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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 هس 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  هكێك 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 ردوراب 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 دوقیسن پاڵپشتی  به 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 ژماره 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 ابهد

 ش مه ئه ، دیارییكردوه رمیانمان گه  له پزیشك بونى نه یان می كه ى كێشه دا، ندروستیش ته
 م ئه ستیارن. 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 رتانهراپۆ
 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 ستمان 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 رنجی 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 ندوقیس 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 اڵتىهاو نێوان ندیی 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 دروستكردنى .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 هب 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 ندنیا 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 زراوه 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 ێدانىپ 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 ینتهئ سایتێكى هاوكات 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، بورى،ئا 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 هد رادیۆی میدیایی، 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 ىنیشتمان سندوقی .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، دهبۆدیاری تی تایبه 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 مهدا 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 هكان دیموكراتییه  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  یهسیاسی  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 دێت،پێك 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 نیزاكا 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 وهنا بۆ دیاریكرا

 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 هك 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
 
 
 
 
 



   راثؤرت دوةم –( تةندروستىحكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى اوديَرى يةكةى ض

 پەڕەی | 7
 

 

 . دةضجيَم:0

   جؤز و كواهيَتى دةزًاْ:. 7

 . بسى ئةو دةزًاُاُةى ديَتة ُةخؤغخاُةكاُى طةزًياْ:3

 . ًيلاُصَ و ضؤُيةتى دابةغلسدُى دةزًاْ بةضةز بِلة و ُةخؤغخاُةكاُدا:4

 . ئةو دةزًاُاُةى هة ضِوزى طةزًياُدا كةًّ ياخود بةزدةضت ُني:5

 . طسفتى دةزًاْ هة ُةخؤغخاُةكاُى طةزًياْ:6

 ةزًاْ هة بِلةو ًةهَبةُدةكاُى تةُدزوضتى طةزًياْ:.طسفتى د7

 

 

 

 

 . دةضجيَم:0

يةكيَم هةطسفتةكاُى كةزتى تةُدزوضتى  كةًى  دةزًاْ وخساثى  كواهيَتى دةزًاُة كة واى هة ٓاوآلتياْ 
كسدوة كاتيَم ضةزداُى ُةخؤغخاُةو ًةهَبةُدو بِلةكاُى تةُدزوضتى دةكةْ ئةو دةزًاُاُةى هة اليةْ 

 اُةوة بؤياْ دةُوضسيَت بة ُاضازى هة دةزًاخناُةكاُى دةزةوة بة ثازة بيلسِْ.ثصيػلةك
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( ًةهَبةُدى تةُدزوضتى 00( بِلةى تةُدزوضتى و )57هة ضِوزى ئيدازةى طةزًياُدا ضةزةزاي ٓةبوُى )
( ُةخؤغخاُةى طػتى ٓاوآلتياْ هة زةوغى تةُدزوضتى زاشى ُني و بةزثسضاُى تةُدزوضيت شؤزيِةى 5و )
 تةكاْ دةخةُةوة ئةضتؤى قةيساُى دازايي.طسف

هةَ زاثؤزتةدا طسفتةكاُى دةزًاْ هة ضِوزى طةزًياْ و جؤز و كواهيَتى دةزًاْ وضةزضاوةكاُى ٓيَِاُى 
 دةزًاْ بة وزدى دةخةيِة بةز باع.

هةثيَػةكى دا دةبيَت ئاًاذة بةوةبلةيّ كةًةبةضتٌاْ هة دةزًاْ ئةو ضازةضةزة ثصيػليياُةية كة 
ةُدة تةُدزوضتيةكاْ دةدزيَت بةُةخؤغةكاْ، هةبابةتى: )حةث، دةزشي و ئةًجويَ، خوازدُةوة هةُاو

 "غسوب" و ...ٓتد(

 

 .جؤز و كواهيَتى دةزًاْ:7

جطة هةوةى دةزًاْ خؤى قطةو باضيَلى شؤزى هةضةزة ٓاوكات يةكيَلى ديلة هةو بابةتاُةى ثةيوةضتة بة 
واهيَتيةكةيةتى، ضوُلة ذًازةيةكى شؤز جؤزى دةزًاْ ٓاوزدة دةزًاُةوة و زةخِةي شؤزى هةضةزة جؤز و ك

   دةكسيَت و ٓةُديَم جاز طوًاْ هةضةز كواهيَتى ئةو دةزًاُاُة ٓةية كة دةخسيَِة باشازةكاُةوة.

 باع هةوةدةكات:هة خاُةقني،  شاُياز جةهيى، بةزيَوبةزى ًةهَبةُدى تةُدزوضتى ضريواْ
و بةغيَم هة ئاشازغليَِةكاْ بة كازديَت ٓةوكسدْ "أهتٔاب" ًاو  "ئةودةزًاُاُةى كة بؤ حاهَةتى ضةز

 ٓةية، بةآلَ بةغيَم هةدةزًاُةكاْ هةزوى كواهيَتةوة باغِني كازيطةزى باغياْ ُابيَت هةضةز ُةخؤؽ".

"ئةطةز بةغيَم هةدةزًاُةكاْ هة كؤًجاُياي باغرت بلسِْ ئةوا بؤ ُةخؤؽ باغرتة و  زوُيػيلسدةوة:
 ى دةبيَت". كازيطةزى باغرت



   راثؤرت دوةم –( تةندروستىحكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى اوديَرى يةكةى ض

 پەڕەی | 9
 

جؤز و كواهيَتى دةزًاْ يةكيَلة هةًةزجة ضةزةكيةكاْ بؤ ٓةبوُى دةزًاُيَلى باؽ ٓةُديَلحاز باع هةوة 
دةكسيَت ئةو تاقيطةيةى بؤ كواهيَتى دةزًاْ داُساوة خؤى طوًاُى هةضةزة كة وةن كازيَلى باشزطاُى 

 واهيَتياْ خساثة ضاو ثؤغياْ هيَدةكات.هةاليةْ ضةْ كةضيَلةوة ضاوديَسى دةكسيَت و ٓةُديَ دةزًاْ كة ك

دةزًاُيَلٌاْ ٓةيةو  "ٓةًوكسد: ئاًاذةى بةوةوزيا حمةًةد، يازيدةدةزى ُةخؤغخاُةى طػتى كةالز، 
ُةخؤغخاُةكامناْ كيَػةى كةًى دةزًاُى ُية، بةآلَ ئةو دةزًاُاُةي كة الًاُة باغرتيّ جؤزى دةزًاْ 

 ُية، بةآلَ ئةًاُةؽ كةٓةية باغّ" 

وةوةؽ كسد "ٓةُديَم هةو دةزًاُاُةى كة ًاوةى بةضةز ضوُةكةى ُصيلة دةدزيَت بةو ُةخؤغاُةى كة باضي 
 ُة خؤغى دزيَرخايةُياْ ٓةية ضوُلة ئةواْ هةًاوةى ًاُطيَم بةكازى ديَِّ".

هة بةزاًبةز ئةًةدا هيَجسضساوى بةغى كؤطاى دةزًاْ باع هةوةة دةكات كة ٓةز دةزًاُيَم كواهيَتى 
ي ٓةبو ئةوا دةزًاُيَلى باغةو  ٓيخ جياواشييةكى ُية هةطةيَ دةزًاُةكاُى تس كة ُسخياْ طساْ كؤُرتؤهَ
 كسدوْ.

بوزٓاْ، هيَجسضساوى بةغى كؤطاى دةزًاْ هة بةزِيَوةبةزايةتى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ،   د. ضةعيد
اُةى كة هة باشازِ ٓةْ، وتى:" ئةو دةزًاُاُةي كة هة كؤطاوة دةُيَسيت بؤ ُةخؤغخاُةكاْ و ئةو دةزًاُ

 ٓةًاْ كواهيَتيياْ ٓةية ثيَويطت ُاكات خةهَم بسِوات دةزًاْ بلسِيَت بة بياُوى كواهيَتى باغرت".

وتيػى: " ُاتواُني ٓةًو شاُيازيةن هةضةز دةزًاْ بآلو بلةيِةوة، ضوُلة بة ٓؤيةوة توغى كيَػة دةبني و 
 كةع ثػتطريمياْ ُاكات".

ةدةُى باع هةوة دةكات كة خساثى كواهيَتى و كةًى دةزًاْ  وايلسدوة ُؤزيِطةكاْ ضاالكواُيَلى كؤًةهَي ً
 هة ُةخؤغخاُةكاْ ضةزداُلةزياْ شياتس بىَ.

قةيظ ئةُوةز، ضاالكواُى كؤًةهَى ًةدةُى كة هةًاوةكاُى زابسدودا وةكو زيَلخساوةكاُى طةزًياْ 
"كيَػةى كةًى دةزًاْ و  ًياْ، وتى:بةدواداضوُياْ ٓةبوة بؤ كيَػةكاُى كةزتى تةُدزوضتى هةطةز
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دةتواُيت ٓةًو دةزًاُيَم خساثي كواهيَتى دةزًاْ ٓةتابيَت شياتس دةبيَ و بة دةطٌةْ هة ُةخؤغخاُة 
 وة وةزى بطسيت".ةبطسيت، بةهَلو دةبيَت ئةو دةزًاُةى ثصيػم بؤى ُوضيويت هةدةزوةز

كةًى ثازةوة ُةياْ تواُيةوة باغرتيّ  بةزيَوبةزى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ باع هةوة دةكات بةٓؤى
 ْ.جؤز و كواهيَتى دةزًاْ بلسِ

بةثيَى ئةوبسِة ثازةى بؤ طةزًياْ دابني كساوة ُةًاُتواُيوة باغرتيّ كواهيَيت " د.ضريواْ حمةًةد، وتى:
 هة ئيَطتادا ٓيض ثازةيةكٌاْ هةبةز دةضت ُةًاوة بؤ 7107دةزًاْ بلسِيّ، ًاُطيَم دةواَ ًاوة هةضاهَى 

كسِيِى دةزًاْ، بةٓؤى ٓاتِى ئةوة ذًازة شؤزةى ئاوازة بؤ طةزًياْ ثيَداُى دةزًاْ بةواُيؼ توغى كةًى 
 دةزًاْ بويِةتةوة زةُطة وابسِوات  هة ضةُد ًاُطي دآاتو دةزًامناْ ُةًيَِيَت". 

سيَت، بةغيَم هةو ضازةضةزاُةى هة ُةخؤغخاُة و ًةهَبةُد و بِلةكاْ بؤ ضةزداُيلةز)ُةخؤؽ( دةُوض
 شؤزجاز ُةخؤؽ ُاضازة هة دةزًاخناُةكاُى دةزةوة ئةو ضازةضةزاُة بلسِيَت.

بةزيَوبةزى ًةهَبةُدى بةختيازى هة خاُةقني باع هةوةدةكات بة طويَسةى ثيَويطت  غاهب حمةًةد،
دةزًاُياْ ُية و بةَ ٓؤيةغةوة كةًرت هة جازاْ دةزًاْ دةدةْ بة ضةزداُيلةزاُياْ "بةثيَي ثيَويطت 

( كةع دةزًاُى وةزدةطست، بةآلَ ئيَطتا بة 61بؤ  51زًامناْ ُية، ثيَؼ دزوضتبوُى قةيساْ زؤذاُة ) دة
 ٓؤى كةًى دةزًاُةوة ُاتواُني ٓةًو ُةخؤغيَم بةزِيَبخةيّ".

كةًى دةزًاْ طسفتى بؤ ثصيػلةكاُيؼ دزوضتلسدوة بةو ثيَيةى ُاتواُّ دةزًاْ بؤ وتيػى: "
 ُةخؤغةكاُياْ بِوضّ".

بةزى ًةهَبةُدى بةختيازى، ئاًاذةى بةوةغلسد: "ئةو دةزًاُاُةى كة هة كؤطاى دةزًاُةوة بةزيَو
 ثيٌَاُدةدزيَت ًاوةى بةضةزضوُى ُصيلة بؤية شؤز جاز دةزًاُةكاْ الى ئيٌَة ًاوةكةى بةضةز دةضيَت".

َ ثيٌاْ زوُيػيدةكاتةوة، ضةُد جازيَم هيرُةكةَ ئاطادازكسدوةتةوة هةضةز ُصيلى بةضةزضوُى بةآل
 ."يَِِةوة بؤ كؤطاوتساوة طةز بةكازُةٓيَِسا بيطةزِ
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هةضةز دةُطؤيةن دةكةْ كة ثصيػلةكاْ دةياُةويَت ُاوباُطى  ٓةُديَم هةكازًةُداْ و ٓاوآلتياْ قطة
دةزًاُى ُاو ُةخؤغخاُةكاْ خساث بلةْ، بةوٓؤيةى زيَلةوتوْ هة طةيَ ضةُد كؤًجاُيايةكى دةزًاْ كة 

وى دةزًاُى بؤ ضةزفبلات، دةهَيَت دةزًاُةكاُى ُةخؤغخاُة خساثّ ياْ ٓةُديَم جؤز و بسِيَلى ديازيى كسا
بةآلَ وةن باع دةكسيَت ئةَ كازاُة شؤزتس هة دةزةوةى  دةزًاْ دةُوضيَت كة باشزطاُني، ًازكةى

 ُةخؤغخاُةكاُة.

زى ئةو جؤزة دا: "ٓيض ئاطابةزيَوبةزى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ وتىهةبةزاًبةز ئةَ دةُطؤيةدا، 
ٓةز كةضيَم ضلاآل ى توًاز ُةكسدوة و كةضيؼ ضلاآل، جؤزة كازاُة ضةزثيَضى ياضاْ ُني و ئةو كازاُة

 لازى ياضاي دةطسيِةبةز".تؤًاز بلات ئيٌة زيَ

 

 . بسِى ئةو دةزًاُاُةى ديَتة ُةخؤغخاُةكاُى طةزًياْ:3

ُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ دةُيَسدزيَت، بةغة ضاآلُة و هة اليةْ وةشازةتى تةُدزوضتى عيَساقةوة بةغة دةزًا
دةزًاُى طةزًياُيؼ كة ضةزةزِاي ئةوةى ئيدازةيةكى ضةزبةخؤية، بةآلَ هةاليةْ تةُدزوضتى ضويٌَاُيةوة 

بؤى دةُيَسدزيَت و ًيلاُيصًى بةغة دةزًاُى طةزًياْ تا ئيَطتا زوْ ُية، ئةًة ضةزبازي ئةوةى بةغة 
 يلسِيَت.شؤزةكةى تةُدزوضتى طةزًياْ خؤي دة

د. ضةعيد بوزٓاْ،هيَجسضساوى بةغى كؤطاى دةزًاْ  باع هةوة دةكات: "هة ضويٌاُى بةغيَلى كةَ 
 .دةزًامناْ بؤ ديَت و ُاشاُني هة عيَساق ضةُديَم دةزًاْ بؤ طةزًياْ دابني كساوة"

 % دةزًاُةكاْ خؤًاْ دةيلسِيّ".81وتيػى:" هة 

 تى طةزًياْ:بةطػتى بة ضيَ ئاضت دةزًاْ دةطاتة تةُدزوض

. وةشازةتى تةُدزوضتى ٓةزيٍَ )جطة هةخؤي ٓةُديَلحاز دةزًاُى ٓاتوى وةشازةتى تةُدزوضتى عيَساق 0
 دةُيَسيَت(.
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 . هيرُةى كسِيين دةزًاْ هة بةزِيَوةبةزايةتى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ.7

 . هيرُة فةزعيةكاُى كسِيين دةزًاْ هةُةخؤغخاُةو ًةهَبةُدة تةُدزوضتيةكاْ.3

دا،  7106ةثيَي ئاًازى بةغى ذًيَسيازيي بةزِيَوةبةزايةتى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ، هةًاوةى ضاهَي ب
 ًويؤْ ديِاز بؤ كسِيين دةزًاْ هةاليةْ هيرُةجياواشةكاُى تةُدزوضتييةوة خةزجلساوة. 840بسِي 

( كاترًيَس دةواًى 74ُةخؤغخاُةى فسياكةوتِى غةٓيد ٓةذاز هة كةالز  بة طسُطرتيّ غويَّ دادةُسيَت و )
 ( ُةخؤؽ ضةزداُى دةكات.751بؤ  051تيدا دةكسيَت زؤذاُة ُصيلةى )

ٓةهَطوزد حمةًةد، يازيدةدةزى بةزيَوبةزى ُةخؤغخاُةى فسياكةوتِى غةٓيد ٓةذاز،  وتى: "جطة هةو 
يؤْ ديِاز ًو 01بة بةٓاي  دةزًاُاُةى كة هةاليةْ كؤطاى دةزًاُةوة بؤًاْ ديَت خؤًاْ دةتواُني ًاُطاُة

 دةزًاْ بلسِيّ ئةًةؽ دةزفةتيَلى باغة بؤئةوةى ثيَداويطتيةكامناُى ثيَدابني بلةيّ".شياتس 

ضةبازةت بةو بسِة دةزًاُةى هة ضويٌَاُيةوة بؤياْ دابني دةكسيَت بةزيَوبةزى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ 
 .ئاًاذة بةوة دةكات كة بسِيَلى كةَ دةزًاُياْ هة ضويٌاُيةوة بؤ ديَت 

د.ضريواْ حمةًةد، وتى:"بة ثيَى ثيَويطت هة ضويٌَاُيةوة دةزًامناْ بؤ ُاُيَسدزيَت و خؤًاْ هةالية 
 هيرُةكاُةوة دةزًاْ دةكسِيّ بةثيَى ئةو بسِة ثازةيةى كة بؤًاْ دابني كساوة".

زةتةوة شؤزيِةى كازًةُد و ثصيػلاُى كةزتى تةُدزوضتى كسِيِى دةزًاْ هة ُازدُى دةزًاْ هة اليةْ وةشا
بة باغرت دةشاُّ، بةوثيَيةى ُازدُى دةزًاْ ًاوةيةكى شؤز بةضةز وادةكةيدا تيَدةثةزيَت و شؤزجاز 

 دةزًاُةكاْ وادةياْ بةضةز دةضيَت.

، بةزيَوبةزى ًةهَبةُدى غةٓيد د.قاضٍ  هة زشطازى دةهَيَت: "ًةهَبةُدةكةى ئيٌَة بةثيَى حةًةضةعيددازا 
( جؤزى 05دةزًاُاُةى كة ثيَويطتة هةًةهَبةُدةكاْ ٓةبيَت كة ) ثيَويطت دةزًامناْ ٓةية و ئةو

 تايبةتّ  بوُياْ ٓةية".
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وتيػى: "بةغيَم هةودةزًاُاُةى كة هة وةشازةتى عيَساق وة بؤًاْ دىَ ياْ كواهيَتى خساثة ياُة ًاوةى 
 بةضةزضوُة كةى ُصيلة".

ت: "بة ثيَى ضتاُدازدي زيَلخساوى د.ضريواْ حمةًةد، بةزيَوبةزةى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ، دةهَيَ
تةُدزوضتى جئاُى ٓةًوو بِلةكاْ دةبيَت ضةُد جؤزيَلى تايبةت دةزًاُى تيَدابيَت كة ئةو بسِة دةزًاُة 

 بؤ ٓةًوو بِلةكاْ ُيَسدزاوْ".

ئاًاذةى بةوةغلسد "بةثيَى ئةو بسِة ثازةى بؤ طةزًياْ دابني كساوة ُةًاْ تواُيوة باغرتيّ كواهيَيت 
هة ئيَطتادا ٓيض ثازةيةكٌاْ هةبةز دةضت ُةًاوة بؤ  7107( ًاُط دةواَ ًاوة هةضاهَى 0اْ بلسِيّ، )دةزً

 كسِيِى دةزًاْ".

بةزِيَوةبةزايةتي طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ، هةئاضتى بةزِيَوةبةزايةتى طػتى دا هيرُةيةكى ٓةية بؤ 
حيةتياْ ثيَدزاوة بةثيَلٔيَِاُى هيرُةى كسِيين دةزًاْ، هةضةز ئاضتى ُةخؤغخاُةو ًةهَبةُدةكاُيؼ ضةآل

 تايبةمتةُد هةخؤياْ بؤ كسِيين دةزًاْ.

بةٓؤى ٓاتِى ئةوة ذًازة شؤزةى ئاوازة بؤ طةزًياْ ثيَداُى دةزًاْ بةواُيؼ توغى كةًى وتيػى: " 
 . "دةزًاْ بويِةتةوة زةُطة وابسِوات هة ضةُد ًاُطي دآاتوو تو دةزًامناْ ُاًيَِيَت

ًو ُةخؤغخاُة و ًةهَبةُد و بِلةكاُى تةُدزوضتى هة طةزًياْ ضةُتةزى طوزضيوةى دةضلسد جياواش هةٓة
 هة كةالز زاضتةوخؤ هةالية وةشازةتى تةُدزوضتى عيَسقةوة دةزًاُى بؤ دةُيَسدزيَت.

كازواْ حمةًةد، هيَجسضساوى ضةُتةزى طوزضيوةى دةضلسد هة كةالز، وتى:"هةاليةْ وةشازةتى تةُدزوضت 
 دةزًاْ بؤ ضةُتةزةكةًاْ دابيِدةكسيَت". عيَسقةوة

وتيػى:" تةُٔا يةن جؤز غسوب ُةبيَت كة ًاوةى دو ًاُطة ُيٌاُة و بةٓؤى ٓاتِى ضاهَى ُويَوة ُاتواُني 
 بيلسِيّ، ٓةًوو دةزًاُيَلى تسًاْ ٓةية و كيَػةى دةزًامناْ ُية هة زوى جؤز و كواهيَتيةوة".
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زًاْ بةضةز بِلة و . ًيلاُصَ و ضؤُيةتى دابةغلسدُى دة4
 ُةخؤغخاُةكاُدا:

دةزًاْ بةضةُد زيَطةيةن ديَتة كوزدضتاُةوة يةكيَم هةو زيَطاياُة هةاليةْ وةشازةتى تةُدزوضت 
عيَساقةوة بسِيَلى ديازيلساو ديَتة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ياْ هة دةزةوةوة دةٓيَِسيَتة ٓةزيٍَ هة ٓةزدو ئةو 

 الياْ تاقيطةكاُةوة ضاوديَسى كواهيَتى دةزًاُةكة دةكسيَت.غويَِةى ديَتة ٓةزميى كوزدضتاُةوة هة

كؤطاى دةزًاْ هة طةزًياْ ئةو دةزًاُاُةى كة وةزى دةطسيَت بةغيَلى هة ضويٌَاُى كة هةاليةْ وةشازةتى 
 تةُدزوضتى عيَساقةوة ُيَسدزاوة و بةغيَلى خؤياْ دةيلسِْ هة كؤطاكاُى دةزًاْ. 

طاى دةزًاْ، وتى: "بؤ ٓةًو ُةخؤغخاُة و ًةهَبةُدةكاْ و بِلة بوزٓاْ، هيَجسضساوى كؤ د. ضةعيد
 تةُدزوضتيةكاْ دةزًاْ دةُيَسيّ بةثيَى خواضتى ئةو غويَِة كةداواى دةزًاْ دةكات".

ةزِاى ٓةبوُى كؤطاى دةزًاْ هة طةزًياْ بةآلَ ُةخؤغخاُةيةكى وةن فسياكةوتِى غةٓيد ٓةذاز ًاوة ضةز
 دةبسِيَت.ًاوة ٓةُديَم جؤزي دةزًاُى هيَ

ٓةهَطوزد حمةًةد، يازيدةدةزى بةزيَوبةزى ُةخؤغخاُةى غةٓيد ٓةذاز، ئاًاذة بةوةدةكات: "ٓةُديَم 
هةو ئةَ ئةًجوالُةى كة هةكاتى ثيَوة داُى ًاز و دوثػم و ئةواُةى دذة ذةٓسْ بةكازديَت هة 

 ني بيلسِيّ". ُةخؤغخاُةكةًاْ ُاًيَِيَت بةٓؤى ئةوةى ئةَ دةزًاُاُة هةدةزةوة ُية ُاتواُ

( ٓةشاز كةع 7111ُةخوغية دزيَرخايِةكاْ كة بةغيَلى شؤز دةزًاْ بةكازدةٓيَِّ ًاُطاُة ُصيلةى )
 دةزًاْ وةز دةطسْ، ٓةُديَحاز بةٓؤى زؤتيِاتى ئيدازيةوة دةزًاُياْ ُاًيَِيَت.

:"هةالية غادي حةًيد، هيَجسضساوى بةغى ُةخؤغية دزيَرخايةُةكاْ هةُةخؤغخاُةى طػتى كةالز، وتى
كؤطاى دةزًاُةوة دةزًامناْ بؤ دةبني دةكسيَتو  بةزدةواَ دةزًاُى ثيَويطتٌاْ ٓةية، ٓةُديَلحاز دةزًاُاْ 

 ُاًيَِيت بةٓؤى ئةوةى ضةُد هيرُةيةن دةيبيِيَت تادةزًاُةكةًاْ ثيَدةطات".
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 . ئةو دةزًاُاُةى هة ضِوزى طةزًياُدا كةًّ ياخود بةزدةضت ُني:5

بؤ ٓةًو ُةخؤغخاُةيةن ضةُد جؤزيَم دةزًاْ  WHOى زيَلخساوى تةُدزوضتى جئاُى بةثيَى ضتاُدازد
دابني كساوة دةبيَت ٓةبيَت، ٓةُديَم جؤز هةو دةزًاُاُة هةُاو ُةخؤغخاُةكاْ ُيةو ُةخؤؽ دةبيَت هة 

 دةزةوةى ُةخؤغخاُة بيلسِيَت.

وتى: "ٓةًو دةزًاُيَلى  د.ضريواْ حمةًةد، بةزيَوبةزةى طػتى تةُدزوضتى طةزًياْ، هةًبازةوة
ثيَويطتٌاْ ٓةيةو ٓةُديَلحاز ئةو دةزًاُاُةى كة هة كاتى طةضتِى ضةط ياْ ثيَوة داُى ًاز و دوثػم 

بةكاز ديَّ ُاًيَِيَت ،بة ٓؤى ُةبوُياْ هة كؤطاُى باشازِ ُاتواُني بيلسِيّ ضاوةزِىَ دةبني تا هة ضويٌاُيةوة 
 بؤًاْ دةُيَسْ".

لسد كة هةاليةْ وةشازةتى تةُدزوضتى عيَساقةوة دةزًاُى بؤ دابني كساوة بؤ ضةُتةزى طوزضيوةى دةضت
 ًاوةى ضةُد ًاُطيَلة جؤزيلى تايبةتى دةزًاُى ُية.

كازاواْ حمةًةد، هيَجسضساوى ضةُتةزةكة، وتى: "يةن جؤز غسومباْ ُية ئةوةؽ هة ضاهَي تاشةوة ئةطةز 
 بؤًاْ ُةُيَسْ خؤًاْ دةيلسِيّ".

بةزى ًةهَبةُدى طةزًياْ هةُاحيةى زشطازي، ئاًاذةى بةوة كسد: ةبةزيَو عةدُاْ  ئةمحةد،
"ئةودةزًاُاُةى كة بؤ دوثػم و ًاز و دذة ٓةوكسدْ بةكازديَّ بةزدةضت ُني، ضوُلة ُسخةكاُياْ طساُة، 

 جطةهةواُة ٓةًوو دةزًاُيَلى تسًاْ ٓةية".

 

 زًياْ:. طسفتى دةزًاْ هة بِلة و ًةهَبةُدةكاُى تةُدزوضتى هة طة6

ُةخؤؽ دةبيَت بةضةُد قؤُاغيَم ثصيػم ببيِيَت. ضةزةتا هة بِلةو ًةهَبةُدةكاُى تةُدزوضتى 
ضازةضةزى ضةزةتايياْ بؤ دة كسيَت، دواتس جؤزى  ُةخؤغيةكةياْ ديازى دةكسيَت بؤالى ثصيػلى تايبةت 

 هةُةخؤغخاُةكاْ. 
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ئاًاذةى بةوة كسد: "هة ئيَطتادا كفسي هة  (اهَحهيَجسضساوى بِلةى تةُدزوضتى )ًاَ ضكازشاْ غةٓاب، 
بةٓؤى ٓاتِى حةغدى غةعبى ُاتواُني دةواَ بلةيّ، بةآلَ ثيَػرت كيَػةى دةزًامناْ ُةبوة زؤذاُى 

 ( ُةخؤمشاْ دةبيِى".61بؤ  51ئاضايي )

ية كيَلى تسهة طسفتةكاُى بِلةكاُى تةُدزوضتى طةزًياْ ُةبوُى كازةباية و ئاًيَسى طةزًلةزةوة ضازد 
 زةوةية كة شؤز بةي دةزًاُةكاْ ثوةى طةزًيَلةياْ جيَطرية.كة

 كازشاْ غةٓاب، وتى: "وةكو ٓةًو بِلةكاُى تس، ئيٌَةؽ كيَػةى ُةبوُى كازةباًاْ ٓةية".

ئةياد عةبدوهلةزيٍ،هيَجسضساوى بِلةى تةُدزوضتى ٓاجيوةز، وتى: "هةبةز خساثى بيِاو ُةبوُى كازةبا 
اتواُى ضودياْ هيَببني، ضوُلة شؤز بةى ئةودةزًاُاُة ئةبىَ هة ثوةى ئةودةزًاُاُةى كةبؤًاْ ديَت ُ

 وصى ٓةهَبطسيّ، بةآلَ كازةباًاْ ُيةو دةزًاُةكاْ خساث دةبّ".ضي 75 طةزًى

وتيػى: "ئةطةز دةزًاُيؼ شؤز بيَ و كازةباًاْ ُةبىَ ئةوا دةزًاُةكاْ خساث دةبّ و ُاتواُسيَت بةكاز 
 بٔيَِسيَّ".

ى بةياُى  بؤ 8( بِلةى تةُدزوضتى ٓةْ كة دةبيَت زؤذاُة هة كاترًيَس 57طةزًياْ ) هة ضِوزة ئيدازةى
ى ُيوةزِؤ  دةواًى تيَدا بلسيَت، بةآلَ بةٓؤى قةيساُى دازاييةوة كاتى دةواَ كةَ كساوةتةوة ئيَطتا هة 07

دةزًاْ بسِؤُة  ( زؤذ دةواَ دةكةْ، بؤية بةغيَم هة ٓاوآلتياْ ُاضازْ زؤذاُة بؤ وةزطستِى7ٓةفتةيةن )
 ُاو غاز ياْ هة ًةهَبةُدةكاْ ياْ هة ُةخؤغخاُةكاْ دةزًاْ وةزبطسْ.

ٓيوا حةضةْ، هيَجسضساوى بِلةى تةُدزوضتى طوُدي طوَيَحايَ، وتى: "بةٓؤى ئةوةى كة ُةخؤمشاْ كةًة  
ُاُةى كة ( ُةخؤؽ ديَّ، بةآلَ ئةو دةزًا4بؤ  3بةغيَم هةدةزًاُةكاْ دةًيَِيَتةوة و زؤذاُة ُصيلةى )

 دةيِيَسْ بؤًاْ ًاوةى بةضةزضوُةكةى ُصيلة".

خساثي كواهيَتى دةزًاْ واى كسدوة كة طوُدة دوزة دةضتةكاْ ضود هةو دةزًاُاُة وةز ُةطسْ كة وةزى 
 دةطسْ.
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، هيَجسضساوى بِلةى تةُدزوضتى طوُدى ئاوباز، دةهَيَت: "بةغيَم هةدةزًاُةكاْ كواهيَتياْ ةعةبدوهآَل كاك
( ًاُط 4اوةى بةضةزضوُةكةياْ ُصيلة، ئيٌَة ُاتواُني ضودياْ هيَببيِني بة ٓؤى ئةوةى كة )خساثة و ً

 جازيَم دةزًاْ وةز دةطسيّ".

بةغيَم هة بِلةكاْ بة ٓؤى كةًى ضةزداُلةزةوة دةزًاُةكاُياْ دةًيَِيَتةوة و وةكخؤياْ دةهَيَّ 
 ٓةُديَلحاز بةزوازى دةزًاُةكاُيؼ بةضةز دةضيَت.

هةوبازةوة وتى: "ٓةُديَلحاز  بةٓؤى كةًى ُةخؤغةوة بةغيَم هة دةزًاُةكاْ ًاوةكةياْ  ٓيواحةضةْ،
 بةضةز دةضيَت".

يةكيَم هة طسفتةكاُى ُازدُى دةزًاْ تيَجةزِيِيةتى بةو زيَلازة شؤزاُةى كة بؤى داُساوة كة هة وةشازةتى 
ةكى شؤزى ثيَويطتة، ئةًةؽ تةُدزوضتى عيَساقةوة دةضت ثيَدةكات تا دةطاتة ضِوزى طةزًياْ ًاوةي

 وادةكات ًاوةى بةضةزضوُى ُصيم بيَتةوة.

ةو دةزًاُة بة باغرت دةشاُيَت خاهد عةبدوهلةزيٍ، بةزيَوبةزى ًةهَبةُدى تةُدزوضتى ُاحيةى ًةيداْ، ئ
 هيرُةكاُى خؤياُةوة دةكسِدزيَت وةن هةوةى هة عيَساقةوة ديَت هةال يةْ 

( 7و ًاوةى بةضةزضوُةكةى ) ُدةكاُى خؤًاْ دةيلسِْ كواهيَتى باغةدةزًاُاُةى كة هيرُةى ًةهَبة ئةو
 ( ضايَ".7ضاهَة، دةبيَت ٓةز دةزًاُيَم كة دةكسِيَت ًاوةى بةضةز ضوُةكةى كةًرت ُةبيَت هة )

بةآلَ واديازة قةيساُى دازايي بةبازيَلى تسدا بوةتة ٓؤي ئةوةى كة خواضت هةضةز دةزًاْ بةتايبةت بؤ 
ة تةُدزوضتيةكاْ كةًببيَتةوة، ضوُلة بةوٓؤيةى دةواًلسدْ تياياُدا كةًبوةتةوة، بِلةو ًةهَبةُد

 كةًرتيؼ ٓاوآلتياْ ضةزداُياْ دةكةْ، ٓةزبؤية زوبةزِوى طسفتى دةزًاْ ُابِةوة.
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 . طسفتى دةزًاْ هة ُةخؤغخاُةكاُى طةزًياْ:7

اُى ُاوغاز ضةزةزِاى بوُى ( ُةخؤغخاُةى طػتى ٓةية و ُةخؤغخاُةك4هة ضِوزى ئيدازةى طةزًياْ )
 قةزةباهَخيةكى شؤز و  ذًازةيةكى شؤز ُةخؤؽ بةزِيَوبةزةكاُى باع هةوة دةكةْ كة كيَػةى دةزًاُياْ ُية

بةُاش جةهيى، بةزِيوبةزى ُةخؤغخاُةى غةٓيد غيَسةى ُةقيب بؤ ذُاْ و ًِاهَبوْ، دةهَيَت: "كيَػةى 
بةضةز ضوُةكةى ُصيم بيَت, بةآلَ ئةو دةزًاُاُةى  دةزًامناْ ُيةو ٓيض دةزًاُيم ُاكسِيّ كة ًاوةى

كةهةاليةْ وةشازةتى تةُدزوضتى عيَساقةوة ديَت ًاوةى بةضةزضوُةكةى ُصيلة و ئةًةؽ كيَػةى ُية و 
 بةكازى ديَِني".

وتيػى: "ئةو دةزًاُةى كة هةُةخؤغخاُةكاْ دةدزيَّ بةٓؤى ئةوةى كة بةخؤزِايية خةهَم وادةشاُيَ 
 هةكاتيَلدا ٓةًاْ دةزًاُة كةهةدةزةوة دةيلسِْ". كواهيتى خساثة,

بةزثسضاُى تةُدزوضتى هة طةزًياْ باع هةوةدةكةْ ئةو دةزًاُاُةى كة ثيَويطتة بؤ بِلة و 
 ُةخؤغخاُةكاْ بوُياْ ٓةية و طسفتياْ ُية.

ةو ٓةهَطوزد حمةًةد، يازيدةدةزى بةزيَوبةزى ُةخؤغخاُةى فسياكةوتِى غةٓيد ٓةذاز ، وتى: "ٓةًو ئ
دةزًاُاُةًاْ ٓةية كة ثيَويطتة هة ُةخؤغخاُةكةًاْ ٓةبيَت, بةآلَ بةٓؤى ُآؤغيازى خةهَلةوة  ديَتة 

 فسياكةتّ و داواى حةبى ئاشاز دةكات كة هة ٓيض فسياكةوتِيَم حةبى ئاشاز ُية".

ديَّ، وتيػى: "ٓةُديَلحاز ئةو دةزًاُاُةى كة دذة بةكرتياْ بؤ كاتى ثيَوةداُى ًاز و دوثػم بةكاز
ُاًيَِيت كيَػةكة تةُٔاى الى ئيٌَة ُية و هة ضويٌَاُيؼ ُية بةٓؤى طساُى ُسخةكاُياْ ُاتواُني خؤًاْ 

 بيلسِيّ".

ٓاوكات  )ٓيٌَّ حمةًةد(، بةزيَوبةزى ُةخؤغخاُةى طػتى غةٓيد خاهد طةزًياُى هةكفسي،  وتى: 
ة ُية، ضوُلة ئةو دةزًاُاُةى "ٓةُديَم دةزًاْ كة وةن بابةتى جواُلازى بةكازديَّ هة ُةخؤغخاُ

 طسُطّ ئةئيَِني".
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بة  وتيػى :" جطة هةو دةزًاُاُةى كة هةاليةْ كؤطاى دةزًاُةوة بؤًاْ ديَت خؤًاْ دةتواُني ًاُطاُة
دةزًاْ بلسِيّ ئةًةؽ دةزفةتيَلى باغة بؤئةوةى ثيَداويطتيلامناُى ثيَدابني ًويؤْ ديِاز  01بةٓاي 

 بلةيّ".

 

 زاضجازدة * 

ثيَي بةدواداضوُةكامناْ، تائيَطتا جةزد و ئاًازيَلى تةواو بوُى ُيية هةوةى ذًازةى ُةخؤغةكاْ . بة0
بةثيَي ُةخؤغخاُةو ًةهَبةُد و ضةُتةز و بِلةكاْ ضةُدْ و ًاُطاُةو ضاآلُة ثيَويطتياْ بة ضةُديَم 

ةشةُدة" بلسِدزيَت ُةن بسِة دةزًاْ و ض جؤزيَم ٓةية، ئةًةؽ وادةكات بسِي دابيِلساوى دةزًاْ بةثيَي "ً
بِةًايةكى شاضِيت و ُوضساو، ٓةزئةًةؽ وادةكات بسِي دةزًاُةكاْ شياد و كةَ بلات، تةُاُةت ٓةُديَم 

 جؤزي دةزًاُيؼ بةضةز بضّ.

. ثيَويطتة طةزًياْ وةكو بةزِيَوةبةزايةتيةكى طػتى ًاًةهَةى هةطةيَ بلسيَت هةو بسِة دةزًاُةى كة بؤي 7
 يَساق و زةضاوى  ذًازةى داُيػتواُةكةى و ئةو زيَرة شؤزة ئاوازة بلسيَت هة ضِوزةكةداْ.ديَت هة ٓةزيٍَ و ع

. بةدواداضوْ بؤ ثسضي دةزًاْ ثاؽ كسِيين الواشة، ضوُلة ُاكسيَت دةزًاْ بطاتة ئاضتى ئيلطجايةز بوْ 3
طادازى وزدةكازي و كةضيؼ ثيَي ُةشاُيَت و ئاطادازي ُةبيَت، بةهَلو ثيَويطتة هيرُةيةن ٓةبيَت كة ئا

 دةزًاُةكاْ و داتاليِياْ بيَت، ئةَ كازةؽ طساْ و ئةضتةَ ُيية.

. غيَواشى ٓةهَطستِى دةزًاْ تةقويديية، بةتايبةت هةطوُد و ُاوضة دوزدةضتةكاْ، ئةًةؽ وادةكات 4
ُى ًةتسضي خساثبوُياْ و بوْ بة ذةٓسياْ هيَبلسيَت، بةتايبةت كة ُةتواُساوة كيَػةى كازةباي كؤطاكا

 دةزًاْ و دةزًاخناُةكاُى طوُد و ُاحيةكاْ ضازةضةز بلسيَت.

. ٓةُديَم جؤزي دةزًاْ ٓةية كة تايبةتّ و هة باشازِدا دةضتِاكةويَت بؤ كسِيّ، هةمنوُةى ئةواُةى 5
ثةيوةُديدازْ بة ثيَوةداُى ًاز و دوثػم، ٓةًو ضاهَيَم طةزًياْ زوبةزِوى ُةبوُى ئةَ دةزًاُاُة 

َ وةشازةتى تةُدزوضتى خةًي هيَِةخوازدوةو ضازةضةزى ُةكسدوة. بؤية دةبيَت ئةو بسِة دةبيَتةوة، بةآل



   راثؤرت دوةم –( تةندروستىحكومةتى خؤجيَي طةرميان )راثؤرتى ضاوديَريي رةوشى اوديَرى يةكةى ض

 پەڕەی | 20
 

دةزًاُةى هةوةشازةتى تةُدزوضتيةوة ديَتة ُاوضةكة، بةشؤزي ئةو جؤزة دةزًاُة تايبةتاُة بّ، ضوُلة 
 جؤزةكاُى ديلة دةتواُسيَت هةزيَطةى هيرُةكاُى كسِيِةوة دابني بلسيَّ و هةباشازِدا شؤزْ.
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