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پڕۆژەی ٍێػنی ثسّطَبُ چییە ؟

ىە هەرغبرێنی مىردضتبّەوە ثیت ئەتىاّی ثەژداری ثنەیت ىەً پڕۆژەیە
ئەتەوێت ؟! ىە  25خىىەمذا ثسّص و ئیع و مبرەمەت ثگەیەّە ضىد و قبزاّجی گەورە ؟

ثەژدارثە ىە پڕۆژەی  50متێت ثخىێْەرەوە  51هەّگبو پێػجنەوە !
( ىە  25خىىەمذا فنرەی ضەرەمی متێجێنی ثەّبوثبّگ و پر فرۆظ وەرگرە و ىە پیػە
و ثسّطەمەتذا جێجەجێی ثنە تب ضەرمەوتِ و فرۆظ و داهبتت زیبد ثنەیت )

ىەً پڕۆژەیەدا
 ىە ٍبوەی یەك ضبڵذا داهبتت زیبتر ىە  3ئەوەّذە زیبد ثنە .
 فرۆغی ثەرهەً و مباڵمبّت  5ثەراٍجەر زیبد ثنە .
 ضەرمردایەتی مردّی ثسّص و مبرەمەت .
 فرۆظ و ٍبرمێتیْگ ی ضەرمەوتىو .
 گەیػتِ ثە ئبٍبّجی ئبثىری .
www.awazhome.com
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پىختەی ميیيی متێجی ٍىغتەری  24مبتژٍێرە
● ىە ئێطتب دا

خەڵنی مبتی مەٍیبُ هەیە ثۆ ضەرّجذاّی ّبوەڕۆمی

رینالٍەمبّتبُ

،

ثۆ

چبرەضەر

مردّی

مێػەی

ّەخىێْذّەوەی

رینالٍەمبّتبُ پێىیطتە تێرواّیْی ّىێ دروضت ثنەیت ثۆ ( ثەهبی
مبتی ٍىغتەری ) .
● ثۆ ثەرثاڵومردُ و ثبزارضبزی ثەرهەً و خسٍەتگىزارییەمبّت پێىیطتە
ضىد

وەرثگریت

ىە

(غینبری

پێىەری

مبت)

ثۆ

ثەمبرثەراّی

ثەرهەٍەمبّت .
● غێىازی گىّجبّذّی ثەرهەٍەمبّتبُ ثە پێی گرّگی پێذاّی ریسثەّذی
ىەپێع داّبّی(ئەوىەویەتی) ٍىغتەرییەمبّتبُ ىە روی پبڵْەر  ،خىو ،
ئبضبّی  ،ثەهب و ثەّرخی دیبری ثنەُ .
● پػنی هبّذاُ و پبڵْەر ىە هێڵنبری ىە پێػتریْەمبُ(ئەوىەویەت)ی
ثەمبرثەر پێىیطتی ثە زۆرتریِ مبت هەیە ثۆی تەرخبُ ثنەیت .
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● پػنی ئەو ضەرمەوتْەی ىە گروپی (خىوەمبُ)ە پەیىەضتە ثەوەی مە
ئەو ثەرهەً و خسٍەتگىزارییەی ئێىە یبرٍەتی ٍىغتەری ثذات ىە
ثىاری (ئەّجبٍی ثذە و فەراٍۆغی ثنە ) .
● ئەو مەضبّەی مە ئەیبّەوێت مبتیبُ ثگەرێتەوە و ثە زایەی ّەدەُ
ثبغتریِ مڕیبرەمبِّ ىە خسٍەتگىزاری و ثەرهەٍەمبّتبُ ىە گروپی
(ئبضبّنبر)ُ  ،خىاردّی خێرا و مۆٍپبّیبی گەیبّذّی خێرا ىەٍە
ضىدٍەّذ ثىوُ .
● ثسّطەمبّی وەك زّجیرەی فرۆغگب گەورەمبُ ضەرمەوتْیبُ ىە گروپی
(ثەّرخی و ثەهب)یە و ثبغتریِ ّرخەمبُ دەخەّەڕوو .
● ىە جێی تەرمیس مردُ ىە ضەر تبیجەتَەّذی ثەرهەً (ثەرژەوەّذی مبت ،
گەڕاّذّەوەی مبت) ىە پێع چبوو ثگرە .
● ّسیل مردّەوەو ( ثەّرخبّذّی مبت ) ئەوەی ئەثێتە هۆی ئەوەی مە
ّىێگەری  ،زیبدمردّی داهبت و جیبوازی ڕمبثەرایەتیت هەثێت .
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ئەوەی ىەً پىختەی متێجەدا فێری ئەثیت :
✔ ثۆچی

ضەردەٍی

ثبزارضبزی

مالضیل

و

تەرمیس

خطتْەضەر

تبیجەٍەّذییەمبّی ثەرهەً مۆتبیی هبتىوە ؟
✔ چۆُ تەرمیس ثخەیْە ضەر مبتی ٍىغتەرییەمبُ و پێىیطتیەمبّیبُ ؟
✔ چۆُ ثۆ فرۆغتْی زیبتری ثەرهەً و خسٍەتگىزارییەمبُ ضىد ىە مبت
وەرگریِ ؟

ىە ئیَرۆدا هیچ مەش مبتی پێىیطتی ىە ثەردەضتذا ّییە ثۆ مڕیِ،
ئبدریبُ ضی ئىت ضتراتیژزاّی مۆٍپبّیبمبُ ىە متێجەمەیذا ئەً
ثبثەتەی غیتەڵ مردووە وە ثەمبرهێْبّی ىە ثسّطەمبّذا ڕووُ
ئەمبتەوە  .ئەو غێىازاّێنی تبزەی خطتىەتەڕوو مە مەٍی مبتی
ٍىغتەرییەمبّی گۆڕیىە و مردوویەتیە هەرەٍێل ثۆ زیبدمردّی
فرۆظ .
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ثەغی یەمەً  /هەڵجژاردەی زۆر  ،مبتی مەً (گرفتی
زۆریْەی ّەمڕیْەمبُ)
مڕیبرەمبُ ڕوثەڕووی هەڵجژاردی زۆر ثىّەتەوە ىە ثەرهەٍەمبُ و وەفبداری
ٍىغتەری مەٍی مردووە ٍ ،رۆڤەمبُ ئبزار ئەچەغِ ىەو مبرە زۆراّەی مە
هەیبّە ىەثەراٍجەر ئەو مبتە ضْىردارەی مە ىەثەردەضتیبّە ثۆ ئەّجبٍذاُ ،
ثەً غێىەیە مۆٍپبّیبو داٍەزراوەمبُ ڕوثەڕوی مێػەی رینالً و ثبزارضبزی
ثىّەتەوە ثۆ ضەرّجڕامێػبّی ٍىغتەرییەمبُ  .مڕیبرەمبُ پبرێسگبری ىە مبتە
پڕثبیەخەمبّی خۆیبُ ئەمەُ و ضەرّجی رینالٍەمبُ ّبدەُ .
ىەً جیهبّە پڕ ٍیذیبیەی مە ثەردەواً خەرینە ئەگۆڕێت و ىقی جیبی
ىێجىەتەوە مۆٍپبّیبمبُ پێىیطتە ثەردەواً تەرمیس ثخەّە ضەر مبت و ضەرّج
ڕامێػبّی مڕیبرەمبُ.
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جىاُ و ضەرّج ڕامێػی مۆٍپبّیبیەك ڕوثەڕوی

ڕمبثەرایەتی

ثىیەوە ىە گەڵ مۆٍپبّیبیەمی تر  ،ئەو مۆٍپبّیبیەی مە ثىمەڵەی وثنیْسی
ثەرهەً ئەهێْب ئبژەىێ هبوغێىەی ثە زیبدەوە خطتەڕوو ثە وێْەوە ثە
غێىازی ئۆّالیِ  ،ئەً مۆٍپبّیبیە گۆڕدرا ثۆ ٍبرمە(ثراّذ) و ثە ّبوثبّگجىو ثە
ّرخی هەرزاُ و ىقی داثەغنبری ضەرّج ڕامێع  .مۆٍپبّیبمەی تر ثۆ
ڕمبثەرایەتی وثنیْس جیهبّی (ثىمەڵەی ٍەجبزی) دەضت پێنرد  ،ثەاڵً
ّەیتىاّی وثنیْس ىە ثبزار ثنبتە دەرەوە  .دایجبة مبتی یبری ئۆّالیْەمبّی
ٍْذاڵەمبّیبُ ضْىردارمرد ثە ثىمەڵەمبّی وثنیْس  ،وە ىە ئەّجبٍذا ٍْذاڵەمبُ
مبتی زیبدەیبُ ثۆ ّەٍبیەوە ثۆ یبرینردُ ثە ثىمەڵەی ڕمبثەرەمبُ .
ثبزارضبزەمبُ ىە جێی تەرمیس خطتْە ضەر (ىە ثەرچبو ثىوّی ٍىغتەری ،
ّبوثبّگی ٍبرمە و ڕازیجىوُ ىە ثەرهەٍەمە) ئەثێت زیبتر ّیگەراّی هەثىّی
مبتی پێىیطت ثِ ثۆ ثەمبرثەرەمبّیبُ .
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ثۆ ڕوّیەتی ضْىردارییەمبّی ڕووثە گەغەی مڕیبرەمبُ ىە مبت و ڕێژەی
ضەرّجیبُ پێىیطتَبُ ثە چىارچێىەیەمی ڕێنخراویی ثە ژیْگەیی ّبوچەمەیە
 .زاّیْی ّىێگەری ىە ثەّرخبّذّی مبتی ٍىغتەری یبرٍەتیت ئەدات تب ثە
تەواوی ضىد وەرثگریت ىە مبت و ضەرّجی ٍىغتەری  .ئەً ڕواّگەیە
خەرینی وەاڵٍذاّەوەی ئەً پرضیبراّەیە :
✔ مۆٍپبّیبمەت ىە جیهبّی گىڕاودا چۆُ ثەرهەٍەمبّی ثفرۆغێت؟
✔ مۆٍپبّیبمەت چۆُ ئەتىاّێت ثە تەرمیس خطتْە ضەر ثەهبی مبتی
ٍىغتەری دەرفەتەمبُ ثەرفراواّتر ثنبت ؟
✔ چۆُ ئەتىاّێت ٍىغتەرییەمبُ ثۆ الی خۆی ڕامێػێت ؟
✔ ثبغتریِ رێگب ثۆ پبراضتْی ٍىغتەرییەمبُ مبٍەیە ىە ثەراٍجەر
ڕمبثەرەمبُ ؟

www.awazhome.com
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ثەغی دووەً  /ضىدوەرگرتِ ىە دەرفەتەمبُ ثۆ زیبدمردّی
فرۆظ و ثىُ ثە ثرەّذ
ئەّذازیبراّی مۆٍپبّیبی ّبیل ثۆیبُ دەرمەوت مە وەرزغەواّبُ ىە مبتی
ڕامردُ ىه ئبیپبدەمەیبُ ضىدوەرئەگرُ ثۆ گىێگرتِّ ،بیل ىە گەڵ ئەپو ثە
هبومبری یەمتری ثەضتەی وەرزغی (ّبیل پالش )یبُ دیسایِ مرد  ،ئەً
ثەضتە پێل هبتجىو ىە هەضتەوەرێنی ثێ تەه مە (ئەمەوتە ثْنی پێاڵوی
ّبیل) وە وەرگرێنی ئبیپبد مە ثەضتراثىیەوە ثە پەخػنەرەوەی ٍىزیل ،
هەضتەوەرەمە ٍبوەی ّێىاُ خێرایی و مبىۆری ضەرف ثىوی پێىاّە ئەمرد .
ئەگەرچی ثەرهەٍەمبّی تریع مبریبُ هبوغێىەی ئەٍە ثىو ثەاڵً مبری
رمبثەرەمبُ هەٍىو چبرەضەرەمەیبُ ثەً غێىازە ّەثىو ،ڕمبثەرەمبُ ىیْنیبُ
ىە گەڵ وێت ضبیتی ّبیل ّەثىو تب وەرزغنبراُ ثتىاِّ زاّیبری ڕاهێْبّی
پێػىویبُ ثەراورد ثنەُ ىە گەڵ ثەمبرثەرەمبّی تر  .ثەاڵً ئبیپبد ئەً
تبیجەتَەّذییەی هەثىو .
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مبتێل ّبیل هەڵطىمەوتی ىە گەڵ ٍىغتەری ثە غێىازی مرداری داهێْراو
ئەّجبً دا پػنی ثبزاری پێاڵوی وەرزغی ئەً مۆٍپبّیبیە  13%زیبدی مرد .
ّبیل ثە هۆی تەرمیسی مەٍتری ىە ضەر پێالو و تەرمیسی زیبتری ىەضەر ئەو
مبتەی وەرزغنبراُ ثەضەری ئەثەُ خۆی ىە ڕمبثەرەمبُ جیبواز مرد .
ىە ئێطتبدا مریبرەمبُ مەٍتر ىە  3%مبتی ثێذاری خۆیبُ ثۆ گەڕاُ و مڕیْی
ثەرهەً و خسٍەتگىزاری تەرخبُ ئەمەُ  .ئەً دۆخە ىە ثبزاری ئبڵىگۆڕمبری
ثبزرگبّیع ىەوە ثبغتر ّییە و ّسیل ئەثێتەوە ىە  10%تب  15%ىە مبتی
ثێذاری ،ئەٍە ىە مبتێنذایە مە ثبزار ژٍبرەیەمی زۆر ىە ثەرهەً و
خسٍەتگىزاری ئەخبتە ڕوو .
ثەغێنی گرّگ ىە مبتی خۆتبُ تەرخبُ ثنەُ ثۆ غینردّەوەی مبتەمبّی
ٍىغتەری  .ثەهبی ثەرهەً و خسٍەتگىزارییەمبّتبُ پێىیطتە زیبتر الرثێتەوە
ثۆ ثەّرخبّذّی مبت ىەو وەختەی مە ٍىغتەری ضەرفی ئەمبت ىە گەڕاُ و
مڕیْی ثەرهەً و خسٍەتگىزاری .
ىە ئێطتبدا زۆریْەی ٍىغتەرییەمبُ تەّبّەت ىە ّبوّىضیْیبُ ثۆ وەرگرتْی
َّىّەی خۆڕایی ئۆّالیِ دورمەوتىّەتەوە چىّنە مبتێنی زیبدیبُ ئەثبت .

بۆچی  90%كۆمپاویا و دامەزراوەكان شكست ئەهێىه ؟
لە پڕۆژەی مێشكی بسوسمان

لە كۆتایی ئەم كتێبەوە زاویاری وەربگرە
ىە هەرغبرێنی مىردضتبّەوە ثیت ئەتىاّی ثەژداری ثنەیت ىەً پڕۆژەیە
www.awazhome.com
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ثەغی ضێیەً  /غینردّەوەی مبتپێى (فرضەتی مڕیِ
ثذۆزەرەوە)
ىە غینردّەوەی مبتپێى ضىد وەرثگرُ ثۆ تێگەیػتِ و ضەرّجذاّی
ثەمبرثەراُ ثۆ هەڵطەّگبّذیبُ و مریْی ثەرهەً .
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مبتپێى هێڵنبرییەمی چىار ثەغە مە هەڵطەّگبّذّی ٍىغتەرییەمبُ
ئەمبت ىە ڕواّگەی :
 -1پبڵْەر و هبّذاُ (ضەرّجڕامێػبّی مبت)  :زۆریْەی ثبزارضبزەمبُ
هەوڵێنی زۆریبُ داوە ثۆ ثەدەضتهێْبّی غىێْگەیەك ىە ثەغی
پبڵْەر  ،ئەڵجەتە ئەً غىێْگەیە جێگیر ّییە ثۆ زۆرێل ىە ثرّذەمبُ وە
ضەرّجیبُ زۆر ىەضەری ّییە ٍ .ىغتەرییەمبُ هۆگری خۆیبُ ثە
درێژایی مبت ىە دەضت ئەدەُ تەّهب ىە مبتێنذا ّەثێت مە تەوژٍێنی
ثەردەواً ىە ّىێگەری  ،ضەرّجیبُ ثۆ ثەرهەٍەمە ڕامێػت .
 -2خىو ( عبدەت و مبتی ئۆتۆٍبتیل)  :ثەمبرثەرەمبُ ڕۆژاّە مبتێنی
زۆریبُ ىە ثەغی خىوەمبُ تێذەپەرێِْ ثۆ َّىّە  :چىّە ضەرمبر و
گەڕاّەوەیبُ  ،ئەً خىواّە ثە غێىازی ئۆتۆٍبتیل و ثە ثێ
ثیرمردّەوە و ضەرّجی ئبگبیبّە ئەّجبً ئەدرێت .
 -3ئبضبّی (گەڕاّذّەوەی مبت)  :ثە پێچەواّەوە ثەمبرثەراُ مەٍتریِ
مبتیبُ وە ىەهەٍبّنبتذا مبتی ضەرّجی تەواو ىە ثەغی ئبضبّی
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

هێڵنبرییەمە ضەرف ئەمەُ  .ئەٍە خبڵێنی ثْچیْەییە ىە ثەغی
ئبضبّی  ،ئەو مبرەی مە خىاردّە خێرامبُ ئەّجبٍی ئەدەُ .
 -4ثەهب (مبتی مەٍنراوە) ّ :رخی رێَْىّینبر هەٍى غتێنە ىە ثەغی
ثەهب  ،ئەو ثەغەی مە ٍىغتەرییەمبُ مەٍتریِ مبت و ضەرّجی
خۆیبُ تبیجەت ئەمەُ پێىەی .
ثەرهەً و خسٍەتگىزارییەمبّتبُ ىە ضەر ثْەٍبی غینبری مبتپێى وە ثە
ضىدوەرگرتِ ىە گىّجبوتریِ غێىازەمبُ ثبزارضبزی ثۆ ثنەُ ّ .ىێگەری و
(ضىدٍەّذثىُ ىە مبت )ی ثەرهەً زیبتر ىە تبیجەتَەّذییەمبّی تر ىە رینالً
و ثبزارضبزیذا جەختی ىەضەر ثنەّەوە  .غینردّەوەی مبتپێى مبرئەمبتە ضەر
ڕەفتبری ثەمبرثەر وە تەرمیس ئەمبتە ضەر هەّگبوی خێرا و جێجەجێنردّی مڕیِ
.ئەگەر ٍىغتەرییەمبُ ىە ڕووی هەڵطەّگبّذّی ثەهبی مبت پيەیەمی ثەرز
ّەدەُ ثە ثەرهەٍەمەتبُ ىە ژیبّی خۆیبّذا مبتێل تەرخبُ ّبمەُ ثۆ ضىد
وەرگرتِ ىە ثەرهەٍەمەتبُ .
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

ثەغی چىارەً  /چىار هۆمبری ضەرەمی مە مبر ئەمبتە ضەر
تێپەڕاّذّی مبتی ثەمبرثەرەمبُ ىە مبتی مڕیْذا
یەمەً /تێگەیػتِ ىە مبت  :خەڵل ّبزاِّ ئەّجبٍذاّی مبرێل چەّێل درێژە
ئەمێػێت .
دووەً  /پەضەّذی مبت  :مڕیبرەمبُ مبتێنی زۆر ضەرف ئەمەُ ثۆ ثیْیْی
ئەو غتبّەی مە حەزیبُ ىێیەتی وەك ضەیرمردّی ئۆتۆٍجێيی تبزە  .ئەگەر
حەزیبُ ىە غتێل ّەثێ مبتی مەٍتری ثۆ تەرخبُ ئەمەُ وەك مڕیْی مۆغت
ىە گۆغتفرۆغی .
ضێیەً /ضْىرداری مبت  :ىەواّەیە ئەو مڕیبراّەی مە مبتی مەٍیبُ هەیە و
پەىەیبّە ىە مبتی مڕیْذا زۆر گرّگی ثە ثەرهەٍەمەی تۆ ّەدەُ .
چىارەً  /ضبتی قبیو مردُ  :ئەً ضبتبّە خەڵل هبُ ئەدات ثۆ مڕیْی
غتێل .
ثەرهەٍەمەی تۆ ئەمەوێتە مبً ثەغە ىە هێڵنبری مبتپێى ؟ گرّگتریِ ثەظ
ثۆ ثەرهەٍەمەت مبٍەیە ؟ ثەً پرضیبراّە هێڵێنی مبتی ثۆ ثەرهەٍەمە
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

دیبری ثنە ٍ :ىغتەری چ مبتێنی خۆی تەرخبُ ئەمبت ثۆ چبالمیەمی تبیجەت
؟ چ غتێل زیبتر مبتی ٍىغتەری ئەگێرێتەوە ؟ چ غتێل زیبتر ئەثێتە هۆی
ئەوەی پبرەی مەٍتر ضەرف ثنبت ؟ چ ثەرهەٍێنی رمبثەرەمبُ
غىێْگرەوەی ثەرهەٍەمەی تۆیە ثۆ ژیبّی ٍىغتەری ؟

ئبضتی ضەرّجی ثەمبرثەراّی ثەرهەٍەمبّتبُ ثپێىُ !
ئبیب ىە چەّذ پیػەدا خەرینی مبرُ ؟ىە یەك مبتذا چەّذ جۆر تەمْەىۆجی ثە مبر ئەهێِْ ؟ وەك ضەیرمردّیتەىەفیسۆُ  ،ثەمبرهێْبّی ٍۆثبیو  ،گەراُ ىە ئیْتەرّێت و ...
ىەواّەیە ٍىغتەرییەمبُ ىەیەمبتذا ىەچەّذ ثەغێنی هێڵنبرییەمەدا چبالك
ثِ .
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

ثەغی پێْجەً  /پبراٍەتری ّىێی مبت و ضەرّج ثەً ضێ تەمْینە
فراواّتر ثنە

یەمەً /زیبدمردّی ثەهبی مبت ( یبُ داثەزاّذّی تێچىوّی مبت )
مبتی ئبٍبدەثىوّی ثەمبرثەر واتە ئەو مبتەی مە ىە ٍبرمێت یبُ وێت
ضبیتەمەتەُ زیبدی ثنە  .ثەرێىەثەراّی فرۆغگبمبّی ثەقبڵی و ثەرهەٍە
گرّگەمبّی وەك ّبُ و غیر ىە مۆتبیی دومبّەمەوە دائەّێِ ثۆ ئەوەی
ٍىغتەری ّبچبر ثێت ثگەرێت ثە تەواوی دومبّەمەدا  .وردە فرۆغیەمبُ ىە
ئیْتەرّێت ضىد وەرئەگرُ ىە ڕضتەی ( فرۆغی تبیجەتی ئەٍڕۆ) تب ئەواّەی
ضەرداّی وێت ضبیتیبُ مردووە ثیبّهێڵْەوە  .دروضتنردّی ( خۆغحبڵی
خێرا ) یەمێنی ترە ىەو رێگبیبّەی مە ثەمبری ئەهێِْ  .فرۆغیبرە
ئۆّالیْەمبُ ثە ثیرۆمەی (یەك ميیل ) مبر ئەمەُ تب ئەو ٍىغتەرییبّەی مە
غیبوُ و پێػتر دیبرییبُ مردووُ ثتىاِّ پێیبُ ثفرۆغِ .

چۆن بسوسەكەت پێش ئەخەیت و فرۆشت زیاتر ئەكەیت؟
بڕواوە پڕۆژەی مێشكی بسوسمان
ىە هەرغبرێنی مىردضتبّەوە ثیت ئەتىاّی ثەژداری ثنەیت ىەً پڕۆژەیە
www.awazhome.com
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

دووەً  /پێْبضەی تەواوەتی مبتی ثەمبرثردُ
ثڕیْی مبت یەمێنە ىە ڕێگبمبّی ئەً مبرە  ،ثۆ َّىّە ئەو مۆٍپبّیبیبّەی مە
ثەرهەٍە ّبیبة و گراُ و ٍۆدە ئەدەُ ثە مرێ مە ٍىغتەری تىاّبی مڕیْی
ّییە وەك میف و جبّتب  ،ئۆتۆٍجێو .

ضێیەً  /گۆڕیْی ڕێڕەوی مڕیِ و ثەمبرثردُ
ثەمبرثەرەمبُ ثەگػتی ثۆ مڕیْی مباڵمبُ ثەً قۆّبغبّەدا تێپەڕ دەثِ :
( ئبگبیی  .ضەرّج  .پەضەّذی  .مڕیِ ) ثەاڵً ىە ئێطتبدا مۆٍپبّیبمبّی
وەك ئەٍبزۆُ  ،عەىیجبثب و  ...مڕیِ و ثەمبرثردّیبّنردوە ثە یەك ،
ئەٍبزۆّیع ثەً ڕێگبیە ضىد وەرئەگرێت ثۆ خىێْەرەمبّی متێجی ئەىنترۆّی
 .ىە ئێطتبیػذا مۆٍپبّیبمبُ غىێْی ( داوامردّینڕیِ و ثەمبرثردُ ) یبُ
گۆریىە ىە گەڵ یەمتری .
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

ثۆَّىّە  :رۆژّبٍەیەمی ثەّبوثبّگ خىێْەرە تبزەمبّی خۆی هبُ ئەدات ثۆ
ثەغی ئیْتەرّێتی خۆرایی  ،ىە مبتێنذا زاّیبرییە گرّگەمبّی ضەرثبثەتەمبُ
ئەپبرێسێت ثۆ ئەّذاٍەمبّی مە تێچىوّی ئەً خسٍەتگىزارییەیبُ داوە  .ئەٍە
ڕووّە مە تەمْەىۆجیبی ئۆّالیِ دەرفەتی دەضت ّەگەیػتْی ّىێ و مۆّی
خطتىەتەڕوو ثۆ فرۆغتْی ثەرهەً و خسٍەتگىزاری .
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

ثەغی غەغەً  /ضەرّجڕامێػەمبّی مبت
ىە غینردّەوەی مبتپێى ثەغی هبّذاُ پێىیطتی زیبتری هەیە ثۆ
ضەرّجڕامێػبّی ثەرهەٍەمبّتبُ ىە الی ثەمبرثەراُ ىە ثەراٍجەر زیبتریِ ثڕی
مبت و ضەرّجذاُ  .پبراضتْی ئەً وەفبدارییە ثۆ ٍبوەیەمی درێژ ئبضبُ ّییە
 ،ىە جێی ئەوە ٍىغتەری ىەً ثەغەوە ثجەرە ثەغی خىوەمبُ مە تیبیذا
ثڕیبرەمبّی مڕیِ ثەغێىازی ئۆتۆٍبتیل ڕوئەدات .
ثۆ َّىّە  :ثەرهەٍی ّەرٍە ئبٍێر ( ضۆفت وێر )ی ئەّذاً تەوەر مە ٍبّگبّە
ثە غێىازی ئۆتۆٍبتیل ثەڕۆژ(ئەثذەیت) ئەثێتەوە ثىەتە خىو و عبدەت .
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

مبتێل ىە ثەغی هبّذاُ چبالمیت هەیە هەضت و تێگەیػتْەمبّی
ٍىغتەری ثئبڵێْە ىە یەك  ،ثۆ ئەّجبٍذاّی ئەً مبرە ثۆ ضىدوەرگرتِ تەرینس
ثخەرە ضەر یەمێل یبُ چەّذ داّەیەك ىەو هبّذەراّە :
-1پەضەّذمردُ .
-2ثبثەتبّی پەیىەضت ثە حەزی و عیالقەی مەضی  :وەك رژێَی خۆرامی ،
ضەرٍبیەگىزاری  ،ڕیننبری مەضی و ) ...

ئەتەوێت داهاتت لە كارەكەتدا زیاتر بكەیت ؟ بە ماودووبووێكی كەمتر ؟!
زاویاری لە پڕۆژەی مێشكی بسوسمان وەربگرە .
ىە هەرغبرێنی مىردضتبّەوە ثیت ئەتىاّی ثەژداری ثنەیت ىەً پڕۆژەیە
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

مبتی ئۆتۆٍبتیل
ئەگەر ثەرهەً و خسٍەتگىزاری ئێىە ثتىاّێت ژیبّی ٍىغتەری ثبظ ثنبت و
ّیگەراُ ّەثێت و ئبراٍی ثۆ ثگەرێْیتەوە وە ثەرەوپێع ثیجبت ئەتىاّیت
جیبگەری ثە دەضت ثهێْیت ىەثەغی خىوەمبُ  .ىە ڕاضتیذا هەرچەّذە
هەوڵە زهْیەمبُ مەٍتر ثێت ثبغترە ثۆ ئەوەی ٍىغتەری تەرمیسی پەرظ
ّەثێت  ،وە ّبتەوێ ٍىغتەرییەمبُ ثە ضەرّج خطتْە ضەر هەڵجژاردەی تر
ىە جىڵە ثىەضتِ .
گەراّی گۆگڵ َّىّەیەمی ثبغە  ،زۆریْەی تبك ئەوەّذە خىویبُ گرتىوە ثە
گەڕاّی گۆگڵ مە هیچ هەضت ّبمبت پێىیطتی ثە هەڵجژاردّەمبّی تر هەیە.
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

ثالك ثێری َّىّەیەمی ترە ىە ثەرهەٍەمبُ ىە ضەرثْەٍبی خىوەمبُ
دروضت ثىوە  ،ئەو ثەرهەٍبّەی مە تێچىوّی ضەرەتبیی ّییە یبرٍەتی

ثەمبرثەراُ دەدات تب خىوەمبّیبُ ثەرفراواُ ثنەُ  .ىە ضەر ئەً ثْەٍبیە
ثەرهەٍبّێل دروضت ثنەُ مە ثەغێىازی ئۆتۆٍبتیل ثەڕۆژ(ئەثذەیت)
ئەثْەوە یبُ ثەهەٍبّێل دروضت ثنە مە هبّی ٍىغتەری ئەدات مە ىە
ٍبوەیەمی زۆر مىرتذا ضىدی ىێىەرثگرێت .
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موشتەری  42كاتژمێرە

وەڕگێران  :وەزمی قادر

گەڕێْەرەوەمبّی مبت ثۆ ٍىغتەری ثۆ ئەوەی غَەك و ثەرهەٍی
زیبتر ثنڕُ
ئەو مەضبّەی مە تەواوی مبرەمبّیبُ ىە مۆتب ضبت ئەّجبً ئەدەُ وە
ئەواّەی ئەیبّەوێت ضىدٍەّتر ثِ ،مڕیبراّی ثەغی ثەرهەً و خسٍەتگىزاری
ئێىەُ ىە ثەغی ( ئبضبّنبری ) مە ىە ثْچیْەدا ثبثەتەمە گەڕاّذّەوەی مبتە .
فبضت فىد و فێذمص(مۆٍپبّیبی پۆضتە و گەیبّذُ) و  ...ضىدیبُ ىەٍە
وەرگرتىوە مە زۆریْە ثىّەتە هۆی مڕیْی ثەرێنەوت  .غىێْگەی
جىگرافیبیی و ثەهبی مبت تەوەر تبیجەتَەّذی ثبوی ئەو مۆٍپبّیبیبّەیە مە
پػتیبُ ثە ئبضبّنبری ثەضتىە  ،ئەگەر ئەً مۆٍپبّیبیبّە ثە ضەرمەوتىاّە مبر
ثنەُ زۆریْە ئەتىاِّ ثڕۆّە ثەغی (خىوەمبُ) .
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ثۆ ئەوەی

وەڕگێران  :وەزمی قادر

ثتىاّت غىێْگەی ئبضبّنبری دروضتجنەیت ثۆ

مۆٍپبّیبمەی خۆت ضىد وەرثگرە ىەً  3غێىازە :
-1مەٍنردّەوەی مبتی گەڕاُ  :ئەثێت ىە غىێْگەیەمی دروضت ثیِ .
-2مەٍنردّەوەی مبتی مڕیِ  :تىاّیْی مڕیْی خێرا  ،ئبضبُ و ثە یەك ميیل
َّىّەیەمی ّبیبثە ثۆ ئەٍبزۆُ .
-3مەٍنردّەوەی مبتی ثەمبرثردُ  :مۆٍپبّیبی ثەرهەٍهێْبّی جيىثەرگ ڕۆڵی
درووٍبُ یبُ خسٍەتنبری هەیە ثۆ ٍىغتەرییەمبّی  .دڵْیبیە مە هەٍیػە
گىّجبوتریِ جيىثەرگ و پێىیطتی الوەمی ثە ثبغتریِ غێىە داثیِ ئەمبت
ثۆ ٍىغتەرییەمبّی مە ىە هەٍى دۆخێنذا ئبٍبدە و ىەثەردەضتذایە  .ئەً
مۆٍپبّیبیە زاّیبرییەمی وردی هەیە ىە ضەر ٍىغتەرییەمبّی وە ثْنەیەمی
ئۆّالیْی تبیجەت ثە جيىثەرگەمبُ هەیە مە مبتی ثۆ گەڕاُ و مڕیْی
جيىثەرگی ویطتراوی ثۆ ٍىغتەری مەٍتر مردوەتەوە  ،هێسی ئەً زاّیْی
ثە ئۆّالیِ مردّە ثىەتەهۆی ئەوەی مە ٍىغتەری ثەرهەٍەمبّی ئەً
مۆٍپبّیبیە پەضەّذتر ثنبت ىە ڕمبثەرەمبّی .
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مبتی مەٍنراوە
مۆٍپبّیبمبّی وەك فرۆغگب زّجیرەییە گەورەمبُ مە ىە ثەغی ( ثەهبو
ّرخبّذُ ) ضەرمەوتىوُ ثبغتریِ ّرخەمبُ ئەخەّە ڕوو .
ىێرەدا ضێ دیبردە ثۆ ڕمبثەرایەتی ىە ثەغی ثەهبو ّرخبّذُ ئەخەیْەڕوو :
-1زیبدمردّی جۆراوجۆری ثەرهەٍەمبُ  :فرۆغگب گەورەمبُ مبریگەرُ چىّنە
ڕووثەرێنی فراواُ ىە ثەرهەٍەمبُ ىە فرضەتێنی مڕیْذا ئەخەّە ڕوو .
-2ئبضبّنردّی ڕەوەّذی مڕیِ  :هەڵجژاردەی مڕیْی زۆر مەڵەمە ٍەمەُ
ثەضەر مڕیبردا  ،ثڕیبری مڕیْیبُ ثۆ ئبضبُ ثنەُ .
-3ثەمبرثردّی رینالً  ،پێػْیبز و ئۆفەری خێرا  :ثۆ دیسایِ و ّىضیْی
رینالٍی مبریگەر پێىیطتبُ ثە داتبی ٍتَبّەپێنراو هەیە ىەضەر چۆّیەتی
هەّگبوّبّی مڕیِ ىە الیەُ ٍىغتەریەمبّەوە .
ىەً جیهبّی ضەرقبڵ و فرە مبریەدا ثەرهەً و خسٍەتگىزاریەمبّتبُ
پەیىەضت ثذەّەوە ثە مبتی ٍىغتەری و ثینەّە فرضەت ثۆی  .تێچىوّی
فرۆظ و ثبزارضبزی پەیىەضت ثنەّەوە ثە مبتی ٍىغتەرییەوە .
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پڕۆژەی ٍێػنی ثسّطَبُ
 50متێت ثخىێْەرەوە  51 ،هەّگبو پێػجنەوە !
ىە  25خىىەمذا ثسّص و ئیع و مبرەمەت ثگەیەّە ضىد و قبزاّجی گەورە
( ىە  25خىىەمذا فنرەی ضەرەمی متێجێنی ثەّبوثبّگ و پر فرۆظ وەرگرە و ىە پیػە
و ثسّطەمەتذا جێجەجێی ثنە تب ضەرمەوتِ و فرۆظ و داهبتت زیبد ثنەیت )

ىەً پڕۆژەیەدا :
 ىە ٍبوەی یەك ضبڵذا داهبتت زیبتر ىە  3ئەوەّذە زیبد ثنە .
 فرۆغی ثەرهەً و مباڵمبّت زیبتر ثنە .
 ضەرخطتْی ثسّص و مبرەمەت .
 ضەرمردایەتی مبری ثسّص و مبرەمەت .
 فرۆظ و ٍبرمێتیْگ ی ضەرمەوتىو .
ٍ تَبّە ثە خۆمردُ ثۆ ضەرمەوتِ ىە پڕۆژە .
 گەیػتِ ثە ئبٍبّجی ئبثىری
 و ...

پىختەی  50متێجی ثەّبوثبّگ و پرفرۆظ ثە زٍبّی مىردی ىە
ثىارە جیبوازەمبُ ىە ڕووی :
ثسّص  ،زیبدمردّی داهبت ،ثەهێسمردّی الیەّی ٍەعْەوی ،
ضەرمردایەتی  ،ثەهێسمردّی مبراٍەیی پیػە ٍ ،برمێتیْگ،

ٍتَبّەثەخۆمردُ  ،ثەرێىەثردّی داٍەزراوە  ،ئێِ ئێڵ پی ... ،
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زّجیرەی متێجەمبّی پڕۆژەی ٍێػنی ثسّطَبُ
ّبوی ىیطتی تەواوی متێجەمبُ و ّىضەرەمبّیبُ
ریس
ثەّذ
ی

ّبوی متێت

ّىضەر

1

21رێگبی ّبیبة ثۆ ئەوەی ثسّطێنی قبزاّج ویطت و پڕضىد دروضت
ثنەیت

2

ٍىغتەری  24مبتژٍێرە (یبضبی ّىێی ضەرمەوتِ ىە ئبثىری خێرا و
هەٍیػە پەیىەضت )

3

ىە گفتىگۆوە تب دروضت مردّی پەیىەّذی (جیبوازی مەضبّی مبریگەر ىە
پەیىەّذییەمبُ )

4

ثەضتْی مۆثىّەوەی ضىدٍەّذ (الثردّی ٍبّذوویەتی و پەرێػبّی و
ثەفیرۆداّی مبت ىە مۆثىّەوەمبُ )

5

ثیْیْی ئۆتۆٍجێيە ضىرەمبُ ( رێَْىّی خىد  ،تیٌ و داٍەزراوەمەت ثۆ
ئبیْذەیەمی ئەرێْی )

الرا گىدریچ

6

چۆُ هەرغتێل ثە هەرمەضێل ثفرۆغیِ ؟

داڤ مبهيە

7

پەردەی ضێیەً ( ٍبرمێتیْگ ىە رێگەی ٍۆثبیيەوە )

چبك ٍبرتیِ

8

ئبٍبّجی ضەخت ( ّهێْی گەیػتِ ىە غىێْی ئێطتب ثۆ غىێْی خىازراو )

ٍبرك ٍۆرفی

9

دیبرینردّی پێىیطتیە غبراوەمبُ (دروضتنردّی ثەرهەٍی ّبیبة)

10

ثبزارضبزی هبّذاُ ( هبّذاّی ٍىغتەرییەمبُ ثۆ مڕیْی زیبتر و ّبضبّذّی
ئێىە ثە مەضبّی تر )

11

دوثەراٍجەر (چىُ ىە ٍبوەی  3ضبڵ یبُ مەٍتر داهبتت دوو ثەراٍجەر
ئەمەیتەوە )

مَروُ هراىذ

12

ثبراُ دروضتنردُ ( رامێػبّی ٍىغتەری ّىێ ثۆ غبرەزایبُ )

فۆرد هبردیْگ

13

ّهێْیەمبّی گفتىگۆی ثەهێس ( ّهێْیەمبّی ٍبٍۆضتبی گفتىگۆ )

ڕاجر داوضۆُ
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ثرایبُ ترێطی
ئبدریبُ ضی.ئىت
جبُ ضی
ٍبمطىێو
چبرىی هبومیْس

میت گبفیِ
رۆثێرت ئیَجریبه
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14

دروضت ثىو ثۆ پێذاّی عیػق ( دروضت مردّی ثەرهەً ثۆ ئەوەی
ٍىغتەری ضەرضبً ثنەیت )

15

غێىازی مۆٍپبّیب ضەرمەوتىەمبُ (ثە دەضت هێْبّی قبزاّج ىە ٍۆدێيی
ثسّطی خىاضت تەوەر )

16

غێىازی قطەمردُ ىە گەڵ ٍىغتەرییەمبُ (مبریگەری دروضتنردُ ثە
غێىازی ٍبجیل)

دیبُ ثرّجبً  ،تبً
الرینِ

17

هیچنبت ثەیبّیبُ ئیَەیڵەمەت ّەمەیتەوە ( چەّذیِ ضتراتیژی ّىێ ثۆ
ضبدەمردّەوەی ژیبّی مبرەمەت )

جىىی ٍىرگِ
ضترُ

18

ضەرمەوتِ ىە وتبرثێژی (چۆُ ىە هەر دۆخێنذا ثە ثەهێسی وتبر پێػنەظ
ثنەیِ ؟)

ثرایبُ ترێطی

19

خسٍەتگىزاری ّبیبة  ،قبزاّجی ّبیبة (ّهێْیەمبّی خطتْەڕووی
خسٍەتگىزاری  5ئەضتێرە )

20

مبتێل مبرەمبَّبُ زۆر رێگەچبرە چییە ؟ (مبرەمبّتبُ مەً ثنەّەوە ئەّجبٍی
زیبتر ثە دەضت ثهێِْ )

الرا ئیطتل

21

هێسی هەڵجژاردەی مەٍتر (هىّەری ضْىردارمردّی خۆت ثۆ مبرەمبُ)

ىییۆ ثبثىتب

22

ٍتَبّەی زیرەمبّە (دروضتنردّی دەگَەّی  ،وزە  ،غبدی ىەً جیهبّە ثێ
ٍتَبّەیە)

ضتڤِ مۆڤی

23

گۆڕیْی ميیل ثۆ ٍىغتەری (تەمْینی ضەىَێْراوی ثبزارضبزی ثۆ گۆریْی
ترافینی ئۆّالیِ ثۆ داهبت )

داُ فبرضتر

24

گەڕاُ ثە دوای ڕووّی (ثبزارضبزی ىە دوّیبی تێنەڵ و ثێ ٍتَبّەدا)

جێل تراوت

25

ثە ضیطتٌ مردّی مبرەمبُ ( پێنهبتەیەمی ضبدە ثۆ داهبتی زیبتر و مبری
مەٍتر )

ضبً مبرپْتر

26

هێسی خىو (هۆمبری ئەّجبٍذاّی مبرەمبُ ىە ژیبّذا )

چبرىس دوهیگ

27

ثیبّىهێْبّەوە قەدەغەیە (هێسی رێننبری مەضی)

ثرایبُ ترێطی

28

فرۆغی ضەرمەوتىو ىە ئبثىری ّىێذا (چۆُ ىە قەیراّی ئبثىریذا ثە
ضەرمەوتىویی ثفرۆغیِ ؟)

29

پیتر ثىت رایت
ریل مبظ ،
دیىیذ مبىهبُ

ىیۆّبردۆ ئیْگيری

دُ مْذی

ثە دەضت هێْبّی داهبتی روئیبیی ( داهبتی خۆت ىە هەر ثبرودۆخ و
ثبزارێنذا زیبد ثنە)

ثرایبُ ترێطی
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30

ئەفطبّەی مبرضبزی ( ثۆچی زۆریْەی ثسّطە ثچىمەمبُ ضەرمەوتىو ّبثِ و
رێگەچبرە چییە ؟)

31

چۆُ ىە گەڵ مەضبّی تر ثە خێرایی پەیىەّذی دروضت ثنەیِ ؟ (46
ّهێْی ثچىك و ّىێ ثۆ ضەرمەوتْی گەورە ىە پەیىەّذیەمبُ )

الیو ىىّذش

32

 21رێگبی ّبیبة ثۆ گۆرێْی ثڕوای ّەرێْی ثۆ ئەرێْی (ثۆقەمەت قىت ثذە)

ثرایبُ ترێطی

33

هەضتەمبّی ثنىژی ئێىە (حەوت رێگب ثۆ زاڵجىوُ ثەضەر هەضتە
ژەهراویەمبُ )

34

غێىازی مۆٍپبّیب ضەرمەوتىەمبُ ثۆ دورمەوتْەوە ىە مبری ثێ عەقاڵّە

35

ئبٍبدە  ،وەغبّذُ  ،ئبٍبّج ( ىە ضفر تب ضەدٍيیۆُ )

ٍبینو
ٍطترضىُ

36

ثەرێىەثەرە گەورەمبُ گەغە ئەمەُ

مِ ثالّچبرد

37

هەّگبوی گرّگ ثۆ مەٍنردّەوەی تێچىوُ و زیبدمردّی ّىێگەری ىە ثسّص

38

دروضتنردّی ثرەّذ ىە  30ڕۆژدا

39

دیسایِ ثە غێىازی ئەپڵ (حەوت ثْەٍبی دروضتنردّی ثەرهەً و
خسٍەتگىزاری مە ٍىغتەری ضەرضبً ئەمبت)

40

ٍيیۆّەرە ميینیەمبُ
(ىە رێگەی ثسّطی ئیْتەرّێتی مەٍتر مبر ثنە و زیبتر ژیبُ ثنە )

41

پبّسە یبضبی ثە ّرخی گەغەمردُ

42

چۆُ زۆرتر ثفرۆغیِ ؟

ٍبینو گرثر

میِ ىیْذیْر
ّیو ضَیت ،
پبتریػیب ئینبّێو

ریل ٍریفیيذ
ضیَىُ ٍیذىتىُ
جبُ ئیذضِ
ئیطنبت فبمص
جبُ ضی
ٍەمطىێو
ضتیى ضَیت ،
داُ ای غىىتس

ئەً پڕۆژەیە ثەرهەٍی تیَی وێجطبیتی ئبوەز هۆً
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ىە هەرغبرێنی مىردضتبّەوە ثیت ئەتىاّی ثەژداری ثنەیت
ىەً پڕۆژەیە
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ىە پڕۆژەی ٍێػنی ثسّطَبُ تەواوی ئەً متێجبّە وەرگێراوُ ثۆ زٍبّی مىردی و
ثەژدارثىاُ ضىدٍەّذ ئەثِ ىێی ىە دوای ثەژداری و ئیػتراك مردّیبُ .
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پڕۆژەی یەمطبڵەی ٍێػنی ثسّطَبُ
چۆّیەتی ثەژداری و ّبوتۆٍبر مردُ :

ئیػترامی یەك ضبڵ .

ّرخ  195 :هەزار دیْبر

داغنبّذّی مبتی  16%ئەمبتە  164هەزار دیْبر ( تب ) 2020/3/25
( ثۆ ئەو ثەرێساّەی خێراتر ّبویبُ تۆٍبر ئەمەُ )
ثۆ ثەژدارثىاّی خىىی ثسّطی مەضێتی ّ .رخ125 :هەزار دیْبر( تب ) 2020/3/20
( ثۆ ئەو ثەژدارثىاّەی خێراتر ّبویبُ تۆٍبر ئەمەُ )
ثۆ ثەژدارثىاّی خىىی ّىخجەمبّی ٍبرمێتیْگ

ّ .رخ 145 :هەزار دیْبر ( تب ) 2020/3/20

( ثۆ ئەو ثەژدارثىاّەی خێراتر ّبویبُ تۆٍبر ئەمەُ )

ثۆ ثەژدارثىاّی خىىی خێراخىێْذّەوە

ّ .رخ 155 :هەزار دیْبر ( تب ) 2020/3/20

( ثۆ ئەو ثەژدارثىاّەی خێراتر ّبویبُ تۆٍبر ئەمەُ )

ئەً داغنبّذّە مبتیە
تب ثەرواری  2020/3/25ثەردەواٍە
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پڕۆژەی ٍێػنی ثسّطَبُ ىە یەك ڕواّیْذا ثە خػتە
ئۆفەر و خسٍەتگىزاری

ئیػترامی ٍ 3بّگە

ئیػترامی ٍ 6بّگە

ئیػترامی یەك ضبڵ

ّرخ

 65هەزار دیْبر

 95هەزار دیْبر

 164هەزار دیْبر

ژٍبرەی متێت

 12متێت

 25متێت

 50متێت

فبیيی دەّگی متێجەمبُ

ّییە

هەّذێنیبُ

هەٍىیبُ

وێجیْبر

ّییە

 2داّە

زیبتر ىە  6داّە

دیبری و ئۆفەری تر

ّییه

ّییه

هەیەتی

ثۆ زاّیبری زیبتر و مڕیْی پالّی ئیػتراك پەیىەّذی ثنە :

( 07508749287 – 07715014257ڤبیجەر  .تيیگراً)
ئەً پڕۆژەیە ثەرهەٍی تیَی وێجطبیتی ئبوەز هۆً
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ىە هەرغبرێنی مىردضتبّەوە ثیت
ئەتىاّی ثەژداری ثنەیت ىەً پڕۆژەیە
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