
1 
 

 ثيَشةكى /

ريَطاكاني وانةووتنةوة و ضاالكيةكانى ثيَكهاتةيةكي سةرةكني لة ثيَكهاتةكاني ثرؤطرام ، وةريَطاكاني وانةووتنةوة 
ناوةرؤكي هةية ، ثالنيَكي هةية لةسةرى دةروات ، وةهةروةها ئاماجني دياريكراوى هةية كة دةبيَ جيَ بةجيَ بكريَ 

 دةى سةركةوتنى ديارى بكات بؤ جيَ بةجي كردنى ئاماجنةكان . وة ثيَويسيت بة هةلَسةنطاندن هةية بؤ ئةوةى را

هةلَبذاردني ريَطاكانى وانةووتنةوة لة ذيَر رؤشنايي ئاماجنةكانة ، والتا لة روانطةى ئاماجنةوة ريَطاي وانة 
 ووتنةوةى طوجناو بؤ ئةو بابةتةى كة دةيلَيَيةوة دياري دةكةيت .

ةوة بكةين ثيَويستة تيشك خبةينة سةر ضةند ضةمكيَكي سةرةكى كة ثيَش ئةوةى باسي ريَطاكانى وانة ووتن
 ثةيوةنديان بة ريَطاكانى وانة ووتنةوة هةية ئةوانيش بريتني لة ) فيَركردن و فيَربوون ( .

 

 ضةمكى فيَركردن /

ضاالكي و ك ضاالكيةكي بةردةوامة ئاماجني بريتية لة ووروذاندني ثالَنةرى قوتابي بؤ فيَربوون ، وة لة كؤمةلَيَ
بريار ثيَك ديَت كة مامؤستا يان قوتابي ثيَ هةلَدةسنت لة هةلَويَسيت فيَركردندا . هةروةها فيَركردن زانستيَكة 
طرنطى دةدات بة شيَوازةكاني فيَربوون و تةكنيكةكاني و جؤرةكاني ريَكخستين ثرؤسةى فيَربوون كة قوتابي 

ماجنة دياريكراوةكان . وة هةروةها فيَركردن هيَلَكاريةكى مةبةستدارة كارليَكي لةطةلَ دةكات بؤجيَ بةجيَ كردنى ئا
ئةندازةيةكة لة هةلَويَسيت فيَربووندا بة شيَوةيةك ببيَتة هؤى فيَربوون يان ببيَتى هؤكارى فيَربوون كةبة يان 

 سةرثةرشتيارى  مامؤستا ئةجنام دةدريَت . 

دابني بكريَت كة يارمةتى قوتابي بدات بؤ ئةوةى بتوانيَت  وةلة فيَركردندا ثيَويستة مةرجي مادى و دةرووني
ضاالكانة هةلَسوكةوت بكات لة طةل ذينطةى فيَربوونةكةى ، وة وةرطرتين زانست و زانيارى و و كارامةيي ، 

دا وةهةروةها لةطةلَ ئةو بةهاو ئاراستانةى  كة ثيَويسيت ثيَيةتي  و لةطةلَي دةطوجنيَ ، ئةطةر ئةم كارانة روويان
 واتا ثرؤسةى فيَركردنة ية سةركةوتوانة ئةجنام دراوة .

كةواتة كردارى فيَركردن كرداريَكة قوتابي تيايدا لة هةلَويَسيت فيَربوونداية بة ئامادةباشي بريو دةروووني بؤ 
تي وةرطرتنى زانست و زانيارى و كارامةيي و بةهاكان و بؤضوونةكاني كة دةطوجنيَ لةطةلَ توانستةكاني لة كا

بووني ذينطةيةكى طوجناو كة ثيَك هاتووة لة بابةت و مامؤستاو هؤكارةكاني فيَركردن بؤ جيَ بةجيَ كردني 
 ياماجنة ثةروةدةيية دياريكراوةكان .
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 ضةمكى فيَربوون / 

طؤرانكاريةكي جيَطرية لةسةر رةفتارى قوتابي ، شارةزايان لة ئةجنامي تويَذينةوةكانيان كؤكن لةسةر ئةوةى كة 
ي ئةوة دةطةيةنيَت كة  ناتوانريَت بةم طؤرانكارية ئةو طؤراناكاريانة جيَطرين بة شيَوةيةكى ريَذةيي ، ئةمةش واتا

كاتيانة ئاماذة بدريَت كة فيَربوون بة تةواوى رووى داوة  لةالى قوتابي يان ثرؤةسةى فيَربوون لةالى هةر كةسيَكي 
ى تيَ دةثةريَت ئةوانيش بريتني لة وةرطرتن و هةلَطرتن و طةراندنةوة تر ، وة ثرؤسةى فيَربوون بة سيَقؤنلغي سةرةك

. 

 ثيَناسةى فيَربوون لةاليةن جيلفورد /

طؤرانكارية لةرةوشيت تاك لة ئةجنامي ووروذيَنةريَكةوة ، وة سروشيت ئةم ووروذيَنةرة ثةيوةندي بة ووروذيَنةرى 
 ثيَي سادةي و ئالَؤزي هةلَويَستةكان.فيزياييةوة هةية كة يةك جؤر وةالَم داوا دةكات بة 

بؤ منوونة / ووروذاندني سادة ، كاتيَك لة وةرزى زستاندا ثةجنةرةى ذوورةكةت كراوة بيَت ، وةكاتيَك ئةو تةزووة 
 ساردة بةر الشةت دةكةويَت هةست بة سةرما دةكةيت .

زياد لة ووروذيَنةريَك هةية كة ثيَويستة لةسةر  بةالَم كاتيَك كةسيَك دةيةويَت فيَرى ليَخوريين ئؤتؤمبيَل بيَت ، ئةوا
يَـت بؤ ئةوةى بةباشي فيَرى ثرؤسةكة ببيَـت ، كةواتة ثيَويسيت بة ضةند وةالَمدانةوةيةك ئةو كةسة ئاطاداريان بب

 هةية ، ئةمةيان بريتية لة ووروذيَنةرى ئالَؤز .

نيَوانياندا هةية و بةيةكةوة بةسرتاون ضونكة  هةر دوو كردارى فيَركردن و فيَربوون ثةيوةندييةكى بة هيَز لة
فيَربوون لة دةرئةجنتمي فيَركردنةوة روودةدات .لةوةوة بؤمان دةردةكةويَت كة هةر تاكيَك هةلَدةسيتَ 

 بةئةجنامداني كاريَك كة ثيَشرت نةيدةتواني ئةجنامي بدات ئةوات لة ريَطاي ثرؤسةى فيَركردنةوة فيَربووة .

 -هةن كاريطةريان هةية لة سةر كردارى فيَربوون و فيَركردندا لةوانة :وة ضةند هؤكاريَك 

 . تايبةمتةندي مامؤستاو قوتابي 

 . رةوشيت مامؤستاو قوتابي 

 . تايبةمتةندى ذينطةى فيَركردن و  فيَربوون 

 . تايبةمتةندى بابةتى خويَندن 

 . َتايبةمتةندى هاوري 

  كارايي فيَركردنةكة .هؤكارة دةرةكيةكان كة كاريطةريان هةية لةسةر 
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 ضةمكى وانة ووتنةوة / 

اليةني كردارى ثرؤسةى فيَركردنة ، يان جؤريَكة لة جؤرة طرنطةكانى ثرؤسةى فيَركردن ، وة فيَركردن بةتةنها 
كاريطةرى نابيَت ئةطةر بيَت و لة ثيَشةكيدا ثالني بؤ دانةنريت، واتابة شيَوةيةكي ريَك و ثيَك و يةك لةدواى يةك 

 دا .

وانة ووتنةوة ضاالكيةكي بةردةوامة ئاماجني ووروذاندني فيَربوونة وة ئاسانكردنى ثرؤسةى فيَركردن و جيَ بة جيَ 
 كردنييت .

رةوشيت وانة ووتنةوة ثيَكهاتووة لة كؤمةلَ كرداريَكي بةردةواموة هةروةها ئةو بريارانةى كة مامؤستا داويةتي جيَ 
ؤ لةاليةن خؤيةوة بة هؤى ئةوةى كة مامؤستا هؤكاريَكة بؤ جيَ بةجيَ كردنى بةجيَيان بكات بة شيَوةيكى راستةوخ

 هةلَويَسيت ثةروةردةو فيَركردن.

 هةروةها ئةم سيستةمة لة سيَ رةطةزى سةرةكي ثيَكهاتووة :

 مامؤستا . -

 قوتابي . -

 ثرؤطرامي خويَندن . -

ؤيةكة بؤ طةيةشتين مامؤستا بة قوتابي ، هةريةك لةم رةطةزانة خاسيةتي طؤراويان هةية وة ضاالكي زمانةوانى ه
. لةطةل ئةمانةشدا هؤكارى طةياندني بيَ دةنطي تيَاداية كة ئةويش بريتية لة وةرطرتنى يان قوتابي بة مامؤستا 

 زانست و زانياري و كارامةيي و بؤضوونةكان لةطةلَ حةزو ئارةزووى قوتابي .

ت ئةطةر هةنديَ لة قوتابيةكان بيانةوىَت فيَربنب يان روودةدات لة كةواتة دةتوانني بلَيني كردارى فيَبوون روودةدا
اليةنيَك لة اليةنةكان بةالَم بة شيَوةيةكي الواز كة ناطوجني لةطةلَ ئةم ماندو بوون و خةرجي و بووني ثيَداويستية 

 سةرةكيةكانيش كة بؤ ثرؤسةكة ئامادةكراوة .

يَندندا سةرةراى دابينكردنى هةموو ثيَداويستيةكان و طرتنة بةرى وة ئةمة طرفتيَكي ئاشكراية لة ناوةندةكاني خو
ريكارة طرنطةكان بةالَم دةبينني دةرئةجنامةكةى الوازةو وةكو ثيَويست نية ، دةتوانني بلَني هؤكارى ئةمة دةطةريَـةوة 

ان ثةرينةوة لة بؤ لةبةركردنى زانياريةكان لةاليةن قوتابي كة تةنها مةبةستيان دةرضوونة لة تاقيكردنةوةك
 قؤناغيَك بؤ قؤناغيَكي تر وة بةدةست هيَنانى بروانامة بة بيَ فريَبوون !!!!! 
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ئةوة لة بري دةكريَت و لة ميَشكي قوتابي دةسريَتةوة و  تزانيارى تةنها بؤ ئةم مةبةستانة بيَـ ت و ئةطةر بيَـ
دةخات بةم شيَوةيةش نابيَتة بة خوو لةاليةن قوتابي لةبةر ئةوةى راهيَناني لةسةر ناكات و ثشت طويَيان ناميَنيَـت 

 وةبةم جؤرةش نابيَتة بة بةشيَك لة كةسايةتي قوتابيةكة .

 

 

 بنةماكاني وانة ووتنةوة .

، كة ئةمةش شيَوازةكاني فيَركردن هةمان شيَوازةكاني فيَربوونة ، بةالًم شيَوازةكاني فيَركردن بة شيَوازيَكي كردارية
ازى ووتنةوةى بابةتي مامتاتيك و، وة هةر بابةتيَك شيَوازي تايبةت بة خؤى هةية واتا شيَ كةووتنةوةدةبيَتة وانة 

جياوازة لة بابةتى زمانى كوردي بؤ بابةتةكاني تريش بة هةمان شيَوة ، وة دةبيَ شيَوازى فيَركردن بطوجنيَ لةطةلَ 
ثيَويستة رةضاوى ئةم بنةمايانة بكريَت  تجناو بيَـدن باش و طورركوازى فيَتايبةمتةندى بابةتةكة، بؤ ئةوةى شيَ

:- 

انة ت و لةبةر ضاوى بطريَت لة كاتي ومامؤستا ثةيرةوى بكاة يةكيَك لة بنةماكان ثيَويستة ك -1
ووتنةوةكةيدا، بؤ قوتابيةكاني روون بكاتةوة كة شيَوازي وانة ووتنةوةكةى ضؤنة بة ضةند هةنطاويَك 

ةم بريتية لة ناوةرؤكي بابةتةكة، هؤكارةكاني فيَركردن وةك ثرؤطرام و دةريبربيَت وةك ) هةنطاوي يةك
نة ذينطةى وا بابةتةكة بطوجنيَنيَـت لةطةلَ تي تر بؤ ئةوةى بتوانيَـكماجيك و داتا شؤوو يان هةر شتيَ

 ووتنةوةكة.

مامؤستا رؤلَيَكي كارايي هةبيَـت بةوةى كة ثابةندي ئةو ثالنة بيَت كة دايناوة بؤ بابةتةكةى ،  تدةبيَـ -2
 و ثالني بؤ دانةناوة . ؤ هةر شتيَك ئامادة بكات كة لةناكاو روودةداتبةالَم لةطةلَ ئةوةشدا دةبيَـت خؤى ب

ووتنةوةدا وةك )دووبارةكردنةوة، لة ناو ثرؤسةى وانة  تفيَركردن و فيَربوون هةبيَـ ثيَويستة بنةماى  -3
 وة بةكارهيَناني ثاداشت و سزا لة كاتي خؤيدا . بووني ثالَنةر بؤ فيَركردن

تا بكريَت ناوةرؤكي بابةتةكة بة شيَوةيةك بيَـت كة بتوانريَت رةضاوى جياوازى تاكايةتي تيادا بكريَـت ،  -4
 ي .واتا بة شيَوةيك ريَك خبريَت كة يارمةتيدةر بيَت بؤ قوتاب

بةم شيَوةية )ضةمكةكان، لةكاتي فيَركردنى بابةتةكاندا دةبيَـت رةضاوى ريَكخستين بابةتةكان بكريَت  -5
 بؤضوونةكان ، بةهاكان ، كارامةيي ، ضارةسةركردنى طرفتةكان .......

ئةطةر بيَت و  قوتابي بةشداري بكات لةكاتي  تكردارى فيَركردن كاريطةريةكةى باشرتو ضاكرت دةبيَـ -6
 نةوةك بةتةنها طويَطر بيَت . تسةكةدا واتا رؤلَيَكي كارايي هةبيَـثرؤ
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 ثيَويستيمان بة شيَوازةكاني وانة ووتنةوة .

ئةو شيَوازانةى كة ئيَمة ثيَويستمانة بؤ فيَركردن و فيَربوون شتيَكي روون و ئاشكراية ضونكة ذياني مرؤظ بةرةو 
ة وةية كة ئةوةى لةال روون و ئاشكرابيَـت كة ئةو شيَوازانةى ثيَشكةوتن و ئالَؤزية ، كةواتة مرؤظ ثيَويسيت ب

  ئةمرؤ ناتوانيَـت بةكاريان بهيَنيَـت، لةبةر جياوازى دويَين لةطةل ئةمرؤثيَشرت يان دويَين بةكارى دةهيَنان 
 وة هةروةها طؤرانكارى لة داواكارى و ثيَداويستيةكان . 

دةبيَـت نةوةك تةنها يةك ثيشة، بةالَم لة هةموويان زياتر  وة ئةمةش لةسةر هةموو ثيشةيةكدا جيَ بةجيَ
لةسةر ثيشةى مامؤستايةتي دا جيَ بة جيَ دةبيَـت، لة كؤنةوة ثيشةي مامؤستايةتي بةم شيَوةية بوو فيَركردن 
ثيشةى ذيان بوو مرؤظي سةرةتايي لة ريَطاي الساييكردنةوة فيَري شتةكان دةبوو كور السايي باوكى دةكردةوة 

 يت ليَوة فيَر دةبوو، وةم كضيش السايي دايكي دةكردةوة بؤ جيَ بة جيَ كردنى ئةركي مالَةوة.ش

بةالَم لةطةلَ ئةوةى كة ذياني مرؤظ بةرةو  فراواني رؤيشت وةداواكارييةكاني ذيانيش فراوانرت بوون وة لق و 
كة بةتةنها ناتوانيَـت هةموو بؤوة بة شيَوةيةك بينيمان كة شيَوازى السايي كردنةوة شيَوازيَ ثؤثي ليَ

هةية داواكارييةكاني تاك لة ناو كؤمةلَطادا جيَ بة جيَ بكات ، كةواتة ثيَويستيمان بة ضةند كةسانيَك 
بؤثرؤسةى فيَركردنى قوتابي ، بؤية ثيَويستة لةسةر مامؤستا هةولَ و ماندوبونيَكي زؤر بدات بؤ ثةروةردةوة 

ش و تةندروست . وة لةهةمان كاتدا ثيَويستة لةسةر دايك و باوك فيَركردنى قوتابي بة شيَوةيةكى با
هاوكاريةكى باشي مامؤستا بن بوئةوةى بةيارمةتي ئةوان و اليةنة ثةيوةندي دارةكاني تر بتوانريَت 

 تارادةيةك ثيَداويستيةكان دابني بكريَـت بؤ ئةوةى تاكيَكي دةروون دروست بةهةم بيَـت .

 

 

 ووتنةوة.ئةساسيةتي وانة 

 ئايا وانة ووتنةوة زانستة يان هونةرة؟

وانة ووتنةوة كرداريَكة دوو اليةني هةية، اليةنيَكي زانستية و اليةنةكةى تريشي هونةرية ، اليةنة زانستيةكةية 
تيؤرية وة اليةنة هونةريةكة ثراكتيكية ، واتا وانة ووتنةوة بؤ مامؤستا بةتةنها ثيَشكةشكردنى زانست و زانياري 

، بةلَكو لةطةل َ ئةمانةشدا هةنديَ بناغة هةية ثيَويستة لة مامؤستادا بووني هةبيَت بؤ ئةوةى بتوانيَـت ئةو نية 
زانست و زانيارييةى كةهةيةتي بطةيةنيَـت بة قوتابيةكاني ، كة خؤى لة شارةزاييةكاني مامؤستا دةبينيَـتةوة 
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ةر يَطاي بريكردنةوةو تاقيكردنةوةو وة باوةريشي ثيَ هةية سةبارةت بةو زانستةى كةهةيةتي و بةدةسيت هيَناوة ل
 بةكاري هيًََناوة لة بوارة جياجياكاني ذيايندا .

وة هونةرى وانة ووتنةوة ئةو شارةزايي و بةهرانة دةطريـَتةوة كة مرؤظ بة دةستيان دةهيَنيَـت لةر يَطاي ئامادةباشي 
يان ) مرؤظايةتيةكان (  ت ؤريَك بيَت )زانستيةكان ( بيَـهزرى و جةستةيي بؤ بابةتةكة ، جا بابةتةكة هةر ج

بيَـت ، بؤ منوونة ئةو راسيت و بريدؤزو ياسايانةى هةر يةك لة بابةتي كيميا و فيزيا ثيَطةيشتوون لةر يَطاي 
سةيرى بريكردنةوةو ليَكدانةوةى ضةندين جارةى ليكؤلَةوةرةكانيةوة بةدةست هاتووة ، بةهةمان شيَوة ئةطةر بيَـت و 

بابةتي مؤسيقا و زمانى كوردي و ريَنمايي هتد ... بكةين ئةوا دةبينني هةر يةك لةئةوانيش لة كؤمةلَيَك بريدؤز 
كؤلةطة ثيَك هاتوون كة لةر يَطاي بريو هزرى مرؤظةكان بؤ ئةو بابةتانة هاتونةتة كاية وة ، بابةت و تيؤرو 

 يَك ميَشكة .ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَـت كة سةرضاوةى هةموو زانست

كاربيَنيَـت  بؤ بة ةجا مةبةستةكة ليَرةدا ئةوةية ثيَويستة لةسةر مامؤستاي بابةتةكة هونةرى وانة ووتنةوةكةى ب
 اني ئامانج لة ووتنةوةى وانةكةيدا .ندةست هيَ

نيان لة كةواتة هونةرى وانة ووتنةوة / رةنطدانةوةى ئةو كارامةو زانستةية كة مرؤظ هةلَدةستيَت بة ئةجنام دا
  . ريَطاي ئامادةباشيةوة بؤ بابةتةكة

بةالَم لةطةلَ ئةمانةشدا كة بامسان كرد نابيَـت رؤلَي حةزوو ئارةزوو ثشت طويَ خبةين، دةتوانني بلَني سةرضاوةى 
حةزوئارةزووى خؤيدا  سةرةكية بؤ هونةرى وانةووتنةوةكة، بؤمنوونة وانةيةكيان داوة بة مامؤستايةك كةلةطةلَ

ك وا دةكات كة سةركةوتن بةدةست نةهيَنيَـت بة شيَوةيةكي  بةرضاو لة كارةكةيدا. بةم ةيَت ئةمةش تارادةيناطوجن
دوو رووى يةك شنت كة شيَوةية بؤمان بة ديار دةكةويَت كة زانست و هونةر دووشيت جياواز نني بةلَكو هةردووكيان 

  ة .يةكيَكيان اليةني تيؤرية و ئةوى تريشيان اليةني ثراكتيكي
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 كؤلةطةكاني هونةرى وانة ووتنةوة .

هونةرى سةركةوتن لة هةر كاريَكدا دةكةويَتة سةر ضةند كؤلَةطةيةك ، سةركةوتن لة هونةرى وانة ووتنةوةدا 
 -دةكةويَتة سةر دوو كؤلَةطة كة ئةمانةن :

 بةهرةى سروشيت . -1

 وةرطرتنى زانست و زانيارى و راهيَنان كردن لةسةريان . -2

يسيت بةبةهرةى دةنط هةية وةلةطةلَ وةرطرتنى زانسيت مؤسيقا بؤ بةرةو ثيَش بردنى طؤراني طوتن ثيَومنونة / 
 بةهرةى دةنط خؤشيةكةى .

بةهرةى سروشيت / لة ئةمانة ثيَكهاتووة )كةسايةتى بةهيَز، دةنط، توانسيت ئاسانكردن و روونكردنةوة،  -1
 دةربرين، كؤنرتؤلَي دةروونى .....( .

 

  كةسايةتي بةهيَز / بريتية لة سيفاتي خودى تاك ، كةوا دةكات تاكةكة خؤشةويست بيَت و لةهةمان
كاتيشدا ريَزي ليَ دةطرييَت و طريَرايةليشي دةبن. هيَزي كةسايةتي لة هةلَويَسيت وانة ووتنةوةدا ئةوة 

كي زؤر توندو تيذي هةبيَـت ي بةهيَزو بةتواناي هةبيَـت وة دةنطيَةيةنيَت كة مامؤستاكة لةش والريَكناط
از تةوة كة مامؤستاكة جوانرتين شيَويان باالَي بةرز بيَت ...هتد بةالَم هيَزي كةسايةتي ئةوة دةطريَ

هةلَبذيَريَت بؤ ئةوةى قوتابيةكان بؤ خؤى رابكيَشيَت وة لة خؤى نزيك بكاتةوة وايان ليَ بكات طويَطريَكي 
 باشي بن .

  / و ئاشكراي و نةرم ونياني ومام ناوةندى دةنطي مامؤستاية لةاليةن قوتابي ،  مةبةستمان ليَ رووندةنط
واتا دةنطةكة بةجؤريَك نزم نةبيَـت كةقوتابي ماندو ببيَت يان بةجؤريَك بةرز نةبيَـت كة بيَزارببيَت. 

ئةو انةوةى اتدا بةرز بكاتةوة بؤ بةئاطا هيَنبةالَم هةنديَك جار ثيَويستة تؤني دةنطي لةهةنديَ ك
قوتابيانةى كة ئاطايان لة وانةكة نية و هةولَ دةدةن كةش و هةواى ناوثؤلةكة تيَك بدةن يان بةمةسيت 

 دةست نيشان كردنى اليةنة طرنطةكانى بابةتةكة طةياندنى زانست و زانياريةكة بةقوتابيان .

  بتوانيَـت بابةتةكة توانسيت روونكردنةوة وئاسانكردن / مةبةستمان لةبةهرةو كارامةيي مامؤستاية كة
روونو ئاشكرا بكات بة شيَوةيةكى سادةو ساكار  راستية زانستيةكان ثيَشكةش بة قوتابيةكان بكات 

 تارادةيةك ئاسانكارى بكات بؤ قوتابي لةوةرطرتن و تيَطةيشتين بابةتةكة .

 ةكاني دةربرين دةربرين / واتا دةربريين ثيتةكان بة شيَوةيةكى دروست و دووركةوتنةوة لة كةم وكورتي
)التا التا ، الفأ الفأ ( يان زمانطريان ، يان لةسةرخؤى لةقسة كردندا يان زؤر خيَراي لةقسة كردندا كة 
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زؤرجا ردةبيَـتة هؤى ئةوةى كة ثيت و برطةكان دةرنةبرين كة ئةمةش وادةكات بابةتةكة بةباشي نةطات 
 بة قوتابي .

  َستادا كةيارمةتى دةدات لةطةياندنى بابةتةكةى بؤ ؤة لة مامفات هةيسيكؤنرتؤلَكردنى دةرووني / هةندي
قوتابيةكاني لةوانة نةرم ونياني، دان بةخؤداطرتن، ئامادةباشي، واتا مامؤستا بتوانيَـت هةلَس و كةوت 

 بكات لةطةلَ قوتابي كاتيَ كة تووشي تةنط و ضةلَةمةو رووداوى لةناكاو دةبيَـتةوة لةناوثؤلدا .

 

 و زانيارى و راهيَنان كردن لةسةريان . وةرطرتنى زانست -2

م اثيَويستة لةسةر مامؤستا ئةو بابةتةى كة دةيلَيَتةوة شارةزايةكى باشي هةبيَـت لةسةر بابةتةكة بةردةو
زانست وزانيارى وةربطريَت لةسةر بابةتةكة، ضونكة بووني ئةمانة يارمةتي دةدات بؤ فيَركردنى 

 ةتوانايةكي دياريكراو .قوتابيةكاني بة شيَوازيَكي تةواو ب
هةر مامؤستايةك ئةطةر بيَـت و وا بري بكاتةوة كة ئةو بابةتانةى كة لةناوبةرنامةى خويَندندا هةية 

يستة لةسةر ئةوة ثيَوبةسة بؤ فيَركردنى قوتابي ئةوا سةركةوتنى ئةو مامؤستاية سنوردار دةبيَـت. لةبةر 
ست و زانيارى تازة لةسةر بابةتةكةى بةدواداضوون بؤ مامؤستا بةردةوام هةولَ بدات بؤ وةرطرتنى زان

بابةتةكةى بكات كة ئةمانة يارمةتي دةدةن بؤ دةولَةمةندكردنى بابةتةكة و سوودطةياندني زياتر بة 
 قوتابي .
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 بنةما طشتيةكاني وانة ووتنةوة .

 -دوو بنةماي طشيت سةرةكيمان هةية لة وانة ووتنةوةدا كة ئةمانةن :

 طرنطي دان بة تيَطةيشنت و ثيَ طةياندن . -1

ثيَويستة لةسةر مامؤستا طرنطى بدات بة تيَ طةيشنت و ثيَ طةياندني قوتابيةكاني نةوةك لةبةركردنى 
بةبةغائي ، ضونكة لةبةركردن بةبيَ تيَ طةيشنت هيض سووديَكي نابيَت بؤ قوتابي ، هةروةها لةبةركردن 

ت قسة ن دةكوذيَـت و وادةكاداويستيةكاةر ئةوةى حةزى طةران بةدواى ثيَبةبيَ تيَ طةيشنت زياني هةية لةب
 ريكردنةوة.ببكات بةبيَ 

بة دروست كردنى رةوشيت باش و ضاكردني اليةني دةروونى قوتابي  تئةركى مامؤستا ئةوةية كة هةلَبستيَـ
وانةكاندا ئةركى  طةشةثيَداني اليةني ئاكارى قوتابي لةكاتي طاي وانةووتنةوةكةيدا، واتة لة ريَ

مامؤستاية بةطشيت نةك بةتةنها ئةو بابةتانةى كة باسي ئةم اليةنة دةكةن، وة هةروةها طةشةثيَداني 
 هةسيت نةتةوايةتى و نيشتماني ، بة شيَوةيةك بةستنةوةى بابةتةكة بة بوارة جياجياكاني ذيان .

 
 طرنطى دان بة فيَركردنى اليةني تايبةت بة قوتابي . -2

ية بناغةيةكى سةرةكى و راستية بؤ دةستورة طشتيةكاني وانة ووتنةوة كة ثيَويستة مامؤستا ئةم بنةما
رةضاويى بكات لة هةموو وانةكاندا بةيةك شيَوة، واتا جةخت كردنةوة لةسةر اليةنة تايبةتيةكاني 

 دنةوة ليَيان .رقوتابي و هؤشيارك

 

 طرنطرتين دةستورة طشتيةكان .

 -طشتيةكاني وانة ووتنةوة ئةمانةن :لة طرنطرتين دةستورة 

وة ثيَويستة لةسةر مامؤستاي زيرةك ثيَويستة بابةتةكان لة ئاسانةوة دةست ثيَ بكات بؤ طرانةكان،  -1
تا بة بابةتة طرانةكان دةست ثيَ نةكات بةلَكو ثيَويستة لةئاسانةكانةوة دةست ثيَ بكات دواى بةرةو ةسةر

بؤ  يستة ئةم دةستورة بطرينة بةر لة هةموو وانةكاندا ؤية ثيَوبؤ هةر بابةتيَك ، ب طرانةكان بروات
 ريزكردنى راستيةكان وةدةست ثيَكردنيان لة ئاسانةوة بؤ طرانةكان .

ون دواي بؤ نةناسراوةكان ةو شتانة دةست ثيَ بكات كة ناسراتي وانةووتنةوةدا مامؤستا لثيَويستة لةكا -2
 ةم لةئاسانةوة بؤ طران بوو كةواتةئةوةى دةستوورى يةكيان لة هةستةكانةوة  بؤ رووتةكان، لةبةر 

ثيَويستة لةسةرمان لةكاتي ثيَشكةشكردني بابةت دا ئةو بابةتانة خبةينة رووكة هةستيارة لةالى 
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قوتابي واتا خؤى دةتوانيَت بيانبيَنيَت و دركيان ثيَ بكات بة ضاوي خؤي و بةدةسيت خؤى لةثاشاندا 
 كان .ثيَشكةشكردني بابةتة رووتة

لة حةزو ئارةزووى قوتابيةكان سوود وةرطرتن  نى وانةكة بوردكامؤستا هةلَبستيَـت بة دةولَةمندثيَويستة م -3
بؤ دةروون و ميَشكي قوتابي ، وة وة ئاطاداركردنةوةيان لةكاتي وانةكةدا كة ئةمة ريَطايةكى باشة 

وودمةندبوونيان لة زانيارى و ة سةر  رادةي تيَطةيشتينى قوتابي ستسةركةوتنى مامؤستا دةوةستيَـ
 راستيةكان لةريَطاي راكيَشاني سةرجنيان بؤ وانةكة ضونكة ئةمة بناغةى يةكةمة بؤ تيَ طةيشنت .

ثيَويستة راستيةكان سةرةتا بة شيَوةيةكى طشيت ثيَشكةش بكريَـت لة دوايدا دابةش بكريَت بةسةر  -4
 بةشةكاندا . 

تا ئيَمة روونكردنةوةيةك دةدةين ةةربارةى هةرزةكار بيَـت ، سةربؤمنونة / ئةطةر بيَـت و بابةتةكةمان د
لةسةر هةرزةكار، لة دوايدا ثيَناسةى ئةم قؤناغة دةكةين، ئينجا باسي طرنطرتين طؤرانكاريةكاني ئةم 
قؤناغة دةكةين لةرووى جةستةي و دةرووني و ذيري ، لة دوايدا باسي ئةم اليةنانة دةكةين كة زؤر 

قؤناغةدا ضني ، لةثاشاندا طرنطرتين داواكاريةكاني طةشة لةم ة لةسةر هةرزةكاردا، وة كاريطةريان هةي
، وةهةروها ضؤنيةتى ى ضارةسةركردنياننيةتةى كة رووبةروويان دةبيَتـةوة وضؤطرنطرترين ئةو طرفتان

 مامةلَةكردني طوجناو لةطةلَيان ئيرت بةم شيَوةية .....
يد لةسةر ببةستينةوة وة بة جؤريَك ريَكيان خبةيةن كة هةريةكةيات تاكثيَويستة وانةكان بةيةك  -5

ت كة زة ببةستيَـتةوة والة قوتابي بكايستة مامؤستا وانةى ثيشوو بة وانةى تائةويرتيان بكاتةوة، ثيَو
تر لةسةر ئةو بابةتةى كة قوتابي زياهةموو بابةتةكان ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية، وة جةخت كردن 

 يةتي .حةزى ليَ

ثيويستة مامؤستا ئاطادارى ميَذووى ثيَشكةوتين بابةتةكة ببيَـت و بيطةيةنيَـت بة قوتابيةكاني ، بؤ  -6
منونة لةبابةتى دةروونزاني طشتيدا سةرةتا ثيَويستة باسي هةولَي ئةو زانايانة بكات كة كاريان كردوة 

 بؤ ئةم زانستة لة ريَطاي قوتاخبانةكاني دةروونزانيدا .

ردن و هةلَبذاردني بابةتةكاني وانةووتنةوة بؤ قوتابي كة ثيَويسيت بة ضاوديَري و بريكردنةوةى دياريك -7
مامؤستاية  لة هةلَبذاردني شيَوازى وانة ووتنةوةو طرنطي دان بة تيطةيشتين قوتابيةكان و ، وةباشرتين 

 ريَطا بؤ ئةمة ئةوةية كة مامؤستا هةلَبستيَت بة ثوختكردنةوةى بابةتةكة .

يَويستة مامؤستا دةست بة وانةكة نةكات تاوةكو ئارامي و ئاسوودةي بةرجةستة دةبيَـت لة ثؤلةكةدا، ث -8
زؤريَك لةمامؤستايامنان هةية كة ديَنة ثؤل زؤر توورةن يةكسةر دةست بة وانةكة دةكةن ، بةالَم مامؤستاي 

و كاتيَك بيين كة قوتابيةكان  و ليَهاتوو ئةوةية كة ثيَش دةستكردن بةوانةكة ثؤلةكة ريَك خبات زيرةك
 ئامادةن ئينجا دةست بكات بة وانة ووتنةوةكةى .
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هاتوضؤكردنى مامؤستا زياد لة ثيَويست يان وضؤ نةكات ، واتا اتثيَويستةمامؤستا لةناو ثؤل زؤر ه -9
ئةمة دةبيَت هؤى ئةوةى كة بةشيَك يان دانيشنت بةدريَذايي وانةكة ،  وةستاني لة يةك شويَن

وضؤبكات جارجارة بؤئةوةى تيةكالن ئاطايان لةوانةكة نةميَنيَت ، بؤية ثيَويستة مامؤستا هالةقوتاب
 سةرجني قوتابيةكان بؤ وانةكة رابكيَشيَت .

ثرسيار ئاراستةى قوتابيةكان بكة وةالَميشيان ليَ وةربطرة ، ثرسيارةكةيان ئاراستة بكة بؤ ئةوةى -11
 ة راستةكة دةست نيشان بكة .هةمويان هةولَي وةالَم بدةن وة وةالَم

تا بابةتيَك تةواو نةكةي مةضؤرة سةر بابةتيَكي تر ضونكة ئةمة وادةكات كة قوتابيةكان تيَ نةطةن -11
 لةبابةتةكة و وة ناتوانن ثةيوةندي دروست بكةن لةنيَوان بابةتةكاندا .

تا بةشداريكردن بيَـت، وا و بة قوتابيش كؤتاي ثيَوانةى باش ئةوةية كة بة قوتابي دةست ثيَ بكات -12
 هةبيَت لة نيَوان مامؤستاو قوتابي دا، واتا دةبيَت قوتابي ضاالكي و رةنطدانةوةى لةوانةكةدا هةبيَـت .

ركةوتن و كةوتنى اتا رؤلَي مامؤستا زؤر طرنطة لةسةدووركةوتنةوة لة كةمكردنةوةى هيمةتي قوتابي ، و-13
 ؤستا زؤر طرنطة كةوادةكات هةولَ بدا بؤ سةركةوتن . قوتابيدا، هاندانى قوتابي لةاليةن مام
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 هؤكارى يارمةتيدةر بؤ دياريكردنى شيَوازي وانة ووتنةوة .

 -نةووتنةوة لة طرنطرتينيان:تي دةرن بؤ دياريكردنى شيَوازى واضةند هؤكاريَك هةن كة سةرةكني و يارمة

 سروشيت قوتابي . -1

ت ، واتة ئةطةر قوتابي دةكريَلة سروشيت  قوتابيدا  دةست نيشاني اليةني ذيري و حةزو ئارةزووى  
مامؤستا سروشيت قوتابي بزانيَـت ئةوا بة ئاساني دةتوانيَـت هةلَس و كةوتي لةطةلَ بكات ، وة سروشيت 

جياواز لةطةلَ قوتابيةكاني  قوتابي دةطؤريَت بة ثيَي طؤراني قؤناغةكاني . وة ثيَويستة مامؤستا شيَوازى
 بةكار بيَنيَـت بؤ ئةوةى بزانيَـت  قوتابي ضي ثيَويستةو ضي دةويَت لة رووى جةستةيي و ذيريةوة .

 
 سروشيت بابةتى خويَندن و ئاماجنةكاني ثةروةردةيي . -2

سروشيت سروشيت بابةتةكة وات ليَ دةكات كة سنووريَك بؤ بابةتةكة دابنييَت ، دوو شيَوازمان هةية بؤ 
 -بابةتةكة ئةوانيش بريتني لة:

ي ذيري و دياريكردنى بابةتةكة بة شيَوازيَكشيَوازى لؤذيكي / ئةم شيَوازة طرنطي دةدات بة ريَكخسنت و  - أ
لؤذيكي ، وة مامؤستا رؤلَي سةرةكي هةية لةم شيَوازةدا بؤ ريَكخستين بابةتةكة، وة رةضاوي دةستور 

ةتةكة تاوةكو فيَركردنةكة فيَركردنيَكي باش بيَـت وة نى بابدةكات لة كاتي ثيَشكةشكردياساكان 
كات واتة ئةم شيَوازة لةبةشةكانةوة دةست ثيَدة ئةم شيَوازة سنووردارة ناتوانيَت ليَ دةربضيَت .

ةى وزةكان دةضيَت.وة ئةم شيَوازة بةشيَؤزةمحةت و ئالَ ن بةرةو بابةتةلةبابةتة سادةوئاسانةكا
 ( .عرض و تلقنيووتارية  )ثيَشكةشكردن و 

شيَوازي دةرووني / لةم شيَوازةدا ثيَويستة حةزو ئارةزوو و توانست و ثيَداويستيةكاني قوتابيان دةست  - ب
ةيةكي ونيشان بكريَـت. لةم شيَوازةدا ثشت دةبةسرتيَـت بة ضاالكي و تواناكاني قوتابيان بة شيَ

كريَت هةل بؤ قوتابي دةرةخسيَينَ كة فيَربببَت ئاسان، ئةم فيَربوونةى كة بةم شيَوةية ثيَشكةش دة
وة لةم شيَوازةدا ئةم بابةتانة ثيَشكةش دةكريَن كة لةطةلَ تواناو ضاالكي بةبيَ بووني مامؤستا .

 قوتابيدا دةطوجنيَـت ، وة ئةم شيَوازة لة شيَوةى ئاراستةكردن و ريَنماييدا خؤي دةبينيَتةوة .

 

 كةسيةتي و فلسةفةى مامؤستا . -3

يةتي و فةلسةفةى مامؤستاية ، نة ووتنةوة دةست نيشان دةكةن كةساوا رانةى كة سروشيتاةو هؤكل
ليَ بكات بة دلَ طويَ بؤ بطرن تاكو بزانن  يانئاماجني مامؤستا فيَركردنى قوتابيةكانيةتي ، كة وا

ؤنيش ضة هةورةها مامؤستاكةيان ضي دةلَيَـت و ضي دياري دةكات و و ضي هةلَبذاردووة لة بابةتةكةدا . و
 دةبريَـت بؤ يان . يدةر
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وة مكانةتي مامؤستا لةوةدا خؤي نابينيَـةوة كة وا زانياريةكى زؤرى ثيَ بيَت ضونكة لةوانةية كةسي 
،  ابينيَـةوةديكةش هةبن زانياريان زؤرثَي بيَـت ، وة هةروةها خؤى لة ريَكخستين ثرؤطرامةكةشيدا ن

يَويستة خؤى بطوجنيَنيَـت لةطةلَ قوتابيةكانيدا وة ضؤن مامةلَةيان بةلَكو خؤى لةوةدا دةبينيَتةوة ث
لةطةلَ دا دةكات ، ضونكة داواي ليَكراوة كة نةوةيةكي باش ثةروةردة بكات كة دايك و باوكيان شانازيان 

 لَ ئةو كؤمةلَطايةى كة تيايدا كار دةكةن بةمةبةسيتةة بكةن و هةروةها بتوانن خؤيان بطوجنيَنن لةطوثيَ
 خرمةت كردنى كؤمةلَطاكةيان .

 -ئةم كارة ئةجنام بدات لة ريَطاي ئةم خاالَنةى الى خوارةوة : تستا دةتوانيَـؤمام 
فرمان بةكارى ضاكة بكات و ريَطاي باش نيشاني قوتابيةكاني بدات ، بؤ ئةوةى قوتابيةكاني طويَ  -1

خؤى سيفاتي باشي تيَدا بيَـت وة لة هةلَس و كةوتيدا رةنط بداتةوة و بةقسةو بة  ترايةلَي بن دةبيَـ
 كردةوة .

كى روون و ئاشكرا ، وةئةوة بؤ ةةيوثيَويستة زانست و زانياري بدات بة قوتابيةكاني بة شيَ -2
ارى ةى خؤيان ديسوودى نابيَت  بؤيان و ناتوانن جيَ ثةجن كقوتابيةكاني روون بكاتةوة كة هيض شتيَ

 مدانى كارى باش و ضاك .بكةن بةبيَ ئةجنا

كى باش يةثيَويست مامؤستاكة باش و نةرم ونيان بيَـت لةطةلَ قوتابيةكانيدا تاوةكو ببيَت بة منوونة -3
 بؤيان و السايي بكةنةوة .

بن ئةطةر هاتوو ئةم خاالَنة دابني كران ئةوة قوتابيةكان ريَزي مامؤستاكةيان دةطرن و و طويَ رايةلَي دة
 رةنطدانةوةشي دةبيَت لةسةريان .

 

 سيفاتي مامؤستا .

 تباس بكات بةلَكو دةبيَـ ت لة مامؤستادا بوني هةبيَـت، لةوانة نابيَت هةموو شتيَكهةنديَك سيفات هةن كة دةبيَـ
بطات،  ك بابةتةكة باس بكات كة قوتابي ليَ تيَهةبيَـت، وةبةشيَوةيةشتيَك باس بكات كة زانيارى لةسةر 

 -نة:والة مامؤستا بوونيان هةبيَـت لة تكة دةبيَـ وةضةند سيفاتيَكي تر هةن

 ثيَويستة مامؤستا ثؤشاكيَكي طوجناوو ريَك و ثيَك لةبةر بكات . -1

 قسةو طوفتاةركاني واتادار بيَـت. ت دةبيَـ -2

 كةوتي ريَكخراوو بيَـت .هةلَ سودةبيَت  -3

 زي خؤي بكات .ريَزي قوتابي بطريَت و تاوةكو ثاريَزطارى لة ريَ -4
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ثيَويستة مامؤستا ئاطادارى خؤي بيَـت و ضاوديَري خؤي بكات ، لةبةر ئةوةى هةموو كةسيَك ضاوديَري  -5
 دةكةن تاوةكو تووشي هةلَة نةبيَـت .

يَ رايةلَي بنب و سوود لة ثيَويستة كاريطةرى لةسةر قوتابي بةجيَ بهلَيَـت، تاوةكو قوتابيةكاني طو -6
 ريةكاني وةربطرن.زانيا

 دةربارةى بابةتةكةى خؤي .هةبيَـت ثيَويستة زانست و زانياريةكى باش  -7

 .بةمنونةى  سةركردة بؤ قوتابيةكاني ، تاوةكو ببيَـت ةوشتيَكي باش بيَـت ر خاوةن خوو -8

 

 

 يةنة هاريكارةكان لة ثرؤسةى وانة ووتنةوةدا .ال

وانيَ ئاماجنة طشيت و تايبةتةكاني لة لة طرنطرتين ئةو اليةنانةى كة يارمةتى مامؤستا دةدات بؤ ئةوةى بت
 -قوتابيدا بةدةست بهيَنيَت ئةمانةى الى خوارةوةن :

خودى مامؤستا / بة شيَوةيةكى باش ئامادةكرا بيَت لةرووى زانست و زانيارى وة لةطةلَ ئةمانةشدا  -1
 حةزوئارةزوو توانست و ئامادةباشي هةبيَت بؤ وانة ووتنةوة .

حةزوئارةزووى لة خويَندن بيَـت ، وةمامؤستاكةش شارةزايي لة سروشيت  بووني قوتابي / قوتابيةكة -2
 قوتابيدا هةبيَـت .

بوونى هؤكارى يارمةتيدةر بؤ ثرؤسةى وانة ووتنةوة / بؤ ئةوةى باشرتين دةرئةجنام لةالى مامؤستا  -3
دوو هؤكارو اليةن ابي رووبدات ، ثيَويستمان بة دابني كردنى بةدةست بيَت و باشرتين فيَربوون لةالى قوت

 -هةية كة ئةمانةن :

 . هؤكارى مادي 

 . هؤكارى معنوى 

 

 -هؤكارى مادي لةمانةى الى خوارةوة ثيَك ديَت :

بووني شويَن )باخضةى ساوايان، قوتاخبانة، كؤليَذ( / ثيَويستة بيناي شويَين فيَركردنةكة طوجناوو  -
باخضةو كتيَبخانة ، تاقيطة ، هؤكارى روونكردنةوة لةبار بيَـت لةرووى طؤرةثان و شويَين وةرزش ، بووني 

... هةمو ئةمانة هؤكاريَكن بؤ زيادبوونى حةزوئارةزووى خويَندن و مةيلي دووبارة طةرانةوة بؤ ئةو شويَنة. 
 بة دابني كردنى هةموو ئةو اليةنانة دةبنة هؤكارى كار ئاساني بؤ ثرؤسةى وانة ووتنةوة .
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ة لة )باخضةى ساوايان، قوتاخبانة، كؤليَذ( وة هةروةها هؤكاريَكي طرنطة بؤ ثؤلي وانة ووتنةوة / بةشيَك -
ثرؤسةى وانة ووتنةوة بة تاقيطةى مامؤستاوقوتابي دادةنريَـت بؤ كردارى فيَركردن و فيَربوون  ضونكة 

 وةى زياتر ثرؤسةى وانة ووتنةوةكة، بؤ ئةزؤربةى هةنطاوةكاني وانة ووتنةوة لةناو ثؤلدا روودةدات 
ئةوا ثيَويستة ثؤلةكة ئةو مةرجانةى تيَدا بيَـت )رووناكى طوجناو ، سةركةوتن بةدةست بيَنيَـت 

 . (واطؤركيَ، طوجناوبيَت لةرووى طةرمي و ساردي ، كورسيةكاني قوتابيان لةبارو طوجناو بيَـتةه

 

 ةروةردةكردندا ، هؤكارى معنةوى / ئةم هؤكارة كاريطةيةكي ناراستةخؤى هةية لة كردارى فيَركردن و ث
ئةويش لةرةنطدانةوةى  كةسايةتي مامؤستادا بةدياردةكةويَـت، لة ضؤنيةتي طفتؤكردن و ئةو شيَوازانةى 
كة بةكاريدةهيَنيَت لةكاتي ئاسايي و لةكاتي بووني طرفتدا ، وة ضؤنيةتي هةلَس وكةوت كردنى لةطةلَ 

ةيةكى روون و ئاشكرا وةكةو شيكردنةوةى بة شيَقوتابيةكانيدا . وة هةروةها شيَوازى روونكردنةوةى بابةت
وة هةسيت هاوبةشي هةبيَـت لة طةلَ قوتابيةكانيدا بؤ ئةوةى ، وة حةزو ئارةزووى لةبابةتةكة بيَـت 

ببيَتة ريَنيشاندةريَكي باش بؤ قوتابيةكاني وة هةورةها بة دانايانة رووبةرووى ئةو طرفتانةبيَتةوة كة 
ةكو بتوانيَـت ضارةسةريان بكات، وة ثةيوةندى هةبيَـت لةطةلَ خيَزاني لةناو ثؤلدا روودةدةن تاو

 قوتابيةكان لةكاتي بونى طرفتدا بةتايبةتي بةمةسيت ضارةسةركردنى .

 

 ليَهاتوويي لةوانة ووتنةوةدا .

 -بؤ ثرؤسةى وانة ووتنةوة كؤمةلَيَك ليَهاتووى ثيَويستة كة طرنطرتينيان ئةمانةن :

.ووتنةوة  ثالن دانان بؤ وانة -1
ئامانج و مةبةستة بةرزةكان لةبةر ئةوةى كردارى فيَركردن و فيَربوون دةمانطةيةنيَت بة جيَ بةجيَ كردنى 

يسيت بة ثالنيَكي نوسراو هةية، وة ثيَويسيت بة ذيرى و ضاالكي دياريكراو  ، كةواتة ئةم كردارة ثيَو
بة ثالنيَكى داريَذراو هةية بؤ ئةو بابةتةى كة دةيلَيَتةوة، وة  هةر لةبةر ئةمةش مامؤستا ثيَويستىهةية، 

ثيَش  ثالنةثيشةى مامؤستاش وةكو هةموو ثيشةكاني ترة هةروةك ضؤن ثزيشكيَك ثيَويسيت بة 
جي بةجيَكردنى ثرؤذة  اريَك ثيَويسيت بة ثالندانة ثيَشامداني نةشتةرطةرى وة ئةندازيئةجن

 ئةندازةييةكاني .

 تة تيشك خبةينة سةر ئةو بابةتانةى الى خوارةوة.بؤية ثيَويس
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ثيَناسةى ثالنى وانة ووتنةوة / بريتية لة كؤمةلَيَك كردا ركة مامؤستا ثيَ هةلَدةستيَت بة مةبةسيت بة دةست 
 هيَنانى سةركةوتن لة ثرؤسةى فيَركردن و فيَربوون و جيَ بةجيَ كردنى ئاماجنةكان .

 

 طرنطى و سودةكانى ثالن دانان .

ة ثرؤسةى فريكردن و بريو راى جياواز هةية لةسةر دانانى ثالن بؤوانة ووتنةوة ، هةنديَك دةلَيَن بؤ سةركةوتن ل
بةالَم بة نةبوونى ثالن مامؤستا سةركةوتوو نابيَت لة كارةكةى . بةالَم يستة مامؤستا ثالن دابنيَـت، فيَربوون ثيَو

امؤستا ثالن دابنيَت لةبةر ئةوةى كتيَب هةية بؤضي دووبارة مامؤستا بؤضوونيَكى تر هةية دةلَيَت ثيَويست ناكات م
بابةتةكان لةسةر دةفتةر بنوسيَتةوة بة شيَوةى ثالن دايربيَذيَتةوة، بةالَم لةطةلَ بوونى ئةم بريو بؤضوونة 

 -جياوازانةش ثالن دانان طرنطى خؤى هةية ، كة لةم خاالَنةى الى خواروة رةنط دةداتةوة :

ةتي مامؤستا دةدات بؤ ريَكخستين زانست و زانيارييةكاني وة دياريكردني ئاماجنةكاني فيَركردن و يارم -1
دارشتنيان بة شيَوةيةك بتوانني تيَبيين بكةين ، بؤ جيَ بةجيَ كردنى ئاماجنةكاني فيَركردن و شيَوازى 

 ادةى جيَ بةجيَ كردنى ئاماجنةكان .وانةووتنةوةو هؤكارةكاني فيَركردن ، وة هةلَسةنطاندني طوجناو بؤ زانيين ر

تي وانة ووتنةوةكةيدا، وة دوورى دةكاتةوة لة ات بؤ دووركةوتنةوة لةهةلَة لةكايارمةتي مامؤستا دةد -2
هةلَويَسيت نارةحةت كة روودةدات لة رووانطةى بيَ ثالني وة هةروةها دوورى دةكاتةوة لة تيَكضوون و شلَةذان و 

 ثؤل و سةرنةكةوتنى لة ضاالكيةكاني فيَركردن .كؤنرتؤلَ نةكردني ناو 

ةهةمان لكردن ليَ  لةالى قوتابيةكاني و ثاريَزطارى تـة هؤى ئةوةى كة مامؤستا ريَزى خؤى بةدةست بيَنيَـتدةبيَ -3
ؤزة بؤ كارةكةى و بةردةوام هةولَي سكةيان دةكةن كة دلَان ليَكدانةوة بؤ مامؤستاكاتدا ، بةشيَوةيةك قوتابيةك

فيدباك بؤ قوتابيةكاني  شكةوتن دةدات  دةربارةى بابةتةكةى . وة هةورةها لةريَطاي ثالنةوة مامؤستا دةتوانيَت ثيَ
 بةكاربيَنيَـت.

ةيةكى طشيت و داناني تاقيكردنةوةكان لة قوتاخبانةو ولَي هةية لة ثيَشخستين اليةني ثةروةردة بة شيَرؤ -4
 وون و دياريكردنى خالَة الوازو كةم وكوريةكان .، وة ثيَشخستين ريَذةى فيَربثيَشخستين 

 يارمةتي سةرثةرشتيارى ثةروةردةى دةدات كة لةريَطايةوة هةلَسةنطاندن بؤ مامؤستاكة بكات .  -5
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 دارشتين ثالني وانة ووتنةوة .

 -نةى الي خوارةوة بيَـت :الةكاتي دارشتين ثالني وانة ووتنةوةدا ثيَوستة لةرووانطةى ئةم خالَ

 هةبووني تواناي مادي و هونةرى لة قوتاخبانة،بة شيَوةيةكي طشيت . -1

شكةوتووي و نويَخوازى وة دوور ثيَويستة ثالنةكة سيفاتي نةرم و نياني تيادا هةبيَـت وة هةروةها ثيَ -2
 ةوة لة ثالني وانةووتنةوةى رؤتيين .تبكةويَـ

ة بةسةر هةلَويست و ضاالكية جياجياكاني ثيَويستة ثالنةكة طشتطري بيَت بؤ هةموو ئةو طؤرانكاريانةى ك -3
 فيَركردندا ديَـت .

لةالى قوتابي ، وة نزيكي لة نيَوان جؤرة  ترةضاوي بنةماي تةواوكةرى شارةزايي فيَربوو بكريَـ -4
 جياوازيةكاني ثالني وانةووتنةوة و جياوازى ئاستياندا هةبيَـت .

هةروةها دووركةوتنةوة لةثالني منونةيي كة دةبيَتة وة  تتواناي بةدةست هيَنان و جيَ بةجيَ كردنى هةبيَـ -5
 جيَ بةجيَ كردن و بةدةست هيَناني .لةكاتى طرفت 

 

 ئاماجني طشيت و ئاماجني تايبةت . -2

، كة ئةمةش لة ريَطاي ثرؤسةى ئاماجني طشيت لةهةموو جيهان هةمان شتة كة بريتية لة ثةروةدةكردني تاك
 كريَت، كة ئاماجنيان ثةروةردةكردني تاكيَكي تةندروستة . فيَركردن و فيَربوونةوة جيَ بةجيَ دة

بةالَم ئاماجني تايبةتي دةطؤريَت بة ثيَ ووالَت و بارودؤخي ووالَتةكة ، هةر شويَنةو ئاماجني تايبةت بة خؤى 
 هةية .

 

 سيفةتةكاني ئاماجني طشيت / 

 -ن:ئاماجني طشيت بةم سيفةتانةى الى خوارةوة جيا دةكريَتةوة كة ئةمانة

 .دريَذخايةنة 

 .ناتوانني بةئاساني جيَ بةجيَ بكريَت 

 . ناتوانني بةئاساني ثيَوانةي بكةين 

 . نةطؤرن 
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 -سوودي ئاماجني طشيت بةوةى كة نةطؤرة ئةمانةى خوارةوةية:

 . ئامادةكردني هاوالَتيةكي ضاك 

 . طرنطي دان بةتاك وةك بووني  خؤي 

 . طرنطي دان بة هةموو اليةنةكاني تاك 

 

 سيفةتةكاني ئاماجني تايبةت / 

 -ئاماجني تايبةت بةم سيفةتانةى الى خوارةوة جيا دةكريَتةوة كة ئةمانةن:

 .كورت خايةنة 

 .دةتواني بةئاساني جيَ بةجيَ بكةين 

 نةي بكةين .ادةتوانني بة ئاساني ثيَو 

 . طؤراوة 

 رى .ئاماجني تايبةت دةطؤريَت بةثيَ بارودؤخي سياسي و كؤمةالَيةتي و ئابوو

 

 -ثؤلينكردني ئاماجني تايبةت :

ئاماجني نةتةوةيي / هةموو ميلةتيَك ئارةزوو دةكات نةوةكاني ثةروةردة بكات لةسةر خؤش ويستين  -1
 نةتةوةيي.

ئاماجني تةندروسيت / بةثيَ بارودؤخي تةندروسيت لةكاتي ئيَستادا ، ئاماجنةكة دادةريَذريَت و هةولَي  -2
 جيَ بةجيَ كردني دةدريَت .

 ماجني دذايةتي بريوباوةرى كؤن وخراث يان ثوضةلَ و ناراست .ئا -3
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 ثالني رؤذانةى وانة ووتنةوة .

ى ةبؤ ئةو،دةكردني بابةتةكةى دةدات بةتايبةتي ةو مامؤستايةية كة طرنطي بة ئامامامؤستاي ليَهاتوو ئ
يَك بؤ مامؤستايةك كة ضةند سالَارةش هةلَبستيَـت بة ئةجنام داني كارةكةى بة شيَوةيةكى سةركةوتوو، وةئةم ك

وانة بلَيَتةوة ئاسانرتة ، بةالَم بؤ ئةوانةى كة تازةن ئةوا ثيَويستيان بة توانايةكى باش دةبيَـت وة هةروةها  تبيَـ
 ثالنةكة دابريَذن .بةثيَ ناوةرؤكي بابةتةكة  تدةبيَـ

هةموو هةنطاوةكان  دةكات و وة ثيَوانةيان دةكات ةضاوى ركاتيَك مامؤستا ثالنيَكي رؤذانةى  ريَكخراو دادةنيَـت ئةوا 
ثيَش ئةوةى دةست بة ثرؤذةكة بكات، بؤ ئةوةى بطات بة ئاماجنةكاني ئةمةش ئاماذةية بؤ سةركةوتن لة 

وة هةورةها دووركةوتنةوة لة كؤسث و طرفت وة لة هةمان كاتدا دوورخستنةوةى بيَزارى لةالى كارةكةيدا، 
 ت كة هةسيت دلَنياي و جيَطريى لةالى مامؤستا دروست ببيَـت.قوتابياندا ئةمةش وادةكا

وتنةوة جياوازة لة ثالني ساالَنة ، ضونكة ثالني رؤذانة زياتر ثيَويسيت بة روونكردنةوةو وثالني رؤذانةى وانة 
رؤكي ياردانة وة هةروةها نزيكة لة واقع وة لةهةمان كاتدا دةطؤرىَ بةثيَ طؤراني ناونيشاني بابةت و ناوةرب

 بابةتةكة.

 

 ضؤن ثالني وانةوووتنةوةى رؤذانة ئامادة دةكةين؟

ـةوة تثيَويستة هةموو مامؤستايةك ئةوة بزانيَـت كة ئامادةكردني بابةتيَك ئةوة نية كة مامؤستا خؤى ثيَ ببةستيَ
رؤذانة ني ثالني لة رووانطةى ضاالكيةكاني و هةلَسوكةوتةكاني لة كاتي وانة ووتنةوةكةيدا، بةالَم دةتوانني بلَيَ

بريتية لة ضوارضيَوةيةك و ريَنيشاندةريَك بؤ مامؤستا لةهةر هةنطاويَك كة دةيطريَتة بةر لة وانة ووتنةوةكةيدا 
 بةشيَوةيةكي ريَزبةندى و رةضاوكردني اليةنى دةروونى و لؤذيكي .
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 -ثالنداناني وانةووتنةوةى رؤذانة لة ئةمانةى الى خوارةوة ثيَك ديَت :

 ميَذووى ووتنةوةى وانةكة. -1

 ناونيشاني بابةتةكةو دةست نيشانكردنى الثةرةكة لة كتيَبةكة. -2

 ريَزبةندي كردنى بابةتةكاني وانةكة لة بةرنامةى رؤذانةدا . -3

وةن يا تاقيطةية ةئةو ثؤلةى كة وانةكةى تيَدا دةوتريَـتةوة، ئايا قوتابيان لة ثؤلن يان لة ذينطةى دةر -4
 ةى كة ثةيوةندى بة بابةتةكةوة هةية.نئةو شويَيان سةردانيكردنى 

ئةو ئاماجنةى كة مامؤستا دةيةوىَ جيَ بةجيَيان بكات لة بابةتةكة ئةمةش لة ريَطةى ضةند ثرسياريَكةوة  -5
 -دةبيَـت كة ئةمانةن :

 . ئايا مةبةستمان ضية لة زانيين زانسيت و راستيةكان و ضةمكةكان 

 مةييةكان .اى زانيين كارئايا مامؤستا طرنطي دةدات بة تةواو 

  ئايا ئاماجنةكان دةطوجنيَن لةطةلَ ئاسيت قوتابي. 

 . ئايا دارشتين ئاماجنة تايبةتيةكان دةتوانريَت ببينريَـت و ثيَوانة بكريَـت 

 ئايا ئاماجنة دياريكراوةكان روون و ئاشكران ؟ 

 

 كؤمةالَيةتي .يةك لة ثالني رؤذانةى بؤبابةتي ةمنون

    بابةتى وانةووتنةوةكةو شيَوازةكةى  بابةت  ثؤل رؤذو بةروار
 شويَنةوارة ديَرينةكاني كوردستان  كؤمةالَيةتي بنةرةتي 7 2121/ 25/2

 ئاماجني طشتى. -1

 ةشارةزاكردنى قوتابيان ب
شويَنةوارة ديَرينةكاني 

 كوردستان.

ئاماجني تايبةتي   -2
 وانةووتنةوةكة.

  ناسيين شويَنةوارة ديَرينةكان
 قوتابيدا.لةالى 

  زانيين قوتابي دةربارةى
 ناوضةكاني ئةم شويَنةوارانة.

 ذمارة شويَنةوارة  ىزانين
 ديَرينةكان بةثيَ ناوضةكان
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 ميَذووكةيان. و

  ثيَكةوةبةستين وانةى ئةمرؤ
 لةطةلَ وانةى ثيَشوو 

هؤكارةكاني روونكردنةوةو  -3
 ضاالكيةكان .

 )ماجيك ، تةختة، نةخشة (.
و شيَوازى ثيَشةكةشكردن  -4

 طفتؤطؤكردن.

  مامؤستا هةلَدةستيَـت بة
روونكردنةوةى بابةتةكة كة 

ةوارة نمةبةستمان ضية لة شويَ
انةوةى رينةكان و هيَنديَ

 منونة.

  هةلَسان بة ثيَناسةكردنى
ةوارةكان و نهةريةك لة شويَ

ةثيَ ناوضةكانيان و ب
 ميَذوةةكةيان.

 َاني نةخشة بؤ زياتر نبةكارهي
بة ئاشناكردنى قوتابيةكان 
 ناوضةكاني ئةوشويَنةوارانة.

  نوسينى ناوى شويَنةوارةكان و
ناوضةكانيان ميَذووى دروست 

 بونيان لةسةر تةختةكة.

 سةنطاندن .هةلَ -5

 َةوارةكان بذميَرة.نناوى شوي 

 َةوار كامةية.نكؤنرتين شوي 

 ئةركي مالَةوة -6
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 واتاي شيَوازى وانة ووتنةوة لة روانطةى ثةروةردةيي .

بريتية لةو شيَوازةى كة مامؤستا دياري دةكات بؤ يارمةتيداني قوتابيةكاني و جيَبةجيَ كردني ئاماجنة 
هةروةها كؤمةلَة كرداريَك و ضاالكيةكي زانستية كة مامؤستا ثيَ هةلَدةسيتَ لةناو ثؤل بؤ ثةروةردةييةكان . 

ةمكةكاني بابةتةكة بؤ قوتابيان ، بؤية ووتنةوةى وانةيةك لة وانةكان بة مةرجي طةيشنت بة راستيةكان و ض
ستا لةكاتي ثيَشكةشكردنى بابةتةكةيدا طرنطي بة قوتابيةكاني بدات و بيان ؤثيَويستة لةم حالَةتةدا مام

ى بابةتةكةدا وة طويَطرتن لة وةالَمةكانيان بؤ وةرطرتين وةالَمي راست و دروست بؤ ةووروذيَينَ لةكاتي روونكردنةو
ة ئةمةش دةوةستيَتة ك لةكؤتاي وانةكةيدا كورتةيةكي بابةتةكة ثيَشكةشي قوتابيةكاني  بكات. وة  ثرسيارةكان

ان كردن و داهيَناني مامؤستا لة وانة نسةر شارةزايي و زانيارى و ليهاتووةكاني مامؤستاو خؤ ئامادةكردن و راهيَ
 ووتنةوةدا .         
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 جؤرةكاني ريَطاكاني وانة ووتنةوة .

 محاضرة .يةكةم / ريَطاي 

بة كؤنرتين ريَطاي وانةووتنةوة دادةنريَت، كة مامؤستا رؤلَي سةرةكي تيادا دةبينيَت ، وة ثيَويستة لةسةر قوتابي 
مؤستا و بةشدارى كردن لة وانةكة. وة ماطويَ لةمامؤستا بطريَت وةكو ئاميَريك كة ريَطا يثيَ نادريَت بؤ طفتوطؤكردن 

، بيَ طويَدانة كاتبةهةمان شيَوة بؤ قوتابي بضووكيش ئامادةى دة كاتئامادة دة ورةقوتابي طةضؤن وانةكةى بؤ 
 ئاسيت ذيري قوتابيةكةو زانيارييةكاني ثيَشووى قوتابيةكة.

 

 محاضرة .هؤكارةكاني بةكارهيَناني ريَطاي 

 -: طرنطرتين ئةو هؤكارانةى كةبوونةتة هؤكارى بةكارهيَناني ئةمانةى الى خوارةوةية

بووني  الى كةسيَك داةهةموو ئةوةى كة قوتابي ثيَويسيت ثيَيةتي كة بيزانيَت و كارى ثيَبكات ، ئةوا ل -1
 مؤستاكةش دةتوانيَت هةموو ئةمانة بطوازيَتةوة بؤ قوتابي .هةية ئةويش مامؤستاية ، وة ما

كة قوتابي ثيَويسيت سةيرى ثرؤسةى فيَركردن دةكريَـت وةك ئةوةى كة بريتية لة كؤكردنةوةى زانيارى  -2
ثيَيةتي لةكاتي ئةجنام داني هةر كاريَكدا ، كاتيَك مرؤظ لةدايك دةبيَـت هيض زانياريةكى ثيَ نية دواى 

 لةدايك بووني زانيارى كؤ دةكاتةوة .

ئةطةر ةريدةطريَت ، وة قوتابيش بةئاساني ومامؤستا لةتواناي داهةية زانيارى ببةخشيَت بة قوتابي  -3
 ةوة .تالى قوتابي بةرزدةبيَـةثيَطةى مامؤستا ل شيَوةيةش يَـت، بةمثيَويسيت ثيَ ب

كة نةوةكاني ثيَش خؤي بةدةستيان هيَناوة ، وةبةم  نيَتدةتوانيَـت ئةو زانياريانة بةدةست بيَـ مرؤظ -4
 ةوة .تتوانايةى كةهةيةتي بؤ وةرطرتنى زانيارى جيا دةكريَـ

ةوة كة ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة قوتاخبانة هؤكاريَكة تلةطةلَ ئةم بنةماية يةك دةطريَـ محاضرةريَطاي  -5
يستة لةسةر قوتابي هةولَي فيَربووني بابةتةكان ئةوة ثيَوبؤ طواستنةوةى زانيارى بؤ قوتابي ، لةبةر 

 بدات كة مامؤستاكان فيَريان كردوون .

يةك هؤلَدا فيَربكريَت، كةبةمةش لةهةموو ريَطاكاني تر ( قوتابي لة111سةد ) تبةم ريَطاية دةتوانريَـ -6
تيَضووني كةمرتة ، ضونكة هةريةك لة ريَطاكاني تر ذمارةيةكى كةمى قوتابي و هؤلَي زؤرتريان ثيَيويستة 

. 

قوتابي تيَربكات ، لةبةر ئةوةى ذمارةيةكي زؤر لةيةك ثؤلدان بةمةش  تيتواناي هةي اليةني كؤمةالَية -7
 نيَوانيان دروست دةبيَت . هاوريَيةتي لة
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 اليةنة خراثةكاني .

، هةنديَك لةشارةزايان واى بؤ دةضن كة ريَطايةكي بيَزاركةرة  محاضرة لةكاتي هةلَسةنطاندن بؤ ريَطاي
وةهاندةرى دةرخستنة ، وة زيان بةزيرةكى قوتابي دةطةيةنيَت، وةئةم زانياريانةى كةثيَشكةشي دةكات دةكةونة 

كاني بابةتةكة دةكات و ةشوة مامةلَة لةطةلَ بةكة بريتية لةزانيارى و دةرخسنت .  ةمي بلؤمئاسيت يةكةمي هةر
ت بؤ ئةوةى قوتابي وةكو ئاميَريَك ببينيـَت كة ةكة دةكات ، وة هاني مامؤستا دةداطشيت بؤ بابةت  ديدي ثشتطويَ 
 كاريطةريان لةسةر دروست بكات . تدةتوانيَـ

 

 

 اليةنة باشةكاني .

ي باشيان ليَ دةست نيشان كردية ، وةكو كئةوةى ئةم اليةنة خراثانةى هةية، بةالَم شارةزايان ضةند اليةنيَ لةطةلَ
:- 

 لةرووى كات و ثارة . تكةمي تيَ دةضيَـ 

 . ثاريَزطارى لة ريَزبةندي بابةتةكان دةكات 

 بة قوتابي . تزانياريةكي زؤر دةبةخشيَـ 

 

ازى مامؤستا راستةوخؤيةلةثرؤسةى فيَركردندا، وة يةك ئاراستةي وبةوة جيا دةكريَـتةوة كة شيَ محاضرة ريَطاي
ازى مامؤستا لةم ريَطايةدا بةوة و، وة شيَ هةية بة مامؤستا دةست ثيَ دةكات و بة قوتابي كؤتايي ثيَ ديَـت

( خولةك يان زياتر بةبيَ ثضران ، 5)بة باسكردني بابةتةكةى بؤ ماوةى ثيَنض  تةوة كة هةلَدةستيَـتجيادةكريَـ
ياخود  وة دةدات بؤ بابةتةكان،  ي بضووككان وةسف كردنيَيجار روونكردنةوةيةكى كةم  كوةهةنديَ

 بؤ ثرسيارةكان .دةداتةوة  ةرثيَ سوةالَمدانةوةيةكي 
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 . محاضرةريَكارةكانى ضاالككردنى ريَطاي 

كاريطةرييةكةى زؤرتر بكات ئةطةر هاتوو ئةمانةى الى  تمامؤستا دةتوانيَـ حماضرةلةكاتي بةكارهيَناني ريَطاي 
 -خوارةوةى جيَ بةجيَ كرد :

 . ن بؤ فيَربوونةكةبةكارهيَناني ئامرازةكاني فيَربوون كة يارمةتيدةريَكي باش -1

ة، كي باش بؤ ئامادةكردني بابةتةكة ، كؤكردنةوةى زانيارى ، ريَكخستين بابةتةكدابينكردنى كاتيَ -2
 انةوةى منوونة بؤ بابةتةكة .دؤزينةوةى ثالَنةرةكان و هيَن

بةشيَوةيةكي باش بابةتةكة بلَيَتةوةو بة دةنطيَكي بةرز بؤ ئةوةى هةمووان طويَيان ليَي بيَـت، وة دةربريين  -3
 وة بةكارهيَاني ضةمكى روون و ديار .بكات ، تةواو بؤ ثيتةكان 

 وةيةكى دةرووني يان لؤذيكي .ريَكخستين بريؤكةو زانيارييةكان بة شيَ -4

 دابةشكردنى بابةتةكة ئةطةر هاتوو دريَذ بيَت . -5

 تاقيكردنةوة بة قوتابيةكان لة كؤتايي وانةكة بة شيَوةيةكى زارةكى . -6

 وتابي بةشدارى ثيَ بكات .ةك لة شيَوةكان قبة شيَوةي -7

 رةضاوى زانيارييةكاني ثيَشووى قوتابيان بكات . -8

 ئةم بابةتة ببيَتة هاندةرو ثالَنةريَك بؤ ليَكؤلَينةوة وةرطرتين زانيارى زياتر .ئاماجني ئةوة بيَت كة  -9

ر ووردةكارييةكان ، بةلَكو ئاطايي و ئاراستةيي قوتابيان بؤ ضةمك و لةسةنةكردنةوة  جةخت -11
 بنةما طشتيةكاني بابةتةكة رابكيَشيَت .

 

 

 حماضرة .جؤرةكاني 

بة ثشت بةسنت بة  ي ووتار ، ثيَشكةشكردني ئازاد، ثيَشكةشكردني ئازادسيَ جؤرى هةية ئةوانيش )بةشيَوةحماضرة 
. هةريةك لةم جؤرانة اليةني باش و خراثي خؤي هةية ، بؤ منوونة جؤرى يةكةم مامؤستاكة ئةوةى  ( ةيةكبريؤك

وتابيةكان، يَتةوة بؤ قراستةوخؤ دةخيويَن كيةر كتيَبةكة بةشيَوةيةرةكةي ياخود لةسةكة نووسيويةتي لةسةر دةفت
ةيةكي ريَكخراويش .لة كةمدا دةدات بة قوتابيةكان بةشيَونياريةكى زؤر لةماوةيةكى شيَوةية زا وة بةم

خراثييةكاني ئةوةية كة لةوانةية طويَطرةكاني نةتوانني ئةو هةموو زانيارية وةربطرن و بةردةوام بن وة نةتوانن 
ك مامؤستاكة بابةتةكة دةخويَنيَتةوة ئةوا بيَزارى و ماندووبوون ان بابةتةكان بكة ن، وةكاتيَيوةندى نيوَدرك بة ثة
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بة شيت تر خةريك دةكةن و  انتةكةدا نابينن، خؤيو هيض ثالَنةريَك و خؤشيةك لةبابة تبة قوتابيةكان ديار دةبيَـ
 ةيةش ئاماجني فيَركردنةكة بة دةست ناهيَت .، وة بةم شيَوَة مامؤستاكةيان ناطرنطوىَ ل

ووةميش هةمان حالَةتةكاني جؤرى يةكةمي بةسةر دا جيَ بةجيَ دةبيَـت ، بةالَم ئةوةى كة ليَ جيا وة جؤرى د
كة ثةيوةندي  بابة تك دةكاتةوة ئةوةية كة دةتوانريـَت لة بابةتي خويَندنةكة دةربضيَت و وة باسكردنى هةنديَ

 راستةوخؤي بةبابةتةكةوة نية . 

جؤرة باشرتينةكةى دادةنيَـن، كة بةوة جيا دةكريَـتةوة كة ئامادةكارييةكي  جؤرى سيَيةم ، زؤربةى شارةزاييان بة
باش بؤ بابةتةكة دةكريَت ، وة طرنطرتين اليةنةكاني بابةتةكة لةسةر وةرةقةى بضووك دا دةنوسريَت يان هةر 

ى تر ، بةم شيَوةية بريؤكةيةكى تر كة يارمةتي مامؤستاكة بدات بؤ زالَ بوون بةسةر اليةنة خراثةكاني دوو جؤرةكة
 دةتوانيَت بةشيَوةيةكى باش و ريَك بابةتةكة ثيَشكةش بكات ئاماجنةكاني بةدةست بهيَنيَـت لةماوةيةكي كةمدا .
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 محاضرة . ريَطاي شيَوازةكاني

وانةيةكي  تضةند شيَوازيَكي هةية بؤ فيَركردن ، كة لةريَطاي بةكارهيَنانيان مامؤستا دةتوانيَـ محاضرةريَطاي 
 -باش و سةركةوتوو ثيَشكةش بكات لةوانة  :

حماكاة / ئةم شيَوازة بؤ قؤناغي سةرةتايي دةطوجنيَت ، وة مةبةست لةم شيَوازة ئةوةية كة مامؤستا  -1
ن دووبارةى دةكةنةوة ييةك وة لةدواي ئةو دا قوتابيةكاةرك و ضاالكهةلَدةستيَـت بة ئةجنامداني ضةند ئ

طةورة،  بةبيَ بووني ئاستةنطي تازة ئةوةية كة ئةجنام دةدريَـةوةكاني ئةم شيَو. وة لةجياكةر
ازة ئةم شيَوو مامؤستاكة خؤى باش ئامادة كردبيَت بؤ بابةتةكة. وة  تاندووبووني زؤرى ناويَ ئةطةر بيَوةم

لةسةر قوتابي ثيَويستة ئةوةى دةريَك واية بؤ ووروذاندني قوتابيةكان ، لةبةر ئةوةى وةكو هان
يَكي باش هةية ش ثيَويسيت بة ئاطايي و طويَطرتن، كةئةمةةوةلةمامؤستاكةى وةرى دةطريَت دووبارةى بكات

 بؤ ئةوةى بةباشي فيَرببيَـت و دووبارةيان بكاتةوة .

بريتية لة روونكردنةوةى راستيةكان و دياردةو ثرؤسةكان كة ثيشاندان و روونكردنةوة/ ئاماجني  -2
بةشيَوةيةكى راستةوخؤ بةرامبةر بة قوتابيةكان ئةجنامي دةدات ، يان بةشيَوةى منونةى زيندوو يان 

 منونةى رةمزى .

ضريؤك / ضريؤك بةشيَوةيةكى تايبةت لةطةلَ مندالَ بةكار ديَـت ، وة ضةند جؤريَكي ضريؤكمان هةية  -3
نة ) ضريؤكي زانسيت ، ضريؤكى وةسفي ، ضريؤكي هونةرى ( . وةيارمةتي ئةوة دةدات كة بريو هؤشي لةوا

وةها طواستنةوةى زانست و زانيارى و راستيةكان ةرقوتابي بؤ الى بابةتةكة رابكيَشريَـت، وة ه
 بةشيَوةيةكى خؤش بؤ قوتابيةكان .

لةبةر ةكان بؤ ناسني و تيَطةيشنت لةبابةتةكة، باسكردن / بريتية لة روونكردنةوةو شيكردنةوةى بابةت -4
ثةيوةستة بة دروستكردني ثةيوةندي لة نيَوان بةشةكاني  كةئةوةى تيَطةيشنت لة ناوةرؤكي بابةتة

بابةتةكة وة درككردنيان . كةئةمةش دةكةويَتة سةر ئةستؤى مامؤستا بةوةى كة ئامادةكاريةكي باش بؤ 
ة لةسةر بابةتةكة، وةجةخت بكاتةوة لةسةر بابةتة سةرةكيةكان و بابةتةكة بكات و زانيارى كؤبكاتةو

بابةتة الوةكيةكان بةالوة بنيَت ، هؤكارة جياوةزاكاني فيَركردن بةكاربهيَنيَـت وةمنونةى زؤر بيَنيَـتةوة 
 لةسةر بابةتةكة .
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 دوورم / ريَطاي ثرسيار.

ريَطاي ثرسيار تاكة ريَطاي فيَركردن نية، بةالَم لةهةموو شيَوازةكاني فيَربووندا ثرسيار كردن هةية، هةنديَك لة 
ريَطاكان ثرسيارى زؤريان تيَداية ، وةهةنديَكي تريان ثرسيارى كةميان تيَداية . وة ثرسياركردن هونةرة لة 

ر دةخات لة شيَوازى ئاراستةكردنى ثرسيارةكةو ضؤنيةتي ثرؤسةى فيَركردندا، تواناو ليَهاتووي مامؤستا بةديا
 و وةالَمدانةوة بؤي  .  ووروذاندني قوتابي بؤ وةرطرتنى ثرسيارةكةو تيَطةيشنتدروستكردن و 

 

 مةبةستةكاني ثرسياركردن .

 -ثرسياركردن بةشيَكي طرنطي ثرؤسةى فيَركردنة ، وة ضةند مةبةستيَكي هةية لة طرنطرتينيان :

بؤزانيين ئاسيت قوتابيان / زانيين ئاسيت زانيارييةكاني قوتابيان و ريَذةي تيَطةيشتنيان  -1
بيةكة لةزانيارييةكانيان ، ضونكة بةتةنها لةبةر كردني بابةتةكة ماناي ئةوة ناطةيةنيَت كة قوتا

لةالى قوتابي  اسيت زانيارى و ريَذةى تيَطةيشتنىاي ثرسياركردن دةتوانني ئتيَطةيشتووة، بةالَم لةريَط
 بزانني .

ثيَكةوةبةستين زانيارييةكاني رابردوو بة زانيارييةكاني داهاتوو / مامؤستاي ليَهاتوو ئةوةية كة  -2
لة ريَطاي ثرسيارةكانيدا ثيَكةوةبةسنت ئةجنام بدات لة نيَوان زانيارييةكاني رابردوو بة بابةتة  تبتوانيَـ

 ى كة فيَري بوونة بةكاري بهيَنةوة لةذياني واقعدا .تازةكة ، بؤ ئةوةى بتوانن لةداهاتوودا ئةوة

لة زانيارييةكان لة ميَشكي  و ثيَداضوونةوةى بابةتةكة بةمةبةسيت جيَطريكردنى هةنديَك راهيَنان كردن -3
 قوتابياندا .

وةمةبةست لة كردني ثرسيارةكة ووروذاندني بريى قوتابي / لة ناخي هةرثرسياريَك دا كيَشةيةك هةية،  -4
 كة بريى قوتابي برووذيَنيَـت بؤ ئةوةى بتوانن ضارةسةرى ئةو كيَشةية بكةن . ئةوةية

ركردن كاريطةرييةكي زؤرى هةية بؤ راكيَشاني ئاطايي اثرسيراكيَشاني ئاطايي قوتابي بؤ وانةكة /  -5
 قوتابي بؤ وانةكة ، ضونكة وادةكات قوتابيةكة بري بكاتةوة .

طاي يَهةلًسةنطاندي قوتابي ، لةرنريَـت بةمةبةسيت هةلَسةنطاندن / ثرسياركردن بةكار دةهيَ -6
 هةلَسةنطاندن بؤ ثرؤسةى فيَركردن بكريَت . تانريَـةوة دةتوهةلَسةنطاندني قوتابي
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 جؤرةكاني ثرسيار كردن .

 يةكةم / ثرسياركردني بريهيَنانةوة .

ئةم جؤرةى ثرسياركردن مةبةسيت ئةوةية زانيارييةكاني قوتابي بطةريَنيَتةوة و بة بريى بهيَنيَتةوة، كة تةنها   
لة ئاستة  ةوةتبريهاتنةوةى زانيارييةكانة كةواتة تةنها ثيَويسيت بةم ثرؤسة ذيريية هةية، كة ضر دةبيَـ

 نزمةكاني بريكردنةوة .

 دووةم / ثرسيارى شيكردنةوة .

يةتي جياكةرةوةى شيكردنةوة بريتية لةوةى كة قوتابي ثةيوةندى دروست دةكات لة نيَوان راستيةكان و ضةمك خاس 
ان دوو بريؤكة يان ةكارهيَناني ثةيوةندي نيَوو بةها و ليَهاتوويةكان . وةثةيوةندي ليَرةدا بةماناى دؤزينةوة، يان ب

كة دةدات و ثرسيار لة ثةيوةندي نيَوانيان دةكات، يان بريؤ زياتر . وة لةم جؤرةى ثرسياركردندا قوتابي دوو
 نى بريؤكةى يةكةم .بؤ ثتةوكردبريؤكةيةك دةدات و ثرسيار لة بريؤكةيةكي تر دةكات 

 سيَيةم / ثرسيارى جيَ بةجيَ كردن .

ؤ اتووي و تيؤرانةى كة فيَري بووة بت بةبةكارهيَناني ئةم ضةمك و ليَهلةم جؤرةدا قوتابي هةلَدةستيَ  
ئةوةى كة  بةلَكو تيَشة نةناسراوةكان لةاليدا، وة لةم جؤرةدا قوتابي هيض شتيَكي تازة فيَرنابيَـردني كضارةسةرك

 ةوة .ثيَشووتر فيَري بووة بةكاردةهيَنيَت لة بارودؤخي تازةدا كة رووبةرووى دةبيَـت

 ضوارةم/ ثرسيارى كراوة .

بيَت، بؤ وةالَمدانةوة ، كة مامؤستاكة طويَبسيت ضةندين وةالَم دة ئةم جؤرةى ثرسياركردن ئازادي دةدات بة قوتابي 
ة لة ييتمؤستا لةم جؤرة ثرسياركردنةدا بروةالَميَكي راست دروست دةبيَـت . وةئاماجني ما كة ضةند بةجؤريَك

 دروستكردني بريؤكةى داهيَنةرانةى رةسةن .

 ثيَنجةم / ثرسيارى هةلَسةنطاندن .

ردنةوةو بريؤكةكان بدةن ، وة ر نرخي شت و رةفتارو تاقيكوتابيان دةكات كة بريار لةسةا لةقئةم جؤرة داو   
ةرى هةبيَـت. وة ةكان دةبيَـت بةلَطةو ئاست و ثيَوانةوةى هؤكار بؤ ثيَداني بريارةكةيان . وة برياردان لةسةر شتهيَن

 راستة يان هةلَةية .   تلةهةنديَ كاتدا ناتوانريَت بة  وةالَمي ئةم جؤرة ثرسيارانة بوتريَـ
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 هةلَة باوةكاني ريَطاي ثرسيار كردن .

ازييان زؤرة ،بةالَم طةلَ قوتابيةكانياندا ، وة شيَووةك زانراوة كةوا مامؤستايان ثرسياركردن بةكار ديَنن لة
لةالى قوتابياندا، وة بوون دروست دةكات ، كة جؤريَك لة بيَ هيواى لة فيَرهةنديَك جار بيَ ثالني ثيَوة ديار دةبيَـت 

 -لة ديارترين ئةو هةالَنةى كةوا مامؤستايان دةيكةين لةكاتي ثرسيار كردن و داناندا ئةمانةى الى خوارةوةن :

 ناريَك . واني ثرسيارى ئالَوزو ليَكدراوبةكارهيَن 

 و نية .ن هةلَةية يان طوجناامي لةاليةن مامؤستا كاتيَك وةالَمي قوتابيةكابةديارخستين نةماني ئار 

 . ئاراستةى ثرسيارةكاني بؤ بةشيَك لة قوتابيةكان بيَت ئةواني تر ثشت طويَ خبات 

  دانةوة. قوتابيةكان بؤ بريكردنةوةو وةالَمنةداني كاتي طوجناو بة 

  جار خؤيان وةالَمي ثرسيارةكان دةدةنةوة ، يان زؤر دووبارةكردنةوةى وةالَمي قوتابيةكان .هةنديَك 

 َنةداني بوار بة قوتابيةكان بؤ ئةوةى كة بريو راى خؤيان بلَيَن.زؤر قسةكردن ، ثي 

 

 مةرجةكاني ثرسيارى باش .

 -انةن :رجةكاني دارشتين ثرسيارى باش ئةملة طرنطرتين مة

، دارشتين ثرسيار ثةيوةندي بةو / ثيَويستة ثرسيارى باش دارشتنيَكي باشي بؤ بكريَـتو دارشنت نوسني  -1
، بؤ ئةوةى مامؤستا دارشتنيَكي باش بؤ ثرسيارةكاني تريَـثرسيارةكةدا بةكار دةهيَنةية كةلة ضةمكانة ه

 -ئةم خاالَنة لةبةر ضاو بطريَت : بكات ثيَويستة

 . زؤر بةكار نةهيَناني ووشةى )ئايا( لة ثرسيارةكانيدا 

 . دووركةوتنةوة لة ثرسيارى ئالَؤز 

  ؤكار لة خؤي بطريَـت.ه لة ثرسيارى ليَكدراو كة كؤمةلَيَكدووركةوتنةوة 

 
 

قبولَكردني وةالَمة هةلَةكان / زؤربةى كات قوتابيةكان وةالَمي هةلَة دةدةنةوة بؤ ثرسيارةكان، ثيَويستة  -2
هانيان بدات بؤ ئةوةى هةولَ بدة ن بؤ  لةسةر مامؤستا ئاطاداريان بكاتةوة كة ئةو وةالَمة هةلَةية ، وة

 لةطةلَ قوتابيةكانيدا . ت بيَـمامةلَةي ئةريَينبةدةست هيَناني وةالَمي راست، وة ثيَويستة لةسةر مامؤستا 
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ثيَداني ئاماذة / هةنديَك قوتابيمان هةية وةالَميان ئةوةية كة دةلَيَ، نازامن، ثيَويستة مامؤستا  -3
يستة ضةند ئاماذةيةك بدات مي وةرطرت ئةوا ثيَوة ئةطةر هةمان وةالَثرسيارةكةى دووبارة بكاتةو

 -لةوانة:

 
 . مامؤستاكة ثرسياريَك دةكات 

  نازامن. تدةداتةوة يان دةلَيَـ وةالَميَكي هةلَةقوتابيةكة 

  ئاساني لي َدةكات كة  يوتابيةكة بةوةى كة ضةند ثرسياريَكةيةك دةدات بة قضةند ئاماذمامؤستاكة
 وة دةطات بة وةالَمة راستةكةى ثرسيارة سةرةكيةكة .ايةلةريَط

 ةكان بؤ ئةو قوتابيةية كة ثرسيارةكةى ئاراستة كراوة .و ئاماذهةمو 

 

 اوةوداواكردني روونكردنةوة/ هةنديَك جار قوتابي وةالَميَكي قبوولَكراو دةداتةوة ، بةالَم ريَكخستنةكة ت -4
ة ة وةالَمةكةى روون بكاتةوك مامؤستا داو الة قوتابيةكة بكاتيستة لةسةر نية، يان ناتةواوة، ليَرةدا ثيَو

ي ت روونرت بكةيتةوة؟ دةتواني بةشيوَازيَك، وةكو ضؤن دةتواني وةالَمةكةلة ريَطاي كردني ضةند ثرسياريَك
 اني منونةيةكمان بدةيت؟ بريو بؤضووني تر هةية ؟دةتومة؟ ةري بربي ؟ مةبةستت ضية لةديكة د

 

 

 ة باوةكان لة ريَطاي ثرسيار .نةهيَشتين هةلَ

 .ي بؤ ئامادة بكاتو خؤ بكريَت  ؤ ثرسيارةكانثالندانانيَكي باش ب -1

تةوة، وة ثيَويستة ي بداملة قوتابيةك بكات وةالَداوا كاتيَك ثرسيار ئاراستةى قوتابيةكان دةكات ،  -2
لةكاتي كردني ن  بةئاطابن ؤ ئةوةى قوتابيةكاب نة بيـَت كة دةست هةلَنابرنقوتابيةكة لةوا

 ثرسيارةكاندا .

كة  تنةبيَـدا كاتانة وكاتيَك ثرسيار ئاراستةى قوتابيةكان دةكات دووبارةى نةكاتةوة ، تةنها لة -3
 قوتابيةكة بلَيت ثرسيارةكة روون و ئاشكرا نية .
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 ريَطاي طفتوطؤ .-3

ريَطاي طفتوطؤ بريتية لة ضاالكيةكي فيَركارى كةمامؤستا ثةيرةوى دةكات لةطةلَ قوتابيةكاني دةربارةى بابةتي  
وانةكة ، وةلةسةرةتادا بة رؤلَي مامؤستا دةست ثيَ دةكات كة هةولَدةدات زانيارييةكان بطةيةنيَـت بة قوتابيةكاني 

ةتةكاني بان بابكات لةنيَو وة هةولَدةدات ثةيوةندي دروست لةر يَطاي باسكردن و روونكردنةوةو ثرسيار كردن ،
 ة بؤ ةوتجار منونةش دةهيَنيَـ شكةش بة قوتابيةكان بكات ، وةهةنديَكوانةكة، بؤ ئةوةى ثوختةيةكي باش ثيَ
 ئاسانكردني تيَطةيشنت لةالى قوتابيدا .

 

 مةرجةكاني ريَطاي طفتوطؤ .

 -ر قوتابيةكان ، ثيَويستة ئةم مةرجانةى تيَدا بيَت :سةلةريطةرى هةبيَـت طؤ ضاالك بيَت و كابؤئةوةى ريَطاي طفتو

 اني .لةبةركارهيَن دياريكردني ئامانج -1

 اني .طوجناو بيَـت بؤبةكارهيَنبارودؤخ  -2

 ت وة نةكةميش بيَت .ريَذةى قوتابيان نةزؤر بيَ -3

 ريَطاية دةطوتريَتةوة . بةم  قوتابيةكان تارادةيةك زانياريان هةبيَت دةربارةى ئةو بابةتةى كة -4

 تو ئاشكراوو ئاماجندار دابريَذيَت  وة لةو جؤرانة بيَـ روون يسيارةكاني بةشيَوةيةكمامؤستا ثر ثيَويستة  -5
 ان لةالى قوتابيدا .زى طةران و بةدةستهيَنحة ةو شيكردنةوةوة هؤى بريكردنةوتكة ببيَـ

طةشةسةندني تواناي قوتابي بؤ ئةوةى درك يَتة هؤى ببن كة ب ثرسيارةكان بة جؤريَكثيَويستة  -6
 ثيَكردنيَكي باش لة بابةتةكة رووبدات .
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 ئاماجني ريَطاي طفتوطؤ .

 -لةكاتي بةكارهيَناني ريَطاي طفتوطؤ كؤمةلَيَك ئاماجني ثةروةردةيي بةدةست ديَت كة ئةمانةن :

  هؤى تيَطةيشتنيَكي باش لة ناوةرؤكي اي طفتوطؤ دةبيَـتة ناوةرؤك / بةكارهيَناني ريَطروونكردنةوةى
ونة بؤمنيَكي باش لةبابةتةكة رووبدات . نبابةتةكة، لةر يَطاي هانداني قوتابي بؤ ئةوةى دركثيَكرد

كاتيَك داو الة قوتابيةك دةكريَـت كة بري بكاتةوة بؤ وةالَمي ثرسياريَك لةسةر بابةتةكة و بةدةنطيَكي 
ة هاندةريَك بؤ قوتابيةكاني تريش بؤ ئةوةى بري لةناوةرؤكي روون و ئاشكرا قسةبكات ئةوا دةبيَت

 لةسةر بكةن . ىطفتوطؤبابةتةكة بكةنةوةو 

 تي زؤرى دةبيَـئةوا سووديَك فيَربووني بريكردنةوةى ذيرانة / كاتيَك مامؤستا ريَطاي طفتوطؤ بةكار ديَنيَـت 
ضؤن كيَشةكان يان  يربن ضؤن ضارةسةلةبةر ئةوةى فيَر دةنةوة لةالى قوتابيةكاندا ردبؤ ثرؤسةى بريك

 ةيةكى ذيرانة ، وةضؤن كؤنرتؤلَي ثرؤسة بريكردنةوةى خؤيان بكةن .بابةتةكة ليَكبدةنةوة بة شيَو

  ن دةكات دةربارةى امؤستا ثرسيار ئاراستةى قوتابيةكاكة م اليةني وجداني / كاتيَكبةديارخستين
روون ببيَتةوة كة  انةقوتابيهةست و سؤزو بةهاي ئةو ن ودةتوانريَـت ئاراستةو بريوبؤضووةتةكة، ئةوا ببا

راو  بةشدارى لة طفتوطؤكة دةكةن، لةهةمان كاتدا ئةوانةى كةبةشداريش ناكةن هؤشياريان بؤ بريو
 ئاراستةكانيان زياد دةبيَت ياخود كاريطةر دةبن بة بؤضووني ئةواني تر .

 َر دةبن ةيانةى كةوا كاريطورايان واية ئةو قوتابك كةس بريزيادكردنى ثلةى كاريطةرى قوتابي / هةندي
ان طفتوطؤكة بةتةنها لة نيَوئةو بؤضوونة راستة كاتيَك  كةتارادةيبةبابةتى طفتوطؤكة ريَذةيان كةمة، 

ةوة ، بةالَم ئةمة بؤ ريَطاي طفتوطؤ راست نية لةبةر ئةوةى بةشيَوةيى تمامؤستاو يةك قوتابيدا ضر ببيَـ
ةر دةكات يان ئاسانكارى دةدريَـت، لةبةر ئةوةى كاتيَك مامؤستا ثرسياريَكي وروذيَنام كؤمةلَي ئةجن

دةكات ، ئةوا زؤربةى قوتابيةكان ئامادةبن بؤ ئةوةى بري لةوةالَمةكةى بكةنةوة يان بزانن ئةواني تر ضي 
 نانةت ئةطةر قسةش نةكات .ةتة دةضيَتة ناو بابةتى طفتوطؤكة تادةلَيَن، كةو

  ة هؤى طةشةسةندني تةيةكى تاكي / ريَطاي طفتوطؤ دةبيَـان بةهةر قوتابيةك بة شيَوثيَدطرنطي
فيَربوونيان بةئامادةبووني  ةرى كةسي ، وةنسةربةخؤي خودي لةالى قوتابيدا، وة ثتةوكردني ثالَ

انيان كريكردنةوةوة وةالَمةوةبةردةوام هاندان هةية، وةهةلَسةنطاندني ب،  مامؤستا بؤ فةراهةم دةكريَـت 
 . دةكريَـت بؤ بابةتي طفتوطؤكة
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 هةنطاوةكاني ريَطاي طفتوطؤ .

 -ئةوانيش : تنطاوة جيَ بةجيَ دةبيَـطاي طفتوطؤ بةهؤى سيَ هةريَ

 ثيَش طفتوطؤكردن . -1

اني ضوارضيَوةيةكي طشيت لةسةر بابةتي طفتوطؤكة. وة يَدبؤمنونة، هةلَبذاردني بابةتي طفتوطؤكة، وة ث
ريَكخستين وانةى طفتوطؤكة، وة دةست نيشانكردني بناغةى  ، وةئاماجنةكان بة وورديدةست نيشانكردني 

 ثةيوةندي كردن .
 

 كاتي طفتوطؤكردن. -2

دلَنيابوون لةوةى كة زؤربةى  بؤ منونة، بةشداريكردني قوتابيان بؤ ئةو كيَشانةى كةباس دةكريَن، وة
يان ئاراستة بةشدارى ناكةن بةجؤريَك ثرسياريَكت كة قوتابيان بةشداري دةكةن، وة تيَبيين ئةوانة بكريـَ

و زانيارى ثةيوةند بة  ريَن كة زانستابيةكان وا رابهيَنبكريَـت كة بيَنة ناوبابةتي طفتوطؤكة. وة قوت
ةيةك بيـَت ، وة ئةوكاتة زياتر دةولَةمةندكردني بابةتةكة بةهةر شيَو بابةتةكة ثيَشكةش بكةن بؤ

 يست بكات.وثيَ كة مامؤستا بةشدارى بكات
 

دروست بكات لةسةر بابةتى دواى طفتوطؤ / ثيَويستة لةسةر مامؤستا لةكؤتاي طفتوطؤكةدا ضةند تيَبينةك  -3
ر بكاتةوة ، وة دواى ئةوة ثرؤسةى هةلَسةنطاندن ئةجنام بدات بؤ طفتوطؤكة، وة جةختيان لةسة

 اني ئاماجنةكان .لة ريَذةى فيَربوون و بة دةستهيَن دلَنيابوون
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 . طرووثاتريَطاي -4

كةئةم ريَطاية كاريطةرى  ينةوةكان ئةوةيان روونكرددؤتةوةيةكيَكة لة ريَطاكاني وانة ووتنةوة ، تويَذينةوةو ليَكؤلَ
ئةريَين هةية لة دةستةكةوتي خويَندني قوتابياندا، وة كار دةكات لةسةر بنةماي دابةشكردني قوتابيان بؤ 

ت لةاليةن يَناني ئاماجنةكاني فيَربوون . وة ئةم ريَطاية زؤر  بةكار دةهيَنريَـكؤمةلَةي بضووك بؤ بةدةست ه
شيان ئةوةية كة هةموو قوتابيةكان بةشدارى ثرؤسةى فيَربوون بكةن و هةرةيةكةيان بة فيَركارانةوة ، ئاماجني

 رؤلَي خؤي هةلَبستيَـت لةناو طرووثةكةي خؤيدا ، بةمةبةسيت فيَربوون .

 -مامؤستا لةكاتي بةكار هيَناني ريَطاي طرووثاتدا ئاطادارى ئةم خاالَنةى الى خوارةوة بيَـت :ثيَويستة 

 لةسةر ريَطاي طرووثات و جياي بكاتةوة لة ريَطاي ثيَشربكيَ . تزانيارى هةبيَـ 

  َشارةزايي لةسةر بنةما تيؤرةكةي هةبيَـت كة جياي دةكاتةوة لةريَطاي فيََركردني كؤمةلَي، وة لةسي
تووي فيَربووني ليَهابنةماي سةرةكي ثيَك ديَت ئةم ريَطاية كة ئةمانةن ) ئالَؤطؤركردني ئةريَينَ ، 

 كؤمةالَيةتي ، بةريَوةبردني كؤمةلَةكان (.

 ن و ثالندانان بؤطرووثةكان .ي هةبيَـت بؤ ديزايينكرداتوان 

 دةربارةى ئةم ريَطاية ، تاوةكو بتوانيَـت بة شيَوازيَكي ي هاوريَ خؤيدا زانيارى بطؤرنةوة لةطةلًَ مامؤستاكان
 ةوة لة ناو ثؤلدا لةطةلَ قوتابيةكان .تباش و طوجناو بةكاريبيَنيَـ

 

ةوة دابنيشن، يان نوسيين راثؤرتيَك ميَز بةيةكيَـت كة قوتابيةكان لةسةر يةك ريَطاي طرووثات بةماناي ئةوة ناي
واني تريش تةنها ناويان بنووسن،بةلَكو بةماناي ئةوة ديَت كة قوتابيةكان ةكةبةتةنها يةكيَك ئةجنامي بدات و ئ

لةيةكةوة نزيك بن و طفتوطؤ لةسةر بابةتيَكي فيَربوون بكةن يان يارمةتي يةكرت بدةن، يان بةشدارى لةطةلَ 
 ؤ فيَربووني بابةتةكان .ةن ببكيةكرتدا 
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 بنةماكاني ريَطاي طرووثات .

بؤ ئةوةى ئةم ريَطاية كاريطةرى ئةرييَن هةبيَـت لة ثرؤسةى فيَربووندا ، ئةوا ثيَويستة ئةم بنةمايانةى تيَدا بيَـت 
:- 

تابيةكان ثشت بةسنت بةيةكرتي / بؤ ئةوةى ريَطاي طرووثات كاريطةرى ئةرييَن هةبيَـت ، ثيَويستة قو -1
كارى يةكرت بكةن لة يرثرؤسةى فيَربوونةكةدا، وة زؤر هالة هةست بةبةرثرسياريةتي خؤيان بكةن 

فيَربووني بابةتةكةدا . وة ثيَويستة لةسةر هةرتاكيَك لة ئةنداماني طرووثةكة بةئةركي خؤي 
انيارييةكاني خؤى و بؤ سةركةوتين طرووثةكةيان، وة هةريةكيَكيان لةريَطاي سةرضاوةو ز تهةلَبستيَـ

 ي باش بؤ طرووثةكة .تة ثالَثشتيَكبةشدار بيَـت كةئةمةش دةبيَـ

يان لةطةلَ يةكرت كارليَكي راستةوخؤ / بنةماي دووةم لة ريَطاي طرووثات ئةوةية كة قوتابيةكان كارليَك -2
دةبيَـت بؤ يةكرتو سةركةوتين طرووثةكةيان . وة  اندةريَكرووبةروو كةئةمةش وةك ه  ةيىهةبيـَت بة شيَو

و تاكةكان رووبةروو لةطةلَ يةكرت طفتوطؤ بكةن و لةيةكرت  تهةميَكي هةبيَـربؤ ئةوةى ئةم كارليَكة بة
نزيك بن ئةوة دةبيـَت طرووثةكان بضووك بيَـت )لة دووتا شةش( ئةندام ثيَك بيَت لةبةر ئةوةى بةم 

 ك لة قوتابيةكلن زياتر دةبيَت وة بة ثيَضةوانةشةوة .شيَوةية بةشدارى هةر يةكيَ

 ي ئةركي هةر تاكيَك لةناليةني تاكي و كةسي / ئةمة لةبنةما طرنطةكانة ، كة هةلَبستني بة هةلَسةنطاند -3
تر هةية و كامةيان ايةوة دةزانريـَت كامةيان ثيَويسيت بةثالَثشيت زياتاكةكاني طرووثةكة ، وة لةم ريَط

 ر هةية .هانداني زيات ثيَويسيت بة

و  ان تاكةكاندا / بؤ ئةوة تاكةكان كارليَك لةطةلَ بكةنوستكردني ثةيوةندي لة نيَودر ةليَهاتووي ب -4
هاريكار بن لةطةلَ يةكرت ، ثيَويستة يةكرت بناسن و باوةريان بةيةكرت هةبيَت، يةكرت قبولَ بكةن و 

 ايةكي ئةرييَن.ريَطبة  ملمالنيَ و جياوازيةكان بكة ن ى، ضارةسةرثالَثشيت يةكرت بكةن

بارةى ضارةسةرى كؤمةلَي / ئةمةش ئةوكاتة روودةدات كاتيَك ئةنداماني طرووثةكة طفتوطؤ دةكةن دةر -5
نديةكةيان لة ضوارضيَوةي يوةبةدةست هيَناني ئاماجنةكانيان وة ثاراستين ثة رادةى ثيشكةوتنيان لة

لةوة بريتية لة روونكردنةوةو باشرتكردني كاريطةرى ئةندامةكان لة مانج اطرووثةكةيان . كةئ
 طرووثةكةدا.
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 هةنطاوةكاني جيَبةجيَ كردني ريَطاي طرووثات .

اي طرووثات بطوتريَتةوة كة قوتابيةكان بتوانن ئةجنامي ةو بابةتةى كة دةمانةويَت بة ريَطدياريكردني ئ -1
 تاقيكردنةوةيان ثيَ بكات .بدةن و مامؤستاكةش بتوانيَـت 

 دياريكردني ضةند ثارضة كاغةزيَكي بضووك كة هةريةكةيان برطة طرنطةكاني بابةتةكةي تيَدا بيَـت . -2

ئاسيت ت و ادابةشكردني قوتابيةكان بؤ طرووث  بة جؤريَك جياوازي هةبيَـت لة نيَوانيان لةرووى سيف -3
 زيرةكي و هتد ...

ثيَويستة هةريةك لة ئةنداماني طرووثةكة لة ضةمك و زانياريةكاني   دواي ئةوةى طرووثةكان دروستكران -4
 بابةتةكةيان تيَ بطةن .

هةر قوتابيةك بةتةنها تاقيكردنةوةى ثيَ بكريَت و منرةى بؤ دابندريَت لة دواييدا منرةى هةر طرووثيَك  -5
 دةربهيَندريَـت .

وثة بكريَـت كة بةرزترين منرةى دواى ئةوةى منرةى طرووثةكان ئاشكرا دةكريَت ثاداشيت ئةو طرو -6
 بةدةستهيَناوة .

 

 

 ضؤنيةتي دروست كردني طرووثةكان .

ك كةمرتينيان لة دوو ثيَويستةلةسةر مامؤستا دابةشكردني طرووثةكاني بة شيَوةيةكى يةكسان نةبيَت بة جؤريَ 
ا ئاطادارى جياوازي ثيَويستة مامؤستش قوتابي ثيَك هاتبيَـت . وة ك بيَـت و وة زؤرترينيشيان لة شةقوتابي ثيَ

هاريكار بن و  كة قوتابيةكان بتوانن لةطةلَ يةكرتدا تئةوة رةضاو بكريَـ توة دةبيَـان قوتابيةكان . بيَـت لة نيَو
الَيةتي و طياني هاريكارى بةيةكةوة كار بكةن . وة مانةوةيان بؤ ماوةيةك لةطةلَ يةكرتى وادةكات ثةيوةندي كؤمة

ة هؤى ئةوةى كاتي مامؤستا كةم بكاتةوة بؤ ريَكخستين طرووثةكان ، تكة ئةمةش دةبيَـ تادا زياد دةبيـَانيلة نيَو
بةالَم لةطةلَ بووني هةر ئةطةريَك كة قوتابيةك نةيويست بةردةوام بيَـت لةبةر ئةوةى كة تواناي ئةوةى نية لة 

 بابةتةكة تيَ بطات ئةوا ثيَويستة بطؤردريَـت طرووثةكان .
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 ازي طرووثات .ليَهاتووية سةرةكيةكان لة شيَو

 -لةوانة : تاتوويةكي هةبيَـمؤستا ضةند ليَهبؤسةركةوتين ئةم شيَوازةى وانة ووتنةوة ثيَويستة ما

 . بة ئارام بيَـت لةطةلَ طرووثةكان 

 انياندا .نةكات لة نيَو لةطةلَ طرووثةكان مبيَنيَتةوةو هاتووضؤ 

  لةهةمان كاتدا قوتابيةكانيش رابهيَنيَـت كة بة دةنطي بةرز قسة نةكةن .دةنطي بةرز نةكاتةوة وة 

 . هاني هةريةك لة بةشداربووةكان بدات كة بةشدارى بكةن لةطةلَ طرووثةكانيان 

 يَت كة هةريةكةيان ضاوةرىَ رؤليَ خؤيان بن و ريَزي يةكرت بطرن .رايانبهيَن 

 ناوي بهيَنيَـت . كاتيَك طفتوطؤ لةطةلَ قوتابيةك دةكات ثيَويستة 

 

 هةلَسةنطاندني شيَوازي طرووثات .

تاضةند  تثيَويستة هةلَسةنطاندن بؤ طرووثةكان بكريَت  ، وة هةلَسةنطاندنةكةش لةسةر بنةماي ئةوة بيَـ
ةي طرووث . وة داناني منرة نةماي ضؤنيةتي كاركردنيان بة شيَوة بابةتةكة تيَطةيشتوون وة لةسةر بلطرووثةكان 

 -لةسةر بنةماي ئةو ثيَوةرانة بيَت : ثةكانبؤ طروو

 ثيَكة ؟ ئايا بابةتةكةيان تةواوو ريَك و -1

 ئايا هةر ئةنداميَك كارا بووة لة طرووثةكة؟ -2

 ئايا طرووثةكة وورد بوون لة بابةتةكةيان؟ -3

 ئايا بابةتةكة سةرنج راكيَش بوو ؟ -4

كة شانازيان بةهةولَةكةي خؤيان ني طرووثةاب ؤ طرووثةكةيان؟ وةئايا ئةندامائايا هةولَي باشيان د -5
 دةكرد؟

 

 

 


