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 وەئ یکێنێوش رەه ەل .ەووچ یپارخ وەرەب ادەکەچوانەل انۆڕۆک یسوریاڤ یخۆد ،اد نییاود یەیووتوەح نەچ مەل
 و راتسرەپ یراک یرۆز یمژوەت یۆه ەب ەکوونەه .ەنووبدایز وەرەب ەسوریاڤ مەئ یەنەشەت یرەگەئ ،ادەیەچوان
 یۆه ەتۆب و رەس ەتۆتوەک یرۆز یکێتخەز ەکەیمێدیپێئ یەنەشەت یتوەڕ ینووچاداودەب ،ەناخشۆخەن ینارەدەدیرای
 یاوارۆخ یەرانەک ەک ،ەواد نایرایڕب ییاسائان یخۆد ییتەبیات یپوورگراک .ادناکەدۆریگ یندرک یرێدەواچ یراک ەل ەژەگنەت
 .نەکب سان ەکەیمێدێپێئ یڕچ یەنەشەت یناکەنيوش یزيڕ ەل )یپال-یرێم( دنەلپال

 وان یکەیەوەنوبۆکوڕۆک ەرۆج چیه ەتێردەن نزیئ ،اد یرایڕب یمێک یراش ییتەینمەئ یەنژێل ،٢٠٢١ یرەبنەڤۆن ی١٧ 
 یتوەکێڕ ەل ەندرکرادروونس وەئ یەوام .نب رادشەب ادیێت رتایز سەک اجنەپ ەل ەک ،وارشۆپادرەس ییتشگ یناکەڵۆه
 .ەناکاتەپ و ۆهائ یاسای ی٥٨ یەدام یێپ هب ەرایڕب وەئ  .ێبەد ١٧/١٢/٢٠٢١ یتوەکێڕ ات ١٩/١١/٢٠٢١

 ،ادەنامانرەب ەرۆج مەل ندرک یرادشەب یتاک ماڵەب ،ەوارکەن نیباد ۆب نایروونس ندناڵفاخۆخ یناکەیکالاچ و یرای ،ەکوونەه
 و لەپولەک هب هک ێرکەد ەنانێوش وەئ یناووبرادشەب هل اواد .نب تەماڵس و غاس واوەت ەوەیتسووردنەت یراب ەل ێبەد
 مەب .نزێراپب ادنیڕۆگ لج هب تەبیات یرووژ هل نیڕۆگ لج هل نایۆخ یواوەت ەب و ەنانێوش وەئ ەنێب ەوەیشزرەو یڵج
 ناتسەواڕ هک ،ناووبرادشەب ەنیريپسەدڕ ،رتەورەه .نرۆشەن ۆخ ادەنایتشگ ەنێوش وەل هک نیەکەد ەناسەک وەل اواد ەیەوێش
 .نرگبرەو کڵەک کسام ەل تخەو واوەت ێبەد ،رتەورەه .نرێوبب ۆخ ،ەنانێوش ەرۆج مەل ۆهێب یندرک یرادشەب و

 .ەوەتێرگەد یمێک یراش ەل ەلەم یوارشۆپادرەس یناکەنێوش رتەورەه هناراکێڕ وەئ !جنرس

 :سۆریاڤ ی5ن5ش5ت 5ل یرگر45 ۆب 01تشگ +*ا(ەدرا$ساڕ

 کسام ەل کڵەک نەمتەح ەک نیەکەداواد ،نێرکان رەگۆسم ناکەیتەیاڵەمۆک ادوەم ینترگواچەڕ ەک ،اد کێخۆد ەل •
 ییتشگ یناکەسەرەک ەل نترگرەو کڵەک یتاک ەل و ەناخبێتک یۆچوتاه و رازاب یرابوراک ەل ،ەنوومن ۆب( نرگبرەو
 .)ادۆچوتاه

 یرێدەواچ رێژ ەل هک رت یەنانێوش وەئ و ناوچاڵاسەب یڵام ەل نایناکەراکوسەک ڵەگەد ێوەهنایب هک کێناسەک •
 هل نترگرەو کڵەک و ییتەماڵس ییەلوەئ یناکامەنب ینترگواچرەبەل هب نناوتەد ،ێبەه ناینتوەکێپواچ نادیتەماڵس
 ێبەد ناکەنتوەکێپواچ .ێبەه ناینتوەکێپواچ نایناکەسەک ڵەگەد ادەڵەوائرەس ینێوش هل نتساراپ یناکەلەپوکلەک
 رەه ەل .ێبدرک ناینتوەکێڕ  ەناشەب وەئ ینارەبنامرف ڵەگەد ێبەد نتوەکێپواچ ەل رەب و ،ێب ییەرۆن یەوێش ەب
  .نبەه ادناکەنتوەکێپواچ ینێوش ەل تاکواه نناوتەد سەک وود اینەت ەوەرۆز ینال هب ادڵاح

 .ناد رابەلان و مەتسەئ یکێخۆد ەل ەک یەنانێوش وەئ ۆب یروورەزان یندرک رەفەس ەل نرێوبب ۆخ ەک نیەکەد اواد •
 .ننێشەڤب انۆڕۆک ینێسکاڤ ەک ،نیەکەد اواد ییڕچ هب •
 
 .نێرترگەد واچەڕ ێون یکێکۆڤاڵب ات ،ەنادراپساڕ وەئ


