم( .)2224ئاكامة كؤمةالَيةتيةكاني سياسةتي رِاطواستين كورد لة عيَرِا قلة سةردةمي
بةعسدا ،سةنتةري ليَكؤلَينةوةي سرتاتيجي كوردستان ،سليَماني.
 .18ئةمحةد و سةركةثكاني ،حةمةدةمني خدر و ئيرباهيم حمةمةد( .)2222نزمي ئاسيت هؤشياري طةنج
بةرامبةر ئةرك و مافةكاني
 .19ئةسكةندةر ،ئةمحةد( .)2216كؤضي طةجنان لة نيَوان داهاتوويةكي ناديار و نائوميَد بوون لة نيشتيمان،
ضاث رِؤذهةالَت ،هةوليَر.
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تويَذينةوة عربيةكان

تويَذينةوةي عباس ،مروش مضهب ( )2222بة ناونيشاني كؤضي طةجنان و كاريطةري لةسةر ثةرةثيَداني
بةردةوام
 .22تويَذينةوةي عيسي ،احالم امحد ،جملة املستنصرية الدراسات العربية والدولية العدد55
 .81سلمان ،هيثم عبداللة( .)8112اآلثار االقتصادية للهجرة الدولية على اقتصادات دول جملس التعاون
اخلليجي وتقييم سياساتها ,جملة الكويت القتصادية ,العدد الرابع و العشرون.-

 .88ابراش ,ابراهيم(, )8112املنهج العلمي و تطبيقاته يف العلوم االجتماعية  ,عمان ,دار الشروق للنشر و
التوزيع
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ثاشكؤ
فؤرِمي رِاثرسي
ئاكامة كؤمةآليةتيةكاني كؤضكردني طةجنان لةسةر خيَزانةكانيان
( تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لةشاري هةوليَر )
هاوآلتي بةرِيَز ئةم فؤرِمةي ثرِي دةكةيتةوة رِاثرسيةكي زانستيية ،نهيَنيةكانت ثاريَزراون و زيان بة
كةسايةتيت ناطةيةنن بؤية طرنطة ئةو زانياريانةي كة دةخيةيتة بةردةستمان رِاستطؤيانة بيَت.
هاوكاري كردنت خزمةتكردن و كار ئاساني كردنة.
سةرثةرشتيار

تويَذةران

كامةران جوهر

سؤالظ اسعد
هةظال فاضل
ثرسيارة طشتييةكان
تةمةن؟ (

)

رِةطةز ؟

نيَر (

باري كؤمةآليةتي ؟ سةلَت (

)

ميَ (
) خيَزاندار (

)
) ،تاك مردوو (

) جيابوونةوة (

باري ئابووري ؟
زؤر باش (

) باش(

) مام ناوةند (

) خراث (

) زؤر خراث (

شويَين نيشتةجيَبوون ؟
شار (

) قةزا (

) الديَ (

) ناحية (
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)

)

)

ثرسيارة تايبةتيةكان
ئاكامة خراثةكاني كؤضكردن
ذ

ثرسيارةكان

1

ئايا كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي دةبيَتة هؤكاري
لة دةستداني سةرثةرشتيار و بةخيَوكةري خيَزان؟

2

ئايا كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي وآلت دةبيَتة
هؤي الواز بووني ئاسيت ثةيوةنديية
كؤمةآليةتييةكان لة نيَو ئةنداماني خيَزان؟

۲

بة َليَ

ئايا كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي وآلت دةبيَتة
هؤي بةفريِؤداني دارايي خيَزان؟

4

ثيَتواية كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي وآلت
دةبيَتة هؤي تيَكضووني باري دةروني باوانيان ؟

5

ئايا كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي وآلت دةبيَتة
هؤي تيَكضووني شريازةي خيَزان ؟

6

ئايا كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي وآلت دةبيَتة
هؤي توش بووني باوانيان بة نةخؤشي دريَذخايةن
؟

2

ئايا كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي وآلت دةبيَتة
هؤكاري كةم بوونةوةي ِريَذةي هاوسةرطريي ؟

8

ئايا كؤضكردني طةجنان بؤ دةرةوةي وآلت دةبيَتة
هؤكاري زياد بووني ِريَذةي قةيرةيي لة ناو كضان ؟

9

۰۱

۰۰

ثيَت واية كؤضكردني طةجنان دلَةرِاوك َي لة ناو
ئةنداماني خيَزان بآلودةكاتةوة ؟
كؤضي طةجنان كاريطةري هةية لةسةر الواز بووني
ئةركي باوان لة ثةروةردة و بةخيَوكردني
مندالَةكانيان ؟
ثيَتواية كؤضكردني طةجنان دةبيَتة هؤي تيَكداني
كةسايةتي ئةنداماني خيَزان بةهؤي ضاوليَكةري
كةسايةتي طةجني كؤضكةر ؟
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تارِادةيةك

نةخيَر

۰۳

۰۲

ثيَتواية كؤضكردني طةجنان دةبيَتة هؤي الوازي
ثابةندبوون بة داب و نةرييت كؤمةآليةتي ؟
ئايا كؤضكردن دةبيَتة هؤي هةلَوةشاندنةوةي
ثةيوةندي كؤضكةر بة ئةنداماني خيَزان؟



تةوةري دووةم /ئاكامة باشةكاني كؤضكردن
بة َليَ

ذ ثرسيارةكان
 1ئايا كؤضكردن دةبيَتة هؤي زياد بووني متمانة
بةخؤ بووني ئةنداماني خيَزان ؟
 2ئايا كؤضكردن دةبيَتة هؤي بةدةستهيَناني
برِوانامةي بةرزتر؟
 4ئايا كؤضكردن دةبيَتة هؤي بةدةستهيَناني كاري
باشرت؟
 4ئايا كؤضكردن دةبيَتة هؤي باشرت كردني بذيَوي
ذياني خيَزان ؟
 5ئايا كؤضكردن دةبيَتة هؤي بةدةستهيَناني
خةونةكان؟
 6ثيَتواية كؤضكردن دةبيَتة هؤي ئاشنابووني
ئةنداماني خيَزان لة ِريَطةي طةجني كؤضكردوةوة بة
داب و نةريت و كلتوري وآلتان ؟
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تارِادةيةك نةخيَر
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