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باٌطّيَػتٍاوة

ِؤكازى ئةً كؤزِة

بةزٌاوةى كؤزِةكة

َةكةً ثيَويطنت؟ كاوة خويٍَدٌطة باغرتيٍة؟
دايةٌطةكاُ بؤضى بؤ وٍدال

00:11

َةكةً بكةً؟ دادة و واوؤضتاكاُ ضاوةزِواٌى
ضؤُ دةتوامن ِاوكازيي وٍدال

داطىاز كاثالُ :ئةٌداوى دةضتةى بةِزيَوةبةزى ٌاوةٌد

َةكةً دةكةُ؟ ئةطةز ثيَويطتي بة زاويَربوو زوو لة كآ
ضى لة وَ و وٍدال
بكةً؟ ض غتيَك ثيَويطتة بؤ بةدةضتّيٍَاٌى خوىل زاِيٍَاُ ياُ خويٍَدُ لة
شاٌكؤكاٌدا؟ وٍيؼ وةك باوكيَك ياُ دايكيَك ضيىجيَدةكسيَت لةً بازةيةوة
بؤ ئةوةى خواضتةكاٌى وٍيؼ زةضاوبكسيََ؟
ئةً ثسضيازاٌة و ضةٌديَ ثسضيازى تس لة ويَػكى باوكودايكاٌدا ِةية و
بةتايبةتيؼ باوكودايكة كوزدةكاُ ضوٌكة غويٍَيَك ٌيية زوويتيَبكةُ بؤ
وةآلوداٌةوةى ثسضيازةكاٌياُ لةبازةى خويٍَدُ و ثةزوةزدةوة.
َىاٌيا شؤز كةً لةبازةى كؤضبةزة
شؤز اليةٌى ثةيوةٌديدازيؼ لة ئةل

وؤزكػؤثةكاُ
يةكةً وؤزكػؤث :قؤٌاخى فيَسكسدٌى ثيَؼ قوتاخباٌة تا ٌاوٌووضني لة

دةضجيَك و بةخيَسِيٍَاُ

قوتاخباٌةدا
َبووُ
 -ياوةزيكسدٌى دايك ثيَؼ و ثاؽ وٍدال

ثيت كالوضَ :عوودةى غازى بيمةفيَمد
د.فةزةج زةوؤ لة شاٌكؤى بيمةفيَمدةوة وضةز بة وةقفى ئةٌدزياع-
وؤز

 ثةزوةزدةكسدُ و تةٌدزوضتى باواُ و ئةزكى ثةزوةزدةكسدُضيَمدا ئةزضةالُ :كازوةٌدى غازةواٌى بيمةفيَمد لة فةزواٌطةى كازوبازى

كؤزِطيَس :داطىاز كاثالُ
00:11

 KiTa -وةك غويٍَيَكى طةغةكسدُ و ثةزوةزدةو فيَسكسدُ

كؤضبةزاُ و فسةكةلتوزى ()RAA

لةطةهَ كؤزِةكةدا وؤزكػؤث بةِزيَوةدةضَ

يةكةً وؤزكػؤث  :قؤٌاخى فيَسكسدٌى ثيَؼ قوتاخباٌة

تا

ٌاوٌووضني لة قوتاخباٌةدا

َةى كازوبازى كؤوةآليةتى ,بيمةفيَمد
زيَداز ئويَصةُ كؤوةل
دووةً وؤزكػؤث :زاييكسدٌى خويٍَدُ لة قوتاخباٌةدا
 -ثةيكةزبةٌديي ضيطتةوى خويٍَدُ

دووةً وؤزكػؤث :زاييكسدٌى خويٍَدُ لة قوتاخباٌةدا

 -لةضيطتةوى خويٍَدٌدا ضى لة دايكوباوك ضاوةزِواٌدةكسيَت

ٌاِيٍَسيَت .كوزدةكاُ لة وآلتى خؤياٌدا داُ بة ٌاضٍاوة كوزديةكةياٌدا

ضيَيةً وؤزكػؤث :دواى قوتاخباٌة ضيديَت ؟

 -قؤٌاخى بسِيٍى  KiTaبةزةو قوتاخباٌةى ضةزةتايي

ٌاٌسيَت و تةٌاٌةت توغى ضةٌديَ زاوةدووٌاُ و ضةوضاٌةوة بووٌةتةوة و

ضووٌة دٌياى كاز ياُ خويٍَدُ لة شاٌكؤكاٌدا

كوزدةكاٌةوة دةشاٌَ وشؤزجاز لة ئاوازة زةمسييكاٌدا ٌاوى كوزد

الدييةكاٌياُ خاثوزكساوُ بؤية بوازى طةزِاٌةوةغياُ بؤ وآلتةكةياُ ٌية.
شؤزبةى وٍداهَ و طةجناٌى كوزد لةطةهَ ضآ شواٌدا كةوزةدةبَ بيَئةوةى
كةضيَك ياُ اليةٌيَك ِةبيَت كة ثػتيواٌيياُ بكات و شواٌةكةياُ
ثيَػبخات .لة زاضتيػدا فسةشواٌى و فسةكةلتوزيي كوزدة كؤضبةزكاُ
ضةزضاوة و بٍاغةيةكى طسٌط ثيَديٍَيَت و دةبآ ثػتطرييبكسيَت و طةغةى
ثيَبدزيَت.
َيٍةوةى كوزدى لة بؤُ و فةزواٌطةى
ئةً كؤزِة بة ِاوكازى ٌاوةٌدى ليَكؤل
كازوبازى كؤضبةزاُ و فسةكةلتوزيي لةغازى بيمةفيَمد) (RAAو شاٌكؤى
بيمةفيمد زيَكدةخسيَت و دةزفةتيَكى باغة بؤ دايكاُ و باوكاٌى كوزد كة

 03:01ثػوو

 بسِيٍى قوتاخباٌةى ضةزةتايي بةزةو قؤٌاخةكاٌى تس ثػتطرييكسدٌى دايكاُ وباوكاُ لة وةزطستٍى بسِيازدا لة قؤٌاخىَةكاٌياٌدا
ضةزةتايي وٍدال
جاِيت بةغاز :ئةٌداوى ئةجنووةٌى خويٍَدُ لة كؤلَ
ٌيمطويَ ئطفةٌدياز :كازوةٌدى غازةواٌى بيمةفيَمد لة فةزواٌطةى كازوبازى

00:11

ََ – ضى
َدةوال
َى بؤ ِةل
باوكاُ و دايكاٌى كوزد قؤل

ثيَويطتة بكسيَت و ضى دةغآ بكسيَت؟
خطتٍةزِووى ئةجناوى وؤزكػؤثةكاُ و ديازيكسدٌى ئةو
دةزفةتاٌةى لةبةزدةضتاُ بؤ خيَصاٌة كؤضبةزةكاُ كة ضؤُ ِةىل
خويٍَدُ بةِيَصبكسيَت و بةزدةواوى ثيَبدزيَت.

شاٌيازى لةبوازى "خويٍَدُ و ثةزوةزدة و ثيػةى" داِاتووى

ٌيمطويَ ئطفةٌدياز :كازوةٌدى غازةواٌى بيمةفيَمد لة فةزواٌطةى

َىاٌى و ِةزدوو شازاوةى
َةكاٌياُ كؤبكةٌةوة .كؤزِةكة بة شواٌى ئةل
وٍدال

كازوبازى كؤضبةزاُ و فسةكةلتوزى ()RAA

كسواجنى و ضؤزاٌى دةبيَت و ضةٌديَ وةزطيَسِ بؤ ئاضاٌكازيي

طفتوطؤ لةبازةى بابةتى طوتازةكةوة

بةزِيَوةضووٌى كؤزِةكة لةوآ دةبَ.

00:11

كؤتاييّيٍَاُ بة كؤزِةكة

كؤضبةزاُ و فسةكةلتوزى ()RAA

ضيَيةً وؤزكػؤث :دواى قوتاخباٌة ضيديَت ؟
ضووٌة دٌياى كاز ياُ خويٍَدُ لة شاٌكؤكاٌدا
 كاوة ثيػة و ثطجؤزى لة ضيدا؟َةكاٌياُ و
 ئازةشووى باواُ بؤ ثيػةى داِاتووى وٍدالواقيع
 ئةو ضيطتةواٌةى ِةُ بؤ فيَسبووٌى ثيػةيةك باشازِى كاز :خويٍَدُ لة شاٌكؤدا ياُ فيَسبووٌى ثيػة؟فةزةج زةوؤ :لةشاٌكؤى بيمةفيَمدةوة

د.

