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 ناساندن م: كه یه شى به
 
 وٝ پێػٗ .1

 یأذٔٝ راگٗ وٝ زگایٗ دٖ وٛ ٖٚ دا ٜ وٗ ویٗ رٖ ضٗ  روٗ ئٗ پاڵ ٌٗ رِیاْ، گٗ ٌٗ یی ڵگٗ وۆِٗ وٝ زگایٗ دٖ وٛ ٖٚ ٔگ دٖ رادیۆی
 غٝ دیىٗ وارێىٝ ٚ یٗ پرۆژٖ ٔذ چٗ ٘اٚوات واْ، پێػٙاتٗ ٚ غرۆڤٗ ٚ رییزأیا ٚ ٚاڵ ٘ٗ یأذٔٝ گٗ تۆ رِیاْ گٗ ٌٗ خۆ رتٗ ضٗ
 ٚأیٓ. رۆژٔاِٗ وارٜ ٜ خأٗ ٜ ٖٚ رٖ دٖ  ٌٗ  پرۆژأٗ ٚ ٌٗ ٔذێه ٘ٗ وٗ ، ٔجاِذاٖٚ ئٗ

  تٗ  ضتاٖٚ ٘ٗ  رادیۆوٗ  وٗ ٜ پرۆژأٗ ٚ ٌٗ  وێىٗ یٗ رِیاْ( گٗ خۆجێیی تٝ حىِٛٗ چاٚدێریی ٜ وٗ )یٗ درٚضتىردٔٝ
 ٚ تىات ڵىێع تێٙٗ زگاواْ دٖ چاٚدێریی واری ڵ گٗ ٌٗ ِیذیایی وارٜ  وٗ  ٖٚ یٗ ضۆٔگٗ ٚ ٌٗ ٚیع ئٗ ٔجاِذأٝ، ئٗ

 . ٖٚ ٚێتٗ ٌێثىٗ ڵگا وۆِٗ تۆ ضٛدٜ ٚ ت خسِٗ زۆرتریٓ ن یٗ غێٖٛ تٗ تیگٛٔجێٕێت،
 ضای ٜ ِاٖٚ ٌٗ رِیاْ، گٗ ٌٗ  ٔذرٚضتی(یٗ )تٗ ٚ ( ردٖ رٖٚ )پٗ رتٝ وٗ ردٚ ٘ٗ چاٚدێرییىردٔٝ ت تایثٗ تٗ ، یٗ وٗ یٗ َ ئٗ وارٜ

 تۆ وردٚەتەٚەٚتاڵٚ  رتٗ وٗ دٚ َ ئٗ َ ردٖ تٗ وأٝ ٔگاریٗ ئاٌٗ ٚ وێػٗ گرٔگتریٓ ٜ تارٖ ٌٗ راپۆرت (24) یەکەکە راتردٚدا
 ٚ ئاِادە دیارییىراٚ تٛارێىٝ  ٌٗ راپۆرتێه أەِأگ ٚ رتٗ وٗ ر ٘ٗ ن یٗ غێٖٛ تٗ دەدات، راپۆرتەکأی تە درێژە ئەِطاڵیع

 دەکاتەٚە. تاڵٚ
 رێُ ٘ٗ تٝ حىِٛٗ ٘ا رٖٚ ٘ٗ ٚ ضٍێّأٝ پارێسگاٜ ٔٝ ٔجِٛٗ ئٗ ٚ ِاْ پارٌٗ ٜ ئاراضتٗ رایگػتی،  ٌٗ  جگٗ ظ راپۆرتأٗ َ ئٗ
 ورێت. دٖ ٔذیذار یٖٛ پٗ ترٜ زگاوأٝ داِٛدٖ ٘ا رٖٚ ٘ٗ ٚ رِیاْ گٗ ٜ ئیذارٖ ٚ ٔذیذار یٖٛ پٗ وأٝ تٗ زارٖ ٖٚ ٚ

 ٜ ٖٚ ِىردٔٗ وٗ  ٌٗ تێت ٘ٗ رۆڵێىٝ تتٛأێت ِاْ وٗ وارٖ ٚ تیٓ ٚتٛ روٗ ضٗ ، پێىردٖٚ ضتّاْ دٖ ٜ ٔگاٖٚ ٘ٗ َٗ ٌ ٘یٛاداریٓ
 ٚ واْ ِٛوٛرتییٗ وٗ ٚ ڵٗ ٘ٗ ضتٕیػأىردٔٝ دٖ تۆ تێت تێىیع رفٗ دٖ ٘ا رٖٚ ٘ٗ ٚ رتٗ وٗ دٚ ٚ ئٗ وأٝ وێػٗ ٜ تارٖ لٗ

 گػتٝ. ضٛدی پێٕاٚ ٌٗ یاْ، ٖٚ چاوىردٔٗ
 َ ٌٗ ئاِأجّاْ وۆتا ٚ تان ٜ ٚپێیٗ تٗ تیٓ، دٖ  ٚرٖ گٗ ٚ خۆغحاڵ ویع الیٗ ِٛ ٘ٗ رٔجی ضٗ ٚ تێثیٕی تٗ نٖ رٚ ٘ٗ

 رِیاْ. گٗ رٜ ڤٗ دٖ ٌٗ ئیجاتی وٝ یٗ ئاراضتٗ تٗ  گۆڕأىارییٗ درٚضتىردٔٝ تێ، داٖٚ ضتّاْ دٖ ٜ یٗ پرۆژٖ
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  وٗ یٗ ٜ وارٔاِٗ .2
 
 ٔاضأذْ َ: وٗ یٗ
 2017 ضاڵی (NED) ِریىی ئٗ دیّٛوراضی تۆ ٔیػتّأٝ ضٕذٚلی پاڵپػتی  تٗ  ٔگٗ دٖ رادیۆی تٝٗ تایث وٝ یٗ وٗ یٗ

 ٚ وأیاْ وارٖ تٗ داْ رٖ پٗ ضتٝ تٗ ِٗ تٗ دات دٖ ٔجاَ ئٗ رِیاْ گٗ خۆجێیی تٝ حىِٛٗ چاٚدێرییىردٔٝ وارٜ ، زراٖٚ داِٗ
 ٚ اڵت ضٗ دٖ ٚ ٘اٚاڵتٝ ٔێٛاْ ٔذیی یٖٛ پٗ ٚوردٔٝ پتٗ ٚ ت فافیٗ غٗ ٚ چاٚدێرییىردْ ٜ پرۆضٗ  تٗ ٚداْ ترٖ ٘ا رٖٚ ٘ٗ

 واْ. تگٛزاریٗ خسِٗ  تٗ زیاتر دأٝ رٖ پٗ تۆ تاغتر یػتٕێىٝ ٌێىتێگٗ درٚضتىردٔٝ
  وٗ یٗ ئاِأجٝ َ: دٖٚ
 .دیّٛوراضی ٚ ٚتٛ پێػىٗ تی حىِٛٗ وردٔٝ پیادٖ  ٌٗ گرٔگ وٝ ِایٗ تٕٗ وٛ ٖٚ چاٚدێرییىردْ ٜ پرۆضٗ  تٗ ٚداْ ترٖ .1
 ٜ پرۆژٖ ٔجاِذأٝ ئٗ تۆ فػار درٚضتىردٔٝ ضتٝ تٗ ِٗ تٗ واْ حىِٛیٗ زگا دٖ ڵ گٗ ٌٗ ٔگٝ وۆدٖ درٚضتىردٔٝ .2

 . وٗ رٖ ڤٗ دٖ تۆ تگٛزاریی خسِٗ
 ضتٝ تٗ ِٗ تٗ واْ، رِیٗ فٗ  ٔٗ الیٗ تۆ وردٔٝ ئاراضتٗ ٚ ضتٕیػأىردٔیاْ دٖ ٚ واْ گرفتٗ ٚ وێػٗ تۆ دٚاداچٛٔىردْ تٗ .3

 وردٔیاْ.ر ضٗ چارٖ
 تاغتر یػتٕێىٝ ٌێىتێگٗ ئاراٜ  ٘ێٕأٗ ٘ا رٖٚ ٘ٗ دا، ت حىِٛٗ ٚ ٘اٚاڵتیاْ ٔێٛاْ ٌٗ ٚوردٔٝ پتٗ ٚ ڵٗ رایٗ درٚضتىردٔٝ .4
 . ٖٚ وأٗ تگٛزاریٗ خسِٗ داتیٕىردٔٝ رٜٚ ٌٗ ردٚال ٘ٗ ٔێٛاْ ٌٗ

  وٗ یٗ وأٝ وارٖ َ: ضێیٗ
 ٚ واْ ِٛوٛرتیٗ وٗ ضتٕیػأىردٔٝ دٖ ٘ا رٖٚ ٘ٗ ٚ واْ تگٛزاریٗ خسِٗ ٚ چاالوی ر ضٗ ٌٗ  ِأگأٗ راپۆرتٝ ٔجاِذأٝ ئٗ .1
 تٝ. خۆجێیٗ ٔٝ ٔجِٛٗ ئٗ پارێسگاٚ ٔٝ ٔجِٛٗ ئٗ ٚ ِاْ پارٌٗ ٚ ٔذی ٔاٖٚ تٝ حىِٛٗ تۆ  راپۆرتأٗ ٚ ئٗ وردٔٝ ٚأٗ رٖ
 دا. وٗ ضٕٛرٖ  ٌٗ واْ تگٛزارییٗ خسِٗ تاغتروردٔٝ تۆ فػار تٝ ڵّٗ ٘ٗ ٔجاِذأٝ ئٗ .2
 واْ. رِییٗ فٗ زگا دٖ ٘اٚواری تٗ ٘ۆغیاریی تٝ ڵّٗ ٘ٗ ٔجاِذأٝ ئٗ .3
  تٗ تٝ، خۆجێیٗ تٝ حىِٛٗ ٚ واْ جیاٚازٖ  تٛێژٖ ٚ چیٓ ٔێٛاْ ٌٗ دأیػتٓ ٚ وۆٔفرأص ٚ ٖٚ وۆتٛٔٗ ٔجاِذأٝ ئٗ .4

 تٝ. ٚایٗ رِأڕٖ فٗ ٚ تگٛزاریی خسِٗ جۆری  تٗ ٚداْ ترٖ ئاِأجٝ
 ٚ ڵه خٗ ٔێٛاْ یػتٕٝ ٌێىتێگٗ ٚ ٔذی یٖٛ پٗ تاغتروردٔٝ تۆ یأذْ راگٗ وأٝ ٔاڵٗ وٗ  ٌٗ ت تایثٗ ٜ رٔاِٗ تٗ ٔجاِذأٝ ئٗ .5

 ت. حىِٛٗ
  وٗ یٗ واروردٔٝ وأٝ خاللیٗ ئٗ ٚ یی پیػٗ ِا تٕٗ َ: چٛارٖ

 واْ. ِٛوٛرتیٗ وٗ ٚ وێػٗ ر ضٗ ٌٗ واروردْ  ٌٗ وردْ ٔٗ ٔگیریی .الی1ٗ
 واْ. وێػٗ ٜ تییأٗ تاتٗ رٜٚ خطتٕٗ ٌٗ  ٖٚ تٛٔٗ یی پیػٗ تٗ تْٛ ٔذ .پات2ٗ
 حسب. ٚ ت حىِٛٗ  ٌٗ دارایی وٝ ٘اٚواریٗ ٚ ن وۆِٗ ٘یچ گرتٕٝ رٔٗ .3ٖٚ
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 رِیاْ گٗ ٜچۀاٚ ٚ  پرۆژٖ جێىارٜ جێثٗ ٔٝ الیٗ ٔاضأذٔٝ .3
 
 ٔگ دٖ رادیۆی .1

 رِیاْ. گٗ  ٌٗ  ٍ٘یٗ ئٗ یی ڵگٗ وۆِٗ رادیۆی ِیٓ وٗ یٗ ٔگ، دٖ رادیۆی
 ضٕٛرٜ  ٌٗ خۆی خػی پٗ تٗ  وردٖٚ ضتٝ دٖ ، ٖٚ ضاڵٗ ٚ ئٗ غٛتاتٝ 6ٜ رٚارٜ تٗ  ٌٗ ٚ زراٖٚ داِٗ  ٖٖٚ 2010 ضاڵی  ٌٗ
 رٜ. ٚرٚتٗ دٖ ٚ الر وٗ زاٜ لٗ
 ٔجٝ گٗ ن یٗ ژِارٖ ٘اٚواری تٗ  ٖٚ عٛضّاْ(ٖ )ئازاد ٚ د( ِٗ ِحٗ زا )جٗ ٔٛش رۆژٔاِٗ ردٚ ٘ٗ ْ الیٗ ٌٗ ، رادیۆیٗ َ ئٗ

 ٜ ٖٚ رزوردٔٗ تٗ ٚ دیّٛوراضیی پێذأٝ رٖ پٗ  ٌٗ  تٖٛ تریتیی ئاِأجیػی ، زراٖٚ داِٗ خع خۆتٗ االوٛأٝچ ٚ ٔٛش رۆژٔاِٗ
 وات. دٖ تۆ دٚاداچٛٔیاْ تٗ  وٗ ٜ تأٗ تاتٗ ٚ ٚاڵ ٘ٗ ٚ رٔاِٗ تٗ ٚ ئٗ ٜ رێگٗ ٌٗ رِیاْ گٗ ضٕٛرٜ ٘اٚاڵتیأٝ ٘ۆغیاریی ئاضتٝ
 تۆ یأذْ گٗ ٚ ٖٚ گٛاضتٕٗ تٝ زارٖ ٖٚ پێذأٝ رێگٗ تٗ ٚ (2/2/2010) رٚارٜٗ ت  ٌٗ (265)  ژِارٖ ٔٛضراٜٚ  تٗ ، رادیۆوٗ

 . رگرتٖٛ ٖٚ واروردٔٝ تٝ ِۆڵٗ (2/2/2010) رٚارٜ تٗ  ٌٗ (368)  ژِارٖ ٔٛضراٜٚ  تٗ  رادیۆوٗ پۆٌی غٗ
 ٘اٚوات وات، دٖ وأٝ رٔاِٗ تٗ خػی پٗ FM 99.9 پۆٌی غٗ ر ضٗ ٌٗ رِیاْ، گٗ ضٕٛرٜ  ٌٗ واتژِێر 24  رۆژأٗ ئێطتادا ٌٗ

 (.radiodang.org) ٔاٚٔیػأٝ تٗ وات دٖ تێذا واتٝ رٔاِٗ تٗ خػٝ پٗ ٚ رٔاِٗ تٗ ٚ ٚاڵ ٘ٗ  یٗ ٘ٗ رٔێتیػی ئیٕتٗ ضایتێىٝ
 وأٝ جیاٚازٖ  تٛارٖ ٌٗ وات، دٖ خع پٗ تٝ تایثٗ تٗ رِیاْ گٗ ٜ ٔاٚچٗ ٚ ڵگٗ وۆِٗ تۆ ٚاتا ، ییٗ ڵگٗ وۆِٗ وٝ رادیۆیٗ ، رادیۆوٗ

 ٘تذ، ... ٚ رزغیی ٖٚ ٚ حىِٛیی ٚ تگٛزاریی خسِٗ رتٝ وٗ رۆژغٕثیریی، ئاتٛرٜ، تیی، اڵیٗ وۆِٗ ضیاضیی، وٛ: ٖٚ
  ٔذٖ ٘ٗ رٖ ٚ وات دٖ واْ ریٗ رأطٗ ضٗ  وێػٗ ٚ ٔیػتّأیی  پرضٗ تۆ دٚاداچٛٔیع تٗ ٘اٚوات وات. دٖ دٚاداچْٛ تٗ

 . رگرتٖٛ ٖٚ ٔذ ٘ٗ تٗ وأٝ ییٗ ِرۆڤأٗ ٚ ٔیػتّأیی
 : ٚأٗ ٌٗ ، ٔجاِذاٖٚ ئٗ دا ٔٝ ِٗ تٗ ضاڵی ظ غٗ ٜ ِاٖٚ ٌٗ ٜ دیىٗ ٜ پرۆژٖ ٔذیٓ چٗ ٔگ دٖ رادیۆی ِیذیایی، وارٜ  ٌٗ  گٗج

 ضیّیٕار، ٚ وۆڕ ٔجاِذأٝ ئٗ ٔٛضاْ، رۆژٔاِٗ تٛأأٝ تٗ پێذاْ رٖ پٗ خٌٛی ٔٛش، رۆژٔاِٗ یأذٔٝ پێگٗ خٌٛی ٜ ٖٚ )وردٔٗ
 ریی(. ٘ٛٔٗ چاالوٝ ٔذێه ٘ٗ وردٔٝ ر ضپۆٔطٗ

 
 
 NED دیّٛوراضی تۆ ٔیػتّأٝ ضٕذٚلی .2

 ٚ  پێذاْ غٗ گٗ  تٗ  تٗ تایثٗ ٚیطتی ٔٗ لازأج ریىی ِٗ ئٗ وی یٗ زراٖٚ داِٗ (NED) دیّٛوراضی تۆ ٔیػتّأی ضٕذٚلی
 ی تٛدجٗ  ااڵٔٗض  ٖٚ ریىییٗ ِٗ ئٗ وۆٔگریطی ْ الیٗ ٌٗ وٗ جیٙأذا، ِٛ ٘ٗ ٌٗ واْ دیّٛوراتییٗ  زراٖٚ داِٗ پاڵپػتیىردٔی

 واْ ٔاحىِٛییٗ  گرٚپٗ ی پڕۆژٖ د ضٗ دٚ زارٚ ٘ٗ (1200)  ٌٗ زیاتر پاڵپػتی  ضااڵٔٗ ٚیع ئٗ ورێت، دیاریذٖ تۆ تی تایثٗ
 وات. دٖ ٚاڵتذا د ٖٚ ٔٗ (90)  ٌٗ
(NED) ٗ٘ وأذاٚ اٚازٖجی غٛێٕٗ  ٌٗ دیّٛوراتیذا تێىۆغأی ٌٗ  ٔگٗ پێػٗ دا، (1983) ضاڵی ٌٗ  ٖٚ زرأذٔییٗ داِٗ ٌٗ ر 
 رأی تٛێژٖ ٚ چاالوٛاْ تۆ ٘سری ئاڵٛگۆڕی ٚ چاالوی تۆ ق چٗ  تٗ تٖٛ ٚ ئاڕاضتٗ ٔذٚ ٘ٗ رٖ  ویفرٖ یٗ زراٖٚ داِٗ تۆ  یىردٖٚ غٗ گٗ

 جیٙأذا. ٌٗ دیّٛوراتی تٛاری
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(NED) ٖٚزراٖٚ داِٗ ذأیپێ غٗ گٗ ی رێگٗ ٌٗ ٔاورێت ، تییٗ ِرۆڤایٗ جیٙأی وی خٌٛیایٗ ئازادی  وٗ  یٗ ٖٚ تٗ ڕی تا  
 پێٛیطت ٘ا رٖٚ ٘ٗ دیٕا٘ێٕرێٓ، تٗ  ٖٚ ڵثژاردٔێىٗ ٘ٗ  تاوٗ ی رێگٗ ٌٗ واْ دیّٛوراتییٗ ٘ا تٗ دی، تٙێٕرێتٗ  ٖٚ وأٗ دیّٛوراتییٗ

 ٚ  واْ پێٛیطتییٗ ی گٛێرٖ تٗ ڵىٛ تٗ تێت،  دیىٗ ٚاڵتێىی ر ٘ٗ یاْ واْ وگرتٖٛ یٗ  ٚاڵتٗ ی ّٔٛٔٗ ی ٖٚ وردٔٗ دٚتارٖ  وٗ ٔاوات
 وات. دٖ غٗ گٗ واْ جیاٚازٖ  ضیاضییٗ  ٌتٛرٖ وٗ  ریتٗ داتٛٔٗ

 
 رِیاْ: گٗ ٜ ٔاٚچٗ ٔاضأذٔٝ .4
 ٘ۆوارٜ تٗ دٚاتر وٗ ورێت دٖ ژِار ٘ٗ ٜ وٗ وۆٔٗ  پێىٙاتٗ تٗ روٛن وٗ پارێسگاٜ ر ضٗ دیارییىراٜٚ وٝ یٗ ٔاٚچٗ تٗ رِیاْ گٗ
 ضٍێّأٝ. پارێسگاٜ ر ضٗ  خرایٗ عریة، تٗ
 تۆ  ٖٚ تٗ تٖٛ وٛرت ئێطتادا ٌٗ رِیاْ گٗ ٜ ئیذارٖ ، ٖٚ ئیذارییٗ رٜٚ ٌٗ اڵَ تٗ پێىذێت، زا لٗ ڵێه وۆِٗ ٌٗ ، یٗ ٔاٚچٗ َ ئٗ
 لیٓ.( خأٗ زاٜ لٗ  ٌٗ غێه تٗ ٚ وفری ٚ الر زاوأٝ:)وٗ لٗ
   وٗ روٛن وٗ رێسگایپا  واتی وی یٗ غێٖٛ تٗ  ٖٚ وٛردضتأٗ رێّی ٘ٗ تی حىِٛٗ ْ الیٗ ٌٗ ،1991 ضاڵی ڕیٕی راپٗ دٚاٜ ٌٗ
 پێىٙێٕرا. ، ٖٚ گرتٗ دٖ لیٓ( خأٗ زای لٗ وأی ٔاحییٗ  ٌٗ غێه تٗ ٚ ٔذیخاْ رتٗ دٖ ، ِاڵ ِچٗ چٗ ری،وف الر، )وٗ زاوأی لٗ
 زای لٗ الر، وٗ  زای لٗ  ٌٗ واْ تییٗ رایٗ تٗ رێٖٛ تٗ ٚ  رِأگٗ فٗ تۆ تیٕا تٛٔی ٔٗ ٘ۆی تٗ غذا پارێسگاوٗ پێىٙێٕأی ڵ گٗ ٌٗ
 روٛن. وٗ پارێسگای ٔذی ٔاٖٚ تۆ دیاریىرا ٔذیخاْ رتٗ دٖ
 دا،2003 ضاڵی ٌٗ عێراق پێػٛی ڕژێّی رٚخأی دٚای رٔێت، ٔتٗ ئٗ  ٌٗ رِیاْ گٗ ٜ ئیذارٖ رِیی فٗ ٜ پێگٗ پێی تٗ

 ی ٖٚ  غأذٔٗ ڵٖٛٗ ٘ ٘ۆی تٗ ظ ٖٚ ئٗ ٘ات، ئیذاری وی تۆغاییٗ تٛغی تٝ یٗ وٗ ٔذٖ ٔاٖٚ الر وٗ زای لٗ  وٗ رِیاْ گٗ تر جارێىی
 رێّی ٘ٗ زیرأی ٖٚ ٔی ٔجِٛٗ ئٗ ظ، ئیذارییٗ  تۆغاییٗ ٚ ئٗ روردٔی ضٗ تۆچارٖ ٔذیخاْ، رتٗ دٖ  ٌٗ روٛن وٗ پارێسگای

 ، دأراٖٚ الر وٗ زای لٗ  ٌٗ ی وٗ زٖ روٗ ِٗ  وٗ پێىٙێٕا رِیاْ"ی گٗ ی "ئیذارٖ 6/8/2006 رۆژی  ٌٗ تڕیارێه  تٗ وٛردضتاْ
 2008 ضاڵی  ٌٗ رێُ ٘ٗ تی حىِٛٗ وأی، واڕگێڕییٗ  اڵتٗ ضٗ دٖ فراٚأىردٔی ٚ  وٗ ئیذارٖ واراوردٔی پێٕاٚ ٌٗ ٘ا رٖٚ ٘ٗ

 اڵتی ضٗ دٖ  ٖٚ غٗ رٖٚ ٚ ٌٗ ٚ تىرێت ڵذا گٗ ٌٗ ی ڵٗ ِاِٗ رێُ ٘ٗ تری پارێسگاوأی ی ٘اٚغێٖٛ رِیاْ گٗ ی ئیذارٖ تڕیاریذا
 . وٗ ارٖئیذ رغتیاری رپٗ ضٗ  تٗ خػراٖٚ  تٗ پارێسگار
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 : راپۆرتبەشی دوەم

 دەضتپێک* 

ئێطتادا ٌە تٕەِا تۀذرٚضتیەکاْ  ٌە ،خۆپاراضتٓ ٚەک تەغێکی گرٔگ ٚ ضەرەکی تۀذرٚضتی دێتە ژِاردْ
چاٚدێری تازاڕی  کردٔەٚەی ٘ۆغیاری تۀذرٚضتی تۆ ٘اٚاڵتیاْ ٚئەٚیع تە تاڵٚخۆپاراضتٓ کراٚە تە تٕەِای ضەرەکی 

ڤایرۆش ٚ  تاڵٚتٛٔەٚەی دٔی تەغی ٔەخۆغیە گٛازراٚەکاْ تۆ رٚتەرٚتٛٔەٚەی ٘ەر ئەگەرێکی ِەترضیخۆراک ٚ تە٘ێسکر
تەردەٚاَ تە دایکأی دٚگیاْ تۆ کەِثٛٔەٚەی رێژەی ِردٔی ژٔأی دٚگیاْ، تەاڵَ  ذأی ٘ۆغیاریتەکتریا، ٘ەرٚە٘ا پێ

 ؟ٗ یٌە گەرِیاْ ئایا تەَ غێٛەیە

ٌە تەڕێٛتەرایەتی خۆپاراضتٕی تۀذرٚضتی داچٛٔی کردٚە تۆ تەغی چاٚدێری دا تەدٚایەکەی چاٚدێری ٌەَ راپۆرتە
ەٚی کارەکأی خۆپاراضتٕیاْ ڕۀذ پەیچٚ تۆ ئەٚەی تسأرێت تاٚەکٛ ڕتێیذا گرفتەکأی خطتۆتە تۀذرٚضتی گەرِیاْ،

 تێذا دەکریت.

 

 تەڕێٛتەرایەتی خۆپاراضتٕی گەرِیاْ ٔاضأذٔٝ . 1

ٚ ٚ رێّٕای تۀذرٚضتی ٚ تاڵٚکردٔەٚەی ٘ۆغیاری  اْ کارەکأی تایثەتە تە چاٚدێری تازاڕیرِ ٜ گٗٗ یئەَ تەڕێٛتەرایەت
)تەغی چاٚدێری تۀذرٚضتی، تەغی :ن ٌە چۀذ تەظ ٚ ٘ۆتەیەک پێکٙاتٛە تەَ غێٛەیە رٖٚ تۀذرٚضتی، ٘ٗ

 دایکأی دٚگیاْ...(اڵ، ٘ۆتەی چاٚدێری ، ٘ۆتەی کٛتاْ، چاٚدێری گەغەی ِٕٔەخۆغیە گٛازراٚەکاْ ، تەغی تالیگە

تەرێٛتەرایەتی خۆپاراضتٓ تٕەِای کارەکأی ٘ۆغیاری تۀذرٚضتی ٚ رێّٕای ٚ چاٚدێری خۆراکی تازاڕ ٚ گەیأذٔی 
ٚەی عێراق دێٕە گەرِیاْ ٚ تەٚاٚی ەی ئەٚ کەضأەی ٌەدەرٚ٘ۆغیاری تۀذرٚضتی ٌەگەڵ غیکاری خٛێٓ تۆ تەٚا

 خاٚێٕیەٚە.ٛپاک ٚ ٚخۆ پەیٛەضتە تە تۀذرٚضتی ت کە راضتٗئەٚأەغی کە ِۆڵەتی ئەٚ کارأەیاْ پێذەدرێ

 
 خۆپاراضتٕی گەرِیاْچاٚدێری تۀذرٚضتی ٌە ٌیژٔەکأی . 2

 -، دەرەٚەی تازاڕ، ڕٌیژٔە ٘اٚتەغەکأی خۆپاراضتٕی گەرِیاْ ٌەگەڵ لائیّماِیەت پێکٙاتْٛ ٌەَ ٌیژٔأە)ٔاٚتازا
 (.ٚ ٔەریر ٌٛەی کەالر، ڤێتٗ ، عٗٚ ضەرتاغخأەکاْ ئارایػگاٚ  کافتریا، زیادەڕەٚی، ٌیژٔەی ِەرزی پەرٚێسخاْ

ئەَ ٌیژٔأە ٘ەفتأە ضەردأی ئەٚ غٛێٕأە دەکەْ کە پەیٛەضتە تەکارەکأیأەٚە تەاڵَ ٚەک ئۀذاِأی ٌیژٔەکە 
 ٚ دٚاتر لائیّماِیەت تڕیار ٌەضەر ضساکاْ دەدات.  ئاِاژەی پیذەکەْ کاری ئەِاْ تەرزکردٔەٚەی راپۆرتٗ
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 :کاری ٌیژٔەکاْ. 3
 :ٚ کاری ٌیژٔەکاْ تەَ غێٛەیە دیاری کراٚە ٗ ی تٝ خۆٜ ٘ٗ ثٗیٚ وارٜ تا  وٗٗ یر ٜ تاضىراْ ٘ٗ ژٔأٗیٚ ٌ وۆٜ ئٗ

ئەٚ  کێػیکاری چاٚدێری ٔاٚتازاڕە ٌە رٚی پاکٛخاٚێٕی ٚ تۀذرٚضتی خٛاردٔەکأەٚە ٘ەرٚە٘ا   ٌیژٔەی ٔاٚتازاڕ: -
 ضەِْٛ لەتارەی ٔاْ.  کێػی، تە ّٔٛٔە  ٖٚىرایاریاْ تۆ دیخٛاردٔأەی کە وێػ

تاضی ٌە چۆٔیەتی کارەکأیاْ کرد: "٘ەفتأە ضەردأی دٚکاْ ٚ ش، ئۀذاِی ٌیژٔەی چاٚدێری تازاڕ، عسەدیٓ عەتا
 جٍِٛە فرۆظ ٚ ضەرتاغخأەٚ ئارایػگاکأی ٔاٚ تازاڕ دەکەیٓ".

ٚ جٍِٛە فرۆغەکاْ کە ئەٚ  کردٔی دٚکأذاریّٕاٌەَ ٌیژٔەیەدا خۆپاراضتٓ ٘ەڵذەضتێت تە رێ ٌیژٔەی زیادەڕەٚی: -
ئاٚی تٛتڵ  :ئەٚأیع ٚەک ،دٚکأەکاْ یاخٛد کۆگاْ یخٛاردٔأەی تە خۆر پێکٙاتەکەیاْ تێکذەچێت ٔە٘یٕرێتە پێػ

 ٚ چپص ٚ ترٔج ٚ چۀذ خٛاردْ ٚخٛاردٔەٚەیەکی تر.

اْ تۆ ئەٚ غٛێٕأەیە کە تە کاری ئەٚ تۆ ئەٚەکرد٘ێّای  ،ِحەِەد غٛکر، ئۀذاِی ٌیژٔەی غارەٚأی تۆ زیادەڕۆی
ٚە ٌە پێع  زیادەڕۆیی ئەٚ خٛرادٔأەی تە گەرِی پێکٙاتەکەیاْ دەگۆڕێت ٌەالیەْ دٚکأذارەکأەٚە دە٘ێٕرێتە دەرٖ

ٚتی: "٘ەڵّەتێکاْ دەضتپێکردٚە تەٚاٚی ئەٚ غٛێٕأە دەگرێتەٚە کە خۆراک دە٘ێٕٕە دەرٚەٚ ٌە پێع  .خۆر دایذۀێٓ
 .خۆر دایذۀیٓ "

 ٚتیػی: "تاٚەکٛ دٚجار رێّٕاییاْ دەکەیٓ ٌە حاڵەتی دٚتارە تٛٔەٚەی ضسا دەدرێٓ".

ئەَ ٌیژٔەی غیکار تۆ تەٚاٚی ئەٚ خٛاردٔأە دەکات ٌە ئێرأەٚە دە٘ێٕرێٕە گەرِیاْ،  ٌیژٔەی ِەرزی پەرٚێسخاْ: -
 ادرێت تێتە ٘ەرێّەٚە.٘ەر خٛاردٔێک ٌەالیەْ ٌیژٔەکەٚە دٚای غیکارکردْ پەضۀذ ٔەکرێت ئەٚا رێگەی پێٕ

چاٚدێری ٘ەِٛ ئەٚ خٛاردْ ٚ ضەٚزأە دەکات کە دە٘ێٕرێٕە عەٌٛەی کەالر،  :ٌیژٔەی خۆپاراضتٓ ٌە عەٌٛەی کەالر -
ٚەک ضەرپەرغتیاری چاٚدێری خۆپاراضتٕی گەرِیاْ ئاِاژەی تۆکرد، ٌەَ ضاڵذا ٘یچ راپۆرتێکیاْ دەرتارەی خراپی 

 خۆراک ٌە عەٌٛەی کەالر ٔە٘یٕراٚەتەٚە تۆ خۆپاراضتٕی گەرِیاْ.

کردٔی پاکٛخاٚێٕی غٛێٕەکأە ٌەگەڵ یکاریاْ رێّٕای پێذاْ ٚ چاٚدێر کافتریاکاْ: ٌیژٔەی ضەرتاغخأەٚ ئاریػگاٚ -
 تەکار ٔە٘ێٕأەٚەی ئەٚ کەٌٛپەالٔەی کە ٌە رٚی زأطتیەٚە ٔاتیت تۆ دەکەش تەکارتٙێٕرێت.

ی ئەَ ٌیژٔەیە چاٚدێری گۆغت دەکات، رێگری ٌە فرۆغتٕی گۆغتی تێّۆردەکەْ ٌەگەڵ چاٚدێر ٌیژٔەی ڤێتۀەریی: -
پاکٛخاٚێٕی غٛێٕی گٛغتفرۆغەکاْ، دەرتارەی ئەٚ گۆغتأەغی کە دە٘ێٕرێٕە ضەر ڕیگاٚتأەکاْ ٚ دەفرۆغرێٓ 

 .ّٔٛٔەظ رێگای ضاڵح ئاغا
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ٚتی: "ٌە ئێطتادا رێّٕایاْ پێذراٚە  ،گەرِیاْی خۆپاراضتٕ تۀذرٚضتی ٌە تۆفیك ِحەِەد، ٌێپرضراٚی تەغی چاٚدێری
 دەٚاِیاْ یاْ دٚتارە کردٔەٚەیاْ ضسا دەدرێٓ". ئەٚ گۆغتفرۆغأە، ٌە حاڵەتی تەر

ٍِیۆْ دیٕاری  ٘ەزار تاٚەکٛ دٚ ٠٥ە ٌە ٔێٛاْ یٚەکرد: "ضساکەیاْ ِادی ٌٗ یتاض ەٚە،جۆری ضساکەغیأ ٌەتارەی
 عێرالی"

 
 خۆپاراضتٕی گەرِیاْ تەغی چاٚدێری تۀذرٚضتی ٌە ٚ چاالکیەکأی  ئاِار. 4

ٚ چاالکیەکأی تەغی  ٌە ِاٚەی ضاڵی راتردٚدا کار ،ی چاٚدێری کەٚتْٛتە پێی ئەٚ ئاِارأەی کە دەضت یەکە
 :ٛەیە تٛەێپاراضتٕی گەرِیاْ تەَ غچاٚدێری تۀذرٚضتی ٌە خۆ

 ٨٥٠٨ٚ چاالکیەکأی تەغی چاٚدێری تۀذرٚضتی تۆ ضاڵی  ئاِار

 ِۆڵەت ٨٧٠ ژِارەی پێذاْ ٚ ٔٛێکردٔەٚەی ِۆڵەت ٠

 کەش ٠٠٥٩ اْە تۆ کرێکارژِارەی پێذأی ٔاضٕاِ ٨

 کەش ٠٠٥٩ پػکٕیٕی تالیگەیی تۆ کرێکار ٣

ٌەالیەْ ٌیژٔەی چاٚدێری ٌە  ٠٨ داخطتٕی غٛێٕی ضەرپێچیکار ٥
 خۆپاراضتٕی گەرِیاْ

تە ٘اٚتەغی خۆپاراضتٓ ٚ  ٠٣٩ ەراِەکردْغضسای ضەرپێچیکار تە ٠
 ٠٨٣لائیّماِیەتٌیژٔەی 

 تەْ ٥٥٥٩٦ دەضتگرتٓ تەضەر خٛاردٔی تەضەرچٛ ٦

 

 ِۆڵەتی خۆپاراضتٕی گەرِیاْ تاٚەکٛ ئێطتا ٔاٚی خۆپاراضتٕی ضٍێّأی ٌەضەرە .5

تۀذرٚضتی ٚ خۆپاراضتٕی تایثەت ٚ ضەرتەخۆی خۆیەتی، تەاڵَ  تٝٗ یرا تەڕێٛتِٗاٚی چۀذیٓ ضاڵە گەرِیاْ خاٚەْ 
سگا ٚ خۆپاراضتٕی تاٚەکٛ ئێطتا ئەگەر ِۆڵەتێک ٚەرتگریت تۆ کارکردْ ٌە خۆپاراضتٕی گەرِیاْ ئەٚە ٔاٚی پارێ

 ضٍێّأی ٌەضەرە.
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ی تۆکردیٓ کە تاضی ئەٚە ، تٖٛدەضتثەکار ٗ ی ٘ەفتەیەکٖ ٌەکاتی ئەَ تاضەدا ٌێپرضراٚی تەغی چاٚدێری کە ِاٚ
تٝ کار تەَ  ٚ تەِسٚأە ِۆڵٗ ەکارتێکی تازەیاْ ئاِادەکردٚە ٔاٚ ٚ ٌۆگۆی تایثەتیاْ تە خۆپاراضتٕی گەرِیاْ ٌێذاٚ

 ت تە کرێکار ٚ خاٚۀکارەکاْ.ٌۆگەٚ ٔاٚەٚە دەدرێ

 
 "ٌیژٔەکأی چاٚدێری چۀذ ِأگێکە چاالک تٛٔەتەٚە". 6

ٚی ڕتکەْ ٌە تازاڕدەتێت تە تەردەٚاِی چاٚدێری رەٚغتی  لائیّماِیەتچاٚدێری تۀذرٚضتی خۆپاراضتٓ ٚ ٌیژٔەکأی 
ٔذ تەَ غێٛازە دەکرێت، کارەکاْ تاچەتۀذرٚضتی ٚ ٔرخی خٛاردْ ٚ غتِٛەک، تۆ ئەٚەی تسأیٓ ٌە گەرِیاْ 

 ضەردأی ِەیذأی تازاڕی کەالر ٚ دٚکأەکأّاْ کرد.

ِەجیذ ئەحّەد، دەضتی تەلطەکردْ کرد دەرتارەی ٌیژٔەکأی چاٚدێری ٚ ٚتی: غتفرۆغی ِەجیذ، دٚکأی گۆٌە 
دەضتکێع  ٚ یە"ئەٚەی دێٓ ٘ەفتأە تە ئێّەی دەڵێٓ تۀٙا ئەٚەیە کە غٛیٕەکەِاْ پاک راتگریٓ تەیأیاْ ضەدر

 تپۆغیٓ".

دٚاتر رۆغتیۀە الی ِاضی فرۆغەکاْ تۆ ئەٚەی تسأیٓ تاچۀذ خۆپاراضتٓ گرٔگی تەَ الیۀە داٚە، ٌێرە ِحەِەد 
ئِٛیذ، لطەی تۆکردیٓ ٚ ئاِاژەی تەٚەکرد: "ٌیژٔەکاْ تەش غەراِەکەت تۆ تٕٛضٓ ئیتر کێػەیاْ ٔیە ٚ ئەَ ٘ەفتەیە 

 ٘ەزار غەراِەیاْ وردَٚ".  ٧٥

 .ٕەِاییە ٔیە کە تۆیاْ دیاریکراٚەغٝ ٌەالیەْ ٌیژٔەکأەٚە تە٘ۆی ئەٚە تٛە دٚکأەکەی ٌەضەر ئەٚ ت ضساوٗ ٘ۆکاری
ٌەضەر ئەٚەغی ئاخۆ تاچۀذ ٌیژٔەی چاٚدێری گرٔگی تە تٕەِاکأی تۀذرٚضتی ٚ پاک ٚخاٚێٕی دەدات ٌەکاتی 

ۀذ ِأگێکە کەٚتٛٔەتە خۆیاْ ٘ەفتأە چ  ضەردأیەکأیاْ، خاٚۀی دٚکأی ِاضی فرۆغی ضیرٚاْ ٚتی: "ئەِٗ
تا لەیراْ تٛ ٚەک ئەٚەی تۀذرٚضتی خەڵک گرٔگ ٔەتێت ضەردأیاْ ٔەئەکرد، ئێطتا کە ضەرداْ  ،ضەرداْ دەکەْ

 دەکەْ گرٔگی دەدەْ تە پاک ٚ خاٚێٕی".

 خراپە یاخٛد ٔا".اْ دەکەْ غارەزاییاْ ٌە ِاضی ٘ەر ٔیە تا تسأٓ یئەٚ ٘ێّای تەٚەغکرد: "ئەٚ ٌیژٔەیەی ضەردأ

  ئۀذاِی ٌیژٔەی زیادەڕەٚی ٌٗ ،ییٌە تەراِثەر ضەردأی کردٔیاْ تەغیٛەیەکی کەِتر ٌە ِاٚەی لەیرأی دارا
خۆپاراضتٓ، تاضی ٌەٚەکرد: ئەٚکاتیع دەرچٛٔیاْ ٘ەتٛە، تەاڵَ کەِترتٛە ئەگیٕا ٘ەر رێّٕای خۆیاْ گەیأذۆتە 

ت ئەٚکات دەٚاِیاْ کەِتر تٛە، ٌە ٘ەفتەیەکذا ضێ رۆژ دەرچٛٔیاْ غٛێٕەکاْ، ٚەک ٘ەِٛ دەزگاکأی دیکەی حکِٛە
 ٘ەتٛە.
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ِحەِەد غٛکر، ٚتیػی: "ٌەگەڵ ئەٚەی ٌیژٔەکاْ ئێطتا چاالکٓ، تەاڵَ ٘ەر کەِٛکٛرتی زۆر ٘ەیە تەتایثەت ٌۀاٚ 
 تازاردا".

 
 تٛٔەی ڤایرۆضی جگەرتاڵٚ ٚ ِەترضیٚ ٔەتٛٔی ٌێپێچیٕەٚە  کەِی تەدٚاداچْٛ. 7

ەٚ حاڵەتە تۀذرٚضتی ٚ ٔەخۆغیأەی ِاٚەیەکە رێژەکەی ٌە ضٕٛرەکە زیاتر تٛە، ڤایرۆضی جگەرە، تەٚتەی یەکێک ٌ
یە ٌە ٔۆریٕگەکأی دداْ یپطپۆرێکی تالیگەی ٘ۆکاری ضەرەکی تاڵٚتٛٔەٚەی ڤایرۆضی جگەر ٌە گەرِیاْ کەِی چاٚدێر

 ە دەکریٓ.ٚ ئەٚ خٛاردٔأەی کە ٌە دەرٚەٚە ٘اٚرد ٚ ضەرتاغخأە ٚ ئارایػگا
ٌە ضەر ئەَ تاتەتە ٘ێّای تەٚەکرد تە غێٛەیەکی تەرتاڵٚ ئەَ ڤایرۆضە زیادی کردٚە  ،تالیگە پطپۆڕیئەیاد ِحەِەد، 

کأی ددأە ەکی ضەرەکی ڤایرۆضەکە ٌە ٔۆریٕگەٌە گەرِیاْ: "ئەٚأەی کە ئێّە تەدٚاداچّٛٔاْ تۆ کردٚە تەغیٛەی
 راٚەتەٚە تۆ کەضە تٛغثٛەکاْ".زاگٛ

غێکی زۆری پسیػکأی دداْ پەیڕەٚی رێّٕایەکأی رێگری ٌە ٔۆریٕگەی دداْ تەێٕێتەٚە تۆ ئەٚەی ڕەگەئەٚەظ د
 کردْ ٌە گٛاضتٕەٚەی ٔەخۆغیە ڤایرۆضەکاْ ٔاکەْ ضەرەڕای ئەٚەی کە رێّٕایی پێذراٚە.

ٕەٚە تۆ ٕغێٛە تە٘ۆی ئەٚەی تەغێکیاْ کەٌٛپەٌەکاْ تەکاردێ : ئارایػگاٚ ضەرتاغخأەکأیع تە ٘ەِاْیٚتیػ
ە تەتایثەت تەکار٘ێٕأی گٛێساْ تۆیە ئەِەظ دٚتارە ٘ۆکارێکی ضەرەکیە تۆ گٛاضتٕەٚەی ئەَ ڤایرۆض ،زیاتر ێهکەض

 تە٘ۆی ئەٚەی ئەَ ڤایرۆضە راضتەٚخۆ ٌە رێگای خٛێٕەٚە دەگٛازرێتەٚە.
 

 ؟ەڵیٓ دەرتارەی ٌیژٔەکأی چاٚدێری٘اٚاڵتیاْ چی د. 8

 اْێّٕاییر ٔػێٛە پێٛیطتە ٌیژٔەی چاٚدێری تە تەردەٚاِی چاٚدێریاْ تکات ٚگاکاْ تە٘ەِاتیػاضەرتاغخأەٚ ئار
 تەاڵَ ٘اٚاڵتیاْ گٍەیەکی زۆریاْ ٘ەیە ٌەَ تارەیەٚە. ،پێثذات

ٚە تەَ غێٛەیە تاضی ضەرتاغخأەکأی تۆ کردیٓ ٚ ٚتی: ەکارزاْ ِحەِەد، کە ٌەضەرتاغخأەیەک دە٘اتە دەر
الیۀی تەرپرش ٌەَ  یەک ٚ دێّەٚە تەتێ ئەٚەی پرچُ چاک تکەَ، ٔازأُٗ "زۆرجار ٌەتەر پیطی دەچّە ضەرتاغخأ

 تەغێکیاْ ٘ێٕذە پیطٓ غتەکأیاْ تەتێ ئەٚەی تەعمیُ تکرێت تۆ کەضی دیکەی تەکاردێٕٓ".؟ غٛێٕأە کێیە

رێک ٌی، دأیػٛی ٔاحیەی رزگاریە، تاضی ٌەٚ ضەردأەی کرد تۆ ئاریػگایەکی ئەٚ ٔاحیەیە ٚ ٚتی: "جاەغاجٛاْ ع
 ّە ئاریػگایەک ٘ێٕذە غتەکأی پیص ٚ کۆْ تْٛ پێطُ ٘ەِٛی تٛ تەزیپکە".ترۆغ
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ئاریػگا تە٘ۆی ئەٚەی تەرکەٚتەی راضتەٚخۆی ٘ەیە ٌەگەڵ تۀذرٚضتی ِرۆڤ پێٛیطتە  ٌەٚەغکرد کەٝ ئەٚ تاض
 ٌیژٔەکأی چاٚدێری تەتەردەٚاِی ضەردأیاْ تکەْ.

ٚەکە ٌێپرضراٚی تەغی تٛ دەضتثەکارِاٚەی ٘ەفتەیەک تٛ  ،دێریتۆفیك ِحەِەد، ٌەکاتی ضەردأەکەی یەکەی چاٚ
لطەکأی کرد کە زۆر تەداخە تۆ ئەٚەی دەضتی تە تەٚەچاٚدێریی تۀذرٚضتی ٌە خۆپاراضتٕی تۀذرٚضتی گەرِیاْ. 

یٕیاْ ٛە تەدەر ٌە چۀذکارێکی دیاریکراٚ ٘یچی دیکە تکات. ٚتیػی: "تەڵیەتیە تاٚەکٛ ئێطتا ٔەیتٛأیئەَ تەڕێٛتەرا
دٚا ٌەٚێ ضیّیٕار ٚ خٛي تکەیٕەٚە اْ تۆ درٚضت تکەْ تۆ ئەٚەی ٌەِەٚپێذاٚیٓ ٌە ِأگی ئازاری ئەِطاڵەٚە ٘ۆڵێکّ

ٔەک تۀٙا کارەکأّاْ ٌە چٛار چێٛەی رێّٕای ٚ ضسا  ،تۆ ئەٚەی کارەکأّاْ جیاٚازتر تکەیٓ تەرەٚ پێػی تثەیٓ
 تێت".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضتی ٌەکاتی ضەردأی تازاڕ ٚ دٚکاْ ٚ ِارکێتەکاٌْیژٔەکأی چاٚدێری تۀذرٚ
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 ضساکأی خۆپاراضتٓ چیە تۆ ضەرپێچیکاراْ؟ ئایا ِۆڵەتیاْ ٌە کەش ٚەرگرتۆتەٚە؟. 9

دیاری  یتڕی ضساٚ ِاٚەی ضسا ارێهکیچ٘ەر ضەرپێچیەک ضسای خۆی ٘ەیە تە پێی یاضا، تەَ پێیەظ ٘ەر ضەرپێ
ێت، تەپێی زأیاری یەکەی ڕساکاْ تە تەکٍیف ٚ داٚاکاری دەگۆار ضکراٚی خۆی ٘ەیە، تەاڵَ ٌە گەرِیاْ زۆرج

تەر حسب ٚ الیۀە تەرپرضەکأی ٔاٚچەکە تۆ کەِکردٔەٚەی  ٌە کەضە ضسادراٚەکاْ پۀا دەتۀە٘ۀذێک  ،چاٚدێری
 ِادی تێت یاْ داخطتٓ یاخٛد گرتٓ. چضساکأیاْ 

٘ێّای تەٚەکرد: "ٌە کاتی ضەردأی  ،رِیاْگەتۀذرٚضتی ضەرپەرغتیاری تەغی چاٚدێری ٌە خۆپاراضتٕی 
دار دەکرێٕەٚە، تەاڵَ ئەگەر ضەرپێچیەکی زەق ٚ اجار ئاگئەگەر ضەرپێچیەکە کەَ تێت یەکەِ ٌیژٔەکأّاْ ٌە غٛێٕێک

ٌە حاڵەتی دٚتارەکردٔەٚەی ضەرپێچیەکە  ،دیاریکردتێت ئەٚکات کەضەکە تۆ ِاٚەی پازدە رۆژ غٛێٕەکەی دادەخرێت
 رۀگە تگاتە رادەی ٚەرگرتٕەٚەی ِۆڵەت".لٛرضتر دەتێت 

 :تۆفیك ِحەِەد، تە ضەرضٛڕِأەٚە ٚتی ؟تەَ پێیەتێت دەتێت ٌە گەرِیاْ تاٚەکٛ ئێطتا چۀذ ِۆڵەت ٚەرگیراتێتەٚە
 "٘یچ".

 

 کێػە ٚ گرفتی ٌیژٔەکأی چاٚدێری. 10

وأٝ  ارٖید  گرفتٗ  ٚ ئۆتۆِثێً ٌٗ  تٛٔٝ جێگٗ ٔٗ ،ٚ گرفت ِٛوٛرتٝ ٚ وێػٗ وٗ  ٓ ٌٗیظ ٔ ٌیژٔەکأی چاٚدێری تێ تٗ
 ٚ ٌیژٔأە تەتەردەٚاِی دەتێت چاٚدێری تکەْ. واتێىذا ئٗ  واْ ٌٗ ژٔٗیٌ

  یەکێک ٌە کێػە ضەرەکیەکأی تەغی چاٚدێری ٔەتٛٔی ئۆتۆِثێٍە تۆ ٘اتٛچۆکردْ، تەٚتەی ٌێپرضراٚەکەی ئەَ گرفتٗ
تەٚاٚی تەظ ٚ ٘ۆتەکأٝ   َ گرفتٗ ی یەکەی چاٚدێری ئٗپێٝ تەدٚاداچٛٔ ٚایکردٚە کارەکأیاْ خێراتر ٔەڕٚات، تٗ

 . خۆپاراضتٕی گەرِیأٗ

ٚاْ کارەکأیاْ تە تۀٙا ٌە ژٚرێکذا رایذەکەْ تۀٙا غٛێٕی غەظ  یەکێکی دیکە ٌە گرفتەکأیاْ ٔەتٛٔی غٛێٕە، ئٗ
ی ٌیژٔەکأیاْ  تۆ کۆتٛٔەٖٚکارِۀذی تۀذرٚضتی ٘ەیە، ٘ەرٚە٘ا ٔەتٛٔی ٘ۆڵ  ٠٨اڵَ ئەَ تەغە  کارِۀذی تێذایە، تٗ

 ٌە کێػەکأی تەغی چاٚدێری.  ٗ یٚ پێػکەغکردٔی خٛي ٚ ضیّیٕار تۆ کارِۀذ ٚ کاضثىارەکاْ یەکێکی دیکە
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 کأّاْەکار ەٌ ەٚەتۆدضاردکر ەیّێضساکاْ ئ ەٌ یغۆٚ چاٚپ یالٚاز: کاْەژٔیٌ یٔذاِأەئ. 11

 یکردٔەراِەضساداْ ٚ غ ەٌ تێکرەد یاٚازیج ت،یەّماِیائل یکأەغە٘اٚت ەژٔیٌ یٔذاِأەکاضثکاراْ ٚئ ەیٚتەت
 تێکرەد اْەیکیەچێرپەض ەٌ یغۆچاٚپ اْی ەٚەتێکرەِذەک ەراِەغ ڕیٚ ت ضسا ی ِاٖٚ ەک  کٗەیەٛێغ ەت کاراْیچێرپەض
 .تێکرەد ێجەثێج ۆیخ کەٚ ەضساک ظەکید یکێٔذە٘ ۆٚ ت شەک کێٔذە٘ ۆت

 ەک ەتٛ داەٚەٌ ٔٙاەت ەکیەاٚازیج کاتەدەٚەت ەئاِاژ تۀذرٚضتی، یرێچاٚد یغەت یػٛێپ یپرضراٚێٌ ەِەت تەتارەض
 .ٓیرچاٚتگر تٗ ەٌ ەکەضەک یخۆتارٚد ەکردٚ یطتیٛێپ کجارێٔذە٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌیژٔەکأی چاٚدێری تۀذرٚضتی ٌەکاتی ضەردأی تازاڕ ٚ دٚکاْ ٚ ِارکێتەکاْ
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 ٓەیکەد یارید ەّێئ ەضساک ٚاەئ تێتەٚیەذرٚضتٔەت یٔیەالەٌ کێٕێغٛ یچێرپەض رەگە: "ئیػیٚت د،ەِەِح ْەضەح
 کەٚ تیەّماِیلائ ۆت ەٚ ٕٗەیکەرزدۀٛضراٚ ت ەک تێتەداخطتٓ ٔ یضسا ٔٙاەت کات،ەد ێیجەثێج عیپاراضتٕۆخ رە٘
 ".کاتەد ێیجەثێج ٚەغار ٚ ئ ەیذاریئ

 ۆت ەٚەتەڕێگەد تیەِّمایلائ یکأەغە٘اٚت ەژٔیٌ ەٌ یرێچاٚد یغەت یٔذاِأەئ یکأەرتۆراپ یٔجاِەئ ظێیەپ َەت
 .تێداخطتٓ ت ەضساک رەگەئ ەٚەّماِیلائ ْیەالەضساکاْ ٌ یکردٔێجەثێج یارڕیت ۆت تیەّماِیلائ

کرد  کاْییەاٚازیج ەٌ یتاض ەیەٛێغ َەت تیەّماِیلائ یػگاکأیئارا یرێچاٚد ەیژٔیٌ ەٌ پاراضتٓۆخ یکێٔذاِەئ َەاڵت
ٚ کار  ەٚەتۆکرد یگاتػیائار تۆڵەِ ێتەت ەتەرەع یکێژٔ ەیکۀەخاٚ ەک ەکیەػگایئار ٕذٚیز ەی: "ّٔٛٔەٚەکرد یٚ رٚٔ

 ّاْیداخطتٕ یداٚا یرچەگەئ طتاێئ کٛەتاٚ َەاڵت ،ەکید یکأۀیەال ٚ عیٚ ئاضا پاراضتٓۆخ یرجەِ ێت ەت کاتەد
 ".ەکردٚۀ ۆت یداخطتٕ ّماَیلائ َەاڵت ،ەکردٚ

 یٔجاِەئ ەیٚەئ ۆی٘ەت اْیکأەکار ەٌ ەٚەتەاردتٛٔض ەکەژٔیٌ یٔذاِأەئ کەٚ ٚاْە: ئ ٖٚ ىردٖیرٚٔ ،ٓیدەعس ڵفاز
 یٔذەٛەیپ ەػأێَ ک ئٗ کذاێکات ەٌ ت،ێٔرەیۀاگ ضساەت ۆیخ کەٚ کاْەضەک ەٚیۀ ۆیٚتەئ یگرٔگ اْیکأەدٚداچٛٔەت

 .ەیە٘ ەٚەکەڵخ یأیژ ەت ۆیٚخەراضت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دەضتثەضەراگرتٕی خٛاردْ ٚ کااڵی تەضەرچٛ ٚ خراپ
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 اردەم: راسپ هیشى سێ به

 
 تە٘ێسکردٔی گەرِیاْ خۆپاراضتٕی تە گرٔگیذاْ ٚ تۀذرٚضتی تٕەِاکأی گرٔگتریٓ ٌە یەکێکە خۆپاراضتٓ. 1

 ٚ گەرِیاْ دأیػتٛأی خسِەتکردٔی تۆ گرٔگ ٘ۀگاٚێکی دەتێتە پێذاٚیطتیەکأیاْ داتیٕکردٔی ٚ کەرتەکەیاْ
 .تاٚەکاْ ٔەخۆغیە تەغێکی ٌە دٚرتٛٔیاْ

 یرأٝ لٗ واتٝ  ٌٗ ، وردٖٚ واریاْ تر چاالوأٗ چاٚدێریی وأٝ ٌیژٔٗ دارایی، یرأٝ لٗ پێع تردٜٚرا ضاڵی ٔذ چٗ ٌٗ. 2
 . ٖٚ تذرێتٗ  ٌیژٔأٗ َ تٗ ت تایثٗ خٝ تایٗ  پێٛیطتٗ ، ٚتٖٛ تێىٗ ضطتٝ واْ ٌیژٔٗ وارٜ ، ٖٚ داراییٗ

 ٚ فرۆغگا ٚاِٝ ردٖ تٗ تٗ ٜ ٖٚ ئٗ تۆ  یٗ ٘ٗ ئۆتۆِثیً ت تایثٗ تٗ ٚ یذأٝ ِٗ پێذاٚیطتی  تٗ پێٛیطتیاْ واْ ٌیژٔٗ. 3
 .تىرێت تۆ پێٛیطتیاْ واری ئاِادٖ  ٖٚ ِڕٖٚ ٌٗ  پێٛیطتٗ ، ٖٚ ٔٗ تىٗ ر ضٗ تٗ واْ دٚوأٗ

 ٚ ر تٗ تگیرێتٗ پێٛیطت ٔگاٜٚ ٘ٗ  ٖٚ رٖٚ َ ٌٗ  پێٛیطتٗ ورێت، دٖ چاٌٚێپۆغیٓ ٚ ٌێخۆغثْٛ ٚ  ٚاضتٗ تٛٔٝ  تٗ ضت ٘ٗ. 4
 .تىرێت وذا تٗ ٌٗ یاْ ڵٗ ِاِٗ  وٗ رپێچیٗ ضٗ ٜ تارٖ لٗ پێی تٗ ٚ ن یٗ ن ٖٚ وٝ ِایٗ تٕٗ پێیٗ ت واْ تٗ حاڵٗ ِٛ ٘ٗ
 ٜ پێػیٕٗ  ٌٗ وارٜ واْ تازاڕٖ زیاترٜ چاٚدێرٜ ٘ا رٖٚ ٘ٗ ٚ رِیاْ گٗ وأٝ ٔىارٖ خاٖٚ تۆ پػىٕیٓ  ٌٗ زیاتر ٚردٜ. 5
 . یٗ ٘ٗ  ٖٚ ٘اٚاڵتیأٗ ٔذرٚضتٝ تٗ  تٗ ٔذٜ یٖٛ پٗ ٚخۆ راضتٗ  چٛٔىٗ ، خۆپاراضتٕٗ تٝ رایٗ رێٛتٗ تٗ
 تکەْ، تۀذرٚضتیەکاْ رێّٕایە پەیڕەٚی خاٚۀکارەکاْ ئەٚەی تۆ ٘ۆکار ٔاتێتە تیۆری رێّٕای پێذأی تەتۀٙا. 6

 تۀذرٚضتیەکاْ رێّٕایە ٔەکردٔی پەیڕەٚ ِەترضیەکأی ٌەضەر پێثذرێت زأیاریاْ ضیّیٕار ٚ خٛي رێگەی ٌە پێٛیطتە
 .تیاْ٘اٚاڵ ٌەضەر

 ڤایرۆضی ٜ ّٔٛٔٗ ٌٗ ورێت ٌێذٖ ڤایرۆضیاْ ٚ خۆغی ٔٗ ٔذێه ٘ٗ ٜ ٖٚ تاڵٚتٛٔٗ ترضی ِٗ وٗ ٜ غٛێٕأٗ ٚ ئٗ  پێٛیطتٗ. 7
 ٚ رچْٛ دٖ ،(دداْ ت تایثٗ تٗ واْ پسیػىیٗ  وٍیٕىٗ ٚ ئارایػتگا ، رتاغخأٗ ضٗ) وأٝ غٛێٕٗ ن ٖٚ ٚ ر جگٗ

 . غٛێٕأٗ ٚ ئٗ ٔأٝ خاٖٚ  تٗ ْ تذٖ  ٖٚ ٚتارٖ ٌٗ پێٛیطت ٘ۆغذاریی ٚ ّٕاییرێ ٚ تىرێت تۆ تیاْ تایثٗ ٜ ٖٚ روردٔٗ ضٗ تٗ
 کە ئێرأی تەضتٛی جگەری ٚ لەدەغەکراٚ گۆغتی ٌە زۆر تڕێکی تەضەر دەضتگرتٓ ئەِطاڵەٚە ٌەضەرەتای. 8

 پەیٛۀذیذار ۀیالی پێٛیطتە تاڵٚکردٚە، گەرِیاْ دأیػتٛأی ٌۀاٚ زۆری ٚدٚدڵیەکی ترش گەرِیاْ ٘ێٕراتٛە تەلاچاغ
 .تێت ٚاَ ردٖ تٗ وأٝ چاٚێرییٗ خۆپاراضتٓ ٚ غێٛەیە ٌەَ حاڵەتی دٚتارەتٛٔەٚەی ٌە رێگرتٓ

 کارتەکأی ٚ ِۆڵەت ٌە تەغێک ئێطتا تاٚەکٛ گەرِیاْ، ضەرتەخۆی ئیذارەی تە تْٛ ٌە زۆر ِاٚەیەکی دٚای. 9
 ضەرتەخۆی تەڕێٛتەرایەتی خاٚۀی خۆی رِیاْگە ٌەکاتێکذا ٌەضەرە ضٍێّأی ٔاٚی خۆپاراضتٓ تٝ رایٗ ڕێٛتٗ تٗ

 .تثات تەِە پەی پەیٛۀذیذار الیۀی پێٛیطتە پرضیارە جێگەی ئەِەظ خۆپاراضتٕە، ٚ تۀذرٚضتی
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 رِیاْ: گٗ خۆجێی تٝ حىِٛٗ چاٚدێرٜ ٜ وٗ یٗ ضتافٝ *
 
  وٗ یٗ رغتیارٜ رپٗ ضٗ ٌی، ٖٚ یذِ حٗ د حّٗ ئٗ .1
  ردٖ رٖٚ پٗ ٜ دۆضیٗ ٚیٌێپرضرا د، ِٗ ِحٗ ْزریا .2
 ٔذرٚضتٝ تٗ ٜ دۆضیٗ ٌێپرضراٚی ،ضاڵح رێٕاش .3
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