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 ثوختة
 و ذن نيَةوان  ثةيوةنةدي  و كةوردي  كؤمةةلَااي  خيَزانةي  كة دووضاري ناوضةةكة بوَتةةوة   زؤرانةي خيَراو  طؤرِانكارية ئةوبةهوَي 

 رِيَةذةي  لةة  دادطاكةان  فةرميةةكاني   ئامارة بةثيَي جيابونةوة دياردةي. لةو طوَرِانكاريانة وةرطرتوة شيَريان ثشكي ميَردةكان
بوَ خسةتنةرِووي رِوَلَةي قةةيراني     هةولَيَكة تويَذينةوةية ئةم ،ثيَش قةيرانني رِابردووي بة ساآل بةراورد بة اليداوة سروشيت

دارايي بوَ سةر ذياني هاوسةران بةةثيَي   هةروةها بوَ خستنةرِووي رِةهةندةكاني قةيراني ؟دارايي لةجيابونةوةي هاوسةراندا
 بةسة.اوة  ئةجنامانةثشة   بةةم  طةشة   بةؤ ضةن طوَرِاويَك لةوانة )شويَين نيشتةجيَبوون و كةمي داهات و بيَكةاري ...هة. .   

 تؤمةاركراوي  و فةرمي زانياري شيكاري ئامرازي هةردوو بةكارهيَناني رِووثيَوي منوونةيي و هةروةها ميتؤدي بةثةيرِةوةكاني
 وةرطةااون  دةستنيشةانكراو  بةشةيَوةي  كة جيابووةوة كةيسي 30 لةطةلَ ضاوثيَكةوتن بةكارهيَناني بة ثاشان .ضاوثيَكةوتن

قةةيراني   دةركةةوتووة  بؤمةان  دةرئةجنامدا لة بووة. ةوةةكانئابوري رِةهةندة هؤكاري جيابونةوةكةيان بةهوَي  هةمويان كة
ي تويَذينةوةكةةدا ضةةن ثيَشةنيار و    يكوَتةا  لةة  و بةرضاوي هةبووة لة جيابونةوةي هاوسةراندا.دارايي كارياةرييةكي طةورة 
  رِاسثاردةيةك خراوةتةرِوو.

 ى مناالنةشى باخجةركاى،بةيران،هاوسةرؤل،ق: كليلي ووشةكان

 :ثيَشةكي
 هةةرة  لةبنةةما   يةةكيَك  بةة  ضةون  مرؤظايةتي، ذياني طةورةكاني و طرنط هةرة ثرؤسة لة يةكيَكة هاوسةرطاي ثرؤسةي       

 ضةندين توشي ثرؤسةيةش ئةم دادةنريَ ، ضوني بةرةوثيَش و كؤمةلَاة مانةوةي و مرؤظايةتي ذياني بةردةوامي طرناةكاني
 ، كةردووة  ثرؤسةية ئةم لةسةر نيَاةتيظي كارياةري كة طرفتانةي لةو يةكيَكة دارايي قةيراني دةبيَتةوة، طاوطرف  و كيَشة
 بةة  ثيَويسةيت  ثرؤسةة  ئةةم  بنةرِةتةةوة  لةة  ضةونكة  هةلَوةشاندنةوةي، ياخود ثرؤسةكة دواكةوتين هؤي دةبيَتة جار هةنديَ

 و ذيةان  سةةخيت  قؤناغيَكي بة هةيةو بوني جؤر جؤراو قةيراني كوردستان لة هةنوكةش هةية، طوجناو ئابوري رِةهةنديَكي
 .تيَثةرِدةبيَ  تيانداهاوآل طوزةراني

 ثرؤسةةي  هةلَوةشةاندنةوةي  دوضةاري  تةاك  كاتيَك دادةنيَ  كؤمةلَاة و تاك لةسةر خراث كارياةري جيابونةوة ئاشكراية     
 لةةة تيَرِامامنةةان لةسةةؤناةي دةبيَتةةةوة رِووبةةةرِوو ئةةابوريي و دةرونةةي كيَشةةةي كؤمةةةلَيَك بيَاومةةان دةبيَتةةةوة هاوسةةةرطاي
 لةة  دارايةي  قةةيراني  رِؤلَةي ) بةناونيشةاني  هةلَبةذاردووة  بابةتةةمان  ئةم سليَماني شاري لة جيابونةوة ريَذةي بةرزبونةوةي
 هؤكارانةةش ئةةو   ئةجنامةدراوة.  سةليَماني  شةاري  لةة  مةيدانيةة  سؤسةيؤلؤجي  تويَذينةوةيةكي كة  ي هاوسةرانداجيابونةوة
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 و تةاك  لةسةةر  كارياةرييةةكاني  شةيكردنةوةي  و بابةتةة  ئةةم  هةلَبةذاردني  بةؤ  نةاوة  بةتويَذةرانةوة ثالَي كة هاندةربوون،
 زؤربةوني  هؤكارةكةاني  و دارايي قةيرانيرِوَلَي  نيَوان ثةيوةندي دؤزينةوةي بؤ هةولَدةدةين تويَذينةوةيةماندا لةمكؤمةلَاة. 

 .جيابونةوة رِيَذةي زيادبوني لة هؤكارة كة سةرةكييانةي فاكتةرة لةويةكيَكة  دارايي قةيراني ضونكة جيابونةوة رِيَذةي
 لةضةةن  و دةطريَة   لةةخؤ  تويَذينةوةكةة  تيَةؤريي  اليةةني  يةكةةم  دةروازةي. ثيَكهةاتووة  دةروازة دوو لةة  تويَذينةوةية ئةم     

 ئامةاجني  و طرناةي  كيَشةةو  يةكةميدا باسي لة تويَذينةوةكةية، طشيت ضوارضيَوةي كة يةكةمدا، لةبةشي. ديَ  ثيَك باسيَك
 طرناةي  و رِؤلَ لة هاتووة ثيَك دووةم بةشي مبةآل ، زارةوةكانة و ضةمك ثيَناسةي وةميشدو باسي. رِوو خراوةتة تويَذينةوةكة

 لةةخؤ  جيَكةوتةةكاني  و كوردسةتان  لةة  دارايةي  قةةيراني  هةةروةها دؤخةي   زانسةتةوة،  و ئةاين  و كلتةوور  لةرِواناةي ئابووري
 ثراكتيكةي  اليةةني  كةة  دووةم دةروازةي بةةآلم جيَكةوتةكاني لةسةر ذن و ميَرد.  و جيابونةوة دةطريَ ، هةروةها هؤكارةكاني

 منونةةي  و كؤمةةلَاا  تويَذينةةوة،  ميتةؤدي  و تويَذينةوة رِيَكاريةكاني يةكةم بةشي ثيَكديَ  بةش دوو لة تويَذينةوةيةية ئةم
 رِاظةةكردني  ثاشةان . دةطريَة   لةةخؤ  ليَكدانةةوةيان  خشةتةو  خسةتنةرِووي  دووةمةيش  بةشي وة كراوة باس تاد....تويَذينةوة

 بةؤ  كةراوة  ثةيوةنديةدارةكان  اليةنةة  ئارِاسةتةي  رِاسةثاردة  ثيَشةنيارو  كؤمةةلَيَك  لةكؤتايشةدا .رِوو خراونةتة دةرةجنامةكان
 .كورديدا كؤمةلَاةي لة كةمكردنةوةي رِيَذةي تةآلق بؤ هةولَيَك وةك ليَيان سودمةندبوون

 يةكةم بةشي
 تويَذينةوةكة طشيت ضوارضيَوةي

 تويَذينةوةكة ئاماجنيو  طرناي كيَشةو: يةكةم باسي
  تويَذينةوةكة كيَشةي .1

 ديةاريكردني  تويَذينةةوةو  كيَشةةي  دةستنيشةانكردني  كةة  دةكةن ئةوة لةسةر جةخ  زانسيت تويَذينةوةي بواري شارةزاياني  
لة سيَ سالَي رِابردودا بةهوَي ئةو بارودوَخة دارايية كة كوردسةتاني ثيَةدا     1).بؤي ضارةسةر دؤزينةوةي لة بيَ  قورس. رِةناة

طةرضي ئةم كيَشةية  ،تيَثةرِدةبيَ  ضةندين كيَشةي كوَمةآليةتي سةريان هةلَداوة لةناوياندا كيَشةي جيابونةوةي هاوسةران
 دا بةةرِووني  1ثاشكوَي ذمارة )ةي جيابونةودا لةذفرة هوَكارة بةآلم قةيراني دارايي هوَكاريَكي سةرةكيية لةبةرزبونةوةي رِيَ

جيابونةوة لةساآلني قةيراندا بةرِيَذةيةكي بةرضاو زيادي كردووة بة بةراورد بة ثيَش قةيراني ئةوة خراوةتةرِوو كة رِيَذةي 
ش سةةرهةلَداني  ويَرِاي زيادبووني رِيَذةي تةآلق ذمةارةي هاوسةةرطايش كةةمي كةردووة بةة بةةراورد بةة سةاآلني ثةَي          ،دارايي
 جيَاةةي  كةة  كةردووة  واي تويَذينةوةيةةو  ئةةم  سةرةكي كيَشةي بة ثةيوةنديدارة بةطشيت زانستية كارة لةم ئةوةي *.قةيران
 ئةةو  و هاوسةةرطاي  هةلَوةشةاندنةوةي  يا سةركةوتن و ئابوري دؤخي نيَوان ثةيوةندي بيَ  كارة ئةم ثيَداني طرناي و بايةخ

جيابونةةوةي   لةسةةر  رِوَلَةي هةيةة  وة تاضةةند قةةيراني دارايةي     ،هةيةة  ثرؤسةةكة  لةسةةر  كارياةريان كة ئابورية ديوانةي
 .هاوسةران

                                                 
 التوزيل،،  و النشلر  و  للطباعلة   مكتبلة  ،( العلميلة  والرسلال   اآلحبلا   كتابلة  يف الطالل   دليل  ) العلمي البحث مناهج الشريف، حممد عبداللة 1

 35ص ،1996 مصر - االسكندرية

   دا ئامارةكاني دادطاي سليَماني خراونةتةرِوو1لة ثاشكوَي ذمارة ) *
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 . طرناي تويَذينةوةكة2
 طرناي تيوَري:

. ئةو تويَذينةوةية لة بابةتيَكي هةسةتيار دةدةيةن كةة ئةةويش دامةةزراوةي خيَزانةةو ئةةو مةترسةيانةي كةة رِووبةةرِووي           1
 دةبيَتةوة.

. ئةةةو تويَذينةةةوةي تةةا ئةةةو شةةويَنةي تويَةةذةران ئاطةةادارن يةكةةةم تويَذينةوةيةةة لةبوارةكةةةدا و هةةةولَيَكي ب ةةوكة بةةوَ       2
دةولَةمةندكردني كتيَبخانةي كوردي و كاركردن بوَ دةستنيشانكردني جوَرايةتي ئةو ثةيوةنديةي كة لة نيَوان هاوسةرطاي و 

 ئابوريدا هةية.رِةهةندي 
 :طرناي مةيداني

 دةكريَ  اليةنة ثةيوةنديدارةكان سود لة رِاسثاردةو ثيَشنيارةكاني ئةو تويَذينةوةي وةرطرن.
 . ئاماجني تويَذينةوةكة:3

 :نةوةية لة هةولَي بةديهيَناني ئةم ئاماجنانةي الي خوارةوةدايةئةو تويَذي
 ..خستنةرِووي رِوَلَي قةيراني دارايي لة جيابونةوةي هاوسةراندا1
 خستنةرِووي رِةهةندةكاني قةيراني دارايي لةسةر ذياني هاوسةران بةثيَي ئةو طوَرِاوانة:. 2

 ا. شويَين نيشتةجيَبوون
 ب. بيَكاري
 ج. كوَض

 د. هةذاري
 ه. كةمي داهات )بةهوَي ثاشةكةوتي مووضة 

 زارةوةكان و ضةمك ثيَناسةي: دووةم باسي
 رِؤلَ

 ديناميكي اليةني ثالَ دةدريَتة ضةمكيَكة رِؤلَ بةكارديَ ، جياواز بةمانايي كؤمةآليةتيةكاندا و مرؤيي لةزانستة رِؤلَ ضةمكي
 رِؤشةنايي  لةبةةر  كؤمةةلَ  يةان  تةاك  رِةفتةاري  بؤ ئاماذةية هةروةها ثيَاة، بؤ ئاماذةية واتة. رِؤلَة ئةو جيَبةجيَكاري ثيَاةيي

 ئةو دةربارةي تر كةساني و تاك تيَاةشتين بة دةبيَ  كارياةر مةزةندانة ئةو بؤيان، تر كةساني مةزةندةي يان مةزةندةيان
 ثوختةةةكراو ضةةاالكي و كةسةةي سةةيتةتي بةكؤمةةةلَيَ كةةة كؤمةلَايةتيانةةةي ثيَاةةة بةةةو ثةيوةسةة  كةةة مافانةةةي و ئةةةرك

 كؤمةآليةتيةةي  ناوةنةدة  لةةو  هةلَدةسيتَ ثيَي كةتاك رِةفتارةية ئةو كة دةكريَ  ثيَناسة شيَوةش بةم رِؤل   1).جيادةكريَنةوة

                                                 

 39ص ،1987بريوت  لبنان، مكتبة اآلجتماعية، ألعلوم مصطلحات معجم بدوي، زكي امحد 1
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 لةسةةر  سةوربوون  بةؤ  هةلَدةسةيتَ  ثيَةي  تةاك  كةة  كرداريَكة كؤمةلَة بلَيَن تر بةشيَوةيةكي دةتوانني يان. دةكات تيَدا كاري كة
  1).ثيَاةكةي دةستةبةسةراطرتين

 دارايي قةيراني
 رِةناةة  كةة  جةوهةةري  طؤرِانكاري رِووداني هؤي دةبيَتة كة ناسةقاماا دؤخيَكي لة بريتيية سةربةخؤ ضةمكيَكي وةك قةيران

  2).بيَ  ثوَزةتيظ جاريش هةنديَك دةشيَ  وة بيَ  دةرئةجنامةكاني نيَاةتيظ

 ناداراييةكان و دارايي دامةزراوة سةرنةكةوتين بة كة ثةيوةستة دارايي، سيستةمي دارِووخاني لة بريتيية دارايي قةيراني 
 بةازارِي  لة كتوثرِة و بيَشومار تيَك وونيَكي ليَي مةبةس  هةروةها. ئابوورييةكان ضاالكيية كؤي لة توند طرذبوونيَكي لةطةلَ

 دواجةار  كةة  داراييةكان دامةزراوة لة كؤمةلَيَك يان  خانووبةرة، بازارِي لة ياخود دةولَةتيَكدا هةر دراوي لة يان ثشكةكاندا،
 بةؤ  ئاسةةوارةكاني   دةرةجنامةدا  لةة  كةة  دةبةيَ  دروس  داراييانة دارِووخانة جؤري ئةو دةكيَشيَ ، دريَذة تر ئابوورييةكاني بؤ

 تونةدو  شةلَةذانيَكي  كةة  دةكريَة   ثيَانةسة شيَوةيةش بةم دارايي قةيران   3).دةكيَشيَ  دريَذة تر كةرتةكاني و بوار لة زؤريَك
 بؤ دةبيَ  كارياةري كة دارايي دارِوخاني هؤي دةبيَتة ئةوةش دوابةدواي دةبيَتةوة ئابوريةكان دامودةزطا رِووبةرِووي كة كتوثرِ
  4).تر سيَكتةرةكاني سةر

بريتييةةة لةةة دابةةةزيين ئاسةةيت طةةوزةراني هاوآلتيةةاني هةةةريَ  ئةةةويش بةةةهوَي سةةةثاندني سيسةةتمي    :رِيَكةةاري ثيَناسةةةي
 زوَريَك لة هاوآلتيان.ثاشةكةوتي مووضةو وةستاني ثروَذة خزمةتاوزارييةكانةوة كة بوَتة هوَي بيَكاربووني 

 جيابونةوة
 كةة  بةشةيَوةيةك  ثيةاو  و ذن نيَةوان  مةشةروعي  يةان  رِةمسةي  ثةيوةنةدي  بةة  كؤتايهيَنةان  بؤ ئاماذةية جيابونةوة لة مةبةس 

  5).تةردا  يةةكيَكي  لةطةةلَ  هةةبيَ   هاوسةةرطاي  مةا   تةر  جةاريَكي  و دادةبرِيَ  ديكة لةوي فةرمييةوة رِووي لة هةريةكةيان
 هةةروةها  هاوسةةريَيت و  ذيةاني  هةاتين  لةةكؤتايي  بريتييةة  جيابونةةوة  كةة  بكةةين  بةةوة  ئاماذة ئةتوانني ترةوة لةاليةكي
 سةةردةميَك  بةة  تايبةةت  ثيَةدانراوةو  دانةي  رِيَسةا  و ياسا بةثيَي كة زةماوةنديةية ثةيوةنديية ئةو هةلَوةشاندني لةبةريةك
  6) .كراوة جيَبةجيَ

بريتييةةة لةة هةلَوةشةةاندنةوةي طريَبةسةيت هاوسةةةرطاي لةةرِووي ياسةةاييةوة كةة لةةة دادطاكةان يةةةك       رِيَكةاري:   ثيَناسةةي 
 دةكريَنةوة.
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 http://penus.krd/news364-65.htm :2017كنيَر عةبدوآل، قةيراني دارايي و هوَكار و كاردانةوةكاني، سةرضةاوةي ئةةليك.وَني    3
(10-4-2017  

 ،20 علدد  اجلامعلة،  االقتصلادية  للعللوم  بغلداد  كليلة  جمللة  العربية، البلدان علي وانعكاساتها واسبابها مفهومها املالية  كورت ، اآلزمة فريد 4
 6ص ،2008 بغداد

 

 90، ل2007زاراوةي كوَمةلَناسي، و.خةسرةو مااودةلي، ضاثي يةكةم، ضاثخانةي ضوارضرا، سليَماني سةماة، فةرهةناي  5

 361، ل2008نةج  عةبدوآل حمةمةد، مروَظايةتي و ذن و تةآلق، ضاثخانةي رِوَشنباي، هةوليَر  6

http://penus.krd/news364-65.htm
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 بةشي دووةم
 جيابونةوةرِوَلَ و طرناي ئابووري و قةيراني دارايي و جيَكةوتةكاني و هوَكارةكاني 

  ةوةرِوَلَ و طرناي ئابوري لةرِواناةي )كةلتور و ئاين و زانس / باسي يةكةم
 و رِؤلَ طرناةي  لةة  جةةخ   هةرسةيَكيان  كةة  ، دةخةينةةرِوو  ئاين و زانسةتةوة  و لتورةك لةرِواناةي ئابووري طرناي باسةدا لةم

 بكةات  ضارةسةةر  خيَةزان  كيَشةةي  دةتةوانيَ  ضةةن  ريوئابو رِةهةندي كة ئةوةية دةرخةري ئةمةش دةكةنةوة، ريوئابو بايةخي
 .هةية خيَزاني هةلَوةشاندنةوةي و تيَكدان تواناي لةوة زياتر بارتةقاي

 كلتورةوة واناةيلةرِ ئابووري طرناي و رِؤلَ: يةكةم
 هاوسةرطايدا لةثرؤسةي مارةيي. ا

 كةمةةرج  دةطؤرِيَ  كؤمةلَاةكان دابونةرييت بةثيَي بةآلم هةية بووني دةستةكؤمةلَيدا طروثيَكي و كؤمةلَاة هةموو لة مارةيي
 لةبةرامبةةر  بةكورِةكة بدةن مارةيي ك ةكة مالَي دةبيَ  كؤمةلَاةكاندا لةهةنديَ بدريَ ، كورِانةوة لةاليةن مارةيية ئةم نية

 كورديةدا  لةكؤمةلَاةةي  هاوسةةريَتيدا  لةثرؤسةةي  هةةبيَ   بةمارةييةةوة  ثةيوةنةدي  مارةبكةات. هةرضةيش   ك ةكةيان ئةوةي
 لةثالَ كة ئةوةية ئةويش كورِدا، بؤ كض خوازبيَين اندنيطةي بةئةجنام لةكاتي دةكريَ  ثةيرِةو خورِةوش  هةنديَ كة ئةوةية

 داخوازيكةرةكةة  مةاددي  توانةايي  و دةسةةلَات  بةةثيَي  داواكاريةةكان  بةآلم دةكريَ  داوا شابايش زؤرجار مارةييدا داواكردني
  1).ماناا  -ئةسث -تتةنط -زيَرِ -ثارة) هاتووة ثيَك شتانة لةم زياتر مارةيي دةطؤرِيَ،

 بةرامبةةر  وةرطرتةووة  زؤريةان  برِيَكةي  ثيَشةودا  دةمةاني  لةسةةر  كورديةدا  كؤمةلَاةةي  لةة  مةارةيي  بةرضاوة زياتر ئةوةي مبةآل
 بةؤ  ديةاري  دةبةوو  لةوةي جاة مةرِ سةر سةد ثيَنج يان دووسةد يان سةد طةشتؤتة مارةيي برِي كةزؤرجار ك ةكةيان بةشوداني

  2).بكراية بوك خوشكةكاني براو

 بةلَكو خبةن، دةس  ك ةكانيان بؤ بةهيَز ئابوري ثالَثشيت كة ئةوةنةبوو بؤ زؤر مارةيي داواكردني كوردةواريدا كةلتوري لة
 دةكريَة   تيَبةيين  ئةةوةي . بةةدوربيَ   جيابونةةوة  لةمةترسةيداني  ك ةةكانيان  تا سةقاماابوة ئايندةيةكي دةستخستين بؤ

 دةبيَة   ك ةةكة  مارةيي لة بةشيَك وةك ثياو ئةستؤي هةردةكةويَتة ئةميش خؤراكثيَداني و بةخيَوكردن كورديدا لةكؤمةلَاةي
  3).بكريَ  دةستةبةر بؤي

 هاتووة ثيَك سةرةكي بةشي لةسيَ مارةي كورديدا كؤمةلَاةي  لة  بةطشيت
 .دةكرا دابني ك ةكة طواستنةوةي ثيَش زاواو مالَي ئةستؤي دةكةوتة ك ةكةدا مارةبرِيين كةلةكاتي: ثيَشةكي مارةي. 1
 .دةكرا دياري ك ةكة ئايندةيي مسؤطةركردني بؤ كة: ثاشةكي مارةيي. 2
 4).بكات بةخيَوي باواني مالَة ثيَش.و وةك ك ةكة زاوا تا ئةركيَك بة دةكرا ئةميش: بةخيَوكردن مارةيي. 3

 

                                                 

 150، ل1989غداد ، بةاحلواد هةردةويَلَ كاكايي، دابونةرييت كوردةواري ناوضةي طةرميان، ضاثخانةي  1

 82، ل1982مةال مةمحودي بايةزيدي، دابونةرييت كوردةكان، و.شوكرية رِةسولَ، دةزطاي رِوَشنباي و بآلوكردنةوةي سةردةم، بةغداد  2

 55، ل1983هيَنري هارنوَلَد هانس، ذياني ئافرةتي كورد، و.عةزيز طةردي، ضاثخانةي كوَرِي زانياري عيَراق، بةغداد  3

 84مةمحودي بايةزيدي، سةرضاوةي ثيَشوو، لمةال  4
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 بةووني  هيَشةتا  مةارةيي  لةسةةر  داواكةاري  كورديةة  ثيَشةينة  لةو بةضاوكردن و نةريتيَك وةك كورديشدا كؤمةلَاةي لة هةنوكة
 اليةةني  داواكةاري  زؤري و هيَنةان   ذن خةةرجي  نةةبوني  بةهؤي كة هةية كورِمان طةجني ضةندين شارةكاندا لةناو بؤية هةية

  1).دةخةن دواي ياخود ناكةن هاوسةرطاي بةرامبةر

 هاوسةردا لةهةلَبذاردني كارياةري و دارايي و سامان. ب
 ديكةةي  طرناةي  اليةةنيَكي   كةاملَبوون ) تةةواويَيت  بةة  طرنايةدان  و تةمةن ضؤن هةروةك طرناة اليةنيَكي ثياو دارايي بواري

 دةكةن،ثيَدةضةيَ   كةسةيَيت  توانةاي  لةة  طوزارشة   شيَوازو و كةسيَيت بةهيَزي ثالَنةري هةروةك يان ثيَكديَنيَ  ثياو كةسيَيت
 دةشةيَ   هةنةديَكجار . بيَة   دارايةي  و سةامان  لةوانةةش  شتيَك ضةن بةلَكو نا شتيَك هةموو بؤ بويَ  خؤش ثياويَكي ئافرةتيَك
 بكةات  ثياويَكةدا  لةطةلَ هاوسةرطاي طةنج و شؤخ ك يَكي ئاسايية هةربؤية خؤي، تةمةني لة طةورةتر بويَ  خؤش ثياويَكي
 دوارِؤذيَكةي  كةة  هةلَبذيَريَن  ثياويَك جؤرة هةبن ئافرةت هةنديَ ئاسايشة وة سامان، و سةروةت خاوةن بةآلم طةورة لةتةمةن
 بنةةمايي  لةسةةر  وةليَ نيية خؤشةويسيت بنةمايي لةسةر هةلَبذاردنةش ئةم بكا، دابني بؤ سامانةوة هةبوني لةرِوي باشيان

 ثيَكهيَنةاني   ئةزةلةةوة  لةة  ضةونكة  زةواج دواي لةة  دةكةات  دروس  بؤ طةورةيان كيَشةي ئةمةش داهاتويةتي ذياني جؤريةتي
 طةةورة  طةرفيت  رِووبةةرِووي  خيَزانانةة  ئةةو  زوو هةةر  بةمةةش  قةناعةةت  نةةك  بةووة  بةرذةوةنديية بنةماي لةسةر زةواجةكة
  2).ديَ  كؤتايي خيَزانةكةيان هةلَوةشاندنةوةي بة دةبنةوةو

  ئاينةوة رِواناةي لة ئابووري طرناي و رِؤلَ: دووةم
 ثرِكردنةةوةي  بةؤ  مةادة  دةبةيَ  دةكةات  لةوة باس تيايدا و دةكات ئابوري طرناي و رؤلَ باسي شيَوة بةهةمان ئيس ميش ئايين

 بةؤ  دةدات، بةةكارهيَناني  ضةؤنيةتي  بةة  طرناةي  شةيَوة  بةهةةمان  دةدات مادة بة طرناي ضةن وة بيَ ، مرؤظ ثيَداويستيةكاني
 لةةةبارِو ئيشةكردن  رةشةةوةو وةرطةرتين  و مةةةي فرؤشةتين ) وةك حةةرامكردووة  ثةةارةي دةسةتكةوتين  جةةؤري هةنةديَك  منوونةة 

 لةوباسةةةدا دةسةةتيَوةردانيَكي هةةيض بةةةآلم داوة، بةبةرهةةةمهيَنان طرناةةي بةهةةةمان شةةيَوة . هةة.... حةةةرام شةةيت فرؤشةةتين
 لةطةةةلَ بةمةةةرجيَ كةةارة ئةةةو ئةجنامةةداني لةةة سةربةسةة  خؤيةةان تاكةةةكان، توانةةاي بةةؤ جيَهيَشةةتووة ئةمةةةي نةةةكردووةو

 كردبيَةةة  دةسةةةتيَوةردان لةةةة باسةةةي ئيسةةة مدا  لةةةة نييةةةة دةقيَةةةك وةهةةةيض باةةةوجنيَ، ئيسةةة مدا ئةةةايين ئةحكامةةةةكاني
  3).لةبةرهةمهيَناندا

 ئةو بةثيَي و مرؤظ ثيَداويستيةكاني هةموو ثرِكردنةوةي بؤ لةهةولَدان بريتيية ئابوري بؤ ئاين مةغزاي * بةرِاي تويَذةران
 بةةؤ رؤذانةةةي ثيَداويسةتيةكاني  زؤرينةةةي دةبيَةة  كةة  دةكةةات مةةرؤظ سةةيري  شةةيَوةيةش بةةةو وة دةذي، تيايةدا  كةةة ذيناةيةةي 
 وايةو مرؤظايةتي تري كيَشةيةكي هةر بؤ تيَروانيين وةك ئابوري كيَشةي بؤ ئيس م تيَرِوانيين بلَيَني دةتوانني .ثربكريَتةوة

 بؤ هةولَ رِيَاةيةشةوة لةو هةر وة ثاؤز قورئاني دةقي بؤ دةطةريَتةوة مرؤظ ئابوريةكاني بنةرِةتية كيَشة ضارةسةركردني بؤ
 لةةدابينكردني  بريتييةة  ئاينةدا  لةة  ئةابوري  سياسةةتي  هةةولَي  هةموو بلَيَني دةتوانني بؤية هةر. دةدؤزيَتةوة ضارةسةركردني

                                                 

 247، ل1983، بةغدد احلواد حوسي َن خةليقي، كوَمةلَناسي كوردةواري، ضاثي دووةم، ضاثخانةي  1

 158ص ،2003 بريوت الثقافة،  املكتبة ،1ط السعيدة، الزوجية احلياة الرواجبة، امحد عايدة 2

، 2004 لبنلان  - بلريوت  والتوزيل،،  والنشلر  للطباعة  اآلمة دار السادسة، الطبعة التحرير، حزب منشورات من سمم،اآل يف االقتصادي النضام 3
 64ص
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 وةك طرناةةكاني  ثيَداويسةتية  هةةموو  ئةةوةي  لةسةةر  سةورة  شةةرعي  ئةةحكامي  دةبيةنني  هةربؤيةة  تاكةةكان،  خؤشاوزةراني
 لةسةر جةختكردنةوة لةرِيَاةي ئةويش ثربكريَتةوة، تاكيَك هةموو بؤ  ه... بوون نيشتةجيَ شويَين -جلوبةرط – خواردن)

 باةات  ئةةوةي  بةؤ  ئةمةش ثرِكاتةوة، مندالَي و مالَ خؤي بؤ ذياني طرناةكاني ثيَداويستية بتوانيَ ئةوةي بؤ ثياو كاركردني
 تايبةةتن  ثيَداويسةيت  خةاوةن  كةة  دةكةات  لةوانة باس كاتيشدا هةمان لة وة بةرزبيَتةوة، ولَات ئابوري و ئاماجنةكاني بة

 .بكريَ  دابني وآلتةوة لةاليةن ثيَداويستيةكانيان دةبيَ واية ثيَي ئةو بكةن كار ناتوانن ئةوانةي بةتايبةت
 مةرؤظ  بنةرةتيةةكاني  ثيَداويسةتية  تيَركردنةي  لة بريتيية ئابوري بؤ ئيس م ئايين تيَروانيين كة بلَيَني دةتوانني لةكؤتايدا

 قورئاندا لة بةكارهيَناني ضؤنيةتي و ثارة لةرِواناةي هةر وة رِةطةزي، و كؤمةآليةتي و ئايين و مرؤيي جياوازيةكي هيض بيَ
يُحِةُّ    التُْسةرِفووا ِِنهة ُ   ال وَ) شةانازي  و فةةخر  بةؤ  نةةك  طرناةةكان  ثيَداويسةتية  ثرِكردنةةوةي  بةؤ  ثيَويسةتة  ثةارة  كةة  هاتووة

  1).اْلمُْسرِفِنيَ 

 انستةوةزي لةرِواناةي يلَ و طرناي ئابوورسيَيةم: رِوَ
كارياةري و طرناي تايبةتي خوَي هةيةو ليَرةدا بةوَ بةلَاةةي زيةاتري ئةةم باسةة هةرةمةكةةي        ئابووريلةرِواناةي زانستةوة 

ماسلََو بة منوونة دةهيَنينةوةو بةةكورتي باسةي دةكةةين كةة تيايةدا دةربةارةي ثيَداويسةتيةكاني مةروَظ ثةوَليَن بةندييةةكي           
نةةةي مروَظايةةةتي دادةنريَةة . بةةةبرِواي ماسةةلَوَ   كةةردووةو بةيةةةكيَك لةةة طةةرنا.ين تيوَرةكةةاني سةةةر بةةة رِيَبةةازي قوتاخبا   

لةسةرةتاوة بة ثيَداويستية فيسةوَلوَذيةكان دةسة  ثيَةدةكات و     ،ثيَداويستيةكاني مروَظ بةشيَوةيةكي ضوضةكي طةشة دةكةن
كاني مروَظ ئةمةش ماناي طرناي مادة بوَ ثرِكردنةوةي ثيَداويستية ،دواتر بةرةو هيَنانةدي و بةدةستهيَناني خود سةردةكةون

  2).دةردةخات

 
     

                                                 

 31اآلية  اآلعراف، سورة الكريم، القرآن 1

 104،ل2006كةري  شةريف قةرةضةتاني، سايكوَلوَذيايي طشيت، ضاثخانةي زانكوَي سةآلحةدين، هةوليَر  2

 ثيَداويسيت 

 بة دةستهيَناني خود

رِيَزطرتين خود ثيَداويسيت  

كوَمةآليةتي ثيَداويسيت  

 ثيَداويسيت ئةمن و ئاسايش

فيسوَلوَجي ثيَداويسيت  

http://www.al-malekh.com/vb/f468/10906/
http://www.al-malekh.com/vb/f468/10906/
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 ئيسةراحةت  و ئؤكسةجني  خواردنةةوةو  و خةؤراك ) لةة  بريتني ثيَداويستيانة ئةو لةطرنا.ين: فيسؤلؤجيةكان ثيَداويستية.1
 بةةةدوايي طةةةرِان و مةةرؤظ بةةؤ بناغةةة ثالَنةةةر و بةةة دةبةةن ثيَداويسةةتيانة ئةةةم تيَركردنةةي ماسةةلؤ بةبؤضةةوني ، هةة....

 تةا  وابةووة  ثيَشةي  داينةاوةو  هةرةمةكةة  لةسةةرةتاي  فيسةؤلؤجيةكان  ثيَداويسةتية  طرناي لةبةر هةر تر، ثيَداويستيةكاني
 .تر خانةكاني بة باةين ناتوانريَ  نةكريَ  تيَر يةكةم خانةي

 بةؤ  ثالَنةةر  بةة  كةةدةبن  دةكةات  ثيَداويسةتيانة  جةؤرة  لةةو  باس هةرةمةكة ئاستةي لةم: دلَنيايي و ئاسايش ثيَداويسيت. 2
 منونةة  بةؤ  دوربكةويَتةةوة  شةلةذان  و دلَةةرِاوكيَ  و لةةترس  و باةةرِيَ  سةةالمةتيدا  و دلَنيةايي  و ئاسةايش  بةدواي مرؤظ ئةوةي

 مووضةةيةك  بةرِة  كارةكةةت  مةا   لةبةرامبةةر  ماناانةة  ثةاريَزراوةو  كارةكةةت  مةكاني و شويَن كة لةوةي هةبيَ  طةرةنتيةك 
 .وةردةطري 

 دةردةكةةويَ ،  ثيَداويسةيت  لةة  جةؤرة  ئةةم  ئاسايش و فيسؤلؤذي ثيَداويسيت ثرِكردنةوةي دواي: كؤمةآليةتي ثيَداويسيت.3
 كؤمةآليةةتي  ثةيوةنةدي  و بةخؤشةويسةيت  ثيَويسةيت  بةةردةوام  و بةذي  تةةنيا   بة نةتوانيَ   كة واهةلَكةوتوة مرؤظ سروشيت
 دلَةةرِاوكيَ  و خةةمؤكي  و سةةرةرِؤيي  هةؤي  دةبيَتةة  ثرِنةكاتةةوة  ثيَداويسةتيةي  ئةةم  مرؤظ ئةطةر وة هةية، دةوروبةردا لةطةلَ
 .بووني

 و ليَباايَة   رِيَةزي  بيَة   كةسةيَك  ئةةوةي  بةؤ  مرؤظةة  ئةارةزوي  حةةزو  مانةاي  ثيَداويستية ئةم: خود رِيَزطرتين ثيَداويسيت.4
 هةةركاتيَك  ئنجا نةكاتةوة، كةم لةنرخي و نةكات ثيَ سوكايةتي كةس و هةبيَ  بةخؤي تايبةت سةربةخؤ و كةسايةتيةكي

 هةسة   مرؤظ بةثيَ ةوانةشةوة وة. دةبيَ  دروس  ال برِوابةخؤبوني و متمانة و بةهيَز هةسيت مرؤظ بوو تيَر ثيَداويستية ئةم
 .دةبيَتةوة كؤمةآليةتي و دةروني طاوطرفيت كيَشةو زؤر رِووبةرِووي بةمةش و  دةكات دلَةرِاوكيَ و توانايي بةكةم

 لةةتواناو   هةيةةتي  كةة  ئةارةزووةي  و حةةز  ئةةو  مةرؤظ  وايةة  مانةاي  ثيَداويسةتية  ئةةم : خةود  بةدةسةتهيَناني  .ثيَداويسيت5
 حةةزو  لةطةةلَ  بةمةةرجيَك  بكةات،   بةرجةسةتةيان  ضةاالكيةكيةكانيدا  و لةةكار  و بيَنيَتةةدي  واقعيدا لةذياني ليَهاتووةكاني

  1).باوجنيَ  تواناكانيدا ئارةزو
 ثيَداويسةتية  لةثرِكردنةةوةي  هةةر  مرؤظةةكان،  رِؤذانةةي  ذيةاني  بةؤ  هةيةة  زؤري طرنايةةكي  و رِؤلَ مةادة  بةرِاي تويَةذةران * 

 هةيض  ناتوانيَة   نةةبيَ   ثيَويسة   وةك مةرؤظ  مةاديي  اليةةني  ئةطةةر  ضةونكة  خةود  بةدةستهيَناني دةطاتة تا فيسيؤلؤجيةكان
 ئةةةم نةةةتوانيَ  ئةطةةةريش و بةدةسةةتبهيَنيَ  ، هةة.. جلوبةةةرط .. و خةةواردن)لةةة بةةريتني كةةة بنةةةرِةتي ثيَداويسةةتيةكي
 كؤتةةايي و سةةيَيةم و دووةم ئاسةةيت بةةة باةةات ناتوانيَةة  ئةةةوا هةرةمةكةةةدان خةةوارةوةي لةةة كةةة ثرِبكاتةةةوة ثيَداويسةةتيانة
لةة ئاسةيت خةوارةوةي ئةةم هةرةمةدايةةو نةةيتوانيوة باةات بةة ثلةةكاني سةةرةوةي            كوَمةلَاةي كوردي تا ئيَستاهةرةمةكة. 
 هةرةمةكة.

 

 

 

 

                                                 

 106ل ،سةرضاوةي ثيَشوو ،سايكوَلوَذيايي طشيت ،كةري  شةريف قةرةضةتاني 1
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 جيَكةوتةكاني و كوردستان لة دارايي قةيراني/ دووةم باسي
 كةم: قةيراني دارايي لة كوردستانية

 و ئاسةةوار  رِؤذانةة  يدار كةة بووة بة كيَشةيةكي ديار و مةترسة  ، ةوة قةيراني دارايي لة باشوري كوردستان2014لة سالَي )
 فرةاليةنةةو بةريتني   قةيرانةة  ئةو سةرهةلَداني هؤكارةكاني. دةردةكةويَ  كؤمةلَدا طشتيي و تاك ئاسيت لةسةر كاردانةوةي

 سيسةتةمي  لةة  نادادثةةروةري  سياسةييةكان،  حزبةة  نةارِيَكيي  و و ناتةةبايي  كوردسةتان  و لة عيَراق داعش جةناي بووني)لة
 رِيَةذةي  زؤريةي  مووضةةخؤران،  ذمةارةي  زؤريي و عيَراق، كوردستان تري ناوضةكاني ثةنابةراني زؤربةي لةخؤطرتين مووضة،

 لةة  سةرةكني هؤكاري كة  تر هؤكاري ضةندين تؤكمةو ئابووريي ذيَرخاني نةبووني طةندةلَي، دياردةي بووني خانةنشينان،
 خؤمةالَي  دةسةةآلتداراني  حوكمرِاني لةسةردةمي كوردستان، ميَذوودا باشووري لة جارة يةكةم. دارايي قةيراني لَداني سةرهة
 لةة  يةةكيَك  ديكةة،  ئاسةةوارانةي  ئةو لةهةموو بةدةر كة ببيَتةوة،  جؤرة لةم يةكي بةدواي يةك قةيراناويي دؤخيَكي تووشي

 زيةاد  كةة   كوردستان، فةرمانبةراني سةرجةم مووضةي دواخستين و ثاشةكةوتكردن بريتيية لة تر كاردانةوةكاني جياوازيي
 تةندروسةيت  و كؤمةآليةةتي  دةروونةي،  سياسةي،  ناجيَااي دؤخيَكي ئةوانةيش هةموو دةرةجنامي هةية، دريَذةي سالَيَكة لة

  1).ئاراوة ديَنيَتة خراث كاردانةوةي رِؤذ دواي لة رِؤذ كة ئاراوة، هاتؤتة

 هاوسةراندارايي لةسةر  قةيراني دووةم: جيَكةوتةكاني
 لةسةةر   زؤري مةترسةيداري  و خةراث  اليةةني كؤمةلَدا، لةة  قةةيرانيَك  هةةموو  ئاسةوارةكاني و كاردانةوة طشيت  شيَوةيةكي بة

سياسةيي و   كؤمةآليةةتي و  طةشةةي  دواكةةوتين ) لةوانةة  هةية، بةطشيت و هاوسةران بة تايبةتي تاكةكان و كؤمةلَ ئاسيت
 زيةادبووني  نةخويَنةدةواري،  زيادبووني بيَكاري، سةرهةلَداني دةرووني، تةندروسيت و ئابووري و رِؤشنباي و ثةروةردةيي و

 و كةرِين  و بةازارِ  مجوجةوولَي  كةمكردنةةوةي  دزيةن،  ديةاردةي  سةةرهةلَداني  خيَزانةي،  دؤخةي  تيَك ةووني  كؤضكردن، دياردةي
 ئةالوودةبوون  كؤمةآليةتييةةكان،  ثةيوةندييةة  كةمبوونةوةي ئاسايش، و ئةمن وةبةرهيَنان، الوازيي كةمبوونةوةي فرؤش ،

 توندرِةوانةةة، رِةفتةةاري و توندوتيةةذي جؤرةكةةاني زيةةادبووني دانيشةةتووان، ذمةةارةي كةمبوونةةةوةي هؤشةةبةرةكان، مةةاددة بةةة
 و دةروونةةي كيَشةةة زيةةادبووني خيَزانةةةكان، ب ةةووككردنةوةي جيابوونةةةوة، وةك كؤمةآليةتييةةةكاني كيَشةةة زيةةادبووني
 هةةموو  دةرةجنامدا لة ئةطةرضي ئاسةوارانة، ئةو هةموو بووني ، ه. تر... نةشياوي دياردةي ضةندين و ةكانتةندروستيي
 زؤريان زياني و زةرةر بةهؤيةوة نةتةوةية، و كؤمةلَ ئةو ميَذووي و ثاان و طةجنان و مندالَان ذنان، ثياوان، لة هاووآلتيان
 قةيرانةة  زؤري و طةةورة  بةاجي  ثيةاوان  ئةطةةر  بةطشةيت  بةآلم دةبيَتةوة، طرف  دوضاري شيَوةيةك بة هةريةك و بةردةكةويَ 

  2).ذنانيش بة هةمان شيَوةي ثياوان مةترسي و زيانيان بةردةكةويَ  بةركةويَ ، ئابوورييةكانيان

 طرنا.ين ئةو ئاسةوارانةي كة بةهوَي قةيراني داراييةوة رِووبةرِووي هاوسةان دةبنةوة لةرِووي كوَمةآليةتيةوة وةك 
دةروونةةي و  و جةسةةتةيي توندوتيةةذيي جؤرةكةةاني تةشةنةسةةةندني لةشترؤشةةي، ديةةاردةي زيةةادبووني ، تةةةآلق زؤربةةووني)

 مالَةوةي سووضي بؤ ذنان طيَرِانةوةي خويَندن، لة ذنان بيَبةشكردني ،وةضةخستنةوة يان مندالَبوون سنوورداركردني سيَكسي،

                                                 

 سةرضاوةي ثيَشوو ،قةيراني دارايي و هوَكار و كاردانةوةكاني ،كنيَر عةبدوآل 1

-http://www.hewar.com/economics (10-6: االلكرتونلي  املوقل،  علن  نقلم  االقتصادية، والدورات األزمات اهلل، العبد مصطفي 2
2017) 
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 تةر،  ضةةنديين  و ب ووك بة طةورة و ك ان بةشووداني بةزؤر و بةشوودان زوو وةك دياردةكاني لَدانةوةي  سةرهة خيَزانةكان،
 قبةةوولَكردني هاوسةةةرطاي، ذيةةاني ثيَكهيَنةةاني كةةةميي بيَكةةاري، زؤربةةووني ذنةةان، خؤكوشةةتين و كوشةة  زيةةاتربووني يةةان

 لةةةرِووي  .... هةة. هاوسةةةرطاي ناثةةاكيي زيةةادبووني خيَزانةةي، و منةةدالَ كيَشةةةي زيةةادبووني دةسةةتدريَذي، و سةةووكايةتي
 خةةةمؤكي،) وةك دةرونييةةةكاني طةةريَ و  كيَشةةة دةروونيشةةةوة ئةةةوةي دوضةةاري هاوسةةةران دةبيَةةةتةوة بةةريتني لةةة زيةةادبووني

لةةرِووي    ....هة.  مرؤظةةكان  رِؤحيةي  اليةةني  الوازبووني و دةرووني طوشاري و بيَمتمانةيي بيَزاري، و بيَتاقةتي دلَةرِاوكيَ،
 وةك جةسةتةييةوة،  رِووي لةة  نةخؤشةييةكان  تةندروستيشةوة ئةوةي هاوسةران دووضاريان دةبيَتةوة بريتني لة )زيةادبووني 

 هةؤي  دةبنةة  نةخؤشةييانةي  لةةو  زؤريَةك  و بةدخؤراكي جةستة، وازبوونيخويَن،ال ثةستاني زيادبووني دةماغ، و دلَ جةلَتةي
  1 )دةبنةوة . تر نةخؤشييةكاني لة زؤريَك دوضاري دةرةجنام كة مرؤظةكان، بيَهيَزيي و سسيت

 هوَكارةكاني جيابونةوةي هاوسةران جيَكةوتةو /باسي سيَيةم
 كةوتةي جيابونةوة لةسةر هاوسةرانيةكةم: جيَ
 و ياسةايي  كيَشةةي  كؤمةةلَيَك  لةة  دةبينيَتةةوة  خةؤي  ضةون  ميَةرد  و ذن بؤ ئازاراوي تاقيكردنةوةيةكي بة دائةنريَ  جيابونةوة
 بيَة   ثياو ض مرؤظ وة دةبنةوة، هاوسةرةكان دوضاري هاوسةرطاي بةثرؤسةي هيَنان كؤتايي دواي كة كؤمةآليةتي و ئابووري
 بةكؤمةةلَيَك  جيابونةةوة  دواي رِاسةتةوخؤ  ئةةوا  نةةبيَ   دةرونيشةي  و كؤمةآليةتي و ئابووري كيَشةيةكي هيض ئةطةر ذن ياخود
 بةؤ  ثيَويسةتة  تةاك  هةربؤيةة  ذيانةةوة  لةاليةنةةكاني  زؤريَةك  لةة  هاوسةةناي  تيَكةداني  هةؤي  دةبيَتةة  و تيَثةرِدةبيَ  كيَشةدا

 ويَةرِاي  ئةمةة  كؤمةلَايةتيةدا،  و ئابوري و سؤزداري اليةني لة ب يَتةوة خؤيدا ذياني بة جيابونةوة دواي دياريكراو ماوةيةكي
 نزيكةةكاني  كةسةة  لةةناو  دةكةات  و شةةرم  خؤشةويسةيت  دانةي  لةدةس  و دارِوخان بة هةس  جيابونةوة دواي لة تاك ئةوةي
 تةر  كةساني بةرامبةر دةبيَ  توند و دةطؤرِيَ هةلَسوكةوتي وة دةبيَ ، كؤمةآليةتي دابرِاني توشي ئةمةشة هةرلةبةر خؤيداو

  2).سؤزداري و دةروني طريَي كيَشةو بووني دروس  هؤي دةبنة كة دةردةكةويَ  تيا هةلَسوكةوتي كؤمةلَيَك بةجؤريَك

 دةبيَتةوة دوضاريان طةورانةي كيَشة لةو يةكيَك ثياوان منونة بؤ دةبنةوة كيَشة زؤر دوضاري جيابونةوة لةدواي هاوسةرةكان
 كةة  مارةيش ثيَداني هةروةها مندالَةكاني و ذن بؤ نةفةقة بةثيَداني بيَ  ثابةند ئةبيَ  كة بةوةي ئةويش ئابوريية كيَشةي

 ئةةركي  ئةةكات  دووةم هاوسةةرطاي  كةة  دةطريَة   ثيةاو  بةةرؤكي  تةريش  كيَشةةيةكي  وة هةية، بوني رِؤذهةلَاتي لةكؤمةلَااي
 واي ئةمةةش  ثيَشةووي  ذنةي  و مندالَةكاني بةخيَوكردني كاتدا هةمان لة شان سةر دةكةويَتة تازةكةشي خيَزانة بةخيَوكردني

 ئابوريةدا  كيَشةةي  كؤمةةلَيَك  بةة  شةيَوة  بةهةةمان  ئافرةتيش وة بيَ ، طةورة بةرثرسياريَيت و ئابوري كيَشةي توشي ليَدةكات
 نيةة  كاريةان  كةة  ذنانةشةي  ئةو وة ئابوريةوة، لةاليةني بةتايبةت بةميَردةكةي  بووة ئةستور ثش  ثيَش. ضونكة تيَثةرِدةبيَ

 لةة  جيابونةةوة  لةةدواي  بةتايبةةت  دةبنةةوة  ئةابووري  طةةورةتري  كيَشةةي   توشةي  نية كراويان دياري ئابوري سةرضاوةيةكي
 هةسة    وا ضةونكة  بكةات  كةمي بة هةس  ذنةكة وادةكات بةمةش و باوكيان مالَي دةطةرِيَنةوة مندالَةكاني و خؤي كة كاتيَكدا
 و كاردةكةةن  دةيةةك  تةارِا  كةة  ذنانةي ئةو بةثيَ ةوانةشةوة وة خيَزانةكةيةوة، بةسةر بار بونةتة ةكانيمندالَ و خؤي دةكات

                                                 

 قةيراني دارايي و هوَكار و كاردانةوةكاني، سةرضاوةي ثيَشووكنيَر عةبدوآل،  1

 422ص ،1984 بغداد بغداد، مطبعة اجلامعة العاللة، االجتماع علم امحد، عبداملنعم صبيح و القصري عوني مليحة 2
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 تارِادةيةك هةية مندالَةكانيان بؤ ذيانيان ثيَداويستيةكاني دابينكردني تواناي هةيةو سةربةخؤيان داهاتي سةرضاوةيةكي
  1). نية تريان بذيَوي سةرضاوةيةكي هي ي ي بةوانة بةبةراورد دةكات لةسةر كارياةريان جيابونةوة تةي ليَكةو كةم.

 لةة  طوزارشة   شةيَوةيةك  هةيض  بةة  نةاتوانيَ  دانةراوة  لةسةةر  نيشةانةي  هةميشةة  داخةراودا  كؤمةلَاةي لة تةآلقدراو ئافرةتي
 كةةم  ئةةوةي  ويَرِاي ئةمة بثؤشيَ ، ثؤشاك خؤي بةدلَي بكاو مامةلَة و هةلَسوكةوت ئاسايي ئافرةتي و وةك بكات ئازارةكاني

  كؤمةلَاةةي  و رِؤذطةار  سةوتةمةني  دةبيَتةة  دراو تةةآلق  ئافرةتي بةمةش و بكات لةطةلَدا هاوسةرطاي تر جاريَكي هةية ثياو
  2).ثياوساالر

 ماف، مومارةسةكردني وةك نةك دةكريَ  سةير الواز خالَي و شكس  وةك جيابونةوة كورديدا لةكؤمةلَاةي * بةرِاي تويَذةران
 دةيان هةميشة داوة حةشار خؤي توانج و تا و هةلَبةس  قسة و تؤمةت دنيايةك  جيابونةوةيةكةوة هةموو لةدواي هةربؤية
 هاوسةةرة  بةؤ  كؤمةآليةةتي  سةزايةكي  لةة  جاةة  ئةمةةش  وة مةيَ  رِةطةةزي  بةؤ  بةتايبةت جيابؤوة كةسي سةر خراوةتة ثرسيار

 .نيية تري مانايةكي هيض جيابؤوةكان
 جيابونةوة هؤكارةكاني: دووةم

 بؤئةمةةش  ئةجنامةدةدريَ،  رِةمسي يان شاراوة طريَبةسيت بةطويَرةي ميَرد و ذن لةنيَوان هاوبةش ذياني ثيَكهيَناني ئاشكراية
 لةنيَوانيانةدا  طرفتيَةك  وايةة  مانةاي  طرِيَبةسةتةيدا،ئةوة  ئةةو  ثوضةةلَكردنةوةي  برِياري يةكيَكيان بةستووةكان ثةميان طةر

 يةان  كؤمةآليةةتي  طاوطةرفيت  كةة  ئةوةية ماناي ئةمةش. ناكريَ ضارةسةر نةبيَ طريَبةستةكة بةهةلَوةشاندنةوةي رِويداوةو
هوَكارةكةاني جيابونةةوة فةرة هوَكةارن وةك      .بهيَنن بةوطريَبةستة كؤتاييوايكردووة كة  دةروني يان ئابووري يان يةتي كةسا

ناثةاكي   ،نةةزوَكي  ،نةةطوجناني ذن و ميَةرد   ،ردن يا ذنهيَناني زوَرة ملةيَ شوك ،هاوسةرطاي زوو ،)كةمي ماوةي دةزطاانداري
 و طرناةي لةة تويَذينةوةكةمانةدا تةةنها     تةكنةةلوَجيا...ه.   ،فرة هاوسةةري  ،ئالودةبوون بة مادةي هوَشبةر ،هاوسةرطاي

  3).كة ئةمانةي الي خوارةوةن ئابوريةكان هؤكارة سةر دةخةينة زياتر فؤكةسي
  مووضة ثاشةكةوتيبةهوَي سيستمي ) داهات كةمي. 1

 ليَكةوتةةي  كةردووةو  دروسة   مووضةةخؤران  بةؤ  كيَشةةي  طةورةترين كوردستاندا لة هةنوكة كة طرناانةي هؤكارة لةو يةكيَك
 هةةريَ   حكومةةتي  كةة  ئةةوةي  دواي ئةمةةش  مووضةةي قةرمانبةرانةة    )سيسةتمي ثاشةةكةوتي   ذيانيان بؤسةر هةية خراثي

 ثةرلةةماني  دةرةوةي لة برِياريَك  بة ناضار بكات مووضةي فةرمانبةرةكاني دابةش ثاشةكةوت بيَ خؤيداو لةكاتينةيتواني 
 لةة  ماناانةة % 75 بةؤ % 10 لةة  رِيَذةكةةي  كةة  بةشةيَوازيَك  سةةثاند  مووضةةخؤراندا  بةسةر ثاشةكةوتي سيستمي  كوردستان
 بةؤ  ونةطةريَتةةوة  بترؤشةيَ  نةةوت  خةؤي  كوردسةتان  ديَة    ئةةوه  ايدو برِيةارةش  ئةم ضاوطي دةبرِدريَ ، فةرمانبةران مووضةي
 بةةرِي، كوردسةةتان ي%18 بودجةةةي كاردانةةةوة لةيةكةةةم بةغةةداش ئةةابوري، سةةةربةخؤبوني هةةةنااوي يةكةةةم وةك بةغةةداد

 رِيَةذة  بةو مووضة ثاشةكةوتي. ئاراوة هاتة ئابوري كؤمةلَايةتي، دةرووني، سياسي، ناجيَااي دؤخيَكي ئةمةش دةرةجنامي

                                                 

 433ص ، املصدر السابق،العاللة االجتماع علم امحد، عبداملنعم صبيح و القصري عوني مليحة 1

 6-5، ال2011، سالَي 8عةلي، ضارةنوسي ئافرةتي تةآلقدراو لة كوَمةلَاةي داخراودا، طوَظاري ئةستيَرة،  ذمارة شي ن  2

: 2016 ئةةةةةليك.ؤني سةرضةةةةاوةي تةةةةةآلق، و خيَةةةةزان هةرةسةةةةهيَناني هؤكارةكةةةةاني فةةةةارس، سةةةةاية.و الةةةةراوي، شةةةةندي حممةةةةد 3
http://www.shanpress.com/details.aspx?jimare=5813 (20-6-2017  

http://www.shanpress.com/details.aspx?jimare=5813
http://www.shanpress.com/details.aspx?jimare=5813
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 ةبةرِ  ئةةو  لةسةة  كةردووة  سةتاندارد  ذيانيةان  سةالَة  ضةندين ضون فةرمانبةران شاني سةر خستؤتة قورسي بارطرانيةكي زؤرة
 كيَشةة  و دةبيَة   خةراث.  كوردسةتان  هةريَمي  لة تيانيشهاوآل  ذياني و طوزةران تاديَ  وةريانارتووة، ماناانة كة مووضةيةي

 لةة .  جيابونةةوة  رِيَةذةي  زؤربوني هؤي بؤتة هةبووةو خراثي ليَكةوتةي بةمةش لةثةرةسةندندان ئابوريةكان و يةتيكؤمةآل
 ئيَسةتا  دؤخةةي  بةةم  يةتيةةكان كؤمةآل كيَشةة  و  نةةبووة  خراث خةلَك طوزةراني ئيَستا بارتةقاي كات هيض رابردوو دةيةكاني
  1).دروستكردووة كوردستان  هةريَمي  يةتيكؤمةآل  تةوني بؤسةر  مةترسيداري  كارياةري ئةمةش نةطةشتوة،

يةةكَيك لةةو هوَكةارة سةةرةكيانةي كةة كارياةةري نيَاةةتيظي كردوَتةة سةةر ذيةاني هاوسةةران سيسةتمي              بةرِاي تويَذةران* 
ثاشةكةوتي مووضةية ئةمةش بةهوَي ئةوةي لةم سيستمةدا رِةضاوي هيض بنةمايةةكي ياسةايي نةةكراوة و بةةزوَر سةةثيَنراوة      

مة ويَرِاي ئةةوةي زيةاتر لةة نيةوةي مووضةةي فةرمانبةةران       بةسةر فةرمانبةرانداو لةبنةرِةتيشدا بيَداديةكي زوَري تيَداية ئة
ثاشةكةوت كراوة ماناانةش ناتوانن لة كاتي خوَيدا ئةو ضارةكة مووضةية بدةن هةنةديَكجار بةة دوو مةانط جاريَةك تةةنها      

وة لةبةر  ،يوة ئةم سيستةمة فةرمانبةراني سةربازي نةطرتوَتةوةو تايبةتة بة فةرمانبةراني شارستان ،مووضةيةك دةدريَ 
ئةوةي مووضة و بازارِ تةواوكةري يةك.ن طرفتيَك لة يةكيَكيان دروس  بيَ كارياةري دةبيَ  بوَ سةر ئةوي تريان واتةة ويَةرِاي   

ئةم هوَكارةش دادةنريَ    ،خراثي دوَخي مووضةخوَران ئةوانةشي فةرمانبةرنني بةهةمان شيَوة دوَخي ذيان و طوزةرانيان خراثة
 هوَكارة سةركيةكاني هةلَوةشاندنةوةي خيَزان.بة يةكيَك لة 

 نيشتةجيَبوون شويَين نةبووني .2
  هاوسةةراندا  ذيةاني  لةبةةردةم   دةكةات  دروسة   طةةورة  كؤسثي كة هؤكارةكارانةي لةو يةكيَك بوون نيشتةجيَ شويَين نةبووني
 ئةةم  جةؤر  جةؤراو  قةةيراني  كؤمةةلَيَك  بة هةريَ  دوضاربووني ثاش هيَناوة، ثيَك هاوسةريان ذياني تازة ئةوانةي بةتايبةت

 و تيَك ةون  بةؤ  سةةرةكية  هؤكةاري  بةوون  نيشةتةجيَ  شةويَين  نةةبوني  بلَةيَني  دةتةوانني  كةواتةة . سةندووة ثةرةي زياتر طرفتة
 هةةذارو  مرؤظةي  نيَوانيةان،  ثةيوةنديةةكاني  بةارودؤخي  لةسةر هةية رِاستةوخؤي كارياةري ضونكة خيَزان هةلَوةشاندنةوةي

 بةووني  نيشةتةجيَ  حةوانةةوةو  شةويَين  كاتيَكةدا  لةة  تايبةةت  بة ناكات ئارامي بة هةس  دةرونيةوة لةرِووي دةرامةتيش كةم
  2).نةبيَ 

 وة دادةنيَة ،  هاوسةةريَيت  ذيةاني  ثيَكهيَنةاني  بةؤ  سةنور  نيشةتةجيَبوون  شةويَين  كيَشةيةو لةم نيية بةدةر كورديش كؤمةلَاةي
 بةهيَز ثةيوةندييةكي رِؤذهةآلتيةكان كؤمةلَاة لة ديارة. خيَزان تيَك وني لةهةلَوةشاندنةوةو دةبيَ  بةرضاويشي كارياةري

 ثرؤسةةي  ئةمرِؤي طرنةطةكاني ثيَداويستية لة يةكيَك بة شويَن ضونكة نيشتةجيَبوون، شويَين و هاوسةرطاي لةنيَوان هةية
 ثيَويسةتة  هةةبيَ   هاوسةةرطاي  ئةارةزوي  كةة  تةمةةنيَك  ةدةطاتة  كةة  تاكيَك هةر ئةمةشة هةرلةبةر دادةنريَ ، هاوسةرطاي
 ثةيوةندييةة  و ضةةمكة  دوو ئةةم  سةةيري  هةركةة  بؤيةة  نيشةتةجيَبيَ ،  تيَيةدا  ئةةوةي  بؤ بكاتةوة لةشويَنيَك با لةسةرةتادا

 ضةونكة  هاوسةةرطاي  دروسةتبووني  بةؤ  هؤكاريَكةة  نيشةتةجيَبوون  كةة  دةبيةنني  يةكسةةر  ئةوا دةكةين نيَوانيان ئالَوطؤرةكاني

                                                 

 كنيَر عةبدوآل، قةيراني دارايي و هوَكار و كاردانةوةكاني، سةرضاوةي ثيَشوو 1

 48ص ،1994 بريوت النبمء، دار ،1ط الزواج، و قضايا األسرة القالمي، علي 2
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 نةبووني طرفيت بةهؤي  هؤكارانة لةو زؤريَك ضونكة دةكاتةوة، كةم  كؤمةآليةتي و ئابوري و خيَزاني) وةك طرفيت كؤمةلَيَك
  1).دةبن دروس  بوونةوة نيشتةجيَ شويَين

 مبيَننةةوة  كورِةكةة  بةاوكي  مةالَي  نيَةو  ب نة دةبن ناضار نيية ثيَويس  وةك ئابوريان باري هاوسةرانةي ئةو زؤرجار ئاشكراية
 سةةرهةلَداني  بةؤ  هؤكةارة  خيَزان ئةنداماني زؤري بةمةش ، لةناوضةكةدا باوة كة ثياوساالريةي سيستمة ئةو بةهؤي ئةميش
 توانةاي  رِةناةة  كةة  جيةا  جيةا  ميزاجةي  كؤمةةلَيَك  نةاو  بيَتةة  ك ةةكة  دةبيَة   تةرةوة  لةاليةكي و لةاليةك خيَزانيةكان طرفتة

 طرفتةة  كةاتيَكيش  بيَة ،  خةؤراطر  كةةم  ماوةيةةكي  بةؤ  بيَة   هةشةي  ئةطةةر  يةان  نةةبيَ   ميزاجةةي  هةةموو  ئةو يخؤطوجناندن
 كورِةكةة  بةاوكي   خةةزوري ) لةةمالَي  دةبيَة   ناضار و نابيَ  بةرطةطرتين تواناي نويَيةكة هاوسةرة دةبن دروس  خيَزانيةكان
 يةةك  لةةماوةي  كة مووضةيةي لةو زؤر برِيَكي كة كريَ ي دةبيَتة بةمةش ئاشكراية بدؤزيَتةوة سةربةخؤ شويَنيَكي و ب يَتةدةر
 ذيانيةان  بةذيَوي  بةشةي  و بيَ  الوازتر مادي اليةني وادةكات ئةمةش  مولَكةكة، خاوةن بة بيدات دةبيَ ديَينَ بةدةسيت مانادا
 كةة  خانوةكةة  كريَةي  و ذيةان  بذيَوي بةمةبةسيت تةنها ئةجنامبدات لةكاريَك زياتر ب يَ  ثياوةكة يان ميَرد ناضار نةكات،
 و خيَةزان  بينةيين  مةاوةي  نةةبوني  وةك دةكةات،  دروسة   تةر  خيَزانةي  طةرفيت  كؤمةةلَيَك  كؤمةآليةتيةةوة  لةرِواناةةي  ئةمةش

  2).دةكات دروس  خيَزان طرفيت كة تر جؤريَكي هةر يان طةش  بؤ دياريكراو كاتيَكي نةبوني ياخود مندالَةكاني

 زؤربةةي  ديةارة  هةةروةك  بامسةانكرد،  كةة  طرفتانةيةة  هةموو ئةو تاقيكردنةوةي كيَلَاةي وةك كوردستان تويَذةران* بةرِاي 
 هةؤي  دةبيَتةة  زؤرجةار  نيشةتةجيَبوونيش  شةويَين . ذيةان  بذيَوي دابينكردني بؤ دةدةن ئةجنام كاريَك لة زياتر خيَزاندارةكان

 يةةكيَك  بةة  نيشةتةجيَبوون  شويَين نةبوني دةكريَ  بةوة درك تويذينةوةكةمشاندا ئةجنامي لة جيابونةوة، رِيَذةي زيادبوني
 ذمارةيةةكي  ئةاوارةبوني  و داعةش   شةةرِي  سةرهةلَداني دواي كيَشةيةش ئةم وة جيابونةوة بؤ دادةنريَ  طرناةكان مؤتيظة لة
 بةرضةاو  ئةندازةيةةكي  بةة  خةانوو  كريَةي  وايكةرد  كوردسةتان  ناوضةةكاني  بةؤ  ئةنبار و موسلَ ناوضةكاني عةرةبةكاني لة زؤر

 ثارةيةةكي  ئةةوةي  لةبةةر  خيَزانةة عةرةبةةكان   بةة  دةدةن خانوةكانيان زؤرجار كوردةكان لةبري هاوآلتيانيش و بةرزبيَتةوة
 .خيَزانة كوردةكان بة بة بةراورد دةدةنيَ زياتريان

 هةذاري. 3
 نةاو  دةهيَنيَتةة  طرفة   ئةاذاوةو  دةسةتكورتي  و نةبوني ئةجنامي لة هاوسةرةكان لة هةنديَك كؤمةآليةتية، طرفتيَكي هةذاري

 رِةهةنةدي  بكةةن،  دابةني  مالَةةوةيان  ثيَداويسةتيةكاني  و خيَةزان  بةذيَوي  نةاتوانن  ئةةوةي  بةهؤي ئةمةش خيَزانةكانيانةوة،
 زؤري ثيَويسةيت  مةرؤظ  ذيةانكردن،  بةؤ  مةرجةة  بةآلم نية ئاماجنيَك رِاستة لةذيان بةردةوامبوون بؤ طرناة هؤكاريَكي ئابوري
 دةبيَ  كة ثيَويس  و طرنط شتيَكي بونةتة و دروستكراون نويَ ئامرازي و ئاميَر و كةلوثةل جؤرةها كة ئيَستا بةتايبةت هةية
  3).ليَيان دةستبةرداربوون ئةستةمة كة  ه.... سةيارة و ئةنتةرنيَ  و مؤبايل) وةك خاوةنيان ببيَتة مرؤظ

 خةرجيةةكاني  ئةطةةر  هةيةة  خةةرجي  و داهةات  خيَةزانيش  بةووة  زؤر خيَزانةدا  لةسةنور  ئيَسةتا  داراييةةكان  ئةركة و ثيَويسيت
 بةة  ثيَويسةيت  خيَزان ترةوة لةاليةكي ليَك.ازان، بااتة نيية دور و دةبيَ  كيَشة توشي خيَزانة ئةو ئةوا لةداهاتي زياتربوو

                                                 

 6ال ،2008 ،384 ذمارة رةنج، ضاثخانةي هاوآلتي، رؤذنامةي ضينايةتييةكان، جياوازيية زةقكردنةوةي ئاشيت، عومةر 1

 72ص ،1981 بريوت العاللة والقرابة والزوج، دارالطليعة للطباعة والنشر، احلسن، حممد احسان 2

 75ل ،سليَماني 2008 يةكةم، ضاثي كؤمةآليةتيةكان، دياردة و كؤمةلَناسي عةبدولواحيد، جةمال هيَرؤ 3
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 بةة  ببيَة   بتوانيَة   يةان  دةبيَة   توشةي  كةة  بيَتةةوة  لةناكاوانةة  بارة ئةو رِووبةرِووي تابتوانيَ  هةية ثارة ثاشةكةوتكردني
 ئةةو  لةةنيَو  زيةاتر  خيَزان هةلَوةشاندنةوةي. ذياني ثيَداويستيةكاني لة تر هةرشتيَكي يا خانويةك يا ئؤتؤمبيَليَك خاوةني
 ئةةةو واتةةة هاوسةةةريانةوة، ذيةةاني لةسةةةرةتايي بةتايبةةةت خراثةةة ئابوريةةان بةةاري كةمةةةو داهاتيةةان كةةة بةةآلوة تويَذانةةة

 و طرفة   نيةو ثيَداويستيةكانيانيان ثرِكردنةوةي تواناي و نيية ثيَويستدا ئاستيَكي لة ئابوريان باري و هةذارن خيَزانانةي
  1).دةهيَنن نيَوانيان خيَزانيةي ثةيوةندية بةو كؤتايي جيابونةوة بة جاريش هةنديَك و ليَدةكات رِويان زؤر كيَشةي

 بيَكاري. 4
 خيَزان كاتيَك ضونكة هةية، هاوسةرةكان نيَوان جيابونةوةي لةسةر رِاستةوخؤي كارياةري كة كيَشانةي لةو يةكيَكة بيَكاري
 داوا ميَردةكانيان لة زؤر ثيَداويسيت دؤخةكة لةبةرضاوطرتين بيَ لةذنان هةنديَك حالَةتةشدا لةم دةبيَ  الواز ئابوري باري
 ئةةو  لةئةةجنامي  ثيَداويسةتيانةو  ئةةو  لةثرِكردنةةوةي  ميَردةكانيةان  توانةاي  نةبوني بةهؤي دةكةن، دروس  كيَشة و دةكةن
 ماديي تواناي كاتيَك ثياو ضونكة رِودةدات شةرِ و ناخؤشي بةردةوام دةبيَ  دروس  خيَزانةكاندا لةنيَوان زؤر كيَشةي بيَكارية

  2).بكات دابني مندالَي و مالَ ثيَداويستيةكاني لة زؤريَك ناتوانيَ  نابيَ ثيَويس  وةك

 خيَزان داواكاريةكاني هةموو ناتوانيَ  ثياو كاتيَك ضون ثيَويستةوةية خةرجي نةبووني بةهؤي خيَزان كيَشةكاني لة زؤريَك
 جيابونةةوةو  بةةئاقاري  و دةبيَة   دروسة   لةةنيَوانيان  كيَشةة  بةمةةش  دةميَننةةوة  ثرِنةةكراوةي   بة ثيَويستيةكان بكات دابني

  3).دةنيَن هةنااو ثةيوةنديةكانيان هةلَوةشاندنةوةي
 بةمةةش  لةخةرجكردنةدا،  زيةادةرِؤي  يةا  خيَزانةة  داواكاري زؤري جيابونةوة ريَذةي لةبةرزبونةوةي هؤكار طرنا.ين هةروةها
 نابن و خوَطوجناندنيان نابيَ  و رِازي توانايي نويَية دؤخة بةم ثيشةدا خؤراطربن كارو نةماني بارودؤخي لةبةردةم ناتوانن
 دةباتةة  ثةةنا  كيَشةةية  لةو دةربازبون هةنديَك لةو هاوسةرانةش توانايي خوَرِاطريان الوازة و بؤ و يةك. سةر دةخةنة فشار
 كة كةسانةي ئةو ياخود سنوردارة و كةم بذيَويان كة روودةدات كةسانةدا ئةو لةنيَوان جيابونةوة كاتيش زؤر جيابونةوة، بةر

  4).لةذياندا نني جيَاا كاري خاوةني

 كةة  ناكةات  ئةةوة  بةشي  دةكةويَ  دةسيت داهاتةي ئةو بةهؤي ئةميش بيَكارية، زادةي كة داهات كةمي ياخود هةذاري كيَشةي
 ضةونكة  هةيةة،  خيَزانيةكانةةوة  ثةيوةنديية بةسةر وضوني بيَ ةن كي كارياةرية ئةمةش ثرِكاتةوة رِؤذانةي ثيَويستيةكاني

 ديَتةة  بةةدخؤراكي  و نةخؤشةي  و دادةبةةزيَ  خيَةزان  ئةابوري  ئاسيت و دةكريَ  داهاتدا لةطةلَ مامةلَة خراث هةذاريةوة بةهؤي
  5).سايكؤلؤذي و كؤمةآليةتي اليةني ثةككةوتين هؤي دةبيَتة هةروةها ئاراوة

بةةآلم لةةدواي سةةرهةلَداني    ئةطةرضي ئاماريَكي فةرمي نيية بوَ زانيين ذمارةي بيَكار لةشةاري سةليَماني    * بةرِاي تويَذةران
 ،قةيراني دارايي زوَريَك لة كوَمثانياكان ئيت س بوون و داخران و بةمةش ذمارةيةكي زوَر كارمةنةد و فةرمانبةةر بيَكةاربوون   

                                                 

 دهةؤك  خةاني،  ضةاثخانةي  يةكةةم،  ضةاثي  هاوسةةري،  هةلَوةشةاندنةوةي  زؤربةووني  فاكتةةرةكاني  ئةمحةد، دليَر نياار و عةزيز فارس بيَدار 1
 37، ل2005

 25، ل2004 سليَماني ،شويَين ضاثي نيية يةكةم، ضاثي كؤمةآليةتيةكاندا، كيَشة لةطةلَ ملم نيَ و ئافرةت طةآللَي، عةزيز كةوسةر 2

 75ل ،2008 سليَماني ،154 ذمارة ثيَشكةوتن، طؤظاري تةآلق، دياردةي هؤكاري تر، ئةواني و حةسةن هةوراز و قادر سليَمان دةشيت 3

 80، ص2003 بريوت ، الثقافية  املكتبة ،2ط كيف؟.. مصاع  دون  الزوجية العمقة ، الرواجبة امحد  عايدة 4

 258ل ،2014هةوليَر  ت،رؤذهةآل ضاثخانةي شواني، ئةمني ئارام.و كؤمةآليةتي، دةرونزاني حمةمةد بن حممود، 5
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حكومةتي هةريَ  هيض فةرمانبةريَكي دانةمةزراندووة بةمةش ليَشاويَك لةة دةرضةووي   ويَرِاي ئةوةي ماوةي زياتر لة سيَ سالَة 
زانكَو بيَئيش و كار لة طَوشةةي ماَلةةوة طَوشةةطاكراون هةةموو ئةمانةةش ليَكةتةةي خراثةي هةيةة بةوَ سةةر خَيةزان و ذيةاني             

 هاوسةران.
 كؤضكردن .5

 دةرةوةي بةؤ  هاوسةةرةكان  كؤضةكردني  لةة  بريتييةة  هةية تةآلق ةرس بؤ رِاستةوخؤي كارياةري كة طرفتانةي لةو تر يةكيَكي
 ئةمةةش  هةلَدةبةذيَرن  رِيَاايةة  ئةةم  جةار  هةنديَك الوان هةية، ميَذووي رِةهةنديَكي و نيية تازة دياردةيةكي كؤضكردن وآلت،
 دابينكردنةي  وهةروةها ئابووريي باش.ي ذيانيَكي هيَناني فةراهةم بةبيانوي و مندالَةكاني و ذن بةجيَهيَشتين  طويَدان بةبيَ

  1).بةر بارنة نةهات و هات ريَاةي ملي و وةرطرن خيَزانةكانيان رِةزامةندي هةولَدةدةن داهاتيَكي باش.
 هةؤي  دةبيَتةة  كؤضةةكةيان  هؤكةاري  دةكةةن،  كةؤض  هةيةةو  خيَزانيةان  طةجنانةةي  ئةةو  كةة  ئةوةية كؤضكردن طةورةي كيَشةي

 و ثيةاو  كةةمي  هؤي دةبيَتة ئةمةش نيَرن لةرِةطةزي دةكةن كؤض ئةوانةشي زؤرينةي نيَوانيان،  هاوسةرطاي  هةلَوةشاندنةوةي
 مندالَةوة و ذن مانةوةي و ثيا كؤضكردني بةهؤي جيابونةوةي زؤر رِيَذةيةكي ئةوةي ويَراي ئةمة لةكؤمةلَاادا ئافرةت زؤربوني

 زوو هةنةدةران  دةطةنةة  كاتيَةك  و مارةدةكةةن  خؤيةان  وآلتةي  لةطةةجنان ك ةاني   بةرضةاو  ريَذةيةةكي  ساآلنة ضون رِوودةدات،
  2).دةدةن جيابونةوة برِياري دةبنةوةو ثةشيمان

 دةكةن، كؤض هةندةران بةرةو بةليَشاو كوردستان هةريَمي طةجناني دارايي قةيراني سةرهةلَداني لةدواي * بةرِاي تويَذةران
 ئةوانةةش  لةةنيَو  كؤمةآليةةتي،  و ئةابوريي  و سياسةي  ضةقبةسةتوي  دؤخةي  خراثةي  بؤ دةرضةيةك دؤزينةوةي بةهؤي ئةميش

 خراثةي  كارياةةري  ئةةوروثا  بؤ كؤضكردن طشيت بةمةش دةتوانني بلَيَني بةشيَوةيةكي ،هةية بووني هاوسةرةكان لة رِيَذةيةك
 و خؤشةويسةةيت سةةؤزو الوازبةةووني هةةؤي دةبيَتةةة هةنةةدةران ضةةونكة هيَشةةتووة بةةةجيَ ميَةةرد و ذن نيَةةوان جيابونةةةوةي لةسةةةر

 لةةبري  هةنةدةران  بةة  طةشةتنيان  لةطةةلَ  هةةر  خةراث.  لةةوةش  غةةري،،  سةةخيت  ذيةانيَكي  لةة  نغرؤبوون و ثةرتةوازةبون
 بةة  دةرؤن ئةوانةشةي دةكةةن. ئةةو طةجنانةةي كةة دةرِوَن      جيابونةةوة  داواي بةةخيَراي  خيَزانةكانيان و مندالَ نازهةلَارتين

 ئةمةة  هاوسةةرةكانيان  طواسةتنةوةي  بةؤ  بةدةن  ئةةجنام  ياسةايي  كةاري  ناتوانن ئاساني بة لةويَش و دةرؤن ناياسايي رِيَاةي
 ئةةوةي  بةةبيَ  دةهيَةنن  تةر  ذنيَكةي  ئيقامةة  وةرطةرتين  بيةانوي  بةة  ئةةويَ  دةرؤنةة  كةة  ثياوةكةان  لةة  هةنةديَك  ئةةوةي  ويَرِاي

 ليَيةان  و بة   خيَزانةةكنيان  كةدةسةتبةرداري  وادةكةةن  كارةشيان بةم و دةهيَنن ثيَك نويَ ذيانيَكي و ئاطاداربن خيَزانةكانيان
 .نيَوانيان ثةيوةندي هةلَوةشاندنةوةي هؤكاري دةبيَتة لةئةجنامدا نةثرسنةوة،

 سيَيةم بةشي
 ثيَشنيار و رِاسثاردة و دةرئةجنام و مةيداني اليةني زانياريةكاني و ميتؤدييةكان رِيَكارة

 :تويَذينةوة ميتؤدييةكاني رِيَكارة: يةكةم باسي

                                                 

 27، ل2005 سليَماني يةكةم، ضاثي تةوار، ضاثخانةي داخراودا، لةبازنةيةكي ذن عةبدولآل، كنيَر 1

 سةليَماني  ، 630)ذمةارة  ئاسةؤ،  رؤذنامةةي  هاوسةرطاي، ثرؤسةي ثيَكةوةناني لةسةر هةية كارياةريةكي ض كؤضكردن ئةمحةد، حسيَن حممد 2
 6ل ،2008
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 تويَذينةوة جؤري: يةكةم
 بؤيةة  خبريَتةةرِوو  دةرئةجنامةةكان  و هوَكةار  نيَةوان  ثةيوةنةدي  كةة  دةخوازيَة   وةها تويَذينةوةكة تايبةمتةندي بةوثيَيةي 

 بةكارهيَناوة  التحليلي الوصتي) شيكاريان وةستي جؤري تويَذينةوةيةدا لةم تويَذةران
  ثالبحمنهج تويَذينةوة ) ميتؤدي:دووةم
 بةة  ثةيوةنةدي  كة دةدات بابةتانة و زانياري ئةو كؤكردنةوةي بة طرناي كة وةصتيانةية، تويَذينةوة لةو تويَذينةوةية ئةم

 ليَي كة دياردةيةي بةو سةبارةت دةستةوة بة بدات زانسيت وردو وةستيَكي تويَذةر ئةوةي ياجنئام بة هةية، تويَذينةوةكةوة
 و قولَبونةةوة  بةةئاماجني  رِاظةةكردنيان  و شةيكردنةوةيان  و ثراكتيكةي  زانيةاري  دةستهيَناني بة بةس  بةثش  دةكؤلَيَتةوة،

 :لة بريتيية بةكارهاتووة تويَذينةوةيةدا كةلةم ميتؤدةي ئةو. بابةتي رِاستيةكي بةضةن طةيش 
 ميتوَدي رِوثيَوي منوونةيي

تويَذينةةوة وةردةطرَية  و رِوثَيةوي بةَو دةكرَية  بةمةةرجَيك ئةةو        بريتيية لةو ميتوَدةي كة تيايدا منوونةيةةك لةكوَمةلَاةةي   
  1).سامثلَةي وةرئةطايَ  بة تةواوةتي نويَنةرايةتي خةسلَةتةكاني كوَمةلَاة بكات

 تويَذينةوةكة كؤمةلَااي: سيَيةم
طريَبةسيت هاوسةةرطايان   تويَذينةوةكةبريتيية لةسةرجةم ئةو هاوسةرانةي )ذن و ميَرد  كة لة دادطاي سليَماني كؤمةلَاةي

   حالَةت بووة.120 دا كة ذماةيان )2017هةلَوةشاندوَتةوة لة ماوةي هةرسيَ ماناي )نيسان و مايس و حوزةيراني 
 ضوارةم: منوونةي تويَذينةوةكة

ي وةرطةرت  تويَذةر دواي دياريكردني زانيين ذمارةي ئةو كةيسانةي كة بةهوَي قةيراني داراييةةوة جيابونةتةةوة منوونةيةةك   
  ميَردبوون.واتةة مةبةسة  لةة منوونةةي     15  ذن و )15 كةةيس و لةة نيويةان )   30%  كةة بةرييت بةوو لةة )    25بةرِيَذةي )

تويَذينةوةكةةة منوونةيةةةكي مةبةسةةتدارة تةةةنها ئةةةو كةيسةةة هةذماركراوانةةةي دادطةةاي سةةليَماني دةطريَتةةةوة بةةةذمارةش و  
 دا كة بةهوَي قةيراني داراييةوة جيابونةتةوة.بةحالَةت توَماركراون لةماوةي ئةو سيَ ماناة

  تويَذينةوةكة سنوري: ثيَنجةم
 سةليَماني  دادطةاي  لة  داراييةوة قةيراني بةهؤي جيابونةتةوة هاوسةرطاي ثرؤسةي لة كة كةسانةي ئةو :مرؤيي بواري. 1

 .كراون تؤمار
 .بووة تويَذينةوةكة مةيداني اليةني املدينة مركز) سليَماني شاري تةنها :شويَين بواري. 2
 .هاتووة ثيَ كؤتايي 2017-7-1 لة ثيَكردووةو دةسيت 2017-4-1 لة تويَذينةوةكة كاتي بواري :كاتي بواري. 3
 

 ئامارييةكان ئامرازة و زانياري كؤكردنةوةي ئامرِازةكاني: شةشةم
 كؤكردنةةوةي  ئامرِازةكةاني  لةة  يةةكيَك  وةك  كراوةيان ضاوثيَكةوتين تويَذينةوةيةدا لةم تويَذةران: ضاوثيَكةوتن فؤرِمي. 1

 *.سليَماني دادطاي فةرميةكاني تؤماركراوة زانيارية بة بةس  ثش  هةروةها بةكارهيَناوة، زانياري
                                                 

 87ل ،2016سليَماني  ،ضاثخانةي ضوارضرا ،ضاثي يةكةم ،ميتوَدي تويَذينةوةي زانسيت ،سابا بوَكاني 1
   دا ناوي ثيسثوَرِان و تاقيكردنةوةي هةلَسةنااندنةكة خراوةتةرِوو2لةثاشكوَي ذمارة ) *



 جملة جامعة كرميان                  Journal of Garmian University                  طؤظاري زانكؤي طةرميان

68 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

  الثبات و الصدق) ثيَوةر جيَاابووني و رِوالَةتي رِاسيت تاقيكردنةوةي. 2
 رِوالَةتي  رِاسيت تاقيكردنةوةي -ا

 دارِشتين بة كرداندةستي انتويَذةر تيؤري اليةني تةواوكردني و بابةتة ئةم يَكردنيوتاوت و سةرضاوة زؤر خويَندنةوةي ثاش
 فةةةةؤرمي انتويَةةةةذةر تويَذينةوةكة،ثاشةةةةان ئاماجنةةةةةكاني بةرِةضةةةةاوكردني تويَذينةوةكةةةةة ضةةةةاوثيَكةوتن فةةةةؤرمي

 *تويَذينةوةكةة.  بابةةتي  لةة  نزيةك  و جيةاواز  ثسةثؤري  خاوةن مامؤستاي كؤمةلَيَك بةردةس  خستوَتة انضاوثيَةكةوتنةكةي
 تاقيكردنةةوةي  بةمةبةسيت ثرسيارةكان ئاراستةكردني شياوي رِادةي و دارِش  شيَوازي لةرِووي هةلَسةنااندني بةمةبةسيت

 وةرطةرت،  كؤتةاي  شيَوازي فؤرمةكة لةدةرئةجنامدا ثسثؤرانة ئةو برِيارداني و رِاثرسي فؤرمي بينيين دواي. رِوالَةتي رِاسيت 
 .  دةرضووة%   85.8)  رِاثرسيةكة فؤرمي ثيَوةري رِاسيت تيَكرِاي دةرئةجنام كة بةجؤريَك

 ثيَوةر جيَاابوني تاقيكردنةوةي -ب
 بةؤ  ديةاريكرابوون  ثيَشة.  كةة  كةسةدا،   30) بةسةةر  دابةشةكردوة  ضةاوثيكةوتنيان  ميفؤٌ  30) تويَذينةوةدا لةم تويَذةران
 كةة    test retest reliability) دووبارةكردنةةوة  بةشةيَوازي  ثيَةوةر  جيَاابةووني  تاقيكردنةةوةي  دياريكردني مةبةسيت
 لةة  نيَوانيةان  ثةيوةنةدي  دؤزينةوةي ثاشان و دووةم جاري و يةكةم لةجاري ثرسيارةكان ميوةآل بؤ منرة ثيَداني لة بريتيية
 منرةكةةي  كةة  دةدؤزراوةتةةوة  دووةمةدا  و يةكةةم  جاري لة ثرسيارةكان يموةآل نيَوان ثةيوةندي ةوة سبيَرمان) ياساي رِيَاةي
 .دووةمدا و يةكةم جاري لةنيَوان بةهيَزة ئةجناميَكي خستنةرِووي ئةوةش%   90) لة بريتيية

 ئاماريةكان ئامرازة. 3
 انسوودي ليَرةدا انتويَذةر ،تويَذينةوةكة منونةي نيَو زانياريةكاني شرؤظةكردن و ءخستنةرِووي  و ثيشاندان مةبةسيت بة  
 سوود لةطةلَ سةدي و ياسايي هاوكوَلكةي سبامان  ريَذةي): لة بريتني يشانئةو وةرطرتووة، ئاماري هةردوو ئامرازي لة

 شيَوةية بةم طشيت بةشيَوةيةكي. تويَذينةوة ئةم زانيارييةكاني خستنةرِووي و ثؤليَنكردن بؤ سادة خشتةي لة وةرطرتن
 :دةخيةينةرِوو

 % percentage:  سةدييةكان رِيَذة -ا
 100  × طش /  بةش) 
  = سيربمان) جيَبةجيَكردني  ياسايي هاوكوَلكةي -ب

      ف 2ر جمة 6           
   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -1= ر
        1-2ن) ن      
 

 

 

 

                                                 

  دا فوَرِمي ضاوثيَكةوتين تايبةت بة ليَتويَذراوان ء خراوةتةرِوو3لة ثاشكوَي ذمارة )* 
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 داتاكان شيكردنةوةي يخستنةرِوو و ذميَرياري خشتةي: دووةم باسي
 تويَذينةوةكة منوونةي طشتيةكاني زانياريية: يةكةم

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان رِةطةزي:  1) خشتةي
 % سةدي رِيَذةي دووبارةبووةكان رِةطةز
 %50 15 نيَر
 %50 15 ميَ
 %100 30 طشيت كؤي

ي % 50) لةةة و  15) نيَةةر بةشةةيَوازيَك مةةيَن، و نيَةةر رِةطةةةزي ردوو هةةة ليَتويَةةذراوان دةردةكةةةويَ  دا  5) ذمةةارة لةخشةةتةي
 تويَذينةوةكةة  ليَتويَةذراواني  ي% 50) لةة  و  15) شةيَوة  بةهةةمان  مةيَش  رِةطةةزي  ليَتويَذراواني تويَذينةوةكة ثيَةك ديَةنن و  

 .وةرطااون تويَذينةوةكة منونةي و وةك جياواز رِةطةزي هةردوو بةيةكساني لة كةيسةش  30) ئةم ثيَكديَنن،
 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان تةمةني:  2) خشتةي

 % سةدي رِيَذةي دووبارةبوةكان تةمةن
26 – 30 12 40% 
31 – 35 9 30% 
36 – 40 9 30% 
41 – 45 0 0% 
 %100 30 طشيت كؤي

 
 ذمارةكةةي  كةة  سةالَيية،  30 - 25) تةمةةني  ناوةنةدي  سةةرجنة  جيَاةاي  و دةكريَة   تيَبةيين  دا 2) ذمارة لةخشتةي ئةوةي

 ئةمةةش  جيابونةتةوة، ئةوانة دةردةكةويَ  وةك بةآلم ، الويَتية تةمةني  تةمةنةش ناوةندي ئةم ، % 40) بةرِيَذةي و 12)
 5 لةة  بةووة  كةةم.  هاوسةرطايان ماوةي طرنا. لةوانيش و طةجنن تةمةن لة جيابونةتةوة ئةوانةي زؤرينةي ئةوةية ماناي
 ديَةنن،  ذيةاني هاوسةةري ثيَةك    ذيريةان  كةاملَبووني  ثةيَش  و الوي تةمةةنيَكي  لةة  طةجنان كة ئةوةية ريشيت مانايةكي سالَ،

 بةةر  دةبةنةة  ثةةنا  ناضةار نابيَ   ئةركانةيان ئةو رِاثةرِاندني توانايي بةمةش دةبيَ  زؤر كاريان و ئةرك دوابةدواي ئةوةش
 كؤمةلَاةكانةدا  لةهةةموو  و دادةنريَة   كؤمةآليةتيةةكان  كيَشةة  لةة  يةكيَكة بة كةواتة دةتوانني بلَيَني جيابونةوة .جيابونةوة

 كراو. دياري تةمةنيَكي بة نيية تايبةت و دةطريَتةوة تةمةناكانيش هةموو و هةية بوني
 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان نيشتةجيَبووني جؤري:  3) خشتةي

 % سةدي رِيَذةي دووبارةبووةكان نيشتةجيَبوون جؤري
 %10 3 خؤي  خانووي) مولَك

 %40 12 كريَ ي
 %50 15 مالَةباوان

 %100 30 طشيت كؤي
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 ي% 50) لةة  هةةروةها  و دةبةةن  بةسةةر  ذيةان  كريَدا خانوي لة ليَتويَذراوان% 40 لة دةكريَ  بةدي دا 3) خشتةي لة ئةوةي
ثيَشةة. كريَ ةةي بةةوو بةةةآلم دواي سةةةرهةلَداني قةةةيراني دارايةةي و طرانةةي نرخةةي كرَيةةي خةةانوو شةةوَيين           ليَتويَةةذراوان

 و كةريَ  خةانوي  لة دارايي قةيراني ثيَش لةوانة بةشيَك لةكاتيَكدا باوكيان مالَي بؤ طةرِاونةتةوةنيشتةجيَبوونيان طوَرِيوةو 
 لة كةس سيَ تةنها دةبيَتةوة رِوون بؤمان خشتةيةدا لةم هةر وة دروستكردون، بؤ طةورةي كيَشةي ئةمةش ذياون. سةربةخؤدا
 لةسةةر  هةةبووة  زؤري كارياةةري  بةوون  نيشةتةجيَ  شةويَين  نةبوني ئةوةية دةرخةري ئةمةش هةية، خؤي خانوي ليَتويَذراوان
 .هاوسةران جيابونةوةي

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان هاوسةرطاي : سالَي 4) خشتةي
 % سةدي رِيَذةي دوبارةبووةكان هاوسةرطاي سالَي

2006 – 2009 6 20% 
2010 – 2013 12 40% 
2014 – 2017 12 40% 

 %100 30 كوَي طشيت
 

 دارايةي  قةةيراني  دوايةي  يةا  كةةم  بةماوةيةةكي  دارايةي  قةةيراني  ثةيَش  ليَتويَةذراوان  زؤرينةي دةردةكةويَ  دا 4) لةخشتةي
 دوايةي  كةة  ئةوانةةي . بةووة  كةةم  هاوسةةرطايان  مةاوةي  كةة  ئةوةية دةرخةري ئةمةش ئةجنامداوة، هاوسةرطايان ثرؤسةي
 وة بةشةةيَكيان، بيَكةةاربوني هةةةروةها موضةةةكانيان كةمبونةةةوةي ويَةةرِاي ئةمةةة ثيَةةك هيَنةةاوة ذيةةاني هاوسةةةريان قةةةيران

 ئةةمنجام  هاوسةةرطايان  ثرؤسةي كة خيَزانانةي بةو دةدرا ثيَش. كة هاوسةرطاي ثيَشينةيةكي هيض لة  نةبون سودمةنديش
 لةةة زؤريَةةك بةةوو بةةاش كوردسةةتان هةةةريَمي خةةةلَكي بةةاروطوزةراني   2014 تةةا 2011) لةسةةالَاني ئةةةوةي بةةةهؤي وة  .دةدا

 تريةان  ثيَداويسيت زؤر سةيارةو و نيَومالَ كةلوثةلي سةرجةم هاوسةرطاي دواي رِاستةوخؤ يا هاوسةرطاي ثيَش خيَزانةكان
 بةةهؤي  بدةنةةوة  قةةرزةكانيان  خؤيةداو  كةاتي  لةة  نةاتوانن  كةة  لةوةي بونةتةوة طرف  دوضاري ئيَستادا لة ئةهيَنا قةرز بة

 .هاوسةراندا نيَوان ثةيوةندي لة بووة دروس  طرف  ئةمةشةوة
 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان خيَزاني ئةنداماني : ذمارةي 5) خشتةي

 % سةدي رِيَذةي دوبارةبووةكان خيَزان ئةنداماني ذمارةي
2 – 3 20 66.66% 
4 – 5 10 33.33% 
6 – 7 0 0% 

 %99.99 30 كوَي طشيت
 

 كةة  كةسةيان   20) بةةجؤريَك  و كةمة ذمارةيان جيابونةتةوة كة خيَزانانةي لةو زؤريَك دةردةكةويَ  دا 5) ذمارة لةخشتةي
 لةةة%  33.33) بةرِيَةةذةي و كةةةس 10) هةةةروةها كةسةةداية، 3 بةةؤ 2 نيَةةوان لةةة ذمارةيةةان%  66.66) رِيَةةذةي دةكاتةةة

 ئةةوةي  ثةيَش  ليَتويَةذراوةان  لةة  زؤريَةك  مبةآل. كةسدان  5-4) نيَوان لة ثيَكديَ  خيَزانيان ئةنداماني ذمارةي  ليَتويَذراوان
 خيَزانةةكانيان  لةطةةلَ  هةنوكةة  تةا  تريشةيان  بةشةيَكي  وة بوونةو دايك لة فراوان خيَزاني لة بنيَن ثيَكةوة هاوسةري ذياني
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 ثيَكةةوة  و خيَةزان  ذمةارةي  زؤري ضةونكة  نيَوانيانةدا  لةة  كةردووة  دروس  طرفيت بةمةش و فراوانن خيَزاني ئةوانيش كة دةذين
 . دةكات دروس  خيَزاني طرفيت زؤرجار مالَيَكدا تةنها لة ذيانيان

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان قةيراني دارايي ثيَش : داهاتي 6) خشتةي
 رِيَذةي سةدي % دووبارةبووةكان داهات
 %10 3 زوَرباش
 %66.66 20 باش

 %23.33 7 مام ناوةند
 %0 0 خراث

 %99.99 30 كوَي طشيت
 

 كةة  بةووة  بةاش  دارايةي  قةةيراني  ثةيَش  لة ماناانةيان داهاتي ليَتويَذراوان زؤرينةي كة دةردةكةويَ  دا 6) ذمارة لةخشتةي
 مةام  ماناانةةيان  داهةاتي  ليَتويَةذراوان %  23.33) رِيَةذةي  هةةروةها  يةة، % 66.66) بةرِيَةذةي  و 20) ذمارةكةةي  ئةمةش
 فةرمانبةربوونةة  كة لةوانةي بةشيك ئةوةي بةهؤي ئةمةش. بووة زؤرباش ليَتويَذراوانيش ي% 10) رِيَذةي وة و بووة ناوةند
 كاسُّ نةبونةو فةرمانبةر كة ئةوانةشي خةرجي ماناانةي كردوون. وةنةكراوة و بةشي  ليَ ثاشةكةوتي ماناانةيان مووضةي

 بةة  بةبةراورد كةوتووة دةس  داهاتيان باش تارِادةيةكي ماناانة بووةو باش. كارةكانيان قةيران ثيَش شيَوة بةهةمان بونة
 .قةيران دواي

 دةكاتةوةرِوون سةرهةلَداني قةيراني دارايي ليَتويَذراوان دواي : داهاتي 7) خشتةي
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان داهات
 %0 0 زوَرباش
 %0 0 باش

 %23.33 7 مام ناوةند
 %76.66 23 خراث

 %99.99 30 كوَي طشيت
 

 كةة  داهاتةةي  ئةةو  يةة، % 76.66) بةرِيَةذةي  و 23) ذمارةيةان  كة ليَتويَذراوان زؤرينةي دةردةكةويَ  دا 7) لةخشتةي وةك
 كةةة ئةوانةةةي ضةةونكة ، ناكةةا خيَزانةةةكانيان بةةذيَوي بةشةةي كةمةةةو كةةةوتووة دارايةةي دةسةةتيان قةةةيراني دواي لةةة ماناانةةة

 كاتيَةةك وة وةردةطةةرن جةةاران مووضةةةي لةةة ضةةارةكيَك تةةةنها ئيَسةةتاية لةةة كةةراوة ثاشةةةكةوت مووضةةةكانيان فةرمانبةةةرن
 كةسابةت كة كةسانةي ئةو بةتايبةت و بازارِ ةرس بؤ دةبيَ  كارياةري بيَاومان بيَتةوة كةم داهاتةكةي ثارةي فةرمانبةريش

%  ئةةو  23.33  لةة ليَتويَةذراوان بةرِيَةذةي )   7وة ). ديَ  بةسةردا طؤرِانكاري و نابيَ  جاران وةك ئةوانيش داهاتي و دةكةن
 خشةتيةي  لةة  وةك ئةةوةي  سةةرةرِاي  داهاتةي وةريدةطرن بةشي كةمينةيةك لة ثيَداويستية سةرةتاييةكانيان دةكات. ئةمة

 كةمبونةوةي بلَيَني دةتوانني كةواتة ، هةبووة نيشتةجيَبوونيان شويَين كيَشةي ليَتويَذراوان زؤرينةي دةركةوتووة دا 3) ذمارة
 .هاوسةرةكان نيَوان جيابونةوةي بؤ سةرةكني فاكتةري بيَكاري و نيشتةجيَبوون شويَين نةبوني و خيَزانةكان داهاتي
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 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان :ثيشةي 8) خشتةي
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان ثيشة
 %30 9 كاسُّ
 %40 12 بيَكار

 %30 9 فةرمانبةر
 %100 30 كوَي طشيت

 
 بةرِيَةذةي  و 12) ذمارةيةان  ليَتويَذراوانةةو  زؤرينةةي  كةة  ة بيَكةار ) ثيشةي دةكةويَ  بةرضاو زياتر دا 8) خشتةي لة ئةوةي

 كةة  فةرمانبةةرن  تةريش  بةشةةكةي  ديَةنن،  ثيَةك  ليَتويَةذراوان %  30) بةرِيَةذةي  كاسبة ثيشةيان كة ئةوانةشي وة ،% 40)
 ئةابوري  رِةهةنةديَكي  وةك ثيشةة  كةة  نيية لةوةشدا طومان. ديَنن ثيَك تويَذينةوةكة ليَتويَذراواني%  30) بةرِيَذةي ئةوانيش
 .هاوسةران نيَوان ثةيوةندي لةسةر دةبيَ  كارياةري خيَزان

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان خويَندني : ئاسيت 9) خشتةي
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان ئاسيت خويَندن
 %10 3 نةخويَندةوار
 %30 9 سةرةتايي
 %10 3 ناوةندي
 %10 3 ئامادةيي
 %10 3 زانكوَ

 %30 9 ثةمياناا
 %100 30 كوَي طشيت

 
 تةا  نةخويَنةةوار  نيَةوان  لةة  زانسةتيان  ئاسةيت  كةة  ليَتويَذراوانةةي  ئةةو  كةؤي  دةبيةنني  بةرِوانني   9) ذمةارة  خشتةي لة ئةطةر

 دالةبةرامبةريش وة. كةسة 30) ذمارةيان كة ليَتويَذراوان نيوةي دةكاتة كة ية% 50) بةرِيَذةي و 15) ذمارةيان ناوةنديية
 ليَتويَةةذراوان ي% 50) رِيَةةذةي و كةسةةن  15) شةةيَوة بةهةةةمان زانكؤيةةة  و ثةةةمياناا و ئامةةادةيي برِوانامةةةيان ئةوانةةةي
 ئاسةتة  هةةموو  تويَةذةران  ضةون  هاوسةةران  جيابونةةوةي  بةؤ  نييةة  هؤكاريَةك  زانسيت ئاسيت بلَيَني دةتوانني ليَرةدا. ثيَكديَنن

بة  نيية تايبةت و هةية ئاستةكان هةموو نيَوان لة جيابونةوة كة دةركةوتووة دةرةجناميشدا لة وةرطرتووة، يانزانستيةكان
 .دياريكراو ئاستيَكي
 :تويَذينةوةكة تايبةتييةكاني زانياريية: دووةم

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان سةرةتاييةكاني ثيَداويستيية لةسةر دارايي قةيراني : كارياةري 10) خشتةي
قةيراني دارايي كارياةري كردوَتة سةر 

 ثيَداويستية سةرةتاييةكانتان؟
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان

 %60 18 بةلَيَ
 %40 12 نةخيَر

 %100 30 كوَي طشيت
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 داوةتةوة وةآلميان%  60) بةرِيَذةي و 18) ليَتويَذراوان زؤرينةي كة دةبينني  10) خشتةي ذمارة ناوةرِؤكي برِوانينة ئةطةر
 سةةادةترين نةةاتوانن كةةة بةشةةيَوازيَك سةةةرةتاييةكانيان ثيَداويسةةتية سةةةر كردؤتةةة كارياةةةري دارايةةي قةةةيراني كةةة

 سةةر  كردؤتةة  خراثةي  كارياةري كوردستان لة دارايي قةيراني كة دةردةخات ئةوة ئةمةش بكةن، دابني ثيَداويستييةكانيان
 .نيية سةرةتاييةكانيان ثيَداويستية دابينكردني تواناي تةنانةت كة خوارةوة ضيين تايبةت بة ثيشةوةران و فةرمانبةران

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان نيشتةجيَبووني شوييَن طؤرِيين لةسةر دارايي قةيراني : كارياةري 11) خشتةي
قةيراني دارايي كارياةري هةبووة لة 
 طوَرِيين شويَين نيشتةجيَ بوونتان؟

 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان

 %60 18 بةلَيَ
 %40 12 نةخيَر

 %100 30 كوَي طشيت
 دارايةي  قةةيراني %  60) بةرِيَةذةي  و 18) ليَتويَةذراوان  زؤرينةي كة دةردةكةويَ  بؤمان بكةين  11) خشتةي ئةطةرسةيري
دةكريَ  كة  بةوة هةس  بةئاشكرا لة هةنديَك لة كةيسةكاني وةك نيشتةجيَبوونيان، شويَين طؤرِيين سةر كردؤتة كارياةري

 سةةثاندني  و وكاسة،  كةار  كةمبونةةوةي  و دارايةي  قةةيراني  سةةرهةلَداني  لةطةةلَ  وةليَ ذياون سةربةخؤدا خانوي لة ثيَش.
 بةخواسيت ليَتويَذراوان كة ئةوةية دةرخةري ئةمةش باوكيان، مالَي بؤ باةرِيَنةوة برِيارِيانداوة مووضة ثاشةكةوتي سيستمي
 ويَةرِاي  هةلَبةذاردووة،  باوانيةان  مالَةة  بةناضةاري  خةانوو  كريَةي  نةةبوني  دابةني  بةةهؤي  بةةلَكو  نةداوة برِيارةيان ئةو خؤيان

 دةكريَة   بةةوة  هةسة   هةنديَك كةيسي تةردا بةة ئاشةكرا    لة وة. جارانة وةكو هةر هيَشتا خانوو كريَي بةآلم دارايي قةيراني
ليَةي   ثيَشة.  كةة  شةار و شاروَضةكانةي   ناحيةو ئةو بؤ باةرِينةوة و بةجيَبهيَلن سليَماني شاري كة وايليَكردون دارايي قةيراني
 .ذياون

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان ماناانةي داهاتي كةمبونةوةي لةسةر دارايي قةيراني كارياةري:  12) خشتةي
قةيراني دارايي كارياةري هةبووة لةسةر 

 كةمبونةوةي داهاتي ماناانةتان؟
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان

 %90 27 بةلَيَ
 %10 3 نةخيَر

 %100 30 كوَي طشيت
 

 سةةر  كردؤتة كارياةري دارايي قةيراني ليَتويَذارةوةكان زوَرينةيةكي رِةهايي دةبينني برِوانني  12) ذمارة خشتةي لة ئةطةر
 كاس  تريان بةشيَكي كراوةو ثاشةكةوت مووضةكةيان و فةرمانبةرن بةشيَكيان ئةوةي بةهؤي ئةمةش داهاتيان كةمبونةوةي

 داهةاتي  بةمةةش  و خةرجيةةكانيان  سةةر  دةكاتةة  كارياةةري  بيَاومةان  بيَة   كةةم  ماناانةةي  داهةاتي  مووضةخؤر كاتيَكيش و
 داهةةاتيفةرمانبةةةري سةةةربازين و  هاوسةةةرةكانيان كةةة كةةةيس نةةةبيَ   3) لةةة جاةةة نابيَةة  ثيَويسةة  وةك كاسةةبةكانيش

 ناطريَتةوة. سةربازي فةرمانبةراني مووضة ثاشةكةوتي سيستمي ئةوةي بةهؤي ئةويش نةكراوةتةوة كةم انماناانةي
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 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان قةرزاربوني لةسةر دارايي قةيراني : كارياةري 13) خشتةي
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان قةيراني دارايي بوَتة هوَي قةرزاربونتان؟

 %50 15 بةلَيَ
 %50 15 نةخيَر

 %100 30 كوَي طشيت
 

 كردؤتة نةريَين كارياةري دارايي قةيراني كة داوةتةوة وةآلميان ليَتويَذراوان% 50 بةرِيَذةي و كةس 15 دا 13) لةخشتةي
كردووة. ئةمةةش مانةايي ئةةوة نييةة ئةةواني تةر        دؤستانيان و هاورِيَ قةرزيان لة  داواي بةناضاري و ئابوريان اليةني سةر

د باوكيانةوة هاوكةاري دةكةريَن   طوزةرانيان باش بوبيَ  و قةرزارنةبوبن بةلَكو بةشيَكيان بةهويَ ئةوةي كة لةاليةن برا ياخو
 ئةمةش وايكردووة ناضار نةبن داواي قةرز لة كةساني تر بكةن.

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان بيَكاري لةسةر دارايي قةيراني : كارياةري 14) خشتةي
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان قةيراني دارايي بوَتة هويَ بيَكاربون ؟

 %40 12 بةلَيَ
 %60 18 نةخيَر

 %100 30 كوَي طشيت
 
وة  ،بيَكاربونيةان  هةؤي  بؤتةة  دارايةي  قةةيراني  كة داوةتةوة يانوةآلم بةلَيَ بة% 40 بةرِيَذةي كةس 12 دا 14) خشتةي لة

 لةة  كة دةكةن لةوة باس كاسبة ثيشةيانئةوانةشي كة  هةنديَاي تريان بةهوَي قةيراني داراييةوة ميَردةكانيان بيَكاربوون.
 سةةر  كردؤتةة  خراثةي  ئةابوري  ليَكةةوتي  بةمةةش . ناكةةويَ   دةسة   كاريةان  جةاران  وةك دارايي قةيراني سةرهةلَداني دواي

 هاوسةةرةكان  نيَةوان  جيابونةةوةي  بةةهيَزةكاني  فاكتةةرة  لةة  يةكيَك بة بيَكاريش. شانيان سةر خستؤتة بارطراني و ذيانيان
 .دادةنريَ 

 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان خةرجي لةسةر دارايي قةيراني : كارياةري 15) خشتةي
قةةيراني دارايةي كارياةةةري كردوَتةة سةةةر    

 خةرجي رِوَذانةتان؟
 رِيَذةي سةدي % دوبارةبووةكان

 %100 30 بةلَيَ
 %0 0 نةخيَر

 %100 30 كوَي طشيت
 

 قةيراني ،% 100) بةرِيَذةي و ليَتويَذراو  30) دةكاتة كة ليَتويَذراوان سةرجةم دةكريَ  تيَبيين دا 15) خشتةي لة ئةوةي
 كوردستان رِووبةرِووي كة تايبةتيةوة بارة ئةم بةهؤي خيَزانةكان بةشيَوةيةك خةرجيةكانيان سةر كردؤتة كارياةري دارايي
 رامبةةر لةبة و بهيَنن  زاتي) خودي ثيَداويسيت هةنديَك لة واز ناضاربوونة ئةمةش بؤ كةمكردؤتةوة خةرجيةكانيان بؤتةوة

 .مندالَةكانياندا خةرجي دابينكردني
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 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان ذياني كوالييت لةسةر دارايي قةيراني : كارياةري 16) خشتةي
قةيراني دارايي كارياةري هةبووة لةسةر 

 كوالييت ذيانتان؟
 رِيَذةي سةدي % دووبارةبووةكان

 %100 30 بةلَيَ
 %0 0 نةخيَر

 %100 30 كوَي طشيت
 

 كارياةةري  دارايةي    ليَتويَةذراوة قةةيراني  30كةة ذمارةيةان )   ليَتويَةذراوان  كةؤي  بكةةين   16) ذمارة خشتةي تيَبيين ئةطةر
 موضةةيةي  ئةو لةسةر كردبوو ستاندارد ذيانيان و موضةخؤرن بةشيَكيان ئةوةي بةهؤي ئةميش  ذيانيان كوالييت سةر كردؤتة

 كة ئةوانةشي وة هاتووة، بةسةردا طؤرِاني ذيانيان ئيَستا مووضةكانيان كةمكردنةوةي دواي وةليَ وةرياندةطرت، ماناانة كة
رِاسةتةوخؤيةي   ثةيوةنديةة  ئةةو  بةهؤي ئةميش هاتووة ذيانياندا ستايلي بةسةر طؤران شيوة هةمان بة بووة كاسُّ ثيشةيان

 .ثيشةدا هةية و كار دةسيت و مووضة كة لةنيَوان
 رِووندةكاتةوة ليَتويَذراوان كؤضكردني لةسةر دارايي قةيراني : كارياةري 17) خشتةي

دوايي سةرهةلَداني قةيراني دارايي بات 
 لة كوَضكردن كردوَتةوة؟

 رِيَذةي سةدي دوبارةبووةكان

 %76.66 23 بةلَيَ
 %23.33 7 نةخيَر

 %99.99 30 كوَي طشيت
 بةةهؤي %  23.33) بةرِيَذةي و كةس  7) ئةويش كة ليَتويَذراوان لة كةمينةيةك كة دةردةكةويَ  بؤمان دا 17) خشتةي لة

 دةس  بةمةبةسيت ئةمةش توآل دةرةوةي بؤ دةكةن كؤض  مووضةكانيانةوة ثاشةكةوتي و بيَكاري و دارايي قةيراني ليَكةوتةي
  23) كةة  زؤرينةيةةك  لةبةرامبةريشةدا  خيَزانةكانيان، و خؤيان ذياني طوزةراني باشكردني و فةراهةمهيَنان و كار كةوتين

بةهوَي نةبوني طةرةنيت  مبةآل لةسةريان هةية زؤري ليَكةتةي دارايي قةيراني ئةوةي ويَراي%  80) بةرِيَذةي و ليَتويَذراون
 رِيَاا و دابني نةبوني برِة ثارةي ثيَويس  بو طةش  بة هةندةران بة نةخيَر وةآلميان داوةتةوة.

 :ليَتويَذراواني ناو تويَذينةكة لة ضاوثيَكةوتنةكاني تايبةت بة خستنةرِووي بةشيَك
Case study (1) 

 ثيَكهةاتون  فراوانةةو  خيَزانيَكي لة سليَمانية، ثاريَزطاي بة سةر شارؤضكةيةكي خةلَكي سالَة، 30 تةمةن ذنيَكي  ق،م.س) 
 ثيَشة.   نيةة،  مووضةةيةكي  و كةار  هةيض  ئيَسةتا  خويَنةدووة،  ئامادةيي ثيَنجي ثؤلي تا دوبرا، و خوشك سيَ و دايك و باوك لة

 ليَةي  ك ةيَكي  سةالَ،  35 تةمةةن  ثيةاويَكي  لةطةةلَ  كردووة هاوسةرطاي 2013 سالَي كردووة، كاري ميَردةكةي لةكؤمثانياي
 لةة  ئيَسةتا  بةةآلم  هةةبووة  خؤيةان  خانوي بووة باش ثيَش. بذيَويان باري كردووة، تةواو ثيشةي ئامادةيي ميَرِدةكةي هةية،
 .كريَ ني سليَماني شاري هةذارنشينةكاني طةرةكة  لة يةكيَك
 ئيت سي ئيَستا  هةبووة، ماآلن بؤ بياني كريَكاري هاوردةكردني كؤمثانيايةكي قةيران ثيَش ثياوةكةي لةوةكرد باسي ذنةكة
 بيَزاريةان  و سةةريان  بيَنةة  رِؤذ هةةموو  قةةرزةكان  خاوةن كة وايكردووة ئةمةش سةر هاتؤتة قةرزي زؤري ثارةيةكي و كردووة
 نيشةتةجيَن  تيةاي  ئيستا كة مالَةي ئةو كة لةوةشكرد باسي  ذنةكة. شار دةرةوةي بؤ طواستؤتةوة مالَي ئةوةشةوة بةهؤي كةن
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 ثياوةكةةي  بةراي  مةالَي  نيشتةجيَبوني بةهؤي هةية مولَكيان خانوي خؤيان كة كاتيَكدا لة نية، تيَدا خانووي مةرجيَكي هيض
 كة ثياوةكةي سةر كردؤتة خراثي كارياةري بةشيَوازيَك دارايي قةيراني لةوةشكرد باسي هةروةها ناوي  باةرينةوة ناتوانن
 . بكات دابني مالَةوة سةرةتاييةكاني ثيَداويستية ناتوانيَ

 بكةات  ضةؤلَ  خانوةكةةي  بكةات  رازي كةةي برا و بداتةةوة  قةةرزةكاني  هةموو كة دابوو بةلَيَين ثياوةكة وتي ذنةكة لةكؤتايدا
 بةمةش. خانوةكة لة دةرناض  نةداتةوة ثارةكةم تا قةرزارة ثارةم دةلَي براكةشي  سةر، نةبردة بةلَيةنةكاني لة هيض بةآلم
 ئةةو  لةبةةر  نيَوانيةان،  ثةيوةنةدي  سةةر  كردؤتةة  خراثي كارياةري بوون نيشتةجيَ شويَين خراثي و نةبوني و ئابوري دؤخي

 .جيابونةتةوة ية ئيَساتا لة   ثياوةكة و ذن هؤكارانةش

Case study (2) 
 بةووة،  خويَندناةة  لةة  سةالَ  دوو تةنها سليَمانية، لة نزيك طونديَكي بووي لةدايك سالَة، 40 تةمةن ئافرةتيَكي  ك.ل.س)

 لةسةالَي  سةليَماني،  شةاري  لةطةرةكةةكاني  يةةكيَك  بةؤ  دةطوازنةةوة  مالَةكةةيان  شةوكردن  دواي مالَةوةيةة،  ذني دانةمةزراوةو 
 .خؤيان ناسياوي و هاوطوندي ثياويَكي لةطةلَ كردووة هاوسةرطاي 2006

 لةةخانوي  و ناكرِيَ بؤ خانويان بةآلم باشة مووضةكةي و ئاسايشة كارمةندي ثياوةكة هةرضةندة لةوةكرد باسي ئافرةتةكة 
 بةؤ  و ناكةات  هاوكاريةان  هيض  ثياوةكةي لةوةشكرد باسي نادات، خانوةكةيان كريَي ماوةيةكيشة و كردوون نيشتةجيَي كريَدا

 و 8 و10) لةنيَوان تةمةنيان هةيةو ك ي سيَ دةبات، براكاني بؤ ثةنا مندالَةكاني و خؤي رؤذانةي ثيَداويسيت دابينكردني
 خسةتؤتة  زؤري قورسايةكي بةمةش و نادت منداآلنةش ئةم خويَندني خةرجي ثياوةكة خويَندكارن هةرسيَكيان سالَيدان،  6

 ذنةكةة  بةة  دةرونةي  و كؤمةآليةةتي  و مةادي  زؤري زيةاني  بةمةةش  خةؤرة  مةشروب ثياوةكة ئةوةشدا لةطةل ذنةكة، شاني سةر
 نةازانن  تةنانةةت  نةةداوة  ذنةكةةي  خةةرجي  كاتةشةوة لةو مالَةوةو نةهاتؤتةوة ثياوةكة 2015 ي8 لةماناي ، طةياندووة
 .لةكويَشة

 لةخةرجيةةكياني  هةيض  ثيَنةةداني  وة مندالَةةكاني،  و خةؤي  خسةتين  ثشةتاويَ  بةةهؤي  لةوةكرد باسي لةكؤتايدا ئافرةتةكة
 سةةرةتاييةكانيان  ثيَداويسةتية  ناتوانن و ذيانيان سةر كردؤتة كارياةري كردوون، ئةمةش ئابوري طرفيت توشي رِؤذانةيان

 خةانوي  كريَةي  ئةةوةي  ويَةرِاي  ثياوةكةة  دةمةرن،  لةبرسةا  ئةةوا  نةكةن هاوكاري براكاني ئةطةر وتي ذنةكة وةك بكةن، دابني
 و منةدالَ  و مالَ خةرجي ببة،ثيَنةداني ليَ خانوةكةي ثارةي بترؤشةو مالَةكة مشةكي برِؤ وتووة مالَةكةشي خاوةن بة نةداوة
 .جيابونةوةيان هؤكاري بة بووة كة هؤكارانةن ئةو طرنا.ين لة بوون نيشتةجيَ شويَين نةبوني و خانوو كريَي

  Case study (3) 
 لةةة لةيةةةكيَك فةرمانبةةةرة ثةمياناايةةة، دةرضةةووي سةةليَمانية، لةةةدايكبوي و سةةالَة 38ن تةمةةة ئةةافرةتيَكي  ف.م.ك)

 يةةك  تةةنها  نيةة،  واي خويَندةواريةةكي  ثياوةكةةي  كةردووة،  هاوسةةرطاي  2009 لةسةالَي  سليَماني، شاري فةرماناةكاني
 .كردووة جيابونةوةيان داواي هؤيةش ئةو لةبةر هةر ةيئابوري نيَوانيان طةورةي كيَشةي هةية، مندالَيان 
 يةكيَك لةبووة  شاطرد ثيَش. بيَكارة سالَة سيَ ماوةي دياريكراوي بة داراييةوة قةيراني سةرهةلَداني لةسةرةتاي ميَردةكةي 

 و وةردةطةريَ  ضةارةكيَكي  تةنها ثارةية برِة لةو ئيَستا بووة دينار هةزار  750) مووضةكةي ثيَش. ذنةكة ،ريستؤرانتةكان لة
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 ذنةكة. دةدةن كريَ بة هةزار 250 برِي ماناانة و كريَ ني ئةوةي ويَراي ئةمة ناكات، ثيَداويستيةكانيان ثرِكردنةوةي بةشي
 ئةةوةي  لةبةةر  مبةةآل  بةووة  بيَكةار  زؤرجةار  ثيَشة.  رِاستة  كار دؤزينةوةي بؤ نادات هةولَيَك هيض ثياوةكةي كة لةوةكرد باسي
 بةشةي  مووضةة   ضةارةكيَك  ئيَسةتاية  لةة  بةةآلم  دةكةردن،  ثيَداويستيةكاني بةشي باش تارِادةيةكي وةردةطرت تةواوي موضةي

 .بيَكارة ميَردةكةش  و ناكات ذيان طوزةراني
 موضةةكةم  رِاسةتة  وتيشةي  جيابونةتةةوة،  بةووةو  خراث تةواو نيَوانيان سةرةوة هؤكارانةي ئةو بةهؤي كرد باسي ذنةكة وةك
 لةةوة  باسةي  ئافرةتةكة لةكؤتايدا. بذي  كيَشة بيَ باوك  مالَي لة كة دةكات مندالَةكةم و خؤم بةشي نةبيَ هيض بةلَام كةمة
 بةرثرسةي  وةك خةؤي  رِؤلَي نةتوانيَ ثياو كاتيَك هةربؤية داوةتةوة، بؤ قةرزم زؤرجاريش و قةرزارة بةردةوام ثياوةكةي كرد

 ثياوةكةة  كةمتةرخةةمي  و قةةرزاري   و  بيَكةاري  و مووضةة  كةةمي . ضارةسةةرة  باش.ين جيابونةوة بايَرِي مالَ سةرداري و يةكةم
 سةريان كردؤتة خراثي كارياةري وا قةيران. جيابونةوةيان بؤ سةرةكني هؤكاري مالَةوةيان ثيَداويستيةكاني لةدابينكردني

 . دابينكةن مالَةوةيان سةرةتاييةكانياني ثيَداوستية نةتوانن كة

Case Study (4) 
 ثرؤسةي لةدواي دانةمةزراوة، بةآلم كردووة تةواو زانكؤي رِؤذهةآلتة، كوردستاني خةلَكي سالَةو 35 تةمةن ذنيَكي  ي.م.ا)

 لةةميَري  ، شارةية ئةو نيشتةجيَي ئيَستا سليَماني، هاتؤتة ئيَرانيةكان كؤمثانيا لة يةكيَك لة كاركردن بؤ عيَراقةوة ئازادي
 مندالَيان دوو ئيَستاية لة بووة، كاسُّ و سليَمانية خةلَكي كة كورِيَك بة كردؤتةوة شوي 2012 لةسالَي جيابؤتةوة، يةكةمي
 .هةية
 بةارودؤخي  نالةةبارترين  لةة  بيَوةذني بة خؤي هاوبةشي ذياني بيَشوناسي و رةنج و  دةرد سالَ ضةند دواي دةياوت ذنةكة وةك

 لةسةةةرةتاوة ئةطةرضةي  بةيَ  بةةاش طةوزةراني  ئةةوةي  ئوميَةةدي بةة  كردؤتةةوة  هاوسةةةرطايي. طوزةرانةدووة  كؤمةةلَاادا  ذيةاني 
 ب ةوك.يني  لةسةةر  و لةطةةلَي  طةؤرِاوة  بةتةةواوي  هةلَسةوكةوتي  ثياوةكةةي  بيَكةاربووني  دواي بةةآلم  بةووة  رازي لةميَردةكةي

 .كردووة دروس  بؤ كيَشةي طةورةترين رِؤذانةيان ثيَداويسيت ثرِكردنةوةي بؤ داواكاري
 دابني بؤ ثيَداويستيةكاني هةموو ثياوةكة نةبووةو كيَشةيةكيان هيض هاوبةشييةوة ذياني لةسةرةتايي لةوةكرد باسي ذنةكة
 سةيةكاني  كةة  تاكةة  مافةة  هةةموو  بةشةيَوازيَك  ثيَكرد دةسيت ئيَمةش كيَشةي دارايي قةيراني سةرهةلَداني دواي وةليَ كردون

 ثةارة  لةدؤسةتا   دةبواية ذيان، ثيَداويسيت كةم.ين دابينكردني بؤ جار دةيان و نةكردوين هاوكاريةكي هيض و ليَارمتةوة
 .قةرزبكةم

 هةرضيشة   و بكةةم  كةار  نةادا  رِيَاةشة   ناكةات  مةسةروفيَك   هةيض  ثياوةكةةم  ئةةوةي  ويَرِاي لةوةكرد باسي لةكؤتايشدا ذنةكة
 مةافيَكي  هةيض  و كريَةداين  خةانوي  لة ئيَستا خوشكيَكيةوة ناوي بة كردبووي و خانويةك بة دابوي ثياوةكةم ثيَش. كؤكردبووة

 .بوو ئةجنام بيَ بةآلم كرد سكالَام جاريش ضةندين نةماوة خانووةم ئةو

 هةيض  ثيَنةداني رِؤذانةو خةرجي ليَارتنةوةي لة بريتيية جيابنةوة لةسةر هةبووة كارياةري كة هؤكارانةي ئةو طرنا.ين لة
 هةةموو  وتيشةي  ذنةكة.    هاوسةرةكةيةوة لةاليةن بووة ذنةكة ما  زةوتكردني هةروةها و مندالَةكة و ذن لةثيَداويستيةكاني
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 و دادطةا  بكةمة رِوو ناضاربووم و نةهيَشتةوة ليَبوردني و  بةخشني بؤ  دةرفةتيَكي ثياوةكة دواييةي ئةم هةلَسوكةوتي ئةمانةو
 .جيابينةوة

Case study (5) 
 و ثةمياناايةةة دةرضةةووي نيشةةتةجيَن، سةةليَماني شةةاري طةرِةكةةةكاني لةةة يةةةكيَك لةةة سةةالَة، 29 تةمةةةن ذنيَكةةي  م.س.ل)

 لةة  هةية، مندالَي دوو هةزار،  450) ماناانةي بة دةكات كار سليَماني شاري ماركيَتةكاني لة يةكيَك لة دانةمةزراوة بةآلم
 لةسالَي مالَةوةية، ذني دايكيشي مامؤستايةو خانةنشيين باوكي هةية، خوشكيَكي براو بووة، لةدايك ناوةند مام خيَزانيَكي

 ثياوةكة باوكي مالَي سةرةوةي لةقاتي مامؤستاية، ثيشةي سالَدا، 38 تةمةن ثياويَكي لةطةلَ كردووة هاوسةرطاي 2014
 لةة  وازي مووضةة  ثاشةةكةوتي  سيستمي سةثاندني دواي ثياوةكةي برايةك، و خوشك و باوك و دايك لة ثيَكهاتون كة دةذين
 طةوزةراني  باشةكردني  بةةبيانوي  كؤضةيكردووة  هةنةدةران  سةنورةكاني  بةةرةو  ناياسايي بةريَااي هيَناوةو مامؤستايةتي كاري

 .بووة كةسوكارةكةي ك ةكةو رِةزامةندي و ثرس بةبيَ ئةمةش خؤشبةختكردنيان، و ذيانيان
 ئيَمةشةي  هةةم  و خؤشةي  هةةم  و بةووة  خةراث.  جةاران  لةة  ذيةاني  طةوزةراني  ثياوةكةة  ئيَسةتادا  لةة  لةوةكرد باسي ئافرةتةكة
 هةيض  و ئةةويَ  طةشةتؤتة  تةازة  ضةونكة  ببةات  ئيَمةش ناتوانيَ و دةنيَرن بؤ هاوكاري باوكي مالَي جارجار كردووةو سةرطةردان
 مامةلَةةيان  جةاران  وةك كورِةكةة  باوكي مالَي ئةوةي لةبةر نية، توانايةي ئةو مادةشةوة لةرِوي وة نية، ياساي مامةلَةيةكي

 بةاوكي  مةالَي  ئةوةشة لةبةر هةر ناكات هيض بةشي موضةكةم و باوكيان مالَي طةرِاونةتةوة  مانط ثيَنج دواي و ناكةن لةطةلَ
 .دةكةن دابني ثيَداويستيةكانيان و خةرجي

 و سةندووة ثةرةي رِؤذ بة رؤذ دةستيثيَكردووة، كيشةكانيان ثياوةكة سةفةري دواي كة لةوةكرد باسي ئافرةتةكة كؤتايدا لة 
 هةنةدةران  بةؤ  ثياوةكةة  كؤضةي  و دارايي باري خراثي دادطا، لة جيابونةتةوة و كؤتايي قوناغي و بنةبةس  بة طةشتووة تا

 .جيابونةوةيان هؤكاري بة بووة كة كيَشانةن ئةو لةطرنا.ين ذيانيان باش.ي بذيَوي دابينكردني بةمةبةسيت

Case study (6) 
 دايةك  لةة  هةةذار  و فةراوان  خيَزانيَكةي  لة سليَماني لةثاريَزطاي نزيك ناحيةيةكي لة سالَة، 32 تةمةن ثياويَكي  ف.ع.س)  

 كةردووة،  تةةواو  كؤمثيوتةةري  ثةةميانااي  خوشةك،  ثيَةنج  بةراو  دوو و دايك و باوك لة هاتووة ثيَك كة خانةوادةكةي ، بووة
 خةةلَكي  ك ةيَكي  لةكةةلَ  هاوسةةرطاي  2015 لةسةالَي  سةليَماني،  شةاري  بةرِيَوةبةرايةتيةةكاني  لةة  يةةكيَك   لة فةرمانبةرة
 نييةو مندالَيان. مالَةوةية ذني و  دانةمةزراوة بةآلم تةواوكردووة ثةميانااي ئةويش كردووة، خؤيدا هاوتةمةني و سليَماني
 .دةدةن كريَ دؤالر 200 ماناانة و  كريَ ني شارةدا ئةو طةرةكيَكي لة ئيَستا

 لةبةةر  لةةنيوة،  كةةم.  بةة  كراوة مووضةكةي مووضة، ثاشةكةوتي سيستمي و دارايي قةيراني دواي كرد  لةوة باسي ثياوةكة 
 وةك خؤيةان،  ناحيةكةةي  لةة  بةاوكي  مةالَي  نزيةك  خانويةكي بؤ  باوازيَتةوة نيشتةجيَبوون شويَين برِياريداوة هؤكارةش ئةو

 ئةوةي بيانوي بة نةبووةو رِازي داواية بةو ذنةكة بةآلم دةطةرِيَتةوة، بؤم كريَ بة دةيدةم كة ثارةيةي ئةو كةم الني كرد باسي
 هيَنةاوةو  بةؤ  تةيين  دارايي قةيراني ئةوةي بةهؤي ثياوةكة بةآلم بذي، شاردا دةرةوةي لة و باوكي مالَي لة دوربيَ  ناتوانيَ 
 شةةويَين نةةةبووني لةةةوةكرد باسةةي ثياوةكةةة داواكةةةي، لةكؤتايةةدا لةسةةةر سةةورة نةةةماوة خةةانوي كريَةةي ثيَةةداني توانةةاي
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  لةسةةر  هةةبووة  كارياةةري  كةة  فاكتةرانةةن  ئةةو  طةرنا.ين  لةة  خةانوو  كريَةي  طرانةي  مووضةةو  ثاشةكةوتي و نيشتةجيَبوون
 .نيَوانيان جيابونةوةي

Case study (7) 
 بةاري  كريَ ةيةو  سةليَماني  شةاري  طةةرِةكيَكي   لةة  ئيَسةتا  كةركوكة، شاري لةدايكبووي سالَة، 29 تةمةني ثياويَكي  ع.ق.س)

 يةةكيَك  مالَةوةيةة،  ذنةي  دايكي خانةنشينةو باوكي و بةتةمةنن دايكي و باوك و خوشكيَكة براو دوو خاوةن الوازة، ئابوريان
 ميَةردي  دواتةريش  سةالَيَك  هيَشةتووة،  بةةجيَ  منةدالَي  3 خةؤي  دواي بةووة  شةةهيد  كةةركوك  لةة  2012 سةالَي  لة براكاني لة

 ئةةو  ئةةركي  خؤي خيَزانةكةي ويَرِاي ئيَستا هيَشتووة، بةجيَ خؤي دواي مندالَي 2 بووةو شةهيد شيَوة بةهةمان خوشكةكةشي
 بةاش  مووضةةكةي  ثيَشة.  كاردةكةات  سياسي حزبيَكي ئؤرطاني لة ثياوةكة. شان سةر كةوتؤتة دايكيشي و باوك  دوخيَزانة و

 ي6 مةاناي  وةريدةطريَ ، جاريَك رؤذ ثةجنا دةيووت خؤي وةك كة دينارة هةزار  500) تةنها مووضةكةي ئيَستا بةآلم بووة
 تةا  سالَة، 17 تةمةني ك ةكة كردووة هاوسةرطاي طةورةترة لةو سالَ 12 كة سليَماني شاري خةلَكي ك يَكي لةطةلَ 2016
 .نيية مندالَيان خويَندووة، ناوةندي يةكي ثؤلي  تا كورِةكةش مالَةوةية، ذني خويَندووة، ناوةندي سيَي ثؤلي
 ويَةرِاي  ،بدات خانووةكةي كريَي ناتوانيَ مووضةكةيةوة دواكةوتين و كةمي و دارايي قةيراني بةهؤي باسيكرد ثياوةكة وةك

 ئةمةة  كةةركوك  بةؤ  باةرِيتةةوة  هةنوكةة  دةيةويَ هؤكارةشة ئةو لةبةر هةر سةر، تؤتة كةو قةرزي مانايَك ضةن ثارةي ئةوةي
 كةة  ئةوةية سةرةكيان كيَشةي. سةرشان كةوتؤتة تري ئةواني ضاوديَري خيَزانةكةية طةورةي كورِي تاقانةيةو ئةوةي ويَرِاي
 بةةو  نةاتوانيَ  و نةابيَ  رِازي كورِةكةة  بةةلَام  كةةركوك  نةطةرِيَتةةوة  و بيَة   نيشةتةجيَ  سليَماني لة ثياوةكة دةكات داوا ك ةكة

 ذن مةانط  9 تةنها كورِةكة داواي سوربوني لةبةر بكات، دابني نيشتةجيَبوون شويَين سليَماني لة دةطريَ  وةري كة مووضةيةي
 .جيابونةوةتةوة 2017 ئازاري ماناي لة بونةو ميَرد و

 هةيض  فرؤشةتووة،  هيَنةان  ذن بةؤ  سةيارةكةشةي  هيَناوةو وازي سالَة دوو ئةوا مبةآل كردوة تاكسي كاري قةيران ثيَش ثياوةكة
 ناومالَ كةلوثةلي بؤ دةداتةوة قةرز بة هةزار 250 ماناانة لةوةش دةطريَ  كةوةري ضةيةيومو لةو جاة نية تري دةخليَكي

 سليَمانية دةرةوةي لة دةوامي ضونكة ديَينَ بةكاري هاتوضؤ بؤ دةميَنيَتةوة كة ثارةيةي لةو كرِيويةتي، هاوسةرطاي ثيَش كة
 دابةةوو بةةةلَيَين هاوسةةةرطايياندا لةةةماوةي .نةةةداوة ريَاةةةيان مبةةةآل ناوشةةار بةةؤ باوازريَتةةةوة داوة هةةةولَي ضةةةجناريَك
 ئةةو  لةطةةلَ  باةوجنيَ  كةة  بدؤزيَتةةوة  هةةرزان  خانويةةكي  تا دابوو هةولَي زؤريش وة نيشتةجيَبيَ  لةسليَماني جيانةبنةوةو

 لةةوةكرد  باسةي  ،ثياوةكةة بوو نةكةةوت  دةسة   هي ةي  دةيةويَ كة ثارةيةي بةو خانوو دواجار بةآلم وةريدةطريَ  كة مووضةي
 طشةيت  بةشةيَوةيةكي . سةةرةتاييةكانيان  ثيَداويسةتية  سةةر  كردؤتةة  كارياةةري  بةشةيَوازيَك  هيَناوة بؤ تيين تةواو قةيران
 جيابونةةوةي  لةسةةر  هةةبووة  كارياةةريان  كةة  هؤكارانةن لةو ذيان طوزةراني طراني مووضةو كةمي و بوون نيشتةجيَ شويَين

 .نيَوانيان

Case study (8) 

 نيشتةجيَ شارة ئةو لة طةرِةكةكاني لةيةكيَك ئيَستاش بووة لةدايك سليَماني لةشاري سالَة، 40 تةمةن ثياويَكي  ع.س.ب)
 خةالَؤزاو  كةة  ك ةيَك  لةطةةلَ  كةردووة  هاوسةةرطاي  2015 سةالَي  كاسةبة،  ثيشةةي  تةةواوكردووة و  سةرةتايي خويَندني ية،
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هاوسةةرطايان   ثرؤسةةي  دةسةتثيَكي   لةطةةلَ . خويَنةدووة  ناوةنةدي  دووي ثةؤلي  تةا  ك ةةكة  نييةة،  مندالَيكيان هيض ثورزان،
 ئةجنامداني مةرِاسيمي و ئالَتون برِي و سةربةخؤ مالَي لةسةر رِيَككةون توانيوة نةيان و بونةتةوة طرف  و كيَشة رِووبةرِووي
 .هاوسةرطايان ئاهةناي
 بةمةةش  كةةويَ   دةس  كاري هةية رِؤذ كةم نةماوةو جاران وةك ثيشةكةي داراييةوة قةيراني بةهؤي لةوةكرد باسي ثياوةكة
 رازي كةردو  ك ةةكةدا  لةطةةلَ  قسةةيةكمان  هةموو لةسةرةتادا هؤكارةش ئةو لةبةر هةر نةماوة ثيَويس  وةك ئابوري تواناي

 باةرم،  بةؤ  جيةاي  مةالَي  ثيَةدا  بةلَيَن  دةبوو باش بارودؤخةكة ئةوةندةي تا نيشتةجيَبني  باوك  مالَي سةرةوةي قاتي لة بوو
 سةةربةخؤ  خةانوي  لةة  و باةرين  كريَ خانوي با و دةويَ جيام مالَي دةيوت و ثيَدةطرمت بيانوي بويةوةو ثةشيمان دواتر بةآلم
 .لةطةلَ  مبيَنمةوة ناتوا  نةبيَ

 لةةثرِيَك  كةضةي  خيَةزا   لةطةةلَ  ريَككةةوتني  شةتانة  ئةةو  هةةموو  لةسةةر  لةسةةرةتاوة  وتي ثياوةكة قسةكانيدا لةدريَذةي
 دواتةر  ثيَدةكةةم  شةوت  خؤمةةوة  بةةري  بةكراسةي  بيَبةرامبةرو وتي لةسةرةتاوة بةشيَوازيَك بويةوة ثةشيمان شتيَك لةهةموو
 لةة  كاتيَكةدا  لةة  دةدةمةةوة  قةةرز  ئيَسةتا  تةا  كة بةشيَوازيَك زؤرةوةو ذيَربارطرانيةكي خستمية و ثيَكردم ئالَتوني زؤر برِيَكي

 و ثيَكةردم  ئةوةشي بةآلم نةخؤينةوة ثياوان شةكراوي كة ئةوةشيدا بةلَيَين وة ناكةويَ ، دةس  ثارةم جاران نيوةي ئيَستاية
 لةبةةر  تةةنها  باةرم  بةؤ  جيةاي  خانوي ات بوم رِازي ثيَداو بةلَيَن  من جياش مالَي بة سةبارةت ثيَسةرفكردم، زؤري ثارةيةكي

 بةة  دةمةدا  دةكةرد  ثةيةدا  هةرضي  بةآلم بوين لةناوي ماوةيةك و دؤزيةوة خانويةك  زؤر طةرِانيَكي ثاش جيانةبينةوة ئةوةي
 ئةةو  بةةآلم  نيشتةجيَب ، ئةوان لةطةلَ باوك  مالَي باةرِيَمةوة تر جاريَكي ناضاربووم دواجار تا  خانووةكة، ماناانةي كريَي
 بةذاردة  باشة.ين  وةك جيابونةةوةمان  و ليَكةردم  تةةآلقي  داواي دواجةار  كيَشةانةوة  ئةةم  بةةهؤي . نةبوو بةدلَ هيض كارةي ئةم

بيَكةةاري و  بةةةهؤي لةوةشةةكرد باسةةي وة هيَنةةاوة، شةةتيَك بةهةةةموو كؤتاميةةان و  جيابوينةتةةةوة لةئيَسةةتايا و هةلَبةةذارد
  .بةجيَبهيَلَيَ  كوردستان سةفةربكاو هةريَ  برِياريداوةناسةقامااي بارودوَخي سياسي و ئابوري 

Case study (9) 

 تةةواوكردووة،  ئامةادةيي  ، سليَمانية شاري نيشتةجيَي مبةآل عةربةتة ناحيةي خةلَكي سالَة، 30 تةمةن كورِيَكي  م.ب.س)
 سةليَماني  شةاري  سةنوري  لةخويَنةدنااكاني  لةيةكيَك مامؤستايةو كةثيشةي ك يَك لةطةلَ كردووة هاوسةرطاي 2011 سالَي
 .هةية كورِيَكيان تةنها. دةذين خوشكيَكي و دايكي لةطةلَ باوكي مالَي خانوي لة دةكات، دةوام

 بيَكةارةو   دارايةي  قةةيراني  سةةرهةلَداني  دواي تايبةةت  بةة  سالَةو دوو ماوةي مبةآل بوة كاسُّ ثيَش. لةوةكرد باسي ثياوةكة
 كيَشةة  بةةردةوام  وايكةردووة  ئةمةة  هةيةة،  ئةابوري  سةةربةخؤي  مووضةةخؤرةو  خيَزانةي  لةبةرامبةةردا  ناكةةويَ ،  دةس  كاري

 خةةرجي  دابينكردنةي  ييتوانةا  كةة  دةدات لةيَ  ئةوةم تانةي بةردةوام خيَزاني كرد باسي كورِةكة وةك بيَ  دروس  لةنيَوامنان
 باسي ثرِبكةمةوة، مالَةوة ثيَداويستيةكاني لة بةشيَك بتوا  ئةوةي بؤ تةنها دةكةم شةوخنوني لةكاتيَكدا نيية، مالَةوةم

 .ناكات دابني مندالَةكة خةرجي ثيَويس  بةثيَي مبةآل مووضةخؤرة ذنةكة رِاستة لةوةشكرد
 مالَي ك ةكةو نيوان لة يةتيكؤمةآل ثةيوةندي طرفيت جيا مالَي و بوون نيشتةجيَ شويَين نةبوني و بيَكاري و ئابوري طرفيت
 نةةدةكرد  حةةزي  نيَوانيةان  لةة  منةدالَ  بةوني  بةةهؤي  لةسةةرةتادا . ثياوةكة دايكي لةطةلَ بةتايبةت كردووة دروس  ثياوةكة
 ثاش وناخؤشة ثيَي ذنةكةم  دةدؤزمةوة كاريَكيش هةر دةكرد لةوة باسي ضونكة طؤرِيوة برِياري ئةميش ئيَستا بةآلم جيابنةوة
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 هةةيض كةةردووة هاوسةةةرطاميان رِؤذةوةي لةةةو لةةةوةكرد باسةةي كؤتايةةدا لةةة ثياوةكةةة بةةيَين، لةةيَ وازي دةبةةيَ دةلَةةي ماوةيةةك 
 ئةةو  نةمشةدةزاني  بةوو  مووضةةخؤر  هةرضةةندة  نييةة  ثيَ ثارةم ئةلَيَ بةردةوام ئةستؤ نةطرتؤتة خيَزاني بةرثرسياريَتيةكي

 بؤيةة  ئةستؤ،  بووة طرت مندالَةكةم و مالَ ئةركي تةنها  بة بوو ئةمةش لةبةر هةر بةضي، دةيدات دةطريَ  وةري كة ثارةيةي
 .جيابوينةتةوة ئيَستايدا سةرةوة هؤكارانةي ئةو لةبةر

Case study (10) 
 خيَزانةكةيةدا  لةطةةلَ  شةارة  ئةةو  هةذارنشيين طةرةكيَكي  لة بووةو لةدايك لةسليَماني سالَة، 35 تةمةن ثياويَكي  م.ج.ت)

 ساآلني لةسةرةتايي هةية، مندالَيَكيان سالَ، 30 تةمةن ئافرةتيَكي لةطةلَ كردووة هاوسةرطاي 2013 سالَي نيشتةجيَن،
 طواسةتؤتةوة  نيشتةجيَبوونيان شويَين قةيران دةستثيَكي لةطةلَ هةر بةآلم نيشتةجيَبوونة، كريَدا خانوي لة هاوسةرطايان

 ضةوار  لةة  بةريتني  ئةةوانيش  نيشةتةجيَية،  تيةا  كةسةي  12 ذور ضوار لة هاتووة ثيَك خانوةكةيان بةشيَوازيَك باوكي مالَي بؤ
 ذيانةة  ثيَكةةوة  ئةةم  خراثة، ئابوريان باري دةذين لةخانووةكة ئةوانةشي هةموو برازاكاني، و براذن و برا و كورِةكة خوشكي
 دةكةا  تاكسةي  كةاري  و  دانةمةزراوة و خويَندووة ناوةندي دووي ثؤلي تا ثياوةكة نيَوانيان، لة كردووة دروس  طةورةي طرفيت
 . سةيارةكةي قةرزي بة دةداتةوة بةشيَكي ثةيدايدةكا كة ثارةيةش ئةو

 ئةةويش  ليَةدةكات،  ئةالَتوني  ثارةو جياو خانوي داواي بةردةوام ذنةكةي ئابووريةو نيَوانيان كيَشةي لةوةكرد باسي ثياوةكة
 دةسة   كةاريَكي  هةيض  ئيَسةتا  و هيَنةاوة  وازي داعةش  شةةرِي  لةطةةلَ  بةةآلم  بةووة  ثيَشةمةرطة  قةةيران  ثةيَش  نية توانايةي ئةو

 لةوةشةكرد  باسةي  وة ، نةكةةوتووة  دةسة   كاريَكي هيض بةآلم كار، دؤزينةوةي بؤ طةرِاوة شويَن زؤر دةلَيَ  خؤي وةك ناكةويَ ،
 بؤ كة ثارةيةي لةو جار هةنديَك و دةكا ثةيداي  هي كي بة كة ناطريَ  ثارةيةوة بةو دةس  و دةكات بةدخةرجي زؤر خيَزاني
 ثيَويسةت   خؤم وتي ثياوةكة لةكاتيَكدا بةدايكي دةيدات مالَةوة مةسرو  لةبري ئةويش ذنةكةي بة دةيدات مالَةوة خةرجي
 .خراثة زؤر ئابوري  دؤخي و ثيَيةتي
 بةؤ  كيَشةةي  بةةردةوام  وةرناطريَة   بةهةنةد  ئةابوريي  دؤخةي  خراثي و ناكات هاوكاري هيض ذنةكةي لةوةشكرد باسي ثياوةكة
 بةيَ  بةةآلم  خيَزانةي  لةطةلَ هةولَيداوة زؤر كة لةوةكرد باسي كؤتايدا لة ثياوةكة هةية، بيَشوماري داواكاري و دةكات دروس 
 و بيَكاري. دةكا خؤم ذياني بذيَوي بةشي دةكةم ثةيداي ئةوةي كةم الني كرد باسي وةك ضون جيابونةتةوة بؤية بوو ئةجنام
 كةة  وايكةردووة  هؤكارانةةش  ئةةو  هةةر  بةووةو  نيَوانيةان   سةةرةكيةكاني  كيَشةة  لةة  بةوون  نيشةتةجيَ  كيَشةةي  و ئابوري خراثي

 .جيابنةوة

 دةرئةجنامةكاني تويَذينةوةكة:
 ةران دواي خستنةرِووي ئةجنامةكان بةم دةرئةجنامانةي الي خوارةوة طةش :تويَذ

رَِيةذةي جيابونةةوة بةةجوَرَيك كةة هةيض كةات هةةريَمي        . قةيراني دارايي رِوَلَيَكي طةورة و بةرضاوي بينيوة لةسةر زوَربةوني  1
 كوردستان بارتةقاي ئيَستا ثروَسةي هاوسةرطاي كةم نةبووة. وة رِيَذةي جيابونةوةش لةو ئاستة بةرزةدا توَمار نةكراوة.

بةشيَوازيَك زوَرينةيةك لة  ،. قةيراني دارايي رِوَلَي بةرضاوي هةبووة لةدةس  نةكةوتين شويَين نيشتةجيَبوون و طوَرِينيدا2
كةسةابةتدا طةرِاونةتةةوة بةوَ    كةار و  ليَتويَذراوان دواي سةرهةلَداني قةيراني دارايي و كةمبونةوةي مووضةي فةرمانبةةران و  
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. يانمالَي باوكيان و هةنديَكيشيان سةنتةري شاري سليَمانيان بةجيَهيَشتووةو طةرِاونةتةوة بةوَ شةار و شاروَضةكةو طونةدةكان    
بووندا سةرطةردان بةمةش دووضاري طرفيت خيَزانةي بونةتةةوة. نةةبوني شةويَين     شيَكي تريشيان بةدواي شويَين نيشتةجيَبة

 .نيشتةجيَبوونيش بة فاكتةريَكي سةرةكي جيابونةوةي نيَوان هاوسةران دادةنريَ 
هاوسةران دوضاري هةمان طرفة  بونةتةةوة.    . قةيراني دارايي رِوَلَي هةبووة لة بةرزبونةوةي رِيَذةي بيَكاريدا و بةشيَك لة3

هوَكاري ئةمةش دةطةرَِيتةوة بوَ  ئةوةي دواي سةةرهةلَداني قةةيراني دارايةي بةشةَيك لةة كَومثانياكةان ئيت سةيان كةردووة و         
سيَ  ئةمة ويَرِاي ئةوةي حكومةتي هةريَميش ماوةي زياتر لة ،ناضار دايان خستووة بةمةش سةرجةم كارمةنداني بيَكاربوونة

وة ثةثوةنديةكي رِاستةوخوَ هةية لة نيَوان مووضةي فةرمانبةران بازارِدا كاتيَةك   ،سالَة هيض  فةرمانبةريَكي دانةمةزراندووة
بةشيَكي زوَري مووضةي فةرمانبةران ثاشةكةوت دةكريَ  و ئةمةش كارياةري هةية لةسةر بازارِ و بةتايبةت ئةوانة ثيشةيان 

 دةبن ئةوةي بةدةسيت دةهيَنن وةك ثيَش. نابيَ .كاسبة و ئةوانيش بيَكار 
هةروةها قةيراني دارايي وايكردووة هاوسةران بوَ دوَزينةوةي دةرضةيةك لة بوَ رِزطاربوون لة خراثي دوخي ضةقبةستووي . 4

 سياسي و ئابوري و كوَمةآليةتي با لة كوَضكردن بوَ هةندةران بكةنةوة.
بةآلم رِةهةندي ئابوري بة ثلةي يةكةم رِوَلَ و كارياةري هةية لةسةةر سروشةيت ثةيوةنةدي    هوَكارةكاني جيابونةوة زوَرن . 5

هةربوَية دةتوانني بلَيَني كةمي داهات و خراثي بذيَوي خيَزانةةكان و نةةبوني شةويَين نيشةتةجيَبوون و بيَكةاري و       ،هاوسةران
هاوسةةران دروسةتكردووةو كارياةةري هةةبووة لةسةةر       هةذاري و كوَضكردني هاوسةران بو هةندةران كيَشةي طةةورةي لةة نيَةو   

 جيابونةوةي هاوسةراندا ضاوطي هةموو ئةو كيَشانةش قةيراني داراييةكةية.

 ثيَشنيار و رِاسثاردة:
 :رِاسثاردة

 . بةرزكردنةوةي داهاتي هاوآلتياني هةريَ  لةرِيَاةي البردني سيستمي ثاشةكةوتي مووضةوة.1
 الوانةي كة تازة هاوسةرطايان كردوو لةرِووي ماديي و مةعنةوييةوة.. يارمةتيداني ئةو 2
 . حكومةتي هةريَمي كوردستان كار لةسةر باشكردن و جيَااكردني بازارِةكان و دوَخي مووضةخوَران و كاسبكاران بكات.3
رنةي شةويَين   خيان لةة دابينك يَااكردني بارودوَ. هاوكاري طةجنان و الوان بكريَ  لةثروَسةي هاوسةرطاي  بةمةبةسيت ج4

 دا.ياننيشتيةجيَبوون
 . هةولَدان بوَ كةمكردنةوةي رِيَذةي بيَكاري بة تايبةت لة نيَوا تويَذي طةجنان و الواندا.5
. طيَرِانةوة ثيَشينةي هاوسةرطاي كة ماوةي زياتر لة سيَ سالَة حكومةتي هةريَ  بةبيانوي هةبوني قةةيراني دارايةي ئةةو    6

 وةستاندووة. ثيَشينةيةي

 ثيَشنيار:
 تويَذةران ثيَشنياري ئةجنامداني ضةن تويَذينةوةيك دةكةن كة بتواريَ  لة داهاتودا ئةجنام بدريَ  وةك:

 رِوَلَي قةيراني دارايي لةوازهيَناني مندالَ لة قوتاخبانة.
 رِوَلَي قةيراني دارايي لةكارثيَكردني مندالَ لةسةر شةقام و شويَنة طشتييةكان



 جملة جامعة كرميان                  Journal of Garmian University                  طؤظاري زانكؤي طةرميان

83 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

 سةرضاوةكان
 2007سليَماني يةكةم، ضاثي ضوارضرا، ضاثخانةي مااودةلي، خةسرةو.و كؤمةلَناسي، زاراوةي فةرهةناي ،سةماة .1

 2008 رِؤشنباي، هةوليَر ضاثخانةي تةآلق، و ذن و مرؤظايةتي حممد، عةبدوآل نةج  .2

 2002 سليَماني يةكةم، ضاثي داناز، ضاثخانةي بؤكاني، سابا.د خيَزان، سؤسيؤلؤذياي .3

 سليَماني 2008 يةكةم، ضاثي كؤمةآليةتيةكان، دياردة و كؤمةلَناسي عةبدولواحيد، جةمال هيَرؤ .4

 يةكةةم،  ضةاثي  هاوسةةري،  هةلَوةشةاندنةوةي  زؤربةووني  فاكتةةرةكاني  ئةمحةةد،  دليَةر  نياةار  و عةزيز فارس بيَدار .5
 2005 دهؤك خاني، ضاثخانةي

 ،شةويَين ضةاثي نييةة    يةكةةم،  ضةاثي  كؤمةآليةتيةكانةدا،  كيَشةة  لةطةةلَ  ملم نيَ و ئافرةت طةآللَي، عةزيز كةوسةر .6
 2004 سليَماني

  2014هةوليَر  رؤذهةلَات، ضاثخانةي شواني، ئةمني ئارام.و كؤمةآليةتي، دةرونزاني حمةمةد بن حممود، .7

 2005 سليَماني يةكةم، ضاثي تةوار، ضاثخانةي داخراودا، لةبازنةيةكي ذن عةبدولآل، كنيَر .8

 1989 بةغداد ،احلوادث ضاثخانةي طةرميان، ناوضةي كوردةواري دابونةرييت كاكةيي، هةردةويَلَ .9
 كةوردي،  بآلوكردنةةوةي  و رِؤشةنباي  دةزطةاي  رِةسولَ، شوكرية. و كوردةكان، دابونةرييت بايةزيدي، مةمحودي مةال .10

 1982 بةغداد
 بةغةداد  عيَةراق،  زانيةاري  كةؤرِي  ضةاثخانةي  طةةردي،  عةةزيز .و كةوردي،  ئةافرةتي  ذيةاني  هانس، هارنؤلَد هيَنري .11

1983 

 1983 بةغداد ،احلوادث ضاثخانةي دووةم، ضاثي كوردةواري، كؤمةلَناسي خةليقي، حوسيَن .12

 2006 هةوليَر سةآلحةدين، زانكؤي ضاثخانةي طشيت، سايكؤلؤذياي قةرةضةتاني، شةريف كةري  .13

 ،384 ذمةارة  رةنةج،  ضةاثخانةي  هةاوآلتي،  رؤذنامةةي  ضةينايةتييةكان،  جياوازيية زةقكردنةوةي ئاشيت، عومةر .14
 6ال ،2008

 ،154 ذمةارة  ثيَشةكةوتن،  طؤظةاري  تةةآلق،  ديةاردةي  هؤكاري تر، ئةواني و حةسةن هةوراز و قادر سليَمان دةشيت .15
 75ل ،2008 سليَماني

 رؤذنامةةي  هاوسةةرطاي،  ثرؤسةةي  ثيَكةةوةناني  لةسةةر  هةيةة  كارياةريةةكي  ض كؤضةكردن  ئةمحةد، حسيَن حممد .16
 6ل ،2008 سليَماني ، 630)ذمارة ئاسؤ،

 2016سليَماني  ،ضاثخانةي ضوارضرا ،ضاثي يةكةم ،ميتوَدي تويَذينةوةي زانسيت ،سابا بوَكاني .17

 ،2011 سةالَي  ،8 ذمارة ئةستيَرة، طؤظاري داخراودا، كؤمةلَاةي لة دراو تةآلق ئافرةتي ضارةنوسي عةلي، شي ن .18
 6-5ل

 :2017ئةةةةةةليك.ؤني سةرضةةةةةاوةي كاردانةةةةةةوةكاني، و هؤكةةةةةار و دارايةةةةةي قةةةةةةيراني كنيَرعةبةةةةةدولآل، .19
65.htm-http://penus.krd/news364 (10-4-2017  

http://penus.krd/news364-65.htm
http://penus.krd/news364-65.htm


 جملة جامعة كرميان                  Journal of Garmian University                  طؤظاري زانكؤي طةرميان

84 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

 :2016 ئةةليك.ؤني  سةرضةاوةي  تةآلق، و خيَزان هةرةسهيَناني هؤكارةكاني فارس، ساية.و الراوي، شندي حممد .20
http://www.shanpress.com/details.aspx?jimare=5813 (20-6-2017  

 31 اآلية اآلعراف، سورة الكري ، القرآن .21

 1987باوت لبنان، مكتبة اآلجتماعية، ألعلوم مصالحات معج  بدوي، زكي امحد .22

 1981 باوت العائلة والقرابة والزوج، دارالاليعة للاباعة والنشر، احلسن، حممد احسان .23

 الثةاني  العةدد  السةادس،  اجمللةد  اآلسة مية،  العلةوم  كلية جملة اآلجتماعي، التغا   ال.بية دور علي، حممد انور  .24
 2012 املوصل - العراق العشر،

 والتوزية،،  والنشةر  للاباعة  اآلمة دار السادسة، الابعة التحرير، حزب منشورات من االس م،   االقتصادي الن ام .25
 2004 لبنان-باوت

 1984 بغداد بغداد، مابعة اجلامعة العائلة، االجتماع عل  امحد، عبداملنع  صبيح و القصا عوني مليحة .26

  للاباعة  مكتبة ،  العلمية والرسائل اآلحباث كتابة   الاالُّ دليل) العلمي البحث مناهج الشريف، حممد عبداللة .27
 1996 مصر - االسكندرية التوزي،، و النشر و

 2003 باوت ، الثقافية  املكتبة ،2ط كيف؟.. مصاعُّ دون  الزوجية الع قة ، الرواجبة امحد  عايدة .28

 2003 باوت الثقافة،  املكتبة ،1ط السعيدة، الزوجية احلياة الرواجبة، امحد عايدة .29

 1994 باوت النب ء، دار ،1ط الزواج، و ق ايا األسرة القائمي، علي .30

 2004 القاهرة اجلامعية، املعريتة دار ، ونتائجة السباب النتسي  دراسة) اآلدمان عبداملنع ، حممد عتاف .31

 1992 عمان دارشروق، اآلجتماع، عل  الي املدخل واخرون، الغزوي فهمي .32
 للعلةوم  بغةداد  كليةة  جملةة  العربيةة،  البلةدان  علةي  وانعكاسةاتها  واسةبابها  متهومهةا  املاليةة   اآلزمةة  كورتةل،  فريد .33

 2008 بغداد ،20 عدد اجلامعة، االقتصادية
 2003 القاهرة والتوزي،، للنشر العلمية الكتُّ دار عملية، وممارسات نظري مدخل واألزمات، األع م منذر، شومان .34

: االلك.ونةةةةةةي املوقةةةةةة، عةةةةةةن نقةةةةةة  االقتصةةةةةةادية، والةةةةةةدورات األزمةةةةةةات اهلل، العبةةةةةةد مصةةةةةةاتي .35
http://www.hewar.com/economics  (10-6-2017  

-www.bsofiam:  االلك.ونةةةةي املوقةةةة، عةةةةن نقةةةة  احصةةةةاء، بعلةةةة  التعريةةةةف الةةةةدريين، حممةةةةد .36

ksu.com/agec613/listure1.pdf  ( 20-5-2017  

                                                                      
 
 

 

 

 

 

http://www.shanpress.com/details.aspx?jimare=5813
http://www.shanpress.com/details.aspx?jimare=5813


 جملة جامعة كرميان                  Journal of Garmian University                  طؤظاري زانكؤي طةرميان

85 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

 

Abstract 
Family welfare is related with the welfare of husband and wife. The family and the 

relationship between husband and wife have seen the lion`s share from the changes 

happened in the circumstances of Kurdish community and because of this، the 

phenomenon of divorce according to the number of courts is above the natural rates 

compared to the large number of cases affecting  the relationship . 
This study is an attempt to present how financial crisis has its own impacts on this 

divorce. Is this crisis happened because of the lack of the husband and wife`s role in 

the community or is it because of the normal life and the responsibility the families 

should take?  
In order to reach to this conclusion، the researcher has done this work on the basis of 

the descriptive methods using the real analysis tool for information and recorded 

interviews . 
The researchers analyzed the court's facts compared to the cases of years before the 

crisis and after the crisis and then they used interviews to therting cases of divorce as 

the reason for their divorce was the financial crisis. 
 Finally، we came to the result of that the high demand for divorce، the change in the 

way of life of the individuals and the economic crisis have a direct impact on the 

number of sides of life such as place of residence، unemployment and low salary، all 

of which have destroyed the relationship of the past years of the families. 
For this reason، the researchers proposed a reasonable proposal to solve these 

problems by issuing special instructions for the quality of relations and the 

distribution of responsibility among husbands and wives، except for proposing the 

government's cooperation in tackling the problem of salary and reducing 

unemployment among( youths) young people. 
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 ثاشكوَكان

  1ثاشكؤى ذمارة )

                                          _________________ 

 *سالَي ثروَسةي هاوسةرطاي و تةآلق لة ثاريَزطاي سليَماني دةخاتةرِوو. 6ئامارةكاني 
 جيابونةوة هاوسةرطاي سالَ

2010 13724 2430 
2011 15414 4295 
2012 17020 4088 
2013 14911 4322 
2014 14666 4012 
2015 14232 4850 
2016 10937 4674 

 
 

  2اشكؤى ذمارة )ث
_________________ 

 :رِوالَةتى فؤرمى رِاثرسيةكة الى ثسثؤرانى بوارةكة رِووندةكاتةوةرِاستى 
ذ.برِطةةةةةةةةةةةةةةةى  بوارى ثسثؤرى ناو ذ

 ثةسةندكراو

ذ.برِطةةةةةةةةةةةةةةةى 
 ثةسةندنةكراو

 % رِيَذةى سةدى

 سةةابا بةةةكر . ث .ي .د 1
 مستةفا

 88.2 2 15 دةرونزاني

د. حةسةةةن فخرالةةدين   2
 خالد

 94.1 1 16 دةرونزاني

 رةزاعبةةةةدال. كةةةةاوة د 3
 حممد

 88.2 2 15 رِاطةياندن

 82.3 3 14 كاري كوَمةآليةتي صالَح كةري  لوقماند.  4

 76.4 4 13 كارطيَرِي و ئابوري خالد حةيدةرد ث.ي. 5

 85.84 12                  73                                                      كؤ

 
   خشتةى سةرةوة هةلَسةنااندنى شارةزايان بؤ ثرسيارنامةكة )رِووندةكاتةوة 

                                                 
آلق سةرجةم ئامارةكان لة بةشي ئاماري دادطاي سليَماني وةرياراون ئةميش دواي ئةوةي بة نوسراوي رِةمسي داواي ئامارةكاني هاوسةرطاي و تة *

 كرابوو
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 )ثيَش هةلَسةنااندن  .  : 5زايان )ة  ، ذمارةى شار17كؤى طشتى ثرسيارةكانى تويَذينةوة ) -

 كؤى طشتى ثرسيار   85  =  5)  ×   17كةواتة )   -

 73  =ذمارةى برِطةى طوجناوى  -

 12ذمارةى برِطةى دووبارة دارِيَذراو =  -

 (85.84%)  =   100× كةواتة ريذةى رِاستاؤى                                                    -

 
  3) ذمارة ثاشكؤي

_________________ 
 ضاوثيَكةوتن فؤرِمي

 .....  بةرِيَز
 قةةيراني  رِؤلَةي ) بةناونيشاني زانستيية تويَذينةوةيةكي ئةجنامداني بةمةبةسيت ضاوثيَكةوتنة فؤرِمي ئةم ثرسيارةكاني

 بةؤ  تةةنيا  وةآلمةةكاني  سةليَماني،  شةاري  لةة  مةيدانيةة  سؤسةيؤلؤجي  ليَكؤلَينةوةيةةكي   دارايي لة جيابونةوةي هاوسةراندا
 زانياريةةكان  دروسةيت  و هاوكةاري  هاوسةةرطاي.  ثةيوةنةدي  لةسةةر  داراييةة  قةيراني رِوَلَي دةرخستين زانستيةو مةبةسيت
 .دةكات ثيَشخستين و زانس  رِةوتي بة خزمةت

 
 :تويَذينةوة طشتيةكاني زانيارية: يةكةم

 )             ميَ)             نيَر:         رِةطةز. 1
 سالَ:         )       تةمةن. 2
 )       ه.)               باوان مالَة)                كريَ ي)              خؤي خانوي مولَك:        بوون نيشتةجيَ جؤري. 3
 :           )            هاوسةرطاي سالَي. 4
 :     )           خيَزان ئةنداماني ذمارةي. 5
 )          خراث)                        ناوةند مام)                     باش   )               زؤرباش:        قةيران ثيَش داهاتي. 6
 )          خراث)                        ناوةند مام)                     باش)                  زؤرباش:     قةيران دوايي داهاتي. 7
 )          فةرمانبةر)            كاسُّ)           بيَكار :           ثياو – ذن) ثيشة. 8
 )    زانكؤ)               ئامادةيي)              ناوةندي)               سةرةتايي)         نةخويَندةوار:   خويَندن ئاسيت. 9
 

 تويَذينةوة تايبةتيةكاني زانيارية: دووةم
 سةرةتاييةكانتان؟ داويسيتثيَ سةر هةبووة كارياةري دارايي قةيراني. 10
 ؟)             نةخيَر)           بةلَيَ

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

73 

85 
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 نيشتةجيَبوونتان؟ شويَين طؤرِيين  لةسةر هةبووة كارياةري دارايي قةيراني. 11
 ؟)            نةخيَر)           بةلَيَ

............................................................................................................... 
 ماناانةتان؟ داهاتي كةمبونةوةي لةسةر هةبووة كارياةري دارايي قةيراني. 12
 ؟    )         نةخيَر)           بةلَيَ

............................................................................................................... 
 قةرزاربي ؟  ئةوةي هؤي بؤتة دارايي قةيراني. 13
 ؟)             نةخيَر)           بةلَيَ

............................................................................................................... 
 بيَكاربي ؟ ئةوةي هؤي بؤتة دارايي قةيراني. 14
 ؟)             نةخيَر)           بةلَيَ

............................................................................................................... 
 خةرجيةكانتان؟ سةر كردؤتة كارياةري دارايي قةيراني. 15
 ؟)             نةخيَر)           بةلَيَ

............................................................................................................... 
 ذيانتان؟ كوالييت سةر كردؤتة كارياةري دارايي قةيراني. 16
 ؟)             نةخيَر)           بةلَيَ

............................................................................................................... 
 ؟ كردؤتةوة كؤضكردن لة بات دارايي قةيراني سةرهةلَداني دوايي. 17
 ؟)             نةخيَر)           بةلَيَ


