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.پێشەكى

1
رادیۆی دهنگ وهكو دهزگایهكى كۆمهڵگهیی لهگهرمیان ،لهپاڵ ئهركه سهرهكیهكهى دا وهكو
دهزگایهكى راگهیاندنى سهربهخۆ لهگهرمیان بۆ گهیاندنى ههواڵ و زانیاریی و شرۆڤهو
پێشهاتهكان ،هاوكات چهند پرۆژهیهو كارێكى دیكهشى ئهنجامداوه ،كهههندێك لهو پرۆژانه له
دهرهوهى خانهى كارى رۆژنامهوانین.
دروستكردنى (یهكهى چاودێریی حكومهتى خۆجێیی گهرمیان) یهكێكه لهو پرۆژانهى كه
رادیۆكه ههستاوه به ئهنجامدانى ،ئهویش لهو سۆنگهیهوه كه كارى میدیایی لهگهڵ كاری
چاودێریی دهزگاكان تێههڵكێش بكات و بیگونجێنێت ،بهشێوهیهك زۆرترین خزمهت و سودى
بۆ كۆمهڵگا لێبكهوێتهوه.
ئێمه له رادیۆی دهنگ ،ساڵی رابردو پرۆژهى دروستكردنى (یهكهى چاودێریی نوێنهرانى
گهرمیان له ئهنجومهنى پارێزگاى سلێمانی)مان ههبو ،كه تاڕادهیهكى باش سهركهوتو بو له
چاودێرییكردنى كارى ئهو دو نوێنهرهى گهرمیان ،بهاڵم بۆ ئهمساڵ و له میانى پرۆژهى
رادیۆكهمان به پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئهمریكی  NEDبهباشمان زانیی
یهكهیهكى نوێ پێكبهێنین كه ئهمجارهیان چاودێریی حكومهتى خۆجێیی بكات.
كارى ئهم یهكهیه ،بهتایبهت چاودێرییكردنى ههردو كهرتى (پهروهرده) و (تهندروستی)یه
لهگهرمیان ،لهماوهى ئهمساڵ دا ( )12راپۆرت لهبارهى گرنگترین كێشهو ئالهنگاریهكانى
بهردهم ئهم دو كهرته باڵودهكاتهوه بهشێوهیهك ههر كهرتهو مانگهى راپۆرتێك له بوارێكى
دیارییكراو دهبێت.
بۆ مانگى یهكهمى كاركردنى ئهم پرۆژهیه ،بۆ بهشى پهروهرده ،پرسی ژمارهو جۆر و
دابهشبون و كێشهى بینای خوێندنگهو قوتابخانهكانمان كردوه به تهوهرى باس ،لهبوارى
تهندروستیش دا ،كێشهى كهمی یان نهبونى پزیشك له گهرمیانمان دیارییكردوه ،ئهمهش
بهوهۆیهى كه دو پرس و بابهتى گرنگ و لهههمان كاتیشدا ئاڵۆز و ههستیارن .ئهم
راپۆرتانهش جگه له رایگشتی ،ئاراستهى پارلهمان و ئهنجومهنى پارێزگاى سلێمانى و
ههروهها حكومهتى ههرێم و وهزارهتهكانى پهیوهندیدار و ئیدارهى گهرمیان و ههروهها
دامودهزگاكانى ترى پهیوهندیدار دهكرێت.
هیوادارین لهم ههنگاوهى دهستمان پێكردوه ،سهركهوتو بین و كارهكهمان بتوانێت رۆڵێكى
ههبێت له كهمكردنهوهى قهبارهى كێشهكانى ئهو دو كهرتهو ههروهها دهرفهتێكیش بێت بۆ
دهستنیشانكردنى ههڵهو كهموكورتییهكان و چاككردنهوهیان ،لهپێناو سودی گشتى.
ههروهك بهتێبینی و سهرنجی ههمو الیهكیش خۆشحاڵ و گهوره دهبین ،بهوپێیهى تاك و كۆتا
ئامانجمان لهم پرۆژهیهى دهستمان داوهتێ ،دروستكردنى گۆڕانكارییه بهئاراستهیهكى ئیجابی
لهدهڤهرى گهرمیان.
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یەكە
كارنامەى 

.2
یهكهم :ناساندن
یهكهیهكى تایبهتى رادیۆی دهنگه به پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئهمریكی
( )NEDساڵی  1022دامهزراوه ،كارى چاودێرییكردنى حكومهتى خۆجێیی گهرمیان ئهنجام
دهدات بهمهبهستى پهرهدان بهكارهكانیان و ههروهها برهودان به پرۆسهى چاودێرییكردن و
شهفافیهت و پتهوكردنى پهیوهندیی نێوان هاواڵتى و دهسهاڵت و دروستكردنى لێكتێگهیشتنێكى
باشتر بۆ پهرهدانى زیاتر به خزمهتگوزاریهكان.
دوهم :ئامانجى یهكه
 .2برهودان به پرۆسهى چاودێرییكردن وهكو بنهمایهكى گرنگ له پیادهكردنى حكومهتی
پێشكهوتو و دیموكراسی.
 .1دروستكردنى كۆدهنگى لهگهڵ دهزگا حكومیهكان بهمهبهستى دروستكردنى فشار بۆ
ئهنجامدانى پرۆژهى خزمهتگوزاریی بۆ دهڤهرهكه.
 .3بهدواداچونكردن بۆ كێشهو گرفتهكان و دهستنیشانكردنیان و ئاراستهكردنى بۆ الیهنه
فهرمیهكان ،بهمهبهستى چارهسهركردنیان.
 .2دروستكردنى رایهڵهو پتهوكردنى لهنێوان هاواڵتیان و حكومهت دا ،ههروهها هێنانه ئاراى
لێكتێگهیشتنێكى باشتر لهنێوان ههردوال لهروى دابینكردنى خزمهتگوزاریهكانهوه.
سێیهم :كارهكانى یهكه
 .2ئهنجامدانى راپۆرتى مانگانه لهسهر چاالكی و خزمهتگوزاریهكان و ههروهها
دهستنیشانكردنى كهموكورتیهكان و رهوانهكردنى ئهو راپۆرتانه بۆ حكومهتى ناوهندی و
پارلهمان و ئهنجومهنى پارێزگاو ئهنجومهنى خۆجێیهتى.
 .1ئهنجامدانى ههڵمهتى فشار بۆ باشتركردنى خزمهتگوزارییهكان له سنورهكهدا.
 .3ئهنجامدانى ههڵمهتى هۆشیاریی بههاوكاری دهزگا فهرمییهكان.
 .2ئهنجامدانى كۆبونهوهو كۆنفرانس و دانیشتن لهنێوان چین و توێژه جیاوازهكان و
حكومهتى خۆجێیهتى ،به ئامانجى برهودان به جۆری خزمهتگوزاریی و فهرمانڕهوایهتى.
 .5ئهنجامدانى بهرنامهى تایبهت له كهناڵهكانى راگهیاندن بۆ باشتركردنى پهیوهندی و
لێكتێگهیشتنى نێوان خهڵك و حكومهت.
چوارهم :بنهما پیشهیی و ئهخالقیهكانى كاركردنى یهكه
.2الیهنگیریی نهكردن له كاركردن لهسهر كێشهو كهموكورتیهكان.
.1پابهند بون بهپیشهیی بونهوه لهخستنهروى بابهتییانهى كێشهكان.
.3وهرنهگرتنى هیچ كۆمهك و هاوكاریهكى دارایی له حكومهت و حزب.
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گەرمیان
پرۆژهوناوضةى 

جێبەجێكارى
الیەنى 
.3ناساندنى 
 .2رادیۆی دهنگ:
رادیۆی دهنگ ،یهكهمین رادیۆی كۆمهڵگهیی ئههلیه له گهرمیان.
له ساڵی 1020هوه دامهزراوهو له بهروارى 6ى شوباتى ئهو ساڵهوه ،دهستى كردوه
بهپهخشی خۆی له سنورى قهزاى كهالر و دهوروبهرى.
ئهم رادیۆیه ،لهالیهن ههردو رۆژنامهنوس (جهزا محهمهد) و (ئازاد عوسمان)هوه
بههاوكاری ژمارهیهك گهنجى رۆژنامهنوس و چاالكوانى خۆبهخش دامهزراوه ،ئامانجیشی
بریتیی بوه له پهرهپێدانى دیموكراسیی و بهرزكردنهوهى ئاستى هۆشیاریی هاواڵتیانى
سنورى گهرمیان لهرێگهى ئهو بهرنامهو ههواڵ و بابهتانهى كه بهدواداچونیان بۆ دهكات.
رادیۆكه ،به نوسراوى ژماره ( )165له بهروارى ( )1020/1/1و بهرێگهپێدانى وهزارهتى
گواستنهوهو گهیاندن بۆ شهپۆلی رادیۆكه به نوسراوى ژماره ( )368له بهروارى
( )1020/1/1مۆڵهتى كاركردنى وهرگرتوه.
لهئێستادا رۆژانه  12كاتژمێر له سنورى گهرمیان ،لهسهر شهپۆلی  FM 99.9پهخشی
بهرنامهكانى دهكات ،هاوكات سایتێكى ئینتهرنێتیشی ههیه ههواڵ و بهرنامهو پهخشى
بهرنامهكاتى تێدا دهكات بهناونیشانى (.)radiodang.org
رادیۆكه ،رادیۆیهكى كۆمهڵگهییه ،واتا بۆ كۆمهڵگهو ناوچهى گهرمیان بهتایبهتى پهخش
دهكات ،لهبواره جیاوازهكانى وهكو :سیاسیی ،كۆمهاڵیهتیی ،ئابورى ،رۆژشنبیریی ،كهرتى
خزمهتگوزاریی و حكومیی و وهرزشیی و  ...هتد ،بهدواداچون دهكات .هاوكات
بهدواداچونیش بۆ پرسه نیشتمانیی و كێشه سهرانسهریهكان دهكات و رهههنده نیشتمانیی و
مرۆڤانهییهكانى بهههند وهرگرتوه.
جگه له كارى میدیایی ،رادیۆی دهنگ چهندین پرۆژهى دیكهى لهماوهى شهش ساڵی تهمهنى
دا ئهنجامداوه ،لهوانه( :كردنهوهى خولی پێگهیاندنى رۆژنامهنوس ،خولی پهرهپێدان
بهتوانانى رۆژنامهنوسان ،ئهنجامدانى كۆڕ و سیمینار ،سپۆنسهر كردنى ههندێك چاالكى
هونهریی).
 .1سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی NED
سندوقی نیشتمانی بۆ دیموكراسی ( )NEDدامهزراوهیهكی ئهمهریكی قازانجنهویستی تایبهته
به گهشهپێدانو پاڵپشتیكردنی دامهزراوه دیموكراتییهكان لهههمو جیهاندا ،كهلهالیهن
كۆنگریسی ئهمهریكییهوه سااڵنه بودجهی تایبهتی بۆدیاریدهكرێت ،ئهویش سااڵنه پاڵپشتی
زیاتر له ( )2100ههزارو دو سهد پڕۆژهی گروپه ناحكومییهكان له ( )90نهوهد واڵتدا
دهكات.
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( )NEDههر لهدامهزراندنییهوه لهساڵی ( )2983دا ،پێشهنگه لهتێكۆشانی دیموكراتیدا له
شوێنهجیاوازهكانداو گهشهیكردوه بۆ دامهزراوهیهكیفره رهههندو ئاڕاستهو بوهته چهق بۆ
چاالكیو ئاڵوگۆڕی هزری بۆ چاالكوانو توێژهرانی بواری دیموكراتی لهجیهاندا.
( )NEDباوهڕی بهوهیه كه ئازادی خولیایهكی جیهانی مرۆڤایهتییه ،ناكرێت لهرێگهی
گهشهپێدانی دامهزراوه دیموكراتییهكانهوه بهێنرێتهدی ،بهها دیموكراتییهكان لهرێگهی تاكه
ههڵبژاردنێكهوه بهدیناهێنرێن ،ههروهها پێویست ناكات كه دوبارهكردنهوهی نمونهی واڵَته
یهكگرتوهكان یان ههر واڵتێكی دیكه بێت ،بهڵكو بهگوێرهی پێویستییهكان و دابونهریته
كهلتوره سیاسییه جیاوازهكان گهشهدهكات.

 .2ناساندنى ناوچهى گهرمیان:
گهرمیان بهناوچهیهكى دیارییكراوى سهر پارێزگاى كهركوك بهپێكهاته كۆنهكهى ههژمار
دهكرێت كهدواتر بههۆكارى تهعریب ،خرایه سهر پارێزگاى سلێمانى.
ئهم ناوچهیه ،لهكۆمهڵێك قهزا پێكدێت ،بهاڵم لهروى ئیدارییهوه ،ئیدارهى گهرمیان لهئێستادا
كورت بوهتهوه بۆ قهزاكانى(:كهالر و كفری و بهشێك له قهزاى خانهقین).
لهدواى راپهڕینی ساڵی  ،2992لهالیهن حكومهتی ههرێمی كوردستانهوه بهشێوهیهكی كاتی
پارێزگای كهركوك كه قهزاكانی (كهالر ،كفری ،چهمچهماڵ ،دهربهندیخان ،بهشێك له
ناحییهكانی قهزای خانهقین) دهگرتهوه ،پێكهێنرا .لهگهڵ پێكهێنانی پارێزگاكهشدا بههۆی
نهبونی بینا بۆ فهرمانگه و بهرێوهبهرایهتییهكان له قهزای كهالر ،قهزای دهربهندیخان
دیاریكرا بۆ ناوهندی پارێزگای كهركوك.
بهپێی پێگهى فهرمیی ئیدارهى گهرمیان له ئهنتهرنێت ،دوای روخانی ڕژێمی پێشوی عێراق
لهساڵی 1003دا ،جارێكی تر گهرمیان كه قهزای كهالر ناوهندهكهیهتى توشی بۆشاییهكی
ئیداری هات ،ئهوهش بههۆی ههڵوهشاندنهوه یپارێزگای كهركوك له دهربهندیخان،
بۆچارهسهركردنی ئهو بۆشاییه ئیدارییهش ،ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان به
بڕیارێك له رۆژی " 1006/8/6ئیدارهی گهرمیان"ی پێكهێنا كه مهركهزهكهی له قهزای
كهالر دانراوه ،ههروهها لهپێناو كاراكردنی ئیدارهكه و فراوانكردنی دهسهاڵته
كاڕگێڕییهكانی ،حكومهتی ههرێم له ساڵی  1008بڕیاریدا ئیدارهی گهرمیان هاوشێوهی
پارێزگاكانی تری ههرێم مامهڵهی لهگهڵدا بكرێت و لهو روهشهوه دهسهاڵتی پارێزگار به
خشراوهته سهرپهرشتیاری ئیدارهكه.
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تەضی دّەم :راپۆرت

•

دەستپێک.

•

ژهارەی پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي لە تەڕێْتەرایەتی تەًذرّستی

گەرهیاى.
•

ئەّ گرفتاًەی لە ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي درّست تْى

لە ًەخۆضخاًە ّ هەڵثەًذە تەًذرّستیەکاًی گەرهیاى.
•

کێطەی پسیطکاًی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي.

•

ُۆکارەکاًی ًەُاتٌی پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ ّ دێریي تۆ گەرهیاى چیە؟ الیەًە

تەرپرسەکاًی ئەم کێطەیە کێي؟.
•

ئەّ رێگایاًە کاهاًەى کە دەتْاًرێت گرفتەکاًی ًەتْى ّ کەهی ژهارە پسیطکی

ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي چارەسەر تکات.
•

رای تەڕێْتەری گطتی تەًذرّستی گەرهیاى لەسەر پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ

ًیطتەجێی دێریي کەهی ژهارەیاىُ ّ ،ەڵەکاًی تەڕێْتەرایەتی تۆ زیادکرًذی ئەّ ژهارەی کە
تۆ گەرهیاى دیاری کراّە.
•

راسپاردٍكاى
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•

دەستپێک:

لە کاتێکذا گەرهیاى ّەک ئیذارەیەکی سەرتەخۆ دیاری کراّە کەچی دەتیٌیي تۆ ًاردًی پسیطکاًی
ًیطتەجێی خْالّ(هْلین) ًیطتەجێی دێریي (هْلین ئەلذەم) تەًاًەت ّەک ًاحیەیەکیص حساتی
تۆًەکراّە ،ئەهە لە کاتێکذا ژهارەی داًیطتْاًی زیاتر لە ًیْ هلیۆى کەش دەتێت ،تەم ُۆیەضەّە
تۆضایەکی زۆر لە کەرتی تەًذرّستی درّست تْە لە تەّاّی لەزاّ ًاحیەکاًی سەر تە تەًذّستی
گەرهیاى ،ئەهەش ّایكردٍّ کە ًەخۆش لەتری تیٌیٌی لە لەالیەى پسیطکاًی ًیطتەجێ دیریٌەٍّ ّە
ًاردًیاى تۆ الی پسیطکاًی پسپۆر لە ًەخۆضخاًەکاىً ،اچار ًەخۆش لێرە دەچٌە ًۆریٌگە ّ
دەرهاًخاًەکاى ّە لەالیەى پەرستار ّ دەرهاًسازەکاى چارەسەردەکرێي ،کە ئەهەش لە ُیچ تٌەهایەکی
پسیطکی رێگەپێذراًّیە یاى ًەخۆش راستەّخۆ پسیطکی پسپۆر دەیثیٌێت کە ئەهەش تۆتە ُۆکاری
پاڵپەستۆیەکی زۆر لەسەر تثیٌیٌی ًەخۆش لە الیەى پسیطکاًی پسپۆڕەّە.

لەم راپۆرتەدا تەّاّی ئەّ گرفتاًەی تەُۆی ًەتْى کەهی ژهارەی پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ(هْلین)،
پسیطكأً ًیطتَجێٔ دێریي (هْلین ئەلذەم) ،درّست تْى ّە ُۆکارەکاًی ئەم کێطەیە لەگەڵ
چارەسەرٍكأً تە رێگە یاسایەکاى دەخَیٌە رّ.
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ژهارەی پسیطکی ًیطتەجێٔ خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي لە تەڕێْتەرایەتی

•

تەًذرّستی گەرهیاى.

تە پێی ئاهارەکاًی تەڕێْتەرایەتی تەًذرّستی گەرهیاى ژهارەی پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ(همین) ّ
ًیطتەجێی دێریي (همین ئەلذەم) لە سەرجەم ًەخۆضخاًە ّ هەڵثەًذە تەًذرّستیەکاًی گەرهیاى تەم
ضێْەیە:
ًەخۆضخاًە +هەڵثەًذی تەًذرّستی

ژهارەی پسیطکی

ژهارەی پسیطکی

ًیطتەجێي خْالّ

ًیطتەجێی دێریي

ًەخۆضخاًەی گطتی کەالر

---

---

ًەخۆضخاًەی ضەُیذ خالیذ گەرهیاًی

3

---

ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ضێرەی ًەلیة

---

2

ًەخۆضخاًەی فریاکەّتٌی ضەُیذ ُەژار

6

1

•

ئەّ گرفتاًەی لە ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي

درّست تْى لە ًەخۆضخاًە ّ هەڵثەًذە تەًذرّستیەکاًی گەرهیاى:

ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي لە ًەخۆضخاًە ّ هەڵثەًذە تەًذرّستیەکاًی
گەرهیاىً ،اّچەکەی رّتەڕّی چەًذیي گرفت کردۆتەّە.
ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي لە ًەخۆضخاًەکاى ،تۆتە ُۆکارێک تۆ تاش
خسهەت ًەکردًی ًەخۆضەکاًی تْضثْ تە ًەخۆضی لْرش ّ تایثەت لە ًەخۆضخاًەکاىّ ،ە ًەداًی
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کاتی تەّاّ لە الیەى پسیطکاًی پسپۆڕەّە تەّ ًەخۆضخاًە ،لە کاتێکذا پێْیست دەکات پسیطکی
پسپۆر کاتی زیاتریاى تۆ دیاری تکات تۆ دۆزیٌەّەی ًەخۆضیەکەی ّ ُۆکارەکاًی لە گەڵ
چارەسەرکردًەکەی.
ُەرّەک لە ڕاپۆرتی ژهارەی یەکەهی یەکەکەدا د.حسێي ًْری پسیطکی ُەًاّی لە ًەخۆضخاًەی
گطتی کەالر ،تەُەهاى ضێْە ئاهاژەی تەهە کردتْ کە یەکێک لە ُۆکارەکاًی ًەداًی كاتٔ پێْیست
تە ًەخۆضەکاًیاى لە ًەخۆضخاًەکە لەالیەى پسیطکاًی پسپۆرەّە دەگەڕێٌێتەّە تۆ ًەتًْی
پسیطکی ًیطتەجێی دێریي " :ئیوە ّەک پسیطكی پسپۆر ُەهْ ًەخۆضێک دەتیٌیي ،لەتەر ًەتًْی
پسیطکی ًیطتەجێی دێریي (هْلین ئەلذەم) ئەهەش ُۆکاری ئەّەیە ًاتْاًیي کات تۆ ئەّ
ًەخۆضاًە داتٌێیي کە پێْیستي لەتەر ئەّەی رۆژاًە ژهارەیەکی زۆر ًەخۆش دیتە ئێرە کە ُیچ
پێْیست ًاکات ئێوە تیاًثیٌیي دەتێت پسیطکی ًیطتەجێی دێریي تیاًثیٌێت".
ًەخۆضخاًەی گطتی کەالر کە گەّرەتریي ًەخۆضخاًەی گەرهیاًە تەُۆی ًەتًْی پسیطکی
ًیطتەجێی خْالّ ًیطتەجێی دێریٌەّە تاکْ ئێستا گرفتٔ ًَتًْٔ پسیطكٔ ًیطتَجێٔ خْالّ ّ
دێریٌٔ َُیَ ّ ًەتْاًراّە ئَّ گرفتَ چارٍسَر تكرێت.
ئەرکاى هحَهَد ،تەڕیْەتەری كارگێرٓ ًەخۆضخاًەی گطتی کەالر ،ئاهاژە تەّەدەکات" :پسیطکی
ًیطتەجێی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي ئەڵمەیەکی تەّاّ کەرى لەًێْاى ًەخۆش ّ پسیطکی پسپۆر
تۆ ئەّەی ًەخۆش تە جْاًی ّ تە رێک ّ پێکی چارەسەری تۆ تکرێت تەاڵم ًەخۆضخاًەی گطتی
کەالر ئەّ ئەڵمەیەی ًیە".
ّتیطی" :لەتەر ئەّەی ًەخۆضخاًەکە تەضەکاًی زۆرى ّە زۆرتەی پسپۆریەکاى لە گەرهیاى تەًِا
لەم ًەخۆضخاًە ُەیە ،پسیطکە پسپۆریەکاًواى لۆدێکی زۆریاى لەسەر درّست تْە ّ ًەیاى تْاًیە
حەلی تەّاّ تذەى تەًەخۆضەکاىّ ،ە کارەکەیاى چەى تەراهثەر لْرستر تْە چًْکە ُەهْ
ًەخۆضێک دەتیٌي لەکاتێکذا دەتێت پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ دێریي یەکوجار ًەخۆش تثیٌي،
ئەگەر پێْیستی کرد دّاتر تیٌێرًە الی پسیطکی پسپۆر تۆ ئەّەی پسیطکی پسپۆر تتْاًیت كاتٔ
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تەّاّ تذات تەّ ًەخۆضاًەی کە پێْیستي چًْکە زۆر جار ًەخۆضێک ُیچ پێْیست ًاکات دکتۆری
پسپۆڕ تیثیٌێت".
ُەرّەُا ئاهاژەی تٍَّكرد ُیچ پسیطکێکی ًیطتەجێی دێریي لَ ًَخۆضخاًَكَیاى ًیَ" :لەم
ًەخۆضخاًەیە ُیچ پسیطکێکی ًیطتەجێی دێریٌواى ًیە".
تاکە ًەخۆضخاًەکەی ژًاى ّهٌاڵثًْی گەرهیاى تەُاهاى ضێْە ًەتًْی پسیطکاًی خْالّ دێریي تێیذا
تْە تە سەرەکیتریي کێطە تۆ ًەخۆضخاًەکە ،لە کاتێکذا تەًْسراّی فەرهی ّ لەچەًذیي ضْێي
تەرپرساًی ًەخۆضخاًەکە ئەم کێطەیَیاى تاسکردّەّ داّای ُاّکاری چارەسەرکردًیاى کردّە.
گۆراى هحەهەد ،جێگری تەڕێْەتەری ًەخۆضخاًی ضەُیذ ضێرەی ًەلیة ،دەڵێت" :ئێستا تەًِا
( )2پسیطکی ًیطتەجێ خْالّ (هْلین) لە ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ضێرەی ًەلیة ُەیە ّە ئەم دّ
داًەیەش یەکیاى دّگیاًە ئەّەی دیکەضیاى لەگەڵ جەهاعەتی سلیواًی تایکۆتی کردّە کەّاتە
ئەتْاًیي تڵێي ُەر ًیواًە َُرّەُا همین دەّری لەهاًگی یەکی ( )2116ەّە تاّەکْ ئێستا ًیواًە".
ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجێی دێریي ّ خْالّ لە گەرهیاى ّایکردّە کارگْزارەکاًی ًەخۆضخاًەکاى
تثٌە ُاّکاری پسیطکاى ُاّضاًی کارهەًذاًی تەًذرّستی.
ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ضێرەی ًەلیة ،تَ ُۆٓ ًەتًْی پسیطکاًی خْالّ دێریي رّتەڕّی ئەم
گرفتاًە تًْەتەّە جێگری تەرێْتەری ًەخۆضخاًەکە تەهطێْەیە تاش لە دەرئەًجاهەکاًی ًەتًْی
ئەم پسیطکاًە دەکات" :ئەگەر حاڵەتێکی خەتەر ُەتێت یاى ُەرضتێکثێت لێرە کارهەًذی
تەًذرّستی دەڕّا تەدەهی ًەخۆضەکەّە ،هٌذاڵێک ّەزعی تەّاّ ًەتێت لەکاتی لەدایک تًْی
کارهەًذی تەًذرّستی یاخْد کارگْزارەکە سەکەری تۆدەکات یاى ُەرضتێکی دیکە لە کاتێکذا ئەهە
ئیطی پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ ّ دێریٌە".
سەرتاری ئەهەش جێگری تەڕێْەتەری ًەخۆضخاًەکە ،ئاهاژە تۆ ئەّەدەکات کە گیاًی
ًەخۆضەکاًیاى لە پێص ُەهْ ضتەکاًەّە داًاّەّ تەردەّاهي لە ُاّکاری کردًی ئەّ ًەخۆضاًەی
کە رّدەکەًە ًەخۆضخاًەکە" :لەم ًەخۆضخاًەیە تەردەّام ّ لەکاتی تایکۆتکردًەکەضذا حاڵەتی
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گەرم ّ حاڵەتی زۆر خەتەرهاى خستۆتە رێ ،کە ئافرەتێک دێتە ئێرە ًەزیفثْە(خْێي تَرتْى)
ًاکرێت تْەستیي لەتەر ًەتًْی پسیطکی خْالّ ًیطتەجێی دێریي کارهەًی تەًذرّستی راستەّخۆ
ُاّکاری دٍکات کە ئەهە ئێطی ئەّ ًیە ،تەاڵم لەتەر گیاًی ًەخۆضەکاى ئەهە دەکەیي".
ئاهاژەی تەّەضکرد" :ئەگەر تواًەّیت ئیطێکی جْاى تکریت ًەخۆش سْدی تەّاّ تثیٌێت لە
ًەخۆضخاًەکە ،دەتێت کارهەًذی تەًذرّستی ّ دکتۆری پسپۆڕ تەًِا کاری خۆیاى ئەًجام تذەى
ًەک کاری پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ دێریٌیص ،ئەهەش پێْیستی تە سیستەهێکی تەًذرّستی
تاش ّ ڕێکْپێکە ًەک تەم ضێْەیەی ئێستا کە زۆر كَهْكْرتٔ َُیَ ّ ئیطەکاى تە ًیْە دەچي
تەڕێْە".
ًەتًْی پسیطکاًی ًیطتەجێ کاریگەری کردۆتە سەر تەضەکاًی ُێطتٌٍَّٓ ًەخۆش لە
ًەخۆضخاًەکاى چًْکە ًەخۆش دّای هآًٍَّ پێْیستی تە چاّدێرییە ،دەتێت پسیطکی ًیطتەجێ
خْالّ ّ دێریي ّەک چاّدێر سەرداًی ًەخۆضەکاى تکەى تەاڵم لە ًەخۆضخاًەکاًی گەرهیاى ئەّ
ئەرکە کەّتۆتە سەر کارهەًذاًی تەًذرّستی.
تەڕیْەتەری ئیذارەی ًەخۆضخاًەی گطتی کەالر ،ئەرکاى هحوەد ،دەڵێتً" :ەخۆضخاًەکە
پێْیستیەکی زۆری تە پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ ًیطتەجێی دێریٌە ،چًْکە تۆ تەضی داخلکردًی
ًەخۆش زۆر پێْیستي کە چاّدێری ًەخۆضەکاى تکەىً ،ەتًْیطیاى دّتارە تۆ دکتۆرە پسپۆڕەکاى
کێطەیە چًْکە پسیطکی ًیطتەجێی دێریي خْالّهاى ًیە تۆ چاّدێری کردًی ًەخۆضەکاًیاى دّای
داخلکردى".
دەضڵێتً " :ەخۆش داخل ًەکرا ًاچار دەتێت تچێتە ًەخۆضخاًە ئەُلیەکاى یاى دەچێتە
ًەخۆضخاًەکاًی سلێواًی".
ُەرّەُا ُۆکاری تاش چاّدێری ًەکردًی ًەخۆش پاش ًەضتەرگەری لە ًەخۆضخاًەکاى
یەکێکیترە لە گرفتەکاى کە تەَُهاى ُۆکاری ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجێکاًەّە درّست تْە.

پەڕەی | 12

يةكةى ضاوديَرى حكومةتى خؤجيَي طةرميان (راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى تةندروستى) – حةوتةم راثؤرت

گۆراى هحەهەد ،جێگری تەڕێْەتەری ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ضێرەی ًەلێة ،تاش لەّە دەکات ّ
دەڵێت" :کە ًەخۆش پاش ًەضتەرگەری دەترێتە لاّش لَّێص تەًِا کارهەًذی تەًذرّستی ُەیە
چاّدێریاى دەکەى ئەهەش دّتارە ئیطی پسیطکاًی ًیطتەجێیَ".

•

کێطەی پسیطکاًی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي لە گەرهیاى.

کەهی ژهارەی پسیطکی ًیطتەی خْالّ (هْلین) لە ًەخۆضخاًەکاى ّایکردّە ئَركٔ پسیطکاًی
دیکەی ًیطتەی خْالّ (هْلین) لْرش تثێت ّ كاتٔ دٍّاهیاى زیاتر تثێت ّ تاجی ئەم ژهارە
کەهیەتذەى.
ُێوي هحەهەد ،تەڕێْتەری ًەخۆضخاًەی گطتی ضەُیذ خالذ گەرهیاًی لە لەزای کفری دەڵێت:
"ًەخۆضخاًەکەی ئێوە ()3پسیطکی ًیطتەجی خْالّ (هْلین) ُەیە لە تەضی فریاکەّتٌی
ًەخۆضخاًەکە ئەهەش ّای کردّە کە لە هاًگێکذا ( )11رۆژ ( )24کاتژهێر توێٌٌەّە لە کاتێکذا لە
ُیچ ضْێٌێک پسیطکی ًیطتەجێ خْالّ تەم لْرسیە دەّام ًاکات تۆیە ُەًذێکجار کارهەًذە
تەًذرّستیەکاًواى ُاّکاریاى کردّى".
ئاهاژەی تەّەضکرد" :ئەهە لە کاتێکذایە پسیطکی ًیطتەجێ خْالّ لە سلێواًی ُەًذێکجار لە
هاًگێکذا یەک رۆژ داّام دەکات" :پسیطکی هْلین ُەیە لە سلێواًی خۆی دەڵێت لە هاًگێکذا یەک
جار دەّام دەکات ّ ًۆرەیذێت ،تەاڵم کاتێک دەڵێیي ئێوە هْلیواى پێْیستە ًایەى تۆ گەرهیاى
داّاهاًکردّە ّەک هیالک داتٌرێي تۆ گەرهیاى تەاڵم پسیطکەکاًی ًیطتەجێ خْالّ(هْلین)
هاًیاًگرت ّ ّتیاى ًایَیٌەّە تۆ دەّام ئەگەر ّاتێت ،داّایاًکرد ًمڵ تکرێٌەّە تۆ سەر
تەڕێْتەرایەتی تًَذرّستٔ سلێواًی کاتێک ًمڵکراًەّە دّتارە ّتیاى ئێوە ُەر ًایَیٌەّە"
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ُەًذێک لە پسیطکاًی خْالّ کێطەکاًیاى دەگێڕًەّە تۆ ئەّەی لە گەرهیاى تەًِا یەک تەضیاى تۆ
داًراّە کە تێیذا ًەخۆش تثیٌي ئەهەش تە زەرٍری خۆیاى ّ ًەخۆضەکاًیص دەتیٌي.
د .راّێژ تەُا ،پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ(هْلین) لە گەرهیاى دەڵێتً" :اتێت پسیطک لە دّساڵی
یەکەم تەًِا لە یەک ضْێي دەّام تکات چًْکە دەتێت ئێوە ُەهْ تەضەکاى تثیٌیي لەتەر ئەّەی لە
زاًکۆ تەًِا تاتاتەکاًواى تە ًەزەری (تیۆری) خْێٌذّە ًاکرێت تێ سەپەرضتیار ئێوە ًەخۆش
تثیٌیي ئەهە ُەم تۆ ًەخۆش ُەم تۆئێوەش ًە گًْجاّە".
یەکێک لەّ کێطاًەی کە پسیطکاًی خْالّ ّ دێریٌی لە تەضی فریاکەّتي تێسار کردّە سەرداًی
کردًی ُەهْ جۆرێکی ًەخۆضێکە تۆ تەضی فریاکەّتي ئەهە لە کاتێکذا ًەخۆضخاًەی فریاکەّتي ّ
تەضی فریاکەّتي ّاتە تایثەتە تە حاڵەتەکاًی کتْپڕ ُۆکاری ئەهەش دەگەڕێتەّە تۆ ًاُۆضیاری
خەڵک َُرّەُا تەدەر لەم ُۆیەش ًەتًْی هەڵثەًذی ( )24کاتژهێرییە لە ًاّچەکەُ ،ۆکارێکی
دیکەیە تۆ ئەّەی ُاّاڵتیاى تە ًاچاری رّتکەًە ًەخۆضخاًەی فریاکەّتي.
د .رەّەًذ رٍفیك ،پسیطکی ًیطتەجێی دێریي لە ًەخۆضخاًەی فریاکەّتٌی ضەُیذ ُەژار ،جەختی
لەّە کردەّە کە ًا ُۆضیاری تەًذرّستی خەڵک زۆر تێساری کردّىُ" :ۆضیاری تەًذرّستی خەڵک
لێرە زۆر خراپە دەتیٌیي فریاکەّتي حاڵەتە کتْ پڕەکاى ئەگرێتەّە ،کەچی تۆ ُەهْ حاڵەتێک
ًەخۆضەکاى رّدەکەًە ئێرە تۆًوًْە ًەخۆش ُەیە دێتە ئێرە دە رۆژ یاى هاًگێک دەتێت کە
ًەخۆضە یاى تْضی پەتا دەتي دێٌە ئێرە ًازاًي ئێرە ضْێٌی ئەّە ًیە ًاُەلیطیاى ًیە چْى
ُۆضیار ًەکراًّەتەّە کاتێک عیالجێکیطی تۆ ئەًْسیي گلەیی دەکات".
یەکێکی دیکە لەّ کێطآًَ رّتەڕّی پسیطکاًی خْالّ ّ دێریي دەتێتەّە لە تەضەکاًی فریاکەّتي
تًْی ژهارەیەکی زۆر ُاّەڵی ًەخۆضە کە دەتٌە رێگر تۆ پسیطکەکاى لە کاتی چارەسەرکردى،
لەگەڵ ئەهەضذا دەتٌە ُۆکاری درّست تًْی دەًگە دەًگی زۆر ّ لەرەتاڵەغیەکی زۆر لەًاّ ُۆڵی
فریاکەّتي.
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پسیطکی ًیطتەجێی دێریي لە ًەخۆضخاًەی فریاکەّتٌی ضەُیذ ُەژار ،د.رەّەًذ رەفیك ،سەتارەت
تە ژهارەی زۆری ُاّەڵی ًەخۆضەکاى ّتیُ" :اّەڵی ًەخۆضەکاى لێرە تەّاّ پسیطکاًی تێسار
کردّە ُەًذێک جار لە دەکەش زیاتر دێٌە ژّرەّە لەگەڵ ًەخۆش ُەهْیاى دەّری ًەخۆضەکە
ئەدەى دکتۆرەکە ًاتْاًێت تچێتە سەری دّایص گلەیی لە دکتۆرەکاى ئەکەى ،لەتەضی پرسگەش
زۆر جار ڕێگریاى لێٌاکرێت لەتەر ًاسراّی یاى خسم تێت یاى ئەّەتا خۆیاى تەزۆر داّادەکەى ّ
دێٌە ژّرەّە".
تۆ چارەسەرکردًیطی ئاهاژەی تۆ ئەّەکرد" :راگەیاًذًی ًاّچەکە دەتێت رۆڵی خۆیاى ُەتێت لە
ُۆضیار کردًەّەی ُاّاڵتیاى".
سەرتاری ئەهاًەش لەتەر ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجێی دێریي لە ًەخۆضخاًەی فریاکەّتي پسیطکاًی
ًیطتەجێی خْالّ تەتەلەفۆى زاًیاری لە دکتۆرە پسپۆرٍكاى ّەردەگرى لە حاڵەتە کتْپڕەکاى.
د.رەّەًذ رەفیك پسیطکی ًیطتەجێی دێریي دەرتارەی ئەهە دەڵێت" :یەکەهجار پسیطکی ًیطتەجێێ
خْالّ ًەخۆش ئەتیٌێت ،پاضاى پسیطکی ًیطتەجێی دێریي تەاڵم لێرە چًْکە پسیطکی ًیطتەجێی
دێریٌواى ًیە ًاچار تەتەلەفۆى پرش تە دکتۆری پسپۆر دەکەى".

•

ُۆکارەکاًی ًەُاتٌی پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ ّ دێریي تۆ گەرهیاى چیە؟

الیەًە تەرپرسەکاًی ئەم کێطەیە کێي؟
تە پێی لێذّاًی پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ ّ دێریي لەگەڵ تەڕێْتەراًی ًەخۆضخاًە ّ هەڵثەًذە
تەًذرّستیەکاى ُۆکاری ًەُاتٌی پسیطکاًی ًیطتەجێی دێریي ّ خْالّ تۆ گەرهیاى پەیْەست
دەکەى تە چەًذ ُۆکارێکەّە.
د .رەّەًذ رەفیك ،پسیطکی ًیطتەجێی دێریي لە ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ُەژار ،تاش لە ُۆکارەکاًی
ًەُاتٌی پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ ّ دێریي دەکات ّ یەکێک لە ُۆکارەکاى دەگەڕێٌێتەّە تۆ
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هەترسیەکاًی ڕێگای ُاتْچۆی ًێْاى کەالر -سلیواًی ّ ًەتًْی دەرهاڵەی تایثەت تەّ پسیطکاًەی
کە دێٌە ئێرە" :یەکێک لە ُۆکارەکاى دّری ڕێگاکە ّ هەترسیەکاًی ڕێگاکەیە ،تاّەکْ ضْێٌێک لە
هاڵی خۆتەّە ًسیک تێت کەش حەزًاکات دّرکەّێتەّە ،پاضاى ًەتًْی هْچە تە گْێرەی پێْیست،
ًەتًْی دەرهاڵەی تایثەت تۆ ئەّ پسیطکاًەی دێٌە ئێرە".
ُۆکارێکی دیکەی ًەُاتٌی پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ ّ ًیطتەجێ دێریي دەگەڕێٌێتەّە تۆ
تێٌەگەضتی ُاّاڵتیاًی ئێرە لە ئیطی پسیطک ّ دەڵێت" :خەڵک لێرە تە عام ُۆضیاری
تەًذرّستیاى کەهە ،زۆر جار تەُّۆیەّە رّتەڕّی کێطەّ تْیٌەتەّە یاى پسیطک دەدەًە دادگا
ّادەزاًي خەتای پسیطکە کە ًەخۆش تْضی حاڵەتی ًەخْازراّتێت یاى تەُەر ُۆیەکی کە لە
تْاًای پسیطکاى دەردەچێت ،ئەهەش پسیطکاى تێتالەت ئەکات دێٌە ضْێٌێکی دّر خەڵکەکەش
لێرە تەّضێْە ُەڵسْکەّت دەکەى لەدری هاًذّتْى ّ دڵسۆزی دکتۆرەکە ًازاًي".
ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجێی (دێریي) ّ پسیطکی پسپۆر تەُۆکارێکی دیکە دادەًێت تۆ ًەُاتٌی
پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ(هْلین).دەڵێت" :پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ پاش ضەش ساڵ لە
خْێٌذى کە دێٌە ئێرە سەرپەرضتیاریاى ًیە چًْکە پسیطکی ًیطتەجێی دێریٌواى ًیە ّە ژهارەی
پسیطکاًی پسپۆریص کەهي تەم ُۆیەش ئەّ ًاتْاًێت حەلی تەّاّ تذات تەًەخۆضەکە لەتەر ئەّەی
پسیطکی تەدەرلەّەی زاًستە ئَزهًْیطَ".
ئاهاژەی تەّەضکرد" :ئەگەر پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ لە سلێواًی تێت ضارەزایەکی تاضتری
دەتێت لە ُەهْ تەضەکاى چًْکە ژهارەی ًەخۆضخاًەکاًی زۆرترەّ زۆرتەی تەضەکاى ًەخۆضخاًەی
تایثەت تەخۆی ُەیەّ ،ەک ًەخۆضخاًەی هٌااڵىُ ،ەًاّی،چاّ ،سْتاّیُ ....تذ لەتەر ئەهە
پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ لەّێ ئەزهًْێکی تاش پەیذا دەکات ُەر هاًگەّ لە ًەخۆضخاًەیەکیاى
تێت چًْکە ُەهْ حاڵەتە کْتْپڕەکاى دەترێٌە ئەّ ًەخۆضخاًاًە تەاڵم لێرە ُەهْی تێکەڵە".
ًەتًْی دەرفەتی خْێٌذًی پسیطکی لە گەرهیاى ّایکردّە پسیطکاًی ًیطتەجێی دێریي ًەتْاًي تێٌە
گەرهیاى.
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د.رەّەًذ رەفیك سەتارەت تەهە دەڵێت" :پسیطکی ًیطتەجێی دێریي هاّەی ساڵێک لە تەضێکی
تایثەت دەهێٌتەّە لە ژێر چاّدێری پسیطکی پسپۆر ،دّاتر کە دەرفەتی خْێٌذ دەکرێتەّە تۆی لە
گەرهیاى ئەم دەرفەتە ًیە ،چًْکە لێرە ُیچ سەًتەرێکی خْێٌذًی پسیطکی لێٌیە تەًِا لە ُەّلێر
ّ دُۆک ّ سلێواًی ُەیە ّ ئَهَش ّادٍكات خْێٌذکار ًاتْاًێت لێرە توێٌیتەّە".
تە پێی لێذّاًی تەڕێْتەری ًەخۆضخاًەی گطتی ضەُیذ خالذ گەرهیاًی لە کفریُ ،ێوي هحەهەد
رۆستەمُ ،ۆکاری ًەُاتٌی پسیطکاًی ًیطتەجێ خْالّ ّ دێریي تۆ گەرهیاى دەگەڕیٌێتەّە تۆ
ئەّەی کە ئەّاى دەیاًەّێت تچٌەّە سەًتەری ضارەکاى تۆ ئەّەی لە پاڵ داهَزراًذًیاى لە ضْێٌە
ئەُلیاکاى ّ کۆهپاًیاکاى كارٓ دیكَ تکەى ،تە ُیچ ضێْەیەک ژیاًی ًەخۆش الی ئەّاى گرًگ ًیە.
ُۆکاری لێٌەپرسیٌەّەّ ًەتًْی ُەلیکار تۆ پسیطکاى لە گەرهیاى تە ُۆکارێکی دیکەی ًەُاتٌی
پسیطکاًی خْالّ دادەًرێت لە گەرهیاى
ُێوي هحەهەد رۆستەم ،ئاهاژەی تەّەکرد ئەّ پسیطکاًەی کە ًایەًە گەرهیاى لەتەر ئەّەیە کاریاى
پێص ئیطی پسیطکی خستْە" :کێطەی ًە تًْی پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي لە
ًەخۆضخاًە ّ هەڵثەًذە تەًذرّستیەکاًی گەرهیاى لە تەر ئەّەی ُیچ لێپرسیٌەّەیەکیاى لەگەڵ
ًاکرێت ،تە کەیفی خۆیاى تایکۆت دەکەى لەسەر ضتێک کە لە راستیذا ُیچ ّاًیەّ تەًِا تیاًْ
گرتٌە".
دەرتارەی ضْێٌی ًیطتەجێثًْیطیاى ّتی" :ضْێٌی ًیطتەجێثًْی تاضیاى ُەیە لێرە لەًاّ
ًەخۆضخاًەّ دەرەّەی ًەخۆضخاًەش ئەّەی کە دەڵێت ضْیٌواى تاضٌیە لێرە ئەّە لە سلێواًی لە
ضْلەیەکی پاًسە هەتریطثێت کێطەی ًیە تەاڵم تۆ گەرهیاى دەیکات تە کێطە".
سەتارەت تەّەی کە دەڵێي ئَزهًْٔ زیاتر ٍّرًاگریي ّ فێرًاتیي ُێوي هحەهەدّ ،تی" :کەسێک تَ
ضەش ساڵ خْێٌذى فێری علن ًەتْ گْهاًی تیاًیە لەت فێرًاتیت ،تۆیە کەسێک خۆی لە خەهی
علوەکەی تێت لە الدێیەکیص دەتْاًێت تاضتریي ضت فێرتێت تە ئۆًالیٌیص ُەهْضتێک ُەیە تۆیە
ئەهاًە تەًِا تیاًْى تۆ دەّام ًەکردًیاى لە گەرهیاى".
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دەضڵێتُ" :ەهْ کێطەکەش لە دەسەاڵتی حکْهەت ّ ّەزارەتی تەًذرّستیە".
تۆ چارەسەرکردًی ئەم کێطاًەش دەتْاًرێت تە چەًذ ضێْەیەک ُەّڵی چارەسەرکردًی تذرێت لە
سەرّی ُەهْضیاًەّە پەیڕەّکردًی یاساکاًی ّەزارەتی تەًذرّستی خۆیەتی.
د.رەّەد رەفیك ،تۆ چارەسەر کردًی ئەم کێطاًەش تاسیلەّەکرد" :حەلی خۆیەتی ئەّاًەی دێٌە
ئێرە جیاّازی تکرێت لە پێذاًی دەرهاڵە ّە ضْێٌی ًیطتەجێثًْی ضیاّی تۆ داتیٌثکرێت ،خْلی
تایثەتیاى تۆ تکرێتەّە ،ئاساًکاریاى تۆ تکرێت لە ئیطْکارەکاى".
ئەرکاى هحوەد ،تەڕیْەتەری كارگێرٓ ًەخۆضخاًەی گطتی کەالرُ ،ۆکاری ئەهە دەخاتە ئەستۆی
خْدی ّەزیری تەًذرّستی ّ دٍڵێت " :تاّەکْ ّەزیری تەًذرّستی لە کْردستاى دکتۆر تێت
دۆخی تەًذرّستی خراپتر ئەتێت تاش ًاتێت چًْكَ ُەهیطە پطتی پسیطکاى دەگرێت ّ تە
تەکلیف پۆستەکاًیاى تەڕێْەدەتەى ًەک تە یاسا الیەًی یەکەم لە کێطەی ًەتًْی پسیطکاًی
ًیطتەجێی دێریي ّ خْالٍّ لە گەرهیاى".

•

ئەّ رێگایاًە کاهاًەى کە دەتْاًرێت گرفتەکاًی ًەتْى ّ کەهی ژهارە

پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي چارەسەر تکات.
زۆر رێگا ُەیە کە تەرپرساًی تەًذرّستی ّ ّەزارەت دەتْاًي تەّ رێگایاًە کێطەی ًەُاتٌی
پسیطک تۆ لەزاّ ًاحیەکاًی گەرهیاى چارەسەر تکەى گرًگتریٌیاى پەیڕەّکردًی یاساکاًی
تەًذرّستی خۆیەتی لە داتەضکردًی هیالکات.
تەڕێْتەری ًەخۆضخاًەی گطتی ضەُیذ خالذ گەرهیاًی لە کفریُ ،ێوي هحەهەد رۆستەم ،دەڵێت:
" ئەگەر تە پێی یاسا پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي داتەضثکرێت تەضی ئیذارەی
گەرهیاى تەم ضێْەیەیی ئێستا ًەئەتْ"
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ّتیطی " :ئێوە داّای ( )6پسیطکی ًیطتەجێ خْالّهاى کردّە تەاڵم ( )3پسیطكیاى تۆ ًاردیي
ئەهەش لە دەسەاڵتی تەڕێْتەرایەتی تەًذرّستی ًیە تەڵکْ لە دەسەاڵتی ّەزیر ّ ّەزارەتی
تەًذرّستیە".
ئاهاژەی تۆ ئەّەضکرد :کە ّەزارەت تە پێی رێٌوایەکاًی خۆضی کارًاکاتّ" :ەزارەتی تەًذرّستی
تە پێی هیساجی خۆیاى پسیطک ئەًێرى تۆ ئێوە ًەک رێٌوایەکاى".
ّتیطی" :تەدەر لەّەی کە ّەزارەت دەتێت تەضی تەّاّی گەرهیاى تە پێی حەلی خۆی داتیي
تکات ،چارەسەرێکی دیکە ئەّەیە کە ئەّەی ًاّی لیرە دێتەّە لە گەرهیاى ًایەت دەّاهثکات
فەسڵکرێت یاى تۆضْێٌە دّرەکاًی دیکەش ًاڕۆى کە ًەڕۆضتي راستەّخۆ دەرتکرێي ّ فەسڵ کرێي
چًْکە دیارە خەهی ًەخۆضیاى ًیە ،ئەهە لە ُیچ ّاڵتێکذا ًیە کە تڵێت کارهەًذ زّیر دەتێت
ئەگەر ئەهری تەسەرتکرێت دڵیاتي یەک هْلین فەسڵ تکرێت ئیتر کەش ًیە تڵێت دەّام ًاکەم یاى
ضتێک ،لە ًەخۆضخاًەی ضەُیذ خالیذ گەرهیاًی ( )35رۆژ هْلیون غیاب داّە فەسڵ ًەکراّە تۆیە
ُیچ یاسایەک لێرە پەیڕەّ ًاکرێت".
ئەرکاى هحوەد ،تەڕیْەتەری كارگێرٓ ًەخۆضخاًەی گطتی کەالر،دەڵێتً" :ەتًْی ئەم پسیطکاًە
فەراغێکی زۆری درّست کردّە لە ًەخۆضخاًەکە ئەگەر ّەزارەت تەّ ضێْەی یاسایی ّە تەحەلی
تەّاّی گەرهیاى پسیطک داتیي تکات تۆ گەرهیاى ئەّە دەتْاًیي خسهەتگْزاریەکاى زۆر تاضتر
تکەیي لە ًەخۆضخاًەکە لەگەڵ ئەهاًەضذا ئێوە رۆژاًە ئیطەکاًی خۆهاى تە رێکی تەڕێذەکەیي".
یەکێک لە ُۆکارەکاًی دیکە ّاستەکردى ّ ًەتًْی تەڵێي ًاهەیە تاّەکْ پسیطک ًاچار تکرێت
تڕّاتە ئەّضْێٌاًەی کە پێْیستي ّ دًٍێردرێي.
گۆراى هحەهەد ،جێگری تەڕێْەتەری ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ضێرەی ًەلیة ،دەڵێت" :دەتێت پسیطک
لە کاتی داهَزراًذًیذا تَڵێٌاهەیەکی پێ تڕتکرێتەّە کە پاتەًذتێت تەّ ضْێٌاًەی کە ّەزارەت
تۆیاى دیاریذەکات ،تاّەکْ چەًذ پێْیستیاى دەتێت".
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• رای تەڕێْتەری گطتی تەًذرّستی گەرهیاى لەسەر پسیطکی ًیطتەجی خْالّ
ّ ًیطتەجێی دێریي کەهی ژهارەیاى ُەڵەکاًی تەڕێْتەرایەتی تۆ زیادکرًذی ئەّ
ژهارەی کە تۆ گەرهیاى دیاری کراّە.

زۆریٌَٓ ئَّ رٍخٌآًَ لَ ضێْازٓ داتیٌكردًٔ پسیطكٔ ًیطتَجێی خْالّ ّ ًیطتَجێی دێریي
دٍگیرێت دٍخرێتٍَّ سَر ٍّزارٍتٔ تًَذرّستٔ حكْهَتٔ َُرێن.
د.سیرّاى هحوذ تەڕێْەتەری گطتی تەًذرّستی گەرهیاى سەتارەت تەّ ضێْازی ًاردًی پسیطکاًی
ًیطتەجێی خْالّ تۆ گەرهیاى دەڵێتً" :اردى ّ داتیٌکردًی پسیطکی هْلین لە دەسەاڵتی ّەزارەتی
تەدرّستیە ّەزارەتیص حەلی تەّاّ ًادات تە گەرهیاى تە گْێرەی ژهارەی داًیطتْاى ّ
ًەخۆضخاًەکاى".
ّتیطی" :لە سەرەتای ُەهْ ساڵێکذا ّەزارەت کۆتًْەّەی تایثەت دەکات تۆ ئەهساڵ هاًگی یەک
کۆتًْەّەکە کرا پێیاًن راگَیاًذٍّ كَ پێْیستی پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ تۆ گەرهیاى تە پێی
ژهارەی داًیطتْاى ّ تە پێی ًەخۆضخاًەکاىّ،ە تە پێی داتاکاى تۆ ئەهساڵ تەضی گەرهیاى ()23
پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ(هْلین) تّْ،ە ئەهەم تۆ ّەزیرّ دەستەی کۆتًْەّەکە رًّکردەّە کە
ئەهە پێذاّیستی ئێوەیە دەتێت داتیٌکرێت ،تەاڵم ّەزارەتی تەًذرّستی تەًِا ()12پسیطکی
ًیطتەجێی خْالّ(هْلین)ی ًارد تۆ گەرهیاى ،تڕیاری ّەزیر تۆ ًاردًی ئەّ پسیطکاًە تەّ ضێْەیە
ًەتْ کە ئێوە پێْیستواى تْ".
تەڕێْەتەری گطتی تەًذرّستی گەرهیاى تاسلەّەدەکات تەدەر لە ّەزارەت تەڕێْتەرایەتی
تەًذرّستی سلێواًی تڕیاریذاّە ضەش هاًگ جارێک دّ پسیطکی ًیطتەجێی خْالّ تٌێرێتە
ًەخۆضخاًەی ضەُیذ ضێرەی ًەلیثی تایثەت تە ژًاى ّ هٌاڵثْى" :تۆ ئەهساڵ دّ پسیطکی
ًیطتەجێی دێریي ًێردراّە تۆ ًەخۆضخاًەکە لە الیەى تەڕێْتەرایەتی تەًذرّستی سلێواًیەّە ّە
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تڕیاریطیاًذاّە ضەش هاًگ جارێک دّ پسیطکی ًیطتەجێی دێریي تٌێرى تۆ ًەخۆضخاًەکە تۆ
چارەسەر کردًی کێطەی ًەتًْی ئەّ پسیطکاًَ".
دەضڵێت" :تەاڵم ئێوە پێْیستواى تە پسیطکی ًیطتەجێی هٌااڵىُ ،ەًاّیی لەگەڵ ضکاّیی
تەضەکاًی دیکەضَ تەاڵم ئەم چْار تەضە گرًگي کە ُەتي ،داّاضواًکردّە چەًذجارێک لە ّەزارەت
تەاڵم ُەر ًەًێردراّە".
ّتیطی" :سااڵًە لێرە ئەم تەضاًەهاًکردۆتەّە ًەضتەرگەری گطتی ُەًاّی هٌااڵى ژًاى ّ هٌااڵى
ُەر پسیطکێک تیەّێت تثێت تە پسیطکی دێریي ُەرکاتێک تێت ئێوە ّەریذەگریي ،تەاڵم لەتەر
ئەّەی گەرهیاى دّرە ًاّچەکەی تازە لە گەضەکردًذایە لەتەر ئەهە پسیطک دەچٌە ضارە گەّرەکاى
ًەک ئێرە".
سەتارەت تە کێطەکاًی پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ لە گەرهیاى ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجێی دێریي
ّەک سەرپەرضتیاریاى لە ًەخۆضخاًەکاى تەڕێْتەری گطتی تەًذرّستی گەرهیاى ّتی" :پسیطکی
ًیطتەجێی خْالّ راستە تەضێک لە کارەکەی پێْیستی تە سەرپەرضتیارە تەاڵم تەضێکی گەّرەی
کارەکەی سەتەخۆ جێثەجێی دەکات ،چًْکە لە تەرًاهەی کاریاى لە تەضەکاًی فریاکەّتي ئەهە
ُەیە دّاتر ضەش ساڵ خْێٌذّیاًە ّ دەّرەضیاى پێکراّەتەّە لە ًەخۆضخاًەکاى راُێٌاًیاى
پێکراّە لە تەضە جیاجیاکاًی هٌااڵى ّ ژًاى ّ ُەًاّی لەگەڵ ضکاّی ّ ًەضتەرگەری ئەهاًەیاى
ُەهْی تیٌیْە تۆیە ئەهە تیاًْیەکی تەُێس ًیە تۆ ئەّەی كارًَكَى ّ تڵێي پێْیستواى تە پسیطکی
ًیطتەجێی دێریٌە" .
دٍرتارٍٓ پسیطکاًی ًیطتەجێ خْالّ کە پێطْتر تایکۆتیاى کردتْ لە دەّاهکردًیاى لە تەًذرّستی
گەرهیاى د .سیرّاى هحەهەد ئاهاژەی تەّەکرد ئەّاى پطتگیری تەّاّی داّاکاریەکاًیاى کردّە:
"ئەّاًەی تایکۆتیاى کردتْ لەسەر حەق ّ هافی تەّاّی خۆیاى تْ ئێوە پطتگیریاى دەکەیي".
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لە تەضی فریاکەّتٌی ًەخۆضخاًەی ضەُیذ خالیذ گەرهیاًی پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ
لەهاًگێکذا ( )11ڕۆژ ( )24کاتژهێر دەهێٌٌەّە.
لَم تارٍیٍَّ تەڕێْتەری گطتی تەًذرّستی گەرهیاى دەڵێت" :لەتەر ئەّەی ُیچواى لەتەردەست
ًیە ًەهاًتْاًیە ُیچ ضتێکیاى تۆ تکەیي چ ُاًذاى یاى پاداضت".

تەضی سێیەم :راسپاردەکاى

• پێْیستە ئیذارەی ًاّچەکە رۆڵی خۆیاى ُەتێت تۆ داتیٌکردًی پسیطکی خْالّ ّ دێریي تۆ
ًەخۆضخاًەکاًی گەرهیاى چًْکە گەرهیاى ّەک ئیذارەی ًاسراّە تەاڵم لەّەزارەتی تەًذرّستی تەّ
ضێْە هاهەڵەی لەگەڵ ًاکرێت.
• لەتەر ئەّەی پسیطکی ًیطتەجی خْالّ ّ ًیطتەجێی دێریي تە پێی پێْیستی ًاّچەکەّ
ژهارەی داًیطتْاًەکەی دیاری ًەکراّە ًەخۆضخاًە ّ هەڵثەًذە تەًذرّستیەکاًی گەرهیاى کەرتی
تەًذرّستی ًاّچەکەی رّتەڕّی چەًذیي گرفت کردۆتەّە پێْیستە ّەزارەتی تەًذرّستی پێطێلی
یاساکاًی خۆی ًەکات حەلی تەّاّی ًاّچەی گەرهیاى ّەک خۆی تذات.
• لەتەر ًەتًْی پسیطکی ًیطتەجێی دێریي (هْلین ئەلذەم) رۆژاًە ژهارەیەکی زۆر ًەخۆش
رّدەکەًە ًەخۆضخاًەکاى تەهەش پسیطکاًی پسپۆر ًاتْاًي حەلی تەّاّ تذەى تە ًەخۆضە
پێْیستەکاى ،تۆ چارەسەرکردًی ئەهەش ُەّڵثذرێت تۆ کردًەّەی تەضی ڕاّێژکاری خێرا لە
ًەخۆضخاًەکاى ّ پسیطکی ًیطتەجێی دێریٌیاى تۆ داتیٌثکرێت.
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• کردًەّەی خْلی تایثەت تە پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ ّ دێریي تەسەرپەرضتی کەساًی
پسپۆر تاّەکْ زیاتر تتْاًي تەضێْەیەکی تاش پەرە تە کارەکەیاى تذەى.
• پێذاًی دەرهاڵەیەکی تایثەت تە پسیطکاًی ًیطتەجێی خْالّ دێریي کە دێٌە گەرهیاى تۆ ئەّەی
حەلی ئەّەیاى تۆ تکرێتەّە کە لە ضْێٌی خۆیاى دادەتڕێي ّ هاّەیەکی دّرئەتڕى تۆ خسهەتکردًی
ًەخۆضی ضْێٌە دّرەکاى.
• گرًگە لە تەضە پسیطکیەکاى سەرەتا خْێٌذکاراى فۆرهی تایثەت پڕتکەًەّە تۆ ئەّەی تێثگەى
لە داُاتْ کارەكەیاى تۆ دەرەّەی ضارّ ضْێٌە دّرەکاًە ًەک تەًِا سەًتەری ضارەکاىّ ،ە
سەرجەهیطیاى تێ جیاّازی تٌێردرێٌە دەرەّەی ضار ًەک کۆهەڵێکیاى تەًِا لە ًاّضارتي کۆهەڵێک
تٌێردرێٌە دەرّەی ضارەکاى.

•

ستافى یهكهى چاودێرى حكومهتى خۆجێی گهرمیان:

ئهحمهد حهمید وهلی ،سهرپهرشتیارى یهكه.
زریان محهمهد ،دۆسیهى پهروهرده.
رێناس ساڵح ،دۆسیهى تهندروستى.
یوهندى:
بۆپە 

02201303626– 02280102200
Radiodeng@yahoo.com
Radiodang.org
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