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 پێشەکی

 ٔٔ چە:)کبَەکبَی نە ۀەصەثیُُ بٌسۆی ئۀاَیع کە کبَەکبٌ نەَێٕیبَضا ْەیە ضرٔغحی ضبيبَی چەَضیٍ گەريیبٌ ضُٕری نە
 (.ثەرص ٔ گەچ جێکەڵە، نى،

 ژیُگەییبَەی گرفحە ئۀ نەرٔی ضیرٔاٌ رٔثبری ضەر ی(غەضبنە) نى ٔ چۀ کبَەکبَی کبرەکبَی ثە جبیجەجکرأە راپۆرجە ئەو
 صەکرێث، ضرٔغحیە يبصە ئەو صەرْێُبَی رٔی نە پێػێهکبریبَەی ئۀ نەگەڵ صرٔضحجٌٕ َبزاَطحی ثە صەرْێُبَیبٌ ثەْۆی

 ٔێراَجَٕیبٌ زەَگی ٔ رٔثبرەکە نەضەر يەجرضی ْەيجەر نە ثەرزکرصۀە َبڕەزایەجیبٌ صەَگی َبٔچەکە چبالکٕاَبَی ثەغێٕەیەک
 .نێضا

 رٔ، صەسەیُە چبرەضەرەکبٌ ٔ یبضبییەکبٌ گرفحە ٔ کەيحەرسەيیەکبٌ ٔ کەيٕکٕرجیەکبٌ کۀ رٔثبرِ جێکضاَٗ گرفحەکبَٗ نێرەصا
 .صەپێٕیٍ پێػهکبرییەکبٌ زاَطحیػۀە رٔی نە

 نەضەر قطەیبٌ كبَیع كبرگّ سبٔەٌ ٔ گەريیبٌ ثۆ صاْبجۀە رٔی نە صەکەیٍ ضرٔغحیە يبصە ئەو گرَگی ثبضی ْبٔکبت
 .ْەیە کێػەکە

 . ٔەرصەگیرێث کبرەکە ثۆ يۆڵەت چۆٌ رَٔججێحۀە ئۀەی ثۆ صەکەیٍ يۆڵەجپێضاٌ غێٕازی نە ثبضێک ْەرٔەک

 

 

 

 بەشی یەکەم: راپۆرت

 . مۆڵەتی کارکردن1

 نە ئەيطبڵ ثۆ صەکبت، زیبص ٔ کەو ژيبرەکەی ٔ َٕێضەکرێحۀە ضباڵَە ضیرٔاٌ رٔثبری ضەر کبَەکبَی ثۆ کبرکرصٌ يۆڵەجی
 .کبرصەکەٌ ضُٕرەکە نە رٔثبرەکە ثەصرێژایی( غەضبنە) کبٌ 41 گەريیبٌ

 کبَەکبٌ چبٔصێریکرصَی ٔ يۆڵەجپێضاٌ رێکبرەکبَی 1988 ضبڵی 91 ژيبرە کبَسایی ٔەثەرْێُبَی رێکشطحُی یبضبی پێی ثە
 .کرأە صیبری
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 کە نەضُٕری گەريیبٌۀثبرەر رٔثبری ضیرٔاٌ نە ثە صرێژایی رغەضبنەکبَی ض

 َبدیەی قۆرەجٕ    قەزای کەالر       َبدیەی پێجبز   َبدیەی يەیضاٌ   غٕێٍ

 11       13        8      8      ژيبرە

 

 یەکەی ئبراضحەی َٕضرأ نى، ٔ چۀ ٔەثەرْێُبَی ثۆ کبرثکبت رٔثبرەکە ضەر غٕێُێکی نە ْەثێث سٕاضحی کەضەی ئۀ
 .غٕێُەکە ضُٕری نە صەکبت َبدیەکە یبسٕص قەزا ئیضارەی

: ثەڕێٕثەرایەجیەکبَی نە ْەریەکە ئبراضحەی َٕضرأ ئۀیع گەريیبٌ، ئیضارەی صەچێحە کبرگێڕیەکۀە یەکە نە صأاکە صٔاجر
 ئەيبَە کە صەکبت، کبرەثب ٔ غٕێُۀار گەريیبٌ، صۀرٔثەری ئبٔی رێگبٔثبٌ، ئبٔصێری، کػحٕکبڵ، ،کبَساکبٌ ٔ َۀت

 .پێکضەْێُضرێث غٕێُەکە ثۆ" کەغف" پػکُیٍ نیژَەی ئۀکبت صا رەزايەَضیبٌ

 ٔ گەريیبٌ کبَساکبَی ٔ َۀت زۀیەکە، پبرچە ضُٕری ئیضارەی یەکەی گەريیبٌ، ئیضارەی: نە پێکٓبجٌٕ صیکەظ نیژَەی
 . کػحٕکبڵ

 َٕضرأیبٌ نیژَەکۀە نەالیەٌ غٕێُە ئۀ صیبریکرصَی صٔای پبٔاٌ، ٔ صارضحبٌ ثەڕێٕثەرایەجی ٔ ژیُگە فەريبَگەی ْبٔکبت
 .سۆیبٌ يیکبَیسيەکبَی ثە ثکەٌ کبَە ئۀ چبٔصێری ئۀەی ثۆ صەکرێث، ئبراضحە

 غەضبنەکبٌ کۆجبیی ٔ ضەرەجب کەغفی نە ئێًە: صەڵێث گەريیبٌ، پبٔاَی ٔ صارضحبٌ ثەڕێٕثەرایەجی ثەڕێٕثەری يەدًٕص، َْٕەر
 .صەثیُێث َەَگی ثە ئەيەظ َیٍ،

 

 . مەرجەکاوی ٌەڵکەوتەی شوێىی کاوی چەو و لم لە سەر روباری سیروان2

 گەريیبٌ کبَساکبَی ٔ َۀت ثەڕێٕثەری ثۀجەی ضیرٔاٌ، رٔثبری ضەر کبَەکبَی يۆڵەجپێضاَی ثۆ صیبریکرأە کە يەرجبَەی ئۀ
 .پێُەصرأە غٕێُی يەرجبَە نۀ ثەصەر کەضێک ْیچ ٔ َەگۆڕٌ يەرجەکبٌ

 صٔر ضیرٔاٌ رێڕۀی نە صەثێث کبَەکبٌ غٕێُی صیبریکرصَی ثۆ: ٔجی گەريیبٌ، کبَساکبَی ٔ َۀت ثەڕێٕثەری فەجبح، یبصگبر
 ٔ ضەرەکیۀە رێگبی نە ثێث صٔر کى1 نەگەڵ ثێث، صٔر پبٔاٌ ٔ صارضحبٌ نە گۆڕیُی، نەضەر َەثێث  کبریگەری ٔ ثێث
 .َەثێث غٕێُۀار نەضەر کبریگەریی ْەرٔەک پرصۀە، نە صٔرثێث يەجر( 1511)
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 ضەرصاَی کە نیژَەیەی ئۀ ئەگەر ثەاڵو صەکەٌ، غٕێُێک صأای سۆیبٌ نى ٔ چۀ کبَەکبَی سبٔەٌ غٕێٍ صیبریکرصَی ثۆ
 .صەگۆڕٌ غٕێُەکەی َەثێث، رەزايەَض صەکەٌ غٕێُەکە

 جێضا يەرجەکبَی غٕێُە ئۀ ئۀەی ثەْۆی ثەاڵو ْەثٕە، يۆڵەت صأاکبری چەَضیٍ جەسحیکرصۀە نەثبرەیۀە فەجبح، یبصگبر
 .کرصٔەجۀە رەجیبٌ َەثٕۀ
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 . گرفتەکان3

 ؟کاوەکان دروستیان کردوە چیهچی لەسەر روباری سیروان دەگوزەرێت و ئەو کێشاوەی یەکەم: 

 ثٕە ثە ٔێراَە َبٔچٌٕ  جب ئبضحٗ نّ  ٖ ضیرٔأٌثبرر ا.

گٕێی  چبالکٕاَبَی گەريیبٌ صایبٌ ثە ە کەحبگەی، ئۀ ْبغ"ضیرٔاٌکبَی_ضەر_رٔثبری_ەضبنە"ثەڵێ_ثۆ_الثرصَی_غ
 ُۀە ثۆ ضرٔغحە راضحەقیُەکەی سۆی.ٔثبرەکە ثگەڕێُثەرپرضبَی ضُٕرەکە جبٔەکٕ ر

ئۀەیە ضرٔغحی ئبيبَجی ئۀاٌ ، ئبيبژەی ثۀەصا کە ەکەضۆراٌ َەریًبٌ، چبالکٕاٌ ٔ یەکێک نە ئەَضايبَی رێکشەری کەيپیُ
 .رێحۀەرٔثبری ضیرٔاٌ ثگەڕێُجٕاَی 

 ری کرأە نەالیەٌ ئۀ غەضبالَۀە.نۀەکرصثٕ جب ئبضحی نەَبٔچٌٕ ٔێراَکبچبالکٕاَبٌ نە کەيپیُەکبَیبٌ ثبضيبٌ 

ٔ   ٔأٖ جێكضأِ جّ یبٌ ثّ كّ ٔثبرِر بَە ژیُگەیٔ كبرگ ئّئۀەی سطحەڕٔ چبالکٕاٌ ٔ ئەَضايێکی کەيپیُەکە، یال ئەدًەص، ەن
 .اڵٌ ٔ گۆيٗ قٕڵ رصِ ثّٔ ثٕە ثە ٔێراَە َبٔچٌٕ  جب ئبضحٗ نّ  ەیبٌك ٔثبرِرر  كبَٗ ضّ ٔزایّ ضّ  ُّغٕێ

 

 گۆڕیُی رێڕۀی رٔثبری ضیرٔاٌة. 

رٔثبری ضیرٔاٌ رێرۀی نى نەضەر ٔ  بت کە کبرکرصَی صەیبٌ ضبڵەی کبَەکبَی چۀئبغكراٖ صەكێکی جٕگرافیب ڕپطپۆ
ێرۀی رٔثبرەکبٌ ثە ْۆکبر صەزاَێث ثۆ ثەرصۀايی ئەو کێػەیە، سبٔەٌ َەثَٕی یبضبیی جبیجەجیع ثە ر ،گۆڕیٕە رٔثبرەکەی

 کبَەکبَیع رەجی صەکەَۀە ئۀاٌ ْۆکبرثٍ.

کبریگەرٖ زۆر نە  غحێکٗ زۆر ضەیرە ٔ ،صەرثەَضیشبٌ کەالر ٔقەزای نە َێٕاٌ ، کبرگە 27کى ثَٕٗ 111کەيحر نە نە صرێژایٗ "
 .صەڵێثٔا، ص.عەثضٔنًحەنیت رەفعەت، يبيۆضحب نە زاَکۆی گەريیبٌ "ٔثبرەکە صرٔضث ثٕەرڕۀٖ رێضەر 

 ثٍ. رێرۀی رٔثبرەکەەضبنەکبٌ رەجی صەکەَۀە ئۀاٌ ْۆکبری گۆڕیُی سبٔەٌ غالیشۆیبَۀە 

ۀی رٔثبری ضیرٔاٌ گۆڕأە ثب ثێٍ ێڕرئۀ کەضبَەی کە ئەڵێٍ ٔجی: ئەدًەص يذەيەص، سبٔەَی کبرگەی چۀ ٔ نًی ْەڵًەت، 
 ۀە.بَثەْۆی ئەو کبَ پێًبٌ ثڵێٍ نۀ غٕێُە گۆڕأە

رێڕۀی رٔثبری ضیرٔاٌ نە  گۆڕاَی عٕيەر قبصر ئەدًەص، سبٔەَی کبرگەی چۀ ٔ نًی )ضیرٔاٌ(، صەڵێث: ،غێٕە ثەْەيبٌ
 ێث.ڕەگۆصەکبت ٔ رێڕۀەکە ص صچَٕکە سۆی زۆرجبر کەو ٔ زیب ،صەضحی ئێًە َیە
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صێری صەکرێٍ َبڵێى ئێًە ثێحبٔاَیٍ ٔ صەضحکبریًبٌ َەکرصٔە، ثەاڵو چبٔ :ٔ ٔجٗ َبزاَێث نەو پرضەصا "حبٔاٌثێ"ثە  ئۀ سۆغیبٌ
 ْەر کەضێک ضەرپێچی کرصثێث صٔ قبت ضسای يبصی صرأە. (،ۀۀ کػحٕکبڵژیُگە ، ٌانەالیەٌ)ٔصارضحبٌ ٔ پبٔ

ۀەکەی ثێث، ڕگۆڕیُی رێرەکە ْۆکبری یب، رەجی صەکبجۀە ْەڵکۀجەی رٔثبیت رەفعەت، پطپۆری ثٕاری جٕگرافڵحەعەثضٔنً
صرٔضحیبٌ يٕص رجە ثکەیٍ کە ثە صرێژایٗ رٔثبرەکە نە ثەرص ٔ ڵکبَەۆجەپئەگەر ضەیرٖ ئۀ " غی ْێُبیۀەەًََٕەی ئۀ

َبزاَطحیەکبَٗ ئۀ  کبرە َبیبضبیٗ ٔ ، ئەيە گۀرەجریٍ ثەڵگەیە نەضەررٔثبرەکە صەرْێُرأە رێڕۀْٖەيٕٖ نە ، کرصٔە
 ".ثە پێچۀاَۀە ْەڵکۀجەٖ رٔثبرەکە زۆر ثێ عەیجە، ئیحر پێٕیطث َبکبت ثڵێٍ ْەڵکۀجەٖ رٔثبرەکە ٔایە ،کبرگبَە

ثەْۆکبری ئەو  ئبٔییەکبٌ( نە ْەرێًٗ کٕرصضحبٌ رێڕۀەکٗ جبیجەت ثە)پبراضحُٗ َەثَٕٗ یبضبیەئۀ يبيۆضحبیەی زاَکۆ، 
 گرفحە صەزاَێث.

 

  ثڕیُۀەی صار ژیُگە ٔجێکضاَی ج. 

ئۀاَیع صەڵێٍ ، کبَەکبَی چۀ ٔنىٔ جێکضاَی ژیُگەی ضۀزایی نە ضەر رٔثبرەکە صەسرێحە ئەضحۆی  ثڕیُۀەی صار
 .ثٕە صارەکبَی ضەر رٔثبرەکەْۆکبری ثرصَی  2118ی الفبٔەکەی ضبڵ

کۆيەاڵیەجیەکبٌ ٔ ئێًە ثەجبٔاَجبر صەزاٍَ نە َەيبَی  ئۀ ٔێُبَەی ثاڵٔکرأَەجۀە نە جۆڕە :ثۀەکرص، ئبيبژەی ْەڵًەت ئەدًەص
کرصٔە ٔ چەَضیٍ کەش ْەیە غبْێض ثٕە، ٔایهێ 2118ثەڵکٕ الفبٔی ضبڵی  ،چ راضث َیٍیضۀزایی ٔ صار نۀ غٕێُبَە، ْ

 .صەکرا نێپێچیُۀەئەگەر صەضحی ئێًەی جیب ثٕایە ، گە ثە نیژَە ْبجٕە ضەرصاَی کرصٔەفەريبَگەی ژیُجەَبَەت 

ەضبنەکبٌ جیەکبَی )صارضحبٌ ٔ پبٔاٌ( ٔ)پۆنیطی صارضحبٌ ٔ ژیُگە( جەسث نە ضەرپێچی سبٔەٌ غثەڕێٕثەرایەنە ثەرايجەرصا 
 صەکەَۀە."غراية" نەضساکبَیبٌ ثە پێجژارصٌ  ثبشٔ صەکەَۀە 

جەسحی نۀەکرصۀە کە ضباڵَە ثۀْۆیۀە  ،ضەرکۀت رەدیى، ٔجەثێژی ثەڕێٕثەرایەجی پۆنیطی صارضحبٌ ٔ ژیُگەی گەريیبٌ
ثەاڵو ئۀ ثبضی گرفحی کەيی  ،چەَضیٍ  کەضیبٌ صەضحگیرکرصٔە نە کبجی ثڕیُۀەی صار نە ضُٕری غەضبنەکبٌ

 ی ئۀەغی صا صرێشیبٌ َەکرصٔە.يئەگەرچی صڵُیبکبريەَضەکبَیبٌ صەکبت کە رێگرە ٔرصجر کبرثکەٌ 

ثبضی نۀەکرص کە چەَضیٍ کەضی کبَەکبَی ضەر رٔثبری  ،َْٕەر يەدًٕص، ثەڕێٕثەری صارضحبٌ ٔ پبٔاَی گەريیبٌْبٔکبت، 
 ضیرٔاٌ ثرأەجە صاصگب ثەْۆی ثڕیُۀەی صار.
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 ؟نە رٔثبری ضیرٔاٌ ٍسُکبَ ْٖۆکبر ضجبچەَ نى ٔ  کبَەکبَی چۀ ص.

 ثەْۆکبری سُکبَی گەَجبٌ ٔ ْبٔاڵجیبَی ضُٕرەکە ثبش غەضبنەکبٌ نەضەر رٔثبری ضیرٔاٌ،نەالیەٌ  قٕڵٗ صرٔضحکرصَی گۆي
 . صەکرێث

ی َەثەاڵو )ْەڵًەت ئەدًەص(، کە سبٔ ،: پڕثکەَۀە51ێُە چبڵەکبٌ ٕثە پێی یبضب صەثێث صٔای کبرکرصَیبٌ نۀ غ
ضەگریٍ چبڵەکبٌ پێٕیطحًبٌ پێی ئەثێث ثۆیە پری َبکەیُۀە، کبجێک الفبٔ ْەڵەڵێث: نۀ غٕێُبَەی کە يۀاص غەضبنەیە، ص

 .صێث پڕ ئەثێحۀە ٔ صیطبٌ کبری جێضا صەکەیُۀە
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نە رٔثبرەکە  جەسحی کرصۀە ئەيطبڵ ْیچ یەکێک نۀ کەضبَەی سُکبٔەکە سبٔەَی غەضبنەیەکی صیکەیە، ْەڤبڵ دەيیض، 
 ێُی غەضبنەکبٌ َەثٕە.َٕسیک ثە غ

صڵُیبیی ئۀەغی صا ئۀاٌ ثە پێی یبضب ثۆیبٌ َیە ْێُضە ئۀ غٕێُە قٕڵجکەٌ کە ثجێحە ْۆکبری ئۀەی صٔاجر کبرەضبجی 
ئەگەر ثبش نە سُکبٌ نە گۆيەکبٌ ثکەٌ ئۀە کەش نە گۆيضا َبسُکێث ٔ صەجٕاَرێث ثە ٔەکشۆی ٔجی: نێجکۀێحۀە، چَٕکە 

 ثکرێث. ئبضبَی رزگبر

ثٕە،  ۀە کە ئۀ نە ثەڕێٕثەرایەجیەـ2115کبَی گەريیبٌ، یبصگبر فەجبح، صڵُیبیی ئۀەی صا نە ضبڵی ثەڕێٕثەری َۀت ٔ کبَسا
 .َەسُکبٔەْیچ کەضێک ثەْۆی قٕڵکرصَی کبَەکبَی چۀنى نەضەر رٔثبرەکە 

 ە پڕیبٌٌ ثە پڕکرصَۀەی چبڵە کۆَەکبَیع کرصٔە کە کبَەکبٌ نە ضباڵَی راثرصٔ صرٔضحیبٌ کرصٔٔجیػی: ثە پالٌ صەضحًب
 جۀە.کرصٔە

 پیطجَٕی ئبٔ ٔ صرٔضحجَٕی يەجرضی نەضەر ئبٔی ژێر زۀیْـ. 

( زیبص صەکبت کە Total Hardnessرێژەٖ جرجٗ ئبٔ ) ەکەێڵی ئبٖٔ رٔثبرنزیبصثَٕٗ کبَەکبٌ صەثُە ْۆی  کرصٌنەکبجی کبر
زۀی  نە َبٔ ضیرٔاٌ ئبٔی ژێری نى راضحۀسۆ َ، ثەْۆی ضەرپێچیەکبٌ نە صەرْێُبکبریگەرٖ نە ضەر جەَضرٔضحٗ ْەیە

 صەسبجە يەجرضی رۆغحٍ نە گەڵ ئبٔی رٔثبرەکە.

، نە ثبرەی کبریگەریەکبَۀە ٔجی: ٔ جٕگرافیب ٔ يبيۆضحب نە زاَکۆی گەريیبٌ حەنیت رەفعەت، پطپۆری ژیُگەص.عەثضٔنً
صەثێث نە جیػکٗ سۆر  ێگررێڵی نچَٕکە  ْەیە، زیُضۀەراٌ ٔ يەنەکرصٌ، سٕارصَۀە ،جەَضرٔضحٗ ،ٔەکررٖ نە ضەر کبریگە

ئەيەظ کبریگەرٖ نە ضەر زیُضۀەراَٗ  ،ٔأ نە َبٔ ئبٔەکە کەو صەثێحۀەەئۆکطجیُٗ ج  رێژەٖ ٔ کە ثگبجە قٕاڵیٗ ئبٔەکە
 .ەکە صەثێثَٔێٕ ئب

ٔ  دۀز ئێًە جەَٓب صەضەاڵجًبٌ ثەضەر ئۀ غٕێُبَە ْەیە کە َسیک ثٍ نە :ثەڕێٕثەری ثەڕێٕثەرایەجی ئبٔی کەالر، صەڵێث
 گەکبًَبٌ نەضەر رٔثبری ضیرٔاٌ.ٔپباڵ

جەَٓب یەک کبٌ کبریگەری ْەثٕە نەضەر ئبٔی کەالر نە ضبڵی ری ئبٔی کەالر، ئبيبژەی ثۀەغکرص: ضبيبٌ رەدیى، ثەڕێٕثە
 صاسطحُیبٌ ثۆ کرصٔە. 2116

ڕۀٖ رێزۀٖ پێچۀاَە صەثێحۀە ثەرۀ  ئبٖٔ ژێردبڵەجێکە کە  ( Reverse Flowۀجٗ پێچۀاَە )رنە ڕٖٔٔ زاَطحیۀە 
  .ٔ ثۀەظ ضبيبَێکی ثەَرر ثۆ صاْبجٕ نە َبٔصەچێث رٔثبر
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، کبرگەکبٌ ثە ثەرصۀايٗ کبر نە ضەر قٕڵحرکرصَٗ رٔثبرەکە صەکەٌ ٔجی:)ص.عجضٔنًحەڵیت(  ری رٔصاَی ئەو دبڵەجۀەنەثب
ۀٖ رٔثبرەکە قٕڵ صەثێحۀە ێڕرثەاڵو کبجێ  ،ژێر زۀیٍاگرجُٗ ئبضحٗ ئبٖٔ ررٔثبرەکبٌ ضەرچبٔەٖ ضەرەکٗ  نەثەر ئۀەی

 .ڕۀٖ رٔثبرەکە صەچێثێرثەرۀ  ئبٖٔ ژێر زۀٖ صاصەثەزێث ٔ

 کبرەکبَیضا.گرفحە نەثەرصەو ضساصاَی ضەرپێچی ی نى نەَبٔ رٔثبرەکەَکەيی فەريبَجەر ٔ صیبر َەثَٕی غٕێُی صەرْێُب

ٔرصی ثەصٔصاچٌٕ ثۆ ضەرپێچیەکبٌ ە جیهۆجیەکبٌ ثەغی زۆریبٌ ثەحیبری ئۀەی صا کە ضەرپەرغییبصگبر فەجبح، صڵُیب
ُۀەی نى نە َبٔ رٔثبرەکە ْەَضێکجبر ئبضۀارەکبَی ، ثەاڵو ثۆ ئۀ ْەڵگرجئۀاَەغی چبالک َەثٌٕ صەیبَگۆڕیٍ ،صەکەٌ

کە ثە ئبضبَی ۀەی صیصیبرَیٍ نەگەڵ ئۀەغضا ضسای قٕرضی ئۀاَە صرأە کە ئۀ کبرەیبٌ کرصٔە یبٌ ضەرپێچی زیبصەڕ
 ەکبٌ صەزاٍَ.ضەرپەرغحیبر
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 کەموکورتیەکان دوەم: 

 کبراٌ صٔثبرە يۆڵەجیبٌ پێضەصرێحۀەيا. ضەرپێچ

 کبٌ ضسا صرأٌ، ثەيػێٕەیەی الیشٕارۀە:( 87)ضبڵ صا ( 5) ٌ، نەئبيبرێکی ثەڕێٕثەرایەجی َۀت ٔ کبَساکبَی گەريیبپێی ەث

      2116      2117        2118         2119        2121 

       18        5      17       34       13 

 

ی کرصٔە نە کبجصیبری کبر جەَٓب پێجژارصَیەرپێچیثۆ ض ،ی ٔەثەرْێُبَی کبَسایی(1988ضبڵی  91)ثە پێی یبضبیی ژيبرە 
کە نەَێٕاٌ ٔەثەرْێٍ ٔ ئیضارەی گەريیبٌ ثۆ کبَەکبٌ صەکرێث نە نۀ گرێجەضحەی ، ثەاڵو صٔثبرە کرصَۀەی ضەرپێچیەکەغضا

  .ی راصەگیرێثٔ کبرەکبَ سبڵێکیضا ئبيبژە ثۀەکرأە نەکبجی صٔثبرەکرصَۀەی ضەرپێچی گرێجەضحەکە ْەڵضۀەغێحۀە

ضبيبَە جیػکی سطحەضەر ئۀەی کە ثەْۆی کۆَی یبضبکۀە گرفحیبٌ ثۆ صرٔضحجٕە ثۆیە نۀەزارەجی  ،یبصگبر فەجبح
 ضرٔغحیەکبٌ ثبضیبٌ نە ْەيٕارکرصَی رەغُٕضی یبضبکە کرصٔە.

ەکًبٌ صەرکرصٔە ثۆ کەيکرصَۀەی دبڵەجێکی نۀ غێٕە ثەًََٕەظ ْەيبَە کە ینەضەر ئبضحی گەريیبٌ چەَض رێًُبی :یيػٔج
ٍ يی صەجٕاَيثەْۆی یبضبکۀە جەَٓب ثە رێًُب ،َبچبرثٕیٍ نەرێگەی ْێسی ئەيُیۀە صەضث ثە ضەر کەرەضحەکبَیبَضا ثگریٍ

 پێضاَیبٌ َبجٕاَیٍ رێگری ثکەیٍ.ثەاڵو ثۆ صٔثبرە يۆڵەج ،رێگری ثکەیٍ

پەرنەيبَی  2112ضبڵی کە نە صارضحبَی ْەرێًی کٕرصضحبٌ ٖ (11یبضبی ژيبرە )یع ْەيبٌ گرفث ْەیە، اَپبٔ ثۆ صارضحبٌ ٔ
ٔ ژيبرەی ئۀ صاراَەی کە صەثڕێُۀە نەگەڵ ثڕی  ٔە جبیجەت ثە ثڕیُۀەی صارارثبش نە جۆری ضساکبٌ ک، صەرکرا کٕرصضحبٌ

 پێجژارصٌ یبسٕص ضساصاَی صیکە.

ضبڵ ٔ َیٕ نەگەڵ ضەرپێچیکبرێک چٕیُە صاصگب کەچی  2ثەاڵو  ،َی ئۀاٌ ثە یبضب رێکشرأەکبرەکب َْٕەر يەدًٕص، صەڵێث:
 َەصرا. ضسا کە دٕکًەکەی ثۆ صەرچٕ ثەر نێشۆغجَٕی گػحی کۀت ٔ

 

 اصاچٌٕ ٔ ضەرپێچیٔکەيحەرسەيی نە ثەصة. 
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 .نەثەرايجەری صەثیٍُضەرپێچیەکبٌ ثە قەثبرەی گۀرە صەصەٌ نە قەڵەو ٔ ضساکبٌ ثە الٔاز چبالکٕاَبٌ 

 الیەَەکبٌ ثە جبٔاَجبر ضەرجەو ،پێٕیطث یبضبکبٌ جێجەجێُەکرأۀەکئێًە ثەصٔاصاچًَٕبٌ کرصٔە  :ضۆراٌ َەریًبٌ، صەڵێث
 غەضبنەکبٌ َەکرأە.ثەجۀأەجی چبٔصێری صەزاَیٍ ٔ 

نە کبجێکضا ئۀ  پێجژارصَیبٌ ثۆ کرأەثە ثڕێکی کەو پبرە جەَٓب کرأە  َٔی: "چەَضیٍ ضەرپێچی ثە رزیبجری ٔت نەثبرەیۀە
 ".ضسا يبصییە کەيە ثۆ ئۀاٌ

ٔ  ژیُگە پبراضحُی ٔجەثێژی پۆنیطی( ضەرکۀت رەدیى)ثەڕێٕثەری َۀت ٔ کبَساکبٌ ٔ نەثەرايجەرصا، )یبصگبر فەجبح( 
یبیی ئۀەغیبٌ صا کە ثەاڵو صڵُ ،اصاچَٕی زیبجریبٌٔثبضیبٌ نە کەيی کبريەَض کرص کە رێگرە نە ثەص ،صارضحبَی گەريیبٌ

 .کبراٌسەيیبٌ َەکرصٔە ثەرايجەر ضەرپێچیرەکەيح

 ثەرصۀايی ثە پەرغحیبرە جیۆنۆجیەکبٌنیژَەکبَی َۀت ٔ کبَساکبٌ ٔ ضەر" غەضبنە، ٔجی: ٍسبٔەَ، (ْەڤبڵ دەيیض)ْەرٔەک 
ئۀاَی  ،کرأەضسای ثۆ صیبریەیە ضەرپێچی صەکبت ْ، ێثرێُجٕٔ ٔغک ثەیەکۀە ثط ، ثەاڵو َبثێث جەڕەضبنەکبٌغصێُە ضەر 
 ."صەثێث صەزگبکبَی صیکە ثێٍ ٔ ثەصٔاصاچٌٕ ثکەٌ ؟کبرەکبَی صیکە ثضەٌثبجی ضەرپێچیصیکە ثۆ 

 

 !ضێجەرەکەیبٌ صیبر َیەئۀ صاراَەی ج. 

 ،صەکرێثنە گەريیبٌ جێجەجێ بَەی ًبیرێُنەضەر رٔثبری ضیرٔاٌ کبرصەکەٌ ضباڵَە ثە پێی ئۀ  نى کە  ٔٔ ئۀ کبرگبَەی چە
 .ری کبرکرصَیبٌصار صەصەَە فەريبَگەی ژیُگە نە ث 211ثۆ  111

 ، ژيبرەکەصاری کڕیجێث 111کبَەی نە ضُٕری گەريیبٌ کبرصەکەٌ ثەجەَٓب ثۆ ئەيطبڵ ْەرکبَێک  41ئەگەر نە کۆی ئۀ 
ری ئەو نێضەکرێث؟ ضێجە؟ یبٌ کە صەکڕصرێث چیبٌ یبریع ئۀەیە ئۀ صاراَە صەکڕصرێٍ( چٕار ْەزار صار، پرض4111صەکبجە)

 ؟صاراَە نەکٕێی گەريیبَضاٌ

 .ئۀاٌ صەضەاڵجیبٌ ْەیە ثەضەریۀە ،صەیٍ ثە ژیُگەی گەريیبٌصە صارەکبٌ ئێًەکبٌ صەڵێث:  یْەڤبڵ دەيیض، سبٔەَ

ە ٔ َە نەثەرايجەرصا ٔ پبظ چەَضیُجبر پەیٕەَضی، ثەڕێٕثەری فەريبَگەی ژیُگەی گەريیبٌ ئبيبصە َەثٕ َە نەثبرەی ئەو ثبثەج
 کۆی پرضەکۀە، قطە ثکبت.
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ئۀ صاراَە ضباڵَە صاثەغضەکرێث ثەضەر فەريبَگە  ی یەکەی چبٔصێری دکٕيەجی سۆجێی گەريیبٌ،ثە پێی زاَیبریەکبَ
 دکٕيیەکبٌ ٔ قٕجبثشبَەکبَی ضُٕری گەريیبٌ.

یبری ئێًەثٕ نە ُصار پێػ 111ٔەرگرجُی ثڕیبری ٔجی: َْٕەر يەدًٕص، ثەڕێٕثەری ثەڕێٕثەرایەجی صارضحبٌ ٔ پبٔاَی گەريیبٌ، 
 ْەَگبٔێکی ثبظ نەو ثبثەجە ثُێیٍ. جبرەظ ثحٕاَیٍثۆیە ئٕيێضيە ئەي ،صار ثێث ثەاڵو کەو کرایۀە 511راثرصٔ کە 

 

 ی کبَەکبٌ َبکرێثییەکبَژیُگە ییەکبریگەر ثۆ ٌْەڵطەَگبَضص. 

ثضات نەضەر پرضی جێکضاَی ژیُگە نە ضەر رٔثبری ضیرٔاٌ ثە صەَیە رَٔکرصَۀە يبثەڕێٕثەری فەريبَگەی ژیُگەی گەريیبٌ ئب
 ی ژیُگەی ثۆ کبَەکبٌ َبکرێث".َ، پطپۆرێکی ژیُگەظ صەڵێث "ْەڵطەَگبَضۀەنً ٔ ْۆی کبَەکبَی چۀ

جبٔەکٕ ثە غێٕەیەکی فەريی ئۀ رێگە چبرۀ "صٔرەیض ضەنیى، ثەڕێٕثەری فەريبَگەی ژیُگەی گەريیبٌ، رایگەیبَض: 
ە َیى ْیچ صبی سطحٕيبَەجەڕٔ ثۆ کبرکرصَی کبَەکبٌ نە کۆثَٕەیەکی ئیضارەی گەريیبٌ ثڕیبری نەضەر َەصرێث ئبييیکبَیسيبَە

 ثڵێى نەضەر ئەو ثبثەجە"، ثەثێ ئۀەی جەَبَەت ئۀەظ رٌٔ ثکبجۀە کە ئۀ "رێگەچبراَەی" ٔەکشۆی ثبضی صەکبت چیٍ؟

ر رٔثبری ضیرٔاٌ ثە ٔجەی)عەثضٔنًٕجەنیت رەفعەت(، ْەڵطەَگبَضَی نى نە کبَەکبَی ضە ٔ ئەيە نە کبجێکضایە صەرْێُبَی چۀ
 .َبکرێث ( ثۆEIA)کبریگەری ژیُگەی

کبریگەریبٌ نە ضەر ژیُگە  ڕٔ ٔالیەَە سراپەکبَٗ پرۆژەکبٌ ثشبجەکە کبرٖ ضەرەکٗ ئۀ فەريبَگەیە کە  ْێًبی ثۀەغکرص،
 طحب ْەیە صرٔضث َەثێث.ێی کە ئەثۆ ئۀەی ئەو کێػەی جەَضرٔضحٗ يرۆڤ پێع پێضاَٗ يۆڵەت ثە گػحٗ ٔ
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 چارەسەر. 4

 ْەيٕ صەزگب پەیٕەَضیضارەکبٌ صەضەاڵجیبٌ پێجضرێث ٔ ئیضارەی گەريیبٌ ضەرپەرغحی ثکبتا. 

بری ضەرەکی صرٔضحجَٕی ئەو ضارەکبٌ کە سۆغیبٌ صاَی پێضاصەَێٍ ْۆکەیی ٔ کەيحەرسەيی صەزگب پەیٕەَضیثَٕی پەرجۀاز
 .یەکێػەیە

ئۀ َبکرێث  ،ٌْەڵُەضبٔ بٌپێٕیطث ثە ئەرکی سۆی، ٔەکْەيٕ الیەک کەيحەرسەو ثٌٕصەڵێث: ثەرێٕثەری َۀت ٔ کبَساکبٌ 
ٔ  ٔ سۆی ضەرثەضث ثێث ثۆ نیژَە صەثێث ْەر صەزگب ،ْەيٕ ئەرکە نەضەر ثەڕێٕثەرایەجیەکی ٔەک ئێًە کۆثکرێحۀە

 صاچَٕی سۆی.اثەصٔ

 ی قەزا ٔەحۀثکرێث ٔ ئیضارەی گەريیبٌ ٔ ثەرپرضبَی ئیضارپەیٕەَضی َێٕاٌ صەزگبکبٌ پصٔە کە پێػُیبریبٌ کرٔجیػی: 
 جٕە نەئەَجبيی کەيحەرسەيیە.، ئەيەی صرٔضحَبدیەکبٌ رۆڵی گرَگحر ثگێڕٌ ٔەک چبٔصێری صەزگبکبٌ

 

 "کەضبرەثەرصغکێٍ "صاَبَی ة. 

ثە غێٕەی گرص ٔ "، يٕصرجۀ پێی صٔضحرێث " ثەرصی قەثبرە گۀرەیەپبغًبٔەکەی کە  ،نى نەکبجی صەرْێُبَی چۀ ٔ
ْەيٕ سبٔەٌ  ثەپالَێکی پێُج ضبڵە ثڕیبرصرأە ۀەـ2119نە ضبڵی يەظ ضیًبی رٔثبرەکەی جێکضاثٕ، ئە ،ُێحۀەێجەپۆڵکە صەي

 ۀە.ُثەکبرثٓێُرێ ئۀ ثەرصە گۀراَەثەکبرثٓێٍُ ثۆ ئۀەی "کەضبرەثەرصغکێٍ "ەضبنەکبٌ غ

ئێًە ثۆ فرۆغحُی : ٔجی ڤبڵ دەيیض()ْە. صەکەٌغکێُرأ  يٕصیەرگرفحێکی ثەکبرْێُبَی جنە  ثبش کبَەکبٌسبٔەٌ 
صەثێث ئۀ گرفحە ثۆ ئێًە  ،ٔ نە پػکُیٍ صەرَبچٍ کەضبرە گرفحیبٌ ْەیە ثەرْەيیثەاڵو  ،جەیُە پػکُیٍیصە ،يۀاصەکبٌ

 .بت ئێًەظ صەجٕاَیٍ ثەکبری ثٓێُیٍچبرەضەر ثکرێث ئۀک

ئەيە صەثێث ئیضارەی ضُٕرەکە چبرەضەری ثکبت  :ٔجی ،نەثبرەی گرفحی ضبغُەثَٕۀەی ثەرْەيی کەضبرەکبٌیبصگبر فەجبح، 
 .ٔ رٔۀە پػحگیری سبٔەٌ کبَەکبَیٍنە، ٔ ثبزاڕیبٌ ثۆ ثکبجۀە

 .يٕص، چۀْبڕ ثەکبرصێٍُربڕیُی جەی ْْەَضێک نە کبرگەکبَی ضەر رٔثبری ضیرٔاٌ نە ثری کەضبرە

ثەًََٕە ئەگەر  ،ڵکەکە چیەۆصەکەیٍ پێکٓبجەی جەپ ٖی ثۆەئۀە ثە پێی ئۀ رێگەپێضاَ :کبَساکبٌ ٔجیثەڕێٕثەری َۀت ٔ 
 ْبڕ ثەکبرثٓێُێث.ثێث ئۀە صەثێث چۀ چۀ
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 ضیرٔاٌ غٕێُگرۀەیەکبٌ ٔەک یچەيە ٔەرزیج. 

نى نۀێ کبرصەکەٌ، چەيە  ٔ نە گەريیبٌ ثەصەر نۀەی رٔثبری ضیرٔاٌ ثەجەَیػث قەزای کەالرصا صەڕٔات ٔ کبرگەکبَی چۀ
، ثەاڵو سبٔەٌ غەضبنەکبٌ ثەيە رازی َیٍ ٔ صەڵێٍ يبصەکبَی چەيە ێُێکی صیکەی صەضحکۀجُی ئەو يبصاَۀٌٕەرزیەکبَیع غ

 ٔەرزیەکبٌ ثەکەڵکی کبرەکەی ئێًە َبیەت.

رەیۀە )ْەڤبڵ دەيیض( نەثبسبٔەٌ غەضبنەکبَی ضەر رٔثبری ضیرٔاٌ ثۀە رازییُیٍ کبرگەکبَیبٌ ثجەَە چەيە ٔەرزیەکبٌ، 
 چَٕکە يۀاصەکەی ضٕرە. ،کبرکرصٌ نۀ چەيبَە ثۆ ئێًە زەرەرە: صەڵێث

ثۀەی  ،ٔی جۆری  نًەکەی، کۆيەڵێک گرفحی ْەیە نە رجیهۆیچەيە ٔەرزیەکبٌ ثە پێی غیکبری ج ثەغی زۆری
 .گرفحی ئبٔیع یەکێکی صیکەیە نە ْۆکبرەکبٌٔ ئەضحٕریەکەی کەيە 

ثەاڵو ثە پالَێک  ،نًی ضەر رٔثبری ضیرٔاٌ ثبغحریٍ جۆری نًە :رفحە ثەڕاضث صەزاَێث ٔ صەڵێثیبصگبر فەجبح، ئەو گ
 رٔثەرٖثۆ کەيی ئەضحٕری ئۀ چەيبَە پالًَبٌ ْەیە  ،پێکرصٔە ضەرصاٌ ٔ پػکُیًُبٌ کرصٔە ثۆ چەيەکبٌفئۀەيبٌ صەض

 ٍ.رچە زۀیەکبٌ ثۆ کبَەکبٌ زیبصکەیپێضاَی پب

 

 کبری کبرگەکبَیع ثٕەضحێثَبيبَۀێث حی ضیرٔاٌ غێٕێُضرأە ٔ غٔرئیضارەی گەريیبٌ: ضص. 

ثەاڵو کبرصەکەٌ  ،ضەرپەرغحیبری ئیضارەی گەريیبٌ ثە ٔەکبنەت، ئبيبژە ثۀەصەکبت کە ضرٔغحی رٔثبری ضیرٔاٌ غێٕێُضرأە
 .ێُبَیبٌکبَەکبٌ َۀەک کۆجبیی پێٓ ثۆ رێکشطحُۀەی کبری

 .َەصرأە ثەاڵو ثڕیبری نەضەر ،کۆيەڵێک پێػُیبریبٌ ثۆ ْبجٕە ٔ گفحٕگۆی نەضەر کرأە :نۀەکرص ثبضی ێز َٕری،جەالل غ

ثەاڵو َبيبَۀێث کۆجبیی  ،نە چبرەضەرکرصَی ئەو کێػەیە، ئەگەرچی ضرٔغحی رٔثبرەکە غێٕێُضرأۀجیػی: ئیًە ثەرصۀايیٍ 
 ثەکبری کبَەکبٌ ثٓێُیٍ ٔ ْۀڵی رێکشطحُیبٌ صەصەیٍ.
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 ی نى نە ثەَضأەکبٌ َصەرْێُبْـ. 

چَٕکە )نى( ثە جبیجەجٗ  ،نى نە رٔثبرەکبٌ صەرثٓێُرێٍ چۀ ٔ ثٕ ٔاڵجەکبٌ َبثێنە ْەي :رەفعەت(، صەڵێث عەثضٔنًٕجەڵیت)
نە ثەَضأەکبٌ ثکرێث کە ضٕصی ثۆ  پێػُیبر صەکبت کبرئبضبَی ثۆ صەرْێُبَی نى، (ضەرچبٔەیەکٗ ضرٔغحٗ جبزەَەکرأە)

 ثەَضأەکبَیع صەثێث.صرێژثَٕی جەيەَی 

ٖٔ قەثبرەٖ ثەکبرْێُبَۀە رنە  ٔصرٔضث َبثێحۀە جٗ نە صەضحضاَٗ ثە ئبضبَٗ نە کبکۆصەثێحۀە، ئەَجبيٗ صەیبٌ ضبڵ  نى نە
 ٔ ئبٔ صێث. )نى( صٔاٖ ْۀا

صەکبت ثیر پێػُیبر ،َی ئەو ضبيبَە ضرٔغحیە ثە ئبضبَیَبَٔەچٕ رەفعەت، پطپۆڕی ژیُگۀ جٕگرافیب، ثۆ نە عەثضٔنًٕجەڵیت
ٗ ثکبت ثۆ کبرگەکبٌ کە جەَٓب نى نە َێٕ ثەَضأەکبٌ يپێٕیطحە دکٕيەت ئبضبَکبر"َی نى نە ثەَضأەکبٌ ثکریحۀە نەصەرْێُب
 ".صەرثٓێٍُ

چَٕکە ثەَضأەکبٌ پبککضەکرێحۀە ، ٕصەثەض کبرێکٗ زۆر زاَطحٗ ٔ صەکرێث ٔئەو کبرە نە زۆرثەٖ ٔاڵجەکبٌ پەیڕۀ ٔجیػی: 
نیحە نە ثەَضأصا  ى َٕٔۀە قٕڕ ٔنچَٕکە ثەرزث، َٕٗ جەيەَٗ ثەَضأەکبٌئەو کبرەظ ْۆکبرێکە ثۆ زیبصث ،نیحە نى ٔ ڕ ٔنە قٕ

 َٕٗ جەيەَٗ ثەَضأ.ٔاجە جۀأث

نەگەڵ ثەَضأێک کە نە قۆَبغی  ،سبٔەَی یەک ثەَضأەی جۀأکرأە کەثەَضأی ثبٔەغبضٕارە نە قەزای کفری گەريیبٌ
 .صرٔضحکرصَضایە نە َبدیەی ثبٔەَٕر

 

 لم وەی کارگەکاوی چەو گروگی سەرمای .5

 نى  ٔ کبَەکبَی چۀصاْبجی ا. 

، جێچٕی َٕێکرصَۀەی يۆڵەجی نەضەر رٔثبری ضیرٔاٌ يۆڵەجی کبرکرصٌ ٔەرصەگرێثکبجێک نى ٔ  کبرگەیەکی چۀ ْەر
 ثەصەر نە پبرەی ٔەضڵ ٔ رضٕيبت.صیُبرە،  (ْەزار 751يهیۆٌ ٔ  3)ضباڵَەی 

  ٕەرگیرأە.یبٌ نێيهیۆٌ صیُبر 151ٔ ثەْەيٕیبَۀە  نى يۆڵەجیبٌ ْەیۀ  کبَی چۀ 41 ثۆ ئەيطبڵٔاجە 

ثەاڵو ئێطحب  ،ثۆ سەرجیەکبَی ثەڕێٕثەرایەجی ثٕی ئۀ صاْبجە :31ضباڵَی راثرصٔ  فەجبح، نەثبرەی ئۀ صاْبجۀە ٔجی:یبصگبر 
 ْەيٕی صەچێحۀە ٔەزارەجی صارایی.ٔ َەيبٔە 
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َە ضەرٔی یەک ضباڵ :نێیبٌ ٔجی نە ثبرەی ثبجی ٔەرگیرأ ،ضیرٔاٌ ْەڤبڵ دەيیض، َٕێُەری سبٔەٌ غەضبنەکبَی ضەر رٔثبری
 .ثڕە پبرەکبَی صیکە ٔەک ثبج صەصەیُە دکٕيەت ثەصەر نەيهیۆٌ صیُبر 

 .پبرەی صڵُیبیی نێیبٌ ٔەرصەگیرێث ەکصیُبر ٔ 751يهیۆٌ ٔ 3ْبٔکبت ثڕی 

 

 غەضبنەکبٌ ٔەک ضەرچبٔەی ْەرزاَی يۀاصەکبَی سبَٕثەرە ٔ ْەنی کبر نە گەريیبٌة. 

 کەرەضحەکبَیثەْۆی ْەڵکۀجەی جٕگرافیبیی َبٔچەی گەريیبٌ صۀڵەيەَضە ثە چەَضیٍ ضبيبَی ضرٔغحی نە َێٕیبَضا 
 .صەکەٌ ضەر رٔثبری ضیرٔاٌنە ْەرزاَی ثەرْەيەکبَی  ەضبنەکبٌ ثبشغسبٔەٌ  سبَٕثەرە.

 .ْەزار" 21کەچی نە ضهێًبَی ٔ َبٔچەکبَی صیکە صەچێحە َسیکەی  ،ْەزارە 7"نێرە یەک يەجر نى ثە : ْەڤبڵ دەيیض، ٔجی

 ْەزار. 14ْەزارەکۀە گەغحە  7ثیُیًبٌ َرسی یەک يەجر نى نە کەالر نە  ،گرت رۆژ يبًَبٌ 11ثۆيبٔەی  :ٔجیػی

ثۆ صايەزراَضَی   جە ْۆکبرٕەث ،نى نە َبٔچەکۀ  بٔە ضرٔغحیەی چۀبٔکبت نە گەريیبٌ ٔ کەالر ثەْۆی ئەو ضەرچْ
 .ثەغێٕەیەک کبریگەری جۀأی ْەیە نە ضەر ئەو يۀاصەی سبَٕثەرە ،کبرگەکبَی ثهۆک

غەضبنەی ضەر  41نەگەڵ ئەيبَەغضا ْەنی کبری نە ضُٕرەکە ثۆ چەَضیٍ کەش رەسطبَضٔە ثەغێٕەیەک نە ْەریەک نۀ 
 صەکەٌ. کبر (23ثۆ  15رٔثبرەکە)

 نى صەَێرصرێحە پبرێسگبی ضهێًبَی ٔ َبٔچەکبَی سٕارٔی عێراق. ٔٔ ئەيە نەکبجێکضایە نە کەالرۀە چە

 

 ثۆ پرۆژەی گەغحیبری صرٔضث َەکرصٔەغەضبنەکبٌ گرفحیبٌ گەغحٕگٕزار: ج. 

گٕزاری گەريیبٌ صڵُیبیی صەصات کە کبرکرصَی کبَەکبَی ضەر رٔثبری ضیرٔاٌ صٔرە نۀ زۀیبَەی نە َەسػەی گەغحٕ
 گٕزاری گەريیبَە.گەغحٕ

 کبرگەکبَی چۀنە ضُٕری کبرکرصَی  ٔجی: ،گٕزاری گەريیبٌٕپػحیٕاٌ عەثضٔنکەریى، ثەرێٕثەری گػحی ثەڕێٕثەرایەجی گەغح
 .ْیچ پبرچە زۀییەکًبٌ َیە ،نى نەضەر رٔثبری ضیرٔأٌ 

 .ْیچ پرۆژەیەکی صیسایُکرأیػًبٌ َیە نۀ ضُٕرە کە جێکضراثێث ٔ کبری نەضەر ثکەیٍ ٔجیػی:
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 كان نجام و راسپارده ره م: ده شى دوه به

 وجام ري م: دي كً یً

 ٖ كبرِ ٔ ئّ  كّ  یّ ّْ َض جًّ جبیجّ كٗ یبضبیّ ٖ يبَبیّ ٔ ثّ ،رێکشرأە  ِٔ یبضبییّ رٖٔ  نّ نى ٔ ٔ چّ كبَٗ كبرگّ كبَٗ كبرِ. 1
 اڵو ثّ ، ـّ(1988 ضبڵی 91 ژيبرە کبَسایی ٔەثەرْێُبَی رێکشطحُی) یبضبی  كّ كبَٗ يیكبَیسيّ ٔ يب ثُّ  ثّ  صیبرییكرصِٔ

 ٔ  كێػّ ڵ گّ نّ ثگَٕجێث ك یّ غێِٕ ثّ ، یّ ّْ  ِٔ َٕێكرصَّ ٔ يٕار ّْ  ثّ پێٕیطحی ٔ  كۆَّ  یّ ِٔ ئّ  یبضبیّ و ئّ ٖ كێػّ
 . ثٕارِ و ثّ ضث یِٕ پّ كبَٗ سٕاضحّ

 ، ِٔ َّ كّ صِ  َّ الیّ و نّ سث جّ كبَیع دكٕيیّ  رپرضّ ثّ ت َبَّ جّ َبزاَطحیٍ،  ِٔ زاَطحیّ رٖٔ  نّ  كبرگبَّ و ئّ كبَٗ كبرِ. 2
 .كبٌ زاَطحیّ يب ثُّ  ثّ  َیّ ضحٕر پػحئّ ٔ  كرأِ َّ صٔرٔصرێژ ٔرصی پالَی  ثّ  ثٕارِ و ئّ ڵ گّ نّ كبٌ كرصَّ ڵّ يبيّ ٖ ِٔ ثّ

 ضرٔغحٗ غێٕاَضَٗ  نّ  ثِٕ ّْ رچبٔیبٌ ثّ ٔ زۆر رۆڵی ثرێٍ، َبٔصِ نًیع ٔ ٔ چّ كبَی كبَّ  ثّ  كّ نى ٔ ٔ چّ كبَٗ كبرگّ. 3
 ك یّ غێِٕ ثّ صا، كبٌ يّ رّْ ثّ كبَٗ پبغًبِٔ ڵ گّ نّ كرصٌ ڵّ يبيّ رٔی  نّ چ ،ٔ صار ٔزایی ضّ رٖٔ  نّ چ ضیرٔاٌ، رٔثبری

 .ثػێٕێث ٔ جێكجچێث رچبٔ ثّ كٗ یّ راصِ  ثّ  كّ رٔثبرِ ٖ ژیُگّ  ٔایكرصِٔ

 َٓب جّ ٖ ٔپێیّ ثّ َیٍ، ثبظ ٔ  جۆكًّ پێٕیطث غی ثّ كبَضا، رپێچیّ ضّ ڵ گّ نّ كرصٌ ڵّ يبيّ ثۆ ٌ ّْ  كّ ٖ رێٕغٕێُبَّ ٔ ئّ. 4
 . ِٔ ثُّ صِ  صٔثبرِ ثبرصا زۆر  نّ كبٌ رپێچیّ ضّ كبجێكضا نّ ، ضحُیػبَكرأِ صِ"  غرايّ" پێجژارصٌ

 َبكرێث ِٔ ثّ ضث ّْ اڵو ثّ ٌ، صِ صِ ت يۆڵّ ٔ ثٍ صِ صاسم زگب صِ َضیٍ چّ صا ثٕارِ و نّ ت يۆڵّ پێضاَٗ ثۆ رچی گّ ئّ. 5
 ٔ كحری یّ ضحۆی ئّ  سرێحّ صِ  كّ رپرضیبرێحیّ ثّ كرێث صِ ضث ّْ ٖ ِٔ ئّ ڵكٕ ثّ بٌ،زگبك صِ َێٕاٌ  نّ ثێث ّْ ٔأ جّ كٗ َگیّ يبّْ ّْ
 .ٖ ِٔ نێپێچیُّ ٔ  پرضّ و ئّ ثۆ  َیّ َضیع جًّ جبیجّ زگبٖ صِ ك یّ َٓب جّ

 اڵو ثّ ، ِٔ كّ كبرِ جٗ رفّ صِ سطبَضَٗ رِ ٔ كبر نی ّْ رٖٔ  نّ چ ، ِٔ ئبثٕرییّ رٖٔ  نّ چ گرَگٍ ٔ پێٕیطث كبٌ كبرگّ ثَٕٗ. 6
 . ِٔ ٔێحّ كّ نێُّ گػحٗ زیبَٗ جۆرێك ثّ ، یّ ّْ  ِٔ رێكشطحُّ  ثّ پێٕیطحی ظ ِٔ ئّ ْبٔغبَٗ

  ثّ  كبرگبَّ و ئّ  ضبڵّ یبٌ صِ ك یّ غێِٕ ثّ ، رجّ كّ و ئّ ٖ ِٔ یحكرصَّ پضِ ئّ ٔ  ِٔ رێكشطحُّ ثۆ  صرأِ َّ جیضی ٔڵێكٗ ّْ ْیچ. 7
 و ئّ كبَٗ سراپّ ٔ ثبظ  َّ الیّ ثۆ  كرأِ َّ ريیع فّ َگبَضێكٗ ڵطّ ّْ ْیچ ، ِٔ جّ كرأِ َٕێُّ كبَیبٌ كبرِ ٔ ٌ كّ صِ كبر ریحى ك یّ

 . كبرِ
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 اڵو ثّ ،" ضبرِ كّ" رصغكێٍ ثّ ٖ كبرگّ  ثّ ضحٍ ثّ پػث كٕ ِٔ ، ثٕارِ و نّ ثكرێث گۆڕأَكبریی َضێك ّْ  صأِ ٔڵی ّْ ت دكٕيّ. 8
 ضبغ كبَیبٌ يّ رّْ ثّ َض جبچّ ٖ ِٔ ئّ ْب رِٔ ّْ ٔ كبَٗ زیبَّ ٔ ضٕص رٖٔ  نّ  كرأِ َّ  َگبِٔ ّْ و ئّ ثۆ  ِٔ سٕێُضَّ ٔرصی  ثّ
 . ِٔ ثُّ صِ

 ، صرأِ َّ یبٌ كبراَّ ٔ ثّ ٔجۆ ئّ كٗ گرَگیّ اڵو ثّ ، كرصِٔ صا ثٕارِ و نّ كبریبٌ كبصیًی ئّ زایبَٗ غبرِ ٔ پطپۆڕاٌ رچی گّ ئّ. 9
 .كراثێث َّ صا ثٕارِ و نّ كبصیًی ئّ زیبجری صٔاصاچَٕٗ ثّ ٖ ِٔ ئّ ثۆ ثێث ْۆكبر ظ يّ ئّ  َگّ رِ

 اڵو ثّ ريیبٌ، گّ ٖ ژیُگّ ٖ ريبَگّ فّ  ثّ صرێث صِ ٔ  ِٔ نًّ ٔ ٔ چّ كبَٗ كبرگّ ٌ الیّ نّ كڕصرێث صِ" يبو َّ" صار ثڕێك  ضباڵَّ. 11
 ضٕصێكٗ چ َبزاَرێث زاراٌ، ّْ  كبجّ صِ  كّ يبو َّ ٖ زۆرِ  ثڕِ و ئّ ٔ  يبيبَّ َّ و ئّ غكرصَٗ صاثّ ثۆ  یّ ّْ جێك ئبنیّ چ َبزاَرێث

 ؟ ثِٕ ّْ

 ر ضّ نّ كبت صِ صرٔضث زۆر گٕيبَٗ ، جّ ثبثّ و ئّ ر ضّ نّ كرصٌ قطّ  نّ ريیبٌ گّ ٖ ژیُگّ ٖ ريبَگّ فّ رٖ ڕێٕثّ ثّ سۆثٕارصَٗ. 11
 ٖ ژیُگّ ٖ ريبَگّ فّ اڵو ثّ ، كرصِٔ  ِٔ یّ يجبرِ نّ یبٌ قطّ كبٌ َّ الیّ يٕ ّْ كبجێكضا نّ  چَٕكّ صا، پرضّ و نّ  زگبیّ صِ ٔ ئّ جٗ جیضیّ

 و ئّ كبجێكضا نّ ، ثٕارصِٔ كرصٌ قطّ  نّ سۆی ،"كبت صِ  قطّ كبٌ چبرِ رێگّ ٔ ثڕیبر ٔأثَٕٗ جّ صٔاٖ" ٖ ِٔ ئّ پبضبٖٔ  ثّ ريیبٌ گّ
 .زاَیبریی ٔجُٗ ضحكّ صِ يبفی یبضبی ْب رِٔ ّْ ٔ ری گّ رۆژَبيّ یبضبی يبكبَٗ ثُّ  ثّ  صژِ  كبرِ

 كان م: راسپاردي دوي

 و ئّ ثۆ ٔ  كۆَّ  یبضبیّ و ئّ.  ِٔ ثكرێحّ يٕار ّْ 1988 ضبڵی 91 ژيبرە کبَسایی ٔەثەرْێُبَی رێکشطحُی یبضبی  پێٕیطحّ. 1
 رٖٔ  نّ چ كبٌ، كبرگّ  ثّ  ِٔ جضاَّ يۆڵّ رٖٔ  نّ چ َبیبت،  ثٕارِ و ئّ كبَٗ كێػّ جٗ قّ رِ صِ ٔ َبصات ضث صِ  يّ رصِ ضّ
 . ِٔ ضساكبَیػّ ٔ رپێچی ضّ رٖٔ  نّ چ ، ِٔ صٔاصاچَّٕ ثّ

 ْبٔكبرٖ  ثّ پێٕیطث َگبٖٔ ّْ  ِٔ یّ ثبرِ و نّ  ركیبَّ ئّ ريیبٌ، گّ ٖ َبٔچّ يبَحبراَٗ پبرنّ  ِٔ ضێكّ كّ يٕ ّْ پێع نّ  ثۆیّ
 .ڕ گّ َّ ثشّ  صیكّ كبَٗ سۆجێیّ  جّ دكٕيّ ٔ زیراٌ ِٔ َٗ َجٕيّ ئّ ٔ ريیبٌ گّ سۆجێی جٗ دكٕيّ

 ٔ یی ژیُگّ  ٔجّ نێكّ ٔ جرضی يّ ثكرێث، ڵضا گّ نّ ٖ ڵّ يبيّ كبٌ زاَطحیّ يب ثُّ  ثّ ضحٍ ثّ پػث  ثّ  ثٕارِ و ئّ  پێٕیطحّ. 2
 يب ثُّ كرصَٗ پێػێهُّ  ثّ  جێضایّ ٖ كّ َبٔچّ َضٖ ِٔ رژِ ثّ ٖ ِٔ ئّ ٔ صا كبَٗ زیبَّ ٔ ضٕص ڵ گّ نّ ثكرێث چبٔ رِ كبَٗ ضرٔغحیّ
 . پێٕیطحّ ٔ گرَگ زۆر كبصیًی ئّ ٔ پطپۆڕ ضبَٗ كّ ثۆچَٕٗ ٔ را رگرجُٗ ِٔ  ِٔ غّ رِٔ و نّ .ر ثّ ثیگیرێحّ كبٌ، زاَطحیّ

  كّ گرێجضات، رفرأاٌ ثّ ٖ ِٔ كۆثَّٕ یبٌ كۆَفراَص ، ِٔ پرضّ و ئّ ٖ ثبرِ نّ  كّ ضُٕرِ سۆجێی جٗ دكٕيّ یٍ كّ صِ پێػُیبز. 3
 . رجّ كّ و ئّ كبَٗ كێػّ ركرصَٗ ضّ چبرِ ثۆ ر پێِٕ  ثكرێُّ زاَطحی ٔ ٔرص راپۆرجٗ ٔ صٔاصاچٌٕ ثّ ٔ پطپۆڕ ضبَٗ كّ رای جیبیضا
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نەيڕٔۀە  جٕاَرێث صِ ثكرێث، ْێس ثّ  رجّ كّ و ئّ كبَٗ ٔجّ نێكّ ٔ ری كبریگّ ٖ ثبرِ نّ  ِٔ جٕێژیُّ ٔ  ِٔ نێكۆڵیُّ ثٕارٖ  پێٕیطحّ. 4
 سۆجێی جٗ دكٕيّ چ  پێٕیطحّ  ضحّ ثّ يّ و ئّ ثۆ رثگیرێث، ِٔ كبَٗ كبصیًیّ ئّ  ضّ كّ ٔ ر جٕێژِ ٔ ريیبٌ گّ زاَكۆی  نّ ضٕص
 .ريیبَیع گّ زاَكۆی سٕصی چ ثێث، ّْ ریی ضحپێػشّ صِ

 و ئّ ثۆ پێكجٓێُێث كبٌ َضیضارِ یِٕ پّ  ريبَگّ فّ َێٕاٌ نّ َگیی يبّْ ّْ كٗ یّ نیژَّ ريیبٌ گّ ٖ ئیضارِ زاَیٍ صِ پێٕیطحی ثّ. 5
 ٔ ثڕیبر  كّ نیژَّ ْب رِٔ ّْ. گَٕجبٔ ٔ  جۆكًّ كٗ یّ غێِٕ ثّ  ثٕارِ و ئّ ٖ ِٔ رێكشطحُّ ٔ زیبجر چبٔصێریی ئبيبَجٗ  ثّ ، رجّ كّ

 .یبٌ ِٔ ثَّٕ  صٔثبرِ ٔ كبٌ رپێچیّ ضّ ڵ گّ نّ كرصٌ ڵّ يبيّ ٔ  ثٕارِ و ئّ ثۆ رثكبت صِ پێٕیطث رێًُبیی

 كبٌ، يعیّ جّ ضحّ صِ  ثڕیبرِ  ثّ ضحٍ ثّ پػث ثّ زگبكبَٗ، صِ ٔ سۆجێی جٗ دكٕيّ  پێٕیطحّ صا، كٕرت ٔصا يّ َگبٖٔ ّْ  نّ. 6
 ْب رِٔ ّْ ٔ  كّ رٔثبرِ ضرٔغحٗ جێكضاَٗ ثۆ چبٔصێرییكرصَیبٌ  كّ ك یّ غێِٕ ثّ ٌ، ثكّ  ثٕارِ و ئّ كبَٗ كێػّ صیبرجریٍ رٖ ضّ چبرِ

 .ٌ ثكّ زیبجر ٔ چڕجر ٖ كّ ژیُگّ پیطكرصَٗ  نّ رێگریكرصٌ

 كبجٗ جب ّْ رثچٕێٍُ، صِ  ثٕارِ و ئّ ٖ ِٔ رێكشطحُّ ثۆ  ِٔ زیراَّ ِٔ َٗ َجٕيّ ئّ  نّ پێٕیطث ريبَٗ فّ جٕاٍَ صِ ٖ ِٔ نّ  جگّ  يّ ئّ
 . ثٕارِ و ئّ َضٖ جًّ جبیجّ یبضبی ٖ ِٔ يٕاركرصَّ ّْ

 ك یّ غێِٕ ثّ ثكبت، جر جیضیی  كبَبَّ ٔ ئّ كبَٗ پبغًبِٔ ڵ گّ نّ كرصَٗ ڵّ يبيّ زگبكبَٗ، صِ ٔ سۆجێی جٗ دكٕيّ  پێٕیطحّ. 7
 پػحٗ  كّ ضُٕرِ كبَٗ جیبٔازِ  پرۆژِ ثۆ یبٌ ، ِٔ ثێحێحّ كبریبٌ ثّ  صٔثبرِ  ِٔ رصغكێُّ ثّ ٖ كبرگّ صاَبَٗ ٖ رێگّ  نّ ثحٕاَێث یبٌ

 .ثێُێث كبریبٌ ثّ ضیرٔاٌ رٔثبری ٖٔ رێڕِ ٔ گۆو ٖ ِٔ رێكشطحُّ  صٔثبرِ ثۆ یبسٕص ضحێث، پێججّ

 گَٕجبٔ ٔ ثبظ كٗ یّ غێِٕ  ثّ  كّ ٔڵجضرێث ّْ ثیُبضبزیی، ثٕاری سبٖٔ ٖ يبصِ كٕ ِٔ  پبغًبٔاَّ ٔ ئّ كبرْێُبَی ثّ  نّ ْبٔكبت
 .سطێُرێث ثڕِ ثۆ پێٕیطحی ثبزاڕٖ ظ ِٔ نّ  جگّ  يّ ئّ ثێث، كبٌ ضحبَضارصِ پێی ثّ ْب رِٔ ّْ ٔ ثێث

 گیرێث، رصِ ِٔ كبٌ كبرگّ  نّ رضٕيبت ٔ ثبج كٕ ِٔ  ضباڵَّ ٖ یّ پبرِ ٔ ئّ ٖ ِٔ ئّ ثۆ ثكبت كبر  كّ ضُٕرِ سۆجێی جی دكٕيّ. 8
  ثّ ٌ، كّ صِ كبر كبٌ كبرگّ  كّ ٖ ضُٕرِ ٔ نّ جٗ جبیجّ ثّ صا ژیُگّ ثٕارٖ  نّ جیبٔاز ٖ پرۆژِ  ثّ ثكرێث ت جبیجّ ٔ رسبٌ جّ غێكٗ ثّ

 .یبٌ كّ ژیُگّ ی ِٔ ثٕژاَّ ئبيبَجی

  يبيّ َّ 111 ٖ كّ ثڕِ ٔ گیرێٍ رصِ ِٔ كبٌ كبرگّ  نّ  ضباڵَّ  كّ ٖ يبيبَّ َّ ٔ ئّ كبرْێُبَٗ ثّ ثۆ ثێث ّْ رٌٔ جێكٗ ئبنیّ  پێٕیطحّ. 9
 ٖ ًََّٕ  نّ ثشرێٍ، كبر ثّ گػحگیرصا كٗ یّ پرۆژِ  نّ كبٌ يبيّ َّ  كّ یٍ كّ صِ زیبپێػُ ك یّ غێِٕ ثّ ك، یّ كبرگّ ر ّْ ثۆ

 كبَضا َبدیّ ٔ غبر َبٔ نّ  كّ ٖ غٕێُبَّ ٔ ئّ ٔزكرصَٗ ضّ  نّ  يبيبَّ َّ ٔ ئّ كبرْێُبَٗ ثّ یبسٕص ضحكرص، صِ صارضحبَٗ صرٔضحكرصَٗ
 .ثٍ پبرك ٔ  ثبسچّ غٕێُٗ ٖ ِٔ ثّ صیبرییكرأٌ
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 م: ناساندن شى سێیه به

 

 رمیان تي خۆجێی گً ى چاودێریی حكومً كً یً. واساودوي 1

يریكی  پبڵپػحی ضُضٔقی َیػحًبَٗ ثۆ صیًٕكراضی ئّ  ثّ  َگّ جٗ راصیۆی صِ صٔاصاچَٕٗ جبیجّ ٔاَٗ ٔ ثّ كٗ رۆژَبيّ یّ كّ یّ
(NED ضبڵی )صاٌ  رِ پّضحٗ  ثّ يّ صات ثّ َجبو صِ ريیبٌ ئّ جٗ سۆجێیی گّ ، كبرٖ چبٔصێرییكرصَٗ دكٕيّ زرأِ صايّ 2117
اڵت  ضّ َضیی َێٕاٌ ْبٔاڵجٗ ٔ صِ یِٕ ٔكرصَٗ پّ ت ٔ پحّ فبفیّ ٖ چبٔصێرییكرصٌ ٔ غّ پرۆضّ  ٔصاٌ ثّ ْب ثرِ رِٔ كبَیبٌ ٔ ّْ كبرِ ثّ

 كبٌ. جگٕزاریّ سسيّ  صاَٗ زیبجر ثّ رِ یػحُێكٗ ثبغحر ثۆ پّ ٔ صرٔضحكرصَٗ نێكحێگّ

  كّ * ئبيبَجٗ یّ

 ٔجٕ ٔ صیًٕكراضی. جی پێػكّ كرصَٗ دكٕيّ پیبصِ  كٗ گرَگ نّ يبیّ كٕ ثُّ ٔصێرییكرصٌ ِٖٔ چب پرۆضّ  ٔصاٌ ثّ . ثر1ِ

جگٕزاریی ثۆ  ٖ سسيّ َجبيضاَٗ پرۆژِ ضحٗ صرٔضحكرصَٗ فػبر ثۆ ئّ ثّ يّ كبٌ ثّ زگب دكٕيیّ ڵ صِ گّ َگٗ نّ . صرٔضحكرصَٗ كۆص2ِ
 . كّ رِ ڤّ صِ

ضحٗ  ثّ يّ كبٌ، ثّ ريیّ فّ  َّ كرصَٗ ثۆ الیّ ضحُیػبَكرصَیبٌ ٔ ئبراضحِّ كبٌ ٔ ص ٔ گرفحّ صٔاصاچَٕكرصٌ ثۆ كێػّ . ث3ّ
 ركرصَیبٌ. ضّ چبرِ

َێٕاٌ  یػحُێكٗ ثبغحر نّ ئبراٖ نێكحێگّ  ْب ْێُبَّ رِٔ ت صا، ّْ َێٕاٌ ْبٔاڵجیبٌ ٔ دكٕيّ ٔكرصَٗ نّ ٔ پحّ ڵّ . صرٔضحكرصَٗ رای4ّ
 . ِّٔ كبَ جگٕزاریّ رٖٔ صاثیُكرصَٗ سسيّ رصٔال نّ ّْ

  كّ كبَٗ یّ * كبرِ

كبٌ ٔ  يٕكٕرجیّ ضحُیػبَكرصَٗ كّ ْب صِ رِٔ كبٌ ٔ ّْ جگٕزاریّ ر چبالكی ٔ سسيّ ضّ نّ  َجبيضاَٗ راپۆرجٗ يبَگبَّ . ئ1ّ
 جٗ. َٗ سۆجێیّ َجٕيّ َٗ پبرێسگبٔ ئّ َجٕيّ يبٌ ٔ ئّ َضی ٔ پبرنّ جٗ َبِٔ ثۆ دكٕيّ  ٔ راپۆرجبَّ كرصَٗ ئّ ٔاَّ رِ

 صا. كّ ضُٕرِ  كبٌ نّ جگٕزارییّ جٗ فػبر ثۆ ثبغحركرصَٗ سسيّ ڵًّ بيضاَٗ َّْج . ئ2ّ

 كبٌ. ريییّ زگب فّ ْبٔكبری صِ جٗ ْۆغیبریی ثّ ڵًّ َجبيضاَٗ ّْ . ئ3ّ
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ئبيبَجٗ   جٗ، ثّ جٗ سۆجێیّ كبٌ ٔ دكٕيّ جیبٔازِ  َێٕاٌ چیٍ ٔ جٕێژِ ٔ كۆَفراَص ٔ صاَیػحٍ نّ ِٔ َجبيضاَٗ كۆثَّٕ . ئ4ّ
 جٗ. ٔایّ ريبَڕِ جگٕزاریی ٔ فّ جۆری سسيّ  ٔصاٌ ثّ ثرِ

ڵك ٔ  یػحُٗ َێٕاٌ سّ َضی ٔ نێكحێگّ یِٕ یبَضٌ ثۆ ثبغحركرصَٗ پّ كبَٗ راگّ َبڵّ كّ  ت نّ ٖ جبیجّ رَبيّ َجبيضاَٗ ثّ . ئ5ّ
 ت. دكٕيّ

  كّ كبَٗ كبركرصَٗ یّ سالقیّ یی ٔ ئّ يب پیػّ * ثُّ

 كبٌ. يٕكٕرجیّ ٔ كّ ر كێػّ ضّ كبركرصٌ نّ  كرصٌ نّ َگیریی َّ .الی1ّ

 كبٌ. ٖ كێػّ جییبَّ رٖٔ ثبثّ سطحُّ نّ  ِٔ یی ثَّٕ پیػّ َض ثٌٕ ثّ .پبث2ّ

 ت ٔ دسة. دكٕيّ  كٗ صارایی نّ ك ٔ ْبٔكبریّ گرجُٗ ْیچ كۆيّ رَّ .3ِٔ

 

 وگ . واساودوي رادیۆی دي2

 ريیبٌ. گّ ّ ن  ْهیّ یی ئّ ڵگّ يیٍ راصیۆی كۆيّ كّ َگ، یّ راصیۆی صِ

الر  زاٖ كّ ضُٕرٖ قّ  سػی سۆی نّ پّ ثّ  ضحٗ كرصِٔ ، صِ ِٔ ٔ ضبڵّ ٖ غٕثبجٗ ئ6ّرٔارٖ  ثّ  ٔ نّ زرأِ صايّ  ِِٔ 2111ضبڵی   نّ
 رٖ. ٔرٔثّ ٔ صِ

َٕش ٔ  َجٗ رۆژَبيّ گّك  یّ ْبٔكبری ژيبرِ ثّ  ِٔ ص( ٔ )ئبزاص عٕضًبٌ(ِ يّ زا يذّ َٕش )جّ رصٔ رۆژَبيّ ٌ ّْ الیّ ، نّ و راصیۆیّ ئّ
ٖ ئبضحٗ ْۆغیبریی  ِٔ رزكرصَّ پێضاَٗ صیًٕكراضیی ٔ ثّ رِ پّ  نّ  ، ئبيبَجیػی ثریحیی ثِٕ زرأِ سع صايّ چبالكٕاَٗ سۆثّ

 كبت. صٔاصاچَٕیبٌ ثۆ صِ ثّ  ٖ كّ جبَّ ٔاڵ ٔ ثبثّ ٔ ّْ رَبيّ ٔ ثّ ٖ ئّ رێگّ ريیبٌ نّ ْبٔاڵجیبَٗ ضُٕرٖ گّ

پۆنی  یبَضٌ ثۆ غّ ٔ گّ ِٔ جٗ گٕاضحُّ زارِ پێضاَٗ ِٔ رێگّ ( ٔ ث2/2/2111ّرٔارٖ ) ثّ  ( ن265ّ)  أٖ ژيبرَِٕضر  ، ثّ راصیۆكّ
 . رگرجِٕ جٗ كبركرصَٗ ِٔ ( يۆڵ2/2/2111ّرٔارٖ ) ثّ  ( ن368ّ)  َٕضرأٖ ژيبرِ  ثّ  راصیۆكّ

كبت، ْبٔكبت ضبیحێكٗ  كبَٗ صِ رَبيّ سػی ثّ پّ FM 99.9پۆنی  ر غّ ضّ ريیبٌ، نّ ضُٕرٖ گّ  كبجژيێر نّ 24  ئێطحبصا رۆژاَّ نّ
 (.radiodang.orgَبَٔیػبَٗ ) كبت ثّ كبجٗ جێضا صِ رَبيّ سػٗ ثّ ٔ پّ رَبيّ ٔاڵ ٔ ثّ ّْ  یّ رَێحیػی ّْ ئیُحّ

كٕ:  كبَٗ ِٔ جیبٔازِ  ثٕارِ كبت، نّ سع صِ جٗ پّ جبیجّ ريیبٌ ثّ ٖ گّ ٔ َبٔچّ ڵگّ ، ٔاجب ثۆ كۆيّ ییّ ڵگّ كٗ كۆيّ ، راصیۆیّ راصیۆكّ
كبت.  صٔاصاچٌٕ صِ رزغیی ٔ ... ْحض، ثّ جگٕزاریی ٔ دكٕيیی ٔ ِٔ رجٗ سسيّ جیی، ئبثٕرٖ، رۆژغُجیریی، كّ اڵیّ ضیبضیی، كۆيّ
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َض  ّْ ثّكبَٗ  ییّ َیػحًبَیی ٔ يرۆڤبَّ  َضِ ّْ كبت ٔ رِ كبٌ صِ ریّ راَطّ ضّ  َیػحًبَیی ٔ كێػّ  صٔاصاچَٕیع ثۆ پرضّ ْبٔكبت ثّ
 . رگرجِٕ ِٔ

:  ٔاَّ ، نّ َجبيضأِ َٗ صا ئّ يّ ظ ضبڵی جّ ٖ غّ يبِٔ ٖ نّ ٖ صیكّ َضیٍ پرۆژِ َگ چّ كبرٖ يیضیبیی، راصیۆی صِ  نّ  جگّ
َجبيضاَٗ كۆڕ ٔ ضیًیُبر،  َٕضبٌ، ئّ جٕاَبَٗ رۆژَبيّ پێضاٌ ثّ رِ َٕش، سٕنی پّ یبَضَٗ رۆژَبيّ ٖ سٕنی پێگّ ِٔ )كرصَّ
 ریی(. َضێك چبالكٗ َّْٕ كرصَٗ ّْ ر ضپۆَطّ

 

 NED. واساودوي سىدوقی ویشتماوي بۆ دیموكراسی 3

ٔ   پێضاٌ غّ گّ  ثّ  جّ ٔیطحی جبیجّ ریكی قبزاَج َّ يّ كی ئّ یّ زرأِ ( صايNEDّضُضٔقی َیػحًبَی ثۆ صیًٕكراضی )
جی  ی جبیجّ ثٕصجّ  ضباڵَّ  ِٔ ریكییّ يّ ٌ كۆَگریطی ئّ الیّ نّ يٕ جیٓبَضا، كّ ّْ كبٌ نّ صیًٕكراجییّ  زرأِ پبڵپػحیكرصَی صايّ

ص  ِٔ ( 91َّ)  كبٌ نّ َبدكٕيییّ  ی گرٔپّ ص پڕۆژِ زارٔ صٔ ضّ ( 1211ّْ)  پبڵپػحی زیبجر نّ  ٔیع ضباڵَّ كرێث، ئّ ثۆصیبریضِ
 كبت. ٔاڵجضا صِ

(NEDّْ ) ّیكرصِٔ غّ كبَضأ گّ جیبٔازِ غٕێُّ  غبَی صیًٕكراجیضا نّجێكۆ نّ  َگّ ( صا، پێػ1983ّضبڵی ) نّ  ِٔ زراَضَییّ صايّ ر ن  
راَی ثٕاری صیًٕكراجی  ٔ جٕێژِ ٔ ئبڵٕگۆڕی ْسری ثۆ چبالكٕاٌ ق ثۆ چبالكی چّ  جّ ٔ ثِٕ َضٔ ئبڕاضحّ ّْ رِ  كیفرِ یّ زرأِ ثۆ صايّ

 جیٓبَضا. نّ

(NEDِٔثب ) ّزرأِ پێضاَی صايّ غّ ی گّ رێگّ ، َبكرێث نّّ جیی كی جیٓبَی يرۆڤبیّ ئبزاصی سٕنیبیّ  كّ  یّ ِٔ ڕی ث  
ْب پێٕیطث َبكبت  رِٔ صیُبْێُرێٍ، ّْ ثّ  ِٔ ڵجژارصَێكّ ّْ  ی جبكّ رێگّ كبٌ نّ ْب صیًٕكراجییّ صی، ثّ ثٓێُرێحّ  ِٔ كبَّ صیًٕكراجییّ

  ریحّ ٔ صاثَّٕ كبٌ  ی پێٕیطحییّ گٕێرِ ڵكٕ ثّ ثێث، ثّ  ر ٔاڵجێكی صیكّ كبٌ یبٌ ّْ كگرجِٕ یّ  ی ٔاڵجّ ی ًََّٕ ِٔ كرصَّ صٔثبرِ  كّ
 كبت. صِ غّ كبٌ گّ جیبٔازِ  ضیبضییّ  نحٕرِ كّ

 

 رمیان ى گً . واساودوي واوچ4ً

عریت،  ْۆكبرٖ جّ صٔاجر ثّ كرێث كّ ژيبر صِ ٖ ّْ كّ كۆَّ  پێكٓبجّ ركٕك ثّ ر پبرێسگبٖ كّ كٗ صیبرییكرأٖ ضّ یّ َبٔچّ ريیبٌ ثّ گّ
 پبرێسگبٖ ضهێًبَٗ.ر  ضّ  سرایّ



23 
 

ثۆ   ِٔ جّ ئێطحبصا كٕرت ثِٕ ريیبٌ نّ ٖ گّ ، ئیضارِ ِٔ رٖٔ ئیضارییّ اڵو نّ زا پێكضێث، ثّ ڵێك قّ كۆيّ ، نّ یّ و َبٔچّ ئّ
 قیٍ.( زاٖ سبَّ قّ  غێك نّ الر ٔ كفری ٔ ثّ زاكبَٗ:)كّ قّ

زاكبَی  قّ   ركٕك كّ كی كبجی  پبرێسگبی كّ یّ غێِٕ ثّ  ِٔ كٕرصضحبَّرێًی  جی ّْ ٌ دكٕيّ الیّ ، ن1991ّڕیُی ضبڵی  صٔاٖ راپّ نّ
ڵ پێكٓێُبَی  گّ ، پێكٓێُرا. نّ ِٔ گرجّ قیٍ( صِ زای سبَّ كبَی قّ َبدییّ  غێك نّ َضیشبٌ ٔ ثّ رثّ ، صِ يبڵ يچّ الر، كفری، چّ )كّ

َضیشبٌ صیبریكرا ثۆ  رثّ زای صِ الر، قّ كّ زای  قّ  كبٌ نّ جییّ رایّ ثّ رێِٕ ٔ ثّ  ريبَگّ ثَٕی ثیُب ثۆ فّ ْۆی َّ غضا ثّ پبرێسگبكّ
 ركٕك. َضی پبرێسگبی كّ َبِٔ

صا، جبرێكی جر 2113ضبڵی  رَێث، صٔای رٔسبَی ڕژێًی پێػٕی عێراق نّ َحّ ئّ  ريیبٌ نّ ٖ گّ ريیی ئیضارِ ٖ فّ پێی پێگّ ثّ
ركٕك  ی پبرێسگبی كّ ِٔ  غبَضَّ ڵِٕ ْۆی ّْ ظ ثّ ِٔ كی ئیضاری ْبت، ئّ بییّجٗ جٕغی ثۆغ یّ كّ َضِ الر َبِٔ زای كّ قّ  ريیبٌ كّ گّ
رۆژی   ثڕیبرێك نّ  رێًی كٕرصضحبٌ ثّ زیراَی ّْ َی ِٔ َجٕيّ ظ، ئّ ئیضارییّ  ٔ ثۆغبییّ ركرصَی ئّ ضّ َضیشبٌ، ثۆچبرِ رثّ صِ  نّ
ٔ   كّ پێُبٔ كبراكرصَی ئیضارِ ْب نّ رِٔ ، ّْ الر صاَرأِ زای كّّ ق  ی نّ كّ زِ ركّ يّ  ريیبٌ"ی پێكٓێُب كّ ی گّ "ئیضارِ 6/8/2116

ی پبرێسگبكبَی  ريیبٌ ْبٔغێِٕ ی گّ ثڕیبریضا ئیضارِ 2118ضبڵی   رێى نّ جی ّْ كبَی، دكٕيّ كبڕگێڕییّ  اڵجّ ضّ فرأاَكرصَی صِ
 . كّ رغحیبری ئیضارِ رپّ ضّ  جّ سػرأِ  بر ثّاڵجی پبرێسگ ضّ صِ  ِٔ غّ ٔ رِٔ ڵضا ثكرێث ٔ نّ گّ ی نّ ڵّ رێى يبيّ جری ّْ
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