
 وتةي هةفتانة

كارمةنداني رؤذي دةنطدان   بؤ دياريكردني كؤميسيؤني باَالي سةبةخؤي هةَلبذاردنةكان دوو ميكانيزم دادةنَيت*

).فةرمانبةران و خوَيندكاراني زانكؤ و ثةيمانطاكان(ناوياندا لة  

سنورداركردني  ئامانجيبة توَيذينةوةيةك بةئامادةكردني )سكاَالو تانةكاني هةَلبذاردن(بةشي راسثاردني *

.رؤسةي هةَلبذاردنةكانؤناغةكاني ثبؤ ق)  ضاوةروانكراوسةرثَيضي (  

سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران ضاوي بةذمارةيةك  لةسةرؤك و  :كؤميسيؤن و ئامرازةكاني راطةياندن*

.كةوترؤذنامةكاني رؤذانةبةرَيوبةراني نوسةري   

دراوة، لةناو )٢٠٢١/تشريني يةكةم/١٠(وةك ئامادةكاريةك بؤ هةَلبذاردني ثةرلةمان كةبرياري ئةنجامداني لة 

 دوو ميكانيزم، كارمةنداني رؤذي هةَلبذاردنةكان ضوارضَيوةي دةستنيشانكردني بةدياريكراويو ئةم ئامادةكاريانة

لة  بريتيية نيادووةميشتايبةتة بةثَيشكةشكاران لةفةرمانبةراني دةوَلةت بةطشتي وة يةكةميان دياريكراوة

ةوة بةتوَيذي فةرمانبةرانئةوةي ثةيوةندي توَيذي خوَيندكاران و دةرضواني زانكؤ و ثةيمانطاكان، لة ثَيشكةشكاران

دياريكردني ؤ هةروةها ب،الني كةم هةَلطري بروانامةي ئامادةيي بَيتدةبَيت  هةية كة داواكاريان ثَيشكةش كردوة

دَلنيايي بووني لةطةَل ، رةضاودةكرَيتو تايبةتمةندي خوَيندن  ثلةي وةزيفي باَالئاستي )بةرَيوبةري وَيستطةكان(

لةرَيطةي بةرنامةي يةكبري ، نةبن لة ثاَلَيوراوان و نوَينةي ثارتةسياسيةكان و ضاودَيران ةم فةرمانبةرانهكةئتةواو 

وةك كارمةندي رؤذي ثَيشكةشكاران  يانينةوة لةداتا و زانيارلَيكؤَل ئامادةكراوةزانياريةكان كةبؤ ئةو مةبةستة 

.دةكرَيتدةنطدان   

لةضوارضَيوةي ثةيوةست بةكةشي ئامادةكاريةكان بؤ هةَلبذاردن،بةشي سكاَالو تانةكاني هةَلبذاردن راسثَيردراوة 

ةي ي برؤسبؤ قؤناغةكان)  وةروانكراوسةرثَيضي ضا( قةتيس كردنيبةئامادةكردني توَيذينةوةيةك بةئامانجي 

.بؤ هةر سةرثَيضيةك بةثَي ي ياسا )الغرامات اِّـناسبة(ثَيشنياري ثَي بذرادني طونجاو هةَلبذاردنةكان بةطشتي و  

كةثَيكهاتبَيت  لةيةكَيك لةئةنداماني ئةنجومةني  كانلةرويةكي ترةوة كؤميسيؤن كاردةكات بؤ دروستكردني ليذنة

هونةري و ضاودَيري و (فةرمانبةراني تايبةتمةند لةبوارةكاني رةيةك لة بةرَيوبةراني طشتي وكؤميسياران و ذما

، بةجؤرَيك كاري ئةم ليذنانة بريتي دةبَيت لة سةرثةرشتيكردني كاري نوسينطةي هةَلبذاردنةكاني )ياسايي

كؤميسيؤن بةردةوامة سةرةرايي ئةمةش ثارَيزطاكان لةرَيطةي سةردانكردني مةيداني بةشَيوةي دةوري،  

خولي راهَيناني ثَيشكةوتوو لةبوارة جياوازةكان وةكو كردنةوةي مةشقثَيكردني فةرمانبةرةكاني  لةرَيطةي لة

.هونةري و راطةياندني هةَلبذاردنةكان  

 داهاتوونجومةني نوَينةراني برياري ئةنجومةني كؤميسياران سةبارةت بة ثاَلَيوراواني هةَلبذرادني ئة يةمدوا

ثشت بةست  )ئةو ثاَلَيوراوانةي كةخؤيان لةسةر ئةو بازنانة هةَلبذاردوة كة شوَيني نيشتةجَيبونيان نية(بوو

 رَيطةيان ثَيدراوة كةخؤيان و خَيزانةكانيان شوَيني دةنطدانيان لةبنكةي دةنطداني خؤيان بةفؤرمي خؤراكيان

،تاوةكو بتوانن دةنطي خؤيان و ردن كةخؤيان تيا ثاَالوتوةئةو بنكانةي دةنطدان لةبازنةكاني هةَلبذا بطوَيزنةوة بؤ



 ٦/٥/٢٠٢١خَيزانةكانيان بؤ بةرذةوةندي خؤيان بَيت، كةئةم برؤسةي طواستنةوةيةش تاوةكو بةرواري 

.بةردةوادةبَيت  

ز لةضوارضَيوةي ثةيوةنديةكان لةطةَل نَيردةرة دبلؤماسيةكان لة بغداد، سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران بةرَي

، وةبةرَيوبةري بةشي )ستيفن هيكي(لة بارةطاي كؤميسيؤن ثَيشوازي لة باَلوَيز ) جليل عدنان خلف(دادوةر 

.كرد) لورا كايلز(سياسي لةباَلوَيزخانةي   

سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران بةطرنطةوة بةخَيرهاتني بالوَيزي بةريتانياي كرد لة بةدواداضونيان بؤ 

نرخاندني رؤَلي بةريتانيا لةثاَلثشتيكردني تواناكاني  ، وةبةرزداهاتووئامادةكاريةكاني هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني 

.  ادكؤميسيؤن لةرَيطةي نَيردراوي نةتةوة يةكطرتوةكان لةبغد  

، سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران ضاوي كةوت بة ٢٠٢١/ايار/٦هةروةها رؤذي ثَينج شةممة بةرواري 

ذمارةيةك لة سةرؤك و بةرَيوبةراني نوسةري رؤذنامةكاني رؤذانة  لةبةغداد، بؤ ميوانةكاني روونكردةوة كة ئةم 

، ثاشان مةواني و راطةياندن ئةنجامي داوةضاوثَيكةوتنة دووةم ضاوثَيكةوتنة كة لةطةَل دامةزراوةكاني رؤذنا

كة ضاوثَيكةوتني هاوشَيوة لةطةَل بةرَيوبةراني نوسينطةكاني كةناَلةكاني نَيوخؤيي و بةرَيوبةراني هةواَلةكان، 

دا كة  يوةَالمي ذمارةيةك لةثرسيارةكاني دايةوة، لةكؤتاي ديدارةكةشدا دَلنياي دادوةر جليل عدنان خلفتيايدا 

ةرجةم زانياريةكاني ثةيوةست بةثرؤسةكاني هةَلبذاردن  بخاتة بةردةست  رؤذنامةنوسان ، كؤميسيؤن س

هةَلبذاردني نوَينةراني : لةثَيناو هانداني دةنطدةران بؤ بةشداريكرنَيكي كاريطةرانة لةرووداوي تشريني يةكةم

.داهاتوو  

 نووسينطةي ووتةبَيذي ِراطةياندن

     ٩/٥/٢٠٢١:بةروار                                                              

 

 

 


