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 كازوبازى ثيَصٌةزطة هيرُةى كازو ضاالكييةكاُى
 31/12/2021تا  1/1/2021 ضاهَى ضيَيةًى خوىل ثيَِجةًى ثةزهةًاْ 

 

 صٌةزطةكؤبووُةوةى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة هة ضةزؤكايةتى ٓةزيٍَ ضةبازةت بة ثسؤذة ياضاى زيَصهيَِاُى ثيَصٌةزطة و ديازى كسدُى زؤذى ثيَ

زؤذى جى و بةزطى كوزدىهيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة هة   

هةطةيَ  كؤبووُةوةى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة
بة ضةزؤكايةتى جيَطسى ضةزؤكى  وةشازةتى ثيَصٌةزطة

 جيَبة جىَ كسدُى ياضاى ضاكطاشى ضةبازةت بة  ثةزهةًاْ

 

 

بةدواداضووُى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة هةوةشازةت  

كؤبووُةوةى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطةهةطةيَ 
ثيَصٌةزطة ديَسيِةكاْ بة ضةزؤكايةتى بةزِيَص ضةزؤكى 

  ثةزهةًاُى كوزدضتاْ

 ضةزداْ و بةدواداضووُة ًةيداُييةكاُى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة  بؤ الى ٓيَصةكاُى ثيَصٌةزطة

 

 كازوبازى ثيَصٌةزطة هةطةيَ ُويَِةزى ٓاوثةمياُاْ كؤبووُةوةى هيرُةى
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 هيرُةى  
كازوبازى 
 ثيَصٌةزطة

هيرُةى كازوبازى  2021هة شةط ًاُطى يةكةًى ضاهَى 
 12كؤبووُةوةى ئاضايي ئةجناَ داوة، ُيَصيلةى  10ثيَصصٌةزطة 

ضةزداُى ٓةبووة بؤ ُاوضة جياواشةكاْ هةُاو ٓيَصةكاُى 
 ثيَصٌةزطة بؤ بةدواداضووْ هةضةز كيَصة و داواكازييةكاُياْ.

ُووضساو هة ضةزؤكايةتى ثةزهةًاُةوة  71هةَ شةط ًاُطةدا 
ُووضساو ثيَويطتى بة وةهَاَ داُةوة و  9ئازاضتةى هيرُة كساوة كة 

ًى داوة و بةدواداضووُى ديساضةتلسدْ ٓةبووة و هيرُةى وةهَا
 ثيَويطتى بؤى كسدووة.

ُووضساوى ئازاضتةى  54ٓةزوةٓا هةَ ًاوةيةدا هيرُة 
 ضةزؤكايةتى ثةزهةًاُى كسدووة.

ثيَِج جاز ثيَصواشى كسدووة هة شاُدو  و وةفدى جياواش هة 
 ثةزهةًاُى كوزدضتاْ.
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 ئةندامى ليذنةى ناو ژ
ٓسؤزىزيَظيِط حمٌد  1  ضةزؤكى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة 
ضيَدةزىكسيٍ عثمان  2  جيَطسى ضةزؤكى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة 
ُةطسِةيي زشطاز حمٌد 3  بسِيازدةزى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة 
تىٓةزوص مجاي حويَ 4 هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطةئةُداًى     
 ئةُداًى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة ابوبلس عٌس ٓةهَةدُي 5
 ئةُداًى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة حلٌت حمٌد عبوشيد 6
 ئةُداًى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة باثري كاًةال 7
 ئةُداًى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة  نؤضةزبراز خايد  8
ٓةزكىضةعيد  9  ئةُداًى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة 
كؤكؤييباالُبؤ حمٌد  10  ئةُداًى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة 
ٓةزكىضةزواْ حمٌد  11   ئةُداًى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة 
 هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطةزاويَركازى  د. وةعدى ًصوزى 21
 كازوبازى ثيَصٌةزطةهيرُةى زاويَركازى  حطنيد. ضةزداز  21
 ضلستيَسى هيرُةى  كازوبازى ثيَصٌةزطة  اضلِدز غسيب ضويٌَاْ 21

 كازوبازى ثيَصٌةزطة   ليذنةى

 هيِلى كازو ضاالكييةكاُى هيرُة هة ئةُتةزُيَت
https://www.parliament.krd/media/7320/lezhnay-

peshmerge.pdf 
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ری  ڕین و ئازادی بى كانی ڕاپى گرنگىوتى رتكىموو دهق: هى د. ڕێواز فایى

 كانی كوردرتانىدێرینى رگىكانی پێزمى ردییى بى نج و تێكۆزان و نى ڕه
رۆكی رى مانی كوردرتان پێزوازی لىرلىرۆكی پىق رىد. ڕێواز فایى صضشض/ص/ظضممىكزىیى ڕۆیپێش نیوه

ی دێرین رگىپێزمى ك لىیىورامی و ژمارهمیل هىكانی كوردرتان جىدێرینى رگىی پێزمىڵىنی كۆمىنجومىئى

تی مانی كوردرتان، رتایزی ئازایىرلىرۆكی پىرى دیدارێكی نێوانیاندا لى.كرد كىڵىنی كۆمىنجومىندامانی ئىوئى

ڕین و كانی ڕاپىگرنگى وتىرتكىموو دهیاند:"هىكانی كرد و، ڕایگىدێرینى رگىبات و تێكۆزانی پێزمىو دى

و وهڕووبوونى، قۆناغی ڕووبىكانی كوردرتانىدێرینى رگىكانی پێزمىردییىبىنج و تێكۆزان و نىری ڕهئازادی بى

 ماندا، بۆیىكىلىمێسووی گى لى رنگاریی نیزتمانیىردودان و بىی بىوزاوهوان قۆناغێكی درهتی ئىمىمقاوه

 رهو تێكۆزىكانی ئىرتوێنانی ماف وئیمتیازاتىدهپێناو بىدات لىك دهالیىقىوڵو تىموو هىمانی كوردرتان هىرلىپى

میل دواتر جى." دزاندڕۆحی دۆیان نى یان بىم نیزتمانىكانی ئىریىروهمێسووی رى ی كىرتانىر دهرىگیان لى

موو ر هىرى وردی تیزكی درتىكانی كوردرتان، بىدێرینى رگىی پێزمىڵىنی كۆمىنجومىرۆكی ئىورامی رىهى

 م توێسهت، بىزكردنی دزمىىیی و پێزككاری ڕێكدراوه ر ڕێگایان لىرى هاتۆتى ی كىنگانىو ئارتىئى

كانی دێرینى رگىیارای ماف و ئیمتیازاتی پێزمى ی كوردرتان و، پرۆژهرهدۆبردوو و كاریگىر و لىقوربانیده

كانی كوردرتان داوای دێرینى رگىی پێزمىڵىنی كۆمىنجومىناوی ئىمان كرد ، بىرلىرۆكی پىی رىئاڕارتى

كانی ی كاری دانیزتنىرنامىبى بداتى یارایى م پڕۆژهتدا ئىرفىزووترین ده لى ن كرد كىمارلىرۆكی پىرىلى

 ك لىیىكانی گواڵن و ژمارهدێرینى رگىرۆكی ڕێكدراوی پێزمىر رىر ئۆمىپازان دالوه.مانی كوردرتانرلىپى

ی و نادادیىكان و ئىدێرینى رگىزمىرانی پێوزی بارو گوزهدرێسی باری ڕه كان بىدێرینى رگىپێزمى

 وهڕوو،الی دۆیانى درتى كى بووانی دانیزتنىكانیان بۆ ئامادهی دادوازییىكرد و، زۆربى ریان كراوهرامبىبى

كان دێرینى رگىكانی پێزمىمانی كوردرتان، پاڵپزتی دۆیان بۆ داواكارییىرلىپى لى رگىی پێزمىندامانی لێسنىئى

موو وا هىكان دا كىدێرینى رگىپێزمى ڵێنی بىمانی كوردرتان، بىرلىرۆكی پىق رىد. ڕێواز فایى.وهدووپات كرده

 .واكانیانڕه ڕ بۆ درورتكردنی لۆبی وپاڵپزتی كردنی دادوازییىگى داتىوڵێكی دۆی دههى
 

 

 

 ضةزؤكى ثةزهةًاُى كوزدضتاْد. زيَواش فايةق كؤبووُةوةى هيرُةى ثيَصٌةزطة هةطةيَ ثيَصٌةزطة ديَسيِةكاْ بة ضةزؤكايةتى 
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تیی زاندێكی بااڵى رۆكایىرىورامی بىد.هێمن هى

 ى كردرگىتی پێزمىزارهردانی وهرى مانرلىپى

مانی رلىی نێوان زاندی بااڵی پىوهكۆبوونىلى

ر رىدت لىجى رگى،تی پێزمىزارهكوردرتان و وه

كانی زىهاوبى نگییىماهىندی و هىیوهوكردنی پىپتى

جێكردن اڵتی یارادانان و جێبىرىردوو دهنێوان هى

ی كانی پرۆرىنگاوهك دواین هىروه، هىوهكرایى

ژێر رۆزنایی لى رگىتی پێزمىزارهوهچاكرازی لى

ت ی چاكرازیی حكومىشضشضی راڵی ضی ژمارهیارا

ممىدووزى .مان تاووتوێ كرارلىرندكراوی پىو پى

رۆكی ورامی جێگرى رى، د.هێمن هىصضشضیصی عض

رو رۆك و جێگرو بڕیاردهرىمانى كوردرتان، كىرلىپى

 رگىی كاروبارى پێزمىندامان و راوێسكارانی لیسنىئى

ردانی كرد، رىرییان دهن یاوهمانی كوردرتارلىپىلى

رێمی كوردرتانی تی هىی حكومىرگىتی پێزمىزارهوه

و رگىزیری پێزمىن زۆڕش ئیرماعیل وهالیىكردو لى

ت پێزوازیى زارهزگین بریكاری وهرت لىربىرى

مینداری گزتی و ئىكدا كىیىوهكۆبوونىلى .لێكرا

ت زارهى وهرانی بااڵفرىركان و ئىرۆكی ئىرى

جێكردنی یارا ی جێبىبارهیبوون، گفتوگۆ لىئاماده

ی چاكرازی و كانی پڕۆرىنگاوهكان و هىرندكراوهپى

و مانی بۆ دێراتركردنی ئىرلىپرری چاودێریی پى

دا، د.هێمن كىوهرتپێكی كۆبوونىدهلى.كرا یىپڕۆرى

ناوی مان، بىرلىرۆكی پىورامی جێگری رىهى

 وهمانی كوردرتانىرلىمان و پىرلىتيی پىرۆكایىرى

ی رگىمانێتیی هێزی پێزمىرتایزی رۆڵ و قاره

ڵكی وامیی پارارتنی داك و دىردهبىكوردرتانی كرد لى

مانی كوردرتان رلىپىلى كوردرتان و گووتیزی: "ئێمى

پرری چاودێری و كانمان لىوڵىواوی هىتى

دواجار ڕ، كىگىمانی درتۆتىرلىىدواداچوونی كاری پبى

 رگىرانی پێزمىقازانجی بازكردنی ژیان و گوزهبى

 ی كىو یارایانىی ئىڕێگىویش لىكۆتایی بێت، ئى

رۆكی جێگری رى ."رندی كردوونمان پىرلىپى

جێكردنی پرری جێبىرچاوڕوونیی لىمان داوای بىرلىپى

لیرتی بى وهچوونىت و پێدای چاكرازیی حكومىپڕۆرى

كان ی هێزهوهكدرتن و رێكدرتنىو یىمووچى

زۆڕش  وهالی دۆیى.كرد رگىتی پێزمىزارهوهلى

ر رىتیزكی درتى رگىزیری پێزمىئیرماعیل وه

ی و كىتىزارهوهی چاكرازی لىكانى پرۆرىنگاوههى

 نگاویهىتدازارهی چاكرازیی وهپڕۆرىیاند: "لىرایگى

 یڕێگىو لىوهپێزىتىباش چووینى

 

ی چاكرازی ئارارتى وهكییىرهی رىپێنج لیسنى

 یىوامیی هىردهیمانان بىهاوكاریی هاوپىبى

كی یىاڵم ئیرادهكان، بىنگىرو ئارتىمپىرای لىڕهرى

نجامی رئىیزتن بى دوا ده بۆ گى یىهێز هىبى

ی هێزێكی نیزتمانیی درورتكردنچاكرازی، كى

ی وهكدرتنىی یىبارهلى."یىمییانىردهربازیی رىرى

ی بۆ ئاماژه رگىزیری پێزمىكانیش، وههێزه

كانی زىواوی لیوا هاوبىئێرتادا تىلى كرد كىوهئى

یارای چاكرازیی ی پرۆژهڕێگىلى رگىپێزمى

ودۆی نگی و راوێسی رارتىماهىهىت بىزارهوه

زكیالت و میالكاتی ڕووی تىیمانان لىاوپىه

ن الیىرلىو هىوهتىربازی رێكدراونىرى

ودوا هاوكاریی مادی و مىبۆ لى وهیمانانیزىهاوپى

ی بارهگووتیزی: "قى.كرێنربازی دهلۆجیرتی و رى

 رگىیمانان بۆ هێزی پێزمىكانی هاوپىهاوكارییى

ی نیی پرۆرىرفراوار ئارتی بىرىوتۆتى كى

ش وهكاندا، بۆ ئىرهم رێكتىرجىرىچاكرازی لى

كان تیی هێزهواوهی تىوهكگرتنىیىئازكرای كرد كى

ی ڕێگىو لىیىوافوقی ریاری هىتى پێویرتیی بى

 نىهێزو الیىبى یىلىرىو مىئى وهیمانانیزىهاوپى

ژێر ىمووان لبێت هىدهكى ێیندراوهكان گىریارییى

زێكی بىلى."وهدا كۆببنىرگىتی پێزمىزارهتری وهچى

یاند: رایگىرگىزیری پێزمىكانیدا وهی وتىدیكى

ررىلى رهو كاریگىمان گرنگرلىپىركی"كارو ئى

 رگىپێزمىتیزارهنگی و هاوكاریی وهماهىپرری هى
 

ی و كارانىوتنی ئىركىردرتن و رىبۆ رى

 شمىتێ، بۆ ئىرتمان داوهت دهزارهوهلى

كانی راوێسو هاوكارییىپێویرتیمان بى

دیاریكردن و لى یىمان هىرلىمانتاران و پىرلىپى

كانی رێنییىرێنی و نىئى چاودێریكردنی داڵى

تی زارهوهربازی لىی ریفۆرمی رىپڕۆرى

دا رەرۆکایەتی كىوهكۆبوونىر لىهى."دارگىپێزمى

رنج رى رگى،پێزمىی كاروباری ندامانی لیسنىو ئى

ندین ڕوو و چىكانیان درتىو پێزنیازه

ت كردو زارهپرریاریزیان ئارارتی رتافى وه

 وهرگىتی پێزمىزارهن تیمی بااڵی وهالیىلى

كان م پرریارهرجىاڵمی پێویرت و روونى رىوه

ی رگىی پێزمىر داواى لیسنىرىلى.وهدرایى

ك یىوهۆبوونىمانیش پێزنیازكرا كرلىپى

نگیی زیاتری ماهىمانی كوردرتان بۆ هىرلىپىلى

 رگىتی پێزمىزارهڵ وهگىردووال لىنێوان هى

 .رێكبدرێت
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ئیمتیازاتی  لیژنەی پێشمەرگە پرۆژەیاسای ماف و

 پێشمەرگە دێرینەکان تاووتوێ دەکات

ستی تاووتوێکردنی چەند پرسێکی گرنگی بەمەبە

، پێشنیوەڕۆی پەیوەست بەكارى لیژنەكە

، لیژنەی کاروباری 2021/1/25 ممەدووشە

پێشمەرگە، بەسەرپەرشتیی ڕێڤینگ ھروری 

سەرۆکی لیژنەو ئامادەبوونی جێگری سەرۆکى 

 .کۆبووەوە وێژکارى لیژنەكەلیژنەو ئەندامان و ڕا

سەرجەم ئەو ڕاپۆرت و  تای کۆبوونەوەكەرهسە

کرابوون  نوسراوانەی ئاراستەی لیژنەكە

خوێندنەوەیان بۆ کراو دوای گفتوگۆکردنیان 

بوو ئەوانەی پێویستیی بەوەاڵمدانەوە ھە

، ئەوانەی تریش ئاراستەی وهوەاڵمدرانە

 .پێویست سەرۆکایەتیی پەرلەمان کران بۆ کاری

دا باس لەوەرزی نوێی ھەر لەو کۆبوونەوەیە

پێویست زانرا بابەتە گرنگەکان یاسادانان کراو بە

بەتایبەت ئەوانەی پەیوەستن بەکاروباری 

پێشمەرگە بخرێنە پێشەوەی بەرنامەی کاری 

 .وەرزی نوێی یاسادانانی پەرلەمان

 ی گرنگی کۆبوونەوەكەتەوەرێکی دیكە

ەر پرۆژەیاسای ماف و گفتوگۆکردن بوو لەس

ند رۆژێك چەئیمتیازاتی پێشمەرگە دێرینەکان، کە

بەسەرپەرشتیی سەرۆکی  ر لیژنەكەوبەمەلە

 .پەرلەمان لەگەڵ پێشمەرگە دێرینەکان کۆببووەوه

شدا لیژنە بریاریدا پەیوەست لەکۆتایی کۆبوونەوەكە

بەم پرسانە بەدواداچوونی زیاتر بکرێت بۆئەوەی 

لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان ھەرچی زووە 

 .بەئامانجەکانیان بگەن

 

 

 

ێشکەش کردوی کارو پ
چاالکییەکاوی لیژوەی 

بە کاروباری پێشمەرگە 
هەریەک لە  بەشذاری

 ٖسؤزي بةزِيَصإ زيَظٓط
 عومسإ و ييرْة ضةزؤني
 ضةزؤني جيَطسي ضيَدةزي

 حمُد زشطاز و ييرْة
 حهُت و ييرْة بسِيازدةزي

 ەٍ ، ييرْة ئةْداَي حمُد
بە وەزارەتی پێشمەرگە 

هەریەک لە ئاوادەبوووی 
بةزِيَصإ شؤزِط ئيطُاعيٌ 

جةَاٍ  و ثيَصُةزطة وةشيسي
و  ضةزؤنى ئةزنإئيَُيٓهى 

جةباز ياوةز ئةَيٓدازى طصتى 
 وةشازةت و زاويَرناز و

 .وةشازةت باَياي بةزثسضاْي

https://www.facebook.com/krd.parliament/photos/pcb.1005746063284548/1005745943284560/?__cft__%5b0%5d=AZVFVhZ6BUJZYM6V2yKkeRn93L92uv3HnwL01BlAbB2NthH8lacDuXKzJT8Qw39U4FHMRpV1KmfZ2AcMbY2MaYsHK5ZMnevB47BCYJ5FaGLTmQZTQhKAvkzGMqfwbwRg1EdMIh0bDeTE0km7BUPeC-6G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/krd.parliament/photos/pcb.1005746063284548/1005745943284560/?__cft__%5b0%5d=AZVFVhZ6BUJZYM6V2yKkeRn93L92uv3HnwL01BlAbB2NthH8lacDuXKzJT8Qw39U4FHMRpV1KmfZ2AcMbY2MaYsHK5ZMnevB47BCYJ5FaGLTmQZTQhKAvkzGMqfwbwRg1EdMIh0bDeTE0km7BUPeC-6G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/krd.parliament/photos/pcb.1005746063284548/1005745986617889/?__cft__%5b0%5d=AZVFVhZ6BUJZYM6V2yKkeRn93L92uv3HnwL01BlAbB2NthH8lacDuXKzJT8Qw39U4FHMRpV1KmfZ2AcMbY2MaYsHK5ZMnevB47BCYJ5FaGLTmQZTQhKAvkzGMqfwbwRg1EdMIh0bDeTE0km7BUPeC-6G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/krd.parliament/photos/pcb.1005746063284548/1005745986617889/?__cft__%5b0%5d=AZVFVhZ6BUJZYM6V2yKkeRn93L92uv3HnwL01BlAbB2NthH8lacDuXKzJT8Qw39U4FHMRpV1KmfZ2AcMbY2MaYsHK5ZMnevB47BCYJ5FaGLTmQZTQhKAvkzGMqfwbwRg1EdMIh0bDeTE0km7BUPeC-6G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/krd.parliament/photos/pcb.1005746063284548/1005746033284551/?__cft__%5b0%5d=AZVFVhZ6BUJZYM6V2yKkeRn93L92uv3HnwL01BlAbB2NthH8lacDuXKzJT8Qw39U4FHMRpV1KmfZ2AcMbY2MaYsHK5ZMnevB47BCYJ5FaGLTmQZTQhKAvkzGMqfwbwRg1EdMIh0bDeTE0km7BUPeC-6G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/krd.parliament/photos/pcb.1005746063284548/1005746033284551/?__cft__%5b0%5d=AZVFVhZ6BUJZYM6V2yKkeRn93L92uv3HnwL01BlAbB2NthH8lacDuXKzJT8Qw39U4FHMRpV1KmfZ2AcMbY2MaYsHK5ZMnevB47BCYJ5FaGLTmQZTQhKAvkzGMqfwbwRg1EdMIh0bDeTE0km7BUPeC-6G&__tn__=*bH-R
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 لیژنەی پێشمەرگە سەردانی سحێالی کرد

 

دوا بە دوای پێکدادانی نێوان هێزەکانی پێزمەرگە و یەپەگە لە 

رنووری رحێال، رێڤنگ هرۆری رەرۆکی لیسنەی پێزمەرگە 

بە یاوەری حیکمەت محمد ئەندامی لیسنەکە، بە زێوەیەکی 

مەیدانی رەردانی رحێالیان کرد، بەمەبەرتی لە نزیکەوە 

ئاگااربوون لە هۆکارەکانی درورت بوونی زەڕ و 

 . ئاڵۆزییەکان

ەکانی لەرەردانەکەیاندا زاندی لیسنەی پێزمەرگە لەگەڵ هێز

پێزمەرگە کۆبوونەوە و گفتوگۆیان لەرەر هۆکارەکانی 

درورت بوونی زەڕ و گرژیەکان کرد،و لە ئێرتادا 

 .دۆزبەدتانە گرژییەکان بەڕەو هێور بوونەوە دەچن

لەدرێسەی رەردانەکەیاندا، لیسنەکە دەروازەی رێماڵکا و 

پێزدابووری بەرەرکردەوە، بۆ لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە 

بوونەوەی رەوزی هاتووچۆ لەنێوان ئەو دەروازە ئارایی 

 .رنوورییانەدا
 

ضةزداُى بةزِيَص 
ضةزواْ ٓةزكى 

ةُداًى هيرُة بؤ ئ
، بؤ ًيخوةزى خاشز

ئاطادازبووْ هةكيَصة 
و داواكازييةكاُى 

ٓيَصةكاُى 
 ثيَصٌةزطة.

 

هةطةيَ ضةزواْ ٓةزكى ضةزؤكى هيرُة بة ياوةزى ئةُداًاُى هيرُة ضةزداُى بةزِيَص 
هةكيَصة  و بةدواداضووْ ئاطادازبووْ، بؤ  80يةكةى ، بؤ 18/1/2021هة ضةعيد ٓةزكى 

ٓيَصةكاُى ئةو ئةفطةزاُةى كة ثوةكاُياْ بةزشُةكساوةتةوة هةُاوو داواكازييةكاُى 
 ثيَصٌةزطة.
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ضةزداُى بةزِيَص  
ضةزواْ ٓةزكى 

ئةُداًى هيرُةى 
كازوبازى 

بؤ الى ثيَصٌةزطة 
ثيَصٌةزطةكاُى 
ضياى شةزدن، بؤ 

بةشدازى كسدْ هة 
زيَوزةمسى ضاهَى 
ُوىَ و طويَطستّ 

هة 
داواكازييةكاُياْ 

 1/1/2021هة 

 

 

بةشدازى ضةزؤكى هيرُة هةطةيَ 
كؤًةهَيَم ئةُداًاُى ثةزهةًاْ هة 

زادةضتلسدُى خاُوويةن كة هة اليةْ 
دةشطاى خيَسَخواشى بازشاُى بؤ 

بِةًاهَةيةكى شةٓيديَم دزوضت كسابوو 
3/1/2020هة طؤُدى طؤجاز   
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ەزداری بەڕێز عورمان رێدەری جێگری ب

تی ئەندامی ورەرۆکی لیسنە و بەڕێز جەمال هەر

بااڵی کۆمەڵەی ونەوەی ئەنجومەنی ولیسنە لە کۆب

پێزمەرگە دێرینەکانی کوردرتان لەگەل کۆمەڵەی 

پێزمەرگە دێرینەکانی ڕانیە و کۆمەڵەی پێزمەرگە 

دێرینەکانی رۆران و کۆمەڵەی پێزمەرگە 

ۆمەڵەی پێزمەرگە دێرینەکانی دهۆک و ک

 .24/1/2021تا  22ية  ٖةوييَسدێرینەکانی 
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23/2/2021صٌةزطة هة كاتى طوىَ طستّ هة داواكازى ٓيَصةكاُى ثيَصٌةزطة هيرُةى ثيَ   

 لیژنەی کاروباری

پێشمەرگە کۆبوونەوەی 

 ئاسایی خوی ئەنجامدا
بەمەبەرتی تاووتوێكردنی چەند پررێکی گرنگى 

كارى لیسنەکە، پێزنیوەڕۆى رت بىیوهپى

، لیسنەی کاروباری طض/ض/صضشضرێزەممە 

پێزمەرگە بەرەرپەرزتیی ڕێڤینگ هروری 

 ضيَدةزي عومسإرەرۆکی لیسنەو ئامادەبوونی 
 حمُد زشطاز و ييرْة ضةزؤني جيَطسي

و ئەندامان و ڕاوێسکارانی  ييرْة بسِيازدةزي

 كىوهرەرەتاى كۆبوونى.لیسنەکە کۆبووەوە

رەرجەم ئەو ڕاپۆرت و یادازت و 

کرابوون  داواکارییانەی ئارارتەی لیسنەكى

ربڕینی دوێندرانەوە، دوای گفتوگۆكردنیان و ده

ڕاوبۆچوونی ئەندامان کاری پێویرتیان 

وەاڵمدانەوە ەی پێویرتییان بىلەرەرکراو ئەوان

، ئەوانەی تریش ئارارتەی وهبوو وەاڵمدرانىهى

رەرۆکایەتیی پەرلەمان کران بۆ کاری 

دا ی کۆبوونەوەكىلەتەوەرێکی دیكى.پێویرت

پڕۆژەیارای ڕێزلێنانی پێزمەرگە دوێندرایەوەو 

گفتوگۆى لەرەر  وهلەالیەن ئەندامانی لیسنەكى

زدا گفتوگۆ لەرەر ەكىلەکۆتایی کۆبوونەو.کرا

کۆمەڵێک رەردانی پێویرت کرا کە پەیوەندیدار 

بوون بەبەدواداچوونی داواکاریی پێزمەرگە بۆ 

ئەو پررەش ئەندامان ڕاوبۆچوونی دۆیان 

 .درتەڕوو
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بؤ ئاطادازبووٕ ية  70بةزِيَص عومسإ ضيَدةزى جيَطسى ضةزؤنى ييرْة بؤالى نؤَةَييَو ثيَصُةزطة يةيةنةى ضةزداْى 
3/3/2021داوانازييةناْيإ   

رۆژی دەڤەری پزدەر لە 

بەڕێزان صضشض/ط/ػ

 ێگریعورمان رێدەری ج

رەرۆکی لیسنەی پێزمەرگە 

ئەندامی  جەمال هەروتی، 

رەردانی بنکەی  لیسنە

مەزقی دۆڵە بەفرینەی 

، ان کرد یهێزی پێزمەرگە

بۆ لە نێزیکەوە ئاگاداربوون 

 .لە داواکارییەکانیان
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هةطةيَ  لیژنەی کاروباری پێشمەرگە
ُويَِةزاُى ضةزباشى ضةزؤكايةتى ٓةزيٍَ و 

 بةزِيَوةبةزايةتى خاُةُصيِى كؤبوويةوة
چەند پررێکی  گفتوگۆکردن لە رەربەمەبەرتی 

لیسنەی کاروباری صضشض/ط/ؽرێزەممە  گرنگ،

پێزمەرگە بە رەرپەرزتی ڕێڤینگ هرۆری 

رەرۆکی لیسنە و ئامادەبوونی جێگری رەرۆک 

و بریاردەر و ئەندام و ڕاوێسکارانی لیسنە 

لەگەل نوێنەرانی رەربازی رەرۆکایەتی هەرێم 

ینی و نوێنەری بەرێوەبەرایەتی دانەنز

زاندی رەربازی  .پێزمەرگەر کۆبووەوە

رەرۆکایەتی هەرێم پێکواتبوون لە لیوا 

ئەرکەندەر حەجی سالخ و غالب حرێن 

عورمان کە مەبەرتی ئامادەبوونیان لە لیسنەی 

پێزمەرگە بۆ گفتوگۆکردن بوو لەرەر بابەتی 

پرۆژە یارایی ڕێزلێنانی پێزمەرگە، کە لەم 

لەنێوانیان ئەنجامدا بارەیەوە گفتوگۆیەکی چڕ 

بەتایبەتی درتنەرووی رەرجەم کێزە 

یاراییەکانی پرۆژە یارایەکە، پەیوەرت بەم 

پررە هەر دوو کۆک بوون کەرەر هاوکاری و 

هەماهەنگی زیاتر تا بە یارایی کردنی پرۆژە 

هەر ئەمڕۆ لیسنەی کاروباری  .یارایەکە

پێزمەرگە لەگەڵ نوێنەرانی بەرێوەبەرایەتی 

کۆبووەوە لە کۆبوونەوەدا چەندین  دانەنزینی

پرری گرنگ تاوتوێ کران لەوانەش مادەی 

 ػششضی راڵی  ؼطدەیەم لە یارایی ژمارە 

یارایی ڕادە و دانەنزینی پێزمەرگە کە دەڵێت ) 

ماوەی ئەو دزمەتەی کە پێزمەرگە پێزی 

یان ئەوەی لە مەیدانی جەنگ دا  صؽؽص/ط/ع

یادود لە ناوچەی جن و جولی رەربازی 

بەرەربردنی کە هێزەکا و کەرتە هاوبەزەکان 

بە فەرمانی وەزیر دەرتنیزان دەکرێن بە 

دزمەتێکی دوو چەندانە بۆ مەبەرتی دانەنزینی 

بۆ حراب دەکرێت( بەاڵم لە ئێرتا دا بەپێی 

بەدواداچوونمان ئەم برگە یاراییە لە دام و دەزگا 

پەیوەندیدار بە دانەنزینیەوە جێ بەجێ ناکرێت، 

فتوگۆکردنی ئەم پررە ئەندام و دوای گ

ڕاوێسکارانی لیسنە پرس و بۆچوونی دۆیان بۆ 

زاندی میوان درتنەروو، داوایان کرد بۆ ئەم 

کێزە و پررانە هەموو هەوڵێکی بیدەن بۆ 

گەیزتن بە چارەرەر لەکوتاتی کۆبوونەوەش 

لیسنە دوێندنەوە بۆ رەرجەم ئەو نورراو و 

ارتەی لیسنە داواکاری و یادازتانە کرد کە ئار

کرابوون، دوای گفتوگۆکردنیان ئەوانەی 

پێویرتی بە وەاڵمدانەوە بوون وەاڵمیان دران 

ەتی پەرلەمان ئەوانەی تر ئارارتەی رەرۆکای

 ت.کران بۆ کاری پێویر
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ند لیژنەی کاروباری پێشمەرگە چى

 پرسێكی گرنگى تاووتوێ كرد

تاووتوێكردنی چەند پررێکی گرنگی بەمەبەرتی 

كارى لیسنەکە، پێزنیوەڕۆى رت بى یوهپى

، لیسنەی کاروباری ؽض/ط/صضشضدووزەممە 

پێزمەرگە، بەرەرپەرزتیی ڕێڤینگ هروری 

رەرۆکی لیسنەو ئامادەبوونی جێگری رەرۆکى 

و بڕیاردەرو ئەندامان و ڕاوێسکارانی لیسنى

 .لیسنەکە کۆبووەوە

رەرجەم ئەو ڕاپۆرت و  كىرەرەتاى کۆبوونەوە

 یادازت و داواکارییانەی ئارارتەی لیسنەكى

کرابوون دوێندنەوەیان بۆ کراو دوای 

گفتۆگوکردنیان، ئەوانەى پێویرتییان 

، ئەوانەی وه بوو وەاڵمدرانىهى بەوەاڵمدانەوه

تریش ئارارتەی رەرۆکایەتیی پەرلەمان کران بۆ 

 .کاری پێویرت

كانی  ا باری بەدواداچوونىدلەکۆبوونەوەكىر هى

بۆ پرری مووچەی لیوا هاوبەزەکانی  كىلیسنى

كانی  دواداچوونىبى پێزمەرگە کراو بریاردرا كى

بەردەوام بێت و زیاتر بەدەم  و پررىبۆ ئى لیسنى

 .ئەو پررەوە بچێت

دواتر ئەندامان ڕاو پێزنیازی دۆیان لەبارەی 

کۆتایی کێزە جیاوازەکانی پێزمەرگە دەربڕی، لە

ك یىزدا لیسنە بڕیاریدا ژمارهکۆبوونەوەكى

رەردانی پێویرت بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان 

ئەنجام بدات بەمەبەرتی بەدواداچوونی زیاترو 

 ی كىو کێزەو گرفتانى دوزینەوەی چارەرەر بۆ ئى

 .پەیوەرتن بەهێزەکانی پێزمەرگە

 

 

بەسەرکردنەوەی 

پێشمەرگە  بازگەکانی

کە بۆ  قارەمانەکان،

پاراستنی تەندروستی 

خەلکی کوردستان لە 

، ئەرک و شەونخونیدان

لەالیەن بەڕێز سەروان 

هەرکی ئەندامی لیژنەی 

 کاروباری پێشمەرگە.

2121/4/3 
 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100006346870281&attachment_id=947294516082227&message_id=mid.%24cAAAABwUAWQp-yrCXP14mWtEF-Vkw
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100006346870281&attachment_id=947294516082227&message_id=mid.%24cAAAABwUAWQp-yrCXP14mWtEF-Vkw
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ضةزداْى  ، ييرْة2:00، ناترَيَس 30/3/2021زؤذى ضىَ شةممة 
 باَياي بةزثسضاْي و ثيَصُةزطة وةشيسي وةشازةتى ثيَصُةزطةى نسد و يةطةٍَ

 بابةتي و ثسس نؤَةَييَو يةضةز بةدواداضووٕ بؤ نؤبوويةوة وةشازةت
 ييرْة ضةزؤني ٖسؤزي ية بةزِيَصإ زيَظٓط ييرْةنةَإ ثيَو ٖاتبوو طسْط،

 ييرْة بسِيازدةزي حمُد زشطاز و ييرْة ضةزؤني جيَطسي ضيَدةزي عومسإ و
 ثيَصُةزطة وةشازةتي ية نؤبووْةوةنة ، ييرْة ئةْداَي حمُد حهُت و

 و ثيَصُةزطة شؤزِط ئيطُاعيٌ وةشيسيبةزِيَصإ  ئاَادةبووْي بة دزا ئةجناّ
و جةباز ياوةز ئةَيٓدازى طصتى وةشازةت و  جةَاٍ ئيَُيٓهى ضؤثاضاالز

 .وةشازةت باَياي بةزثسضاْي زاويَرناز و

 طسْط نة و تايبةت ثسضي ٖةْديَو بة بوو تايبةت نؤبووْةوةنة
 بابةتاْةي يةّ بوو بسييت نؤبووْةوةنة تةوةزةناْي طصيت بةشيَوةيةني

 -:خوازةوة

 .ٖاوبةشةنإ ييوا َووضةي نيَصةي ضازةضةزي ثسضي-

 و شؤز زؤتيٓيَهي ٖةبووْي و ضانطاشي ياضاي  بةزدةّ بةزبةضتةناْي-
 .ياضاية ئةّ يةبةزدةّ حصبي دةضتيَوةزداْي

 .ثيَصُةزطة ٖيَصةناْي بؤ خاْةْصيين دةزطاي نسدْةوةي بؤ ٖةوَيدإ-

 ضازةضةزي  شيَواشي بؤ ياضايي َيهاْيصَيَهي داْاْي بؤ ٖةوَيدإ-
 .داعض ير  شة بسيٓدازاْي

 ية تايبةت بة ييوانإ، ئةزى ية دادثةزوةزي ٖةبووْي بابةتي -
 .َيحوةزةنإ

 .ثيَصُةزطة ٖيَصةناْي يةضةز َةتسضييةنإ و ٖيَسط -

 َيالني زيَهخطتين و بٓديواز نيَصةي ضازةضةزي ٖةْطاوةناْي -
 .ضةزباشي

 ثيَصُةزطة. ٖيَصةناْي بؤ باْهي ٖةذَازي نسدْي دزوضت-

 بة ثيَويطت طسْطي تسي تةوةزي ضةْدئ و تةوةزاْة ئةّ
 ثسضيازي و نسا يةضةز طفتوطؤي ثيَصُةزطة ٖيَصةناْي
 دزايةوة، وةَياّ وةشازةت باَياي بةزثسضاْي اليةٕ ية ئةْداَإ

 ضةزةني تيُيَهي وةى ثيَهةوة بسِيازياْدا ٖةزدووال
 ئةجناَداْي و نيَصةنإ نسدْي ضازةضةز بؤ ٖةوَيةناْيإ

 .  ر  طة خبةْة ضانطاشي
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 ى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة هة زؤذى جى و بةزطى كوزدىويَِة

بەسەرکردنەوەی 

پێشمەرگە 

لە  قارەمانەکان

مەخمور و گوێر 

لەالیەن بەڕێز 

سەروان هەرکی 

ئەندامی لیژنەی 

 کاروباری پێشمەرگە

، 2121/3/21 
 

 

 اوبەشەکان دابەش بکرێتلیژنەی کاروباری پێشمەرگە لە راگەیاندراوێکدا داوا دەکات بەزووترین کات مووچەی لیوا ه

لێسنەی کاروباری  ؼض/ط/صضشضرەبارەت بە دواکەوتنی مووچەی لیوا هاوبەزەکانی پێزمەرگە بەهۆی گرفتێکی تەکنیکی لەالیەن ئەمریکاوە، 

  :پێزمەرگە لە پەرلەمانی کوردرتان راگەیاندراوێکی باڵوکردەوە، ئەمەی دوارەوە دەقی راگەیاندراوەکەیە

بەهۆی دوای نەناردنی مووچەی لیوا هاوبەزەکان لەالیەن ئەمریکییەکانەوە بەهۆی گرفتێکی تەکنیکییەوە پارەکە لەئەمریکاوە بۆ هەرێمی کوردرتان 

اوە، بۆ کێزەیەکەوە لەهەژماری بانکی و گوارتنەوە، کاتی دابەزکردنەکەی دوادراوە و زیاتر لەدوو مانگە لیوا هاوبەزەکان مووچەیان بۆ دەرج نەکر

ی ئەم مانگە لیسنەی کاروباری پێزمەرگە بەنوورراوی فەرمی وەک پێزنیاز داوای لەالیەنی پەیوەندیدار کردووە کەتا هاتنی ع۱ئەم مەبەرتەش لە 

ئەم هێزانە، مووچەی ئەمریکییەکان، بەمیکانیزمێکی گونجاو هەوڵبدرێت پارە بۆ وەزارەتی پێزمەرگە دابین بکرێت تاکو مووچە دابەش بکرێت بەرەر 

وە، بۆیە چونکە دابینکردنی بسێویی ژیانی ئەم هێزانە پەیوەرتە بەمووچەوە و بەپێی بەدواداچوونەکان ژیانی زۆربەیان لەڕووی ئابوورییەوە رەدت بو

باری پێزمەرگە لەهەوڵەکانی پێویرتە مانگانە لەگەڵ فەرمانبەرانی حکومەت مووچەکە وەربگرن. لێرەدا هەموو الیەک ئاگادار دەکەینەوە کە لیسنەی کارو

 .بەپەلە بێنە رەردەت بۆ چارەرەرکردنی ئەم کێزەیە ڵ الیەنی پەیوەندیدار كىبەردەوامە لەگى

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100006346870281&attachment_id=947294516082227&message_id=mid.%24cAAAABwUAWQp-yrCXP14mWtEF-Vkw
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100006346870281&attachment_id=947294516082227&message_id=mid.%24cAAAABwUAWQp-yrCXP14mWtEF-Vkw
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ند پررێكی گرنگی لیسنەی کاروباری پێزمەرگە چى

تاووتوێ كرد بەمەبەرتی تاووتوێکردنی چەند پررێکی 

گرنگی پەیوەرت بەکاری لیسنەکە، پێزنیوەڕۆی رێزەممە 

، لیسنەی کاروباری پێزمەرگە، غ/ظ/صضشض

بەرەرپەرزتیی ڕێڤینگ هروری رەرۆکی لیسنەو 

 زشطاز و ييرْة ضةزؤني جيَطسي ضيَدةزي عومسإئامادەبوونی 
ئەندامان و ڕاوێسکارانی لیسنەکە و   ييرْة بسِيازدةزي حمُد

رەرەتای کۆبوونەوەکە بەگزتی باری ئەنجامی  .کۆبووەوە

لەگەڵ زاندی بااڵی وەزارەتی  کۆبوونەوەی لیسنەكى

پێزمەرگە کرا، هەموو ئەو تەوەرو بابەتانە کەگفتۆگویان 

ی تەوەرێکی دیكى .ڕوولەرەر کرابوو بۆ ئەندامان درایە

تایبەت بوو بەو تەوەرو بابەتانەى کە  کۆبوونەوەكى

لەبەرنامەی کاری کۆبوونەوەی بەرپررانی بااڵی 

رەرۆکایەتیی هەرێم کەبڕیار وایە ئەنجامبدرێت گفتۆگویان 

م پرس و رجىبۆ رى لەبارەوە کراو ئەندامانی لیسنەكى

کۆتایی لە .كان ڕاو رەرنجی دۆیان درتەڕووتىبابى

زدا رەرجەم ئەو ڕاپۆرت و یادازت و كىوهكۆبوونى

کرابوون دوێندنەوەیان  داواکارییانەی ئارارتەی لیسنەكى

بۆ کراو دوای گفتۆگوکردنیان، ئەوانەی پێویرتییان 

بوو وەاڵمدرانەوە، ئەوانەی تریش بەوەاڵمدانەوە هى

 ئارارتەی رەرۆکایەتیی پەرلەمان کران بۆ کاری پێویرت

ن لە وبۆ لەنزیكەوە ئاگاداربو

رەرەتا لەگەڵ ئەفرەراننكێزەكانیا

نەوە پازان رەردانی زوێنی وكۆبو

انكرد و یحەوانەوەی رەربازەكان

نەوە ولەگەڵ رەربازەكانیش كۆبو

کە بە ان. لە دادوازیەكانیانگرت یگوێ

 -صبریتیبون. لە گزتی بریتیبوون 

و دراپی جۆری دواردنەكانیان 

ل ەدەقە بۆدەكرد لە بری ئازداوایان

زۆری ئەرك  -ضرزاقیان پێبدرێت ئە

 ئەرکیانی یەواتاو و كەمی میالك بە

هەبونی -طكەمە  ژمارەیانزۆرە و 

كێزەی پلەبەرزكردنەوە  -ظبندیوار 

نەبونی حەمام و تەوالئتی پێویرت  -ع

هەبونی رەرژمێری بەیانیان.  -غ

داوایان دەكرد كە بەیانیان رەر 

جیاوازی  -ػمێری نەكرێن ژ

 موچەكانیان لەگەڵ موچەی لیواكان

 ػ/ظ/صضشض

 ابوبكر محمد لەگەڵ ئەندامانی لیژنەڕزگار  بڕیاردەری لیژنە بەڕێزان

سەردانی فەوجی پاسەوانی وەزارەتی  هەڵەدنی و بااڵنبۆ کۆکۆیی

 .كردیان پێشمەرگە

 

لیژنەی کاروباری 

ند پرسێكی پێشمەرگە چى

 گرنگی تاووتوێ كرد
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كارى رت بىیوهبەمەبەرتی تاووتوێكردنی چەند پررێکی گرنگی پى

، لیسنەی کاروباری غ/ظ/۲۰۲۱لیسنەکە، پێزنیوەڕۆى رێ زەممە 

پێزمەرگە لەگەڵ جێگری رەرۆکی هەرێم و بەڕێوەبەری 

نوورینگەی رەرۆکی هەرێم و کۆمەڵێک راوێسکاری رەربازی 

رەرۆکایەتی هەرێم کۆبوویەوە، کۆبوونەوەکە لە رەرۆکایەتی 

هەرێم ئەنجام درا بەئامادەبوونی ڕێڤینگ هروری رەرۆکی لیسنەو 

 حمُد زشطاز و ييرْة ؤنيضةز جيَطسي ضيَدةزي عومسإ
و ئەندامان و ڕاوێسکارانی لیسنەکە بوو و لە  ييرْة بسِيازدةزي

زاندی رەرۆکایەتی هەرێم هەریەک لە بەڕێزان زێذ جەعفەر 

جێگری رەرۆکی هەرێم و کەریم رنجاری بەڕێوەبەری 

تەوەری رەرەکی  .نوورینگەی رەرۆکی هەرێم ئامادەی بوون

و لەرەر پرۆژە یارای رێز لێنانی کۆبوونەوەکە گفتوگۆ کردن بو

پێزمەرگە و دیاری کردنی رۆژی پێزمەرگە، بۆ ئەمەش گفتوگۆیان 

 .لەرەر کرد و هەردووال بە گرنگیان زانی کە کاری لەرەر بکرێت

لە تەوەرێکی تری کۆبوونەوەکە هەریەک لە ئەندامان و راوێسکاران 

ێزمەرگە باری کۆمەڵێک پرری گرنگیان کرد تایبەت بە هێزەکانی پ

وەک بابەتی )کێزەی کەمئەندامانی رەنگەر، بریندارانی زەڕی 

تیرۆریرتانی داعش، نەهێزتنی بندیوارەکان، هەبوونی دادپەروەری 

لە دەوامی لیواکان لە میحوەرەکان و زێوازی پرچەککردنیان، 

نەهێزتنی ئەو بەربەرتانەی کە رووبەڕووی جێ بە جێ کردنی 

ی پێزمەرگە، هەبوونی ئیرادەی ریاری یاراکانی تایبەت بە هێزەکان

بۆ پرۆژەی رێکدرتن و یەکدرتنەوەی هێزەکانی پێزمەرگە، 

کردنەوەی دەرگای دانەنزینی، پالن بۆ بازترکردنی بارودۆدی 

ژیانی هێزەکانی پێزمەرگە، نەهێزتنی دەرتێوەردانی حزبی، 

 (...جەدت کردنەوە لە جێ بە جێ کردنی یارای چاکرازی و 

ەکان گفتوگۆیەکی تێر و تەرەلی لەرەر ئەنجام دڕا و هەموو تەوەر

بڕیاردڕا کە لیسنەیەکی هاوبەش لە نێوان رەرۆکایەتی هەرێم و 

لیسنەی کاروباری پێزمەرگە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی 

پێزمەرگە درورت بکرێت بۆ بەدواداچوون لەرەر کێش و 

 .کیگرفتەکان و دۆزینەوەی رێگە چارەرەری پێویرت و کردارە

لەکۆتاییدا کۆبوونەوەکە بە گرنگ دانڕا و بە پێویرت زانرا کە 

 ت.کانی نێوان هەردووال بەردەوام بێکۆبوونەوە

 رەرۆکی هەرێم و بەڕێوەبەری نوورینگەی رەرۆکی هەرێم کۆبوویەوە لیسنەی کاروباری پێزمەرگە لە گەڵ جێگری
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بسِيازةناْى نؤبووْةوةنة تاوتوىَ نسا، يةنؤتاييدا ٖةزيةى ية ئةْداَإ 
و زاويَرنازإ زاى خؤيإ دةزبسى ضةبازةت بة ثالٕ و بةزْاَةى نازى 

 ييرْة ية داٖاتوودا و ئةو ضةزداْاْةى نة ثيَويطتة ئةجناّ بدزئَ.

، 10:30، ناترَيَس 21/4/2021زؤذى ضواز شةممة 
ييرْةنةَإ نؤبووْةوةى ئاضايي خؤى ئةجناَدا، ضةزةتا بة 

شةٖيدإ دةضتى ثيَهسد، دواتس ضاتيَو وةضتإ بؤ طياْى ثانى 
ٖةزوةى ية بةزْاَةى نازدا ٖات بوو ضةزجةّ ئةو 
ْووضساواْةى نة ية اليةٕ ضةزؤنايةتييةوة ئازاضتةى ييرْة 
نسابووٕ خويَٓسايةوة و بسِيازى ثيَويطتى يةضةز دزا، ٖةزوةٖا 
ئةو داوانازيياْةى تايبةت بة ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة بووٕ 

 .طفتوطؤيإ يةضةز نسا

 ضتيوةثة طسْطي ثسضيَهي نؤبووْةوةنة تايبةت بوو بة ضةْد
خطتٓةزووى  ييرْةنة، تةوةزيَهى تسى نؤبووْةوةنة نازىبة

نؤبووْةوة يةطةٍَ جيَطسى ضةزؤنى ٖةزيَِ و  ئةجناَي
بةزِيَوةبةزى ْووضيٓطةى ضةزؤنى ٖةزيَِ و بةزثسضاْى 

 باضى تيَس و تةضةىل ٖةزيَِ بوو و بة ضةزباشى ضةزؤنايةتى

بەرگری لیژنەی پێشمەرگە سەردانی سەنگەرەکانی 

 هێزەکانی پێشمەرگە لە پردێ کرد

رێڤنگ هرۆری رەرۆکی لیسنە و عورمان  صضشض/ع/طلى 

رێدەری جێگری رەرۆکی لیسنە و بااڵنبۆ کۆکۆیی ئەندامی لیسنە، 

رەردانی میحوەری پردێیان کرد و لە نێزیکەوە ئەو رەنگەرانەیان 

بەرەر کردەوە کە تێدا چەند پێزمەرگەیەک زەهید و بریندار 

تی هەر لەم بەدواداچوونەدا کە لە میحوەری رۆژهەاڵ .ببوون

کەرکوک لە پردێ ئەنجام درا لەگەڵ فەرماندە و ئەفرەرەکانی 

و بە ئامادەبوونی هەواڵگری وەزارەتی پێزمەرگە  ع۱و  ۱۰لیوای 

کۆبوونەوە و گفتوگۆ لەرەر ى يمانان پزى هاوێو ه ۰ؼو یەکەی 

 ا.پێداویرتییەکانی پێزمەرگەکان کر بارودۆخ و
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 ندراوێک لەلیژنەی کاروباری پێشمەرگەوەراگەیى
بۆ رەر هێزی پێزمەرگەی کوردرتان لەرنووری پردێ، هەررێ پێزمەرگە ، ص/ع/صضشضلە لەئەنجامی هێرزی تیرۆریرتانی داعش 

 .)نەقیب پزتیوان زراری، ئیدریس بەرهەم، هێمن یەحیا رەعید( زەهیدبوون و چەند پێزمەرگەیەکی تریش برینداربوون

لەئەنجامی هەبوونی بۆزایی رەر هێزەکانی پێزمەرگە، وەک دیارە جار نییە کە بەمزێوە تررنۆکانەیە هێرش دەکرێتەئەمە یەکەمین

جار روودیان لێوەرگرتووە بۆ هێرش ئەمنی لەنێوان هێزی پێزمەرگەو روپای عێراقی فیدڕاڵ، تیرۆریرتانی داعش چەندین

بۆیە لێرەدا داواکارین کەهەماهەنگیی نێوان هێزەکانی پێزمەرگەو هێزەکانی عێراقی فیدڕاڵ هەبێت و .کردنەرەر هێزەکانی پێزمەرگە

وپەیمانان زیاتر ڕۆڵی نێوەندگیری بگێڕن بۆ کاراکردنی ژووری ئۆپەراریۆنی نێوان ئەم هێزانەو هاوکاریی هاوپەیمانان هێزی ها

زیاتر بکرێت، هەروەها داواکارین بەگەڕانەوەی هێزەکانی پێزمەرگە بۆ ناوچە کوردرتانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بۆ 

ارین رۆحی زەهیدەکان زادو ئاروودە بێت و هیوای زوو چاکبوونەوەش بۆ بریندارەکان لەکۆتاییدا داواک.پارارتنی ئەم ناوچانە

 مانی كوردرتانرلى پىلى رگىی كاروبارى پێزمىلیسنى.دەدوازین

 

میی ورامی هاوخىهىد.هێمن 

و وادهخانى یاندهمانى گىرلىپى

كانی هیدهشى رگىی پێشمىماڵىبنى

 سنوورى پردێ

، زاندێكی بااڵی ض/ع/صضشضممىكزىیى

تیی د.هێمن رۆكایىرىمانی كوردرتان، بىرلىپى

مانى رلى رۆكی پى ورامی جێگرى رىهى

رەرۆکی لیسنەی كاروبارى كوردرتان، كى

رێڤنگ هرۆری و ئەندامی لیسنە  رگىمىپێز

 رورن محمد رەرۆکی وژەمال هەرۆتی 

هیدان و جینۆرایدو ی كاروبارى زىلیسنى

مانی كوردرتان و رلى پىزیندانیانی ریاری لى

مان یاوەرییان رلىندامانى پىئىك لىیىژماره

دەکرد، رەردانی هەررێ دانەوانەی زەهیدانی 

ەقیب پزتیوان هیدان )نزەڕی داعش زى

زراری، ئیدریس بەرهەم، هێمن یەحیا رەعید(ى 

هێرزێكی لى و مانگى ی ئى۱کرد کەزەوی 

كانی ره نگى ر رى تیرۆریرتانی داعش بۆ رى

رنوورى پردێ ی كوردرتان لى رگى هێزی پێزمى

دا كىی هێرزى وهڕووبوونى كاتی ڕووبىلى

 .هیدبوونزى

ورامی هى كانیدا، د.هێمنردانى میانی رىلى

مانی كوردرتان، بەناوی رلى رۆكی پى جێگرى رى

 وه مانی كوردرتانىرلىی رەرۆکایەتى و پىرتىده

دۆزی و هاودەمیی گەیاندە  رهپررەو رى

 هیدهروكارى هەررێ زىو كىواده دانى

ڵك و دوێنی دۆیان دى توانييان بى، كىكى مانىقاره

هێرزی رێمی كوردرتان لىداكی هى

ررتان و تیرۆریرتان بپاريَزن و اریكپىت

بكەن، هیوازی دوارت  مانانىكی قارهرگرییىبى

و وادهدواكۆرت و نادۆزیی دانى مىئى

 .كانیان بێتماڵىبنى
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بةزِيَص ضةعيد ٖةزنى ئةْداَى ييرْةى نازوبازى 
ياوةزى بةزِيَص د. ٖئَُ ٖةوزاَى جيَطسى ثيَصُةزطة

و بةزِيَص شاْا خايد ضةزؤنى ثةزيةَإ ضةزؤنى 
رەردانی پیزمەرگە ) نسد بؤفسانطيؤْى ثازتى 

حمید رمایل هەرکی ( لە نەدوزدانەی جمووری 

کە لە زەری دژ بە تیرۆررتانی داعش لە پردێ 

لەگەل بەریز ) د رامان ٖةزوةٖا، زامدار بوو

بەرزنجی ( وەزیری تەندووررتی حکومەتی 

بەرێزیان بە نوینەرایەتی هەریمی کوردرتان کە 

رەرۆکی حکومەت بەلینئ هەموو هاوکاریەکئ دا 

 صضشض/ع/ؼبۆ چارەرەرکردنی

 بەمەبەرتی دەرتدۆزی و رێزلێنان ،

لە تەالری پەرلەمانی  صضشض/ع/ظلى 

بةزِيَص د. ٖئَُ لى اليى ن کوردرتان
ٖةوزاَى جيَطسى ضةزؤنى ثةزيةَإ بة 

زيَظٓط ٖسوزى ضةزؤنى  ئاَادةبووْى
 پێزوازی ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة

لە ئەفرەری پێزمەرگە ئەمیر كرا 

یەکەم ئەفرەری  كىمەهدی مزوری. 

کوردرتانە رەرکەوتووانە بە پلەیەکی 

زایرتە لە ئەکادیمیای رەربازی 

رانتوێرتیس دوێندنی مارتەری 

 رەربازی تەواو کردوە 
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جێگری عورمان رێدەری  صضشض/ع/ضزاری رلێمانیلى 

زەهادەی رەرۆکی لیسنەی کاروباری پێزمەرگە 

مرەفا ڕێزلێنانمان بەدزیە فەرماندە و تێکۆزەری دێرین

ئومێدی باش بوونی باری تەندرورتی بۆ  .رەرگەڵوی

 .دوارت 

 

ضةزداْى بةزِيَص ضةزوإ ٖةزنى ئةْداَى ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة بؤ 
 13/5/2021ضياى شةزتو ية بةضةزنسدْةوةى ثيَصُةزطةناْى 

 يةطةٍَ ٖيَصى ثاضةواْى ضٓووز و ٖيَصةناْى 13/5/2021نؤبووْةوةى بةزِيَص ضةزؤنى ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة ية زيَهةوتى 
 تؤثبازإ دةنسئَنوزدضتإ ضةبازةت بة بازودؤخى ئةو ْاوضاْةى نة ية اليةٕ توزنياوة ثيَصُةزطةى 
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، ييرْةنةى 11:00، ناترَيَس 4/5/2021زؤذى ضىَ شةممة 
ئاضايي خؤى ئةجناَدا، ضةزةتا بة نازوبازى ثيَصُةزطة نؤبووْةوةى 

ضاتيَو وةضتإ بؤ طياْى ثانى شةٖيدإ دةضتى ثيَهسد، دواتس ٖةزوةى 
ية بةزْاَةى نازدا ٖات بوو ضةزجةّ ئةو ْووضساواْةى نة ية اليةٕ 
ضةزؤنايةتييةوة ئازاضتةى ييرْة نسابووٕ خويَٓسايةوة و بسِيازى ثيَويطتى 

اْةى تايبةت بة ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة يةضةز دزا، ٖةزوةٖا ئةو داوانازيي
 بووٕ طفتوطؤيإ يةضةز نسا.

تةوةزيَهى دووةّ نؤبووْةوةنة تايبةت بؤ بة طفتوطؤنسدٕ يةضةز 
ئةجناَى ضةزداْى ييرْة بؤ َيحوةزى ثسدىَ و طفتوطؤى تيَسوتةضةٍ 
يةضةز ئةجناّ دزا و بة وزدى ضةزجةّ ئاَاز و ٖؤنازةنإ بؤ ئةْداَإ 

ةزى ضيَيةّ تايبةت بوو بة خطتٓةزووى زاثؤزتى دووةَى خساية زوو.تةو
ياضاى ضانطاشى نة ئةّ ٖةْطاواْةى خوازةوةى تيَدا بوو، ثيَداضووْةوة 
بة دؤضيةى نازَةْدإ و ئةفطةزإ، طواضتٓةوةى دؤضيةى خاْةْصيٓإ 
و نةّ ئةْداَإ و ثةنهةوتةى ضةْطةز، طواضتٓةوةى دؤضيةى 

، نسدْةوةى يةى يةنةى ذَيَسيازى ية شةٖيدإ، بابةتى دوو َووضةيي
وةشازةتى ثيَصُةزطة، ذَازةى ثاضةواْإ، ٖاوئاٖةْطى وةشازةتى 
نازوبازى ثيَصُةزطة ية ضوازضيَوةى ثسؤضةى ضانطاشى ٖاوثةمياْإ 

 نة ية بسِطة و بابةتةناْى يةطةٍَ ياضاى ضانطاشى يةى دةطسْةوة.
 ية نؤتاييدا بسِيازدزا :

ةزداْى ضةزجةّ َيحوةزةنإ بهسيَت بؤ يةَاوةى داٖاتوودا ض-
 بةدوادضووٕ.

ضةزداْى داّ و دةشطاى ثةيوةْديداز بهسيَت ضةبازةت بة نيَصة و -
 طسفتةناْى ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة.

باْطٗيَصتى بةزثسضاْى وةشازةت بهسيَت بؤ طفتوطؤ نسدٕ يةضةز -
 نيَصةنإ.

بەزداری رەرۆکی لیسنەی  صضشض/ع/ػضرێکەوتی 

کاروباری پێزمەرگە رێڤنگ هرۆری لەگەڵ جێگری 

رەرۆکی لیسنە عورمان رێدەری کۆلۆنێل یان لە 

هێزی هاوپەیماننان لە کەناڵی رووداو بۆ وەاڵم 

کەی بەنیازن دانەوەی ئەم پرریارانەی دوارەوە: 

ێزمەرگە یەکبگرنەوە؟ لیسنەی هێزەکانی پ

پێزمەرگە چ کارێکی بۆ کردووە؟ هیچ پرۆژە 

یارایەکتان ئامادە کردووە بۆ یەکگرتنەوەیان یان 

فزارتان کردووە رەرۆکایەتیی پەرلەمان بڕیاری بۆ 

دەربکات؟ ئێوە چاودێری کاروباری وەزارەت 

دەکەن، کارەکانیان بە کوێ گەیزتووە؟ حیزبە 

وێکیان هەڵناوە بۆ یەکگرتنەوە؟ ریارییەکان چ هەنگا

ئامادەن لەگەڵ الیەنی بەرامبەر کۆببنەوە و بڕیاری 

راڵی داناوە بۆ  طلەرەر بدەن؟ کۆڵۆنێڵ یان وادەی 

 یەکگرتنەوە، بۆچوونتان چییە لەرەری؟
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بەمەبەرتی تاووتوێکردنی چەند پررێکی پەیوەرت بەکاری لیسنەکە، پێزنیوەڕۆی 

، لیسنەی کاروباری پێزمەرگە، بەرەرپەرزتیی ڕێڤینگ ظض/ع/صضشضدووزەممە 

ئامادەبوونی جێگری رەرۆکى لیسنەو بڕیاردەرو ئەندامان و هروری رەرۆکی لیسنەو 

رەرجەم ئەو ڕاپۆرت و یادازت  رەرەتای کۆبوونەوەكى.کۆبووەوە ڕاوێسکارانی لیسنەكى

کرابوون دوێندنەوەیان بۆ کراو دوای  و داواکارییانەی ئارارتەی لیسنەكى

اڵمدرانەوە، ئەوانەی تریش بوو وەگفتۆگوکردنیان، ئەوانەی پێویرتییان بەوەاڵمدانەوە هى

ى تەوەرێکی دیكى.ئارارتەی رەرۆکایەتیی پەرلەمان کران بۆ کاری پێویرت

كۆبوونەوەكە تایبەت بوو بەگفتوگۆكردن لەرەر دانانى دوو لیسنە بۆ رەردانیكردنى 

میحوەرەكانى پێزمەرگە لە هەررێ پارێزگاى هەولێرو رلێمانى و دهۆك، بەمەبەرتى 

تێك لەرەر )ژمارەى میالك، درێسایی رنوورى میحوەر، پێداویرتیى ئامادەكردنى راپۆر

دا هەر لەکۆبوونەوەكى.(رەنگەرەكان، زێوازى دەوام، جۆرى چەك و پێداویرتییەكانیان

گتوگۆکرا لەرەر دانانى لیسنەیەك بۆ رەردانیكردنى كۆمەڵەى پێزمەرگە دێرینەكان و 

امارى پێویرتیى ژمارەى پێزمەرگە رێكدراوى پیزمەرگەكانى گواڵن بۆ ئامادەكردنى ئ

زدا ئەندامان بەگزتى ڕاى دۆیان كىوهكۆتایی كۆبوونىلى.دێرینەكان و زانیاریى پێویرت

درتەڕوو لەرەر هەندێك بابەتى گزتى وەك گەڕانەوەى هێزەكانى پێزمەرگە بۆ ناوچە 

ارانى كوردرتانییەكان و مووچەى لیوا هاوبەزەكان و ژوورى ئۆپەراریۆنەكان و تۆپب

 .ناوچە رنوورییەكان لەالیەن توركیا گفتوگۆى تێروتەرەلیان لەرەر كرا

 

هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة ضةُد هيرُةيةن دادةُيَت بؤ 
 ضةزداُى ًيخوةزةكاُى ثيَصٌةزطة 

بەزداری عورمان رێدەری جێگری رەرۆکی 

لیسنەی کاروباری پێزمەرگە و ئەبوبەکر 

هەڵەدنی ئەندامی لیسنەی کاروباری پێزمەرگە 

لە کەناڵی رووداو  صضشض/ع/۲۰لە رێکەوتی 

هێزەکانی حەفتا و حەزتا لەرەر یەکگرتنەوەی 

و پرۆرەی چاکرازی بە بەزداری بابەکر 

زێباری راوێسکاری رەرۆکایەتی هەرێم و 

نەجات فاتم فەرماندەی یەکەی حەزتا و مرتەفا 

 .چاورەش فەرماندەی یەکەی حەفتا
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قوُطوخلاُةى توزكيا و قةشاى ئاًيَدى و ُاحييةى دةزكاز و باتيفا، ضةزداُى بةزِيَص زيَظِط ٓسوزى ضةزؤكى هيرُة بؤ  7/6/2021/ تا 16زيَلةوتى 
وزكيا كؤبووُةوةى هةطةيَ بةزثسس و فةزًاُدةكاُى ثيَصٌةزطة ضةبازةت بة بازودؤخى طوُدةكاُى ُاوضة ضِووزييةكاْ و شةزةزو شياُةكاُى شةزِى  ت

 .وثةكةكة

پەڕلەمانی کوردرتانپێزمەرگە لە كاروبارى لیسنەی 

بة ضةؤءكايةتى عومساْ ضيَدةزى جيَطسى ضةزؤكى هيرُة و 
باثري كاًةال و ضةعيد ٓةزكى ئةُداًاُى بةزيَصاْ ياوةزى 

ان کرد بۆ يرەردانی میحوەری مەدمور و گوێر هيرُة

لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە کێزەو گرفتەکانی ئەو 

ان يمیحوەرە پازان پێزمەرگەکانی چیای قەرەچود

بەرەر کردەوە کە کۆتا راتری پێزمەرگەیە بەرامبەر 

ان پێدان ئەو کێزەو يتیرۆررتانی داعش بەڵێن

گرفتانەی هەیانە لەڕێگای وەزارەتی پێزمەرگەوە 

هەوڵی چارەرەرکردنی بدەن روپاری هەموو ئەو 

ان کرد کە لەو میحوەرە لە يپێزمەرگە قارەمانانە

تیان و داک و ئەرکدان بۆ پارارتنی رەرو ماڵی هاواڵ

 صضشض/غ/ؽ.نیزتیمان
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اق بؤ ضةزداُى ُاوضة هةًاُى كوزدضتاْ و ثةزهةًاُى عيَسثةزهةطةيَ هيرُةيةكى ٓاوبةشى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة  بةشدازى 2021ى  9/6و  8/6زيَلةوتى 
ا و باشيو  و كاُى ًاضىَ ى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  هة ثازيَصطاى دٓؤن  و)قةشاى ئاًيَدى  و شاخؤ (و ُاحيةكاُى دةزكاز و شيَالدشىَ و ديَسةهون و  ُاوضةكاُى بيَطوظضِووزييةكاُ

 .بؤ ضةز ئةَ ُاوضاُةثةكةكة توزكيا و شةزِى  و ...بؤ شاُيِى شةزةز و شياُةكاُى 
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بۆ ناوچە لیسنەی پێزمەرگە گفتوگۆ لەرەر ئەنجامی رەردانەکانی 

 رنوورییەکان و میحوەرەکانی پێزمەرگەی تاووتوێ کرد

ی زەو لیسنەی کاروباری ۹عات  ، رىطص/غ/صضشضممىكزىیى

 .پێزمەرگە، بەزێوەی ڤیدیۆ کۆنفڕانس کۆبووەوە

لەگەڵ لیسنەی  ئەنجامی رەردانی لیسنەكىدا باس لىكىوه كۆبوونىلى

ی نوێنەرانی عێراق هاوبەزی پەرلەمانی کوردرتان و ئەنجوومەن

 وه نزیكىدواچوون و لىبۆ بى بۆ ناوچە رنوورییەکان كرا كى

زەرەرو زیانەکانى زەڕى تورکیاو پەکەکە بۆ رەر ئاگاداربوون لى

گۆندەکان و هێزەکانی پێزمەرگەو ئامادەکردنی راپۆرت 

 .نجام درابوو ئى وهیى وبارهلى

کرا لەرەر رەردانی ی کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆتەوەرێكی دیكى لى

میحوەرەکانی پێزمەرکە بۆ بەدواداچوون لەرەر بارودۆدی 

گزتیی میحوەرەکان و هێزەکانی پێزمەرگەو زانینی کێزەو 

داواکارییەکانیان و بڕیاردرا لەماوەیەکی نزیکدا بانگوێزتی 

بەرپررانی بااڵی وەزارەتی پێزمەرگە بکرێت بۆ گفتوگۆ کردن 

 .ەەکانی پێزمەرگلەرەر کێزەو گرفتەکانی هێز

 

 

بةشدازى ضةزوإ 
ٖةزنى ئةْدامتى ييرْةى 

لە نازوبازى ثيَصُةزطة 

دێی ڤاڵی زارهرنىكى

فۆنای بۆ رهزى

 ششصرێزلێنان لى

رو  نگاوهجى

رانی داكی  پارێزه

رێكدراوی  ز كىپیرۆ

 ناروان بى

ی نگی لێسنىماهىهى

دێی ڤاڵی زارهرنىكى

 برد بةزِيَوةىفۆنا رهزى

ةشدازى ،ب12/6/2021زيَهةوتى 
ضةزؤنى ييرْةى زيَظٓط ٖسوزى 

نازوبازى ثيَصُةزطة ية بةزْاَةيةنى 
شيٓدى بؤ َاوةى يةى ناترَيَس ية نةْاَيى 
نوزدضتإ تى ظى ضةبازةت بة نيَصة و 

 .طسفتةناْى ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة
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ی تری لیسنەی کاروباری زاندێکصضشض/غ/ظصدووزەمە ڕێکەوتی 

)عورمان رێدەری(جێگری رەرۆکی بى رى روكايى تىپێزمەرگە 

لیسنەی پێزمەرگە و)ڕزگار نەگرەیی(بڕیاردەری لیسنە و)رەعید 

هەرکی وئەبوبەکر هەڵەدنی(ئەندامانی لیسنە رەردانی رەنگەرەکان 

وهێڵی تەماری پێزمەرگەیان کرد لەهەررێ )محوەری 

گەرمەرێر(و)محوەری قەرەتەپە/حەمرین(و)محوەری یەکەکانی حەفتا 

لەکوڵەجۆ(لەورەردانەدا ئەندامانی لیسنە تیزکیان درتە رەر ئامانجی 

رەردانەکەیان کەبریتیە لەبەرەرکردنەوەو بەدوداچوونی مەیدانی بۆ 

اویرتی وداواکاری وکێزەکانی محوەرەکان ودەرتنیزانکردنی پێد

 لەرەردانەکەدا بەووردی  .پێزمەرگە

فەرماندە مەیدانیەکان داواکاری وگرفتەکانیان درتە ڕوو ودۆزحاڵی 

ئەمەو لەرەردانەکەدا یەکەو ڕەبیەکانی  .دۆیان دەربڕی بۆرەردانەکە

پێزمەرگە بەرەرکرانەوەو روپاس وپێزانینی لیسنەیان گەیاندە 

فەرماندەوپێزمەرگە قارەمانەکان کە بەوپەڕی گیانی 

لەدۆبردووییەوەئەرکەکانیان دۆیان بەگیانێکی نیزتیمانیانەو بەوپەڕی 

ە دڵرۆزی و وورەی بەرزی پێزمەرگانەوە ڕادەڕێنن،،وەک هەمیز

پێزمەرگە پارێزەری وزورای پۆاڵینی داک ودەڵکی کوردرتانە 

ودەرتی ڕەزی لەبەرامبەر تەماعی نەگریری زۆڤێنیەکان 

 دا.تیرۆریرتان

 

بةشدازى ضةزؤكى  15/6/2021
هيرُة زيَظِط ٓسوزى و ئةُداًى 
هيرُة حلٌت حمٌد هة 
كؤبووُةوةى بةزِيَص د. ٓيٌَّ 
ٓةوزاًى جيَطسى ضةزؤكى 

كوُطوىل طصتى ثةزهةًاْ هةطةيَ 
، تةوةزى ئةًسيلا هة ٓةوهيَس

طفتوطؤ هةضةز ٓيَسشةكاُى 
ثةكةكة بؤ ضةز ٓيَصةكاُى 
ثيَصٌةزطة و شةٓيد كسدُياْ و 

 زى تس.ضةُديّ تةوة
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ى ًةشق و زآيَِاْ هة بِلةى ًةشق و زآيَِاُى ثيادةى 7بةشدازى ضةزؤكى هيرُة زيَظِط ٓسوزى هة زيَوزةمسى كؤتايي ٓاتِى خوهي  20/6/2021
 ٓةوهيَس بؤ بةشيَم هة ثيَصٌةزطةكاُى فةزًاُدةى ٓةهَطوزد

 

 

 

 كاتده كانی پارێزگای دهۆك ئامادهرنوورییى ر دۆدى ناوچىرىلىلیسنەی ڕارپێردراوی تایبەتی پەرلەمان ڕاپۆرت 

دواداچوونى دۆدی ناوچە رنوورییەکانی هەرێمی کوردرتان لەپارێزگای كردنی ڕاپۆرتی لیسنەی ڕارپێردراوی تایبەتی پەرلەمان بۆ بىرتی ئامادهبىمىبى

وەک لیسنەكانی کاروباری پێزمەرگە، ناودۆو ئارایش و  سنە پەیوەندیدارەکانى تێدایىرى زۆربەی لی، لیسنەکە کەنوێنىضض/غ/صضشضممىدهۆک، رێزى

کانی تیی زۆربەی فراکریۆنە جیاوازهنوێنەرایىئەنجوومەنە دۆجێییەکان، کاروباری تەندرورتی و ژینگەو مافی بەکاربەر، کزتوکاڵ و ئاودێرى، كى

 .مان کۆبووەوەرلىپى الرىتىناگیرى لىهۆڵی پىن، لىكىپەرلەمان ده

ردوو هىكانی پارێزگای دهۆك لىرنوورییى بۆ ناوچى كىكانی لیسنىیدانییىمى ردانىنجامى رىر ئىرىى ڕاپۆرت لىوهنورینىرتكرا بىدا دهكىوهكۆبوونىلى

بۆ چارەرەرکردنی  ن و کۆمەڵێک ڕارپاردەزیان ئامادەکردووهكىده هۆکارەکانی زیانلێکەوتنی ئەو ناوچانەیاندا باس لىزای زادۆو ئامێدى، لەڕاپۆرتەکىقى

كان بۆ ڕاگرتنی زەڕی نێوان هەردووالو کۆتاییوێنان بەزیانگەیاندن بەگوندەکانی ئەو ناوچانەی وڵىى هىوهکێزەی زەڕی پەکەکەو تورکیاو چڕكردنى

هۆى بىكى ڕووی ئەو زیانە گیانی و مادی و مەعنەوی و ژینگەییانەیىرێت بۆ درتنىكردان دهی ڕاپۆرتەکە تىزێكی دیكىبى.هەرێمی کوردرتانی عێراق

هەروەها بەوردی باس لەلێکەوتەکانی زەڕی تورکیاو پەکەکە کراوە لەناو داکی هەرێمی کوردرتان، کەبووەتە .وتوونكى و ناوچانىر ئىبى كىڕهزى

ێزمەرگەو بێکاربوونی هەزاران هاوواڵتی و وێرانبوونی رەدان گوندو رووتانی داررتانەکان و هۆکاری زەهیدو برینداربوونی رەدان هاوواڵتی و پ

ئامادە بکرێت و ئارارتەی رەرۆکایەتیی  كىبەمزووانە ڕاپۆرتى بریاره.و تێکچوونی ژینگەی ئەو ناوچانەلەناوچوونی مەڕو مااڵتی دانیزتوانی ئەو گوندانى

ى ؽو  ؼو لەماوەکانی رابردوودا لەڕۆانی ەو لیسنەیە بەبڕیاری رەرۆکایەتیی پەرلەمانی کوردرتان پێكوێنراوهئ نی بارىزایى.پەرلەمان بکرێت

کرد بۆ -هەردوو قەزای زادۆو ئامێدی ، بەزێوەی مەیدانی رەردانی ناوچە رنوورییەکانی هەرێمی کوردرتانى لەپارێزگای دهۆک لىغ/صضشض

 .هۆى زەڕی نێوان پەکەکەو تورکیابىو ناوچانىدواداچوون بۆ دۆدی ئىبى
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ند پرسێكی گرنگ پێشمەرگە چى لیژنەی کاروباری

 كاتتاووتوێ ده
بەمەبەرتی تاووتوێکردنی چەند پررێکی گرنگی پەیوەرت بەکاری 

، لیسنەی کاروباری ضض/غ/صضشضلیسنەکە، پێزنیوەڕۆى رێزەممە 

پێزمەرگە، بەرەرپەرزتیی ڕێڤینگ هرۆری رەرۆکی لیسنەو 

 ئامادەبوونی جێگری رەرۆکى لیسنەو بڕیاردەرو ئەندامان و

رەرەتای کۆبوونەوەکە تەردانکرا بۆ .کۆبووەوە ڕاوێسکارانی لیسنەكى

کرابوون،  دوێندنەوەی ئەو نورراو و یادازتانەی ئارارتەی لیسنەكى

دوای گفتوگۆکردن و ڕاگۆڕینەوە ئەوانەی پێویرتییان بەوەاڵمدانەوە 

، ئەوانەی تریش ئارارتەی رەرۆکایەتیی پەرلەمان وهبوو وەاڵمدرانىهى

دا کۆمەڵێک کێزەو گرفتی هەر لەکۆبوونەوەكى.ان بۆ کاری پێویرتکر

لەمیحوەرەکان و هەوڵدان بۆ  تایبەت بەهێزەکانی پێزمەرگى

ی تەوەرێکی دیكىلى.چارەرەرکردنیان گفتوگۆى لەرەر کرا

کۆبوونەوەکەدا دوا هەنگاوەکانی گەڕانەوەی هێزەکانی یەکەی حەفتاو 

ەی حکومەتی هەرێمی کوردرتان هەزتا بۆ رەر وەزارەتی پێزمەرگ

هەنگاوەکانى یەکدرتنی هێزەکانی  ر كراو لیسنەكىرىگفتوگۆى لى

 .پێزمەرگەى بەئەرێنی دانا
 

  

بەشداری بەڕێزان جەمال هەروتی و ئەبوبەکر هەڵەدنی وەک نوێنەری لیژنەی کاروباری 

پێشمەرگە لە دووەمین کۆنگرەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان لە سلێمانی، تەالری هۆنەر 

۲۰/٦/٢٠٢١لە   
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 هيرُةى كازو ضاالكييةكاُى
 كازوبازى ثيَصٌةزطة  

 
 

  هةطةيَ شاُديَلى ٓاوثةمياُاْ كؤبووُةوةى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة

 

رۆكی سى بةزيَص رشتیرپىسىبى 

كاروبارى ی لیژنى مانرلىپى

و دیوانی  رگىپێشمى

 ،رێمتیی هىرۆكایىسى

یاسای نیشان و میدالیا پڕۆژه

 كرا...تاووتوێ 

 

 

ردانی سى

 بؤ ضةُد هيرُة

رێكی میحوه

كانی هێزه

 لى رگىپێشمى

سنوورى 

پارێزگاى 

 دهۆك

بؤ الى كةس و كازى  هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة ضةزداُى
  شةٓيداْ

كؤُطسةى زؤذُاًةواُى هيرُةى كازوبازى 
 ثيَصٌةزطة

 خويَِدُةوةى زاثؤزتى ثيَداويطتييةكاُى ٓيَصةكاُى ثيَصٌةزطة
 

 10/1/2022تا  1/7/2021)شةط ًاُط(  خوىل ثاييصةى ضاهَى ضيَيةَ
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 هيرُةى  
كازوبازى 
 ثيَصٌةزطة

 9:00 ناترَيَس 7/12/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 2:00 ناترَيَس 7/12/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 10:00 ناترَيَس 20/12/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

بؤ نةىل قةزةضامل ية ْاوضةى شيَخ  6/12/2021ييرْة ية زيَهةوتى  -
 بصيَٓى ية ضٓووزى نةزنوى

ضةزداْى ييرْة بؤ الى بةزِيَص عبدايًة حاجى حمُود وةشيسى نازوبازى  -
شةٖيدإ و ئةْفايهساوإ بةَةبطتى بةدواداضووٕ يةضةز نيَصة و طسفتى 

  13/12/2021بٓةَاَيةى شةٖيدإ ية زيَهةوتى 
ضةزداْى ييرْة بؤ الى دةشطاى ئةيًووٍ ية دٖؤى و يةْيَصيهةوة -

زطةناْى ئةيًووٍ ية  ية زيَهةوتى طفتوطؤ نسدٕ يةطةٍَ ثيَصُة
11/12/2021  

ئةْداَى ييرْة بؤ بةزِيَوةبةزايةتى تةْدزوضتى وةشازةتى  4ضةزداْى  -
 14/12/2021ثيَصُةزطة ية 

بةشدازى ييرْة ية ٖةشتةَني خوىل َةشل و زاٖيَٓاْى ٖيَصةناْى -
ية بٓهةى َةشل و زاٖيَٓاْى  5/12/2021ثيَصُةزطة ية زيَهةوتى 

 .بيَطتاْة
ثيَصواشى ية وةشيسى ثيَصُةزطة و ضةزؤنى ديواْى ئةجنوَةْى وةشيسإ  -

 7/12/2021ية زيَهةوتى 
 

ْيَصيهةى ضٌ ْووضساوى ئازاضتةى  ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة
ضةزؤنايةتى ثةزيةَإ نسدووة نة بسييت بووة ية نؤْووضى 
نؤبووْةوةنإ و ضةْدئ زاثؤزت و ياداشتى طسْط و داوانازى 

 10ةوى ْاوخؤ ييرْةنةَإ سِخةَيو، ٖة زوةٖا بة ثيَى ثةي
 نؤبووْةوةى ئاضايي خؤى ئةجناّ داوة .

ٖةبووة و ضةْدئ جاز ضةزداْى  ْيَصيهةى بيطتٖةز يةّ َاوةيةدا 
 ثيَصواشى نسدووة ية شاْدى جياواش.

ةى نة ئازاضتةى ييرْة و ثسؤذة ياضاياْ ضةزجةّ ئةو ْووضساو
 و بةدواداضووْى بؤى نسدووة. دزاوتةوةّ نساوة وةَيا

نازو ضاالنييةناْى ييرْةى نازوبازى ئةَةى خوازةوة بةشيَو ية 
 -ثيَصُةزطة:

 6/7/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 27/7/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 10/8/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 10/8/2021 لە ثيَصواشى ية شاْدى ضةزؤنايةتى ٖةزيَِ-

 8/9/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 14/9/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 لە ثيَصواشى ية شاْدى باَياى وةشازةتى ثيَصُةزطة-

14/9/2021 

 4/10/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 25/10/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

 لە ثيَصواشى ية قوْطوخلاْةى ئةَسيها و ٖويةْدا -

4/10/2021 

 22/11/2021 لە لیژنە ئاسایی کۆبوونەوەی-

ضةزداْى ييرْة بؤ ضةْطةزةناْى ثيَصُةزطة ية طةزَيإ  -
 28/11/2021ْاوضةى نؤيةجؤ 

ئةْداَى ييرْة بؤ الى بسيٓدازةناْي ثيَصُةزطة ية  4ضةزداْى  -
 29/11/2021ضًيَُاْى 

ئةْداَى  ييرْة بؤ الى نةس و نازى شةٖيدةنإ 6ضةزداْى  -
 30/11/2021ية ٖةيةظة  
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 كازوبازى ثيَصٌةزطة   ليذنةى

 هيِلى كازو ضاالكييةكاُى هيرُة هة ئةُتةزُيَت
https://www.parliament.krd/media/7320/lezhnay-

peshmerge.pdf 

 

ٓسوزىِط حمٌد زيَظ  
 

 ضةزؤكى  هيرُة

كسيٍ ضوازةعثمان   

 
 جيَطسى ضةزؤكى هيرُة

حمٌود زشطاز حمٌد  
 

 بسِيازدةزى هيرُة

ٓةهَةدُي ابوبلس عٌس  
 

 ئةُداًى هيرُة

ٓةزوتىمجاي حويص   
 

 ئةُداًى هيرُة

شيدحلٌت حمٌد عبو  
 

 ئةُداًى هيرُة

ٓةزكى ضةزواْ حمٌد عوى  
 

 ئةُداًى هيرُة
 

 باهَاُبؤ حمٌد عوى
 

 ئةُداًى هيرُة

 ئةُداًى هيرُة ضعيد ًطتةفا ٓةزكى

 باثري كاًال ضويٌَاْ
 

 ئةُداًى هيرُة
 

 ئةُداًى هيرُة د.براز خاهد عبداهوة
 

 راوَيذكار د.وعدى ضويٌاْ عوى
 

 ةتى ييرْةنإيبةزثسضى ضهستازي اضلِدز غسيب ضويٌََاْ
 ضهستيَس شِؤ شةزيف
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ڕوو و  درتى یاراكىر پڕۆژهرىلى

ندین پرریاریزیان ئاڕارتەی چى

رەرۆکی دیوانی رەرۆکایەتی هەرێم و 

 .زاندی یاوەری کرد

دا، د. ڕێواز فایق، كىوهكۆبوونى ر لىهى

رەرۆکی پەرلەمانی کوردرتان، دید و 

تێڕوانینی دۆی بە وردی لەرەر 

پڕۆژەیاراکە درتە ڕوو و ڕایگەیاند: 

"پێویرتە ئەم پڕۆژەیارایە گوزارزت 

لە هەمووان بکات و ڕەچاوی دەبات و 

تێکۆزانی ئەوانەی ڕابردوو و 

گووتیزی: "کارێکی ."داهاتووش بکات

پیرۆزە کە ئەم پڕۆژەیارایە داهێنەران 

لە و چاالکوانانی دیکەش دەگرێتەوە کە 

رێکتەرە گرنگ و کاریگەرەکانی دیکەی 

ژیانی کۆمەڵگە دزمەتی گەورە 

پازان رەرۆکی ."پێزکەش دەکەن

دیوانی رەرۆکایەتیی هەرێم و زاندی 

ی پێویرتیان وهیاوەری، ڕوونكردنى

ندامانی كانى ئىرنج و تێبینییىر رىرىلى

ڕوو و بە وردیش  مان درتىرلىپى

ایەوە کە وەاڵمی ئەو پرریارانەیان د

 .ئاڕارتەیان کرابوو

رۆكی زدا، رىكىوهكۆتایی كۆبوونى لى

ردوو لیسنەی کاروباری مان هىرلىپى

پێزمەرگە و كاروبارى یارایی 

ڕارپارد تا دەرتپێکردنەوەی وەرزی 

زی نوێی یارادانان ڕاپۆرتى هاوبى

ئامادە  یاراكىر پڕۆژهرىدۆیان لى

 .بکەن
 

 

ۆكی رسى رشتیرپىسىبى

و  رگىی پێشمىلیژنى مانرلىپى

رێم تیی هىرۆكایىدیوانی سى

یاسای نیشان و میدالیا پڕۆژه

 نكىتاووتوێ ده

 د. ڕێواز فایق: "پێویرتە پڕۆژەیاراكى

بۆ هەمووان بێت و ڕەچاوی دەبات و 

 "تێکۆزانی ڕابردوو و داهاتووش بکات

، د. ڕێواز شص/ؼ/صضشضرێزەممە 

پەرلەمانی کوردرتان، فایق، رەرۆکی 

كی فراوانی رەرپەرزتیی کۆبوونەوەیى

نێوان لیسنەی کاروباری پێزمەرگە و 

زاندێكی بااڵی رەرۆکایەتیی دیوانی 

 .هەرێمی کوردرتانی کرد

تیی رۆكایىزاندی بااڵی دیوانی رى

فەوزی هەریری،  رێم، پێكواتبوو لىهى

رەرۆکی دیوانی رەرۆکایەتیی هەرێم 

ڕاوێسکارانی  لىك یىو ژماره

 .كىرەرۆکایەتییى

ڕێڤینگ هرۆرى،  دا كىكىوهكۆبوونى لى

 رگىی كاروبارى پێزمىرۆكی لیسنىرى

 كىندامانى لیسنىرۆك و ئىو جێگرى رى

ی رۆكى لیسنىر، رىو د. بسار كۆچى

 ك لىیىكاروبارى یارایی و ژماره

زداربوون مان بىرلىڕاوێسكارانی پى

ر رىكی چڕوپڕ لىگفتوگۆیىتێیدا، 

پڕۆژەیارای نیزان و میدالیا لە 

عێراق کرا و -هەرێمی کوردرتان

ی كىرۆك و جێگر و ئەندامانی لیسنىرى

 رنج و تێبینیی دۆیان رىمان،رلىپى
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بەمەبەستی لە نزیکەوە 

وشی ڕه ئاگاداربوون لى

میحوەرەکانى هێزی 

و بەدواداچوون بۆ  رگىپێشمى

کێشە و گرفتەکانیان، ڕۆژی 

، ٢٠٢١/٨/٣ممە سێشى

شاندێکی لیژنەی کاروباری 

 پێكواتبوو لى پێشمەرگە، كى

ڕێڤینگ هڕۆری سەرۆکی 

لیژنە، عوسمان سێدەری 

جێگری سەرۆکى لیژنە، 

د بڕیاردەرى مىڕزگار محى

کر هەڵەدنی و لیژنە، ئەبوبى

امانی رکی، ئەندعید هىسى

ند ردانی چىسى لیژنەكى

كانی رێكی هێزهمیحوه

سنوورى  ی لىرگىپێشمى

پارێزگاى دهۆك 

سەردانی   كىشانده.کرد

میحوەرەکانی دەشتی نەینەوا 

و تلسقوف و ناوەران و 

ڕۆژئاوای دیجلەى لە 

سنووری پارێزگای دهۆک 

کرد و لەگەڵ فەرماندە و 

بەرپرسی ئەو محیوەرانە 

وشی کۆبووەوە و ڕه

و  كان و كێشىرهمیحوه

كانیان تاووتوێ موكوڕییىكى

ی  كىكرد و شاندی لیژنى

 ڵێنیان پێدان كىمان بىرلىپى

ڵ گىهەوڵەکانی خۆیان لى

 ندیدار لىیوهنی پىالیى

ت بخەنە گەڕ بۆ حكومى

چارەسەرکردنی کێشە و 

 .گرفتەکانیان
 

  

 7/10/2021ضةزداْى بةزيَص ضةزوإ ٖةزنى ئةْداَى ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة بؤ الى بةشيَو ية ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة ية زيَهةوتى 
 
 

میحوەرەکانی هێزی شاندێكی لیژنەی پێشمەرگە سەردانی 

 كاتپێشمەرگە لە سنووری پارێزگای دهۆک ده
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 ٤ ىلیوا ه ىعقیدرکن محمد دێریشکی فەرماندالى  ضةزداْى بةزيَص زيَظٓط ٖسوزى ضةزؤنى ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة بؤ

 سنوری ىپاسەوان ىلیوا ه ىعمید دلێر زێباری فەرماند ٖةزوةٖابێگوڤا،  ىکوردستان ل ى ىپێشمەرگ

 

لیژنەی کاروباری پێشمەرگە پڕۆژەیاسای نیشان و 

 كاتمیدالیا لەهەرێمی کوردستان تاووتوێ ده
ند چىرتی تاووێکردنی پڕۆژەیارای نیزان و میدلیا لەهەرێمی کوردرتان و بەمەبى

، پێزنیوەڕۆی ئەمڕۆ چوارزەممە كىكارى لیسنىرت بىیوهپررێكی ترى پى

رى ، لیسنەی کاروباری پێزمەرگە، بەرەرپەرزتیی عورمان رێدهػ/ػ/صضشض

، و ئامادەبوونی بڕیاردەرو ئەندامان و ِڕاوێسکارانی لیسنەكىرۆكی لیسنىجێگرى رى

 .کۆبوونەوەی ئارایی دوی ئەنجامدا

 

رەرەتای كۆبوونەوەكە تەردان كرا بۆ دوێندنەوەی ئەو 

كرابوون، دوای  نورراو و یادازتانەی ئارارتەی لیسنەكە

گفتوگۆكردن و ڕاگۆڕینەوە، ئەوانەی پێویرتییان بەوەاڵمدانەوە 

، ئەوانەی تریش ئارارتەی رەرۆكایەتیی وەبوو وەاڵمدرانەهە

 .پەرلەمان دەكرێن بۆ كاری پێویرت

یا ی كۆبوونەوەكەدا پڕۆژەیاراى نیزان و میدالتەوەرێكی دیكىلى

لەهەرێمى كوردرتان، كە لەالیەن رەرۆكایەتیى هەرێمى 

 كىندامانى لیسنىپێزنیازكراوە، تاووتوێكراو ئى وهكوردرتانى

 .كانی دۆیان لەرەر پڕۆژەیاراكە درتەڕوورەرنج و تێبینییى

دا ڕاپۆرتى پەرلەمانتار رەفین ئاغا عمر كىوهكۆبوونىر لىهى

وو و تایبەت بوو بەرەردانى ئاغا كەئارارتەى لیسنەكە كراب

بەڕێزیان لەگەڵ لیسنەى تایبەت بۆ ناوچە رنوورییەكان، بۆ 

 .ئەمەش روود لەرەرنج و تێبینییەكانى وەرگیرا

درتنەڕووى ش تایبەت بوو بىكىوهتەوەرى كۆتایی كۆبوونى

دەقى نورراوى لیسنەى دەرتپاكى كەئارارتەى لیسنەكە كرابوو 

ێكدراوى چەلەنگ تایبەت رەبارەت بەبەدواداچوونى ڕ

پلەى رەربازى، گفتوگۆى  ططصصبەدۆرییەى دانەنزینكردنى 

 .پێویرتى لەرەر كرا
 

بةزيَص باَياْبؤ نؤنؤيي  بةشدازى
ئةْداَى ييرْةى نازوبازى 

   ية نةْاَيى زووداوثيَصُةزطة 
بؤ طفتوطؤ كسدْ هةضةز 

پڕۆژەیارای نیزان و 

 میدالیا لەهەرێمی کوردرتان
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زؤذى ضىَ شةممة، زيَهةوتى 
، 2:00، ناترَيَس 4/10/2021

نؤبووْةوةى ئاضايي خؤى  ييرْة
ئةجناَدا بة ئاَادةبووْى شاْديَهى 
ٖاوثةمياْإ نة ثيَهٗاتبوو ية بةزِيَصإ 
)ضجيَٓطةز فيًدش( ضةزؤنى بةشى 
ضياضى نوْطوَيخاْةى طصتى وَياتة 
يةنطستووةناْى ئةَسيها ية ٖةوييَس و 
ئاال زةفيل يازيدةدةزى ضياضى 
نوْطوخلاْةى وَياتة يةنطستووةناْى 

ها و بةزِيَص )ضعيد حةنيُى( ئةَسي
بةزثسضى نازوبازى ضياضى نوْطوىل 

 طصتى شاْصيٓى ٖؤيةْدا ية ٖةوييَس.
ضةزةتا يةاليةٕ بةزِيَص ضةزؤنى ييرْة 
زيَظٓط ٖسوزى بةخيَسٖاتٓى شاْدةنة 
نسا و بةنوزتى ئاَاجنى نؤبووْةوةنةى 
خطتة زوو بؤ ئاَادةبووإ نة طفتوطؤ 
نسدٕ بوو يةضةز قؤْاغةناْى 

انطاشى و يةنخطنت و ض
زيَهخطتٓةوةى ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة، 
شاْيازى يةضةز ضانطاشييةنإ و ئةو 
ثسؤذة و ثالْاْةى نة ٖيَصةناْى 
ٖاوثةمياْإ ٖةياْة بؤ يةنخطتٓةوةى 
ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة، ٖةزوةٖا نؤضح 
و ٖؤنازةناْى بةزدةّ ئةّ ثسؤضةية، 
ثيداويطتى و يازَةتيية ضةزباشييةنإ بة 

ايبةت ئةو ٖاونازيية دازاييةى نة ية ت
اليةٕ ئةَسيها بؤ ثيَصُةزطة دةنسيَت، 
ضرتاتيجي َاْةوةى ٖيَصةناْى 
ٖاوثةمياْإ ية ٖةزيَُى نوزدضتإ، 
شاْيازييةنإ يةضةز ٖيَسشة 
َؤشةنييةنإ بؤ ضةز ٖةزيَُى 
نوزدضتإ، ضانطاشى زيصةيي ية 

 يَوإ ٖيَصةناْى زووى ضةزباشييةوة ية
 

 

ٖةز طؤزِاْهازييةى ية ْاوضةنةدا  -
زووبدات ئيَُة بة زاثؤزتيَهى تيَس و 

 تةضةٍ واشٓتوٕ ئاطاداز دةنةيٓةوة.

يةضةز ٖيَسشةناْيض بؤ ضةز ٖةوييَس  -
ثيَويطتة حهوَةتى بةغدا و ٖةزيَِ 

ٖةَيويَطتيإ ٖةبيَت ئيٓجا داوا ثيَهةوة 
 ية ئيَُة بهةٕ.

دةضتخؤشى ية دةشطا ئةَٓييةناْى  -
نوزدضتإ دةنةئ نة ٖةَاٖةْط و 
 ٖاونازٕ يةطةٍَ ئيَُة بؤ ثيَداْى شاْيازى.

ضةبازةت بة ٖيَسشةناْى ثةنةنة بؤ  - 
ضةز خانى ٖةزيَُى نوزدضتإ ثيَويطتة 
يةنةّ جاز حهوَةتى عيَساقى فيدزاٍ 

 ويَطتى ٖةبيَت.ٖةَي
داوا دةنةئ ضازةضةزى ئاشتيياْة بؤ  -

نيَصةى ْيَوإ ثةنةنة و توزنيا 
 بهسيَت.

ثيَويطتة ٖةَوو اليةى ض حهوَةتى -
بةغدا يإ ٖةزيَِ يإ ئةَسيها َويتةشّ 
بٔ بة ْازدْى بوودجةى ثيَصُةزطة و 
دابني نسدْى َووضة، ئيَُة بةزدةواّ 

   دةبني ية ثيَهٗيَٓاْى ييواى ْوىَ
 

ثيَصُةزطة و بابةتى خاْةْصني نسدْيإ، 
ٖةَاٖةْطى ْيَوإ ضؤثاى عيَساقى و 
ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة و بؤشايى ئةَٓى ية 
ْيَواْيإ دا، ٖةوَيةناْى دزوضتهسدْى 
يةى ذووزى بسِيازدإ نة ٖةَوو 
ٖيَصةنإ يةوىَ بسِياز وةزبطسٕ، 
ضةزداْى ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة 

ٖيَٓاْى ٖيَصةناْى بؤ بٓهةى َةشل و زا
ضةْدئ ثيَصُةزطة ية دةزةوةى ٖةزيَِ و 

تةوةزى طسْطى تس، ٖةزوةٖا 
دةضتخؤشى ية ٖيَصةناْى ٖاوثةمياْإ 
نسد بؤ يازَةتى و ٖاونازييةناْيإ بؤ 
ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة، بة تايبةت ية 
زووى يةنطستٓةوة ئةجناَداْى ثسؤضةى 

 ضانطاشى.  
يرْة زاو و دواتس ٖةزيةى ية ئةْداَاْى ي

ضةزْج و تيَبيٓى خؤيإ خطتة زوو و 
 Spenserفيًدس) ضجيَٓطةزبةزِيَص 

fields)   بةّ شيَوةيةى خوازةوة
وةَياَى ضةزْج و تيَبيٓى و ثسضيازةناْى 

 -:ئةْداَاْى ييرْةى دايةوة

جةختى دةنةيٓةوة نة ٖاوثةمياْإ -
زذدٕ يةضةز ئةجناَداْى ضانطاشى ية 

 وةشازةتى ثيَصُةزطة.
ئةَسيها بةزدةواّ دةبيَت ية  -

ٖاونازييةناْى ض ية زووى َاددى و 
ثيَداْى َووضة بيَت يإ يةزووى يازَةتى 

 و ْازدْى نةٍ و ثةىل ضةزباشى.

ٖاوثةمياْإ ثالْيإ ْيية نة ية ٖةزيَِ -
بهصيَٓةوة بةيهو ثيَطة و شويَٓى خؤَإ 

 بةٖيَصتس دةنةئ.

ثيَويطتة َاْةوةى ئيَُة ية ٖةزيَُى  -
وزدضتإ ية زيَطةى ثةزيةَاْةوة بة ن

 بسِيازيَهى ياضايي ثاَيجصتى بهسيَت.
 

و يةنطستوو يةْاو ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة 
بة تايبةت ية ْاوضة نوزدضتاْييةنإ و 
ٖةَوو ٖةوَييَو دةدةئ نة َاددةى 

 جىَ بة جىَ بهسيَت.  140
ثسؤضةى ضانطاشى ثيَويطتى بة ناتة، -

ٖةَوو ٖةوَييَهى خؤَإ دةدةئ بؤ 
يةنطستٓةوةى ٖيَصةناْى ثيَصُةزطة و 

نة ٖةَوو ئةّ دزوضتهسدْى دةشطايةى 
ٖيَصاْة ية خؤى بطسيَت، ثاَيجصتى 
ثسؤضةى ضانطاشى دةنةئ بة تايبةت 
ية زووى يةنطستٓةوة و زيَهخطنت و 
دزوضت نسدْى يةنةى ذَيَسيازى بؤ 
ثيَصُةزطةنإ و ٖيوادازئ نة ببيَتة 
منووْةيةى نة حهوَةتى عيَساقيض ئةّ 

 ضانطاشيياْة ئةجناّ بدات.
صةناْى ئيَُة قوزباْيداْى ٖيَ -

ثيَصُةزطةَإ ية بةزضاوة و زيَصى ىلَ 
دةطسئ و ثيَويطتة ٖةَوو اليةى ٖةوٍَ 

 بدةئ بةزطسى يةّ ٖةزيَُة بهةئ.
ضةزجةّ داوانازى و ضةزْج و - 

تيَبييٓييةناْتإ دةطةييَٓيٓة زاويَرنازاْى 
 ضةزباشى ٖيَصى ٖاوثةمياْإ.
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تاووێکردنی چەند بە مەبەرتی 

پررێکی پەیوەرت بە کاری 

لیسنەکە، پێزنیوەڕۆی ئەمڕۆ 

، لیسنەی ػض/ػ/صضشضرێزەممە 

کاروباری پێزمەرگە، بە 

رەرپەرزتیی ڕێڤینگ هرۆری 

رەرۆکی لیسنە و ئامادەبوونی 

جێگری رەرۆکى لیسنە و 

بڕیاردەر و ئەندامان و 

 .کۆبووەوە ِڕاوێسکارانی لیسنەكى

 بوونەوەكىتەوەری رەرەکیی کۆ

گفتوگۆکردن بوو لەرەر 

پڕۆژەیارای نیزان و میدالیا، 

دوای گفتوگۆکردنى و وەرگرتنی 

ڕاو رەرنجی ئەندامان 

، بڕیاردرا وهلەبارەیى

کۆبوونەوەیەکی هاوبەش لەگەڵ 

 لیسنەی 

 

ضةزداْى بةزيَص 
ضةزوإ ٖةزنى 
ئةْداَى ييرْةى 

نازوبازى 
ثيَصُةزطة بؤ الى 

بةشيَو ية 
ٖيَصةناْى 

ثيَصُةزطة ية 
زيَهةوتى 

15/10/2021 
 
 

ضةزداْى بةزيَص 
نؤنؤيي باَياْبؤ 

ئةْداَى ييرْةى 
نازوبازى 

ثيَصُةزطة بؤ الى 
بةشيَو ية ٖيَصةناْى 

ثيَصُةزطة ية 
 زيَهةوتى

10/10/2021 
 

 یارایی و لیسنەی ناودۆ و الیەنی

پەیوەندیدار ئەنجام بدرێت 

رتی وەرگرتنی تێڕوانینی بەمەبى

 .ئەوانیش لە رەر پڕۆژەیارایەکە

دا كىوهی كۆبوونىزێكی دیكىبى لى

رەرجەم ئەو نوورراوانەی 

کرابوون  ئارارتەی لیسنەكى

دوێندرانەوە و گفتوگۆی چڕ و 

پڕیان لەرەر کرا، ئەوانەی 

بوو پێویرتیان بە وەاڵمدانەوە هى

، ئەوانەی تریش وهەاڵمدرانىو

ئارارتەی رەرۆکایەتیی پەرلەمان 

لەکۆتایی  .کران بۆ کاری پێویرت

کۆبوونەوەکەزدا گفتوگۆ لەبارەی 

ڕەوزی میحوەرەکانی پێزمەرگە 

کرا و لیسنە بڕیاریدا بەم زووانە 

رەردانی میحوەرەکانی پێزمەرگە 

 .لە پارێزگای دهۆک بکات

ند لیژنەی کاروباری پێشمەرگە چى

 كاتپرسێك تاووتوێ ده
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بەشداری لیژنەی 

کاروباری پێشمەرگە بۆ 

خۆێندنەوەی راپورتی 

پرۆژەیاسای بەخشینی 

نیشان و میدالیا لە هەرێمی 

کوردستان لە دانیشتنی 

لە رێکەوتی  ٢و   ۱ژمار 

٢/٩/٢٠٢١و  ١  

، لیسنەی ؼ/ؽ/صضشضتاووتوێکردنی چەند پررێکی گرنگی پەیوەرت بە کاری لیسنەکە، پێزنیوەڕۆى ئەمڕۆ چوارزەممە بەمەبەرتی 

کاروباری پێزمەرگە، بە رەرپەرزتیی ڕێڤینگ هرۆری، رەرۆکی لیسنە و ئامادەبوونی جێگری رەرۆکى لیسنە و بڕیاردەر و ئەندامانى و 

کۆبووەوە ڕاوێسکارانی لیسنەكى  کۆبوونەوەکە تەردانکرابوو بۆ دوێندنەوەی ئەو نوورراو و یادازتانەی ئاڕارتەی لیسنەكى رەرەتای .

، ئەوانەی تریش ئاڕارتەی وهبوو وەاڵم درانىکرابوون، دوای گفتوگۆکردن و ڕاگۆڕینەوەی ئەندامان، ئەوانەی پێویرتییان بە وەاڵمدانەوە هى

ی کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەرەر ئەو لیسنە الوەکییانە کرا کە لە ماوەی تەوەرێکی دیكى لە .رەرۆکایەتیی پەرلەمان کران بۆ کاری پێویرت

پێکیوێنابوو بۆ بەدواداچوونی مەیدانی لەرەر کێزە و گرفتێكی هێزەکانی پێزمەرگە ڕابردوودا لیسنەكى دا بەرنامەی کار هەر کۆبوونەوەكى .

رەت کە وەزیر و رەرۆکی ئەرکان و ئەمینداری وەزارەت تێیدا ئامادە دەبن کە بریارە دانرا بۆ کۆبوونەوەی لیسنە لەگەڵ زاندی بااڵی وەزا

 .بەم زووانە کۆبوونەوەکە بەڕێوە بچێت کە چەندین داڵی گرنگی تێدایە رەبارەت بە کێزە و گرفتەکانی هێزەکانی پێزمەرگە

بەشداری لیژنەی 

کاروباری پێشمەرگە 

بۆ خۆێندنەوەی 

راپورتی پرۆژەیاسای 

بەخشینی نیشان و 

میدالیا لە هەرێمی 

کوردستان لە دانیشتنی 

لە رێکەوتی  ۳ژمارە

۷/٩/٢٠٢١  
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ضةزداُى بةزِيَص ضةزؤكى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة و زاويَركازى هيرُة بةزِيَص د. وةعدى بؤ وةشازةتى 
20/10/2021ثيَصٌةزطة ًصوزى بة ًةبةضتى بةدواداضووْ بؤ كيَصة و داواكازى ثيَصٌةزطةكاْ هة زيَلةوتى   

 

راگەیێندراوێک لە لیژنەی 

 کاروباری پێشمەرگە
لیژنەی کاروباری پێشمەرگە ئیدانەی هێرشەکەی 

ئەمشەوی تیرۆریستانی داعش بۆ سەر هێزەکانی 

پێشمەرگە دەکات و سەرەخۆشی لە بنەماڵەی شەهیدان 

بەداخەوە جارێکی تر تیرۆریستانی داعش وەک .دەکات

کاری ترسنۆکانە و تێکدەرانەی هەمیشەییان  هێرشیان 

کردە سەر هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری میحوەری 

پردێ لە کەرکووک، کە بووە هۆی شەهیدبوونی دوو 

پێشمەرگە بەناوی )خالید حمید هیاس(و )ئاکۆ کەریم 

  .ی پیادە11قادر( سەر بە فەوجی دووی لیوای 

بۆیە وەک لیژنەی کاروباری پێشمەرگە ئیدانەی 

هێرشەکە دەکەین و پرسە و سەرەخۆشی لەخانەوادە و 

کەس و کاری سەربەرزی شەهیدان دەکەین، هەروەها 

دەستخۆشی لە قارەمانێتی و گیانفیدایی هێزەکانی 

پێشمەرگە دەکەین لە رووبەرووبوونەوەیان لەگەڵ 

خەڵک و خاکی هەرێمی تیرۆریستان بۆ پاراستنی 

 .کوردستان

داواکارین لە الیەنی پەیوەندیدار لە حکومەتی 

عێراقی فیدراڵ زیاتر گرنگی بدرێت بە هەماهەنگی 

لیژنەی ئەمنی هاوبەش لەنێوان سۆپای عێراق و 

هێزەکانی پێشمەرگە، بۆئەوەی بۆشایی ئەمنی 

لەسەرجەم هێلەکانی رووبەڕووبوونەوە پڕ 

، تاکو تیرۆریستانی داعش زەفەر نەهێنن و بکەنەوە

 .ئەم رووداوە نەخوازراوانە دووبارە نەبنەوە

روحی شەهیدان شاد بێت و جێگایان بەهەشتی 

 بەرین بێت
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زؤذى دووشةممة، زيَهةوتى 
، 10:30، ناترَيَس 25/10/2021

ييرْةنةَإ نؤبووْةوةى ئاضايي خؤى 
ئةجناَدا، ضةزةتا بة ضاتيَو وةضتإ بؤ طياْى 
ثانى شةٖيدإ دةضتى ثيَهسد، دواتس ٖةزوةى 

وةزى ضةزةنى ية بةزْاَةى نازدا ٖاتبوو تة
نؤبووْةوةنة خطتٓةزِووى ئةو ْووضساواْة 
بووٕ نة ية اليةٕ ضةزؤنايةتيي ثةزيةَاْةوة 
ئازاضتةى ييرْة نسابووٕ.ضةبازةت بة دةقى 
 ياداشتى نؤَةَيى دادطةزى نوزدضتإ يةضةز 

 

بة ْووضساوى فةزَى وةَياَةنةى 
بدزيَتةوة.ٖةزوةٖا ْووضساوى بةزِيَص ثةزيةَاْتاز 
)عومسإ عًى مسايٌ( خويَٓسايةوة ضةبازةت بة 
)جياواشي نسدْى ذةَة خوازدْى بسا 
ثيَصُةزطةنإ و ضةزجةّ ٖيَصة ئةَٓييةنإ و 
ثؤييطى فةزَاْطةنإ يةطةٍَ ذةَة خوازدْى 
بةزثسضةنإ(، بسِياز دزا نة ييرْةيةى ثيَو 
بٗيَٓسيَت بؤ بةدواداضووٕ يةضةز ئةّ بابةتة، 

ية ئةْداَإ و زاويَرنازإ يةنؤتاييدا ٖةزيةى 
 زاو و ثيَصٓيازى خؤيإ خطتةزوو.

 

لیژنەی کاروباری پێشمەرگە بەسەرپەرشتی ڕێڤینگ هرۆری سەرۆکی لیژنە و بە 

 لیژنە و بریاردەر و ئەندام و ڕاوێژکارانی لیژنە کۆبوونەوە ىئامادەبوونی جێگری سەرۆک
 

خويَِدُةوةى ٓةهَبةضتيَم 
زيَظِط ٓسوزى هةاليةْ 

ضةزؤكى هيرُةى كازوبازى 
ثيَصٌةزطة هة زيَوزةمسيَلدا 

كة هة اليةْ ضةُتةزى 
ثيَصٌةزطة بؤ زؤشِبريى 

زيَلخسا بوو هة 
28/10/2021 

)ياضاى خاْةْصيٓى ٖيَصةناْى ْاوخؤ( طفتوطؤى 
يةضةز نسا و بسِيازدزا نة ئازاضتةى ييرْةى 
ْاوخؤ و ئاضايض و ئةجنوَةْةخؤجىَ ييةنإ 
 بهسيَت ضوْهة تايبةمتةْدة بة ئةو ييرْةيةوة.

ثةزيةَاْتاز )شٓؤ ضةبازةت بة ْووضساوى 
ئةشكى ضوزضى( يةضةز )طًةيي و طاشاْدةى 

شؤزيَو ية ئةفطةزإ بة َةبةضتى ثًة 
بةزشنسدْةوةيإ(، بسِيازدزا نة ئازاضتةى اليةْى 

حهوَةت بهسيَت، بؤ ئةوةى ثةيوةْديداز ية  
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بةشى ضةزداْى  2/11/2021شةممة ضىَ زؤذى 
ثةيوةْدييةناْى دةشطاى باَياى ئةيًوٍ و طوالٕ بؤ الى 

 ية فسانطيؤٕ.ْة رضةزؤنى يي
 .ەعساتری ڕەبی

 .\سێیەم: نەبوونی دووربینی حەراری وەکو پێویستیەک

چوارەم: بۆشای ئەمنی نێوان هێزی پێشمەرگە و سوپای 

 .وەتە هۆکاری مانەوەی چەکدارەکانوعێراق ب

پێنجەم: بێ سەروبەری هێزەکە و ئیلتیزام نەکردن بە 

خۆیان ئەم ڕووداوە نەخوازراوە فەرماندە و سەروی 

 .ڕوودەدەن بەداخەوە

 

 ية زيَهةوتىبڕیاردەری لیژنە رزگار محمد سەردانی 

بۆ کوڵەجۆ و ئەو جێگایانەی  28/11/2121

پێشمەرگەکانی لێ شەهیدبوون ، لە نزیکەوە باسی 

 .كرا چۆنیەتی شەهیدبوون و برینداربونیان

  :هۆکاری ئەم کارەساتە لە پێنج خاڵدا

 .یەکەم: مەوجودات و نەبوونی میالکاتی ناو ڕەبیەکان

 حەرەس و نەبوونی ىتۆکمە نەبوونی نوقتەیدووەم: 
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نؤبووْةوى ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة يةضةز بابةتى قةدةغةنسدْى 
ٖةَيطستٓى ضةى، ئازاضتة نسدْى ثيَصٓياشة ياضاى َاف و ئيُتياشاتى ثيَصُةزطة 

بابةتى بةدةٍ ئةزشام... ،بؤ ئةجنوَةْى وةشيسإ  

زؤذى دووشةممة، زيَهةوتى 
، 11:00، ناترَيَس 22/11/2021

ييرْة نؤبووْةوةى ئاضايي خؤى ئةجناَدا، 
ضةزةتا بة ضاتيَو وةضتإ بؤ طياْى ثانى 
شةٖيدإ دةضتى ثيَهسد، دواتس ٖةزوةى ية 
بةزْاَةى نازدا ٖاتبوو تةوةزى ضةزةنى 
نؤبووْةوةنة خطتٓةزِووى ئةو ْووضساواْة 

نة ية اليةٕ ضةزؤنايةتيي بووٕ 
ثةزيةَاْةوة ئازاضتةى ييرْة 

 نؤبووْةوةنة ىديهة زيَهينسابووٕ.تةوة
 و نيَصة ٖةْديَو زيةضة بوو قطةنسدٕ

ثيَصُةزطة  ٖيَصةناْي و ييوانإ طسفيت
ضةبازةت بة )جياواشي نسدْى ذةَة 
خوازدْى بسا ثيَصُةزطةنإ و ضةزجةّ 

فةزَاْطةنإ ٖيَصة ئةَٓييةنإ و ثؤييطى 
 يةطةٍَ ذةَة خوازدْى بةزثسضةنإ(، يةو

 ضةزداْي بسِيازيدا ييرْة ضوازضيَوةيةشدا
  بهات ثيَصُةزطة وةشازةتي

 

 نؤ ببيَتةوة ثيَصُةزطة وةشيسي يةطةٍَ و
 ضازةضةزنسدْي و بةدواداضووٕ بةَةبةضيت

 يَصةناْيى طسفتةناْي و نيَصة
 بسِيازدزا نؤبووْةوةنةدا ية ٖةز.ثيَصُةزطة

 ثيَصُةزطة ئيُتياشاتي و َاف ثيَصٓياشة ياضاي
تيَهؤشةزةناْى شؤزِشى زشطازخيواشى طةىل 

 ثةزيةَإ ضةزؤنايةتيي اضتةيڕئا نوزدضتإ
بةزِيَصياْةوة  يَطةيڕ ية بؤئةوةي بهسيَت

 ية ثةيوةْديداز اليةْي زِاوبؤضووْي
 ئةو ييَهةوتةناْي يةضةز ةزيَِى حهووَةتي
ية نؤتاييدا باضى . طرييَتوةزب ثيَصٓياشة

ديازدةى ٖةَيطستٓى ضةى نسا ية اليةٕ 
ٖاووَياتياْةوة، بؤ ئةَةط بسِيازدزا نة ية 
نؤبووْةوةناْى ئاييٓدة دا بةدواداضووْى 

ثيَويطت ئةجناّ بدزيَت و ٖةزيةى ية ئةْداَإ 
 زاو و ثيَصٓيازى خؤيإ خطتةزوو.
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لیژنەی ئەمنی ھاوبەش لەنێوان سۆپای عێراق و ھێزەکانی 

پێشمەرگە، بۆئەوەی بۆشایی ئەمنی لەسەرجەم ھێلەکانی 

رووبەڕووبوونەوە پڕ بکەنەوە، تاکو تیرۆریستانی داعش 

 دووبارە نەبنەوە. زەفەر نەھێنن و ئەم رووداوە نەخوازراوانە

لێرەدا وەک لیژنەی کاروباری پێشمەرگە جارێکی تر ئیدانەی   

ھێرشەکە دەکەین و پرسە و سەرەخۆشی لە خۆمان و خانەوادە 

 و کەس و کاری سەربەرزی شەھیدەکان دەکەین.
 

 لیژنەی کاروباری پێشمەرگە...راگەیێندراوێک لە 

جارێکی تر چەکدارانی  27/11/2021شەوی رابردوو 

داعش لە ناوچەی تەپی تەاڵن لە سنووری کوڵەجۆ 

ھێرشیانکردە سەر ھێزەکانی پێشمەرگە، لەکاتی 

بەھاناوەچوونی پێشمەرگەکان، بۆمبێکی چێندراو بە 

ئۆتۆمبێلێکی پێشمەرگەدا تەقییەوە و بەھۆیەوە پێنج 

-ئیسماعیل محەممەد  -پێشمەرگە بەناوی)ئیبراھیم بارام 

 نەبەرد سەعید(-ئەمین حوسێن-ئاراس سەمین 

 شەھیدبوون و چواری دیکەش برینداربوون. 

لێرەدا سەرەخۆشی لە بنەماڵەی سەربەرزی شەھیدان  

 دەکەین و ھیوای زوو چاکبوونەوە بۆ برینداران دەخوازین.

رۆریستەکانە بۆ بە ئامانج ئەم ھێرشانە کاری بەردەوامی تی

گرتنی خەڵک و خاکەکەمان، بۆیە بەردەوام ھێزەکانی 

پێشمەرگە بۆ پاراستنی قەوارەی ھەرێمی کوردستان لە 

ھەموو مەترسییەک ئازایانە رووبەڕووی تیرۆریستەکان 

بوونەتەوە  . داواکارین لە حکومەتی عێراقی فیدراڵ و 

ێکخستنەوەی حکومەتی ھەرێمی کوردستان پەلە بکەن لە ر

 لیوا ھاوبەشەکان و زیاتر گرنگی بدرێت بە ھەماھەنگی

ييرْة و ئةبوبةنس ٖةَيةدْى  ئةْداَى بةشدازى بةزيَصإ زيَظٓط ٖسوزى ضةزؤنى ييرْة و عومسإ ضيَدةزى جيَطسى ضةزؤنى 
ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة ية نةْاَيةناْى زاطةياْدٕ يةضةز بابةتى ثيَداويطتييةناْى ثيَصُةزطة ية شةزِى 

 زووبةزووبووْةوةى تريؤزيطتاْى داعض
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دوو لێسنە بە نوێنەرایەتی پەرلەمان رەردانی برینداران و کەس و 

 زەهیدانیان کردکاری 

، بەنوێنەرایەتی پەرلەمانی ؽض/صص/صضشضڕۆژی دووزەممە 

کوردرتان هەردوو لێسنەی پێزمەرگە و لێسنەی زەهیدان لە نزیکەوە 

رەردانی ئەو پێزمەرگە بریندارانەیان کرد کە لە ڕووبەڕووبوونەوەی 

 .تیرۆریرتانی داعش برینداربوون

نیان لە نەدۆزدانەی پار لەمیانەی رەردانەکەدا، رەرجەم بریندارەکا

لە زاری رلێمانی بەرەرکردەوە و پازان لە نزیکەوە چاودێری دۆدی 

 .بریندارەکانیان کرد

 شط/صص/صضشضلەبەزێکی تری رەردانەکەیاندا ئەمڕۆ رێزەممە 

هەردوو لێسنەکە رەردانی ماڵبات و کەس و کاری زەهیدەکانیان لە 

پەرلەمانی عەربەت و هەڵبجە و رەیدرادق کرد و هاودەمی 

 .کوردرتانیان پێگەیاندن

 

ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة ضةزداْى نةس و 
 نازى شةٖيدإ و بسيٓدازإ دةنات
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بةزِيَص عومساْ بةشدازى 
جيَطسى ضةزؤكى هيرُة ضيَدةزى 

 7/12/2021زيَلةوتى  هة
كةُاهَى زووداو ضةبازةت بة  هة 

خى ٓيَصةكاُى بازودؤ
ثيَصٌةزطة و ٓيَسشةكاُى 
تريؤزيطتاُى داعض بؤ ضةز 

 .ضةُطةزةكاُياْ

ضةزداُى بةزِيَص عومساْ ضيَدةزى 
جيَطسى ضةزؤكى هيرُة هة 

بؤ كةىل  6/12/2021زيَلةوتى 
قةزةضامل هة ُاوضةى شيَخ 

ضِووزى كةزكون كة بصيَِى هة 
ضةكدازاُى تريؤزيطتى داعض 
ٓيَسشياْ كسدبووة ضةز 

 ضةُطةزةكاُى ثيَصٌةزطة.
 

 

 

 

بؤ طؤُدى خدز  ى كسدبةزِيَص ضةعيد ٓةزكى ئةُداُى هيرُة ياوةزى شاُدى بةزِيَص )د. ٓيٌَّ ٓةوزاًى جيَطسى ضةزؤكى ثةزهةًاْ(
 2/12/2021بةشدازى كسدْ هة ثسضةى ئةو شيَسةذُةى كة ضىَ كوزِى شةٓيد بووْ هة زيَلةوتى  بؤجيجةى بِازى قةزةضؤغ 
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كؤبووُةوةى 
هيرُةى 

ٓاوبةط و 
اليةُى 

 ثةيوةُديداز
بەمەبەستی 

گفتوگۆکردن لە سەر 
دوخی پێشمەرگە و 
ھێرشەکانی ئەم 
دواییەی چەکدارانی 
داعش بۆ سەر 
ھێزەکانی پێشمەرگە، 
رۆژی سێ شەممە 

ھەردوو  7/12/2021
لیژنەی کاروباری 
پێشمەرگە و ناوچە 

کوردستانییەکانی 
 دەرەوەی ھەرێم بۆ 

ماوەی چوار کاتژمێر 
لەگەڵ شاندێکی حکومەتی 
ھەرێم لە پەرلەمانی 

لە ، کوردستان کۆبوونەوە
کۆبوونەوەکە دا، شۆرش 
اسماعیل وەزیری 
پێشمەرگە، ئۆمێد صباح 
سەرۆکی دیوانی 
ئەنجوومەنی وەزیران   و 
عبدالحکیم خەسرەو 
سەرۆکی دەستەی ناوچە 

کوردستانییەکانی 
دەرەوەی ھەرێم بە 
وەکالەت و 

راوێژکارەکانیان 
ئەندامانی ، ئامادەبوون

ردوو لیژنە چەندین ھە
بینی بۆ شاندی ێپرس و ت

حکومەت خستیانەڕوو 
خی ۆکەتایبەت بوون بە د

ھێزەکانی پێشمەرگە و 
خی ناوچە ۆد

 ەکانی دەرەوەیکوردستانی
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 داْيصتين ثيَصُةزطة و داْيصتواْى ْاوضةنة نة ية

 شةممة ضواز زؤذي ، ثاييصة خوىل ئاضايي ى(9) ذَازة
 ثةزيةَاْي ضةزؤنايةتي ١/١٢/٢٠٢١ زيَهةوتى

 بؤ ثيَصُةزطةى زاضجازد ييرْةي نوزدضتإ
 بازودؤخي يةضةز زاثؤزتيَو ئاَادةنسدْي

 و نوزدضتإ ثيَصُةزطةي ٖيَصي ضةْطةزةناْي
 نسدة و مجوجوٍَ بةداخةوة نة ْاوضةنة داْيصتواْي

 يةّ داعض زيَهخساوي بةْاو تريؤزضتيةناْي
 بة بووة و نسدووة شيادي ْاوضاْة يةو دوايياْةدا

 

  

 

بةزِيَص زيَظِط  بةشدازى
ضةزؤكى هيرُة  ٓسوزى

هة ٓةشتةًني خوىل 
ًةشق و زآيَِاُى 
ٓيَصةكاُى ثيَصٌةزطة 

 5/12/2021هة زيَلةوتى 
هة بِلةى ًةشق و 

 .زآيَِاُى بيَطتاُة

، ناترَيَس 7/12/2021زؤذى ضىَ شةممة، زيَهةوتى 
، ييرْة نؤبووْةوةى ئاضايي خؤى ئةجناَدا، 9:30

ضةزةتا بة ضاتيَو وةضتإ بؤ طياْى ثانى شةٖيدإ 
دةضتى ثيَهسد، دواتس ٖةزوةى ية بةزْاَةى نازدا 

بسيتى بوو ية  ْةوةنةٖاتبوو تةوةزى يةنةَى نؤبوو
خويَٓدْةوةى زاثؤزتى بةدواداضووٕ و زاضجازدةناْى 
ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة ضةبازةت بة ٖيَسشةناْى 
زيَهخساوى تريؤزيطتى داعض بؤ ضةز ضةْطةزةناْى 

 بازودؤخى ضةْطةزةناْى ٖيَصى و ثيَصُةزطة

 

 فةزَاْدة ضةْدئ بسيٓدازبووْي و شةٖيدبووٕ ٖؤي
 ٖاووَياتيإ. و ثيَصُةزطة و

 ييَرْةي ثةزيةَاْيية ئةزنة ئةّ زاثةزاْدْي بؤ
 و ضةزدإ ئةو يةضوازضيَوةي اضجيَسدزاوڕ

 بؤ نسدووَاْة بةزدةواّ نة بةضةزنسدْةواْةي
 ثيَصُةزطةي ٖيَصي َيحوةزةناْي ضةزجةّ

 دؤخةنة و باز ئاطادازبووْي يةْصيهةوة و نوزدضتإ
 ثيَصُةزطةناْي و فةزَاْدة يةطةٍ و طفتوطؤنسدٕ

 َيحوةزةنإ.

 

ثيَصُةزطة زاثؤزتى بةدواداضووٕ و زاضجازدةناْى ضةبازةت بة ٖيَسشةناْى زيَهخساوى ييرْة 
 ىَ دةناتوتاوت تريؤزيطتى داعض بؤ ضةز ضةْطةزةناْى ثيَصُةزطة
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 يةخويَٓدْةوةى زاثؤزتى بةدواداضووٕ و زاضجازدةناْى ييرْةى نازوبازى ثيَصُةزطة و ييرْةى ْاوضة نوزدضتاْييةناْى دةزةوةى ٖةزيَِ 

ضةبازةت بة ٖيَسشةناْى زيَهخساوى تريؤزيطتى داعض بؤ ضةز  8/12/2021ية زيَهةوتى  ثاييصة خوىل ئاضايي ى(11) ذَازة داْيصتين

 .و بازودؤخى ضةْطةزةناْى ٖيَصى ثيَصُةزطة و داْيصتواْى ْاوضةنة  ضةْطةزةناْى ثيَصُةزطة

بؤ الى دةشطاى ئةيوووي هة دٓؤن و هةُيَصيلةوة طفتوطؤ كسدْ هةطةيَ ضةزؤكى هيرُة بةزِيَص زيَظِط ٓسوزى  ضةزداُى
  11/12/2021هة زيَلةوتى  ثيَصٌةزطةكاُى ئةيوووي هة 

بةزِيَص عومساْ ضيَدةزى جيَطسى  ضةزداُى
بؤ الى بةزِيَص عبداهوة حاجى ضةزؤكى هيرُة 

حمٌود وةشيسى كازوبازى شةٓيداْ و 
ئةُفاهلساواْ بةًةبطتى بةدواداضووْ 

 هةضةز كيَصة و طسفتى بِةًاهَةى شةٓيداْ
  13/12/2021هة زيَلةوتى 
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بةشدازى بةزِيَص حلٌت حمٌد 
ئةُداًى هيرُةى كازوبازى 
ثيَصٌةزطة هة زيَلةوتى 

هة كةُاهَى  13/12/2021
ى ضةبازةت كوزدضتاْ تى ظ

ًيدياكاْ هة بة زؤهَى 
زووًاهَى ضةُطةزةكاُى 

 . ثيَصٌةزطةكاْ

لە  .پێزمەرگەى كرد

کدا گفتوگۆ کرا کۆبوونەوەیى

لەرەر دۆدی بریندارانی زەڕی 

داعش و چۆنیەتیی 

چارەرەرکردنی پێزمەرگە 

بریندارەکان، دواتر لەالیەن 

چەندین پرس و  وهزاندی لێسنەكى

تێبینی ئاڕارتەی 

بەڕێوەبەرایەتییەکە کران و دوای 

گفتوگۆکردن، بەڕێوەبەرایەتیی 

تەندرورتیی وەزارەتی 

پێزمەرگە وەاڵمی پێویرتى 

لەبارەی ئامار و چۆنیەتیی 

چارەرەکردنی پێزمەرگە 

 بریندارەکان دایەوە

لێسنەی کاروباری پێزمەرگە 

لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی 

تەندرورتیی وەزارەتی 

مەبەرتی بىپێزمەرگە کۆبووەوە 

گفتوگۆکردن لەرەر بارودۆدی 

چارەرەرکردنی بریندارانی 

زەڕی داعش، ئەمڕۆ رێزەممە 

، زاندێكی صضشض/ضص/ظص

لێسنەی کاروباری پێزمەرگە، 

تیی ڕێڤینگ هرۆری، بەرەرۆكایى

تیی ندامیىو ئى رۆكی لێسنىرى

رى، جێگرى عورمان رێده

عید و رى رۆكی لێسنىرى

، كىێسنىندامى لركى، ئىهى

ردانی بەڕێوەبەرایەتیی رى

 تەندرورتیی وەزارەتی 
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، ييرْةنة نؤبووْةوةى 10:00، ناترَيَس 20/12/2021زؤذى دووشةممة زيَهةوتى 
ئةجناَى ئاضايي خؤى ئةجناَدا، تةوةزى ضةزةنى نؤبووْةوةنة بسيتى بوو ية 

ى ئاضايي خوىل ثاييصى ضاَيى 7ية داْيصتٓى ذَازة بةدواداضووْى َةيداْى ييرْةنةَإ نة  
بابةتى ضيَيةّ، ضةزؤنايةتى ثةزيةَإ ييرْةنةَاْى زاضجازدبوو بؤ بةدواداضووٕ يةضةز 

بةَةبةضتى ، بؤ ئةَةط ييرْةيةنى الوةنى ييرْةى ثيَصُةزطة نةَئةْداَإ و بسيٓدازإ
تى وةشازةتى ثيَصُةزطةيإ بةدواداضووْى َةيداْى ضةزداْى بةزِيَوةبةزايةتى تةْدزوض

،  زاثؤتيَو ئاَادة نسابوو نة يةّ ضىَ تةوةزة ثيَو 14/12/2021ية زيَهةوتى  نسدبوو
 یخطتٓةزِووبسيٓدازةناْى شةزِى داعض، ئاَازى ی خطتٓةزِوودةٖات )

زاضجازدة بؤ  یخطتٓةزِووداوانازييةناْييةناْى بةزِيَوةبةزايةتى تةْدزوضتى ثيَصُةزطة، 
سيٓدازإ(، ئةّ تةوةزاْة بؤ ئةْداَاْى ييرْة خسِاية زوو و طفتوطؤى يةضةز ضازةضةزى ب

نسا و ٖةزيةى ية ئةْداَإ و زاويَرنازإ زاى خؤيإ يةضةز زاثؤزتةنة خطتة زوو و 
 بسِيازدزا ئازاضتةى بةزِيَص ضةزؤنايةتى ثةزيةَإ بهسيَت

   

  

 

، 11:00، ناترَيَس 20/12/2021زؤذى دووشةممة زيَهةوتى 
ثيَصواشى ية ثيَٓج ييواى وةشازةتى ثيَصُةزطة ية اليةٕ بةزِيَص زيَظٓط 
ٖسوزى ضةزؤنى ييرْة وبةزِيَصإ ضةزوإ ٖةزنى و حهُت حمُد 

 ئةْداَاْى ييرْة بة َةبةضتى طويَطستٔ ية داوانازييةناْيإ.
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ضةزداُى بةزِيَص 
ضةزواْ ٓةزكى 

ئةُداًى هيرُةى 
ثيَصٌةزطة كازوبازى 

بؤالى  2/1/2022هة 
ثيَصٌةزطة 

قازةًاُةكاُى كاُى 
وةزدن هة ًيخوةزى 

، بةًةبةضتى هة خاشز
ُيَصيلةوة ئاطادازبووْ 

هة كيَصة و 
 داواكازييةكاُياْ.

 

بةشدازى  بةزِيَص 
باهَاُبؤ كؤكؤيي 
ئةُداًى هيرُةى 

كازوبازى ثيَصٌةزطة 
هة  20/9/2021هة 

زيَوزةمسى ثةزدةد 
ةز الداْ هةض

ديوازبةُدى 
 .شةٓيداُى خاوىَ

 

بةشدازى  بةزِيَص زشطاز 
حمٌد بسِيازدةزى هيرُةى 
كازوبازى ثيَصٌةزطة هة 

هة كةُاهَى  29/12/2021
ئيَّ ئازتى ضةبازةت بة 

ثيَداويطتييةكاُى 
 .ٓيَصةكاُى ثيَصٌةزطة
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ردانى بەڕێز ەرضضشض/ص/ظلى 

 ێگریعورمان رێدەری ج

رەرۆکی لیسنەی پێزمەرگە بە 

 کۆکۆیی بااڵمبۆ بەڕێزێیەتی رهاو

ئەندامی لیسنەی پێزمەرگە لە 

بؤ الى پەڕلەمانی کوردرتان 

رکرتێر و جێگر و ئەندامانی 

کۆمەڵەی پێزمەرگە کەمئەندامانی 

رەنگەر بۆ لە نزیکەوە 

ئاگاداربوون لە کێزەو 

گرفتەکانیان و تایبەت بۆ 

 قرەکردن لەرەر چاکرازی و

پاک رازی لە کەم ئەندامانی 

رەنگەر و قرەکردن لەرەر ماف 

و ئیمتیازی کەم ئەندامانی 

 .رەنگەر

 

ضةزداُى بةزِيَص 
ضةزواْ ٓةزكى 

ئةُداًى هيرُةى 
كازوبازى ثيَصٌةزطة 

بؤالى  2/1/2022هة 
ثيَصٌةزطة 

قازةًاُةكاُى كاُى 
ًيخوةزى طويَس 

، بةًةبةضتى ًةمخوز
هة ُيَصيلةوة 

ئاطادازبووْ هة كيَصة 
 .و داواكازييةكاُياْ

 

بةشدازى  بةزِيَص باهَاُبؤ كؤكؤيي  
ئةُداًى هيرُةى كازوبازى ثيَصٌةزطة 

هة كةُاهَى كوزدضات  2/1/2022هة 
ضةبازةت بة طفتوطؤ كسدْ هةضةز 

بابةتى زيَلخطتِةوة و يةكخطتِةوةى 
 .يَصةكاُى ثيَصٌةزطةٓ
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 : رێڤینگ محمد محمد علی ىرورىواو

  1/7/1951: دایكبوونلە

 ييمێژوو و ضةزباشى :پسپۆری وشارەزایي

  تياڵيوندى/كۆمويوهپو

                         07504454862: مۆبایل

                                                                                   
 

 ڵدني ابو بكر عمر عبدهللا ىو  واو:

   ١/7/١97٠دایكبوون: لە  

 كالۆریۆس یاسا  : بەپسپۆری وشارەزايي

 ٠77٠١٥٠٠٥88  /  ٠7٥٠١٢٢٣٤8٢مۆبایل:  :
 

 

 سوروان محمد علی حاجي ىوركيواو: 

  ١98١شوێه و مێژووى لەدایكبوون: 

 پەیوەوذیە : زایيپسپۆری وشاره

 ضةزباشىبوازى / دەوڵەتیەكانوێو 

 ٠7٥٠٤٤9٣997مۆبایل: 

 

ٖةزنىسعید مصطفي واو:   

١97٢لەدایكبوون:  

یاساو كارگێرى كارزایي:پسپۆری وشاره  

٠7٥٠٤٤٥7٢٦١مۆبایل:   

 

  :           س مصطفي ىوروتيي  جمال حوواو: 

  ١9٥٦لەدایكبوون: 

 كۆمەاڵیەتی /خاوەوشیه ى لیوا :پسپۆری وشارەزای

 ٠77٠١٥٢87١٠ - ٠7٥٠١١٤٤7١7٥مۆبایل: 
 

           زيد وحكمت محمد عبواو: 

  ١/7/١9٦9لەدایكبوون: دهوك 

 پسپۆری وشارەزایي: لەشكرى)عەسكەرى(

وپەیوەوذى    

٠7٥٠٤٤٦١٠٥٣مۆبایل:   
 

 ْةطسِةيي ڕزگار حمد محمود: ناو

  10/1/1975دايكبوون:  لو 

 ضةزباشىو  كۆمەاڵیەتیزایي: پسپۆری وشاره

 17711568388: مۆبایل

 

يیكۆكۆ واو: باالوبۆ محمذ علی  

  ١97٢شوێه ومێژووى لەدایكبوون: 

/ یاسایيسەربازى : زایيپسپۆری وشاره  

٠77٠١٥٥7٣٥٠مۆبایل:   

 

اضهٓدز غسيب ضًيَُإ واو:   

  ١98٥لەدایكبوون: 

كؤمةَلناسى ياسا : زایيپسپۆری وشاره  
٠7٥٠٤7٤9١١٠مۆبایل:    

  

 باثري كاًةال: واو

 ١9٦٥  دایكبوون:لە 

 كان  ەیوذییوهت و پە: سیاسەزایيپسپۆری وشاره

  ٠7٥٠٤٤٥٠٥79 مۆبایل: 
 

    سَيدةرى سوارە حمدعوسمان كريم : ناو

  ١9٦٦لەدایكبوون: 

: سەربازیپسپۆری وشارەزایي  

كۆمەاڵیەتی یي/ڕێكخراوە  

٠77٠١٥٣٢٤7٤مۆبایل:   
 

 وةعدى ضويٌاْ عوىد.واو: 
 ١97٠لەدایكبوون: 

 :بوارى یاساىيزایيپسپۆری وشاره
 07518078442مؤبایل :

 

 بژار خالد عسێرناو: 

 ١988لەدایكبوون:

 دەستوور -یاسا  زایي: پسپۆری وشاره

 

 ٠7٥٠٤٤٥٠9٥7مۆبایل: 

 
 

هيرُةضةزؤكى   

هيرُة بسِيازدةزى  

هيرُة ئةُداًى هيرُة ئةُداًى   

هيرُة ئةُداًى هيرُة ئةُداًى   

هيرُة ئةُداًى هيرُة ئةُداًى   

هيرُة زاويَركازى  

 بةزثسضى ضلستازييةتى هيرُةكاْ

هيرُة ئةُداًى  

هيرُة ئةُداًى  

Peshmerge Committee members 

Kurdistan Parliament-Iraq 

  

هيرُةةزؤكى ج.ض  

  شٓؤ شةزيفواو: 

  ١989لەدایكبوون: 

  : زایيپسپۆری وشاره

مۆبایل:    

  
هيرُة ضلستيَس  


