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 وٝپێػٗ.1

یأذٔٝراگٗوٝزگایٗدٖوٖٛٚداٜوٗویٗرٖضٗروٗئٗپاڵٌٗرِیاْ،گٌٗٗییڵگٗوۆِٗوٝزگایٗدٖوٖٛٚٔگدٖرادیۆی
غٝدیىٗوارێىٝٚیٗپرۆژٖٔذچٗ٘اٚواتواْ،پێػٙاتٗٚغرۆڤٗٚزأیارییٚٚاڵ٘ٗیأذٔٝگٗتۆرِیاْگٌٗٗخۆرتٗضٗ
 ٚأیٓ.رۆژٔاِٗوارٜٜخأٜٖٗٚرٖدٌٖٗپرۆژأٌٗٚٗٔذێه٘ٗوٗ،ٔجاِذاٖٚئٗ

ٔجاِذأٝ،ئٗتٗضتاٖٚ٘ٗرادیۆوٗوٜٗأٗپرۆژٌٚٗوێىٗیٗرِیاْ(گٗخۆجێییتٝحىِٛٗچاٚدێرییٜوٗ)یٗدرٚضتىردٔٝ
نیٗغێٖٛتٗتیگٛٔجێٕێت،ٚتىاتڵىێعتێٙٗزگاواْدٖچاٚدێرییواریڵگٌِٗٗیذیاییوارٜوٖٗٚیٗضۆٔگٌٗٚٗٚیعئٗ

 .ٖٚٚێتٌٗێثىٗڵگاوۆِٗتۆضٛدٜٚتخسِٗزۆرتریٓ

پارێسگأٜٝٔجِٛٗئٌٗٗرِیاْگٗرأٝٔٛێٕٗچاٚدێرییٜوٗ)یٗدرٚضتىردٜٔٝپرۆژٖراتردٚضاڵیٔگ،دٖرادیۆیٌٗئێّٗ
تۆاڵَتٗرِیاْ،گٜٗرٖٔٛێٕٗدٚٚئٗوارٜچاٚدێرییىردٌٔٝٗتٛٚتٛروٗضٗتاظوٝیٗتاڕادٖوٗتٛ،٘ٗضٍێّأی(ِاْ

زأییتاغّاْتNEDِٗریىیئٗدیّٛوراضیتۆٝٔیػتّأضٕذٚلیپاڵپػتیتِٗاْرادیۆوٜٗپرۆژِٖیأٌِٝٗٚطاڵئٗ
 تىات.خۆجێییتٝحىِٛٗچاٚدێریییاِْجارٖئٗوٗپێىثٙێٕیٓٔٛێوٝیٗوٗیٗ

داِطاڵئِٜٗاٌٖٚٗرِیاْ،گٌٗٗٔذرٚضتی(یٗ)تٗٚ(ردٖرٖٚ)پٗرتٝوٗردٚ٘ٗچاٚدێرییىردٔٝتتایثٗتٗ،یٗوٗیَٗئٗوارٜ
ٚرتٗوٗر٘ٗنیٗغێٖٛتٖٗٚواتٗتاڵٚدٖرتٗوٗدَٚئَٗردٖتٗوأٝٔگاریٗئاٌٗٚوێػٗگرٔگتریٜٓتارٌٖٗراپۆرت(24)

 تێت.دٖدیارییىراٚتٛارێىٌٝٗراپۆرتێهِٜأگٗ

تیٕایٜێػٗوٚغثْٛداتٗٚجۆرٚژِارٖپرضی،ردٖرٖٚپٗغٝتٗتۆ،یٗپرۆژَٖئٗواروردِٔٝٝوٗیِٗأگٝتۆ
ٌٗپسیػهتٛٔٝٔٗیاِْیوٜٗوێػٗدا،ٔذرٚضتیعتٗتٛارٌٜٗتاش،رٜٖٚتٗتٗوردٖٚوأّاْلٛتاتخأٗٚخٛێٕذٔگٗ

َئٗضتیارْ.٘ٗٚئاڵۆزواتیػذاِاٌْ٘ٗٗٚگرٔگتٝتاتٗٚپرشدٚوٜٗٚ٘ۆیٗتٗظِٗئٗ،دیارییىردٖٚرِیأّاْگٗ
ٚرێُ٘ٗتٝحىِٛٗ٘ارٖٚ٘ٗٚضٍێّأٝپارێسگأٜٝٔجِٛٗئِٗٚاْپارٌٜٗئاراضتٗرایگػتی،ٌٗجگٗظراپۆرتأٗ

 ورێت.دٖٔذیذاریٖٛپٗترٜزگاوأٝداِٛدٖ٘ارٖٚ٘ٗٚرِیاْگٜٗئیذارٖٚٔذیذاریٖٛپٗوأٝتٗزارٖٖٚ

ِٜٖٚىردٔٗوٌٗٗتێت٘ٗرۆڵێىٝتتٛأێتِاْوٗوارٖٚیٓتٚتٛروٗضٗ،پێىردٖٚضتّاْدٖٜٔگاٌَٖٚ٘ٗٗ٘یٛاداریٓ
ٚواِْٛوٛرتییٗوٗٚڵٗ٘ٗضتٕیػأىردٔٝدٖتۆتێتتێىیعرفٗدٖ٘ارٖٚ٘ٗٚرتٗوٗدٚٚئٗوأٝوێػٜٗتارٖلٗ

 گػتٝ.ضٛدیپێٕاٌٚٗیاْ،ٖٚچاوىردٔٗ

ٜیٗپرۆژٌَٖٗئاِأجّاْوۆتاٚتانٜٚپێیٗتٗتیٓ،دٖٚرٖگٗٚخۆغحاڵویعالیِٗٛ٘ٗرٔجیضٗٚتێثیٕیتٗنرٖٚ٘ٗ
 رِیاْ.گٗرٜڤٗدٌٖٗئیجاتیوٝیٗئاراضتٗتٗگۆڕأىارییٗدرٚضتىردٔٝتێ،داٖٚضتّاْدٖ
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 وٗیٜٗوارٔاِٗ.2

 ٔاضأذَْ:وٗیٗ

2017ضاڵی(NED)ِریىیئٗدیّٛوراضیۆتٔیػتّأٝضٕذٚلیپاڵپػتیتٗٔگٗدٖرادیۆیتٝتایثٗوٝیٗوٗیٗ
٘ارٖٚ٘ٗٚوأیاْوارٖتٗداْرٖپٗضتٝتِٗٗتٗداتدٖٔجاَئٗرِیاْگٗخۆجێییتٝحىِٛٗچاٚدێرییىردٔٝوارٜ،زراٖٚداِٗ
درٚضتىردٔٝٚاڵتضٗدٖٚ٘اٚاڵتٝٔێٛأْذیییٖٛپٗٚوردٔٝپتٗٚتفافیٗغٗٚچاٚدێرییىردْٜپرۆضٗتٗٚداْترٖ

 واْ.تگٛزاریٗخسِٗتٗزیاتردأٝرٖپٗتۆتاغتریػتٕێىٌٝێىتێگٗ

 

 وٗیٗئاِأجَٝ:دٖٚ

 دیّٛوراضی.ٚٚتٛپێػىٗتیحىِٛٗوردٔٝپیادٌٖٗگرٔگوِٝایٗتٕٗوٖٛٚچاٚدێرییىردْٜپرۆضٗتٗٚداْترٖ.1

تگٛزارییخسِٜٗپرۆژٖٔجاِذأٝئٗتۆفػاردرٚضتىردٔٝضتٝتِٗٗتٗاْوحىِٛیٗزگادٖڵگٌٗٗٔگٝوۆدٖدرٚضتىردٔٝ.2
 .وٗرٖڤٗدٖتۆ

ضتٝتِٗٗتٗواْ،رِیٗفٗٔٗالیٗتۆوردٔٝئاراضتٗٚضتٕیػأىردٔیاْدٖٚواْگرفتٗٚوێػٗتۆدٚاداچٛٔىردْتٗ.3
 روردٔیاْ.ضٗچارٖ

تاغتریػتٕێىٌٝێىتێگٗئاراٜ٘ێٕأٗ٘ارٖٚ٘ٗدا،تحىِٛٗٚ٘اٚاڵتیاْێٛأٌْٗٚوردٔٝپتٗٚڵٗرایٗدرٚضتىردٔٝ.4
 .ٖٚوأٗتگٛزاریٗخسِٗداتیٕىردٔٝرٌٜٚٗردٚال٘ٗٔێٛاٌْٗ



 

 وٗیٗوأٝوارَٖ:ضێیٗ

ٚواِْٛوٛرتیٗوٗضتٕیػأىردٔٝدٖ٘ارٖٚ٘ٗٚواْتگٛزاریٗخسِٗٚچاالویرضٌِٗٗأگأٗراپۆرتٝٔجاِذأٝئٗ.1
 تٝ.خۆجێیٗٔٝٔجِٛٗئٗپارێسگاٚٔٝٔجِٛٗئِٗٚاْپارٌٗٚٔذیٔاٖٚتٝحىِٛٗتۆراپۆرتأٗٚئٗوردٔٝٚأٗرٖ

 دا.وٗضٕٛرٌٖٗواْتگٛزارییٗخسِٗتاغتروردٔٝتۆفػارتٝڵّٗ٘ٗٔجاِذأٝئٗ.2

 واْ.رِییٗفٗزگادٖ٘اٚواریتٗ٘ۆغیارییتٝڵّٗ٘ٗٔجاِذأٝئٗ.3
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ئاِأجٝتٗتٝ،خۆجێیٗتٝحىِٛٗٚواْجیاٚازٖتٛێژٖٚچیٓٔێٛاٌْٗدأیػتٓٚوۆٔفرأصٖٚٚوۆتٛٔٗٔجاِذأٝئٗ.4
 تٝ.ٚایٗرِأڕٖفٗٚتگٛزارییخسِٗجۆریتٗٚداْترٖ

ٚڵهخٗٔێٛاْیػتٌٕٝێىتێگٗٚٔذییٖٛپٗردٔٝتاغتروتۆیأذْراگٗوأٝٔاڵٗوٌٗٗتتایثٜٗرٔاِٗتٗٔجاِذأٝئٗ.5
 ت.حىِٛٗ

 

 وٗیٗواروردٔٝوأٝخاللیٗئٗٚییپیػِٗاتَٕٗ:چٛارٖ

 واْ.ِٛوٛرتیٗوٗٚوێػٗرضٌٗٗواروردٌْٗوردْٔٗٔگیرییالیٗ.1

 واْ.وێػٜٗتییأٗتاتٗرٜٚخطتٌٕٖٗٗٚتٛٔٗییپیػٗتٗتْٛٔذپاتٗ.2

 حسب.ٚتحىٌِٛٗٗداراییوٝ٘اٚواریٗٚنوۆِٗ٘یچگرتٕٝرٖٔٗٚ.3

 

 

 رِیاْگٜٗٔاٚچٗٚپرۆژٖجێىارٜجێثٗٔٝالیٗٔاضأذٔٝ.3

 

 ٔگ:دٖرادیۆی.1

 رِیاْ.گٌٍٗٗ٘یٗئٗییڵگٗوۆِٗرادیۆیِیٓوٗیٗٔگ،دٖرادیۆی

زاٜلٗضٕٛرٌٜٗخۆیخػیپٗتٗوردٖٚضتٝدٖ،ٖٚضاڵٗٚئٗٛتاتٝغ6ٜرٚارٜتٌٗٗٚزراٖٚدا2010ِٖٖٚٗضاڵیٌٗ
 رٜ.ٚرٚتٗدٖٚالروٗ

ٔٛشرۆژٔاِٗٔجٝگٗنیٗژِارٖ٘اٚواریتٖٗٚعٛضّاْ(ٖ)ئازادٚد(ِِٗحٗزا)جٗٔٛشرۆژٔاِٗردْٚ٘ٗالیٌٗٗ،رادیۆیَٗئٗ
٘ۆغیارییئاضتٜٖٝٚرزوردٔٗتٗٚدیّٛوراضییپێذأٝرٖپٌٗٗتٖٛریتییتئاِأجیػی،زراٖٚداِٗخعخۆتٗچاالوٛأٝٚ

 وات.دٖتۆدٚاداچٛٔیاْتٗوٜٗتأٗتاتٗٚٚاڵ٘ٗٚرٔاِٗتٗٚئٜٗرێگٌٗٗرِیاْگٗضٕٛرٜ٘اٚاڵتیأٝ
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تۆیأذْگٖٗٚٚگٛاضتٕٗتٝرٖزاٖٚپێذأٝرێگٗتٗٚ(2/2/2010)رٚارٜتٌٗٗ(265)ژِارٖٔٛضراٜٚتٗ،رادیۆوٗ
 .رگرتٖٖٛٚواروردٔٝتِٝۆڵٗ(2/2/2010)رٚارٜتٌٗٗ(368)ژِارٖٔٛضراٜٚتٗرادیۆوٗپۆٌیغٗ

٘اٚواتوات،دٖوأٝرٔاِٗتٗخػیپ99.9FMٗپۆٌیغٗرضٌٗٗرِیاْ،گٗضٕٛرٌٜٗواتژِێر24رۆژأٗئێطتاداٌٗ
 (.radiodang.org)ٔاٚٔیػأٝتٗواتدٖتێذاواتٝرٔاِٗتٗخػٝپٗٚرٔاِٗتٗٚٚاڵ٘ٗیٗ٘ٗیرٔێتیػئیٕتٗضایتێىٝ

وأٝجیاٚازٖتٛارٌٖٗوات،دٖخعپٗتٝتایثٗتٗرِیاْگٜٗٔاٚچٗٚڵگٗوۆِٗتۆٚاتا،ییٗڵگٗوۆِٗوٝرادیۆیٗ،رادیۆوٗ
٘تذ،...ٚرزغییٖٚٚحىِٛییٚتگٛزارییخسِٗرتٝوٗثیریی،رۆژغٕئاتٛرٜ،تیی،اڵیٗوۆِٗضیاضیی،وٛ:ٖٚ
ٚٔیػتّأییٔذٖ٘ٗرٖٚواتدٖواْریٗرأطٗضٗوێػٗٚٔیػتّأییپرضٗتۆدٚاداچٛٔیعتٗ٘اٚواتوات.دٖدٚاداچْٛتٗ

 .رگرتٖٖٛٚٔذ٘ٗتٗوأٝییِٗرۆڤأٗ

:ٚأٌٗٗ،ٔجاِذاٖٚئٗدأِٝٗتٗضاڵی٘ەغتِٜاٌٖٜٚٗدیىٜٗپرۆژٖٓٔذیچٗٔگدٖرادیۆیِیذیایی،وارٌٜٗجگٗ
ضیّیٕار،ٚوۆڕٔجاِذأٝئٗٔٛضاْ،رۆژٔاِٗتٛأأٝتٗپێذاْرٖپٗخٌٛیٔٛش،رۆژٔاِٗیأذٔٝپێگٗخٌٛیٜٖٚ)وردٔٗ
 (.ٚأیرۆژٔاِەیەکەیەکیچۀذکردٔەٚەیٚریی٘ٛٔٗچاالوٝٔذێه٘ٗوردٔٝرضپۆٔطٗ

 NEDدیّٛوراضیتۆٔیػتّأٝضٕذٚلی.2

ٌِٛ٘ٗٗواْدیّٛوراتییٗزراٖٚداِٗپاڵپػتیىردٔیٚپێذاْغٗگٗتٗتٗتایثٗٚیطتیلازأجٕٗریىیِٗئٗوییٗزراٖٚداِٗ
ٌٗزیاترپاڵپػتیضااڵٔٗٚیعئٗورێت،تۆدیاریذٖتیتایثٗیتٛدجٗضااڵٖٔٗٚریىییِٗٗئٗوۆٔگریطیْالیٌٗٗوٗجیٙأذا،

 وات.دٖٚاڵتذا(90)ٌٗوأْاحىِٛییٗگرٚپٗیپڕۆژٖدضٗدٚزارٚ٘ٗ(1200)

(NED)ٗ٘وأذاٚجیاٚازٖغٛێٌٕٗٗدیّٛوراتیذاتێىۆغأیٌٗٔگٗپێػٗدا،(1983)ضاڵیٌٖٗٚزرأذٔییٗداٌِٗٗر
رأیتٛێژٖٚچاالوٛاْتۆ٘سریئاڵٛگۆڕیٚچاالویتۆقچٗتٗتٖٛٚئاڕاضتٗٔذٖٚ٘ٗرویفرٖیٗزراٖٚداِٗتۆیىردٖٚغٗگٗ

 جیٙأذا.ٌٗدیّٛوراتیتٛاری

(NED)ٖٚزراٖٚداِٗپێذأیغٗگٗیرێگٌٗٗٔاورێت،تییِٗرۆڤایٗجیٙأیویخٌٛیایٗئازادیوٗیٖٗٚتٗڕیتا
پێٛیطت٘ارٖٚ٘ٗدیٕا٘ێٕرێٓ،تٖٗٚڵثژاردٔێىٗ٘ٗتاوٗیرێگٌٗٗواْدیّٛوراتییٗ٘اٗتدی،تٙێٕرێتٖٗٚوأٗدیّٛوراتییٗ

ٚواْپێٛیطتییٗیگٛێرٖتٗڵىٛتٗتێت،دیىٗٚاڵتێىیر٘ٗیاْواْوگرتٖٛیٗتَٗ  ٚاڵیّٔٛٔٗیٖٚوردٔٗدٚتارٖوٗٔاوات
 وات.دٖٗغگٗواْجیاٚازٖضیاضییٌٗتٛرٖوٗریتٗداتٛٔٗ







 راثؤرت شةشةم –( تةندروستىيةكةى ضاوديَرى حكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى 

 پەڕەی | 7
 

 رِیاْ:گٜٗٔاٚچٗٔاضأذٔٝ.4

٘ۆوارٜتٗدٚاتروٗورێتدٖژِارٜ٘ٗوٗوۆٔٗپێىٙاتٗتٗروٛنوٗپارێسگاٜرضٗدیارییىراٜٚوٝیٗٔاٚچٗتٗرِیاْگٗ
 ضٍێّأٝ.پارێسگاٜرضٗخرایٗعریة،تٗ

تۆٖٚتٗتٖٛوٛرتئێطتاداٌٗرِیاْگٜٗئیذارٖ،ٖٚرییٗئیذارٌٜٚٗاڵَتٗپێىذێت،زالٗڵێهوۆٌِٗٗ،یٗٔاٚچَٗئٗ
 لیٓ.(خأٗزاٜلٌٗٗغێهتٗٚوفریٚالرزاوأٝ:)وٗلٗ

واتیوییٗغێٖٛتٖٗٚوٛردضتأٗرێّی٘ٗتیحىِْٛٗالیٌٗٗ،1991ضاڵیڕیٕیراپٗدٚاٌٜٗ وٗروٛنوٗپارێسگای
ڵگٌٗٗپێىٙێٕرا.،ٖٚگرتٗدٖلیٓ(خأٗزایلٗوأیٔاحییٌٗٗغێهتٗٔذیخاْ،رتٗدٖ،ِاڵِٗچچٗوفری،الر،)وٗزاوأیلٗ

ٔذیخاْرتٗدٖزایلٗالر،وٗزایلٌٗٗواْتییٗرایٗتٗرێٖٛتٗٚرِأگٗفٗتۆتیٕاتٛٔیٔٗ٘ۆیتٗغذاپارێسگاوٗپێىٙێٕأی
 ن.روٛوٗپارێسگایٔذیٔاٖٚتۆدیاریىرا

جارێىیدا،2003ضاڵیٌٗعێراقپێػٛیڕژێّیرٚخأیدٚایرٔێت،ٔتٗئٌٗٗرِیاْگٜٗئیذارٖرِییفٜٗپێگٗپێیتٗ
یپارێسگایٖٚغأذٔٗڵٖٛ٘ٗ٘ۆیتٗظٖٚئٗ٘ات،ئیذاریویتۆغاییٗتٛغیتٝیٗوٗٔذٖٔاٖٚالروٗزایلٗوٗرِیاْگٗتر
تڕیارێهتٗوٛردضتاْرێّی٘ٗزیرأیٖٚٔیٔجِٛٗئٗظ،ئیذارییٗتۆغاییٗٚئٗروردٔیضٗتۆچارٖخاْ،ٔذیرتٗدٌٖٗروٛنوٗ
واراوردٔیپێٕاٌٚٗ٘ارٖٚ٘ٗ،دأراٖٚالروٗزایلٌٗٗیوٗزٖروِٗٗوٗپێىٙێٕارِیاْ"یگٗی"ئیذار6/8/2006ٖرۆژیٌٗ

ی٘اٚغێٖٛرِیاْگٗیئیذارٖتڕیاریذا2008ضاڵیٌٗرێُ٘ٗتیحىِٛٗوأی،واڕگێڕییٗٗاڵتضٗدٖفراٚأىردٔیٚوٗئیذارٖ
رغتیاریرپٗضٗتٗخػراٖٚتٗپارێسگاراڵتیضٗدٖٖٚغٗرٌٖٚٚٗٚتىرێتڵذاگٌٗٗیڵِٗاِٗرێُ٘ٗتریپارێسگاوأی

.وٗئیذارٖ
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 راپۆرت م: دوه شى به

 پێک.تدەض.1

 تیٕاتۀذرٚضتیەکاٌْەئیذارەیگەرِیاْ..2

 گرفتیتیٕایٔەخۆغخأەکاْ..3

 ٔەخۆغخأەیگػتیکەالر:-

 تٛٔیپاڵەپەضتۆیەکیزۆرٌە٘ۆڵیپێػٛازیتەغیراٚێژکاریٔەخۆغخأەکە..1

 حەٚغەیٔەخۆغخأەکەتٛەتەغٛێٕیچاٚەڕٚٔیٔەخۆظ..2

 ٔەخۆغخأەیغە٘یذخاٌذگەرِیأی:-

 تْٛ.کێػأەیتە٘ۆیکۆٔیٚتچٛکیٔەخۆغخأەکەٚەدرٚضتئەٚ.1

 ٔەخۆغخأەیغە٘یذغێرەیٔەلیة:-

 ٔەتٛٔیکۆگایتایثەتتەضیطتەِیضاردکەرەٚەیِەرکەزیئیػثکات..1

 تەڕێٛتەرایەتیگػتیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْۀاٚتیٕایٔەخۆغخأەکەتٛەتە٘ۆکاریکەِثٛٔەٚەیغٛێٓ..2

 فریاکەٚتٕیغە٘یذ٘ەژار:ٔەخۆغخأەی-

 .ٔەتٛٔیپرضگەٚکۆگایتایثەتٌەتیٕایٔەخۆغخأەکەدا.1

 .ئەٚگرفتأەیتە٘ۆیکەِٛکٛرتیٌەدیسایٕیتیٕایٔەخۆغخأەکەٚەدرٚضتثْٛ.2

 کێػەیتیٕاٌەضۀتەرەکاْ..4

 ڵثۀذٚتٕکەتۀذرٚضتیەکاْ.ەکێػەیتیٕاٌەِ.5

 تالیگەٌەتیٕایتالیگەیٔەخۆغخأەِٚەڵثۀذەتۀذرٚضتیەکأیگەرِیاْ.ِەترضیەکأیٔەتٛٔیضیطتەِی.6

 .رایتەڕێٛتەریگػتیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْەضەرگرفتەکأیتیٕاٌەگەرِیاْ.7
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 .دەضتپێک:1

 پێٛیطت تەگٛێرەی گرٔگە پایە ئەَ گەرِیاْ ٌە تەاڵَ گرٔگە، تۀذرٚضتی پایەیەکی تۀذرٚضتی تایەخیتیٕای
 پێٕەدراٚە، کێػەی تیٕاکاْ کۆزۆریٕەی تچٛکی ٚ ٘ەیۀی ٚایرٚتەریاْ ئەِەظ کاتی، ٌە ٘اٚاڵتیاْ کردٚە

تثٕەٚە زۆر ٔاڕەحەتیەکی تٛغی ٘ەرٚە٘اضەردأکردٔیاْ کە، ٔەخۆظ ژِارە زۆری ٚ غٛێٕەکاْ تچٛکی تە٘ۆی
 دەکەْ، درٚضت زۆر تۀذرٚضجگەٌەٚەیئەِەپاڵەپەضتۆیەکی ضیطتەِی گەرِیاْ ٌە تۀذرٚضتیەکاْ تیتیٕا

چ تیٕاکاْ ٘ەیکەٌی ٌە چ تێذأیە ٘ٗئەٚتۆیاْ تیٕاکاْ، ئاٚەڕۆی ضیطتەِەکأی ٚ تالیگەکاْ رێژەیرٌٖٚە ن
.ضەٚزایعتەگٛێرەیپێٛیطتیتیٕاکأْیە

 

 .تیٕاتۀذرٚضتیەکاٌْەئیذارەیگەرِیاْ:2

ت ئێطتادا ئاِارٌٖٗە )پێی تۀٙا تەاڵَ دەتێت، زیاتر کەش ٍِیۆْ ٔیٛ گەرِیاْ دأیػتٛأی ژِارەی (4واْ
ٔەخۆغخأەیتێذایە،کەِیژِارەیٔەخۆغخأەٚٔەتٛٔیضەرجەَتەغەکاٌْەِەڵثۀذەتۀذرٚضتیەکاْٚایکردٚە

( ضەردأکەرأی تثێ4ژِارەی ئاِارەکأیاْ پێی تە گەرِیاْ ٔەخۆغخأەکەی تٛأای( ٘ێٕذەی چۀذ ٌە زیاتر تە
ٌەتیٕایٔەخۆغخأەی ضۀتەرەتۀذرٚضتیەکاْتیٕایتایثەتتەخۆیأْیە،ٌەئێطتادا خۆیاْ.ٌەگەڵئەِەغذا

 گػتیکەالرداْ.

:یەژِارەیتیٕاتۀذرٚضتیەکاٌْەضٕٛریئیذارەیگەرِیاْتەَغێٛەیە











تٗ پێیی )دٚاداچٛٔٗتە تۀذرٚضتیأە تیٕا ٌەَ تەدەر گەرِیاْ، خۆجێیی حکِٛەتی چاٚدێری یەکەی (2وأٝ
ئەٚأیعٔەخۆغخأەیتایثەتییدداْ ٌەکەالرٔەخۆغخأەٌەگەڵتالیگەیەکیٔاٚۀذیٌەلۆٔاغیدرٚضتکردٔذاْ،

 تاٚەکٛئێطتاتەٚاٚٔەکراٚە.ٖٚوأیٗ(دەضتکراٚە،تەاڵَتە٘ۆیٚەضتأذٔٝوار2012ٖضاڵی)

ژِارەتیٕایتۀذرٚضتی

4ٔەخۆغخأە

12ذیتۀذرٚضتیِەڵثۀ

کەداخراْٚتٕکە3ٌەگەڵ52تٕکەیتۀذرٚضتی
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(دەضتتەدرٚضتکردٔیکراٚە،تەاڵ2013َرەٚێڵەییتایثەتتەِٕااڵٌْەکەالرضاڵی)(ل100ٗٔەخۆغخأەی)
( ضاڵی ٖ٘ٗٚ(2014ٌٖە ٚەضتاٚە، ٔاٚۀرٖٚکارەکأی تالیگەی )ن ضاڵی ٌە کفری ٌە تە2014ذی دەضت )

درٚضتکردٔیکراٚەٚئێطتاٌەلۆٔاغیکۆتاییتەٚاٚتٛٔذایە.

 

 .گرفتیتیٕایٔەخۆغخأەکا1ْ

 ا.ٔەخۆغخأەیگػتیکەالر

ٔذٜلەزایکەالر،ٔەخۆغخأەکەضیطتەِێکیٔاٖٚٚێتٗوٗٔەخۆغخأەیکەالرٔەخۆغخأەیەکیگػتییەتیٕاکەیدٖ
کراٚەتە)دیاریکراٚ (لەرەٚێڵە،ضەرەتاتۀٙاتٕکەیەکیتۀذرٚضتیتٛەٌە70یٔەخۆغخأەیٔیەٌەئێطتادا
(تەغی1996(دادرٚضتکراٚە،دٚاترفراٚاْکراٚەٚکردٚیأەتۀەخۆغخأە،پاغاٌْەضاڵی)1978ضاڵی)

ٔەخۆغخأەکەضەرجەَتەغەکأی تایثەتتۀەخۆغخأەیگػتیچەپیٔەخۆغخأەکەدرٚضتکراٚە.ٌەئێطتادا
رضٗوٝزۆرٌٗلٛرضاییٖٜٗٚدأیػتٛأٗٚزۆرٜژِارٖوٗغارٌٖٜٗدیىٗخۆغخأٗتٛٔٝٔٗ٘ۆٜٔٗاڵَتٗتێذایە،تٗ

 .یٗوٗخۆغخأٗٔٗ

تەٚاٚیتەغەکأیٔەخۆغخأەکەٌەَخػتەیەداخراٚەتەڕٚ.

ٌكتەظز

ئیذارە .1
تی،ئاِار،تەغیتۆِار،تەغیتڕیٕیتٍیتکارگێڕی،ژِێریاری،خۆیە

تۆتیٕیٕیپسیػک.

راٚێژکاری .2
پسیػکی :ٚ ئێطک گػتی، ٔەغتەرگەری، چاٚ، ٘ۀاٚی، ِٕااڵْ،
.....غکاٚی

.٘ۆڵیٔەغتەرگەریٔەغتەرگەری .3

کۆگایدەرِاْ،کۆگایپێذاٚیطتیرۆژأە،کۆگایئاِێرەپسیػکیەکاْ.کۆگاکاْ .4

تالیگە .5
،٘یّاتۆٌۆجی،ضیرۆٌۆجی،پاراضایتۆٌۆجی،تکتریۆٌۆجی،تایۆکیّطتری

٘ۆرِۆٔات،ڤایرۆضات.
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دەرِأخأە .6
ٔەخۆغیە دەرِأخأەی راٚێژکاری، دەرِأخأەی ٔاٚخۆ، دەرِأخأەی

درێژخایۀەکاْ.

چارەضەریضرٚغتیچارەضەریضرٚغتی .7

پیاٚاْ(ٚتەغیدەرزیٍێذأی)ژٔاْدەرزیٍێذاْ .8

ضۆٔار.تیػکٚتیػک .9

پەضتأیخٛێٓ،پێٛأیٌێذأیدڵ.....:ٚەککۆِەڵێکتەغیدیکە .10



ٚریاِحەِەد،جێگریتەڕێٛەتەریٔەخۆغخأەیگػتیکەالر،ئاِاژەتەچۆٔیەتیدرٚضتکردٔیٔەخۆغخأەکەدەکات
راٚاْکراٚەکردٚیأەڵێت:"ٔەخۆغخأەیگػتیکەالر،تیٕایەکیکۆٔەضەرەتاتٕکەیەکیتۀذرٚضتیتٛەدٚاترفٚدٖ

کاتەیکەالر،تاکۀەخۆغخأەظتٛەٌەکەالرداکۆیتەغەکأیتێذاتۀەخۆغخأەتەپێیژِارەیدأیػتٛأیئەٚ
ٌە کراٚ فراٚأتر دٚاتر راٚێژکاری.....٘تذ(، ٚ ٔەغتەرگەری )ِٕاڵثْٛ، کە2000)ضاڵیتٛە کرایەٚە تیٕایە ئەَ )

 یە".تەغیچەپیئێطتایٔەخۆغخأەکە

تەغیژٔإِْٚاڵثٛٔیئێرەگٛاضترایەٚەتۆ،درٚضتکرأەخۆغخأەیغە٘یذغێرەیٔەلیةئەٚەیٚتیػی:"پاظ
 ئەٚێ،ٌەدٚایئەٚەٚە٘ەِٛتەغەکأیدیکەیٔەخۆغخأەکەٌە٘ەِاْتیٕاِاٚەتەٚەتاٚەکٛئێطتا".

ژِارەیدأیػتٛا تۆکاتێککە ٔەخۆغخأەیەدەگەڕێتەٚە ٔسیکەی)درٚضتکردٔیئەَ کەش100ٔیکەالر ٘ەزار )
،تەاڵٌَەئێطتاداژِارەیدأیػتٛأەکەیزیاترٌەضێ٘ێٕذەیئەٚرێژەییەیدەتێت،ئەِەٌەکاتێکذاتەدەرٌەتٖٛ

دأیػتٛأیکەالرٔەخۆغەکأیٔاٚچەداتڕێٕراٚەکأیعرٚدەکۀە٘ەِأْەخۆغخأەٌەگەڵئەٚژِارەزۆرەیئاٚارە
 تەِەظٔەخۆغخأەکەرٚتەڕٚیئەرکێکیلٛرشتۆتەٚە.،ٔاٚچەکەکەرٚیکردۆتە

کە درٚضتکراٚە کاتێه ٔەخۆغخأەیە ئەَ "تیٕای دەڵێت: ٔەخۆغخأەکە، کارگێڕی تەڕێٛتەری ِحەِەد، ئەرکاْ
وٗ کەالر دأیػتٛأی دأیػتٛأِٗثٖٛژِارەی ژِارەی ئێطتادا ٌە تەاڵَ ٔسیىٗوٗ، ٜ( زیاتر300ٜ کەش ٘ەزار )

 رێژەی تە رۆژأە ئەِەغذا ٌەگەڵ زۆری25%دەتێت، ژِارەیەکی ٌەگەڵ داتڕێٕراٚەکاْ، ٔاٚچە ٔەخۆغەکأی
الر،دەتٛأیٓتڵێیٓژِارەیضەردأکەرأیئێطتایٔەخۆغخأەکەتەراِثەرەئاٚارەکأیعدێٕۀەخۆغأەیگػتیوٗ

 درٚضتکراٚە".تەژِارەیدأیػتٛأیئەٚکاتەیکەالرکۀەخۆغخأەکەیتێذا
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 تٛٔیپاڵەپەضتۆیەکیزۆرٌە٘ۆڵیپێػٛازیتەغیراٚێژکاریٔەخۆغخأەکە.1

ٔاڕێىٝتیٕایٔٗ ئاضتٜٗگػتٝوٗخۆغخأٗوۆٔٝٚ چٛٔىٗرأٝدرٚضتىردٖٚردأىٗتۆضٗیٔگٝزۆرالر دیسایٕٝ،
 .ٝٔیٗأرأیىٗردٜضٗزۆرٖٚژِارٖرێىردٔٝئٗٚتٛأایتٗدیسایٕێىٝوۆٔٗتیٕاوٗ

ٌەکاتی دەکات ٔەخۆغەکاْ تارٚدۆخی تە ئاِاژە کەالر، گػتی ٔەخۆغخأەی تەڕێٛەتەری جێگری ِحەِەد، ٚریا
ڵێت:"ٔەخۆظکەدێتەضەردأیکردٔیاْتۆٔەخۆغخأەیگػتیکەالر،تە٘ۆیخراپیتیٕایٔەخۆغخأەکەٚەٚدٖ

،ٔەتٛەٌە٘ەِٛیزۆریتێذایەدەٚەضتێتتۆتیٕیٕیدکتۆرٔەخۆغخأەیگػتیٌە٘ۆڵێکیتچٛککەپاڵەپەضتۆیەک
ئەِەتە٘یچ،ٚتەرحطاتیتکەیٓژٚریتیٕیٕیٔەخۆظٌەغٛێٕیچاٚەڕٚأیٔەخۆظفراٚأترتێتردٚٔیائەگەرتە

ضتأذاردێکٔاگٛٔجێت".

دیّۀێکٌە٘ۆڵیپێػٛازیتەغیراٚێژکاریٔەخۆغخأەیگػتیکەالر
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ژٚر٘ەیە،11جێگریتەڕێٛەتەریٔەخۆغخأەکەٌەتەغیراٚێژکاریٔەخۆغخأەیگػتیکەالروأٝتەپێیٚتٗ
ظٌەٚرٚتەرەزیاتردەکاتکۀەخۆغەکاْتێیذادەٚەضتِِٓٗەتر،ئ132ٗ(تێتدەکاتە4*3٘ەرژٚرێکئەگەر)

 (ِەترە.100کە)

:ٌەَدایەگراِەزیاتررٚٔکراٚەتەٚە

57%

43%

ڕ  ە ی  ە   ڕ       ی

ڕ  ە ی    ە             ە   

ڕ  ە ی      پ     ی  





( ٚەضتأی کۆی "ٌە تەٚەغکرد: ئاِاژەی ِحەِەد، ٚریا کەالر، گػتی ٔەخۆغخأەی تەڕێٛەتەری َ(100جێگری
ئەگەررٚتەر دەتێت)600ۆژأەکەِتریٓرێژەیضەردأکەرٚەرتگریٓکە)ردا (کەشتە600(ٔەخۆغثێت،ئەٚا

 غەظکەشتٛەضتٓ".پێٛەتٛەضتٌٓەئیطتػاریتەیأیأذاٚاتاٌەیەکِەتردەتێت

ٌە٘ۆڵەکأیپێػٛازیٌۀەخۆغخأەیگػتیکەالرٔەخۆغەکاْرٚتەڕٚیتۀگۀەفەضیدەتٕەٚەٌەدەرئۀجاِی
ئەٚپاڵەپەضتۆزۆرەیکەتە٘ۆیزۆریژِارەیٔەخۆغەکاْتچٛکیٚکۆٔیتیٕاکاْٚٔەگۆڕیٕی٘ەٚای٘ۆڵەکاْتە

 تێت.٘ەٚاگۆڕکێدرٚضتدٖ

،یەکێکەٌۀەخۆغەکأیچاٚ،ٌە٘ۆڵیپێػٛازیٚچاٚەڕٚأیٔەخۆغخأەیگػتیۀێکیتەتەِۀئاِیٕەرەغیذ،ژ
( کاتژِێر "ٌە غٛێٕیپێػٛازیٔەخۆغەکاْ: ٌە تاضیچاٚەڕٚأیکرد غێٛەیە تەَ ئێرە7:30کەالر، ٘اتِٛەتە )

ٚأیُ٘ێػتأەگەغتۆتەضەرەی(کاتژِێرەٌەچاٚەڕ3چاٚەڕێُکردٚەتاٚەکٛدەرگاکراٚەتەٚە،ئێطتاکۀسیکی)
ِٓ،تەدرێژایئەَِاٚەیەظٌەضەرئەَزەٚیەضاردەدأیػتَٛیاْٚەضتاَٚتەپێٛە٘یچکٛرضیەکیٌێٕیەتاٚەکٛ

ئێّەٌەضەریداتٕیػیٓ٘یچٔەتێتکٛرضیداتٕرێتتۆِاْچٛٔکەزۆرتەِاْتەتەِۀیٓپػتّاْدێػێت".

ۆغەکأیئێرەیٔیە".غڵێت:"کەشخەِیٔەخۆغخأەٚٔەخدٖ
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دیّۀێکٌە٘ۆڵیپێػٛازیتەغیراٚێژکاریٔەخۆغخأەیگػتیکەالر



جێگریتەڕێٛتەریٔەخۆغخأەکە،ٚریاِحەِەد،ئاِاژەتەٚەدەکاتکۀەخۆظدێتۀەخۆغخأەکەتۀەخۆغیٕێکی
کەٚەتیٕێریٕەٚەٌەتەرئەِەدیکەٚەدەڕٚاتەٚە"ٔاکرێتٔەخۆغێکتۆچارەضەردێتەئێرەئێّەتۀەخۆغیەکیدی

 ٘ۀذێککێػەیتیٕاکەئێّەدەیسأیٓرۀگەخەڵک٘ەرپەیپێٔەتات".

ئەگەر تێت تۀذرٚضت ژیٕگەیەکی کە ئەٚەیە ٔەخۆظ چارەضەری غٛێٕی تٕەِاکأی ٌە "یەکێک دەغڵیت:
دیىٗ کەضەکأی ٚاردە ٘ەتێت گٛاضتراٚە تۀەخۆغیەکی ئەِأەغّاْ تٛغثثٓ، ٔسیىٝ کەٜ ٚتٛە ئەٚأە ٘ەِٛ

 تەرپرضٓ،تەاڵَٚەکدەیثیٕیٓتائێطتا٘ەرتەَغێٛەیە".

تاضیٍٗتۆ کێػەیەظ ئەَ کردٔیوردٖٚچارەضەرکردٔی درٚضت گرفتە ئەَ چارەضەرکردٔی تۆ خێرا "٘ۀگاٚی
 تیٕایەکەتۆتەغیراٚێژکاریٔەخۆغخأەکە".

اڵَٔەگەغتۆتەئۀجاَ"پێعضاڵێکٚەزیریتۀذرٚضتی٘اتەتە،کە٘ەٚڵذراٚەتۆدرٚضتکردٔیٖٚختیػیىردٖجٗ
تیٕایٗ پێیٚتیٓ ئێرە تە درٚضتتکەْ پۀجا50وٝراٚێژکاری)اضتػاری( تە کە کرد ِٓپرضُ دیٕار، ٍِیۆْ
ِیٍۆْتەٚاٚٔاکرێت."
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 ٔیٔەخۆظا.حەٚغەیٔەخۆغخأەکەتٛەتەغٛێٕیچاٚەڕ1ٚ

ٔەخۆغخأەکەرۆڵٝغٛێٕیچاٚەڕٚأیدەتیٕێتتۆئەٚٔەخۆغأەیضەردأیٌۀەخۆغخأەیگػتیکەالرحەٚغەی
 ٔەخۆغخأەکەدەکەْ،ئەِەظٌەتەرٔەتٛٔیغٛێٌٓەتیٕایٔەخۆغخأەکە.

تۆ ٔەخۆغەکأی تەغەکەدا ٌۀاٚ غٛێٓ ٔەتٛٔی ٌەتەر کە تەغأەی ٌەٚ یەکێکە ٔەخۆغخأەکە تالیگەی تەغی
 یأْاچارٌەحەٚغەیٔەخۆغخأەکەدەٚەضتٓٚچاٚەڕٚاْدەتٓ.ٚەرگرتٕەٚەیئۀجاِیپػکٕیٕەکأ

تۆ ٔیە غٛێٕێکیاْ ٘یچ کە تەٚەدەکات ئاِاژە کەالر، گػتی ٔەخۆغخأەی تالیگەی تەرپرضی ِحەِەد، ئەیاد
چاٚەڕٚأیٔەخۆظٚدەڵێت:"ٔەخۆغەکاٌْەتالیگەٌەدٚایٚەرگرتٕیّٔٛٔە)ضاِپڵ(تۆٚەرگرتٕەٚەیئۀجاِی

 ٕەکأیأْاچاردەتێتٌەحەٚغەیٔەخۆغخأەچاٚەڕٚأثٓ".پػکٕی

تە٘اِأػێٛەٌەتەغیدەرِأخأەیٔەخۆغخأەکۀەخۆغەکاْتۆٚەرگرتٕیدەرِاْٚچارەضەرەکأیاْدەتێتٌە
حەٚغەیٔەخۆغخأەکەتٛەضتٓ.

ٔەخۆغخأەیگػتیکەالرحەٚغەیدیّۀێکٌەچاٚەڕٚأیٔەخۆظٌە
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دایکیِٕاڵێکیٔەخۆغە،تاشٌەچاٚەڕٚأیاْدەکاتٌەتەردەَتەغیدەرِأخأەٌۀەخۆغخأەید،حّٗضٕٛرئٗ
دەڵێت:"ٌێرەئێّەتەدەرٌەچاٚەڕٚأیتیٕیٕیدکتۆردٚتارەدەتێتتۆ،تۆٚەرگرتٕیچارەضەرەکأیاْگػتیکەالر

تەئێرۀەخۆظدەکەٚێتچجأەخۆظ،تەغیعتێئەگەرکەضێکیضا،ٚەرگرتٕیچارەضەرەکاْتەپێٛەتٛەضتیٓ
 ٘اٚیٓٚزضتأْەخۆظدەتێتٌەَحەٚغەیاچاٚەڕێثکات".

ضەرٖ تاٚەکٛ ٘یالکی ٚ پاڵەپەضتۆ "تە زۆرتەیٚتیػی: دەکەیٓ ضەیر ٌێٛەردەگرْ پطٛڵەکەغّاْ کە دێت ِاْ
دەرِأەکاٌْێرۀیەٚتۆدەرەٚەدەیٕٛضٓ".

عدەرِأخأەیٔەخۆغخأەیگػتیکەالردیّۀێکٌەچاٚەڕٚأیٔەخۆظٌەپێ



ٚریاِحەِەد،جێگریتەڕێٛتەریٔەخۆغخأەیگػتیکەالر،ئاِاژەتەٚەدەکاتکەٚەضتأیٔەخۆظٌۀاٚحەٚغەی
"یەکێکٌەٚٔاڕەحەتیأەیکە ٔەخۆغخأەکە،کێػەیەکیتریتیٕاکەیەکۀەخۆغەکاْتاجەکەیدەدەْٚدەڵێت:

ٔەتٛٔیغٛێٕیچاٚەڕٚأیەٌەتەغیتالیگە،ٌەتەر٘ەتاٚٚتاراْدەٚەضتٌٓەکاتێکذأەخۆظٌێرەتٛغیدەتێت،
ێت(پٍەیضەدیە،٘ەرچەْکەپرێکیػّاْتۆکردْٚ،تەاڵَدەت45ٌەٚەرزی٘اٚیٓپٍەکأیگەرِایکەالرضەرٚ)

 کەشدەتێتەٚە".20ا٘ەرغٛێٕیدئەٚەظتسأیٌٓەژێرئەٚکەپرە
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"ٌەتەراِثەری دٚٚتیػی: تە ٌێرە فەحطأە ئەٚ چٛٔکە راتگرَ، تەغە ئەَ کارەکأی تیأٛأە تەَ ِٓ ٔاکرێت ػذا
 ٚەتەپارەیەکیزۆرتۆیاْدەکرێتتەَلەیرأە".ە(دیٕاریدەکرێتٌەدەر500ٜ)پطٌٛٗ

 

 ب.ٔەخۆغخأەیغە٘یذخاٌذگەرِیأی

دەکەٚێ درٚضتکردٔیتیٕاکەیٔەخۆغخأەیغە٘یذخاٌذگەرِیأیٔەخۆغخأەیەکیگػتییە، تەلەزایکفریەٚە،
تەغەکأی25دەگەڕێتەٚەتۆضەرەتایضااڵٔی٘ەغتایضەدەیراتردٚ،ضیطتەِیٔەخۆغخأەکە) لەرەٚێڵەیەٚ )

کارگێڕیٚ دەرِأخأە، کۆگا، تالیگە، ٘ۆڵیٔەغتەرگەری،٘ۆڵیِٕاڵثْٛ، فریاکەٚتٓ، )راٚێژکاری، ٌە: پێکٙاتٛە
 ە٘اتاکۀەخۆغخأەیەٌەلەزایکفری.ژِێریاری....(،٘ەرٚ

 ئەٚکێػأەیتە٘ۆیکۆٔیٚتچٛکیٔەخۆغخأەکەٚەدرٚضتتْٛ.1

ئەَ ئێطتا تەاڵَ ٘ەتٛە، تێذا تۀذرٚضتی تٕکەیەکی ٚ ٔەخۆغخأەیەک کفری لەزای ٌە ٔەخۆغخأەیە پێعئەَ
٘ تۆتە تیٕاکە تچٛکی ٚ کۆٔی لەزاکە، ٌە ٔەخۆغخأەیە تاکە ٔاٚچەکۀەخۆغخأەیە ٔەخۆغەکأی ئەٚەی ۆکاری

 تەگٛێرەیپێٛیطتضٛدٌۀەخۆغخأەکۀەتیٕٓ.

ٔەخۆغخأەکەکاتێکدرٚضتکراٚەرێژەیدأیػتٛأیئەٚکاتەتەتەراٚردتەئێطتازۆرکەَتٛە،تەپێیئاِارەکأی
 (٘ەزارکەضە.49(ژِارەیدأیػتٛأیلەزاکە)2015ضاڵی)

ٔەخۆ کارگێری، درٚضتتەرێٛتەری کۆْ ضیطتەِی ٌەضەر "ٔەخۆغخأەکە تاضٍەٚەدەکات: غاکر، حطێٓ غخأەکە
کەشتْٛ،تەاڵَئێطتاژِارەیدأیػتٛاْچۀذ(٘ەزار6کراٚە،ٌەکاتێکدرٚضتکراٚەژِارەیدأیػتٛأیکفری)

 ٘ێٕذەیئەٚکاتتۆتەٚەکەچیئێّە٘ەر٘ەِاْتیٕاِاْ٘ەیە".

تەڕێٛتەریٔە دەڵێت:٘ێِّٓحەِەد، تەگػتیضێتەغیضەرەکیتێذایە"خۆغخأەکە، ٔەخۆغخأەکەٌەئێطتادا
 ئەٚأیع:"راٚێژکاری،فریاکەٚتٌٓەگەڵِٕااڵْ".

تیٕیٕی چاٚەڕٚأی کاتی ٌە پاڵەپەضتۆتثٓ تٛغی ٔەخۆغەکاْ ٚایکردٚە ٔەخۆغخأەکە راٚێژکاری تەغی تچٛکی
 پسیػک.

دەڵێت: ٔەخۆغخأەکە کارگێری، )تەرێٛتەری چاٚەڕٚأی ِەضافەیە2"راڕەٚەکأی ٌەٚ دەتێت ٔەخۆظ ِەترْ )
 (کەشدەتێت".400(کەضەٚەتۆ)15تٛەضتێتتۆئەٚەیپسیػکتیثیٕێتژِارەیضەردأیکەرأیڕۆژأەٌە)
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دەرتارەی٘ەٚڵەکأیاْتۆچارەضەرکردٔیئەَگرفتەیٔەخۆغخأەکە،حطێٓغاکر،ٚتی:"ٌەِاٚەیپێػٛتردائەَ
ەیەِاْگەیأذٚەتەضەرٚیخۆِاْ،دٚاترتۆچارەضەرکردٔیتڕیاریدرٚضتکردٔیتەغیراٚێژکاریەکیٔٛێذراٌەکێػ

(،تەاڵَتەتیأٛیلەیرأْەچٛەتٛاری2013ٔەخۆغخأەکەغٛێٕیتۆدیاریکراٚتۀذەریػیتۆدەرچٌٛەضاڵی)
 جێثەجێکردٔەٚە".

 چاڵدرٚضتکراٚەٚ٘ێػتأەکراٚەتەئاٚڕۆ.ضیطتەِەکأیئاٚەڕۆیٔەخۆغخأەکەتەغێٛەی

حطێٓغاکر،دەرتارەیئەِەرٚٔیکردەٚە:"ئاٚەڕۆکأیتەغێٛازیکۆٔەٚاتەچاڵیتێذاتەکار٘اتٛە،٘ەرٚە٘اٌەتەر
٘ۀذێک ٘اتٛە، تەکار گەڕەکاکأیدەٚرٚتەریٔەخۆغخأەکە ئاٚەڕۆیتەغێٛەیٔٛێتۆ ئەٚئەٚەیضیطتەِی جار

 ضەرتەئاٚەڕۆکەیەدەگیرێت".تەغأەیکە

ٚیرێژەیضەٚزایەٚەتاغە".رٚتیػی:"تیٕاکەِاٌْە



 ت.ٔەخۆغخأەیغە٘یذغێرەیٔەلیة:

(دەضتتەدرٚضتکردٔی2004ئۀَەخۆغخأەیەتایثەتەتەژٔإِْٚاڵثْٛتیٕایٔەخۆغخأەکەٌەکەالرضاڵی)
( ضاڵی ٌە ٚ ٔەخۆغخأەکە2010کراٚە کراٚەتەٚە، ٌەتەر( ئەِەغذا ٌەگەڵ تچٛکە، ضەردأیکەرأی گٛێرەی تە

،ٌەلەزایکەالرکۀاٚۀذیئیذارەیگەرِیأٗگػتیتۀذرٚضتیگەرِیأْەتٛٔیتیٕایتایثەتتەتەڕێٛتەرایەتی
ٌەتیٕایٔەخۆغخأەیغە٘یذغیرەیٔەلیةکارەکأیتەڕێذەکات.تۀذرٚضتیگەرِیاْ

(تەظ،کەتەٚاٚیتەغەکاٌْەَخػتەیەدارٚٔکراٚەتەٚە.16أەکەپێکٙاتٛەٌە)ٌەئێطتادأەخۆغخ
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 راثؤرت شةشةم –( تةندروستىيةكةى ضاوديَرى حكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى 

 پەڕەی | 20
 

دیسایٕەٚە ٚ درٚضتکردْ رٚی ٌە "تیٕاکە دەڵێت: ٔەخۆغخأەکە تەڕێٛەتەری جێگری ِحەِەد، ادەیەکڕتاگۆراْ
رێژەی ٔاٚچەکە چٛٔکە ضەردأکەرأی، تەگٛێرەی تچٛکە تەاڵَ زۆرتاغە، تیٕاکەظ ضەٚزایی رێژەی گٛٔجاٚە

 دأیػتٛأیزۆرزیادیکردٚە،٘ەرٚە٘اژِارەیەکیزۆرئاٚارە٘اتٛٔەتۀاٚچەکە".

یگرٔگیدیکەجگەٌەَتەغأەیکەئێطتاٌۀەخۆغخأەکەداکراٚەتەٚە،ٔەخۆغخأەکەپێٛیطتیتەچۀذتەغێک
٘ەِٛ "ٔەخۆغخأەکە دەڵێت: ٔەخۆغخأەکە تەڕێٛتەری جێگری ِحەِەد، گۆراْ ٚەک تکرێتەٚە. تێیذا کە ٘ەیە
تەغەکأیتایثەتتەژٔإِْٚاڵثٛٔیتێذأیە،ئەٚتەغأەیکۀەلطٓزۆرْ،تەاڵَچەْتەغێکیگرٔگ٘ەیەکە

 پێٛیطتەتکرێٕەٚەٌۀەخۆغخأەکەدا".

تٗئٜٗتارٌٖٗ "تەغەکأیفریاکەٚتٕیٖٚتٗوراٚٔٗٔٗوٗخۆغخأٌٜٗٔٗٗغأٗٚ ٚتٝ: گۆراِْحەِەد، پێٛیطتٓ، ٚ
تەغی ئەکەْ، ِٕاڵثٛٔیضرٚغتی ٘ۆڵی تەغی حاڵەتەکاْضەردأی ٘ەِٛ ٔیە تەغەِاْ ئەَ ئەٚەی ٌەتەر ژٔاْ،

ٔەخۆغخأەکەِأذأیەتۀٙالاٚغیژٔاْ٘ەیەچاٚدێریٚردکەدٚایٔەغتەرگەریدەتێتئەٚتەغەی٘ەتێتکەٌە
ٌەتەرٔاِەدایەتکرێتەٚە،تەاڵَ تۆچاٚدێریدٚایٔەغتەرگەری،ٌەگەڵتەغیِٕاڵیٔەتەکاَ)خذج(کەٌەئێطتادا
)ِمیُ ٔیػتەجێیدێریٓ پسیػکی ٚ )ِمیُ( ٔەتٛٔیپسیػکیٔیػتەجێیخٛالٚ ٚ تە٘ۆیٔەتٛٔیپسیػکیِٕااڵْ

 تتکرێتەٚە".الذَ(ٔاتٛأرێ

 

 .ٔەتٛٔیکۆگایتایثەتکەتەضیطتەِیضاردکەرەٚەیِەرکەزیئیػثکات1

پێٕەدراٚە ئەٚتۆی گرٔگی درٚضتکردٔیاْ ٌەکاتی کە ٔەخۆغخأەکاْ تەغەکأی ٔەخۆغخأەی.کۆگایە،یەکێکٌە
کەٌٛپەيٚئاِێرەغە٘یذغێرەیٔەلیثیعتە٘ەِاْغێٛەرٚتەڕٚیئەَگرفتەتۆتەٚە،ئەٚغٛێٕەیکەدەرِاْٚ

 پسیػکیەکأیتێذایەتەپێیضیطتّیکۆگایٔەخۆغخأەدرٚضتٔەکراٚە.

جێگریتەڕێٛەتەریٔەخۆغخأەکەظدەڵێت:"ٔەخۆغخأەکەکۆگایگەٚرەیٔیەتۆدەرِاْٚپێذاٚیطتیپسیػکیکە
 ەپسیػکیەکاْ".یطتیاگرتٕیپٍەیگەرِیدەرِاْٚپێذاٚرزٜئیعتکاتۆروِٗیضاردکەرەٚەیِٗەتەضیطت

 ٚتیػی:"زۆرتەیغتەکاْکۆکراٚەتەٚەٌەغٛێٕککە٘یچپێٛەرێکیکۆگایتێذأیە".
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 .تیٕایتەڕێٛتەرایەتیگػتیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْۀاٚتیٕایٔەخۆغخأەکەتٛەتە٘ۆکاریکەِثٛٔەٚەیغٛێ2ٓ

ذیخأەٚەتۆضۀتەریئیذارەیگەرِیاْتاٚەکٌٛەکاتیگٛاضتٕەٚەیتەڕێٛتەرایەتیەکأیگەرِیاٌْەلەزایدەرتۀ
تیٕای کاتێکذا ٌە ئەِە تۀذرٚضتی، گػتی تەڕێٛتەرایەتی تۆ  کەالر ٌە ٔەکراٚە درٚضت تیٕایەک ٘یچ ئێطتا
تیٕای درٚضتکردٔی  کراٚە، درٚضت دەرتۀذیخاْ لەزای ٌە گەرِیاْ تۀذرٚضتی گػتی تەڕێٛتەرایەتی

ەٌەگەڵگٛاضتٕەٚەیتەڕێٛتەرایەتیەکاٌْەلەزایدەرتۀذیخأەٚەتۆلەزایکەالرکەتەڕێٛتەرایەتیەکەظ٘اٚکاتتٛ
 تەضۀتەریئیذارەیگەرِیاْدیاریکراٚە.

ٔەتٛٔیتیٕایتاییثەتتەتەڕێٛتەرایەتیگػتیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْەکەالرٚایکردٚەتەڕێٛتەرایەتیەکەٌۀاٚتیٕای
 ٔەلیة غێرەی غە٘یذ ِٕاڵثْٛٔەخۆغخأەی ٚ ژٔاْ تە تایثەتە کە کەِثٛٔەٚەی،تێت ٌە ٘ۆکار ئەِەظتٛەتە

تٖٛ ٘ەرٚە٘ا ٌەِأەظغٛێٕیپێٛیطتتۆٔەخۆغخأەکە، تەدەر ٌۀەخۆغخأەکە، تە٘ۆکاریلەرەتاڵەغیەکیزۆر
 خأەکە.تٛٔیژِارەیەکیزۆریکاتیٕەیتایثەتتەتەڕێٛتەرایەتیتۆتە٘ۆیداگیرکردٔیتەغێکیضەٚزایٔەخۆغ

گۆراِْحەِەد،جێگریتەڕێٛەتەریٔەخۆغخأەکە،دەڵێت:"٘ەتٛٔیتەڕێٛتەرایەتیگػتیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْۀاٚ
کارِۀذأی:ٌەٚأە،تیٕایٔەخۆغخأەکەگرفتێکیزۆریتۆدرٚضتکردٚیٓ تەرتەضککردٔەٚەیغٛێٕیٔەخۆظٚ
 ".داتیٕاکۀەخۆغخأەکەِاْ٘ەرٚە٘الەرەتاڵغیدرٚضتکردٌْۀاٚ

ئاِاژەیتەٚەکردتۆ "چارەضەرکردٔیػی ٔٛضراٚی: ٘ەرٚە٘ا ئاراضتەیدیٛأیتەڕێٛتەرایەتیّاْکردٚە، ٔٛضراٚ تە
 تەاڵَ٘ەرجارەٚتەتیأٛیەکتۆِاْچۆڵٕاکەْ".،تۆچۆڵکردٔیئەٚتەغەیتیٕایٔەخۆغخأەکەیٗٚەزارەت٘ٗ

 

 کەالرپ.ٔەخۆغخأەیفریاکەٚتٕیغە٘یذ٘ەژارٌە

)،ئۀَەخۆغخأەیەتایثەتەتەحاڵەتیفریاکەٚتٓ (کاتژِێرییە،تیٕایٔەخۆغخأەکە24ِاٚەیدەٚاِکردْتێیذا
ضا2009ضاڵی) ٌە ٚ کراٚە درٚضتکردٔی تە دەضت تیٕاکەظ2012-2011)ٔیاڵ( کراٚەتەٚە، زۆری( ٌەچاٚ

 پێیپێٛیطتیٔاٚچەکۀیە.تە،ضەردأیکەرأیٚٔەتٛٔیچۀذتەغێکیگرٔگٚتایثەتتێیذا

(کاتژِێریٔاچار٘اٚاڵتیاْتۆ٘ەِٛجۆرەکأیٔەخۆغیدٚایکاتیدەٚاِی24ٌەتەرٔەتٛٔیتٕکەِٚەڵثۀذی)
ٗٔ رٚدەکۀە ِەڵثۀذەکاْ ٚ غٗخۆغخأٗٔەخۆغخأە ٜٗ٘ ٔەخۆغخأەکە٘یذ ٌەضەر زۆری ٌۆدێکی ئەِەظ ژار،

درٚضتکردٚە.
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 کۆگایتایثەتٌەتیٕایٔەخۆغخأەکەدا.ٔەتٛٔیپرضگە1ٚ

تۆ ٔەخۆغخأەکە کەٌٛپەٌەکأی ٚ دەرِاْ تە تایثەتە کۆگای تٛٔی ٔەخۆغخأە گرٔگەکأی پێٛیطتیە ٌە یەکێک
تەگرفتٛەکۆگایەکیتێذأیەئەِەظتپاراضتٕیاٌْەژیٕگەیەکیتۀذرٚضت،تەاڵَٔەخۆغخأەیغە٘یذ٘ەژار٘یچ

 تۆٔەخۆغخأەکە.

وٗ٘ە ٌە "یەکێک دەڵێت: ٔەخۆغخأەکە تەڕێٛەتەری جێگری ِحەِەد، ئەَِٛوٛرتیٗڵگٛرد گەٚرەکأی زۆر
ٔەتٛٔیکۆگایەٌۀاٚتیٕاکە٘یچغٛێٕێکّأْیەتۆ٘ەڵگرتٕیدەرِاْٚکەٌٛپەٌەکأیٔەخۆغخأەکەیٗخۆغخأٗٔٗ

 تەٚە".ٚەئەٚأەیکە٘ەیەخۆِاْغٛێٕێکّاْتۆجیاکرد

 ٔٗ٘ەرٚە٘ا "تۀأەتغٛێٕیدەرِاْخۆِاٌْۀاٚ درٚضتّاْکردٚە،ٚەجیاِاْکردوٗخۆغخأٗٚتیػی: تەٚەٚ
 ٌەتەرئەٚۀاتٛأیٓدەرِأیزۆرخەزْتکەیٓتۆ٘ۀذێکحاڵەتتٛغیکێػەدەتیٓتەٚ٘ۆیەٚە".

ەتۀٙاکاتیٕەیەکەتەِەظتەغێکیترٌەکێػەیتیٕایٔەخۆغخأەکۀەتٛٔیپرضگەیەٌۀاٚتیٕاکەئەٚەی٘ەی
 ٘یچغٛێٕێکیپػٛدأیگٛٔجاٚیتێذأیەتۆکارِۀذەکأیپۆٌیص.
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٘ەڵگٛردِحەِەد،جێگریتەڕێٛەتەریٔەخۆغخأەکە،تاشٌەگرٔگیپرضگەدەکاتکەٌەتیٕایٔەخۆغخأەکەدا
ٔیە پرضگە)اضتعالِات(ی ٔەخۆغخأەکە "تیٕای ٔیە دکەیپرضگە،تٛٔی غٛێٕی غٛێٕیأیپػٛدەتێت ٘ەتێت،

W.Cْ٘ەِٛیکاتیٕەیە".،ئێّەئەٚەِأْیەکەچیٌە٘ەِٛغٛێٕێکدائەٚە٘ەیە،٘ەتێتۆپۆٌیطەکا 



 گرفتأەیتە٘ۆیکەِٛکٛرتیٌەدیسایٕیتیٕایٔەخۆغخأەکەٚەدرٚضتثْٛ.ئە2ٚ

 ٔەخۆغخأەیە، ٔەتٛٔیضیطتەِی گەرِیاْ تیٕایٔەخۆغخأەکأی کێػەکأی فریاکەٚتٕییەکێکٌە ٔەخۆغخأەی
تٖٛ گرفتە ئەَ رٚتەڕٚی ٔەخۆغخأأەی ٌەٚ یەکێکە ٘ەژار ٔەخۆغخأغە٘یذ ەتەٚە، پێػٛازیی ٘ۆڵی ٚتچٛککە ە

ٌەتەرئەَ٘ۆیەظئیذارەیٔەخۆغخأەکەدأییە.ٔەخۆغخأەکەتەٌە٘ەرٚە٘اغٛێٕیتایثەتتەتەغەجیاجیاکأی
 ڵکردٚە.تۀاچاری٘ۀذێکٌەتەغەکأیاْتێکە

10٘ەڵگٛردِحەِەد،جێگریتەڕێٛەتەریٔەخۆغخأەکە،ئاِاژەتەٚەدەکاتکە٘ۆڵیپێػٛازیٔەخۆغخأەکەتۆ

ضاڵپێعئێطتایکەالرتاغۀەکئێطتا"ژٚریپێػٛازیٔەخۆغخأەکەتچٛکەٌەچاٚکەالرٚرٚداٚەکأیٔاٚچەکە،
 ضاڵپێعئێطتاتاغثٛە".10ئەٚەیکەدرٚضتکراٚەتۆئێطتاتاظٔیەتەڵکٛتۆ

ٌەتەرئەَکێػەیەظ،ٔەتٛٔیغٛێٕیجیاٚتایثەتەتەتەغەکأیٔەخۆغخأەکەتاضیٍەٚەغکرد:"کێػەیەکیدیىٗ
 ٌە٘ۀذێکٌەغٛێٕەکاْدٚتەغّاٌْەیەکغٛێٓدأاٚە٘ەرٚە٘اژٚرەئیذاریەکأیعٚەکپێٛیطتٔیٓ".

ۆیٔەخۆغخأەکەظپەیڕەٚیئەٚۀەکراٚەکەجیاٚازٚتایثەتدرٚضتٌەدرٚضتکردٔیضیطتەِیئۀذازەییئاٚەڕ
 تکرێت.

تەگٛێرەیپێٛیطتٔیە،چٛٔکۀەخۆغخأەیەکی تۆریأەیتۆیدأراٚە "ئاٚەڕۆکەیئەٚ ٚتی: ٘ەڵگٛردِحەِەد،
کراٚٔیە٘ەرەگیرێت،ئاٚیٔەخۆغخأەکەظدیاریدزۆرجارُتەاڵَئەِەیئێّەگەٚرەدەتێتئاٚەڕۆکأیتاظتێت

 رۆژەٌٚەضەرجۆرێکە".

" دەڵێت: ٔەخۆغخأەکە، تەڕێٛەتەری جێگری تیٕاکە ضەٚزایی رێژەی تە ٚضەتارەت ضٕٛردار ضەٚزاییّاْ رێژەی
 ئەِە چارەضەری تۆ کەِە، پارەی ٘ۀذێک ٚ خۆِاْ پارەی ٘ۀذێک ٌەئێطتادا تەکەضأی ٘ەضتاٚیٓ خێرخٛاز

 تەٚاٚدەتێت".یەیٔسیکداٌەَِاٚەدرٚضتکردٔیضەٚزاییکە
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ٔیە،دەتێتکاتێکتیٕاییەکدرٚضتذەکرێت تەگػتیتیٕایەکەٌەئاضتیپێٛیطتذا ئاِاژەیتەٚەغکرد"ٌەئێطتادا
درٚضتکراٌەپارەیەکیِاٚەئەَتیٕایەوٗٔذٖرچٗضاڵدٚاترتکرێت15ٗ٘ضاڵیا10تەالیکەِەٚەحطابتۆ
 تایثەتپارەیتۆداتیٕکراتێت".درٚضتکراٚاتائەٚۀەتٛە

تٛاری ٌە کەش کۆِەڵێک ئۀذازیار ٌە جگە ٔەخۆغخأەکاْ، تیٕای درٚضتکردٔی کاتی ٌە ٚایە "تاغتر ٚتیػٝ:
تۀذرٚضتیذاٌەٚیتٛٔیاْ٘ەتێت،پێّٛأیەکاتیخۆیتۆدرٚضتکردٔیئەَتیٕایەٌیژٔەیتۀذرٚضتیٌێتٛتێت

 طتأەدەتٛ".ئەگەرٔاتیٕاکەتەَغێٛەیەیئێ

وأٝیەکەیچاٚدێریحکِٛەتیخۆجێییگەرِیاْدیسایٕیتیٕایٔەخۆغخأەیغە٘یذ٘ەژار،دٚاداچٛٔٗتەپێییتٗ
گػتی تەڕێٛتەرایەتی ٌە ئۀذازیاری تەغی ٔێردراٚەٚ  تۀذرٚضتیضٍێّأیەٚە تەڕێٛتەرایەتی ئۀذازیاری تەغی ٌە

 ریتێذائۀجاَتذەْ.تۀذرٚضتیگەرِیاْ،ٔەیأتٛأیٛەگۆڕأکا

 

 .کێػەیتیٕاٌەضۀتەرەکا4ْ

ضۀتەریتیػک،4ژِارەیضۀتەرەکأیگەرِیاْ) ضۀتەریگٛرچیٍەیدەضتکرد، ضۀتەرە)ضۀتەریدداْ، )
ٌەگەڵضۀتەریرا٘ێٕاْٚچارەضەریدەرٚٔی(،تەاڵٌَەگەرِیاْتە٘ۆیٔەتٛٔیتیٕایتایثەتەٚەضۀتەرەکاٌْە

تەگرفت،چٛٔکەضۀتەرەکاْیٔەخۆغخأەیگػتیذاْ،ئەِەظتۆضۀتەرەکاْٚتۆٔەخۆغخأەکەظتٖٛٔاٚتیٕا
 ٘یچپەیٛۀذیەکیاْتۀەخۆغخأەٚۀیەٌەڕٚیتیٕاٚئیذارەدأیػەٚە.

ئەرکاِْحّەدرەغیذ،تەڕێٛەتەریکارگێڕیٔەخۆغخأەیگػتیکەالردەڵێت:"ضۀتەرتەغێکٔیەٌۀەخۆغخأە
تەڕێٛتەرایەتیت تە ضەر راضتەٚخۆ ٔەخۆغخأە ٌە تەدەر ٘ەتێت ضەرتەخۆیاْ تیٕای دەتێت ضەرتەخۆیە، ەغێکی

 گػتیتێت،ٔەکتەَغێٛەیەتٛٔەتە٘ۆیداگیرکردٔیتەغێکیٔەخۆغخأەکەٚلەرەتاڵەغکردٔیػی".

کاتێکذائەَضۀتەرأەکراٚٔەتەٚەٌۀاٚػەکاْٚاتەضتەدەکرێٓتەلەیرأیداراییەٚە،تەاڵٌَەێٌەئێطتادازۆرتەیک
 تیٕایٔەخۆغخأەیگػتیکەلەیرأیداراییتٛٔیٔەتٛە.

تارٌٖٗ تٛەٖٚیَٗ ئەٚکاتە ئیذارەدأی خراپی ئەِە ٘ۆکاری ئاِاژەتەٚەدەکات ٔەخۆغخأەکە کارگێڕی تەڕێٛتەری
تٛەتەڵکٛئیذارەیتاظٔەتٛەپالْٔەتٛەتێ"ئەٚکاتئەَضۀتەرأەدرٚضتکراٌْٚۀاٚٔەخۆغخأەکەلەیرأْە

 تەکێػەتۆ٘ەِٛغتێکٌەَٚاڵتە".پالٔیتٖٛ
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غٛێٓ ٔەتٛٔی تەتایثەت تٛٔەتەٚە کێػە چۀذیٓ رٚتەڕٚی تیٕاٚە گیرٚگرفتی تە٘ۆی ضۀتەرەکاْ ئەِەغذا ٌەگەڵ
 تۆتەغەکأیضۀتەرەکاْ.

دەڵێت:"ضۀتەرەکە٘یچ٘ۆتەیەکیاْتەغێکیتێذأیەضۀتەریتیػک،کارگێڕییٌەٌێپرضراٚیکارٚاِْحەِەد،
غٛێٕی دەتێت کەٌٛپەٌەکاْ چٛٔکە گرٔگە زۆر کە کۆگا)ِخسْ( ٌەگەڵ ژِێریاری ئاِار، دەرِأخأە، تە تایثەت

 تایثەتیخۆیاْ٘ەتێت".

ضۀت تۆ گرٔگە چٛٔکە پێعضۀتەرەکە ٌە پۆٌیطە غٛێٕی ٚ پرضگە تە پێٛیطتّاْ "٘ەرٚە٘ا ٚٚتیػی: ەرەکە
 پاراضتٕی".

( ٌەضاڵی ددأە، ضۀتەری ضۀتەرەکاْ ٌە ٘ۆڵی2010یەکێکیتر پێػتر  کە کۆٔذایە تیٕایەکی ٌە کراٚەتەٚە )
 ٔەغتەرگەریتٛەٌۀەخۆغخأەیگػتیکەالر.

ٚدەڵێت:"تە٘یچغێٛەیەکتیٕاکەتۆضۀتەریدداْگٛٔجا،تەڕێٛەتەریضۀتەریدداْد.ئەرکاِْحەِەدئەِیٓ،
٘ەِٛتەغەکأیتایثەتتەددأیٔیە، ٌەگەڵئەٚەغذا ٔاچاریچٛٔکەغٛێٓٔیە، تەاڵَئێّەگٛٔجأذِٚأەٌەتەر

 تێذایە،تەاڵَتەگٛێرەیپێٛیطتٔیە،تەپێیئاِاریضەردأکەراْتێتئێّەپێٛیطتّاْتۀەخۆغخأەیە".




 ٌەضۀتەریدداٌْەکەالردیّۀێکٌەژٚریتیٕیٕیٔەخۆظ
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تەٚاٚتٛە".%(70)ەتەدداْٚکارەکأیتاٚەکئێطتاٚتیػی:"٘ەِِٛاْچاٚەڕٚأیئەٚٔەخۆغخأەیٓکەتایثەت

تەدەرٌەکۆٔیتیٕاکأْەتٛٔیضیطتەِیضۀتەرتێیأذا،ٔەتٛٔیضیطتەِیئەٌیکترۆٔیتۆتأگکردٔیٔەخۆظٌە
گەرِیاْٚەڕەشوردٖٚ ٔەخۆغەکأٌٝە تیٕاکاْ٘ێٕذەیتر ریستۀذیٔاٚ پێعٌە پاظٚ تە٘ۆیەٚە ٚایە پێیاْ

 ٚرەٚەیاْدەکرێت.چٛٔەژ

پێػٛازیٚچاٚەڕٚأییێکتەڕێٛەتەریضۀتەریدداْ،دەڵێت:"دەتێت٘ەردکتۆرێه٘ۆڵد.ئەرکاِْحەِەدئەِیٓ،
 تایثەتتۀەخۆغیخۆی٘ەتێت".

ئەِەظتٛەتە٘ۆکاریئەٚەیکەئاِاژەیتەٚەغکرد:"ٌەتەرئەٚەیضیطتەِیتأگکردٔیٔەخۆظئەٌیکترۆٔیٔیە
 ۆرٌە٘ۆڵەکأیپێػٛازیدرٚضتتێتٚٔەخۆغەکاْتٛغیکێػەتثٓ".فەٚزایەکیز

 

 ڵثۀذٚتٕکەتۀذرٚضتیەکاْ.کێػەیتیٕاٌە6ِٗ

(تٕکەیتۀذرٚضتیٌەگەرِیاْتٛٔی٘ەیە،کە٘ۀذێکیاٌْەالیە52ْ(ِەڵثۀذیتۀذرٚضتیٚ)12ٌەئێطتادا)
ٚت ِەڵثۀذ کراْٚ، درٚضت تیأیەکأەٚە تەغەرێکخراٚە ٔەتٛٔی تیٕاٚ کۆٔی تە٘ۆی رۆژأە تۀذرٚضتیەکاْ ٕکە

 تایثەتەکاٌْەتیٕاکأیاْتٛغیگرفتدەتٕەٚە.

زۆرتەی تۆ کە تەٚەدەکات ئاِاژە خأەلی، ٌە تەختیاری تۀذرٚضتی ِەڵثۀذی تەڕێٛتەری غەفٛر، غاٌة
ضاڵی) "ٌە کردْٚ ٘اٚکاریاْ تیأیەکاْ رێکخراٚە ئە2008َپیذاٚیطتیەکأیاْ ٘اٚکاریرێکخراٚیِێرضیکۆ تە )

 ِەڵثۀذەکراٚەتەٚە٘ەرٚە٘اتەدەرٌەِەرێکخراٚەکاْزۆر٘اٚکارتْٛتۆپێذاٚیطتیەکأّاْ".

( ٔسیکەی رۆژأە "پێػٛتر ضەردأکەرأیعٚتی: ژِارەی ئێطتا70دەرتارەی تەاڵَ دەکردیٓ، ٔەخۆظضەردأی )
 ەراْکەِیکردٚە".تە٘ۆیٔەتٛٔیدەرِأەٚەژِارەیضەردأک

دەرتارەیکێػەیتیٕاکەغیاْٚتی:"ضیطتەِی٘ەٚاگۆڕکێیٔاٚتیٕاکەتەگٛێرەیپێٛیطتیِەڵثۀذەکۀیە،٘یچ
 تڕەضەٚزایەکیػیتێذأیەئەٚەغیکە٘ەیەضرٚغتیە".

ٗ٘ تە خأەلی، ٌە ضیرٚاْ تۀذرٚضتی ِەڵثۀذی تەڕێٛەتەری جەٌیً، ٔزأیار تە ئاِاژەی رێژەیِأػێٛە ەتٛٔی
 ضەٚزاییٌەِەڵثۀذەکەیاْدەکات"تۀٙادارێکیػّأْیەٌەِەڵثۀذیضیرٚاْ"
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(تە٘اٚکاریرێکخراٚیکۀسئەَِەڵثۀذەکراٚەتەٚە،تۀٙادٚتەغیتێذایە،ٌەچا2016ٚٚتیػی:"ٌەضاڵی)
 ٔەٚە".پێػٛترضەردأیٔەخۆظتۆِەڵثۀذەکاِاْزۆرکەِیکردٚەتە٘ۆیٔەتٛٔیدرِا

دەرِأخأەئٗ تێذایە تەغی دٚ تۀٙا "ِەڵثۀذەکەِاْ کرد: تەِػێٛەیە ِەڵثۀذەکەیأی کەِٛکٛڕیەکأی تاضی ٚ
پسیػکی ٌەگەڵ ٘ەیە پػکٕیٕیچاٚ ژٚریتیػک، ، تالیگە تەغی تە پێٛیطتّاْ زۆر کاتیکذا ٌە ٚتەغیدداْ،

 ".دێکیزۆریٔیٗگػتیتۆِەڵثۀذەکە،چٛٔکەتەِػێٛەیەیئێطتاکە٘ەیەضٛ

ەغیذ،تەڕێٛتەریِەڵثۀذیتۀذرٚضتیضەرلەاڵ،دەڵێت:"تیٕاکەِاْزۆرکۆٔە٘یچتایثەتّۀذیەکیرعەتذٌٚڕەحّاْ
 ِەڵثۀذیتۀذرٚضتیتێذأیە".

 

 ِەترضیەکأیٔەتٛٔیضیطتەِیتالیگەٌەتیٕایتالیگەیٔەخۆغخأەِٚەڵثۀذەتۀذرٚضتیەکأیگەرِیاْ.6

ەکأیٔەخۆغخأەِٚەڵثۀذەتۀذرٚضتیەکأیگەرِیاْضیطتەِیتالیگەیضتأذاردیأْیە،ئەِەظِەترضیتالیگ
 ضەرگیأیکارِۀذاْٚٔەخۆغەکاْٚضەردأکەراْ.ٌەدرٚضتکردٚە


 (ی٘یّاتۆٌۆجیٌەتەغیتالیگەیٔەخۆغخأەیگػتیکەالرLabژٚریتالیگە)
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ِ "ٌەتەرەدڵػاد دەڵێت: کەالر، گػتی ٔەخۆغخأەی تالیگەی ٘یّاتۆٌۆجی تەغی ٌە تالیگە یاریذەدەری حّٛد،
ٔاتێتٔەگٛ ٌەضیطتەِیتالیگە پێػٛازیٔەخۆغەکاْ، تۆ ٔجاٚیتیٕایتەغەکەِاْ٘یچغٛێٕیکیگٛٔجاٚیٔیە

 ٔەخۆظتێتەژٚرەکأیتالیگەٚاتەٌەغٛێٕیپێػٛازیّٔٛٔەیٌێٛەرتگیرێتتۆغیکاریتەاڵٌَێرەٚأیە".

ۆیتایثەتی٘ەتێتٌەگەڵکٛرەیٚتیػی:دەتێتضیطتەِیتالیگەیپسیػکیدەتێتداخراٚتێتٚضیطتەِیئاٚەڕ
 تایثەتتۆضٛتأذٔیِەٚادەتەکار٘اتٛەکأیتالیگە،تەاڵٌَەگەرِیاْئەِۀیە.

تەر٘ەَئەحّەد،کارِۀذیکیّیاییتەغیتالیگەٌۀەخۆغخأەیگػتیکەالر،ئاِاژەتەٚەدەکاتکەتالیگەکأی
دەڵێ ٚ تێذأیە تالیگەیاْ ضیطتەِێکی ٘یچ پسیػکیاکأیٔەخۆغخأەکە تالیگە کردٔی درٚضت "ضیطتەِی ت:

گەرِیاْتەپێیضیطتەِیضتأذاردیتالیگەدرٚضتٔەکراْٚ،چٛٔکەدەتیتتالیگەداخراٚتێت)عازي(تێتتۆ
 ئەٚەیتەدٚرتێتٌەتیػکیخۆرٚتەپٛتۆز".

تەاڵٌَێرۀەخۆغەکاْ ٔەخۆظٔاتێتتەرکەٚتٕی٘ەتێتٌەگەڵتالیگە، " ٌەژٚرەکأیتالیگۀّٛٔەیاْٚتیػی:
ٔەخۆغی غیکاری تۆ تیثی ژٚری ّٔٛٔە تۆ تالیگە، ضیطتەِی گەڵ ٌە ٔەگٛٔجاٚە دەگیرێتئەِەظتەٚاٚ ٌێٛەر

(ِەترەٚەدەپەڕێتگەرکەضێهتەٚدٚریەٚەٌۀەخۆغەکۀسیکتێت30ضیٍە،تەکتریایئۀَەخۆغیەٌەدٚری)
ٔەخۆغیدە تٛغی٘ەِاْ راضتەٚخۆ ٘یچئەٚا ٚ ضەلەتە تالیگەیٔەخۆغخأەکە تیٕای تڵێٓ ئەتٛأیٓ تێتتۆیە

 ضتأذاردێکیتالیگەیتێذأیەتۀأەت٘یکۆٔیع".

جێگریتەڕێٛتەریٔەخۆغخأەیگػتیکەالر،ٚریاِحەِەد،دەرتارەیکێػەیتالیگەیٔەخۆغخأەکەتاضیٍەٚەکرد:
خۆظتێئەٚەیتچێتەژٚرەکأّْٛٔەیخٛێٕیٌێٛەردەگیرێت،"ٌەغٛێٕیٚەرگرتٕیّٔٛٔەیخٛێٓکێػەِأْیۀە

تەاڵَتەغەکأیترکێػەیتێذایەچٛٔکۀەخۆظٌەَتەغأەییتالیگەدەچێتەژٚرەکاْ،٘یچدٚرٔیەِٕیعکەتۆ
ظضەرداْتچّەتەغەکاْتۆتەضەرکردٔەٚەتٛغیٔەخۆغیتثُ،ئەِەتۆِٓٚاتێتتۆضەرجەَکەضەکأیدیىٗ

 ٘اتۆتەضااڵچِٕٛٚاڵزۆرخراپترە".رٖٚردأیئەٚغٛێٕأەدەکەْزۆرراضترە٘ٗکەضە

پاغەڕۆیِەٚادەکاّْٚٔٛٔەکأیغیکاریٔەخۆغەکاٌْۀەخۆغخأەکأیگەرِیاْرۆدەکرێٕەئاٚەڕۆیگػتیەٚەٌە
 ٚیٔاٚچەکە.تریضٛتأذٔیاٌْەکٛرەیتایثەتتەتالیگەکەئەِەظِەترضی٘ەیەٌەضەرژیٕگەیئا

گۆراِْحەِەد،جێگریتەڕێٛەتەریٔەخۆغخأەیغە٘یذغێرەیٔەلیة،دەڵێت:"ٌەتالیگەٚٔەخۆغخأەکەِاْ
 ٚادەکاْرۆدەکرێتەئاٚەڕۆیگػتیچٛٔکەئاٚەرۆیتایثەتتەتۀذرٚضتیٔیەٚتێکەڵەتەئاٚەڕۆیگػتی".ِٗ
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ِ ٌەەتەکر تالیگە تەغی تایۆکیّطتری کارِۀذی تۆحّٛد، ئاِاژەی غێٛە تە٘ەِاْ کەالر، گػتی ٔەخۆغخأەی
ٚٚتی:"پاغّاٚەیِەٚادەکاّْٚٔٛٔەیٔەخۆغیەکاٌْەتریضٛتأیاٌْەکٛرەیتایثەتیخراپیتالیگەکەیاْکرد

 ".داٌێرەرۆدەکرێٕەئاٚەڕۆیگػتیەٚەٌەتەرٔەتٛٔیکٛرەٌەتالیگەکأّاْ،تالیگە

 ِەترضیەکأردەرتارەی ٌە ٔەلیة،ێگری غێرەی غە٘یذ ٔەخۆغخأەی تەڕێٛەتەری جێگری ِحەِەد،ی گۆراْ
داتیٕکردٔی  ٘ەرٚە٘ا ٔەخۆغخأەکاْ، درٚضتکردٔیئاٚەڕۆیتایثەتتە "دەتٛأرێترێگریٌێثکرێتتە دەڵێت:

 رٔیە".کٛرەیضٛتێٕەر)ِحرلە(تۆضٛتأذٔیکەرەضتەکأیتالیگەپاظتەکار٘ێٕأیاْ،تەاڵَتەداخەٚەٌەکەال



 

 .رایتەڕێٛتەریگػتیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْەضەرگرفتەکأیتیٕاٌەگەرِیاْ.7

ٌٗگٗٔذرٚضتٌٝٗغێىٝزۆرٜتیٕاوأٝتٗتٗ ٌِٗاٖٚرِیاْ وۆٔٓ، درٚضتىراْٚٚ ٌٗوأٝپێػٛتردا ڵگٗئێطتادا
ٔاٚچٗژِارٖ دأیػتٛأٝ ئٗوٜٗ تٗٚ ٌٗغأٗٚ ٜٗ٘ ٔیٗیٗتیٕاوأذا تٗگٛٔجاٚ تٗرێٛتٗٚ گٗرٜ رِیأیعٔذرٚضتٝ
تیٕایأٗدٖ ئەٚ تۆڵێت: زأطتیأەی ٘ەڵطۀگأذٔی ٚ خەِاڵٔذْ غێٛەیەک ٘یچ تە کراٚە درٚضت پێػٛ ضااڵٔی

 ٔەکراٚە.

ٌەضەر ٘ەیە کە تۀذرٚضتیأەی تیٕا "ئەٚ دەڵێت: گەرِیاْ، تۀذرٚضتی گػتی تەڕێٛەتەری ِحەِەد، د.ضیرٚاْ
ئاضتیٔەخۆغخأەِٚەڵثۀذٚتٕکەتۀذرٚضتیەکاْتەپێیپێٛیطتیٔاٚچەکۀیە،ئەٚتیٕایأەغیضااڵٔیپێػٛ
فراٚأثٛٔی پێی تە کە ٔەکراٚە، تۆ زأطتیأەیاْ ٘ەڵطۀگأذٔی ٚ خەِاڵٔذْ غێٛەیەک ٘یچ تە کراْٚ درٚضت

 ٔاٚچەکەٚزیادتٛٔیدأیػتٛأیدرٚضتتکرێت".

ضتکردٔیتیٕایتۀذرٚضتیٌەتەرٔاِەیکارەکأیأذا،ٚتی:"کاریدرٚضتکردٔیتیٕاٌەئێطتاداتۀٙادەرتارەیدرٚ
ِرکسی(ٌەلەزایکفری،کارەکأیدرٚضتکردٔیػیتەٚاٚتٛەتۀٙایەکتالیگەیەئەٚیعتالیگەیٔاٚۀذییە)ِختثر

ٔیداراییەٚە٘یچپرۆژەیەکیدرٚضتکردٔیتیٕاِاْ٘ۀذێککێػەیکارەتایِاٚە،ٌەَضااڵٔەیدٚایذاتە٘ۆیلەیرا
 ٔەتٛە".

ەٚێڵەییەٌەگەڵٔەخۆغخأەیەکیرە(ل200ٚتیػی:"تەپێیپێٛیطتیٌەئێطتاداکەالرپێٛیطتیتۀەخۆغخأەی)
 ەٚێڵەییتۆِٕااڵْ".رە(ل100)
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ەیتایثەتتەدداٌْەکەالر،(لەرەٚێڵەییِٕااڵْٚٔەخۆغخا100ٔضەتارەتتەکارکردٌْە٘ەردٚٔەخۆغخأەی)
ئیذارەی ئۀجِٛۀیٚەزیراْٚ تە ضەر ٔیەٚ ئێّە ٔەخۆغخأەیەضەرتە دٚ پرۆژەیدرٚضتکردٔیئەَ " دەڵێت:

( ٌە ِٕااڵٔەکە ٔەخۆغخأەی تە2014گەرِیأە، دەضتٕەکراٚەتەٚە ئێطتا تاٚەکٛ ٚەضتاٚە تێیذا کارکردْ (ەٚە
 کارکردْتێیذا".

تیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْەکەالرتیٕایٔیە،تۆرایکردٔیکارەکأیػیٌۀەخۆغخأەیغێرەیتەڕێٛەتەرایەتیگػ
 ٔەلیةدەٚاَدەکەْ.

د.ضیرٚاِْحەِەد،دەڵێت:"تیٕایتەڕێٛتەرایەتیتۀذرٚضتیگەرِیاٌْەلەزایدەرتۀذیخاْدرٚضتٖٚیَٗتارٌٖٗ
 ۀذرٚضتیگەرِیاٌْەلەزایدەرتۀذیخاْتٛە".کراٚەٌەتەرئەٚەیپێػٛترتەڕێٛتەرایەتیگػتیت

ٚتیػی:"ٌەکاتێکیػذاتیٕاکەدرٚضتکراٚەکاتیگٛاضتٕەٚەیدەزگاکاْتٛەتۆٔاٚغاریکەالرپێػیاْٚتراٚەٌەٚێ
درٚضتٔەکرێت،تەاڵَ٘ەرٌەٚێدرٚضتکراٚە،تۆیەئێطتاتەڕێٛتەرایەتیگػتیتۀذرٚضتیگەرِیاْ٘یچتیٕایەکی

 ٌەکەالرکەضۀتەریئیذارەیگەرِیأە".ٔیە

ٔەِێٕیٓ تیٕاکەیاْ ٌە تەڕێٛتەرایەتیع ئەگەر تچٛکە، ٔەلیة غێرەی غە٘یذ "ٔەخۆغخأەی تەٚەغکرد: ئاِاژەی
 ٘ەرتچٛکە".

ضەرتاریٔاڕێکیٌەضیطتەِیدرٚضتکردٔیتیٕاتۀذرٚضتیەکاْٚٔەگٛٔجاٚیاٌْەگەڵکارەکأیٔەخۆغخأەکاْ،د.
 ٔەخۆغخأەٚضیرٚاْ تیٕای تەدرٚضتکردٔی تایثەت٘ەیە یاضای تۀذرٚضتی ٚەزارەتی ٌە تاضٍەٚەدەکات ِحەِەد،

تێذاتێت، تۀذرٚضتی تەڕێٛتەرایەتی ئۀذازیاری دەتێت تکرێت درٚضت تۀذرٚضتی تیٕایەکی "٘ەر ِەڵثۀذەکاْ
ەڵثۀذٚتٕکەیەکیتۀذرٚضتیدرٚضتکۆِەڵێکِەرجٚرێّٕاییٚەزارەتیتۀذرٚضتی٘ەیەکە٘ەرٔەخۆغخأەِٚ

 تکرێتدەتێتئەٚپێٛەرأەیتێذاتێت،تەاڵَتۆتیٕاکأیکەپێػتردرٚضتکراٚەئاگەدارٔیُتۆیاْکراٚەیاخٛدٔا".

تٕکە  ژِارەیدأیػتٛأیکەِە، کە تٕکەیتۀذرٚضتیتۆغٛێٕێکە تۀذرٚضتیەکأیعٚتی:" تٕکە ضەتارەتتە
 الیگەیتێذأیە،٘ۀذێکغتیضەرەتاییٌەتریٕپێچیٚتەداٚیتێذادەکرێت".پسیػکیتێذأیەت
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 راسپاردەکان سێیەم: بەشی

 

1( ٔەخۆغخأەکأی ٌە ٘ەریەکە درٚضتکردٔی ٚەضتاٚەکأی پرۆژە ٌە کارکردٔەٚە دٚتارە تۆ ٘ەٚڵثذرێت .100)
٘ە کە دداْ، تایثەتی ٔەخۆغخأەی ٚ ِٕااڵْ تە تایثەت تەلەڕەٚێڵەی دەضت ضاڵە غەظ ِاٚەی ریەکەیاْ

رەٚغیتیٕای ٔەخۆغخأەیەکاریگەریەکیتاظدرٚضتدەتێتٌەضەر تٛٔیئەَدٚ تەتەٚاٚ درٚضتکردٔیاْکراٚە،
 تۀذرٚضتیٌەگەرِیاْٚتەتایثەتکەالر.

چار2ٖ ٔەخۆظوأٝتٗروردٔٝگرفتٗضٗ. ژِارەیەکیزۆر ٌٗغٝراٚێژوارٜٔەخۆغخأەیگػتیکەالر، تٗرٚ غٗٚ
 .ٔگٝزۆرٜتۆ٘اٚاڵتیاْدرٚضتىردٖٚواتٚئاضتٗدٖ

رِیأٌٝٗ٘یذخاٌیذگٜٗغٗخۆغخأٗغٝراٚێژوارٜتۆٜٔٗتٗخۆغخأٜٖٗٔٗٚٔىردٔٗ.درٚضتىردْیاخٛدٔٛژ3ٖ
 .وأٝتێذأیٗرجٚپێذاٚیطتیٗغێىٝزۆرِٜٗٚتٗوۆٔٗتیٕاوٗوفرٜچٛٔىٗ

پاظٌٜٗزۆرٖٚلٛرضاییٜٗئِٖٗٚىردٔٗالرتۆوٗرٜغارٜوٗٔتٗضٗ(واتژِێر24ٌٜٗٔذێىٝ)ڵثِٜٖٗٗٚٔٗ.ورد4
 ژار.٘یذ٘ٗٚتٕٝغٜٗفریاوٗخۆغخأٗرٔٗضٗٚێتٗوٗدٖٖٚرِیٗٚاِٝفٗدٖ

رِیاْ،تۆئەٚەیٔەخۆغخأەکەیٔەلیةتاکۀەخۆغخأەیژٔإِْٚاڵثٛٔەٌەگە.ٔەخۆغخأەیغە٘یذغێر5ٖ
تتٛأێتکەِتریٓٔەخۆغیتٕێردرێتەدەرەٚەیگەرِیاْپێٛیطتیتەتەغیفریاکەٚتٕەٌۀەخۆغخأەکە٘ەرٚە٘ا

 داتیٕکردٔیپسیػىٝپطپۆڕتۆئەٚتەغەتەِەظٔەخۆغخأەکەدەٚرێکیزۆرتاغتردەتیٕێتٌۀاٚچەکە.

ٔۆژ6ٖ چاوىردْٚ ٌٗٔذرٚضتیٗتٗذٖٔڵثِٜٖٗٗٚٔىردٔٗ. زیادوردٔٝئٗگٗواْ تٗڵ ئٜٗوٗغأٗٚ تۆ ٜٖٚپێٛیطتٓ
 .ِٖٚثێتٗواْوٗخۆغخأٗرٔٗضٗلٛرضاییٌٗ

غێرەیٔەلیة7ٚ ٔەخۆغخأەکأیغە٘یذ ٌە ٘ەریەکە تۀذرٚضتتذرێتٌە ٘ەٚڵیدرٚضتکردٔیکۆگایەکی .
 ٔذرٚضتتپارێسرێت.وٝتٗیٗغێٖٜٛتۆیاْدێتتٗرِأٗدٖٚتڕٖٜئٖٗٚغە٘یذ٘ەژارتۆئٗ

تۆوار٘ێٕراٖٚلیةتٜٜٗٔٗغێرٖخۆغخأٗغێىٝزۆرٜٔٗتٗرِیاْوٗٔذرٚضتٝگٗتٝتٗرایٗرێٛتٜٗتٖٗٚ.گٛاضت8ٕٗ
 .ٖٚتٗضهوردٖٚرتٜٗتٗوٗخۆغخأٗٚاٜٚٔٗتٗظتِٗٗئٗوٗتیٗرایٗرێٛتٗٚتٗئٗ

رێ9 .ٗ٘ یاخٛد٘یچرێژەیەکیأْیە، تۀذرٚضتیەکاْتەگٛێرەیپێٛیطتٔیە، ٚڵٝزیادوردٔٝژەیضەٚزاییتیٕا
 واْ.ٔذرٚضتیٗتیٕاتٗٚزاییتذرێتٌٜٗضٗرێژٖ
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یاخٛد10 ژٚرەکأیاْ درٚضتکردٔی دیسایٕی ٌە چ ٔیە ضتأذاردیاْ تالیگەی ضیطتەِی گەرِیاْ تالیگەکأی .
چارەضەرکردٔیػی٘ەٚڵثذرێتکٛرەیتایثەتتۆضٛتأذٔیپاغّاٚەکاْٚضاِپڵەکاْداتیٕثکرێتئاٚەڕۆکأیاْ،تۆ

 تۆکەِکردٔەٚەیِەترضیەکاْ.

تەغأەیکەگرٔگیتایثەتیخۆی٘ەیەٌۀەخۆغخأەکاْتەتایثەتتۆٔەخۆغخأەی11 پرضگەیەکێکەٌەٚ .
رٚیتێذەکاتتەِەظدەتیتپرضگەیەکیتاظ٘ەتیتٌەَفریاکەٚتٓ،چٛٔکەٌەرٚداٚەکتٛپرەکاْخەڵکێکیزۆر

تۆیە کاتیٕەیەکە، تۀٙا ٘ەیەتی پرضگەیەی ئەٚ ٘ەژار غە٘یذ فریاکەٚتٕی خۆغخأەی ٔە تەاڵَ ٔەخۆغخأەیە،
تۆرێکخطتٕیچٛٔەژٚرەٚەی گٛٔجاٚتذرێتتۆٔەخۆغخأەکەٚ پێٛیطتە٘ەٚڵیدرٚضتکردٔیپرضگەیەکیتاظٚ

 ٘اٚاڵتیاْ.

تیٕای4وٝئیذاریاْتۀەخۆغخأەٚۀیەکەچیٔذیٗیٖٛۀتەرەکاْ٘یچپٗ.ض12 ٔاٚ ضۀتەرەکەیگەرِیاٌْە
تە٘ۆکاریلەرەتاڵەغیٚداگیرکردٔیغٛێٕەکأیاٌْۀەخۆغخأەکە،تۆٔەخۆغخأەیگػتیکەالرْ،تەِەظتٛٔٗ

خۆغخأەتۆدرٚضتثکرێت.چارەضەرکردْٚتاغترکردٔیػیپێٛیطتەتیٕایتایثەتٌەدەرٚەیٔە

وِٗٛتیٕاوأٝضٕٛرٖچاٚتىرێت،٘ٗتێتضتأذاریتیٕایپسیػىییاْتێذارٖٚورێٕتدٖٜدرٚضتذٖٚتیٕایأٗ.ئ13ٗ
 تىرێت.ٚخاڵٗچاٜٚئٗتێترٖوأٝدجا٘اتٛدٖتۆپرۆژٖ،تۆیٖٗٚٚرٖٚرٌٗضٗتێثیٕییاٌْٗ

14ٌٗ وا. تیٕادا، ِٗرٖدرٚضتىردٔٝ دٚر ٔٗواْ تٗٚدا ٌٜٖٗ٘ٗٚوراْٚ، تیر وراٖٚئٗر ضثٖٗٚتِٗڕۆ تۆ پالْ ٜٚ
تێترگرْ.تۆدا٘اتٛدٖٖٚٚزیادتٛٔٗتێتٚتیٕاوأْاتٛأٓئٗراْتادێتزیاتردٖردأیىٜٗضٗرێژٖ،چٛٔىٗٔراٖٚدأٗ
 رتگیرێت.ٔذٖٚ٘ٗتَٗخاڵٗئٗ















 راثؤرت شةشةم –( تةندروستىيةكةى ضاوديَرى حكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى 
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رِیاْ:گٗخۆجێیتٝحىِٛٗچاٚدێرٜٜوٗیٗضتافٝ

 

 وٗیٗرغتیارٜرپٗضٌٗی،ِٖٚیذحٗدحّٗئٗ

 ردٖرٖٚپٜٗدۆضیٗد،ِِٗحٗزریاْ

 ٔذرٚضتٝتٜٗدۆضیٗ،حضاڵٗرێٕاش





 ٔذٜ:یٖٛپٗتۆ

07480207400–07702303676 

Radiodeng@yahoo.com 

Radiodang.org





:دۀگرادیۆیٚێثطایتیٌەگەرِیاْخۆجێیتیحکِٛەچاٚدێرییەکەیٔاٚٔیػأی

http://radiodang.org/kod4it.aspx?kod4it=35


