
 
٣١/٥/٢٠٢٢ 
 
 ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن مێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر

 اندەیراگ
 
 ەراسپارد یرەکخێر یبارێز ندارید. د رانیزەو ینەنجومەئ یالرەت ە، ل٢٠٢٢ یاریئا ی٣١ یژۆر
 یپالن داینووسەژنامۆر یکەیەنگرۆک ەکوردستان، ل یمێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن
 .اندەیراگ (٢٠٢٥-٢٠٢١) ۆڤمر یکانەماف ۆب یکوردستان یمێرەه
 
 تەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر داەکییەنووسەژنامۆر ەنگرۆک یتاەرەس ەل

 یکانەپینسەپر ەب دانیگرنگ ەیروانگ ە: لیو گوت ەکەپالن یکردنەئاماد رەس ەخست یشکیت مێرەه
 نێکرەد مێرەه یتەحکوم ەیاستڕئا ەیندبوونانەو پاب ەراسپارد وەئ یکردنێجەبێو ج ۆڤمر یماف

 یپالن یکردنەئاماد ەکردن ل یشدارەب یو دوا راقێع یمارۆک یکانەرتۆراپ ەیوێچچوار ەل
 یمێرەه ەل ەک ەویەکرا کێزمیکانیم ەل ری، ب(٢٠٢٥-٢٠٢١) ۆڤمر یکانەماف ۆب راقێع یشتمانین

 یتەحکوم یکانەنگاوەه یووەڕخستن یستەبەم ەب تێب ریگشتگ ەک تێبکر ەادیکوردستان پ
 یزگاکانەدام و د ۆب تێب رەدیتەارمیو  ەوۆڤەمر یماف یپاراستن ەیبار ەکوردستان ل یمێرەه

گونجا  یرەسەچار ەیوەنیزۆو د کانڕییەو کو مەک یکردن یارید یستەبەم ەب مێرەه یتەحکوم
 .ۆڤمر یکانەماف ۆکوردستان ب یمێرەه یپالن ەل ییەتیبر شەزمیکانیم وەئ ان،ۆیب

 
: یوت ەکەپالن یشتنڕدا یکانەنگاوەه ەب تەبارەس کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر

 ەزراوەو دام کانەتەزارەو کانەداریندەوەیپ ەنیەال مەرجەس یشدارەب ەب ەکەپالن یشنووسڕە
 راقێع یهاوکار ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن یتیەراەنێنو کەو یکانەچاالک ەشەو هاوب کانییەحکوم

 ەک ۆڤمر یکانەماف یبوار ینەدەم ەیگەڵمۆک یکانەکخراوڕێ هاەروەه کرا،ەادئام (یونامی)
 ەب شەشکێپ ەکەپالن یکردنەئاماد یدوا ژ،ێاوڕو  ینیبێت یشکردنەشکێپ ەل نیکەرەس یشەهاوب

 ەینیکاب یندامانەئ ۆیک یندەزامەر ە، ب٢٠٢١ یلولەیئ ی١٥  یژۆکرا، ر رانیزەو ینەنجومەئ
 کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێکرا و ر ندەسەپ ەکەنپال مێرەه یتەحکوم یمۆیەن

 .ەکەپالن یکردنێجەبێج یکردن یرشتەرپەس ۆب ەردراوێراسپ
 
 ،ەنگاوەه وەل کانییەتڵەوەودێو ن ۆییناوخ ەنیەال ییریو پشتگ ەکەپالن ییگرنگ ەب تەبارەس
 ەیژنیل ،ێڤجن ەل کانەکگرتووەیەوەتەن ەب رەس ۆڤمر یکانەماف ینەنجومە: ئیوت یبارێز ندارید



 یمێرەه یتەحکوم یشیستا ەریقاه ەل یبەرەع یتاناڵو یمکارۆک ەل ۆڤمر یکانەماف
 یشاندانین ۆکرد ب سفەگرنگ و ەب انیشەنگاوەه مە. ئەپالن مەئ یکردنەئاماد ەلکرد  انیکوردستان

 رەسەل یکانەزاماتیلتیئ ەب ندبوونەو پاب ۆڤمر یکانەماف یپاراستن ەل مێرەه یتەحکوم یتیەن
 ەل کانەکگرتووەیەوەتەن ەیردێن ۆڤیمر یماف ەینگینووس ەوەکید یکیەالە. لیتڵەوەودێن یئاست

و  مێرەه ەل تاناڵو ییرەگڵکونسو کان،ەکگرتووەیەوەتەن یکانەئاژانس، (ینامیۆ) راقێع
 انەییو ئاماد ەاندووەیراگ ەکەپالن ۆب انۆیخ ییریپشتگ ینەدەم یگاەڵمۆک یکانەکخراوێر
 .دایکردنێجەبێج ەل مێرەه یتەحکوم یکردن یهاوکار ۆب ەوڕیربەد

 
 یمێرەه ە: لیکرد وت ەکەپالن یکانەئامانج ەب ەیئاماژ کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر

 ینگاوەه اسای ەژۆپر کەیەو ژمار رچوونەد ەوۆڤەمر یکانەماف یبوار ەل اسای نیندەکوردستان چ
 رکارنەب مداێرەه ەل ەک ەیانیاسای وەئ یگونجاندن ەکەپالن یکانەئامانج ەل کێکیە ،ەوڕیب انیرۆز
 ەب ستیوێپ یکارێر یرەبەگرتن هاەروەه کان،ییەتڵەوەودێن ەماننامەیو پ ەوتننامەککێر ەڵگەل

 یوار ەونەو بک اسای ەنێبکر اساکانی ەژۆپر ەیوەئ ۆب کانەداریندەوەیپ ەنیەال ەڵگەل ژێراو
 راقێع یرانەنێنو ینەنجومەئ ەل مێرەه یرانەنێنو یگاێر ەل ەوەکید یکیەالەل ،ەوەکردنێجەبێج
 رەسەکوردستان ل یلەگ یکانەماف یسپاندنەچ اتریز ۆب نەیبک شەشکێپ اسای ەژۆپر نیتوانەد

 ەب تەبارەس ەکراوەئاماد اسای ەژۆدوو پر داەکەپالن ەیوێچوارچ ەل رەه راق،ێع یئاست
 ۆب شەنگاوەه مەئ نبووانێروشوەسێب یشتمانین ەیستەد یزراندنەو دام نبووانێروشوەسێب
و  دیساۆنیج یتاوان ییقوربان نیرترۆکورد ز یلەگ ە، چونکەکوردستان گرنگ یمێرەه
 .ێیەملەرۆز ینبوونێروشوەسێب

 
 ەل ەپالن مە: ئیکرد و وت ەکەپالن یکەڕۆناو ەل یباس کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر دواتر

 ۆڤیمر یکانەماف ینەنجومەئ ەک ۆڤمر یکانەماف یپاراستن یکانەبوار ەل تێکدێپ شەب (٢٧)
 یتاناڵو یمکارۆک ەل یبەرەع ۆڤیمر یکانەماف ەیژنیو ل ێڤجن ەل کانەکگرتووەیەوەتەن ەب رەس
کوردستان  یمێرەو ه راقێع یتەحکوم ەب شەشکێپ داەبواران وەل انۆیخ ەیراسپارد یبەرەع

 ۆڤمر یکانەماف یوشەر ەب تەبیتا یکانییەتڵەوەودێو ن ۆییناوخ ەکخراوێر هاەروەه ،ەکردوو
 یکیەالەل ،ەیەه ەوەروو وەل انیرنجەس چۆو تسیرا ومانیه ،ڵرناشناەنتیئ یمنستەئ کەو
 ەیناڵسا یرتۆراپ یتەبیتاەب کاتەد ەبواران وەب ەئاماژ شیتاناڵو ەیناڵسا یرتۆراپ ەوەکید
 یرتۆو راپ هانیج ەل ۆڤمر یکانەماف یوشەر ەب تەبارەس کایمرەئ ەیوەرەد یتەزارەو
 .کایمرەئ ەیوەرەد یتەزارەو ەب رەس یکانییەنییئا ییەئازاد ینیۆسیمۆک

 



 تێگرەد ۆخەبوار ل نیندەچ ۆڤمر یکانەماف ۆکوردستان ب یمێرەه یپالن ەکردنێپ ەئاماژ ینیەشا
 ،یرەگەژنامڕۆ کان،ییەو ئازاد کانییەنییئا ەکهاتێپ ن،اڵژنان و مندا یو ماف یکسانیە: ەوانەل

 کان،ەتەبیتا ییەستیداوێپ نەخاو ران،ەنابەو پ ەئاوار ،ەانیئاشت یشاندانیپۆو خ نڕیربەادڕ یئازاد
 ەل کردنیگرڕێ رکردن،ەسەستبەد یکانەندەو ناو یچاکساز ،یانیب یکارانێو کر کارانێکر

 کانەکهاتێپ وانێن ەل ەانیئاشت یانیژەوەکێپ ،ێملەرۆز ینبزرکردنێشو یشتنێهەن دان،ەنجەشکەئ
 ەل کردنیگرڕێ ،ەرانەروەدادپ یکردنییدادگا اسا،ی یرەروەس کان،ەرەسەل ەشێک ەناوچ ەل

 ەکخراوڕێ نیەالەل ەیتاوانان وەو ئ دیساۆنی، ج ەردەروەپ ،ۆڤمر ەب کردنیبازرگان
 .نجامدراوەئ ەوەکانییەستیرۆریت


