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 یگشت یشتێبانگه      

 ی ژهۆپر یر نده ته( GP.24-2021) ژماره/ینێنه ی وه مكردنه كه

 [ یكفر/  یسپ  ئاوه ی هیناح  له  پخانهۆت یگوند ۆبا ب كاره یاندنی گه] 

  كراوه یشتێبانگه/  ینێنه ی وه مكردنه كه

 

 ن هیال  له  كراوه ئاماده  كه,    هی هه  وه ره سه یناوبراو ی ژهۆپر یر  نده ته  كه  وه نهی كه ده اكانیمپانۆو ك ر ندهێ  ل م به رجه سه یئاگادار •

 یشدار به یزوو س ئاره ركه هه,  تێكر رج ده با خه كاره ی%(8) یتداها ی ر بودجه سه  له,   ( یكفر یبا كاره یشكردن دابه یت هیرا به وهڕێ به)

(  24)   كه ژهۆپر یكردنێج به ێج ی ماوه.  ر  نده ته یرگرتن وه یست به مه بكات به مان كه دارهیئ یوانید  له یاریرێژم.ب یردان با سه  هی هه یكردن

 .ژڕۆ نجێفتا و پ حه

 

 ۆب  هی كراوه  كه تێكر ده( 7312) ڵیسا(  7)  ژماره كان هی یحكوم  سته بهێگر یكردنێج به ێج یینماێر ێیپ به  هی یگشت  وه ردنهمك م كه ئه•

 .ر  نده ته یكاران ش شكهێموو پ هه

(              7371/  17 / 15  ممه شه ێس)  یژڕۆكات تا  ده ێست پ ده  وه ه( 7371/ 11/ 03  ممه شه ێس)  یژڕۆ  ر له نده ته یرگرتن وه•

  وه تهڕێ ناگه  كه  تێب ده ناریست د شه(  23,333)  ر به رامبه به انیرم گه ی دارهیئ  له ڕۆ وهین ی(  11:33) تا  یانی به  ر له سه ی(  9)  رێكاتژم

 . تێچ رده ده ۆب ی كه وه م كردنه كه  كه ی سه و كه ئه ۆیست ئه  تهێو كه ده  هییم ئاگادار ئه ی وه وكردنهاڵب  ێیكر  وه ی كه نه خاوه ۆب

 یئاشكرا كردن یژڕۆ  وه تێب ده ڕۆ وهین شێپ ی( 11:33) رێكاتژم(  7371/  17/  14  ممه چوار شه) یژڕۆر  نده ته ی وه انهڕ گه یدوا كات•

 .دواتر یژڕۆ ۆب تێخر دا دوا ده یرم فه یپشوو یكات  له  وه تێب ده ڕۆ وهین شێپ ی( 11:14)  رێكاتژم  ژڕۆمان  هه  ر له نده ته

 .بكات  كه ره نده ته یكان گهڵ به یری سه یشدار به ۆب اریر خواز نده ته ینڕیك شێپ تێكر ئه•

 یاركاروب/                    انیرم گه ی دارهیئ یردان توانن سه ده  كه ژهۆپر یر نده ر ته سه له  ك هی وه وونكردنهڕو  اریر پرس هه ۆشداربوان ب به•

 .بكات  كان سته بهێگر یت هیرا به وهێر به/  یر هونه

 

 :كان رجه مه•

 یكار انیدا               و بواره له ربنۆپسپ  وه تێب(  9 ۆب 7)  انینكردنۆڵێپ ی ن پله كه ده یشدار به كه ی رانه ندهڵێ و به ایمپانۆو ك ئه  ستهیوێپ.1

  له مارنۆت  كه ی وانه ئه)               انیراقێع انیكوردستان  یران ندهڵێ به یتێك هیپالن دانان و  یت زاره وه یناسێپ  وه تێنجامداب ئه ی وهێهاوش

 .  تێب هه( كوردستان  یمێر هه

  ی وه انهڕ گه یكات له  ستهیوێپ   هی ر هه نده ته یكان گهڵ به  له چێهاوپ ی نهێو ێیپ به( التعهد الخگ الچامن) گرۆست ئه  له ینووسراو ی نامهڵێ به.7

 انیداد نووس  ی رمانگه فه ن هیال له تێند كراب سه په  وه تێر ب سه له ۆیو واژ رۆم  ر وه نده ته یكار ش شكهێپ ن هیال له  وه تهێكراب ڕر پ نده ته

 انیرم گه ی دارهیئ یوانید  له اسای یكاروبار.ب

 

 .كات  ده ێست پ ر ده نده ته ی وه كردنه یژڕۆ  له  ژهڕۆت  وه نه( 93) (وات  نفاژ العگا  مده) كان  ره نده ته یكار كردوو ی ماوه.0

 چیه  كه تێب هه انی اكانیمپانۆك یماركردنۆت یگشت یت هیرا به وهڕێ به یرین پشتگ كه ده یشدار به  كه ی رانه ندهێل و به ایمپانۆو ك ئه  ستهیوێپ.5

 .  هین ییاسای یك هی یم و كورت كه

َ   و به ایمپانۆو ك ئه  ستهیوێپ.4  . تێب هه انی( 7371) ڵیسا ێینو یپاكۆست ن ئه كه ده یشدار به  كه ی رانه ندهڵێ 

 ڵ هه ستیوێپ یكارۆه  به یگشت یند وه رژه به ۆسپاردن ب ینووسراو شێپ نیر نده ته ی سهۆپر  هی هه ۆیب ستكردن بهێگر ی رمانگه فه.2

 .   وه تهێنێش بوه

 .ر  نده ته ینرخ نیمتر كه یكردن ڵقبو  به  هی یند ن پابه ست بهێگر یتاڵ سه ده.2
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