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 جاکدا کسدویڕۆڵى ڕێکخساوە هاحکىمییەکان لە پەزوەزدە

 دەشگاي هىزي حیکمە بۆ پەزوەزدە و ڕۆػيبیري وەک همىهە

 

 محمد هجمە محمد میدأ                             مین طعیدأشاها محمد 

 شاهکۆی طلێماوی  //  لێجی شاوظخە ئیظالمیەکانکۆ  //  بەش ی پەزوەزدەی ئایین

 
 :پىخخە  

ئەم جىێژیىەوەیە لە ڕۆڵی ئەو ڕێکخساوە هاحکىمییاهە دەکۆڵێخەوە کە ڕاطخەوخۆ کاز  

لەطەز پەزوەزدەی جاک دەکەن، لەواهەغ دەشگای هىزی حیکمە بە همىوهە. ئاماهج 

لەم جىێژیىەوەیە هاطینی ڕۆڵی دەشگای هىزی حیکمەیە لەبىازی پەزوەزدەیدا لەدیدی 

زوەها دەزکەوجنی خاڵی بەهێز و الواشی ئەو فێرخىاشان و هەڵظىڕاواوی دەشگا، هە

دەشگایەیە لەوبىازەیەوە، لە پێىاو دەزکەوجنی ڕۆڵی شیاجسی لە کۆمەڵگەدا هەزدوو جىێژەز 

پەیڕەویان لەوەزگسجنی همىوهەی مەیداوی کسدووە و پؼدیان بە پێؼيیاز و فۆڕمی 

ربىون، ( ڕوواهگە پێک هاجىوە)فێ ٤ڕاپسس ی بەطخىوە، فۆڕمی ڕاپسطیؽ لە س ێ) 

 پەزوەزدە، چاالکی و گؼتی(. 

لە گسهگتریً دەزئەهجامەکاوی ئەم جىێژیىەوەیە: دەشگای هىزی حیکمە بەیەکێک لە 

دەشگا هاحکىمییەکان ئەژماز ئەکسێذ کە بە پێی یاطای دیازی کساو کازدەکاث، جێکڕای 

فێرخىاشان و هەڵظىڕاواهیش ی گسهگی و پێىیظتی ئەم دەشگایە بۆ کۆمەڵگە بەباغ 

ەشاهً، لەگەڵ هەمىو ئەماهەدا ڕۆڵی هاوبساو لە دزوطخکسدوی جاک و خاهەوادە و د

کۆمەڵگەدا بەڕۆڵێکی ئەزێنی گەوزە دادەهسێذ. هەزوەها ئەم جىێژیىەوەیە چەهد 

ڕاطپازدەیەکی گسهگی ئاػکساکسدووە، لەواهە: پێىیظتی گسهگی داوی شیاجسی دەشگا بە 

دووزخظدىەوەی جاک لە جىهدووجیژی لە پەزوەزدەکسدوی جاک بە بیری میاهڕەوی و 

هەمىو بىازەکاهدا، هەزوەها شاڵکسدوی شماوی لێک جێگەیؼتن لە هێىان جاکەکاوی 
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 پێشەکی:

 صوپاش و صتایش ی فراوان و بێ پایان بۆ خوای گەورە، لەگەڵ داواکردوی دروود و ڕەحمەت بۆ صەر گیاوی پێغەمبەر و هاوەاڵوی بەگشتی.

کىزدطخان وەک پێگەیەکی هیمچە طەزبەخۆ هەزلەدوای ڕووخاوی ڕژێمی پێؼىو، دەزگای بۆ چەهدیً ڕێکخساوی هاوخۆیی و هێىدەوڵەحی کسدەوەو        

بە  انڕایگەیاهد کە ئەواهیؽ وەکى حکىمەث دەجىاهً ئاشاداهە کازی ڕێکخساوەیی و مسۆیی ئەهجام بدەن. یەک لەو ڕێکخساواهەی بىێساهە بڕیازیدا ػ

 ػاوی دام و دەشگاکاوی حکىمەث کازی ڕێکخساوەی مەدەهیاهە و میاهڕەواهە بکاث، دەشگای هىزی حیکمە بۆ پەزوەزدە و ڕۆػيبیری بىو.

دەشگای هاوبساو هەز لەیەکەم دەطپێکیدا کازی پەزوەزدەیی و ڕۆػيبیری خۆی لەػازەکاوی هەولێر و طلێماوی دەطخپێکسد و دواجسیؽ پەلی بۆ         

ەوە هدیً ػىێً و هاوچەی کىزدطخان هاویؼذ،ئیدی پەزوەزدە و فێرکسدن ئاوێخە بە باػتریً پەیامی شەمینی و ئاطماوی کە قىزئاوی پیرۆشە لە ڕەگچە

 چەکەزەی کسدو و قەد وچڵ وپۆپی ووزدە ووزدە پێگەیؼذ.

اکی لە کۆمەڵگەدا کسدە بەػێک لە قىزباوی خساپ گۆڕاهکازی طەزدەمیاهە و پێؼکەوجنی شیاجسی ڕاگەیاهدن وئامێرە شیسەکەکان، ج       

بەکازهێىاوی ئامێرە شیسەک و پێؼکەوجىوەکان، لێرەوە ڕۆڵی دەشگای هىزی حیکمە بە ڕوووی دەزدەکەوێذ کە بىو بە بەػێک لە هۆکازی 

ە کازی پەزوەزدەیی ئەم دەشگایە پەزوەزدەکسدوی جاکی هیؼدیمان و ڕۆػيبیرکسدوی بەػێىەیەکی دزوطذ و طەزدەمیاهە. بۆ شیاجس دڵىیابىون ل

هەطخایً بە جىێژیىەوەیەکی مەیداوی طەبازەث بەڕۆڵیان لە پێگەیاهدوی جاکدا و دەزخظخنی ئاطذ و کازیگەزییان لە بىازی پەزوەزدەیی لە 

 کىزدطخاهدا.

 

 یەکەم: کێشەی توێژیىەوە

شۆزێک لە ڕێکخساوە هاحکىمیەکان هەمیؼە لە هەوڵی ئەوەدان هەهگاو بەزەو باػتر هەڵبگسن، هەزبۆیە کازی خصمەجگىشازی و پەزوەزدەیی و         

 ەڕۆػيبیری و مسۆیی جێگای بایەخیان دەبێذ، کاجێک جاکەکاوی هێى کۆمەڵگە دەڕواهىە ئاطتی خصمەحی جەواوی ڕێکخساوەکان، دواجاز لەو ػىێىەو 

 طەزهەڵ ئەدەن کە باػتریً و گىهجاوجسیً ئاطدیان بىوە.

بەاڵم ئەوەی جێگەی باض و خىاطخە ئەوەیە جا چ ئاطدێک ئەم ڕێکخساواهە لە کىزدطخان جىاهیىیاهە ڕاطخەوخۆ خصمەحی پەزوەزدەیی جاکی         

 ەوەکە لە چەهد پسطیازێکی طەزەکیدا هیؼان بدەیً:کىزدی بکەن و هەهگاو بەزەو بەهێزکسدوی خاهەوادەکان بىێن؟ دەجىاهین کێؼەی جىێژیى

 ئایا دەشگای هىزی حیکمە وەک یەک لە ڕێکخساوەکان لە ئاطتی بەزپسطیازیەحی جاکدا بىوە؟ -１

 ئایا دەشگای هىزی حیکمە جىاهیىیەحی الیەوی پەزوەزدەیی جاک بەزەو پێؼبەزێذ؟ -２

 ئایا جاکی کىزدی چۆن دەڕواهێخە دەشگای هىزی حیکمە؟ -３

 رهگی توێژیىەوەکەدووەم: گ

 ئەم جىێژیىەوەیە دەوڵەمەهدکسدوی کخێبخاهەی شاوظخییە وەک یازمەجیدەزێکی جىێژیىەوەکاوی پێؼىوجس لە هەمان بابەجدا. -

 هاهداوی جاکی کىزدیە بەزەو پەزوەزدە بىون و خۆڕۆػيبیرکسدن لەم جۆزە دەشگایاهە. -

 حیکمەیە لە کۆمەڵگەی کىزدیدا.دەزخظخنی ڕۆڵی کازیگەزی پەزوەزدەیی و مسۆیی دەشگای هىزی  -
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 صێیەم: ئاماهجی توێژیىەوە

 شاهینی ڕاطذ و دزوطتی الیەوی پەزوەزدەیی دەشگای هىزی حیکمە لەالیەن فێرخىاشاهەوە.  -

 جێکەوجەکاوی الیەوی پەزوەزدەیی دەشگا لەطەز جاکەکان. -

 جاکەکان لە ڕووی پەزوەزدەییەوە. خظدىەڕووی جەواوی شاهیازیە هەبیظتراوەکاوی جایبەث بە کازیگەزی دەشگا لەطەز  -

 چوارەم: پالوی توێژیىەوەکە

 ئەم جىێژیىەوەیە لە دوو باض پێکهاجىوە:      

 باس ی یەکەم:  الیەوی جێىزی جىێژیىەوەکە. هەز باطێکیؽ لەچەهد جەوەزێک پێکهاجىوە

 پێکهاجىوەباس ی دووەم: الیەوی پساکخیکی و مەیداوی جىێژیىەوەکە. هەز باطێکێؽ لەچەهد جەوەزێک 

 

 باس ی یەکەم

 الیەوی تێوری توێژیىەوەکە 

ڕێکخساوە هاحکىمییەکاوى هەزێمی کىزدوطخان لەڕوي یاطاییەوە لە فەزماهگەي ڕێکخساوە هاحکىمییەکاوى هەزێم جۆماز دەکسێً و بەپێی یاطاو        

ەغ یەکێکە لەودەشگایاهەی کە مۆڵەحی لەو فەزماهگەیە ڕێىماییەکاوى ئەو فەزماهگەیە مۆڵەحى کاز و چاالکیان پێدەدزێذ، دەشگای هىزی حیکم

 وەزگسجىوە، بۆ ئاػىا بىون بەو فەزماهگەیەو دەشگای هىزی حیکمە لە دووجىێى چىاز جەوەزدا باطیان لێىە دەکەیً:

 تەوەرى یەکەم: پێگەى فەرماهگەى ڕێکخراوە هاحکومییەکان

ي پەزلەماوى کىزدطخان و پەیڕەوي ژمازە )چىاز(ي حىکىمەحى  ٣١٢٢طاي ژمازە یەکى طاڵی فەزماهگەي ڕێکخساوە ها حکىمییەکان پاڵپؼذ بە یا       

 ٣١٢٢ هەزێم دامەشزاوە، ئەو فەزماهگەیە ڕاطخەخۆ گسێدزاوە بە طەزۆكایەحى ئەهجىمەوى وەشیساهەوە و ئەزكى جێبەجێکسدوى یاطاي ژمازە یەکى طاڵى

. بەو پێیە بێذ ئەو فەزماهگەیە طەز بەهیچ وەشازەجێک هیە و خىدي ٢مییەکاهە لە کىزدطخاهداو جۆمازکسدن و ڕێكخظخنی كازوبازي زێكخساوە هاحكى 

 خۆي وەکى وەشازەجەکان ڕاطخەوخۆ طەزبەئەهجىمەوى وەشیساهە و فەزمان لەوێىە وەزدەگسێذ.

 تەوەرى دووەم: صتراتیژى کارى فەرماهگەى ڕێکخراوە هاحکومییەکان

اطەث و ڕێگاو پالن و پەیڕەواهە دێذ کە دەگیرێىە بەز لە پێىاوي بەدەطتهێىاوى ئاماهجەکان لەهصیک جسیً کاث و طتراجیژ بە واجاي ئەو طی        

ن لەم بەکەمتریً ماهدوبىون، طتراجیژي کازي فەزماهگەي ڕێکخساوە هاحکىمییەکاهیؽ وەک لە پێگەي فەزمى ئەو فەزماهگەیەدا باڵوکساوەجەوە بسیدیی

 چەهد خاڵەي خىازەوە:

ڵدەداث ھاوی گەػە بە کازی زێکخساوەیى لەھەزێمی کىزدطخان بداث و شەمیىەی لەباز بۆ ئەو مەبەطخە لەڕێگەی پڕۆطەی جۆمازکسدوی ھەو  -٢

زێکخساوەکان بەػێىەیەکی ئاطان و ػەفاف بڕەخظێيێذ، بەػێىەیەک کە جەواوی ماددەو بڕگەکاوی یاطای زێکخساوە هاحىکىمییەکان وەک 

 زمى جایبەحى بۆ بدۆشێخەوە.خۆی جێبەجێبکاث و میکاهی

ھەوڵدەداث لەڕێگەی جێبەجێکسدوی یاطای جایبەث بەڕێکخساوە هاحکىمییەکان مەودای هێىان حکىمەث و زێکخساوەکان کەمبکاجەوەو  -٣

و زێکخساوەکان بکاث بەهاوبەش ی ڕاطخەقیىەی حکىمەث و بەػدازیان پێبکاث لەجەواوکسدوی ئەو طێکخەزاهەي کە حکىمەث پێىیظتی بە هێز 

 جىاهاي ڕێکخساوەکاهە.

ھەوڵدەداث هەز بڕە پازەیەک کە طااڵهە حکىمەحی ھەزێمی کىزدطخان لە چىازچێىەی بىدجەدا بۆ پڕۆژەی زێکخساوەکان دابیيیدەکاث، لە زێگەی  -٤

زێکخساوەکان، ئەو لیژهەیەکی ھەڵبژێسدزاو بەػێىەیەکی ػەفاف و لەچىازچێىەی پێؼبڕکێیەکی دادپەزوەزاهەدا بیبەخؼێخە باػتریً پڕۆژەی 

 .پڕۆژاهەی کە لەخصمەث بەزژەوەهدی گؼدیدا دەبً

ھەوڵدەداث ڕایەڵی پەیىەهدی هێىان زێکخساوە هێىدەوڵەجیەکان و زێکخساوە هاحکىمییە هاوخۆییەکان بێذ، بەئازاطخەی گەػەدان بەجىاهای  -٥

 هاوبەغ.زێکخساوە هاحکىمییەکان بۆ بەزشکسدهەوەي جىاهاکان و کازي پێکەوەیى و پڕۆژەي 
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 کازدەکاث لە پێىاو دزوطخکسدن و پخەوکسدوى پەیىەهدی هێىان دامەشزاوە حکىمییەکان و زێکخساوەکان بە ئازاطخەی گەیؼتن بە کازی هاوبەغ و  -٦

 .پێکەوەیی و گەیؼتن بە ػەزاکەحى ڕاطخەقیىە

ییەکان لەچىازچێىەي پسۆطەی "بەزپسطیازێتی کازدەکاث لە پێىاو کازي پێکەوەیى هێىان کۆمپاهیاکاوی کەزحی جایبەث و زێکخساوە هاحکىم -٧

 ".کۆمەاڵیەحی

ھەوڵدەداث لە پەیىەهدی بەزدەوامدا بێذ لەگەڵ زێکخساوەکان لە زێگەی کۆبىوهەوەی خىلى و بەزهامەی پێکەوەییان ھەبێذ بەػێىەیەک  -٨

 هەوە و چازەطەزکسدهیان.فەزماهگە بەزدەوام لە ئاطخەهگ و گسفتی زێکخساوەکان ئاگادازبێذ و کاز بکاث لەپێىاو کەمکسد

کازدەکاث لەپێىاو گەیؼتن بە طیظخمێکى ئەلیکترۆوى بۆ ڕاییکسدوى مامەڵەکاوى فەزماهگە لەگەڵ ڕێکخساوە هاحکىمییەکان و چاالکىاهاوى  -٩

 .٣کۆمەڵگەي مەدەوى

 تەوەری صێیەم: ژیىگەى پەروەردەی تاک لە کۆمەڵگادا

 یەکەم: واتاى پەروەردە

ە لەو ڕواهگەیەوە کە هەز لەطەزەجاي مسۆڤایەجیەوە هەوەکاوى ئادەم پێی هەطخاون و هەمیؼە هەوڵیان داوە مىداڵەکاهیان پسۆطەي پەزوەزد         

ڵ بەباػتریً ڕێگادا بڕۆن پسۆطەیەکى کۆهە، بەاڵم لەو ڕواهگەیەوە کە وەک شاوظدێک کەلەطەز ئەشمىون و جاقیکسدهەوە دەوەطخێذ مامەڵەي لەگە

 شاوظخەکاوى جسەوە دەجىاهین بڵێین دەطخەواژەیەکى جاشەیە. کساوە و خساوەجە ڕیصي 

شازاوەي پەزوەزدە یەکێکە لەو شازاواهەي شۆزجسیً پیىاطەي جیاواشي بۆکساوە، هەزیەکێک لە فەیلەطىفەکان و ئەخالقىاطەکان و شاهایاوى         

ۆ پەزوەزدە کە لێرەدا بىازي باطکسدوى هەمىو ئەو پێىاطاهەمان هیە، دەزووى و کۆمەڵىاس ی و شاهایاوى جسیؽ بەگؼتی پێىاطەي جایبەحى خۆیان هەیە ب

ەهێنرێً بەاڵم بەگؼتی دەجىاهین بڵێین پەزوەزدە شاوظذ و فەلظەفە و هىهەز و لێهاجىویى و پیؼەطاشي و خصمەجگىشازیە، هەمىو ئەو هۆکازاهە بەکازد

 .٤وو، پەزوەزدە هەمىو ڕەهەهدە بەزدەطخکاوى مسؤڤ دەگسێخەوەبۆ ئازاطخەکسدوى مسۆڤ بەزەو بەزشي و جەواوي و ژیاهێکى گەػەطەهد

 دووەم: ژیىگەى پەروەردەی ئیضالمى 

مەبەطذ لە ژیىگە پەزوەزدەییەکان ئەو ػىێىاهەن کە پسۆطەي پەزوەزدەیان جێدا ئەهجام دەدزێذ، بەو پێیەي ئەو ػىێىاهە ئەزکى          

ئاماژە بەگسهگتریً ئەو دەشگا و ژیىگاهە دەدەیً کە ڕۆڵى بەزچاویان هەیە لە پەزوەزدەکسدن و  ، لێرەدا بەکىزحى٥پەزوەدەکسدهیان لە ئەطخۆدایە

 پێگەیاهدوى جاکدا:

 خێزان -١

خێزان بە یەکەم و کۆهتریً دەشگاي پەزوەزدەیى مسۆڤ دادەهسێذ لە مێژووي مسۆڤایەجیدا، مسۆڤ شۆوزجسیً کاحى ژیاوى لەو دەشگایەدا          

ەزچاوەي یەکەمە بۆ وەزگسجنی بیرو باوەڕ و خىو و ڕەوػذ و ببیر و بۆچىهەکان، جا ئەگەز طەزچاوەیەکى باغ بێذ ئەوە مسۆڤەکە بەطەزدەباث و ط

 .٦بەزەو باش ی ڕادەکێؼێذ و ئەگەز خساپیؽ بىو بە ئاڕاطخەي خساپدا دەیباث

ىهەکاوى باوکى دەبێذ و شاهیازي لێىەزدەگسێذ و هۆشیؽ هاوکازي لە ڕابسدوو و لە ئێظخاػدا و لەڕێگەي خێزاهەوە مىداڵ فێري هىهەز و ئەشم       

وى باوکاهە بۆ پەزوەزدەکسدوى مىداڵەکاوى، ئەگەزچى ئێظخا بەهۆي پەزەطەهدوى کۆمەڵگاکان و پێؼکەوجنی شاوظدیەوە چەهدیً ژیىگەي جس ػاهبەػا

 خێزان بەػدازن لە پەزوەزدەي جاکدا.

کێک کە دەیخاجە طەزػاوى دایک  بسیدیە لە پەزوەزدەکسدوى هەوەکاوى داهاجىو و بيیاجىاوى مسۆڤ، بە دەبیىین ئیظالم گەوزەجسیً ئەز         

چى پێچەواهەي کۆمەڵگا الدیيیەکان کە دایک لەگەڵ باوکدا لەماڵ دەزدەهێىێذ بەمەبەطتی کازکسدن و مىداڵەکاهیان فەزامۆغ دەکەن و بەوەغ هەز 

ەزامبەز باوک و دایکیان لەدەطتی دەدەن و لە جێی پەزوەزدەي دزوطذ فێري خىو و ڕەوػتی خساپ هەطتی طۆش و خۆػەویظتی و بەشەیى هەیە ب

 دەبً.

 لە ئیظالمدا لە طەز خێزان پێىیظذ کساوە کە مىداڵەکاهیان ئازاطخە بکەن بەزەو کازي چاکە و دووزکەوجىەوە لە کازي خساپ، بۆ همىوهە خىا        

ْه  ]گەوزە دەفەزمىێذ:
َ
ُمْس أ

ْ
ْقَىي َوأ  ِللخَّ

ُ
َعاِقَبت

ْ
َك َوال

ُ
ْسُشق

َ
ًُ ه ْح

َ
ا ه

ً
َك ِزْشق

ُ
ل
َ
ْظأ

َ
 و

َ
ْيَها ال

َ
ِبْر َعل

َ
ِة َواْؿط

َ
ال َـّ َك ِبال

َ
، واجە: )ئەي مىحەممەد فەزماهبدە بە ٧ [ل

وى ئەهداماوى خێزاهەکەث بە هىێژکسدن و خۆیؼذ ئازامگس و بەزدەوام بە لە طەزبەجێهێىاوى(، بەهەمان ػێىە بۆ هەمىو ئاکاز و زەوػخە جىاهەکا
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یان بکەن و لەطەز باػتریً ئاکاز ڕۆژاهە وەک ػێىاشي خىازدن و خىازدهەوە و جل و بەزگ و هخد، پێىیظخە باوک و دایک ڕێىمىوى مىداڵەکاه

 ڕایاهبهێنن، بەو ػێىەیە خێزان دەبێخە قىجابخاهەي یەکەم و طەزەکیتریً ژیىگە بۆ پەزوەزدەکسدوى جاک لەهاو کۆمەڵگادا.

 مسگەوت -٢

دي خىداي لەطەزبێذ( دەطتی لەکۆمەڵگاي کىزدیدا مصگەوث ڕۆڵێکى گەوزەي بیيیىە و دەبیيێذ لە پەزوەزدەي جاکەکاهدا، پێغەمبەزیؽ )دزو          

ا بەهەزػىێيێک گەیؼخبێذ مصگەوجێکى لێ بىهیاجىاوە جا ببێخە جێگەي بەهدایەحى خەڵک و دەشگایەکیؽ بێذ بۆ پەزوەزدەي جاکەکان، لەم ئایەجەد

َع فِ ]هەزدووک ڕەهەهدي بەهدایەحى و پەزوەزدەیى وەک دوو ئەزکى طەزەکى مصگەوث دەزدەکەوێذ، خىاي گەوزە دەفەزمىێذ: 
َ
ْسف

ُ
ْن ج

َ
ُه أ

َّ
ِذَن الل

َ
ي ُبُيىٍث أ

َؿاِل 
ْ

ُدّوِ َوْلا
ُ
غ

ْ
ُه ِفيَها ِبال

َ
ُح ل َس ِفيَها اْطُمُه ُيَظّبِ

َ
ك

ْ
، واجە: )لە مصگەوجاهێکدا خىدا مۆڵەحى داوە کە بەزشو بڵىد ڕابگیرێذ و یاد و شیکسي خىداي جێدا ٨َّ [َوُير

اواهێک کە باشزگاوى و کڕیً و فسۆػتن بێئاگایان هاکاث لە یادي خىدا و هىێژکسدن و شەکاث بکسێذ و بەیاهیان و ئێىازان جەطبیحاحى جێدا بکسێذ، پی

 دان لە ڕۆژیک دەجسطً کە دڵ و چاوەکان جێیدا ئاوەژوو دەبً(.

 بەکىزحى ئەزکە پەزوەزدەییەکاوى مصگەوث خۆي لەم خااڵهەدا دەبیيێخەوە:        

جەژهەکان و ڕۆژگیران و ماهگگیران و هخد..، بە دڵىیاییەوە ئەو پەزطدؼاهەغ کازیگەزي ػىێنی ئەهجامداوى هىێژي بەکۆمەڵ و جىمعە و  -٢

 پەزوەزدەیى خۆیان هەیە.

بەػدازیکسدن لە باشهە شاوظدیەکاوى هاو مصگەوث کە لەڕێیاهەوە مسۆڤ ػازەشاي حەاڵڵ و حەزام دەبێذ و چاک و خساپ لێک جیادەکاجەوە و  -٣

 بەڕەوػخە جىاهەکان و دووزکەوجىەوە لە ڕەوػخە هاػیریىەکان.هاهدەدزێذ بۆ خۆڕاشاهدهەوە 

 پەزوەزدەکسدوى خەڵک لە ڕێگەي ووجازي هەینی و ووجازەکاوى جسەوە. -٤

دەکسێذ طەزپەزػدیازاوى مصگەوث طەزداوى ئەو کەطاهە بکەن کە لەطىىزي گەڕەکدا جىش ی طازدبىهەوە بىون لە بە جێگەیاهدوى هىێژەکاهیان و  -٥

و بەدواداچىون بۆ ئەو مااڵهەي کێؼەي ئابىوزي و هەخۆش ی و دەزدەطەزیان هەیە پاػان هاوکازي کسدهیان بۆ چازەطەزي  کازي خێر و چاکە

 کێؼەکاهیان.

 یەکترهاطینی مىطىڵماهان لە کاحى کۆبىهەوەیان بۆ هىێژە بەکۆمەڵەکان. -٦

ەکەدا دزوطذ بکاث کاجێک دەبیيێذ لە ػدێکى دیازیکساودا شۆزجاز مامۆطخاي مصگەوث دەجىاهێذ لە ڕێگەي ئامۆژگازي جاکەوە گۆڕاهکازي لەکەط -٧

 .٩گسفتی هەیە و ئەویؽ هاوى دەداث لەو خساپەیە دووزبکەوێخەوە

مصگەوث ػىێنی چازەطەزي کێؼەو ئازیؼەي خەڵکە و لە  ڕابسدوو و لە ئێظخاػدا شۆزێک لە کێؼە کۆمەاڵیەجیەکان لە مصگەوجدا کۆجاییان  -٨

 پێدێذ.

 .٪ە بۆ فێرکسدن و هەهێؼخنی هەخىێىدەوازي مصگەوث دەشگایەک بىو  -٩

ئەوەي ئاماژەمان بۆکسد بەگؼتی ئەزکە پەزوەزدەییەکاوى مصگەوث بىون، ئەگەز طەیسێکى ڕۆلى مصگەوجیؽ بکەیً لە کىزدوطخاهدا دەبیىین        

ە و فێرکسدن بىوە و خىێىەواز و پەزوەزػیازە هەمان ئەو ڕۆاڵهەي بە شیادەوە گێڕاوە و جەهاهەث جا طەدەیەک بەز لە ئێظخا جاکە دەشگاي پەزوەزد

 هاودازەکاوى ئەم وواڵجە شۆزیىەیان بەزهەمى مصگەوجەکاوى کىزدوطخاهً.
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 قوتابخاهە -٣

وى لەدواي خێزان مسۆڤ شۆزجسیً کاجەکاوى ژیاوى لە قىجابخاهەکاهدا بەطەزدەباث، لەبەز ئەوەیە کە قىجابخاهە بە یەکێک لە ژیىگە کازیگەزەکا        

و ػىێً  پەزوەزدەي جاک دادەهسێذ، دەشگایەکە بۆ فێربىون و پەزوەزدەبىون، مامۆطخاکان لە چاوي خىێىکازەکاهیاهدا وەکى پێؼەهگ طەیس دەکسێً

هەز پێیان  هەڵدەگیرێذ، قىجابخاهەغ کاجێک ئاماهجى خۆي دەپێکێذ کە بەکسدەیى هەوە لەدواي هەوە پەزوەزدە بکاث بە پەزوەزدەیەکى جەهدزوطذ، 

 قىجابخاهەیەک بىچیىەکاوى دزوطدبىوى جێدابىو ئەوا قىجابخاهەیەکى طەزکەوجىە بۆ پەزوەدە و فێرکسدن، بىچیىەکاهیؽ بسیخین لە:

ۆطخا: مامۆطخا کازیگەزي ڕاطخەوخۆي هەیە لەطەز خىێىدکازان و ئەواهیؽ لە دەوزي کۆدەبىەوە، مامۆطخا پێؼەهگ و  ئامۆژگازیکەز و فێرکەز مام - أ

 و پەزوەزدەکەز و ئازاطخەکەزي خىێىدازاهە.

ە لە پەزوەزدەي جاکدا پێىیظخە پەیىەهدي پسۆگسامى خىێىدن: پسۆگسامیؽ پایەیەکى گسهگە لە قىجابخاهەدا، ئەو پسۆگسامەي کازیگەزي ئەزێنی هەی - ب

بە ژیان و پێىیظدیەکاوى خىێىدکازاهەوە هەبێذ و هاهدەزبێذ بۆ خىو و ڕەوػخە پەطەهدەکان و هەمىو جایبەجمەهدیە پێىیظخەکاوى کۆمەڵگا 

و بەهاکان لە شاوظخەکان  لەخۆبگسێذ، پێىیظخە هەمىو شاوظخە مسۆیى و ئەشمىهیەکان لەگەڵ ػەزیعەجدا جێکەڵ بکسێً و ڕەهەهدي ڕەوػذ

 جیاهەکسێخەوە.

چاالکى قىجابخاهە: مەبەطذ بە چاالکى قىجابخاهە ئەو چاالکیاهەیە کە لەدەزەوەي پۆل و لە ژێس چاودێسي قىجابخاهە ئەهجام دەدزێً، وەک  - ث

ئاڕاطخەیەکى باػدا ببەن، چىهکە ئەو چاالکى ڕۆػيبیري و وەزشش ی و گەػتی شاوظتی، دەبێذ ئەو چاالکیاهەغ ئاماهجدازبً و خىێدهکازان بە 

 چاالکیاهە گسهگیان کەمتر هیە لە چاالکى هاوپۆل و پسۆگسامى خىێىدن.

بە  بەڕێىەبسدوى قىجابخاهە: طەزکەوجنی قىجابخاهە بەطتراوەجەوە بە طەزکەوجىیى بەڕێىەبسدهەکەیەوە، طەزکەوجىیى بەڕێىەبسدهیؽ بەطتراوەجەوە - ر

، پێىیظخە بەڕێىەبەزي قىجابخاهە ٢١یىەکاوى بەڕێىەبسدوى طەزکەوجىو ػازەشابێذ و لەو بىازەدا لێهاجىو بێذبەڕێىەبەزێکى طەزکەوجىو کە بىچ

پالوى طەزکەوجىي هەبێذ بۆ پەزوەزدەکسدن وفێرکسدوى خىێىدکازان بەپەزوەزدەیەکى جەهدزوطذ و لەگەڵ مامۆطخایاهدا بەجیم کازبکەن بۆ 

 جێبەجێکسدوى پالهەکاوى.

 کۆمەڵگا -٤

مسۆڤ کىڕي کۆمەڵگاکەیەحى و لەژێس کازیگەزي دەوزوبەزیدایە، هەز لەبەز ئەوەیە پێىیظخە کۆمەڵگایەکى باغ هەڵبژێسیً بۆ ژیاوى خۆمان و          

، واجە: )شەوي و  ٢٢ َّ ىه مه جه ين حم جمخن حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خلُّٱ  مىداڵەکاهمان، خىاي گەوزە دەفەزمىێذ:

یەجە خاکى پاک و بەپیذ ڕوەک و ػیىاییەکەي بەفەزماوى خىدا دەڕوێذ و ئەوەي پیع و بێ خێرە دڕک و داڵ هەبێذ لێی هاڕوێذ و دەزهایەث(، ئەو ئا

 همىهەیە بۆ کۆمەڵگاي باغ و جەهدزوطذ لەگەڵ کۆمەڵگاي خساپ و ها جەهدزوطذ.

 دەزگاکاوى ڕاگەیاهدن  -٥

و  لە ئێظخادا ڕاگەیاهدن بە دەطەاڵحى چىازەم دادەهسێذ، گىمان لەوەداهیە هۆکازەکاوى ڕاگەیاهدن کازیگەزي بەهێزیان هەیە لەطەز هصز و خىو         

مەجە ڕەوػذ و هەطذ و هەطتی جاکەکاوى کۆمەڵگا،  ڕاگەیاهدن چەکێکى دوو طەزە و بە چاک و خساپ بەکازدەهێنرێذ، هەزلەبەز ئەوە ئەزکى حکى 

کاز لەطەز چاودێسي ووزدي دەشگاکاوى ڕاگەیاهدن بکاث و پێىیظخە دایکان و باوکاهیؽ ئاگادازي مىداڵەکاهیان بً هەیاهکەن بە هێچیري ئەو کەهااڵهەي 

 جێکداوى کۆمەڵگا و بەالڕێ دابسدوى جاکەکاوى و هەهێؼخنی ڕەوػتی پەطەهد دەکەن.

 ڕێکخراو و دەزگا هاحکومییەکان -٦

ێی دەشگا و ڕێکخساوەکاوى کۆمەڵگاي مەدەوى کە لە چىازچێىەي ڕێکخساوە هاحکىمییەکاهدا جۆمازکساون و لەژێس چاودێسي ئەو فەزماهگەیە و بە پ          

اهەغ ساو پالن و طتراجیژي ئەو کازدەکەن و چاالکیەکاهیان هەمىو بىازەکاوى پەزوەزدەیى و ڕۆػيبیري و وەزشش ی و شاوظتی وهخد دەگسێخەوە، ئەو ڕێکخ

کاریگەرییان هەیە لەصەر پەروەردەکردوى تاک، هەهدێک لەو دەزگایاهە بەرهامەیەکى تەهدروصتیان هەیە لە ژیىگەیەکى جسي پەزوەزدەیین و 

پەروەردەکردن و هەهدێکى تریش کۆمەڵگا بە ئاڕاصتەیەکى خراپدا دەبً، لێرەدا ئەرکى صەرشاوى فەرماهگەى ڕێکخراوە هاحکومییەکاهە کە 

 کار و بەرهامەى ئەو ڕێکخراواهە بێت و ڕێگە هەدات بەرهامەى هامۆ پیادەبکەن و ڕۆڵى هەرێنی ببینن لە پەروەردەى تاکەکاوى کۆمەڵگادا. چاودێرى 
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 تەوەری چوارەم: دەزگاى هورى حیکمە بۆ پەروەردە و ڕۆشيبیرى 

 یەکەم: پێگە و بوارەکاوى کار و چاالکى

ردە و ڕۆشيبیرى ڕێکخراوێکى پەروەردەیى ڕۆشيبیرى هاحکومیە، کاردەکات لەصەر پەرەپێدان لە بوارى دەزگاى هورى حیکمە بۆ پەروە         

، لەم باصەدا تیشک دەخەیىە صەر مێژووى دروصتبووى ئەو ڕێکخراوە و ١٢پەروەردەیى و زاوضتی و فێرکردن و باڵوکردهەوەى ڕۆشيبیرى قورئاوى

 کە گرهگیان پێدەدات: جوگرافیاى کار و چاالکیەکاوى و ئەو بواراهەى

 دووەم: مێژووى درووصتبووى دەزگاى هورى حیکمە

ى زایینی لە شارى هەولێر و لەصەر دەصتی صتافێکى شارەزا و بەئەزموون لە بوارى کارى ١٨/٨/٢٠٠٧دەزگاى هورى حیکمە لە          

و چاالکى و دواى فراواهبووى جۆر و صىورى کارەکاوى ڕێکخراوەیى لەژێر هاوى )صەهتەرى حیکمە( دامەزراوە، لە دواى چەهد صاڵێک لەکار 

دا بەهۆى هوێکردهەوەى مۆڵەتەکەیان لە فەرماهگەى ڕێکخراوە  ٢٠١٨هاوەکەى گۆڕدرا بۆ )دەزگاى ڕۆشيبیرى هورى حیکمە(، دواتر و لە صاڵى 

دە و ڕۆشيبیرى و هەتا ئێضتاش لەژێر ئەو هاوەدا هاحکومیەکاوى حکومەتى هاوەهد جارێکى تر هاوەکەیان گۆڕى بە )دەزگاى هورى حیکمە بۆ پەروەر 

تۆمارکراوە و لە  ٨/٧/٢٠١٨لە بەروارى  (L-49)، و لە فەرماهگەى ڕێکخراوە هاحکومیەکاوى هەرێم بە کۆدى ١٣کاروچاالکى ئەهجام دەدەن

 تۆمارکراوە. ١٩/٩/٢٠١٨( لە بەروارى ٣٨٣٨هاوەهدیش بە ژمارەى )

 ى دەزگاى هورى حیکمەم: جوگرافیاى کارو چاالکیەکاوصێیە

کاروچاالکیەکاوى دەزگاى هورى حیکمە صەرتاصەرى هەرێمى کوردوصتان بە هاوچە دابڕێىدراوەکاهیشەوە دەگرێتەوە، ئەو دەزگایە لە          

ون بەم دابەش بو  ( لقى ئەزموووى هەیە و بەصەر زۆرتریً هاوچەکاوى کوردوصتاهدا٤( لقى جێگیر و )١٤ئێضتادا هوصیىگەى صەرەکى و )

 شێوەیەى خوارە

 

 هوصیىگەى صەرەکى لە هەولێر

 لقە ئەزمووهیەکاهیش بریتین لە: لقى صلێماوى

 لقى ڕاهیە

 لقى چوارقوڕهە

 لقى چەمچەماڵ لقى صەروچاوە

 لقى پێىجوێً

 لقى کەرکوک

 لقى صۆران

 لقى صید صادق لقى هەڵەبجە

 لقى پشدەر

 لقى حاجیاوا لقى شۆڕش لقى خەبات

 لقى گەرمیان

 لقى شاەزوور  کۆیەلقى 

 لقى پیرەمەگرون
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 چوارەم: بوارەکاوى کار و چاالکى دەزگاى هورى حیکمە

ئان دەشگاي هىزي حیکمە لەبىازەکاوى ڕۆػيبیري و پەزوەزدەییدا کازدەکاث و گسهگى جایبەحى بە ڕۆػيبیري قىزئاوى و فێرکسدن و لەبەزکسدوى قىز          

خىێىدهەوە و  و شاوظخەکاوى قىزئان بەگؼتی و بەجایبەحى شاوظتی قیرائاث دەداث، گەػەپێداوى مسۆیى و چاپکسدن و باڵوکسدهەوەي کخێب وهاهدان بۆ 

 بەطخنی کۆڕ و طیمیىاز و خىلى جۆزا و جۆز و خێىەجگەي پەزوەزدەیؽ چەهد بىازێکى جسي کاز و چاالکى دەشگاي هىزي حیکمەن، لە دەشگاي هىزي

ز لە قۆهاغى حیکمە هەزدووک ڕەگەشي هێر و مێ و  لەهەمىو جەمەهەکاوى مىداڵ و هەوجەوان و گەهج و پیر طىدمەهدن، لەڕووي ئاطتی خىێىدهەوە هە

 بىەڕەجیەوە هەجا مامۆطخاي شاهکۆ لەو دەشگایە بەهسەمەهدن بە خىێىدن و واهە ووجىەوەوە.

( قىجابى لەو دەشگایە ٩١١١( مامۆطخا واهە دەڵێىەوەلە هەزدووک ڕەگەش و لەطەزجەم لقەکاهدا، وەلە ئێظخادا )٨٥١لەدەشگاي هىزي حیکمەدا )        

 .٢٥طىدمەهد دەبً و واهە دەخىێنن

شاوظخەکاوى قیرائاث و مۆڵەجدان بە ڕػخەي پەیىەطذ )الظىد املخـل( یەکێکە لە بىازەکاوى کاز و چاالکى دەشگاي هىزي حیکمە، جەهاهەث         

دەشگاي هىزي حیکمە بە شیىدوکەزەوەي ئەو شاوظخە دادەهسێذ لە هەزێمی کىزدوطخاهدا، لقى طلێماوى ئەو دەشگایە پؼکى ػێري بەزدەکەوێذ 

( و لەطەزدەطتی مامۆطخاي ٣١٢١باڵوکسدهەوي ئەو شاوظخاهەدا، طەزەجاي وەزگسجنی ئەوشاوظخە لەهاودەشگاي هىزي حیکمە دەگەڕێخەوە بۆ طاڵى )لە

کاجێک پۆلێک لە ئەهداماوى دەطخەي بەڕێىەبسدن مۆڵەجیان لێىەزگسث و پاػان  ٢٦مۆڵەجدەز پسۆفیظۆزي یازیدەدەز دکخۆز دیازي ئەحمەد قەؿاب

ؽ دەطدیاهکسد بە باڵوکسدهەوەي ئەو شاوظخە، لە ئێظخاػدا دکخۆز دیازي طەزۆکى لیژهەي بااڵي ڕاطخاهدحى مۆڵەجە لە لقى طلێماوى ئەو ئەواهی

 دەشگایە.

قىجابى  (٣١١١( مۆڵەجپێدزا و لە زیىایەجە جۆزبەجۆزەکان و شیاد لە )٧١١( مامۆطخاي مۆڵەجدەزي قیرائاث و )٣١١لە ئێظخادا ئەو دەشگایە شیاد لە )

 قیرائاحى هەیە.

 
 باس ی دووەم

 الیەوی پراکتیکی توێژیىەوەکە

ئەڵێذ: هەڵبژازدوی هەز ڕێباشێک، وابەطخەیە بە طتراجیژیەحی   combessie Jean – claude )کلىد ) -کۆمبێظع جۆن          

پێی طسوػتی بابەجەکاوی کازی . هەمىو جىێژیىەوەیەک ڕێباشێکی دیازی کساوی جایبەث بە خۆی هەیە کە بە ٢٧جىێژیىەوەکەوە

 .ە چەهد جەوەزەیەک دابەػکسدوو   لەطەز دەکسێذ.لەبەز ئەوە ئەم باطەمان بەطەز 

 تەوەری یەکەم: ڕێبازی پەیڕەوکراو.

هەڵبژازدن و پؼذ بەطتن بە ڕێباشی وەطفی ػیکازی لەالیەن هەزدوو جىیژەز،ػێىاشی کازکسدوی لەجىێژیىەوەکە ئاطاهتر         

ئەوەی ئەم ڕێباشە گسهگی ئەداث بە لێکۆڵیىەوە لە کۆمەڵگەلێک ڕاطتی کە جایبەجە بە طسوػتی کازکسدوی دەشگای کسد،لەبەز 

حیکمە بۆ پەزوەزدەو ڕۆػيبیری، هەزوەها ػێىاشێکە بۆ دیازیکسدوی کێؼەو ئاماهجەکان لەهاو جىێژیىەوەکە،هەزوەها   هىزی 

ػىێً و جۆزی شاهیازیە داواکساوەکان، طتراجیژیەحی جىێژیىەوەکەغ وای دەزخظخنی بىازەکاهیەحی لەڕووی وەزگسجنی همىوهەو 

 خىاطذ کەهەڵبژازدوی گسیماهەکان و لێکۆڵیىەوە مەیداهیەکە لەطەز ئەم جۆزە ػێىاشەبێذ.

 

 

 .تەوەری دووەم: میکاهیزمی کۆکردهەوەی زاهیاریەکان

هەڵبەث بۆ طەزکەوجنی هەز جىێژیىەوەیەکی شاوظتی مەیداوی، پێىیظخە بۆ کۆکسدهەوەی شاهیازیەکان پؼذ بە کۆمەڵێک لە         

میکاهیزم و ئامساش ببەطترێذ کە جەواوی شاهیازیەکان پؼتڕاطذ بکاجەوە. بۆ ئەو مەبەطخەغ چەهد میکاهیزم وئامساشێک بۆ 

 جىێژیىەوەکە گیراوەجەبەز، لەواهە:
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 فۆڕمی ڕاپرس ی:

بەمەبەطتی خصمەجکسدوی کۆهفساوع و دەشگای هىزی حیکمە، هەزدوو جىێژەز فۆڕمی ڕاپسطیان لەژێس هاوهیؼاوی ) ڕۆڵی         

 دەشگای هىزی حیکمە لە پێگەیاهدوی جاک (لە س ێ ڕوواهگەوە پسطیازەکاهیان ئاػکساکسد:

ئەم جەوەزە باض لە کازیگەزی وڕۆڵی دەشگا دەکاث لە فێرکسدوی ڕوواهگەی فێربىون) جایبەث بە دەشگا(:  ڕوواهگەی یەکەم:

فێرخىاشان لەبىازەکاوی قىزئاهدا) شاوظتی قىزئان وجىان خىێىدهەوە و لەبەزکسدن ..(کەڕاطخەوخۆ پەیىەهدی بە پەزوەزدەی 

ای هاوبساو لەڕووی ( پسطیاز ئاڕاطخەکساوە، کە ئایا دەشگ٢٤جاک و خاهەوادەو کۆمەڵگەوە هەیە. لەم جەوەزەدا طیاهصە)

 فێربىوهەوە چ ڕۆڵێکی بیيیىوە؟ ئایا فێربىووی قىزئان جا چ ئاطدێک بىوەجە هۆی گەػەطەهدوی بیری مسۆیی؟.

( پسطیازدا دەبیيێخەوە، کە ٢٨ڕوواهگەی پەزوەزدە) جایبەث بە کۆهفساض(: ئەم جەوەزە خۆی لە حەڤدە) ڕوواهگەی دووەم:

 طەز بىازی پەزوەزدەی جاک و خاهەوادەکان داهاوە؟ئایا ئەم دەشگایە ڕۆڵ و کازیگەزی لە

( پسطیاز ئاڕاطخەی فێرخىاشان و ٣١ڕوواهگەی چاالکی و گؼتی) جایبەث بە دەشگا(: لەم جەوەزەدا بیظذ) ڕوواهگەی صێیەم:

ئاطدێک مامۆطخایان و دایک و باوکان کساوە، کە ئایا دەشگا چ ڕۆڵێکی بیيیىوە لە چازەطەزکسدوی گسفخەکاوی جاک و جا چ 

 ڕاشیً لە دەشگای هاوبساو؟.

 پاػان ڕاوپێؼيیازی جایبەث بە دەشگا لە فۆڕمەکەدا وەزگیراوە.        

کەصایەتی توێژیىەوەکە: پرصیاری ئاڕاصتەکراو لە هەردوو ڕەگەز) هێر و مێ( کە ئەم کەصایەتیاهەی لە خۆ گرتبوو:  

 فێرخوازان، مامۆصتایاوی دەزگا، دایک و باوکی فێرخواز.

 وارەکاوی توێژیىەوەکە:ب

 ی خایاهد. ٢٠١٩|٩|١تا  ٢٠١٩| 7| ١٥ بىازی کاث وخایاهدوی جىێژیىەوەکە)فۆڕمی ڕاپسس ی(:  لە -

 بىازی ػىێنی جىێژیىەوەکە)فۆڕمی ڕاپسس ی(: فۆڕمەکە لەم ػىێىاهەی الی خىازەوە دابەػکساوە: -

پازێصگای هەڵەبجە، ئیدازەی گەزمیان) قەشای کەالز(، هاوەهدی پازێصگای طلێماوی، هاوەهدی پازێصگای هەولێر، هاوەهدی 

 ئیدازەی ڕاپەڕیً ) حاجی ئاوا (، قەشای طۆزان.

همىوهەی وەزگیراو: هەزدوو جىێژەز بەمەبەطتی ئەهجامداوی ڕاپسس ی لە هاو دەشگای هىزی حیکمە، ػىێً و کەطایەحی و  -１

 ( پسطیازیان ئاڕاطخەکسدن.٤١)( ڕواهگەوە ٤ئاطتی خىێىدن و ڕەگەشی جیاواشیان هەڵبژازد و لە )

(فۆڕمی بەطەزدا دابەػکساوە، کە بەم ٢١١دابەػکسدن و وەزگسجنی همىوهەکان: هەز هاوچەیەکی هاوبساو طەد) -２

 ػێىەیەی الی خىازەوەیە:

 ( فۆڕم گەڕاوەجەوە.٨٧( فۆڕم دابەػکساوە و حەفخاوػەغ)٢١١هاوەهدی پازێصگای طلێماوی: طەد )  -

 ( فۆڕم گەڕاوەجەوە.٢٢( فۆڕم دابەػکساوە و یاشدە)٢١١لێر: طەد ) هاوەهدی پازێصگای هەو  -

 ( فۆڕم گەڕاوەجەوە.٦٦( فۆڕم دابەػکساوە و پەهجاوپێىج)٢١١هاوەهدی پازێصگای هەڵەبجە: طەد )  - 

 ( فۆڕم گەڕاوەجەوە.٦٩( فۆڕم دابەػکساوە و پەهجاو هەػذ)٢١١ئیدازەی گەزمیان) قەشای کەالز(، طەد )  - 

 ( فۆڕم گەڕاوەجەوە.٪٥( فۆڕم دابەػکساوە و چل وهۆ)٢١١ڕاپەڕیً) حاجی ئاوا (، طەد )  ئیدازەی -

 ( فۆڕم گەڕاوەجەوە.٧٧( فۆڕم دابەػکساوە و ػەطذ وػەغ)٢١١قەشای طۆزان. طەد )  -
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 ( فۆڕم. ٦٠٠تێکڕای فۆڕمی دابەشکراو: ) 

 فۆڕم. ٣١٥فۆڕمی گەڕاوە: 

 

 یەکانتەوەری صێیەم: دەرخضتەو شیکاری زاهیاری

 یەکەم: دەرخضتەو شیکاری زاهیارییە کەصییەکان

 .( جایبەجمەهدی جاکی وەزگیراو بۆ جىێژیىەوەکە، دەزخظخنی جەمەهەکەیەحی ٢خؼخەی ژمازە ) 

 ڕێژە دووبازە جەمەن

- ٦٦ ٢٧٦ ٢٨% 

٣٣،٤٤ ٧٨ ٪٣ – ٢٩% 

٣٣،٧٧ ٧٩ - ٤١% 

 %٢١١ ٤١١ جێکڕا

% ( لە دەشگای هاوبساو ئاطتی جەمەهیان ٦٦لەم خؼخەیەدا ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێخەوە کەشۆزجسیً فێرخىاش )          

( طاڵ. ئەمەغ هیؼاهدەزی ئەوەیە جاشە پێگەیؼخىان خىاشیازی شیاجسی خىێىدهً. وەکەمتریً ڕێژەغ  ٢٨کەمترە لە ) 

 % ( پێکدێنن.٥٦جەمەوی گەهجاهً کە ) 

 

 ( دەرخضتن و هیشاهداوی رەگەزی بەشداربوو. ٢) خشتەی ژمارە 

 ڕێژە دوووبازە ڕەگەش

 %٥٣،٣٤ ٢٤٤ هێر

 %٦٨،٨٨ ٢٩٣ مێ

 %٢١١ ٤٢٦ جێکڕا

% ( لەڕەگەشی مێیىەن و کەمتریً ڕێژەغ ڕەگەشی ٦٨لێرەدا هیؼاهدەزی ئەوەیە کەشۆزجسیً فێرخىاش لەم دەشگایە)        

 % (، ئەمەغ ئەو ڕاطخییە دەطەملێىێذ کە ڕەگەشی مێیىە شیاجس ئەوداڵی خىێىدهً.٥٣هێریىەن ) 

 

 (پضپۆری و ئاصتی خویىدەواری. ٣خشتەی ژمارە) 

 ڕێژە دووبازە ئاطتی خىێىدن

 %٢،٧٣ ٦ ماطخەز ودکخۆزا

 %٧٥،٪٣ ٢٪ دبلۆم وبەکالۆزیۆض

 %٧٩،٨٣ ٣٢٢ ئامادەیی و خىازجس

 %٢١١ ٤١٨ جێکڕا

% ( ٧٩لە خؼخەی طەزەوە وادەزدەکەوێذ شۆزبەی بەػدازبىواوی دەشگای هىزی حیکمە ئاطتی خىێىدەوازیان )     

 % ( بەز خىێىدوی بااڵ دەکەوێذ.٢کەمترە لە ئامادەیی و کەمتریً ڕێژەغ کە ) 
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 دووەم: دەرخضتەو شیکاری زاهیارییە مەیداهیەکە.

( پسطیازی جۆزاو جۆزی لە  ٢٨ە جایبەث بىو بە کۆهفساوع، حەڤدە ) ڕوواهگەی پەزوەزدەی فۆڕمی ڕاپسس ی ک        

خۆگسجبىو،کەهەمىو پسطیازەکان جایبەث کسابىو بە ڕۆڵ وکازیگەزی دەشگا لە پەزوەزدەکسدوی جاکدا،کە لەم 

 دەردەکەوێت:دەزخظخەو خؼخاهەی خىزەوە 

 ردەی تاکەکاهدا هەیە؟( ئایا دەزگا تواهایی کاریگەری و ڕۆڵی بەصەر پەروە ٤خشتەی ژمارە ) 

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٢٤ ٢٤٥ ٤٧ ٣٥ 

 %٤٧،٩٢ %٥٤،٧٦ %٢٢،٨٤ %٨،٩٣ ڕێژە

% ( دەزدەکەوێذ، ٥٤% ، ٤٧لیرەدا ڕۆڵی دەشگای هىزی حیکمە بەڕوووی لەپەزوەزدەکسدوی جاکەکاهدا بەڕێژەی )        

%( ڕۆڵی دەشگایان ٨کەپێىیظخە ئەم جۆزە دەشگایاهە بەهەهد وەزبگیریذ و کازی لەطەز بکسێذ. هەزچەهدە بەڕێژەی )

ئەوەی دەگەڕێىێخەوە کە دەشگای هىزی حیکمە شیاجس طەزقاڵی لەپەزوەزدەکسدوی جاک بە کەم هیؼان داوە، جىێژەز بۆ 

 کازی فێرکسدوی قىزئان و جىان خىێىدهەوەیً.

 

 ( ئایا دەزگا بووەتە هۆکاری بەهێزکردوی پەیوەهدی هێوان تاکەکان لە هاو خاهەوادەکاهدا؟ ٥خشتەی ژمارە ) 

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٢٤ ٢٤٥ ٤٧ ٣٥ 

 %٤٧،٩٢ %٥٤،٧٦ %٢٢،٨٤ %٨،٩٣ ڕێژە

هاوطەهگی و یەکظاوی ئەم زێژەیە لەگەڵ زێژە و پسطیازی پێؼتر دەزخەزی ئەو ڕاطخییە کە دەشگای هىزی حیکمە         

 کەم جا شۆز ڕۆڵی ئەزێنی هەیە لە بەهێزکسدوی پەیىەهدی هێىان جاکەکاوی یەک خێزان.

 

پەروەردەییەوە هەصت دەکەن ڕۆڵەکاهیان گۆڕاهکاری  ( ئایا دایک و باوکی فێرخواز لەڕووی  ٦خشتەی ژمارە ) 

 تیایاهدا ڕووی داوە؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٤١ ٢٥٢ ٣٤ ٩ 

 %٥٤،١٦ %٪٥٧،٧ %٨،٧٣ %٣،٧٦ ڕێژە

% ( هەطخکسدوی دایک و باوکی فێرخىاشاهە لە و ٪٥٧،٧% ، ٥٤،١٦دەزکەوجنی دوو ڕێژەی هصیک لەیەک )          

% (ە کە گۆڕاهکازی ڕووی ٣،٧٦گۆڕاهکازیە پەزوەزدەییەی لە خىدی فێرخىاشاهدا ڕوویان داوە، وەکەمتریً ڕێژەغ ) 

 هەداوە. 
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ەوخۆ یان هاڕاصتەوخۆ پەیوەهدی لەگەڵ خاهەوادەی فێرخوازاهدا ( ئایا دەزگای هاوبراو ڕاصت ٧خشتەی ژمارە ) 

 هەیە؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٨١ ٥٪ ٧٥ ٧٩ 

 %٣٤،٧٦ %٤٢،٦٧ %٣٢،٧٣ %٨٪،٣٣ ڕێژە

لەطەز پەیىەهدی دەشگا بە خاهەوادەی فێرخىاشان ڕێژەیەکی هصیک لەیەکدی بەدی دەکسێذ کە هیؼاهدەزی ئەوەیە کە  

کازمەهداوی دەشگا بەػێىەیەک لە ػێىەکان پەیىەهدی گەزمییان لەگەڵ کەطاوی هصیک لە فێرخىاشان لە ئاطتی شۆزپێىیظذ 

 هییە، کە دەکسێذ گەزمتر و باػتر بکسێذ. 

 ( ئایا فێرخواز لەڕێگای ئەم دەزگایەوە لە هەهدێک لە ئاداب وعرفی هادروصت دورکەوتوەتەوە؟ 8رە ) خشتەی ژما

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٥٢ ٢٤٦ ٣٢ ٩ 

 %٥٧،٣٤ %٥٥،٣٧ %٪٧،٩ %٣،٧٣ ڕێژە

خراپ  ( ئایا دەزگا تواهیویەتی پاڵپشتێکی باشبێت لەدورخضتىەوەی هەوەکان لە شوێىە ٩خشتەی ژمارە ) 

 بەکارهێنراوەکاوی وەک ) شوێنی هێرگەلەکێشان و صیىەما...... ؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٥٪٢ ٨٤ ٣٥ ٦ 

 %٧٦،٦٥ %٣٥،٧٧ %٩،٢٢ %٪٢،٧ ڕێژە

( دەزخەزی هاوطەهگی دوو زێژەیە لە هێىان ڕۆڵی دەشگا و کازیگەزیەکاوی لەطەز دووزخظدىەوەی  ٪،  ٩هەزدوو خؼخەی ژمازە ) 

جاکەکان لەهەهدێک لەعىزف و ػىێنی هادزوطذ لە کۆمەڵگەدا وبەهێزکسدهیاهە لەڕووی ئاداب وڕەوػخە خىاشزاوەکاوی 

 کۆمەڵگە.

 

 

 ( ئایا دەزگای هوری حیکمە تواهیویەتی الیەوی پەروەردەی فێرخواز لە صیفاتی ١٠خشتەی ژمارە ) 

 ڕاصتگۆیی و گوێڕایەڵی دایک و باوک و گفتوگۆی دروصت بەرەو پێش بەرێت؟ 

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٪ ٢٤٥ ٢٤٦ ٣٧ 

 %٥٥،١٩ %٥٥،٥٣ %٩،٦٦ %٧٪،٣ ڕێژە

لە لەوەاڵمی ئەم پسطیازەدا ڕۆڵی دەشگا بە ڕوووی لە پەزوەزدەکسدوی جاک و بەهێزکسدوی کۆمەڵگەلێک طیفاحی هاواشە دەبینرێذ، 

% ، ٧٪،٣ڕاطخگۆیی و گىێڕایەڵی دایک و باوک و هەوڵدان بۆ گفخىگۆی دزوطذ لەگەڵیاهدا.لەگەڵ بىووی زێژەیەکی کەم ) 

% ( لەکەمی ڕۆڵی دەشگا لە طیفاحی هاوبساو، ئەمەغ ئەوە دەخىاشێذ کە دەشگا ڕۆڵی پەزوەزدەی شیاجس بگێڕێذ بۆ ٩،٦٦

 ی دزوطذ جس.دزوطخکسدوی جاکێکی طەزبەزش بەزەو کۆمەڵگایەک
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( ئایا دەزگای هوری حیکمە تواهیویەتی الیەوی پەروەردەیی فێرخواز لە صیفاتی پاک وخاوێنی  ١١خشتەی ژمارە ) 

 ودەصت پاکی وڕێسی بەرامبەر بەرەو پێش بەرێت؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٧٧ ٪٢١ ٣٨ ٦ 

 %٦٥،١٨ %٤٦،٦١ %٪٩،٨ %٢،٧٤ ڕێژە

% ( بۆ جىاهایی و کازیگەزی دەشگا لەپەزوەزدەکسدوی جاک لە ڕووی دەطذ پاکی و پاک و خاوێنی و ٦٥لێرەدا بەزشجسیً ڕێژەی )  

% ( بەپلەی باغ، هەهگاوێکی جسە لەو هەهگاواهەی دەشگا هاویەحی لەبەزەو پێشچىووی الیەوی ٤٦ڕێصگسجنی بەزامبەز، و ڕێژەی ) 

 پەزوەزدەیی.

 

( ئایا دەزگای هوری حیکمە تواهیویەتی الیەوی پەروەردەیی فێرخواز لە ڕووی بەخشىدەیی وصۆز  ١٢خشتەی ژمارە ) 

 ومیهرەباوی وهەرم وهیاوی بەرەو پێش بەرێت؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٣٧ ٪٢٤ ٤١ ٢٤ 

 %٢٪،٥١ %٥٨،٢٤ %٨٥،٪ %٥،٣٣ ڕێژە

% (، هیىا ٥١% ، ٥٨بەپێی ئەم وەاڵمە دەشگا قۆهاغێکی گەوزەی بڕیىە لە پەزوەزدەکسدوی جاک بەڕێژەیەکی باغ )        

بەخش ی ودووزخظدىەوەی جاک لە جىهدڕەوی و بەهێزکسدوی جا ئاطتی بەخؼىدەیی، جەکاهێکی جسە لە هەوڵ و کازیگەزی 

 دەشگا لە پەزوەزدەکسدوی جاکی جەهدزوطذ.

 

( ئایا دەزگای هوری حیکمە تواهیویەتی الیەوی پەروەردەیی فێرخواز لە ڕووی ئارامگری  ١٣ارە ) خشتەی ژم

 وهاوکاری و خۆشەویضتنی تاک وکۆمەڵگە بەرەو پێش بەرێت؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢١٦ ٢٣٨ ٦٥ ٢٥ 

 %٤٦،١١ %٥٣،٤٤ %٢٩،١١ %٥،٧٨ ڕێژە

 

 

 حیکمە تواهیویەتی فێرخواز فێری دڵضۆزی لەکاردا بکات؟ ( ئایا دەزگای هوری ١٤خشتەی ژمارە ) 

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٤٣ ٢٤٤ ٣٨ ٩ 

 %٥٥،١١ %٥٥،٤٤ %١١،٪ %٣،٧٨ ڕێژە

% (هەوڵەکاوی دەشگا بۆ چاالک کسدوی جاک و ٥١( بەػێىەیەکی بەزچا وباغ وبەڕێژەی جێکڕای )  ٢٥،  ٢٤خؼخەی ژمازە ) 

 خۆػەویظتی کۆمەڵگە وکازکسدن بەدڵظۆشی بەزچاو دەکەوێذ.فێربىووی ئازامگسی و 
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( ئایا دەزگای هوری حیکمە تا چ ئاصتێک تواهیویەتی فێرخوازان ڕێىمویی بکات کە رێس لە  ١٥خشتەی ژمارە ) 

 ػک وبساکاوی لە هاو خاهەوادەکەی بگسێذ؟خو

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٣٤ ٢٤٨ ٤١ ٢٤ 

 %٪٥١،٦ %٥٦،٣٢ %١٪،٪ %٪٥،٣ ڕێژە

 

 

 

( ئایا دەزگای هوری حیکمە تا چ ئاصتێک تواهیویەتی فێرخوازان ڕێىمویی بکات کە ڕەچاوی  ١٦خشتەی ژمارە ) 

 ئادابە جواهەکاوی ئیضالم لە هاو خاهەوادەکەی بکات؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٢٣ ٢٥١ ٤٣ ٢٣ 

 %٤٨،٩٥ %٥٨،٤١ %٢١،٩٢ %٥،١٦ ڕێژە

%( بە جێکڕای دەزدەکەوێذ، هەزچەهدە ٥٣( ئاطذ وهیمەحی دەشگا لە بىازی پەزوەزدەیی خێزاهیدا بەڕێژەی ) ٢٧،  ٢٦لە هەزدوو خؼخەی ژمازە )  

 % ( بە جێکڕای بۆ ڕۆڵی دەشگا لەگسهگی کەم هاکاجەوە، ئەمەغ لەبەز شۆزی هۆکازەکاوی لەخؼخەبسدن و فسیىداوی جاکە لەکۆمەڵگەدا.٨ڕێژەی ) 

 

( ئایا دەزگای هوری حیکمە تا چ ئاصتێک تواهیویەتی فێرخوازان ڕێىموی بکات کە تەنها   ١٧خشتەی ژمارە )     

 هاوڕێیەتی کەصاوی شیاوو تەهدروصت بکەن؟

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٪ ٢٨٥ ٥٪ ٪٣ 

 %٦٧،٩٧ %٤١،٨٣ %٥٩،٪ %٥٪،٣ ڕێژە

وڕێگسجنی لێرەوە زێڕەوێکی جسی پەزوەزدەی دەشگا دەبینرێذ کەبەڕووی فێرخىاشاهدا وااڵی کسدووە کە ئەویؽ ڕاهێىاهیاهە بەػێىەیەکی جەهدزوطذ بۆ ها 

دا % ( وەاڵم دەزەوەی ئەو واقیعەیە کە هێؼخا شۆزێک لە جاکی هیؼدیمان بەدوای کەطاوی ػیاو ٦٧کەطاوی ػایظخە ودڵظۆش وگىهجاو. ڕێژەی ) 

 عەوداڵً.

پاػان بەمەبەطتی وەزگسجنی دیدو بیرو بۆچىووی فێرخىاشان لەطەز خىدی دەشگا و مامۆطخاکاوی، هەزدوو جىێژەز دوو پسطیازی جایبەجیان           

 .(دا دەزدەکەوێذ ٪٢،  ٢٩خؼخەی )  هەزوەک لە,ئاڕاطخەی فێرخىاشان کسد 

 

 ( ئایا بەڕێستان وەک تاکێکی فێرخواز تا چ ئاصتێک لە خودی دەزگای هوری حیکمە ڕازیً؟ 18خشتەی ژمارە ) 

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٢٩٢ ٩٪ ٣٥ ٩ 

 %٦٩،٣١ %٤٢،٦٢ %٨،٨٣ %٣.٦٨ ڕێژە

 

( ئایا بەڕێستان وەک تاکێکی فێرخواز تا چ ئاصتێک لە مامۆصتایاوی دەزگای هوری حیکمە   ١٩خشتەی ژمارە ) 

 ؟ڕازیً

 

 ژمازە

 شۆزباغ باغ پەطەهد کەم

٣٤٥ ٦٩ ٪ ٥ 
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 %٨٧،٨٣ %١٣،٪٢ %٦٪،٣ %٢،٤٢ ڕێژە

        

%(بەدی دەکسیذ، ڕێژەی کەمی ) ٨٧ئەزکی مامۆطخا وجىاهاکاوی بەدەز لە ئەزکە بىەڕەجیەکەی خۆی، خۆبەخؼاهە لەم ڕێژە شۆز و بەزفساواهەدا )

طەزچاوەی گسجىوە کە داوا دەکەن مامۆطخای ػازەشاجس واهەکان بڵێىەوە، هەزوەها جیاواشی % (یؽ لەو پێؼيیازاهەی کەبۆمان هىطساون ٥

 هێىان فێرخىاشان کەم بکەهەوە.

 

 

 گفتوگۆی دەرئەهجامەکان:

دوا بەدوای ػەن وکەوکسدوی دەزخظخەی شاهیازیەکان لەطەز ڕۆڵی پەزوەزدەیی دەشگای هىزی حیکمە لەطەز جاک،دەگەیىە چەهد         

دەزئەهجامێکی گسهگ لە چەهد ڕوویەکەوە: لەڕووی مێژووی دامەشزاهدوی دەشگاوە، فساوان بىوهێکی گەوزە وهەمە چەػىە بەدی دەکسێذ. 

ان ومامۆطخایان وپاهخایی جىگسافی و جێکەوجەو کازیگەزیەکاوی لەطەز جاک بەػێىەیەکە کە هێڵی گؼتی کازکسدوی دەشگا لەڕووی ژمازەی فێرخىاش 

وا دەخىاشێذ کە گۆڕاهکازی بىەڕەحی و پێداچىوهەوە بەهەهگاوەکاوی ئایىدەی بکاث، هاوجەزیب لەگەڵ پێؼکەوجىەکاوی دوهیا هەهگاو بىێذ. 

ەی دەشگا ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێخەوە کە بىووی ئەم جۆزە دەشگایاهە بىوەجە پێىیظتی هەهىکەیی ڕۆژگاز لەگەڵ ئەم هەمىو فساوان بىوه

 وکۆمەڵگەی جەهدزوطذ.

لەڕوویەکی جسەوە ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێخەوە کە بىووی دەشگای هىزی حیکمە چ کازیگەزیەکی ئەوجۆی لەطەز جاک وخاهەوادە وکۆمەڵگە           

دەیدا دزوطخکسدووە، بەجۆزێک جاکی فێرخىاش هەم طىودمەهدی شاوظتی بىوە هەم طىودمەهدی ڕۆػيبیری و دەزوووی، لێرەدا لە بىازی پەزوەز 

جازێکی دی فێرخىاش طەزلەهىێ بەووشەیەکی دی لە گۆڕەپاوی فێربىون وپەزوەزدەیدا ئەطپی خۆی جاوئەداث. جاک بەجۆزێک پەزوەزدە بىوە کە 

، کۆمەڵگە هیىا بە همىوهەی لەم جۆزە جاکاهە دەخىاشن، فێرخىاشان لە وەاڵمەکاوی خۆیاهەوە ئەوەیان گۆڕەپاهەکەی پێ ئاطىودەبىوە

 بەگىێماهدا چسپاهد کە لە جەواوی طیفاث و بەهابااڵکاوی ڕەوػخدا دەجىاهً پێؼڕەوایەحی بکەن و جاکێکی جەهدزوطذ ومیاهڕەوبً لە کۆمەڵگە.

ەیییییییییییییییییییییییییییییییان دا کە یەکێیییییییییییییییییییییییییییییییک لە هۆکازەکیییییییییییییییییییییییییییییییاوی دووزکەوجىەوەیییییییییییییییییییییییییییییییان لە ػیییییییییییییییییییییییییییییییىێىە هیییییییییییییییییییییییییییییییا ڕێژەیەکییییییییییییییییییییییییییییییی بیییییییییییییییییییییییییییییییاغ لە فێرخیییییییییییییییییییییییییییییییىاشان ئاماژ        

جەهدزوطییییییییییییییییییییییییییخەکاوی وەک ػییییییییییییییییییییییییییىێنی هێرگەلەکێؼییییییییییییییییییییییییییان و طیییییییییییییییییییییییییییىەما وقىمازخاهەکییییییییییییییییییییییییییان و دووزکەوجىەوەیییییییییییییییییییییییییییان بەػییییییییییییییییییییییییییێىەیەکی بەزچییییییییییییییییییییییییییاو لە 

 ئامێرە پێؼکەوجىوەکان دەگەڕێيىەوە بۆ ڕۆڵی بەزفساواوی دەشگای هاوبساو.

 ؼاهدەزی ئەوەن کە:دەزئەهجامی هەمىو ڕاپسطیەکان هی

 دەشگای هىزی حیکمە ڕۆڵی گەوزەی گێڕاوە لە دزوطخکسدوی جاکی میاهڕەو وجەهدزوطخدا. -

 دەشگا جا ئاطدێکی باغ ئاػخەوای کۆمەاڵیەحی بۆ خاهەوادەکان گەڕاهدووەجەوە.  -

ڕێصگسجنیییییییییییییییییییییی بەهێزکسدویییییییییییییییییییییی طییییییییییییییییییییییفاحی ڕاطیییییییییییییییییییییخگۆیی و دەطیییییییییییییییییییییذ پیییییییییییییییییییییاکی و پیییییییییییییییییییییاک وخیییییییییییییییییییییاوێنی و ئیییییییییییییییییییییازامگسجً وبەخؼیییییییییییییییییییییىدەیی و طیییییییییییییییییییییۆش و  -

 بەزامبەز ودڵظۆشی لە کازدا بە جێکەوجە ئەزێىییەکاوی دەشگا هەژمازدەکسێذ.

 کۆتایی:

لە کۆجییییییییییییییییییییییییییییایی ئەم جیییییییییییییییییییییییییییییىێژیىەوەیەدا ئامییییییییییییییییییییییییییییاژە دەکەییییییییییییییییییییییییییییییً بە گسهگیییییییییییییییییییییییییییییی بییییییییییییییییییییییییییییاض وخىاطیییییییییییییییییییییییییییییخکسدن لەطییییییییییییییییییییییییییییەز ڕۆڵیییییییییییییییییییییییییییییی دەشگیییییییییییییییییییییییییییییا لە          

هێکییییییییییییییییییییییییییییی ئییییییییییییییییییییییییییییایینی پەیىەهییییییییییییییییییییییییییییداز بە پەزوەزدەکسدوییییییییییییییییییییییییییییی جییییییییییییییییییییییییییییاک لە هییییییییییییییییییییییییییییاو خاهەوادەکییییییییییییییییییییییییییییان، کە خییییییییییییییییییییییییییییاوەن ڕەهەهییییییییییییییییییییییییییییدێکی دووالیەهەیە، الیە

کییییییییییییییییییییۆکسدهەوەی جێؼییییییییییییییییییییىوی دواڕۆژ وژیییییییییییییییییییییاوی کییییییییییییییییییییۆمەاڵیەحی کییییییییییییییییییییۆمەڵگە، هەزوەهییییییییییییییییییییا الیەهێکییییییییییییییییییییی جییییییییییییییییییییس پخەوکییییییییییییییییییییسدن و بەهێزبییییییییییییییییییییىووی خییییییییییییییییییییىدی 

 جاکە لەڕووی دەزوووی و ویژداهیەوە.

دییییییییییییییییییییییازدەی کیییییییییییییییییییییۆمەاڵیەحی هەزێنیییییییییییییییییییییی بەجۆزێیییییییییییییییییییییک لە هیییییییییییییییییییییاو کیییییییییییییییییییییۆمەڵگەی کىزدییییییییییییییییییییییدا جەػیییییییییییییییییییییەهەی طیییییییییییییییییییییەهدووە کە جیییییییییییییییییییییاکی گییییییییییییییییییییییرۆدەی  -

ەخییییییییییییییییییىاشزاو کییییییییییییییییییسدووە، کییییییییییییییییییۆمەڵگەی بەزەو دووڕیاهێییییییییییییییییییک ملییییییییییییییییییکەچ کییییییییییییییییییسدوە کەئەگەز بێخییییییییییییییییییىو خەمێکییییییییییییییییییی لییییییییییییییییییێ هەخىزێییییییییییییییییییذ حەشێکییییییییییییییییییی ه

دووز هییییییییییییییییییییییە بەزەو ئاقییییییییییییییییییییازێکی خساپییییییییییییییییییییی هەبییییییییییییییییییییاث، خێییییییییییییییییییییزان وەک بەػییییییییییییییییییییێک لە هییییییییییییییییییییاو کەػییییییییییییییییییییتی کییییییییییییییییییییۆمەڵگەدا بە جۆزیییییییییییییییییییییک جىوشییییییییییییییییییییی ی 

 شیان هاجىوە کە جاکەکاوی هێىاغ هیىاغ بەزەو لێکتراشان دەچێذ.
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زە دەشگاییییییییییییییییییاهە دەزدەکەوێیییییییییییییییییذ کە هۆکیییییییییییییییییازێکی ئەزێنیییییییییییییییییی فیییییییییییییییییسە باػیییییییییییییییییً بیییییییییییییییییۆ طیییییییییییییییییەزلەهىێ دزوطیییییییییییییییییخکسدهەوەو لێیییییییییییییییییرەدا گسهگیییییییییییییییییی ئەم جیییییییییییییییییۆ  -

 بيیاجىاهەوەی خێزان و ڕشگازکسدن و لەهگەزگسجنی کەػتی بەخخەوەزی کۆمەڵگە.

لە کۆجاییییییییییییییییییییییییدا طىپاسییییییییییییییییییییییی ی خیییییییییییییییییییییییىای ميهسەبیییییییییییییییییییییییان دەکەییییییییییییییییییییییییً لە بیییییییییییییییییییییییۆ هیییییییییییییییییییییییاش وهیعمەحیییییییییییییییییییییییی پێکەوەبیییییییییییییییییییییییىووی کیییییییییییییییییییییییۆمەاڵیەحی وهاوطیییییییییییییییییییییییۆشی  -

شی جاکەکیییییییییییییییییییییییییییییییییان، داوای لێبیییییییییییییییییییییییییییییییییىوزدهیؽ لەهەڵە وکەم وکىڕیەکیییییییییییییییییییییییییییییییییان دەکەییییییییییییییییییییییییییییییییییً. خیییییییییییییییییییییییییییییییییىای بەبەشەی خیییییییییییییییییییییییییییییییییاهەوادەیی وطیییییییییییییییییییییییییییییییییەزفسا

 أوجیخم مً العلم الا قلیال(.    دەفەزمىێذ) وما 

 ڕاصپاردەکان: 

شۆزجیییییییییییییییییییییییاز ڕەخیییییییییییییییییییییییىە وهەهگیییییییییییییییییییییییی لە شۆزێیییییییییییییییییییییییک لە جیییییییییییییییییییییییىێژیىەوە مەییییییییییییییییییییییییداهیەکان دەگیرێیییییییییییییییییییییییذ لەطیییییییییییییییییییییییەز ئەوەی کە جە هیییییییییییییییییییییییا بیییییییییییییییییییییییۆ بەزژەوەهیییییییییییییییییییییییدی 

بەڕێییییییییییییییییییییییییىبەزایەجیەکی دیییییییییییییییییییییییییازی کییییییییییییییییییییییییساو ڕاطییییییییییییییییییییییییپازدەکان دەهىطییییییییییییییییییییییییسێذ، بەاڵم هەزدوو جییییییییییییییییییییییییىێژەز بێالیەهییییییییییییییییییییییییاهە دزوطییییییییییییییییییییییییذ دەشگییییییییییییییییییییییییایەک یییییییییییییییییییییییییان 

لەگەڵ وەاڵمەکییییییییییییییییییییییییییان و پؼییییییییییییییییییییییییییذ بەطییییییییییییییییییییییییییتن بە دەزئەهجامەکییییییییییییییییییییییییییاوی جییییییییییییییییییییییییییىێژیىەوەکە ڕاطییییییییییییییییییییییییییپازدەکاهیان لەطییییییییییییییییییییییییییەز واق ییییییییییییییییییییییییییی کییییییییییییییییییییییییییۆمەڵگە بەم 

 ػێىەیە پێؼيیاز کسدووە:

پەزوەزدەیەکییییییییییییییییییییی جەهدزوطییییییییییییییییییییذ ومیییییییییییییییییییییاهڕەو وشیییییییییییییییییییییاجس کسدوییییییییییییییییییییی واهە گسهگییییییییییییییییییییی داوییییییییییییییییییییی شیییییییییییییییییییییاجسی دەشگییییییییییییییییییییا بەالیەوییییییییییییییییییییی پەزوەزدەی جییییییییییییییییییییاک بە -

 پەزوەزدەییەکان، هاوطەهگ لەگەڵ فێرکسدوی قىزئاوی پیرۆش.

چییییییییییییییییییییییییاودێسیکسدوی جییییییییییییییییییییییییاک و ڕێىماییکسدهیییییییییییییییییییییییییان بەدووزکەوجییییییییییییییییییییییییىەوە لەهاوەهییییییییییییییییییییییییدە هەزێىییەکییییییییییییییییییییییییاوی کییییییییییییییییییییییییۆمەڵگە وبەهێزکسدوییییییییییییییییییییییییی الیەوییییییییییییییییییییییییی  -

 دەزووهیان.

 فساواهکسدهەوەی پەیىەهدیە جىهدوجۆڵەکاوی کۆمەاڵیەحی جازان.شاڵکسدوی شماوی لێکخێگەیؼتن لە هێى جاکەکان و  -

 گسهگی داوی شیاجسی دام و دەشگاکاوی حکىمەث بە ڕێکخساوە هاحکىمیەکان، بە جایبەث دەشگا پەزوەزدەییەکان. -

 پەراوێسەکان
                                                      

(، https://www.dngo.gov.krdییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییڕواهە: پیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییێگەي فەزمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییى فەزمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاهگەي ڕێکخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییساوە هاحکىمیەکیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییان ) - 1

 .٪٣١٢/٪/٤مێژووي طەزدان 
(، ڕۆژي .dngo.gov.krd/Articlehttps://www-60بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییڕواهە پیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییێگەي فەزمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییى ڕێکخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییساوە هاحکىمیەکیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییان ) - ٣

 .٪٣١٢/٪/٥طەزدان 
 .٤٣-٣٦م(، ال٦٪٪٢هی/٢٥٢٦، ٢أطع التربيت، علي القائمي )بیروث: داز الىبالء، ط - ٤
بیئیییییییییییییییییییییاث التربيیییییییییییییییییییییت  طیییییییییییییییییییییالميت، عبیییییییییییییییییییییاض م  یییییییییییییییییییییىب )لە باڵوکساوەکیییییییییییییییییییییاوى شاهکیییییییییییییییییییییۆي ئیظیییییییییییییییییییییالمى لە مەدییییییییییییییییییییییىەي میییییییییییییییییییییىەوەزە،   - ٥

 .٢١٥هی( ال٢٥١١جمادي الثاهيت،   -ولىجمادي لا  -، زبیع ْلاخس٥٧، ژمازە:٢٣ط
، ٢بیییییییییییییییییییییییییییڕواهە: أؿیییییییییییییییییییییییییییىل التیییییییییییییییییییییییییییربیە  طیییییییییییییییییییییییییییالمیت، خالییییییییییییییییییییییییییید بیییییییییییییییییییییییییییً حامییییییییییییییییییییییییییید ا  یییییییییییییییییییییییییییاشم  )السيیییییییییییییییییییییییییییا : عیییییییییییییییییییییییییییالم الكخیییییییییییییییییییییییییییب، ط - ٦

 .٤١٨م( ال٣١١هی/٢٥٣١
 . ٢٤٣طىزەحی طە:  - ٧
 ٤٩ - ٤٨طىزەحی الىىز:  - ٨
 .٤١٤-٤١١أؿىل التربيت  طالميت، ال  -٩
 .٢٢٢-٪٢١بيئاث التربيت  طالميت، ال - ٩
 .٤٦٥أؿىل التربيت  طالميت، ال - ٪

https://www.dngo.gov.krd/
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بییییییییییییییییییییییییڕواهە: یەییییییییییییییییییییییییییڕەوي هیییییییییییییییییییییییییاوخۆي دەشگییییییییییییییییییییییییاي هیییییییییییییییییییییییییىزي حییییییییییییییییییییییییییکمە )پەطییییییییییییییییییییییییەهدکساوي پێىجەمیییییییییییییییییییییییییین کۆبیییییییییییییییییییییییییىهەوەي ئاطیییییییییییییییییییییییییایى  - ٢١

 .٤م(، ال٣١٢٨هی/ جەممىش ٢٥٤٩دەطخەي گؼتی، ػىال 
 . ٦٩طىزەحی الاعساف: - ٢٢
ەشگیییییییییییییییییییییییییییییییاي هییییییییییییییییییییییییییییییییىزي حییییییییییییییییییییییییییییییییکمە بەڕێیییییییییییییییییییییییییییییییص: دکخیییییییییییییییییییییییییییییییۆز عبیییییییییییییییییییییییییییییییید  حەداد لەبەزوازي چیییییییییییییییییییییییییییییییاوپێکەوجً لەگەڵ طیییییییییییییییییییییییییییییییەزۆکى د - ٢٣

٣١٢/٪/٨٪. 
 چاوپێکەوجنی طەزۆکى دەشگاي هىزي حیکمە دکخۆز عبد  حەداد. -٢٤
بیییییییییییییییییڕواهە: طسيقیییییییییییییییییت  قیییییییییییییییییساء وحعلیییییییییییییییییيم القیییییییییییییییییس ن فیییییییییییییییییي كسدطیییییییییییییییییخان، مإطظیییییییییییییییییت هیییییییییییییییییىز ا  كمیییییییییییییییییت الثقافيیییییییییییییییییت فیییییییییییییییییي الظیییییییییییییییییليماهيت  -٢٥

ا عصيییییییییییییییییییییییص طییییییییییییییییییییییعيد )ا  امعییییییییییییییییییییییت العساقيییییییییییییییییییییییت، مجلییییییییییییییییییییییت العلییییییییییییییییییییییىم همىذًجییییییییییییییییییییییا، داییییییییییییییییییییییاز  أحمیییییییییییییییییییییید ئطییییییییییییییییییییییماعيل القـییییییییییییییییییییییاب و هيییییییییییییییییییییییى 

 .٥٦١م( ال ٣١٢٦هی/٢٥٤٧ طالميت، مل ق العدد الخاطع، 
 پسۆفیظۆزي یازیدەدەز لە کۆلێژي پصیؼکى شاهکۆي طلێماوى -٢٦
 ٧٦م(.ؾ٪٪٪٢، ) ٢عمان، ط –مقدمت في علم الاجخماع، عثمان ابساهيم ، داز الؼسوق  -٢٧

 لیضتی صەرچاوەکان:

 الکسیم:القس ن 

 کىزدی:

،مێییییییییییییییییییییییییییییییییییییژووی  (https://www.dngo.gov.krd)پیییییییییییییییییییییییییییییییییییێگەی فەزمییییییییییییییییییییییییییییییییییییی فەزمییییییییییییییییییییییییییییییییییییاهگەی ڕێکخییییییییییییییییییییییییییییییییییییساوە هاحکىمیەکییییییییییییییییییییییییییییییییییییان -٢

 . ٪٣١٢ - ٪ – ٤طەزدان: 

پەیییییییییییییییییییییییییییییڕەوی هیییییییییییییییییییییییییییییاوخۆی دەشگییییییییییییییییییییییییییییای هیییییییییییییییییییییییییییییىزی حیییییییییییییییییییییییییییییکمە) پەطیییییییییییییییییییییییییییییەهدکساوی پێىجەمییییییییییییییییییییییییییییین کۆبیییییییییییییییییییییییییییییىوهەوەی ئاطیییییییییییییییییییییییییییییایی  -٣

 ش(٣١٢٨جەممىش  –ٌ ٢٥٤٩دەطخەی گؼتی، ػىال 

 .٪٣١٢-٪-٨چاوپێکەوجً لەگەڵ طەزۆکی دەشگای هىزی حیکمە بەڕێص عبدهلل حداد لەبەزوازی  -٤

 عەرەبی:

 م(.٦٪٪٢هی/٢٥٢٦، ٢أطع التربيت، علي القائمي )بیروث: داز الىبالء، ط -１

، ٢أؿیییییییییییییییییییییییییییییییىل التیییییییییییییییییییییییییییییییربیە  طیییییییییییییییییییییییییییییییالمیت، خالییییییییییییییییییییییییییییییید بیییییییییییییییییییییییییییییییً حامییییییییییییییییییییییییییییییید ا  یییییییییییییییییییییییییییییییاشم  )السيیییییییییییییییییییییییییییییییا : عیییییییییییییییییییییییییییییییالم الكخیییییییییییییییییییییییییییییییب، ط -２

 م( .٣١١هی/٢٥٣١

بیئییییییییییییییییاث التربيییییییییییییییییت  طییییییییییییییییالميت، عبییییییییییییییییاض م  ییییییییییییییییىب )مییییییییییییییییً ميؼییییییییییییییییىزاث ا  امعییییییییییییییییت الاطییییییییییییییییالمیت فییییییییییییییییی املدیىییییییییییییییییت املىییییییییییییییییىزة،   -３

 هی( .٢٥١١جمادي الثاهيت،   -جمادي لاولى -، زبیع ْلاخس٥٧، ژمازە:٢٣ط

طسيقیییییییییییییییییییت  قیییییییییییییییییییساء وحعلیییییییییییییییییییيم القیییییییییییییییییییس ن فیییییییییییییییییییي كسدطیییییییییییییییییییخان، مإطظیییییییییییییییییییت هیییییییییییییییییییىز ا  كمیییییییییییییییییییت الثقافيیییییییییییییییییییت فیییییییییییییییییییي الظیییییییییییییییییییليماهيت    -４

ئطییییییییییییییییییییییماعيل القـییییییییییییییییییییییاب و هيییییییییییییییییییییییىا عصيییییییییییییییییییییییص طییییییییییییییییییییییعيد )ا  امعییییییییییییییییییییییت العساقيییییییییییییییییییییییت، مجلییییییییییییییییییییییت  اهمىذًجییییییییییییییییییییییا، داییییییییییییییییییییییاز  أحمیییییییییییییییییییییید

 م(.٣١٢٦هی/٢٥٤٧العلىم  طالميت، مل ق العدد الخاطع، 

 م(.٪٪٪٢، ) ٢عمان، ط –مقدمت في علم الاجخماع، عثمان ابساهيم ، داز الؼسوق  -５
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