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ب  کۆمسیاری  نووسینگەی  و  یۆنامی  ڕاپۆرتەکەی  هەرێم  حوکمەتی  نێودەوڵەتییەکان:  ڕاسپاردە  ڕێکخەری  نەتەوە  نووسینگەی  ااڵی 
 یەکگرتووەکان بە هەند وەردەگرێت و سەرەکۆنەی کردەی ئەشکەنجە دەکات 

 
ڕاپۆرتێکیان   یەکگرتووەکان  نەتەوە  بااڵی  کۆمسیاری  نووسینگەی  و  عێراق )یۆنامی(  کاریکاری  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نێردەی 

ێچینە بەراییەکانی نووسینگەی ڕێکخەر وەک پاشبەند لە  لەسەر ڕەوشی ئەشکەنجەدان لە عێراق و هەرێمی کوردستان باڵوکردەوە. ت
کۆتایی ڕاپۆرتەکە و لە پێگەی فەرمی ئەلیکترۆنی یۆنامی داندراوە. نووسینگەی ڕێکخەر بەمزووانە ڕاپۆرتی تەواو پێشکەش بە یۆنامی  

 .و .کۆمسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات
 

بۆ پاراستنی ئازادییە تاکەکەسییەکان. ئەو چوارچێوە یاساییەی لە هەرێمی کوردستان   حوکمەتی هەرێم یاسا و ڕێسای تایبەتی هەیە
بەرکارە لەسەر بناغەیەکی پتەوی جێبەجێکردن بنیاتنراوە و بەرجەستەکردنیشی لەالیەن هاوتا و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان چاودێری 

 .دەکرێت
 

بەها دیموکراتییانەی حوکمەتی هەرێم لە باوەشی گرتووە. هاوکات، حوکمەتی  ئەشکەنجەدان کردەیەکی دزێو و قێزەونە و نامۆیە بەو 
نێودەوڵەتییەکان  پێوەرە  گوێرەی  بە  و  شێوە  باشترین  بە  چاکسازی  خانەکانی  و  گرتووخانە  تا  چڕکردۆتەوە  هەوڵەکانی  هەرێم 

  .بەڕێوەبچن
 

یکردنی خانە چاکسازییەکان سنووردارکراوە، بەاڵم مافی بینینی  لەگەڵ باڵوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا بە درێژایی ماوەی ڕابردوو، سەردان
پارێزەر و پەیوەندی تەلەفۆنی زەوت نەکراوە. سەرەڕای ڕێنماییەکان بۆ سنووردارکردنی سەردانیکردنەکان، لە سەرەتای ئەمساڵەوە 

هەروەها، حوکمەتی هەرێم ئامادەیە بۆ    هیچ داوایەکی یۆنامی و نووسینگەی کۆمسیاری بااڵ ڕەتنەکراوەتە بۆ ئەنجامدانی سەردانی.
  .هەماهەنگی لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان تا ڕەگ و ڕیشەی ئەشکەنجەدان بە یەکجاری هەڵبکێشرێت

 
حوکمەتی هەرێم پێشوازی لە هەر دەسپێشخەرییەک دەکات بۆ هەماهەنگی و هاوکاری، بەاڵم پێویستە یۆنامی و الیەنە نێودەوڵەتییەکان 

کار بن و زانیاری وردتر بە دامەزراوە پەیوەندیدارەکان بدەن تا بەدواداچوونەکان بە شێوەیەکی خێراتر بەڕێوەبچن، لەوانەش زیاتر هاو
 .ئاماژەکردن بەو ناوچانەی کە گوایە ئەوان تێبینیان کردووە ئەشکەنجەی تێدا ئەنجامدراوە

 
ۆڵەگەی سەرەکین بۆ حوکمڕانی چاک و پاراستنی مافی مرۆڤ.  حوکمەتی هەرێم بەرجەستەی ئەو بەها دیموکراتییانە دەکات کە ک

ڕێکارە یاساییەکان بە دروستی و لە ژێر ڕۆشنایی یاسا بەرکارەکان ئەنجامدەدرێن. هاوکات، حوکمەتی هەرێم پەیوەندییەکی بەردەوامی 
وەها پێشوازی لە هەر هەوڵێکی دۆستانە  لەگەڵ الیەنە نێودەوڵەتییەکان هەیە، بە تایبەتی یۆنامی و نووسینگەی کۆمسیاری بااڵ، هەر

 .دەکات بۆ بەرەنگاربوونەوە ئەشکەنجە
 


