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     :بؤ طشيَتوثيَويظتة كوستةيةن بهو                                   
                

  بابةت: ثيَهاطةي   

 هةيةس طشنطى مَيزووى عَيشاقى ياوضةسخ، ؤطشامة يةوَهذةدات قوتابياى ئاػها بلات بة قؤناغ وماوةَيلى دسَيزوئةم ثِش
بؤ دةطةالت هة  حضبى بةعع تاوةكو دووباسة طةِسانةوةى  9191 وماوةى كؤماسى، 9191-9191ثاػايةتى دوو ِسؤرطاسى

طةسدةمى  يةكانىباسودؤخى عَيشاق هة كؤتاي وةن سَيخؤش كشدنَيم بؤ ضوونة ناو ثِشؤطشامةكة بة .طةسةتا9191تةمووصى91
طت ثَى دةكات،دواتش باغ هة عَيشاقى طةسدةمى ثاػايةتى دة ،وطةسةتاى طشنطى دانى بةسيتانيةكاى بةعَيشاقعومسانى

بابةتةكاى بةثَيى وَهةتى عَيشاقى نوَى،ثاػاى داطريكاسى بةسيتانى بؤ عَيشاق،ودسوطت بوونى دةكشاوة هةوانة، طةسدةمى 
 .9191تةموص 91وخانى دةطةالتى ثاػايةتى هةبةنذى كشاوى و باطياى هَيوةكشاوة تاوةكو ِسو ِسَيضِسووداوةكاى 

باغ هةمَيزووى ياوضةسخى عَيشاق كشاوة هةدواى ِسووخانى ِسرَيمى ثاػايةتى و ياتهى عبذاهلشيم  هةبةػى دووةمى كؤِسطةكة
حضبى  قاطم و ياتهة طةس كاسى عبذاهلشيم طم  بؤ طةس دةطةالت. ثاػاى هةدسَيزةى بابةتةكاى باغ هة كؤتايى دةطةاَلتىقا

ودوسخظتهةوةى حضبى بةعع 9191تؼشيهى دووةمى91كشاوة. دواتش ِسووداوةكانى 9191ػوباتى 1 جاسهةيةكةم  بؤ بةعع
ى باغ هة باسودؤخى عَيشاق هة طةسدةمى دةطةاَلتى عبذاهشمحو حممذ ثاػاكشاوة. وياتهى عبذاهظالم عاسف بؤ طةس دةطةالت

،و ِسووخانى 9191تةمووصى91كانىباغ هةِسووداوة هةكؤتايؼذا .9191نيظانى 91-9199نيظاى 91عاسف كشاوة هة ماوةى
كؤِسطة ثؼت بة ئامادةكشدنى بابةتةكانى ئةم ،ودوباسة طةِسانةوةى حضبى بةعع كشاوة.بؤعاسفحممذ  دةطةاَلتى عبذاهشمحو

 .اى كشاوةكةهةكؤتايى ئةم نووطيهة ئامارة بة يةنذَيلَي كؤمةَهَيم طةسضاوة بةطرتاوة،
 

ى ًيزووى عرياق بابةتة هة وةداية كة قوتابياى ئاشها دةكات بة دووقؤناغى جياواص خى ئةوبايةطشيهطي بابةت:
طودياى هيوةسبطريى بلشيهة  كة ثةسةطةنذنو وسوودواى طياطى صؤسياى تيذا سوويذاوة،دةكشى ئة ًشؤ

 ئةصًوونيم بؤ كاسى طياطى وبةسيوةبشدنى اليةنى كاسطريى.
 
 

 
     بابةتةكانى ئةم كؤِسةطة ضةنذ ئاماجنَيلى هةخؤ طشتووة دةتوانني هةضةنذ خاَهَيم كؤياى بلةيهةوة: ئاًاجني بابةت:  

 عَيشاق هة الى قوتابياى.صياد كشدنى يؤػياسى مَيزووى تايبةت بةو قؤناغةى مَيزووى  -9 

  ئاػهاكشدنى قوتابياى بة دووقؤناغى  طشنطى مَيزووى عيََشاق ،ِسؤرطاسى ثاػايةتى و ِسؤرطاسى كؤماسى. - 2  

  ثَيؼًاتةكانى يةسدوو قؤناغى مَيزووى عَيشاق. وػِشؤفةو ػى كشدنةوةى ِسووداو -1  

 شاقى وياوضةسخ،ويانذانى قوتابياى بؤ خوَيهذنةوةياى.ناطانذنى طشنطرتيو طةسضاوةكانى تايبةت بةمَيزووى عَي -1

وثَيؼلةش كشدنى طيميهاس هة ،قوَهلشدنةوةى صانياسيةكانى ئةم ماوة مَيزووية هةِسَيطاى ئامادةكشدنى هَيلؤَهيهةوةى تايبةت  -9 
 تابيانةوة.قو اليةى

 ئةو قؤناغةى مَيزووى عرياق. يانذانى قوتابياى بؤ خوَيهذنةوةى طةسضاوة ِسةطةى وطشنطةكاى دةسباسةى-9  
  



                                                    
        بابةتةكةخصتةي دابةشلشدني                                    

 .كؤزِضةكة بؤ قوتابياى سدنةوةى  ناوةزِؤكى ضةزجةم بابةتةكانى غيل يةفتةي يةكةم

 .تى عومسانىهة كؤتايةكانى ضةزدةمى  دةضةالَبازودؤخى عيَساق  يةفتةي دووةم

 .ضةزةتاكانى طسنطى دانى بةزيتانيةكاى بة عيَساق يةفتةي طيَيةم

 .االيةى بةزيتانيعيَساق هة داطريكسدنى يةفتةي ضواسةم

 ئابوزى بازودؤخى-2سىكازطيَ بازودؤخى-1نى جةنطى يةكةمى جيًانى ضاالَبازودؤخى عيَساق هة يةفتةي ثيَهجةم

 . 1920بصوتهةوةى نيػتيمانى ويةهَطريضاندنى غؤزِغى يةفتةي شةشةم

 .م ييهانى  حلومةتى كاتى عيَساقثيَ يةفتةي حةفتةم

 .دامةشزاندنى زِذيَمى ثاغايى و دزوضت بوونى دةوهَةتى عيَساقى نوىَ يةفتةي يةشتةم

 .1922 بةزيتانى -ثةميانى عيَساقى  يةفتةي نؤيةم

 (دةضتووزى عيَساق)ياضاى بهةزِةتى عيَساقثيَلًيَهانى ئةجنوومةنى دامةشزيَهةز. يةفتةي دةيةم

 .كيَػةى موضلَ يةفتةي ياصدم

 .1927بةزيتانى -ساقى ثةميانى عيَ يةفتةي دواصدةم

 وضوونى عيَساق  بؤ ناو كؤمةالَى طةالى. 1930 ثةميانى   يةفتةي طيَضدةم

 .تاقيلسدنةوةى مانطى يةكةمئةجنامدانى  يةفتةي ضواسدةم

 .نى تةنطرةى ئابوزى جيًانىساق هة ضاالَعيَ يةفتةي ثاصدةم

 .بازودؤخى ضياضى عيَساق هةقؤناغى ضةزبةخؤيى يةفتةي شاصدةم

 .يةكاى ونةتةوةيى وضةزباشيةكاىاديلاهَوزِ  لخطتهة ضياضية ضاكطاشخواشةكاىيَطسنطرتيو زِ يةفتةي حةظذةم

 .اق هة ضاالَنى جةنطى دووةمى جيًانىعيَس يةفتةي يةردةم

 .1941نةوةى مايطى جوالَ يةفتةي نؤصدةم

 .ساقحصبايةتى هة عيَذيانى  لى نويىَقؤناغيَ يةفتةي بيظتةم

 .1952اثةزيهى تػسيهى دووةم زِ،1948  وةضبةى كانونى دووةم يةفتةي بيظت ويةن

 .   1957 عيَساق وثسِؤذةى ئةيصنًاوةز-2.  1955ثةميانى بغداد  -1زِؤذئاواييةكاى عيَساق و ثسِؤذو ثةميانة  يةفتةي بيظت ودوو

 .غايىثا وزِووخانى زِذيَمى 1958 متووشى14غؤزِغى يةفتةي بيظت وطىَ

 .1963غوباتى  8هة  ياتهى حصبى بةعظ بؤ ضةز دةضةالَت يةفتةي بيظت وضواس

 .تعبداهطالم حممد عازف بؤ دةضةالَ وياتهى 1963دووةمىتػسيهى  18 جوالَنةوةى يةفتةي بيظت وثيَهج

.1966نيطاى  13-1963تػسيهى دووةم 18تى عبداهطالم حممد عازف ساق هة ماوةى دةضةالَعيَ يةفتةي بيظت وشةش

 .1968شى وتةمو 17-1966نيطاى 17عيَساق هة ماوةى حوكمسِانى عبداهسمحو حممد عازف. يةفتةي بيظت وحةوت

 .ئةجنامدانى تاقى كسدنةوةى مانطى دووةم بيظت ويةشتيةفتةي 

 .دووبازة طةزِانةوةى حصبى بةعظ بؤ  دةضةالَت.ثةزةضةندنة ضياضيةكاى هةدواى طةزِانةوةياى  بؤ دةضةالَت يةفتةي بيظت ونؤ

 .ثيَداضوونةوةيَلى طػتى بةضةز ضةزجةم بابةتةكانى كؤزِضةكة يةفتةي طييةم
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 تيَبيين : 
  وةآلم بؤ تاقيلشدنةوةكاني وةسصي وكؤتاي طايَ دابهشيَت . و منوونةي ثشطياس -

 -9بةسةى يةكَيتى نيؼتيمانى.-1ئاطش بةطتى مؤدِسؤغ.  -1.  ثةميانى بةغذاد-2. ػا غاصى -9:بلةئةمانة ثَيهاطة  -9ث
 .عبذاسمحو بةصاص

، وياتهة طةسكاسى عبذاهظالم 9191تؼشيهى دوومى 91كؤمةهَيم يؤكاس بوونة يؤى دووس خظتهةوةى حضبى بةعع هة -2ث 
 حممذ عاسف ،هةم باسيةوة بهووطة.

وِساى خؤت ئايا ػايظتةى بةثاػاى عَيشاق خبةِسوو.بة بري ػا فةيظةَهى يةكةم كَية؟ ثاػاى ئةسكةكانى هةدواى بوونى-1ث
 ؟ثادػاى عَيشاقئةوةبوو ببَى بة

.طفتوو طؤ  9191تةمووصى 91ق هة عَيشايؤكاسى دةسةكى و ناوةخؤ ِسؤَهياى بيهى هة ِسووخانى ِسرَيمى ثاػايى هةكؤمةَهيم  -1ث
 طةس ئةم بابةتة بلة.هة

ةسخ مَيزووى عَيشاقى ياوضهة وسدبوونةوة مَيزووى يةسنةتةوةو ميووةتَيم كؤمةَهَيم طيماو تايبةمتةنذى خؤى يةية،بة-9ث
 طيماو تايبةمتةنذيةكانى ئةم مَيزووة دياسى بلة.

 
 



 .بلشيَت (quiz) تاقيلشدنةوةي هةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوسدي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت نكؤسس بووثيَويظتة  -

Traditional )بؤ عةسةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطويضى. 

 
 

  ًاًؤطتا يةيبيَت .يةس تيَبيهيةكي تش كة 

 

 
 
 
 
 


