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بەشی یەکەم :راپۆرت
پێشەکی:
مارٓتا یٔمێل ىٔ مێػٔ تازٓ/مۆّٔمإّٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتأّ ،ضٔرتاری تێپٔڕیْی ضااڵُ ،ئًٔ مێػٔیٔ تٔ تٔٗاٗٙ
چارٓضٔر ّٔمراٗٓ ٗ تٔڵن٘ گرفت ٚزۆری تۆ ژیإّ ٚاٗاڵتیاُ درٗضت مردٗٓ.
ئًٔ مێػٔیٔ ىٔ گٔرٍیاّذا ماريگٔریی ٗ ىێنٔٗتٔمٔ ٙزۆرترٓ ،تٕٔۆی مٔغٕ٘ٔٗا ٙگٔرٍی ّاٗچٔمٔٗٓ مٔ تّ٘ ٚمێػٔ ىٔ
مارٓتامٔ ٙدا ٗادٓمات مێػٔ ٙزۆر تر تۆ ٕاٗاڵتیاُ درٗضت تثێت.
ىًٔ راپۆرتٔدا تٔ ٗرد ٙتیػنخراٗٓتٔ ضٔر ئًٔ مٔرتٔ تٔ ٕٔردٗ تٔغٔمٔیّٔٗٓ :یػتَاّ ٗ ٚئٕٔيی .تٔغێ٘ٓیٔك
زاّیاریی ىٔتارٓ ٙتڕی تٔرًٕٔ ٗ ضٔرچاٗٓمٔ ٙخراٗٓتٔڕٕٗٔ ،رٗٓك خاڵ تٔ خاڵیع دیارتریِ مێػٔماّٚ
دٓضتْیػاّنراٗٓ ٗ ٗٓاڵٍ ٚتٔرپرضاّیػی ىٔتارٓٗٓ ٗٓرگیراٗٓ.

یەکەم :کارەبای نیشتیمانی
 .2ضەرچاٗەی کارەتای ّیػتیَاّی گەرٍیاُ
ىە ک٘ردضتاُ تۆڕی ّیػتیَاّی داتەغکردّی کارەتا ٕەیە ،گەرٍیاُ رێژەی ٧4،٤ی کۆی تەرٕەٍی کارەتای ٕەرێَی
پێذەرێت .تەپێی رێَْای ژٍارە( )2ضاڵی  2١2٦فەرٍاّگەی کارەتا تە پێی ضْ٘ری ج٘گرافیا ٗزەی کارەتا دەدەُ تە
ٕاٗتەغەکاُ ،تەٗتەی تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ىە رێگەی دٗ ٕێڵی  kv2٣2ئەٗ رێژە کارەتایە دەگاتە
گەرٍیاُ.
ئەً دٗ ٕێڵە یەکێکیاُ ىە ٗێطتگەی کارەتای قەزای چەٍچەٍاڵەٗە دێتە گەرٍیاُ ،ئەٗەی دیکەیاُ ىە ٗێطتگەی
کارۆئاٗی تەّذاٗی دەرتەّذیخاّە.

ٕ .2اٗتەغەکاّی کارەتا
تەپێی داتا ٗ ئاٍارەکاّی ٗەزارەتی کارەتا ،ژٍارەی ٕاٗتەغاّی کارەتا ىە ٕەرێَی ک٘ردضتاُ زیاتر ىە یەک ٍيیۆُ ٗ
غەضەد ٕەزار ٕاٗتەغە ،ژٍارەکە جێگیر ّیە ٗ تەردەٗاً ىە زیاد تّ٘ە.
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تە پێی دٗایِ ئاٍاری ٍاّگی ّیطاّی ضاڵی  ،2١2١ژٍارەی ٕاٗتەغاّی کارەتا ىە گەرٍیاُ ( )٤2دەفتا ٗ دٗ ٕەزار ٗ
( )4٦2چ٘ارضەدٗ ّەٗەدٗ یەک ٕاٗتەغی کارەتا ٕەیە ىە ضْ٘رەکە ،تەرێژە ٕ ٧4،٤اٗتەغی کارەتای ک٘ردضتاُ ىە
گەرٍیاّە.
خػتەی ژٍارەی ٕاٗتەغەکاّی کارەتا ىە گەرٍیاُ
پۆىی ٕاٗتەظ

ٍااڵُ

تازرگاّی

پیػەضازی

کػت٘کاڵ

دنٍ٘ٚ

کۆی گػتی

ژٍارەی ٕاٗتەظ

٣2٤٤٣

٥2٥٦

2٣٣

22٤٥

2١١٤

٤24٦2

 .٣تڕی ٍێگاٗاتی داتیْکراٗ ٗ کاتژٍێرەکاّی کارەتا
تڕی ٍێگاٗاتی کارەتای ّێردراٗ تۆ گەرٍیاُ تەتەردەٗاٍی دەگۆڕێتٕ ،ەٍ٘ دٗ کاتژٍێر جارێک کۆّتڕۆڵی ٕەرێٌ
ئاگەداری کۆّتڕۆڵی کارەتای پارێسگا ٗ ئیذارەکاُ دەکاتەٗە ىەضەر تڕی ٍێگاٗاتی داتەغکراٗ.
ضۆراُ ٍذەٍەد ،تەڕێ٘تەری کۆّترۆڵی کارەتای گەرٍیاُ ،ئاٍاژەی تەٗەکرد تڕی(ٍ )224- 22١ێگاٗات تۆ ئەً ٍاّگەی
گەرٍیاُ دیاری کراٗە کەدەکاتە ( )2٤- 24کاتژٍێر ىە رۆژێکذاٗ ،ەکخۆی دەڵێت" :تڕەکە جێگیر ّیە ٗ ىەضەر تڕی
تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا ىە ٕەرێٌ دەٗەضتێت".

دٗ دیَەُ ىە ژٗری کۆّترۆڵی کارەتای گەرٍیاُ
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ٕاٗکات ٕێَای تەٗەغکرد ئێطتا کار ىەضەر تە گەڕخطتْی ٗێطتگەی کارەتای خەتات دەکرێت ،تە خطتْەکاری ئەٗ
ٗێطتگەیە تڕی ٍ 2٤ێگاٗاتی دیکە تۆ کارەتای گەرٍیاُ زیادەکرێت.
تۆ داتەغکردّی تەزٗی کارەتا ،گەرٍیاُ تە ضەرجەً قەزا ٗ ّادیەکاّەٗە کراٗە تە چ٘ار زۆُ ،زۆّێکیاُ تایثەتە تە
گّ٘ذەکاُ ٗ ضێ زۆّەکەی دیکە ّاٗەّذی قەزا ٗ ّادیەکاّە.

 .4ت٘اّای ڤۆڵتیە
ٕاٗاڵتیاُ تەجیاٗاز تاضی ت٘اّای ڤۆڵتیە ٙکارەتای ّیػتَاّی دەکەُٕ ،ەّذێک تە تاغی دەزاِّ ٕەّذێک دەڵێِ ّسٍە.
ٕەڵَەت عٍ٘ەر ،ڤۆڵتیەی کارەتای ّیػتیَاّی تەکەً دەزاّێت ٗ دەڵێت :تەٕٗۆیەٗە یەکێک ىە ئاٍێرە فێْکەرەٗەکاّی
ٍاڵەٗەً فرۆغت٘ە.
ّسٍی ڤۆڵتیە ىە ّادیەی تاٗەّ٘ر جیاٗازترەٕ .ەکاری ٍذەٍەد داجی ،تیػکی خطتە ضەر ئەً گرفتەی ّادیەکەیاُ ٗ
ٗتی :ئاضتی کارەتای ٍااڵُ زۆر الٗازە ٗ ّات٘اّیِ تەزۆری تەکاری تٖێْیِ.
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ تەٍػێ٘ەیە ٗەاڵٍی ئەً تێثیْیەی ٕاٗاڵتیاُ دەداتەٗە" :ت٘اّای ڤۆڵتیەی کارەتا
ئێطتا ىە تەٗاٗی ٕەرێٌ جێگیرە کە  2٣2کیيۆ ڤۆڵتە .راضتە پێػتر ڤۆڵتیە تەرز ٗ ّسً دەت٘ ،تەاڵً پاظ داّاّی
ٗێطتگەی کارەتای چەٍچەٍاڵ ،ئەٗ گرفتە ّەٍا".
درێژەی تە ٗەاڵٍەکەی داٗ تیػکی خطتە ضەر ئەٗەظ کە ئەٗ  2٣2کیيۆ ڤۆڵتە ّٗثّ٘ی ٕەیە ٗ تادەگاتە ٍااڵُ دەتێت
تە  2٣١کیيۆ ڤۆڵت ،ىەگەڵ ئەٗەغذا ت٘اّای ٍذاٗیيەکاُ رۆڵ دەتیْێت تۆ گەغتْی ئەٗ تڕە تەٍااڵُ.

 .٤گرفتەکاّی کارەتای ّیػتیَاّی
ا .کەٍی کاتژٍێرەکاّی کارەتا
ٕاٗاڵتیاُ گيەیاُ ٕەیە ىە کارەتا ٗ تەڕێ٘تەری کۆّتڕۆڵی گەرٍیاّیع دەڵێت :ئەٍطاڵ جیاٗاز کارەتا دەدەُ تە
ٕاٗاڵتیاُ.
ٕەڵَەت عٍ٘ەر ،داّیػت٘ی کەالرە ،دەڵێت :کارەتا ئەٗەّذە کەٍە ّازاٌّ چەّذ کاتژٍێرە.
4

ىە گّ٘ذەکاّیع تەٕەٍاّػێ٘ە ٕاٗاڵتیاُ رەخْەیاُ ٕەیە .ىە گّ٘ذی (تێڕەظ) ،ضەردار دطێِ ،دەڵێت" :ئەٗەّذەی
ٕەیە  22کاتژٍێر کارەتاٍاُ ٕەیە ،تەاڵً ىە کاتەکاّی پػ٘ی ئێَە زۆرجار ّیە".
ٕاٗمات ٕەّذێک ىە ٕاٗاڵتیاُ تاش ىە تاغثّ٘ی کارەتا دەکەُ ىە چاٗ ضااڵّی راتردٗ.
ئیَاُ ّ٘ر ،ٙداّیػت٘ی ّادیٔ ٙضٔرقٔاڵٗ ،تی :مارٓتاّ ٙیػتَاّ ٚىٔچاٗ ضااڵّ ٚراتردٗ زۆر تاغترٓ ،تٔاڵً ئٍٔٔ ئٔٗٓ
ّاگٔیّٔێت مٔ گرفت ّٔتێت ،تٔتایثٔت ىٔئێطتادا مٔ ٗٓرزٕ ٙاٗیْٔ ٗ تارٗدۆر گّ٘جاٗ ّیٕٔ ،اٗاڵتیاُ زیاتر پێ٘یطتیاُ
تٔمارٓتا ٕٔیٔ.
یەکێک ىەٗ گرفتاّەی ٕاٗاڵتیاُ تیػکیاُ خطتۆتەضەر ىە کارەتای گەرٍیاُ ،جێگیر ّەتّ٘ی کاتژٍێرەکاّی کارەتایە
ىەگەڵ پچڕ پچڕی کاتی پێذاّی کارەتای ّیػتیَاّی.
تەڕێ٘تەری کۆّتڕۆڵی کارەتای گەرٍیاُ ،ىە ٗەاڵٍی ئەً تێثیْیەدا ٗتی :تۆ ئەٍطاڵ جیاٗاز ىە ضااڵّی دیکە کاتی
کارەتاٍاُ رێکخطت٘ە ،ئەٗ پچڕ پچڕیەٍاُ ّەٕێػت٘ە کە ضاڵی راتردٗ دٗ کاتژٍێر کارەتا دەت٘ چ٘ار کاتژٍێر ٕاٗاڵتی
تێکارەتا دەت٘.
تەاڵً ٕۆکاری جێگیر ّەتّ٘ی کارەتای گەڕاّذٗە تۆ گۆڕاّکاری تەردەٗاٍی تڕی ّێردراٗی کارەتا ىە ٗێطتگەی
ّیػتیَاّیەٗە ،ىەگەڵ ئەٗەغذا دەڵێت" :ئەٍە تەردەٗاً ّیە ٕەّذێکجار رٗدەدات".

ب .گرفتی کارەتا ىە ّێ٘اُ تڕی تەرٕەً ٕێْاُ ٗ ئیذارەداّی
پطپۆڕێکی ت٘اری کارەتا ئاغکرای دەکات ضاڵ دٗای ضاڵ تەرٕەً ٕێْاّی کارەتا زیاد دەکات ،تەاڵً تەٕۆی زیادەڕۆیی
(دزیْی) ،ئەً خسٍەتگ٘زاریە تۆ ٕاٗاڵتیاُ ّەت٘ە تە  24کاتژٍێری ،ئەٍەظ دەگەڕێْێتەٗە تۆ خراپ ئیذارەداّی،
ٗەکخۆی دەڵێت :ئەگیْا تڕی تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا تۆ ژٍارەی داّیػت٘اّی ٕەرێٌ ىە ئاضتێکی تاظ دایە.
ضاالر ئەدَەد ،پطپۆڕ ىە زاّطتی کارەتا ،ىە تارەی تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا ىە ٕەرێٌ ٗتی :ئێطتا ىە ئاضتێکی تاغذایە،
تەاڵً ئیذارەداّی گرفتی ٕەیە ،چّ٘کە تڕێکی ئێجگار زۆر ضەرپێچی ٕەیە ىە راکێػاّی کارەتا تۆ ٍااڵُ ٗ تار ٗ
کارگەکاُ ،ىەگەڵ ئەٗەغذا ئیذارەداّێکی تەٕێس ّیە پێکەٗە ئەٗ الیەّاّەی پەی٘ەّذیذارُ ٕاٗکاری یەکثِ.
تەرٕەً ٕێْاّی کارەتإ ٙەرێٌ ىە ضاڵی راتردٗ ٍ ٣٥١١ێگاٗات ت٘ە ،تەاڵً ىۆد ىەضەری ٍ ٣٤١١ێگاٗات ت٘ە.
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ئەٗ پطپۆڕەی کارەتا ٕێَای تەٗەغکرد ئەٗ ئاٍێراّەی تەکارەتا کاردەکەُ ٗ دەٕێْذرێْە ٕەرێٌ ٕیچ چاٗدێریەکیاُ
ىەضەر ّیە ،تۆَّّ٘ە :ئاٍێری فێْکەرەٗەیەک  2٣ئەٍپێر کارەتای دەٗێت ،تۆیيەرێک تەٕەٍاُ غێ٘ە ،ئەٍە دەتێت
چاٗدێری ىەضەر تێت ٗ تەٗ غێ٘ەیە ّاکرێت داخڵ تە ٕەرێٌ تکرێت یاُ ّاتێت رێگە تذرێت ٍاڵێک زیاد ىە پێ٘یطت
چەّذ ئاٍێرێکی فێْکەرەٗەیاُ ٕەتێت.
پێػْیاریع دەکات ٕاٗاڵتیاُ تۆ ئەٗەی تت٘اِّ تڕە کارەتایەکی کەٍتر تەکارتٖێٍِْ٘ ،تەریذەی "دفِ" تەکارتٖێِْ تۆ
ژٗرەکاّی ٍاڵەکاّیاُ ،تۆ ئەٍەظ دەتێت چەّذ الیەّێک پێکەٗە ٕەٍإەّگ تِ تە تڕیار جێثەجێی تکەُ تۆ ٕەر
خاّ٘یەک یاُ پرۆژەیەکی ّ٘ێی ّیػتەجێثُ٘.
قطەکردُ ىەضەر تەکارٕێْاّی زیاد ىەپێ٘ضتی کارەتا ،گيەیی ٕاٗاڵتیاّیػە کە تەٕۆکاری ئەٗەی دەزاِّ ئەٗ
خسٍەتگ٘زاریەیاُ تاظ تۆ فەرإەً ّاکرێت.
ضەی٘اُ عەزیس ،داّیػت٘ی کەالرە ،ىە تارەی غێ٘ازی تەکارٕێْاّی کارەتا ىە الیەُ ٕاٗاڵتیاّەٗە دەڵێت" :کەً کەش
ٕەیە ىە غارەکەی ٍِ کە پێ٘یطتی تە گڵۆپێک ّەت٘ تیک٘ژێْیتەٗە ،یاُ تەردەٗاً ىە ٕاٗیِ ئاٍێری فێْکەرەٗەکەی ىە
ّسٍتریِ ژٍارە داّەّێت ،راضتە ئێَە کاتژٍێری کارەتاٍاُ کەٍە ،تەاڵً تە تاغی تەکاری ّإێْیِ کە ٕەر خۆغَاُ
زەرەرٍەّذیِ".

پّ .رخی کارەتا ٗ قەرزی ٕاٗتەغەکاُ
رەخْەیەکی تری ٕاٗاڵتیاُ ىە کەرتی کارەتاّ ،رخەکەیەتی .ئەٗاُ تاش ىەٗەدەکەُ تۆ ئەٗ چەّذ کاتژٍێرەی کارەتا،
ّرخێکی زۆر داّراٗە.
ضەردار دطێِ ،داّیػت٘ی گّ٘ذی تێڕەظ ىە گەرٍیإُ ،ێَای تۆئەٗەکرد ىەکاتی خۆی پارەی کارەتا دەدەُ ،تەاڵً تۆ
ئەٗ کاتژٍێراّەی کە کارەتا ٕەیە ،پارەکەی زۆرە.
ٕەکاری ٍذەٍەد ،داّیػت٘ی ّادیەی تاٗەّ٘رٕ ،ەٍاُ رای ٕەیە ىە تارەی گراّی ّرخی کارەتای ّیػتَاّی ٗ دەڵێت:
"پارەی کارەتا زۆرە ،چّ٘کە ٕەڵطەّگاّذُ تۆ تڕی دإاتی خێساّی ٗ تاک ّەکراٗە تەراٍثەر ک٘ىفەی پارەی کارەتا کە
دإات ضْ٘ردارە ،تۆیە پارەی کارەتا ّادرێت".
ٕاٗکات دطێِ دەضەُ ،ىەکاتی خۆیذا پارە دەدات ،تەاڵً گيەی ىەٗە ٕەیە کە ٕەّذێکجار تڕی پارەکە زۆرە.
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ّرخی کارەتا ىە ئەّجٍ٘ەّی ٗەزیراُ دیاری کراٗە ،تۆ گۆڕیْیػی دەتێت ىیژّەی تااڵ ىە ئەّجٍ٘ەّّ ٚاٗتراٗ تڕیار تذات.
تەپێی ڕێَْای ژٍارە( )2ضاڵی 2١2٦ی ٗەزارەتی کارەتا ،کرێی کارەتای کارپێکراٗی تەٍػێ٘ەیە دیاریکردٗە:
ژ

ضەرفکردُ ىە ٍاٗەی ٍاّگێک  kwhیەکەی ضەرفکردُ ىە ٍاّگێک تە ّ kwhرخی کارەتا تە دیْار

4٤١- 2 2

4٤١

2٤

٦١١- 4٤2 2

4٤١

2١

2٤١١- ٦١2 ٣

٣١١

٣١

22١١- 2٤١2 4

٣١١

٣١

٣١١١- 22١2 ٤

٦١١

٤٤

٤١١١- ٣١١2 ٣

2١١١

2٤١

– ٤١١2 ٤تەرەٗضەرەٗە

١١١١١١١

2١١

تە ٗتەی تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ،پێذاّی پارەی کارەتا ىەالیەُ ٕاٗتەغەکاّی کارەتاٗە دٗای قەیراّی
دارایی خراپ ت٘ە ،تەٍەظ دإاتی کارەتا کەٍی کردٗە .ئاٍاژەی تەٗەغکرد پێع داٗاکەٗتْی ٍ٘چە ٗ کۆرۆّا،
تەدەٍەٗەٕاتْی ٕاٗاڵتیاُ تاظ ت٘ە تۆ پێذاّی پارەکەَّّ٘ ،ەی ئەٗەغی ٕێْایەٗە ىە ٍاّگی ئایاری ئەٍطاڵذا دإاتیاُ
ٍ 2١١يیۆُ ت٘ە ،ئەٍە ىەکاتێکذایە ىە ضااڵّی راتردٗ ٍاّگاّە دإاتی کارەتا ىە گەرٍیاُ گەغت٘ەتە ٍ ٥١١يیۆُ.
تە پێی ئاٍارەکاّی تەڕێ٘تەرایەتی گػتی کارەتای گەرٍیاُ ،کۆی قەرزی ٕاٗتەغەکاّی کارەتا ٍ ٣١يیار ٗ ٍ 42٣یيۆُ
ٕ ٣٦4ەزار ٗ ٤٣2دیْارە ،ىە خػتەی الپەڕەی دإات٘دا داتەغکاری تۆ قەرزی ٕاٗتەغەکاّی کارەتا دەکەیِ ىە ضْ٘ری
گەرٍیاُ.
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خػتەی قەرزی ٕاٗتەغەکاّی کارەتا ىە گەرٍیاُ تا ٍاّگی  4ضاڵی 2١2١

ٍیری

پۆىی ٕاٗتەظ

ٍااڵُ

تازرگاّی

پیػەضازی

کػت٘کاڵ

تڕی پارەی قەرز

2٣،4٣٤،42٥،٦42

4،4٦١،٦١2،2٦١

2،2٦2،١١4،٤٦٤

٣،٤٣٦،١22،١٤٤ 2،4٣٤،١٣٣،٤٤٥

کۆی گػتی
٣١،42٣،٣٦4،٤٣2

ت .تەڕێ٘تەری کارەتای گەرٍیاُ :الیەّە پەی٘ەّذیذارەکاُ ٕاٗکارٍاُ ّیِ
ٗەزارەتی کارەتا ٗ تەڕێ٘تەرایەتی گػتی کارەتای گەرٍیاُ تە ّ٘ضراٗ الیەّە پەی٘ەّذیذارەکاّیاُ ئاگەدارکردٗەتەٗە تۆ
ئەٗەی تەفیڕۆچّ٘ی کارەتا پێکەٗە کەً تکەّەٗە ،تەاڵً ٗەک تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ئاٍاژەی تۆ دەکات،
ٕاٗدەّگ ّیِ ىەگەڵیاُ.
دازً کەریٌ ،تاضی ىەٗەغکرد تە ٗەتەرٕێْاّیاُ ٗت٘ە کە خاّ٘یەک درٗضت دەکرێت تە تڕە پارەیەکی زۆر ٍەرجی
ىەضەر داّێِ ىە رێگەی خۆرەٗە کارەتا داتیْثکرێت تۆ تیْاکەی ،چّ٘کە تەدڵْیایەٗە ت٘اّای ٍادی ئەٗ کەضاّە تاغە
تۆ ئەٗەی ٕاٗاڵتیاّی دیکە ض٘دٍەّذ تِ ىەٗ تڕە کارەتایەی ىەٗ خاّ٘ە یاُ ئەٗ تیْایە تەکاردەٕێْرێت.
ٕاٗکات غارەٗاّیەکاّی ضْ٘رەکەیاُ ئاگەدار کردٗەتەٗە رێگە ّەدەُ تە درٗضتکردّی خاّ٘ ٗ تیْا تە تيۆک ٗ خػتی
تێ ک٘اىێتی.
دازً کەریٌ ،ئاٍاژەی تەٗەغکرد تەّاّەت ّ٘ضراٗیاُ تۆ پیػەضازی کردٗە کە کارگەکاّی تيۆک ئاگەدار تکەّەٗە
کۆٍەڵێک تایثەتَەّذی ٕەیە زیادی تکەُ تۆ ئەٗ تيۆک ٗ خػتاّەی کە درٗضتی دەکەُ تۆ ئەٗەی گّ٘جاٗتِ ىەگەڵ
کەغٕ٘ەٗا ٗ ٗزەیاُ کەٍتر ت٘ێت تۆ ضارد ٗ گەرٍکردّەٗە.
تەاڵً گرفتەکە ٗەکخۆی تەردەٗاٍە!
ىەتارەت تەکارٕێْاّی ئاٍێرەکاّی فێْکەرەٗەظ ،تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ دەڵێت :تەتەّٖا رێَْایَاُ داٗەتە
ٕاٗاڵتیاُ کە ىەضەر پيەی گەرٍی  ◦2٤ضپيتەکاّیاُ کارپێثکەُ ،ئەگیْا ئەٗە ىە دەضەاڵتی ئێَە ّیە تۆچی تەٗ ژٍارە
زۆرە ٗ تێچاٗدێری داخڵ دەتِ.
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ج .زیادەڕۆی ٗ ضەرپێچی کارەتا
زیادەڕۆیی کردُ "تجاٗز" ىە کێػاّی کارەتا ٗ ٕەرٗەٕا کێػاّی ٕێڵی کارەتای ّایاضایی ،تە رادەیەکە کە ىە کۆی
داّاّی ٕ 2٤ەزار ئاٍێری پێ٘ەری زیرەکی کارەتا ىە کەالر ٣٣٤ ،ضەرپێچی ٗ زیادەڕۆیی ٍااڵُ تۆٍارکراُٗ ٗ
زیادەڕۆییەکاُ التراُٗ.
ئەگەر ىەً دٗ ژٍارەیە رێژە ٗەرگریِ ،دەگەیْە ئەٗ ئەّجاٍەی زیادەڕۆییکردُ ىە کەالر کە ىەً قەزایەٗە دەضت تە
داّاّی پێ٘ەرەکە کراٗەّ ،سیکەی  ٧٣دەتێتٗ ،اتا ىەضەر ٍ 2١١اڵێکٍ ٣ ،اڵ زیادەڕۆییاُ کردٗە.
دازً کەریٌ ،ئاٍاژەی تەٗەکرد تەٕۆی کەٍی ضتافەٗە ىیژّەی تڕیْی زیادەڕۆیی ٕاٗغاّی ىیژّەی داّاّی پێ٘ەری
زیرەک کاریاُ کردٗە ،تەٗ غێ٘ەیە کارەکەیاُ تاغتر کردٗە.
زیادەڕۆیی ٗ ضەرپێچیەکاّی کارەتا ىەگەرٍیاُ پێکذێت ىەٕ(:اٗتەغی ّەکردُ ،راکێػاّی کێثڵی زیادەی کارەتا،
زیادەڕۆیی کردُ ىە پػتی ضەعاتی کارەتا).
ىەتارەی راکێػاّی کارەتا تۆ ئەٗ تاخاّەی ىە دەرەٗەی غارُ ،تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ٕێَای تەٗەکرد :تۆ
درٗضتکردّی تار ئەگەر کػت٘کاڵی تێت ٗ خاّ٘ی تێذاتکەُ ،دەتێت پػتگیری ىە کػت٘کاڵ تٖێِْ ىەگەڵ ئیذارەی
ضْ٘رەکە .ئەگەر کػت٘کاڵی ّەت٘ ئەٗە دەتێت تەغی یاضایی کارەتا ئاگەدارتکاتەٗە ىەرێگەی ىیژّەی تایثەتەٗە
تەدٗاداچّ٘ی تۆ دەکرێت ئەٗکات کارەتای تۆ داتیْذەکرێت.

چ .راکێػاّی کارەتا ىە ژێر زەٗی تۆچی ىە گەرٍیاُ پەیڕەٗ ّەکراٗە؟
کارەتا تە دٗ غێ٘از دەت٘اّرێت تگەیەّرێت تە ٍااڵُ ،یەکەً :ژێرزەٗی "دفِ" ،دٗەً :ضەرزەٗی ىە رێگەی ضتّ٘ەٗە .ىە
گەرٍیاُ تەّٖا ىە گەڕەکێکی پرۆژەی ّیػتەجێثّ٘ی کەالر غێ٘ازی یەکەً پەیڕەٗکراٗە.
ضاالر ئەدَەدٍ ،اٍۆضتا ىە تەغی کارەتای پەیَاّگای تەکْیکی کەالر ،رّٗيکردەٗە راکێػاّی کارەتا ىە ژێر زەٗی
کۆٍەڵێک خاڵی تاغی ٕەیە ،ىەٗاّە :تەفیڕۆچّ٘ی کارەتا کەٍترە ،ىەرٗی ضیاّەکردەٗە تێچ٘ی کەٍترە ،کاریگەری
دەرەکی ىەضەر ّیە ٗەک تا ٗ تۆراُ ٗ تەرکەٗتْی تەٕۆی رٗداٗەکاّی ٕات٘چۆٗە.
ٕۆکاری تەکارّەٕێْاّی ىە گەرٍیاُ ٗ ک٘ردضتاُ گەڕاّذەٗە تۆ تڕی تێچ٘ەکە کە ضێ ٕێْذەی راکێػاّی کارەتایە ىە
رێگەی ضتّ٘ەٗە.
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ح .گەرٍیاُ  4٣گّ٘ذی تێکارەتایە
تە پێی ئاٍارەکاّی تەڕێ٘تەرایەتی گػتی کارەتای گەرٍیاُ  4٣گّ٘ذی ضْ٘رەکە کارەتای ّیػتیَاّیاُ تۆ داتیْْەکراٗە
کۆی گػتی ئەٗ ٍااڵّەی ىەٗ گّ٘ذاّە ّیػتەجێِ ٍ 242اڵِ .ىەً دایەگراٍەدا داتەغثّ٘ی گّ٘ذە تێ کارەتاکاُ
دەخەیْەڕٗ.

غ٘ێِ

قەزای کەالر

قەزای کفری

قەزای خاّەقیِ

ژٍارەی گّ٘ذ

2٤

2١

٣

خػتەی ژٍارەی ئەٗ گّ٘ذاّەی قەزاکاّی گەرٍیاُ کە کارەتای ّیػتیَاّیاُ ّیە

ىەٗ  2٤گّ٘ذەی ضەر تەکەالرُ ،پێْج گّ٘ذیاُ ضەرتە ّادیەی رزگاریِ ،ئەٗاّیع گّ٘ذەکاّی( :دەّگەٗەرە ،کەّی
زەرد ،قەتری ٍەال ،قەڵثەزە ٗ ت٘ەکە) تاٗەک٘ ئێطتا کارەتای ّیػتیَاّیاُ تۆ راّەکێػراٗە ،تەً ٕاٗیْەی گەرٍیاُ
غەٗاُ تە دیار چراٗە رۆژ دەکەّەٗە.
دطێِ کەریٌ ،داّیػت٘ی گّ٘ذی دەّگەٗەرەیە ،ئاٍاژەی تەٗەدا :رٗتەرٗی دۆخێکی ضەخت تّ٘ەتەٗە تەٕۆی ّەتّ٘ی
کارەتای ّیػتیَاّیەٗە ،تەتایثەت ٗەرزی ٕاٗیِ کە پيەی گەرٍیاُ ىە گّ٘ذەکاّیاُ دەگات تە ضەرٗی ◦٤١پيەی
ضیيیسیٗ .ەکخۆی دەڵێت :ئەٗ گەرٍاییەی ٍاّگی تەٍ٘ز ٗ ئاب ىە گّ٘ذەکەیاُ ٕەیە تاقەتپڕٗکێْە.
تاضی ىەٗەغکرد ٍۆىیذەیەکیاُ تۆ داتیْکراٗە تە تێ گاز ٕەر تۆیە تەکاری ّإێِْ.
ىەتەراٍثەردا تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ تاضی ىەٗەکرد ،ىە ضاڵی 2١2٣ـەٗە ّ٘ضراٗ ٗ دەرخطتەیاُ تۆ
داتیْکردّی کارەتای ئەٗ  4٣گّ٘ذە کردٗە ،تەاڵً تەٕۆی قەیراّی دارایەٗە ٕیچیاُ تۆ ّەکراٗە ٗ ٗەاڵٍی ّ٘ضراٗەکەیاُ
ّەدراٗەتەٗە.
تە پێی ئەٗ خەٍاڵّذّەی کراٗە تۆ داتیْکردّی کارەتای ئەٗ  4٣گّ٘ذە ،تڕی تێچ٘ی دەکاتە( )4،٤١٥،44١،٥24چ٘ار
ٍيیار ٗ دەٗت ضەدٗ ٕەغت ٍيیۆُ ٗچ٘ار ضەدٗ چو ٕەزارٗ ٕەغت ضەدٗ چ٘اردە دیْار.
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ر .گرفتەکاّی تەڕێ٘تەرایەتیەکاّی داتەغکردّی کارەتای(کەالر ٗ کفری)
کەٍی ژٍارەی کارٍەّذ ٗ کرێکار ،ت٘ەتە گرفت تۆ تەڕێ٘تەرایەتیەکاّی داتەغکردّی کارەتا ىە گەرٍیاُ.
خەىیو تەرزاُ ،تەڕێ٘تەری تەڕێ٘تەرایەتی داتەغکردّی کارەتای کەالر ،دەڵێتّ" :سیکەی ٕ ٤4ەزار ٕاٗتەغی کارەتا ىە
کەالر ٕەیە تەّٖا  ٣کرێکارٍاُ ٕەیە ،چەّذیْجار داٗاٍاُ کردٗە ئەً گرفتەٍاُ چارەضەر تکەُ تەاڵً ّەکراٗە".
ىەگەڵ ئەٗەغذ گرفتی ّەتُ٘ ٗ کەٍی ژٍارەی کرێکاریاُ ٕەیە.
ئەرکی تەڕێ٘تەرایەتیەکاّی داتەغکردّی کارەتا(چاککردُ ٗ ضیاّەمردّی ٍذاٗیيە ٗ غۆرتی کارەتا ٗ خراپثّ٘ی
ئەضکرت ٗ راکێػاّی کارەتا تۆ ٍااڵُ ٗ پرۆژەکاّە).
ئەغ٘اق ئیثرإیٌ ،تەرێ٘تەری تەڕێ٘تەرایەتی داتەغکردّی کارەتا ىە قەزای کفری رایگەیاّذ :ئەرکی ئەٗاُ چاکنردُ ٗ
ضیاّەکردّی ٍذاٗیيە ٗ غۆرتی کارەتا ٗ خراپثّ٘ی ئەضکرت ٗ راکێػاّی کارەتا تۆ ٍااڵُ ٗ پرۆژەکاّە.
ٗتیػی :ىە ّێ٘ قەزاکە گرفتی کارٍەّذٍاُ ّیەٕ ،ەّذێنجار ّەتێت کە ىە ّادیەکاُ گرفتَاُ تۆ درٗضت دەتێت،
تەتایثەت ىەً دۆخەی ئیطتا کە ڤایرۆضی کۆرۆّایە ،تەاڵً ئێَە ٕەر ّەٗەضتاٗیِ تەردەٗاً کاری خۆٍاَّاُ کردٗە
تەتایثەت تەغی چاکطازیَاُ.

د .تەرزی پيەی گەرٍی ىە ضْ٘ری گەرٍیاُ ٗایکردٗە تڕی کارەتای زیاتری پێثذرێت؟
ىە ٗەرزی ٕاٗیْذا پيەی گەرٍا ىە تەٗاٗی ضْ٘ری گەرٍیاُ ىە ّێ٘اُ پيەی گەرٍی(◦4٤تۆ ضەرٗی  ◦٤١پيەی ضەدییە).
تۆ ئەٍەظ تەڕێ٘تەری کۆّتڕۆڵی کارەتای گەرٍیاُ دەڵێت :ىە پێع دٗضاڵ تڕە کارەتایەکی زیاتر ىە ٗەرزی ٕاٗیِ
دەدرا تەگەرٍیاُ ٗ ىەٗەزەکاّی دیکە ىێیاُ ٗەردەگرتیْەٗە.
تۆ ئەٍطاڵ ئاٍاژەی تەٗەکرد ّ٘ضراٗیاُ کردٗە ٗ تارٗدۆخی پيەی گەرٍی گەرٍیاّیاُ تاضکردٗە تۆ ضەرٗی خۆیاُ،
تەاڵً ٕێػتا ٗەاڵٍْەدراّٗەتەٗە.
ىە ّ٘ضراٗەکەدا داٗاکراٗە تڕی کارەتای داتیْکراٗ تۆ گەرٍیاُ ىە  ٧4،٤تکرێت تە .٧٤،٤
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 .٣گرفتەکاُ چۆُ ٕەٗڵی چارەضەرکردّی دەدرێت؟
ا" .پێ٘ەری زیرەک کۆتایی تەزیادەڕەی کردُ ىە کارەتا دەٕێْێت"
پێ٘ەرە زیرەکی کارەتا تەگ٘ێرەی ضەرفکردُ ،پط٘ىە دەّ٘ضێت ،دەٗترێت ئەٍە تە ٕەدەرداّی کارەتا کەٍذەکاتەٗە،
کارەتا تەیەکطاّی ٗ تەپێی خ٘اضتی تەکارتەر تا تڕی  ٣١ئەٍپێر تەردەضت دەمات.
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ جەختیکردەٗە تە داّاّی پێ٘ەری زیرەک زیادەڕۆیی کارەتا ّاٍێْێت ،چّ٘کە
ٕاٗاڵتی ّات٘اّێت ىەٗ تۆردەی داّراٗە کارەتای دیکە راکێػێت ،ئەٗەغی ىە پػتی ضەعاتەٗە کارەتای راکێػاٗە چیتر
تە کەڵکی ّایەت ،چّ٘کە پێ٘ەرەکە ٕەٍ٘ ئەٗ کارەتایە دەخ٘ێْێتەٗە کە ىەٗ ٍاڵەدا تەکاردەٕێْذرێت ٗ ئیتر ضەعاتی
کارەتا ٕیچ رۆڵێکی ّاٍێْێت.
پڕۆژەکە تۆ ٕەٍ٘ ٕاٗتەغاّی تۆڕی کارەتایە(ٍااڵُ ،غ٘ێْی تازرگاّی ،پیػەضازی ٗ کػت٘کاڵی).
ىە گەرٍیاُ ٕ 2٤ەزار پێ٘ەر تەضتراٗەٗ ،اتە ٕ ٧٣4اٗتەغاّی کارەتا ىە گەرٍیاُ پێ٘ەری ّ٘ێی کارەتایاُ تۆ
تەضتراٗە .پرۆضەکە ىە کەالرەٗە دەضتیپێکردٗە ،تەاڵً تەٕۆی ڤایرۆضی کۆرۆّاٗە تەضتْی پێ٘ەرەکە ىٔ  ٙ24ئازار
راگیرا.
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ دەڵێت :ىە ّسیکتریِ ٍاٗەدا دەضت تە داّاّی پێ٘ەرەکە دەکەیْەٗە.

رێژەی تەضتْی پێ٘ەری زیرەکی کارەتا ىە گەرٍیاُ
%٣4
ٕاٗتەغی کارەتا پێ٘ەر تۆ تەضتراٗ

%٣٣

ٕاٗتەغی کارەتای تێ پێ٘ەر

ىەتارەی زیادەڕۆیی ّاٗچەی پیػەضازی ٗ زەٗیە کػت٘کاڵیەکاُ ٗ تازرگاّی( ،دازً کەریٌ) ئاٍاژەی تەٗەکرد ىە
گەڕەکی تەردەض٘رەٗە دەضتیاُ تە داّاّی پێ٘ەرەکە کردٗە قۆّاغ تە قۆّاغ دەگەّە ئەٗ ٕاٗتەغاّە ،تۆیە ئاٍاری
تەٗاٗی ئەٗ ٕاٗتەغاّەیاُ ىەتەردەضت ّیە کە ژٍارەی ضەرپێچیکاراّیاُ چەّذە.
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تەپێی کۆتا راپۆرتی ٗەزارەتی کارەتا٧44 ،ی کارەتای ٕەرێٌ تەٕۆی زیادەڕۆیی ٗ ضەرپێچیەٗە دەدزرێت ،تەٗتەی
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ،تۆ گەرٍیاّیع ٕەٍاُ رێژەیە.
دەغڵێت :پێ٘ەری زیرەک ئەٗ  ٧44دەدۆزێتەٗە ٗ کۆتایی تەزیادەڕۆیی کارەتا دێت.

دٗ دیَەُ ىە گەڕەکەکاّی کەالر ىەکاتی تەضتْی پێ٘ەری زیرەکی کارەتا

ب.پێ٘ەری زیرەک چۆُ کاردەکات ٕاٗاڵتیاُ چی دەڵێِ ىە تارەیەٗە؟
تەکارٕیْاّی کارەتا ىە ضیطتەٍی تەضتْی پێ٘ەری زیرەک دیاریکراٗەٕ ،اٗتەغی ٍااڵُ دەت٘اِّ( )٣١ _2١ئەٍپێر
کارەتا تەکارتٖێِْ ،ىەکاتی تەکارٕێْاّی زیاتر ىەٗ تڕە کارەتای ٕاٗتەغەکە دەپچڕێت ٗ دٗای  4٤چرکە تە غێ٘ەی
خۆکرد "ئۆتۆٍاتیکی" کارەتا دەگەڕێتەٗە تۆ ٕاٗتەغەکە.
قطەی ٕاٗاڵتیاُ ىەضەر پێ٘ەری زیرەک جیاٗازەٕ ،ەّذێک تە تاظ ٗ ٕەّذێک تە خراپ خ٘ێْذّەٗەی تۆ دەکەُ.
دطێِ دٔضُٔ ،رای٘ایە داّاّی پێ٘ەر کارێکی گرّگە ٗ ٗادەکات تەفیڕۆداُ کەٍثێتەٗە کە تە غێ٘ەیەکی ّاپێ٘ضیت
تڕێکی زۆر کارەتا تەکاردەٕێْذرێت ،ىەگەڵ ئەٗەغذا ئەٗکات پارەکە تەغێ٘ەی دادپەرٗەراّە ٗەردەگیرێت.
ئەٗاّەی خ٘ێْذّەٗەی خراپ تۆ پێ٘ەری زیرەکی کارەتا دەکەُ ،تیػک دەخەّە ضەر تڕی ئەٗ ئەٍپێراّەی دیاری
کراٗە.
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ئاالُ دٔضُٕٔ ،ێَای تەٍە کرد ٗ ٗتی ٣١ :ئٍٔپێر تۆ خێساّ ٚقٔرٓتاڵػ مٍٔٔ ٗ گرفت درٗضت دٓتێت ،ضیطتەٍی
ئێطتا تاغە ،تەخ٘اضتی خۆٍاُ کارەتا تەکاردێْیِٗ .ەکخۆی دەڵێت" :تا پارەکە ٕەر زۆرتێت ،گرّگ ئەٗەیە تە پێی
پێ٘يطتی خۆٍاُ کارەتا تەکاریثٖێْیِ".

پ .کارئاضاّی تۆ ٗەرگرتْەٗەی قەرزی ٕاٗتەغاّی کارەتا دەکرێت
ٗەرگرتْەٗەی پارەی قەرزی ٕاٗتەغەکاّی کارەتا تەٕۆی دٗاکەٗتْی تەردەٗاٍی ٍ٘چە ٗ پێْەداّەٗەی پاغەکەٗتی
ٍ٘چە تە فەرٍاّثەراُ ،ىە چارەّ٘ضێکی ّادیار ٍاٗەتەٗە ،تەاڵً ىە چەّذ رێگەیەکی جیاجیاٗە کارئاضاّی تۆ
ٗەرگرتْەٗەی ئەٗ قەرزاّە کراٗە.
دازً کەریٌ ،ئاٍاژەی تەٗەکرد ٗەزارەت تەٕۆی ئەً تاردۆخەٗە ىە ئێطتادا ٕیچ پالّێکی ّیە کارەتای ٕاتەغەکاّی
ٍااڵُ تثڕێت ىەتەر قەرزەکاّیاُ .دەغڵێت :چاٗەڕێی ٗەزارەتی داراییِ کە کارتی تاّکی تۆ ٍ٘چەخۆراُ درٗضت تکات،
ىەٗ رێگەٗە دەت٘اِّ ىەکاتێکذا پاغەکەٗتەکە دەخرێتە ضەر ٕەژٍارە تاّکیەکاّی فەرٍاّثەراُ ،پارەی قەرز
ٗەرتگریْەٗە.
ئەگەر تۆ ٕاٗتەغەکاّی ٍااڵُ تەٍػێ٘ەیە چاٗەڕێی ٕەژٍاری تاّکی تِ ،تۆ ٕاٗتەغەکاّی تازرگاّی ،پیػەضازی ٗ
کػت٘کاڵی پالُ تۆ ٗەرگرتْەٗەی قەرزەکاُ چیە؟
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ٗتی :تۆ ئەً ٕاٗتەغاّەٍاُ ىەتەر ئەٗەی تڕی قەرزەکاّیاُ زۆرە ،تۆٍاُ کردُٗ تە
قیطت ،تۆیە دەتێت پاتەّذی کاتی داّەٗەکاّی تِ.
تەپێی تریارێکی ٗەزارەتی کارەتا ٗ ئەّجٍ٘ەّی ٗەزیراّی ٕەرێٌ ،تۆ ئەٗ ٕاٗتەغاّەی کە قەرزاری پارەی کارەتاُ ىە
تەرٗاری  2١د٘زەیراّەٗە تاٗەک٘  2ئەیي٘ه ،ىەکاتی ٕێْاّەٗەی دا تە رێژەی  ٧2٤ىە قەرزەکاّیاُ خۆغذەتِ.

ت .کێػەی گۆڕەر ٗ ضتّ٘ەکاُ
تە ٗتەی تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ضەرجەً گۆڕەر ٗ ضتّ٘ەکاُ "عاٍ٘د ٗ ٍذاٗیيەکاّی" کارەتا ىە پێع
ضاڵی 2١2٣ـەٗە چاکطازیاُ تۆ کراٗە ٗ ٕیچ عەٍ٘دێکی کۆّکرێتی ىەضْ٘رەکە ّەٍاٗە.
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تەٕۆی ّەٍاّی تڕیاری خەرجکردّی  ٙ٧٥دإاتی تەڕێ٘تەرایەتیەکە ىە ئێطتادا گرفت تۆ چامنردّ" ٚضیاّەکردّی"
ٍذاٗیيەکاُ درٗضت ت٘ە.
دازً کەریٌ ،جەختی ىەٗەکردەٗە ئەً تڕیارە ىە دٗای ضەرٕەڵذاّی ڤایرۆضی کۆرۆّا دراٗە ٗ ئەگەر تەٍػێ٘ەیە
تەردەٗاٍثێت ،ىەً ٗەرزەدا رٗتەڕٗی گرفتی ٍذاٗیيە دەتْەٗە.
ىەکارکەٗتْی ٍذایيەکاُ ٗ گڕگرتْی ،دەگەڕێْذرێتەٗە تۆ خ٘اضتی زۆری ٕاٗاڵتیاُ ىەضەر کارەتا ٗ تەرگەّەگرتْی
ٍیذاٗیيەکاّیع تۆ ئەٗ فػار ٗ ىۆدە زۆرە.
ئیَاُ ّ٘ریَّّ٘ ،ەی گەڕەکاّی ضەرقەاڵی ٕێْایەٗە ٗ ٗتی :چەّذیْجار ٍذاٗیئ ئاگر ٙگرت٘ٓ ىّٔادیٔمٍٔاُ ،چّ٘نٔ
ىۆد ٙزۆر ٙىەضەرە.
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ تاش ىەٕۆکاری ض٘تاّی ئەٗ ٍذاٗیالّە دەکات ٗ دەڵێت :ىە ضاڵی 2١١٤ـەٗە
رێکخطتْەٗەیەکیاُ تۆ کردُٗ کە ّاتێت ٕاٗتەغەکاّی ىە ت٘اّای خۆی زیاترتِ ،ئەگەریع قاتعی خۆی ٕەتێت
ىەکاتێکذا ىۆدی زۆری ىەضەرتێت قاتعەکەی دێتە خ٘ارەٗە ىەتری ض٘تاّی ٍذاٗیيەکە.

 .٤گرّگی تّ٘ی ٗێطگەی کارەتا ىە گەرٍیاُ
تۆ گ٘اضتْەٗەی کارەتا ىە قەزای چەٍچەٍاڵەٗە تۆ گەرٍیاُ دٗری  24٤کیيۆٍەترە ،کە ىەً ّێ٘ەّذەدا ُٗ تّ٘ی کارەتا
ٕەیە ،تەدەر ىە خەرجی زۆر ىە کاتی چاکطازیکردُ تێیذا.
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ دەڵێت :ئەگەر ٗێطتگەی کارەتا ىەگەرٍیاُ تێت تەٕٗۆیەٗە ڤۆڵتیەی کارەتا
تەرزدەتێتەٗە.
ىەگەڵ ئەٍاّەغذا ىەکاتی تّ٘ی ٗێطتگەی کارەتا ىە ّاٗچەیەک تایثەتَەّذی دەدرێت تەٗ ّاٗچەیە کە تڕێک ٍێگاٗاتی
کارەتای زیادەیە کە دەکاتە چەّذ کاتژٍێرێک کارەتای زیاترە تە تەراٗرد تە ّاٗچەکاّی دیکە.
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 .٥تەتەّٖا ىەیەک تيۆکی ّەٗتی گەرٍیاُ دەت٘اّرێت کارەتای  24کاتژٍێری تەرٕەٍثێت
ىە گەرٍیاُ چەّذ تيۆکێکی ّەٗت ٕەیە ،ىە دٗ تيۆکی ئێطتا ّەٗت دەردەٕێْذرێت ٗ گازەکەغی دەتێتە دٗکەڵ ٗ
دەچێتە ّاٗ ژیْگەکەیەٗە ىەتری تەکارٕێْاّی ٗەک ضەرچاٗەیەکی ض٘تەٍەّی تۆ تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا ،ئەٍە ىە
کاتێکذایە تە ٗتەی غارەزایەکی ت٘اری ّەٗت ،دەت٘اّرێت کارەتای  24کاتژٍێری تۆ تەٗاٗی ضْ٘ری گەرٍیاُ
داتیْثکرێت تەٗ گازە.
د .ؼاىة ٍذەٍەد ،پطپۆڕی ت٘اری کیَیایی ٗ ئەّذاٍی ئەّجٍ٘ەّی ّ٘ێْەراّی عێراق ،جەختی ىەٗەکردەٗە کە ئەگەر
ٗێطتگەیەکی کارەتا ىە گەرٍیاُ داتْرێت تەتەّٖا تەٗ گازەی ىە تيۆکی ّەٗتی ک٘ردەٍیر ٕەیە ،گازی پێ٘یطت تەرٕەً
دەٕێْرێت تۆ کارەتای گەرٍیاُ ٗ تەغی زۆری ک٘ردضتاُ.
کێڵگەی ک٘ردەٍیر دەکەٗێتە ضْ٘ری قەزای کەالر ،تەاڵً ٕیچ ّەٗت ٗ گازێکی ىێثەرٕەً ّەٕێْراٗە ،تەٗتەی
ئەّذاٍەکەی ئەّجٍ٘ەّەی ّ٘ێْەراّی عێراقٕ ،ۆکارەکەی ٍيَالّیەی ضیاضیە ىە تاتەتی ٍۆڵەتپێذاّەکەی.
ىەگەڵ ئەٗەغذا ٕێَای تە گازی کێڵگەی ّەٗتی دەضیرە کرد کە ىەضاڵی  2١2٣داٗای درٗضتکردّی ٗێطتگەی
کارەتای تۆ کراٗە ٗ ٗتی :چەّذیِ ّ٘ضراٗ ٗ تەدٗاداچَّ٘اُ کردٗە تۆ درٗضتکردّی ٗێطتگەیەکی کارەتا ىە ّادیەی
ضەرقەاڵ ،تڕیاری درٗضتکردّی ٗێطتگەکەظ چەّذ جارێک گۆڕاٗە ىە ٗێطتگەیەکی تەرٕەٍٖێْاّی  ٤١١کیيۆ ٍێگاٗاتەٗە
ئێطتا دٗایِ قطە ئەٗەیە تکرێتە ٗێطتگەیەکی ٍۆتایيی.
د.ؼاىة ٍذەٍەد ،کە ضەرۆکی پێػ٘تری ىیژّەی پیػەضازی ٗ ٗزە ت٘ ىە ئەّجٍ٘ەّی پارێسگای ضيێَاّی ،ىەٗ کاتەغذا
تە پێی قطەکاّی خۆی پرۆژەی ٗێطتگەی کارەتایاُ تردۆتە تەردەً ٗەزیری ضاٍاّە ضرٗغتیەکاُ ،تەاڵً تەتیاّ٘ی
ّەتّ٘ی ىەٗێ ّەیثیْیُ٘ ٗ ٗەاڵٍی ٕیچ ّ٘ضراٗێکیػی ّەداّٗەتەٗە.
ٗتیػی :ئەرکە ىەضەر داّیػت٘اّی گەرٍیاُ ّەٕێڵِ یەک تەرٍیو ّەٗت ىە تیرەّەٗتەکاُ تچێتە دەرەٗە تا ئەٗ کاتەی
کارەتاکەیاُ دەکەُ تە  24کاتژٍێری ،چّ٘کە ئێطتا گەرٍیاُ تەش دٗکەڵی ژەٕراٗی گازی تیرە ّەٗتەکاّی تۆ
ٍاٗەتەٗە.
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 .٦کارەتای گەرٍیاُ :کۆتایی تە دٗکەڵی تیرەّەٗتیەکاّی دەضیرە دێت
دای چەّذیِ ضاڵ ىە داٗاکاری ٗ ّ٘ضراٗ ،تە پێی دٗایِ زاّیاری ،کۆٍپاّیایەکی تریتاّی ٕاتۆتە ضەرخەت تۆ ئەٗەی
ئەٗ گازەی ىە تیرە ّەٗتیەکاّی دەضیرە ٕەیە تەکارتٖێْێت تۆ تەرٕەٍٖێْاّی ٗزەی کارەتا.
دازً کەریٌ ،ىەٍثارەیەٗە ٗتی :کۆٍپاّیای ئەگریکۆی تریتاّی گرێثەضتێکی ىە گەڵ ئەّجٍ٘ەّی ٗەزیراُ ٗاژۆکردٗە تۆ
درٗضتکردّی ٗێطتگەیەکی کارەتایی ىە کێڵگەی دەضیرە کە تڕی تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا ىە ٗێطتگەکە ٍ 2٣٤ێگاٗاتە.
ىەتارەی ئەٗەغی تۆچی ئەٗ تڕە دیاریکراٗە ،رایگەیاّذ :ىیژّەیەکی کۆٍپاّیاکە ضەرداّی تیرە ّەٗتیەکاّی دەضیرەیاُ
کرد ،دٗای ىێکۆڵیْەٗە گەغت تەٗەی کە ئەٗ تڕە گازە ت٘اّای ئەٗەّذە کارەتای ٕەیە.

 .2١تۆچی ىە گەرٍیاُ ىەرێگەی تیػکی خۆرەٗە کارەتا تەرٕەً ّإێْرێت؟
تیػکی خۆر یەکێکە ىەضەرچاٗەکاّی تەرٕەٍٖێْاّی ٗزە ،دەغت٘اّرێت ىە رێگەیەٗە کارەتا تەرٕەً تٖێْرێتّ .اٗچەی
گەرٍیاُ ىە رٗی ج٘گرافیایەٗە تۆ دەضتکەٗتْی ئەٍجۆرە ٗزەیە ىەتارە ،تەاڵً ٗەتەرٕێْاّی تێذا ّەکراٗە ،ئەگەرچی
تەپێی زاّیاریەکاّی یەکەکەٍاُٗ ،ەتەرٕێْەر ٕاتۆتە ضەرخەت تۆ ئەً کارە.
دازً کەریٌ ،داّی تەٗەدا ّا کە ٗەتەرٕێْەر ىەگەڵ ٗەزارەت قطەی کردٗە ٗ ٕاتۆتە گەرٍیاُ ٗ دەیاّەٗێت ٤٤
ٍێگاٗات کارەتا ىەٗ رێگەیەٗە تەرٕەٍثٖێِْ.
ضاالر ئەدَەد ،پطپۆری ت٘اری کارەتا ،ىەضەر ئەً جۆرە تەرٕەٍٖێْاّی کارەتایە ئاٍاژەی تەٗەکرد ،عێراق تە گػتی ٗ
گەرٍیاّیع تاغتریِ ٗزەی خۆری ٕەیە تۆ تەرٕەٍٖێْاّی ٗزەی کارەتا ،تەغێ٘ەیەک دەت٘اّرێت ىە یەک ٍەتر دٗجا ٤
کیيۆ ٗات کارەتا تەرٕەً تٖێْرێت.
ىە ٕەرێٌ پالُ ٕەیە تەپێی ضیطتەٍێکی ّ٘ێ کە ّاٗی ٕایذرۆپڵەضە ،کارەتا تەرٕەً تٖێْرێت ،ىە رێگەی
کۆٍپاّیایەکی ئ٘ضت٘راىی گرێثەضتی ىەگەڵ ئەّجٍ٘ەّی ٗەزیراُ ٗاژۆکردٗە ،تڕی تەرٕەٍٖێْاّی کارەتای ئەً ضیطتەٍە
ّ٘ێیە تۆ گەرٍیاُ ٍ ٤١ێگاٗاتە.
تەڕێ٘تەری گػتی کارەتای گەرٍیاُ ٕێَای تەٗەکرد "ىە ّادیەی تاٗەّ٘ر غ٘ێِ تۆ ئەً پرۆژەیە دیاریکراٗە".
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 .22چاالک٘اّی کۆٍەڵگەی ٍەدەّی :دکٍ٘ەت ّایەٗێت کێػەی کارەتا چارەضەر تکات
چاالک٘اّێکی کۆٍەڵگەی ٍەدەّی تیػک دەخاتە ضەر ئەٗەی کێػەی کارەتا تە ئاضاّی دەت٘اّرێت چارەضەر تکرێت
تەٕۆی ئەٗ ضاٍاّە ضرٗغتیەی ىەگەرٍیاُ ٕەیە ،دەڵێت" :تەاڵً دەضەاڵتی ٍەرکەزی ئەٗەی ّاٗێت".
ّٕ٘ەر عەىی ،چاالک٘اّی کۆٍەڵگەی ٍەدەّی ىە کەالر  ،ئاٍاژەی تەٗەکرد ىە ٕەٍ٘ ک٘ردضتاُ کێػەی کارەتاٍاُ ٕەیە،
ئەٗەغی کە ٗایکردٗە کێػەکە ق٘ڵتر تثێتەٗە کێػەی تڕیارداٍّ ٚەرکەزیٔ ىەضەر کێػەی کارەتا ،چّ٘کە ٗەکخۆی
ٗتی" :دکٍ٘ەت خۆی ّایەٗێت کێػەی کارەتا ّەٍێْێت ،ئەگیْا ٗێطتگەی کارەتاٍاُ ٕەیە گازٗایيی تۆ داتیِ ّاکات".
تاضی ىەٗەغکرد" :چەّذیِ ضاڵ پێع ئێطتا تڕیاری درٗضتکردّی ٗێطتگەیەکی تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا درا ىە گەرٍیاُ،
تەّٖا تڕیارەکەٍاُ تیْی ٗ ٕیچ ّەکرا ،ئەگەر قەیراّی دارایع ٕەتێت ّاتێت کارەکە ت٘ەضتێت ،چّ٘کە ئەً تە
کۆٍپاّیای کەرتی تایثەت درٗضتی دەکات ٗ تەّاّەت دکٍ٘ەت قازاّجیع دەکات".
ىە تارەی ٗەرگرتْی پارەی کارەتا ىە ٕاٗاڵتیاُ تاضی ىەٗەکرد :یەکێکی تر ىە کێػە ٕەرە گەٗرەکاّی ٕاٗاڵتیاُ ئەٗ
ّرخە پارە زۆرەی کارەتایە کە کاتژٍێرەکاّی کارەتاظ ٗەکپێ٘یطت ّیە.

دوەم :کارەبای مۆلیدە ئەىلیەکان
ّ.2رخی ٍۆىیذە ئەٕيیەکاُ
ٍاٗەی چەّذیِ ضاڵە ىە گەرٍیاُ ٗەک ّاٗچەکاّی دیکەی ٕەرێٌ تۆ پڕکردّەٗەی کاتژٍێرەکاّی کارەتاّ ٙيػتَاّ،ٚ
ىەرێگەی ٍۆىیذەی گەڕەکەٗە کارەتا تۆ ٍااڵُ داتیْذەکرێتّ ،رخی ئەٍپێری ٍاّگاّە تەغێکە ىە ّیگەراّی
تەکارٕێْەراّی.
ٕاٗاڵتیاُ تۆ کەٍکردّەٗەی ّرخی ٍۆىیذەکاُ داٗادەکەُ ئیذارەی غار گاز تۆ ٍۆىیذەکاُ داتیِ تکەُ تۆ ئەٗەی ّرر
داتەزێِْ.
ٕەڵَەت عٍ٘ەر ،داّیػت٘ی کەالر ،ئاٍاژەی تەٗەکرد ّرخەکەی تەزۆر دەزاّێت ٗ داٗادەکات ئیذارەی غار تت٘اّێت گاز
تۆ ٍۆىیذەکاُ داتیِ تکات تۆ ئەٗەی ّرخەکەی ىەضەر ٕاٗاڵتی کەٍثکرێتەٗە.
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دطێِ دەضەُ ،داّیػت٘ی ّادیەی رزگاریە ،تاضی ىەٗەکرد ٍۆىیذە ئەٕيیەکاُ دەٗرێکی تاغیاُ ٕەیە ىە پڕکردّەٗەی
تۆغایی ّەتّ٘ی کارەتای ّیػتیَاّی ،تەاڵً زۆرجار ٍاٗەیەکی زۆری پێذەچێت دٗای تڕاّی کارەتاّ ٙيػتَاّ ،ٚتاٗەک٘
کارەتاياُ پێ دەدرێت ،کەچی ىەکاتی پارەداُ ئەً دطاتە ّاکرێت.
ىەتەراٍثەردا ضەرۆکی ىیژّەی ٍۆىیذە ئەٕيیەکاّی کەالر رایذەگەیەّێتّ :رخی ئەٍپێری ٍۆىیذە ئەٕيیەکاُ "تە پێی
ّرخی گازٗایو دیاری دەکرێت".
داّیػت٘اّی گّ٘ذەکاُ دەڵێِ ئێَەظ تەٕۆی کەٍی کاتژٍێرەکاّی کارەتاٗە پێ٘يطتَاُ تە ٍۆىیذە ٕەیە .ضەردار
دطێِ ،داّيػت٘ ٙگّ٘ذی(تێڕەظ)ٗ ،تی :چەّذ جارێک داٗاکاریَاُ کردٗە تۆیاُ داتیْْەکردٗیِ.

 .2ئاضتی ڤۆڵتیە
ٕاٗاڵتیاُ رایاُ جیاٗازە تەٕۆی جیاٗازی غ٘ێِ ٗ ٍۆىیذەکاّیإُ ،ەیاّە ئاضتی ڤۆڵتیەی ٍۆىیذەی گەڕەکەکەیاّی
پێثاغەٕ ،ەغیاّە دەڵێِ تەٕۆی ّسٍی ڤۆڵتیەی ٍۆىیذەٗە ضکااڵٍاُ کردٗە ،تەاڵً ٗەاڵٍَاُ ٗەرّەگرت٘ە.
ّەضریِ عەىی ،داّيػت٘ی کەالرە ،ىەتارەی کارپێکردّی ئاٍێرەکاّیاُ تە ٍۆىیذە ئەٕيیەکاُٗ ،تی :تەپێی ئەٗ
ئەٍپێراّەی ٕەٍاّە پێ٘يطتی ضەرەتایَاُ تۆ تەردەضت دەخات.
ىە ّادیەی تاٗەّ٘ر تەپێی ٍۆىیذەکاُ ڤۆڵتیەکاُ دەگۆڕێتٕ .ەکاری ٍذەٍەدٗ ،تیٕ :ەّذێک ٍۆىیذە ق٘رضایی کەٍتری
ىەضەرە ٗ ىە ضْ٘ری ت٘اّای ٍۆىیذەکەیذایە ،تەاڵً ٕەّذێل ٍۆىیذە زیاتر ىە ت٘اّای خۆی کارەتای داٗە تە ٍااڵّی تر،
تۆیە ڤۆڵتیەی کەٍتر دەگات.
دەغڵێت :کێػەکەٍاُ گەیاّذٗە ٗ چاٗەڕێی ئیجرائاتيِ ىەٗتارەیەٗە.
ىە ّادیەی رزگاریع ّسٍی ڤۆڵتیەی ٍۆىیذەئەٕيیەکاُ یەکێکە ىە گرفتەکاُ .دطێِ دەضەُ ،داّیػت٘ی ّادیەکەیە ىە
قطەکاّیذا جەختی ىەً گرفتەکردەٗە ٗ ٗتیّ :ات٘اّیِ ىە یەک ٍ٘تەریذە زیاتر کار تەٕیچ ئاٍێرێکی دیکە تکەیِ.
جەاله دطێِ ،ئەّذاٍی ىیژّەی ٍۆىیذە ئەٕيیەکاّی قەزای کفری دەڵێت :تە تەردەٗاٍی دەگەڕێيِ ٗ یەکێک ىەٗ
ضکااڵّەغی کە ٕاٗاڵتیاُ زۆر گيەی ىێذەکەُ ّسٍی ڤۆڵتیە ىێپێچیْەٗە ٗ ضساداّیع تەردەٗاٍە.
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 .٣ضەرۆکی ىیژّەی ٍۆىیذەئەٕيیەکاُ :کەٍتەرخەً ّیِ ىە ىێپێجیْەٗە
ضەرۆکی ىیژّەی ٍۆىیذە ئەٕيیەکاُ تاش ىەٗەدەکەُ تە ٗردی چاٗدێری کاری ٍۆىیذەکاُ دەکەُ ىە ٕەر ضەرپێچیەک
کەٕاٗاڵتی ئاگەداریاُ تکاتەٗە ٗ تەدٗاداچُ٘ دەکەُ.
فەرٕاد ٍذەٍەد ،ىەً تارەیەٗە ٗتیٕ :ەر خاٗەُ ٍۆىیذەیەک ضەرپێچی تکات ىە درەّگ خطتْەکار ٗ ّسٍی ڤۆڵتیە،
ضسا دراٗە .ئاٍاژەی تۆ ئەٗەغکرد :ضسای ٍادیاُ ٕەت٘ە یەک ٍيیۆُ دیْار ت٘ە.
تە پێی ئاٍارەکاّیػیاُ ىەٍاّگی د٘زەیراّذا ٍ ٤ۆىیذە ضسا دراُٗ.
ئەٗ ئاٍێراّەی کە داّراٗە تۆ داّای کاتژٍێرەکاّی ٍۆىیذەکاُ تە جۆرێک داّراٗە ٕەر خاٗەُ ٍۆىیذەیەک دەضتکاری
تکات ئەٗا دەض٘تێت(.فەرٕاد ٍذەٍەد) ٗادەڵێت.
ىیژّەکاُ دەت٘اِّ ضەرپێچیەکاُ دیاری تکەُ ،تەاڵً دەضەاڵتی دیاریکردّی ضساکاُ ىە الی خ٘دی قایَقاٍەکاّە.
جەاله دەضەُ ،ىەٍثارەیەٗە ٗتی :تەڵێ ئێَە دەضەاڵتی تەٗاٍٗاُ ٕەیە تۆ ىێپێچیْەٗە ىە خاٗەُ ٍۆىیذەکاُ ،تەاڵً
تڕیاری کۆتایی الی قایَقاٍی قەزاکەیە کە تڕی ضساکە ٗ جۆرەکەی دیاری دەکات.
ىەتارەی ئەٗەغی تەٕۆی ضەرپێچیەٗە ٕیچ خاٗەُ ٍۆىیذەیەک ىە کارەکەی تێثەغکراٗە؟ ٗتی" :ىە کاتی
دەضتثەکارتّ٘ی ئەً ىیژّەیەی ئێَە ضەرپێچیەکاُ زۆر زەق ّیِٕ ،ەرتۆیە ضساکاّیػَاُ ق٘رش ّەتُ٘ تا ئێطتا".
تۆ ئەٗەی ٕاٗاڵتیاُ تت٘اِّ تە ئاضاّی ضکااڵ تۆٍار تکەُ ژٍارەی تایثەتی ىیژّەکاُ ىەضەر ٕەٍ٘ ٍۆىیذەکاُ داّراٗە.

 .4دەّگی ٍۆىیذەکاُ ٕاٗاڵتیاّی تێسارکردٗە
ٕەڵَەت عٍ٘ەر ،داّیػت٘ی کەالر ،تاش ىەٗەدەکات دەّگی تەرزی ٍۆىیذە تێساری کردُٗ ،تەٗتەی خۆی ىە ٕەٍ٘
ژٗرەکاّیاُ دەّگی ٍۆىیذە دێت ،ئەٍە جگە ىە ماریگەریە ژیْگەییەکاّی دٗکەڵەکەی.
ىە قەزای کفریع دەّگی تەرزی ٍۆىیذەی گەڕەکەکاُ ٕاٗاڵتیاّی تێسار کردٗە .ئاالُ دٔضُٕٔ ،اٗاڵت ٚىٔقٔزا ٙمفر،ٙ
دەڵێت" :ئەٗ ٍااڵّەی ّسیک تە ٍۆىیذەکاِّ دەّگە تەرزەکەی ٕەراضاّی کردُٗ".
جەاله دطێِ ،ئەّذاٍی ىیژّەی ٍۆىیذە ئەٕيیەکاّی قەیَقاٍیەتی قەزای کفریٗ ،تی :گۆڕیْی ٍۆىیذەکاُ ىە دەضەاڵتی
ئێَەدا ّیە ،تەاڵً ٕەٗڵَاّذاٗە دٗرییاُ ىە ٍااڵُ کەٍتر ّەتێت ىە ٍ ٤١ەتر.
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بەشی دوەم :دەرئەنجام و راسپاردە
 .1دەرئەنجام
 .2ىە گەرٍیاُ  ٤2دەفتاٗ دٗ ٕەزارٗ  4٦2چ٘ارضەدٗ ّەٗەدٗ یەک ٕاٗتەغی کارەتا ٕەیە ،تەرێژە ٕ ٧٤،4اٗتەغی
کارەتای ک٘ردضتاُ ىە گەرٍیاّە.
 .2تڕی(ٍ )224- 22١ێگاٗات تۆ کارەتای ٍاّگی د٘زەیراّی گەرٍیاُ دیاریکراٗە کە دەکاتە ( )2٤- 24کاتژٍێر ىە
رۆژێکذا ،ئەً تڕە جێگیر ّیە ٗ ىەضەر تڕی تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا ىە ٕەرێٌ دەٗەضتێت ،تەاڵً ٗەک تەرپرضاّی کارەتا
ئاٍاژەیاُ پێکردٗە ئەگەر ٗێطتگەی کارەتای خەتات تکەٗێتە کار تۆ ٍاّگی تەٍ٘ز ،کاتژٍێرەکاّی کارەتا کەً
ّاکەّەٗەٕ .اٗاڵتیاّیع تە گػتی گرفتیاُ ىە گەڵ کاتژٍێرەکاّی کارەتا ٕەیە ٗ دەڵێِ کەٍە.
 .٣ت٘اّای ڤۆڵتیەی کارەتا جێگیرە کە  2٣2کیيۆ ڤۆڵتە ،ئەگەرچی ٕاٗاڵتیاُ ٕەّذێکجار رەخْەیاُ ٕەیە ىەٗتارەٗە.
 .4زیادەڕۆیی یەکێکە ىە کێػە گەٗرەکاّی کارەتای گەرٍیاُ ،تەرپرضاّی کارەتا داُ تەٗ راضتیەدا دەّێِ کە
زیادەڕۆی ٗ ضەرپێچی کارەتا ٗایکردٗە تە رێژەی ٧44کارەتا ىەٗ رێگەیەٗە ترٗات ٗ ٕاٗاڵتیاُ تاجەکەی تذەُ.
 .٤راکێػاّی کارەتا تۆ ٍااڵُ ىە ضْ٘رەکە تە غێ٘ازی ضەرزەٗیە ٗاتە ضتُ٘ "عَ٘د" تەکاردەٕێْذرێتٕ ،ەٗڵْەدراٗە تۆ
کۆڕیْی تۆ غێ٘ازی ژێرزەٗی ،تەّاّەت ىە پرۆژە ّیػتەجێثّ٘ەکاّیع دا تەّٖا یەک پرۆژە ئەً ضیطتەٍەی پەیڕەٗ
کردٗە.
 4٣ .٣گّ٘ذی گەرٍیاُ تێکارەتایە ٗ دکٍ٘ەت ٕیچی تۆ چارەضەری ئەً کێػەیە ّەکردٗە.
 .٤داٗاکراٗە رەچاٗی پيەی تەرزی گەرٍا ىە ٗەرزی ٕاٗیِ تکرێت ىە گەرٍیاُ تۆ ئەٍەظ دەکرێت تڕی ٍێگاٗاتی زیاتر
داتیْثکرێت تۆ ضْ٘رەکە ،تەاڵً تائێطتا ّەکراٗە.
 .٥ضااڵّە ژٍارەیەکی زۆر کارٍەّذی تەڕێ٘تەرایەتیەکاّی داتەغکردّی کارەتا خاّەّیػیِ دەتِ ،ىەتەراٍثەردا ٕیچ
جێگرەٗەیەکیاُ ّیە.
 .٦دٗضەرچاٗەی ضەرەکی ٕەیە ىە ضْ٘رەکە کە دەت٘اّرێت کارەتای ىێثەرٕەً تٖێْرێت :گاز ٗ ّەٗت ،ىەگەڵ خۆر .تۆ
یەکەٍیاُ پرۆژە ئاٍادەکراٗە ٗ قەیراّی دارایی ٗەضتاّذٗیەتی ،تۆ دٗەٍیػیاُ تەّٖا ىە قۆّاؼی تیرۆکەدایە.

21

ٕ .2١اٗاڵتیاُ گيەی ىە ّسٍی ڤۆڵتیە ٗ زۆری ّرر ٗ درەّگ خطتْە ئیػی ٍۆىیذە ئەٕيیەکاُ دەکەُ ،ىیژّەکاّی
ٍۆىیذەظ ىە قایَقاٍیەتەکاُ دەڵێِ :تە تاغی چاٗدێریاُ دەکەیِ.

 .2راسپاردە
 .2تٔٗپێیٔ ٙزیادٓڕۆیینردُ ٗ تّٔایاضایی مێػاّ ٚمارٓتا یٔمێنٔ ىٔ مێػٔ گٔٗرٓماُ ٗ ضٔرچاٗٓ ٙضٔرٓمی
تٔفيڕۆچّ٘ ٚمارٓتایٔ ،تۆیٔ دٓتێت ٕٔٗڵٔماُ تۆ مۆتاییٖێْاُ تًٔ دیاردٓیٔ چڕ تنرێتٔٗٓ ٗ تخرێتٔ ئٔٗىٔٗیٔتٚ
مارٓمآّٗ ٚزارٓت ٚمارٓتاٗٓ .ئًٔ راضتیٔ تۆ گٔرٍیاّیع ٕەٍاُ غتە ٗ دٓتێت تٔڕێ٘تٔرایٔت ٚگػت ٚمارٓتای گٔرٍیاُ
ىًٔ پرضٔدا ضاردیی ّّٔ٘ێْێت.
 .2داّاّی پێ٘ەری زیرەک تە ضەرچاٗەی کۆتایی ٕاتِ تٔ زۆر مێػٔ ٙمارٓتا دادّٓرێت ،تۆیٔ دٓتێت پٔىٔ تنرێت ىٔ
تٔٗاٗمردّ ٚئًٔ پرۆژٓیٔ مٔ ئێطتا مارٓماّ ٚراگیراٗٓ تٕٔۆی رێنارٓماّ ٚمۆرّاٗٓ .ىٔماتێنذا دٓٗاٍ ٚفٔرٍی ٗردٓ
ٗردٓ ئاضایی دٓتێتٔٗٓ ،ئًٔ پرۆضٔظ دٓتێت دٓضتپێثناتٔٗٓ.
ٗ .٣ادیارٓ ٕۆغیاری ٕاٗاڵتیاُ تۆ تٔمارٕێْاّ ٚمارٓتای ّیػتَآّٗ ٚم٘ پێ٘یطت ّیٔ ،ئٍٔٔظ ىٔالیٔك پێ٘یطت تٔ
ٕٔڵَٔتٕ ٚۆغیاری تٔردٓٗاً دٓمات ،ىٔالیٔمی تریػٔٗٓ تٔ رێنارّ٘ ٙێ ٗ گّ٘جاٗ تۆ رێگٔگرتِ ىٔ ّایٔمطاّ ٚىٔ
خٔرجنردّ ٚمارٓتا ٗ تٔفیڕۆداّ ٚدا .رّٓگٔ پێ٘ٓر ٙمارٓتا یٔمێل تێت ىٔ چارٓضٔرٓ گّ٘جاٗٓماُ تۆ ئًٔ مێػٔیٔ.
 .4دەت٘اّرێت تۆ کەٍکردّەٗەی ىۆدی زۆر ىەضەر کارەتا تەٕۆی ئاٍێرەکاّی فێْکردّەٗەٍ ،ەرجی ّ٘ێ تۆ درٗضتکردّی
خاّ٘ تیْا داتْرێت تە تەکارٕێْاّی ضیطتەٍی فێْکەرٓٗەی جیاٗاز مٔ ٗزٓ ٙمٍٔتر ت٘ێت ،یاُ تٔ گۆڕاّناریینردُ ىٔ
غێ٘از ٙدرٗضتنردّ ٚخاّ٘ ٗ تٔرمارٕێْاّ ٚئٔٗ ٍٔٗادٓ تّ٘یادیأّ ٙمٔ دۆضت ٚژیْگُٔ ،یاخ٘د ٗزٓ ٙمٍٔتریاُ
پێ٘یطتٔ تۆ گٔرً ٗ ضارد مردّٔٗٓ.
ٍ .٤اٗەی چەّذیِ ضاڵە تاش ىە درٗضتکردّی ٗێطتگەیەکی کارەتا دەکرێت ىە ّادیەی ضەرقەاڵ ،کە تڕیارە تە
ض٘تەٍەّی ئەٗ گازە ٙىە کێڵگە ّەٗتیەکاّی دەضیرە تٔفیڕۆدٓچێت ،کارەتای ىێثەرٕەً تٖێْذرێت .تۆ ئەٍەظ
پێ٘ضتە ٕەٗڵی جذی تذرێت ٗ پێذاگیری ىەضەر درٗضتکردّی تکرێتەٗە کە دەرئەّجاً ض٘دێکی زۆری دەتێت تۆ
ّاٗچەکە.
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 .٣ىە تەغێکی زۆری ٗاڵتاُ خۆر کراٗە تە ضەرچاٗەی تەرٕەٍٖێْاّی کارەتا ،ىٔ گەرٍیاّیع ضەرچاٗەیەکی تاغی
ٗزەی خۆر ٕەیە ٗ ض٘دی ىێْەتیْراٗە تۆ کارەتا ،دەکرێت تە تەرّاٍەیەک تت٘اّرێت تڕێکی تاغی کارەتای ىێثەرٕەً
تٖێْرێت ٗ دٓغت٘اّرێت ىٔ رێگٔ ٙمٔرت ٚتایثٔت ٗ مۆٍپاّیای ّێ٘دەٗڵەتیەٗە ئًٔ مارٓ تنرێت.
 .٤راکێػاّی کارەتا ىە ژێر زەٗی کۆٍەڵێک دی٘ی ئیجاتی ٕٔیٔ ٗ تٔگػت ٚض٘دٓماّ ٚزۆرتر دٓتِ ،دٓتێت گرّگی تًٔ
ضیطتٍٔٔ تذرێت ٗ ىٔضٔرٓتاغٔٗٓ دٓمرێت تە تڕیارێک ئەٗ پرۆژە ّ٘ێیاّەی ّیػتەجێثُ٘ ىە گەرٍیاُ درٗضت دەکرێت
ٗەتەرٕێْەکاّیاُ ّاچارتکرێت ئەً غێ٘ازەی راکێػاّی کارەتا پەیڕەٗتکەُ.
 .٥گەرٍیاُ  4٣گّ٘ذی تێکارەتایە ،کۆی گػتی ئەٗ ٍااڵّەی ىەٗ گّ٘ذاّە ّیػتەجێِ ٍ 242اڵِ ،ىەکاتێکذا گەرٍای
گەرٍیاُ ىە ٗەرزی ٕاٗیِ دا تاقەتپڕٗکێْەٕ ،ەرتۆیە ئەٗ خێساّەی ىەٗ گّ٘ذاّەُ تەٕۆی ّەتّ٘ی کارەتاٗە چەرٍەضەری
زۆر دەتیِْ .دەتێت دکٍ٘ەت ٕێڵی کارەتا تۆ ئەٗ گّ٘ذاّە راتکێػێت ،تەغێ٘ەی کاتییع تە ٍۆىیذە ٗزەی گّ٘جاٗ تەٗ
گّ٘ذاّە تذات.
 .٦تەٕۆی خاّەّػیْثّ٘ی ژٍارەیەکی تەرچاٗ ىٔ کارٍەّذاّیاُ ،تەڕێ٘تەرایەتیەکاّی داتەغکردّی کارەتا رٗتەڕٗی گرفت
تّ٘ەتەٗە ،تۆ ئەٍە دەتێت تەغێ٘ەی گرێثەضت یاخ٘د رێگەی دیکە ئەٗ تۆغایە گەٗرەیەی درٗضت ت٘ە ،پڕ تکرێتەٗە.
ٍ .2١ۆىیذەئەٕيیەکاُ دەکرێت ئیذارەی قەزا ٗ ّادیەکاُ ض٘تەٍەّیاُ تۆ داتیْثکەُ تۆ کەٍکردّەٗەی تارگراّی ىەضەر
ٕاٗاڵتیإُٔ ،رٗٓك دٓتێت چاٗدێری ٗردتکرێِ تۆ کەٍکردّەٗەی گيەیی ٕاٗاڵتیاُ.
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بهشى سێیهم :ناساندن
 .1ناساندني یوكوى چاودێریی حكوموتي خۆجێی گورمیان
یٔمٔیٔم ٚرۆژّأٍٗاّ ٗ ٚتٔدٗاداچّ٘ ٚتایثٔت ٚرادیۆی دّٓگٔ تٔ پاڵپػتی ضْذٗقی ّیػتَاّ ٚتۆ دیَ٘مراضی ئٍٔرینی
( )NEDضاڵی  2١2٤دأٍزراٗٓ ،مار ٙچاٗدێریینردّ ٚدنٍ٘ٔت ٚخۆجێیی گٔرٍیاُ ئّٔجاً دٓدات تٍٔٔتٔضتٚ
پٔرٓداُ تٔمارٓماّیاُ ٗ ٕٔرٕٗٓا ترٓٗداُ تٔ پرۆضٔ ٙچاٗدێریینردُ ٗ غٔفافیٔت ٗ پتٔٗمردّ ٚپٔیّ٘ٓذیی ّێ٘اُ
ٕاٗاڵت ٗ ٚدٓضٔاڵت ٗ درٗضتنردّ ٚىێنتێگٔیػتْێن ٚتاغتر تۆ پٔرٓداّ ٚزیاتر تٔ خسٍٔتگ٘زاریٔماُ.
* ئاٍاّج ٚیٔمٔ
 .2ترٓٗداُ تٔ پرۆضٔ ٙچاٗدێریینردُ ٗٓم٘ تٍْٔایٔم ٚگرّگ ىٔ پیادٓمردّ ٚدنٍ٘ٔتی پێػنٔٗت٘ ٗ دیَ٘مراضی.
 .2درٗضتنردّ ٚمۆدّٓگ ٚىٔگٔڵ دٓزگا دنٍ٘یٔماُ تٍٔٔتٔضت ٚدرٗضتنردّ ٚفػار تۆ ئّٔجاٍذاّ ٚپرۆژٓٙ
خسٍٔتگ٘زاریی تۆ دٓڤٔرٓمٔ.
 .٣تٔدٗاداچّ٘نردُ تۆ مێػٔٗ گرفتٔماُ ٗ دٓضتْیػاّنردّیاُ ٗ ئاراضتٔمردّ ٚتۆ الیّٔٔ فٔرٍیٔماُ ،تٍٔٔتٔضتٚ
چارٓضٔرمردّیاُ.
 .4درٗضتنردّ ٚرایٔڵٔٗ پتٔٗمردّ ٚىّٔێ٘اُ ٕاٗاڵتیاُ ٗ دنٍ٘ٔت دإٔ ،رٕٗٓا ٕێْأّ ئارا ٙىێنتێگٔیػتْێن ٚتاغتر
ىّٔێ٘اُ ٕٔردٗال ىٔرٗ ٙداتیْنردّ ٚخسٍٔتگ٘زاریٔمأّٗٓ.
* مارٓماّ ٚیٔمٔ
 .2ئّٔجاٍذاّ ٚراپۆرتٍ ٚاّگأّ ىٔضٔر چاالمی ٗ خسٍٔتگ٘زاریٔماُ ٗ ٕٔرٕٗٓا دٓضتْیػاّنردّ ٚمٍٔ٘م٘رتیٔماُ ٗ
رٓٗأّمردّ ٚئٔٗ راپۆرتأّ تۆ دنٍ٘ٔتّ ٚاّٗٓذی ٗ پارىٍٔاُ ٗ ئّٔجٍّ٘ٔ ٚپارێسگاٗ ئّٔجٍّ٘ٔ ٚخۆجێیٔت.ٚ
 .2ئّٔجاٍذإّٔ ٚڵَٔت ٚفػار تۆ تاغترمردّ ٚخسٍٔتگ٘زارییٔماُ ىٔ ضْ٘رٓمٔدا.
 .٣ئّٔجاٍذإّٔ ٚڵَٔتٕ ٚۆغیاریی تٕٔاٗماری دٓزگا فٔرٍییٔماُ.
 .4ئّٔجاٍذاّ ٚمۆتّ٘ٔٗٓٗ مۆّفراّص ٗ داّیػتِ ىّٔێ٘اُ چیِ ٗ ت٘ێژٓ جیاٗازٓماُ ٗ دنٍ٘ٔت ٚخۆجێیٔت ،ٚتٔ
ئاٍاّج ٚترٓٗداُ تٔ جۆری خسٍٔتگ٘زاریی ٗ فٔرٍاّڕٓٗایٔت.ٚ
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 .٤ئّٔجاٍذاّ ٚتٔرّأٍ ٙتایثٔت ىٔ مّٔاڵٔماّ ٚراگٔیاّذُ تۆ تاغترمردّ ٚپٔیّ٘ٓذی ٗ ىێنتێگٔیػتّْ ٚێ٘اُ خٔڵل ٗ
دنٍ٘ٔت.
* تٍْٔا پیػٔیی ٗ ئٔخالقیٔماّ ٚمارمردّ ٚیٔمٔ
.2الیّٔگیریی ّٔمردُ ىٔ مارمردُ ىٔضٔر مێػٔٗ مٍٔ٘م٘رتیٔماُ.
.2پاتّٔذ تُ٘ تٔپیػٔیی تّ٘ٔٗٓ ىٔخطتْٔرٗ ٙتاتٔتییأّ ٙمێػٔماُ.
ٓٗ.٣رّٔگرتْٕ ٚیچ مۆٍٔك ٗ ٕاٗماریٔم ٚدارایی ىٔ دنٍ٘ٔت ٗ دسب.

 .2ناساندني رادیۆی دهنگ
رادیۆی دّٓگ ،یٔمٍٔیِ رادیۆی مۆٍٔڵگٔیی ئٕٔيیٔ ىٔ گٔرٍیاُ.
ىٔ ضاڵی  ٓٗٓ2١2١دأٍزراٗٓٗ ىٔ تٔرٗار ٙ٣ ٙغ٘تات ٚئٔٗ ضاڵٔٗٓ ،دٓضت ٚمردٗٓ تٔپٔخػی خۆی ىٔ ضْ٘ر ٙقٔزاٙ
مٔالر ٗ دٓٗرٗتٔر.ٙ
ئًٔ رادیۆیٔ ،ىٔالیُٔ ٕٔردٗ رۆژّأٍّ٘ش (جٔزا ٍذٍٔٔد) ٗ (ئازاد ع٘ضَاُ)ٓٗٓ تٕٔاٗماری ژٍارٓیٔك گّٔجٚ
رۆژّأٍّ٘ش ٗ چاالم٘اّ ٚخۆتٔخع دأٍزراٗٓ ،ئاٍاّجیػی تریتیی ت٘ٓ ىٔ پٔرٓپێذاّ ٚدیَ٘مراضیی ٗ تٔرزمردّٔٗٓٙ
ئاضتٕ ٚۆغیاریی ٕاٗاڵتیاّ ٚضْ٘ر ٙگٔرٍیاُ ىٔرێگٔ ٙئٔٗ تٔرّأٍٗ ٕٔٗاڵ ٗ تاتٔتأّ ٙمٔ تٔدٗاداچّ٘یاُ تۆ دٓمات.
رادیۆمٔ ،تٔ ّ٘ضراٗ ٙژٍارٓ ( )2٣٤ىٔ تٔرٗار ٗ )2١2١/2/2( ٙتٔرێگٔپێذآّٗ ٚزارٓت ٚگ٘اضتْٔٗٓٗ گٔیاّذُ تۆ
غٔپۆىی رادیۆمٔ تٔ ّ٘ضراٗ ٙژٍارٓ ( )٣٣٥ىٔ تٔرٗارٍ )2١2١/2/2( ٙۆڵٔت ٚمارمردّٓٗ ٚرگرت٘ٓ.
ىٔئێطتادا رۆژأّ  24ماتژٍێر ىٔ ضْ٘ر ٙگٔرٍیاُ ،ىٔضٔر غٔپۆىی  FM ٦٦.٦پٔخػی تٔرّأٍماّ ٚدٓماتٕ ،اٗمات
ضایتێن ٚئیْتٔرّێتیػی ٕٔیٔ ٕٔٗاڵ ٗ تٔرّأٍٗ پٔخػ ٚتٔرّأٍمات ٚتێذا دٓمات تّٔاّٗیػاّ.)radiodang.org( ٚ
رادیۆمٔ ،رادیۆیٔم ٚمۆٍٔڵگٔییٔٗ ،اتا تۆ مۆٍٔڵگٔٗ ّاٗچٔ ٙگٔرٍیاُ تٔتایثٔت ٚپٔخع دٓمات ،ىٔت٘ارٓ جیاٗازٓماّٚ
ٗٓم٘ :ضیاضیی ،مۆٍٔاڵیٔتیی ،ئات٘ر ،ٙرۆژغْثیریی ،مٔرت ٚخسٍٔتگ٘زاریی ٗ دنٍ٘یی ٗ ٗٓرزغیی ٗ ٕ ...تذ،
تٔدٗاداچُ٘ دٓماتٕ .اٗمات تٔدٗاداچّ٘یع تۆ پرضٔ ّیػتَاّیی ٗ مێػٔ ضٔراّطٔریٔماُ دٓمات ٗ رّٕٓٔذٓ
ّیػتَاّیی ٗ ٍرۆڤأّییٔماّ ٚتّٕٔٔذ ٗٓرگرت٘ٓ.
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جگٔ ىٔ مارٍ ٙیذیایی ،رادیۆی دّٓگ چّٔذیِ پرۆژٓ ٙدینٔ ٙىٍٔاٗٓ ٙغٔظ ضاڵی تٍّٔٔ ٚدا ئّٔجاٍذاٗٓ ،ىٔٗأّ:
(مردّٔٗٓ ٙخ٘ىی پێگٔیاّذّ ٚرۆژّأٍّ٘ش ،خ٘ىی پٔرٓپێذاُ تٔت٘اّاّ ٚرۆژّأٍّ٘ضاُ ،ئّٔجاٍذاّ ٚمۆڕ ٗ ضیَیْار،
ضپۆّطٔر مردّّٕٔ ٚذێل چاالمّٕٔ٘ ٚریی).

 .3ناساندني سندوقی نیشتماني بۆ دیموكراسی NED

ضْذٗقی ّیػتَاّی تۆ دیَ٘مراضی ( )NEDدأٍزراٗٓیٔمی ئٍٔٔرینی قازاّج ّٔٗیطتی تایثٔتٔ تٔ گٔغٔپێذاُ ٗ
پاڵپػتینردّی دأٍزراٗٓ دیَ٘مراتییٔماُ ىٍٕٔٔ٘ جیٖاّذا ،مٔىٔالیُٔ مۆّگریطی ئٍٔٔرینییٔٗٓ ضااڵّٔ ت٘دجٔی
تایثٔتی تۆدیاریذٓمرێت ،ئٔٗیع ضااڵّٔ پاڵپػتی زیاتر ىٔ (ٕٔ )22١١زارٗ دٗ ضٔد پڕۆژٓی گرٗپٔ ّادنٍ٘ییٔماُ ىٔ
(ّٓٗٔ )٦١د ٗاڵتذا دٓمات.
(ٕٔ )NEDر ىٔدأٍزراّذّییٔٗٓ ىٔضاڵی ( )2٦٥٣دا ،پێػّٔگٔ ىٔتێنۆغاّی دیَ٘مراتیذا ىٔ غ٘ێْٔجیاٗازٓماّذاٗ
گٔغٔینردٗٓ تۆ دأٍزراٗٓیٔمیفرٓ رّٕٓٔذٗ ئاڕاضتٔٗ ت٘ٓتٔ چٔق تۆ چاالمیٗ ئاڵ٘گۆڕی ٕسری تۆ چاالم٘اُٗ ت٘ێژٓراّی
ت٘اری دیَ٘مراتی ىٔجیٖاّذا.
( )NEDتاٗٓڕی تٔٗٓیٔ مٔ ئازادی خ٘ىیایٔمی جیٖاّی ٍرۆڤایٔتییّٔ ،امرێت ىٔرێگٔی گٔغٔپێذاّی دأٍزراٗٓ
دیَ٘مراتییٔمأّٗٓ تٖێْرێتٔدی ،تٕٔا دیَ٘مراتییٔماُ ىٔرێگٔی تامٔ ٕٔڵثژاردّێنٔٗٓ تٔدیْإێْرێِٕٔ ،رٕٗٓا پێ٘یطت
ّامات مٔ دٗتارٓمردّٔٗٓی َّّ٘ٔی ٗاڵتٔ یٔمگرت٘ٓماُ یاُ ٕٔر ٗاڵتێنی دینٔ تێت ،تٔڵن٘ تٔگ٘ێرٓی پێ٘یطتییٔماُ ٗ
داتّ٘ٔریتٔ مٔىت٘رٓ ضیاضییٔ جیاٗازٓماُ گٔغٔدٓمات.

 .4ناساندني ناوچوى گورمیان
گٔرٍیاُ تّٔاٗچٔیٔم ٚدیاریینراٗ ٙضٔر پارێسگا ٙمٔرم٘ك تٔپێنٖاتٔ مۆّٔمٕٔٔ ٙژٍار دٓمرێت مٔدٗاتر تٕٔۆمارٙ
تٔعریة ،خرایٔ ضٔر پارێسگا ٙضيێَاّ.ٚ
ئًٔ ّاٗچٔیٔ ،ىٔمۆٍٔڵێل قٔزا پێنذێت ،تٔاڵً ىٔرٗ ٙئیذارییٔٗٓ ،ئیذارٓ ٙگٔرٍیاُ ىٔئێطتادا م٘رت ت٘ٓتٔٗٓ تۆ
قٔزاماّ(:ٚمٔالر ٗ مفری ٗ تٔغێل ىٔ قٔزا ٙخأّقیِ).
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ىٔدٗا ٙراپٔڕیْی ضاڵی  ،2٦٦2ىٔالیُٔ دنٍ٘ٔتی ٕٔرێَی م٘ردضتأّٗٓ تٔغێ٘ٓیٔمی ماتی پارێسگای مٔرم٘ك مٔ
قٔزاماّی (مٔالر ،مفری ،چٍٔچٍٔاڵ ،دٓرتّٔذیخاُ ٗ تٔغێل ىٔ ّادییٔماّی قٔزای خأّقیِ) دٓگرتٔٗٓ ،پێنٖێْرا.
ىٔگٔڵ پێنٖێْاّی پارێسگامٔغذا تٕٔۆی ّٔتّ٘ی تیْا تۆ فٔرٍاّگٔ ٗ تٔرێ٘ٓتٔرایٔتییٔماُ ىٔ قٔزای مٔالر ،قٔزای
دٓرتّٔذیخاُ دیارینرا تۆ ّاّٗٓذی پارێسگای مٔرم٘ك.
تٔپێی پێگٔ ٙفٔرٍیی ئیذارٓ ٙگٔرٍیاُ ىٔ ئّٔتٔرّێت ،دٗای رٗخاّی ڕژێَی پێػ٘ی عێراق ىٔضاڵی 2١١٣دا ،جارێنی
تر گٔرٍیاُ مٔ قٔزای مٔالر ّاّٗٓذٓمٔیٔت ٚت٘غی تۆغاییٔمی ئیذاری ٕات ،ئٔٗٓظ تٕٔۆی ٕٔڵ٘ٓغاّذّٔٗٓی
پارێسگای مٔرم٘ك ىٔ دٓرتّٔذیخاُ ،تۆچارٓضٔرمردّی ئٔٗ تۆغاییٔ ئیذارییٔظ ،ئّٔجٍّ٘ٔی ٗٓزیراّی ٕٔرێَی
م٘ردضتاُ تٔ تڕیارێل ىٔ رۆژی " 2١١٣/٥/٣ئیذارٓی گٔرٍیاُ"ی پێنٖێْا مٔ ٍٔرمٔزٓمٔی ىٔ قٔزای مٔالر داّراٗٓ،
ٕٔرٕٗٓا ىٔپێْاٗ مارامردّی ئیذارٓمٔ ٗ فراٗاّنردّی دٓضٔاڵتٔ ماڕگێڕییٔماّی ،دنٍ٘ٔتی ٕٔرێٌ ىٔ ضاڵی 2١١٥
تڕیاریذا ئیذارٓی گٔرٍیاُ ٕاٗغێ٘ٓی پارێسگاماّی تری ٕٔرێٌ ٍأٍڵٔی ىٔگٔڵذا تنرێت ٗ ىٔٗ رٗٓغٔٗٓ دٓضٔاڵتی
پارێسگار تٔ خػراٗٓتٔ ضٔرپٔرغتیاری ئیذارٓمٔ.

* ضتاف ٚیٔمٔ ٙچاٗدێر ٙدنٍ٘ٔت ٚخۆجێی گٔرٍیاُ:
 .2ئٔدَٔد دٍٔیذ ٗٓىی
 .2زریاُ ٍذٍٔٔد
 .٣رێْاش ضاڵخ
* تۆ پٔیّ٘ٓذ:ٙ
١٤٤١2٣١٣٣٤٣ - ١٤4٥١2١٤4١١
yakaychawderigarmyan@gmail.com
www.radiodang.org
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