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کورتکراوەکان لیستی  

ICON  Issue-based Collaborative Networks 

IR  Implementation Research 

IREX  International Research and Exchanges Board 
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 شیکاری پاراستن و ڕەگەزی خێرایی یەکتربڕ

 

ناوەندی قەزای کۆیە ) سەر بە پارێزگای هەولێر(، ناوەندی قەزای قەاڵدزێ ) سەر بە پارێزگای سلێمانی( لە 

 عێراق  -کوردستانی هەرێمی 

 لە کوێ ئەم  

IRGPA    

 ئەنجام دراوە؟ 

 ژمارەی یەکەم.

IRGPA  

 "Search For Common Groundڕێکخراوی "

 ئوسامە زوهێر  ❖

 دیدەن عبدالرحمن   ❖

 محمد عثمان  ❖

کێ جێبەجێکاری ئەم 

IRGPA یە؟ 

پەیوەست بە بواری ڕەگەز و کێشە و گیر و گرفتەکانی گەشەپێدانى گەنجان: ئایكۆن: دەست نیشان کردنی 

 ڕێکارەکانی پاراستنیان لە كۆیە و قەاڵدزێ

  IRGPAئەم 

 هەڵدەستێت بە:

  IRGPAکەی ئەم  (٢٢/١١/٢٠٢١( تاکو  )٢١/٨/٢٠٢١بەرواری دەستپێک )

 ئەنجامدرا؟

 

 پوختەیەکی خێرا

قەاڵدزێ کە توێژینەوەیەکی کۆکردنەوەی لەم بەرنامەی توێژینەوەیەدا دەرفەت دراوە بە گەنجان و دانیشتوانی کۆیە و  

زانیاریان بۆ ئەنجام بدرێت لە بواری گەنج و کێشە و گیر و گرفتەکانی پەیوەست بە بواری ڕەگەز و ڕێکارەکانی 

پاراستنیان، ئەمەش بە مەبەستی ئەنجامدانی زنجیرە توێژینەوەێکی فراوانتر لە الیەن کۆمەڵە گەنجێکی ترەوە. ئەم  

انە یارمەتی توێژەرە گەنجەکان دەدات لە دەستنیشان کردنی مەترسی و گیر و گرفتەکانیان ،هاوکات  زانیاری و داتای

پوختە کردن و خستنەڕووی دۆخی گەنجان و ڕەگەزە بە مەبەستی دەست نیشان کردنی گرفتەکانیان کە بریتین لە بێ  

ەها جیاکاریە ڕەگەزیەکان بۆ ڕەگەزی  کاری، کەمی سەرچاوەکان، ماددە هۆشبەرەکان و ئاڵودەبوون پێیانەوە، هەرو

و نێر و مێ و هەڵسەنگاندنی توانا و لێهاتووی تاکەکان بە پێی ڕەگەزەکانیان کە ئەمانە لە گرفتە دیارەکانی هەریەکە 

 لە ناوچەکانی کۆیە و قەاڵدزێن.

 سەرچاوەی زانیاری 

انیشتوانی هەریەکە لە ناوچەکانی کۆیە و  لەم توێژینەوەیەدا سەرچاوەی سەرەکی زانیاریەکانمان بریتین لە خەڵک و د

ئەوەی   بۆ  یارمەتیدەرە  ئەمەش  دەژین  ناوچەکەدا  ژینگەی  و  بارودۆخ  لەناو  ڕاستەوخۆ  ئەوان  چونکە  قەاڵدزێ 

 توێژینەوەکەمان ڕاست و دروستربێت. 



 

ن و ڕەگەزی    7 بڕ | شیکاری پاراست  ایی یەکێ  ر
اق   -خێ  ر

 عێ 
    

 دۆزینەوە گرینگەکان 
 

 

 

قەاڵدزێ بریتین لە بێکاری، کۆچ کردنی  سەرەکیترین مەترسیەکانی ڕووبەڕووی گەنجان دەبێتەوە لە کۆیە و    ●

نایاسای، ئاڵودەبوون بە ماددەی هۆشبەر و هاوکات جیاوازی چینایەتی لەسەر بنەمای سەرمایەداری، یەکێکی  

 ترە لە گرفتەکان بۆ سەرجەم گەنجان بی جیاوازی ڕەگەزی.

 

رەف، وە ئەو توندوتیژیەی  لەو نێوەندەدا ئەوەی مەترسیەکانی سەر ژنان زیاد دەکات بریتیە لە مەترسی شە ●

ئەمەش  خێزانە.  شەڕەفی  پاراستنی  و  بوون  مێینە  بنەمای  لەسەر  زۆرینەی  دەبێتەوە  ژن  ڕووبەڕووی 

دەگەڕێتەوە بۆ ڕەگ و ڕیشە داکوتانی ئەو عادەت و کلتوورە باوەی لەناو کۆمەڵگادا هەیە کە ژن بە الواز  

 ئەو خۆی الوازە و ناتوانێت خۆی بپارێزێت.  دەبیندرێت و وەک هێمای  شەرەف دەبێت بپارێزرێت چونکە

 

قۆرخ کردنی دەرفەت و هەلی خۆشگوزەرانی لە الیەن کەسانی سیاسی و بڕیار بەدەست، لە کاتی هەبوونی  ●

دەرفەتێکدا بڕیاربەدەستان بیر لە قۆستنەوەی دەرفەتەکە دەکەنەوە بۆ کەسێکی نزیکی خۆیان نەک بەخشینی  

بڕیار  بە کەسێکی شایستە.   ئەوا کەسانی  پڕۆژەیەک بکەیت  یاخود  کارێک   بتەوێت  هەروەها گەر خۆت 

بێگومان  ئەوا  نەبوونیش  ڕازی  ئەگەری  لە  لێدەکەن  پڕۆژەکەت  قازانجی   داوای  هێز  خاوەن  و  بەدەست 

  پڕۆژەکەت شکست پێ دەهێنن.

 

چ ● خراوە  پشتگوێ  مەترسیەکی  ڕەگەزی  ناهەوسەنگی  سەر  بۆ  لێکەوتەکانی  و  کردن  بەهۆی  کۆچ  ونکە 

دابونەریتە  بەهۆی  کچان  بەاڵم  دەکەن  کۆچ  هەندەران  بەرەو  کوڕان  خۆشگوزەرانی  نەبوونی  و  بێکاری 

کۆمەاڵیەتیەکانەوە ناتوانن کۆچ بکەن هەربۆیە بە قەیرەیی دەمێننەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی داتەپینی کۆمەڵگا  

 و هێزی و برەوی گەنج بەرە بەرە کەم دەبێتەوە. 

 

شەکان کە ڕوبەڕووی گەنجانی کۆیە بوبویەوە کەمی هەبوونی هەلی کاربوو، کە مەترسی سەرەکیترین کێ ●

خستبووە سەر ژیانی زۆربەی گەنجان و کەمێک ڕەشبینی کردبوون، وە ببووە هۆی ئەوەی گەنجان زۆربەی 

و    کاتەکانی خۆیان لە کافتریاکان بەسەرببەن بە شێوازێکی نا تەندرووست چونکە باوەڕیان بە پێشکەوتن

 چاکسازی الیەنی دەسەاڵت نەمابوو.

 

الیە ● دوو  نێوان  لە  سیاسی  قەاڵدزێ ملمالنێی  و  کۆیە  خستنی  پشتگوێ  سەرەکی  هۆکاری  بە  جیاواز  نی 

دادەندرێت لە ڕووی خزمەتگووزاری گشتیەوە وەک جادە، پارک، بازار، عەلوەی میوە، خزمەتگووزاری 

 پزیشکی دەروونی و جەستەیی..

 

 

اوپێکەوتنەکانمان، هەموویان بۆنە ئاینیەکان و بۆنە کۆمەاڵیەتیەکانیان بە خاڵێکی کۆکەرەوە لە کۆیی هەموو چ ●

لەناو  جیاکەرەوە  خاڵی  بە  سیاسیەکانیان  الیەنە  ناتەندرووستی  ملمالنێی  زۆربەیان  و  کردوو  دەستنیشان 

 کۆمەڵگەکەدا دەستنیشان کرد. 
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جەستەیی،   ● الیەنی  پاراستنی  بە  بەاڵم سەبارەت  کۆیە  لە  هەیە  )خێزان(  ژنان  توندوتیژی  بە  دژ  سەنتەری 

ڕێژەیەکی کەمی خەڵک لێی ئاگادارن  و دەچن، وە  دادگاش  هەیە بەاڵم ڕۆتیناتێکی زۆری دەوێت، هەندێک  

ناکەن،   سکااڵ  و  پەیوەندیدار  الیەنی  الی  بۆ  ناچێت  خۆیی  ناوی  و  کەساێەتی  پاراستنی  بۆ  خەڵک  جار 

 لەسەر گەورەتر نەبێت.   هەتاوەکوو کێشەکەی

 

خێزانانەی   ● لەو  پیاوە، جگە  خێزان  بەخێوکەری سەرەکی  کە  دەرکەوت  بۆمان  چاوپێکەوتنەکانمان،  بەپێی 

پیاوەکەیان لەدەست داوە. ژنیش یارمەتیدەرە لە بەخێوکردنی خێزان، وە ڕۆڵی سەرەکی ژنان پەروەردەکردنی  

لە کۆیە، ژن دەتوانێت کاری خۆی بکات بەاڵ بۆ ماڵ و منداڵەکەی،  منداڵە.  پارەکە بۆخۆی دەبێت نەک  م 

 چونکە لە ئاینی زۆرینەی خەڵکەکە )ئیسالم( دابینکردنی بژێوی ژیان لەسەر پیاوە نەک ژن.

 

وتاربێژەکان  ● هەینییە،  وتاری  کۆیە  قەزای  لە  هۆشیاری  باڵوکردنەوەی  سەرەکیەکانی  ئامرازە  لە  یەکێک 

بوارەکان لە  دەکەنەوە  ئاگادار  ماڵپەری  خەڵکەکە  هەندێک  وە  کۆمەڵگە،  نێو  مەترسیەکانی  و  پاراستن  ی 

فەیسبووک هەیە بۆ ڕێنمایی، وە پێشتر لە کەناڵەکانیش الیەنی دەروونی و پاراستنی کەسەکان لە دەستدرێژی  

 سێکسی پێشکەش دەکرا بەاڵم لە ئێستادا كەم بۆتەوە و نزیکە لە نەبوون.

 

ژەکەی زۆرە بەتایبەت لەالیەن خاوەنکار، خێزان وە کۆمەڵگەشەوە. وە دەربارەى توندوتیژی دەروونی، ڕێ  ●

بۆ    وه ن كوڕانەالیەلیكترۆنی كرد لەی ئەشەڕه بوونی هە   ی بەكی كچانیش ئاماژه یەری قوتابخانەبەڕێوه وە بە

ەتیەکەی. ی، كە پێویستى بە لێكۆڵینەوەى زیاترە بۆ زانینى ڕێژە و چەندێتی و چۆنیكە كچانی قوتابخانە
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 پێشەکی 

لەم بەرنامەی توێژینەوەیەدا دەرفەت دراوە بە گەنجان و دانیشتوانی کۆیە و قەاڵدزێ کە توێژینەوەیەکی کۆکردنەوەی 

زانیاریان بۆ ئەنجام بدرێت لە بواری گەنج و کێشە و گیر و گرفتەکانی پەیوەست بە بواری ڕەگەز و ڕێکارەکانی 

امدانی زنجیرە توێژینەوەێکی فراوانتر لە الیەن کۆمەڵە گەنجێکی ترەوە. ئەم  پاراستنیان، ئەمەش بە مەبەستی ئەنج

توێژینەوەیە ماوەی دوو مانگی خایاند تا گەشت بەم دەرەنجامانە کە بابەتی لێکۆڵینەوەی ئەم توێژینەوەیە پێنج بواری  

ەکان و بەکارهێنانی کات،  سەرەکی لەخۆ دەگرت ئەوانیش ) چاالککردنی ژینگە، ڕۆڵەکانی ڕەگەز و بەرپرسیاریەتیی

بەخشین و وزە، تواناکان و سامان و سەرچاوەکان، پاراستن و مەترسیەکان(  ئەم زانیاری و داتایانەی لە ئەنجامی  

لێکۆڵینەوە لەم پێنج بوارەدا بەدەست هاتوون، یارمەتی توێژەرە گەنجەکان دەدات لە دەستنیشان کردنی مەترسی و گیر  

پ ،هاوکات  گرفتەکانیان  کردنی  و  نیشان  دەست  مەبەستی  بە  ڕەگەزە  و  گەنجان  دۆخی  و خستنەڕووی  کردن  وختە 

گرفتەکانیان کە بریتین لە بێ کاری، کەمی سەرچاوەکان، ماددە هۆشبەرەکان و ئاڵودەبوون پێیانەوە، هەروەها جیاکاریە  

ی ڕەگەزەکانیان کە ئەمانە لە ڕەگەزیەکان بۆ ڕەگەزی و نێر و مێ و هەڵسەنگاندنی توانا و لێهاتووی تاکەکان بە پێ

 گرفتە دیارەکانی هەریەکە لە ناوچەکانی کۆیە و قەاڵدزێن.

 نجانی لێهاتووبەرنامەی گە

( بووجەی بۆ دابین دەكرێت،  USAIDبەرنامەیەكی جیهانییە لەالیەن ئاژانسی ئەمریكی بۆ گەشەپێدانی نێوەدەوڵەتی )

(  IRان و ڕێكخراوەكانی گەنجان دەتوانن توێژینەوە جێبەجێكراوی )ماوەكەی پێنج ساڵە. بەهۆی ئەم بەرنامەیەوە گەنج

بەرنامەی  جیهانی.  و  نێودەوڵەتی  و  ناوخۆیی  ئاستی  لەسەر  گەشەپێدان  چارەسەریی  بەهێزكردنی  بۆ  بەكاربهێنن 

یاخود   دەكەن  ڕابەرایەتی  گەنجان  كە  دەكات  ڕێكخراوانە  ئەو  و  گەنج  لە سەركردەی  پاڵپشتی  گەنجان  گەشەپێدانی 

خزمەت بە گەنجان دەكەن لە سەرانسەری جیهاندا بەمەبەستی بەئەنجام گەیاندنی توێژینەوەی جێبەجێكردنی ئاست  

ئەرێنییەكانی   بەرنامە  و  گەنجان  بە  تایبەتن  كە  كەرتانە  ئەو  باشتركردنی  بۆ  فێربوون  و  داتا  بەكارهێنانی  بەرز؛ 

بەشداریكردن لە گفتوگۆی نێوان نەوەكان و دارێژەرانی (؛ ئامادەكردنی داتا و فێربوون؛ و  PYDگەشەپێدانی گەنجان)

و   كار  خشتەی  و  پێشكەوتوو  سیاسەتی  پێكەوە  بتوانن  بەتەمەنەكان  و  گەنجان  ئەوەی  بۆ  بەتەمەنن،  ئەوانەی  یاسا 

 بەرنامەكان دابڕژێن و گەشەی پێ بدەن. 

 گەڕان بەدوای بنەما هاوبەشەکان 

ێکخراوی نێودەوڵەتی ناحکومییە لە بواری ئاشتی بنیاتنانەوە کاردەکات  گەڕان بەدوای بنەما هاوبەشەکان گەورەترین ڕ 

ساڵ ئەزموونی بنیادنانی ئاشتی    ٣٠بۆ گۆڕینی چۆنیەتی مامەڵەکردنی کۆمەڵگاکان لەگەڵ ملمالنێدا. لەگەڵ زیاتر لە  

نی ئاشتییەکی ئۆفیس لە سەرتاسەری جیهاندا،.گەڕان بەدوای بنەما هاوبەشەکان هەوڵ دەدات بۆ دروستکرد  ٤٣لە  

بەردەوام بۆ نەوەی داهاتوو، ئامرازەکانی پێویستە بۆ کارکردن بەیەکەوە و دۆزینەوەی چارەسەرە بنیاتنەرەکان دابین  

کاری  بە  هاوبەشەکان  بنەما  بەدوای  کەگەڕان  سەرەکیەیە  مێتۆدەلۆجییە  ئەو  هاوبەشەکان  بنەما  ڕێبازی  دەکات. 

یەوە بینیوە لە ماوەی چوار دەیەی پێشوو. گەوهەری ڕێبازەکە ئەوەیە  دەهێنێت، هەروەها گەشەیەکی بەرچاوی بەخۆ

کە خەڵک کۆ بکاتەوە لە نێوان تێگەیشتن لە پێویستیەکان لە ژێر پێناسەی ڕووکەشدا، ناسینەوەی کێشە هاوبەشەکان و  

 چارەسەرکردنیان. 
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 شیكاری خێرای ڕەگەز و پاراستنی خێرا نێوان كەرتەكان چییە؟ 

)شیكاری   پاراستن  و  ڕەگەز  كاروباری  بۆ  هەمەالیەنە  و IRGPAخێرای  ڕەگەز  كالسیكی  خێرای  شیكاری  بە   )

پاراستنی چەمكە شیكارەكان لەالیەن ڕێكخراوە مڕۆیی و گەشەپێدەرەكان جێبەجێ دەكرێن لە سەرانسەری جیهان.  

(IRGPAو شیكارەكانی پاراستن بریتین لەو ئامرازانەی كە وەاڵمدەرە مرۆییەكان )   و توێژەر و الیەنە كاریگەرەكان

و ئەوانی تریش بەكاری دەهێنن بەزۆری لە پێش یان لەكاتی یان لەدوای بارێكی لەناكاودا )یان بەشێوەیەكی گشتگیر(  

كە   كەسانەی  ئەو  و  كچان  و  كوڕان  و  ژنان  و  پیاوان  تواناكانی  و  پێداویستی  كردنی  دیاری  بۆ  بەرنامەكە  لەكاتی 

ز هەروەها مەترسییەكان و تواناكان و هاواڵتییە الوازەكان بەرنامەكە لەخۆیان دەگرێت كە هاوتەریب نین بە ڕەگە

وەاڵمی بۆ ئەو ڕووداوانە دەبێت. لەڕێی توێژینەوەی پەیوەندیی نێوان ئەو گروپانەی كە خاوەن ناسنامەی جیاواز و  

كانیان پەیوەندیان بە یەكتر هەیە و كار  هاوبەشن، دەتوانین باشتر تێبگەین لەوەی كە چۆن ژینگە و ئاژانس و سەرمایە

 دەكانە سەر پێداویستیی و توانا کانی ڕێکخراوەکانی ڕابەرایەتی/ خزمەتکردنی گەنجان بۆ چارەسەر کردنیان.  

 ڕەگەز چییە؟ 

نێوان   و  كوڕە،  و  كچ  پیاوە،  و  ژن  نێوان  كۆمەاڵیەتی  دیاریكراوی  جیاوازییەكی  ڕەگەز  كە  تێگەیشتووین  وا  ئێمە 

پێگەیشتووەكان و منداڵەكانە. لەوانەیە ئەم جیاوازییانە ئەرك و بەرپرسیاریەتی و مافەكان و سایشتەكان و خاسیەتەكان  

و پابەندییەكان و دینامیكی دەسەاڵت بگرێتەوە لە بواری هەمەجۆردا )ئابوری و كۆمەاڵیەتی و سیاسی( پەیوەندیدار  

كەلت لەنێو  لەوانەیە  سێكسی.  چاالكی  و  سێكس  ڕەگەزێكی بە  بە  جۆراوجۆر  مانای  كۆمەاڵیەتی  پێناسەی  ورەكاندا 

و  تاك  كە  كۆمەاڵیەتییە  پێكهاتەیەكی  هەروەها  ڕەگەز  دابێت.  بەسەر  گۆڕانی  كات  تێپەڕینی  بە  و  بدات  دیاریكراو 

دەژین.   ناسنامەكان پێك دەهێنێت، هەروەها جیهانێكی فراوانترە كە تێیدا ئێمە ژیانمان بەڕێ دەكەین و بە ناسنامەكان

ڕەگەز پۆلێن دەكات، دیاری دەكات، هێما دەكات كە كێ دەسەاڵتی هەیە لە كۆمەڵگادا بەشێوەیەكی هەڕەمی. 
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 وهتوێژینه 

 ڕێگاکانی کۆ کردنەوەی داتا

لەکاتی گەڕان بەدوای کۆکردنەوەی داتا و چاوپێکەوتن لەگەڵ بەشداربوواندا، لەم تیوێژینەوەیەدا دوو ڕێگای سەرەکی  

لەڕێگای چاوپێکەوتنی ڕاستەوخۆ    بەکار ئەوانیش  داتای چەندێتی و چۆنێتی.  لە  بۆ کۆکردنەوەی هەریەکە  هاتووە 

( کەسی الیەنی  ٥لەگەڵ کەسە ئەزمووندارەکان. کە لە هەریەکە لە ناوچەکانی کۆیە و قەاڵدزێ چاوپێکەوتن لەگەڵ )

بژاردنی ئەم کەسانە لەسەر بنەمای ئەوەبووە  ( کەس وەرگیراون، هەڵ١٠پەیوەندیدار کراوە بە کۆی هەردوو قەزا )

دەربارەی کۆمەڵگاکە   زانیارییان  هاوکات  و  دیاری کراوبن،  پیشەیەکی  و خاوەن  بن  کۆیە  یا  قەاڵدزێ  هاواڵتی  کە 

هەبێت. بەم جۆرە توانیمان لە ڕێگەی ئەو کەسانەوە داتایەکی سەرەتایی لەجۆری چۆنێتی بەدەست بێنین. هەروەها 

( کەس هەستان بە پڕکردنەوەی ڕاپرسیەکە. ٤٠ۆنالین باڵوکرایەوە بە هەردوو قەزاکەدا، کە تیایدا )فۆرمی ڕاپرسی ئ

( پرسیار. ئەمەش ٢٨بەشداربوان وەاڵمی چەند پرسیارێکی پەیوەست بە توێژینەوەکەیان دەدایەوە کە پێک هاتبوو لە )

یە لەسەر بنەمای نیشتە جێبوونیان لە کۆیە و قەاڵدزێ  بنچینەی داتای چەندێتیە لەم توێژینەوەیەدا. هاواڵتیانی ئەم ڕآپرس

 وەرگیراون بەشێوەیەکی هەڕەمەکی. 

 

 شداربوان لە ڕاپرسی "شیکاری پاراستن و ڕەگەزی خێرایی یەکتربڕ" ی بەربارهده
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 ژمارە و زانیاری ئەو کەسانەی لە قەاڵدزێ چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە:

 

پۆڵێنكراوی چاوپێكەوتووانداتای    ژمارەی 

 چاوپێكەوتووان 

 چاوپێكەوتنەكانی 

 زانیاریدەرە 

 سەرەكییەكان
 ژن  پیاو  گەنج

 ڕێكخراوەكانی  ١  ١ ١

 دامەزراوە حكومییەكان  ١  ١ ١

 ئەندامانی كۆمەڵگای مەدەنی     ١ ١ ٢ ١

 کەسانی ئەکادیمی               ٢ ١ ١ 

 کەسانەی لە کۆیە چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە: ژمارە و زانیاری ئەو  

 

  ژمارەی داتای پۆڵێنكراوی چاوپێكەوتووان

 چاوپێكەوتووان 

 چاوپێكەوتنەكانی 

 زانیاریدەرە 

 ژن  پیاو  گەنج سەرەكییەكان

 ئەندامانی كۆمەڵگای مەدەنی  ١  ١ 

 دامەزراوە حكومییەكان  ١  ١ ١

خۆكانربەسە زراوهدامە ٢ ٢    

 کەسانی ئەکادیمی               ١  ١ ١
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 توێژینەوەی الوەکی قەاڵدزێ

گرفتەکانی   و  گیر  و  کێشە  و  گەنج  بواری  لە  کار کردنی ڕەخساند  فراوانی  توێژینەوەیە دەرفەتێکی  بەرنامەی  ئەم 

کاری، پەیوەست بە بواری ڕەگەزی. کە تیایدا دەست نیشانی مەترسی و گیر و گرفتەکانیان دەکرێ، کە بریتین لە بێ 

 کەمی سەرچاوەکان، ماددە هۆشبەرەکان و ئاڵودەبوون پێیانەوە، جیاکاری ڕەگەزی، ناهاوسەنگی ڕەگەزی..هتد 

بڵێین   ناتوانین  دیکە  ماوەیەکی  لە  هەیە،  کوردستان  هەرێمی  لە  گرفتانەی  و  گیر  ئەو  بەردەوامبوونی  ئەگەری  لە 

هێزی   و  کار  هێزی  و  گەنجە  کۆمەڵگایەکی  هەرێمی کوردستان  لە  هەیە  بنیاتنان  و  ئاوەدانی  هێزی  و  بەرگریی 

کوردستاندا. چونکە بەهۆی نالەباری بارودۆخی گەنجان ڕۆژ بە ڕۆژ کۆچی گەنجان بەردەوامە بەجۆرێک ساڵی  

کەسیش بێ   ٢٧گەنج سەریان هەڵگرتووە و رووەو رۆژئاوا کۆچیان کردووە و    ٥٠٠هەزار و    ١٤نزیکەی    ٢٠٢٠

هەزار کورد هەرێمەکەیان جێهێشتوە    ٣. جگە لەوە هەندێک ئاماری دیکەشمان لەبەردەستە کە نزیکەی  1سەروشوێنن 

  .2باشتر کی لە سێ مانگی ڕابردوو بۆ گەڕان بە دوای ژیانێ

لێشاوی کۆچ قەزای پشدەریشی گرتۆتەوە و گەنجان بەجۆرێک لە سیستەم و گوزەرانی ژیانیان نائومێد و نیگەرانن  

دەڵێت، "ئەگەر بشمرین با لە کوردستان نەمرین، گەنج لەدەست زوڵمى دەسەاڵت هەڵدێت و خۆشم یەکێکم  کە گەنجێک  

 لەوانەى بەنیازم کۆچ بۆ دەرەوەى واڵت بکەم." 

برای یەکێک لەوگەنجانەی کە کۆچی بۆ دەرەوەی واڵت کردووە هۆکاری کۆچکردنی گەنجان بۆ نەبونى هەلی کار  

 م بەهۆى نەبونى هەلى کارەوە و دانەمەزراندنى بە ناچار سەری خۆی هەڵگرت و ڕۆیشتدەگێڕێتەوە و دەڵێت "برایەک

 ."3  ئەوروپا ەرەوب

لە دەڤەری  قائیمقامی پشدەر دەڵێت لەسەرەتای ئەمساڵەوە ژمارەیەکی زۆری گەنجان  بایز  لەالیەکى دیکەوە، بەکر 

ناو   بە  تەنانەت  کە  هەیە  مەترسی  ئەوەندە  کۆچکردنەش  ئەم شەپۆلی  و  دەستپێکردووە  واڵتیان  هێشتنی  پشدەر جێ 

کرا هەستی پێدەکرێت. کۆچکردنی ئەو ڕێژە زۆرەی گەنجان لەم دەڤەرە کاری کردۆتە سەر بازاڕی کارەوە بە ئاش

هاوسەنگی ڕەگەزیشی و نا هاوسەنگی دروست کردووە، چونکە لە بەرامبەر ئەو ڕێژەیەی گەنجان کە کۆچیانکردووە   

ش مەترسیە لەسەر هاوسەنگی و بەربەستەکان بۆ ڕەگەزی مێینە وایان کردووە کە ئەوان نەتوانن کۆچ بکەن بۆیە ئەمە

 .4دروستبووە  ڕەگەزی کە لە ئێستادا

دەکەنە سەر  کار  پڕۆژە خزمەتگوزاریەکان   و  کار  هەلی  و  کەمی سەرچاوە خۆشگوزەرانیەکان  ترەوە  لە الێکی 

ئارامی دەروونی دانیشتوانی پشدەر و ئامارەکانی تاوانکاری بەردەوام لە بەرزبوونەوەدان، بەجۆرێک دەکرێت لەسەر  

 .5بکرێت  بریندار رۆڤ بکوژرێت وپوش و پاوەن م

هانا بردن بۆ بەکارهێنان یاخود بۆ بازرگانی کردن بە ماددەی هۆشبەرەوە بەمەبەستی دەوڵەمەندبوون یەکێکی ترە لە 

مەترسیەکانی سەر ناوچەکە. بە گشتی و دۆخی گەنجان و الیەنەکانی تر بە تایبەتی بە جۆرێک بەپێی ڕاپۆرتێکی 

ماددەی  دیجیت بە  بازرگانیکردن  و  بەکارهێنەران  ڕێژەی  هەرێم  گشتی  چاكسازی  ئامارێکی  ئاڕتی  ئێن  میدیای  ال 
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سزادراوی مادەی هۆشبەر لە نێو زینداندان کە سەرجەمیان    ٤١٨هۆشبەرەوە بۆ دوو هێندە بەرزبووەتەوە و لە ئێستادا  

 .6کوردستانن  خەڵکی هەرێمی

لە الێکی تریشەوە هاوسنوری قەاڵدزێ لەگەڵ واڵتی ئێران، ڕێگا خۆشکەرە بۆ تەشەنەکردنی ئەم جۆرە بازرگانیە و  

ەپێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کە لەالیەن زیاد بوونی بەکارهێنەر و مودمین بوون پێیەوە. چونکە ب

  .7جیهاندا  "ویکی لیکس"ـەوە باڵوکراوەتەوە، ئێران گەورەترین بازرگانی ماددەی هۆشبەرە لە

( باڵوی کردەوە، دەری خست کە لە ساڵی  ٢٠١٧بە پێی ئەو ئامارەی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ڕاپەڕینیش لە ساڵی )

( ئەم ڕێژەیە  ٢٠١٦ساڵێ )  ( کەس بەهۆی ماددەی هۆشبەرەوە دەستگیر کراون. بەاڵم لە  ٣١( دا تەنیا )  ٢٠١٥)  

( بۆ  لە  ١٣٧بەرزبۆتەوە  ئامارەکان ساڵ  قەیرانەکانەوە  قولبوونەوەی  بەهۆی  کە  ئەوەی  ئەمەش دەرخەری  ( کەس. 

 .8دەبن   مەترسیدارتر دوای ساڵ

نا هاوسەنگی ڕەگەزی و جیاکاریە ڕەگەزیەکان بۆ ڕەگەزی و نێر و مێ و هەڵسەنگاندنی توانا و لێهاتووی تاکەکان 

ۆیان دەکەنە قوربانی داب و بە پێی ڕەگەزەکانیان یەکێکی ترە لە گرفتەکان. سااڵنە بەهۆیەوە چەندین ژن و کچ خ

 نەریتەکانی کۆمەڵگا وهانا بۆ خۆسوتاندن و خۆ کوشتن دەبەن. 

جیا کاریە ڕەگەزیەکان بە جۆرێکن کە لە تەواوی قەزای پشدەر و بیتوێن بە تەنیا یەک ژن ) ڕێزان خدر( لە دام و  

کانی تر لە هۆبە جیاوازەکانی دام  دەزگا حکومیەکان وەک سەرۆکی شارەوانی ژاراوە کار دەکات. گەرنا تەواوی ژنە

. لە الێکی ترەوە، لە ناو کۆمەڵگا و 9پێدەدرێت  و دەزگاکان تەنیا کارمەندێکی ئاسایین و کەمتر ڕۆڵی بەڕێوەبەریان

تەنانەت لە ناو خێزانیشدا، ژن پلەیەک لە خوار پیاوانەوە هەژمار دەکرێن و ڕۆڵی سەرەکی ئەوان ئاگالێبوونی  خێزان  

 .10و پاراستنی شەڕەفی خێزانە کە ئەمەش خۆی لە جەستەی ژندا دەبینێتەوە

هەرێ لە  گرفتەکان  لە  تر  سیستەمی  یەکێکی  ئەوەی  بەهۆی  کردووە.  دروستی  پەروەردە  سیستەمی  کوردستان  می 

( سیستمی ١٩٨٠پەروەردەی هەرێمی کوردستان پەیوەستە بە سیستەمی پەروەردەی عێراق. تا سەرەتای سااڵنی )

قوتابی    پەروەردەی عێراق بە سیستمێکی باش دادەندرا بەاڵم لە دوای ئەو کاتەوە کوالێتی خوێندن دابەزیوە. هاوکات

( ساڵ بخوێنێت بۆ  ٩تەمەنێکی زۆر لە تەواوکردنی خوێندندا بەسەردەبات بەجۆرێک کە دەبێت بە الیەنی کەمەوە )

 . هەڵبەتە  ئەمەش کاتێکی زۆری الوی هەر تاکێک دەبات. 11تەواوکردنی خوێندنی بنەرەتی 

 
 NRT  ،٢٠١٩ میدیای دیجیتاڵ، عەلی ئەیوب 6
  ٢٠٢١، مازی  دارکە 7
  ٢٠١٧،ڕۆژنیوس 8
  ٢٠١٩،نوێ قەاڵدزێی 9
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 قۆناغی زانکۆ( )خشتەی ڕوون کردنەوەی ئەو سااڵنەی تاکێک پپویستیەتی بۆ گەیشتن بە 

 

قەیران و کەم و کورتیەکانی ناو پرۆسەی پەروەردە لە الیەک، وە لە الیەکی تریشەوە لە قەاڵدزێ هێشتا زۆربەی  

قوتابخانەکان دوو دەوامیان تێدا دەکرێت. ئەمەش کێشەیەکی ترە و وا دەکات پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن حەقی 

ەز و خولیای قوتابیان نەدرێت وە هەموو پڕۆسەکە تەنیا چڕ بکرێتەوە  تەواوی خۆی پێنەدرێت و تیایدا گرینگی بە ح

لە تەواو کردنی چەند پەرتوکێکی خوێندن. لە هەمان کاتدا قەزای پشدەر بە گشتی و قەاڵدزێ بەتایبەتی بەجۆرێک  

ەکی نا حکومی  پشت گوێ خراوە، بەبەراورد بە قەزای ڕانییە کە تا ئێستا لە قەاڵدزێ هیچ قوتابخانەیەک و پەیمانگای

( پڕۆژە و ناوەندی ناحکومی ١٢لێ نییە بۆ خزمەت بە گەنجان و بوارە دڵخوازەکانیان. لە کاتێکدا لە قەزای ڕانیە )

لێیە بە قوتابخانەی بنەڕەتی و ئامادەیی و پەیمانگا جیاوازەکانەوە. ئەم ناوەندانەش دەبنە دەرفەتێک بۆ دۆزینەوەی هەلی  

 کردنەوەی کاریگەری قەیرانەکان.  کار بۆ تازە دەرچووان و کەم 

لەم توێژینەوە الوەکیەدا داتای وردتر و گشت گیرتر بەردەست نەبوو. بەداخەوە بەهۆی پشت گوێ خستنی ناوچەکە  

 بە گشتی و دەڤەری پشدەر بە تایبەتی داتاکان زۆر کەم و سنورداربوون. 

 توێژینەوەی الوەکی کۆیە

بەزۆری ژنان لە خێزاندا، خەریکی   ە بەردەستبوون ئەوەمان بۆ دەرکەوت کەبەپێی ئەو زانیاری و داتایانەی لە کۆی

چێشتلێنان و پەروەردەکردنی منداڵەکانن و لە هەمووی سەرنجڕاکێشتر کۆیە خاوەنی ئاستێکی بەرزی ڕۆشنبیرییە لە  

  كان، وه تیەوایەتەونە  تیاڵیەكۆمە  بۆنە  لە  شداری مێینەهەندێک الیەن، وەک ڕێژەیەکی زۆری شۆفێری مێینەیە و بە

 گشتیش پیاوانیش بەرپرسیارن لە الیەنی ئابووری خێزان و پلە و پۆستە چارەنووسازەکان. بە

 

کۆمەڵگەکەدا،  لە  باڵوە  زۆر  ناوبانگیان  هەیە  پۆستیان  و  پلە  ژنانەی  ئەو  بچوکە،  قەزایەکی  کۆیە  ئەوەی  بەهۆی 

نێودەوڵەتی  ری گشتی پەروەردەی کۆیبەڕێوه هەروەک ڕوونە بە لقی ڕێکخراوی  ە ژنە. وە هەروەها بەڕێوەبەری 

( لە کۆیە ژنە و ستافەکەشی زۆربەی ژنن، وە پیاویش  Women Rehabilitation Organizationچاکسازی ژنان )

پیاوان   کاردەکەن لەگەڵیان ئەو بەڕێوەبەرایەتیان بۆ دەکات ئەمەش بێگوومان جێگەی دڵ خۆشیە کە ژنانیش وەک 

 خۆیان سەلماندووە و لە هەندێ پلە و پۆستی بااڵدا دەبیندرێن.   تواناکانی

 

لەالێکی ترەوە ئەمە بەس نییە و دەبێت زیاتر کار لەسەر ئەو الیەنانەی تر بکرێت کە ژنان حەزو خولیایان هەیە بەاڵم  

ونە، بەپێی ئەو کۆمەڵگا یاخود هەر بەربەستێکی تر وای کردبێت نەتوانن ڕۆڵی کارای خۆیان بگێرن تیایدا بۆ نمو
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زانیاری و داتایانەی لە کۆیە بەردەستبوون ئەوەمان بۆ دەرکەوت کە زۆربەی دووکان و بازاڕەکان خاوەنداریەتی  

دەکرێن لەالیەن پیاوانەوە لە بازاڕی قەیسەری کۆیە، هیچ دوکانێک یان فرۆشگایەک نیە لەژێر خاوەنداریەتی ژندا،  

خانمان بە کرێ کاری تێدادەکەن هەڵبەتە ئەویش لەژێر سەرپەرشتی پیاواندا.  تەنیا لە چەند دەرمانخانەێک نەبێت کە  

داهێنانی   و  دەستپێبکەن  خۆیان  بازرگانی  توانیویانە  ژنان  کۆیە، خۆشبەختانە  قەیسەری  بازاڕی  دەرەوەی  لە  بەاڵم 

ە کە لەالیەن ڕێکخراوی گەشەپێدانی پیشەسازی نەتەوە یەکگرتووەکان 12" گەشاو  کوارگی"تێدابکەن، یەکێک لەوانە  

(UNIDO  پالنی خولی  کرا  (  دارایی  پاڵپشتی  و  پرۆگرامەکە  براوەی  بووە  پرۆژەکەش  و  کرایەوە  بۆ  بازرگانیان 

 وە.  13UNIDOلەالیەن ڕێکخراوی گەشەپێدانی پیشەسازی نەتەوە یەکگرتووەکان 

 

ئیبتیسام ئیسماعیل قادر، ڕاگری کۆلێژی زانستە    هەروەها دەربارەی ڕۆلی بڕیاردانی ژن لە کۆمەڵگەکەدا، دكتۆره 

یاند: "بە درێژایی مێژووی رۆژنامەگەری کوردی ژنێک نەبووەتە خاوەن  مرۆڤایەتییەکانی زانكۆی سلێمانی ڕایگە

ڕاگە  دامودەزگاكانی  لە  لەیان بڕیار  ژماره   دن  هەبووبێتیش  ئەگەر  و  کوردستان  دەست  هەرێمی  پەنجەی  ی 

ی ئەمەش ئەو بۆشاییە دەردەخات کە دەبێت ژنان هەوڵ و تواناکانی خۆیان بخەنە گەڕ بۆ پڕ کردنەوە  "14تێناپەڕێنێت

 ئەو بۆشاییە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و کۆمەڵگاش فەراهەمکارانە ئاسانکاریان بۆ بکەن.

 

کەم   و  خوێندن  بە  گەیشتن  نێوان  لە  دۆزرایەوە  پەیوەندی  توێژینەوەیەکدا  لە  ئەندام  کەم  کەسانی  دۆخی  دەربارەی 

ئاستی   ئەوەیان هەبوو  ئەگەری  کەمئەندام زۆر زیاتر  کە ئەندامی، کەسانی  بەجۆرێک  کەمتریان هەبێت،  خوێندنی 

کەسیان زانکۆیان تەواوکردبوو، ئەوانی تر قۆناغی ناوەندیان تەواوکردووە یان    ١٨بەشداربوودا تەنیا    ٧٣لەنێوان  

 15هیچ قۆناغێکی خوێندنیان تەواو نەکردووە 

(  ٢٥٠٠٠٠تا    ١٦٠٠٠٠کەمئەندامێک تەنیا )هۆکاری مادیش ڕێگرن لە بەژداری کەم ئەندامان لە پرۆسەکاندا، هەر  

هەیە عراقی  دەروونی  16دیناری  تەندروستی  کێشەی  ئەوەی  بۆ  زۆرەکان  لەهۆکارە  بێت  یەکێک  ئەمە  ڕەنگە  وە   .

لەنێوانیاندا باو بێت و خۆیان بە کەم بزانن، وە پەناش ببەنە بەر ڕێگای ناتەندروست بۆ مامەڵە کردن لەگەڵ کێشەکانیان  

چونیان. لە پرۆگرامەکانی داهاتوودا، پێویستە ڕەچاوی ئەو ئاستەنگیانە بکرێت کە کەسانی پێداویستی و بەرەو پێشنە

تاوەک   بۆیان  بکرێت  چی  وە  سەرچاوەکان  و  پڕۆگرامەکان  بە  گەشتنیان  دەست  لە  دەبنەوە  ڕووبەڕووی  تایبەت 

 سوودمەندبن وەک هەموو الیەک.
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15Concept of physical disabled adults in Kurdish Society, -Coping Style and Self 

Hassan I. Khalid, 2015 
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کەسانی پەنابەری ناوەکی    ٢،٧٤٨نزیکەی    ٢٠٢١ی  ٧داتای مانگی    دەربارەی دۆخی پەنابەرانیش لە کۆیە، بە پێی

ەوە نیشتەجێی کۆیە  ٢٠١٤نیشتەجێی کۆیە کراون، زۆربەیان لە موسڵ و بەغداد ەوە نیشتەجێ کراون، زۆربەیان لە  

 .17کراون

 

  -ی دێگەڵە داخڵى هەولێر دەبن )كۆیە  توشى زەحمەتى دەبنەوە لە بازگەبە گشتى، ئاوارەی شارەکانی تر، لە كۆیە  

هەولێر(، کاتێک كە پێویستە كۆیە بۆ ماوەیەكى كاتى بەجێ بێڵن بەرەو باشورى عێراق، بۆ نمونە كەركوك یان بەغداد،  

نەخۆشخانە،  جا بە هەر هۆكارێك بێت وەك وەرگرتنى ، تازەكردنەوەى دۆسیەى حكومى، سەردانى خزم، سەردانى  

..هتد، دەبێت ئاسایشى ناوخۆى كۆیە ئاگادار بكەنەوە لەوەى چەندیان پێدەچێت لە سەفەرەكەیان، زۆرترین مۆڵەتیش  

بازگە  لە  كۆیە دەچنە دەرەوە  لە  ئاسایشەوە.  لەالیەن  مانگە  یەك  تەقبۆ  )تەق  مۆڵەتی -ی  پێویستە  وە  كەركوكە(ەوە, 

کۆی ئاسایشی  لەالیەن  کە  پێبێت  بازگە دەرچونیان  لەالیەن  مۆڵەتەکەیان  بەسەرچونی  لەکاتی  دراوە.  پێیان  کە  ی ەوە 

 . هیچ کەیسێکی نیە کە گەڕێندرابنەوە، بەاڵم وەک ئاستەنگ دەمێنێتەوە بۆیان. 18کەرکوکەوە پشکنینیان بۆ دەکرێ

 

تانی دراوسێ،  یەکێکی تر لەو مەترسیانەی کە لەسەر خەڵکی کوردستان بە گشتی و کۆیە بەتایبەتیە بریتیە لە واڵ

مەوداى هەڵدایە ناو بارەگاى حیزبى دێموكراتى  -موشەكى كورت  ٧، ئێران  ٢٠١٨ى سێپتێمبەرى  ٨هەروەک ڕوونە لە  

ی )گەڕەكى(  كەس لە ناوچە  ٤٦كەس و برینداركردنى    ١٧کۆیە، ئەمەش بوە هۆى كوشتنى    کوردستانی ئێران، لە

تن دەكەن لە هێرشى لەو جۆرە، ئاسۆ حەسەنزادە، جێگری  دیموكرات. ئەو خەڵكەى دانیشتوى ئەوێن داواى پاراس

كردووە كەتەنها   19UNگشتی ئاسایشی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وتى "داوامان لە نەتەوە یەکگرتووەکان 

هێزى پاراستن لە ناوچەكە جێگیر بكەن، ئەمە خەڵك دڵخۆش ئەكات بەاڵم  یەك ئااڵى خۆیان بەرزبكەنەوە و كەمێك  

نایكەن" ئەمە یەكەمجار نیە، پێشتر ڕوى داوە و لەم ماوەشدا دوبارە ئێران هەڕەشەى كردووە كە خەڵكى كۆیە ناوچەكە 

اوچەش پشتگوێ چۆڵ بكەن تاوەكو كەس نەبێتە قوربانى. ئەوەى بە ئێمە دەكرێت ئەوەیە كە دەنگى گەنجانى ئەو ن

 نەخرێت و دەرفەت بەوانیش بدرێ كە بەشداربن.  

 

و   توندوتیژی  بونەوەی  ڕووبەڕوو  بۆ  گیراونەتەبەر  باش  ڕێکاری  کۆیە،  لە  پاراستن  ڕەوشی  دەربارەی  وە 

کار  ئەو جۆرە حاڵەتانە، چەندین الیەن  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  یاسایی  و  پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری سەرەتای 

 وارە.  دەکەن لەو ب

 

( ژنان  چاکسازی  ڕێکخراوی  لەگەل  Women Rehabilitation Organizationیەکەمیان  هەماهەنگی  کە   )

" و  تەندروستی ڕەگەز  بنەمای  لەسەر  توندوتیژیزانکۆی کۆیە، هەستان بە کردنەوەی خولی دوو ڕۆژی لەسەر "

دەروونی پشتگیری  و  "  -دەروونی  دەربارەی MHPSSکۆمەاڵیەتی  زیادبکەن  هۆشیاری  تاوەکو  لە  20"  جگە  وە   ,

شیارکردنەوە و خزمەتگوزاری یاسایی و پاڵپشتی دەروونیشیان هەیە بۆ ئەو کەیسانەی کە توشی حاڵەتی توندوتیژی  و

 بونەتەوە بە هەموو جۆرەکانیەوە.

 

 
17IOM DTM, July 2021  
18, 2016transportation problems for the refugee in Koya  
19ts of Missile attacks by Iran on Democratic Party of Iranian Kurdistan residing in KoyaEffec  
20GBV and MHPSS training by Women Rehabilitation Organization   

http://iraqdtm.iom.int/
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/120920186
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
http://iraqdtm.iom.int/
https://www.refworld.org/pdfid/570cba254.pdf
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/120920186
https://www.wroiraq.org/news/gbv-mhpss-training/
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پاڵپشتی کەسەکان بکات، بەاڵم خەڵک بۆ حاڵەتی زۆر   یاساییەوە  دووەمیان الیەنی دادگایە کە دەتوانێت لە ڕووی 

 ەن، لەبەر زۆری ڕێکارەکانی، وەهەروەها لەبەر لەکەی کۆمەاڵیەتی و ئابڕوچون. قورس نەبێت ڕووی تێناک

 

سەنتەری   بوونی  وە  مرۆڤ  مافی  دامەزراوەی  بوونی  کۆیە،  لە  پاڵپشتیکارە  الیەنی  بوونی  سێیەم  خاڵی 

ی ڕووبەڕووبونەوەی توندوتیژی دژی ژنان ڕێگریەکی زۆر باش دەکات لەوەی حاڵەتەکان زیاد بکەن، کە سەنتەر

بکرێت و   ١١٩ڕووبەڕووبەنەوەی توندوتیژی هێڵی گەرمیشیان هەیە بۆ حاڵەتی لەناکاو کە دەتوانرێت پەیوەندی بە  

 ئەوان بە هانایانەوە دێن. 

 

چوارەم خاڵ، ئەوەیە کە نابێ پاڵپشتی زانکۆی کۆیەش بەکەم سەیر بکرێت، زانکۆکە بە هەموو کات لەسەر هێڵ بووە 

ئاستی ڕۆش بەرزکردنەوەی  پێکرد  بۆ  ئاماژەمان  لەسەرەوە  بوارە ڕەگەزیەکاندا، وەک  لە  تایبەت  بە  نبیری شارەکە 

 ٢٠٢١،  ٣ی  ٢، وە هەم کۆنفرانسی  خولی "توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەز" کرایەوە و ئەوان شوێنیان دابینكردووه 

ئەنجام درا لە هۆڵی سەنتەری مەالی گەورە بۆ تۆژینەوە    21" ڕەگەزی  ناسنامەی  پێکهێنانی  لە  ڕاگەیاندن  رۆڵی"لەسەر  

 ە، کە سێیەم دیداری زانستی بوو. لە زانکۆی کۆی

 

  دروستبونی دەربارەی پێشکەوتن و گەشەکردنی قەزاکە، تەنها یەک فاکتەر هەیە کە توێژینەوەی لەسەر کراوە ئەویش  

زانکۆی کۆیە بووەتە هۆی زیادبوونی دانیشتوان لە کۆیە و هەلی دامەزراندن لە   22، ٢٠٠٣  ساڵی  لە  کۆیەیە  زانکۆی

دابین    شارەکەدا زیاد کردووە، زانکۆی بۆ خوێندکارانی دەرچوو و هەروەها  پیشەییە  ناوەندێکی گەشەپێدانی  کۆیە 

کردنی پەروەردەیەکی ئەکادیمی بۆ خەڵکی کۆیە و دەوروبەری، وە چەندین نەتەوە و ئاین و کلتوری جیاوازی لەخۆی  

وش و  بەردەوام  خولی  سااڵنە،  کۆنفرانسی  جێی  کردنی  دابین  هۆی  بۆتە  زانکۆکە  یارکردنەوەی  کۆکردۆتەوە. 

 کۆمەڵگەکە بەتایبەتی گەنجان. 

 

 زانیاری بنچینەیی

 یی زراوهكانی دامەجێكارییەكان و جێبەریتەكان و نەتەیاساکان و سیاسە

لە یاسای دادبینی شارستانی یارمەتی دادوەری هەیە، کە تیایدا گەر کەسێک لە داواێکدا    ٢٩٥و    ٢٩٣بەپێی ماددەکانی  

بەاڵم توانای ماددی نەبوو بۆ ئەوەی داواکەی بەرز بکاتەوە، یارمەتی دەدرێت بە لێخۆش بوون لە تەواوی  مافی هەبوو  

 رسوماتەکان بە شێوەێکی کاتی، گەر داواکەی بردەوە ئەوا کرێی خەرجیەکان نادات. 

ت بەخۆی نەبوو  لە یاسای بنچینەکانی دادگای کردن، ئەگەر هاتوو تۆمەتبارێک پارێزەری تایبە  ١٤٤بەپێی ماددەی  

 لە قۆناغی دادکایی کردندا پێویستە لەسەر دادگا پارێزەرێکی بۆ دابنێت لەسەر خەزێنەی دەوڵەت.

دەستووری عێراقی مافە مەدەنی و سیاسیەکانی بۆ تەواوی هاواڵتیەکانی خۆی فەراهەم کردووە، هەروەک لە ماددە  

جیوازی ڕەگەز،نەژاد،نەتەوە یان بنەچە یان ڕەنگ یان ئاین  دا هاتووە عێراقیەکان یەکسانن لە بەردەم یاسادا بەبێ    ١٤

 یان ئاینزا یان بیروباوەڕ یا بارودۆخی ئابوری یا کۆمەاڵیتیان.
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دا هاتوە هەموو تاکێک مافی ژیان و ئاسایش و ئازادی هەیە و نابێت لێیان بێبەشبن یان سنوردار بکرێت    ١٥لە ماددە   

 اری دادگای تایبەتمەندەوە نەبێت. تەنها بە پێی یاسا و پشت بەست بە بڕی

دا باس لەوە دەکات کە هەموو عێراقیەکان یەکسانن لە دەستکەوتنی هەل و دەوڵەتیش ڕێو شوێنی پێویست    ١٦لە ماددە  

 دەگرێتە بەر بۆ بەدیهێنانی ئەو مافە. 

اری گشتی و شادبوون دا هاتووە کە هەموو هاواڵتیێک بە ژن و پیاوەوە مافی بەشداری کردنی لە کاروب  ٢٠لە ماددە 

 بە ماددە سیاسیەکان هەیە.

 

 زانیاری دیمۆگرافی

 کۆیە 

بە   تێدا کۆبۆتەوە،    ٧٠کۆیە دەکەوێتە ڕۆژهەاڵتی هەولێرەوە  نەتەوە جیاوازی  ئایین و کلتور و  کیلۆمەتر، چەندین 

الیەنێکی سیاسی   کەسە، کۆیە لەڕووی یاساوە قەزایەکی سەر بە شاری هەولێرە، بەاڵم   ١١٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوانی  

جیاواز بەڕێوەی دەبات کە لەبنەڕەتدا الیەنێکی سیاسی سەر بە سلێمانییە، وە ئەم دوو بەڕێوە بردنە لەالیەن دوو الیەنی 

جیاواز بۆتە هۆی ئەوەی شارەکە پشتگوێ بخرێ و لەخزمەتگوزاری گشتی فەرامۆش بکرێت، لە بری ئەوەی بکرێتە  

 ت لە لەالیەن هەردوو دەسەاڵتەوە. قەزایەکی پێشکەوتوو کە خزمەت بکرێ

ساڵی   لە  بوو  کۆیە  زانکۆی  کردنەوەی  داوە  قەزاکەی  پێشکەوتنی  یارمەتی  کە  فاکتەرەکان  لە  دا،  ٢٠٠٣یەکێک 

خوێندکار کە بتوانن پێکەوە بژین سەرەڕای جیاوازی ڕەگەز، کلتور، قەومییەت، ئاین    ٥٠٠٠جێگەیەکە بۆ زیاتر لە  

 و بیرو باوەڕی سیاسی. 

 ێقەاڵدز

نزیکە   و  سلێمانییە  پارێزگای  بە  سەر  پشدەرە،  قەزای  ناوەندی  لە    ١٣٤قەاڵدزێ  دوورە.  لێیییەوە  کیلۆمەتر 

ڕۆژهەاڵتییەوە هاو سنوری ڕۆژهەاڵتی کوردستان و شارەکانی سەردەشت و میراوەیە، لە ڕۆژاواشەوە ڕانیە، لە  

بنگردە و ناوچەی مەرگە و قەزای ماوەتە.   باکوورەوە ناحیەی قەسرێی قەزای چۆمانەوە و لە باشوورەوە ناحیەی

 ناحیەکانی قەزای پشدەر )ناوەندی, سەنگەسەر, ژاراوە, هێرۆ, ئیسێوە, هەڵشۆ( 

 گوند پێکدێت.  ٢٨٤قەزای پشدەر لە 

 قەاڵی قەاڵدزێ، مەزارگەی فەقێ ئەحمەدی دارەشمانە، شێخ فەرخ  شوێنە مێژوویەکان:

 کەس. ١٢٠٠٠دانیشتوانی قەاڵدزێ بریتیبووە لە ژمارەی  ٢٠١٨بەپێی ئاماری ساڵی 
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 دەسکەوت و دەرەنجامەکان  

 اڵتدزێ قە

سەرەکیترین ئەو مەترسیانەی لەسەر گەنجانە بە گشتی لە قەاڵدزێ بریتین لە بێکاری،کێشە کۆمەاڵیەتیەکان و گرفتە  

بەشێکی تاپۆیە و بەشەکەی تری خێڵەکیەکان، و کێشەی زەوی و زار )بەهۆی ئەوەی لەناوەندی قەزای قەاڵدزێ تەنیا  

تسروفە واتە تاپۆیان نییە و هەر کەسە و خاوەندارێتی زەویەکان بۆخۆیان دەگەڕێننەوە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی  

هەر  بەجۆرێک  کۆمەاڵیەتیەکان  جیاکاریە  و،  هۆشبەر  ماددەی  بە  ئاڵودەبوون  لێبکەوێتەوە(.  دوژمنایەتی  و  گرفت 

ەناسرێت نەک ناو و کەسایەتی تایبەتی خۆی هاوکات جیاوازی چینایەتی لەسەر بنەمای  تاکێک بەناوی خێزانەکەیەوە د 

سەرمایەداری یەکێکی ترە لە گرفتەکان بۆ سەرجەم گەنجان بێ جیاوازی ڕەگەزی بەاڵم ئەوەی مەترسیەکانی سەر 

ەر بنەمای مێینە بوون  ژنان زیاد دەکات بریتیە لە مەترسی شەرەف و ئەو توندوتیژیەی ڕووبەڕووی ژن دەبێتەوە لەس

و پاراستنی شەڕەفی خێزان، ئەمەش زۆرجار کاردەکاتە سەر ئەوەی کە متمانە لە ژن بسەندرێتەوە. بەهۆی ئەوەی  

دەوترێت دەترسم ئەم کچە یاخود ژنە کەسایەتی و ناوبانگی خێزانەکەم بڕوخێنێت و شەڕەفم لەکەدار بکات ئەمەش 

 لەسەر ناوچەکە ماوەتەوە. مۆرک و کاریگەری ئەو دابونەریتەیە کە 

لێیان   ترەوە  کەسانی  لەالیەن  ببەخشن  کچەکانیان  و  ژن  بە  ئازادی  خێزانەکانیش  جار  هەندێک  گەر  بەجۆرێک 

دەسەندرێتەوە، بەجۆرێک گەر لە قەاڵدزێ دوو ژن دووکانی کەمەلیاتی ژنانەیان هەبێت ئەوا شەوانە بەرد دەگرنە  

انوەی کە ئەمە کارێکی عەیبەیە هەڵبەتە ئەمەش زیاتر کاریگەری ئەو گوندانەیە جام و پەنجەرەکانیان دێننە خوار بەو بی

 کە بەسەر ناوچەکەوەن و هێشتا داب و نەریت و کلتوورەکان زۆرتر باو و زاڵن لە ناویاندا.  

  باوترین و دیارترین خو الی گەنجانی قەاڵدزێ، ڕووکردنە کافێ و کات بەسەر بردنە لەگەڵ هاوڕێکانیان بە دیار

 کێشانی نێرگەلەوە کە ئەمەش مەترسی لەسەر تەندروستی و هۆشیاری گەنجان  هەیە لەو دەڤەرەدا. 

 کۆیە 

اڵم  ن، بەكەشداری چی ده ن و بەكەش ده كانیان دابەچۆن كاتە  كە   یەهایان هەكی ڕه ، پیاوان ئازادیەكۆیە  گشتی لە  بە

خزمە كە  سەمی  و  هەكانی  رچاوه تگوزاری  و  كردوه فێربوون  وای  كار،  كە یەڕێژه   بە  كە  لی  زۆر  لە كی  سوود    م 

تاڵی زۆر،  كافتریا و بوونی كاتی بە  ك چونەن وه رببەسەكی بەشتی الوه   كانیان بەی كاتەزۆربە  تواناكانیان ببینرێت، وه 

بەده   كە  هەكرا  بوونی  یان سەهۆی  كار  ئەرچاوه لی  دی،  كاتەكانی  سوودگەیاو  بۆ  بەن  بە  یاندن  و  ش  كۆیە  خۆیان 

 . خشرایەببە

  و بۆنە  ڵگە كۆمە  شداریكردن لەڕووی بە  لە  خشراوه كی زیاتریان پێبە، ژنان ئازادیەكۆیە  پرسی ژنان لە  ت بەباره سە

ن، خۆیان بازاڕ  بەده ڕێوه خۆیان ماڵە بە ، ژنانزاكانی هاوشێوه و قە ناحیە راورد بە، بەوه كانەییەوه تەتی و نەاڵیەكۆمە 

لە یەدیارده   بۆتە  خوڕن، كەلێده   یاره خۆشیان سە  ن، وه كەده  باو    ژدارن لە می ژنان بە كی زۆر كە یەڕێژه   .كۆیە  كی 

كافێ، شیرینی   ف، دریم ده ژمێردرێن )قارچكی سەست ده ی ده نجەپە  بە  خۆیان كە  ت بەبردنی بازرگانی تایبەڕێوه بە

 ن. بەی ده ڕێوه پیاوان بە ی بازاڕی كۆیەزۆربە ڵ پیاوان كە گەراورد لەبە شاو..( بەگە 

نها كان تەییەوه تەئاینی و نە  ی جیاواز و بۆنەوه تەر زۆر شت كۆكن، بوونی ئاینی جیاواز، نەسەلە  ی كۆیە ڵگەكۆمە 

بریتیبوون لە پەیوەندی و ملمالنێ    كە ڵگەهۆكاری دابەش بوونی كۆمە   ژین. وه ده   وه پێكە  ی ئاشتیانەوه هۆی ئە  بۆتە

 .ی كۆیەڵگەرانی كۆمە ر خۆشگوزه سە ترسیشی خستۆتەمە  لیكار، كەبونی هەڵ نەگەسیاسیەکان، لە
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مەترسی خستبووە  سەرەکیترین کێشەکان کە ڕوبەڕووی گەنجانی کۆیە بوبویەوە کەمی هەبوونی هەلی کاربوو، کە  

سەر ژیانی زۆربەی گەنجان و کەمێک ڕەشبینی کردبوون، وە ببووە هۆی ئەوەی گەنجان زۆربەی کاتەکانی خۆیان 

لە کافتریاکان بەسەرببەن بە شێوازێکی نا تەندرووست چونکە باوەڕیان بە پێشکەوتن و چاکسازی الیەنی دەسەاڵت  

 نەمابوو.

 

 ئەنجامی شیکارەکان 

 ینگە چاالک کردنی ژ

بڕوای   بە  و  ئەنجامماندا  توێژینەوەیەی  ئەو  لە ٩٢.٥بەپێی  هەریەکە  لە  کە  دەرکەوت  بۆمان  بەشداربوان،  ی   ٪

ناوچەکانی قەاڵدزێ و کۆیە باوک بڕیار دەری سەرەکیە لە خێزاندا هەروەها لەو دوو ناوچەیەدا دەسەاڵتی خێلگەرای  

بڕیارە   و  سیاسی  دۆخی  بەسەر  هەیە  ڕاستەوخۆی  بۆمان  کاریگەری  لێکۆڵینەویەدا  لەم  هەر  چارەنوسسازەکانەوە. 

دەرکەوت کە باوترین کێشە و گیر و گرفتە سەرەکیەکان بۆ ژنان کە ڕێگری دەکەن لەوەی ژنان ژیانێکی بەرهەمدار 

٪ بریتیە لە کلتوور و دابونەریت ، وە کاتێک کە دەیانەوێت بەشداری  ٩٢.٥و داهاتێکی جێگیریان هەبێت بە ڕێژەی  

٪ ی جارەکان توشی ڕێگری دەبنەوە. هەربۆیە ڕێژەی  ٦٢.٥و کۆمەاڵیەتی کارایان هەبێت بەڕێژەی لەسەدا  سیاسی  

 ٪ ژنان بەشی هەرە زۆری کاتەکانیان لەسەر تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بەسەر دەبەن.٩٥لەسەدا 

ەیوەندیە سیاسیەکان لە ٪ بریتیە لە پ٨٢.٥باوترین هۆکارەکان کە خەڵکی دابەش دەکات لەم دوو ناوچەیەدا بە ڕێژەی 

کاتێکدا دەبوو سیاسەت و دادپەروەری حوکمڕانی خاڵی بەیەک گەیاندنی خەڵک وخزمەتکردنی دانیشتوان بێت، لە 

٪ بریتیە لە ئاین. لەکاتی هەبوونی سکااڵ و  ٨٥الێکی ترەوە باوترین هۆکاری بەیەکەوە بەستنی خەڵکی بە ڕێژەی  

یا ڕۆژنامەوانی و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان دەبەن. بەشێکی تری گەنجانیش هانا  ٪ گەنجان هانا بۆ مید٨٠شکوادا ڕێژەی  

 بۆ سەرۆکی خێزان و  کەسانی سیاسی دەبەن.

 

 

 

 كان لە قەاڵدزێ وهرهو كۆكە وهرهشیكاری ملمالنێ: جیاكە

 

 کۆکەرەوەکان 

 

 جیاکەرەوەکان 

 

 



 

ن و ڕەگەزی    23 بڕ | شیکاری پاراست  ایی یەکێ  ر
اق   -خێ  ر

 عێ 
    

 

 زاری ناوخۆیی شێوه ●

 ئاین  ●

 كان اڵوهتێكە گونده ●

 ڵگای پیر كۆمە ●

 كانخۆشخانەخوێندگا و نە ●

 یی وهتەجیاوازی نە ●

 تی سیاسی ندامیەئە ●

 جیاوازی سەرمایەداری  ●

 

 كانزراوهم و دامەسیستە

كانی،  ت و پێكهاتەكانی حكوومەتە)سیاسە 

تی،  اڵیەتگوزاریی كۆمەخزمە

نی، دهڵگای مەكانی كۆمەڕێكخراوه

 كان(   ئابوورییە تەرفە ده

بەژداری ژنان لە بازاڕکردن و دابین  ●

 کردنی پێداویستیەکانی ماڵەوە

لێخوڕینی سەیارە لەالیەن ژنانەوە بە  ●

 ڕێژەی نزیکەی نیوەی 

هەستی هاوبەش دەربارەی نەبوونی کار   ●

 و هەلی کار و خزمەتگوزاری

 

 تااڵنكردن ●

 دزی کردن  ●

 جیاکاری ●

 هەڕەشەی ئەلیکترۆنی ●

 

 

 كان ڵوێست و كردارههە

 تی و پشتگیری و جیاكاری(هاوڕێیە) 

 

 كانها ئاینییەبە ●

 كان وهتەرگیری نێوان نەهاوسە ●

تگوزاریی  خزمە خدان بە بایە  ●

 تی اڵیەكۆمە

 اڵت سەملمالنێی ده ●

 كان ها سیاسییەبە ●

ڕێگری هاوسەرگیری لە نێوان  ●

 خێڵە جیاوازەکان

 كانندییەوهرژهو بە فسانەها و ئەبە

جێبەئاینییە  ڕهبیروباوه)  جێكردنەكان، 

 كان( ڕهكان/بیروباوهكالسیكییە

 

 نگ هۆی جەتبوون بەكە شە ●

 زموونی ئازاركێشانئە ●

 ڕاپەڕین دژ بە بەعس ●

 مردن ●

 بوون ئاواره ●

 شەڕی ناوخۆ ●

 کۆچی گەنجان ●

 كانی ڕابردووزموونەمێژوو و ئە

ش، ی هاوبەربازی، پیشەزموونی سە)ئە

 شت( زموونی گەئە

 كانوتەمزگە  ●

 ش می هاوبەژه  ●

 زمانی هاوبەش   ●

خانوونی وێرانكراو كە    ●

 نگت بەبیر دەهێنتەوە جە 

 ئاوی دەربەند  ●

 كانسیمبولە

كە)شوێنە مۆسیقا،  زمان، كان،  لتور، 

 كان( نگەكان، ئاهەریتەنە

 كان لە کۆیە وهرهو كۆكە وهرهشیكاری ملمالنێ: جیاكە

 
 کۆکەرەوەکان

 

 
 جیاکەرەوەکان 
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 بازارى كۆیە ●

 ئاین ●

 زانكۆ و پەیمانگاكان ●

ڕێكخراوەكانى گەنجان )سەنتەرى  ●

 گەنجان..(

 هەمەجۆری  نەتەوایەتى  ●
 

ملمالنێ و پیشبڕكێى الیەنە  ●

 سیاسیەكان

 جیاوازی سەرمایەداری  ●

 

 كانزراوهم و دامەسیستە  

حكوومەتە)سیاسە و كانی  ت 

تگوزاریی خزمەكانی،  پێكهاتە

ڕێكخراوهاڵیەكۆمە كۆمەتی،  ڵگای كانی 

 كان(  ئابوورییە تەرفە نی، دهدهمە

بەژداری ژنان لە بازاڕکردن و دابین  ●

 کردنی پێداویستیەکانی ماڵەوە

لێخوڕینی سەیارە لەالیەن ژنانەوە بە  ●

 ڕێژەی نزیکەی نیوەی 

هەستی هاوبەش دەربارەی نەبوونی  ●

 خزمەتگوزاریکار و هەلی کار و 

 هەڕەشەی ئەلیکترۆنی ●

 كانسەپێكدادانی  نێوان كە ●

مای  ر بنەسە جیا کاری لە ●

 زگەڕه

 كان ڵوێست و كردارههە

 تی و پشتگیری و جیاكاری()هاوڕێیە 

بۆنە ئاینیەکان )مەولود، نوێژی  ●

هەینی، ڕەمەزان وجەژنی قوربان،  

 تازیەکان(

 جیاوازەکانهاوسەرگیری نەتەوە  ●

 ئاهەنگی مارەبڕین ●

 بۆنە کلتوریەکان )نەورۆز...(  ●
 

ملمالنێی گەیشتن بە   ●

 دەسەاڵت

 باوەڕى سیاسى  ●

 كانندییەوهرژهو بە فسانەها و ئەبە

جێبەئاینییە  ڕه)بیروباوه  جێكردنە كان، 

 كان( ڕهكان/بیروباوهكالسیكییە

 قشڵەی کۆیە  ●

 مزگەوتە کلتوریەکان  ●

 ماربینە قادیشامەزارگەی  ●

شاخی هەیبەت سوڵتان و شاخی   ●

 باواجی

هێرشی موشەکی بۆ سەر   ●

"پارتی دیموکراتی ئێران" 

 لەالیەن ئێرانەوە

ئاوارەبوونی مەسیحییەکان لە   ●

نزیک بارەگای دیموکرات  

بۆ ناو کۆیە بەهۆی هێرشی  

موشەکییەوە لەنزیک  

 گەڕەکەکەیان.

 کۆچی نا یاسایی گەنجان ●

 كانی ڕابردووزموونەمێژوو و ئە

ش، ی هاوبەربازی، پیشەزموونی سە)ئە

 شت( زموونی گەئە

 مزگەوت  ●

 هاوسەرگیرى نێوان نەتەوەكان   ●

 فیستیفالى كارە دەستیەكانى ژنان ●

كەمى و نەبوونى  ●

خزمەتگوزارى گشتى  

 )پارك، ڕێگاوبان( 

 

 

 كانسیمبولە

كە)شوێنە مۆسیقا،  زمان، كان،  لتور، 

 كان( نگەئاهەكان، ریتەنە
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 خزمەتگوزاریە بەردەستەکان لە قەاڵدزێ 
بەپێی ئەو داتا و زانیاریانەی دەستمان کەوت بۆمان دەرکەوت کە ئەم خزمەتگوزاریانە لە قەاڵدزێ بوونی هەیە و 

 بەردەستە. 

 تگوزاری جۆری خزمە شیکاری  كان(رچاوه یشتن  )بۆ سەستپێگەده 

نەخشەکێشانی سەرچاوەکانە کە بەردەستن لەو ناوچەیەی کە لەالیەن دامودەزگا خزمەتگوزاریە  بەردەستەکان: مەبەست لە 

حکومییەکان و ڕێکخراوە ناوخۆییەکان/ نێودەوڵەتیەکانەوە دابین کراون. ئەو خزمەتگوزاری و پشتگیریە دیاریکراوانە لەوانەیە  

 ەی زانیاری.پێویست بێت لە کاتی چاالکی ئایکۆن بۆ کۆکردنەو

 ٠٧٥٠١٢٢٣٣٢٢ژمارەی تەلەفۆن: 

 ناونیشانی ئیمەیڵ: نیەتی

تەنیشت هۆڵی   - ناونیشان: ناوچەی جۆمی قورە

 شارەکەم لەسەر لقی قەاڵدزێ زانکۆی ڕاپەڕین،

 ٢٤/٧کاتژمێرەکانی: 

 

بە   شەهیدان  کاری  و  کەس  نۆرینگەکان  زۆربەی  لە 

بکەن   دکتۆر  سەردانی  دەتوانن  تایبەت  بێ  وەرەقەی 

 بەرامبەر. 

و   پزیشكی  چاودێری 

 ندروستی  تە

 ٠٧٥٠١٢٢٣٣٢٢ژمارەی تەلەفۆن: 

 ناونیشانی ئیمەیڵ: نیەتی

تەنیشت هۆڵی   - ناونیشان: ناوچەی جۆمی قورە

 شارەکەم لەسەر لقی قەاڵدزێی زانکۆی ڕاپەڕین،

 ٢٤/٧کاتژمێرەکانی: 

خزمەتگوزاری دایکی دووگیان لە کاتی دووگیانیدا چەندین  

خزمەتگوزاری لە خەستەخانەکاندا هەن بۆ چاودێری کردنی  

 دایک و سەالمەتی کۆرپەلەکەی ناو سکی.

 ژمارەی تەلەفۆن: نیەتی 

 ناونیشانی ئیمەیڵ: نیەتی

ناونیشان: گەڕەکی فەرمانبەران، نزیک بنکەی پۆلیسی  

 قەاڵدزێ،  

  ٨:٣٠پێنج شەممە کاتژمێر  - کاتژمێرەکانی: شەممە

 ی ئێوارە٢:٠٠بەیانی تا خولەکی 

کە   هەیە،  دادوەری  یارمەتی  شارستانی  دادبینی  یاسای  لە 

توانای   بەاڵم  هەبوو  مافی  داواێکدا  لە  کەسێک  گەر  تیایدا 

یارمەتی   بکاتەوە،  بەرز  داواکەی  ئەوەی  بۆ  نەبوو  ماددی 

بە   رسوماتەکان  تەواوی  لە  بوون  لێخۆش  بە  دەدرێت 

بردەوە   داواکەی  گەر  کاتی،  کرێی  شێوەێکی  ئەوا 

 خەرجیەکان نادات. 

خزمە  رچاوهسە   تگوزارییە و 

 كان  یاساییە

 ٠٧٥٠١٦٤٤٦٢٦ژمارەی تەلەفۆن: 

 یڵ:نیەتیناونیشانی ئیمە

 ناونیشان: شەقامی دارەشمانە،ڕێگای قەاڵدزێ  

  ٨:٣٠پێنج شەممە کاتژمێر  - کاتژمێرەکانی: شەممە

 خولەکی ئێوارە  ٤:٣٠خولەکی بەیانی تا 

خێرخو مانگانە  دەزگای  )سۆز(  لەخۆ    ١٠ازی  خێزانیان 

ئەو   حسابی  لەسەر  پێدەدەن  پارەیان  بڕێک  و  گرتووە 

 کۆمەڵگە پزیشکیەی خۆیان کە هەیانە.

 ی سەرەتایی  پاڵپشتی مادده

 ندی:  یوهپە

 ٠٧٧٠٤٠٧٣٧٩٧ژمارەی تەلەفۆن: 

 یڵ:نیەتیناونیشانی ئیمە

 ناونیشان: شەقامی چۆمخرکە، قەاڵدزێ 
  ٨:٣٠پێنج شەممە کاتژمێر  - کاتژمێرەکانی: شەممە

 خولەکی ئێوارە  ٤:٣٠خولەکی بەیانی تا 

و   خول  چەندین  قەاڵدزێ  کاوانی  و  وەرزش  ناوەندی  لە 

سیمیناراتی جیاواز دەکرێتەوە کە بەشداری کردن لە گشت  

 چاالکیەکانیان بێ بەرامبەرە.

 فێربوونی پاراستن و ڕێنمایی  
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 خزمەتگوزاریە  بەردەستەکان لە کۆیە 
بەپێی ئەو داتا و زانیاریانەی دەستمان کەوت بۆمان دەرکەوت کە ئەم خزمەتگوزاریانە لە کۆیە بوونی هەیە و 

 بەردەستە. 

 تگوزاری جۆری خزمە شیکاری  كان(رچاوه یشتن  )بۆ سەستپێگەده 

نەخشەکێشانی سەرچاوەکانە کە بەردەستن لەو ناوچەیەی کە لەالیەن دامودەزگا مەبەست لە خزمەتگوزاریە  بەردەستەکان: 

حکومییەکان و ڕێکخراوە ناوخۆییەکان/ نێودەوڵەتیەکانەوە دابین کراون. ئەو خزمەتگوزاری و پشتگیریە دیاریکراوانە لەوانەیە  

 پێویست بێت لە کاتی چاالکی ئایکۆن بۆ کۆکردنەوەی زانیاری.

 ١١٩تەلەفۆن: ژمارەی 

 یڵ: نیەتیناونیشانی ئیمە

ری زمان و  نتە ، خوار سە ناونیشان: ڕێگای قشڵە 

 وهتوێژینە

 ٢٤/٧کاتژمێرەکانی: 

 سەنتەری بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژن. 
   یی و دیجیتاڵیستە ئاسایشی جە 

 ندی: یوهپە

 ٠٧٥١٦٤١٠٤٦٦٦ژمارەی تەلەفۆن: 

 نیەتییڵ:ناونیشانی ئیمە

 هیدانكی شە ڕهتای گە رهناونیشان: سە 

  ٨:٣٠پێنج شەممە کاتژمێر  - کاتژمێرەکانی: شەممە

 ی ئێوارە٣:٠٠خولەکی بەیانی تا 

نوسینگەی مافی مرۆڤی کۆیە، بۆ داواکردنی مافە  

 سەرەتاییەکانی تاک. 

 ندی: یوهپە

 ٠٧٥١٠١٩٢١٦٦ژمارەی تەلەفۆن: 

 یڵ:نیەتیناونیشانی ئیمە

كی ئازادی،  نزیك سكووڵی پزیشكی  ڕه ناونیشان: گە

 كۆیە 

 ٢٤/٧کاتژمێرەکانی: 

چارەخانەی شەهید دکتۆر خالید چارەخانەیەکی حکومیە بۆ  

دابینکردنی الیەنی پزیشکی و تەندروستی بۆ خەڵکی  

 کۆیە. 

  ندروستیچاودێری پزیشكی و تە 

 ژمارەی تەلەفۆن:نیەتی 

 یڵ:نیەتیناونیشانی ئیمە

ر كۆلێژی  رامبەت سوڵتان، بەیبەناونیشان: جوتسایدی هە 

 رونزانی.ی ده ردهروه پە

  ٨:٣٠پێنج شەممە کاتژمێر  - کاتژمێرەکانی: شەممە

 ی ئێوارە٢:٠٠خولەکی بەیانی تا 

بەڕێوەبەرایەتی دادگای کۆیە هەیە بۆ داواکردنی مافی  

تاک الی حکومەت و بەدەست هێنانی ماف بە ڕێگای  

 یاسایی.

 تگوزارییەو خزمە  رچاوه سە 

  كانیاساییە
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 ٠٧٥١١٧١٦٨٨٦ژمارەی تەلەفۆن: 

 یڵ: نیەتیناونیشانی ئیمە

ر ماركێتی رامبەی بە كی ئازادی، جاده ڕهناونیشان: : گە 

 ئیسرا

  ٨:٣٠پێنج شەممە کاتژمێر  - کاتژمێرەکانی: شەممە

 خولەکی ئێوارە  ٤:٣٠خولەکی بەیانی تا 

هاوکاری هەیە بۆ دابینکرنی پاڵپشتی  ڕێکراوی دەستی 

مادی بنەڕەتی بۆ خێزانە لێقەوماوەکان، خێزانە بێ 

باوکەکان و منداڵە هەژارەکان، پاڵپشتیەکان پارە، جل،  

 پێداویستی مەکتەب و پێداویستی ناوماڵ لەخۆ دەگرێت. 

 

 

 ی سەرەتایی  پاڵپشتی مادده

 

 ٠٦٦٢٥٣١٤٨٤ :ژمارەی تەلەفۆن

 media@wroiraq.orgیڵ: ناونیشانی ئیمە

كی ئازادی، خوار زانكۆی كۆیە ڕه ناونیشان: گە  

  ٨:٣٠پێنج شەممە کاتژمێر  - کاتژمێرەکانی: شەممە

 خولەکی ئێوارە  ٤:٣٠خولەکی بەیانی تا 

 Women Rehabilitationڕێکخراوی “

Organization  بۆ پاراستنی یاسایی و دەروونی ژن و ”

تووندوتیژی لەسەر بنەمای   منداڵ لە توندوتیژی، بە تایبەت

ڕەگەز، ئەوان سمیناری وشیارکردنەوە دەکدەن، خول  

دەکەنەوە، پڕۆژەی وابەستکردنەوەی کۆمەاڵیەتییان هەیە 

 بۆ ئەوانەی کە دابڕاون لە کۆمەڵگە.

 

 فێربوونی پاراستن و ڕێنمایی 

 

 كارهێنانی كات كان و بەتییەرپرسیاریەر و بەڕۆلی جێنده 
 

یەکسان نین بۆ هەریەکە لە ژنان،  ٪ ڕۆڵ و بەرپرسیاریەتیەکان لە کۆمەڵگادا  ٧٢.٥بڕوای بەشداربوان بەڕێژەی  بە  

بە پێی ئاستی ڕؤشنبیری و الیەنی دارای خێزانەکان   پیاوان، کچان و کوڕان. هەروەها ئەم ڕۆل و برپرسیاریەتیانە

بەڕێوەبردنی ماڵ و بەخێو کردنی منداڵە هەڵبەتە ژنان    گۆڕانکاری بەسەردادێت، بەاڵم بە شێوەێکی گشتی ڕۆڵی ژنان

ئێواران   قوتابخانەی  لەوەتەی  بخوێنن.  خود  یا  بکەن  کار  کاردا  بازاڕی  لە  بیانەوێت  گەر  نییە  وایان  ڕێگریێکی 

ەوە ژن هەبووە بە شەو خوێندویەتی ئەمەش دەروازەێکی فراوان و کراوەبووە    ١٩٩٨کراوەتەوە لە قەاڵدزێ لە ساڵی  

ەردەم ژناندا لەو کاتەدا. بۆیە دەتوانین بڵێین ئەرکی ژنان بەپێی ئەو ژینگەی تیایدا دەژی و بۆی ڕەخساوە لە خێزاندا  لەب

جیاوازە و دەگۆڕیت، خێزان هەیە حەز دەکات هاوسەرەکەی کاری دەرەوەش بکات و الی ئاسایە و وەک هاوکاریەکی  

ەریش هەیە کە حەز ناکات خێزانی یاخود کچەکەی لە دەرەوە کار  الیەنی دارایی دەیبینێت، بەاڵم خێزان یاخود هاوس

بکات بەهۆی ئەوەی دەوترێت دەترسم ئەم کچە یاخود ژنە کەسایەتی و ناوبانگی خێزانەکەم بڕوخێنێت و شەڕەفم  

بەڕێژەی   ئەمەش  هەڵبەتە  و  ٨٧.٥لەکەداربکات،  ئەرک  کە  دەگەڕێتەوە  کۆمەڵگا  بۆ  هۆکارەکەی   ٪

کە    بەرپرسیاریەتیەکانی کردووە  وای  ئەمەش  جیاوازەکان.  توێژە  و  چین  و  هاواڵتیان  لەنێوان  کردووە  دابەش 

گەورەترین و باوترین مەترسیەکان کە ژنان ڕووبەڕووی ببنەوە لە کۆمەڵگادا لە کاتی هەوڵدان بۆ بنیاتنانی بژێوییەکی 

% ی ژنان  پلە و پۆستە  ٢٥اتا تەنیا  %. هەروەها بەپێی د٩٠بەردەوام بریتی بێت لە نەبوونی سەربەخۆیی  بە ڕێژەی  

 بااڵکانیان بەدەستە و سەرکردایەتی و نوێنەرایەتی کۆمەڵگەکە دەکەن..

ڕۆڵی پیاوانیش وەک دیار و ئاشکرایە بەڕێوەبردنی خێزانە لە الیەنی داراییەوە و ئەم ڕۆڵەش داب و نەریت و کلتور  

ی کە پیاوان ڕووبەڕووی دەبنەوە لە کۆمەڵگادا لە بریتیە بۆی جێهێشتووین. ئەمە لە کاتێکدایە کە گەورەترین مەترس 

 %. ٩٥لە بێکاری بە ڕێژەی 

ساڵ لە خێزاندا هاوکاری کردنی دایکە لە کاروباری ناو ماڵدا و لە دەرەوەش تەنیا خوێندنیان   ١٨ڕۆڵی کچانی خوار 

ێی ئاستی بژێوی خێزان دەگؤڕێت  ساڵ بەپ   ١٨لێ داوا کراوە. بەاڵم سەبارەت بە رۆل و بەرپرسیاریەتی کوڕانی خوار  

گەر خێزان ئاستی بژێوی بای پێویست نەبێت ئەوا پێویستە ئەوانیش کاربکەن و هاوکاری خێزانەکانیان بکەن ئەمە 

کوڕانی خوار   بشخوێنن.  پێویستە  کە  لەوەی  نەبوونی سیستەمێکی    ١٨جیا  نیە،  ڕۆڵیان  و  کەمە  ڕۆڵیان زۆر  ساڵ 

ی ڕۆل بۆیان، لە واڵتانی دەرەوە زۆر زووتر ڕۆڵیان پێ دەدرێت بە پێی حەز و  بەرهەمهێن بۆتە کێشە بۆ نەبوون
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زۆربەی   گەنجان  گەنجان.  پێگەیاندنی  لە  دەبێت  یارمەتیدەر  زۆر  ئاراستەکەر  سیستەمێکی  بونی  ئارەزووەکانیان. 

ردنی تواناکانیان و بێ  کاتەکانی خۆیان لە کافتریا بەسەردەبەن کە زیانی هەیە بۆیان. هەروەها کار دەکاتە سەرالوازک

 بەهرە کردنی گەنجان. 

 

 ڕۆڵگێڕان و ئاژانس  

ڕێژەی   داتا  بە  ٩٥بەپێی  گەیشتن  بۆ  هەوڵدان  کاتی  لە  بونەتەوە  بەربەست  و  کۆسپ  ڕووبەڕووی  خەڵکی   ٪

ڕێژەی   بە  کەلتووری  بەربەستی  لە  بریتیبوون  بەربەستەکانیش  وە  بە  ٣٥ئامانجەکانیان.  پیشەیی  بەربەستی   ،%

%. ئەمە لە کاتێکدایە کە ١٥%، بەربەستی ڕەگەزی/ڕەگەزی  ١٧.٥%، بەربەستی سیاسی بە ڕێژەی  ٣٢.٥ڕێژەی

وە ئاین و باری تەندرووستی بەهیچ جۆرێک نەبوونەتە بەربەست. هەروەها لە ئەنجامی ئەو چاوپێکەوتنانەی لەگەڵ 

استەنگیانەی لەبەردەم گەنجاندا هەن  چەند کەسایەتیێکی دانیشتووی قەاڵدزێ و کۆیە کردمان بۆمان دەرکەوت کە ئەو ئ

و ڕێگریان لێ دەکات لەوەی بەشداریەکی کارای کۆمەاڵیەتی یاخود سیاسیان هەبێت، بریتین لە هۆکاری سیاسی و 

گەر گەنجێک  بیەوێت بەشداریێکی کارای سیاسی هەبێت ئەوا دەبێت سەر بەو الیەنەبێت کە لە دەڤەرەکەی ئەودا  

، لە الێکی تریشەوە کەمی یاخود نەبوونی ئەو فەرمانگانە تایبەتمەندانەی کە گەنج دەتوانێت  زۆرینەیە و بڕیار بەدەستە 

تیایاندا ڕۆڵی کارا و بەرچاوی هەبێت یەکێکی ترە لە گرفتەکان. گرفتە سیاسیەکان لە الێک و لەالێکی تریشەوە گرفتی  

کۆت و بەندە کۆمەاڵیەتیەکان بۆ مێینەکان    کلتووری یەکێکی ترە لەو گرفتانەی ڕووبەڕووی ژنان دەبێتەوە. هەڵبەتە

بە بەراورد بە سااڵنی ڕابردوو گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە بەجۆرێک کە لە دەورەێکی دەالکی پیاواندا لە قەاڵدزێ  

ئەو  ٥) ئەنجامی  ئەمەش  دەکەن  تەواو  دەورەکە  بەربەستێک  هیچ  بێ  و  بەسەرکەوتوویی  و  دەکەن  بەشداری  ( ژن 

ەر ناوچەکەدا هاتووە لە چاو سااڵنی ڕابردوو کە خانمان نەیان دەتوانی لە تیپیکی وەرزشیدا  گۆڕانکاریەیە کە بەس

حەز وخولیاکانیان بەرەو پێشەوە بەرن بەاڵم ئێستا لە قەڵآدزێ تیپی بالەی کچان، تیپی باسکەی کچان و هەروەها تیپی  

ێشتا ئەمە بەس نییە و پێویستیان بە پاڵپشتی تێنسی کچان هەیە و هەموویان خێزانەکانیان پستگیریان دەکەن. بەاڵم ه

زیاترە لەالیەن کەسانی کار بەدەست و بڕیاردەرەکاندا کە ئەوانیش کەسایەتیە سیاسیەکان دەگرێتەوە بە پلەی یەک و  

دوای ئەوانیش سەرۆکی خێڵ و مەال و مامۆستا ئاینیەکان کە کار دەکەنە سەر دەروونی خەڵک و دەتوانرێت وەک  

 ر بەدەست دەستنیشان بکرێن. کەسانی بڕیا

 تواناکان و سەرمایەکان و سەرچاوەکان 

اڵتدزێ،  بە بڕوای گەنجان بڕیاردەر و سەرکردە  و قە  كۆیە  لەگەڵ هەبوونی هەموو ئەم گرفت و کێشانەی گەنجان لە

گەنجێکی ئاسای نادەن.  و  بەرپرسان ئەوەندەی گرینگی بە کەسانی ناسیا و نزیک لە خۆیان دەدەن ئەوەندە گرینگی بە  

بە کورتی خزم خزمێنە بڕیار بەدەستی سەرەکیە لە ناوچەکەدا بۆیە گەر خۆت بڕیار بەدەست نەبیت یاخود لە بڕیار  

 بەدەست و کەسێکی سیاسیەوە نزیک نەبیت ناتوانیت مافێکی یاسای خۆشت بەدەست بهێنیت. ڕێژەی  

رییەکی دیاریکراویان وەرگرتووە بۆ ئەوەی دڵنیابن لەوەی کە  %  بەشداربوان پێیان وایە ژنان  زۆر کەم پشتگی٤٢.٥

ڕۆڵی بڕیاردانی کارایان هەیە لە سیاسەتدا، وە لە ماڵەوە و لە کۆمەڵگادا پشتگیری کراون. هەروەها بە پێی داتا تەنیا  
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رجەم چین و  ٪ بەشداربوان پێیان وایە کە دەست گەیشتن بە خزمەتگوزارییە گشتیەکان بۆ ژن و پیاو و سە١٥ڕێژەی  

 توێژەکان بەبێ جیاوازی بەردەستە.

لە   بریتیە  بۆخۆیان  بەردەوام  بژێویێکی  بنیادنانی  کاتی  لە  دەبنەوە  ڕووبەڕووی  و  پیاوان  کە  مەترسی  گەورەترین 

ڕێژەی   بە  کار  دەرفەتی  ڕێژەی  ٩٥نەبوونی  بە  ژنانیش  بۆ  هەروەها  لە  ٩٠٪   نەبوونی سەربەخۆیی  لە  بریتیە   ٪

ئەو توێژینەوەیەی ئەنجامماندا بۆمان دەرکەوت کە هۆکاری سەرەکی ترس و دڵەڕاوکێی دانیشتوانی  ئەنجامدا بەپێی  

 ٪ بریتیە لە بێکاری.٩٧.٥ئەم ناوچانە بەڕێژەی 

 

 پاراستن

هەریەکە لە ناوچەکانی قەاڵدزێ و کۆیە وەک هەر قەزاێکی تر بەهۆی بوونی دام و دەزگای پۆلیس و ئاسایش، ئاشتی   

ت سەقامگیری  پۆلیستی  و  نوسینگەی  ژنان،  پاراستنی  و  توندوتیژی  بواری  بە  پەیوەست  وە  دەکرێت.  بەدی  ێدا 

بەرن.   بۆ  هانای  مەترسیدا  و  پێویستی  لەکاتی  دەتوانن  خانمان  کە  هەیە  ژنان  دژی  توندوتیژی  بەرەنگاربوونەوەی 

 هەروەها لە کۆیە سەنتەری دژ بە توندوتیژی ژنان )خێزان( کە هەیە.  

وێژینەوەیەی ئەنجامماندا بۆمان دەرکەوت کە زۆرترین توندوتیژی کە ڕووبەڕوی پیاوان دەبێتەوە بریتیە  بە پێی ئەو ت

لە "توندوتیژی دارایی )نەبوونی تەرخانکردنی سەرچاوە، رێگە نادرێت بە دامەزراندن و دەستبەسەرداگرتنی مووچە 

 ٪. ٨٠و هتد(" بە ڕێژەی 

دەب  ژنان  ڕووبەڕوی  کە  توندوتیژی  توندوتیژی  زۆرترین  )فەرامۆشکردن،  دەروونی  توندوتیژی  لە  بریتیە  ێتەوە 

٪، هەروەها گێچەڵی ئەلیکترۆنیش یەکێکی ترە لە توندوتیژیەکان کە بە ڕێژەی ٣٠زارەکی و سۆزداری( بە ڕێژەی  

٪ ژنان ڕووبەڕووی دەبنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا توندوتیژی ژنان ڕووبەڕووی توندوتیژی سێکسی )هاوسەرگیری ٢٧.٥

 ٪. ٢٢.٥شوەختە / زۆرەملێ، دەستدرێژی سێکسی، گێچەڵ و هتد( دەبنەوە بە ڕێژەی پێ

 

 مەترسیە لە بەرچاوگیراوەکان بۆ کۆیە و قەاڵتدزێ

 كێ/ چی ڕووبەری ئەو

 مەترسییانە دەبێتەوە 

 سەرچاوەی 

 مەترسییەكە 

 مەترسییە سەرەكییە 

 ناسراوەكان 

  جۆرەكانی مەترسییەكان بۆ

 ڕەچاوكردنیان 

: بۆ ئەوەی ڕێنوێنییەک بۆ بەشداربووانی ئایکۆن دابین بکرێت بۆ خۆالدان لە لە مەترسی و هەڵسەنگاندنی پاراستنمەبەست 

 مەترسیەکان، سەالمەت و پارێزراو بن. 
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بەتایبەت ژنان و  ICONبەشداربوانی  ●

 ژنانی خاوەن پێداویستی تایبەت.

باکگراوندی سیاسی و  بەشداربووان بە  ●

ئایینی و ناسنامەی ڕەگەزی  

 جیاوازەوە. 

ستافی ڕێکخراو و توێژەران و   ●

 خۆبەخشان و هتد. 

 

خێزان) بە تایبەت بۆ   ●

 ژنان(

 بەشداربوان  ●

پێشەوا و پیاو ماقواڵنی  ●

 کۆمەڵگا. 

 الیەنە سیاسیەکان  ●

 مەال و ڕابەرە ئاینیەکان ●

 ئاسایش ●

رانی  كارهێنەخراپ بە  ●

 كان.رمانەده

بەشداربوان بە باکگراوندی   ●

سیاسی،ڕەگەزی،ئاینی،و خێڵەکی 

جیاوازەوە.هەروەها ژنان و کەسانی خاوەن  

پێداویستی تایبەت دەکرێت توشی ڕێگری و  

جیاکاری و هەراسانکردن و چەپاندن و 

 هەڕەشەلێکردن ببنەوە.

لەوەیە دەستەی  ئاسایشی حکومی   ●

بەشداربوان ناچاربکات بۆ ئەوەی داتا و 

ەکان هاوبەشی پێبکەن لەگەڵیان،  زانیاری 

ئەمەش وا لە بەشداربوان دەکات کە هەست  

بە ئاسودەی نەکەن لە بەشداری کردن لەم  

 بەرنامەیەدا.  

بەشداربووانی ئایکۆن کە ناسنامەی  ●

ری  گە جیاوازی ڕەگەزیان هەیە، ئە 

لە بەرامبەر  یەیان هەوهڕوبونە ڕوبە 

خراپکاری، جیاکاری، گێچەڵکردن، و 

كاتی دەربڕینی ناسنامە یان شەکان لە هەڕە

 بیروباوەڕ و ڕەگەزییەکانیان. 

لە کاتی کۆکردنەوەی داتادا، بەشداربووانی  ●

ڕووی بەکاربەرانی  ئایکۆن لەوانەیە ڕوبە 

دەرمان کە دەتوانن بە توندوتیژی و  

 جەستەیی زیان بە بەشداربووان بگەیەنن.

بەشداربووانی ئایکۆن لەگەڵ خێزانە   ●

كاندا بە رهشایە عە و خێزانە  چەوسێنەرەکان

ئەگەری زۆرەوە ڕێگرییان لێ دەکرێت لە  

بەشداری چاالکانە یان کۆکردنەوەی داتا لە  

 کاتی پرۆژەکەدا. 

مەترسییەكانی پەیوەست بە  

 ژداربوان.پڕۆفایلی بە 

 

 بەشداربووانی ئایکۆن. ●

بەشداربووان بە باکگراوندی سیاسی و   ●

 ئایینی جیاوازەوە. 

ڕێکخراو و توێژەران و  ستافی  ●

 خۆبەخشان و هتد. 

هێزە ئەمنیەکانی   ●

حکمومەتی هەرێمی  

 کوردستان.

 بومەلەرزە، ئاگر، الفاو  ●

دەسەاڵتی حکومەت   ●

وەک قایمقایم و 

 وەزارەتی تەندروستی.

 لە كە ژێرخانی ناوچە  ●

ڕووی ڕێگا و  

 .وهڕووناكیە 

دواخستن و تێکچوونی بەرنامەکە بەهۆی   ●

 . ڕێگەپێدانی حکومەتەوە

ناوەڕۆکی پڕۆگرامەکە دەکرێت مەترسی   ●

 ندبوان. بێت  بەهۆی سوودمە 

ندبوان دەکرێت ببنە مایەی زیان سوودمە  ●

بەهۆی هاوبەشی پێکردنی زانیاریەکان 

 لەگەڵ کەسانی دەرەکی. 

هێزە ئەمنیەکانی حکومەت لەوەیە داوای   ●

ندبوان ئەوە بکەن کە لیستی ناوی سوودمە 

 لەگەڵ هاوبەشی پێ بکەین.

دواخستن یا تێکچوونی بەرنامەکە بەهۆی   ●

 کارەساتی سروشتیەوە. 

 مەترسی تەندروستی وەک ڤایرۆسی کۆرۆنا.  ●

مەترسی دەستگیر کردن و دەست بەسەر   ●

 کردن.

مەترسییەكان لەچوارچێوەی  

 بەرنامەكە 
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 ICONSبەشداربوانی  ●

 کارمەندانی گەنجانی لێهاتوو ●

 هاوبەشە لەنگەر گرتوەکانی تر ●

 ژنان  ●

کەسانی خاوەن بڕیاری   ●

 کۆمەڵگا 

 پیاوانی ئاینی  ●

 دەسەاڵتدارانی حکومەت  ●

کارمەندانی گەنجانی  ●

 لێهاتوو.

 

دواکەوتن و تێکدانی چاالکیەکە بەهۆی   ●

دەستێوەردانی کۆمەڵگا بەتایبەت لە بەشداری  

 کردنی ژناندا. 

توێژەران بنچینەکانی کۆمەڵگا تێکدەدەن  ●

بەشداری  لەکاتێکدا دەیانەوێت کۆمەڵگا 

 پێبکەن. 

لە کاتی جێبەجێ کردنی توێژینەوەدا،  ●

بەشداربووانی ئایکۆن یان ئەوانەی کە  

خەریکی توێژینەوەن، تووشی تراوما، 

 وهتی ترسناكی تر ببنەشۆكبوون یان حاڵە 

 ڵ بكرێتگە یان لەڵەڵێ مامە هەیان بە

دۆزینەوەکانی توێژینەوەکانی ئایکۆن  ●

سەالمەتی، بەشداربوان دەخاتە مەترسی  

کۆمەاڵیەتی و  - پەڵەیەکی رەشی کلتوری

 ئامانج بکرێن لە الیەن دەسەاڵتداران.

بەشداربووانی ئایکۆن لەوانەیە نەتوانن  ●

پشتگیری دارایی خۆیان بکەن لە کاتی 

پرۆژەکەدا بەهۆی نەبوونی سامان، 

 سەرچاوە و داهات. 

مەترسییەكان لە پەیوەندییەكان  

و كردەكانی بەرنامەی  

 ی لێهاتوونجان گە

 

 

 بەشداربووانی ئایکۆن. ●

بەشداربووان بە باکگراوندی سیاسی و   ●

 ئایینی و ناسنامەی ڕەگەزی جیاوازەوە. 

ستافی گەنجی ئێکسڵ، هاوبەشەکانی  ●

 بێژەر.

ستافی ڕێکخراو و توێژەران و   ●

 خۆبەخشان و هتد. 

 

 دەسەاڵتدارانی حکومەت.  ●

 الیەنە سیاسیەکان.  ●

 گەنجانی لێهاتوو. ●

ژێرخانی ناوچەکە لە   ●

ڕووی ڕێگاو بان و  

 ڕوناکیەوە. 

دوودڵی بەشداربوان لە توێژینەوەکەدا  ●

 بەهۆی باکراوندی سیاسی دەزگای ڕوانگە 

بەهەڵە پەیوەندی کردنی نێوان گەنجانی  ●

لێهاتوو و کەسە دیاری کراوەکان لەوەیە  

 ببێتە هۆی دواخستن و تێکدانی چاالکیەکە. 

لە   گەنجانی لێهاتوو شکست بهێنن ●

دەستنیشانکردنی کۆمەڵگە و ڕوونکردنەوەی  

 ئامانجی چاالکیەکە. 

دەسەاڵتدارانی حکومەت ڕێگری دەکەن لە   ●

بەرنامەکە بەهۆی پەیوەندی گەنجانی لێهاتوو 

بە سیاسەتەوە و باڵوکردنەوەی ئایدۆلۆجیای  

 سیاسی لەناو کۆمەڵگادا. 

مەترسیەکانی گواستنەوە لە کاتی گەشت   ●

 ەکە. کردن بۆ شوێنی بەرنام

 

 

 

مەترسییەكان لە كارمەندانی  

نجانی لێهاتوو و  بەرنامەی گە 

هاوبەشانی و ئەوانەی سەر بە  

 ئەون

 

 شداربوانی ئایكۆنبە ●

بەشداربووان بە باکگراوندی سیاسی و   ●

 ئایینی و ناسنامەی ڕەگەزی جیاوازەوە. 

دەستەی ڕێکخراو و توێژەران و   ●

 خۆبەخشان و هتد. 

 

 بەشداربوانی بۆنەکە.  ●

خزمەتگوزاری ناوچەکە   ●

لەڕووی کارەبا و ڕێگاو  

 بانەوە.

کۆدی جل و بەرگی   ●

 بەشداربوان. 

 ڤایرۆسی کۆرۆنا. ری توشبوون بە گە ئە ●

 گێچەڵی سێکسی.  ●

وی  یڕهماكانی پە كردنی بنەونەیڕهكاتی پە لە  ●

  ، كەوهن ستافف و هاوكارانە الیەفتاری لە ڕه

پڕۆفیشنالی ی وه مكردنەهۆی كە  بێتەده

مەترسی تەندروستی  یە وانەلە  ، كەكە كاره

جەستەیی/ دەروونی بۆ بەشداربووان 

 دروست بکات. 

واوی  تە كرێت بە نجانی لێهاتوو دهستافی گە  ●

كرێت  ده بن كەنە تانەو بابەئاگاداری ئە 

مەترسیەکان لە گەنجانی  

ئێکسڵ، سیاف، 

 هاوبەشەکانیان
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ڕاوكێیان راسان بكات و توشی دڵە نجان هە گە

 كات. ئە

و ئایینی و سیاسیەکانی تی وایە تەناکۆکی نە ●

نێوان خەڵک، لەگەڵ شوناسی جیاوازی  

نگیری پارتە سیاسیەكان و ڕەگەزی و الیە 

ئۆپۆزسیۆنەکان و بیروباوەڕی ئایینی 

 جیاواز و هتد. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیکاری مەترسیەکان بۆ کۆیە و قەاڵتدزێ 
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)تاكەكان، ئەو   لە  هەن  كە  توانایانەی 

 گروپەكان، ئێكسل كەنجان( 

فاكتەرانەی   )ئەو  الوازەكان  خاڵە 

زۆرە/   ڕوودانیان  ئەگەری 

كاریگەری مەترسییەكە لەسەر تاك و 

 گروپەكان( 

كاریگەر

)كەم،   ی 

مامناوەند،  

 زۆر( 

گریمانەی 

)كەم،  

مامناوەند،  

 زۆر( 

 مەترسییەكان

کارمەندەکان لەسەر  فێرکردنی  - ١

گەشتی کرداری ستاندەردی  

 کارپێکردن. 

كانی شۆفێرەکان پابەندن بە ڕێنماییە - ٢

 ت.المە هاتووچۆ و لێخوڕینێكی سە 

ڕاهێنان بە ستافەکە بكرێت لەسەر  - 3

فریاگوزاری سەرەتاییەکان بۆ حاڵەتی 

 پێویست.

پشکنینی ئۆتۆمبێلەکان بۆ دڵنیابوون  - 4

 ان بكرێت. كلە توانای ئۆتۆمبێلە 

ڕووداوەکانی هاتووچۆ یەکێکە لە  

هەڕەشە باوەکان بەهۆی خراپی  

ڕێگاوبان، خراپی چاودێریکردنی 

می ڕاهێنانی  ئۆتۆمبێلەکان، كە

شۆفێران، دۆخی کەش و هەوا و  

 خێرایی. 

 زۆر  زۆر 
 ڕووداوی هاتوچۆ 

فێرکردنی کارمەندەکان بۆ پابەند  - ١

کارپێکردن بوون بە کرداری ستاندەردی 

 بە نۆرمی نەریتی و کولتوورییەوە. 

کارمەندەکان پێویستە ڕاهێنانی   - ٢

پاراستن لە دژی چەوسانەوە و  

 دەستدرێژی سێکسی.  

موو ڕاپۆرتكردن و باسكردنی هە  - ٣

 راسانكردن.نی هەڕوداوه 

 

چاوی قبوڵكردنی بێت ڕه( کارمەندان ده ٤

 رگ..( بكات ) جلوبە  كە ڵگەكۆمە 

مەندانی ڕێکخراوە  ژنان و کار

ناحکومییەکان قوربانی 

هەراسانکردنن، هەراسانکردنی 

سێکسی بە شێوەیەکی سەرەکی  

 دەمێنێتەوە بۆ ڕێكخراوه 

كان، کە چەندین ڕووداو تیەوڵە نێوده

لە شارەکەدا ڕوویانداوە و بەهۆی  

  کۆمەڵگە کۆنەپارێزەکانەوە، وه 

زەحمەتە زانیاری دەربارەی  

سێکسی  کەیسەکانی دەستدرێژی  

بەدەست بهێنرێت، بەتایبەتی کە ئەم  

بابەتە بابەتێکی هەستیارە خەڵک  

باسكردنی ئەو حاڵەتانە  خۆیان لە 

بەدوور دەگرن بەهۆی ئەو زیانەی  

کەڕووبەڕووی دەبنەوە )بەتایبەتی 

 ف(  ره مای شە ر بنەسە کوشتن لە 

 زۆر  ناوەند
هەراسانکردن و  

 ئازاردان
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جێبەجێ کردنی کارمەندەکان بۆ  - ١

 رێنماییەکانی مەترسی سروشتی.  

کاراکردنی چارەسەری کارەبایی و   - ٢

 دڵنیابوونەوە لە سەالمەتی کارمەندان

شداربوان بە  موو تازههە  شق بە مە  - ٣

 تی ئاگرالمەشقی سە ر مەسە بكرێت لە 

  ندبن بەبێت پابەده كە ستافە  - ٤

كانی ناوچە  تی لە المەكانی سە ڕێكاره

 كاركردن

 مانگ جارێک دوباره  6هەموو   - ٥

ر سە بكرێت لە  كە ستافە ڕاهێنان بە

ندروستی و تایی تەرهتگوزاری سە خزمە 

 .وه ئاگر کوژاندنە

لە پارێزگای هەولێر بومەلەرزە  

ەوە تا  1992ڕوودەدات، لە ساڵی 

ئێستا ژمارەیەکی زۆر بوومەلەرزە  

اڵم هیچ لەو شارە ڕوویداوە، بە 

انێکی گیانی نەبووە. بوومەلەرزە زی 

لەم سااڵنەی دواییدا زیادی کردووە  

و لەوانەیە لە سااڵنی داهاتوودا  

قەبارەی لەرزەکانی زەوی زیاد  

 بکات. 

 

 

بەهۆی نەبوونی ژێرخانی 

بیناسازییەوە لەڕووی پەیڕەوکردنی 

ڕێنماییەکانی کارەبای جیهانی،  

ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوەکە وەک 

ك بۆ بەرگری شارستانی ەی شە ڕه هە

 و دانیشتوان دەمێنێتەوە.

 

 ناوەند زۆر 
 کارەساتی سروشتی 

 

 

فێرکردنی کارمەندەکان لەسەر   - ١

گەشت و چۆنیەتی مامەڵە کردن لە خاڵی  

پشکنین بە شێوازی کرداری ستاندەردی  

 کارپێکردن. 

دۆکیومێنتە تایبەتەکان و  كە ستافە   - ٢

لەکاتی كانیان پێبێت پێدانەڕێگە

 ئەنجامدانی سەردانیكردنی مەیدانی.

دڵنیابە لەوەی کە هەموو    - ٣

ڕێگەپێدانەکانی کار لە ئۆتۆمبێلەکاندا 

 هەڵگیراون.

 دور بگرن لەخۆیان بە  كە ستافە   - ٤

ندانی ڵ كارمە گە ناو گفتووگۆ لە  وتنە كە

 ئاسایشدا.

ر سە هیچ ڕاپۆرتێک نییە لە 

  دەستگیرکردنی خەڵک لەشارەکەدا

هۆی ت و ئایین یان بەبەهۆی سیاسە 

 بوونی ئایدۆلۆژیای جیاوازترەوە. 

 زۆر 

 
 کەم 

دەستگیر کردن و 

 دەستبەسەرکردن

 

ندروستی، تگوزاری تە بوونی خزمە نە

بوونی دارایی بوونی هۆشیاری، نە نە

 هتد..

خۆشی  ندین جۆر نە چە 

  19- ئێستادا کۆڤید  ، لەوه تەباڵوبونە

و لەسەر   كە باڵوبۆتەوە لە واڵتە 

ئاستی جیهانیش لە مارسی  

 ەوە. 2020

 زۆر  زۆر 
 نەخۆشی 
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 دەرەنجام 
لە ئەنجامی ئەم توێژینەوەیەدا لە هەریەکە لە ناوچەکانی کۆیە و قەاڵدزێ، بۆ مان دەرکەوت کە گەنجانی ئەم ناوچەیە  

نایاسای لە مەترسیە هەرە سەرەکیەکانن کە ئەمانە کاردەکەنە  بەدەست زۆر کێشەوە دەناڵێنن. بێکاری و کۆچ کردنی  

سەر ئەوەی گەنجان نەتوانن ژیانێکی جێگیر و بەرهەم هێن بۆخۆیان دابین بکەن وە خزمەتێک بە کۆمەڵگا بگەیەنن.  

ەی قەیران و مەترسیەکان بەم جۆرە بەرۆکی گەنجان و دانیشتوانی ئەم ناوچانەی گرتووە و لەالێکی تریشەوە زۆرب

و   ئەوەندە  دوو  قەیرانەکان  ئەمەش  کە  دەبەن  بەسەر  کافتریاکان  و  تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان  بە  کاتەکانیان  گەنجان 

مەترسیەکان مەترسیدارتر دەکەن چونکە گەنجان بەرە بەرە دەکەونە دۆخی بێئاگاییەوە و هەوڵی گۆڕانکاری بۆ باشتر  

٪ ئەو کەسانەی  ٩٥اتێکدایە کە بە پێی داتای کۆکراوە لەسەدا  کردنی بارودۆخی ژیانیان هەلی کەمتر دەبێت.  ئەمە لەک

کە هەوڵێکی گۆڕانکاریان داوە بۆ ژیانی خۆیان و دەوروبەریان توشی بەربەست بوونەتەوە کە ئەمەش بۆتە مایەی  

ی  دروست کردنی ترس و دڵەڕاوکێ لەو کۆمەڵگایەی تیایدا دەژین، ئەمە بێجگە لەو مەترسی و فشارەی ملمالنێی سیاس

لە ناوچەکە بە گشتی و لە کوردستان بە تایبەتی دروستی کردووە و بەردەوام هەوڵ دەدات بارودۆخ و سەرچاوەکان  

 لە بەرژەوەندی خۆی و کەسانی نزیک خۆی بەکاربهێنێت. 

 

دەربارەی بارودۆخ و ڕۆڵی ژنان لەم دوو کۆمەڵگایەدا، وەک لە داتاکاندا هاتتوە دەردەکەوێت کە باوترین کێشە و  

گرفتە سەرەکیەکان بۆ ژنی گەنج کە ڕێگری دەکەن لەوەی ژیانێکی جێگر و بەرهەمهێنەریان هەبێت لە کۆمەڵگەکەدا، 

پێکهاتبوو لە کەلتوورکە جۆرە باوەڕ و ئایدیاێکی خوڵقاندووە کە بەردەوام ژن بە مێینە و الواز ببیندرێت. بەجۆرێک  

لە و پۆستە سەرکردایەتیەکاندا کاریگەری ئەرێنی دروستدەکەن کە زۆرینەی خەڵکی  پێیان وایە ژنان)زۆر کەم( لە پ 

لەسەر یەکسانی ڕەگەزی لە کۆمەڵگەکەدا ئەمەش بەرهەمی ئەو بێ متمانەییە کە کلتوور وەک تێڕوانین بەرامبەر بە 

بەسەر    ژن دروستی کردوە. ژنان زۆربەی کاتەکانیان بە تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان و بەجێهێنانی بەرپرسیاریەتی خێزانیەوە

بەرن و بە بەراورد بە پیاوان کەمترین کاتەکانیان خەریکی کار کردنبن لە دەرەوەی ماڵ. هەڵبەتە ئەمەش دەگەڕێتەوە  

بۆ ئەو نادادی و ناهاوسەنگیەی لە بازاڕی کار و هەلی کاردا هەیە و دەرفەتەکان بۆ ژن کەم و سنوردارتر دەکرێت  

گە کە  وادەکات  پیاوان.ئەمەش  بە  بەراورد  لە  بە  دەبنەوە  ڕووبەڕووی  ژنان  کە  مەترسیەکان،  باوترین  و  ورەترین 

 کۆمەڵگای ئێوەدا لە کاتی هەوڵدان بۆ بنیاتنانی بژێوییەکی بەردەوام بریتیبێت لە نەبوونی سەربەخۆیی. 

  

 چاالکیە پێشنیار کراوەکان 
تی و ڕەگەزی  بۆ ئەوەی لەالیەن  وەک توێژەر پێشنیاری ئەم چاالکیانە دەکەین لەبواری هۆشیاری و سیاسی و کۆماڵیە

بە ئەنجام بگەیەندرێن بەمەبەستی چارەسەرکردنی گرفتەکانی   ICONSحکومەت و کۆمەڵگەی مەدەنی و دەستەی  

 هەریەکە لەناوچەکانی توێژینەوە ) کۆیە و قەاڵدزێ( 

 

هۆشیار  ICONSدەستەی    -١ هەڵمەتێکی  ئەنجامدانی  بە  هەستن  مەدەنی  کۆمەڵگەی  ڕێکخراوەکانی  و و  ی 

قەدەغەکردنی ماددە هۆشبەرەکان لە قوتابخانە و زانکۆ و گەنجانی دانەمەزراو لە کۆیە و لە قەاڵدزێ بە مەبەستی  

 هۆشیار کردنەوەی گەنجان لە مەترسیە تەندروستیەکانی و ئاڵودە بوون پێیەوە. 

ه  ICONSدەستەی    -٢ هەڵمەتێکی  ئەنجامدانی  بە  هەستن  مەدەنی  کۆمەڵگەی  ڕێکخراوەکانی  بۆ و  ۆشیاری 

لە   بەتایبەت  ژنان  تواناکانی  و  ماف  لە  داکۆکیکردن  هەڵمەتی  و  جیاکاریەکانی  و  ڕەگەز  لەسەر  پیاو  بەشداربوانی 

 گوندەکانی دەوروبەری کۆیە و قەاڵدزێ.
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پێویستە حکومەت و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بەیەکەوە کاربکەن بۆ ئەوەی دەرفەتی یەکسان بڕەخسێنن    -٣

گەنجان لە   بۆ  پێکردنیان  بەشداری  بژێوی  سەرچاوەکانی  بە  گەشتن  بۆ  تایبەتەکان  پێداویستی  خاوەن  کەسە  و 

 بەرنامەکانی داهاتوو.

 

لێکۆڵینەوەیەکی ورد بکەن لە هەریەکە لە ناوچەکانی کۆیە و قەاڵدزێ لەسەر جیاکاری ڕەگەزی   ICONSپێویستە    -٤

کۆمەاڵیەتی، وە پێویستە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەم ئاستەنگانە  و بژێوی و دوورخستنەوە و هەاڵوێردکردنی سیاسی و   

 بدۆزنەوە و بیانخەنە ڕوو.

 

پێویستە حکومەت و کۆمەڵگەی مەدەنی بەیەکەوە کاربکەن بۆ پشتگیری کردنی ژنان لەبواری پەروەردەیی و    -٥

 ر.گەشەپێدان و زیادکردنی توانا و لێهاتووییەکانیان بەمەبەستی دەستخستنی دەرفەتی کا

 

پێویستە حکومەت و کۆمەڵگەی مەدەنی بەیەکەوە کاربکەن بۆ کردنوەی خول و مەشقی تایبەت بۆ ژنان بۆ ئەوەی    -٦

تێکەڵ بە جیهانی بازرگانی بن  و دەرفەتی کار بدۆزنەوەی لە بازاڕی کاردا، دەبێت هۆشیار بکرێنەوە  و سەرنجیان  

 زرگانی تایبەت بەخۆیان. بخرێتە سەر بازرگانی کردن و توانای بەڕێوەبردنی با

 

وەک    -٧ خۆبەخشی  کاری  بۆ  هاندان  و  پەرەدان  بۆ  کاربکەن  بەیەکەوە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  و  حکومەت  پێویستە 

ڕێگاچارەیەک بۆ بۆ بەشداری گەنجان لەو پرسانەی کە باوەڕیان پێی هەیە. بە باڵوکردنەوەی هۆشیاری دەربارەی  

ئەنجامدانی پڕۆژەی خۆبەخشی و دابین کردنی هەلی کاری خۆبەخشی کاریگەری کاری خۆبەشی لەسەر ژیانیان، وە  

 بۆیان تاوەک بە کرداری کاریگەری ڕۆڵی خۆیان ببینن لە کۆمەڵگەکەیان.

و حکومەت کاربکەن بۆ ئاشناکردنی گەنجان و هاواڵتیانی کۆیە و قەاڵدزێ بە هەموو   ICONSدەستەی    -٨

لێی   و  لەبەردەستیانە  کە  گەشەپێدانی  سەرچاوەکانی  پاراستن،  فێربوون،  سەرچاوەکانی  وەک  نین  ئاگادار 

 خوود، هێنانەدی حەز و خولیا کانیان و بوون بە گەنجێکی کاریگەری ناو کۆمەڵگەی خۆیان.
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 سەرچاوەکان: 

 ٢٠٢٠ ، ئانادۆڵ ئاژانسی، یاسین  هاوکار [١]

[٢] France24, November 10, 2021 

 ،٢٠٢١ڕۆژنیوس، م.ئ[ ٣]

  ڕۆژنیوس،٢٠٢١،م.ئ[٤]

 ٢٠١٩ ، NRT میدیای دیجیتاڵ، عەلی ئەیوب[٥] 

 ٢٠١٩، NRT میدیای دیجیتاڵ، عەلی ئەیوب [٦]

   ٢٠٢١، مازی دارکە [٧]

  ٢٠١٧،ڕۆژنیوس [٨]

  ٢٠١٩،نوێ قەاڵدزێی [٩]

 ، خوێندنی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستان بەرەو یەکسانی ڕەگەزی ١١، ال  ٢٠١١[ چاالک یەحیا،١٠] 

 ، خوێندنی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستان بەرەو یەکسانی ڕەگەزی ١٢، ال  ٢٠١١یا،[چاالک یەح١١] 

 کۆیە لە گەشاو کوارگی  کۆمەاڵیەتی تۆڕی[  ١٢]

 ٢٠٢١، یونیدۆ، بازرگان  ژنانی پاڵپشتی پرۆگرامی[ ١٣]

١٤] کۆیە، ٢٠٢١، قادر ئیسماعیل یبتیسامئ ڕەگەزی ناسنامەی  پێکهێنانی لە ڕاگەیاندن رۆڵی  , ] 
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[٢٢] The Effects Of Koya University on Urban Development of Koya

https://www.researchgate.net/publication/318368948_The_Effect_of_Koya_University_on_the_Urban_Morphology_of_Koya_City
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 پاشکۆی یەکەم: 
 

 ئهزمووندارەکان کهسه لهگهڵ ڕاستهوخۆ چاوپێکهوتنی

 :چاوپیکهوتن پرسیارەکانی

 ؟ بڕیارداندا و سیاسی و کۆمهاڵیهتی پرۆسهی له قهاڵتدزێ/  کۆیه له گهنجان بهشداری له ڕێگرن که چین زەحمهتیانه و ئاستهنگ ئهو.  ١

 ؟  بیت گهنج ژنێکی تۆ ئهگهر جیاوازە چۆن ئهوە ➢

 ؟ بیت گهنج پیاوێکی تۆ ئهگهر جیاوازە چۆن ئهوە ➢

 ؟ تایبهت پێداویستی خاوەن کهسانی (؟ مامناوەند چینی، ههژار، دەوڵهمهند) سامان ئاستی؟ نهتهوایهتی جیاوازی دەربارەی چی ➢

،  ماڵ له؟  قهاڵتدزێ/کۆیه له( ساڵ  18 خوار) کچان(، ساڵ 18 خوار) کوڕان،  پیاوان،  ژنان له دەکرێت چاوەڕوان که  چین سهرەتایانه ڕۆڵه ئهو.  ٢

 ؟ کۆمهڵگهدا ناو کار شوێنی

 ؟خۆیان خێزانی بونیادی و پیشهیی ژیانی لهسهر بن بڕیاردەر که هێزەدەکهن بهو ههست پیاوان و ژنان ئایا. ٣

 ؟ دەبنهوە بهربهستێک چ ڕووبهڕووی بڕیارانه ئهم دەرکردنی بۆ ههوڵدان کاتی له پیاوان و ژنان ➢

 ؟ پێکدێنن بهربهستانه ئهم چۆن خێزان یان کۆمهڵگا ➢

 

 ؟خێزانهکانیان بۆ داهات بهدەستهێنانی له  بهرپرسیارن ژنان ئایا؟ دادەنرێت خێزان سهرەکی بهخێوکهری به کێ، قهاڵتدزێ و کۆیه له. ٤

؟  کۆمهڵگهکهیان له  بهرههمهێن و سهالمهت ژینگهیهکی دابینکردنی له  ڕێگرە که دەبنهوە مهترسییهک چ ڕووبهڕووی قهاڵتدزێ و  کۆیه له گهنجان.  ٥

،  بێزارکردن،  ڕەگهز بنهمای لهسهر توندوتیژی،  هۆشبهرەکان ماددە بهکارهێنانی خراپ،  چهک خاوەندارێتی وەک؟ )پیاوان تایبهتی به؟  ژنان تایبهتی به

 (. هتد و  بێکاری، نایاسایی کۆچکردنی

 :لهکاتی بکهن لهکوێ ڕوو گهنجان. ٦

 (هتد…. و کۆمهاڵیهتی بهشداری ههلی، بێکاری، توندوتیژی، گێچهڵکردن) سکااڵ ههبوونی ➢

  بابهتێک کردنی الیهنگیری ➢

 ؟ کۆمهڵگاکانیان له بن بهشدار دەیانهوێت کاتێک ➢

 بهشداری،   کار ههلی به سهبارەت  دەکهن گهنجان بۆ  دەرفهت دابینکردنی لهسهر کار چۆن قهاڵتدزێ /کۆیه له سهرکردەکان /بڕیاڕەکان خاوەن.  ٧

 ؟کارامهییهکانیان نانی بنیات و خۆی گهشهپێدانی و حوکمڕانی/سیاسی
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 ؟ دەکات دروست خهڵکدا نێوان له دابهشبوونێک یان ، ناکۆکن چی لهسهر، دەکاتهوە جیا لێک خهڵک شتێک چ، قهاڵتدزێ/  کۆیه کۆمهڵگهی له. ٨

 ؟ڕێکدەکهون لهسهری خهڵک وە، هاوبهشن تیایدا خهڵک که، کۆدەکاتهوە خهڵک که چین شتانهش ئهو وە 

 .دا قهاڵتدزێ /کۆیه له توێژینهوە ئهنجامدانی کاتی له؟ ههیه جیاوازی پیاودا و ژن توێژەرانی نێوان له که چین ئاستهنگانه و مهترسی ئهو. ٩

، تهندروستی و پزیشکی، دیجیتاڵی و جهستهیی ئاسایشی: خوارەوە ئهمانهی لهسهر کۆمهڵگهدا له ههیه سهرچاوەیهک و خزمهتگوزاری چ. ١٠

 نهخشهکێشانی خشتهی سهیری، )پهیوەندیهکان،  فێربووون و پاراستن ڕێنمایی، بنهڕەتی  ماددی یارمهتی، یاساییهکان سهرچاوە و خزمهتگوزاری

 (زیاتر یزانیار بۆ بکه سهرچاوە

 

 پاشکۆی دووەم: 
 

 "یهکتربڕ خێرایی ڕەگهزی و  پاراستن شیکاری" ڕاپرسی پرسیارەکانی 

 

  بهڕێز بهشداربووی

 له دەدات ئهنجام ڕەگهزی جیاوازی  و پاراستن بابهتی لهسهر  شیکاری توێژینهوەیهکی کوردستان له" هاوبهشهکان بنهما دوای  به  گهڕان" ڕێکخراوی

 به سهبارەت زانیاری و داتا کردنهوەی کۆ و بۆچونتان و ڕا زانینی بۆ ئامرازێک وەک کراوە ئامادا ڕاپرسیه ئهم مهبهسته ئهم بۆ. قهاڵتدزێ /کۆیه

 وردی  به تکایه. کۆمهڵگاکهدا ههردوو له له دەبنهوە بهرەنگاری تهمهنێکدا ههموو له پیاوان و  ژن مهترسیهکان ئهو و بهربهستهکان و بۆچون و  بیر

 . توێژینهوەیهدا لهم دەمینێتهوە پارێزراوی به ناسنامهکانت  دەکهینهوە دڵنیاتان مهبهسته ئهم بۆ. بدەنهوە خوارەوە پرسیارانهی ئهم وەاڵمی ڕاستگۆیی و
 ؟ بکهیت توێژینهوەکهدا له بهشداری و ڕاستی به خوارەوە پرسیارانهی ئهم وەاڵمدانهوەی به ڕازییت تۆ ئایا

 ڕازیم  بهڵێ -

 ڕازینیم  نهخێر -

 

: ناو

 (ئارەزوومهندانه)

 

 ئهوانیتر       مێ        نێر ڕەگهز

 + ٦٠،  ٥٩-٥٠، ٤٩-٤٠، ٣٩-٣٠،  ٢٩- ٢٤، ٢٣-١٨ تهمهن 

 قهاڵتزێ - کۆیه نیشتهجێبووی 

 سهرەتایی خوێندن ئاستی
 ناوەندی 
 ئامادەی 
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 پهیمانگا 
 زانکۆ 
 دکتۆرا
 هیچیان

 قوتابی  پیشه
 حکومی فهرمانبهری

 سهربهخۆ کاری /کاسب

 کابان /ماڵ ژنی
 بێکار 

 

 
؟  دەژیت تێیدا تۆ کۆمهڵگایهی لهو ههبێت بهرههمهێنهریان و جێگر ژیانێکی لهوەی دەکهن گهنج پیاوی له ڕێگری که چین سهرەکیانه گرفته و کێشه ئهو. ١

 .باو کهمترین بۆ باوترین له ههڵبژێرە خوارەوە ئهمهی تکایه

 

نهگونجان 
 ی

 کارامهیی 

تهندروست
 ی

 دەروونی 

 نهبوونی 
 ئهزموونی
 تهکنهلۆژی

 ماددەی
 هۆشبهر

 نهبوونی 
  کار ههلی

 /کهلتوور
 نۆڕمه

کۆمهاڵیهتیه 
 کان

 نهبوونی 
 پهروەردەیهکی

 یان  گونجاو
 لێهاتووی 

 کهمی
بهردەستب

 وونی 
 سهرمایه

 نهبوونی 
 پیشهگهری

 له بێکاری
 ڕووی

 جوگرافیهوە

 تکایه : )تر ئهوانی

 (بکه دیاری

 
 تێیدا تۆ کۆمهڵگایهی لهو ههبێت بهرههمهێنهریان و جێگر ژیانێکی لهوەی دەکهن گهنج ژنی له ڕێگری که چین سهرەکیانه گرفته و کێشه ئهو.  ٢

 .باو کهمترین بۆ باوترین له ههڵبژێرە خوارەوە ئهمهی تکایه؟ دەژیت

 

نهگونجا 
 نی

کارامه 
 یی

 تهندروستی 
 دەروونی 

 نهبوونی 
 ئهزموونی
 تهکنهلۆژی

 ماددەی
 هۆشبهر

 نهبوونی 
  کار ههلی

 /کهلتوور
 نۆڕمه

کۆمهاڵی 
 ەتیهکان 

 نهبوونی 
 پهروەردەیهکی

 یان  گونجاو
 لێهاتووی 

 کهمی
بهردەستبوون 

 سهرمایه ی

 نهبوونی 
 پیشهگهری

 له بێکاری
 ڕووی

 جوگرافیهوە

 تکایه : )تر ئهوانی

 (بکه دیاری

 

 .باو کهمترین بۆ باوترین له ههڵبژێرە خوارەوە ئهمهی تکایه؟ بهسهردەبهن بهچی خۆیان کاتی گهنج پیاوی پێتوایه. ٣

 خۆبهخشی چاالکی
 کۆمهڵگا 

 کاسبی

 کار/
 کردن

/  قوتابخانه
 پهروەردە 

 ههلی بهدوای گهڕان
 کار 

 تۆڕە
کۆمهاڵیهتییه 

 کان

 بهرپرسیاریهتیی 
 خێزانیی

: کۆمهاڵیهتی چاالکی
 لهگهڵ کات بهسهربردنی

 وەرزش، کافتریا، هاوڕێکان

 هتد...

/  پهرەپێدان خۆ
 فێربوون 

 

 .باو کهمترین بۆ باوترین له ههڵبژێرە خوارەوە ئهمهی تکایه؟ بهسهردەبهن بهچی خۆیان کاتی گهنج ژنی پێتوایه. ٤ 

 خۆبهخشی چاالکی
 کۆمهڵگا 

 کاسبی

 کار/
 کردن

/  قوتابخانه
 پهروەردە 

 ههلی بهدوای گهڕان
 کار 

 تۆڕە
کۆمهاڵیهتییه 

 کان

 بهرپرسیاریهتیی 
 خێزانیی

: کۆمهاڵیهتی چاالکی
 لهگهڵ کات بهسهربردنی

 وەرزش، کافتریا، هاوڕێکان

 هتد...

/  پهرەپێدان خۆ
 فێربوون 

 

 ؟ کۆمهڵگهکهیاندا له کۆمهاڵیهتی و سیاسی چاالکی بهشداری له دەکرێت لێ ڕێگرییان  گهنج پیاوی پێتوایه. ٥
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 شێوەیهک  هیچ  به کهم زۆر ڕادەیهک  تا جار زۆر کاتێک  ههموو

 
 ؟ کۆمهڵگهکهیاندا له کۆمهاڵیهتی و سیاسی چاالکی بهشداری له دەکرێت لێ ڕێگرییان گهنج ژنی پێتوایه. ٦

 شێوەیهک  هیچ  به کهم زۆر ڕادەیهک  تا جار زۆر کاتێک  ههموو

 
 له، سیاسهتدا له  ههیه کارایان بڕیاردانی ڕۆڵی که لهوەی دڵنیابن ئهوەی بۆ وەرگرتووە دیاریکراویان پشتگیرییهکی گهنج ژنی ڕادەیهک چ تا. ٧

 ؟ کۆمهڵگادا له و ماڵهوە

 شێوەیهک  هیچ  به کهم زۆر ڕادەیهک  تا جار زۆر کاتێک  ههموو

 
 ؟یهکسانه ئێوەدا کۆمهڵگاکهی له کار بازاڕی له کچان، کوڕان، پیاوان، ژنان له چاوەڕوانکراو بهرپرسیاریهتی و ڕۆڵ پێتوایه. ٨

 

 بهڵێ ڕادەیهک  تا نهخێر

 

 .باو کهمترین بۆ باوترین له ههڵبژێرە خوارەوە ئهمهی تکایه؟ لهکۆمهڵگهدا ڕۆاڵنه ئهم لهدروستکردنی بهرپرسه کێ. ٩

 نۆڕمه/  کۆمهڵگا
 کۆمهاڵیهتیهکان 

 سهرۆک حکومهت  ئاینیی  ڕابهری/  ئایین خێزان سهرۆکی

 عهشیرەت/هۆزەکان
 دیاری تکایه : )تر ئهوانی

 (بکه

 
 ؟بکهن چارەسهری و بگهیێنن پێ کێشهکانیان و گازندە ئهوەی بۆ دەبهن کێ بۆ پهنا گهنجان. ١٠

 میدیا

کۆمهاڵ /ڕۆژنامهوانی

 یهتیهکان 

 ڕێکخراوەکانی سیاسی  کهسانی
 مهدەنی کۆمهڵگهی

 سهرۆک

 عهشیرەت/هۆزەکان

 تکایه : )تر ئهوانی خێزان سهرۆکی دادگا

 (بکه دیاری

 
 ؟ تۆدا کۆمهڵگاکهی له دەبنهوە  ڕووی ڕووبه پیاوان که چین توندوتیژیانه جۆرە ئهو. ١١

 دەروونی توندوتیژی ئهلیکترۆنی  گێچهڵی

،  فهرامۆشکردن)

 و زارەکی توندوتیژی

 (سۆزداری

 نهبوونی) دارایی توندوتیژی
 رێگه، سهرچاوە تهرخانکردنی

 و  دامهزراندن به  نادرێت
 و  مووچه  دەستبهسهرداگرتنی

 (هتد

 جهستهیی توندوتیژی

 خراپ، ناوخۆ شهڕی)
 کاری، چهک بهکارهێنانی
 چهتهکانی، زۆرەملێ

 (هتد و  سهرشهقام

 سێکسی توندوتیژی

 /زوو هاوسهرگیری)
 دەستدرێژی، زۆرەملێ

 (هتد و گێچهڵ، سێکسی

 دیاری تکایه : )تر ئهوانی

 (بکه

 

 
 ؟تۆدا کۆمهڵگاکهی له دەبنهوە ڕووی ڕووبه ژنان که چین توندوتیژیانه جۆرە ئه. ١٢

 دەروونی توندوتیژی ئهلیکترۆنی  گێچهڵی

،  فهرامۆشکردن)

 و زارەکی توندوتیژی

 (سۆزداری

 نهبوونی) دارایی توندوتیژی
 رێگه، سهرچاوە تهرخانکردنی

 و  دامهزراندن به  نادرێت
 و  مووچه  دەستبهسهرداگرتنی

 (هتد

 جهستهیی توندوتیژی

 خراپ، ناوخۆ شهڕی)
 کاری، چهک بهکارهێنانی
 چهتهکانی، زۆرەملێ

 (هتد و  سهرشهقام

 سێکسی توندوتیژی

 /زوو هاوسهرگیری)
 دەستدرێژی، زۆرەملێ

 (هتد و گێچهڵ، سێکسی

 دیاری تکایه : )تر ئهوانی

 (بکه

 
 ؟خزمهتگوزارییهکان یهکسانی  و بژێوییهکان سهرچاوە به گهیشتن بۆ پیاو و ژن به دەدات ڕێگه کۆمهڵگهکهت ئایا. ١٣

 شێوەیهک  هیچ  به کهم زۆر ڕادەیهک  تا جار زۆر کاتێک  ههموو
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 تکایه؟ بهردەوام بژێوییهکی بنیاتنانی بۆ ههوڵدان کاتی له ئێوەدا کۆمهڵگای له دەبنهوە ڕووبهڕووی ژنان که چیه مهترسیهکان گهورەترین. ١٤

 .باو کهمترین بۆ باوترین له ههڵبژێرە خوارەوە ئهمهی

 ماددەی
 هۆشبهر

 مهترسی
 نهخۆشیه

 دەروونیهکان 

 هاوسهرگیری

 /زوو
 زۆرەملێ 

 توندوتیژی
 و چهک

 چهکداری 

 نهبوونی 
 سهربهخۆیی 

 توندوتیژی جیاکاری بێکاری

جهن/ڕەگهزی

 دەری

 نهبوونی 
 ڕێز  و متمانه

 کۆچکردنی
 نایاسایی 

 
 تکایه؟ بهردەوام بژێوییهکی بنیاتنانی بۆ ههوڵدان کاتی له ئێوەدا کۆمهڵگای له دەبنهوە  ڕووبهڕووی پیاوان که چیه مهترسیهکان گهورەترین. ١٥

 .باو کهمترین بۆ باوترین له ههڵبژێرە خوارەوە ئهمهی

 ماددەی
 هۆشبهر

 مهترسی
 نهخۆشیه

 دەروونیهکان 

 هاوسهرگیری

 /زوو
 زۆرەملێ 

 توندوتیژی
 و چهک

 چهکداری 

 نهبوونی 
 سهربهخۆیی 

 توندوتیژی جیاکاری بێکاری

جهن/ڕەگهزی

 دەری

 نهبوونی 
 ڕێز  و متمانه

 کۆچکردنی
 نایاسایی 

 
 ؟ بهردەسته جیاوازی بهبێ توێژەکان و چین و پیاو و ژن ههردووک  بۆ گشتیهکان خزمهتگوزارییه به دەستگهیشتن ئایا.١٦

 شێوەیهک  هیچ  به کهم زۆر ڕادەیهک  تا جار زۆر کاتێک  ههموو

 
 له دەدرێن مهندارەکان سیاسهت و بهرپرس لهالیهن که ههیه سیاسیانه بڕیارە ئهو لهسهر کاریگهریان عهشایهریهکان و خێڵ بونی ئایا. ١٧

 ؟کۆمهڵگهکهتدا

 شێوەیهک  هیچ  به کهم زۆر ڕادەیهک  تا جار زۆر کاتێک  ههموو

 
 ؟ کۆمهڵگهکهت خێزانهکانی زۆربهی له  سهرەکیه بڕیاردەری کێ. ١٨

 بڕیاردەری ئهندامێک ههر عهشیرەت/هۆزەکان سهرۆک دایک باوک 
 خۆیهتی 

 (بکه دیاری تکایه : )تر ئهوانی

 
 ؟دەکرێن نوێنهرایهتی کۆمهڵگهکهتدا له ژنانهوە الیهن له بااڵکان پله و سهرکردایهتی  له ڕێژەێک چ.١٩

100% 75% 50% 25% 0% 

 
 ؟ ههیه کۆمهڵگهدا له ڕەگهزی یهکسانی لهسهر ئهرێنی کاریگهری سهرکردایهتیدا پۆستهکانی له ژنان ئایا. ٢٠

 شێوەیهک  هیچ  به کهم زۆر ڕادەیهک  تا جار زۆر کاتێک  ههموو

 
 . ئایا تا ئێستا ڕووبهڕووی کۆسپ و بهربهستی بوویتهوە له گهیشتن به ئامانجهکانت؟٢١

 بهڵێ نهخێر

 
 . ئهگهر بهڵێ، چ جۆرە بهربهستێک؟٢٢

 

 بهربهستی
 کهلتووری

 تهندروستی  بهربهستی ڕەگهزی /ڕەگهزی بهربهستی پیشهیی  بهربهستی ئایینی  بهربهستی سیاسی  بهربهستی
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اق   -خێ  ر

 عێ 
    

. چی دەبێته هۆی دوودڵی و ترس و دڵهڕاوکێی خهڵک لهو کۆمهڵگایهی که تێیدا دەژین؟ تکایه ئهمهی خوارەوە ههڵبژێرە له باوترین بۆ  ٢٣

 کهمترین باو. 

 لهسهر توندوتیژی
 شهرەف  بنهمای

 زۆری بێکاری
 خاوەندارێتی 

 چهک

 ههلی نهبوونی 
 بڕیاردان

 

 ڕێژەی زۆربوونی 
 تاوان 

 

 ڕێژەی زۆربوونی 
 به ئالوودەبوون

 هۆشبهرەکان  ماددە

 

 ملمالنێی

 /عهشایهری
 خێلهکی 

 سیاسی ملمالنێی

 
 . ئایا هیچ بهرنامه و چاالکی ههیه بۆ ئهوەی بهشداری بکهیت، له کۆمهڵگهکهتدا؟ ٢٤

 بهڵێ ڕادەیهک  تا نهخێر

 
 . ئایا هیچ بهربهستێک ههیه که بهشداری کردنت لهم جۆرە چاالکیانه سنووردار بکات؟ ٢٥

 بهڵێ ڕادەیهک  تا نهخێر

 
 . بهربهستهکان چین؟ ٢٦

 /ڕەگهزی بهربهرستی دارایی بهربهستی
 ڕەگهزی 

  کۆمهاڵیهتی بهربهستی سیاسی  بهربهستی ئایینی  بهربهرسی خێزانی  بهربهستی

 
 .چی خهڵک له کۆمهڵگهکهتدا زیاتر دابهش دەکات؟ تکایه ئهمهی خوارەوە ههڵبژێرە له باوترین بۆ کهمترین باو. ٢٧

 پهیوەندیه 
 سیاسیهکان 

 جیاوازی
 نهتهوایهتی 

 توندوتیژی
 لهسهر
 بنهمای
 شهرەف

 زۆری بێکاری
 خاوەندارێتی 

 چهک

 کۆچکردنی
 نایاسایی 

 زۆربوونی 
 ڕێژەی
 تاوان 

 

 ڕێژەی زۆربوونی 
 به ئالوودەبوون

 هۆشبهرەکان  ماددە

 

 

 ملمالنێی

 /عهشایهری
 خێلهکی 

 سیاسی ملمالنێی

 
 . چی زیاتر خهڵک له کۆمهڵگهکهتدا به یهکتر دەبهستێتهوە؟ تکایه ئهمهی خوارەوە ههڵبژێرە له باوترین بۆ کهمترین باو. ٢٨

 مۆسیقا و خواردن ئایین  ناوخۆییهکان  زاراوە
 هاوبهشهکان 

 نێوان هاوسهرگیری
 نهتهوەکان 

 مێینه  سهرکردایهتی سیاسهت

 

 زۆر سوپاس بۆ وەاڵمهکانت کاتێکی خۆش.

 


