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  ى راطةياندنطوتارطرفتةكانى 

 :  بسيتني لة طوتازى زاطةياندنطسنطرتين طسفتةكانى 

 نةزى.شؤز لة ثيَوةزةكانى ثيشةيى و زاطةييدووزة لة  -

 و ثةميانةكانى شةزةفى زؤذنامةوانى.    ياضاكانشؤز لة بة ند نية ثابة -

جةةةةرزة زاضةةةةتطريى و  اشةةةةيسايى و بيَتيةةةةةنى و بابةةةةةتى و   كةموكوزتةةةةة لةةةةةبازةى  ةةةةةموو   -
  اوضةنطى لة زؤمالَى  ةوالَيدا.  

ن دةخاتةةةة ضةةةةز زاضةةةتطريى   بوونى ضةزضةةةاوةكانى ثشتتةضةةةتنى دازايةةةى كةةةة طومةةةا   نةةةةدياز -
 .ثةيامةكان

كان و ضةةةوكايةتى ثيَيسدنيةةةان لةةةة زيَطةةةةى  طةةةةى    دةضةةةتيَوةزندانى ذيةةةانى تايتةةةةتى كةضةةةة   -
لةايةةةةن  اواتيةةةان و   ين ضةةةيااَدان كةةةة دةبيَتةةةة  ةةةرى نووضةةةينى ضةةةةند   ناشةةةياو و جنيَةةةو 
 ضياضةمتةدازان.  

تةةازى زاطةيانةةدن لةايةةةن دةشطاكةةانى زاطةيانةةدن     انى ضةةرتاتيةيةتيَيى جيةةاواش بةةر طو  بةةةكاز يَن -
ة  بةةةةة زووداو و  ةةةةةيسان و بابةتةةةةة  كةةةةة بةةةةةزةو  امةةةةاديَيى مةبةضةةةةتداز دةبةةةةا  ضةةةةةباز  

طسنطةةةةكاني تيايةةةدا ضةةةةندين دابةشةةةتوون و جيةةةاواشى لةةةة زؤمالَةةةةكان بةزضةةةاودةكةويَ ي بةةةة     
تايتةةةتى لةةة بابةتةةةكانى طةنةةدةلَى و تةةاؤز و  ةيسانةةة ضياضةةييةكاني  ةةةزوة ا زيَينةكةةةوتن         

ة تيَطةيشةة  لةةة باكسدنةةةوةى طرمانةةاوى و  ةلَةة    ز  ةةةو ضةةةمز و شازاوانةةةى كةةة زيَطةةسى    لةضةةة
 دةكةن.

كةةازى زؤذنامةةةوانى ضوازضةةيوة كةةساوة بةةةو كةضةةانةى كةةة نصيييةةى خصمايةةةتيان  ةيةةة يةةان لةةة        -
زيَطةةةى ثةيوةنةةديى كةضةةةكانةوة دامةةةشزاون  ةوانةةةز  ةةي  شةةازةشاييان لةةة كةةاز و ثيشةةةى         
زؤذنامةةةوانيان نيةةةي و دووزكةوتنةةةوةى  ةةةو كةضةةانةى كةةة ثيشةةةيني يةةاخود ثسؤفشةةينالَن لةةة       

 ة  ةمةز كازيطةزي نةزيَنى  ةخاتة ضةز كازى زاطةياندن بةطشتى.  بواز



شؤزبةةةةى ضةةةةزكسدةكانى زاطةيانةةةدن لةضةةةةز بنةةةةماى ثيَوةزةكةةةانى  اضةةةتى توانةةةاى شانطةةةتى و   -
 ةةةةةشموونى ثيشةةةةةيى دانةمةةةةةشزاون بةةةةةلَيو لةضةةةةةز ثةيوةندييةةةةةكانى كةضةةةةان و ايةةةةةنطاى 

ازى لةطةةةةةةَ دةشطةةةةا  ةةةةةكادمي  و  و تةةةةةواوك  ةما ةةةةةن  حصبايةةةةةتى دادةنةةةةسيَني  ةمانةةةةةز 
 فيَسكازييةكان ناكةن وةك كرليَر و بةشةكانى زاطةياندن. 

نةةةةبوونى ليَيرَلينةةةةوةى شانطةةةتى ثيَويطةةة  كةةةة ثشةةةتى ثيَةةةى بتةضةةةرتيَ  بةةةر ديةةةازكسدنى          -
جةةةةةماوةز و ضةةةةرنيةتى دابةشةةةةتوونيان و جةةةةرز و فيطةةةةةكان واى كةةةةسد زاطةياندنةةةةةكان لةةةةة    

 . دادووز لة زيَيخط  و بةدواداضوونبيا   شيَوةيةكى  ةزنةمةكى كاز

دةزكسدنةةى زؤذنامةةة و طريةةاز يةةا دامةشزانةةدنى زاديةةر و تةلةةةفصيرن بةةةب َ مةةةز  و ضانطةةرز يةةان       -
 دووز لة ياضاكاندا لةايةن دةولَةتةوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ةنديَ لة ضازةضةزييةكان بر طسفتةكانى طوتازى زاطةياندن:  
لةةةة ياضةةةاكان و ثةضةةةةندكسدنيان بةةةر جيَتةةةةجيَيسدنيان و كةةةرنرتؤةَ    نويَيسدنةةةةوةى  ةنةةةديَ   -1

 كسدنى دةشطاكانى زاطةياندن.

دامةشزانةةةدنى ضةةةرتاتيةيَيى زاطةيانةةةدنى تةةةةواو لةطةةةةةَ ضةةةرتاتيةيةتى  اضايشةةةى نةتةةةةوةيى   -2
 يةكتطسيَتةوة.   

ثيَطةيانةةةةةدنى شةةةةةازةشا و ثطةةةةةةرزانى كةةةةةازى زاطةيانةةةةةدن كةةةةةة توانةةةةةاى كةةةةةرنرتؤلَيسدنى  -3
نةةةلرذياى نوَييةةان  ةةةبيَ  و لَيتيَطةيشةةتنياني بر ةةةوةى لةةة بةةةكاز َينانيان بةشةةيَوةيةكى طودةةاو         تةك

  اوكاز بن.  

دابينيسدنةةى ثشةةتطاييةكى دازايةةى بةةة يَص فاينةنطةةى تةةاكو بتوانسيَةة  كةضةةانى ثيشةةةكاز و        -4
 ثسؤفشيناةَ و شازةشا و ثسن  ةشموون دابينتيسيَن.    

بةةة بابةةةتى ضياضةةى بةةر خرثازاضةة  و زةخنةةةطستن و بةةةزطسىي        زؤشةةنتاكسدنى جةةةماوةز  -5
بةمةةةةزجيَز ثالَةشةةةتى بيسيَةةة  بةةةة بنةةةةماكانى نيشةةةتوانى و لةةةة كةةةاتى ثيَويطةةة  توانةةةاى  ةلَتةةةرازنى     

 .   ةبيَ 

مامةلَةةةةكسدن لةطةةةةةَ ثيَناضةةةةى كةةةةلتووزةكان نةةةةك لةةةةنيَو  الَتيَةةةز ضوازضةةةيوة بيسيَةةة         -6
ةكازبيَ   ةةةةةزوة ا بةشةةةةدازى بةةةةة كةضةةةةانى ط توطةةةةر و  بةةةةةلَيو وةك كةزةضةةةةتةيةكى شةةةةييازى بةةةة 

دانوضةةتانياز بيسيَةة  بةةر شةةييسدنةوةى  ةةةو ثَيناضةةانةى كةةة بةةر  ةةةموو كةضةةيَز زوونتَيتةةةوة و دواتةةس        
 اوواتيةةان ثةةازيَصزاو بةةن لةةةو بابةتانةةةى كةةة  ةلَةةة و ضةواشةةةكازى تَيدايةةة و توانةةاى جياكسدنةةةوةى           

  ةلَة و زاضتييةكانيان  ةبيَ .

ضةةةةةتيَيى طشةةةةتى زاطةيانةةةةدن ثةةةةةيسنةوبيسيَ  تةةةةاكو بتوانيَةةةة  مامةلَةةةةة لةطةةةةةةَ  ةةةةةو  ضيا -7
كونطةةيةتة تاشانةةة بيةةا  و ضةةرنيةتى دازشةةتنةوةيان بةةة ثيَةةى ليَيرلَينةةةوةكان لةةة جي ةةان و ضةةرنةيةتى      
ثيَي اتنيةةةاني وةك: تةكنةةةةلرذياى نةةةويَ ضةةةيةو باشزطةةةانى نةةةويَ ضةةةييةي ثيشةضةةةاشى نةةةويَ ضةةةييةو و    

 ةطةةَ بيسيَ .ضرن مامةلَةيان ل



 امةةادةكسدنى  ةةةو ضةةةمز و  صزانةةة و زيَيخطةةتنيان بةةر دووبةةازة نازدنةةةوةيان بةةر جةةةماوةز       -8
تةةاكو بتيَتةةة تيَطةيشةةتنيَيى جةةةماوةزى طشةةتى لةةة زيَطةيةةةوة خةةةلَز بتةةوانن بةةة  ازاضةةتةى ضياضةةى و       

 كرمةايةتى و  ابووزى طوداو جولَة بيةن.

حصبييةةةكان و خطةةتنةوةيان ذيَةةةس ضانطةةرزى ثيشةةةةيى    ضوازضةةيَوةكسدنى كةنالَةةة ناوخرييةةةة    -9
 بر طش  كازةكانيان. 

لةةةةة خويَنةةةةدنى بةةةةةزايى ثسؤطسامةةةةةكانى بةةةةر ى )طوتةةةةازى زاطةيانةةةةدن  وانةيةةةةةدانةةةةانى  -11
  بةطشتى. و ثةميانطاكانكرليَر بةشةكانى زاطةياندن لة 

 شييسدنةوةى طوتازى زاطةياندن:
ضوازضةةةةيوة لةةةةة ميتردةكةةةةانى شةةةةييازى و   ةزضةةةةةندة باوبرضةةةةونى جيةةةةاواش  ةلَةةةةدةطسيَ    

و لةةةةةخرطستووة تيرزييةكةةةةةى كةةةةة بةةةةة  اوبةشةةةةى لةةةةة شانطةةةة  و ميتةةةةردة كرمةايةتييةةةةةكانى        
شةةةييسدنةوةكانى بةةةوازى شمةةةان و شمانةةةةوانى و ثساكتيصةكةةةانى ضةةةيويرلرذيا و ميتردةكةةةانى زةخنةةةةى    

. ضةةةونية يازوة ا بةشةةةيز لةةةة شانطةةةتى دةزووناضةةة  و  ةةةةنرتؤثرلوذ   نةةةويَ و زةحنةةةةى  ةةةةدةبى  ةةةة  
بةنةةدة بةةة ضةةةند بابةةةتيَز كةةة لةةة زيَطةيانةةةوة دةتوانسيَةة       بوازةكانةةدا تةةازى زاطةيانةةدن لةةة  ةةةموو   طو

 ي وةك:  بيسيَ  برشييسدنةوةى وزدى 

و تةةةا ضةةةةند لةةةةزووى دميوكساتييةةةةوة ثيَشةةةيةتووة و   ةضوازضةةةيوةى طشةةةتى كرمةلَطةةة -1
 زةوشى  ابووزى و زؤشنتاى و كرمةايةتى.  

  امساشةكانى زاطةياندن. خاوةندازيى  -2

 ياضاكان و زيَيةوتنامةكان كة كازى زاطةياندن زيَيدةخةن.  -3

 زادةى ضةزبةخريى ضةنديطا و زيَيخساوة كازييةكانى بوازى زاطةياندن. -4

ثيشةةةةةى زؤذنامةةةةةوانى تةةةةا ضةةةةةند بنةةةةةماكانى وزدى و   ياضةةةةا و زيطةةةةاكانى كةةةةاز و -5
  اوضةنطى و  اشيسايى زةضاودةكةن.

 ازةشايى و توانايى كازمةندةكانى. اضتى شانطتى و ش -6

ضةةةةةند  تةةةةاو  اضةةةةتى خويَنةةةةدن و زؤشةةةةنتاى وةزطسانةةةةى طوتةةةةازى زاطةيانةةةةدن       -7
 بةشدازة لة بةز ةم يَنانى طوتازةكة. ةكةىجةماوةز

 ى و فسةيى لة بةز ةم يَنانى طوتازى ضةزةكى و طوتازى اوةكى . يزادةى جرز -8



لةةةة خويَندنةةةةوة و شةةةسؤيةيةك  بةةةر  اتس ةةةةموو طوتةةةاز و تيَيطةةةتيَز بةةةوازي  ةةةةوةي تيَدايةةةة شيةةة 
ضسوشةةط طوتةةاز و تيَيطةة  خةةريي وةك     يةةةز ضةةةندة ثةيوةضةةتة بةةة   ةوةندنبيةةةي ي  ةةةو فةةسة خويَ  

و زة ةنةةةدي جيةةةاواشي كةةةة ثةيوةضةةة  بةةةة شةةةويَنيات  دةزبةةةسنين و ضةةةيا   ضياضةةة  و   مانةةةا ةةةةلَطسي 
باكطساوةنةةةدي خويَنةةةةز  دازنشةةةتنةوةياني  ةوةنةةةدةز دةكةونةةةة ذيَةةةس بةةةاز و كازيطةةةةزي      كرمةلَايةةةةت 

خةةريي بريةةة  اضةةايية بتيةةنني كةةةمرتين طوتةةاز وتيَيطةة  لةةة حةةوكو  خويَندنةةةوةي ميصاجةة   وتازيةةان       
بيَةةةة ي بةتايتةةةةةت  لةةةةة كرمةلَطةيةكةةةةدا ة لةةةةة  اضةةةةتة ضياضةةةةيةكةيي يةةةةان  اضةةةةتة كولتةةةةوزي و       

 ةمةةةة بةةةر كرمةلَايةتيةكةةةةيي كةةةة باكسدنةةةةوةي بازطاويةةةة بةةةة باكسدنةةةةوةي حةةةص  و  ازاضةةةتةكانياني 
زؤذنامةةة و دامةةةشزاوة ميدياييةةةكانين  ةةةمان شةةتة كةةة طوتةةاز و ثةةةيام   ةةةو دامةشزاوانةةة ثةيوةضةةتة       

 ص  ثيادةي دةكا .يبةو  ايدؤلرذيا و ثسةنطيةانةي كة ح

 

 

 

 

 

 

ضرن وةك واتة  يَوة زؤذنامةوانى  ايديا و لةضةز بنةماى  ايديرلرذياييةكى ديازييساودا كاز دةكا .  
ن و شماحنال  حصبيَي  ةكان  ةزضةند  رزنطايدةبينني لة زؤذنامة كوزدييةكان بةتايتة  زؤذنامة حصبي

ي ن  ميديا و زؤذنامة ثةيسنةوبيةني بةلَا  لة  ةمانياتدا ثيَويطتة بنةما و زة ةندة ثيشةييةكاديازييساون
 .نبة كةم  دةبينسيَةكان يكة شؤز جاز لة نيَو زؤذنامة حصبي

 


