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رِيَكخراوى سروشتى كوردستان:

ٍريَكخراويَكى ناحكومى سةربةخؤى ذينطةيي خؤبةخشى قازانج نةويستة .كاردةكات بؤ ثاراسنت و طةشةثيَدانى ذينطةى كوردستان ,لة
ِريَطةى بالَوكردنةوةى وشيارى ذينطةيى و دروستكردنى فشار .لة بوارةكانى ثةروةردةى ذينطةيى و ياساي ذينطةيى كاردةكات بة
درومشةكانى(ذينطةيةكى سةوز و تةندروست لة ثةروةردةيةكى دروستةوة سةرضاوة دةطريَت .ثةروةردةى ذينطةيى و ياسايى ذينطةيى
بنةماى كاركردمنانة).
لة رِؤذى 5ى  6رِؤذى جيهانى ذينطة لة سالَى  2102لة قةزاى دةربةندخيان دامةزراوة ,وةك يةكةمني ِريَكخراوى ذينطةيى لةسةر ئاستى
دةظةرى طةرميان .دامةزراندنى ئةم ِريَكخراوة بة قؤناغيَكى طرنطى كارى ِريَكخراوةيى ذينطةيى دادةنريَت لة باشورى كوردستان .لة
 2103/3/6مؤلَةتى فةرمى كاركردنى لة فةرمانطةى ِريَكخراوة ناحكوميةكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان وةرطرتووة.
لة سةرةتاى سالَى  2103لة دةربةندخيانةوة دةستى بة ئةجنامدانى كاروضاالكى ذينطةيى كردووة ,لة سةرةتاوة ضاالكيةكانى بةثيَى ثالنى
وةرزى ِريَكخستووة و دواتر بةثيَى ثالنى ساالَنة .بةشيَك لةو ضاالكيةكانة بريتى بون لة(شؤرِشى سثى هةلَمةتى بةكارهيَنانى تورةكةى
قوماشى خامى دؤستى ذينطة لة جياتى كيسةى نايلؤن ,كؤكردنةوةى ثيل(ثاترى) ,ثيَدانى ناسنامة و دروستكردنى تؤمار بؤ درةختة
بةتةمةنةكانِ ,ريَكخستنى مةراسيمى مالَئاواي كردن لة دوو درةختى بةتةمةن ,بةخاكسثاردنى ئةو بالَندانةى لةاليةن رِاوضيانةوة
كوذراون) كاركردن لة (نوسني و ثيَشكةشكردنى ثرؤذة ياساى مافى ئاذةالَن ,ثاركى نيشتيمانى ,نوسني و بةضاث طةياندنى يةكةم ثرؤطرامى
ذينطة بؤ باخضةى منداالَن ,نوسني و كؤكردنةوة و بةضاث طةياندنى يةكةم كتيبى تايبةت بة ذينطة و ِريَكخراوة ذينطةييةكان لة باشورى
كوردستان)هيرت ....لةسةر ئاستى باشورى كوردستان بةسةدان كاروضاالكى جؤراوجؤرى ترى بؤ ثاراسنت و طةشةثيَدانى ذينطة ئةجنامداوة,
دةيان فؤرِمى نويَى ضاالكى ذينطةيى ثيَشكةش كردووة.
ِريَكخراوةكة لة دوو بؤرد ثيَكهاتووة ,بؤردى طشتى كة بةرزترين دةسةالَتى ِريَكخراوةكةية و لة سةرجةم ئةندامانى ِريَكخراوةكة ثيَكهاتووة,
بؤردى باالَ كة لة ناوةندةكانى(كارطيَرِى و دارايى ,ثةروةردةى ذينطةيى ,ياسايى ذينطةيى ,سةرضاوة مرؤييةكان ,ثةيوةندييةكان ,ميديا)
ثيَكديَت .سنورى كاركردنى فراوانة و لة هةرشويَنيَك دةرفةتى كار و ئةجنامدانى ثرؤذةى ذينطةيى تيَدا بطوجنيَت و لة توانايدا هةبيَ كارى
بؤدةكا .دةستةى بة ِريَوةبردنى نويَنةرايةتى هةية لة شارةكانى(هةوليَر ,سليَمانى ,هةلَةجبةى شةهيد ,طةرميان ,رِاثةرِين ,دةربةندخيان)
سيستةمى بة ِريَوةبردنى بؤردى باالَ و سةرجةم نويَنةرايةتيةكانى هاوسةرؤكيية ,يةكةم ِريَكخراوى ذينطةيية لة باشورى كوردستان ئةم
سيستةمةى ثةيرِةوكردووة .دةسةالَتى بؤرد و نويَنةرايةتيةكان لة ِريَطةى كؤنفرانس و كؤنطرةوة ئالَوطؤرِدةكات لة ِريَطةى دةنطدان,
بةشيَوةيةكى ئازادانة و دميوكراسيانة .تا سالَى  2121دوو كؤنطرةى بةستووة ,كؤنطرةى يةكةمى لة  2105/00/01لة دةربةندخيان .كؤنطرةى
دوهةم لة  2100/00/21لة شارى سليَمانى بةبةشدارى  12ئةندام.
ئاماجنة سةرةكيةكانى بةثيَى ثةيرِةو و ثرؤطرامى ثةسةندكراوى دووهةم كؤنطرة بريتية لةم ثيَنج ئاماجنةى خوارةوة:
 -0وشياركردنةوةى تاك لة ثاراسنت و طةشةثيَدانى ذينطة ,لة ِريَطةى ميديا.
 -2دانانى ثرؤطرامى ذينطةيى بؤ باخضةكانى منداالَن و قوتاخبانة بنةرِةتيةكان.
 -3بةوانةيى كردنى ذينطة لة باخضةكانى منداالَن و قوتاخبانة بنةرِةتيةكان.
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 -1ئامادةكردن و ثيَشكةشكردنى ثرؤذة ياساى ذينطةيى بؤ ثةرلةمانى كوردستان.
 -5ئامادةكردن و ثيَشكةشكردنى ثرؤذة ِريَنمايى ذينطةيى بؤ وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان.
ضؤنيةتى طةيشنت بة ئاماجنةكانى:
 -0بةرزكردنةوةى توانا و ئاستى ئةندامان و دؤستانى ِريَكخراو.
 -2ضاوديَريكردني رِةوشي ذينطة و ئاسيت خزمةتطوزاريية ثةيوةستةكان بة ذينطةوة.
 -3سازدانى كؤرس ء ؤركشؤث ء سيمينار و كؤنفرانس و كؤنطرة.
 -1دروستكردني فشار لةسةر اليةنة حكومييةكان و كةرتى تايبةت ,لة ِريَطةي:
كؤبوونةوة ,طردبوونةوة ,ميديا ,هةرضاالكييةكى ديكةى مةدةنى.
 -5ثتةوكردنى ثةيوةندى نيَوان ِريَكخراو و هةموو دةستطا و كؤمةلَةيةك كة بةتةنط ذينطةوة بيَت (لة ناوخؤ و دةرةوة).
ذمارةى ئةندامةكانى تا سةرةتاى سالَى  2121طةيشتووةتة 012ئةندام .جطة لةوةى ئةندامان بةشيَوةى خؤبةخش كاردةكةن ,هاوكات كؤمةكى
ماديش ثيَشكةش بة ِريَكخراوةكة دةكةن ,كة ئةمة منونةيةكى طرنط و دةطمةنة ,ئةندام بةشيَوةى خؤبةخش كاربكا و ثارةى خؤى
ببةخشيَ بؤ ئةجنامدانى كاروضاالكى ذينطةيي .باوةرِ و ئريادةيةكى بةهيَز لة ناو سةركردايةتى ِريَكخراوةكةدا هةستى ثيَدةكريَت ,ئةم
باوةرِ و ئريادةية شؤرِبووةتةوة بؤ ئاستى ئةندامان ,هةر ئةمةشة واى كردووة لة سالَى 2102ة بةردةوام ِريَكخراوةكة ,كارةكانى بةرةو ثيَشةوة
بضيَت و وةك ِريَكخراويَكى كارا و كاريطةر لة بازنةى كاركردن بؤ ثاراستنى ذينطة مبيَنيتةوة .بةبىَ هيض جؤرة هاوكار و ثالَثشتييةكى
حزبى و حكومى و كةسى .لة كاتيَكدا ِريَكخراوى ترى ذينطةيى هةية ,هةموو جؤرة ثالَثشتيةكانى هةية ,بةالَم نةيتوانيووة هيَندةى
نويَنةرايةتيةكى ِريَكخراوى سروشتى كوردستان كارا و كاريطةربيَت.
بةهؤى داكؤكيكردن لة ذينطة و دةربرِينى هةلَويَست و ضاالكى جؤراوجؤر بؤ ثاراستنى ذينطة ,ضةندين جار ئةندام و سةركردةكانى
رِوبةرِوى هةرِةشة و ليَدان و تةشهري و طرتن بونةتةوة ,ض لةاليةن خةلَكانى دةسةالَتدار و ض لةاليةن حكومةت و دةسةالَتى دادوةرييةوة,
ديارترين دؤسيةش دةستطريكردن و زيندانى كردنى هاوسةرؤكى ِريَكخراوةكة سةروةرقةرةداغية ,كة لةسةر دوو سكاالَى تؤمةتباريَك
بةكوشتنى ئاسكيَك و داواكارى طشتى ماوةى 01رِؤذ زيندانى كرا و بؤ ماوةى يةك سالَ 301110111سى مليؤن دينارى عيَراقى ليَوةرطريا و
غةرامةكرا.
ِريَكخراوةكة ئةندام بووة لة دةستةى بة ِريَوةبردنى(تؤرِبةندى ئيكؤثؤتاميا بؤ داكؤكيكردن لة ذينطةى ميزؤثؤتاميا لةسةر ئاستى هةر
ضوارثارضةى كوردستان ,فيدراسيؤنى ِريَطخراوة ذينطةييةكانى باشورى كوردستان ,تؤرِى هاو ِريَيانى ذينطة ,تؤرِى ِريَكخراوة ذينطةييةكانى
طةرميان ,تؤرِى زةوى مالَمانة لة سليَمانى ,تؤرِى ِريَكخراوةكانى هةلَةجبةى شةهيد).
خةالَتى ِريَزليَنانى دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة و برِوانامةى ِريَزليَنانى وةزيرى هةريَمى بؤ كاروبارى ذينطة ,ثيَبةخشراوة وةك
يةكيَك لة ِريَكخراوة كاريطةر و ضاالكةكانى بوارى ذينطة لةسةر ئاستى باشورى كوردستان.
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ثةراويَز :ويَنةى ذمارةيةك لة كاروضاالكييةكان:
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(ثيَويستة هةموومان ثيَكةوةكاربكةين لةثيَناو ذينطةيةكى سةوز و تةندروست)
نةتةوةى كورد و نةتةوةكانى ترى جيهانيش خاوةنى يةك هةسارة و يةك ذينطةى هاوبةشن .ئةمرِؤ جيهان رِوبةرِوى قةيرانى طةورةى
ذينطةيى بوةتةوة ,عيَراق و كوردستانيش بةدةرنية لةم قةيرانة طةورة ذينطةيية .ثيَشكةوتن وطةشةى خيَراى كةرتى ثيشةسازى و
كةرتى وزة و كةرتةكانى تر بة هؤكارى سةرةكى كارةسات و كاولكاريية ذينطةييةكان دادةنريَن .كيَشة و كارةساتة ذينطةييةكان لة
كوردستان طةيشتون بةئاستيَك ,كة لة هةنديَك ناوضة مةترسى بؤ سةر ذيانى دانيشتوانةكةى دروست كردووة .ئةوةى كة شايةنى
هةلَويَستة لةسةركردن ئةوةية ,هةولَةكانى ثاراسنت بضوكرت و خاوترن بة بةراورد لةطةلَ تيَكدان و شيَواندنى ذينطة .دةستدريَذى و
كاولكاريية ذينطةييةكان زياتر و زياتر دةبن ,ئةمةش زةوى دةخاتة مةترسييةوة .رِؤلَ و كاريطةرى حكومةت الوازة و ئاستى هؤشيارى
ذينطةيى تاكةكان نزمة ,بازرطان و سةرمايةدارةكان رِؤذ بة رِؤذ ضاوضنؤكرت دةبن و باكيان بة زةوى نية .ئيَمةى مرؤظ هةمومان
ثيَكةوة ثيَويستة رِوبةرِو ببينةوة و بةربةرستيَك بؤ دةستدريَذييةكان دابنيَن ,ئةطةرنا بةذيامنان باجى دةدةين.
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:بؤ ثةيوةندى ئيمةيلَى سةرةكى ِريَكخراو
Nokngo12@gmail.com

:ئةكاونتةكانى ِريَكخراوى سروشتى كوردستان لة سؤشيال ميديا
:فيسبوك
https://www.facebook.com/NOKNGO12/
:ئينستاطرام
https://instagram.com/kno_ngo?igshid=1ekg667nayf1n
:تيَليطرام
https://t.me/NOK12
:تويتةر
https://twitter.com/kno_ngo
:يوتوب
https://www.youtube.com/channel/UCd16Vne5raDe88Jp_KnsBEw
:فؤرِمى ئةليكرتؤنى بؤ بون بةئةندام لة ِريَكخراوى سروشتى كوردستان
https://docs.google.com/forms/d/12Ke8z3TY6JzeACCENn04aO3QZO2WVJ8yetXElT1qNMY/ed
it?fbclid=IwAR0mkIXyC5ImV1CXb42pRNp8g2wtqq6oqOqJlOkxRAySstGQGBpxIUpmMdc#re
sponses
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:بايةخدانى ميديا نيَوخؤى و بيانيةكان بة كاروضاالكيةكانى ِريَكخراوةكة
كةنالَى الشرقية
https://www.facebook.com/watch/?v=2426309307611358
كةنالَى رِوداو
https://www.youtube.com/watch?v=gwrjwnGzwzs
كةنالَى ئيَن ئارِتى
https://www.youtube.com/watch?v=jXBpBopI2Bs
كةنالَى كةى ئيَن ئيَن
https://www.youtube.com/watch?v=ZKq7pvNAoLQ
كةنالَى طةىل كوردستان
https://www.youtube.com/watch?v=qqVpPocRujY
كةنالَى دجيلة
https://www.youtube.com/watch?v=ottEK33-sKQ
كةنالَى كوردسات
https://www.youtube.com/watch?v=J2_b2cW15Bw
كةنالَى كوردسات نيوز
https://www.youtube.com/watch?v=kZz1_2p4vO8
كةنالَى ثةيام
https://www.youtube.com/watch?v=Eu7qr-TBx3k
كةنالَى جةماوةر
https://www.youtube.com/watch?v=8suxdRJbCSw
كةنالَى كؤرِةك تيظى
https://www.youtube.com/watch?v=9qkGVVTdP8I
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كةنالَى سثيَدة
https://www.youtube.com/watch?v=gBGxTAMmDps
كةنالَى كةركوك
https://www.youtube.com/watch?v=W1z4Ms9pSFI
كةنالَى كوردستان تيظى
https://www.youtube.com/watch?v=8Fp0VB4Iofo
21 كةنالَى كوردستان
https://www.youtube.com/watch?v=q9mLrKB1foQ&t=360s
مالَثةرِى دوارِؤذ
https://www.youtube.com/watch?v=Gtpe0fmmSnQ
دةنطى يةكطرتوو رِاديؤى هةلَةجبة
https://www.youtube.com/watch?v=lywqP0DYrHA
VOA دةنطى ئةمةريكا بةشى كوردى
https://www.youtube.com/watch?v=KRAizvaUtmY
Voice of America - VOA دةنطى ئةمريكا بةشى ئينطليزى
https://www.facebook.com/watch/?v=1190354887832637
مالَثةرٍى وشة
http://www.wishe.net/details.aspx?=hewal&jmare=82487&Jor=14&fbclid=IwAR0ppfLuo4w3lZa
Q2GTTK2acWKGA8xOj6O55yTj8UfTZ5HbBOltzvoIciiI
XYZ+

https://www.facebook.com/watch/?v=2469268343305363
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