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ثةسةثيَذاى
بةثيَى ساثؤستى نةتةوة يةكطشتوةكاى
بشيتية لة بةكاسييهانى دةسامةتة سشوشتيةكاى و سوودوةسطشتو ليياى بة شيَوةى بةسنامة
داسيَزساو بؤ دابيهكشدنى ثيَذاويستى نةوةكانى ئةمشؤ بةبيَ ئةوةى ببيَتة مايةى
يةسةشةكشدى لة نةوةكانى داياتوو .
ياخود كشداسيكى ثالى بو داسيزساوة بة ئاماجنى بةدةستًيَهانى طؤسِانكاسى .
ثةسةثيَذانى كصتوكالَى
ثشِؤسةيةكى ثالى بوداسيَزساو بؤ ئةجنامذانى طؤسِانكاسى ضةنذى وجؤسى ئةسيهى لة كةستى
كصتوكاىل .
ئاماجنى ثةسةثيَذانى كصتوكالَى بشيتية لة صيادكشدنى بةسيةمى كصتوكالَى و ضاكشدنى
جؤسياى .

طشنطرتيو كيَصة كانى ثةسةثيَذانى كصتوكالَى
ساالنة كصتوكالكشدى توشى ضةنذيو طريوطشفتى سشوشتى ومشؤيى دةبيتةوة كة ئةمةط كاسيطةسى
ساستةوخؤ دةكاتة سةس بشِى بةسيةمى كصتوكالَى و داياتى جووتياس .
لة طشيهطرتيو طشفتة سشوشتيةكاى
.1دةسدى كصتوكالَى
بةسووبومةكصتوكالَيةكاى تووشى ضةنذيو نةخؤشى سشوستى دةبو كةلةئةجنام بةشيَك ياى يةموو
بةسووبومى سالَةكة دةفةوتيَت ئةمةط لة اليةك كاسيطةسى دةبيَت لة سةس جووتياس لة اليةكى تش لة
سةسئابووسى ووالت .
 .2دواكةوتهى باسانى ثةلَة
دياسنةبوونى كاتى باسانى ثةلَة ياى دواكةوتهى لة يةنذيك سالَ باسانى ثيَض وةخت دةباسيت دةبيَتة
يؤى شةوصبوونى دةغمَوداى بةالم لة دوايذا باساى سادةوةستيَت وناباسيَت تا كاتيَكى دسةنط ئةمة كاسيكى
صؤس دةكاتة سةس طةشةكشدى و نصومنا كشدنى سووةك ضونكة كاتةكةى بةسةسضووة بؤية سووةك
بةتةواوى فشياناكةويَت مادةى خوساكى بؤ طولَةكانى دسوست بكات
دةبيتة مايةى كةمبوونةوةى بةسيةم لة يةكةى سووبةس .
باسانى صياد لة ثيَويست سووةك توشى رةنط يةهليهاى دةكات .

.3طشفتى خاك
يةكيكة لة يؤكاسة طشنطةكاى كة كاسيطةسى يةية لةسةس كصتوكالَ

بهرووبومه رهگدارهكان پۆتاسيۆم زياتر بهكاردێنن له بهرووبومهكانى ديكه ئهمهش دهبێته
كهمبونهوهىرێژهىپۆتاسيۆم.

 بهكارنة هێنانىپهينو نةهێشتنهوهىزهوىبهشێوهىبهيارزهوىبيپيتدهكاتوهاوسهنگىپێكهاتهكانىخاك تيكدةدات.
 چاندنى خاك به بهرووبومێك دهبێته هۆى الواز بوونى ئهو خاكه بۆ ئهو بهرووبوم ه بهاڵم بۆبهرووبومێكىترالوازني هلهبهرجياوازىپێداويستىرووهكهكانبۆجۆهرهاكانزا.
 -خاكىالوازئهوخاكهيهناتوانێپێداويستيهكانىرووهكلهماددهىئهندامىوكانزاىدابينبكات.

فشاواى بوونى شاسةكاى لةسةسحسابى صةوى كصتوكالَى كاسيكةسى خشابى يةية لةسةس
ريهطةى كصتوكالَى .

كيَصة مشؤيةكاى
.1ضةشهى تؤ
نةبوونى تؤى باوةسثيَكشاو دةبيتةيؤى كةمبوونةوةى بةسيةمى كصتوكالَى لةطةلَ نةبوونى
شاسةصايى جووتياس لة يةلَبزاسدنى جؤسى تؤيةكاى و باشى و خشاثياى ئةمانة طشفنت لة
بواسى كصتوكالَى .
 .2بةكاسييَهانى كةسستةى كؤى
بةكاسييهانى كةسستةى كؤى وةك طاسو و داس و جةجنةس و دسةخ .....يتذ لة كاسووباسى
كصتوكالَيذا بةبةساوسد بة كةسستةى نوىَ وئاميَشة سةسدةميةكاى .
 .3سؤلَى حكومةت لة ياوكاسى نةكشدنى جووتياس
جووتياس بة شيَواصى سةسبةخؤكاسدةكات بة بى بوونى يةمايةنطى لة نيَواى حكومةت و
جووتياسو اليةنة ثةيوةنذى داسةكاى و نةبوونى كاديشى ساييهشاو وتاقيطةو  ....يتذ .

ضاسة سةسةكاى





لةسةس حكومةت ثيَويستة باشرتيو بهربِكشنى قةالَضوكشدنى دةسدى كصتوكالَيةكاى لةكاتى
بالَوبوونةوةى ميض ومةطةص لة وةسصى طةشةكشدى .
لةكاتى دواكةوتهى باسانى ثةلَة ثيَويستة سوود لو سةسضاوة ئاويةكانى تش وةسبطرييَت وةك
سووباسو دةسياضةكاى بة دسوست كشدنى بةست وبةنذاوى ثتةو بةمةبةستى كصتوكالَكشدى
ضاسةسةسكشدنى كةم بوونةوةى صةوى كصتوكالَى بة دانانى ماستةسثالى بو فشاواى بوونى
شاسةكاى بةشيَواصى صانستى نةك لةسةس حسابى صةوى كصتوكالَى .
دابيهكشدنى تؤى باوةس ثيَكشاو و ساييهانى جوتياساى لةسةسضؤنيةتى ناسيهةوةى جؤسى
تؤى باط وخشاث

سوثاس بو ئامادةبونتاى

