
 

 

 

 

 ضي بكرَيت بؤ طةجنانى طةرميان؟

 دا (رؤذى جيوانى طةجنان)ثوختةى طفتوطؤيةك لةبارةى رةوشى طةجنانى طةرميان لة 

 

لةزؤذى جيَاىى طةجناٌ دا، يةكةى مايف مسؤظ لة زاديؤي دةىط، ٍةضتا بة ئةجنامداىى باشىةيةكى 
 .3122ئابي  ى23طفتوطؤ لة ٍؤَلي زاديؤ لة بةزوازى 

( طةىخ بةشدازيياٌ تَيداكسد وةكو ضاالكواىى طةجناٌ و ىوَييةزى زَيكدساو و 24باشىةكة، )
طةجناٌ و ديازتسيً ضةىتةزةكاىى تايبةت بة طةجناٌ لة ضيوزى طةزمياٌ، تيايدا شةىوكةوى زةوشى 

 ةو ئاضتةىطيةكاىى بةزدةمياٌ كسا.كَيص

يياٌ كَيصةكاىى طةجناىةوة، ديازتسي بةشَيوةيةكى طصتى، بةشدازاٌ لة ضةىد خاَلَيكدا كؤك بوٌ لةبازةى
ازكسدىى طةجناىة بةكازيطةزيي قةيساىى دازايي، كة ئةمةط كازيطةزى كةمبوىةوةى دةزفةتى كاز و ك

لةضةز ضةزجةو ضَيكتةزةكاىى ديكة دزوضتكسدوة، بةتايبةتى لةزوى بسةوداٌ بةخوَييدٌ و كازى 
بةٍةىدَيك بوازى ديكة داوة، وةكو خؤبةخصى و ضاالكي زؤشيبرييي، لةبةزامبةزيصدا، بسةوى 

 زوكسدىى طةجناٌ بؤ كؤزس و خولةكاىى زاٍَيياىى ثيصةيي.

بةطصتى بةشدازاٌ ئةو ضةىد خاآلىةى خوازةوةياٌ وةكو ثَيصيياش و زاضجازدة بؤ باشرتكسدىى زةوشى 
 طةجناىى طةزمياٌ خطتة زو:
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دزوضتكسدٌ و ثَيكََيياىى ئةجنومةىَيكى تايبةت بة طةجناٌ لةضةز ئاضتى طةزمياٌ، بؤ ئةوةى وةكو ا. 
ىاوةىدَيك بؤ بةدواداضوىى ثسضةكاىى ثةيوةىديداز بة طةجناٌ لةطةزمياٌ كاز بكات و كؤبةىدَيك بَيت 

 لة زَيكدساوةو تةوذو و بريوِزا جياواشةكاٌ.

خصي، لةزَيطةى شؤزتسكسدىى ضاالكية خؤبةخصييةكاٌ، ٍةزوةٍا ثةزةداٌ بةكازي خؤبةب. 
 بآلوكسدىةوةى شياتسي ٍؤشيازيي لةبازةى طسىطيي كازى خؤبةخصيي بؤ طةىخ و كؤمةَلطة.

ت. ئةجنامداىى كازى ٍاوبةط لةىَيواٌ زَيكدساوةكاٌ و تَيجةِزاىدىى ئةو جياكازيية ضياضييةى لةىَيواٌ 
دةىط بً و وبةشَيوةيةك لة ثسضة طسىطةكاىدا زَيكدساوةكاىى ضيوزةكة ٍازَيكدساوةكاىدا بوىيي ٍةية، 

 ٍاوكازي يةكرتى بً.

 

 بؤ ئةو مةبةضتةط ضةىد بريؤكةيةك خساية زو، لةواىة:. زيادكردنى هةلي كار: 3

 .طةِزخطتيى دةضتى كازى طةجناٌا. ٍَيياىى كؤمجاىيا بؤ ىاوضةكة )ض بياىي بَيت ياٌ ىاوخؤيي(، بؤ بة

طسىطيداٌ بة كةزتى طةشتوطوشاز و كصتوكاَليي و زؤَلجَيداىى شياتس بة طةجناٌ لةو كةزتاىةدا، ب. 
 بةتايبةتى كةزتى كصتوكاَل.

د. ثةلكَيصكسدىى زَيكدساوى ىَيودةوَلةتى بؤ ضيوزةكة بؤ ئةوةى طةجناىى ىاوضةكة لةكازةكاىيدا خباتة 
ساوةكاٌ ٍةز لةضةىتةزةكاىى ٍةولَيس و ضمَيناىى كازةوة، ٍةزوةٍا شكاىدىى ئةو دةقةى كة دةبَيت زَيكد

 دا ٍةبً.
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. ثةزةثَيداىى شياتس بة فَيسبوىى شماٌ و ضاالككسدىى ٍةوَلةكاٌ بةو ئاقازة، بؤ ئةوةى دةزفةتى ا
 شياتس بَيت.بةكازخطتيى تواىاكاىى طةجناىى دةظةزةكة 

ِزاىدىى ئاليةتة ة. زاٍَيياىى طةجناٌ لةضةز خوَييدىةوة، بةطستيةبةزى ئاليةت و شَيواشى ىوَي و تَيجب
 تةقميدييةكاٌ، ٍةزوةٍا ٍةوَلداٌ بؤ بةكةلتوزكسدىى خوَييدىةوة.

ىةك  وكازيي مةعسيفةى طةجناٌ،اٌ، دةبَيت زؤَلي ٍةبَيت لة تةوابةكازٍَيياىى تؤِزة كؤمةآليةتييةك. ت
لةكاز و ضاالكى ديكةو  وةكو بابةتَيكى لَيبَيت كة طةجناٌ ئالودةو طريؤدة بكات و داياىرِبَيت

 صدطتيى خود.خوَييدىةوةو ثَي

. ثةزةداٌ بةٍؤشيازيي خَيصاىيي، لةزوى مامةَلةكسدٌ لةطةَل طةجناٌ و ٍةزوةٍا كؤمةك و ثاَلجصيت ث
 ضت و بة بةزٍةو.و ئازاضتةكسدىياٌ لة ذياٌ دا، بة ئاقازَيكى دزو

ييةى كة باَلي بةضةز بةشَيوةيةك كة ئةو تةوذمى زةشبيي. بةٍَيصكسدىى اليةىى مةعيةويي طةجناٌ، د
طةىخ بكسَيت كة ئاضؤي ذياىي لةبةزدةو فساواىرت بكسَيت، ىةك  لة طةجناىدا كَيصاوة، كةو بكسَيتةوةو وا

 بةثَيضةواىةوة.

وىى كافرتياو قاوةخاىةكاٌ بةو زَيرة شؤزةى ئَيطتا ح. بةشَيك لةبةشدازاٌ ثَيياىوابو كة شؤزب
بؤية ئةو كةزتة ثَيويطيت بةزَيينايي و زَيوشوَيً و فمتةزكسدىى يية، لةطةزمياٌ، ذاَلةتَيكى ئيحابيي ى

 تايبةت ٍةية.
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بةجؤزَيك لةطةَل ٍةلومةزجى ئَيطتادا بطوجنَيت، ا. ثَيداضوىةوة بة ضيطتةمى خوَييدىى شاىكؤيي، 
بةوماىايةى كة طةىخ دواى تةواوكسدىى خوَييدىى شاىكؤ، ببَيتة تاكَيكى ضاالك و بة ئةشموٌ و 

 شازةشايي، ىةك بةثَيضةواىةوة.

دٌ، ئاماىخ لةو خوالىةط، ثَيداىى ي بؤ طةجناٌ لةىاوةىدةكاىى خوَييب. كسدىةوةى خولي ٍؤشيازي
و ٍؤشيازيي طصتيية لةو بوازاىةى كة طةجناٌ ثَيويطتيياىة، بةتايبةت لةو زواىةى كة شاىيازيي 

ثَيويطتيياٌ بة ئاطادازكسدىةوة ٍةية، لةبابةتى: )شَيواشى مامةَلةكسدٌ، بةزةىطازبوىةوةى مادةى 
 و ..ٍتد(. ، جياكازيي زةطةشيٍؤشبةز

شاىكؤ و ىاوةىدةكاىى خوَييدٌ، بتواىً لةطةَل زَيكدساو و دامودةشطا فةزمى و ىافةزميةكاٌ، د. 
 بسةوداىى شياتس بة تاكى خوَييدكاز.بؤ طؤٍزييةوةى ئةشموٌ و ٍةزوةٍا كؤىتاكت دزوضت بكةٌ 

 

 بةشدارانى بازنة طفتوطؤكة:

بةزثسضي ىاوةىدى باآلى طةزمياىى  –. زَيبواز مطتةفا 2  بةِزَيوةبةزى ضةىتةزى ضاالكى طةجناىى كةالز –. ىةبةش ذةميد 1
. 4 زَيكدساوةكاىى طةزمياٌ.بوىيادي بةِزَيوةبةزى تؤِزي  –. كؤشض حمةمةد 3    يةكَيتى الواىى دميوكساتى كوزدضتاٌ.

. ىصا 6  زَيكدساوى طةجناىى بوَيس –. شةميا جةمال 5 ضةىتةزي طةشةثَيداىى ضاالكى الواٌ / كةالز. –شَيسواٌ زةمةشاٌ 
 –. دَلييا ئةىوةز 9  زاطةياىدكاز. –. شية حمةمةد 8  شاعري و شَيوةكاز. –. ضةزداز ذةميد 7 طسوثي مةضتوزة. –حمةمةد 

. 13  زؤذىامةىوس. –. ثةياو جةمال12  زؤذىامةىوس. –. ذييؤ عةلي 11  زاطةياىدكاز. -. ضازا عومةز11 زاطةياىدكاز.
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 ئةمحةد ذةميد بةرِيَوةبةرى بازنة:
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