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   كوردستان نيت كوردستان نيت ساييت ساييتبؤ بةريزان هةلَسوِرينةراينبؤ بةريزان هةلَسوِرينةراين

  
  روونكردنةوة/ ب
  .. .  سالَووريزيدوا 

 ي رؤشنبري سايتةكةتانةوة وتاردةنوسريت و فشار دةخريتة سةر وةزارةيتيضةند رؤذيكة لة ريطة
 يمانطنامة ئةو شكاتة بكيشيتةوة كة من لةسةر كاك فخرالدين تاهريو ي كوردستان بؤ ئةوةيهةريم

 ئةم  بة ثيويستم زايني رؤشنبري شكاتكارم نةك وةزارةيتمنيش كة اليةين، بةدرخان تؤمارم كردووة
 ص هاتوونة يان دةيانةوي بةدلَثاكي ئةوانة هيض برادةريك بة تايبةيتيروونكردنةوةية بنووسم بؤ ئةوة

ة  بكةنةويبةو ئوميدةم بالَو، بينة ناو مةسةلةكةوة بة هةلَة نةضن  

  **يد زادةيد زادةةةعومةر سعومةر س: : مافثةروةرمافثةروةر
  

 بالَوكردؤتةوة يوتاريك) فخرالدين تاهري (ي كوردستان نيت يةكيك بةناو لة ساييت1/6/2005 يلة رؤذ 
 كردؤتةوة سةر من و ي تونديتيايدا هيرشيك) ليرة نارؤم(  بةناونيشاينكة ثتر لة هاوار نامة دةضيت

وسةر و  لة ذمارةيةك نويكراوة و داواشي ل شكايتيبةر ئةوة هةريم لة حكومةيتي رؤشنبريوةزارةيت
 لةو شكاتة ي رؤشنبري بكةن و فشار خبةنة سةر وةزارةيتيل واينيكردووة ثشت ي خؤيي هاوِريرؤشنبري

 وة هةمان سايتةوة بالَوبكةمةية ريطة دةزامن ئةم روونكردنةوةية لليرةدا بة ثيويسيت. ثاشةكشة بكات
  .  باس كردووةي مةسةلةكةيبة ضةواشةي) فخرالدين تاهري ( كاك ضونكةهةلَة نةيةت يووشتاكو كةس ت

 نةلةدوور و نة لةنزيك ي رؤشنبري شكامت لة فخرالدين تاهري كردووة و وةزارةيتيمن بةشةخسـ 1
 ضووم سكاالَم لةسةر  ئةواني ئاطةدارتةنانةت بةيب،  ثيوة نييةي و ثةيوةندةم شكاتة نييةئ يئاطادار

 ي رؤشنبرييوةزير)  شؤرشيسام ( بةريزئةوكاتةش،  بةدرخان تؤماركرديرالدين تاهري و مانطنامةفخ
 ئةو يطة لة ري ئةويش هةر رةنطة والَت بوو كة تا ئيستا نةهاتؤتةوة ويلة دةرةوة ماوةيةك بوو

  . بووبيتةوة لةو مةسةلةية ئاطادار بؤنةيةوة لةسةر وةزارةت نووسراون بةو يوتارانة
 نووسيوة ي ثِر جنيوي بةدرخان وتاريكي مانطنامةي) 57 ( شكايةتةكةم ئةوةية ناوبراو لة ذمارةيـ هؤ2

  جيهايني و جارنامة نيودةولَةيتي ياساي بةمن كردووة كة تةشهري تاوانة بةثييو لةويدا تةشهري
 ي مايةيئةوة،  عيراقيشةوةي دنيا بة ياسا هةموو والَتايني ناوخؤي ياسا مرؤظ ومافةكاين

 كورستان نيت بالَوكردؤتةوة كة ئةوة بة  لةينامةكةرا لةطةلَ هاويهةمان وتارسةرسوِرمانة ناوبراو 
  .  كردن لةقةلَةم دةدريتي تاوانةكةو مكوِربوون لةسةر تةشهري ثيدووبارة كردنةوة

 ئيمة ية سومع فخرالدين تاهري بؤ سةر كةرامةت و كة كاكي لةبةرامبةر ئةو دةستدريذيةيـ ناكر3
  دروست و راست ويدادطا ريطة كيشةكان لةبةردةم يثيشم واية يةكالكردنةوة،  دةنط بني يبكردوويةيت

 و  ناشرين و موهاتةراتي وشةناينسةر رؤذنامةكان و بةكارهي  ناشريينيمةدةينانةية نةك وةالَم
  .  قةلَةمةكامنان حورمةيتشكاندين  و كردنيتةشهري ث
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 لة يةكترجياوازن و يةكةميان ِرةوايةو و دووةميان  رادةربِرين و تةشهريثيكردن دووشيتيزادـ ديارة ئا4
 سومعةو  لةكةدار كردينبةتايبةيت،  ديكة ثيشيل بكريت كةساين مايفي بطاتة ئةوةينابيت ئازاد، نارةوا

  .  هةر مرؤظيكن مرؤظ كة موقةدةسترين شيتكةرامةيت
ئةطةر يةكيك  عةدالةتة بةديهيناين شويين،  مرؤظة مايف ثاراستين شويينبيطومان دادطاـ 5

 و  بداتةوة يان ثةنابباتة بةر دادطاي وةالَمي شةخسي بة وةسائليان دةبيتئةوا  يكراية سةريدةستدريذ
ئيمةش ئةو ،  دانراوةي شةخسيريطة طرتن لة ثةنا بردنة بةر وةسائل لة دنيادا دادطا بؤ ئاشكراشة، ياسا

بطرآ و  ي خةلَكيسومعةلة  كةرامةت و  ريز لة ياسا و لةي ئةوةريطة مةدةنيةمان هةلَبذارد بؤية ثيم واية
 ي و ثشتطري بيتي شةخسيثةنا بردنة بةر وةسائل تةشهري و ي دذدةيب  عةدالةت بآ بةديهيناينيئاماجن

وابيت ي سيك هةبيت ثيخؤ ئةطةر كة، كة ثةنام بردؤتة بةر دادطاكات ب من ي شارستانييةلةو هةنطاوة
هةلَةية يان نا  يكاريك ثةنا بردنة بةر دادطاو ياسا  وابيتيثي،  نا ئاساييةياساييةو والَمدانةوةتةشهري ئ
 لةبةرامبةر عةدالةت و حةق و ياسا و يخؤئةوا ثيم واية ،  راستةي دةستدريذلَكردينبوو قئاسايية
  .  لة دةست دةداتي و ريزي خؤشي ناطر يلييش طويكةس شةرمةزار دةكات و كؤمةأل

 ي شةخسي كةس رقي هةنديديك يان بيانوويةك بؤ ئةوة من بكريتة ثرياتة نامب ئةو شكيـ هةرطيز راز6
 ئةو يشتةوة طواية لة ثين بةو خةيالَةِريذ ديكة بين بةهةر كةسيك ياي رؤشنبريخؤيان بة وةزارةيت

 ئيمة ي لةال زؤر تايبةيتيريز  كةي رؤشنبرييوةزير شؤِرش يكاك سام يب جةنا بةتايبةيت منةيشكاتة
 اكو ئيستا شكايت لةطةلَ تؤمةتباران كردووة كة تيثياوةتيش،  بةو كيشةوة نيةيهةيةو هيض ثةيوةنديش

  من و داواكرديني كردووةتة سةر شةخسيتؤمةتباران جطة لة وةزارةت دةستدريذ ضونكة،  نةكردوونيل
  .  دةزامنيث طا دادينونييةك ريطة قا ووةكو رؤذنامةنووسيكمنيش ، افةش تةنيا لة دةست خؤم دايةئةو م

 وةزير  كرد شكاتةكةم رابطرم تاكو جةنايبناثيشنياري برادةر يهةند  هةمووتانيـ بؤ ئاطادار6
بة وةزارةت و  ي ئاخو وةزارةت شكايةت دةكات يان نا ضونكة ناوبراو قسوري بزاندر تاكودةطةريتةوة

 باشتر بوو بة جيا شكات بكةم تاكو ي نةكرد و وام ثثةسةند رايةم بةالَم من ئةو،  نةكردووةيرةكانيشوةزي
،  جياواز بني وةزارةت لةيةكتري من و راي رةنطة راضونكة،  وةزارةت تيكةلَ نةكرينيلةطةلَ مةسةلة

 بةالَم من ص هةندآ ئيعتيبار لةبةرضاو بطررةنطة وةزارةت،  لة من فراوانتر بيتيرةنطة وةزارةت دلَ
 بة مافة ي نيوان فةرمانبةرو وةزارةتيش ثةيوةندي وةزيفيثةيوةند،  ديكة لةبةرضاو بطرمئيعتيبارايت

  . شةخسييةكانةوة نيية
  تةئكيد لة حةقيقةيتي كاك فخرالدين ثةلةيان كردو ثيش ئةوةي ذمارةيةك دؤست و برادةربةداخةوة ـ7

 ي رةفتارةكة ئةو،  كردبةكارهينان  و فشاركردن و هيرشنيبة نووسكةن يةكسةر دةستيان مةسةلةكة ب
 شةخسي ئةوةيان ثييانةوة ديارة بةمةبةسيتكيان بة ئاشكرا هةندي، نيية ي مةوزوعو رؤشنبرييمرؤظ

ةوة ئوةربطرن كة بةداخةوة من  ي خؤيان سوود لةو كيشةيةي شةخسكردووة و ويستوويانة بؤ مةبةسيت
هةنديكشيان دةيانةويت بة سوود وةرطرتن لة ثةيوةنديية ،  من بؤ سةر مايفيبيتة دةستدريذدة

 شئةو جؤرة كةسانة،  بكات واز لة شكاكةتةم ينممناضار تاكو  فشار خبةنة سةر وةزارةتوةزيفيةكةم
 لةاليةن خؤمةوة هةموو بؤية،  ماف و عةدالةتي دةستدريذكةر نةك ثاريزةر اليةنطريكردينيدةضنة خانة

،  ياسا بيت طرتين ريزئاماجنمانبا دةكةم كيشداوا لة هةموو الية. ئةو فشارو تةكليفانة رةت دةكةمةوة
  تايبةيتيهةركةسيكيش رايةك.  بؤ دروست بكةيني نةك كؤسث بكاتي خؤي ياسا كارريطة خؤش بكةينبا

خؤ ،  ئةو كيشةيةيةيينآ ضونكة وةزارةت لةدةرةوة بكاتةوةو واز لة وةزارةت  مينيهةية با رووبةروو
  تاوايندادطا يب تةشهري نةبيت ئةوا سيويةيت ئةو نويو ئةوة تاوان بيت ئةطةر فخرالدين تاهري يب
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 ياوانباريش دةرضوو ئةوا ثيم واية مرؤظخؤ ئةطةر ت. ي خؤي دةطةريتةوة مالَيبةرزبةسةردةكات و 
ن لة  كردي بؤ بةرطريفمةنديش قةلَةمةكةة شةري نووسةر بيت ور تاوانبايدذدةبيت فمةند ةشةر

ة سةرم بؤ وازهينان لة  دةكةم فشار نةخاتيرؤشنبري لة وةزارةيت اواشد، تاوانباران ناخاتةكار
  خؤيةيتضونكة كوردستان كوردستاين) . ؤليرة بِر(  نةطوتووةيكةسيش بة فخرالدين تاهري، شكاتةكةم
  .  بطريتي والَتةكةي ياساي ريزة ديكي وةكو هةر هاووالَتييةكنييةيت سةر شايبةالَم ئةرك

 
 
  كوردستان ي هةريم حكومةيتي رؤشنبريفةرمانبةر لة وةزارةيت* 
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