
(:فوضوي)بةرِيَوةبةرى طيَرةشيَويَنى 

رِةهائازادىودةذيتئازادخيَزانيَكيلةقوتاخبانةهةرتاكيَكيكةشيَوةيةكبةدادةنريَتالوازكةسايةتيةكىبةبةريَوةبةركةسايةتىبةرِيَوةبردنةدالةم

شيَوةيةشبةمبكةنوةفتارهةريةكيَكيانويستةكانحةزووىثيَبةليَديَتواىكةدةكةويَتةةوةىلَالدانىزؤرجاركةئةمةشدةبةخشريَتهةريةكيَكيانبة

الىلةترسورِاوكىَدلَةدةكاتوائةمةشكةناميَنيَتبوونىكاركردندالةبةرثرسياريةتىكردنسةركردايةتىوئةستةمكاريَكىدةبيَتةكردنىكؤنرتِؤلَ

تووشىقوتاخبانةكةئاماجنىئةمةشكةناكةنضاوديَرىوبةرثرسياريةتىبوونىبةهةستتريانهةنديَكيثيَضةوانةوةبةوبكريَتبةدىهةنديَكيان

دىبةطيَرةشيَويَنىبةرِيَوةبةرىلةتايبةمتةندييانةئةمبلَيَنيدةتواننيبؤيةدةداتمامؤستاكانىبةكاروكةميةكىطرينطىبةرِيَوةبةرضونكةدةكاتالدان

:ئةوانيشدةكريَت



بةدى دةكريَت طيَرةشيَويَنىتايبةمتةندييانة لة بةرِيَوةبةرى 
:ئةوانيش

ويةالئاشكرانيلةبةرِيَوةبةرةكةيانسياسةتىروونىبةوتةواوىبةمامؤستاكانلةيةكيَكهيض.1

.ناطؤرِيَتقوتاخبانةكةيانبارودؤخيشيَوةيةكهيضبةبةريَوةبةرةكةيانهةبوونىكةوايةثيَيان

كؤتاييلةودةكاتمامؤستاكانبةكؤبوونةوةزؤرشيَوةيةكىبةوبةردةوامىبةبةرِيَوةبةر.2

.دةرناكةويَتكؤبوونةوةكانئاماجنيبرِياروهةركؤبوونةوةيةكدا



بةرِيَوةبةر زؤر جةخت ناكات لةسةر هاتن و رِؤيشتنى مامؤستاكان ئةمةش وادةكات كة هةريةكيَك لة مامؤستاكان بة .3
ثىَ ى ويست و بارودؤخي خؤى ثابةندى دةوام ببيَت و ئةمةش لة ئةجنامدا كاريطةرى نةريَنى دةبيَت لةسةر 

.قوتاخبانةكة و جؤريَك لة شيَواوى ثيَوة دياردةبيَت

ئةم جؤرة بةريَوةبردنة زؤر بةكةمى ثالن دانان و رِيَكخسنت و رِيَكةوتنى ىلَ بةدى دةكريَت كة ئةمةش بارودؤخي .4
.قوتاخبانة تووشى شلةذان و جؤريَك لة ئاذاوةى ثةيدادةكات



بةريَوةبةرايةتىكةلةرِينماييانةىوزانيارىئةوطواستنةوةىلةبةرثرسيارةتةنهابةرِيَوةبةر.5
كردنةكةىبةجىَجىَضؤنيةتىوثالنئةوةىبىَبةمامؤستاكانىبؤدةطاتىثيَكةثةروةردةى

.بكاتةوةروون

يةكيَكهيضبؤبةريَوةبةرةوةلةاليةندواداضوونبةدانةوةبةرثةرضليَكؤلَينةوةوشيَوةيةكهيضبة.6
بةبةرثرسياريةتىهةستبةتةاوىهةنديَكيانزؤرجاركةناكريَتبةدىستافةكةىئةندامانىلة

.ناكةنخؤيان



ويةرؤتينىثةيوةندييةكىتةنهاثةيوةنديةكانبةريَوةبردنةداجؤرةلةم.7
.ناكريَتبةدىكؤمةآليةتىثةيوةندىتوندوتؤلَى

ننييةكرتىئاطادارىمامؤستاكانبةرِيَوةبةروكةشيَوةيةكةبةكارةكانبةريَوةضوونى.8
.قؤناغيَكضطةيشتينةكةكارةكان



ىلَخؤيانمامؤستاكانيشنةنةبةرِيَوةبةروكةدةكريَتهةآلنةىئةوكاتزؤربةى.9
سزاترةوةكةسانىاليةنلةئةوةىبؤبةرزدةكةنةوةكيَشةكةونازاننبةبةرثرس

بدريَن

استغالىلوبةريَوةبةرةكةيانلةزياترةدةسةآلتيانكارمةندةكانكاتزؤربةى.01
.دةكةنبةريَوةبةرةكةيانكةسايةتى



:جؤريَكي ترمان هية لة جؤرةكانى بةريَوةبردنى قةتاخبانةى ئةويش 
:بةريَوةبردنى ديبلؤماسي

ئةم جؤرة بةريَوةبردنة لة راستيدا نزيكة لة جؤرى دميوكراتى بةآلم لة توانادا تواناى •
ضونكة بةرِيَوةبةرى ديبلؤماسي زياتر بايةخ بة ,لة جؤرى دميوكراتى كةمرتة 

وةهةروةها لة رِادةبةدةر رِوو دةداتة خةلَك و ,شيَوةكارى و رووالَةت و رووكةش دةدات 
طرينطى دةدات بة رِوالَةتى دةرةكى و بة رِيَك و ثيَكى جل وبةرط و خؤ نزيك خستنةوة 

لة ليَثرسراوةكان و هةنديَك جار بريو رِايان وةردةطريَت بةالم لة تواناو ئاستى دا 
.ناطاتة بةريَوةبةرى دميوكراتى



:  ئةرك و بةرثرسياريةتيةكانى بةريَوةبةرى قوتاخبانة* 



-:ثيَش كردنةوةى قوتاخبانة/ 1. 
ئامادةكردنى بالَةخانةى قوتاخبانةو وة ئةو هؤكارو ئامرازانةى كة . 1•

....وةك .بؤ ثرؤسةى ثةروةردةو فيَركردن ثيَويستة

.ئامادةكردنى بوجةيةكى خةمليَنراو. 2•

.ئامادةكردنى خشتةى وانةكان و دابةشكردنى بةشة وانةكان. 3•



دابةش كردنى قوتابيان بةثىَ ى ذمارةى قوتابيان و ئةو ثؤالنةى كة لةناو . 4•
.قوتاخبانةكةدا هةية

.ئامادةكردنى ياداشتيَك كة تيايدا ئاماذة بة كارةكانى قوتاخبانة بكريَت. 5•

ثيَشوازى كردن لة مامؤستايانى تازةو بةريَكردنى ئةو مامؤستايانةى كة دةست لةكار . 6•
.هةلَدةطرن



-:لةماوة ى سالَى خويَندندا/ 2
دةست ثيَكردنى خويَندن: يةكةم•

.سةرثةرشتى كردنى رةفتارى طشتى قوتابيان: دووةم•

.طرنطى دان بة بةهرةى قوتابيان: سيَيةم•

.طرنطى دان بة اليةنى تةندروستى قوتابيان: ضوارةم•

.طرنطى دان بة فؤرمى زانيارى قوتابيان: ثيَنجةم•



ئاراستةكردنى اليةنى هونةرى و زانستى بؤ مامؤستايان و : شةشةم•
.هةماهةنطى كردن لةطةلَيان بةثىَ ى تواناكانيان

.سةرثةرشتى كردنى اليةنى دارايى و كارطيَرى: حةوتةم•

.مةشق ثيَكردنى كارمةندو مامؤستاكانى: هةشتةم•



-:دةست ثيَكى خويَندن: يةكةم
لة يةكةم رؤذى قوتاخبانةدا بةريَوةبةرايةتى قوتاخبانة ضةند روونكردنةوةيةك و •

ريَنمايى و نةريتة طشتى يةكانى قوتاخبانة بة قوتابيان رادةطةيةنيَت و ئةوة 
يةكاليى دةكاتةوة كة ثابةندبوون بة دةوام كردن بة طرنط دادةنريَت وة رِوونى 

دةكاتةوة كة قوتاخبانة بريتى نية لة ضوار ديوارى بةندخيانةيةك بةلَكو دةكريَت 
زانيارى و هاورِىَ ى نوىَ تيايدا دةست بكةويَت كة بةشيَوةيةكى طشتى رِوويةكى جوانى 

.قوتاخبانة بؤ قوتابيان دةخاتة رِوو



-:سةرثةرشتى كردنى رةفتارى طشتى قوتابيان: دووةم
:لةريَطاى ئةم خاالَنةى خوارةوة دةتوانريَت ئةم ئةركة زياتر كارى لةسةر بكريَت•

بةدةست خستنى هةندىَ بةهاى كؤمةالَيةتى و دةروونى كة كاريطةرى و رةنطدانةوةى هةبيَت لةسةر كةسايةتى و ذيانى طشتى . أ•

.قوتابيان

.طوجناندنى بارودؤخيَك كة زياتر هانى قوتابيان بدات بؤ جياكردنةوةى تواناو حةزةكانى وة ثشت بةخؤى ببةستيَت. ب•

.هانى قوتابى بدات كة ريَز لة كات بطريَت و بزانيَت كاتى وةرزش و خويَندن و ضاالكيةكانى قوتاخبانة لةيةكرت جيابكاتةوة. ج•



دروستكردنى متمانةيةكى باش لةنيَوان قوتاخبانةو خيَزانى قوتابيةكان بؤ زياتر لةيةكرت  . د•
.تيَطةيشنت ضارةسةركردنى كيَشة ئةطةر هةبوو

دروستكردنى ئاراستةيةكى ئةريَنى لةطةلَ جيهانى دةوروبةرى قوتاخبانة بةسوود وةرطرتن لة . ه•
رووداوةكانى دةوروبةرو سةردانى كردنى دامةزراوة كؤمةالَيةتيةكان و طةشت كردن بؤ شويَنة  

.ميَذووييةكان



-:طرنطى دان بة بةهرةى قوتابيان: سيَيةم
بةريَوةبةرايةتى قوتاخبانة دةبيَت بة طرنطةوة سةيرى حةزو تواناى 

.بةهرةى قوتابيةكانى بكات بةشيَوةيةك ثةرة بدات بة تواناكانيان

قوتابى هةية بةهرةى نووسني يان شيعر يان مؤسقاو ويَنة  : بؤ منوونة
كيَشان يان نواندنى هةية ئةمةش بةريَطاى ئةجنامدانى ظيستيظاليَكى  

.ساالَنة يان كردنةوةى ثيَشانطا دةتوانريَت زياتر خبريَتة رِوو



.طرنطى دان بة اليةنى تةندروستى قوتابيان: ضوارةم

:دةكريَت ئةم كارة ئةجنام بدريَت لةريَطاى ئةم خاالَنةى خوارةوة
طرنطى دان بة ثاك و خاويَنى ثؤلةكانى خويَندن و ئةو شويَنانةى كة ثةيوةنديدارن بة بة هاتوضؤ . أ•

كردنى قوتابى ئةمةش لةريَطاى هؤشياركردنةوةى تةندروستى و هةلَواسينى ضةند تابلؤيةكى 
.تةندروستى لةناو قوتاخبانةدا

طرنطى دان بة جؤرى ئةو خواردنانةى كة لة فرؤشطاى قوتاخبانةكاندا بوونيان هةية بةشيَوةيةك  . ب•
.بيَت كة بطوجنيَت لةطةلَ تةمةنى قوتابيان لةرِووى تةندروستيةوة كاريطةرى خراثى نةبيَت



-:طرنطى دان بة فؤرمى زانيارى قوتابيان: ثيَنجةم

كة تيايدا ئاماذة بة زانيارية كةسيةكانى قوتابى •
دةكريَت لةرِووى خيَزانى و جةستةيى و تواناكانى 

بةمةبةستى  ئاراستةكردنى هةندىَ اليةنى دةروونى 
.و ثةروةردةيى



-:ئاراستةكردنى اليةنى هونةرى و زانستى بؤ مامؤستايان: شةشةم

ئةم اليةنة تايبةتة بة مامؤستا كة لةريَى بةريَوةبةرايةتى قوتاخبانةكةوة هةنديَك ريَنمايى  •
:ئاراستةى مامؤستايان دةكريَت كة بريتني لةمانةى خوارةوة

.زانينى تايبةمتةندى قوتابى. أ•

.زانينى حةزو تواناكانى قوتابيان و زةمينة سازى كردن لة بارودؤخةكاندا. ب•



طرنطى دان بةريَطاو شيَوازةكانى وانةووتنةوة كة بطوجنيَت لةطةلَ تةمةن و . ج•
.ذمارةى قوتابيانى هةر قؤناغ و ثؤليَك

بالَوكردنةوةى هؤشيارى نةتةوةيى بةمةبةستى ثاراستنى ئةو كةل و . د•
.  ثةالنةى كة قوتابيان لة قوتاخبانةكةياندا سوودى ىلَ وةردةطرن



-:سةرثةرشتى كردنى اليةنى دارايى و كارطيَرى: حةوتةم

بةريَوةبةرايةتى قوتاخبانة دةبيَت ثابةند بيَت بة •
:ريَنماييةكانى وةزارةتى ثةروةردة لةاليةنى

.خةرجكردنى ئةو برِة ثارةيةى كة لة فرؤشطاكان دةستى دةكةويَت-1



:وة لةرِووى كارطيَري يةوة•
ثابةندبوون بة دةوام كردن و دةست بةكاربوونى ساالَنةو ثابةندى ياساو ريَنماييةكانى وةزارةت * •

.بيَت



-:مةشق ثيَكردنى كارمةندو مامؤستاكانى: هةشتةم

زؤرجار لةماوةى سالَى خويَندندا لة هةنديَك بوارو ثسثؤرى دا خوول •
دةكريَتةوة بةريَوةبةرايةتى قوتاخبانةكة دةتوانيَت بة بةشدارى 

ثيَكردنى مامؤستايانى سوود لةمةوة وةردةطريَت و لةنوىَ بوونةوةى 
زانيارى و بةرزكردنةوةى ئاستى ثيشةيى مامؤستاكانى زياتر 

.سوودمةند بيَت


