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 ەشی یەکەم: راپۆرتب

 صەضتپێک:

پرضی ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ ٌەگەڵ جێگیرتٛٔی ٔرر ٚ تٛٔی ضٛتەِۀی پێٛیطت چۀض گرفتێکی ئاغکرای 
کارکرصٔی ژِارەیەکی زۆر تۀسیٕشأەی ٔایاضایی ٚ فرۆغتٕی ٔەٚتێک کە صەٚترێت پػکٕیٕی تۆ رێت ٚەک ٕتێضاصەتی

صەٚترێت لاچاسە، ئەِەظ کۆِەڵێک پرضیار  ڵ فرۆغتٕی ضٛتەِۀیەک تە ئاغىرا گِٛأی ٌەضەرە ٚ گٗ ٔاکرێت ٌٗ
ر ٘ەضتیاری چۀض ٌەتەت ، ٘اٚکاۆرتەصا تەٚرصی تیػک سراٚەتە ضەریصەٚرٚژێٕێت ٌەضەر ئەَ تاتەتە کە ٌەَ راپ

 ٚە. ٔیٓ ٌەتارەیٗ پێضأی رٚٔکرصٔەٚە الیۀێک ئاِاصەی

 

 ضەرچاٚەی ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ .1

ٚ  یٓ، ٔەٚتی ضپیکأی ضٛتەِۀی تۀس تە پێی تڕیارێکی ئۀجِٛۀی ٚەزیراْ پاڵپػتی کرصٔی دکِٛەت تۆ جۆرٖ
غەٚە ئەٚ جۆرە ضٛتەِۀیأە تەغێٛەی تازرگأی گازٚایً  تەصەر ٌە غازی غً ٌە کٛرصضتاْ راگیراٚە، تەَ ٘ۆیە

 صەفرۆغرێٓ.

 گازٚایً ٚ تۀسیٓ، ٔەٚتی ضپی ( أ

تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ ٌە تارەی ضەرچاٚەی ئەٚ ضٛتەِۀیأەی کە تەغێٛەی تازرگأی صەفرۆغرێٓ 
ٔضێکی ٘ی سٛصی ٔاٚسۆی ئێرأە ٚ ئاِاژەی تەٚەکرص تۀسیٓ ٚگازٚایً ٌە ٚاڵتی ئێرأەٚە صێٕە ٔاٚچەکە تەغێٛەیەک ٘ە
رێُ صەتٓ صٚای ئەٚەی ٌە تٕکەیەکی  ٘ۀضێکیػی تە ترأسێت ٌەٚ ٚاڵتەٚە صێتە ِەرزی پەرٚێسساْ ٚ ٌەٚێٛە صاسٍی ٘ٗ

 تایثەتی ئێّە پػکٕیٕاْ تۆ صەکرێت.

ٚی عێرالە کە یاصگار فەتاح، تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ، ٚتیػی: "ضەرچاٚەیەکی صیکەی ضٛتەِۀی سٛار
 ٘ەِٛ جۆرەکأی ضٛتەِۀی صێٕە گەرِیاْ".

 گازی غً  ( ب

تەٚتەی تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ ضەرچاٚەی ، ارگەی پڕکرصٔی گازی غً تٛٔی ٘ەیەک ٠١ٌە گەرِیاْ 
 ٪ .٨١٪ تۆ ٧٥کی گازی غً ٌە گەرِیاْ کەرکٛکە تە رێژەی  ضەرٖ
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 رێژەی تەکار٘ێٕأی ضٛتەِۀی  .2

ٔیە تۆ ئەٚەی ئەٚ ضٛتەِۀیەی ٌە ِەرزی ٔێٛصەٚڵەتی پەرٚێسسأەٚە صێٕە گەرِیاْ  کۆگای ضٛتەِۀیٌەگەرِیاْ 
 ٔیأەغی ٌە سٛارٚی عێرالەٚە صێٓ تە٘ەِاْ غێٛەیە.ەتێیضا ٘ەڵثگیرێت ٚ رێژەیەکەی صیاری کراٚ تێت، تۆ ئەٚ ضٛتەِ

ەترێٕە ضٍێّأی تۆ کۆگاکرصٔیاْ صٚاتر ٌەٚێٛە ی صاسً تە ضٕٛرەکە صەتٓ ص ئەٚ ضٛتەِۀیأٗ  تٛٔی وۆگاٖٚ ٘ۆی ٔٗ تٗ
 تەپێی پێٛیطتی تازرگأەکاْ صەیٙێٕٕەٚە گەرِیاْ.

 ێت ٚتۀسیٓ ضەرف صەتزار ٌیتر  ٠٣١ٗ٘تە پێی ئاِارەکأی تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ رۆژأە تۀسیکەی 

 ٘ەزار ٌیتر. ٠٠١ٚایً ٔسیکەی گاز

چۀض زیاتریع  :صەڵێت (یاصگار فەتاح)رِیاْ سەرج صەکرێت، ڵ گازی غً ٌە گەتت ٤٥١١٘اٚکات رۆژأە ٔسیکەی 
 پێٛیطت تێت سٛاضت ٌەضەری صەتٛأیٓ پڕی تکەیٕەٚە.

 

 ٘ەٚڵەکاْ ٌەٚ تارەیەٚە ٚ کاریگەری ٔەتٛٔی کۆگای ضٛتەِۀی ٌەگەِیاْ .3
لۆٔاغیکی ِەترضیضار کە ضٛتەِۀی ی ٘ەیە تەٚەی کە ٌەکاتی ٘اتٕە ئاراتٛٔی کۆگای ضٛتەِۀی گرٔگیەکی تایثەتی 

ەکە تە٘ۆی کۆگاکرصٔی کاریگەری ِەترضی ،کەَ تثێتەٚە یاسٛص گرفتێک تۆ ٘ێٕأی ٌە ٚاڵتأی صیکە تێتە پێػەٚە
 .ضەر صەتێتەتاٚەکٛ گرفتەکە چار، تەڕاصەیەکی زۆر کەَ صەتێتەٚە

٘ەزار  ٠٣١رۆژأە ٌە گەرِیاْ تڕی 
 ٌیتر تۀسیٓ تەکارصە٘ێٕضرێت

٘ەزار  ٠٠١رۆژأە ٌە گەرِیاْ تڕی 
 ٌیتر گازٚایً تەکارصە٘ێٕضرێت

تتڵ گازی  ٤٥١١رۆژأە ٌە گەرِیاْ 
 غً تەکارصە٘ێٕضرێت
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 ،ٛٔی کۆگایەکی ضتأضارصە تەضٛتەِۀیٌەٚە کرص گەرٚەتریٓ کێػەی ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ ٔەت یاصگار فەتاح، تاضی
ئێطتا ِۆڵەتی صرٚضتکرصٔەکەی تۆ کۆِپأیایەک صەرچٛە، تەاڵَ صرٚضت ٚ ٚتیػی ٘ەٚڵی صرٚضتکرصٔیاْ صاٚە 

 ٔەکراٚە.

تٛأای سەزٔکرصٔی تڕی یەک ٍِیۆْ ٌیتر ضٛتەِۀی  ،ضٛتەِۀی کە تڕیارە کە گەرِیاْ صرٚضتثکرێت ئەٚ کۆگایەی
 )ٔەٚت، تۀسیٓ، گازٚایً...٘تض(.:یجۆرەکأ ٘ەیە تە٘ەِٛ

ٌەٚەکرص رێکارەکأی  تاضی ،اڵ، ضەرۆکی ٌیژٔەی تااڵی ضٛتەِۀی ٌە ئیضارەی گەرِیاْڵ٘ەرٚەک ٔەجُ عثضٚ
 صرٚضتکرصٔی کۆگای ضٛتەِۀی گەرِیاْ تەٚاٚ تٛە تەَ ٔسیکأە صەضتضەکرێت تەصرٚضتکرصٔی.

 ِۆڵەتضارٌە گەرِیاْ تۀسیٕشأەی تێّۆڵەت زیاترە ٌە  .4

ی ژِارەی تۀسیٕشأە یاضاییەکاْ ٚ  ی ضێ ٘ێٕضٖ تۀسیٕشأەی ٔایاضایی ٘ەیە کە ژِارەکەی ٔسیىٗ ٥١ٌەگەرِیاْ 
 تۀسیشأەیە. ٠٨کە ژِارەیاْ   ِۆڵەتضارەکأٗ

 

جار تەفەرِی ٔٛضراَٚ تۆ ئیضارەی گەرِیاْ ٚ  صەڵێت ضێ ،یاصگار فەتاح، تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ
تەاڵَ تائێطتا  ،ایّماِیەتەکأی لەزای کەالر ٚ کفری کرصٚە تۆ ئەٚەی کاری ئەٚ تۀسیشأأە رێکثشرێٕەٚە یاْ صاتشرێٓل

 ٔەگەغتٛیٕەتە رێکەٚتٓ ٌەضەر ئەَ پرضە.

تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ کأساکاْ ئەٚەغی سطتەڕٚ ئەِأە ٌە پێػٛترصا رێگەیاْ پێضراٚە ٚ ئیتر ٘ەر الیۀێک تێت ئێطتا 
 ضأە تژێٛی ژیأیاْ کەٚتۆتە ضەر ئەٚ ئیػە.ئەٚ کە

ٔادیەکاْ/ لەزای کەالر ٔادیەکاْ/ لەزای کفری    
 ٠٠ ٣٩ غٛێٓ

١ 

٢١ 

٤١ 

٦١ 

ایی
اض

 ٔای
ەی

شأ
سیٕ

تۀ
ی 

ارە
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 گەرِیاْ" ٔایاضایەکأی"غٛێٓ ٚ ژِارەی تۀسیٓ سأە 
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ٌە صٚا ٘ۀگاٚیع تۆ چارەضەرکرصٔی ئەَ گرفتە ٚەزارەتی ضاِأە ضرٚغتیەکاْ صاٚای ئاِاری تۀسیٕشأەکأٝ ٌە 
تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ کرصٚە. یاصگار فەتاح، تۆ ئەِە ٚتی: "چاٚەڕێ ٚەاڵِی ٚەزارەتیٓ 

 رصْٚ".ئاِارەکەِاْ تۆ ٔا

 تۀسیٕشأەی ٔایاضایی پێضراٚی ٚ ِۆڵەتيتۀسیٕشأەی یاضا ژِارەی تۀسیٕشأەکأی گەرِیاْ

٥١ ٠٨ ٦٨ 

 

 ەکاْیئیضارەی گەرِیاْ ٚ لیّماِیەتی لەزاکاْ صٚصڵٓ ٌە صاسطتٕی تۀسیٕشأە ٔایاضای .5

تۀسیٓ تەجٍیکاْ ٌە صەضەاڵتی  ٘ێػتٕی فرۆغتٕیٗ فرۆغەکاْ ٚ ٔکاتیٕەکأی تۀسیٕصەضەاڵتی صاسطتٕی 
 تەاڵَ ئەٚاْ تائێطتا صٚصڵٓ ٌەَ کارە. ،لائیّماِیەتەکاْ ٚتەڕێٛتەری ٔادیەکأە

 ،لائیّماِی لەزای کفری، ٌەتارەی ٘ۀگاٚەکأیاْ تۆ ئەَ گرفتە صەڵێت: چاٚەڕێی تڕیارێکی گػتگیریٓ تۆ گەرِیاْ
 ترصْ تێت تێگِٛاْ ضەرجەِیاْ الصەتەیٓ.ئەگەر تڕیارەکە ال، صەضت صەکەیٓ تە ٌێپێچیٕەٚە ئەٚکات

تەٚە کە ٌەٚ ٚەاْ کرصّٚ ٘اٚاڵتیأ جەالي غێز ٔٛری، لائیّماِی لەزای کفری ئاِاژەی تەٚەغکرص: ئاگاصاری غۆفێر
 ی صەیکڕْ.ِۀیەکاتیٕأە تۀسیٓ ٚ ضٛتەِۀی ٔەکڕْ ئەگیٕا دکِٛەت تەرپرش ٔیە ٌە سراپی ئەٚ ضٛتە

 ،ترصٚصا چۀض کۆتٛٔەٚەیەکی تۆ ئەَ ِەتەضتە ضازصاٚە، تەاڵَ کۆتا تڕیاری صەرٔەکرصٚەئیضارەی گەرِیاْ ٌە ِاٚەی را
 کەٚاتە لطەی ئەٚاْ چیە؟ ،چاٚەڕێی تڕیاری ئەٚأٓ :ٌەٚتارەیەٚە ٚەک لایّماِی کفری صەڵێت

یٛە ئەٚ ٌەتەر ٘ەضتیاری صۆسی ضٛتەِۀی ٔەِاْ تٛأ :ضەرۆکی ٌیژٔەی تااڵی ضٛتەِۀی ٌە ئیضارەی گەرِیاْ صەڵیت
 تۀسیٕشأأە صاتشەیٓ.

رۆژی راترصٚ ٌەتەر اڵ، ضەرۆکی ٌیژٔەی تااڵی ضٛتەِۀی ٌە ئیضارەی گەرِیاْ، ٚتی: "ٌەِاٚەی چۀض ڵٔەجُ عثضٚ
ئەِە صەرسەری راضتی ٘ەضتیاری  ،ی تۀسیٓ ثٛٔەٚەی ضٛتەِۀی کەضێک کٛژرا ٌە کٛرصضتاْ ٌەضرٖصۀگۆیەکی کەِ

 ەگػتی تۆ گەرِیأیع ئەِە راضتە".صۆسی ضٛتەِۀیە ٌە کٛرصضتاْ ت

 کەٚاتە ئیضارەی گەرِیاْ پالٔی چیە تۆ رێکشطتٕەٚەی ئەٚ ژِارە زۆرەی تۀسیٕشأە ٌەگەرِیاْ؟
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ٓ صاسطتٓ ضرٚغتیەکاْ کرصٚە تۆ ئەٚەی تسأ ضتەی ٚەزارەتی ضاِأەااڵ، ئاِاژەی تەٚەکرص ٔٛضراٚیاْ ئارڵٔەجُ عثضٚ
، صەغڵێت: رأثٛٔی ٔرسی ضٛتەِۀی ٌەگەرِیاْاریگەری ٔاتێت ٌەضەر گیاْ رێکشطتٕەٚەی ئەٚ تۀسیٕشأۀە ک

 چاٚەڕیی ٚەاڵِی ئەٚأیاْ"."

 

 تۀسیٕێک کە گِٛأی ٌەضەرە تە ئاغکرا ٌە گەرِیاْ صەفرۆغرێت .6

ٚ ٔادیەکاْ گەرِیاْ صەفرۆغرێت، تەڕێٛتەری ٔەٚت  ٚ غەلاِەکأی لەزا تۀسیٕی جٍیکاْ تە ئاغکرا ٌە ضەر غۆضتە
ئەگەرچی ئاِاژەکاْ صەڵێٓ لاچاسە، تەاڵَ ئاضایػی  ،ئەٚ تۀسیٕە ٘یچ پػٕیٕێکی تۆ ٔاکرێت :کأساکأيع صەڵێتٚ 

 گەرِیأیع ئاِاصەی لطەکرصْ ٔیە ٌەضەری.

کەضێک  ٢١ٔسیکەی  :صەڵێت (یاصگار فەتاح)تەاڵَ  ،ئەٚەی ٘ەیە ئاِاری فەرِی ٔیە تۆ ئەَ جۆرەی فرۆغتٕی تۀسیٓ
 صەکەْ.صەتٓ کە ئەَ کارە 

ئەٚ تۀسیٕە  ،تەپێی ئەٚ زأیاریأەی ٌەضەرچاٚەی فەرِی یەکەی چاٚصێری دکِٛەتی سۆجێی گەرِیاْ ٚەریگرتٛە
 تەغی زۆری لاچاسەٚ رێگەپێٕەصراٚە. 

ٌە لاچار ٔی ەتۆ ئەٚەی یەکەی چاٚصێری دکِٛەتی سۆجێی گەرِیاْ، ٚەاڵِی ٘ۆکاری تە ئاغکرا فرۆغتٕی ضٛتەِ
، ٚتەتێژی ئاضایػی گەرِیأەٚە کرص، تەاڵَ ٔاٚتراٚ ئاِاصۀەتٛ (ریُ ٌىٗٚتض عٛضّاْ عٗ)ٔضی تە پەیٛە ێت،گەرِیاْ تسأ

 رٚٔکرصٔەٚە تضات ٌەٚ تارەیەٚە.

ی صەڵێت کەپطە راضت غئەٚە ،تۀسیٕەکە لاچار ٔیە :ضەرۆکی ٌیژٔەی تااڵی ضٛتەِۀی ٌە ئیضارەی گەرِیاْ صەڵێت
 ٔاکات، چٛٔکە ئەٚ جٍیکأأە کەپص ٔیٓ.

ەٚاتە چۆْ صڵٕیاْ ئەَ تۀسیٕە گرفتی ٔیە ٌە کاتێکضا تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ کأساکاْ جەست صەکاتەٚە کە پػکٕیٓ تۆ ک
 ٔاکەْ. ئەٚ تۀسیٕە

"ئەٚ تۀسیٕە ٘ەر ئەٚیە کە ٌە ِەرزەکاْ ٚ سٛارٚی عێرالەٚە صێت ٌەٚێ تٕکەی تایثەتّاْ ٘ەیە  اڵ، ٚتی:ڵتضٚۀەجُ ع
 تە پػکٕیاْ".

تەٚەصەکەْ کە  ضەرۆکی ٌیژٔەی تااڵی ضٛتەِۀی ٌە کاتێکضایە تۀسیٓ فرۆغی جٍیکأەکاْ سۆغیاْ ٘ێّائەَ لطأەی 
 .جٍیکأەکاْ ٘ۀضێکیاْ کەپطٓ
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ِاٌیک ِەدّٛص، تۀسیٓ فرۆغی گەرۆک ٌە تارەی ٘اٚرصە کرصٔی ئەٚ تۀسیٕەی کە صێت تۆیاْ ٚ صەیفرۆغٕەٚە ٚتی: 
ٚ غٛێٕەٚە صێت ِەرزی ٔێٛصەٚڵەتی پەرٚێسساْ ٚ غارەزٚر ٌە ضەیضضاصلەٚە یٕەٚە ٌە صڕ"ئەٚ تۀسیٕەی کە ئێّە ئەیک

 صێت، تەکەپطی ٚتە فەٌی ئەیٙێٕٓ".

ەٚەی تسأیٓ تاضیٍەٚەغکرص تۀسیٕەکەیاْ پػکٕیٕی تۆ ٔاکرێت "ٌەضەر ضەیارەکأی سۆِاْ تالی صەکەیٕەٚە تۆ ئ
 چی ٘ۀضێک ضەیارە تۆی ٔاتێت".غیاٚە یاْ ٔا، ئەگەر

 ٓ ٚ فرۆغتٓ تەٚ تۀسیٕەٚە.ڕییع ئەٚەیە ٘ااڵتیاْ ئازاصْ ٌە کی ئیضاری لەزاکأٚەاڵِی یەکە

تەاڵَ ئەِە  ،جەالي غێز ٔٛری، لائیّماِی لەزای کفری، صەڵێت: "ئەَ جۆرە فرۆغتٕی تۀسیٕە ٌە کفری کەِترە
 جۆرێکە ٌە تۀسیٕی تازرگأی ٘اٚاڵتی ئازاصە ٌە کڕیٓ ٚ فرۆغتٓ پێٛەی".

 

 ۆک صەفرۆغرێت زۆرجار پػکٕیٕی تۆ ٔاکرێتئەٚ ٔەٚتەی تەگەڕ .7

گرٔگ ٚ   پێضاٚیطتیٗ  ٌٗ  وێىٗ رزی زضتاْ یٗ ٖٚ  ِااڵٔضا ٌٗ  ی ٌٗ وار٘ێٕأی رۆژأٗ ٚاِی تٗ رصٖ تٗ  ٌٗ  ٚتی ضپی جگٗ ٔٗ
 فرۆغرێٓ پػىٕیٕی تۆ ٔاورێت. رۆن صٖ گٗ  ی تٗ ٚتأٗ ٚ ٔٗ اڵَ ئٗ ، تٗ ٖٚ رِىرصٔٗ وأی گٗ ویٗ رٖ ضٗ

رٚی عێراق صەڵێت: "ئەٚ ٔەٚتەی کە ئەیفرۆغّەٚە ٌە سٛا، دەضەْ، ٔەٚتفرۆغی گەرۆک ٌە غاری کەالر ِذەِەصئاکۆ 
 ."جار ٌە تار٘ەڵگرەکاْ ئەیکڕیٕەٚە ٚ پػکٕیٕیاْ تۆ ٔاکرێتٚ ئێرأەٚە صێت کە زۆر

یٕەٚە ٌە ڕئەیکئێّە ٘ێّای تۆ ئەٚەغکرص: ٌەگەڵ ئەٚەظ تۀسیّٕاْ ٘ەیە ٌە تەٚێڵەٚە تیارە تە لاچار صێتە ئێرە ٚ 
گأەی کە ِۆڵەت پێضراْٚ صەڵێٓ پػکٕیٓ تۆ تجاصەکاْ، تەاڵَ ئەٚ ٚێط تۀسیٕشأەکأی ضەر عەصاصەکأی

 .صەکرێت ٔیەکأّاْەضٛتەِ

تۆِاْ ٚ یٕەٚە ڕڵێت: "تۀسیٓ ٌە تازرگأەکاْ ئەکصە ،ضتار ِەدّٛص عەتضٌٚماصر، ساٚۀی تۀسیٕشأەی ٚاڵت ٌە کەالر
 ".ٌە ضٍێّأیػەٚە تۆِاْ صێت ەٚە،عێرالصێٕٓ ٌە سٛارٚی 

ٚتیػی: پێػتر تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکاْ صە٘اتٓ پػکٕیاْ تۆ صەکرصیٓ، تەاڵَ ئێطتا ٔایەْ، تۆیە سۆِاْ 
 ئەیثەیٓ ٚ پػکٕیٕی تۆ صەکەیٓ.
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 چاٚصێری کرصٔی ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ .8

تەغێٛەیەک ٌە ِەرزی پەرٚێسساْ تٕکەیەک ٚ ٌە گەڵ سٛارٚی  ،ٌە گەرِیاْ ضێ تٕکەی پػکٕیٓ ٌە صەرٚازەکاْ ٘ەیە
 عێراق صٚ تٕکە، پػکٕیٕەکاْ ٌەضەر پێٛەرەکأی عێراق صەکرێت کە صیاری کراٚە تۆ جۆرە جیاٚازەکأی ضٛتەِۀی.

جەستی یاصگار فەتاح، ٌەتارەی کٛاٌێتی ئاِێرەکأی پػىٕیٕی ضٛتەِۀی ٌە صەرٚازەکاْ ٚ ٔاٚۀضی لەزاٚ ٔادیەکاْ، 
تەغێٛەیەک کە ٔاتٛأرێت ٘یچ فێڵێکی تێضاتکرێت، چٛٔکە صاتاکاْ ئۆتۆِاتیک  ،کرصٚە کە ئاِێرەکاْ زۆر پێػکەٚتْٛ

 صەپارێسێت ٚ سەزٔی صەکات.

ٍی گەرِیاْ صەتٓ تە٘ۆی ٔەتٛٔی کۆگای تایثەت تە ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ ئەٚ ضٛتەِۀیأەی ٌە صەرٚازەکأەٚە صاس
 ەٚە ضٕٛرەکە.ٕپێی پێٛیطتی گەرِیاْ ضٛتەِۀی صێٕرگأەکاْ تەصٚاتر تاز ،ە ضٍێّأیٕصەترێٚ ەٚە ٕ٘ێڵضرێ  ٌێرە ٔا

 چاٚصێری کرصٔی تۀسیٕشأەکاْ (أ 

 ،تۀسیٓ ٚ گازٚایً پێع ئەٚەی تۀسیٕشأەکاْ تۀسیٕەکەیاْ تکڕْ ،کأساکأی گەرِیاْ تە ٚتەی تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ
 رێت ئەگەر غیاٚ ٔەتٛ صەیگەڕێٕیٕەٚە.صەتێت ٌە تەڕێٛتەرایەتیەکە پػکٕیٕی تۆ تک

پػىٕیٕی ئاِاژەی تەٚەکرص ئەگەر سۆیاْ تیٙێٕٓ  (یاصگار فەتاح)تارەی پػکٕیٓ کرصْ تۆ تۀسیٕشأە تێّۆڵەتەکاْ، ٌە
 .پػکٕیٕی تۆ ٔاکرێت ئەگیٕا ٔەسێر ورێت تۆ صٖ

پێػٛتر تۆ  ،ِۆڵەتیاْ ٘ەیەٚتیػی: رۆژأە تەتەرصەٚاِی پػکٕیٓ تۆ ضەرجەَ تۀسیٕشأەکاْ صەکەیٓ ئەٚأەی 
ٕیٕیاْ تۆ ٔاکەیٓ ٚەک ىتێّۆڵەتەکأیع پػکیّٕاْ صەکرص، تەاڵَ تە٘ۆی ِأضٚتٛٔی ئاِێرەکأّأەٚە ئێطتا پػ

 پێٛیطت.

 ٚ تریکارەکأی گازی غً چاٚصێری کرصٔی کارگە (ب 

 غً ٘ەیە ٌەگەڵکارگەی گازی  ٠١کی تەکارصێت تۆ ِااڵْ ٚ چێػتشأەکاْ، ٌە گەرِیاْ ٖ گازی غً تەغێٛەی ضەر
 ئەَ ٔرسە جێگیرە.ٚ صیٕاری عێرالیە  ٧٥١١، ٔرسی تٛتڵێک گازی غً تریکار ٠٤١

گیٕا تٛغی  ئٗ ،ٔضتٓ ی پاتٗ تێت کارگەکاْ ٚ تریکارەکاْ پێٖٛ ٌەٚەصەکات چۀض ساڵێک ٘ەْ صٖ تاش ،یاصگار فەتاح
ِاِە تۆ تٛتڵەکاْ یاسٛص تٛٔی کْٛ ٌە ٔەتەضتٕی ضە ،فرۆغتٕی تٛتڵی ئێرأی کە ٌێرە لەصەغەیە: ئەٚأەظ ،ضساصەتٓ

 تٛتڵەکاْ ٌەگەڵ ضٛکی کێع.
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چۆْ صەتٛأێت ئێٛە  ،گرفتێکی ٘ەیەٚ ێت ڕاٚاڵتیەک کە تٛتڵێکی گازی غً صەک٘: ٌێرەصا ئەٚ پرضیارە صێتە پێػەٚە
 تکاتەٚە؟ ئاگەصار

تریاری گازی غً تەکۆاڵٔەکأضا صەگەڕێٓ تاتٍۆیەکیاْ پێٛەیە  ئۆتۆِثیالٔەییاصگار فەتاح ٚتی: "ٌە٘ەِٛ گەرِیاْ ئەٚ 
تۆ ئەٚەی ٌە کاتی تٛٔی گرفت راضتەٚسۆ ٘اٚاڵتی ئێّە   ٚ ٘ەَ ژِارەی ئێّەغی ٌەضەرٖ کە ٘ەَ ژِارەی تریکارەکە

ەی سۆغّاْ ٌیژٔ ،٘ەیە ئاگەصار تکاتەٚە، تەصەر ٌەِەظ ریستۀضیّاْ تۆ کرصْٚ ژِارەی زٔجیرەکەظ ٌەضەر تاتٍۆکە
 گەڕۆکّاْ ٘ەیە ٌە کۆاڵٔەکأضا".

 ٚتیػی: "جاری ٚا٘ەتٛ صەضتّاْ تەضەر صەیاْ تٛتڵ گازی غً گرتٛە کە تەصەر ٌە رێّٕایيەکاْ تٛە".

ئایا ٘ەتٛە ٌە  ،تٛٔی کْٛ ٌە تٛتڵی گازی غً یەکێکە ٌەٚ گرفتأەی کە صٚاتر کارەضاتی صڵتەزێٕی تەصٚاصاصێت
ئێطتا ٘یچ داڵەتێکی ئاِاژەی تەٚەکرص ٌە کاتی تٛٔی ٚەک تەڕێٛتەر تاٚەکٛ  (یاصگار فەتاح) ؟گەرِیاْ ئەَ داڵەتە

 اْ تۆِارٔەکرصٚە.ەیٛەیێٌەٚ غ
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  ٖٚ ی ٔرر ٚ وٛاٌێتیٗ تارٖ ڵێٓ ٌٗ واْ چی صٖ ٚ وارگٗ  ٔسیٕشأٗ ٔی تٗ ساٖٚ .9

 . ٖٚ ضٍێّأیٗ  تٗ  ضتٗ یٖٛ وأیػیاْ پٗ ٘ێٕٓ ٚ ٔرسٗ صٖ  ٖٚ ضٍێّأیٗ  ٔسیٓ ٌٗ وات تٗ صٖ ٖٚ ٌٗن تاش  یٗ ٔسیٕشأٗ ٔی تٗ ساٖٚ

فەریك عەتضٌٚڕەدّاْ، ساٚۀی تۀسیٕشأەی غێرٚأە ٌە لەزای کەالر صەڵێت: "ئەٚ تۀسیٕەی کە تۆِاْ صێت ٚ 
ْ ٌە یژٔەکأی تەرێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکائەیٙێٕیٓ ٌە ضٍێّأیەٚەیە ٚ ئەٚأیع ٌە ئێرأەٚە ئەیٙێٕٓ، ٌە الیەْ ٌ

 ."ّٔٛٔەی تۀسیٕەکە صەتەْ ٚ پػکٕیٕی تۆ صەکەْ کە گٛٔجاٚ ٔەتٛتێت گەڕأضٚیأەتەٚە جار صێٓ، ٥تۆ  ٤ِأگێکضا 

ٚتیػی: ٔرسەکاْ جێگیرە تە پێی جۆری تۀسیٕەکەیە ٚ صأأی ٔرسەکأیع ٌە صەضەاڵتی ئێّە ٔیە ٚ ٌەگەڵ 
 .ضٍێّأیضایە

اْ ٌە الیەْ ٌیژٔەکأی ضٛتەِۀیەٚە ضیاِۀض کەریُ، ساٚۀی کارگەی یٗ ٌەتارەی چۆٔیەتی پػکٕیٓ تۆ گازەی کارگەک
رۆژ جارێک ٌیژٔەکأی ضٛتەِۀی صێٓ پػکٕیٓ تۆ  ٣تۆ  ٢تٛتڵی گازی غٍی رزگاری ٌە کەالر، ئاِاژەی تەٚەکرص: "

تۀٙا ٌە کەرکٛک پػکٕیٕی تۆ صەکرێت ئەٚەظ پػکٕیٓ تۆ گازە غٍەکە ٔاکرێت ە ٌێرتەاڵَ  ،کارگەکە صەکەْ
 رەزاِۀضی عێرالی ٌەضەرە".

 ،غارۆچکەکأی کٛرصضتاْ گرفتی کەِی گازی غٍی ِااڵْ ضەری ٘ەڵضا ٚ ٌە ِاٚەی راترصٚصا ٌە تەغێکی زۆری غار
اْ ٘ۆکار ٌەٚەصەکاتەٚە کە ئەِ یەکێک ٌە ساٚەْ کارگەکأی گەرِیاْ جەست ،تەاڵَ ٌە گەرِیاْ ئەَ داڵەتە رٚیٕەصا

 .تْٛ تۆ ئەٚەی کە ئەٚ لەیرأە گەرِیاْ ٔەگرێتەٚە

ضیاِۀض کەریُ، ٚتی: "ئەٚ کاتەی لەیرأی گازی غً ضەری ٘ەڵضا ئێّە چٛیٕە تەڕێٛتەرایەتی ٚتی ٌە صەضەاڵتی 
ت تەاڵَ ئێّە تەدٛکّی ئەٚەی غارەزایٓ ٌە کارەکە ٔەِأٙێػت ئەِە ٌێرە رٚتضا ،ئێّەصأیە، ٌە راضتیػضا ٘ەرٚاتٛ

 ئەگیٕا ٌێرەظ لەیرأەکە تە٘ەِاْ غێٛەی ٔاٚچەکأی صیکەی کٛرصضتاْ صەتٛ".

: "الیۀی ٚتٝ ضیاِۀض کەریُ؟ کە صێتە پێػیاْ ارگەکأی گازی غً ٌە گەرِیاْ چیەکەٚاتە گرفتەکأی تەرصەَ ک
تەاڵَ کەچی تۆ  ،پەیٛۀضیضار تۆ گرفتە لٛرضەکاْ زۆر ٘اٚکارٔیٓ لطەی ئەٚأیع کەِی صەضەاڵتیأە تۆ ئەٚ پرضأە

 ٘ۀضێک کێػەی تچٛک کەصێتە پێػی ئێّە زۆرجار کارئاضأیّاْ تۆ ٔاکرێت کە ئەِەظ ئاضتۀگە تۆ کارەکأّاْ".
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 یکاراْچضسای ضەرپێ .10

 جار صەگاتە صاسطتٕی جێگاوٗ.رپێچیکاراْ چۀض جۆرێکە ٚ ٘ۀضێکضساصأی ضە

 :ٚەک ،چۀض جۆرێک ضساِاْ ٘ەیە رِیاْ، صەڵێت: "ٌەکاتی تٛٔی ضەرپێچی ٚت ٚ وأساوأی گٗ ری ٔٗ ڕێٛتٗ تٗ 
  .پێثژارصْ، صاسطتٓ ئەگەر تۀسیٕەکەی ٔەغیاٚ تٛ ئەٚکات ژِێرەرەکەی لٛفڵ صەکەیٓ

داڵەتی ضساصأّاْ ٘ەتٛە کە ئەِەظ ژِارەیەکی کەِە  ٢١ (2019) ەی ضاڵی راترصٚصاٚیاصگار فەتاح، صەغڵێت: ٌەِا
 ٘ۆکارەکەغی تٛٔی چاٚصێری ٚرصٚ تەرصەٚاِە.

 

 راْ ٌەضەر تۀسیٓ ٚ گازٚایً رای غۆفێ .11

ٌەٚەصەکات سراپی کٛاٌێتی تۀسیٓ ٚ گازٚایً گرفتی تۆ صرٚضت کرصْٚ تەغێٛەیەک چۀضجار  غۆفێرێک تاش
 تەٚ٘ۆیەٚە ئۆتۆِثێٍی پەکی کەٚتٛە.

پەِپی  ٛيضۀگەر ِذەِەص کەریُ، غۆفێر ضەتارە تە کٛاٌێتی سراپی تۀسیٓ صەڵێت: "٘ۆکاری ضەرەکی ضٛتأی فی
 .ضٛتاٚە ئۆتۆِثیٍەکەیپەِپی  ٛيچۀض جارێک فی تەٚ٘ۆیەٚە :ئاِاژە تەٚەغضەکات. "ضەیارە سراپی کٛاٌێتی تۀسیٕە

 ئێطتا ئەٚ داڵەتأە زۆر کەِثْٛ. ٚ ٌە تەراِثەرصا تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚ کأساکاْ جەستی کرصٚە کە ئەٚە کۆْ تٛە

ار گازٚایً ٌەگەڵ ضٛتەِۀیەکأی تر تێکەڵ ئەکەْ ٚەک ٔەٚت ٚ "زۆر ج: ٌە ٘ەِاْ کاتضا، رێثاز عاضی، غۆفێر ٚتی
 ."ئاٚیػی تێضەکەْ، ٘ۀضێک ٌە تەغەکأی تار٘ەڵگرەکأّاْ سراپ صەکات

 .ضارەکاْ ئەِە رٚصەصاتی چاٚصێری تٛٔضی الیۀە پەیٛۀضیئاِاژەی تەٚەغکرص تە٘ۆی ٔەتٛٔ

یەکێکی ترە ٌەٚ  ،ئاٚ یاْ ٘ەرجۆرە تێکەڵکرصٔێکی صیکەتێکەڵکرصٔی ضٛتەِۀیەکاْ تە ئاٚ یاسٛص تۀسیٓ تە ٔەٚت ٚ 
 گرفتأەی غۆفێراْ تەرصەٚاَ لطەی ٌەضەر صەکەْ.

اْ ٘ێػتٛە ٌە تۀسیٕشأەکاْ يێگری ٌە تێکەڵکرصْ ٔەر ٌەٚەصەکات تۆ تەڕێٛتەری ٔەٚت ٚکأساکأی گەرِیأیع تاش
 جۆرەکأی صیکەی ضٛتەِۀی تفرۆغٓ.

 ٌە پااڵٚگەکاْ صرٚضت صەکرێت جۆرێکی صیکەغی پترۆکیّیاییە.تۀسیٓ صٚ جۆری ٘ەیە جۆرێکی 



 کەرتی ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ
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یاصگار فەتاح صڵٕیایی صەصات کە تەتەٚای کۆٔترۆڵی گۆڕیٕی تۀسیٕیاْ کرصٚە: "ٌەگەرِیاْ تە٘یچ غێٛەیەک تۀسیٓ  
 ئەفرۆغێت". (ِذطٕی)تێت تە  (ِذطٓ)ٔاگۆڕصرێت ئەٚەی 

 ی ٔەتێت، تەاڵَ تەٚٔاٚە تیفرۆغێت؟"ِٛدەضەْ"ٌەگەڵ ئەِەغضا صەتٛأرێت فرۆغیاری تۀسیٓ تۀسیٕی 

تۆ رێگری ٌەَ داڵەتە تۀسیٕشأەکأّاْ ٔاچارکرصٚە کە ئەگەر تۀسیٕی  :ٚتی ،تەری ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْتەڕێٛ
 ِٛدەضۀی تٛ صەتێت ٌە ٚێطگەکەیضا ٌەضەر تیٕٛضێت.

٘اٚاڵتی صەتٛأێت  ،تەڕێٛتەرایەتی ٔٛضراٚە ژِارەی ،ی تۀسیٕشأەکاٌْەکاتی تٛٔی گِٛأیع ٌەضەر ژِێرەٚتيػٝ: 
 پەیٛۀضیّاْ پێٛەتکات.

٘اٚکات گۆڕیٕی سٛێٕضٔەٚەی تە٘ۆی ئەٚەی کە تازرگأیە،  ،ٔرسی تۀسیٓ جیاٚازە ٌە تۀسیٕشأەیەک تۆ یەکێکی صیکە
ەیەک تەغێٛ ،ی ٚێطگەکأی ضٛتەِۀی یەکێکی صیکەیە ٌەٚ پرضأەی کە تەرصەٚاِی لطەی ٌەضەر صەکرێتژِێرە

 صەٚترێت ٌە تۀسیٕشأە ٔایاضایەکاْ ئەَ داڵەتە زۆرە.

"ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ کێٍی تایثەتی ٘ەیە ٌە تۀسیٕشأەیەک کە  یاصگار فەتاح، ٌە تارەی ئەَ داڵەتەٚە صەڵێت:
ی کێٍەکە عەصاصەکەی رێککرایەٚە پێی لٛفڵ صەکرێت صأەیەکی صیکەغی الی تەڕێٛتەرایەتیە تۆ ئەٚەی ٌەکاتی گۆڕیٕ

 پێی تسأیٓ ئەٚ کێالٔەظ تایثەتٓ ٚ ٌە تازاڕی کڕیٓ ٚ فرۆغتٕضا ٔیٓ".

 تەڵێ داڵەت ٘ەتٛە کێٍەکەیاْ گۆڕیٛە ٚ ئیجرائاتیػّاْ کرصٚە تۆ ئەٚ تاتەتە.غىرص:  ٖٚ ی تٗ ژٖئاِا

 

 صاتەغکرصٔی ٔەٚتی ضپی ٌە گەرِیاْ .12

ئەٚەی کە ٘ەیە ضااڵٔە تە تڕێکی  ،یػتٛأی ٘ەرێُدکِٛەتی ٘ەرێُ ٔەٚتی صاتیٕٕەکرصٚە تۆ صأ ٢١٠٦ٌە صٚای ضاڵی 
 صیاریکراٚ دکِٛەتی عێراق ٔەٚتی ضپی صاتەغضەکات تەضەر ٘اٚاڵتیأی ٘ەرێُ.

ٍِیۆْ ٌیتر ٔەٚتی ضپیە، تۆ ئەِطاڵ تۆ  ٢٠١تۆ ئەٚەی ٘ەر سێسأێک تەرِیٍێک ٔەٚتی پێثضرێت ٘ەرێُ پێٛیطتی تە 
ٍِیۆْ ٌیتر صرا ٌەالیەْ دکِٛەتی ٔاٚۀضیەٚە. ٌە کاتێکضا تەتۀٙا  ٥١٘ەِٛ ٘ەرێّی کٛرصضتاْ تڕیار ٌەضەر ٔارصٔی 

سێسأێک ٌە  ئیضارەی گەرِیاْ پێٛیطتی تە ٘ەغت ٍِیۆْ ٚ پێٕج ضەص ٘ەزار ٌیتر ٔەٚتی ضپی ٘ەیە تۆ ئەٚەی ٘ەر
 ضاڵێکضا یەک تەرِیً ٔەٚتی ضپی ٚەرتگرێت.



 کەرتی ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ
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تەضەر ٘اٚاڵتیاْ صاتەغکراٚە کە تۆ ٘ەر سێسأێک تڕی تۆ ئەِطاڵ یەک ٍِیۆْ ٚ غەضەصٚ صٚ ٘ەزار ٌیتر ٔەٚتی ضپی 
سێسأەکاْ ٔەٚتی  ٨١٪  ٪ ٚاتە تۆ ئەِطاڵ ٌە گەرِیاْ زياتر ٠٨ٌٌٗیتر ٔەٚت صیاری کراٚە، کە صەکاتە ٔسیکەی  ٢٠٦

 ضپیاْ ٚەرٔەگرتٛە.

  ،یەتی ٔەٚت ٚ کأساکاْرەکأی تەڕێٛتەرااژِارەی ئەٚ سێسأأەی گەرِیاْ کە کارتی زیرەکی ٔەٚتیاْ ٘ەیە تە پێی ئاِ

 ( کارتی زیرەکی ضٛتەِۀی ٌە گەرِیاْ صرٚضت کراٚە تەرصەٚاِیع ژِارەکە ٌە زیاص تٛٔضایە.39591) 

 

 ئاِاری صاتەغکرصٔی ٔەٚتی ضپی ٌە گەرِیاْسػتەی 

ئیضارەی ٪ تڕە ٔەٚتی ٔێرصراٚ تۆ پارێسگای ضٍێّأی تۆ ٠١پػکی گەرِیاْ ٌەضەر پارێسگای ضٍێّأیە کە تۆ ئەِطاڵ 
 گەرِیاْ صیاری کراٚە.

یاصگار فەتاح، ٌەتارەی ٚەضتأی پرۆضەی صاتەغکرصٔی ٔەٚت تۆ ئەِطاڵ ٚتی: "ٌە ئێطتاصا راگیراٚە زأیاریػّاْ ٔیە 
 کەی صەضت تەصاتەغکرصٔی صەکرێتەٚە".

 صاتەغکرصٔی ٔەٚت ٌە لەزای کفری (أ 

لەزایە کارتی  ٚاتە دەٚت ٘ەزار سێساْ ٌەٚ ،دەٚت ٘ەزار سێسأی لەزای کفری فۆرِی سۆراکیاْ ضەر تە٘ەرێّە
 زیرەکی ٔەٚتیاْ ٘ەیە ٌە تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ.

جەالي غێز ٔٛری، لائیّماِی لەزای کفری ٌەتارەی رێژەی ئەٚ سێسأأەی کە ضٛصِۀضتْٛ ٌە ٔەٚتی ضپی ئەِطاڵ 
 ۆ کفری ٔێرصراٚە".تۀکەر ٔەٚت ٌە تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکاْ ت ٨ٚتی: "

٠٨% 

٨٢% 

 ئەٚ سێسأأەی کە ٔەٚتیاْ ٚەرگرتٛە

 ئەٚ سێسأأەی کۀەٚتیاْ ٚەرٔەگرتٛە
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 صیاری کراٚە ٌە تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکاْ". ٠/٧ٚەغکرص: "پػکی لەزای کفری تە ەئاِاژەی ت

 

 ٢١٢١تۆ  ٢١٠٩ئاِاری صاتەغکرصٔی ٔەٚتی ضپی ٌە لەزای کفری ضاڵی ەی سػت

 

 ٔیٓٝ ٚت رازی کٛاٌێتی ٔٗ  ٘اٚاڵتیاْ ٌٗ .13

ْ  وٗ ظ صٖ ٖٚ ٔەٚتیاْ تەضەرصا صاتەغکراٚە ٚ ٘اٚاڵتیاْ تاش ٌٗ٪ تۆ ئەِطاڵ ٠٨صأیػتٛأی گەرِیاْ تە رێژەی 
 . یٗ صا ٘ٗڕ تازا  ٌٗ  وٗ ٔيٗ کٛاٌێتی ئەٚ ٔەٚتە تاظ

تاضی ٌەٚە کرص: "گٍەییەکی زۆرَ ٘ەیە ٌە صاتەغکرصٔی ٔەٚت، ئەٚا  ،ڕەغیض، ٘اٚاڵتی ٌە غاری کەالرٔەضریٓ دەِە
 ئەتێت تچیٓ تە ٔرسێکی زۆر گراْ تیکڕیٓ". ،زضتاْ تەٚاٚ ئەتێت صڵۆپێک ٔەٚتّاْ ٚەرٔەگرتٛە

 کەٚەکشۆی صەیڵێت ٔەٚتیاْ کڕیٛە جارٔیە ٚ ٘ۀضێک ٌەٚەغضەکات کە ئەٚ ٔەٚتەغی صەیکڕْ کٛاٌێتی تاظ ئەٚ تاش
 ٚ گەرِکەرەٚەکأی صیکەیاْ. کە تٛە تە٘ۆکاری سراپ تٛٔی ضۆپا ،ئاٚی تێکەڵ کراٚە

 % سێسأەکاْ ٔەٚتیاْ ٚەرٔەگرتٛە.٨٢ٔەٚت راگیراٚە ٚ  ٚەرزی زضتاْ تەرەٚ کۆتایی صەڕٚات صاتەغکرصٔی

ٌە تارەی پرۆضەی صاتەغکرصٔی ٔەٚت ٚتی: "ٚا زضتاْ تەٚاٚ ئەتێت تاٚەکٛ   ،یٗ وی صیىٗ ِە٘اتات ِذەِەص، ٘اٚاڵتیٗ
 ."ەتٌٍە کاتێضا سۆِاْ ٚا ٔٛلُ ئەتیٓ ٌە ٔەٚت ٚ ٘یچ ضٛصێکی ٔیە تۆ ِیٍ، طتا یەک ٌیتر ٔەٚتّاْ ٚەرٔەگرتٛەئێ

٠٤% 

٨٦% 

 ئەٚ سێسأأەی کە ٔەٚتیاْ ٚەرگرتٛە

 ئەٚ سێسأأەی کۀەٚتیاْ ٚەرٔەگرتٛە
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ی  وات پاغّاٖٚ صٖ  ٖٚ تٗ  ْ، پسیػىێه ئاِاژٖ صا ٘ٗڕ تازا  ٌٗ  ٔاورێت وٗ  ٔیأٗ ِٗٗ ٚ ضٛت ی پػىٕیٓ تۆ ئٗ ٖٚ ڵ ئٗ گٗ ٌٗ
 . ِەترضی زۆری ٘ەیە تۆ تۀضرٚضتی ِرۆڤواْ  ٔیٗ ِٗ ضٛتٗ

یەکاْ تە گػتی صڵ، ٌە تارەی کاریگەرییەکأی گازی ضٛتەِۀ ص. ٘ۆغّۀض رەدّاْ، پطپۆری ٔەسۆغیەکأی ٘ۀاٚ ٚ
ٚایً کاریگەرییاْ ت یاسٛص ٔەٚت یاْ گازێۆی گػتی ضٛتەِۀیەکاْ چ تۀسیٓ تێت: "کڵصە ،ٌە ضەر تۀضرٚضتی ِرۆڤ

ً صێتە صەرەٚە ٚ ٌەگەڵ ٘ەیە ٌەضەر تۀضرٚضتی ِرۆڤ ٚ ژیٕگەظ تە٘ەِاْ غێٛە، ئەٚ صٚکەڵەی کە ٌە ئۆتۆِثێ
تە تایثەت ئەٚ کەضأەی کە رەتۆیاْ ٘ەیە ٚ ئەٚ کەضأەی کە  کاریگەرییاْ ٘ەیە ٌەضەر ضیەکأی ِرۆڤ ،کارگەکاْ

 ."ٌە ٔسیک کارگە ٚ ئەٚ غٛێٕأەی کە ضٛتەِۀیەکأی تێضایە

پێی تٛێژیٕەٚەواْ ٌەضەر کاریگەرییەکأی پاغّاٚەی ضٛتەِۀیەکاْ تە گػتی صەتیتە ٘ۆی ٔەسۆغی  ٚتیػی: تٗ
 .ی سٛێٓ ٚ پێطت ٔجٗ غێرپۀجە تەتایثەت غێرپٗ

 

 ٚ ٔەتٛٔی فەرِأثەر ٌە تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکاْکەِی  .14

ضەرەتا تەڕێٛتەرایەتی  کە ئیضارەی کەرتی ضٛتەِۀی ٔاٚچەکە صەصات، تەڕێٛتەرایەتی ٔەٚت ٚ کأساکأی گەرِیاْ
 صٚاتر ٘ەریەکە ٌە تەڕێٛتەرایەتیەکأی تەر٘ەِە ٔەٚتیەکاْ ٚ کۆٔتڕۆڵی جۆری تێکەڵکراْ. ،ِەضذی جیۆٌۆجی تٛە

 :صاتەغثْٛ ٜ الیشٛارەٚەفەرِأثەر کە تەَ غێٛەیە ٥٥تەڕێٛتەرایەتیە کۆی گػتی فەرِأثەرأی  ئەَ

 

 

٩; ِەرزی پەرٚێسساْ  

ٚێطتگەی ضٛتەِۀی 
 ٦; کفری

٢; کۆِپأیا ٔەٚتیەکاْ  

٣; تالیگە  

٣; جیۆٌۆجی  

کارگێری ٚ ژِێریاری 
٣٧; تەغەکأی صیکە  
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جار صاٚای صاِەزرأضٔی کارِۀضِاْ یٕٔض چٗ ،گرفتێکی گەٚرەیە تۆ ئێّە ئەِە :ت ٚ کأساکاْ صەڵێتٚتەڕێٛتەری ٔە
 ە تە سۆتەسػیع ٔاصەْ.کرصٚە ئەگەر تە گرێثەضتیع تێت، تەاڵَ صأۀراٚە تۆِاْ تۀأەت رێگ

کەِی فەرِأثەر ٌە تەڕێٛتەرایەتیەکە ٚای کرصٚە ٌیژٔەکأی گازی غً ضێ فەرِأثەرتٓ ٌە ٘ەِٛ گەرِیاْ، ٚ 
 فەرِأثەر. ٤ٌیژٔەکأی ٔەٚت ٚ تۀسیٓ 

 
 تٛێرێت صٖ ورصْ لطٗ  ٌٗ سۆی الر وٗ لایّماِٝ. 14

 تٝ لایّماِیٗ اڵَ تٗ وأٓ، تٗ لایّماِیٗ ، یٗ ٘ٗ  ٖٚ ٔیٗ ِٗ ضٛتٗ پرضی  تٗ ٚسۆیاْ راضتٗ ٔضیی یٖٛ پٗ  وٗ ٜ ٔأٗ الیٗ ٚ ٌٗ وێه یٗ
 .ْ تىٗ  لطٗ تْٛ ٔٗ  ئاِاصٖ"  ٔیٗ واتٝ" لایّماَ سٛصی ٜ ٖٚ ئٗ پاضاٜٚ  تٗ الر وٗ

 .تٛارص ورصْ لطٗ  ٌٗ سۆی ٔجاَ رٖ ضٗ اڵَ تٗ ورص،  ٖٚ الرٖ وٗ لایّماِٝ  تٗ ٔضی یٖٛ پٗ جارێه  ٌٗ زیاتر واْ وٗ یٗ رچی گٗ ئٗ
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 راسپاردەكان و نجام ره ده: دوەم بەشی

 ٔجاَ َ: صرٖ وٗ یٗ

  ٖٚ وأیٗ ٔٗ ِٛ الیٗ ٘ٗ  تٗ  َ تٛارٖ ٜ تۆ وۆٔترۆڵىرصٔٝ ئٗ ٚ رێٛغٛێٕأٗ اڵَ ئٗ ، تٗ وأٗ گرٔگٗ  تٛارٖ  ٔٝ ٌٗ ِٗ . تٛارٜ ضٛت1ٗ
 . ٔییٗصا  ٚ گرٔگیٗ ئاضتٝ ئٗ  رِیاْ، ٌٗ گٗ  ٌٗ  یٗ ٘ٗ

ٚ  ٚ وۆگا ٌٗ  ، تٛٔٝ پااڵٚگٗ ِٛوٛرتیی زۆرٖ وٗ  ٖٚ ٚ ضتراتیژیٗ  ٚرٖ ٜ گٗ ٔٝ ٚ پرۆژٖ ِٗ رٜٚ ژێرسأٝ ضٛتٗ ٌٗ  وٗ . ٔاٚچ2ٗ
تۆ   اڵَ پێٛیطتٗ ، تٗ ضتیپێىرصٖٚ ٜ صرٚضتىرصٔٝ وۆگا صٖ رچی پرۆژٖ گٗ تٕرێت، ئٗ  پێٛیطتٗ  ْ وٗ جیضییأٗ  ٔگاٖٚ ٘ٗ

 زیاتر تىرێت.  ٖٚ ٔیٗ ِٗ سۆی تڕی ضٛتٗ ٜٚ گرتٕٗر ٌٗ  وٗ صا٘اتٛ پرۆژٖ

،  رِیاْ ٔیٗ تی فٗ ٜ ِۆڵٗ ٚ ِأایٗ ٔایاضاییٓ، تٗ  وٗ  یٗ ٔٝ ٘ٗ ِٗ ٜ ضٛتٗ ٚ ٚێطتگٗ  وٝ زۆر تأسیٕشأٗ یٗ . ژِار3ٖ
ٔٝ  ِٗ تٗرٜٚ وٛاٌێتی ضٛ جێ ٔاتێت ٚ ٌٗ رصا جێثٗ ضٗ ٜ ِۆصێرْ ٚ یاضاوأیاْ تٗ ِاوأٝ تأسیٕشأٗ ظ تٕٗ ٚپێیٗ تٗ

واْ  جێىارٖ جێثٗ  ٔٗ الیٗ  ضت وٗ صٖ  ِاْ تۆ صێتٗ ٖٚ ئٗ  ٖٚ َ راپۆرتٗ ٜ ئٗ ِیأٗ . ٌٗ رٖ ضٗ گِٛأٝ زۆریاْ ٌٗ  ٖٚ فرۆغراٚیػٗ
رٜ  ضٗ ٚێت چارٖ ِثْٛ ٚ ٔاتٛأٓ یاْ ٔایأٗ رسٗ ِتٗ وٗ  ٖٚ َ رٖٚ واْ، ٌٗ تٗ رِیاْ ٚ لایّماِیٗ ٜ گٗ تٝ ئیضارٖ تایثٗ تٗ
 ْ. تىٗتٝ  ڕٖ تٕٗ

ٚتۆ ٚ  صٚاصاچٛٔٝ ئٗ وأیع تٗ ٔضیضارٖ یٖٛ پٗ  ٔٗ الیٗ ، تٗ یٗ صا تٛٔٝ ٘ٗ وٗ ٔاٚچٗ  صراٚ ٚ لاچار ٌٗ پێٕٗ ٔٝ رێگٗ ِٗ . ضٛت4ٗ
 . ورصٖٚ ٔٗ  ٖٚ ٖٚ ٚ رٖ پێٛیطتیاْ ٌٗ

  وٗ رتٗ چاٚصێریىرصٔٝ وٗ  ٌٗ وأٝ وارٖ ٌٗ  ٚتٛ تٖٛ روٗ وٝ تاظ ضٗ یٗ رِیاْ تاڕاصٖ ٚت ٚ وأساوأٝ گٗ تٝ ٔٗ رایٗ ڕێٛتٗ . ت5ٗ
ٚ  . ئٗ ٖٚ ٔٗ وٗ ت تاڵٚصٖ فافیٗ غٗ  ن صاتاوأیػیاْ تٗ رٖٚ واْ، ٘ٗ تپێضراٖٚ یاضایی ٚ ِۆڵٗ  تٝ ٚێطتگٗ تایثٗ ٚ تٗ

 . ٖٚ ٜ ضتاف ٚ پێضاٚیطتیٗ ِٝ ژِارٖ وٗ  تٗ  ٖٚ ٔٗ صٖ ، گرێیضٖ یأٗ ٘ٗ  غٝ وٗ وٛوٛرتیأٗ وٗ

ت  دىِٛٗ  وٗ  یٗ ٖٚ ٚ٘ۆیٗ زۆری تٗ ٚیع تٗ ، ئٗ ٜ تێضایٗ زۆرتریٓ وێػٗ  وٗ  یٗ ٔیٗ ِٗ ضٛتٜٗ  ٚ جۆرأٗ ٚتٝ ضپی ئٗ . 6ٗٔ
  َ ٌٗ رأٓ، ٘ٗ ٜ ٔیگٗ وٗ ٔرسٗ  َ ٌٗ ٘اٚاڵتیاْ ٘ٗ  ، تۆیٗ وٗ ٔاٚچٗ  ٜ یاضایی ٚ صرٚضت ٔایاتٗ رێگٗ سۆی صاتیٕی ٔاوات ٚ تٗ

 ٜ. وٛاٌێتێىٗ

ٔٝ،  ِٗ وأٝ ضٛتٗ ٚێطتگٗ  ٌٗ  ٜ ٘اٚاڵتیاْ صأراٖٚ سٕٗ ٘ا تٛٔٝ رٖ رٖٚ ٘ٗرگرتٕٝ ضىااڵ ٚ  . رێىارٜ پێٛیطت تۆ 7ٖٚ
تٝ ٔائاضایی یاْ  داڵٗ  ضتیاْ تٗ روات ٘ٗ تٛأٓ ٘ٗ ٘اٚاڵتیاْ صٖ  وٗ  ٖٚ تٗ فۆٔٝ تایثٗ ٌٗ تٗ  رسأىرصٔٝ ژِارٖ ٜ تٗ رێگٗ ٌٗ

 ْ. تىٗ  ٔضیاْ پێٖٛ یٖٛ ر ورص، پٗ صٖ یاضا تٗ  رپێچی ٚ وارێىٝ ٌٗ ضٗ
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ٔضیضار  یٖٛ زگاوأٝ پٗ ِعی صٖ جٗ ضتٗ صأٝ صٖ ٔگٝ ٚ ئیضارٖ صرٚضتىرصٔٝ وۆصٖ  ٌٗ  تٖٛ ٚتٛ ٔٗ روٗ رِیاْ ضٗ ٜ گٗ . ئیضار8ٖ
ٜ ٔایاضایی،  ٚ تأسیٕشأٗ  رٜٚ تٛٔٝ ٚێطتگٗ تٝ ٌٗ تایثٗ ، تٗ یٗ صا ٘ٗ َ تٛارٖ ٌٗ  ٜ وٗ ٚ وێػأٗ ٜ ئٗ تارٖ ٔٝ ٌٗ ِٗ ضٛتٗ  تٗ
واْ صرٚضت تىات  تٗ رِیاْ ٚ لایّماِیٗ ٚت ٚ وأساوأٝ گٗ تٝ ٔٗ رایٗ ڕێٛتٗ ٔێٛاْ تٗ وٝ پێٛیطت ٌٗ ٔگیٗ اِ٘ٗ ٘ٗ  یتٛأیٖٛ ٔٗ
 . وضا وراٖٚ تٗ  ٜ ٌٗ ڵٗ صٚاسطتٓ ِاِٗ  تٗ  وٗ تٗ ڵىٛ زۆرتر تاتٗ ٔجاِٝ وۆتایی، تٗ رٖ صٖ  یػتٓ تٗ ئاِأجٝ گٗ  تٗ

ر  ضٗ ضتیاْ تٗ ٚاٜٚ صٖ تٗ  وات تٗ ظ ٚاصٖ ِٗ ، ئٗ ضٕٛرصارٖ  وٗ رأٝ چاٚصێریىرصٔٝ تٛارٖ رِأثٗ ٜ فٗ . ژِار9ٖ
 غىێت. وۆٔترۆڵىرصٔٝ صا ٔٗ

پێٕاٚ  وات ٌٗ ظ ٚاصٖ ِٗ ٚ ئٗ  یاْ زۆر ٔییٗ اڵَ ژِارٖ ، تٗ ضتٗ رصٖ تٗ ٔٝ ٌٗ ِٗ . ئاِێر ٚ پێضاٚیطتی تۆ پػىٕیٕی ضٛت10ٗ
ت  ٜ تێّۆڵٗ ٚ ٚێطتگأٗ تٝ ٘ی ئٗ تایثٗ تٗ  وٗ ٔیٗ ِٗ ضٛتٗ  ِٛ جۆرٖ سراپثٛٔیاْ، ٘ٗ  ٚ ترش ٌٗ  ٚ ئاِێرأٗ ورصٔٝ ئٗ ِأضٚٔٗ

 صرێت. ٔجاَ ٔٗ ٚ ٔایاضاییٓ، پػىٕیٕیاْ تۆ ئٗ

  صا، تٗ َ راپۆرتٗ تٝ سۆجێی ٌٗ ٜ چاٚصێریی دىِٛٗ وٗ ورصْ تۆ یٗ لطٗ  الر ٌٗ زاٜ وٗ . سۆتٛارصٔٝ لایّماِٝ ل11ٗ
٘ا   رٖٚ ضتٙێٕأٝ زأیاریی ٚ ٘ٗ صٖ ت ٚ ِافی تٗ فافیٗ ِاوأٝ غٗ تٕٗ  تٗ  صژٖ  زأیٓ ٚ پێّأٛایٗ گٛٔجاٚ صٖ وارێىٝ ٔٗ

 فاف. وٝ تاظ ٚ غٗ وأٝ دٛوّڕأیٗ پایٗ  تٗ  پێضأٝ زأیاریی، ٘اٚوات ٔاوۆوٗ

 

 واْ َ: راضپارصٖ صٖٚ

ٜ  ٚپێیٗ ٔٝ صا، تٗ ِٗ ٛتٗتٛارٜ ض  ْ ٌٗ گٛزاریی تىٗ رِایٗ ٜ ضٗ ٖٚ ت تضات تۆ ئٗ رتٝ تایثٗ ت ٘أٝ وٗ دىِٛٗ  . پێٛیطت1ٗ
  ٘اٚغأٝ وارورصْ ٌٗ  رتۆیٗ ٚت صا، ٘ٗ تٛارٜ ضاِأی ضرٚغتٝ ٚ ٔٗ ورێت ٌٗ ڕێ صٖ وٝ تاغی ٌێچاٖٚ صا٘اتٛیٗ  وٗ ٔاٚچٗ

ٚت ٚ  تٛارٜ ٔٗ  ٚ ضتراتیژی ٌٗ  ٚرٖ ٜ گٗ ٚ پرۆژٖ  ٚ پااڵٚگٗ  رسأی تٛٔٝ وارگٗ ضٗ  ٌٗ  ٚت صا، پێٛیطتٗ ژێرسأٝ ٔٗ
 صا وارٜ زیاتر تىرێت. پترۆویّیایی

رِی  زگاٜ فٗ ن زۆرتریٓ صٖ یٗ غێٖٛ ٔٝ پێىثٙێٕرێت، تٗ ِٗ تۆ تٛارٜ ضٛتٗ  وٝ تۆوّٗ یٗ رِیاْ صا ٌیژٔٗ ئاضتٝ گٗ  . 2ٌٗ
 واْ تضات. جیاٚازٖ  پرضٗ  "داضُ" ٌٗ  ٖٚ رٖ والوٗ تىات ٚ تڕیارٜ یٗ  ٖٚ ٚریی وۆتٛٔٗ وٝ صٖ یٗ غێٖٛ سۆ تگرێت ٚ تٗ ٌٗ

ئاضتٝ تڕیارصاْ  واْ ٌٗ زگا دىِٛیٗ صٖ  ڵٕاگرێت، پێٛیطتٗ ت ٚ ٔایاضی چیتر صٚاسطتٓ ٘ٗ ٜ تێّۆڵٗ ٔسیٕشأٗ. پرضی تا3
رٜٚ  تٝ ٌٗ تایثٗ ، تٗ ٚ تأسیٕشأأٗ ْ تٗ تىٗ  ٖٚ ْ پێضاچٛٔٗ ٔجاَ تضٖ ٜ پێٛیطت ئٗ ٖٚ ظ وۆتٛٔٗ ضتٗ تٗ َ ِٗ صاتٓ، تۆ ئٗ

 وأیاْ. ِٗ ر٘ٗ پػىٕیٕی تٗ٘ا  رٖٚ تٝ ٚ ٘ٗ الِٗ وأٝ ضٗ رجٗ تٛٔٝ ِٗ
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رٜ زیاتر ٚ  رِأثٗ ٔض ٚ فٗ رسأىرصٔٝ وارِٗ ٜ تٗ رێگٗ  ِیع ٌٗ ٔٝ تضرێت، ئٗ ِٗ پػىٕیٕی ضٛتٗ  ٜ زیاتر تٗ رٖ . پ4ٗ
 ٔٝ. ِٗ ٚتٜٛ تٛارٜ پػىٕیٕی ضٛتٗ ِىرصٔٝ ئاِێری پێػىٗ را٘ٗ ٘ا فٗ رٖٚ ٘ٗ

ٚ   َ تٛارٖ ت تٗ ٜ تایثٗ ٔٝ، یاسٛص زیاصورصٔٝ تٛصجٗ ِٗ ٝ ضٛتٗپػىٕیٕ  ت تٗ . صاتیٕىرصٔٝ ئاِێر ٚ پێضاٚیطتیی تایث5ٗ
 . ٖٚ ویٗ رٖ ٔضٜ صٖ تّٗ ٜ تایثٗ ٜ تالیگٗ رێگٗ واْ ٌٗ ٔجاِضأٝ پػىٕیٕٗ ئٗ

ٜ  تارٖ ْ ٌٗ ٜ زأطتٝ ٚ ٚرص تىٗ ٖٚ صٚاصاچْٛ ٚ ٌێىۆڵیٕٗ تٗ  ٔضرٚضتی ٚ زأىۆ راتطپێرصرێٓ وٗ ٚ تٗ  زگاوأٝ ژیٕگٗ . ص6ٖ
، تۆ  ٖٚ ظ صاتاٜ ٚرص ٚ پێٛیطت وۆتىرێتٗ ضتٗ تٗ َ ِٗ ٔٝ ٚ تۆ ئٗ ِٗ وأٝ ضٛتٗ ییٗ ژیٕگٗ  ٚتٗ ری ٚ ٌێىٗ واریگٗ ترضی ٚ ِٗ
 رٜ رێٛغٛێٓ تىرێت. تٗ گرتٕٗ  تڕیار ٌٗ  ٚ صاتایأٗ ِاٜ ئٗ ر تٕٗ ضٗ ٜ ٌٗ ٖٚ ئٗ

واْ ٘یچ  ِٕی ٚ ئیضارییٗ ئٗ  چٝ ٘ێسٖ زأرێت، وٗ صٖلاچار   تٗ  وٗ ٔاٚچٗ  ٜ صێتٗ ٔیٗ ِٗ ٚ ضٛتٗ غێه ٌٗ واتێىضا تٗ . 7ٌٗ
،  تٗ َ داڵٗ رگرتٓ تٗ واْ تۆ تٗ ئیضارییٗ  وٗ یٗ  وات، پێیٛضتٗ ظ گِٛأٝ زۆر صرٚضت صٖ ِٗ ر، ئٗ تٗ رێٛغٛێٕێه ٔاگرٔٗ

 ْ. تضٖ  ٖٚ رٖ وال وٗ تڕیاری یٗ
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 م: ناساندن شى سێیه به

 رِیاْ تٝ سۆجێی گٗ دىِٜٛٗ چاٚصێریی  وٗ . ٔاضأضٔٝ ی1ٗ

ِریىی  پاڵپػتی ضٕضٚلی ٔیػتّأٝ تۆ صیّٛوراضی ئٗ  تٗ  ٔگٗ تٝ راصیۆی صٖ صٚاصاچٛٔٝ تایثٗ ٚأٝ ٚ تٗ وٝ رۆژٔاِٗ یٗ وٗ یٗ
(NED ضاڵی )ضتٝ  تٗ ِٗ صات تٗ ٔجاَ صٖ رِیاْ ئٗ تٝ سۆجێیی گٗ ، وارٜ چاٚصێرییىرصٔٝ دىِٛٗ زراٖٚ صاِٗ 2017
ٔضیی ٔێٛاْ  یٖٛ ٚورصٔٝ پٗ ت ٚ پتٗ فافیٗ ٜ چاٚصێرییىرصْ ٚ غٗ پرۆضٗ  ٚصاْ تٗ ٘ا ترٖ رٖٚ وأیاْ ٚ ٘ٗ وارٖ تٗصاْ  رٖ پٗ

 واْ. تگٛزاریٗ سسِٗ  صأٝ زیاتر تٗ رٖ یػتٕێىٝ تاغتر تۆ پٗ اڵت ٚ صرٚضتىرصٔٝ ٌێىتێگٗ ضٗ ٘اٚاڵتٝ ٚ صٖ

  وٗ * ئاِأجٝ یٗ

 ٚتٛ ٚ صیّٛوراضی. تی پێػىٗ ورصٔٝ دىِٛٗ پیاصٖ  وٝ گرٔگ ٌٗ ِایٗ وٛ تٕٗ ٖٚ ٜ چاٚصێرییىرصْ پرۆضٗ  ٚصاْ تٗ . تر1ٖ

ٜ  ٔجاِضأٝ پرۆژٖ ضتٝ صرٚضتىرصٔٝ فػار تۆ ئٗ تٗ ِٗ واْ تٗ زگا دىِٛیٗ ڵ صٖ گٗ ٔگٝ ٌٗ . صرٚضتىرصٔٝ وۆص2ٖ
 . وٗ رٖ ڤٗ تگٛزاریی تۆ صٖ سسِٗ

ضتٝ  تٗ ِٗ واْ، تٗ رِیٗ فٗ  ٔٗ ورصٔٝ تۆ الیٗ رصٔیاْ ٚ ئاراضتٗضتٕیػأى واْ ٚ صٖ ٚ گرفتٗ صٚاصاچٛٔىرصْ تۆ وێػٗ . ت3ٗ
 رورصٔیاْ. ضٗ چارٖ

یػتٕێىٝ تاغتر  ئاراٜ ٌێىتێگٗ  ٘ا ٘ێٕأٗ رٖٚ ت صا، ٘ٗ ٔێٛاْ ٘اٚاڵتیاْ ٚ دىِٛٗ ٚورصٔٝ ٌٗ ٚ پتٗ ڵٗ . صرٚضتىرصٔٝ رای4ٗ
 . ٖٚ وأٗ تگٛزاریٗ رٜٚ صاتیٕىرصٔٝ سسِٗ رصٚال ٌٗ ٔێٛاْ ٘ٗ ٌٗ

  وٗ وأٝ یٗ ارٖ* و

واْ ٚ  ِٛوٛرتیٗ ضتٕیػأىرصٔٝ وٗ ٘ا صٖ رٖٚ واْ ٚ ٘ٗ تگٛزاریٗ ر چاالوی ٚ سسِٗ ضٗ ٌٗ  ٔجاِضأٝ راپۆرتٝ ِأگأٗ . ئ1ٗ
 تٝ. ٔٝ سۆجێیٗ ٔجِٛٗ ٔٝ پارێسگاٚ ئٗ ٔجِٛٗ ِاْ ٚ ئٗ ٔضی ٚ پارٌٗ تٝ ٔاٖٚ تۆ دىِٛٗ  ٚ راپۆرتأٗ ورصٔٝ ئٗ ٚأٗ رٖ

 صا. وٗ ضٕٛرٖ  واْ ٌٗ تگٛزارییٗ تٝ فػار تۆ تاغترورصٔٝ سسِٗ ڵّٗ ٔجاِضأٝ ٘ٗ . ئ2ٗ

 واْ. رِییٗ زگا فٗ ٘اٚواری صٖ تٝ ٘ۆغیاریی تٗ ڵّٗ ٔجاِضأٝ ٘ٗ . ئ3ٗ

  تٝ، تٗ تٝ سۆجێیٗ واْ ٚ دىِٛٗ جیاٚازٖ  ٔێٛاْ چیٓ ٚ تٛێژٖ ٚ وۆٔفرأص ٚ صأیػتٓ ٌٗ ٖٚ ٔجاِضأٝ وۆتٛٔٗ . ئ4ٗ
 تٝ. ٚایٗ رِأڕٖ تگٛزاریی ٚ فٗ ۆری سسِٗج  ٚصاْ تٗ ئاِأجٝ ترٖ
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ڵه ٚ  یػتٕٝ ٔێٛاْ سٗ ٔضی ٚ ٌێىتێگٗ یٖٛ یأضْ تۆ تاغترورصٔٝ پٗ وأٝ راگٗ ٔاڵٗ وٗ  ت ٌٗ ٜ تایثٗ رٔاِٗ ٔجاِضأٝ تٗ . ئ5ٗ
 ت. دىِٛٗ

  وٗ وأٝ وارورصٔٝ یٗ ساللیٗ یی ٚ ئٗ ِا پیػٗ * تٕٗ

 واْ. ِٛوٛرتیٗ ٚ وٗ وێػٗ ر ضٗ وارورصْ ٌٗ  ورصْ ٌٗ ٔگیریی ٔٗ .الی1ٗ

 واْ. ٜ وێػٗ تییأٗ رٜٚ تاتٗ سطتٕٗ ٌٗ  ٖٚ یی تٛٔٗ پیػٗ ٔض تْٛ تٗ .پات2ٗ

 ت ٚ دسب. دىِٛٗ  وٝ صارایی ٌٗ ن ٚ ٘اٚواریٗ گرتٕٝ ٘یچ وۆِٗ رٔٗ .3ٖٚ

 

 ٔگ . ٔاضأضٔٝ راصیۆی ص2ٖ

 رِیاْ. گٗ  ٌٗ  ٍ٘یٗ یی ئٗ ڵگٗ ِیٓ راصیۆی وۆِٗ وٗ ٔگ، یٗ راصیۆی صٖ

ضٕٛرٜ   سػی سۆی ٌٗ پٗ تٗ  ضتٝ ورصٖٚ ، صٖ ٖٚ ٚ ضاڵٗ ٜ غٛتاتٝ ئ6ٗرٚارٜ  تٗ  ٚ ٌٗ زراٖٚ صاِٗ  ٖٖٚ 2010ضاڵی   ٌٗ
 رٜ. ٚرٚتٗ الر ٚ صٖ زاٜ وٗ لٗ

ٔجٝ  ن گٗ یٗ ٘اٚواری ژِارٖ تٗ  ٖٚ ص( ٚ )ئازاص عٛضّاْ(ٖ ِٗ زا ِذٗ ٔٛش )جٗ رصٚ رۆژٔاِٗ ْ ٘ٗ الیٗ ، ٌٗ َ راصیۆیٗ ئٗ
ٜ  ٖٚ رزورصٔٗ پێضأٝ صیّٛوراضیی ٚ تٗ رٖ پٗ  ٌٗ  ، ئاِأجیػی تریتیی تٖٛ زراٖٚ سع صاِٗ ٛش ٚ چاالوٛأٝ سۆتٗٔ رۆژٔاِٗ

 وات. صٚاصاچٛٔیاْ تۆ صٖ تٗ  ٜ وٗ تأٗ ٚاڵ ٚ تاتٗ ٚ ٘ٗ رٔاِٗ ٚ تٗ ٜ ئٗ رێگٗ رِیاْ ٌٗ ئاضتٝ ٘ۆغیاریی ٘اٚاڵتیأٝ ضٕٛرٜ گٗ

یأضْ تۆ  ٚ گٗ ٖٚ تٝ گٛاضتٕٗ زارٖ پێضأٝ ٖٚ رێگٗ ( ٚ ت2/2/2010ٗرٚارٜ ) تٗ  ٌٗ (265)  ٔٛضراٜٚ ژِارٖ  ، تٗ راصیۆوٗ
 . رگرتٖٛ تٝ وارورصٔٝ ٖٚ ( ِۆڵ2/2/2010ٗرٚارٜ ) تٗ  ( 368ٌٗ)  ٔٛضراٜٚ ژِارٖ  تٗ  پۆٌی راصیۆوٗ غٗ

وات،  وأٝ صٖ رٔاِٗ سػی تٗ پٗ FM 99.9پۆٌی  ر غٗ ضٗ رِیاْ، ٌٗ ضٕٛرٜ گٗ  واتژِێر ٌٗ 24  ئێطتاصا رۆژأٗ ٌٗ
ٔاٚٔیػأٝ  وات تٗ واتٝ تێضا صٖ رٔاِٗ سػٝ تٗ ٚ پٗ رٔاِٗ ٚاڵ ٚ تٗ ٘ٗ  یٗ رٔێتیػی ٘ٗ ٘اٚوات ضایتێىٝ ئیٕتٗ

(radiodang.org.) 

أٝ و جیاٚازٖ  تٛارٖ وات، ٌٗ سع صٖ تٝ پٗ تایثٗ رِیاْ تٗ ٜ گٗ ٚ ٔاٚچٗ ڵگٗ ، ٚاتا تۆ وۆِٗ ییٗ ڵگٗ وٝ وۆِٗ ، راصیۆیٗ راصیۆوٗ
رزغیی ٚ ... ٘تض،  تگٛزاریی ٚ دىِٛیی ٚ ٖٚ رتٝ سسِٗ تیی، ئاتٛرٜ، رۆژغٕثیریی، وٗ اڵیٗ وٛ: ضیاضیی، وۆِٗ ٖٚ
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  ٔضٖ ٘ٗ وات ٚ رٖ واْ صٖ ریٗ رأطٗ ضٗ  ٔیػتّأیی ٚ وێػٗ  صٚاصاچٛٔیع تۆ پرضٗ وات. ٘اٚوات تٗ صٚاصاچْٛ صٖ تٗ
 . ٖٛرگرت ٔض ٖٚ ٘ٗ وأٝ تٗ ییٗ ٔیػتّأیی ٚ ِرۆڤأٗ

:  ٚأٗ ، ٌٗ ٔجاِضاٖٚ ٔٝ صا ئٗ ِٗ ظ ضاڵی تٗ ٜ غٗ ِاٖٚ ٜ ٌٗ ٜ صیىٗ ٔضیٓ پرۆژٖ ٔگ چٗ وارٜ ِیضیایی، راصیۆی صٖ  ٌٗ  جگٗ
ٔجاِضأٝ وۆڕ ٚ ضیّیٕار،  ٔٛضاْ، ئٗ تٛأأٝ رۆژٔاِٗ پێضاْ تٗ رٖ ٔٛش، سٌٛی پٗ یأضٔٝ رۆژٔاِٗ ٜ سٌٛی پێگٗ ٖٚ )ورصٔٗ
 ریی(. االوٝ ٘ٛٔٗٔضێه چ ر ورصٔٝ ٘ٗ ضپۆٔطٗ

 

 NED. ٔاضأضٔٝ ضٕضٚلی ٔیػتّأٝ تۆ صیّٛوراضی 3

ٚ   پێضاْ غٗ گٗ  تٗ  تٗ ٚیطتی تایثٗ ریىی لازأج ٔٗ ِٗ وی ئٗ یٗ زراٖٚ ( صاNEDِٗضٕضٚلی ٔیػتّأی تۆ صیّٛوراضی )
ی  تٛصجٗ  ضااڵٔٗ  ٖٚ ریىییٗ ِٗ ئْٗ وۆٔگریطی  الیٗ ٌٗ ِٛ جیٙأضا، وٗ ٘ٗ واْ ٌٗ صیّٛوراتییٗ  زراٖٚ پاڵپػتیىرصٔی صاِٗ

واْ  ٔادىِٛییٗ  ی گرٚپٗ ص پڕۆژٖ زارٚ صٚ ضٗ ( 1200ٗ٘)  پاڵپػتی زیاتر ٌٗ  ٚیع ضااڵٔٗ ورێت، ئٗ تی تۆصیاریضٖ تایثٗ
 وات. ص ٚاڵتضا صٖ ٖٚ ( 90ٗٔ)  ٌٗ

(NEDٗ٘ ) ٌٗ وأضاٚ  جیاٚازٖ غٛێٕٗ  تیضا ٌٗتێىۆغأی صیّٛورا ٌٗ  ٔگٗ ( صا، پێػ1983ٗضاڵی ) ٌٗ  ٖٚ زرأضٔییٗ صاِٗ ر
رأی  ٚ تٛێژٖ ٚ ئاڵٛگۆڕی ٘سری تۆ چاالوٛاْ ق تۆ چاالوی چٗ  تٗ ٚ تٖٛ ٔضٚ ئاڕاضتٗ ٘ٗ رٖ  ویفرٖ یٗ زراٖٚ تۆ صاِٗ  یىرصٖٚ غٗ گٗ

 جیٙأضا. تٛاری صیّٛوراتی ٌٗ

(NEDٖٚتا ) ٗزراٖٚ پێضأی صاِٗ غٗ ی گٗ رێگٗٗ ، ٔاورێت ٌ تییٗ وی جیٙأی ِرۆڤایٗ ئازاصی سٌٛیایٗ  وٗ  یٗ ٖٚ ڕی ت  
٘ا پێٛیطت  رٖٚ صیٕا٘ێٕرێٓ، ٘ٗ تٗ  ٖٚ ڵثژارصٔێىٗ ٘ٗ  ی تاوٗ رێگٗ واْ ٌٗ ٘ا صیّٛوراتییٗ صی، تٗ تٙێٕرێتٗ  ٖٚ وأٗ صیّٛوراتییٗ

ٚ  واْ  ی پێٛیطتییٗ گٛێرٖ ڵىٛ تٗ تێت، تٗ  ر ٚاڵتێىی صیىٗ واْ یاْ ٘ٗ وگرتٖٛ یٗ  ی ٚاڵتٗ ی ّٔٛٔٗ ٖٚ ورصٔٗ صٚتارٖ  ٔاوات وٗ
 وات. صٖ غٗ واْ گٗ جیاٚازٖ  ضیاضییٗ  ٌتٛرٖ وٗ  ریتٗ صاتٛٔٗ

 

 رِیاْ: ٜ گٗ . ٔاضأضٔٝ ٔاٚچ4ٗ

٘ۆوارٜ  صٚاتر تٗ ورێت وٗ ژِار صٖ ٜ ٘ٗ وٗ وۆٔٗ  پێىٙاتٗ روٛن تٗ ر پارێسگاٜ وٗ وٝ صیارییىراٜٚ ضٗ یٗ ٔاٚچٗ رِیاْ تٗ گٗ
 ضٍێّأٝ.ر پارێسگاٜ  ضٗ  عریة، سرایٗ تٗ
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تۆ   ٖٚ تٗ ئێطتاصا وٛرت تٖٛ رِیاْ ٌٗ ٜ گٗ ، ئیضارٖ ٖٚ رٜٚ ئیضارییٗ اڵَ ٌٗ زا پێىضێت، تٗ ڵێه لٗ وۆِٗ ، ٌٗ یٗ َ ٔاٚچٗ ئٗ
 لیٓ.( زاٜ سأٗ لٗ  غێه ٌٗ الر ٚ وفری ٚ تٗ زاوأٝ:)وٗ لٗ

   روٛن وٗ وی واتی  پارێسگای وٗ یٗ غێٖٛ تٗ  ٖٚ رێّی وٛرصضتأٗ تی ٘ٗ ْ دىِٛٗ الیٗ ، 1991ٌٗڕیٕی ضاڵی  صٚاٜ راپٗ ٌٗ
، پێىٙێٕرا.  ٖٚ گرتٗ لیٓ( صٖ زای سأٗ وأی لٗ ٔادییٗ  غێه ٌٗ ٔضیشاْ ٚ تٗ رتٗ ، صٖ ِاڵ ِچٗ الر، وفری، چٗ زاوأی )وٗ لٗ
زای  الر، لٗ وٗ زای  لٗ  واْ ٌٗ تییٗ رایٗ تٗ رێٖٛ ٚ تٗ  رِأگٗ تٛٔی تیٕا تۆ فٗ ٘ۆی ٔٗ غضا تٗ ڵ پێىٙێٕأی پارێسگاوٗ گٗ ٌٗ
 روٛن. ٔضی پارێسگای وٗ ٔضیشاْ صیاریىرا تۆ ٔاٖٚ رتٗ صٖ

صا، 2003ضاڵی  رٔێت، صٚای رٚسأی ڕژێّی پێػٛی عێراق ٌٗ ٔتٗ ئٗ  رِیاْ ٌٗ ٜ گٗ رِیی ئیضارٖ ٜ فٗ پێی پێگٗ تٗ
ی  ٖٚ  غأضٔٗ ڵٖٛ ٘ۆی ٘ٗ ظ تٗ ٖٚ ت، ئٗوی ئیضاری ٘ا تٝ تٛغی تۆغاییٗ یٗ وٗ ٔضٖ الر ٔاٖٚ زای وٗ لٗ  رِیاْ وٗ جارێىی تر گٗ
رێّی  زیرأی ٘ٗ ٔی ٖٚ ٔجِٛٗ ظ، ئٗ ئیضارییٗ  ٚ تۆغاییٗ رورصٔی ئٗ ضٗ ٔضیشاْ، تۆچارٖ رتٗ صٖ  روٛن ٌٗ پارێسگای وٗ
،  اٖٚالر صأر زای وٗ لٗ  ی ٌٗ وٗ زٖ روٗ ِٗ  رِیاْ"ی پێىٙێٕا وٗ ی گٗ "ئیضارٖ 6/8/2006رۆژی   تڕیارێه ٌٗ  وٛرصضتاْ تٗ

 2008ضاڵی   رێُ ٌٗ تی ٘ٗ وأی، دىِٛٗ واڕگێڕییٗ  اڵتٗ ضٗ ٚ فراٚأىرصٔی صٖ  وٗ پێٕاٚ واراورصٔی ئیضارٖ ٘ا ٌٗ رٖٚ ٘ٗ
اڵتی  ضٗ صٖ  ٖٚ غٗ ٚ رٖٚ ڵضا تىرێت ٚ ٌٗ گٗ ی ٌٗ ڵٗ رێُ ِاِٗ ی پارێسگاوأی تری ٘ٗ رِیاْ ٘اٚغێٖٛ ی گٗ تڕیاریضا ئیضارٖ

 . وٗ رغتیاری ئیضارٖ رپٗ ضٗ  تٗ سػراٖٚ  پارێسگار تٗ
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