
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،رؤذنامةوانانى مَيينة لةطةرميان
 ئاستةنط و ئالةنطارييةكان

 
 

يةكةى رؤذنامةوانى )ى هاوبةشى راثرسيةكدةرةجنامى 
ة، ـمافةكانى مرؤظ لة راديؤي دةنط و رؤذنامةى نةوذين(

ان و لةبارةى دؤخي كاركردنى رؤذنامةوانانى ميَينة لةطةرمي
 ئاستةنط و ئالةنطاريةكانى بةردةميان.
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 كٔ:پێػَ

الیەىُەریەکەلەیەکەیرۆژًاهەّاًیهافەکاًیهرۆڤّرۆژًاهەیًەّژیيئەًجاهذراّى،کەُەردّکیاىلەراپرضیَمئَ
"داهەزرێٌراّى،لەپێٌاNEDّئەهریکی"دّپرۆژەیرادیۆیدەًگيبەپاڵپػتیضٌذقیًیػتواًیبۆدیوْکراضی

برەّداىبەرۆژًاهەّاًیپیػەییّهافەکاًیهرۆڤبەگػتیّهافەکاًیژًاىبەتایبەتی.

ژًاهەًْشّراگەیەًذکاریرەگەزیهێلەرۆ٥١بەبەغذاریلەضەرّبەًذیرۆژیرۆژًاهەّاًیکْردییداراپرضیەکە
گەرهیاىئەًجاهذراّە.

ًیەٓژهارٍٓبارٍلَّردئاهارێكٔتَڵبََُ بەردەضت گەرهیاى لە راگەیەًذکار زاًیاریەکاىاڵمبَ،ژًاًی پێی بە
ەکەئێوەلەراپرضیەکەداّەرهاًگرتْى.ًیزیاترژهارەکەزۆرلەهە

راگەیاًذکاریگەرهیاىلەٓبەغذاریژًاًیبارٍلَّردكٔداتایَبَیػتٌَگَ،كَراپرضیًَجاهذأًئَلَئاهاًجواى
ب رێگریەکاًیبەردەهیاى،ەرێْبردًیدەزگاکاًیراگەیاًذىّ ببێتٍَّٓئَبۆبەغذاریاىلەخْلەکاًیبەُێسکردىّ

.زیگَرٍكطأًیَّژًاىهافیبَرگرًگیپێذٍزگاكأًداهْدٍىالیَلَركردًٔضَلَكارضتٔبَهَبَداُاتْبۆهابٌَ

 راگەیاًذ دەزگاکاًی لە پرضیبەغذاریژًاًیگەرهیاى لەضەر پرضیاراًەیکە لەبْىدێتەئەّ خۆیدەبیٌێتەّە ،
راگەیاًذى دەزگاکاًی لە بەرپرضیاریەتی ضێکتەرەکاًی لە کارایاى بەغذاری تێّ چۆًیەتی کۆهەڵگا ۆبڕّاًیٌی

ًاّزڕ ّ گێچەڵپێگرتي ّ کارەکیاى اًذًیاى ئەم زۆرجار کاریکە لە ژًاى بەغذاری باضی لە پێػەّە دێتە قطەیە
.راگەیاًذى

یەکێکیدیکەیەلەّپرضاًەیدێتەپێػْەبۆ،ًاىلەدەزگاکاًیراگەیاًذىەتەکاًیژُاّکاتپرضیگرًگیذاىبەباب
؟ىتاچەًذگرًگیبەمبابەتەدەدەىئاخۆژًاًیرۆژًاهەّاگفتْگۆکردىلەبارەیاًەّە

هیذیایًَذًٍاٍّّزگادٍلَهێیًٌَْضأًرۆژًاهَّدراًٍّجامئٍَّئیلیكترۆًیَفۆهیٓێگَرلَكَراپرضیَ
 .ڵبژێردراّىَُكاىجیاّازٍ

بَرهیاىگَّگػتٔبَكْردضتاىلَژًاىّأًرۆژًاهَكارٓبَّداىبرٍلَبگرێتكیَجێگَهاىكَكارٍُیْایيبَ
.تٔتایبَ
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 راپرسیئەنجامی  یەکەم:بەشی 

 راپرضیاڵهٍّٔ .٥


لەچدەزگایەککاردەکەیت؟پرضیارییەکەم:

)رادیۆ،تەلەفسیۆى،رۆژًاهەّگۆڤار،ّێبطایت(



 راپرضیەکە ئەًجاهی بەپێی رۆژًاهەًْضاًیکارکردًی
 هێیٌە کە زۆرتریٌە رادیۆ ئەّەـ٣٧٦لە دّابەدّای ە،

 لە راگەیاًذکار ژًاًی ّکارکردًی گۆڤار ّ رۆژًاهە
.ەـ٥١٦ّێبطایتدێتکەُەریەکەیاى






؟تچیَزگاكًَذاریدٍالیَپرضیاریدّەم:

ُلی(ئَ،حسبیحكْهٔ،)

 

دەرئە خْێٌذًەّەی دەگەیەًەلە دّەم پرضیاری ئەم ًجاهەکاًی
حسبیەکاى دەزگا لە راگەیاًذکار ژًاًی بەغذاری رێژەی کە ئەّەی

ە،ُاّکاتـ٣٥٦کاىکەرێژەیدەزگاضەربەخۆترەبەبەراّردبەزۆر
پەیْەًذیذاربێت ئەهە دەزگادەکرێت ژهارەی کەهی بە

.ضەربەخۆکاًەّە

 

٣٧%

٥١%

٥١%
رادیۆ

َلَفسیۆى ت


رۆژًاهَّگۆڤار


ّێبطایت

٣٥%

2٥%

حسبی

ئەُلی
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ت؟زگاكَدٍغێْازٓكاركردًتلَپرضیاریضێیەم:
"هْچَكارهَ) "خۆرًذ "پاداغتكارهَ، "ًذ "خع"خۆبًَذكارهَ، دیارییکراّدەزگایەکیکارهەًذی"فریالًص،
."ًین



 رێژەی بە بەغذاربْاى کە ئەّەیە زۆریٌە ٢٥٦ّەاڵهی
ُاّکات هاًگاًەیە، هْچەی غێْەی بە ١٥٦کارکردًیاى

 بەغذاربْاًیعبەغێْەیپاداغتکاردەکەى.







؟یَتَُیاخْدكارٓدیكَكیتَرٍٓضَّأًپیػَرۆژًاهَپرضیاریچْارەم:
 (.ًیَمكارٓدیكَ ،یَمَُكارٓدیكَ)


ًیراگەیاًذکارًالەمپرضیارەدادەبیٌیيرێژەیزۆریٌەیژ
راگەیاًذکار کاری گەرهیاى ضەرەکیاًلە پیػەی ە،ی

 رێژەی ٢٧٦بەغێْەی لەبەراهبەردا ژًە٠٧٦ّ
راگەیاًذکارەکاىکاریدیکەیاىُەیە.









٢٥%

١٥%
کارهەًذیهْچەخۆر

کارهەًذیپاداغت

٠٧%

٢٧%

کاریدەکەمُەیە

کاریدیکەمًیە
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.ّاتاکاریضەرەکیتلەدەزگاکەتدایت؟كَّأًداكاردٍچبْارێكٔرۆژًاهَئێطتالَپرضیاریپێٌجەم:
بابەتبێژٍ) ّ راپۆرت ّ ُەّاڵ "خْێٌذًەّەی "ر پەیاهٌێر، رًاهَبَغكارٓپێػكَّكارئاهادٍ، ّاڵَُ"هحرر،

(.ترُی،رفۆتۆگرافَ،رگێڕاىٍّ،"داڕغتي

 
 کاری بە بْ تایبەت کە خاڵەی بەّ ّابەضتەیە پێٌجەم پرضیاری هێیٌەدەرئەًجاهی بیٌواى،رۆژًاهەًْضاًی

کاریبێژەری،زۆریٌەیاىلەرادیۆکاردەکەى تۆپیکاریژًەبەمُۆیەظدەبیٌیيلەپرضیاریپێٌجەهەیػذا
ّپێػکەغکاریبەرًاهەرێژەکەیپێکِێٌاّە،دّابەداّیئەّیعئاهادەکار١٣٦بەغێْەیەکراگەیەًذکارەکاًە،

.ەـ2٥٦دەبیٌیيکە
ە.٥٢٦تۆهارکردّەکەڕادەیەکهاهٌاّەًذیاىاریپەیاهٌێریدەضتپێػخەریەکیتاژًاىلەکُاّکات

ئەّەیجیگەیضەرًجەکەهتریيکارەکاًیًْضیي"تحریریەکاى"دراّەبەژًاى،ّەکدەبیٌیيلەگەڵئەهاًەغذا
.ەـ١٦غتٌیُەّاڵتەًِاداڕ







١٣%

٥٢%
2٥%

١%

١%
١%

٥٥%
بابەتّراپۆرتُّەّاڵخْێٌذًەّەی"بێژٍر

پەیاهٌێر

بەرًاهەئاهادەکارّپێػکەغکاری

"هحرر"دارغتيُەّڵ

ّەرگێراى

فۆتۆگرافەر

ُیتر
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بەرپرضیاریەتیّەربگریت؟تاچەًذدەرفەتتپێذراّەلەدەزگاکەت:غەغەمپرضیاری

(.زۆرزۆر،زۆر،تاڕادەیەک،کەم،ُیچ)



بەرپرضیار دەرفەتی بەيپێذاًی ئەًجاهیەتی پێی
 بێت ادەیەک(ڕ)تاّەاڵهەکاى رێژەی ١٥٦بە

 ،بەغذاربْاًەُەڵبژاردەی ئەّەغذا یاى2٤٦لەگەڵ
بەمئەًجاهەظ،دەڵێيکەدەرفەتیزۆریاىپێذراّە

بەژًاًیراگەیاًذکاردراّەادەیەکدەرفەتڕتابێت
بۆّەرگرتٌیبەرپرضیاریەتی




؟ٍّتَكَزٍگَُۆیرٍركرابێتبَراهبَُەضتتبەّەکردّەلەکاتیکارکردىجیاّازیتبَحەّتەم:پرضیاری

،تاڕادەیەک،زۆر،زۆرزۆر(.کەم، )ُیچ



دەبیٌیيحەّتەملەدەرئەًجاهیّەاڵهەکاًیپرضیاری
زۆرتریيرێژەیەکە(ُیچ)لەگەڵادەیەک(ڕتا)ّەاڵهی

 ٠٧٦ُەریەکەیاى ّەاڵهی جیاّازی"ە، بە ُەضت زۆر
ە.ـ٥١٦"،رەگەزیدەکەى

خْێ لە کۆکردًەّەیٌبەاڵم ّ گػتی ذًەّەی
بە ُەضت کە ّەاڵهاًەی ئەّ دەبیي دەرئەًجاهەکە

زۆرتریٌە دەکەى رەگەزی تارا،جیاّازی ّەاڵهەکاًی)زۆر، ئەگەر بەغێْەیەک کۆبکەیٌەّەدەیەک، پێکەّە کەم(،
ە،ئەهەظدەریذەخاتبەڵێژًاًیراگەیاًذکاریگەرهیاىُەضتبەجیاّازیرەگەزیدەکەىکەـ٢٧٦دەبیٌیيرێژەی
رّبەڕّیاىبۆتەّە.لەکاتیکارکردى

٠٧%

٠٧%

٥١%
٣%

ُیچ

تاڕادەیەک

زۆر

کەم

2٥%

١٥%

2٤%
کەم

تارادەیەک

زۆر
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بەُۆیکاریرۆژًاهەّاًیەّەُەّڵیلەکەدارکردىًّاّزڕاًذًتدراّە؟:ُەغتەمپرضیاری

کەم،تاڕادەیەک،زۆر،زۆرزۆر(.کاتێک،)ُیچ

زۆر بەرێژەیەکی هێیٌە رۆژًاهەًْضاًی لێرەدا
جەختذەکەًەّەکەرّبەڕّیلەکەدارکردىًّاّزڕاًذى
ئەگەر رۆژًاهەّاًیەّە، کاری بەُۆی بًْەتەّە
بکەیي پرضیارە ئەم ّەاڵهی بۆ گػتی خْێٌذًەّەی
)زۆر(، لەگەڵ )تاڕادەیەک( ُەڵبژاردًەکاًی دەبیي

رێ ٢٠٦ژەی لەبەراهبەردا رۆژًاهەًْضاًی١٢٦ـە.
ّ ًاّزڕاًذى رّبەڕی کاتێک )ُیچ( دەڵێي هێیٌە

لەکەدارکردىًەبًْەتەّە.




بەُۆیکاریرۆژًاهەّاًیەّەرّبەڕّیگێچەڵپێکردى"تحرظ"بْیتەتەّە؟:ًۆیەمپرضیاری
 (.زۆرزۆر،زۆر،ًذێكجارَُ،کەم،ُیچکاتێ)



بەغێْەیەکەئەگەرخْێذًەّەیگػتیًجاهەکەلێرەدائە
لەگەرهیاى هێیٌە رۆژًاهەًْضاًی  دەبیٌیي بکەیي بۆ

بًْەتەّە گێچەڵپێکردى رّبەڕّی بەڵی ّەک،دەڵێي
 (دەیەکُەڵبژاردًەکاًی)تاڕادەبیٌیي زۆر()لەگەڵ

ژًە١٢٦رێژەکەدەکات،لەبەراهبەریػذای٢٠٦پێکەّە
بەُیچ کە دەکەًەّە جەخت گەرهیاى رۆژًاهەًْضەکاًی

جۆرێکرّبەڕّیگێچەڵپێکردىًەبًْەتەّە.



 

١٢%

١١%

2٥%
ُیچکاتێک

تارادەیەک

زۆر

١٢%

١١%

2٥%
ُیچکاتێک

تارادەیەک

زۆر
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تاچەًذئازادیتلەّەیکاریرۆژًاهەّاًیلەضەرُەربابەتێکبکەیتکەخۆتدەتەّێت؟پرضیاریدەیەم:

(.زۆرۆر،زۆر،تاڕادەیەک،کەم،ُیچ)

 ئەم ّەاڵهی بۆ گػتی پرضیارەدەرئەًجاهی
ئە راگەیاًذکاردەگەیەًە ژًاًی ئەًجاهەی ّ

کاریڕتا دەیاًەّێت بابەتاًەی لەّ ئازادى ادەیەک
بەر ئەگەر بەاڵم بکەى، بکەیياّلەضەر لەردێک

(دەیەکّەاڵهەکاًی)تاڕاًیْاى لەگەڵ)ّ کەم(
دەبیٌیيئەًجاهەکەًی)زۆر(ّ)زۆرزۆر(.ّەاڵهەکا

ەیاىدەرفەتیئەّدەیەکڕااْبەّەیتالضەًگدەبێت
.بیکەىتُەیەئەّکارەیخۆیاىدەیاًەّێ





دیارتریيئەّبابەتاًەیکەبەالتەّەقْرشّتەًاًەترێگەپێٌەدراّەکاریرۆژًاهەّاًیلەضەر:یازدەیەمپرضیاری
بکەیتچیە؟

.(ُیتر،ئەهٌی،ضەربازیی،خسهەتگْزاریی،کۆهەاڵیەتی،ئایٌی،ضیاضی)



ەراگەیاًذکارەکاًیگەرهیاىدەڵێيکەژًقْرضتریيبابەت
ًاتْاًیيکاریلەضەربکەیيیاخْدرێگەهاىپیٌادرێتخۆی

ئەهٌیدەبیٌێتەّەلەّبابەتاًەیکەپەیْەضتيبەبْاری
دّابەدّایئەّاًیعضیاضی.ضەربازیّ

ُاّکاتبەرێژەیەکیکەهیعرێگریکۆهەاڵیەتیّئایٌی
دەبیيلەبەردەمکارەکاًیاىکەًاتْاًيبەئازادیدەضت

یاًەّە.ئەّبابەتاًەببەىکەپەیْەضتەپێبۆ

٥٣%

١٠%

2٧%

٥%
کەم

تارادەیەک

زۆر

زۆرزۆر

٥٣%

١%

٥٥%

2٤%

١٥% ضیاضی

ئایٌی

کۆهەاڵیەتی

ضەربازی

ئەهٌی
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 زیاترکاریتێذادەکەیتخۆیدەبیٌێتەّەلەچی؟بْارەیئەّهێیٌەرۆژًاهەًْضێکیّەکپرضیاریدّازدەُەم:

کۆهەاڵیەتی،ئابْری،ژًاى،گػتی،ُیتر(.،ضیاضی)

دڵٌیایاًذا ژًاى کە پێػْ پرضیاری بە ّابەضتە
بە ًاتْاًي دیاریکراّ بابەتێکی چەًذ کە بەّەی

بکەى لەضەر کاری ّەک،ئاضاًی دەڵێي لێرەظ
زی هێیٌە بْارەارۆژًاهەًْضێکی لەضەر تر

 کە کاردەکەیي بەغذاراى٠١٦گػتیەکاى ٓ
 ّادەڵێي. بەغذاربْاًیئەّەی ضەرًجە جێگەی

دەڵ کارێراپرضیەکە ئێوە لە یەک ُیچ لەضەري
ُاّکاتبابەتی رۆژًاهەًْضاًی٥٠٦ئابْریًاکات،

بە تایبەت بابەتی لەضەر کار زیاتر دەڵێي هییٌە
هێیٌەدەکەى.



ًاّدەزگاکە پرضیاریضێسدەُەم: تلە دەکەیت ئاهادەی بابەتاًەتدەدرێتکە بەّ گرًگی پرضەکاًیذا بە تایبەت
ژًاى؟

)ُیچ،کەم،تاڕادەیەک،زۆر،زۆرزۆر(.



بْبە پەیْەضتي کە بابەتاًەی ئەّ ّەاڵهەکاى پێی
دەزگاکاًی لەالیەى ژى بە تایبەت پرضەکاًی

پێذە گرًگی ضەرّبەغذاربْاًەّە رادەیەکی بە درێت
هاهٌاّەًذ.





٥٠%

٥٤%

٥٠%
٠١%

٥% ضیاضی

کۆهەاڵیەتی

ئابْری

ژًاى

گػتی

ُیتر

١٧%

١٢%

٥٠%

تارادەیەک

زۆر

زۆرزۆر
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ُەیەلەضەرُەربابەتێکیرۆژًاهەّاًیبتەّێتکاربکەی؟لەدەزگاکەتدائازادییتەّاّتپرضیارچْاردەُەم:

(.زۆرزۆرئازادم،زۆرئازادم،"تاڕادەیەکئازادینُەیە"هاهٌاّەًذ،کەمئازادینُەیە،ُیچئازادینًی)

خْێ ئەمٌئەگەر ّەاڵهی بۆ گػتی ذًەّەیەکی
ُەڵبژاردەیبکەیيپرضیارە دەبیٌيي ،

ـە.١٣٦رێژەی(،کەم)ّ(ادەیەک)تاڕ

 رایا٠٣٦ًبەاڵم ئازادیاىبەغذاربْاى زۆر ْایە
ب دەزگاکاًیاًەّە لەالیەى بابەتاًەیپێذراّە ئەّ ۆ

.یلەضەربکەىکەدەیاًەّیتکار



پازدەُەم: رۆژًاهەّاًیپرضیاری کاری لەضەر
بێت کێػەیەکی "ُەر بْیتەتەّە؟ کێػە "رّبەڕّی ًەخێر(. ّەاڵهەکەت)بەڵێ، کاریئەگەر لەضەر بەڵێیە،

تر(.)یاضایی،ضیاضی،کۆهەاڵیەتی،ئابْری،ئەهٌی،ُیرۆژًاهەّاًیرّبەڕّیچکێػەیەکبْیتەتەّە؟











زۆریٌەیە،بەاڵمًەبْهەتەّە"لەضەرکاریرۆژًاهەّاًیرّبەڕّیکێػە"ێربژاردەیًەخ ژًاىبەرێژەیلەبەراهبەردا
کێػە٠١٦ بًْەتەّەرّبەڕّی ضەرغخۆّەک. خطتۆتە تیػکیاى کێػەکا،یاى زۆریٌەی کەى بْى کۆهەاڵیەتی

بْە رّبەڕّیاى رێژەی بە ٤٢٦تەّە . ُەڵبژاردەی کە ئەهٌیە کێػەی کێػەکاى لە دیکە ژًە٥٠٦یەکێکی
راگەیاًذکارەکاًیگەرهیاًە.



١٧%

٣%

٠١%
تارادەیەکئازادینُەیە

کەمئازادینُەیە

زۆرئازادم

 ٦بەڵێ٠١

٦ئەهٌی٥٠ کۆهەاڵیەتی٤٢٦ ُیتر

٦ًەخێر١٣

لەکاریرۆژًاهەّاًیرّبەڕّیکێػە
بْیتەتەّە
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تاچەًذلەرّیخێساًیەّەرێگریتلێکراّەبۆکارکرکردىلەبْاریرۆژًاهەّاًی؟پرضیاریغازدەُەم:

 زۆرزۆر(.،تاڕادەیەک،زۆر،م)ُیچ،کە



لەّەاڵهیئەمپرضیارەدائەًجاهەکەپێواىدەڵێت،
خێساًەکاىُاّکاریکچەکاًیاىبۆکاریرۆژًاهەّاًی

)ُیچ( بژادەی دەبیٌي لێٌاکەىّەک رێگریەکیاى
٣٤٦ّەاڵهی ُەرّەک بەغذاربْاًە، یاى22٦ی

کاری بۆ رێگربْى خێساًەکاًیاى تاڕادەیەک دەڵێي
رۆژًاهەًْضیاى.

 
 


بەکارەکەت؟تتاچەًذئاضْدەیپرضیاریحەڤذەُەم:

)ُیچ،کەم،تاڕادەیەک،زۆر،زۆرزۆر(.

ئاضْدەى تەّاّی بە لەگەرهیاى هێیٌە رۆژًاهەًْضاًی
کارەکەیاى زۆر،بە ُەڵبژاردەیزۆر ُەرّەکدەبیٌیي

ُەرّەکتەًِادّ،١2٦ئاضْدەیيبەرزتریيرێژەیەبە
ک ُەڵبژێذراّە ُەڵبژاردە زۆرە لەگەڵ ئەّاًیع)زۆر،

زۆر(.

رۆژًاهەّاًیاى کاری بە ئاضْدەى تەّاّ ژًاى دەریذەخات ُەڵبژاردەکاًی)ئەهەظ چًْکە (ُیچ، ّ(کەم)ّ
ادەیەک(،رێژەیضفریاىتۆهارکردّە.)تاڕ




١%٠٤2%
زۆر

زۆرزۆر

22%

٣٤%

تارادەیەک

ُیچ
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)بەڵی،ًەخێر(.؟ّاًیتبیٌیٍْٓكاركردًتداخْلّّۆرکػۆپیرۆژًاهَهاٍّلَپرضیاریُەژدەُەم:

)لەضٌْریگەرهیاىبْى،لەگەرهیاى؟دەرەّەییاىبْىگەرهیاىضٌْریلەخْلەکاىئەّابیٌیْە،خْلتئەگەر
دەرەّەیضٌْریگەرهیاىبْى(.










کەرێژەیرۆژًاهەًْضاًیهێیٌەلەگەرهیاىُیچخْلێکیاىًەبیٌْە2٧٦لەّەاڵهەکاًذادەگەیٌەئەّدەرئەًجاهەیکە
ّەک راگەیاًذکارێکبەاڵ،ژهارەکەهیٌەیە زۆرە رێژەیە ئەم راگەیاًذى کاری بۆ پەیواًگام ّ زاًکۆ دەرچْی کە

ّۆرکػۆپێکیًەبیٌیبێت.ُیچخْلّرۆژًاهەّاًیەکاىًەبێتّ

دەضتذەکەّێتُەرّەکلەّەاڵهیپرضیاریدّەمئەّە خْلەکاًیاىبەزۆریلە،یکەخْلیاىبیٌیْەـە٤٧٦ئەّ
ە.١٤٦بْەکەرێژەیضٌْریگەرهیاى



رۆژًاهەًْضاًیئەًذاهیضەًذیکایپرضیاریًۆزدەُەم:
کْردضتاًیت؟

)بەڵێ،ًەخێر(.

یٌەپرضیارەدادەبیيرۆژًاهەًْضاًیهێلەئەًجاهیئەم
لەضەًذیکایرۆژًاهەًْضاى٥١٦لەگەرهیاىبەرێژەی

ًیي.ئەًذام

٦بەڵێ٤٧  

خْلەکاًتلەگەرهیاىبیٌیْەیاخْد
 دەرەّەیگەرهیاى

٦لەدەرەّەیضٌْریگەرهیاىبْى٠2 لەضٌْریگەرهیاىبْى١٤٦   

٦ًەخێر2٧  

لَهآٍّكاركردًتداخْلّّۆرکػۆپی
؟رۆژًاهَّاًیتبیٌیٍْ

٣%

٥١%

بەڵێ

ًەخێر
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 زاًیاریبەغذاربْاى .2


 تەهەىا.

بەرەّضەرەّەضاڵ٠٧٠٧-2١2١-٥٤
٢٣٦2٧٦٥١٦




ئاضتیخْێٌذى .ب

ئاهادەییزاًکۆّپەیواًگا
٤٣٦2١٦





؟یواًگاّزاًكۆپَلَتّاًیغٔرۆژًاهَرچْٓبَدٍ .ت
ًەخێربەڵێ
٧٦٥٧٧٦







باریخێسأًپ.

ضەڵتخێساًذار
١٧٦٣٧٦
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 دەرئەنجام و راسپاردە بەشی دوەم:

 دەرئەًجام(أ

رادیۆیەلەگەرهیاىلەهێیٌەرۆژًاهەًْضاًیزۆریٌەیکارکردًیدەبیٌيراپرضیەکەّەّەاڵهیدەرئەًجاهەکاًیلە.٥
 .حسبیەکاًيدەزگالەزۆرتریٌیػیاىُەرّەک

لەئەّەدالەگەڵبەاڵمضەرەکیاًە،کاریّپیػەرۆژًاهەّاًیزۆریٌەیاىبەغیگەرهیاىلەهێیٌەرۆژًاهەًْضاًی.2
 .ًابیٌرێيراگەیاًذىبەرپرضیاریەتیەکاًیّضەرەکیەکاًیجْهگە

هێیٌەراگەیاًذکاراًیزۆریبەغیئەّەیەدەکەّێتدەضتواىّەاڵهەکاىدەرئەًجاهیلەخااڵًەیلەّدیکەیەکێکی.١
ئاهادەکردًیُّەّڵطازیکاریلەخۆیاىکەهتربەرًاهە،پێػکەغکردًیلەگەڵدەکەىبێژەریکاریگەرهیاىلە

 .پێٌەدراّەدەرفەتیاىیاىداّەبەرًاهە

رۆڵێکیًاکرێتُەضتداّاقیعئەرزیلەبەاڵمهاهٌاّەًذە،ّەاڵهەکاىبەپێیبەرپرضیاریەتیپێذاًیدەرفەتی.٠
بەغێکیُّەبێتخْدیەکاًەّەتْاًابەپەیْەًذیبەغێکیرەًگەئەهەظپێذرابێت،پیاّاىلەچاّیەکطاًیاى

 .کۆهەاڵیەتییەکاىباّەتێڕّاًیٌەتریػی

لەکاتیبەراهبەریاىدەکەىرەگەزیبەجیاّازیُەضتتاڕادەیەکجەختذەکەًەّەهێیٌەرۆژًاهەًْضاًی.١
 .دەکەىجیاّازیەبەُّەضتزۆردەڵێيُەًذێکیاىبەغێْەیەککارکردًیاًْ

رۆژًاهەًْضیەّە،کاریبەُۆیدراّەًاّزڕاًذًیاىُەّڵیدەڵێيدیاربەرێژەیەکیهێیٌەرۆژًاهەًْضاًیُاّکات.٢
 .بًْەتەّەگێچەڵپێکردًیعرّبەڕّیدەڵێيزۆربەرێژەیەکیلەکاتێکذا

گرًگبەژًاًەّەپرضیبەپەیْەضتيبابەتاًەیئەّدەزگاکاًیاىدەڵێيهێیٌەرۆژًاهەًْضیژًاًیُەرّەک.٣
رێگەیاىکەهترکە،(ضیاضیّضەربازیئەهٌی،)بْارەکاًیّەکُەىپرضێکّبابەتچەًذبەاڵمدەزاًي،

 .بکەىلەضەرکاریاىپێذەدرێت

لەضەرکاریئاضاًیبەًاتْاًيدیاریکراّبابەتێکیچەًذلەّەکردّەباضیاىژًاىکەپێػْبەخاڵیّابەضتە.٤
ًاکات،ئابْریبابەتیلەضەرکاریئێوەلەیەکُیچدەڵێيراپرضیەکەبەغذاربْاًیضەرًجەجێگەیئەّەیبکەى،
 .دەکەىهێیٌەبەتایبەتبابەتیلەضەرکارزیاتردەڵێيهییٌەرۆژًاهەًْضاًی٥٠٦ُاّکات
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بیٌیْە،خْلیاىگەرهیاىلەهێرەگەزیرۆژًاهەّاًاًیزۆریٌەیکەدەرئەًجاهەیئەّدەگەیٌەّەاڵهەکاًذالە.٥
 .ًەدیْەخْلێکیاىُیچتریاىبەغێێکیبەاڵم

 .ًیيئەًذامرۆژًاهەًْضاىضەًذیکایلە٥١٦بەرێژەیگەرهیاىلەهییٌەرۆژًاهەًْضاًی.٥٧

 

 :راضپاردە(ب

٥ ئەّبەرپرضیاریەتیەکیبەاڵمضٌْرەکەلەراگەیاًذىکاریبۆُەیەباغیاىپێػەّەیەکیُاتٌەژًاىئەگەرچی.
ىبكَداًگیَالضَّبٍَّپێذاچًَْىّڵبذٍَُزگاكاىدٍپێْیطتَبۆیَ.داراگەیاًذىدەزگاکاًیلەلێٌابیٌرێتتۆیاى

 .رییجێٌذًٍگیُاّضَدیِێٌأًبَبۆكیَرًاهَبَّخػتَرٓبَگرتٌَبَّیعئَ،یََُبًٍّْٔهڕٍّلَكَ

داكَراپرضیَلَكٍّ.پێبذرێتّاًیاىرۆژًاهَٓدیكَرۆڵیهیذیا،لَداژًاىكأًقلیذیَتََڵرۆپاڵلَپێْیطتَ.2
ّأًرۆژًاهَغٔبَگرًگتریيبَبْارٍّئَكاتێكذالَزگاكاى،دٍلَىكَدٍ"تحریر"ًْضیيكارٓژًاىهتركَكَُاتٍْ

بًْٔبَگییگرًٍّرٍّّلَبێتدٍبۆیَ،كاًَّاًیَرۆژًاهَزگادٍگْتارٓرٓداڕێژٍكیَتاڕادٍّكرێتدٍژهارَُ
 .بذرێتًْشرۆژًاهَژًأًٓژهارٍ

١ ٓزۆریٌَچًْكَ،پێْیطتَّگرًگزۆركاًذاخْلَلَژًاىغذارییپێكردًٔبَّّأًرۆژًاهَخْلیٍّٓكردًَ.
ّزاییغارٍكاتّادٍخْلبیٌیيبۆیَیواًگاكاى،پَّزاًكۆلًَیيّأًرۆژًاهَكأًغَبَرچْٓدٍكاىًْضَرۆژًاهَ

 .بكاتزیاترییاىهَاكار

٠ تٔتایبَبَّكاىجۆراّجۆرٍزگادٍپێْیطتَ،یٍََُّژًاًَكاراییّرۆڵرضَبَكارٓكَتیَاڵیَكۆهًََالیَ.
بَمَُّبيًْشرۆژًاهَژًاًیُاّكارٓمٍَُّرٍّملَى،دٍدٍهیذیاییكارُٓارٍَُّّژًاىبَگرًگییّٓاًَئَ
 .بگرىپػتیاىازیعجیاّتٔڵوََُ

ًّْضاىرۆژًاهَربۆضَُێرظٓلَضَهَرضَلَ،ٍّژًاًَّّأًرۆژًاهَكارٓبَكاىًذیذارٍیٍْپَزگادٍپێْیطتَ.١
ٍُّّۆیَبًَّْشرۆژًاهَژًأًكأًهَخَلَكێكَیٍَّئَچًْكَبێت،َُرییاىضتپێػخَدٍتیاى،ضایَكَلَلێذاى
 .بيدٍُّاتْىگرفتزۆرتْغٔ

ّئٍَّٓڕّبًَْرّبَكأًغێْازٍبَئاغٌابْىٓبارٍلٍَّكرێتَبۆتیاىتایبَراُێٌأًّخْلپێْیطتیػَكرٍَُّ
.ڵپێكردىگێچَتٔتایبَبَ،ُێرغاًَ


