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 ەمهی کانوونی دوو٣لە  دەزگەی جەمال نەبەز  کۆبوونەوەی سااڵنەی ئۆنالین

 و دوو ساڵی دواتر ٢٠٢٢ساڵی  پاش ئاسۆی سەبارەت بە سەرۆکی دەزگەلەر، یشکو رەانەلۆهـ .د

 

 !جەمال نەبەز ی دێرین و نوێیهاوڕێیانی خۆشەویست

لە ناوەڕاستی ساڵی  . لەوەش شتگەلێکی هاندەرتر هەیە. کۆکراوەتەوە جێگەی دڵخۆشییە نەبەزئەوەی لێرەدا سەبارەت بە دامەزراوەی 

ۆستی ئێمە بە فەرمی پ. هەوڵەکانمان لە سەرەتای دامەزراندنیەوە لەالیەن دەسەاڵتدارانی ئەڵمانیاوە دانپێدانراون ،دا٢٠٢٢

یش دەگرێتەوە. تەنانەت ئەمە دەتوانێت قازانجی زیاتر ٢٠٢٤ساڵی  هەتا گشتی"مان وەرگرتووە، بۆ ئێستا سوودی" بۆ دامەزراوەیەک

ۆرێک لە بەاڵم ز. بهێنێت ئەگەر داهاتەکەیان لە ئەڵمانیا بەدەستبهێنن خاوەن دەسەاڵتی ماڵیو کەسانی بەخشندە و  الیەنبۆ هەندێک 

. کرێتەوەاتوو بە پسوڵە پشتڕاست دەهەر بەخشینێکی داه.بەخشینە بچووکەکان کۆدەبنەوە و بەقەد بەخشینە گەورەکان یارمەتیدەر دەبن

 ، کە ڕەنگە جێگەی سەرنجی تایبەتی ئەندامانیلەبەردەستدایە لەسەر فالیەری و نامەی ڕیکالمی زانیاریمانلەم بارەوە زیاتر زانیاری 

 ا دەتوانین بەوەک جێگرەکەم لە دەستەی کارگێڕی، یان گۆساو، پێشتر ڕوونی کردۆتەوە، هەرچەندە ت . هەربێت پشتیوانی داهاتوو

لە  بەبێ بەخشینی زیاتر. دیارە ئەمە ی خۆمان تێچوونەکانمان دابین بکەینکانکەمی بەڕێوەمان برد، بەاڵم نەمانتوانی بە سەرچاوە

 .بەردەوام بێت درێژخایەندا ناتوانرێت

هەواڵنامە فرە  سفریدا فراوانتر بووە و توانیمان ژمارە ٢٠٢٢هەروەها جێگەی دڵخۆشییە کە ماڵپەڕی فرە زمانەکەمان لە ساڵی 

هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ ئەوەی ئەو ئاستە بپارێزین کە پێی  ٢٠٢٣ئێمە لە ساڵی  .بنێرینبۆ دۆستان و هۆگرانمان زمانەکەمان 

نمان پالدا ٢٠٢٤چونکە لە ساڵی  .تەواو بکەینە ساڵی داهاتوو لدەستمان پێکردووە  یشێک لەو کارانەئێمە دەمانەوێت بە. گەیشتووین

داناوە، ئەویش جێبەجێکردنی تایبەتمەندییەکی دیکەی جەوهەری دامەزراوەکەمانە، کە پێشتر لە یاساکاندا باسکراوە  شتێکی نوێ بۆ

 .و لە ئێستاوە یەکێکە لە ئەرکە سەرەکییەکانمان

بۆ ئەم مەبەستە سەرەتا دەمانەوێت بۆشاییەکی ڕاستەقینەی . نوێی کارگێڕی توێژینەوە بۆ ئێمە ێکیکار بواریان ئەمە دەبێتە پاش

توێژینەوە دەستنیشان بکەین، جا چ لەسەر بارودۆخی ئێستای کورد بێت یان لەسەر ڕابردوو، کە هاوتەریبە لەگەڵ کوردۆلۆژی کە 

ی ئەم پڕۆژە ە تێچوو. دیاری لێهاتووی گونجاوەوە ئەنجام بدرێتانتوێژەرگرووپێک لە یستە لەالیەن ، پێوپێشەنگی بووەجەمال نەبەز 

هەر دوو الیەنی توێأەران و سپۆنسۆپرەکان . پاڵپشتی بکەنتوێژینەوەیە لە هەمان کاتدا، سپۆنسەرێک یان زۆرێک لە سپۆنسەرەکان 



ێبەستکارەکان دواتر هەموو الیەنە گر .خرێتکبەیی یاسایی پابەندکەر ڕێسێگۆش گرێبەستێکی بە نێوەنجیگەری دەزگەی نەبەزدەکرێت

 .بکەن دەزگەی جەمال نەبەز دەتوانن ئەوەی بەڵێنیان داوە بیکەن و گەرەنتی جێبەجێکردنی یەکەم پڕۆژەی توێژینەوەی

 دامەزراندنی دامەزراوەی جەمال پێنج ساڵ دوایواتە ، ٢٠٢٥مانگی نیسانی  تابەهیوای ئەوەی پڕۆژەیەکی لەم شێوەیە لە ئێستاوە 

داڕێژراوی قۆناغی دامەزراندنی دەستپێکردبێت و لە ڕێگای هەنگاونان لە ڕووی  یپالنتا ئەوکات هیوادارین  .بەڕێوە بچێت نەبەز

ن خاوەئەو جۆرەی شایستەی  رێکخراوە بۆ کوردەکان لە الیەن کورد ودامەزراوە نێودەوڵەتییە بێت تا ئەو ڕێکخراوەیی بەرەو 

 ناوەکەیەتی.

 بگونجێت ئەرکەکاندابۆ ئەم مەبەستەش دەبێت دەستەی بەڕێوەبەری دامەزراوەکە وردە وردە فراوان بکرێت بۆ ئەوەی لەگەڵ 

بە ئەندام و  ٣ئەمەش بەالیەنی کەمەوە ی لەگەڵ دەکات. چاودێری دەستەی کارگێڕی دەکات و هەروەها ڕاوێژ ،دەستەی ڕاوێژکاری

. کاتبرێکخراوەکە  دەستەی ڕاوێژکاری لە ناوخۆدا گرنگە، بەاڵم ناتوانێت لە دەرەوە نوێنەرایەتی. ندام پێکدێتئە ٥لە  النی زۆر

رە بێت، باشت لێهاتوو و زانستیکە تیمێکی  گرینگەمن  جێگرانی ە. ندامانی دەستەی کارگێڕی دانەنراوهیچ سنوورێک بۆ ژمارەی ئە

راوە نێودەوڵەتییەکەمان، پێویست ناکات هەمووتان بە زمانی ئەڵمانی قسە بکەن، وەک سەرۆکی دامەز. کورد و ژن و پیاو بێت

ەوەندە ئو سەرۆکایەتی.  لێژنەی ڕاوێژکاری دیارە بەرەزامەندی ئەڵمانی یان ئینگلیزی )وەک زمانی دووەم(  ئاخاوتنیتێکەڵەیەک لە 

 .ە دامەزراوەکەمانبۆ ئەم تێڕوانینە گشتییەی ساڵی داهاتوو و دوو ساڵی دواتر سەبارەت ب
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