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 كى.پێشە1
 

 كو وه دا ى كه كیه ره سه  ركه ئه پاڵ له رمیان، گه له یی ڵگه كۆمه كى زگایه ده كو وه نگ ده رادیۆی
 و شرۆڤه و زانیاریی و واڵ هه یاندنى گه بۆ رمیان گه له خۆ ربه سه یاندنى راگه كى زگایه ده

  له  پرۆژانه و له ندێك هه كه ، نجامداوه ئه شى دیكه كارێكى و یه پرۆژه ند چه هاوكات كان، پێشهاته
 وانین. رۆژنامه كارى ى خانه ى وه ره ده

  كه ى پرۆژانه و له  كێكه یه رمیان( گه خۆجێیی تى حكومه چاودێریی ى كه )یه دروستكردنى
 كاری ڵ گه له میدیایی كارى  كه  وه یه سۆنگه و له ویش ئه نجامدانى، ئه  به  ستاوه هه  رادیۆكه

 سودى و ت خزمه زۆرترین ك یه شێوه به بیگونجێنێت، و بكات ڵكێش تێهه زگاكان ده چاودێریی
 . وه وێته لێبكه ڵگا كۆمه بۆ

 رانى نوێنه چاودێریی ى كه )یه دروستكردنى ى پرۆژه رابردو ساڵی نگ، ده رادیۆی  له  ئێمه
  له بو وتو ركه سه باش كى یه تاڕاده  كه بو، هه سلێمانی(مان پارێزگاى نى نجومه ئه  له رمیان گه

 ى پرۆژه میانى  له و مساڵ ئه بۆ اڵم به رمیان، گه ى ره نوێنه دو و ئه كارى چاودێرییكردنى
 زانیی باشمان به NED مریكی ئه دیموكراسی بۆ نیشتمانى سندوقی پاڵپشتی  هب مان رادیۆكه

 بكات. خۆجێیی تى حكومه چاودێریی یان مجاره ئه  كه پێكبهێنین نوێ كى یه كه یه
  ندروستی(یه )ته و ( رده روه )په رتى كه ردو هه چاودێرییكردنى ت تایبه به ، یه كه یه م ئه كارى

 كانى نگاریه ئاله و كێشه گرنگترین ى باره له راپۆرت (24) دا مساڵ ئه ى ماوه له رمیان، گه له
 بوارێكى  له راپۆرتێك ى مانگه و رته كه ر هه ك یه شێوه به  وه كاته باڵوده  رته كه دو م ئه م رده به

 بێت. ده دیارییكراو
 و جۆر و ارهژم پرسی ، رده روه په شى به بۆ ، یه پرۆژه م ئه كاركردنى مى كه یه مانگى بۆ

 بوارى له باس، رى وه ته  به  كردوه كانمان قوتابخانه و خوێندنگه بینای ى كێشه و شبون دابه
 ش مه ئه ، دیارییكردوه رمیانمان گه  له پزیشك بونى نه یان می كه ى كێشه دا، ندروستیش ته
 م ئه رن.ستیا هه و ئاڵۆز كاتیشدا مان هه له و گرنگ تى بابه و پرس دو  كه ى وهۆیه به

 و سلێمانى پارێزگاى نى نجومه ئه و مان پارله ى ئاراسته رایگشتی،  له  جگه ش راپۆرتانه
 ها روه هه و رمیان گه ى ئیداره و ندیدار یوه په كانى ته زاره وه و رێم هه تى حكومه ها روه هه

 كرێت. ده ندیدار یوه په ترى زگاكانى داموده
 رۆڵێكى بتوانێت مان كه كاره و بین وتو ركه سه ، پێكردوه انستم ده ى نگاوه هه م له هیوادارین

 بۆ بێت تێكیش رفه ده ها روه هه و رته كه دو و ئه كانى كێشه ى باره قه ى وه مكردنه كه  له بێت هه
 گشتى. سودی پێناو له یان، وه چاككردنه و كان موكورتییه كه و ڵه هه ستنیشانكردنى ده
 كۆتا و تاك ى وپێیه به بین، ده  وره گه و خۆشحاڵ كیش الیه مو هه جیرن سه و تێبینی به ك روه هه

 ئیجابی كى یه ئاراسته به  گۆڕانكارییه دروستكردنى تێ، داوه ستمان ده ى یه پرۆژه م له ئامانجمان
 رمیان. گه رى ڤه ده له
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 كەیەىكارنامە.2
 
 ناساندن م: كه یه
 مریكی ئه دیموكراسی بۆ نیشتمانى سندوقی پاڵپشتی  به  نگه ده رادیۆی تى تایبه كى یه كه یه
(NED) رمیان گه خۆجێیی تى حكومه چاودێرییكردنى كارى ، زراوه دامه 2017 ساڵی 

 ى پرۆسه  به ودان بره ها روه هه و كانیان كاره به دان ره په ستى به مه به دات ده نجام ئه
 و اڵت سه ده و هاواڵتى نێوان دیین یوه په وكردنى پته و ت فافیه شه و چاودێرییكردن
 كان. تگوزاریه خزمه  به زیاتر دانى ره په بۆ باشتر یشتنێكى لێكتێگه دروستكردنى

  كه یه ئامانجى م: دوه
 تی حكومه كردنى پیاده  له گرنگ كى مایه بنه كو وه چاودێرییكردن ى پرۆسه  به ودان بره .1

 دیموكراسی. و وتو پێشكه
 بۆ فشار دروستكردنى ستى به مه به كان حكومیه زگا ده ڵ گه له نگى كۆده دروستكردنى .2
 . كه ره ڤه ده بۆ تگوزاریی خزمه ى پرۆژه نجامدانى ئه
  نه الیه بۆ كردنى ئاراسته و ستنیشانكردنیان ده و كان گرفته و كێشه بۆ دواداچونكردن به .3
 ركردنیان. سه چاره ستى به مه به كان، رمیه فه
 ئاراى  هێنانه ها روه هه دا، ت حكومه و هاواڵتیان نێوان له وكردنى پته و ڵه رایه نىدروستكرد .4

 . وه كانه تگوزاریه خزمه دابینكردنى روى له ردوال هه نێوان له باشتر یشتنێكى لێكتێگه
  كه یه كانى كاره م: سێیه

 ها روه هه و كان تگوزاریه خزمه و چاالكی ر سه له  مانگانه راپۆرتى نجامدانى ئه .1
 و ندی ناوه تى حكومه بۆ  راپۆرتانه و ئه كردنى وانه ره و كان موكورتیه كه ستنیشانكردنى ده

 تى. خۆجێیه نى نجومه ئه پارێزگاو نى نجومه ئه و مان پارله
 دا. كه سنوره  له كان تگوزارییه خزمه باشتركردنى بۆ فشار تى ڵمه هه نجامدانى ئه .2
 كان. رمییه فه زگا ده هاوكاری به هۆشیاریی تى ڵمه هه نجامدانى ئه .3
 و كان جیاوازه  توێژه و چین نێوان له دانیشتن و كۆنفرانس و وه كۆبونه نجامدانى ئه .4

 تى. وایه رمانڕه فه و تگوزاریی خزمه جۆری  به ودان بره ئامانجى  به تى، خۆجێیه تى حكومه
 و ندی یوه په باشتركردنى بۆ یاندن راگه كانى ناڵه كه  له ت تایبه ى رنامه به نجامدانى ئه .5

 ت. حكومه و ڵك خه نێوان یشتنى لێكتێگه
  كه یه كاركردنى كانى خالقیه ئه و یی پیشه ما بنه م: چواره

 كان. موكورتیه كه و كێشه ر سه له كاركردن  له كردن نه نگیریی .الیه1
 كان. كێشه ى تییانه بابه روى خستنه له  وه بونه یی پیشه به بون ند .پابه2
 حزب. و ت حكومه  له دارایی كى هاوكاریه و ك كۆمه هیچ گرتنى رنه .وه3
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 رمیانگەناوضةىوپرۆژهجێكارىجێبەنىالیەناساندنى.3
 
 نگ: ده رادیۆی .1

 رمیان. گه  له  هلیه ئه یی ڵگه كۆمه رادیۆی مین كه یه نگ، ده رادیۆی
  كردوه ستى ده ، وه ساڵه و ئه شوباتى ى6 روارى به  له و راوهز دامه  وه ه2010 ساڵی  له
 رى. وروبه ده و الر كه زاى قه سنورى  له خۆی خشی په به
  وه عوسمان(ه )ئازاد و د( مه محه زا )جه نوس رۆژنامه ردو هه ن الیه له ، رادیۆیه م ئه
 ئامانجیشی ، زراوه دامه خش خۆبه چاالكوانى و نوس رۆژنامه نجى گه ك یه ژماره هاوكاری به

 هاواڵتیانى هۆشیاریی ئاستى ى وه رزكردنه به و دیموكراسیی پێدانى ره په  له  بوه بریتیی
 كات. ده بۆ دواداچونیان به  كه ى تانه بابه و واڵ هه و رنامه به و ئه ى رێگه له رمیان گه سنورى
 تى زاره وه پێدانى رێگه به و (2/2/2010) روارى به  له (265)  ژماره نوسراوى  به ، رادیۆكه
 روارى به  له (368)  ژماره نوسراوى  به  رادیۆكه پۆلی شه بۆ یاندن گه و وه گواستنه

 . رگرتوه وه كاركردنى تى مۆڵه (2/2/2010)
 خشی په FM 99.9 پۆلی شه ر سه له رمیان، گه سنورى  له كاتژمێر 24  رۆژانه ئێستادا له
 خشى په و رنامه به و واڵ هه  یه هه رنێتیشی ئینته سایتێكى كاتهاو كات، ده كانى رنامه به
 (.radiodang.org) ناونیشانى به كات ده تێدا كاتى رنامه به

 خش په تى تایبه به رمیان گه ى ناوچه و ڵگه كۆمه بۆ واتا ، ییه ڵگه كۆمه كى رادیۆیه ، رادیۆكه
 رتى كه رۆژشنبیریی، ئابورى، تیی، اڵیه كۆمه سیاسیی، كو: وه كانى جیاوازه  بواره له كات، ده

 هاوكات كات. ده دواداچون به هتد، ... و رزشیی وه و حكومیی و تگوزاریی خزمه
 و نیشتمانیی  نده هه ره و كات ده كان ریه رانسه سه  كێشه و نیشتمانیی  پرسه بۆ دواداچونیش به

 . رگرتوه وه ند هه به كانى ییه مرۆڤانه
 نى مه ته ساڵی ش شه ى ماوه له ى دیكه ى پرۆژه ندین چه نگ ده رادیۆی ایی،میدی كارى  له  جگه

 پێدان ره په خولی نوس، رۆژنامه یاندنى پێگه خولی ى وه )كردنه : وانه له ، نجامداوه ئه دا
 چاالكى ندێك هه كردنى ر سپۆنسه سیمینار، و كۆڕ نجامدانى ئه نوسان، رۆژنامه توانانى به

 ریی(. هونه
 
 
 NED دیموكراسی بۆ نیشتمانى ندوقیس .2
 

  ته تایبه ویستی قازانجنه ریكی مه ئه كی یه زراوه دامه (NED) دیموكراسی بۆ نیشتمانی سندوقی
 ن الیه له كه جیهاندا، مو هه له كان دیموكراتییه  زراوه دامه پاڵپشتیكردنی و پێدان شه گه  به

 پاڵپشتی  سااڵنه ویش ئه كرێت، بۆدیاریده تی بهتای ی بودجه  سااڵنه  وه ریكییه مه ئه كۆنگریسی
 واڵتدا د وه نه (90)  له كان ناحكومییه  گروپه ی پڕۆژه د سه دو زارو هه (1200)  له زیاتر

 كات. ده
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(NED) له دیموكراتیدا تێكۆشانی له  نگه پێشه دا، (1983) ساڵی له  وه زراندنییه دامه له ر هه  
 بۆ ق چه  ته بوه و ئاڕاسته ندو هه ره  كیفره یه زراوه دامه بۆ  یكردوه شه گه كانداو جیاوازه شوێنه

 جیهاندا. له دیموكراتی بواری رانی توێژه و چاالكوان بۆ هزری ئاڵوگۆڕی و چاالكی
(NED) ی رێگه له ناكرێت ، تییه مرۆڤایه جیهانی كی خولیایه ئازادی  كه  یه وه به ڕی باوه 

  تاكه ی رێگه له كان دیموكراتییه ها به دی، بهێنرێته  وه كانه موكراتییهدی  زراوه دامه پێدانی شه گه
  واڵَته ی نمونه ی وه كردنه دوباره  كه ناكات پێویست ها روه هه دیناهێنرێن، به  وه ڵبژاردنێكه هه
  ریته دابونه و  كان پێویستییه ی گوێره به ڵكو به بێت،  دیكه واڵتێكی ر هه یان كان كگرتوه یه
 كات. ده شه گه كان جیاوازه  سیاسییه  لتوره كه
 
 
   
 رمیان: گه ى ناوچه ناساندنى .4
 ژمار هه ى كه كۆنه  پێكهاته به ركوك كه پارێزگاى ر سه دیارییكراوى كى یه ناوچه به رمیان گه
 سلێمانى. پارێزگاى ر سه  خرایه عریب، ته هۆكارى به دواتر كه كرێت ده
 ئێستادا له رمیان گه ى ئیداره ، وه ئیدارییه روى له اڵم به پێكدێت، زا قه ڵێك كۆمه له ، یه ناوچه م ئه

 قین.( خانه زاى قه  له شێك به و كفری و الر زاكانى:)كه قه بۆ  وه ته بوه كورت
  كاتی كی یه شێوه به  وه كوردستانه رێمی هه تی حكومه ن الیه له ،1991 ساڵی ڕینی راپه دواى له

  له شێك به ندیخان، ربه ده ، ماڵ مچه چه كفری، الر، )كه زاكانی قه   كه ركوك كه پارێزگای
 هۆی به شدا پارێزگاكه پێكهێنانی ڵ گه له ،پێكهێنرا. وه گرته ده قین( خانه زای قه كانی ناحییه

 ندیخان ربه ده زای قه الر، كه  زای قه  له كان تییه رایه به رێوه به و  رمانگه فه بۆ بینا بونی نه
 ركوك. كه پارێزگای ندی ناوه بۆ یاریكراد

 عێراق پێشوی ڕژێمی روخانی دوای رنێت، نته ئه  له رمیان گه ى ئیداره رمیی فه ى پێگه پێی به
 كی بۆشاییه توشی تى یه كه نده ناوه الر كه زای قه  كه رمیان گه تر جارێكی دا،2003 ساڵی له

 ندیخان، ربه ده  له ركوك كه یپارێزگای  وه  شاندنه ڵوه هه هۆی به ش وه ئه هات، ئیداری
  به كوردستان رێمی هه زیرانی وه نی نجومه ئه ش، ئیدارییه  بۆشاییه و ئه ركردنی سه بۆچاره

 زای قه  له ی كه زه ركه مه  كه یپێكهێنا رمیان" گه ی "ئیداره 6/8/2006 رۆژی  له بڕیارێك
  اڵته سه ده فراوانكردنی و  كه ئیداره كاراكردنی پێناو له ها روه هه ، دانراوه الر كه

 ی هاوشێوه رمیان یگه ئیداره بڕیاریدا 2008 ساڵی  له رێم هه تی حكومه كانی، كاڕگێڕییه
  به پارێزگار اڵتی سه ده  وه شه روه و له و بكرێت ڵدا گه له ی ڵه مامه رێم هه تری پارێزگاكانی

 . كه ئیداره رشتیاری رپه سه  ته خشراوه
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 ستپێكده.1

هة ضِوزى ثةزوةزدةى طةزًياْ يةكَيلة هة طسفتة ديازةكاُى  طسفتى كةًى ًاًؤضتاى ًيالن
ثةزوةزدة، هة ثاؽ قةيساُى دازايى و وةضتاُدُى داًةشزاُدْ هة اليةْ حلوًةتةوة و تةُٔا ئةجناًداُى 

( ئةجناًدزاوة، تاوةكو ئَيطتا ٓيض 7102ٓةُدَيم داًةشزاُدُى طسَيبةضت كة هة ضاَهى )
ةًةؽ كازيطةزى شؤزى بةضةز ثسؤضةى خوَيِدْ و كةًى ًاًؤضتاى داًةشزاُدَُيلى ديلة ُةكساوة ئ

 ًيالن هة ُاوةُدةكاْ بة جَئَيػتوة، ئةًةؽ طسفتى دزوضت كسدوة بؤ ثسؤضةى خوَيِدْ.

( ٓةشاز قوتابى/ خوَيِدكاز بوُى ٓةية، هةبةزاًبةز ئةو 68هةضِوزى ثةزوةزدةى طػتى طةزًياْ )
زضَى ثةزوةزدةى كةالز و كفسى و خاُةقني و ثةمياُطاى زَيرة شؤزةى قوتابى و خوَيِدكاز هة ٓة

( ًاًؤضتا بوُى ٓةية بة ئاًادةى و بِةِزةتى و باخضةى 01228)  زآَيِاْ و طةغةثَيداْ و كةزكون
ضاواياُةوة، هة قةشاى كةالز بة ُاحيةكاُى ) زشطازى و ثَيباش و غَيذ تةويى( ضةزبازى ُاحيةكاُى 

( ًاًؤضتا بوُى ٓةية بة ئاًادةيى و بِةزةتى و باخضةى 2205و(، ))ًةيداْ، كؤكظ، بةًؤ و قؤزةت
( 0718ضاواياْ، هة قةشاى كفسيؼ بة ُاحيةكاُى )ضةزقةآل، ُةوجوي، ئاوةضجى، شيِاُة و جةبازة(، )
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ًاًؤضتاى ئاًادةيى و بِةِزةتى و باخضةى ضاواياْ بوُى ٓةية، هة قةشاى خاُةقيِيؼ بة ُاحيةى 
( ًاًؤضتاًاْ 44ؤضتا بوُى ٓةية، هة ثةمياُطاى زآَيِاْ و طةغةثَيداْ )( ًا5521ًقةزةتةثةوة )

 ( ًاًؤضتاى تةُطيبٌاْ ٓةية.081ٓةية ، هة كةزكوكيؼ )

 

 خاُةقني كفسى كةالز 

 ذًازةى
 ًاًؤضتاياْ

 
5926 

 
1206 

 
3370 

 
 

 و زآَيِاْ ثةمياُطاى و بوْ فةزًاُبةز ًاًؤضتاياْ (44) كةالز ًاًؤضتاياُى ذًازةى كؤى هة *  
 ًاًؤضتا. بة بوْ و خوَيِدوة ياْطةغةثَيداُ

 ثةزوةزدةى هةضةز و كةزكوكّ تةُطيبى ًاًؤضتايى (169) كةالز اُىًاًؤضتاي ذًازةى ةكؤىه *
 كةالزْ.

 
 كَيػةكة: .قةبازةى2
 

 ُاوةُدةكاُى شؤزى بةغَيلى طةزًياْ ثةزوةزدةى بةزَيوةبةزيةتى ضِوزى هة ًيالن ًاًؤضتاى طسفتى
 بة طسفتةكة دةوزوبةزى و باوةُوز ُاحييةى و كةالز خودى هة ضى ئةطةز طستوةتةوة، ِدُىخوَي

 دةوزوبةزى و كفسى قةشاى و زشطازى ُاحييةى هة بةآلَ زَيلدساوة، ًيالكى و ضازةكساوة غَيوةيةن
 ٓةية. بوُى طسفتةكة
 ًيالن ًاًؤضتاى فتىطس بوُى بة ضةبازةت ،كةالز ثةزوةزدةى بةزَيوةبةزى ،عوبةيد هةتيف عةداهةت

 كةَ ئَيطتا َآلبة ،ٓةبو ًيالن طسفتى ثةزوةزدةًاْ ضِوزى هة" :دةَهَيت خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى هة
 كة ُةبَيت حاَهةتَيم ضةُد تةُٔا ُةًاوة باوةُوز ُاحيةى و كةالز غازى ُاو هة بةتايبةت بوةتةوة

 ُاوةُدةكاُى شؤزى بةغَيلى وةىئة ٓؤى بة شؤزة طسفتة ئةو زشطازى ُاحيةى هة َآلبة ٓةية، بوُى
 و طسفتة ئةو ضازةضةزكسدُى بؤ ثَيلَٔيِاوة هيرُةًاْ ئَيطتادا هة دةواًى، ضَى بة بوةتةوة خوَيِدُياْ
 ."زَيلدطتةوة كةالزًاْ غازى ضؤْ وةن زَيلدةخةيِةوة ًيالكاتياْ
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 ثةزوةزدة ةبةزىبةبةزَيو بوَ ًّ ئَيطتا دةكةْ ًاًؤضتا هة غةدز ضاَهة دضةُ ًاوةى بؤ" :وتيػى
 َُيو هة ئةجناًدا زَيلدطتِةًاْ ئةو فؤزًةوة زَيطةى هة ًِيؼ بؤية ،ًّ ضةز ٓاتوةتة ٓةًوى

 داواياْ ًاًؤضتاياُيؼ ُاوةُدةكاْ، هة ثَيويطتٌاُة كة داواًاُلسد بابةتَيم ٓةز بؤ ًاًؤضتاياْ
 ود بة بو ثَيويطتٌاْ كة ُادا ًيالكٌاْ جَيطاياُة هةو خصًةت ضاَهةكاُى ثَيى بة ئَيٌةؽ كسد ثَيػلةؽ

 كازة ئةو ثالْ بةٓاًاْ زشطازيؼ ُاحييةى بؤ كةالز، غازى ُاو هة ضازةكسد طسفتةًاْ ئةَ وةجبة
 ."ئةجناًدةدةيّ

 ديازةكاُى طسفتة هة يةكَيم بة فَيسخواشاْ ذًازةى شؤزى بة بةزاوزد ًاًؤضتاياْ ذًازةى كةًى
 .قوزضلسدوة طسفتةى ئةَ ضازةضةزكسدُى ديلة ةىَٓيِد دازاييؼ قةيساُى و دادةُسَيت ثةزوةزدة

 بة ضةبازةت زشطازى، ُاحيةى هة (شزُط) ىيئاًادة قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى ضاَهةح، ًةحةًةد ئةياد
 ًيالكٌاْ كَيػةى ديلة خوَيِدُطةكاُى تةواوى وةن ئَيٌةؽ" :دةَهَيت قوتاخباُةكةى هة ًيالن كَيػةى

 ئةوةؽ دواى هة ةوة،(2014) ضاَهى هة كساوةتةوة تاشة ٌةئَي ُاوةُدةكةى ئةوةى بةٓؤى ٓةية
 ،(تةُطيب) واتة بوْ ًيواْ بوْ ٓةًاْ كة ئةواُةغى بو، شؤز شؤز ًيالكٍ كَيػةى ُةًا داًةشزاُدْ

 دةبويةوة دزوضت بؤ ًاًؤضتاَ ُةبوُى طسفتى خوَيِدْ ُوَيى ضاَهى ٓاتِةوةى هةطةَي ُةآلضا بؤية
 زابسدو ُىآلضا ضاو هة بوة باغرت ًيالكٍ ئةًطاَي َآلبة دةزؤغنت، ِدْخوَي بوُى تةواو هةطةَي ضوُلة
 ."ية(كوزدي و عةزةبى) ئةويؼ تةُطينب بابةمت (2) تةُٔا ئَيطتا

 كة بؤغايةى ئةو ثسكسدُةوةى بؤ ثَيويطتة، َ(ِطويصىيئ) ًيالكى ًاًؤضتايةكى ئيطتادا هة :وتيػى
 .بابةتة ئةو تسى كاُىًاًؤضتا دةزى يازًةتى بؤ بابةتةدا هةو ٓةًاُة

 بةضةز ًيالن دابةغبوُى خساثى ئةطةزضى غاز ُاو خودى هة كةالز ثةزوةزدةى هةضِوزى
  ًيالكى ًاًؤضتاى ُاوةُدةكاْ شؤزَيم هة ئةًةؽ هةثاَي َآلبة ضازةكساوة، خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى

  .ٓةية طسفتى ئاًادةييةكاْ بةتايبةت بابةتةكاْ ثطجؤزى
 كةالز قةشاى هة (طةزًةضَيس) ىيئاًادة قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى ًةحةًةد، ًةمحود زيٍةعةبدوهل

 يةن كة ُةبَيت ئةوة تةُٔا ُية، ئةوتؤى كَيػةيةكى ئَيٌة قوتاخباُةكةى ًيالكاتةوة زوى هة" :دةَهَيت
 هةضةز ٓةية شؤزى كازيطةزى و كسدويّ دزوضت بؤ شؤزى بازطساُى ئةًةؽ ٓةية، فيصياَ ًاًؤضتاى
 ."قوتاخباُةكةؽ و ؽًاًؤضتاكة

 تةُٔا كسدُى دابني بة ضى ئةطةز كسديّ دابني بؤ ًاًؤضتايةكى و ثةزوةزدةكسد هة داواَ :وتيػى
 ئةتواَُيت تةُٔا ضوُلة ُية، تةواو ضازةضةزى َآلبة ،دةبَيت ضازة طسفتةكة كةًَيم ًاًؤضتايةن

 بؤ ثطجؤزى ًاًؤضتاى (3) ةنقوتاخباُةي ٓةز ثَيويطتة بؤية بلات، ضازة بؤ خوَيِدمناْ قؤُاغَيلى
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 ُاوةُدةكاُى بةضةز ًيالكات دابةغلسدُى خساثى بةٓؤى" جةختيػيلسدةوة: ٓةبَيت". بابةتَيم ٓةز
 ".ًيالكاتدا هة ٓةية طسفتياْ قوتاخباُةكاْ شؤزى بةغَيلى خوَيِدْ

 َآلةب ُية، طةوزة قةبازةكةى ًيالن كةًى طسفتى خوَيِدى ُاوةُدةكاُى هة ٓةُدَيم هة ئةطةزضى
 ئةو ثسكسدُةوة بؤ ،شاُطتيةكاْ بابةتة بةتايبةت كةًّ بابةتةكاْ هة شؤزَيم ًاًؤضتاى طسفتة ئةوةى

 .دةكةْ دابني واُةبَير ًاًؤضتاى داًةشزاُدْ ُةبوُى بةٓؤى طسفتةؽ
 هة ئةًطاَي" :دةَهَيت كفسى قةشاى هة (كفسى) ىيئاًادة قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى قاضٍ، ٓيدايةت يوُظ

 ًاًؤضتاى يةن بة ثَيويطتٍ تةُٔا لوبةَه ًيالكدا، هة ُية ئةوتؤًاْ كَيػةى ثَيػوتس ُىآلاض ضاو
 كفسى ثةزوةزدةى هة داواغٍ كة ٓةية، بريكازيٍ ًيالكى ًاًؤضتاى (1) تةُٔا ضوُلة ٓةية، بريكازى

 ."ْبواية ًيالن دةبواية كاتَيلدا هة واُةبَيرْ كسدَ دابني بؤياْ كة ئةواُةغى كسد
 ًيالن وةن َبةآل ،ضازةضةزكسدويّ بؤ طسفتةكاُياْ شؤزى بةغَيلى واُةبَيرةكاْ ضى ئةطةز :وتيػى
 وادةياْ خوَيِدْ ضاَهى كؤتاى هة ئةوةغدا هةطةَي دةواَ، هة دةَٓيِّ واش بياُةوَى ٓةزكات ضوُلة ُابّ،
 :وت ئةوةغى آةزوةٓ .دةبَيتةوة دزوضت طسفت ٓةًاْ خوَيِدْ دآاتوى ضاَهى بؤ بؤية دةبَيت تةواو

 .داًةشزاُدْ ُةبوُى هةطةَي ًيالكة دابةغلسدُى خساثى طسفتاُة ئةَ ٓةًو ٓؤكازى
 ٓةزبابةتةو ىيئاًادة قؤُاغى هة ٓةية ًيالكدا كةهة طسفتاُةى ئةو ثةزوةزدةدا وةشازةتى ياضاى هة

 ثطجؤزى ًؤضتاىًا دةتواُسَيت ثَيضةواُةية بِةزةتى قؤُاغى هة َآلبة بيَوَيتةوة، دةبَيت خؤى ثطجؤزى
 .بَوَيتةوة ديلة بةبةتَيلى بابةتَيم

 طسفتى بة ضةبازةت كةالز، قةشاى هة ةتىبِةِز (وةفايي) قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى ةًةد،حم ٓيػاَ ئازى
 بة كة ئةوةية خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى هة ًيالن طسفتى بوُى" :دةَهَيت خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى هة ًيالن
 كة زَيلبدسَيِةوة باؽ غَيواشَيلى بة ئةطةز زابسدو، ُىآلضا هة ُاوةُدةكاْ بةضةز بوْ دابةؽ خساثى
 ٓةبَيت كة طسفت تةُٔا بةع ٓةبَيت، ئةوتؤ طسفتى ُاكةَ بسوا داوةتَى دةضتى كةالز ثةزوةزدةى ئَيطتا

 ًاًؤضتاى ئةيَوَيِةوة كة ًاًؤضتاياُةى ئةو واُةكاْ بةغَيلى كة ئةوةية خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى هة
 .كةًّ واُاُة ئةو ًاًؤضتاى ضوُلة ،(شاُطت و بريكازى) تايبةت بة ُني خؤياْ ةكاْواُ
 هة يةكَيم هة ُية بوُى ًيالن ًاًؤضتاى طةزًياْ ثةزوةزدةى ضِوزى قوتاخباُةكاُى هة ٓةُدَيم هة

 ًيالكة ًاًؤضتاى دابةغلسدُى خساثى بةٓؤى ياخود داًةشزاُدْ ُةبوُى بةٓؤى ئةًةؽ بابةتةكاْ
 .ُاوةُدةكاْ بةضةز

 بة ضةز ىآلضةزقة ُاحيةى هة ةتىبِةِز آلىضةزقة قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى عةىل، ةًةدحم بةختياز
 كَيػةى دةواًٍ ود بةزَيوةبةزى" :دةَهَيت ًاًؤضتاياْ ًيالكى طسفتى بة ضةبازةت كفسى، قةشاى
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 ًاوةى بؤ  و ُية َ(صييِطويئ) ًيالكى ًاًؤضتاى دةواًةكامن هة يةكَيم هة بةتايبةت ٓةية ًيالكٌاْ
 طسفتى ٓةًاْ تسًدا دةواًةكةى هة ئةوةؽ هةطةَي كسدوة، ضازة اْطسفتةً ئةو واُةبَير بة ضاَهة ضَى

 ."باغرتة َآلبة ٓةية َ(يِطويصيئ) ًاًؤضتاى
 ئةًطاَهيؼ ئةوةتا و ٓةبوة ثَيػوؽ ُىآلضا بةَهلو ،ُية ئةًطاَي تةُٔا طسفتة ئةَ :بةوةغلسد ئاًاذةى

 دةبَيت، ضى دآاتو ضاَهى بؤ ديازُية َآلبة ،كساوة ضازة واُةبَير بة طسفتةكة زاضتة" بةزدةواًة
 هة ئَيطتا ًّ بؤية دةبَيت، تةواو ئةواُيؼ كاتى خوَيِدْ ضاَهى بوُى تةواو هةطةَي واُةبَيرةكاْ ضوُلة
 و ِطويصىيئ ،بريكازى ،كوزدى) :بابةتةكاُى هة ٓةية ًيالن ًاًؤضتاى بة ثَيويطتٍ دةواًةكةَ ٓةزدو

 (.عةزةبى
 بةزَيوةبةزى ،ثةزوةزدةوة وةشازةتى اليةْ هة ًيالن ًاًؤضتاى دابيِلسدُى و داًةشزاُدْ بة ضةبازةت

 طسَيبةضت بة ًاًؤضتاى (195) ثةزوةزدة وةشازةتى (2015) ضاَهى هة :كسد ئاغلسا ئةوةغى طػتى
 ُاوضةيةكى بؤ بو كةَ شؤز يةذًازة ئةَ َآلبة ثةزوةزدةًاْ، ضِوزى بؤ داًةشزاُدوة ًيالن ُةن

 بؤ شؤزى طسفتى ئةًةؽ و ُةكساوة داًةشزاُدْ ضاَهةؽ ئةو دواى هة ٓةزوةٓا طةزًياْ، وةن فساواُى
 ُةبَيت ئةوة تةُٔا ثَيدةكاتةوة، دةضت كةى داًةشزاُدْ كة ُية ديازيؼ هةكاتَيلدا كسدوة دزوضت ئَيٌة

 دابةؽ ئةًة ضؤْ ًّ طسَيبةضت بؤ داُساوة فؤزَ 9 طةزًياْ وةن شؤزةى ُاوضة ئةَ بؤ ئةًطاَي
 ثسكسدُةوةى بؤ ُاوةُدةكاْ هة ٓةية طسفتةًاْ ٓةًو ئةو ؟كفسى و كةالز ثةزوةزدةى ضةز بة بلةَ
 ."كسدوة ضازةًاْ واُةبَير بة بؤغاية ئةو

 ةىكَيػ هة" :دةَهَيت ،ًةيداْ ُاحيةى هة ٓةواضاْ ىيئاًادة هة بريكازى ًاًؤضتاى ضاَهةح، ضةعيد غاُاش
 ،ىيشاُطت و وَيرةيي ىيئاًادة قوُاغى ٓةزضَى بة ئةوةية ئةويؼ كةوتوة ًّ بةز غَيس ثػلى ًيالن
 ".ًيالن ُةن طسَيبةضتيػٍ هةكاتَيلدا ،بريكازيٍ ًاًؤضتاى ًّ تةُٔا

 كسدوَ ٓاوكازى وةزشؽ ًاًؤضتاى ئةدةًةوة، كؤًجيوتةزيؼ واُةى بريكازى هة جطة" وتيػي:
 بةتايبةت ًّ بؤ ضةختة شؤز ئةًةؽ يَوَيتةوة،ةئ و وةزطستوة زىكؤًجيوتة واُةى ٓةُدَيم

 ."ئةَهَيٌةوة جياواش كتَيبى ضواز لدازؤذَي هة ضوُلة بريكازييةكة،
 كةضى بلةْ، دابني بؤ ًاًؤضتايةكٍ و بلات ٓاوكازيٍ كة كسدوة ةكةَضةزثةزةغتياز هة داواَ :وتيػى
 واُةبَيت ئةطةز بلةى قةبوَي غت ٓةًو ئةبَيت طسَيبةضتى تؤ و ُية داًةشزاُدْ وتوَ ثَيي  وتوزةبو

 بصامن تا واُبٍضاوةِز ُاضازَ ًِيؼ و ٓةَهدةوةغَيتةوة طسَيبةضتةكةت ٓةفتةيةن ًاوةى هة
 .ُا ياخود دةكةْ دابني ًاًؤضتايةن
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 ضةبازةت ،زشطازى ُاحيةى هة حطَيّ غَيذ ةتىبِةِز قوتاخباُةى هة ًاًؤضتا جةعفةز، ئةمحةد َٓيٌّ
 كسدوة تةواو يةتيٍكؤًةآل بةغى ًّ" :دةَهَيت خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى هة طسفتةكاُى و ًيالن بةكةًى

 ضوُلة ثَيداَ بريكازيياْ واُةى هةالدَى ٓاتةوة ُاوَ جاز يةكةَ كة ئةدةًةوة، بريكازى واُةى و
 بوَ، بةزدةواَ ضاَي (3) ًاوةى بةوغَيوةية و ب كةَ بريكازى ًاًؤضتاى بو شؤز يةتىآلكؤًة ًاًؤضتاى

 ضاَهيػة (4) ًاوةى بؤ ئةوة يةتىآلكؤًة ُةن بريكازى ًاًؤضتاى وةن ٓةز غاز ُاو طواضرتاًةوة كة
 ."ئةَهَيٌةوة بريكازى واُةى غاز ُاو هة ٓةز

 ٓةًو هة ًيالن كَيػةى" :دةَهَيت طةزًةضَيس ئاًادةيى هة فيصيا ًاًؤضتاى ضوَيٌاْ، ئةمحةد خاهد
 خؤًٍ بةع كة ةٓةي فيصياًاْ ًيالكى كَيػةى ئَيٌةؽ ُاوةُدةكةى هة ،ةيةٓ خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى

 ًاًؤضتايةكى كة كسدوة داواًاْ بؤية ضةزًةوة، بة كسدوة دزوضت شؤزى بازطساُى ئةًةؽ تةُٔا بة
 ئةو ضى ئةطةز كسدويّ دابني بؤ ًاًؤضتايةكياْ خؤياْ بةوتةى بلةْ، دابني بؤ فيصياًاْ تسى

 دةيةًةكاْ ثؤىل فسياى دةتواَُيت تةُٔا ضوُلة ُاكاتةوة، كةَ ًّ زطساُىبا هة ٓيض ًاًؤضتاية
 ."بلةوَيت
 ضازةضةز طسفتةكة هة بةغَيم ًّ ٓاوكازى بؤ ًاًؤضتايةن كسدُى دابني بة :غلسدةبةو ئاًاذةى
 ثَيويطتة ئاًادةييةكاْ ضوُلة ُية، تةواو ضازةضةزى ئةًة َآلبة ،طسَيتوةزدة دةيةكاْ ثؤىل و دةكات

 بطةيةُني ثَيٌاُة ثةياًةى ئةو باغى بة بتواُني ئةوةى بؤ ٓةبَيت، خؤى ًاًؤضتاى و قؤُاغَيم ٓةز
 ."خوَيِدكازةكامناْ بة

 ُاوةُدةكاُى هة ًيالن طسفتى بة ضةبازةت كفسى ثةزوةزدةى بةزَيوةبةزى فةزةج، ضةًني ئيطٌاعيى
 كَيػةى تس ثةزوةزدةكاُى تةواوى وةن كفسى ثةزوةزدةى" :دةَهَيت ثةزوةزدةى ضِوزى خوَيِدُى
 كفسى، خودى هة وةن شياتسة طسفتةًاْ ئةَ غاز وةىةدةز هة بابةتةكاْ تةواوى هة ٓةية ًيالكٌاْ
 و بسدوة واُةبَير بؤ ثةُاًاْ طسفتةؽ ئةَ ضازةضةزكسدُى بؤ داًةشزاُدُة، ُةبوُى ئةًةؽ ٓؤكازى

 ."كسدويّ ضازة بؤ طسفتةكةى كاتى غَيوةيةكى بة
 و واُةبَير َُيواْ هة ُابيٌِةوة جياواشييةن ٓيض و طسُطة شؤز ئيطتادا هة واُةبَير بوُى" :وتيػى
 واُةبَيرةكاْ شاُطتيةوة زوى هة ئةطيِا كاتيية، واُةبَير جَيطرية ئةَ كة ئةوةية تةُٔا ًيالن

 ."طسفتة ئةَ ضازةكسدُى بؤ باغّ شؤز واُةبَيرةكاْ ئيطتادا هة بؤية ٓةية شياتس شاُيازيياْ
َي زةغيد ضادق، ضةزثةزةغتيازى يةكةَ هة ثةزوةزدةى كةالز، ضةبازةت بة ثسضي ًيالكات شةيِة

دةَهَيت: "طسفتى ًاًؤضتاى ًيالكات هة ُاوةُدةكاُى خوَيِدْ بوُى ٓةية و بةتايبةت ُاحييةى 
زشطازى و قةشاى كفسى، ئَيٌة وةكو ضةزثةزغتيازاُى كةالز ٓةز طسفتَيم هة ُاوةُدةكاُى خوَيِدْ 



   راثؤرت دوةم –( ثةروةردةحكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى يةكةى ضاوديَرى 

 پەڕەی | 13
 

ت هةطةَي ٓاوزَييامن دادةُيػني تاوتوَيى بابةتةكة دةكةيّ بة ًيالكاتيػةوة دواتس بة زاثؤزتَيم ٓةبَي
 ئازاضتةى ثةزوةزدةى دةكةيّ".

وتيػى: ئَيٌة هةزَيطةى هيرُةى تايبةت كة بةزَيوةبةزى ثةزوةزدةى كةالز ضةزثةزةغتى دةكات 
ة كةالز ئةو طسفتة ضازةكساوة تةُٔا ٓةضتايّ بةزَيلدطتِةوةى ًيالكات هة ضِوزى ثةزوةزدةًاْ ه

ئةوة ُةبَيت هة ٓةُدَيم بابةت ثَيويطتٌاْ بة ًاًؤضتاى ثطجؤز ٓةية بةتايبةت بؤ ئاًادةييةكاْ 
ئةواُيؼ بة واُةبَير ضازةًاْ كسدوة بؤًاوةيةكى كاتى، بةآلَ هة ُاحييةى زشطازى ثالمناْ بؤ داُاوة 

 ئةويؼ ضازة بلةيّ".

، ضةزثةزةغتيازى ئيِطويصى بِةِزةتى هة ثةزوةزدةى كةالز، ضةبازةت بة حمَيديّ ئةمحةد ًةحةًةد
كةًى ًاًؤضتاى ًيالن دةَهَيت: "ٓؤكازى كةًى ًاًؤضتاى ئيِطويصى هة ُاوةُدةكاُى خوَيِدْ ئةوةية 
ٓةز ضاَهةو ًةُٔةجى خوَيِدْ طؤِزاُلازى بةضةزدَيت و بةغَيم هة بابةتةكاْ بة ئيِطويصى دةكسَيّ، 

ةًةؽ ًاًؤضتاى ثَيويطتة بؤية ئةًةؽ وايلسدوة ًاًؤضتاى ًيالكى ئيِطويصى كةَ بَيطوًاْ ئ
ببَيتةوة، بةآلَ هة ئاضتَيلى خساثيؼ ُية، ٓؤكازى ئةًةؽ ُةبوُى داًةشزاُدُة هةًاوةى ئةَ ضاآلُةى 

 زابسدو".

تَيلةَي  وتيػى: هة بةغَيلى الدَييةكاْ ثطجؤزى ئيِطويصى كةًة ياخود ٓةز ُية، بةآلَ ضاَهى ثاز بة
كسدُى ٓةُدَيم هة طوُدةكاْ باؽ بو كةًَيم طسفتةكةى ضازةكسد هة ٓةُدَيم هة ُاوةُدةكاْ، بةآلَ 

 ئةًطاَي بة كسدُةوةى ٓةُدَيم هةو قوتاخباُاُةى الدَييةكاْ ديطاْ طسفتةكةى ُوَى كسدةوة.

 كَيػةكة: ٓؤكازى .3
 

 هة ًيالن ًاًؤضتاى ُةبوُى تىطسف هة يةكَيلة ًوضة ثاغةكةوتى ضيطتةًى و ىيدازا قةيساُى
 ُاضاز ُاكات ذياُياْ برَيوى بةغى وةزيدةطسْ ًوضةى ئةو ًاًؤضتاياْ ئةوةى بةٓؤى ُاوةُدةكاْ،

 .دةكات دزوضت كةهَيّ ئةًةؽ ًاَهةكاُياْ هة ُاوةُد ُصيلرتيّ بطواشُةوة دةدةْ ٓةوَي
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 قةشاى بة ضةز باوةُوزى ُاحيةى ةه (ثَيباش) ىيئاًادة قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى زةمحاْ، ئةمحةد عةىل
 هة ًيالن ًاًؤضتاى طسفتى بوُى ىٓؤكاز" :دةَهَيت ًيالن ًاًؤضتاى كةًى بة ضةبازةت كةالز،

 كةًى و ىيدازا قةيساُى بةٓؤى ٓةبو كةالزمياْ ًاًؤضتايةكى ضةُد بو ئةوة قوتاخباُةكةًاْ
 بةدواى طازيطةزى ئةًةؽ كةالز اوُ بؤ طواضتياُةوة بؤية بلةْ، ٓاتوضؤ دةتواُى ُةياْ ًوضةكةياْ

 واُةبَير بة ُية ًيالكٌاْ ًاًؤضتاى كة بابةتاُةغى ئةو قوتاخباُةكةًاُةوة، بةضةز جَئَيػت خؤى
 ."كسدوةتةوة ًاْثِس

 بؤ بابةتة، هةو ٓةية ًاًؤضتاَ يةن تةُٔا ضوُلة ٓةية ًيالكٌاْ طسفتى بريكازى بابةتى هة :وتيػى
 بريكازى تسى واُةبَيرَيلى هةطةَي ئةَهَيتةوة، بريكازى واُةى كؤًجيوتةز ًاًؤضتايةكى ئةويؼ ٓاوكازى

 هة ٓةية ًاْْ( احيا) بابةتى واُةبَيرى (2) ٓةزوةٓا كسدوة، ضازة طسفتةكةى كاتى بةغَيوةيةكى ئةًة
 داواى ضةُديِجاز ئةوةؽ هةطةَي واُةبَير، ُةن بوُاية ًيالن ًاًؤضتاياُة ئةو ئةبواية كاتَيلدا

 بة ٓةًاُة كة طسفتاُةى ئةو ُاضازيّ داًةشزاُدُةوة ُةبوُى بةٓؤى بةالَ كسدوة ًيالكٍ ىًاًؤضتا
 .بلةيِةوة ثسى واُةبَير ًاًؤضتاى

 :دةَهَيت ،كفسى قةشاى هة كضاْ ضؤالفى ئاًادةى قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى حةضةْ، ةًةدحم حطني
 طسفتى َآلبة خوَيِدْ، تسى ىُاوةُدةكاُ وةن ًيالن كَيػةى هة ُية بةدةز قوتاخباُةكةًاْ"

 بة ثَيويطتٍ ُةبَيت ئةوة تةُٔا خوَيِدْ، تسى ُاوةُدةكاُى ضاو هة كةًرتة ًّ ُاوةُدةكةى
 ًاًؤضتاى ئةبَيت ئةوةية ئاًادةييةكاْ هة ًيالكيؼ طسفتى كةًى ٓؤكازى ية،(فيصيا) ًاًؤضتايةكى

 ."ُية ةتىبِةِز وةن بَوَيتةوة واُة ثطجؤز
 بؤ ًاًؤضتايةكياْ كسد كفسييةوة ثةزوةزدةى بة ثةيوةُديٍ طسفتة ئةَ سدُىضازةضةزك بؤ :وتيػى
 بة ثَيويطتٍ ئةطةزضى ئيطتادا هة ضازةكسدوَ بؤ طسفتةكةى بةغَيلى بؤية واُةبَير، بة كسدَ دابني

 دةبَيتةوة طسفتٍ ٓةًاْ دآاتو ضاَهى بؤ ديطاْ دةشامن ئةوةغدا هةطةَي ٓةية، فيصيا ًاًؤضتايةكيرتى
 .ًيالن ُةن واُةبَيرة ًاًؤضتاكةَ ضوُلة
 زشطازى ُاحيةى هة بِةزةتى ى(حطَيّ غَيذ) قوتاخباُةى بةزَيوةبةزى ًةحةًةد، ئةمحةد هوقٌاْ

 قوتاخباُةكةى هة" :دةَهَيت خوَيِدْ ُاوةُدةكاُى هة ًيالن كَيػةى بة ضةبازةت كةالز قةشاى بة ضةز
 ًاًؤضتاى كة ئةوةية طسفتةكةؽ ٓؤكازى باغرتة، ًيالن كَيػةى ثَيػوتس ُىآلضا ضاو هة ئةًطاَي ًّ

 ُوَيى ضاَهى تةواوبوُى كاتى هة ،(تةُطيب) واتة بوْ ًيواْ دةٓاتّ كة ئةواُى ُةدةٓات ًيالن
 ."كسدَ دزوضت بؤ شؤزى كَيػةى ئةوةؽ خؤياْ ُاوةُدةكاُى اُةوةدةطةِز ئةوة دوابةدواى خوَيِدُيؼ
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 ضوُلة دةكات، ُةًاْ هة زو بةَهلو ٓةية، ًاْ(بَى ئةهف) يكوزد ًاًؤضتاى كةًى كَيػةى ئَيٌة :وتيػى
 ًاًؤضتاى ئَيطتا كة ئةواُى بؤية ثَيدا، ثةزة طسفتةى ئةَ ًاًؤضتاياْ ضاَهى ود ثةمياُطاى ُةًاُى بة

 خؤياْ وةن هَيِادةْ، خؤياُى ثَيويطت وةن ُاَهَيِةوة بِةزةتى (ضَى و ود و يةن) ثؤىل بة واُة كوزديّ
 .ٓةية بةكاهؤزيؤمساْ غةٓادةى ئَيٌة دةَهَيّ

 ًاًؤضتاى (2) بة ثَيويطتٍ ئةًةغدا هةطةَي ٓةية، ثؤمل (21) ئَيطتادا هة ًّ :بةوةغلسد ئاًاذةى
 بِةزةتى ُؤى و ٓةغت ثؤىل ضوُلة بريكازى بةتايبةت ،(بريكازى و شاُطت) بابةتةكاُى هة ٓةية ديلة

 .ئةداتةوة بؤ بريكازمياْ واُةى يةتىآلةكؤً ًاًؤضتايةكى ُية، خؤي بريكازى ثطجؤزى ًاًؤضتاى
 عةداهةت ةوة،ًيالكات هةزوى ةكةالز ثةزوةزدةى هةضةز شؤزةى فػازة ئةو بوُى ٓؤكازى هةبازةى
 كةالز ثةزوةزدةى ضةز هة شؤزةى فػازة ئةو بوُى :وت ئةوةى كةالز ثةزوةزدةى بةِزَيوةبةزى ،هةتيف
 ى(تةويى غَيذ و باوةُوز و زشطازى) ُاحيةكاُى ُٔاتة بلسَيت بؤ قةشاى حطابى كةالز ئةطةز ئةوةية

 هة ٓةُدَيم هةطةَي هةضةزة يػٌاْ(كؤكظ و قؤزةتو ،بةًؤ ،ًةيداْ) ُاحيةكاُى ئَيٌة َآلبة هةضةزة،
 دزوضت هةضةز شؤزى فػازي و كسدويّ دزوضت بؤ شؤزى طسفتى ئةًةؽ دةوزوبةزياْ، طوُدةكاُى

 .ئازاوة تةَٓيِاويِة بؤ ًيالكاتيػى طسفتى و كسدويّ
دازا ئةمحةد ضةًني، بةزَيوبةزى ثةزوةزدةى طػتى طةزًياْ، ضةبازةت بة طسفتى كةًى ًاًؤضتاى 
ًيالن هة ُاوةُدةكاُى خوَيِدْ دا، دةَهَيت: "يةكَيم هة كَيػةكاُى ثةزوةزدةى طةزًياْ كَيػةى 

ديلة ياخود ًؤَهةتى ًيالكة، ئةويؼ بةٓؤى طواضتِةوةى زاذةى ًاًؤضتاياْ هة غازَيلةوة بؤ غازَيلى 
بَيٌوضة ياْ ًؤَهةتى دايلايةتى ئةًاُة وايلسدوة طسفت زوبدات هة ضِوزى ثةزوةزدةًاْ، بةآلَ هةطةَي 
ئةًةؽ ئةًطاَي هة ضِوزى ثةزوةزدةى كةالز و كفسى هيرُةيةكٌاْ ثَيلَٔيِاوة بؤ زَيلدطتِةوةى 

 دْ ٓةبوْ هة زوى ًيالكاتةوة".ًيالكات بؤ ثسكسدُةوةى ئةو بؤغاياُةى كةهة ُاوةُدةكاُى خوَيِ

وتيػى: هةطةَي ٓةًو ئةًاُةؽ طسفتى ًيالن ٓةز ٓةية بة تايبةت هة ُاحيةى زشطازى، هة كةالز ئةو 
طسفتة ضازةكساوة تةُٔا ٓةُدَيم ُاوةُد ُةبَيت كة ثَيويطتياْ بة ًاًؤضتا ٓةية ئةواُةؽ بة واُةبَير 

 .ُية اًْيالكٌ طسفتَيلى ٓيض خاُةقني هةثِسكساوُةتةوة 

 ،كةالز ثةزوةزدةى بةزَيوةبةزى ،ٓةية ًيالن ًاًؤضتاى بة ثَيويطتٌاْ ضةُد بةوةى ضةبازةت
 بةزدةواًى بة ئَيٌة َبةآل ،دةوَى ضةُدًاْ ُاكسَيت دةضتِيػاْ داتا بة": دزايطةياُ هةتيف عةداهةت
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 ًؤَهةتى تاياًْاًؤض بةغَيلى ئةوةى ٓؤى بة ٓةية ًيالن ًاًؤضتاى و داًةشزاُدْ بة ثَيويطتٌاْ
 وةزدةطسْ دايلايةتى ًؤَهةتى ياخود دةطواشُةوة زاذةكةياْ و دةكةْ كؤض ياخود دةكةْ بَيٌوضة
 واُةبَير بةز بسدوةتة ثةُاًاْ طسفتةؽ ئةو ضازةضةزكسدُى بؤ كسدويّ، دزوضت بؤ طسفتى ئةًةؽ
 بة ئَيٌة َآلبة ،ضازةكسدويّ بؤ طسفةتةكةى شؤزى بةغَيلى ضى ئةطةز داًةشزاُدْ ُةبوُى بةٓؤى
 دازايي قةيساُى بةٓؤى ُية وةٓا شاُيازياْ ئاضتى ًاًؤضتاياُة ئةو ضوُلة دةكةيّ ئةوة ُاضازى

 .بدزَيتى اْيزَيٌِاي وتِةوة واُة ثَيؼ تا زاطرياوْ خوهةكاْ

 ،كفسى ثةزوةزدةى بةزَيوةبةزى ،ًاًؤضتاياْ داًةشزاُدُى و ًيالكات هة طسفت بوُى بة ضةبازةت
 ٓةية داًةشزاُدْ و ًيالن ًاًؤضتاى بة ثَيويطتٌاْ بةزدةواَ ئَيٌة: دةَهَيت ،ًنيضة طٌاعيىيئ

 بةتايبةت بلةيّ داوا ُاتواُني ئَيٌة داواكسدْ وةن َآلبة شًاُةكاْ، و شاُطتيةكاْ بةغة هة بةتايبةت
 ةشازةتىو بَيت ثَيويطت ضةُدًاْ ٓةَهجةضَيسدزاوة، ضةزثةزةغتيازمياْ يةكةى ضاَهَيلة ًاوةى كة ئَيٌة

 بةغى تةُاُةت دةكةْ ئةوة خؤياْ و ٓةية داًةشزاُدمناْ ئةوةُدة ئةَهَيت ُةآلضا خؤى ثةزوةزدة
 دةكات جَيبةجَى ئةوة طةزًياْ طػتى ثةزوةزدةى ثةزوةزدةكاْ طةَي هة جياكسدوةتةوة ثطجؤزييةكاُى

 .زاطرياوة ْداًةشزاُد ضاَهة ضةُد ئةطةزضى ثطجؤزييةكاْ، هة ثَيويطتة ًاًؤضتاًاْ ضةُد كة

هةبازةى ٓؤكازى شياد بوُى طسفتى ًاًؤضتاى ًيالن هة ُاوةُدةكاُى خوَيِدْ هة قةشاى كفسى و 
دةوزوبةزى، ئيطٌاعيى ضةًني، ئةوةى وت: ئَيٌة يةكةى ضةزثةزضتيازمياْ ٓةَهجةضَيسدزاوة بةٓؤى 

ٓةية كةضى غازةشا  كةًى ذًازةى ضةزثةزةغتيازةكاْ بؤ ًاوةى يةن ضاَي، بؤية ئَيٌة طسفتى ئةوةًاْ
ُية تاوةكو بةو كازة ٓةضتَيت كة ًيالكات زَيلبداتةوة وةن ثةزوةزدةى كةالز، ئةطةزضى ئَيٌةؽ 
هيرُةيةكٌاْ ثَيلَٔيِا بؤ داُاُى ًاًؤضتاى واُةبَير هة ُاوةُدةكاْ و زَيلدطتِةوةى ٓةُدَيم ًيالكات، 

 بةآلَ وةن ئةوةى ثةزوةزدةى كةالز ُةبو.

ةد، بةزَيوةبةزى ضةزثةزغتيازيلسدُى ثةزوةزدةى طةزًياْ بة وةكاهةت، دةَهَيت: عومساْ عةىل ًةحةً
"كَيػةى ًيالن هة ُاوةُدةكاُى خوَيِدُى ثةزوةزدةى ضِوزى طةزًياْ بة طػتى ٓةية، بةتايبةت 
قةشاى كفسى و ُاحييةى زشطازى و دةوزوبةزى، بةآلَ ضاَهى ثاز ئةَ طسفتة شياتس بو ئةًطاَي باغرتة، 



   راثؤرت دوةم –( ثةروةردةحكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى يةكةى ضاوديَرى 

 پەڕەی | 17
 

بؤ ٓةز بابةتَيم طسفتى ًيالن ٓةبَيت بة واُةبَير ضازةكساوة ئةطةز ضى ضازةضةزَيلى ضوُلة 
بِةِزةتى ُية و ضاآلُة ضةزٓةَهدةداتةوة، ٓؤكازى ئةًةؽ ُةبوُى داًةشزاُدُة بة ٓؤى قةيساُى 

 دازايى".

اوةى وتيػى: ٓؤكازى شياتسى طسفتى ًيالن هة قةشاى كفسيية، ضوُلة يةكةى ضةزثةزةغتيازيياْ بؤ ً
ضاَهيم ٓةَهجةضَيسدزاوة ئةًةؽ طسفتةكةى قوَهرت كسدوةتةوة هةو قةشاية و دةوزوبةزى، بؤية 
ثةزوةزدةى كفسى هيرُةيةكى داُا بةع بؤ ئةو ًاًؤضتاياُةى كة بة واُةبَير واُة ئةَهَيِةوة و 

 زَيلدطتِى ٓةُدَيم ًيالكات بة ٓاوكازى ضةزثةزغتيازى كةالز.

 ًؤَهةتى و ًاًؤضتاياْ ًوضةى بَي ًؤَهةتى قوتاخباُةكاُدا هة بؤغاي وضتبوُىدز ٓؤكازةكاُى هة يةكَيم
 بَيٌوضةياْ وًؤَهةتى دايلايةتى ًؤَهةتى كة ًاًؤضتاياُةى ئةو زَيرةى خػتةية هةَ دايلايةتية،

 و وكفسى كةالز ثةزوةزدةى ضِوزى هة طسَيبةضت و واُةبَير وةكو ًاًؤضتاياُةى ئةو هةطةَي وةزطستوة
 :غَيوةيةية بةَ ِةخاُةقي

 

 طسَيبةضت واُةبَير ًؤَهةتى بَيٌوضة ًؤَهةتى دايلايةتى 

 717 01 25 272 كةالز

 41 075 6 52 كفسى

 41 ----------- 25 722 خاُةقني
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 :دا ُاعةداهةتى هة دابةغلسدُى ًيالن بةضةز ُاوةُدةكاْ .4

ُى طسفتى قوتاخباُةكاْ هة ًاًؤضتاي جطة هة قةيساُى دازايي يةكَيلى ديلة هة ٓؤكازة ضةزةكيةكا
ًيالن بةغَيم هة ًاًؤضتاياْ بؤ ُةبوُى ًيلاُيصًَيلى طوجناوى دابةغلسدُى ًاًؤضتاياُى 

 دةطَيسُةوة.

َ. بةزَيص عةباع، غازةشا هة بوازى ثةزوةزدة، ضةبازةت بة ُاعةداهةتى هة دابةغلسدُى ًاًؤضتاياُى 
ى ثالَُيلى زوْ هة ئيػساف و ثةزوةزدة و شاَهبوُى عيالقاتى ًيالن بةضةز ُاوةُدةكاْ دةَهَيت: "ُةبوُ

غةخطى بةضةز ثةزوةزدة و دابةغِةكسدُى ًاًؤضتا بة غَيواشَيلى شاُطتى بةضةز ُاوةُدةكاْ، ئةًة 
 بؤخؤى ُاعةدهةتيةكة هة دابةغلسدُى ًيالن".

ؤية هةو ُاوةُداُةى كة وتيػى: ًاًؤضتاى ًيالن هة ٓةُدَيم ُاوةُد كةًة هة ٓةُدَيم ُاوةُد شؤزة،  ب
( بةغة واُة ئةَهَيِةوة، بةآلَ هةو ُاوةُداُةى كة ًاًؤضتا شؤزة 74ياْ  77ًاًؤضتا كةًة ٓةفتاُة )

( بةغة واُة دةَهَيِةوة هة ٓةفتةيةن دا، ئةًةؽ ًوٌالَُيى خطتوةتة َُيواْ ًاًؤضتاياْ و 04)
وةُداُةى كة بةغة واُةياْ كةًة، وايلسدوة ًاًؤضتاياْ ٓةوَهى ئةوة بدةْ بطواشُةوة بؤ ئةو ُا

ٓةزوةٓا بوُى ثةيوةُدى ٓاوزَييةتى هة َُيواْ ًاًؤضتاياْ ياخود بةزَيوةبةزةكاْ بؤ دابةغلسدُى 
 واُةكاْ هةطةَي يةكرت وايلسدوة ٓةُدَيم قوتاخباُة ببَيتة بة قوزباُى".

ًيالن بةضةز  ضةزياع ضةًني، ًاًؤضتاي ئاًادةيي، ضةبازةت بة ُاعةداهةتى هة دابةغلسدُى
ُاوةُدةكاُى خوَيِدْ دةَهَيت: "هة ًيالكات يةكَيم هةو طسفتاُةى كة وايلسدوة ُاعةداهةتى ٓةبَيت هة 
دابةغلسدْ بةضةز ُاوةُدةكاْ ئةويؼ ئةوةية ثةيوةُدى ٓاوزَييةتى ًاًؤضتاياْ ياخود داواكسدُياْ 

تس كة هة ضِوزى ًاَهةكةى ُصيلة  )تةكويف( وايلسدوة كة هة قوتاخباُةيةن بطواشُةوة بؤ ُاوةُدَيلى
ئةطةز ئةو قوتاخباُةيةؽ ثَيويطتى ُةبَيت ئةًةؽ وايلسدوة ُاعةداهةتى شؤز ٓةبَيت و كةهَيِم هةو 

 ُاوةُدة دزوضت بلات كة بة جَييدةَٓيَوَيت".
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وتيػى: زاضتة ئةًطاَي ثةزوةزدة ٓةُطاوَيلى ُاوة بؤ زَيلدطتِةوةى ًيالكات هة ُاوةُدةكاْ، بةآلَ 
طتاؽ طسفت ٓةز ٓةية هة شؤزَيم هة قوتاخباُةكاْ، ضوُلة ٓةُدَيم هة ُاوةُدةكاْ ضَى ًاًؤضتاى ئَي

ثطجؤزى ٓةية بةآلَ هة ٓةُدَيم ٓةية تةُٔا يةن ًاًؤضتاى ٓةية هة بابةتَيم، ئةًةؽ بةٓؤى ئةوةى 
ًاًؤضتاية كة قوتاخباُةكاْ ُصيلّ هة ًاَهةكةياْ ُاطواشُةوة بؤ ئةوة ُاوةُدةى كة ثَيويطتى بة 

 ئةًةؽ بؤ خؤى ُاعةداهةتية.

 

 ًاًؤضتا: ذًازةى بة بةزاوزد فَيسخواش ذًازةى بؤ جئاُى ىدضتاُداز .5
ضةبازةت بة ضتاُدازتى جئاُى ضةُد خوَيِدكاز و ًاًؤضتايةكى ٓةبَيت، بةزَيوةبةزى طػتى 

يةكى ٓةبَيت تايبةت ( خوَيِدكاز و قوتابى ثَيويطتة ًاًؤضتا72ثةزوةزدةى طةزًياْ وتى: "بؤ ٓةز )
بؤ ٓةز بابةتَيم، بةآلَ هة كوزدضتاْ و بةتايبةت طةزًياْ ئةًة ثَيضةواُة بوةتةوة ُةن هة ضتاُدازد 
ُةًاوة بةَهلو زَيرةيةكى خةياَهى قوتابى و خوَيِدكازًاْ ٓةية، هة بةزاًبةز ئةو زَيرة شؤزةؽ 

 ًاًؤضتاًاْ كةًة".

و كةالزى طستوةتةوة هةطةَي ُاحييةكاُى دةوزوبةزى، وتيػى: ئةَ طسفتة شياتس ثةزوةزدةى كفسى 
( تةهةبة ًاًؤضتايةكى بةزدةكةوَيت، بةآلَ هة 4بةآلَ هة خاُةقني ئةو طسفتة بوُى ُية بطسة بؤ ٓةز )

(  تةهةبة ئةطةز ًاًؤضتايةكى بةزبلةوَيت، هة كاتَيليػدا بةع هة 21كةالز و كفسى بؤ ٓةز )
 ( ًاًؤضتاى ًيالن ٓةية.61ُاحييةى زشطازى ثَيويطتٌاْ بة )

هة بازةى زَيرةى ضتاُدازتى ًاًؤضتا و فَيسخواشةوة، بةزَيوةبةزى ثةزوةزدةى كةالز باضيوةوةغلسد: 
( خوَيِدكازَيم ًاًؤضتايةن 021"جياواش هة زَيرة ضتاُدازدةكة هة ضِوزى ثةزوةزدةى كةالز بؤ ٓةز )

 هة ُاوةُدةكاْ". (ًاًؤضتاياْ دةبَيت ئةًةؽ بةٓؤى كةًى ًاًؤضتا 7ياْ )
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 خوَيِدْ: ُاوةُدةكاُى بةضةز ًاًؤضتاياْ دابةغلسدُى ًيلاُيصًى .6
 دابةغلسدُى ًيلاُيصًى بة ضةبازةت ،طةزًياْ ثةزوةزدةى طػتى بةزَيوةبةزى ،ئةمحةد دازا

 بة ُاوةُدةكاْ بةضةز ًيالن ًاًؤضتاى "دابةغلسدُى دةَهَيت: دا ُاوةُدةكاْ بةضةز النًي ًاًؤضتاى
 باشُةى (4) ثةزوةزدةكاْ هة ئَيٌة خوَيِدُة باشُةى بةثَيى ٓةزوةٓا خوَيِدُة، ٓؤبةكاُى ذًازةى ىثَي

 ئاًادةيى". باشُةى (1) و بِةزةتى ةىباشُ (3) ٓةية خوَيِدمناْ
 دةكةيّ، دابني بؤ ًاًؤضتاى ثَيية بةو بلات شياد ثؤىل ضةُد ضاآلُة قوتاخباُةيةن ٓةز وتيػى:

 دةكات شياد ٓؤبةى (3) ٓةية وامشاْ ٓى بةآلَ دةكات، شياد ٓؤبةى (1) اآلُةض ٓةية قوتاخباُةًاْ
 بةٓؤى ئَيطتا ضى ئةطةز دةكةيّ، دابةؽ ًيالن ًاًؤضتاى ٓؤباُة ئةو بةثَيى ئَيٌةؽ بؤية

 دةكةيّ. دابني بؤ واُةبَيرياْ و كةًة ًيالكٌاْ داُةًةشزاُدُةوة
 ٓةُدَيلجاز كة بةتايبةتى ُابّ، ثابةُد ثَيوةى ةتةواوىب ًيلاُيصًاُة ئةَ دةكسَيت تَيبيين وةكو بةآلَ

 خؤياْ هةجَيي ياْ دةكسَيت ًاًؤضتاياْ بةغوَيِى طؤِزاُلازي ُصيلايةتى و تةكويف بةٓؤكازى
 دةَٓيَوسَيِةوة.

 هة بري طػتطري، و كؤدةُطي بةغَيوةيةكى ئةوةى بؤ ُةكساوة جيدي بةٓةوَهَيلى ٓةضت تائَيطتاؽ
 بة جاز شؤزبةى بةَهلو بلسَيتةوة، هةطةزًياْ ًاًؤضتا دابةغلسدُى ئاهيةتى ُىبِةًاكا ديازيلسدُى
 ُيية. بوُى ثَيويطت و طوجناو ثةيِسةوَيلى ٓيض زوةوة هةو كساوة، غةخطي ئيجتئادى
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 زاضجازدةكاْ:

  شؤزى ذًازةى فَيسخواشاْ و ئةو شيادبوُةى فَيسخواشاْ و داُةًةشزاُدُى ًاًؤضتا بة يةكَيم
طسفتة ديازةكاُى ثةزوةزدة دادةُسَيت و قةيساُى دازاييؼ َٓيِدةى ديلة ضازةضةزكسدُى  هة

 ئةَ طسفتةى قوزضلسدوة، بؤية دةبَيت ئاهيةتَيم بدؤشزَيتةوة بؤ ضازةضةزكسدُى ئةَ طسفتة.

  ئةطةزضي هةزوى دةواَ و ئةزكةوة ٓيضياْ جياواش ُية هة ًاًؤضتاى فةزًي، بةآلَ ًاًؤضتا
زَيرةياْ شؤزةو هةزوى دةزوُيػيةوة دؤخةكةياْ بؤخؤياْ ًايةى دودَهيي و  طسَيبةضتةكاْ

قةهةقيية، بؤية واباغرتة ئةو ًاًؤضتاياُةى كة ثاؽ ئةشًوُى ضةُد ضاَهَيم دةزدةكةوَيت 
ضةزكةوتو و ثَيويطنت، بلسَيّ بة فةزًاُبةزى فةزًي. ٓةزوةٓا ئةطةز بةطسَيبةضت 

وادةى طسَيبةضتةكةياْ ئةطةز ويطرتا و ثَيويطت بة زاذةياْ  دةَٓيَوسَيِةوة، ثَيؼ كؤتايي ٓاتِى
ٓةبو، طسَيبةضتةكةياْ دزَير بلسَيتةوة بؤ ضاَهَيلى تس، ُةن ًاُطَيم ياْ دواْ تةواو بَيت و 
دوبازة طسَيبةضتياْ هةطةَي بلسَيت و ئةو ًاُط و دواُةؽ قوتاخباُةكة بَي ًاًؤضتا بَيت هةو 

 كةى بؤ داُساوة.بوازةى كة ًاًؤضتا طسَيبةضتة

  ًؤَهةتى دايلايةتى و ثَيِةداُى ًوضة هة وادةى خؤيدا، كة ًؤَهةتى بَيٌوضةى ًاًؤضتاياُى
 شيادكسدوة دو ٓؤكازى ديلةى طسفتةكةْ.

  كةًى ًاًؤضتاي ًيالن وايلسدوة بةغَيم هة ًاًؤضتاياْ واُةيةن بَوَيِةوة كة دوزة هة
سدُةوةى ثطجؤِزَيتيةكاْ بةغَيوةيةكى ثطجؤزى خؤياُةوة، بؤ ئةًةؽ دةبَيت بة دابةغل

يةكطاْ و بةثَيي زَيرةى فَيسخواشةكاْ كَيػةكة ضازةضةز بلسَيت، ياْ خوهي غياُدْ بؤ ئةو 
 ًاًؤضتاياُة بلسَيتةوة كةواُةى بةدةز هة ثطجؤِزَييت خؤياْ دةَهَيِةوة..

 ،وايلسدوة  طؤِزاُلازييلسدُى شو شو و خَيسا هة ًةُٔةجي خوَيِدْ و ضيطتةًى ثةزوةزدة
كاديساُى ئةو كةزتة كاتياْ بوَيت بؤ زآاتّ، ٓةزوةٓا ٓةُدَيم ُاحاَهي بوُى دزوضتلسدوة، 
بؤمنوُة وةن هة زاثؤزتةكةدا َٓيٌاى بؤكساوة، ًاًؤضتاياُى خاوةْ بِسواُاًةى بةكاهؤزيؤع 
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يية ئاًادةُني ببِة ًاًؤضتاى ثؤهة بِةِزةتيةكاُى وةكو يةن و دو، كةدةبَيت ئةَ كةًوكوزت
 ضازة بلسَيت.

  ثَيويطتة ئاهياتى دابةغلسدُى ًاًؤضتاياْ بطؤِزيت و ئةَ ثسضة بةٓةُد وةزبطريَيت و كؤُطسةو
كؤُفساُطي تايبةتى بؤ ئةجناَ بدزَيت، ضوُلة ٓةًو ضاَهَيم ئةَ كَيػاُة ضةزٓةَهدةدةُةوةو 

 ٓةًو جازَيليؼ ضازةضةزةكاْ بؤ ئةو كَيػاُة كاتيي دةبّ ُةن بِةِزةتى.

 ةداهةتيةكى شؤز ٓةية هةدابةغلسدُى ًاًؤضتادا، ٓؤكازى ضياضيي و حصبيي هةثػت ئةَ ُاع
ُاعةداهةتيةوةية، بؤمنوُة هةكاتَيلدا هةكفسي كةَ قوتاخباُة ٓةية ًاًؤضتاي كةَ ُةبَيت 

فَيسخواش  4بةتايبةت ثطجؤِزَيتية شاُطتيةكاْ، كةضى هةخاُةقني ًاًؤضتا شؤز شيادةو بة 
 دةكةوَيت.ًاًؤضتايةكياْ بةز
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