
 

 

 

 

 

 ڕاپۆرتی پێشێلکاری

 ٣٢رە:اژم

(1/1/2019 – 30/6/2019) 

 

 

 ۆژوامەوىسانڕۆژوامەوىسی و مافی ڕلیژوەی داکۆکی لە ئازادی 

 

 

 

 

 

 



 پێشەکی:

تری دەرەوەی  ئەَجايذەری ُاکۆکەکاٌ و الیەَی ێَاوچەی جىگرافی وەک َاوچە ج ،َىێػی تۆيارکرد غێىازینەو ضاڵذا تگرە  ،و نە ژيارە هکاری تەردەوايە نە جۆرێػێپ

ئەَجاو دراوٌ تەرايثەر َذا کاُاکۆکەێرظ و ضىکایەتی زۆریُەی نە َاوچە جێه ی وەک تریُذارتىوٌ و دەضتگیرکردٌتەَاَەت داڵەتە تىَذەکاَ ،هاتەضەر ًػًیرێسەکاَی هەێه

 .ضاٌوڕۆژَايەَى

تىوَی کەَاڵ و ستی دی ذاکاتهەياَنه  ی ضیاضی و َەتەوەیی  ئایُی وێدەرەوەی هەرێى تەهۆی يهًالَو  ی نەَاوەیتەَذروضتی ژیُگەی يیذیا دەڵیت کە َا ێئەيە ئەوەياٌ پ

تە  ێکەوتُی زاَیاری و جوش تۆ دەضتۆژَايەَىڕش و پێذاویطتی وۆژَايەَىڕيافی  و خطتٍکڕێتۆغایی یاضایی نە  تە تەغێکی يهًالَیکاٌ، اگەیاَذٌڕاگەیاَذَەکاٌ و تىوَی ڕ

ریەکاٌ َەک کەيیاٌ کردتێت اػێهکپێک کە ێگەیاَذویُیەتە دەرەَجاي ،تردوداهێُاَی زاَیاری و تەردەوايی ئەو تارودۆخە وەک خۆی نەگەڵ ضااڵَی ڕاَەتىوَی یاضای تەدەضت ێج

کاَی َاوچەکاَی دەرەوەی هەرێى ێتىوَی يهًالَ .ًذاێکاَی هەرش نە َاوچە داتڕاوەوۆژَايەَىڕکۆڵیُەوە نە َاضُايەی ێتا گەغتىەتە ن. َذااو ضەخت تر تىوٌ نە جۆری رتەڵکى تىَذت

یەکەيیاٌ وەک  ،ىرتاَیقتەوە ێش تەدوای زاَیاریەکاَذا تگەرێت نەوێػذا دوو جار دەتودەکات ڕۆژَايەَى جىگرافی و َەتەوەیی پێىیطت تەو َاوچاَەوە   و واتەضتەی هەرێى

دەغذی غەعثی و ئەو  وی قپای عێراىکی کىرد کە ئاياَجە تۆ ضێضوۆژَايەَىڕدووەيیاٌ وەک  ،هەیەی ئەو َاوچاَە زاَیاریەکاَخطتُی دەضت  تهپێىیطتی   ضێک کە وڕۆژَايەَى

کاَی هەرێًی ضەوىنەالیەٌ ڕۆژَايەَ ُەکاَی ئەو َاوچاَەێو غى یاضا َەغارەزایػی نە یٍ ەظ تڵێو. ئەراوەێطپێو هێسە ئەيُیاَەی نەو َاوچاَەدا ئەرکی کۆَترۆڵکردَیاٌ پ ضىپا

 .چاَەغذا زۆر جارتثێتە  ئاياَجاونەو َهکاریەکاَی َاو هەرێى کە ڕوتەڕووی دەتیتەوە ێوایکردوە ضەرتاری پێػ کىردضتاٌ 

نە تەَذی دەوتەو نە يا ف و ئیًتیازاتەکاٌ  (٢٠٠٠)ی ضاڵی (٥٣تە يافەکاَی کە نەیاضای ژيارە )ش وۆژَايەَىڕئەيە جگە نەوەی کە جۆری َىێی پێػیهکاری تە هۆی َائاگایی 

تێتە جۆرێکی ُەداَی يىچەظ خەریکە دەێو پ و داڵەتی دەرکردٌ نەکار و غێىازی ئیع کردَی خۆی تکاتثەضت ێکرێ و گر ياف و تۆی دیاریکراوە کە دەتىاَێت داکۆکی نە

تێت و ئەوەظ ئەگەر تەردەواو کە  ،اڵەکاٌتیُرا تۆ ضەر هەَذێک نە کەَ ً'تػىیع' خطتُە ضەر کەَاڵنەو ڕۆژاَەغذا يەضەنەی هاَی هاَی . نە الیەکی ترەوە اٌتری پێػیهکاری تۆي

کەیٍ و َاتێت ئەو ڕاضتیەظ تاش َەتەاڵ .یکاری تۆ ضەر ئازادی ڕۆژَايەگەریکە نە پێػێخۆی ئەوەظ  جۆرتۆ ،ی ئەو کارە یاٌ تە ئاياَج دەکرێتُرێت کە تە دەضتێتەتەڵگە تطەنً



 .ضەکاَیاٌ دەکرێتوۆژَايەَىڕکە تەرايثەر پێػێهکاریاَەٌ  وُەری زۆریُەی ئەێهپێک ێکەَی کە تىَەتە تەغێکی ضەرەکی يهًالضیاضیەکاٌ و تەتایثەتی ئەو کەَااڵَەکە يهًالَێ 

تۆیە کەدایە، ێنەَاو يهًالَ دانە ئیطتا ' یەی  جىاڵَەوەیەکی ضیاضی 'َەوەی َىێتی' یە کە زياَذاڵ ڕضی کەَاڵی 'ئیٍ ئاوۆژَايەَىڕتەًَىوَە زۆریُەی ئەو ڕاپۆرتە 

ضەَذیکای  وذار ی ئەوە دەدات تە الیەَی پەیىەَذیرودۆر تە تەردەوايی تگرە خراپ تىوَیػائەو جۆرە نە ت.  کراوەهکاریاٌ تەرايثەر ػێێضەکاَی زۆرتریٍ پوۆژَايەَىڕ

ُاٌ تۆ ێهو فػار ىیطت و هەڵىێطتەێتە ئايادەکردٌ و داتیٍ کردَی پرۆژە یاضای پ یداهاتىودا پێىیطتو پەرنەياَی  ی کاتیُەەیَىێ ضاٌ و نیژَەی داکۆکی کە نەو خىنەوَىَايەۆژڕ

داتایاَە گرَگی خۆی  و َکە ڕاضتە خطتُە ڕووی ئەو ڕاپۆرتچى ی تە ڕووی ئەو داڵەتەدا تذاتەوە،دئاورێکی تری جذ تە تەر.ێو ڕێگای تر تگر الیەَی تەرپرضەکاَی واڵت

کەر نە کەو تىوَەوەی ڕێژەی غکی دڵخۆێتە دەرَجايیتًاَگەیەَ ەریەتی تۆ تارودۆخەکە تەاڵو َەیتىاَیىە هەيىو ئەو ڕاپۆرتاَێێذەَگ َەتىوَی ضەَذیکا و چاودو َیػاَەی ت هەیە

 .هکاریاَەی ئەَجايذەراَی ئەو پێػێو ضساداَ نێپرضیُەوەپێػێهکاریەکاٌ و 

ئەو  ،تەوەێێگاچارەیەکی زاَطتی و یاضایی و ئەکادیًی تۆ ئەو تارودۆخە تذۆزڕو پەڕنەياٌ تکات تاکى  ٌاوەزارەتەکەَە پەیىەَذیذارەکاَی وەک دکىيەت، هەياهەَگ نەگەڵ الی

وضە ۆژَايەَىی تۆ گیاٌ و ضەاليەتی ڕتێتە يەترضضی و تەدوای زاَیاری گەڕاٌ نە َاوچە جێُاکۆکەکاٌ خەریکە دەوداتایاَەی ئەو ڕاپۆرتەظ پێًاٌ دەڵێت کە کاری ڕۆژَايەَى

ت و هێسە ئەيُیەکاٌ اڵچ  دەضەتارەظ داوا دەکەیٍ و.دوضاٌ يیکاَیسيی تۆ  چۆَیەتی يايەڵەکردٌ نەگەڵ ئەو داڵەتاَە هەتێت وئەيەظ پێىیطتە ضەَذیکای ڕۆژَايەَى ،کىردەکاٌ

و هاوکاری پاراضتُی ژیُگەیەکی يیذیایی  وال  ئاگاداروی هەرێًی کىردضتاٌ تکەٌ تاکى هەرد(٥٣)ۆژَايەَىش ڕەچاوی تەَذەکاَی یاضای ژيارە ڕ چدەزگاکاَی ڕاگەیاَذٌ  چ

  ئاراو تٍ.

 

 

 

 



 بەشی یەکەم :

سان ومەوىاوۆژی لە ئازادی ڕۆژوامەوىوسی و مافی ڕلیژوەی داکۆکهاتەی کێپ
 

 ن  حەمەسەعید     پ.ی.د.نەزاکەت حسێ-1

 ٠٠٣٥٠٠٧٠٠٣٠   -   ٠٠٠٠٥٣٣٠٧٠٠ضکرتیری نیژَە            يۆتایم: 

Email: nzakat_72@yahoo.com  

 خۆشناو جەمیل-2

 ٠٠٣٠٠٣٠٠٠٥٠ئەَذايی نیژَە        َذیكا، َی ضه َجىويه َذايی ئه ئه  

khoshnavjn@gmail.com 

    جەاللگۆران -3

 ٠٠٣٠٥٥٢٠٢٠٥ یاردەری نیژَە                 يۆتایم:تڕ       

gorandebaga@yahoo.com 

  راویقحەمەد نوری عەم-4

 ٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٧ئەَذايی نیژَە  

mohammedaqrawe13@gmail.com 

 

 

 

 

 



 بەشی دووەم 

 

 ٣٢ڕاپۆرتی   پێشێلکاریجۆرەکاوی 

(1/1/2019 – 30/6/2019) 

 ( داڵەت ٥٠)|  دەضتگیرکردٌ

 ( داڵەت٠) | گەَەداٌێڕ

 داڵەت (٠) | ضىکایەتی هێرظ و

 داڵەت (٥) | نێذاٌ

 داڵەت (٥)| داخطتُی کەَاڵ 

 داڵەت (٥) | وای پڕکردَەوەی فۆريی زاَیاری کەضی و ئەيُیاد

 داڵەت (٥)| هەڕەغە 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بەشی سێیەم :

   هکاریەکاٌخػتەی پێػێ

 حاڵەت (٠١) | گیرکردندەست

شىێىی  لکاریجۆری پێشێ
 پێشێلکاری

بەرواری 
 پێشێلکاری

دەزگای 
 ڕاگەیاودن

پیشەی 
 سیوۆژوامەوىڕ

 ژمارە شوواوی ڕۆژوامەوى ڕەگەز

ە ڕێگریاٌ  نە ەٌ هێسێکی ئەيُیەونەالی  نەکاتی خۆپیػاَذاَەکەی  غیالدزێ
 .ثەضەر کەنىپەنەکەیاَذا دەگیرێتدەضتگیردەکرێٍ و دەضتڕووياڵ  نێ دەکرێت، 

 -غیالدزێ
 دهۆک

 

26-1-2019 
 
 

 ئێٍ ئاڕ تی
 
 
 
 
 

 پەیايُێر
 يُێراپەی
 يُێراپەی
 يُێراپەی

 وێُەگر
 وێُەگر

 َێر
 َێر
 َێر
 َێر
 َێر
 َێر

 تائیف گۆراٌ -
 تێىار دهًی -

 َیهاد تىرەياری -
 تەیار َیرۆیی -
 عىيەر فازل -
 عادل ضەتری -

٥- 

ی خۆپیػاَذاَاٌ دژی تۆردوياَەکەی ەزایووياڵی  گردتىَەوەی َاڕتە هۆی ڕ
  .ٍدەضتگیردەکرێنەالیەٌ هێسێکی ئەيُییەوە تىرکیا  

 ش وڕۆژَايەَى  2019-1-28 دهۆک 
 شوۆژَايەَىڕ
 شوۆژَايەَىڕ
 ش وۆژَايەَىڕ 

 

 َێر
 َێر
 َێر
 َێر 

 غیرواٌ ئەيیٍ -
 ٍضەفەر دطێ -
 ئەیار کەریى -

 یَيطتەفا  تايەر -

٢- 

َادیەی تەکیە نەالیەٌ پۆنیص و نە نەکاتی  ڕووياڵی گۆڕی وَثىیەکی هەڵذراوە  
تاياوەیەک دەضتثەضەر کراواٌ و  یاٌ، کراوەتە ضەر َادیەکەوە هێرظتەڕێىەتەری 

  .ثەضەر کەنىپەنەکەیاَذا گیراوەدەضت

 -٥ وریا دەيەکەریى َێر پێػکەغکار ئێٍ ئاڕ تی  2019-2-2 ضهێًاَی

 دەکرێت  نەالیەٌ دەغذی غەعثیەوە  ڕێگری نە تۆيارکردَی تەرَايەی دێ تە دێ
 گیر دەکرێٍ.و دەضت

پێػکەغکاری  ٍ ئێٍ ئێ کەي 2019-2-3 یٍ قخاَە
 تەرَايە 
 وێُەگر

 وێُەگر 

 َێر
 َێر 
 َێر 

 ڕەدًاٌ ئەتىتەکرعەتذون -
 ضەرکەوت کەریى -
 ڕووداو ئەدًەد -

٠- 

َەخۆغخاَەی يُذاڵثىوَی غاری ضهێًاَی  تاڵوتىَەوەی غاز نە  ياڵیوڕونەکاتی 
 ضایػی ضهێًاَیەوە دەضتگیر دەکرێٍ.ٌ ئانەالیە

 ضهێًاَی 
 

 ئێٍ ئاڕ تی 12-2-2019
 

 پەیايُێر
 
 
 

 پەیايُێر  

 َێر
 َێر

 ئیذطاٌ ضاتر -
 یار ئەدًەدتڕ -

٣- 

ڕێگري نێ نەالیەٌ هێسە ئەيُیەکاَەوە غىتات  ٥٠وياڵکردَی ضاڵیادی نەکاتی ڕو
  ثەضەردەکرێتدەضتخىنەکیع  ٥٠ دەگیرێت ەکەيو دەضتثەضەر کەنىپەن دەکرێت

 -٧ قکارزاٌ تاری َێر پەیايُێر ئیٍ ئاڕ تی 2019-2-17 ضهێًاَی

نەالیەٌ هێسیکی  نەکاتی ڕۆیػتٍ تۆ َاوچەی تەنعەفەر تە يەتەضتی ڕووياڵ کردٌ
 ٍ دەکرێدەضتگیرئەيُیەوە 

 پەیايُێر  ئیٍ ئار تی 2019-3-9 دهۆک تەنعەفەر
 

 پەیايُێر 

 َێر
 

 َێر 

 َەزیر غەَگانی -
 

 ضايی ئیطًاعیم -

٠- 



اٌ  ڕێگریاٌ نێذەکرێت ەزای ضەرگەڕقنەکاتی ڕووداوەکەی پەنگاَەی ضەر تە 
 .گیر دەکرێٍر دەضتاتژيێک ٠یەوە قسێکی ضىپای عێراونەالیەٌ هێ

 
 کەرکىک

 
14-5-3019 

 
 

 
 ئیٍ ئاڕ تی

 
وەکانەتی 
 کەرکىک

 پەیايُێر
 وێُەگر

 
 

 پەیايُێر 
 

 َێر
 َێر
 
 

 َێر  
 

 ئاضۆ ئەدًەد -
 هاوتا تەهرۆز -

 
 

 کارواٌ ضاڵذی -

٠- 

ۆژَايەواَی  نەالیەٌ ضىپای تی  تۆ کارێکی ڕ کی ئیٍ ئاڕێنەکاتی چىوَی تیً
کەنىپەنە  ،ێگریاٌ نێکراوەو تۆ ياوەیەک دەضتثەضەر کراوٌیەوە ڕقعێرا

 واَیەکەیاٌ دەضتی تەضەردا گیراوە.ۆژَايەڕ

 پەیايُێر ئێٍ ئاڕ تی 2019-6-3 يىضڵ
 وێُەگر 

 َێر
 َێر

 َسیر جرجىر انیاش  -
 يذطیٍ دەجی  -

٠ 

 غىێُەوارێکی ضەر نە دەکات ئايادە ڕاپۆرتێک ڕاتردوو ياَگی ئەوەی دوای
 ئەو ياَەوەی تە گرَگی دەکات داوا دەکاتەوە تاڵوی خۆی فەیطثىکی نە و ئاغىری
 تۆيار نەضەر ضکااڵی دهۆک غىێُەواری تەڕێىەتەرایەتی نەالیەٌ تذرێت، غىێُاَە

-٧-٥٠ ڕۆژی نە دادگاوە  نەالیەٌ َذیكا ضه کردَەوەی گادارائ تێ تە دەکرێت،
 ئازاد کەفانەت تە زیُذاٌ نە ياَەوەی ڕۆژ ٢ دوای.  دەضت گیر دەکرێت و ٢٠٥٠

 .دەکرێت

'تیٍ گۆڤاری  9102/6/01 دهۆک
 انُهریٍ'

 ٥٠ ۆدیػۆعهىريس يىغی  َێر  پەیايُێر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حاڵەت (٩)|  ڕێگەوەدان

 پێشێلکاریجۆری 
 

شىێىی 
 پێشیلکاری

بەرواری 
 پێشیلکاری

دەزگای 
 ڕاگەیاودن

پیشەی 
 ڕۆژوامەوىسی

 ژمارە واوی ڕۆژوامەوىش ڕەگەز

وياڵ و وڕێگری نە ڕکی ئەيُیەوە نەالیەٌ هێسێ
  یاٌ نێذەکرێت.چىَە َاو پەڕنەياَ

 تی ئێٍ ئاڕ  2019-2-5 هەونێر
 وارتیڤی
 وارتیڤی

 ۆژَیىزڕ 
 تی ئێٍ ئاڕ

 ذە ضپێ

  پەیايُێر 
 پەیايُێر
 پەیايُێر
 پەیايُێر
 ر پەیايُێ
 رپەیايُێ

 َێر
 َێر
 َێر
 َێر
 يێ
 َێر 

 ادرقهێرظ  -
 ئەرغەد غىاَی -
 ٍتەغذار دطێ -
 یار يذەيەدتڕ -
 ەنیع ڕێُاش -
 ئاکاو فارش   -

٥- 

کردَی ووياڵڕتەواری ڕێگری  ي٠نەالیەٌ هێسی 
نێذەکرێت تەتیاَىی ئەوەی ئەو َاوچەیە َاوچەیەکی 

 .چۆڵە

 -٢ ئەيیر ئیطًاعیم َێر پەیايُێر ڕوژ َیىز 2019-2-23 یٍقخاَە

 ،ضەر دەضتگیرکردَی  غاضىار عەتذونىادیذنە
 نەالیەٌ ئاضایػی ضهیًاَیەوە  ،ڕێگریاٌ نێذەکرێت

  .راکەیاٌ نی دەضتێُرێتێرو و کايێضت

 پەیايُێر  ئیٍ ئاڕ تی 2019-3-9 ضهێًاَی
 پەیايُێر 
 وێُەگر 
 ویُەگر

 َێر
 يێ
 ر َێ

 َێر 

 تژار دەتاغ -
 ڵە يذەيەدژا -
 اڵڵزاَکۆ عەتذو -
 ودێر ڕۆضتەو  اه -

٥- 

ثی هێسێکی ئەيُیەوە نە پێػێُگای کتێ نەالیەٌ
  َێىدەوڵەتی ڕێگەَادەٌ ڕووياڵ تکەٌ.

 پەیايُێر تی ئێٍ ئاڕ 2019-4-3 هەونێر
 ُەگر وێ

 َێر
 َێر

 ادرقهێرظ  -
  قنخانگۆراٌ  عەتذوا -

٠- 

ئەيُیەکاَەوە ڕیگریاٌ نێذەکرێت نەکاتی نەالیەٌ هێسە 
  .وداویکی کىغتٍڕووياڵی ڕو

 پەیايُێر   K24 2019-4-5 هەونێر
 پەیايُێر 

 َێر
 َێر 

 یقت دەغزەردە -

 هەڤاڵ دیالٌ  -
٣- 

تریکاری  ٥٢  ينەکاتی هاتُی غاَذی وەزیر
نەالیەٌ هیسێکی ئەيُیەوە  تە ی قدکىيەتی عێرا

نێذەکرێت  و  ٌڕێگریافەرياَی ڕاکاٌ جثىری  
  ثەضەر دەکرێتیاٌ دەضتاَکەنىپەنەک

پەیايُێرو  K24 2019-4-14 کەرکىک 
 ياٌ کايێرا

 -٧ َەوزاد يەدًىود  َێر

وياڵی ەردەو ئەَجىيەَی وەزیراٌ نەکاتی ڕونە ت
نەالیەٌ ى، َی یەکەيەکاَی ضەر ئاضتی هەرێخۆپیػاَذا

وياڵ و هەڕەغەی وڕیگری نە ڕکی ئەيُیەوە هێسێ
 نێذەکرێت رەکاَیاٌ کايێکاَذَی غ

 پەیايُێر ئیٍ ئاڕ تی 2019-4-15 هەونێر 
 
 ُەگر  وێ

 َێر
 

 َێر 

 ادرقهێرظ  -
  گۆراٌ عەتاش  -

٠- 

وياڵی وڕ ڕێگری نەنەالیەٌ هێسە ئەيُیەکاَەوە 

يەڕاضیًی ضىیُذ خىاردَی ضەرۆکی هەرێًی 

 دەکرێت.کىردضتاٌ 

 ٠ ۆژَیىزتیًی ڕ  پەیايُێر ۆژَیىزڕ 2019-10 هەونێر 

ٍ ئاڕ تی دوای تاڵوکردَەوەی ڕاپۆرتێک نە ئێ 

تایثەت تە خسيەتگىزاریەکاَی کەرتی تەَذروضتی نە 

ڕێگری نە  ،َەخۆغخاَەکاَی گىاڵٌ وتەَگاڤیاٌ

ری نە کات زاَیا کەَاڵەکاٌ دەکرێت کە هیچ

 ُێرەکاَیاٌ َەخۆغخاَەکاٌ تذرێت تە پەیاي

-5-19 ئاکرێ
2019 

پەیايُێر و  تی  ئێٍ ئاڕ
  وێُەگر

 ٠ ڕەيەزاٌغەکیراٌ  



 حاڵەت (٤)|  و سىکایەتی هێرش و

 جۆری پێشیلکاری
 

شىێىی 
 پێشێلکاری

بەرواری 
 پێشێلکاری

دەزگای 
 ڕاگەیاودن

پیشەی 
 شوڕۆژوامەوى

 

 واوی ڕۆژوامەوىش ڕەگەز

 
 ژمارە

هێرظ نەالیەٌ ئاضایػەوە  
ضەري و  دەکرێتە
ەنەکاَیاٌ دەضتً تەضەردا کەنىپەن

نەکاتی خۆپیػاَذاَی  دەگیرێت
 يغۆفێراَی تەکطی دژ
 تڕیارەکەی وەزارەتی َاوخۆ 

 یر پەیايێ ذەضپێ 2019-2-4 ضهێًاَی
 پەیايُێر 

 َێر
 َێر 

 

 يذەيەد ضتار  -
 ٍ ضەالو دطێ -

٥- 

نەکاتی هاتُی فاتخ یڵذزی 
ڵیۆزی تىرکیا نەگەڵ تا

پارێسگاری کەرکىک 
نەالیەٌ  ەیطەریە ضىتاوەکەقتۆ

هێسە ئیطتیخثاراتەکاَی 
کەرکىک َاضُايەکەیاٌ 

نێذەضەَرێت و ضىکایەتیاٌ پێ 
دەکرێت  و جُێىی َاغیریُیاٌ 
 پێ دەوترێت و دەکرێُە دەرەوە

 
 کەرکىک

 
21-2-2019 

 

 
 وارتیڤی

 
 
 
 تیڤیوار 

 پەیايُێر
 وێُەگر
 

 َێر
 َێر
 
 
 

 هەژار ڕەغیذ -
 يذەيەد ضتار -

٢- 

نەالیەٌ نە ڕۆژی ياراضۆَەکە 
ێگریاٌ سێکی ئەيُیەوە ڕهێ
 وىو تە جُێ ذەکریتنێ

راکەیاٌ ضىکایەتیەوە کايێ
 نێذەضەٍَ

 وێُەگر ضپێذە 2019-4-11 ضهیًاَی
 ر پەیايُێ

 َێر
 َێر 

 خەتات دايذ -
 ضاجذ کەيال  -

٥- 

  ينەکاتی هاتُی غاَذی وەزیر
تریکاری دکىيەتی  ٥٢

نەالیەٌ هێسە ی قعێرا
ڕێگریاٌ ئەيُیەکاَەوە  

نێذەکرێت  و هێرظ و 
ت  ضىکایەتیاٌ تەرايثەر دەکرێ

کەنىپەل و ئايێرەکاَیاٌ 
 ثەضەردا دەگیرێت دەضتی

 K24 2019-4-14 کەرکىک 

 وارتیڤی 
 وارتیڤی 
 ڕووداو
 ڕوودا و

 پەیايُێر 
 ُەگر وێ

 پەیايُێر
 ُەگر وێ 

 پەیايُێر  
 ُەگر وێ

 َێر
 َێر
 َێر
 َێر 

 َیر  
 َێر 

 ضۆراٌ کايەراٌ  -
 ئەَىەرضەتاح  -
 ژار ڕەغیذەه -
 يذەيەد ضتار   -
 هیىا دطاو انذیٍ  -
 ئەدًەد َەژدەت   -

٠- 

 

 

 

 



 حاڵەت (٠)لێدان

شىێىی  ریالکجۆری پێشێ
 ریالکپێشێ

بەرواری 
 پێشێلکاری

دەزگای 
 ڕاگەیاودن

پیشەی 
 سیوۆژوامەوىڕ

 ژمارە شوواوی رۆژوامەوى ڕەگەز

نەکاتی ڕووياڵی هەڵًەتی 
تۆ التردَی  غارەواَی

ايەکاٌ قضەر غە ذەڕۆییزێ
سە ئەيُیەکاَەوە  نەالیەٌ هێ

نێیاٌ  ڕێگریاٌ نێذەکرێت،
ە دەضت تەضەر کەنىپەندەدرێت 

 ڕۆژَايەَىوضیەکاَیاٌ دەگرٌ

 وێُەگر ضپێذە 2019-1—1 هەونێر
 وێُەگر

 َێر
 َێر

 ىفئەڕيذەيەد  -
 يذەيەد غەهاب -

٥- 

 

 حاڵەت (٠)|  داخستىی وىسیىگەو کەواڵ

 دەزگای ڕاگەیاودن بەرواری پێشیلکاری  شىیىی پێشێلکاری جۆری پێشێلکاری
 َىضیُەگی ئێٍ ئاڕ تی  2019-2-25تا  109-2-27 دهۆک  داخطتُی َىضیُگە 

 

 حاڵەت (٠)|  داوای پڕکردوەوەی فۆڕمی زاویاری کەسی و ئەمىی

شىیىی  جۆری پێشێلکاری
 پێشێلکاری

بەرواری 
 پێشیلکاری

دەزگای 
 ڕاگەیاودن

پیشەی 
 ڕۆژوامەوىسی

واوی  
 ڕۆژوامەوىش

 ژمارە

نەالیەٌ تەرپرضی َىضیُگەی 
 یٍقئەيُی َیػتًاَی نە خاَە

کردَەوەی فۆريی داوای پر
کەضی و ئەيُیاٌ نێذەکرێت تاکى 
ڕێگەیاٌ تذەٌ کاری 

 ضی تکەٌوۆژَايەَىڕ
  

 وژ َیىزڕ 42019-1 یٍقخاَە
تەرپرضی 

 ڕاگەیاَذَی 
پەروەردەی 

 یٍقخاَە
 گەنی کىردتطتاٌ

 کىردضات 

 يُێراپەی
ئەَذايی ضەَذیکای 

 ضاٌوۆژَايەَىڕ
 
 

 ر پەیايُێ
 ُەگرپەیايُێر و وێ

 َێر
 َێر
 
 
 

 َێر
 َێر

 َێر  َێ 

 ئەيیر ئیطًاعیم -
 دەتیة  فەرەج -
  
 
 
 دەغتی جەيال -
 عەنی فىئاد   -

٥- 

 

 (٠هەڕەشە)

اوی و ژمارە
 شوۆژوامەوىڕ

پیشەی  رەگەز
 ۆژوامەوىسیڕ

دەزگای 
 ڕاگەیاودن

بەرواری 
 پێشێلکاری

شىێىی 
 پێشێلکاری

 جۆری پێشێلکاری

 هەڕەغەی کىغتٍ  تەغذاد 2019-6-5 تی ٍ ئاڕئێ پەیايُێر َێر جىايێر یثەل ٥

 

 



 

 بەشی چىارەم 

 ٣٢اپۆرتی ڕ ئاماری پێشێلکاری

1-1-2019-30-6-2019    

 ٣٧حاڵەت 

  ٦٥ش  وۆژوامەوىڕژمارەی 

  

 جۆری پێشیلکاری ڵەتاح لکاریان بەرامبەر کراوەساوەی پێشێوۆژوامەوىژمارەی ئەو ڕ
 دەضتگیرکردٌ ٥٠ ٢٣
 گەَەداٌ ێڕ ٠ ٢٠
 رظ و ضىکایەتیێه ٠ ٥٢
 نێذاٌ ٥ ٢
 داخطتُی َىضیُگە   ٥ ٥

 و ئەيُی  داوای پڕکردَەوەی فۆريی زاَیاری کەضی ٥ ٠

 هەڕەغە ٥ ٥

 کۆی گشتی  ٣٧ ٦٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ىجەم بەشی پێ

 بە پێی پارێسگائاماری پێشێلکاری 

  (٧) ضهێًاَی

 (٧هەونێر)

 (٧) دهۆک

 (٥) یٍقخاَە

 (٠) کەرکىک

 (٥يىضڵ )

 (٥)تەغذاد 

 

 بەشی شەشەم 

  لکاریەکان بە پێی ڕەگەزئاماری پێشێ

 ٧٥َێر:

 ٢يێ:

 

 

 

 

 

 



 بەشی حەوتەم

 داکۆکی لە بەرواری بەیاوىامەکاوی لیژوەی

1-1-2019-30-6-2019 

 بەیاوىامەی یەکەم 

لە شاری لێژوەی داکۆکی لە ئازادی ڕۆژوامەوىوسی و مافی ڕۆژوامەوىوسان سەبارەت بە دەستگیرکردوی تیمەکاوی ئێه ئاڕتی و داخستىی وىسیىەگەکەیان یاوىامەی بە

 دهۆک

ژيێرێک دەضتگیر دەکرێٍ و دەضت تتیًەکاَی ئێٍ ئاڕتی و چەَذ کانەکاتی ڕووياڵکردَی خۆپیػاَذاَەکەی َادیەی غیالدزێ نەالیەٌ هێسە ئەيُیەکاَەوە هێرظ دەکرێتە ضەر  ٢٠٥٠-٥-٢٧ۆژی غەيًە ڕ 

گیرکرٌ و هێرظ کردٌ تۆضەر ڕۆژَايەَىوضاٌ و کەَاڵی تٍ ئاڕ تی نە غاری دهۆک داخرا. ئێًە جگە نەوەی دەضێَىضیُگەی ئ ٢٠٥٠-٥-٢٠ێع تەرواری تە داخەوە دوێُ ،تەضەر کەنىپەنەکەیاَذا دەگیرێت

ۆژَايەگەری دادەَێٍ و داواکاریٍ الیەَە پەیىەَذیذارەکاٌ يايەڵەی یاضایی ڕىردضتاٌ و يەترضی تۆ ضەر ئازادی ی ڕۆژَايەگەری هەرێًی ک(9112)ي ضاڵی (53)اضای ژيارە ڕاگەیاَذٌ تە پێػێهکردَی ی

ضاٌ و کەَاڵەکاَی وە. نە هەياٌ کاتذا ڕۆژَايەَىکەنىوپەنەکاَیاٌ تۆ تگێڕَەو نەگەڵ ڕۆژَايەَىوضاٌ تکەٌ، کاری ڕۆژَايەَىوضی تێکەڵ تە ضیاضەت َەکرێت و هەرچی زووترە َىضیُگەکەیاٌ تکرێتەوە و

 ۆژَايەگەری تٍڕەَذی پاراضتُی ئاضایػی َیػتًاَی و ئیتیکی کاری تاپڕاگەیاَذَیع 

 ضاٌ وۆژَايەَىۆژَايەَىضی و يافی ڕڕنیژَەی داکۆکی نە ئازادی 

٢٠٥٠-٥-٢٠ 

  بەیاوىامەی دووەم 

 کردوی تیمێکی ڕۆژوامەوىسی کىردی لەالیەن حەشدی شەعبی یەوەۆژوامەوىسان بە بۆبەوەی دەستگیرکی لە ئازادی ڕۆژوامەواوی و مافی ڕۆەیاوىامەی لیژوەی داکب

ڕەدًاٌ تەڕێساٌ )عەتذونضی کەَاڵی تەنەفسیۆَی کەی ئێٍ ئێٍ کە پێک هاتثىوٌ نە وتەيەتەضتی ئايادەکردَی تەرَايەی دێ تە دێ تیًێکی ڕۆژَايەَى ،نەغاری خاَەقیٍ ٢٠٥٠-٥-٢تەرواری دوێُی  

گیر دەکرێٍ و دواتر ٌ چەکذاراَی دەغذی غەعثیەوە دەضتی تەرَايەی دێ تە دێ و ڕەوا ئەدًەد ضەرکەوت کەریى ،کايێراياٌ و هەردی عەتا غۆفێر( نە قەزای خاَەقیٍ نەالیەغکارەکپێػ ،ئەتىتەکر

ئەضتۆ  ضاٌ نەوڕۆژَايەَى ًە نەکاتێکذا ئیذاَەی ئەو کارە دەکەیٍ و داواکاریٍ نە دکىيەتی هەرێًی کىردضتاٌ و الیەَە پەیىەَذیذارەکاٌ پاراضتُی گیاٌ و ضەاليەتیێئ .یٍ دەکرێٍقاَەخطی ڕادەضتی پۆنی

 .ێکی ترەوە تە هەَذ وەرتگرٌضاٌ کە گیاَی خۆیاٌ و ضەاليەتی کارەکەیاٌ نە پێع هەيىو غتوداواکاریػیٍ نە ڕۆژَايەَى تگرٌ،

 ضاٌ وۆژَايەَىضی و يافی ڕوۆژَايەَىی نە ئازادی ڕنیژَەی داکۆک

٢٠٥٠-٥-٥ 

 

 

 



 بەیاوىامەی سێهەم

 ساوی کىرد دووبارە دەبىە ئاماوجی سىپای عێراقی وهێسەکاوی حەشدی شەعبیوڕۆژوامەوى

دەضتگیر دەکرێٍ و  ەکاَی دەزگاکُی ڕاگەیاَذَی هەرێًی کىردضتاٌ دەتُە ئاياَج الی ضىپای عێراقی وهێسەکاَی دەغذی غەعثی ویضیە کىردیونەياوەی ئەو ياَگەدا ئەيە دوەيیٍ جارە تیًە ڕۆژَايەَى 

 .دەکرێت یاٌضەردا دەگیرێت و ڕێگری نە ڕووياڵکردَضیەکەیاٌ دەضتی تەوڕۆژَايەَى ەکەنىپەن

-٠هەر ئەيرۆ تەرواری  و دوای ڕۆژێک تە کەفانەت ئازاد کراٌ. تەضەردا گیرا ًگیرکراٌ و کەنىپەنەکەیاٌ دەضتنە قەزای خاَەقیٍ دەضت ی ئێٍ ئێٍی ئەو ياَگە تیًێکی کەَاڵی تەنەفسیۆَی کە ٢نەتەرواری 

او داَی کارێکی ای غەَگال و تەنعەفەر نەکاتی ئەَجک نە قەزێوێُەگر 'ضايی ئیطًاعیم' و غىفێر 'َەزیر غُگهی' ٍ ئاڕ تی کە پێک هاتثىوٌ نە پەیايُێرێکەَاڵی تەنەفسیۆَی ئدووتارە تیًێکی تری  ٢٠٥٠-٥

تۆیە وەک نیژَەی داکۆکی ضەَذیکای  تىَەوەی ئەو پێػێهکاریاَە پێچەواَەی یاضای ڕۆژَايەگەری عێراقی و هەرێًی کىردضتاَە.و دووتارە ئەو کاراَە ..ثەضەرکراٌ و دواتر ئازاد کراٌڕۆژَايەواَی دەضت

تىَذی ئیذاَەی ئەو کارە  . نە هەياٌ کاتذا تەىدەوڵەتی وعێراقی کە هەوڵی ڕێگریکردٌ نەو کاراَە تذەٌضاَی َێوالیەک ئاگادار دەکەیُەوە تەتایثەتی ضەَذیکای ڕۆژَايەَىضاَی کىردضتاٌ هەيىو وڕۆژَايەَى

 .ضەکاًَاٌوهکاریاَەٌ تەرايثەر ڕۆژَايەَىێی کە هۆکاری ضەرەکی ئەو پێػضەکاًَاٌ دەخەیُە ئەضتۆی دکىيەتی عێراقی و دەغذی غەعثوىدەکەیٍ و ضەاليەتی گیاٌ و ئازادی کارکردَی ڕۆژَايەَ

 ضاٌ وۆژَايەَىوضی و يافی ڕۆژَايەَىنیژَەی داکۆکی نە ئازادی ڕ

٢٠٥٠-٥-٠ 

 بەیاوىامەی چىارەم

 

 تی لە الیەن سىپای عێراقیەوە ڕه ئاێسی ئوژوامەوىسان بە بۆوەی دەستگیرکردوی تیمی ڕۆوۆژوامەوىڕسی و مافی وبەیاوىامەی لیژوەی داکۆکی لە ئازادی ڕۆژوامەوى

ەکاٌ دەتُە ئاياَجی ضىپای عێراقی و دەغذی غەعثی نە َاوچە جێُاکۆکەکاٌ و ضُىرەکاَی َێىاٌ هەرێًی کىردضتاٌ و عێراق، نەکاتی ییە کىردیضوڕۆژَايەَى ەنەو ضاڵذا تۆ چەَذەيیٍ جارە تیً 

. ی ڕێگریکردٌ نە ڕووياڵ و گرتٍ و دەضتثەضەر کەنىپەل گرتُذا دەتُەوەهەرێًی کىردضتاٌ ڕووتەڕودەزگا ڕاگەیاَذَەکاَی  یەکاَی ضەر تەیضە کىردوڕۆژَايەَى ڕوياڵکردَذا، چەَذیٍ جارە نەو ضاڵذا تیًی

راياٌ نە گىَذی پەنگاَە ی ضەر تە ێايُێر، هاوتا تەهرۆز کايئەدًەد' پەیکەَاڵی ئێٍ ئارتی کە پێک هاتثىوٌ نە 'ئاضۆ  ضی ضەر تەوتیًێکی ڕۆژَايەَى (9102)ی ئایاری (04)ڕۆژی دوو غەيە تەرواری 

کاتژيێر نە دەضتگیرکردٌ ئازاد دەکرێٍ. تۆیە داوا نە َادیەی ضەرگەراٌ، نەالیەٌ هێسێکی ضىپای عێراقیەوە ڕێگری ڕووياڵکردَیاٌ نێذەکرێت و کەنىپەنەکەیاٌ دەضتی تەضەردادەگیرێت، دوای هەغت 

ضاٌ نە ئەضتۆ تگرٌ و ڕێس نە یاضای ئازادی ڕۆژَايەگەری عێراقی و هەرێًی کىردضتاٌ تگرٌ. وەیىەَذیذارەکاٌ و ضىپای عێراقی دەکەیٍ کە تەرپرضیاریەتی ضەاليەتی ڕۆژَايەَىهەيىو الیەَە پ

و ضەاليەت تۆ کاری ڕۆژَايەَىوضی و پەیڕەوکردَی یاضای ڕۆژَايەگەری عێراقی و  داواغًاٌ وایە ضەَذیکای ڕۆژَايەَىوضاَی عێراقیع هەياهەَگ تٍ نە گەڵًاٌ تۆ فەراهەو کردَی ژیُگەیەکی ئاراو

 .هەرێًی کىردضتاٌ

 ضاٌ نە کىردضتاٌ وضی و يافی ڕۆژَايەَىونیژَەی داکۆکی نە ئازادی ڕۆژَايەَى 
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