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الیھنھ بھ تھنیا ر�کخھردادەنر�ت کھ ب�  ڕاگھیاندو پھیوەندیکردن لھ کۆماری ع�راق، دەزگای ڕاگھیاند و پھیوەندیکردن  كانىپا�پشت بھ یاسا       

  گھیاندن و گھیھنراوی زاننیاری ھۆیھکانی ڕاگھیاندن لھع�راق و دەستکھوتھکانی.لھکھرتی پھخشکردن و ن�راو پھیوەندیکردنی 

ی یاسا و ر�سای گرنگ و ر�کخستنی پھخش و کاری ڕاگھیاندن لھ نلھسھر ئھم بنھمایھ کارە گرنگھکانی ئھم دەستھیھ چھسپاندنی بنھرەتھ بۆ دانا      

پھخشی  کھ ل�پرساوی پ�وانھیبھگو�رەی بھسستنی مۆ�ھت�  زانیاریھکی بھکار کھداو ال�کراوه دەستھکھ پشتی بھستووە لھسھرق، لھبھرئھوە ع�را

  ڕاگھیاندن تیایدا دیاریدە کر�ت بھوالیھنھ ڕاگھیاندنانھی کھ مۆ�ھتیان ھھیھ لھ ع�راق و بھناوی (خشتھی ر�نمایی پھخشی ڕاگھیاندن).

) لھ ١٩، مادەی () لھ دەستوری ع�راقی٣٨تنی ئازادی ڕادەربرین، ھھروەھا برگھی یھکی مادەی (یھ پشت دەبھش� لھسھر بنھمای ر�زگرخشتھئھم       

) لھ ڕاگھیاندنی جیھانی مافی مرۆیی لھسھربھستراوە ھھروھا ئھو ر�نمایانھی کھلھم خشتھیھدا ١٩سھردەمی ن�ودەو�ھتی مافی مھدەنی و سیاسی و مادەی (

تارستان�تی و مرۆڤایھتی شب�وکردنھوەی بیروباوەری ھاتووە لھ ھھمان کات ئامانجی چھسپاندنی ئھم ھاوسھنگی و وردبین و جیاوازی نھکردنھ لھ ن�وان 

دەستھیھ لھ ر�گھی ئھم خشتھیھوە ئامانجی ئھم   کھلھ باوەری سھربھستی مافی مرۆڤ لھپ�ش ھھموو شت گرنگی بدر�ت بھبھرژەوەندی گشتی.

یکری فل�بوردنی ڕەگھزێ و نھتھوەیی و دینی  �کخستنی جۆرەکانی دەربرینھ بھش�وەیھک ماوە نھدات بھ ھاندان بۆ کاری توند ڕەویی و ڕک کینھر

بھ�نر�ت بھ ھھموو ئھو شتانھی دەبنھھۆی نھش ونماکردنی ک�شھ گرژوئا�وزی شھروئاژاوە  بکر�تھ بنھمای سھرەکی پھخشی ڕاگھیاند وەکۆتایی

ر�گھی ڕاگھیاندنی بیستن و بینراو نھخشھکھ وەسف�کی گشتی بنھما و ر�نماییھ سھرەکیھکانی ڕاگھیاند دەکات کھپابھند بھ ھھموو الیھنھ لھئھمھش

الیھنھ ھھروەھا ھھموو  ڕاگھیھندراوە مۆ�ھتدراوەکان لھیھن دەستھکھوە ئھمھ جگھلھوەی باس�کی دووروودر�ژی چۆن�تی ج�بھج�کردنی دەکات.

  ن بھ بنھماکان و ر�گھکانی ج�بھج�کردنی.ڕاگھیھندراوەکان پابھند ده ب

گۆرانکاری بھردەوام دەب�تھوە دەستھکھش ناتوان� ھھموو دا بۆش� لھبھرئھوە  یرمه ئھمھ لھکات�ک دا ڕووما�ی ڕاگھیاند و باری گشتی وو�ت بھر      

  جۆرەکانی تھنانھت ئھگھرھاتوو ئامۆژگاری تاقیکردنھوەکانی بۆ دانھنرا. کھپ�ویستھ پابھند ب�ت بھ بنھ ما ودەستھکھ دووپاتیکردەوە 

لھبھرھ�نانھدی لھسھ ڕۆشنایی بنھماکانیش چاود�ری دەکات دراوەکھ دەکات  ھھروەھا دەستھکھ چاود�ری چۆن�تی کاری الیھنھ ڕاگھیاندراوە مۆ�ھتد      

بھل�پرسراو دادەن� لھناوەڕۆکی بھرجھستھیی ئھو مادانھی  ردنکەثوەن ئیمتیازی ھاتووە، دەستھکھ خائھو ئامانجانھی لھ پ�ناو ئھم نھخشھیھ 

  ھھرچیھک سھرچاوەکھی ب�ت. دەکھنھوە. ڕاگھیاندنی پھخشھۆکارەکانی ھھموو

ئھو  چاکسازیھ ئھوا ئھودەستھی چاود�ریکردنی ئابروبردن دا ئھگھر ھھر الیھن�کی ڕاگھیاندنی مۆ�تپ�دراو بھو بھرنامھنھ پابھند نھبوو بھو لھکات�ك     

  دیاری کاری پ�ویستی.یانھ دەکات بھگو�رەی یاساو سزا

ھ ئھم بھرنامھیھ دەخر�تھ بھر ئامۆژگاری تاقیکردنھوە بۆ چاود�ریکردنی دەستھکھ لھڕۆشنایی دۆخی گۆراو ھھروەھا دەستھکھ مافی چاکسازی ھھی    

بۆ وەدەست کھوتنیان بۆ  ن� گونجاوە بۆ ئھم جۆرە حا�ھتانھ دەستھکھش بھردەوام دەب�ت لھگھڵ الیھنھ ڕاگھندنھ ڕ�پ�داوەکانئھمھ جگھلھوەی کھ چی دەبی

  دەقی ھھموار.

ئھو  ئھم دەستھیھ پابھند دەب�ت بھ بنھمای بابھتی و شھفافی جیاوازی نھکردن لھ ھھ�س وکھوت لھگھڵ الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکان بھگو�رەی     

  دەسھ�تھ گونجاوە دەگر�تھبھر بۆ یھکالکردنھوەی ئھو کارە درندانھی کھ ئھنجامدراوە.

بھ چھسپاندنی ھھموو ئھو یاسانھی کھالیھنھ راگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ کاری پ�ویستی بۆ دەکات یان ئھوانھی لھ داھاتوو دا  ھھروەھا دەستھکھ ھھ�دەست�     

  ئھوانھی کھ پھیوەستھ بھ ڕاگھیاندن.لھسھر دەدر�ت بھ تایبھت بریاری 
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  یھکھم: پ�ناسھکان وةرةى            
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 دەستھی ڕاگھیاندن و پھیوەندیکردن:  -

دامھزراوە، ٢٠٠٤دەزگایھکی دەستوریھ تایبھتھ بھ ر�کخستنی کھرتی ڕاگھیاندن و پھیوەندیکردن لھ ع�راق لھ سا�ی 

  نھبھستراوەتھوە بھ ھیچ الیھن�کی حوکومی ئھمھش بھگو�رەی دەستوری ع�راقی.ئھمھش دەستھیھکی ب� الیھنھ و 

  ئھرکی ئھم دەستھیھ ر�کخستن و گھشھسھندنی ڕاگھیاندنی و پھیوەندیکردنھ لھع�راق لھن�و پ�وانھی ن�ودەو�ھتی نوێ دا.

 .یھک�کھ لھو پ�کھاتوانھی سھربھ دەستھی ڕاگھیاناو پھیوەندیکردنھ -ڕوانگھی ڕاگھیاندن : -

ئھرکی ئھرشیفکردنی چھسپانی ھھموو ئامرازەکانی ڕاگھیاندنھ (بینراوبیستراو) لھو وتارانھی تایبھتھ بھ بارودۆخی 

ع�راقھوە، کاری کۆکردنھوە بھیھک� لھوکارە گرنگانھ دادەنرێ کھ یارمھتی دەستھکھ دەدات بۆ دیاریکردنی ماوەی 

ھو یاسایانھی کھدەردەکرێ لھر�گھیھوە ھھو�دەدات بۆر�کخستنی پابھندبوونی ئھم ئامرازانھ بھ تاقیکردنھوەو  بھرنام

  وتاری ڕاگھیاندن لھ ع�راق.

 ڕاگھیاندنی بینراو و بیستن و نووسراوی ژمارەیی: -

ھھموو پھخش�کی تھلھفزیۆنی و ئ�زگھیی دەگر�تھوە کھ دەگات بھ جھماوەو، یان چین�کی دیاریکراو. بھ ئیشارەت و 

ین ش�وەی نامھ ناردنی تایبھت ناگر�تھوە. بھیارمھتی تھکنۆلۆژیایی تازەتری دی، یان و�نھوە دەنگی جۆراوجۆرو نووس

ھھر ھۆیھک لھھۆکانی پھخشکردن و گواستنھوەی ئیزگھیھیی و تھلھفزیۆنی و ئھلھکترۆنی غھیری دی لھ کھسان�کھوە 

 ری ر�نمایھکانی پھخشی بھگو�رەی یاساو ر�سا کارپ�ویست بۆ ئھنجامدە در�ت بۆ ر�کخستنیبھرنامھ

  ڕاگھیاندن.

بھرنامھیھکی ر�نمایی پھخشی ڕاگھیاندنھ لھ دەستھی ڕاگھیاندن و ر�نمایھکانی پھخشی ڕاگھیاندن:   -

پھیوەندیکردنھوە دەردەچ�ت ئھرک ئھوەیھ بھگو�رەی گر�بھستی  مۆ�ھتپ�دراوەوە پابھندی بن لھوانھشھ 

  دەبین� گونجاوە.ڕاستکردنھوەی بۆ بکرێ بھو ش�وەیھیی کھ دەستھکھ 

  

کرداری بھ دەستھ�نانی زانیاری و در�ژەپ�دانی رووداویکی دیاریکراوە، ئھو زانیاریانھی  رووما�ی ڕاگھیاندن:

پھیوەستن پ�وەی زا�بوون بھسھرھۆکارەکانی و شو�نی رووداوو ناوی بھشداربوان ت�یدا، وب�وکردنھوەی لھر�گھی 

  ھھموو ئامرازو ھۆکارەکانھوە.
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  دووھھم: پ�وانھگھری گشتی بۆ بھرنامھی بینین و بیستنوةرةي 

  

  

  

  

  

  

  



٨ 
 

  

شانازی کردن بھ ھھمھجۆره ڕەگھزی و ئاینی تایفھگھری و شارستان�تی و فیکری لھوو�تی ع�راقد ھھروەھا ھھو�دان  

بۆ پاراستنی ئاشتی خھن و ئاسایشی نیشتمانی الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکان سورن لھسھرئھوەی پابھندبن بھ ر�نمایی 

ستھکھ دووپاتیدەکاتھوە بھپ�ویستی خۆمان دەزانین ر�ز لھ ھھموو ھھ�س وکھوتی میھھنی کھلھم بھرنامھیھ ھاتووە، دە

کھمھنھتھوەیھکانی کۆماری ع�راق بگیرێ ھھو�دەدات سھربھستی ڕادەربرین بھش�کی تھواوکھرب�ت بۆ سیستھمی 

  دیموکراسی لھو�ت.

تی مافی مھدەنی و سیاسی ) لھپھیمانی ن�ودەو�ھ١٩مافی دەربرین لھڕای چھسپاندنی یاسایی ن�ودەو�ھتی، مادەی (       

دەقھکھی دە�� (ھھموو کھس� مافی ئھوەی ھھیھ بھ سھربھستی مافی خۆی دەربرێ بھب� ھیچ دەست ت�وەر دان�کی 

دەرەکی ) ھھروەھا (ھھموو کھس� مافی ڕادەربرینی ھھیھ) دەستھکھ پابھند دەب�ت بھ پاراستنی ئھم مافھ سھرەکیانھ، 

تھنھا ماف�کی لھڕادەبھدەرە، بھگو�رەی پ�وانھگھری ناسراوی ن�ودەو�ھتی،  مافی دەربرینی سھربھستی بیرورا نھک

لھوانھیھ دەربرینی ڕاوبۆچوون بھستراب�تھوە بھو ش�وەیھیی کھیاسا دەیھو�ت یان لھکاتی پ�ویست بۆ پاراستی بھ 

  رژەوندی ن�ودەو�ھتی یاسایی جۆراوجۆر.

نی خاک و ئاسایشی گشتی دەگر�تھوە لھگھڵ قھدەغھکردنی ئھم بھرژەوەند یانھش ئاسایشی نیشتمانی و پاراست      

  ت�کچوونی بارودۆخ و تاوان.

) لھسھردەمی ن�و دەو�ھتی مافی مھدەنی ٢٠کھ چھسپ�نراوە بھسھر ووتار لھ مادەی ( یدارھڵچ�ھھروەھا باوەری      

�تھ خانھی تھنگوچھ�مھوە وسیاسی روونکراوەتھوە وەدقھکھشی بریتی یھ لھوەی کھ مافی سھربھستی ڕادەربرین دەچ

(ر�زگرتنی ماف و ناوزراندنی خھ�کانی دی) (پاراستنی سیستھمی گشتی بھرژەوەندی گشتی و ڕەوشتی گشتی) ئھوەش 

دەست نیشانکراوەکھ (پشتگیریکردن لھ رق وکینھ لھسھر بنھمای قھومی و ڕەچھ�یھتی و یان دینی بھ ھاندان داده نر�ن 

توندرەوی پ�ویستھ سنوری بۆ دابنرێ) لھبھرئھوە پابھندبوونی وورد بھو بھندانھی کھ  بۆ دووبھرەکایھتی و رق وکینھو

قھدەغھی ھاندان دەکھن بۆ توندرەوی و ڕق و کینھ یھک�کھ لھ گرنگترین بنھماکانی پھخشی ڕاگھیاندن ھھروەھا دەستھکھ 

بھش�وەی سنوردار، لھسھر الیھنھ  کۆمھ�� ھھ�س وکھوتی گرتھبھر بھگو�رەی یاسا بھرانبھر ئابروبردنی ئھم بھندانھ

  ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ پ�ویستھ ڕەچاوی ئھم 

  ئامۆژگاریانھی خوارەوە بکات دووپاتکردنھوە بکر�ت لھسھئھوەی کھھھموو کارمھندان پابھندبن پ�وەی.
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  ) : قھدەغھکردن لھسھر توندرەوی رق وکینھ ١(تھوەرەی دووھھم مادەی  

ڕ�پ�دراو قھدەغھی ھھر پھخش�ک دەکات کھ ھھو�ی درووستکردن و ھاندانی نانھنھوەی دووبھرەکایھتی و رق وکینھ الیھنی ڕاگھیاندنی       

دەکات لھناو ناوەرۆکی مادەکانی یان ھھو�دەدات لھ نرخ و بھھای سیستھمی مھدەنی کھمبکاتھوە و ئاژاوە بخاتھ ن�وع�راقیھکان یان 

یرۆرست تاوانکردن و ئھنجامدانی کاری تاوان و ھھرەشھکردن لھ سیستھمی دیموکراسی و بانگھوازبکات بھرەو چوونھ ناو ریزەکانی ت

ئاشتی گھالن و ھھموو پرۆسھی ھھ�بژاردنھ دیموکراسیھکان. ھھروەھا پ�ویستھ زۆر لھسھر خۆو وریابین لھکاتی گواستنھوەی 

و توندرەوی و چھک ھھ�گرتن بھبھردەوامی لھھھ�س ھھرزانیاریھک یان ووتھیھک لھالیھن کھس�کھوە یان الیھن�ک کھ کاری تیرۆرست 

وکھوتیاندا بھکارد�نن پ�ویستھ ئ�مھ دوای بانگھوازو چھنھبازیھکانیان نھکھوین بھ�کو لھسھرمان ئھرکھ ئ�مھ وا ھۆکارەکانی ڕاگھیاندنی 

اندن بھ ماڵ و مو�کی گشتی و تایبھتی ر�پ�دراوبکھین وەک سھکۆیھک ب�ت بۆ وتارەکانیان ھۆشداریان بکھینھوە دووربکھونھوە لھ زیان گھی

یان ھیرشکردنھ سھر ھ�زە ئھمنیھکان یان دروستکردنی گیروگرفت لھبھردەم خزمھتگوزاری پزیشکی و شتی دی کھ ھۆکارب�ت لھ 

  ش�واندنی سیستھمی گشتی وو�ت.

ھھروەھا لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ ھاوسھنگیھک بدۆز�تھوە لھ ن�وان گرنگی ڕووما�ی رووداوەکان و گھیاندنی       

  زانیاری بھمھرج� لھ وخا�نھی سھرەوە وەدوور نھب�ت.

  بھرنامھ یان تاقیکردنھوە بۆ دابینکردنی قھدەغھکردنی کاری توندرەوی و رق وکینھ

دەستھکھ دووپاتیدەکاتھوە کھ کاری توندڕەوی و بھکارھ�نانی ش�وازی قسھکردنی دژەبھرکایھنی دەب�تھ ھۆی تھشھنھکردنی ھھموو        

جۆرەکانی رق وکینھ ئھویش لھالیھن رق وکینھی ڕەگھزایھتی ب�ت یان دینی یان رق وکینھ بھرانبھر کھسان و کۆمھڵ بھھۆی بنچینھیان 

  ی ڕەگھزبھرستی یان ئاینی دیاریکراو بن یاخود نھبن.یاخود سھربھ گروپ�ک

نمونھی زۆر ھھن لھسھر بھکارھ�نانی ڕاگھیاندن بۆ کاری پرۆپاگھندە یان ھاندان بۆ رق وکینھو دروستکردنی ک�شھ نانھوەی   

ھسھر تایفھگھری دروست دووبھرەکایھتی وا پھخش دەکھن دەھ�ا�ن چین�ک لھ چینھکاى ناو خھ�ک و گھالن ببن بھ ژ�ر دەستھو چھپۆک ب

دەکھن ئھمھجگھ لھوه ی نانھوەو دروستکردنی ک�شھ لھ ر�گھی گواستنھوەی ھھوا�ی غھیری ورد بھب� ئھوەی لھڕاستی ھھوا�ھکھ بکۆ�نھوە 

ھ، بھتایبھتی لھکاتی رووما�کردن مھسھلھی دووبھرەکایھتی خۆیی یان سیاسی یان مھسھلھی کاری ئھتھککردن وەک ک�شھی ن�وان دوو تایف

  لھبھرئھوە لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ پابھندب�ت بھ:

ھیچ پھخش�ک ب�ونھکر�تھوە کھ ھھرەشھ لھ ئاشتی گھالن بکات و بھشیۆەی ڕاستھوەخۆ ئاژاوە بخاتھ نیۆ ئاسایشی (گشتی، یان أ  ١دووھھم 

وەی ڕاستھوەخۆ یان ناڕاستھوخۆ دژەبھرەکایھتی بکھن لھگھڵ ھانی ھاو�تیان بدات بۆکاری ت�کدان و رووخان لھ ن�وخۆیان دا یان بھش�

دەزگا نیشتمانیھکانی وەک پۆلیس و سوپا و دەزگا ئاسایشھکان بھھھموو چھشنھکانیھوە یان ببنھھۆی لھپھکخستنی کاری دەستوری و 

  ھ ھاو�تیان دەکھن.پاراستنی وو�ت یان ھاندان بۆ لھپھکخستنی کاری ئھو داموودەز گایانھی خزمھتگوزاری پ�ش کھش ب

دەزگاکانی راگھیاند مافی ئھوەیان ھھیھ ھھموو بیروبۆ چوون�ک ب�وبکھنھوە ئھوەی کھ ڕەخنھ دەگر�ت لھکاری ئھندامانی سوپاو       

ھانی پولیس یان ڕەخنھ دەگر�ت لھ سیاسھتی ئاسایشی تھنانھت ئھگھر ھاتوو زۆر بھتوندیش قسھکرا مادام پیشتیان لھسھر ڕاستی بھستوەوە 

  توندرەوی نادات.
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پھخشنھکردن یان دووبارەکردنھوەی ئھو پھخشانھی بھھھر ش�وەیھک لھ ش�وەکان پروپاگھندە بۆ تیرۆرست دەکات. یان ھھر الیھن�ک ھانی ب  ١دووھھم 

  کاری تیرۆرستی دەدات. چاالکیھکانی تاوانبارکردنی بۆسھر ماڵ وم�کی گشتی یان تایبھتی ب�ودەکھنھوە.

دەب�ت زۆر بھوریایی بھرنامھکان و چاوپ�کھوتوەکان کھ بیرورا گۆرینھوە دەگر�تھوە لھالیھن ر�کخراوەکان و کۆمھ�ھکان پ�ش کھش  ج ١دووەھھم 

 بکر�ن، بھتایبھت ئھوانھی کھ توندرەوی و چاالکی تاوانھکان دەگر�تھوە. لھکاتی بریاردان لھ پھخشکردنی بھرنامھیھک کھ لھالیھن کۆمھ��ک 

  نجام دراوە پ�ویستھ ئھوە دووپاتبکھیتھوە کھ ئھمھ بھرنامھیھکی ھھوا�گھریھ نھک پروپاگھندە ناب�تھھۆی دارمانی زنجیرەی کۆمھ�یھتی.تیڕۆرستھوە ئھ

پھخش نھکردنی ئھو بھرنامانھی ھھرەشھ لھ سیستھمی دیموکراسی لھ ع�راق دەکات یان یارمھتیدەرە لھ دواخستنی ھھ�بژاردنھکان یان د  ١دووھھم 

  ئھستۆی خۆی.ط کاروکرداری دیموکراسی دی کھ دەستوری ع�راقی  غھیری

پھخش نھکردنی تاوانھکان بھھھموو ش�وەو ش�واز�کی یان نمایشکردنی بھش�وەیھک کھ ھاندەرب�ت بۆ دووبارەکردنھوەی تاوانھکھ یان ھـ  ١دووھھم 

  ن. ش�وەی پا�ھوان�تی بدر�تھپاڵ یان بھھھرش�وەیھک لھش�وەکان بھرگری ل�بکھ

دوورکھوتنھوە لھ گواستنھوەی ھھر راگھیاند�کی ھھست وسۆزداری نھرم یان ئھو پروپاگھندانھی لھالیھن کھسانھوە دەردەچ�ت لھھھ  و ١دووھھم 

وان �رپۆست�ک دا ب�ت، چھند کھس�ک یان چھند الیھن�کی دیاریکراو دەکھنھ ئامانج کھ ئھمھش دەب�تھ ھۆی ھھ�گیرسانی نانھوەی دووبھرەکایھتی لھن

  کۆمھڵ یان کۆمھ�ھ کھسان�ک یان الیھن�ک دەکر�نھ ئامانج.

تھنھا ئھگھر ھاتوو ئھم جۆرە ھھوا�نھ گرنگی تایبھتی ھھبوو ئھوا دەزگاکانی راگھیاندنی ر�پ�دراو دەتوانن ھھوا�ھكھ بھجۆر�کی دی دابرژ�نھوە       
ھش لھوروژەی دەنگۆکھ کھم دەکاتھوە بۆ نموونھ لھ کاتی چاوپ�کھو تنی وەک ھھوا��ک پ�ش کھش بکھن نھک بھش�وەی ڕاستھوخۆ ب�ویبکھنھوە ئھم

  دەزگاکانی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو لھگھڵ خ�زانی قوربانیانی 
ار�کی توندرەوەی، ئھوا بانگھوازی تایفھگھری و قسھی توندوتیژدەکھن و بھجن�و ھ�رش دەکھنھ سھر تایفھیھک یان ھۆز�ک یان ئاین�کی دی ئھمھش بھک

دادەنر�ت چونکھ تووشی کارەسات�کی گھورە ھاتوون ل�رەدا دەب�ت دەزگاکانی راگھیاندنی ر�پ�دراو ئاگاداری ئھم جۆرە چاوپ�کھوتنانھب�ت  سروشتی
  ئھگھر ھاتوو ڕاستھو خۆ بوو پ�ویستھ بیپچر�ن� و پھخشی نھکاتھوە یان ئھگھر بھرنامھ بوو ئھوا لھبنھرەت دا ب�وکردنی قھدەغھبکات.

  
پ�ویستھ زۆر ئاگاداری ئھو ووتار ل�دوانھ بین کھلھالیھن کھسانی ناوداری کۆمھڵ یان سیاسیھکان یان ئاین پھروەران یان عھشایرەکان یان ز  ١دووھھم 

  ڕاگھیھنراوەکان دەردەچ�ت.

دەردەچ�ت ئھو کھسھ لھھھر پۆست�ک دا لھسھر پ�شکھشکھرانی بھرنامھکان و ھھوا�ھکان پ�ویستھ ھھرل�دوان�ک لھالیھن ھھرکھس� کھوە ح  ١دووەھھم 

ینی ب�ت ب�وی نھکھنھوە ھھر کھبینیان ئامانجی نانھوەی ئاژاوە و دووبھرەکایھتی و کوشتارە کھسانی دیارو شو�نھوەارە پیرۆزەکان وتایفھی ئا

  ناوزراندیان بۆ دەکھن ئھوا بۆیان ھھ یھ   دەست بھج� ئھو بھرنامھ ڕابگرێ.

ان�ت داوابکات دەزگاکانی ڕاگھیاند یان پ�شکھشکھرانی بھرنامھ گفتوگۆیھکان بھوەستانی ھھر ل�دوان�ک کھ تورەیی و دەستھكھ دەتوط  ١دووھھم 

ھھرەشھکردن و تۆ�سھندنھوەی بھدواوەیھ ئھمھش ھھرجۆر�ک ب�ت لھر�گھی پھیوەندی تھلھفۆنی ب�ت یان چاوپ�کھتنی روو بھروو ب�ت چونکھ 

توندرەوی و نانھوەی دووبھرەکایھتی کھ ئھمھش زەرەر�کی گھورە دەبھخش� بھ ئاشتی گھل، ھھروەھا  ئھگھر ھاتوو ل�دوانھکانیان بانگھشھ دەکات بۆ 

یبگر�ت  ل�دوانی ھاندان لھالیھن کھسایھتیھکی گشتی یان ل�پرسراۆیک بھش�وەی ڕاستھوخۆ ب�وکرایھوە پ�ویستھ لھسھر پ�ش کھش کھر بھرنامھ خ�را را

�ت ئاگاداریش بکاتھوە کھل�پرسراوە لھو ل�دوانانھی کھکردویھتی.ھھوروھا بھرنامھکھ چھند ر�نماییھکی گرنگ دەگر�تھ خۆ و پھخش ب�ونھکاتھوە دەب

خانھی مافی ئھویش ئھوەیھ کھ ئھم برگھیھ دژەبھرەکایھتی ناکات لھگھڵ مافی الیھنھ ر�پ�دراوەکان لھ دارشتنی خۆپیشاندانی ئاشتیانھ. ئھمھش دەخر�تھ 

  ئاشتیخوازانھ کھ دەستورو پرۆسھی دیموکراسی لھ ع�راق دەیگرنھ ئھستۆ. خۆپیشاندانی

انیھکان و ھھروەھا دەستھ دووپاتیکردەوە کھ مافی ڕەوای الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکانھ بانگھشھ بکھن بۆ کاری ئاشتبونھوەی ھھموو الیھنھ نیشتم      

  ھنھن�وانیان. نزیککردنھوەیان لھ یھکتری و ھھست و سۆزی برایانھ بخ
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  پاراستنی ئاشتی گھل و ئاسایشی نیشتمانی

بھھیچ ش�وەیھک ناب�ت پھخشی پھرنامھیھک بکریت ئاشتی گھل و ھ�منی و ئارامی نیشتمان بخاتھ مھترسیھوە 

  -لھر�گھی:

پھخشکردنی ئھو بھرنامانھی داوا دەکات یان ئامانجیان زەرەگھیاندنھ بھ کاری سیاسی دیمکراتی ی  ١دووھھم 

  ان نانھوەی دووبھرەکایھتی لھن�وان چین وتو�ژەکانی کۆمھ�گای ع�راق ی

  

  پ�چھوانھی دەستوربن یان ئھو بھرنامانھی ک�شھی عھشایھری زیاد دەکات و ھانی زیاتریان دەدات.

پھخشکردنی ئھو بیروراو کردەوانھی کھس�ک یان ئھو پارتانھی لھالیھن دەستوەرەو قھدەغھکراون  ك ١دووھھم 

مھزایھدەیان بۆ نھکر�ت یان و�نھی ئھو کھسانھی کاری تا وانبارکردن و تیرۆرستیان ئھنجام داوە بالونھکر�تھوە 

اوە پھخشدەکر�تھوە لھماوەی بدر�ن جگھ لھو و�نانھی کھلھالیھن دادگوازیان ل�بھ�نرێ بھگو�رەی یاسا سزا

  ھھ�سان بھکردەوە تیرۆرستی و تۆق�نھ رەکانیان دژ بھ رۆ�ھکانی گھلی ع�راق.

پھخشکردنی بھرنامھکانی دەزگاکانی ڕاگھیاند ئھوانھی ھھوڵ دەدەن بۆ ب�وکردنھوەی بیرورای ل  ١دووھھم 

لھر�گھی میوانی بھرنامھ و پارتی بھعس یان میوانداریکردنی ناسراوان و بھ خیۆەکھرانی ئھو پارتھ 

تایبھتھ بھ گھمارۆدانی پارتی  ٢٠١٦لھ سا�ی  ٣٢بھشداربوانی لھگھڵ گرنگی دان بھ پابھندبوونی مادەی یاسای 

  بھعس و الیھن و پارتھکان و چاالکیھ ڕەگھز پھرست و تیرۆرست تھکفیریھکانیان.

اوەی پھخشی نامھی کۆمھ�ھالنی چھکداران پ�ویستھ دووربکھوینھوە لھو الیھنھڕاگھیاندنھ ر�پ�درم  ١دووھھم 

دەکات بھش�وەی زەق ئھمھش خۆی لھ خۆی دا دەب�تھ ھاندەر�ک بۆ ڕ�رەوانی ئھو کۆمھ�ھیھو یان وەک 

  نو�نھر�کی ڕاگھیاندنھ بۆ ئھو کۆمھ�ھیھ.
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  رووما�ی کرداری توندرەوی و ت�کچوونی باری ئاسایشی نیشتمانی 

ونی دەستھکھ دووپاتیدەکاتھوە کھکاری ڕووما�ی ل�پرسراوەکانی کھنا�ھ ڕاگھندنھکان کاری چاود�ریکردن یان شاردنھوەی کاری توند و رەوی ت�کچو

ان ریباری کۆمھڵ ناگر�تھوە بھ�کو تھنھا لھ ئا�ۆزی ت�کچوونی بارودۆخھکھ دەترسن، چونکھ مافی بینھرانھ بزانن چی روودەدات لھو�ت و دەوروبھ

انھ و بھوردی لھسھر ئھم بنھرەتھ، لھبھرئھوە پ�ویستھ لھسھر الیھنھ ر�پ�دراوەکان بھرپرسیار�تی پھخشی رووداوەکان بگرنھ ئھستۆ وەبھش�وەیھکی یھکسانی

وانھی ھھ�دەستن بھ و ڕاست و دروست بھب� ئھوەی ھیچ رووداو�ک لھو رووداوانھی پھیوەندی بھ ھھوا�ھکانھوە ھھیھ بپچر�ن�. بھ�م پ�ویستھ لھسھر ئھ

  پھخشکردنھوەی ڕاگھیاندن مھودای کارت�کھری ئ�زگھو تھلھفزیون بزانن لھسھر وروژاندی ھھستی سۆزی 

ندێ بھش�ک لھ خھ�کی لھبھر ئھوە بھر�وەبھرایھتی دەزگا ڕاگھیاندنھکانی ر�پ�دراو بھر پرسھ لھسھر بریاردانی گرنگی وتایبھت بھگواستنھوەی ھھ

تھھۆی ئھوەی زمانی سۆزو خۆشھویستی تیایدا بھکاربھ�نرێ یان لھناکاو بگۆرێ بۆزمانی نانھوەی دووبھرەکایھتی و ھھ�گیرسانی رووداو لھوانھیھ بب�

  -کاری توندرەوی کوشتار لھ ن�و چینھکانی کۆمھڵ و تایفھکانی.لھبھرئھوە دەستھکھ دووپاتی کردەوە ت�بینی ئھمھی الی خواەرەوە بکر�ت:

و الیھنھ راگھیاندنھکان پ�ویستھ پھخشی نامھی کۆمھ�ھی تیرۆرستی دا نھکھنھوە ک�شھیھکی ئھمنی. پ�ویستھ رووپۆشی ھھوا�ی لھسھر ھھموم  ١دووھھم 

نھب�ت لھسھر ئاستی ت�گھیشتنی بینھر. چونکھ رري ئھو کۆمھ�ھ تیرۆرستانھ بکر�ت بھ ش�وەیھکی زۆر کورت یان بھش�وەیھک ھھوا�ھکھ دابرژ�تھوە 

ماوەیھکی زۆر تھرخانکرا بۆ ب�وکردنھوەی ھھوا�ی تیرۆرستان ئھوا دەب�تھ پا�پشت�کی گھورە بۆیان و بارەکھ زیاتر ئا�ۆز دەب�ت ژیانی  رھاتوو طئھ 

  خھ�ک و ھ�زە ئھمنیھکان دەکھو�تھ مھترسیھوە.

 ن   ١دوور ن وةك ، نؤر ي م وةر دم  دندة م واَل وةياط َيَرم رة وة

   دة َمةرو م  َرة ؤرمن 

دوورکھوتھوە لھ پھخشی ھھوا�ھکانی کھ شو�نی جوو�نھوەی ھ�زە ئھمنیھکان دیاریدەکات بھ تایبھت لھماوەی شھرکردن و پ�کدادان س  ١دووھھم 

تھ ھۆی زیادکردنی زانیاری الیھنھ تاوانبارەکان دۆخھكھ دەقۆزنھوە بۆ بھرژەوەندی خۆیان، ئھمھش دەب�تھ ھۆی گرانی کرداری و چونکھ ئھمھ دەب�

  جو�نھوەی ھ�زە ئھمنیھکان.

اندەر�کی بھھ�ز بۆ دوورکھوتنھوە لھ پھخشکردنی چھند دیمھن�کی کاری رفاندن و گرتنی بارمھتھکان و چونکھ ئھم جۆرە پھخشانھ دەب�تھ ھع  ١دووھھم 

  چاالکی ئھو کۆمھ�نھ ھانیان دەدات کھزیاتر خھ�ک برەف�نن ئھمھ جگھلھوەی کھ ئھم دیمھنانھ دەب�تھ مایھیی

ەم وچاوی د�تھنگی ونائارامی کھس وکاری قوربانیان، لھبھرئھوە ئھرکی سھرشانی ئھو کھنا�نھیھ چارەسھری ئھو جۆرە بھرنامانھبکھن و دیمھنھکان و د

ھکان بشارنھوە چھند دمھن�کی دی دەربارەی ھھمان بھرنامھ پھخشبکھنھوە.ھھروەھا ەسھر دەزگاکانی راگھیاندن پ�ویستھ دووربکھو�تھوە لھ بارمھت

یش و�ت ب�وکردنھوەی زانیاری ل�دوانی سیاسی کھرئاماژە بھسۆز بکات یان ھاندان ب�ت بۆ نانھوەی کاری دووبھرەکایھتی توندرەوی باری سیاسی ئاسا

دەستھکھ ت�گھیشتووە لھبارەی گواستنھوەی ھھوا�ھکان بھش�وەی ڕاستھوخۆ بھ�م پ�ویستھ بھھھستی ل�پرسراویھوە ھھ�س وکھوت لھگھڵ  - ت�ک دەدەن.

ھھوا�ھکان بکات کھ دەب�تھھۆی ھھ�گیرسانی ک�شھی ن�وان چینھکانی کۆمھڵ لھبارودۆخ�کی ش�ھژان و رووداو�کی گھرم، دەتوانر�ت الیھنھ 

ندنھکانی ر�پ�دراو، ل�پرسراوی کۆمھ�یھتی خۆی دەربرێ لھماوەی گواتسنھوەی داوەتی ھ�منی وئارامگرتنی بارودۆخ و دان بھخۆدانانکھ راگھیا

  لھکھسان ناوەکی و ن�ودەو�ھتی و داموودەزگاو کۆمھ�ھکانھوە دەردەچ�ت
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  خوورەوشت جوانی و وزەوقی گشتی َو و : ٢تھوەرەی دووھھم مادەی 

مھکانیان الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکان پ�ویستھ پابھند بن بھ پ�وانھی بھرز راگرتنی خوورەوشتی جوانی و زەوقی گشتی ئھویش لھ ناوەرۆکی بھرنا     

ایبھت ب�ت بھ لھدیمھنی ترس�نھرو توندرەوە دووربخھنھوە بھرنامھکھ تمن  مو کاتی پھخشکردنی دەردەکھو�ت سوربوون لھسھر ئھوەی مندا�

ھ پ�گھیشتوان الیھنھ ڕاگھیاندنھکانی ر�پ�دراو پ�ویستھ ئاگاداری زەوقی گشتی و خورەشتی بھرز و جوان بن کھکۆمھ�گای ع�راقی شایھنی ئھوەی
  لھبھرئھوە پ�ویستھ دووربکھ ونھوە لھ نمایش ئابروبودن و ڕیسواکردن و ل�دواتی ناشرین کھ پھیوەندی ھھیھ حھیاوشھرمی خھ�کھوە.

و  ھھروەھا الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ پ�ویستھ پابھندب�ت بھوەی ئاگاداری ھھست و سۆزی ئاینی و ڕەگھزپھرستی و تایفھگھری و نھتھوەیی      
نھ ببنھ ج�گھی مافی سھرەکی مرۆڤو ب�ت کھم ئھندامی جھستھیی و کھم ئھق�ی پ�داویستی تایبھتمان ھھیھ ناب�ت بھرنامھی ئاوا پھخش بکھنھوە کھ ئھو چی

  گا�تھجاری و پ�کھنینی خھ�ک.
ھتن لھ ھھرەوھا دەستھکھ ھانی ئھوەدەدات کھ کھنا�ھکان ھھ�بستن بھ پ�ش کھشکردنی بھرنامھی تایبھت بھ ت�کھ�کردنی ئھوانھی خاون پ�داویستی تایب

  گۆمھڵ.
مردوەکان ب�ودەکھنھوە بھش�وەیھک ب�ت کھرامھتیان بپار�زت لھسھر ئاگادارمان لھ تایبھتمھندی قوربانیان ب�ت و سوربین لھسھر ئھم دیمھنانھی و�نھی 

 الیھنی راگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ جۆرە ھاوسھنگیھک بتوان� دروست بکات لھن�وان خواستی ئھوان وەک گواستنھوەی زانیاری و روپۆشکردنی
تنی ھھست و سۆزی قوربانیان وکھس و کاریان وەئھ وانھی لھرووداوی رووداوەکان لھالیھک لھالیھکی دیشھوە ئاگاداری خراپھکاریھکان و پشت گو�خس

  د�تھز�ن رزگاریان بوە.
  ھھروەھا پ�ویستھ ئاگاداری ئھو جۆرە حھساسیانھ بین کھ ر�گھی تایفھ گھری و ئاینی نھتھوەیی و ڕەگھزپھرستیھوە بۆمان ھاتوونھتھکاز.     

  و جۆرە رووداوەکان ب�ت بۆنموونھ قوربانیان روددتوی سروشی شتی دی.دەستھکھ بھشیۆەی گشتی پ�ویستھ ئاگاداری ھھمو    

  ئاراستھکردنی بھرنامھ بۆ پاراستنی ل�ھاتوویی و خورەوشتی گشتی 

ئھوەی شایانی باسھ دیاریکردی واتای خورەوشتی گشتی لھواتا گرانھکانھو ئاسان نی یھ. چونکھ ڕەوشتی وا ھھیھ کھس�ک دەیبین� بھش�وەیھکی        

کرێ بۆ اساییھ بھ�م کھس�کی دی دەیبین� دژی داب ونھریتی کۆمھ�یھتیھو ڕەفندی دەکات.لھگھڵ ئھوەشدا کۆمھ�� زانیاری ھھیھ دەتوانرێ پھیرەوی بئ

ھکردنی دورخستنھوە لھ نانھوەی دووبھرەکایھتی.دەستھکھ دووپاتیدەکاتھوە کۆمھ�� پ�وانھگھری گشتی ھھیھ دەتوانرێ ڕەچاوی بکھین لھر�گھی پھخش ن

  ئھو مادانھی کھ پ�کھاتووە لھ: 

دیمھنی کوشتن و الشھی خۆ�ناوی یان و�نھی ئھو کسانھی شھھید بوون یان بریندار بوو بھش�وەی زەق و ڕاستھ و خۆ ناب�ت نیشان بدر�ت أ  ٢دووھھم 

  ئھوانھ دەتوانن بھر�گھی ھونھری وتھکنیکی چارەسھری بکھن.

ئھوکھسانھی کھ دووچاری ئھنجامھکانی کاری تھقینھوەو تیرۆرست بوون لھھھمان کاتیش دا ھھست و دەروونی ئھویش لھبھرپاراستنی حورمھتی       

  کھس و کارەکانیان بھ بینینی و �نھی ئازیزترین کھسیان ھھ�دەچ�ت و ئھنجام�کی باشی ناب�ت.

ھکان،وایان ل�دەکات زیاتر برینیان بکول�تھوە لھوەی کھم ھھندێ بھرنامھ ھھیھ ناگونج�ت لھگھڵ ھھست و سۆزی خاوەن پ�داویست تایبھتب  ٢دووھھم 

یان ئھندامن ئھمھش دەب�تھ ھۆی ئھوەی کھ بھ چاوی کھمھوە سھیری خۆی بکات یان بھرنامھی وا ھھیھ تھنگوچھ�ھھھ دەخاتھ بھردەم کاری ت�کھ�بوون

  کۆمھڵ.

کی درامای دی یان بھرنامھی ڕابواردن یان گۆرانی و سھماکردن کھلھ بھرنامھ و فیلیم و زنجیرەی تھلھفزیۆنی و یان ھھر بھرنامھیھج  ٢دووھھم 

� دیمھنی ناشرین و بھدرەوشتی ل�دوانی ئابروبردن کھ لھگھڵ داب و نھریتی کۆمھ �گاناگونج� وەک سھیرکردنی فیلمی رووت و کھسان� کھ قسھی ب

  رەوشتی دەکھن.
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ھڵ ھھست و سۆزی پ�کھاتووەکانی کۆمھ�گای ع�راقی بھ ھھموو چین و ھھندێ بھرنامھ و مادە ھھیھ زیانبھخشھ لھگد  ٢دووھھم 

تو�ژەکانیھوە ناگونج� ئھویش کاری ئاینی ب�ت یان نھتھویی، بھتایبھت ئھو بھرنامانھی کھ لھ مادەی وا پ�کھاتوون لھ قھدروقیمھتی چین�ک 

یان ڕەگھزی یان تایفھگھری یان زمان یان ش�وازی ئاخاوتن  لھ چینھکانی کۆمھڵ کھم دەکاتھوە ئھویش لھسھر بنھمای ئاین ب�ت یان نھتھوەیی

  یان ڕەنگ یان خھ�کی ناوچھی دیاریکراو.

الیھنھکانی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پیۆیستھ ر�زی ھھموو چینھکان کۆمھڵ بگر�ت ئاگاداری زەوقی جیاجیایی کۆمھڵ ب�ت ھـ  ٢دووھھم 

ئھویش لھر�گھی ھۆشداری پ�شوەختانھ واتھ پ�ش ئھوەی بھرنامھکھ پھخش بکر�ت ت�بینی ب�وبکر�تھوە یان ھ�مای تایبھتی رابن�ن ئاگاداری 

  ھ دیمھنی توندرەویی تیایھ یان دیمھنی بھدرەوشتی بینھر بکھنھوە کھ ئھم بھرنامھی

  و یان بھرنامھی پھیوەندی سۆزوئھوینی ن�وان ن�وم� کھ ئھمانھ ھھموو قبوڵ ناکر�ن لھالیھن ھھندێ لھ چینھکانی کۆمھڵ.

ب�ت کھشکھری بھرنامھکھ لھبھرئھوە پ�ویستھ ھۆشداری پ�ش وەختانھ بدر�ت دەربارەی ب�وکردنھوەی ئھم بھرنامانھ ئھویش لھ ر�گھی       

  یان چھند ھ�مایھک پ�ش دەستپ�کردنی بھرنامھکھ بنووسرێ ھھروەھا دەب�ت ئاگاداری وەختی بھشکردنیش بن.

لھ ھھندێ لھو�تانی جیھان دەزگاکانی ڕاگھیاندنیان پھیرەوی ئھو بیرۆکھیھ دەکھن کھ ھھندێ بھرنامھ ھھن ناکرێ منداڵ  و ٢دووھھم 

  ھکاتی درەنگانی نیوەشھودا پھخشی دەکھن.تھماشتای بکات بھ�کو ل

بھ�م دەستھکھ دەبین�ت ئ�ستا گرانھ لھم وەختھدا ئ�مھ لھ ع�راق ئھم کارەئھنجام بدەین بھ�کو باشترین شت ئھوەیھ ھۆشداری پ�ش وەختانھ      

  ھخشھ.بدەین بھ بینھر بۆئھوەی مندا�ھکانیان ناکامھکانیان بثار�زن لھ ئھنجامھ خراپھکانی ئھو جۆرە پ

ھھندێ بھرنامھ ھھیھ بھش�وەی ڕاستھو خۆ یان ناراستھوخۆ ھان دەدات بۆ جگھرەک�شان یان خواردنی مادەی ھۆشبھر یان ز  ٢دووھھم 

  خواردنھوەی مادە کولیھکان.

  روجادوگھری.بھرنامھ مادەی ڕاگھیاندنی وا ھھیھ دیسانھوەبھش�وەی استھوخۆ یان ناڕاستھوخۆپروپاگھندە دەکات بۆکاری سیح  ٢دووھھم 

  مادەی درۆو پوچھ�ھکان ٣تھوەرەی دووھھم مادەی 

لھسھر الیھنھکانی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ بھرنامھ و مادەی ساختھ درۆودەلھسھ پھخش نھکھنھوە، پ�ویستھ لھسھر یان د�نیانبن       

وون لھوەی کھ ئھمھ ھھوا��کی درۆوساختھ نیھ، بھ�م لھڕاستگۆیی بھرنامھکھ پ�ش پھخشکردنی لھر�گھی قشکننی وردبینی بھرنامھکھ د�نیاب

  ئھگھر ھاتوو حا�تی وا روویدا پ�ویستھ دەست بھج� ھھ�ھکھ ڕاست بکر�تھوە و داوای ل�بوردن لھ بینھر بکھن.
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  ر�نمایی راھ�نان دەربارەی درۆ و پوچھ�کردن 

لھبھر ئھوەی ع�راق بھ بار�کی تایبھتی دا ت�دەپھر�ت پ�ویستھ لھسھر الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکان پ�ویستھ پابھند بن دارشتنی          

  ھھوا�ھکانیان لھر�کھی دووپاتکردنھوە لھ ڕاستگۆیی مادە ھھوا�ھکان و ئھو زانیاریانھی پھخشی دەکھنھوە.

ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکان پابھند دەکات کھ دووربکھونھوە لھو زانیاریانھی ھیچ بنھمایھکی نی یھو لھڕاستیھوە لھبھر ئھوە دەستھکھ الیھنھ      

  دوورن.

چونکھ پھخشکردنی ھھوا�ی درۆدەلھسھ دەب�تھ ھۆی خراپھکاری و ناوزاندنی کھسان و کۆمپانیھکان زیانیش دەبھخش�ت بھ ئابوری      

  لھسھر ئھتدروستی گشتی و ژینگھ.نیشتمانی کاری ڕاستھوخۆشی دەب�ت 

  دەستھکھ ئاگاداری الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ دەکات ڕەچاوی ئھمانھی الی خوارەوەبکھن:

پ�ویستھ ھھوا�ھکھ یان زانیاریھکھ یان ڕاوبۆ چونکھ بچ�تھوە سھر سھرچاوەیھکی دیاریکراو ڕاستگۆ تھنھا لھ چھند بار�کی أ  ٣دووھھم 

ناوی سھرچاوەکھ بسرنھوەو باسی نھکھن واتھ بیشارنھوە ئھویش لھبھر باری ئھمنیھکھیھتی نایانھوێ ناویان بھ�نرێ نائاسایی دا دەتوانن 

  لھگھڵ ھھوا�ھکھ.

دەستھکھ لھو حا�ھتھ ت�گھیشتووە کھ ھھموو نووسھران و پھیامن�ران و رۆژنامھنووسان مافی ئھوەیان ھھیھ سھرچاوەکانی زانیاریھکانیان      

ئھویش لھبھرئھوەی ژیانیان دەخاتھمھترسی یھوە، بھ�م ئھمھ ئھوە ناگھیھن�ت ئھگھر ناوی سھرچاوەکھ ئاشکرا نھکرا ب�ن ھھلھکھ  دیارینھکھن

  بقۆزنھوەو زانیاوی نادروست پھخش بکھنھوە ڕاستیھکان و�رانبکھن.

ھھۆکانی دیاری نھکردنی د�نیانبن لھوەی کھ ھیچ لھکات�ک دا نھیانویست سھرچاوەکھ دیاری بکھن دەب�ت پ�ویستھ ب�کۆ�ینھوە بکر�ت ل      

  ھۆککار�کی بھدوانی یھ.

لھکاتی وەرگرتنی ھھوال�ک ئھگھر بینمان ئھم ھھوا�ھ باس لھکھس�کی تایبھت دەکات پھنجھی تاوانباری بۆ در�ژ دەکن و ب  ٣دووھھم 

ردنی. ل�رەدا دەستھکھ دووپاتیدەکاتھوە ر�ژەی پروپاگھندانھی دراونھتھ پا�ی بزانیت چھتدیان ڕاستن ئینجا دەست بکھیت بھپھخشک

تاوانبارکردن بھ کھسایھتیھکی دیاریکراو یان سھرچاوەیھکی نادیاریان کھسایھتیھکی سیاسی الیھنی ڕاگھیاندی ریپ�دراو نابھخشرێ بھ پھخش 

ۆرەپروپاگھندە ناڕاستانھ نھکردنی چھنکھ لھوانھیھ ئھمھ بھشا�و�کی پروپاگھندە بۆی ئھژماربکر�ت. چونکھ پھخشکردنی ئھم ج

  ئابروبردن�کی زەقھ لھکاری ڕاگھیاندن مافی دەستھ خۆیھتی سکا�پ�ش کھش بکات بھگو�رەی یاسای دەستھی ناوبراو.

ئھگھر ھاتوو ھھوا��کی نادروست و درۆدەلھسھ پھخش کرایھوە بھ�م بھھھ�ھرووی دابوو مھبھستیان نھبوەلھوکارە ئھوا لھسھر ج  ٣دووھھم 

ی ڕاگھیاندنی ڕ�پ�دراو پ�ویستھ بھزووترین کات ڕاستی ھھوا�ھ ب�وبکھنھوە لھکاتی دیاریکراو ڕاستی مھسھلھکھ بگھیھننھ ببینھر و دەزگاکان

چھند جار�ک دووبارەی بکھنھوە ھھروەھا پ�ویستھ داوای ل�بوردن لھو کھس و الیھنانھبکھنکھ زیانیان پ�گھیشتووە ھھوا�ی درۆوچھواشھ 
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وەیان بدر�تی خۆیان ڕاستی یان ناڕاستی ھھوا�ھکان بھ بینھر و بیسھر بگھیھنن ھھروەھا جھماوە ریش ئاگاداربکھنھوە لھو دراوەتھپا�یان، ما

  ل�بوردنھو جار�کی دی بھھیچ ش�وەیھک ھھوا�ھ درۆوناراستھکھ ب�ونھکھنھوە.

  

ھھتا د�نیانھبین لھوەی بھ�� وایھ ئھم کھسھ یان مافی وە�مدانھوەو رەدکردن نادر�ت بھھیچ کھس� یان الیھن�کی حوکومی د  ٣دووھھم 

ئھوالیھ تاوانبارکراون ھھوا�ی نادروست درۆ دراوەتھ پا�یان لھڕاستگۆیھکھ ت�دەگھین ئینجا ماوەیان دەدەین بھرگری لھخۆیان بکھن 

وان بۆ ھھرکھس و الیھن�ک لھبھرئھوە پ�ویستھ ئ�مھ زۆر د�نیابین لھو ھھوا�نھی کھدەمانھوێ پھخشی بکھین پ�ش ئھوەی پھنجھی تا

  در�ژبکر�ت و بکھوینھ تھنگوچھ�ھمھوە لھگھڵ کھسان و الیھنی دەوروبھر.

دەستھکھ دووپاتیدەکاتھوە گرنگھ لھد�نیانی و ڕاستگۆیی ئھو بھ��ننامانھی ب�وی دەکھینھوە لھر�گھی دەزگاکانی راگھیاندنھوە ھـ   ٣دووھھم 

یار�تی ڕاستھوخۆ دەکھو�تھسھریان ئھگھر ھاتوو بھ�گھنامھو بھ��ننامھی ساختھو نادروستیان چونکھ ل�رەدا دەزگاکانی راگھیاندن بھرپرس

ب�وکردەوە لھسھر چاوەکھی ئاگادار نھبوون ئھویش لھر�گھی پھیوەندیکردنی ڕەسمی یان پھیوەندیکردنی تھلھفۆنی بھوکھسان و الیھنانھی 

یابین لھ ناوەرۆکی بھ�گھنامھکھی لھالیھن میوانھکھوە دەیھو�ت نمایشی بکات خاوەنی ڕاستھقینھی ئھو بھ�گھنامھیھن بکھن پ�ویستھ د�ن

پ�ویستھ پ�ش ئھوە پ�شکھش کھرەکھ بیبین� باشتروایھ پ�ش کھشکھری بھرنامھکھ بیخو�ن�تھوە ئھگھرھاتوو میوانھکھ رازی نھبووم 

گۆی لھسھر بکات ئھوا لھسھر پ�ش کھش کھری بھرنامھ پ�شکھشکھری بھرنامھ ناوەرۆکی بھ�گھنامھکھ بزان� و نھیھ�شت بیچو�ن�تھوە گفتو

پ�ویستھ یھکسھر پھخشھکھ رابگر�ت و ماوە نھدات میوانھکھ بھ�گھنامھکھ نمایش بکات ئھمیش وەک بھ�گھیھک لھدوور خستنھوەی 

ھدرۆ ب�وکرایھوە ئھوا ئھوا دەزگاکانی راگھیاندن لھکاری ساختھ چھواشھبازی، بھ پ�چھوانھی ئھوانھی باسمان کرد ئھگھر بھ�گھنامھی ساخت

دەزگاکانی راگھیاندن تووش ل�پرسینھوەی یاسایی و جھستھبی دەبین. بھ�م ئھگھر ھاتوو ئھو بھ�گھنامھیھیی کھ پ�ش کھش دەکر�ت لھ الیھن 

ندی بھکارەکھوە نی یھ یھک� لھ میوانھکانھوە خۆی لھبنھرەت دا چھواشھکرابوو ساختھیی لھسھر کراب�ت ئھوا ئھو دەزگا راگھیاندە ھیچ پھیوە

و تووشی ھیچ تھگھرەیھکی یاسایی ناپ�تھوە ل�پرسراوی یاسایی دەکھو�تھسھر کھسی پ�ش کھش کھرەی بھ�گھنامھکھ ئھوەی کھ بھ��ننامھکھی 

  لھ بنھرەت دا بھش�وەی ساختھو چھواشھ دەستکاری تیاکراوە.

ایش نھکر�ن چونکھ ئھمھ ش�واندن دەخاتھ بھردەم کاری دادگا لھ ھھموو پ�ویستھ ئھو بھ�گھنامانھی خراونھتھ بھردەم دادگا نمو  ٣دووھھم 

کارل�کھریھکانی دەرەوە باشتروایھ ئھو بھ�گھنامانھ بخر�نھ بھردەم الیھنی دادگای تایبھنمھند چونکھ ئھان دەزانن چۆن لھگھڵ مھسھلھی 

  مامھ�ھ دەکھن و دەدو�ن و ر�گھی باشترین نمایش الی ئھوانھ.

ویستھ راستیھکان نھسر�تھوە چاوپۆشی ل�نھکرێ ئھمھش بۆ چھسپاندنی ڕای گشتی یھ لھھھمان کات دا بھشا�و�کی ت�کدانی پ�ز  ٣دووھھم 

  ڕاگھیاندن دادەنر�ت.

ناب�ت بھ ھ�چ ش�وەیھک بھ�کھنامھکھ پارچھپارچھ بکر�ت و پارچھیھکی ل�بشار�تھوە لھو ر�رەوە دەربچ� کھل�وەی دەرچووە ح  ٣دووھھم 

  ناو ش�واندنی ڕاستگۆیھکھی بھرانبھر بھ جھماوەر.ئھویش لھپ�
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  : وردی و دەست پاکی و شھفافیھت لھ گواستنھوە یزانیاریھکان . ٤تھوەرەی دووھھم مادەی 

پ�ویستھ لھسھر الیھنھ راگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ زۆر بھوردی ئاگادار و وریایی ھھوا�ھکھ و دەست پاکی و شھفافیھتی ب�ت لھھھموو        

شت� کھ پھخشی دەکاتھوە بھتایبھتی لھ گواستنھوەی ھھوا�ھکان. وردەکاری ئھم کارەش ل�رەدا لھ ر�گھی نمایشکردنی ھھموو ڕاستیھکان 

دەب�ت پ�ویستھ ھھنگاوی گرنگیش بن�ر�ت بۆ د�نیابوون لھوزانیاریھی پھخشی دەکھنھوە ڕاگۆرینھوەش بکر�ت بھ ھھموو جۆر�کیھوە لھپ�ناو 

بھ ڕاستگۆیی بھتایبھت ئھگھر ھاتوو الیھنی ر�پ�دراو گومانی ھھبوو لھڕاستگۆیی ھھوا�ھکھ ھھروەھا پ�ویستھ ڕەچاوی و گھیشتن زیاتر 

شھفافیھت و بھنرخ ھھ�سھنگاندنی روون و ئاشکرا بکھین لھ ن�وان واقعی و ڕاگۆرینھوەدا پ�ویستھ گواستنھوەی ھھواڵ لھھھموو 

نووسینھکانی ھھواڵ پ�ویستھ بینھ و بیسھر بھ ھھوا�ی وورد ھاوسھنگ لھگھڵ رووداوەکھ  الپھنگرتن�کھوە دوورب�ت ھھروەھا ئھحکامھ

ئاگادار بکھنھوە پ�ویستھ لھسھر الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ بھدوای شھفافیھت  و ئاشکراکردنی سھرچاوە زانیاریھکان بگھرێ تا لھ 

  نھی دەستیان کھوتووە لھپ�ناو پاراستنی کھسانی سھربھئھو ھھوا�ھ.توانایشیان ھھب�ت پابھندبن بھ نھ�نی تھواوی ئھو سھر چاوا

  

  وردبینین   ئاراستھکردنی ج�بھج�کردن و پاراستن

 و شھفافیھت لھ گواستنھوەی زانیاریھکان  دة  

دەزگاکانی راگھیاندنی ع�راقی حا�ی حازر بھزۆری جۆراوجۆری دەزگاکانی راگھیاندنھوە دەناسرێ ئھم دەستھیھ و دەبین�ت کھئھم   

جۆراوجۆریھو زۆر�نیھ خزمھت بھ ئازادی رادەربرین دەکان چونکھ کۆمھ�گا گومڕاکردنی نی یھ دەستھکھ تا ڕادەیھکی پ�ویست وردی 

  ردەھ�ن� لھناوەرۆکی گواستنھوەی ھھوا�ھکانی.دەست پاکی و شھفافیھت بھکا

         

  دەستھکھ ھھمیشھ ئھوە دووپاتدەکاتھوە کھڕۆ�ی سھرەکی دەبین� لھگھشھسھندنی راگھیاندنی سھربھست و ب� الیھن.

بھندبن بھ جودایی بھش�وەی بۆ ھ�نانھدی ئھم ئامانجھ دەستھکھ زیاتر سھرنج دەخاتھسھر ھاندانی الیھنھ ڕاگھیاندنھ ڕ�پ�دراوەکان کھپا         

روون لھناوەرۆکی نووسینی بھرنامھ و سیاسھتی نووسینی ھھوا�ھکان زۆر لھ دەزگاکانی راگھیاندن بانگھوازی ئھوە دوکون کھ ب� الیھنن، 

الیھن�ک دینی یان  ل�رە دەستھکھ ئھوە دووپاتدەکاتھوە کھباوەری سھربھخۆیی ئھوەناگھیھن� کھ دەزگا ر�پ�دراوەکان نھبھستراونھتھوە بھرھیچ

سیاسی، بھ�کو مانای ئھوەیھ سیاسھتی نووسینیان سھربھخۆیھو دوورە لھھھموو کارل�کھری لھناو دەزگت کھب�ت یان لھدەرەوەی دەزگا. 

ئھویش لھر�گھی گواستنھوە یھکسانانھی رووداو و ھھوا�ھکان بھتایبھت خۆ�ندنھوەی ھھوا�ھکان بھب� ھیچ الیھنگیریھک بۆھھر الیھک. 

ویستھ دارشتنی ھھوا�ھکان بھش�وەیھکی ھاوسھنگ و یھکسان ب�ت دوورب�ت لھالیھنگیری پ�ویستھ بریارەکانی نووسین لھسھر بنھرەتی پ�

پ�داویستی جھماوەر ب�ت بۆ وەدەست کھوتن�کی جوانترین و�نھی ھاوسھنگی لھسھر رووداوەکان و ماوەبدر�ت بھڕای بھرانبھریش  

انیاریھکان بھش�وەی ڕاستگۆیانھ ئھمھ خۆی لھ خۆی دا باشترین دەست پاکیھ پ�ویستھ لھسھر الیھنھ سوربوون لھسھر ب�وکردنھوەی ز

  ر�پ�دراوەکان پار�زگاری ل�کبھن و د�نیابن لھ ھھموو جۆرە پھخش�ک پ�ش ب�وکردنھوەیان بۆ جھماوەر.



١٨ 
 

  

  

ئھو برگانھی کھ زۆر گرنگھ لھکاتی پھخشی ھھواڵ ت�بین زیاتری لھسھربکر�ت بھڕاستگۆیی ب�وبکر�تھوە ناوەکان ژمرەکان بھروارەکان         

  شو�نھکان.

ر�تھ گوێ ی ئھمانھ پ�ویستھ ھیچ لھ راستگۆییاان نھگۆر�ت و بھخراپی بھکاریاننھھ�نن. ل�دوانھ ھھروەک خۆی چۆن ب�وکروەتھوە بیگھیھن        

لھ ڕاستی  جھماوەر پ�ویستھ زمانی بھکارھ�نراو پاک وپاراو ب�ت دوور ب�ت ھھ�ھ و خراپی لھیھکگھیشتن. دەکھو�تھ سھرشانی الیھنی ر�پ�دراو د�نیاب�ت

  زانیاریھکان و گومان دروست نھکات لھ ڕاستگۆیی ھھوا�ھکان تھنانھت ئھگھر لھسھرچاوەیھکی ڕەسمیشھوە ھاتبوون.

تھکھ مافی پاراستی نھ�نی سھرچاوە زانیاریھکان دەپار�ز�ت بھ�م کات�ک زانیاری دەکھو�تھ دەست یھک�ک خاوەن بابھتھکھ نی یھ بۆئھوەی دەس      

  بیگھن�ت بھالیھنی ڕەسمی ر�پ�دراو 

نادیار ئھمھش کار ڕاستگۆیی  ل�رەدا پ�ویستھ ئھو زانیاریانھی بھکاردەھ�نرێ ووردبینی بۆ ڕاستگۆیھکھی بکر�ت نھک بخر�تھ پاڵ سھرچاوەیھکی

  ھھوا�ھکھو الیھنھ راگھیاندنھ دەکات.

  ل�رەدا دەستھکھ دووپاتیدەکاتھوە پ�ویستھ پابھندی ئھمانھی الی خوارەوە بین

ری پ�ش کھشکردنی وەسفی ھاوسھنگ لھ رووداوەکان گرنگھ. گواستنھوەی ھھوا�ھکان بھر�گھی ئھکادیمی دوورب�ت لھ زیادکردنی زانیاأ  ٤دووھھم 

ھر یان ھ�مانکان کھخۆی لھخۆی دا کاریگھری ڕاستھ وخۆی ھھیھ لھسھر ڕاستیھکان ھھروەھا پ�ویستھ لھکاتی پ�ش کھش کردنی ھھوا�ھکان پ�ش کھش ک

  ئاگاداری دەنگی خۆی ب�ت توورەیی و ھھ�چوونی پ�وە دیارنھب�ت.

ھسجیلی دەنگی بھش�وەی ڕاستھوخۆ یان ناڕاستھوخۆ ئاماژە بۆ تاوانیارن دووربکھو�تھوە لھ بھکارھ�نانی و�نھ و تۆمارگھ و ئام�ری ت ب ٤دووھھم   

  .بکات کھسان بن یان الیھنھکانی دیاریکراو کھ ڕۆ�ی سھرەکیان ھھبووە لھرووداو یان مھسھلھیھکی گرنگ بھب� ئھوەی د�نیابن لھ ڕاستگۆیھکھی

گرنگھو سھرنج ڕاک�شھ بۆتھ ج�گھی قسھوباسی ھھمور الیھک بۆنموونھ وەک کات�ک دەبینین بایھت�ک یان بھرنامھیھک د�تھ کارەوە زۆر ج  ٤دوولھم 

ب� الیانھ تاوانی گھندە�ی و دارایی و ئیداری، پ�ویستھل�رە زۆر وریاو لھسھرخۆبین ڕاستیھکان بھئھقڵ بخھینھبھردەم بینھر وجھماوەر وبھیھک دەنگی 

  بھشیۆەی ب� الیانھو یھکسانانھ روون بکھنھوە. ب�وی بکھینھوەو پ�ویستھ ماوە بدەین ھھمووان بیرورای خۆیان

لھسھر پ�ش کھش کھرانی بھرنامھ و نووسھرانی ھھوا�ھکان پ�ویستھ پابھندبن بھ ووریایی و زیرەکی و ب� الیھنی واتایی ھاوسھنگی د  ٤دووھھم 

راو، دووریشبکھونھوە لھگا�تھجاری بھیھکتری ئھو ئھکادیمی تھواو، زۆر سووربن لھسھر نواندنی بیرورا گۆرینھوەی جیاواز لھ مھسھلھیھکی دیاریک

  ھھوا�نھی استگۆیی خزمھت ناکھن یان سوکایھتی بھ کھسان�ک یان الیھن�ک دەکھن.

سوربوونی تھواو لھسھر جوودایی ن�وان ھھواڵ لھالیھک و شیکردنھوەو ل�کۆ�ینھوە و ڕاوەرگرتن لھالیھک دیھوە. پ�ویستھ ئاگاداری ئھوە ھـ  ٤دووھھم 

ش دوو شت بھیھکھوە ت�کھڵ نھکھین وەک ناورۆکی بھ��ننامھکان ت�کھڵ نھکر�ت لھگھڵ ڕای بھرانبھر کھئھمیش میوانی بھرنامھ دەب�ت ھھروەھا پ�بین 

  کھشکھری بھرنامھ دەب�ت دەست بخاتھ ناو مھسھلھکھو بۆ جھماوەر روونی زیاتری جیاوزای ن�وان ھھر ھھر دوکیان بکاتھوە.

ھوە لھ ڕای خۆیی ئھحکامھ ئامادەکراوەکانی نووسھران و پھیامن�ران و پ�ش کھش کھری بھرنامھی ھھوا�ھکان لھسھر ئھو دوورکھوتنو  ٤دووھھم 

ن بناوەرۆکی رووداوانھی بھسھریاندا ت�یھریوەو لھو ئاستھ بوەستن زانیاری ڕاست بھب� زیاد کردن بدەن بھرانبھر یان ڕاکانیان ھھ�بسھنگ�ن یاری نھکرد

ھی بھکارھ�نراو بھ ر�گھیھک کاربکات لھسھر ش�واندنی پیت و ڕاستیھکان کھمادەپ�ش کھش کراوەکھ دەگر�تھوە، دوورکھوتنھوە و�نھ و تۆمارگ



١٩ 
 

ئھمھ  لھبھکارھ�نانی کاریگھری ر�پ�دراو لھ ر�کخراوی مۆنتاج و دیزاینی روونکراوە، بھش�وەیھک و�نھکردنی غىیری واقعی دەبھخش�ت پھ بھرانبھر،

  غھیری ھھوا�ھکان. جگھلھ بھرنامھی

  

  

رى دةى دة  ري مدن  موةرؤ وَ  و رطي  رَاو َ ةك  رر َامن و َوم ران ز  ٤ ەدووه

ومدموة . رمى وان  م م َي  َوة . دان  رَم رَري    م ذدن و دا رو

  وا  دة َ رامر .  

  

  

مادەیھکی ئھرشیفکراو واتھ بۆ جاری دووھھم پھخشبکر�تھوە لھن�و دوورو ر�ژی مادە ھھوا�یھکان پ�ویستھ  ةيلھکاتی دووبارەکردنھوح  ٤دووھھم 

  بارەیھ.ھۆشداری بھوکارەبدر�ت بھش�وەیھکی روون بھنووسین یان بھ قسھ یان بھ ھھردووکیان ئاگاداری جھماوەر بکھ ر�تھوە بۆئھوەی بزان� ئھمھ دوو

ھنھ راگھیاندنھکانی ر�پ�دراو پاراستنی ھاوسھنگی ھھوا�ھکان بپار�ز�ت لھ ر�گھی خستنھ رووی بیرورای جیاواز پ�ویستھ لھسھر الیط  ٤دووھھم 

ھدەبی تھنانھت ئھوانھشی کھ دژەڕای یھکترن بھ�م ھاوسھنگی ئھوە ناگھیھن� بھخشین ماوەی زیاتر بۆ بھخشکردنی ڕای جیاوازی ھاوسھنگی بھقھدەر ئ

تنھرووی دوو بیری جیاواز یان دژەبیر ر�ک باسی ناوەرۆکی بابھتھکھ دەکات. دەستھکھ ل�رەدا بھگو�رەی ئھم بارەی خۆی ھھلی زیاتر بخھنھگھر بۆ خس

امھی داوای ھاوسھنگی ناکات تھنھا لھ بھرنامھی ھھوا�ی نھب�ت ل�رەدا وا دادەن�ین کھبینھر ئھمھ بھبھرنامھیھکی زانیاریانھ دادەن�ت نھک بھرن

وەی نامھی ڕاگھیاندنی دیاریکراو. لھم دەروازیھوە دەستھکھ بۆ جاری دووھھم دووپاتیدەکاتھوە کھپ�ویستھ ڕاگھیاندنی جھماوەر پروپاگھندەی گواستنھ

  بھش�وەیھکی روونھ و بتوانرێ ج�اوازی بکر�ت لھن�وان 

  

  بھرنامھی ھھوا�ی ئھو بھرنامھیھی داوای ڕایھکی دیاریکراو دەکات یان نامھیھکی ڕاگھیاندنی دیار.

  رووما�کردنی کاری سیاسی و حوکومی

ی ڕاگھیاندن یھک�کھ لھھۆکارە سھرەکیھکانی پھیوەندیکردن لھن�وان سیاسیھکان و گھل، وا چاوەرندەکر�ت ھھندێ لھ سیاسیھکان بروادەکھن دەور

وکراسیھت دا گھل سیاسی ھھ�دەبژ�رێ، یھک� دەزگاکانی ڕاگھیاندن گواستنھوەی ئھو جۆرە ھھوا�نھیھ کھخۆیان دەیانھو�ت بۆ جھماوەر بھ�م لھو�تھ دیم

وکومی. لھ دەورەکانی راگھیاندن لھ کۆمھ�گاکانی دیموکراتی بھگشتی بھکارھ�نانی دەوری دەسھ�تی چوار ھھمھ دۆزینھوەی شو�نی خراپھکاری ئھدای ح

  ت کردن لھ ن�وان ڕاگھیاندن و سیاسیھکان: لھبارەی ئھم بابھتھوە دەستھکھ ئاماژە بھکۆمھ��ک ڕاسپاردە دەکات دەربارەی ر�گھی ھھ�س وکھو

بۆ پابھند بھ ووردەکاری و دەستاپاکی لھکاتی رووما�ینی ھھموو رووداوە دیاریکراوەکان وەھاندانی دەستھکھ بۆ الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراو ی  ٤دووھھم 

ئاگاداربوونیان بھم کارە. بۆئھوەی کھس لھقسھی خۆی پاشگھز  تۆمارکردنی ھھموو ل�دوانھکانی ووتھب�ژە ڕەسمیھکان و ل�پرسراوە حوکومیھکان لھدوای

ەی سھرەکی نھب�تھوە دەستی تاوان بۆ الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو در�ژبکھن بھ نھگواستنھوەی گووتھکانیان بھووردی و روونی یان ل�دوانھکان لھ بار

  خۆی الیداوە. 



٢٠ 
 

ۆی خراپی پھیوەندی ن�وان ع�راق و و�تان، یان بھخراپھ ناوھ�نانی ناونیشان و قھدەغھکردنی پھخشی ھھربھرنامھیھک دەب�تھ ھك  ٤دووھھم 

  سھرکردەکانی ئھو و�تانھی پھیوەندی دیبلۆماس بھھ�زیان ھھیھ لھگھڵ ع�راق.

نو�نھرانی  پھخشکردنی ئھو ڕاوبۆچوونھی جیاوازن لھ ل�پرسراوانی حوکومی و یان پارتھسیاسیھکان و یان ھاو�تی ناودارو یانل  ٤دووھھم 

کۆمھ�گھی مھدەنی دەردەچ�ت لھکات�کی زۆر نزیک بۆ گھیاندنی ناوەرۆکی بیرۆکھکھ بھتایبھت لھ زروفی ش�ھژان نھتھوەیی و رەگھزپھرستی 

  وتایفھگھری.

ھسیاسیھن ئھوانھی کھ لھ دەسھ�تدان یان ئھگھرھاتوو تاوان�کی دیکراو درابووە پاڵ الیھن�ک لھالیھنھکانی حوکومھت یات ل�پرسراوان لھ دەو�ھت یان پارتم  ٤دووھھم 

وانھکھ پھخش بکر�ت دژی دەسھ�تن یان کھسایھتیھکی ناودار یان نو�نھوران لھسھر کۆمھ�گای مھدەنی پ�ویستھ د�نیایبکر�ت لھسھرچاوەی زانیاریھکھ پ�ش ئھوی تا

  ماوەیھکی دیاریکراوی ماقووڵ دا..پھیوەندیدار و مافی رەدکردنھوەی پ�ببھ خشر�ت لھ ئھگھر د�نیابووین لھ ڕاستگۆیی تاوانھکھ ئھوا پ�ویستھ پھیوەندوەی بکر�ت بھالیھی

ج� ئھگھر کھس�ک یان زیاتر چاوپ�کھوتنی دوانھیی یان کۆنگرەی رۆژنامھوانی لھسھر م�زی خڕ دانشتبون بۆ گفتوگۆ ھھستان بھ ل�دوانی گرژونابھن  ٤دووھھم 

ئاژوەو دووبھرەکایھتی ل�رەدا پ�ویستھ لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو بھپھلھو ب� دواکھوتن بھخشھکھ رابگر�ت و خاوەن خھ�کیان ھان دەدا بۆ زیاتر نانھوەی 

  ڵ.بھر یاسا دەدر�تھپال�دوانھکھ تۆمھتبار بکات بھوەی ل�دوانھکھی لھ دەرەوەی یاسا بوەو دژی داب ونھریت و ڕەوشتی کۆمھ�ھ لھبھرئھوە تۆمھتی ل�پرسراوی بھران

کی نابھج� لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ لھ تۆمھتی بھ کۆمھڵ دوربکھو�تھوە چونکھ ئھمھ کاری ھھ�ھی کھس�کھ یان کۆمھ�ھ کھسان�ک کار�س  ٤دووھھم 

  ی خھ�ک بھالی خۆیاندا ڕابک�شن.و ناشرینیان ئھنجام داوە دەیانھوێ بھم ش�وەیھ لھکۆڵ خۆیان بکھنھوەو بیخھنھ چوارچ�وەی کاری سیاسی ھھست و ئارەزوو

وا  دةي م طر َووام َورة و وموي  ط وة دةرو وا دم دة َي َام رودؤ . داع  ٤دووھھم 

  وة رت وامَ وة رؤم راو دةََر مماطوة رَ وةر ر ري دةروومَر وةي   َ  وار  وةي

  مَى ت دا وا   دةزامَي ر  راَى

 مادەیھکی ھھوا�گری کھدەردەچ�ت لھ:لھسھر دەزگاکانی ڕاگھیاندن پ�ویستھ ھۆشداربن لھل�دوانی ھھندێ لھل�پرسراون لھکاتی بھکارھ�نانی  ف ٤دووھھم 

 .ر�کخراو یان کھسانی نادیار رازی نابن ل�پرسراو�تی ل�دوانھکانیان بگرنھ ئھستۆ 

 ھھستی  کۆمھ�ھو ر�کخراو ھھن پ�شتر ھیچ ناوبانگیھکیان نھبوەو کھس نایانناس�ت، بھ�کو ھھربۆ ئھوە دروست بوە ل�دوانی نابھج� و شھروشۆر بدات و

 و بھرەور�گھی نادیار بیان بات.جھماوەر بروژ�ن� 

 .کھسان�ک ھھن لھ بنھرەت دا بھتواناو ل�ھاتوو نین چونکھ ھھ�سوکھوت لھگھڵ ل�دوانھکانیان و بیروڕایان ھھمییشھ وەک ھھواڵ دەزانن 

 .الیھنھ گھمارۆدراوەکان لھالیھن دەستور یان یاسا  

  ی ڕاگھیاندن: ئاگاداریکردنی مافی تایبھت لھ رووما�٥تھوەرەی دووھھم مادەی 

  دەستھکھ دووپاتیدەکاتھوە ھاو�تی مافی خۆیھتی بھسھربھستی و ئازادی بگاتھ زانیاریھکان.

یبھتی خھ�ک و لھبھرئھوە لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ ئھوپھری کۆشش و ھھو�ی خۆی دەربخات بۆ ئھو کاروکردارانھی پھیوەستھ بھ ژیانی تا

ھھیھ، ئھوەیان لھبھرچاوخۆیان ناوە کھ مافی تایبھتی خھ�ک و شکۆدارییان بپار�زن و تھجاوز نھکر�تھسھر یان تھنانھت بھرژەوەندی گشتی سھربھرزی و سھرفرازییان 

  یان بپار�زن.

دێ جار پ�ویست دەکات بھرزەوەندی ئھوەی پھیوەند ب�ت بھ مندا�نھوە، لھسھر الیھنی راگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ بھرژەوەندی گشتی بچھسپ�ن� لھبواری ئاسایی دا ھھن

او�تی مافی خۆیھتی بھ منداڵ بھرز رابگرێ ئاراستھی بھرنامھ بۆ دابینکردنی ئاگاداری مافی تایبھتی بۆ رووما�ی ڕاگھیاندن دووپاتکردنھوەی دەستھکھ بھوەی کھ ھ

وڵ و کۆشت�کی زۆر بدات لھپ�ناو چۆن�تی مامھ�ھکردن لھگھڵ ژیانی تایبھتی کھسان. زانینی گھیشتن بھ زانیاریھکان بھ�م لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ ھھ

�ت ئھوەی شایانی ھھروەھا مافی تایبھتی ر�گرتنی خھ�ک وشکۆدارییان بھھیچ ش�وەیھک ناتوانرێ تھجاوزی بکر�ت تھنھا لھحا�ھتی بھرژەوەندی گشتی گشتی دا نھب
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حا�ھتی گھندە�ی یان تاوان یان ھھر ھھ�س وکھوت�کی ناشرین کۆمھ�یھتی کار�کی بھدرەوشتی ب�ت یان پشت گو�خستنی باسھ بھرژەوەندی گشتی باس لھ ئاشکراکردنی 

  و بھج�ھ�نانی ئھرکھ گشتی یھکان. بھ�م 

لھوەی ئھو تۆمھت و بوختانانھی دراونھتھ پاڵ لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ خۆی نھخز�ن�تھ ئاستی ب�وکردنھوەی پروپاگھندە و ئابروبردن ھھتا د�نیانھب� 

  ن.تاچھند ڕاستگۆییان ھھیھ ئینجا دەست بکر�ت بھ پھخش کردنیان ھھروەھا پ�ویستھ مافی بھرانبھر ریش بدر�ت بھرگری لھخۆی بکات پ�ش پھخشکرد

  

  

   -: لھبھرئھوە دەستھکھ الیھنی ر�پ�دراو ئاگادار دەکاتھوە ڕەچاوی ئھمانھی الی خوارەوە بکات

سوربوون لھسھر ئھوەی کھ ھاو�تیان دوور رابگیر�ت لھ ترسناکی ھھو�دان بۆ کۆکردنھوەی  أ ٥دووھھم 

زانیاری و پھخشکردنھوەیان و رووما�کردنی رووداوەکان لھگھڵ پار�زگاریکردن لھ تایبھتیھکانیان، ھھروھا 

پھخش و ب�ودەکر�تھوە لھبھرئھوە دەب�ت  پ�ویستھ کھسان بھروون و ئاشکرایی بزانن ل�دوانھکانیان و و�نھکانیان

  زۆرئاگاداری خۆیان بن لھ ھھرزانیاریھک کھ ل�دوانی لھسھر دەکھن.

ھھو�و کۆشت�کی زۆر بدر�ت بھو مھسھالنھی کھپھیوەندە بھ تایبھتمھندی کھسان پ�ویستھ ژیانی ب  ٥دووھھم 

انیان بھو ش�وەیھ نھگ�رنھوە لھناو کۆمھڵ خۆیان و خ�زانیان بپار�زن یان بھش�وەیھکی ناشرین باسیان نھکھن ژی

  بھچاوی سوک و ب� ر�زەوە سھیریان بکھن.

لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ ئھوە بچھسپ�ن� کھ شت�ک ھھیھ ناو بھرژەوەندی گشتی  ج ٥دووھھم 

�ھتی بھخشی ھھوا��کی یھ و بھرزترە لھ تایبھتمھند�تی کھ ر�نمایھکانی کاری باری ئاسایی ئاگاداریدەکھن لھ حا

تایبھتی بھ کھسایھتیھکی گشتی بۆنموونھ، گھشت�کی خ�زانی تایبھت بۆ کھسایھتیھکی گشتی جیاوازە لھگھڵ 

رفاندنی یھک� لھ ئھندامانی خ�ران�ک بھ تۆمھتی تاوانبار کردن، لھحا�ھتی یھکھم بھرژەندی گشتی نھھ�نایھدی 

پ�ویستھ ئاوری بۆ بدر�تھوە بھ�م پ�ویستھ ل�کۆ�ینھوە بکر�ت لھکات�ک دا لھحا�ھتی دووھھم بھرژەوەندی ھھیھ 

  پ�ش پھخش کردنی.

ناب�ت جۆرە بھرنامھیھک پھخشبکر�تھوە پ�کھاتب�ت لھ ناوبانگی یان خراپی ل�دوان�ک بۆ  د ٥دووھھم 

و  ناوزراندنی کھس�ک یان درۆکردن ھھرشت�کی دیکھ لھم جۆرانھ ژیانی تایبھتیان بکاتھ ئامانج ناوی خۆیان

  خ�زانیان سوکایھتی پ�بکر�ت.
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کھسان�ک تھنگاو نھکھن پرسیاری لھکاتی ئامادەکردنی ڕاپۆرت یان ل�کۆ�ینھوە، پ�ویستھ ھیچ ھـ  ٥دووھھم 

گرانیان ل�بکھن پ�ویستی بھوە�می زیرەکانھ ب�ت ئھمھشی الی ئھو کھسھ ئاساییانھ دەست ناکھەو�ت و بھر�گھی 

  ئھکادیمی ناتوانن وە�م بدەنھوە.

  

  

  

   ن  : مادەوبھرنامھ ٦تھوەرەی دووھھم مادەی 

لھبھر ر�زگرتنی پ�کھاتھکانی گھلی ع�راقی کھ لھ د�زرەمانھوە ھھروا ھاتووە لھژمارەیھک ئاین بیروباوەر پ�کھاتوون پشت بھستن بھ مافی 

الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ پ�ویستھ ئھوپھری  بیروباوەرئیمان، بھگد�رەی ئھوەی کھ لھدەستوورو یاسای ن�ودەو�ھتیھکان ھاتووە، لھسھر

  زیرەکی و ھۆشداری خۆیان بھکار بھ�ن لھبھرنامھ ئاینیھکان بھتایبھت لھکاتی گواستنھوەی ھھوا�ی مھراسیم و داب ونھریتی ئاینی دا.

  زانیاری ج�بھج�کردن لھ بھرنامھ ئاینیھکان:

انھی خواوەبکر�ت بۆ ئھوەی الیھنی راگھیاندنی ر�پ�دراو پابھندب�ت بھدەستوورو دەستھکھ بھروونی ئاشکرای کرد گرنگھ ڕەچاوی ئھم کار

  قھدەغھ کردنی کاری توندرەوی و غھیری یاسایی بگر�تھوە بھر.

ی دووپاتکردنھوە لھسھر بیروباوەری ل�بوردن و تھبایی برایی و بھیھکھوە ژیانی ھھموو تایفھ ئاینیھکان پ�کھوە الیھنی راگھیاندنأ  ٦دووھھم 

ر�پ�دراو پ�ویستھ لھسھریان لھکاتی پ�ش کھشکردنی بھرنامھیھکی تایبھت بھ رەگھز�گی ئاینیھوە یان تایفھیھکھوە ھھرچ زانیاریھک ھھیھ 

دەربارەی ئھو رەچھ�ھک و رەگھزە یان تایفھیھ باسی بکات و ئاگاداری ئھوە ب�ت بھھ�چ ش�وەیھک باس شت�ک نھکات تایفھیھکی دی یان 

کی دی دڵ گھران ببن و نادزرانیان بۆ نھکرێ بھ�کو پ�ویستھ لھ ل�دوانھکانیان برایھتی و تھبایی بخھنھ ن�وان ھھموو تایفھی رەگھزورەچھ�ھیھ

  ئاینی وچین وتو�ژەکانی کۆمھڵ.

ی قھدەغھکردنی ھھربھرنامھیھک لھکاتی ل�دوان و گفتوگۆی ھھردوو میوانھکانیان باس لھ پارچھ پارچھیی و جیابونھوەب  ٦دووھھم 

  پ�کھاتووەکانی دەکھن چونکھ و�تی ع�راق حا�ی حازر بھ زروف�کی ناھھمواردا ت�دەپھر�ت.

  

پ�ویستھ ھھموو کھنا�ھکانی راگھیاندنی ر�پ�دراو پابھند بھوەی ھیچ بھرنامھیھک ب�ونھکھنھوە خراپھکاری بدر�تھپاڵ ھیچ ج  ٦دووھھم 

ارانی ھھموو رەگھز�گی ئاینی بگر�ت داب ونھریتی ھھموو ئاینھکان بھرز را ئاین�ک و پ�غھمبھرانی ھیچ دیانھت�ک ر�ز لھ ھھموو ناود

  بگیر�ت.

  : مافی  رادەربرین٧تھوەرەی دووھھم مادەی 
  لھگھڵ بھشدارینھکردن لھ گومڕایکردن و ناوبانگی .
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پاراستنی ئھم فرەژمارەییھ  زۆر ژمارەی دەزگاانی ڕاگھیاندن ئھوە ناونیشان�کی باشھ و بق و�نھیھ لھکھرتی راگھیاندنی ع�راقی، بۆ

کھخزمھتی سھربھستی رادەربرین و ژیانی سیاسی ھھمھچھشنی رۆشنبیری دەگر�تھوە. پ�ویستھ لھسھر الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکان 

ب� ئھوەی ش�وازی یھکسانی وھاوسھنگی لھ بابھتھکانیان پرسیارە راگھیاندنھکانیان بھکاربھ�نن بھوش�وەیھیی کھ خۆیان دوەەبینن باشھ بھ�م بھ

ر�پ�ھھ�گرتن و ناوبانگی بگرنھبھر بھرانبھر بھوانھی دژی نامھ ڕاگھیاندنھکھن، پ�ویستھ الیھنھ ڕاگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ ماوە بھخۆی و 

ندەی میوانھ بھشدار بوەکھی نھدات مھبھستیان ب�ت یاخود مھبھستیان نھب�ت خۆیان نھخز�ننھ ناو مھنبھری ناوبانگی دەرکردن و پروپاگھ

  درۆو دەلھسھ بۆیھکدی ھھ�نھواسن یھکالکردنھوەی خۆیی نھکھنھ بابھتی سھرەکی.

  

  

  : ناوبرو ریکالمھکان ٨تھوەرەی دووھھم مادەی 

ناوبرو ریکالمی بازرگانی قھدەغھنیھ لھ دەزگاکانی پھخشی ڕاگھیاند بھ�م پ�ویستھ ھۆشداری بکر�ت لھو ریکالمھ بازرگانی وسیاسیانھی 

ەکر�ن چونکھ ئھمانیش ھھمان بھرنامھکانی دی پ�ویستھ بخو�نھ ژ�ر رەچاوی راگھپاندن و ھھمان یاساو ر�ساکانی بھسھردا دی کھ پھخشی د

  دەچھسپ�نرێ.

  روونکردنھوەی ج�بھج�کردن دەربارەی ناوەرۆکی ریکالمھکان و پھخشکردنیان لھ تھوەرەی  

م  وةرةي روومدموة و دوودموة  مم  رََراو م روومدموةي رمطري دةررةي ر ن و 

: دمم   دة -  

  

قھدەغھکردن لھ پھخشی ڕیکالمھ سیاسپھکان ئھوانھی مۆرکی ھاندانی خھ�کی پ�وەدیارە، یان ئھوانھی پھیوەندن بھ مھسھلھیھکی أ  ٧دووھھم 

ادگا، یان ئھوەی دەچ�تھ سھر ووتار�کی تایفھگھری یان نھتھوایھتی یان ناوچھگھری بھش�وەیھک ھھرەشھ لھ یھک�تی خستنھ روو لھبھردەم د

  سیاسی ع�راقیھکان بکات.

قھدەغھکردنی ھھر ریکالم�ک مۆرکی دووبھرەکایھتی توندرەوی پ�وەدیارب�ت دژی کھسان و خھ�کانی دی وەک ل�دانی ب  ٧دووھھم 

  ئافرەت یان مندا�ن.

قھدەغھکردنی ھھرجۆرە ناوبر�ک یان مادەی ریکالمی کھپ�کھاتب� لھوەی بھش�وەی ڕاستھوخۆ خیانھتکاری و بھکر�گیراوان ج  ٧دووھھم 

یان دزیکردن یان کوشتن یان ھھر شت�کی دی لھم جۆرە ئھمانھ ھھمووی ناگونجت لھگھڵ دەسنت پاس و ئھکادیمی دیاریکراو لھ لیست 

  ر�نمایی پھخشی ڕاگھیاند.

  دةدن  دم مو و و دةرمي اري دةدةمَل داب وم ر ن د  ٧دووھھم 

  قھدەغھکردنی ئھو ریکالمھ بازرگانیانھی کھمۆرکی ب� شھرمی و حھیاچوونی بھدرەشتیانھی پ�وەدیارە.ھـ  ٧دووھھم 
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ک دەدەن بۆ بھکارھ�نانی داودەرمان ر�گای چارەسھرکردنی ب� مۆ�ھتی ڕەسمی قھدەغھکردنی ئھو ڕیکالمانھی ھانی خھ�و  ٧دووھھم 

  لھالیھن دەزگای تایبھتی دەو�ھت وەک چارەسھری داودەرمان یان چارەسھر بھ سیحروجادو.

نھی ھانی قھدەغھکردنی ئھو ریکالمانھی بھب� ڕاسپاردن یان بھب� رەزامھندی الیھنی ریکالمکھر ھاتووە یان ئھو الیھناز  ٧دووھھم 

  ریکالمکردنی بۆ دەدەن.

قھدەغھکردنی ئھو ریکالمانھی زیانی بھ بھرھھم و بھروبومی الیھن�کی دی دەگھیھن� لھر�گھی دیاریکردنی ناوەکھی یان ح  ٧دووھھم 

  ھ�ما بازرگانیھکھی.

  دراوی ناوخۆیی.قھدەغھکردنی ئھو ریکالمانھی دەبنھھۆی بھزەرە گھیاندنی ئابوری و�ت و کۆمھ�یھتی ط  ٧دووھھم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تھوەرەی س� ھھم: مافی رەددانھوەو ڕاستکردنھوەی ھھ�ھکان
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الیھنھ راگھیاندنھ ر�پ�دراوەکھ ماف دەدات بھھھر کھس� تووشی خراپھکاری و ش�واندن لھناوزراندنی ھاتووە واتھ پ�چھوانھی لستھی 

  کردۆتھوە.ر�نمایی لھو مادانھی الیھنی ر�گھپ�دراو پھخشی 

ئھگھر الیھنی ر�پ�دراو وە�می راستھوخۆی نھبھخشی بھ الیھنی دووھھم، ئھوا الیھنی زیانبھخش بۆی ھھیھ سکا� پ�ش کھش بھ دەستھکھ 

بکھن. ئھگھر دەستھکھ بریاری دا کھ سکا�کھ ئاساییھ و خاوەن سکا�کھ ناتوان� بھ�گھ ج�گۆر بھدەست بھ�ن�، مافی دەستھکھیھ لھگھڵ 

  ر�پ�درا ل�دوان ئھنجام بدەن کھ خاوەن سکا� مافی رەدانھوەی گونجاوی ھھیھ. الیھنی

  ئاراستھکردنی ج�بھج�کردنی دەربارەی بھخشینی مافی رەدانھوەو ڕاستکردنی ھھ�ھکان

ن یان خراپھکاری قوربانی پرویاگھندە درۆزنھکان وامي وم  دةداتمھرج دەخاتھسھر الیھنی ر�پ�دراو مافی وە�مدانھوە  دەستھ

    -  اوة روة :لھئھنجامی پ�شیلکردنی لیستی ر�نمایی لھو بھرنامھیھیی ر�پ�دراو

  

   ١تھوەرەی س� ھھم مادە 

ھھموو الیھنھ راگھیاندنھ ر�پ�دراوەکان پابھند دەبن بھکردنوەی کھنا�ی بھردەوامبون لھگھڵ چھماوە لھر�گھی بانگھوازکردنی ژمارەی 

ناونیشانی ئھلھکترۆنی بۆ مھسھلھی وەرگرتنی سکا� یان وە�مدانھوە، ھھموو کھس�کی ئاسایی یان ئیعتباری مافی لھالیھنی  تھلھفۆن و

راگھیاندنی ر�پ�دراو کھ بھرنامھیھکیان پھخش کردوە پھیوەنداربوە پ�یانھوە بھتایبھت ئھگھر ساختھ کاری کراوە لھ ووتھکانیان و 

زراندن ھاتوون خۆیان و خ�زانیان یان کردەوەو وتھکانیان لھبھرنامھی پھخشکراو ش�واندنیان بھسھردا کردوە ڕاویۆچوونیان یان تووشی ناو

ئھو جۆرە ھھ�نھ پ�ویستی بھ ل�بوردن ھھیھ یان ئھوە الیھنی زەرەرمھن یان مافی ئھوەی ھھیھ خۆی وە�مبدانھوە بھرگری لھ مافی خۆی 

  بکات.

  ٢تھوەرەی س� ھھم مادەی 
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�ک دا الیھنی راگھیاندنی ر�پ�دراو وە�می نھدایھوە بۆ راستکردنھوەی زانیاریھکان یان مافی رەددانھوەی نھبھخشی الیھنی لھ حا�ھت

  سکا�کھر بۆی ھھیھ یاداشت پ�ش کھش بکات بۆ دەستھی راگھیاندن و پھیوەندیکردن لھر�گھی ئامرازی راگھیاندنی ر�پ�دراو.

�کی رەوایھ، دەتوان� داوبکات لھوالیھنھی ئھم بھرنامھیھیی پھخشکردوە مافی وە�ودانھوەی گونجاوی لھحا�ھت�ک دا دەستھکھ بینی ئھمھ ماف

  پ�ببھخش� لھسھر الیھنی ر�پ�دراویش پ�ویستھ بھزووترین کات ئھم مافھیان پ�یھخش�.

  

  

  

  

  ماوەدان بھ مافی وە�مدانھوە بھگو�رەی ئھو ج�بھج�کردنھی 

   - : ن بھم بنھمایانھی خوارەوەدەستھی راگھیاندن و پھیوەندیکرد

ماوە دەدر�ت تھنھا وە�می زانیاریھ ھھ�ھکان بدر�تھوە، نھک وە�می ل�دوانھکان یان بیروراکانیان أ  ٢س� ھھم 

  بدر�تھوە کھ ناگونج� لھگھڵ الیھنی شکاتکھر.

ر�پ�دراو ھھستاوە ماوەنادر�ت بھ مافی وە�مدانھوە ئھگھر ھاتوودەستھکھ باوەری ھ�نا کھ الیھنی  ب ٢س� ھھم 

  بھڕاستکردنھوەی یان بھ درۆخستھوەی زانیاریھکان بھش�وەیھکی الیھق جوان.

وە�مدانھوەکھ بھجۆر�ک دەب�ت کھ بگونج� لھگھڵ قھوارەی ئھو زەرەی لھالیھنی بھرانبھ  ج ٢س� ھھم 

ر�پ�دراو پابھندن  رکھوتووە گرنگیش نی یھ کھ ھاوش�وە ب�ت لھگھ�ی دا، ھھروھا دەزگاکانی راگھیاندنی سھربھ

  بھ پھخشی وە�مدانھوە تھنھا بھگونجانی لھگھڵ بنھمای ھھوا�ھکھ.

الیھنی ر�پ�دراو بۆی نی یھ وە�می ھیچ کار�کی غھیری یاسایی بداتھوە و پھخشی بکات ئھگھر  د ٢س� ھھم 

  مۆرکی سوکایھتی پ�وەب�ت.

بابھت�کی دی تازە یان ل�دوان لھسھر ڕاستی ناب�ت مافی وە�مدانھوە بقۆزر�تھوە بۆ ھھ�چوونی ھـ  ٢س� ھھم 

  دی بدر�ت یان ھاندان و پروپاگھندەی پارتیانھ ب�ت.
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  رمنوەرەی چوارەم: تۆمارکردنی تھ 

  

  

  

  

لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ تۆمار کراوەکان ھھموو بھتھواوی ھھ�بگیرێ ئھوانھی پھخشھکھیان 

  رۆژ بووە. ٩٠بۆماوەی 

لھکات�ک دا ئھگھر دەستھکھ داوای مافی رەتدانھوەی پ�ش کھش کرد یان داوای ڕاستکردنھوە یان داوای 

�دراو پ�ویستھ ھھموو تۆمارگھکانی پھیوەندی دار بپار�زن پ�داچوونھوەی کرد، لھسھر الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ

  ھھتا یھکالکردنھوەی مھسھلھکھ بھ یھکجاری.
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  تھوەرەی پ�نجھم: ر�نماییھ رووما�یھکانی راگھیاندن لھ ھھ�بژاردنھکان

  

  

  

  

  

  

ھھموو الیھنھ راگھیاندنھکانی ر�پ�دراو پابھند دەبن بھ ر�نمایی رووما�ی ڕاگھیاندن لھماوەی ھھ�بژاردنھکان کھ 

لھالیھن دەستھی راگھیاندن و پھیوەندی کردنھوە رادەگھیھنرێ بھھاوکاری لھگھڵ کۆمسیۆنی با�ی سھربھخۆی 

  ە ھھ�بژاردنھکان یان ھھر الیھن�کی دی ڕەسمی شو�نی ئھو بگر�تھو

  

  



٢٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تھوەرەی شھشھم: پ�وانھ ج�بھج�کراوەکانی کاری چاود�ریکردنی ئھدای ڕاگھیاند
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لھگھڵ دووپاتکردنھوەی پھیمانی ن�ودەو�ھتی لھ سھربھستی رادەربرین لھسھر ڕاوەرگرتن ل�پرسراو�نی دەکھو�تھ 

شھپۆلھکانی پھخش بھش�وەی ل�پرسراو خراپی لھ سھرشانی دەزگاکانی راگھیاند بھ بھکارھ�نانی ھھموو چین و 

بھکارھ�نانی نھکر�ت چونکھ مو�کی گشتی یھ ھینی ھھموو ھاو�تیانھ، لھبھرئھوە مافی الیھنی ر�کخراوە کھ 

ئھویش دەستھی ڕاگھیاند و پھیوەندی کردنھ، الیھنی قازانج کھریش جھماوەرە، ل�پرسینھوە بکر�ت لھالیھنی 

ت�ک لھئھرکی بنھرەتی خۆی دەردەچ�ت لھگواستنھوەی ھھوا�ھکان و گھیاندنی زانیاری ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو کا

  دەزگاکان دەب�تھ گومڕاکردن و دەنگدانھوەی دووبھرەکایھتی تایفھگھری.

لھبھرئھوە دەستھکھ ئھم لیستھ دەخاتھ خانھی ئھو الیھنھ راگھیاندنھ ر�پ�دراوەی کھ ل�پرسراوی ل�دەکر�ت 

  گھیاندن لھحا�ھت�ک ھاتوو پ�ش�لی ر�نمایھکانی کرد.بھگو�رەی یاساکانی ڕا

  لھھھمان کاتدا دەستھکھ الیھنی ڕاگھیاندنی ر�پ�دراو دەپار�زێ کات�ک کھ پابھند دەب�ت یاساکانی ڕاگھیاند.

  ئھو پ�وەرانھی کھ دەستھکھ پشتی لھسھر دەبھست�ت بۆ چارەسھرکردنی پ�ش�لھکانی ئھدای ڕاگھیان

ئھدای ھھر الیھن�ک راگھیاندنی ر�پ�دراو پ�ویستھ چاوبخش�نرێ لھو ئابروبردنھ پ�وانھ لھکاتی ھھ�سھنگاندنی 

  گھریانھی کھ دەستھکھ ڕەچاوی ئھم ھۆکارانھی الی خوارەوە دەکات:

 شیکردنھوەی ئھو مادانھی لھبارەی ناوەرۆکھوە پھخش کرابوون. .١

زانیاریھکان و مھودای  چۆن�تی باس کردنی بابھتھکان و ئایا د�نیابوون کرابوو لھسھرچاوەی .٢

 ڕاستگۆییھکانی.

 سروشتی دەزگا ڕاگھیاندنھکان و سروشتی جھماوەر. .٣



٣١ 
 

 ئھو زمانھی کھبھکارھ�نراوە لھکاتی باس کردنی بابھتھکھ ئھو دەنگھی بھکار ھ�نراوە. .٤

ئھو زروفھی کھبابھتھکھی ت�دا باسکراوە وەک دیاریکردنی کاتی پھخشھکھ جۆری میوانھکان، باری  .٥

 کۆمھ�یھتی لھکاتی پھخشکردنی بھرنامھکھ.سیاسی و 

 شیکردنھوە ئھگھر ھاتوو مھبھست روونکردنھوەبوو شیکردنھوەی بابھت یان ت�کھ�بوون یان ش�واندن. .٦

ئایا بابھتھکھ رەتکردنھوە کاریگھری تۆ�ھسھندنھوە یان توورەبوون یان ش�واندن یان ناوزراندنی کھسان  .٧

 و چینھکانی بھدواوەبوە.

 ئھوە ھھبوە چاوەنواربکر�ت سنراو ئھنجامھکانی ئھم پھخشھ ھینی ئھم مادەیھب�ت.ئایا توانای  .٨

  

  

 

گھیشتن بھ بریاری پشت بھستنن لھسھۆ ئھم ھۆکارانھ کار�کی ئاسان نی یھ ھ��ی جودابونھوە لھن�وان 

وە رادەربرینی ژ�رچاود�ری غھیری چاود�ری ھھمیشھ زۆر وورد دەب�ت یان دیاریکردنی گران دەب�ت لھبھئھ

  دەب�ت دیراسھی ھھموو ل�دوان�ک بکر�ت.

بۆنموونھ ئھگھر، ئھگھر ھاتوو ل�دوان�ک کرا لھ گۆڤار�کی ئھکادیمی یان لھبھردەم جھماوە لھکۆمھ�گای 

دیموکراتی ج�گیر ئھم ل�دوانھ ھھرچھند دوژمنکارانھ بن،لھوانھیھ رەتدانھوەکھی زۆر سادە ب�ت و پ�وانھی 

م ئھگھر ھاتوو ھھمان ل�دووان لھژینگھیھکی غھیر چھسپاو ج�گیر کرا وەک ھاندانھکانی زۆر نزم ب�ت. بھ�

  ژینگھی ئھمرۆی ع�راق. پ�ش ھھ�بژاردنی سھربھست ئھوا ئھمھ ترس�کی روون و کتوپر دروست دەکات.

ھھرچھندە پ�ش�ل کردنی کردب�ت یان نا، ر�زل�نانی ئھمھ پشت دەبھست�ت لھسھر ھۆکارەکانی کھ پ�شووتر باسمان 

ئھمھ جگھ لھوەی کھ ئھم ل�دوانھ باس لھ مادەیھکی ھھوا�گری دەکات بھش�وەی گا�تھجاری ئھمھش بھش�ک  کرد

  لھ ش�وازی نووسین دەگر�تھوە بۆ ئھو دەزگایانھ یان بھش�ک لھ ش�وازی ئھو کھسانھ ل�دوانھکھی دا.

بھش�وەیھکی دی ھھیھ ئھویش الیھنھکانی راگھیاندنی ر�پ�دراو وپاکانھی کرد لھ پھخشکردنی ئھم مادانھ چونکھ 

  لھ ئینتھرن�ت دا ھھیھ.

بھ�م الیھنی ر�پ�دراو دەتوان� ھھنگاوی بھجدی بن�ت بۆ سوککردنھوەی شو�نھواری ئھو مادە ب�وکراوەیھ وەک 

  چارەسھر�ک بۆ و�نھ و ل�دوان لھسھر یان بھش�وازی کھمکردنھوەی سروشتی گا�تھجاری.
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  ڕاستکردنھوەو لھ پووچھ�کردنھوە و زیادکردن  مافی دەستھکھ تھوەرەی حھوتھم:  

  

  

  

  

  

  

  

مادەکانی سھرەوە بھ پ�ش کھوتن دانارووخ�ن، پ�ویستی بھ پ�داچوونھوە و تازەکردنھوەی بھردەوام ھھیھ لھالیھن 

ھر الیھنھ ر�پ�دراوەکانھوە چونکھ زروفی تازەگھری لھع�راق دا بھچاو�کی کھم سھیر ناکر�ت بھتایبھت ئھگ

تھماشا بکھین لھچۆن�تی ل�کھری پھیوەندی ن�وان دەزگاکانی ڕاگھیاندن و کۆمھ�گا کھ کاری تیادەکھن، لھبھرئھوە 



٣٣ 
 

دەستھکھ مافی پوچھ�کردنھوە و زیادکردن و ڕاستکردنھوە دەپار�زێ بھ گشتی ب�ت یان گھر دیلھیی لھمادە و 

  بھندەی ئھم لیستھیھ لھکاتی پ�ویست دا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  تھوەرەی ھھشتھم: رۆژنامھی خو�ندراوە          
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دەستھکھ ئامۆژگاری ھھموو دەزگاکانی خۆ�ندنھوە (چاپکراو ئھلھکترۆنی) دەکات پابھند بن بھم پ�وانھگھریانھ بۆ 

خزمھتی گشتی و ھاوبھش کردن لھگھ�یا بۆ دامھزراندنی راگھیاندنی ئھکادیمی و رای گشتی و بنیادنان�کی 

  راست و دروست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تھوەرەی تۆھھم: م�ژووی ج�بھج�کردن

  

  

  

  

  ئھم لیستھیھ دەکھو�تھ بواری تھواو بونھوە لھ سھرەتای ب�وکردنھوەیھدا لھ لینکی دەستھکھ.

  المترجمة         
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  یان عبد الحسین حبیبژ  
  جامعة بغداد/كلیة اللغات  

  عضوة جمعیة المترجمین 
  ٢١٧١رقم الھویة /   
  
  
  
  

  ڕاگھیاندن و پھیوەندیکردن:دەستھی  -

  
  

  


