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 دةروازة           
  مةتسضيدازة، بوازيَكى ثيَويطتة، و طسنطة لةوةى جطة زؤذنامةوانى كازى•

  نصيكةى ممنالنيَةكاى و شةزِ و جةنط بةيؤى 2014 ضاَلى لة منوونة بؤ
 .لةدةضتداوة طيانياى كازكسدنياى كاتى لة زؤذنامةنووس كةضى 71

  ثيَكداداني و شةزِ ييض كة شويهيَك لة دةكوذزيَو زؤذنامةنووس جازيض شؤز•
 2015 ضاَلى فةزنطا لة و ييهد، و ثاكطتاى و فمبني وةك نية، تيَدا

 شازىل زؤذنامةوانى بيهاى لة ثسؤفيصيهالَ زؤذنامةنووضى كةضى 8 نصيكةى
 زؤذ دواى لة زؤذ يةزوةيا .نية تيَدا شةزى فةزةنطا والتى كة كوذزاى ئيبدو
 .شيادبوونداية لة زؤذنامةنووضاى كوشتهى زيَرةى

•  



 دةكوذزيَو كةوا زؤذنامةنووضانةى ئةو دةكسىَ تيَبيهى جازيض شؤز•
 بووى بيانى ثةيامهريى ياخود بووى بيانى كةضانى شياتس جازاى
 لة ذيانياى و دةكوذزيَو كةوا كةضانةى ئةو زيَرةى ئيَطتا بةالم

 تايبةتى حيطابى لةضةز ياى لؤكاَلني، زؤذنامةنووضى مةتسضيداية
 نني، بةدةز لةمة زؤذنامةنووضيض ئافسةتانى .دةكةى كاز خؤياى
 شياتس زيَرةيةكى بة بطسة مةتسضيداية لة ئةوانيض ذيانى بةَلكو
 و كؤمةاليةتى جؤزى بهةماى لةضةز كة توندوتيرى ثسضى بةيؤى

 زؤذنامةنووضة بةئاماجنكسدنى بؤ دامةشزاوة زةطةشى جياكازى
 .ميَيهةكاى



 هؤكارةكانى زيادبوونى تاوان دذى رؤذنامةنووسان
كةضانةى كة تاوانى كوشتهى زؤذنامةنووضاى ئةجنام دةدةى دادطايى ناكسيَو  ئةو 1.

ياخود بابةتةكاى يةَلدةطرييَو بةيؤى كةمى بةَلطة ئةمةط وا دةكات كة 
 .ئةجنامدانى تاوانى كوشنت دذ بة زؤذنامةنووضاى ئاضانرت بيَت و فساوانرت بكات

ئةوةية شؤزبوونى زكابةزى و كيَربِكيَ لةنيَواى زؤذنامةنووضاى و دةشطا 2.
 .نويَزاطةياندنةكاى بؤ ثيَصكةشكسدنى بابةتى 

ثيَويطتى زؤذنامةنووس بؤ دؤشيهةوةى شيَواشيَكى نويَ ياى ضتايَميَكى نويَ لة 3.
 .طواضتهةوةى يةواَلةكاى كة ثيَصرت كةس نةيكسدووة ياى بةكازي نةييَهاوة

زؤذنامةنووضانى ئيَطتا بةيؤى ثيَصكةوتهى تةكهةلؤذيا و ئامساشةكانى طةياندى 4.
ناكةى بةَلكو يةميصة حةش بةوة دةكةى  لة دووزةوة حةش بة طةياندنى يةواَلةكاى 

لةناو خؤثيصاندانةكاى زؤلَ ببيهو و لة نصيكى . لة نصيكةوة زووداوةكاى بطواشنةوة
 .بةزةكانى جةنط ويَهةكاى بةشيَوةيةكى زاضتةوخؤ بؤ خةَلك بطواشنةوة

 

 



 هؤكارةكانى زيادبوونى تاوان دذى رؤذنامةنووسان
بةيؤى فساونى بةكازييَهةزانى ئامساشةكانى طةياندنى  يةزوةيا 5.

كة زؤذنامةنووس ثيَويطت ( ضوشيال ميديا)تؤزِةكؤمةاليةتييةكاى 
ناكات بطةزيَتةوة دةشطاكةى و دووبازة يةواَلةكة دايسيَريَتةوة و ئامادة  

يةكطةز خباتة ضةز  ( شيهدوو)بكات بؤ بالوكسدنةوة بةَلكو بةشيَوةى اليف 
و وةك ...( فةيطبوك و تويتةز و يوتيوب )كؤمةاليةتيانة وةك توزِة 

 .يةواَليَكى بة ثةلة بالوبكسيَتةوة
كازكسدى بةضةز بابةتيَكى يةضتياز وةك طةندةَلى ياى ئاضايصى نةتةوةيى 6.

ئةطةز  زؤذنامةنووضةكة بةتايبةتى مةتسضى دةخاتة ضةز ذيانى ئةمة 
بو ياى لة دةضةالتو ياى بابةتة كةضانيَك يةى باالدةضت لةثصت ئةم 

 . يةبودزاوضيَ و دةزةوة والتانى دةضت لة كازوبازى 
نةبوونى ياضايةكى تؤكنة تايبةت بة مافى زؤذنامةنووضاى و ثازاضتهى  7.

 .ضةالمةتيياى يؤكازيَكى ضةزةكيى بؤ مةتسضى ضةز ذيانياى بةطصتى
 




