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  . هداي)NED -ناو ديموكراسى پ�  هسندوقى نيشتمانى ل(
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  :كى پ�شه    

ة  ذى رةر و  َو"

  َ   ،دةوة دةرةوةا دوورة

  "دةى دووة. ذى موي ا 

  

 َ رى رط وةوةم  ،َ وم وا دةرةوةى ىزراوةو دا

ا درو دةوة و ر وم دةَ، وا طر ؤى 

وة َ و َ  درودم ر َ ا م رةوة  ارة

و  رطمم ارةوةو مون م ،َو  ر وةر َوةى 

َة َمو ا  َومء رزى رََوة، 

  "انوةز م" وة  نرة ،َ  ،و ر

  وةىَ ،ن دةردةم د ء روطَر مَرط

رؤ  رطَنء رة َم  رؤن  درودم و 

.َ دارام  

 َر م يور ن زادةيرد َر  يَ و

 َدة ،مرد  وةم  يوةوى م دم يَر

ؤظي ارو دم رن    رزي مو 

 م نء رى  رى ىَر  م ،ا

 وةمزر ىؤ دنءر و كر   دةط و دةرة م

ض دةزطو دازراوةك، رووى رزيء رزوة،  دةرةوةى ن 

  رةَ؟!  
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َو دَم و م دا، مى ردى  اردن 

  ر ش ىَ روا  رىَ رىءَ اوةو

   ردنء َاا ت،  وام  وةن ر  رم

) ر دا ردن، َ مم ردن، ووةى طران، 

  وةىوةي مم ،نرد  ي ،نرد 

  مَي).  

 س  رزى درة رزت  َ مو دااو مام

ء  دا مدة ، وةن رز َ مو 

 ََر تءدةو ام وةى زة ى  ارد 

ؤزوة َ و ارى  امء ؤى رزى 

وى م  َم ام دري، َا رزى َء رط

 َ  س َء مدووام ازىء در  وا 

   َ ءَ اد  َ ن 

 ورا  اوةمو ةوةَ .َزى مر مرة ىةم

  و و بء وزى مر ىؤ روا انَم

  ر نرد َر ي ش و   ام

  و ى ط مى  دةن.  

 دمرَ  م ءام دى ردوو داوةَ 

موى ر ن طاوةر  وةى دؤخء َى ةوى 

رطمم رداء موةراء ارةوةى ر  َ داو ذرة 

 مرط و نوةوى م   انَم  راورد ءَرمم

  َ ر مر تو ،َدةر م ارَ ةىَ
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ةم وةى  ووراوة ىم ومم  ر ممرط انَم

 َ ط    .وورَ  

 م وةى ى ر ،دووة  ش رو م وةَ 

  ر ت ووةم ز  ر مو رم ردما، 

 ،  اوة مممَ ا ةوى موى و  داماوة 

 وةر وةى وةك  م  ءَ اردة د 

َةرَ ودى.   

َ   وةدا َ ا رةت  رَةى ى 

  ،ام دار  نة  ار  طةيَةوةن%)30( ر،  

   اردم ى امرد مراوةمر نذم .  
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  ؟ هييچزى  هرك هارتى مپ

زؤرى زؤرى و رمى  وم رؤذ موةراء رى دا 

 نوم،  اَ  ، نزر ءو ََو رَ

رةن  زم م مو ب نء رداوة 

دةردةء  َر دةو رَم ارةوة ََن ن. 

 َد   ةم َر َل م  زىر  ام ءَدة

ي موةميء رؤ  ةَن. مى دوو مةدا 

 دار َر َذ َدة ار م  وةيدم

 َم  وة ن  ،وة ِ  َن دادةمن دام ،ن وةيدم

  وةي  ىم و و دا .تم  ن

 م ،ر دةر ادار ردة م َرة دادةم

ر اردمن  ي وة وةرمطوة،  رةوة ن 

  دازَاوة.

  

  ر رزى ؟

 ر  َد و ر مَر ا ىءرذةوةم  

  رطَن  م وةر ،َوت ر َر 

مو ر داراء زاد ردام   رى 

 امم رةوة  ارةوة اردن ىَر  ءَ ا ىوم

 م ،نر) ندراوةَ م بء ى ىدة  ن

رَطو زاو من) َن وةى وة رت ى 

 . رر اردة وة  نءوة وةرم وةرى
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 َد  ب ار ىدة وا  اوة ازر

 ر ام نر نءوو م دراوىَ رامَم

  موي مَوم ا.
  

  زى هرك هپارتى الم و زى هرك هارتى مپوان �ن جياوازى  

  زى هرك هارتى مپ  زى هرك همالارتى پ  ز

1  

  ى ريَك مور م

ب دة ى ى

ََة  

دةى ى ب رةماموةى 

ن موم رامَم  

2  

 وم َر مام

   م اردن 

 م نءر

  َدراوةن  درةن

دةى ى ب ر ر 

   دةدات م دمرد

 نءر م

  َدراوةن

3  

  نَ ء ر

اردن ارةوة  رةوة 

َةرد  

  نَ ء ر

رةوة دادةزرَء رن 

   ارةوة وةرمطن

4  

ر ء َن 

ر اردمن و 

  نردةر

ر ء َن 

ر اردمن مو 

  َررن

5  

مَرامَ دراوى 

مون  رةم دةى 

  ى ا ارن

 م دة ىرام و

 رامَم رةوة دةردة

ار م اَ نوم  
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6  

وم َر ن دة

ردام ن رى 

 ام  

ن دةوم َر 

  ةراردام ن رد

7  
رَ مون 

  ةَنء ر دةدةن

  م نوم َر

 دة   ندمرَ

  م رةوةى ب

8  
وى مذ ر ي

ازى در  

ذى موي ر رزى 

ادم  

9  

  ب ى ىدة مام

 ودراوى  مَ رىَم

ََ نوازة  

  ب ى ىدة مام

مةوة ةَدرَء ر 

َةا داموازة وم  

10  
رَ مون 

  ر داران زؤرة

 ر نوم َر

 ندارا  
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  ر دا ردن    

  

  

  

  

  

  

 ارتىپى ۆوى ناوخ �هي په ۆتى ب هنداي چهكارى تو�. 

 كوردستان ىارتى ديموكراتپيى  هكخراو�نديى ر هرب هيك په. 

 ارتيداپى پرۆگرام  هزى ل هرك هالم مكى گى چه هدئاما .  

 ارتيداپى ۆى ناوخو ي�ه په  هلزى  هرك مهكانى  ژهئاما. 

  كوردستان ىارتى ديموكراتپى ۆى ناوخو ي�ه پهقى  ده. 
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 ارتىپى ۆوى ناوخ �هي په ۆتى ب هنداي چهى كارتو�: 

 زدة ةىم  نرد اد ر   ،ا

2010   ،دووةم ىوةوى م ءاؤط  ،ا َو 

  َرى ما  دةء دة    دا وة. 

)  نردو  نرد اد ر ىوةوى م ءاؤط304 (

)  ،ونَ ددة271د ( ةوى و اؤط   ندة

)  وشء (8م (33) ددةء (5604 .وةَ و (  

 اد ر ىوةوى م  رَ ،ارةوة ى 

ردن دووة  وةى ام َو ةوى مو م وى  رك 

 ممرط  َر ةم روَارةوةو ر ءاوةررةوةو م

ذم مَى  رمدووة،  وَة وَ ط ةوةن 

  ىام  ام وةى َ اردة  رىو زامدا 

  رطمم و  رةو ض ر َوة.   
  

  وى موى ر دا ردن/ ماوى مةى زدةة

ى ط  
 ةم

  ط ب

 ممرط

 ى 

 ممرط

اوةرم 

 ممرط

دار 
  ت

   5482 
و 

1516   
و 

936   
و 

  1009 
و 

 2021   
و 

  ىو م

 رماوة؟

100%  28% 17%  18%  37%  
) وى  %(

  رماو

ددة 33 م ددةى   ددة  11ددة  4ددة  3ددة 15 

 

  رماوة؟ 

  من؟ 
)1-33(  

)1-9(  

)28-33(  
)10-12(  )13-26(  )17-27(  
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مدةرة  ،رةوة ى مرو زامدا ر ىوةوى م  

  ردةن:  دة
 

  ىدار ممرطرةوةى ء  م) ر

رداَ ،  ،ى رؤك، رؤك، مامء مة... 

%)ي ى وم ةوى موى رََ وةو  روى 37)، رورى (

  ، ممرط  راورد ،وةامَ .َد  ى 
 

  َم مط ةم  اوام َرروو ر ىوةوى م

) دة  ،دووةمر مَر مش 28ذ  ،ةوة ى(%

  . و مام  رء روومَر ذة 
    

 

  ، ىمَ) اوةرم ممرط مو ،نطَر مو

دةزطي رةزان، دةى ودَىء دواداون، دةزطى اردن، 

%)ي ى وم مو ةوى موى 18) رَةى (رؤيء راطمن...د

 َ َ   و  وة رىش دةر ،اوةمر  نر

    ،ز   اَ  ،داوةم اوةرم ممرط

رووى فء دةوة،  رطممو رطمم ارةوة ر َو 

مازة ةم رزء ذم دا موى ب طمو 

 .َدة 
 

 ،)  ى ممرط  ررو   ىمَ ،اوَى رمَ

) دةى ةوى موي 33مو (رماوة،  ى وةى  ى (

) م ار3) ى دةةَر  اوةدام  دةى (17 مى و ى(%

 .ةوة وم 
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  كوردستان ىارتى ديموكراتپيى  هكخراو�رى يند هرب هيك په
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 ارتيدا: پى پرۆگرام  هزى ل هرك هالم مكى گى چه هدئاما 

 ى ؤطا ر دا ردما  دوو َا وةك  مو

 زير يَرط  :اوةَ نرةوام و  

 :} دة  يءَرط زيرازي مَ دمر

ةَ ن  ورَ  َادم رورةن...  َ د

 – /َ دةروازةى/ر اددةى ؤط51 اري" َ  /

  .}"رةَام  رطَا
  

 :دووة}  نرؤ م ،ن دةداترةوام  ت َ ر

 دمَ رة امط زار -  /ر اؤط

اري رةَام  /   ظة /183دةروازةى  /َددةى 

رةوامامط  زار نء{.  

  

 ارتيداپى ۆى ناوخو ي�ه په  هزى ل هرك همكانى  ژهئاما:    

 دا ردن   و ى  ةوى موى ر

دووة، طو و دةرةى  طر دوو  َرى 

رَاوة را ذةى رزى    ،رو َي 

 َر وةك  ،زىر ء َر  ةرطم ر اوةَر

وة م وةى ى  ،زر اَ ر دمى دروؤ وةو

 :  
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:  رةوة ممرط مََرء ر  ارةوة ممرط

.(وةوى م /ي دووةط / دةي) ...َل دةاَط  

م درودم رو واى وةد  َرطمم ارةوة ار{

 ممرط دة نرة  ،ا ىوى مذ مََر

  .}رةوةدا وةو وم رةوة  ارةوة

:دووة  دار م  ى ر دار م

اردة دةي) ََزرن داطَر.(وةوى م / يط /  

}   وةى ى  ،َوردةد رووم  تزر داط 

 مَرط  ةىَار   وواوو مَر مم و

 دار م مام اردم  ن ما، رؤم

َر  ،َدرَة كوة مدار م ن  امط

.ََزردادة{  

:َ  ،َر )  نطَر دار م ىَ

دةزطى رؤىء راطمن،  ةمن، دةى رَاوةو 

ن، دةزط ر  ،ََ (ىء داراَرط  ،اردن ى

 ر وىوَ امد  وة  ن ندمةَر

.(ر ىوةوى م /ي دووةط /اردة دةي) .ََدة  

م ر  واى وة د    َر بء دةزط{

م ردا رَطن درى دةت، َا دةو 

 دار م ن  مب ء دةزط  َرر

درامَ وةم نطَر{.  
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:ارة  مر  طَر رى م مةم ممم

    نوةدمرز اقءَ رامَم م نءرد

.(ر ىوةوى م /  /ارة يط /اردة دةي)  

 ددة  دةم م ردا رَطما وة، {

  َمام رى ر َا داء رزى وة دةاز

 رطَى ن مام و   رةدا َدرَ، مك 

َم وة  ن{ .  

:َ  ن دندرو     ردةوةى رادمرز

طَر رى  م وةىممة يط /اردة دةي) ى

.(ر ىوةوى م /ارة  /ارة  

 وة  م ردا رَطن دة درودن {

  م  ن مطَر رى م وةىممة ن

   وةرةو ندمرَ {  

:  مام مََر     ردةوةى رادمرز

 رةطَر مةء رؤ ء اوةَء ر ءر

رار وَلء مووم  وَن ر  رَطدا (دةي 

  /ارة يط /اردة.(ر ىوةوى م /  

} امَ  ،امطَر دار م مةى دةَار

رََمَ َ رةزامى   وةر  ،َش 

زر زة ذة{  

:و  ةيَ دن ر ردان ب و دارا دة  نر

 دة  وورةءَ ارةوةي ممرط و دة ا 
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رودمن م رووي زددم روةم ن ردنء 

  ).28رَموة ( و/ دارا ر /دةي 
  

 يدا:  ارتپى ۆى ناوخو �هي په  هزى ل هرك هكانى الم ژهئاما  

 ةوى موى ر دا ردما  دوو َا ذةى رزى 

  :َةد  

 اد ر ىوةوى م وم زىر مذة  َ :

ة  دةم م ردا رَطوة،  ردما 

دة م َام  ن مةم ر ردان وةوَ) 

  /ارة ىط /اردة ددةى) .ةَ ن)ىرةوام وطَر

 (دووة  

} م امم َازب وادة ىوم اد مزى و ذر

زاو م وطَر  وةم نَرط  رى مرط ن ن

 م ى وةكرو ممرط ن كم ،َراردن د

  ءدار{.  

  َ :دووة امَ زىر مذة  م  دة

 نطَر دار  ىم وةىممة ن دنَ ن دندرو)

رَاو و مى مون ر َرى م رى رَط) .(ددةى 

 (َ  /ارة ىط/اردة  

}  ذة نطَر دار م  دة م و امَ

دا ط طَر  ر  مرط  انَم تدة دم

م رداء  ا،  وة ذة زةو و 

رطممى ب   رَطدا و دةمن و مطرَوة  روو 

  .}ن
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  ى ۆناوخوى  ي�ه په

  ارتى ديموكراتى كوردستانپ 

  )2010( مين هسيازدى  ۆنگرهندكراوى ك سه په

  

  

َ  

).............................................ةر َ م : 21(  

...............................ر ماوةَر ةم :دووة .).....22(  

َ ).........................................................ر َم  :22(  

......................................ر اوةَى رَ :ارة ..)..26(  

  )َ :َ 48مو دةم مة.............................................(

  ) : 49اردم رطمم رء مَرام مة.................(

)..........................................................ر دارا  :و 49(  

).......................................ر د  : 50(  
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ةر َ م  

  ): َي ر  رووي رَاوةوة:1دةي (

ر دا ردن رَ دا مم   ،رةزومامي و 

َ رة داازام  ،وء ووا  ةوء ؤطا ر

دوموةء  رةمَ وةي وةردا  دَم اي ر ت 

 ممز ردء ووي طَ   :موا َم ءم َ و ،ندة

اظ رزطرازةيء رى ممء ري رزام مةوة روة دةطَيء 

 َن دةط مز  د  اء نءرد َر َل واط  ،َر

.َ اط موا  

  ): موي رء راوةي مو:2دةي (

  زم ردي: ر دا ردن (ث.د.ك)

 : َر Partîya Dêmokrata Kurdistanê 

مز   :ي(P.D.K) Kurdistan Democratic Party  

  زم رة: اب ااط اردم(ح.د.ك)

  ): دروء َي ر3دةي (

  

  

  

  

  

  ): ي ر4دةي (

)ر وياوةي مر ردا زم َم اواوةرم  ،زةردة  رةمpdk (

  مواوة.

  

  ): ز ر5دةي (
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 ،رة مز  (ا) رديء مز (ت) :يوةمي مدوو رؤذم  ََ

.َي دة ت ري روة  

دووة   

ر ماوةَر ةم  

  راوة: ): ر ر  ةم رَاوةمي ارةوة داز )6دةي

1-  .ر ممَ اردم  َم امدةم ةم دمةو  

2-  َرةوة ط ممرط مََرء ر  ارةوة ممرط ،َل دةا

  امر ءرادةر   تدة ََ َلء زؤر مرة  

  ما ر دةَي.

و رامي  دة رطنء َمء رَاوةمان، س ي م رن   -3

.َم ََ  رر ةم َدة  ،ات رةوة  

4-  ممرط َم  وةرء راطَراو ةم دمةو.ار  

رةء رة  ط  م َرطمم را ةو دةَي مك  دةرةوة،  -5

.اث ط رء ءم  َدوور روة  

  مون  ةم م دةرت. -6

َ   

ر َم   

  ): و7دةي (

 مر ءََر :.وةر مةر َم   و  

:َاَ يمر  َراو دةَ  

1-  .َم  َل زدة  م ءَ ر مط ةم  واي  

2- .َو ريكء رة موم  

  ة.ر ت   مَ رةم روة و  -3

4-   ر اوَي رمَ  ردةرا  وةَي ر يَر  اوة

.َر ر ري وةي  ،وةَرزدة  
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طر داوا رةاوة، داوار دةام َى َمي مو مرةزا دةرَيء دوا   -5

وي ممَ  وةرة  ر.  

طر داواي ما،   َ م ت َ راو رَةَء و   -6

  و   ،م نام ةوة  َ  ،َي دةم و

.وم امدةم  دنار نء رر  

7-   َار دة .نام دمدة   

  دووة :ركء مَ راو

  رن:  - ا

  دة  َردةوا ار وموةن ت.  -1

  دة  َؤطاء ةوي موء َووي  رَ ت.  -2

3- .ََر ر مَم َدة  

4- م يم َات.دة م  

5-  َ  :ت اموة طم ور ءر م  اري َدة

.َا دةدمر َ ونءَم  

  دة َدة رََ وة. -6

  ن:  -ب

1-  . دمر رءَ ءَ ءرادةر   

2-   . راوانَ  ت  زيءدة م  ومار  

  ): ما8دةى(

ام مر :  

1-  .َو راوَ م ش َوة دة م  

2-  .َدواو وامور راوَ وةى ماوَ  

3-   م.َم َل ذدة   

4-  .ََي ر ار مم    َ َدة  

  دة  َردةوا م ات.  -5
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6-  .َار موام ؤظ  ذيء دذ موام   

  َ.مَ َاو ن ر ن ما رَاوَ َةر  -7

ام م ركء :دووة  

  رن:  - ا

1-  .وةوي م َ مرة مََ ءر اؤط مَد  تردة  

2-   اوةَيء ر َ  ريطَر ءَ ر ي دم َدة

َةري مَر تء ر.َ م  

ر  رزدموةي  رؤيء  ي ت  امَ رؤَ ممي   -3

.َ ا َ وةءدمر  ي  

دة َةمم طَل وةر موَل َء رَي ء وةرةمَ اي ء   -4

 َل مةَ وةمرةراو رةي دؤزة ر  رامدا َدة ،َ

    روموةء وت طم   ر م  َرةردمن.

دة َ َت  مانء دؤم ر اتء َةمن طَل وتء   -5

 ات نم .وةر ير َ  

  رت َ مَن  رةي طرا، دة َر طداروة.  -6

  ن: ما  مي ارةوةى :  -ب

رادةرء َانء َزدن رةي  روة  ارَةي   -1

  رَما.

2-  و.وةوي م َ  ار ممرط و اردن ء  

3-   وَمز  ر اء وةرطَ  ر  ريو دمداوا

  دي ن موى ي  روة.

4-   زر م ردة ةزارم دةر. ا ر  وم  

  ي  دة  رََ وة. -5

  ): د9دةى(

د يَ   
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د و ما راء راوة  ،امء م ي   ر رن 

 ن ت َ َ مر ريءر ،تدة م

.َدرَدة َ وةدار  

مر :دووة  

1- .َم  َل َ  ار  ام وةى َدة  

2-  م ن ،َ  يد ن ،ذط م  ك ويدةر َدة

َر مَ  َ يَرط ام وة.َ ن  

  دة  َما درء ومن  َرووي يء رةرء دةروة.  -3

  دة َامء م َ   رَاوء رطمم را رن ت. -4

مر فء :َ  

1-  ء تء َلط َ  ،َدة و ن ش ،امر ء

.َةَر َ َ  وةدار م  

 وء وما ر ي َ دةوة، روة ور  اة  -2

  رم  ،وامي َي دوون دةداوة.

ورورء ي طَء  دة َرَء   رووداوةم دة -3

  رؤيء ام ؤم ي طَات.

4-    ،تا دةَ ري يوو م َوةر ءر انَي مةمَ ي َدة

  ري رر ا.

5-   ت ةوي   ، َر فء ر.وة اامد  

  

  

  

  

ارة   

ر اوةَي رَ  
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تء َي ر  ارةوة  رةوة  رة دةَ ، :َمي رَاو، َمي 

موَ ،مي  ،م ردا رَط ،م رداَ ،ي 

مء مة. وةك ن َ ري ارةوةدا دري اوة،  رؤك، رؤك، ما

   َ َةم رَاوةم دةي   ةوة دارَراوة.

  

  رَم ر :ركء دةمن

  ): 10دةي (

 يَ :  

مَي ر يوةاودا،  مرد  ن اط م  ر

.متء دةر وةير ءر وةري ي  

 يَ :دووة  

)  ََ 10  100 ن (مد ط ةكرط) اط وم  ام (

 ردوو سءر ،اودارد  ن ءَدرَة وةمام ن يةَ

.َدة رامو دا  رير .َدةم اوةوةَي رمَ  

 مر :َ  

  َ رََم ر ر  دَم مء ةمم ر دةت. -1

2-  وةيدمرز  ندم ءردةوا ةَ نام ري 

  دة رء رؤدمن.

م وة م ر  َرؤ ر  ن َةي دةَوةء  -3

  دةام َ َ َموةي م  مام ت.

4- ر ر ندمََ م يَود تءةا دامام ر 

  دةت.

وةر ى را رادةََء دارام ووةرةم رن  روون  -5

  دةوةء دة ر موما ودةوة.
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6- و مَ نء طريء راوداوا م مرط  زةوةَ  ن

  ر رزدةوة.

  رطم م رَ  ء روداوةم ري  ي طدار دةوة. -7

  ومي مان دةوة. -8

9- و  راوانَ تءن دةرر ءََةَ راوانَ م يوةر

  ر رؤ دةت.

مو وموةنء رار نء ومي ممَ  مي رَاو  -10

  رزدةوة.

 مدة :ارة  

1-  مرط  ر دةداتء ء رايَدة ر يو رم   و مر

رزدة نم.وة  

2-  مرط  اَ نمر يراوامَ و ام   ردةيرا

  ن رزدةوة.

   رة طا ن ي ا ي َراوان دروةت. -3

  ر و َراوام رادة  ،ََرمن ََن. -4

5- .وم مام مََر  وةرزدة اوَي رمَ  ردةرا  

6-  َ ادان يرامو ام ادام  وةرزدة اوَي رمَ  ردةرا

.َ  

  ةوة.داواريء مم ماء َاروان دةَء َ مي رَاون رزد -7
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  ): َمي رَاو11دةي(

  َ :ي َمي رَاو

) رر ،ر اوةَر 10  20  وم  تدة (

)  مام رةيذ َر ،اودارد  ن اط150  ام (

)  ءَ1000م.َم ز ام (  

  دووةَ :ي َمي رَاو

 ام َ ،اوةَ  ر م ر ءَرط يدة  ََ

 امَ سءر َم ،دة ام َل دووط اومرن م اومر

 رر  ام ءََة يَرط يدة  ر اردم يمَ

دةي رطَي َدراو   موةما ر رَاوة ةَن، 

مامَ وي دةي رطَي ن   زمي اردم ما دوورة ن 

  َموة.

   :َرمَ مي رَاو

.ََمة ن تءاو دةَر  ر م ََء ردار  

   وةرم وري مو طاي ي رَةت. -1

2- .ََدة َ وي ممَ  تةََ مر و  

3-  اوةَر ر ،تي دة  وةيم ك مم وة م

  دةامَ  َا موةي م  مامَ م ت.

4-  وي ممَ  مم يوم نء رنء راوةم وم

  رزدةوة.

5-  َ وةء رايدارط يرة مَ رووداوء  وي ممَ اَ

  ي رةموة اتء َري   َرةردمن  روو.

6-  ماوةََل رط مو ريءو ا ي ءاط رة

  ي دةما دةت.

7-  .وةدةدا م او وةم  
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  رةم رَء داراء ر رطَي رَةت. -8

  ري ر رَةتء م وة  َم رَ مَ دةوة. -9

  ارة: دةمَ مي رَاو

1-  ير َم  مرر داوا ي ي رايوي ممَ  ءَدةم ر

  رزدةوة.

 َ د ر     ،ةوةدا وة،  -2

  دة  اي مام ات.

  دةام َي مَي  رة طاء ي ا َ َ زدت. -3

  دة َ مي مو رزدةوة  رََن  دء ما ومن.رار -4

5-   َام َ وةي وةءَن دةَ ءَن دة ماوةوء مم

  َمي موي رزدةوة.

  ): َمي مو12دةي (

وي ممَ يَ :  

َ وم  تدة م دار تءدة ر راَم م

 طَر دار م  ،اودارد   (ن م زا) اط

)  ،تةر4د  12.َدةط اوَر (  

وي ممَ يَ :دووة  

  ََمام دةي رطَء رم رَاوةم ر َ  مي مو - ا

.وم  

) ما رمدوو ن م رمدوو طَل دوو ما دة7    5( -ب

  ،ر اردم يمَ رر  ناوةَي رَرط يدة مام َم

ا، دةموةم   دراوَ يَرط يَي، دةَة يَرط ي

  ر مو ةَن.

مامَ وي دةي َم ن   زمي اردم ما دوورة ن  -ج

  َموة.



     2020 / 2ك  – مى كوردستانر� هه ىكان هحزبوى ناوخۆى  ي�ه په  له زى و ديموكراسى هرك هالم ىرسپ                 

 
 

31 
 

وي ممَ مر :َ  

1- ر.ََمة نم  تءدة ماوةَر ََء ردا  

2-   ي وم ر  َ رط وةءَدة َر مم وة م

 مام َ ر ر داواي دوو ن ،ت مَ مام  وةي موم

 مَ.وةَدة  

م وة  َم ر َوموةي اوان  دةي رطَي رَاوةي  -3

  دةت.

   ماو وة رارتء ري رَاوةم دةداوة. -4

  رمي  وةرن ري مو طاا دادةرََي. -5

  ََ ةت َ مي َ  دةََي.و رم -6

7-   يمَ  مم يوم نء رنء راوةوم وم

  رزدةوة.

وةمةي َ َمي   رووداوء َم مو طاي  -8

  َرةردمن  طداردةوةء راي ي ر دةداتء َزي

  دةروو.

9-  وم  دةم ي ماوةَنء رر َلط مو ريءو

  طاي ي دةت.

  رةم رَء داراء ر رطَي رَةت. -10

11- ن دةدة وةءراوان دةَ  ل.ر ام  ت  

12-   ،ازَيدة ر اؤط دمََ وةء ةوةدا    َر ر

.َدرَدة َ وة يمَ ن  

وي ممَ مدة :ارة  

  مََ.داواري َاروان   مَ ري ر دةَء ة -1

2- .َا دة َةرَر  ن راوةَ  ام رة  
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3-  ووري  م مَ رةي روداو و م  ء يمَ َلط َراو 

  طاي وة، ي  م دةرت.

4- ر د  َ ،وة ةوةدا     ،

. مام ادام دة  

5-   ،نم وة  ،دندز  رةت وةرز  يمَ  ردةرا َامدة

  مموةي رَاوةن  َ َوري مو طاي ا.

دةامَ راردة َ مي  رزوة رةي رََن  مامَ مي موء  -6

  رَاوةنء دانء مام وموة  ورةي ا.

 مواوء رار رَاوةنء َوةء مممنء رزردموةي  -7

َ وةي. يمَ  َدةزام   

ي  ى دةي ودَيء دواداون مرةزا دةرَي رار و امي  -8

.ََا دةر   

  ): َمي 13دةي (

 يمَ يَ :  

 موَ  م مَرا ر دةتء ردا م دةت

طاا (زاك   زاك)،  م ردا درةتء َمي 

  موم ورةي دةطَي.

 يمَ يَ :دووة  

 ََ دةي رطَء رمَ م موم ورةيء رَ دةَ،  - ا

 .َر دةوة ددار مو ن  

) رماو   ،ََمَان دةي رطَي 8  6دةي رطَي   ( -ب

َمى موم ر   ةَدر  َررَ مي ري اردمنء 

دار م  ،كوة .تري دةد   

مامَ وي َمي  ن  زمي اردم ما دوورة ن  -ج

  َموة.
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طر ر رَ َي ما َن ز  ماَ دةي رط ََل و،  -د

 َ رةوة ي (ب)يط َ  يمَ.وةدة ن  

مام دةي رطَ دة ر م  ، م ردا  - ه

  درن دةت.

 يمَ مر :َ  

  ردا مَ م مونء م ر   دةت. -1

  ري َاي مام.مم وموة دةت  ا -2

م وة  َم ر َوموةي اوان طَل دةي رطَي َمي  -3

  مونء م ر   دةت.

4-    ر م نءوم مَ مراوو رام او وةوم 

  دةداوة.

ةنء رار نء ومي مم  م مو ومو -5

  ردا رَط رزدةوة.

6-  مور ء ء سء رووداوة رةي زَ وةءَ

 م وةيوم  ندمرَ  تدة وة طاط ورة

ر.ادا  

َ ط   وةرم وري مو طا ي  -7

.ََدادةر  

8- .ََدة َ طَر دار م  ،تدة ََ مر و  

و َم وةمةي دةَ  َا م ردا رَط  رووداو  -9

  زَ وة دةداتءمرة ي وةء راىدار دةط ياط ووري م

  رةردمن دةروو.

ومء وريء ودمَ ةمي طَل رنء رَاوةم ي  -10

م م يءة رؤةمَء مدةم.ياط و  

  ر َرةم رَء داراء ر رطَي. -11
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12-   ر اي د ءر زدام ءر مام  يرؤ  َر

.ردةوا ةَ   

ََدم  داواداوم  مَ م مون  ةوي موء -13

  ؤطا ت.

 يمَ مدة :ارة  

1-  َراو  وة ىاط وم مسء رووداوة رةي م دمدةر

.طَر دار م َلط  

2- َر مَ ءوم مَ ء مام ادام دة دمدة َ ناوة

   د ر     ،ةوةدا وة.

رزدموةى راردة  م ردا رَط  زددن ن  وة  -3

من ن ةمموةي رَاوء َم موم وري مو طاي ي 

.َ َ  

4-  موم ام ءد نء ءوم مَ اوءَر  نََر

  ورةي ي.

دن طَل داواري مواوي َم مونء نء رزدموةي وةي  -5

.طَر دار م  َدةزام َ   

6-   َرَ َامدة ،طَر دار م دارط  ءَ َ

  دةم ت مَان َم موء م ورةا.

  ): م ردا رَط14دةي (

:  

  َطن دازر.ََم ردا ي  م ردا ر -

م َردا ،رَ  اي رورةم ر  وري  -

 م َام تءدة رؤ ر   َام ،اطَر

 طَر وري م مر ءَةدةري دةر دار.يَدةط  
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  دووةَ :ي ون

ون  بء دةزطء دةمي ارةوة   ََر رَةدمن ن 

:َدرَدة ر ويوَ امد  وة   

- .َر   

  دةزطي رؤيء راطمن. -

- َ .نةم  

  دةى رَاوة وةرىء ن. -

  دةزطي اردن. -

- .ي ء داراَرط   
    

   :َرم ون

رمرَي  دةدم تء رمي ر  رةودم مي ر  -1

 دار  دنار كءطَر ي دةرَر  ار ما 

  راوونء َزةوة.

2-  دمَ  نم ي ءطَر وري م ري ممم

  رَنء رادموةي رةمن رت  َو.

3- َ يد دمدة نءمَ اوَ يءم َ َ وةىة

.وم  

4- .طَر يم َ ر ممراط دم ءَ  

  وةاموةي مونء ماوي ن. -5

6-  َ َ ،دةدات   وةيوم َر مم نو

  م  دةدات. وموةي

ر َم ر َوموةي اوان  دةدات  ط مام دةي  -7

.اردة اَ يرة موم مَ ر نء  

8-   ي يطَر ب دراويَ رامََل مط دندرو مو 

مو .وةَدة اقَ رامَم مو نءرد مر ءطَر  
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  مو وموةن    رزدةوة. -9

  ركء راردةن،   وة َ راَدراون ََ دةت.

11- اؤط ةوو   ،َر ر مامررا  ن ن ،وة دا

.َدرَدة َ وة  

  ارة: دةم ن

ممم مةم م وري رَطن  رم ردنء  -1

.   نوةدمرز اقءَ رامَم مو  

2-  وةءَ م ام  ن يم دمرر د ردان

  رَطء رةوامن.

درودن ن َدن ن ةمموةي َم رَاو ء َم مون ر  -3

.طَر وري م زيَ  

4- درو     دنزَ وري ن وةىممة ن دن

  رَطي.

5-   دمم رةي    ردةوةي رادمرز

.ورة م يمَ ماردم  

6- .ورة موء ممَ اوءَر ماردم  دمم  

7-  نََن.روم ام ءد ومووم وَلء   

رزدموةى راردة     رََم مام رء ء  -8

 مووم ءو  ررا طَر مء رؤ ء اوةَر

  َن ر  رَطدا.

  دازرامم دة راوَري  رةزام ارة ن. -9

10-    ر د  َ نام ادام دة دمدة

     ةوةدا وة
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  ): وم رةزان15دةى (

  َ :ي وم رةزان

 امد  ََ ،رؤ  ر اءر يَ َم اوةَر 

  َوو ن وامي  َي ررن  ر ،رنء وا وة.

  دووةَ :ي وم رةزان

، اري امر نءرةزا  ََ  ،يَرط ، ، ،ري

  نرةذ  ، مارة نءَرة دَ25  ن ءَم  ام

.َةموة دةر دار  

   :َوموةى وم رةزان

  ة.ون مم ر ،َن  َ َدةَو

  ارة :رم وم رةزان

1- .ر دار ري دةداَردةء راورا  

َز دةدا ردا رةي  ، وري،  ،رطَنء  -2

  ر  َةوة.

3- َدة َ دار  تدة ََ مر و.َ  

  ): دةي ودَيء داواداون16دةي (

ي دةَ :  

 ََءء رم م  ،وةي وند  ارةةمَ ،ر ى دة

 م مرة ءوةوي م ءاؤط م ءةدةَر درو  ن

دار   َدام ر دممدة ر دة  تو ،َدة ََ

ةم رَاوةم رء دةدم دادروةر ر مَان ماما، 

.َوة دةر م ء  ي درو وةي وند روة  

  ةدووةَ :ي د

)  7دة  11 تدة رؤ   َام ،ََ ام (

  ر ويوَ َد م ءمام  ء دوودار م
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دةن دةتء ن رؤ روة م دة  َوةي دوو َل،  دةَي 

ر م ك.وةَ َي  

دة مركء دة :َ  

م ردا َ  ت ركء دةم  دة دري 

  دةت.

  ): م ردا17دةي (

دار م يَ :  

م ان دووَوةي م مامري رادة رز رووي  تدة ر دار ،ةدا

رَاوةء ء وة رةو دَم م َ ،ؤطاء ةوي 

.وم  

دار م يَ :دووة  

1- )  ََ دار م51) ءام (9َم امدةم  ،دة ام ( 

ن مةوة ةَدرَ ،َاي مام م ردا ض وةك 

 دمََ  رنر ةدام ن امم ردة س ن ض وةكو

  م رء و رمي َن َدراوة.

2-  م  نة ي َدة)  ادار10.َم  (%  

3-  َام ،و َل دار م َام يَ ك ر رط

  دةَ ي دةطَوة.

:دار م  و مر :َ  

1- ) َ10دةر َم اَام ر ردةوا  ( .َرَ  

2- .َ ك دووراء را َام َدة  

دةَ َ َم َ  رةرداء م رداَ اَء ركء  -3

.َوةرط دار ي ء  

ي رد، د م َو م َ ،َ  ري مَ دذ  ووةى رزطراز -4

.د ريو ن َو امؤر رءر دةزط  
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5- .َ ازازادء د ي وةم َدة  

6- .َادرا رةف وام  َ  َم و َم  

:دار م مر :ارة  

1-  مام اردم.وةداوم     

2-  ومداودا ءر م مَد  َ يرم تء دار

  ََدمن.

  دردم َ ر ر و رووداو و َن. -3

5-  مرة ءر اؤط ءوةوي م دمدة و ةم ءامم

  م را.

6- .مر تءدا َء رمَرء وةر م ء دمرطَر  

رمرَي  روةردةء َمم دام رء رزدموةي  ريء  -7

  طء ريء ن.

8-  دار  َ دمََء ردمةَر ءر ممراط ط

.ومداوادا ءماوَ دماوو دارد َزَر  

وردوموة  رةء َزء رء ى مانء رَم رء  -9

  ردن  رةردمَ من.

  م رار ط  مامء مة.دةد -10

  دردم م طاء ري َ مي ن. -11

12-  راَةي مَر دمرةء دم ءامم  َ تء دمرد

  ما.

13-  ةي مَ ةم ءامم   وازم:ر داواى  

  زؤري مام ر  رَي رَموة. - ا

  دوو ر  َمام م ردا. -ب
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14-  َ َ  ي ،وةَدة َر م َ ر دار م

ي مام واو دة َوموةى م ت، رَةي   دةوم زؤر

.دة م ةيَ ر ممرط و  

م رد  ر َوموةى اوان دةت، ا رري  -15

  سءر نءطَر دار م نء  ،دة مام

 مء دةبء دةزط.دةي دة ب  

16-  ،َ َ ر اؤط دمدة  ءَ ةوةدا    َر ر

.َدرَةوة رام ن د  

دار  ت  دانء دي ء نء دةزطء دةء  -17

ء دة   ، ةوةدا َء دة موةمة رةنء ر رطن

  درا َم رداء دةم ارةوة.

:دار مو مدة :َ  

1- .مامرررا ممم ء  مرة ركء دمرد  

2-  مدة  َ امَ نزراما دامو دة َم ء  

  ن َان ن ةمموةى بء دةزط رن.

مموةى م  ك  مان  ي مام    زؤري  -3

  دةم دوو ر  َمان.

4- َََر ر ريط وةي رةودمء رار ي  ،َ 

رَاوةء دموةي ر  رةو زم   رةم ازَي، 

رَ َ دةي ودَيء دواداون َوةي و  د ،َوامي 

 ن وةَمدة مََر  دار م اوام وةيوم  

  مرةزا دةرن.

5-  ي دةمزؤر  ءوةوي م َ امام ر واي ط مم

  دوو ر  َمان.
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ي طر ما َم ردا رةر َوي د وة و -6

 َ ر ي دووزؤر دةم  دار م ،ر  َ دندةر

 ا ءََ ام وةءَوةر َ رر  ي مام

.َر َ اي   ةم ن ،امم  

7-  ت رار ءََر مامدةرةوة.دةر  ر مَر   

8-     م ر مام وةرط م  ت ََر مامدةر

  رةم را.

  وردموة  داواري دام ر ن  مَ ري روة. -9

10-  يامد و ريداوا امر وةامروةء داواي طَ ر  نك وازوة

  دةن.

رةزامي ر ء َوم رتء رَاوي  ردم طَل  -11

  را.

12- .ار ممَ نءو مرة وةيممة  

ي َمي نء َم مونء دازرامن ن وة من ن ةمموة -13

.َ َ ناوةَر  

 رَوء داي ك ط طَل رتء رَاوة مَء  -14

  موء مَدةون.

  دار رمي ر  اردمن ر  رَء َاق. -15

16- ون.دةداواد يءَود يدة مام دمم  

دؤزوةي َازي رَاوة مَي َ َنء  طَةي رج  -17

.َازدة  

18-  امد ويم دمرةء دم رامَم  اردن ةىَر دمرد

م نءامم  ووَ.ة  

:دا م مام م :  

  م دي ر  َل و مي م ردا ري  دةدات. -1
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2-  مو  ام ،وة  ي ومر ن دمامز 

.َدة ردةوا ادار  

  ): 18 دةى (

  يَ :  

دة رداَ دراوةء رََراوة ن وم رداوة 

ََ دم رةنء وم مَان رطمنء رارامم روري رؤذامي 

.ر  

َ :دووة:  ي  

1- )   15_17 ي دةدةنةَ ءر رؤ ةير ،ََ ام (

  ر  َاري ري ا، و  ررا طَل رؤكء َةي.

مم روري   م َماما  ََةََي  رارا -2

رؤذامء وم مَان رطمنء دةري وموةي رؤذامء دةورمء 

  مام  وري دةن.

3-   يَرط نء دةةمر ر ري  ن َام م ءَ

. 

  مركء دة :َ:  

1-   َ َ ءََزرارةوة دادة يمء دةبء دةزط 

  رمن دري دةت:

.(  مر  َدة َ ؤ م دمةَر) :َر *  

.ر يد وةءَ تءاري دم*  

َ *.نةم  

  *دةي رَاوة وةريء ن.

  *دةزطي اردن.

.يء داراَرط *  
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رةم مَان دوو موةي م رداَ َ  دةتء ري  -2

.ََررادة ر يرؤذام  

3- دار م موةوم َ تء ري ي تءري دةد 

  وموةن دة دةت.

  دء َاو  ونء بء دةزطم ر دا دةت. -4

5-  مرةَانء مد دمر   نمم ونءدوادا ردةوا 

 َ ن ءمر ر  تدة ر.دراوةَ  

  ): َي رؤك19دةي(

1- .َدرَة وةوة رام ن رَيءَوة دةرؤ ن  

  ر رؤك دةدات  و رةم را. -2

3- .ََدة َ رؤك  تدةدة مركء دة و  

4- دة ر ما رر ءَر  ردوو ر ت نءر  ت

  َاقء دواداون  رةمن دةت.

رر ري رطمم ر دةت  ومء وري وش طَل  -5

   ا.

6- دة   ءدار مو موةوم  اري  تء

.ن دةوةوم رؤ ،ارؤ ومدةم  

7- .مرةرو َر  ري دةَراو َ ء م  

   دةموم رؤك َي دةطَوة. -8

  ): رؤ ر20دةي (

1- دار مو ءر رؤ  ت، زادة   ء

 م رذةوةم ريرر ء ء رم ءر مةر

.َدرَة ةوةم ن وت، رادة  

رؤ وموةم  ء وم رداء، وموة  -2

اوم.تدة امم نء  
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)  رةوة مون وة،  2ر دةمامَا  رطمم ر   طي ( -3

.رةوة رؤك ن، دةمم ندةم  

  دةامَ  َا م   َمةء مام ت. -4

مواوء رََ طمم ر) ي َ ةي رةزاميء ادم و  -5

  ن ك  رةدةرةم  و رة ر ت).

6- .َدة َت ر َ  مر ءَ َدة َ رؤك  

  رؤك راوَر ارة ما ي دةن دةت. -7

  ): مام )21دةي

َ امم :  

1-   ر داواي ز  ،دة  َ امم َر َل ن دوو

مةي مام ر ر   ن دوو ر  َمامَ م موم ر 

  يمرةزا  َدة  و دار مو يَود ء

  رَطدا.

َم مون دووَل ر َمام َ  دة  ،ر داواي  -2

 مام َ ر ن دوو ناوةَر  ر ر مام ةيم  ز

م  ء ودَي ومَ مي رَاوةن دة َرةزا

  ردا رَطء ا.

3-  دمرا  ءط مزة َررم دار  تردة َ امم

 رء ودمَ ةم وةرنء رةري َء من 

وةوي م َ.  

ط امم :دووة  

1-  مَ مام َ ر دوو  ر مام ةيم ر داواي ز

مون  روودام طرامري  طما، ن َ ا،  ازَي 

.َدة ط امم  
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2-  رؤكء  ََ ط امم ءدار م مام يءةَ

 امد نء يمَ مام نءرة نء دةزط مام ءدة

  َوو  م ردا دةمن دةت.

ط امم مر :َ  

  ء طط ردنء مدم.ط َ رار م ردا - ا

  دردم َ ر  طرامريء َ مَما. -ب

  ء دن طَل ء مرةزام مام مام. -ج

ط امم مدة :ارة  

اء ادام ما رم ممم  ري وم رد - ا

.روةرامداد وةَ ش  

دام مام ر وم ردا ر َي ذرةي دراوان  -ب

.م ز دار م مام َ  َرم ن ر  

  ي رَاوة ر طر .َ َاردمَ  -ج

م   َمة  زؤري دوو ر َ دةم اران وةا،   -د

.ةم   ر ر دمدة ءَم ز م ش   

  ): مة22دةي (

  َ :ي مة

 ةم.ار  دة   

  دووةَ :ي مة

  ََرؤكء َةيء مام وم رداء مام دةء 

مام ردوو َمي اردم مَران  مةء َمء ارةء دةري مةء 

 مدراوةَ رةَم مو  ،يةَو ر ر ماوةَر ر

  ردا در دووة.

    :َمة
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1-  مو اَ زؤر  .ََل دة ار ةم ان دووَم  م

  ي .ردا  درَدموةي م ك َل م  مة

2- :َارةوة دة يم  ةي مم  

  )ي  ةوة.20م َرؤ ر َ دة ( - ا

م َوم ردا ر داواي دوو ر  َمامَ   -ب

  ب)ي ةوة. - (- 13ط) ارة17دة (

 َوم ردا ر داواي زؤري مام ر  رَي م -ج

  ا)ي  ةوة. - (- 13ط) ارة17رَاوةن  َدة (

) 21م َمام ط ر داواي دوو ر  َاران  َدة ( -د

ارة)ط- .ةوة  د)ي  

ةم مر :ارة  

1- .دمم دنءر طء طدار م ررا  َط  

ممم رةم م ردا وةي مَان دوو مةء  -2

.مر ام ادام وةءََ  

3- رةو ممم وةءامَ .م ءوء موم  

دار  ط ر (اء )ء دردم را ء  -4

 ر رؤ م ءرم ميء دام رةء طم ء

  و رامدا.

5- رامَم مةزارء م  وةمن. ورددمر ر ةءم  

  َ: دةم مة

1-  مام ءدار مو مام يءةَ ءر رؤ اردم

.دار مو دةط  

)ي  25ما وم ردا َ ر َراو َمى (% -2

م درو مام مة طرت، طر ذرةي واوي مام دةم

وم رداَ  رَةي دراو َت، وا طر َي اردن 
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 َ ،وة دار مو   ،ىرةو ذ ةىوةم دوو م ءَدة

  ن  مدمن ء رو  زؤري دة دةَ.رمي دةم

3-   م ردم ن يوةم رن ط ر وةىممة

   طَل  َدا.

4- .وةوي م ءاؤط دمار ن دنم  

َ   

ء دةمَةم م  

  ن  مةا): َمي اردنء مَر23دةي(

مَ يَ :  

 مام رةيذ دمورة  ن مو  وةدار مو ن

.ََدة َ ةم رامَم ماردم رر   وري  

:دووة مَ يَ  

1-  وم ءارر ءر رةزا  ،ََ ووَ َامد 

  ماون.

  وم ردا رسء رةدةرء ذرةي مام درةت. -2

  َ ن.مامَ م ن م ن  ما وم ردا -3

4- ,َََ   يمرةزا  َ َ وة يمَ  ي مَ  

:مَ مر :َ  

دةدنء رر اردمم مَرام مة  َو مي ن  -1

  اونءدة وةَر .اونم ادار مو وةيم  

مون ََ دم رء رََم وم ردا رةي  -2

  مةوة.

  دةدم مء  ت موو ذرةي مَران. -3

4-   رةي ط َررا دمدة ر نَ نءاردم

  م رَةمن.
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  ): َمي ارةء دةر مة24دةي (

مَ يَ :  

 اوَ دمدنء دادة  ََةَ وةدار مو ن

  مة,

مَ يَ :دووة  

1- ََ .ارةدا  ام  ويوَ يد َ   

  وم ردا رسء رةدةرء ذرةي مام درةت. -2

3-  م ام  ن ن م ريدة ارةء يمَ مام

  رداَ ن.

َ مر :َ :م  

  دةمدم  َ مة. -1

  ََمَ م رن  رورةم مة. -2

وم طَل َمي اردم مَرام مة  دادمَ اوء  -3

  زارم مة.

  ): دةي رؤ مة25دةى (

1-    ،تة دةم ومةَر رر ةم وةي اَدر  دة

.َدرَة ةوةم مام ن ادام  

2-   ،َن دادةمدام دمةَر   َ ةم رؤ يدة

طط َازي رَ ءََر .َدةط   

3-  دار مو ام  ن ن م رؤ يدة مام

  َن.

4-  ة دةدام مواو دواي مردةارء ر ةءم مم و

,دار مو  

5-  ء ءءط ََر َ يؤ ،َيي م  دوةرط

  اردم ردا  ودَي دادوةران رر دةت.
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  اردم رطمم رء مَرام مة          

  ): اردم رطمم ر26دةي (

 ارةوة  ر ممرط اردم  ،مَ ، :وا ،َةدر رةوة

  رَاو، َمي موَ ،مي  ،ر رطمء زمي ا.

  ): اردم مَرام مة27دةي (

:َارةوة دة رةي  ةم رامَم اردم  

1- َاردن دادةم يزم  اوَي رمَ مو  يةَو ر َ 

  ردا در دةت.

مام موء ء نء دةء دةزطم ي ر ن   وري  -2

  ك َ م رَاوةما ن َن.

 :و   

ر دارا  

  ): دارا ر28دةي (

1-  دارا:  ر  

  ومي مم   ، رَةيء م وةرط دري دةت. - ا

   ت. -ب

  كء ك. -ج

  زا مم ر. -د

  دا  رؤيء مريء ن  ب  دةدات. - ه

   وةرَن  ر ن دةدات.زا ؤذةم -و

2-  َ نر تءدا  ت ري ر ممرط اووَو ر َ

, اي داراَود َذ روونء ةَ رر ريَذ مَء ررم َ  

3- رط اوءَي رم   َ ََتء ررى دةن دم

  رةي م ردموة دةردةت.
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ر د   

  ري ءد مط دمروةردة رءوةي رةدمن راا و  م

ََدم رةم ر  ى مان، َو دةدم ةوي موء 

.درو ةَ  

ادان ر ر ر َن ممون  ر ر َم  َ ةوة  ):29دةي (

.َر و و  َ ةودا  َ ءَدة  

ء م ري ر دةن،  َوامي ر  َةوي مو): 30دةي (

ء ري رَن دةوم ر َوة، ام  ووة  رس 

  مي ارةوةن:

   :رم راَن

 ا  دة و رطمم راء ر ماما دة ََطر 

 ك:د نارةوة يمَر   

  طر  َوَ رةوا  َر ر ك  وموةدا دةمو. -1

  طر  َوَ رةوا  َم ر ك ومي مدا.  -2

3- .َدرَدة َ  دََ يممر ركء و رط  

4-  َ رط.امم رد   

  دووة :طداردموة

 ا  دة و رطمم راء  ر ماما دة ،ََطر 

اي رم راَن دادي مداء و رَمي دوورة دةوة  َ موة 

  ر راَاو.

   :َار

َ َا دةام ر ار ممرط و دة  ا  ،  

  طر اي راَنء طداردموة دادي مداء و رَمي دوورة دةوة.

  ارة :دن
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َر ام ر ءدا ممرط ووى مم دة  مرة

  رطمم مدا دة  ََرامى ى ارةوةدا:

  طر وةن دادى مدا. -1

2- . م رة  ام و م   

طر و رََم ا  َ ةوي مو دةرنء و رامي ََد،  -3

 .ونوة دةرر دار  

طر رةرَ مام ، زن   رَاوةن ن  موم رَاوةء  -4

.َم ر   

 ي مزامدا : َ  

   ا ن  وة دة ََطر و ما ادراو

 ام ي رط  ،و  يم ام ن طَر دار م

 ،ََوة دةطَر دار مو ن ا وا ووة م ادراو

  و  رامي ارةوة:

  طر ا ةن ودن مو. -1

2- ر.امدراوةََ ر مََ   ي وة ي  

3- .ر  مري زرة  و ردةوا  

   :دان

   :اي دان ن َمي وة دةََي ء  رامي ارةوةدا:

  طر ا ةن  َود ون. -1

  م ر َما. مم ر َن -2

  طر َا و ما  ري رَاو  َةوة. -3

4- .ر مةر   وندةر  

مواز  درودم دةطر َم َرا  ن  ري و ، زن  -5

.َم ر موم   

6- .دار ماموزرم  
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دووة :ما دراو، ما  مطرَوة  داوار ماو َش دةتء 

طرامموة  رَ دة َو رطموة  َ دراوةء  رةدا ري 

 م َر  وةوةي روون دةمامرط.َرَ ادمر دةر َ وة  

  و: دةردن

 ا ن َمي وة دةََء م ردا رَط مي  - ا

  دةت  رامي ارةوة:

  طر ا ةن  َود ون. -1

2- .ر  يء َ  وندةر  

  دوو  موم را. -3

4- .ممم ن دة َ  َاوَر ر  دةرة ةمَ  

  روو ء ودموةي وراي دذ   موةن. -5

ر ،َما دةراو ما  مطرَوة  َ َل ر دةردما َة -ب

 و ،ت يَر مرة  ءَ كم َش دةو

.َ ر ي  َدرَدةم دار مو  يم  

دةَي َ رةودم رمي ان  ووة  رس، 31 :( َدةي (

 َر َطَل رةي رَ َء ن و  َاي طو ر

. يا و مم دة  ،َر وةمرط  

:  مم ام  ةوةدا دةَ رةوي وة  َمم ا )32دةي (

َ َر  َدة  وةَ َ. و  اوََ م  

 وةرط اوة وةي م َما ادراو  ام رةوة ): 33دةي ( 

.َدةر ةزارون مدوادا يءَود يى دة  ي  
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  كوردستان ىى نيشتماني�تك هي    
  

  

  

  

  

  

  

  

  تى�ك هى يۆوى ناوخ �هي په ۆتى ب هنداي چهكارى و�ت 

 ك�تى يه يى هكخراو�ر نديى هرب هيك په ىكاري��ه. 

 دايتك� يهرامى ۆگرپ  هزى ل هرك هالم ىگ دهئاما .  

 ك�تىدا وى ناوخۆى يه ي�ه په  هزى ل هرك هكانى م ژهئاما. 

 نيشتمانيي كوردستان.  ك�تى يهوى ناوخۆى  ي�ه پهقى  هد 
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 تى�ك هي ىۆوى ناوخ �هي په ۆتى ب هيندا چهكارى و�ت 
  

   ،امرد مم َ َ ةيم 2010  اوةو

 م ىاؤط ،اوةم وةوى م ءاؤط كءا دةروازةَ

و ةوى ىء وةرزء رى طوةَرى ء رؤ

وم ) 68) ددةء (3784.وةَ و (  

 َ ىوةوى م  ام رَ ،ارةوة ى 

 وةوى م و َام وةى   دووة نرد مم

م وى  رك  رطمم رةوةو موةراء ارةوةو رَرو 

 َة وَو  ،دووةمر  ىَم مذ َر ةم

  م  ام وةى َ اردة  رىو زامدا  نةوة ط

  و   رك  رطمم و  داوة.   
  

 /نرد مم َ ىوةوى مَ ةىم اوىم  

ى ط  
 ةم

  ط ب

 ممرط

 ى 

 ممرط

اوةرم 

 ممرط

دار 
  ت

3784   

و 

823  

و 

47  

و 

1723 

 و  

1191 

 و  

  ىو م

 رماوة؟

100%  21,4%  1,2%  46%  31,5%  
(%) وى  

  رماو

68 ددة ددة 16  ددة  28ك ددة     م ددةى  ددة 23 

 ةوةدا 

  رماوة؟ 

  من؟ 
)1 – 68(  

)1- 13 + (

)66 - 68(  

 )53 /(

 
)37–65(   )14- 36(  
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مدةرة  ،رةوة ى مرو زامارةوةدا رةى  ى

  َوة دةردةن:  ةوى موى 
  

  بء وةك) اوةرم ممرط ،اَ ىوةوى م وم

دةزطنء م موةم) زؤر رورن َراوة،  رَةى 

) و 46دة ر تدةردة  و ىر خء ش ،(%

 .اوةرى مزراوامدا 
 

 مرط  ءدار ى ،َ) دار م

%)ي ةوى موى َن ...31,5)، رورى (

.َد ى دووة  وةام روى وةوََ 
 

  ارةوةى ممرط  ررو  اَ ىوةوى م وم

مر نَددة (ر  م م ،53اوة)  47)دا و (

) ى دةةَر  ،اوة ن  س1,2 ةوى ى ى،(%

 .َ ىوم 
   

    ةم  وىر َرروو َ ىوةوى م

)  ى  ،دووةمر مَر مذ َم م16ط (

، %)ى ةوة21,4 رَةى ((دةى ةوةدا دةَوة  دةد

 ش ذة شء رَمةر َرَ  َراوانء 

  . و مام ى 
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  ك�تيى نيشتمانى كوردستان يى يه نديى ر�كخراوه ربه يكه په
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 تيدا:  �ك هرامى يۆگرپ  هزى ل هرك هالمى مك گى چه هدئاما  

  َر  م  ،ةَزؤر دورو در َ اؤط ةمر  

  :َ ةى ارةوة،   رزى دووة

 امدام  ار وةي زؤر  اري زىر   دنر)

َر موازة ودن مار  ،ََة نرد   

 وت م  ن موم امَرة يرم ن و دار 

  ).ي/  دووة ارة /ر رط - َمرن 

  

 تيدا�ك هي وى ناوخۆى ي�ه په  هزى ل هرك هالمكانى  هژئاما:  

 يَ رو ةيَ ي  ،زر و م :اوةَري ر

 : وةي  

 َ :مةم دةي رطَ َردةت  ي 

  / طي دووة /ةوى موى 27(َردا ) دةي 

}ر دار م مام  َازوة دة تزر  

َرط ىدة مام  دن م{.  

دووةَ :ى ب رم دامم مام ي ردا و 

/ طي ارةَ27 /اوام دةزطن  من دةردةت. (دةي 

 (َ ىوةوى م  

  ذم موى ا وادةازَ َا ذى رزىء دا{

 مام ي رداء َاوام دةزطن مو مةوة 

ردة وو را َدرَ{.  
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 َ :َر  ر َروري دارا، دات، 

 ء دةزطي داراَود يدةزط دمرر دةي) ن27 /

(َ ىوةوى م / يط  

رزى دارا وادةاز َر ر َروري دارا، دات، {

رردم دةزطي ودَي دارا مو م رداوة 

َ رىء دَدرَ{.  

 ى طَ :ارة ى50  َ دار ى ام

  / ةوى موى 29(َمان دادةم) َدةى 

ذم داء رزي وادةاز  َر مام ى {

  .}ردا مو مةوة َدر َ َوازى

َ ى :101  ام وةمم م20  ىَ ن نام

  / ةوى مو /1(طى 37طوة دادةم) َدةى 

ذم رزي وادةاز  َمام م موةم ر ى {

َدرَ نامرةى دامن و ذزا{.  

دار ي :1 م يد َ نب و دةزط  

  / طي  /ةوى موى 32(َامء َ دادةم) َدةي 

رزى دارا وادةاز  َدى م ر داواو َرى {

رطمم رى زا رمَء وام زاد  و رما 

  .} َذ َودَى دةزطي ودَي دارا ا  َر

                                                           
1    ى دار   َمم نرد   50   اوةمَ دد)ى 29  ةوةوى م (  
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و :م مَ  ََ اوى م +َ +رطَةن+ 

 دار ام ) م اوىَ   ،ن ر

ة دام امم  نو (َدةي دة) َدرَ52 يط /

(َ ىوةوى م /دووة  

ؤ رزت  رى رَ َا  طدا  ،ى {

 َدرَ وةمةم ام وم نةم ر ووةى دة

  رةوةو دار َام كارةوة م ممرط اردم َ

ََ امر{ .  
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  : �بينىت

 دةدمَ  وةدا، َ مم ردن، ر 

 2019- 12- 21رؤ ؤذةى ةوَ موى زةى ا، رؤذى 

 مَ رى ارة ةىم مَر َم مر .

َ مم ر رؤ ةوة زةدا طرامرى زؤرى ردا 

 :ارةوة ىةَ  وةو  

  

  كوردستان ىنيشتمانيك�تيي  يى يه نديى ر�كخراوه ربه يكه په

  م ى چواره كۆنگره  
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  ةوى موى

 َنرد مم 2  

  

  ماوى  َمةى (ى.ن.ك)

) مَ1-14/6/2010(  

  

   :ةم طن

  : 1ى ةدد

1.ى (ى.ن.ك)ةاوةر  نرد مم َ :وم .  

2ن، ماوةدا ون، مرد َر : انءر رى . اَ ى مو

  راَلء دةرةوةى وت. 

: َ مم ردن  َل دا ،ت دةت 2 ددةى 

دم ء وم م زادى، دا ،وون،  ؤظ، 

َ ءم رى   واى سءرةم  .ردة  

1 . روةرس، دادرةم  ،ؤظ  ،ازادى، د  :ندرو .  

  . ر: دةَ ط  (َ)و  زةونء ط ط َرزدؤوة.2

  .  .وودى ن وودى ر (ى.ن.ك)ة3

                                                           
2
      داوةَ  دمدة ىمرو،  َنرد مم  ارة ةىم  

) 21/12/2019( اوة.  دا ا ىوةوى م  رىامرء ط   
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 دةورى رى رَاوة (ي.ن.ك)ة، ماء : ةوى مو3 ددةى 

.م ةىَ َدة ، ا ر  نمرط  

:     ردا  و رطمما، رَةى ذن ى وة 4ددةى  

) 20 .َم  (%  

  : 5ددةى  

  ك) رَةى  (م مم) وةردةط . َوموةى رطمم (ى.ن.1

) ى رةزؤر ومدة 50+1 .(  

  .  و ددامى  دةَ دراو رَة وازى  دري دووة، 2

 .َن دةدةى دةم ىزؤر  ان(ى.ن.ك)دا دةم ممرط   

  

َام :دووة  

  : 6ددةى 

1  ىوةر  ،ترالء دةرةوةى و اَ ى مون، مرد و ر .

 .ام  َ َامدة َ (ى.ن.ك) ةوى انءؤط  

2 .َاردن دة ىوةمن م  ،اط ى  َام ءَر .

  َام ر  َ د ونَم َ ىرط ن ،وةاط

  دةامَ داوا  رطمى ت  طاوة. 

  

  : رم ما7:ددةى 

1. )  م ام18)  كو ر ءَم  َل (15 (َ  وة  

   ر ماوةَر  .َ(ى.ن.ك) وةردةط 

 داواك  ماو َش ت.  .2

3.  .ََ اؤط دمََ  ءَ ةو ىم 

4.  .ََ  (ى.ن.ك)دا َمرط  
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5.  .َ مء م رى م ءَ ش مووو مم 

  وم ات. .6

   ما :م8ددةى 

اردمما ةوى مودا ارى   و ما    َارَةى .1

 .ََ (ى.ن.ك) ممرط  ى تء 

2. دنء رةرَ رو  د زارة  ،(ى.ن.ك) َمرط ءام ر  ط

  ر  ءوةو م ممرط ىَر ، اء دارااوةَء ر

  ارَةى (ى.ن.ك)دا.

و ما َةم ،ارةم مء مرىء وةرزا، َ ا  .3

   داواى ورىء ام  (ى.ن.ك) ت. 

4. ،م  َ َام و  تء روداوى مرة ،نوَ

 وةرواماودا، ى  داواى  ددي  (ى.ن.ك) ت. 

 و مامى درى  ،وى ممن  َو رةمن  .5

م  ءَدة دا  م دمورة َ نَ و ،ََنء دةدر ى

 .َدة مم وةم 

6.  َ ،دووة ن(ى.ن.ك) زؤرى َ ءام زؤرة َم  ىمام و

رم ت  ى ردا َ ررة، رووى ددىء ووة 

 .َةطَ نَر 

7.   ىرط  ام . دم  

  : رم ما9ددةى 

1.  .ََ (ى.ن.ك) م دمََ  زامد 

2. ََر (ى.ن.ك) مةو رم َ 

3. .َ رىزط رىءطورىء مطدذة دة 

4. دمرز وات. و ى وةء م ر  ةى 

 ن.ك) رََء رامَ رَوة.مَم (ى. .5
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 رطى  رمو  (ى.ن.ك) و روةرم ت. .6

ى وةو رذةوةمى طلء من رذةوةمى (ى.ن.ك)  روى رذةوةم .7

 .َوة رامرذةوةم و رووى 

8.  ةرو دةمم ءات دؤو  .ت ا (ى.ن.ك) 

9.  .َام ى ر  ؤظء ذ م و روةرى  رىطَر 

دة َو ما َمم مى ما َاتء  رَ رَى  .10

 ت  م وةرط دةردةت.

  

  دةام ماَء ادان

  : 10ددةى 

وةدمن دةر نَدن، واز :ى َو(ى.ن.ك) دة َام  ام  

  : ادانء رةم11:ددةى 

1  َ  كر ،ن  رى  نةم و :نَار .

َرا َام ر ر اوم  اما، دةَ  ى  ءر 

 .َ ا و وى  َد واى َر د ،َد ادمر  رىََ  

. ردن:  ردةواوم ما ر رء ََرى، دواى 2

 َامدة َر  ،م رىَ ر ءمَار ردم رى

  ) مََ َ ر دةرت.  3 -6وةى (

. داط: دواى راَنء ردن  ردةواوم ما ر 3

 َر  تءر دةَ م ،رََ رةى َ ،نرََ

 َامات. دة داط رى  

  . دةردن: م دةردن: 4

 :َدا دةردةرارم  ام  

  . ردن دذ  رذةوةم م طلء من.1

2 . ى َم ر  دنةم .  
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3 .مةر امَ  انو (ى.ن.ك)ء   دن دذر .  

  رذةوةمى  ى  رووى رذةوةمم (ى.ن.ك).. 4

  . درمم مَم (ى.ن.ك). 5

  . ردن دذ َ راوانء رمى (ى.ن.ك)  م اردما. 6

  .  ةوو ؤطا (ى.ن.ك) ات. 7

8َ ا ر  َام ر .) رىو َوام ف ا ااواَ (ى 

   رَ دادطي ا  َماَ َةمَوة. 

  : 12ددةى 

 .َدةردة دار ى  دنرى دةر  

  : 13ددةى 

ن َوةى    داواى طر ما ادامى وة رةوا مو، .1

.وةمم م وةىَ و م ىء ىرو ممرط 

2.   ،َادة َام  ن ،ََ (ى.ن.ك)  وازى َ  َام ر

داوادموةى  )ن ا ،َا فوامى وام ورامى (

 . نَام 

  

   :َمة

) َل رَ دةَء  :3مة  دة (ى.ن.ك)ة،  ر (14ددةى 

) م  َ وةى دام10/2013.َ دا(  

  ) ماَ رت. 1000: م َر رَا ى ط مام مة 15) ددةى 

 : ََ ةم مام  

  مَرام ر   َاردن دة َ ،َو رَةى  ن درى دةَ.  -أ

  مام ى رداء م موةم.  -ب

   مامَ وى  ء ى ردا. -ج
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) ، َرط دَن، زام1976 مام بء دةزطو َرطم ( -د

 ام اردن دة َ نام نءامر ،نَد َن، ر

 .َرى دةن د ىةَو ر َ  

) ما مة درى 120م رداَ) ى ط  راو َطَل  - ه

  دةت.

  %) رَةى مام مة  ذمن 20.ََم  ( -و

م ى دةر رَةك  مام مة درى دةت  ام  - ز

ةدةرةوةو وةز ماقء وَ نءرد مر  َ دةزطزو دا نء

 . ماوةَنء ر  

  و مام   رَى اردموة دةَ.  -ح

) ود  َم رى ارى  دة َم16: )100  َ َددةى 

وَدم رورةم رى َى طء  راو َط ى ردا  را

 .َن مامدةم   ،ةم  

  : 17ددةى 

1 دار ى رى  ةم رىدة ى م وىم  َم .

 .ََةَ  

. ش م ر  مة، م ى دةرى  ورى ط دةزطى 2

 .ةم  تدة َ رىدة ،اردن  

. م ى دةرىء دةزطى اردن ر  ام رى 3

 امَ َ  ةم اوىمدراوو دةَ مام وىم  وةىماَ

  دراوةن  ةودا. 

ك، مة  ى ما  َم  دةام :   َر ر18ددةى 

) م  ك ر مة دوات.  م مة و وةدا 3-6وةى (

  ردا ر دةةدات. 
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  : 19ددةى 

1 ةم مام رةىذ ر ةىم ر زط . ةم ،ون ةم دةى

 .َوةردةط َ رةوا  

2.َدة دة ىزؤر  ةدام  ردان رتءرا دمم .  

  : ركء دةم مة: 20ددةى 

1.ى طَ اردم .  

2.وةمم م مام ءدار ى اردم .   

3 .ى طَ ط ررا دمم نءمم .  

4 .وةوى م ءاؤط دمم دنءروةى دةوماَ .  

5  َيم  ر ردان ةداوم ان دووَم (ى.ن.ك)  ممم .

  مم رَزى (ى.ن.ك). 

6َو . .ات ر نر َدةزام َ  ةم  ىم و دم  

  . ردان ر و َرة َاوةن. 7

  . ممم رورةم ت. 8

9 . ممراط دمدةر .  

  : مةى م21ددةى 

  دة  َام َن رووداوَ طم دََوة. . مةى م و دا1

)ى 3/4)ى مام ى ردا ن ( .3/4ر داواى َى ط ن (2

.َدة ةى مم وةمم م مام  

3  ،ةى مم  َ َم م . .َرى دةة دم  

4 .  ةىم من دة ةى مم .  

5.ةى مم مام و دةَ  ةىم مام .  
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  : وموةى اوان 22()ددةى 

راى زؤر ذرةى . َ  اوموةى رورةم (ى.ن.ك)ء وةرط و1

)ى مام ى 2/3مامَ راوو ر داواى َى ط ن (

  )ى مام م موةم  دة2/3.َردا ن (

2 ،وةمم م ،دار ى ،ى طَ  ََ  رام .

م .نةم م نءب، دةزط ما  

3 .ى طَ ةوو ءاؤط رط    ةىم َو دة .  

4) َام1/3. دة.َر وةمم م ءدار ى مام ى(  

  

دار ى ىَ :ارة  

)(دار م  

  : 23ددةى 

.دار ى مام ءى طَ  ََ دار ى  

 ى طَ  

  : َى ط راو  مة ةَدر24 .َددةى 

  : رم وَ   ى ط25:ددةى 

1. )  م40 ( .َم  َل 

موو موم ك َء رةزا  ارى او  طلء منء (ي.ن.ك)ى  .2

 .َد 

  ) َل ما (ي.ن.ك) و10 .َم وةى ( .3

  : اردمَ ى ط26 :ددةى 

  دةَ  َى ط .طر م ك م و َ  ى ط راو .1
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طر دوو م ن  و  و  ، زؤرى رةى دةم مام مة  .2

) ،َم دة ىى رةن زؤرَ ر رط ،َدرَة2 ىوام م (

زؤر دةم دةََ  زؤر دةمن دةَوة دةوة اردنء وةى

 دادةم  َاوة.  

  : ركء دةمَ ى ط27ددةى 

 ررة ََ دم رو م (ي.ن.ك).  .1

2.   َ َامتء دةرى دةى د  َ دار ى مام 

 دةمَ ات.

3.  .دار ى  تر دةَ َرط ىدة مةم 

 مَرا (ي.ن.ك) ط رو موة ما دةت.  .4

رم دامم مام ى رداء َاوام دةزطن  من  .5

 دةردةت. 

6.  دمََ  رةر .دار م ةوم مرة 

 رؤ موةم ى ردا دةت. .7

 َوان  موى (ي.ن.ك)ةوة دةدات.  .8

 ما َى ردا  وَى ى ردا درى دةت.  .9

10ر ،تدا ،رى دارارو َر  ر . ىَود ىدةزط دمر

 داراء دةزط ن. 

.  وة دةما  ى رداَ ،ى ط  رك و، و 11

 .َدادةم زؤر  م 

 . رر ر ةم ردنء ممء مَموةن دةت. 12

13. َ ى )  َرى داَراو َم5.س ( 

 دةت.  رار ط  مةء  دة .14
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  : 28ددةى 

) ما دة 2 َرممَ ى ط ر ك  ،َوةى ( .1

 .َ ةى مم 

2. ةى مم   ى طَ ىَ ى طَ مر 

 ََ دةت. 

دار ى  

  :29ددةى 

1. )  ََ  دار ى مام ةم50 وام ،ََة ام (

) مان ر داواى َى  (5ماَ  ى طوة ةَدرَء (45(

 ة (طم روة .تن دةرد دار ى5 (ا) دةك ام (

 ىَ رمى دةممن درى دةت. 

2. ) 20.ذن دة دار ى مام ى(% 

3.  .َك دة ةىَ  دار ى مام دمم  

  ى ردا دة  َرمى َا  : :َمى 30ددةى 

1. )  م25 .َم  َل ( 

2.  .َ وداط َ   رى ةوارىءَ ،َ ك مووو مم 

3. .َدوى مَ َرى رذو  

  رى دةم دة : .َاردم مام ى ردا  زؤ31ددةى  

  : ركء دةم ى ردا32 :ددةى 

ى ردا  ورى ََدم رم (ي.ن.ك)دا  مَان دوو ةدا  .1

 .دة رز 

 ََدنء دواداوم رو راردةم مَان دوو مة.  .2
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3.  ن دارةم امَرة ءء دةرةوم  ر ط 

 (ي.ن.ك) ط مم دا. 

4.  م نءط اردم  دنار  َ م ورم ىدام

 وم طَل مم دا,

5.  م  رىَراو َرد مزرامن دامام  ودوةرط  رةزا ور

 َ  ا.

6. .َ وام َ نبء دةزط  م ىد مدام 

 دردم ةمى مَان بء ت. .7

8.   تةدةَر  ىمو دة دار ى ،رةوة ىمدة  

 .دراوة َ ةوةدا  

  :33ددةى 

 ى ردا دوو م ر َوموةى  ى دةت.  .1

ر مَ َى ط ن ر داواى م مةى مام ى  .2

 ردا دةام َوموةى م ت.

ردا ن م دة ن  :   مام ى 34ددةى 

زرطم  دةَم زا ددى ر َن ر  زرطم ن ر 

 .ر  رى ؤذة  

 )ى دةم مام، دةام َر :2/3م ردا ، رَةى (35ددةى 

ماََ  ،() ََ َرى  ةوى موى (ى.ن.ك)ء ةوى رى 

  م رداا ت. 

   

  :36ددةى 

1. َ: )  ََ  9-11  دار ى ام (

 تءن دةم ى طَ  .دةدات  ندةم دار ى 

2. مركء دة : 
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 ََدم رو راردةم ى ردا  مَان دوو وموةدا.  - أ

رردنء رَدم رطمم ب، مدامن  رةَانء   - ب

،اوةَرووى ر  نمرط ممم  .وةوةر ء ، 

  رةَام ةمم (ى.ن.ك) ط مم دا.  -ج

) س  رر ما َردا  ،ى رورو 7ر َ ( -د

  .ََةَ (ى.ن.ك) ممرط ء  مرة ء  

 رطَ: دةى  .3

) ما ى  درى دةت ََ م دةى َ3ى ط (  . أ

  مرة دمَود دنءََ  اوَ َن دةَ  ،َرط

 ,  ىرى رؤذام مامرء را 

 وةر .َرطَ م َ  َ  . ب

وةمم م :َ  

  : َى ن: 37ددةى 

1. )  ََ وةمم م101)  ،ام (81) ءَاردن دة  نام (21  (

مان ن َى طوة درى دة ،َ رةودم مو نء 

 مامَ .نوازة رةزا رى ء 

2. )  داوةمم م  نةى ذمَر َ20م.َ  (% 

3.  .ََة َردةر ءَ ء دووََ امام َم  وةمم م 

4. )  وةمم م ىَ م َ40م.َ  َل ( 

5. )  وةمم مام م َ25م .َ  َل ( 

6. .َ ن َ  وةمم م ر وَ َم 

م َمام م موةم   رطنء دةزط ى (ى.ن.ك)  .7

 ررَن  َن رن. 
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ةم رطم راوى طَ ى م موةمَ  ى: 38ددةى 

طا دةَء ر داواى َى طء َ ا دةام َارى 

  موةم   ت.

  : ركء دةم م موةم39 :ددةى 

1.  امر دمَود ر  ت ىَر دمنء دةرمرط رى ء

.دا  مرةرو َر م 

2.  .َى دادةم  ر ةوى 

  ماَ َ رةزامى م موةم م  َما ب. .3

4.  َ ام ر اَ  َامدة ،ى دةمن زؤر ََ 

 رت. 

ى   ماو داواى روومدموة ر ر ك  ر رطم َتء  .5

 .ََ َمرط ر  رَم  ى اممرط ةىَار  روة 

رَدنء ََوة )ى مامَ اوى ر رطم2/3  َر داواى ( .6

 مَ دةت. 

و رَو طممى  ةمن   موة رةمزةنء  .7

 دار ى  ، وةاردم َمو ى (ى.ن.ك)ء ىرذةوةم

)ى م موةم رن َ2\3ة رة ان دةت، ن  رةزامي (

 .َةَ 

مدمَ  راوان  اردم طنء م رَطو  .8

 رةوامء مَ ن.

  مدم ةوى رى بء دةزطن.    .9

  : 40ددةى 

ى ةوى رى ما، زاد واوى ر ما َم موةم  ،ارَة

رادةر   مى راومموةو َ او َمو ن 

  مو َرن.
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  : 41ددةى 

ََ دم ةوى موى (ى.ن.ك)ء ةوى رى م موةم ،ن  .1

ام وَ) ىزؤر  ،وةمم م َام ر تءر ى 2/3م(

.َدرَة ام  َام ن مام 

 اوم   ذرةى مام م موةم  زؤرى دةم و  .2

  دةموة.مى  مةدا دةمن َوة َن 

  :42ددةى 

 :َن دةوةرز رء رادة وةمم م  ر ،ارةوة ىمم   

 م  ؤظ. .1

2.  .دة م 

 م و َوة.  .3

4.  .وةوى م م 

5. ر م َ َ  ى وةمم م  .ََزردا  

) ماء ر ودَدم رةو5  7 م  ؤظ 43: )  ََددةى 

 . َا دةطممرط َم  ؤظ   

) ماء ر ودَي اث 5  7م دة44: )  ََ ددةى 

ذةوةمى ت دةط َء ود  رارم رَم ن  ر

 .َوةردةط وةَ ىم ءء داراَود  

) ما  رةزاو ر3 م و َوة 45: )  ََددةى 

 :  َدة   

 ان. دموةو ردان َ و م م .1

دموةو ردان و َمى  ى ردا ن م موةم ن  .2

 وة بء دةزطن ى رزدةموة. 
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  :46ددةى 

)  ََ وةوى م م5 : َدة  ر ءوةمم م ام (  

طم رو ر َةوةاوةن ط ددةم ةوى ودَدم رادةى  .1

 موى (ى.ن.ك)دا

2. . َدةط وةوى م وةىدم 

 موةى رة ةوى َراو  مةى داو. .3

4. ومدوادا نءمرط رىرو رةو دمَود  نءمرة ء

 .نمر  وةَ 

   :بء دةزطن

  :بء دةزطن47ددةى 

1. َر  

2. ارةى ط ءدارا  

3. دارا َود  

  رَاوة دان. .4

  ان. .5

 دةزطى َ رطو َرة دَن. .6

7. .نط ةم  

 دةزطى اردن. .8

  راطمن. .9

 .  ودَء دواداون.10

11.  . 

  . دى رىء َمم دان.12
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  :48ددةى 

1. .دة دار ى مام نبء دةزط اوىَ 

ى ب َ ا   َما ن وةك رةدةر درى َاو .2

 دةت  وردم ى.

3. .َ  َر  نبء دةزط اوامَ َم 

 َاوام بء دةزطن ردة دةى رطَدا ررن. .4

ؤذةى ةوى ر ى،  طو  َط ةوى ر َء دةزطك  .5

.َم ةوةوةمم م ن َ ءَدا، دادةموم 

6.   وى طم منء دامر دمَو  ،كبء دةزط ر

.َدة م امم مدةزطدا َ 

7. ط ن ،َ اوىَ وةو رَر ك، دةدةزط

  زة َاوَ دار ى ى و  ،ام ىوةمَردة

 ب ن دةزط دادةم ،َرةدةرة رةى رةدةت. 

8.  َم َامك دةبء دةزط ر.َََ 

9.  .َر داَا راوَ   ى َ ر  

  :49ددةى 

1.  َ ََمب دة اوىَ  َام م  ََ ن دةزط ب

 ارى رى. 

2. َاوم  ن دةزط ب ام   َام ر و  َدة 

 َاوةى رى م موةمى دةت  وةرط رةزامى. 

3.   ى ن دةزط  ،دةوةى رةو وةمم م اَ

 داوا دوورة وة.

ى   طر ن  رى دووة داواى رةدةوة رةى ن .4

 .َوةردةط 
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َر   

  : 50ددةى 

1.  ممرط دمةَر ر وَر دة رز َر 

)  ََ و َدةط َر ى طم مء دامَ9ر وام ام (

)2 .ن ذن دة( 

  َ (م ، ،رت ن زمى طا)، رطمم  ر .2

.َام َ  َر    َمرط ر روة 

م  ر ََ َ ر ،َودَيء ممن، ر،  .3

  رَةدنء دارا، راطمنء روومى.

 ن51ددةىركء دة :  

1.   ء ،اوةَرووى ر  نَى رورا دمرارا

 وةرن.

 ممم رَن  و روووة. .2

َردم دموةى مى مَيء وةى مةن  ى  .3

.ار 

4. دةردم  ر ن نزم رتء و مََ م  َ َر

 . َ َمرط 

  َدم مان  َو رمن. .5

  م م52 :ددةى 

 م م رز دة  مدا رََ دم مى ط .1

 رَء ن (ي.ن.ك) رَةدةت. 

م مَ  ََ او+ + َرطَةن + ر ن +  .2

 م امم  نو ،(َدة دار ام) م اوىَ  

 .َدرَة 
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3.  اوىَ رى دةم  َرى ررو دمةَر  ر م

 ،اوةَرووى ر  م مر َ  َ ىرم مو دامم

  ، ،وةرىء روموة.

 م  رى  ا مَرا (ي.ن.ك) دةت. .4

5. دة)  ََ ىَرط ى7) َء دةام (2  ى دةمزؤر  َ ن ذن(

.َدرَة م امم 

6.  ،دنء داراةَر ،نمم ءَود ،َر) م  ََ م

 ر، ةمن، رومىء راطمن). 

7 . .ت َر   َيم ر و وةىدم رىَ َامدة م 

  53  :ددةى  

1.  دمرر ىر كءزم م ن َر م  ََ 

 م (ى.ن.ك)ة  رى ا. 

2.  رتء وةىدم رىَ َامدة .ت م  َيى مزم 

مَ  ََ  اوَء دوو رطَو َاوام رن ن  .3

 .َرى دةاردن د   نزم 

ارةى ط ءدارا   

  : 54ددةى 

1. )  ََ ارةى ط ءدارا 7رر ءام ( مرةرو 

 ارء داراء رى (ي.ن.ك) دةت. 

 ر دازرامنء رةَام ؤذةى ورىء روةى دا  (ي.ن.ك). .2

  َطدارى ر داتء ر (ي.ن.ك)   َ موةوةو دةرةوةى وت.  .3

4. َ ى ىم را را مم م  تءدة ى طَ  ش

 .دار ى دةدا رو را كم 

5.  
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 ى داراَود ىدةزط  

  : 55ددةى 

1. )  ََ دارا َود ى7دةزط   وةاوةَ  دةزط ام (

 رن و ارةدا. 

2.  ترج دة تءدا م َود مبء دةزط نءرط ط  

3.  . َ(ي.ن.ك)ةوة دة ى طَ  ىوى راةم 

 رار وةرزىء مَ ش َ ى ط دةت.  .4

  

   رَاوة دان

  : 56ددةى 

1. )  ََ نااوة دَر 7.ام ( 

2. ر ر . َن دةطاء د اوةَر دمر 

3.   مزراوةنء دااوة مَو رم اووَر ط م

 دةم درو دةت.

 مام  رَاوة دانء َاوام رَاوة نء  .4

ة دوةمر (م ءََةَ ناوةَر م وىم  َم نا3 (

  ت رىرو  وةوَدة ب اوىَ رر  َر م

 رَاوةن دةَوة. 

5 م   ،اماوةَر م امر اط رى  . )6 ىوةمم ، (

 .ََةَ نااوة دَر 

  . موةم م دا واو ط مو ما درو دةت. 6
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   ان

  : 57ددةى 

1. )  ََ ان 7.ام ( 

2. ام  ةم رىرو دمرر ر . 

3.  مدةزطدا   ىمَو ر و َ ام م دمدا ر

 (ي.ن.ك) ا دراوة.

رم  راط روةرىء دى انء ردمَ ووى ن دادةرَىء  .4

 .َن دادةمدمََ م 

5.  وةت دة َ  ،ان موةم ماوَ رو دمرر

 .َدة رر وةم ان موةن م   

  

  دةزطى َ رطء َرة دَن

  : 58ددةى 

1. )  ََ نَرة دَ ورطَ  مدةزط 75.دةزط ام ( 

2.  ءَد َو ررطَ   ءَ مََتء ر دمَ

 زام ن.

دوادام داازمن ر دادنء ََدم من  َو  .3

 .م دمونء رةَر 

4.  تء ر روةرىء  دنن. دامَ 

5  ، ار دةزط  ن   ،نَرة دَ ورطَ .

  ََدم  من،  م  رَى  دةزطوة رطى  ن ن. 
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   ةم طن

  :59ددةى 

1. ط ةم )  ََ ن9.ب ام ( 

2.  امَرة ءَر ر نةم  م ط (ي.ن.ك) ىةم

 . َدةرةوة دةط ماقء وَ نءرد َر م 

   .  مََ َ ء ر  َما َ رر دةت.3

  

  دةزطى اردن

  : 60ددةى 

1. )  ََ اردن ى7دةزط  ناردم رر رىءدة ءام (

و مموة دةت،    دةدم  دةمةرانء َراوان، 

َاردن، ر م مَء رم ممان، راطى دةمؤ 

 دموةى دةمنء وردموة  مو نء راطمم م اردن. 

دةزطى اردن رر و و اردمم دةت   دةرى َاقء  .2

 اوة، ط و  م اردم رمَ اقء رم ردن ذةن

 اردمم موى (ي.ن.ك)ء رَاوة دان  و مموة. 

3 م   تةرد مر شء و ا رى ةوى  ،اردن ىدةزط .

  اردما  مة ماوة.

  : 61ددةى 

 َدة دمر ماوَ و وةء دارا رووى  دار ى

  توةوةى ودةرةوةو م  نَرا اوَ و ت را اردن ىدةزط

  َمم دةم  دةزط دا ت. 
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   راطمن

  :62ددةى 

1. مى راطدةزط)  ََ 7ن .ام ( 

دةزطى راطمن ر طمم و ممَ ء ودموةى رؤىء  .2

رى َردة ()ء  ؤظ ء دا  ،ر َ طم ء من 

  َر  ،تون دة ونءو  روةرىء اوو راووَ

 . َوة دةطممراط ماوة 

 رر دةزط موةمم راطمن دةت.  .3

 رةوا  وازم َ طَل مم  مو راى طا دةدات.  .4

  اى دا  رؤةوة.  .5

  

  اون ودَء دواد

  : 63ددةى 

1. )  ََ وندوادا ءَود 7ب ام ( 

2.  َن دةطمرة مدوادا نءمرط رىرو رةو دمَود ر

 . 

 رى رطمن دةَوةو رارت ورةوة دة دةتء  ى  .3

ر .وةرزدة دا  

    

   

  : 64ددةى 

1. )  ََ  5-7 دار ى َام ءام (

.َاوى دةَ 
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وةدات  رةردم َ نء ودم ةمى مَان َة  .2

   م ر  َو ر  مم دمورة ر

 . م  كَر 

  

  دى رىء َمم دان

  : 65ددةى 

  َء رم دى رى َمم دان: 

1. َد م  ََ َ َ مد   .ر رةزاو 

 دموةى ل  ارى دا  ردام (ي.ن.ك)  موةوةو دةرةوةى وت.  .2

  َرء دؤَدمَ ووى (ي.ن.ك).  .3

 دةردم طظر َى. .4

5.  .امم ور دمز رخءو يو رؤ وةوَ  ان 

َ وةى مومو دةررةى رووداوةم مو ،نء رام دةدم .6

  راى ط     مام ى رداء رطمن.

  )ا ام طااوةن (

  : 66ددةى 

َت دةدرن، دةةم َرى ر رةىى دةر ءَر  

) م دادا،  رةودم6 ردا  دامم رَ طو  وةى (

 . م َ نءاوةدا وزاو م نءرة  

  : 67ددةى 

َ مبء دةزط نءرط مرة  ،كط ن ،َر ر  ط ،و

.ََ رى ،َو مةوةدا ط  

  : 68ددةى 

  .َدة ََ ةم َ اوىم وةىر وةوة م ءاؤط   
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  گۆڕانى  وه بزوتنه

  

  

  

  

  

  

 ى گۆڕان وه ستورى ناوخۆى بزوتنه ده ۆتى ب هنداي چهكارى �تو 

 ى گۆڕان وه بزوتنه يى هكخراو�ر نديى هرب هيك په كاريي��ه 

 اى گۆڕاند وه ستورى ناوخۆى بزوتنه ده  هزى ل هرك هكانى الم ژهئاما  

 ى گۆڕان وه ستورى ناوخۆى بزوتنه  قى ده ده 
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 ى گۆڕان  وه ناوخۆى بزوتنه ستورى دهتى بۆ  ندايه تو�كارى چه 

 مةى    ،2013 ةرَ موى ووةى طران د

 و دا ما.  دةرة راورد  ةوى موى 

م دى ر َردن،   َ ةوة مو درَةن 

) ا 11ر () وى طوةو ش 8427دادةم َو َى (

  .ااوةو ر  َ ذرةك دة َوةد

داو ووةى طرام دؤ  ى ارةوة، دةرى موى 

رورى رك   ر ذرةو وَة مى داوم دةرةى

 ةم روَر ط ارو ءاوةرء مدار ممرط

َر َوش دةردة ،اوةمم امروةى طو ىَم مذ 

 . وام ن داوة زمرط     ورى مدة   

 ةىم اوىم /انروةى طو ىورى مدة 

ى 

ط 

 ةم

 ط ب

 ممرط

 ى 

مرط م

اوةرم 

 ممرط

دار 
 ت

7857 

و 

654   

و 

3871   

و 

 1180   

و 

2152   

و 

م وى 

 

 رماوة؟

100% 9% 49% 15% 27% 
(%) وى  

  رماو

)11 

  )ش
م    ش) 2( ش) 3(  ش) 4(   ش) 1( 

 

  رماوة؟ 

  من؟ 

 )

11(  

  

}6{ 

  

 م

}4,3,2,1,{  

  

م  

}5،8،10{  

 م

}9،11{  
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  ر رؤ و داو زامرمى  ى رةوةدا ون،   

   دةرةم رةى دةرى موى ووةى طراموة دةروو:  
  

  اوام َران روروةى طو ىورى مدة  ى 

(راو، ان، زم، را، رةوةمى ردى) رمدووةو رَةى 

) 49دة) ةَو ر  ،رةو دةم مى و 1471 - % 19%)ى 

) دة  ىو وامروةى طو ى ممرط  ى(30و % - 

2400    (ردي.    و ىرةوةم  
 

  امم ،مم ) انروةى طو دار ممرط

) ى دةةَوةو رام رووى َد ى دووة  ،(مي 27م(%

 ى وم دةرى موى ووةى طران. 
 

 ط  ،زا م) اوةرم ممرط (طَر امم ،

%)ي ى وم مو دةرى موى ووةى طرامن  15رَةى (

   َ َ  ةوة  وة رىش دةر ،اوةمر

 رطمم موةرا مداوة. 
  

  نط ةم ،اامروةى طو رىدة َم   َر

) ى دةةَر  ،اوةمر  رىرو   مى 9ذ(%

.ةوة 
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  ى گۆڕان وه يى بزوتنه نديى ر�كخراوه ربه يكه په        
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 انداگۆڕى  هو هى بزوتنۆاوخستورى ن هد  هزى ل هرك هكانى الم ژهئاما 
 

ى ووةى طران  ةوى موى م وةى دةرى مو

  دى ر َردن دةوة وة و اردمى 

 و ااوةرم  َةدر رةوة  ارةوة مدة 

را  داان م  ،َذَوان َ دراوى  زا، رَو

   وة و م مرط  َ وم َاردن دة َ

ممََ  ،ا مَرى و زام ر َردن 

  راوَ ةطن. 

 َ رةطزة رزن مو دةرى موى ووةى طراما 

رطوةو زمى اردن  وم ما وة  زاى   وة

 َزش رةط  ،تم رَ زا  و مم 

    ذم رزى مو ا،  ى وةى: 

 :رطمم ارةوة (و ، ،َزمو را)  اردن 

َم م زاو وَة ذَوان ةَدر ،َ مَرن دةم

  .َ شزا َم َ وزا    

 ،مم  ام َدة وك رازا ر وامَذ :دووة

  رز دة مَان دوو اردم راو ارةوة 

  رةوة. 

 :َو دةََ رم مو ووةى طران  موى 

 مموة دَدةر  ى رة    ذَوامن 

  َوة. 
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ووة اردةَوة مك مةدا م دةرى  ة :ار

،   وَا َدر َب دةى رؤوةى 

 َر  ر ىوةوى م  زة رامرط

  . ردنء ة موش

وةوة  َطر دةرى موى ووةى طران ر رزى 

 واوى  وا ،َ ََ وا دةام َ َ رزى

 دا ءَوةردةط   زا ىَرط ى  ،ََ م

  مَرا طا  و زان دةر دةت.  
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   ىۆستورى ناوخ هد

 انگۆڕى  هو هبزوتن 
      

 م هك هى ي هرگنۆندكراوى ك هس په

 )27/12/2013-26( ول�ر هه
    

  

 ووةى طرانَ دةرى موى 

 ......................................................... َ : .....).93  ( 
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  َ : 

 ، موى رَاوة :ووةى طران

م  ،و  وةن  َاوَى: رَ ،ةى ودوة

زومامى و ومَ َي   دةورى رمى ء دةرى موى ةر

 ووةى طران موة. 

 وى: طرانَ: در

  ،  َ ىَا واوةرم  ،م رةم  زم :ىط ،ارة

ردو مر رةو  ذَا موى ووة  ردوو رةم ةط  َردوو رةم ز

 ء ء  م ردىء رةء ى ماون.مر

َ مو  كَر اَلءر اَ ،نرد َر : َ ،

 .مَ رى  رة ى ،داَ  .ََ مرد 
 

  دووة :راوو ان

: دةى اور 

 طر  رمى دا  ::َر وك ازَ دةام َ َراو 

1_1 .َدواو م  ذدة : 

 : ر ََ دم رمو د م ووةى طران ت. 2_1

1_3  : .َم َر ن اَ ،مرد ى َ  ام ام 

2_4روام رى : نء دةرةوم دادط  رو َوام  دم

 َار م ءَا.  دةرمذ وام 

 :َاور  ندةر :دوة 

 :َان دةردةروةى طو َاور  اور 

 : طر ى رةزومام داوارى َش ت. 1_2
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: طر زم ددى  وى  ووة اتء و وة رى دوروةى 2_2

 .َدةر  ن ذورى 

 : طر رم راو َدة دا. 3_2

  ،َم راو:

3_1 تداوا  ى ،واَ َ ر راو، طر : م  

 اَ ء دةوَر مزراوةو دانء دةزط ان ءروةى طو اوةَر

.َرَ راَل 

: راو ى   رامؤء اردم موم ووةدا دةم اتء 2_3

 .ََ ى 

:دةى دوة ان 

وك رةزوى رى رَاوة مو مو   َرطمم ووةدا  ر 

 َ ،ت وةو وةر ء ،وى ددىء ام م دة

 .َ امام رى  وىم َانء دة َدةو 

ء و  اردم موم ووةدا م  طر . ان  دةمان2

   تداوا َامدة ،َ اَ َ ر ءَ اَار  ةَ

َ ار اَ ء دةوَر مزراوةو دانء دةزط مر .َ 

3 رط . اردم  م َ َ َ ،اور َ  رةزوى ان

 ى وىن موم .ت ر 

 ووةدا رت.   .ان دةام  َ دةزطم4

. ان دةامَ رةو َر دةررةى رو  َووةى طرانء 5

ر  ىار ماوة  .ت وةو ماوةَر 

6 .َةَت ر َر  نرة  ر ان م مََ . 
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زم :َ  

: دةي زم يَ 

امروةي طو رة اوةَي ر زم ، ةرانَل دةمط يةم ء  

را اَ ن ورد مط اردم  اري.ا 
 

 :َري دةر د دو  زم ري ري ،دوة 

2_1 راةَر ري :نرؤ رو اري يم َ   نءرد

 دةوَاراَل . 

2_2 : ي م يم َ  اندةم دمر يوةمم اط ري

 اردمن.

ذرة ت   زم  ،َ  ، زمك  موة و دموةي

 .َ ي ةكرط ،م ،مو ط رةين ذ  َء   َ وةم ي

.َ ةرامري دةم  

 َدة م َ م ةرامى دةم  َ َم ىاط رى  :ارة

 زم  موى َوة َوة. 
 

:دةي دوة نزم رةيذ دمرد 

دااون  َ ي  ،زام رَطم ردن  طَةي رَةي دامان 

.() و (َ) و () ي :رةوام 

 دمن دا ةويَ ن دازا مم دمَ  انروةي طو ،دوة

 دوة.

َ رين درة دمَ َ  نزم رةيذ ،َ. 
  

:َ دةي  يَزم م 

 .، دةي رَةر  َ ماَ َي

 . م زم ر :زموان، 1_ 1 
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1 _2َن ر وةيم َ ت و .زم يَ :تءة  َ مام

اوام ووةي موي رن، رى ةدم موةن دة  وة،ةدطدار

ء رار مم دةدةت، دةَ َى زم رََةرَةتء دطران 

.َ ر رةزاى ءَ ةوارَ 

و م ار  روري دارا و  : ،َرَةري رطَي3 _1

 زمي.

زمدا. دة َر  رورى رَاوة ةن  رى  : ر ةن،4_ 1

 .َ ةوارَ نة ر 

 : ر رو اردن5 _ 1

 دوة ،وامن

2_1ر رةىذ م َو دةزم مََ ةر ى ، :ا وان ا 

 س وت رى ء ن ذورى  ،كَر    تءركء دة .َم 

.َرى دةزاوة، د م 

2_2 دمر يوةمري م موازة  م رر :وان :

 اردن ردة ي(ا  ) ةرانتدةموا رةيو . ذم مم

 . نزم َ  وازي ذرةي موةمةم دةمان واز

ر رط ،زم م اوامر  ،َ  ن  ن ،َ اَ نم

 ما دةى رَةرى زم م ن..
 

ارة دةيزم وةيم : 

 دة ،مرةرو مامررا  زم م ريةَر ي،  ي  م

َرر  ء.وةَدة د َ َ 

ممم  ءدوة ،م زم  طداري  طري دؤ موي 

 رورةم ،م ر َدةَوة.
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ان  موةي ممي م زادا مَرا زمي  .طر  ،َزمو

 مام  َ َ و مَرا زمى ت. 

ارة ،م زم  رارامم رةم  دؤ  دا " ي ووةي 

 ت َ ان" داري  طدَءة َ       ،ا

  ي ،اردن دا زادا م ط َراو .وة رةط و 

َ دةيزم مر : 

  م  دنار ىَر  دازم امَل دامط ردةوا يةمَ راط ،

 ور  انءرط ماوةموةى راطدمو ،نمرء م ء

 موة.

رةوام ،طَر ،نر) َاردم ر  م ويم دمرَ ،دوة ،  (

.َدر  

،َ َرا  اور َ رةيذ دمدة يم ن وَري و م

 اردن،  وري ن و وَنء طوم ان.

ارة ،طداردم رَةري ي م زا  ر روداو   َري 

 زمما رودةدات.

 رى  نام اوور َر :َ.ا  

  :ودَدم دؤ ارمنء رى دةمةران.

 و: دادم ودَى   َر ون  م ذورى اردن.
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را :ارة  

: دةى ى راَ 

وو    :را ، وةى طَ ء ى ر ،انر

 موازة ةَ و ط امروةى طو ىةم م ،َدة َوةرى ر

 دا. 

دوة :رى طرى را  وم دةطَوة   رى ر  زاا 

 ردةن.   

  :َ نَوم َى دة  نوةدم وةوم  نرا م

َ  ن ط   َ .ن ى 

 زادا   َ مَي و مى َ م ن َء  ذرة ارة  :مَي ر 

َ ا مَ ، مت ران  درو ،  طر ذرة روى و

.َ ا ى مرا ط  َي 

:دةي دووة نرةى راذ دمرد 

: 

: زام رَطم ردن  طَةي رَةي دامان دااون  َ ي 1_1

 () و (َ) و  .()رةوام :ي

1_2 .َةَت ر َر  ناوةَدا مرد وم : 

 دمرة دا ن ةوى امم دمَ  انروةى طو :دوة

 دوة. 

د ةَ  نرة دمَ َ  نرةى راذ :َ :َرى دة 

3_1) م َدا، دة() ى زاى  را مََ  :25 .َ ام ( 

 م ى  :  زا

موةمى زاى َم، موةمى زاى وَ، موةمى زاى دكء موةمى زاى 

 رك.
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 ) ماَ . 15ى ى (َ)دا، دة َمََ  :) م را  زا2_3

 :  َ ى مزا 

 رَطى َم :زاى ةر، زاى رام ،زاى رو زاى َل. 

 رَطى و :َزاى  ،زاى ران، زاى َطر. 

.زاى زا :كى دطَر 

طَرزاى دوز :كر ى 

3_3) م َدا، دة() ى زاى  را مََ  :7.َ ام (  

 :   ى مزا 

رَطى َم :زاى رةداخ، زاى رةزور، زاى دق، زاى  ،زاى 

 وةت، زاى دةرمن، زاى دونء زاى ى.رذ ،َزاى  ،َزاى 

رَطى و :َزاى رةواموز، زاى دة و ،َزاى وة، زاى نء زاى 

 ت.

 رَطى دك: زاى  ،ََزاى َى، زاى َنء زاى َي. 

 رَطى رك: زاى داق. 

 اوىررةى دذ طم مام رةىك ذر را :ارة  ،َ

 .َ ا ى  م را ط َ 

 م َ ،َك راى ررَ  رو: را ر  م د1_4

  اورى د ك   .دازا رى 

4_2 .َدا دةرة را م  نرَن مم : 

ك را َ اورد  ر  ازا ر رى  ،َى  .َ 
  

:َ دةى را م ىَ  

 : ََ را م  

  ى رَةر.، دة

  : رَرى را :رر رورةم م را دةت.1_1
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1_2 َ مام تءةَن ر وةىم َ تءط :ى راَ :

طدار دةت، م موةن دة دةت، رى موى راوان رَةتء 

  رََي، دةَ َةوار َء رةزاى ر َ.دة

1_3 .را م اوَ ءرى دارارو  ر :ىَرط رىةَر :  

دوة :مام م راَ َ  ،م اوام  ذرةن درى 

  دةَي. 

 موةى را رة:دةى ا

 م ريةَر يدة ،را مرةرو مامررا ،   مم  ك

 دةَوة. اَن   ر

  م ،دوةرا  ي دؤرط  داريط  ىء ي ووم

مرةرو ممم ىوة.راَدة َر م ، 

 ،َ،رى راَر  راَزادا م م يمم وةيم  ىرا

 . ار  َ ََى رَرى را، ة. د

 م ،ارة را دا  دؤ  مرة مامررا   وةيو ي"

ا، َ       ءةَدطران" دا  َت  ي 

  ي ،اردن دا زادا م ط رىو .وة رةط و 

را مر :َ دةى  

 نءمم ؤذةى دمدة : دا مذ موازة ارة  وةذ

 :وة  

  : ممم داى رى تء ر ت  ارى و دا. 1_1

: دةدم ؤذةى زام  زى   رى ى َةماردا 2_1

،  ،زار ،َل، وة  :روةردة، مرو ،زا، ذَن

  زىء رؤى.
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 ،طَر ،نر) َاردم ر   ىم وةىم دمرَ :دوة

رةوام، رَاوةم  رمء )ء  ر دةزطو دازراوة رَء 

  دةوَ ا راَل.

 :َ  ،اردن ىم  نءَو  اور َ رةىذ دمدة

 .را ام موط  مو رىو  

  

   :َ م زا

 دةيزا م ىَ : 

م ر ،امروةى طو اوةَى ر زا م  ن ءم  نَا

 ررن  رارامم ر طم ووةى طرانء را ىء 

 موم ووة  رى زاما. 

 دةى دوة :واى زام ر َردن

ن  طَةى رَةى دامان ام زام رَطم ر َردو :رة

 . ى ءَ ى ء ى :ارى ى َ  اوندا 

 –دوة :ووةى طران َ دم مم زاما ةوى ن َة 

 دادم دوة.  

 امم مََ  انروةى طو :َ امى دامَ ىم

 زان رو دةطَي.

ارة :مم مو ردم داَاوةن دؤ ن دةَء ى 

 ن ط دةَي. 

َ دةىنزا ارى ى : 

 ى زاى م / 

1_1 ىطَر  :مَ زاى ىوةمم :  مَ 

1_2.َو زاى ىوةمم :  َو ىطَر  : 
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 :  رَطى دك  : موةمى زاى دك.3_1

 :  رَطى رك  : موةمى زاى رك4_1

َ ى زاى :دوة 

 َ ى مزا :  

:  رَطى َم :  زاى ةر، زاى رام ،زاى رو زاى 1_2

 َل. 

 :  رَطى و :  َزاى  ،زاى ران، زاى َطر. 2_2

2_3.زاى زا :  كى دطَر  : 

2_4 كر ىطَر  :زاى دو :  

() ى زاى م :َ 

:  رَطى َم :  زاى رةداخ، زاى رةزور، زاى دق، 1_3

زاى  ،زاى رذ ،َزاى  ،َزاى وةت، زاى دةرمن، زاى 

 دون،ء زاى ى.

3_2  : ،وة زاى ،َو زاى دة ،وززاى رةوام :  َو ىطَر

 زاى نء زاى ت.

 :  رَطى دك  : زاى  ،ََزاى َى، زاى َنء زاى َي. 3_3

 :  رَطى رك  : زاى داق. 4_3

 دةى:زا ارة م ىَ 

 : َيَ زا م 

  :مام دةى رَةر

 دوة :زموامن

را م رىَر :َ .( رط) رواو ام :ارة 
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 :َ دةى 

 ى زاى م رىةَر ىرةى دةذ  ََ  ى ءَ 7ء 

.ام 

  :ذَوان

1_1.زا م  ر : 

 : مَرا زاى دة   مم ووةى طراما.2_1

1_3 ،َ ةوارَ ،َ مذ وةر ،َ زا و رى َم َدة  :

 م 25  .َ اودا موم  ءَم  َل 

 :َ :دوة 

: ر  دردم تء  َموة، ردم م مو موةو 1_2

 رو راردةن، م مَان  زمو رام رى زان.

2_2 و َم َاز: دة  ءَ ةوارَ َدة ،َ مذ وةر ،َ 

 ر ام  .َرَم
 

  :َر ةن

 : ر  رورى رَاوة ةن.1_3

3_2.َ ةوارَ ءَ زا و رى َم َدة : 
 

َرط رىةَر :ارةى 

4_1 اوَ دمرىء داَذ ،ى داراَرط رىرو مامررا  ر :

  رةطو ن. 

4_2  رةزا ءَ مذ وةر ،َ زا و رى َم َدة :

 .َ اَرط رىرو 
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 رىةَر :َ 

: ر  رورى  رى زاىء ةمى ط دةزطم راطمن، 1_5

 م  ،مرة زو م مموة طم وا د َ رط

 ط ذورى رؤذموان  راى ط ووة. 

5_2 زا و رى َم َدة : وةر ،َ رةزا  رى  ،َ

 .َام ر مَر  ءَ ةوارَ ،َ مذ 
 

ى طةم رىةَر : 

6_1 اوةَبء ر :ط ىةم  ر :  ماوةَنء ر

 مء داوودةزطمر.ت 

6_2  ءَ ةوارَ ،َ مذ وةر ،َ زا و رى َم َدة :

 .َ رةزا ر مَر 

ر  رورى اردم زاَ  ،ازى دامن  و: مَرى ذورى اردن:

  دةَء ما دةى رَةرة.

دا دةت، ارى ممنء دوادان  رى ز : مَرى ذورى رى:

 .ر مةَر ىدة ام  ام موةم  ت ارى َامدة 
 

: دةى رواو ام 

دة ةى دةمَر َ  رواو ام :  اط اردم  انرى ط

.َرى دةا، دمر وم مر رةىو ذ ازا ر 

ط :َلدوة  .َدة  اردم ،زادا رىةَر ىدة مام اردم 

ى طراما  ة ددةم ىطرام رَة َ: ذرةى مام واور طَل

ر َا دةط اردمدر .َ 

 ارة :رم ما واور: 

 : ط ذَوان مَرا زاى دةت   مما. 1_4
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4_2 .َى دةزا م م : 

4_3رو اوامَذ مدةم  : .دة را مرة 

 :  َ رةزا ، مم رى َ دةََي.4_4

و دةىوةى دةورم : 

: َم  زا م مام اىَ مو روة ،ندة  ةى

 َن دو مام ةىر داواى م اَ  م مام

 زمنء م ران. 

 َر ىدة :دوة م م رت.  2ةى دة  وةىم ر 

 َيءدة " دار" ى  ر اموةم  :َ َ  نرة

 .َدةدر "رة ى "زؤرا 

:ارة  و رء طَوان دةَذ رر  زا م ىمم وةىم

 .َ َ رر  َ ،امم 

 :َموةى ممى مَرام زان  رر ذَوان دةَء طر و 

 .َ َ رر  َ ،امم 
 

 دةى: رمر نء ىةم 

  نزا مرةَم ط نم ىةم زا م رىةَر ىدة

 م اقءَ رامَم م ،نرد مر  انرط مما

ط .ةَدةورى ر ةَ  ،طَر زراوةو دا َ  نزا ر

م ىةم وا ،رى مَدا مدراوامَ م مرةَم ط ن

 :ةَزادا ر 

   ءَ وةىم وةى دةورىءم  ندمار نءدة  :

ماوام وةم ور  .ام 

 ط نةم دمَ وانء م  زا م مدارط  :دوة

وم  انءروةى طو مزراوةدا  .امزا رى   
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 :دةى منوةم رةو 

َ ا واامروةى طو وم  رم : ا دةرموةم  دة 

  َر ،َ ى  َيط ،َر مار ،َ زاد َ َمر طنء طو

 َدة  َ ى وازى اىور  َر ،َ وىرا  َر ى

مَىء مم  رىطَر  .َ ن  َيم 

 دوة :ر ماَ  َوامى وة رةرى د َوةى ط دةَي. 
 

:دةى دة وةَ 

 ،مط و  ماء ز انروةى طو مط ةم  َاور ر

مرة  د ر ن رىء ن ذورى ىدام ممم ا، دواى

.َرى دةد وةَ رى ،وة ذورى 

:زدة دةى وةدمروم 

: دةى رَةر ش راو َ ذورو رطم ةمارةم ووةى طران، ى 

 ر مَي  ةمار  زاموة ا.َ  ا رومدموة 

 ،َدراَوة ران دة   ،رةَر ىدة َاور ر ن وانَذ :دوة

ى   م طما،  ارَةى رمى  ووةى طرانء نء 

ر وامَ ءَ وةىو م ءَ ،زارة  ن اوم  ،ام

 طران روموة. 

:ةدةى دوام  وَر 

 َم  ط و دا ء وَر ى م رةَر ىدة

 ا ا ت. 
 

 دةىم:ة  زىاماوانر 

 مام رةزا دماوام زىءام  امَط  ،رةَر ىدة

م زاو  راوةم رى زاى  م ط ذورةم ووةى 

  َر ذور ط ءط  انرط  ى ،  ار ارى ،نَرا 

 ؤرث، رو موةى زت. 
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:اردة دةى وةى ذرناوةر م 

 وةر  وة انروةى طو اوامر  ر ردم مر  َ

 ىوا   ،َ موذ رى داراو انروةى طو ة م ،م ماوةر

   وة َ و راوة  رى رَاوة م ،ام َرَوة ر

   َم وةىم ىَ ان مرط ممرط نءاوةَىء رَ ىرة

  َ  ى ء   َن م نء موةى ذر م

 َاممن، وةش رَي  مَموةى رطمن َي. 

  

زم، را :   ،اردم دةى رَةرى

  م زا
  

: دةي اردن رر 

  ر َؤي ، ذوري اردن  م طَل ذورى رى ر

 اردن.

  وةم ن  ،م مدةر  وةدمَي دةرة  ،اردن ،دوة

) 3 :درَي  ةَ ام ( 

 : رَةر َما مي رَةران1_ 2

 رم  : .رمَ رَاو َي2_ 2

 : مَرَ ذوري اردم ووةي طران.3_ 2

ي رر ؤي اردن ن، ي م ي م   :َ 3  و

 َم  زا  ن ،تت.و ةمط 

)ى موة  8ذدا  ت (ارة ،اردن  دةمام مَ و راو  ك رؤ

 )ى َارة،  درَي.6ت (
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   َ ، اري اامي دةمؤ  رَي ةردةم  َوةي ر  ،َ

 اردما  م وةرَاوى  َن ات.
 

:دةى دوة اردن ازىَ 

 ،  وىر مط ،َ ااوةَر َ ر  انروةى طو َاور ر

 . اماردم  ارى  ى ،َ اَ مر ءَاا مةرامرى دةم 

َر ىدة ام مر  َ ر   م ى َامدة :رى دوةة

 زم ،م راو م زا. 

 :َان دةام َ َم َ اردمن موى ى   رى 

دةمةراما ر ت،   دةمانء مدم  َ ر   َن، 

 .َاَ مر رط 

 :ارة ءَدة م  زا ،را ،زم رىةَر ىدة م  دنم

  رن 

 .دة م ى ن  َ  اوىرد  وم  

:َ دةي ةرانري دةم َر 

ر  ر َري ، ذوري ري،  م ط ذورى اردما،  

 دةمةران.

دوة ،م و راوامي مون  ري دةمةراما ماوة  ؤي اردما 

. نامدةم  

 ام دمر ،اردن ىؤ دواى  اردن ىم َ م ك :َ

ََي رادةطم. 

 ارة  َ :رى دةمةران َ ة دةورىء مم رََوة.

  ،َاردم دةى رَةرى زمدا، و راوامي مون  ري 

:  َر دة اةرامدةم 

5_1. ريةَر يدة مام : 
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 : مام م زم (وان).2_5

 : مام م  (وَوان).3_5

 : مام م وَ (  ر َ رَاوة).4_5

  ،اردم دةى رَةرى رادا، و راوامي مون  ري 

 اةرامدةم:  َر دة 

6_1.َ رىةَر ىدة مام : 

6_2.رى راَر : 

6_3.را م مام : 

6_4.را مام : 

و  :اردم دةى م زادا، و راوامي مون  ري 

:َر دة اةرامدةم 

7_1.َ رىةَر ىدة مام : 

7_2 رىةَر ىدة مام وانءزم :  ،زم  ورى مدة َ

.دراونَ 

7_3 ورى مدة َ   ،رى راةَر ىدة مام روَر :

  َدراون.

  

:ارة دةي  داوا وم و 

 و ،امةران دا مري دةم  ويك، م ر ر  ،اوَير رط ،

  اوم يداوا  ي ،اندةم   دنم  ض ،َ ؤ اري

.مم ي ذوري 
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اردم يؤ ر  انَم و ،دوة  دمم    وةو

 راطمم  اردمن  ماو ردةَي و  ذوري مم دةَي. 

َ، ذوري مم  راو َطَل ذوري ري و ذوري اردن دوا ر ر 

 ري وداوا .ن دةدا 

:َ دةي دةم دم 

 دةمةرَي ي م  ك ر ز دةم ا  اردم دةي رَةري 

م زم   ،اردم دةي رَةر  زمَ  ، واموة 

 .و َوةى طا دةَةَوةددةمي َل 

: دةي منم 

 ، انرط مَر   م َر .ؤ 

 مدةزط  و ر   ،انرط اوامر  نمم  نةم  ،دوة

  نم  ،اامروةي طو ممدراط َيَةر وةرة  ي

اردم اَ يدَة. 

:و دةي وةَ 

َم َ  مر ك ر ر  دراوَ َام رط ش ،

طر ر ردةوا   رم  ،موةى ر ما  طداردموةى

  َ دو رَ َي َ وة:  مَرا ماَ ذورى رى 

  ةيم و مدام  ،  نوةى ممر  دةم و زؤر ا دواياردم

 َوة، 

ى دوة ،طر و   ن زؤرا مام موة ممماو  رم

م   اموةوة.مَدة  وةىاردم رةدو و ، 

: دةى را وةى 

 دو َل رَ دةَ. ن  :ارد

دوة: دةى رَةرى زم، راو زا  دوو  اردن ز مام  َن 

  ى م وة.
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 وةمى ردى و: رة

: دةى تو م 

 َ ،ى م وت: 

1_1  ،َ َم َ ردى ىن رةوةمرد دةرةوةى َر و  :

 "م وت"ى َ دازرَرَي. 

1_2َدة  ، "زم م" م  اَو   : ك م 

 .َ "تو م" 

: م وت ى رَاوة ووةى طران دة َو ودا، ر 3_1

 مط ر مامررا  ر دةر   نو وم  نَام

و مويء م را انءروةى طو رى ردى ىو رةوةمم  وةم

 وما. 
 

 دوة :رم م وت: 

 م  ام  رؤى،  ،مرىء  .: دامم م1_2

: َدم ةمى مَان رةوةمى ردى راوطو  ردنء 2_2

م مزراوةدا .َر و 

 : ارى م  اردم طمَ ا رالء ر َردما. 3_2

2_4 م مو مزراوةدا  ردى ىرى رةوةمَم ممط  انو :

 وام :رن، رةوام، رَاوةم ى رمء  ن. 

 ردارانء رام رةوةمى ردى  ردن  ردن  ارى ام: م5_2

 طزار، زام  ،و دةدم ؤذةى راوردا. ر

 : دؤزوةى درى دةو رةزا  ارة وازةم ذما. 6_2
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2_7 وام دمدرو  انو :.ردى  

2_8 : م مردةرا دمََ  نرو دةَر ىرى دة ىَود

 وت،  وةى مَان دو موةى م وا. 

 َ :َى م وت 

 : َيَ تو م 

 : مام دةى رَةر1_3

3_2 :رى ورام موامزم 

 : رَرى ران (طر ن)3_3

 :دةى دوة زم م و 

 :زم و ىَ ، 

 امروةى طو رة اوةَى ر زم ,زم مََ ةر ى 

  م رو موى وَ. َيدى م َر ةمى ط رةوةمى ر

 :زم رى دمرد :دوة 

 : رى رى زم  رى طا درى دةَي،  رة: 1_2

2_1_1  كرةوام ر رى :25  .َ َ ىز  اور 

2_1_2َ  ،ك  م رةوام م رى : وة25  .َ َ نز  اور

 ن وة ن اط ىزم م ط َون، دة  رط .نر  

2_2 ماوةر ،ىوم مرةوام مدا َ  َ كزم   :

 داش  ر م ا.

2_2_1  :ر ر ىوةمم  رةدآء ر  ومر طَ َاور م را ط

 .ََ ك م ن ك وةَ امدة ،َ َ امرط 
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2_2_2 َدة  مام رةىذ م :7  .َ اور 

 ن دازر  : .ََك دةام َم طو ا3_2_2

2_2_4 َ  امدة  م اوامر ان ء وط مام :

 نموةم رى نء انَم مةم ةىَ ،ن  ر

 رَن. 

2_2_5 وم  ىَرط رىةَر وَ ،وان ك  : ن ،اردن  ا

 َ  و   و درى دةت. 

2_3 .َةَ زم م وةَ نوام روةَر ىدة : 

2_4  مزم رةىذ َر و :3  ر َ  ،َر  دةر ،  زم

 ،و  .َيدة ط  ى 

2_5  ت رةن ذ ت َووةى، مدم وةوم  ،كزم ر :

 دام َ  َ وةوو م  رة و وىن م   ،َى دة

 .ماوةر 

 رورى زمن، "دةى رَةر" : راوام رى زم ، رارامم6_2

 ةَن. 

 :زم رىةَر ىدة :َ 

 : َيَ زم رىةَر ىدة 

3_1 ،وانزم 

ر  دةى رَةرة، رر م زم دةتء ر  رى 

 رَاوةى رةى. 

3_3زم ىَ ، 
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: ر  ردنء را  موى راوام ووةى طرانء 1_2_3

.مام 

3_2_2 دمدارط ،ن وةىم َ تء َر  ر :

 مامء دةدم م موةن. 

3_2_3وا ممط : م مموةو روداوة طم ءو م  ن

 م راطمم طران. طوتء طر  َد  دةز

 3_2_4 .َ ر رةزاى ءَ ةوارَ َ : 

 : رَةرى رطَى3_3

3_3_1زم دارا ر تءدا راط  ر :. 

3_3_2 َ دمدة ىءزم م اوَ دمدا  ر :

 موة.

3_4ى طةم رىةَر : 

 ةم ط َراو  ،ردى ىرةوةم مام ط ىةم دمدرو  ر

 م ء رىء ممن دةت.  ىم م وا، ار

: مَرى ذورى اردن،  ر زما  و اردم ،َ َ  دامن 5_3

  .َدة  
 

 :  زم مر :ارة 

م ء رم :زدانء ارى ء م ، ، مم1_4

 رةوةمى ردى.

 : ردموةى راوانء ادم ام مَي  طران. 2_4

 : دموةى  دارا  م طران. 3_4
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: طداردم دةى رَةرى م وت  ر روداو   َى 4_4

 زما رودةدات. 

َ دةىتو م رىةَر ىى دةَ : 

 : دادم رن

1_1م وةىم ان دوَم ،رةَر ىدة :  دمََ  ر ،او

 رو راردةو رم ن. 

1_2  ،تو م رىةَر ىدة ام : ،  ن وم

 رارامم ر طم ووةى طرانء را ىء موم  ررن

 ووة  رى وا. 

:  وةى َو  رو مم مام دةى رَةرى م وا 3_1

  َدا، مركء روم وان َ ر نء وى رىرو ةموةر دة مام و

،َام ى مرة رى .َي دة  دوة  ةوىَ وردى  َ 

 :مر تءو م ر"ىةَر ىى "دةَ :دوة 

  

  َيَ تو م رىةَر ى7دة  .ام 

 : ر ن1_2

2_1_1.و م  ر : 

2_1_2 ر انَم  زان ء ءَور ىةم را  ر :

 ن و ودا. مام دةو نء راوةم ووةى طرا

: ورى مام دةى رَةرة  وةى رن  رى رى 3_1_2

 ى دا رةم  ا. 
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2_1_4  ر ،ردى ىاردنء ذورى رةوةم ذورى ط م  :

ط ء راط اردم ىؤ دمةَر َر رالء اَ م

 ردن. 

 : َى ن2_2

2_2_1 ر :  ،وةم َ تء دمرد وم م دمر

 .مردةرو را وةوم 

2_2_2َم م  :ارى و مو رازم  ن .تى دة 

2_2_3  : تءو م م وا وامذورى رؤذم ط م

  نءمراط مدةزط  تو ممردىء روداوة ط ىرةوةم وةداو ر

 ودةوة. 

 ر َ َ :  .َةوار َء رةزاى رَم4_2_2

  :رَةرى 3_2

 : ر  رارامم رورى رطَي، داراء ذَرى. 1_3_2

2_3_2 .وةو م ام  دارا  وةىدم  ر : 

2_3_3 دمدة ،مزم نء  َ دمدا  ر :

م ور َ.نمر ء ء م َ نءمرة وةو 

 : رَةرى ةمى  رةوةمى ردى4_2

: ر  درودم ةمى طَ و طو وازةم رةوةمى 1_4_2

  ارى ردىء.امء م 

انء اردم م موةء ممم ردمم : ر  زد2_4_2

 وا. 



     2020 / 2ك  – مى كوردستانر� هه ىكان هحزبوى ناوخۆى  ي�ه په  له زى و ديموكراسى هرك هالم ىرسپ                 

 
 

117 
 

 : ر  ةمى ط بء رَاوو موةمة ردمن. 3_4_2

،  مام ممء   :م ط ذورى ةمى مم4_4_2

موو ممرد   ةى .ان دةروةى طو راَدا، م 

2_5ى طةم رىةَر : 

: ر  ةمى ط وةزارة دةرةوةى و مء  ن، 1_5_2

 مام رن، رَاوةم  رمء دةزطم راطمم و ودا. 

2_5_2 : امم  ،او م ءى دةم ذورى ط م 

 .ان دةروةى طو راَدا، مو م  وةىم ءمم 

2_5_3   ،م  وةومَ  و مز َدة ى طةم رىةَر :

 .َام 

2_6 ىرى راَر : 

2_6_1 مزراموةو دادؤز  َرى دةوةرى د ىَ و رى  را :

 ، ءارى زام  نمرد ةو  ط ىةم

ر،  ،رمر، م زام ،، وةرزر، مرم ،زرطن، ماز

 . َيءوةى مم ،رطَ ، 

2_6_2 .َ د وام وةم ى َدة  ىرى راَر : 

2_7 : ر نة رىَم : 

 : دوادام  ة ردم و ودا.1_7_2

2_7_2دؤز  انو : وم نة ارى  َاوى مر ممَ وةو

 ن، رمران، رمانء َراما. 
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2_7_3  َمة ط انءرط ام مة ط ىةم ىر مزرامدا :

 مازن رى رَاوةى ن. 

ى ط رَاوةم ى رم ت  : دازرامم ةم4_7_2

 ةنء رَاوى ةم ر  م ن. 

2_7_5 .َ ةوارَ َدة : 

:ارة دةى اردن رةو 

 :ر َرى دةمةران

رى رةوةمى ردى، ر  : دةى رَةرى وتء م زم ،ورى ذو1

.  َر و و   كزم ر ةرامرى دةم َر 

: م و راوامى مون  رى دةمةراما ماوة،  ؤى اردما   2

. نامدةم  

 راما دةم : :   َو راوامى مون  رى دةمة3

3_1 .َ مزم رىةَر ىدة مام :  

  : مام م زمن. 2_3

  : ماء راوام ن (طر ون).3_3

 : ر راو َووةى طران  ر َ رَاوةا  ،َطر موى  1

رى دةمةراما ماَء رمَ ا ،َى  ارى  اردما تء  

روة  ر   َم ما دةى رَةرى زمو م وت         

 ى م ت. 
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ى   رى  : ان دةام َ َ َم  اردمن موى   2

   م  َر  َ دمم  انءدةم   ر اةرامدةم

 .َاَ مر رط ،تو م ءزم رىةَر ىدة 

 ما : ك م َ مى اردن  دواى ؤى اردن، ردم3

 .ََي رادةطم 

 :   َرى دةمةران َة دةورى مَي َوة. 4

 :َ دةى انةى دةمَ  

           اردن ذورى ،َدة َم امة دةمَ امم و  اردن :

ر  ر َمم ؤى     م ط ذورى رةوةمى ردى    

 اردن. 

         َةرو دةم ، ارى اامى دةمؤ  رَي ةردةم  َوةى ر :دوة

.َى دة ت دى 

      دةر  ة  و ةت نَ رط ،ام دوو مو   :َ 

    و   م ردوو َ  ون و نردو رط َيءدادةم

  دةَوة.

  ارة :اردم دةى رَةرى م وت  دوو مغ  دةدرَي. 

.زم رىةَر ىدة اردم : م  

  ردم دةى رَةرى م وت.م دوة :ا

: دةى زم رىةَر ىدة اردم  

    ،وةامروةى طو اوامر ن زم م رىةَر ىدة :

.َدرَة اوةدا مزم و ةرامرى دةم  نوم  

 :ء         دوةَدة م زم م رىةَر ىدة م  دنم

            م ى رةَر ىدة م  َ  اوىرد وم  نر

  دةت.
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:و دةى تو م رىةَر ىدة اردم  

 مام  :  رى  انروةى طو اوامر نءزم م

ودا، طر رمن َا ،َن  ن  مام دةى رَةرى  

  وت م ن. 

دوة :مدن  م دةى رَةرى م وت  م دةَء   

ر          م ى رةَر ىدة م  َ  اوىرد وم  ن

 .دة  

 :َاردم رسء دةى رَةرى وت ن ر مام دةى         

  رَةرى زمم رامرى ووة  دةدرَي. 

: دةى ء داواء  :م  

   وىم  َاا مةرامرى دةم  وىم َ  َاور ر :

          َامدة ،َ ؤ ارى اندةم  ن دم  َو ءَدا مرة

 . ى ذورى  اوم ىداوا  

 ذورى  ََ كم :ء   دوةرر   ردىء ذورى ىاردنء رةوةم

  وةرط داواو مء ن. 

    ىوةى دةرطدم  اردم ىؤ ر انَ م و داواو :َ

     م َ َيءر دة اوم  ناردم  ممراط  وةو 

 .َدة  

ارة: ذورى   راو َطَل ذورى رةوةمى ردىء ذورى اردما ء وةى   

  وت رؤذدا، دوا ر ر داواو مو ن دةدات. 

:دةى م  نوةم َر  

رةوةى مم :  

1_1زم وةىم :  

1_1_1َر ىدة :       م  م ،مرةرو مامررا  ،زم م رىة

  ك ر  ر َ  َ زام دةَوة.
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: م زم م  ر  َم ر َدةَوة  دامم رمى رى   2_1_1

  داىء ممم رةم وةى َى. 

: ر ت دةى رَةر ن  َمام م زمَ  ن          3_1_1

زام  وَي دمَ  طم، دةام داواى موةى ن ن موةى        

  ط ر راوام زمن ن. 

  : موةى م وت2_1

1_2_1 ىدة :        م  م ،مرة مامررا  ،تو م رىةَر

  ر  َر َ  َ زام دةَوة. 

: م وت  دامم رى رمى داىء ممم رةم وةى     2_2_1

  م ر َدةَوة.  َ3ى، م  ر 

: رت دةى رَةر ن  َمام م وت َ ن   3_2_1

   اوامر ر وةى طم داواى امدة ،مط َ دمَوو  زام

  ون ن. 

ت، طر زموان : زموان  موةم م وا مَرا زمى دة3_1

 .َار َ َ ،َدة امم  

1_4     دار ى ر ،امم روةَر ىدة موةم  :

 .َدةدر ى رةى زؤر َ نرة رَيءَل دة  

  دوة :موةى اوان: 

2_1ر ىى          : دةدة َ ر داواى ن زام َ  رط ترى وةَ

رَةرى زمن،  َو رامو ر  َو م   ارةوة دراون،        

  دةامرَ داواى موةى اوان، مامء را ت: 

  رى زمم وى.:  ر دةى رَة1_1_2

  :  ر مام م زمم وى. 2_1_2

  :  ر راوام طران  وا.3_1_2
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  : َ اى وةرى رةوةمى ردى. 4_1_2

2_2 :رام  َ  نء :  

2_2_1    ردى ىرةوةم زدام :      ،ام ىو اردم  دنار

  مر ،تو مر ،رةوام  مرد َم  اندةم 

.ورو  

2_2_2            ام نءرد ماردم  ارى  ردى ىرةوةم زدام :

   طران.

2_2_3   ىرةوةم زدام :      وىَ  نرد    ام  ردى

 .مر ، ، ا  

  َ: رةو موةن:  

3_1     دة َ ت وادة َ ا واامروةى طو وم  رم :

 َمر طنء طو ا دةرموةم      َيط :َر م ار :َ زاد ،َ

       وازى و راى  َر ،َ  وىرا  َر   َر َ  

.َ ن  َم َىء مم  رىطَر َدة  ،َ  

  رةرى د َوةى طَل دة : .َر ماَ  َوامى وة 2_3

:دةى دة وةَ  

           وةو  ماو ز انروةى طو مط ةم   َاور ر

طم ن ر مام  رةما، دواى طداردم ذورى رةوةمى ردى ن   

و م     ممم ردى ىذورى رةوةم  م   وة، ذورى

  دام دةتء رى َوةى درى دةت. 

:ةم دةى  ىةم َرى ر  

   :م زمء م وت

  : و زموامن ما دة  م وا1_1

1_2 :      م رىةَر ىَل دةط ىةم زم م رىةَر ىدة

َت دةو  
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 مو م تءو م :دوة  

: م وت ى  طَل م وم  م ،ورىء رى      1_2

  وش ت

2_2و و م :         مدام  امدة ن زامَ  رط ،ى  ى مم

 . شو ام ن وةم شو رى م  

   :َم وتء دازراوةم طران  ردن

 ردن  : دةى رَةرى م وت ةمى طَل دازراوةم طران1_3

  رَى ذورى روةمى ردىى رَ دةت. 

: ذورى رةوةمى ردى، ةمى دازراوةم طران  ردن طَل دةى     2_3

  رَةرى مم مةران رَةت. 

3_3       ارةم َ ر  تو م رىةَر ىدة : َامى دة

  م ء راو َطَل ذورةم ووةى طراما ت 

ةدةى دوام وامرؤذم ممراط :  

             ى ىو م  َش راو ،زم م رىةَر ىدة :

ةم  َيم ر وةدما رومَ  .ا وةمزم رى ار  

         ى ،ردى ىذورى رةوةم  َش راو ،تو م رىةَر ىدة ،دوة

  َ ا رومدموة ر مَي  ةمار  وموة ا. 

ةم دةى امط م  دوان :  

ن ر ماَ دةى رَةرى م وت،  ن        ر ن 

   ىرم ةىَار  امط م   ى ،َدراَوة رادة

      زارة  ن اوم  ،مر وامَ ءَ ء انءروةى طو

 م ءَ      اةرامم ممرد موة طم  انروةى طو

روموة،  زمما طر دةى م وت وَي م دة َزموان ن ر     

      م  َش راو ءَدراَوة ران دة  ،زم رىةَر َام

 ىات. و  رة و  
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:اردة دةى  وَر  

    دا ء وَر ى م تو م ءزم م رىةَر ىدة

 .ا ا َم  َلط شو  

:ةم دةى وةَ  

     وانزم تءو م ر رط     رىةَر ىدراوى دةَ َام

م زم ء م وت ر ر ك رى  َ  ،ََ دو           

  رَ َى  دةَوة. 

م :  دامم و مةى   رمى موةن  اردما دواى و زؤر دة 

  َوة 

     اوم م وةزم م مام ن زؤرا  و رط :دوة

           ةشَ ن وةَدة  وةىاردم رةدو  و ،اموةى ممر  م

  م وت. 

ةم دةىرا وةى :  

  دم دةى رَةرى زمء م وت دو َل رَ دة  : .َار

  م ى  ن  اردن  دو  َامدة م َاور ر :دوة

  ت. 

ط  :   

: دةى ط  ىَ  

  ء ام ى ط       رى مارة رىَزراوةى راووى، دا

 .امروةى طو  ءى، داراَرط ،اوةَر ،  

:دةى دوة ط  مر  

رم  ط   دامم مى رء ورى  مم  راوَو   

  راردة دةررةى: 

: انروةى طو  ىرم دمََ ط م ممم  
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       اَ ،مرد  ر انروةى طو مةم ممم :دوة

  راَل، مو ،م ،طَل بء رَاوة ن. 

 ماردم  رىدة :َ اَ رامَم م ،طَر م

 . زراوةر دا اردم نءرد مر ،راَل  

:َ دةى ط  ىَ  

     وة   ىمط  و َيَ انروةى طو ط  :

  رةم ذما ررَ درن ة، وام :مما   َ ا

1_1   :  

1_2زام  :  

1_3   :  

 .َ ز مم   مام رةىذ  َم ط  مام رةىذ :دوة  

:ارة دةى ط  موةم  

 :        وةىم َلط َن دةوزة رَي م ر دو ط  وةىم

 .مم  

  دوة  :وة رت  َموةى  مم  دةدرَي.

 :َمام ت   َرمى موةو تء  َموة طدار          

 .َدة  

 :ارة .َدة دة ىزؤر  ط  وم  ردان  

:َ دةى  :   

 ،   وامن   َ  ارامدا  م رادودا رن              

. مونء مز وةم دوةو  

   :ما ردا م ردن

  دوة :رمةَ رطى ردن 

   :َما م مَرامَ ا راَل

  ارة :ما رم ردن 
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طَر م ام :َ  

    َر اموةز م مرةطةَر ،رى وةز ،وةز :

رد .راَل اَ نء  

  و :ا دةوَ ا راَلء مَرةم  ر َ دةرةوة. 

 دةىزام  :  

   زام ،وامن   َ ارامدا  م راردودا رن       

 مونء مز وةم دوةو :  

   :رؤ م زامنء من.

.َم ءةراَر ءدادوةرا :دوة  

 :َوام ارى  ،رَةرا مم ،مازرَء     

  روةردةرى.

:و دةى  :   

       نر ردودارا م  داارام  َ   نوام 

 : مونء مز وةم دوةو  

 .مر ى ماوةَر رؤ :  

.مزرط ذورى ام :دوة  

. وام ىءرو وةرزشء رؤم ارى امو :َ  

  : رى اردم نةى د

    :ن داواى ما دةن  داوان َةَي.

  دوة :ر ما  ط دةموة.

 :َمى رارامن  موةى  مما من دةتء  زؤرى      

 مام دةى دةم .َدة م مم   

:دةى م رؤ ىدة  

   : ط موةى   رؤ  م ما  دةدا. 
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      ط  رؤ ىدا، دةوةى دوام  ن اوةم   :دوة

 َى مورا امن.دةمَة  

: َيَ رؤ ىدة :َ  

3_1ط  رؤ :  

3_2 ط  رؤ ىَ :  

3_3ط  ىَ :  

     رىذط ردةءوةو راَ دمدة  ط  مام :ارة

 ما ان ءرط مزراوةدا دمرو  م ن ءرد مر م

 .َةَ واز   واز ىم ،نطَر م اقءَ رامَم  

:دةى دة مم  ءط  ىةم  

 .دة  رىو مم  ءط  :  

 انء روداوى  :دوة  َ ا وور ىرط دنءَوو  اوداَوةر

  وش، موةى وش دةن.

             ،مم  مام  َيم ن َام  ى ط  :َ

     م طدوانء ط  ت  َيم ر وةدمروم دمَ

  موةم ،روةَ  واموة. 

ارةَ : راردةو راوَء ذطرم ت ط ن  مموة      

  رةو َي. 

  

مم  :م   

: دةى  مم  ىَ 

   ارة دار زراوةىدا مم  :  ،اوةَر ، رى م

امروةى طو  ءى، داراَرط  

  دوة : مم رز دة مَان دو اردما. 

:دةى دوة  :مم  مر  
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  مم ىءَود ،انرط مزراوةو دادةزط  دمرر :  داى م

.وةو اوةَرةى ر م   

  دوة: دامم م رََ  َدم رمو  ووةى طران.

  ،اَ ،مرد  ر انروةى طو مةم َر :َ

َبء ر َلط دةوَم ،ون. م اوة  

.مام دا ان ورط مما دا ممم ىَود :ارة  

 :َدةرى  اردمم م رَط ،م مَرامَ اق،         

. َاردم ر نءرد مر  

  رىدة : .انروةى طو مم امم  

:َ دةى مم  ىَ  

   :مام مى رارامن.

  دوة :ذَوانء مام واور.

 :َرؤ امم طران  م مَرامَ اق، رم ردنء    

طَر م.ن  

  ارة: رَرى ذورةن.

  َ: مَرى مم رةوةمى ردى  مةران. 

  : مَرى رورى رَاوة ةن.

:ارة دةى مم  موةم  

   : مم  ر ا دو م ر َدةَوة.

وة.دوةَدة مام َ ن رى طَر داواى ر ،اَ  :  

         ، وةىم دمَدة  ر دة رؤذ ،مم  مام :َ

رمو تء  َموة طداردة   ،َدة مم ما َا،    

َم .َار ََرادة مرط َر  

ارة: دةمان  موةم  مما،  َ ن،   َا ن       

   م ،َ َ زؤرى دة ردةدرَي. 
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:َ دةى :مم  َام وةىَ  

 مى رارامن، رَرى ذورةن، ذَوامن، مام واور    ر   َمام

 ى  ا وةرطت،   وةز ،، وة وةز، راوَر، رَةرى          

ط ،رمر،  دة  رَوة ن د َى َل  َ  ء         

  دو ما َى دةَوة.وةى 

: دةى نزا راَم  

  مَرا زان  دو َةر درةَي: 

   :رو زا: 

 مَرا دامام زا   مما ََام ى رةوام زا ك 

.ام  

1_1 َ  :.درَيَة ورى مدة َ   ،َن دةر وانَذ   

: ذَوام مَي   طرا  اردما ن ر ر َ ، ى        2_1

  ذَوام  َ  مم دا دةطَوة. 

ةَر ور :دوة  

 ى طران  زادا  و رَةى ى دةم دةى  رَةى دةم دة

  طران دة َما واور.

: ما واور ن مام م زانء دةى رَةرى زمء    1_2

.َدرَة وةرا  

2_2    م دو مدةم مو   :        ة و ةت نَ رط ،ا

     و   م ردو َ  ن و نردو رط َيءمدا دةر

  دةَوة. 

:   طر  اردما   مى ر  ةوة، ما واورى           3_2

  رى َ دةطَوة. مَي َى ما واو
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2_4  ردةوا ا ىَ  اوةَرى ر  مم  رىواو ام :

 .َدة  

 :و دةى نما راَم  

:  نما :  

  : ام طران  م مَرامَ اق.1_1

1_2ا :.نرد مر  انرط م  

  : ام طران  م رَطن.3_1

     َدرَة وةم مما ن  مما  َ ر رؤ :دوة

.مم  ام دة  

        َيم رؤ اما رؤ رط  :َ   ىَ ا ام 

  رؤَ  دةطَوة.  

: دةى نذورة راَم  

:  نذورة :  

1(د ،) نط ةم ذورى :  

  : ذورى َوةن ( ،رىء ان)2

  : ذورى مو ردم داَاوةن 3

  : ذورى تء رن4

  : ذورى م ون5

  : ذورى اردن6

  : ذورى رى 7

8 ذورى :  

9وامذورى رؤذم :  
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10 ى ء داراَرط ذورى :  

  .ذورى رةوةمى ردى11

 :دوة  

رََء ن  :  مم ى َ   طرامَ م، ذورى مَي داز    1_2

. َر  وةََ وةَر  َذور دمر ىوةموةء مََة  

2_2 .َمر دا ى ر نذورة مام روَر :  

2_3.َري دةر د رى ءَ َ  ذور مام رةىذ :  

2_3  م ن رى ذورَر :       وةىم  َيءدة م وةمامرى را

مما   زؤرى دة م  ،َ  وازَم ن طر ر ر     

 .َرط ى رةزؤر     

مى  : ما ذور ر داواى رَرى ذور  راو َطَل َى ذورةنء      5_2

 .َن دادةمامررا  

2_6             َ رىَى رَ َيرى مَرى ذوردا رَر رط   :

  مما دةطَوة.

2_7  وةن ذورة  َى دةوم َةوَ مرةرو َر  َر ذور :

ن دادةمَ  َا رى رَاوةيء رم  م طَل َى ذورة

 رَرو مامء رك و دةمن درةت.

:دةى م نة راَم  

     نة ر ،ام ار  ََ امم   نة راَم

َر مزا م كر كءد ،مَ ،َو مط  

  دةى دة: مَرا رةوةمى ردى 

 :َن دةرَار م ردى ىرةوةم  
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.اَ دةرةوةى مةران وم   :  

ىء م نو ر مَ َ ةرانم مو م :دوة 

   وة، مَرى ن   مم درةن. طان 

  َ: ذرةو َةى اردم مَرةمن َ ر َ درى دةَي.

ةم دةىوةممة :  

 ،م زان،    ر ر ك َى ن دان  رَزى ط  ر زم، را     

مم وم رةوةمى ردى روا،    ى راوةما ذورى        

 را،  مم ى " و  رَاوة "ةََوة و        

 َمر اردم رى وةىمزرامدا  .ا  اَ  

:ةدةى دوام  نامرى رام  

مى رارامن رََ دم رو راردةم  مم ووةى        

  طرام  مَان دو موةدا.

:زدة دةى نامرى رام مام اردم  

من  َرمَ َي : رَرى طَ ،ةم : مام مى رارا

.ط  رؤ ء ،نةَذ ،نن، ذورةا ،مم  رىرو  

دوة: رَرى طء مام مى رارامن،   رؤ  ط ،مو   

و مام  طء  ماوةم    مام  مم ن م   

           ،َدة م ،م ط  ءمم  ام  اامروةى طو

موةى  مما،  دةمام مَء راوو زؤرى دة  

  دةطردر  .َمرَء  زؤرا رةى دةم و مان

َدة َر َل ن دوامرى رام مام ءرى طَر اردم :َ  

   ن اردن  َ  م نامرى رام مام ءرى طَر :ارة

   ن  ن م ن. 
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:اردة دةى ر ءَ نامرى رام م  

 :  مم  مامرى رام مام مر  

 رى طَر :  

  : رر موةم مى رارامنء  مم دةت.1_1

  : ردة  مما ررة.2_1

1_3  َ امدة م  :         ام  َيَن رادةامرى رام مام 

 .مر  

 :  مر  ،مم  رىرو ىَ :دوة  

2_1.مم  موةم ىرم ءَ تء دمرد :  

اردةمء طمم :    ردم مسء موةن، ردم رو ر   2_2

  َى ةمار. 

َ :َى رورى امن:  رم   م مَان        

  امنء دازراوةم ووةى طران.  

ؤذامى  ارةَ :ى رورى ذَةن،  رم   ر َةمى ر  

  مَان ذَوانء ذَةنء مى رارامنء وةاموةى مو ء رةمن 

َ :َى رورى ذورةن،  رم   م مَان ذورةنء    

  مى رارامنء دازراوةم طران. 

  رىرو ىَ :  :  مر  

  : َازدم وامى رؤذام ردام ى رة دةن.1_6

6_2           نم ممء ط م ،رىذط ور، رةَ  َط :

  َى ةمار. 
  

ط  رؤ :و  
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:ةم دةى  وةىاردمرى طَر  

   ر ن مَى وازم  داوةو رى طَى رَ م 

    مام  َ ن مم  مام  َ ،ىَ وةىدم  ،ةوة

و ت،   ط ن  درى ووةى طران  دةرةوةى رد 

        رى  رط ،نَة رة زؤرا  و وء راَم امدةم

      ،س ء دوة  اردن رى دوة  َم َ ا دةماردم

  دة زؤرا دةم و وةوَرة دةوة، دوَ ندةم زؤر .اردم   

  

   دة :مام رَطن

: دةى نطَر امم  

1_1.َدة َر َل دو :  

1_2.َدة امم   كطَر ر :  

1_3 .َوة دةردةمم  ن ت َر  دنار ازىَ :  

  

  رم دوة :دةى

2_1. ء ، ،اوةَري ر  وةماَ :  

  : ممم داى امنء ت.2_2

  : روى ر رمء َر َ داى ووة  ارة ما.3_2
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مم امم :ةم   

 دةى: امم  رى  

        دراوىَ رامَوةى مم   انروةى طو مم امم

 .وةو دة رز َيءا دةمزراوةء دااوةَر  

:دةى دوة امم  م  

م امم ،ا ر          ط اردم ام  ر َدة م

.َ كوة  

       مام َر داواى دو اَ   ن  م ر  :دوة

   مم ن مةى م زان دةَي. 

َر َلار امم ا   :َ َدة   

:َ دةى امم مر  

  : دامم رمى  ووةى طران  ارة ما.

  دوةَ :اموةى دةرى موى ووةى طران.

َ: طر درو ووة  طى َ  طرام ر ط طر          

َ .د   

  ارة :منء دةرى رم اردمم رَط ،رَء َا راَل. 

 اَ ءَر ،طَر مدراوةَ دةزط  مرةَم دا ممم :َ

  راا.

.مم  دا ممم :  

  َى مام  ارة :دةى

 .ط  ءمم  مام :  

  دوة: مَرامَ دراوى رو زاو مم ردن. 

  َ: مَرامَ دراوى رةوةمى ردى. 

، رم ردنء   ارة :امم طران  م مَرامَ ا رالَ 

  م رَطن.
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  َ: مَرام ذورةن.

  : مَرام ان.

:َ دةى امم راَم اردم   

  : مَرا زان. 

زادا  و ى : ر زاك طَةى رَةى دةم دةةم طران و 1_1

.َن دةر  ةىم ام ،دا ط اردم دوا  انرط دةم  

1_2 .َر دةدرَك م  ا دةماردم زم ر :  

1_3.َةو دة دة ىى زؤررة نةم اردم  :  

نء مام واورى  مم راو دة ما :  ذَوامم زا4_1

.َرَدادة زا  رةو ذ ةىوةم ةوم  

%)ى مَرام مام مم  رةطزى 25      َر زاا ى (   _5_1

     م ى ةت  َ رةىر ذط ،َى   دادةممر َ  وا دم

  دةمن وَ َى دةطَوة. 

  دوة: مَرا ذورةن

2_1.امم ام دة ون رارى ذورةَر :  

: ر ذور َ طَةى مىء و رةى ذرةى مَرى  دري       2_2

  ما ن  اردن دة ما مام مم .دة   ،َزان  مو

2_3    امم ام  ى ااردم زم ر  زادة ذور َام  :

  م ت. 

  َ: مَرا رةوةمى ردى

 ن ت َر  ردى ىرةوةم راََي.مةَوة رمم   

  ارة: مَرا ان
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: َرى د  َم م ارى  رزطرى ط ردم دوةو      1_4

 َراو ن ام ووةى طرام ن  م طراما رؤ درى  

  وة.

  رةم ، ، رَاوة ، ،ء  :.رةزا  ا2_4

  %)ى مامَ دراو زَ .10: رَةى مَرا ان م َ رَةى (3_4

: دةى امم   رىدة  

  : ر َرى دةمةران

1_1رى دةم َاردن. : ر ذورى م  ،ر ذورى ر ةران  

: م و ماء راوامى مون  رى دةمةراما ماوة،  ؤى   2_1

 . نامدةم  اامم رامَم اردم  

 رى دةمةراما دةمَ   دوة :و راوامى  مى اردما مون 

 :    

  : مام دةى رَةرى م زان.1_2

  : زموامن، مام م زم ،وامنء وَوامن.2_2

2_3 .ط  را مام روَر :  

:و دةى ام  دنم مم امم   

   :ر راو َووةى طران ر َ رَاوةا َ، طر   

  امم ام  ى ااردم زم   ى َ اَ مر

 . م مم  

 دة  م ى و َاور ر :دوة      َ وةء ت ر َ

. اردم ذورى  

   :َش َوة  م رم  مدن موةمن راََي.
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: دةى اردن رر  

.اردم ذورى ر اردن ىؤ َر :  

  3رةى دةَدموة  دةرم م ن م  دوة :اردن 

 : َيَ  دةدرَي  وة  

  : رَةر َما مى رَةران، رؤك. 1_2

2_2.ام ،مر ى اوىَر َمر :  

2_3و اردم ذورى َرَم : .ام ،انروةى ط  

   : َو  َى رر ؤى اردن دةن ن م ن   

  م ن ن  زا  مَي وطمة ن.

ارة: مَرام مام مم ن راوام ووةى طراموة  رى      

زا .َدرَة دا  

              َدة ، ارى اامى دةمؤ  رَي ةردةم  َوةى ر :َ

  اردما مى وةرَاوى  ن ا. 

  َ  ك رؤذدا وء راَم امدةم  اردن :8  وةم ى

َ 6     نةم وىر نا دةم  و ن ،دةدرَي  ارةَ ى

 .َر دةذ وةوَدة  

.َن دةرةى دةمدةى ذ زؤرا  وةدم :و  

.ََدةدر امم ارى  اوة ىم :  

:دةى م دةم دم  

        ر ك  امم امم مام اردم ىؤ  ى م ةرَيدةم 

 .ََل دةط وةىَ وةوََل دة ىوة دةموامَ  ،ات دةم ز  

:دةى دة  ن دمرد  
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دةتء رن   ا      ذورى اردن م ؤى اردن دري    

 :ةَ  َمرادةط  

.مم امم ام  دن م  وةى دمرد :  

  دوة: دردم وةى رامم مةن.

م امم مام اردم  اندةم َ رؤذو دمرد :َ .م  

.امم  رؤذى دمرد :ارة  

:ةم دةى  رىرو  

 :   يء داراَرط ذورى ر مم امم  رىرو  

 .مم امم  ىؤ ىد دمدا :  

 اندةم م دمدة :دوة  .مم امم مام اردم  

.امم  َ دمدة :َ  

ةدةى دوام  رىرو :  

         درَيَت دة دة  مم امم  ىؤ  رى

 :مََ  

  ن  ممرة :         انرط اوامر  نمم  نةم

   دةزطم راطمم ووةى طراما.   رء

    وةو ورى موة و دةو مرم ؤذةى ممدنء ط :دوة

َرى ر م و مام  ،امم  َ .وةو اوة  

 .مم امم ام ىؤ مم دمرو :َ  

:ةم دةى م و داواو  

 :طر راوَ  َ موى ر رك  رى دةمةراما مماو،      

  م  ض ،َ ؤ ارى و     ىداوا  ى ،اندةم   دن

 . ذورى ا اوم  

   ىوةى دةرطدم  اردم ىؤ ر انَم و داواو :دوة

. ذورى َاو دةدرم  ناردم  ممراط  وةدمم  
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او َطَل ذورى رىء ذورى اردما، دوا ر ر داواو َ: ذورى   ر

  و من دةدا. 

 .َا دة ةرانرى دةم اردن ام  ك  ر :ارة  

:اردة دةى  امم  مم ام  

  م: دةَدم ما

: مام ن و مى دةروة،  ن  مموة        1_1

  َةَرَ، دةَوة.

  :  مم رار رةم دةََوة.2_1

1_3 امم :5 .ََة رؤ ىدة  س  

1_4رؤ ىدة :  مرةروامم ,ةدةَر   وةرة  

  دوة: دادم من

  : مام مام داش دة ر م ما.1_2

  : ر مك ر ر رار َ  دازراوةن دةت.2_2

2_3   مردةرو را نءمم كم ر :دا  ى  مم

  دةت.دة

 مدام :َ  

3_1.ورى مو دةرم ىدوا دار دمم  :  

3_2 .امم مردةرو را دمم  :  

.امم  ممراط :ارة 
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  كوردستان ىئيسالمي �ى همۆك

  

  

  

  

  

  

 ى ئيسالميي كۆمهى ۆوى ناوخ �هي په ۆتى ب هداين چهكارى و�ت� 

  ى ئيسالميي كوردستان كۆمه يى هكخراو�نديى ر هرب هيك په�. 

 دا� كۆمهوى ناوخۆى  ي�ه په  هل زى ركه و المه زى هرك هكانى م ژهئاما. 

 ى ئيسالميي كوردستان كۆمه وى ناوخۆى ي�ه قى په هد�  

  

  

  



     2020 / 2ك  – مى كوردستانر� هه ىكان هحزبوى ناوخۆى  ي�ه په  له زى و ديموكراسى هرك هالم ىرسپ                 

 
 

142 
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 ى ئيسالمى� وى ناوخۆى كۆمه ي�ه تى بۆ په ندايه چهكاريى تو�: 
  

ةوي مَي   ردن ماوي مةي 

   ، و َ2015  شء َ  ةوة  .اوة

) وى  (2628ددةو (19) وَ وة، َ ا  (2807)ددةو (25(

مى  دردم فء ركء دةم رطمم ة

رَرو ةمم رَ  و رداء موةراء ارةوة

  وةك رَاو . َ ذى موى  وة

ةوي  د َما  ى ارةوةدا، وةك وماوة 

َم َممو  وةى رةو ذدا    ي

َا وَن رةى رى داوم انء دةن ر 

 كر وةرء مدار ممرط ءو ا    .ور َ  

 /نرد   ىوةوى مَ ةىم اوىم  

ى 

ط 

 ةم

 ط ب

 ممرط

 ى 

 ممرط

اوةرم 

 ممرط

دار 
 ت

2628  

و 

501   

و 

9    

و 

546   

و 

1572   

و 

  ىو م

 رماوة؟

100%  19%  0%  21%  60%  
(%) وى  

  رماو

ددة 19  8 ددة ددة  2ك ددة  م ددةى    ددة 8 

 

  رماوة؟ 

  من؟ 
)7 -

25(  

)7 -13 ،(

25  
146/ب  14،22  

)15 -

21،(24  
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رةداو ذدةرة م  ،رةوة ى مارةوة ةوى  ى 

  موى   دةردةن: 

  دار ممرط ،)  ونَ  ، 

 ، م ،دار م ،م امم ،ةم

 ط (وةَ ءَود م ،وازم دنءةَر م

 ،راوةَ رىرو دا زؤرةوة وم تو ،ن زؤررةوةى ذ 

%)ي ى وم ةوى موى ى ََوةو  60رَةى (

 َمو وة ش رةد  ،َد  ى  وةوور ىَ

 دةم رطمم رداا ممةداتء  وة 

فء دة وداى انَم كم  ،تةا دروممرط م

  ،ط  ة ممرط ومَ  ر ردوا

 رطمم ارةوة. 

   

  ،(زم ،ن، دة) ون وم َ وةك م ارةوة ممرط

ش مواوىء %)، َ0 وةى َ ن َء رَةى ة (

م طورة  ةوةو  َوة   مةى داوى 

و دا ارَوةو َ و و رطمم ى ارةوةو 

.َ رىد رووم  نر ر فء رى 

 

 و دوةمم ،م) اوةرم ممرط) ةىَن) رمرط وى 21ةزط(%

ى وم ةوى موى و ن  رماوة، ش 

  َازط زراوامو داو دةزطوةمم  ،َر شء ذة
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وةى ردا و َ  ة مراو دة  ى 

  ،ت وةرى ن اموةمو مو دةزط كر وةي ى

.َدة رر وةدار َام 

 

    مَر مذ َم مط ةم  

) ددةى ةوةدا  رماوة،  ش 8%) ى  (19رَةى (

ك طادةر ومورر و ر  و مام  وة  

. اَ 
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  �ى ئيسالميى كوردستان يى كۆمه نديى ر�كخراوه ربه يكه په     
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 وى ناوخۆى  ي�ه په  زى له ركه زى و المه ركه مهكانى  ژهئاما

 كوردستاندا ىئيسالمي �ى كۆمه
  

ددامى  ةوى ا ون رماون   رة زؤرى و شء

 دار ممرط مركء دة ووىر دنءَ 

 ، م ،دار م ،)  ى  ،ب

م موازو رَةدن، م ودَء َوة، 

  ددةى ك م اَ ،وةَران)دا دةَزردا م

رمدووة،  رطمَ موةم مَان رداء  3(مةن)

. 4ى او وةش ذار وة ى ب م ر موى وة

 َ  وة ةرىمم َو  زؤر َوةى دةدم نءو

. دا و دار دة   

و َى ى   راو ن مام مةوة 

َدرَة5  وةى ى  ،  ورة دةداط ََ ش ،

   وة داةوة  م ر ء 

  َداوة اوام َدة ةوة و م ءدار

                                                           
3
  مَ   ء ددةى اردة ةوةدا  مةن اوة.  

   َ وة (ن، دة زم)م ر َم  طى  ددةى اردةا موى  4

ب) و (ددةى مزدة /طى   : ،ء  /9  ى دووة ى زدة /طة(دد  5

  و م ءدار م ر.(َدرَة ةدام  
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 اَء طََ  زد َدة)  وة اَ وامى راو رادة

(َ6 .  

م َم  دار وىدةر مام ةوة  ََم  ا

) ر10 وةى نءرى دةد  ء ىو دةزطوةمم (

(م دار ام نماوةَ وةََى 7دةذ  .

 اوامَ  َازا وادة ىوم مذ  ازىء در

 ةوةم وم نو دةزطوةمم.ردة وو را َدرَ  

 م    ىوةوى م ،دم َ وةك

 م  ،( ون، دة) نَارةوةى ر ممرط ر

ة  مودون َوةى فء رن درى ت، دة َ واَرَو

  ءَ رةوة ممرط ر رة ىر  

رو مَ ء  خ   وةريء رَم ارةوةي 

ات.  مم ش م ر ََمو ةوى  ا 

،"مةم"  َو ر  وم نرى دة وَ 

  ،رةةدَ نزر ر و كرادة  اوةوردا دةوة

  مى ارةوة: 

1+م)  امامم  ةم َ نةم اوىَ) /1 (

ما م  ةَدرَء راو دة ما رداء

  ددةي اردة /طى دووة-  .(موازو رَةدن

                                                           
6  زدةددةى م) ى /ط ىَ ف رك و : / 6. (  

7   ىط / ء ددةى)(  
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 / (ر م دة واوي ارء دارا   ورى ا2

–   /َ ىط /اردة ددةى11(  

2َ يرة َ م   َدة م ر) / -  ددةى

  /َ ىط /اردة15.(  

  

  

    

  وى ناوخۆى  ي�ه په

 ع�راق /كوردستان ىئيسالمي �ى كۆمه
  

  م ى س�يه ندكراوى كۆنگره سه په

  ىۆچى ك1436 –ى زايينى 2015
  

   :  طن

 : ددةى  

  مو: 

    ردن/ َاق.  -

  ا ا اردم / ااق  -

KURDISTAN ISLAMIC KOMAL / IRAQ 
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  ى دووة:ةدد

 َر :َ  اواَ ن ورد   ىرم دمدة  ،

 .َةَ نرد ط مرةوا  مم  

  ى َ:ةدد

 ]  :درو ر ك اار ) [ءم107: ا .(  

  ى ارة:ةدد

 :  ََ :ر  

1 ىمم  كزم . . رةم  وةومَو م ردةوا  

2 .  ءى روومَ  َم .  

3 .َر َ ذةى كَ  ر ىو .  

  . موى   ردن/ َاق.4

  ى َ:ةدد

 :  

   و رةم–  – ةم   :َ رى رةش  ا ا ا 

ل ار  

  ى : ةدد

  َ طن:

. م   مطرةم ، ر رؤَ  زامم رادوو و 1

  ورا. 

2 ومز ء ومردو را ازىررزط   ودوةرط . نط 

 .مردة ء ءوا ََ دمر   

. رَم مم رى ، وةك (اردن  ؤم اردن، 3

زمون، ار  ت، ومدن، دن، م، رََان... 

 .(  
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 َام :دووة  

  ى و :رم  ماون: ةدد

1  م .18  .َم    

  .   رَاو َ ددا ر مت. 2

3. و رو ركء  َ م .  

4 .َ م وةَةوى م تء  .  

  رم ماَ: ى : ةدد

  . دزامَ  مد م  ر ت. 1

  .  َ ام ور دارا  ت. 2

  . و رزدموةى  مء روومء زام ى ات. 3

  . رذةوةمى   رووى رذةوةمم وة. 4

5 .َ م وة رووى مَرو ر  .  

  ى م :م ماَ: ةدد

 رةَ2 .. 3 . .ر.  .1

 رط دن َ وةدا.  .2

 دةمانء دةمَران  رم ن.  .3

   َ  . ى طداردم  رودؤ مَى  .4

 طمَام  رووى رزدموةى  روة.  .5

6.  .َرَ ى ى نر َ  

7. .َر امَ ىء امر اَ  

10 ،َر َد  كَ ر  ام َ وموةدة دنءَرط .

  . رى ر 

 . دةرَموة دواى دردم ن. 11

12 .ةرط . 

13.َ ىم .  
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  ى دة: ةدد

-  :دا  

1 .امَ سء .  

  . دن. 2

  . رزدموة. 3

  ى زدة:ةدد

  ا:  -

  . راَن. 1

  . رزةمدن.2

  ى دارا . .ا3

  . طاوة. 4

5() دن .  

6 .داط .  

  . دةردن. 7

  ى دوازدة:ةدد

  دةام ما  َمدا: 

  . دةردن.1

  . وازَن. 2

3.َام مر امدة .  

  ى زدة:ةدد

  رداوة م دة .َاو دا  رم رَةَء ن 
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   :َ رطمن

  ى اردة :م: ةدد

 :َ :رز دة  رى دة ا، رر ر رو 

 م  دةت  َ ر ء  َطاء ذرةى مانء

  دةم    دوو اردما، دادةزرَي. 

+م)  امامم  ةم َ :نةم اوىَ :ن 1دووةى دةم(

ةَدرَ، راو دة ما رداء ما م موازو 

  رَةدن. 

 م :َ ءَود م ر داواى :م اوىَ دم

 م م امم  ،دار م مرةزا  وةوَ

  ر م دةطردر  ،َمدا: 

1و مور م ر وتى دةر َود م  .  .امرة  وة  

2  ىوةر َود م دو مَداواى واز اممرةزوو م ر .

 .َم موة  

ارة :م م  رمن رطَى م دة  ،مى ارةوة 

  َون: 

1 .و دارا َرط .  

  . ةم ء ن. 2

  . موازو روةردة. 3

  . راطمنء اردن. 4

  :نةم َرط  

) مةَرط رةىء ذَدة راردن د 4-7 ءم دار ءَدة (

  َ در دةت. َازى اردنء ذرةى رطَةم ر م

 :م مط  فء ركء :َ  

 درودم مى مَي، ذرةى دةم دوااردنء ى رطَىء ذرةى  -1

:ةَ  ،َو دةطر ةرَ وةك ،ام  
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  م درو َي. م  َورى طا  زا دا،  -أ

)  (1000س  مَء دااز  اى (1000ذرةى مام   ( -ب

 .َم وةَ ةم  ر َر  ،َ ام  

  %)ى دةمةرام ورة  مَ. 6رَةى دةم َل  ورى م ( -ج

)ى دةمم م ،َاردن مَان ردوو 1مى ر م (مة+ طر -2

  مى وةن دةم ء دووةا دةَوةو  زؤرى دة  دةَوة.

م راو رر و ء َةم ورةم ى دةت، وةك  -3

 نء  .... نء  

  مةن ررن  دامم وامى روةردة  موادةو ام مان.  -4

5-  .َ ن ىم ام َن دةطةم ،نم َ   

6-  .َن دةمَ وازوم روةردةو نرة رى نةم  

7-  م ةَد سءر و ،ََ نةم ورى   ىوةمم

  ورة ار دة  ر  مدا. 

8-  َام   ندمم  ،مَ وَو ىم ردوو مر

. م  

9-  و  ر  َزدام ز طَر   ،ن اوةَى ر

  مةن.

10-  َ ،َيا دةمو ورةوة طم انَم  واز ارو ود 

  ذرةى مانء دةمةران. 

  ارا   ورى ا. ر م دة واوي ارء د -11

  مةن  ورى ما  َ ام  دةموة  موازو روةردة. -12

13- .دة و وة  ووىر ،نا نء َر م  

 َ دردم  مم ر مدا،  ر ك ، مام دة -14

  ر مَي. 

15-  .َ ىرة َ م   َدة م ر  
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 :َر م :  

 ن.    . أ

 دة.  . ب

  زم.   ج. 

  

   ارة: دةن

  ى زدة :مةةدد

 :َ :  

1  ودة رز . نم مام م ،َدة َر  ار

.اردن دة  ةم ىد مام ءو دةةى دام ام ورا  

. م ردا  م طو ذرةى مام مة در دةتء 2

 نام امم وةووم  .َدرَة  

3   َن دةدمم  ،نمر ء  وةن و .

م ردا ( م وة)ء م  ن دةَ مك 

 .  

 ك زمى . اردم ر بء موةمو دةزط رةن  مةدا 4

اردن دةَء  ر دةمامما مومم ر ن دةَ ء روى 

  دةمةران دةَ: (م ، م ود ،َبء دةزطو موةمةن) 

  دووة :رك و دةت

  . مدم م رَةدم مة. 1

2.  .َم اؤط ةوو دمم  

  . َموةى رار  من. 3

  . ممم رار  من. 4

5 . ررا دمم وةومَ .  

  . دردنء مدم ا ب. 6

7 مام رةىذ دمرن. . ددراوةَ م  
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8  ناردم ةدام  ىم و  ،اودة راوىَ ر دمم .

 .َدة  

9 : اردن ىؤ ام .  

مدم مى رَةدم مة، و رى مامَ راوى  -أ

م دار .  

  اردم .  -ب

  اردم مام م ودَء َوة. -ت

  اردم مام م ردا.  -ث

  اردم مام م   م َمام رداا.  -ج

  ى زدة :مام : ةدد

َ :.َدة َر ةدام ان دووَم ودة ة دووةم دواى :  

 :مدة :دووة  

1 مام  وةىوةرط م دة ،َود رى را ر .

. دار  

2 .َةوى م وةىدمار .  

م امم :َ  ن  ر داواى2/3   ،دار مام ى

  رةمزةم وةك: 

  .  طَ  ددا. 1

  . اردن  ت ن ون  زن. 2

  . ةمموةى ب. 3

  . راطمم رى م  رَا. 4

5و دمدرو ..َم  

6 .َر ر ةر وم .  

 :امم مام ىَ :ارة  

1 . .  

2 .  مام.دار م  
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3 .  ماران. مَزردا م  

. رطَء مام مو بء موةمو دةزطنء ر ء موةمو 4

  ومن.  نء

  م ردا:  ى ظة:ةدد

 َردةر ءَر َل ى رةو ىوةمتء مدة رز :َ :  

.َدة  

  دووةَ :ى: 

  . ى َل.1

2 .  مام. م  

3 .  مامم م.(ةم دراوىَ) دنةَر وازو  

4 .  ماوة.مَ ءَود م  

5 م  (ةم دراوىَ) نر تء  َل رامَم .

.ار  

   :َرك و دةت: 

1 وةى دة رؤذ دواى  ،دراوَ م ..َى دة ةىم  ،ةم  

) رؤذدا وموةى دووة ةدات،  ام  .30 َ وةى (2

  (ت)ى مَي.

  . رَون م دةت. 3

4َر م َ ر ،ى  وةىوم  .  

  واى  ،ن مةى مام. . طَام وموةى م ر دا5

. م رداَ   ا،  ومموةى   موو ذرةى 6

) دةم  ،امةوةمو مبء دةزط3/4.مام ى(  

  . دامم ؤذةى مةو مام داو. 7

 مةو مام مون، و رى . دردم مى ى دةر8

 .م دار راوىَ  

  . مدم دى مَ   طمَ رةن. 9
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. َوانء رةرى مام ردا  ،ارَةى  طء رمو 10

 .َا دةمرم  

  مى او دا . .مدم ر11

12)  دار ام () دم ردنء .3/4  ،نى دةم(

  ودوةرط  مممم م ودَء َوة. 

. ممم مى رو ؤذةى من ء دموةى َى 13

  مَامن. 

14 . ا ةىَار  ،  مط َ دمم

  ماوى مةدا. 

  . مدم ر امن. 15

. مدمَ رى م موازو رَةدن،  دامنء دانء طاوةى 16

  ر موةمو دةزطن. 

17 . رىَر  ناردم ت، دواىدةم نمر ء 

  َاوى ى. 

.  رمو ما  َ  َن  ن رما، ش 18

َوةى م ودَء َوة، ردا َ  رمى او 

دا.دةدات َ رى ،  

  )ى مام ،مام م دة .2/3.َر داواى (19

  .  ومموةى   ذرةى مةما. 20

21  نط  دمم ش ،َةوى م دمم وةودار .

  مةدا. 

22َ  ر . وةرطم  ةوم اوىم ىا رو دمَ

  راردةم مةو مامن. 

. رى  مام م ، طر ر م ،طر دةروت 23

  روو موة، َ  رار م ودَء َوة.

  



     2020 / 2ك  – مى كوردستانر� هه ىكان هحزبوى ناوخۆى  ي�ه په  له زى و ديموكراسى هرك هالم ىرسپ                 

 
 

159 
 

   :رم ما رداء ر م :ارة

   م25  .َم    - أ

 م دةروى  دة ،ن وَةى َ.   - ب

 ) َل  م 5.َمو ا  (  - ت

 مى َراو واذؤ ت.   - ث

 م  مى ت.   - ج

 ر م دة َ   َرةى.   - ح

  ى ذدة :م ودَء َوة: ةدد

 :َ :م َرى َدراوة    م َمةدا، 

  ) ما دة3.ما ،طَل ( )7ذرةن (

  دووة :ركء دةت

1 ، ،ر ،) :مارة وةَ ءَود رى  ن .

 .(ء داراَرط ،  

2. مطدن مََ َ  مام .  

3 مَرو ر نءرم ةوو دمََ  دمَود .

  رطمن.

  . ودَدمََ  دم رى مةو مامن.4

. دردمَ و ط  مون  ردا رةرى 5

.َدا  نوط  

6 م  َ مود   ،مرة  ردةوا م م مََ .

  ر  .رةزاو

  . ن رط ََ م َن درى دةن  رارامم رورةمن.7

8   ،ت  ممرط وةىوم ار  ى ن .

 .َود  

9ى دةر رط ،دار ردة دة م ر روت . داواى ط

  روو موة  رةما،  رى مام م دةت.
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10 ردة ن دةر تء   رامَم ممم ررا .

 .َ ط ن دا او ىرم َ   دار  

11 ررا دمدة .  دار  مَ نءمرط ممم

  دن ط َ  ةوو رمو ةمن. 

  . مم وموةى   دةدات.12

  ى مزدة :ةدد

 ، م ءدار م ر ء   : 

 .َدرَة ةدام  

 :  راوَ مر :دووة  

1 .  م40  .َم  َل 

2 ..َو  م ام َ 

 : م ركء :َ  

رر مةو مامء ومم رداء م ء  .1

.تدة وةى طوم 

2.  .َا دةم ء ةم دمو ء  رر رؤ 

 رَء ذطر  َ و ن دةدات. .3

4. .ََرا دةمام َم  َ ء  

5. را  َ اومدةم  .تدة رد مرة مامر 

6.  .َ اَء طََ  زد َدة 

  م ما مَرا   دةت. .7

  راددةى موم مان دةََوة.  .8

9.  ،ندم نءط وةوم نءمرط وةىدمر .رَي م ش 

10.   م موةو رةزاَ ش ،نا وَر دما

 .دار 

 ما رى  مةو مامء وموةى رداء   .11

 م  دةدات.
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12.    وىم  وانَ دنءراَم رذةوةم دمورة  ،وة

 ى ب. 

13.   .َدة ر دار َام ءََةَ مرة مامررا  َ 

14.   .دار مام رى مموةو مَ 

15.   رىَراو ، م ط َراو  ءَ َ  ارة  را ور

  .َى دادةم  ام 

  ى  :م : ةدد

  دراوَ مام َم  ةم دراوىَ َم :َ :

 ) ماو رَ راو   م َ ،ما7ردا، ذرةن (

 .َو  دار  

  دووةَ :ت:

1. ى .  

2. م ىَرط .  

  . رطَام م موازو رَةدن. 3

  . مان.4

5 م  ام   ،نر تء  َل َرَر م .

َ ،َدرَة.ت م مام رةىذ  ر وةى  

   :َركء دةت: 

1 ، ،) مارة  تدة رب د  ىار رو ىم .

  ةمن، راطمن، داراء رطَ)دا. 

  . دةزَ  تء رووداوة مون دةت. 2

  . م ر َوموةى  ى دةت. 3

4 َ (نزةرةم   ) نوم سء رووداوة  ررا .

 .َوةردةط  

5 .َم َ  ،تدةرةوةى و  نرةَو موة دمرد .  

  َاوةنء ا. . ر َةمن، ط رتء ر6



     2020 / 2ك  – مى كوردستانر� هه ىكان هحزبوى ناوخۆى  ي�ه په  له زى و ديموكراسى هرك هالم ىرسپ                 

 
 

162 
 

  . َزدم و ََرء مدم ن رداوة. 7

  . دةردم مو دةر   َ رةت  رووداوةن. 8

  . مَرا  دةت ردة دادطم ردنء َاا. 9

   ادم روةى دارا دةدات. . و10

  . او   درى دةت. 11

12 .ََرا دة َم  وم .  

.  ر َرطَام م موازو رَةدموة، رََ ط  رورى 13

  رطمم  دةردةت. 

  ى ء  :م موازو رَةدن: ةدد

 دمةَر روةردةو وازوم رىرو  ر َم :َ :

  ام َم  دار وىدةر مام .َل ممرط ىرؤذام

ن دو دةزطوةمم اوامَ َم م ام دة  ،نرى دة

)  َر  ،دنةَر وازوم10 ام ز و دةزطوةمم ر (

 ام نماوةَ ،وةَدة  مو دةزطوةمم ،م دار

 .م دار  

 :َ :دووة  

1 ،ن امَرط . .دة  م ام  

  . ر بء دةزطو موةمةن.2

  . ر مةن.3

   :َركء دةت: 

) ما م َم .3  ن  رارامم رى رؤذامى (1

  ة  ََرط َن. 

ردةو مواز دةدات ء دةم ةرى ردنء  . ط  رى رةوة2

  وةرون. 

. بء موةمو دةزطن  َ رء  رةم ن دةن، 3

) م نر1-2 .َن دةَرط (  
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4 وازوم روةردةو     مرةط و . ممَ

 .وةرى دة دمار نءام  

  .  اردمما، و ن دة ى مى اردن. 5

. م نء ء رادو رة ن،  ارى روةردةو مواز، 6

  رََ دةت. 

7َ  َم . .َان دادةمَد ازوم مم  

  . رمى مو موةمو دةزطن م دةت. 8

  . رط َن ررء ر َر رطمم  دةت. 9

10.دار  تدة ةمو مدةزط ر وةىادانء ط ،نرى دامَ .  

11 . .نةم وو دةزطوةمم  دمم  

12  ت دار م مار رو دمََ  ر .

  مو دةزطن. 

13 .ََن دةممرط رى .  

14 رى تءدة ن دروَ رىرة وةوَ  م . .رةوة دةدات  

  . و رزدموةى  روةردةء رؤ مان دةدات  م ى. 15

16 .دار م  دمم  تدة ط م ىد .  

  . دةوا رطمن  َ رمك مدةت. 17

18م دمم نءدام ..روةردة وازوم   

19 .دار ار مام وةىمَردة دمم .  

20 .َ ن ام نو دةزطوةمم .  

  . رط ََموازو رَةدن رر رى ء وامن دةت. 21

22َرط نو دةزطوةمم ر . .دنم  نن دة  شَ نمة  
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  ى ء دووة: موةمو دةزطن: ةدد

 : ََ  ممرط  

1.  .  

  . موةمى زامنء مواز. 2

  . موةمى ةمن. 3

  . موةمى اردن. 4

  . موةمى ن.5

6ن. . دةزطَد رطَ انء ى  

7 .ى دارادةزط .  

  . موةمى راَنء طَان. 8

  . موةمى رةَام رَاوةن. 9

  . موةمى تء رنء رَطن. 10

11 .َر دةرةوةى ممرد وم  ىوةمم .  

12 .  ىر .  

  موةمى رَاوة ء دةمن. . 13

  . دةزطى ء وامن. 14

  ى ء  :َم دازرَران: ةدد

 دار ء  مام  ،اوةرد َم :َ :

  مام ،ََ  وىَ م ،وَ م 

 .ي دةَرط  

  دووة :ركء دةت

  رَطر   ء او م دةت.  -1

  ار دة  َردان   رةمزةما.  -2

   ،ود مم دى  راوَن َةنء  َ ر مام -3

   زومن وةردةطن. 

  دةَي مام  م ،ماَ موةمو دةزطن وةرن.  -4
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   َم ر َدةوة.  -5

6-  . ةى موم ام  نو ََرط  

  ى ء ارة:ةدد

 :وةى طوم  

 : .ردان   ،مرةمر وو وةزم ار ر وةىوم :َ  

  دووة :ركء دةت: 

 ش م رَ دةَي.   -1

2-   .َدة وةى موم دار ر داواى 

3-  )  ، ةوى دمار و4/5دةط و ) نى  )ى دةمددام

  مة  دووموة). 

 مدم رمى اردمن.   -4

5-   .ط َر دمَ 

  ر َ ء دوا مةو مامم  من دةدةن،   -6

) 3/4 .نى دةم( 

7-    اردم دة وةى طوم  ء ى  

) مددة   ، مر و َم 15 ون.17و دا( 

 ردةرى ردا وموةن رَةت.   -8

 رىَر :َ   

  ى ء َ:ةدد

1 .ردام ى دنَا راوممرط ر  .  

   َا  زؤر  ،ما، دةم رس رةوة . .ر  م2

3 ت . .َم ةو رةوا دةرةوةى َ  ءَدةدر  ةو َ  

4 . رىرو  دانةرمدة .  

  طمم  ا. . َ وء ر  رر ر5

6 .(َةَر رم ) َاران دةَ نمرط دةوا .  

  ) رةت وةردةطن.  .1وموةن  دةوم (مة+7
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8 رم  نررو َ ،وة نوةوةدا م   ىممرط و و .

    دمن.  ر ،ََر

. ن وةك ان  م  ما  رَء ر رطمَ دى 9

  ا. 

10) امَو ر و .2/3  ،3/4  ،4/5) ى  ،اوندام  (...37 ام (

  ردان.

11اط  َلء َامدة   . .َؤ ءَ اوةاطاوةوة م  

. ر رطم َروو دةام َرى رطم ار ى ةََوة، طر 12

  َوامى ةوو رم و. 

13 .وان دةار ى دةم مر َ  ،ا  دة مام .  

14وم  . .ا دةر دة نرم ،اموة  

. َو مام دةى ى رَاوة ن،  مةى ما 15

  ر ن دةداتءرةر ذ ر دنةَر وازوم م ءَدرَة

 .ن دةاوةَر امَرة ىوةمم  

  اردن رر اردم مون دةت. . موةمى 16

17 .دة و ازى دارا فء ركء  نا نء .  

18 .َةو دة ا بء   ك  .  

19 .دة ردةوا ن رى  ،رنمر ىوام نم مام .  

20 :َارةوة دة ىامَر    ،ن ار  .  

  %). 10م ردا، رَةى ( - ا

  %). 25مةو مام ط، رَةى ( -ب

  %). 25مو موةمو دةزطن، رَةى ( -ج

21 نمرط نء ىد ةىَرةى  . ر َ ، رو

  َاومن 

 .َرى دةد  

  . ما مَ  رو و رة َ  ،م  دةروو. 22

23.َر مذ نرط  َل ىَء ودار م ردةرى رى .  
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  كوردستان ىئيسالمي ىرتووگك هي

  

  

  

  

  

  ى ئيسالمىكگرتوو يهى ۆوى ناوخ �ه�پ ۆتى ب هنداي چهكارى و�ت  

  كگرتووى ئيسالمى كوردستان يه يى هكخراو�نديى ر هرب هيك په 

 ناوخۆى وى  �ه�پپرۆگرام و   هل زى ركه و المه زى هرك هكانى م ژهئاما

 .كوردستاندا المىكگرتووى ئيس يه

 يسالمىكگرتووى ئ يه ناوخۆىوى  �ه�پپرۆگرام و قى  هد  
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 ى ئيسالمىرتووگك هى يۆناوخوى  �هي په ۆى بت هنداي چهكارى �تو  

ةوو ؤطا وى  ردن ماوي مةي 

   ، و و2016 اوة8 . ك  ةوة ءاؤط

 نمددة انءَ نردو  ونء ادوا ىمةى رَ

و)ى رة– 1032  ددة  6وَ (ة -  4508 )   ،َددة  28(

و(ى ى – 3213  ددة    22ؤطاء وةى دةََوة (

)  اََدة ط ،اوةمر وةوى م253.و (  

رَ ،ارةوة ى  ام  ىوةوى م 

دةر   نرد  وى  وةى  و َام

ةوى مو م وى  رك  رطمم رةوةو موةراء 

، رمدووة رَرو ةم رَ ذم مَى  وارةوة

َ اردة  رىو زامدا  نةوة ط َة وَو .  

                                                           
8
     داوةَ  دمدة ىمرو،  وى نرد   ى  ةىم

  ء مزام َم طرامرى  ةوى موى ا اوة.   دا )29/12/2019(

و ةىم اوىم /نرد  ى ىوةوى مَ 

ى 

ط 

 ةم

 ط ب

 ممرط

 ى 

 ممرط

اوةرم 

 ممرط

ردا  
 ت

3100 

و 

464   

و 

76   

و 

760   

و 

1800  

و 

وى 

 رماو؟

100%  15%  2%  25%  58%  
(%) وى  

  رماو

28 

 ددة

7 ،  

)25-28( 
24  )14-23(  7)،8 -13(  

ددةى 

  رماو؟ 

  من؟
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   دةرة م  ،رةوة ى موةى دادم  ارةوة ى

  ةوى ى  دةردةن: 
  

  ،ةم)    ، ى دار ممرط

 ،دار م ،ارى طيي دة  ،يَود

...دنََ م) ةىَر  ،راوةَ رىرو ي 58)، زؤر(%

 وم مو ةوى موى ى ََوةو  ى  د .َى 
 

  ،ندةزط ،وم ، ،م ،وةمم) اوةرم ممرط

مم رورى موو مواز، دازراوةى راطمنء مر، 

ور َررو (...ء داراَرط زراوةىةوى دا وم ن

) ى دةةَر  ،راوةَ ا ى ىوى 25م ى(%

. و ىوةوى م مو 
   

  ،ة)  ونَ  ، وى ارةوةى ممرط

ر   زؤر ةَدا روةوى م وم ،(نوو ط  اوةم

%)ي ى وم مو ةوة ،ش ذة 2  رَةى (

 ممرط    و  وة رىء دةرَء مَرم

 ارةوة مداوة.
 

   مَى رَى مذ مط ةم روَر

رم ما ،َم  وى  (رَم ردن،

%)ى ى وم مو 15ما ،َان، ةمموةى ب) رَةى (

ةوى موى وى   رماوة،  ش 

دةوم ةوة ممةدات رووى رَمامَ راوو 

 ماموة.
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  كوردستان ىرتووى ئيسالميگك هي يى هخراو�كر نديى بهر هيك په     
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   و رامۆگرپ  هزى ل هرك هالم و زى هرك هكانى م ژهئاما

 داكوردستان ىرتووى ئيسالميگك هي ىوى ناوخۆ پ��ه

 

  دواى ؤ،و ىوةوى م ءاط   و

  طَر مر نرد  ي 

مامة ى  مء رزت دةرزت، طر م َذةو 

اَ زر ىَ .  

 مرط ودوو دةزط "م" و"وةمودا، "م َرى ر 

 وطَر  ر رن ءمط َ دة َد رؤ  ،زا

 وةى ى وةرى  ردا وة،  وةى 

داامى درودووة وة  رم  دوو رطم ن 

 َدرَة ءَرى دةوة دوم م ءدار م

رى ب وة. و م    دوا مك ن ى وة

 .ن دة ىَدر   

  : ىز هرك هالمكانى  ژهئامام:  هك هي

*   م ؤطا ودا َ ة راوام موى 

) َرط زر    وة ىموةش م ،وة (

  وان{  رزى و و  دةدات  وةرى

دمردة مذ  و َ ام مر روةرداد 

 َر اومرد دمردة  َرط زر  - 

َ ددةى{.   
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و دةق  ودا يوةوى م  * مو و راط 

 نامرردانء را ىؤ  ارةوةى  دراوة رةوةو مان دةَم

  ي)( موةم ردام مَان  وم را}ا 

ردما ب ط  و َ )(ي  نامرو را دمةَر 

/ رَم ردم4   ددةى /طى  - ما و ر

  }ودا

  

)  *35مام م ردا وى  ، ذرةن (

 طَر ى ر ،َدرَة ةوةم مام ن وام

 َ رادةك رز دااون، ش ممةوة وةى 

طا  دادم مام م رداا رةواوة 

(ى دووةط /ددةى م)  

  

  :ىز هرك همكانى  ژهم: ئاما دووه

و مو مةدا   اردم  ط اري* 

 دةم ي) )2/3 ط اريَ ((زؤرى دوو ) ةَدر

 مو مة ةَدر .(،...َر وةمةى ار  دةمةرام

راو مو مةوةو و رَة رزةش ةَدر   ،َوةى 

دةَ زؤر ر  َارو ش  دةاو مو 

خ /َ ىط /و ددة)  .واتا دةررؤ ى ودا2.(  
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*   َركء دةم م ردا َ ،ةوى 

) ، وى ىواردنم و دمم ر 

ددةى  – ةمم ر و ب موةمم رطم دازراوةو

  )4م/طى ارة/ خ

دا را ارةوة  رةوة مك رةوة  ارةوة، {

ر وا م ر مةن رَم ارةوة 

َدر َم وام ى طمم مَان ى وةرىء 

  }ا ارد

*    َركء دةم م ردا َ ،ةوى 

) ، وى ىومدمم راوانَ  َام 

 رَط م رو م  و نوةزار  و رن

  )10ةى م/طى ارة/ خدد -  دةم ذرةي ي ر

ةم داء رزى وادةاز َ ر َر {

 اردم  نءمرةى دةمزؤرى ذ َ ،وةمزا  كطَر

 ،َر ر مدمَ راوةمن ةن  رن، 

ر م وةىدنء مم ر ر دوا دا

  }رةدموةى َراوان ات

 م داو ةوة ىمركء دة و َ *

 -  رَطم مَ راوام مدم و وََ9) ،دن

  .)15ددةى مة/طى َ/ خ

                                                           
9   دنََ م دةزط  دمََ مرة م دار و مردةرا 

م و ط  مم م ن طرد  وى .  
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 مدم و ورزت وةن َةاز   داء{

راوامَ م نطَر  وةومزا َر مام ن

َم ءَرَ وةَ اردم ىَر{.  

  *دةي ) داةوة وةمى وةك م(َمرط و  ى 

 ََدم رَ،  دووة ز ن رَطك  ر

. َ ة ادة وري  مموةم م رمي و ن

 و ر واوي  ،وةى  م  طى َا (

م   من او وةدار َةَر.(  

} طَر  ر  ،(وةمم) وةك َمرط وة رة

ردةت،  ن دى موةمة وة ك  رو 

 َدة  ةن؟ ر رى ن ر ءَدةم م

رداوة مَ؟   رزت مَ دوار ن 

  }ى ؟
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  وى ناوخۆى پرۆگرام و پ��ه

  كوردستان ىرتووى ئيسالميگك هي 
  

 م وته ى حه ندكراوى كۆنگره سه په
  

َ10دة 

 روةرداد و زاد م ممَ و  ردم مم ر َو

 ،َةَ  َر وة  ر ي و ون و زم 

ماوام ا  يوة زةَ دنر َة  وَ َمرد ور 

 .طمودا زادو

) موة من، ؤظ )، ،م طَامَ وة ي ر و 

 رَاوةم د و َمن ؤطا و م او و ي ي َو

 .دةت دري

 ؤي  طدان و َمن روةردةو موازو اري  طدان  و 

   رةي وةم  دةط دةو ر  ن، طرد دووة 

َر يا   ،ا تو  اوةك د م و َمز 

ؤظ َدة   مَدة وارة مم زراوةدوو دادوور ط  

ةردامَدة ، ر ت  را  ،و ردوا  ةوَ 

مر   مرةري ددة  وَ را موو دة مَد 

م ت و وَ ط  ي ووَ نط. 

                                                           
10

  َ ءاؤط مددة مى رَ و وى ىوةوى م نرد  ادوا

  ووة.  َةدا  ؤطاشوون، روة مر
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 رة ي   َ) ةريرو ( و) دن دازراوة ( و) ون و )و 

 ردن،  و  دم   دادةم ،َام  ي

 َو او و  ر ون َ ن، ن و رؤ ك وةك وان

 دَم زةي ارَةو ش وَدن،   َ َن رةمَ رةطزو

 روةردةي ي ر  ز  ر دة ،َرا وا  دادروةري

 .ة  زي و ك

 رووي  م رؤن و رك و ن واوري و ون ذن و و وا م و 

دة و ر  وة وممَ َدة َ   كر ر ي زرةط. 

  ةوَ اؤط ريرو دة م ماَم  ََ ري ور ،دن 

 .وةر  رن وا و ون و  َ وَك دةمو َروةك

 شَدة َ ةر  ةووَ  اؤط ب و َن  دةام وةَ م.  

 

(اؤط) :  

 :َ و مو:  دةي

 ).اردم ا اد( ردن  وي :مو/ 1

2 /َ: و َ ) (،مم  َو مم  

 .َة َم ر َ دادروةر دةَ و طمو

 َاق – ردن  - :َ: دووة دةي

 - :درو و و ر َ :دةي

1 .ر /دوو او دةََ  وا مَ . 

2 . /رةم وة . 

3 .درو /زاد ,ا ,روةرداد .  
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 :طن  :ارة دةي

1- م  وةنر  مةمري رة و . 

2-  ؤ نوة ون وز و ون، دةؤ    ارة 

مرةراو ر  ودا . 

 دةت مي دةودةدم و،  ة و، دةم روةي طل -3

 اردن ،و مم  ناو د مم وم ت و  دن 

  ي وَدم َ   ،َون، و م ي ر  وةر طَل

 ي و . 

4- ام ورا ،رامدادط َ  و َا و ط َ 

،مذ  دمردة   و  و ر و م نو . 

5- دمَ رؤ ز وتط ي وَ مزام  و را ف و رؤ 

 . م رةم را رةم َ دا، مو َ من

6- را وَت ررا زادي و و م ؤظ َ  دنَو وازي و و مم 

 ،ردادة َر ومرة مر مم م ؤظ  َودة 

ؤظ ،دةزام  َر وامَ ََل مط م  . 

  و  رط و موي ؤرو و ودن م و رةدموةي -7

 . وا

 ي ت مي و  َ   رو، موة رد -8

،    ورةم ي ريت د ،و َام ير ي 

وةمَو م مزراوةدا َ . 

9- ن طرد ك امَ – َ  واز دن وَو – مرد مم 

،ام يَز َوة مذ ،امدام  و وةوم  وة، وما تو دا 

م نو  و، ط  و ام . 
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10- ز ةر  اري  و َرط ري و ،و دمرا رؤ دة 

و دادوةر را ر ندادط ،روةري و و ،ت رةمط وَ 

 . طمة رةري و زةرام و

11-  ار راي ةت  ري  و ز  و مم رؤ 

رواو  و مارة ،امذ دن زاو ط ور ر  . 

12- دمز يو زةط  دانط  مَ ن وان و و دمرا 

 . طَ موةو ر  ارن ة دةَم ي اممن، ةو

 و ت  ردارن ؤ زم موةن، ري و ر و َ ووي -13

َ ،ن ود نةرطَ ةم ادةير وين و طوةاموة  َ و 

مَ ،ردة ةيَط َ ارام )(م   . 

 و  و    رة رةري زا م و زام ططي -14

ذن . 

15- مو ري روةردة و مدمم ك ان وَ و  ت و  وَ 

دمرا، دةروةرداد زا  ي رةومز ،وة  ردوو 

مةرط  ا و  

 رةت موة دةرط و ز و  دةرط و دة و، -16

 و، ؤ ار و َةَ درت ري وارو وةي  دةوةو

 ازامو َوةذم و ؤظ م و دا رؤ ودموةي

 .دةت َن مَان رةزومامي

 :ن َ :دةي

 :َة مَ  مدي َو

 و َان و   ذم  موة   ز موم ذامموةو -1

 .دا مو  مرةو ي و از طم  رةدان داو،

 دادروةر رم امَ  و  ذم دةردم  وان -2

 َر اومرد دمردة  َرط زر. 
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3- را وتو دة  نرو دة مَد ر م ط 

 موو و ن طم و مَدةو ي ام دةَم  و ردن

 . رموةك وَ  وةك ر  ،رةن راو موةمة

4-  ار  يؤ وةوامَط مم وم ممرد دةرةوةي َر  

 . ردن ر َوري دردم و ردن ر َر

5-  مزرامدا ةم مو انَم ن طرد و مط َو  دراو ،وم 

 مَد  ي و  ناَوةي و مدؤز ر َن موةذَ 

 . وش رذةوةمي رَو ي ر

6-  دم ردو رةواي دؤزي  موةم رد ط  م يد 

 . دا و  رَري  من دةَمَ و ردن،

7- دم   و دةم و وةو م م وةين مر و و 

 و ز و  َ ر و  و زي و رةب و وري و ن

مموة يد ن طرد . 

8- دممم و دا ن دةزطام و  نَ  ومذ  

  رةمن ار و، دةت و زن مَان ةمم رَ و، رن

 واوي  وَدم  َو  دوور رَ ،َم و راي اري

  ري و ا وم . 

9- دمرا ؤي رَود نر ري وداوا و ط امي دَود ي و دارادة 

،دة   ز ةر وم دم ردةيد ةمط. 

10-مَد روةريداد  و   وةيدمت داا و دةم ،و 

 . ردما ر َ د دام ط و طز و موت   ت

11-  اطرزر ؤر رطَ  را نرد و  دممم و دا 

 رمم و ماوان و ان ري  و َ دم و دةزطمن

 . ران
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  مدمم وةرو َام ارو َ مم و روةردةدن -12

 .طموو

13- دم ي زادو رطرؤذم  دن وام  مزراوةدا 

ي دةم و دمرا نؤر  دنار  دمؤذة ط ن و 

 َ ردة و ة و دا طم دموةي و دةزطن و دا ودَي

 .ن  مزامم داو

 ن َاو وةن و  ةم ذارو َة   رطدن -14

 دمدا َمذ  ن  . 

15- مَد زي ،  َم رن مردة و مو دمدذة م 

 .موةن

16- ام دن  اري  و  ري و و روةردة يز 

  دؤ َر طر  وان و دذن َ   ن  و نة

 . رةواممَ  وامي

17- مم م انَ وةي ودمي رةوم امَ ،دن ورطَر  

م اَل. 

18- دار َ ور مو م وةوون مو، ر دمو مَذ 

ور ن وَر و ة موةر تةودان و، دا  مر َل و 

ارذة و ز ،و رو ط مارة ،ودن درطَر  ر 

 و، ت ر ر مةم و ت دم و واازي َ ن و ن

را م رانَ ران ور ة وَ نة ي ور وو م 

 . طمةن  طمان

  رزدموةي و ر َروةردةم دةزط و دا  روةردة زي -19

زام ر م نَ و مَ و وةيَ و زام  

روةردة  رز و ي راط  . 
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20- دمَ ي موان م اري و ندمَ   ام و 

  دةوة  ممَ  دار و، َرةن دة و دان  ران

ا ن ومواموةر دان وط  نمام  و دم و و يرام دة 

 . ون و وان دم ي

 . َاومن و ا وةاموةي و وةرزران و وةرزش  طدان -21

22- دم اظ وةودمَر مدمة ي  و طان دَم 

را ي و م نرد رو ووان مدان و رؤط  دةب ري وم 

 . زامَ وةي  طمان و رةن

 و ردن ذي  رَطردن و ر َمرو   زدن -23

را موةر و . 

 را  طوت رؤ راط رز و مازان و زامن رؤ  امدن  -24

 . ن   ان و  وا و

 دمَ و رةمن ري را و مةران  ردي رةوةمي  طمان -25

 رةواي دؤزي َو  اممن،  ةمون  ردن و ممن ي

 . طما

26- دم اوةَر دةم و  ن ووةر ةودان و  ام 

 . دمَ  ن ةمون و ن
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   دووة

  َةوي موى

نرد  وى 

 

 :ودا   ردم رَم  :دةي

1-  ةوةَ ريرو دة  و ةم انَم ر زراوةوو دادةزط 

مَوة، ر ونم ةيَ ر مر و ،مام  ر و 

اَ. 

2- رةمار ط وم ن ر نرط و ما، دةزط و ير   

 )25 (% َم. 

3- دمردة  ر ي وةةَ و ر   ،   

 َ رةيذ مام َو، ر     َ رةيذ دةم. 

4- را مو  انَم ردام وةمم )(ي  دمار ب ط  و 

َ )(ي  نامرو را دمةَر ر ا وم. 

   ةدةن،ر َري و راوَري ردي رَي  رةمن ن دازراوة -5

 م د ار وومز. 

 - :مة: و دةي

 /رز دة  ،ا   )4 (َل َر. 

دووة /ََ  : 

1- ام نرةَزردا . 

 . ط اري -2

3- مام م دار . 

4- مام يدة ي يَود . 
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5- ام ندراوةَ  مزم ااردم  م دار رةوذ 

َ نزم تةرد . 

َ  /رك و مة دةم: 

1- دمم اؤط ةوي وَ وي و ما ار  ويب دا . 

2- اردم اري ط  )2/3(ي ةران دةمر دةمط س وترم  

 َ دةم زؤري ن دةَوة، دوورة ؤ دووةا و  َ راوي مَان

َاري دة ط  . 

3- اردم مام دار  يدةي زؤر ةراند دةمةم . 

4-  اردم مام يي دة يَود  يدةي زؤر ةران دةمدةم . 

 مام دةم ي) َ   )2/3طَل  ن ب ةمموةي -5

 .مة

6- مرة  يزؤر ي)1% + 50( رة ةران دةمدةم ،َدةدر   م  

 )3، 4 ، 5.( 

 . رطمم و ب داي ممم و ب ط رارَ موةي -7

 - :ط اري:  دةي

 /َ : 

ر   ا  و ر م دنََ و م ط . 

ن/ دووةر : 

 ََدن م ن   ما  َك وة ي -1

َدواو . 

2-  دةط  اري ط م دوو  ك دواي . 

3- م  )40( َل  َم. 

4-    وم  اري ،ط رؤ م دار 

مرة ةَر تدة   )60 (ؤذر ز َو و م داوة مام ةم و دا 

 . رَرةن و رن  َ ط اري اردم  دةوة
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َ  /رك و ماري دة ط:- 

1- راَم دم وان و بَ وةوم  ةيَار  ا ط. 

 م و ََدن م  رَ مم وموة داواي -2

دار و م ت طدة  . 

3- دمرر ط ومةَر مرة م دنََ  و م 

ط  . 

 .ما  ون داواي ر واذوودن -4

 .ب  دةردن اي ري دوا ر واذودن -5

6- مم َلط م دنََ ،وةوَدة م رر موةوم 

م ت طدة. 

 دةي   ما، ط  ارَ دةزطك ر وموةي   ي -7

 . ودَي ي

 م ن او دي   َب رم ر ردان -8

 . رداوة

9-   ومدةم اري ،ط رؤ م دار ََادةر 

 ام مرة. 

  ا، رطمم  دةت دةزطك و رس ر َ وة و دواداون -10

 يي دة يَود . 

 - :ردا م: م دةي

 /َ: 

رز دة  ا  انَةدا دوو مم  ن دار و دمرد  

ب ط . 

دووة /َ :ََ : 

  )35 (ام و )44 (ام ،دة  مام ةم ن ،نَدة  َ ةيَر 

 .ن ي رةودم و مان ذرةي ي ر و، رَطن
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َ  /مر َام: 

1 (م  )25 (َل  َم. 

 .م  ََل)7(  ب م   َوةي) 2

 ام و داري زومَ و  رؤ و  د َوةن) 3

دامر َ. 

ارة /رك و مدة م دار: 

1- م دار وم ام ن رؤ  يزؤر ي)1+50( رة 

 .ةَن دا ك وةي  مان

2- َازطر  وا م  يي زؤرةر ةران دةمدةم   وةيوم م 

دار  وةي ك دا ََة. 

3- اردم مام م ،دنََ  نرةو) 12( ذ  ةَ 

 ر رةي  َ اردن  َدةدر . 

 ر و ب موةمم رطم دازراوةو ر مدم و اردن -4

 . مةن

5- موةوم  ومدة )2/3 (ي مام َيط  َدةدر. 

6- مرة  يزؤر وان ي)1%+50( رةدة ،َدةدر  و يمط ةيَر 

  رياوة د. 

 .َة  َ َ ََمي -7

8- مََ يم  نامم ن ومم   )5 (ام ز َم  

مدام م و ط مَد و ا و اؤط ي، وم  ةم يم 

 . دووة

 زن ن ا ي  اردن ن اردن، ر ردان -9

  ي)  )2/3مةن موةمو و من طَل راوَ دواي ون،

10- دمم راوانَ  َام نر و  نو وةزار  م 

 . دةم ذرةي ي ر رَط م رو
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 ي) )2/3 طمن  و طمن مم َ  ر ردان   -11

ن دةمام. 

12- دمم َمو  َلط ب ة وَ ام  )2/3(ي دةم 

 .مان

13- دمم يد يم ب. 

 ي)  )2/3ا   مة مام م وموةي  مَدن -14

دةم مام م دار . 

15- ردم مَا مام دار  )2/3(ي ن دةمام. 

16- مر رةزا ،وةدم ن ،دنة ن اطر م ن ر َمرط 

ط  )2/3(ي ن دةمام. 

 مان دةم ي)  )2/3ب م ر و، ط اري  وة -17

َ ك  دوا دار يم تدة. 

  ر  َمان دةم ي)2/3( رةزامي  ت ش و َ طمة  ي -18

َ ز َم. 

 دةم ي)1%+50( رَةي  ب طم رطم ي ر دةدات رةزامي -19

 .دةمةران

20-  دمم  ويم مام م ريَراو  َ ك  

 دةت َري ََدن م  دةَ، دري دةمةرام دةم ي)%1+50(

 يدةي زؤر دةم مام. 

 م ن ط ،اري داواي ر ن وةرز ،م وموة -21

 م رؤَ ري ن م ،وموةي  دةَوة، ََدن

دار و دمام م  )5 (،ام ن ر ريَ )10 (ام. 

22- دمم ياري وازم و ط مام دار و مام 

م ي و، طي دة يَود  )2/3(ي ن دةمام. 
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 م و رازط و ردا م رؤ اردموةي دوورة -23

 دوو َروم دواي مةن ر و ب موةمم رطم و ََدن

 . ط م  وموةي دووة دواي ةداوم ر َل

  َاري دةت دري ردا َ َ   وةزةن و رمر -24

 . دا ردا م وموةم  دةت

25- مََ مَ شو  انَم مام دار و يدة ي يَود 

 واظوةي رامَ ر َ اؤطةو  يوازي راظ َ  وةَو. 

26- دمم ي مر ب. 

27-  َ َ ري مََ ريم رراو ري( وةك دةداتم 

 ي رةَام مري راَ ،وةو يمر  ،اي َوةي

، يم ممَ اند ردة و راو نرة.( 

 .َةت اري ردا م وموةم  مةن َاوي -28

 دةزط طَل راو  َمة  ةوؤطا رةوَ دم و دةدن  -29

 . ةمارةن

 - :ردا م رؤ دةم و رك: دة دةي

  /َ  :رؤ م دار ر رز ن دةامم و 

دار  ط   انَةدا دوو مم ن مام م 

دار وة  يي زؤرةر دةم مام َدرَة  وةي ك دا 

 . مةوة ن ردا م مام اردم دواي

رك/  دووة و مدة : 

1- دمدة يرم وةيوم ،ن َاوَل رط م دنََ. 

 رَي  ن راو ،وموةما  ار  مان طداردموةي -2

 .رازطةوة

3- رؤ موةوم ن تر واذو و دة وسم ن ورة تدة. 

4- رر مَ م ن تدة نر  ريد َدة. 
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 . ا رطمم  ن راردةم رو ََدم  وة -5

6-  موةوم م دنََ اري تدة . 

7-    وم  اري ،ط رؤ م دار 

 و مة مام وةدا و و مَ ز رؤذ)   )60 دةت رَة ةمر

 . رَرةن و رن َ ط اري اردم  دةوة دا

 - ):ا ا( ط م :مة دةي

 /َ :   

 َم ط  ممم داي يم ر مارة ،ب اري 

ط رر تو دة  اَ وةيوم م  ر دةدات 

 .ردا ن ط ،اري داواي

دووة /َ : م ََ : - 

 ودَي ي دةي مام +ردا م مام+ ط اري -1

 +مام م ريَاور   +ر نرط زراوة ون داوةمم َ 

 و وةزةن و رن امم مام +مةن ر+ موَ ةوي

 َاوي+  َةن+  دازرَران+  َطنر ام رؤ  +دا

م ي ن دة  +رامَب م  نو +رؤ نردة. 

 دةم زؤري  اردن  ام  َ َردا م وامي -2

 زد ط م مام ي%) )10ةير  َرَ دةمةران، دةم رةي

 .مت

َ  /رك و مدة: 

 مَ ، و ب ط  رو مممَ اوموةو -1

 را نمو وةي  دوودارا. 

2- دمرا ردةيرا َ  ارمري ةرو  وازو وم رو  

وم ط ممرط ب  م دار  وةي ودا. 
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 - : ودَي ي دةي: دوامة دةي

 /َ: 

 َمرط ي دنَود و رو دادوةر  و  موو م واوي 

 مام  ودة مام م دار نو . 

دووة /َ : 

1- َ َد  )9 (ام و )2 (دة   ةم َدرَة . 

2- رؤ دة   يزؤر دةم مام َدرَة . 

   ،) 3( ذرةن  دةَ، دري ماما َم  رطَ دةي -3

 دمََ ريرو ؤذامر. 

َ  /مر َام دة  : 

1 .م  )40 (َل  َم. 

 .م  ََل)  )11ا  ما َوةي. 2

3 .م  َ ام دار ،َو ن وةم ونز و رةزا َ   

 َ  مارة ري  دة . 

ارة /رك و مي دةي دة يَود :- 

1- َود ون ودوادا تدة  مرط م ،ب  َار و م 

 َ و، ةوؤطا  مومن رووي ردا م و ََدن

   َمماو و رك مَان  راط وم  َ رةردةت مومن

اؤط ةوي و يوب م  . 

 . مم م وموة -2

3- دن دا   نام  و ام َ ةوَ اؤط ،ووم 

 .دة َم مان دةم ي)2/3(  رةم و ن) )رةم دادوةرا

 .وموة  و ون  رووي دةت مون اردم ودَي -4

5- ؤري رداوا ط َدة   موب م. 
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6- رةوة رؤ َدة  ريط وازي روودام راو  ون  انَم مرط 

 .مودا َةوي  ما

 - : ََدن م :مة دةي

 /َ : 

  دةزط  دمََ مرة م دار و مردةرا 

م و ط  مم م ب، ط  ر مم 

 م ن  ددا، ارةم و  روري و مو موازو

  َ،دةَ دري دةمةران دةم زؤري  ماما مو  رداوة

 .ررة ا ردا م ردة وة م ،َر مي

دووة /َ :َ َد :-  

 ).رس( ط اري -1

2- )4 (َرط  م دار  اردن  يزؤر ةران دةمدةم  وم 

 رةم اري دؤم و رطَي ارةم رَةدم  دةت رند ماما

 م . 

3- ر م ريرو وازم   اردن  َم مام ادار  

 . دةَ دري دةمةرام دةم زؤري

4- ر م ريرو مو   اردن  َم مام ادار  

 . دةَ دري دةمةرام دةم زؤري

5- ر م ريرو  و وةر   اردن  َم مام 

 . دةَ دري دةمةرام، دةم زؤري  رداا

6- ر م دار ي وي دة يَود اري موةوم 

 . دةت

َ  /رك و مدة م دنََ : 

1- دمََ مرة م دار . 

2- دموةي داواوم م م دار. 
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3- دمو دةرم مَ ب. 

 رما، وموة  دةت دري ب َم مان، رةي زؤري -4

 .دة َرةوة دةمما وةم رار   ار راي

5- و سر  ر نرط ك وزراوةدا   دةرةوةي دار َ  

 .ةمار دةزطي طَل راوَ  َ، دري

 .وةرَن و رن دردم  رة زؤري  رةزامي -6

 ب، دةزطم و رطن دازراوةو مام و من رطَام طر و دامن -7

َراو َلط مرط ارةةمدا. 

 .  دةَ دةمةران دةم ي)1% +50( رة زؤري  رةن -8

 .دةدات  رطمما واوي طَل دةوري وموةي -9

  َارو داواي ر م دام ممو، م وموة -10

َ َدة . 

11-   دمدة دي يم ب  ردة م دار. 

12- رر ريرو نرمر و اطم  ا تدة . 

13- رر ريرو َرط و دارا  ا تدة . 

14- ر )زراوةين داماطر و رم (و ر زراوةيدا )َرط و دارا (

 . َ طَةي  وموةم  دةت  َاري

15- و و دمم راوامَ م نطَر . 

 . اردن م رردم و رَةدن -16

 - : مواز روري م  :اردة دةي

 /َ: 

َم واوي ريرو وازوم ازانم  ن وو زام ن زامر ي ورؤ 

 ري ورو  ةَر تدة .  

دووة /َ :ََ  : 

1- ر ن  ام م دمََ . 
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2-  )1  3 (يَرط ن. 

 . رؤي و مازان و مواز يدةزط -3

 . روري دةزطي -4

 .رن زام و زامن دةزطي -5

 . موةمةمَ اوي -6

َ  /واوي رو نم  َ ي  اويم دار َر 

َدة.  

 - : مو روري م :زدة دةي

 /َ: 

َم واوي ريرو يوب م تةدةَر . 

دوو /َ :َ َد :- 

1- ر ن  ام م دمََ . 

2-  )1  3 (يَرط ن . 

 . ط يرؤ و َمن روةردةو دةزطي -3

 . ر و ري و رَ دةزطي -4

 .دةرةوة رَ دةزطي -5

 . ن روري دةزطي -6

 . وان و ن دةزطي -7

 . وةرزش دةزطي -8

 . موةمةمَ اوي -9

َ  / م  اوم  ن وةدار واوي 

مرةرو َر َدة .  
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  - : وةري و  روري م :زدة دةي

 /َ: 

 َم واوي ررو و م اردن ن ور  ت و و ةم 

م ب اوة وَر  ن ووةر و روري و زام مَ  

  . رَةدةت

دووة /ََ : 

1- رؤ ن  ام م دمََ . 

2- )1  3 (يَرط ن. 

 . ت و مَران روري دةزطي -3

 .اردن دةزطي -4

 . ب م ةم دةزطي -5

 . وةرن و  رَاوة طيدةز -6

 .  َوة و َم دةزطي -7

 . موةمةمَ اوي -8

َ / واوي ر و م   اوم ن وةدار 

َةَر. 

 - :مر و راطمن دازراوةي: ظة دةي

 :َ : 

 . دةت رَة ا  مري و  روري واوي  دازراوة و

دووة :َ :َ َد : 

1 .ر زراوةدا َام دار. 

 .َة م رَةري.  2

 .رد  رَةري. 3

4 .َرط م م و ن راد. 

5 .َرط ريرو ريم. 
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6 .َرط  ر زي دةزطر  دوا درو َدة. 

7 . زراوةن دا م دنََ  يَر َ  وةمةَرط 

رر َدة. 

َ    :واوي رو م  زراوةدا َ  اوم  

دار َةَر. 

 - :دارا و رطَ دازراوةي: ذدة دةي

 /َ  : 

 . دةت رَة ب دارا و رط َروري واوي  دازراوة و

دووة  /َ  :َ َد  : 

1- ر زراوةدا . 

2- )4 (َرط  م )دارا ي+  طَرط ط  +و وورد َود  +

 ).وةرَن

3-  ٍَرط ن ودارا . 

َ   /موةر ب دارا : 

 . ن ي   َت ي -1

 . وةردةطَ رَن ر و ن    ومي ة و -2

3-  ن وةازامَ . 

4- زا مؤذة نَروة . 

 . رج   َي ر ر -5

ارة  :واوي مرو  َ  اوي دار َةَر  

دةي زدةم  :م ريَاور : - 

  /م رَراو   رةوو ذَ رك و دة   

 .دةَ در ردا م اوي

دووة  /م ررَاو طَر،  رةوو ذَ رك و دة   

اويم م دار رد َدة. 
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 - :موةم   :دةي

 /َ: 

 َمرط  ر  كطَر ن ز ،ََ ر دمََ ن و 

 .  دةا وري موةمم م رمي

دووة /ََ : 

1- ر وةمم. 

 . ََدن م رةزامي دواي دةت دري   رطَ ذرةك -2

َ   /واوي ر و م   اوم ن وةدار 

َةَر.  

 - :م /ك و  دةي

 /َ: 

   رَم و ب روري رَةدم و رر  زطدة و

َدةط  وري ،كزا ن داز . 

دووة /َ  :َ َد : 

1- ر ،م  ار موةوم م دار تدة . 

2- )8-11 (َرط  ةَردم م م. 

3- ر ن. 

4- م م. 

َ  /م م نمرة  يَر مََ وةمَ َررادة. 

ارة /وةوم م )15 (و رؤذَر وةوم ط م )2 (م 

َر . 

َ  /واوي ر و م   اوم ن م ريرو 

وم َةَر .  
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 - ::  دوو و  دةي

 :َ: 

 رو ري  دةط   َب روري رَةدم دةزط ،و

 .ما

دووة :ََ :- 

 . ويَا -1

 .ن رطَي)  6-7(  -2

 .مون َاوي -3

4- م . 

َ  :م  نمرة  يَر مََ وةممَ َررادة. 

ارة :وةوم م )15 (ؤذر َر ،وةي ووم اوام مم. 

َ  :َر نمرو  اوم ن م ريرو 

وم َةَر .  

 - :موَ   : و  دةي

 :َ: 

 ري  (ةن( ر َروةردةو روري رَةدم  رطم و

 .دةط  َ مودا

دووة :ََ :- 

 .موَ اوي -1

2- )1 (َرط  وم َ  نرةط . 

3- )2 (َرط  و يمون مرةط . 

 .طون و ن و ةن  َاوي -4

َ  :وةوم م )15 (رؤذ َر. 

ارة :واوي نمرو  اوم  م ريرو وم 

  .دةَ دري
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 - ):طون+    +ة: (ار و   دةي

 :َ: 

 .ا  ر  َرطم :ة •

•  :نرةذ  وة روويَر  ة ،ةورةط ز  و مام   

 .دة َرر وة د َن و م م   طاوة رووي

 مان و دؤن  ز رَن، مو ماوم  َ من و: طون •

  ريراو ام ري وو ب ََةَ ن َد وة 

رر َدة مارة ازيم ا و ك َدة. 

ن: دووةموةوم )10 (رؤذ َر. 

 :ما َمَ : و  دةي

 :َراو ما  /ي

 .دؤوة ما َر و ب رةم م َة ،  و

 :رَاو ما/ دووة ي

 .دة َار طما   و، دة َرووَ  راو م ،  و

 :را ما َ  /ي

 ط َ   و و دة َروو رَاو م ،  و

َاوَ  وا م. 

 - :رم و ما  :َش و   دةي

 ما وم  وت، دةرةوةي موةو َ اق و ردن ر َو و

 -:ري و واز  َ  ،ن

1- م  )18 (َل  َم. 

 .مَ َةي و  َم  م و -2

3- ام َم   ،َ ن َاوَي را د. 

 . َي وة ما دوو ن -4

 .ت ر واذوي و، ت َش داوامك -5
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 - :ما م و رك:  وت و  دةي

 /مر ام:- 

 .موة و  مي را و من و طل دم  وان -1

 .ب ؤطا َ روةردةدن، و راَن  ر ردن -2

 .ب  رمي و م دَم  ردن -3

4- را مَب م. 

 .ب  م و ما زددم  وان -5

6- دمََ مر ون وم  رو مَب ر. 

 .ت ب دي وري   َاما  مة و ب ا ما َومي -7

دووة /م ام: - 

1-  اردن و و  َ ةويَ يوب م. 

2-  دن و رادةررَ ي وري رةدمم   ن طام و مدةزط 

 . ا رطمم مو ب

3-  دن و دا دم . 

4-  دمدا َ َ ويط ، رط  ر  وةَا  

 .ب  ردن

5-  دمدا َ  ارير زا دي  مام م دار و 

م دنََاري ء ي و طي دة ،يَود  ومم 

 . دن وةت   ن م   ،ن طو، دا روةي

َ /نا:- 

 ).ا )طداردموة -1

 ).امار( وردموة -2

 ).ا )رمدن -3

4- ردم َام ) ا.( 

  ).ا( دةردن -5
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ارة /امدة َام:- 

 . م  ب  وازم دم  َب ما  َموة -1

  . د  َ ما  ون - . 4دن -3 .دةردن -2

 - :ب ةمموةي:  و  دةي

 .مان دةم  )2/3 (مة  ب ةمموةي. 1

2 . وةيممة ،ا م اوةواا ططاوةيم َدةدر َ 

 م مام دازرَرو مامَ  از م َن وَةي،

،دار و دا رين ددة. 
  

ا ري وي  نرد  ار  ودا:  
 

 رةي   راوة  ردن ط دةرم دةو  طدان -1

وم ان وو   تون دةو. 

2- َرةو دم ري  ةورم ؤذةي و ريو  و دمرا اري 

 .وةرموة و دةم دازراوة ر َمازي ري

3- مَدة ام َن، ة  زا ريرة دؤزي ط 

نرد. 

4- زراوةدا دم يؤ زي ن ر  َر نرد و 

 .َاق

 و ر رن رَ دا دادروةرامي دادم  دادن -5

 .موما

6- دمر  ،وومط  مم  ن وةي ودم 

مط ردةَ ن ووةذَ. 

 و َةو دراوةم  و طن  َ را، َ مم روةردةو -7

اؤط وي  نرد. 
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  ى نوێ وه ى نه وه جو�نه      

  

  

  

  

  

 ى نوێ وه نهى ۆوى ناوخ هي� هپ ۆتى ب هنداي چهكارى و�ت  

  ى نوێ وه ى نه وه جو�نه يى هكخراو�نديى ر هرب هيك په  

 ى نو�دا وه نهناوخۆى وى  هي� هپ  هل زى هرك هكانى م ژهئاما. 

 ى نوێ وه ى نه وه جو�نه ناوخۆىوى  هي� هپقى  هد  
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 ى نوێ وه نه ىۆوى ناوخ هي� هپ ۆتى ب هنداي چهكارى و�ت  

 ةوى موى موةى موةى مَي ماوي مةي  و

   ،2017 اوة شء دوازدة  وةوى م  .

)12) ةوة ى ط وةوَ ددة (2130 رةو ذ وو (

) م1788  ى وةى ،َر دةذ ةودا ةىَار  ىو (

) و، دة َمى ؤطا وة (طر و موةى 342(

  َماوة).

 رَى و ى ارةوة  وماوة  ةوي موي موةى 

 َل وةام رووى ،َيوةى مم َ ر ر وةو

داو ذرة وةى  وممَ َا وَن رةى رى 

داوم انء دةم رك  رطمم رداء 

  موةراء ارودا  َرو.    

  

  مةى   ةوى موى موةى موةى مَي/ ماوى

ى ط  
 ةم

  ط ب

 ممرط

 ى 

 ممرط

اوةرم 

 ممرط

دار 
  ت

1788 

و 

307   

و 

440   

و 

156   

و 

885   

و 

  ىو م

 رماوة؟

100% 17% 25% 9% 49% 
(%) وى  

  رماو

 م ددةى  ددة   3ددة 1 ةدد  2ددة  1ددة 7

 

  رماوة؟ 

  من؟ 

 مدة

)3-11(  
 )3دةى (

 مدة

)11،7( 

دةى 

)10( 

مدة  

 )6 ،8،9(  
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طر دام ى رةوةى ةوى موى موةى موةى مَي 

 :ةَ  نوة، دةرة  
  

  ممرط ،رؤك)  ونَ  ،َيوةى موةى مم دار

  ،راوةَ نةوة رىرو زؤر ،(ى طدة ، ىدة

%)ي ى وم ةوى موى ى ََوةو  ى 49رَةى (

 .َد  

 

  م ،) ارةوة ممرط) ةىَى 25) ر ي(%

وم مو ةوى موى موةى موةى مَن  رماوة، 

 ممرط   َ َ   و  وة رىش دةر

 ارةوة مداوة.

 

  ) ةىَ17ر  و مَر مذ َم مط ةم  (%

)دا وة  مومم (مطرةم 3وة،  و  دةى (رما

 موةى مَي).

 

  نررو  (ن ،دنََ ى) اوةرم ممرط

) ى دةةَر  ، اَوةى موةى مم ىوةوى م وم9 ى(%

 و ىوةوى م مى و. 
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  ى نوێ وه ى نه وه يى جو�نه نديى ر�كخراوه ربه يكه په
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  زى ركه كانى مه ئاماژه

  داى نو� وه نهى  وه جو�نهوى ناوخۆى  ي�ه په  له
 

 رز (ى طدة) ةم اَوةي موةى مم يوةوي م 

َو داو  وم ي دةمر .َدرَة م مرط ة

  راورد  َيوةي مم ممرط رةيو ذم  مرط

 ةوة  َد و ذة  ىَ و ة  م

وةم   رطم وةمء ن  ري طا ري ما

 رؤ امَم ء م وةك م مرط  ،ر

. ري زؤر وةم وةم  

وةى  ةوةدا دةردةو ،َرؤ موةى موةى مَي مرةو 

ةوةى ا، ذوم زؤرى  ر و رطمم رةوةو ار

  َ ةى ارةوة: 

1) ى دةمزؤر  دا م وم نرة ر) /50+%1  (

دةوم رؤا،   دةموم رؤك رةم  رَةى 

)2/3 َددةى  - ) دة ردوو3  ددةى ى دة وط8 .ى مط{   

مو ةوى موى و رَاوو دازراوةا ؤى ردان و {

 ،اط رؤ دةم  اوة م و اومم رى   رة

 م َدةموم رؤك ر  َ طر رَةى  دةمان 

  زات َ كم وام  ادان  رؤكء{.  
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2  م  وةامرط َ َدة رؤك ري  ن يراط) /

  طى و9 .(ددةى  -

)ى ةوى موةدا وة 8 و َى  ط ارى ددة ({

ةم دمم ر ر  م) ن ىراط م

دةدات، دواى وةى ن رؤ موةوة َة ،(َوا و 

 َردة ، م  ، مةراط دمم ى دةم

و مش دة دمَ رَ مك رؤ موة .م ى 

دةاز َو مى م دة َر دى و مش دا وا

    }دةام َم وةرَوة
  

/ (رؤك ررى   ر نء راطةنء نء 3

  طى مة). 9ددةى  - اى ردمن 

} ان دةَم َرر تءدة دمء دا بء م

 ةم ؤ ،نن دةوازة وم راَم  نمةراط

 ردانء دارا دة َ زىر َ .ََةَ زىر

دةدا راطى ن وةى زادام  ةنء وت 

ر درو نَررَ{.  
  

  طى دوامة). 9ددةى  - / (رؤك   ََى درةت 4

َ ا  ى دا ،ََ طر َى رؤك وةك {

 موا وا دة َوَةى رؤك  اردن َ مك  ادةى 

َ ) َرؤك دا ىم({.  
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رى ى ََدن ََ  دم نء رى {/ 5 

طى  )10ددةى   ردا رؤ موةموةى موةى مَي 

  }ار)

رزت وادةاز َى ََدن، َ وة  نء {

 دة رطَىء داراء ن راطةمن، رور َاوان 

رى موم ما  ،َش فء درى امو َو و 

  دمى دروَدة  ىوامَ  ،َودةردة موم

اَط{  

  

6 /}   وةى  رؤكَيم َ ى  ت ددن ز

  .}طى 10 (َن  وة (ددةى 

 دة  رؤك وةرَوةو  مَ دام رى {

)ى مام1 دموةى  مَي رَ وةك دموةى اى (مة+

َوة، دوا رةزامى موةى مَي و موى  دةازرَ  َا

 وةىدم ر  م{.  
  

/ (رؤك نء رى ر ن دادةر  َورى راطى 7

  طى ش) 10ن (ددةى 

} ر ىم و  وة ا واَرط زىر رة ر 

زراوةو دةزطرى دا نء ن َر دة اوم  

  .}دازراوةمن داَنء  ََن

  

  



     2020 / 2ك  – مى كوردستانر� هه ىكان هحزبوى ناوخۆى  ي�ه په  له زى و ديموكراسى هرك هالم ىرسپ                 

 
 

209 
 

  وى ناوخۆى  ي�ه په

  ى نوێ وه ى نه وه جو�نه
 )2017(ى �ى سا)2(  همارژ

  

  م هك هى ي ندكراوى كۆنگره سه په
 )28/9/2017( مانىسل�

  

   

  َن

  ):1دةي(

:مررا مم ارةوة يواذامدة  ةوة    

  موة: موةي موةى مَي

  دة: دةي ط(رن)

  رؤك: رؤ موةى موةى مَي

.َدةط   دنََ تء دةوة دةم دار : م  

  م : م راء راوةرط ء ون.

  وة.ن: و  وازةم ري رطَيء رَةدم م

.َةروة درؤ ن  ن ر  :دنََ ي  

.َ َ دمةَر َرر َر :راط  

   ررر:  ررري ن.

   :ر َ دةطَوة ر  موةى مَي ت.
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.َيوةى موةي مم يوةوي م :ةو  

  ط :طي موةي موةى مَي.

  درو: درو موةي موةى مَي.

دووة   

  موةي موةى مَي

  ): 2دةي(

  ك: موي موة :موةي موةى مَي.

ن  َو  دوو: َي موة :موة  دةم وة

اردم رةزومامي و وممنء م  ،ََ  دةوري 

  رمي  موة موة.

  َ: درو موة: موةي مَي، دموة  داو مك رادوو.

وم  َي: طط :ار زارط  ،اَ ط َ ءر يَا و

   موةى مَي.

  كَ ر َلط ،اقَ رير اقءَ مرد َر : َ :َ

.َ َا مَ ردي موم  

َ   

  مطرةم موةى مَي

  ):3ددةى (

  ر :ك م ،ي طَي (دةوةى موةي مم وم مزراوةدا ر

 ،م ، ن)ء ر دةم رؤ و دازراوام، رَةي 

) ) َمةي دووةوة ََ دةَء  50ةت وَةي رَةي و (%

 ط  َردة% ةت ةيَر 50.(  

 دةردام ءةمط  َاروام وةم َ ن دادط َر :دوو
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.َدا وةروةم وم كَرر  َامك مةَ   ط م  

ةى موةى مَي (دةي ط :َ ،مانء رران مو دازراوةم مو مو

 رؤ ءزراوامو دا رؤ مدة ر ن)ء ، م

 م ن ،ار َر  ،اردن  دوو  ز ن م ،وةم

. م   ،وةم  

  وم مر :ار ر  ام  وةم مر  رةت ةوة

دازراوةما،  دواي دوو    دواي مدم  ةوة دةَةت 

  (وا دوو  ذرم  َوةي موة  ما).

ا َ  دوو دازراوةي مو موةى  َ  :َي م ك ا م

 ،ي طدة) َ ام زراوةداك دا   ي َ ر ،َيوةى مم

  م ، م ، ن).

ش: مام دةي ط ن ر دازراوة ي مو موةي مَي، دةام ن 

    َا دةاردم   ،وةم وم ن م  

  ن دة ر ََوة.

) اردن  مةي مام28\9 وت: و دووَل ر َ دراوي  رؤذي(

.َدة ي طدة  

) اردن  مام 30/9- 28ي  رؤذي ( :و ار َل ر َدراو

.َدةدر  وةم رؤ ء م  

   رؤك ء م ءي طدة اردم ام   :م

)28/9 /2019.(  

) ي دةمزؤر   م وم نرة ر :1+ %50دة ومدة  (

  ) دة2\3.َرؤا،   دةموم رؤك رةن رَةي (
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ارة   

  ةمم موةى موةى مَي

  ): 4ددةي (

  : طَام امم ةنء طن.

ن  ؤي ء رَةدم دووة: درودم ل  موةي مَي  ارد

  وا.

.َ ر مدمم :َ  

  ارة :مم روةري ء دةر.

  َ :َوةذن مَ َم طَ اا.

.َ ن ؤظء  َر  اد  مدمم :  

.ونو ءزاروةدا دةو مدم :و  

   :رَطري  ذء روة ون.

  م :ر دادطء دةء ت.

  دة :دن  زادي ورا.

َ   

  م موةى موةي مَي

  ):5ددةى (

دمم : نءة مام     و ءَ ري َمَذ م

  طن.

. مةَ ء ر  زةرام مَد :دووة  

   :َدنء مام ري رء ر ت.

 زراوةء دااد م دمَ :ارة .ادةو  

. ء ري م دمَ :َ  
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  َ :دنء را ةم زادي ورا.

 دماوام وَ  م ى  ري وةيدمرز :و

  اردم ون  ؤي  دا.

َ :  كء ط  يؤ  دنار  ننء طة مم

   نء درودم ر.

  م: رةمم  ن  ر ون  اردن  ؤي ا.

  دةَ :دم ةم زادي ك.

   

ي طدة  

  ):)6ددةي 

.وةم وةيَ ردانء يوةمم رز :ك  

دوو: ر ماَ دة ر  ر َردنء مو مو َن 

مَرا  مون دةت  ذرةن َ رَةي دامام رء رؤن 

  ن َر  ي طدة مام رةيذ .َري دةوة داردم

 ) .نَ وم ونء مرد َر امي دامَرذ َ ار

  دة َ داي م اردمن  مم رذَا).

 وةي ر ر ذرةي مام  دواَ : دةي ط َ واوم

 4دةدات  َرذَي وم ر َردنء مو مو َن  ر 

.َر َل  

ار: مام دةي ط ر زام ر  رَطم ر َردنء 

َ وم وم ،د ،َ ، ،كك، در ،مَ ،َو) ن

.َدرَة (د  

 :َر زا ر َردن َ ذرةي داماميء مو مو 

  َن َ رَةي وم رد مَرن دة َ دةي ط دا.
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رطي م دن  ما دةي ط  ر و م دةَوة : دة

   موةي موةي مَي و زامي ا مَء و مي 

   اوة وة كر نوم َر   َ َيءوةي مم  

 ، نامدةم  َم  وةن دة ويم َ َر 

.َ دا  نء َلط نَاء م ةم  

وت: م اردم مام دةي ط ن م رَطنء 

ا رَي و  اردنء رَوة رر دةَء ك رؤذء

.(َوة دةدراردم  ن ز َر) َدةدر  ؤ وةاردم  

: دة دةام َ دةم دوو ر  َمام  اردم َادا، 

  رط ،وةي دوورر  وةم رؤ دان ن ،كر رؤك

   ةوي موي موةي ر ةوة.

م :ي   دةم دوو ر  َمام، طرامري  ةوي موي 

  موةدا ت.

%)زؤر دةم :زام1+50دةرةم يءا  و ر ر َامدة ( 

  ات،  رؤك ن م  راي دةي دووة  ردان.

مة: ي  ر روروي رؤك وةء وةم وةرَوة طر 

وةم رازرمون، ي   دةم زؤري مام ر رؤك 

  ي ةمَ.راََء طداردموة

دوامة: مام م  ةََء زؤر دةم دة َرؤ موةي 

  موةى مَي.

مة: ذرةي مام دةي ط زد دةت َ زدم ذرةي دامان، 

َ وم ونء مرد َر امي دامَرذ َ.ن  

  اردة: مام  دة ،ارَل ن  ما   دةدا.

  دوو م ،َدة مام ةيم  ادن َر َلو دوو :ةم
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ط، م َ مةي مام  ، دةمن َوة  اردمن  دةي 

  ا  دوو  َي (وام ام  َروةء دةطَةدر  ناردم

.(دة دة ام َلدوو  م مام  

مة: دة ش م ر َدةَوةء ر   َ َموة د، 

 ك اوير داواي م رؤك ن  م ن داواي مام اري ر

  دةَوة.

 مام يزؤر دةم   ،َي دةَ ءَ رؤكء ة: دةظ

.َدرَة  

ذدة:  اردم دةي رؤ دةدا    دة َن رؤك ن 

  ذن َ .َةي

و   

 م  

  ):7ددةى (

 دمورة َ  نءو راي ري وةرط ءرَراو َم :ك

. يم  

)   م مام :2000دوو  2250 نزؤر َدة  ،ََ ام (

%)50+1م ء مان () طَم  ن16  35 وة دةؤم يَر  ء،َ ا (

.موة طوةم ى  ندة ء راوةرطو را اري ءام   

 م َر :َ16  ي وةك وةم يَر  َامدة َدواو 

  م  م.تر  

  ار: ماون  م   مي مان م  موةى موةى مَي.

 م   َ ر ء ك م  م  ونام وةي :َ

م م دوور  مدا  َما ،و  َاردم مَي  ما
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.َدة   

 ،َدة م  ءَدة ؤم يَر ،مردةزء راَ ءرا :

.   ار وةيم  وندة يَر د  

 رة رر( ام ار ءَ رؤك) َ َ :و م

 م وة م ن ءَدرَوة رادةرؤ ن  ندة  م

.َدة  

 :ر رةم م  ر راردةء َزةنء راوَرء 

  ا م   دازراوة موةي موةى مَي.

ردة مرء را اما دةَ ر  رؤك ء م ءي طدة :

راي م  ن  وةرط راء منء موةنء ططن  راي 

  ط ردة دةَء ودةَوة.

   

 م  

  ):8ددةي(

  :ك14 م دا َم َاردم  وةي طن دة ََ ا

) .َدرَة14 (رؤك ءام  

  دوو: و م َوموةى  ي  دةدات.

 مام ةين م رؤك ر داواي ات وةي موم َامدة :َ

.م  

.ن دةدات يراط دمم ر ر ن :ار  

 :َن م دوور دةام َمي راطةن رةوة،  ري َ داواى  

.َر دةذ اوم  وةرؤ ن مدام  

اطةموةء دةام من  َش: مام م  ودَن ر ري ر
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  وةرموة.

 مام ةيم ومدة ر نء م وةم  ةيَوت ر

.م  

ي 3ر   :1مام م  ن دةي طوةء  داواري 

ي دةمن من 3 َر  2طَل َء  مان دةامَ َوةن 

  وةرَوة.

%) وا ي دةمزؤر   م وم نرة ر :1+50م  (

  ) دة2\3.َدةم رؤك،   دةموم رؤك رةن رَةي (

م ري يرم :دة مام   َ م ن  ن ممم وة

.َدرَوة رادةرؤ ن  ،َري دةن د  

مة: ري اردن  اردن ن وم طَل  ، ن ري 

  ة  ري ن دة.َاردن  تء ؤي  ن مو

  ادةو مزراوةء دا يؤ  وةم َ ر  م :ةدوام

زؤري دةم م دةَ، دواي َدم ن رؤوة،  م دوور 

َ ري   نوةدمرة  ن مام وةرؤ ن يةم 

.َاو دادةمم  ءَش دةَ  

  مة: ن دةامَ داواي موةى م دةي ط ت.

اردة: ن دةام َر دةي ط را  ََم مموة  رؤك 

 م َام ن,  

مة: ن دةام َري ما  ََ َردان  رةم ن 

  دةي طوة، ن داوا  دةي ط ت مي  َموة.
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م   

  رؤ موةي موةى مَي

  ):9دةي (

  ةرةوةي وا.ك: مَرا موةة دةت  موء د

دوو: زؤر دةم  اردم مام م  ن دةي طوة 

  دة َرؤك.

   :َم   راطةن  َم  دةت  مدمن.

 رؤ َا دة ك  ارؤ اردم  :ار َيءوةى موةي مم

. م رؤ  

.ي طدة مرة ردةءرا دمََ  رةر :َ  

  ش: دةامَ داواي موةى م دةي ط ت.

ء وت: دةامَ َ طراموة  م  راطةن   من دووروة

.دمم  ت  م َ  يم  

  وةىم ري يرم مدام  ََرادة  َ م :

. م  

. ريي درة يرم تء  م وةى مم داواي َامدة :م  

 َامدة: دة َام  م وةىوةى وةرط  ََرا ي طدة ر

  م   رمي ري موةى وة.

  مة: رري  ر نء راطةنء نء اي ردمن.

  دوامة: رؤك  ََي دري دةت.

م  َواو دة يرة وةي دواي ،َ رؤك َامل دة دوو م رؤك :ة

  موة ي م َ   وةرَوة.
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دة   

  ي ََدن

  ):10ددةي (

   دنََ ى :ك13   ن  13  رر ةوةء راطَدة

  ن .ر ن نء رء تءن دةر رر رؤك

 ، ،نط ةم ،اردن ، ،كك، در ،مَ ،َو) 

  ر ،َرطَي، دارا، طَان، َ ،وة).

 نةدوو: راط.َدةم وة م ن ءَةروة درؤ ن  

 :َي ََدن ررة رار  ر رةم رؤكء دةي 

. م ءط  

ةي مَي ار: ري ي ََدن ََ  دم نء ري موةي مو

   ردا رؤ موةي موةي مَي.

  ن تددن زََ ي  َيم   وةي  رؤك :َ

 وة.

  ش: رؤك نء ري ر ن دادةر  ََوري راطي ن.

 دنََ ي :وت.دةدات  ي  وةىم م  

 وةي مم َامدن دةََ ي رؤك ر داواي :

  ات.

  م: راطةن ررن  نء ري ن.
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ةم   

  

  ):11ددةي(

ر ء ررَا    َك:  و  ر  موةي مَي دةت

.وةم َم  

.َء وةردةطَدة م وةَر  ن  :دوو  

.مم ءرم ءوةم يوةوى م  َ ة َدة  :َ  

اوء م ةم   َار: م.َ دا  نء َلط َ  

 :َي ََدن دةام َري َ درَي ن  موة دووري 

.َمدةط وةم  نوت زر دةرط ،وة  

  م ءَ اَ يزمرةط َش: دة18 .َم  َل  

دة َر ون   وةء ن موة م ن  وت:

  رةَوة،  رؤك راردون.

.َدرام  رو َوام   ءَ ش رةو :  

.َ دادوةري دة ام َم :م  

م وم َ و    :ت.دة م ي وة  

  مة:   اري ر م موة ت.

دوامة: َ زء رةء ططي دمري   رةم م ء 

.وةم ي م رء ر  

ن  دةا ن  ماو مة: ر  َ  َرم و

 من ز ،مط وةم يوةوي م  من ز ،وةَر دة  

   موة طم و ا موةَ   ةََوة.

مي اردة:   وةي   م  ري َمموةى ماو

.ي دةمزؤر  م ري ء م  ات (ى)  
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  اَن رووداو اَ  ن  وةَ يم دمة: دروم

  ءَدة  م ري3  ء دواَ  َن دةَ  ََ س

دةردن) رزدةوة  م- طداردموة-مَ زةم) راَن

.َي دةووةم رؤ ري دندةر م ريء ردان    

  

ةدوام   

  روةي دات

  ):12ددةي(

دة وامر   ،َيوةي موةي مم دا:َ  

  وري ددي مام ب ( و ن). -

- . رج َ رط ،ناوةَء رم مرو  

- .وةم مزار ؤذةء دا  

  دي ت. -
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 كه هو هينۆ�َ ك�كانى ل هنجام هرئ هد :  

1- َر م ط ةَ نمرط يمر نرد 

م و رزو دةى  رؤ دةن، َا زؤرن 

.ام   ندة مر  داواى  

2-   وا ،زر ءوم امرد َر م وم ردان

دةردةَ و ر رطمم ارةوةو مو  دةى رةوةى ا ر

طان َ َةي مَ   وةى ار  ؤي 

  رزا.

3-   ( ،َذ ، ،م) زا  ر  نَر ر

وة دادةمَء زؤري ما راو ن م ردا

 رر ،دراوةَ ةم   ،وةدار َام ن

.َدة زا مَر  

4-  ممرط ومزر يؤ  ت  َمرط ة وةكم

  ب مت،  ر  َوموةي رز ب.

5-  دار ام  ،زا  ر نَر ر يزؤر

  م، م  مون و م دامي رةن.

6-  ن مدارا دة ط  ن ارةوةي ممرط  

   .َردم َ و داي  موم ما دة ب دةو
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 كان: پ�شنيارو راسپارده  

 َرطمم ارةوةو مو طان  ؤي رزي  -1

.ار ا  

2-  ( وَذ ، ،م) زا  ر نَر ر

 وة دار ن وةى كم َدرَ ارةوة.َن دا  

3-  ودراوى مَ رامَى م اوةى  ََ ةم مام

  ةراندةم انء دةمرةى دامى ذ ر نوازة اط

  رى ر موا.

رزت وادةاز َ زؤري ر ى رَن ر  -4

 م و  وم   ،م دار ام  ،زا 

.َ ورى م يَل دام َ  

رطم موم ن دة داران َرَء ام َ و  -5

.َون دةا دةم موم   نر دا  
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  )ۆاشكپ( 

 كوردستاندا �مىر هه ىكان هحزب ۆىناوخ ىو ي�ه په  له نانژ ۆتاىك      

   ن

رَةى ى 

ذمن  ةوى 

  مودا

 َى 

 مو ةوى مودا

    10%ر دا ردن
) م17 ددةى (

  )2)  /(2ردا /طى (

نرد مم َ  20%  
) ى 29ددةى (

  )2ردا /طى (

    8%ووةى طران
 /مم  :م 

  دةى م/ مَرا ةن

      10%ردن
ى ء ة /َ دد

  /  أ /َ20طى 

 وىنرد   
)25  (%

َم  
   /2طى  دةي

  موةى موةى مَي
  ةدةنو

)50(%  
  ك طي  /َددةي
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 وى ي�ه په  لهديموكراسى  و زى هرك هرسى المپ(يه  وه هين�كۆ�م ل هئ

  )دامى كوردستان�ر هكانى ه هحزب ى ۆناوخ

   شى ن�وان  هاوبهكى  يه ى پرۆژه چوارچ�وه  له 

  )KIE -دن �بژار هه ۆكوردى ب ى يمانگه په(

  و 

  )NED -ناو ديموكراسى پ�  هسندوقى نيشتمانى ل(

  كرَيت. هد ج� ج�به
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  مال هئارام ج

  ى كوردى يمانگه رى په به ڕ�وه هب

  KIE  �بژاردن  بۆ هه 

 1968دايكبوون:  سا�ى له 

 كارگ��ى و ئابورى   كالۆريۆس له به 

 وامى  رده به  به  سا�ه 20  زياتر له  

و  چاالكوانهييدا  بوارى ر�كخراوه  له

 .كات هكارد

 بژاردن و  ى هه باره له ندين كت�ب چه�

   رگ��اوه و وه نوسيوه  وه ييهديموكراسى

  :ديارترينيان  له

  

�بژاردن و ش�وازى  كانى هه سيستمه - 

 شكردنى كوردسى دابه

پ�دانى ديموكراسى  ره بونيادنان و په -

  خۆج�ى

  ر ماوه سايكۆلۆژياى جه - 

 ندين كۆنفرانس و  شدارى چه به

  ى و�تدا كردووه وه ره ده  ى له كۆنگره

 ه�نان بهرا(بوارى   له  زايه شاره  

ندين كۆرسى  داو چه)TOT-ران  راه�نه

 . شكردووه پ�شكه  وه يه و باره له

  كاروان كاظم

   بردنى  ڕ�وه ى به سته ندامى ده ئه

    KIEاردن �بژ بۆ هه  ى كوردى يمانگه په

 1987دايكبوون:  سا�ى له 

 ياسا  كالۆريۆس له به  

 وامى  رده به  به  سا�ه 10  زياتر له  

و  چاالكوانهييدا  بوارى ر�كخراوه  له

 .كات هكارد

 ندين  چه كردنى ئاماده  شدارى له به

  ته رى سياسه يپه ياساو په پرۆژه

بوارى  له  دا كردووه يمانگه كانى په گشتييه

زى،  ركه كم�انى، المهسيستمى حو

�بژاردن و  ههداواكارى گشتى، 

 و...هتدديموكراسى 

 ندين كۆنفرانس و  شدارى چه به

ى و�تدا  وه ره دهو  وه ناوه  ى له كۆنگره

 . كردووه

 ى راديۆيى و  رنامه ندين به چه

 . شكردووه فزيۆنى پ�شكه له ته

 رۆكايةتى سه  ى لهياساي رى رمانبه فه 

 وانى سل�مانى هشار


