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 ەیسۆ پر  ەك كێر ۆ جەب ت،ێزر ەكوردستان دابم یمێر ەه یانڕ حوكم ەیبناخ رن ێدۆ م یكێمەستیس ەب ەك ەیەو ەل انیچاو  مێر ەه یكەڵخ

 عدا،یواق ەل مەڵ .  بێ بكر  ەستەرجەب داێت ێتڵیكوا نیباشتر  یرجەخ نیمتر ەك ەو ب ێئاسان ب ،ێكارا ب ێییجۆ خ یتەحكوم یئاست ەل یانڕ حوكم

 ەتەبوو  نجامداەدوا ئ ەو ل ەكراو ێپ یكڕێنا یكەیەشەگ داڵسا 27 ەل ەك ەنۆ ك یراقێع یه مێر ەه ێییجۆ خ یتەحكوم یمەستیو س رەكەیپ

وا  ستاداێئ ەل تەنانە. تێ كر ەد ێپ ی كار  وامەردەب ەكەمەستیس شتاێه یچەك ش،یكانیەموكورتەك ی ربار ە. سز ڵۆ ئا یو گرفت ەشێك ەیرچاو ەس

 یماەبن رەسەل دا،ەوتار  وە.  لكانەر ۆ كێگر  ەل ەكێكیە ۆی خ رەه ەك ێ كر ەد زگاكانێپار  ینەنجومەئ یبژاردنەڵه ینجامدانەئ ەل ەلەپ

 یتەحكوم ی ر ەكەیپ ەیو ەژتنڕێو دا ەبژاردنەڵه وەئ یدواخستن ی از یشنێ(، پی ر ێ)م استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  یتوتینستیئ یلەسەروتێت یكەیەو ەنیژ ێتو 

و  نداێجەئ ی روو ەس ەكات بخات نیزووتر  ەب ەتەباب وەئ مێر ەه یمانەرلەپ ەك ەیدێئوم وەب ،ەكراو  ەیكیەاسای ەیو ەمواركردنەو ه ێییجۆ خ

   .یكانەاتیو ەولەئ

  یانڕ حوكم یهجەن ەل تیەز ەركەم

 ەل رەجا ه ن،ەبك زگاكانێپار  ی ر ەنتەس ەكراون روو ل جبوورەو بچووك م ەور ەگ ینیتۆ ر  ی كار  ینجامدانەئ ۆب انیتڵهاو  مدا،ێر ەه ەل

 ەیو ەر ەدەو ناردن ەو ەو گواستن زراندنەو دام جەح ۆب رگرتنەو  یندەزامەو ر  رتۆ پاسپ یركردنەد ەگاتەتا د ەبگر  ەو ەكێلیئوتومب یماركردنۆ ت

 مێر ەه ەیكەوتنخواز ەشكێپ ەكەڵخ یخواست و ئامانج ەڵگەل یانڕ حوكم یهجەن ەل تیەز ەركەم ەیر ەدەبەرادەل ەئاست وە.  ئرانەرمانبەف

  .ێناگونج

 ی ر ەيكە. پوهەتەكراونڕ چ كانداەزير ەو  یستۆ و پ تەزار ەو  ەل ياردانڕ ب یكانەتەڵسەد ەیربۆ ز  م،ێر ەه یانڕ حوكم یياسا و عورف ێیپەب ەار ید

 وامەردەب كانەزير ەو  یتەسياس ێیپەب تەڵ سەد ەیو ەكردنۆڕ . شەشاو ێك مداێر ەه یرتاپاەبه س يانڵبا فراوانەبنك یمەڕەه كەو  كانەتەزار ەو 

 كردنداەڕێو كارب بردنەو ەڕێب یتينۆ ر  ەل كانەتەزار ەو  ەیخوارتر.   لوتك یكانەزراو ەدام یالوازكردن ۆی ه ەتەو بوو  ەزيندايەو داب زينەبەڵه ەل

 وون،ڕ نا كانیەو ناح زاەو ق زگاێپار  یئاست ەل یتەبیتاەب ت،ەحكوم یكانەرگانۆ و ئ تەزار ەو  مەرجەله س كانەتينۆ ر  ەیچكێنقوم كراون. ر 

 ستاێئ یمەستیس ،ێیەپ وە.  بیيتڵكوا یكردنۆڵو بنك كانەتەخزم یهاكردنەو گرانب انیوسانەڵ ه ۆی ه ەتەو بوون اون ڕ كدابێل  انەیو  وەڵ كێت
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و  ی توانا ئابوور  ەل نانێرهەبەو و  كانیەتگوزار ەخزم یشكردنەشكێپ ەل ارڕیب نەخاو  ەببن كانێییەجۆ خ ەتەحكوم ەك ەیو ەل ەگر ێر 

   .انیگاكانەڵمۆ ك ەیكهاتێو پ یافجوگر  یسروشت ێیپەب انیكانۆییەمر 

  مەستیو س اسای ەیشێك

 كردنیینماێر  یتەڵسەد كەڵێمۆ . كركردەد ی 2009 ی( 3) ەژمار  یكوردستان ياسا یمێر ەه یمانەرلەپ ،ەشانێك ەر ۆ ج وەئ یركردنەسەچار  ۆب

و  ەو ەكردنییالسا ەب مێر ەه ەیكیەاسای.  كردیار ید كانیەو ناح زاەو ق زگاێپار  یئاست ەل ردراوێبژ ەڵه ینەنجومەئ ێس  ۆب یكردنیر ێو چاود

)إقليم(.  مێر ەه ەتەكراونەن شتاێه ەك ركراەد ەراقيانێع زگاێپار  وەئ ۆب ەك ژرا،ڕێدا 2008 ڵیسا ی(21) ەژمار  ەیكیەراقێع اساي یكردنیپۆ ك

 ەدرابوون ستوورەد ێیپ ەب ەك ەیتانەڵسەد وەل رۆ بگرن و ز  ەكید یزگاكانێپار  یمبوونێر ەهەب ەل ەگێر  ەك بوو ەو ەئ یش یركردنەد ەل ستەبەم

 ستیو ێو پ دروابوو ەن مێر ەه یانڕ حوكم یمەستیس ۆب یراقێع ی(21) ەژمار  یاسای ،ەواتە.  كراقیع یباق یزگاكانێپار  ەنەاندیبكوردستان  یمێر ەه

  .ەو ەتێبكر  ییكتومت السا بوو ەن

 ەل كانیەو ناح زاەق یكانەنەنجومەئ ێ . جار بوو ەن كردنێجەبێج یلیقاب ەو ەژ ۆ ر  مەكیە ەل مێر ەه ەیاساكی ەك یملاندەس شیزموونەئ ۆخ

 كنێبپ انیكانەئامانج یانتوانەین ەو ەر ۆ ز  ییاسای ەو بگر  ییو دارا ێڕی كارگ ەیشێك رەبەل شیزگاكانێپار  ینەنجومە.  ئدرانەن نجامەئ ەو ەتەڕەبن

 كراون ەارنید یروون ەب مداێر ەه ەل زگاێپار  ینەنجومەئ یكانەتەڵسەد یوداەم ەنموون ۆ. بننیبب دایانڕ حوكم ەیسۆ پر  ەل ۆوتەئ یكۆڵێر  انەیو 

 یكردنیر ێو چاود انیكانییەنماێكار و ر  ی كار ێر  یركردنەد ۆب كانەنەنجومەئ ی. تواناون ەكەد كیەر ەب تەو حكوم مانەرلەپ ەڵگەو ل

و  ز ڵۆ ئا تەحكوم ەینیو كاب زگاێپار  ینەنجومەئ ەڵگەل زگارێپار  وانێن یكانیەندەو ەیپ ەك ەیو ەل ەجگێب شەوانە. ئەسنووردار  كردنێجەبێج

 مەڵ ب نیکدیە ی ر ەواوكەت كانيانەكار  ەك نەه اوڕ كدابێل ەیبۆ و ه شەو ب یتەرايەبەو ەڕێب كەڵێمۆ ك زگاشداێپار  ی ر ەكەیپ وێن ە.  لەیەشێك ڕپ

و  مقامیو قا زگارێپار  ییو دارا ێڕی كارگ یتەڵسەد نجامداەئ ە. لكاننەتەزار ەو  ەب رەس ۆوخەراست انەیربۆ ز  یتیەعەرجەو م ێڕی كارگ ەیچكێر 

  .نەكەد كانەتەزار ەو  ەروو ل ۆوخەراست انیكانەكار  ەل رۆ ز  ۆب انیتڵهاو  شۆیەب ،ەو ەتەماو  ییسنووردار  ەب كانیەناح ی ر ەبەو ەڕێب

 ەو ەتەڕەبن ەل مێر ەه ێییجۆ خ یتەحكوم ەويستێپ ۆیەناكات، ب ماریت یانڕ حوكم یردەد مەستیس ی ر ەكەیپ ەیانیشەرووك ی ستكار ەد ەك ەار ید

 ڵیماۆ خ یكێدروومان ەب مێر ەه یمەستیس ەیو ەژتنڕێدا ەك ە. گرنگەو ەنێبكر  شەداب كانییەو دارا ێڕی كارگ ەتەڵسەد اسای ەو ب ەو ەتێبكر  ەناسێپ

 وتوو ەركەس یلێدۆ م كيداەر ەد یجيهان ەل ەار ی.  دەكید یتانڵو  انەیو  راقێع یباق ی ر ەكێچاول ێبەو ب ڵیكاۆ ل یتێندەتمەبیتا یچاوكردنەر  ەب ،ێب

 ی كولتوور  م،ەسيست یكردنەشەگ ی ژوو ێم ،یتەيەڵ مۆ ك ەیكهاتێپ ەگونجاو بن چونك مێر ەه ۆب ەني رجەم مەڵ ب ەو ەالساييكردن ۆب رن ۆ ز 

 ەیديك یكێتڵو  موو ەه یه ەجياوازن ل رۆ ز  مێر ەه یكانەشێك یر ۆ و ج ەو ەبیركردن یتەقليەو ئ كانەسياسي ەشێو هاوك تەيدينام بردن،ەو ێر ەب

 .ەو ەنزيك و دوور 

 ەبناخ یردەب ەتێبب زاەق

 داێیو ت ەكراو  ێییجۆ خ یتەحكوم ۆب ڵیماۆ خ یكێلێدۆ م كەو  یڤرناتەتەڵئ یكێر ەكەیپ ی از یشنێ{ پ1} ی ر ێم یتوتینستیئ ەیو ەنیژ ێتو  نییدوا ەل

 رەسەل ێییجۆ خ یتەحكوم یكانەگۆڵەك مەرجەو س مداێر ەه ەل یانڕ حكوم ەیدار یئ ەیكیەتەڕەبن ەكیە ەتێ( بكر ەچكۆ )شار  زاەق ەك ەهاتوو 

 نجامەئ ۆب انیكانیەتگوزار ەكار و خزم مەرجەس اندایزاكانەق ەل انیتڵهاو  ەك ەیەپینسیپر  وەئ یماەبن رەسەل ێیەنو  ەناسێپ وە.  ئتێبنر  ادیبون

 ەتێبدر  كردنێجەبێج یكانەركەو ئ ییو دارا ێڕی كارگ یاردانڕیب یكانەتەڵسەد ەیربۆ ز  ،ە. واتزگاكانێو پار  تەزار ەو  ۆب ەو ەانەڕ گ ێبەب تێبدر 

   .رووترەو س زگارێپار  ەتێبدر  كردنیتیەراەو راب نگردنەماهەه یركەئ اینەو ت زاكانەق

)قانون  1969 ڵیسا ی( 159) ەو ژمار   2009 ڵیسا ی( 3) ەژمار  یاسای ەیو ەمواركردنەه ەب انیويستێپ ەانیتەڕەبن ەانكاريۆڕ گ وەكه ئ ەديار 

 یتەحكوم ینگەماهەه ی ناو ەب كەزگايەد شدایزيرانەو  ینەنجومەئ یئاست ەل ێ كر ە.  دنیقورس ن ی كار  شەوانەئ ەك ،ەیەإدارة املحافظات( ه

 یكانەتەڵسەد وانێن ەل كردنيانێجەبێياساكان و ج ینگكردنەماهەه ۆب تێب كێپ زاەشار  كەڵێمۆ ك ەل ەك ،ێ املحلي( دابنر  كم)الح ێیجۆ خ

   .ەو ەلوتك یتەحكوم یله ئاست كانيشەييێجۆ خ ەتەحكوم ی كاروبار  یدواداچوونەب ۆو ب كانداەريەو دادو  كردنێجەبێياسادانان و ج
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 نەنجومەو دوو ئ بژاردنەڵه كەي

 وەئ ۆب كێر ەنێنو  كیەیەناح رەه ی سنوور  ە. لێب زاەق ینەنجومەئ ۆب شیو ەئ ت،ێبدر  نجامەئ بژاردنەڵه كیە اینەت ودواەمەل ێ كر ەد

 ینەنجومەئ یتێو ڕەشێپ ەك شەیەركردەدوو س وەئ رە. ه نێبكر  شانیستنەد كۆ ر ەس ی گر ێو ج كۆ ر ەو دواتر س تێردر ێبژ ەڵه ەنەنجومەئ

   .تێب كێپ زاەق یكانەنەنجومەئ ەیركردەس ەل زگاێپار  ینەنجومەئ ە. واتزگاێپار  ینەنجومەئ ەل ندامەئ ەببنكاتدا  مانەه ەل نەكەد زاەق

. ێبەد داێت یكانیەزاەو ق یەناح مەرجەس ی ر ەنێنو  انەیكیە رەه ەك ەو یەكا ەنێد زێهەب ینەنجومەدوو ئ بژاردنداەڵه ەیسۆ پر  كیە ەل ،ێیەپ وەب

 كانڕەو چ ەور ەگ زاەق یندەناو  ێ شكر ەناكات. د كانیەناح ینەنجومەئ ۆب مەهێس یو ه زگاێپار  ینەنجومەئ ۆدووم ب یبژاردنەڵه ەب ستیو ێپ ەوات

 ،ەو ێش مانەه ە. بێب انیشتوانیدان ەیژ ێر  ێێپ ەب زاداەق ینەنجومەئ ەل انیكانەر ەنێنو  ەیژمار  تاەه یەناح ێس  انیدوو  رەس ەنێشكر ەابد

 ینەو خاو  ۆخەربەس ی دار یئ ەیكیە ەتێبب انەیكیەر ەو ه زاەق ێس  انیدوو  رەس ەنێشكر ەداب شیزگاكانێپار  یكانەور ەگ ەشار  ی ر ەنتەس ێ كر ەد

    .ێبەد شتوانیدان ەیكەگونجاو  ەژ ێر  ێیپ ەب زگاداێپار  ینەنجومەئ ەل كانەور ەگ ەشار  یرانەنێنو  ەیژمار  ەو ە. بایجەب یكێنەنجومەئ

 ەب ردراوانێبژ ەڵه ەل كێشكر ەل یزراندنەدام یاتیجەل ەچونك ەو ەتێكر ەد مەك شیر ۆ ز  یكێكانەڵخ ەیمووچ یرجەخ ،ەلێدۆ م وەب ەباس یانیشا

 ەكید یوانەو ئ نەكەد رخانە( تمی)فولتا ی واو ەت ەب انۆیخ یكات زاكانەق ینەنجومەئ یكۆ ر ەس ی گر ێو ج كۆ ر ەس اینەت ت،ەبیتا ەپل ەیمووچ

  .نەكەد نەنجومەئ ۆ( كار بمیكات )پارتا ەیو ین ەب

 مقامیقا یزراندنەو دام نەنجومەئ ەیكهاتێپ

 یتیبر  ەكید یوانەبن و ئ ردراوێبژ ەڵ( ه٣/٢) انەینیر ۆ ز  انەیبن، و  ردراوێبژ ەڵه زگاێو پار  زاەق ینەنجومەئ ردوو ەه یندامانەئ مەرجەس ێ كر ەد

 ندامە( ئكانداەر ەبەو ەڕێب وانێن ەل یخول ی واز ێش ە)ب یەناح ی ر ەبەو ەڕێو دوو ب مقامیقا زادا،ەق ینەنجومەئ ەل ،ەنموون ۆ. بكارانێجەبێج ەبن ل

 ۆب یەتێندامەئ ەر ۆ ج وەبن.  ئ ندامەئ یخول ەب یەناح ی ر ەبەو ەڕێو دوو ب مقامیو دوو قا زگارێپار  ێ كر ەد زگاشدا،ێپار  ینەنجومەئ ەبن. ل

سوود و  انەیكیەر ەو ه نەه شەكید ەیبژارد ،ەتەبەڵ. هەگرنگ رۆ ز   زموونەئ یبوونەكەڵەو ك ی ار یزان ۆڕیوگڵو ئا ەمتمان یپرد یوكردنەپت

 .نێبكر  چاوەر  یوورد ەب ێبەو د ەیەه انۆیخ یانیز 

 یگرنگ مقامیقا یزراندنەدام ێبەد مەڵ ب ت،ێبكر  ی ستكار ەد انەیو  ێنێبم ستاێئ یه كەو  ێ كر ەد زگار،ێپار  یزراندنەدام یزمیكانیم ەب تەبار ەس

 یكێیەبركێك ەو ل ڤی یس  ێیپ ەب انەیو  ت،ێبكر  شانیستنەد زاداەق ینەنجومەئ یكانەردراو ێبژ ەڵه ەندامەئ وێنەل شیو ەئ ێ كر ە. دتێبدر  ێپ ی اتر یز 

 ۆب ێب ێ ركو ەه ەل هاتوو ێل ی ر ەراب ەك نەنجومەئ ەداتەد تەرفەد انییدوا ەیو ە.  ئێ ندر ێزر ەدابم زاەق ینەنجومەئ یرشتەرپەس ەب داەكراو 

 كێر ۆ جەب ،ێب زاداەق ینەنجومەئ یتەڵسەد ەل اینەت مقامیقا یدانان و الدان ەك ەگرنگ رۆ . ز ێنیبب ێل ەیور ەگ یو سوود ێنێب ەیكەچكۆ شار 

ناو  ە.  لەو ەنگدانەد ەتێبخر  مقامیقا ەب ەمتمان ەیو ەندنەس انی ەو ەدانێپ ەبكات ك زاەق ینەنجومەئ ەداوا ل ێبەه ۆی ب اینەت زگارێپار  ەك

  .نەداوا بك مانەه ەك ێبەه ندامانەئ یكێیەس ۆب شداینەنجومەئ

 ێییجۆ خ یتەحكوم و ێن یكانەتيەرايەبەو ەڕێب

 ەبكات.  گرنگ ەتێئاو  كنزيكێل ەیو ێو هاوش ەهاوپيش ەیبۆ و ه شەب ەك ەو ەنێكبخر ێر  كێر ۆ جەب كانیەزاەق یئاست یكانیەتیەراەبەو ەڕێب ێ كر ەد

 یويكردنڕەيەپ ەبن ب ستەيو ەپ ەو ەكانيانەييەپيش ۆڕیەپسپ ی بوار  ەل مەڵ ب ێبەه انۆیخەربەس یو داراي ێڕی كارگ یتەڵسەد كانەر ەبەو ەڕێب ەك

 ەینێئاو  كانیەتیەراەبەو ەڕێب ەیناكات ژمار  ستیو ێ. هاوكات پكانەدار یندەو ەیپ تهەزار ەو و  انەیزگاكێو پار  زاەق ینمايێو پالن و ر  ژستراتی

 ەیبۆ و ه شەب نیرتر ۆ ز  یتیەراەبەو ەڕێب ەیژمار  نیمتر ەك زاداەق یئاست ەل كوەڵبن. ب ەلوتك یكانەرمانگەو ف ەستەو د تەزار ەو  مەرجەس

 .بگرن  ۆخەل ندەتمەبیتا

 رێژ ەل كانەنديدار ەيو ەپ ەتگوزاريەخزم ەبۆ و ه شەب كەڵێمۆ ك ەك تێندر ێ( دابهكانەهاتێو د یوانەشار  یتەرايەبەو ێر ە)ب ێ كر ەد ،ەنموون ۆب

 ەو ەنكردنێخاو  با،ەكار  ،ەڕۆ (، ئاو، ئاو ۆ)تاپ ەر ەخانوب یماركردنۆ ت ەیبۆ ه ،ەو ەدانكردنەو ئاو  ێجەنيشت ی:  پالنەوانەل وه،ەبكاتۆ ك ترداەچ كەي

(، یناوشار )پاس و تاكس  ەیو ەو چاككردنيان، گواستن كانەهاتێشار و د یكانەو پرد گاێر  پور،ەڵەو ك وارەئاس كان،ەو خاشاك البردن، باخچ

 یرجەخ یدانیڕۆفەو ب كردنینگەماهەپالندانان و ه ەیشێك ەڵێمۆ ك ەو ەب.  جاوز ەت یليس ۆ و پ ۆهاتوچ یماكانێه ياندن،ەو گ ەستۆ پ
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 وە.  بەو ەنێندر ەكەنەڵه ەو ەكانەتيەرايەبەو ەڕێب یانڕ كدابێو ل یپالنێب ۆی ه ەب مەو چوار  مەيێس ی جار  ۆب كانەقامەش ر.  چيتەو ەتێمبكر ەك

 ۆیە. بتێبەد زاەق ینەنجومەو ئ مقامیقا ی ر ێچاود رێژ ەو ل ێبەد ۆخەربەس ەو ییەو دارا ێڕی كارگ ی روو ەل زاكانەق یوانەشار  ی ر ەكەیپ ،ێیەپ

 ەو ەتەڕەبن ەل كانەوانيەشار  یگشت یتەرايەبەو ێر ەو ب كانەور ەگەشار  یوانەشار  یتەكايۆ ر ەو س یوانەشار  ینەنجومەئ ەك تێكر ەد

 .ەو ەنێشكر ەداب كانەو ناحي زاەق رەسەب كانيانەر ەرمانبەو ف ەو ەنێندر ێشەبو ەڵه

 ی بوار ەل ەبۆ و ه شەب ندينەچ  یكانەكيڵچا ەیو ەكردنۆ ك ۆب ێ ) دابنر كانەتيەايۆڤمر  ە(كاروبار  ۆب كەتيەرايەبەو ەڕێب ێ كر ەد ،ەو ێش مانەه ەب

 ی ر ێچاود ت،ەتايب ی ر ێخانمان، چاود نفالكراوان،ەو ئ هيدانەش ،یتەيەڵ مۆ ك ی كاروبار  وقاف،ەو ئ كانەئايني ەالوان، كاروبار  ،ی شنبیر ۆ ر 

   .و چاپكردن ياندنەراگ كاران،ێكر  یركردنەبەستەد ندامان،ەمئەك

 ۆب ەرنامەب ەستاو ێئ ەل ێ كر ەد مەڵ ب ،ێ كر ەد یدەب داڵیكاۆ ل یئاست ەل یتیەراەراب یزموونەو ئ ەژمار  ەل ڕیموكو ەك ستاداێئ ەل ەار ید

 ردراوێبژ ەڵه ەستۆ پ مەرجەس ۆكانديدكردن ب ۆخ ۆب رجەم  ەستیو ێ. هاوكات پێ بكر  ەئاماد رانەراب یكردنەردەرو ەتواناكان و پ ەیو ەرزكردنەب

  .تێژر ڕێداب ەو ەكاريەوورد ەب كانەر ەبەو ەڕێو ب ەناحي ی ر ەبەو ەڕێقايمقام و ب یكاركردن ی ر ەبێر  ەو  ،ێ دابنر  كانەزراو ەو دام

 زگاكانێپار  ی ر ەيكەپ ەیو ەژتنڕێدا

 ینگەماهەه ۆڵیر  اینەبن و ت زاكانەق یكانیەتیەراەبەو ەڕێب ەینێئاو  ەك بنەه یتەرايەبەو ێر ەب مەك یكەیەژمار  ێ كر ەد زگاشداێپار  ی ر ەيكەپ وێن ەل

 یكانیەتێر ەو راب ەییلوتك یەژ یسترات ە: كار ەل ێ كر ەسنووردار د زگاێپار  یئاست یكانەتيەرايەبەو ەڕێو ب زگارێپار  ۆڵیر  ەيێپ وە. بننیبب ی ر ێو چاود

و  یمنەئ یتێار یرپرسەب ؛ی تگوزار ەو خزم ی ئابوور  یكانەر ەكتێس ۆب زگاێپار  یئاست یريەرتاسەس ی و پالن و ستراتیژ  یس ۆڵەپ یژتنڕێدا كەو 

 ۆب یكەر ەو د یكەناو  یئاست ەل بيكردنۆ خوارتر؛ ل یكانەتيەرايەبەو ێر ەو ب تەزار ەو  وانێله ن نگيكردنەماهەه زگا؛ێپار  یئاست ەل وتنەاكیفر 

و  یكەناو  ی ر ێچاود یكانەميكانیزم یكاراكردن ەیگێر  ەل كانەتيەرايەبەو ێر ەب ی كار  یو كاراي یتڵیكوا ەبوون ل نياڵزياتر؛ د ینانێرهەبەو  یشانێراك

   .ەو ەپرسينێو ل نگاندنەسەڵو ه دواداچوونەب

  كانەوتەستكەد

 ینانێو داه تینۆ ر  ەیو ەمكردنە: كەوانە. لەو ەكاي ەتێد مێر ەه ۆكاتدا ب كەي ەل وتەستكەد كەڵێمۆ ك ،ەازكراو یشنێپ ەيەو ەكخستنێر  وەئ ێیپەب

 تەحكوم وانێن ەیمتمان ەیو ەدروستكردن ت؛ەحكوم ی واو ەو ت ەناحي ی ر ەبەو ەڕێقايمقام و ب ۆب تەيبەه ەیو ەانێڕ گ ؛ەر ەنجەپ كەي ەیسۆ پر 

 یكردنەسەچار  ؛یريێچاود یمەسيست یو كاراكردن كانەتيێرپرسيار ەو ب تەڵ سەد یزاندنەداب ەیگێر  ەل ییڵەندەگ ەیو ەمكردنەك ؛یتڵو هاو 

 یيتڵكوا یباشتر كردن ۆی ه ەب كانەهاتێو د زاەق ەیو ەئاودانكردن كان؛ەتەزار ەو  یرانەرمانبەف ەیو ەشكردنەو داب ەلوتك یوسانەڵ ه ەیشێك

  ژيان.
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 یو كاراكردن ێییجۆ خ یتەحكوم ی ر ەيكەپ ەیو ەژتنڕێ: داڵیماۆ خ یكێدروومان ەب تەزيەركەالم( 2019عەالئەدین )ر دالوە بەکارهێنانی وەکو سەرچاوە.

 28، ژمارە 4، سەرنجی سیاس ی. بەرگی  كانەنەنجومەئ

 .وتی مێری بنیئەم بیرو رایانەی لەم بابەتەدا خراونەتەڕوو بیروبۆچونی نوسەر خۆین و مەرج نیە کە بیروبۆچونی ئینستیت

  


