جۆرهكانى تاقيكردنهوه
تاقيكردنةوةي ( ثيَوانة ) وتاري :
بالَوترين جؤرةكاني تاقيكردنةوةي بةدةست هيَنانة تيايدا مامؤستا ثرسياريَك يان زياتر ئاراستةي فريخوازان
دةكات و دوايان ليَدةكات كة لةرِيَطةي نوسينةوة وةالَمي بدةنةوة ،وة لةم جؤرة ثرسيارانةدا هيض جؤرة داتا و
زانيارييةك بةفيَرخواز نادريَت ،كة لةكاتي وةالَم دانةوة ثشيت ثيَ ببةستيَت ،بؤية دةبيَت فيَرخواز بؤ وةالَمدانةوةيان
ثشت بة زانيارييةكاني ناو ميَشكي خؤي ببةستيَت.
وة ئةم جؤرة ثرسيارة ثيَويسيت بة وةالَمي دريَذ يان مام ناوةند يان كورت هةية ،بةطويَرةي داواكاري ثرسيارةكةية،
وة ثيَويستيان بة نيو الثةرة يان الثةرةيةك يان دوو الثةرة يان زياترة.
وة بةم ووشانة دةست ثيَدةكات ( باسي بكة  ،رِووني بكةوة  ،رِاظةي بكة  ،بينوسة  ،بةراوردي بكة  ،بيذميَرة ،
جياوازي بكة  ،وةسفي بكة  ،شيتةلَيان بكة )
جؤرةكاني ثرسياري وتاري -:
 .1وتاري كورت :
ئةم جؤرة ثرسايارانة ثيَويسيت وةالَمي دريَذ نيية ،بةلَكو وةالَمةكانيان كةورتة يان مام ناوةند بة بةراورد بة
وتاري دريَذ ،هةرضةندة هةمان خةسلَةتيان هةية .
 .2وتاري دريَذ :
وةالَمةكانييان دريَذة بة طويَرةي داواكاري ثرسيارةكةية كة لة الثةرةيةك يان دوو الثةرة يان زياتري
ثيَويستة بؤ وةالَمدانةوة

شيَوازي دارِشتين ثرسياري وتاري
جؤري ثرسيار

دةستةواذة

منوونة

وتاري كورت

ثيَناسة  ،رِاظة بكة  ،بةكورتي رِووني بكةوة ،
بةكورتي لةسةر بدويَ  ،بيانذميَرة ،
بيانذميَرة و بةكورتي باسي يةكيَكيان بكة

ثر سيييار /بيية كييورتي بةرووبوو ميية
ك شييتوكالَيةكاني هييةريَني كورد سييتان
بذميَرة

ثوختة بنوسة
وتاري دريَذ

باسيكة  ،طفتوطؤ بكة  ،بيسةمليَنة  ،وةسفي
ي  ،بةنوونةوة
بكة  ،بة دريَذي لةسةري بدو َ
ثةيوةندي نيَوانيان رِوون بكةوة  ،لةسةر
كاريطةري بدويَ

ثرسيار /باسي كاريطةري رِةطةزةكاني ئاو
و هةوا بكة لةسةر رِووةكي سروشيت.
ثرسيار /ئةمانةي خوارةوة رِوون

لة طرينطرتين باشي و خالَة بة هيَزةكاني تاقيكردنةوةي وتاري ئةمانةي الي خوارةوةن-:
 .1لة كات و خةرجي كةمي ثيَويستة .
 .2زؤر طوجناوة بؤ ئةو طروث و قؤناغانةي كة ذمارةيان كةمة .
 .3ئةطةري قؤثيةكردن ( طزي ) كةمرتة .
 .4ئازادي بة فيَرخواز دةدات طوزارشت لة بؤضونةكاني خؤي بكات بة طويَرةي داواكاري ثرسيارةكة ،يان
وةتايةكي تر بة طواستنةوةي دةقاودةقي ناو كتيَب نابةستيَتةوة .
 .5هاني فيَرخواز دةدات كة زانياري دةرةكي خبويَنيَتةوة .
 .6ئاسيت زيرةك و نازيرةكةكان دةردةخات .
 .7تواناي دارشنت و دةربرِيين فريخواز بةهيَز دةكات ،فيَري رةخنةطرتن و هةلَسةنطاندني دةكات.
 .8بؤ ئةو كةسانةي كة ( طؤشةطرين يان شةرمنن ) زؤر باشة ،ضونكة بة ئارةزووي خؤيان وةالَم دةدةنةوة .
 .9كارامةيي نوسني زياد دةكات .
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جياوازي دةكات لة نيَوان فيَرخوازي بريمةند و ئةوانةي كة ثشت بة ( لةبةركردن ) بةبيَ تيَطةيشنت

دةبةسنت .

كةم و كورتي و خالَة الوازةكاني تاقيكردنةوةي وتاري -:
 .1طشتطريي لةدةست دةدات ،ضونكة تةواوي بابةتةكة ناطريَتةوة ،بةلَكو تةنها ئةو بابةتةي مامؤستا
مةبةستيةتي دةيهيَنيَتةوة ،كة ئةمةش زيان بة فيَرخواز دةطةيةنيَت .
 .2هةلَةبرِين ( سةحدان )ي كاتيَكي زؤري ثيَويستة ،كة ئةمةش مامؤستا توشي هيالكي و ماندوبووني زؤر
دةكات و زؤرجار بيَزار دةبيَت  .بؤية ئةطةري زؤر هةية كة سةحدانةكة بابةتي نةبيَت .
 .3خةت خؤشي و ناخؤشي و رِازاندنةوةي وةالَمةكان كار لة مامؤستا دةكات لة ثيَداني منرة ،كة ئةمانةش هيض
ثةيوةندييةكيان بة ئاماجنةكاني تاقيكردنةوة نيية .
 .4ئةطةري ثرسيارةكان ( دارشتين ) رِوون نةبيَت فيَرخواز تووشي دلَة رِاوكيَ و شؤك دةكات ،بةم هؤيةشةوة
هةنديَك جار لةكاتي تاقيكردنةوة ئارامي هؤلَةكان تيَك دةضيَت .
 .5ئةطةر فيَرخوازيَك وةالَمي ثرسياريَكي نةزاني ئةطةري ئةوةي هةية كؤي ئةم منرةييةي لةسةر ئةو ثرسيارة
دانراوة لة دةسيت بدات .
 .6فريخوازان لة وةالَمدانةوةدا زيادة رِؤيي دةكةن  ،بةتايبةتي زيرةكةكان لةبةر مةترسي لة دةستداني منرة ،
هةنديَك جار ئةوانةش كة الوازن  ،ضونكة هيض لة ثرسيارةكان نازانن بة ئوميَدي ئةوةي مامؤستا
منرةيةكيان ثيَبدان .
 .7هةنديك كات بةخت و ضانس و رِيَكةوت رِؤلَ دةبينيَت  ،بةوةي هةنديَ فيَرخواز ضةند بةشيَك دةخويَننةوة
و ئةواني تر ثشت طويَ دةخةن  ،مامؤستاش لةم بةشة ثرسياري هيَناوةتةوة بؤية منرةي باش وةردةطريَت ،
كةضي فريخوازي وا هةية هةموو بابةتةكاني خويَندوتةوة تةنها ئةم بةشةي نةخويَندووة كة ثرسياري ليَ
هاتووة بؤية منرةي كةم دةهيَنيَت .

بنةماكاني ئامادةكردني ثرسيارةكاني وتاري-:
-1

ثيَويستة تاقيكردنةوةي وتاري بؤ هةلَسةنطاندني ئةو ئاماجنانة بةكاربهيَندريَ كة ناتوانريَت بةو شيَوةية
لة ريَطةي تاقيكردنةوةي بابةتيةوة هةلَبسةنطيَندريَن.

-2

لةبةر ئةوةي تاقيكردنةوةي وتاري ثيَويسيت بة كاتي كةم هةية بؤ ئامادةكردن و داناني ,بةآلم كاتيَكي
زؤري دةو َي بؤ هةلَةضين .بؤية بةباشي دةزانريَ كة لةم حالَةتانةي خوارةوةدا بةكاربهيَندريَ-:

ا-كاتيَك ذمارةي فيَرخوازةكان كةم بن.
ب-كاتيَكي كةم هةبيَت بؤ ئامادةكردن و داناني ثرسيارةكان.
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ثيَويستة هةموو ثرسيارةكان روون و ئاشكرا و بيَ طريَ بن ,وة هةر ثرسياريَك تايبةت بيَت بة كيَشة و
طرفتيَك.

-4

ئةطةر مةبةسيت مامؤستا لة تاقيكردنةوةكة هةلَسةنطاندني طشيت بيَت بؤ دةست كةوت و زانيارةكاني
فيَرخوازةكان ,ئةوا نابيَت ثرسياري ثشت طويَ خراوي (تةرك) تيَدا بيَت ,بةلَكو دةبيَت هةموو
ثرسيارةكان وةآلم بدةنةوة ,ضونكة ئةطةر بوار بة فيَرخوازةكان بدريَت كة بة ئارةزووي خؤيان وةآلمي
يةكيَك لة ثرسيارةكان نةدةنةوة ,ئةوا لة ئةجنامدا بنةما و زةمينةيةكي هاوبةش بؤ بةراوردكردني
دةرئةجنامي تاقيكردنةوةي فيَرخوازةكان نابيَت ,ضونكة هةرضةند فيَرخوازيَك يةكيَك لة ثرسيارةكان
وةآلم نادةنةوة ,واتة هةموويان وةآلمي يةك جؤر ثرسيار نادةنةوة.
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ثيَويستة ثرسيارةكان ثيَش ماوةيةك لة كاتي تاقيكردنةوة ,ئامادةبكريَت بؤ ئةوةي مامؤستا ضةند جاريَك
ضاوي ثيَدا خبشيَنيَتةوة و سةرجني ئاماجنةكاني بدات ,تا ئةطةر كةم و كورتي تيَدا هةبوو ئةوا ضاكيان
بكاتةوة.
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مامؤستا تا دةتوانيَت هةولَبدات ثرسيارةكاني طشتطريو سةرتاسةري بيَت و زؤربةي بابةتةكة لة خؤ
بطريَت ,نةك تةنها ثرسيار لة سةرةتاي يان لة كؤتايي يان ضةند بةشيَكي كةمي بابةتةكة بهيَنيَتةوة.
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دةبيَت ثرسيارةكان رةضاوي جياوازي تاكايةتي تيَدا كرابيَت,واتة زؤربةي ثرسيارةكان مام ناوةندي بن و
لق يان ثرسياريَكي ئاساني تيَدا بيَت ,بؤ ئةوةي فيَرخوازة دواكةوتوو تةمبةلَةكان وةآلمي بدةنةوة و
تووشي بيَ هيواي نةبن ,لة هةمان كاتيشدا ثرسياريَك يان زياتر لة ثرسياريَكي قورسيشي تيَدا بيَت ,كة

تةنها زيرةكةكان بتوانن وةآلمي بدةنةوة ,واتة نابيَت زؤربةي ثرسيارةكان يان زؤر سووك يان زؤر قورس
بن.
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باشرت واية ذمارةي ثرسيارةكان زؤر بن ,بةآلم وةآلمةكان كورت و ثوخت بن ,واتة نزيك بن لة ثرسياري
(كورتة وةآلم) بؤ منوونة (وةآلمي ثرسيارةكة لة ( )5ديَر زياتر نةبيَت) يان بيانذميَرة ,ثيَناسةي بكة,
هؤكةي روون بكةرةوة...هتد).

بنةماكاني هةلَة ضين ثرسياري وتاري-:
-1

ثيَويستة مامؤستا وةآلمي منوونةي بؤ ثرسيارةكان دابنيَت و سةرجةم ئةو خالَ و رةطةز و اليةنانة
دياري بكات كة ثيَويستة فيَرخواز وةآلميان بداتةوة هةروةها دةكريَت سوود لة وةآلمة راستةكاني
فيَرخوازة زيرةكةكان وةربطريَت و لةطةلَ وةآلمة منوونةييةكة ثيَكةوة طريَ بدريَن.

-2

دواي دياريكردن و ئامادةكردني وةآلمي منوونةيي و خالَ و رةطةزة راست و طوجناوةكان ,ثيَويستة مامؤستا
منرة بؤ هةريةك لةو وةآلم و رةطةز و خالَة راست و طوجناوانة دابنريَت و لةسةر ئةوة هةلَةضين بؤ
وةآلمي فيَرخوازةكان بكات.

-3

باشرت واية كة طؤرانكاري لة ريَك خسنت و ريزبةندي تيانووس و وةآلمةكاني فيَرخوازةكان بكريَت ,بؤ
منوونة ئةطةر يةكةم جار ذمارة (يةكي) هةلَةضين كرد ئةوا با لة جاري دووةم تيانووسي ذمارة (ثيَنج)
يان (حةفت) هةلَةضن بكات ,واتة دواي هةلَةضين ثرسياري يةكةم .ثيَويستة طؤرانكاري لة ريزبةندي
تيانووسةكان بكريَت ,هةروةها دواي هةلَةضين ثرسياري دووهةم دووبارة طؤرانكاري لة ريزبةندي
تيانووسةكان بكات ,بةم شيَوةية هةتا دوا ثرسيار.
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باشرتة كة هةرجارةو هةلَةضين ثرسياريَك لة هةموو تيانووسةكان بكريَت ,نةك هةموو ثرسيارةكاني يةك
تيانووس تةواو بكريَت ,ئينجا هةموو ثرسيارةكاني تيانووسيَكي تر .واتة ثيَويستة مامؤستا هةلَةضين
ثرسياري يةكةم لة هةموو تيانووسةكاندا (دةفتةرةكان) تةواو بكات ,ئينجا هةولَي هةلَةضين ثرسياري
دووةم لة هةموو تيانووسةكان و دواتر ثرسياري سيَ يةم و ضوارةم لة هةموو تيانووسةكانبدات.

باشرت واية مامؤستا هةلَةضين تيانووسةكان (دةفتةرةكان) بكات بةبيَ ئةوةي سةيري ناوةكان بكات يان
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ئةطةر بتوانيَ ناوةكان لة ريَطةي نووشتاندنةوة بشاريَتةوة بؤ ئةوةي كاريطةري ناوةكاني لةسةر نةبيَت,
لةبةر ئةوةي مامؤستا مرؤظة و دوور نية خاوةني هةنديَك لة ناوةكان بة دلَي بيَت و خؤشياني بويَت,
ي ان هةنديَكياني بةدلَ نةبيَت ,ئا لةم كاتةدا دوور نية ئيرت بة شيَوةيةكي هةسيت يان نةسيت بيَت منرةي
كةم يان زؤر بؤ هةنديَكيان دابينَ ,ئينجا بؤ ئةوةي ويذداني خؤي ئاسوودة بكات و لةو ناهةقي و
نادادوةرية دوور بكةويَتةوة ئةوا باشرت واية كة سةيري ناوةكان نةكات.
ناب يَت مامؤستا لة كاتي هةلَةضين طرينطي بة جوان نووسي و رازاندنةوةي تيانووس و هيَل كيَشان و
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وشةي بريقةدار و رةوانبيَذي بدات ,لةبةر ئةوةي ئةمانة هيضيان ئامانج و مةبةسيت هةلَسةنطاندن نني و
ثةيوةنديان بة ناوةرؤكي بابةتةكةوة نيية و نابيَت منرةيان لةسةر بيَت.
ئةوتاقيكردنةوة و ئةزمونانةي كة ثيَويستييان بة وةالَمي كورتة -:
هةنديَك تاقيكردنةوة و ثرسيار هةية كة دةكةويَتة نيَوان ثرسياري وتاري و ثرسياري بابةتي  ،ئةويش
ئةو ثرسيارانةية كة ثيَويستيان بة كورتة وةالَمة  ،كة جاري وا هةية وةالَمةكة ( ووشةيةكة يان ميَذوويةكة
يان ناوي داهيَنةر و نووسةر و شاعرييَكة يان هيَنا و ذمارةييةكة  ....هتد ) كة دةبيَت فريخواز بيان نووسيَت
.
كة ئةم جؤرة ثرسيارانةش دوو شيَوازي هةية -:
ا .شيَوازي ثرسيار -:
لةم شيَوازةدا كورتة ثرسياريَك دةكريَت و لةسةر فريخوازة وةالَميَكي كورت بداتةوة  ،بؤ منوونة
ثرسيار /ك َي كارةباي دؤزييةوة ؟
ثرسيار /لة ض سالَيَك رِاثةرِينةكةي كوردستان رِوويدا ؟
ب .شيَوازي تةواو كردن -:
لةم شيَوةزةدا رِستةيةك يان دةستةواذةيةك دةنوسريَت بةالَم ماناي تةواو نادات بةدةستةوة  ،بةلَكو
ثيَويسيت بة ( ووشة يان ذمارة يان هيَنايةكة .....هتد ) هةية كة لةبؤشاييةكةدا بنوسريَ بؤ ئةوةي رِستةكة
تةواو بيَت  ،بؤ منوونة

ثرسيار /ثلةي طةرما بة ئاميَريَ دةثيَور َي دة ثيَي دةلَيَن ...............
ثرسيار /سةرةتاي رِاثةرِينةكة  ،واتا دةروازةي شاري  .................بوو
 كة لة جؤري يةكةمدا هيض ووشة و زاراوة و هيَنايةك نادريَت بة فيَرخواز بةلَكو دةبيَت خؤي بؤشاييةكةثرِبكاتةوة  ،بةالَم لة جؤري دووةمدا ذمارةييةك ووشة و زاراوة و هيَنا لة كؤتايي بؤشاييةكة بؤ فيَرخواز
دةنوسريَت و ئةويش هةلضيان دةبذيَريَ و بؤشاييةكةي ثيَ ثرِدةكاتةوة .
 وة ئةم جؤرة ثرسيارانة بة زؤري بؤ ثيَوانة كردن و هةلَسةنطاندني ( ياد كردنةوةي ماناكان و زاراوةكان وناو و هيَنا و ذمارة و شويَن و ميَذوو  ........هتد ) بةكارديَت  ،هةروةها لةبواري ( جةبر و ئةندازة و
كينيا و فيزيا و كؤمثيوتةر  .......هتد ) سودي ليَوةردةطرييَت .

تاقيكردنةوةي بابةتي -:
بريتيية لةو جؤ رة ثرسيارانةي كة بة كةمرتين دةربرِين يان دةستةواذة فيَرخواز وةالَميان دةداتةوة  ،ناتوانن بة
ئارةزووي خؤيان وةالَم بنوسن  ،بةلَكو تةنها وةالَمي داواكراويان ليَ داوا دةكريَت .
جؤري ثرسياري بابةتب واش هةية كة تةنها بة ئاماذة يان ه َيلَ كيَشانيَك وةالَم دةدريَتةوة  ،بؤمنوونة وةك ( رِاست و
هةلَة و بةيةك طةياندن ) كة زياتر لةم جؤرة ثرسيارانة ثشت بة توانسيت ناسينةوة دةبةستيَت  ،مامؤستاش لة
هةلَربِيين ( سةحداني ) ئةم جؤرة ثرسيارانةش ناتونيَ بكةويَتة ذيَر كاريطةري هةست و ميزاجي كاريطةري خؤي ،
ضونكة وةالَمةكان دياري ك راون تارِادةيةكي زؤر ووردن  ،ئةطةر مامؤستايةك يان ليَذنةيةك هةلَةبرِي بكات هةر يةك
ئةجنامي دةبيَت  ،هةر لةبةر ئةمةشة كة بة بابةتي ناودةبريَت  ،كة طرينكرتين جؤرةكاني ثرسياري بابةتي بريتني
لة ( بؤشايي  ،رِاست و هةلَة  ،هةلَبذاردن  ،بةيةكطةياندن  ،رِيكخست ) .
لة طرينكرتين خالَة بة هيَزةكاني ثرسياري بابةتي  ،بريتيية لة -:
 .1لةم جؤرة ثرسيارانةدا وةالَمةكان رِوون و ئاشكرا دةبن و دوور دةبن لة تةم و مذاوي و نادياري .

 .2لة رِيَطةيةوة دةتوانريَت هةلَسةنطاندن بكريَت بؤ زؤربةي بابةتةكاني وانةكة و ذمارةييةكي زؤر ثرسيار
بهيَنريَتةوة .
 .3بوار بة فيَرخواز نادات بةئارةزووي خؤي شت بنوسيَت و لة بابةتةكة دةربضيَت  ،واتا وةالَمةكان سنوردارن و
دةبيَت فيَرخواز ثابةند بيَت ثيَيان .
 .4لةم جؤرة ثرسيارانةدا مةزاج و حةز و ئارةزووي مامؤستا رِؤلَي ناويَت و هةلَةضين زؤر بة بابةتيانة ئةجنام
دةدريَت و فيَرخواز مايف خؤي وةردةطريَت .
 .5زؤر بووردي منرة دادةنريَت بؤ هةموو ثرسيارةكان و لقةكان .
 .6ئاسانة بؤ مامؤستاو فيَرخواز و بةرِيَوةبةر  ،لةبةر ئةوةي تةمو مذاوي نييةو هةلةَضين دوورة لة مةزاجي
خودي مامؤستا و سةرئيَشة و كيَشة دروست ناكات بؤ هيض اليةك .
 .7جوان نووسي و رِازاندنةوة هيض رِؤلَيان نابيَت لةسةر داناني منرة و كةس مايف ناخوريَت  ،واتا تةنها منرة
لةسةر وةالَمة رِاستةكان دادةنريَت .
خالَة الوازةكاني ثرسياري بابةتي -:
 .1تواناي نووسيين و دةربرِيين فيَرخواز الواز دةكات  ،ضونكة بواري نابيَت بة ئارةزووي خؤي بنوسيَت .
 .2ئامادةكردني طرانة و تيَضووي زؤرة لةرِووي كات و تواناوة  ،ضونكة ثيَويسيت بةكاتي زؤرة بؤ ئةوةي ثرسيار
لة هةموو بةش و بابةتةكان بهيَنريَتةوة .
 .3بةئاساني دياريدةي طزي ( قؤثيية ) كردن و طواستنةوةي زانياري لةنيَوان فيَرخوازاندا لة هؤلَي
تاقيكردنةوةدا رِوودةدات  ،لةبةر ئةوةي ثيَويسيت بة تواناي باش ( مامؤستاي باش ) هةية بؤ كؤنرتؤلَكردني
هؤلَةكة .
 .4ئةوةي ثيَوانةي دةكات تةنها تواناي بة ياد هاتنةوةو تيَطةيشتنة و ناتوانريَت تواناي شيكردنةوة و رِاظة كردن
و ثيَكهيَنان و هةلَسةنطاندني فيَرخواز ثيَوانة بكات كة لةئارستة باالَكاني هةلَسةنطاندنن .
 .5زؤر بة خراث بةراوردي ئاسيت فيَرخوازان يان بة واتايةكي تر جياوازي تاكايةتي دةردةكةويَت  ،ضونكة
هةنديَ جار الوازةكانيش منرةي باش و نزيك لة زيرةكةكان بة دةست دةهيَنن بةهؤي ثشت بةسنت بة
خةمالَندن .

 .6ناتوانريَت بؤ دةست نيشانكردني ئاسيت هاتنةدي ئاماجنة مةعريفييةكان زؤر ثشيت ثيَ ببةسرتيَت .

جؤرةكاني ثرسياري بابةتي-:
يةكةم /بؤشايي :
لةم جؤرة ثرسيارانةدا داوا لة فيَرخواز دةكريَت كة رِستة و دةستةواذة ناتةواوةكان تةواو بكةن  ،كة لةرِيَطةيةوة
دةتوانريَت تواناكاني ( يادكردنةوة و بةستنةوةي ضةمكةكان  ،هيَنا  ،زاراوة  ،ذمارة  ،شويَين جوطرايف و ناو ) تاقي
بكريَتةوة  ،وة ثيَويستة كة رِستةكان سادة بن و تةنها يةك وةالَم لةخؤ بطرن  ،نةك بة زياتر لة شيَوازيَك وةالَم
بدريَنةوة يان بؤشاييةكة ثرِبكريَتةوة تاوةكو هةلي خةمالندن بة فيَرخواز نةدريَت .بؤ منوونة
ث ............. /ثايتةخيت هةريَني كوردستان
ث /ثرِؤذةي بةنداوي دةربةندخيان دةكةويَتة سةر رِووباري ............
ثيَويستة لةكاتي داناني ثرسياري بؤشايي لةاليةني زانسيت و دارشتنةوة رِةضاوي ضةند خالَيَك بكريَت  ،كة
كاريطةريان لةسةر شيَواز و جؤري وةالَم دانةوةي فيَرخواز هةية  ،لةوانة -:
 .1ثيَويستة ثرسيارةكة بةشيَوةيةكي رِاست و رِةوان دابرِيَذريَت و كورت بيَت  ،يةك وةالَم لةخؤ بطريَت ،
زاراوةكة لةالي هةموو فيَرخوازان هةمان مانا بطةيةنيَت .
 .2وا باشرتة لة شيَوةي ثرسيار بيَت نةك تةواو كردني رِستةيةكي ناتةواو .
 .3وا باشرتة ئةو ووشةيةي كة داوا دةكريَت بؤ تةواو كردني بؤشاييةكة  ،زانياريةكي طرينط بيَت نةك
رِستةيةكي كورتي بيَ مانا يان ووشةيةكي سادة بيَت .
 .4بؤشاييةكة خبريَتة شويَنيَك كة ماناي ثرسيارةكة تةواو بكات نةك لة رِووي ريَكخستنةوة ناتةواو بيَت .
 .5دةكريَت لة ثرسياريَكدا زياتر لة بؤشاييةك بيَت  ،بة مةرجيَك زانيارييةكان ثةيوةنديان بة يةكةوة هةبيَت و
يةكرتي تةواو بكةن  ،نةك داواي دوو زانياري بكريَت كة هيض ثةيوةندييةكيان بةيةكةوة نةبيَت .
دووةم  /هةلَبذاردن -:

ثرسيارةكاني هةلَبذاردن بة بةربالَوترين جؤرةكاني ثرسياري بابةتي دادةنريَت  ،ثيَوةريَكي طرينطيشة كة بؤ
ثيَوانةكردني ئاستة جياوازةكاني اليةني مةعريفي فيَرخواز بةكاردةهيَنريَت  ،دارشنت و دروستكردني ئةم جؤرة
ثرسيارانة بةسةر دوو برِطةدا دابةش دةبيَت  ،كة ئةوانيش لة برِطةي سةرةكي ( ثرسيارةكة ) برِطةي وةالَمةكان (
هةلَبذاردنةكان – جيَطرةكان ) كة لةبةرامبةر ثرسياريَكدا (  )5-3هةلَبذاردن دياري دةكريَت بؤ هةلَبذاردني وةالَمي
رِاست يان رِاسرتين هةلَبذاردن بؤ برِطةي سةرةكيةكة.
وة ثيَويستة كة دارِشتين برِطةي سةرةكي ثرسيار كورت و ثوخت بيَت و يةك كيَشة لةخؤ بطريَت و بةشيَوازيَكي رِوون
و ئاشكرا دابرِيَذريَت و دوور بيَت لة هةلَة و ئالَؤزي تاوةكو فيَرخواز بة ئاساني ليَي تيَبطات .
وة لةبرِطةي هةلَبذاردنةكانيش ثيَويستة وةالَمةكان لة يةكةوة نزيك بن و ثةيوةنديان بةيةكةوة هةبيَت  ،ضونكة
ئةطةر وا نةبيَت يان تةنها هةلَبذاردةيةك لة ثرسيارةكة نزيك بيَت ئةوا دةبيَتة هؤي ئاشكرا بووني وةالَمةكة.

اليةنة باشةكاني (ئةريَين) ثرسياري هةلَبذاردن :
 .1زؤر بابةتيانة و رِاست طؤيانة هةلَةبرِي وةالَمةكان دةكريَت .
 .2ثيَوانةي زؤر توانسيت عةقلي دةكات كة لة ثرسيارةكاني رِاست و هةلَة و بةيةكطةياندن ناتوانن ثيَوانةيان
بكةن .
 .3كةمرت لة رِاست و هةلَة بوار و ضانسي خةمالَندني تيَداية .
اليةنة نةريَنييةكان ثرسياري هةلَبذاردن:
 .1دانان و ئامادةكردنيان كاتيَكي زؤري ثيَويستة .
 .2كاتيَكي زؤري دةويَت بؤ خويَندنةوة و وةالَمدانةوةيان  ،ئةطةر بةراورديان بكةين بة ثرسيارةكاني رِاست و
هةلَة .
 .3ئةطةر بة رِيَذةيةكي كةميش بيَت فيَرخواز دةتوانيَت خةمالَندن بكات و هةنديَك منرة كة مايف خؤي نيية
بة دةست بهيَنيَت .

منوونة  /بةبرِي ئةو بؤشاييةي كة تةنيَك داطريي دةكات دةوتريَت ( كيَش،بارستايي،قةبارة،ماددة)
بنةماكاني ئامادةكردني ثرسياري هةلَبذاردن لة ضةند دانةيةك-:
ا -بنةماكاني تايبةت بة برطةي سةرةكي:
-1

ثيَويستة برطةي سةرةكي لةيةك طرفت و كيَشة ثيَك بيَت و فيَرخواز بة ئاساني ليَي تيَبطات.

-2

ثيَويستة برطةي سةرةكي كورت و ثوخت بيَت و زيادةرةوي تيَدانةكريَت.

-3

ئةطةر ثيَويسيت كرد كة ووشةيةك يان زياتر لة وشةيةك لة سةرةتاي هةر وآلميَك دوبارة
ببيَتةوة,كةوا دةبيَت ئةو وشانة بة برطةي سةرةكي بطويَزريَتةوة.

-4

باشرتة كة نةريَ (نةيف) لةم جؤرة ثرسيارةدا نةبيَت ,وة ئةطةر تيايدا بوو ئةوا دةبيَت هيَليَكي بةذيَردا
بهيَنريَت ,بؤ ئةوةي فيَرخواز بة ئاطا بيَت بؤي وة نابيَت بة هيض شيَوةيةك (نةريَ نةريَ ,نفي نفي)
تيَدا بيَت ضونكة دةبيَتة هؤي سةر ليَشيَواندني فيَرخواز بة تايبةتيش زيرةكةكان.

-5

دةبيَت ئاطاداري ريَزماني بني ,واتة نابيَت لة كاتي داناني ثرسيارةكان وشةيةكي تيَدا بيَت كة ئاماذة
بيَت بؤ (كؤ) ,لة هةمان كاتدا لة وةآلمةكاندا تةنها يةك دانة بة شيَوةي (كؤ) هةبيَت ,كة ئةمةش
دةبيَتة هؤي ئةوةي كة فيَرخواز يةكسةر وةآلمي راست بزانيَت يان لة اليةكي ترةوة راناوي كةسي
يةكةم لة هةردووال هةبيَت (ثيَشةكي و وةآلمةكان)

ب-بنةماكاني تايبةت بة وةآلمةكان:
-1

ثيَويستة وةآلمةكان بة شيَوةيةك دابريَذريَت كة يةك وةآلميان راست بيَت يان لة هةموويان راسرتو
طوجناوتر بيَت و مشت و مرو بطرةو بةردةينةويَت.

-2

ثيَويستة كة هةموو وةآلمةكان نزيكنب لة يةكرتي و تةواوكةري يةكرت بن هةر هةموويان تايبةت بن بة
هةمان بوار و طرفت ,بؤ منوونة هةر هةموويان تايبةت بن بةيةك قؤناغي ميَذووي يان رووداو يان يةك
بواري زانسيت يان يةك ناوضةي جوطرايف.

-3

ثيَويستة وةآلمةكان بة جؤريَك دابريَذريَن ,كة فيَرخواز وابزانيَت هةر هةموويان راستة و سةرجني
فيَرخوازةكان بؤ الي خؤي رابكيَشيَت.

-4

ثيَويستة ئةو وشة و زاراوانةي كة لة وةآلمة هةلَةكاندا بةكاردةهيَندريَت ,ناسراو بن و فيَرخواز ثيَيان
نامؤ نةبيَت و نزيك بن لة ئةو وشة و زاراوانةي كة لة وةآلمة راستةكاندا بةكاردةهيَندريَت.

سيَييةم /رِاست و هةلَة :
بريتني لةو رِستة و دةستةواذانةي كة مامؤستا بؤ فيَرخواز دةيهيَنيَتةوة كة هةنديَكيان رِاست و هةنديَكي
تريان هةلَةن كة لةبةردةم هةر دةستةواذةيةك دادةنريَت  ،يان دةكريَت بة زاراوةكاني ( بة َليَ و نةخيَر )يش وةالَم
بدريَنةوة .وة لةم جؤرة ثرسيارانةشدا ضانسي خةمالَندن بؤ فيَرخواز ()%50ية ،ضونكة رِاستة يان هةلَةية .
اليةنة باشةكاني ( ئةريَين )يةكاني ثرسياري رِاست و هةلَة :
 .1بة ئاساني هةلَضين دةكريَت .
 .2داناني منرةكان و هةلَةضين زؤر بة بابةتيانة دةكريَت .
 .3دةتوانريَت لة رِيَطةيةوة زؤرترين ثرسيار بهيَنريَتةوة زؤربةي بةش و اليةنةكاني بابةتةكة بطريَتةوة .
اليةنة نةريَنييةكاني ثرسياري رِاست و هةلَة :
 .1بوار و ضانسي خةمالَندن ( )%50ية .
 .2تةنها ئاستة نزمةكاني ثؤليَين بلؤم ثيَوانة دةكات بة تايبةتي ناسينةوة و يادكردنةوةي زانيارييةكان و لة
توانايدا نيية كة ثيَوانةي توانستة بةرزةكان بكات.
منوونة /
 -ئاو لة  100ثلةي سةدي دةكولَيَت

رِاستة

هةلَةية

 -رِووي زةوي  %79ي ووشكانيية

رِاستة

هةلَةية

بنةماكاني داناني ثرسيارةكاني راست و هةلَة-:
-1

ثيَويستة كة برطة و ثرسيارةكان بة جؤريَك دابندريَت كة بة تةواوي راست بيَت يان بة تةواوي هةلَة بيَت
و هيض بواريَكي بؤمشت ومرِ و طوماني تيَدا نةبيَت.

-2

ثيَويستة لةو برطةو دةستةواذانة دووربكةوينةوة كة دوو بريؤكةي لةخؤ طرتووة بة تايبةتيش كاتيَك
يةكيَك لةو دوو بريؤكةية راست بيَت و ئةيرتيان هةلَة بيَت.

-3

باشرت واية لةو ثرسيار و دةستةواذانة دووربكةوينةوة كة (نةريَ) (نفي) ي تيَداية ,ئةطةر بةكاريش هات
ئةوا دةبيَت هيَلَي بةذيَردا بهيَنريَت ,بؤ ئةوةي فيَرخواز بةئاطا بيَت بؤي ضونكة دةركةوتووة كة زؤرجار
فيَرخواز (بة تايبةتيش زيرةكةكان) دةست دةكةن بة وةآلمدانةوةي ثرسيارةكان  ,بةبيَ ئةوةي بةئاطا بن
بؤ ئةو (نةريَ) ية و وا دةزانن كة (نةريَ)ي تيَدا نية و بة ئةوةش دةكةونة هةلةوة ,كةواتة ئةو نةريَية
دةبيَت بة تةلَة و داوو فيَرخوازة زيرةكةكان ثيَوة دةبن ,لةبةر ئةوة باشرت واية ليَي دوور بكةوينةوة.

-4

نابيَت بةردةوام ثرسار و دةستةواذةي راستةكان دريَذتر يان كوورتر بن لة دةستةواذة هةلَةكان ,ضونكة
ئةوة دةبيَت بة هؤكاريَك بؤ ئةوةي فيَرخواز بطاتة ئةو دةئةجنامةي كة هةرضي وةآلمي راستة دريَذ ترة
يان كورترتة,واتة لة ريَطةي دريَذي و كورتيةوة وةآلمة راست و هةلَةكان دةزانيَت ,نةك لة ريَطةي زانياري
و تيَطةيشتنةوة.

-5

نابيَت برطةو دةستةواذةكاني ناو كتيَب و مةلزةمةكان وةك خؤي طويَزريَتةوة و بكريَتة ثرسيار ,ضونكة
ئةوة دةبيَت بة هاندةر بؤ ئةوي فيَرخواز فيَري ئةزبةركردن (دةرخ) ببيَت نةك تيَبطات.

ضوارةم  /بةيةكطةياندن -:
ثرسيارةكاني بةيةكطةياندن بريتيية لة دوو ليست كة يةكيَكيان ثيَشةكيةكانة و ئةوي تر وةالَم دانةوةكانة،
كة رِيَنناييةكاني بةيةكطةياندن وا لة فيَرخوازان دةطةيةنيَت كة رِةطةزةكاني ليسيت يةكةم بة رِةطةزةكاني ليسيت
دووةم بطةيةنيَ  ،كة ئةم جؤرة ثرسيارانة بؤ هةلَسةنطاندني ناسينةوة و ئةو زانياريانةي كة ثةيوةنديان بة يةكةوة
هةية و يةكرتي تةواو دةكةن طوجناوة  ،وةك ( كةسايةتي و بةرهةمةكانيان يان داهيَنانةكانيان ) و ( رِووداو و ميَذوو

) و ( ثيَناسة و ضةمكةكان ) و ( وشة و ماناكانيان ) و ( دةولَةت و ثايتةختةكانيان ) و ( زانا و تيؤرييةكانيان) و (
ناوي توخم و شيَوةي كينياوي ) و ......
وة لةم جؤرة ثرسيارانةدا مةرج نيية ذمارةي هةلَبذاردنةكان لة هةردوو ليست وةكو يةك بن  ،وا باشرتة ( بةثيَي
قؤناغ و ئاسيت ذيري ) دانةيةك يان دوو دانة لة وةالَمةكة زياتر بن  ،بؤ ئةوةي فيَرخواز ثشت نةبةستيَت بة
خةمالَندن  ،ئةطةر ذمارةيان وةكو يةك بيَت ئةوا وةالَمي دوو دانة ئاشكرا دةبيَت و دةزانيَت .
منوونة
ئةندامةكاني لةشفةرمانةكانيان
-1

ددان

ا -بيسنت

-2

ضاو

ب -بؤنكردن

-3

طويَ

ج-هةناسةدان

-4

لوت

د -خواردن و لةت كردن

و -بينني
اليةنة باشةكاني ( ئةريَين) ثرسياري بةيةكطةياندن -:
 .1ئةطةر وةالَمةكان طةجناو و لةبار بن بؤ ثيَشةكيةكانيان ئةوا كةمرت بوار بة فيَرخواز دةدات تاوةكو خةمالندن
بكات و منرة بةدةست بهيَنيَت .
 .2داناني ئاسانرت و خيَراترة .
 .3رووبةر و شويَين كةمرت لةسةر كاغةز ( لةكاتي ضاثكردن ) داطري دةكات .
 .4لةكاتي خويَندنةوة و وةالَم دانةوةي ئةم جؤرة ثرسيارانة كاتي باش دةطةرِيَنيَتةوة بؤ فيَرخواز .
اليةنة نةريَنييةكاني ثرسياري بةيةكطةياندن -:
 .1ئةم توانستةي ئةم جؤرة ثرسيارانة ثيَوانةي دةكات كةم و سنوردارن بؤ ثيَوانةكردني توانستةكاني (
ثرِاكتيزةكردن و شيكردنةوة و هةلَسةنطاندن ) ناطوجنيَت .

 .2لةبةر ئةوةي ئةم جؤرة ثرسيارانة ثيَويسيت بة دوو ليست ( كؤمةلَ ) لة زانياري هةية كة ثةيوةندي لة
نيَوانيان هةبيَت و تةواوكةري يةكرت بن  ،بؤية زؤر بة كةمي بةكاردةهيَنريَت و بؤ زؤر بابةت طوجناو نيية و
ناتوانريَت ثيَوانةي بضوك و يةكة سةربةخؤكان بكات .
بنةماكاني داناني ثرسياري بةيةك طةياندن-:
ثيَويستة يةكة و برطةكاني ثيَشةكيةكان طوجناو و هاوريَك بيَت لةطةلَ برطةو يةكةكاني وةآلمةكان و
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تايبةت بن بةهةمان بابةت كة بة وانةية ثيَشةكي و وةآلمةكان تايبةت بن بة رووداوي ميَذووي نزيك
لةيةك يان بةرهةم و داناني ذمارةيةك زانا و داهيَنةري يةك بواري زانسيت بن.
نابيَت ذمارةي ثيَشةكيةكان يةكسان بيَت لة ذمارةي وةآلمةكان ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤي زانيين

-2

دواهةمني دانة ,دواي زانيين ئةواني تر ,لةبةر ئةوة ئةطةر ثيَشةكيةكة ضوار دانة بوو ئةوا دةبيَت
وةآلمةكان ثيَنج دانة بن.
-3

تا دةتوانريَت وةآلمةكان كورت و ثوخت بن.

-4

باشرت واية كة ذمارةي ثيَشةكيةكان لة ضوار دانة زياتر نةبن وة ذمارةي وةآلمةكانيش لة ثيَنج ,وة
ناشبيَت لةوة كةمرت بن.

ثيَنجةم  /رِيَكخسنت -:
بريتيية لةو جؤرة ثرسيارانةي كة بةشيَوازيَكي نةطوجناو يان هةلَة رِيز دةكريَت يان دادةنريَت  ،داوا لة
فيَرخواز دةكريَت بةشيَوةيةكي رِاست جاريَكي تر رِيَكيان خباتةوة  ،ئةويش بةثيَي جؤري و زانياري ثرسيارةكة .
بؤمنوونة ئةطةر زانياريةكة رِستةيةك بوو بةشيَوةيةكي تيَكةلَ و نادروست دانرابوو يان ضةند رِووداويَكي بةثيَي
ميَذووي رِوودانيان ثيَويست بوو رِيَز بكريَنةوة يان ثيَكهاتةي جةستة يان ذمارة لة طةورةوة بؤ بضوك و بة
ثيَضةوانةوة يان هةر زانياريةكي تر كة بةثيَي رِوودان و جيَبةجيَكردني ثيَويسيت بة قؤناغ و رِيز بةندي هةبوو ،
دةكريَت لة ضوارضيَوةي ئةم جؤرة ثرسيارانةدا جيَ بطريَت  ،خةسلَةتي ئةم جؤرة ثرسيارانةش لةوةدا كورت
دةبيَتةوة كة لةسةر بري هاتنةوة و بةيةكةوة بةستنةوةي زانياريةكان وةستاوة  ،بؤ ثيَوانةكردني ئاستة باالَكان
نةطوجناوة .

منوونة
ث /ئةم رِستانة بةشيَوةيةكي رِاست رِيَكبةخةوة .
ا -بة  ،جوانة  ،مرؤظ  ،نةرمونيانييةوة .
ب -رِازاوةية  ،كوردستان  ،بةهاري  ،خؤش  ،و .
ث /ئةم ذمارانة لة بضوكةوة بؤ طةورة رِيز بكة ( . ) 8 ، 6 ، 7 ، 4 ، 5، 9

