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 دەروازەو واساودن
بەضێىاز و هۆکبری جیبواز  ەوەنەسەرەتبی دروست بىَی يرۆڤبیەتی ، کەهەريێژوییە دێریُی کۆچ دیبردەیەکی
و ی گۆڕاَکبری کۆيەڵگب، بەهۆکبری جەوهەری ە. کۆچ یەکێک نە چىار رەگەزە سەرەکییەکهبتىەتە ئبراوە

کۆيەڵگب بەدوای ەتىاَێت کبریگەری کىرت يبوەو درێژ يبوە نەژيبرەو پەیکەری کۆيەاڵیەتی دکۆچ  ،خىدی
یبٌ ضىێُی کۆچهێکراو و کۆچ بۆکراو دوچبری هبوسەَگی یبٌ  ،و پەیکەری کۆيەاڵیەتی واڵت بهێُێتخۆیذا 

 .ەوەَب هبوسەَگی بکبت

بە  ،بریتییە نە گىاستُەوەی يرۆڤ نە َبوچەیەکی جىگرافییەوە بۆ َبوچەیەکی جىگرافیی دیکەکۆچ نەبُەيبدا 
نەسەر ضێىەی تبکەکەسی  زۆر جبر کۆچکردٌ، یبخىد بەردەواو ئبيبَجی دەستکەوتُی سەقبيگیریی کبتی

ەوە ، نە هەَذێک حبڵەتیطذا خبَەوادەکبٌ بە تەواوەتی نە َبوچەیەکئەَجبو دەدرێت گروپ یبخىد کۆيەڵ
و زێذی خۆیبٌ بەجێذەهێڵٍ و پبَتبییەکی دیکەی جىگرافی دەدۆزَەوە بۆ دەڕۆٌ بۆ َبوچەیەکی دیکە

 .ژیبَکردٌ

بەکەسێک دەوترێت کە بەيەستی کۆچ دەچێتە  ،ەکگرتىەکبٌ، کۆچەربەپێی پێُبسەی ڕێکخراوی َەتەوە ی
 تێذا خبوەَی َبسُبيەی ئەو واڵتە َەبێت الَی کەو بۆ يبوەی سبڵێک زیبتر َیطتەجێ ببێت.، واڵتێکی تر

ی َبوخۆی هەر واڵتێکە یتی، ڕەگەزَبيە دیبردەیەکی سیبسی و یبسبنەنە ڕواَگەی یبسبی َبوخۆی و َێىدەو
ی و َبوخۆی ئەو واڵتە دادەڕێژرێت، نەبەرايبەردا َیطتەجێبىٌ و داواکبری یسیستًی یبسبکە بەپێی 

کە تبیبەتە بە کبتێکی دیبری  ،َیطتەجێ بىٌ بەواتبی َیطتەجێبىَی کەسێک نە هەر واڵتێک داوای دەکبت
 ئەَجبيی يەبەست و پبڵُەرێکی دیبری کراو. نە کراو

 دەگرێت ینەخۆ بَەبببەت ئەوَێىدەوڵەتیە کە بەضێىەیەکی گطتی کۆچ یەکێک نە پرسە هەستیبرەکبَی یبسبی 
هىَەريەَذاٌ و  تەکەسبیەتی تبیەب، و ببزرگبَی وەبەرهێُبٌ، کبر، خىێُذٌ، نەدایک بىٌ، زەواج)

 ...(.پەَبهەَذەیی، وەرزضکبراٌ

ج و ڕێکبری و يەرج و ڕێکبری خۆیبٌ هەیە، بەاڵو يەرهەریەک نەو بببەتبَە تەفسیریەوە بسبینەڕواَگەی ی
ی ئەو یبسبیە بێت کە یەکە دەبێت نەو چىارچێىە ،هەریەکەیبٌ جیبوازٌ، خبڵی گرَگی هەيىیبٌ ئەوەیە

نەو َێىەَذەدا کۆچ بەضێىازی  ئەویص داخڵ بىَە بۆ سُىری ئەو واڵتبَە بەضێىەیەکی یبسبیی، .داڕێژراوە
نێىەدەکبت، ئەویص ئەوەیە چەيکی کۆچ عریفتریٍ ضێىازیبَە کە یبسب ببسی ەپەَبهەَذەیی ئبڵۆزتریٍ و پڕ ت

 . ەوەو يەرجەکبَی  واڵتبَی وەگر یبٌ يیىاَذار دوچبری ئبڵُگبری و ئیحراج  بىٌ دەکبت
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 کۆچ و هۆکارەکاوی ئەوجامداوی
 زۆرٌ، بەاڵو بەگطتی دەتىاَرێت نەدو فۆريذا وێُب بکرێٍ ئەواَیص بریتیٍ نە: هۆکبری پطت کۆچکردٌ

 یبخىد راوَبٌ یەکەو: هۆکبرەکبَی پبڵُبٌ

ئەو هۆکبراَە زیبتر بریتیٍ نەهۆکبرە َبوخۆیی و َبوەکییەکبٌ، ئەيبَەش سەرجەيی ئەو هۆکبراَە  
دەگرێتەوە، کە نەسەر ئبستی َبوخۆی واڵت یبخىد هەرێًێک، پبڵ و فطبر بەتبک و گروپەکبَەوە دەَێٍ، بۆ 

 اڵت و ضىێُیکی دیکە.کۆچکردٌ و جێهێطتُی زێذو ضىێُی َیطتەجێبىَی خۆیبٌ بۆ روکردَە و

 دوەو: هۆکبرەکبَی راکێطبٌ

ئەو هۆکبراَەش زیبتر بریتیٍ نە هۆکبرە دەرەکییەکبٌ، کەبەهۆیبَەوە تبکەکبٌ کبریگەر دەبٍ بەکۆيەڵێک 
پبڵُەری راکێطەرو هۆکبری دەرەکی، نەدەرەوەی سُىرو ضىێُی َیطتەجێبىَی خۆیبٌ، بەو هۆیبَەوە تبک 

طرێت بۆواڵت و َبوچەیەکی دیکەی جىگرافی، بەئىيێذی دەستکەوتُی نەواڵت و زێذی خۆیەوە رادەکێ
 ژیبَێکی ببضتر، نەوپێُبوەضذا کۆچ دەکبت بۆ دەرەوەی سُىرەکبَی َیطتیًبَەکەی. 

ەتىاَێت پبڵُەری تبیبەتًەَذی کەسی و کۆيەاڵیەتی و سیبسی و ئببىری هۆکبر گەنێکی جیبوازی هەبێت د 
ەتىاَێت پرسیبرو دضب بکرێت، بەاڵو بەضێىەیەکی گطتی کۆچ وادەکبت نێکەوتەکبَی جیبواز تەيب

یە چبوەڕواَکراوە بەسەر یَکبراش ئەو گۆڕەئەو ،نێکەوتەیەکی قىڵ الی کەسی کۆچکردوو دروست بکبت
 خراپ. خىدچ بەضێىەیەکی ببش یب تبکەکبَذا دەهێُێت،ژیبَی 

 داَەک بەتەَهب ضىێُی ژیبَی تبک گۆڕاَکبری بەسەر ،بەهۆکبر و پبڵُەرە جیبوازەکبَی پطت دیبردەی کۆچ 
 دەکبتەوە. و گۆڕاَکبریضذا ببرودۆخی کۆيەاڵیەتی تبک دوچبری ئبوەژوبىَەوەەنەپبڵ ئەو ، بەڵکىدێت

نەيێژودا هۆکبر گەنی زۆر هەبىٌ بۆ کۆچ کردٌ ئەواَیص دیبردە سروضتیەکبٌ و گۆڕاَی کەش و هەوا، 
ەکبٌ، یدی و گىَذَطیُەکبٌ بۆ ضبرە پێطکەوت و خبوەٌ پيطەسبزیپێطکەوتُی پیطەسبزی کۆچکردَی ال

َکبریەی بەسەر ژیُگەی سیبسی کۆيەڵگبیەک دێتە ئبراوە نە ئەَجبيی جەَگ و جەَگی ایبٌ ئەو گۆڕ
 َکبری جىگرافیبی سیبسی  کە زیبتر خۆی نە کۆچی زۆرەيهێ دەبیُێتەوە.اسەپێُراو گۆڕ

کە  بىَیبٌ هەیەچەَذیٍ هۆکبر  َبوخۆ، چ نەسەر ئبستی دەرەوە،دەتىاَیٍ بڵێیٍ چ نەسەر ئبستی  کەواتە
تبک و کۆيەڵەکبٌ کۆچ بکەٌ و ئەو ضىێُە جێبهێڵٍ کە پێطتر ضىێُی  ئەوەی بۆ و راکێطبٌدەبُە پبڵُەر
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نەسەر ئبستی هۆکبرە پبڵُەرو راکێطەرەکبٌ نەَبوخۆو  ئەو هۆکبراَەش سەقبيگیرییبٌ بىوە، نە دیبرتریٍ
 :ەدەرەوە بریتیٍ ن

َبسەقبيگیری و ئبڵۆزی هەيى ئەو هۆکبرو فبکتەرە سیبسیبَەی کە برییتییە نە هۆکبرە سیبسییەکبٌ: .１
تی ستەيکبرو روداَی اڵخراپی دۆخی دیًىکراسی و خراپی فۆڕيی حکىيراَی و دەسەو سیبسی 

نەئەَجبيذا  ، کەو َەبىَی ئبزادی سیبسی بەدوای خۆیذا دەهێُێتجەَگ و ئبڵۆزی َبوخۆیی 
ی ێکبگەرێٍ بەدوای ضىێُ َبچبر دەکبت نەواقیعی سەپێُذراوی واڵتەکەیبٌ هەڵبێٍ و تبکەکبٌ

نەژێر سبیەیەی  ىێُێک کەضسەاليەت و سەقبيگیرو ئبرايذا، یبخىد دۆزیُەوەی گىَجبوتر و 
 بکرێٍ.  حکىو بەئبزادی تێکی دیًىکراتذااڵدەسە
ەقبيگیری ئببىری و َەبىَی عەدانەتی ئببىری، بریتییە نەَەبىَی هەنی کبرو َبسىرییەکبٌ: هۆکبرە ئبب.２

هەنی يیکبَیسيێکی بەدیهذا کەتیبیذا بەدوای  ئەيەش تبک و گروپ و خێساَەکبٌ هبَذەدات بۆ گەراٌ
نەزێذی  بە گىاستُەوە نەروی ئببىرییەوە بۆ فەراهەو بکبت، ئەوەش ژیبَێکی ببضتریبٌکبری َىێ و 

 واڵت بێت یبخىد نەدەرەوە. دیکە، چ نەَبوخۆیبۆ َبوچەیەکی  خۆیبَەوە
و ئیتُی، یبخىد  یئبیُ نەبىَی دەستذرێژی َەتەوەیی و  خۆیبٌ دەبیُُەوە هۆکبرە کۆيەاڵیەتییەکبٌ:.３

ی اڕەگەزپەرستی، ئەيە وا نە تبک و کۆيەڵەکبٌ دەکبت کە بە دو دیبردەی نەبەردەوايی هەبىَی
و  دادپەروەریی کۆيەاڵیەتیی کەتیبیذا و گىَجبوتردا بگەرێٍ بۆ ژیبَکردٌ،َبوچەیەکی ببضتر

 فەراهەو ببێت. بُەيبکبَی يبفی يرۆڤ و ئبزادی تیبدا
وداَی ئەو کبرەسبتە ئەو هۆکبراَە زۆرتر خۆیبٌ دەبیُُەوە نەبەردەوايی ڕهۆکبرە سروضتییەکبٌ: .４

ۆی َیًچە وێراَبىوٌ یبخىد دەبُە ه ی بەسەر ضبر و ضبرۆچکەکبَذا دێٍ، سەرئەَجبوسروضتییبَە
 نەًَىَەی کبرەسبتەکبَی زریبٌ و الفبو و زەيیُهەرزە.کی تەواو ىَێوێراَب

هۆکبرە دەرەکییەکبٌ: ئەيبَەش بریتییٍ نەهۆکبرە راکێطەرەکبٌ نەدەرەوەی سُىرەکبٌ، وەک بیُیٍ .５
و وێُبکردَی بەدەستهێُبَی ژیبَێکی ضبیستەو رەفبهیەت نەدەرەوەی واڵتی دایک. یبخىد 

هەستکردٌ بەبەدەستهێُبَی ژیبَێکی ضەرەفًەَذاَە نەسبیەی  بەدەستهێُبَی يبف و ئبزادییەکبٌ و
دادی کۆيەاڵیەتیذا...هتذ(. بێگىيبٌ هەيى ئەيبَە نەدەرەوەی سُىرەکبٌ، دەبُە فبکتەری راکێطەر بۆ 

 ئەوەی تبک نەواڵتەکەی خۆیەوە رابکێطٍ بۆ واڵتێکی دیکە. 
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 جۆرو فۆرمەکاوی کۆچکردن
َذیٍ پۆنێُکبری کراوٌ، بەًَىَە کۆچکردٌ نەروی یبسبیی و بۆ پۆنێُکردَی جۆرەکبَی کۆچکردٌ، چە

َبیبسبیی بىَەوە، یبخىد کۆچکردٌ نەروی خىاستەوە یبخىد کۆچکردٌ نەروی َبوچەی جىگرافییەوە...هتذ. 
 ئێًە نێرەدا هەوڵذەدەیٍ َبسراوتریٍ جۆرو فۆريەکبَی کۆچکردٌ بەو جۆرە بُبسێُیٍ:

بۆ  دیبریکراوەوەو نە َبوچەیەکی جىگرافیی ە کەسێکچکردَی تبکتبکەکەسی: بریتییە نە کۆ یکۆچیەکەو: 
، نەَبوخۆ یبخىد بۆ دەرەوەی واڵت، بەضێىازێکی یبسبیی یبخىد َبیبسبیی َبوچەیەکی جىگرافیی دیکە

 .)بەرێگەی قبچبغ(

و کۆيەڵەکبٌ نە َبوچەیەکی جىگرافییەوە بۆ خێساٌ و گروپ کۆچی بەکۆيەڵ: بریتییە نە کۆچی دووەو: 
بەضێىازێکی یبسبیی یبخىد َبیبسبیی  نەَبوخۆ یبخىد بۆ دەرەوەی واڵت. ،َبوچەیەکی جىگرافیی دیکە

 .)بەرێگەی قبچبغ(

کۆچی َبوخۆیی: بریتییە نەو کۆچەی بەهۆی کۆچکردَی تبک یبٌ کۆيەڵەکبَەوە ڕوودەدات نە سێیەو: 
 دیبریکراودا. ییەک دەوڵەتی بری جىگرافیوە بۆ َبوچەیەکی دیکە نە َێى سُىَبوچەیەکە

کۆچی دەرەکی: ئەو کۆچەیە کە نە کبتی گىاستُەوەی تبک یبخىد کۆيەڵەکبٌ نە َبوچەیەکی چىارەو: 
بەضێىازێکی یبسبیی یبخىد َبیبسبیی  دەوڵەتێکەوە بۆ َبوچەیەک نە دەوڵەتێکی جیبواز دەگىازرێُەوە

 .)بەرێگەی قبچبغ(

تبک یبخىد کۆيەڵەکبٌ بەپێی ویستی خۆیبٌ بۆ ويەَذاَە: ئەو جۆرە کۆچەیە کە پێُجەو: کۆچی ئبرەز
گۆڕیُی ضىێُی ژیبَیبٌ دەیکەٌ، بە يەبەستی پەیذاکردَی سەقبيگیری نە َبوچەیەکی دیکەی دەرەوە یبخىد 

 .بەضێىازێکی یبسبیی یبخىد َبیبسبیی )بەرێگەی قبچبغ( َبوەوەی واڵت

ەپێی ئەو ببرودۆخ و خىد کۆيەڵەکبٌ بکۆچی َبچبری: ئەو جۆرەیە کە نە کبتی گىاستُەوەی تبک یبضەضەو: 
بگۆڕٌ، بەَبچبری ودەدات و َبچبریبٌ دەکبت کە ضىێُی ژیبَیبٌ ڕووداواَەی نەدەرەوەی دەسەاڵتی خۆیبٌ ڕ

 .ی واڵتَبوچەیەکی دەرەوەیبخىد بۆ َبوەوەی واڵت و ئبرايی نەبە يەبەستی پەیذاکردَی سەقبيگیریی 

چەی کەتبکێک یبخىد خێساَێک بەضێىەیەکی کبتی و حەوتەو: کۆچی کبتی: بریتییە نەو جۆرە کۆ
بەيیکبَیسيی یبسبیی، نەضىێُی خۆیبَەوە بۆ ضىێُێکی دیکە بەخىاستی خۆیبٌ کۆچی بۆ دەکەٌ و پبش 
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يبوەیەک دەگەرێُەوە بۆ ضىێُی َیطتەجێبىَی خۆیبٌ. نەًَىَەی کۆچ بۆ خىێُذٌ و کۆچی گەضتیبری و 
 یُی و رۆضُبیری  ...هتذ.کۆچ بەيەبەستی ئبڵىگۆری ببزرگبَی و ئب

بریتییە نەو جۆرە کۆچەی کەتبکێک یبخىد خێساَێک بەضێىەیەکی هەيیطەیی  هەضتەو: کۆچی بەردەواو:
نەضىێُی خۆیبَەوە بۆ ضىێُێکی دیکە کۆچی بۆ دەکەٌ و هەرگیس َبگەرێُەوە بۆ ضىێُی َیطتەجێبىَی 

 خۆیبٌ. 

 کۆچ لەهەرێمی کوردستان
ی يێژوو دوچبری ئەو دیبردەیە بىەتەوە، جێگەی سەرَجە یبەدرێژا هەرێًی کىردستبٌ و خەڵکەکەی

بىوە، ئەویص  وەکردەکەی کۆچەتبەڕێژەیەکی زۆر هۆکبری پطت کۆچی يرۆڤی کىرد زیبتر نە ڕووە دەس
کە خۆی  ،نەئەَجبيی جەَگ و ترش نە حکىيەتە دیکتبتۆرە یەک نەدوای یەکەکبَی عێراق نە يبوەی ڕابردودا

کۆچێکی َبچبری بىە بەهۆی فطبرە  بیُیەوە، بەجۆرێک نە جۆرەکبٌدەو زۆرە يهێذا نە کۆچی بەکۆيەڵ 
بەردەوايەکبَی حکىيڕاَبَی بەغذا بۆ سەر گەنی کىرد، بەتبیبەت نەسُىری کىردستبَی عێراق، ئەوەش 
 نەپێُبو پبراستُی ژیبٌ و سەاليەتی خۆیبٌ، بەَبچبری نەدەست پرۆسەی ئەَفبل و جیُۆسبیذو کیًیبببراٌ

یبٌ گرتىەتەبەر بەتبیبەت نەيبوەی سباڵَی کۆڕەو و کۆچی بەکۆيەڵ ەعەرەة کردٌ هەڵهبتىٌ و رێگەیب
دادەَرێت نەيبوەی يرۆڤی کىرد و بەکۆيەڵی کۆچی َب ئبسبیی  ، ئەو سەردەيەش بەسەردەيی٢٧٧٢-٢٧٩١

 رابردودا.

ە کىردَطیُەکبَی کىرد کەوتُە دەستی زۆربەی َبوچ و حکىيەتی عێراقدەسەاڵتی َەيبَی  راپەریٍ و پبش
نەسەرەتبدا هیىایەک هەبى بۆ دروستبىَی کۆچی پێچەواَەوەو کراَەوەی  ،بە حکىيەتی هەرێًی کىردستبٌ

بەاڵو هەرزو بەهۆی حىکًی ضکستخىاردوی دو پبرتی و  ژیبٌ بەروی ئەواَەی کىردستبَیبٌ بەجێهێطتىە.
یەکێتی و پێکذاداَی بەرژەوەدَییە حسبەکبَیبٌ، ئەو هیىایبَەش نەگۆرَراٌ و دوببرە يرۆڤی کىرد بۆ 

بەتبیبەت دوای دروستبىَی ضەری َبوخۆ و قىڵبىَەوەی رزگبربىٌ نەو واقیعە رێگبی هبَذەراَی گرتەوەبەر. 
ی کىردستبٌ. بەو جۆرە قۆَبغێکی َىێی کۆچی تبک و بەکۆيەڵی ەيُییەکبَکێطە سیبسی و ئببىری و ئ

  هبواڵتیبَی کىردستبٌ، نەسبیەی حکىيراَی کىرد نەهەرێًی کىردستبَذا دەستیپێکرد.

ی و هۆکبریڕۆژاَە بە پبڵُەر ئەو دیبردەیە َەک کەيی َەکردوە، بەڵکى بەردەواو نەزیبدبىَذایە. نەئێستبضذا 
سەداٌ گەَج  پی ژیبٌ و گىزەراَیبٌ نەسبیەی حىکًی دەسەاڵتذاراَی هەرێًی کىردستبٌ،، بەهۆی خراجیبواز

خۆیبٌ دەدەَە دەست قەدەرێک کە پڕە و هەڵذەبژێرٌ  کۆچ یيُذاڵ و ژٌ و پیبوی بەتەيەٌ ڕێگەی َبچبری و
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کە  ە دەبٍیتب دەگەَە ضىێُی يەبەست، پبضبَیص گیرۆدەی ئەو گۆڕاَکبری ،نە َەهبيەتی و ڕەَج کێطبٌ
. چیرۆکی کۆچ هەزاراٌ دەکەوٌتێی  بێگبَەبەسەر ژیُگەی کۆيەاڵیەتی و یبسبی ئەو ببردۆخەدا نە واڵتی 

ێژای ژیبٌ کەش و کەسبَی کۆچ کردو بەدوای وەاڵو و رپرش و ڕەَجکێطبٌ بۆ خۆی دروست دەکبت بەد
اَب فیسیکییەی کەئەو ئەوە جگە نەدەستچىَی ئەو هەيى سبيبَە يرۆیی و دەستی کبرو تى ٍ.بسبرێژکردَیذا

کۆچبەراَە نەگەڵ خۆیبَذا دەیبەٌ، کەسەرئەَجبيەکەی بەزیبٌ بۆ ئبیُذەی هەرێًی کىردستبٌ و سىدی 
 واڵتبَی دیکە دەضکێتەوە.

 ئامارەکاوی کۆچ لە عێراق و هەرێمی کوردستان
َبوی کە ڕێكخراوێكی َبحكىيی يرۆییەو پێطتر نەژێر ( )دەزگبی نىتکە بۆ کبروببری پەَببەراٌ

)فیذراسیۆَی سەراسەری پەَببەراَی عێراقی( کبری کردووە، ئبيبری يەترسیذاری نەببرەی کۆچبەراَی عێراق 
 و هەرێًی کىردستبٌ باڵو کردووەتەوە بەپێی ئبيبرەکبَی دەزگبکە؛

( بىوٌ بە قىرببَی و 2021-2015ئبيبرەکبَی قىرببَیبَی عێراقی کە نە ڕێگبی کۆچی َبئبسبیذا نەيبوەی )
 ( کەسٍ، )بڕواَە خطتەی یەکەو(.458ریُەیبٌ خەڵکی هەرێًی کىردستبٍَ و )زۆ

( نە عێراق و هەرێًی 2021-2014هبوکبت هەر بەپێی ئبيبرەکبَی دەزگبی َبوبراو نە يبوەی َێىاٌ سبڵی )
( هەزار عێراقی داوای يبفی پەَببەرییبٌ نە واڵتبَی ئەوروپب کردووە، بەدەر نەو 693کىردستبٌ َسیکەی )

( سبڵەوەیە یبٌ داواَبيەی سیبسییبٌ پێطکەش کردووە، )بڕواَە خطتەی 18ۆچبەراَەی تەيەَیبٌ نە خىار )ک
 دووەو(.
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 خشتەی یەکەم/ ئامارەکاوی قورباویان
 بێ سەرو شوێه گیان لەدەستدان ساڵ

2015 25 7 
2016 78 54 
2017 29 67 
2018 54 18 
2019 17 20 
2020 57 10 

1/1 – 1/8/2021 10 12 
 188 270 کۆ

 

 ساڵ 08خشتەی دووەم/ ژمارەی کوچبەراوی عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ سەروو 

 ساڵ
ئەواوەی داوای مافی پەوابەرییان کردووە بۆ 

 ساڵ 08سەروو 

2014 681.48 
2015 186.422 
2016 160.717 
2017 92.691 
2018 69.203 
2019 20.047 
2020 53.000 

1/1 – 1/8/2021 42.700 
 692.928 کۆ

 

 



9 
 

 لە هەرێمی کوردستان دیارتریه هۆکارەکاوی کۆچ
دیبرە هۆکبرەکبَی کۆچ نە هەرێًی کىردستبٌ فرە جۆرٌ، هەر نەهۆکبرەکبَی پبڵُبَەوە تبهۆکبرەکبَی 
راکێطبٌ، ئەو هۆکبراَەش دەکرێت نەکۆچبەرێکەوە بۆ کۆچبەرێکی دیکە، یبخىد نەگروپ و کۆيەڵە 
کۆچبەرێک بۆ گروپ و کۆيەڵێکی دیکە جیبوازبێت، بەاڵو دیبرتریٍ هۆکبرەکبٌ ئێستبی هەرێًی کىردستبٌ 
بریتیٍ نەهۆکبرەکبَی پبڵُبٌ، کەرۆژاَە پبڵی بەبەضی هەرە زۆری کۆچبەراَی هەرێًی کىردستبَەوە َبوە بۆ  

 دەرەوەی واڵت، بریتیٍ نە؛

 هۆکارە سیاسییەکان یەکەم: 
، وەك پبیەیەكی گرَگی دیًىكراسی، رێگەی سەرەکی بەضذاری كۆيەڵگبیە، نە ژیبَی پرۆسەی هەڵبژاردٌ

سیبسی و بڕیبری سیبسیذا، بەاڵو بەردەواو نەهەرێًی کىردستبٌ حیسبە دەسەاڵتذارەکبٌ، یبخىد هێسە 
 دەستڕۆیطتىوەكبٌ نە رێی سبختەكبریی و تەزویرەوە دەَگی هبواڵتیبٌ نەبەرژەوەَذی خۆیبٌ سبختە دەكەٌ،

نە هەرێًی كىردستبَیص پرسی تەزویر و سبختەكبریی نە هەڵبژاردَەكبَذا بىوەتە پرسێكی جذیی و 
كبریگەری نەسەر پرۆسەی هەڵبژاردٌ و َەخطەی سیبسی هێسەكبٌ نە هەرێًی كىردستبٌ و عێراق 
دروستكردووە، بەيەش کەيتریٍ دەرفەت يبوەتەوە بۆ بەضذاری سیبسی خىێٍ و َەوەی َىێ نە َێى 

 سەت و گۆڕاَکبرییە سیبسییەکبٌ.سیب

هەردوو پبرتی دەسەاڵتذاری خبوەٌ چەک و سەريبیە نە دوو رێگبوە کۆَتڕۆڵی کۆی جىيگە سیبسییەکبَی 
هەرێًی کىردستبَیبٌ کرووە، سەرەَجبيەکەی سەریکێطبوە بۆ چەقبەستىویەکی سیبسی بێسارکەر نە هەرێًی 

 کىردستبٌ، ئەواَیص

 ئببىرییەکبَیبٌ بۆ؛بەگەڕخستُی تىاَب  .1
 تێچىَی او، بیستراو، بیُراو(ی حیسبی، بەڕاگەیبَذٌ؛ کردَەوەی هەزاراٌ ئبيرازی ڕاگەیبَذَی )َىسر

يبددی گەورە، کە بەضێکیبٌ َبيۆٌ بە کهتىری خەڵکی هەرێًی کىردستبٌ، بەاڵو بۆ يەرايی تبیبەتی 
بە يبَەوەو بەردەوايی  تەرکیسێکی زۆری خراوەتە سەر، نە دەرەَجبيذا بەضی زۆریبٌ خسيەت

 پرۆسەیەکی سیبسی الر دەدەٌ نە هەرێًی کىردستبٌ. 
  دايەزراَذٌ سەداٌ هەزار کەش نە کەرتی گطتی و سەرهەڵذاَی دیبردەی )بُذیىار(، کە کێطەیەکی

 گەورەی بۆ ئببىری و بىجەی گطتی، دەرچىاَی بێکبری زاَکۆو پەیًبَگبکبٌ دروست کردووە.
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 بتی گطتی، بەسەر خەڵکبَی دیبر و سەرۆک خێڵ و عەضیرەت ... بە بەخطیُەوەی سبيبٌ و داه
بێبەضکردَی چیُێکی  بیبَىی جیبواز و کڕیُیبٌ و بەکبرهێُبٌ _بەتبیبەت نەکبتی هەڵبژاردَەکبٌ_

 هەرە گەورەی کۆيەڵگب نە سىديەَذبىوٌ نە داهبت و سبيبَی گطتی هەرێًی کىردستبٌ.
  حیسة  پرۆژەی ئببىری...هتذ بە دەست و پێىەَذەکبَیبەخطیُی يىڵکی گطتی و زەوی و تەَذەرو

يەحرويکردَی ئەواَەی بەضی زۆری کۆيەڵگەو سەريبیەدار و ببزرگبَبَی سەربەخۆی هەرێًی 
 .کىردستبٌ

 بەگەڕخستُی تىاَب سەرببزییەکبٌ بۆ؛ .2
 دايەزراَذَی خەڵکبَی َبضبیستە نە کەرتی سەرببزی، هەَذێجبر پێذاَی پهەو پبیە دور نە بُەيبی 

 ضبیستەیی.
 .ٌبەکبرهێُبَیبٌ نە کبتی هەڵبژاردَە گطتییەکبٌ و کبریگەرییبٌ نە گۆڕیُی ئەَجبيی هەڵبژارد 
 .ٌسساداٌ و دورخستُەوەی ڕەَگی جیبواز نە َێى هێسە ئەيُی و چەکذارەکب 
 .ٌبەکبرهێُبٌ و چبوسىرکردَەوەیبٌ، نە کبتی سەرهەڵذاَی َبڕەزایەتییە جەيبوەرییەکب 

ێُبَی هەردوو هێسی َەرو و ڕەق دژ بە هەر الیەٌ و کەش و گروپ و ڕێکخراو و بە پىختی بەکبره
ڕۆژَبيەَىش و دەَگێکی َبڕازی ... هتذ. بەکبردەهێُرێت بۆ پبراستُی خۆیبٌ و درێژەداٌ بەو دۆخە 
چەقبەستىوەی کە نە ئبرادایە. کە نە کۆتبییذا سەریکێطبوە بۆ بێ دەَگک کردَی ئبزادی ڕادەربێٍ و کبری 

ژَبيەَىوسی ئبزادو سەربەخۆ و سەرەَجبو بەرتەسکردَەوەی ئبزدییە گطتییەکبٌ و ئبزادی ڕادەربڕیٍ نە ڕۆ
 هەرێًی کىردستبٌ.

قبەستىویی درێژەخبیەٌ و خۆدزیُەوە نە  بۆیە دەکرێت هۆکبری سیبسەت و حکىيڕاَی َبتەَذروست و چە
ٌ، پبڵُەرێکی گەورەی ئەو کۆچە چبکسبزی جذی ڕاستەقیُە بە قبزاَجی گطتی خەڵکی هەرێًی کىردستب

 بەنێطبوە بێت کە هەرێًی کىردستبَی گرتىوەتەوە.

 دووەم: هۆکارە ئابورییەکان
نەتەواوی جیهبَذا، ئەيە بۆ هەرێًی  کۆچکردٌپبڵُەرەی ئەَجبيذاَی یەکێکە نە هۆکبرە سەرەکیەکبَی ئببىری 

هۆکبر دەبێت بۆ هبَذاَی  ،ُبٌێەبەرهو َسيی ئبستی کبرو کەيی هەنی کىردستبَیص راستە. نەهەيى ضىێُێک
نە الدێکبَەوە بۆ ضبرەکبٌ،  کۆچکردٌنەًَىَەی  کۆچکردَی هبواڵتیبٌ، نەضىیُێکەوە بۆ ضىێُێکی تر.
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بۆ  ی هبواڵتیبَی واڵتێک،کۆچکردَ ، یبٌ کۆچکردٌ نە ضبرێکەوە بۆ پبیتەختی وواڵتەکە یبخىد نەضێىەی
 . والتێکی دیکە

کىردستبَذا رودەدات نەًَىَەی فۆريی سێهەيی ئەو ضێىازە کۆچەیە، کەهبواڵتیبَی ئەوەی ئێستب نەهەرێًی 
کىردستبٌ، نەبەر خراپی دۆخی ئببىری و َەبىَی هەنی کبرو کەڵەکەبىَی قەیراَە ئببىرییەکبٌ و خراپی 
دۆخی ژیبٌ و سەختی گىزەراٌ و بەردەوايی بەرزبىوَەوەی َرخ و ضتىيەک و نە پێُبو بژێىیەکی ببضتر 

  ەنی کبرێک و سەرەيبیەیەک کە داهبتىوی ڕۆضٍ بکبتەوە رودەکەَە واڵتبَی ئەوروپب.ه

هەرێًی کىردستبٌ، بىەتە هەرێًێکی کرێخۆرو بەرخۆر، زۆریُەی هبواڵتیبَی بىَەتە يىچەخۆر، نەئێستبضذا 
بتی دابەضُەکردَی يىچە نەک هەرێى روَبکبتەوەو بەهۆیَەبىَی بىدجەی گطتی کە پالَی ئببىری بەهۆی 
دۆخی ئببىری و ببزاڕ تەواو دوچبری چەقبەستىیی  یبخىد دابەضکردَی يىچە بەهۆی نێبریُەوە.خۆیذا 

بىوە، زۆرێک نەهبواڵتیبٌ بەدەست بێکبرییەوە دەَبڵێٍُ و زۆرێک نەيىچەخۆراَیص دوچبری ژیبَێکی 
بىَەتەوەو سەداٌ  قىرش بىَەتەوەو بەسەداٌ سەريبیەدارو وەبەرهێُیص دوچبری زەرەيەَذبىٌ و يبیەپىچی

 پرۆژەش بەتەواوَەکراوی وەستبوٌ. 

هەيىو ئەيبَە وایکردوە دۆخی گطتی ژیبَی هبواڵتیبَی هەرێى نەيبوەی چەَذ سبڵی رابردودا زۆر سەخت 
بێت، چبوەڕێ دەکرێت نە داهبتىوضذا دژوارتربێت، بەو هۆیەش هبواڵتیبٌ بیر نەيیکبَسيێکی جێگرەوە 

   گەی هەَذەراٌ دەگرَە بەر.دەکەَەوەوە بەَبچبری يهی رێ

يەتی ىداتبکبَی حک نەئێستبدا بەپێی نەهەرێًی کىردستبَذا زۆر زیبدی کردوە، بەجۆرێکبێکبری دیبردەی 
٪. هبوکبت پێطبیُی دەکرێت ئەو رێژەیە نەَێى تىێژی ٢٠رێژەی بێکبری گەیطتىەتە  دستبَذاهەرێًی کىر

  رێژەکەی زۆر زیبتر بێت.ا ذیطخبًَبَ َێىاٌ تىێژینە  گەَجبَذا، زیبتربێت و

هۆی دابەزیُی بەهبی دیُبری عێراقی بەهەژاری نە هەرێًی کىردستبَذا نەئێستبدا دیبردەی  نەالیەکی دیکەوە،
ی کەيکردَەوەی خەرجیەکبَی ئەَجبيکۆرۆَبوە زۆر تەضەَەی سەَذوە، هبوکبت نە پەتبیهەڵئبوسبٌ و   و

 کەرتی تبیبەت بەرەهێُبَیُبٌ و کەيبىَەوەی وەرهێبەو کەرتی بۆ پڕۆژە خسيەتگىزاریەکبٌ  حكىيەت
پێبگبت، ئەيەش زۆرێک نە هبواڵتیبَی دوچبری کەرتە َبفەريیەکبَی ئببىریص زیبَی گەورەیبٌ وایکردوە 

 بێکبری و هەژاری کردوەتەوەوە، َبچبری بەکۆچکردَی کردوٌ. 
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نەَێىاٌ تىێژو چیُی دەسەاڵتذارو  سبيبَی َیطتًبَیسەروەت و َبدادپەروەری نە دابەضکردَی هبوکبت 
خێساَە سیبسییەکبٌ و زۆریُەی کۆيەڵگب، بىەتە هۆکبری زیبترو زیبتر تەضەَەسەَذَی دیبردەی َبدادی 

  .و دابەضبىَی کۆيەاڵیەتی کۆيەاڵیەتی و زیبتر تۆخکردَەوەی سیًبی چیُبیەتی

ئێستبضذا گەَذەڵی زۆریُەی سەربەرای هەيى ئەواَەش، دیبردەی گەَذەڵی تبدێت تەضەَەدەسێُێت، نە
سێکتەرەکبَی دەسەاڵت و حکىيراَی نەهەرێًی کىردستبَذا گرتىەتەوە. تەَبَەت گەَذەڵی نەزۆر ئبستذا 
ضۆربىەتەوە بۆ ئبستەکبَی خىارەوەی کۆيەڵگبش، بەردەوايی ئەو دیبردەیەش بىەتە هۆکبرێک بۆ 

بو زیبتر باڵوبىَەوەی دیبردەی بێهیىابىٌ و تۆخکردَەوەو زیبترکردَی کێطەو قەیراَە ئببىرییەکبَی کۆيەڵگ
 کبڵبىَەوەی ئیُتیًبی هبواڵتیبٌ، نەچبرەسەرکردَی کێطەکبَیبٌ.

نەرێگبی کۆيپبَیبکبَی حسة و بُەيبڵەو کەسبَی  قۆرخکبری ببزاڕ و ببزرگبَینەالیەکی دیکەضەوە دیبردەی 
بەرادەیەک کەرێگب نەبىَی کێبرکێی ببزاڕ گیراوەو کۆيپبَیبکبٌ و . بەردەوايە دەسترۆیطتىی دەسەاڵت

َبیەکسبَی نە کۆيەڵگەدا  پیبواَی حسة و دەسەاڵت تبدێت سەريبیەکبَیبٌ گەورەتردەبێت، ئەيەش دیبردەی 
کەيکردوەتەوەو تبکەکبَی تری کۆيەڵگە کۆيپبَیبی دەرەوەی حسة و بۆ  یدەرفەتتۆخترکردوەتەوەو هەل و 

 ضیرازەی کۆيەڵگب نەروی ئببىرییەوە روی نەتەَگژەو ئبڵۆزی کردوەتەوە.هێُذەی تر 

ايەزراَذَی هبواڵتیبٌ و گەَجبٌ و دسبڵە، پرۆسەی  ٢٢نەالیەکی دیکەضەوە وەک ئبضکرایە زیبتر نە 
دەرچىاَی زاَکۆکبٌ نەهەرێى راگیراوە، بەاڵو حسبەکبٌ نێرەو نەوێ بەتەزکیەی حسبی بەردەوايٍ 

َذاو و الیەَگراَیبٌ. هبوکبت  دۆخی کەرتی تبیبەت و کەرتی پیطەسبزیص بەجۆرێکە نەدايەزراَذَی ئە
َییە بۆ ئەو هەيى دەرچىەی زاَکۆ، نەالیەکی دیکەضەوە هەنی کبری کەتىاَبی دايەزراَذٌ و رەخسبَذَی 

ی کىردستبَذا، کراوەتە کەرتێکی هەژارو بەپێی پێىیست گرَگی پێُبدرێت، نە هەرێً کەرتی کطتىکبڵ
بۆیە خەڵکێکی زۆر نەو کەرتەدا وەک پێىیست  ،ئبسبیطی خۆراک يسۆگەر بکبت  وەضی کەهەیە َبتىاَێتئە

بکەٌ، واتە هەنی کبریص نەو کەرتەدا بەپێی پێىیست بەردەست َییەو کەرتی کطتىکبڵیص َەیتىاَیىە کبر َ
 ببێتە کەرتێکی جێگرەوەو سەرچبوەی داهبت بۆ خەڵکی هەرێًی کىردستبٌ. 

َەش هێُذەی دیکە گەَجبَی ئەو هەرێًەی دوچبری بێهىابىٌ کردوتەوە نەبەدەستهێُبَی هەنێکی هەيى ئەيب
ببش بۆ کبرکردٌ، بۆیە زۆریُەی گەَجبٌ بەَبچبری بۆ بەدەستهێُبَی ژیبَێکی ببضترو ئبیُذەیەکی فەراهەو 

 رودەکەَە واڵتبَی ئەوروپب.
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سەرچبوەی يرۆیی کۆيەڵگبو هێسی پبرێسەرو ، گەَجبٌ وەک گەَجبٌ هێسی کبرٌنەهەيى واڵتێکذا 
بەر   تەضەَەسەَذٌ و گەورەکردَی کۆيەڵگب نەقەڵەو دەدرێٍ، وەک ئبضکراضە بە کۆچکردَیبٌ  زیبَێکی زۆر

واڵتەکەیبٌ دەگەیەٍَ. ئەيەش ئەو کێطەیەیە کەنەئێستبدا دوچبری هەرێًی سبيبَی َیطتًبَی ئبسبیص و 
وێ بەهەزاراٌ گەَجی کىردستبٌ، ئەو واڵتە بەجێذەهێڵٍ وچبرەَىش و کىردستبٌ بىەتەوەو رۆژاَە نێرەو نە

  ئبیُذەی ئەو هەرێًە دەخەَە ژێرپرسیبرەوە.
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 پێشىیازەکاوی چارەسەر
ئببىری و ی و بىَیبدی سیبس یپێکهبتەکە ێطە گەوراَەیکۆچکردَی گەَجبٌ و هبواڵتیبٌ یەکێکە نەو ک

ئەو پرسەش . چبرەسەرکردَی وەکی گەورەخستىەتە يەترسییەی کىردستبَ هەرێًیئێستبی  کۆيەاڵیەتی
 سێکتەرەکبٌ و چبرەسەری ئەو هۆکبراَەیئەَجبيذاَی گۆراَکبری ریطەیی نەسەر ئبستی سەرجەو بەَذە بە 

ی هەرێى. ئێًە قەیراٌ و تەَگژە سیبسی و ئببىریییەکبَ کێطەو دروستبىَییبريەتیذەری کەبىَەتە 
دۆزیُەوەی  کەو، نەپێُبو الَی درێژخبیەٌ دەخەیُەرو ای کبتی وی خێردا چەَذ پێطُیبرێکنەوپێُبوە

هەرێًی  بەرۆکی ئێستب یَەوەی ئەو نێطبوی کۆچەچبرەسەرێکی پێىیست بۆ ئەو پرسەو کەيکرد
  کىردستبَی گرتىەتەوە:

 َسیک يەوداخێراو یەکەو: چبرەسەری 

، بەتبیبەت نەدايەزراوە کبر بۆیبٌ و رەخسبَذَی هەنی ی زاَکۆ وپەیًبَگبکبٌاَدايەزراَذَی دەرچى  .1
 فەريییەکبٌ و سێکتەرەکبَی حکىيراَی واڵتذا.

رەخسبَذَی هەنی کبر بۆ هەيىاٌ بەتبیبەتیص بۆ تىێژی گەَجبٌ، بەبێ جیبوازی وەالئی حسبی و  .2
 ضەخسی و کۆيەاڵیەتی نەکەرتی گطتی و تبیبەتی.

 .  ەوەزَۆدەکبر د تبەه کبرٌێب ەک ەیَجبَەگ وەئ ۆب یتیەەاڵيۆک ۆڕیت یزراَذَەداي .3
 گرَگیذاٌ بە ضەفبفییەت و دەستبردٌ بۆ چبکسبزی جذی نە الیەٌ حکىيەتی هەرێًی کىردستبَەوە. .4
 . یَذروستەت وەروردەپو  ببەئبو کبر کەو کبٌیەیتبەرەس یەیتگىزارەخسيخێرای  یببش کردَ .5
اَی و ڕو حکىي گەَجبٌ نە کبیەی سیبسیکردَی نە تىاَبی گەَجبٌ و بەضذاریی پێ گرتٍسىد وەر .6

ئببىریذا، نەپێُبو سىد وەرگرتٍ نەهێسو کبرايەییبٌ نەپێُبو پێطخستُی سەرخبٌ و ژێرخبَی 
 .کۆيەڵگب

رەخسبَذٌ و پێذاَی ضىێُی َیطتەجێبىٌ بە هبواڵتیبَی کەيذەرايەت و کرێُطیُبٌ و ئەواَەی تبزە  .7
بۆ پێذاَی پبَیبکبٌ کۆيژیبَی هبوسەری پێک دەهێٍُ، ئەوەش نەرێگەی َبچبرکردَی حکىيەت بۆ 

 ، بۆ ئەوەی هەيىاٌ بتىاٍَ سىديەَذبٍ.بەقەرزێکی درێژخبیەٌ، یبخىد بێ پێطەکیضىقەو خبَى بە
بەو گەَجبَەی  و خبَىبەرو قەرزی يبوە درێژ پێطیُەی هبوسەرگیریپێذاٌ و دەستپێکردَەوەی  .8

 خىازیبری پێکهێُبَی ژیبَی هبوسەرگیری و دروستکردَی يبڵێکٍ بۆ خۆیبٌ. 
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 درێژخبیەٌ و دور يەودادوەو: چبرەسەری 

دروستکردَی سُذوقێک نەالیەٌ حکىيەتەوە، بۆ پێذاٌ و بەخطیُی قەرزی يبوە درێژ بەو  .1
گەَجبَبَەی خبوەٌ پرۆژەی داهێُەری بچىک و يبيُبوەَذی تبیبەت بەخۆیبٍَ، نەپێُبو ئەوەی نەسەر 

 پێی خۆیبٌ بىەستٍ و خسيەت بەکۆيەڵگب بکەٌ نەداهبتىدا.
فەراهەيکردَی ئبزادی ببزار، بۆ ئەوەی کەرتی تبیبەت و بسَسی بچکۆنە بتىاٍَ دور  .2

نەدەستێىەرداَی حسبی و ضەخسی دەسترۆیطتى کبربکەٌ و نەسەر پێی خۆیبٌ بىەستٍ و ئیص 
 بکەٌ.

بەدیهێُبٌ و کبرکردٌ بُەيبکبَی سەروەری یبسب، بەجۆرێک کەهەيىاٌ دور نەدەسەاڵتی حسة و  .3
دەو یبسبدا یەکسبٌ بٍ و هەيىاٌ هەست بکەٌ بەوەی یبسب ضکۆو کەرايەت و بەرپرسبٌ، نەبەر

 يبفەکبَیبٌ دەپبرێسێت.
و بەتىاَب  رەُێداه یُذکبرێخىکەبتىاَێت  و ریفۆريکردَی کەرتی پەروەردە، بەجۆرێک سکردٌێه ەب .4

بکبت. تب نەبىاری ببزارو کەرتی گطتی و تبیبەتیذا بتىاَێت خسيەت بکبت و خۆی  دروست
 زێتەوە.بذۆ

ریفۆريکردٌ نەکەرتی تەَذروستی و کەرتە خسيەتگىزارییەکبَی دیکە، بۆ ئەوەی هبواڵتیبٌ نەکبتی  .5
 پێىیستذا َبچبر َەبٍ پەَب ببەَە بەر واڵتبَی دەرەوەو واڵتبَی دراوسێ.

کردٌ و کەيکردَەوەی دیبردەی گەَذەڵی و یەکسبَی نەدابەضکردَی سەروەت و سبيبَی گطتی ڕبُب .6
بەدیهێُبَی دادپەروەری  ، نەپێُبوبەکبرهێُبَی داهبتی واڵت بۆ خسيەت و سىدی گطتیو 

 کۆيەاڵیەتی.
و  کبٌیەیتگىزارەخسي ەژڕۆپ بىژاَذَەوەی ببزارو  ۆب تەحکىي یکبَیەرجەخ یبدکردَیز .7

  .ذایسبزەطیپ یبىار ەن ُبٌێرهەبەو
بەَیطتیًبَسبزی سەرجەو دروستکردَی سىپبیەکی َیطتیًبَی و بەدايەزراوەیکردٌ و  .8

دايەزراوەکبَی حکىيراَی، نەپێُبو دروستکردَەوەو گێراَەوەی يتًبَەو وەالئی هبواڵتی بۆ 
 کىردستبٌ.

ئبزاد و رای  یُڕیبەدتبک و  یئبزاد یرکردَەگۆيسفراواَکردَی پبَتبیی ئبزادییە گطتییەکبٌ و  .9
 .تیەًىکراسیدبەدیهێُبَی بُەيبکبَی 

 ۆب  ٌیەژخبێو در َذەيبيُبو یجیسترات یپالَ ۆب ەوەتەحکىي ٌیەالەن تەبیتب یرتەک یهبَذاَ .10
  تێکبر دروستبکر ینەه ەیوەئ
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َبخۆی هەرێًی  کەنە نەالیەٌ کۆيپبَیب بیبَییەکبٌ ،ئەونەیەت داٌ بە دەستی کبری َبوخۆی هەرێى .11
 .ذا کبردەکەٌکىردستبَ

ەئەيبٌ و الَی کەو هەست بذا یفەراهەيکردَی کەضێکی دیًىکراسی نەهەرێًذا، کەهبواڵتی تیب .12
وەری و سەقبيگیری و ئبرايی و دڵُیبی بکبت، هەست بکبت کەيبف و کەرايەتی خۆیی و دادپەر

ئبزادییەکبَی پبرێسراوٌ، ئەيەش نەپێُبو دروستبىٌ و گێراَەوەی يتًبَەو وەالئی هبواڵتیبَی هەرێى 
 بۆ َیطتیًبٌ و خبکەکەیبٌ. 
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