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.اڵتی بۆبڵ ڵگرانی خو یناس و ىور، ئابوور ، نووسودار تمو ڵ سیاسو گو گفتوگۆ لو: رتووک پواوی ن  

بدواڵ اڵم عو سو: بی ره لمانی و عو ئو  لو رگێڕانی وه  
٢٠١١ :ترۆنیلک ئوچاپی   

 
 

 : بە كورتی
 

ئەم كتێبە بریتییە لە كۆمەڵێ گفتىگۆكردن لەگەل خاوەن بیروبۆچىنی بەناوبانگی جیاجیای بىاری 
هەر یەكێكیان بەشێىەیەك لەبارەی بىارەكەی دەدوێ و . وری و سیاسەتوێژە، هىنەر، ئابى
 .داكۆكی لێ دەكات

و  تەحكىم یئازاد ڕیبازا یتەاسیس یرچدانەرپەب ۆب كیەتاەرەس ەب تێبب ەنجەر مەئ ىادارمیه
 !پەچ ەیرەب یزراندنەو دام ىنیتسیزۆپۆئ یسالمەئ-ڵبرایل یتەاسیس

و لە مارشی ژێردەستەكان بەرەو  ەم بیروبۆچىونانە ئاشناببین،با پێكەوە بە چاوێكی رەخنەگرانەوە ب
 !بەشداری بكەین جیهانێكی ئینسانی و ئەقالنیتر
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 !ثرضیىردٔی ِٕذاڵێه، واتە وىغتٕی: پڕۆفیطۆر یبْ تطیگٍە
 

 
 (.ەوە یەوگرتىووەوبٔە و خبوۀی چۀذیٓ وتێجەوۆِەڵٕبضی ضىیطری ٌە زأىۆی ثبزڵ و ڤییۀب، راوێژوبری ٔەت)یبْ تطیگٍەر

 ِەثەضتتبْ ٌەو ثۆچىؤە چییە؟. دا ثبضی ثەدەرەثەگبیەتیىردٔی جیهبْ دەوەْ(ئیّپریۆِی رضىایی)ئێىە ٌە وتێجەوەتبْ: پرضیبر
بڵی راثردوو ضێ ثبر ض12ٌە دەیبْ ضبڵی راثردوودا ٌە جیهبْ خبوەْ ضبِبٔی ضەرضىڕهێٕەر درووضتجىوْ و ثبزرگبٔی جیهبٔی ٌە : وەالَ

ثۆ یەوەَ جبرە ٌە ِێژووی ِرۆڤبیەتی ضەروەوتٓ ثەضەر وەِىوىڕییە ثبثەتییەوبْ . ثىوەتەوەو داهبتی ٔیػتیّبٔی ٌە جیهبْ دووثەراثەر
پڕ، تۆِبروراوەو دەورێ یۆتۆثیبی خۆغگىزەرأی هبوثەظ ٌەضەر ئبضتی ِبددیذا ثڕەخطێت، وەچی ئێطتب ثە فىئىداڵىردٔێىی خىێٕبوی و چڕو

ضەروەت و ضبِبٔی جیهبْ ثۆ خۆیبْ  -ِٓ ٔبوی وۆضّۆوراتُ ٌێیبْ ٔبوە-خبوەْ وۆٌۆٔییە تبزەوبْ و وۆِپبٔیب ثبٕٔبضیىٔبٌەوبْ. پەیڕەودەورێ
 . جبر خىێٕڕێژترْ ٌە ئەرضتۆوراتەوبٔی ضەردەِی غۆڕغی فەرۀطی1000ئەَ خبوەْ دەضەاڵتە فىئۆدااڵٔە. دەثەْ

 
 بیەتییبٔە چۆْ دەچەرخێٓ؟ئەو دەضەاڵتە دەرەثەگ: پرضیبر
غەرعییەتذأی تیۆری ثە وۆِپبٔیب ثبٕٔبضیىٔبٌەوبْ ئۀجبِگیری ضیبضەتی واغیٕتىٔەو ثە گىێرەی ئەو تیۆرییە دەثێ ٌیجڕاٌیسَ : وەاڵَ

ٌە هەِىو دەثێ هەِىو ثەروثىوِەوبْ وەن ضەرِبیە و وەرتی خسِەتگىزاری : ثەتەواوەتی ٌە هەِىو وىْ و لىژثٕێىی جیهبْ، جێجەجێ ثىرێ
تۀبٔەت دەضت . ثەگىێرەی ئەَ ئۀجبِگیرییە، هەثىؤی ثىارێىی گػتی وەن ئبو، ٌۀبودەثرێ. ثىارەوبْ ثىرێٓ ثە ِىڵىبیەتی تبیجەت

ثۆ ئەَ ِەثەضتە وۆِپبٔیب . هەر هەِىویبْ دەخرێٕە خسِەتی پرۀطپی ئەوپەڕی لبزأج. ثەضەر جیٕبتی ِرۆڤ، ئبژەڵ و رووەویع دەگڕْ
ژِبرەی ثرضییەوبْ . ەوبْ دوو چەوی وۆِەڵىىژ ثەوبردەهێٕٓ، واتە ثرضیىردْ و لەرزاروردْ و ئەَ ضەرئۀجبِەیع زۆر ترضٕبوەثبٕٔبضیىٔبٌ

ٍِیبرد ِرۆڤ داثیٓ 12گەرچی گػتىوبڵی جیهبْ هەر ئیّڕۆ ثەثێ تەوٕیىی جیٕبت و وێػە، دەتىأێ خۆراوی . تب دێت روو ٌە هەڵىػبٔە
 .تە وىغتٕیثرضیىردٔی ِٕذاڵێه، وا. ثىبت

 
 .دەثێ چی ثىرێ ثۆ راگرتٕی ئەَ گەغەضۀذٔە ثىىژە: پرضیبر
دەثێ تیۆری غەعییەتپێذاْ ثەَ ضیطتێّە وە ٌە واغیٕتىٔەوە ضەرچبوەی گرتىوە، وێراْ ثىرێ، واتە ٌۀبوثردٔی ثیرۆوەی غێتبٔەی : وەاڵَ

ەاڵیەتی ئۀجبَ ثذرێ ٌەدژی وەِبیەتی وۆضّۆوراتەوبْ وە پبغبْ دەثێ راپەڕیٕی ویژدأەوبْ ثۆ راپەڕیٕی وۆِ. ثێالیۀىردٔی ئبثىوری
ٌەثەر ئەوەی ئیّڕۆ ئەَ ضیطتێّە جیهبٔییە ِرۆڤخۆرە، وۆتبیی هەِىو ثەهب و دەزگبوبٔی رۆغٕگەرییە وە تب . دەضەاڵتذارێتی جیهبْ دەوەْ

یبْ ئەوەیە زەثروزۀگی : ی ثىؤّبْ ئەِەیەپرضیبر. ئێطتب ٌەضبیەیذا ژیبویٓ، ثە وۆتبیی هبتٕی ثەهب ضەرەتبییەوبٔی ِبفی ِرۆڤیػەوە
 . رێىخراوەی وۆِپبٔیب ثبٕٔبضیىٔبٌەوبْ ٌۀبوثجرێٓ یبْ دیّىوراضی ِبڵئبوا و یبضبی دارضتبْ ثەرلەرار دەثێ

 
 ە دەثیٕٓ؟ئبیب ئبِبدەیی ثۆ ئەَ راپەڕیٕ. واتە ئێىە ثبٔگەواز ثۆ راپەڕیٕێىی جیهبٔی دەوەْ ٌە دژی وۆِپبٔیب ثبٕٔبضیىٔبٌەوبْ: پرضیبر
ئۆتۆثیب ئەوەیە وە دەورێ خۆغگىزەرأی . ئۆتۆثیب، غەرَ و رضىایی: ئێّڕۆ ضێ هێسی ِێژوویی هەیە وە دەتىأیٓ ئبِبدەیبْ ثىەیٓ: وەاڵَ

ِەثەضتیػُ ٌە غەرَ، غەرِی دایىێىە ٌە ثبوۆری رۆژهەاڵتی ثەرازیً وبتێ ثەردی ٌێذۀێ تب ِٕذاڵەوەی ٌەوبتی . هبوثەظ داثّەزرێٕیٓ
رضىایی، واتە ئەو رضىاییە وە . ە دۀگی ِۀجەڵەوە، خەوی ٌێجىەوێت، گەرچی ٌە پبغبٔیػذا هیچی ٔییە ثۆ خۆراوی ِٕذاڵەوەیدۀگ

 . هەضتی پێذەوەیٓ، وبتێ ئێّە ٔبچبر دەثیٓ ثەثەرچبوِبٔەوە ثجیٕیٓ چۆْ ِرۆڤێه ئەغىۀجە یبْ ثرضی دەورێ
 

 ولی دراوی جیهبٔی چ رۆڵێه دەثیٕٓ ٌە رێىخطتٕی جیهبٔی؟ئیّڕۆ رێىخراوی ثبزرگبٔی جیهبٔی و ضۀذو: پرضیبر
ثەداخەوە ئەوأە دوو رێىخراوی جیبوازْ ثۆ پەیىۀذییەوبٔی ثبوىرو ثبغىور و ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ هیچ دەضەاڵتێىیبْ ثەضەریبٔەوە : وەاڵَ
یبریذەری خۆثەخػی وۆضّۆوراتەوبٔٓ و دەثێ  هەردووویبْ. هەردووویبْ ثەری دۆگّبی ٔیىٌیجڕاٌیسِی واغیٕتۆْ، جێجەجێ دەوەْ. ٔییە

 .ثطڕێٕەوە
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 ئبیب پێتبٔىأییە وە دەورێ ئەو دوو رێىخراوە، ریفۆرَ ثىرێٓ؟: پرضیبر
ثۆ ّٔىؤە . ٔەخێر، ئەوأە دوو رێىخراوی ِرۆڤ وێرأىەرْ و ِرۆڤەوبْ ثەهۆی ضیبضەتی ئەو دووأەوە گیبٔیبْ ٌەدەضت دەدەْ: وەاڵَ

ٍِیىْ ِرۆڤ هیالوٓ و ضۀذولی دراوی جیهبٔی رێگری ورد ٌە پێىهێٕبٔی یەدەوی خۆران و خەریىی پریڤبتىردٔی 3،6ٌۀیجیریب ثبرودۆخی 
ئێطتب دەرِبٔی دژ ثە ٔەخۆغی ئبژەڵەوبْ دەضتٕبوەوێت وداثەغىردٔی . گەورەتریٓ وۆِپبٔیبی گىاضتٕەوە و ڤێتریٕی وەاڵتەوەیبْ ثىو

تۀبٔەت فەرِبٔی لەدەغەوە ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ و رێىخراوە ٔبدىىِییەوبٔیػی گرتەوە،  یبْ لەدەغەورد،(هیرز)ثەخۆڕایی دأەوێٍەی
 ....ئەِە ضیبضەتی ئەوپەڕی تبؤىبرأەیە. ، زیبْ ثە ثبزاڕ دەگەیۀێ(هیرز)چىٔىە پێیبٔىاثىو داثەغىذٔی ثە خۆڕایی

 
 .    ضبزیذراوە( ىاچجێرِۀ)ئەِە وىرتەی ئەو گفتىگۆیەیە وە ٌەالیەْ راٌف ڤیٍیٕگ ثۆ رۆژٔبِەی

 

     
 

 .صیرۆِ یٔۆت يەگەٌ ۆگفتىگ
 .(1993ەٌ رۆتراتیٌ یثٍۆٔ یتەاڵخ یگرەڵه)

 
 

هیچ : ەوەیەثەاڵَ هەواڵی ثبظ ئ...جۀگی راضتەلیٕە ٌە ٔێىاْ پیبواْ و ژٔبْ پێع دێت: هەواڵی خراپ: تۆٔی
 الیەویبْ ٔبیذۆڕێٕێ

 
 ثۆچی؟". جۀگ"، یبرییەن ثە ووغە هەیە ٌەگەي زاراوەی(-ثەهەغت-پەرادیص)ٌە ضەرەتبی رۆِبٔە ٔىییەوەتبْ: پرضیبر

ٌە راضتیذا ِٓ دەز ٌەو جۆرە یبریىردٔە، وغەدرووضتىردْ . ، ثاڵوثىەِەوە"جۀگ"ٌە ضەرەتبدا، ٔیبزَ هەثىو، رۆِبٔەوەَ ثۀبوی: واڵَ
 .سی ِٓ ٔیٓٔییەو هەروەهب وەن ٔىوضەرێه، ئەوأە هەرگیس پیىهێٕەری هێ(پبٌیّپطیطتە)و
 

 ئبیب ئەوە ٌەگەي تێڕوأیٕی ئێىە ٌەثبرەی خىێٕەری ّٔىؤەیی رۆِبٔەوبٔەوبٔت پەیىۀذی ٔییە؟: پرضیبر
 

ِٓ ثۆ هبوغێىەی خۆَ ٌە تەِۀی جیبواز دۀىضُ و ثەو غێىەیە دەخىێٕٕەوە، وەن خۆَ ٌە تەِۀی ثیطت و ضی و چً ضبڵیذا، : واڵَ
 .دەِخىێٕذەوە

 
 ٌێ ثٕێٓ؟" پەرادیص"رەغىردەوە، ثۆیە ثڕیبرتبٔذا ٔبوێىی گەغجیٓ" جۀگ"ییتبْ ثۆ ٔبوٌێٕبٔی رۆِبٔەوەتبْ پالٔی ضەرەتب: پرضیبر

 
ِٓ ٌە وەاڵتێىذا دەژێُ، ٌەو ِەیبٔەدا، جۀگ ثە گفتىگۆیەوی دیرۆن دەزأێ، ثە غێىەیەوی . ثەڵێ، ٌەگەي ئەوەغذا پەیىۀذی هەیە: واڵَ

یبْ وەن "جۀگی ئەضتێرەوبْ"بٔذٔەوبٔی ئەِریىب خۆیبْ ثەوە ضەرخۆغىردووە وە دەتىأٓ جۀگ وەنراگەی. تبیجەت ٌە ٔىأذْ یبْ گریّبٔە
ٌەثەر ئەَ هۆیە، ثىویٓ ثە ٔبتطیىٔێه، دەزی ٌە جۀگە، . پەرتىوێىی وۆِێذی ثە ثێ زیبْ، واتە ثەثێ وىژراو و وێرأىبری پیػبٔجذرێت

ِٓ . ٌێ ثىەوێت، ئەو وبت دەضتجەجێ ورەیبْ دادەثەزێ و ِرۆڤەوبْ تىڕە دەثٓ ثەاڵَ داد وثێذاد ئەگەر ضەرثبزێىّبْ وەِتریٓ زیبٔی
ثبیەخُ ثە هۆوبرەوبٔی دا و دواثەدوای ئەو پرضیبرە وەوتُ، ثۆچی ِرۆڤە رەوغت ثەرزەوبْ ثە ثبرودۆخێىذا دەگەْ، تێیذا دەرەوییەوبْ 
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بوەڕۆوی جۀگەو هەروا ثەغێىەیەوی ضەرضىڕهێٕەر، ئەو ئەِە ٔ. تۀهب وەن دوژِٕێه تەِبغبدەوەْ و ثە غبیۀی وىغتٕیبْ دەزأٓ
 .  ئبِبدەثىؤە، ثىو ثە هۆی وىغتبرێىی زۆر وە ٌەگەي  ثیرۆوەی ثبرودۆخێىی ثەهەغتی، پەیىۀذی هەیە

 
 تب چ رادەیەن؟: پرضیبر

 
اوەْ و تۀهب وەضبٔی هەڵجژاردە، هەِىو تێڕوأییەوبْ ٌە ثبرەی ثەهەغت پەیىۀذییەن درووضت دەوەْ وە ئەو جۆرە غىێٕبٔە داخر: واڵَ

أیتر ئەو ِبفەیبٔە ٔییە و دەلبودەق، فڕێذەدرێٓ، ثە غێىەیەن وە ثەرەو جۀگی پیرۆز دەچێ _هەِىو ئەو. ِبفی چىؤە ژوورەوەیبْ هەیە
 .   ٌە ٔێىاْ فریبدڕەش و ٔەفرەٌێىراوەوبْ

 
 .ثەاڵَ جۀگ پێع هەِىو غتێه، هۆی ضیبضی و ئبثىوری هەیە: پرضیبر

 
ثۆچی : ثۆ ِٓ وەن ٔىوضەرێه، ثبیەر ثە رەهۀذە ِرۆییەوەی دەدەَ. ٌەو ثبرەیەوە، ِێژوؤبضەوبْ خۆیبْ ضەرلبڵ دەوەْ: واڵَ

الیۀگیرأی ئبیٕە جیبجیبوبْ رلیبْ دەثێتەوە ٌە یەوتر؟ ثۆچی هەِیػە پێىذادأی غەڕئبِێسأە ٌە ٔێىاْ وٍتىور، تەِەْ جیبوازەوبْ و 
 چی ِٕذاڵێه رلی ٌە دایىىثبووی دەثێتەوە؟ ثۆچی پیبوێه رلی ٌە ژٔێه دەثێتەوە وە رۆژێىیبْ خۆغی دەویطت؟رەگەزەوبْ روودەدْ؟ ثۆ

 
 جۀگ وەوى ٍِّالٔی جەضتەوبْ؟: پرضیبر

 
 ئێّە تبزە دەضتّبْ وردووە ثە چڕٔىن گرتٓ ٌە تىێىڵی ئەَ وێػەیە و. جۀگی راضتەلیٕە ٌە ٔێىاْ ژْ و پیبو ٌە دواڕۆژدا دەورێ: واڵَ

هەواڵی خۆظ ئەوەیە، ٌە جۀگی جەضتەوبٔذا، . پێػىەوتٓ ٌە ثبرەی یەوطبٔی پیبو و ژْ تب ئێطتب زۆرثەی تۀهب ٌەضەر وبغەز ٔىضراوە
ٌەَ ضبتەوەختەدا، هێػتب ِەضەٌەوە وا دەردەوەوێ، خىدی ئەو ژٔبٔە وە گىایە . پیبوەوبٔیع وەن ثراوەیەن ٌێی دەردەچٓ: دۆڕاو ٔییە

 .   الضبیی غێىەی پەیىۀذییەوبٔی پیبواْ دەوۀەوە ٌە گەي دەضەاڵتثەهێسْ، زۆر جبر، 
 

 ، دەضەاڵت ثەدەضتەوە دەگرێ؟1999/2000ٌە ئەِریىب وێ ٌە گۆڕأی ضبڵی: پرضیبر
 

ضتی دەضەاڵتی راضتەلیٕە ثە دە. ئەوأە وبرتێىردٔێىی زڵهێسیبْ هەیە و ثڕیبر ٌەضەر هەِىو غتێه دەدەْ. غەروەتە دەوڵەِۀذەوبْ: واڵَ
 .ثبرودۆخەوە ثەو غێىەیە ٔبڕوات ثە رێىەوە. ئەوأەیە

 
 لطەوبٔتبْ وا ثەرگىێ دەوەوْ، وەن ثڵێی ئێىە الیۀگیری ٌە غۆڕظ دەوەْ؟: پرضیبر

 
ئەوأە چیتر رێس ٌە ضٕىورە ٔەتەوەییەوبْ ٔبٔێٓ و گػت جۆرە فۆرِێىی . غەروەتەوبْ ترضُ ٌێ دەروێٕٕەوە: ثب وا ثڵێیٓ: واڵَ

خۆتبْ  -غەروەتەوبْ ثە ئبضبٔی، ضیبضەتّەدارأێه وە جێگبی رەزاِۀذییبٔە ثۆ خۆیبْ دەوڕْ. ثۆ خۆیبْ ثەدەضتەوە دەگرْ وۆٔتڕۆڵىردْ
 .تۀهب ثڕوأٓ، چۆْ ضیبضەتّەدارەوبّٔبْ پێػی هەڵجژاردْ ٌە پێٕبو پىوڵذەضتىەوتٓ، خۆیبْ ِبرەدەوەْ

 
 ْ دەزأٓ ٌە ثەراِجەر پەیىۀذییەوبٔی دەضەاڵتذاراْ ٌە ئەِریىب؟ئبیب ئێىە وەن رۆغٕجیرێه، خۆتبْ ثە ئۆپۆزیتطیى: پرضیبر

 
هیچ وەش ثبیەر ثە هەژارەوبْ ٔبدا، . ِٓ ثە چبوێىی رەخٕەگرأەوە رادەوەضتُ ٌە هەِجەر زۆر غت وە ٌەَ واڵتەدا روودەدەْ. ثەڵێ: واڵَ

ٌەالیەویترەوە، ٌەَ وەاڵتەدا، . ّبْ خراثتر دەثٓضیطتێّی تۀذەرووضتیّبْ، وەوتىوەتە ثەردەَ ضەگەوبْ و هەِىو لىتبثخبٔەوبٔیػ
دەثێ وۆِەڵگبوەِبْ ٌە تیئۆریذا، . ٌەَ ثبرەیەوە ٔبِەوێ چبوی خۆَ داثخەَ. غتگەٌێىی زۆر جىاْ هەْ وە دەتىأٓ تۀهب ٌێرە رووثذەْ

. ێجىبتەوەو غتێه ثۆ خۆی ثىبتوۆِەڵگبیەوی ٔبچیٕبیەتی ثێ و ٌە راضتیػذا ٌەَ واڵتە، ِرۆڤ هێػتبوەیع دەتىأێ ٌە هیچەوە دەضتپ
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ضبڵیذا، ژْ یبْ پیبو، ژیبٔی خۆی هەڵطۀگێٕێ و ئەگەر ٌەوەی پێگەیػتىوە، 40ِرۆڤ دەتىأێ هەِىو وبتێه خۆی ثذۆزێتەوە، ٌە تەِۀی
ثە گەوریی  ئەِە زۆر پەیىۀذی. رازی ٔەثێ، ثەراضتی دەتىأێ ضەرٌۀىێ دەضتپێجىبتەوەو ٌەالٔی وەِەوە، غبٔطێىی دەثێ ثۆ ضەروەوتٓ

ٌێرەدا، ِێژوو ئۀجبِیگری . پبٔتبیی ئەَ واڵتەوە هەیە، ثەاڵَ ئەو ٔرخە وە دەثێ ثۆ ئەَ ضىدِۀذییە ثەدەیٓ، ٌەثیرچىٔەوەیەوی ضبِٕبوە
 .ٔییە

 
 هۆی ئەوە جییە؟: پرضیبر

 
وە، هۆیەوی تریع هەثىو وە ِرۆڤ غبٔجەغبٔی ئەوأەغە. ٌە دوا پۀجب ضبڵی راثردوودا، چۀذیٓ غت ضەروەوتٕیبْ ثەدەضتٕەهێٕب: واڵَ

وٌە ئەِریىب ثە ثۆچىؤی خۆیبْ ئۆتۆثیبیە، واتە وۆِەڵگب  -ثەهەغت. ٌە پێػىەوتٓ، تۀهب زیبدثىؤی غتە ِەتریبٌییەوبْ، تێذەگەیػت
ۆ ئەوە پەروەردە ئێّە ِرۆڤ ث. ثەاڵَ ٌەراضتیذا، دەلبودەق ثە پێچەوأەوە، ِەتریبٌیسِێىی گەورەیە -ٌە ّٔىؤەی ثەهەغتذا، رێىخراوە

وڕیٕە؛  -تێڕوأیّٕبْ ثۆ ثەهەغت، ئبگبداری ثەضەرهبتی(. ِطتهٍه)ٔبوەیٓ، ثجێ ثە ثەهبواڵتی، ثەڵىى ثۆ وەضبٔی ثەوبرثەر
 .ئەوە ئبضتٕسِییە و رۆح دەوىژێ. ضەعبت وراوەیە ثە وبضەی پڕەوە24ضىپەرِبروتێىی

 
 درووضتذەگەْ؟  ئەگەر ثتىأٓ رۆڵی خىدا ثجیٕٓ، ِرۆڤ ثە یەن رۀگ: پرضیبر

 
ضەرئۀجبِی راضیسَ . فرەڕۀگی رەگەزەوبٔی ٔێى ِرۆڤبیەتی، ثە هەِبْ غێىە گرٔگٓ وەن ٌە ٔێى ئبژەڵ و درەختەوبٔذا هەیە. ٔەخێر: واڵَ

ِرۆڤ  ئێّە وەن. چۀذە ٌە راثردوو و ئێطتب ضبِٕبوە، ضەروەوتٓ ثەضەریػذا، ثەغێىە ٌەو ئەروە وە ٌەثەردەَ ئێّەدا وەن ِرۆڤ، دأراوە
هەروا ِٓ ثڕواَ وایەوە ضەرەڕای هەِىو ٔطىۆوبْ، ئیّڕۆ ِرۆڤێىی زۆرتر . هەر یەوێه ٌە ئێّە وایە-ٌەدایه ٔبثیٓ و دەثێ ثىرێیٓ ثە ِرۆڤ

 . ٌەجبراْ، ئەو ئەروە ئۀجبِذەدەْ
 

 وەواتە ئێىە ثڕواتبْ ثە رۆغٕگەری هەیە؟: پرضیبر
 

دبڵیجىوْ ثىوەو ثە ضەرٔەوەوتىو دادۀرێ، چىٔىە ِرۆڤ دەثىو تێجگبت وە وەضە پڕۆژەی رۆغٕگەری رووثەڕووی ثەد. ثێ گىِبْ: واڵَ
ثەاڵَ ٌەثەر ئەَ هۆیە، یەوطەر ثە ئبهۀگێڕأەوە ِبڵئبوایی ٌە رۆغٕگەری . تێگەیػتىوەوبٔیع دەتىأٓ تبوأی ترضٕبن ئۀجبَ ثذەْ

ذا، وبتی ژیبٔی تبوەوبّٔبْ ٌەگەي ئەو رەهۀذأە دەگۆڕیٕەوە ٌە خێرایی غێتبٔەِبٔ. ثىەیٓ، ِبٔبی ئەوەیە، تەڕی وۆرپەوە وغىجىەیٕەوە
ثەاڵَ ٔبثێ ئەَ . ثە ئبضبٔی، دە یبْ ثیطت ٔەوەظ ثۆ هەوڵذأێىی زەثەالح وەن رۆغٕگەری، ثەش ٔبوبت. وە تێیبٔذا ِێژوو ئۀجبِذەدرێ

هۀذێ ٌە خىێٕەرەوبُٔ ئەو ضىباڵیە . ووضت ثىەیِٓەعریفەیە راِبٔجگرێت و دەثێ هەِىو غتێه ثىەیٓ تب ٌە دواییذا ٌە خۆِبٔذا، ِرۆڤ در
دەوەْ وە وتێجەوبُٔ خەِٕبوٓ، ثەاڵَ ئەگەر وەضێه ٌە وۆتبیی چیرۆوێه، زأیبری زیبتری ثجێ ٌە ضەرەتبوەی؛ وبتێ ِەعریفەتی 

 .دەضتذەوەوێ، ئەوا ثە تێڕوأیٕی ِٓ، وۆتبییەوی دڵخۆغىەرەوەیە
 

 ، داخۆ ثەگػتی غتێه ثە ٔبوی جۀگی دادپەروەرأە هەیە؟رۆِبٔەوەتبْ ئەو پرضیبرەظ دەوبت: پرضیبر
 

ثەاڵَ جۀگی وا هەیە . ِٓ گىِبُٔ ٌەو هەیە. هۀذێ ِرۆڤ ٌەَ واڵتە، جۀگی ٔبوخۆی ئەِریىی ثە جۀگێىی دادپەروەرأە دادۀێٓ: واڵَ
ِٓ ٌەو ثبوەڕەَ، جۀگی جیهبٔی دووهەَ ٌەو . وە ٌەثەر هۆی ثبظ ثەرپبدەورێت، جۀگێه وە هەِىو چبرەضەرەوبٔیتر ٌەثەردەِذا  ٔبِیٕی

جۆرە جۀگبٔە ثىو، ثەاڵَ ٔەن جۀگی جیهبٔی یەوەَ، وە ثە هیچ جۆرێه، ثە ٔبچبری ئۀجبِٕەدراوە، وەن هۀذێ وەش هەوڵذدەْ ثەو 
ەویبٔذەوەوێت و پێذەچێ ٌە وۆتبیی ضەدەی ثیطتەهەِیع هێػتب وا دەورێ، وبتێ ئەلڵ و دیپٍۆِبضی پ. ِبٔبیە لۀبعەتّبْ پێجىەْ

 .               ئبثٍۆلەی ئبثىوری وبرتێىردْ ٔبثێ، وىغت و وىغتبر دەثێت ثە دوا ئبِراز
دا، (تۆٔی ِۆریطۆْ)وە ٌە گەي(Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ رۆژٔبِەی            

 .ضبزداوە
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 :ٔبوی چۀذ رۆِبٔێىی ِۆریطۆْ
1-The Bluest Eye 2- Sula 3- Song of Solomon 4- Beloved 5- Jazz- 6-Paradise 
 

 
 .گفتىگۆ ٌەگەي ضبرا ڤبگٕىٕێػت

 
 (ئۀذاِی پەرٌەِبٔی ئۆروپبو ٌە ضەروردایەتی دسثی چەپ ٌە ئەڵّبٔیبو داِەزرێٕەری پالتفۆرِی وۆِىٔیطتی)
 

 تبْ خىێٕذەوە؟"ەضەرِبی"خبُٔ ڤبگٕىٕێػت، تەِۀتبْ چۀذ ثىو وبتێه ثۆ یەوەِجبر وتێجی : پرضیبر
 

 . َ پێػىەظ ثىرێ(ئۀگٍص/ِبروص)جٍذەوەی 42ئەو وبتە ثەثۆٔەی رۆژی ٌەدایىجىؤُ هیىاِخىاضت هەر . ضبڵ ثىو18تەِۀُ : وەاڵَ
 

 ثەڕاضتی چۀذ جٍذتبْ ٌێ خىێٕذەوە؟: ثەڕاضتی پێّبْ ثڵێ: پرضیبر
 

 .زۆرثەیبْ و هۀذێ الپەڕەظ دووثبرە دەیبٔخىێّٕەوە: وەاڵَ
 

 چ تێسەیەوی ِبروص زیبتر ٌەوأی تر وبریگەری ٌەضەرتبْ هەیە؟  :پرضیبر
 

 .ئەوە ٌەَ لەیرأە داراییە خۆی ثەروؤی پیػبْ دەدا. دەثێ ئەڵتەرٔبتیڤ ثۆ وۆِەڵگەی ضەرِبیەداری هەثێ: وەاڵَ
 

 تب چ رادەیەن ئبثىوری ثبزاڕ غىطتی هێٕبوە؟: پرضیبر
 

وبتێ ضەرۆوی ثبٔمی . خىغگىزەرأی هەِىواْ وبریگەرە، ٌەثەردەَ والیع ثەتەواوەتی رضىا ثىوەئەو تەضەورە وە ثبزاڕە ئبزادەوبْ ثۆ : وەاڵَ
هبوار ثۆ دەوڵەت دەهێٕێ، دیبرە ثۆ ئەوە ٔییە تب ئبثىوری ثەهێستر خسِەت ثە خۆغگىزەرأی گػتی ثىبت، ثەڵىى (یىضف ئەوەِبْ)ئەڵّبٔی

 . دەوڵەت دەثێ ئەوە پیٕەپەڕۆ ثىبت. ئبزاد ئێطتب رەیع و ضەروەت ٌۀبودەثبتی وىێروەرەی رێىجخبت، چىٔىە ثبزاڕی (رەیع)ثۆ ئەوەیە،
 

 .ثەو غێىەیە رێگری دەوەْ ٌەوەی زیبٔێىی زیبتر ثە ثەرژەوۀذی گػتی ثگبت: پرضیبر
 

ذەراْ زیبٔەوەیبْ ثەو غێىەیە فریبی ئەوأە دەوەوْ وە چۀذیٓ ضبڵە ٌە ئبهۀگی ثبزاڕی ئبزاد لبزأجیبْ ورد و ئێطتب دەثێ ثبج: وەاڵَ
 .ئەِە ثێػەرِییە. ٌەئەضتۆ ثگرْ

 
ئبیب ئەِە ئەو الیۀە رووْ دەوبتەوە وە ثۆچی تۀهب ٌەهەر دوو ئەڵّبْ یەوێىیبْ ٌەو ثڕوایەیە وە دەثێ پیػتىأی ٌە ئبثىری : پرضیبر

 .ثىوْ%70ضبڵ 8ثبزاڕی وۆِەاڵیەتی ثىبت؟ پێع
 

ضیطتێّی ثیّە وۆِەاڵیەتییەوبْ وە . وۆِەاڵیەتیّبْ ٔییە، ثەڵىى ضەرِبیەداریّبْ هەیە ئێّە چیتر ٌە ئەڵّبٔیب ئبثىوری ثبزاڕی: وەاڵَ
دەرثچٓ و ئەِە (4هبرتص )وبتژِێر وبردەوەْ ٔبتىأٓ ٌە دبڵەتی هەژاری8ئێطتب زۆر ِرۆڤ وە رۆژی . ثەدەضتّبٔهێٕب وێرأیبْ ورد

ئەَ جۆرە ورێىبرأە (. وىیٍەوبری -وبری ثەلەرزە)و ٌیجراٌیسەوردٔیضەرئۀجبِی ضیبضەتی وردٔەوەی دەرگبیە ثەڕووی وەِىردٔی ورێی وبر
 .ئێّە ثە ئبراضتەی ضەرِبیەداری ِبٔػیطتەر دەثسوێیٓ. یەوەَ وەضٓ وە ٌەَ لەیرأە وبرەوبٔیبْ ٌەویص دەچێت
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 چۆْ دەتىأرێت ئبثىوری ثبزاڕ ٌەَ لەیرأە رزگبری ثجێت؟: پرضیبر

 
ئێّە زیبتر پێىیطتیّبْ ثە وبرتێىردٔی گػتی هەیە . و ئیذۆٌۆژی ٔیىٌیجڕاڵ ثخرێتە ژێر پرضیبرەوەهیىادارَ ٌەَ لەیرأە هەِى: وەاڵَ

هەروا ثە دووثبرە داثەغىردٔی . ٌەضەر ئبثىروی و ِىڵىبیەتی گػتی و پێع هەِىوغیبٔەوە ٌە وەرتی دارایی و پیػەضبزییە گەورەوبْ
 .دەر ثێ، تۀهب ئۆپیراتطیىٔی ئبرایػىردٔەهەر هۀگبوێه ٌەِبٔە ثە. داهبت ٌە ضەرەوە ثۆ خىارەوە

 
 ٌە چ خبڵێىی لەیرأە داراییەوە راوەضتبویٓ؟: پرضیبر

 
ئێّە هێػتب ٔەگەیػتىیٕەتە پٍە ثباڵوەی و ٌە ضبڵی ئبیٕذەدا، ئبثىوری جیهبٔی دەوەوێتە لەیرأێىی لىوڵەوەو ٌەَ ِبوەیەدا : وەاڵَ

هۀذێ وەاڵت دەگەْ ثەوپەڕی لەرزی ٔىێ وە ٌە ئێطتبغەوە . ِىو وەاڵتەوبْ دەگرێتەوەلەرزەوبٔی خبوەْ وبرەوبْ ثۆگەْ دەثٓ و ئەِە هە
 . دەضتیبْ پێىردووەو ٔبتىأٓ خۆیبْ راثگرْ و دەوڵەتەوەیبْ دەگبتە ٌێىاری ئیفالضی

 
پێتبٔىایە رۆڵی ئەو . وەثۆیە وەاڵتگەٌێه وەن هۀگبریب، ئیطٍۀذ و پبوطتبْ داوای یبرِەتی ٌە ضۀذولی دراوی جیهبٔیبْ وردو: پرضیبر

 دەزگبیە ٌەداهبتىودا ثەهێستر ثىرێت؟
 

ضۀذولی دارایی جیهبٔی هەِیػە لەیرأە داراییەوبٔی ثەوبرهێٕبوە تب ئەو دەوڵەتبٔە ! ئەِە ِبٔبی وایە ثەراْ ثىەی ثە ثبخەواْ: وەاڵَ
ٌەوبتی لەیرأی ثبغىوری رۆژهەاڵتی (. ەي ٔیىٌیجڕاٌیسٌَەگ)وە گیرۆدەی ثىوْ، ٔبچبرثىەْ ثۆ خۆوردٔەوەو ثبزاڕی ضەرِبیەوەیبْ ثگىٔجێٕٓ

ئەو وەاڵتبٔە ٌەهەِىویبْ زیبتر ئبزاریبْ پێگەیػتىوە، چىٔىە پێػتر ثبزاڕەوبٔی ضەرِبیەوەیبْ زۆر . ئبضیب ئەَ وبرەیبٔە ورد
هیىاخىاضتٓ ثەوەی .  تب تێىەوتىویٓضۀذوولی دراو ئەوپەڕی ثەرپرضیبرییەتی ٌەئەضتۆیە ٌەثبرەی ئەَ پەیىۀذییە وە ئێط. ئبوەاڵوردثىو

 . وە ضۀذوولی دراو رێطبیەوی ژیرأە ثگرێتە ثەر، ثە دوورثیٕی ٔبزأُ
 

 ئەدی ٌەثریذا، پێػٕیبری چی ثۆ ئەو وەاڵتبٔە دەوەْ تب ثبریبْ ٌێژ ٔەثێ؟: پرضیبر
 

ضەرەوەتە زٌهێسەوبْ وەرثگرْ وە ٌە ضباڵٔی  ٔبثێ ئەو دەوڵەتبٔە لەرزی ٔىێ وەرثگرْ، ثەڵىى ثبج ٌەو دە هەزار وەش و خبوەْ: وەاڵَ
ثٍیىْ دۆالر لەرزارە و 10ثەوبردەهێٕٓ و هەر ئیّڕۆ ( فػبری فریبوەوتٓ)ئەِریىب ئێطتب غێىەیەوی ِۆدێرْ. راثردوودا وەڵەوەیبْ وردووە

ضترووتىری ضیطتێّی دارایی  ئەگەر چیٓ و وەاڵتە پێگەیػتىوەوبْ ٌە هەر وبتێه وازثهێٕٓ ٌە وڕیٕی لەرزی دەوڵەتی ئەِریىب، هەِىو
 .هەرەش دەهێٕێ

 
 ٌە چ روویەوەوە چبودێری دارایی جیهبٔی غىطتیخىارد؟: پرضیبر

 
ضبڵی راثردوو، هەڵە ثىو و ضیبضەت خۆیی ثە 20ضەرٌۀىێ رێىخطتٕی ثبزاڕەوبٔی دارایی ٌە . ٔسیىە ثڵێُ  ٌە هەِىو روویەوەوە: وەاڵَ

 .جبٔجبزە داراییەوبْ گرێذا
 

 .ْ دەتىأیٓ ٌە دوارۆژ خۆِبْ ٌەو هەڵەیە الثذەیٓچۆ: پرضیبر
 

 .دەثێ ثساوتیی جیهبٔی دراو وۆٔتڕۆڵ ثىەیٓ و ثبجێىی ثەرز ٌە جبِجبزەوبْ وەرثگیرێ ٌە ثىاری ثبزرگبٔی ثە پبرەو لبزأجی ثۆرصە: وەاڵَ
 

 وێ ٌە ِبوەی ئەَ لەیرأە ثەغێىەیەوی پۆزەتیڤ ئێىەی دەپەضبٔذ؟: پرضیبر
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ەڕوأی ئەوە ٔەثىوَ، ئەِریىب و ثەریتبٔیب ثەغە جەوهەرییەوبٔی ضیطتێّی ثبٔمەوبٔیبْ خۆِبٌی ثىەْ و داواوبرییەوەی لەت چبو: وەاڵَ

ثەالَ ٌە هەردوو دبڵەتذا . ضبروۆزی ٌەوأەظ پڕثبیەختر ثىو، واتە وەرتی پیػەضبزییە ضەرەوییەوبْ ثىرێٓ ثە ِىڵىبیەتی گػتی
ٌە ئەڵّبٔیب دىىِەت ثەغێىە ضىاڵ . ب ثەغێىەیەوی والیعیی ِۆدێٍی وۆِەڵگبیەوی تر داثّەزرێٕٓدەضەاڵتی دەوڵەتەوەیبْ ثەوبرٔبهێٕٓ ت

غبٔۆگەرییەوی پڕ ضەیروضەِەرِبْ پێػىەغذەوەْ وە پێذەچێ دەرهێٕەرەوەی ٌە . دەوەْ ٌە ثبٔمەوبْ، تب پبرەی ثبجذەرەوبْ وەرثگرْ
 .ضیطتێّە ئبثىورییەوەی خۆی هیچ تێٕەگەیػتىوە

 
 ۆتبْ ثەغتبْ هەیە ٌە ثۆرصە؟خ: پرضیبر 
 

 .وەن پرۀطیپ ٔەخێرو ئێطتب ثەوە خۆغذبڵُ وە ٔیّە. ٔەخێر: وەاڵَ
 

 ؟(ئەوطٓ)هۀذێ ٌە پطپۆرەوبْ پێیبٔىایە ئێطتب وبتێىی ثبغە ثۆ وڕیٕی: پرضیبر
 

ت، وبتێ خبوەْ وبرەوەوبْ ێه لبزأج دەوب(ئەوطٓ)ِٓ هەرگیس ٔبِەوێ ٌەو جۆرە جبِیبزییە ثەغذاری ثىەَ، جىٔىە هەر خبوەْ: وەاڵَ
، (ثەغیبْ)هەرا وای ثە ثبظ دەزأُ وە ضیبضەتّەداراْ ٔبثێ ثجٓ ثەخبوەْ . وبرِۀذەوبٔیبْ ثێىبر دەوەْ و ورێی وبر وەَ دەوۀەوە

 .چىٔىە ثەو رێگەیەوە خۆیبْ پێىەوە گرێ دەدەْ
 

 چۀذە چیٕی ورێىبر ٌۀبو تۆدا هەیە؟: پرضیبر
 

ثبپیرەَ ٌە وۆِپبٔیبی وبري تطبیس ٌە غبری یبٔب ئۆضتب ثىو و داپیرەَ . الی داپیرەو ثبپیرە گەورە ثىوَوەن ثٕەِبڵە؟ ِٓ ٌە: وەاڵَ
 .فرۆغیبر ثىو

 
 ئەی ئیّڕۆ؟: پرضیبر

 
هەڵطىوەوتىردٔی پەرٌەِێٕتبرەوبْ ٌەگەي ضیبضەتّەداری تر یبْ ٌۆثییەوبٔی ئبثىوری، ئەو ِەترضییە گەورە دەوەْ وە ِتّبٔە : وەاڵَ

ئەوەی ثەاڵِەوە گرٔگ ثێت ضّیٕبرەوبٔە ٌەالی . زۆرثەی ٔبضیبوەوبُٔ ٌەو ِرۆڤبٔە پێىذێٓ وە وبری ضیبضی ٔبوەْ. دەدەٌْەدەیت 
 .ضۀذیىبییەوبْ

 
 هەژاری ثۆ ئێىە ٌەوىێىەوە دەضت پێذەوبت؟: پرضیبر

 
دەورێ، چىٔىە غتگەٌێه وە ثۆ زۆرثە  هەژار ثۆ ِٓ ئەو وەضەیە وە ٌە ژیبٔی وۆِەاڵیەتی ضٕىوردار. هەژاری هەِیػە رێژەییە: وەاڵَ

ئیّرۆ زۆر وەش ٌە . ٌەوأە ئیّرۆ ثۆ ّٔىؤە هۀذێ جبر ژەِێه ٌە چێػتخبٔە ثخۆیت یبْ ضەفەر ثىەی. ئبضبییە، ئەو ٔبتىأێ دەضتیجخبت
 . ئەڵّبٔیب تۀبٔەت ئەوۀذە هەژارْ ٔبتىأٓ پێذاویطتی خىاردٔی ثبظ یبْ دەفتەر ثۆ ِٕذاڵەوبٔیبْ ثىڕْ

 
 ٔبضیبوی هەژارتبْ هەیە؟: یبرپرض

 
 .دەژێٓ، ثەڵێ( 4هبرتص)ئەگەر ِەثەضتبْ ئەو ِرۆڤبٔەیە وە ٌەضەر یبضبی: وەاڵَ

 
 ئەی ٔبضیبوی خبوەْ ضەروەتیػتبْ هەیە؟: پرضیبر
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ّبٔیب ٔسیىەی ئەَ جۆرە دەوڵەِۀذأە ٌە ئەڵ. ثۆ ِٓ ئەو وەضبٔە دەوڵەِۀذْ وە ضەروەتی پبرەیبْ زیبتر ٌە یەن ٍِیىْ ئۆرۆیە: وەاڵَ
 .ئەَ جۆرە وەضبٔە ٔبضیبوو ثرادەری ِٓ ٔیٓ. هەزار وەض800ٓ 000

 
 چۆْ دەورێ ئەو ضەروەتە یەوالیۀییە ثەغێىەیەوی دادوەرأە داثەظ ثىرێ؟: پرضیبر

 
ی ثبجی ٌەضەر %10وۆ زیبتر پبرەی هەثێت، دەثێ  ئەوەی ٌە ٍِیىْ ئۆیڕ. ئەڵّبٔیب پێىیطتی ثە ثبجىەرگرتٓ هەیە ٌە ٍِیىٔەرەوبْ: وەاڵَ
ٍِیبرد ئۆیرۆ و دەتىأێ ئەَ ثڕە پبرەیە ثەغێىەیەوی جىاْ ٌە ثىاری 200تۀهب ثەَ وبرە دەوڵەت دەثێتە خبوەْ داهبتی زیبتر ٌە . ثذا

ٔبثێ داثیٕی ئەوە ثىەیٓ وە هیچ : ثۆ ِبوەیەوی درێژ ئبِبٔجێىی گرٔگ هەیە. فێروردْ، تۀذرووضتی و وۆِەوی وۆِەاڵیەتی خەرج ثىبت
ئۆیرۆ ثێت و هەر ِرۆڤێه دەثێ ٌەالٔی وەِەوە ِبٔگبٔە 1500خىارتریٓ داهبتی ِبٔگە دەثێ. وەش ٌە ژیبٔی وۆِەاڵیەتی دوور ثخرێتەوە

 .ئەوۀذە وەرثگرێ
 

 چۆْ دەتبٔەوێ ثەغێىەیەوی دادوەرأە ثەری وبر، ثذەْ؟: پرضیبر
 

وە وبتێ پبرە ثۆ خبوۀەوبٔی وەڵەوەدەوبو ثەغێىەیەوی ٔبعبدیالٔە ئەوە چ ثەرە وبری وۆِەاڵیەتییە. ثەڕێگبی ورێی وبری غیبو: وەاڵَ
 .زیبتریبْ دەضتذەوەوێت ٌەوأەی وە ثەڕاضتی وبردەوەْ

 
 ثەخۆتبْ ٌە چ ٌىوطۆضێه ٔبتىأٓ دەضتهەڵجگرْ؟: پرضیبر
بیەن ضەرۀجی غەپۆٌەوبْ ٌە چیبوبٔی ئەٌت ثە پێ گەغت ثىەَ و تێذا چبوَ ثە هەڵهبتٕی رۆژ ثىەوێ یبْ ٌەضەر وٕبری دەری: وەاڵَ
 .ئەِبٔە ثۆ ِٓ ٌۆوطۆضٓ. ثذەَ

 .ثاڵووراوەتەوە4/12/2008الوثبر ثۆ رۆژٔبِەی دێر ڤێڵت ضبزدراوەو ٌە  -ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ فرأص ضۆٌّص 
  
 
 
 

 !رۆڵی ٔىێی ژٔبْ ٌە گۆڕیٕی ِێژوو
 (ضبڵ41ٔێىبٔە ئیراوضىیٓ، )گفتىگۆ ٌەگەي ژٔەخەثبتگێڕ

 .ری دیسثی وۆِىٔیطتی هەرێّی ثبضهضىرتێ
 

 
 ثۆ دیسثەوەتبْ ٌە هەڵجژاردٔەوەی رۆژی یەوػەِە هەڵذەضۀگێٕٓ؟% 12،5ئێىە چۆْ دۀگهێٕبٔی: پرضیبر      

ٔسیىەی -ٌەَ هەڵجژارٔەدا دیسثەوەِبْ پػتگیرییەوی زۆر گەورەی ورا. ٔىێٕەرِبْ گەیبٔذە پەرٌەِب9ْثۆ ئێّە زۆر پۆزەتیفە وە: وەاڵَ 
 .ثەغذارثىواْ ٌەَ هەڵجژاردٔە، دۀگیبْ ثە ئێّە دا 150 000
ضبڵ ثەضەر داِەزرأذٔی تێپەڕیىە و پێػتریع ٌە 2ئێىە چۆْ ضەروەوتٕی دیسثی غیىعی هەڵذەضۀگێٕٓ وە هێػتب تۀهب : پرضیبر     

 هەڵجژاردْ ثەغذاری ٔەوردووە؟
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بّٔبْ ورد ثە ثبثەت و هەروەهب ثەرزتریٓ ئبِبٔجی ئێّە ثریتییە ٌە خەڵه ئێّەیبْ ٌەثەرچبوە وە ثە ثەردەواَ یبضبغىردٔی دیسثەو: وەاڵَ
هتذ، ثۆیە ...ئەَ ئبِبٔجە ٌە ضەرووی هەِىو پرضیبرەوبٔی ترە وەن ثێىبری و ثێ ٔػتەجێیی . هۀگبؤبْ ٌە پێٕبوی دیّىوراضی و ئبغتیذا

 . خەڵىیع ثە چڕی پػتیىأیّبٔیبْ ورد
 وە ٌە هەڵجژاردٔەوە لەدەغەورا، چ ثبیەخێىی هەیە؟-یەوگرتٓ-سثی پەتىضبٔبپػتیىأی وردٔی دی: پرضیبر           

ثە ئبغىرا پێػٕیبرێگی گػتی ثۆ ( پەتىضبٔب)ئەوە پبڵێىی زۆر ثەهێسی ثە ئێّەوە ٔب، پێع هەِىو غتێه و ٌەثەر ئەوەی: وەاڵَ
 . چبرەضەرێىی ئبغتیبٔەی وێػەوە ورد

ەتی ضۆضیبٌیطتەوبْ ٌە ِەدریذ وە تۀبٔەت داوای یبضبغىردٔی دیسثەوەی ئێىەغیبْ ئبیب ئەوە هێّبیەوی ضیبضییە وە دىىِ: پرضیبر
 .ثە ئبغىرا رایگەیبٔذ وە دۀگ ثە ئێىە دەدەْ؟( پەتىضٕب)ٔەورد، گەرچی

 
ثەوەی ، یبضبغىرا، دەیبٔتىأی دیس(هەِىو ئیختیبرەوبْ)ٌەگەي ئەو هۆهێٕبٔەوە پڕ ضەیروضەِەرە وەن ئەوەی پێع ِبوەیەن ٌیطتی: وەاڵَ

، ضۆضیبٌیطتەوبْ ثەوە تبوأجبر دەوەْ وە ئەواْ (پی. پی)ئێطتب دیسثی گەي وە دیسثێىی راضتڕەوە تىٔذڕەوەوبٔە. ئێّەظ یبضبغ ثىەْ
ٌە راضتیذا ....ئێّە دیسثێىی غەرعیٓ و هیچ هۆیەن ٔییە ثۆ یبضبغىردّٔبْ. ضەرٌۀىێ ٌە ٔبو پەرٌەِبٔٓ(ئیتب)ثەرپرضیبرْ ٌەوەی وە

 .ٌە دیّىوراضییەوی راضتەلیٕەدا، ئیختیبرە ضیبضییەوبْ لەدەغە ٔبورێٓ. یە ثۆ ئەوەی دیسثێه یبضبغ ثىرێتهیچ هۆیەن ٔی
 خبڵە ضەرەوییەوبٔی وبرەوبٔتبْ ٌە چىار ضبڵی داهبتىودا ٌە چی پێىهبتىوْ؟: پرضیبر           

ەداخەوە ئێّە دەثێ ثە ثەردەواَ ئەِە دووثبرە ثىەیٕەوە، ث. ئبِبٔجی ثباڵِبْ ثریتییە ٌەوەی ضیٕبریۆیەوی دیّىوراضی ثخىڵمێٕیٓ: وەاڵَ
ٌەِەغذا، ثەغذاری دیسثەوەِبٔی هیچ ٌەَ . چىٔىە ئێطتبظ پەرٌەِبٔێه درووضت دەورێت وە ثە غێىەیەوی ٔبدیّىوراضی پێىذەهێٕرێت

ٌەَ ثبرەیەوە دەثێ ٌە گەي هەِىو .  ێتئێّە ثۆ ئەوە وبر دەوەیٓ، ٔىێٕەرایەتی دیّىوراضیەتێىی راضتەلیٕە درووضت ثج. ِەضەٌەیە ٔبگۆڕێ
ٌێرەدا تۀبٔەت زۆر وەش هەْ ٔبتىأٓ . پێىهبتە ضیبضییەوبْ رێىىەویٓ و ٌە پبڵ ئەِەغذا ثەرٔبِەیەوی چەپ و پێػىەوتٕخىازِبْ هەیە

 .ثە غێىەیەوی غەرعییبٔە وبر ثىەْ، خۆیبْ رێىجخەْ و ٔىێٕەرایەتی هەڵىیطتی خۆیبْ ثىەْ
دسثەوەتبٔذا ثەرچبوثىەوێت، ژٔبٔێىی زۆر خۆیبْ هەڵجژاردووەو هەروا هەِىو ٌیطتەوبٔی هەر ضێ ٔبوچەوە ٌەالیەْ ئەوەی ٌە : پرضیبر  

 ئبیب پرضی رەگەز ِبٔبیەوی تبیجەتی هەیە؟. ژٔبٔەوە راثەرایەتی دەورێت
ضیطتێّی . ع، درووضت ثىەیٓئێّە ٔبِبٔەوێ تۀهب ضیطتێّی ثباڵدەضت ثگۆڕیٓ، ثەڵىى ِۆدێٍی وۆِەڵگبیەوی ٔىێ. هەڵجەت: وەاڵَ

ثباڵدەضتی ئێطتب، ثەدەضت پیبوأەوەیە و ژٔبْ ثە تىٔذی ثێ ثەغىراوْ، ثۆیە ژٔبْ ٌە ٔبو دیسثەوەِبْ ٌەضەروی ضەرەوەْ و ئێّە خەثبت 
 ....               دەوەیٓ  ٌە پێٕبو گەیػتٓ ثە وۆِەڵگبیەن، ژٔبْ و پیبواْ تێیذا یەوطبْ ثٓ

 .ی یىٔگە ڤێڵت ضبزی داوەراٌف غترێه ثۆ رۆژٔبِە
 دوارۆژ ثۆ غبرضتبییەتی ئیىۆٌۆژییە

 (جێگری وەزیری پبراضتٕی ژیٕگە ٌە چیٓ)ثبْ یىیە: ٔىوضەر
لۆٔبغی غبرضتبٔی تێپەڕیىە؛ یەوەَ غبرضتبٔییەتی ضەرەتبیی وە ٔسیىەی یەن ٍِیىْ ضبڵی خبیۀذووە و چبخی ثەردیٓ 3ِرۆڤبیەتی ٌە 

لۆٔبغی دووهەَ، . رۆڤ ثە وۆِەڵ ژیبوەو پػتی ثە وبروردٔی ضبوبر وەن راوە ِبضی و راوە ئبژەڵ ثەضتىوەدیبرتریٓ روخطبرییەتی وەتێذا ِ
لۆٔبغی غبرضتبٔییەتی وػتىوبڵییەو ٔسیىەی دەیبْ هەزار ضبڵی خبیبٔذووەو ٌەَ ضەردەِەدا ِرۆڤ ئبِێرە ئبضٕیٕەوبٔی دۆزیىەتەوەو تىأبی 

لۆٔبغی ضێهەَ ثریتییە ٌە غبرضتبٔییەتی پیػەضبزی و ٌەضەدەی هەژدەهەَ . خۆیەوە ثیٕیىەیٕی ضروغت، ثبزدأێىی چۆٔبیەتی ثەِ  ٌە گۆ
 .ٌە ثەریتبٔیب دەضتیپێىردو ٌەگەٌیذا ِرۆڤ دەضتی ورد ثە ژیبٔێىی ضەردەِیبٔەی ٔىێ

برثردٔی ضبڵە درێژەی هەیە، غبرضتبٔییەتەوە ٌەضەر ژێرخطتٕی ضروغت و ثەو300ثەاڵَ غبرضتبٔییەتی پیػەضبزی وە ِبوەی 
ضەرچبوەوبٔی ثٕیبتٕراوەو ئەِە ثىوە ثە هۆی زٔجیرەیەن ٌە لەیرأی ئیىۆٌۆگی و زەِیٓ چیتر ٔبتىأێ گەغەضۀذٔی ٌەوە زیبتر 

" ی پێذراوە، وەچی غبرضتبٔییەتی پیػەضبزی ٔبزٔبوی"غبرضتبٔییەتی زەرد"ئەگەر غبرضتبٔییەتی وػتىوبڵی ٔبزٔبوی. هەڵجگرێ
 .   ی پێجذرێت"غبرضتبٔییەتی ضەوز"ثەاڵَ غبرضتبٔییەتی ئیىۆٌۆژی غبیۀی ئەوەیە ٔبزٔبویهەیە، "غبرضتبٔییەتی رەغی

وبوڵەی . چیٓ ٌە گەغەپێذأی غبرضتبٔییەتی پیػەضبزی دواوەوت، ثەاڵَ ٔبتىأێ خۆغگىزەرأی غبرضتبٔییەتی ئیىۆٌۆجی ٌەدەضت ثذا
ەٌطەفی و هىٔەری ٌە ثٕەڕەتذا جىوتە ٌەگەي پێذاویطتییەوبٔی غبرضتبٔییەتی چیٓ ٌە ئبضتی ضیبضی، وۆِەاڵیەتی و رۆغٕجیری و ف

-221)ٌەثبرەی ئەو ضەردەِە وە ئەیبالتەوبْ ٌەگەي یەوتر ٌە جۀگذا ثىوْ(یی تػى غى)ٌە وتێجی ِێژووی. غبرضتبٔییەتی ئیىۆٌۆژی
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ٌە پبیس : ضیٕەوبٔی ئەو ضەردەِە هبتىوەهەروا ٌە ٔىو. ٌە ثەهبر ٔبثەجێیە ثۆ دارثڕیٓ ثۆ ٔبو دارضتبْ ثڕۆی: ، هبتىوە(پێع زایە475ْ
رۀگە هۀذێ وەش وای ثجیٕٓ وە . دەتىأی پبظ وەاڵرێساْ دار ثجڕیت و، دەثێ دەضتی ئەوأە ثجڕدرێت وە زثڵ فڕێذەدۀە ضەر غەلبِەوبْ

 . ئەو ضسایە لىرش ثىوە، ثەاڵَ ثبیەخپێذأی چیٕییە وۆٔەوبّٔبْ پیػبٔذەدا ثۆ پبراضتٕی ژیٕگە
تی ئیىۆٌۆژی پێىهبتێىی رۆغٕجیری و رەوەغتبٔەیەو ئبِبٔجی ئەوەیە ٌە پێٕبو گەغەضۀذی هەِەالیۀەی درێژخبیەْ ثۆ هەِىو غبرضتبٔییە

ٌێرەدا دەثێ ئەوەغّبْ ٌەثەچبو ثێت وە . ِرۆڤبیەتی، هبرِۆٔی ٌە ٔێىاْ ِرۆڤ و ضروغت و ٌۀێىاْ ِرۆڤ و وۆِەڵگب جێجەجێ ثىبت
ِرۆڤ "یە وە ثبٔگەواز ثۆ ئەو هبرِۆٔییە دەوەْ و ثبٔگەوازەوەی وۆٔفۆغییەوبْ و تبوییەوبْ ثریتییە ٌەلىتبثخبٔەی فىری چیٕی جیبجیب هە

ٌە ". هەِىو ئبژەڵەوبْ یەوطبٔٓ و هەِبْ ِبفی ژیبٔیبْ هەیە"، ثەاڵَ ثىزییەوبْ ثبوەڕەیبْ وایە وە"و ضرووغت تەواووەری یەوتر ثٓ
ەوەو رێىىەوتٓ ٌەضەر ئەوەی وە ئەگەر ِرۆڤ ثیەوێ ٌەضەدەی ثیطت و یەن درێژە هەڵگری خەاڵتی ٔۆثڵ، وۆثىو75ٔ، ٌە پبریص 1988

 .رایبٔگەیبٔذووە2500ثە ژیبْ ثذا، ئەوا دەثێ پبثۀذی ثۆچىؤەوبٔی وۆٔفۆغیىەوبْ ثجێت وە پێع 
. ثەهب ئەخاللییەوبْ گۆڕیٕی چەِه و: ٌەپێٕبو ئەفرأذٔی غبرضتبٔییەتی ئیىۆٌۆژی دەثێ هۀذێ گۆڕأىبری ئۀجبَ ثذەیٓ و، یەوەَ

ٌەضبیەی ئەَ ثۆچىؤە وە ثۀەِبی . فەٌطەفەی رۆژئبوای والضیىی وای دەثیٕێ وە ِرۆڤ ضروغت و گیبٍٔەثەرەوبٔی تر ثەڕێىەدەثبت
ثەاڵَ غبرضتبٔییەتی ئیىۆٌۆژی ثە . فەٌطەفەی غبرضتبٔییەتی پیػەضبزی پێىذەهێٕێ، هیچ رێسێه ثۆ گیبٍٔەثەراْ و ضرووغت ٔبگیرێ

ی ِبِەڵە ٌەگەي ِرۆڤ و گیبٍٔەثەروبٔی ترو ضروغت دەوبت، واتە داوا ٌە ِرۆڤ دەورێ ثەڕێسەوە ٌەگەي گیبٍٔەثەرأیترو ئەو یەوطبٔ
 .ضرووغتەی پػتی پێذەثەضتێ، رەفتبر ثىبت

خبوەوبْ دەضتی  غێىەی ثەرهەِهێٕبْ ٌە لۆٔبغی غبرضتبٔییەتی پیػەضبزی ثە وەرەضتە. دەثێ غێىازی ثەرهەِهێٕبْ راضتجىەیٕەوە: دووهەَ
پێذەوبت و ثە پبغّبوەوبْ وۆتبیی پێذێت و هەڵپەهەڵپ ثەدوای ژیبٔی ِبددی و ثەوبرثردٔی زۆر، ثىوە ثە ِۆرگی ضەردەَ و ضەرئۀجبِیع 

غبرضتبٔییەتی . ئەوەیە وە گەغەضۀذٔی ئبثىوری پػت ثە هەرچی زیبتر ثەوبرثردْ دەثەضتێ وە ثێ وێٕەیە ٌە ِێژووی ِرۆڤبیەتی
ی هەوڵذەدا ثۆ داِەزرأذٔی وۆِەڵگبیەن، تىأبی ثەرگەگرتٕی ژیٕگەیی هەثێ و ٌەضەر ضیطتێّی ضرووغتی دادەِەزرێ و ٌەپێٕبو ئیىۆٌۆژ

جێجەجێىردٔی ثەرژەوۀذی ئبثىوری و وۆِەاڵیەتی و ژیٕگەیی هبوثەغذا، پبثۀذە ثە گەغەضۀذٔی ئبثىوری و وۆِەاڵیەتی و رۆغٕجیری 
ٌەَ پێٕبوەدا دەثێ ِرۆڤ غێىازی ژیبٔی ثەغێىەیەن ثگۆڕێ وە پێذاویطتییە . دٔی ئەَ ئبِبٔجە ٌۀبو ِرۆڤذایەثەردەواَ و وٍیٍی جێجەجێىر

 .     ضەرەتبییەوبٔی و ثەوبرثردٔی هبوضۀگ داثیٓ ثىبت و هەوڵ ثۆ چێژوەرگرتٕی رودی و رۆغٕجیری ثذا
 

 (ضەرۆن وەزیرأی ثەریتبٔیب)گفتىگۆ ٌەگەي گۆردْ ثڕاوْ
ێ ئێىەو تۆٔی ثٍێر دەضەاڵتتبْ ثەدەضتەوە گرت، وا دەردەوەوت وەن ثڵێ پبرتی ورێىبراْ ٌە ئیذیبٌی ضۆضیبٌیسَ ِبڵئبوایی وبت: پرضیبر

 .ورد، ثەاڵَ ئێطتب ئەو تێڕوأیٕە هەیە وەن ثڵێی ٌەو ئبراضتەیە، پبغگەزثىؤەتەوە
 

ئێّە ثەغەوبٔی ثبٔمەوبٔی خۆِبْ دەوڕیٕەوە ضەرِبیەی ٔىێ . ئێّە هەِبْ ئەو وبرە دەوەیٓ وە ٔەتەوەوبٔی تر دەیىەْ. وأییە: وەاڵَ
 .دەضتجىەوێت و هەوڵذەدەیٓ ثە زووتریٓ وبت ٌەو ثەغبٔە دووثبرە لىتبر ثجیٓ

 
 ...وەواتە ئێىە ٌە ثبٔمەوبْ ضەرِبیەگىزاری دەوەْ: پرضیبر
ثبٔمەوبْ ثذەیٓ و ثەَ رێگبیە ثبرودۆخیبْ ضەلبِگیر  ئەِە تۀهب تذثیرێىی وبتییەو هەروا ئبغىرایە وە ئێّە دەتىأیٓ ضەرِبیە ثە: وەاڵَ
 .پبغبْ دەِبٔەوێ ثەغەوبْ دووثبرە ثفرۆغیٕەوە. ثىەیٓ

 
 ئبیب ٔەخػەوەتبْ ثۆ پێػەوە دەڕوات؟: پرضیبر

 
وە ضىوڕأی تب ئەو رادەیە وبری خۆی دەوبت وە ِبِەڵەوبٔی ثبٔمەوبْ دووثبرە ضەلبِگیر دەثٕەوەو ٌەو هیىایە ٔسیىّبْ دەوبتەوە : وەاڵَ

ثەاڵَ هەِىو ئەِبٔە پێىیطتی ثە وبت . ثبٔمە ئەِریىی و ئۆروپییەوبْ لەرزیبْ ثەیەوتری داوە. ثبزٔەیی دراو دووثبرە دەضتجەوبر دەثێ
 .هەیە
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 چۀذە وبتی دەوێ؟: پرضیبر
  

یچ پەیىۀذییەویبْ ٌەگەي وەرتی ِٓ ئێّىایە هێذی هێذی فبوتۆرەوبٔیع وبرتێىردْ پیػبْ دەدەْ وە ه. رێه ئەِە پرضیبرەوەیە: وەاڵَ
ٌەضباڵٔی راثردوودا ئبضتی ژیبٔی ِرۆڤەوبْ ٌە ئەِریىب و ثەریتبٔیب پێع هەِىو غتێه ثۆیە خراپ ثىو، چىٔىە ٔرخی ٔەوت و . دارایی ٔییە

ىأێ وبرتێىردٔی ئێطتب ٔرخی ٔەوت دووثبرە دادەثەزێ و ٌەوأەیە ٔرخی خۆراویع هەرزاْ ثجێت و ٌەوأەیػە ثت. خۆران ثەرزثىؤەوە
 .لەیرأەوە ٌەضەر ئبضتی ژیبْ، ٔەختێ پیٕە ثىبت

 
 ئبیب ثەخۆتبْ لەیرأێىی هبوغێىەی لەیرأی ئێطتبتبْ ثیٕیىە؟: پرضیبر

   
ئێّە ئێطتب رووثەڕووی یەوەَ لەیرأی دارایی ضەردەِی جیهبٔگیری ثىیٕەتەوەو تب ئێطتبظ، پێع هەِىو غتێه ٌە جیهبٔگیری : وەاڵَ

ضبڵی راثردوودا، ضى تب رادەیە ٔسِجىو؛ ئبِرازە ئەٌىترۆٔییەوبْ، جٍىثەرگ و هەِىو ئەو غتبٔە وە ٌە ئبضبیبوە 10ٌە . وردووە لبزأجّبْ
دەثێ ثبزاڕی وبر ضەرٌۀىێ ثٕیبت ثٕرێتەوە، : ئێطتب رووثەڕووی زیبٔەوبٔی ثىیٕەتەوە. ثۆِبْ دەهبتٓ ٌەثەراوردوردٔذا، هەرزاْ ثىوْ

ٌەَ ِبوەیە پەیىۀذیّبْ ثە ضیطتێّی جیهبٔی دارایی هەیە وە تێذا ثساوتی دراو ثەغێىەیەوی زۆر گەورە .....وۀرخی وزە ثەرزثىوەتە
ئەِە یەوێىە ٌەو هۆیبٔە وە . ثەڵێ، ئەو وۆٔتڕۆڵىردٔە تۀهب ٌەضەر ئبضتی ٔیػتّبٔی ئۀجبَ دەدرێ. روودەدا و دەثێ وۆٔتڕۆڵ ثىرێت

 .ثۆچی دەثێ ضیتێّی دارایی ریفۆرَ ثىرێ
 

 ثە ثڕوای ئێىە، ئێّە پێىیطتیّبْ ثە وبِە ضترووتىرو ضیطتێّی ٔىێ هەیە؟  : پرضیبر
 

پێىیطتیّبْ ثە ضیطتێّی ئبگبداروردٔی پێػىەخت . وودش ثۆ ضەردەِی ئێطتب هەیە-ئێّە پێىیطتیّبْ ثە غێىە وۆٔفرأطێىی ثریتۆْ: وەاڵَ
بْ دەثێ ضۀذوولی دراوی جیهبٔی، گەغەضۀذْ و پەیىۀذییەوبٔی هێسەوبْ یبْ فۆغىِێه ثۆ جێگیری ئبثىوری ی: هەیە ثۆ ئبثىوری جیهبْ

ئێّە پێىیطتیّبْ ثە یبضبوریطبی رووْ هەیە ثۆ ئەَ جۆرە وۆٔتڕۆڵە هەیەو دەثێ ٌە . وە ٌە جیهبٔذا روودەدەْ، ثەتىٔذی چبودێری ثىبت
بضبورێطبیەوی ضتبٔذارد ثۆ ژِێریبری هەیە؛ یبضبوڕضبیەوی وەواتە ئێّە پێىیطتیّبْ ثە ی. وەاڵتە جیبجیبوبٔذا ثەهەِبْ غێىە دەرثىەوْ

یەوگرتىو و چۆْ ٌە ٔىوضیٕیبٔذا ثەیەن غێىە هەڵطىوەوتیبْ ٌەگەڵ دەوەیٓ؛ یبضبو رێطبیەوی یەوگرتىو و ئبغىرا ثۆ ثەغذارثىواْ و 
 .-گىاضتٕی وباڵوبْ-ثبزرگبٔی گىاضتٓ

  
 پێتبْ وأییە وە ئەِە ٌەوأەیە ضەخت ثێت؟: پرضیبر

 
ئێّە . ٌە چٍەوبٔذا تىأرا ٌە ثریتىْ وودش ئەَ وبرە ثىەْ -ٌەو ثڕوایەداَ وە ئێّە دەتىأیٓ ئەَ جۆرە ضیطتێّە ٔىێیە ثەوبرثهێٕیٓ: وەاڵَ

 . پێىیطتیّبْ ثە هەِبْ دوورثیٕی و هەِبْ ئیذیبٌیطتی ئەواْ هەیە
  

 ئێطتب دەثێ یەوەَ جبر چی ثىەیٓ؟: پرضیبر
 

دەثێ ثبزرگبٔی . ثبیەر ثەوە ثذەیٓ وە ضىوڕأی ثبزٔەیی دراو دووثبرە دەضت ثە ضىوڕأەوەوەی خۆی ثىبتەوە ئێّە دەثێ یەوەِجبر: وەاڵَ
ئێّە دەثێ ئەو تبلیىردٔەوەیە ثىەیٓ وە چۆْ دەتىأیٓ ضیطتێّی دارایی جیهبٔی . جیهبٔی پیػتىأی ثىرێت تب ٔەثێتە ئبثىوری خۆ پبراضتٓ

ئێّە دەثێ ئەو ثبزرگبٔییە ٔەثیٕراوأە وە . ئبغىراوردٔی ثەغذارثىواْ و ثبزرگبٔی گىاضتٕەوە ریفۆرَ ثىەیٓ، ثۆ ّٔىؤە ٌە پرضیبری
ِەترضییبْ ثۆ خەرجی ِەثەضتە وۆِەاڵیەتییەوبْ هەیە، راثگریٓ و هەِىو ئەوەی تب ئێطتب وەن ضیطتێّی ثبٔمی ضێجەر ٔبودەثرێٓ، 

 . رووثەڕوویبْ ثجیٕەوە
 

 یەوگرتىوەوبْ و ثەریتبٔیب چۀذە ٌەیەوتری دوورْ؟ ئبیب هەڵىیطتی ئەیبالتە : پرضیبر
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زۆر ثەروؤی، پێػڤەچىؤی ئەِریىییەوبْ جیبوازەو ئەوەی ئەوەی پەیىۀذیبْ ثە چۆٔێتی رەفتبروردْ ٌە گەي وەرەلە دراوییە : وەاڵَ

 .ی ٔیٓژەهراوییەوبْ یبْ ضەرِبیەپێذاْ ثە ثبٔمەوبْ هەیە، ٌەگەي رەفتبری وەاڵتە ئۆروپییەوبْ، جەوهەر
 

 ئبیب دەتىأیٓ ئەوەی ئێطتب ٌە ئەِریىب روودەدا ٌەگەي ئەو ضەردەِە ثەراورد ثىەیٓ، وبتێ ثەریتبٔیب وبرتێىردٔی ٌەدەضتذا؟: پرضیبر
 

ٌەوێ وەضبیەتی خبوۀىبری ضەرضىوڕهێٕەرو . ئەِریىب وەاڵتێىی زۆر پػتئەضتىورەو دأیػتىأەوەی هێسێىی ٌەثٓ ٔەهبتىویبْ هەیە: وەاڵَ
ثڕواَ وایە وە ئەِریىیەوبْ دەتىأٓ ٌە داهبتىودا پیػبٔی . ئەِریىب هەِیػە وەن وەاڵتێىی پێػڕەو دەِێٕێتەوە. پبٔیبی زٌهێس هەیەوۆِ

 .دەدەْ چ تىأبیەویبْ هەیەو ثەَ غێىەیەظ دەیطەٌّێٕٓ وە ٌە جیهبٔذا چ رۆڵێىی گرٔگ و ثەهێسیبْ هەیە
  .ضیطیرۆ، ضبزیذاوەو فٍۆریبْ ڤێرٔەر ثۆ ئەڵّبٔی ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ الٌی وایّىت ثۆ گۆڤبری

 
 

 .داریى فى گفتىگۆ ٌەگەي هەڵگری خەاڵتی ٔۆثً
 
 

 
 ئبیب ئەِە وبتێىی ضەختە ثۆ ئێىە؟. داریى فى، ضیبضەتی والیعی ئیّڕۆی ئیتبٌیب، هەِىو جۆرە ضبتیرێىی ثەزأذووە: پرضیبر

 
تێه ٌە ئیتبٌیب، ئەوۀذ ضبتیرٔىوضّبْ ٔەثىوە، غبٔۆ ثەجێذەهێڵٓ و پٍەوپبیەی هیچ وب. ضەردەِێىی زۆر ثەهەرەدارە. ثە پێچەوأەوە: وەاڵَ

 .جبدووگەرو وۆِیىەوبْ رەوتی گػتی پێىذەهێٕٓ و هۀذێىیبْ دەگەْ ثە ثەرزتریٓ پٍەی فەرِبٔڕەواییع. ضیبضییبْ دەضىەوتىوە
 

ێىە ٌەَ ِبوەیە ثەخۆتبْ ضىباڵتبْ ٌە دژی پەرٌەِبْ ئ. ٌەثەر ئەوە، فػبری وێجروێی ٔبو وەرتی گفتۆگۆوردْ، زۆر ثەرزثىوە: پرضیبر
 .ثەرزوردەوە، چىٔىە ثەردەواَ، ثیٕەرأی غبٔۆ، دەدزێ

 
ثۆ ِٓ وەن ٔىضەری . ئەوە وایە، ثەاڵَ ٌەهەِبْ وبتذا، ثە دەزو ئبرەزووەوە، ٍِّالٔێ ٔێىاْ ضیبضەتّەدارو ضبتیرٔىوضەوبْ هبٔذەدا: وەاڵَ

یە، ِبِەٌەی ٔبِبلىڵی دىىِەتی ضەرۆن وەزیرأێه وەن ضیٍفۆ ثیرٌطىۆٔی و ثرادەرەوبٔی ثجّەوەو، غبٔۆ، رووثەڕووثىؤەوەیەوی گەورە
 .   هەِىو هەفتەیەن ثە غبٔۆگەرییەوی ٔبِبلۆڵتر ثەضەر ثجەیٓ

 
 ٍِّالٔی زڵهێسەوبٔە؟-داریى فى دژی ثرٌطىۆٔی: پرضیبر

 
 .غەڕی ٍِّالٔی دوو خبوەْ پیػەی وۆِیىە: ثەغەرِەوە دەڵێُ: وەاڵَ

 
 ٔبترضٓ ٌەوەی ئەَ ٍِّالٔییە ثذۆڕێٕٓ؟: پرضیبر
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وبتێ ثیرٌطىۆٔی پبظ هەڵجژاردٔی ثۆ ضەرۆوبیەتی دىىِەت وەن وەضی یەوەَ ِبِەٌەی دىىِەتی تەزویروردٔی ثىدجە، ثێتبواْ : وەاڵَ
ی گۆڕی وە وای ورد، ثە ثەردەواَ ثەڵێ، ثیرٌطىۆٔی چۀذیٓ یبضب. ورد، پێّىاثىو، ثبغتریٓ ثبثەتُ دۆزیەوە ثۆ ٔىضیٕی پبرچەیەوی ضبتیر

ٌە دژی ئەو، هیچ : ئیّە ئیذی تىوغی دوودڵی ثىویٓ و ٌەو ثبوەڕەثىویٓ. دەثىو ِٓ و فرۀطبی هبوضەرَ، تێىیطتەوە ضەرٌۀىێ ثٕىوضیٕەوە
 .غبٔطێىّبْ ٔییە، ئەو ٌە ئێّە ثبغترە

 
 .تبْ ثڕی(ثرٌطىۆٔی)ىیثە ئبضبٔی ِێػ: پبغبْ ئێىە چبرەضەرە رادیىبڵەوەتبْ هەڵجژارد: پرضیبر

 
ئێّە دەِبٔىویطت غتێه پیػبْ ثذەیٓ وە ٌە رۆژی دواییذا، ٌەثەر . ، وبرێىی دوو دڵییە(L anomalo bicefalo)غبٔۆگەری: وەاڵَ

ثەو غێىەیە، ثیرۆوەی دۆثەڵ ِێػىّبْ ثۆ هبت، ٔیىەییەوی ِێػىی ثیرٌطىۆٔییە و ٔیىەوەی تریػی . ثبثەتی ٔىێ، وبتی ثەضەر ٔەڕوات
 . پیػبٔذأی پبرچە وۆِیذیبوەِبْ پێع ِبوەیەن وۆتبیی پێ هبت و والع ئێّەی ثەجێٕەهێػت. ىی پۆتیٕەِێػ

 
 ئبیب ضبتیر دەتىأێ پەڕەضۀذی غتەوبْ، ثگۆڕێ؟ دەتىأێ وبر ٌە ژیبٔی ضیبضی ثىبت؟: پرضیبر

 
ەوەو ٌێىۆڵیٕەوەی خۀذەوەرو تىٔذ، دەتىأێ ثە رێگبی زۆر پێىۀبٔ. ضبتیرێىی ثبظ دەتىأێ وێػەیەوی ئبڵۆز رووْ ثىبتەوە: وەاڵَ

ضبتیر گىِبْ ٌەالی خەڵه و خىدیػذا، درووضتذەوبت ثەوەی وە ئبوێٕە ثۆ ثیٕەراْ . ِبدەیەوی وغه وەن ضیبضەت، ٌە خەڵه ٔسیىجىبتەوە
 .       زۆر غت گەیػتىوە ئەگەر ضبتیرٔىوش ثتىأێت، رودی خەڵه تىٔذثىبت و ٌە خەوی لىوڵەوە ثێذاریبْ ثىبتەوە، ئەوا ثە. رادەگرێ

 
 ئبیب هەضتتبْ وایە ٌە ئیتبٌیب ثە تۀیب ٌەگەي ثێساریتبْ ثەجێّبوْ؟: پرضیبر

 
. ی ثّێٕیٕەوە>>گەرَ<<ئیّڕۆ زۆر وەش وای دەثیٕٓ وە ِرۆڤ دەثێ، هەڵچىؤەوبٔی پیػبْ ٔەدا، ثە. ٔەن تۀهب ٌە ئیتبٌیب: وەاڵَ

وە ٌە غتەوبٔی خۆی تێگەیػتىوەو دەتىأێ هەضتی خۆی وۆٔتڕۆڵ ثىبت و ثە هەِىو ئبوێه ِرۆڤ ٌەو ثڕوایەیە : ئەِەظ جۆرێىە ٌە تەغەر
ِرۆڤ خۆی ٌە پػت دڵڕەلیذا دەغبرێتەوە، تب . ٌە راضتیذا ئەَ جۆرە هەڵىیطتە، ِرۆڤ ثەرەو تەِەڵی و ترضٕۆوی دەثبت. ثیػۆرێتەوە

 .گىێی ثە غتەوبْ ٔەدا الیۀگیری ٔەوبت و ٌەگەي رەوتەوەدا ِەٌەدەوبت، تب ثەغذاری ٔەوبو
 

وەِتر ِبٔذووتبْ دەوبت وەن ٍِّالٔی رۆژأەتبْ ٌەگەي خەوی ( ریّیٕی)خەریىی چیٓ؟ تۀبٔەت ِەٌەوردْ ٌە هبویٕەهەواری: پرضیبر
 . ضىووی رۆغٕجیرییبٔە

 
ی وێطتگبی غەِۀذٔەفەر ثىو؛ ثبووُ ثەڕێىەثەر. ، ٔسیه ضٕىوری ضىیطرا(الگۆ ِبگیىرێ)وەن ِٕذاڵێه، ضباڵٔی ضییەوبُٔ ثیٕی، ٌە: وەاڵَ

لەت ئەو پرضیبرەی ٌە خۆی ٔەورد، داخۆ ئەو وبرە . دەیبْ ئۀتی فبغیطت و جىوی ثە غێىەی ٔبغەرعی ثەرەو ضىیطرا، دەپەڕأذەوە
. ثىبت هەروا ئەو وبرەی دەورد، چىٔىە دەثىایە ئەو وبرە. درووضتە یبْ ٔب، داخۆ ثەو وبرە، ژیبٔی خۆی و ئێّە دەخبتە ِەترضی یب ٔب

تێپەڕَ و ٔبِەوە (ضىیطرا-ئیتبٌیب)ِٕیع دەثىایە ٌە ضٕىورەوە. جبرێىیبْ ٔبِەیەوی ٌە ژێروراضەوەَ دروأذ. هەِبْ غت دایىیػُ واثىو
ٌە راضتیذا وبرێىی پڕ ِەترضی ثىو ثۆ دایىێه، ثەاڵَ دەثىایە ئبوا . ، وە پۀبثەرێىی ضیبضی ثىو(ئەضىۆٔب)ثگەیۀیٓ ثە ٔبضیبوەوەِبْ ٌە

 )...(    بضبٔی ئەو ئیػە ثىرێتثەئ
 .ی ضىیطری ئەَ گفتىگۆیە ٌەگەي وردووە و ئەِەظ ثەغێىییە(ڤێڵت فۆخە)رۆژٔبِەی
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 .رۆِبٕٔىوش خىضێ ضەراِبگۆگفتىگۆ ٌە گەي 
 .خەاڵتىەرگری ٔۆثً ثۆ ٌیتراتىر

 
 

ئبیب دادپەروەری وە پبڵٕەری ضەرەوی چەپەوبٔە، . ەوەٌْە رۆِبٔەوبٔتذا، زیبتر ٌە جبرێه ثبضی ئبِبٔجە ِرۆییە جیبجیبوبْ د: پرضیبر
 ثەغێىە ٌەو ئبِبٔجبٔە؟ 

 
. دادپەروەری؟  ِبٔبی چییە؟ ٌە ٔبوۀذی ثىؤی ِرۆڤذا زٔجیرەیەن ٌە ئبِبٔج دەثیُٕ وە تب ئێطتب ٔەتىأراوە، والیعی ثىرێ: وەاڵَ

ِٓ دەِەوێ ئەَ . بوغێىەوبٔیبْ، هێػتب ثە ثەردەواَ هۀىوەییٓدادپەروەری ثەغێىە ٌەوأە، چىٔىە پێىەوە ٌەگەي ئبزادی و ئبوبرە ه
وێػەوە ئەوەیە، ِٓ ٌە ضەردەِێىذا دەژێُ، هێػتب ٌیى ثبرەیەوە وىرتیهێٕبوە، ثەاڵَ ِٓ . داثٕێُ(رێىەوتەوبٔی ژیبٔی ِرۆیی)ثبرودۆخە ثە

دادوەری و دیّىوراضی ٌە هەِبْ . ە ئیّڕۆ ثباڵدەضتەهەرگیس گۆِبُٔ ٌەوە ٔەثىوە وە رۆژێه دێت، دادگب ثەَ غەرِەزارییە، ٔبِێٕێتەوە و
ِرۆڤ چۆْ دەتىأێ ثبش ٌە دیّىوراضی . ثىؤی ٔییە>>دیّىوراضی<<ٌەَ روأگەیەدا، ِٓ زۆر رادیىبڵُ، چىٔىە ثۆ ِٓ. ٔەخۆغی دۀبڵێٕٓ

ْ و هەڵجژاردْ و ئەِە و ئەوەظ ثىبت، ئەگەر دەضەاڵتی والیعی، هەِىو غتێه ثێ، تۀهب دیّىوراضی ٔەثێ؟ ئەدساثی ضیبضی، پەرٌەِب
ثێ گىِبْ، دەتىأٓ دىىِەتێه . هەِىو ئەوأە، ٌۀبو ثەرثەضتێىذا، رۆڵی خۆیبْ دەگێڕْ وە زۆرثەی ِرۆڤەوبْ دەضتیبْ پێٕبگبت. هەیە

یبٔیبْ ئەوأەی وا ٌەضەر ثبرودۆخی ژ. هەڵجژێرْ و دۀگ ثە دىىِەتێىی تر ثذەْ، ثەاڵَ ئەوە گۆڕأىبرییەوی زۆر ثەدی ٔبهێٕێ
وۆِپبٔیبوبٔی دراوی ثبٕٔبضیىٔبٌیسَ، خبوەْ وبرە دراوە جیهبٔییەوبْ و ثەڕێسە . ثڕیبردەدەْ، ٔبتىأٓ دەضەاڵتەوەیبْ ٌێ وەرثگرٔەوە

وۆال رێ ٔبدا ثەوەی، ٌەالیەْ هەر غتێىی ترەوە، -وۆِپبٔیبی وۆوب. گەورەوبٔیبْ، رێ ٔبدەْ ثەوەی دەضەاڵتەوەیبْ ٌە ثىرییەوبٔیبْ داثجڕْ
ثە ٌەثەرچبوگرتٕی . ٔەخێر، دىىِەتەوبْ، ثۆ ِٓ، ٌە وۆِیطبری ضیبضی دەضەاڵتە ئبثىورییەوبْ ٔەثێ، هیچی تر ٔیٓ. ىێٕی ٌەق ثىرێغ

 . ئەَ ثبرودۆخەدا، گفتىگۆوردْ ٌە ثبرەی دیّىوراضی ثۆ ِٓ، هیچی تر ٔییە، ثێجگە ٌە روخطبری وەهّێىی گەورە
 

 ...دیّىوراضییەدا، وۆِەڵىىژی ترضٕبن، ئۀجبَ دراوەثەاڵَ خەثبتىردْ ٌە پێٕبوی ئەَ : پرضیبر
 

ئەوەی ٌە هەِىوی ترضٕبوتر ثێت، ئەوەیە وە زۆرثە، ئەو ِبفەی ٌێ وەردەگیرێت ٌە دژی ئەَ پەیىۀذییەو ثەو ئبِبٔجە . ثێ گىِبْ: وەاڵَ
وبتێ ِٓ وێٕەی جەِبوەر و . بٔذاْ ثىەْئێّە دەزأیٓ وە هەزاراْ وەش دەتىأٓ خۆپیػ. خۆپیػبٔذاْ ثىەْ، پەیىۀذییەوبٔیبْ، ثگۆڕْ
 ثۆچی رێی ثەوە دەدەْ؟: درووغّەوبٔیبْ دەثیُٕ، پرضیبر ٌە خۆَ دەوەَ

 
 وەاڵِەوەتبْ چییە؟: پرضیبر

 
ثەاڵَ ئەگەر . ٌەثەر هەِبْ هۆ، وەوى ئەوەی تب رادەیەن تبوأىبری پػتگىێ دەخەْ، تب ثتىأٓ ثیبٔىو ثۆ ثىؤی پۆٌیص ثهێٕٕەوە: وەاڵَ
ێه ثجڕْ، ئەوا وەن ثیبٔىویەن ثەوبردەهێٕٓ ثۆ ثەوبرهێٕبٔی تىٔذوتیژی ٌۀبو ضیبضەتی ئبضبیع و تب ثەو ضٕىورە ٔەگبت، دەزگبی ضٕىور

ئبضبیع ٌە ئبضتێىی لجىوي وراو، پبغەوەظ دەوبت و ٌەو رۆژەوە وە جەِبوەر تۀهب درووغّەوبٔیبْ ثەرزٔبوۀەوە، ثەڵىى هبوار 
 .)...(دەوەْ، ئەو وبت دەثیٕیٓ ثەهبی دیّىوراضی ٌەَ رۆژەدا، چۀذەوداخىازی زیبتر>!ثەضە<دەوەْ

 
، وێػەی ضەرەوی ٌەوەدا دەثیٕێ وە فبغیسَ ٌە ئەضپبٔیب هەرگیس ٔەڕوخبوەو هێػتب ثەغێىە (رۆزا ریگبش)ژٔۀىوضەری وەتەٌۆٔی: پرضیبر

 .ٌە دەضەاڵت
 

ثب جبرێه ٌە ضٕىوری ئەضپبٔیبوە تەِبغبی پىرتىگبي . روپبدا هەیەِٓ دەِەوێ هۀگبوێىی زیبتر داثٕێُ، هێػتب فبغیسَ ٌە ئۆ: وەاڵَ
ٌەوێ پیبوێه ثە ٔبوی ثیرٌیطىۆٔی ثە زِبٔذرێژی، دەضەاڵت ثۆ خۆی . ثىەیٓ یبْ ثب تەِبغبی ئەو ٔىأذٔە خەِٕبوەئیتبٌیب ثىەیٓ

ی ٌێ >>ٔىێٕەری گەي<< ئەوە ٔییە، ٔبوی وەرگرتىوەو ٌەالیەْ ثەغێىی پەرٌەِبٔەوە، پػتگیریىرا، ئەو پەرٌەِبٔە وە دەِێىە غبیبٔی
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وبتێ . ٌە روَ رایگەیبٔذ وە چیتر ثەرتیٍخىاردْ ٌە ئیتبٌیب ثىؤی ٔییە( پبرێسەری گػتی دەوڵەت)پێػی ضبڵێه، ئۀتۆٔی دی پیترۆ. ثٕرێ
ٍیبْ ثە ضیبضەتّەدارەوبْ دەدا جبراْ دەضەاڵتذارە ئبثىورییەوبْ، ثەرتی: وەاڵِەوەی رووْ ثىو. پرضیبریبْ ٌێ ورد، ئەوە چۆْ وای ٌێ هبت

تب پػتگیری ٌە ئبِبٔجەوبٔیبْ ثىەْ، ثەاڵَ ئێطتب دەضەاڵتی ئبثىوری و ضیبضی ٌە ئیتبٌیب، وەوتە دەضتی یەن وەش، ثۆیە پێىیطت ٔبوب، 
 .ثەرتیً ثذرێ

 
طتی وۆِىٔی<< ثە وىرتی ئێىەیبْ ثە( -L Osservatore Romano -ال ئۆزیرفبتۆرێ رۆِبٔۆ)رۆژٔبِەی: پرضیبر

 .ٔبوثرد>>وەڕضىەر
 

ِٓ خۆَ وەن وەضێه . ئەوە یەوەِجبر ٔییە گىێُ ٌە غتی وا ثجێت، ثەاڵَ ِٓ پێّخۆغە، خۆَ ثە وۆِىٔیطتێىی ئبزادیخىاز ٔبوثٕێُ: وەاڵَ
ئەوأەی ِٓ هەوڵذەدەَ تبوأجبراْ و ثبرودۆخی . دەثیُٕ وە ثە ثێ چۀذوچۆْ، ثەرگری ٌە ئبزادی دەوەَ و لجىوڵی هەِىو غتێىیع ٔبوەَ

ثۆچی؟ ٌەثەرچی؟ ثۆ وێ؟ ثۆ ِٓ ئەَ ضێ خبڵە، پرضیبری ئەوپەڕی : وە دەیبٔەوێ ژیبّٔبْ ثەڕێىەوە ثجەْ، ٌە ضێ پرضیبردا ثپێىَ
ثە دەضتپێىردْ ٌەَ پرضیبرأەوە، ِرۆڤ دەتىأێ زٔجیرەیەن ٌە یبضبوریطب لجىوڵ ثىبت یبْ ِرۆڤ دەتىأێ ثە ٌێىذأەوەوە، . ثٕچیٕەییٓ

 ثۆچی؟ ٌەثەر چی؟ ثۆ وێ؟: ِرۆڤ ٔبثێ هەرگیس لجىوڵجىبت، ئبزادییەوەی ٌێ وەرثگرٔەوە ٌە پرضیبروردٔی. ثگرێرەخٕەیبْ ٌێ 
 

دزیت ٌێ <<ثب ٌە دواییذا هەوڵ ثذەیٓ، ِبٔبی چۀذ زاراوەیەن ضەرٌۀىێ ثذۆزیٕەوە و ئێّە وەن ئیذواردۆ گبٌیبٔۆ وتىیەتی: پرضیبر
 .ر وەاڵَ ثذۀەوەثە گىێرەی راڤەوردٔی خۆت، یەوطە>>ثىەیٓ

 
 چەپ؟: پرضیبر
 گىِبْ: وەاڵَ

 ِبفی ِرۆڤ؟: پرضیبر
ِٓ دەِەوێ دسثە چەپەوبْ تۀهب ئەو ئبِۆژگبرییە ثذەَ وە هەِىو ئەوەی ثۆ . ٌەَ ثبرەیەوە وەاڵِێىی ٔەختێ درێژ دەدەِەوە: وەاڵَ

دا ٌە 1948ە و ٌە>>یبٔذٔی گػتی ِبفی ِرۆڤراگە<<ِرۆڤەوبْ پێػٕیبریذەوەْ، ٌە ثەڵگۀبِەیەوی ثۆرژوازی دەثیٕرێت وە ٔبوەوەی
ٌەو ثەڵگۀبِەیەدا، هەِىو غتەوبْ . هەِىو ئبِبٔجەوبٔیتر، ثێىەڵىٓ، هەِىو پڕۆگراِەوبٔیتر، گێژِبْ دەوەْ. ٔیىیىرن ثڕیبری ٌەضەردراوە

 .ثیخىێٕٕەوە و جێجەجێی ثىەْ. گىتراوە
 ضۀذوولی دراوی جیهبٔی؟: پرضیبر
 .خبوەْ دراوە: وەاڵَ

 ئبزادی؟: رپرضیب
 هەِىو غتێه ٌە پێٕبویذا: وەاڵَ

 ضبراِبگۆ؟: پرضیبر
 .ئەوەی دەتىأێ ثیىب، دەیىب: وەاڵَ

 وىثب؟: پرضیبر
ِٓ ئێطتبظ هەر دۆضتێىی وىثبَ، ثەاڵَ ئەو ِبفە ثەخۆَ دەدەَ، چۆْ ثیردەوەِەوە، وەن . ِٓ پەیىۀذیُ ٌە گەي وىثب ٔەپچرأذووە: وەاڵَ

 .ە گرٔگ دەزأُخۆی دەریججڕَ، وبتێ گىتٕی ث
 

 هبڕاڵذ ٔىیجەر          : ٌە ئەضپبٔییە ثۆ ئەٌّبٔی
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 Naomi Kleinگفتىگۆ ٌەگەي 

 .رۆژٔبِۀىوضی وۀەدی و یەوێه ٌە لطەوەرأی ثسووتٕەوەی دژ ثە جیهبٔگیری
 

 
ەْ و ِەثەضتبْ ئەوەیە ضەرٌۀىێ ٌەضەر دەو(ثسووتٕەوەی ثسووتٕەوەوبْ)ٌە گفتىگۆیەوی وىرتبٔذا، ثبش ٌە ئۀتی وٍۆثبٌیسیرؤگ وەن

 ئبضتی جیهبْ، داوای دیّىوراضی ثىرێ؟
 

ِٓ دڵٕیبٔیُ ٌەوەی داخۆ ثەراضتی رۆژێه ٌە رۆژەوبْ ٌەضەر ئبضتی وٍۆثبٌذا، جیهبْ دیّىوراضی دەوەیٓ، ثەاڵَ ِٓ ٌە هەِىو : وەاڵَ
ثە رێگبی چبالوییە -و ٌۆوبٌی، ثەدەضتّبْ ثىەوێت دبڵەتێىذا ثڕواَ وایە وە دەثێ دیّىوراضی زیبتر ٌە ضەر ئبضتی ٔبوچەیی

ِٓ ثبش ٌە گەڕأەوە ثەرەو ٔبوچەگەرایی یبْ داثەزیٓ ٌە دیجبتی ٔێىٔەتەوەی ٔبوەَ، ثەاڵَ ِٓ وا ثیردەوەِەوە وە ئێّە . -جیهبٔییەوبٔەوە
. وبٔی وەاڵتە جیبجیبوبْ یبْ ٔبوچەوبْرەوتێىی گػتی دەثیٕیٓ ٌە ٔبو چىارچێىەیەوی جیهبٔیذا، ثۆ ثەرگریىردْ ٌە ِبفە دیّىوراضییە

ِەضەٌەوە ئەوەیە، . رێىخراوو گروپە ٔیىٔەتەوەییەوبْ ثە ثەردەواَ ثەهێستر ٌە پێٕبو ثەرژەوۀذییە ٔبوچەیی و ٌۆوبٌییەوبٔذا، وبردەوەْ
 . ثە رێگبی تۆری جیهبٔی غىێٕە ثچىوەوبٔەوە، ضەرٌۀىێ داخىازی دیّىوراضیی زیبترثىەیٓ

 
هەڵەی ٔیىی، ئەدیذاش و گبة . رەخٕە ٌە پەرەضتٕی ثبزار ٌە وىِەڵگبی ثەوبرثردٔی رۆژئبوا، دەگرNo Logoْێجەوەتبٌْە وت: پرضیبر
 چییە؟ 

ئەو . ٌە وتێجەوەِذا ٌێتۆژیٕەوەی ئەو ضیبضەتە دەوەَ وە ٌە گەي ثبزاڕدا غێىەی ژیبْ ٌە ثری فرۆغتٕی ثەرهەَ، ثەثەرهەِذەهێٕٓ
ئەگەر خبوۀىبرەوبْ ثڕیبر ٌەضەر ئەوە ثذەْ،  ِبروەی ضتیٍی ژیبْ . ە وۆِەڵگە و وٍتىورەوەِبْ دەوەْضیبضەتە هەِیػە ثە روؤی وبر ٌ

ئەِە ِبٔبی وایە، ئەو ِرۆڤبٔە وە . ٌە ثری ثەرهەَ ثفرۆغٓ، دەثیٕٓ چىؤەپێػەوەی ثەرهەِهێٕبْ وەن چىؤەپێػەوەی ِبروتیٕگ و دێسایٓ
 .وەن ثىؤێىی زۆر ثێ ثبیەر چبویبْ ٌێ دەورێثەرهەِەوبٔیبْ ثە ثەرهەِذەهێٕٓ و دەفرۆغٓ، 

 
 ئەِە ِبٔبی چییە؟: پرضیبر

 
ئێّە دێسایٓ دەخەیٕە ثبزاڕەوە، ئێّە ٌێذەگەڕێیٓ وەضبٔیتر، ثەرهەِەوبّٔبْ، : وتی(خبوۀی ئەدیذاش)دریفىش-رۆثێرت ٌىیص: وەاڵَ

هەڵپەرضتٓ، ثۆغبییەن پڕدەوۀەوەو ( Labels)وِبروە: ئەوەی ٌە دوای ثەرهەِهێٕبْ روودەدات، ئەِەیە. ثەرهەَ و ثەوبرثهێٕٓ
گبڵتەجبڕییەوە ئەوەیە، پەرضتٕی ِبروەوبْ ٌەثەر ئەوە وبریگەر ٔبثٓ، چىٔىە ئێّە پێاڵوی . داواوبرییەوی ٔبضرووغتی درووضتذەوەْ

پی زیبترِبْ دەوێت، ثۆیە زۆر خێرا پێىیطتیّبْ پێیبْ دەثێ، ثەڵىى ٌەثەر ئەوەیە، ئێّە پێاڵوی راوردْ و ٌەپتۆ(ٌەپتۆپ)راوردْ یبْ
وەواتە ئەو . پێاڵوی راوردْ و ٌەپتۆپ وەن غتێه دەفرۆغرێٓ وە ٌەگەي ئبزادی، خۆغەویطتی و وۆِەڵگب و دوارۆژ پەیىەضتیبْ هەیە

ثۆچی ئێّە وۆِەڵگەیەوی ئەوۀذە خراپیٓ وە دەثێ پێىیطتییەوبّٔبْ ثەغێه ثٓ ٌە غتێىی : پرضیبرە وە ثەراضتی دەثێ ثیىەیٓ ئەِە
 گەورە تب ثەغێىەیەن پڕیبْ ثىەیٕەوە وە ٌەواییذا ثە خۆِبْ ِبٔبوەی ٌە ثەرهەِی ِبروەوبٔذا، دەرثهێٕیٓ؟ 

 
تب دێ ِرۆڤەوبْ ترضیبْ . جیهبٔییٓ"لۆٔبغی وۆِەڵگبی پۆضت ِەدۀی"ٌە وتێجەوەتبٔذا ٔىضیىتبٔە وە ئێّە ٌەضەرە رێگبیٓ ثەرەو: پرضیبر

 ۆژدا، وێ دىوّڕأی جیهبْ دەوبت؟ِ  ٌە دوا. ا، ٌەضەرە رێگب ثەجێ ثّێٌٕٓەوە هەیە، دیّىوراضی، ٌە جیهبٔگیریذ
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: ٌە دوا رۆژدا ثڕیبر دەدرێ وە ئێّە ثە رێىخطتٕە فەرِی و تێڕاِبٔەوبّٔبٔەوە، ثەرگری ٌە وۆِەڵگبیەوی ِەدۀی دەوەیٓ: وەاڵَ
ثەخۆ، فێروردٔێىی زیبترو ضۀذیىبیەوی ثەهێس ثەهێسوردٔی دیّىوراضی ٌە ضەر ئبضتی جیهبْ و ٌۆوبٌی پەیىەضتی ثە ِیذیبیەوی ضەر

ٌەالیەْ دەزگب ضیبضیی و ئبثىورییە : ئەوەی ثەڕاضتی پبڵ ثە خەڵىەوە دۀێت ثۆ ضەر غەلبِەوبْ ثڕۆْ، دیّىوراضی ٔىێٕەرایەتییە. هەیە
ئێّە دەثێ . وێ دىوّڕأی وێ دەوبت ٌە وۆتبییذا دەرٔبوەوێ، وێ وێی هەڵجژاردووە و. جیهبٔییەوبْ یبْ ٌەالیەْ خبوەْ وبرە زٌهێسەوبٔەوە

وریبثیٓ ٌەثبرەی تىڕەییە رەواوبٔی ِرۆڤەوبْ ٌە ثبرەی ژێروەوتٕی دیّىوراضی ٔىێٕەرایەتی، ٔەثب راضتڕەوەوبْ وە ثەغێىەیەوی 
بوە ئۆوەی، دیّىوراضی ٔبتىأی وبرثىبت، ئەِەیە پی: پۆپۆٌطتبٔەی ٔبضراودا ضىودوەرثگرْ و یبری ثە دەضتەوبْ ثىەْ و ثڵێٓ

 .   ثەهێسەوەتبْ
 

 ئێّە چۆْ دەتىأیٓ ثرگری ٌە دیّىوراضیی و وۆِەڵگبی ِەدٔی ثىەیٓ؟: پرضیبر
 

ِٓ پێُ وایە ئەوە . ِٓ ثبوەڕەَ وایەـ تۀهب ثە ریفۆرِىردٔی ثەهێسی دەزگب ٔیىٔەتەوەییە وٍۆثبٌەوبْ، دەضتىەوتّٕبْ وەِذەثێت: وەاڵَ
ئێّە . ئێّە، ٌە ئبضت دیّىوراضیذا، لەیرأێىی لىوڵ ثەڕێىەدەثەیٓ. هبٔییەوبٔەوە هەیەزیبتر پەیىەضتی ثە گرێذأی تۆڕە فەرِییە جی

ٔبتىأیٓ ئەَ وێػەیە ٌە ضەر ئبضتی جیهبٔی چبرەضەرثىەیٓ، پێع ئەوەی ٌە ضەر ئبضتی ٔبوچەیی ٔەیىەیٓ ثە ثبثەتی گفتىگۆو 
: ەضەرخۆوە ٌە ضەرەتبوە دەضتیپێجىەیٓ، ثەاڵَ وەن پێػتر وتُئێّە درووضتىەری چبرۀىوضی خۆِبٔیٓ، واتە ئێّە دەثێ ثە ٌ. ٌێىذأەوە

 .ئەِە ِبٔبی هۀگبؤبْ ٔییە ثەرەو دواوەوە، ثەڵىى هۀگبوێگٓ ثەرەو ثەیەوەوە گرێذأی جیهبٔی یەوێتییە دیّىوراضییە ثچىووەوبٔە
 .          ضىپبش ثۆ وفتىگۆوەتبْ

 .ضبزدراوە( وۆَ. فٍىتێر)تیئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ ثە پێىەوە وبردْ ٌە گەي ضبی 
  

 
 

 
 

 (هەڵگری خەاڵتی ٔۆثً)گفتىگۆی گبثریً گبرضیب ِبرویس
 .ٌە گەي وۆِبٔذۆ ِبروۆش

 
ئێىەو ثسووتٕەوەوەتبْ . ثۆ ئێّەی وۆٌۆِجی، وبتێ گىێّبْ ٌە پەیڤی پێػّەرگەوبّٔبْ دەثێ، دیطىۆرضەوبٔیبْ،ٍِیتبرضتبٔە ٔییە: پرضیبر

 ٓ و چۆْ وەضپی ئەو جۀگە دەوەْ وە ئێىە راثەرایەتیتبْ ورد؟ چۀذ ٍِیتبریطت
  

ضەروردەی ٌەغىرێىە، ثەاڵَ ٌەغىرەوەِبْ زۆر تبیجەتّۀذە، "ضىپ وۆِبٔذأت"ئێّە ٌەغىریٓ و ثىٔیبدەوەی ٍِیتبرییە؛ ِبروۆضی: وەاڵَ
ىرێىی ضەیرەو ٔبچبروراوە چەن هەڵجگرێ تب ثبوەڕ ٌەغىرەوەِبْ فیگ. چىٔىە پالْ دادەڕێژێ تب ثۆ ِبوەیەوی درێژ، وەن ٌەغىرێه ٔەِیٕێ

ئەگەر . ثەَ ِبٔبیە، ثسووتٕەوەوە دواڕۆژی ٔییە، ئەگەر ضەرثبزییبٔە ثۆ پێػەوە ثڕوات. ثە وەضبٔیتر ثهێٕێ وە ِبفی هەیە
ٌەوەظ . غىطت دەهێٕێ ضەرثبزی ثەردەواَ ثێت، وەن ئەڵتەرٔبتیڤێىی ئیذۆٌۆژی وجیهبٔجیٕی،-وەن ثىٔیبدێىی چەوذاری( ضبثبتیطت)ٌەغىری

 .ئەِە ثۆ ئێّە، ِبٔبی  غىطتییە. خراپتر ئەوەیە ئەگەر دەضەاڵت ثەدەضتەوە ثگرێت و خۆی وەن ٌەغىرێىی غۆڕغگێڕ ئبِبدە ثىبت
 

ئێىە خۆتبْ وەن دەرثڕی هەڵىیطتی گروپە وۆِەاڵیەتییەوبْ پیػبٔذەدەْ و ثەڕوؤی ٌە ترادیطتىٔی چەپەوبٔی ئەِریىبی التیٓ، : پرضیبر
 .جیبوازْ
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ئەوەی ٌەالی چەپە غۆڕغگێڕەوبٔی ئەِریىبی التیٓ ثەرچبوَ ٔبوەوێت ئەوەیە خەثبتەوەیبْ گەالٔی ئیٕذۆ ٔبگرێتەوە وە ئێّەی : وەاڵَ
ٌەو ثبرەیەغذا، ئێّەی گەالٔی هیٕذۆ ثە هیچ غێىەیەن، وەِبیەتییەوی ثچىن ٔیٓ، . ضبثبتیطت ثەغێىیٓ ٌێیبْ و وەِبیەتییەوبٔی تریع

رێىخراوە ِبروطیطت ٌیٕیٕطتەوبْ ثۆ ِبوەیەوی درێژ، ئەو گروپە گىایە . هۆِۆضیىطىاٌەوبْ، ٌێطپ و ترأطیىطىێٍەوبْهەر وەن 
هۆِۆضێىطىێٍەوبْ، چىٔىە ِرۆڤ ثە ترضٕۆن و ٔبپبویبْ دەزأێت، ثە گػتی ثە گىٔجبویبْ ٔەدەزأی ثۆ : پەراوێسأە، ٌەثەرچبو ٔەدەگرت

 ... و لطەی لۆڕی تر....هەروا گەالٔی ئیٕذۆ ثە دواوەوتىو و فبوتۆری پەوخطتٕی ثەرهەِهێٕبْ دەزأٓ. داِەزرأذٔی دەوڵەتی ضۆضیبٌیطتی
هەر پێػڕەوێه پێی وایە، خۆی . ئێّە ثە پێچەوأەی رێىخراوە گرٌیبییەوبٔەوە، ٔبڵێیٓ ئێّە ٔىێٕەرایەتی زۆرثەی دأیػتىاْ دەوەیٓ

 . لطەدەوەیٓ، تۀبٔەت ثۀبوی هەِىو هەژارو ژێردەضتەوبٔی گەٌەوەوە، لطە ٔبوەیٓئێّە ثۀبوی وەِبیەتییىەوە . لطەوەری زۆرثەیە
 

ضبڵە 70ٌە ِەوطیه وە ِبوەی ( PRI)دسیی . ئێىە و ضبثبتیطتەوبْ زیبتر ٌە هەر الیۀیىی تر، زۆر رێستبْ ٌێ دەگیرێت: پرضیبر
وبْ، ثۆ ثەردەَ وۆٔگرێص ئبِبدەوردووەو ئێىەظ (ئیٕذۆ)ەیدەضەاڵتذارە، ٌە هەڵجژاردٔەوبٔذا، دۆڕأذی، پڕۆژەی یبضبیەن ثۆ ٔبضٕبِ

 ئێىە چۆْ ثبرودۆخەوە دەثیٕٓ؟. دەتىأٓ ٌە گەٌیبٔذا ٌەثبرەی ئەو پێػٕیبرە گفتىگۆ ثىەْ
 
 

ثەیەوذا هەڵػبخبٔذّٔبْ . ەوەی ئێّە(ضەعبتە ٌُ)ثبرودۆخەوە وەن خەثبتێىە ٌە ٔێىاْ ضەعبتی دیبروردٔی هبتٕی ضەرۆن فىوص و: وەاڵَ
ییەوەی (ٌُ)ە گژیەوتر ٌەثەر ئەوەیە داخۆ ئێّە خۆِبْ ٌە گەي ضەعبتی ئبِبدەثىؤەوە دەگىٔجێٕیٓ یبْ ضەرۆن فىوص ٌەگەي ضەعبتەث

ئەو و ئێّەظ دەثێ تێجگەیٓ وە هەردووەاڵِبْ دەثێ ثە ضەعبتێىی . ٔە یەوەِیبْ و ٔەیع دووهەِەوەیبْ دەورێ. ئێّە خۆی دەگىٔجێٕێ
ئێّە ٌەضەر زەِیٕی ِەوطیىۆ ضیتی وە . ێه وە ریتّێه ثۆ دیبٌۆن و ٌە دواییػذا ثۆ ئبغتی پیػبٔجذاتهبوثەظ ئیع ثىەیٓ، ضەعبت

رێىخراوەوەی ئێّە ٌە ثەراِجەریذا، زۆر ثێىەڵىە ثۆ . ٔبوۀذی دەضەاڵتە، راوەضتبویٓ و ٌەوێذا، وە تىێژی ضیبضی، رەگىڕیػەی داوىتبوە
ٌەو ثەری ثەرەوەوە، . ئێّە ٔبالیەق و دڵٕیبییّبْ ٔییە، ثەاڵَ ٔیبزێىی ثبغّبْ هەیە. بضیضیبضەتىردْ، ٌەالیۀی وەِەوە ثە غێىەیەوی ضی

 .ئەوأە راوەضتبوْ وە غتەوبْ ثە ثبغتریٓ غێىە دەزأٓ
پتر ٌە جبرێه، ِەضەٌەوە ٌە ثبرەی ئەو ٍِّالٔییەیە، داخۆ دوارۆژی ضیبضی ٌەالیەْ چیٕی ضیبضەتّەدارەوە پڕ دەورێتەوە یبْ ٌەو 

وبتێ . ٌێرەغذا پێّىایە ٔە یەوەِیبْ و ٔە دووهەِەوەیبْ، ضەروەوتٓ ثەدەضتذەهێٕێ. ایەوە پێىذێت وە ئێّە ٌەگەي خۆِبْ دەیهێٕیٓثیروڕ
ئێّە جۀگّبْ دەورد دەثىایە داخىازی ثخەیٕە ثەردەَ  دىىِەت، ئێطتب ثۆ ئەوەی ئبغتی داثّەزرێٕیٓ، دەثێ ٔەن تۀهب دىىِەت، ثەڵىى 

ئێطتب تۀبٔەت ِێسی گفتىگۆغّبْ ٔییە وە ئێّە و دىىِەت ٌە دەوریذا . ە ثەردەِی هەِىو دەوڵەتی ِەوطیهداخىازییەوە ثخەیٕ
 .دأػتٕەوبّٔبْ ضبزثذەیٓ

ئێّە دەثێ یەوەِجبر، تەختەضبزی ثىەیٓ و ئەروەوەِبْ ئەویە ثڕوا ثە دىىِەت ثهێٕیٓ وە ئێّە ئەو ِێسە درووضتذەوەیٓ و دىىِەتیع 
 .ئەگەر گفتىگۆِبْ ٌەگەي ٔەوبت، دەدۆڕێٕێت. تىگۆ ثىبت و ٌەوێڕا ثراوەدەثێتدەثێ ٌە گەٌّبٔذا گف

 
ئبیب ئەو دیبٌۆوە وە ئێىە پێػٕیبری دەوەْ، پیبدەوردٔی فۆرِێىی ٔىێی ِبفی هبوثڕیبردأە یبْ ٌەپػت ثڕیبرگەٌێه راوەضتبوْ و : ِبرویس

 وبِەیبْ دىىِەت لجىوڵی دەوبت و ئێىەظ ثە پێىیطتی دەزأٓ؟
 

ئەوەی . دیبٌۆن واتە تۀهب رێىىەوتٓ ٌەضەر ئەو یبضبوریطبیبٔە وە ثۆ ئەوەی ٍِّالٔی ٔێىاْ هەردووەاڵِبْ ٌەضەر هێڵێىی تر ثڕوات: َوەاڵ
دەثێ (فسیتە فىوص. )ٌەضەر ِێسی گفتىگۆوە دادۀرێت،  ِۆدێٍێىی ئبثىوری ٔییە، ثەڵىى ئەو پرضیبرەیە وە چۆْ ٌەثبرەیەوە گفتىگۆ ثىەیٓ

ٌەَ گفتىگۆیەدا دەثێ ئەوەِبْ دەضتجىەوێت وە ئەو وەضبٔە روویبْ . یەوە"رێىی"جگبت و ٌە گفتىگۆیەوە ٔبثیٓ ثە جەِبعەتیٌەَ خبڵە تێ
. ئەِە ئبضبْ ٔییە. پۆغیىە دەتىأٓ ثە رێسو دىرِەتەوە هۆڵەوە ثەجێجهێڵٓ و جبرێىی تریع وەش ٔبچبر ٔەورێ پۀب ثۆ چەن ثجبت

 .ٌە ضیبضەتذا ِرۆڤ هەِیػە دەتىأێ خۆی الثذات. جۀگذا ٔبتىأرێت زۆر غت چبوجىرێتەوەجۀگىردْ ئبضبٔتر ثىو، ثەاڵَ ٌە 
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پبرچەیەوی گرێذراوتبْ ثە ٍِەوەیە و وٍێتەیەوی غڕتبْ ٌەضەرەو ٌە هەِبْ وبتذا، ٌەِپەیەوی : ورأەوەی ئێىە ٔبئبضبییە: ِبرویس
ڕٔی پەیىۀذی وردٔتبْ پێیە و ضەرو ضەعبتێه ٌەضەر هەردوو دەضتتبْ ثچىویػتبْ پێیە وە ٌێرە پێىیطتیتبْ پێی ٔبثێ؛ ئبِێرێىی ِۆدێ

 ئبیب ئەوأە ضّجۆٌٓ؟ ئەو پۆغبوبٔە ِبٔبیبْ چییە؟. ثەضتىوە
 

جیهبزەوە ثۆ پەیىۀذیىردٔە ثە هێسی ئبضبیع و وەضەوبّٔبْ ٌۀبو دارضتبْ تب ثتىأٓ پەیىۀذیّبْ پێىەوە ثىەْ ئەگەر : ِبروۆش
ضبْ )ٍِپێچەوە رۀگ ضىورو ٔىێ ثىو وبتێ ئێّە پێع دەوت ضبڵ. ئێّە زۆر هەڕەغەی وىغتّٕبْ پێ گەیػت. ەوێػەیەویبْ هبتە پێػەو

. ضبڵییەوە ٌەضەروردووە، ٌەو وبتەوە وە ثۆ ٔبو دارضتبٔی الوبٔذۆٔب هبت18ُوٍێتەوە ثە تەِۀی . ِبْ وەرگرتەوە(دی الش ِ  وریطتۆثً
ئەگەر ِیٍی هەردوو . وردووتە دارضتبْ و ئەوی تریػیبْ ٌە وبتی تەلەثڕەوە هەڵگرتىوە ضەعبتێىیػیبْ ٌەو وبتەوە هەڵذەگرَ وبتێ رووَ

پبغبْ . ضەعبتەوە هەِبْ وبتژِێر پیػبٔجذەْ، ِبٔبی ئەوەیە، ثسووتٕەوەی تطبثبتیطتەوبْ وەن ٌەغىرێىی چەوذار، وۆتبیی پێذێت
 .لۆٔبغێىیترو دیطبثی وبتێىی تر، دەضتی پێذەوبت

 
 ٕذٔەوەظ دەوەوْ؟فریبی خىێ: ِبرویس

 
ثەڵێ، ئەی ئەگەر ٔەخىێٕیٕەوە، چی ثىەیٓ؟ ٌۀبو ٌەغىردا، ضەرثبزەوبْ، وبتەوەیبْ ثۆ پبوىردْ و ٔىێىردٔەوەی چەن و : ِبروۆش

 . ٌە دبڵەتی ئێّە، چەوەوبْ، وغەوبٔٓ، دەثێ تەلەِۀییەوبّٔبْ ثە ثەردەواَ ثە ٌیتراتىور ٔىێ ثىەیٕەوە. فیػەوەوبٔیبْ ثەوبردەهێٕٓ
 
 چۆْ ثەِە گەیػتىوْ؟. هەِىو ئەو فۆرِە وە ئێىە دەڵێٓ و هەِىو ٔبوەڕۆوەوەی پػتخبٔی زأیٕێىی ٌیتۆاتىوری جذدی پیػبْ دەدەْ: برویسِ
 

ئێّە ژیبْ ٌە دووتۆی وغەدا دەثیٕی و . ٌە خێسأەوەِبٔذا، ووغە رۆڵێىی تبیجەتی هەثىو. ئەوە پەیىۀذی ثە ِٕذاڵیّەوە هەیە: ِبروۆش
دایىىثبووُ ئێّەیبْ فێرورد ئەو وتێجبٔە ثخىێٕیٕەوە وە غتی . ە لىتبثخبٔە فێرٔەثىویٓ، ثەڵىى ثە رێگبی رۆژٔبِەوبٔەوەخىێٕذّٔبْ ٌ

پبغبْ ضەردەِی خەثبتی ژێرزەِیٕی هبتەپێػەوەو ٌە دژی رۆغٕجیرە ثۆرژواوبْ ثە وغە ٔەِبٔتىأی راوەضتیٓ و وغە . ترِبْ فێردەوەْ
تۆ هەضتذەوەیت، زۆر وغەت پێ ٔییە ثۆ . ییذا ٌۀبو گّبیٕذە ئیٕذۆوبٔذا، وغە غىێٕی خۆی گرتەوەٌە دوا. غىێٕی دووهەِی گرتەوە

هەروا جبرێىی تریع ِرۆڤ ثۆ وغە دەگەڕێتەوە وبتێ . دەرثڕیٕی ئەوەی دەتەوێ ثیگەیۀی و هەر ٔبچبردەثی ٌە ثىاری زِبٔذا وبرثىەیت
 .چەوەوبْ ٌەیەن دەترازێٕی و دەیبٔجەضتێتەوە

 
 دەتىأیٓ ٌەثبرەی خێسأەوەتبْ، ثذوێیٓ؟: ِبروۆش

 
ثبووُ وەن گەورەی خێسأەوە، ٌە ضەردەِی ضەرۆن وبردیٕبش ِبِۆضتبی الدێ ثىو و . خێسأەوەِبْ ٌە چیٕێىی ٔبوۀذ پێىهبتىوە: ِبروۆش

ەهەِبْ غێىە، ٌە الدێذا، دایىیػُ ث. وەن خۆی دەیگێڕایەوە، وبتێ گىێچىەی ِبِۆضتبوبٔیبْ دەثڕی، چىٔىە پێیبْ واثىو، وۆِىٔیطتٓ
ئێّە خێسأێه ثىویٓ ثە ثێ تۀگىچەڵەِەی . ِبِۆضتبی لىتبثخبٔە ثىو و ٌە پبغبٔذا، ٔیػتەجێىەی گۆڕییەوەو ثىویٓ ثە چیٕی ٔبوۀذ

یٓ غىێٕی دوورتر. هەِىو ئەِە ٌەو ٔبوچەیە ثەضەرثرد، وە ئبضۆ وٍتىوریەوبْ ٌە هەواڵە وۆِەاڵیەتییەوبٔذا، غىێٕیبْ ٔەدەثىوەوە. پىوڵ
ثەیٕبوثەیٓ، پێػبٔگبی وتێت ٌە ٔبوچەوە رێىذەخراو ٌەوێ دەِبٔتىأی چبوِبْ ثە . ضتی و وتێجخبٔەوبٔی ثىو -جیهبْ ثۆ ئێّە، ِەوطیىۆ

دایىىثبووُ ثە ( دوور ٌە ثیروثۆچىؤی)وتێجەوبٔی گبثریً گبرضیب ِبرویس، فىیٕتص، ِۆٔطێفیبز و فبرگبش ٌیىضب. ثەرهەِەوبْ ثىەوێت
هیچ غتێه، ثێجگە ٌە "ەوەی ئێىە، ثبضی ئەوەِبْ ثۆ دەوبت، ئەو ٔبوچبٔە چۆْ ثىوْ؛ (ضەد ضبڵ ٌە تۀهبیی. )پێذۀبضبٔذْ ئێّەیبْ

ی وبرٌۆش فىیٕتص و چی ثەضەر غۆڕظ هبت؛ وۆِەڵە وتبرەوبٔی وبرٌۆش ِۆٔطیڤیبش ثبضی چیٕی ٔبوۀجی ِەوطیه دەوبت؛ ِبریى "ژیبْ
ئێّە هەر ثەو غێىەیە . هەِىو ئەو غتبٔە ٌەوێ ثىوْ. ادەیەن ثەثێ ئبرایػىردْ، پۆرترێتی ئێّەیەتب ر" غبرو ضەگەوبْ"فبرگبش ٌیىضبش

ئێّە جیهبّٔبْ ثە رێگبی هەواڵەوبٔەوە . ئەِە ژیبٔی ئێّەی دیبریىرد. وە ثەرەو ٌیتراتىور چىویٓ، ثەهەِبْ غێىەظ رووِبْ ٌە جیهبْ ورد
ئەوە جۆرە فٍتەرێه ثىو وە . ئەِە ئێّەی جیبدەوردەوە ٌە وەضبٔیتر. یعرێىەوۀۀبضی، ثەڵىى ثە رێگبی رۆِبٔێه، وتبرێه یبْ غ

 .دایىىثبووُ ثە ئێّەیبْ دا، هەر وەن چۆْ ئەوأی تر فٍتەری ِیذیب ثەوبردەهێٕٓ
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 ٌە وىێ راوەضتبوە؟" دۆْ ویػۆت"ٌە ٔبوەراضتی ئەو هەِىو خىێٕذٔبٔە، : ِبرویس

 
ِٓ پێػتر . ثىو(Don Quijote de la Mancha)ئەو وتێجە. زۆر جىأُ پێػىەغىرا ضبڵ ثىو، وتێجێىی12وبتێ تەِۀُ: ِبروۆش

. پبغبْ دەضتُ ثە خىێٕذٔی غىطجیر ورد. ئەو وتێجە زۆر گراْ و تبیجەت ثىو. خىێٕذثىوِەوە، ثەاڵَ تۀهب ثە غێىە داڕغتٕەوەی ثۆ الوەوبْ
ٕىوضبٔی ئەِریىبی التیٕی ئەو ضەردەِە، پبغبْ ضیرڤبٔتیص، گبرضیب یەوەَ جبر گەورە چیرۆو: ثەاڵَ ریسوردٔی درووضت ثەَ غێىەیە دەثێ

 . ٌۆروب وٌە تەویذا ثەرهەِەوبٔی هۆٔراوە
 وەواتە، ٌە هەِىو ئەَ غتبٔە، ئێىەظ تبوأجبرْ: ثە پێىۀیٕەوە پۀجەی درێژ دەوبت و ثە ِبرویس دەڵێ

 
 ثىؤگەرایی و ضبرتەریع وبرتێىردٔی ٌەضەر ئێىە، ٔەثىو؟: ِبرویس

 
ثىؤەگەرایی و ٌیتراتىوری غۆڕغگێڕأە خۆِبْ ثىویٓ و هەر وەن ئەرضەدۆوطەوبْ . ٔەخێر ئەو وبتە درۀگی ثەضەر هبتجىو: ِبروۆش

 .ٌیتراتىور ثە گبڵتەجبڕی و هىِۆر، ِبروص و ئۀگٍطی ثێ وەڵه ورد. دەڵێٓ، گۀذەڵ ثجىویٓ
 

 ئێىە ئەو وبتە تیئۆری ضیبضیتبْ ٔەخىێٕذ؟: ِبرویس
 

ٌە فێرثىؤی ئەٌفىثێتەوە راضتەوخۆ ثۆ ٌیتراتىور هبتیٓ و ٌەوێىەوە ثۆ دەلە تیئۆری و ضیبضیەوبْ، . ٌە یەوەَ لۆٔبغذا، ٔەخێر: ِبروۆش
 . ئەوجب ٌە زأىۆ خۆِبّٔبْ ئبِبدە ورد

 
 ثرادەرەوبٔت پێیبْ واثىو، تۆ وۆِىٔیطتی؟: ِبرویس

 
 .ٌە دەرەوە ضىوریت و ٌە ٔبوەوە ضپی: ۆ ٌە تىر دەچیتٌە پبغبٔذا ثە ِٕیبْ دەوت، ت. ٔەخێر، ثڕوا ٔبوەَ: ِبروۆش

 
 هۀىوە چ دەخىێٕٓ؟: ِبرویس

 
ثبغتریٓ "دۆْ ویػۆت. "ەوەی گبرضیب ٌۆروب دەخىێّٕەوە(رۆِبٔطییەتی لەرەچ)ٌە تۀیػت ضەریٕەوەِەو زۆر جبر "دۆْ ویػىۆت: "ِبروۆش

ِێىی ثبغتر دەضت ٔبوەوێت ثۆ ئەوەی ٌە ضیطتێّی ضیبضی ِەوطیه و هیچ فۆر(. ِەوجت)دێت و(هبٍِت)وتێجی تیئۆری ضیبضییەو ٌە پبغبٔذا
 .تراژیذیب و وۆِیذیبوبٔی تێجگەیٓ

 
 ثە لەڵەَ دۀىوضٓ یبْ ثە وۆِپیىتەر؟: ِبرویس

 
یەوەَ دەضتٕىوش و دەضتٕىوضێىی ترو ٌە دەضتٕىوضی . ٌەوبتی ِبرغەوەِبٔذا، زۆر غتُ ثە لەڵەَ دۀىوضی. ثە وۆِپیىتەر: ِبروۆش
 .َ، ثۆ ثاڵووردْ غیبو دەثىودەوتە

 
 چ وتێجێه دۀىوضٓ؟:  ِبرویس

 
ئەِە هەوڵێىە خۆِبْ ٌە خىدی خۆِبٔەوە رووْ ثىەیٕەوە وە ٌەوأەیە وبرێىی . ِٓ ئێطتب خەریىُ، ٌەخۆ ثىوریٕەوەیەن ثٕىوضُ: ِبروۆش

ێت دەضەاڵت ثەدەضتەوە ثگرێت؛ ثۆچی ئێّە دەثێ ثیگێڕیٕەوە، چۀذە دژثەیەوترْ، ثۆچی ٌەغىرێىی غۆڕغگێڕ ٔبیەو. ِىِىیٓ ٔەثێ
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ئێّە پێگەیػیٓ و ثەهێس : هەِىو ٔبوۆوییەوبْ وە ثەضەریبٔەوە ضەروەوتیٓ. ٌەغىرێه ٔبیەوێت خەثبت ثىبت، وبتێ ئەروی خەثبتىردٔە
 .ثىویٓ وەن ثىارێىی ثەریٕی هۀىوەیی ِۆدەیەوی وٍتىوری

 
 رتبْ غبردووەتەوە؟وبتێ هەِىو وەضێه دەزأێ ئێىە وێٓ، ثۆچی رووخطب: ِبرویس

 
ِەضەٌەوە ئەوەیە، ضىپ وۆِبٔذات ِبروۆش . ئێىە ٔبزأٓ  ِٓ وێُ و هەروا وەش ئەوەی ثەالیەوە گرٔگ ٔییە. ثۆ عیػمىردْ: ِبروۆش

 .چییە، ٔەن وێیە
 http://www.stamokap.org/marqu2.html: ضەرچبوە

 
 

 
 

 .ەي هەڵگری خەاڵتی ٔۆثٍی ٌیتراتىورگفتىگۆی گۆڤبر دێر غپیگً ٌە گ
(V.S. NAIPAUL) 

 
ثەڕێس ڤیذیب، ئێىە گرٔگتریٓ خەاڵتی جیهبٔیتبْ وەرگرت، ثەاڵَ ٌە راثردوو و ئێطتبدا ٌەالیەْ چۀذیٓ رەخٕەگرو دۆضتبٔەوە : پرضیبر

 ثێسارتبْ ٔبوبت؟ ئەِە. ٔبوتبْ دەثەْ"وۆٔەپەرەضت"و"لیٓ ٌەدڵی دژ ثە ِرۆڤبیەتی"هێرغتبْ ثۆ دەهێٕرێت و ئێىە ثە
 

ئەگەر ِرۆڤ ثەرهەِەوبُٔ ثخىێٕێ، زۆر ضەختە ثگبتە ئەو . زۆرثەی ئەوأە، وەضبٔێىٓ، ثەرهەِەوبُٔ ٔبٔبضٓ. ثە هیچ جۆرێه: ٔبیپبوي
 .جۆرە ضەرئۀجبِبٔە

 
 ".ِبَ ضبَ"، غێىەیەوٓ ٌە"وۆٌۆٔیبٔطتٓ-تبزە"ثۆ ئەدوارد ضەعیذ و ضەٌّبْ روغذی، ئێىە: پرضیبر

 
 .هەِىواْ پێىەوە داثٕرێت. جۆرێىی جىأە( ێذەوۀێپ: )ٔبیپبوي

 
ثەرفراوأی ئیطالِە تىٔذڕەوەوبْ ٌە ئیرأەوە تب ِبالیسیب  ثە روؤی "Bezond Belief"و"گەغتێىی ئیطالِی"ٌە وتێجەوەتبْ: پرضیبر

 .چ غتێه ئێىەی ثۆ ثبثەتی ئیطالَ راوێػب. وەضپ وردووە
 

دا، 1979ٌە ضەردەِی غۆڕغی ئیراْ ٌە. ئیطالِٓ( تریٕیذاد)ثىوَ، ثەاڵَ ثەغێه ٌە دأیػتىأی ِٓ ٌە خێسأێىی هیٕذۆضی گەورە: ٔبیپبوي
. ثۆیە ویطتُ ثۆ خۆَ ٌە ئیراْ و غىێٕبٔی تر، وێٕەیەن ٌەثبرەیبٔەوە هەثێ_هەضتُ ورد وە هۀذێ الیەْ ٌە ئیّبٔەوەیبْ تێٕەگەیػتىوَ

هەروا ...بّٔبْ وەن عەرەة دادۀراْ، ٌەثەر ئەوەی ٔبوی عەرەثییبْ هەثىو و هتذپبغبْ، ثۆَ رووْ ثىوەوە تب چ ئبضتێه هبوضێ ِىضٍّبٔەو
 .  ثۆیە ثبیەر ثە ئیطالَ دەدەَ، چىٔىە هیٕذضتبْ هێػتب ئیّڕۆیع ٌە هێرغەوبٔی ئیطالِذا، دۀبڵێٕێ

 
 ِەثەضتبْ ئەوەیە، ئیطالَ ٔبتىأێ ٌەگەي ئبیٕەوبٔی تر، پێىەوە ثژێت؟: پرضیبر

 
وبتێ دەضەاڵتی ثەدەضتەوە دەثێ، چىٔىە یەوێه ٌە تىخّە ضەرەوییەوبٔی ئیطالَ ئەوەیە وە ئبیٕی جۀگە و ئیطالِی ٔەخێر، : ٔبیپبوي

 .دەثێ دوژِٕەوبٔیبْ دیبری ثىەْ و رلیبْ ٌێ ثجێتەوە. ثبظ، دەثێ هەِیػە ثەرپبی ثىبت



 23 

 .زۆر ٌە زأبو وەضبیەتییەوبْ ئیطالَ، ئەو ثۆچىؤە رەتذەوۀەوە: پرضیبر
 

ثەاڵَ . هەڵجەت ِرۆڤ ٔبتىأێ جۀگ ثەرپبثىبت، ئەگەر الواز ثێ. ئێىە دەتىأٓ زأبیەوی زۆر ثذۆزٔەوە، وە ِەثەضتیبْ وا ٔییە: وەاڵَ
 .ئەوەی دەضەاڵتی هەثێ، دەیەوێ ئەوەظ ثەوبرثهێٕێ

جیهبٔی هەژاری ثۆ جیهبٔی  پێػی ٔیى ضەدە، ئێىە یەوێه ثىوْ ٌە وەضە یەوەِەوبْ وە ٌە دەضتپێىردٔی وۆچڕەوی گەالْ، ٌە: پرضیبر
 ِرۆڤ دەتىأێ ئێىە ثە یەوەَ ٔىوضەری جیهبٔگیری داثٕێت؟. زۀگیٓ، وۆچتبْ وردو ٌە گەڕاْ ثەدوای رەگىڕیػەتبْ، ثىوْ ثە وۆضّۆپۆٌیت

 
ر زوو وۆچُ ثەاڵَ ِٓ دەثىایە ٌەثەر ئەَ هۆیە، ٔرخەوەی ثذەَ، چىٔىە زۆ. رۀگە ِٓ غێىەیەن ثُ ٌە فیگىری پێػڕەو. ثەڵێ: ٔبیپبوي

 .ئەوە زۆر ضەخت ثىو. ضباڵٔێىی دوورو درێژ، ثەدبڵ وەضێه هەثىو، ثبیەر ثە ٔىضیٕەوبُٔ ثذا: ورد
 

ثۆچی . دأب"غەرەفێىی گەورە ثۆ وەاڵتەوەَ ثەریتبٔیب و ثۆ هیٕذضتبْ، وەاڵتی ثبوپیرأُ"ئێىە وەرگرتٕی خەاڵتی ٔۆثڵ ثە: پرضیبر
 ضبڵی تەِۀتبْ، ٌەوێ ثەضەر ثردووە؟18وە یەوەَ ( تریٕیذاد)ثێذۀگیتبْ ورد ٌەثبرەی دوورگەی وبریجی

 
ٌە ٔبوەڕۆوذا، ثەرهەِە وێژەییەوبُٔ ٌە ثەریتبٔیب ثەرهەِهێٕبوە و ٌە چً ضبڵی راثردوودا دواثەدوای یەوتر، خۆُِ ٌە گەي : ٔبیپبوي

 . ثێ ِبٔبتر دەثىو، گەرچی ٌەوێػذا ٌە دایىجىوَثە ثەردەواَ ( تریٕیذاد)ثەراِجەر ثەواْ، پەیىۀذیُ ٌە گەي. هیٕذضتبٔذا، ضەلبڵ ورد
 

ثڕیبرتبٔذا، وەن الوێىی دە ضباڵٔە، ثجٓ ثە ٔىوضەر، ٌەوێذا، یەوەَ چىار وتێجەوەتبْ ٔىوضی، ٌەوأە وتێجە ( تریٕیذاد)ٌە: پرضیبر
ٔە، غىێٕی ٌەدایىجىؤتبْ ثە ِیراتی ضەرەڕای هەِىو ئەوا. وە تێذا پەیگەرێىتبْ ثۆ ثبووت دأبوە(ِبڵێه ثۆ ِطتەر ثیطىاش)ٔبودارەوەتبْ

 وێژەیی خۆتبْ دأبٔێٓ؟
 

ضبڵی راثردوودا، ٌەالیەْ داگیروەرە 200ٌە ِبوەی(تریٕیذاد)ٌەثبرەی وێژەی ٔەرَ دەدوێٓ؟ دأیػتىأە رەچەڵەوەوەی: ٔبیپبوي
ەهەَ ورا ثە وۆٌۆٔی وۆیٍەوبْ و ٌە ٌە ضەدەی هەژد. پبغبْ ئەو دوورگەیە ٌە ِبوەیەوی درێژدا، چۆڵىرا. ئەضپبٔییەوبٔەوە، ضەرثڕاْ

ٌە ئبضتی وەٌتىوریذا، . ٔبوەڕاضتی ضەدەی ٔۆزدەهەِەوە، ِرۆڤ دەضتیپێىرد ٌە پێٕبو ثەرهەِهێٕبٔی غەور، ورێىبر ٌە هیٕذضتبٔەوە ثهێٕٓ
 .تریٕیذاد، ثیبثبٔە

 
 .زۆر جبر ٌە وتێجەوبٔتبٔذا، ثبضی تبریىبیی ضەردەِی الویتبْ دەوەْ: پرضیبر

 
زۆرثەی ئەوأەی وە ِٓ ٔىوضیىِە، . تریٕیذاد ثۆ ِٓ، ضٕىوری تبریىبیی و ٔەزأییەوی لىوڵە و دەثىایە ٌە دژیذا، ثجۀگُ :ٔبیپبوي

ٌەو ووتبرەدا، زۆر . ئەِە ثبثەتی ووتبری خەاڵت وەرگرتٕەوەَ ثىو. رۆغٕبیی ثەو تبریىبییە دەدەْ وە دەِجیٕی وخۆُِ پێ گەِبروو داوە
خەڵه وای دەزأی وە ِٓ ِەثەضتُ . هەر ئەوەظ ٔبوی یەوێىە ٌە وتێجە هیٕذضتبٔییەوبّٔە. ، دەوەِەوە"بریىطتبْوەاڵتی ت"وەڕەت دووثبرەی

چىٔىە ِٓ ٌە دوورگەیەوذا گەورە ثىوَ، هیچّبْ ٔەدەزأی ٌە ثبرەی راثردوو : تبریىبیی هیٕذضتبٔە، ثەاڵَ ِەثەضتُ غىێٕی ٌەدایىجىؤُ ثىو
. ئێّە ِێژووی وەاڵتەوەِبْ ٔەدەزأی وە تێذا ثىویٓ: ٓ، ضٕىوری تبریىبیی ثىو و زۆر غتی تریع هەثىوتریٕیذاد ثۆ ِ. و ثبوثبپیرأّبْ

 .ثۆ ئەوەی ئەِە ثگۆڕَ، ثىوَ ثە ٔىوضەر. ئێّە هیچّبْ ٌە ثبرەی جیهبٔی دەرەوە ٔەدەزأی
 

ذا، ثە خۆی خەتبثبرە ٌە هەژاری و ئەوەی وتێجەوبٔتبْ ثخىێٕێتەوە، دەگبتە ئەو ئۀجبِە وە جیهبٔی ضێ ٌە ٔبوەڕۆو: پرضیبر
 هەر ثە راضت ثڕواتبْ وایە؟. ٔەهبِەتییەوبٔی

 
هەر وەاڵتێه تبیجەتّۀذی خۆیی هەیەو هەر یەوێىیػیبْ ثىؤی خۆی . ، تێٕبگەَ"جیهبٔی ضێ"ِٓ ٌە ِەثەضتی ثەوبرهێٕبٔی: ٔبیپبوي

 .ئەوە زۆر ثێ ِبٔبیە. بٔذەوبتەوەثیرۆوەی ئەو غتە ثە ٔبوی جیهبٔی ضێهەَ، هەِىو جیبوازییەوبْ، پ. هەیە
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ضەرەڕای هەِىو جیبوازییەوبْ، دەوڵەتە گػتىوبٌییەوبْ، ثۆ ّٔىؤە وەن وۆٌۆٔییە راثردوەوبٔی ئەفریمب، زۆر خبڵی هبوثەغیبْ : پرضیبر

تی ٔۆثڵی وەرگرت، گىٔتەر گراش وە ئەویع پێػی ئێىە، خەاڵ. هەیە، ٌەالٔی وەِەوە، ٌە هەِجەر دەوڵەتە پیػەضبزییە دەوڵەِۀذەوبْ
 . ضەیری ٌەوەی ئێىە دێت وە ٔبثیٕٓ خۆرئبوا ٌە ضەر دیطبثی جیهبٔی ضێ دەژێ

 
ئەگەر . ثە ثڕوای ِٓ، ِرۆڤ ثۆ خۆی و ِرڤەوبٔی واڵتبٔی تر ئبوبری دەوبتەوە، وبتێ ِرۆڤ دەڵێ، ئەوأە خۆیبْ ثەرپرضیبر ٔیٓ: ٔبیپبوي

ِٓ ثە ثبغی دزأُ، ئەگەر . ٔذا، ضەرضبَ دەثێِ  فریمب ثە چ پٍەیەن ثە جیهبٔی ِۆدێڕواثێ، ئەوا دەثێ هەرگیس ثیر ٌەوە ٔەوەیٕەوە، ئە
ئەوەی تۀهب الیۀی تر ثە ثەرپرضیبر . ٔىوضەرە ئەفریمبییەوبْ ثە خۆیبْ ثە غێىەیەوی ٌێتىێژەرأە ٌە ثبرەی وٍتىوری خۆیبْ ثٕىوضٓ

 .  ثىبت، گۆڕأىبری ثەضەر خۆی ٔبهێٕێت
 

ثەهەِبْ غێىە ئەوەظ راضتە وە جیهبٔگیری هێسێىی گەورە ئبزاد دەوب، زۆر جبر وەاڵتە خۆغگىزەرأەوبْ، راضتە، ثەاڵَ : پرضیبر
 .دەوڵەِۀتر دەثٓ و واڵتە هەژارەوبٔیع، هەژارتر

 
ەوأەی رۀگە ثیرۆوەی ئەوەی وە خەڵه ٌەالیەْ دەرەوە ٌە هەژاریذا رادەگیرێت، راضت ثێت، ثەاڵَ ٌە گەغتەوبّٔذا، زیبتر پێچ: ٔبپبوي

هەروا ِٓ دەِجیٕی، چۆْ . دا، ثە تێروتەضەٌی دەوڵەِۀذثىو1995ِبالیسیب زۆر دەوڵەِۀذ ثىوەوە، ئۀذؤیطیب ٌە . ئەوەَ ضەرٔجذەدا
وبتێ ٌەوێذا، دراو ثە ثەدی ثەوبرثهێٕرێت و زۆری ٌێ ثذزرێت، ئەوا . ، ٌە جبراْ، دەوڵەِۀذتر ثىوەوە(تریٕیذاد)دورگە ثچىووەوەی خۆَ

 .ضێىی تر ثەرپرضیبر ٔییە، تۀهب خەڵىی ئەو غىێٕبٔە ٔەثێتهیچ وە
 

 ثجێ؟"ئیّپریبٌیسَ"ثۆیە ئێىە ٔبتبٔەوێ گىێتبْ ٌە ووغەی: پرضیبر
 

هەردووویبْ ٌە پۀجبوبٔذا، واتە ٌەو وبتەوە وە دەضتُ ثە وبری . ثەرپەرچذەدایەوە"وۆٌۆٔیبٌیسَ"ِٓ جبراْ ئەو وغەیە وەن وغەی: ٔبیپبوي
ِٓ تۀبٔەت ٌە خۆیػُ لەدەغەورد وە ثاڵووەری ثەرهەِەوبُٔ ٌە ثبرەی . گەورەتریٓ وغەگەٌی ضیبضی هەِىو جیهبْ ثىوْ ٌیتراتىور ورد،

، چىٔىە ِٓ هەرگیس ٌە ثبرەی ِىجەرەداتێه وەن "ٌە ثبرەی ئیّپریبٌیسِەوە دۀىوضێ"ِٕەوە زأیبری ثاڵوثىبتەوە ثە رضتەگەٌێه وەن
ئیّڕۆ، ٌە پبظ دەیبْ ضبڵ، چیتر گرفتێىُ . بُٔ ثە تەواوەتی ٌە ٔسیىەوە، چبودێری راضتییەوبْ دەوەْوتێجەو. وۆٌۆٔیبٌیسَ وبرِٕەوردووە
 .ٔییە ٌەگەي ئەو زاراوأە

 
 

 ٌە دواییذا، ئبیب چبرۀىوضی ِرۆڤەوبْ ٌە واڵتە وۆٌۆٔیبٌییەوبْ ٌە ضەردەِی وۆتبیی داگیروردْ، ثبثەتی گەورەتبٔە؟: پرضیبر
 

ثۆ ّٔىؤە ِٓ دەِىیطت، وبرتێىردٔەوبٔی . ێه، ثبیەر ثە ِرۆڤەوبْ دەدەَ ثە ثێ پەردەپۆغگەٌی ِىجەرەدەوبِْٓ وەن ٔىضەر: ٔبیپبوي
 )...(وۆٌۆٔیبٌیسەوردْ ثەضەر ثیروردٔی ِرۆڤ، ثذۆزِەوە

 
      10.12.2001، ٌە 50، (دێر غپیگً)گۆڤبری
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 .ٌّبْ روغذی ي ضه گه ٌهگفتىگۆ 

 .ەت وراخەاڵتی ٔۆثً، ثێذىرِ: ضەٌّبْ
 

  
 چی روویذاوە؟ . ، ثێذىرِەتی ٌە خەاڵتی ٔۆثڵ وردووە(ٔبیپبوي)ِطتەر روغذی، ئێىە ٌە واغیٕتىٔپۆضتذا، ٔىوضیتبْ ثاڵووردووە وە: پرضیبر

 
ٌەوێذا گىتی وە . ٔبیپبوي ٌە غبری دٌهی، ٌە وۆثىؤەوەیەوی وێژەییذا، ئبهۀگی خەاڵتىەرگرتٕەوەی ٔۆثڵ، گێڕا: ضەٌّبْ روغذی

. ضبڵ پبظ ِەضیخ، وٍتىوری هیٕذضتبٔیبْ وێرأىردووەو غبرضتبٔی وۆیالیەتییبْ، داِەزرأذووە1000غىردٔی ئیطالَ ٌە دەوروثەریهێر
ٌە پبغبٔذا ثەرزثىؤەوەی ٔبضیىٔبٌیسِی هیٕذۆضەوبْ وە دیسثی . ئەِە ئەوپەڕی گەِژەییە، ثەاڵَ دەلبودەق وای گىتجىو

درێژییە تبریىطتبٔییەوەیبْ دەوب، وەن گەڕأەوەیەن ثۆ هىوغیبری خىدی ٔەتەوەی هیٕذۆش، ٔىێٕەرایەتی دەضتە(BJP)هیٕذۆضییەوبْ
ٔبیپبوي ثە ثۆچىؤەوبٔی، الیۀگیری ٌە هیٕذۆضە . ٌە دوای یەن هەفتە، ئەو وردەوە ضبِٕبوە ٌە دژ ئیطالِەوبْ، ئۀجبَ درا. دأبوە

ئەو ثەِە، . ٔذا، ِرۆڤیبْ ضىوتبٔذو ثٕىە ئیطالِییەوبٔیبْ، وێراْ وردفبغیطتەوبٔی، ورد، واتە الیۀگیری ئەوأەی وە ٌە هیٕذضتب
 .خەاڵتی ٔۆثڵی، ثێ دىرِەت ورد

 
 هۆی ئەو وىغتبرگەیە، چی ثىو؟: پرضیبر

 
. ٌە ثبوىوری هیٕذضتبْ(Babris von Aydhya)هێػتب هۆی ئەو جۆرە وىغتبرگەیە دەگەڕێتەوە ثۆ ِەضەٌەی ِسگەوتی: ضەٌّبْ روغذی
ئەواْ ثڕوایبْ ایە وە ئەو ِسگەوتە ٌە ضەدەی غبزدەهەِذا، ٌەضەر غىێٕی . ٌە الیەْ هیٕذۆضە تىٔذڕەوەوبٔەوە، وێراْ ورا ئەو ِسگەوتە

 .ی خىاوۀذ، داِەزراوە(راَ)ٌە دایىجىؤی 
. ْ ٔەوراوەتەوەثە گػتی، داخۆ هیچ خىایەن دەتىأێ غىێٕی ٌەدایىجىؤی هەثێ یبْ ثە راضتی ٌەو غىێٕە ٔیػتەجێ ثىوە، تب ئێطتب روو

هەر ئەِەظ وای ورد، ثەغە تىٔذڕوەوەی ٔێى . هیٕذۆضەوبْ دەیبٔەوەێ ٌە هەِىو دبڵەتێىذا، پەرضتگبیەن ٌەو غىێٕە، داثّەزرێٕٓ
ٌە وۆتبیی ِبٔگی دووەوە، چۀذ ئیطالِێىی . ئەوە دە ضبڵە ثبرودۆخەوە هەروا ِبوەتەوە. دأیػتىأە ئیطالِەوبٔیع، ثىەؤە خۆیبْ

ئەِە ئەو هەٌە ثىو وە هیٕذۆضە تىٔذڕەوەوبْ . وەضیبْ وىغت58و ( ئبیىدهیب)یبخی، هێرغیبْ ثۆ غەِۀذٔەفەرێىیبْ ثرد ٌەتىٔذڕەوی 
ِەضڵّبْ وىژراْ و پۆٌیطەوبْ ضىن وئبضبْ، رۆڵی 700هەِىو والیەتەوە تەلییەوەو ٌە ِبوەی چۀذ رۆژێىذا، . چبوەڕیبٔیبْ دەورد
ٔبیپبوي دەلبودەق ٌەَ . ترضبن ثىو و هەر یەوێه ٌە ئێّە وە ٌەوێىەوە هبتىوە، دەثێ غەرَ ثیگرێتضەرئۀجبِێىی . ضەیروەریبْ دەثیٕی

 ....ثبرەیەوە وتی وە ئیطالَ وبرەضبتێىە ثۆ هیٕذضتبْ
 

 ئبیب ٌە راثردوودا، ٌەثەر ئەو هەڵىیطتبٔە، هێرغتبْ ثۆ ثردووە؟: پرضیبر
 

وتبرەوەی وەن ِەتریبٌێىی پڕوپبگۀذە ( BJP)تۀبٔەت دیسثی. هەثىوۀبیپبوي زۆر دەِێىە ئەَ هەڵىیطتەی : ضەٌّبْ روغذی
ِٓ تب ئێطتب ثە ئبغىرا . ثاڵودەورەوەو ئەوە چۀذیٓ ضبڵە دەثیُٕ، ئەوەی ئەو ٌە ثبرەی ضیبضەتی هیٕذضتبْ دەریذەدەثڕێ، زۆر ترضٕبوە

ثۆچىؤەوبٔی دەدا، و ثە هۆی وىغتبرەگەوەی ٌەثبرەیەوە ٔەدواوَ، ثەاڵَ ئێطتب، ٌەوەی خەاڵتی ٔۆثڵ، ئەو ضۀگە دەگّەْ ثە 
 .ٌەوێذا، ِرۆڤ ثە زیذٔذوویی ٌۀبو ِبڵی خۆیبْ، ضىوتێٕراْ. هیٕذضتبٔەوە، ئەو هەضتەَ ٌەالدا درووضتجىو، وە دەثێ غتێه ثڵێُ

 
 ئبیب ِرۆڤێه وەن هەڵگرری خەاڵتی ٔۆثڵ، ثەرپرضیبرییەوی تبیجەتی هەڵذەگرێ؟: پرضیبر
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ثەاڵَ وەن ِرۆڤێه، ثەرپرضیبری . هەڵگری خەاڵتی ٔۆثً، وەن ٔىضەر، ٌەثەراِجەر هیچ غتێىذا ثەرپرضیبر ثێ ثڕوا ٔبوەَ وە: روغذی
ِٓ ٔبزأُ داخۆ ٔبیپبوي خۆی ثە هىِبٔطتێه دەزأێ، ثەاڵَ وبتێ ِرۆڤ ٌە پڕێىذا ٌەگەي خەاڵتی ٔۆثڵ، وەن ئەو، . هەڵذەگرێ

ِٓ دڵٕیبَ وە ئەو ثە ثبغی . ێ گىێی ٌێ ثجێ، ئەوا ِرۆڤ دەثێ وریبثێ، چی دەڵێِبیىرۆفۆٔێه ثەدەضت دەگرێت، و هەِىو جیهبْ دەتىأ
 .ٌێىیذاوەتەوە چی دەڵێ، ٌە دواییذا ئەو پیبوێىی زۆر رۆغٕجیرەو هەر وا ٌە خۆڕا لطۀبوبت

 
 ئبیب ٔبپبوي وەاڵِی هێرغەوبٔی تۆی دایەوە؟: پرضیبر

 
. ەوەی داخۆ ئەو هەڵىیطت دەردەثڕێ یبْ ٌەو ثبوەڕەیە وە ئەوە ٌە خىار ئبضتیذایەِٓ ٔبئبراُِ ٌەثبرەی ئ. ٔەخێر، پێُ ٔەزأیىە: روغذی

 .   ثب ثسأیٓ چی دەثێ. رۀگجێ وەاڵَ ثذاتەوە و رۀگجێ ِٕیع وەاڵِی، وەاڵِەوەی ئەو ثذەِەوە
 :ضەرچبوە

http://www.andriankreye.com/NewYork.html 
 
 
 

 
 .(ضبڵDouglass C. North ،84)گفتىگۆ ٌەگەي
 .(ئێىە تێٕبگەْ، ئێىە هیچ ٔبزأٓ) :ئبثىوری  ٌه خەاڵتىەرگری ٔۆثً

 
 

 ئبثىوریٕبش وە  10،(ثۆدْ زێ)ٌە پبیسی راثردوو، ٌە: ڤێڵت ڤۆخە
ىویبْ ٌەو وۆثىؤەیەوە، پرضیبریبْ ٌێ وردی، ثە ثڕوای ئێىە، چ ئبثىورییەن ٌە هەِ. وەن ئێىە هەڵگری خەاڵتی ٔۆثڵٓ، وۆثىؤەوە

 . ثبغترە؟
 وەاڵِەوەی ئێىە چ ثىو؟

 .ِٓ وتُ، ئەیبالتە یەوگرتىوەوبْ: وەاڵَ
 

 .ئێّەظ ضەرِبْ دەضىڕِب، ئەگەر ٔەتبٔگىتبثب، ئەِریىب، ِۆدێٍی ّٔىؤەییە: ڤێڵت ڤۆخە
 

ەواْ، ثە رێگبیەوی هەڵەدا ِٓ گەغەضۀذٔی ئێطتبی ئەِریىبَ، ثەدڵ ٔییەو ثڕواَ وایە وە ئ. ِۆدێٍی ّٔىؤەیی، غتێىی ترە. دەلەن: وەاڵَ
دەڕۆْ، ثەاڵَ ئەگەر یەوێه وەن ِێژوؤبضێىی ئبثىوری، ثڕوأێت، چ وەاڵتێه ٌە ِبوەیەوی درێژداو ثە گىێرەی خۆغگىزەرأی ِبددی، 

طبزی ثەهێس یەوەَ، دیّىوراضییبْ داِەزرأذووە، دووهەَ، گەیػتٓ ثە چبو: ئەوأە. ضەروەوتىو ثىوە، ئەوا، ئەِریىبیە، ضەروەووتریٕیبٔە
گەغەضۀذٔە : )ئەگەر ئێىە پرضیبری تەوٕیىیُ ٌێ ثىەْ وەن. هەڵجەت، ئەِە تێڕوأیٕێىی ضٕىوردارە. ثۆ خۆغگىزەرأی ِبددی ِرۆڤەوبْ

 .  ، ئەوا ثە غێىەیەوی تر وەاڵِتبْ دەدەِەوە(دەثێ ثەرەو وىێ ثڕۆیٓ؟: داهێٕەرەوبٔی ئیّڕۆ ٌە گىێىەوە ضەرچبوە، وەردەگرْ؟ یبْ
 

 گەغەضۀذٔە داهێٕەرەوبْ ٌە وىێىەوە ضەرچبوە دەگرْ؟: ڤۆخەڤێڵت 
 

(. تىأبی گىٔجبٔذٔی وبرتێگەر)هێػتب زۆریبْ ٌە ئەِریىب دەورێٓ، چىٔىە ئێّە، چىارچێىەی دەزگبیەوّبْ هەیە و، ٔبوی ٌێذۀێیٓ: وەاڵَ
ٌەالیەویترەوە ِٓ زۆر . ەدا، ِٓ دەِبضەتُ هەیەٌەَ پەیىۀیی. واتە، رێطبوبّٔبْ تىأبیبْ هەیە، تبوە داهێٕەرەوبْ ثۆ پێػەوە ثجەْ
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ٌێرەدا ِٓ ترضی ئەوەَ هەیە وە ثە . رەغجیُٕ ٌەثبرەی ضیطتێّە ضیبضیەوەِبْ وە ٌە ثەراِجەر تۀگبٔەیەوی جیذدی راوەضتبوە
 .ئبراضتەیەوی هەڵەدا دەڕۆیٓ

 
 الوازییەوبٔی ضیطتێّی ضیبضی ئەِریىی چییە؟: ڤێڵت ڤۆخە

 
ثبغتریٓ غت وە ِرۆڤ ثتىأێ ئۀجبِی ثذات، ئەوەیە، ئەتّۆضفێرێ . هەِیػە گۆڕاودا، وەش ٔبتىأی وەاڵَ ثذاتٌە جیهبٔێىی : وەاڵَ

. ئەو غتبٔە وە ثەوەڵىٓ، ثهێڵٕەوەو ئەو غتبٔە وە ثێىەڵىٓ، ٌێگەڕێیٓ ثڕوخێ. درووضت ثىبت، ِرۆڤ ثتىأێ هەوڵ ثۆ زۆر غت ثذات
هەِیػە هیىایەن هەیە ثۆ وغىردْ و . ضبڵی راثردوودا ثەدیذەورێت300ی رۆژئبوا ٌە ِبوەی ٌەِەدا، ِێژووی ضەروەوتٕی ئەِریىب و ئۆروپب

 .ٌە ئەِریىب ِەترضی ئەوە هەیە، ئەَ وبرە ثىەْ. داخطتٕی رێگب ئەڵتەرٔبتیڤەوبْ و گفتىگۆ، دیبٌۆن و داهێٕبٔەوبْ ثخێٕىێٕٓ
 

 ىگۆ دەخٕىێٕٓ؟ئێىە خەڵىی ٌە وەاڵتەوەتبْ ثەوە تبوأجبردەوەْ، گفت: ڤێڵت ڤۆخە
 

ِٓ ثڕواَ وایە وە ئێّە جیهبٔێه دادەِەزرێٕیٓ، زۆر جیبوازە ٌە هەِىو . ِٓ دڵٕیب ٔیُ ٌەوەی، داخۆ ٌە رووداوەوبْ، تێذەگەیٓ:  وەاڵَ
ی، ٌە ثىاری گۆڕأىبری تەوٕەٌۆژیبی ضەرثبز-ئەِە، ثەڕاضتی دەِبٔخبتە ثەردەَ وێػەیەوی زۆر گەورەوە. ئەوأەی ٌە راثردوودا هەثىوْ

هەِىو غتەوبْ زۆر ثە خێرایی تێذەپەڕْ و چىٔىە ئێّە تێڕاِبٔیبْ ٔبوەیٓ، رووثەڕووی . -ضەرچبوەی زأیبرییەوبْ، رێىخراوە ضیبضییەوبْ
رۀگە هۀذێىّبْ ثسأٓ، چی روودەەدا یب ٌەالٔی . ِەترضی دەثیٕەوە و ثڕیبری هەڵە دەدەیٓ، تۀبٔەت، ثبرودۆخی غتەوبْ زۆر خراثترە

ثۆ ّٔىؤە، ِطتەر . ێبْ واثێ تێذەگەْ، ثەاڵَ وبتێ ئەوأەی وا وۆِەڵگب ثەڕێىەوە دەثەْ، ٌێی تێٕەگەْ، ئەوا هەڵە دەورێوەِەوە، پ
ثىظ، جۀگی ثۆ خۆپبراضتٓ و ضتراتیژی ضەرثبزی ثەڕێذەوبت وە تێذا، خەڵه دەوىژرێت، ئەو ثۆچىؤە وە ئێّە ثەغذاری ٔبوەیٓ، ئەوا 

 .ٌەضەر رێگبیەوی ٌەرزۆن دەڕۆْ
 

 داهێٕبْ چییە؟: ڤێڵت ڤۆخە
 

پێّىایە داهێٕبْ هیچ ِبٔبیەویتری ٔییە ثێجگە ٌەوەی ِرۆڤ ثبرودۆخێه درووضذەوبت، تێذا وەضبٔیه وە . دۆالرە64000ئەوە پرضیبری
تٓ، ئێّە ٌە ئەِریىبدا، یبضبی ِبفی وۆپیىردْ، ضیطتێّی پب. دراوێىی زۆر ثەرزیبْ پێذەدەرێ، ثۆ ئەوەی وێػەوبْ چبرەضەرثىەْ

 .یبضبوبٔی پبراضتٕی ثبزاڕی ضیطتێّێىی گػتی، وە چبرەضەرأی وێػەوبْ، خەاڵت دەورێٓ
 

 ِەثەضتتبْ چییە ٌەوە؟ ثۆ ّٔىؤە، ِەثەضتتبْ غۆڕغی زأیبرییە؟:  ڤێڵت ڤۆخە
 

خۆِبْ ثە غێىازێىی ٔىێ ٌێرەغذا هەر ثۆ تێسەوەی ِٓ دەگەڕێیٕەوە، وە ئێّە  -ِٓ ٌەو ثبوەڕەَ، غۆأغی زأیبری، گەرەتریٓ غۆڕغە: وەاڵَ
غۆڕغی زأیبری، جیهبٔێىی ٔىێ، درووضت دەوبت، جیهبٔێه وە ٔرخی زأیبرییەوبْ ثەَ غێىەیە هەرزاْ .. درێژە ثە گەغەضۀذّٔبْ دەدەیٓ

ىؤە هەِىو رۆژێه، چۀذ وبرتێىردٔێىی، ثەرچبوِبْ دەوەوْ، ثۆ ّٔ. ئێّە هێػتب دەضتّبْ ٔەوردوە ثەوەی ٌەَ غۆڕغە تێجگەیٓ. دەثٓ
هەِىو ئۀجبِگەرییەوبّٔبْ ثە دڵّبْ ٔبثێ؛ چۀذ دأەیەویبْ ثە ترضٕبن . ئێّە هێػتب ٌە ٔیىەی رێگبوەیٓ. تەِبغبی ئیٕتەرٔێت ثىەْ

ئەَ جۆرە غۆڕغە تەوٕەٌۆژیبیە، تۀهب ئەو چبوطبزییبٔە ثۆِبْ ٔبهێٕٓ، وە هەِیػە ثە ِێتۆدێىی زۆر زیرەوبٔە . خۆیبٔیبْ ضەٌّبٔذ
 .ثڕیٕی یەوتریّبْ پیػبٔذەدەْ_رداڕێژراوْ، ضە

 
 و ئەَ پەڕەضۀذٔە ٔەگەتیڤە ٔبهێڵٓ راثگیرێٓ؟:  ڤێڵت ڤۆخە
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ثبغتریٓ غت ثتىأیٓ ثیىەیٓ، ئەوەیە، ٌێیبْ تێجگەیٓ و خۆِبْ ٌەگەٌیبْ . ِرۆڤ ٔبتىأێ رایبٔگرێ و لىڕگیبْ گرتىویٓ. ٔەخێر: وەاڵَ
وەِبْ وتُ، ٌەو ثبرەیەوە، ترضی ئەوەَ هەیە، ثە گىێرەی پێىیطت ئبِرازِبْ ٔەثێت هەر وەن ٌە دەضتپێىی دیذارە. ئەِە زۆرە. ثگىٔجێٕیٓ

 . ثەوبریبْ ثهێٕیٓ، تب تێجگەیٓ ٌەوەی، چی ٌەگەي ئێّەو ٌە ثبرەی گىٔجبٔذٔی دەلبودەق ٌە دەزگب ضیبضی و ئبثىورییەوبّٔبْ، روویذاوە
 

بْ ٔەداوە، گریّبْ ئێّە هێػتب، ضەدەی ٔۆزدەهەَ، ٌە جیهبٔێىذا دەژیٓ ضێپتێّەر، جۀگ عیراق و ئەفغبٔطتبْ رووی11گریّبْ: ڤێڵت ڤۆخە
 وە تب رادەیەن ئبغتییە، دەتىأٓ یەوطەر ثڵێٓ وە پەٌەوردٔی گەغەضۀذٔەوبْ ٌە تىأّبْ زیبترە؟

 
ِٓ ٌەو ثبوەڕە ٔیُ، . بٔۀیػبٔە یبْ الیۀی رەخٕەگرأەی گۆڕأگبرییە دراِییبٔەوەی جیه-تیرۆرو جۀگ-ئەو غتبٔە ٔبویبٔت هێٕب،: وەاڵَ

ئەِە دیّۀێىی ترضٕبوّبْ پیػبٔذەدا . تۀبٔەت ٌەو ثبوەڕەَ وە ئێّە ثۆ جبرێىیع هەوڵذەدەیٓ، ٌێیبْ تێجگەیٓ. وە ئێّە ٌێی تێذەگەیٓ
 .ثۆ دواڕۆژ و ٌەوأە، هەٌی ئەوەی وە تەوٕەٌۆژیب ٌۀبوِبْ دەثبت

 
 .ثۆ ِرۆڤبیەتی ئەو تىأبیە رەخطبٔذووە، خۆی ثىىژێٕێتەوەداهێٕەریّبْ ثۆِجبی ئەتۆِی درووضتىردو : ڤێڵت ڤۆخە

 
ضبڵی راثردوودا، ضەرلبڵی 15ِٓ خۆَ ٌە ِبوەی. ئیّڕۆ ئەَ تىأبیە ٌە ضەردەِی وێػەی ئەِریىب و یەوێتی ضۆڤێت، گەورەترە: وەاڵَ

ضیطتێّی ضیبضی وە ٌە . ڕۆژ، رەغجیٕی وردَگۆڕأىبرییە ئبثىورییەوبٔی ٔبو وۆِەڵگب ثىوَ و هەِىو ئەوەی ٌێیەوە فێرثىوَ، ٌەثبرەی دوا
ِٓ پڕثەپێطت ٌە . ثڕوأە جۀگی ئەفغبٔطتبْ و عیراق. والیعذا هەیە، وەضبٔێه ٌە ترۆپىی خۆی دأبٔب وە ٌە جیهبْ، تێذەگەْ

وتٓ، ئێىە تێٕبگەْ ِٓ پێُ . گەغەضۀذٔی ئبثىوری تێذەگەَ وە هەر ٌە یەوەَ رۆژدا ثە ضەروردایەتی ضەرثبزی گىتُ، وبرەضبتێه روودەدا
ئێىە ٔبزأٓ، وە ٌە وۆِەڵگبیەوذا ثە ثێ . ئێىە تێٕبگەْ ٌەوەی چۆْ گۆڕأىبری ئبثىوری ٌەخۆیەوە دەثێ. ٌەوەی چ وبرێه دەوەْ

: ِٓ وتُ. پێػّەرجی پێىیطت ٔبتىأرێ دیّىوراضی داثّەزرێت، ثەتبیجەتی ٌە دبڵەتی جیبوازی ئەتٕی تىٔذڕەو ٌە ٔێىاْ ضىٕٔە و وىرد
 . دروی ئەوە ٔبوەْ و وبرێىی درووضت ٔبوەْ ئێىە

 
ئبیب دەثێ وۆِەڵگب ضتەِىبرەوبْ وەن ئەفغبٔطتبْ و عیراق وە ٌەالیەْ ئەِریىبوە هێرغیبْ ٌەضەر ورا، هەروا ثۆ خۆیبْ : ڤێڵت ڤۆخە 

 ثەجێجهێڵذرێت؟                   
 

ئەوە وبرێىی ثبظ ثىو، ٌە . ِرۆڤ دەثێ تیرۆریسَ ٌۀبوثجبتهەڵجەت . ئێّە دەثێ هەوڵجذەیٓ، چبوطبزییبْ ثىەیٓ. ٔەخێر: وەاڵَ
، ضی، چً یبْ 40ثەاڵَ دوای ئەوە دەثىایە ئەوەغّبْ ٌەثەرچبو ثگرتجب وە. ئەفغبٔطتبٔذا ثەدوای غىێٓ پێی ئىضبِە ثٓ الدْ، ثىەویٓ

ەوی درێژەو دەتىأرێ ٌەو ِبوەیە، هۀگبو ئەوە پڕۆضەی. پۀجب ضبڵ دەخبیۀێت تب ئەفغبٔطتبْ ثۆ ضیطتێّێىی ئبثىوری غبیطتە ثگۆڕدرێت
 .ثە هۀگبو، ثەغێىەیەوی ضیبضی و دەزگبوبٔی تر، وبرتێىرٔی خۆیبْ ٌەضەری ثىەْ ثۆ ئەوەی ئەو جۆرە گۆڕأىبرییە ئۀجبَ ثذرێت

 
 ئبیب زیرەوبٔەتر ٔەثىو، ثە گىێرەی ثٕچیٕەی گەغەوردٔی رۆژئبوا، خۆیبْ ثخۀە ژێر پرضیبرەوە؟ : ڤێڵت ڤۆخە

 
تبلە رێگب ثۆ گەغەوردْ ٌەوە پێىذێ وە ِرۆڤ رێ ثە ِرۆڤەوبٔی تر ثذات، ئبزادأە ثیروڕای خۆیبْ دەرثجڕْ و وێجروێىردْ ثۆ . ثب: وەاڵَ

ٌە ثىاری وۆِەڵٕبضیذا، زۆر پێع . ثەاڵَ ئەوە ِبوەیەوی وىرتە، خۆِبْ ٌەگەي ئەَ جۆرە پرضیبرأە، خەریىىردووە. ثیروثبوەڕەوبْ هەثێ
ٌەثەر ئەوەی ئەِەِبْ ثۆ ٔەڕەخطبوە، وەن زأبی وۆِەڵٕبضی ِەترضی ئەوە هەیە، ثێ . ثۆ چبرەضەروردٔی وێػە والعییەوبْ ٔەوەوتىویٓ
ئبیب ئێّە دەتىأیٓ گەغە ثە چ تیئۆرییەن ثذەیٓ، وە دەتىأێ یبریّبْ ثذات، وێػە : ِٓ دەِەوێ ئەَ پرضیبرە ثىەَ. وەڵه ثجیٓ

؟ ثۆ ّٔىؤە ئەگەر ئێّە وۆِەڵگەی ئیطالِی ثبغتر ثٕبضیٓ، ئەوا دەتىأیٓ هۀگبو ثە هۀگبو ثەغذاری والیعییەوبٔی ژیبْ، چبرەضەر ثىەیٓ
 ...ثىەیٓ ٌەوەی، ثبغتر وبر ثىبت و، ئەگەر ثبغتر وبری ورد، ئەوا دەتىأیٓ پػتگیری تىٔذڕەوەوبْ ٌە گۆڕثٕێیٓ و هەروا

 
 ییتبٔذا هەثێ و وۆِەڵٕبضەوبْ دەثێ وەاڵِیبْ ثذۀەوە؟ئبیب پرضیبر هەیە وە دەلبودەق ٌە ثەغی پیػە: ڤێڵت ڤۆخە
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ِٓ ثبوەڕَ وا ثىو، ئبِبٔجی . وۆتبییپێهبت( wirrwarr)هەر ثۆیە وۆٔفرأطێىُ رێىخطتىوە وە پێع ِبوەیەوی وىرت ٌە. ثێ گىِبْ: وەاڵَ

زۆر ٌە دۆضتەوبُٔ ٌە ضەرِێس وتیبْ، . رێٓئەو وۆٔفرأطە ئەوە ثىو، ثجێ ثە یبریذەر ثۆ ئەوەی وێػە والیعییەوبٔی جیهبْ، چبرەضەر ثى
ِٕیع وتُ، ئەوە هەِىوی ثێ . هیچ ثەرژەوۀذییەویبْ ٔییە ٌە چبرەضەروردٔی وێػە والیعییەوبْ، ِەثەضتی ئەواْ زأطتە ٌە پێٕبو زأطت

 .ِبٔبْ
 

 ئەَ گٍەییە پێع هەِىو غتێه ٌە ثىارەوەی ئێىەغذا، واتە ئبثىوری، ثىرێ؟ : ڤێڵت ڤۆخە
ئێّڕۆ ِرۆڤ ٔبتىأێ ٌە گۆڤبرە تبیجەتییەوبٔی . ثىوری چەوێىی تیئۆری زۆر زیرەوی پێىهێٕبوەو ثە ثەردەواَ دەثێ ثە ِبتّبتیهئب. ثەڵێ

ثەاڵَ ئەگەر ِرۆڤ خۆی . ثەغە زأطتییەوبْ، وتبرێه ثاڵوثىبتەوە ئەگەر تێذا غەظ الپەڕە ٌە ثبرەی هبووێػە ِبتّبتیىەوبٔذا، ٔۀىوضێ
ئێّە هەِیػە وەِترو چڕتر . ئبزار دا، دەتىأێ ثیطەٌّێٕێ وە دوو پەرەگرافیع ثەش دەثىو ثۆ ٔىوضیٕی ثۆچىؤەوەی ثە رێگبی ئەو وتبرە،

 .تبلە ئەڵتەرٔبتیڤ ئەوەیە، ٌە ثیرۆوەِبٔەوە ثڕۆیٓ ثۆ دەرەوە تب چۆٔێتی وبروردٔی جیهبْ، ثذۆزیٕەوە. ٌێتۆژیٕەوە دەوەیٓ
 

 یٓ گەغەی ثە تیئۆرییەوەی دا؟ وە ثە تێڕوأ( ئبدەَ ضّت)وەن: ڤێڵت ڤۆخە
 

یع، ٔبتىأێ ٌە زأىۆوەِبْ ثجێ ثە (ئبدەَ ضّت)ئەِڕۆ. ِٓ ٌەو ثبوەڕەَ وە ئەو ّٔىویەوی ثباڵیە، ثەاڵَ ئێّە ٌەوەوە زۆر دووریٓ: وەاڵَ
 .  پڕۆفیطۆر

 ٕبضییەوبْ؟ٌەثەر ئەوەی ثەثێ داڕغتٕی ِبتّبتیىبٔە وبریىردووەو زۆر ثبیەخی داوە ثە پرضیبرە رەوغت: پرضیبر
 

ثەڕاضتی ضەیرە وە ِٓ ئەو خەاڵتەَ . ٌە ٔێى ئەوأذا ِٓ ثەدەرَ(. ئبثىوری)ثڕوأە ثە خەاڵتىەرگرەوبٔی ثىارەوەَ. درووضتە: وەاڵَ
زۆرثەی ئەوأی تر ضەرلبڵی داڕغتٕی ِۆدێٍێىی ِبتّبتیه یبْ . وەرگرتىوە، چىٔىە ِٓ خۆَ ثە وێػە والیعییەوبٔی جیهبْ، خەریىىردووە

 .ی ئبثىوریٓتیئۆر
 
 
ٌە دبڵەتێه، ئەگەر زأطت ٌە جیهبْ تێجگبت، ئبیب ئەوە ئەو ِبٔبیە ٔبدا وە ِرۆڤ دەیەوێ گىێ ٌە پالٔەوبٔیبْ ثگرێت؟ : ڤێڵت ڤۆخە  

 .ٌەوأەیە جیهبٔی ئیطالِی هیچ گۆڕأىبرییەویبْ ٔەوێت، ثەڵىى غتگەٌێه وەن غەریعەت یبْ پبراضتٕی ژێردەضتەوردٔی ژٔبْ
 

گرۆپگەٌێىی زۆر جیبواز ٌۀبو وۆِەڵگب ئیطالِییەوبٔذا هەیە و وبرتێىردٔی هیچ ثیروثبوەڕێىی . ئیطالَ یەوگرتىو ٔییە. ەو وأیەوای: وەاڵَ
 .ئێّە دەثێ هەوڵجذەیٓ پػتیىأی ئەَ گۆڕأىبرییە ثىەیٓ. ثۆ ّٔىؤە رۆڵی ژٔبْ دەگۆڕێ. رۆژئبوا یبْ ئەوأی تریبْ ٔبوێ

 
ئەی .ئبی.ٌە وەزارەتی دەرەوە، ضی-ضێپتێّجەر ثىو ثە هۆی ئەوەی وە ئەِریىب11و غتێه، ٌێذأەوەیضەرەڕای هەِى: ڤێڵت ڤۆخە   

 ئبیب ئەو ِەعریفە دەضتىەوتىأەی ئیّڕۆ یبْ ضجەی دەضت ٌە ضیبضەت ٔبوەغێٕێ؟. هەوڵجذەْ ئیطالَ ثبغتر ثٕبضٓ-((Think-Tanksو
 

ێُ وە ٌەوأەیە یەوێه ثُ ٌەو وەِبیەتییە وە زۆر دەزأٓ ٌە ثبرەی گەغەضۀذٔی ِٓ وا دەڵ. زأیبریّبْ زۆر وەِە: ثڕواَ پێ ثىەْ: وەاڵَ
. ِٓ تۀهب ثەغێىەیەوی تیئۆری خۆُِ ضەرلبڵ ٔەوردووە، ثەڵىى ثەغێىەیەوی پڕاوتیىیع ٌە دەیبْ واڵتبٔی جۆراجۆری جیهبٔیع. ئبثىوری

ثەاڵَ ئێّە هیچ ٔبزأیٓ ٌەثبرەی چۆٔێتی . دەوڵەِۀذ دەثێ ئێّە هەِىو وەاڵِەوبْ دەزأیٓ ٌە ثبرەی پرضیبری ئەوەی چۆْ وەاڵتێه
ئێّە تێٕبگەیٓ چۆْ ئەو غێىازە ثیروردٔەوەیەو دەزگبوبْ گەغەدەوەْ وە . تێگەیبٔذٔی واڵتەوبْ تب پێذاویطتییەوبٔیبْ ثۆ جێجەجێ ثىەْ

 .ثۆ ئۀجبِگەری ئبِبٔجەوبْ پێىیطتٓ
)...( 

 ىەیە، گرٔگە؟ثۆچی ضترووتىری الِەروەزی ثەو غێ: پرضیبر
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وەش ٔبزأێ چۆْ ثەدرووضتی وبردەوبت، ثەاڵَ : دەضتپێىی پێىەری ِٓ ئەِەیە. الِەروەزی ثە تۀهب ثەش ٔبوبت ثەاڵَ ِەرجێىی پێىیطتە
. ئۆروپب ثەَ غێىەیە گەغەی ورد. وبتێ ِرۆڤ زۆر تبلی دەوبتەوە، ئەوا غبٔطێىی ثبغتری دەثێ ثۆ ئەوەی ضەروەوتٓ ثەدەضتجهێٕێت

ی ئۆروپب ثۆ ئەوە دەگەڕێتەوە وە واڵتگەٌێىی ثچىووی زۆر هەیە و هەِىویبْ ٌەگەي یەوتردا، وێجروێ دەوەْ و هەِىو هەوڵێه ضەروەوتٕ
 )...(هۀذێ غت ضىودثەخع دەثێ و هۀذێىیع ثێىەڵه و ضىوثەخػەوە وەردەگرْ. دەدەْ

  
 .  ثاڵووراوەتەوە( ڵت فۆخەڤێ)ٌە رۆژٔبِەی 21/1/2005گفتىگۆ ٌەالیەْ هبٔسپیتەر ثۆرْ ضبزدراوەو ٌە 

  
 
 

 .ضباڵٔی پڕ ئەغىۀجەی ِەوریطیۆ رۆزٔىۆف
 .(یەوێىە ٌە داِەزرێٕەرأی ثسووتٕەوەی تۆپبِبرۆش)

 
 

     
ِبٔی ئەٌّبٔی ٌە ثۆ ز(دێر ثەتەراش)ضبڵ ثەضەر ٌۀبوثردٔی دەضەاڵتی فبغییەت و وەرگێڕأی رۆِبٔەوەی50رۆزٔىۆف ثەثۆٔەی تێپەڕثىؤی

ٌێرە، ثەردەواَ ٌەالیەْ ثٕىە رۆغٕجیری، زأىۆ و گروپ و دسثە چەپەوبٔذا ِێىأذاری . الیەْ ثەرثبرا فری،  ضەردأی ئەٌّبٔیبی ورد
 .ثەَ زووأە غبٔۆگەرییەوی ٌە هبِجۆرگ پێػىەظ دەورێت و ٌە چبپ دەدرێت. دەورا
ئەَ ِرۆڤە پڕ ئبزار و ئەغىۀجەیە، ثە . ضبزورا( دێر ثەتەراش)ردٔی رۆِبٔەوەیدا ٌە غبری گىێتٕگٓ وۆڕێه ثۆ پێػىەظ و16/5/95ٌە 

وەن الوالو ثەلەت -ئەَ رۆِبٔە درێژە پێذأی رۆِبٔی:"دەرثبرەی رۆِبٔەوەی و تی. پێىۀیٓ و ٔىووتەوە ثبضەوەی پێػىەظ دەورد
راضتەوخۆیبٔە و دووهەِیػیبْ، پڕ ٌە فۀتبزیب و پتر ثۀذە  ئەَ دوو رۆِبٔە ٌەثبری ژیبٔی ٔبو زیٕذاْ دەدوێٓ، یەوەَ. یە -دیىارەوبٔەوە

 ". ثە تێڕوأیٕی ٔبخی خۆِەوە و پۆی هىٔەریُ داوەتێ
ثێت و ٌە ضەر ثبرودۆخی ثبظ زیٕذاْ   چبوەڕوأی ئەوە دەوەَ وە ئەدەثی لۆٔبغی زیٕذاْ وۆتبیی پێ: ٌە دأیػتٕێىی تبیجەتذا پێُ وت 

ئەَ جبرەیبْ ٌەضەر خۆغەویطتی . ٔجىؤُ تۀهب راثردوو ٔیە، ئێطتبو دوا رۆژیػّە، هەر دەِیٕێتزیٕذا: ٌە وەاڵِذا وتی. ثٕىوضیت
ئەَ خێسأە ٔبچبروراْ ثە . ٌە خێسأێىی جىوی پۆٌۀذی ٌە فٍۆریذای ئۆرگىای ٌەدایه دەثێت 1933یىٔی30ِەوریطیۆ ٌە . ٔىوضیىوِە

 . ەوبٔیػی وە ٌە پۆڵۀذا ِبٔەوە، ٌە وارغۆ ثىؤە لىرثبٔی دەضتی ٔبزێىبْئبوارەثىوْ پێطتیبْ ٌە دەضتی ٔبزێىبْ رزگبر ثىەْ و خسِ
غبٔجەغبٔی وبری رۆژٔبِەگەری، دەثێتە ئەوتەرو ثەیەوێه ٌە داِەزرێٕەرأی . ِەوریطیۆ ٌە ضباڵٔی پۀجبوبٔذا غەیذای غبٔۆگەری دەثێت

 .پێػىەظ دەورێٓ چۀذیٓ غبٔۆگەری دۀىوضێت و ٌە چۀذیٓ واڵت1950ٌە. گروپی غبٔۆی ئبزاد
ٌە ژێر . ٌێرە رووثەرووی ئبزاری جىوتیبرەوبٔی ثرٔج و غەور دەثێتەوە. ثۀیبزی ٔىضیٕی راپۆرتێه ثەرەو ثبوىری واڵت ضەفەردەگبت 

ٌە گەڵ رائىوي ضێٕذیه، راثەری ورێىبرأی غەور ٌە ئبرتیگبش . وبرتێىردٔی ئەو ژیبٔە، راپۆرتێىی ضیبضی و غبٔۆگەرییەن دۀىوضێت
ئەَ ئبغٕبثىؤە، ثبڵی ثەضەر ضەرجەِی ژیبٔی ِەوریطیۆدا . ٕب دەثێت و غبٔجەغبٔی رائىوي، دەثێتە داِەزرێٕەری رێىخراوی تۆپبِبرۆشئبغ

رۆژ ٌە دوای رۆژ زیبتر روودەوبتە وبری ضیبضی و دەثێتە وۆِبٔذۆی تیپێىی پبرتیسأی ٔبو غبرو ثەغذاری ٌە چۀذیٓ چبالوی . دەوێػێت
 .رۆژ ثەضەر دەثبت7ِبٔگ و6ضبڵ و 11دا دەضگیر دەورێت و ٌە زیٕذأی تبوەوەضیذا، 1972ٌە ِبیطی. چەوذاریذا دەوبت

 (ثەغێه ٌە گفتىگۆیەن ٌە گەڵ ِەوریطیۆ)
 ئەِە چ ثبیەخێىی دا ثە ثۆچىؤەوبٔت؟. زیٕذاْ ورای1972ٌەضبڵی : پرضیبر
ثەردەواَ ئەَ دوو چبالوییەَ دەگۆڕی، هەر جبرەو ثە گىێرەی  ٌەو رۆژەی وە دەضتُ ثە ٔىضیٓ وردو چبالوی ضیبضی وردووە، ثە: وەاڵَ

وە دەضتگیریبْ وردَ، ثە . پێع زیٕذاْ ثىؤُ، هەِىو تىأبوبُٔ ثۆ خسِەتی تۆپبِبرۆش تەرخبْ وردثىو. پێذاویطتەوبْ
. گ ٌە ٔەخۆغخبٔە وەوتُثبرێىی ئەوۀذە ثە تیٓ ثىو، ثۆ چۀذیٓ ِبٔ. ئەغىۀجەیبْ داَ و ٌێىۆڵیٕەوەیبْ ٌە گەڵ ورد11َدرێژایی

هەڵجەت . یەوێىّبْ وۆچی دوایی ورد، دووأّبْ غێتىراْ و دووأیػّبْ هەوڵی خۆوىغتٕیبْ دا. وەش ثىویٓ ٌە راثەرأی تۆپبِبرۆش9ئێّە
خۆرِبْ . هیچ  پەیىۀذیەوّبْ ٔەِبثىو، ٔە ٌە ٔێىاْ خۆِبْ و ٔە ٌە گەڵ جیهبٔی دەرەوەدا. ئێّە ٌە ژێرثبری زیٕذأی تبیجەتذا ثىویٓ



 31 

ٌێّبْ ٔەدەگەراْ ثخەویٓ، هەِىو وبتژِێرێه ثێذاریبْ . ٌە ٔێى زیٕذأی تبوەضیذا تۀهب چرایەن هەثىو، غەو رۆژ داگیرضبثىو. ٔەدەدی
ٌە . ضبڵ زأیّبْ ئێٍٕذی وىژراوە  ثۆ ّٔىؤە پبظ ضێ. دەوردیٕەوە، هەر یەوّبْ تىوغی ٔەخۆغییەوی ترضٕبن ثىویٓ، ٔىوضیٓ  لەدەغە ثىو

رۆژأە هەوڵّذەدا ٌە گەڵ فیرٔبٔذیس هىیذویری وە ٌە زیٕذأی تبوە وەضی تۀیػتّذا . ِبٔگ و دەوت رۆژ ژیبی6ٓضبڵ و11ئەَ ثبرەدا ژێر
 . ئێطتب ٌەضەر ثٕەِبی ئەو گفتىگۆ ٔهێٕییە، پێىەوە وتێجێىّبْ ٔىوضیىوە. ثىو، ثە ٌێذاْ ٌە دیىاری ٔێىأّبٔذا ٌە گەڵ یەوذا ثذوێیٓ

ىو، پبضەوأەوبْ فەرِبٔیبْ پێىراثىو وە ثەردەواَ ئبزارِبْ ثذەْ، تۀبٔەت ثۆغیبْ ٔەثىو رووخطبریػیبْ پێػبّٔبْ ٔىوضیٓ لەدەغەث
ئەِبٔیع پێذاویطتی خۆیبْ هەثىو، وە زأییبْ ِٓ ٔىضەرَ، هەر وە ثۆیبْ ثٍىایە، ٌەو وبتبٔەی وە گەورەوبٔیبْ ئبِبدۀەثىوْ، . ثذەْ

ژِبرەَ   ثەَ غێىەیە ضبڵهبی ضبڵ ئبفرەتبُٔ دەخطتە عەغمەوە، هۆٔراوەیەوی ثێ. ویطتەوبٔیبْ ثٕىوضُداوایبْ ٌێذەوردَ، ٔبِە ثۆ خۆغە
.  ثۆ ٔىوضیٕی ٔبِەیەن هێٍىەیەوی وىاڵویبْ دەداِێ. هۀذێه جبر ٔرخی غیعرێه دەگەیػتە دوو جگەرە. ئەَ غیعرأە گرأجەهب ثىوْ. ٔىضی

ثەَ ئبِێرە، تىأیُ ئەو چیرۆوبٔەی ٌە ئۀذێػّذا ثىوْ، ٌەضەر  . ەالی خۆَ گً ثذەِەوەئەوەی الی ِٓ گرٔگ ثىو، دەِتىأی لەڵەِەوە ٌ
ثەرگەوبُٔ، ِبٔگی . پەڕەی جگەرەوبْ ثەخەتی ورد ثٕىضُ، وە تەواو دەثىو، ثە ٔبیٍۆٔێه پێچُ دەداو دِخطتە ٔبو ضەرلۆڵی وراضەوەَ

 .دەگیػتە دەرەوە ثەَ جۆرە وٍتىری وراش. جبرێه ثۆ غػتٓ دەدرأە دەضت خێسأەوەَ
 

 هێٕبوە؟  ئەَ هەِىو تىأبیەت ٌە وىێ:  پرضیبر
وە ئبزارەوبْ ثەضٕىوری خۆیبْ . هێسێىی ٌەثٓ ٔەهبتىوە(هەر ِرۆڤێه)ِرۆڤ. وڤەوبْ ٌە خۆیبْ ثپرضٓ ثب ِر. تۆ ٌە ِٓ دەپرضیت: وەاڵَ

ەدەضت و دداْ، وەوى رووەوی الوالو، خۆی ثە ث. ِرۆڤ خۆی ثەضەر ژیبٔذا دەچەضپێٕێت. دەگەْ، ئەوجب ئەو تىأبیبٔە دەوەؤە گڕ
. هەِىو پێذاویطتییەوبٔی راضت دەثٕەوە ٌە پێٕبوی ِبٔەوەدا. ِرۆڤ ٌە گەڵ خۆیذا، خىدی خۆی رزگبر دەوبت. دیىارەوبٔذا هەڵذەواضێت

تۆظ هەوڵ دەدەیت . ەوەیتگەر تۆظ ثىەویتە ئەو ثبرەوە وە ِٕی تێذا ثىوَ، وەوى ِٓ رەفتبر د. لطەی ٔەضتەق یەوێىە  ٌەو رێگبیبٔە
ٌەو ثبرودۆخبٔەدا، ِرۆڤ خۆغذبڵ . ِەتری چىار گۆغەدا دەژیبی2ٓئێّە تۀیب ٌە. ثبری دەروؤیت هبوضۀگ ثىەیت ثەیبدی رۆژأی راثردوو

ٌە ژیبٔی ثبثەت دەدات وە   ِرۆڤ ثبیەر ثە هۀذێ. دەثێت ئەگەر جبڵجبڵۆوەیەن ثجیٕێت، یب ثجیٕێت چۆْ جبڵجبڵۆوەیەن هێٍىە دادۀێت
 .ئبضبییذا هەرگیس ثیری ٌێٕبوبتەوە

 
چۆْ . ٌە ژیبٔی زیٕذأذا تۀبٔەت رۆغٕبیی خۆریػت ٔەثىو. ثۆ ٔىضیٓ ِرۆڤ پێىیطتی ثە ثسوێٕەرە هەیە تب فۀتبزیب داثّەزرێٕێت: پرضیبر

 پێتىرا ثۆچىؤەوبٔت ثەرەو پێػەوە ثەریت؟
 

  گەر ِرۆڤ  ٌەژێر ثبرێىذا ثژێ. ئەِە ثەهەڵەدا چىؤە. اْ ثسوێٕەری ٔىوضیٓ ٔیەیەوەِیٓ، دەڵێیت زیٕذ. پرضیبرەوەت دووالیۀە: وەاڵَ
 .وە ژیبٔی هەِیػە هەڕەغەی ٌێجىرێت، ئەوا ِرۆڤ ٌەو ثبرەدا هەضتی دەثسوێت

ی ٌە رادیى ثگرێت، رۆژٔبِەیەن ثخىێٕێتەوە، ٔەتىأێت ضەیر  دووهەِیٓ، ثەضتراوە ثە ثیرەوەریەوبٔەوە، ِرۆڤێه ثۆی ٔەثێت گىێ
تەٌەفسیىْ ثىبت، ئبضّبْ و ئەضتێرەوبْ ٔەثیٕێت، لەدەغە ثێت ٌە گەي  یەوێىی دیذا ثذوێت، ئەوا پەڕە ثە ثیرەوەریەوبٔی رۆژأی 

ِرۆڤ ثیر ٌە ژیبٔی، ٌە هبوڕێىبٔی و ٌە ثەضەرهبتەوبٔی دەوبتەوە، دەیبٔىبتە . راثردووی دەدات و ثەضەرهبتەوبٔی تێذا دەدۆزێتەوە
 .اَ ٌە پێٕبوی ژیبٔذائۀذێػەیەوی ثەردەو

هەضتّبْ دەورد ئۆرگبٔەوبٔی ٌەغّبْ ثە . چۀذیٓ ضەعبت پێىەی خەریه دەثىویٓ. زۆر جبر، گەورەتریٓ وۆضپّبْ ئبو دەرداْ ثىو
هەِىو ٔىضراوەوبٔی وبتی زیٕذاْ، راضتەوخۆ یب ٔبراضتەوخۆ، ثەَ گىزەرأەوە . ِیسڵذاْ جێی ئەلڵی دەگرتەوە. پێچەوأەوە وبردەوەْ

والعێه ثىو، خەوْ و فۀتبزیبوبْ ثىؤە والیع، ٌە والعێىذا وە وەڵىی . ٌەو گىزەرأەدا دەژیبیٓ، هەضتّبْ پێذەورد، دەِبٔجیٕی. ذْثۀ
 .ِەتری چەوارگۆغەدا ثژی، ثۆیە خەؤەوبْ ثجىْ ثە والیع1×2ِرۆڤ ٔبتىأێت ٌۀبو تبثىتێىی. ژیبٔی ٔەثىو

 
 چی روویذا پبظ ئبزاد ثىؤت؟: پرضیبر

 
. یەوەِجبر دەگەڕایٓ ثۆ وڵیطبیەن خۆِبٔی تێذا دەغبر ثذەیٓ ثۆ پبراضتٕی ژیبّٔبْ. هبتٕە دەرەوەِبْ وەن الفبوێه هبتە ثەرچبوَ. اڵَوە

ثەهۆی زیٕذأەوە . ئەِە ِەضەٌەیەوی  ثەضۆز ثىو. چبوپێىەوتٕی خێسأەوەَ، ِٕذاڵەوبْ، دایىىثبون و هبوڕێىبْ ثە تىٔذی هەژأذِی
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ثۆ ّٔىؤە، . گیروگرفتیػُ هەثىو، ئیطتبظ هەر  هەِە  ئێطتبظ هۀذێىی هەر ِبوە، هۀذێ. تبیجەتی ثىویٓ ثبری  تىغی هۀذێ
ٌۀبو . ئەوەی پەیىەضتی ثە گەورەو و ثچىوی جێگبوەوە هەثێت  پػىودەدەَ گەر ٌە چێیەوذا ثُ وەوى ژووری زیٕذأەوەَ ثێت، ثەثێ

ٌە جێیەوذا دەژیُ تۀیب ِێسێه، تەپڵەیەوی جگەرە، ئبِێرێىی چبپ، ِەتبرەیەن،  ضٍىٌەوەَ غتىِەوی ٔبوِبڵەی تێذا ٔەثىو، ئێطتبظ
وبتێه ِرۆڤ ٌە ثەر دەرگبیەن رادەوەضتێت، . جىتێه ٔەعً، چۀذ جگەرەیەن و چۀذ پەڕە وبغەزێىی تێذایە، دۀب چیذی غه ٔبثەَ

  ضبڵ زیٕذأی، دەرگبَ ٌە وەش ٔەوردەوە، ئیطتب دەثێ11ژاییثە درێ. ِٓ ٌەثەر دەرگبدا تۀیب دەوەضتُ. یەوطەر دەضت ثۆ زۀگەوەی دەثبت
الیۀی تریع هەْ، وە ِٓ . ئەَ رووداوأە پبغّبوەی ئەو وبتەْ و تب ئێطتبظ هەر ِبوْ، ثەاڵَ زۆر ترضٕبن ٔیٓ. ثیری ٌێ ثىەِەوە

ثب ثڕۆیٓ ثۆ "ثب ثڕۆیٓ ثۆ پیبضە، دەڵێُ جبر ٌەثری ئەوەی ثڵێُ  هۀذێ. هبوڕێىبُٔ پێذەوۀٓ"ئێىارەیەوی خۆغە ثۆ هۀبضەوێػبْ"دەڵێُ
زۆر ٌە هبورێىبّٔبْ تىوغی ٔەخۆغی ضەختجىوْ، . چۀذیٓ ضبڵ ثبی دەرەوەِبْ هەڵٕەدِژی. ِٓ چێژ ٌە هۀبضە داْ دەثیُٕ. هۀبضە داْ

بودەردأە، ثەاڵَ ِٓ دیبردەیەوی تریع وە ثۆ ِرۆڤ ئبضبییە، ئ. تۀبٔەت پۀجەرەغّبْ ٔەثىو، ثۆیە ِٓ چێژ ٌە هەوای پبن وەردەگرَ
 .ثەدەضتییەوە ئەغىۀجە دەوێػُ

وێٕەتبْ ٌە دژی جەالدەوبْ و پیبوأی یبضب   پبظ ئبزادثىؤتبَ ٌە زیٕذاْ، هەِىو جیهبْ چبوەڕوأی دەورد، رق و ویٕەیەوی ثێ: پرضیبر
چی . ۆن و هۆٔراوەتبْ ثاڵووردەوەتۆڵە  ضۀذٔەوەی تۆ تۀیب ئەوە ثىو وە پبظ ئبزادثىؤت، غەظ غبٔۆگەری، چۀذیٓ چیر. هەثێت

 ثەضەر رق و ویٕەوبٔت دا هبتٓ؟
 

هەر وەضێه وە ٌە چبالوی ضیبضییذا ثەغذارەو خۆی ثە غۆرغگێر ٌە لەڵەَ دەدات، ثۆی ٔیە ثسووێٕەری هەثێت وە ٌە رلىویٕەوە : وەاڵَ
خۆغەویطتی ثۆ ِرۆڤ و ِٕذااڵْ ضەرچبوەی . یٓئێّە ثە خۆغەویطتییەوە ضەیری خەثبت و وبرە ضیبضییەوبّٔبْ دەوە. ضەرچبوەوەرثگرێت

 .رلىویٕە ٔبثێت ئبراضتەی وەضێه ثىەیت وە ئبزاری گەیبٔذووە ثە تۆ، دەثێت ئبراضتەی ضیطّێىی ثىەیت. هێسی خەثبتّبْ ثىو
      **** 

 دوو هۆٔراوەی ِەوریطیۆ 
 ِٓ پێىۀیُٕ دۀبضی                                      

 :ۀبضیِٓ پێىۀیُٕ د
 وەن پێطتی غەراة ثىو، 

 گەرووی وغىی 
 .تەڕ دەورد

 پبپۆڕە خٕجیالٔەیەوی وبغەزیٓ ثىو،
 پەیەوبٔذا  ٌە دەریب ثێ

 .ووْ ثىو
 گەر ئەِە دوا هۆٔراوەَ ثىو،

 هۆٔراوەیەوی 
 ِبت و ضەروەظ،

 ثەاڵَ تبلە وغەیەن هەیە وە،
 ٌە وۆتبییذا دەز دەوەَ

 :ثیٕىوضُ
 .هۆ هبوڕێىبُٔ

     *** 
 رۆژ                              

 تۆ هەرگیس،
 رۆژت ثیٕیىە، چۆْ ٌۀبو

 ئبویٕگێه 
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 الٔە دەوب؟
 چۆْ ثە تیػه

 وگەرِبیی 
 .غبدی پێذەثەخػێت

 خۀذەی تۆظ، 
 وایە، 
 ٌۀبو 

 .دڵُ
 

ٌێرەدا تۀیب . ەِەرگیوتێجی ژیبٔی ضەگ: ضەرچبوە.ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ ئۀگریذ غٕبیذەرو راڵف لالضٓ ضبزدراوە/1:تێجیٕی       
 ( ثاڵوورایەوە  ٌەِبٔگٕبِەی ژیٕی ٔىێ 1995،ئبة2ئەَ ثبثەتە ٌە ژِبرە. ثەغێىی ثاڵووراوەتەوە

 .ثىو وە ِەوریطیۆ تىوغی ٔەخۆغی غیرپۀجە ثىوە  ثەداخێىی گرأەوە، پێع ِبوەیەن گىێُ ٌێ/2
 

                          

 
 خەاڵتی ٔۆثڵی ٌیتراتىر یگفتىگۆ ٌەگەي هەڵگر

 .گىٔتەر گراش
 
 

ی ئەٌّبٔیب ٌە وۆتبیی ئەَ "غبعیری گەرە"ئبیب. ضبڵذا دەگێڕێتەوە100چیرۆن ٌە100ثەڕێس گراش، وتێجە ٔىێىەتبْ ثبش ٌە : پرضیبر
 ضەدەیە، هەضت ثە ئەروەوەی ورد، وتێجێىی ِێژوو دەخبتە ثەر دەضتّبْ؟

 
ثە گػتی ئەوەی ئەو وبرە ثىبت . تىأبی ٔىوضیٓ ٌەثبرەی ئەو ضەدەیە، ثۆ زۆر وەش وراوەیە -هەر ِبٔبیەوی هەثێ"غبعیری گەورە: "گراش

ثیرۆوەی ئەوەی جبرێىی تر ٌە ضەدەی ثیطتەِذا خۆَ ثػبرِەوە، ٌە پبظ . دەثێ چۀذ ضبڵۆوەیەن، پػتی چەِبٔذثێتەوە
ە ثبوەڕەثىوَ، جبرێىی تر دەثێت ثە رۆِبٔێه وە ثە تێڕوأیٕی ٌە ضەرەتبدا، ٌ. ، دووثبرەوێ ٌە دەرگبی دەداَ(دارضتبٔێىی دوور)رۆِبٔەوەَ

 .  ثەاڵَ هەر ٌە یەوەَ دەضتٕىوضذا، رووْ ثىوەوە وە ئەَ تێڕوأیٕە زۆر ثەرتەضه دەثێتەوە. ژٔێىی ثەضباڵچىودا، غتەوبْ دەگێڕێتەوە
 

 .ئێطتب ئێىە ثە ٌەتٍەتىراوییەوە ٌە ضىوچۀیگبی فرە جیبوازەوە، دەگێڕٔەوە: پرضیبر
 

واتە، ِٓ خۆَ ."ِٓ خۆُِ ٌە گەڵ خۆِذا گۆڕیىەتەوە، ضبڵ ثەدوای ضبڵذا، تێذاثىوَ:"تەِبغبی یەوەَ دێڕی وتێجەوە ثىەْ. ثەڵێ: گراش
ِٓ ٌە تێڕوأیٕی ِرۆڤگەٌێىەوە دەڕوأُ ثۆ ئەَ ضەدەیە وە . پیبوأە، ژٔبٔە، پیر، گۀج: ٌۀبو رۆڵی زۆر ٌەیەن جیبوازدا، دزەدەوەَ

ِٓ هەوڵذەدەَ، . ئەوأەی ثبضیبٔذەوەَ، گەورە دەضەاڵتذارەوبْ ٔیٓ، ثەڵىى هەڵخەڵەتبو و لىرثبٔییەوبٔٓ. ثبرە دەثێتەوەِێژوویبْ دوو
 . خىێٕەر، ٌە ِبددەی وغىی ِێژووەوە ثە غێىەی چیرۆن، ٔسیه ثىەِەوە

 
 ٔىضەر وەن ِبِۆضتبی وأەی ِێژوو؟: پرضیبر
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هەِیػە . وۆٔە، ثەاڵَ ثۆ ِٓ هیچ زەرەرِۀذ ٔییە، وبتێ دەثیُٕ ئەَ وتێجە ضىودِۀذەِٓ دەزأُ ئەوە ثێ ِبٔب و ِۆدێڵێىی : وەاڵَ
 .ِەثەضتّە، ثە ئبِرازی ٌیتراتىور، واتە چیرۆن گێڕأەوە، غتەوبْ رووْ ثىەِەوە

 
 .ىٔتەر گراشوتێجەوە تب رادەیەوی زۆر، ثەغێىە ٌە ژیبٕٔبِەی گ. ٌە چۀذ چیرۆوێىذا ثەخۆتبْ وەن فیگىرێه دەردەوەوْ: پرضیبر

 
ِٓ ٌە وبتی ٔىضیٕذا هەضتّىرد، . وە زۆر خبوۀذارێتی دەگرێتەوە، ئەوا ِرۆڤ ٔبچبری ئەوەظ  دەثێ"ضەدەوەَ"ئەگەر ِرۆڤ ثٕىوضێ: وەاڵَ

ی ٌە دایىجىوِذا دەضتپێذەوبت تب 1927ئەوە ٌە ضبڵی. وە ضبڵێه ٌۀبو ئەو ضەدەیە هەیە، وە تێذا دەثێ ثەخۆَ راضتەوخۆ ثذوێُ
 . پبغبْ هەضتّىرد وە ئەَ ِٕە والیعییە ٌۀبو وتێجەوە ثەثێ داثڕاْ، درێژەی پێذەدرێ. چیرۆوەوە وە دایىُ زیٕذوودەوەِەوەوۆتبیی 

 
 ثبثەتەوبٔی ئەَ چیرۆوبٔە ٌە وىێىە ضەرچبوەیبْ گرتىوە؟: پرضیبر

 
دیىاری -ٕبٔە تەوٕیىیەوبْ، دۆخی دیىارەوەجۀگی جیهبٔی، ثەضەرهبتە وەرزغییە گەورەوبٔی، داهێ: هۀذێىیبْ ٌەثەردەضتذاثىوْ: گراش

ئەوەی گرٔگجىو، رووداوەوبٔی ضەدەوەیە، ثە غێىەیەوی ئەضٍی و ثە . ٌە ِەتریبڵی زۆری ٔبو ئەرغیف وبرَ ورد. -ٔێىاْ هەردوو ئەٌّبٔیب
 . ئبضۆی گێڕأەوەَ دەضتىەوت ثۆ هەڵجژاردٔی الپەڕەی دەضتپێىردْ

ِبریب ریّبوىی و ئێرٔطت یىٔگە وەن دوو غبیەتی ثۀبوثبٔگ دیذاری یەوتردەوەْ وە زۆر  ٌە دبڵەتی جۀگی جیهبٔی یەوەَ، ئیریع
ِٓ وەن لىتبثییەن ثە رێگبی ِبِۆضتبیەوی ئەٌّبٔی . درٔگتر، ٌە ضەردەِی جۀگی ڤێتٕبِذا، ئەزِىؤەوبٔیبْ ئبڵىگۆردەوۀەوە

ییەن، ثە رێىەوت ٌە وتێجخبٔەی ِبِێىُ ثیٕیُ، وە ثە خۆیػی ضبڵ14یب13َْ خىێٕذەوەو وەن تەِەْ(یىٔگەر)ثبیەخذارەوە، ٔىوضیٕەوبٔی
 .ئەوە ثۆ ِٓ، وەن دژەژەهرێه واثىو ٌە هەِجەر یىٔگەر. یبضبغە" ٌە رۆژئبوادا، هیچ غتێىی ٔىێ ٔییە"ٔەیذەزأی، ئەو وتێجە

 . رۀگە ئەِە هۆی چروەی دەضتپێىردٔەوەَ ثێ تب ئەو دبڵەتە ئێطتب جبرێىی تر ثطەٌّێُٕ
 

 وبِەیبْ یەوەَ جبر ٌەدایه ثىوْ، دەلەوبْ یبْ وێٕەوبْ؟. ثۆ هەر یەن ٌەو چیرۆوبٔە، وێٕەیەوتبْ وێػبوە :پرضیبر
 

" دۆزیٕەوە ثۆ ئەوأەی ٔبخىێٕٕەوە"ئەوە پەیبِٕێرییەن ثىو ٌۀێىاْ ٔىوضیٓ و وێٕەوێػبٔذا، وەن چۆْ ٌە ثەرگی. زۆر جبر وێٕەوبْ: گراش
ثۆ ّٔىؤە ثەوبرهێٕبٔی دراوی . ضّجۆٌئبِێسأەْ و ِێژوویەن ثەیەوەوە دەثەضتٕەوەئەو وێٕە ٔىێیبٔە زۆر . تبلیّىردووە

ثهێٕٕەوە ثیرتبٔەوە، دراوەوە ٌە وٕبری ضەریەوە هەڵىاضراثىو و ٌە خىارەوە، ِرۆڤەوبْ ثە ٌێػبو ثەرەو ئبراضتەوەی، (ِبرن)ئەڵّبٔی
 .دەڕۆْ

 
ئبیب ئەِە جێی ضەرضىوڕِبْ ٔییە ثۆ . وەاڵتذا، فرۆغراوە27ە و تب ئێطتب ٌەٌە دەرەوە، ثبیەخێىی زۆر گەورە دەدرێ ثە وتێجەو: پرضیبر
 ئێىە؟

 
رۀگە، ٌە . ، ٌەضەرووی پەیىۀذییەوبٔی ئەٌّبٔیبوە، ٔىوضراوە(Blechtromel)وتێجەوە دەلبودەق وەن وتێجی. ثەڵێ و زۆریع: گراش

ە ٔیىەی یەوەِی ئەَ ضەدەیە ثە غێىازو ورداری زۆر ترضٕبن ثەرژەوۀذی ثبرودۆخی خراپی دەرەوییەوبْ ثێ ثە هۆی ئەو راضتییەوە و
 .تۀهب ثەرهەڵذأەوە ٌەثبرەی ئەوەوە دەوەیٓ وە جبراْ ئۀجبِّبْ داوە 1945ٌەپبظ. ٌەالیەْ ئەٌّبٔیبوە ثڕیبری ٌەضەردرا

 
 . ىراو ثەڕێىەوە دەچىوضبڵی والیبتە یەوگرتىوەوبٔی ئەٌّبٔیب، ثەغێىەیەوی زۆر لجىوڵ50ٌۀێىەی تردا، واتە ٌە : پرضیبر

 
ٌەَ ئبراضتەیەدا، ثۆچىؤەوەتبُٔ پێ لجىوڵە، ِٓ ثەگػتی وا ثیردەوەِەوە وە ئێّە ٌە هەراوهىریبی ئبهۀگێڕأی ئەَ ضبڵذا دەثێ : گراش

ضبیەی  ضبڵ ٌە ژێر40ئێّە دەثێ ثە تەواوەتی داْ ثٕێیٓ ثەو ِرۆڤبٔە وە. ئەوەِبْ ٌەثیرٔەچێتەوە وە دوو دەوڵەتی ئەٌّبٔی هەثىو
ٌە ِەدا ئەوۀذە زیبدڕەووی وراوە، وە ئێطتب ٌە غبری ڤبیّەر، پێػۀگبیەن . ثەاڵَ ئێّە ئەَ وبرە ٔبوەیٓ. ئەٌّبٔیبی دیّىوراضیذا ژیبْ
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وراوەتەوەو چۀذیٓ وەضی ئەٌّبٔیبی رۆژئبوا هەضتبوەْ ثەوەی تبثٍۆوبٔی ٔبزیسَ ٌە گەي ثەڕێىەوت وێٕە وۆوراوەوبٔی ضەردەِی ئەٌّبٔیبی 
ئەوە ضىووبیەتیپێىردٔی ترضٕبوئبِێسأەی تبوأجبروردٔی ثەوۆِەڵەو دەثێتە . دیّىوراضی یەوطبْ دەوەْ و ٌەضەر دیىارەوبٔذا هەڵیبٔذەواضٓ

 .هۆی ئەوەظ وە ضەرثبری رووخبٔذٔی دیىارەوە، داثەغىردٔی وەاڵتەوە ثۆ پێػەوە دەڕوات
 

دۀەثىؤێه ثۆ ٌە یەن تێگەیػتٓ ٌە رۆژئبوا درووضت ثىوە یبْ ٌەثەر زأیبری رەق ئبیب ئەَ دأپێٕۀبٔە، ٌە ٔىلطبٔی جۆرە ئبِب: پرضیبر
 وتەلەوە؟

 
وبتێ ِرۆڤ غبٔبزی ثەَ یبضب ثٕچیٕەییە دەوبت، ئەوا . جبرێىی تر ئێژَ، ئەوە ٌە ٔىلطبٔی الیۀگرأی دەضتىورەوە، درووضت ثىوە: گراش

ٌە دبڵەتی یەوگرتٕەوەی ئەٌّبٔیب، : دا، ٔىوضراوە146ى رضتەوبٔی پەرەگرافیٌە ٔێ. دەثێ ثە جیذی وەری ثگرێت، ثەاڵَ وایبْ ٔەورد
! ئبی ئەوە چ ثۆٔەیەوی زۆر گەورە دەثىو ثۆ ثەغذاری ٌە وتىوێژی ثەگژیەوتر چىؤذا. دەثێ گەٌی ئەٌّبٔی دەضتىورێىی ٔىێ ئبِبدەثىبت

یبضب ثٕەڕەتییە وۆٔەوەی هێػتجىوەوە %90داڕێژراثىو ووە وە زۆر ثە جىأی (90هبوپەیّبٔی)ئەو وبتە پێػٕیبرێه هەثىو ٌە الیەْ
ثۆ ِٓ . تۀبٔەت ٌەثبرەی ئەو پێػٕیبرە، ِػتىِڕیع ٔەورا( ثۆْ)ٌە. ٌە ئەزِىؤەوبٔی وۆِبری ئەٌّبٔیبی دیّىوراضی وەرگیراثىو%10و

 . دەثێتەوەئەِەظ ثبثەتێىە وە ٌە وتێجەوەِذا دووثبرە . زۆر ترضٕبن و ٔىلطبٔییەوە ثۆ الیۀگرأی دەضتىور
 

 .ئێىە ثە تىڕییەوە تەِبغبی ضەدەی راثردوو ٔبوەْ. ثٕەِبی ضەرەوی وتێجەوە زیبتر پۆزەتیف و دڵخۆغەوەرە: پرضیبر
 

ِٓ دڵٕیبَ ٌەوە وە ِٓ ِرۆڤێىی ثەگىِبْ و رەغجیٕیُ، ثەاڵَ ٌە هەِبْ وبتذا وەضێىُ وە . ٔەخێر، لەت ثە تىڕەیی ٔەِٕىوضیىە: گراش
 .ثەدڵەوە دەژێُ

 
Die Rä)رۆِبٔەوەتبْ: برپرضی tten ) ثە گػتی تبلە تبوأىردْ ثىو 1986ٌە ضبڵی. 

 
. ٔەخێر، تبوأجبروردْ ٔەثىو، ثەڵىى ثڕیبرداْ ثىو ٌە ثبرەی ئەوەی وە ئێّەی ِرۆڤ خەریىیٓ ٌۀبوثردٔی خۆِبْ رێىذەخەیٓ: گراش

ثەاڵَ ٌیتراتىور ثۆ ئەوە ٔییە . ثبثەتی وۆپیىردٔی ِرۆڤ ثبثەتەوەَ ٌەو وتێجەوەدا ثەو غێىەیە دێتە ثەر گىێ، وبتێ ثبضەوە دەثێت ثە
ثجێت ثە دەرثڕی تبوأجبروردٔی وەضێه یبْ دەزگبیەن، ثەڵىى ثۆ ئەوەیە، پەیىۀذییە غبراوەو ٔبغیرٔەوبْ پێػبْ ثذات وتێڕاِبٔێه 

 .دەضتجخبت وە رێ ثە ثیٕیٕی ٔىێ ٌەثبرەی دیبردە وۆٔە ٔبضراوەوبٔەوە ثذات
 

ویژدأی "ئبیب ئێىە خۆتبْ وەن. ەْ ٌەالی ٔىضەرە ئەٌّبٔەوبْ، ثەرهەِهێٕبْ و الیۀگری ضیبضی ئەوۀذە تەضىٓ وەن ئێىەثە دەگّ: پرضیبر
 دەثیٕٓ؟ " ٔەتەوە

 
، چىٔىە پێػّەرجەوەی "ویژدأی ٔەتەوە"پێىەوە ٌەگەي هبیٕریع ثىیً هەِیػە ثەرگریُ ٌە خۆوردووە، ٔبوَ ٌێ ثٕێٓ. ٔەخێر: گراش

ئەِە . ٌە وەضبٔیتر دەثڕێ و ثەتبیجەتی ثە ٔىضەرێه دەدرێ وە هیچ دەضەاڵتێىی ثەدەضتەوە ٔییە ثۆ جێجەجێىردٔی غتێه ئەوەیە، ویژداْ
 .هەر ثەڕاضتی غتێىی ثێ ِبٔبیە

)...( 
 

 .ضبزدراوە(فۆوۆش)ثۆ گۆڤبری(J.U. Brand/S. Sattler)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ 
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 .گفتىگۆ ٌەگەي ئەدۆٔیص
 .(1930ی ئەدّەد ضەعیذ،عەٌ)

 
 ئێىە ثە ثتػىێٓ ٔبودەثەْ، چ وێٕەیەوتبْ غىبٔذووە؟ : پرضیبر
ثتػىێٕەوەظ . ثۆ ِٓ، ٔىوضیٓ ثە زِبٔی عەرەثی، پێع هەِىو غتێه، ِبٔبی ئەوەیە، هەِىو ٔەریتەوەی ثخرێتە ژێر پرضیبرەوە: وەاڵَ

هەروا ٌە غیعری هبوچەرخذا، . زگب ضیبضییەوبٔییەوە ثەضتراوەتەوەئەوەیە وە ٔىوضیٓ ٌە وۆِەڵگبی عەرەثیذا، تىٔذ ٌەگەي دىىِەت و دە
ٔىوضیٓ جگە ٌەوەی، وەضبیەتی ٔىوضەرەوەی، ثەغێىەیەوی ٔىێ ثذۆزێتەوە، داوای ِبفی تبوبیەتی ٌێ ثىبت و تبیجەتّۀذی ثەرهەِەوبٔی 

پێػڤەچىؤی ِٓ، ٌە ٔبوۆویذا . ەی، دەهەژێٕێتەوەوٍتىوری عەرەثی ٔبِۆیە ثەو غتە و ثٕچیٕەی ثىٔیبدەو. دووپبت ثىبتەوە، هیچ تر ٔییە
ٌە الیەْ دەزگبوبٔەوە، ٔەن -ثىو ٌەگەي تێڕاِبٔی دەضەاڵتی ثباڵی ٔبو وۆِەڵگبوەِبْ و هەر ئەِەظ هۆی ثەهەڵە تێگەیػتٕیبْ ثىو ٌە ِٓ

 .ِرۆڤەوبْ
 

 ضیّبی ٔۆژۀەوەی ئێىە چۆٔە؟ : پرضیبر
 

ِرۆڤێه ئبزادٔەثێ، ٔبتىأێ . ئەو پرضیبرأە ثىەَ وە ٌە ثبزٔە ئبیٕییەوبٔذا، لەدەغەیەیەوەَ جبر ئبزادیُ وەرگرت ثۆ ئەوەی : وەاڵَ
ثۆ ِٓ، . ئەَ دیبٌۆوبیەتییە ثۆ ِٓ ِبٔبیەوی ضەرەتبیی هەیە. گەغە ثە هەضتی ثەرپرضیبرییەتی ثذا و ٌە گفتىگۆوردٔذا ثجێ ثە هبوغبْ

وبتێ ِٓ ثۆ خۆَ دەگەڕێّەوە، ئەوا ثەضەر . ىی ثەغذارثىوە ٌە خىدی خۆَثەراِجەرەوەَ تۀهب غەریىێه ٔییە ٌە دیبٌۆن، ثەڵىى تىخّێ
ٌە ضەرەڕێگب ثەرەو ِۆدێڕٔە، هەِبْ ئەو ِبٔبیەی هەیە . ئەوی تر دەپەڕێّەوەو ثەَ غێىەیە وەضەوەی تر دەثێتە رێگبیەن، ثۆ خىدی خۆَ

ثە ِبفی ژٔبْ، فۆرِی دىىِەت و دیّىوراضی و غتگەٌێىی ئەِە پەیىۀذی . وە ِرۆڤ هەِىو ثىٔیبدو ٔەریتە وۆٔەوبْ ثهەژێٕێ و ثڕوخێٕێ
 .تریػەوە هەیە

 
 .چ دەضتىەوتٕێىی أۆژهەاڵت هەیە ثۆ أۆژئبوا غبیبٔی هەوڵذاْ ثێت. ئێطتب ٌە ثبرەی دەضتىەوتەوبٔی أۆژئبواوە، دەدوێٓ: پرضیبر

 
. ٔییە، ثەڵىى زۆر فۆرِی رۆژئبوا هەیە"رۆژئبوا"ن چۆْوەهەیە، رێه وە"رۆژهەاڵتییەوبْ"ەوە ٔییە، ثەڵىى "رۆژهەاڵت"غتێه ثۀبوی: وەاڵَ

ئبیب ئێىە ِەثەضتتبْ وبَ رۆژهەاڵتەیە؟ رۆژهەاڵتی ئبیٓ هەیە، رۆژهەاڵتی ضیبضی هەیە یبْ ئەوەی ٌە رۆژئبوا هەیەو وەهّەوەیبْ ٌە 
دەثیٕیٓ . ّىؤە ثب غیعر وەرثگریٓثۆ ٔ. ِرۆڤ دەثێ ٌە ثبرەی ضێجەرە رۆژهەاڵتییەوبٔەوە ثذوێت. رۆژهەاڵتە وەن ٔیتػە یبْ ِبروص

ثۆ ّٔىؤە هبویەوییەوی ضەرضىوڕهێٕەر هەیە ٌە ٔێىاْ غیعری رۆژهەاڵت . جیبوازییەوی زۆر گەورە هەیە ٌە ٔێىاْ غیعری فبرضی و تىرویذا
ٓ عەرەثی خسِبیەتییەوی  و غبعیرە ئەضپبٔییە عەرەثەوبْ و فەیٍەضىف ئەث(هۆڵذەرٌیٓ)ثەو غێىەیە ِٓ ئەو تێڕوأیٕەَ هەیە وە. و رۆژئبوا

. ٌەوەظ زیبتر، گۆتە زۆر رۆژهەاڵتییە ٌەوەی وە ِرۆڤ ثۆی دەچێت. روودییبْ هەیەو ضۆفییسِی عەرەثی و ئەٌّبٔی ٌە هەِبْ ئبضتذاْ
 .ِرۆڤ دەثێ وٍتىور ٌەَ جىوتەِبٔبیەوە ثجیٕێت. ثبضی رۆژهەاڵت و رۆژئبوا دەوبت(West-Östlichen Divan)ٌە
 

 هەاڵت ٌە رەوتی جیهبٔگیریذا، تبیجەتّۀذییەوبٔی زیبترو زیبتر وْ دەوبت؟ئبیب رۆژ: پرضیبر
 

وبرتێىرٔەوبٔی ئەِریىب راضتەوخۆ وبریگەری ٌەضەر وٍتىوری ئۆروپیػذا، هەیە؛  ٌە ثىاری . ئۆروپبظ ثەغێىە ٌە جیهبٔگیری: وەاڵَ
ثۆچی : ِٓ پرضیبر ٌە خۆَ دەوەَ. غبٔۆ و هەِىو ثىارەوبٔذاِۆضیمبو ثە تەوٕەٌۆژیىردٔی و تۀبٔەت ٌە ثىاری غیعر، وێٕەوێػبْ، تبٔص و 

وبتی ئەوە هبتىوە، ئۆروپب رەهۀذی تبیجەتی خۆی . ئەِە لجىوڵ دەوەیٓ؟ ئۆروپب ٌەَ رووەوە وەن وەاڵتێىی جیهبٔی ضێ وبرتێىردٔی هەیە
. ەضتی ئەِریىب، دۀگی خۆی رادەگەیۀێثۆ جیهبٔگیری دەرثجڕێ و دۀگەوبْ ثەهێسثىبت وە ثۆ ّٔىؤە ٌە فەرۀطبوە ٌە دژی ثباڵد
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ئەِە . جیهبٔگیری ثۆ جیهبٔی عەرەثی، پڕۆضەیەوی رأەگیراوەو هیچ هەڵجژاردٔێىیبْ ٌەثەردەِیبٔذا ٔییەو ٔبتىأٓ ثڵێٓ ٔەخێر
 .ِەترضیذارە، ثەاڵَ ِرۆڤ دەتىأێ گەغە ثە ثیروڕا ثذات تب ٌەالٔی وەِەوە، رێىخطتٕی جیهبٔگیری چبوطبزی ثىبت

 
ئبیب ئێىە ٌەو . ، أەخٕە ٌە هەڵىیطتی أۆغٕجیرە أۆژئبواییەوبْ گرت ٌە ئبضت ثبرودۆخی جیهبٔی عەرەثی(تطبیت)ٌە وتبرێىذا ٌە: یبرپرض

 ثبوەأەْ وە هێسی دیّىوراضی ٌە ٔبو ثسووتٕەوەی أۆغٕجیرأی عەرەة ثە جذدی وەرٔبگیرێ؟
 

أۆژئبواییەوبٔذا هەیە، ثەاڵَ ضەرەأای ئەوەظ ٔبِەوێ ئەَ ثۆچىؤە گػتگیر  ٌە پرۀطیپذا، هەِیػە ئەو هەڵىیطتە ٌە الی أۆغٕجیرە: وەاڵَ
ثەاڵَ ثەگػتی و هەِەالٔەیی، رۆغٕجیرە رۆژئبواییەوبْ، هەِىو . ٌێرەدا وەضبٔی زۆر ثبظ هەْ، ثۆ ّٔىؤە، گىٔتەر گراش. ثىەَ

راضتە، داخىازی، وتبرو ئۀجىِۀی فێروبریبْ . یٕٓثبرودۆخەوە ٌەثەرچبو ٔبگرْ و تۀهب ئەو غتبٔە دەثیٕٓ، وە خۆیبْ دەیبٔەوێ ثیج
هەیە ٌە ثبرەی یىگطالفیب و یەوێتی ضۆڤێتی جبراْ، چیٓ و ئەفریمب و هەِىو ثسووتٕەوە جۆراوجۆرو رووداوەوبْ، ثەاڵَ هەرگیس ٌەثبرەی 

 .یبْ ٔییە و تبلە وغەیەن دەرٔبثڕْ(عەرەة-ئیطرائیً)وێػە ثٕەڕەتییەوبْ وەن وێػەی
 

 یب ِیتۆدی رۆژئبوایی ٌە دژ تیرۆریسَ، ضەروەوتىو دەثێ؟ئب: پرضیبر
 

ضێپتێّجەر ثىوْ و وا ثسأُ زۆرثەی رۆژئبوایع ٌە دژی ثىوْ، 11زۆرثەی رۆغٕجیرە عەرەثەوبْ و گەٌی عەرەة ٌە دژی هێرغەوەی: وەاڵَ
ثٓ )ەگەر ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ، ی ضێپتێّجەر روویذا؟  تۀبٔەت ئ11ثۆچی. ثەاڵَ ٌەثیریبْ چىو، ٌەثبرەی هۆوبرەوەی لطە ثىەْ

ِرۆڤ دەثێ رەگىڕیػەی تیرۆریسَ ثذۆزرێتەوە، ٔەن ثٓ الدْ، چىٔىە ثەغی . یع ثىىژْ، ثەش ٔبوبت ثۆ ئەوەی تیرۆریسَ ٌۀبوثجرێت(الدْ
 .زۆری هۆوبرەوبٔی ٌە ضیبضەتی دەرەوەی ئەِریىب، ثەدی دەورێت

 
غٕجیرە عەرەثەوبْ، رۆژئبوا تبوأجبردەوەْ و ٌە هەِبْ وبتذا ثەئەضتەَ پیػبٔی ٌە رۆژئبوادا، ِرۆڤ ئەو هەضتە دەوبت وە رۆ: پرضیبر

 .رەخٕە ٌە خۆ دەگرْ، دەدەْ
 

ِٓ ٌەپبڵ ئەو رۆغٕجیرأە رأبوەضتُ وە رەخٕە ٌە رۆژئبوا دەگرْ، ثەثێ ئەوەی تبلە وغەیەن ٌەثبرەی هۆی وۆچىردٔی خۆیبْ، : وەاڵَ
جێهێػتىوە؟ ِرۆڤ دەثێ پێع ئەوەی رۆژئبوا تبوأجبر ثىبت، رەخٕە ٌە وێػەی وەاڵتە ئەضٍییەوە، ئەوأە ثۆچی واڵتبٔی خۆیبْ ثە. ثذۆڕێٕٓ
 .   ثگرێت

 
ئێىە چۆْ ئەو راضتییە غیذەوۀەوە وە جیهبٔی عەرەثی ٌەالیەوەوە ثەڕوؤی خۆی ٌە ضیطتێّی رۆژئبوایی دووردەخۀەوەو ٌەوالوە، : پرضیبر

 ٔىردْ، وەردەگرْ؟دەضىەوتە تەوٕەٌۆژییەوبْ ثە ثێ گىِب
 

هەِىو غتێه وە . ِٓ ٌەو ثبوەڕەَ، ئەوەی ِرۆڤ ئیّڕۆ ثە ِەدۀییەتی عەرەة وێٕبدەوبت، ٌە راضتیذا ِەدۀییەتێىی رۆژئبواییە: وەاڵَ
. هەِىو غتێىیع وە ثە رەگەز عەرەثی ثێت، وەهّی و پەوىەوتىوە. پەیىۀذی ثە تەوٕەٌۆژیبوە هەیە، عەرەثی ٔییە، ثەڵىى رۆژئبواییە

-ٌە ٔێىاْ رۆژئبواو جیهبٔی عەرەثی ثذوێت، ئەوا ِٓ ئەوە زیبتر ثە ضتراتیژییەتی" داچەڵەوبٔذٔی وٍتىوری"ئەگەر ِرۆڤ ٌەثبرەی
 .ئەوأە ثەو غێىەیە ثەرژەوۀذی ئبثىوری و ضیبضییەوبٔیبْ دەغبرٔەوەو هۆوبرە ثیٕبغەییەوبْ، دەثىوغٓ. پەردەپۆغی، دادۀێُ

 
 ی؟وبِە هۆی ثیٕبغەی: پرضیبر

 
ئێىە دەزأٓ وە ثٓ الدْ و تىٔذڕەوەوبْ ٌەالیەْ ئەیبالتە یەوگرتىوەوبٔەوە ثە پىوڵ پػتیىأیبْ ٌێ ورا؟ ٌە راضتیذا، تىٔذڕەوێتی : وەاڵَ

گرٔگتریٓ ضەروردەی تىٔذڕەوەوبْ ثە غێىەیەوی رەضۀبٔە .  درووضتىراوێىی ئەِریىبییەو ثۆ ئەوە دۆزرایەوە، ٌە دژی وۆِىٔیسِذا، ثجۀگٓ
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ئیطالِی . پێػىای ٌێ ورا، ثەاڵَ زۆرثەی گەٌی عەرەة تىٔذڕەو ٔییٓ و ٌە دژی تىٔذڕەویٓ -ئەٌّبٔیب، فەرۀطب، ئیتبٌیب و ثەریتبٔیب-ە ٌ
 .ئەِە ِەضەٌەیەوە، ثەاڵَ تىٔذڕەوەوبْ ِەضەٌەیەوی ترْ-ئیّبٔذار هەیە ثۆ ٔىێژوردْ دەچٓ ثۆ ِسگەوت

 
ی ضێپتێّجەر 11تىوەوبٔی ئەِریىب، ثەڵىى وەاڵتە عەرەثییەوبٔیع ٌە ژێر ئۀجبِگەری وەواتە، ٔەن تۀهب ئەیبالتە یەوگر: پرضیبر

 . دۀبڵێٕٓ
 

دەضەاڵتی ثەدوبر هەردوو الی گرتەوە، ثەاڵَ چىٔىە هەِىو وۆِەڵگبوە ثە ثٓ الدْ یەوطبْ ورا، زیبٔێىی زۆر گەورەتر ثە جیهبٔی : وەاڵَ
ِرۆڤ دەتىأێ ٌە ئبضتێىی تردا، رەخٕە ٌە . ، رەخٕە ٌە جیهبٔی عەرەثی دەگرٌْەثری ئەوەی ثبضی ثٓ الدْ ثىرێ. ئیطالِی گەیػت

 .عەرەة و ئیطالَ ثگرێ، ٔەن ٌەگەي ثٓ الدْ یەوطبٔیبْ ثىرێ
 

 ئێطتب دەثێ ترش ٌە ثەهێسثىؤی گیبٔی ٔیػتّبٔپەروەرایەتی ٌەالیەْ وەاڵتە عەرەثییەوبْ هەثێ؟: پرضیبر
 

ثەاڵَ ئەگەر ثتىأیٓ واڵتی ئەضٍی و پبغىۆیەتی ثۆ واڵتێه . یىایبٔە ٌە الی هەِىو ِرۆڤێىذا هەیەئەو دەزوئبرەزوو و ه. ٔەخێر: وەاڵَ
ٌەوێذا، ٌەو غىێٕە وە هەضت ثە ئبزادی . ٌەثەرچبو ثگریٓ، ئەوا ِٓ پەیىۀذی واڵت ثە ِرۆڤەوە دەثەضتّەوە، ٔەن ثە غىێٕێىی جیىگرافی

 .؛ ٌەو غىێٕە وە رێس ٌە ِرۆڤ دەگیرێ، ئەوێ ثە واڵتی خۆَ دەزأُثىەَ و تىأبوبُٔ ثەوبرثهێُٕ و ثتىأُ وبرثىەَ
 

 ثۆ ئێىە، وێٕەی ّٔىؤەیی وٍتىور گۆڕیٕەوە وىێیە؟: پرضیبر
 

ِٓ ٌەو ثبوەڕەَ وە ثڕیبردەرتریٓ تبیجەتّۀذی غبرێه وەن ٔیىیۆرن، غىێٕی وٍتىور تێىەڵجىؤە، . ِٓ الیۀگری ٌە وۆچىردْ دەوەَ: وەاڵَ
ِٓ ٌەو . ٌەَ الیۀەوە، ٔیىیىرگ تۀهب ٔىێٕەرایەتی ئەِریىب ٔبوبت. ضەرضىڕهێٕەرە ٌە  زِبْ، گەالْ و وٍتىور ئەو تێىەڵجىؤە

 .تێىەڵجىؤە، دواڕۆژی ِرۆڤبیەتی دەثیُٕ و ثە ثێ ئەو تێىەڵجىؤە، راضیسَ، تىٔذڕەوی و ئەتٕیىردْ، هەِیػە روودەدات
 

 تۆ؟ واتە غبری ٔیىیىرن ِۆدێٍێىی ئیذیبٌە ثۆ: پرضیبر
 

 Tombeau pour New)ضبڵ ئەَ ثبثەتەَ ورووژأذووەو ٌە هەِبْ وبتذا ٌە غیعری30ِٓ پێػی . ثەڵێ، ثە تەواوەتی: وەاڵَ
York  )غىێٕێىی ّٔىؤەیی تری . ضێپتێّجەر، ثەراضتی ترضی ٔبیەوە11غیعرێىە وە ئیّڕۆ ثە ثۆٔەی. ِەترضییەوبٔیػُ پێ گرێذاوە

ٌێرەدا هەر ضێ ئبیٕەوە، جىو، ِەضیذی و ئیطالَ یەویبٔگرتىوەو خۆیبْ ثەرفراواْ . دەی ٔبوەڕاضتەوٍتىور گۆڕیٕەوە، ئۀذەٌىوضی ضە
 .ِرۆڤ دەثێ جیهبْ ئۀذەٌىضیگیر ثىبت. وردەوەو ثە ِەدۀییەتێىی گػتگیرو ٔبئبضبیی گەیػتٓ

 
 چۆْ؟: پرضیبرەوە ئەِەیە: پرضیبر

 
ِرۆڤ دەثێ، وێٕەوێػەوبْ، ِۆزیىژەْ، . وبْ ثۆ گفتىگۆوردْ ِێىأذاری ثىرێِٓەضەٌەوە ئەوە ٔییە وە تۀهب ٔىێٕەرأی ئبیٕە: وەاڵَ

ئەِە پێىیطتی ثە وبروردْ هەیە؛ دەثێ ٌە ئبضتی رێىخطتٓ و هبو گفتىگۆوەراْ ثە . غبعیر، ٔىضەرو پیػەییەوبْ پێىەوە ثگەیۀێ
 . وردییەوە هەڵجژێریٓ

 
وە ثە زِبٔی عەرەثی ( فىر و فٓ)گۆتە دەیەوێ تیراژی گۆڤبری وٍتىوری -تىتیدەورێ گۆڤبرێه ثجێ ثە فۆرِێىی گىٔجبو؟ ئۀیطت: پرضیبر

 .دەردەورێ و روو ٌە خىێٕەراْ دەوبت ٌە جیهبٔی عەرەة، زیبد و وبرەوبٔی ثەرفراوأتر ثىبت
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ەوی تبیجەت پەیىەضتی ئەِە ثە غێىەی. پێػّەرجەوە ئەوەیە، ثەثبغی ثىرێت، چىٔىە چۆٔبیەتییەوەی ثڕیبردەرە. ٔیبزێىی زۆر ثبغە: وەاڵَ
ئەگەر وا ٔەثێ، وبرتێىردٔەوەی ثە . ثە زِبٔی عەرەثییەوە هەیە؛ دەثێ دەلەوبْ ثە غێىەیەوی ثبظ وەرثگیڕدرێت و داثڕێژدرێت

 .پێچەوأەوە دەثێ
 

 ئبیب وٍتىور گۆڕیٕەوە دەتىأێ ثەغذاری ثىبت ٌە گەغەوردٔی دیّىوراضی ٌە وەاڵتە عەرەثییەوبْ؟: پرضیبر
 

دیّىوراضی وٍتىورەو ِبٔبی . ەڵێ، چىٔىە دیّىوراضی زیبتر وەن فۆرِی دىىِڕأی پەرٌەِبٔی وە تێذا ِرۆڤ دەتىأێ هەڵجژێرێتث: وەاڵَ
 .هتذ و ِرۆڤ ٌەَ پێٕبوەدا، دەثێ خەثبت ثىبت...ئبزادی هەیە، رێسگرتٓ ٌە یەوتر، لجىوڵىردٔی جیبوازییەوبْ و ثىٔیبدوردٔەوەی وۆِەڵگب

 
 وەن غبعیرێه، ٌە چ پڕۆژەیەوی دواڕۆژ وبردەوەْ؟ ئێطتب ئێىە: پرضیبر

 
 .ثە تەواوەتی ٌەو پڕۆژەیە: وەاڵَ

 
 .             ، ضبزدراوە(وۆٌتىوە ئبوضتبوظ، ژِبرە یەن)ەوە ثۆ گۆڤبری(ضىزأە ویتٍجێرگ و ِریەَ ڤێجەر)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ

 
 گفتىگۆ ٌە گەڵ

Manuel MenendezDiaz 
 ری تیئۆری دسثی وۆِىٔیطتی وىثبگۆڤب( گرأّب)ضەرٔىوضەری

 ئەَ پڕۆضێطە تب چ ڕادەیەن دیّىوراضییە؟. هەغت دەوڵەت خۆیبْ ثە ضەروردەی جیهبْ دأبوە: پرضیبر
یەویبْ گرتىوە، خۆیبْ ثە (روضیب ٔبژِێردرێت)دەوٌەتە 7ٌە پبظ جۀگی جیهبٔی دووهەِەوە، ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ داِەزارا، ئێطتب ئەو 

. ئەوەی هیچ ڕیسێه ٌەو ثڕیبرأە ثگرْ وە ٌەپبظ جۀگی جیهبٔی دووجبر ثڕیبریبْ ٌەضەر دراوە  دأبوە، ثەثێ دىىِەتی جیهبٔی
ئەَ دەوڵەتبٔە . ٌەالیەْ ئەِریىبوە دەضتپێػخەریىراوە، ثۆ ئەوەی وبرتێىردٔی ضیبضی خۆی ٌە دٔیب ثەهێسترثىبت 7داِەزرأذٔی گ

 . بضەتی ٌیجراٌیسِی ٔىێیەویبٔگرتىوە ٌەضەر پەیڕەووردٔی ضی 1980ٌە
 ؟ دەثیٕیٓ ٌە ٔێىاْ ضیبضەتی وۆٌۆٔیبٌیسِی وۆْ و ٔىێ  هیچ جیبوازییەن یب ڕەهۀذێىی ٔىێ: پرضیبر
. ثەئبضبٔی هەر ئەوەیە، زەثروزۀگ ثەوبردەهێٕٓ ثۆ ئەوەی فەرِبٔڕوایی واڵتبٔیتر ثىەْ. ، ثەاڵَ ٌە پرۀطیپذا هەِبْ غتٓ ثەڵێ: وەاڵَ

 .ترضیذار ثێت ئەوەیە، وۆِەڵگبیی ٔیىٔەتەوەیی ٌەَ ثبرەیەوە دۀگ هەڵٕبثڕێتئەوەی ئەِڕۆ زۆر ِە
ئبیب ئەو وبتە هبتىوە، دسثە وۆِىٔیطتەوبٔیع، ثۆ ّٔىؤە ئێىە ٌە دسثی . وۆٔطێٕتراضیىٔی دەضەاڵتی ضەرِبیەی جیهبٔییە 8گ : پرضیبر

 داثّەزرێتەوە؟  وۆِىٔیطتی وىثب، هەوڵجذەْ ئیٕتەرٔبضیىٔبٌیسِی وۆِىٔیطتی ضەرٌۀىێ
  ئەگەر ثّبٔەوێت ئەِە جێجەجێجىەیٓ، دەثێ. ئێطتب زۆر ثبش ٌەَ ثبرەیەوە دەورێت، ڕێىخراوێىی وۆِىٔیطتی جیهبٔی داثّەزرێت: وەاڵَ

 .ثەڕای ِٓ ئیٕتەرٔبضیىٔبٌیسِی ضێهەَ زۆر الیۀی پۆزەتیڤی هەیە، ثەاڵَ هەڵەیع وراوە. ضىودێىی زۆر ٌە ڕاثردوو وەرثگریٓ
 ب چ ڕادەیەن ئەَ ثیرۆوەیە، گفتىگۆی ٌەضەر دەورێت؟ ٌە پڕاوطیطذا چ هۀگبوێىی عەِەٌی ٔراوە؟ت: پرضیبر
ضەرەڕای . گفتىگۆ و ضّیٕبرگێڕأێىی زۆر ٌەَ ثبرەیەوە دەورێت، زۆر ٌەو دسة و گروپبٔە دۀبضُ وە ثۆ ئەَ ِەضەٌەیە وبردەوەْ: وەاڵَ

ئەوەی ثە گرٔگی . ثۆچىؤی تری هەیە، ٌە ٔێى چەپەوبٔذا جیبوازییەوی زۆر هەیەئەوەظ ئەِە ئبضبْ ٔییە، زۆر  ضەختە، هەر الیۀێه 
 .ٌەضەر خبڵە ضەرەوییەوبْ یەوجگریٕەوە  دەزأُ، ئەوەیە، ئێّە دەثێ

 ٔبوریت ٌەثبرەی ئەَ خبڵە هبوثەغبٔە، داثّەزرێتەوە؟: پرضیبر
غذا ثۆچىؤی جیبواز هەیە، ثەاڵَ چۀذیٓ گرفت ڕووثەڕووی هەِىو هەڵجەت، دەتىأیٓ، ئبیب ٌەَ ثبرەیەوە یەوذەگریٓ؟ چىٔىە ٌێرە: وەاڵَ

ئەَ پڕۆضەیە ئەوۀذە وٍۆثبٌە، تۀهب .  دەثی ئێّە پێىەوە وبرثىەیٓ، ثۆ ّٔىؤە ٌە دژی ضیبضەتی ٌیجراٌیسِی ٔىێ. دٔیب ثىوەتەوە
 .وۆِىٔیطتەوبْ یەوٕبخەْ، ثەڵىى هێسەوبٔی تریع
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ی ثەرازیً پێػٕیبر دەورد، هەِىو وۆِىٔیطت، ئۀتی ئیّپریبٌیطت و (ٌىال)وبری ثەٌژیىب،  ٌە وۆثىؤەوەی ضباڵٔەی دسثی: پرضیبر
 پێع چۀذ ضبڵێه ٌە وۆریبی ثبوىریع هەوڵێىی وا درا، ثەاڵَ وىثب ئەَ جۆرە هۀگبوەی ٔۀبوە؟  . چەپەوبْ ٌە دٔیب پێىەوە وبر ثىەْ

ەوەْ، پێػی دوو ضبڵ وۆٔفرأطێىی جیهبٔیّبْ ڕێىخطت ثۆ ئەوەی گفتىگۆ ٌە وىثییەوبْ ٌەَ ثبرەیەوە دیطىطیىْ و دیجبتی زۆر د: وەاڵَ
ثە گىێرەی . خبڵی یەوەَ ئەوە ثىو، داخۆ ضۆضیبٌیسَ دەتىأێت ثجێت ثە ڕێگبیەن یب ٔب. ثبرەی پەرەضپێىتیڤی ضۆضیبٌیسَ ثىەیٓ

 . زأیبرییەوبُٔ دیجبتەیەوی زۆر هەیە ٌەَ ثبرەیەوە ٌە هەِىو جیهبْ
 

 هیچ جیبوازییەن ٌە ٔێىاْ جۀگ و تیرۆر دەثیٕٓ؟. ِڕۆ زۆر ٌەثبرەی جۀگ ٌە دژی تیرۆریسَ دەدوێٓئە: پرضیبر
ئەوەی ئەِریىب ٌە دژی عیراق دەیىبت، . ئەِڕۆ زۆر ثبضی تیرۆریسِی دەوڵەتی دەورێت. گرفتەوە ٌە پێٕبضەوردٔی تیرۆریسِە: وەاڵَ

تبْ ِبرظ ثىبت، ثۆردوِبٔیبْ ثىبت و ئەوەی ثیبٔەوێت ثیىەْ، ئەِە ِ  ثۆ وەا تیرۆریسِی دەوڵەتییە، ئەِریىب ئەو ِبفە ثەخۆی دەدات
 . زاراوەی تیرۆری دەوڵەتی دەرثڕیٕێىە ثۆ جۀگ. تیرۆریسِی دەوڵەتییە

ئبیب وۆِىٔیطت و چەپەوبٔی ئەِریىبی التیٓ ئێطتب ٌەَ . ضبڵە ِێژووی جۀگ، وۆِەڵىىژی و وىیالیەتیە ٌە ئبضتی دٔیب500: پرضیبر
 ەوە چی دەڵێٓ؟ثبرەی
ثۆ ّٔىؤە . ٔەن تۀهب وۆِىٔیطتەوبْ یب چەپەوبْ، هەِىو خەڵه ٌە واڵتەوبٔی ئەِریىبی التیٓ، ٌە دژی ثەرخىردی ئەِریىبْ: وەاڵَ

 .      ضیبضەتیبْ ٌە دژی ضبٔذٔیطتەوبْ ٌە ٔیىبراگىا و دژی واڵتەوبٔیتر
 ری دڕٔذایەتی، دەثیٕٓ؟ چ ثىەْ ثبغە؟ ئەِڕۆ چ ئەروێىیبْ ٌە ضەرە؟چۆْ خەثبتی ئۀتی ئیّپریبٌیسَ ٌە ئۆروپب وەن ضێٕتە: پرضیبر
گرفتە گەورەوە ئەوەیە، خبوەْ ضەرِبیە زٌهێسەوبْ ٌە ئەِریىبداْ و خبوەْ ضەرِبیە . ئەِریىب ضێٕتەری دڕٔذایەتییە ٔەن ئۆروپب: وەاڵَ

ٌە ٔێىاْ . رەوی ِرۆڤبیەتی، ئیّپریبٌیسِی ئەِریىبی ثبوىرەِٓ ٌەو ثڕوایەداَ، ئەِڕۆ دوژِٕی ضە. ئۆروپییەوبْ ٌە پػتی وأذا، ڕاوەضتبوْ
جبر، خەڵىی وا   هۀذێ. ئێّە هەوڵذەدەیٓ ضىود ٌەَ ٔبوۆوییە وەرثگریٓ!( یبثبٔیع)ئیّپریبٌیسِی ئەِریىی و ئۆروپی ٔبوۆوی هەیە، و

ٌە ٔێى ئەَ . تە ئۆروپییەوبْ دەوبتهەْ ٌەِە تێٕبگەْ، چىٔىە وا دەیهێٕٕە پێػچبو وەن ثڵێی وىثب پػتگیری ٌە ضیبضەتی دەوڵە
ثۆ ّٔىؤە ئێّە پػتگیری ٌە ئۆیرۆ ٔبوەیٓ ٌەثەر . ٔبوۆوییبٔەدا وىثبیع زۆر داثراووراوە، ٔبچبروراوْ ضىود ٌەَ ٔبوۆوییبٔە وەرثگریٓ

 .رتىوەیەوی ثەهێسە، ثەڵىى وەن ئبِرازێه ٌە دژی دۆالری هێسدار وە دەضەاڵتی ثەضەر دٔیبی گ(ضەرِبیە)ئەوەی دراویىی
ئەِبٔیع ِەترضییەوی گەورە . ٌە هیسو ڕۆڵی ئۆروپب و ضیبضەتەوبٔی ثە ضەروردایەتی ئەٌّبٔیب وەَ ثىەیٕەوە  ئێّە ٔبثێ: پرضیبر

 .ئەوەی دەیڵێٓ زۆر ِەترضیذارە، چىٔىە پەیىۀذی ثە ئۀتی ئەِریىبٔیسِەوە هەیە. پێىذەهێٕٓ
 .وایە، ڕاضتذەوەیت: وەاڵَ

ٌە : هەِىو چەوە ضتراتیژییەوبٔی عیراق ٌەضەریبْ ٔىوضراوە. وبْ و ثیىٌۆگییەوبٔی پػتگیریبْ ٌە عیراق وردثۆ ّٔىؤە غەروەتە گبزە)
 (.ئەٌّبٔیب درووضتىراوە

 ڕاوەضتیٓ؟  وەن خەڵىی عیراق و وىثب ٌە وىێ( ثۆ ّٔىؤە)ئەگەر دوو جەردە ٌە دژی یەوتر ثجۀگێٓ، ئێّە: پرضیبر
ی ئەِریىب و ثریتبٔیب ٌە دژی عیراق هەڵىیطت وەردەگرێت، ِبٔبی ئەوە ٔییە پػتگیری ٌە ضەدداَ وە یەوێه ٌە دژی زەثروزۀگ: وەاڵَ
ئەِەظ هەٌێىە ثۆ ئەوەی . ٌە هەِىو گرٔگتر ئەوەیە ٌەَ پرۆتێطتەدا، ٌە دژی دەضتذرێژی ئەِریىب و ثریتبٔیب ڕاوەضتیٓ. دەوبت

 .چەپەوبٔیع یەن ثگرْ
ثە پێچەوأەوە، ئەگەر تۀهب ٌە دژی دەضتذرێژەوەیبْ ثێت، . ی چەوضبوەی عیراق ثىرێتدرووضتە، ئەگەر هبوپػتی ٌە گەڵ خەڵى)

 (.وەردەگیرێت  ٌەالیەْ ڕاگەیبٔذٔەوبٔی رژێّی عیراق ضىودی ٌێ
ثەاڵَ ٌە ئبضتی دىىِەتی پەیىۀذی دیپٍۆِبتیّبْ . ئێّە وەن دسثی غیىعی وىثی پػتگیری ٌە هێسە چەپەوبٔی عیراق دەوەیٓ: ِبٔىێً

 .ە، وەن پەیىۀذی دیپٍۆِبتی ٌە گەڵ ئەٌّبٔیب، ئەِە ِبٔبی ئەوە ٔیە ئێّە پػتگیری ٌە ئەٌّبٔیب یب هەر دەوڵەتێىی تر دەوەیٓهەی
 

 ٌە ژێر ثبرودۆخی ضەختی ئیطتبی وىثب، دوژِٕبی غىرغی وىثی تب چ ئۀذازەیەن تىأیىیبٔە ضىود ٌەَ ثبرودۆخە وەرثگرْ؟: پرضیبر
ثۆ وىثب، هیچ ریئبٌیتێتێه ٔییە تۀهب . ییە، ئەوأە ثە ئەِریىبوە گرێذراوْ و زیبتر ٌە ئەِریىبدا هەْهیچ ثەختێىیبْ ٔ:  وەاڵَ

 .ضۆضیبٌیسَ ٔەثێت، ئەگەر ئەِە ٔەثێت، دەثیٓ ثە وۆٌىٔییەوی ئەِریىی
 یە؟وتت وە ٌە دوورتریٓ دێهبتەوبٔی وىثبدا، لىتبثخبٔەوبْ وۆِپیىتەریبْ هە  ٌە ضیّیٕبرەوەی دوێٕێ: پرضیبر
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ئەگەر ژِبرەوەَ . ٌە هەر ضٕفێه ثەرٔبِەی تەٌەفسیىٔی ثۆ فێرثىوْ داثیٕىراوە.  دەورێ  ئەِە ثەرٔبِەیەوە ئێطتب جێجەجێ: وەاڵَ
ٌە . ئێطتب ٔبتىأیٓ ثۆ دێهبتە دوورەوبْ وۆِپیىتەر دأێیٓ، ئەِە زۆر گرأە. لىتبثخبٔە پەیڕەو دەورێت1600ثەدرووضتی ثەثیر ثێت، ٌە

لىتبثی هەیە، (5-4)لىتبثخبٔەی ثچىن. ی دێهبتە دوورەوبْ، ئەو تەٌەفسیىٔبٔە ثە هێسی وبرەثبی ضىالریىَ ثەوبردەهێٕرێٓلىتبثخبٔەوبٔ
 . ثەاڵَ ئەو ثەرٔبِەی فێرثىؤەیبْ ثۆ داثیٕىراوە

 
 ردەگرْ؟ثىەْ؟ ئبیب ضىود ٌە هبریىبری جیهبٔی وە  وىثب زۆر هەژارە، چۆْ پێتبٔذەورێت، ثەرٔبِەی وا جێجەجێ: پرضیبر

 
ٌە ثەرٔبِەی دارایی دەوڵەت، زیبتر ٌە . هەڵجەت هبریىبری ٔیىٔەتەوەیی هەیە، ثەاڵَ ئەَ ثەرٔبِەیە دىىِەتی وىثب پێهەڵذەضتێت: وەاڵَ
ئێّە ثیر ٌە خسِەتىردْ و پەڕەپێذأی هەِە الیۀەی ِرۆڤ دەوەیٓ، ٔەن لبزأجی . ثۆ ثىاری فێرثىوْ خەرجذەورێت% 35
ضبڵێه ثەضەر ئەَ 29/10ٌە . ە، ٍِیىٔبْ وىثی ثەغذاری ٌەَ ثەرٔبِەیە دەوەْ(زأىۆ ثۆ هەِىو)ثەرٔبِەیە ٔبوی  ئەَ: تێجیٕی!)ثبزاڕ

ٔىێتریٓ تبلیىردٔەوەیە ٌە جیهبٔی تیٕىێتی ثۆ ...ئەِە گەورەتریٓ زأىۆی واڵتەوەِبٔە: وبضترۆ ٌەَ ثبرەیەوە وتی. ثەرٔبِەیە تێپەڕی
وە ئەَ هەواڵەَ خىێٕذەوە زۆر ثەزەییُ ثە خۆَ هبتەوە، چىٔىە پێػی پتر  -ئیٕتەرٔبضیىٔبي/گرأّب ڕۆژٔبِەی-زأطت ٌە ضەر ئبضتی جیهبْ

 !! ( گىێی ٌە پێػبری وا دەگرێ  ٌە دوو ضبڵ، هەِبْ ئەَ پێػٕیبرە ورد، ثەاڵَ وێ
دىىِەت ثەرٔبِەیەوی تری هەیە  ئێطتب. ئێطتب ثە هۆی لەیرأی چۀذ ضبڵی ڕاثردوو، الواْ پبظ تەواوثىؤی خىێٕذٔەوەیبْ ثێىبر دەثٓ

ئەوە ٔبوۆوییەوە وە ٌە واڵتێىی ضۆضیبٌیطتی ثێىبری هەیە، گرفتەوە ئەوەیە تىأبی ئبثىوریّبْ . ثۆ پەڕەپێذاْ ثە زأیٕی ئەو الوأە
لىٔبغێه ثۆ ٔییە، ضەرِبیەگىزاری ثىرێت ثۆ ڕەخطبٔذٔی ثىاری وبروردْ، ثۆیە ٔبچبریٓ ضەرِبیەوىزاری دەرەوی لجىوڵ ثىەیٓ، وەن 

رزگبرثىؤّبْ ٌەَ ثبرودۆخەو ثۆ ئەوەی پیػەضبزیّبْ تبزە ثىەیٕەوەو ثىاری وبروردْ ثۆ الوەوبْ خۆظ ثىەیٓ، الوەوبّٔبْ فێری 
 .  ٌەِەدا یبضبوبٔی ئبثىوری ثبزاڕی ئبزادی پەیڕەو ٔبوەیٓ. دەوەیٓ  تەوٕەٌۆژیبی ٔىێ

 دەرەوی وردەوە، ڕێژەی ئەو ضەرِبیەیە ٌە چ ئبضتێىذا ثىو؟ پبظ ئەوەی ٔەختێه ضٕىورتبْ ثۆ ضەرِبیەگىزاری: پرضیبر
پڕۆژەی هىتێٍەوبْ ِىڵىی دەوڵەتییە، ئەو ضەرِبیبٔە تۀهب . ثە پٍەی یەوەَ ٌەثىاری هىتێٍەوبْ ثەوبرهێٕراْ. ئەوۀذە ٔەثىو: وەاڵَ

فەرۀطی، وبرگەیەوی ثەرهەِهێٕبٔی وبرەثب ثە  ٌە ضبڵی ڕاثردوودا، ٌەالیەْ غەروەتێىی. ٌەثىاری ثەڕێىثردٔی هىتێٍەوبْ ثەوبردەهێٕراْ
 400ئێطتب ٌە گەڵ . ڕێىەوتٕی جۆراوجۆر دەوەیٓ. ضبڵ دەثێت ثە ِىڵىی دەوڵەت7گبز داِەزرا، ثەاڵَ ثەپێی ڕێىىەوتٕەوەِبْ، پبظ 

 . خبوەْ ضەرِبیەدار ڕێىەوتّٕبْ هەیە
 ەر ضیبضەتی ثباڵدەضتی ئەِڕۆی جیهبْ؟وەن ثیرِۀذێىی وۆِىٔیطت پێػٕیبری تۆ چییە ٌەثەراِج: دوا پرضیبر 
. ِرۆڤەوبْ ثەخۆیبْ هىغیبر ثجٓ ثەوەی وە ئەَ جۀگە ثە هیچ ٔبِبٔگەیۀێت  ئەِڕۆ وۆٔىرێت ٌەثبرەی جۀگ ٌە ئەفغبٔطتبْ، دەثێ: وەاڵَ 

ئەو جۆرە ضتراتیژییەی ئەِڕۆ گرٔگ ئەوەیە . گەیػتّٕبْ ثە ئبغتی ٌەَ ٔبوچەیە، ِبٔبی ئەوە ٔییە، هەِىو گرفتەوبْ چبرەضەردەورێٓ
ٌەو ثڕوایەداَ ئەَ جۀگەی ئێطتب هەیە ٌە ئەفغبٔطتبْ تۀهب تبلیىردٔەوەیەوی ئەِریىییە و درێژەی دەثێت . ئەِریىب ٔەهێڵیٓ ضەرثىەوێت

 .و ثۆ ئەوەیە ثسأٓ چ ئیّىبٔبتێه هەیە ثجٓ ثە تبلە دەضەاڵت ٌە جیهبْ
 .وەَ وە گفتىگۆوەی ٌە ئەضپبٔییەوە ثۆ ئەٌّبٔی وەرگێڕازۆر ضىپبضتبْ دەوەَ هەروا زۆر ضىپبضی زاثیٕە دە

14/11/2001  
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 پبرێسەری ئەِریىیژیٕگەگفتىگۆ ٌەگەي 

(Robert Kennedy*) 

 
 (Kyoto)ٌە ثبرەی رێىىەوتٕی

ئیّساوردٔی رێىىەوتٕٕبِەی  ثەڕێستبْ چی دەڵێٓ ٌەثبرەی دىىِەتی ئێطتبی ئەِریىب وە وەِتریٓ ٔیبزی پیػبْ ٔەدا ثۆ: گێراڵذ ثبرش
 ؟( ویىتۆ)
 

وەواتە ئێّە . ثەراضتی ئەِە رۆژێىی خەِٕبوە ثۆ وەاڵتەوەِبْ و هەِىو جیهبْ، چىٔىە ئەِریىب گەورەتریٓ ژیٕگەپیطىەرە: رۆثێرت وێٕەدی
ۆوێىّبْ هەیە، ثەتەواوەتی ثەداخەوە ئێّە ضەر. گەرەتریٓ ثەرپرضیبرییەتیّبْ ٌە ئەضتۆدایە ثۆ چبرەضەوردٔی وێػەی گەرِجىؤی گٍىثبي

ٍِیىْ 100ئەَ وەرتی پیػەضبزییە-هەر ئەِبٔە ثذتریٓ پیطىەری ژیٕگەی ئەِریىبْ. ٌەالیەْ پیػەضبزی ٔەوت و ئبضٓ وۆٔتڕۆڵ دەورێ
وپبغبْ، ثۆ جبری  2000ٍِیىْ دۆالر ٌە هەڵجژاردٔەوەی ضبڵی48دۆالریبْ ثۆ هەڵجژاردٔی دسثی وۆِبرییەوبْ، پێػىەغىرد؛ 

 . ٍِیىْ دۆرالر58دووهەَ
ئێطتب ضەرۆن، ثەوە ضىپبضیبْ دەوب وە ثەتبیجەتی ٌۆثی پیػەضبزی وزە ثۆ فەرِبٔجەرایەتی دىىِەت دەهێٕێ وە ٌە راضتیذا دەثێ 

هەروا ثبغتریٓ چبوە وە ضەرۆن ثۆ ئەو وەضبٔە ثیىبت، ئەوەیە، ٌە ئەروە . ثەرپرضیبری پبراضتٕی ژیٕگەی ئەِریىییەوبْ ثٓ
 .ثەڕاضتی ئەِە خراثتریٓ هۀگبوی وۆغىی ضپییە. پبغىەزثجێتەوە( یىتۆو)ضەرەتبییەوبْ ٌە

 
ٌەالیەوی ترەوە، ٌۆثیەوبْ ثەغێىەیەن ثەڵگە دەهێٕٕەوە وە وەورەتریٓ زیبْ ثە ئبثىوری ئەِریىب دەگبت، ئەگەر ثەدوای : گێڕڵذ ثبرش
 .ثىەوْ(ویىتۆ)رێىىەوتٕی

 
وپەڕی لطەی لۆڕە، چىٔىە ثبغتریٓ غت ثۆ ئبثىوری ئەوەیە، هىغیبری وزەیبْ هەثێ ئەَ ِەترضییە ٌەالیەْ پیػەضبزە ئە: رۆثێرت وێٕێذی

ٔەن تۀهب ٌەثەر ! ئێّە چیتر پێىیطتیّبْ ٔییە ئەوۀذە پبثۀذ ثیٓ ثە ٔەوتی دەرەوی. و ئەِریىب دەتىأێ ثەِە ثەرهەِهێٕەرتر ثێت
 . یبرد گرأجەهبی عیرالیع ثەوٕبر ثێی300ٍِٓثگەیٓ، ثەڵىى ثۆ ئەوەیع ٌە جۀگی(ویىتۆ)ئەوەی ثە ئبِبٔجەوبٔی

 
ِٓ وەن چبودێرێىی وۆِەڵگەی ئەِریىی ئەو هەضتەَ هەیە وە ِرۆڤەوبْ ٌێرە، ٌەوأەیە ثطتێىیع ٌەپێػی : گێرڵذ ثبرش

 ...دىىِەتەوەیبٔەوە ثٓ
 

ەو غەروەتە زٌهێسەوبٔەوە ثەوپەڕی ِیذیبوبْ ٌەالیٓ ثبڵی راضتڕ. ئبر، ئەزأی چی، وێػەوە ٌە وەاڵتەوەِبٔذا، ِیذیبیە: رۆثێرت وێٕێذی
ئەِەظ ثە  -زۆرثەی ئەِریىییەوبْ ٌە رێگبی وۀبڵە تەٌەفسیىٔییەوبٔی هەواڵەوبٔەوە، زأیبری وەردەگرْ. غێىە، ضبٔطىور دەورێ

ثەرٔبِە رادیىوەوبٔیع هەِبْ . -ە وە ٌەالیەْ پیػەضبزە راضتەڕەوەوبٔەوە ضبٔطىور دەورێ(Fox News)غێىەیەوی ضەرەوی،
پیػەضبزی ژیٕگە زیبٔجەخػەوبْ و خبوەْ غەروەتە راضتڕەوەوبٔذا، . ی هەِىو وۀبڵەوبْ، ٌە ژێر دەضەاڵتی راضتڕەوەوبٔە%99ٓ،غت

ثە ئبضبٔی دەڵێُ، هەواڵەوبْ ٌەثبرەی . رێىىڕەواْ زەواجێىی یبضبییبْ وردووەو دەضەاڵتیبْ ثەضەر فیسیىی ئەِریىییەوبٔەوە هەیە
پێیبْ وایە، گەرِجىؤی جیهبٔی، ِەضەٌەیەن ٔییە، ثە %47ەت ٔیىەی ئەِریىییەوبْ، واتە ٔسیه ثەتۀبٔ. ، ثەخع ٔبورێ(ویىتۆ)

ٍِیىْ دۆالری ثۆ وەِپیٕی گرأجەهبی 100ثۆچی ئەوأە ثەو غێىەیە ثیردەوۀەوە؟ ثەڕوؤی، چىٔىە پیػەضبزی.  جیذی وەریگرْ
ئێّە ِیذیبیەوی ئەڵتەرٔبتیڤّبْ ٔییە تب ثیروثۆچىؤی  ثەداخەوە. پڕوپبگۀذە خەرجىرد تب ثڕوا ثە ئەِریىییەوبْ ثهێٕٓ

 .ئەَ دۀگبٔە ٌە تەٌەفسیىٔی ئەِریىی گپ دەورێٕەوە. دیّىوراتخىازەوبْ یبْ دۀگە دەرەوییەوبْ ثەخػجىەْ
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 دەوەوْ؟(وۆیىتب)ئێىە ٌەو ثڕوایەدا ٔیٓ وە ئەِریىییەوبْ ٌە داهبتىودا ثەدوای ئیّساوەرأی
 

ِیذیبوبّٔبْ ٌە الیەْ . ئەوەیە وە ئەِریىب چیتر ِیذیبیەوی ضەرثەخۆی ٔییە-جبرێىی تر دیڵێّەوە-یٓ وێػەگەورەتر: رۆثێرت وێٕێذی
ژیٕگەپیطىەرو راضتڕەوە فۀبتیىەوبٔەوە ضبٔطىور دەورێٓ و رێه ئەِە هەِبْ ئەو یەوێتییەیە وە ٌە ٔێىاْ پیػەضبزی و راضتڕەوە 

 .وە ٌە دواییذا ثە هبتٕی فبغیسَ وۆتبیی پێهبت 1920فۀبتیىەوبٔەوە هەثىو ٌە ئەڵّبٔیب ٌە ضباڵٔی
وۆِۆٔیسَ وۆٔتڕۆڵىردٔی ورێىبرأە ٌەالیەْ . فبغیسَ ثە ثۆچىؤی ثیٕیتى ِۆضۆٌۆٔی، تێىئباڵثىؤی دەوڵەت و دەضەاڵتی غەروەتە زٌهێسەوبٔە

ثبزاڕی ئبزاد : ی ثبرێه ٌە ٔێىأیبْ تێپەڕیٓئێّە دەثێ ثە پەتێى. فبغیسَ وۆٔتڕۆڵىردٔی دىىِەتە ٌەالیەْ خبوەْ وبرەوبٔەوە. دىىِەتەوە
ئێّە ئبثىوری ضەرِبیەداری غەروەتە زڵهێسە هبوثەرژەوۀذییەوبّٔبْ . ثەاڵَ ئێّە ٌە ئەِریىب چیتر ثبزاڕی ئبزادِبْ ٔییە. و دیّىوراضی

ىزەرأی ٌە ئەِریىب ٔسیىە ثەوەی وەن ٌە راضتیذا دەتىأُ ثڵێُ، لىدرەتی ثەرهەِهێٕبْ و خۆغگ. ئەِە ٌە گەي دیّىوراضیذا، ٔبوۆوە. هەیە
 .....ٔیجریب

 
 

                                                                                                                                                        
 .وىڕی وەزیری دادوەری ئەِریىبیە وە ٌە راثردوودا وىژرا •
ئەِبٔیع زۆر ٌە ثىظ ثبغتر ٔیٓ، . یە وە ئەفطەری ضىوپبی ئەِریىی ثىوە ٌە ڤێتٕبَ(ویری)ئەِیع ضەر ثە دسثەوەی: تێجیٕی •

ثەاڵَ ثە ثبغُ زأی هۆی ئیّسأەوردٔی ئەِریىب ثۆ ئەو پەیّبٕٔبِەیە، ٌەالیەْ غبرەزایەوی ئەِریىی ئەو ثىارە وە وۆِىٔیطتیع ٔییە، 
 ... یع دژە غیىعییەتە(رۆثێرت وێٕێذی)ەئبغىرای! رووْ ثىرێتەوە 

 .            ی ئەٌّبٔیبیە ٌە ئەِریىب(ARD)گێرهبرد ثبرش، پەیبِٕێری وۀبڵی تەٌەفسیىٔی •
  
 
 
 

 (Nora Castro)گفتىگۆ ٌەگەي
 (-MPP-ثسووتٕەوە ٌەپێٕبو ثەغذاری گەي)ضەرۆوی پەرٌەِبٔی ئۆروگىای و ٔىێٕەری

 
 

 
ئێىە، پێىەوە ٌە . ٔبوەڕاضت ثۆ یەوەَ جبرە ٌە ِێژووی وۆِبرەوە، دىوّڕأی دەوبت-ِبٔگەوە، ٌە ئۆرگىای، چەپی ٌە ضەرەتبی ئەَ: پرضیبر

ٌەوێڕا ٌە ثەراِجەر . گەي ئۀذاِبٔی تری دىىِەتە ٔىێیەوە، ثۆ دەضەاڵتذارییەتی، ٌەَ ِبرغی ضەرثبزییە ئبضبییە، ثەغذاریتبْ ورد
 ئێىە چۆْ ئەو ضبتەوەختەتبْ ثەضەر ثرد؟. ، ٌە دژیبٔذا، خەثبتتبْ ورد1985-1973 ضەرثبزی ٌەغىرێه راوەضتبْ وە ئێىە ٌە

 
 ) ِٓ ٌەو ثڕوایەَ وە  ثۆ هەر یەن ٌە ئۀذاِبٔی یەوێتی هەڵجژاردٔەوەی: وەاڵَ

پەڕیٓ و ثە وە ثەرەیەوی ثەرفراوأە، ضبتەوەختێىی هەضت ثسووێٕەر ثىو وبتێ ضەرثبزەوبْ ثە ثەردەِّبٔەوە تێذە( فرێٕتب ئەِپیٍیى
هەڵجەت هەِىو یبدوەرییەوبْ ثە ثیردێٕەوەو وەن وىرتە فیٍّێه دێٕەثەرچبو و ِرۆڤ . تبیجەتی ثۆ ئێّە وەن ٔىێٕەرأی دسثە چەپەوبْ

ِٕیع . ثیری هەِىو ئەوأە دەوبتەوە وە ثە خەثبت و لىرثبٔییەوبٔیبٔذا ئەَ تىأبیە ثۆ ئێّەیبْ رەخطبٔذ، ئیّڕۆ ثەَ پٍەوپبیەیە ثگەیٓ
 (.راثەری پێػىوی تۆپبِبرۆش)ِبْ هەضتُ هەثىو وەن خىضێ ِىچیىبهە
 

ئێىە تۀهب ضیبضەتّەدارێىی چەپ ٔییٓ، . ئێىە وەن وەضبیەتییەن خەثبتێىی تریع ٌە ئەضتۆ گرتىوە، ِەثەضتّبْ خەثبتی ژٔبٔە: پرضیبر
 .ثەڵىى یەوەَ ژٔٓ وە ضەرۆوبیەتی پەرٌەِبْ دەوەْ
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ئەَ . وۆِەڵگب ٌە ئۆروگىای، ِەضەٌەیەوی زۆر ثبیەخذارە وە ژٔێه ثەَ پٍەوپبیە ضیبضییە گەیػتىوەثێگىِبْ، ثۆ پەرەضۀذٔی : وەاڵَ

ثڕوأٓ ِٓ ٌە ضۀذیىب و ثسووتٕەوەی . ضەرئۀجبِە تۀهب ثە وۆغػی ِٓ ٔەهبتىوەتە وبیەوە، ثەڵىى ثە وۆغػی گػت ثسووتٕەوەی ژٔبْ
. ثىو ثجیُٕ چۆْ دیّىوراضی پەیڕەدەورێ، ثەاڵَ چەوضبٔەوەو ژێردەضتیع دەوراٌە چىارچێىەی ئەَ وبرأە دە. گەڕەگەوبٔی غبرەوە دێُ

ٌە ثسووتٕەوەی . دأیػتىأی ئۆرگىای ٌە ژٔبْ پێىهبتىوە، ثەاڵَ ثەغێىی ئێجگبر زۆر وەَ وبری ثەڕێىەثەرایەتی ضیبضییبْ ثەروەوت52%
وە ئێّە ئێطتب ثە غێىەیەوی فەرِی، دەتىأیٓ ٔەختێه هەر ثۆیە گەغجیُٕ ٌەوەی . چەپذا دیّۀەوە هەِیػە تۆزێه پۆزەتیف ثىوە

 .گۆڕأىبری ثىەیٓ
 

 ثۆ ّٔىؤە، ٌە پەیىەضت ثە گفتىگۆوبْ ٌەثبرەی ِٕذاڵ ٌەثبرثردْ؟: پرضیبر
 

 ئێّە. هەفتەی دبِیٍەثىوْ، یبضبیی ثىرێت12ئێّە پػتیىأی ٌە پڕۆژەیەوی یبضبیی گىٔجبو دەوەیٓ وە دەثێ ِٕذاڵ ٌەثبرثردْ تب: وەاڵَ
 .ئەو یبضبیە ثە زووتریٓ وبت ثە پەرٌەِبْ پێػىەظ دەوەیٓ

 
یع دەثێ (چەپ-ٔبوەڕاضتی)یبْ پێػجیٕی وردووە، چىٔىە دىىِەتی(فرێٕت ئەِپٍیى)چۀذ ٌێىۆڵەرێه، ضەرٔەوەوتٕی دىىِەتی: پرضیبر

 .تبیجەتّۀذییەوبٔی ضۀذوولی دراوی جیهبٔی جێجەجێ ثىەْ
 

ضەرۆوی . ردْ ٌەگەي خۆگىٔجبٔذٔی ٔبوچەیی ثەغێىەیەوی ثەرتەضه ثە یەوەوە ثەضتراؤەتەوەپرضیبری ئەروەوبٔی لەرزثبرو: وەاڵَ
ِٕیع ٌەو ثبوەڕەَ وە ثەرژەوۀذی دەزگبوبٔی (. ِردوووبْ پىوڵ ٔبدۀەوە: )ثەَ غێىەیە ئەَ وێػەیە، دەرثڕی( ٔێطتۆر ویرغٕە)ئەرژۀتیٓ

هەر ٌەَ هۆیە، . ی پەرەضۀذٔێىی پۆزەتیفی هەثێ تب لەرزەوبٔیبْ پێ ثذرێتەوەدراوی جیهبٔی خۆیػیبْ ٌەوەدایە، ئبثىورییەوەِبْ گەرۀت
ٌەو ِبوەیەدا، . وە ٌۀبویذا ئۀذاِی1991ٓدەوەیٓ وە ٌە( mercosur)ئێّە پػتیىأی ٌە رێىىەوتٕٕبِەی ثبزرگبٔی ئەِریىبی خىاروو

هبودۀگی دەوڵەتبٔی ئۀذاِیع، ثەغێىە ٌە گفتىگۆوبْ  ٌەپبڵ خۆگىٔجبٔذٔی ئبثىورییەوە، ثەغذارثىؤی. تبلیىردٔەوەیەوی ثبظ ورا
ە وە ئێّە راضتەوخۆ پبظ هبتٕە ضەر دەضەاڵت، ٌەگەي >>ٔەوت ٌەثەراِجەر خۆران<<ٔىێتریٓ پەیّبٕٔبِە. ٌەثبرەی وێػەی لەرزەوبْ

 .ئەِەظ ّٔىؤەیەوی تر ثىو. دىىِەتی پۆٌیڤبری ٌە فۀسەویال ئیّساِبْ ورد
 

 رووثەڕوو ثىؤەوە یبْ گفتىگۆوردْ؟: ییەن دەوەْ ٌە ثبرەی پەیىۀذی ٌە گەي دەزگبوبٔی دراوی جیهبٔیئێىە چ پێػجیٕ: پرضیبر
 

 .ئێّە ٌەگەي ضۀذوولی دراوی جیهبٔی گفتىگۆ دەوەیٓ: وەاڵَ
 

غبر >>رۆریسَخەثبت دژ تی<<ٌەضەر ئبضتی ضیبضەتی ئبضبیػذا، ئەِریىب فػبر ثەوبر دەهێٕێ ثۆ ئەوەی ئەِریىبی التیٕیع، ٌە: پرضیبر
 ئێىە چۆْ ِبِەڵە دەوەْ؟. ثذا
 

یع ٌە ووتبرەوەیذا ثە ثۆٔەی ثىؤی ثە ضەرۆن (فبزوىیس)هەڵجەت ئێّە ٌە دژی گػت جۆرە تیرۆرزِێه، رادەوەضتیٓ و ضەرۆن: وەاڵَ
ضەوردٔەوەی رووْ ئەوەی پەیىۀذی ثە تیرۆریسِی ِبدە گێژوەرەوبٔەوە هەیە، دەثێ پرضیبری پێٕب. وۆِبر، ثە روؤی ئەوەی دەرثڕی

 .ثىرێتەوە
 

 .ثاڵووراوەتەوە(29.3.2005یىٔگە ڤێڵت، )ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ ٔبٔطی وبریٓ، زوٌیّب ٌىضێرا ٌە ِۆٔتیڤیذیى ضبزراوەو ٌە رۆژٔبِەی
وە خبوەْ چۀذیٓ وتێجە ٌەثبرەی ضىداْ و زأبی ِێژووی ئەفریمبیە ٌە (Rex O Fahey)گفتىگۆیەن ٌە گەي پرۆفیطۆر

 .ٌە ٔەرویژ و ِبوەیەن زۆر ٌە دارفۆش ژیبوە(Bergen)زأىۆی
 .ئێىە رەخٕە ٌە چۆٔێتی پیػبٔذأی وێػەی دارفۆش دەگرْ ٌە ِیذیبوبٔی رۆژئبوا: پرضیبر
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ٌەالٔی وەِەوە، ثەددبڵیجىؤێه هەیە ٌە ثبرەی دارفۆش و ٌێذواْ ٌە وێػەیەن ثىرێ وە ٌۀێىاْ عەرەثە رەغپێطتە ئەفریمییەوبْ : وەاڵَ
هەڵجەت ئیّڕۆ خبوەْ ِەڕوِباڵتە وۆچجەرەوبْ ٌەگەي جىوتیبرە جێگیرثىوەوبْ، ٌە . والیعی ئەتٕی و ضیبضی ٌە ضىداْ زۆر ئبڵۆزترە .هەیە

تێىەاڵوییەوی زۆر ٌە ٔێىاْ هەردووالیبْ ثىوەو ضترۆوتىری ٔەریتی چبرەضەروردٔی وێػەوبٔیع هەیە، ثەاڵَ دیٕبِیىی . دژی یەوتر دەجۀگٓ
 .ِٓ ٔبوی ئەِە دۀێُ، ثە ضیبضەتىردٔی ئەتٕی. ثىىژأە وە ئێطتب دەیجیٕیٓ، ٔىێیە رەگەزپەرەضتی و

 
 ثۆچی غیرازەی ضتروتۆری ئەَ ٔەریتە پچڕا؟: پرضیبر

 
هەر ٌە ووغىبیەتییەوەی ضبڵی هەغتبوبٔەوە، . ثۆ ئەوەی ٌەو ثەضیبضەتىردٔە تێجگەیٓ، دەثێ ٌەو ژێرخبٔە ئیىۆٌۆگییە، تێجگەیٓ: وەاڵَ

جبراْ ِرۆڤ ٌە پێٕبو ئبو و . جىؤی ثیبثبْ و هەوڵ ووۆغع ثۆ داثەغىردٔی وەرەضتە خبوە وەِەوبٔی واڵتەوە، ضەختتر ثىوەثەرفراوأ
، گەیػتّە دافىر، دەلبودەق تۀهب یەن 1968وبتێ ِٓ ثۆ یەوەِجبر ٌە . ِبفی ٌەوڕگە خەثبتی دەوردو پبغبْ چەن هبتە واڵتەوەوە

ٌەوێ تۀهب یەن غەلبَ هەثىو، . وە ثۆ ثاڵوەپێىردْ ثە ِەیّىٔەوبٔی ٔبو وێڵگەوبْ، ثەوبرِذەهێٕب چەن هەثىو، ئەوەظ چەوەوەی ِٓ ثىو
 .ٌەوێذا، ثێجگە ٌە جۀگ و دەروردٔی زۆرەٍِی، ثەاڵی ئیىۆٌۆگی رۆڵی خۆی دەثیٕێ. ٌەثیرتبْ ٔەچێ، پبٔتبیی دارفۆر ثەلەت فەرۀطبیە

ثڕیبریذا، عەرەثە ثیبثبٔیػیٕەوبْ، چەوذار ثىبت، ثۆ ئەوەی ٌە دژی (هذیضبدیك ئەٌّە)ضەرۆن وەزیرأی ئەو ضەردەِە1988ٌە 
ثەَ غێىەیە . چەوذارەوبٔی ٌەغىری ئبزادی گەٌی ضىدأذا، ثجۀگٓ، ثەاڵَ ئەواْ چەوەوبٔیبْ ٌە دژی گىٔذٔػیٕەوبٔیبْ ثەوبرهێٕب

وێػە ٔبوچەییەوبْ ٌەگەي . ٔی دارفىر تیرۆردەوەْضىارچبوەوبٔی جۀجەویذ درووضتجىوْ و ئیّڕۆ ثە پػتیىأی دىىِەتەوە، جىوتیبرەوب
 .ئیذۆٌۆژیبیەوی رەگەزپەرضتبٔە تێىەڵ ثىو و تب رادەیەن دیٕبِیىێىی خۆیی پەڕەیطۀذ وە زەدّەتە، وۆٔتڕۆڵ ثىرێت

 ئەو رێىەوتٕە چی ثۆ دارفىری پێیە؟. زۆر وەش خۆغذبڵجىوْ ثە رێىەوتٕی ئبغتی: پرضیبر 
ئەوە چۀذیٓ . ی زۆری هەیە، ثەاڵَ دەثێ تێجگەْ وە ئەو جۀگە ٌە پێٕبو لبزأجىردٔە ٌە ٔەوت فرۆغتٓئەَ جۀگە الیۀ. هیچ: وەاڵَ

وای رادەگەیۀێ وە 2005دوا پێػجیٕی ثۆ ضبڵی. ضبڵە، ضىداْ تۀهب فرۆغیبری ٔەوتە و ئەِە ٔەخۆغییەوی زۆری ٌە گەي خۆیذا هێٕب
ىەوتىأی ئبغتی ٌە ٔبیرۆثی ٌە ضەرەتبی ئەَ ِبٔگەدا، هەر ٌە ئێطتبوە دەثیٕٓ وە رێى. ٍِیبرد دۆالر3لبزأجی دىىِەت دەگبتە ٔسیىەی 

دەثێ یەوگرتٕەوەو تب . ٌە راضتیذا ئەِە هۆی جۀگ و ئبگرثەضتە وبتییەوەیە. ٔیىەی ئەو ثڕە دراوە ثۆ ضىداْ و ثبوىرەوەی دەڕوات
گروپە چەوذارەوبْ ٌە دارفىر وەن ثسووتٕەوەی . لبزأج ثىەْ رادەیەن ثبروودۆخێىی تىٔذوتۆڵ هەثێ تب ثتىأٓ ٌە دەروردٔی ٔەوتەوە

خەثبت دەوەْ ثۆ غىێٓ و جێگبیبْ ٌە ضەر ِێسی گفتىگۆیەوبْ و دەیبٔەوێ ( Justic and Equlity)رزگبری ضىداْ یبْ ثسووتٕەوەی
ٔەوبْ دەوب، چىٔىە ضەرثبزەوبٔی خۆیبْ ٌەالیەوی ترەوە، دىىِەتی ٔبوۀذ پػتیىأی ٌە ِیٍیػیب ضىارچبوەوبٔی عەرەثسِب. تێذا ثەغذارثٓ

 .ٔبتىأٓ ثبرودۆخی دارفىر وۆٔتڕۆڵ ثىەْ یبْ راپەڕیٕەوەیبْ، ضەروىت ثىەْ
ٌە هەفتەی راثردوودا گىتی وە رێىىەوتٕەوە ( یبْ وىاْ)ٔێردراوی تبیجەتی ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ. ِٓ دیّۀی ئبغتی ٌە دارفىردا ٔبثیُٕ

. ىأێ وەن ِۆدێٍێه ثۆ دارفىر، خسِەت ثىب، ثەاڵَ ثۆ ئەوەی راضتگۆ ثیٓ، ِٓ ٌەو ثۆچىؤە تێٕبگەٌَە ٔێىاْ ثبوىور و ثبغىور دەت
هیچ . پێىذادأەوبْ زۆر تىٔذوتیژتر ثىوْ، چىٔىە ئێطتب دىىِەت دەتىأێ ٌەغىرەوەی ٌە ثبغىوری ئبغتییەوە، ثەرەو دافىر ثگىێسێتەوە

یبْ ٔییە، ٌە ثبرودۆخەوە گۆڕأىبری ثەدیجێت، ٌەثەر ئەوەی گۆڕأىبری، ِبٔبی ئەوەظ یەن دیسثە گەورە دژ ثە یەوەوبْ ثەرژەوۀذی ئەوە
 .دەدا، ثەرژەوۀذییەوبٔیبْ ضەرٌۀىێ داثەغجىۀەوە

 
 دەوڵەتە دەرەوییەوبْ چ رۆڵێه ٌەَ وێػەیە، دەثیٕٓ؟: پرضیبر

 
غبٔجەغبٔی ئەوەظ، دەثێ ثسأیٓ وە . ضەرثبز2000ٌەَ وبتەدا، یەوێتی ئەفریمب هێسێىی وەَ ٌە ٔبوچەوە هەیە و دەگبتە : وەاڵَ

وە ثۆ (ٌیجیب)چەوێىی زۆر و ثە غێىەیەوی ضەرەوی ٌە تػبدو . هەزار ضىارچبن رێىجخب15-10دەتىأێ(جۀجەویذ)ضەروردەی ٔبوچەیی
 . ٔبوچەوە دەهێٕرێت

 
 ثۆچی تب ئێطتب دەضتێىەردأی ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ ئۀجبَ ٔەدراوە؟: پرضیبر 
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ئەِریىب و ثەریتبٔیب ثە پٍەی یەوەَ . ٌە دەرەوە هیچ ثەرژەوۀذییەوی راضتەلیٕە ٔییە ثۆ ئەوەی ٌە دافىردا وۆتبیی ثە وىغتٓ ثهێٕٓ: وەاڵَ

چبوگەی ِیذیبوبْ رووەو رۆژهەاڵتی ٔبویٓ دەڕوأٓ، ثەاڵَ وەاڵتبٔیتر هەْ و ثەرژەوۀذییەوی گەورە ٌە دەرهێٕبٔی . ثبیەر ثە عیراق دەدەْ
ئەِێطتب، چیٓ . ، ثەاڵَ ئەِە یەن ِبٔبی هەیە و ئەوەظ خسِەتىردٔە ثە پەیىۀذییەوی ثبظ ٌە گەي دىىِەتی خەرتىَٔەوت هەیە

ضەرثبزی ٔەتەوە 10 000ٌە ِبوەی داهبتىودا، . ی ٔەوت ٌە ضىودأەوە دەثب، غەروەتە هٕذییەوبْ ٌە دەرهێٕبٔی ٔەوت ثەغذار8%ْ
ثبرەیەوە، ضەرٔجڕاوێع ثێ ئەوەیە وە ثەغی گەورەی ئەو هێسە ٌە چیٓ و هیٕذضتبٔەوە  ئەوەی ٌەَ. یەوگرتىوەوبْ ثۆ دافىر دۀێرْ

 .ئەوە یەوەَ جبرە ٌە ِێژوو، چیٓ ئبِبدەیی ضەرثبزی هەثێ ٌە ئەفریمب. داوادەورێت
 

 ئەو چبرەضەرە چۀذە ٌە ٔێىاْ ثبوىوور و ثبغىور هەڵذەگرێ؟: پرضیبر
 

ثە ثڕوای ِٓ، . ٌە خەرتىوَ ثىوَ، ٌە گەي زۆر ٌە ٔىێٕەرأی دىىِەت گفتىگۆَ ورد(بیٕبختڤ)وبتێ ِٓ پێػی رۆژی جەژٔی ِەضیخ: وەاڵَ
ٌە . ٌە راضتیذا، ثبروودۆخەوە ثە وێػەی یىگطالڤیب دەغىثهێ. دىىِەتەوە ثەڕاضتی ٔبزأێ چی دەوێ، چىٔىە هێڵێىی یەوگرتىوی ٔییە

دأیػتىاْ، ئیطالِٓ، ثەاڵَ ثۆ جۀجەویذ، دوژِٕەوبٔی ئیطالِگەٌی تەواو  یەوەَ تێڕوأیٕذا، رەهۀذی ئبیٕی دێتە پێػچبو، چىٔىە زۆرثەی
 . ٔیٓ

 رێىذەخرێت ثۆ ثڕیبرداْ ٌەضەر جۀگی دافىر؟25/1/2005وە ٌە(UN)چ چبوەڕوأییەوتبْ هەیە ٌە وۆثىؤەوەی: پرضیبر
 ثەروؤی پرضیبردەوەَ، ئبیب ئەو  وۆثىؤەوەیە ثەش دەوبت؟. هیچ: وەاڵَ

 

 
 (P.K. Murthy)گفتىگۆ ٌە گەي

 وبتێىردٔی جیهبٔگیری ٌە ضەر ژیبٔی زۆرثەی دأیػتىأی هیٕذضتبْ، چییە؟
 
 

وەن (ئۀذرا پرادیع)ضبڵ ٌە ٔبوچەی6وبتێ ثۆ هیٕذضتبْ دەگەڕێتەوە، ثۆ ِبوەی. ٌە پبریص خىێٕذٔی تەواووردووە1960ِىیرتٍی ٌە 
داِەزرأذو ئێطتب ضەرۆوبیەتی دەوبت و ٌە هەِبْ (AIFTU)ی ورێىبرأی هەِىو هیٕذضتبْورێىبری وبٔساوبْ وبردەوبت و ٌەوێ، ضۀذیىب

و ثە رێگبی دیسثەوەیەوە داوای پڕۆضەی یەوگرتٕەوەی دیسة و رێىخراوە ِبرویطیطت ٌیٕیٕیطتەوبْ، ( CPI/ML)وبتذا، ئۀذاِی دیسثی
 .دەوبت

 دٔەوبٔیبْ چۆْ ٌە ضەر هیٕذضتبْ أۀگی داوەتەوە؟وبرتێىر. غىێٕىبری ِۆدێڕْ ثۆ هیٕذضتبْ دەهێٕذرێت: پرضیبر
دىىِەتەوەِبْ ثۆ خەڵگی وای گێأایەوە وە هیٕذضتبْ ئێطتب ٌەضەر أێگبی پێػىەوتٕە، هیٕذضتبْ، دەپػىىێت، چىٔىە غەروەتەوبْ : وەاڵَ

ٌە هیٕذضتبْ ( گبي ضێٕتەر)و(IT)وەٌە هەِىو وەاڵتبٔی جیهبٔەوە، پیػەووبرەوبٔیبْ ٌەالی ئێّە دادەِەزرێٕٓ؛ تەوٕەٌۆژیبو ٌە پێػیبٔە
هبتٕی ئەو . ثەاڵَ ئەِە تۀهب دوورگەیەن پێذەهێٕٓ، تۀهب دڵۆپێىٓ ئبوی دەریبو هەرگیس ثەدەضتی جەِبوەری خەڵه ٔبوەوْ. وبردەوەْ

 .پێىذەهێٕٓ ٌە غىێٕىبروردْ ٌە هیٕذضتبْ%0004غىێٕىبرأە تۀهب 
رتەوبٔی پیػەضبزییە دەوڵەتی و تبیجەتییەوبْ، ِبفە ضۀذیىبییەوبْ هەثىو، ثەاڵَ ٌە جبراْ ٌە وە. ثەڵێ، ضەرئۀجبِەوەیبْ زۆر گرٔگٓ

ٌەَ . ، غىێٕىبری ٔىێ درووضت ٔبوبت، ثەڵىى وبر ٌە ِرۆڤەوبْ دەدزْ"جیهبٔگیری"ئەوەی پێذەڵێٓ. وۆِپبٔییە ٔىییەوبٔذا، ئەَ ِبفبٔە ٔییە
ٔە وە ٌە دەوری پیػەضبزی ٔىێذا هەثىوْ، هەِىویبْ ٌۀبوثراْ و هەِىو ئەو پیػەضبزییب. فبثریه داخرا30 000ِبوەیە پتر ٌە

ثبج : ِىٔۆپۆٌە جیهبٔییەوبْ ئەو غىێٕبٔە وەرگرتىوەو ٌە هەِبْ وبتذا، ئەَ تىأبیبٔەغیبْ ثۆ رەخطبوە. ورێىبرەوبٔیػی ثە ثێىبری ِبٔەوە
 .  ٔبدەْ، ثبجێىی وەِتر ٌەضەر ئبو دەدەْ و زەِیٕیػیبْ دەضتىەوتىوە
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ثۆ ّٔىؤە داخطتٕی وبرگەوبٔی وبٔساوبْ، چ ٌە غبرەوبْ یبْ ٌە -ئەَ ثبزاروردٔەوەو ٌیجڕاڵیسِە، لەیرأی داخطتٕی وبرگەوبْثە هۆی 
 .دێهبتەوبْ، غەپۆٌێه ٌە ثێىبری ٌێىەوتەوە

ٌە جىوتیبرەوبْ زۆر . زۆرثەی وێڵگەوبْ داخراْ و ورێىبرەوبٔیبْ، هیچ ورێیەویبْ پێٕەدرا. ٌە ثىاری گػتىوبڵی زۆر وىژراو هەثىو
 .ٔەیبٔتىأی لەرزەوبٔیبْ ثذۀەوە، ثۆیە خۆیبٔیبْ وىغت
ییەوبٔیبْ دەوێڵٓ، گىایە ثەریبْ زۆرترە، ثەاڵَ ئەو ثەرهەِبٔە ٌە گەي زەِیٕی (جیٓ)ئێطتب، ِۆٔۆپۆڵە گػتىوبڵییە جیهبٔییەوبْ، ثەرهەِە

یبراْ ٔبچبردەورێٓ، ٌە دەرەوە تۆو ثىڕْ، چىٔىە چیتر ثەخۆیبْ جىوت. ئەوەی ثیبٔىڕێ، ئەوا رووەوی ثێ تۆو دەوڕێ. هیٕذضتبْ، ٔبضبزێٓ
جىوتیبراْ دەثێ ثۆ وڕیٕی ئەو تۆوأە، لەرز وەرثگرْ و . ئەَ دبڵەتە، پەِىو، گۀُ، ضۆیب و ثرٔج دەگرێتەوە. ٔبتىأٓ ثەثەرهەِی ثهێٕٓ

ئب ثەو . ثە وبرەثب، ثەاڵَ ٌە الدییەوبْ، وبرەثب ٔییە پێىیطتی: ئبوێىی زیبتر، واتە. زیبتر هەیە  -ویّیبوی_پێىیطتیبْ ثە ئبو و پەیٕی
 . غێىەیە، ثەروثىوَ ٔییەو جىوتیبرأیع ٔبتىأٓ لەرزەوبٔیبْ ثگەڕێٕٕەوە

 ثۆچی جىوتیبرەوبْ، وەوى جبراْ، تۆوەوبٔی خۆیبْ ثەوبرٔبهێٕٓ؟: پرضیبر
. ئەوی، تۆوەوبٔی ثفرۆغێت، ئیػێىی دەضتذەوەوێ: ەڕێخطتدىىِەت پێىەوە ٌە گەي ِۆٔۆپۆٌی گػتىگبڵی و ثبٔمەوبْ وەِپیٕێىیبْ ث: وەاڵَ

ئبغىرایە، ئەگەر یەوێه ثۆ جبرێىیع ثىەوێتە ٔبو ئبغی لەرزاری و ثێ تۆویی، . ثەَ غێىەیە، جىوتیبرەوبٔیبْ ثۆ وەِپیٕەوە، راوێػب
 .چیتر ٔبتىأێ ٌێی دەرثچێت

 24.3.2005اوەتەوە، ئەِبٔیع ٌە رۆژٔبِەی رۆتە فبٔە، رۆژی ئۆٔالیٓ، ثاڵوور-ئەِە وىرتەیەوی گفتىگۆوەیە وە ٌە ضبیتی ترێٕذ)
 .(                    وەریبٔگرتىوە

  
        

 

 
 (ئبتبظ)گفتىگۆ ٌە گەي ئبثىوریٕبش و یەوێه ٌە داِەزرێٕەرأی

(Alberto Comercio) 
 

 
 Tratado de Libro<بزاڕی ئبزاد، ٔۆهەَ گفتىگۆ ضبزدەدرێت ٌە ثبرەی رێىىەوتٕٕبِەی ث(ٌیّب)ٌە 18/4/2005ٌە: پرضیبر

Comercio-TLC<ئێطتب ثبرودۆخە ٌە چ ئبضتذایە؟. و ئەِریىب( -ثۆٌیڤیب، ئۆوىادۆر و پیرۆ)ٌە ٔێىاْ واڵتبٔی ئۀذاْ، واتە 
 

 ئێّە گفتىگۆی پەیّبٔی<<یەوەِجبر وتیبْ. ِٓ ٌەو ثبوەڕەَ، ٌە ضەرەتبوە، ئەِریىب ِەرجەوبٔی خۆی ثەڕوؤی دیبریىردووە: وەاڵَ
ٌەَ ثبرەیەوە، خێرا رووْ ثىوەوە وە >> .ثبزرگبٔی ئبزاد ٌە واڵتبٔی ئۀذْ، دەوەیٓ، ثەاڵَ ٔەن ٌە ثبرەی وۆِەوە وػتىوبڵییەوەِبْ

ئەو جۆرە ضیبضەتی ثبجىەرگرتٕە، ٔرخی هێٕبٔی ثەرهەِە . ئەِریىب ضیبضەتی ثبجىەرگرتٕی ٔبوچەیی واڵتبٔی ئۀذْ، رەتذەوۀەوە
دووهەَ، ئەِریىب هەر ٌە ضەرەتبوە وتی، هەِىو ئەو ثەرهەِبٔە وە تب . ی ثبجی گۆڕاوەوە، ثە تۆوّەیی رادەگریوػتىوبڵییەوبْ ثە رێگب

ئەِە ثۆ هێرغجردْ ثەوبردەهێٕرێت تب . ئێطتب ثە ثبجی تبیجەتەوە ثۆ ثبزاڕەوبٔی ئەِریىب ٔێردراوْ، دەثێ ضەرٌۀىێ گفتىگۆی ٌەضەر ثىرێ
 .ٌەثىارەوبٔیتر، فػبر ثهێٕٓ

ىب پەڕەی وبرثۆْ ثۆ پەیّبٕٔبِەی ثبزاڕی ئبزاد ئبِبدەوردووە، چىٔىە زٔجیرەیەوی ٔىێ ٌەَ غێىە پەیّبٕٔبِەیە هەیە وەن ٌە گەي ئەِری
ثەڵێ، ئبزادی ئێّە تۀهب ٌەوەیە، -ثە ئێّە دەگىترێ، ئێىە ئبزادْ. ضیٕغبفىرە، ِەغریت، ِەوطیىۆ، ئەِریىبی ٔبوۀذ یبْ غیٍی

 . چۆْ ضبلۆ ثەزۆرەٍِییەوە، ٌەثەر ثىەیٓثڕیبرثذەیٓ ٌەضەر ئەوەی، 
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ئەوأەی . ، ضیبضەتی تبیجەتی خۆیبْ ثەرپبٔبوەْ(ئۀذْ)ثەاڵَ ضیبضەتی ئەِریىی، تبلە ثەدوبری ٔییە، ثەڵىى ئەویػە وە وەاڵتبٔی
( ئیڤىٔب ثبوی)ئبثىوریوەزیری . گفتىگۆ ثۆ ئەوىادۆر ثەڕێىەدەثەْ، دەز دەوەْ ثە ئەضپبٔی لطەثىەْ، ثەاڵَ ئۀگٍیسییبٔە ثیردەوۀەوە

 .  ئەوۀذە ثڕوای ثە ثبزاڕی ئبزاد هەیە، ٔىێٕەرایەتی ثەرژەوۀذی ئۆوىادۆر ٔبوبت. ئەڵێی ثەڕێىەثەری چەپڵەٌێذأی تیپی ئەِریىبیە
 

 وێ دەثێتە ثراوە؟ : پرضیبر
ەوە هبتٓ؛ هەِىو (ئۀذْ)دی ثبجی واڵتبٔیئیىطپۆرتىەراْ، ئەوأەی ثە پیری ئبزا: ثە ثڕوای ِٓ، ثراوەوبْ ثە روؤی دیبریذەورێٓ: وەاڵَ

 وباڵهێٕەراْ وە ٔىێٕەرایەتی وۆِپبٔییەوبٔی ئەِریىب دەوەْ؛ ئەو ئۆوىادۆریبٔە وە ٌە ضەرِبیەگىزاری ئەِریىی، لبزأج دەوەْ و ٌە ئبضتی
دۆوطەوبْ وە ٌۀبو رێىىەوتٕٕبِەی ئەرتە-ضەرِبیەگىزارە ئۆوىادۆرییەوبْ، ثبغتر ِبِەڵەیبْ ٌەگەي دەورێ؛ ثبٔمەوبْ و گروپە ٔیىٌیجڕاڵە

 .ثبزرگبٔی ئبزاددا، غێىەیەوی ضۀگ لىرش ٌۀبو وەاڵتەوە، ثۆ ٔیىٌیجڕاڵەوبْ دەثیٕٓ
 دۆڕاوەوبْ وێٓ؟: پرضیبر

 
، ثە روؤی ٔىوضراوە وە (CEPAL)پێع ِبوەیەوی وىرت، دیىىِۀتێىی ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ و وۆِطیىٔی ٔبوچەیی ئبثىوری: وەاڵَ

وبرگە ثچىون و ٔبوۀذەوبٔی . ئبژەڵەوأی و وػتىوبڵی ئۆوىادۆری، زەرەر دەثیٕٓ و ٌە پێػەوەغیبْ، وەرتی جىوتیبرە ثچىووەوبْئبثىوری 
ئێّە . ٌەگەي ثبزرگبٔی ئبزادەوە، لۆٔبغێىی ٔىێ دەضتی پێٕبوبت، ثە پێچەوأەوە، وەرتێه دادەخبت. ٔبو غبرەوبٔیع زەرەرِۀذ دەثٓ

تەدثیری ضتروتىری خۆگىٔجبٔذْ و چۆٔییەتی پەیڕەووردٔی ثەرٔبِەوبٔی ضۀذوولی دراوی  -بزاڕی ئبزاد دەژیٓدەِێىە ٌە ژێر ٌۆژیىی ث
 .وئێطتب ٔیىٌیجڕاٌیسَ ثەثێ گىِبْ، ثە دەزگب دەورێ-جیهبٔی

 
ریفرۀذوَ ٌەثبرەی  ئەگەر ٌە داوییذا ثڕیبر ٌەضەر رێىىەوتٕٕبِەوە ثذرێ، پەرٌەِبٔیع دەثێ ئیّسای ثىبت، ٌەهەِبْ وبتیػذا،: پرضیبر

 پڕۆتێطتەوبْ ٌە ئۆوىادۆر چ تێڕوأیٕێىیبْ ثۆ پبغەڕۆژ هەیە؟ . ئەو رێىىەوتٕٕبِەیە دەورێ
 

رۀگە، . یەوەَ، دەورێ ٌۀبو خىدی گفتىگۆیەوبٔذا، وێػە درووضت ثجێ. ِٓ تىأبی جۆراوجۆر دەثیُٕ ثۆ راگرتٕی رێىىەوتٕٕبِەوە: وەاڵَ
تىأبیتر ئەوەیە وە گروپێىی گەورە ٌە ٔىێٕەراْ ٌۀبو . ە زەرەر ثىەْ و ٌە گفتىگۆیەوە دەرثچٓهۀذێ گروپی خبوەْ ضۀگ هەضت ث

غبٔجەغبٔی ئەوأەظ، تىٔبی ئەوەظ هەیە، وە ریفرۀذوِەوە، ضەروەوتٓ . پەرٌەِبٔذا، ٌە دژی رێىىەوتٕٕبِەوە هەڵىیطت وەرثگرْ
ئێّە درێژە ثە رێىخطتٕی . ضەر ثذرێ، ئەوا هەر هێػتب هیىاوبْ ٔبدۆڕێٕیٓهەروا ئەگەر هبت و رێىىەوتٕەوە ثڕیبری ٌە. ثەدەضت ثهێٕێت
 .دەثێ خەثبتەوە ٌەضەر ئبضتی ٔبوچەوە رێىجخرێت. ٌەِەودوا پڕۆضەی ئبزادی ثۆ ئۆوىادۆر ثەتۀهب، ٔبورێ. ثەرگری دەدەیٓ

 .  ثاڵووراوەتەوە 6.4.2005یوە ثۆ رۆژٔبِەی یىٔگە ڤێڵت ضبزدراوەو ٌە رۆژ(ئۆالف وەڵتّبیەر)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ
        

 

 
 (Jeronimo Paz)گفتىگۆ ٌەگەي

 ئبزادی گەٌی ثۆٌیڤبری ٌە فۀسەویال یوۆِبٔذۆی هێس
 

 
ئبیب هێسە چەپەوبْ چ رۆڵێه ٌە فۀسەویال . پڕۆضەی پۆٌیڤبری، پڕۆژەیەن ٔییە وە ٌە الیەْ چەپەوبٔەوە ضەری هەڵذاثێ: پرضیبر
 دەثیٕٓ؟

 
 .چەپە ترادیطیىٔبٌەوبْ یبْ هیچ وبرتێىردٔیبْ ٔەِبوە یبْ رۆڵی ئۆپۆزیتطیىْ دەثیٕٓ ٌە هەِجەر پڕۆژەی ثۆٌیڤبریطتەوبْ: َوەاڵ
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 ئەو وەاڵِە، دیسثی وۆِىٔیطتی فۀسەیٍیع دەگرێتەوە؟ : پرضیبر

 
دسة، ثەاڵَ ضتراتیژی ثۆ دەضەاڵت ، ثىوە ثەهێستریٓ 1958دیسثی غێىعی فۀسەویٍی ٌە پبظ روخبٔذٔی دیىتبتۆرییەت ٌە : وەاڵَ

پبغبْ . ئەوە راپەڕیٕێىی جەِبوەری وتىپڕثىو. یەوەَ راپەڕیٓ ٌە دژی ِۆدێٍی ٔیىٌیجڕاٌیسَ ئۀجبِذرا1989ٌە . گرتٕەدەضتی، ٔەثىو
ەی ئەَ دیٕبِیىە پڕۆضەی ضەرٌۀىێ رێىخطتٕی دەضتیپێىرد و ٌۀبو ئەَ پڕۆضەیەدا، هىگۆ غبفیس ضىودی وەرگرت، ثەاڵَ چەپەوبْ ٌە دەرەو

 .دا ِبٔەوەو هەِبْ ضتراتیژییەتیبْ ٔىلطبْ ثىو1958هەر وەن ضبڵی
 

 هێسەوبٔی رزگبری گەٌی ثۆٌیڤبریطتی چۆْ داِەزرا؟: پرضیبر
 

دیسثی وۆِىٔیطت وبوڵەی داِەزرأذٔی ثىو، ثەغێىی تری ٌە گّبیٕذە لبعذییە وریطتٕییەوبٔی تیۆٌۆگی ئبزادی و وەرتێىی تریػی : وەاڵَ
هەر وەن ٌیٕیٓ چۆْ گەغەیذا ثە تیئۆرییەوی غۆڕغگێڕ ثۆ روضیب، ئێّەظ دەثێ ئیّڕۆ . ثسووتٕەوە وۆِەاڵیەتییە ٔىێیەوبْ، پێىهبتجىوٌە 

ثە ثڕوای ئێّە، ئەِە ثە رێگبی گرێذأی ِبروص و ثۆٌیفبرەوە . هەِبْ غت ثۆ ئەِریىبی التیٓ ثەگػتی و ثۆ فۀسەویال ثە تبیجەتی، ثىەیٓ
 . ٌەضەر ثٕەِبی ئەَ وۆٔطێپتە، داِەزرا( FBL.)ضبزدەثێت

 
 ِەترضییەوبْ ٌە وىێ دەثیٕٓ؟: پرضیبر

 
یەوەِیبْ پالٔی وۆٌۆِجیبیە ٌەالیەْ ئەِریىبوەو الیۀیتر ٌە ریفۆرِیسِی ٔبو -دوو الیەْ هەیە وە ئێّە ِەترضی گەورەی ٌێ دەثیٕیٓ: وەاڵَ

ٌە پرۆضەی غبفیسدا، (وریىٌیػییەوبْ)یەوی ترەوە، وۆچجەرە ئۆروپییە ثۆرژواٌەال. پڕۆضەی ثۆٌیڤبری هەِە الیۀە ٔییە. خىدی غبفیسییسَ
ثۀبضیىٔبٌیسەوردٔی پڕۆگراَ و راوێػبْ ثەرەو ئبثىوری ٔبضیىٔبٌی، . غبردەدەْ، چىٔىە ٌۀبو ئەَ پرۆژەیەدا، رزگبری خۆیبْ دەثیٕٕەوە

 .ثیروثبوەڕی غبفیس ثەضەر ئەوەغەوە تێذەپەڕێت .ثۆرژواوبٔەوە ضىودی ٌێ وەردەگیرێت( وریىٌە)تىخّگەٌێىٓ وە ٌەالیەْ
 

 ِەثەضتتبْ دیّىوراضی هبوثەغە؟: پرضیبر
 

ئەوأەی وە پرۆضەوەیبْ ثەدەضتەوەیە، رۀىە غبفێسی ٌێ دەرچێت، ثەدوای پڕۆژەی دەضەاڵتی گەي ٔبوەوْ، واتە دەثێ دەوڵەت ٌە : وەاڵَ
ئێّە ئەروی خۆِبْ ٌەوەدا دەثیٕیٓ، . یال غۆڕغی دیّىوراضی ثۆرژوازیّبْ هەیەئێّە ٌەَ وبتەدا، ٌە فۀسەو. رەگەوە دیّىوراتیسە ثىرێت

دەتىأٓ ثجٓ ثە ثەغێه ٌە پڕۆژەی رزگبری ٔەتەوایەتی، ثەاڵَ ٔەن (وریىٌی)ثۆرژوازی. غۆڕغەوە وبرەوتەری دیّىوراضی گەٌی پێجذەیٓ
 .پێػەڕەوەوەی

 
ثۆ ئەوەی گەي ٌەگەي  -ثەِبٔب ٍِیتبرییەوەیػی-ئبیب ئەِە ِبٔبی هێسدارییە. ذٌە ِبٔگی دوو، غبفیس ثەرگری گەٌی گػتی، راگەیبٔ: پرضیبر

 ئەو پڕۆضەیەدا ثگىٔجێ؟ 
 

ثۆ ثەرگریىردٔی گػتی ٌە وەاڵتەوە ٌە ثەراِجەر ( وۆٌێىتیف)دەثێ ئبِبٔجەوە، داِەزرأذٔی پێػڕەوایەتی هەرەوەزی ثێت: وەاڵَ
ئەگەر ئەَ جۆرە ٌە پێػڕەوایەتی پٍۆڕاڵ داثّەزرێت، .  ێىی ٔىێ ثەرجەضتە ثىبتوەپیتبٌیسَ، لىوڵىردٔی غۆڕظ و داِەزرأذٔی دەوڵەت

دیجبتەوبْ ٌەثبرەی پرۀطیپی ٔىێی ثەرگری ئەِەِبْ ٌێ داوا ثىبت، .  ئێّەظ وەن هێسەوبٔی رزگبری گەي ٌۀبویذا، ثەغذاری دەوەیٓ
هەر ئەِەظ هۆی ئەوەیە، . ی ئەِپریىِی ئەِریىی دەثیٕەوەچىٔىە ٌە هەڵطۀگبٔذٔی ضتراتیژی ئێّەغذا، ٌەو ثبوەڕەدایٓ وە رووثەڕوو

 .ثۆ ئەوەی دەضەاڵت ثۆ خۆِبْ وەرگریٓ-دەزگبی چەوذاری خۆِبّٔبْ هێػتىوەتەوە
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دا، روخطبرەوەی، 2006رێىخراوەوەتبْ چۆْ پەرەضۀذْ و تىأبوبْ ثۆ لۆٔبغی داهبتىو هەڵذەضۀگێٕێ وە ٌە هەڵجژاردٔی : پرضیبر
 دەردەوەوێت؟

 
غبفیس هەِىو وێػە چبرۀىوضبزەوبْ دەخبتە دیجبتەوردٔەوە وەن . تێفىریٕی غبفیس ثە پەیىۀذی هێسەوبٔەوە ثەضتراوەتەوە: َوەاڵ

رەخٕەی . ثبثەتگەٌی، ئۀتی ئیّپریبٌیسَ، ئۀتی ثیرووراتیسَ، ریفۆرِیسَ، دیّىوراضی هبوثەظ وە ثبثەتگەٌی چەپە غۆڕغگێڕەوبٔیػە
 .س داوای داِەزرأذٔی پێػڕەوایەتی وۆٌەوتیڤ ٔبوبت تب پڕۆضەوە ثۆ پێػەوە ثجەیٓضەرەوی ئێّە ئەوەیە وە غبفی

 
 .        ثاڵووراوەتەوە(26.3.2005یىٔگە ڤێڵت ٌە )ئەَ گفتىگۆیە ٌە رۆژٔبِەی

  
 

 
Heinz Gä)گفتىگۆ ٌەگەي پۆٌیتەٌۆگ rtner) 

 ٌە ئیٕطتیتىتی ضیبضەتی ٔیىٔەتەوەی ٔەِطب
 
 

پێىیطتی ثە گۆڕیٕی پەیّبٕٔبِەوەیە، ثەگػتی ئبیب ئەوە والیعییە وە زۆرثە ثۆ ئەَ ( ٔەتەوە یەوگرتىەوبْ)ریفۆرِىردٔی: پرضیبر: پرضیبر
 ِەثەضتە دۀگ ثذەْ؟

 
یتبٔیب، ئەِریىب، فەرۀطب، ثەر)ثەثێ دۀگذأی ئۀذاِە هەِیػەییەوبْ: ئۀجىِۀی ئبضبیع، ثڕیبری ریفۆروردٔی ثەدەضتەوەیە: هبیٕس

وە ِبفی ڤیتۆیبْ هەیە، ریفۆرِىردٔی ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ، ٔبورێ و ئەوأە هەر ثۆ ِبٔەوەی ِبفی ڤیتۆی خۆیبْ هەوڵ (روضیب، چیٓ
 .دەدەْ

 
 چ تەثبییەن چبوەڕواْ دەورێ،  ئەگەر ثەڕاضتی ثڕیبر ٌەضەر ریفۆرِىردٔی ٔەتەوە یەوگرتىەوبْ ثذرێ؟: پرضیبر
ٔبثەردەواَ دەِیٕێتەوەو چۀذیٓ -ئۀجىِۀی ئبضبیع دەِیٕێتەوە، وەواتە، ئۀذاِی ثەردەواَ و ئۀذاِیِۆدێٍە ثٕەچەوەی : هبیٕس

دەورێ ژِبرەی ئۀذاِەوبٔی ئۀجىِۀی ئبضبیع و ئۀذاِە ثەردەواِەوبٔیع، : ئەگەر والیعیجیٓ ثیٓ. پێػٕیبری جۆراوجۆر ٌە ئبرادا هەْ
 .ثەرفراوأتر ثىرێ

ئەگەر . ثە ثڕوای ِٕیع غبیبٔی ئەوە ٔییە، هیىای پێ ثجەضتیٓ. طتێّی زۆرثەیە وە ِبٔبی الثردٔی ِبفی ڤیتۆیەئەوەی ٔبوالیعی ثێت، ضی
 .ثیهێٕیٕە ثەرچبوِبْ، ئەِریىب ٌە دۀگذأذا، دەیذۆڕێٕێ، ئەووبت چیتر ثبیەر ثە ٔەتەوە یەوگرتىەوبْ ٔبدا و هۆی دەضت وێػبٔەوەیە

 
 ىیطتی ثە ریفۆرَ هەیە؟ثۆچی ٔەتەوە یەوگرتىەوبْ پێ: پرضیبر

 
ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ ٌە وۆتبیی جۀگی جیهبٔی دووهەَ و ضەرەتبی جۀگی ضبرد داِەزرا و ٌەو وبتەوە تب ئێطتب ضەرتبپبی : هبیٕس

ثێت ٌە چۀذیٓ دەوڵەتی ٔىێ، ئۆروپبی یەوگرتىو داِەزراوە و ئەٌّبٔیب داوا دەوبت وىرضییەوی ثەردەواِی هە: رێىخطتٕی جیهبٔی  گۆڕاوە
 .ئۀجىِۀی ئبضبیػی جیهبٔی و هەروا چۀذ وەاڵتێىی تری جیهبٔی ضێ وەن هیٕذضتبْ و ثەرازیً

 
 .      ەوە ضبزدراوە(ضتبٔذارت)ئەَ گفتىگۆیە ئیّڕۆ ٌەالیەْ ضبیتی
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 ئۆروپبکێتی  یهگفتىگۆ ٌە گەي وۆِیطبری دەرەوەی 

(Benita Ferrero-Waldner )ٌْەثبرەی ئیرا. 
 

 
چۀذ ٌەَ . ڤبٌذٔەر، ضەرۆن ثىظ دەیەوێ ٌە ئۆوپبدا هەوڵ ثۆ دەضتپێىێىی ٔىێی ثبْ ئەتٍۀتی ثذات-خبُٔ ڤیریرۆ: ڤێڵتدی 

 دەضپێػخەرییە رەِسییە؟
ِٓ ئەو تێڕوأیٕەَ هەیە وە هەوڵەوبْ زۆر وبوڵەییٓ، چىٔىە ٌە ثبرەی پرضیبرە ضێٕتڕاڵەوبٔی ضیبضەتە جیهبٔییەوبٔە ٌە چۀذ : ثێٕیتب
ٌێرەدا، ٌە پبظ هەڵجژاردٔەوب، دەوبریٓ زۆر وبری هبوثەظ . ئەوەظ، پێع هەِىو غتێه ٌە ثبرەی رۆژهەاڵتی ٔبویٕە. داهبتىو ِبٔگی
ئەگەر ئێّە، ئەگەر ئۆروپب و ئەِریىییەوبْ پێىەوە وبر ٌەضەر ضەرۆن وەزیراْ ئبرێً غبرۆْ و ضەرۆوی فەٌطتیٕییەوبْ ِەدّىد . ثىەیٓ

 . بْ دەثێ، ئەو هیىا وسە ٌە ٔبوچەوەدا هەیە، تىٔذوتۆڵ و پەڕەی پێ ثذەیٓعەثبش، ثىەیٓ، ئەوا غبٔطّ
 

 ...ثۆ ّٔىؤە گفتىگۆوبٔی ئەتۆَ ٌە گەي ئیراْ. ٌە ثىارەوبٔی تردا، ثەفری هبرِۆٔی ٔىێ ٌە ئبضتیذا تەضىە: دی ڤێڵت
 

ئەَ گفتىگۆیبٔە دەثێ وۆٔىریت، . اِی تەیبر ثىەیٌٓەوێذا هێػتب ئێّە ٌە ضەرەتبی ثیروڕا ئبڵىگۆڕیٕەوەیٓ و دەثێ خۆِبْ ثە ئبر: ثێٕیتب
ئێّە دەثێ ثبوەڕ ثە ئیرأییەوبْ ثهێٕیٓ وە پێىەوەوبروردٔیبْ ٌە گەي ئێّە، . جەوهەری و هۀذێ جبریع، زۆر رەلئبِێسأە ئۀجبِجذرێت

 .ٌە ثەرژەوۀذی خۆیبٔە، چىٔىە ٌە هەِجەریذا، دەرگبی ئبثىورییبْ ثۆ دەورێتەوە
 

 ریىب چۀذە وبت ثە رێگبی دیپٍۆِبضی ئۆروپییەوبْ دەدەْ؟ئەِ: دی ڤێڵت
 

ئەِریىب زۆر ثە روؤی ٔیػبٔەی پػتیىأی خۆیبْ ثۆ هێڵی دیپٍۆِبتییبٔە پیػبٔذاو ِبوەیەویبْ ثۆ ئێّە دیبری ٔەوردووە، ثەاڵَ ثێ : ثێٕیتب
 .گىِبْ، هەوڵە دیپٍۆِبتییەوبْ تب هەتب هەتبیە ٔبِێٕێتەوە

 
 ۆِبضی دەتىأێ چۀذ ضەروەوتىو ثێت ثەثێ ئىٌتیّبتىَ و هەڕەغەی ئبثٍۆلەدأی دیبریىراو؟   ئبضۆی دیپٍ: دی ڤێڵت

 
. ئیرأییەوبْ هىوغیبرْ ٌەثبرەی ئەوەی وە ثبروودۆخە چی ٌێ ثەضەر دێت، ئەگەر گفتىگۆیەوبْ، وۆتبییەوی پۆزەتیفیبْ ٔەثێ: ثێٕیتب

 .ئۆروپییەوبٔیع هەڵىیطتی خۆیبْ دەرثخەْ ئەگەر ٌە راضتیػذا هەروای ٌێ ثەضەر هبت، ئەو وبت دەثێ
 

ِەثەضت _ٌە ئۆروپبدا، زۆرثەی واڵتبْ دووپبتی الثردٔی ئبثٍۆلە دەوۀەوە ٌە ضەر چەن. ە(چیٓ)خبڵێىی تری ِػتىِڕەوبْ، : دی ڤێڵت
 .و ئەِریىب ثەثێ چۀذوچۆْ ٌە دژی راوەضتبوە -!چەوفرۆغتٕە

 
ٌە راضتیػذا ٌەثبرەیەوە، ثیروثۆچىؤی جیبواز . ٔەوێ چیٓ دەضەاڵتێىی جیهبٔی ثٕیبتەر ثێتئەِریىبییەوبْ وەن ئۆروپییەوبْ دەیب: ثێٕیتب

ئێّە ٌە ئۆروپب، . ٌە ئبرادا هەیە، پێع هەِىو غتێه ٌە ثبرەی وبتی الثردٔی ئبثٍۆلەوە و ٌەژێر چ ِەرجگەٌێىذا، ئەو الثردٔە، رووثذا
ئبِرازێىی گىٔجبو ثۆ ئەو چبرەضەروردٔە، ثۆ . یبَ وە چبرەضەرێه دەدۆزیٕەوەتێگەیػتّبْ ثۆ خەِخۆری ئەِریىییەوبْ هەیە و ِٕیع دڵٕ

 .ّٔىؤە، ئەوەیە، یبضبیەوی تىٔذ ثۆ  هەڵطىوەوت ٌەثبرەی ئیىطپۆرتی چەن داثٕرێ
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 .ٌە رۆژٔبِەی دی ڤێڵت، ثاڵوورایەوە21/2/2005رۆژٔبِۀىوش وبتیب ریذەثىظ ئەَ چبوپێىەوتٕەی ضبزداوە ٌە
 
 
 

 ەرێس هبٔس ثرأذغبیذتگفتىگۆ ٌە گەڵ ث
 (ثەرپرضی ِیذیىۆ ئیٕتەرٔبضیىٔبي)

 
 

ثۆچی ئێىە وەن رێىخراوێىی جیهبٔی . و ضەروردەوبٔیبْ هەیە( یەوێتی و پبرتی)ثەرێستبْ پەیىۀذیەوی ٔسیه یب ٔبضیبوی ٌەگەڵ: پرضیبر
 ئبغتی ٌە وىردضتبْ؟ ِبفی ِرۆڤ و یبرِەتیذاْ هەوڵٕبدەْ، وبریگەری و تبلیىرٔەوەوبٔتبْ ثەوبرثهێٕٓ ثۆ پرۆضەی

ٌەراضتیػذا ئێّە . ِٓ هەوڵذەدەَ تبلیىرٔەوەوبّٔبْ ثۆ پرۆضیطی ئبغتی ثەوبرثهێٕیٓ، وەن چۆْ ٌەراثردوودا وردوِبٔە: هبٔس ثرأذغبیذ
ە ئێّە هیچ ٔەثێت تۀهب ٌەثەر هۆیەن وە ثۆ ئێّە ضەختجىوە، ئەوەظ ئەوەی. تىأبِبْ وەِە ثۆ ئەوەی راضتەوخۆو ثە چڕی وبری تێجىەیٓ

ثێگىِبْ ٌە داهبتىودا، پڕۆژەی وۆِەاڵیەتی ٌەثەرچبو دەگریٓ، وە داواوبری پرۆضەی ئبغتی . ثەدەگّەْ دەتىأیٓ ثۆ وىردضتبْ ضەفەرثىەیٓ
. ٌە هەِبْ وبتیػذا دەثی ئێّە وە ٌە ئۆروپبوە ٌە گەڵ وەاڵتبٔیتر وبردەوەیٓ، خۆِبْ ٔەختێه دورەپەرێس ثگریٓ. و دیّىوراتیٓ

 .ئێّە ئەوپەڕی، دەتىایٓ وەن راوێژوبرێه، ٔبراضتەوخۆ ٌەو پڕۆضەیە چبالن ثجیٓ: تر ثڵێُثەغێىەیەوی
 

 عیراق؟/ثەثڕوای ئێىە، دەتىأٓ چ ضتراتیژێه پێػٕیبرثىەْ ثۆ پەڕەضۀذٔی پرۆضەی ئبغتی ٌە وىردضتبٔی: پرضیبر
 

و ثذەَ، ثەاڵَ ثە دڵٕیبییەوە دەڵێُ وە پێىەر ثۆ ثبوىری ٌەثەرچب"ضتراتیژێىی"ِٓ ئێطتب ٌەثبرودۆخێذا ٔیُ، ثتىأُ گەغە ثە: ثرأذغبیذ
: ثەرلەرارثىؤی ئبغتی)ثۆ گەیػتٓ ثەو ِەثەضتەظ . وڤ و ئبزادی رادەرثڕیٓ عیراق ٌەئبضتی ضتبٔذاری جیهبٔییە ٌە دیّىوراتی، ِبفی ِر

گرفتەوە ثەِەثەضتی ئبغتی، ئەِە ئەلالٔیتریٓ یب ِیتۆد ثۆ ئێطتب، دیبٌۆوی وراوەیە ٌۀێىاْ ثەغذارثىأی گیرو" ضتراتیژی"، ثبغتریٓ(ش
 . غتە

 
 ثۆ ئەٌّبٔیب ِیىأذاری ثىەْ؟( NRO)ثەرێستبْ ئبِبدەْ هەردوو دسثەوە ثۀبوی: پرضیبر

 
هەِىو دسثەوبْ ٌێرە ٔىێٕەریبْ هەیە و ئێّە . پێىیطت ٔبوبت ثەغێىەیەوی ثەتبیجەتی ثۆ ئەٌّبٔیب ِێىأذاریبْ ثىەیٓ: ثرأذغبیذ

ثۆیە دەورێت ٌێرەیػەوە ٌە گەڵ ٔىێٕەرەوبٔیبْ ثبضی زۆر ثبثەت ثىەیٓ و روؤىردٔەوە . سیه یب ثبغّبْ ٌە گەڵیبٔذا هەیەوۆٔتبوتی ٔ
 .    ٌەضەریبْ ثذەیٓ

 
ثەرێستبْ ئبِبدەْ پێىگەیػتٕێه رێىجخەْ ثۆ ئەوەی غبٔذێه پێىجهێرێت ٌە ِیذیىۆ، وۆِەڵەی گەالٔی هەڕەغەٌێىراو و وادی ٌە : پرضیبر
ەضبیەتی ٔبضراوی ئەٌّبْ وەن گىٔتەر وراش، ئىٌە یبٌپىە یب هەر وەضبیەتیەن ئێىە وەن دۆضت ثە غبیۀی پرضیبرٌێىردْ گەڵ و

 دایذۀێٓ، ثۆ ئەوەی پرۆضەی ئبغتی ٌۀێىاْ هەردوو دسة ثۆ پێػەوە ثجرێت؟
 

ئەگەر دسثەوبْ و رێىخراوەوبٔیتر . ووضت ثىەیٌٓێرەیع هەِبْ ثۆچىؤُ دەگرێتەوە وە ئێّە خۆِبْ ٔبتىأیٓ پرۆضەی ئبغتی در: ثرأذغبیذ
ثەاڵَ وەن وتُ، ئەِە تۀهب ئەو وبتە دەورێت، ئەگەر ئەَ . ثیرێىی ثۆ ثىرێتەوە، داخۆ ثەیەوگەیػتٓ پڕِبٔبیە  ئەِەیبْ ثىێت، دەورێ

 .پێىیطتییە ٌەالی هەِىو ثەغذارثىوەوبْ ثەثبظ ثسأرێت
. و دیّىورات ٌە ئەٌّبٔیب ٌێذواْ ثىرێت  ەثێت ٌەثبرەی پەرەضپێىتیڤی عیرالێىی ٔىێرۀگە ئەِە ثبظ ثێت، ثەگػتی پێىیطتی ثەوە د

ٌەَ . ٌێرەغذا ِٓ زۆرَ پێ ثبغترە وەضبیەتییەن وەن گىٔتەر گراش، ئىٌە یبڵپىە ئۀذاِی پەرٌّبْ و ئەوأیتر ئەَ ئیػە ثىەْ
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ۆٔىریتی ٌەثبرەی گەغەضۀذٔی دیّىوراتی ٌە عیراق ثێتە پەیىەضتەدا، ثەدڵٕیبییەوە غبٔجەغبٔی ثبضەوبٔیتر دیطىطیىٔی  پرضیبری و
 .وبیەوە

 
تطیڤیٍی وىرد ٌەوبتی ئۆپیراتطیىٔی ئۀفبي ٌەالیەْ رای گػتی جیهبْ ثە جیٕۆضبیذ دأی 180000ثۆچی تب ئێطتب  وۆِەڵىىژی : پرضیبر

 پێٕبٔرێت؟
 

 Max van)ثبرەیە دەتىأُ ثڵێُ  وە ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ ٌەَ. ثەداخەوە ِٕیع ٔبزأُ ثۆچی، ِٕیع هەِبْ پرضیبر دەوەَ. ثرأذغبیذ
der Stoel )ثە ثێىۆِبْ ِبِەڵەی جیٕۆضبیذأەی رژێّی ثەعص ٔبضی و تەضذیمی وردووە. 

 
: ثەرای ثەرێستبْ. گبزی ژەهراوی و پیػەضبزی جۀگی ئەٌّبٔی ڕۆڵی ضەرەویبْ ثیٕی ٌە ثەرهەِهێٕبٔی گبزی ویّیبوی عیرالی: پرضیبر
 ْ دەتىأٓ ِبفەوبٔی خۆیبْ ٌە ئەٌّبٔیب وەرثگرْ؟وىردەوب

ٌەو ثڕوایەداَ وە غبٔطی یبضبیی ٌەثەردەَ  دادگبوبٔی . ِٓ ئەِە پێع چۀذ ضبڵێه ثە رێگبی یبضبیی ئەزِىٔگەریُ وردووە: ثرأذغبیذ
بیبٔەیتر دۀێیٓ ثەئبِبٔجی هۀگبوی یبض( ئەوأی تر)ئێطتب ِٓ و. ثەٌژیىب و ئەِریىب ضەروەوتىأەتر دەثێت ٌەوەی ٌە ئەٌّبٔیب

ٌە ئەٌّبٔیب ٔەن . ٌە وۆتبییذا ِٓ گەغجیُٕ(. غتراضٕجۆرن)چبوطبزی ٌە پێػی دادگبوبٔی تری ئۆروپب وەن  لەرەثىووردْ و ضەرٌۀىێ
دادگب ثذرێٓ وە وۆِبری فیذراي ثىرێت، ثەڵىى ٌەالی دادگب ِەدۀێىبٔذا ئەو وۆِپبٔیە ئەٌّبٔیبٔە ثە/ تۀهب ضىباڵ ٌە دژی دىىِەتی فیذراي

گرفتی ئەِە ٌەوەدایە وە تۀهب ٔرخی هەڵطۀگبٔذٔی و ئەزِىٔگەری یبضبیی پێػىەخت . ئەو وبتە ثەغذاریبْ ٌەو تبوأە وردثىو
هەزار ِبرن ثۆ ئەَ وبرە تەرخبٔجىبت ثۆ  50-30روؤتر ثڵیُ، هیچ وەضێه ٔبدۆزِەوە ئبِبدەثێت. ِەضەٌەیەوی زۆر گرأە وخەرجی دەوێت

ٌەگەڵ ئەوەغذا ئەَ  . گە ٌەالیۀی ثەتىأبو خبوەْ تەجروثە وبری ثۆ ثىەْ –ی ثەضەر وۆٌێىتیڤی پبرێسەر، یبضبٔبضی دەوڵەت خەرجىردٔ
 .هەروا ِٓ هێػتب ٌەو ثڕوایەداَ وە ٌە دوارۆژ ٌەَ ثىارە غتێه دەورێت.  وبرە دەیهێٕێ

 
ذەورا یب لىرثبٔیبٔی هۆٌۆوىضت داوای لەرەثىوی زیبٔەوبْ ثىەیٓ؟ فرضەتی وا هەیە، ئێّەیع وەن ئەوأەی ثەزۆرەٍِی وبریبْ پێ: پرضیبر

 ٌەوۆتبییذا وىوەیت و ئیطرائیً ٌە ئۀجبِی جۀگی وۀذاوی دووهەَ لەرەثىووراْ، ثۆچی وىردەوبٔیع ٔب؟
 

 .ثەرای ِٓ هەرگیس ئەِە ٔبوەْ: ثرأذغبیذ
 

 ثۆچی ضسادأەوەیبْ ئەوۀذە خۀذەئبور ثىوْ؟. گەڵ عیراق ضسادراْچۀذ وەضێه ٌە هبوتبوأەوبٔی ثبزرگبٔی گبزی ویّیبوی ٌە : پرضیبر
 .زۆر ثەئبضبٔی، ٌەثەر ئەوەی دادوەری ٌە ئەٌّبٔیبغذا، دادوەرییەوی ضیبضییە: ثرأذغبیذ

 
ەْ ٌە پێٕبوی ئەوە دوو ضبڵە رۆغٕجیرە وىردەوبْ ٌەثەردەَ ثبڵىێسخبٔە و لىٔطىٌییەوبٔی ئەٌّبٔیب ٌە چۀذیٓ واڵت ئەوتطیىْ دەو: پرضیبر

هەڵىیطتی ثەرێستبْ ٌەثەراِجەر ئەِە چییە؟ دەتىأرێت رای گػتی ثۆ ئەَ ِەضەٌە ثەدەضت . لەرەثىووردٔی لىرثبٔیبٔی گبزی ویّیبوی
 ثىەوێت و چۆْ؟

 
ثە   ثێهەر وەن تبوأە گەورەوبٔی راثردوو، رای گػتی ٌە رۆژێىذا دە. ئەَ جۆرە ئەوتطیىٔبٔە زۆر درووضت و پێىیطتە: ثرأذغبیذ

 .                     غێىەیەوی وۆٔىریت خەریىی تبوأی هەڵەثجە و ئۀفبي ثجێت، ٌەثەر ئەوەی ئەِە ثریٕێىە، هێػتب ثبظ و ضبرێژ ٔەثىوە
و ٌە وۆتبییذا داوای ٌێجىردْ دەوەَ ثۆ ئەوەی وە رێىخراوە ٔبدىىِێىبْ و رێىخراوەوبٔی ِبفی ِرۆڤ ٌە ئەٌّبٔیب ئەوۀذە وەَ وبردەوەْ 

ئەوۀذ ئبِرازی وەِیبْ ثەدەضتەوەیە ثۆ ئەوەی وەِپیٕێىی وبرتێىردْ ٌە رای گػتی ثۆ لىرثبٔییە وىردەوبْ و لىرثبٔییەوبٔی تری عیراق 
 . ثىەیٓ  ثە پىوي پػتگیریبْ ٌێ

 14/8/2001ٌە 
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 .گفتىگۆ ٌە گەي پرۆفیطۆر ڤۆڵڤگبٔگ ریػتەر
 (تی ِرۆڤضىرتێری وۆِەڵەی پبراضتٕی ِبفی هبواڵتیبْ و وەراِە)

 
 

ثۆچی چەپەوبْ ٌەالٔی . ثەاڵَ رێىٕەخراوە-ضبڵ ثەضەر رزگبریّبْ ٌە فبغیسَ، چبالوییەوی زۆر دەورێ60ثە ثۆٔەی تێپەڕثىؤی: پرضیبر
 وەِەوە، ثەَ ثۆٔەیەوە، دەضت ثە پەتێىەوە ٔبگرْ؟

 
، دوو ثبڵی دیسثی (ئێص.دی.پی)ؤە، ٌەگەيثۆ ّٔى. ٌەگەي زۆر هێسیتر پێىەوە چبالوی دەوبت8/5ئبیب وایە؟ وۆِەڵەوەِبْ پێع: وەاڵَ

وۆِەڵەی جیبوازو ِێىاْ ٌە چۀذیٓ واڵت، گەواهیٓ ٌەضەر 30چۀذیٓ جبر ئەَ جۆرە چبوییە رێىخطتىوە؟ زیبتر ٌە . وۆِىٔیطتی ئەٌّبٔیب
 . ئەوەی وە ثۆٔەیەوی هبوثەغی گەورەیە و تۀهب چەپەوبْ تێذا ثەغذارییبْ ٔەوردووە

ئەودی )ثۆٔەیەوە، ٌە ئەٌّبٔیب چبالوییەوی گەورتر هەثێ ٌەَ چبالوییە وە ٔىێٕەرایەتی چەپەوبْ دەوبت و ٌە ِٓ ثڕوا ٔبوەَ وە ثەَ
ضەرثبزەوبٔی ضۆڤێت، ضىپبضتبْ : هەِىو ثەغذارثىواْ ٔبیبٔەوێ ٌەِە زیبتر ثڵێٓ. ِرۆڤ دەوەی800ٓچبوەڕوأی( هىِجۆڵذ)زأىۆی ( ِبوطی
 .ٌە ضبڵی راثردوو وە رۆڵی هبپەیّبٔە رۆژئبواییەوبْ لەثەتر ورا، راضتذەوەیٕەوە( یبرۆژی ئەٌّبٔ)ثەِە ئبهۀگێڕأی! دەوەیٓ

ئێّە ِێىأذاری هەِىواْ دەوەیٓ ثۆ یبدوردٔەوەی ئەَ رۆژە و ئەگەر چبالوی تر ٌە الیەْ هێسی چەپی جیبجیب ٌە ئەٌّبٔیب و ئۆروپب 
 .ضبزدەورێ، ئەوا دەتىأٓ تۀهب خسِەت ثەو ثۆٔەیە دەوەْ

 
ئێىە چی دەڵێٓ دەرثبرەی دیجبتەی لىرثبٔیبٔی ئەٌّبْ ٌە جۀگی جیهبٔی دووهەَ، ٌەثبرەی هەڵهبتٓ، دیپۆرتىردٔی زۆرەٍِی، : برپرضی

 ثۆردوِبْ و زەوتىردٔەوبْ؟
 

هۆی  ِرۆڤ دەثێ ئەو ِرۆڤبٔەظ ثۆ وریبوردٔەوەو ثە. ثەثێ هێرغىردٔی ئەٌّبٔیب ٌەضەر واڵتبٔی تر، ئەو لىرثبٔییبٔە ٔەدەدرا: وەاڵَ
ئێّە هەرگیس تبوأجبرەوبْ یبدٔبوەیٕەوە، ِەثەضتُ . ٍِّالٔی هۀىوەیی ٌەگەي هێسە ٔیىفبغیطتەوبْ، ثەغێىەیەوی گىٔجبو یبدیبْ ثىبتەوە

ئەوأە تۀهب هیتٍەرو غەریىەوبٔی ٔەثىوْ، ثەڵىى زۆر . ئەوأەْ وە ثە هىوغیبری و چبالوبٔە ٌە پێٕبو فبغیسِذا، خسِەتیبْ دەورد
 . تریعئەٌّبٔی 

    
  
 
 

 (گۆتفریذ وٌیەَ الیجٕص)گفتىگۆ ٌەگەي پرۆفیطۆری ئبثىوری ٌە زأىۆی وىێٍٓ  و هەڵگری خەاڵتی
Axel Ockenfels 

. تیئۆرییە والضیىەوبٔی زأطتی ئبثىوری ٌەو ثڕوایە ثىوْ وە ِرۆڤ عەلالٔی و خۆپەرەضتە و تۀهب ثۆ خۆی ثبغتریٕیبٔی دەوێ: پرضیبر
ەدا ثەو غێىەیە ٔەِبوە یبْ ثۆچی ثەو چڕوپڕییەوە، ٌێتەێژیٕەوەی پەیىۀذی ِرۆڤ دەوەْ ٌە ثبرودۆخی ثڕیبردأی ئبیب ِرۆڤ ٌەَ ِبوەی

 . ئیىۆٔۆِییەوە
 

ئەوەی وە ِرۆڤ پێع هەِىو غتێه خۆپەرەضت و راتطیىٔبٌە، هیپۆتێسەیەوی ئبثىورییە وە ِبوەیەوی زۆرە ( گریّبٔە)هیپۆتێسەی: ئەوطً
ەوە، ثەاڵَ گریّبٔەی ئەوە دەورێ وە ِرۆڤ لەت وا عەلالٔی و خۆپەرەضت ٔەثىوە، وەن ئبثىوری ٌە ِۆدێٍەوەی هەرگیس تبلی ٔەوراثىو

ثەو غێىەیە، ِرۆڤ خۆیی ٔەگۆڕیىە، ثەڵىى زأطتی ئبثىوری ٌەوەدا خۆی گۆڕیىە وە هەڵگری ئەَ ثیرۆوە ٔىێیەیەو دۆزەری . دەزدەوب واثێ
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گریّبٔەیەوە وە ثەو غێىەیە ثىؤی " هۆِۆ ئیىۆٔۆِیىۆش"دەوبت، چىٔىە" هۆِۆ ئیىۆٔۆِیىۆش"ٌە ئەزِىؤگەری ٔىێیەو ٌەضەرخۆ ِبڵئبوایی
 .ٔییە

 
 ئەی ِرۆڤی ِۆدێرْ ثێجگە ٌەوە چیتر دەوبت؟ ٔبیەوێ زۆریٕەوەی ثۆ خۆی هەثێ؟: پرضیبر

 
ئەوە ٔبوەْ وە خۆیبْ دەضتیبْ  ثۆ ّٔىؤە تۀهب تەِبغبی. ِرۆڤەوبْ هێػتب خۆپەرەضتٓ، ثەاڵَ خۆپەرەضتی خىدی خۆیبٔیبْ هەیە

ٌە گەي گروپێىی -ثە رێژەیی ثیجیٕیٓ-دەوەوێ، ثەڵىى تەِبغبی ئەوەظ دەوەْ وە وەضبٔی تریع دەضتیبْ دەوەوێ و چ ثبرودۆخێىیبْ دەثێ
 .دیبریىراویػذا، خۆیبْ ثەراورد دەوەْ

تۀبٔەت ئەگەر -ىأی هەڵطىوەوت ٔەوب، ضساثذەْئێّە دەلبودەق دەزأیٓ وە ِرۆڤ ئبِبدەیی ئەوەیػی تێذایە، ِرۆڤێىیتر وە ثە ج
ٌەَ جۆرە ثبرودۆخەدا، . ثۆ ّٔىؤە ٌە دبڵەتی ِبِەٌەوردْ، روووەغی رۆڵێىی گەورە دەثیٕێ. ثەخۆغیبْ ٌەو پێٕبوەدا ٔرخێىی لىرش ثذەْ

ْ و ئەو وەضبٔە وە ٌە خىدی ئەو وەضبٔە وە خۆیبْ ثە أاضتی چبوچٕۆن و خۆپەرەضتٓ، ثب ثەخۆیبْ ثە رێىىپێىی هەڵطىوەوت ثىە
 .راضتیذا ثە درووضتی هەڵطىوەوتذەوەْ و خێرخىازْ، ثب خۆپەرەضتبٔە هەڵطىوەوت ثىەْ

 
 ئبیب ِرۆڤ دەتىأێ ئەو جۆرە هەڵطىوەوتە فێر ثجێت؟: ثەاڵَ ٌێرەدا وەش ٔبتىأێ ثەضەر ضێجەری خۆی ثبزثذات: پرضیبر

 
-.تیئۆری رەفتبروردْ دەڵێ، چۆْ ثە رێىىپێىی و زیرەوبٔە رەفتبر دەورێ. ىبتِرۆڤ دەتىأێ فێرثێت، چۆْ هەڵطىوەوت ث. ثەڵێ: وەاڵَ

 .گەرچی ئەو تیئۆرییەظ ثە ثبغی وبر ٔبوبت
ئۆیرۆتبْ هەیە و دەثێ ثڕیبرثذەْ، چۀذ ٌەو پبرەیە ثە ِٓ دەدەْ؛ ئەگەر ثڵێُ 100ئێىە : ثب ثۆ ّٔىؤە یبری ئىٌتیّبتیىَ وەرثگریٓ

هەردوو الِبْ هیچی : ئەگەر ثڵێُ ٔەخێر، ِبٔبی ئەِە دەدا. هەردوووّبْ ثەغێه ٌە دراوەوەِبْ، ثەردەوەوێت ئێّە: ثبغە، ِبٔبی ئەِە دەدا
ئێّە چۆْ لبزأجە : پرضیبرەوە ئێطتب ئەِەیە. ئەگەر وەن پێىیطت ِبِەٌە ثىەیٓ، هەردوەاڵِبْ پێگەِبْ ثبغتر دەثێ.. ثەرٔبوەوێت

 وبرتێىەرەوە، داثەظ ثىەیٓ؟ 
دەیىبت ثەو ِبٔبیە (هۆِۆ ئیىۆٔۆِیسَ)ئۆیڕۆَ ثذەرێ، ئەِەیە وە1یەوێه دەڵێ، : والضیه پێػجیٕیەوی رووْ دەوبت تیئۆری ئبثىوری

ئەگەر . ئۆیڕۆَ دەضتذەوەوێت1ئۆیڕۆ ثە ِٓ ثذەی و ِٕیع وەریگرَ، ئەوا 1ِٓئەگەر تۆ (. دراوێىی زیبتر ثبغترە ٌە دراوێىی وەِتر)وە
ْ، ٌەَ (هۆِۆ ئیىۆٔۆِیطت)ٌەثەر ئەوەی ئێىە. ئۆیڕۆ ٌە هیچ ثبغترە، ثۆیە وەریذەگر1َە ثەر ئەوەیئەوجب ٌ. ٔەِەوێت، هیچُ دەضتٕبوەوێت

هەڵطىوەوتەدا، دەضتپێػخەریذەوەْ، و ثۆتبْ هەیە خۆغذبڵ ثجٓ ثەوەی وە هەِىو وێىەوەتبْ دەضتذەوەوێت و ِٕیع ٌەوأەیە هیچُ دەضت 
 .ٔەوەوێت

 وە ضبزدراوە   (DW-Word)ٌەالیەْ رادیىی 2.3.2005ئەَ گفتىگۆیە ٌە
 1994ٌە (Kenzaburo Oe)گفتىگۆ ٌەگەي هەڵگری خەاڵتی ٔۆثٍی ٌیتراتىور

 
وٍتىوری ئۆروپی ئەوۀذە وبری ٌە ثیروردٔەوەی ئێىە وردووە، ثە ٔبیبثبٔیتریٓ ٔىضەری ٔبو هەِىو ٔىضەرە یبثبٔییەوبْ ٔبوتبْ : پرضیبر
 .دەهێٕٓ
ٌە ٌۀبو خێسأێىی یبثبٔیػذا دەژێُ، ثەاڵَ ِٓ ٌە الدێیەن ضەر دوورگەیەوی یبثبٔی ِٓ زِبٔی یبثبٔی ثەوبردەهێُٕ و : وەاڵَ

ثبپیرأُ ثەدرێژایی . گەغەدەوبت( ئۆضبوب)ٌەوێذا، هەضتێىی ضەرثەخۆ ٌە ٔێىۀذی تۆویى یبْ. ٌەدایىجىوَ(غیىۆوى)ٌە(ئەرچیپً)ثۀبوی
 .ئەو دەوروثەرە ثۆ ِٓ زۆر گرٔگە. ضبڵ ٌەوێ ژیب250ْٔسیىەی 

 ٌێرەوەظ دوژِٕبیەتیبْ ثۆ ٔەریتی لەیطەری واڵتەوەتبْ ضەرچبوەی وەرگرتىوەە؟: یبرپرض
دایىُ پێع !(. ئێىە ِٕذاڵی لەیطەرْ، ئێىە دەثێ ٌەپێٕبو لەیطەردا، ثّرْ: )پێػی وۆتبیی جۀگ، ِبِۆضتبوەِبْ هەِیػە دەیىت: وەاڵَ

ثەڕێىەثەری لىتبثخبٔەوەِبْ  -ضبڵ ثىو10تەِۀُ-پبظ جۀگٌە . هەِىو وەضێه، ثە ئبغىرایی ٌە دژی ئەو پەروەردەیە، راوەضتب
ٌە پبظ لىتبثخبٔە رۆیػتُ ثۆ تۆویۆ، ثەاڵَ هەضتُ ثە !(. ئێىە ٌە لەیطەرو تۆویى ئبزادثىوْ! ئێطتب دەضپێىردٔی دیّىوراضییە: )رایگەیبٔذ

 . ٍیسَ خىێٕذِٓ ٔەِىیطت وٍتىری ضێٕتەر وبرِتێجىبت و ٌیتراتىوری فەرۀطی و ئیٕگ. ضەرخۆیی دەورد
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 چیتبْ ٌەو خىێٕذٔە دۆزییەوە وە ٔەیتىأی ترادیطیىٔی خۆتبْ پێػىەظ ثىبت؟: پرضیبر
، ثیرتۆڵذ ثریػت (Fran ois Rabelais)یەوەَ جبر، ثە رێگبی. ِٓ ِیتۆدێىُ ٔەدۆزییەوە تب ٌەثبرەی ئبواییەوەَ ثٕىوضُ: وەاڵَ

بئیً ثبختیٓ وە زأبیەوی  ٌیتراتىورە ٌە روضیب و زۆر ٌە ِیػ. ەوە فێرثىوَ، رەچەڵەوی خۆَ دەرثجڕَ(گىٔتەر گراش)و
 .ئەِەظ زۆر وبرتێىردَ. ضەرلەڵجىوە وە ئەو ریئبٌیطتێىی ضەرضىڕهێٕەرە ٌە تێىەڵییەن ٌە ژیبْ و ِەرگ(راثیٍیبش)ٔىوضیٕەوبٔی

 ئبیب ئێىەظ وەن زۆر ٌە هبوتەِۀەوبٔتبْ، رێ ثە ئۆروپبتبْ ٔەدا، دڵتبْ داگیر ثىبت؟: پرضیبر
. ثىو( یىویى ِیػیّب)وئەوی تر(جیٕىغیرو تبٔیساوی)یەوێىیبْ. وبتی دەضتُ ثە ٔىوضیٕی رۆِبْ ورد، دوو فیگىری گرٔگ هەثىو: ەاڵَو

. ِیػیّب ٔىضەرێىی زۆر ثەتىأب ثىو، ثەاڵَ پیبوی ضۀتەر ثىو و هەر ٌە ضەرەتبوە ٌە دژی راوەضتبَ، دژی جىأػٕبضی و ثیریبری ئەو ثىوَ
ِٓ دەِىیطت ئبزاد . ەو دۆضتبٔە ٌەگەي ِٓ رەفتبری دەورد، ثەاڵَ ٌە پبغبٔذا، وبتێ ثىو ثە ٔبضیىٔبٌیطتێىی تىٔذڕەو، گۆڕاٌە ضەرەتبدا، ئ
 . وٌە گەي ٌیتراتىوری چیٕی، وۆریبیی، فەرۀطی و ئەٌّبٔی یەوبٔگیر ثجُ( تیٕى-وٍتىوری)ثُ ٌە ِیػیّب و

 .ثرد(گێرغىَ غۆٌیُ)ەٌّبٔی فۆْ ِبیطتەر ئێىهبردو یبوىپ ثىیه و ضۆفی جىوئەوە ثىوە هۆی ئەوەی ئێىە ثەرەو ضۆفیسِی ئ: پرضیبر
ِٓ وىرتە چیرۆوێىُ ٔىوضیىە وە . وبتێ ِٓ یبوىپ ثىیُ دەخىێُٕ، هەضت دەوەَ ٌێی رزگبر دەثُ. ٌە یبثبٔذا ئبیٕی ِەضیذی هەیە: وەاڵَ

هەروەهب غۆٌُ، ثە تبیجەتی . ی ٌەخۆگرتىوە(ثىیُ)اوەیەویدەدا، زار(رۆغٕبیی)وە ِبٔبی (هیىبری)ٔبوی وىڕەوەَ. دەوبت( ثىیُ)ثبش ٌە
 .  وە ِەضیذی ضەدەی هەڤذەهەِە، زۆر ثەاڵِەوە گرٔگە( ضەثەتی زوی)وتێجەوەی ٌەثبرەی

ٌە ضباڵٔی راثردوودا، رۆغٕجیرەوبْ وەن رەخٕەگرأی رەضّی، ٌەالیەْ راضتڕەوەوبٔەوە زۆر هێرغیبْ ٌەضەرورا، تب رادەیەن ٌەثەر : پرضیبر
ثبغتریٓ ّٔىؤە، وتبرەوەی گىٔتەر گراش ثىو ثە ثۆٔەی پێػىەغىردٔی . ۆی ضیبضییەوە، چىٔىە ثىاری  پطپۆڕییبْ ورد ثە غىێٕی ِػتىِڕه

 . ی ثرادەرەی(یەغبر وەِبي)خەاڵتی ئبغتی ٌەالیەْ وتێجخبٔەی ئەٌّبٔییەوە ثە
 هەیە ثۆ ثڕیبردأی رەوغتئبِێسأەی رۆغٕجیرەوبْ؟چ هۆهێٕبٔەوەیەن . ئێىە وەن ویژدأی ئەخاللی یبثبْ دادۀرێٓ: پرضیبر
ثیروثۆچىؤی گراش، جیهبٔییە، گەرچی ٌە . ەوە هبتىوەو ثە زِبٔی عەواَ و الوازەوبٔەوە لطەدەوبت(دأیطه)گىٔتەر گراش ٌە: وەاڵَ

. ئەِبٔە ثە ٔبزی راضتەلیٕە ٔبزأٌُە ئەٌّبٔیب پبظ جۀگیع ٔبزی هەثىو و ئێطتب ٔیىٔبزی هەیە، ثەاڵَ ِٓ . هەِبْ وبتبد زۆر ئەٌّبٔیػە
ٌە دەضتىوردا . وەن ئەٌّبٔیب ثەضەریذا ضەروەوتٓ، هێػتب ئیّڕۆیع ترادیطیىٔێىی لەیطەری هەیە1945ثەاڵَ ٌە یبثبٔذا، وە ٌە

یبثبْ ثىؤی  ثەاڵَ ئێطتب لەیطەر تۀهب وەن ضّجىٌێىی وٍتىوری. ٔىوضراوە وە لەیطەر تۀهب ضّجۆٌێىی وٍتىورییە ثەثێ دەضەاڵتی ضیبضی
 .)...(دیسثە وۆزەرڤبتیفەوەِبْ ٌە هەڵجژاردٔەوبْ ضەردەوەوێت، چىٔىە خەڵه، لەیطەر ٌە پػتی ئەو دیسثەوە دەثیٕٓ. ٔییە

 یەوە ضبزدراوە(دی.ئێر. ئب)ئەَ گفتىگۆیە ٌە الیەْ وۀبڵی
 :ثەرهەِەوبٔی رۆِبٔىوش وە ثە زِبٔی ئەٌّبٔی ثاڵووراؤەتەوە

Erzä hlungen: 
• Der Fang. Erzä hlung . 
• Stolz der Toten. Erzä hlung . 
• Und plö tzlich stumm. Erzä hlung . 
• Der kluge Regenbaum. Vier Erzä hlungen . 

Romane: 
• Eine persö nliche Erfahrung. Roman . 
• Reiß t die Knospen ab ... Roman . 
• Der stumme Schrei. Roman . 
• Verwandte des Lebens. Roman . 
• Der Tag, an dem Er selbst mir die Trä nen abgewischt. Roman . 
• Stille Tage. Roman . 
• Therapiestation. Roman . 
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 .گفتىگۆ ٌە گەڵ وىثرا ثبٔەیی
 .زیٕذأی رژێّی ئیطالِی ئیراْ

 
17/8/2001 
    
 :ئەَ گفتىگۆیە ٌەثەر دوو  هۆ ئۀجبَ درا  
ثەَ ثۆٔەیەوە، ئبِبژە ثۆ . چۀذ ئبفرەتێىی زۆر رووثەرووی زیٕذاْ و ئەغىۀجە ثىوْ، ثەاڵَ ثەدەگّەْ گفتىگۆیبْ ٌە گەٌذا وراوەهەر / 1

ئەَ دایه و . ئەو ئبفرەتە زیٕذأیبٔە دەوەَ وە ٌە ئەِٕە ضىورەوەی ضٍیّبٔی و چۀذیٓ غىێٕیتر، زەوتىراثىوْ و ِٕذاڵیبْ پێهێٕراثىو
ٔبویبْ   ٌێرەدا ثە هەِىو دۀگُ دەڵێُ ئەوأە غەرفی ئێّەْ، دەثێ... هۆوبٔی ئەَ وبرە دیبرْ. ٔبوو ِێژوو ِبٔەوە  ثەثێ خىغىبٔەِبْ هەروا

 !! ثەرزراثگریٓ، ٔەن غەرِیبْ ٌێجىەیٓ و ٔبویبْ گىَ ثىەْ
 .  ضبڵ ثەضەر ثەوۆِڵىىغتٕی زیٕذأیبٔییە ضیبضییەوبْ ٌە ئێرا13ْثەیبد تێپەڕثىؤی / 2
 .ىەی چىار ِبٔگە، وىثرا هبتىوە ثۆ ئەٌّبٔیبو داوای پۀبثەری دەوبت ٌە وبتێىیػذا وە ثبری تۀذوروضتیػی ثبظ ٔیەئەوە ٔسی 

 وىثرا وەی و ثۆ دەضگیرورای؟  هبوڕێ: پرضیبر
ئەَ ِبوەیە  .هۆی دەضگیروردُٔ ثەثۆٔەی الیۀگیریُ ٌە وۆِەڵە ثىو، و ثە هەغت ضبڵ زیٕذأی ضسادراَ. 1987/ٔۆڤەِجەر/26ٌە : وىثرا

 .ٌە زیٕذأی ضەلس و ضٕە ثەضەر ثرد
 

 چۀذ ئبفرەت ثىوْ ٌەو زیٕذأبٔە؟: پرضیبر
 25جبریع   ئبفرەت ثىویٓ ٌە ثۀذێىذا و هۀذێ12ثۆ ّٔىؤە ٌە زیٕذأی ضەلس هۀذی جبر. ئەِە ٌە دبڵەتی گۆرأذا ثىو: وىثرا

 .زیٕذأی
 ئبفرەتەوبٔی تر ٌەضەر چی زیٕذأی ثىوْ؟: پرضیبر 
 

هەِىوِبْ زیٕذأی ضیبضی ثىویٓ، ضەر ثە دسثە جیبجیبوبٔذا وەن دیّىورات، چریىی فیذائی خەڵه ثە ئەلەٌییەت و ئەوطەریەت، : وىثرا
 .چۀذیٓ دایىی پێػّەرگەی ئەو دسثبٔە و وەضبٔێه ثە دەالیٍی جۆراوجۆری ضیبضی ٌە زیٕذأذا ثىوْ

 
 پەیىۀذیتبْ ٌە ٔێىاْ یەوتری چۆْ ثىو؟: پرضیبر

 
دۀب پەیىۀذیّبْ ٌە گەڵ . پەیىۀذیّبْ خراپ ثىو ٌە گەڵ ئەوأەی تۆثەیبْ وردثىو، ثب ثڵێُ ضٕىورێىّبْ  ثەروویبٔذا وێػبثىو: وىثرا

ٌۀبو زیٕذاْ،   ٔبثێ"ضەرەرای ثۆچىؤی جیبوازِبْ، ٌۀێىاْ خۆِبٔذا دەِبٔىوت. یەوتر زۆر ثبظ ثىو، هەِىوِبْ رووثەڕووی یەن دوژِٓ ثىوْ
 .ێىی تر ثۆ خۆِبْ و ثە دەضتی خۆِبْ درووضت ثىەیٓزیٕذأ

 وەضىوبرتبْ ثۆیبْ هەثىو ضەردأتبْ ثىەْ؟: پرضیبر
پبظ ِبٔگێه ٌە دەضگیرثىؤُ، جٍىثەرگی خىێٕبوی . ِٓ تب غەظ ِبٔگ ثۆَ ٔەثىو وەش ثجیُٕ و ِبڵەوەغّبْ ٔەیبٔذەزأی ٌە وىێُ: وىثرا

دوای ئەوەظ هەر دوو هەفتە جبرێه، ٌەپػتی تۆرێىەوە ثە دووری . ْ ثۆ ِٓ دأبثىوثۆیە ئەوأیع پرضەیب. ِٕیبْ ثۆ وەضىوبرَ ثرد
 لەدەغە دەوردَ؟  جبر ثە ثیبٔىوی جۆراجۆرەوە، ئەَ یەوتر ثیٕیٕەغیبْ ٌێ  هۀذێ. ِیتر، چبوَ ثە خبٔەوادەَ دەوەوت10ٔسیىەی 
 هیچ زیٕذأییەوی ئبفرەت دۀبضٓ ضسای ِردْ دراثێت ٌەو ِبوەیە؟: پرضیبر
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ٌەضەرأطەری ئێرأذا ٌە )ٌەو ِبوەیەدا ٌە زیٕذأی ضٕە غەهالی وىالەلىچی وە خەڵىی ضٕە ثىو، ٌە لەتٍىعبِی زیٕذأێىبٔذا: وىثرا
هەر ثۆ ئبگبراری، پێػتر ئبفرەتێىی زۆر . ئەو وبتە ئەویػیبْ هەڵىاضی( هەزار زیٕذأی وىژرا12ْٔسیىەی 1988وۆتبیی ضیپتێّجەر 

 .ضسای ِەرگ دراْ
 ِیذیبوبٔی رژێّی ئیطالِی وا رایذەگەیۀٓ وە ٌە ئێرأذا ئەغىۀجە ٔیە؟ رای ئێىە ثەَ ثۆچىؤە چییە؟: برپرضی 
 

ٔەخۆغێىّبْ هەیە، ثەڵىى غریمەی " ثب ٌە خۆِەوە دەضتپێجىەَ، ئیتیالعبت ثە ئۆتۆِجیٍی ٔەخۆغخبٔە هبتٕەدواَ و پێیبْ وتُ: وىثرا
". ثۆچی چبوَ دەثەضتٓ؟"هەوڵیبٔذا چبوَ ثجەضتٓ و ِٕیع ئیعترازَ ورد و وتُ  ٌەوێ. ِٕیع ضىاری ئۆتۆِجیٍەوەیبْ ثىوَ". ٌێجذەی

وە گەیػتیٕە ثٕىەی ئیتالعبت  ثەغەق و زٌە وەوتٕە گیبُٔ تب گەیبٔذیبُٔ ثۆ ژوورێه ٌە تۀیػت ژووری . تۆ دەضگیروراوی: ٌەوەاڵِذا
ثەَ غێىەیە ئەَ وبتە ترضٕبوبٔە تب درۀگبْ . دۀگی وێجڵەوبْ دەثىوِٓ زۆر ثەثبغی گىێُ ٌە هبوار و دادی زیٕذأێىەو . ئەغىۀجەداْ

رۆژ   دوای ئەوە هەر دوو تب ضێ. پبغبْ ثۆ ضٍىٌێه ثراَ و زیٕذأییەوی تۆثەوبریبْ ثۆ الَ هێٕب، ثۆ ئەوەی لطەَ پێذەرثهێٕێت. ثردەضەر
ٌەو رۆژە ٔبئیٕطبٔیبٔەدا، وە ِرۆڤ ٌە ئبژەڵ زۆر خراپتر . جبر ئەغىۀجەیبْ دا11َثەوىرتی . جبرێه ثۆ ژووری ئەغىۀجەداْ دەیبٔجردَ

ثەدەِەوڕوو ٌەضەر تەختەیەن رایبٔذەخطتُ، هەردوو دەضت و لبچّیبْ ثەَ ضەر و ئەو : ئەغىۀجەدأەوە ثەَ غێىەیە ثىو. ِبِەڵە دەورێت
ٌەهەر الیەوەوە دۀگی . دەیبْ ثەرز دەوردەوەضەری تەختەوە دەثەضت، چبویػّیبْ دەثەضتەوە، ئەِجبر ٌێیبْ دەداَ ، ٌەَ وبتەدا دۀگی ٔۆ

وە  ٌە ئبزاری . و هەر وا ئەَ دۀگبٔە دووثبرە دەثىؤەوە" ٌێی ِەدەْ" ئەوی تر دەیىت" ٌێیذەْ"یەوێىیبْ دەیىت: جالدێه ثەرز دەثىوەوە
تب خىێٕی ٌێذەهبت، ئەِجبر ٌە  ئەوۀذە ٌەژێر پێّیبْ دەدا. ٌێذأەوەیبْ هبوارَ دەورد، تۆپەڵە پەڕۆیەویبْ دەخطتە ٔبو دەِّەوە

پبغبْ تىٔذ ثەپێیبْ . تەختەوە ئەیبٔىردِەوە، و داوایبْ ٌێذەوردَ ثڕۆَ، ٌە دواوەوەظ ثە وێجڵ ٌێیبْ دەداَ تب خێرا و خێراتر ثڕۆَ
و خىێٕبوێىەِیبْ  دوای وۆتبیی هێٕبْ ثە ئەغىۀجەداْ، ژێر پێ ثریٕذار. هەِبْ ئەَ ئەغىۀجەیە دووثبرە دەوردەوە. ٌەضەر پێّیبْ دەدا

ٌە گەڵ دەضتپێىردٔی . ٌەو ِبوەیەدا ثریٕەوە ٔەختێه چبن دەثىوەوە، ثب ثڵێُ خۆێٕهبتٕەوە رادەوەضتب. دەپێچییەوە تب ئەغىۀجەی داهبتىو
ەِە جگە ئ. ثەَ غێىەیە ئەغىۀجەوبٔیبْ درێژەپێذەدا. فیػىەی دەورد  ئەغىۀجەداْ، ثەتىٔذی ثبٔذەوەیبْ رادەوێػب و خىێٓ ضەر ٌە ٔىێ

 .ٌە ئەغىۀجەوبٔی تر
 

 ئەغىۀجەی دەدای، پیبو یب ژْ؟   وێ: پرضیبر
 

 .گػتیبْ پیبو ثىوْ، تبلە ژٔێىیػیبْ تیذا ٔەثىو: وىثرا
 ئەی هەوڵی زەوتىردٔی جٕطیبْ ٌە گەڵ تۆ دا؟. دوور ٌەوەی ِرۆڤەوە پیبو ثێت یب ئبفرەت، تۀهب چبو ثەضتٕی زەوتىردٔە: پرضیبر

 
ەاڵَ جبرێىیبْ ٌە ئۆرِیە جەالدێىیبْ ثیبٔىوی ئەوەی هێٕب وە گىایە ِٓ ٔىوضراوەیەن ٌۀبو گیبُٔ غبردۆتەوە و یطتی ٔەخێر، ث: وىثرا

هەی : ئەویع ثەدەَ غەلەزٌەوبٔیەوە وتی. ئێىە ئبفرەتبْ هەیە، ثب ئبفرەتێه ثێت ثّپػىٕێت: ِٕیع ئیعترازَ وردو وتُ. گیبُٔ ثپػىٕێت
ِٕیع ثە هەِىو . ئەِجبر دەضتی هێٕبیە پێػەوە تب لۆڵی وراضەوەَ ثپػىٕێت. ٓ، هەی وەضیفخۆ ئێّە وۆِەڵە ٔی( گاڵو)ٔەجص

( ِذمك-ثبزجى)ثەهەر دبي چۀذیٓ ئبفرەتُ ٔبضی وە ٌەالیەْ. جىێٕجبرأی وردَ و ٍِی غىبٔذ  ضەرٌۀىێ. هێسێىّەوە لیژأذَ
هۀذێىیبْ غێت (. ێراْ دەژیٓ، ثۆیە ٔبوی تەواویبْ ٔبهێُٕئەَ ئبفرەتبٔە هێػتب ٌە ئ)زەوتىراثىوْ، وەن پەرەضتى، فەوزییە، ضبرا

 ...ثجىوْ
 

 زیٕذأی تبوە وەضی هەثىو؟: پرضیبر
 

. دوو ِەتر ثىو و ضەلفەوەیػی زۆر ثەرز ثىو×ئۀذازەوەی ِەترو ٔیىێه. ِٓ خۆَ چىار ِبٔگی رەثەق ٌە ضٍىٌی تبوە وەضی ثىوَ: وىثرا
دەرگبیەوی ئبضٕیٕی، ٌە ٔبوەراضتەوە پۀجەرەیەوی ثچىوی هەثىو، ٌەوێىەوە خۆراویبْ  .ٌەضەری  ضەرەوە پۀجەرەیەوی ثچىوی هەثىو

 .ٔبو ضٍىٌەوە تبریه و غێ ثىو. پێذەدایٓ
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 ئەی وتێت هەثىو ثۆ خىێٕذٔەوە یب تەٌەفسیىْ؟ : پرضیبر
 

و چۀذ (عەرەثی)زِبٔی ئبرەوی ، لىرئبْ و ٔەهج ئەٌجالغە ثە -ٔبوی ٔىوضەرەوەیەتی-ی لەرائەتی(راضتبْ)جگە ٌە داضتبٔی: وىثرا
جّهىری )جبر رۆژٔبِەی  هۀذێ. هیچ وتێجێىی تر ٌەثەر دەضتّبْ ٔەثىو، هەروا وەضیػّبْ ئبرەوی ٔەدەزأی. وتێجێىی ِىتەهەری

 .تەٌەفسیىٔێىی رەظ و ضپیّبْ هەثىو، جبر ٔب جبر ثە ثەهبٔەیەن ٌێیبْ دەثردیٓ. یبْ ثۆ دەهێٕبیٓ(ئیطالَ
 

 ٍیبْ پێذەوردْ؟ئیػی زۆرەِ: پرضیبر
 

 . پبوذەوردٔەوە  ثە ئبفرەتەوبْ ٔەخێر، ثەاڵَ پیبوەوبٔیبْ ٔبچبر دەورد ضٍىٌی تر درووضت ثىەْ، غىێٕی پبضذارەوبٔیػیبْ پێ: وىثرا
 
جبر ٌە ثەر خۆتەوە ٌە   خەوْ ثە ئەغىۀجەوبْ دەثیٕیت، یب ثە رۆژأی زیٕذاْ؟ رووخطبری هبورێىبٔت دێٕەوە ثیر؟ هۀذێ: پرضیبر 

 گەڵیبْ دەدوێیت؟
 

ئب، ئب ، ئەو رووخطبرأە هەرگیس ٌە یبدَ ... هەڵجەت، هەڵجەت، چۆْ ئەو هەِىو ضبڵە پڕ ئبزار و ِەیٕەتە ٌە ثیردەچٕەوە: وىثرا
  ِٓ چۆْ ِیهرەثبٔی غىعٍەَ  ٌە ثیردەچێتەوە یب هێّٕی و ثێذۀگی پڕ تێڕاِبٔی ٔەضرەت، لطە زۆر خۆغەوبٔی دۆری، وە ضێ. ٔبچٕەوە

ی رازاوە ثە پێىۀیٓ و گبڵتە وگەپ، والیعی تەڵخی زیٕذأی رەغی ئیطالِێىبٔی ٌە ثیر دەثردیٕەوە، ڕودییەی ثەرزی غەهبثە و ِبٔگ
ٌێرەدا ئەَ گفتىگۆیە وەن هەٌێىیع ثەوبر . دەِێٕٕەوە و غبٔبزیبْ پێىە دەوەَ  ٔەضریٓ و گىڵجبر، ئەِبٔە ثەڕاضت ثۆ هەِیػە وەن هبوڕێ

ی ئەو هبوڕێیبٔە ثهێُٕ وە وەش ٔبویبٔی ٔەهێٕبوە یب ثەدرووضتی ٔبویبْ ٔۀىوضراوە، ِەثەضتُ ئەَ هبوڕێیبٔەیە وە دەهێُٕ ثۆ ئەوەی ٔبو
ٔبوی  . زاهذی ثەرازۀذە، فرەیذؤی فبرولی، رەضىٌی دبِیذی، عەثذوڵالی ضەردەرە، عطىەرە فبرش: دا ئیعذاَ ورا1988ٌْە ضبڵی 

 (.ال رەجەثیض)ضەالح رەجەثی ثە هەڵە ثاڵووراوەتەوە
 ئبضّبٔتبْ دەثیٕی؟ ئەی گىێتبْ ٌە دۀگی ثىٌجىي، ضێرە و وۀبری دەثىو؟: پرضیبر 
 

ئەو ئبضّبٔە جىاْ و (ِەثەضت ٌێرە دەرچىوْ ثۆ پیبضەوردٔە ٌۀبو گۆڕەپبٔی زیٕذأەوە-هەوا خىری)، وە دەچىویٓ ثۆ ئەرێ: وىثرا
 . پبضذاراْ و ٔۆدە و لىرئبْ، گىێّبْ ٌەو دۀگە خۆغبٔە ٔەدەثىوخۆغەویطتەِبٔە دەثیٕی، ثەاڵَ  ثەداخەوە جگە ٌە لیڕەی 

 
 ِبرضتبْ دەوردەوە؟8ئەی ضروود و گۆرأیتبْ دەوت؟ یبدی رۆژی یەوی ئبیبر یب : پرضیبر

 
ڕوەغّبْ ئێّە هەِىو ضبڵێه یبدی ِەراضیّەوبّٔبْ دەوردەوە، تۀبٔەت ثەدزییەوە هەڵپە. زۆر، ثەاڵَ ثە دۀگێىی زۆر ٔسَ  ثەڵێ:  وىثرا
 . ِٓ خۆَ ضەرچۆپی گر و گۆرأی و ضروود پێژیبْ ثىوَ. دەورد

 
 ئەی ٔبوی وەضتبْ هێٕب؟: پرضیبر

 
تۀهب دڵخۆغی ژیبُٔ ئەوەیە وە ئبزاد ثىوَ و ضەرَ ٌە ئبضتی وەضذا وس . ٔەخێر هەرگیس. -ثە پێىۀیٕەوە –" ئیطتەخفیڕەڵاڵ: "وىثرا
 . ٔەثىو

 
 ثە زیٕذأەوە هەیە؟ئەی ٔەخۆغێىەت پەیىۀذی : پرضیبر
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ِٕیع پبظ . تىغی ٔەخۆغی جطّی و ڕودی هبتٓ( ِەثەضتی هبوثۀذێىبٔیەتی)، ٔەن تۀهب ِٓ، ثەڵىى زۆر ٌە ِٕذاڵەوبْ ئەرێ: وىثرا
ئێّە ثە ِەرگی تەدریجی : هەر ئەو وبتە ثبزجىێىبْ پێیبْ وتیٓ. ئەغىۀجەداْ تىغی ٔەخۆغی ِیعذە هبتُ و هێػتب چبوەوە ٔەثىوَ

 . پێُ وایە راضتی ورد. ىژیٓدەتبٔى
 

 ٌەَ ثبرەیەوە چیت هەیە ثە ئبفرەتبْ و ثەگػتی خەڵىی وىردضتبْ رایجگەیۀیت؟:  پرضیبر
 

گەرەوّە ثێژَ وە خەثبت ٌە پێٕبوی ژیبٔێىی . ثەهۆی ِەولیعییەتی وۆِەاڵیەتیبٔەوە ئبغٕبیەتیبْ هەیە ٌە گەڵ ئەَ ثبروودۆخە: وىثرا
ثەظ ثە . رژێُ ژیبٔی ِەردِیبْ ئەوۀذە ڕەغىردووە تب خەثبت ٌە دژیذا ٌە ثیریبْ ثجۀەوە. زیبتر هەیەپێىیطتی ثە ٌەخۆثردووی   ٔىێ

ٌەَ ثبثەتەوە هەرگیس پەغیّبْ ٔیُ و خەثبت وەن ثەغێه   دبڵی خۆَ، گەرچی جىأتریٓ ضبڵەوبٔی ژیبُٔ ٌە زیٕذاْ ثەضەر ثردووە، وەٌێ
 .ٌە ژیبُٔ دەزأُ

 ثەرای تۆ چ ثىرێت تب ٌەَ لەیرأە دەرثچٓ؟.  ٔی چەپی وىردضتبٔی و ئێرأی لەیرأی پەرتەوازثىؤیبْ هەیەئەِڕۆ ئۆپۆزیتطیى: پرضیبر 
ٌەثبرەی چەپی وىردضتبْ و ئێرأەوە . لەیرأێىی جیهبٔیە. ئەَ لەیرأە تۀهب لەیرأی  چەپ و وۆِىٔیطتی وىردضتبْ و ئێراْ ٔیە: وىثرا
  ئەِڕۆ ئەِەِبْ پێذەورێت و دەثێ. ەضەر ثەرٔبِەی الیۀی وەَ، ٌەثەرەیەوی چەپذا وۆثجیٕەوەئەِڕۆ وەن ضەرەتبیەن، ٌ  دەثێ: ئێژَ

ئیٕػیعبة و خۆ ثە پێػرەو زأیٓ ِەترضی زیبتر دەوبت ٌەضەر . هەِىوِبْ ئبِبدەثیٓ ثە چڕی ثۆ ثەرٔبِەریسی ئەَ ئەروە ثەوبر ثیٓ
 . ثسووتٕەوەوەِبْ و دەچێتە خسِەتی رژێّەوە

: هێّب ثۆ ِەضەٌەیەوی زۆر گرٔگ ثىەَ، ئەگەر ٌە ژیبٔی ضیبضیّبْ رەچبوی ثىەیٓ، دبڵّبْ زۆر ثە ثبغتر دەچێتە پێػەوە ٌێرەدا دەِەوێ
چریىەهبی ( ثۆ ّٔىؤە)ئەِە ثىو ثە هۆی ئەوەی . ضەروردایەتی زۆرثەی دسثە وۆِىٔیطت و چەپەوبْ وەضبٔێىی وردە ثۆرژواْ و رۆغٕفىرْ

تی غۆرغگێڕەوە ثجٓ ثە دەیبْ پبرچە و گروپ، یب وۆِەڵە ٌە وبتی داِەزرأذٔیەوە تب ئێطتب تىوغی چەْ فەدایی ٌە رێىخراوێىی وۆِىٔیط
ِٓ پێػٕیبر دەوەَ وە ٌەِەودوا ضەروردایەتی وۆِەڵە یب ئەو دسثبٔەی وە ئباڵی وۆِىٔیطتیبْ . هتذ ...دأە ئیٕػعبة و گروپگەرایی ثىوە 

اضت ورێىبر یب جىوتیبر ثٓ، ثب ٔەخىێٕذەواریع ثٓ، تبلە ِەرج ئەوەیە وەضبٔێه ثٓ خبوەْ هەڵگرتىوە، هیچ ٔەثێت ٔیىەیبْ وەضبٔی ثەر
ورێىبراْ و جىوتیبرأی هەژار یەن چیٕٓ، ٔەن دەیبْ گروپی جۆراوجۆر وە . خەثبت و ّٔىؤەی رێس و خۆغەویطتی ٔبو جەِبوەر ثٓ

راوە چەپبٔە زۆر ثبضی ِبفی ئبفرەتبْ دەوەْ و ضّپبتی پێػبٔذەدەْ، هەروا زۆرثەی ئەو رێىخ. ٌێیبٔەوە دوورْ و ثۀبویبٔەوە لطە دەوەْ
ژِبرەی ئبفرەتبْ ٌۀبو ضەروردایەتی وۆِەڵە یب   دەثێ: واتە! ثەاڵَ ثەدەگّەْ هبورێیەوی ئبفرەت ٌە ضەروردایەتی دسثەوبٔذا هەیە

 !دسثەوبٔی تر زیبد ثىرێت
چبوەڕوأی ئەوەَ گفتىگۆ، ووتبر، . ثٕێٓ ثۆ پراوطیطىردٔی ئەَ پێػٕیبرأەئەَ دوو ِەضەٌەیە ٌەثەرچبو ثگرْ و هۀگبوی جذی   دەثێ

 . ضّیٕبر ٌەَ ثبرەیەوە ثىرێت
 زۆر ضىپبضت دەوەَ         ...ثجىرە زۆر ِبٔذووَ وردی : پرضیبر
 ِٕیع ضىپبش: وىثرا

           

 
 فەٌطەفە و ضۆضیىٌۆگی. گفتىگۆ ٌەگەي د

 .گێرهبرد ٔۆٌّبْ

 
فەٌطەفە و ٌێىۆڵەر ٌە ثىاری هەژاری، . گفتىگۆیبْ ورد ٌەگەي د(( دی تبگص غبو)، وۀبڵی19.21وبتژِێری . 3. 2ٌە 

 (. Gerd Nollmann)ضۆضیىٌۆگ
ٔبیەوطبٔی وۆِەاڵیەتی و گۆڕأی )ثبثەتی تۆژیٕەوە ضەرەوییەوەی. ٔۆٌّبْ، زأبی یبریذەرە ٌە زأىۆی گێرهبرد ِێرگەتىر ٌە دیطجۆرگ

 .یە(وۆِەاڵیەتی
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ٌە راپۆرتی هەژاری دىىِەتی . ی ِٕذااڵْ ٌە ئەٌّبٔیب، ٌە هەژاری دەژێ1/10ٓئىٔیطیف وتی وە (: دی تبگص غبو)ەفسیىٔیوۀبڵی تەٌ
ئبیب ئێّە ٌۀبو گێژۀگی هەژاریذا خۆِبْ . ئەیبالتەوبْ، ٔىوضراوە وە جیبوازی ٌە ٔێى هەژاری و دەوڵەِۀذی، ثەرفراوأتر ثىوە

 ەخٕەگرأەوە تەِبغبی ئۀجبِگەری ئەو راپۆرتبٔە ثىەیٓ؟دەثیٕیٕەوە یبْ دەثێ ثە چبوێىی ر
زۆر گرٔگە ٌەَ ثبرەیە ثڵێٓ وە ئێّە ٌەثبرەی هەژاری دەراِەتی رێژەیی دەدوێیٓ، ٔەن ٌە ثبرەی پەیىۀذیەوبٔی هەژاری وەن : گێرد ٔۆٌّبْ

ثەاڵَ ٌەثەراوردوردْ ٌە گەي ئەوەی . ذا، ثژیٓئیّڕۆ هەژاراْ ٌە یبضبو ریطبدا، ثرضی و ٔبچبرٔبثٓ ٌە ضەر غەلبِەوبٔ. ضەدەی ٔۆزەهەَ
 .ئیّڕۆ ثە ئبضبیی دەثیٕرێت وە دەلبودەق دەراِەتێىی وەِتریبْ هەیە

وبتێ گىێّبْ ٌە هەژاری دەثێ، رۀگە ثیرِبْ ثۆ ئۆردوگبی وڵۆڵی ٌە ئەفریمبی ثبغىور یبْ ئەفریمب ثڕوات، ثەاڵَ ٔەن ثۆ : تبگص غبو
 ئەو زاراوە تىٔذە ثەوبردەهێٕیٓ؟  ثۆچی ضەرەڕای ئەوەظ، . ئەٌّبٔیب
ئەگەر هەژاری ٌە ثەرازیً وەن ّٔىؤەیەن ثۆ ثەراوردوردْ، . هەژاری ٌە وۆِەڵگەی ِۆدێڕْ، روخطبرێىی زۆر جیبوازی هەیە: ٔۆٌّبْ

. بْ ثەراورددەورێٓهەضت و ژیبٔی ِرۆڤەوبْ ٌە گەي گروپی پەیىەضتذاری خۆی. وەرثگریٓ، ئەوا ٌە راضتیذا دەثێ ٌە ثبرەی هەژاری ٔەدوێیٓ
تب ئەو . ٌە ئەٌّبٔیب ِرۆڤ خۆی ٌە گەي دأیػتىأی ثەغێىی هەژارٔػێٕی غبرێىی جیهبٔی ضێهەِذا، ٔبوب، ثەڵىى ٌەگەي، ئەیبالتێىی تر

 .  هەژاری هەیە ٌە پەیىۀذی ثە غبٔطەوبٔی ژیبْ وە ئەِرۆ زۆرثەی ئەٌّبٔەوبْ هەیبٔە: رادەیە، ِبفی خۆیەتی ثگىترێ
 ئبیب هەژاری ثریٕێىە ٌە وۆِەڵگەوەِبْ یبْ رووداوێىە؟: ودی تبگص غب

ئەوەی وە ئێطتب دەضتذەورێ ثە گفتىگۆ ٌەثبرەی ثەرپرضیبر . هەژاری ثە تێڕوأیٕی ِٓ، ٌە هەِىو دبڵەتێىذا، ئبثرووچىؤە: ٔۆٌّبْ
ئەو ژِبرەیە . ٌەپێٕبو دەضەاڵتی ضیبضی دسثەوبْ زۆر خەریىٓ ثە خەثبت: ٌەثەراِجەریذا، پێىهبتی وێػەیەن پیػبٔذەدا ٌە وەاڵتەوەِبْ

دەتىأیٓ پێىەوە چی ثىەیٓ؟ ثۆ ّٔىؤە ئەگەر ثبضی ثىاری فێروردْ، ثبخچەی : وە ٌەَ رۆژأە گىێّبْ ٌێ دەثێ، هۆیەوە ثۆ ئەوەی ثپرضیٓ
ۆژییەوبْ و ثەرە تىٔذەوبٔذا ِٕذااڵْ یبْ لىتبثخبٔە ثۆ هەِىو رۆژەوە، ثىەیٓ، ئەوا ٌە ئەٌّبٔیب زۆر ثە تىٔذی وبر ٌە پرضیبرە ئیذۆٌ

 .دەوەیٓ
رێژەی هەژاری : هبواڵتیبْ ٌە ضەرە رێگبدا دەِیٕٕەوەو ِرۆڤ دەتىأێ ئیّڕۆ ئەو هەضتەی هەثێ وە هەواڵی غىَ زۆرثىوە: دی تبگص غبو 

یب  پێی راهبتىویٓ، ٌە ئبیب ئێطتب ئەو ئبضبیػە وە ضبڵەهبی ضبڵە ٌە ئەٌّبٔ. ثەرزثىوە و ثێىبری فۆرِێىی زەثەالح ثە خۆیەوە گرتىوە
 ثەردەَ هەژأذٔە؟

ئێّە ثەغێىەیەوی . ئێطتب دەروەوتىوە وە تىأبِبْ ثۆ چبرەضەروردٔی وێػەوبْ، ثچىووترْ ٌە وەاڵتەوبٔی تری دەوروثەرِبْ: ٔۆٌّبْ
رۆڤ دەثێ ئبِبدە ثجێ، ئێّە ئێطتب دەضتّبْ وردووە ثە فێرثىؤی ئەوەی وە ِ. تبیجەتی وراوۀیٓ ثۆ چبرەضەری ئەڵتەرٔبتیڤی وێػەوبْ

ثەوپەڕی دڵٕیبییەوە، هۀگبویتر دۀرێٓ، هەِبْ غت . ریفۆرِەوبٔی ثبزاڕی وبر یەوەَ هۀگبوْ ٌەَ ئبراضتەیە. رێگبیەوی تر ثگرێتە ثەر
 . ٌە ثىاری فێروردْ و خسِەتىردٔی ِٕذاڵ، ضەرثەخۆ ٌەوەی چ دسثێه دەضەاڵتذاری دەوبت

 ُٔ ٌە ٔبو خىغگىزەرأیّبٔذا، هەژاری ثٕبضُ؟ ٌە راضتیذا ِٓ چۆْ دەتىا: تبگص غبو
هەژارەوبْ هەوڵذەدەْ، ٌە ثەرچبوی خەڵه . وبرەوتەری هەژاری ٌە وۆِەڵگەوەِبْ، ئەوەیە وە تب رادەیەن، ثە ٔبثیٕراو دەِیٕێ: ٔۆٌّبْ

ِرۆڤەوبْ : ڵەی وێػەی هەژارییەئەِەظ وبو. ثۆ ّٔىؤە ئەوەی پەیىەضتی ثە پۆغبوەوە هەیە، زۆر ضەخت ٔییە. ثە ئبضبیی خۆیبْ دەرثخەْ
پبغەوػە دەوەْ و ثە هیچ غێىەیەن ٔبیبٔەوێت، دەزگبوبْ ٌێیبْ ٔسیه ثىەؤەوە، ثۆیە فەرِبٔجەرأی ثىاری خسِەتگىزاری وۆِەاڵیەتی 

وِبْ ضبڵ، ثەرچب100هەژاری ثە غێىە ثیٕراوەوەی وەن پێػی. ثەدبڵ غبٔطی ئەوەیبْ هەیە، ٌە خێسأە هەژارەوبْ ٔسیه ثىەؤەوە
 . رۀگە تۀهب ثە رێگبی ضەرژِێرییەوە، ثڕوای پێ ثىەیٓ: ٔبوەوێت، ثە پێچەوأەوە

ئبیب هەژاری هێػتب . ضبڵ، غبٔۆگەرییەوبْ، ِبددەی تەلیٕەوە وۆِەاڵیەتییەوبٔی ٔبو هەژاری، دەورد ثە ثبثەت100پێػی : تبگص غبو
 ىٔذڕەوەوبٔەوە، خۆی دەردەخبت؟گرٔگی ضیبضی هەیە؟  ئبیب هەژاری ثە رێگبی ثەهێسثىؤی گروپە ت

ئێّە وەن جبراْ، واڵتێىی دەوڵەِۀذیٓ و ثە روؤی تىأبی هەیە، ٍِیىٔبْ ِرۆڤی . تىأبی رێىخطتٕی هەژاراْ، ٔسِە. ٔەخێر: ٔۆٌّبْ
هەژارەوبْ وەِتر وێػەوە ئەوەیە، ِرۆڤە . ضەرئۀجبِە ِەتریبٌییەوبٔی هەژاراْ زۆر ٌە ضەدەی ٔۆزدەهەِەوە، جیبوازْ. ثێىبر ثەخێىثىبت

ئەَ ِرۆڤبٔە خۆیبْ رادەهێٕٓ ٌەگەي وازهێٕبْ ٌە پالٔی ژیبٔی . الدەدەْ(لەزاولەدەر)ِەیٍی خۆڕێىخطتٕیبْ هەیەو زیبتر ثەرەو فەتبٌیسَ
تىأێ یەوەَ جبر ئەو ئەزِىؤە ٌەالی دایىىثبوویبْ ٔبوەْ وە ِرۆڤ دە: ئەِە پێػی هەِىو غتێه، دەثێتە وێػەیەن ثۆ ِٕذااڵْ. غەخطییبْ

ٌەگەي "ئبضبیی"ٌێرەدا ئبثروچىؤە راضتییەوەی هەژارییە وە ٌە زەرەروردٔی غبٔطەوبٔە، واتە، ژیبٔێىی. ثە خۆی ژیبٔی خۆی ثەڕێىەوە ثجبت
 .      ضەروەوتٓ ٌە فێرثىوْ، پیػەو خێساْ ثٕیبتٕبْ
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 گفتىگۆ ٌەگەي پرۆفیطۆری زأطتی ئبثىوری ٌە

 و هەڵگری خەاڵتی ِبفی ِرۆڤ( ئەتبظ)زأىۆی ئۆتبوا،  ٌە داِەزرێٕەرأی ثسووتٕەوەی
(Michel Chossudovsky) 

 
 
 (پطپۆڕ ٌە ثبثەتی وبرتێىردٔەوبٔی ضیبضەتی ئبثىوری رۆژئبوا ٌەضەر جیهبْ)

گفتىگۆ ثێذاروەرەوەیە، پرۆفیطۆر چۆضۆدۆڤطىی روو  ٌەو ثسووتٕەوەیە دەوبت وە ثۆ واغیٕتۆْ هبتىوْ و داوایبْ ٌێ دەوبت، ئەو ٌەَ 
 .دەزگبیبٔە ثخۀە ژێر دوورثیٕەوە وە واڵتبٔی جیهبٔی ضێ و واڵتەوبٔی ئەوضبی ضۆضیبٌیطتی وێراْ دەوەْ

 .بو ثىرێتثەَ غێىەیە، دەثێ گفتىگۆیەوی ثەرفراواْ و ٌەثەرچ
 

وبتێ ضتبفێىی ضۀذوولی دراوی جیهبْ دەگۀە وەاڵتێه و رووخبٔذٔی ثٕەِب وۆِەاڵیەتی و ئبثىورییەوبْ وەن پێػّەرجێه : وەاڵَ
. داوادەوەْ ثۆ لەرزپێذاْ، ئەِە ثەغێىەیەوی تبیجەت، هیچ جیبوازییەوی ٔییە ٌەگەي وێرأىردٔی فیسیىی ثە ثۆردووِبٔەوبٔی ٔبتۆ

ٌە ئبضتی ٔرخەوە، ئەِیبْ زۆر وبریگەرترە ٌە . جیهبٔی داوای داخطتٕی ٔەخۆغخبٔە، لىتبثخبٔە و فبثریىەوبْ دەوبت ضۀذوولی دراوی
ثۆردووِبٔىردٔی ٔەخۆغخبٔە، لىتبثخبٔە و فبثریىەوبْ وەن ئەوەی ٌە یىگطالفیب ئۀجبِیبٔذا، ثەاڵَ ئۀجبِگەرییەوەی تب رادەیەن، 

 .وێرأىردٔی واڵتێه: یەوطبٔٓ
ئەِەیع دوا . رێىىەوتٕی ِىڵتی التیڕاڵی ثەدەضتەوەیە ٌەثبرەی ضەرِبیەگىزاری-(ئی. ئب. َ)وولی دراوی جیهبٔی، ثە رێگبیضۀذ

ضەرئۀجبِی ئیّساوبٔی ژێر ئەو رێىىەوتٕٕبِەیە، ِبٔبی وێرأىبری ئبثىوری ئەو . رێىىەوتٕە ٌەثبرەی ضەرِبیەگىزارییە دیبریىراوەوبٔەوە
 .یە(ِبی)ێُ، جۀگ، دوا ئۀجبِیواڵتەیەو ثە ئبضبٔی ثڵ

 
 چۆْ داخىازییەوبٔی ئەو ِرۆڤبٔە وە ئێطتب ٌە واغیٕتۆْ پڕۆتێطت دەوەْ، هەڵذەضۀگێٕٓ؟: جەریذ ئیطرائیً

 
. ، ضۀذوولی دراوی جیهبٔی و ثبٔمی جیهبٔی پڕۆتێطت ثىەْ(ثریتۆْ وود)زۆر وەش ثۆ واغیٕتۆْ هبتىوە تب ٌە دژی ضیطتێّی: وەاڵَ

ئێّە ٌە پێٕبو چی خەثبت دەوەیٓ؟ ِٓ ئەو هەضتەَ هەیە، هێػتب ٔىێٕەرایەتی هەڵىیطتە ضەرەوییەوبْ ٌە : ِەیەپرضیبرەوە ئە
ثریتیٓ ٌەوەی وە ئێّە دەثێ ئەَ دەزگبیبٔە چبوطبزی ثىەیٓ، روویەوی ِرۆڤبیەتییبٔەیبْ پێ ثذەیٓ تب ٌە ( رێىخراوە ٔبدىىِەییەوبْ)ریسی

ٌە دژی _ ضبڵ ئیتر ثەضیەتی50_ِٓ چۆٔییەتی هەڵىیطتىەرگرتٓ وە ٌە الیەْ وەِپیٕی...ْ ثىەْ هتذثەرژەوۀذی هەژارەوبٔذا، وبرەوبٔیب
دەزگبوبٔی ثریتۆْ وود، ثەڕێ وراْ، ثە هەڵە دزأُ و ٌە داهبتىودا، زیبتر ٌەالیەْ ئەو ِرۆڤبٔەوە دژایەتیذەورێٓ وە ثبری یبضبیی 

هۀذێ وەش ثڕوایبْ وایە وە ضۀذوولی دراوی . ػتب دڵەڕاووێیەوی زۆر هەیەثەاڵَ هێ. دەزگبوبٔی واغیٕتىْ دەخۀە ژێر پرضیبرەوە
ٌە . جیهبٔی و ثبٔمی جیهبٔی رۆڵی ثەراِجەروێی دەثیٕٓ و هۀذێىیع ثەو ئبراضتەیە دەڕۆْ وە ئەو دەزگبیبٔە ثەغێىەیەوی ٌێىترازاو دەثیٕٓ

 .بردەهێٕرێٓ تب گەالْ وێراْ ثىەْ و ثیبٔىەْ ثە ٔبوچەی خۆیبْراضتیػذا ئەوأە دوو ئبِێرْ وە ٌە الیەْ ئیٍیتەی رۆژئبواوەوە ثەو
 

 ئێىە ٌەو ثڕوایەْ وە هۀذێ ِرۆڤ ٌەئبضتی ثبٔمی جیهبٔییەوە، پەژیىاْ دەثٓ؟ : جریذ ئیطرائیً
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ەاڵَ ضۀذوولی ئەو وەضبٔە ثبوەڕیبْ وایە وە ثبٔمی جیهبٔی روویەوی ِرۆییبٔەی هەیەو ٌەپێٕبو ٌۀبوثردٔی هەژاری رێىخراوە، ث: وەاڵَ

ثبٔمی . ئەِە ثێ ِبٔبیە. یبْ تۀبٔەت ثڕوایبْ وایە وە ٌۀێىاْ هەردووویبٔذا، ٔبوۆوی ثباڵدەضتە. دراوی جیهبٔی، هەژاری درووضتذەوبت
 جیهبٔی ٌۀبوەڕۆوذا وەن ضۀذوولی دراوی جیهبٔی هەِبْ وبردەوبت، تۀهب ئەوە ٔەثێ ثەرپرضیبرییەتی ثىارێىی تری هەیە ٌە جیهبٔی

ئەرن پێػخطتٕەوەی ثۆ ٌۀبوثردٔی هەژاری، رەخٕەی ثب ٌە چبرۆوی ثەٌەِەوە ثۆ خۆی . ئەگەر وای ثجیٕیٓ، ئەوا زۆر ترضٕبوترە. ضێهەَ
هەردووویبْ ٌەالیەْ ثبٔمەوبٔەوە ثەڕێىەوە دەثرێٓ، ٔەن ٌە . ووي ضتریت ٌە پػت هەردوو دەزگبوە راوەضتبوە: راضتی ضبوبر ئەِەیە. دەیجب

 .ىٌۆگەوبٔەوەالیەْ ضۆضی
 

 ثبزرگبٔی ئبزاد ثرای جۀگە
تۀهب رێىخراوگەٌێىی وەَ، رەخٕە ٌە دەزگبوبٔی . زۆر وەش، پەیىۀذی ئەو دەزگبیبٔە ٌە گەي ٔبتۆ ٔبثیٕٓ: ٌەوەظ گرٔگتر: وەاڵَ

هیچ (واغیٕتۆْ)بظ ٌەدا، لطەیبْ ٌەضەر ٔەوردو تۀبٔەت ئێطت(ضیبتً)ٌە. ثریتىوْ وود، دەگرْ و ٌە دژی جۀگی یىگطالفیب راوەضتبْ
ئەوأە ٌە دژی ثبزرگبٔی ئبزاد، ضۀذوولی دراوی جیهبٔی و ضڕیٕەوەی لەرزەوبٔی جیهبٔی ضێ راوەضتبوْ،  ثەاڵَ ٔەن . ٌەثبرەیەوە ٔبڵێٓ

 . ٌە دژی جۀگ
" ، چیٕییەوبٔیبْ ثۆوبتی خۆی، ٌە ضەدەی ٔۆزەهەَ، وەن ئیّڕۆ، ثەریتبٔیب. ثبزرگبٔی ئبزاد و جۀگ دەضت ٌۀبو دەضتی یەوتر دەڕۆْ

 .ثە ئەفیىْ ٔبچبرورد"ثبزرگبٔی ئبزاد
ضۀذوولی دراوی جیهبْ و ثبٔمی جیهبٔی . ِرۆڤ ئەِەی ٌە وۆضۆفۆدا ثیٕی. زۆر غت ٌە ٔێىاْ ضۀذوولی دراوی جیهبٔی و ٔبتۆ رێىذەخرێت

ئەگەر وەاڵتێه رێگری ٌە دەضتتێىەردأی . -ردْپێع هێرغی ثۆردوِبٔى. پالٔی پبظ جۀگیبْ دأب و ٌەدواییذا ثەرەو ثبزاڕی ئبزاد ثردیبْ
ضۀذوولی جیهبٔی ثىبت، ٔبتۆ پێىەوە ٌەگەي دەزگبی ٔهێٕی، ثەڕێذەوەوْ و ثبرودۆخێىی گىٔجبو ثۆ پەیڕەووردٔی ثەرٔبِەوبٔی ضۀذوولی 

 )...(دراوی جیهبٔی دادەِەزرێٕٓ
 
 دىىِەتە ٔبوچەییەوبْ وەَ دەورێتەوە؟ ثە ووغەیەوی تر، ئێىە ثڕواتبْ وایە وە دراو ثۆ: جەریذ ئیطرائیً 
 

ٔبئبراِی  -یع دەیىەْ(ثەرازیً)هەِبْ غت ٌە _ثەَ رێگبیەوە. ثۆ ّٔىؤە دراوێىی وەِتر ثۆ لىتبثخبٔەوبْ خەرج دەورێ. ثەڵێ: وەاڵَ
 ....دەخٕە ٔبو واڵتەوبْ

 
 چۆْ دەتىأیٓ ٌەدژیبٔذا خەثبت ثىەیٓ؟: پرضیبر

 
ئێّە ٔبتىأیٓ خەثبتّبْ تۀهب ئبراضتەی دەزگبوبٔی ثریتۆْ وود، ثىەیٓ یبْ ٌە . ی یەوالیۀیبٔە ٔبورێثە رێىخطتٕی ثسووتٕەوەیەو: وەاڵَ

ئەگەر . ئێّە دەثێ هەِىو ضیطتێّەوە ثجیٕیٓ. دژی رێىخراوی ثبزرگبٔی جیهبٔی یبْ تۀهب ثبثەتی ژیٕگە یبْ جیٕتەوٕەٌۆژیب خەثبتجىەیٓ
پەیىۀذییە ثەرتەضىەوبٔی ضیطتێّی ئبثىوری ٌە تىخّە . برهێٕبٔی زەثروزۀگ دۀبضیٕەوەهەِىوِبْ ثیٕی، ئەوجب پەویۀذییەوبٔی ثەو

وۆِپٍێىطی پیػەضبزی ٍِیتبرضتی، دەزگبوبٔی ئبضبیع، و پەیىۀذییەوبٔیبْ ٌەگەي : ثٕچیٕەییە غبراوەوبٔی رێىخطتٕی ضەرِبیەدارییە، وەن
 )...(هۆغىەرەوبْ ثۆ خەرجىردٔی دراو ٌەپێٕبو داِەزرأذٔی گرفتەوبْرێىخطتٕە تبوأجبرەوبْ و ٌەوأە، رێىخراوەوبٔی ِبددە ثێ

 
وەرِگرتىوە و ( تریٕذ ئۆٔالیٓ)ِٓ ٌە ضبیتی. وۆَ، ضبزدراوە. وٍۆتص-ەوە ثۆ ضبیتی ئیّپریىش(جەریذ ئیطرائیً)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ
 .   ثەغێىُ ٌێ وەرگێڕاوە
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ثۆ پبراضتٕی ژیٕگە ٌە  Blaues Goldرێىخراوی گفتىگۆ ٌە گەي خبُٔ ِبودە ثبرٌۆف، ثەرپرضی 

 .وۀذا ٌەثبرەی وێػەی ئبو
 

 
 ثبرودۆخی ئبو دەثیٕٓ؟ثبرٌۆڤ خبُٔ، چۆْ : پرضیبر

 
ضبڵی داهبتىوداغذا، ٌێپرضیٓ ثۆ ئبوی خىاردٔەوە  دەگبتە 10ٌە. ئێّە ٌە ئێطتبِبٔذا، گەروەتریٓ لەیرأی ژیٕگەِبْ هەیە: وەاڵَ

واڵتی ئەفریمبیی، ٌە ثەغێىی ٔێىۀذی رۆژئبوای 22دا، ئبو وەغىذثێ، واتە ٌە رۆژهەاڵتی ٔبویٓ، " وبْغىێٕە گەرِە"ٌە%. 56ضەرووی
یبْ ٌە وەِی ئبو 400غبری ثبوىری چیٓ، 600چیٓ، ٌەثەر ئبججبیەتی ئبثىورییبْ، ئبوی ثبوىوری واڵتەوەیبْ گۆڕیىەو ٌە. ئەِریىب
، دوو ٌەضەر ضێی گىێ زەوی 2025تب ضبڵی(وغىجىؤی ضەرچبوەی ئبو)َ ثبرودۆخەتۀبٔەت ثبٔمی جیهبٔی دەڵێ، ٌەوأەیە ئە. دۀبڵێٕٓ

ی هەِىو رووثبرو %75. یەن ٌەضەر ضێی دأیػتىأی زەوی، ٌە ئبو، ثێجەظ دەثٓ. ثگرێتەوە، ئەگەر ثێت و ثەثبغی وۆٔتڕۆڵی ٔەوەیٓ
 %.80دەریبوبٔی روضیب زۆر ژەهراویٓ و ٌە چیٓ دەگبتە

 
 ردٔی تبیجەتی ئبو، دەتىأێ وۆِەوّبْ ثىبت؟ثە ِىڵىبیەتیى: پرضیبر

 
دىىِەتەوبٔی ثبوىور ٔیىٌیجڕاٌیسِیبْ راگەیبٔذووەو دەوڵەتە پێٕەگەیػتىوەوبٔی دەثێ ضٕىورەوبٔیبْ ثۆ غەروەتە ثبٕٔبضیىٔبٌەوبٔی : وەاڵَ

یەوگرتىوەوبْ ٌەو وبرە هبریىبرییبْ  ئبو، ثىۀەوەو ثبٔمی جیهبٔی، ثیڕۆی یبرِەتی گەغەپێذاْ وردووەتەوەو ثەداخەوە ثەغێه ٌە ٔەتەوە
 .دەوەْ

 
 

 ئبیب ئەوە ثەرەیەن تبوڕەوییبٔەیە؟: پرضیبر
 

ئەوەی ٔبڕەدەتّبْ . زۆرثەی دەوڵەتە پیػەضبزییەوبْ، ضیطتێّی ئبو وراوەیە: ٔبوۆوییەوە ثریتییە ٌە. زۆر ٌە تبوڕەوییەوە ٔسیىە: وەاڵَ
واڵتبْ، وەرتی % 70ی رێىخراوی ثبزرگبٔی جیهبٔذا، داوایبْ ورد(GATS)دەوب ئەوەیە، ئۆروپبی یەوگرتىو ٌە وفتىگۆیەوبٔی 

ئەِە ِبٔبی وایە . ئبوەوبٔیبْ ثۆ غەروەتە ثبٕٔبضیىٔبٌەْ ثىۀەوە، ٌەوبتێىذا، هەِبْ ئەَ داخىازییە ثۆ واڵتەوبٔی خۆیبْ، رەتذەوۀەوە
 .رێىجخرێت جیهبٔی ضێ ٔبتىأێ وێػەی ئبو چبرەضەر ثىەْ، و دەثێ وەن وەرتێىی تبیجەت

 
 ...ثەاڵَ ثەرتیٍذاْ وێػەیەوی زۆر گەورەیە: پرضیبر

 
: ِٓ پێّىایە، ئەڵتەرٔبتیڤی دىىِەتێىی خراپ، دىىِەتێىە ثەثەردەواَ ثبظ ثێ و. ثەڵێ، ئەِە ثبغتریٓ ثەڵگەی غەروەتەوبٔە: وەاڵَ

 .ئبو ِىڵگبیەتییەوی گػتییە و ٔبثێ ٌەضەر ثٕەِبی لبزأج داثەظ ثىرێت
 

 ئێطتب غەروەتەوبٔی ئبو ئەوۀذە ثەتىٔذی چبویبْ ٌە ئەِریىبی التیٓ وردووە؟ ثۆچی. پرضبر
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ئەِریىبی التیٓ غىێٕی ئەزِىؤگەرییە، ٌەضەر ثٕەڕەتی ضەروەتی ئبو، دەثێ التیٓ ئەِریىبییەوبْ گەورەتریٓ ثەغی ئبویبْ هەثێ : وەاڵَ
ەوبْ دەیبٔەوێ هێرظ ثۆ ئەو ضەرچبوە ئبوە غیریٕبٔە ثجەْ وە هێػتب وۆِپبٔی ِىڵتیی. ٌە جیهبْ، ثەاڵَ ٌە هەِىو وەِتریبْ دەضتذەوەوێت

ئەَ ٔیبزە ٌەالیەْ ثبٔمی جیهبٔییەوە پػتیىأی دەورێ و دەڵێٓ، ئەگەر ئێىە پىوٌتبْ ٌە ئێّە دەوێ، تب ٌە گەغەپێذأی . پیص ٔیٓ
ِٓ ٔبوی هۀذێ . ثذەْ، ثێٕە ٔبو وەاڵتەوبٔتبٔەوەئبوەوبٔتبْ یبرِەتیبْ ثذەیٓ، ئەوا دەثێ رێ ثە وۆِپبٔییە تبیجەتییە جیهبٔییەوبْ 

 (Suez, Vivendi, RWE, Nestle: )دەهێُٕ(( راوچییەوبٔی ئبو))ٌە
 

 .دەوەْ ٌە ئەِبزۆْ و غىێٕەوبٔی تر"غىێٕی ثەتبڵ"ٌەغىری ئەِریىب ثبش ٌە: پرضیبر
 

، غەروەتی وۆوبوۆال ٌە ضەتەالیتی ضەرثبزی ٌە هٕذضتبٔذا. ثەڵێ،  زٌهێسەوبْ ٌە هەروىێ ثۆغبییەن ثجیٕٓ، دەچٕە ٔبوی: وەاڵَ
ئەِریىبوە وێٕەی یەدەوی ئبوی خىاردٔەوەیبْ دەضتذەوەوێ، چىٔىە ئەواْ تەِبغبدەوەْ، گەالٔی ئیٕذۆ ٌە وىێ دەژێٓ، خۆغیبْ ثۆ ئەوێ 

 .  ٕەوەدەڕۆْ و وۆِپبٔیبیەوی ئبوخىاردٔەوە درووضت دەوەْ، هەڵجەت ٌەو غىێٕبٔە وە وەِتر رووثەڕووی ثەرگری دەث
 

 ئەڵتەرٔبتیڤی ئێىە چییە؟: پرضیبر
 

هیچ وۆِپبٔیبیەن ٔبتىأێ  ثە گىێرەی ئەَ دوو پرۀطیپە وبرثىەْ، . پبراضتٕی ژیٕگە و دادپەروەری ئبو، پەیىۀذییبْ ثە یەوەوە هەیە
 .ٔبثێ ثفرۆغرێتدەثێ دەضتىەوتٕی ئبو، وەن ِبفی ِرۆڤ ضەیر ثىرێ وئەَ جۆرە ضەرچبوەیە . چىٔىە ٔبتىأٓ لبزأج ثىەْ

 2005. 1. 30رۆژی 
 ٔێت،  ثاڵووراوەتەوە. ضبیتی ضتبٔذار: ضەرچبوە

 (Koldo Navascues)گفتىگۆ ٌەگەي  
 ٌە ثبضىالٔذ( AG/Alle Optionenئەووێرا وۆضتیبن )ٔىێٕەری ٌیطتی

 
 ثۆچی رێىخراوەوەتبْ لەدەغەورا؟. ورددادگبی ثباڵی ِەدریذ، داوای دىىِەتی ٔبوۀذ ثۆ لەدەغەوردٔی رێىخراوەوەتبْ، پەضۀذ : پرضیبر

 
دووری : ٌەَ ثبرەیەوە دەڵێُ. ی دەزأٓ(ئیتب)ٌە ثبضىذا، ئەوەی وەن هەردوو دیسثە گەورەوەی ئەضپبٔیب ثیرٔەوبتەوە، ثە ئۀذاِی: وەاڵَ

 .پرۀطیپی ثباڵی ئێّە، پبراضتٕی هەِىو ِبفەوبٔی ِرۆڤە. ِٓ ٌە ئیتب ثە لەت دووریّە ٌە ضەرۆن ثىظ
 

ئەَ دیسثە پێػی دوو ضبڵ . ی گرتىوەتەوە(یەوگرتٓ)ئەواْ ئیذعبی ئەوە دەوەْ گىایە رێىخراوەوەتبْ غىێٕی دیسثی پەتىضٕب: یبرپرض
 (.ئیتب)لەدەغەورا، گىایە ثەغێىە ٌە

 
ثە غێىەی غەرعی ْ، زیٕذأی ٔەوراوْ و هەرا ئەو دیسثە ٌە فەرۀطب (ئیتب)هیچ یەن ئۀذاِبٔی ئەو رێىخراوە وە گىایە ئۀذاِی: وەاڵَ

ئەوأە هەڵەدەوەْ ئەگەر ثە ِٓ ثڵێٓ، ئۀذاِی گروپێىُ وە . وە ٔییە(پەتەضىٔب)ٌیطتەوەی ئێّە هیچ پەیىۀذییەوی ٌە گەي. وبردەوبت
دا، هەیەو درووضتەوەی ئەوەیە، ِٓ لطەوەری (ئیتب)ٌە دژی داِەزرأذٔی غەِۀذٔەفەری خێراَ و پەیىۀذیّبْ ٌە گەي پەتەضىٔب و 

 .خەثبت دەوەیٓ<<هبتىچىوی وۆِەاڵیەتییبٔە<<ضۀذیىب و رێىخراو پێىهبتىوە ٌە پێٕبوی19ییەوەَ وە ٌە یەوێت
 

تب ئێطتب ضەدداْ ٌیطتە ٌەثەر ئەو هۆیە لەدەغەوراْ وە ٔىێٕەرەوبٔیبْ وەضبٔێه ثىوْ، پێػتر ٔبویبْ ٌە ٌیطت و دیسثە : پرضیبر
 دبڵەتی هەیە؟ئبیب رێىخراوەوەتبْ هەِبْ . ٔبیبضبییەوبْ هەثىوْ

 
تەِبغبوردو ثەراضتی ٌۀبو ئەو ٔبوأە، ٔبوی وەضبٔێه هەثىو وە  -ئیّساوەر-پػتگیریىەر32000ثەرپرضەوبٔی دىىِەت ٔبوی:  وەاڵَ

ظ، ِبفە ِەدۀییەوبٔیبْ ٌێ (پەتبضىٔب)ٔىێٕەری ٌیطتی لەدەغەوراو ثىوْ، ثەاڵَ هیچ یەن ٌەوأە و تۀبٔەت هیچ یەن ٌە ئۀذاِی 
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ئەو جۆرە وەضبٔە دەتىأٓ ٌەهەر دەضەاڵتێىی دیّىوراضی تر، ئەوتیڤ یبْ پبضیف ٌە هەڵجژاردٔەوبْ، : ئەِە ِبٔبی ئەوەیە. وەوەرٔەگیرا
ئەگەر وەضێه ٌەوأە، ٌەضەر ٌیطتێىی تر خۆیبٔیبْ وبٔذیذ وردووە، ثە . ثەغذاری ثىەْ و ئەگەر ثیبٔەوێت، ثۆیبْ هەیە پػتیىأی ثىەْ

ثەهبی ٌەدەضتذاوە، وەچی ئێطتب رێگبیبْ پێٕبدرێت تۀبٔەت ثە ئیّساوردٔیع پػتیىأی ٌە ٌیطتێىی تر ( ٔب)غێىەیەوی ئۆتۆِبتیىی ثە
 .ثىەْ

 
 .تبْ ِەدىىَ ٔەوردووە(ئیتب)ئێىە: دادگب هۆیەوی تریػی هێٕبوەتەوە ثۆ لەدەغەوردٔتبْ: پرضیبر

 
 ...غەوە(ئیتب)ثە زەثروزۀگەوەی -روزۀگێه ِەدىىَ دەوەیٌٓەثەر ئەوەی ئێّە ثەرگری ٌە ِبفی ِرۆڤ دەوەیٓ، گػت جۆرە زەث: وەاڵَ

وە دەضتی پێ ٔەوەیٓ؟ ئەَ وبثرایە، (ژۀەڕاڵ فرأىۆ)ثىبت، ثۆچی ٌە ِەدىىَ وردٔی وىدەتبوەی>>ِەدىىَ<<ئەگەر ِرۆڤ ثیەوێ
یبْ ِرۆڤ دەثێ ثبضی  .وە درێژەی پێذراوە، تب ئیّڕۆ ِەدىىِیبْ ٔەوردووە(فرأىۆ)وە ٌە دیسثەوەی( PP)ٌەالیەْ دیسثی گەي

هەرگیس خۆیبْ "ضۆضیبٌیطتەوبْ"ٌە هەغتبوبٔذا، رێىخطت؟ -ِەثەضت ضۆضیبي دیّىوراتەوبٔە)چبغەوبٔیع ثىبت وە دىىِەتی ضۆضیبٌیطتی
 AG/Alle)ِٓ وەن ئبغیخىازێه، ثەرگری ٌە ِبفی ِرۆڤ دەوەَ، ثۆیە ٔىێٕەرایەتی. ٌەو جبغبٔە، دوورەپەرێس رأەگرتىوە

Optionen)ثۆیە . ٔەن تۀهب زیبْ ثە ثبضىەوبْ دەگەیۀێ، ثەڵىى پێػێٍی هەِىو پرۀطیپەوبٔی ِٕیع دەوەْ(ئیتب)خەثبتی. ەَ، دەو
 .داوایبْ ٌێ دەوەَ، چەوەوبٔیبْ داثٕێٓ

ئێّە دادگبی دەضتىوری هەِىو لەدەغەوبٔی پەضۀذوردووە، وەواتە ئەَ جبرەغیبْ هەڵجژاردٔێىی دیّىوراضی ئۀجبَ ٔبدرێ، ثەاڵَ . ٔەخێر
ٌەوێذا ٌە دژی پێػێٍىردٔی ِبفە . دەثێ هەِىو رێگب یبضبییەوبْ ثگریٕە ثەر، تب ثتىأیٓ ثۆ ثەردەَ دادگبی ئۆروپی ِبفی ِرۆڤ، ثڕۆیٓ

. ٔبوزەدوردووە( ئیتب)ضەرەتبییەوبْ ِبفی ِرۆڤ رادەوەضتیٓ و ثە هەِبْ غێىەظ ٌە دژی ئەو راضتییە رادەوەضتُ وە ِٕیبْ وەن ئۀذاِی
هەِىواْ ٌە ثەر ثیبٔىویەن، یبضبغذەورێٓ، چىٔىە ئەوأە ٌە . ەثێ ٌەثبرەی ئەو رووداوأە وە  ٌێرە روودەدەْ، گفتىگۆ ثىەْئۆروپب د

 .     پێٕبو پەیىۀذییەوی تر ٌەگەي دەوڵەتی ئەضپبٔیب یبْ ٌە پێٕبو ضەرثەخۆیی، هەوڵذەدەْ
 

 ثاڵووراوەتەوە(یىٔگە ڤێڵت)ٌە رۆژٔبِەی 30/3:2005ٌە 
 
 
 

 
 (Giorgos Mavrikos)فتىگۆ ٌەگەيگ

 .ٌە یىٔبْ (ثەرەی ورێىبرأی خەثبتگێڕ)گػتی گیىرگۆش ِەفریىۆش ئۀذاِی ضىرتبرییەتی
 

 
 . ثڕیبری دا ٌە دژی ٌۀبوثردٔی دەضتىەوتە وۆِەاڵیەتییەوبْ ئەوتطیىٔی ضەرتبضەری ئۀجبَ ثذەْ 17/3/2005ضۀذیىب ٌە  
 

ی وۆٔسەرڤبتیف، دىىِەتەوەی ٌە دەضت پبضۆن، وەرگرت، ئبیب چ گۆڕأىبرییەن (اتیبٔیب دیّىور)پێػی ضبڵێه، دیسثی: پرضیبر
 ثەدیهبتىوە؟

 
هەر ئێطتب ِەترضییەوبّٔبْ راضت دەرچىو وە دىىِەتی تبزە، ضیبضەتە دوژِٕىبرأەوەی دىىِەتی پێػىوی، الواز ٔبوبتەوە، ثەڵىى : وەاڵَ

ٌە هەِبْ . ثە وەرتی ئەهٍی یبْ ٔیبزیبْ هەیە ثە وەرتی ئەهٍی ثیبٔفرۆغٓچۀذیٓ گەرتی دەوڵەتی تر، وراْ . لىڵتری دەوبتەوە
ئبِبٔجەوەیبْ ئەوەیە، ِرۆڤەوبْ درۀگتر خبٔۀػیٓ ثىرێٓ و . وبتیػذا، هێرغێىی ثەرفراوأتر ٌەضەر ثیّە وۆِەاڵیەتییەوبْ دەوەْ
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ووبْ و ثبزاڕەوبْ ثگۆڕْ و ضەرٌۀىێع رۆژی یەوػەِە ثێجگە ٌەوأە، دەیبٔەوێ وبتی وردٔەوە و داخطتٕی د. پىوٌێىی وەِتریبْ ثذۀێ
 .ثىەْ ثە رۆژی وبروردْ

 
ٌە چۀذ ِبٔگی راثردوودا، ٌە هەِىو وەاڵتەوە، خەڵه ٌە دژی الثردٔی دەضتىەوتە وۆِەاڵیەتییەوبْ و ٌە وبر دەروردْ : پرضیبر

 .ِىلبوەِەتی ورد
 

ٌە هبویٕی راثردوودا، وەِپیٕێىّبْ ثەرپبورد ٌە دژی ژیبْ . ارتر ثەرپبوراٌْە چۀذ ِبٔگی راثردوودا، خەثبتی ورێىبری ثبیەخذ: وەاڵَ
ئەوەی گرٔگ . ٌەدەضتذأی ژِبرەیەوی زیبد ٌە ورێىبرأی ثىاری ثیٕبضبزی و ورێىبرأی هىتێً ودەریبوأەوبٔیع ِبٔیبْ گرت ٌە وبروردْ

جىوتیبرەوبْ، جبدەوبٔیبْ ثٍۆوىردو لىتبثیبْ و . ٔبْ ثىویە ٌە ثبوىوری یى(Naoussa)ثىو، ِبٔگرتٕی ورێىبرەوبٔی ئەٌجیطەی غبری
 .خىێٕذوبرأی زأىۆیع ٌە دژی ضیبضەتی فێروردْ، خۆپیػبٔذأیبْ رێىخطت

 
 رۆژی پێٕجػەِە وێ ٌە خۆپیػبٔذٔەوبْ ثەغذاری دەوبت؟ ِبٔىگرتىواْ چ داخىازییەویبْ هەیە؟: پرضیبر

 
ئێّە وەاڵِی پۆزەتیڤّبْ وەرگرتىوە ٌە ورێىبرأی ثیٕبضبزی، غەروەتەوبْ . غذاری دەوەْپێّبْ وایە زۆر وەش ٌەو خۆپیػبٔذأە ثە: وەاڵَ

دوو وەرت ٌە وەرتە . -ئەوە چۀذیٓ هەفتەیە، چبالوەوبّٔبْ، ٌە هەِىو غىێٕێه خەڵه ثۆ ِبٔگرتٓ رێىذەخەْ -و غىێٕە ورێىبرٔػیٕەوبْ
هەروا ورێىبرأی پۆضت، . ضەعبتی، رێىجخە24ْرْ، ثڕیبریبٔذا، ِبٔگرتٕی پێىەوە پتر ٌە ٔیى ٍِیىْ ورێىب(ئەٌجیطەو ثیٕبضبزی)گەورەوبْ

ورێىبراْ وفەرِبٔجەرأی ٔەخۆغخبٔەوبْ، ورێىبرأی چبپخبٔەوبْ، پیػەضبزی خىاردەِۀی و غریٕی، ضۀذیىبی ژِێریبری و زیبتر ٌە 
 .  دا، ثەغذاری دەوەْ(ئەضیٕب)پڕۆتێطتی ضەرەوی ٌە  وبرگەی جیبواز و یەویتییەوبٔی لىتبثیبْ و خىێٕذوبراْ و خبٔۀػیٕەوبٔیع ٌە150

ئۆیڕۆ ثۆ 960ئۆیڕۆ ورێی وبرو1200ئێّە داوای فێروردْ و خسِەتگىزاری تۀذرووضتی ثەخۆڕایی ثۆ هەِىواْ دەوەیٓ؛ ٌە الٔی وەِەوە، 
هەروا داوادەوەیٓ ٌەغىری . ٕێتەوەضەعبت وبر ٌە پێٕج رۆژ ٌە هەفتەیەوذا؛ رۆژی یەوػّە، وەن رۆژیىی پػىوداْ ثّێ35خبٔۀػیٕەوبْ؛ 

 .....ئەِریىی ٌە یىٔبْ ثىػێتەوە و ثٕىەوبٔیػیبْ داثخەْ
 

     16.3.2005ەوە ٌە (یىٔگە ڤێڵت)ٌەرۆژٔبِەی
  
 
 

 .(جیبفرأىۆ رافبضی)گفتىگۆ ٌەگەي ِتراْ 

 
 وتێڕوأیٕی ورضتیبٔیضەثبرەت ثە تۀگەژەوبٔی ٔێىاْ هىٔەر و ئبیٓ، ِۆضیمب ( ضەرۆوی ئۀجىِۀی پبپەوی ثۆ وٍتىر)

 ثۆچی؟. پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ هىٔەری ئێطتب و ئبیٓ دژوارە: پرضیبر
 

تب / دووهەَ. هىٔەر دەِێىە خۆیی ٌە ثبثەت، ضّجىي و چیرۆوە ئبیٕیەوبْ دوورخطتىوەتەوە/یەوەَ: ضێ وێػەی ضەرەوی هەیە: وەاڵَ
ر ئیّڕۆ چیتر ٌەگەي جىأی وەن ئیذیبڵ گرێٕەدراوەو ٌەَ خبڵەغذا هىٔە/ 3. ضەرەتبی ضەدەی ثیطت خبڵی ضەرەوی خىێٕذٔی هىٔەر ثىو

ئێّڕۆ هىٔەر ٔبیەوێ ِبٔبیەن یبْ پێػٕیبرێىّبْ پێ ثڵێت، ثەڵىى ثە . داثڕأێه ٌەگەي راثردوو هىٔەری ِەضیذی ضەردەِەوبٔی پێػىو
 .ضبٔبییەوە تێجیٕی و ئبِبژە ثۆ دیبردەوبْ دەوبت

 
 ىٔەری ئێّڕۆدا چیتر هیچ تێڕوأیٕێىی ورضتیبٔی ٌەثبرەی والعذا ٔییە؟ئەِە ِبٔبی وایە وە ٌە ه: پرضیبر
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ثۆچی هىٔەر چیتر داوأبوبت، هەواڵێه ثگەیۀێت و . رێىىرەواْ ئەِە ضێهەَ ثٕچیٕەی وێػەوبٔە ٌە پەیىۀذی ٔێىاْ هىٔەر و ئبیٓ: وەاڵَ
زاراوەگەٌێه وە پەیىەضتی ثباڵ و ثەرز دەگەیۀێت، زاراوەی  ٌە پبڵ ئبیٕەوە،. ثەدوای جىأی ثگەڕێ؟ وۆِەڵگبی ئیّڕۆِبْ ضیىۆالر ثىوە

ئێّە دەِبٔەوێ ِبوەی ٔێىاْ هىٔەر و ئبیٓ وەَ ثىەیٕەوە، ثۆیە ِٓ پێػٕیبرَ ورد ٌە ڤیطتیڤبڵی ڤٕیذگ . ٔیػتّبُٔ ثیردێت، وێػەیبْ هەیە
 . وەن زٔگذأێه ثۆ دیبٌۆوىردْ، ثە وىغىێىەوە ئبِبدەثجٓ

 
ْ ثەوەی وە ثەرەوەی تریع هیىاخىازْ، ئەو جۆرە ضّجۆالٔەیبٔە هەثێت؟  ئیّڕۆ خەڵه زۆرجبر ضەثبرەت ثە ثڕوا ثەوە دەوە: پرضیبر

 .ٔیػتیّبْ، ئبیٓ و ئیذۀتیتێت، لطەدەوەْ
 

 ٌە الیەوەوە هىٔەری ضەردەَ زۆر جبر غەعجییەتی ٔییەو ثەدڵٕیبییەوە وەن جبراْ ٔییە وبتێ هىٔەرِۀذاْ دەرثڕی هەِىو گەي یبْ: وەاڵَ
ثێگىِبْ تبثٍۆی ثۀبوثبٔگ، یىڤیٍی ثیٕبضبزی ئبیٕی ٌە . ئێّڕۆ ِەضەٌەوبْ ثەتەواوەتی ثە غێىەیەوی ترە. گّبیٕذەی ورضتیبٔیبْ ثىوْ

 ّٔىؤەی وبرەوبٔی رێٕتطۆ پیبٔۆ ٌە ئیتبٌیب،  ِبریى ثۆتب ٌە ضىیطرا، ریتػبرد ِبیەر ٌە ئەِریىب، تبداو ئۀذۆ ٌە یبثبْ، ئەٌڤبرۆ ضیطب
زۆر هىٔەرِۀذی ثیٕبضبزی هەیە ٔەخػەی وڵێطبیبْ داڕغتىوە، ثەاڵَ ِەثەضتەوبٔیبْ ٌەالیٓ ئیّبٔذارەوبٔەوە ٔۀبضراوە، . گبيٌە پىرتى

ثۆیە ثە ثڕوای ِٓ ٌەثەر ئەَ هۆیە،  دەثێ وڵیطب ٌەگەي ٔىێٕەرأی هىٔەر دەضتجىبت ثە دیبٌۆوێىی ٔىێ ثىبت تب ثەَ رێگبیەوە وەن 
 .ەخطێٕیٓ ثۆ وۆِەڵگەی وریطتیبٔی ٌە هىٔەرِۀذەوبٔی ئەَ ضەردەِەو ثەرهەِەوبٔیبْ، تێجگبتِ  ڕوۆِەڵگەی ِەدۀی، تىأب ث

 
 ٌە چ وبتێىذا وڵیطب جیهبٔی هىٔەری ٌەدەضتذا و ثۆچی؟: پرضیبر

 
 هىٔەر ٌەالیەْ خۆیەوە ٌە ِبوەی رۆغٕگەری ٌە ئبیٕی ِەضیذی خۆیی رزگبروردو غێىبری هیچ. 1800ٌەدەوروثەری ضبڵی : وەاڵَ

ئێّە . ٌەو وبتە وە هىٔەر ثەرێگبیەوی ٔىێ هۀگبوی ٔب، وڵێطب رێگبی ثەرەو راثردوو دأب. زاراوەیەوی ئبیٕی ِەضیذی ثۆ پێػەوە ٔەثرد
رۆِبٔتیىی ٔىێ، : هەِىو ئەو ثبرودۆخە ثەڕوؤی ٌەوەدا دەثیٕیٓ وە ئێطتب ضەردەِێىە، دەثێ غێىازی ثىٔیبدی راثردوو ٔۆژەْ ثىرێتەوە

 .ەروا ِۆضیمبی ئبیٕی ثۆ ضەردەِی رۆِبٔتیه و چبخەوبٔی ٔبوەڕاضت  و فۆِەوەی ثە تبزەیی ِبوەتەوەه. ٔیىگۆتیه
 

 ٌەو ضەردەِەوە تب ئێطتب هەر ثەو غێىەیە ِبوەتەوە؟: پرضیبر
 

یٕەوە وە ٌەضەر ثب ثیر ٌە غتراڤیٕطىی ثىە. ییەوەی رۆزیٕی(ِیطب ضىالٔی)، (پیتیتی ِێطە)ِۆضیمبی رودی ٔىێ هەثىوە، ثۆ ّٔىؤە: وەاڵَ
ئێّە دەثێ ئیّڕۆ ثەو ثەرهەِبٔە ثجەضتیٕەوە و ثۆچىؤەوەی ِبرن غبگبڵ . یەوی ٔىوضیىە(ِێطە)ٌە ڤٕیذگ،( ِبروۆ. فۆْ ئێص)غەرەفی

 .هەِىو وێٕەوێػەوبْ ضەداْ ضبڵ فرچەوەیبْ ٌۀبو ئەٌفىثێتی ئۀجیً پیرۆز دەورد: ثەثیر ثهێٕیٕەوە وە وتی
 

 یػتٓ ٌە ئۀجیً ِرۆڤ ٔبتىأێ ٌە ثەغەوبٔی تری هىٔەری رۆژئبوا تێٕبگبت؟وەواتە ثە ثێ تێگە: پرضیبر
 

 ثەڵێ: وەاڵَ
 
ئبیب ئەو پیػتىأی ٌە هەوڵەوەتبْ دەوبت تب ثۆ وڵێطبی وبضۆٌیىی دووثبرە . دۆضتی ِۆضیمب و هىٔەرە  xv1پبپب ثیٕیذیگ: پرضیبر 

 پەیىۀذییەن ثە جیهبٔی هىٔەر ثذۆزٔەوە؟ 
 

ٌە وەاڵتبٔی دەوزی دەریبی ٔبوەڕاضت ثۆ . ی پبپبوە گرٔگ ثێت، ئەوەیە وبر ٌەضەر ٔەریتی هىِبٔطتی خۆِبْ ثىەیٓئەوەی ثەال: وەاڵَ
ئێّە دەثێ هەِىو وۆغػێه ثذەیٓ ثۆ ئەوەی ِۆضیمبی رودی دووثبرە ثە ئبضتێىی . ّٔىؤە چۆٔبیەتی ِۆضیمبی رودی داواوبری ٌەضەر ٔییە

ثۀیطجەت ِۆضیمبی رودی رۆژئبوا تۀهب جۆهبْ .  والضیىیع دەگرێتەوە(فىوبٌپۆٌیفۆٔی)ئبیٕی وثبظ زیٕذوو ثىەیٕەوە و ئەِە وۆڕاڵی 
 . ضجبضتیبْ ثبر ٌێهبتىو ٔەثىوە
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 ە؟(دی الضۆْ)و ( پبالضتریٕب)وەن ( ئبوازدأەر)ِەثەضتبْ ٌەو ثۆچىؤە وۆِپۆٔیطتگەٌێه: پرضیبر

 
ٌەپبڵ زیٕذوووردٔەوەی ئەَ ِۆضیمب ئبیٕییە، . ی ئیتبٌیبییٓ(ثبرۆن)ِۆضیمبی هەردووویبْ ضەرضىڕهێٕەرتریٓ ٔىێٕەری. رێه وایە: وەاڵَ

ئەِە زۆر گرٔگە ثۆ ئێّە، . پبپب دەیەوێت ثۆ زِبٔێىی ٔىێ ثگەڕێیٓ تب ثەغێىەیەوی غیبو ٌەگەي جیهبٔی هىٔەری ئیّڕۆ دیذاری ثىەیٓ
گۆرأی هەیە، ثۆّٔىؤە ِۆضیمبی رۆن، ثەاڵَ ٌە چبز و  الوەوبْ دەزیبْ ٌە زٔجیرەیەوی. چىٔىە ٔبِبٔەوێ ٔەوەی ٔىێّبْ ٌەدەضتجچێ
 . فۆڵىیع تێذەگەْ و ثەدڵەوە گىێیبْ ٌێذەگرْ

 
 .جیهبٔی ضّجۆٌەوبٔی ِەضیذییەت ثەتەواوەتی وْ ٔەثىوە، چبو ٌە ضیٕەِب ثىەْ: پرضیبر

 
ثبثەتی خراپەوبراْ، : هەضت ثەوە دەوەیٓ هەر ئێطتب ٌە فیٍّەوبْ. هێػتب ِەضیذییەت هەِىو ضەروەتی ضّجۆٌەوبٔی ٌەدەضتٕەداوە: وەاڵَ

ٌە ضیٕەِبی هیٕذضتبٔی هەِبْ ئەو غتبٔە هەیە، ثۆ ّٔىؤە . ئبزارەوبْ، خۆغەویطتی زۆر ٌە وٍتىوری ِەضیذییەتەوە گەغەو وبریبٔتێىراوە
یً گیجطىٔەوە دەرهێٕراوە، وە ٌەالالیەْ ِ( دی پبٔطیىْ ورضتی)ثە ثڕوای ِٓ، فیٍّی. خراپەوبر ثەغێىەیەوی رۆژئبوایی پیػبٔی ٔبدەْ

ی دەرهێٕب و وەضبیەتە ضەرەوییەوەی، ِەضیذێىی زۆر پتەو رووْ ثىو و (ژیبٔی ِەضیخ)زیفریٍی فیٍّی. فیٍّێىی زۆر ثبیەخذار ثێت
 .پیػبٔذأی ِەضیخ ثەَ جۆرە زۆر یبریذەرەو پێع هەِىوغیبٔەوە ثۆ ِرۆڤی ئبضبیی وە پەیىۀذی ٌەگەي ِەضیذی ٔبصیرەی ٌەدەضتذاوە

 .    هەروا ثۆ ّٔىؤە ثڕوأە ثۆ فیٍیٕی وە ثەخۆیػی ِەضیذییەوی ئیّبٔذار ٔییە
 . ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ ئەٌىطۀذەر گێرالر ثۆ گۆڤبری ضیطرۆ ضبزیذراوە

 
 

 
 

 .گۆ ٌەگەي روپریػت پۆٌێٕصىگفت
 .(ضىرتێری ٌیژٔەی ضیبضەتی دەرەوە ٌە پەرٌەِبٔی ئەڵّبٔیب)

 
 

 روپىی جیهبٔی دارایی وە ٌە وۆتبیی ئەَ هەفتەیە ئۀجبِذەدرێ، چبوەڕوأی ضەرئۀجبِی وۆٔىریت ثىەیٓ؟ئبیب دەتىأیٓ ٌە ت: پرضیبر
 

دەوڵەتی پیػەضبزی ٌەپێٕبو ٌۀبوثردٔی لەیرأی دارایی ٌە دوارۆژیػذا، 20دەثێ ثسأیٓ وە ثەثێ چۀذوچۆْ ثسأیٓ وە گرٔگتریٓ : وەاڵَ
ثێت وە پێىەوە هۀىبودۀێٓ و یەن تەدثیر ٌەثەر دەگرْ ٌەگەي ٌەثەرچبوگرتٕی  دەثێ ئەوەغّبْ ثۆ رووْ. پێىەوە وبردەوەْ

 ...ٌەَ خبڵەدا چبوەڕوأی وتەی رێسدار دەوەَ. تبیجەتّۀذییە ٔبضیىٔبٌەوبٔیبْ
 

 .ثەاڵَ هێػتب ٌە رێىخطتٕێىی ٔىێی جیهبٔی دارایی ٔسیه ٔەثىیٕەتەوە: پرضیبر
 

چ ِیىبٔیسِێىی چبودێری جیهبٔی ثٕیبت ثٕێیٓ و پبغبْ چ دەزگبگەٌێه ئەو چبودێرییە  ئەگەر ِەضەٌەوە ئەوە ثێت،. راضتە: وەاڵَ
ٌەَ ثبرەیەوە ٔبثێ چبوەڕوأییەوبّٔبْ زۆر ثٓ، ثەاڵَ وبت فػبرِبْ . جێجەجێجىەْ، ئەوا ثۆچىؤەوبْ ٌەَ ثبرەیەوە زۆر ٌەیەوترییەوە دوورْ

 . داثٕرێ، گرٔگەٌەوێ، هەر هۀگبوێه ٌە وۆتبیی ئەَ هەفتەیە . ثۆ دەهێٕێ
 

وأٓ وە ثبران ئۆثبِب ثەڕوؤی ِ  ٌەوێ هەِىویبْ ثەیەوەوە چبوەڕ. زۆر غت ثە هەڵطىوەوتی ئەِریىییەوبٔەوە ثەضتراؤەتەوە: پرضیبر
 ئبیب ئێىەظ ثەو غێىەیە دەیجیٕٓ؟. ٌەثەراِجەر رێىخطتٕی چبودێریىردٔی جیهبٔی دارایی و ئبثىوری ٌە جۆرج ثىغی تىٔذتر راوەضتێت
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پێع هەِىو غتێه هەڵىەضتەوەیبْ ثەخۆی ثۆ رێىخطتٕی ثبزاڕی داراییە و ثەڕوؤی . ٌەثٕەِبدا چبوەڕوأی ئەَ هەڵىیطتە درووضتە: اڵَوە

وبتێ ضیبضەتّەدارێه تبزە . ٌەِەغەوە ٔبثێ ثە زۆرەٍِی تىأبوبْ گەغەثىەْ و ثەخۆی خۆی راضت ثىبتەوە. هەڵىیطتی وۆِبرییەوبٔە
 .رێ و ثەرپرضیبرییەتی ٌەثبرەی راثردوو ٌەئەضتۆی ٔەثێت، ئبضبٔترە ئێطتب ثڕیبری پێىیطت ثذادەضەاڵت ثەدەضتەوە دەگ

 
 ئبیب دەتىأیٓ ٌەو ثڕوایە ثیٓ وە ئۆثبِب ئبِبدەثبغییەوی گەورەی دەثێ ثۆ پێىەوە وبروردْ؟: پرضیبر
. ّىوراتەوبْ ثەالی تەدثیرەوبٔی پبراضتٕەوە دەچٓدی. ضەثبرەت ثە ئۆثبِە، غەِێىُ هەیە وە پەیىیۀذی ٌەگەي دسثەوەیەوە هەیە: وەاڵَ

لەیرأی ئبثىوری ضباڵٔی ثیطتەوبْ و ضییەوبْ ضەدەی راثردوو خراپتر دەثىوْ، . ئەِە ٌە لەیرأی داراییذا ِەترضیەیىی گەورە پێىذەهێٕێ
 .هۀگبویبْ دۀب" ئەوەی دەتىأێ ثب خۆی رزگبر ثىبت"چىٔىە وەاڵتەوبْ پێىەوە وبریبْ ٔەدەورد، ثەڵىى وەن دەڵێٓ

 
 ئبیب ئەَ ثۆچىؤە ٌەضەردەِی دٔیبیەوی جیهبٔگیردا، هەر وەاڵتێه دەتىأێ خۆی ضٕىوردار ثىبت؟: پرضیبر

 
. ثیر ٌە لەیرأی پیػەضبزی ئۆتۆِجیً ٌە ئەِریىب ثىۀەوە، تۀبٔەت ئەگەر یەوەِجبر ٌەگەي لەیرأی داراییع پەیىۀذی ٔەثێت: وەاڵَ

اڵ ِۆتۆر و فۆرتذا، یەوطەر ئەو ثیرۆوەیە پێػذێت، ئێّە چیّبْ پێذەورێ ئەگەر وێجروە دەرەوییەوبْ ٌە ٌە تۀگەژەوبٔی جۀەڕ
 . هەڵجەت ئەِە ثۆ ئبثىوری هۀبردەیی وەن ئەڵّبٔیب گەورەتریٓ زیبٔە. ثبزارەوبٔی ئەِریىب وێػەِبْ ثۆ درووضت ثىەْ

 
 ەیە ثیرو رەفتبرەوبٔی ثبران ئۆثبِب؟ئبیب ئێىە خبڵێىی دیبریىراوتبْ هەیە ٌەثبرەی غێى: پرضیبر

 
وە پەیڕەو 1994گفتىگۆ ثىبت وە ٌەNAFTA))ِٓ دەزأُ وە ئۆثبِب دەیەوێت ٌەگەي وۀەدا و ِەوطیه ٌەثبرەی رێىىەوتٕی: وەاڵَ

وۀەدییەوبْ ثە . دەورێ و پٍە ثە پٍە ثەرەو الثردٔی ثبجەوبْ ٌۀێىاْ وەاڵتەوەیبْ هۀگبو دۀێٓ تب ٔبوچەی ثبزاری ئبزاد درووضت ثىەْ
 .      ٔبئبراِییەوە ثۆ ئەو گفتىگۆیبٔە دەڕوأٓ، چىٔىە ٌەپػتییەوە ئەو ِەثەضتە هەیە، ثبزاڕی ئەِریىب ثەغێىەیەوی ثەهێستر ثپبرێسْ

 
 یە؟"یەوەَ جبر ئەِریىب"یع درووغّی(ئۆثبِب)ثۆ : پرضیبر

 
تٕی ئبثىوری وەرەضتەی چبرەضەروردٔی وێػەوبْ ٔییە، ثەڵىى هەِیػە دەثێ ثەو غێىەیە ثیجیٕیٓ، گەرچی وىرتجیٕیػە، چىٔىە پبراض: وەاڵَ

 .ثەڕاضتی ثبزرگبٔی ئبزاد، پرۀطیپی خۆغگىزەرأیە. تۀهب وێػەوبْ ثۆ ِبوەیەوی وىرت ضىون دەوبتەوە
 
 ضبزدراوە     (Cicero)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ ِبرتیٕە فیتص ٌەگەي رۆپڕیػت پۆٌێٕص ثۆ گۆڤبری  
 
 
 
 

 .گفتىگۆ ٌەگەي ضیذریه تیٍە
وبرِۀذی پێػىوی خەزیٕی فیذڕاڵی ئەِریىی و ئێطتب ِبِۆضتبیە ٌە پەیّبٔگبی ثباڵی ٌێىۆڵیٕەوە )

 .(ٔێىدەوڵەتییەوبْ و گەغەضۀذْ ٌە ژٔێف
 
 
 "ئۆثبِب ٌەثىاری ئبثىوری، پراگّبتیبٔە رەفتبردەوبت"
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 ئبثىوری جیهبٔی؟ئبیب هەڵجژاردٔی ئۆثبِب هەواڵێىی ثبغە ثۆ : ضىیص ئۀفۆ
ئێطتب ٔبوی ئەوأەِبْ ٌەالدا ٔییە، ثەاڵَ ئەَ . ثەڵێ، ثەڵگە ضەرەوییەوەَ ئەو گروپەیە وە ٌە دەوری خۆی وۆیبْ دەوبتەوە: ضیذریه

 ٌەِبوەی هەڵّەتی هەڵجژاردٔەوەی گروپێىی ثەرفراوأی هەثىو و راوێژوبری زۆر.  ِەضەٌەیە غبیۀی ثەدواچىؤە ٌە هەفتەوبٔی داهبتىو
ثبغیبْ تێذا ثىو و ثۆ ّٔىؤە ثۆي فىٌىەر ضەرۆوی پێػىوی خەزیٕەی ئەِریه وە غىطتی ثە هەاڵوضبٔی ضبڵی هەغتبوبْ هێٕب، هەروا 

ئەوەی . ٌەضەردەِی ثیً وٍٕتۆْ و ٌەوأەیە ضبِرز دووثبرە پٍەوەی وەرثگرێتەوە(ثۆة روثیٓ و الری ضبِرز)هەردوو ضەرۆوی خەزیٕە
دەثێتەوە پێىهبتىوە ٌە ثەرێىثردٔی ثبرودۆخێىی ئبڵۆز و دەثێ پػت ثە هەڵجژەردیەوی ثەرفراواْ ٌە راوێژوبراْ رووثەڕووی ضەرۆوی ئێطتب 

 . ثجەضتێت و ثگبت ثە وىرتەی ئەو ثۆچىؤبٔەی پێذەڵێٓ تب ٔبووەوەیبْ وەرثگرێت
 

 ئبیب ٌەضەر ئبضتی ئبثىوری چی دەگۆڕێ؟. دروغّی ئۆثبِب ثىو"گۆڕاْ: "ضىیص ئۀفۆ
لەیرأەوبْ پیػبٔیبٔذا وە پێىهبتی . یەوێه ٌە گۆڕأەوە ضەرەوییەوبْ وە دەیىبت ٌە ئبضتی پێىهبتی دارایی ئەِریىبیە :ضیذریه

ئەِە ِبٔبی ئەوە ٔییە وە دەثێ ٌە هەِىو غىێٕێىذا زەثتی زیبتر ثىبت، ثەڵىى دەثێ تذثیرگەٌێ . زەثتىردٔی ئێطتب ٌەگەي والیع ٔبگىٔجێ
ثۆ ّٔىؤە ٌە ئەِریىب چۀذیٓ وەوبٌەت ثە تەریجی وبردەوەْ، . ٌەگەي گەغەوردٔی ثبزاڕی دارایی دێتەوە ثىبت وە ثەغێىەیەوی ثبغتر

وئەَ ثەٌمبٔییەتە، دەثێ عەلالٔییەت ثىرێ، تۀبٔەت ئەگەر ثەو ئبراضتەیە ثڕوات وە (هتذ...خەزیٕەی فیذڕاڵی و وەزارەتی خەزیٕە)وەن
ئەِە ّٔىؤەیەوی ثباڵ . . وەوبٌەت ئەروی چبودێری وردٔی وەرتی دارایی ٌەئەضتۆ دەگرێٔسیه ثێ ٌە ّٔىؤەی ثەریتبٔی وە ٌێرە یەن 

 (.ضەرەڕای ئەَ رێىخطتٕە، ثەریتبٔیبظ رووثەڕووی داڕوخبٔی ثبٔمی ٔۆرتەرْ رۆن هبت، ثەاڵَ ضەروەوتىوترە)ٔییە
ەثەر ئەوەی زۆرثەیەوی ثەهێسی دیّىوراتەوبْ ٌە ٌ. وەواتە گۆڕأىبرییەوی هەیىەٌی دەثیٕەوە وە ثۆ ئۆثبِب ثۆ ثەڕێىەثردْ هەضتیبرە

ثەتبیەتی  -ضەثبرەت ثە وۆي ضترریت(. زیبدڕەوی ٌە چبودێری و وۆٔتڕۆڵىردْ)وۆٔگرش، رووثەڕووی فػبرێىی زۆر ثەهێس دەثێ ثە ئبراضتەی
 . ەِەظ ئبضبْ ٔییەروو ٌە دیىەوەی تر دەوبت و ئەو وبت دەثێ ئۆثبِب ثۆ هبوضۀگی ثگەڕێ و ئ -لەیرأەوە وۆتبیی پێذیت

 
 چۆْ پێػجیٕی پالٔی ثسووتٕەوەوەی دەوەی ٌەضەر ئبضتی ٔیىٔەتەوەیی؟: ضىیص ئۀفۆ

 . ٌەثەراِجەر لەیرأە داراییەوە ثبٔمە ٔبوۀذەوبْ ثەغێىەیەوی تىٔذوتۆڵ هبووبری یەوتر دەوەْ: ضیذریه
 

 وثەڕووثىؤەوە؟وەن تێڕوأیٕێىی غەخطی، چۆْ تىأبوەی هەڵذەضۀگێٕٓ ثۆ رو: ضىیص ئۀفۆ
 .ئۆثبِب هیچ ثەڵێٕێىی ٔەداوە ٌەیبرەی الیۀیێىی دیبریىراو و پێّىایە ٌەثٕەڕەتذا پیبوێىی پراگّبتییە: ضیذریه

 
ٌەَ ثبرەیەوە، ئبیب . چۀذیٓ ضبڵە دىىِەتی ضىیطری هەوڵذەدا ٌەضەر ئبضتی ثبزرگبٔی ٌە ئەِریىبوە ٔسیه ثجێت: ضىیص ئۀفۆ

 ىی ثبغە ثۆ ضىیطرا؟هەڵجژاردٔی ئۆثبِب هەواڵێ
 

ٌەَ ثبرەیەوە، وەن پرۀطیپ جیبوازییەوی رووْ ٌۀێىاْ دیّىوراتەوبْ و وۆِبرییەوبْ ٔییە و هەفتەوبٔی ئبیٕذە ئەِەِبْ ثۆ : ضیذریه
 . رووْ دەوۀەوە

 
 
 
 

 .گفتىگۆ ٌەگەي هبیٕس دیتریع
زەری ضۆضیبٌیسِی وۆِەڵٕبش، ثیرِۀذی چەپ و راوێژوبری دىىِەتە چەپەوبٔی ئەِریىبی التیٓ و دۆ)

 .(ە21ضەددەی 
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. ضبڵە هەوڵذەدەْ جێجەجێی ثىە10ْْ وە ِبوەی(21ضۆضیبٌیسِی ضەدەی )ئێىە جێی ِتّبٔەی ضەرۆوی فۀسەویالْ و دۆزەری: پرضیبر

 .گىِبْ هەیە ٌە ٔیبزی دیّىوراضی غبفیسو ثە ئەوتۆورات تۆِەتجبردەورێت
 

. ی ثە راضتییەوە ٔییەو ِرۆڤ ثۆ ّٔىؤە هیچ ٌەثبرەی ضەعىدیبی عەرەثی ٔبثیطتێئەوە وٍیػەی پرۆپبگۀذەیە وە هیچ پەیىۀذ: وەاڵَ
ضەرۆوی هیچ دىىِەتێه ٌە جیهبْ ثەو . تبلە دەضتىر ٌە ئەِریىبی التیٓ وە رێذەدا ضەرۆن ٌەدەضەاڵت الثجرێت، دەضتىوری فۀسەویالیە

ٌە فۀسەویال زیٕذأی ضیبضی و ئەغىۀجەداْ ٔییە؛ ِیذیبی . غێىەیە ئەوۀذە پڕۆژەی زۆر ثۆ دۀگذأی دأیػتىاْ پێػىەظ ٔەوردووە
ِ  وەرتی تبیجەت و ثەرهەي  .فۀسەویال ٌەگەي وۆضتبریىب دیّىوراتیتریٓ وەاڵتبٔی ئەِریىبی التیٕٓ. ضتىبر هەیەِ 

 
 ...غبفیس ٌە فۀسەویال، ٔیىٌیجڕاٌیسِی خٕىبٔذ:  پرضیبر

 
دووثبرە . ي دیّىوراتی دەوڵەتی خۆغگىزەرأی ثە ّٔىؤەی ویٕیسیبٔیسَ ثردووەغبفیس تب ئێطتب فۀسەویالی ثەرەو ضۆضیب: وەاڵَ

. ی هێسەوەی ثۆ تەرخبٔىرا%85ضبڵی راثردوو 10ثٕیبتٕبٔەوەی ئبثىوری ثبزاڕی فۀسەویالی وێرأىراو الیەْ ٔیىٌیجڕاٌیسەوبٔەوە، ٌە 
 . یطتی داثٕێٓئێطتب ئیذی دەثێ هۀگبوی داهبتىوی ثەرەو داِەزرأذٔی ئبثىوری ضۆضیبٌ

 
 ...ضبڵی تر دىوّڕأی ثىبت10ثۆیە غبفیسی دەیەوێ: پرضیبر

 
پبظ ریفەرۀذوِەوە دەثێ ثڕیبر ثذا، داخىا دەیەوێ درێژە ثە ثٕیبتٕبٔی دەوڵەتەوەی ثذا، ثەاڵَ غبفیس دوایذەخبت، چىٔىە ٌە : وەاڵَ

فێرثىؤی پیػەوبْ، : ِەرجەوبٔی داِەزرأذٔی ٌەثەردەضتذا ثىوٌْەراضتیذا . داِەزرأذٔی پڕۆژەی زەثەالدی هەرەوەزی تىوغی ٔىغىضتی ثىو
ئیّڕۆ . ثٕجڕوردٔی هەژاری، پێػىەوتٓ وەن خۆگىٔجبٔذٔی ئەِریىبی التیٓ، رۆیػتٕی دىىِەتی ثىظ و لەیرأی وۆٌۆِجیبظ چبرەضەرورا

 . ثەڵگەی تر ثەدەضتەوە ٔەِبوە ثۆ هۀگبؤۀبْ ثەرەو ضۆضیبٌیسَ
 

 ثە چ غێىەیەوە؟جب دیّۀەوە : پرضیبر
 

فۆرِی ِىڵىبیەتی . دا هبٔذەر ٌە ئبثىوری، دەضىەوتٕی لبزأج ٔییە، ثەڵىى پڕوردٔی پێذاویطتییەوبٔە21ٌە ضۆضیبٌیسِی ضەدەی: وەاڵَ
ئبِرازەوبٔی ثەرهەِهێٕبْ ثەڕێگبی پرۀطیپی هبوضۀگی، واتە گۆڕیٕەوە ٌەضەر ثەهبی یەوطبْ ثێجبیەخذەورێ و هەروا ژِێریبری و 

 .ٌەضەر ئبضتی ضیبضیػذا تىخّەوبٔی عەواِەتی گەورەتر دەثێ. ٔذْ غىێٕی ِیىبٔیسِی ٔرخی ثبزاڕ ثۆ ثەهب، دەگرێتەوەلەپاڵ
 

 ...وەواتە وۀبضێه و ِبِۆضتبیەوی زأىۆ ثەلەت یەن ِىچەوەردەگرْ: پرضیبر
 

 ....یذا رەفتبر ثىرێوەن پرۀطیپ ثەڵێ، ثەاڵَ دەثێ ٌە لۆٔبغی گىاضتٕەوەدا ثەغێىەیەوی ٔەرَ ٌەگەٌ: وەاڵَ
 

چۀذە ٔرخی ٔەوت . ئبثىوری فۀسەویال ثەتەواوەتی پػت ثە ثەرهەِهێٕبٔی ٔەوت وە ثەرهەِەوەیػی ئەوۀذە ٔییە، دەثەضتێ: پرضیبر
 چ جۆرە هەڵەیەن وراوە؟. دادەثەزێت، ئەوۀذە هەاڵوضبٔذْ ثەرزدەثێتەوە

 
ثەرزثىؤی ٔرر ثەهۆی : ە لەرەثىووردٔی ضەردەِەوەی پێػی هەثىووبتێ غبفیس دەضەاڵتی ثەدەضتەوە گرت، پێىیطتی ث: وەاڵَ

ثەرفراوأجىؤی ثەرٔبِە وۆِەاڵیەتییەوبْ و ضەرِبیەگىزاری ٌە وەرتە گػتییەوبْ و ثەرزوردٔی ِىچەوبْ ثە ثەزأذٔی لەثبرەی 
ژ ثە هەاڵوضبْ ثەڕێذەوبت، ئەگەر ثیەوێ وێػەوە ئەوۀذە گەوەیە وە غبفیس ئیّطبڵ ضیبضەتێىی رادیىبالٔە د. ثەرهەِهێٕبْ دۀبضیٕەوە

هەروا ِەزۀەیەوی دراِی هەثىو ضەثبرەت ثەوەی وەداخۆ دەوڵەت چۀذە دەتىأێ ثەر ثە هەاڵوضبْ ٌە . ثىبت(هبیپەر)رێگری ٌە هەاڵوضبٔی
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وەن ضەرۆوی 2013ٌە ئەگەر ثەضەر هەاڵوضبٔەوە ضەرٔەوەوێت، ٔبتىأێ. هۀذێ وبری دیبریىراوی ضیطتێّی ئبثىوری ثبزاڕ ثگرێتەوە
 .وەاڵتەوە ثّێٕێتەوە

 
چۀذی تر غبفیس دەتىأێ ٌەوبتی ٔسِجىؤی ٔرخی ٔەوت، ثە ٔیىەی ٔرخەوەی ٌە ثبزاڕ ثە هبوپەیّبٔەوبٔی ٌە ئەِریىبی التیٓ : پرضیبر

 ثذا؟
 

هەروا . ٔەوراو، وەَ دەثێتەوە ثەغێىەیەوی چبوەڕواْ( Alba)ضەخبوەتی فۀسەویال ٌەچىارچێىەی هبوپەیّبٔی ئبثىوری ثۆٌیڤبری: وەاڵَ
چیتر ٔبتىأی خەرجی پڕۆژە گەورەوبْ ثذا ثۆ وێػبٔی ثۆری ٔەوت و گبز ٌە وەاڵتبٔی ئەِریىبی ثبغىور و داِەزرأذٔی هێڵی غەِۀذٔەفەر 

 . تب ئەرژۀتیٓ
 

 . وە ثۆ رۆژٔبِەی تبتص ضبزداوە(والوش ئیریٕگ فێڵذە)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ
 
  

 
 .(ریٕێ غروێذە، تەِەْ)ٌەگەي پڕۆفیطۆر گفتىگۆ

ریٕی ٌەَ گفتىگۆیە ثیروڕای خۆی ٌەثبرەی ثىٔیبدی دژایەتی ژٔبْ، ئبیٓ و ِبڵپەڕی 
 .دەردەثڕێ(ویىیپیذیب)

 
 

وبتی رێگب ثە ئێىە درا ثۆ لطەوردْ، ثە گبڵتەجبڕییەوی . پیبو ثیٕی5-4پێػی چۀذ ضبڵێه ئێىەَ ٌە ضّیٕبرێىی وراوە ٌەگەي: ضتبٔذارد
ئبیب ثبرودۆخەوە ٌەو وبتەوە تب ئێطتب ثبغتر ثىوە؟ ٌە ثىاری زأطت . ئەهب، ئێطتب رێژەی ژْ ثۆی هەیە لطەثىبت: ر تبڵەوە گىتتبْزۆ

 رێژەی ژٔبْ زیبتری وردووە وە ثتىأٓ ٌەَ جۆرە ثىارأەدا گىێیبْ ٌێ ثگیرێت؟
 

ٌەگەي چۀذیٓ پیبو و ثەغذاری ژٔێه یبْ "زأطت، ئبیٓ"بر ٌەثبرەیئێطتب زیبترە، ثەاڵَ هێػتب هەر ثەغێىەیەوە وە ثۆ ّٔىؤە ضّیٕ: ریٕێ
ٌەثەراِجەردا پیبوەوبْ زیبد یبْ . ِٓ ژُٔ، فێّٕیطتُ، ئەتبئیطت و زأبَ. ئەو وبتە ِٓ دەثێ چۀذیٓ رۆڵ ثجیُٕ. ثەثێ ژْ ئۀجبِذەدرێت

جب ئبیٕذارثٓ یبْ وۆٔسەرڤبتیڤ یبْ پێػىەخت دژ ثە . توەَ ٌەهەِبْ غىێٓ دادۀیػٓ و دەثێ هەر یەوێىیبْ، ٔىێٕەرایەتی هەڵىیطتێه ثىب
 .زۆر جبر ئەَ ٔبیەوطبٔییە ثەالِەوە زۆر لىرضە. هۀذێ زأطت ثٓ

 
 ضەرەڕای ئەوەظ لەت ِبٔذوو ٔبثٓ ٌەوەی دزە ثۆ ٔبو ئەو هەِىو رۆاڵٔە ثىەْ؟:  ضتبٔذارد

 
ٔەخێر ِٓ . برێه ثۆچىؤی خۆَ ٌەثبرەی هەر ثبثەتێىەوە دەرثجڕٌَەوأەیە ثتىأُ و هەر ِێىأذراییەن لجىوڵ ثىەَ و دوو رۆژ ج: ریٕێ

. هێػتب هەر ژٔبْ زۆر جبر ٔبثیٕرێٓ یبْ پػتگىێ دەخرێٓ. وەڕش ٔبثُ ٌەوەی دژ ثەَ ٔبثەراثەرییە ٌۀێىاْ پیبواْ و ژٔبْ، دەرثىەوَ
. ژْ پبغىۆی پیبوەو دەثێ گىێڕایەڵی ثىبت ٌە ِبفی هبوضەرگیری ٔىوضراثىو وە1980هۀذێ ٌەثیری خۆیبْ دەثۀەوە وە تب ٔبوەڕاضتی
 .ئبیٕەوبْ هۆوبری ئەَ ضىووبیەتییەیە ثە ِبفی ژٔبْ

 
 .ئەَ ثەڵگەیە ئێطتب ٌەالیەْ ئەتبئیطتێىەوە، ضەرضىڕهێٕەر ٔییە: ضتبٔذارد
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ەخی پێجذرێت، وچی ثە تبلە ِێییٕە ٌۀبویبٔذا ثبی. ئەوە راضتییەوە وە ژٔبْ ٌە ئۀجیً، لىرئبْ یبْ تەورات دۀگیبْ ٔییە: ریٕێ
ئەِە . ژْ ٌە ئیطالِذا دەثێ روخطبری خۆی ثپۆغێت. ئەِە وێٕەیەوی وێرأىەرە. پەردەیە وە دەثێ پبن ثێت، پبن ثەڕێگبی ئبزارچێػتٕەوە

َ وێٕەی ژٔبٔی زۆر هەْ ئبزادأە خۆیبْ دەپێچٕەوە و ثە ثبغی لطەی خۆغیبْ دەوەْ، ثەاڵ. وێٕەی ژٔێىی ژێردەضتە وە ثۆی ٔییە ثجیٕرێت
 . ژٔێه وە دەثێ روخطبری خۆی ثػبرێتەوە، ثۆ ِٓ وەن وێٕەیەوی ٔەگەتیف دەِیٕێتەوە

 
 ٌەثەراِجەر تێڕوأییە ٔبگىٔجبوەوەتبْ، چۆْ ثەڕێىەدەچێت؟ -گرٔگ ٔییە وبِەیبْ-لطەوثبضەوبْ ٌەگەي ٔىێٕەرأی وڵیطەوبْ: ضتبٔذارد

 
ت ئەوەَ ثۆ رووْ ثىۀەوە وە ئێّەی ِرۆڤ ٌەالیەْ هێسێه ٌە ئبضّبٔەوە هەِیػە ثەهەِبْ ّٔىؤە ثەڕێىەدەچێت و دەیبٔەوێ: ریٕێ

 . ئەِە ثێّبٔبیە. خىدا وای دەوێت و ئێّە ٔبتىأیٓ خۆِبْ رێىجخەیٓ. ثەڕێىەدەچیٓ
ی تر غی ثەغێىەیەو)ٌە ئۀجیً ٔىوضراوە. ثۆ ّٔىؤە ئەگەر ثۆچىؤەوبُٔ ٌەگەي وبضۆٌیىێه دەرثجڕَ، ئەوا ئەو ثە ٔەزأی ٔبوزەدی دەوبت

ٔىێٕەرأی وڵیطب ٌە دیطىطیىٔەوبٔذا ٌەثری ئەوەی ثۆچىؤی . ، ثەاڵَ خۆغیبْ دەڵێٓ ٔبغجێ ئەو دەلە وەن خۆی وەریجگیریٓ(ثىەرەوە
خىدا تەِبغبی : ثەاڵَ ئێّە چۆْ ئەَ ثىارە زۆر رودییە غرۆڤە ثىەیٓ؟ ٌە ئۀجیً ٔىوضراوە. خۆیبْ دەرثجڕْ، دەلی وەرگیراو ثەوبردەهێٕٓ

 .ئەِە جیٕۆضبیذە. وردو ئەوەی ثیٕی ثەدڵی ٔەثىو و پبغبْ تىفبٔی ثۆ زەِیٓ رەوأەورد زەِیٕی
 

ئەو رەخٕە تىٔذەی ئێىەی ٌە ئبیٓ دەگرْ، چۆْ ٌەالتبْ گەاڵڵەثىو؟ ئەدی ئێىە ژیبٔی ِٕذاڵیتبْ ٌە وەاڵتێىی زۆر : ضتبٔذارد
 ثەضەر ٔەثردووە؟(ثەرازیً)ِەزهەثی

 
گەرچی دایىىثبووُ ِەزهەثی ٔەثىوْ، ثەاڵَ ٌەوێ گىێُ ٌێ ثىو وە خىدا دوو رێگبی ثۆ ژْ  .ثىوَ(Sacre Coeur)ِٓ ٌە: ریٕێ

. ِٓ ئەوە ثە ٔبڕەوا دەزأی و دەِىیطت ثۆ ضەر ِبٔگ ثڕۆَ. ثڕوات(دیر)یبْ غىو ثىبت و ِٕذاڵ ثهێٕێ یبْ دەثێ ثۆ وٍىضتەر: دیبریىردووە
ِٓ ثڕیبرَ دا وە ثبووُ ٌە . وبتێ گەورە دەثێ دەتىأی هەِىو غتێه ثىەی: ِٓ ٌەالی ثبووُ ٔبڕەزایەتی خۆُِ دەرثڕی و ئەویع وتی
وڵیطب ثبضی ئەوە ٔبوبت ِرۆڤ ثجێت ثە ثیروەرێىی ثەرچبووراوە، ثەڵىى ثۆ : لەغەیە وە یەوەَ وأەی پەیىۀذی پێىتیٓ، غبرەزاترەو

 .ئەوەی ثجێت ثە خسِەچییەوی گىێڕایەڵ
 

ئبیب ئێىە چۆْ ئەوە ثەغێىەیەوی . غێىەیە ٔییە وە جیهبْ ٌە ئبضّبٔەوە ثڕیبری ٌەضەردەدرێتوەواتە جیهبٔجیٕی ئێىە ثەو : ضتبٔذارد
 وۆٔىریت دەثیٕٓ؟

 
یەوێه ثۆ ضیطتێّێىی . زۆر ثە جىأی ثبضی دەوبت( Complexity A Guided Tor)ٌە وتێجەوەیذا(ِیالٔی ِتػێً)ٔىوضەر: ریٕێ

جەتّۀذییەوبٔیبْ ثەرپرضی غێىەی ئەَ ضیطتێّەیەو ثىٔیبدەوەی پێػىەخت ٌەالیەْ وۆِپٍێىص دەڕوأێت و دەثیٕێ ثەغە تىخّەوبْ و تبی
هێسێىی دەرەوییەوە ثڕیبری ٌەضەر ٔەدراوە، ثەڵىى تىخّەوبْ زیبد یبْ وەَ ثەرێىەوت، دەتىأٓ ثە غێىەی جۆراوجۆر ٌەگەي یەوتری گرێ 

تبوگەٌی گەِژەْ، ثەاڵَ ٌە وۆٌۆٔەوەیبْ ضیطتێّێىی زۆر زیرەن  ِێروٌەوبْ. وۆٌۆٔەی ِێروٌە ضیطتێّێىی ئبڵۆزی ضەرۀجڕاوێػە. ثذرێٓ
 .پێىذێت و تێذا پێىهبتی ضیطتێّە دەگّۀەوەی ضەرۀج راوێػە

ثۆ ئەو وبتە وە یەوەَ ٔبون یبْ ثەغی ثیۆٌۆژی پێىهبت ثهێٕێتە ثەرچبوی خۆی و پرضیبر ثىبت ( ئیڤۆٌۆتطیىْ)ئەگەر یەوێه پەرەضۀذْ
ئەوەی دەگّەْ ثێت، دووثبرە . ە"ٔەخێر"ثەَ غێىەیە وە تب ئێطتب روویذاوە، روودەداتەوە، ئەوا وەاڵِەوەیداخۆ پەرەضۀذْ دووثبرە 

ئبیب ئەو وۆدأە ثەڕێىەوت ثەضتىیەتی یبْ پێذاویطتیەیىی ویّیبوییە؟ ئێّە ٔبزأیٓ، ثەاڵَ : وۆدەوبٔی جیٕبت ّٔىؤەیەوی ثبغە. ٔبثێتەوە
 .  تر(وۆدی جیٕی)ر رووثذا، دەثٓ ثەِٓ پێّىایە ئەگەر پەرەضۀذْ جبرێىیت

 
 

 ئێىە وبری تىێژیٕەوەوەتبْ ٌە هەِبْ ضیبق دەثیٕٓ؟: ضتبٔذارد
 



 75 

ِٓ زۆر ٌۀبخەوە دەِەوێ ٌەو پەیىۀذییە تێجگەَ وە چۆْ ٌە تبیجەتّۀذێىبٔی ثەغە . ئێّە تەِبغبی گػت ثەغەوبْ دەوەیٓ. ثەڵێ: ریٕێ
  .تبوەوبٔەوە پەیىۀذی گػتییەوە درووضتذەثێت

 
 یع وە ئیّڕۆ وۆتبیی پێذەهێٕٓ؟(ڤتگٕػتبْ-پڕۆژەوەی)ٌە : ضتبٔذارد

 
ثەغە -هەِىو ئەوەی ٌە گٕىَ. ئەوەی ئێّە ٌەَ غىێٕە تىێژیٕەوەی ٌەضەر دەوەیٓ ثریتییە ٌە ّٔىؤەیەوی دەگّەْ ٌەضەر ئبڵۆزی: ریٕێ

ئەو ِبددەیە وە ٌۀبو غبٔەوبٔی پرۆتۆپالضّبدا -RNA)گەرد -هەزار ترٌیىْ-ِرۆیی وۆدی هەیە، ٌە تریٍیبرد -یەوگرتىوەوبٔی ٔبووە
پبغبْ ئێّە ثەڕێگبی هەڵجژاردْ و ٌەثەرگرتٕەوە ثۆ . ٔىوضیىەتەوە(هەیە و ثەغێىەیەوی جەوهەری ٌە پێىهبتٕی پرۆتیٓ ثەغذاری دەوبت

ئیّڕۆ ئەَ وبرە ٌەپەیىۀذ . ِرۆیی ی(گیٕىَ)دەضتجژێروراوەوبْ دەگەیۀیٓ ثە(ِۆٌیىىیٍە)ٌەدواییذا گەردە. خەضڵەتە تبیجەتەوبْ دەگەڕێیٓ
گەرووەوە . دیبری ثىەیٓ(RNA)ثە تەوٕەٌۆژیبی ٔىێ زۆر ثە خێرایی ئۀجبَ دەدرێ، چىٔىە ثەَ رێگبیەوە دەتىأیٓ تێىەڵەی غریتی

 .ئێطتب ٌێىۆڵیٕەوەو غرۆڤەی داتبوبٔە
 

 ئێىە چبوەڕوأی چ ئۀجبِگیرییەن دەوەْ؟: ضتبٔذارد
 

ئێطتب خەریىی . بٔەوێت ئەو زأیبریبٔە دەضتجىەوێت وە ثەرپرضیبرْ ٌەضەر ثەڕێىثردٔی لۆٔبغەوبٔی گەردیٍەئێّە ٌەَ وبرە دەِ: ریٕێ
ِٓ زۆر . غرۆڤەوردٔی داتبیەوی زۆریٓ و ئەِەظ هەِىو جبرێه وبرێىی ضبٔب ٔییە، ثۆیە پێىەوە ٌەگەي ئیٕفۆرِبتیىی ثیىٌۆژی وبردەوەیٓ

 .ۆزیٕەوەیەوێه ٌەو خبٔبٔە دەد2010دڵٕیبَ  وە ٌە 
 

 ئەی پبغبْ؟: ضتبٔذارد
 

واتە . ضبڵی داهبتىو دیطبْ ثە خەضتی ثە ثىاری تىێژیٕەوە و وأەگىتٕەوە، پێػىەظ ثىە8َضبڵ و دەِەوێ57تەِۀُ دەثێت ثە: ریٕێ
 . وەِتر وبری ثەرێىثردْ ٌە ئەضتۆ ثگرَ

 
 وبرێىی تبزە دەوەْ؟: ضتبٔذارد

 
ضەر ثە ئەوبدیّیبی زأطتی ٔەِطب، (Science goes school)ٌەچىارچێىەی پڕۆژەی .ثۆ ِٓ گەیبٔذٔی زأطت گرٔگە. ٔەخێر: ریٕێ

پۆٌێه دەیىیطت : ئەزِىؤەوەَ ٌەَ ثىارە فرەرٔگتر ٔبثێ. ضەردأی لىتبثخبٔەوبْ دەوەَ و وەاڵِی پرضیبرەوبٔی لىتبثییەوبْ دەدەِەوە
ئەگەر ِٕذاڵ ثەو غێىەیە پەروەردە ثىەیٓ، . ۀهب زأیبری وەرثگرْهەِىو غتێه ثسأێ و ثێڕەدّبٔە خىێٕیبْ ِژیُ و پۆٌێىی تر ویطتیبْ ت

ٌەثەر . وبر ٌەضەر زأطت ثىەْ، ٔەن ثەثێ پرضیبروردْ ثەدواِبٔەوە غتەوبْ ثڵێٕەوە، ئەووبتە دەتىأٓ رودی رەخٕەگریبْ ٌێ دەرثچێت
ەضەر زأطت ثىبت و ٌۀبو وۆِۆٔیتی دەضتجەدەضت و ئەَ هۆیە، ویىیپیذیب ثە دەگّەْ هەڵذەضۀگێُٕ، چىٔىە ٌێرەدا ِرۆڤ دەتىأێ وبر ٌ

 .وبریػیبْ ٌەضەر دەورێ
 

 .ِەرج ٔییە هەِىو ئەوەی ٌەوێ دۀىوضرێت، راضت ثێت: ضتبٔذارد
 

هەِیػە وەضبٔێه هەیە، ئەَ ضیطتێّی زأطتە وۆِپٍێىطە، ثەرێگبی زأیبری هەڵەوە، خراپ دەوەْ، ثەاڵَ ٌەالٔی وەِەوە . وایە: ریٕێ
. پرۆضەی پەرەضۀذْ: ِەضەٌەوە ثەو غێىەیە، ئەگەر ثەو غێىەیە ثتبٔەوێ. ێىە وەضبٔێىی زۆر هەیە، هەڵەوبْ راضتذەوۀەوەثەهەِبْ غ

 .غتێه وەن ویىیپیذیب واَ ٌێذەوبت ثڕواَ ثە ِرۆڤبیەتی هەثێت وئەِە ٌەالیەْ ئبضّبٔەوە ثەڕێىۀبثرێت
 

 .ەڕێىۀبثرێتٌەَ دبڵەتە ٌەالٔی وەِەوە ٌەالیەْ خىداوە ث: ضتبٔذارد
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 .         رێىىڕەواْ وایە: ریٕێ
 

 :پرۆفبیً
خەاڵتی ڤیتگٕػتبیٕی وەرگرت و ٌەهەِبْ ضبڵ 2003ٌە. پیروتص ٌە ٔەِطب. ریٕێ غروێذە پرۆفیطۆری ثیۆویّییە ٌە تبلیگەی ِبوص ف

ە (ڤیٕگػتبیٓ-پرۆژەی)ەرلبڵیئێطتب ض. ضروغت ٌە ئەوبدیّیبی زأطتی ٔەِطب -وەن یەوەَ ژْ ثىو ثە ئۀذاَ ٌە زأطتی ِبتّبتیه
ی تبزە وە ثڕیبر ٌەضەر پرۆضەیەوی وۆِپٍێىص ٌۀبو غبٔەوبْ (RNA)ووبردەوبت ثۆ گەغەپێذأی ِیتۆدێه ثۆ دۆزیٕەوەی گەردیٍەی

 . دەدات
 

 ثاڵووراوەتەوە5/1/2010ی ٔەِطبوی ضبزدراوەو ٌە(دێر ضتبٔذارد)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ پیتەر ئیٍیتػىۆ ثۆ رۆژٔبِەی
 
 
 

 
 

 Arjo Suonperaeي  گه ٌهگفتىگۆ 
 (:ضىرتێری دسثی غیىعی فیٍٕۀذی)

 !ئەوەی ثەتۀیب خەثبت ثىبت، ثەتۀیبظ دەِرێ
 

 
ی ی ئەڵّبٔیب، ٌەثەر ئەوە(ثىخُ)ٌەورێىبرەوبٔی ٌە غبری 4000ی فیٍٕۀذی، ثۆ ثێىبروردٔی پتر ٌە (ٔۆویب)ٌەثبرەی ثڕیبری وۆِپبٔیبی

ٌە هەژدەِیٓ گۆٔگرەی دسة ( ئۆرگبٔی دسثی غىعی ئەڵّبٔیب)ثەَ ثۆٔەیە ئىٔسەرە تطبیت. دەضتەوەوتەوبٔی ثە گىێرەی پێىیطت ٔەثىوە
 .، گفتىگۆیەوی ٌەگەي ضىرتێری دسثی غىعی فیٍٕۀذ وە ِێىأذاری وراثىو، ضبزدا(Moerelden)ٌە
 
 یٍٕۀذ دۀگی دایەوە؟ٔۆویب ٌە ثىخُ، ٌەضەر ئبضتی ف-ئبیب داخطتٕی وبرگەی: 
 

ئەَ هەوااڵٔە ٌە هەِىو راگەیبٔذٔەوبْ دۀگی دایەوەو ٌەثبرەیەوە وتبریع ٔىوضراْ وە تێیبٔذا ثە تىٔذی رەخٕەیبْ ٌە . ثەڵێ: وەاڵَ
یبت ثە ضبٔبیی دەڵێُ، هەڵىضىوەوتەوەضبْ زۆر ثێڕەوغتبٔەیەو تۀبٔەت هۀذێ خبوۀىبریع رەخٕە. لبزأجی خەیبڵی وۆِپبٔیبوە گرت

گرت وە هەڵطىوەوتی ٔۆویب وە یەوێىە ٌە وۆِپبٔیب ّٔىؤەیەوبٔی ضتروتىری خبوۀىبرەوبٔی فیٍٕۀذا، زیبْ ثە ٔێىثبٔگی ثبغی 
 . خبوۀىبرەوبْ دەگەیۀێت

 
 فیٍٕۀذ وردووە؟(ٔۆویبی)ئێىە چ ئەزِىؤێىتبْ هەیە ٌەگەي : ئىٔسەرە تطبیت

 
ئێّە ٔۆویب وەن خبوۀگبری غەڕۀگێس دۀبضیٓ وە . ئەٌىترؤی وبردەوبت، ثەرەو خراپی چىوەٌەو وبتەوە وە ٔۆویب وەن خبوۀىبری : وەاڵَ

ئەَ هەڵطىوەوتە ثەرەو رەفتبری تىٔذ ٌەگەي ورێىبراْ . ریسیىۆی گەورەو هۀذێ جبر ترضٕبن ثۆ داثیٕىردٔی ثبزاڕی فرۆغتٕی ئۀجبَ داوە
 .و فەرِبٔجەرەوبٔی، ثردووە

 
 تب چ رادەیەن؟: 
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ِرۆڤ دەثێ ثسأێ وە ثۆ چۀذ ضبڵێه دەچێ، وۆِپبٔیبی ٔۆویب زۆر وەَ ٌە فیٍٕۀذ ثەرهەِذەهێٕێت و دەِێىە وبرگەوبٔی ثۆ دەرەوەی  :وەاڵَ
چیتر پەیىۀذی ِىڵىبیەتی ٔۆویب فیٍٕۀذی ٔییەو ٔیىەی . وەاڵتەوە گىاضتىوەتەوەو ٌەالیەْ خبوۀىبری ضبٔەوییەوە ثەڕێىەدەثرێت

ٌەفیٍٕۀذا تۀهب وەرتی .  دەضتی خبوۀىبرە ئەِریىییەوبٔەو تۆرەوبٔیػی ضٕىورە ٔبضیىٔبٌەوەی ثەزأذووەخبوۀذارێتییەوەی، ثە
 . گەغەپێذەرأی ضیطتێُ، پالٔذأەراْ و ثەڕێىثەراْ، وبردەوەْ

 
عیذا چۆْ رۀگی ئبیب ئەوە ٌە وال. دۀىوضٓ(ثەرپرضیبرییەتی وۆِەاڵیەتی)ٔۆویب ٌەضەر ضبیتە جیهبٔییەوەی غتی جىاْ ٌەثبرەی: 

 داوەتەوە؟
 

دووهەِیع ئەوەی ٌەثبرەی ثەرپرضیبرییەتی . ِرۆڤ دەثێ یەوەَ جبر ثڵێ وە ئەوەی ٌەضەر ضبیتەوەیبْ ثاڵووراوەتەوە زۆر وۆْ ثىوە: وەاڵَ
ثبرەی ٔبوەڕۆوەوەی وۆِەاڵیەتی ٔىوضیىیبٔە، ٌەو جۆرە لطەزٌی و زاراوأەْ وە ٌە راضتیذا ثەغێىەیەوی وۆٔىریت ٔۀىوضراوْ ؤبتىأیٓ ٌە

ٌێرەدا هەوڵذەدەْ پیػبٔی ثذەْ چی . ٌەثبرەی پرضی ژیٕگە: ٌەراضتیذا ٔۆویب تۀهب ٌەیەن غتذا هەڵىیطت وەردەگرێ. ثەدواچىوْ ثىەیٓ
ٌە هەِىو . ٌەراضتیذا ٌەثبرەی وێػەوبٔی تر هیچ هەڵىیطتێىیبْ وەرٔەگرتىوە. دەوەْ تب ثەردەواَ رێگری ٌە پیطىردٔی ژیٕگە ثگرْ

فتىگۆوردٔی پێىهبتە تبیجەتییەوبْ ٌەثبرەی وبرەوبٔی ٔىویب ٌە فیٍٕۀذ ئەوەیە وە ثە ضیبضەتی ثێىبروردْ ٌە فیٍٕۀذ، ِبفی وبروردٔی گ
 .پێػێٍىردووەو ئەَ ضیبضەتە ٌەپێٕبو ئەوپەڕی لبزأج ٌەضەر ئبضتی جیهبْ جێجەجێ دەوەْ

 
دسثّبْ ٌەثبرەی ٍِّالٔی ٔبو یەوێتی ئۆروپب گفتىگۆِبْ ورد، ئێّە ئێطتب وەن وەن چۆْ ٌە وۆٔفرأطە جیهبٔییەوەی هەژدەِیٓ وۆٔگرەی : 

ثبثەتێىی ئەوتىێً، رووثەڕووی ٌۀبوثردٔی ِبفە وۆِەاڵیەتییەوبٔیٓ رووثەڕویٓ وە ٌەالیەْ یەوێتی ئۆروپبوە ٌە ثىاری یبضبی وبر، 
تبیجەتی وۆِپبٔیب ثبٕٔبضیىٔبٌەوبْ، هەڕەغەی ٌۀبوثردٔی وە، جێجەجێذەوەْ ثەو ٔەخػبٔە، یەوێتی ئۆروپب و ثە(Flexicurity)ثۀبوی

ثە ثڕوای ئێىە چ پرضیبرێه یبْ تەدثیرێىی ضیبضی یبْ ئەڵتەرٔبتیڤ هەیە تێگەیػتّٕبْ تب خەثبتی ضیبضیذا . ِبفی ورێىبرەوبْ دەوەْ
 گەغەیبٔپێجذەیٓ؟

 
اثیٕی وۆِەوە دراوییەوبٔی یەوێتی ئۆروپب و ٌەضەر ئبضتی دەثێ ثە ٔىوضراو د: هەر ئێطتب دەضتجەجێ داوایەوی ضێٕتراڵُ هەیە: وەاڵَ

دەثێ ئەو داخىازییە جێجەجێ ثىرێ تب ئەو . ٔبضیىٔبي ٌە رێىىەوتٕەوبٔی وبروردْ ثىەیٓ و وۆِپبٔیبوبْ غىێٕی وبرەوبْ، ٌۀبؤەثەْ
 . وۆِەوبٔە تۀهب ثۆ ثەرفراوأىردٔی ثىاری ضترووتىرە گەغەضۀذووەوبْ ثەوبرثهێٕرێت

 
ثەثڕوای ئێىە چ . دواییذا ئێّە وەن ژٔبْ و پیبوأی وۆِىٔیطت ثەرپرضیبرییەتیّبْ هەیە ثۆ رێىخطتٕی ثەرگری خەثبتی جیهبٔیٌە: 

الیۀێىی گرٔگ هەیە وە ئێىە ٌەضەرووی ضٕىورو ضترووتىری  وەاڵتەوبّٔبْ رووثەڕویبْ ثجیٕەوە؟ ئێّە دەتىأیٓ چی ثىەیٓ ثۆ ئەوەی ئەو 
 ىراو ثۆ ٔۆویب ٌە ثىخُ، رۆغٓ ثىەیٓ؟تىأبیبٔە زەق و هەضت

 
دیبرە . یەوەَ ئەروی وۆِىٔیطتەوبْ ٌۀبو ضۀذیىبوبْ ثەدووثبرەیی ثیڵیٕەوە وە ئەوەی ثەتۀیب خەثبت ثىبت، ثە تۀیبظ دەِرێ: وەاڵَ

تىأبی رێىخطتّٕبْ  ٌەوێ، واتە ٌەو وبرگە ثبٕٔبضیىٔبالٔە وە. ِەضەٌەوە پرضیبری ضیبضی و ئیذۆٌۆژی ئێطتبی خەثبتی چیٕبیەتییە
ئەِە ِبٔبی ئەوەیە ثۆ ّٔىؤە پەیىۀذی راضتەوخۆ ٌۀێىاْ .  هەیە، ئەَ تێگەیػتٕە ثەغێىەیەوی عەِەٌی و ضیبضی جێجەجێ ثىەیٓ

 .وۆِىٔیطتەوبٔی ئێرە و فیٍٕۀذ درووضت ثىەیٓ وە ٌە هەِبْ وۆِپبٔیب وبردەوەْ
هیچ جیبوازییەن ٔییە چ ٌە  -یٓ ثۆ ٔىێٕەرایەتی ضۀذیىبیی ٌەضەر ئبضتی ئۆروپبدووهەَ ئەروّبْ ئەوەیە ثە غێىەیەوی ثەهێستر وبر ثىە

ضەر ئبضتی ئۀجىِۀەوبٔی وبرگەوبٔی ئۆروپب یبْ ٌە ضبیەی ضۀذیىبوبٔی ئۆروپب، ئێّە دەثێ خەثبت ثۆ  ِبفە ثٕەڕەتییەوبٔی وبروردْ  
بٕٔبضیىٔبٌەوبٔی ئبضٕطبزی هەثىو، ئەوا دەثێ پەیىۀذی ثە ثىەیٓ و جێگیریبْ ثىەیٓ؛ ئەگەر ِەضەٌەوە پەیىۀذی ثە وۆِپبٔیب ث

 .ضۀذیىبی ئبضٕطبی و یەوێتی ورێىبرأی ِەعذۀچیبٔی ئۆروپبوە ثىەیٓ
گرٔگ ئەوەیە ٌەَ وبرە، ضەرەداوەوە ثەدەضتی ضۀذیىبیەوی ٔیػتّبٔی ثێت ثۆ وۆِپبٔیبیەوی ثبٕٔبضیىٔبي ٌەئەضتۆ ثگرێ و زأیبرییەوبْ و 

 . ت رێىجخبتتىأبوبٔی خەثب
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ضىپبضتبْ دەوەیٓ ثۆ ئەَ . ئێّە دەثێ ٌە ئۆروپب، پێىڤە گەغەثذەیٓ ثە تۆری ثەرگری دژ ثە زوڵّىبری وۆِپبٔیب زٌهێسەوبْ: 

 ...ضىپبضی هبتٓ و ئبِبدەثىؤتبْ دەوەیٓ و ٌە وبٔگبی دڵّبٔەوە ضەاڵو و هبپػتیّبْ ثە هبوڕێیبْ ثگەیۀٓ...گفتىگۆیە
 .                     ضبزداوە( UZ-ئىٔسەرە تطبیت)وە ثۆ هەفتۀبِەی(Ceren Young)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ

               

 
 Claudio Grassioگفتىگۆ ٌەگەي 

 .(یەوێه ٌە داِەزرێٕەرأی ریفۆٔذاتطیىْ وۆِىٔیطتب ٌە ئیتبٌیب)
 

 
 چییە؟"2008غىعیجىوْ ٌە ضبڵی "ِبٔبی

، خۆیی 1991/1992پبظ ئەوەی دسثی غىعی ئیتبٌیب ٌە ( PRCٔذاتطیىٔی وۆِىٔیطتبریفۆ)یەوێىە ٌە داِەزرێٕەرأی(ضبڵ52)والودیۆ
ثۆ ضیٕبتۆر هەڵجژێردراو ئیّڕۆ ئۀذاِی ضەروردایەتی 2006ٌە (. ئیّیٍی رۆِبگٕب)ثىوە ثە ضىرتێری ٔبوچەی 1993تىأذەوەو ٌە ضبڵی 

 (. غىعیجىوْ-Essere Comunisti)ریفۆٔذاتطیىٔە و رێىخەری گەورەتریٓ رەوتی ٔێى دسثە چەپەوبٔە ثۀبوی
 ِبٔبی چییە؟2008غىعیجىوْ ٌە : پرضیبر

 
ضیطتێّی ضەرِبیەداری زۆر ثە روؤی ٌەضەر : ِٓ ثەَ غێىەیە دەضتپێذەوەَ ثۆ ضەٌّبٔذٔی. ئەِە پرضیبرێىی ٌەرادەثەدەر زۆر وردە: والودیۆ

أج وەڵەوە دەوەْ ثەوەی هێسی وبر دەوڕْ و ئەوأەی هێسی چەلجەضتٕی وۆِەالیەتی راوەضتبوەو ئەِەظ جىداوبری ٌۀێىاْ ئەوأەی لبز
وۆِىٔیطتەوبْ ٌەدایىجىوْ ثۆ ئەوەی ثجٓ ثە ٔىێٕەری ضیبضی . وبریبْ دەفرۆغٓ و ضىپبش ثۆ ثەهبی ئبثىوری ژیبْ، وە داْ ثەَ الیۀە دۀێ

ٔە دەدەیٓ وثەغێىەیەوی گىٔجبو ثۆ ئەَ ئبِبٔجە ٌەضەر ثٕەِبی ئەَ ٔىێٕەرایەتییە هەوڵی گۆڕأىبری غۆڕغگێڕا. الیۀی دووهەِی وۆِەڵگب
وۆِىٔیسَ زیبتر پێذاویطتییەوی ثىٔیبدگەرأەیەو ِەضەٌەیەوە . ِٓ ٔبِەوێ ئەَ ثۆچىؤە وەن ثۆچىؤێىی ئەثطتراوت دەروەوێ. وبردەوەیٓ

پێػەوەی دەیجبت و ِەرجەوبٔی گەغە هۀىوەیی پێىیطتە و ٌۀبو خىدی غێىەی ئەَ ثەرهەِهێٕبٔەیە وە پڕاوپڕ ٌۀبو ٔبوۆوییەوبٔیەوە ثۆ 
ٌە هەروىێ لۆٔبغێىی ِێژوویی ٌە ئۆروپبی رۆژئبوا ثژیٓ وە تێیذا هێسی ثەرهەِهێٕبْ ثەچڕی  -ئیّڕۆ ئێّە. ثە ثەزأذٔی دەدا

. ىجخەْثۆیە گرٔگ و پێىیطتە وۆِىٔیطتەوبْ ٌە غێىەی دسثێه خۆیبْ رێ. چىارچێىەی ضیطتێّەوەی وەن خۆی دەِیٕێتەوە -گەغەیپێذەدرێ
ئەوەیە ثۆ ئەَ ئەروە پێگەیػتىوەو دەثێ ثەگػتی ثۆ جیهبٔی وبر ثڕوأیٓ و ٔىێٕەرایەتی چیٕی خىارەوە ثىەیٓ (ئیطێرە وۆِىٔیطتی)ِبٔبی

 . وثۆ ئەو ئبِبٔجەوە وبرثىەیٓ وە ئەَ ضیطتێّی ئبثىوریە ثگۆڕیٓ
 

دسثی چەپ 4وە ٌە دیطتەِجەر ٌە ( چەپی پەٌىەزێڕیٕەیی -ٍیٕۆضٕیطترا ئبروۆث)وۆِىٔیطتەوبْ چ رۆڵێىیبْ ثیٕی ٌە داِەزرأذٔی: پرضیبر
 پێىهبت؟ 

 
ثۆ ثەهێسوردٔی پػتیىأی )وبر ٌەپێٕبو یەوێتی ثىەْ: وۆِىٔیطتەوبْ دەثێ رۆڵێىی دژوار ٌە هبوپەیّبٔی هێسە چەپەوبْ ثجیٕٓ: والودیۆ

یەوەِیبْ تب . وە، یەن ٌە یەویبْ جەوهەریترْهەردوو ئبِبٔجە. و ضەرثەخۆیی خۆغیبْ ثپبرێسْ( هەڵىیطتی چەپ ٌۀبو وۆِەڵگب
. ضیبضیبٔە ٌەضەر ئبضتی پەیىۀذی راضتەوخۆی هێسەوبْ رووثەڕووی راضتەڕەو و ِۆدیراتەوبْ وە وەرتی دسثی دیّىوراتٓ ثجیٕەوە

یەوبٔی ٌە وەاڵت و دووهەِیبْ تب روأگەی درێژخبیەْ ثە وراوەیی ثهێڵیٕەوە وە ئبِبٔجە ضەرەوییەوەی وۆِىٔیسِەو ٌەژێر وبریگەری
 .دەزگبوبٔی ثەرفراواْ ثجێت

 
ثۆچی تۆ هەڵىیطتەوەیبْ لجىوڵ . هێسی وا هەیە دەز ٌە ثیٕیٕی داش وچەوۆظ ٔبوەْ( ضیٕیطترا ئبروۆثٍێٕۆ)ٌۀبو ریسەوبٔی: پرضیبر

 وەن فراوتطیىٔێىی چەپ چبالوی پبغّبوەوبْ ٔییە؟( ئیطیری وۆِىٔیطتی)ٔبوەیت و ثۆچی
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أە ئەو هێسە ضیبضییبٔەْ وە ثیروثۆچىؤی ضۆضبیٍذیّىورات یبْ ئیىۆٌۆگیبْ  هەیە وخۆیبْ ٌە ترادیتطیىْ و وٍتىوری دیبرە ئەو: وەاڵَ 
 .ضیبضی وۆِىٔیطتەوبْ، دوور رادەگرْ و ثەَ ضّجىٌە ٔبِۆْ

ۆٌەوەیبْ هەڵذەگرْ، ثەراِجەر ثەوە غەرعییەتی وەِتریبْ ثەدەضتەوەیە وە ٌەثبرەی ضّجۆٌێىی هبوثەظ، وۆِىٔیطتەوبْ دەضت ٌە ضّج
گەورەتریٓ )ثەاڵَ ضەوز و ضۆضیبٌذیّىوراتەوبْ ثۆیبْ هەیە دەضت ٌە ضّجۆٌەوبٔیبْ هەڵٕەگرْ یبْ ثەغی زۆری ضەروردایەتی دسثەوەِبْ 

 .ثەرزثىرێتەوە(Emblem)، پێیبْ دأەگرت ٌەضەر ئەوەی ضّجۆٌی دسة ٌە(دسثە هبوپەیّبٔەوبْ
ثە داش و چەوىظ دەوەیٓ و ئەوتىاٌتێتی ٌە هەِىو ئەوأی ترو وەن چبالوی ئەوأەی ِبؤەتەوە، ثەجیب ٌەوأە ئێّە داْ ثە غبٔبزیّبْ 

ٌەالیەوەوە ثەروؤی رەگىڕیػەِبْ دیبری و ضەرچبوەوەِبْ رۆغٓ دەوبت و ثەغی زۆری ِێژوویەوی پڕ : ئەِە دوو ثەهبی هەیە. زیبترە
ٌەالیەوی ترەوە وبری ِبددی و پێذاویطتییەوبٔی ثۆ . ەدوای خۆِبٔذا هەیەضەروەرییە ٌە ثەرگری تب خەثبتی ثسووتٕەوەی ورێىبری وە ٌ

 ...راگرتٕی ٌۀبوۀذی ٔەخػە ضیبضییەوەِبْ و دەروەوتّٕبْ ثەدەضتەوە دەدات
 

 Rosso Vincenzo: ٌە ئیتبٌیبییەوە ثۆ ئەڵّبٔی
 
 
 
 

 
 (وۆِیٕتبتۆر و پطپۆری ئۆروپب)گفتىگۆ ٌەگەي روجێ دو ڤیگ

دوڤیگ پێی وایە دیّىوراضی ٌە ضىیطرا ثەهێسە، ثەاڵَ دەزگب ضیبضییەوبٔی پێىیطتی هۀىوەیی  روجێ
 .ثە ریفۆرَ هەیە

 
 

 دەثیٕٓ؟10/12/2008ئێىە چۆْ هەڵجژاردٔی دىىِەتی فیذڕاڵی ٌە رۆژی: پرضیبر
هەڵجژاردٔی یەن دسة ِەضەٌەیەوە . ، دا(راضتڕەوی تىٔذڕەو)پبڵێىڕاوەی دسثی گەي 2دۀگێه ٔەثێ، هەِىو پەرٌەِبْ دۀگیبْ ثە : وەاڵَ

 . ٌەضەر ئبضتی جیهبْ دەگّۀە
 

 ...ثیبٔىەوەیبْ ثۆ ئەَ ِەضەٌەیە ئەووە وە گىایە ٔىلطبٔی هەثىوە ٌە ٔىێٕەرایەتی دسثی گەي: پرضیبر
ەو هەِىو دسثەوبْ ِبفی گریّبٔەیەوە وە دىىِەتێىّبْ هەیە، ٔىلطبٔی ٌە ٔىێٕەرایەتی هەی" ٔىلطبٔی ٌە ٔىێٕەرایەتی"دەثڕیٕی: وەاڵَ

یەوطبٔیبْ هەیە ثۆ پڕوردٔی وىرضییەوبٔی ئەو دىىِەتە وە ٌە دەوت ئۀذاَ پێىهبتىوەو ئەِەظ ثە پػتجەضتٓ ثە ژِبرەی وىرضییەوبٔی 
ك ٌە جبراْ ضیبضەت ٌە ضىیطرا ٌەضەر تەواف. ثەاڵَ ِەضەٌەوە ثەو غێىەیە ٔییە. دسثەوە ٌە پەرٌەِبْ یبْ ثەغەوەی ٌە دۀگذأی گػتی

ە، و ئەگەر الٔی وەِی رێىىەوتٓ هەثێ، دەتىأٓ ثگەْ ثە (رێىىەوتٓ)وراوە وئەَ وغە التیٕیە ِبٔبی( Consensus)ثۆچىؤەوبْ
 . وىرضییەوەی دىىِەت7رێىىەوتٕێه ضەثبرەت ثە داثەغىردٔی 

 
. ، ثە تەڵخی دەثیٕرا(2007-2003ٌەوەزیری دادو پۆٌیص )ٌە دەرەوەی وەاڵت، وێٕەی ضىیطرا ٌەضەردەِی وریطتۆڤەر ثٍىخەر: پرضیبر

 ئىٌی ِبورەر چی دەگۆڕێ؟"دەضەاڵتی"ئبیب ٌەضبیەی
ٌەوبتی هەڵّەتی )وەزیرێىّبْ دەثێت ٌە راثردووی ژیبٔی ضیبضیذا، ثەرپرش ثىوە ٌە پۆضتەرگەٌێه وە ثەڕوؤی هبٔی خەڵىی داوە: وەالَ

ثەاڵَ راگەیبٔذٔەوبٔی . هۆیەن وە ٌە دەرەوەدا ِەترضی درووضت ثجێئەِە ثىوە . ثۆ هەضتی رەگەزپەرەضتی(هەڵجژاردٔەوبْ ثۆ دسثی گەي
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ئەڵّبٔیب ٌەثری ئەوە، پێیبْ داگرت ٌەضەر هەڵٕەثژاردٔی وریطتۆڤەر ثٍۆخەر وە ثە ثۆچىؤی رۆژٔبِۀىوضە ئەڵّبٔەوبْ، چیتر هیچ 
 . رۆڵێه ٌە ضیبضەتی ضىیطری ٔبگێڕێ

 
 وٕبردەگرێ؟ئبیب ثٍۆخەر ئێطتب ٌە گۆڕەپبٔی ضیبضی : پرضیبر
وەن ضەرۆوی دسثی گەي ٌە وبٔتۆٔی زیىرر یبْ تۀبٔەت ( ِبورەر)ٔبتىأیٓ چبوثڕیٕی ثٍۆخەر ثۆ جێگب پڕٔەوراوەوەی. گۆِبُٔ هەیە: وەاڵَ

زیبتر درێژە ثذا ثە هەڵگرتٕی خەرجی هەڵّەتەوبٔی دسثی (وەن ٍِیبردێرێه)ٌەوأەیە ثٍۆخەر . دەضتىەوتٕی ئەو جێگبیە، ثەدوور ثسأیٓ
 . ەيگ

. ٌە ضباڵٔی داهبتىو پێىیطتیّبْ ثە غەفبفییەتێىی زیبتر دەثێ ٌەثبرەی خەرجپێذأی دسثەوبْ ٌەوبتی هەڵّەتەوبٔی هەڵجژاردْ
ئەوە ثە ٔبتۀذرووضت دەزأُ وە وەضبٔی خبوەْ ضەروەتێىی زۆر . چبوەڕوأیّبْ ثۆ ٔۆژۀىردٔی دەزگب ضیبضییەوبّٔبْ، درێژەی وێػب

ژەیەوی گەورەو ثەغێىەیەوی ٔهێٕی وبرتێىردٔیبْ هەثێت ٌە ضیبضەتەوبّٔبْ، ثەتبیجەتی ئێطتب ٌە وبتی لەیرأی تىأبیبْ هەثێت ثە رێ
 .دارایی

 
ٌە چۀذیٓ وەاڵتی ئۆروپی، ضەروەوتىوترْ و زۆرجبر ٌەدەرەوەی وەاڵتذا، ثٍۆخەر ( گەٌییەوبْ)ضیبضییە راضتڕەوە غەعجەوییەوبْ: پرضیبر

 ئەو ثەراوردوردٔبٔە چۀذە وردْ؟. ەرٌطىۆٔی ٌە ئیتبٌیب، ثەراورد دەورێثە ٌىپبْ ٌە فەرۀطب یبْ ث
گەٌییەوبْ غێىازی جۆراوجۆریبْ هەیە و ثەثڕوای ِٓ ٔبورێ ثەراوردی راضتەوخۆ ٌۀێىأیبْ ثىەیٓ، گەرچی راضتڕەوە گەٌییەوبْ : وەاڵَ

پیبوێىی ثەهێس و زۆر ضەروەتّۀذە وە  داراییەوی زۆر ثەوبر ٌەضەر هەِبْ ثٕەِب داِەزراوْ و ثەغێىەیەوی ئبضبیی وێىچىؤیبْ ٌە ثىؤی 
هەروا وێىچىؤێىی تر ٌە هبوپەیّبٔی ثبثەتیبٔە ٌۀێىاْ گەٌییەوبْ و . دەهێٕێت ثۆ درێژەپێذاْ ثە ضیبضەتە تبیجەتەوەی خۆی

دەوەْ و ٌەثری ضیبضەتی چبرەضەری  هەردووویبْ ثەهەِبْ غێىە وبردەوەْ، واتە چبرەضەری ضبدە پێػىەظ. رۆژٔبِەگەری ورووژأذْ هەیە
 .ِبِٕبوۀذی، جەخت ٌەضەر ٍِّالٔی دەوەْ و ثەرگی ضۆزداریبٔە ٌەثەر ضیبضەت دەوەْ

 
 ئبیب ئەو وەاڵتە ٌە هەڵەوبٔی فێرثىوە؟. ٌە ئەڵّبٔیب ضیبضەتّەداری راضتڕەوی ٔبضراو ٔییە: پرضیبر

 
ِٓ پێّىایە هبتٕی ثەخێرایی وەضبیەتییەوی . تەو ئەِەظ غتێىی تۀذرووضتەهێػتب ئەڵّبٔیب ٌەژێر وبرتێىردٔەوبٔی غۆوی ٔبزییە: وەاڵَ

ئیّڕۆ دیّىوراضییەت ٌە ئەڵّبٔیب زیٕذووەو ثبغتریٓ وێٕبوردٔە ثۆ وەاڵتێه ٌەثبرەی خۆی . ثەهێس ٌەرێسی راضتڕەوەوبْ، تەضەور ٔەوراوە
-ئەگەر وەاڵتێه هەثێت ثىوە ثە دیّىورات. تىورەوبٔی جیهبْهەروا دەضتىوری ئەڵّبٔیب یەوێىە ٌە ثبغتریٓ دەض. ثە جیهبْ پیػبٔی ثذا

و رۀگە وەن دەضەاڵتە دیّىوراضییەتەوبٔی تر ٌە وێػەو هەڵە، ثٕبڵێٕێ، ثەاڵَ ٌە ٔبوەڕۆوذا داثەغىردٔێىی -ثەغێىەیەوی زۆر تۀذرووضت
 .ثبظ ثۆ دەضەاڵت دەڕەخطێٕێت و رێ ٌە خۆثەزٌسأی دەگرێ، ئەوا ئەو وەاڵتە ئەڵّبٔیبیە

 
 ضىیطرا دەز دەوبت خۆی وەن ّٔىؤەیەن ثۆ دیّىوراضی پێػىەظ ثىبت، ثەاڵَ دەتىأیٓ چی ٌە ئەڵّبٔیبوە فێر ثجیٓ؟: پرضیبر
ٌە ضىیطرا دیّىوراضییەتێىی ثەهێسِبْ هەیە، ثەاڵَ ٌە الوازی ضەروەری یبضب دۀبڵێٕیٓ، چىٔىە تىأبی گۆڕیٕی . ضەروەری یبضب: وەاڵَ

- پێػێٍی دەورێ-هۀذێ جبریع ثەڕێگبی راپرضی گػتیػەوە -وبٔی دەضتىوری فیذڕاڵی هەیەهەر ِبددەیەن ٌە ِبددە
 .  وٌەثەر ئەوەی دیّىوراضییەتێىی ثەو ئۀذاز ثەهێسەِبْ هەیە، ضەروەری یبضبو پبراضتٕی ِبفە ضەرەتبییەوبْ ٌەثیردەوەیٓ

ی دسثی گەٌەوە یبْ ثەپیػتىأی ٌێىردووەو  ِبفی ِرۆڤ ٌیطتێىی دوورودرێژ هەیە ٌە دەضتپێػخەری دژ ثە دەرەوییەوبْ وە ثە دەضت
دەضتپێػخەری ِسگەوت وە دەیبٔەوێت داِەزرأذٔی ِسگەوت لەدەغە ثىەْ، رووثەڕووثىؤی ئبزادی ئبیٕە و دەضتپێػخەری . پێػٍذەوەْ

، ثەڵىى وەضىوبرەوبٔیػیبْ و ئەِەظ راگىێسأذْ وە داوادەوەْ ٔەن تۀهب ئەو دەرەوییبٔە ٌە ضىیطرا دەرثىرێٓ وە تبوأیبْ ئۀجبِذاوە
هەروا ثەثێ گىِبْ . زۆر ثەتىٔذی پەیىۀذی ثە ثەوۆِەڵ ضساداْ ٌەالیەْ رژێّی ٔبزییەوە هەیەو ئەِە دژ ثە هەِىو ِبفە ِرۆییەوبٔە

 .دەتىأیٓ ٌە پبراضتٕی ِبفە ضەرەتبییەوبْ ثەو غێىەیە وە ٌە ئەڵّبٔیب پەیڕەو دەورێ، فێرثجیٓ
 

 ّىوراضی راضتەوخۆی ضىیطری هبٔذەرە ثۆ ثسووتٕەوە گەٌییەوبْ؟ئبیب دی: پرضیبر
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ثەپێچەوأەی چۀذیٓ وۆِەڵەی راضتڕەوی گەٌی ٌە . ثەڵێ، ثەاڵَ ثسووتٕەوە گەٌییەوبْ ٌە غیبثی دیّىوراضی راضتەوخۆغذا هەیە: وەاڵَ
ٌە ضىیطرا وۆِەڵەیەوی . ری دیبری ثىەیٓئۆروپب، ثەهۆی پێىهبتی ضىیطری، ٔبتىأیٓ ٔبضٕبِە رەگەزییەوەی ثسووتٕەوەی گەٌی ضىیط

 .ئەتٕی ضىیطری ٔییە، چىٔىە ئێّە ئىِەتێىیٓ فرە وٍتىورو زِبٔیٓ
-گەٌییە ضىیطرییەوبْ زیبتر خۆیبْ ثە راڤەوردٔیبْ ثۆ دیّىوراضی رەهب، دۀبضێٕٓ و دەڵێٓ وە هەر غتێه ضٕىور ثۆ ئبزادی گەي داثٕب

ئەَ هەڵىیطتە ٌە ٔەثىؤی هبوضۀگی ٌۀێىاْ دیّىوراضی و ضەروەری . ێی لجىوڵ ٔییەِەضەٌەیەوە هەرگیس ج-گەرچی زۆر وەِیع ثێت
ثەِەثەضتەوە هەِىو گەورەو ثچىوێه ثۆ (داِەزرێٕەرأی وۆٔفیذڕاڵی ضىیطری)رێىەوت ٔییە وە ثبپیرأّبْ. یبضبوە ضەرچبوەی گرتىوە
وراضی رەهب ثباڵدەضت ثجێ، ئەوا رۀگە وەِبیەتییەوبْ رووثەڕووی ئەگەر دىىِەتێىی غەعجەوی رەهب یبْ دیّى. ثڕیبری گەي گەڕأذووەتەوە

ئەو گەٌییبٔە وە ثە ثەهب ضىیطرییەوبْ پرۆتێطت دەوەْ، . داڕوخبْ ثجٓ و رێىخطتٕی ضیبضیّبْ ویطتىیەتی خۆی ٌەَ گریّبٔەیە الثذا
 .دەضت ضپیٓ ٌەثەراِجەر ئەَ ٔەریتە ضىیطرییە گرأجەهبیە

 .      ْ غبٔذا ثۆ ضىیص ئۀفۆ ضبزیذاوەئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ ضىزا
       

 
 

 .چیٓ ثەرەو وىێ گەغەدەوبت
( ئۀگٍص-ِبروص)یەوێه ٌە رێىخەرأی وۆٔفرأطی ٔىوضیٕگەی وۆِەن(هێرِبْ وۆپ)گفتىگۆ ٌەگەي

 .ٌەثبرەی چیٓ
 

 
ئبیب ئەِە . ىەوە رێىخراوەٌە زأىۆی ِبرثۆرگ وۆٔفرأطێه ٌەثبرەی وەاڵتی چیٓ، ٌەالیەْ ئێ13/4/2008-12ٌە : ئىٔسەرە تطبیت

 ثەرپەرچێىی خێراییە ٌەضەر دیپبتی ئەوتىێٍی تجت؟
 

. یع دەورێ(تجت)ٔەخێر، ٔىوضیٕگەوەِبْ ٔبتىأێت ثەو خێراییە، ثەرپەرچ ثذاتەوە، ثەاڵَ ثەدڵٕیبییەوە ثبضی پرضیبری: هێرِبْ
 .وە ثڕیبری ٌەضەردرا(MES)رێىخطتٕی وۆٔفرأطەوە ٌە ضیپتێّجەری ضبڵی راثردوو ٌەالیەْ ضىرتبرییەتی

 
 هۆی رێىخطتٕی ئەَ وۆٔفرأطە چییە؟: ئىٔسەرە تطبیت

 
 .ثبثەتی و وەضبیەتی: چۀذ هۆیەن هەیە: هێرِبْ
وۆِبری گەٌی چیٓ تۀهب زۆرتریٓ دأیػتىأی ضەرزەِیٕی ٔییە، ثەڵىى گەورەتریٓ وەاڵتە ٌەالیەْ دسثی وۆِىٔیطت دىوّڕأی : یەوەَ
هەرەضیبْ هێٕبو 1991-1989ثەلەت هەِىو دأیػتىأی وەاڵتبٔی پبوتی وارغۆ وە ٌە -ْ(چیٓ)ٔیػتەجێیٍِیبر 1،3ئێطتب . دەورێ
هەروا زۆرثەی هبوڕێیبّٔبْ دەزدەوەْ زأیبرییبْ زیبدثىەْ و هەروا ئەو . ٍِیىْ ِرۆڤ، گەورەترە11جبر زیبتر ٌە وۆثب ثە 100

 .ِیذیبٔبٔە وە ٌە ئێّەوە ٔسیىٓ
ضۀذٔە ئبثىورییە ثەهێسەوەی ثىوە ثە گرٔگتریٓ وێجروێىەرو ضەرۀجڕاگێػتریٓ ثبزاڕ و ثبزرگبٔی و وبری چیٓ ثە هۆی گەغە: دووهەَ

 .هەروا ثەجیب ٌەوەی ِرۆڤ چۆْ ضیطتێّە وۆِەاڵیەتییەوەی هەڵذەضۀگێٕێ-هبوثەظ ٌەگەي دەوڵەتە ئیّپریبٌیطت و پیػەضبزە گەورەوبْ
ئەگەر ئێّە ئەروەوبّٔبْ . غىێٕی تەِبغەوەر و ٌەئبضتی ضیبضیع ٌەضەرجەِێىی خراپثەهۆی یبری ئۆٌۆِپیب ٌە ئۆغطت دەثێتە : ضێهەَ

 .جێجەجێ ٔەوەیٓ، ٔبتىأیٓ ٌەثبرەی گەغەضۀی رووتێىردٔەوە، وەاڵِّبْ هەثێت
 

 .تۆ ئبِبژەت ثە هۆیەوی غەخطیع ورد ثۆ رێىخطتٕی وۆٔفرأطەوە: ئىٔسەرە تطبیت
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 ثٍىِجێرگ ٌەپێٕبو ٌێىۆڵیٕەوەوردْ، ٌە ضەفەرێه وە ٌەالیەْ هبوڕێ پێىەوە ٌەگەي گیسیال2007ٌە یىٔی: هێرِبْ
ضەفەرەوەِبْ ثە . زۆرثەی ثەغذارثىواْ چەپی ئەِریىی ثىوْ. رێىخراثىو،  ثۆ چیٓ ضەفەرِبْ ورد(ئێرڤیٓ ِبروىیت)ئەِریىییەوەِبْ

ثبغىوری رۆژئبوای وەاڵتەوە وە تب رادەیەن وۆٔفرأطێه ٌە پەویٓ ٌەثبرەی ئبثىوری ثبزاڕی ضۆضیبٌیطتی و پبغبْ ثەرەو ثبغىور و 
ٌەوأە و پێػی هەِىویبْ دأیػتىأی ٔبوچەی تجت و پبغبْ ثەرەو غۀگهبی رۆیػتیٓ و ٌەوێػذا ثەغذاریّبْ ورد ٌە وۆرگ  -دواوەوتىوە

ٌە ٔبوۆوی؛ ٌەضەر وەاڵِی ٌە ضەفەرەوەِبٔذا گفتىگۆیەوی زۆرِبْ ورد وە پڕ ثىو . غۆثێه ٌەگەي ِبِۆضتبیبٔی  لىتبثخبٔەی دسثیع ورد
پبغبْ پێػٕیبرَ ورد ٌەضەر . هەر پرضیبرێه، دوو پرضیبری ٔىێ ضەریهەڵذەدایەوەو پێػی هەِىو غتێه وەن ثڵێی ثەهۆی خۆپەرەضتیّبْ

 هەڵجەت ٌەثەر خبتری ِٓ ٔب، ثەڵىى ٌەثەر هۆی. ئەَ وۆٔفرأطە رێىجخرێ و ئەوأیع پێیبْ پبظ ثىو( MES)هبوڕێیبٔی ثەرپرضبْ ٌە
 . ثبثەتیبٔە وە پێػتر ٔبوِبْ هێٕب

 
 خبڵ ضەرەوی وۆٔفرأطەوە چییە؟ : ئىٔسەرە تطبیت

 
ثبیەتێىیبْ ٌە ثبرەی ضیبضەتی دەرەوی چیٓ و ثەتبیجەتی الیۀی ئەو . وەن ثیٕیّبْ، ٌە چیٓ وێػەی ٔبوەوی گەغەضۀذْ هەیە: هێرِبْ

ی رۆڵی چیٓ ٌە ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ یبْ ضیبضەتی ئبثىورییەوەی ٌەگەي هەروا دەزَ دەورد وەضبٔی تر ٌەثبرە. ضیبضەتە ٌە ئەفغبٔطتبْ
دەرەوە، ثۆ ّٔىؤەی ٌەگەي ئەِریىبی التیٓ یبْ ئەفریمب ثەغذاری ثىەْ، ثەاڵَ ِرۆڤ ٔبتىأێ ٌە وۆٔفرأص و ٔیىێه هەِىو غتێه 

وٌەدواییذا هەِىو گىتبرەوبْ ثۆ روؤىردٔەوە و . دەورێٌەثبرەی فیً ثذاتە ثەر ثبضىردْ و ٌەراضتیذا ٌەَ دبڵەتە ثبضی فیٍێىی زۆر گەورە 
ئەَ وەاڵتە زٌهێسە ثەرەو گىێ گەغەدەوبت؟ ئبیب ٌەوێ دەضەاڵتێىی ضەرِبیەداری ٔىێ دادەِەورێ وە : تێگەیػتٕٓ ٌەثبرەی پرضیبری

دسثی غىعی چیٓ ٔبوی ٌێ دۀێ ثە  یە وە"ثبزاڕی ضۆضیبٌیطتە"یبْ ئەو ئبثىوری 21ٌەوأەیە زٌهێستریٓ دەضەاڵتی ضەرِبیەداری ضەددەی 
هەِىو وێػە وۆِەاڵیەتی و ٔبوۆوییەوبٔی وە ثەغێىەیەوی رادیىبالٔە ِەرجی ٔبوەوە و دەرەوە لۆٔبغی خۆگىٔجبٔذٔە ٌە ّٔىؤەی 

 ، واتە لۆٔبغێىی پێىیطت ٌەضەر رێگب ثەرەو وۆِەڵگبیەوی ضۆضیبٌیطتی ِۆدێڕْ؟(ٔیپ)ضیبضەتی
 

 1921، ضیبضەتی ئبثىوری ٔىێیە، واتە لۆٔبغی ضیبضەتی ٔبوەوە و ئبثىوری ضۆڤێتی وە ٌە ضبڵی (یپٔ)ِەثەضتت ٌە: ئىٔسەرە تطبیت
 وۆتبیی ثە لۆٔبغی وۆِىٔیطتی جۀگ هێٕب؟

 
 .         دەلبودەق وایە:  هێرِبْ

 
 وۆٔفرأطەوەتبْ وەیەوێت ئەو پرضیبر رووْ ثىبتەوە؟: ئىٔسەرە تطبیت

 
ۆ ئەوەیە زیرەوترِبْ ثىبت ٌە گەڕاْ ثەدوای وەاڵِذأەوەی ئەو پرضیبرە وە ٌەدواییذا ِێژوو دەتىأی وۆٔفرأطەوە ث: ثب ثڵێیٓ: هێرِبْ

 .ثۆِبْ روؤی ثىبتەوە
هیىای ثیٕیٕی چیٕێىی ضۆضیبٌیطتیبْ هەیە، ثەاڵَ داخۆ چیٓ ٌەضەر ئەو : ئەوأەی گىتبرەوبٔیبْ پێػىەغذەوەْ خبڵێىی هبوثەغیبْ هەثىو

 !  ە ٌەپبظ وۆٔفرأطەوەغذا، ثەدبڵ دەتىأٓ رێىجىەوْرێگبیەیە، ٌەَ ثبرەیەو
 

 ٔىوضراەووبٔی وۆٔفرأطەوە ثاڵودەورێٕەوە؟ : دوا پرضیبر: ئىٔسەرە تطبیت
وەن هۆیەوی عەِەٌیع . وە ٌە ِبٔگی یىٌی دەردەچێت، چیٓ ثبثەتی ضەرەوییەتی( ی4/2008ِبروطیطتػە ثٍێتە، ژِبرە)گۆڤبری : هێرِبْ

ضەرەوییە ٌە ٔىوضراوەوبٔی وۆٔفرأطەوە پێىذێت و ٌە چۀذ ِبٔگی داهبتىو ثبثەتگەٌێىی زۆر ثۆ خىێٕذْ،  ثەغی زۆری ئەو ثبثەتە
تۀبٔەت تەواوی دیىۆِێٕتەوبٔی : ِٓ ئبِۆزگبری ئەو وەضبٔە دەوەَ وە ثبیەر ثە چیٓ دەدەْ ثۆ غبری ِبرثۆگ ثێٓ. دەضتذەوەوێت

ئێّە تىبِبْ ٌە هەِىو ئەوأەی ٌە وۆٔفرأطەوە وتبرەوبٔیبْ . زیٕذوو ثگرێتەوەوۆٔفرأطەوە ٔبتىأێ جێگبی ئەزِىؤی گفتىگۆیەوی 
رادەگرْ، ٔىوضیٕەوبٔیبْ وىرت ثىۀەوە تب ِەودایەوی زۆر ثەرفراوأترِبْ هەثێت ثۆ ثیروڕاگۆڕیٕەوەو هەِىویبْ ٌەگەي ثەغذارثىواْ 

 .                        ّٔىؤە ٌە دەوأەوەی جىأی گۀجبٔی ِبرثۆگیهەروا غىێٕێىی گىٔجبوِبْ داثیٕىردووە ثۆ دەوأەوە، ثۆ . دەِێٕٕەوە
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 .ضتیڤبْ هیطیًگفتىگۆ ٌەگەي 
 .(دوا وەضبیەتییە وە ٌە ژیبْ ِبوەو ثەغذاریىردووە ٌە داڕغتٕی جبڕٔبِەی جیهبٔی ِبفی ِرۆڤ)

 
 

 .تی ٌە ئبزادی ثیروڕا دەرثڕیٓضتیڤبْ ضەرەڕای پیری، هێػتب ثەرگریىەرێىی تىٔذڕەوە ٌە ِبفی ِرۆڤ و ثەتبیجە
ثىرێ، ٌە چىارچێىەی دەوتەِیٓ خىٌی فیطتیڤبڵی ژٔێف و  15/3/2009تب  6پێع ئەوەی گفتىگۆ ضەثبرەت ثە ئبزادی ثیروڕا ٌەرۆژی 

روڕا ئبزادی ثی)غریتی دیىىِێٕتبری( هیرۆٔذي)درێژەی دەثێ، دەزگبی راگەیبٔذٔی ضىیطری 15/3/2009تب 6ِىٔتەدای ِبفی ِرۆڤ وە ٌە 
 .   پیػبٔذا(زیبتر ٌە جبراْ ثىوە ثە پێىیطتی

دەروەوت، ثەاڵَ ثەرگریىەراْ ٌە ِبفەوبٔی 1946ٌە جبڕٔبِەی جیهبٔی ِبفی ِرۆڤ ٌە ضبڵی 19ٌە ِبددەی ژِبرە"ئبزادی ثیروڕا"چىِىی
ثە رەخٕەگرتٓ ٌە ئبیٓ دەثێ  ِرۆڤ دەڵێٓ هەڕەغەیەوی ٔىێ رووثەڕووی ئبزادی ثیرو ثۆچىوْ دەرثڕیٓ هەیە وبتێ ِەضەٌەوە پەیىیۀذی

 . وە هۀذێ وەش ثە تەغهیر ثەو ئبیٕبٔە دادۀێٓ
وە "2دورثبْ"ئەِریىبو ئیتبٌیب و چۀذ وەاڵتێىی ئۆروپی تر هەڕەغەی ثبیىۆتىردٔی وۆٔگرەی جیهبٔی دورثبْ دەوەْ وە دژ ثە راضیسِە یبْ

هەروا هەر یەن ٌە ئیطرائیً و وۀەدا ثبیىۆتی وۆٔگرەوەیبْ . رێىجخرێت24/4/2009تب20ٔیبز وایە ٌە غبری ژٔێڤی ضىیطری ٌە ٔێىاْ 
راگەیبٔذو دەوڵەتبٔیتریع رایبٔگەیبٔذ وە ٌەوأەیە ٌە ثەغذاریىردٔیبْ دواثىەوْ ئەگەر  وەاڵتە ئیطالِییەوبْ درێژەیبٔذا ثە پێذاگرت 

 . ٌەضەر فبیٍی رۆژهەاڵتی ٔبویٓ ٌەضەر ضەپبٔذٔی تێگەیػتیبْ ثۆ تەغهیروردْ ثە ئبیٕەوبْ یبْ پێىۀبْ ثە جەختىردْ
 ضبڵی راثردووە چ پێػىەوتٕێه دەضتەثەروراوە ٌە ثىاری ِبفی ِرۆڤ؟60ٌە : پرضیبر

 
. ثىو وە دەثێ پێی ثگەیٓ و وەضفێه ٔەثىو ثۆ ثبرودۆخی گػتی(ثباڵ)دەثێ ئەوە ثەثیر ثهێٕیٕەوە وە جبڕٔبِە جیهبٔییەوە ّٔىؤەی: وەاڵَ

وە داثیٕىردٔی ِبف و ئبزادییەوبْ زۆر زەدّەت دەثێ، تۀبٔەت ٌە وەاڵتە ئۀذاِەوبٔی ٔەتەوە ئێّە ٌەو ضەردەِە دەِبٔسأی 
ضبڵی راثردوودا ٌەضەر ئبضتی دیّىوراضی ٌە زۆرێه ٌە وەاڵتبْ پێػىەوتّٕبْ ثەدەضتهێٕبوەو لۆتبغی 60ثەاڵَ ئێّە ٌە . یەوگرتىوەوبٔیع

ئێّە هۀذێ غتّبْ دەضتىەوتىوە، ثەاڵَ . ضیطتێّی ضەرثبزی وۆتبییبْ پێهبتىوەوۆٌۆٔیبٌی و ضتەِىبری ٌە چۀذی وەاڵتی ترو چۀذیٓ 
ٌە وەاڵتگەٌێىی زۆردا دەضتذرێژی ٌەضەر ِبفی ِرۆڤ ئۀجبَ دراوەو ٌە ِبوەی هەغت ضبڵی راثردوو . هێػتب دەثێ وبرێىی زۆر ئۀجبَ ثذەیٓ

گرٔگی چۆٔبیەتی . ذ، ثەاڵَ ژِبرەیەوی زۆری دەضتذرێژی ئۀجبِذاوەتۀبٔەت ٌە ئەِریىبغذا وە یەوەَ وەاڵتە جبرٔبِەی جیهبٔی راگەیبٔ
ئەَ جۆرە فیطتیڤبڵە دەردەوەوێ، چىٔىە ثەڕێگبی فیٍّەوبٔەوە ثۆ جەِبوەر درێژەپێذاْ ثە دەضتذرێژی ٌەضەر ِبفەوبٔی ِرۆڤ ٌە زۆرثەی 

 .وەاڵتبْ دەردەوەوێ
 

چۆْ ئبزادی ثیروڕا دەرثڕیٓ رووثەڕووی ". تر ٌە جبراْ ثىوە ثە پێىییطتیئبزادی ثیروڕا دەرثڕیٓ زیب"غریتەوەتبْ ٔبؤیػبٔی: پرضیبر
 ِەترضی دەثێ؟

 
ٌە تێڕوأیٕێىی ئبثىورییەوە، ضەختی ثەدەضتهێٕبٔی ئبِرازەوبٔی . ئیّڕۆ ٌە دووالوە ئبزادی ثیروڕا رووثەڕووی هەڕەغە دەثێ: وەاڵَ

ٌە ضىیطرا زۆر ئبزادی ثیروڕا هەیەو تۀبٔەت ٌێرەغذا ِەترضی . ٔەثێ راگەیبٔذْ و دەرثڕیٕگەٌێه وە ٌە دەضتی وۆِپبٔیب زٌهێسەوبْ
ثەاڵَ گەورەتریٓ ِەترضی وە ئیّڕۆ هەڕەغە ٌە ئبزادی ثیروڕا دەوب، . ِۆٔۆپۆڵىردٔی راگەیبٔذ هەیەو دەثێ ئەَ ِەترضییە ٌۀبوثجەیٓ

هۀذێ ( وەضێه)تۀبٔەت وبتێ. ۀطیپەوبٔیبْ ثىەْئەوەیە ئبیٕە ضەرەوییەوبْ وە دەیبٔەوێ دژ ثە هێرغی ئەوأی تر، ثەرگری ٌە پر
ثیروڕا و ثۆچىوْ دەورووژێٕێ و خەڵه تىغی غۆن دەوبت، وەن ٌە دبڵەتی ئبیٓ پێع دێت، ئبضبییە ثتىأێ ئەو وەضە ثە روؤی 

ئبزادییەوی هەثێت ثۆ ٔبثێ ئبزادی ثیروڕا دەرثڕیٓ ثەرتەضه ثىەیٓ و دەثێ ٌەتىأبدا ثێت ثیروڕایەوی دژ، گػت . ثیروڕاوەی دەرثجڕێ
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ِٓ پێّىایە هەڵەیە یبضب ثەوبرثهێٕیٓ ثۆ یبضبغىردٔی ثیروڕای غەخطی، ٌەَ ثبرەغذا گرٔگ ٔییە پەیىۀذی ثە . دەرثڕیٕی هەر ثۆچىؤێه
یۀی یبضبغىردٔی ثیروڕا ٌەال. چ وێٕەیەوی وبریىبتۆری هەثێت، ثەدەلێىی ثاڵووراو یبْ زأیبرییەن ٌە تەٌەفسیىْ و رادیۆ ثاڵوثىرێت

یبضبیی ثبرودۆخێىی پێذەدا وە ٔبورێ پێجذرێ و ٌەدواییذا ثۆچىؤێىە ٌە وۆی ثۆچىؤێىی زۆرداو دەثێ ثە ثیروثۆچىؤی تر ٌەدژی 
 . راوەضتٓ

 
هۀذێ وەاڵت و وۆِەڵەی ثەغذارثىوی ٌىتىەی ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ دژ ثە رەگەزپەرەضتی ٌە وۆٔگرەی دورثبٔی، دژایەتی : پرضیبر

 ئێىە ٌەَ ثبرەیەوە چی دەڵێٓ؟. ەضتی، دژایەتی تەغهیروردْ ثە ئبیٕیع ثگرێتەوەرەگەزپەر
 

ئەِە ِەترضییەوی دەلیمییە و دەثێ خۆِبٔی ٌێ الثذەیٓ و ثەڕاضتی هیىاخىازیٓ ئەَ وۆٔگرەیە ثەدەردی هەِبْ ئەو ئەزِىؤە تىٔذە : وەاڵَ
ەروا هیىاداریٓ ثەڕێسەوە ٌەگەي ئەَ ِەضەٌەیە ِبِەڵە ثىرێت و ه. ضبڵ ثەرچبووەوت8ٔەثرێت وە ٌە وۆٔگرەی جیهبٔی دورثبْ پێػی 

ئبضبییە وە هۀذێ غبرضتبٔی هەضتیبرە ٌەثەراِجەر ئەوەی وە ثەدرێژایی ضەدەوبٔی راثردوو . هەضتیبری هەِىو الیۀەوبْ ثەرچبو ثگیرێت
 .ثەهب ئبیٕییەوەی رووثەڕووی ثىوەتەوەو داوای ِبفی ٔبڕەزایەتی دەرخطتٓ دەوبت دژ ثە هێرغجردْ ٌەضەر

ثۆ گرٔگتریٓ وٍتىوری و (تىأب رەخطبٔذْ)یەن ئبِبٔجی هەیە وە پێىهبتىوە ٌە( رێىیذەخبت)وۆثىؤەوەوە وە ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ
وۆٔگرەی دورثبْ هەٌێىە ثۆ هەِىو وەاڵتبْ ثۆ . غبرضتبٔی، دیذارو گفتىگۆ ٌەگەي ثىەْ و تێگەیػتی ثبغتریبْ هەثێت ثۆ یەوتری

 .  ی تىأبی وبری هبوثەغیپیػبٔذأ
دەضتەثەروردٔی ئۀجبِێىی ضەروەوتىو وبرێىی ئبضبْ ٔییە، ثەاڵَ ِٓ ثڕواَ واەی وە ٔەوبر ٔییە ئەگەر هەر دەوڵەتێه ئبِبدەیی هەثێت ثۆ 

 . یٓتێگەیػتی هەضتیبری ئەوی تریبْ و داوا ٌەویتر ثىرێ داْ ثە ثەهب ضەرەوییەوبْ ثٕێٓ وە دەثێ هەِىوِبْ ثەرگری ٌێ ثىە
 

 .          ثاڵووراوەتەوە11/3/2009ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ ضبیّىْ ثرادٌی ٌە ژٔێفەوە ثۆ ضىیص ئۀفۆ ضبزیذاوەو ٌە
 
 
 
 
 

 .گفتىگۆی رۆژٔبِەی فرأىفۆرتە ئەٌگّبیٕە ٌەگەي ٍِیبردێر رایٕهىڵذ ڤىیرت
 .(ٔذی هەیەهەزار ورێىبرو وبرِە15ثبزرگبٔی ثىرغی و تۀهب ٌە ئەڵّبٔیب )
 .(وبتێ ٌە ئبوێٕە تەِبغبی خۆَ دەوەَ، چەتەیەن، فێڵجبزو لۆڵجڕێه دەثیُٕ)

 
 

 ئبیب ئێىە پێػتر ٌەَ جۆرە تۀگەژە ئبثىوریە لىرضە، ثیٕیىە؟. ضبڵ60ثەڕێس، ئێىە ثەَ زوأە تەِۀتبْ دەثێتە : پرضیبر
 

 . هەرگیساو هەرگیس ٔەخێر. ٔەخێر: رایٕهىڵذ
 

 ٔبئبضبییە؟ئەِجبرەیبْ چی : پرضیبر
 

وەش ٔبتىأێ ٌە هیچ . ئەَ لەیرأە ٌەضەر ئبضتی جیهبْ ثەیەوگرتىویی وبرتێىردٔی هەیەو هەِىو وەرتەوبٔی گرتىوەتەوە: رایٕهۆڵذ
ئەگەر لەیرأەوە زۆر خراپتر . ئەَ لەیرأە زۆر زەثەالدەو هێػتب تب ئیّڕۆ ٌە رەهۀذەوبٔی تێٕەگەیػتىویٓ. غىێٕێىذا ضىووی ثىبتەوە

 . ئەوا تۀبٔەت دەوڵەتبٔیع ٔبتىأٓ خۆیبْ ٌەثەردەِیذا راثگرْ ثجێت،
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 ئبیب ٌەداهبتىودا هەڕەغەیەوی هبوغێىەِبْ ٌێذەورێ؟. ٔەوی ئێىە هەاڵوضبٔە گەورەوەی ئەڵّبٔیبیبْ ثیٕی: پرضیبر

 
تەوبْ ثۆ فریبوەوتٕی ثبٔمەوبْ ثڕوأە ثۆ ئەو هەِىو پبرەیە وە ئەیبال. ٌەهەر وبتێىذا ثێ، هەر دەثێ ثە هەاڵوضبْ ثگەیٓ: رایٕهۆڵذ
 .ضبڵی داهبتىوغذا هەضتی پێذەوەی30ٓضەرئۀجبِی لەیرأەوە ٌە . دەیذەْ

 
 چی ضەثىوریتبْ پێ دەدا؟: پرضیبر

 
هەِىو . ئێّە یەوەِجبر ئبگبِبْ ٌە پبرەپێذأەو هەِىو غتەوبٔی تر ئەوپەڕی الثەالْ و تۀبٔەت لبزأجىردٔیع گرٔگ ٔییە: رایٕهۆڵذ
ٍِیىْ ئۆیڕۆی خۆِبْ وەن ئبِرازی پبرەپێذاْ ٌە ثبٔك 270ئێّە . وبظ پبغبیە. گىزارییەوبْ تب وۆتبیی ِبٔگی چىار راگیراوْضەرِبیە

 .هەیەو هێڵی لەرزپێذأی ثیّەوراو ٌەو چۀذ ضەد ٍِیىٔە هەیە
 

 ئەو ثڕە پبرەیە وەن دڵٕیبیی ثەش دەوبت؟: پرضیبر
 

 . ریٓ وثەگىێرەی هەڵطۀگبٔذٔی ِرۆییبٔە هیچّبْ ٌێ ٔبلەوِێدیبرە ئێّە دەثێ دەضت خۆِبْ ثگ: رایٕهۆڵذ
 

 ثبٔمەوبْ تب چ رادەیەن پػتیبْ پێذەثەضترێت؟ ئێىە هەضت ثە تۀگبٔەی لەرزوەرگرتٓ دەوەْ؟: پرضیبر
 

 . ئێّە ئەگەر ثّبٔەوێ، پبرە وەرثگریٓ، هیچ وێػەیەوّبْ ٔییە، ثەاڵَ پێىیطتیّبْ پێ ٔییە. ثەهیچ غێىەیەن: رایٕهۆڵذ
 

 ئبیب ئەو ثبٔمە پێىیطتی ثە پبرەی فریبوەوتٕی دىىِەت هەیە؟. ثبٔمێىی ثچىوتبْ هەیە(ثۆدْ زێ)ئێىە ٌە: پرضیبر
 

 .ئەو ثبٔمە ثەغێىەیەوی ضەرضىڕهێٕەر، ثەغێىەیەوی ئەفطبٔەیی ثبغە. ٔەخێر، تىبتبْ ٌێ دەوەَ: رایٕهۆڵذ
 

 .یّی پػىٕیٓ ثە ثێ ئبگبداروردٔتبْ چىؤە ٔبو ٔىوضیٕگەوەتبٌْەو وبتە ئێىە ٌە ٔىوضیٕگەی ضەرۆوىەزیراْ ثىوْ، ت: پرضیبر
 

ٌەو وبتە وە ٌەو . ضەرۆوىەزیرأی چیٓ ٌە ضەردأێىی فەرِی ٌە ثەرٌیٓ ثىو ثۆیە ِٕیع ٌە ٔىوضیٕگەی ضەرۆوىەزیراْ ئبِبدەثىوَ: رایٕهۆڵذ
 . وثىؤە ژوورەوەپیبوی چبوێت پێطت ٌەثەر چى90غىێٕە رێىىەوتٕێه ٌەگەي هەرێّێىی چیٓ، ِۆر ورد، 

 
 .ئێىە لبزأجەوەتبْ ثۆ دەرەوە دەگىێسٔەوە، واتە ثۆ ئەو غىێٕبٔە وە ثبجێىی وەِتر دەدەْ: تۆِەتەوە ئەگەر ثە زەلی ثیڵێُ: پرضیبر

 
ِٓ ٔبڵێُ ئێّە لەت هەڵەِبْ . ئەِە راضت ٔییەو ٌەَ ثبرەیەوە دەتىأُ هەر ئێطتب ٔىوضراوی پطپۆرەوبٔت پیػبْ ثذەَ: رایٕهۆڵذ

 .ئەو هەڵەیە دۆزییەوەو دەِێىە ٌۀبو خۆِبٔذا خەِّبْ خىار تب جبرێىی تر روؤەدا. ِٓ ثەخراپی راوێژیبْ وردَ. ەوردووۀ
 

دەڵێٓ ئێىە خەرجی غەخطی خۆتبْ ٌەضەر دیطبثی وۆِپبٔییەوەتبْ ٔىوضیىەو ثەهەِبْ غێىە ثۆ وۆِپبٔییەوبٔتبْ ٌە دەرەوەی : پرضیبر
 .وەاڵت
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وبتی %30ئێّە ئیّڕۆ: ثەاڵَ ضەرئۀجبِەوەی چییە. دەتىأٓ هەِىو ثبرودۆخەوە ثەَ یب ئەو غێىەیە ثجیٕٓوأییە و : رایٕهۆڵذ
ئبیب فاڵْ یبْ فیطبرە ِەضەٌە پەیىۀذی ثە چ ثبجێىەوە : وۆثىؤەوەی ثەڕێىثەرایەتی وۆِپبٔییەوبّٔبْ ثۆ ئەَ پرضیبرە تەرخبْ دەوەیٓ

 . ِٓ هێػتب گۀجێه ثجبَ، ئەوا ٌە دادگب ثەرگریُ ٌەخۆَ دەورد ئەگەر. ٌە داهێٕبّٔبْ دەثبت%30هەیە؟ ئەِە 
 

 ثۆچی فەرِبٔی ضسادأەوەتبْ ثەثێ دادگبییىردْ، لجىوڵ ورد؟: پرضیبر
 

وەرە و ئەَ وبرە ثىەو : ضبڵە و ٌێرەدا ِرۆڤ دەڵێ74ٌەوأە ئەوە هەڵەیەن ثىو وە ٔەدەثىو ثیىەَ، ثەاڵَ ِٓ ئێطتب تەِۀُ: رایٕهۆڵذ
جێگبی داخە هەِىو ئەو وبتە ثەوە ثەفیڕۆ . تبیی پێذێ، ثەپێچەوأەوە دەثێ ثەردەواَ رووثەڕەووی دادگبو راگەیبٔذٔەوبْ ثجُِەضەٌەوە وۆ

 .ثذەَ هەفتبٔە دوو جبر ثۆ ثەردەَ دادگب ثڕۆَ و ئەو هەِىو وبتە ٌەدەضت خۆَ ثذەَ وە وبرەوەَ پێىیطتێتی
 

 .ڕۆی ضسادأەوەتبْ ثذەٍِْیىْ ئۆی3،5ثەو غێىە ثەثبغترتبْ زأی : پرضیبر
 

 .رۆژ زیٕذأییە700پبرەی: رایٕهۆڵذ
 

 .ضەرثبری ئەوەظ چۀذ ٍِیىْ ئۆیڕۆی تر ثبجی ضباڵٔی راثردوو ثذەْ: پرضیبر
 

 .ضبڵ غتێىی ئبضبییە10ثەدڵٕیبییەوە دەثێ دوو ٍِیىْ ئۆیڕۆی تر ثذەَ وە ثۆ ِبوەی: رایٕهۆڵذ
 

 .بْ پێجذرێئێطتب دەثێ ٔبزٔبوی وەضێىی ضسادراوت: پرضیبر
 

وبتێ ثەیبٔیبْ ٌەخەو هەڵذەضتُ و تەِبغبی ئبوێٕە دەوەَ، چەتەیەن، فێڵجبزو : ثڕواَ پێجىەْ، ئەِە ثبرَ زۆر لىرش دەوبت: رایٕهۆڵذ
 .ئەَ ئبزاراَ پێذەگەیۀێ. لۆڵجڕێه دەثیُٕ وە خۆی ٌە ثبجذاْ دەدزێتەوە

 
 ، وردووە؟(FDP)ەی دەرچىوْ ٌە دسثی ٌیجڕاڵتۀبٔەت ثەهۆی تىڕەثىؤتبْ ٌە دەضەاڵتذاراْ، هەڕەغ: پرضیبر

 
ئەداِێتیُ رادەگرَ و ئەَ دبڵەتە ٌە ثەرٔبِەی ٔبوخۆی دسة ئبِبژەی : ِٓ وتُ. ثەاڵَ ٔەن ثەهۆی ٌێىۆڵیٕەوەی ثبجذاْ: رایٕهۆڵذ

ە ٌە داهبتىوغذا پێٕەوراوە، ثۆیە ِٓ ئێطتب ئۀذاِی ئەو دسثە ٔیُ، ثەاڵَ هەضت دەوەَ ثەوەی ٌەَ دسثە ٔسیىُ و ثۆغُ روؤە و
 .پیػتیىأی دەوەَ

 
 ئبیب جىازە تبزەوەتبْ وەرگرت؟. هەروا ئێىە دەتبٔەوێ ثجٓ ثە هبواڵتی ٔەِطبوی: پرضیبر

 
ئەو وبت ِٓ دوو جەوازی دوو . هێػتب ٔەخێرو وبتی دەوێ، ثەاڵَ ئەِە ِبٔبی ئەوە ٔییە وە ِٓ جەوازە ئەڵّبٔییەوە دەدەِەوە: رایٕهۆڵذ

 . ٌە ئۆروپب ئبضبییەوەاڵتُ هەیەو ئەِە 
 

 ئێىە ثۆ ضبٌطجۆرگ دەگىێسٔەوە؟: پرضیبر
 

ِٓ زۆر دیّۀی ضروغتُ خۆغذەوێت و زۆر . ضبڵە ِبڵێىی جىأُ هەیە ٌە ضبٌطجۆرگ و ٌەوێ وبتێىی زۆر ثەضەر دەثە15َِبوەی : رایٕهۆڵذ
 .لە ٌێرەوە دوورەدە23ضەرضبُِ ثە ژیبٔی وٍتىوری ئەوێ ثرادەری ثبظ و هبوضێ زۆر چبوّبْ هەیەو تۀهب 
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 دەلە؟23: پرضیبر
 

 .ِٓ ئەو ِبوەیە ثە فڕۆوە ضەفەردەوەَ و ثە ئۆتۆِجیً وبتی زۆرترتبْ دەوێ ثۆ ٔىوضیٕگەوەتبْ: رایٕهۆڵذ
 

 وەن جبراْ هەر ثەخۆتبْ فرۆوەوأی دەوەْ؟: پرضیبر
 

ِٓ ثەثەردەواَ ضەفەردەوەِى ثە فڕۆوە . هەڵجەت، چۀذیٓ ضبڵە ِٓ وەن وبپتێٕی ٌىفتهۀسا، ثەرزتریٓ ٌیطبٔطُ هەیە: رایٕهۆڵذ
 .عەِەٌیترە

 
 وایە؟. یە(هىیهٍٕىهە)ٌە دڵذا رایٕهىڵذ فىریت دەزی ٌە: ، دەڵێ(وىیٕطٍساو)ضەرەڕای ئەوەظ، ضەرۆوی ئەجىِۀی غبر ٌە: پرضیبر

 
ە هێرِبْ هێطە ثەدرێژایی تەِۀی ِٓ ثڕواَ وای. وەاڵت و غىێٕی ٔیػتەجێجىوْ پەویۀذیبْ ثەیەوەوە ٔییە. ثەڵێ ثەثێ گىِبْ: رایٕهۆڵذ

 .ثىوە(Calwer)ثیرو هەضتی ٌەالی ٔبوچەی
 .         ئەِە ثەغێىە ٌەو گفتىگۆیە وە ٌەالیەْ جیىرج ِیه ثۆ رۆژٔبِەی فرأىفۆرتە ئەٌگّبیٕەی رۆژی یەوػەِە، ضبزیذاوە داوە

 
 
 

 گفتىگۆ ٌە گەي
 و( پبرێسەر و ٔىوضەر و رۆژٔبِۀىوش -ثیرگیتە ویػٍە) 

ئۀذاِی -رۆژٔبِۀىوش، ِێژوؤىوش و هبووبر ٌە ٔىضیٕگەی ئىال یبڵپىە)ٔیىۆالوش ثڕاؤص .د
 .(پەرٌەِبٔی ئەڵّبٔی

 
 

ئەگەر غیىعییەوبْ و ضۆضیبٌیطتەوبْ ثەرپرضیبرییەتی خۆیبْ ٌە ئەضتۆ ٔەگرْ، ٌە دواییذا ٌە ئەڵّبٔیب فبغیطتەوبْ و ٌە وىردضتبْ 
 .ئیطالِییەوبْ ضىودِۀذ دەثٓ

 : برودۆخی وىردضتبٔی ثبغىور چۆْ دەثیٕٓثە گػتی ث
ثبرودۆخی پبظ هبتٕی ئەِریىییەوبْ ئەوەیە، ثەرٔبِەی ٔیىٌیجڕٌیسَ پەیڕەودەوەْ و وبتێ ٌە گەي خەڵه گفتىگۆ دەوەَ، : ٔیىۆالوش

وبتێ ٌۀێى غبرەوبْ . هەضت ثەوە دەوەَ وە ٔبڕازیٓ و هەِىویبْ هبوریبْ ٌێ هەڵذەضتێت ٌەثبرەی گۀذەڵی، وێػەی وبرەثب و ئبو و ثبزاڕ
ٌەالیەن وەضبٔی زۆر دەوڵّۀذ و : ئەَ ِەضەٌەیە ٌە ئەڵّبٔیبظ هەیە. ضەفەر دەوەَ، دەثیُٕ ئەَ وۆِەڵگبیە ثۆ دوو چیٓ داثەغىراوْ

.  بثیٕرێٌٓە ئەڵّبٔیبْ هەژاری ثە روؤی ٔ. خبوەْ ڤیالو تەالری زۆر گراْ، ٌەوالوە خەڵىی زۆر هەژار دەثیٕرێٓ پۀبثەر و هەژارێىی زۆر
ئەَ ثبرودۆخی . ئەگەر ثبرودۆخەوە ثەَ غێىەیە ثّێٕێ، ئەوا تەلیٕەوەیەوی وۆِەاڵیەتی روودەدات: ٌە زۆر وەش گىێّبْ ٌێ ثىو دەیبٔگىت

وۆِەاڵیەتییە، ثبٔگەوازی چبرەضەری وۆِەاڵیەتی دەوبت، ثەاڵَ ِٓ دەثٕیُ وە چەپەوبْ هێسی ئەوتۆیبْ ٔییە، ثتىأٓ خەڵىی ٔبڕازی ثۆ 
ثەگىێرەی زأیبریُ، دیسثی غیىعی وىردضتبٔی دەتىأی ثجێ ثە دسثێىی جەِبوەری و . خۆیبْ راوێػٓ و ثجٓ ثە دسثێىی جەِبوەری الی

ثیٕیُ ٌە هەِىو غبرو غبرۆچىەوبْ ئباڵی ضىور ثە داش و چەوىظ ثەرزوراوەتەوە، ثەاڵَ ثەداخەوە ئەَ پێذەچێت ثە ئەروەوبٔی خۆی 
دسة خۆیی ثە زٔجیر ثەضتىوە، و ٌە دىىِەتێه ثەغذار ثىوە، وە ضەرتبپبی . -بْ و ٌە دەرەوەی پەرٌەِبْٔە ٌۀبو پەرٌەِ -هەڵٕەضبوە
ضەرئۀجبِی پێىەوە وبروردٔی ئەَ دسثە ٌەگەي دسثە ثۆرژواوبْ ئەوەیە وە دسثە ئیطالِییەوبْ خۆیبْ وەن ئۆپۆویتطیىٔی . گۀذەڵییە

ٔبِەوێت ئەو هەضتەیبٔە هەثێت وە ِٓ ٌە ئەڵّبٔیبوە هبتىوَ و پێػیبریبْ ثۆ دەوەَ،  ٌێرەدا دەثێ ثڵێُ وە ِٓ. راضتەلیٕە پیػبٔذەدەْ
دسثی )یبْ( ئێص. دی. پی)ئەزِىؤی ئەو دسثە وە ثۆی وبردەوەَ. ثەڵىى ِەثەضتُ ئەوەیە ئەزِىؤەوەِبْ ٌە ئەڵّبٔیب پیػبٔجذەَ
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بٔٓ، و ٌە دژی ثەرٔبِەوەی خۆیبْ، ضیبضەتێىی ٔیىٌیجڕاڵ ، ثەدرێژایی چۀذیٓ ضبڵ ٌەگەي ضۆضیبي دیّىوراتەوبْ هبوپەیّ(چەپەوبْ
خبٔىوەوبْ ثە وۆِپبٔیبیەوی ئەِریىی  ثفرۆغٓ و ثەغێىیبْ هەر ))پەیڕەدەوبت، تۀبٔەت ٌە ئبضتی پریڤبتىردٔی خبٔىوە وۆِەاڵیەتییەوبْ

 (. فرۆغتىوە
ٌە زۆرێىی ئەو . ژهەاڵت، پػتیىأی وەَ ثىوەتەوەٌەضەر ثٕەِبی ئەَ ضیبضەتە، دسثەوەِبْ ٌە ثەرٌیٓ و ثەگػتی ٌە ئەڵّبٔیبی رۆ

ئەگەر غیىعییەوبْ و ضۆضیبٌیطتەوبْ ثەرپرضیبرییەتی خۆیبْ ٌە ئەضتۆ . غبرأە، ٔبزییەوبْ وەن تبلە ئۆپۆزیتطیىْ خۆیبْ ٔیػبٔذەدەْ
ثبغی ثبرودۆخی ئێرە غبرەزا ٔیُ، گەرچی ثە. ٔەگرْ، ٌە دواییذا ٌە ئەڵّبٔیب فبغیطتەوبْ و ٌە وىردضتبْ ئیطالِییەوبْ ضىودِۀذ دەثٓ

وۆِیتەی دژ )یبْ(وۆِیتەی دژ ثە هەژاری) ثەاڵَ پێػٕیبر دەوەَ غیىعییەوبْ ثسوتٕەوەیەن ٌە دەرەوەی پەرٌەِبْ درووضت ثىەْ، ثۆ ّّٔىؤە
ەپێٕبو وۆٔتڕۆڵىردٔی ثەَ غێىەیە غیىعییەوبْ دەثێ ٌە دژی ٔیىٌیجڕاٌیسَ و پریڤبتىردٔی داِىدەزگبوبْ و ٌ. درووضت ثىەْ(ثە گۀذەڵی

ثىدجەی ضباڵٔەی دىىِەت خەثبت ثىەْ و هەروا دەثێ داخىازی وۆِىٔیطتبٔە هەثێت ثۆ ئەوەی دىىِەتی وىردضتبْ پالٔێىی هەثێت ثۆ 
 . گەغەضۀذٔی واڵتەوە، ثۆ ّٔىؤە گەغەپێذاْ ثە وەرتی وػتىوبڵی، چىٔىە ٔبثێ وىردضتبْ ثىرێت ثە دەضتىەوتی دەاڵڵە دەرەوییەوبْ

ِٓ وا تێذەگەَ گە وىرداْ ثە روخبٔذٔی ضەداَ . راْ ٌە ضەدەوبٔی راثردوو، وەن تۆپی یبری ثە دەضتی زٌهێسەوبٔەوە یبریبْ پێىراوەوى
ٌەالیەْ ئەِریىێىبٔەوە، خۆغذبڵٓ، ثەاڵَ هیىادارَ ِێژووەوەیبْ ٌەثیر ٔەوەْ و ثەثیری خۆیبْ ثهێٕٕەوە، چۆْ ٌەالیٓ زٌهێسە ئۆروپی و 

( ِەال ِىضتەفبی ثبرزأی)ە تب ئێطتب خیبٔەتیبْ ٌێ وراوەو دەورێ، ثەتبیجەتی وىرداْ دەثێ وتەوەی ضەروردەی وىردئەِریىییەوبٔەو
گەوەتریٓ هەڵەی ژیبُٔ ئەوە ثىو وە پػتُ : دا وتی1974ٌەثیرٔەوەْ وە ٌەوبتی هەڵهبتٓ ٌەثەردەَ ٌەغىری ئیراْ و عیراق ٌە ضبڵی 

 .    ثە ئەِریىییەوبْ ثەضت
 

والعی ئیّرۆی وىردضتبْ وەِتر ٌەگەي خەؤی زۆرثەی وىردضتبٔیبْ دێتەوە، ثۆ ئەوأەی وە چۀذیٓ ضبڵە ٌەپێٕبو وىردضتبٔێىی  :ثیرگیتە
وێػەیەوی زۆر . ِٓ دەتىأُ ثڵێُ وە خەڵىی وىردضتبْ ٌەژێر ثبری ئبثىوری و وۆِەاڵیەتی لىرش دۀبڵێٕٓ. ئبزادو فیذڕاڵ خەثبتیبْ ورد

 . چبرەضەروردٔیبْ، وەاڵِی دبزرو ئبضبُٔ پێ ٔییە وەڵەوەیبْ وردووەو ثۆ
داگیروردٔی عیراق ٌەالیەْ . وێػەی یەوەَ ئەوەیە وە ثبرودۆخی ئێطتب ثە هۆی داگیروەرە ئەِریىییەوبْ هبتىوەتەپێع

و ٌەژێر وۆٔتڕۆڵی ضەرِبیەدارەوبٔەوە، ِبٔبی رزگبروردٔی وىردضتبْ ٔییە، ثەڵىى ثۆ ئەوەیە عیراق ٌە ضەر هەِىو ئبضتەوبْ ٌە خسِەت 
 . ئەِریىییەوبْ ثێت

هەِىو دەضەاڵتەوبٔی ٔبوچەوە ثەرژەوۀذیبْ ٌەگەي وىردضتبٔێىی ئبزاد ٔبیەتەوە، ثۆیە ثە ثڕوای ِٓ ثسووتٕەوەی چەپ و : خبڵی دووهەَ
ذا ٔییە، ثۆیە تۀهب غۆڕغگێر ٌە ئبضتێىی ٔىێ داثٕێٓ، چىٔىە تبلە چبرەضەرێىی پێػىەوتىو و غۆڕغگێر ثۆ وێػەی وىردضتبْ، ٌەثەرضت

وێػە گرٔگەوە ثریتی ٔییە ٌە وێػەی ئەتٕی و ٔبضیىٔبٌیطتی، ثەڵىى ٌە . ثە رێگبی چبرەضەرێه ثۆ هەِىو ٔبوچەوە، چبرەضەر دەورێت
ِەثەضتُ ئەوەیە، ٌەضەر ئبضتی جەِبوەر، ِرۆڤەوبْ .  چبرەضەرێىی وۆِەاڵیەتی ثۆ هەِىو ورێىبراْ و جىوتیبرأی هەِىو ٔبوچەوە

ئەِە ثە . خرێٓ و پێىەوە تەضەوری پێىەوە ژیبٔی وۆِەاڵیەتی هەِىواْ گەغەی پێجىرێت و جیبوازییە وۆِەاڵیەتییەوبْ ٌۀبو ثجرێٓرێىج
دوو رۆژ چبرەضەر ٔبورێت، ثەاڵَ ئەَ وبرە، داوا ٌە هێسە وۆِىٔیطتەوبْ دەوبت ثە روؤی ثڵێٓ وە ئێّە پرۆتێطتی جەِبوەری رێىذەخەیٓ و 

  .گەغەی پێذەدەیٓ
ثۆ ّٔىؤە ٌەضەر ئبضتی ئبثىوری، گەغە ثە وبری هەرەوەزی ثذەْ و ضەرٌۀىێ داثەغىردٔی دارایی دىىِەت ثۆ پڕوردٔی : واتە

پێذاویطتییە ضەرەتبییەوبٔی دأیػتىاْ و ٌە دژی پریڤبتىردْ، هەڵىیطت وەرثگرْ، ثە تبیجەتیع دەثێ وبری ضۀذیىبیی و ثسووتٕەوەی 
ىاَ وا ثىو، ٌە راگەیبٔذٔەوبٔی دەرەوە، ٔەختێه ٌەضەر ئەَ ئبضتە،، ثاڵوثىەِەوە، ثەاڵَ ئەوەی دەیجیُٕ، ِٓ هی. ورێىبری ثەهێسثىەْ

ئبزایەتیُ ثەرچبؤبوەوێت ثۆ گەغەپێذأی ئەَ واڵتە، ثۆیە دەثیٕیٓ الواْ ٌەَ پرۆضەیەو ثە هۆی ٔەثىؤی پێػجیٕی ثەرٔبِەریسی، 
یع ثٓ، دەثێ ئەَ داخىازییبٔە وەن هێرظ ثردْ ثەوبرثهێٕٓ و ٌەالٔی وەِەوە ٌە هۀذێ تۀبٔەت ئەگەر چەپەوبْ الواز. دووردەوەؤەوە

 .الیەْ ثە دأیػتىاْ ئەڵتەرٔبتیڤێه پیػبْ ثذەْ
 ثبرودۆخی ژٔبْ ٌە ئەٌّبٔیب چۆٔە؟ : پرضیبر
هەروا هەِبْ ِبفیبْ هەیە ثۆ . ٌە ئەٌّبٔیب وەن ٌە واڵتبٔی ئۆروپب، ثە گىێرەی یبضب، ژٔبْ یەوطبٔٓ ٌەگەي ِبفی پیبواْ: ثیرگیتە

فێرثىوْ و پیػە و دەتىأٓ ثە ئبرەزووی خۆیبْ هبتىوچىو ثىەْ، ثەاڵَ ئەِە ِبٔبی ئەوەی ٔییە وە ثە راضتی ِبفی یەوطبٔیبْ وەرگرتىوەو 
ٔبْ پیػەیبْ هەیە، زۆر ٌە ژ. وەِتر ٌە پیبواْ ِىچە وەردەگرْ% 30ژٔبْ ٌە هەِبْ پیػە، . ٔبتىأیٓ ٌە ثبرەی ئبزادثىؤیبْ هیچ ثڵێیٓ
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پەروەردەی ِٕذاڵ، ضەرثبری هەثىؤی زۆر ثٕىەی . ثەاڵَ ٌە ضەر ثٕەِبی ٔیى رۆژوبر یبْ دوو وبتژِێر وبر ٌە رۆژێىذا وبردەوەْ
 هەروا تىٔذوتیژی. زیبٔەوبْ ٌە تۆری ثیّەی وۆِەاڵیەتی، زیبتر رووثەڕووی ژٔبْ دەثێتەوە. پەروەدەورْ، هێػتب وەن وبری ژٔبْ ِبوەتەوە

و ٌۀبو ژیبٔی رۆژأەو وەن وباڵیەن ٌە پیػەضبزی پۆرٔۆگرافی (ٌۀبو خێساْ)جۆراوجۆر رووثەڕووی ژٔبْ دەثێتەوە، ثۆ ّٔىؤە
ئەو ژٔبٔە وە خۆیبْ ثە فێّیٕطتی ضۆضیبٌیطت دەزأٓ، دوو ثٕەِبی ضەرەویبْ هەیە ثۆ وبروردْ، ئێّە خەثبت ٔبوەیٓ ثۆ . ثەوبردەهێٕرێٓ

ذاو ٌەو ثڕوایەیٓ وە ئبزادی راضتەلیٕە ثۆ ژٔبْ، ثەثێ گۆڕأگبری ریػەیی ٌە پەیىۀذی وۆِەاڵیەتی ثەدی ٔبیەت، یەوطبٔی ٌە ٔبیەوطبٔی
ٌێرەدا، ثۆ ئەوەی ثە تۆوّەیی وەاڵِی پرضیبرەوە ثذرێتەوە، چۀذ 0 ثەاڵَ گۆڕأی ریػەییع ثە ثێ ئبزادی راضتەلیٕەی ژٔبْ ثەدی ٔبیەت

 .ثۆ ّٔىؤە دەثێ وبیەی ژٔبْ ٌە ثەرٔبِەی دسثەوبْ ثجیٕیٓخبڵێه هەیە ٌەثبرەی وێػەی ژٔبْ، 
رۆٌی ژٔبْ ٌێرە وۆٔسەرفبتیڤە و تۀهب ثە تێڕوأیٓ ثۆ ئۆروپب . ثبری ژٔبْ ٌە وىردضتبْ ٌە زۆر الیۀەوە، زۆر ضەختترە ٌە ژٔبٔی ئەٌّبٔیب

برەیەوە، دەثێ ثسووتٕەوەی ئبزادی ژٔبْ ٌە وىردضتبْ، و تەضەوریبْ ٌەثبرەی ئەوەی ژٔبْ ٌە ئۆروپب ئبزادْ، وەهُ درووضت دەوبت و ٌەَ ث
 .ئۆروپب وەن ّٔىؤە تەِبغب ٔەوەْ

 
چۆْ ئەوأە ثۆ ثەردەَ دادگب . ئێىە وەن چەپ چی دەوەْ ٌە دژی غەروەتە ویّیبوییە ئەٌّبٔییەوبْ وە یبرِەتی ضەدداِیبْ دا: پرضیبر

 ٕٓ؟راپێچ ثىرێٓ؟ چۆْ هەڵىیطتی دىىِەتی وىردضتبْ هەڵذەضۀگێ
 

ضبڵی تبوأی هەڵەثجەیە، ثەاڵَ هەڵەثجە، ٔە ٌە وىردضتبْ و ٔە ٌە ئەڵّبٔیب وەن تبوأێىی 20ٌە ضبڵی داهبتىو یبدی :  ٔیىۆالوش
دىىِەتی وىردضتبْ خۆی وەن ٔىێٕەری ثەرژەوەدی لىرثبٔیبٔی . وۆِەڵىىژی ٌە دژی ِرۆڤبیەتی، ثە فەرِی رۆڵێىی ضیبضی ٔبثیٕێت

ثە گىێریە تێروأیٕی ِٓ، پبرتی و یەوێتی خەِی دادپەروەری و لەرەثىووردٔی لىرثبٔیبٔیبْ ثەالوە گرٔگ ٔییە و  هەڵەثجە دأبٔب، ثەاڵَ
ٌە ِىیٕػٓ وۆٔفرأطێه رێىخرا  2005/ٌە یىٌی. وبر ثۆ دادگبییىردٔی ئەو غەروەتبٔە ٔبوەْ وە ضەدداَ ثە چەوی ژەهراوی چەوذارورد

ثبزرگبْ و ضیبضەتّەداری وىرد  300ثبزرگبْ و ضیبضەتّەداری ئەٌّبٔی و  250گبٔی و تێذا ٌەضەر داوای ِەوتەثی پیػەضبزی و ثبزر
ٌە وتەوەیذا ثە غبٔىثبڵی پێىەوەوبروردٔی ئبثىوری ئەٌّبٔی و عیرالی ٌە ضباڵٔی ( غتۆیجەر)ضەرۆن وەزیرأی ثبیرْ. ثەغذاریبْ ورد

ثەرپرضبٔی یەوێتی و )ثەغذارثىوە وىردەوبٔی وۆٔفرأطەوە. بوی وردراثردوو هبت و وەن ٔبردٔی ثەرهەَ ثبضی ٔبردٔی ثەرهەِی ویّی
ثەو ثەرهەِی ویّیبوییە ٌە هەڵەثجە وۆِەڵىىژی ))و ٔىێٕەری دىىِەت وردیبْ ثە چەپڵەڕێساْ، ثەثێ ئەوەی هیچ وەضێىیبْ ثڵێ( پبرتی

ضەرِبیەی ئەٌّبٔی ورد وە دەضتی وبر ٌە ، ٌە ثری ئەوە، ٔىێٕەری دىىِەتی وىردضتبْ پێػٕیبری خۆی ثەو ِبٔبیە ئبراضتەی (ورا
وىردضتبْ هەرزأە و غەروەتە ئەٌّبٔییەوبْ ئبزادْ ٌە ثبجذاْ، ٌە هەِبْ وبت خەڵىی هەڵەثجە ٌە ژێر وبرتێىردٔەوبٔی ئەو تبوأە و 

 . دەوەْهێػتب هەر ٌە ئبضتی هەژاری دەژێٓ و ضەرِبیەدارە وىردەوبٔیع دووثبرە ٌەگەي پیبووىژەوبٔی دوێٕێ ثبزرگبٔی 
غەروەتە )ضبڵی تبوأی هەڵەثجە ٌە ئۆروپب پێىەوە یبدی لىرثبٔیبْ ثىەیٓ و تبوأجبرەوبْ و پیبوە غبراوەوبٔیب20ْئێّە دەثێ ٌە یبدی 

ئەگەر ئەِە روؤەدا، دىىِەتی وىردضتبْ ئەو ِبفەی ٔییە، ٔبوی . ثٕبضیٓ و داوای لەرەثىووردٔی زیبٔەوبٔیبْ ٌێ ثىەیٓ( أەوبِْ  ئەٌُ
 .ٔییەوبٔی هەڵەثجە ثهێٕٓلىرثب

 
 .       ٌەثەر ٔەثىؤی وبت، ئەوۀذە ثىار هەثىو، تۀهب ئەَ ضێ پرضیبرە وەاڵَ ثذۀەوە: تێجیٕی

 
 
 
 

 
 .(ِبروطیطت)ٔۆزدەِیٓ وۆٔگرەی دسثی غیىعی هیٕذضتبْ

Heinz Stehr(ضىرتێری دسثی غیىعی ئەڵّبٔیب). 
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ٌەَ وۆٔگرەیە . ری وۆیّجبتىری وە گەورە غبری تەوٕەٌۆژیبیە ٌە هیٕذضتبْ، ضبزدراٌە غب(CPI-M)وۆٔگرەی3/4/2008تب 19/3ٌە 

ٔىێٕەر ٌەثبرەی ئەزِىؤی ضیبضی گفتىگۆیبْ ورد و ثبثەتە ضەرەوییەوبٔیبْ ئبڵىگۆر وردو ثڕیبرەوبٔیبْ ٌەثبرەی 1000ٔسیىەی 
 .چبالوییەوبٔیبْ تب ضبڵی ئبیٕذە، دا

ە ٌەَ وەاڵتە وە ژِبرەی دأیػتىأەوەی دەگبتەیەن ٍِیبردو دوو ضەدد ٍِیىْ وەش و ٌەوأە ئەَ دسثە ثەهێستریٓ فبوتۆری ضیبضیی
دەوڵەِۀتریٓ وەش ٌە جیهبْ، چىاریبْ 10ٔبوۆوییەوبٔی ضەرِبیەداری هەِىو رۆژێه راضتەوخۆ ٌەثەرچبوەو ٌە . یبْ ٔەخىێٕذەوار50%ْ

ثەَ غێىەیە ئبضبییە وە ثەرزثىؤی ئێطتبی ٔرخی . بٔی هەژاری دەژێٓخەڵىی هیٕذضتبٔٓ، ثەاڵَ ٍِیىٔبْ وەش ٌەژێر ئەوپەڕی ِەرجەو
ضەرئۀجبِەوبٔی ِبِەٌەوردْ ثە دراو، پریڤبتىردْ، و ئەو خباڵٔە وە ثە لبزأج . ثرٔج ٌە ثبزاڕی جیهبْ، ٔبڕەزایەتی ضیبضی ٌێىەوتەوە

 . گرێثەضتراوەوبٔی ضیبضەتی ٌیجڕاٌیسِی ٔىێ پێع هەِىو الیەن ثەرۆوی هەژارەوبْ دە
دسثی ٔبوثراو پػتىأی ٌە خەثبتی جىوتیبرە ثچىوەوبْ و ورێىبرە وػتىوبڵییەوبْ دژ ثە دەرەثەگەوبْ دەوبو داثەغىردٔی زەوی خبوەْ 

 .ەوبٔەوە وىژراْ(پبڕاٍِیتێر)لىرثبٔی ٌێىەوتەوە وە ٌەالیە244ْضبڵی راثردوو 3ئەَ رووثەڕووثىٔەیە ٌە . زەوییە گەورەوبْ
ستریٓ دسثی چەپی هیٕذضتبْ ٌە چبالوی و ثسووتٕەوەی زۆر ثەغذاری دەوبو پێع هەِىوغیبْ ٌە ثسووتٕەوە دسثی غیىعی وەن ثەهێ

جەِبوەرییەوبٔی دەرەوەی پەرٌەِبْ و ثە چبالوی ٔبو پەرٌەِبْ گرێیبْ دەدا، رێىىەوتٕٕبِەی ئەتۆِی ثۆ پێىەوەوبردْ ٌۀێىاْ هیٕذضتبْ و 
 . ئەِریىب، پۆچەڵىردەوە

ئۀذاِی زیبدثىبو % 13،2، ٔسیىەی 2008تب 2005ٌەِبوەی : بتیذا تىأیىیەتی ضەروەوتىأە خۆی ثەهێسثىبئەَ دسثە ٌە خەث
و رێىخراوی %15،8پێىیطتی ثەرخىدی رێىخراو زیبدثىؤی ضۀذیىبییەوبْ پیػبّٔبٔذەدا وە ٔسیىەی. ئۀذاِی هەثێ982 155ئێطتب 

 %.23،5ٌەدەوری ( SFI)هەروا رێىخراوی خىێٕذوبراْ ،20% (DYFI)و رێخراوی الواْ%36،7ٔسیىەی( AIDWA)ژٔبْ
 . ٍِیىْ ِرۆڤی ٌێ دەژێ80ٌە ضێ ئەیبالت ضەرۆوىەزیرأی هەیە، ثۆ ّٔىؤە ٌە رۆژئبوای ثۀغبي وە (َ)هیٕذضتبْدسثی غیىعی 

ٌەَ ( ێری گػتی دسةضىرت) Barhanٌەَ وۆٔگرەیە گفتىگۆورا ٌەثبرەی گەغەپێذاْ ثە یەوگرتٕی ثەرفراوأی ثەرەی چەپ و پێػٕیبری 
خبڵی ضەرەویبْ هەیە وە 3ثبرەیەوە، پیػتىأی ثەرفراوأی ٌێىرا، ثەاڵَ دەثێ ٔبوەڕۆوی ئەو یەوگرتٕەوەیە ثەر ٌێذواْ ثخرێ و ثەگػتی 

 :ٔبورێ ٌێیبْ الثذرێ
 ضیبضەتێىی ئۀتی ئیّپریبٌیطتی- 1
 .داثیٕىردٔی ضیبضەتی خۆگىٔجبٔذٔی ٔیػتّبٔی و وۆِەاڵیەتی- 2
 .ئەروە ضەرەوییەوە ثریتی ثێت ٌەخەثبت دژ ثە ِىڵىبیەتی و هەژاری دەثێ- 3

 . ئەَ خباڵٔە ئەزِىؤەوبٔیبْ ٌە دىىِەتی چەپ ٌە ضباڵٔی راثردوو ٔیػبٔذەدەْ
ٌەضەرەتبی ضبڵەوە ٌۀبو دسة گفتىگۆ ٌەضەر . وبرەوبٔی وۆٔگرەوە جێگبی زۆر ضەرۀجراوێع و گفتىگۆوبْ ئبضتێىی ضیبضی ثەرز ٔیػبٔذەدا

هەِىو ثڕیبرەوبْ ٌە . ثڕیبرە ضیبضییەوبْ دەوەْ ووۆِطیىٔێىی ئەو ئەروەی ٌەئەضتۆ ثىو وبر ٌەضەر داواوبری و پێػٕیبرەوبْ ثىبت
 .   یەوگرتٕێىی ثەرفراواْ داڕغت

          
 

 
 گفتىگۆ ٌەگەي جیّص ِبروص

ەِیٕی ثىو و ئێطتب ضبڵ و ٌە وبتی جۀگی ئێراق ثەرپرضی زأیبری هێسی ز55ژۀەڕاڵی ئەِریىی، )
 .(ثەرپرضی خسِەتگىزارییەوی گەورەییە ٌە پٕتبگۆْ
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ژۀەڕاڵی ثەڕێس، ئەو زأیبریبٔە وە ٌە وبتی جۀگی ئێراق ٌەالیەْ دوو وبرِۀذەوەی دەزگبی هەواڵگیری ئەڵّبْ ٌە ثەغذاوە : پرضیبر
 ثەدەضتتبْ دەگەیػت، چۀذ گرٔگ ثىوْ؟

 
ئێّە ٌە ضىپبی ئەِریىیذا ٌە ثەغی . ەِىو راپۆرتی غبیەتذبڵەوبٔی ئەو وبتە ٌە ثەغذاوەزۆر گرٔگ و ثبیەخذارثىوْ وەن ه: وەاڵَ

ی زأیبرییەوبّٔبْ پێىذەهێٕب، زۆر ثبظ ثىویٓ، ثەاڵَ %95چبودێری وردٔی پەیىۀذییەوبْ و زأیبرییەوبٔی هێسی ئبضّبٔی وە 
ثۆیە ئەڵّبٔەوبْ ثەهبیەوی ٌەرادەثەدریبْ هەثىو ثۆ . ۆر خراپ ثىویٓ، ز(ئێراق)زأیبرییەوبْ ٌە ضەرچبوە ِرۆییەوبٔی دأیػتىأی غىێٕەوە

 . ئێّە و ٌەثەر ئەوەی زأیبریەوبٔیبْ زۆر ورد و ثڕواپێىراوثىوْ
 

 .دىىِەتی ئەڵّبٔی دووپبتی دەوبتەوە وە زأیبرییەوبْ ثۆ ِەثەضتی ئەِریىییەوبْ ٔەگىٔجبوثىوْ: پرضیبر
 

ِتّبٔەیەوی ثەهێسترِبْ هەثىو ثەو زأیبرییبٔە وە ٌە ئەڵّبٔەوبٔەوە ثەدەضتّبٔذەگەیػتٓ ٌەوأەی ئێّە : ِٓ تۀهب دەتىأُ ثڵێُ: وەاڵَ
ئێّە دەضتجەجێ ثڕیبرِبٔذا وە ئەو هەوااڵٔە زۆر ثڕواپێىراوْ، چىٔىە هێسە ئەڵّبٔەوبْ تۀهب ئەو هەوااڵٔە ثۆ . وە(ضی ئبی ئەی)ٌە

 .تیبْ پێذەورد یبْ ثۆٔیبْ دەوردئێّەیبْ دۀبرد وە ثە چبوی خۆیبْ دەیبٔجیٕی، هەض
 

 ئبیب زأیبریگەٌێىتبْ پێذەگەیػت وە وبری ٌەضەر ٔەخػەی ثۆردوِبٔەوردٔەوبٔتبْ ثىبت؟: پرضیبر
 

ی فرۆوەوأیّبْ ٌە هێرغێىی وىتىپڕ، دەضتّبْ ثەضەر فڕۆوەخبٔەی جیهبٔی 82ئێّە پێػتر ٌەگەي هێسی تبیجەت و فرلەی : وەاڵَ
هۆوبٔی تر، ئەَ پالٔەِبْ داڕغت، چىٔىە ئەڵّبٔەوبْ زأیبری ٌەثبرەی غىێٕی ثەرگرییە ئبضّبٔییەوبٔیبْ ثە  ثەغذاِبْ گرت و غبٔجەغبٔی

 . ئێّە دا
 

 دەتىأٓ وردتر ثبضی ثىەْ؟: پرضیبر
 

ضۀگەری هەروا زأیبرییەوبْ ٌەثبرەی . ٌەضەر گردێه، ثەثیر دێتەوە" راوێتی رۆٔبڵذۆ"ِٓ وێٕەی ضۀگەری ثەرگری ئبضّبٔی ثە: وەاڵَ
ئەگەر جبرێىیع ثطىوتێٕراْ، ِەترضی ٌەضەر هبتىچىوی . چبڵە ٔەوتییەوبْ وە ضەدداَ ئەو وبتە فەرِبٔی هەڵىۀذی داثىو، گرٔگ ثىوْ

وە ٌەضەر ( ZU 23)هەروا هەواڵەوبْ ضەثبرەت ثە راوێتە ئبضّبٔییەوبٔی. فڕۆوەوبّٔبٔی دەورد، ثەتبیجەتی ثۆ هیٍىۆپتەرەوبّٔبْ
ئێّە ٌۀبخەوە زۆر ضىپبضی ئەو دوو ئەڵّبٔە ئبزایە دەوەیٓ وە ٌەوبٔی جۀگی . ئەَ راوێتبٔە پێػتر ٔەِبٔجیٕیجىوْ. ثىوِْبڵەوبْ داِەزرا

 . ثەوبرەوبٔیبْ ژیبٔی ئەِریىییەوبٔیبْ رزگبروردو ٌەِەدا هیچ گىِبٔێىُ ٔییە. ٔبو ثەغذا خۆڕاگرأە، ژیبٔیبْ خطتە ِەترضییەوە
 

ىبٔذٔی غىێٕێه یبْ ئبِبٔجێىی هبوثەظ ٌەالیەْ غبٔەوەی ِىخبثەراتی ئەڵّبٔی ثەدەضتتبْ دەگەیػت؟ ئبیب ئبیب زأیبری ثۆ پێ: پرضیبر
 ئەو جۆرە غىێٕبٔە ثۆردوِبْ دەوراْ و زأیبرییەوبٔیبْ ٌە جۀگی زەِیٕی یبرِەتی ئێىەی دا؟

 
تیّی ِىخبثەراتی . وەرثگری25/4/2004ٓثۆ ّٔىؤە ثب زأیبری ئەڵّبٔەوبْ ٌە رۆژی . ئێّە ثەو غێىەیە وبرٔبوەیٓ: وەاڵَ

ٔىوضیجىیبْ وە ثە درێژایی غەلبِی خێرا ثەرەو دٍە، داِىدەزگبی دىىِەتی هەیە و ٌەتۀیػتیبٔذا هێسی ثەرگری ( BND)ئەڵّبٔی
 . ئبضّبٔی داِەزرأذووەو، ئێّەظ فرۆوەوبّٔبْ ٔبرد ثۆ دڵٕیبثىوْ ٌەو زأیبرییەو پبغبْ ئەو ضۀگەرأە ثۆردوِبْ ورد

 
 زأیبری تری ئەڵّبٔەوبٔتبْ هەیە وە ثەغێىەیەوی تبیجەتی ثە گرٔگتبْ زأیجێ؟: پرضیبر
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. زأیبرییەوبْ ٌەثبرەی ضۀگەرەوبٔی ثەرگری ٌە ٔبوو دەوروثەری ثەغذا و غىێٕی یەوەوبٔی ضىپب و چەوەوبٔیبْ زۆر یبرِەتیّبٔی دا: وەاڵَ
ورەوبٔذا ٌەالیەْ چبالوىأەوبٔییەوە ثبزگەی داِەزرأذووە، واتە ضەداَ غبرەوەی ثۆ ّٔىؤە زأیبری ئەوەی وە دسثی ثەعص ٌە چىاررا گە

 .هەڵجەت ئەَ زأیبرییبٔە ثۆ هێرغی هێسی زەِیٕیّبْ ثۆ ثەغذا ِبٔبیەوی پڕ ثبیەخیبْ هەثىو. زیبتر خطتجىوە ژێر وۆٔتڕۆڵی خۆی
 

ٔە هەثىو ثۆ جۀگی زەِیٕی؟ ئێىە دەتبٔتىأی ثە هێسی ئبیب ئێىە هەر ثە راضتی پێىیطتیتبْ ثەو دوو هەواڵگرە ئەڵّب: پرضیبر
 .ئبضّبٔیتبٔەوە غىێٕی ثبزگەوبْ ٔبو ثەغذا ثجیٕٓ

 
زۆر جبر ئەواْ ضەڕاضتی ئەو زأیبرییبٔە وە ثەرێگبی فرۆوە . هەڵجەت ئەو دووأە تبلە ضەرچبوەی زأیبرییەوبّٔبْ ٔەثىوْ: وەاڵَ

هەروا زۆر گرٔگ ثىوْ ثۆ ئێّە، چىٔىە پٍەی ئەوپەڕی . گەیػتٓ، پػتڕاضت دەوردەوەتەوٕییەوبّٔبْ یبْ ضەرچبوەوبٔی تر ثەدەضتذە
 .ِتّبٔەییبْ هەثىو ثۆ ئێّە

 
 یەوبْ ثۆ هەڵّەتجردٔەوبٔتبْ؟(BND)ّٔىؤەی دیتبْ هەیە ثۆ زأیبریگەٌی: پرضیبر

 
غبٔجەغبٔی . ە ضىتبٔذٔی دەزگب ٔەوتییەوبٔیبْئێّە ثەرێگبی وۀبڵە ئەڵّبٔەوبٔەوە زأیّبْ وە ئێرالییەوبْ دەضتیبْ وردووە ث: وەاڵَ

 .هۆوبٔی تر دەضتپێىی جۀگەوەِبْ پێػخطت و ِبریٕسِبْ ٌەضٕىورە ثۆ جۀگی زەِیٕی ٔبرد، چىٔىە دەِبٔىیطت دەزگبوبٔی ٔەوت ثپبرێسیٓ
 

دەوبتەوە وە رێّٕبییە ضیبضیەوبْ دووپبتی ( ڤبڵتەر غتبیّٕبیەر -فرأه)ضەرۆوی ثەڕێىثەرایەتی ضەرۆوىەزیراْ ئەوضبی ئەڵّبٔیب: پرضیبر
 .ئەوە ثىو وە ئەو زأیبرییبٔە ٔەدەْ وە ٌەوأەیە چبالوبٔە خسِەت ثە پػتیىأی جۀگ دەوەْ( BND)ثۆ
 

ە، زأیبری ثٕچیٕەی هەر (Intelligence drives operations: )درووغّی ئێّە ٌە ثەغی زأیبرییەوبٔی ضىپبی ئەِریىی: وەاڵَ
. ٌەو وبتە هیچ غتێىی تر ثۆ ئێّە گرٔگتر ٔەثىو ٌە ثىؤی ضەرچبوەی ِرۆییبٔە ٌە ثەغذا: ثب دووثبرە ثڵێُ. هێٕێتئۆپیراتطیىٔێه پێىذە

 . ئەڵّبٔەوبْ لبرەِبْ ثىوْ. ِٓ تێٕبگەَ ٌەوەی ثۆچی دەثێ ئیّڕۆ دەضتىەوتەوبٔی ئەو دوو وەضە وەَ ثىرێتەوە
 ثاڵووراوەتەوە17/12/2008ثۆ گۆڤبری دێر غجیگً، ضبزدراوەو ٌە رۆژی ەوە (جۆْ گۆیتص)و(ِبرضێً رۆزٔجبر)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ

 
 
 
 

ٌەگەي گىٔتەر گراش و ثۆچىؤی چۀذ ( فرأىفۆرتە ئەٌگّبیٕە تطبیتىٔگ)گفتىگۆی رۆژٔبِەی
 .رۆغٕجیرێه

 
 ٌەَ وبتە؟ ثۆچی. ثىوْ( ئێص. ئێص)ثەاڵَ ئێطتب ثۆ یەوەِجبر و ٌە پڕێىذا ثبضی ئەوە دەوەْ وە ئێىە ئۀذاِی: ...پرضیبر

 
. ثێذۀگجىؤُ ثەدرێژایی ئەو هەِىو ضباڵٔە یەوێىە ٌەو هۆیبٔە وە ثۆچی ِٓ ئەَ وتێجەَ ٔىوضی. ئەو ِەضەٌەیە ٔبئبراِی وردَ: گراش

 ....غىوىر رزگبرَ ثىو. دەثىو ئەو ِەضەٌەیە ثبضجىەَ
 

یبْ تىأیتبْ پێػی فەرِبٔی . ٌە ضەرثبزگەوەتبْ ثىوْئەوەی ٌەگەي ئێىە روویذا، ثێگىِبْ یەوەِجبر ئەو وبتە پێتبٔسأی وبتێ : پرضیبر
 ثبٔگەوازوردٔتبْ ثۆ خسِەتىردٔی ضەرثبزی ثیسأٓ؟
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ئبیب ٌە وبتی ثبٔگەوازوردُٔ ثۆ خسِەتىردٔی ضەرثبزی : ٌەَ غىێٕەدا ٔبڕۆغٓ دەثێت، چىٔىە ِٓ دڵٕیب ٔیُ ٌە چۆٔێتی ثەضەرهبتەوە: گراش
، ٌە پٍەی ضەرثبزی ئیّساوەرەوەی؟ یبْ یەوەِجبر هەضتُ ثەوە ورد، وبتێ گەیػتّە درێطذْ؟ ثە پێّسأی، ٌە ٔبؤیػبٔی ٔێردراوی ٔبِەوە

 . ثیرَ ٔبیەت
 

 .هیچ وەش ٔەیذەتىأی ٌەو ثبرەیەوە ٔبچبرتبْ ثىبت. ئێىە دەتبٔتىأی ٌەو ثبرەیەوە هیچ ٔۀىوضٓ: پرضیبر
 

 .ىێػبَئەوە ٔبچبری خىدی خۆَ ثىو وە ثۆ ٔىوضی ئەو ِەضەٌەیە رای: گراش
 

 ثۆچی ئێىە خۆویطتبٔە ثۆ خسِەتی ضەرثبزی ٔبوتبٕٔىوضی؟: پرضیبر
 

ِٓ دەِىویطت وۆتبیی ثەو ژیبٔە ثهێُٕ و ثۆیە خۆویطتبٔە خۆُِ . پێع هەِىو غتێه دەِىویطت ٌە ثەرتەضىی و ٔبو خێساْ دەرثچُ: گراش
ىوَ ثۆ ٔبؤىوضیٓ و پبغبْ رووداوەوبْ وەن دەلیمەتێه ضبڵیذا چ15ٌە تەِۀی : تۀبٔەت ئەِەظ غتێىی ضەرضىڕهێٕەر ثىو. ٔبؤىوضىرد

ئێّە وبرِبٔذەورد و ٌە پڕێىذا، پبظ ضبڵێه ثۆ خسِەتی ضەرثبزی : زۆر وەش ٌەهبوتەِۀەوبُٔ هەِبْ ثبرودۆخیبْ هەثىو. ٌەثیرورد
 . ت ثىەَخسِە( ئێص ئێص -هێسی)ثبٔگىرایٓ وٌەدواییذا رۀگە یەوەِجبر ٌە درێطذْ پێّسأیجێت وە ِٓ دەثێ ٌە

 ثۆیە هەضتتبْ ثە خەتبثبری ورد؟: پرضیبر
ئەوە هەِیػە ثۆ ِٓ ٌەگەي ئەَ . ٌە دواییذا ئەو هەضت ثە خەتبثبرییە وەن ئبثرووچىوْ ثبری لىرضىردَ. ٌەثەر ئەَ هۆیە؟ ٔەخێر

 *...ئبیب تىأبتبْ هەثىو ٌەو ضبتەوەختەدا ثسأٓ چی ٌەگەٌذا روودەدا؟: پرضیبرە گرێذراثىو
 

 :یەوە چۀذیٓ رۆغٕجیر و رۆژٔبِە هەڵىیطتی خۆیبْ دەرثڕی ضەثبرەت ثە گىٔتەر گراشٌەَ ثبرە
ٌەَ ثبرەیەوە : "ی وت(ئب.پی. دی)رۆژی غەِە ثە ئبژأطی(Marcel Reich-Ranicki)رەخٕگری ثۀبوثبٔگی ٌیتراتىر ٌە ئەٌّبٔیب

 "  تبلە وغەیەن ٔبڵێُ و ِەججىوریع ٔیُ هیچ ٌەثبرەیەوە ثڵێُ
 

وغەوەی ِەضیخ ٌە ئۀجیً، : هەروا وتیػی. دأپێٕبٔەوەی ٔەختێه درۀگی ثەضەر هبت: ی وت(تبگص غپیگً)پۆڤطىی ثەڤبٌتەر ویّ
یع پێی وایە  -ِێژوؤبش-هەروا  ِیػبئیً ڤۆٌفسۆْ. وێ ثەخۆی خەتبثبر ٔییە، ثب یەوەَ ثەرد هەڵجذات: یع دەگرێتەوە(گراش)

 . دأپێٕبٔەوەی گراش زۆر درۀگی ثەضەر هبتىوە
 
 .وۆتبییپێهبتٕی پٍەوپبیەیەوی رەوغت: -ٔىوضەری یجیىگرافی گراش-ِیػبئیً یىرگٓ 
 
 .جۀگ ٌەدژی خۆیی گراش، غبیبٔی رێسٌێٕبٔە: ِیژؤبش و ٔىضەر-ئبرٔۆٌف ثبریٕگ 
 

طتب ثڕیبریذا هەر ٌەگەي ئبزایەتییەوی ثە ژأبٔەوە گراش ئێ. دأپێٕبٔەوەی گراش وەن غۆوێىی جیهبٔگیرییە(:  ال ریپۆپٍیىب)رۆژٔبِەی
 .جۆرە دووڕوویی و خەتبثبرییەوی واڵتەوەی وە ضەر ثە راثردووە، لجىوڵ ثىبت، ثەاڵَ ئەو راثردووە ٔبوىژێتەوە

 
دا 85یبْ  80ِٓ وەضبٔێىُ ٔبضیىە وە یەوەِجبر ٌە تەِۀی . دأپێٕبٔەوەی گراش هەرگیس زۆر درۀگی ثەضەر ٔەهبتىوە: راٌف جیىردأۆ

 …هەڵەوبٔی خۆیبْ ٔبوەدأیبْ ثە وردارە 
ٌەوأەیە ئەگەر گراش زووتر دأی ثە ئۀذاِجىؤی ٌە هێسی ئێص ئێص ثٕبثب، ئەوبدیّیبی خەاڵتی ٔۆثڵ خەاڵتەوەیبْ : هێٍّىت وەرەضیه

 . …ی ٌەثەروردثێ و ِبوەیەوی زۆرە ثبضی ٔبورد(ئێص ئێص)ثە وەضێه ٔەدەدا ٌەوبتی الوێتی جٍىثەرگی 
 (فتىگۆوەیەئەِە ثەغی هەرە گرٔگی گ*)
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 .گفتىگۆ ٌەگەي پرۆفیطۆر ئۀە وبتریٕب ثڕاوْ

 ثۆچی دایىىثبووبْ ٌە ِٕذاڵەوبٔیبْ دەدەْ یبْ دەوىژْ؟
 
 

ِٕذاڵ ٌە هەفتەیەوذا ٌە ئەڵّبٔیب، ریىۆردێىی ٔىێیە، ثەاڵَ دەگّەْ ٔییەو ٌەضباڵٔی راثردوو ثە غێىەیەوی فەرِی ٌە ئەڵّبٔیب 8وىغتٕی 
ثە گىێرە زأیبرییەوبٔی ئىٔیطێف ٌە هەر هەفتەیەن دوو . ٕذاڵ ثەخراپی ِبِەڵەیبْ ٌەگەي وراوەو زۆرثەیبْ ثە ِەثەضتی وىغت3600ِٓ

غتێرْ ئەَ گفتىگۆیە ٌەگەي ٔۆیڕۆٌۆگ و . ِٕذاڵ ٌە ئەڵّبٔیب ثە هۆی ِبِەٌەوردٔی خراپ یبْ گىێ ٔەداْ، گیبٔیبْ ٌەدەضت دەدەْ
 ضبزداوە(گۆریىە-فۆْ-ئۆتۆ)ٌە زأىۆی  ثەڕێىثەری یەپّبٔگبی ثیىٌۆگی

 
ثڕوایە هەیە گىایە غێىە ِیىبٔیسِی . وبتێ ثبضی خراپ ِبِەڵەوردٔی ِٕذاڵێه دەورێ، ِرۆڤ ٌێی تێٕبگبت و ضەری ثۆ ثبدەدا: پرضیبر

 .پبراضتٕی ثیۆٌۆگی هەیە وە دەتىأی رێگری ٌە خراپ ِبِەڵەوردٔی ِٕذااڵْ ثىبت
 

ثۆ ئەوەی ثتىأُ ضۆز  ثە وەضبٔی تر ثذەَ، دەثێ رێس ٌە ضۆزی وەضبٔی تر : جبرێه وبری خۆی ٔبوبت ئەوە هەیە، ثەاڵَ گػت: وەاڵَ
ثەاڵَ ئەوەی ٌەژێر ِەرجگەٌێىی ثێطۆزی گەورە ثىوە، ٔبتىأێ رێس ٌە ضۆزی وەضبٔی تر ثگرێ و ٔبغتىأێ خۆغەویطتییەوەی ثە . ثگرَ

ڵەوبٔیبْ ٔبدەْ، ٌە وەِی ئیّپبتی دۀبڵێٕٓ، واتە ٔبتىأٓ ضۆزیبْ ثۆ ِٕذاڵەوبٔیبْ ئەو دایىبٔە وە ثبیەر ثە  ِٕذا. وەضبٔی تر ثگەیۀێ
ئەَ جۆرە ِرۆڤبٔە وەن ثڵێ خەتبیبْ . ئەوأەی وە تبواْ ئەجبَ دەدەْ زۆر هەضت ثەوە ٔبوەْ وە لىرثبٔییەوبیبْ ترضیبْ هەیە. هەثێت

ثەاڵَ ئەِە ِبٔبی ئەوە ٔییە . ثىەْ و ضۆزی خۆغیبْ ئبراضتە ثىەْ ٔییە، چىٔىە ثە ِٕذاڵی لەت فێرٔەثىوْ هەضت ثە ضۆزی وەضبٔی تر
 .ِٓ روؤیذەوەِەوە -وە ثێتبوأٓ ٌەئبضتی وردارەوەیبْ

 ثەرێىىڕەواْ چی ٌۀبو ِێػىی ئەو ِرۆڤبٔە روودەدا؟: پرضیبر
 

ِێػه و پێذەورێ ٌەِبوەیەوی درێژدا پەروەردەی ضەرەتبیی ٌە ثىاری ضۆز و رۆغٕجیری دەیٕە هۆی گۆڕأىبری ئۆرگبٔیبٔە ٌۀبو : وەاڵَ
ٌە وبتی ٌەدایىجىوْ و ضەردەِی ِٕذاڵیذا ٌە ِێػه جۆرە فێطتپالتێىی . دیبری ثىبت -ثە هەردوو ئبراضتەدا ئەرێتی یبْ ٔەرێتی-تىأبوبٔی

 ٌێرە فێر دەثیٓ وە            . . ضۆز هەیە و ثەدرێژایی تەِۀّبْ ثۆی دەگەڕێیٕەوە
  
 

 یىۆالوش ثراؤصٔ. گفتىگۆ ٌەگەي د
ٔىێٕەری -ئۀذاِی چبن، ٔىوضەر و رۆژٔبِۀىوش و لطەوەری وۆِیتەی وىردضتبْ ضۆٌیذارتێت ٌە ثەرٌیٓ و وبرگێڕی ٔىوضیٕگەی ئىٌە یبٌپە)

 (-پبرتی چەپ
 

 پرضیبر ثۆچی ثىوْ ثە ئۀذاِی ٔبوۀذی چبن؟
 

لىرثبٔیبٔی رژێّی ٔبزی و یەوتێتی ئۀتی  -vvn-afb)بٔیوەن وبرو ئبِبٔجەو( چبن)ِٓ ٌەو ثبوەڕەَ وە وبر و ئبِبٔجەوبٔی: واڵَ
ئەَ رێىخراوە هەوڵذەدا راثردوو ٌەثیرٔەورێت و لەرەثىوی لىرثبٔیبْ رژێّی ٔبزی ثىرێتەوە و خەثبتەوەیبْ ٌەگەي . ە(فبغیطتەوبْ

ۀفبي و چەوی ویّیبوی رژێّی ثەعص ٌە وىردضتبْ هێػتب لىرثبٔیبٔی ئ. خەثبتی  ئیّڕۆ گرێذەدەْ تب ثەر ثەَ رەوتە تبوأجبرە ثگیرێت
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ٌەالیەْ دىىِەتی عیراق و وۆِپبٔییەوبٔی ثەرهەِهێٕبٔی چەوی وۆِەڵىىژی ئەڵّبٔیب لەرەثىو ٔەوراوۀەتەوەو ٔبوۀذی چبن ٌەَ ثىارەدا 
 .وبرو چبالوی زۆر ثبظ ئۀجبَ دەدەْ، ثۆیە ِٓ ثە غبٔبزییەوە ثىوَ ثە ئۀذاِی ٔبوۀذی چبن

ۆن وەزیرأی عێراق وە ضەردأی ئەڵّبٔیب دەوبو داوای گەغەپێذأی ثبزرگبٔی و ضەرثبزی ٌەگەي هەِبْ ئەو چۀذ غەرِە ثۆ ضەر
غەروەتبٔە دەدا وە دوێٕێ ثەهەِىو غێىەیەن رژێّی ثەعطیبْ چەوذارورد ثەثێ ئەوەی وغەیەویع داوا ٌە ئەڵّبٔیب ثىبت، دداْ ثە 

 .  ردضتبٔیبْ و عیراقثەغذاریىردٔی ٌە تبوأەوبٔی ضەدداَ ثىبت دژی وى
ئێىە چۆْ ئەَ ثبرودۆخە . ٌە ثەغذا یبضبی پبرێسگبوبْ راگەیبٔذرا وٌە وەروىن خىێٕی خۆپیػبٔذەرە وىردضتبٔییەوبْ رژرا: پرضیبر

 هەڵذەضۀگێٕٓ؟
 

یەوگرتىوەوبْ و ٔە  هەِىو دسثە عەرەثییە غىفێٕیطتەوبْ وۆوٓ ٌەضەر دژایەتی داخىازییە رەواوبٔی گەٌی وىردضتبْ و ٔە ٔەتەوە: وەاڵَ
ٌەو وبتە وە ٌە وەروىن هێرغذەورێتە ضەر . ئەِریىب ٌەثەرژەوۀذیبْ ٔییە ثەوای چبرەضەری عبدیالٔەی وىردضتبٔیبْ هۀگبو ثٕێٓ

خۆپیػبٔذەراْ، فڕۆوە جۀگییەوبٔی تىرویب و ثۆِجهبوێژەوبٔی ئێراْ چیبوبٔی لۀذیً ثۆردەِبْ دەوەْ و ٌە ئۀجبِذا ثەپٍەی یەوەَ 
ٔە دىىِەتی عیراق و ٔە ئیراْ و ٔە تىرویب دەتىأٓ وێػەی وىردضتبْ چبرەضەر . وتیبراْ و پردو لىتبثخبٔە و ٔەخۆغخبٔە دەپێىٓجى

ثىەْ و تب هێسی غیىعی و چەپ ٌەَ وەاڵتبٔە الواز ثٓ، زەدّەتە وىردضتبٔیبْ ثە ئبوات و ئبِبٔجە دیّىوراضییەوبْ ثگەْ و ٌەالیەوی 
بٔە وە دىىِەتی هەرێّی وىردضتبْ ٌەگەي دىىِەتەوبْ دەیىبت، هەر ثە زیبٔی هەژارأی وىردضتبْ دەغىێتەوەو ترەوە، ئەو غبزغىبریی

وىغتبرەوەی دوێٕێی وەروىن ّٔىؤەیەوە وە ٌەگەي ضەلبِگیری ئبضبیع ٌە ٔبوۀذ و ثبغىوری عیراق، فػبرەوە ٌەضەر وىردضتبٔیبْ 
 .زٌهێسەوبٔی دٔیبیە8ەخػەوبٔی خۆیەتی و ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ ئبِێری دەضتی ثەهێستر دەثێ و ئەِریىبظ خەریىی ئۀجبِذأی ٔ

 
ثە رای ئێىە ئەَ ئبثٍۆلەیە چەْ خسِەت ثە دۆزی . ئبثٍۆلەدأی راگەیبٔذ و ئبثىوری ٌەضەر لۀذیً هێػتب درێژەی هەیە: پرضیبر

 وىردضتبٔیبْ دەوبت؟
 

ٔىو و ِەثەضتێىەوە ثێت، وبرێىی زۆر ٔبغریٓ و خراپەو هیچ ٌە دژایەتی دىىِەتی ئەو ئبثٍۆلەیە ٌەژێر هەر ثیب: ثە وىرتییەوەی: وەاڵَ
 .   تىرویب ثۆ ئبواتی وىردضتبٔیبْ وەَ ٔبوبتەوەو دىىِەتی هەرێُ دەثێ دەضت ٌەو ئبثٍۆلەیە هەڵجگرێ

 
و هەڕەغەوردْ ٌە چۀذیٓ (ەضۆراْ وبوە دەِ)ٌە ئبژأطەوبٔی دۀگىثبضەوبٔذا ئبگبتبْ ٌە هەواڵی وىغتٕی رۆژٔبِۀىوش: پرضیبر

 ثەڕای ئێىە ثۆچی ئەَ تبوأبٔە ئۀجبِذەدرێ؟. رۆژٔبِۀىوش ثىو
 

یەوەَ جبر ِٓ ئەو تبوأە ِەدىىَ دەوەَ و دەثێ ئەوەظ ثسأیٓ وە وىغتٕی رۆژٔبِۀىوضبْ و هەڕەغەوردْ ٌەچۀذیٓ رۆژٔبِۀىوضی : وەاڵَ
ی وىردضتبْ و ّٔىؤەیەوە ثۆ ئەوەی وە دەضەاڵتذاراْ هێػتب ثۆ ئەزِىؤی تر، زۀگێىی زۆر ِەترضیذارە ٌەضەر ضەرجەِی ئەزِىؤ

ٔەگجەتی رووی ٌە دأیػتىأی وەروىن . دیّىوراضی پێٕەگەیػتىوْ و دەِبری ضەروىتىردٔی ثیروڕای جیبواز ٌۀبویبٔذا چەگەرەی وردووە
و دسثی زٌهێسی وىردضتبْ ثەرپرضیبرْ ٌە وىغتٓ و وردووە، ٌەالیەوەوە غۆفێٕیطتی عەرەثی لەتٍىعبِیبْ دەوەْ و ٌەوالوە هەردو

 .هەرەغەوردْ ٌە رۆژٔبِۀىوضبْ
  
 

 
 .گفتىگۆ ٌەگەي ضىرەیب عەثیذ

 .(ثەڕێىەثەری جێجەجێىردْ ٌە ضۀذوولی دأیػتىاْ ضەر ثە ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ)
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 16/11/2008ثەثۆٔەی رۆژی جیهبٔی ثۆ دأیػتىأی ضەرگىێی زەِیٓ ٌە 
 

 
ئبهۀگی ثۆ دەگێرْ، ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ 16/11ِبدەوردْ ثۆ ثەزیٕذوو راگرتٕی رۆژی جیهبٔی ثۆ دأیػتىاْ وە ٌەٌە ضیبلی خۆ ئب

ئەگەر ئەَ ثەڵگۀبِەیە ثىاری ٔبضیٕی ئبِبر و ژِبرەوبّٔبْ . راپۆرتی ضباڵٔەی خۆی ضەثبرەت ثە ثبرودۆخی دأیػتىأی جیهبْ ثاڵووردەوە
بْ تبیجەتّۀذی ئەوەی هەیە وە ثبثەتێىی زۆر گرٔگ ضەثبرەت ثە خطتٕەوبری رۆغٕجیری ثۆ ثبغىردٔی ثۆ دەڕەخطێٕی، ثەاڵَ ئەَ جبرەی

 .   ِبفی ِرۆڤ ثەگػتی و ِبفی ژٔبْ ثەغێىەیەوی تبیجەتی، ورووژأذووە
  
 

 دأیػتىاْ جێجەجێ ثىرێٓ؟ ئبِبٔجتبْ چییە ٌە ثەوبرهێٕبٔی رۆغٕجیری ثۆ ئۀجبِذأی ئەو گۆڕأىبرییبٔە وە دەتبٔەوێ ٌە ثىاری: پرضیبر
 

ِٕذاڵهێٕبْ یبْ (تۀذرووضتی)ثبیەخێىی تبیجەتّبْ ثە رۆغٕجیری داوە، چىٔىە ئەو ِەضەالٔە وە ِبِەٌەیبْ ٌەگەڵذا دەوەیٓ وەن: وەاڵَ
هەڵطىوەوتە ِردٔی دایىبْ یبْ خۆپبراضتٓ ٌە ٔەخۆغی ئیذز، تۀهب ِەضەٌەگەٌێىی پسیػىی ٔیٓ، ثەڵىى زۆر پەیىۀذیبْ ثە تێگەیػتٓ و 

رۆغٕجیرییەوبٔەوە هەیە، ثۆیە دەِبٔىیطت پەیىۀذییەن ٌۀێىاْ ثەهبوبٔی ِبفەوبٔی ِرۆڤ وەن ِبفی فێرثىوْ و ِبفی ژیبٔێىی ثبغترو ئەو 
ئەِە . هەڵطىوەوتبٔە وە رۀگە یبرِەتیّبْ ثذەْ ثۆ جێجەجێىردٔی ِبفەوبٔی ِرۆڤ ثۆ  تبوەوبْ یبْ وەن رێگرێه ٌەثەردەَ رادەوەضتێت

 .  بِبٔجی ضەرەوی جەختىردّٔبٔە ٌەضەر رەهۀذی رۆغٕجیریئ
 

ثەاڵَ ٔبثیٕٓ وە ئەَ ئبِبٔجە دژوارترە ٌە ثبیەخذاْ تۀهب  ثە الیۀە پسیػىییەوبْ، چىٔىە گۆڕیٕی عەلٍییەت و داة : ضىیص ئۀفۆ
ەوەی وە عبدەتە رۆغٕجیرییەوبْ رێگری دەوەْ ؤەریتەوبْ، پێىیطتیبْ ثە ِبوەیەوی درێژتر هەیە، یبْ پۀبثردْ ثۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ثۆ ئ

 ٌەثەردەَ ئەوەی دەتبٔەوێ گۆڕاْ جێجەجێجىەْ؟
 

ضبڵی 30ثەَ ِبٔبیە ئەگەر دایىە ِردووەوبْ وەن ّٔىؤە وەرثگریٓ، رێژەوەیبْ ٌەِبوەی . ٌەراضتیذا ثەغی دووهەِەوەیبْ گرٔگە: وەاڵَ
ذرووضتی گػتی ثەرەو ثبغی هۀگبوی ٔبوە و تۀبٔەت ِردٔی ِٕذااڵْ وەَ تۀ. ثۆچی؟: پرضیبرەوە ئەِەیە. راثردوودا، دأەثەزیىە

ثىوەتەوە، ثەاڵَ ِردٔی دایىبْ دأەثەزیىوە، دیبرە ئەِەظ پەیىۀذی ثە تێڕوأیٕی وۆِەڵگبوە هەیە ثۆ دایه و ژْ، ثۆیە هەوڵذەدەیٓ 
 .ەیەرەهۀذێىی زیبتر ٌە رەهۀذی پسیػىی، ثذۆزیٕەوە ثۆ چبرەضەروردٔی ئەَ ِەضەٌ

 
 دەتىأٓ ٌەو ثبرەیەوە ّٔىؤەیەوّبْ ثۆ ثهێٕٕەوە؟: ضىیص ئۀفۆ

 
ٌە پبوطتبْ و هیٕذضتبْ و ثۀغالدظ ٌە ثبغىوری ئبضیب، دظ هەیە رێگری ٌە ژْ دەوەْ ٌە ضۀتەری تۀذرووضتی ِٕذاڵەوەی : وەاڵَ

ۀتەری تۀذرووضتی هەیە ٔبگىٔجێ ٌەگەي داة و و پرضیبرەوە ئەوەیە، چۆْ ٌەگەي ئەَ وێػەیە ِبِەٌە ثىەیٓ؟  یبْ ض. ٌەدایه ثجێت
ٔەریتەوبٔیبْ، ثۆ ّٔىؤە ٌە ٔبوۀذە پسیػىییەوبْ دایۀی ژٔی ٌێ ٔییە و ٌەوأەیە ٌە هەِبْ وبتذا پسیػىێىی پیبوی هەثێت و داة 

ىتىِت وێػەیەوی وۆِەاڵیەتی ئەِە وێػەیەوی پسیػىی ٔییە، ثەڵىى و. ؤەریتەوبْ رێ ثە ژٔبْ ٔبدەْ، پسیػىێىی پیبو گیبٔیبْ ثپػىٕێت
هەروا زۆر گرٔگە وۆِەڵگب ثەخۆی . ئێّە دەثێ ئبغٕب ثجیٓ ثەَ پێىهبتبٔە تب ٌەو وۆِەڵگبیبٔە چبرەضەریبْ ثۆ ثذۆزیٕەوە. و رۆغٕجیرییە

ٔىە دەثێ چبرەضەری ئەو تۀگەژأە ثىبت و ٌە ٔبو رۆغٕجیرییەوەیذا ثەهبی ئەرێتی ثذۆزێتەوە ثۆ یبرِەتیذأی ثۆ گۆڕأىبری، چى
 .گۆڕأىبری ٌۀبوەوە ثێت، ٔەن ٌە دەرەوە

 
ثۆ ّٔىؤە ٌە ثۀگالدظ ٌە ئبهۀگێه ئبِبدەثىوَ ثۆ دەرچىوأی ِەالوبٔی ِسگەوتەوبْ وە ِەغمیبْ ٌەضەر تۀذرووضتی ِٕذاڵهێٕبْ 

تۀذرووضتی ژْ ٌە ژیبٔی تێذەگبت، وردثىو، چىٔىە وبتێ ئیّبِەوە ٌە ِبٔبی تۀذرووضتی ِٕذاڵهێٕبْ تێذەگبت و ٌە ِەترضییەوبْ ٌەضەر 
وبتێ پیبو . ثەتبیجەتی ٌەِبوەی ِٕذاڵهێٕبْ، دەتىأێ ٌە خىتجەی هەیٕی ثۆچىؤگەٌێه ثىرووژێٕی یبرِەتیّبْ ثذات ثۆ گۆڕیٕی هىغیبری
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گەي وۆِەڵەی جۆراوجۆر ئێّە ٌە وۆِەڵگبوبْ ِبِەٌە ٌە. یبْ ژٔەوە ثۆ وەرگرتٕی ئبِۆژگبری، ِەالوە دەتىأێ ئبِۆژگبری درووضتیبْ پێجذا
دەوەیٓ و ئەوأە دەتىأٓ ضەثبرەت ثە ِەضەٌە تۀذرووضتییەوبْ، یبرِەتی ثذەْ ٌە ثاڵووردٔی تێگەیػتٕە درووضتەوبْ و ثەَ غێىەیە 

 . یبرِەتی دەدەیٓ ثۆ ئۀجبِذأی گۆڕاْ ٌە هۀذێ تێگەیػتٓ وئەو وردأە وە هەْ
 

 ىبری ٌە رۆغٕجیری ِەدەٌییە؟وەواتە دەتىأیٓ ثڵیٓ وە گۆڕأ: ضىیص ئۀفۆ
 

رۆڵی ئێّە تۀهب پێػىەغىردٔی زأیبری درووضتە و . ٌە هەِبْ رۆغٕجیری و ثەدەضتی خىدی هەِبْ وۆِەڵگبوە، ٔەن ٌە دەرەوە: وەاڵَ
ئێّە . یىبِْردٔی دا( دیبردەی)وبروردْ ٌەگەي وۆِەڵگب ِەدەٌییەوبْ تب ثتىأیٓ ثۆ ّٔىؤە چبرەضەر ثذۆزیٕەوە ثۆ رووثەڕووثىؤەوەی

، ثەرجەضتە ثىوە، وەواتە چۆْ دایه پػتگىێ ثخەیٓ و ٌێگەڕێیٓ ٌە "ثەهەغت ٌەژێر پێی دایىبٔە"ثەهبی دایه ٌە ٔىوضیٕە ئیطالِییەوبْ
 .ِبوەی ِٕذاڵهێٕبْ گیبْ ٌەدەضت ثذا؟ دەثێ ئێّە پەیىۀذی ٌۀێىاْ ثەهب ِەزٔەوبٔی دایه و ئەو وردارأە وە ژْ ثەرەو هیالوی دەثبت

 
ٌەثبرەی وەاڵتە عەرەثییەوبٔەوە، ئەو وردارأە چیٓ وە ثۆ ئەو ئبراضتە ٔىێیە ضىدِۀذ ثێت ٌە ئۀجبِذأی ئەو : یص ئۀفۆضى

 گۆڕأىبرییبٔە وە ِەثەضتتبٔە؟
 

تگىزارییە هێػتب رێژەی گیبْ ٌەدەضتذأی ٌە وەاڵتە عەرەثییەوبْ ثەرزە، ئەگەر وەاڵتبٔی وۀذاو ثەهۆی دەوڵەِۀذی و زۆری خسِە: وەاڵَ
تۀذرووضتییەوبْ ٌەَ هبووێػە ثەدەروەیٓ، ئێّە ِیطر وەن ّٔىؤە وەردەگریٓ، تىأیىیەتی رێژەی گیبْ ٌەدەضتذأی دایىبْ ٌە ِبوەی 

 .پێٕچ ضبڵی راثردوو وەَ ثىبتەوە، ئەِەظ ثەهۆی هەوڵەوبٔی دىىِەت و رێىخراوە ٔبدىىِەتییەوبْ
ەی گیبْ ٌەدەضتذأی دایىبْ ِەضەٌەیەوی ئبڵۆزە و هەِبْ غت ٌەثبرەی ِێردوردٔی ثەاڵَ جیهبٔی عەرەثی ثەگػتی، هێػتب ِەضەٌ

پێػىەخت، راضتە، واتە ثۆ ّٔىؤە وچ ٌە تەِۀی هەرزەوبری و پێع ئەوەی جەضتەی پێجگبت وە ئەِەظ ٌەهەِبت وبتذا ٌە زأطت و 
ذأیػی گەغە ثطێٕێ تب دەٍِەوەی ضرووغتی ثێت و رۆیػتٓ ثۆ لىتبثخبٔە ثێجەغی دەوبت، تۀبٔەت ٌەوەغذا ثێجەغی دەوبت، ِٕذاڵ

ضەرئۀجبِێىی خراپی ٔەثێت، ثۆیە ٌەگەي دەزگبو وۆِەڵگب ٔبوچەییەوبْ دەوەیٓ تب پبڵیبْ پێجذەیٓ رێگب ثە وچ یبْ ژٔەوبْ ثذەْ 
 .ضەردأی ٔبوۀذە تۀذرووضتییەوبْ ثىەْ وە زۆر وەاڵتذا داِەزراوْ

وەاڵتەوبّٔبٔذا هەیە، ِەضەٌەی تبوأەوبٔی غەرەفە وە ٌە زۆریبٔذا وچەوە ثێتبوأەو ضەرەڕای  یەوێه ٌەو ِەضەالٔە وە ثەداخەوە ٌە
ئەو پرضیبرە وە دەِبٔەوێ چبرەضەری ثۆ . ثىؤی یبضب ٌەو وەاڵتبٔە، ثۆ ّٔىؤە ٌە ئەردەْ، ثەاڵَ یبضبی هۆز ٌە یبضبی دەوڵەت گرٔگترە

 ٓ ٌەو وبتە وە یبضبیەن هەیە، دەوڵەت رێىی خطتىوە؟ چۆْ ِبِەڵە ثە یبضبی هۆز ثىەی: ثذۆزیٕەوە ئەِەیە
یەوێىی تر ٌەو ِەضەالٔە وە زۆر ترضیذارە، ٔەخۆغی ئیذزە وە ٌە وەاڵتەوبّٔبٔذا دەضتپێىردووە، ثەاڵَ ثبضی ٔبوەیٓ و ِەترضی ئەِە 

وەاڵتبٔی تر رووی داوە، واتە ٌەوەدایە ئەگەر ثبضی ٔەوەیٓ و هەڵٕەضتیٓ ثە هىغیبروردٔی وۆِەڵگب، هەِبْ غت روو دەدا وە ٌە 
ئەَ ٔەخۆغییە ثەهۆی ِبددە ثێهۆغىەرەوبٔەوە و ثەتبیجەتی ثەرێگبی ئەو دەرزیبٔە وە ٌە . ثاڵوەوردٔی ثەرفراوأی ٔەخۆغییەوە

هەِىو ئەِبٔە ِەضەٌەگەٌێىٓ پەیىۀذییبْ ثە ثبثەت لەدەغەوبٔەوە هەیە ٌە . ثەوبرهێٕبٔی ِبددە ثێهۆغىەرەوبْ، دەگىێسرێتەوە
وەاڵتەوبّٔبْ، ثۆیە ثبضىردٔیبْ ٌەضەر ئبضتی ثەرپرضە پبیەثەرزو ٔبوچەییەوبْ و پیبوأی ئبیٓ و ئەو ژٔبٔە وە ثبضی ئبیٓ دەوەْ و 
ٌەگەي ثسووتٕەوە ضیبضییەوبْ زۆر گرٔگە تب ثسووتٕەوەیەوی ٔبوچەیی ثۆ گۆڕیٕی تێگەیػتٕەوبْ ضەثبرەت ثە پبراضتٕی وۆِەڵگب ٌەو 

 . ثەاڵیبٔە
 

 ثاڵووراوەتە         13/11/2008ىگۆیە ٌەالیەْ ِەدەِەد غەریف ٌە ژٔێف ثۆ ضبیتی ضىیص ئۀفۆ ضبزدراوەو ٌە ئەَ گفت
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 .(راثەرێىی ثسووتٕەوەی لىتبثیبٔی فەرۀطب -یىٌی وۆدری) ٌەگەي(دی تطبیت)گفتىگۆی هەفتۀبِەی

 
 .ثىوْ خبُٔ یىٌی، ئێىە پێع چۀذ دەلەیەن ٌە ثیڕۆی ضەرۆوىەزیراْ: دی تطبیت

ٌەپێع ثیڕۆوەی و ٌەوێذا ٔبِەیەوُ ثۆ فیٍیت پێجىو تب پێی ثگەیۀٓ و تێذا ئەو هۆیبٔەَ ثۆی روؤىردووە وە ثۆچی ئێّە : یىٌی
ئێّە ئبرووزی چبوپێىەوتٕێىّبْ ٔییە، پێع وەخت ئۀجبِەوەی رووْ و ئبغىرایە وەن فیٍیپ ثەخۆی . ٔبِبٔەوێت چبوِبْ پێجىەوێت

 .ە یبضبوبْ پبغگەزثێتەوۀبیەوێت ٌ: رایگەیبٔذ
 تىڕەیتبْ ٌە وىێىە ضەرچبوەی گرتىوە؟: دی تطبیت

فەرۀطب هیچػتب واڵتێىی دەوڵەِۀذ، ثەاڵَ ضەروەتەوەی . ئێّە ٔەوەیەویٓ هیچ ٔەخػەوپیالٔێىی ٔییە: هۆ ضەرەوییەوەی ئەِەیە: یىٌی
ثۆ . ەن هەیە ثبرودۆخەوەی خراپترە ٌە ٔەوەی پێػىویثۆ یەوەَ جبرە پبظ جۀگی جیهبٔی دووهەَ، ٔەوەی. خسِەت ثە دوارۆژ ٔبوبت

 .ئێّە ترضّبْ هەیە. ئەوەی ضیطتێّی وۆِەاڵیەتی ئیّڕۆ داثیٓ ثىەْ، ٔەوەی ئێّەیبْ تىوغی لەرزاری وردووە
 ئبیب ئێىە هەضتذەوەْ واڵتەوەتبْ درۆتبْ ٌەگەي دەوبت؟: دی تطبیت

ثێىبریّبْ هەیە زۆرِبْ %9ئێّە . دەوە9ْ(ِۆدێٍی فەرۀطی))ەثەردەواَ ثبش ٌەگەورەتریٓ درۆ وە ٌە فەرۀطب هەیە ئەوەیە وە ث: یىٌی
 !ئبیب ئەو دبڵە چ ِۆدێٍێىە؟. هەیە وە وبری ضەخت و پیطەوبْ دەوەْ و خەزٔەی وۆِەاڵیەتیع ثۆغە

 ئێىە چ خەؤێىتبْ هەیە؟: دی تطبیت
 هیچ خەؤێىُ ٔییە: یىٌی

 ضبڵ چۆْ ثژێٓ؟10ەتبٔەوێت پبظ هیچ خەؤتبْ ٔییە؟ ثب ثڵێُ ئێىە د: دی تطبیت
 .ئەِەیە چبرۀىوضی ٔەوەوەِبْ. ٔبزأیٓ: یىٌی

 . ثاڵووراوەتەوە30/3/2006ەوە ضبزدراوە و ٌە(گیىرگ دیتص و ِبتیبش غتۆٌتص)ئەَ گفتىگۆیە ٌەالیەْ
 

     **** 
 ژٔبٔی خبوەْ وەراِەت و جىأی

ثێ هیچ ثەڵگەیەوی وۆٔىریت و ثەتۆِەتی ئۀذاِییەتی ٌە ٌەغىری ثە( ضبڵ50ئیڤب هبوٌە، تەِەْ )ضبڵە ژٔە غۆرغگێڕی ئەٌّبٔی20
. ثە زیٕذأی هەِیػەیی دووثبرە دىوّذراوە1994ضبڵ ضسادراوە و پبغبْ ٌە 15ثە 1986یەوەَ جبر ٌە . ضىوری ئەٌّبٔیب ٌە زیٕذأە

وە ثۆ زیٕذأی ژٔبْ ٌە فرأىفۆرت 1989ە ٌ. دا ثەضەر ثردووە(غبری وۆڵۆْ و غتبِهبیُ)ضێ ضبڵی یەوەَ ٌە زیٕذأە یەن ٔەفەرییەوبٔی
 .ە(ٔىێ وىێٍٓ-ثەرٌیٓ)گىاضتراوەتەوە  و ئێطتب ٌە زیٕذأی

و وەن وتێجێىی (پرێٕگطهبیُ-فرأىفۆرت)ئەَ ژٔە خەثبتگێڕە پێع ِبوەیەن هەضتبوە ثە وێٕەگرتٕی دەضتخىغىە زیٕذأییەوبٔی ٌە زیٕذأی
 .فۆتۆگرافی ثاڵووراوەتەوە

 . وای ضبڵ، رۆژگبری زیٕذاْ ِرۆڤ ٌە ثبرەی دەروؤییەوە وێراْ دەوبت؛ ثیٕبیی و هەضتەوبْ وس و ِبٔذوو دەوبتضبڵ ٌەد: ئیڤب دەڵێ
ثۆ ئەوەی ِرۆڤ ئبزادی ٔبوەوەی و ثسێىی ٌە ٔبو زیٕذاْ ثهێڵێتەوە، زۆر پێىیطتە ثەرهەِهێٕەر ثێت، ثەاڵَ تىأبوبْ ٌەثەردەَ ئەَ 

فرأىفۆرت ثىاری ثەغذاریىردٔی دەثێت ٌە خىٌی فێرثىؤی وێٕەگرتٓ، دەضتجەجێ ئەَ غبٔطە ثۆ پێذاویطتییە ضٕىوردارە، ثۆیە وبتێ ٌە 
 .خۆی لۆضتەوە، ئەِەظ ٔەن ثۆ وبت ثەضەر ثردْ، ثەڵىى ثۆ ئەوەی ثەجیذی ٌەَ ثىارە وبرثىبت

، ضەرەڕای هەِىو ئەوەی ئۀجبِیبْ ئەو ژٔبٔە وە ِٓ وێٕەیبُٔ گرتىوە، ثە غێىەی خۆیبْ: ئیڤب ٌەثبرەی وێٕەی ژٔەهبوزیٕذأەوەی دەڵێ
رێسٌێٕبْ و ضّپبتی و هۀذێ جبریع . یبٔیبْ ثە وەراِەت و جىأی هەڵگرتىوە و وێراْ ٔەثىؤە1داوە، زۆر ثەهێسْ و ثبری لىرضی 

 . دۆضتبیەتی ثٕەِبی پێىەوە وبروردّٔبْ ثىو
 .زاد ثجُهەِىو ئەوەی پێهەڵذەضتُ ٌەپێٕبو ئەوەیە ٌە زیٕذاْ ئب: هەروا ئیڤب دەڵێ

وٍیّٕص -ثیرگیتە ِىزهبپت، ثیرگت هىگەڤێڵذ، غرضتیبْ والر، رۆٌف: هێػتب ثێجگە ٌە ئیڤب، دوو ژْ و ضێ پیبوی ٌەغىری ضىور ٌە زیٕذأٓ
 .ڤبگٕەر، رۆاف هبیطٍەر
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ضبڵە زیٕذأییە و زۆر 18وەزیبتر ٌە ( ٔەتبٌی هیٕیگۆْ)ی فەرٔطب دەوبت و ٌەوأە(ئەوتطیىْ دیرێىت)ئیڤب داوای ئبزادی ثۆ زیٕذأییەوبٔی
 .ٌێیذاوەو ئیڤب وتێجەوەی پێػىەظ ثەَ ژْ غۆڕغگێڕە وردووە(جەٌتەی دڵ)ٔەخۆغە و دوو جبر

 
      13ٌە هەفتۀبِەی دسثی غىعی ئەٌّبٔی وەرگیراوە، ژِبرەی

     
  

 


