
 کارێجەبێج ەیپوخت

 ەکرد ل یارید یگرنگ یکێرخانەرچەدا و2021 یئازار ی 1 ەل راقێع یتەحکوم نیەالەل یزدێئ یزگاربووانڕ یاسای یرچوونەد

 نهاەت کەن وانکراوەڕچاو ینیەژخاێدر ەیوەسانەح یاندنەیگ ۆب داتەد نەڵێب ەچونک راق،ێع ەداعش ل ێملمالن یدوا یچاکساز ەیماو

 هاەروەدراون. ه المارەپ ەوەعشەد رنیال ەل ەک ەگەڵمۆک یتر یکانەنیمەک یکانەوتەکێانلیز ەڵەمۆک ۆب کوەڵب یدیزێئ یتانەئافر ۆب

 یژیتوندوت یزگاربووانڕ یکانییەستیداوێماف و پ یتەبیتا ەب ەیوەئ ۆب نەکەکار د ستەنقەئ ەب ەک ەتڵەوەد یکانەوتوەشکێپ ەل ەکێکیە

گرنگ  ەیوەبووکردنەرەق ەیوانێپ ەل کەیەژمار ەب رمانەف YSL .نەبک رەسەچار (CRSV) .نگەج ێملمالن ەب ستەوەیپ یکسێس

و  ەردەروەو پ ەرەو خانووب یوەز ینکردنیداب ؛یروونەو د یشکیپز یرێچاود ،ییدارا یریپشتگ ەوانەل کاتەد ەوەتڵەوەد نیەالەل

 یحیسەو م یدیزێئ یکانەنیمەک ەگروپ یداعش دژ ەک ەوەتێناسەد ەوەئ یرمەف ەب شەوەئ یاەڕرەس یگشت یرتەک ەل زراندنەدام یشەب

 شتاێه ەک ەیوانەئ یدواەب انەڕو گ ەوەادکردنی ەیاسپاردڕو  ەداو نجامەئ یتیەاۆڤمر یدژ یو تاوان یکوژەڵمۆک کەبەو تورکمان و ش

 زگاەد یشتێ. بانگهانۆیخ یزانێخ ەوەننەڕێبگ ەیوەئ ۆب کانیەقوربان ەیناسنام یو ناسادن کانەڵەمۆکەب ۆڕەگ ەیوەو کردن لدانید ەل

 .گرنەڵه اریرپرسەب کانیەتیباۆمر ەدژ ب ەتاوان وەدیەنوساێج مەئ یتاوانبار ەک نەیکەد کانیەراقێع

 

 ەناتوانن ب ن،ێبکر ێجەبێگونجاو ج یکەیەوێش ەب رەگەئ کان،ەڵەمۆک ەرەوێو پ ەانیسەکەتاک ەقازانج مەئ یبووەکەڵەک یرەگیکار

 ۆب ەوەانەڕگ انی ەوەمان ەل ەبن ک اینڵو د ەوەننەڕێبگ انۆیخ ۆیشک کوەڵب ن،ەباشتر بک زگاربووانڕ یانیژ یتیەنۆچ رچاوەب یکەیەوێش

 یکێگروپ ندەچ یشتنێهێج کەو ەیەه یکانڕییەموکوەک کانیەدیزێئ ەرزگاربو یاسای ەک ەیوەئ یاەڕرەس انیکانەنەسڕە ەخاک

 نران،ێفڕداعش  نیەالەل ەک یو تورکمان کەبەو ش یحیسەم یناڵمندا ەنموون ۆ)ب ۆیخ یوداەم ەداعش ل یزگاربووانڕ یکراویارید

 ەل ەک ناڵمندا ەیشێک یکردنەرنەسەچار ەو راقێع یگاەڵمۆک ەیکید یکانەکهاتێپ هاەروەو ه ەییکاک ەینیمەک یگروپ ەل زگاربووانڕ

 ەوە. ئنیەتوندوتئژ ەرۆج مەح یرزگاربوو ەک ەاوانیو پ ڕکو وەئ ەبوون،  و کیداەل نگداەج یکات ەل یکسێس یژیتونوت ینجامەئ

 ەک یتیەراەوبەڕێ. دوو بەهاتوو انداێیت داەاساکی ەل ەک ەیوانەئ ۆب کانەماف ینانێهیدەب رەسەکارکردن ل ۆب کاتەد نیداب وەپت یکیەماەبن

 یاسای یکردنێجەبێج ۆب زراون،ەدام (MoLSA) ڵیاڕدیف یتیەەاڵمۆک یکار و کاروبار یتەزارەو یرشتەرپەس ەب انیردووکەه

 ەو ەوەداچونێپ یتەاڵسەد ەکەتیمۆو ک (GDSA) زگاربووانڕ یکاروبار یگشت یتیەراەوبەڕێ: بنێکرەد ینیشبێداعش پ یرزگاربوان

 .ەرەسەل یاردانڕیب

 

 اندایوانێنە)ل کانەنکارەخاو ەل کەڵێمۆک ەبوو ل کانەرتکراوێنسۆک ڵەوەه ینجامەئ کوەڵب بوو،ەدروست ن کدایییەشاۆب ەل ەاسادانانی مەئ

 یاریشنێپ ران،ەاردڕیب ەب شتنەیگ ۆب کانییەتڵەوەودێن ەکخراوڕێو  (CSOs) ینەدەم ەیگەڵمۆک یکانەکخراوڕێ زگاربووان،ڕ

 ۆب ۆیەداعش. ب یرزگاربوان یاسای یرەگیکار یکردن ێجەبێج ەل ابوونینڵد ۆگرنگن ب رۆز ەناڵوەه ەرۆج مەئ یاستڕ یرەسەچار

 ەییزراوەدام یرخانێژ ۆب ییەسنوردار ن مەاڵب ۆخ ەتێگرەد ەمانەئ یەاسای مەئ یکردنێجەبێو ج تێبەه ۆیخ یتوانا نیرترۆز ەیوەئ

 ەب ندبوونەو پاب ییدارا یو توانا وامبوونەردەو ب یتێرەگیکار ەل ابوونینڵد یگاکانڕێ هاەروەو ه کانیەو توانا و هاوکار ستیوێپ

 ەرەکتەئ یتوانا شەوەئ یاەڕەڕس تێبکر یرێچاود ەوەکینز ەل ەو تێبکر یریپشتگ ەستیوێپ کانەنانێاهڕ نیو باشتر کانەستاندارد

و  ەوەناڵ. جوکانەشاراو چوونرەڵکردن و ه ێجەبێج ینگارەرەب  یکردن شانیستنەد ۆب ەوەکێشت مووەه یرووەس ەل کانەمدەمەەزەئار

 .تێبەگرنگ د رۆز داۆیخ یکات ەکارکردن ل

 

 شەشکێداعش پ یانەرزگارب یاسای رێژ ەل ەناساند ک ەیانیداواکار وەئ یوتنەرکەس یداواکردن کەیەژنێل ،ەچوونانەڵه وەل کێکیە 

 اویش یزگاربووڕ زارانەه ەل یگرڕێ رەگیکار یکەیەوێش ەب ەیەوانەل ،یرمەف ەیوەنۆڵیکێل ەینامەگەڵب یشکردنەشکێپ رەسەکراون ل

و  زگاربووانڕو  ەرانەروەدادپ یداواکار ەندەرچەداعش. ه یرزگاربووان یاسای یەیسا رێژ ەل انیکانەماف ینانێهیدەب ەبکات ل

 یشکردنەداب ەک تێبچ ریبەل تێناب مەاڵب ر،ەگیکار یکردنێجەبێج ۆگرنگن ب یمەکیە ینگاوەه ەوەداچوونێپ یکانەکارڕێ

 وەئ هاەروەو خانوو ه یوەز زراندن،ەدام ،ەردەروەپ ،ەنمانگا ەیمووچ ،ی)چاکساز داەاساکی ەل کانەبووکراوەرەق ییەتگوزارەخزم

 ۆییگ ەستیوێ( پەمەئ یاندنەیگ ۆب زگاربووانڕ ۆب ەنیشێپ ەداعش ل یندامانەئ یگرتنەڵه ەب یرەروەدادپ یدواداچوونەب ەک ەشەتڵەحا

 ێبن گاکانداەڵمۆو ک زانێتاک و خ یزگاربووانڕ ەدان ب ،یتڵەوەودێن یکانەتاوان رەسەل ستیوێپ ۆییناوخ یاسادانانی یرەبەگرتن ەل ەجگ

 ندەچ ەرتۆاپڕ مەبکات ئ وانکراوداەڕچاو ییتاوانکار یکردار ەل انیشدارەب ەک تێدابنر ەییزراوەو دام اسادانانی ەیوێو چوارچ

 یواوەت یستیل کداێکات ە. لکاتەد یاریداعش د یرزگاربووان یاسای یکانەرەگیکار یکردن ێجەبێج ەل ابوونینڵد ۆب کێاریشنێپ

 :راقێع یتدارانەاڵسەد ەستیوێ،پ نەمانەئ کانەییەخنڕە ەاریشنێپ ەیربۆز ت،ێکرەد شەشکێپ داەکەرتۆاپڕ ییتاۆک ەل کانەاسپاردڕ



 یرزگاربوان یاسای ەیرنامەب ەڵگەل ەوەنۆڵیکێل یکانەنامەگەڵب یشکردنەشکێپ ۆب نتێستەبو زگاربووانڕ ەداواکردن ل ینانێاهڕ •

 و ئارام، وونڕ یکێستاندارد یدژ کانەرنامەکارب ینگاندنەسەڵو ه یدیزێئ

 زگاربووان،ڕ ەیوەکانێپ ەو دووبار چاندنێگ ەل الدانۆخ ۆب ێدابن ەکەنێشو یپاراستن •

و  ەرنامەکارب ەیسۆپر یتەبیتاەب دئیزێئ یرزگاربوان یاسای یکردن ێجەبێج ەیربارەد ەوەوبکاڵب یاریزان یوامەردەب ەب •

 ،ەوەداچوونێپ

 .ەکەتیمۆو ک ەیئ سێئ ید یج یکخراوڕێ ەل ستیوێپ یو ستاف ییدارا ینکردنیداب ەل ەابینڵد •

 ەب ەکراوەسنووردار ن مەاڵب ەشەوانە)ل رۆجەمەه ەیوەکردنەدووبار یدروستکردن ۆکات ب ۆب کراویارید ێڵیه یدروستکردن •

 .کانەزگاربووڕ ۆب ەستەردەو ب ستەردەب یدیزێئ یرزگاربوان یاسای ەل ەکراو یاری( دکانەهپسەو م یشکیپز یرۆج یتگوزارەخزم

 :کانیەتڵەوەودێن ەنیەال ەستیوێپ

 نیباشتر ەب شتنەیگ ،یکیکنەت ینێنوڕێ ،یتواناساز ەیگڕێ ەل ەیکەاسپاردڕ ینانێهێجەب ۆب ەیئ سێئ ید یج یتوانا یزکردنێهەب •

 .هتد یمادد یتەارمی کان،ەنانێاهڕ

 یلەه ینکردنیداب یوامەردەب ەب یدیزێئ یرزگاربوان یاسای یکردنێجەبێج ەل وامبوونەردەب ۆب ەبک زێهەب ۆئ سێئ یس یتوانا •

 یزئدێئ یانەرزگارب یاسای یکانەداریندەوەیپ یەچاالک ۆب دانەپار

 :ینەدەم ەیگەڵمۆک یکانەکخراوڕێ ەستیوێپ

 یریو پشتگ یاریشۆه ەیوەرزکردنەو ب اکردنڕ ،یدیزێئ یرزگاربوان یاسای یکردن ێجەبێج رەسەل رتۆاپڕو  یرێچاود •

 کان،یەداواکار یکردن شەشکێپ ەل زگاربووانڕ

 زکردن،ێپارۆخ ۆب کانەزگاربووڕ ەو گروپ زگاربووانڕ ەب زدانێه •

 بوون،ەڵکێت ەل الدانۆو خ کانیەچاالک یرەگیکار یکردنەورەگ ۆب یاریزان یشکردنەو هاوب ۆڕت یکردنەنیشێپ •

 انداەیکیەژەڕێرنامەب ەل تێگرەدۆخەل یدیئیز یرزگاربوان یاسای ەب داریندەوەیپ یچاالک •


