
 

 
 

 ە و ە دات ە د   یمنست ە ئ   ەی ن ڵ سا   ی رت ۆ اپ ڕ   ی مەڵ و   کان ییە ت ڵە و ە ود ێ ن   ە اسپارد ڕ  ی ر ە کخ ڕێ 

٣٠/٣/٢٠٢٢ 

ت  ەوەوکرداڵب  ٢٠٢١  ڵیسا  ۆب  ۆیخ  ەینڵسا  یرت ۆاپڕ  ڵرناشناەنتی ئ  یمنستەئ  یکخراوڕێ،  ٢٩/٣/٢٠٢٢  یوتەککڕێ  ەل   دا ێیو 
ب٢٠٢١  ڵیسا  ەل  تانڵو  ەیربۆز  ەل  ۆڤمر  یکانەماف  یوش ڕە  رەس   ەخاتەد  شک یت .  ان ۆی خ  یکانەنگاندنە سەڵه  ەیرێگوەدا، 
 . ەرخانکراوەتکوردستان  یمێرەو ه  راقێع یباس  ۆب یک ێش ەب ەکەرتۆاپڕ

: اند ەیگیاڕناوبراودا    یکخراوێر  یرتۆراپ  یمەڵو  ەل  مێرەه  یتەحکوم  ەل  کانییەتڵەوەودێن  ەاسپاردڕ  یرەکخڕێ  یبارێز  نداری. دد
ل  یخۆبارود  ەل  کانەنیەال  مووەه  یشتنەیگێت  ەگرنگ و    ییاسای   ەیوەوونکردنڕ  نگاندن،ەسەڵه  یماەبن  رەس ەکوردستان 

 .تێورد ب ەیوەکدانێل

  ی تاەرەس   ە: لیرابردوودا وت  ڵیدوو سا  ەیماو  ەل  بوونەه   مێرەه  یتەحکوم  مەردەبەل  ەینگانەئاست  وەئ  ەیبارەل  یبارێز   ندارید
  یندروستەت  ی پاراستن  ۆب  تەکوردستان، حکوم  یمێرەه  یتەحکوم  ش ێپ  ە خست  ی رۆز  ینگەئاست   ناۆڕۆک  یتاەپ  ٢٠٢٠  ڵیسا

پاراستن   ەتاکەپ  ەیوەبوونەن  واڵب  ۆب  رەب  ەتێبگر  ک ێکارێر  ندەچ  ەیوەبوونۆک  یزان  یستیوێپەب  یگشت  ان یتڵهاوو  یانیگ  یو 
ل  یرەماوەج  شەوانەل بکات.  م  نووسەژنامڕۆ  چیه  شداەوەئ  ەڵگەسنوردار   نا ۆڕۆک  یس ۆری اڤ  رەبە ل  ٢٠٢١  ڵیسا  ەل  کیەای دیو 

 کان ییەچاالک  رەگەم  ، ەندراوە و چاالکوانان دان  نووسانەژنامڕۆ  یکار  رەس ەل  ک ێند ەو ب  تۆک  چی. هە کراوەسنووردار ن  انیکانەکار
 . ییاسای یتر یکییەلکارێشێپ انی  اندنڕناوز ۆیه ەببن

س   یمێرەه  یتەحکوم  یکانییەتڵەوەودێن  ەراسپارد  یرەکخێر ئازاد   نووسانەژنامۆر  یوشەر  ەب  تەبارەکوردستان    ییو 
لیوت  ینووس ەژنامۆر س ٢٠٢١  ڵیسا  یمەکیە  ەی وینە:   ینووسانەژنامڕۆ  یکای ندەس   نیەالەل  یلکارێ شێپ  یتەمۆت   کیەو    یدا، 

لەمارکراوۆت  ەوەکوردستان  ەی وەرەد  ەونەکەد  ەک  ەانداوی ووڕ  ەناوچان  وەل  کانییەلکارێشێپ  ەل  ەد  ەل  اتریز  شداەوەئ   ەڵگە. 
 یندانەکارم  نیەالەل  ٢٤کوردستان    ەینگینووس   کا،یندەس   یرتۆراپ  ێیپەدا، ب٢٤/٦/٢٠٢١  ەل   ەنموون  ۆ. بەوەکوردستان  یمێرەه
 ی کردنڵووماڕ  رەس ەل  رکووکەک  ەل  یت  ڕئا  نێئ  یکێمیدا ت١٠/١/٢٠٢١  ەل  ها،ەروەداخرا. ه  ەاویسور  یتەڵژهۆر  یباکور  یمنەئ
 ام ەیو پ  ە دێو سپ  ووداوڕ  یکانڵەناە. کرکرانەس ەستبەد  ک ێ رێکاتژم  ندەچ  ۆ ب  ەکەشار  ەل  ستیوێپ   ی گشت  یتگوزارەخزم  یبوونەن

 . ەناوچان وەل ەوە تەبوون یلکارێشێپ یووەڕووبڕ اندنەی اگڕ یتر یزگاکانەد ەل ک ێندەو ه



 

 
 

 ەوەروو  مەل  کات،ەد  نووسان ەژنامڕۆ  یماف  یرێچاود  ەک  ۆتری م  ی رەنتەس   ەی وەئ  ە خست  یشکی ت    داەیکەمەڵو  ەیکید  ی کێ ش ەب  ەل
  ە ب   راوردەب  ەب  بوونیز ەداب  رچاوەب  یکەیەژڕێ   ەب  کانییەلکارێشێپ  ٢٠٢١  ڵیسا  یتاەر ەس   یمانگ  نجێپ  ەل  ەک  ەداو  ەوەب  ەیئاماژ

 .٢٠٢٠ڵیسا یتاەر ەس  یمانگ نجێپ

 ی کار  ەب  انییندەوەیپ    وانە: ئیوت  ەکراوێپ  انەیئاماژ  دا یمنستەئ  ەیکەرتۆاپڕ  ەل  ەیسانەیک   وەئ   ەیبار  ەل  یبارێز  نداری. دد
چاالکوان  ینووس ەژنامڕۆ لییەن  ەوییەو  ل  داەوەنۆڵیکێل  ی ناغۆ ق  ەل  وو،یەڕخرا   انیدژ  ەک  ەیرانۆز  ەگەڵب  وەئ  رەرامبەبە.    ە و 
ب  یشتنیدان دان  ەدادگادا  بیئاشکرا  وردەناو  کانداەتەمۆت  ەان   یمێرەه  ی تەحکوم  یمەڵو  ەل  کانەسەی ک  یکانییەاسای  ییەکارە. 

ب  ییتاۆک  ەل  ەک  ،ەوەت ەوونکراوڕ(  ینامیۆ)  راقێع  یکاریهار   ۆب  کانەکگرتوویە  ەوەتەن  ەیردێن  یرتۆراپ  نییدوا  ۆکوردستان 
 .`ەویەوکرااڵپار ب ڵیسا

  ی سوور  یخاچ  ەیتیمۆک  ەڵگەل  یوتنەککڕێ  مێرەه  یتە:حوکمیگوت  کانییەتڵەوەودێن  ەاسپاردڕ  یرەکخڕێ  دا،ی کانەقس  ییتاۆک  ەل
  کان ییەچاکساز  یرەنتەو س   یندانیز  یواوەت  یردانەس   ەیەه  ۆیناوبراو ب  ینیەال  ەکەوتنەککڕێ   ەیرێگو   ەو ب  ،ەیەه  یتڵەوەودێن

  یتاەرەس   یمانگ  نجێپ  ەل  ینامیۆ  ،ەوتنەککڕێ  مەئ  ییشناڕۆ   رێژ  ە. لەدراوێپ  یردانە س   یتۆڵەم  مانەه  شیینامیۆ.  مێرەه  ەبکا ل
 .ەنجامداوەئ یندانیز ٦٠ ەڵگەل ی وتنەکێو چاوپ ەکردوو یکانییەزاچاکس یردانەجار س  ١٤، ٢٠٢١ ڵیسا


