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 بەشی یەکەم: راپۆرت

 :ستپێك ده. 1

 ثە گەرٍیبّیع ئیسارەی ىە ثەر، گیراّە جیبٗاز رێکبری چەّسیِ ک٘رزضتبُ ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثۆ
 .پێکٖێْرا ثباڵ ىیژّەیەکی ،ٕەرێٌ ٗەزیراّی ئەّجٍ٘ەّی ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ئەّجٍ٘ەّی ثڕیبری

 زەت٘اّرێت کە الٗاز ذبڵی ٗ ٕەڵە ىە ّەثُ٘ ذبڵییع ثەاڵً ث٘ە، ثبظ تبڕازەیەک غبرەزایبُ قطەی ثە ثڕیبرەکبُ
ی ٍبٗە ثێت پێ٘یطت ی ٗٓ ئٔ ثەثێ ثەاڵً ثُ٘، ثبظ ضەرەتبرێکبرەکبُ  زەڵێِ ٕبٗاڵتیبّیع زإبت٘، ثۆ ثکرێت ئەزٍُ٘

 . زەکرایەٗە زرێژکەرەّتیْەی ٍبڵەٗە 

 چی زەکرێت کە زەکەیِ ئەٗە ثۆ ثەزٗازاچّ٘یع زەکەیِ، الٗازەکبُ ٗ ثەٕێس ذبڵە ىە ثبش ٗرزی ثە راپۆرتەزا ىەً
  ثکرێت؟ ىەضەر کبری ئەٗەی ثۆ جێٖێػت چی کۆرۆّبٗە؟ ٕۆی ثە زەرکەٗت کەىێْێک چ زإبت٘؟ ثۆ ثکرێت

 

 . لێکەوتەی بڕیارەکان2

 کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثەٕۆی ىێکەٗتەکبّی ٗ گەرٍیبُ یەکەً: کػ٘کبڵی

 ج٘تیبراُ ّیگەراّی ( أ

 زیبّیبُ کػت٘کبڵیەکبّیبُ، زەٗیە ضەر ثچْەٗە ىێسەکرا رێگریبُ ئەٗەی ثەٕۆی ىەٗەزەکەُ ثبش ج٘تیبراُ ىە ٕەّسێک
 .ثەرکەٗت٘ە

 چّ٘کە ثەرکەٗت، زۆرً زیبّی ٕبت٘چۆٗە قەزەغەی ثەٕۆی: "ٗتی کەالر، غبری ىە ج٘تیبر ٍحەٍەز، عٍ٘ەر ئبکۆ
 پالضتیکی ذبّ٘ی ىە ٕەث٘ ضەٗزەً کبتێکسا ىە ثچٌ، قبچبخ ثە رۆژاّە ّبچبرثً٘ ثکەً، کێڵگەکەً ضەرزاّی ّەٍسەت٘اّی

 ".ثکەً ضەرزاُ ثەرزەٗاٍٚ ثە ث٘ پێ٘یطت ٗ ث٘ زا

 رٗثەڕٗی ج٘تیبراُ ٕەرثۆیە ّەث٘، فەرٍی زەٗاٍی کػت٘کبڵ ٘ثەرایەتیثەڕێ ضەرەتب ٕبت٘چۆزا، قەزەغەی ثڕیبری ىەکبتی
 کێڵگە ٗ ثبخ ذبٗەُ ثۆ رێگەپێساّیبُ ٍۆڵەتی ٗ کرزەٗە زەٗاً ثە زەضتیبُ ثڕیبرێک ثە زٗاتر ثەاڵً ثّ٘ەٗە، ئبضتەّگ

 .کرززەر ج٘تیبراُ ٗ ٕەّگەٗاُ ٗ
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 ث٘، ثەرییەکبُ زارە ثەرٕەٍەکبَّبُ ٗ ٕەث٘ ثبذَبُ ئێَە: "ثەٗەزەکبت ئبٍبژە کەالر، غبری ىە ج٘تیبر کبٍەراُ، زاّب
 ّەزەکرزیِ ثۆ ٍۆڵەتیػیبُ ث٘، زرٗضت ثۆ گرفتَبُ ٕبت٘چۆ قەزەغەی ثەٕۆی ثکەیِ، ضەرزاّی رۆژاّە پێ٘یطتە
 ".ضەرەتبٗە ىە پێگەیبّسیِ زیبّٚ زەرزەکرا کە ثڕیبراّەی ئەٗ قبیَقبٍیەتەٗە، ىەالیەُ

 زۆریبُ ٍەترضیەکی ئەٗاّیع کە ٕەث٘ە، کێڵگەکبّیبُ ىە پەىەٗەریبُ ىەٗەکرز ثبضی ٕبٗاڵتیە ئەً ئەٗەغسا ىەگەڵ
 .ث٘ث٘ زرٗضت ىەضەر

 

 زەرزەکەُٗ ثەرٗثً٘ چْیْەٗەی ىەکبتی زیبّەکبُ: گەرٍیبُ کػت٘کبڵی ( ة

 ثەرٕەٍە چْیْەٗەی ٗەرزی ىە ئەٗا ثێت، زۆر ئەّسازەیەکی ثە ئەگەر زیبّەکبُ ی،کػت٘کبڵی اّیپطپۆڕ ثەٗتەی
 کە ثبرٗزۆذەی ئەً ثەٕۆی ئەٗەغسا ىەگەڵ زەثِ، زۆر ٍبزی زەرەرێکی ت٘غی ج٘تیبراُ ٕبٗیْەییەکبُ کػت٘کبڵیە

 .ٕەرێٌ ّبیەّە ئبضبّی ثە زیکەغەٗە ٗاڵتبّی ىە ثەرٕەٍبّە ئەٗ ٕەیە،

 ج٘تیبراُ زیبّەکبّی: زەڵێت گەرٍیبُ، کػت٘کبڵی ىە ثبذساری ٗ ذسٍەتگ٘زاریثەغی  ثەرپرضی ٍحەٍەز، ئیطَبعیو
 ثەاڵً ٕبت٘چۆٗە، قەزەغەی ثەٕۆی ث٘ثُ٘ زیبُ ت٘غی ئەگەر زەرزەکەٗێت ثەرٕەٍەکبّیبُ چْیْەٗەی ىەکبتی ثەگػتی

 .ثجِ زیبُ کەٍتریِ ت٘غی ئەٗەی ثۆ ٗەرگریِ ثۆ رێگەپێساّیبُ ت٘اّیَبُ ٕەرزٗ ئێَە

 کێڵگەیەک ذبٗەُ ٗ ج٘تیبرێک ٕیچ" زیبرّیِ زیبّەکبُ ئێطتب تبٗەک٘ کرزٗە ازاچّ٘یبُٗثەز ئەٗاُ: کرزٗە جەذتیػی
 ".ّەکرزٗیِ پێ٘ە پەی٘ەّسی ٍەثەضتە ئەٗ ثۆ ٕەّگەٗاّێک یبُ

 .ثەرٕەٍسەٕێِْ ٍی٘ە ٗ ضەٗزە ىە جۆراٗجۆر ثەرٕەٍی کە ٕەیە ٍۆڵەتی ثبخ ٩٫ٰ گەرٍیبُ ىە

 کبتیئەٗ کێڵگە ٗ ثبذبّە  زۆری ثەغی ث٘، ثەرٕەٍەکبُ چْیْەٗەی ٗەرزیکەٗتج٘ە کبتێک کە  ٕبت٘چۆ قەزەغەی"
 ئەٍەظ کرا، ثۆ رێگەپێساّیبُ تبٗک٘ ٗیطت رۆژی زە ّسیکەی کرزث٘، گ٘ڵیبُ ثەرٗثٍ٘ەکبُ ث٘، زەرٍبّکرزّیبُ
 ىە کػت٘کبڵیی ئەّسازیبری ٍەجیس، ّ٘ری ."ٍی٘ە ٗ ضەٗزە ٗ کێڵەگە ثەرٗثٍ٘ی ثۆ زەثێت ّەرێْی ئەّجبٍەکەی
 ٗای ٗت. گەرٍیبُ، کػت٘کبڵی

 

 

 ٕەڵسایەٗە ج٘تیبراّی گرفتەکبّی کۆرۆّب ( ت
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 ثە ّیِ پبثەّس ج٘تیبراُ :زەڵێت ،گەرٍیبُ کػت٘کبڵیگػتی  ثەڕێ٘ثەرایەتی ىە یکػت٘کبڵی ئەّسازیبری ،ٍەجیس ّ٘ری
 کە ٕەیە ٕەّگەٗاّبُ زەضتەی ضيێَبّی ىە ثۆَّّ٘ە ك یٔزەضتە یبُ کبرا ضەّسیکبیەکی ّەثّ٘ی ثەٕۆی، یبضبٗە

 ىەّێ٘اُ الٗاز زۆر یپەی٘ەّسیەک ٕەرثۆیە ،ّیە ئەٍە گەرٍیبُ ىە ثەاڵً ،زەکبت پبرێسگبیە ئەٗ ٕەّگەٗاّبّی ّ٘ێْەرایەتی
 .ثگەیەّێت زاٗاکبریەکبّیبُ ّیە ّ٘ێْەریبُ ٗەیٔ ث ٕەیەزا  گەرٍیبُ کػت٘کبڵی ٗ ج٘تیبراُ

 ج٘تیبراّی یەکێتی: "زەڵێت کبرزەکبت، گەرٍیبُ کػت٘کبڵی ىە ضبڵە ٯ٨ کەٍبٗەی ،(ٍحەٍەز ئیطَبعیو) ٕبٗکبت
 ".ّەٕبت ثەقطە ثبرٗزۆذە، ثەٗ ج٘تیبراُ ت٘غجّ٘ی ىەکبتی ّە ٗ کۆرۆّب پێع ّە الٗازە، زۆر ىقەکەیبُ ىێرە ک٘رزضتبُ

 ىەکبتی ئەٗەی ثۆ ثکرزایە زرٗضت ج٘تیبراُ ثە تبیجەتی ثبجی ک٘رزضتبُ ج٘تیبراّی یەکێتی زەث٘ایە ىەکبتێکسا
 چەّسیِ رێگەپێساّەکبّیبُ ثۆ چّ٘کە ثکەُ، ٕبت٘چۆ ئبضبّی ثە ثت٘اِّ ج٘تیبراُ ٕبٗغێ٘ە ثبرٗزۆذێکی زٗرضتجّ٘ی

 .زەکرا ثۆ پێساّیبُ رێگە ریسثەّسی ثە ئەٗەی ثەٕۆی زٗاکەٗتِ رۆژ

 ىە ۆرۆّبک ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ىەالیەُ ّەث٘ە ثبٗەڕپێکراٗ ج٘تیبراُ یەکێتی رێگەپێساّی ثبجی
 .گەرٍیبُ

 ّبثێت، ٗتیبُ کەچی ٕەث٘ ثبجَبُ ئێَە ّەث٘، ض٘زی ٕیچ ج٘تیبراُ یەکێتی ثبجەکەی: ٗتٚ ٍحەٍەز،ئیطَبعیو 
 .ٕبت٘چۆ ثۆ ٕەثێت گەرٍیبّتبُ ئیسارەی رێگەپێساّی فۆرٍی ئەثێت

 

 پ( زۆرتریِ زیبّی قەزەغەی ٕبت٘چۆ ثەر کێڵگەی پەىەٗەر کەٗت٘ە

رٗثەڕٗی کێػە ثّ٘ەٗە ىە کبتی  ضەرەتب زۆرثەی ج٘تیبرەکبُکػت٘کبڵی گەرٍیبُ ئبٍبژە ثەٗەزەکبت گػتی ثەڕێ٘ثەری 
 .کراضەر چبرەکێػەکەیبُ ا، ثەاڵً ىە ٍبٗەیەکی کەٍسا قەزەغەی ٕبت٘چۆز

ٕۆیەغەٗە ىە ئبضتی پبرێسگبکبُ، ثەٗ ٍبُ کرزىیژّەی ثەرەّگبرثّ٘ەٗەی ڤبیرۆضی کۆرۆّب ضەرزاّیغبزیە حطێِ، ٗتی: 
 ثۆ ج٘تیبراُ ٗ ذبٗەُ کێڵگەکبُ کرز. رفتەکە کەً ث٘یەٗە ٗ پػتگیریَبُگ

رۆژ ّەیبّت٘اّی ضەرزاّی کێڵگە ٗ  ٨١ئەٗ کەضبّەی کبری کػت٘کبڵی کێڵگەیی ٗ ٕەّگەٗاّی زەکەُ، ٍبٗەی 
ٗ ثبذەکبّیبُ ثکەُ، زٗاتر ثە پێی ئەٗ رێگەپێساّەی ثۆیبُ کرا زەیبّت٘اّی ضەرزاّی کێڵگە ٗ ذبّ٘ی پالضتیکی 

 ج٘تیبر پػتگیری ثۆکرا. ٨١١١ثبذەکبّیبُ ثکەُ، ٕبٗکبت ىەگەرٍیبُ زیبتر ىە 
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ىە کۆی ٕەٍ٘ پرۆژە کػت٘کبڵیەکبُ کػت٘کبڵی گەرٍیبُ، ىەثبرەی زیبّەکبّەٗە ٗتی: "گػتی غبزیە حطێِ، ثەڕێ٘ثەری 
ٕێْبّە ثبزاڕی  کێڵگەی پەىەٗەرٍبُ ئبٍبزەثُ٘ ثۆ ٫١ثۆ  ٬٪ی ەکەرتی پەىەٗەر زیبّی زۆری ثەرکەٗت کە ّسیک

 ".ٕۆی ئەٗ قەزەغەیەٗە ضبخ ّەزەث٘یەثەاڵً ثە  ،ثەرٕەٍەکبّیبُ

 

 زٗەً: تەّسرٗضتی ٗ ثێجەغجّ٘ی ٕبٗاڵتیبُ ىە ذسٍەتگ٘زارییەکبُ

 زٗگیبُ ژّبّی گرفتی ٗ ضۆّبر ّەثّ٘ی (أ 

پػکْیْێکی  ٕیچ ّەثّ٘ی ىە ثُ٘ ّیگەراُ ثەگػتی ،ٕبت٘چۆ ثە ٕۆی کۆرۆّبٗە قەزەغەی ىەکبتی ٕبٗاڵتیبُ ىەگەرٍیبُ
 ىەٗەزەکبت ثبش کەالر ٕبٗاڵتیەکی ثەغێ٘ەیەک، ئەً حبڵەتە کبریگەریی ىەضەر ژّبّی زٗگتبُ زیبتر ث٘ە، ضۆّبر

 .ىەثبرچ٘ە ضکی ٍبّگییەکەی ضێ ٍْبڵە پسیػکەٗە، ىەالیەُ ییّْەثیْ ٗ ضۆّبر ّەثّ٘ی ثەٕۆی ٕبٗژیْەکەی

: کرز رٗزاٗەکە ىە ثبضی ثەٍػێ٘ەیە زاٗە، ىەزەضت گیبّی ٍْبڵەکەیبُ کە ذبتّ٘ەی ئەٗ ٕبٗضەری ضەرتیپ، ضەرزار
 پسیػک ثەاڵً ّەقیت، غێرەی غەٕیس ّەذۆغربّەی ثرزٍە ثەپەىە ث٘، ثُ٘ ّەزیف ت٘غی ث٘، زٗگیبُ ٕبٗژیْەکەً"

 ّبت٘اّیِ پێیبّ٘ت ثۆیە ّیٌ، زکتۆرێک ٕیچ ّەذۆغی :ٗتی ٕبژیْەکەً ؟زکتۆرێکە چ ّەذۆغی ٗتیِ پێیبُ ّەیجیْی،
 ."ک٘غت ٍْبڵەکی حەپەکبُ پێْەزا رّٗکرزّەیبُ ئەٗەی ثەٕۆی پێسا، حەپیبُ پبرچە زٗ تەّٖب ثکەیِ، ثۆ ٕیچت

 پێی ّبٍە ثەٗ  کرایەٗە ئبگەزار گەرٍیبُ تەّسرٗضتی گػتی ثەڕێ٘ثەری حبڵەتەٗە، ئەٗ کەٗتیْە کە زٗاتر: ٗتیػٚ
 الیفٚ ّەذۆغربّەی چٍ٘ە ثۆیە ّەکرزیِ، ثۆیبُ ٗ پێکرزیِ گبڵتەیبُ ىەٗێ فریبکەٗتِ، ّەذۆغربّەی ثیجەّە ٗتیِ

 زەرٗرە، ەٍبُحبڵەتەک کە ّەقیت غێرەی غەٕیس ّەذۆغربّەی ثۆ ثۆکرزیِ ٗەرەقەی ئەٗێ ژّبّی پسیػکی تبیجەت،
 .ذبّەقیِ ثرزٍە ّبچبری ثە ّەکرزُ ثۆیبُ ٕەر کەچی

، ثۆ ژّبُ ٗ ٍْبڵجُ٘ ىە کەالر ثەڕێ٘ثەری ّەذۆغربّەی غەٕیس غێرەی ّەقیت جێگری، (گۆراُ ٍحەٍەز)  ٗٓ یٔ ٗ ثبرٓ ىٔ
 ،ُ: "رۆژاّە پسیػکی ّیػتەجێ ّەذۆغی زەثیْیبُ ثیْی٘ە ىە ّەذۆغربّەکەیبجەذتی کرزەٗە کە ّەذۆغی

ٍْبڵ  ٫١٪ثەتەّٖب ىە ٍبّگی ئبزارزا  ،ٕەث٘ رۆژاّە ّەغتەرگەری زەکرا ،ضۆّبر ثۆ حبڵەتی گەرً کەٍبُ کراٗە ث٘،تبقیگە
 .ىە ّەذۆغربّەکە ىەزایکج٘ە

ئەٗە ئەگەر پط٘ڵەی  ئبٍبژەی ثەٗەکرزٗ ّەذۆغەی کە ت٘غی ّەزیف ثُ٘ ث٘ە ٗ ضۆّبری ثۆ ّەکراٗە، ىەثبرەی ئە
ث٘ە ت زەثێت ثچێت ىە ئەٕيی ضۆّبر ثکبت، تەّٖب ثۆ حبڵەتی گەرً ٗ پێ٘یطت ضۆّبر کراٗە ێّەذۆغربّەی ئەٕيی پێج

 .یبری گػتی ث٘ەڕئەٗەظ ثٗ 
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 ئەگەر چّ٘کە ّەکرز، ضکباڵً: "ٗتیرتیپ،  رزار ضٔ ضٔ تەّسرٗضتی، ىە تۆٍبرکرزٗە ضکباڵی ئبیب یئەٗە ثبرەی ىە
 "ئەگرُ؟ ىەٍِ گ٘ێ چۆُ ثِ ئەٍە ٕۆکبری ذۆیبُ

 ٗەکرۆیبُ پێع، ٕبتۆتە ثۆ زۆر ضۆّبریبُ ّەثّ٘ی گرفتی گەرٍیبُ ىە کەرەّتیْە ٍبٗەی ىە زٗگیبُ زیکەی ژّبّی
 .ّب یبذ٘ز ضەالٍەتِ کۆرپەکبّیبُ ّبزاِّ زەڵێِ

 ّب، یبذ٘ز ثبغە ٍْبڵەکەً ثساٌّ کە ضۆّەرە ثە پێ٘یطتیٌ زۆر زٗگیبٌّ: "زەڵێت کەالر غبری ىە ٕبٗاڵتی ٍەجیس، غبّۆ
 کرزّەٗەی ثە رێگە کە ث٘ ئەٗە پێع( غبّۆ) ٗتبّەی ئەً". چۆّە ّبزاٌّ ٍبّگە زٗ ىە زیبتر ٍبٗەی ثۆ چّ٘کە

 .ثسرێت ضۆّبرعیبزەی  زا ىەّێ٘یػی ٗ عیبزەکبُ

 ثەاڵً کرزٗە، ثّ٘ی ٍْبڵ ٗ ژّبُ ثە تبیجەت ّەقیجی غێرەی غەٕیس ّەذۆغربّەی ضەرزاّی ثەٗەغکرز ئبٍبژەی
 .ّەکراٗە ثۆ ضۆّەری

 ثەرٗاری ىە ضۆّبر، پسیػنی ٗ الر مٔ  ىٔ تیػل رٙ ّتٔ ضٔ رٙ ڕێ٘ثٔ ثٔ ،(ز حَٔ ئٔ الٗاُ. ز)  ٗٓ الیرۆغیٔ
 ٙ چ٘ارچێ٘ٓ ىٔ ، ث٘ٓ ت زارٓ ٗٓ ثڕیبری  ثٔ زاذراُٗ ٙ غبّٔ ثٔ ٗ ئٔ ٍ٘ ٕٔ: ٗت٘ە ّگٚ زٓ رازیۆی  ثٔ( 5/4/2020)

 .مۆرۆّب مبّٚ رێنبرٓ

 ٙ ذۆغربّٔ ّٔ  ىٔ  مٔ مرز ٗٓ ثٔ ٙ ئبٍبژٓ ثێت، ٕٔ ضۆّبر  ثٔ پێ٘یطتیبُ مبتێنسا ىٔ ُ ثنٔ چی ٕبٗاڵتیبُ ٙ ٗٓ ئٔ ٙ ثبرٓ ىٔ
  تٔ حبڵٔ ثۆ  یٔ ٕٔ ضۆّبر ٍْبڵجُ٘ ٗ ژّبُ ثۆ قیت ّٔ ٙ غێرٓ ٕیسی غٔ ٙ ذۆغربّٔ ّٔ ٗ ژار ٕٔ ٕیس غٔ ٗتْٚ فریبمٔ

 .مبُ فریبگ٘زارییٔ ٗ پێ٘یطت

 ٍبٗەی ثۆ: "ثەٗەکرز ئبٍبژەی. ث٘ە زرٗضت ثۆ کێػەی ضۆّبرەٗە ّەثّ٘ی ثەٕۆی ژّبّەٙ ىەٗ ترە یەکێکی ذبىس، ئیيٖبً
 ضۆّەر ٗ ّۆریْگەکبُ ّەثّ٘ی ثەٕۆی کەچی ثً٘، زٗگیبُ کۆتبیسا ىە ثجێت، ٍْبڵێکٌ ئەٗەً چبٗەڕٗاّی ضبڵە چەّس

 کەالر غ٘ێْێکی ٕیچ ىە چّ٘کە ّب، یبذ٘ز ٍبٗە ّبزاٌّ تبئێطتبظ ئەگەرچی ثسەً، ىەزەضت ٍْبڵەکەً ث٘ ذەریک
 ".ثیکەً ّەث٘ ضۆّەر

 حبڵەتە ئەٗ ثۆ فریبکەٗتِ ثەغی ّەثّ٘ی ٗ ززاُ ضەّتەری زاذطتْی (ة 

 ثکەُ، ضەرزاّی ئەٗەی ثۆ تەّسرٗضتی ّبٗەّسێکی ٕیچ ّەثّ٘ی ثەٕۆی چەغت٘ە زۆریبُ ئبزاری ززاُ ّەذۆغربّی
 تیع تبیجٔ رتٚ مٔ  ىٔ ٗ زاذراُ مبُ حنٍ٘یٔ  ّسٓ ّبٗٓ  ىٔ ززاُ مبّٚ غٔ ثٔ ٗ  ٕۆثٔ ٗ ر ّتٔ ضٔ ٍ٘ ٕٔ ٙ ٕٗۆیٔ ثٔ
 .زراث٘ پێْٔ یبُ ٗٓ مرزّٔ ٙ رێگٔ  ٍبّػێ٘ٓ ٕٔ ثٔ
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 ّەذۆغربّەی ىە تەّبّەت: زەڵێت ، ٗٓ یٔ مٔ ذۆغیٔ ّٔ ثەٕۆی چەغت٘ە زۆری ئبزارێکی ٗ ززاّە ّەذۆغێکی جەاله، ئباڵ
 .ىێْەث٘ ززاّی پسیػکی، مرز ضەرزاٌّ کە فریبکەٗتیْیع

  ذۆغیٔ ّٔ تٚ حبڵٔ ّٖب تٔ مبُ حنٍ٘یٔ  ذۆغربّٔ ّٔ ، مۆرۆّبٗٓ ڤبیرۆضی ٙ ٗٓ ثاڵٗثّ٘ٔ  ىٔ رێگرٙ مبّٚ رێنبرٓ ٕۆٙ ثٔ
 . ث٘ٓ ّٔ ززاُ مبّٚ ذۆغیٔ ّٔ زا ّێ٘ی ىٔ اڵً ثٔ زەثیْی، مبّیبُ فریبگ٘زاریٔ ٗ  ىٔ پٔ ثٔ

 فەرٍی ثەىەٗ رۆژە  ٕەژار غەٕیس فریبکەٗتْی ّەذۆغربّەی کە ّیطبُ ٮ ثەرٗاری تبٗەک٘ ث٘ ثەرزەٗاً  تٔ حبڵٔ ئەً
 ".گەرٍەکبُ حبڵەتە ثۆ کراٗەتەٗە ّەذۆغربّەکەٍبُ ىە ززاُ فریبکەٗتْی ثەغی ّیطبّەٗە ٙٯ ىە: "رایگەیبّس

 

 ثبرەیبّەٗە ىە ٕبٗاڵتیبُ رای ٗ ئەٍْیەکبُ ضێیەً: ٕێسە

  ئەٍْیەکبّەٗە ٕێسە ىەالیەُ ٍرۆڤ ٍبفی پێػێيکبریەکبّی ( أ

 ثڕیبرەکبُ پبثەّسی ٕبٗاڵتیبُ ٕەّسێکجبر ٕبت٘چۆ، قەزەغەکرزّی ثڕیبری ٗ  ٗٓ ٍبڵٔ  ىٔ ٕبٗاڵتیبُ کەرەّتیْەکرزّی ىەکبتی
 . مبرٕێْبٗٓ ثٔىە زژیبُ  تّ٘سٗتیژییبُ مبُ ٍْیٔ ئٔ  ٕێسٓ ریػسا راٍجٔ ثٔ ىٔ ّەزەثُ٘،

 ٕێسە ىەالیەُ کراٗە ثەراٍجەری کە تّ٘سٗتیژیەکرز ىەٗ ثبضی کەالرە، قەزای زاّیػت٘ٙ مٚ ٍبٍۆضتبیٔ عەىی، عبزه
 کبتی ىە ذۆٍبُ ٍبڵی ّسیکی ىە ّبّەٗاذبّەیەک ىە ّبُ کڕیْی ثۆ رۆغتیِ ٕبٗڕێیەك ىەگەڵ ئێ٘اراّێل" :ئەٍْیەکبّەٗە

 ۆّەثڕ ّبثێت ٗتیِ پێیبُ، رٗثەڕٗث٘یْەٗە ث٘ ٨١٫ پۆىیطی کە ٕێسەئەٍْیەکبّەٗە ىەالیەُ اڵً ثٔ ٕبت٘چۆ، قەزەغەی
 ٕێرغیبُ ٗ ث٘ زرٗضت ثەریەککەٗتِ ئەٗە زٗاثەزٗای زەڕۆیِ، ّبُ کڕیْی ثۆ ٗتَبُ کبتێکسا ىە ،ثگەڕێْەٗە ٗ زەرەٗە

 ".پۆىیص ثْکەی ثرزیْیبّە ٗ زایِ ىێػیبُ ٗ پێنرزیِ زۆریبُ تٚ ض٘مبیٔ ٗ ٕەرزٗکَبُ ضەر کرزە

 رپرضبّٚ ثٔ ث٘ە، چی ٍبڵ ىە زەرەٗەٍبُ ٕبتْە ٕۆکبری کە رّٗکرزّەٗە ثۆٍبُ پۆىیص ثْکەی چ٘یْە کە: ٗتیػی
 ئەٗەظ ىەگەڵ زاث٘، پۆىیطبّەیبُ ئەٗ ضسای ذۆیبُ ثکەیِ ضکباڵ ئەٗەی پێع ت ّبّٔ تٔ ٗ  ٗٓ ٕێْبیٔ پۆزغیبُ پۆىیص

 .زەٗاٍیِ چبٗەڕٗاّی ٗ کرزٗە ضکباڵً ٕەر

 زەکرزیِ ىەگەڵ ٍبٍەڵەیبُ ثە رێسەٗە ئەٍْیەکبُ ٕێسە: ٕبٗاڵتیەک ( ة

  ٕێسأّ ٗ ئٔ ٙ ڵٔ ٍبٍٔ ضْٚ پٔ ك ٕبٗاڵتیٔ ّس چٔ ، ٗٓ مبّٔ ٍیْٔ ئٔ  ٕێسٓ ُ الیٔ ىٔ غیبٗ ّٔ ٙ ڵٔ ٍبٍٔ تٚ حبڵٔ ثّ٘ٚ ر راٍجٔ ثٔ ىٔ
 .ُ زٓ زٓ
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 زەچ٘یْە کبتێک غەقبٍەکبُ ىەضەر ئەٍْیەکبُ ٕێسە ٍبٍەڵەی: زەڵێت کەالر، قەزای زاّیػت٘ای رەئ٘ف، ضەرزار
 .  ث٘ٓ ثبظ زۆر پێساٗیطتی، ٗ کڕیِ غت ثۆ زەرەٗە

 ".ّێ٘اَّبُ ىە اٗەّەز رٗی ثەریەککەٗتْێک ٕیچ ٕبت٘چۆ، قەزەغەی ٍبٗەیەی ئەٗ تەٗاٗی ىە: "زەغڵێت

 زەڵیِ ٗ زەکەُ ئۆتۆٍجێو ٕبت٘چۆی ثە تبیجەت ثبزگەکبّی ىە ٕێسەئەٍْیەکبُ ٍبٍەڵەی ىە ثبش گەرٍیبُ زاّیػت٘اّی
 .ث٘ە ثبظ کرزّیبُ ٍبٍەڵە

  .کرزٗیِ ىەگەڵ ٍبٍەڵەیبُ رێسەٗە ثە زۆر تێپەڕیً٘، ثبزگەکبُ ثە جبرێک چەّس: زەڵێت کەالر، زاّیػت٘ی کەریٌ، عەىی

. 

 کەالر غبری ّبٗ کبتیەکبّی ثبزگە ىە گەرٍیبُ ئەٍْیەکبّی ٕێسە ىە زیَەّێک

 ىە ثبغجُ٘ زۆر: "ٗتی ٗ کرز ٕێسەکبُ ٍبٍەڵەی ىەثبرەی قطەی ،ثەکبرٕێْبٗە ئۆتۆٍجێيی زەرچُ٘ ثۆ کە ّەجٌ، غبزاُ
 ".رێگەپێساُ ثێ ثە ثەکبرّەٕێْیِ ئۆتۆٍجێو زٗثبرە ٗ ثگەڕێیْەٗە کرزیِ رێَْبیبُ تەّٖب ،گەڵَبُ

 

 زەرّەچُ٘ یبضب ىە ٗ ثُ٘ ثڕیبرەکبُ تەٗای پبثەّسی ٕێسەکبَّبُ: گەرٍیبُ پۆىیطی ( ت

  راضتٔ: "ٗتی  ٗٓ مبّیبّٔ ٕێسٓ ٙ ڵٔ ٍبٍٔ ٙ ثبرٓ ىٔ رٍیبُ، گٔ پۆىیطٚ تٚ رایٔ ێ٘ثٔ ثەڕ ثێژٙ ٗتٔ زٗرٙ، قٔ ٍبه جٔ ىٚ عٔ
 ".رٍیبُ گٔ ىٔ زاّراثُ٘  مٔ ٙ مبتیبّٔ  ثبزگٔ ٗ ئٔ  ىٔ  ث٘ٓ ٕٔ میبُ زارٓ ضنباڵٙ ٗ ثُ٘ راُ ّیگٔ ٕبٗاڵتیبُ  ىٔ غێل ثٔ
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 کۆرۆّب رٗثەڕٗثّ٘ەی ثباڵی ىیژّەی مبّٚ رێَْبییٔ ّسٙ پبثٔ مبُ ٍْیٔ ئٔ  ٕێسٓ ٍ٘ ٕٔ مراث٘  مٔ ٙ ٗٓ ئٔ: زەکبت ئبٍبژەثەٗەظ
 پێػێيکبری ثّ٘ی مبتٚ ىە زەت٘اّێت ٕبٗاڵتیەکیع ٕەٍ٘ رچ٘ثێت، زٓ یبضب ٙ چ٘ارچێ٘ٓ  ىٔ  مرزٗٓ ّٔ غتێنیبُ ثُ٘،
 .تۆٍبرثکبت ضکباڵ

 

 ّەکراٗە تۆٍبر ال ىٔ پێػێينبریَبُ ضکباڵٙ: ٍرۆڤ ٍبفی ّ٘ضیْگەی (پ

 ثبزگە زاّبّی ٗ ٕبت٘چۆ قەزەغەی ثڕیبرەکبّی ٗ کەرەّتیْەکرزُ ىەٍبٗەی گەرٍیبُ، ٍرۆڤی ٍبفی ثەڕێ٘ثەری ثەٗەتەی
 . ّەکراٗٓ تۆٍبر ٍرۆڤ ٍبفی ثە زژ پێػێيکبریەکی ٕیچ ئەٍْیەکبّەٗە، ٕێسە ُ ىەالیٔ

 ٕیچ گەرٍیبُ کەرەّتیەی ىەٍبٗەی: ثەٗەکرز ئبٍبژەی گەرٍیبُ، ٍرۆڤی ٍبفی ّ٘ضیْگەی ثەڕێ٘ثەری فبزڵ، حەیسەر
 . ٗٓ ئەٍْیەکبّٔ ٕێسە ٍبٍەڵەی ٗ رێکبر ثەٕۆی ثێت ٍرۆڤ ٍبفەکبّی پێػێيکبری کە ّەکراٗە تۆٍبر ئێَە الی ضکباڵیەک

 تۆڕەکۆٍەاڵیەتیەکبُ چبٗزێری ٗ ٍەیساّی ضەرزاّی ثە کرزٗە زۆذەکەیبُ چبٗزێری ثەرزەٗاٍی ثە زەکبت ىەٗەظ ثبش
 . ٗٓ ٗثبرٓ ىٔ ٕبٗاڵتیبُ گيەیی زاّیْی ثۆ

 

 . تێبینیەکان لەسەر بڕیارەکانی روبەڕوبونەوەی کۆرۆنا لەگەرمیان3

 ّەث٘ ثڕیبرەکبّی ثۆ  پێػ٘ەذتٔ رّٗکرزّەٗەی: کبرگێڕی یەکەً: پطپۆڕێکی

 پێػتر رۆژ ضێ ٕەرێٌ زیکەی غبرەکبّی ىە ثەاڵً زرا، ئبزار ٮ٨ ثەرٗاری ىە ىەگەرٍیبُ ٕبت٘چۆ قەزەغەی ثڕیبری
 ٕبٗاڵتیبّی پێساٗیطتی کە ّەگرتەٗە غ٘ێْێکی چەّس زاذطتْی ثڕیبرەکە ، ٗٓ جێنرزّٔ جێجٔ ث٘ارٙ  چ٘ٓ تێسا ثڕیبرەکەیبُ

 .ّەزەزرا ثەٕبٗاڵتیبُ رّٗکرزّەٗە پێػ٘ەذت ثەاڵً زەٕبت، ثەزەضت ىێ٘ە

 ىەّێ٘ غڵەژاّی ٍەرزەکبُ زاذطتْیٗ  ٍبرکێتەکبُ زاذطتْی ٗ ٕبت٘چۆ قەزەغەی ثە تبیجەت ثڕیبرەکبّی ثەٍەظ
 غۆفێراُ ثەىێػبٗ کرا، ٍەرزەکبُ ىەزاذطتْی ثبش کە رێکبرەکبُ ضەرەتبی ىە ثەغێ٘ەیەک زرٗضتکرز، ٕبٗاڵتیبُ

 .کرز ثەّسیْربّەکبُ ىە رٗیبُ

 ثۆ زرا تٚ ٗاٗٓ تٔ ٕبت٘چۆٙ قەزەغەی ثڕیبری ّیطبُ ٙ٪ غەٗی  ىٔ زا، ٕبت٘چۆ ٙ غٔ زٓ قٔ ٍٚ زٗٓ قۆّبغی  ىٔ ٕبٗمبت
 ٫ٙ رۆژی ّی٘ەڕۆی ٨٩ کبتژٍێر ىە ث٘ ٕبت٘چۆیبُ ٍۆڵەتی کە ئەٗاّەغی ثۆ ک٘رزضتبُ، تەٗاٗی ىە کبتژٍێر ٯ٫ ٍبٗەی

 ٕبٗاڵتیبّەٗە ىەالیەُ زۆر غڵەژاّێکی زٗثبرە زەرچّ٘یسا کبتی ىە ثەاڵً جێجەجێکرزّەٗە، ث٘اری چ٘ە ثڕیبرەکە ّیطبّەٗە
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 ٗ ئٔ پطپۆڕاُ ٗتەی ثە کە کرز، ضەٗزەفرۆغەکبُٗ فرۆغگب ٗ  ضەٍّ٘ربّە ٗ ٍبرکێت ىە رٗیبُ ثەىێػبٗ ٗ ثیْرا
 . ٕێسٓ ثٔ تێسا ٙ مٔ ڤبیرۆضٔ ٙ ٗٓ ثاڵٗثّ٘ٔ رٙ گٔ ئٔ تر تێنٚ حبڵٔ ٍ٘ ٕٔ  ىٔ"  ٗزایٔ فٔ"

 .ٕۆکبرەٗە زٗ ثە زەکبت ٗاثەضتە ئەٍە یکبرگێڕ ێکیپطپۆڕ

 زاّیبری زٗەً ٗ زاتب ّەثّ٘ی یەکەً :زٗغت ثۆ تەٗەزەگەڕێ ئەٍە ٕۆکبری: زەڵێت ی،کبرگێڕ یپطپۆڕ ٍحەٍەز، چیب.ز
 .ثەرپرضبّەٗە ىەالیەُ

 زاّیبریػیبُ ٗ پێساٗیطتیەکبُ ىەضەر ّیە ثەرزەضت ىە ٗرزیبُ زاتبی ىێرە ئیساریەکبُ یەکە ئەٗەی ىەثەر: ٗتیػی
 ثەَّّ٘ە ّبٗذۆ ٗەزارەتی ئەٗکبت ذەڵک، ىەّبٗ زەث٘ زرٗضت غڵەژاّەکە ٙ ٗٓ ئٔ زٗاٙ زەٍبّجیْی ثۆیە الٗازە،

 ىە ٕەیە ثەّسیِ زەیبّ٘ت ثڕیبرەکە زٗای ٗاتە مرز، زٓ یبُ قطٔ قبیَقبٍیەتەکبُ یبُ ثبزرگبّی یبُ زەزا رّٗکرزّەٗەی
 .زەثێت ثەرزەٗاً ثبزرگبّی ٗ ٕەیە ذ٘ارزُ یبُ کۆگب

 

 رێکبرەکبُ ئبضبییکرزّەٗەی زرەّگ ٗ ٍەرزەکبُ زٗەً: زاّەذطتْی

 ثبظ گەرٍیبُ ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی رێکبرەکبّی گػتی ثەغێ٘ەیەکی ٍەزەّی کۆٍەڵگەی چبالک٘اّبّی
 کە زیبریکرزُ کبت ٗ ٍەرزەکبُ ٕێػتْەٗەی ثەکراٗەی: ٗەک ٕەیە، ثڕیبرەکبُ ىەضەر تێجیْیبُ چەّسیِ ثەاڵً زەثیِ،
 .ثێت قەزەغە ثەغەٗ ٗ رۆژ ثە ثێت ئبضبیی کبرکرزُ ىەٗەی زەثیْێتەٗە ذۆی

 ٕەّسێک ثەاڵً ثبغجُ٘، ثڕیبرەکبُ گػتی ثە گەرٍیبُ ىە ىەٗەزەکبت ثبش کفری، قەزای ىە چبالک٘اُ رەئ٘ف، غەٍبڵ
 .ٍەرزەکبُ ىە ثەغێک زاذطتْی ٗەک زٗاکەٗت غت

 
 کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ىەکبتی پەرٗێسذبُ ّی٘زەٗڵەتی ٍەرزی ىە زیَەّێک
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 ثبزرگبّی اڵً ثٔ ثاڵٗث٘ەتەٗە، تێسا ّەذۆغیەکەی ضەذتی ثە ٗاڵتەظ ئەٗ ٗ ئێراّە ضْ٘ریٕٗب کە پەرٗێسذبُ ٍەرزی
 .مراث٘ ضْ٘رزار ك یٔ تبڕازٓ رچی گٔ ئٔ ،ث٘ ثەرزەٗاً تێیسا کرزُ

 .ٗەضتێْسراثُ٘ ضْ٘رەکە ضێکتەرەکبّی تەٗاٗی ثەاڵً الٗازث٘، ەکەیّەذۆغ ثاڵٗثّ٘ەٗەی ثبرٗزۆذی گەرٍیبُ ىە

 کە ثڕیبراّە ئەٗ" ثکرایەّەٗە ئبضبیی گەرٍیبُ ىە رێکبرەکبُ زٗتر زەث٘ایە جەذتسەکبتەٗە ،چبالک٘اُ ٍحەٍەز، ضەی٘اُ
 رێکبرەکبّی زٗتر زەث٘ایە ثەاڵً پێیەٗە، پبثەّسثُ٘ ٕبٗاڵتیع ذۆی کبتی ثۆ ىەضەرەتبٗە ثُ٘، ثبظ ثڕیبری گیراّەثەر،

 ".ّەکێػبیە زرێژەی ئەٗەّسە ٗ زەضتپێجکرزایە ئبضبییکرزّەٗەیبُ

 

  کبت ضێیەً: زیبریکرزّی

 ٭ کبتژٍێر ىە ٙ ٗٓ ثٔ ٗ ٍەرج ثە ثەاڵً کرایەٗە، کەالر ثبزاڕی زاذطتْیبُ، ىە ٍبّگێک زٗای ٗ ّیطبُ ٮ٨ ثەرٗاری ىە
 کفریػەٗە قەزای قبیَقبٍیەتی راضیۆّی ئۆپٔ ژٗری ىەالیەُ ثڕیبرە ئەً ثِ،  مراٗٓ ئێ٘ارە ٭ ثۆکبتژٍێر ثەیبّیەٗە

 .جێجەجێکرزّەٗە ث٘اری چ٘ە ّیطبّەٗە ٯ٨ ىە ثڕیبرەکەظ ث٘، ثەٕەٍبّػێ٘ە

 .کبرثکەُ زەت٘اِّ کە کراث٘ زیبری ثۆیبُ کبت ثەپێی ثەٕەٍبّػێ٘ە گەڕەکەکبُ ٍبرکێتەکبّی ٗ زٗکبُ ثۆ پێػتریع

 غەٗزا ىە ّیە غەٍػەٍەک٘ێرە کۆرۆّب ٍبّبیە، ثێ زۆر  ثڕیبرٓ ئەً: "ٗتی ٍەزەّی، یکۆٍەڵ چبالک٘اّی ٍحەٍەز، ضەی٘اُ
 ".ّەثێت رۆژزا ىە ٗ زەرەٗە ثێتە

 

 نگاندني ئاستی لیژنەی بااڵی روبەڕوبونەوەی کۆرۆنا لە گەرمیان  ڵسو . ىو4

 ئبگبزاری" ٗ یبً پٔ یبّسّٚ گٔ  ىٔ  ث٘ٓ ّٔ ٗت٘ رمٔ ثباڵ ضٔ ٙ یەکەً: "ىیژّٔ

  ىٔ  ث٘ٓ ّٔ ٗت٘ رمٔ ضٔ زۆر مۆرۆّب، ٙ ٗٓ ڕٗثّ٘ٔ رٗثٔ ثباڵٙ ٙ ىیژّٔ  مٔ  یٔ ٕٔ  ٗٓ ئٔ ر ضٔ ىٔ تێجیْی مبرگێڕی پطپۆڕێنٚ
 .ٕبٗاڵتیبُ  ۆث مبّٚ ٗٓ رّٗنرزّٔ ٗ ئبگبزاری ٗ یبً پٔ یبّسّٚ گٔ

 ٗ کۆرۆّب ی رٗثەرٗثّ٘ەٗٓ ثباڵی ىیژّەی یّراگەیبّس الٗازی ثە زەثەضتێتەٗە ئەٍە ی،کبرگێڕ پطپۆڕی ٍحەٍەز، چیب.ز
 پێع ٗ ثاڵٗثکرایەتەٗە زاّیبری ٗ ٕۆغیبری ثەرزەٗاً ٗ ث٘ایە ثەرز راگەیبّسّی ئبضتی ىیژّەکە ث٘ گرّگ زۆر: زەڵێت

 .ىیژّەکە ٗ ٕبٗاڵتی ّێ٘اُ پرزی زەث٘ە ىیژّەکە راگەیبّسّی چّ٘کە رّٗکرزّەٗە، پێساّی ثە ثکەٗتبیە ثڕیبرەکبُ
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 ىە زۆریبُ غٚ ثٔ ثڕیبرەکبُ ٕەرچەّس ثێت، زرٗضت غڵەژاُ کە ث٘ ئەٗە ٕۆکبری ئەٗە ٕەر: ثەٗەغنرز ئبٍبژەی
 .ثُ٘ الٗاز  ٗٓ رٗٓ ٗ ىٔ مبُ ئیسارٓ ٗ پبرێسگب ٙ ٕبٗغێ٘ٓ ٗاّیع ئٔ ٗ زەزرا  ٗٓ ّسٓ ّبٗٓ

 

  رێگەپێساُ ثۆ قەرەثبڵەغی زرٗضتکرزّی حکٍ٘یەکبُ ٗ زەزگب زٗەً: غڵەژاّی

 ثڕیبرەکبّی رچّ٘ٚ زٓ کبتی ىە ج٘تیبراُ، ٗ پیػەٗەراُ ٗ کبضجکبراُ ىەضەر ٗرز زاّیبری ٗ زاتب ّەثّ٘ی ثەٕۆی
 ٗ کبضجکبراُ رۆژاّە زەزگبیەک چەّس ثەرزەً ىە ٕبٗاڵتیبُ، ٕبت٘چۆی ىە کرزُ رێگری ٗ ٕبت٘چۆ قەزەغەکرزّی

 مرزثُ٘، رٍٗبڵی زا مبّٚ راپۆرتٔ  ىٔ ّگ زٓ رازیۆی ك ٗٓ. رێگەپێساُ فۆرٍی ٗەرگرتْی ثۆ کۆزەثّ٘ەٗە ج٘تیبراُ
 ٕۆی ثٔ تیػیبُ ٍۆڵٔ پێساّٚ ٗ  مراٗٓ ّٔ  رێنبرأّ ٗ ئٔ ثۆ مبری ئبٍبزٓ پێػتر  مٔ مرز زٓ ٗٓ ىٔ ییبُ گئ گػتٚ ثٔ
 .ٗیطت زٓ زۆری مبتێنٚ  ٗٓ غییٔ ثبڵٔ رٓ قٔ

 
 ثەرایەتی کػت٘کبڵ ثۆ پێساّی فۆرٍی رێگەپێساُ ثە ج٘تیبراُثەڕێ٘زیَەّێک ىە فەرٍبّجەراّی 

 
 کبضجکبراُ ثۆ پێساّی فۆرٍی رێگەپێساُثە ٗێْە کۆثّ٘ەٗەی 
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 ەکبُيرێَْبی جێجەجێکرزّی ىە رۆژەکبُ جیبٗازی ضێیەً:

 گەغت ىە ٕبٗڕێکبَّبُ کەچی ث٘یِ، ٍبڵەٗە ىە ئێَە ث٘ ٕبت٘چۆ قەزەغەیێک رۆژ چەّس ثُ٘، رُٗ ّب زۆر رێکبرەکبُ"
 قەزەغەی ثڵێیت زەثێت چۆُ؟ چیە رێکبر ىە ٍەثەضتیبُ ّبزاٌّ ثُ٘، گەڕاُ ثەکۆٍەڵ ٗ زەغت ٗی پیبزەڕٓ ٗ

 ثەٗ ئەزا رٗی کبرەضبت ٕەث٘ایە ّەذۆغیەکە ئەگەر زڵْیبً ثِ؟ زەرەٗە ىە کۆٍەڵ ٗ ىێػبٗ ثە ذەڵک ٗ ٕبت٘چۆیە
 . ٗازەڵێت رزگبری، ّبحییەی زاّیػت٘ی ٍحەٍەز، کبرزاُ". رێگریبّە

 

 ئبزار ٩٬ثە ٗێْە قەزەغەی ٕبت٘چۆ ىە گەرٍیبُ 

 ثەگػتی ثەاڵً ثبغجُ٘، رٗکەغی ثە رێکبرەکبُ کە ىەٗەکرزەٗە جەذتی فەرٍبّجەر، ،(جەاله غیالُ) غێ٘ە ثەٕەٍبُ
 ٗ کەرەّتیْە ثڵێِ  عبتٔ ضٔ 48 ٗ ثٔ ئەت٘اّیِ" تۆکَە ث٘ە ث٘ گػتی کە ٕبت٘چۆ قەزەغەی کبتژٍێری ٯ٫ تەّٖب

 ذەریکی ذەڵک ث٘، ئبضبیی زۆر کەالر زاٙ قٔ غەٕیساّٚ ىە ئێَە گەڕەکی ىە ٕبت٘چۆ ئەگیْب ٕبت٘چۆ، قەزەغەی
 ".پێ٘ەزیبرّەث٘ کەرەّتیْەی ضیَبیەکی ٕیچ ٗ ثُ٘ ٍی٘اّساری ٗ ضەرزاُ

  

 (ّیطبُ 4ٙ)کبتژٍێر کە رێگە ثە ٍۆڵەت پێسراٗەکبّیع ّەزرا ٕبت٘چۆ ثکەُ  ٯ٫ثە ٗێْە قەزەغەی ٕبت٘چۆ ثۆ ٍبٗەی
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 ىە ّەذۆغیەکە ت٘غج٘ی ٗ  ّەث٘ٓ ترضی ذەڵک ٙ ٕٗۆیٔ ثٔ ثُ٘، ئبضبیی ىێرە رێکبرەکبُ ثۆیە زەڵێِ ٕبٗاڵتیع ٕەّسێک
 .ّەث٘ە زا مٔ ّبٗچٔ

 ىێرە" ثِ تەٗاٗ کەرەّتیْەی ذێساّی ٗ ذۆی ثەالیەٗە ّەث٘ە گرّگ زۆر ئەٗ ىەٗەزەکبت ثبش کەریٌ، گ٘ڵجبخ
 !"ثکەیِ کەرەّتیْە ذۆٍبُ ٕیچ ثێ ئەثێت چۆُ ّەث٘ە  مٔ ّەذۆغیٔ

جەجی ثکرێت تبٗەک٘ ێیبرزەرچ٘ زەثێت ٕەٍ٘ رۆژێک ثەٗ غێ٘ەیە جێت: کە ڕزەڵبیَقبٍی کەالر، قىەثەراٍجەرزا 
 ، جیبٗازیع ٕەث٘ثێت ثەٕۆی ٍەفەرەزەکبّەٗە ث٘ە.ٕەڵسەٗەغێتەٗە

غەٕبة ئەحَەز، ٗتيػٚ: ٕەٍ٘ رۆژەکبُ رێکبرەکبُ ٗەکرۆی ث٘ە، ثەاڵً زەکرێت ئەٗ غ٘ێْە ٍەفرەزەکبّی گۆڕاثێت 
بییەکبُ یبُ ٕەّسێکجبر کبرئبضبّیبُ کرزٗە ثۆ ٕبٗاڵتیبُ، ثەاڵً گرّگ کە ٕەّسێکیبُ تّ٘سترثُ٘ ىە جێجەجێکرزّی رێَْ

 ئەٗەیە تبئێطتب رێکبرەکبَّبُ ضەرکەٗت٘ ثُ٘.

 

 مبُ رێنبرٓ  ىٔ ّبغبرضتبّٚ ضیَبی ثّ٘ٚچ٘ارەً:  

 ئەٗ ثۆ تەّبّەت ک٘رزضتبُ، تەٗای ىە زەرچ٘ ٕبت٘چۆ قەزەغەی ثڕیبری ّیطبُ ٫ رۆژی ّی٘ەڕۆی ٨٩ کبتژٍێر ىە
 ر ضٔ ىٔ راگر زاّبّی زایە زەضتیبُ ّبحیەکبُ ٗ قەزا ئیساریەکبّی یەکە ٕەرثۆیە ٕەث٘، ٍۆڵەتیبُ کە کەضبّەغی

 ث٘، مفری زاٙ قٔ مبّٚ قبٍٔ غٔ ّبٗ ىٔ  ٗرٓ گٔ رزی ثٔ زاّبّٚ ، ٗٓ رٗٓ ً ىٔ ث٘ ضەرّج جێگەی ئەٗەیرٍیبُ.  گٔ مبّٚ قبٍٔ غٔ
 .ث٘ ذػی ثٔ مبّیع قبٍٔ غٔ ٗ  مٔ پرۆضٔ  ثٔ ّبغریْی مٚ ضیَبیٔ  مٔ

 

 
 زیَەّێک ىە غەقبٍێکی قەزای کفری ىەکبتی زاّبّی ثەرزی گەٗرە ىەثری راگر
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 جێگەی ث٘ە ثاڵٗکراّەٗە ٗ ٗێْەکبُ زٗیی ثە کۆٍەاڵیەتیەکبّەٗە تۆڕە ىە ٕبٗاڵتیبّەٗە ٗ چبالک٘اّبُ ىەالیەُ ئەٗکبت ٕەر
 ثەرزەکبُ ثڕیبریسا کفری قەزای قبیَقبٍیەتی ّیطبُ ٬ ثەرٗاری ىە ئەّجبٍسا ىە گبڵەتەپێکرزّیع، ت ّبّٔ تٔ ٗ  ذْٔ رٓ

 .الثجرێت

 

  رپرضبُ ثٔ اڵٍٚ ٗٓ ٗ ٕبٗاڵتیبُ پێْجەً: فػبری 

  ّیطبُ ٭٨ ىە کەالر ثبزاڕی پیػەٗەراّی ٗ کبضجکبراُ حکٍ٘ەتەٗە، الیەُ ىە ژیبّیبُ زڵْیبیی ّەثّ٘ی ثەٕۆی
 مبضجیبُ ٗ مبّیبُ مبرٓ ر ضٔ  ثچْٔ پێجسرێت یبُ رێگٔ ئەٗەی ثۆ کەالر، قەزای قبیَقبٍیەتی ىەثەرزەً گرزثّ٘ەٗە

 . ٗٓ ّٔ ضتپێجنٔ زٓ

 
 (ّیطبُٙ 16)ک ىە گرزثّ٘ەی کبضجکبراُ ٗ پیػەٗەراُ ىە ثەرزەً قبیَقبٍیەتی قەزای کەالر، ێزیَەّ

 

 تب پبرەیە، ثە پێ٘یطتَبُ ٕەیە، ذێساَّبُ زەکەیِ، کبر رۆژاّە ثە ئێَە: "زەڵیت الر، مٔ  ىٔ کبضجکبر ىی،ەع رەٗەز
 ئەٗەی ثۆ ّەّب ٕەّگبٗێکی ٕیچ حکٍ٘ەت ثەاڵً ٕبٗغبریبَّبُ، ٗ ذۆٍبُ ضەالٍەتی ثۆ ثَێْیْەٗە ت٘اّیَبُ ٍبّگێک

 غکبّسّی زاٗای ٗ ثکەیِ کبرە ئەٗ ذۆٍبُ زا ثڕیبرٍبُ ثۆیە زەثێت، ضەالٍەت زارایَبُ کە زڵْیبثیِ ئێَە
 ".ثکەیِ کەرەّتیْەکرزَّبُ

 یەک ٕەیە ٗاٍبُ ذێساّی: ثەٗەکرز ئبٍبژەی ٗ ٕەیە رای ٕەٍبُ کەالرە، زاّیػت٘ی زیکەی کبضجکبرێکی ضەالً، ضەرزار
 .پەتب ّەک زەٍبّک٘ژێت ثرضێتی ٍبڵەٗە ىە ٍبّەٗەٍبُ ثە ثۆیە ٕەیە، کەٍی زۆر زإبتێکی ئەٗیع زەکبت کبر کەضی
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 رٗارٙ ثٔ   ُ، ىٔ ثسٓ مبُ زٗمبّٔ ٙ ٗٓ مرزّٔ ٗڵی ٕٔ ٗ  ٗٓ ثچْٔ مبّسا رێنبرٓ  ثٔ  مٔ زا ڵێْٚ ثٔ ت حنٍ٘ٔ رزا راٍجٔ ثٔ ىٔ
 رۆژ  ثٔ ّٖب تٔ  یٔ ٗٓ ئٔ زیبرتریْیبُ  مٔ رجێل، ٍٔ ّس چٔ  ثٔ زا مبُ ثبزاڕٓ ٙ ٗٓ مرزّٔ  ثٔ ٙ رێگٔ ت حنٍ٘ٔ 18/4/2020

 . ٗٓ ّبمرێْٔ مبُ ذ٘ارزّگٔ ٗ  چبیربّٔ ٗ  چێػتربّٔ م٘ ٗٓ جێگبظ ّسێل ٕٔ ٕبٗمبت ٗ ثِ  مراٗٓ

 ٗ رۆژ ّٖب تٔ ك یٔ غێ٘ٓ ثٔ راُ، پیػەٗٓ ٗ کبضجکبراُ ثۆ زاّرا کبت ىەگەرٍیبُ، ژیبُ ئبضبیکرزّەٗەی قۆّبغەکبّی ىەکبتی
 زۆر  ىٔ ظ ٍٔ ئٔ زاّراثُ٘، مبُ عیبزٓ ٗ زٗمبُ ٗ فرۆغگب ُ ذبٗٓ ٗ راُ ٗٓ پیػٔ ثۆ زیبریینراٗ مبتێنٚ زا رۆژیع  ىٔ

 ؟ ٗٓ مرێتٔ مۆزٓ مبتێنسا  ىٔ مبُ مبرٓ ٍ٘ ٕٔ ثۆچی تٚ تبیجٔ ثٔ گیرا، ىێسٓ ٙ ذْٔ رٓ  ٗٓ رٗٓ

 ثڕیبری: "زەڵێت  ٗٓ رٗٓ ٗ ىٔ گەرٍیبُ، ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ئەّساٍی ٗەٕبة، غێد ٍحەٍەز
 ".زەرکراث٘  ٗٓ تٔ حنٍ٘ٔ ُ الیٔ ىٔ ّسیی ّبٗٓ  ثٔ ثەڵک٘ ّەث٘، ئێَە ثڕیبری زیبریکرزُ کبت

 ثیبّەٗێت کبتێک ٕەر ثۆ کرزٗە کبرەکبُ ذبٗەُ ثۆ کبرئبضبّییبُ زا رەٍەزاُ ٍبّگی ىە گەرٍیبُ ىە ثەٗەغکرز ئبٍبژەی
 .ژیبّیبُ ٗ ئبث٘ری ثبری ىەثەر کبرثکەُ

 

 زا کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ىە الٍەرکەزیەت غەغەً: گرّگی

  مٔ رچُ٘ زٓ  ّبٗذۆٗٓ تٚ زارٓ ٗٓ ت تبیجٔ ثٔ ٗ رێٌ ٕٔ تٚ حنٍ٘ٔ ُ الیٔ ىٔ ر، ثٔ گیرأّ رٍیبُ گٔ ىٔ ٙ رێنبرأّ ٗ ئٔ ٙ زۆریْٔ
  اڵتٔ ضٔ زٓ رۆڵی ظ یٔ ٍػێ٘ٓ ثٔ پێطپێرزراث٘، مۆرۆّبٙ ڤبیرۆضی ٙ ٗٓ ڕٗثّ٘ٔ رٗثٔ ٙ زۆضیٔ رغتینرزّٚ پٔ ر ضٔ رمی ئٔ

 . ث٘ ضْ٘رزار مبُ ذۆجێییٔ

 یبریڕث ثەٕۆی: ثبثەتە ئەً ضەر زەذبتە تیػک ثەٍػێ٘ەیە مبُ، ضیبضیٔ  زاّطتٔ پطپۆڕی عیس، ضٔ ٍٔ حٔ پػتی٘اُ. ز
 راپبگیرٙ ضٔ گػتٚ ضرٗغتێنی مرۆٙ ٗٓ  تبمٔ پٔ ثەاڵً ثسرێت، ثڕیبر ئێرە ثبرٗزۆذی پێی ثە ّەزەت٘اّرا ٍەرکەزیەٗە

  تیڤٚ ّێگٔ رٙ مبریگٔ ك یٔ ّبٗچٔ  ىٔ  مٔ زۆذٔ تێنچّ٘ی تٚ حبڵٔ  ىٔ  ثۆیٔ ثُ٘، غ٘ێْێل ٍ٘ ٕٔ  ىٔ مبّٚ ترضیٔ ٍٔ ٗ ث٘ ٕٔ
 . ٗٓ رّٗیٔ زٓ رٗٙ  ىٔ ً الّينٔ تریع، مبّٚ ّبٗچٔ مۆٙ ر ضٔ ىٔ ث٘ زٓ

 ٍەرکەزیەکبُ ثڕیبرە ىە ّسێک ٕٔ  ثٔ  ئبٍبژٓ رٍیبّیػسا، گٔ زۆذٚ ٙ ٗٓ ئبضبیینرزّٔ مبّٚ ثڕیبرٓ  ىٔ ت ّبّٔ تٔ: زەغڵێت
 .ڕێْرێِ تێجپٔ  ت٘اّراٗٓ ّٔ ٗ زراٗە

: ثەٗەکرز ٕێَبی حەٍەضەعیس، پػتی٘اُ. ز مبّسا، ئیسارییٔ  ثڕیبرٓ  ىٔ ت زیٔ رمٔ الٍٔ ثّ٘ٚ ّٔ مبّٚ ّجبٍٔ رئٔ زٓ ٙ ثبرٓ  ىٔ
 مبُ ثڕیبرٓ ّبت٘اّرێت  مٔ  ّبچبرییٔ  ضتجّ٘ٔ ی٘ٓ پٔ ً ئٔ مبّٚ ٕۆمبرٓ  ىٔ  مێنٔ یٔ ت زیٔ رمٔ الٍٔ ثّ٘ٚ ّٔ تٚ ثبثٔ ثێگٍ٘بُ
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 ّست پبثٔ  ٗٓ یبضبییٔ رٗی  ىٔ ئەٗەی ىەثەر رٍیبُ، گٔ ٙ ئیسارٓ ّێ٘ مبّٚ پێ٘یطتیٔ ٗ زاٗامبرٙ ٗ زۆخ  ىٔ ثێت گ٘زارغت
 .ٗٓ ّسٓ ّبٗٓ تٚ حنٍ٘ٔ  ثٔ مبت زٓ

 

  ٍەزەّی ڵی مۆٍٔ رۆڵیحەٗتەً: 

 زا مۆرۆّب ٙ ٗٓ ڕّٗٗٔ رٗثٔ ٙ ٍبٗٓ  ىٔ  ث٘ٓ ٕٔ رۆڵیبُ ٗاّیع ئٔ ت حنٍ٘ٔ ٕبٗغبّٚ کە ىەٗەزەکەُ ثبش چبالک٘اّبُ
 راٗێژ ٗ غساریی ثٔ ك ّٔ ، ث٘ٓ زا ذێرذ٘ازیی مبرٙ ث٘ارٙ  ىٔ  مٔ رۆڵگێڕأّ ٙ زۆرثٔ ٗێت، مٔ رزٓ زٓ ك ٗٓ اڵً ثٔ رٍیبُ، گٔ ىٔ
 .مبُ رٍیٔ فٔ  ثڕیبرٓ  ىٔ

 ضەرەڕای ، ث٘ٓ ثبظ زۆر چبالک٘اّبُ ٗ گرٗپ ٗ رێکرراٗ کبری: مرز ٗٓ ثٔ ئبٍبژەی ٍەزەّی، چبالک٘اّی ٍحەٍەز، ٕبٗکبر
 .کبرزەکەُ ضیبضی" ٗ تبیجەتی ٍەراٍی "ثۆ کە چبالک٘اّبّەی ئەٗ ىەضەر تێجیْی

 کبری ٗ ىەگەڵیبُ  ٕەث٘ٓ ثبغی ٕەٍبٕەّگیەکی ئیساریەکبُ یەکە ٕەژارەکبُ ذیساّە کۆٍەکی ثۆ کرزەٗە جەذتیػی
 .کرزٗە پێػْیبرەکبّیبُ ىەضەر

 ڤبیرۆضە، ئەٗ رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثۆ گیراّەثەر ذۆپبرێسی رێکبری کۆٍەڵێک کۆرۆّب ڤبیرۆضی ثاڵٗثّ٘ەٗەی ٍەترضی زٗای
 ٕبٗاڵتیبُ ژیبّی ثژێ٘ی ىەضەر کبریگەری ٗایکرز ئەٍەظ کە ث٘ مبُ غ٘ێْنبرٓ ٗ ثبزاڕ زاذطتْی ىەٗاّەظ یەمێک
 ٗ ت ڵَٔٔ ٕ ّٚ، زٓ ٍٔ ڵی مۆٍٔ مبّٚ چبالمٔ  تبمٔ ٗ گرٗپ ٗ رێنرراٗ  ٗٓ ٕٗۆیٔ ثٔ کەٍسەراٍەتبُ، ثەتبیجەت ثکبت زرٗضت
 .رێنرطت ، ٕبٗمبرییٔ  ثٔ پێ٘یطتیبُ ٙ ضبّٔ مٔ ٗ ئٔ ٕبٗمبریینرزّٚ ثۆ جیبٗازیبُ ٙ پرۆژٓ

 ىەالیەُ پبرەیەی ٗ غَەک ٗ ذۆراک ئەٗ ثەٗەکرز ٕێَبی پێجبز، ّبحیەی ىە ٍەزەّی چبالکی ٍحەٍەز، ضەی٘اُ
 زاثەغیبُ ثەضەر ٕەژاراّسا یەکطبُ ثەغێ٘ەیەکی چبالک٘اّبُ ٗ ذۆثەذػبُ زەگەیػت، ثەزەضتیبُ ذێرذ٘ازاّەٗە

 تۆزێک ٗ ّەثێت ثەظ ثێ کەش ئەٗەی ثۆ زەگەڕايِ ٍبڵەٕەژارەکبّسا ثەزٗای ثەکۆاڵُ "کۆاڵُ: ٗتٚ مرۆی زەکرز، ٗٓ
 .ثکەيِ" ض٘ک کەٍسەراٍەت کەضبّی ضەرغبّی ىەئەرکی

 ئێطتب تبٗەک٘ ثەاڵً کراٗە، تۆٍبر کەٍسەراٍەت ذێساّی ٕەزار( 8000) ّبٗی گەرٍیبُ ئیسارەی ئبٍبرەکبّی پێی ثە
 .ّەکرزُٗ ٕبٗکبری حکٍ٘ەت

 . گیراٗە تێجیْیەکبّیبُ ىە گ٘ێ ٕەّسێکجبر ىەٗەزەکەُ ثبش چبالک٘اّبُ ذێرذ٘ازی، ثبثەتی ىە ثەزەر
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 کفری ىە ئێَە: َّّ٘ە ثۆ ثبثەت، کۆٍەڵێک ىەضەر ٕەث٘ تێجیْیَبُ" ٗتی مفری،  ىٔ ّٚ زٓ ٍٔ چبالمی رەٗف، غەٍبڵ
 ثێْە پێیسا زەت٘اِّ عێراقەٗە زیکەی ّبٗچەکبّی ىە ئبضبّی ثە ذەڵک ٗ ذۆڵِ ٗاتە ٕەیە ذبکیَبُ رێگبیەکی چەّس

 گرّگە ئەٍە کە ىەضەرکرزٗە، کبریبُ ثەٗەی زرایْەٗە ٗەاڵٍیع ٗ پەی٘ەّسیسار ثەالیەّی زا تێجیْيَبُ ضْ٘رەکە،
 ".ٕبٗکبرثِ ٍەزەّی کۆٍەڵگەی ٗ حکٍ٘ەت

 

 ىاتوچۆ. چۆنیەتی ئیدارەدانی قەدەغەی 5

 کەالریەکەً: 

َبی ٗ ثڕیبرەکبّی ٗەزارەتی ّبٗذۆ ٗ ْىەٗەزەکبت ثۆ ثڕیبرە ئیساریەکبّیبُ پػتیبُ ثە رێ قبیَقبٍی قەزای کەالر  ثبش
  .ب ىە حکٍ٘ەتی ٕەرێٌ ثەضت٘ەاڵی رٗثەرٗثّ٘ەٗەی ڤبیرۆضی کۆرۆّتەّسرٗضتی ٗ ىیژّەی ثب

: "ٕەر ضەرەتب زەضتَبُ کرز ثە زاذطتْی ئەٗ غ٘ێْبّەی کە زەثّ٘ە ٕۆی قەرەثبڵەغی غەٕبة ئەحَەز، ٗتی
ىەگەڵ ئەٗەغسا ٕبٗاڵتیبُ  ،ازەیەک ق٘رضتر ث٘ ثۆ ٕبٗاڵتیبُڕع قەزەغەکرزّی ٕبت٘چۆ کە ئەٍە تباتریٗزٗ زرٗضتکرزُ 

 ٗ کبضجکبراُ پبثەّسیی ثبغیبُ ٕەث٘ ثۆ ثڕیبرەکبُ.

 زۆر ّەث٘ە.قەثبرەی ضەرپێچیەکبُ  :ٗە ئبٍبژەی ثەٗەکرزٕبٗکبت ىەثبرەی ضەرپێچیەکبّیػە

ێ ٕۆ ىە ٍبڵەکبّیبُ زەچْە کرزّی ئەٗ کەضبّە کرز کە ثەثقبٍی قەزای کەالر ثبضی ىەزەضتگیرىەگەڵ ئەٗەغسا قبیَ
کرزثێت، ضتٗرقەرەثبڵەغی ز ٗ زەرەٗە ٕبتجێتەئیع ٍبّگەٗە ٕەر ٕبٗاڵتیەک ثێ ٩٬اری "ىەزٗای ثەرٗ زەرەٗە

  راگیراٗە".ثۆ چەّس کبتژٍێرێک اٗە ٗ زەضتگیرکر

ئبزارەٗە کە ثڕیبری قەزەغەی ٕبت٘چۆ زرا ىە تەٗاٗی  ٩٩ىەٍبٗەی چەّس رۆژێکی قەزەغەی ٕبت٘چۆ ثەتبیجەت ىە زٗای 
٘ضت ّەثێت ێکەضێک پ زاٗایبُ ىە ذەڵک زەکرز ثە ثبّگەٗاز ىە رێگەی ثڵْسگۆٗە ٕێسە ئەٍْیەکبُک٘رزضتبُ، ىە کەالر 

 .زەرەٗە ىە ٍبڵ ّەیەتە

ثۆ ُ ۆک پێکٖێْراڕْیِ ٗ گەکذبڵی پػ ٪٪کبرٍەّس ىە ٕێسەکبّی ّبٗذۆ ىە  ١١٭ثۆ  ٬٬١ ىە ّبٗەّسی قەزای کەالر
 .جێجەجێکرزّی قەزەغەی ٕبت٘چۆ
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ئبٍبژەی ثەٗەکرز: رۆژاّە  غەٕبة ئەحَەز،ىەثبرەی پەیڕەٗکرزّی ٍبفەکبّی ٍرۆڤ ىەالیەُ ٕێسە ئەٍْیەکبّی کەالرەٗە، 
ٕێس ئەٍْیەکبُ رێَْبی تبیجەتیبُ پێسەزرا ىەالیەُ ثەرپرضی ئەٍْی تبیجەت کە زیبریکراث٘ ثۆ ئەٗەی ثساِّ چۆُ 

 ٕەڵط٘کەت ىەگەڵ ذەڵک زەکەُ ٗ چۆُ ىە ثبرٗزۆذیبُ تێسەگەُ، ىەگەڵ پێساّی رێَْبی تەّسرٗضتی.

ەکبُ ٗ ٗیطتیاە ىە زاثیْکرزّی پێسث٘ازاُ رۆڵێکی ثەرچبٗیبُ ٕەە ذێرذ٘قبیَقَبی قەزای کەالر ٕێَبی ثەٗەغکرز ک
 .ٕبٗکبریکرزّی کەضبّی کەٍسەراٍەت

 

 زٗەً: مفرٙ

ی عێراق،  مبّی زینٔ ٗ غبرٓ  زامٔ ّێ٘اُ قٔ ث٘ ىٔ می ٕبٗضْ٘ر ٕٔ یٔ ّس ثبزگٔ ی چٔ ٗٓ ٕۆی ئٔ ڵێت: ثٔ قبئیَقبٍی مفری زٓ 
 . ٗٓ زامٔ قٔ  ش ثێتٔ مٔ  ٗٓ مبّٔ ّسرٗضتییٔ تٔ  رێنبرٓ  ّسثُ٘ ثٔ ثێ پبثٔ ثٔ  ٍ٘ٓبّٖێػت اڵً ّٔ رمَبّی ق٘رش مرزث٘، ثٔ ئٔ

ٕەر ثڕیبریکی ئیساری کە زەرکراٗە پػتَبُ ثە ثەیبُ ٗ ثۆ جەاله غێد ّ٘ری، قبیَقبٍی قەزای کفری ٗتی: "
ەی کە ىە ثەرژەٗەّسی کرزّی ٗ ئیسارەی گەرٍیبّیع پبثەّسث٘ پێ٘ٗەزارەتی ّبٗذۆ ثەضت٘ە ثۆ جێجەجێرێَْبییەکبّی 

سە ئەٍْیەکبُ، چّ٘کە ێىەگەڵ الیەّە پەی٘ەّسیسارەکبُ ىە کۆثّ٘ەٗەزا ث٘یِ ثە تبیجەت ٕیع گػتی ث٘، ثە ثەرزەٗاٍ
 ."تریِ ئەرک ىەالی ئەٗاُ ث٘زۆر

چبٗزێری زۆذەکەٍبُ زەکرز ثە ثەرزەٗاٍی ىە ثّ٘ی ٕەر ضەرپێچیەک کە زەکرا، ئەٗیع ثە  ٔ ثبضی ىەٗەغکرز: ثە ىیژّ
 .کرزّی ٕبٗاڵتیبُىە قەزەغەی ٕبت٘چۆ ٗ کەرەّتیْەتبیجەت ثە، ٕبٗکبری ٕێسە ئەٍْیەکبُ

ٕێَبی ثۆ ئەٗەغکرز: گ٘غبرێکی زۆرٍبُ ىەضەر ث٘ ىە ثبزگەکبُ ثەتبیجەت ئەٗاّەی کە ٕبٗثەغیَبُ ٕەث٘ ىەگەڵ 
تر ئەرکی ئێَەی ق٘رض زەٕبت، ئەٍەظ ذ٘ارٗی عێراق، چّ٘کە ٕبٗاڵتی ٕەث٘ کە ىە ّبٗچەکبّی عێراقەٗە ثە قبچبخ

ییە تەّسرٗضتیەکبُ ّەث٘ثێت ّەٍبّٖێػت٘ە زاذڵی قەزاکە کرزث٘، ضەرثبری ئەٗەی کە ٕەر کەضێک پبثەّسی رێَْب
 .جێتث
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 . وەاڵمی لیژنەی بااڵی روبەڕوبونەی کۆرۆنا لە گەرمیان6

 "زاّەذطتْی ىە زەث٘ ق٘رضتر ثبجەکەی پەرٗێسذبُ ٍەرزی زاذطتْی"یەکەً: 

 رٗێسذبّٚ پٔ رزی ٍٔ  ىٔ ثبزرگبّٚ ئبڵ٘گۆڕی اڵً ثٔ ، ٗٓ ثاڵٗث٘یٔ مۆرۆّب ڤبیرۆضی ذتٚ ضٔ  ثٔ زا ئێراُ ٗاڵتٚ  ىٔ مبتێنسا ىٔ
  ىٔ پێساگیریی ت حنٍ٘ٔ  مٔ تٚ تبیجٔ ثٔ زرٗضتنرز، پرضیبری ٗ  ذْٔ رٓ ّسیِ چٔ ظ ٍٔ ئٔ ذرا، زأّ ئێراُ  ثٔ ٕبٗضْ٘ر
 ٙ مٔ ذۆغیٔ ّٔ ٙ ٗٓ گ٘اضتْٔ رٙ گٔ ئٔ  مٔ ّبٗثراٗ رزی ٍٔ چٚ مٔ مرز، زٓ ٕبٗاڵتیبُ  ىٔ ذۆپبرێسی  ثٔ ثُ٘ ّس پبثٔ پێی٘ضتی

 .ذطتج٘ زأّ ، زیبترٓ  ىێ٘ٓ

 ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ئەّساٍی فەیسٗڵاڵ، ٕێرظ زا، تێجیْییبّٔ ٗ  ذْٔ رٓ ً ئٔ اڵٍٚ ٗٓ  ىٔ
 ىەّێ٘اّیبُ زەثەضتیِ زراٗضێ ٗاڵتبّی ثە پػت پێساٗیطتی ٗ ذۆراک زۆری ثەغی ثۆ ئێَە: زەڵێت گەرٍیبُ، ئیسارەی

 .زەزا ق٘رضتری ثبجێکی ذەڵک ث٘ەضتبّسایە ثبزرگبّیػَبُ ئەگەر  ثۆیٔ ئێراُ، ٗاڵتی زا

 کە زەڵێت پێَبُ الٗەکیەکبُ ٍەرزە ٗ پەرٗێسذبُ ّێ٘زەٗڵەتی ٍەرزی ىە رێکبرەکبَّبُ ئەّجبٍی: "ذطتەڕٗ ەٗەغیئ
 ٕەرێٌ زاذيی ذۆپبرێسی رێکبری ثەثێ ّەث٘ ثۆی غۆفێرێک ٕیچ چّ٘کە ضەرکەٗت٘ثُ٘، تێیبّسا تەّسرٗضتیەکبُ رێکبرە
 ".گەرٍیبُ ىە ّەث٘ ڤبیرۆضەکە ت٘غی رێگبیەٗە ىەٗ کەضێک ٕیچ زەرئەّجبٍیع ثێت،

 

 زإبت٘ ثۆ پێسایِ ثبغی زۆر زاّیبریەکی زاتبٗ زٗەً: کۆرۆّب

 ٗ فرۆغگب ذبٗەُ ٗ ج٘تیبر ٗ کبضجکبر کۆٍەڵ ثە رێگەپێساُ، فۆرٍی پڕکرزّەٗەی ثۆ ٕبت٘چۆ قەزەغەی رۆژاّی ىە
 ثە  ئەٍبّٔ کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی زەکرز، پەی٘ەّسیسارەکبّیبُ زەزگب ىە رٗیبُ ضەٗزەفرۆظ

 .زإبت٘ ثۆ زەزاِّ ثبظ مٚ زاتبیٔ

 رٗثەڕٍٗبُ قەیراّەی ئەً: ٗتی گەرٍیبُ، ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ئەّساٍی فەیسٗڵاڵ، ٕێرظ
 ٗ کبضجکبر ٗ ج٘تیبر ىەثبرەی ثەرزەضتبیە ىە ٗرز زاتبی ئێطتب چّ٘کە زەضتجکەٗێت، ثبغَبُ زاتبیەکی ٗایکرز ث٘ەٗە

 .ٕتس... ٗ ٍبرکێتەکبُ ٗ ضەٗزەفرۆظ ئۆتۆٍجێيی

 ٗەک زەت٘اّرێت کە ث٘ ّ٘ێ رٗزاٗێکی ئەٍە ثەاڵً ث٘یِ، ثبرگراّی ت٘غی رێگەپێساّەکبُ ثۆ ئێَە راضتە: ٗتیػی
 .زإبت٘ ثۆ ىێججیْیِ ض٘زی ئەزٍُ٘
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 "ث٘ ٍەرکەزی ثڕیبری تەّسرٗضتیەکبُ ّبٗەّسە زاذطتْی"ضێیەً: 

 چەّس ٗ ثُ٘ ٕبتّ٘ەتە تەّسرٗضتیەکبُ ّبٗەّسە زاذطتْی ثەٕۆی ٕەاڵّەی ئەٗ ضەر تیػکرراٗەتە پێػ٘زا ذبڵەکبّی ىە
 .ٍەترضیەٗە کەٗتۆتە ژیبّیبُ ٕبٗاڵتیەک

 ٗ زەثێت زەرەرٍەّس ذەڵک کە ثەٗەی راٗێژکرزُ ثە زٗاتر ث٘، ٍەرکەزی ثڕیبرەکە: زەڵێت اڵٍسا ٗٓ  ىٔ فەیسٗڵاڵ، ٕێرظ
 تبقیگەکبَّبُ ٗ ّۆریْگە کرزّەٗەی ثڕیبری ٍبٗەیەک زٗای گەرٍیبُ ئیسارەی ٗەک ثۆیە زەثێت، پسیػک ثە پێ٘یطتبُ

 .زا

 .ٗە ثّ٘ەتٔ ّبذۆغی رٗثەڕٗی تەّسرٗضتیەکبّەٗە ّبٗەّسە زاذطتْی ثەٕۆی ذەڵک ئەٗەیِ ئبگەزاری: ٗتیػی

 

 گەرٍیبّەٗە ذەڵکی تبڵی ئەزٍّ٘ی ثەضتە پەی٘ە ٕبٗاڵتیبُ چ٘ارەً: غڵەژاّی

 ئەزٍّ٘ی ئەضتۆی زەذبتە ئەٍە کۆرۆّب رٗثەڕٗثّ٘ەی ثباڵی ىیژّەی ،"ّەزەزرا پێػ٘ەذت رّٗکرزّەٗەی ٗ زەزرا ثڕیبر"
 .زایە ترش ىە ثەثەرزەٗاٍی ٗ گرت٘ە ثەرۆکی قەیراُ ٕەٍیػە کە ک٘رزضتبُ تبڵی

 ثەغێک ٗەکر ،ثڕیبرەکبُ پێع ّەٗەک ث٘ غڵەژاّەکبُ زرٗضتجّ٘ی زٗای ئیسارەکبُ یەکە ٗ ٗەزارەتەکبُ رّٗکرزّەٗەی
 .ەّەڕٗزەذ ىەضەری زاّیبری ٗ زاتب ٗ  ٗٓٔ ّ زەکٔ رُٗ مبّٚ ئەگەرٓ ٗ ثڕیبرەکە پێػ٘ەذت ٗاڵتبّەی ىەٗ

 ٗ  ّەث٘ٓ گەرٍیبُ ثەتەّٖب رٗیسا ئەٍەی ثەاڵً ثڕیبرەکبُ، ىەضەر زاٗە رّٗکرزّەٗەیبُ ثەٗەکرز ٕێَبی فەیسٗڵاڵ، ٕێرظ
 .تێپەڕی٘ە پێیسا ٍێژٗەی ئەٗ ثەٕۆی ٕەٍیػە زاڵیە ىە ترضێکی گػتی ثە ک٘رزضتبُ ذەڵکی

 

 ّەکراث٘يْەٗە" ئبگبزار کبتژٍێرەکە ٯ٫ ثڕیبری پێْجەً: "ثۆ 

 زۆری رەذْەیەکی  مٔ ٙ ثڕیبرأّ ٗ ىٔ ث٘ مێل یٔ مبتژٍێر، 48 ٙ ٍبٗٓ ثۆ ٕبت٘چۆ تٚ ٗاٗٓ تٔ ٙ غٔ زٓ قٔ ثڕیبرەی ئەٗ 
 ىە پێػ٘ەذت: زەڵێت گەرٍیبُ ىە کۆرۆّبظ ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەی ثباڵی ىیژّەی ئەّساٍێکی ٕێْب، ذۆیسا ثەزٗای

 .ّەکراث٘یْەٗە ئبگەزار ثڕیبرەکە

 ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ىە ضيێَبّی پبرێسگبی ئەّجٍ٘ەّی ّ٘ێْەری ٗەٕبة، غێد ٍحەٍەز
 ٕبٗاڵتیبُ ئەٗەی ثۆ ّەزرا ثڕیبرە ئەٗ ىەضەر پێػ٘ەذت رّٗکرزّەٗەی ثۆچی کە پرضیبرەی ئەٗ ٗەاڵٍی ىە گەرٍیبُ،
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 ّەکرایْەٗە، ئبگەزار ئێَە پێػ٘ەذت ث٘، ٍەرکەزی ثڕیبرە ئەٗ: "ٗتی ّەثِ؟ غڵەژاُ ت٘غی ٗ ٕەثێت رّٗیبُ ثەرچبٗ
 ".ثاڵٗکرزەٗە رّٗکرزّەٗەٍبُ ٗ کۆثّ٘ەٗە ئەٗە زٗای ضەعبتێک ثەچەّس راضتەٗذۆ ثڕیبرەکە زٗای ثۆیە

 

 چبرەّ٘ضطبزە" ثڕیبرێکی گەرٍیبُ ىە ژیبُ ئبضبییکرزّەٗەی غەغەً: "ثڕیبری

 ّبٗەّس زەثێت چبرەّ٘ضطبزەکبُ ثڕیبرە گەرٍیبُ ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەی ثباڵی ىیژّەی ئەّساٍێکی ثەٗتەی
 .ّیە غێ٘ەیەی ىەٗ ثڕیبری ت٘اّبی ذۆجێی ئیسارەی ٗ ثیسات

 چّ٘کە ، یٔ ٕٔ رێٌ ٕٔ حکٍ٘ەتی ثڕیبری ثە پێ٘یطتی حکٍ٘ی کەرتی ىەگەڵ ٍسگەٗت، ٗ زاّکۆ سّگە،ْذ٘ێ: کرزّەٗەی"
 ىەضەر ثڕیبری ئیجب ٗ ثکرێت زیراضە ٗرزی ثە ثباڵٗە ئبضتێکی ىە زەثێت چبرەّ٘ضطبزە ٗ ٍەترضیسار حبڵەتە ئەٗ

 .ٗت ٗاٙ( فەیسٗڵاڵ ٕێرظ". )ثسرێت

 ّبٗچەکبّی ٕەٍ٘ پێع ىە ژیبُ کرزّەٗەی ئبضبیی ىە ث٘ە زەضتپێػرەر گەرٍیبُ زەکەّەٗە جەذت ئەٗەغسا ىەگەڵ
 .ٕەرێٌ زیکەی

 ئبضبییکرزّەٗەی ىەضەر ٗاژۆیبُ گەرٍیبُ ىە ىیژّەکە ئەّساٍەکبّی ٕەٍ٘ کە ئەٗەکرز ثۆ ٕێَبی ٗەٕبة، غێد ٍحەٍەز
 زیکەظ ّبٗچەکبّی ٕەٍ٘ پێع ٗ ٗەزیراُ ئەّجٍ٘ەّی ىە ثباڵ ىیژّەی ثۆ ثەرزیبّکرزەٗە ٗ کرز گەرٍیبُ ىە ژیبُ

 .کرزٗە ئەٗەیبُ

 ٗ تێساثکەیِ پەىەی ثڕیبر ٕەّسێک ّەٍبّت٘اّی٘ە ثۆیە ٕەیە ثەرزەٗاٍی ڤبیرۆضەکە ٍەترضی ئەٗەی ىەثەر: تیػیٗ
 .ث٘یِ رێٌ ٕٔ تٚ حنٍ٘ٔ چبٗەڕیی

 

 "ث٘ ق٘رش زۆر پرۆضەیەکی ٕبتەپێع ئەٗەی"حەٗتەً: 

 ، ث٘ٓ ق٘رش زۆر پێػیبُ ٕبتە ئەٍەی زەڵێِ، گەرٍیبُ ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ئەّساٍبّی
 .ثبرەیەٗە ىە  ّەث٘ٓ پێػ٘تریبُ ئەزٍّ٘ێکی ٕیچ ٗ  تبزەث٘ٓ ئەٗەی ىەثەر

 ثڕیبرەکبُ ثۆ ئەٗەی ىەثبرەی گەرٍیبُ، ىە کۆرۆّب ڤبیرۆضی رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ئەّساٍی فەیسٗڵاڵ، ٕێرظ
 ثە زۆر زەث٘ایە ٗ ث٘ ٍەترضیسار پرضەکە چّ٘کە ثُ٘، ٍەرکەزی ثڕیبرەکبُ زۆری: "ٗتی ؟ثەضت٘ە ثەچی پػتیبُ
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 ئبضبّکبریَبُ زۆر ئیسارەکبُ ثەزەضەاڵتی ث٘ تبیجەت کە ذباڵّەی ئەٗ ئەٗەغسا ىەگەڵ ثکرێت، ىەگەڵ ٍبٍەڵەی ٗریبیەٗە
 ".ٕبٗاڵتیبُ ثۆ کرز

 ق٘رش رێکبرەکبّیػی ٗ تێساّیە حبڵەتێکی ٕیچ گەرٍیبُ ثۆچی کە ث٘ث٘ گەاڵڵە ىەال پرضیبرەیبُ ئەٗ ثەزۆری ٕبٗاڵتیبُ
 ثُ٘؟

 ٗاڵتی ىەگەڵ ث٘ە ٕبٗضْ٘ر ٗ  ث٘ٓ جیبٗاز گەرٍیبُ ٕەڵکەٗتەی ئەٗەی ضەر ذطتە تیػکی ٗەاڵٍسا ىە فەیسٗڵاڵ، ٕێرظ
 ّێ٘اّیػیبُ ثبزرگبّی ٗ ٕبٗضْ٘رە عێراقیع ذ٘ارٗی ىەگەڵ ثاڵٗث٘ەتەٗە، تێسا ثەضەذتی ّەذۆغیەکەی کە ئێراُ

 کۆرۆّب ڤبیرۆضٚ ئێطتب ثەٍػێ٘ەی ّەٍبّت٘اّیبیە رەّگە ّەثّ٘بیە، تّ٘س ثەٗغێ٘ەیە رێکبرەکبُ ئەگەر" ث٘ە ثەرزەٗاً
 ".تێپەڕێْیِ
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 بەشی دوەم: دەرئەنجام و راسپاردە

 یەکەم: دەرئەنجام

 ّٚ الیٔ ٗ  ٗٓ ذ٘ێْرێتٔ زٓ جیبٗاززا زی٘ی  ثٔ رٍیبُ، گٔ  ىٔ مۆرۆّب ڤبیرۆضی ٙ ٗٓ ڕٗثّ٘ٔ رٗثٔ ثباڵٙ ٙ ىیژّٔ مبّٚ مبرٓ .1
 مبُ رێنبرٓ  مٔ ثێت ٗٓ ئٔ  ّگٔ رٓ  ٗٓ رٓ جیبمٔ ذبڵی اڵً ثٔ ، ث٘ٓ ٕٔ ّسیػی زیبَّٔ ٗ ذراپ ك رٗٓ ٕٔ ٗت٘، رمٔ ضٔ ٗ ثبظ

 . ٗٓ ٍنرزث٘یٔ مٔ مبّٚ ترضیٔ ٍٔ ٕب رٗٓ ٕٔ ٗ  مٔ ڤبیرۆضٔ ٙ ٗٓ ثاڵٗثّ٘ٔ ترضی ٍٔ ك یٔ تبڕازٓ

  ىٔ ثُ٘ ّٔ ٗت٘ رمٔ ضٔ اڵً ثٔ ثُ٘، ثڕیبر ٗ چبالمی پڕ  مٔ ثُ٘ ٗت٘ رمٔ ضٔ زا ٗٓ ىٔ رٍیبُ، گٔ ٙ ثباڵمٔ ٙ ىیژّٔ .2
 ظ ٍٔ ئٔ. مبّیبُ ثڕیبرٓ ثۆ ذۆغنرزُ ٍیْٔ زٓ ٕب رٗٓ ٕٔ ٕبٗاڵتیبُ، ثۆ ثبظ مٚ یٔ غێ٘ٓ  ثٔ  ثڕیبرأّ ً ئٔ مرزّٚ ٍٔ رجٔ تٔ

 .ىە ٕەّسێک ث٘ارزا ثێت زرٗضت ٕبٗاڵتیبُ الی ىٔ پػێ٘یی  ىٔ جۆرێل ٗاینرز

 ٍٚ ضیطتٔ  ىٔ تّ٘س تێنٚ زیٔ رمٔ ٍٔ ثّ٘ٚ ٕۆی ثٔ ڵن٘ ثٔ ثڕیبرێل، ٍ٘ ٕٔ رمرزّٚ زٓ ثۆ  ث٘ٓ ّٔ  ضتنراٗٓ زٓ  مٔ ىیژّٔ .3
 تٚ حنٍ٘ٔ ُ الیٔ ىٔ مبُ، رێنبرٓ ٗ رێَْبیی ٕبٙ رٓ ٙ زۆریْٔ  رثۆیٔ ٕٔ زا، یرأّ قٔ ً ىٔ ت تبیجٔ ثٔ ٗ زا رێٌ ٕٔ زاّٚ ئیسارٓ

مبرێکی  ث٘ار ّسێل ٕٔ ثۆ ر گٔ ئٔ ظ ٍٔ ئٔ ثیْی، زٓ جێنبرٙ جێجٔ رۆڵی ّٖب تٔ رٍیبُ گٔ ٙ ئیسارٓ ٗ چُ٘ رزٓ زٓ رێٌ ٕٔ
 . ّبزرٗضتٔ  زینٔ ث٘ارٙ ثۆ ثێگٍ٘بُ ٗا ئٔ ثێت، زرٗضت

 مبُ ّسیسارٓ ٗٓ پٔ زگب زٓ  رثۆیٔ ٕٔ مبت، زٓ  مٔ ّبٗچٔ  ىٔ رٗ ّسٗضتٚ تٔ ترضیسارٙ ٍٔ مٚ تبیٔ پٔ  ٍجبرٓ مٔ یٔ ٙ ٕٗۆیٔ ثٔ .4
 ٗ ثڕیبر  ىٔ ظ ٍٔ ئٔ زا، ڵی گٔ ىٔ مرزُ ڵٔ ٍبٍٔ تٚ چۆّیٔ  ىٔ ثُ٘ ّٔ ٗتۆ ئٔ پبغربّێنٚ ٗ زٍُ٘ ئٔ ٕیچ ّٚ ذبٗٓ

 . ٗٓ تٔ زاٗٓ ّگی رٓ مبّیبّسا رێنبرٓ

  ىٔ تٚ تبیجٔ ثٔ ٍعٚ، جٔ ضتٔ زٓ ثڕیبرزاّٚ ٗ زگبمبُ زٓ غسارییپێنرزّٚ ثٔ  ىٔ  ث٘ٓ ٗت٘ رمٔ ضٔ ثبظ مٚ یٔ تبڕازٓ  مٔ ىیژّٔ .5
 .زا مبُ ثڕیبرٓ  ىٔ مبُ حنٍ٘یٔ زگب زٓ پبڵ ىٔ راُ ّ٘ێْٔ غسارییپێنرزّٚ ثٔ

  ثٔ ضتِ ثٔ پػت ٕب رٗٓ ٕٔ ٗ مبّٚ ثڕیبرٓ  ىٔ ّی زٓ ٍٔ ڵی مۆٍٔ فیعيی غسارییپێنرزّٚ ثٔ  ىٔ  ث٘ٓ ّٔ ٗت٘ رمٔ ضٔ  مٔ ىیژّٔ .6
. مبُ ّگبرییٔ ئبىٔ ر ضٔ ثٔ زاڵجُ٘ ثبغتر ثۆ ڵیبّسا گٔ ىٔ ٗ پتٔ ی ڵٔ رایٔ زرٗضتنرزّٚ ٗ ٕبٗمبریینرزّیبُ ثۆ ّی زٓ ٍٔ ڵی مۆٍٔ

ٕەرٗەک کۆٍەڵی ٍەزەّی ذۆغیبُ پەرت ٗ زاثەظ ثُ٘ ٗ ىە کبتی قەیراُ ٗ پێػٖبتی ٗازا ثە زەضتەجەٍعی 
 .زەرّەکەٗتِ

 ثنرێِ، ر زٓ ثٔ ت ٍۆڵٔ  ىٔ ث٘ پێ٘یطت  مٔ ٙ ضبّٔ مٔ ٗ ئٔ ثۆ مرزث٘ ّٔ ٗتۆی ئٔ مٚ مبریٔ ئبٍبزٓ ٕیچ ت حنٍ٘ٔ .7
 ٙ ٗٓ ىٔ  جگٔ ثێت، زرٗضت ثبڵغی رٓ قٔ ٗ ٗزا فٔ  ىٔ جۆرێل ٗاینرز ظ ٍٔ ئٔ ثُ٘، ّنبر ذبٗٓ ٗ ج٘تیبر ٙ ٗأّ ئٔ تٚ تبیجٔ ثٔ
 .ثێت زٓ  ٗٓ غٔ مٔ ّبٗچٔ ر ضٔ ثٔ ریی مبریگٔ  مٔ  ٗت٘ٓ رمٔ ثٔ ٍبزییبُ زۆری زیبّٚ  رأّ ٗٓ پیػٔ ٗ ئٔ
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 ّسێل ٕٔ ثّ٘ٚ ّٔ ٕۆی ثٔ ٕبٗاڵتیبُ ّسرٗضتٚ تٔ ضەر ىە ٍەترضی زرٗضتجّ٘ی ٗ تەّسرٗضتیەکبُ ّبٗەّسە زاذطتْی .8
  ٗٓ ٗٓ رٓ ٗ ىٔ ث٘ زٓ  مٔ ، مراٗٓ ّٔ ثۆ حطبثی ٗ رێژیی رّبٍٔ ثٔ ثبغی  ثٔ  مٔ مبُ ذراپٔ  ّگبٗٓ ٕٔ  ىٔ  مێنٔ یٔ ، ٗٓٓ ث٘ار ٗ ظ ثٔ

 .زرا ّٔ  مٔ  ثسایٔ رمرزّیبُ ضٔ چبرٓ ٗڵی ٕٔ  ىٔ پٔ  ثٔ پبغبّیع ٗ  ثنرایٔ ثبغتر مبریی ئبٍبزٓ

 چەّس ئەٗەغسا ىەگەڵ کرزُٗ، ىەگەڵ ٍبٍەڵەیبُ ثبغی ثە ئەٍْیەکبُ ٕێسە ىەٗەزەکەُ ثبش ٕبٗاڵتیبُ زۆری ثەغی .9
 پێ٘یطت غٚ ثٔ مبُ ٕێسٓ ذبت ریسٓ زٓ ظ ٍٔ ئٔ کرزٗیبّە، ٕبٗاڵتیبُ ثەراٍجەر ئەٍْیەکبُ ٕێسە کە ٕەث٘ە پێػێيکبریەک

 ٗ ذ٘ه ٗاٍٚ رزٓ ثٔ  ثٔ  ٕێسأّ ٗ ئٔ  پێ٘یطتٔ  ثۆیٔ. ُ ثنٔ  ڵٔ ٍبٍٔ چۆُ زا یٔ ٍػێ٘ٓ ىٔ تٚ حبڵٔ مبتٚ ىٔ ٙ ٗٓ ىٔ ٕێْراُٗ رأّ
 .ثسرێت ّجبً ئٔ ثۆ ٍرۆڤیبُ مبّٚ ٍبفٔ پبراضتْٚ  ثٔ ت تبیجٔ رإێْبّٚ

 ثباڵی ىیژّەی زاثررایە، زەث٘ایە زەڵێِ چبالک٘اّبُ زاّەذرا، ئێراُ ٗاڵتی ىەگەڵ ٕبٗضْ٘رە کە پەرٗێسذبُ ٍەرزی .10
 .گەرٍیبُ ىێجگ٘ازرێتەٗە ّەذۆغیەکەی ّەٍبّٖێػت ىەٍەرزەکە گرتەثەر ثبغَبُ رێکبری زەڵێِ کۆرۆّبظ رٗثەڕٗثّ٘ەی

 ، ّیٔ پێ٘یطتی اڵٍٚ ٗٓ تیع حنٍ٘ٔ ٗ  ّبڕّٗٔ تبئێطتبظ مبُ غبرٓ زۆذی ٙ ٗٓ ئبضبیینرزّٔ مبّٚ ثڕیبرٓ  ىٔ ّسێل ٕٔ .11
 .زا ٗاُ غٔ  ىٔ فرۆغگبمبُ ٗ زٗمبُ ٙ ٗٓ مرزّٔ ی غٔ زٓ قٔ ثڕیبرٙ:  َّّ٘ٔ ثۆ

 الٗاز ثە رێَْبییەکبُ ٗ ثڕیبر ٗ پەیبً گەیبّسّی رٗی ىە گەرٍیبُ ىە کۆرۆّب رٗثەڕٗثّ٘ەٗەی ثباڵی ىیژّەی ئبضتی .12
  ىٔ ڵن٘ ثٔ ٗ  زاٗٓ ّٔ مبّٚ ثڕیبرٓ ذۆی ذۆجێی تٚ حنٍ٘ٔ  مٔ  یٔ ٕٔ  ٗٓ ٗٓ ثٔ ّسی ی٘ٓ پٔ غێنٚ ثٔ ظ ٍٔ ئٔ قەڵەً،  زەزرێتٔ

 . یٔ ٕٔ  ٗٓ رێژییٔ رّبٍٔ ثٔ ٗ زٍُ٘ ئٔ ثّ٘ٚ ّٔ  ثٔ ّسی ی٘ٓ پٔ غێنیػی ثٔ ، زراٗٓ  ٗٓ ّسٓ ّبٗٓ

 ىە ٙ ٗٓ ثٔ رۆژەکبُ ّێ٘اُ ىٔ  مراٗٓ جیبٗازی  چّ٘نٔ ّیِ، رُٗ مبُ رٓ پێ٘ٓ ، ٕبت٘چۆٗٓ ٙ غٔ زٓ قٔ رٗٙ  ىٔ .13
 . ث٘ٓ ئبضبیی رۆژیع ٕەّسێک ٗ ث٘ە تّ٘س رۆژ ٕەّسێک رێَْبییەکبُ جێجەجێکرزّی
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 دوەم: راسپاردەکان

  پێ٘یطتٔ  ثۆیٔ رٍیبُ، گٔ تٚ تبیجٔ ثٔ ٗ م٘رزضتبُ  ىٔ ح٘مَڕاّی ثۆ  تٔ تبیجٔ ٗ  ئبٗارتٔ زۆر زٍّ٘ێنٚ ئٔ  یرأّ قٔ ً ئٔ .1
 ثۆ ّگێْرێت، ڵجطٔ ٕٔ مبّٚ ذراپٔ ٗ ثبظ  ّٔ الیٔ ٗ ثنرێت ثۆ ٙ ٗٓ ذ٘ێْسّٔ ٗ  ٗٓ پێساچّ٘ٔ ٗ ثنرێت تۆٍبر مبّٚ مبریٔ ٗرزٓ

 .مبُ یرأّ قٔ ڵ گٔ ىٔ مرزُ ڵٔ ٍبٍٔ غێ٘ازٙ ثۆ ك رێگبیٔ  ذػٔ ّٔ  ثجێتٔ زإبت٘ ثۆ ٙ ٗٓ ئٔ

 ثۆ ، ٗٓ یٔ ثبرٓ ٗ ىٔ فراٗاُ ثٔ مۆّفراّطێنٚ ّجبٍساّٚ ئٔ ثۆ یِ مٔ زٓ رٍیبُ گٔ ٙ ئیسارٓ ثۆ ریی ضتپێػرٔ زٓ  ٗٓ یٔ ضۆّگٔ ً ىٔ
 .ثنرێت مبُ مبرٓ ثۆ گػتی ّگبّسێنٚ ڵطٔ ٕٔ ٗ رثگیرێت ٗٓ  ٗٓ یٔ ٗثبرٓ ىٔ جیبٗاز ثۆچّ٘ٚ ٙ ٗٓ ئٔ

 مبُ ذۆجێیٔ  اڵتٔ ضٔ زٓ ٗ ثسرێت ت زیٔ رمٔ الٍٔ  ثٔ  رٓ پٔ  زیبترٓ چی  پێ٘یطتٔ  مٔ ٗت رمٔ زٓ  زٍّ٘ٔ ئٔ ً ئٔ پێی ثٔ .2
 ٕبٗمبت ذبٗیی، ذبٗٓ ٗ رۆتیِ  ىٔ  جگٔ ّس، ّبٗٓ ثۆ جبر ٍ٘ ٕٔ ٙ ٗٓ ڕأّ گٔ  چّ٘نٔ ثِ، تٚ ٗاٗٓ تٔ ثڕیبری ّٚ ذبٗٓ

 .ثِ ّٔ گّ٘جبٗ ٗ گرُ ّٔ رچبٗ ثٔ ىٔ مبُ ّبٗچٔ ّسیی تَٔ تبیجٔ مبُ ثڕیبرٓ مبت ٗاغسٓ

 ّس ٕٔ ثٔ راٗثۆچّ٘یبُ ثسات، مبّسا ثڕیبرٓ  ىٔ ّی زٓ ٍٔ ڵی مۆٍٔ غساریی ثٔ  ثٔ  رٓ پٔ ذۆجێی تٚ حنٍ٘ٔ  پێ٘یطتٔ .3
ٕەرٗەک کۆٍەڵی ٍەزەّیع پێ٘یطتیبُ  .ثِ زیبتر مبّٚ ثڕیبرٓ زرٗضتٚ ٙ رازٓ ٙ ٗٓ ئٔ ثۆ پێجنبت، راٗێژیبُ ٗ رثگرێت ٗٓ

 ثە ذۆ رێکرطتْەٗە ٗ زرٗضتکرزّی رایەڵە ٗ ضەکۆ ٗ  فیسراضیۆُ ٕەیە.

 زا غبرٓ ٗ پطپۆڕ ضبّٚ مٔ راٗێژٙ ٗ تێجیْی ظ ٍٔ ئٔ ثۆ ثێت، ٗرزتر زا مبّٚ ثڕیبرٓ  ىٔ ت حنٍ٘ٔ  پێ٘یطتٔ .4
 .مبُ ٕێسٓ ثٔ  ذبڵٔ ٕێسترمرزّٚ ثٔ ٗ مبُ ٍ٘م٘رتیٔ مٔ رمرزّٚ ضٔ چبرٓ ضتٚ ثٔ ٍٔ ثٔ رثگرێت، ٗٓ

 ٍ٘ ٕٔ ر ضٔ  مبتٔ زٓ پێ٘یطت ظ ٍٔ ئٔ ، یٔ ٕٔ زرٗضتٚ زاّیبریی ٗ زاتب یراّٚ قٔ ت حنٍ٘ٔ  مٔ رطتري زٓ  یرأّ قٔ ً ئٔ .5
 ٗ ُ ثسٓ ّجبً ئٔ گػتیی رٗپێ٘یی ، ٗٓ زاّیبرییٔ ٗ زاتب  ثٔ مبُ ّسیسارٓ ی٘ٓ پٔ زگب زٓ تٚ تبیجٔ ثٔ ٗ  مٔ ضْ٘رٓ زگبمبّٚ زٓ

 .ذ٘ىیی مٚ یٔ غێ٘ٓ ثٔ  ٗٓ ّٔ ثنٔ مبّیبُ مۆّٔ زاتب یتٚ پسٓ ئٔ ٕبٗمبت ٗ  ٗٓ ّٔ مۆثنٔ زرٗضت ٗ ٗرز غێ٘ازٙ  ثٔ زاّیبریی

  پێساٗیطتیٔ رٗٙ  ىٔ تٚ تبیجٔ ثٔ ، مٔ ضْ٘رٓ ژێرذبّٚ ٕێسمرزّٚ ثٔ  ثٔ ثسات ت تبیجٔ رتٚ مٔ ٕبّٚ ثێت زٓ ت حنٍ٘ٔ .6
 ٗ ّٚ ٍٔ ض٘تٔ مۆگبٙ ٕب رٗٓ ٕٔ ٗ  ٗرٓ گٔ ّٚ ٍٔ ذ٘ارزٓ مۆگبٙ زرٗضتنرزّٚ:  ثۆَّّ٘ٔ ، ٗٓ ژیبّٔ مبّٚ میٔ رٓ ضٔ

  مٔ ّبٗچٔ مبُ، ضْ٘رٓ زاذطتْٚ  ثگبتٔ مبر ر گٔ ئٔ ٗ ثێت زٓ زرٗضت ٗا یراّێنٚ قٔ مبتێنسا ىٔ ٙ ٗٓ ئٔ ثۆ مبّیبُ، ٕبٗغێ٘ٓ
 . ٗٓ ثێتٔ ّٔ یراُ قٔ ٗ  ٗرٓ گٔ ٙ مێػٔ ڕٗٙ رٗثٔ  ٗٓ رٗٓ ٗ ىٔ

 ، یٔ ٕٔ تیبّسإبٗاڵ ڵ گٔ ىٔ ٗذۆیبُ راضتٔ ٗتْٚ رمٔ ثٔ  مٔ  ٗٓ ثنرێتٔ  ٕێسأّ ٗ ئٔ ثۆ ت تبیجٔ رإێْبّٚ  پێ٘یطتٔ .7
 مبّٚ ٍبفٔ ٍبمبّٚ ثْٔ چبٗمرزّٚ رٓ ٕب رٗٓ ٕٔ ٗ مرزُ ڵٔ ٍبٍٔ غێ٘ازٙ ث٘ارٙ ىٔ مبُ رإێْبّٔ مبُ، ٍْیٔ ئٔ  ٕێسٓ تٚ تبیجٔ ثٔ

 .زات رّٕٗٔبٗاڵتیبُ   ثٔ ر راٍجٔ ثٔ  ٗٓ رٗٓ ٗ ىٔ ك پێػێينبرییٔ ٕیچ ٙ ٗٓ ئٔ ثۆ ثێت، ٍرۆڤ
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 رثنرێِ، زٓ  ىٔ پٔ  ثٔ مبُ ثڕیبرٓ ٙ ٗٓ ئٔ پێع ٙ ٗاتبیٔ ٗ ثٔ ثسات، ٍیسیبیی پالّی  ثٔ زیبتر گرّگیی ت حنٍ٘ٔ .8
 مبّیبُ ثڕیبرٓ ٗ یبً پٔ رّٗی  ثٔ ٙ ٗٓ ئٔ ثۆ ، ٗٓٔ ثنرێْ ٕۆغیبر  ٗٓ ثبرٓ ىٔ ڵنییبُ ذٔ ٗ ثنرێت ٍیسیبیی ضبزیی ٍیْٔ زٓ

 .پێجگبت

 ثۆ ّس تَٔ تبیجٔ ٙ ىیژّٔ پێنٖێْبّٚ ئبٗاظ ث٘، گرّگ مۆرۆّب ٙ ٗٓ ّگبرثّ٘ٔ رٓ ثٔ ثباڵٙ ٙ ىیژّٔ پێنٖێْبّٚ مچۆُ ٗٓ .9
 جێ جێجٔ مبُ رێنبرٓ ٗ ثڕیبر ك یٔ رازٓ ٗ ئبضت چ تب ثساّرێت ٙ ٗٓ ئٔ ثۆ ، گرّگٔ پػنْیِ ٗ ضْگبّسُ ڵٔ ٕٔ ٗ چبٗزێریی

 .ثنرێِ ضتْیػبُ زٓ مبّیع ڵٔ ٕٔ ٗ ٍ٘م٘رتیی مٔ زٗیی ثٔ ٗ مرێِ زٓ

 رێگەپێساّەکبُ کبتی ىە ثۆَّّ٘ە ٕەیە، زۆری گرّگیەکی ٗ ضەرزەٍیە کبرئبضبّیەکی ئەىیکترۆّی ضیطتەٍی ثّ٘ی .10
 ٗ ثەرّبٍە ثررێتە ۆّیرئەىیکت ضیطتەٍی زەکرێت ثکرێت، کۆّترۆڵ ئبضبّی ثە زۆر زەت٘اّرا ئۆتۆٍجێو ٕبت٘چۆی ٗ

 .ثکرێت ئەزٍّ٘کرزّی زاٗایٗ  کبرەٗە پالّی
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 م: ناساندن شى سێیه به

 رمیان تي خۆجێی گو ى چاودێریی حكومو كو . ناساندني یو1

ٍرینی  پبڵپػتی ضْسٗقی ّیػتَبّٚ ثۆ زیَ٘مراضی ئٔ  ثٔ  ّگٔ تٚ رازیۆی زٓ زٗازاچّ٘ٚ تبیجٔ ٗاّٚ ٗ ثٔ مٚ رۆژّبٍٔ یٔ مٔ یٔ
(NED ضبڵی )ضتٚ  ثٔ ٍٔ زات ثٔ ّجبً زٓ رٍیبُ ئٔ تٚ ذۆجێیی گٔ ، مبرٙ چبٗزێریینرزّٚ حنٍ٘ٔ زراٗٓ زأٍ 2017
ّێ٘اُ ّسیی  ی٘ٓ ٗمرزّٚ پٔ ت ٗ پتٔ فبفیٔ ٙ چبٗزێریینرزُ ٗ غٔ پرۆضٔ  ٗزاُ ثٔ ٕب ثرٓ رٗٓ مبّیبُ ٗ ٕٔ مبرٓ زاُ ثٔ رٓ پٔ

 مبُ. تگ٘زاریٔ ذسٍٔ  زاّٚ زیبتر ثٔ رٓ یػتْێنٚ ثبغتر ثۆ پٔ اڵت ٗ زرٗضتنرزّٚ ىێنتێگٔ ضٔ ٕبٗاڵتٚ ٗ زٓ

  مٔ * ئبٍبّجٚ یٔ

 ٗت٘ ٗ زیَ٘مراضی. تی پێػنٔ مرزّٚ حنٍ٘ٔ پیبزٓ  مٚ گرّگ ىٔ ٍبیٔ م٘ ثْٔ ٙ چبٗزێریینرزُ ٗٓ پرۆضٔ  ٗزاُ ثٔ . ثر1ٓ

ٙ  ّجبٍساّٚ پرۆژٓ ضتٚ زرٗضتنرزّٚ فػبر ثۆ ئٔ ثٔ ٍٔ مبُ ثٔ زگب حنٍ٘یٔ ڵ زٓ گٔ ىّٔگٚ  . زرٗضتنرزّٚ مۆز2ٓ
 . مٔ رٓ ڤٔ تگ٘زاریی ثۆ زٓ ذسٍٔ

ضتٚ  ثٔ ٍٔ مبُ، ثٔ رٍیٔ فٔ  ّٔ مرزّٚ ثۆ الیٔ ضتْیػبّنرزّیبُ ٗ ئبراضتٔ مبُ ٗ زٓ ٗ گرفتٔ زٗازاچّ٘نرزُ ثۆ مێػٔ . ث3ٔ
 رمرزّیبُ. ضٔ چبرٓ

یػتْێنٚ ثبغتر  ئبراٙ ىێنتێگٔ  ٕب ٕێْبّٔ رٗٓ ت زا، ٕٔ ّێ٘اُ ٕبٗاڵتیبُ ٗ حنٍ٘ٔ ٗمرزّٚ ىٔ ٗ پتٔ ڵٔ یٔ. زرٗضتنرزّٚ را4
 . ٗٓ مبّٔ تگ٘زاریٔ رٗٙ زاثیْنرزّٚ ذسٍٔ رزٗال ىٔ ّێ٘اُ ٕٔ ىٔ

  مٔ مبّٚ یٔ * مبرٓ

مبُ ٗ  ٍ٘م٘رتیٔ ضتْیػبّنرزّٚ مٔ زٕٓب  رٗٓ مبُ ٗ ٕٔ تگ٘زاریٔ ر چبالمی ٗ ذسٍٔ ضٔ ىٔ  ّجبٍساّٚ راپۆرتٚ ٍبّگبّٔ . ئ1ٔ
 تٚ. ّٚ ذۆجێیٔ ّجٍ٘ٔ ّٚ پبرێسگبٗ ئٔ ّجٍ٘ٔ ٍبُ ٗ ئٔ ّسی ٗ پبرىٔ تٚ ّبٗٓ ثۆ حنٍ٘ٔ  ٗ راپۆرتبّٔ مرزّٚ ئٔ ٗأّ رٓ

 زا. مٔ ضْ٘رٓ  مبُ ىٔ تگ٘زارییٔ تٚ فػبر ثۆ ثبغترمرزّٚ ذسٍٔ ڵَٔ ّجبٍساّٚ ٕٔ . ئ2ٔ

 مبُ. رٍییٔ زگب فٔ ٕبٗمبری زٓ ثٔ تٚ ٕۆغیبریی ڵَٔ ّجبٍساّٚ ٕٔ . ئ3ٔ

  تٚ، ثٔ تٚ ذۆجێیٔ مبُ ٗ حنٍ٘ٔ جیبٗازٓ  ّێ٘اُ چیِ ٗ ت٘ێژٓ ٗ مۆّفراّص ٗ زاّیػتِ ىٔ ٗٓ ّجبٍساّٚ مۆثّ٘ٔ . ئ4ٔ
 تٚ. ٗایٔ رٍبّڕٓ تگ٘زاریی ٗ فٔ جۆری ذسٍٔ  ٗزاُ ثٔ ئبٍبّجٚ ثرٓ
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ڵل ٗ  یػتْٚ ّێ٘اُ ذٔ ّسی ٗ ىێنتێگٔ ی٘ٓ یبّسُ ثۆ ثبغترمرزّٚ پٔ مبّٚ راگٔ ّبڵٔ مٔ  ت ىٔ ٙ تبیجٔ رّبٍٔ ّجبٍساّٚ ثٔ . ئ5ٔ
 ت. حنٍ٘ٔ

  مٔ مبّٚ مبرمرزّٚ یٔ ذالقیٔ یی ٗ ئٔ ٍب پیػٔ * ثْٔ

 مبُ. ٍ٘م٘رتیٔ ٗ مٔ ر مێػٔ ضٔ مبرمرزُ ىٔ  مرزُ ىٔ ّگیریی ّٔ .الی1ٔ

 مبُ. ٙ مێػٔ تییبّٔ رٗٙ ثبثٔ ذطتْٔ ىٔ  ٗٓ یی ثّ٘ٔ پیػٔ ّس ثُ٘ ثٔ .پبث2ٔ

 ت ٗ حسة. حنٍ٘ٔ  مٚ زارایی ىٔ ك ٗ ٕبٗمبریٔ گرتْٚ ٕیچ مۆٍٔ رّٔ .3ٓٗ

 

 نگ . ناساندني رادیۆی ده2

 رٍیبُ. گٔ  ىٔ  ٕيیٔ یی ئٔ ڵگٔ ٍیِ رازیۆی مۆٍٔ مٔ ّگ، یٔ رازیۆی زٓ

ضْ٘رٙ   ىٔ ذػی ذۆی پٔ ثٔ  ضتٚ مرزٗٓ ، زٓ ٗٓ ٗ ضبڵٔ ٙ غ٘ثبتٚ ئ6ٔرٗارٙ  ثٔ  ٗ ىٔ زراٗٓ زأٍ  ٗٓٓ 2010ضبڵی   ىٔ
 رٙ. ٗرٗثٔ الر ٗ زٓ زاٙ مٔ قٔ

ّجٚ  ك گٔ یٔ ٕبٗمبری ژٍبرٓ ثٔ  ٗٓ ز( ٗ )ئبزاز ع٘ضَبُ(ٓ ٍٔ زا ٍحٔ ّ٘ش )جٔ رزٗ رۆژّبٍٔ ُ ٕٔ الیٔ ، ىٔ ً رازیۆیٔ ئٔ
ٙ  ٗٓ رزمرزّٔ ثٔپێساّٚ زیَ٘مراضیی ٗ  رٓ پٔ  ىٔ  ، ئبٍبّجیػی ثریتیی ث٘ٓ زراٗٓ ذع زأٍ ّ٘ش ٗ چبالم٘اّٚ ذۆثٔ رۆژّبٍٔ

 مبت. زٗازاچّ٘یبُ ثۆ زٓ ثٔ  ٙ مٔ تبّٔ ٗاڵ ٗ ثبثٔ ٗ ٕٔ رّبٍٔ ٗ ثٔ ٙ ئٔ رێگٔ رٍیبُ ىٔ ئبضتٚ ٕۆغیبریی ٕبٗاڵتیبّٚ ضْ٘رٙ گٔ

یبّسُ ثۆ  ٗ گٔ ٗٓ تٚ گ٘اضتْٔ زارٓ پێساّٚ ٗٓ رێگٔ ( ٗ ث2/2/2010ٔرٗارٙ ) ثٔ  ( ى265ٔ)  ّ٘ضراٗٙ ژٍبرٓ  ، ثٔ رازیۆمٔ
 . رگرت٘ٓ تٚ مبرمرزّٚ ٗٓ ( ٍۆڵ2/2/2010ٔرٗارٙ ) ثٔ  ( ى368ٔ)  ّ٘ضراٗٙ ژٍبرٓ  ثٔ  زیۆمٔپۆىی را غٔ

مبت،  مبّٚ زٓ رّبٍٔ ذػی ثٔ پٔ FM 99.9پۆىی  ر غٔ ضٔ رٍیبُ، ىٔ ضْ٘رٙ گٔ  مبتژٍێر ىٔ 24  ئێطتبزا رۆژأّ ىٔ
ّبّٗیػبّٚ  مبت ثٔ مبتٚ تێسا زٓ بٍٔرّ ذػٚ ثٔ ٗ پٔ رّبٍٔ ٗاڵ ٗ ثٔ ٕٔ  یٔ رّێتیػی ٕٔ ٕبٗمبت ضبیتێنٚ ئیْتٔ

(radiodang.org.) 

مبّٚ  جیبٗازٓ  ث٘ارٓ مبت، ىٔ ذع زٓ تٚ پٔ تبیجٔ رٍیبُ ثٔ ٙ گٔ ٗ ّبٗچٔ ڵگٔ ، ٗاتب ثۆ مۆٍٔ ییٔ ڵگٔ مٚ مۆٍٔ ، رازیۆیٔ رازیۆمٔ
رزغیی ٗ ... ٕتس،  تگ٘زاریی ٗ حنٍ٘یی ٗ ٗٓ رتٚ ذسٍٔ تیی، ئبث٘رٙ، رۆژغْجیریی، مٔ اڵیٔ م٘: ضیبضیی، مۆٍٔ ٗٓ
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  ّسٓ ٕٔ مبت ٗ رٓ مبُ زٓ ریٔ راّطٔ ضٔ  ّیػتَبّیی ٗ مێػٔ  زٗازاچّ٘یع ثۆ پرضٔ مبت. ٕبٗمبت ثٔ زٗازاچُ٘ زٓ ثٔ
 . رگرت٘ٓ ّس ٗٓ ٕٔ مبّٚ ثٔ ییٔ ّیػتَبّیی ٗ ٍرۆڤبّٔ

:  ٗأّ ، ىٔ ّجبٍساٗٓ ّٚ زا ئٔٔ ٍ ظ ضبڵی تٔ ٙ غٔ ٍبٗٓ ٙ ىٔ ٙ زینٔ ّسیِ پرۆژٓ ّگ چٔ مبرٙ ٍیسیبیی، رازیۆی زٓ  ىٔ  جگٔ
ّجبٍساّٚ مۆڕ ٗ ضیَیْبر،  ّ٘ضبُ، ئٔ ت٘اّبّٚ رۆژّبٍٔ پێساُ ثٔ رٓ ّ٘ش، ذ٘ىی پٔ یبّسّٚ رۆژّبٍٔ ٙ ذ٘ىی پێگٔ ٗٓ )مرزّٔ
 ریی(. ّسێل چبالمٚ ّٕ٘ٔ ر مرزّٚ ٕٔ ضپۆّطٔ

 

 NED. ناساندني سندوقی نیشتماني بۆ دیموكراسی 3

ٗ   پێساُ غٔ گٔ  ثٔ  تٔ ٗیطتی تبیجٔ رینی قبزاّج ّٔ ٍٔ می ئٔ یٔ زراٗٓ ( زاNEDٍٔزیَ٘مراضی )ضْسٗقی ّیػتَبّی ثۆ 
ی  ث٘زجٔ  ضباڵّٔ  ٗٓ رینییٔ ٍٔ ُ مۆّگریطی ئٔ الیٔ ىٔ ٍ٘ جیٖبّسا، مٔ ٕٔ مبُ ىٔ زیَ٘مراتییٔ  زراٗٓ پبڵپػتینرزّی زأٍ

مبُ  ّبحنٍ٘ییٔ  ی گرٗپٔ ز پڕۆژٓ زارٗ زٗ ضٔ ( 1200ٕٔ)  ىٔ پبڵپػتی زیبتر  ٗیع ضباڵّٔ مرێت، ئٔ تی ثۆزیبریسٓ تبیجٔ
 مبت. ز ٗاڵتسا زٓ ٗٓ ( 90ّٔ)  ىٔ

(NEDٕٔ ) ٔمبّساٗ  جیبٗازٓ غ٘ێْٔ  تێنۆغبّی زیَ٘مراتیسا ىٔ ىٔ  ّگٔ ( زا، پێػ1983ٔضبڵی ) ىٔ  ٗٓ زراّسّییٔ زأٍ ر ى
راّی  ٗ ت٘ێژٓ ٗ ئبڵ٘گۆڕی ٕسری ثۆ چبالم٘اُ ق ثۆ چبالمی چٔ  تٔ ٗ ث٘ٓ ّسٗ ئبڕاضتٔ ٕٔ رٓ  میفرٓ یٔ زراٗٓ ثۆ زأٍ  ینرزٗٓ غٔ گٔ

 جیٖبّسا. ث٘اری زیَ٘مراتی ىٔ

(NEDٓٗثب ) ٔزراٗٓ پێساّی زأٍ غٔ ی گٔ رێگٔ ، ّبمرێت ىٔ تییٔ می جیٖبّی ٍرۆڤبیٔ ئبزازی ذ٘ىیبیٔ  مٔ  یٔ ٗٓ ڕی ث  
ٕب پێ٘یطت  رٗٓ زیْبٕێْرێِ، ٕٔ ثٔ  ٗٓ ڵجژارزّێنٔ ٕٔ  ی تبمٔ رێگٔ مبُ ىٔ ٕب زیَ٘مراتییٔ زی، ثٔ ثٖێْرێتٔ  ٗٓ مبّٔ زیَ٘مراتییٔ

ٗ  مبُ  ی پێ٘یطتییٔ گ٘ێرٓ ڵن٘ ثٔ ثێت، ثٔ  ر ٗاڵتێنی زینٔ مبُ یبُ ٕٔ مگرت٘ٓ یٔ  ی ٗاڵتٔ ی َّّ٘ٔ ٗٓ مرزّٔ زٗثبرٓ  ّبمبت مٔ
 مبت. زٓ غٔ مبُ گٔ جیبٗازٓ  ضیبضییٔ  ىت٘رٓ مٔ  ریتٔ زاثّ٘ٔ

 

 رمیان ى گو ندني ناوچو. ناسا4

ٕۆمبرٙ  زٗاتر ثٔ مرێت مٔ ژٍبر زٓ ٙ ٕٔ مٔ مۆّٔ  پێنٖبتٔ رم٘ك ثٔ ر پبرێسگبٙ مٔ مٚ زیبریینراٗٙ ضٔ یٔ ّبٗچٔ رٍیبُ ثٔ گٔ
 ر پبرێسگبٙ ضيێَبّٚ. ضٔ  عریت، ذرایٔ تٔ
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ثۆ   ٗٓ تٔ ئێطتبزا م٘رت ث٘ٓ رٍیبُ ىٔٔ ٙ گ ، ئیسارٓ ٗٓ رٗٙ ئیسارییٔ اڵً ىٔ زا پێنسێت، ثٔ ڵێل قٔ مۆٍٔ ، ىٔ یٔ ً ّبٗچٔ ئٔ
 قیِ.( زاٙ ذبّٔ قٔ  غێل ىٔ الر ٗ مفری ٗ ثٔ زامبّٚ:)مٔ قٔ

   رم٘ك مٔ می مبتی  پبرێسگبی مٔ یٔ غێ٘ٓ ثٔ  ٗٓ رێَی م٘رزضتبّٔ تی ٕٔ ُ حنٍ٘ٔ الیٔ ، ى1991ٔڕیْی ضبڵی  زٗاٙ راپٔ ىٔ
، پێنٖێْرا.  ٗٓ گرتٔ قیِ( زٓ زای ذبّٔ مبّی قٔ ّبحییٔ  غێل ىٔ ُ ٗ ثّٔسیرب رثٔ ، زٓ ٍبڵ ٍچٔ الر، مفری، چٔ زامبّی )مٔ قٔ
زای  الر، قٔ مٔ زای  قٔ  مبُ ىٔ تییٔ رایٔ ثٔ رێ٘ٓ ٗ ثٔ  رٍبّگٔ ثّ٘ی ثیْب ثۆ فٔ ٕۆی ّٔ غسا ثٔ ڵ پێنٖێْبّی پبرێسگبمٔ گٔ ىٔ
 رم٘ك. ّسی پبرێسگبی مٔ ّسیربُ زیبرینرا ثۆ ّبٗٓ رثٔ زٓ

زا، 2003ضبڵی  رّێت، زٗای رٗذبّی ڕژێَی پێػ٘ی عێراق ىٔ ّتٔ ئٔ  رٍیبُ ىٔ ٙ گٔ رٍیی ئیسارٓ ٙ فٔ پێی پێگٔ ثٔ
ی  ٗٓ  غبّسّٔ ڵ٘ٓ ٕۆی ٕٔ ظ ثٔ ٗٓ می ئیساری ٕبت، ئٔ تٚ ت٘غی ثۆغبییٔ یٔ مٔ ّسٓ الر ّبٗٓ زای مٔ قٔ  رٍیبُ مٔ جبرێنی تر گٔ
رێَی  زیراّی ٕٔ ّی ٗٓ ّجٍ٘ٔ ظ، ئٔ ئیسارییٔ  ٗ ثۆغبییٔ ی ئٔرمرزّ ضٔ ّسیربُ، ثۆچبرٓ رثٔ زٓ  رم٘ك ىٔ پبرێسگبی مٔ
،  الر زاّراٗٓ زای مٔ قٔ  ی ىٔ مٔ زٓ رمٔ ٍٔ  رٍیبُ"ی پێنٖێْب مٔ ی گٔ "ئیسارٓ 6/8/2006رۆژی   ثڕیبرێل ىٔ  م٘رزضتبُ ثٔ

 2008ضبڵی   رێٌ ىٔ تی ٕٔ نٍ٘ٔمبّی، ح مبڕگێڕییٔ  اڵتٔ ضٔ ٗ فراٗاّنرزّی زٓ  مٔ پێْبٗ مبرامرزّی ئیسارٓ ٕب ىٔ رٗٓ ٕٔ
اڵتی  ضٔ زٓ  ٗٓ غٔ ٗ رٗٓ ڵسا ثنرێت ٗ ىٔ گٔ ی ىٔ ڵٔ رێٌ ٍبٍٔ ی پبرێسگبمبّی تری ٕٔ رٍیبُ ٕبٗغێ٘ٓ ی گٔ ثڕیبریسا ئیسارٓ

 . مٔ رغتیبری ئیسارٓ رپٔ ضٔ  تٔ ذػراٗٓ  پبرێسگبر ثٔ
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