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 ئامادةكردن و نوسينى
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 ناوةِرؤك                                     
 ثيَؼلةػة 

 ةكىثيَؼ

 ػويَِى جوطشافى طوُذى طشِاو

 اتووةُاوى طشِاو هةضيةوة ٓ

 هةسِووى كاسطيَشِيةوة

 هةسِووى ًيَزووي يةوة

 ُاوى ٓةُذيَم هةسِةصو باخضةو صةوييةكاُى 

 طشِاو بةسٓةًة كؼتوكاهَيةكاْ

 بةسةبابةكاُى طوُذى طشِاو

 طشِاو هةسِووى ًةدسةطةى ئاييِيةوة

 حيظابي فةهةكى طوُذى طشِاو

 )ًوختاسةكاُى( طوُذى طشِاوكيَخوا 

 كشدُةوةى قوتاخباُةى طوُذى طشِاو 

 طشِاو هةسِووى خةباتى ُةتةوييةوة

 ويَِةكاْ

 داواكاسى 

 طوثاطِاًة

 كؤتايــــــى



 7ثيَؼلةػة 

 بةٓةًوو ئةو كةطاُةى  كةئاسةصووى بةدةطت خظتِى صاُياسى دةكةْ ،

كؤًةالَيةتي و يِى دةسباسةى طوُذ و ػاسو ُةتةوةكةياْ  هةسِووى ئاي  
 ًيَزوويي و طةسجةَ اليِةكاُى تش .

 

 ثيَؼةكى 7

 يةكيَم هة قؤُاغةكاُى  رياُى ًشؤظايةتى  بؤ  طوصةساْ  هةكؤُةوة  تاكو

لى  كؼتوكايَ و ئيَظتاؾ  طوُذةكاُّ ، خةهَم هة طوُذةكاُذا  خةسي
خةهَلى ئةو طوُذاُةوة  بةسٓةًة  ئارةهَى و  ئارةهَذاسيّ  ، بة ٓؤى 

كؼتوكاهَيةكاْ  ، دةٓيَِشا ػاسةكاْ  و خةهَلى  ػاسةكاُيؽ ئةَ 
 بةالََ ٓةُذيَم  طوُذ طةسةسِاى بةسٓةَ  بةسٓةًاُةياْ  بةكاسدةٓيَِا ،

 بؤ بالَوكشدُةوةى صاُياسى وبوو بووُة ًةهَبةُذيَلى  طشُط و بة ٓيَض، 

 ،وةكو طوُذةكاُى )ٓةستةي و ًاوةساْ و باهيظاْ وخةباتى ُةتةوةيي  

 طشِاو  ٓتذ ....( ،هةًاوةيي ضةُذ طةدةيةن  ًةهَبةُذيَلى طشُط بووْ 

سِؤهَى صاُلؤياْ  دةبيِى  بؤ صاُظتة عةقوَي و ُةقوَيةكاْ ،ٓةسهةَ 
 طةداْ كةغ  دةياْ خويَِذ و بشِواُاًةى ًةاليةتياْ طوُذاُة

 وةسدةطشت و دةبووُة



ًةدسةطةياْ  دةكشدةوةو  خةهَلاُيَلى تشياْ  ةُذيَليؼياْ  ًةالو ٓ
 ثيَذةطةياُذو  بؤ ئةوةى بنب  )بةصاُاى ئاييِى ( ، طوُذى طشِاويؽ بؤ 

ًاوةى  ضةُذ طةدةيةن  ئةَ سِؤهَةى  بيِيوةو  دةياْ  صاُاى ئاييِى  
ثيَطةياُذووة ، ئةَ ُوطيِةى كة دةخشيَتة  بةسدةطتاْ  كوستةيةكة  

طوُذى طشِاو و دةسواصةيةكة   تا هةدآاتوو  صاُياسى صياتشى   دةسباسةى 
هةطةس كؤبلشيَتةوة و كة طةسجةَ  اليةكاُى  رياُى  طوُذى طشِاو         

 بطشيَتة خؤ  ػايةُى باغ كشدُة  ٓةًوو ُوطيِيَليؽ  ٓةهَةو كةَ و كوسِى 

 .ـت دةبيَثوخرتو  باػرتبابةتة كة   تيَذاية ، بة ثيَؼِياس و سِةخِةكاُتاْ

......................................................................... 

 طوُذى طشِاو 7 جوطشِافياىػويَِى 

 



دةكةويَتة  دؤهَيَلى  بةسى  باػووسى  صجنرية ضياى ثريًاَ   طشِاو طوُذيَلة  
 هةبِاسى  ػاخى طةسى سِةؾ  ، هةُاوضةى  خؤػِاوةتى ، بةدووسى 

 دةكةويَتة  باكووسى  خؤسٓةالَتى  ػاسى ٓةوهيَش ، كيوؤ ًةتش( 52) 

ئاقاس و صةوييةكاُى طشِاو  دةكةويَتة  دةكةويَتة  طةس سِووباسى بةطتؤسِة ، 
 بةالََ  هة طةسدةًاُيَلى  صوودا  ئاقاس و صةوييةكاُى  ئةَ طوُذة  تاوةكو 

 )داسى تاسيّ ( بوو ، طوُذى طشِاو ئيَظتا ٓاوطِوسة  هةطةيَ طوُذةكاُى 

 .)برييَز ، قيَشِرة ، ًاوةهؤ ، دوُطضاوة ، ٓةُاسة ( 

 ُاوى طشِاو هةضيةوة ٓاتووة 7

 
 طشِاوى هيَِشاوة ، ئاوى ٓةسػويَِيَم صؤس ػويَّ و ُاوضة هةكوسدطتاْ ُاوى 

 بيَت  ئةوا  ثيَ ى دةوتشيَت  طشِاو ، ئةَ جؤسة  ئاوة  بؤُيَلى  كاُضايي 



 ُاخؤػى  هيَذيَت  ، كة ًاددةى كربيتى تيَذاية و بؤ ُة خؤػيةكاُى  ثيَظت 

 بةكاسديَت  ، جا ئةَ طوُذى طشِاوةى  كة باطي  دةكةيّ  ئةَ جؤسة  ئاوة 

 شاوة .كاُضايية  هيَية  بؤية طوُذةكة  بةُاوى  طوُذى طشِاو  ُاوُ

........................ 

 

 يةوة 7 هة سِووى كاسطيَشِ

 ئةَ طوُذة  هة سِووى كاسطيَشِيةوة  طةس بة ُاحيةى  ًةطيف  طةالحةديِة

 هة قةصاى  ػةقالَوة ى ثاسيَضطاى ٓةوهيَــش .

 
 

 



 هة سِووى ًيَزووى يةوة 7

ة و ػتى  كؤُةػي طشِاو  طوُذيَلى  كؤُة  ، تةُاُةت  صؤس جاس  طؤص
وطشاو ػتيَلى  وا هة بةسدةطت ُية، بةالََ  بةػيَوةيةكى ُ هيَذؤصساوةتةوة 

 دةطةسِيَتةوة  بؤ كةي و ض طةسدةًيَم ،كةطةسةتايي  ئاوةداُلشدُةوةيي 

بةالََ  سِةُطة هةدآاتوودا  بةٓؤي ٓةويَ و كؤػؼى  هيَلؤهَةساْ و  
 ئةَ طوُذة  دةطت بلةويَت . ػويَِةواسُاطاْ صاُياسى  صياتش  دةسباسةى 

 
 

 طشِاو 7 ذيَم هة سِةص و باخضةو صةوييةكاْ و كاُياوةكاُىُاوى ٓةُ

 



 هة صًاُةواُيذا )ُاو( بةًةبةطتى  ُاطيِةوةى  ػت و ػويَّ وكةطةكاْ 

بةكاسدةٓيَِذسيَت ، جاهةَ طوُذةػذا كاُياو باخ و دةػت و دةسةكاُى  
 ٓةية و بةكاسٓاتووْ ، ٓةسُاويَليؽٓةًووياْ  ُاوى تايبةت بة خؤياْ 

 واتاو هيَلذاُةوةى بةخؤى ٓةية ، بةالََ بةتيَجةسِيِى  ًاوةيةكى صةًةُى 

دسيَز واتاى ٓةُذيَم هةُاوةكاْ  هةبريضوُةتةوة ، هيَشةدا ٓةُذيَم 
 هةُاوةكاُى ئاًارة ثيَذةدةَ 7
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 طوُذةكة 7ُاوى 

طشِاو 7 ٓةس وةن هة ثيَؼةوة  باطلشا  كاُيةكى  ئاوى كاُضايي  هيَيةو 
 طوُذةكةؾ هةوةوة ٓاتــــووة .ُاوى

 

 



 ُاوى ٓةُذيَم كاُياوةكاْ                            

 كاُى طةوسة 7

 ئةو كاُية  تايبةت  بة ثياواْ  دةطت ُويَزياْ هئَةهَذةطشت و ُويَزيؼي

 تيايذا دةحةطاُةوة  .هيَذةكشاو 

 
 

 صةسوسياْ 7

 )ئاودةطت(ة وة ٓاتووة ، بؤ دةطت بة ئاو طةياُذْ ضرورة( هة ووػةى )

 بةكاسدةٓيَِشا تايبةتيؽ بوو بة ثياواْ .

=========================== 

 ئةطتيَشة 7 

 ػويَِيَلى تايبةت بوو بة ئافشةتاْ ئاوةكةػي هةكاُى طةوسةوة بؤ دةضوو.



 كاُى ٓةجنري7 

ٓةًوو داُيؼتواُى طوُذةكة بةئاوى خواسدُةوةو ضيَؼت هيَِاْ. تايبةت بوو
 بةكاسيياْ دةٓيَِا . ئافشةتاْ ئاويياْ هةَ كاُيةدا بؤ ًاهَةكاُياْ دةبشد .

 
 

==================================== 

 

 كاُى طشِاو 7

هة باخضةكاْ ُاوى طوُذةكة هةوةوة ٓاتووة . بؤ ئاوداُى ٓةُذيَم 
بةكاسدةٓيَِذسا وة ٓةسوةٓا ئةطةس كةطيَم ُةخؤػي ثيَظتى ٓةبواية 

 دةضووُة طةس ئةَ كاُيةو خؤياْ بةئاوةكةى دةػووػت . وة ئاوةكةػى

 بةكةهَلى خواسدُةوة ُايةت .



 
ٓةسوةٓا ضةُذ كاُيةكى تشيؽ ٓةية . كة تةُٔا ئاًارة بة ُاوةكاُياْ 

 لياُّ ...دةكـــــــــةَ.كةئةًاُة ٓةُذيَ

كاُى طشاْ و كاُى بذاغ و  تاساوىو بريي طاى و كاُى طؤسن و كاُى طجيوم 
 و .......ٓتذبةسكوؤسو كاُى طووهي و 

 7 ُاوى ٓةُذيَم هة باخضةو سِةصةكاْ

 ية كة ًاهَةكاْ و ًضطةوتى هيَية ًةبةطت هةُاو طوُذ ئةو ػويَِةُاو طوُذ.
 طوُذىباخضةى  دةوتشيَتبةى باخضةكاْ بة صؤسباخضةى تيَذاية. ضةُذيّ

 



 

 7هيَشةدا ئاًارة بةُاوى ٓةُذيَم هة باخضةكاْ دةدةَ كة ئةًاُةْ

قةساتطة و ضيوي عةصةي و ػيوة س و طةسحةطاس و داسىَ هؤهلاْ و طؤسِى ًةال 
 عباغ و طؤسِىَ صةُطة و طةيذة و ٓةوا ػةوةن و ػيوى عٌش هةيى و طؤسكى

 قاطٍ و عةُة و طشدىطةيذ و ثيع ثيضؤن و كاُى طؤسن و ػيوى 

ًال هةن هةن و طووهي و ًاسوون و ًاًؤس و كؤستى ئاودةي  و كاُىظشاْ 
وبّ ػاخ و بةسكوؤس و بةسُةخؼيِة و طةسكؤستاْ و عويَش و ئةمحةديوو 

 طؤًةوى و طؤسِىَ باساُىَ و كاجاْ و .....ٓتذ

 ُاوى ٓةُذيَم صةوييةكاْ 7

اسطويَخ و كةُذى قةيظةسى و باُى سِةطوي خاساْ و داسةبوون  و توختةًش وص
قةساطؤس وئةطخاب و كؤهةسِةؾ و طؤسةباْ و عةوديوةو باُى 

 فةقيَياُوبةساواْ و تةَ تةًاْ و......ٓتذ

 ػاياُى باطلشدُة ٓةس يةن هةُاوةكاْ  واتاى تايبةتى ٓةيةو ثيَويظتة

 هةواتاو  ًةبةطتى ُاوةكاْ بلؤهَذسيَتةوة ،تاكو هة سِووى فةسٓةُطي و

 ئةطةس ٓةس كةطيَم هةاليةْو كؤًةالَيةتى طوودى هيَببيِشيَت ،ًيَزووى 

 خؤيةوة  هة ُاوى سِةصو باخ و صةوى وكاُيةكةى بلؤهَيَتةوة و ػى بلاتةوة ،

 ثيَؽ ضووُــــــــــــــى .



 طشِاو بةسٓةًة كؼتوكاهَيةكاْ 7

 هة سِووى كؼتياسيةوة )فةالحةتى( 7 خةهَلى طوُذى طشِاو  صةويية 

كؼتوكاهَيةكاُياْ  بة ثؼت بةطنت بة ئاوى باساْ بةكاسدةٓيَِّ بؤ 
 ضاُذُى  طةمن و جؤو ُيظم و ُؤن و بيَظتاْ و  ٓةسوةٓا هة طةسدةًيَلى 

 صووتشدا  هة بةساوةكاْ ثةًؤياْ دةضاُذ .

 
بةسٓةًة ًيوةييةكاْ دابةؾ صةوى هة سِووى بةسٓةًة ًيوةييةكاُةوة 7 

كةثيَياْ دةوتشيَت )باخضة( صةويية بةساوةكاْ دةبيَتة دوو بةؾ7 
بةٓةًةكاُىربيتية هة ٓةُاس و ٓةجنري و ٓةُذيَم جاسيؽ ضاُذُى 

 ثيَياْ دةطوتشيَت )سِةص( كــــةوة صةويية ديٌَيةكاُيؽ تةًاتة . 
 بةٓةًةكاُى بشيتية هة تشيَ و ٓةسًيَ و باوي و مساق و ٓةسوضلة .



طوُذةدا  بضْ و ضيَىَ بةخيَودةكشا بؤ دابني هةَ هة سِووى ئارةهَذاسيةوة 7  
 ى ثيَذاويظتيةكاُى سِؤراُة وةكو ًاطت و كةػم و ػرييَز و كةسةــــكشدُ

ثيَظتةكةػي بؤ ًةػلةو دؤداْ و كوُذة طودى هيَذةبيِذسا . ٓةسوةٓا 
ئارةهَي )طا(بةخيَو دةكشا بؤ جووت كشدْ وةبةسٓةًة صيادةكاُيؼياْ 

 دةفشؤػت .

 
....................................................................... 

 بةسةبابةكاُى طوُذى طشِاو 7
طؤػيؤهؤياى ًشؤظ بةػيَوةيةكة كة ئةتواُيَت بة تةُيا هة ػويَِيَم  

رياْ بطوصةسيَِيت بؤية بةسدةواَ هةٓةوهَى ئةوةداية  كة هة طةيَ كؤًةهَة 
خةهَلاُيَم  بزيةت و ٓةًووياْ بةيةكةوة ٓاسيلاسبّ و ثيَذاويظتية 

 دةسووُى و بةسجةطتةييةكاْ بةٓؤى ئةَ بةيةكةوةبووُة بشِ بلةُةوة .
 هةبةس ئةوة  بةسدةواَ بةدوايي ًشؤظى باؾ و ػويَِى طوجناو دةطةسِسيَت 



جا هةئةجناًى ئةَ طة سِاُةدا ػويَِيَم  بؤ رياْ دةطت ُيؼاْ دةكةْ و 
دواتش خةهلاُى تشيؽ بةٓؤى ثيَذاويظتى و كيَؼة كؤًةالَيةتيةكاُةوة 

ش سِووهةٓةًاْ ػويَّ دةكةْ . دواجاسئاوةداُيةن دسوطت دةبيَت هةريَ
ُاوى طــوُذ . كةيةكةَ قؤُاغى رياسية كة كؤًـــةهَة خيَضاُيَم 

هةخؤدةطشيَت . جا ئةطةس طةيشى طشِاويؽ بلةيّ ئةَ حاهَةتةى بةطةس 
جيَبةجىَ دةبيَت . ٓةسبؤية ضةُذ بةسةبابيَلى جياواصى تيَذاية كة 

 ئاًارةى بؤ دةكةيّ . 
 ئةًاُةْ 7

اكو ئيَظتا صاُشابيَت ُاوى ًةال باثريةى ئةَ بةسةباية كة ت ًاسى ًةالى .
 كة ضةُذيّ كةغ هة ُةوةى ئةَ ًةالية بوُةتة عةبذووالَ بووة ،

ًةال ،ٓةس بؤية بةًةال صادة ًةػٔوسْ ، ًةال عةبذووالَ ضووةتة ػاسى 
بةغذا تيايذا ًاوةتةوة ، وة بةػيَوةى صاسةكيؽ باغ دةكشيَت  كة 

يَِذويةتى ػاياُى ًةالُا خاهيذى ُةقؼبةُذى هةالى ئةَ ًةالية خو
باطلشدُة تاكو ئيَظتاؾ  ػويَِةواسى رووسيَم هة ًضطةوتى طوُذى طشِاو 

 ًاوةو بة حوجشةى ًةوالُا ًةػٔوسة الى خةهَلى طشِاو .
 

باثريةى يةكةًى ئةَ بةسةبابة ُاوى ًةال عوًةس بووة .  ًةالو ًةسى .
و  هةكوسديذا بوةتة )ًةالئؤًةس( بةتيَجةسِيِى صةًةْ كوست بؤتةوة

بووةتة ًةالوًةس. ئةَ ًةاليةؾ ضةُذ ُةوةيةكى بووُةتة ًةال و 
ٓةُذيَلياْ ضةُذيّ طايَ دةبيَت ٓاتووُةتة ٓةوهيَش. هةُاو قةالَتى 

 ٓةوهيَشًةدسةطةيةكياْ ٓةبووة بةُاوى )ئةمحةدية(.



باثريةى ئةَ بةسةبابةؾ ًةال بووة . ُاوى ًةال ًةال ًوحةًةدى .
 ثيَياْ دةوتشيَتٌةال ًوحةًةدى .ًوحةًةد بووة . ٓة س بؤية 

دةوتشيَت باثريةى يةكةًى ئةَ بةسةبابة ُاوى ًةال ًةال ًظتةفايي . 
 ًظتةفا بووة بؤية ثيَياْ دةوتشيَت  ًةال ًظتةفايي .

يةكيَم هة باثريةكاُى ئةَ بةسةبابة ُاوى )ئاسى( بووة ثيَى ًاًاسى . 
اوةتةوة و بووةتة وتشاوة ًاَ ئاسى . دواتش بةطويَشةي صةًةْ كوست كش

 ًاًاسى . 
 باثريةي ئةَ بةسةبابة ُاوى )يوطف(بووة .وطوةيي . 

طةسةسِاى ئةَ بةسةباباُة ضةُذاْ خاُةوادةى تــشٓاتووُةتة طشِاو و 
 تيايذا ُيؼتةجىَ بووُة . هيَشةدا ُاوى ئةو طوُذاُةؾ ئاًارة ثيَذةكةَ 

 ووْ صاُشاوْ . كةهيَوةى ٓاتووْ . ضوُلة ُاوى ئةو ػويَِةى هيَوةى ٓات
ئةَ ًاهَة هةبِةسِةتذا خةهَلى طوُذى خؤساُى ًاسى حةًةد خؤساُى .

بِاسى طةفيِّ هة خؤػِاوةتى هةطوُذى خؤساْ هة بِةًاهَةى )وةطتا 
طةيذ( يِة ،حةًةد ًةوهود هة طوُذى خؤساْ ٓاتؤتة طوُذى طشِاو 

 تيايذا ُيؼتةجىَ بووة .
خاُةوادةيةؾ هة طوُذى كؤسِىَ ئةَ ًاهَى ػيٌَةمحةدى تايةسى . 

 ٓاتووُةتة طوُذى طــــــشِاو .
ًظتةفا و ًةًؤ  دوو بشابووْ كة كوسدطتاُى ًاهَى ًظتةفاى حةكيٍ . 

ئيَشاُةوة هةكاتى طشاُى طةوسةية هــــةطاهَةكاُى جةُطى 
جئاُىيةكةَ بةًوٓاجريى ٓاتووُةتة كوسدطتاُى عرياق و هة 



ؤياْ دةهَيَّ ئيٌَة هة عةػريةتى طوُذىطشِاو ُيؼتةجىَ بووُة . خ
 )ػلان(يّ .

ئةَ خاُةوادةيةؾ هةكوسدطتاُى ئرياُةوة ًاهَى ئةمحةد خوًاس . 
 ٓاتووْ . خؤياْ دةهيَّ ئيٌَة هةُــــــةوةى خاْ و خاْ ئاودةهني . 

ًةالمسايى كوسِى ًةال عةبذوالَ هةطوُذى خةتة .  ىًاهَى ًةال مسايو
ّ ئيٌَة بة بِةضة )بةبة(يّ . واتة باباُى ٓاتووةتة  طشِاو.ئةواُة دةهَيَ

. 
ئةَ خاُةوادة هةطوُذى قةالَطِج ٓاتووُةتة ًاهَى وةمساُى حةًذىَ . 

 طشِاو . ُاوى عومساْ حةًةدئةمحةد بووة .
 .وُذى خؤساْ ٓاتووُةتة طـشِاوئةَ خاُةوادةية هة طًاهَى ًاَ سِةطوي . 

..................................................................... 
 طشِاو هةسِووى ًةدسةطةى ئاييين يةوة 7 

ٓةسوةن دةُضاُشيَت خةهَلى كوسدطتاْ . باوةسِيَلى ثتةوياْ بة بة 
ئيظالَ ٓةية . ٓةس بؤية بايةخياْ بةدسوطت كشدُى ًضطةوت و 

كشدُةوةى ًةدسةطةكاْ داوة . ٓةُذيَم هــــــةخاُةوادةكاُيؽ 
دةُاسدة حوجشة و ًضطةوتةكاْ وةن فةقىَ ًِذاهَةكاُى خؤياْ 

فةقيَلاْ طةسةتا ثيَياْ دةوتشا  )ًةال( ، تاوةكـــــوخبويَِّ و ببِة
)طوختة( . كةصياتش دةيــاخنويَِذدةبووُة )ًوطتةعيذ( . طوُذى 
طشِاويؽ يةكيَم بووة هةو طوُذاُةى كة ُضيلةى طيَظةدطايَ خاوةْ 

خويَِذْ سِووياْ ًةدسةطةى ئاييِى بووة و طةداْ كةغ بؤ 
هةممةدسةطةية كشدووة بة ًةبةطتى فيَشبووُى صاُظتة ئاييِيةكاْ . كة 



ضةُذيّ ًةال مل طوُذة ٓةهَلةوتووْ و هةُاوةوةى طوُذ ًةاليةتياْ 
 .كشدووة  

 ئـةًاُة ٓةُذيَلياُّ 7
فةقيَى ٓةبووة و ًودةسِيع  ًةال عةبذوهَال عةبذوهلةسيٍ ًةال ئةمحةد 7

 ص كؤضى دوايي كشدووة .9656بووة . هةطاهَى 
ًودةسِيع بووة . فةقيَى ٓةبووة . ًةال ئةبوبةكش حةكيٍ ًةال ًظتةفا 7 

 ص كؤضى دوايي كشدووة .9624هةطاهَــــى 
 ًةاليةتى كشدووة . بةالََ فةقيَى ُةبووة .ًةالعةصيضقادسئةمحةد 7 

 



هةطوُذى طشِاو ًةال بووة . ًاوةيةكيؽ هة ًةالجةباسحةطةْ عومساْ 7 
ص كؤضى دوايي 5002ٓةوهيَش ًةاليةتى و خةتيبايةتى كشدووة . هةطاهَى 

 كشسدووة .

 
 



ص . 5006ص تا 5003خوتبةى داوة هةطوُذى طشِاو هة طاهَى ًةال صةكةسيا 7 
 بةالََ طشِاوىِةبووة .

ًاًؤطتاى طةسةتايية . بةالََ ئيٌاًةتى و ًةال ئةيوب حوطني عةصيض 7 
 بةػيَوة ى خؤبةخؼاُة .خةتيبايةتى دةكــــات 

ػايةُى باغ كشدُة ضةُذ ًةالى تشى طشِاوى هة دةسةوةى طوُذى طشِاو 
ٓـــــةبووْ . ٓةُذيَلياْ ًةدسةطةياْ ٓةبووة و ٓةُذيَلى تشييؼياْ 

 ُةياْ بووة تةُيا خوتبةياْ داوة وئيٌاًةتياْ كشدووة . 
 . كةئةًاُة ٓةُذيَلياُّ 7 

هةقةالَتى ٓةوهيَش هةدايم بووة . ٓةس هة ًةال ئةمحةد سِةطويَ طشِاوى 7 
ص كؤضى دوايي كشدووة . ًودةسِيظيَلىبةتواُاو 9531ٓةهيَشيؽ هةطاهَى 

( صياُةديّ 5بة تةقوا بووة سيظاهةيةكى داُاوة هة )عيوٌى بةياْ()
حةيذةسى ػةسِحى كشدووة . ٓةُذيَم هةُةوةكاُيؼى بووُةتة ًةال 

 و ....ٓتذهةواُة عةبذوهشِةمحاْ و ًةال طةهيٍ 

 



هةًةال ئؤًةس ًةال ًةال ًوحةًةد كوسِى ئةًني كوسِى ًةال ًظتةفا 7 
ص هة طوُذى طشِاو 9615بـــووة و ًاوةيةكيؽ فةقيَى ٓةبووة . هة طاهَى 

 كؤضى دوايي كشدووة .
 هةطوُذى طيَوةكة ًةال بووة .ًةال ًظتةفا ئةمحةد بشايٍ 7 

اُاو ًودةسِيظيَلى بةتواُابـوو صًةال ًةجيذ ًةال عةبذوهَال ًةال كشيٍ 7 
ًةاليةتى بةخؼيوةتة دةياْ ًةال كةطايةتيةكى ُاطشاو بوو . ئيجاصةى 

 ص كؤضى دوايي كشدووة .9661هة طاهَى 

 
 

 هةػاسى ٓةوهيَشةو ئيجاصةى. ًةال ًوحةًةد حةًةدةًني ًةال ػيٌَخةًةد 
 وةسطشتووة و خةتيبة .ًةاليةتى 

 
................................................................ 

 



 حيظاباتى فةهةكى طوُذى طشِاو 7 
هةكؤُذا خةهَم بة ًةبةطتى صاُيِى كاتةكاُى طايَ . تيؼى خؤس و 

ئةطتيَشة و ُيؼاُةياُبةكاسدةٓيَِا . بة تايبةتى هة ضوةى صطتاْ و 
كاتةكاُى ضاُذْ و ئةجناَ داُى ُويَزةكاْ .هةطوُذى طشِاويؼذا هة 

طةسدةًيَلى صوةوة حيظابيَلى تايبةت بةخؤياْ ٓةبووة وةكـــو طايَ 
سياْ ٓيَِاوة . طةسةسِاى ئةَ طوُذة هةضةُذ ُاوضةيةكى ُاًةيةن بةكا

تشى وةن ٓةوهيَش و دةػتى قةساجيؽ بؤ ئةجناَ داُى ئةوكاساُةياْ كة 
طوودياْ هةَ حيظابة وةسطشتووة و دةياْ ،ثةيوةُذياْ بةكات ٓةبووة 

ووت بة )حيظابي طشِاوىَ( ئـاوايةو دةكـاتة ئةوةُذة . ئةَ حيظابة 
 ةكة بةُاوى )داسى هؤهلاْ( هةبةساًبةس دةسطاى هةطةس ضيايةكى طوُذ

ًضطةوتى طوُذةكةية  ضةُذ قوضيَلة و بة ٓؤى هةطةس يةن داُاُى 
ضةُذ بةسديَلةوة دسوطت كشاوةو طةض و قظوَى تيَذا بةكاس ُةٓاتووة . وة 

دووسى ُيَواْ قوضةكاْ بةػيَوةيةكى وسدبيِاُة داُشاوة و ٓةسِةًةكى 
ٓةية وةكو قوضى طةسةتاي صطتاْ و قوضى ُةبووة . ُاوى تايبةتياْ 

 تةسِاصو قوضى طةسةتاي ٓاويّ .....ٓتذ .
طةُتةسو ػويَِى طةيشكشدُى حيظابةكةؾ ًضطةوتى طوُذةكة بووة . 

طةباسةت بـــــة ًيَزوو و دسوطت كةسى ئةَ حيظابة . ٓيض بةهَطةيةكى 
ُوطشاو هةبةسدةطت ُية  كةوا طايَ و ُاوى دسوطت كةسى حيظابةكة 

اًارة ثيَبلات . بةالََ بةػيَوةيةكى دةًاودةَ باطيذوو ًةال بة ئ
ُاوةكاُى )ًةال عوًةس و ًةال عةبذوهَال( دةكشيَت . ئةًةؾ تةُيا 

 قةسيِةية . بؤ طاغ بووُةوةػى ثيَويظتٌاْ بةبةهَطةى ُوطشاوة .
 كيَخوا )ًوختاسةكاْ( ى طوُذى طشِاو 7



ا . ئاغاى ُةبووة و خةهَلى طوُذى طشِاو يةكيَم بووة هةو طوُذاُةى كةو
كيَخوا غ و سِةص و صةوييةكاُياْ بووُة طوُذةكة خؤياْ خاوةُى با

 )ًوختاس(ى ٓةبووة .
 كة ئةًاُةْ 7

 قادس ًةال هوتفى ًةال حةًةدةًني -9
 ًظتةفا حةكيٍ ًةال ًظتةفا-5
 عةبذوهَال حاجى سِةطويَ ًةال ًظتةفا-3
 قادس كاسِةطوي ئةمحةد-1
 حةًةد عةباىحاجى مسايى -2
 ًوحظني ًةال ئةبوبةكش حةكيٍ 3
 ًومحةد حاجى ًظتةفا ًوحةًةد-4
 فةيظةيَ ًوحةًةد تايةس-5
 ئةبوبةكش ًوحظني ًةال ئةبوبةكش -6

............................................ 
 

 كشدُةوةى قوتاخباُة 7 
ص هة طشِاو كشايةوة و يةكةَ ًاًؤطتا و 9630قوتاخباُة هةطاهَى 

 سِيَوةبةسى ُاوى )ًاًؤطتا ئيربآيٍ ئةفةُذى( بوو. بة



 

 
 طشِاو هةسِووى خةباتى ُةتةوةيي يةوة 7

طةهي كوسد وةكو طةهيَلى ريَش دةطت بةسدةواَ ٓةوهَى بةدةطت ٓيَِاُى 
ًافة ُةتةوةيي و كةهتووسيةكاُى خؤى داوة بؤئةوةى وةكو طةسجةَ 
 طةالُى تشى جئاْ قةواسةيةكى طياطي ٓةبيَت و هةطةس خاكةكةى 

حوكٌشِاُى خؤى بلات . بؤ ئةًةؾ ضةُذيّ كتيَب و سِؤرُاًةو طؤظاسى 
ياس كشدُةوةى تاكةكاُى  كؤًةهَطا دةسكشدووة . بةالََ بةًةبةطتى ٓؤػ

خةباتى ًةدةُياْ هيَطشتووة و كاتيَم داطريكةساْ سِيَطاى 
بالَوكشاوةكاُياْ هيَ داخظتووْ . هةبةس ُاضاسى ثةُاياْ بشدووةتة 
 بةسخةباتى ضةكذاسى و ػؤسؾ . بؤية ضةُذيّ ػؤسػى وةكو ػؤسػي

 ئةيووي و ػؤسػي ُويَ و ػؤسِػى ػيَخ ًةمحود و قاصى و مسلؤى ػلان و
 طوالَْ و ٓتذ.....



ٓةهَطريطيَِشاوْ . ئةَ طوُذةؾ وةكو صؤسبةى ئاواييةكاُى تشى 
كوسدطتاْ . بةػذاسياْ هةخةباتى ًةدةُيي و ضةكذاسيذا كشدووة و 

ٓاوكاسى ثيَؼٌةسطة بووْ . بؤية ضةُذ جاسيَلوةاليةْ دةطةالَتذاساُى 
 ةهَلةكةى دةسيةدةس بووْ . وة ضةُذ سِريٌَى عريِاق تيَلذساوة و خ
ةباتى ُةتةوةيي طةىل كوسد و خاكى ػةٓيذياْ ثيَؼلةؾ بةخ

 كوسدطتاْ كشدووة . ضةُذكةطياْ ضوُةتة صيِذاْ . 
 

 ئةًاُةى خواسةوةؾ ُاوى ػةٓيذةكاُيةتى 7
 حةيذةس سِةطوي عةبذوهَال-9
 عةبذوهشِةمحاْ حةطةْ -5
 يوطف عوًةس حةكيٍ -3
 كةًاي كةسيٍ عةبذوهشِةحيٍ -1
 ئةبوبةكش عةبذوهَال-2
 فاسوق حوطيَّ عومساْ -3
 جاطٍ عومساْ حةًةد-4
 عةبذوهَال حةًةد عةهي-5
 عةبذووالَ بشايٍ حةًةد-6

 ػواْ سِةطويَ حةًةد-90
..................................................................... 



بلشيَت كةوا جطة هة خةباتى ضةكذاسى . ئيَظتا دةبيَت ئاًارة بةوةؾ 
ضةُذيّ كةطي خةهَلى ئةَ طوُذة ثؤطتى ئيذاسياْ هةُاو حلوًةتي 

 ٓةسميى كوسدطتاُذا ٓةية .
......................................................................

 ويَِةكاْ

 
 ويَِةى ٓةُذيَم هة قوتابي وًاًؤطتاياُى طوُذى طشِاو

 



 ٓةُذيَم هةخةهلى طشِاو هةكاتى ػايي كشدُذا

 
 

 ويَِةيةكى كؤُى كوُذى طشِاو

 
 



 ئاقاسى طوُذى طشِاو 
 

 
 ًضطةوتى طوُذى طشِاو

 



 ( 9651ويَِةى طوُذى طشِاو هةطاهَى )
 

 



 ويَِةى كاُى طشِاو )دةسًاُاو(

 
 ويَِةى كاُى طةوسة

 



 ويَِة سِةصةكاْ هةكاتى وةسصى صطتاْ

 
 

 طىَ طةُج و دووًِذاهَى طوُذى طشِاوويَِةى 

 
 



 

 
 ويَِةى قوتاخباُةى طوُذى طشِاو

 



 داواكـــاسى 
 داوا كاسَ هة طةسجةَ خويَِةساُى ئةَ ُاًيولةية ٓةس كةطيَم صاُياسى 

دةسباسةى طوُذى)طشِاو(  ى خؤػِاوةتى ٓةية هةٓةًوو سِوويةكى 
 ٓاوكاسَ بيَت وى و ُةتةويي يةوة ، كؤًةالَيةتى و ًيَزوويي و ئاييِ

 ئاطاداسَ بلاتةوةو ئةَ ُوطيِة دةوهَةًةُذتشبلات  تاكو هةدآاتوودا
كتيَبيَلى ثوخت  هةطةس طوُذةكةًاْ بِوطني ، ئةَ كاسةؾ خضًةتيَلة 

 .بؤ طوُذةكةًاْ و ُةتةوةكةمشاْ بةطؼتى 
 

 طوثاطِاًة
طوثاطي ٓةًوو ئةو كةطاُة دةكةَ كة وةالًَى ثشطياسةكامنياْ 

 كة هةطةس طوُذى طشِاو هيٍَ ثشطيوَ .داوةتةوة 
..................................................................... 

دةكةَ كة اوى طشِ)فاخريحاجى جةالي حاجى عوًةس( طوثاطى بةسِيَض 
 ( .pdfئةَ ُاًيولةى كشدة  ثةستوكيَلى ئةهيلرتؤُى )

( هةطوُذى طشِاو 9655هةبةسةبابى ًةال ًوحةًةدية هةطاهَى ) (فاخري)
 هة دايم بووة ئيَظتاؾ هة ٓةوهيَش ُيؼتةجيَية .

................................................................... 
 
 



 طةسضاوةكاْ 
باوكٍ)ًةجيذ(وًاًةكامن )كةًاي. كةسيٍ .حةطةْ. حوطني(. فامت -9

وهَالَ بشايٍ . صآري سِةطوي.هةعوي ًةال ًوحةًةد . خاهيذ عةبذعةبذوهَالَ 
)حاجى حةًةدةًني ًةال ئةيوب حوطيٌَِاًؤطتاى طوُذ .ًةالجةباس.

 تةٓا (.
ًوحةًةد عةهي قةسةداغى . بوراُذُةوةى ًيَزووى صاُاياُى كوسد -5

 . 5001.طاهَى  9.ج 521. ال 3هةسِيَطةى دةطت خةتةكاُياُةوة . ب 
............................................................... 

 كؤتايي
 
 

بؤٓةس سِةخِة وثيَؼِياسيَم ثةيوةُذيٍ ثيَوةبلةْ 
 خؤػخايَ دةمب 
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