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كىپێشه
 

دا  هَ پاڵ ئَ اڵم لَ بۆ هٌااڵى، بَبۆ پیطاًذأً خۆضی ّ ضادیی   رۆژێكَ  كَ  یراى ّاًاسراٍّ كٔ حْزٍ زۆرتر رۆژٓ یَ
ًگاریی ّ  ّ ئالَ  چ ئاستێك دایَ  ٓ دۆخی ژیأً هٌااڵى لَ ٍّ ستأً ئَ ر ٍّ سَ بێت رۆژێك بێت بۆ لَ دٍ  پێواًْایَ

 هیاى چیي؟ ردٍ كأً بَ كێطَ
ّ  ، بَ یَ خ ّ گرًگیی پێذاى َُ یَبا  ر تْێژێك، هٌااڵى پێْیستیاى بَ َُ  پتر لَ  كَ  گرًگي  ٍّ ّ سۆًگَ لَ  م پرسیاراًَ ئَ

 كرێت. ر دٍ بَ ستَ دٍ  ڵگَ كٔ باضتر بۆ كۆهَ داُاتْیَ  ٍّ یَ ّ رێگَ ٓ لَ ُۆكارٍ
  ًگ(یي لَ ٓ )رادیۆی دٍ دّ پرۆژٍ  ّژیي( كَ ٓ )ًَ كأً هرۆڤ( ّ رۆژًاهَ ّأً هافَ ٓ رۆژًاهَ كَ )یَ  لَ  ئێوَ  ربۆیَ َُ
تیایذا   یي كَ بكَ  ت ئاهادٍ دا، راپۆرتێكٔ تایبَ 9109  بۆ رۆژٓ جیِأً هٌااڵى لَ  كَپێْیستواى زاًی   رهیاى، بَ گَ
 . یاًَ رهیاى َُ هٌااڵًٔ گَ  ٓ كَ ًگیاًَ ّ گرفت ّ ئاستَ  ّ كێطَ ر ئَ سَ  یٌَ كْرتی تیطك بخَ  بَ
  زۆری پطتواى بَ  بَ  ربۆیَ ستٔ بێت، َُكٔ زاً یَ ٍّ ٓ لێكۆڵیٌَ ٍّ ك لَ ٍّ  ّاًیَ پتر رۆژًاهَ  ٓ ئێوَ كَ ت كارٍ ڵبَ َُ

ّژیي( دا  ٓ )ًَ ٓ رابردّٓ رۆژًاهَ ( ژهار01ٍ)  لَ ٓ كَ ّ راپۆرتاًَ دیارییكراّیص ئَ ، بَ ستٍْ ّأً بَ راپۆرتی رۆژًاهَ
 ڕّ. تَ خراًَّ  ٍّ كأً هٌااڵًَ ٓ هافَ بارٍ لَ

،  چًْاًَ ٍّ ّپێطَ رٍ ًگ ّ پێطێلكاریی ّ بَ ّ ئاستَ ر ئَ سَ  یٌَ ك رۆضٌایی بخَ یَ القَ هاى دٍ م كارٍ بَ  ّیستْهاًَ  ئێوَ
 یي. ركردًیاى بذٍ سَ ّڵ بۆ چارٍ ش َُ ٍّ ك پێكَ رٍّ َُ
ّ  ًذێك لَ ڕّ، َُ تَ هاى خستٍْ م كارٍ ٓ ئَ ًجام ّ راسپاردٍ رٍ ًذ خاڵێك دٍ چَ  ش دا،  بَ كَ كۆتایی راپۆرتَ  ك لَ رٍّ َُ

 ڕّ. تَ ر ّ پێطٌیاز خراًَّ سَ كْ چارٍ ًذێك خاڵیص ٍّ ّ َُ  ٓ پێذراٍّ یطتْیي ئاهاژٍ گَٓ پێی  ڕاًَ باٍّ
ٓ  ّ پێطێلكاریاًَ ٓ ئَ ٍّ ًگاربًَْ رٍ كأً هٌااڵى ّ بَ هافَ  ّداى بَ ئاقارٓ برٍ  بگرێت بَ هاى جێگَ ّڵَ م َُ خْازیاریي ئَ

 یاى. رێگَ  دێتَٓ  ًگیاًَ ّ ئاستَ كرێت ّ البردًٔ ئَ ریاى دٍ راهبَ بَ
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بەشییەکەم:راپۆرت
 

 ستپێك: * دٍ
،  ٍّ بێتَ رهیاى دٍ ڕّٓ هٌااڵًٔ گَ رّبَ  ٓ كَ ّ گرفتاًَ ّ كێطَ دیارتریي ئَ  یي بَ كَ دٍ  دا ئاهاژٍ ضَ م بَ ٓ ئَ هیاًَ لَ
  كَ ریَ خاڵی جیاّاز َُ  ش بَ ستَ بَ م هَ ۆ ئَ، ب یَ بًْیاى َُ  ڕّ كَ يٌَ خَ ش دٍ ًگاریی ّ پێطێلكاریاًَ ّ ئالَ ك ئَ رٍّ َُ
 باسكراّى.  ّ پرساًَ  ّ كێطَ دیارتریي ئَ  لَ
  
 م: کارکردًی هٌااڵى كَ یَ

ضێْازەکاًی کارکردًی هٌاڵ لە سٌْرەکە دیوەًێکی بێسراّی بە کارکردًی هٌااڵى بەخطیْە ئەّەش بە کردًی کۆهەڵە 
ستییاى، بە پێی بەدّاداچًْەکاًیص بۆ ئەم کەیسە تاّەکْ ئێستا کارێکی قْرش ّ هەترسیذار بۆ سەر تەًذرّ

ئاهارێکی ّرد لەسەر کارکردًی هٌااڵى لە سٌْرەکە بًْی ًیە، ئەهە لە کاتێکذایە بە پێی جارًاهەی هافەکاًی هرۆڤ، 
سە لە کارکردًی هٌااڵى بە ُەهْ ضێْەیەک رێگەپێٌەدراّە، بەڵکْ بە تاّاًیص ُەژهار دەکرێت، حکْهەتیص بەرپر

 دابیٌکردًی ژیاى ّ بژێْیی بۆ هٌااڵى.
 : ّاًَ ش بْى، لَ ش ّ بْارێك دا دابَ ًذ بَ ر چَ سَ کارکردًەکاًیص بَ

 
 . کارکردًی هٌااڵى لەسەر زبڵذاى0

ئەهە یەکێکە لەّ کاراًەی رۆژاًە لە گەرهیاى هٌااڵًی ئیطکەر لە سٌْرەکە بۆ پەیذاکردًی بڕێک پارە دەستی بۆ 
 دەبەى.
رۆژًاهەی  ٤ساڵە، لە راپۆرتی ژهارە  ٨لەّ هٌذااڵًەی کە ئەم کارەدەکات بە ًاّی )یاسر حەهیذ(، تەهەى یەکێک 

 )ًەّژیي( باسی لەّەکردّە، بەُۆی هردًی باّکییەّە دەستی داّەتە ئەم کارە بۆ پەیذاکردًی بژێْی بۆ خێساًەکەی.
ذاهی تیوی رێکخرای ّادی ئەڵواًی لە گەرهیاى کە لەبەراهبەر ُۆکارەکاًی ئەم جۆرە کاراًەدا، لەیال ئەحوەد، ئەً

گرًگیی بە ژًاى ّ هٌااڵى دەدەى، دەڵێت: "زۆربەی ئەّ هٌااڵًەی کاردەکەى باّکیاى لە ژیاى ًەهاّە ّ خێساًەکاًیاى 
 دەستکْرتي، ئەهە ُۆکاری سەرەکی کارکردًیاًە".

 
 کردًی هٌااڵى لە ًاّچەی پیطەسازی. کار9

اڵًی ئیطکەر لە ًاّچەی پیطەسازیی باش لەّەدەکرێت لە الیەى خاّەًکارەکاًەّە گرًگی زۆرجار لە باسکردًی هٌا
 بەُێس ّ تەهەًی ئەّ هٌااڵًە ًادرێت ّ کۆهەڵیک کاری قْرسیاى پێذەکەى، ئەهە بەدەر لە چەًذیي قسەی بریٌذارکەر. 

ی پطتراستکردەّە کە لەگەرهیاى بەڕێْبەری فەرهاًگەی هافی هرۆڤی گەرهیاًیص لە دیذارێکی )رادیۆی دەًگ(دا ئەهە
 ئەهجۆرە کار ّ رەفتاراًە بەراهبەر بە هٌااڵًی ئیطکەر دەکرێت.

 
 



4 

 

 . ئەّ هٌااڵًەی بۆ سْاڵکردى بەکاردێي0
بە بەردەّاهی دیوەًی "سْاڵکەراى" لەًێْبازاڕ ّ گەڕەکەکاًی ضاردا سەرًجواى رادەکێطي بەتایبەت ئەگەر هٌاڵ بي، 

هاّەیذا کەم بْەتەّە، بە کاریگەریی ئەّ ُەڵوەتی دەستگیرکردًاًەی کە ُێسە  ئەم حاڵەتەش بەتایبەتی لەم
 ئەهٌیەکاى دەیکەى.

ّ   فْلكَ  ك هٌاڵ لَ یَ ّیص كاركردًٔ ژهارٍ ، ئَ ٍّ تَ كردٍّ دا خۆی دّبارٍ ٓ دیكَ ضێٍْ لَ  تَ م حاڵَ اڵم ئَ بَ
یاى  ٓ پارٍ ٍّ ًجاهذأً كارێك بۆ ئَ ك یاى ئَ ضوَ زۆر پێفرۆضتٌٔ رهیاى ّ بَ كأً گَ كأً ًاّ ضارٍ ترافیكالیتَ
 . ٍّ ى ضۆفێراًَ الیَ پێبذرێت لَ

ٓ  ّأً هافی هرۆڤ، زۆریٌَ ٓ رۆژًاهَ كَ دّاداچًْێكٔ رادیۆیی یَ ُا بَ رٍّ ّژیي( ّ َُ ٓ )ًَ پێی راپۆرتێكٔ رۆژًاهَ بَ
ٓ  سْكاری ًێریٌَ كَ  كَ  ت تێیاًذایَ ًاًَ كرێي، تَ كاركردى دٍ ًاچار بە  ٍّ كاًیاًَ ى خێساًَ الیَ ى ّ لَ ئاّارٍ  ّ هٌااڵًَ ئَ
ر ّ بۆ بژێْیی  خێْكَ بًْٔ بَ ر ًَ بَ لَ  كَ  ك تێطیاًذایَ رٍّ ى، َُ بكَ  ّ كاراًَ ى ئَ كَ ّ ًاچاریاى دٍ  یَ ضیاى َُ ّرٍ گَ

 كات. دٍ  ّ كارٍ ٓ، ئَ كَ خێساًَ
 

 تایبەت م: هافەکاًی هٌااڵًی خاّەى پێذاّیستی دٍّ
هٌااڵًی خاّەى پێذاّیستی تایبەت، لە ُەرە پەراّێسخراّتریي تْێژەکاًی هٌااڵًي لە گەرهیاى، کە گرًگیەکی ئەّتۆ بۆ 

 ژیاًیاى بًْی ًیە.
لە تەّای گەرهیاى تەًِا یەک قْتابخاًەی تایبەت ُەیە بۆ هٌااڵًی خاّەى پیذاّیستی تایبەت ئەّیص قْتابخاًەی 

ر، بەم ُۆیەضەّە ُەًذێک لە قْتابیەکاًی لە کفری ّ خاًەقیي ّ رزگاریەّە دێٌە ئەم ّاًۆی ًابیستاًە لە کەال
 قْتابخاًەیە.

ی رۆژًاهەی )ًەّژیي(دا ُێوای ٢رەحین کەرین، بەڕێْبەری قْتابخاًەی ّاًۆی ًابیستاى لە راپۆرتێکی ژهارە 
 دّى خێرخْازاى بْى.بەّەکردّە کە لەالیەى حکْهەتەّە ُیچ ُاّکاریەک ًەکراّى ئەّەی ُاّکاریکر

ٌذااڵًەش سەرەڕای دڵخۆضیەکی زۆریاى بەّەی هٌذاڵەکاًیاى ُاّضاًی هٌذااڵًی دیکە دەخْێٌي هدایکاى ّ باّکاًی ئەم 
 بەاڵم گلەیی خۆیاى ُەیە

جەهیلە سرّد، چْار هٌذاڵی ًابیستی ُەیە ّتْیەتی:"زۆرم پێخۆضە کە هٌذاڵەکاًن ّەک هٌذاڵێکی ئاسایی خْێٌذى 
 ، بەاڵم دابیٌکردًی کرێی ُاتْچۆی چْار هٌذاڵ بۆ ئێوە قْرسەّ بەزەحوەت پێواى دابیٌذەکرێت". تەّاّبکەى

ًذیي قْتابیواى بەُۆی ئەّەی کەش ّ کاریاى تْاًای دابیکردًی ەاهاژەی بەم گرفتە کردّە دەڵێت:"چم.رەحین، ئ
 لە دەرّەی کەالر بْى".کرێی ُاتْچۆیاى ًەبْە ّازیاى لە خْێٌذى ُێٌاّە بەتایبەت ئەّ قْتابیاًەی 
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 سێیەم: بێبەضکردًی هٌااڵى لە هافی خْێٌذى
بەضێکی زۆری ئەّ هٌااڵًەی کە لە خْێٌذى دادەبڕیي بە پێی زاًیاریەکاى هٌذااڵًی کْڕ بۆ کارکردى دادەبڕێي لە 

ًاکات بخْێٌي، خْێٌذى ّ کچاًیص ُەًذێکجار لە بەر باری کۆهەاڵیەتی خێساًەکاًیاى کە پێیاًْایە کچاى پێْیست 
 ُەًذێکیطیاى هٌااڵًی گًْذًیطیٌي کە بەُۆکاری ُاتْچۆکردى بۆ خْێٌذًی ئاهادەی،ی دەستبەرداری خْێٌذى دەبي.

رۆژًاهەی )ًەّژیي( لەراپۆرتێکی دا باسی لەّ هٌااڵًە کردّە کە بەُۆکاری خێساًی ّ کۆهەاڵیەتی لە  ٢٦ژهارە 
ە تایبەتی کچاًی هٌاڵ، سەرگْزەضتەی چەًذ کچێکی هٌاڵی قۆًاغەکاًی سەرەتایی لە خْێٌذى دادەبڕدرێي ب

دابڕێٌذراّی لە خْێٌذى تێیذا باسکراّە. )ترێ( ًوًْەی یەکێک لەّ کچاًەیە ّ دەڵێت: "زۆر حەزم بەخْێٌذى بْ پاش 
 ئەّەی چەًذ ساڵێک خْێٌذم، براکاًن بْى بە رێگر لە بەرەدەهوذا ّ ًەیاًِێطت بەردەّاهی بەخْێٌذى بذەم".

ی )ًەّژیي( دا بەُەهاى ضێْە تیطک خراّەتە سەر ئەم بابەتە ّ خراپی باری دارایص بە ٨اپۆرتێکی ژهارە لە ر
 یەکێکی دیکە لە ُۆکارەکاًی دەستبەرداربًْی خْێٌذًی هٌااڵى دەخرێتەڕّ بەتایبەت هٌااڵًی کْڕ.

ّە بە کارکردى لە بری خْێٌذى، ساڵە، بەاڵم باری دارایی خێساًەکەی ًاچاری کرد ٤٤هحەهەد عەزیس، تەهەًی ُێطتا 
 دەڵێت: "ّازم لە خْێٌذى ُێٌا بۆ ئیطکردى، ئەگەر رۆژێک کار ًەکەم بەخێساًەکەهەّە دیارە".

هٌااڵًی گًْذًیطیي بەضێکی دیکەى لە قْرباًیاًی دابڕاى لە خْێٌذى، ًوًْەی یەکێک لەّ هٌذااڵًەی کە قسەی بۆ 
ی دّساڵە لە  گًْذی )سەّزباڵغ(ی سەر بە قەزایی خاًەقیٌە کە هاٍّرۆژًاهەی )ًەّژیي( کردّە، کچە خْێٌذکارێکی 

خْێٌذى دابڕاّە، ئەّ دەڵێت: "دەبْایە رۆژاًە رێگەیەکی دّرم ببڕایە بۆ ئەّەی بەردەّام بْهایە لەخْێٌذى، چًْکە 
 گًْذەکەهاى خْێٌذًگەی ئاهادەیی تێذا ًیە، ئەهەش بۆ هي قْرش ّ ئەستەم بْ".

بڕّاًاهەی یاساّە دەبیٌی بەاڵم  بەی ئاهادەیی خْێٌذّە، لە دێژەی قسەکاًی ّتی: "خەًّن  ٤١ئەّ کچە تا پۆلی 
 خەًّەکەم لە بار برا".

 
 چْارەم: تًْذّتیژیی دژ بە هٌااڵى

 
 ی قْرباًی جیابًْەّەی خێساًەکاًي . ئەّ هٌااڵ0ًَ

ضەڕ ّ ُەرایاًن بیٌی بْ، هٌاڵن بە "تەهەًن ُەضت ساڵ بْ دایک ّ باّکن جیابًْەّە، پێص جیابًْەّەیاى ئەّەًذە 
ی ٢ترش ّ گۆضەگیری بەڕێکرد، دّای جیابًْەّەضیاى خەهەکاًن دّ ئەّەًذە زیادی کرد". )رێٌاش( لەژهارە 

 رۆژًاهەی )ًەّژیي( دا ّادەڵێت.
ُەهیطە لە باسی جیابًْەّەی خێساًەکاى هٌاڵەکاى ّەک قْرباًی ئەم کەیساًە دەبیٌرێت، ئەّاى ضاُیذی ئەّە 

دەى تاّەکْ ئێستاش هٌاڵ ُەیە لە الیەى خێساًی ژًەکەّە قبْڵ ًاکرێت، پیاّیص ُەًذێکجار ئە هٌاڵە دەدات بە دە
هاڵی باّکی بۆ بەخێْکردى، بەهەش هٌاڵ لە ژیٌگەیەکی ًاسەقاهگیر ژیاى دەکات ّ کاریگەری راستەّخۆی دەبێت 

 ەترسیذار ّەک تْێژەرێک ئاهاژەی پێذەکات لەسەر ُەڵسْکەّتی لە داُاتْدا ّ رەًگە سەربکێطێت بۆ حاڵەتی ه
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هحەهەد ًەجیب، تْێژەری دەرًّی، لەهبارەیەّە ُێوای بەّەکرد: "بەضێکی زۆری ئەّ هٌااڵًەی باّک ّ دایکیاى لێک 
جیابًْەتەّە، رەًگە لە داُاتْدا پەًا ببەًە بەر رەفتاری خراپ یاى کەساًی ضەڕاًگێسیاى لێذەربچێت، ُەڵبەت ئەهە 

 ەهْ جارێک رّبذات".هەرج ًیە ُ
 
 . بەضْداًی کچاى لە تەهەًی هٌاڵی دا9

بەضْداًی کچاًی هٌاڵ لە گەرهیاى یەکێکی دیکەیە لە پێطێلکردًی هافەکاًی هٌااڵى ّ تاّەکْ ئێستاش بەردەّاهە، 
ّەک پسپۆراًی بْاری تەًذرّستی ئاهاژەی بۆ دەکەى ُاّسەرگیری پێطْەختەی کچاى لە تەهەًی هٌاڵی ّ پێص 

ساڵی یەکێکە لە ُۆکارەکاًی گیاى لە دەستذاًی دایکاى لە کاتی دّگیاى بْى یاخْد لە کاتی لە دایک  ٤٨ًی تەهە
 بًْی هٌذاڵەکەیاى.

بە پێی بەدّداچًْەکاًی یەکەی چاّدێری کە یەکەیەکی تایبەتە بە چاّدێریکردًی دۆخی تەًذرّستی ّ پەرّەدە لە 
اى لەدەستذاًی ژًاًی دّگیاى لەّ دایکاًە رّی داّە کە ُاّسەرگیری گەرهیاى، زۆرێک لە حاڵتە ًەخْازراّەکاًی گی

 پێێطْەختەیاى کردّە جا لە دّگیاى بًْی یەکەهی بێت یاخْد لە دّگیاى بًْەکاًی دیکەی. 
د.بەًاز جەلیل، پسپۆڕ لە ًەخۆضیەکاًی ژًاى ّ هٌاڵبْى، ُاّکات بەڕێْبەری ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ضێرەی ًەقیب بۆ 

ْى لە قەزای کەالر، ئاهاژە بەّەدەکات کە ژًاى لێرە لە تەهەًیک دّگیاى دەبي کە هەترسیەکاًی سەر ژًاى ّ هٌاڵب
( ساڵیە "لێرە فەرُەًگی خەڵکەکە ّایە پێیاى ئاساییە کچیاى لە ٤٨ژیاًیاى  زیاتر دەبێت ئەّیص تەهەًی خْار )

هەترسی تەّاّ لەسەر ژیاًی ئەّ دایکە  خْار ُەژدە ساڵیەّە ُاّسەرگیری بکات بەهەش لە کاتی دّگیاى بْى)حول(
درّست دەبێت، دّاتریص کە تْضی حاڵەتی ًەخْازراّ دەبێت پسیطک تاّاًباردەکرێت، چًْکە ئاستی ُۆضیاریاى زۆر 

 ًسهە لە رّی زاًستی پسیطکیەّە".
بۆ ئەّەی کە  ُۆکاری هەترسیەکاًیص بۆ سەر ژیاًی ئەّ دایکاًەی کە ُاّسەرگیری پێطْەختەیاًکردّە دەگەڕێٌێتەّە

لە رّی جەستەییەّە ئەّ دایکە ُێطتا ئاهادە ًیە "تاّەکْ تەهەًی ُەژدە ساڵی ژًاى لە رّی تەًذرّستیەّە 
جەستەیاى ئاهادەی تەّای تێذا ًیە بۆ دّگیاى بْى لە ئەگەری دّگیاى بًْیطذا هەترسیەکاى بۆ گیاى لە دەستذاًی 

ساڵیەّە ُاّسەرگیری  ٤٨لە دەستذاًی دایکێک لە سەرّ تەهەًی  دایکەکە یاخْد هٌذاڵ چەًذ ُێٌذە زیاترە لە گیاى
 دەکات".

رۆژًاهەی ًەّژیي  ٤٨رچی بە یاسا رێگری کراّە لە بەضْداًی کچاًی تەهەى هٌاڵ، بەاڵم لە راپۆرتێکی ژهارە  ئەگَ
یاسایی لە دەرەّەی پارێسەر )بەُار عەلی( ُێوای بۆ ئەّەکردّەکە "ئەّ کچاًەی کە تەهەًیاى هٌاڵە لەبەر رێگری 

 ٤١دادگاکاى هارەدەکرێي یاى لەًاّچە دابڕاّەکاى هارەدەکرێي ". ًوًْەی یەکێک لەّ کچاًە )چیوەى(ە کە لە تەهەًی 
ساڵی  ٤١ساڵی بەضْدراّە، بەم ضێْەیە باسی بەضْداًەکەی دەکات ّ دەڵێت: "بە قسەی دایک ّ باّکن لە تەهەًی 

ن دەڵێي ًاتْاًیت ببیتە خاّەًی هٌاڵ، چًْکە کاتێک ُاّسەرگیریت کردّە الی هەالیەک هارەکرام، پسیطکاًیص پێ
 خۆت هٌاڵ بْیت".
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 . خەتەًەکردًی کچاًی هٌاڵ0
رۆژ  ٤٪ی کچاًی تەهەى ٥دا، دەریذەخات  ٢١٤٨لە ًْێتریي رّپێْیی کە رێکخراّێکی ئەڵواًی ئەًجاهی داّە لەساڵی 

 ساڵ لە گەرهیاى خەتەًەکراّى. ٢٥بۆ 
تێکذایە خەتەًەکردى بە پێی یاسایی بەرەًگاربًْەّەی تًْذّتیژی خێساًی لە ُەرێوی کْردستاى، کارێکی ئەهە لە کا

یاساغ ّ قەدەغەیە، بەاڵم ّەک ئاهارەکاًی ئەم رێکخراّە پیطاًیذاّە کە تاّەکْ ئێستا خەتەًەکردًی هٌاڵی هێیٌە 
 بەردەّاهە لە گەرهیاى.

راپۆرتێکی تایبەت بەم کەیسە لە گەرهیاى خراّەتەڕّ ًاّەرۆکی راپۆرتەکە رۆژًاهەی )ًەّژیي(  ٢٧لە ژهارەی 
ساڵە لەّ بْارەدا لە گەرهیاى  ٤٥چاّپێکەّتٌێکی لەگەڵ ئەًذاهێکی تیوی ّادی ئەڵواًی کە رێکخراّێکە سەرّی 

 کاردەکات
ُۆی خەتەًەکردًەّە لەًێْ راپۆرتەکە ئەًذاهەکەی تیوی )ّادی( چیرۆکی ئەّ هٌاڵەی گەرهیاًیص دەخاتەڕّ کە بە

 تْضی خْێٌبەربْى دەبێت پاضاى گیاى لەدەست دەدات.
"لە کاتی بەدّاداچًْەکاًواى ئەّەهاى بیست کە کچێک بەُۆی خەتەًەکردًەّە گیاًی لەدەست داّە، دّای 
سەرداًکردًی خێساًەکەی دایک ّ باّکی ئەّەیاى پطتڕاستکردەّە کە کچەکەیاى پاش ئەّەی خەتەًەیاى کردّە، 

 ی خْێٌبەربْى بْەّ گیاًی لەدەست داّە".تْض
ُاّکات رّپێْیەکە ئەّەی خستْەتەڕّ کە ئەگەرچی حاڵەتەکە ُەر هاّە ّ بٌبڕی کۆتایی ًەکراّە، بەاڵم بە رادە ّ 

 رێژەیەکی زۆر کەهیکردّە.
 
 . لێذاى ّ سساداًی قْرسی هٌاڵ4

بۆ تەهێکردًی هٌاڵەکەیاى بۆ ئەّ ضێْازە لێذاى زۆرجار لەالیەى دایک ّ باّکەّە ّەک هافێکی خۆیاى دەبیٌیي 
 ُەڵسْکەّتەی هٌاڵەکەیاى کە لەالی ئەّاى پەسەًذ ًیە.

ساڵە چیرۆکی لێذاًی لە الیەى خێساًەکەی بۆ یەکەی رۆژًاهەّاًی هافەکاًی هرۆڤ ئاضکرا  ٤٤سارا، کچێکی تەهەى 
 ت".کرد ّ ّتی: "ئەگەر ضتێک بکەم بە دڵی دایکن ًەبێت بە خاڵن دەڵێت لێوبذا

زم دەکرد دایک ّ باّکی هٌیص ّەک هٌاڵی دیکە ُەهْ ضتێکیاى لەم قەدەغە  ئەّ بەردەّام بْ لە گێراًەّەکەی : "حَ
ًەکرداییە ّ لێییاى ًەداییەم هي ًاتْاًن بەدڵی خۆضن سەیری تیڤیەکەهاى بکەم ئەّاى لە خْضک ّ براکاًی دیکەضن 

 دەدەى".
یي ُیچ ًازاًیي دەربارەی ئەّەی لەسەر ئەّ لێذاًاًە سکااڵبکەیي، دەضڵێي ئەّ ّ تەّاّی هٌااڵًی دیکەی سٌْرەکە دەڵ

 دەترسیي کەش پطتی ئێوە ًەگرێت.
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 . تًْذّتیژی لەًاّەًذەکاًی خْێٌذى5
 كأً خْێٌذى. ًذٍ ًاٍّ لَ  رهیاى تًْذّتیژیَ هٌااڵًٔ گَ  ر بَ راهبَ جۆرێكٔ ترٓ باّی تًْذّتیژی بَ

م  ّردی باش لَ  ، بَ ردٍ رٍّ رتٔ پَ كَ  ت بَ رهیاى تایبَ تٔ خۆجێی گَ ٓ چاّدێری حكْهَ كَ یَٓ 91  راپۆرتی ژهارٍ  لَ
اڵم تًْذّتیژی  ، بَ ٍّ تَ م بٍْ زۆر كَ  كْ رێژٍ یی ٍّ ستَ رچی تًْذّتیژی جَ گَ ئَ  ڕّ كَ تَ خراٍّ  ٍّ ّ ئَ  كراٍّ  تَ حاڵَ

 هٌااڵًٔ فێرخْاز.  ر بَ راهبَ بَ  ضیاّ ّ جٌێٍْ ی ًَ كارُێٌأً ّضَ ۆرتر بَز  ، كَ ٍّ تَ ی گرتٍْ رًّٔ ّ گْفتاریی جێگَ دٍ
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نجاموراسپاردهرهبەشیدوەم:ده

  ًذیی بَ یٍْ ضٔ زۆری پَ ش بَ كَ كرێي، ُۆكارٍ هْ بْارێكذا دٍ َُ  هٌااڵى زۆرى ّ لَ  ر بَ راهبَ كاى بَ . پێطێلكاری0َ

پێطێلكردى ًازاًي   بَ  ّ هافاًَ ضێكٔ زۆری ُاّاڵتیاى پێطێلكردًٔ ئَ تائێستاش بَ  ، چًْكَ یَ َُ  ٍّ ڵكیَ خَ ُۆضیاریی
 ًجام بذرێت. تٔ ُۆضیاریی زیاتری بۆ ئَ ڵوَ َُ  كَ  یَ ٍّ ش پێْیستی بَ هَ زاًي، ئَ كارێكٔ ئاسایی دٍ  ّ بَ

كاى دا  ٓ ئاست ّ بْارٍ زۆریٌَ  كرێت، لَ هٌااڵى دٍ  ر بَ راهبَ ٓ بَ ییاًَّ پێطێلكار دیارتریي ئَ لَ  كێكَ . تًْذّتیژیی ی9َ
رّی   رچی لَ گَ كاى زۆر سست ّ الّازى، ئَ چارٍ ت ّ رێگَ ردا ئالیَ راهبَ بَ اڵم لَ ، بَ یَ بًْٔ َُ  تَ م حاڵَ ئَ

  ر بَ راهبَ بَ كاًیص لَ یاساییَ  ٍّ لێپێچیٌَ ، ُاّكات سساداى ّ ٍّ یَ هبارٍ م ُۆضیارى لَ كاى زۆر كَ ّرٍ گَ  ٍّ ُۆضیارییَ
ش پێْیست  هَ ردارٓ تًْذّتیژی ببي. ئَ ستبَ ى دٍ كاى بكَ ّرٍ گَ  ٓ ّا لَ ٍّ ُۆی ئَ  تَ بًَْ هٌااڵى، ًَ  تًْذّتیژی دژ بَ

ردًٔ یاساكأً جێك كاًیاى بۆ جێبَ ًگاّ ّ كارٍ َُ  بَ  ٍّ كاى پێذاچًَْ ًذیذارٍ یٍْ زگا پَ ت ّ دٍ كات حكْهَ دٍ
 ى. هٌااڵى بكَ  ٓ تًْذّتیژی دژ بَ ٍّ ًگاربًَْ رٍ بَ  ًذیذار بَ یٍْ پَ
ى ّ دڵٌیا  كْێ بكَ  كرێت، ًازاًي رّ لَ ر دٍ راهبَ هٌااڵى تًْذّتیژییاى بَ  كَ  یَ ٍّ كاى ئَ ّرٍ گَ  كێطَ  كێك لَ . ی0َ

كرێت،  ر ًَ راهبَ ٓ تر تًْذّتیژییاى بَ ٓ ُێٌذٍ ٍّ ئَُۆی   ًابێتَ  م رّكردًَ گرێت یاى ئَ ش گْێیاى لێذٍ ًیي كَ
زهًْٔ ّاڵتاى  ئَ  ّ سْد لَ  ٍّ بذۆزًَ  ستَ بَ م هَ تێك بۆ ئَ ئالیَ  كأً پێْیستَ ًذیذارٍ یٍْ زگا پَ ت ّ دٍ حكْهَ

  ٓ لَ قلیذییَ تَ ٍ ّضێْ رۆضتٌٔ خْدٓ هٌاڵ بۆ تۆهاركردًٔ سكااڵ بَ  چاّ بكرێت كَ رٍ  ٍّ بێت ئَ دٍ  ربگرى، چًْكَ ٍّ
 ییي. م ّ ًاكردٍ ى، زۆر ئاستَ رێن ّ عێراق دا َُ كأً َُ یاسا كارپێكراٍّ

  كردًٔ كچاى دا، كَ ًَ تَ پرسی خَ  لَ  ، بۆًوًَْ یَ ّپێطچًْیص َُ رٍ ًذێك بَ كاى دا، ُاّكات َُ پاڵ پێطێلكارییَ . ل4َ
كاًواى، بًْٔ سسا ّ  دّاداچًَْ پێی بَ ك بَ رٍّ ى. َُ كَ كردًٔ كچاى دٍ ًَ تَ خَٓ  زیٌی رێژٍ دابَ  بَ  كاى ئاهاژٍ رّپێْیَ
  رداری بي. پێْیستَ ستبَ ترساى دا دٍ  كرد، ئێستا لَ یاى دٍ م كارٍ ٓ پێطتر ئَ ّاًَ ژًێكٔ زۆر لَ  ، ّایكردٍّ ٍّ لێپێچیٌَ

 . ٍّ ختٔ زیاتری لێبكرێتَ ربگیرێت ّ جَ ًذ ٍّ َُ  بَ  م خاڵَ ئَ
 بۆ دّ ئاست:  ضبٍْ ش دابَ هَ ، ئَ قَ تێكٔ زٍ ُاّیٌاى دا، حاڵَ  تٔ لَ تایبَ . ئیطكردًٔ هٌااڵى ب5َ
كاًیاى  ك هٌاڵَ یَ ًیازی فێربًْٔ پیطَ  كاًیاى بَ ّ خێساًَ  یَ ریاى َُ خێْكَ سْكار ّ بَ كَ  ى كَ ّ هٌااڵًَ م: ئَ كَ یَ
 . ًییَ  ّ كارٍ ئَ كرێی  ر كار ّ زۆر پێْیستیاى بَ بَ ًَ خَ دٍ
ى  كَ ًاچارٓ كاردٍ بَ  هاًَ ، ئَ یَ ّتَ ككَ یاى پَ  ریاى ًییَ خێْكَ سٔ بَ ستكْرتي ّ كَ ژار ّ دٍ َُ  ى كَ ّ هٌااڵًَ م: ئَ دٍّ

 . ستۆ دایَ ئَ  كاًیاى لَ ّ بژێْیی خێساًَ
ك ُیچ  رٍّ ، َُ م كارٍ ر گرتي بَ بَ  لَ  ّى ًییَتێكٔ ر اڵم ئالیَ ، بَ دراٍّ پێٌَ یاسا رێگَ  رچی كاركردًٔ هٌااڵى بَ گَ ئَ

  ش پێْیست بَ هَ ى، ئَ كَ ًاچارٓ كاردٍ  هي ّ بَ ٓ دٍّ ستَ دٍ  لَ  بكات كَ  ّ هٌااڵًَ كٔ ئَ كۆهَ  كیص ًیَ یاسایَ
  بذرێت كَگرًگیی زیاتریاى پێ  ّ خێساًاًَ ك ئَ یَ ضێٍْ كات بَ یاساكأً چاّدێریی خێساى دٍ  گۆڕاًكاریی كردى لَ

 بي. كاركردى ًَ  ٓ هٌااڵى ًاچار بَ ٍّ ، بۆ ئَ ریاى ًییَ خێْكَ بَ
  تْاًي بخْێٌي، كَ م دٍ ئاستَ  ّاى بَ ى، ئَ كَ ٓ ژیاًیی ّ هافیی دا ژیاى دٍ ًاّ زۆر كێطَ كاى لَ . هٌااڵًٔ گًْذ6ٍ
كأً ترٓ  ٓ بۆ خْێٌذًٔ قۆًاغَ ٍّ ٓ ئَ ًوًَْ ّاهبْى، لَ ردٍ م ًاكرێت بۆ بَ راَُ ٓ پێْیستیاى بۆ فَ هیٌَ ضخْێٌي زٍ دٍ
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ر  بێت بۆسَ بارگراًی دٍ  ٍّ رّٓ داراییَ  ش لَ هَ ى، ئَ بي ُاتْچۆی گًْذٓ تر یاى ضار بكَ خْێٌذى ًاچار دٍ
 .  ٍّ تَگرێ ش، كچاى دٍ هاًَ ضٔ زۆری ئَ ربكرێي، بَ دٍ  قْتابخاًَ  لَ  ٍّ ُّۆیَ ٓ بَ ٍّ بۆ ئَ  كاًیاى ّ پاساّێكیطَ خێساًَ

  ختاًَ . خۆضبَ گرًگیی پێذاًَ  ت، پێْیستیاى بَ پێذاّیستی تایبَ ى ، هٌااڵًٔ خاٍّ هٌااڵًٔ دیكَ  . زیاتر ل7َ
م  كاى بۆ ئَ رهیَ فَ  اڵم پاڵپطتییَ ، بَ م تْێژٍ بۆ گرًگیذاى بَ  یَ یی باش َُ ڵگَ خطٔ ّ كۆهَ ّڵی خۆبَ رهیاًذا َُ گَ لَ
،  م تْێژٍ م بي بۆ ئَ خَ اڵت زیاتر بَ سَ كات دٍ ش پێْیست دٍ هَ ، ئَ ُێس ًییَ اڵم زۆر بَ ، بََ ی رچی َُ گَ ئَ  ّاڵًَ َُ
 . ٍّ ییَ رّٓ پیطَ یاًذًیاى لَ خْێٌذًیاى ّ پێگَ  رّٓ گرًگیذاى بَ تٔ لَ تایبَ بَ
یي  ّاّ بۆ دۆخی هٌااڵى بكَ ێكٔ تًَگاًذ ڵسَ اڵم ُێطتا ًاتْاًیي َُ ، بَ كردّهاًَ  ٓ كَ دّاداچًْاًَ ّ بَ رباری ئَ . س8َ
ریی  ستپێطخَ دٍ  ٍّ لێرٍ  ربۆیَ ، َُ تری پێْیستَ ّرٍ ٓ گَ دّاداچًْٔ ّرد تر ّ پرۆژٍ بَ  م كارٍ ئَ  رهیاى، پێواًْایَ گَ لَ

ٓ  ٍّ پێص، بۆ ئَ یٌَ خَ ًی دٍ دٍ ٓ هَ ڵگَ هاى ّ كۆهَ ت ّ پارلَ حكْهَ  كاى لَ ًذیذارٍ یٍْ پَ  ًَ خۆهاى بۆ الیَ
ّضٔ  ئاستٔ رٍ  یي كَ درّست بكَ  رێكٔ سااڵًَ یي ّ بتْاًیي پێٍْ ًجام بذٍ ئَ  ٍّ ّبارٍ كٔ ّرد تر لَ یَ ٍّ لێكۆڵیٌَ

 ستٌیطاى بكات. رهیاى دٍ هٌااڵًٔ گَ
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