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ە دا رەدە ەردەڕا ە و ە
دا ە :ەوە

ان:  ڕەم

ڕە رەدە ەەڕادە  ەواوە ،ان رۆیە ش دەە ەەە ا وا ەە دوا ە و ەش ڕ

ای ە دن  دووە ور ەرە 1 ڕۆژە  و وری ە  راوە. ەم ە ەەە ە رە

دەەە   واە ەار  ەە اەە، ە  رواەە  و ەاە ە؟

ە ەر راوی م زۆرە ، ە ااوەدا  ە  ور ەە  ا  اڕا 

 ە :ەوە وەن و وە  ران.

ەا وەڕا  .ەدە ە ار و ادەە  ەرا ە راوی ا ەور  ار ەە داەاە 

.ازدە     ە ەەەوو ،ان ور وە ەور ە ەا

ەە اەە   ەر روای ،نزی ژە  و  ەە ە  ە ە نزە   ێە

ی  د ەزان و ەوە وەا وازن.

ە را  : دەەار و، دەە    و ڕان، ە ڕەە و  ەد  ۆڤ

. ە د ەو دا اوەەداد ەور ە  زە  و ە .نا ری وە

ە وە   ەڕا ە یەن، دە یەور وە ،و  اوە ەەەەو ە   واە

. ەز ە ەەدە  ا ێ وەدادە ور ەە  ەای دەەە اەزا

ەو رین دەە وە ان، دە   ور ە ەرا ە مە  ەە وند ەە 

.ە او ەە نەدە  ەە یی داد و دەن و دەدا یری دەدە ە  ،ەە

ە ە ،تە ە و  وەە ەە ەژەە و  ە ەازی زۆرد ەو  ەڕادە ە

ڕادەە ەەدن،  ەەو دادەوە ور اری دەە ە .ەەای ەە  ،وەەن وە و ەف

 ،ی داەد ن و ەوە دەەەن،  ە دادەوەا و دوور  ا ە، دە ی را وون.

 ە ،ەا دەور  ن  ریدە  ەام دردەە نەو اوەت و ڕە  اا ە ەە 

ی دەە ە ەرە ە ەەە.

.ە ەە وە ،و ە ،ە ە ە راوی  ەاە

ەەە ە ە ەزاد  ،ندەوە ە نەو ەو دە ا   ا نە  ، ە اڕا 

.دە

ە رڕا  انە  اڕا  .ر و   وە رای  ی دە ،و ادە ەە و ەژەە وە ە

ەار   2016 ی   دەرە  و ر، ان  ان 189 وا ە 118ی وە. 2ە ڕە وەو راێ

 ەەاەە ە ی ور ان ە  وەێ.
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 ەە ە ە ە ە ڕەە ش ، اا ەە ور ەە ،  ە ەە ەە اڕا 

وەە دەە ەەدن داە  ،ا ڕە ەە ە ت و  ا ەاەە ە ڕووەووی ەەی

 ەە اا وو ەە وە ان ەە ە  ،ور ەە   اە .ەە وڕی و ە

وێ    ،اری ە و ەزار ا و ەوە وردارو ەار  ەو ەە وری اا،

ەە ڕاە  ژ رە ری ان  ە  ە ەەا ا.

 ە زا   ەو وە  ڕ و ا   وون، ەو وە و ەو

 ەز ز  ونە وەە و  ۆڤ   ا   و ڕ  ە  وەە  ەە

ە ەەی و  وون.

ە  ە ە دەرە  ور  اا.

ە  ەریڕا  ەە ە و ەدە یە ە و اە ی  اا  ۆڤ  رودۆ

 ۆڤ  یرو ڕاوە ە ەە رد ۆڤ و  رودۆ رەن دەوەە ەەە اوەر 

اا، ڕە داوەەە.

 ەەەە، ەە  ڕواە وە ،ە ری   ،وو  اری ەر  و ۆڵ

دەە ن ، دەەەە  ە  .« » ە ڕادەە  وە  ەاە ووەە   و  وان

.وی دە ەوە اوو ەە ن ڕادەە  و ف دەە و ەو ەو ە ەڕادە ە ە ،ەەو

.ەدادە ەو ە ەە ە وەاا وە ە ە ،ات ازوا ە ەو  ەڕادە ە  اەاە 

ەەر  ە  ، ازە  ە  ەو ، وان ،     اە 

.ە یە ە و ا وەە

ەر  ە  ەە  ە؛ اەازاوا ە  دن ە ەن و ڕەاد ە و یەە

 ە رە ،ەە ایەە .دە ە نەت و دەەدە  ەادە  ەەری ن ەڕە ، ،

.ە وەە ە ۆ ی ەە ە ە  ادە ە ەو  ەە ە وویەڕوو ،ور

 ،نوو و ەو     ە ەە ،ەو ەەە و ەو  ە ژە ە

د .ە وەە  ە ن  ەر دەا ە ەەە  وون دەازەە، ە   وە ی

 ەر ەا ،وو  ە ەرەەا  دەن و ەە ەە و  و دوورەەە د راوە.

 ەە واازا،  ەە ەەو  و ەە ار ڕوودات.

 ری ورەە ان و ن  ەرە  ەەد زۆر .ووی ە و ژە    ەوە وەن

واز ە ،ەدوا ە ووی ەەە ە .انەو ەدە ژ   تز دە ت وە وەە ە 

وە   ەە ار و ەەە  ە دن ەە ەوە ۆەاە؛  و ە ەە ە ووەا

 ازری  ە  دەر ەان  ەو ەەن  ڕزی ەەدا.  ەا ور ان  رە  ەت

ە  دن جە  ەو ا راوی ان دەە اە  راوە  رودۆ و ەو وەە و

ەەادە  ز ە   ەە رەدو ە ەو دووداڕا  ە  ەە ە .ەە وەە

ج   دەاە ەەن. ە ە ، زۆر  داە  ە ە  ی ە ەە  ج

.وو و ەو ان ە ەڕ روە
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 ەڵ ەەو  ور و  ەە واوزا، ەە دەاەە وە  ە دادەوەا  ان

 ا  ەادە ە ی ، ە ور ارە  نوو  ێە ەە ن ە ەا داوو

ی ەە ار.

د نە ەە و ەو  نەۆ وەە ەە ،نەە ە ەادە ە ایەە ،دووداڕا ەدە 

وەە ،ەەو ەاوە و ەە ن زۆرو ەوی ە ە  ەا وون  دوای ە   دا

ە ن وژ ە  ە  ە ەاە  ەو واردە ەە  ە  ن  ە تو ر دە

.دە ە ور ارە  نوو  ە ،اەەە

 ە وام وەدەە ە  دووداڕا ەدە   ۆ ەە  ەو ەو و واز دە ە ە اە 

ەە ڕەەە و وە  ی ر  و دادەەێ.

ڕە و ە ویە، دارەە ە ە ن ەو ەە ە ژ ەەە ە اەڕۆە  

.دە ر و

وە ەون و ەف ەون، ەوە ەە ووەە ەە  .رای ەەە   2015 3 دا، زی

ان  100 ە 27 وە و ە  ان 168 وا  130وە، ەەای ەە  ە ڕار ەا  ەو ەە و

ە ە ەەژەە را   ەە   ێ   ەو ەە ە .ەو وەەو

 دەەا ری دی د ڕێ    اەە وردە ەە وو  ودان و ەاەە.

ەوا " ان  " ورەە ا دە ،ەەن ن داوە  دژاە  و ە وراە ەە ووا

ەو دا ە دا ،ز ەە ،ز ەە ە ی دە ،ر مە ەەەو ە ە  رێەدە

  ە  ،ادە دە  و و ە ەەی، دە اەە وا   ەەەە ە .دنەە ە

ور ەە  نوە یا نە و ەەە ە ،اە ەە  ەەوو رەو دە ەە ەە

اا ە .ەەن  اا وەو وو وە و و اە    ەە دەەە ەدە ا ەڕۆدا

د ە ،ە و اڕە وە ەەردا ،نەە وە .تو ە ەە ی  ادە دە ە

ر ار دەە ەە  ا  .ەەەە  ازە  ،وان وە ە ە ەە و ە وە

ەە . نەو دژا  نو ز ەزە و ەو ە ڕە ،ەو ە وەە ەە رس

ە و ە ن وە ن  دە ر دە ن  زۆر ەڕادە ،ە دەە وان و ارە  ەە

ازر ، ڕە  ی  وە ەار  دەرووە رە ەرەا.

 ری روە دۆ ا ڕە  ێ وەن دادەو دە روە  ەادە  نوو ا ەە ایەە

.ەو ە  ر ر و 

 ەە انە .ە اا ر د ەەە  نوە ا   داەوو  اە ایەە ا ژ
4.اردا و  و  ان  ەە نە ژن  ە  2001   ژە ە  و د  ان یە

.ان ژ زا را  ەە ،اوەا ڕووەدوا ە  وک ەای داەە

  ا  ، وە  ان دەە  ،وی زادە 10 ژ ە  2005 دا   نژ   رەە

  .5ەەدا (ە 10  ە تە  و ە 10  ە ە وان ) ە 10  ە    ە 2013 دا
6.ە ەدر ەەدا ە ڕان ەو  ە وە12.5 دا  2013 دا   ،نژ ور ارە 
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7 ە 141ی ە ا ان 145 و  ان ،اور  ەە  2015  ەڕە ە یرا  ە 

ەو ەەڕە ە  یە ەڕا ،ە ەدا ە ،ە 108 ی ە اان 115 و  ان 2006 دا  

ارە  نژ ەەەە داری دە  ەڕا ن ەڕا ە  ،رو ەە اای ڕەەە  ە ەەا

  را ە ەە .ەەوا دەور  ە   نژ ە ،ا ێە  دن و 

 اور ەۆژە وەە ،ازا  راز ژ دەەە ن دن ەدا  اا  ەڕە ە  ەرڕ

ەە زدو ەە  اا  ەار ژن  ارە ەا ردار دەت.

ەڕۆ    ەەودا دە و  ە" ەی ەە  "رادا. وەو ەو ەن، ە ەان

.ازە را ەە ەە  اەر ە  ارە ا یە 

ووی ە دوا  ە  ڕۆژە ا ن دە  ن  ە ا ەە ەار  ە ون، ەون

 ان .ت رە و ە وە ،ە ن جەە وەە ە ە وەە ە  ادە ، و

.ەەە یە  ەەو رەدوو  اەەوووەو ڕوو ە   ە ە

ە ەا زۆرە ەن دەە زۆر  ، ەەد رز و ەوە زر و ەەان دە ،ە ەە ەەن

.ەدە  اەاەە  ە  ارە و اەر ەڕوا ە   ژە

 نەوو  و  ونڕۆ    اڕا  .رێ  ەا درەەە   زە دەر دەە ە ە

ەەە داە زا و ەە ەەا  ە ەە  ەژەەن ەە دا، دە ەی ەەە ،ن

و ەان، ور ور  ە اا  ە ە ڕ ڕاوە ەەە ەوەن  زر و  ۆا

 ادە ور اری و ەڕا ە ن واوا  راوە  ەەە ێە ە  ەڕوا ە .ە ەەە
8.اە  ەە رڕا راوی ،ەڕا  ڕێ ە ەەاە

ە ڕار  اا  ەی ەداەان و   ەەەا  ەی زرن و ڕەا ا و ەوەش

ڕەا  ە   دەەە.

ە دوردار  ی و زاە ت وو ە د وان   ری دە  د  ە رڕا ە

وون ، ەم ت، وو  ە ژن، ڕەن و ەەن.

 ات وا ڕوو دەروە ەاەە  نەور ە  ە ەد ە دە ەدە یە ،ا نە 

زا ەو اەن دە .ە ە ەەەا  ە ار و ڕاەە ور د راوە.

 ڕووندەە ە ڕواە  ،ارەە ژە  ە ر  دا ە دەە؛

ەە ،ۆڤ  ەڕ ە  ۆڤ  ەەەە ە وە ژ  و ە ان  ری دە

 ا و چو   چ ، نوە یە ان دە . داەە  و ور ،ەە ، ،ەە 

ەار  ەە د  ەر ەە . نەا وە  را یە ە  اەەدە ەڕ

ڕ  ات ن نەوە ،و ز ە  اەۆژا ە ا چزە ور   ان، چ ە و 

   ەو اەن.

د  ت یود اور ەن و ڕەە ە   اەو   ەەە ەە و ەر ڕ 

 ەەو ڕ   ۆڤ.
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 و ،ەە  دەەەە  نەزر  ە  نەو ن وەو ەەەە ا

ە  ەدە ەەە ،یود  ەەە یە .نەو ڕە  ە وەە دوڕە ە نە وە  

. ادەە  ازاو   ار وەە رۆە

وەە  ر وەە ،ە تەوە " ۆڤ  و زر ڕ ە " ڕ ە  نە ەەاەە

ارە ڕاوە ەەە ەەن (را، ڕ ،ز)   ە زرەن ەە اا.

رە اپ   ەە  ەە ەەدڕوون  ، ان  ری ەەەە ەە  داوا

.   نەزر 

ور ەە ڕارا ە  ۆڤ  اا و    ورەن  ری ڕاران و ڕارت  ەی

ڕاوە ەەە ەوەن  ەەە  ەە ە و دە ەەن.
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