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 ئھوانھی کھ گھڕێندراونھتھوە

و یاسادانھر  سھرنجی  رەتکراوەتھوە  پھنابھرێتییان  داوای  کھ  پھناخوازانھی  ئھو   ئاوێتھکردنھوەی  و   ناردنھوە 
 . ەوھنھڕێگە د   چونکھ لھ  راستیدا تھنیا  ژمارەیھکی کھمیان ، بڕیاربھدەستدانی سھرانسھری ئھوروپای بۆ الی  خۆی  راکێشاوە

ل  رۆز بارود  لھرجگھم  ەیبار  ھشت  گھڕانھوە  ھخ ۆو  بۆ  ئاسانکاری  دەکرێت  چاوەڕێ  کھ  نووسراون  و    جیاجیاکان 
پتھ پڕۆسھیویئاوێتھبوونی  نێو   بھ  کھ   کھسانھوە  ئھو   روانگھی  و   ئھزموون   لھ   بھ�م   بکھن . رەتکراوەکان   پھناخوازە 

دەدەن  ئاوێتھبوونھوە  ھھوڵی  ھێشتبوون  بھجێیان  پێشتر  کھ  و�تانھی  لھو  ئێستا   و  دەربازبوون  گھڕانھودا  و   پھناخوازی 
کھم  لھو بارودۆخانھ ئاسانکارییان لھم لێکۆڵینھوەدا، ئھوانھی کھ گھڕێندراونھتھوە:  .  ەکردوو    دەرکھوتووە کھ بھشێکی 

ڤێرا کۆنستانزا  ئێراق،  و  ئھفغانستان  بۆ  ڕەتکراوەکان  پھناخوازە  ئاوێتھکردنھوەی  و  مالم -گھڕانھوە  ھێنڕیک  الروچێیا، 
درێ ئاسپلوند کھڵک لھ بھسھرھاتی پھناخوازە ڕەتکراوەکان وەردەگرن بۆ لێکۆڵینھوەی ڕووانگھی جیاوازی لیندبھری و ئان

بھسھرھاتی کۆچکردن و پرۆسھی پھناخوازی کھ کار دەکھنھ سھر ھھمتر جێگیربوونھوە دوای گھڕانھوە. لێکۆڵینھوەکھ لھ  
 ھاوگونجیکردنی پارەی بۆ تھرخان کراوە.)، فۆندی پھناخوازی، کۆچکردن و  AMIFالیھن ئا.م.ی.ف (

سھرنجی زیاتر لھسھر ئھوانھی کھ بۆیان نیھ  
  بمێننھوە

  ە وھنھڕێگەد  وروپاھئ  یتێکیھ  ھ ل  ەوھننێبم  یھن  ان ۆیب  ھک  ھیوانھئ  ێیس  لھ   كھی  اینھت
ئ .  ن ھکەد   ە وھئ  ھ خوازانڵد  ان ێیس  لھ  كھ ی  ھ ل  متر ھک  ە وھنھڕێگەد   ھ ک  ھی وانھو 

و    ەوھنھڕێگەد   ھک  ھی سانھک  وھئ  ەی ژمار  یادکردنیز  ۆب  ەدراو  رۆز  یکڵێوھھ
دھخوازانڵد   ەیوھانھڕ گ  ۆ ب  وانھئ  یھاندان  ھا ەروھھ   ھ ل  ە وھئ  تێتوانرە. 
  ی شانیناون  ھ ب  ھ انییدوا  م ھب  ھ ک  ت ێنریبب  ـدا یرھ چبۆو ک  نادان ھپ  ێی نو  ی اساەی ژڕۆپ

“New Pact on Asylum and Migration”  
 

لھ  جھخت   ئھویش   کھ   پێشنیارکرابوو،  ئھوروپییھوە  کۆمسیۆنی  الیھن    لھ 
بۆ  جیاواز   رێگھچارەیھکی  چھند   و  دەکات   ئاوێتھکردنھوە   گرنگیی  

 .   کات ە د ش ھشكێپ  پاڵپشتیکردنی گھڕاوەکان  لھکاتی ئاوێتھکردنیان

گھڕانھوەی  دیاریکراویش   بھ   گھڕانھوە،   لھسھر   خھڵک   ھاندانی   پێناو    لھ 
 خۆویستانھ، لھ  نێو ئھوانھی  کھ  رێگھی  مانھوەیان  پێ  نادرێت،  بڕێکی  زۆری 
بۆ  پاڵپشتی   و  یارمھتی   کردنی   پێشکێش   خزمھتی   خراونھتھ   سھرچاوەکان  

و  ھاوکاریھکانی ە پار   بھ  چ (  کردن ھتێئاو گھڕانھوە   رێگھی   لھ   یان    بێت،  
خۆویستانھ ).تێب   دیکھوە گھڕانھوەی   بۆ  ھاندانێک  وەکو   شھشكێپ ئھمھ 
 ھ ک  تێنرەوا داد ھستانیوۆخ ەی وھانھڕگ ھچونک دەکرێت. 

 



 

  

گھڕاونھتھوە کھ  ئھوانھی  زۆری  باسی    دا ەیھوھنۆڵیکێل  مھل   ژمارەیھکی  
دەکرد  یانیژھھبوونی   جیاواز  مھترسی  چھندین  لھ  گھشتھخۆیان  پێش    کھ 

 سھخت و  ھھندێ  جار  مھترسیدارەکھیان  بھرەو  سوێد  ھھیانبووە  .ئھفغانیھکان 
 بۆ ماوەی  چھندین  ساڵ ئھوەی ژیانیان  کھ  بھزۆری بھھۆی  دەردەکھوێت  وا

 لھ چھوساندنھوە ناچار بھ اکردنڕ   لھ نێو ھھژاری و ناسھقامگیریدا و بۆ
 کۆچکردن  بوون .ھھندێکیان  پێشتر  رۆیشتبوون بۆ  ئێران بۆ  ئھوەی سوود  لھ 

  .ون ھکھڕێب   دەرفھتھ  داراییھکانی  ئھوێ وەرگرن پێش ئھوەی  بھرەو ئھوروپا 
 بھشێکی دیکھیان،  ئھگھر  چی ھھڵگڕی  ناسنامھی ئھفغانستان  بوون، باسیان 
 لھوە کردووە کھ ئھوان  لھ ئێران لھ دایکبوون و ھھرگیز پێیان نھناوەتھ خاکی 

 کھ  تا  راددەیھکی زیاتر لھ ێتئھفغانستانھوە .بھ�م عێراقیھکان،  وا دەردەکھو
 ئھفغانیھکان ژیانێکی ھھندێک شایستھیان ھھبووبێت و  پێش کۆچکردن  توانای 
 دەستگھییشتیان بھ دەرفھتی دامھزراندن  و داراییش  ھھبووە .دوای  ئھوەی کھ 

 نیھکیھۆکارێکی دەرەکی ھاوسھنگیی ژیانیان لێ  تێکدان – بۆ نموونھ ملمال
 عھشائیری  یان  ھێرشی میلشیاکان – ئھوان  ھھستیان  بھوە کردووە  کھ  جگھ لھ 

 نییھ.    بھجێھێشتنی و�ت،  ھیچ رێگھیھکھی دیکھیان لھ  بھردەمدا 

 وا دەردەکھوێت کھ چھند  الیھنێکی جیاوازی ژیانی ئھوان لھ  کاتی پھناخوازیدا 
 لھ سوێد کاریگھریی کردووەتھ سھر ئامادەبوونیان بۆ گھڕانھوە  دوای ئھوەی 

 درێژیی پڕۆسھی  پھناخوازی، کھمیداوای پھناخوازیان  ڕەتکراوەتھوە.  کھ
بھ  پھیوەست  خزمھتگوزاریھکانی   دابینکردنی  الیھنھکانی  بھ     دەستگھییشتن  

 و کھمی پھیوەندیی  لھگھڵیان، ھھروەھا باش تێنھگھییشتن لھ  چۆک  یستگاەد
وا  پھناخوازی،   بۆدەردەکھوێت  پڕۆسھی  کھسانھیان   ئھو  ئامادەبوونی   کھ  

بھشداربووانی زۆری   ژمارەیھکی  ھۆیھشھ،  سھخت  کردبێت .بھو    گھڕانھوە  
 ئھم لێکۆڵینھوەیھ، وا  دیارە  باش ئامادە نھبوون و پالنیان بۆ چۆنیھتی دووبارە 

  . ە بووھن   دەستپێکردنھوەی  ژیان  دوای  گھییشتنھوە  بھ و�تی بنھڕەتی  خۆیان 
ھێنانی  بھدەست  لھ   سھفھرکردن   زەحمھتیی   ھھستکردنبھڵگھنامھگھلی   و  

بھرامبھر  بێڕێزییان   باڵیۆزخانھکھیانھوە   کارمھندانی   الیھن   لھ  کھ   بھوەی 
 دەکرێت  و  ھاسۆزییان  بۆ  دەرنابڕدرێت  بھشێک  بوون لھو شتانھی  کھ  چھندین 
ھیچ  شتانھش   ئھو  دەکران،   باس  ئھفغانیھکانھوە  بھشداربووە  الیھن   لھ   جار  

 . ەکردووھن  ئاسانکارییان بۆ  گھڕانھوەیان 

باسی زۆریان  ژمارەیھکی  گھڕانھوە،  و دوای  ھھڕەشھ   دۆخی     ھھمان  
 کھ لھ سھرەتادا وای لێیانکردبوو کۆچ بکھن  .ئھوانھشتیان دەکرددوژمنایھ 

 -  ەوھبوونھتێئاو بۆ ان یتوانا   دەبنھ بھربھست لھ  بھردەم

 ژیان بۆ ئھو کھسانھ چۆنھ کھ پێویست بوو
 بگھڕێنھوە؟ 

 و مرۆڤانھتریشھ .تھنانھت ئھوانھی  کھ بھ ناچاریش  دەگھڕێنھوەخھرجی کھمتری تێدەچێت 
 ھھندێ  جار  سوود لھ یارمھتی  ئاوێتھکردنھوە وەردەگرن .کۆنووسێکی  دەوڵھمھند  ھھیھ 
 کھ تێیدا چھندین بارودۆخی جیاجیای  تێدا  خراونھتھڕوو  بۆ ئھوەی گھڕانھوە ئاسانتر  و 

سھرکھوتووتر ئھزموونی    ئاوێتھکردنیش  دەربارەی  ھھیھ  کھمتر  زانیاری  بھ�م  بێت. 
شێوه و  گھڕێندراوەکان  خودی  تاکھکھسی  الیھن  لھ  کھسی  ئاوێتھکردنھوەی  كاری 

 لھم  لێکۆڵینھوەیھدا، ئھزموونی ئھو  کھسانھ دەبێتھ چھقی  لێکۆڵینھوە و گھڕێندراوەکان. 
وەکو  ژیان   چۆنیھتی   کۆچبھران،   ژیانی   الیھنھکانی   دەدەن  ھھوڵ    توێژەرەکان  
دەکرێت  ئھمانھ  ھھموو  کھ  بخھنھڕوو  گھڕانھوە  پڕۆسھی  و  سوێد  لھ   پھناخوازێک 

 ،ھنۆ چ    کاریگھری  بکھنھ  سھر ئھنجامی  دوای  گھڕانھوەیان .ژیان  لھ  کاتی  گھڕانھوە 
 گھڕێنراوەکان  رووبھڕووی  چ کێشھیھک  دەبنھوە، ئایا  دەتوانن  سوود لھو  ئھزموون  و 

 دەتوانن سوود  لھو ڕادەیھک   زانیاریانھ  وەرگرن کھ  لھ  دەرەوە  بھدەستیان  ھێناوە  و  تا  چ
 و ئاوێتھکردنھوەیان پێشکێش کراون؟ گھڕاندنھوە  ھاوکارییانھ وەرگرن کھ بۆ مھبھستی

پڕۆسھی  بھنێو   کھ  کھسانھی  ئھو   ئھزموونی  لھ  بزانرێت   چی  دەتوانرێت  کورتی   بھ 
بھشێوەیھکی  دەکرێت  لێ   ئھوەیان   چاوەڕێی   و   تێپھڕیون    ئاوێتھی پتھو  گھڕانھوەدا 

 کۆمھڵگھکانیان ببنھوە؟ 
 

 ئھزموونی پھناخوازە رەتکراوەکان 
 وەردەگرێت کھ لھم چھند ھسانھک  دھ س    راپۆرتھکھ سوود  لھ بھسھرھاتی ئھو

 گھڕوانھتھوە     ساڵھی  دواییدا  داوای  پھناخوازییان  رەتکراوەتھوە  و  لھ  سوێدەوە
 بھ جۆرێک کراوە کھ تێیدا لێکۆڵینھوەی زانیاریھکان   عێراق. بۆ ئھفغانستان یان

کھ  پیشاندراوە  ئاڵۆز  پڕۆسھیھکی  وەکو  گھڕانھوەدا   کاتی   لھ    ئاوێتھکردنھوە 
نێویشیاندا  لھ  بھڕێوەدەچێت،  جیاواز   رەھھندێکی  یان  ئاست  چھند    لھسھر 

و کۆمھ�یھتی   راپۆرتھکھ  .روونە د   رھ سھل  یتیھھ�مۆک  یخۆد    ئابووری، 
بھ دەستگھیشتن  وەکو   لھخۆدەگرێت  کۆڵھکھ    و ە رچاوھ س   ژمارەیھک 

تۆڕە  )؛ی ئابوور  یپاراستن  ۆڕیت(  خزمھتگوزاریھکان بھ   دەستگھییشتن 
و  بگھیێنرێت  زانیاری  رێگھیانھوە  لھ  دەکرێت  کھ   کۆمھ�یھتییھکان 

بکرێن  پتھو   ھھروەھا )؛  یتیھھ�مۆک  یپاراستن  ۆڕیت(   پھیوەندییھکانیش 
 وھھست کردن بھ لھگھڵ بوون ،خۆ  ھھبوونی توانای بڕیاردان لھسھر ژیانی

خود  سھالمھتی  لھ     ر ھ سھل  یتیھھ�مۆک  ی خۆد  یپاراستن  ۆڕی(ت   نھترسان  
 لھ  کاتی    -   چکردنۆک  یرخھ چ   ڕووانگھ و ئھزموونگھلی جیاوازی    )؛روون ەد

 کاتی پھناخوازی،  پڕۆسھی  سھفھرکردن بۆ سوید،    لھ کاتی چکردن،ۆک   پێش
 وا دادەنرێن  کھ یان  ئاسانکاری   -  ۆخ   گھڕانھوە و گھیشتنھوە بھ و�تی بنھڕەتی

لھ  و  دەکھن   دروست  ئاوێتھبوون  جیاوازەکانی   جۆرە  بۆ  بھربھست    یانیش 
.   کان ە ندراوھڕێگ   ھ سھک   ئھنجامدا  کاریگھری  دەکھنھ سھر  توانای  ئاوێتھبوونی

 . 



  

گھڕاوەکان  زۆربھی   گھیشتندا   کاتی   لھ   کھ   سھخت  داراییی   باروودۆخی 
یۆڕۆ و   ۳۰۰۰دامھزراندەوە (نێزیکھی   پشتگیریی   دەبێت.    رووبھڕوویان 

) یی.وو.م  الیھن  دڵخوازانھ  IOMلھ  کھ  ئھوانھی  بۆ  دەدرێت  بھدەست   (
دانی کرێ خانو، خۆراک و دانی قھرز  دەگھڕێنھوە). زۆربھی کات بۆ بژیو،  

بۆ   ھێنراوە  بھکار  ئھوە  کھم  زۆر  دۆخێکی  لھ  تھنیا  دەھێنرێت.  بھکار 
چاالکیگھل کھ بۆتھ ھۆی بھدەست ھێنانی داھات کھ بتوانێت بێتھ ھۆی خۆ  

پێدانی بھخێوکردن. ھھیھ  ئھوە   بواری  کھ   دەکات  بھوە  ئاماژە    لێکۆڵینھوەکھ 
 زانیاریی  لھسھر  ھاوکاریھکان  باشتر  بکرێت  .ھھندێکیان  باس  لھوە  دەکھن  کھ 
دیکھ  ئھوانی   کاتێکدا   لھ   پێنھگھییشتووە،   سوێدەوە   حکومھتی   لھ    زانیارییان  
 بانگھشھی  ئھوە  دەکھن  کھ  تھنیا بھشێکی  زانیاریھکانیان  لھ  سھر  جۆری  ئھو 
  .یارمھتیانھیان  بھدەستھێناوە کھ دەتوانرا  لھ کاتی گھڕانھوەیان بھدەست بێنن 
 ھھندێکیان  ئاماژە بھ ھھبوونی چھند  بھربھستێک دەکھن  لھ کاتی وەرگرتنی 
 یارمھتیھکان، وەکو رێکاری سھخت  و بھزەحمھت، ھھبوونی ئھو مھرجانھی 
 .کھ بھجێگھیاندنیان زەحمھتھ و ھھروەھا  دواکھوتنی راییکردنی کارەکانیان 
 ھھرسێ جۆری یارمھتیی گھڕانھوە، لھ رووی دەستگھییشتن پێیان، بھشێکی 
یارمھتیی  پێگھییشتووە . گھڕاوەکانھوە   الیھن   لھ   رەخنھیان     بھرچاوی  

و گھڕانھوە  ئھوروپیی  تۆڕی   الیھن  لھ  کھ   ە وھکردنھتێئاو   ئاوێتھکردن 
(ERRIN)  بۆ یارمھتی   وەکو  پاڵپشتی   پێدانی   لھ   بریتیھ  و    دابینکراوە  

 رەخنھیھکی  زۆری یۆڕۆ)  ۲٥۰۰(تا سھرەوەی      دامھزراندنی بازرگانیێک 
 ئاراستھ دەکرێت بھ تایبھتیش بھھۆی درێژی کاتی چاوەڕێکردن .لھ الیێکی 

 لھ  پارە     دیکھوە،  پشتگیریی  بچووکی  پێشوازی   (۱٤۷ دۆالر  کھ  بھشێوەی 
    وا دادەنرێت  کھ  بۆ بھدەستھێنان   ن ھگمەدھ)   بفڕۆکھخانھی  کابوول دەدرێت 

 . ت ێب ت ھحمەزھب

زۆر  و  مھترسیدار  ناجێگیر،  ئێستا  دۆخی  بھشداربووان،  زۆربھی   بۆ 
کھسێک  ئایا   کھ   ئھوەی   ئابووری  . و  سیاسی   ناسھقامگیریی   بھ    ھھستیارە  
بھندە  نا،  یان  بکات  قسھ  جێگیر  ئاوێتھبوونی  و  گھڕانھوە  لھسھر   دەتوانێت 
واتای  بھ  گھڕانھوە   جێگیربوونی  ئھگھر   دەستھواژەکان  . پێناسھی   لھسھر  
 ھھبوونی ھۆکاری  جێگیرکردنی  ژیان  لھ  الیھنی  دارایی  و  پشتبھخۆبھستنھوە 
وا  بھشداربوون  لێکۆڵینھوەیھدا   لھم   ئھوانھی  کھمی   ژمارەیھکی   ئھوا    بێت، 
رەھھندە  ئھوە   ئھگھر   بھ�م   گھڕابنھوە  . جێگیر   شێوەیھکی   بھ   کھ    دادەنرێن  
تھنانھت  ئھوا  بگرێتھوە،   ئاوێتھبوونیش  دەروونیھکانی  و    کۆمھ�یھتی 
شێوەیھکی  بھ  کھ  دابنرێن  وا   دەکرێت  بھشداربووان  کھمتری   ژمارەیھکی  
وا  لێکۆڵینھوەیھدا   لھم   کھ   ئھوەی   راستیدا،   لھ   بووبن . ئاوێتھ    جێگیر  
 دەرکھوتووە کھ  بھ  الی  گھڕاوەکانھوە  لھ  دەرفھتی  دارایی  گرنگتر  بێت  بریتییھ 
 لھ ھھستکردن  بھ  ئھمن  و سھالمھتیی  تاکھکھسی  .بۆ زۆرێکیان،  ئھو الیھنانھ 
یانیش  و�تھکانیان  لھ   مانھوە   بۆ   پالندانانیان  لھ  دادەنرێن   یھکالکھرەوە    بھ 

 ئھوروپا.  دووبارە  کۆچکردنھوە بۆ 

لھسھر   کۆمھ�یھتی  دۆخگھلی  و  کۆمھ�یھتی  ژیانی  ناوچھکانی  بھتایبھتیش 
دڵتھ  زۆر  دەگھڕێنھوە  کھ  زۆربھیان  دارای  دۆخی   ، یکارێب  زێنھ.دەروون. 

ژیانی  گھشھکردن،  بۆ  بھردەوام   ملمالنێیێکی   و   دارایی  دەرفھتی   کھمیی 
 زۆرێکیان  دەگرێتھوە  .دەکرێت  بارودۆخی دارایی سھختی  زۆرێکیان  بھشێکی 
 بھھۆی ئھو رێکارە خۆپارێزیانھوە بێت کھ بۆ رێگیرکردن لھ پھتای کۆرۆنا لھ 

 . نرابوونێپھس    بھشێکی زۆری کۆمھڵگھکانیاندا  لھ کاتی چاوپێکھوتن لھگھڵیاندا 
 بۆ زۆرینھی گھڕێنراوە  ئھفغانیھکان،  ئاسۆی  دارایی ھھر  وەکو  کاتی  سھرەتای 

عێراقیھکان  ،ھخراپ  کۆچبھربوونیان زۆرینھی   بۆ  نھبێت  . خراپتریش   ئھگھر 
 لھ  الیھنی داراییھوە، زۆر  لھو  کاتھ  وهمھكھ   یالنبھ    دۆخھکھ وا  دەردەکھوێت کھ

 خراپتر  بێت  کھ  سھرەتا  و�تیان  بھجێھێشت،  چونکھ  ئھوان  دۆخھکھیان  کھمێک 
کۆچکردن  بۆ  زیاتریان   پارەی   دیارە   وا   بھ�م   بوو   باشتر  ئھفغانیھکان       لھ 

 . ەرجکردووھخ

 لھ ھھردوو حاڵھتدا،  ھھبوونی تۆڕە کۆمھ�یھتییھکان رۆلێکی گرنگ لھ توانای 
وا  ئھفغانیھکان   لھ   زۆرێک   دەگێڕێت  . گھڕاوەکاندا       ئاوێتھبوونھوەی 

       تا یواس ھا ەرو ھو ھ   کھ  تۆڕی  کۆمھ�یھتی، خێزان،  کھسوکار  و    ت ێوھکەردەد
ئابووری)  یسھ ک  یندەوھی(پ ئاوێتھبوونی  ئھمھش  کھ   ھھبووە،    کھمیان 

 پھکھدەخات و  وا دەکات ژمارەیھکی زۆریان  بھ تھنیا  و لھ  مھترسیدا  بمێنھوە .لھ 
سھر  بۆ  گھڕاونھتھوە   بھشداربووان   زیاتری   نھختێک  ژمارەیھکی    عێراق،  

و  خێزان   نێو  بۆ   ئاشنایی،   لھ   تۆڕە  ھاوڕێکانیان   جۆرێک  ئھو   نێو  بۆ    و  
 کۆمھ�یھتیانھی کھ  ھھن  .لھگھڵ  ئھوەشدا،  ژمارەیھکی بھشداربووان  لھ  عێراق 
 توانای ئھوەیان نھبووە سوود لھو جۆرە  سھرمایھ وەرگرن لھ بھر ئھوەی ئھو 

 کھ پێویستھ خۆیان بشارنھوە.    ھھڕەشانھی لھسھر  ژیانیانھ بھ جۆرێکن 

بھدەست  سوێد  لھ   زانیاریانھی  و  توانا  ئھو  کھ   دەکات  لھوە  باس   راپۆرتھکھ  
لھبھر  و  گھڕانھوەیان  شوێنی  بۆ  بگوازرێنھوە  ئاسانی  بھ  ناتوانرێن   ھێنراون 
کاتی  ناگھیێنن . ئاوێتھبوون  پڕۆسھی  بھ  سوود  واتادار  شێوەیھکی  بھ   ئھوەش 
بھراورد  بھ  دادەن رێت   کات   ھھدەردانی  بھ   زۆربھیان،   بۆ   سوێد،   لھ    مانھوەیان  
 لھگھڵ ھھندێ لھ ھاوتاکانیان  .زۆرێک  لھ  لھ  گھڕێنراوەکان  ھھست  بھ بێھیوایی 
ئێستا  کھ   راستیھی   ئھو   نێوان   لھ   دەکھن   بھراورد   کاتێک   دەکھن   خھمۆکی    و 
بھدەستھێنانی  ھھیانبووایھ : رەنگھ   کھ  ژیانھی  ئھو  و  بژین  لھگھڵیدا   پێویستھ 
 ژیانێکی  باشتر  ئھگھر  بیاتوانیبایھ لھ سوێد  بھتایبھتیش کاتێک ھھست  بھوە  دەکھن 

 لھگھڵدا کراوە.    کھ بھ پێنھدانی  مافی  پھنابھرێتی،  نادادپھروەریی  گھورەیان 

پشتگیری  تایبھتی  بھ  بھردەستن،   کھ   گھڕانھوە   یارمھتی  جیاوازەکانی    جۆرە  
پێشوازی بچووکی   پشتگیری   و   ڕۆژگارەدا دامھزراندنھوە  (لھم   ) تێبدر  ، 

  جۆرێک لھ  حھسھنھوە  پێشکھش  دەکھن  لھگھڵ 



   

  یدوا  یکات  ھب  رنجھس  لھگەاسپارد ڕ  یمھھێس  یکێنانوهكھێپ
و گھڕانھوەیھ.  گھڕانھوە  پاڵپشتیی   پێدانی   رێکارەکانی   جێبھجێکردنی 
 کھ ئھوانھی مافی وەرگرتنی ئھو یارمھتیھ دەبێت ئھوە دەڵنیا بکھن    ئاوێتھبوون

 دەکھن  و  داوای  دەکھن،  دوای  گھڕانھوەی  لھ  کاتێکی  کھمدا  و  بھ  شێوازێکی
کاتدا  ھھمان  لھ   وەریدەگرن  . دۆخگھلھ    بھ  رێکخراو  لھبھرچاوگرتنی 

جێگیربوون ھھمتر  بۆ  کھ ھھمترگھڕاوەکان   بۆ  جیاوازەکان   گرنگھ 
 و وا دروست نھکرابن  بێت  یسھکھتاک   پرۆگرامھکان بھ گوێرەی  پێداویستی

 کھ چارەسھرێکی "یھک  قھبارە  بۆ ھھمووان " بێت .لھگھڵ  ئھوەشدا، پێویستھ
کھ بکرێت   الیھنانھ  ئھو  بۆ  رێکخراو  و  سھربھخۆ   ھھڵسھنگاندی 
 خزمھتگوزاریھکان لھ و�تانی وەکو عێراق و ئھفغانستان دابین دەکھن چونکھ
کھ جێبھجێکردن   پڕۆسھی  بھشانھی  ئھو  سھر  بخاتھ  تیشک  دەتوانێت   ئھوە 

 . نێ ببردر   دەتوانرێت  زیاتر  بھرەو پێش 

راپۆرتھکھ کۆتاییدا،  کھ   یاریشنێپ  لھ  دەکات  پھیوەندیدارەکانئھوە   ، الیھنھ 
 رێکخراوەکان  و کۆمھڵگھی ئھکادیمی دووبارە چاو بھ پێناسھکانی نێو بواری
بۆ ئھوەش   "جێگیری "،   چھمکی   تایبھتیش   بھ   بخشێننھوە،   ئاوێتھکردنھوەدا  
   ئھوەی کھ  پێناسھکان  ببنھ رەنگدانھوەی  راستھقینھی پڕۆسھ و  پێداویستیھکانی 

  .ە وھتێانگرەید   و ئاوێتھکردن دەبێت بگھڕێنھوە   ئھو کھسانھی  کھ تاکھکھسی
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  ن ێبکر  ار یشنێپ ژمارەیھک  رێوشوێنی پھیوەست  بھ سیاسھتی کۆچبھرییھوە ت ێکرەد
راسپاردەکان  ۆب یھکھمی  بھشی  بکرێت  . زیاتر  گھڕاوەکان  ئامادەیی   ئھوەی 
 بڕیاری  چاوەڕێکردنی  یھکھم،  پێویستھ کاتی  پھناخوازی.    پڕۆسھی  ھ ب ستنەوھیپ

ھھروەھا ئھنجامھکانمان ئاماژە  بھوە دەکھن کھ  پێویستھ  پھناخوازی کورتر بێت  .
و  و  پێوەندیھکی   ھاوئاھھنگی   داواکارن   نێوان   لھ   کۆچ  باشتر    . تێبھھ  دەستگای 

 رێکارەکانی گھڕانھوە  و یارمھتیی زانیاری دەربارەی بڕیاری پھناخوازی،  پێویستھ
 بھردەست بۆ گھڕانھوە،  بھ جۆرێک بگھیێنرێن  کھ بۆ گھڕاوەکان تھواو ئاسان  بن 
 بۆ تێگھییشتن .بھردەستکردنی وەرگێڕی بھتوانا  و خاوەن  متمانھ و راوێژکارانی 

 ئھو چۆنیھتی    یاسای  و خۆبھدوورگرتن  لھ  نێوێندگیرە  ناپێویستھکان  وادەکات  کھ 
  .ت ێب زانیاریھی پھناخواز  وەریدەگرێت  بھرزتر 

لھ یھکێک   دەکاتھوە  . دووقۆلی   پھیوەندیی   لھ   جھخت   دیکھ    راسپاردەیھکی  
لھسھر  و�ت   ھھردوو  حکومھتھکانی   پێکھوەکارکردنی   بۆ   پێشنیارەکان  
نێو لھ  بێت  یھکھیھک   چھند   پێکھێنانی  دەکرێت  پھناخوازان،    گھڕاندنھوەی  
یھکانھ ئھو  بکھن،   پاڵپشتیی داراییان   بھھاوبھشی   کھ   جۆرێک  بھ   باڵیۆزخانھکاندا  
 کاریان  ئھوە  دەبێت  ئاسانکاری  لھ  راییکردنی بھڵگھنامھکانی  پێویست  بۆ پھنابھرێتی
 یان گھڕانھوە بکھن  .ئھم  یھکانھ  ھھروەھا  دەتوانن  زانیاری  و راوێژ  بھ گھڕاوەکان 

 کھ پاڵپشتیھ   بدەن لھبارەی ماف و ئھرکھکانیان و ھھروەھا لھ  بارەی شێوەی ئھو
 دەکرێت.   بۆ ئاوێتھبوونھوەیان پێشكێش
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