
 
 
شمانى جياواشو شمانى ياوبةؽ  دةزكةوتة ِزةخهةييةكانى بهياتى

.................................................. ................
(( بؤ دادوةزوكازبةدةضت وفةزماى بةزةكانى ئةدةب))

اليةنة تيؤزيةكانى بهياتى شمانى جياواش 
......................... ...................

هة ِزةخهةى كوززديدا يةموو جؤزة دةقَيم كة يةَهطسى ِزةطةشَيلى نائاضايى غَيواشو ناوةِزؤن بَيت  
زضوونة هة هةو كاتةى شمانى جياواش بة تةواوةتى د,بة شمانى جياواش هة قةَهةم دةدزَيت

زوةيا هة طةَل دايَيهانى ية,كاز ثَيلساو هة اليةى شؤزبةى نووضةزانةوةِزيضلةيةكى شمانةوانيى 
شمانَيلى بهيات داز كة وةكو بةزيةمى طؤِزانلازى هة ِزةطةشة جياواشة بهيات نةزةكانى نووضيهى 

شاَل خؤى دةزدةخات وئةمةؽ كسدازَيلى شمانةوانى وغَيوةيى بهيات دازة نةن ثَيم نةضوونَيم هة 
ةى ئةو ِزةطةشة ياوبةغانةى بةمةؽ شمانى جياواش يةَهوةغاندنةو.ضةز بهاغةى ناوةِزؤن بَيت

ةوة بة جياواشيى ئةو مانايانةى ةىنووضيهة كة شؤز هة نووضةزاى هة شماندا هة يةن نصيم دةن
هةو كاتةى شمانى ياوبةغى نووضني بة تةواوةتى ئةو شمانةية كة خاوةنى . بةزيةمياى دَيهو

ى  وَيِساى جياواشيى ضيناى بهيات دازى ياوبةغة هة نَيواى كؤمةَهة نووضةزَيلدا كة شؤزيهة
شمانةوانية كة  دازىبهياتى شمانى ياوبةؽ كؤمةَهة ِزةطةشَيلى بهيات ,ناوةِزؤكى شمانةكةياى 

هة ِزةخهةى .دةتوانني هةالى ئةو نووضةزانةدا بياى دؤشيهةوة كة يةماى ئةو ِزةطةشانة بةكاز دَيهو
يةزوةيا بة .تاشة هَيم دةدزَيتةوةكوزديدا غَيواشبةماناى بة كازيَيهانى كؤمةَهة ووغةو مانايةكى 

ماناى ضؤنَيتى نووضيهَيم كة هة غَيوة ِزووكةؽ وناشمانةوانيةكةيدا خاوةنى ِزَيضلةيةكى 
هةو كاتةى غَيواش هة بهةِزةتدا ضؤنَيتيةكى ئاخاوتهى بهيات دازى شمانةوانيةو ,نووضيهى تايبةتة

ع وِزؤماى نووع تيايدا ياوبةؽ بو دةغَى بهياتَيلى غَيوةيى شماى بة دةياى غاعريو ضريؤكهوو
بةبَى ئةوةى دةزن بةوة بلةى كة ئةواى بهياتَيلى غَيوةيى وا بة كاز دَيهو كة ,هة بةكازيَيهانياندا

َيضلةى غَيواشى ِزهة اليةى كؤمةَهة نووضةزَيلةوة بة كاز ياتووةويةموو دةضهةوة ضةز يةن 
امة ئةدةبيةكانى كوزديدا بانطةغة بؤ ئةو ضةنديو جاز هة ئةدةبى وِزاطةياندى وبةيانو,طوتهةوة

جيا بوونةوةية كساوة هة ضةز بهاغةى بةزيةم يَيهانى ماناى نوَى نةن شماى وغَيواشى نوَى 
يةزوةكو ضؤى هة ئةدةبى كوزديدا ثسضيازى كَى يةكةمني جاز باضى هة بابةتَيلى ئةدةبى ,

ضسياىل يا دادايى يا يةز تةوذم يا كَى يةكةمني دةقى هة ضةزغَيواشَيلى ,وِزةخهةيى كسدووة
ئةم .وقوتاخبانةيةكى نوَى نووضيوة ئةوة ئةو بة نووضةزَيلى نوَيدواشو جياواش هة قةَهةم دزاوة

غيلسدنةوة تيؤزى ثساكتيلية ديازى كسدنى ئةو بهياتة شمانةوانيانةية كة شمانى ياوبةغياى بؤ 
زدنى بهياتى شمانةوانيى جياواشة كة ماوةى دةياى ضاَل وةكو خؤى يَيػتؤتةوة يةزوةيا ديازى ن

دةزضوونَيم بووة هة نووضيهى شمانى ياوبةغدا بةو ئاماجنةى ِزووى كسدنةوةيةن بة ِزةخهةيةن 
. كة بؤ ماوةى دةياى ضاَهة نا حاَهى بوونى هة خوَيهدنةوةدا يَيهاوةتة بريى خوَيهةزةوة ببةخػني



. كوزديدا ِزةطةشة شمانةوانية ياوبةغةكانى نووضني هة ئةدةبى
 ...................................................................

جياواش ِزةطةشةكانى شمانى 
........................... ...

خؤ .طَيِسانةوة.بانط كسدى .بانطةغة كسدى.ِزاطةياندى))يةموو شمانَيلى ئةدةبى كاتَيم ِزةطةشةكانى 
دةضَيتة قاَهبى غَيواشَيلى ,هة خؤ بطسَيت.(( داوا كسدى.ىئازاضتة كسد.دزكاندى.واال كسدى

تَيى دةِزوانو هة بةز ئةمةؽ بهيات طةزةكاى يةموو دةقة ئةدةبيةكاى وةكو طوتازَيم ,ئاخاوتهةوة
هةو .ى يةيةبةوةى طوتاز ئةو بهياتةى مانا هة خؤ دةطسَى كة طةويةزَيلى شمانةوانيى ئاماذة داز.

ضؤنَيتيةكى بهيات نانى تةواو شمانةوانى وغَيوةيية و ئاخاوتهَيم  كاتةى يةموو طوتهةكانى يةز
يةموو طوتهَيم بؤى يةية ئةو ضؤنَيتيانةى مانا دزوضت كسدى هة خؤ بطسَيت تةنانةت يةموو 

ضوونةوة ضةزى ,شمانى ياوبةغى نووضني .نووضيهة ئةدةبيةكاى بة بَى جياواشى يةَهى دةطسى
هة بةز .كساوة نةن ضوونةوة ضةزى ماناى ديازى كساو غَيواشو غَيوةيةكى نووضيهى ديازى

ئةوةغى طوتهةوةو نووضيهةوةى مانا بة الضايى كسدنةوة ناو دةبسَى هة نووضيهى كوزديدا تاكو 
ئَيطتا تيػم نةخساوةتة ضةز غَيواشةكانى نووضني كة هة بهةِزةتدا بهياتة ياوبةغةكانى 

شمانى ياوبةغى نووضني ئةم ِزاضتية بةزاييانة ثَيؼ ثةجنةداناى هة ضةز ِزةطةشةكانى .نووضيهو
:- دةخةيهة ِزوو

شمانى ياوبةغى نووضني دووبازة كسدنةوةى مانا نية بةَهلو ضؤنَيتيى داِزغتهةوةى  -1
واتة مةزج نية هةو شمانة ياوبةغةدا ماناكاى بة يةن غَيواشى داِزغنت . ماناية

واشى جياواشى نووضني بةَهلو يةماى ماناكاى بؤياى يةية بة غَي.َيهةوةزبهووع
. َيهةوةزبهووع

ئةو بهياتانةى واتة ,بةغى نووضني غَيواشى نووضيهة نةن ناوةِززكى نووضني وشمانى يا -2
شمانى نووضيهو كة بة غَيواشَيم ئاخاوتو ئازاضتة دةكةى كة هة طةويةزدا ياوبةغو هةو 

 ,.ضؤنَيتيةدا

واشدا ِزةت دةكاتةوةو ثػت بة شمانى ياوبةغى نووضني شمانَيلة تاشةطةزي هة شماى وغَي -3
نووضيهةوةيةن دةبةضتَيت كة حيلنةتى طةوزةو ماناى طةوزةو ناوةِزؤكى طةوهسة تيايدا 
شاَهو وئةو ِزةطةشانةى جوانلازيى غَيوةو شماى وبهياتة نوَيلانى نووضني دةنوَيهو تيايدا 

 .بصزى

طؤِزَى هة شماندا بة شمانى ياوبةغى نووضني غَيوةى ماناكاى وناوةِزؤكةكانى نووضني دة -4
 .مةبةضتى غازدنةوةى بهياتى ئةو مانايانةى كة ثَيؼ ئةو بةزيةم يَيهساوى

بةو مانايةى يةموو .يةموو شمانَيلى ياوبةغى كازى نووضني خاوةنى ضةزضاوةطةزية -5
ئةو ماناو غَيواشانةى نووضيهى بة كازياتوو ضوونةوة ضةزى يةماى ماناو غَيواشى 

هةم .نووضيهةو نةيتوانيوة طؤِزانلازى خباتة نووضيهةوة ثَيػيهةيى ضةزضاوةيةكى



هَيلدانةوةيةكى يةَهة بؤ تاشةطةزيى ِزاضتيانةغةوة ئةوة ئاغلساية كة هة ئةدةبى كوزديدا 
 :-ئةدةبى دةكسَيت بةوةى

هة ئةدةبى كوزديدا ضوونةوة ضةزى تةوذم وقوتاخبانةوِزَيضلة ئةدةبيةكاى بة تاشةطةزى هة  -1
وذم ةبةَهلو شؤز جاز وةكو ئةو دايَيهانة دةخسَيتة ِزوو كة ئةوانو خاوةنى ئةو تقةَهةم دزاوة 

وةكو ئةوةى كِسؤكى دايَيهانى تاشةطةزى وتةوذم وقوتاخبانة ئةدةبيةكاى ئةواى ,وقوتاخبانانة 
هةو كاتةى ئةو تةوذمانة بةزيةمى دةياى نووضةزانى بيانني نةن دايَيهانى ئةواى ,داياى يَيهابَيت 

وةن تةوذمةكانى ضسوغتى ودادايى وِزؤمانتيلى وضؤياىل وواقيعى وتةوذمة ئايدؤهؤذيةكانى يةز,
. مازكطى وفسؤيدى وبهيات طةزى

تاشةطةيى ئةدةبى هة ِزَيطةى ضوونةوة ضةزى تاشةطةزيى ئةوزوثى ويةشم كسدنى كوهتووزى   -2
تووزةو يةَههانةوة هة ضةز واتة خصَيهدنةوةو شانيهى ئةو كول,فيلسى وئةدةبيى ئةوانةوة دَيتة دى

. ئةو كوهتووزة بة غَيواشى ضوونةوة ضةزو بة كازيَيهانى مَيتؤدةكانى 
شمانى جياواش وةكو بهياتَيلى ئةدةبيى ثَيم نةضوو هة طةَل ِزَيضلةيةكى طػتيى نووضيهدا يةن    

جياواشى نلة يةموو شمانَيلى دايَيهةز بة ضسوغتى دايَيهةزانةى خؤى شمانَيلى وض.ناطسَيتةوة
:- حاوةنى ئةم ضينا طػتيانةيةكة ,ئةدةبية 

بة تايبةتى هة غيعسو ثةخػاى .بةزيةم يَيهانى مانا هة دايَيهاندا دةوزَيلى بهاغةيى نية  -1
ضونلة ئةوةى ماناكاى بة غَيواشى نوَيى داِزغنت دَيهَيتة كايةوة ئةو ,وكوزتة ضريؤكدا 

. ى جياواشيى ماناكاىنةن خود,ضؤنَيتيةية كة ماناى ثَى دادةِزغرتَى 
ضؤنَيتيى طوتو هة شمانى جياواشدا ماناى ئاَهؤشى وغازدنةوةى ماناو ِزاشاندنةوةى نية بة  -2

بةَهلو شمانى جياواش بؤى يةية ماناى شؤز قوزع هة داِزغتهَيلى .وةضفى شؤزو شةبةند
 .شمانةوانيى ضاكازدا بةزجةضتة بلات

اكازو كةم بهياتةكاى بة ضيفةتى جياواش يةموو نووضةزَيم تةنانةت خاوةنى دةقة يةزة ع -3
بةوةى شماى وةكو مؤزى ثةجنة ئةدطازَيلى تايبةمتةندى خاوةنةكةى .هة قةَهةم دةدزَيو

ئةمةؽ ماناى واية شمانى جياواش بة ضيفةتى جياواش بووى ماناى دايَيهاى ,يةَهدةطسَيت
 .وتاشةطةزى نانوَيهَى 

وةى تاضةيَيهةزى بريويةذَيهةزى يةضت هة دايَيهاندا شمانى جياواش ماناى نةدؤشزا -4
 .نةن تةنًا جياواش بووى,وبصواندنى تَيطةيػنت وخسؤغاندنى ضَير دَيهَيتة كايةوة

:- بةم ناضيهةوانةؽ ِزةطةشة طسنطةكانى شمانى جياواش ئةم ِزةطةشة شمانةوانى غَيوةييةى
بةوةى ,كةاى دةبَيتهة ِزووى بهياتةوة شمانى جياواش دةضت بةزدازى شمانى ِزووكةغى دةقة-1

ياوبةغى بووى .شمانى جياواشيةميػة شمانَيلة وةكو دةزةجنامَيلى يةزضَى ِزةطةشى تَيطةيػنت
يةز .ضَير وةزطستهَيلى مةضتلازانة دَيتة بريوبريكسدنةوةمانةوة.ياوضؤشى بووى هة طةَل دةقدا

ة ئةشمووى ئةمة ثػت ب,خوَيهةزَيليؼ ئاضت وياوبةغيةكى جياواشى يةية هةم كسدازانةدا
. وبةزدةواميى كسدازى خوَيهدنةوةو تَيطةيػنت دةبةضتَيت هة الى يةز يةكَيم



شمانى جياواش خوَهقَيهةزى شمانى ضَييةمى دةقة واتة ئةو شمانةى هة ثاؽ شمانى ثَيؼ  -2
نووضييهةوةو هة ثاؽ شمانى نووضساوةوة دَيتة بوونةوةو خاوةنى ييض ِزةطةشَيلى ئاغلساو هة 

واتة شمانَيلة كة هة دةقدا بوونى نية بةَهلو بهياتةكانى شمانى بةزيةم .دةق نية ِزووى شمانى
. يَيهساوى خوَيهدنةوةو بريكسدنةوة دةيًَيهَيتة بوونةوة

يةذموونطةزايى شمانى جياواش هة ضةز خودى شمانى بة كازياتوو شمانى هة ضةز ِزَيم كةوتوو -3
ة شمانى جياواشى نووضةزَيم ئةو دةضةالتةى وات,يةز خؤى شامهَيلة بؤ جياواشى طوتهى مانا

بريكسدنةوةو تَيطةيػنت و ضَير وةزطستهة كة يةز خؤى كاتَيم دةزبِسيو هة خؤى دةكات شماى بةو 
ئازاضتةيةدا دةبات كة هة كؤى غَيواشةكانى شمانى نووضني و مانا دزوضت كسدى دةزدةضَيتة 

. دةوزةوة
زاوةو بصزةداية كة هة خوَيهدنةوةى بووى و ماناكانيدا غَيواشى شمانى جياواش هةو بهياتة غا -4

واتة يةموو شمانَيلى جياواشى دةقَيلى ئةدةبى ياتهة كايةوةى شمانَيلة كة ماناكاى .دَيتة كايةوة
. تيايدا هة نةخػةيةكى بهياتى شمانةوانيى جياواشدا دةزبَسيتهى ىَل كساوة

وو توَيى ِزَيضلةيةكى ضؤنَيتيى طوتهى يةموو غَيواشة جياواشةكانى شمانى جياواش دةضهة د
بةوةى ئةو شمانة هة غَيوةيدا ئةوةى شؤز بةزجةضتةو شاَهة هة دةقدا غَيواشةكانى ,نةخػةدازةوة

. ضؤنَيتيى طوتهة نةن طواتهنى طةوزةو حيلنةت دازو ثِس مانا
نَيتيةكى كةواتة ئَيطتا بؤماى يةية شمانى جياواش بةو شمانة وةضف كىني كة بهياتى ماناو ضؤ 

هةو ضَيرانةى تاقيامناى ,طوتهة كة تواناى دةزكسدمنانى يةية هةو مانايانةى هة الماندا طةوزةى 
, كسدؤتةوةو ثساكتيليامناى كسدووة

هةو جوانيانةى كة دةوزةكانياى .شوو هة طةَهيدا ياوبةؽ وياوضؤش بوويوهةو تاضةو خسؤغانةى 
جياواش بة تةواوةتى ياوبةغة هةطةَل بهياتةكانى بوونة بؤية شمانى ,هة تَيِسامامناندا ئاضايى بوونة

. غازاوةكانى دةوزوبةزماى وئةوديوى بوونيػناى 
بهياتى شمانى ياوبةؽ وديازى كسدنة تيؤزيةكانى 
 .......................................................

بةزيةم يَيهانى ماناى .نوَى دؤشيهةوةى ماناى,هة ئةدةبى كوزديى نوَيدا طؤِزانلازى هة تةكهيم 
بة غَيوةيةكى ناتيؤزيانة بة شمانى .طؤِزانلازى هة شمانى نووضني وغَيوةكانى نووضني.قوزع

هةو كاتةى ياوبةغى بووى هة شمانَيم كة ثَيؼ وةختة ضؤنَيتيةكى ,هة قةَهةم دةدزَيت  تاشةطةز
وة دةطةيَيهَى كة ئةو شمانة بة َيتة كايةوة كة يةموو هة ضةزى ِزَيم كةوتووى ئةىنووضيهى وا دَي

ضونلة دةزضووى هة شمانى ياوبةغى ,ييض غَيوةيةكى تيؤزى ناضَيتة خانةى جياواش بوونةوة
نووضني بة تةواوةتى ئةوة دةطةيَيهَى كة نووضةزة دايَيهةزةكةى بريكسدنةوةو تَيطةيػتهَيلى 

يةو هة ضةزجةومدا دةقَيم تاشةى يةيةو ئةمانيؼ هة نووضيهدا شماى وغَيواشَيلى جياواشياى ية
دَيههة كايةوة كة هة طةَل دةقةكانى ديلةدا شؤز بة دةطنةى هة ضةند ِزةطةشَيلى شمانةوانيدا يةن 

, دةطسَيتةوة



ياوبةؽ بووى هةشمانى نووضيهدا ضوونةوة ضةزى ئةشموونة ثَيؼ وةخت وتاقى كساوةكانى 
ةى نووضةز كازى هة ضةز دةكات ضونلة ئةو ماناو غَيواشاى.غَيواشى نووضني وماناكانيةتى 

شمانى ياوبةؽ هة يةز دةقَيلدا بة اليةوة .شمانَيلى ياوبةغةو كؤمةَهَيم نووضةز دةضهةوة ضةزى 
بة اليةوة .طسنط نية تاشةطةزى دايَيهانى غَيواشى نوَيى نووضني وماناى بهيات نةزى شمانة يا نا

بةَهلو مانةوة هة ئةدةب ,بَيت طسنط نية هة ِزوتَيلى بة طػتى كساوى نووضيهدا بةغداز 
كة هة ئةدةبى كوزديدا ثسضياز كسدى هة جياواش بووى .ونووضيهدا بة اليةوة طسنطة 

وتايبةمتةندَيتى يةمنيػة وابةضتةى مانا وناوةِزؤن كساوة هةو كاتةى دةزضووى هة شمانى 
ونلة ناوةِزؤن ياوبةؽ كسدازَيلة هة غَيوةى نووضيهدا بةزجةضتة دةبَيت نةن هة ناوةِزؤكدا ض

ووضني هة بهاغةوة بريكسدنةوةية هةو يةميػة يةموو طسفتازية ئايدؤهؤذيةكاى هة خؤ دةطسَيت وى
غَيواشو ضؤنَيتيةى نووضني كة بؤ ماناى ديازى كساوى دةكةيو و يةز ئةم ضينايةؽ 

بةم ثَييةؽ شمانى ياوبةؽ هةم كسدازة .تايبةمتةندَيتى يةز دةقَيم هة خؤيدا يةَهدةطسَيت
: شمانةوانيانةدا بةزجةضتة دةبَيت

ثَيلسدنى دةقَيلدا كة ضؤى بة يؤيةوة دةزبِسيو هة بهياتَيلى غَيوةيى داِزغنت هة دةضت  -1
واتة ضؤى دةتوانني شماى ِزَيرى بؤ ماناكاى بلةيو هة غَيواشَيلى داِزغتهى .مانا دةكسَيت 

. وادا كة منوونةياى هة ئةدةبى كوزدى ودةقةكانيدا شؤزى
مانايةن هة خؤ دةطسَيت واتة ئةو دؤخة جياواشانةى بوونَيم يا بوونةوةزَيم يا  -2

 .نةخػةيةكى نووضني بؤ دةزبِسيو كسدى هةو غتانة 

دةزةجنامى كازيطةز بووى بة غَيواشى نووضيهى نووضةزَيم كة دةبيهني دةقةكانى  -3
 .نووضةزى دووةم دةكةونة ذَيس ضَيبةزى دةقةكانى ديلةوة

 .الضايى كسدنةوةى ئةو ئةشموونانةى كة شمانَيلى نووضيهى جياواش بةزجةضتة دةكةى -4

ضيفةتى ناوَيلى مَيروويى يا ئةفطانةيى يا داضتاناوى يا كةضايةتيةكى  داِزغتهةوةى -5
ناضساو كة هة ماناكاندا يةماى طوتهةوة دةخةنة دةقةوة ئةطةزضى غَيواشةكانى 

 .نووضيهيػياى جياواش بَيت 

بةالم ئةم مؤزن وضيفةتانة .ئةمانة طسنطرتيو ئةو ِزةطةشانةى كة شمانى ياوبةغى نووضني دةنوَيهو 
: جؤزَيلةوة بؤ جؤزَيلى ديلةى ئةدةب جياواشى كة بةم خاالنة ديازياى دةكةيو هة

ِزةخهةى ئةدةبى وشمانى ياوبةؽ 
 ......................................

هة ِزةخهةى ئةدةبيدا الضايى كسدنةوةو يةَهطستهةوةى يةموو مَيتؤدو تةوذمةكانى  -1
ةوةى شمانى ياوبةؽ هة قةَهةم دةدزَيت ِزةخهةيى نوَى هة ئةدةبى كوزديدا بة نووضني

كاتَيم ناتوانَى ياوبةغى و ئاخاوتهَيلى دايَيهةزانةى هة نَيوياندا يةبَيت و ئةو وةكو .
الضايى كةزةوةيةكى ئةو تةوذمانة دةكةوَيتة ِزوو ئةطةزضى كاز هة شمانَيلى ديلةو 

. ناوةِزؤكَيلى ديلةدا دةكات



دؤهؤذى وفيلسى و تيؤزى يةميػة كاز كسدنة هة ضةز هة ِزةخهةدا يَيهانةوةى بريَيلى ئاي -2
ِزةطةشَيم هة ِزةطةشة بهاغةييةكانى ئةو تيؤزة فيلسى وئةدةبى وئايدؤهؤذيانةى كة 

بةوةى نووضةزَيم دَيت و تةنًا تةوةزَيلى ئةو بريانة دةكاتة بابةتى ,نووضساونةتةوة
 .ادة دةكاتضةزةكيى نووضيهةكانى و هة دواييدا دَيت وهة ضةز دةقَيلى ثي

هة ِزةخهةى ئةدةبيدا كازيطةز بووى بة فيلسى يا تيؤزى ِزةخهةيى نووضةزَيلى بة ناو  -3
بانط ودايَيهةزو كاز كسدى هة ضةز جومطة بهاغةييةكانى بريكسدنةوةى ئةوو وةزطستهى 

 .برية بهاغةييةكانى

بةَهطةى كاز كسدى هة ضةز وةزطستهى ناواخهى بريى ضةنديو نووضةزو يَيهانةوةياى وةكو  -4
شمانَيلى ياوبةغى نووضني دةخوَهقَيهَى بةوةى نووضةز ِزَيطة هة بريى خؤى ,هَيلؤَهيهةوة 

 ,و منوونةكاى جَيى بريو بؤضوونى ئةو دةطسنةوة.دةطسَيت كة ئةو ضؤى بريدةكاتةوة

ضياضى  -تيؤزىكؤمةاَليةتى و -يةموو شمانَيلى نووضيهى ِزةخهةيى كة بريَيلى تيؤزى -5
 .دةزوونى هة خؤ بطسَيت كاز هة ضةز شمانَيلى ياوبةؽ دةكات-وئايهى وتيؤزى 

ضريؤن و شمانى ياوبةؽ 
 ..............................

ياخود يةَهطسى .يةَهطسى بهياتَيلى ماناى ضةزةوةيى دةقة ئاغلساية كة يةموو ضريؤكَيم -1
واتة .ةكات بهياتَيلى ماناى غازاوةية كة كسؤكى ئةو ِزضتة بهاغةييةى مانا بةزجةضتة د

يةموو ضريؤكَيم هة شمانةكةيدا دوو غَيواشى دةزبِسيو هَيلسدنى ماناى جياواش بةزجةضتة 
كاتَيم ضريؤكهووضَيم دَيت وئةو بهياتةى مانا يةَهدةطسَيتةوةو هة ضةز ئةو ماناو .دةكات

ِزووداوة وَيم نةضوو بهيات دةنَيت ئةوا ئةو ضريؤكة كاز هة ضةز شمانَيلى ياوبةؽ 
. دةكات

يةموو ضريؤكَيم كة تةكهيلَيلى شمانةوانى يا غَيوةيى هة طَيِسانةوة بة كازدَيهَى ئةطةزضى  -2
ماناكهيؼ جياواشبو هة طةَل ئةو مانايانةى كة ثَيؼ ئةو ئةو تةكهيم و غَيواشانةى 

 .ثَيػوو بة كازيانياى يَيهاوة ئةوا كاز هة ضةز شمانى ياوبةؽ دةكات

ى هة مةضةهةيةكى ضياضى وكؤمةاَليةتى وئايهى و يةموو ئةو ضريؤكانةى داكؤكى كسد -3
 .ئايدؤهؤذى شمانى نووضيهياى دةضَيتة خانةى شمانى ياوبةغةوة

يةموو ئةو ضريؤكانةى كاز هة ضةز ضةملَيلى فيلسيى ثَيؼ وةختةو شؤز باع كساوو  -4
 .دووبازةوة بوو دةكةى شمانى ئةو ضريؤكانةؽ دةضهة خانةى شمانى ياوبةغةوة

بة غَيواشو ضؤنَيتى داِزغنت و غَيواشو تةكهيلى ضريؤكهووضة كازيطةز بووى  -5
 .دايَيهةزةكاى ضوونةوة ضةزى شمانَيلى يابةغة

شمانى ياوبةؽ وغيعس 
 ..............................

شؤزى ئةوانةى .كازيطةز بووى بة ئةشموونى غاعرياى هة ئةدةبى كوزديدا شؤز باوة  -1
يتد و هة شمانى ..كتافيؤباشو ئةزاطؤى وئةدؤنيظ وكازيطةزبووى بة ئيويووت وطؤزاى وئؤ



دةقة غيعسيانةى هة ضةز بهاغةى ئةم  وئة.نايوغيازياندا ئةو كازيطةزية بةزجةضتة بووة 
كازيطةزية هة دايم بوونة بة دةقَيلى خاوةى شمانَيلى ياوبةؽ هة قةَهةم دةدزَيو و 

. شؤزيػو ئةوانةى باضياى هةو كازيطةزيانة كسدووة
نةوةى بريى بهاغةيى ناوةِزؤكَيلى بابةتيانةى غيعس بؤى يةية دةقى غيعسيى وا يةَهطست -2

بةزيةم بَيهَى كة دةبَيتة منوونةيةكى ئاَهوواال كساوى ئةو بريانةى ثَيؼ خؤى و 
ئةم دةقانةؽ دةزبِسيو كسدنو هة شمانَيلى .يؤنيهةوةى بة وَيهةو شمانَيلى ِزووثؤؽ كساو 

 .ياوبةؽ 

ةومووى و تاقى كسدنةوةو تةوذم وقوتاخبانة غيعسيةكانى ثَيؼ الضايى كسدنةوةى ئ -3
 .وةختة هة ِزووى غَيواشو شمانى دةقةوة كازكسدنة هة ضةز شمانى ياوبةؽ 

كازيطةزبووى بة اليةندازى ضياضى وئايدؤهؤذى هة غيعسدا طوتهةوةى شمانَيلة كة  -4
دةقةكانى دةداتة  كؤمةَهَيم غاعري تيايدا ياوبةغو وئةويؼ هة ضةز شمانَيلى ياوبةؽ

 .دةضتةوة

ئةو غاعريانةى كاز هة ضةز ِزضتةى كازيطةزى غاعرياى دةكةى ودةضلازيى ووغةكانى  -5
ئةو ِزضتانة دةكةى و دةقةكانياى دةنووضهةوة ئةوانيؼ كاز هة ضةز شمانَيلى ياوبةغى 

 .نووضني دةكةى

ِزؤماى وشمانى ياوبةؽ 
 ..............................

ةو ئةو ِزووبةزة فساوانةى كة ِزؤماى يةيةتى ياوبةغى كسدى هة شمانى ثَيػيهةو بة يؤى قةباز
ياوبةؽ ئاضتةمة و ئاغلسايةو كةم ئةشموونى ِزؤماى هة ئةدةبى كوزديدا غَيواشو ناوةِزؤكى 

هة طةَل ئةوةغدا ,ثَيػيهة بة كاز بَيهَيتةوة 
: ئةم ِزووانةى شماى بؤياى يةية شمانى ياوبةؽ خبوَهقَيهو

طستهةوةى ِزَيضلةى ِزووداوَيم كة هة ئةشموونى ثَيػووى نووضةزاندا بةكاز ياتبَيت يةَل -1
هة ِزؤمانى كوزديدا طَيِسانةوةى جياواشو هة .بؤى يةية شمانى ياوبةؽ خبوَهقَيهَى 

ة كاتَيم نووضةزَيم دةضَيتةوة ضةز يةماى غَيواشو طةويةزدا ياوماناى طَيِسانةوةى ثَيػوو
. ةن هة يةموو ِزؤمانةكة بةَهلو هة بةغَيليدا بة كازى دَيهَىهة نَيو ِزؤماندا ى

الضايى كسدنةوةى ِزووداوو بة ضةزياتى نَيو ِزؤمانةكانى ثَيػوو بة طؤِزيو و دةضلازى  -2
 .بةالم طةويةزى ِزؤمانةكة يةماى طةويةزة.كسدنى يةندَيم هة بِسطةو ماناكاى 

ةنى شمانَيلى جياواش بوونة وةكو الضايى كسدنةوةى نووضةزة ِزؤمانهووضةكاى كة خاو -3
 ..جؤيظ ودؤضتؤيفطلى ييطؤ

 .الضايى كسدنةوةى ئةو تةكهيلانةى ِزؤماى كة بة كاز ياتووى -4

كة هة ئةدةبى كوزديدا بة كاز .ئةمانة طسنطرتيو ئةو خاَهة ياوبةغانةى شمانى ياوبةغو
ازانة هة طةَل ضةزكةوتوويى بةالم بساياى ئةو ن.يَيهساوى و ضوودياى ىَل وةزطرياوة هةم ِزووانةوة

يةندَيلياندا ئةواى يةميػة بة دةقَيم دادةنسَيو كة هة ذَيس كازيطةزى والضايى كسدنةوةو 



يةزبؤيةؽ ئَينة شازاوة شمانى ياوبةمشاى بؤياى .وةزطستو وضةتةطةزى بة كاز ياتووى 
زدنةوةو ئةوةغى هة ِزووة تيؤزيةكةوةى غايةنى باع كسدنة ئةوةية الضايى ن.يةَهبرازد

ئةدةبَيلو ,يةَههانةوةو وةزطستو ودشى ئةدةبى وكازيطةزبووى وهة ضةز غَيواش نووضيهةوة
دةضهة خانةى ياوبةغى كسدنةوة هة طةَل نووضةزانَيلدا كة ذيانى خؤياى بؤ دايَيهاى تةزخاى 

ى شمانى دووةم كة هةو دةقانةوة هة دايم دةبَيت شمانَيلى ياوبةغى كازة هة طةَل شماى.كسدووة
يةكةم وئيرت ئةوانةى ئةم ِزَيضلةيةياى طستؤتة بةز ناتوانني بةزيةمةكانياى بة بةزيةمى 

هَيسةغدا ئَينة هةم دةزفةتة كوزتة كوزتة ناتوانني ثةجنة نوماى .تاشةطةزى هة قةَهةم بدةيو
يةموو ِزووةكانى ئةم شازاوانةو ضينا ياوبةغةكانى هة ضةز دةقة كوزديةكاى ثساكتيم بلةيو 

م وةكو منوونةيةكى ثساكتيلى يةوَل دةدةيو هة غيعسدا تةنًا هة ِزووة ثساكتيليةوةى بةال.
نةن شمانى جياواش ضونلة .غيلسدنةوةى ضؤنَيتيى ياوبةغى بووى وشمانى ياوبةؽ بلةيو 

, كاتَيم بةزيةمَيم ئةم ضينا ياوبةغانة يةَههةطسَى ئةوا خؤى شمانَيلى جياواشة
كانى شمانى ياوبةؽ ِزووة شمانةوانى وتةكهيلية

 .....................................................
هة غيعسى كالضيليدا وَيِساى يةَهطستهةوة غَيواشو جؤزةكانى نووضيهى غيعسى كَيؼ و  

شؤز هة غاعريانى كوزد هة ضةز غيعسى عةزةبى وفازضى وتوزكى غيعسى .قافية داز 
بةالم .ازياى هة ضةز يةماى ماناكانى ئةو دةقانة كسدووةبةوةى ئةواى ن.دايَيهةزياى نووضيوة 

هة نَيو خؤغياندا غاعريامناى يةى .هة ِزووى ماناوة توانيويانة شؤز هةو دةقانة تَيجةِز كةى 
هة ضةز بةيتةكانى ئةواى ويةماى ماناكانياى بةيتى كازيطةز بوونة بة غاعريانى ديلةوةو 
. كسدووةديلةياى نووضيوةو دايَيهانياى تَيدا 

ئةوةى هَيسةدا غوَيهى ثسضيازة دةقى غيعسى كوزدية هة ِزووى فؤزم وشماى وضؤنَيتيى بة  
ثةخػانة غيعس غيعسى كوزدى كة بة غيعسى نوَى هة قةَهةم دةدزَى و.كازيَيهانى ماناوة

وة هة طةَل يةندَيم جياواشى هة تةكهيلى نووضيهدا بةالم هة شؤزتسيو ِزوة.ئةمِسؤكة تيايدا شاَهة 
غيعسى ئةمِسؤى كوزدى تةنًا دةق دةخاتة .غاعريانَيلى شؤز ياوبةؽ هة ضؤنَيتيى نووضيهدا 

بةوةى يةز غاعريةو شياتس هة يةموو .ضةزةوةى يةموو ضؤنَيتيةكانى ديلةو ئاَهؤشيةكانةوة
هَيسةدا .كةع ئاغهاتسة بة غيعسةكةى خؤى وتةنًا ئةويؼ بانطةغةى شمانى جياواش دةكات

ةغانةى ئةو غيعسةو شماى وفؤزمى دةقةكاى ديازى دةكةيو ومنوونةؽ بؤ ئةو ضينا ياب
بةِزاى .هَيلِؤَهيهةوةو غيلسدنةوةيةكى ثساكتيلى دادةنَيني كة دةزفةتَيلى فساوانرتماى يةبَيت 

: مو غيعسى كوزديى ئةمِسؤ ئةم ضينا ياوبةغانةياى 
خةمبازى وتازيم ونائومَيد شمانى شاَهى نَيو نووضيهى غيعسىلوزدى شمانَيلة تةنًا ِزووة  -1

ئةمةؽ واى كسدووة غيعسَيم هة شمانى .بووى و تةنياييةكى قووَل بة ضةزيدا شاَهة
ئةو ِزووة خةمبازانةو ئةو خةمؤكى .ئاخاوتو و طوتازة غيعسيةكةيدا هة يةكرت نصيم بهةوة

كة ضؤى ضةيسى .بوونانة تَيِسوانيهَيلى ضةضجاوى هة الى غاعرياندا دزوضت كسدووة 
كاتَيم شمانى غيعس ئةم ِزووة بة ضةزيدا شاَل دةبَيت ئةوا ضؤنَيتيى .ةزوبةز بلةيود



بة (( مو))بؤ منوونة كاتَيم غاعري ووغةى .نووضيهةوةى ياوبةغيؼ تيايدا شاَل دةبَيت 
يةميػة وابةضتة كساوة بة ِزوويةكى تةنياو تان و تةزاو خةمبازو بَى  مهةكاز دَيهَى ئةو

ثسضيازيؼ هةوَيوةية كاتَيم .هة الى شؤزيهةى غاعرياندا يةية ئةم ِزووة.منوونةوة
غاعريَيم دةيةوَى ئةو مهة هةو شمانة ياوبةغة دةزكات ئةوا ضيفةتَيلى يا شَيدةزَِؤ يا 

كة كةع بةو خةياَهةوة نابَيت مسؤظَيلى ديلة بطاتة .ضةزضام ةز يا تازيم بني دةخاتة ِزوو
يازة بؤضى غاعري هةم ئازاضتةيةدا هة مسؤظ بوونى هة ِزاضتيدا ثسع.ئةو ئاضت و غوَيهانة

؟ .خؤى خؤى دووز دةخاتةوة
غَيواشى طَيِسانةوةى ِزووداووو ديازدةو ووزدبوونةوةو خةياَل هة ِزووى ضؤنَيتيى بهيات  -2

نانى ماناوة يةميؼ ئةوة تيايدا ِزوونة كة ماناكاى يةَهطسى يةماى ِزَيضلةى ويةماى 
منوونة طَيِسانةوة غيعسيةكاى يةموو كاتَيم هة ضةز يةن بؤ .غَيواشى نووضيهياى يةية

كة دووبازة كسدنةوةى وَيهةكاى دةبَيتة مؤزكَيلى .ِزيتنى شمانى نووضيهدا دةنووضسَيهةوة
كةم غاعري يةية هة غَيواشى طَيِسانةوةيةن دةزباشى بووبَيت كة منوونةى هة ,جَيطري 

ةوة هة غيعسى ئةوزوثيدا غَيواشَيم بووة غَيواشى طَيِساى.غيعسى كوزدى و بيانيدا نةبَيت
هةو كاتةى .هة يةقايةتى ميووى و ئةفطانةو داضتانةكانةوة ياتوونةتة نَيو غيعسةوة

هة .غاعريَيم يَينايةكى كةضايةتيى مَيروويى يا ِزووداوَيلى بيطرتاو دةكاتة غيعس
مانة هَيسةدا بةالم ئةوةى مةبةضت.كةمرت ضوود هةو غَيواشة وةزطرياوةغيعسى كوزديدا 

غَيواشى طَيِسانةوةى ِزووداوو ديازدةو بة ضةزياتة كوزتةكانى مسؤظ وغتةكانى دةوزوبةز 
شمانَيلى نووضيهى غيعسيى ياوبةغى يَيهاوةتة كايةوة كة شؤزيهةى غاعرياى تيايدا 

 .ياوبةغو

ووغةيةكى شؤزى ديازى كساو هة الى شؤزيهةى غاعرياندا بة غَيوةيةكى شَيدةِزؤ  -3
 .ئامساى .خودا.نووز.نةوزةع.قةقهةع))وةكو ووغةكانى.كاز دووبازة دةبهةوةوجاِزع

ضتيظاى ماالزمَى .يتد..فسمَيطم.طسياى.طياى وِزوح.عةغق.خؤغةويطتى .مو.خةم
مةبةضتى ئةو هةم .ضوَيهدى خوازدبوو كة ووغةى باوى شؤز بة كازياتوو بة كاز نةيَيهَى 

نى ديلة بدؤشَيتةوة كةتةنًا غيعسيةت بةزيةم خؤثازَيصية ئةوةبوو شمانَيلى جياواش هةوا
هة غيعسى كوزديدا ئةم ووغانة شؤز ياوبةغو بة جياواشيى بة .بَيهَى 

ئةمةؽ واى كسدووة بريكسدنةوةى غاعري هة ووغةى نوَى كة دةزةجنامى .كازيَيهانيانةوة
ئةدةبيدا هة  كاتَيم شمانَيم هة جؤزَيلى ديازى كساوى.خوَهقاندنى ماناى نوَيية كةم بَيتةوة

ضةنديو ووغةدا ياوبةؽ بو ئةمةؽ واى كسدووة زوويةن هة ِزووةكانى شمانى ياوبةؽ 
. هة غيعسى كوزديدا بَيتة كايةوة
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