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يةكيَيت زاناياني ئاييين ئيصالمي كوردشتان
َاونشاوةيةني ئةييهرتؤْي تايبةتة بة ضاالنيةناْي َةنتةبي تةْفيضي يةنيَيت صاْاياْي ئاييين ئيظالَي نوسدطتإ
بً

ناْوْي يةنةَي 2019ص

راثؤرتي طشتي ساآلنةى كارو ضاالكيةكاني

يةكيَتى زاناياني ئاييهى ئيسالمي كوردستان
9112/19/11 – 9112/1/1
شةرؤكي يةكيَيت زانايان:

زانايان رةمسي ئاشيت و دلَصؤزي
ئايني و نةتةوةو نيشتمانن
بؤية هةموو هةولَيَك بؤ
خسمةتكردنيان دةدةين

بةناوي خواي بةخشهدةي ميًرةباى

لةدواي كؤنطشةي شةشةمي يةكيَيت صانايان ،هةوألء
كؤششةكان بة ئاساطتةي دسيَزةدان بة سيَشِةوي كاسي
ثيشةيي بة نةفةطيَكي تاصةو كاسنامةيةكي
هاوضةسخ و نوىَ دةطيت بة كاسةكاني ؤؤي كشد ،ئةو
طتافة تاصةيةي لةناو هةيكةلي يةكيَيت صانايان هةس
لة مةكتةبي تةنفيضيء طةسكشدايةتي تا لقء
ناوضةكان ،سؤحيَكي تاصةتشيان كشدةوة بةس كاسو
هةنطاوةكانةوة.
ئةةةةوةي مةبةطةةةتة ليَةةةشةدا صيةةةاتش تةةةةسكيض
ؤظةةةتسة طةةةةس ضةةةةنذ طيةةةةنيَكي ةةةشن ء
ثةيوةطةةةةةق بةةةةةة بؤنادةكةةةةةةء بةةةةةاسودؤؤي
ناوضةةةةييء كةةةاسي سيَكيشاوةيةةةي لةةةة مةةةاوةي
ري سابةةةشدوو ،تةةةا ئةةةةوةي كةةةشاوة
يةةةةا طةةةال
بةسضةةةاو ءةةةشىء وةا ئةةةةصموون وةس ةةةشتسي
هانةةةةذةسيََ بيَةةةةق بةةةةؤ ئايسةةةةذةي كةةةةاسو
ئاماجنةكان.
دةكةةةةشىَ لةةةةةو طةةةةؤنطةوة بةةةةةثيَي ثةةةةؤليَ ء
نةؤشةةةي ثيشةةةيي ئامةةارة بةةة هةنةةذىَ كةةاسو
هةةةةنطاو و ضةةةاطكي ةةةشن بكةةةةي و لةةةة
ضةنذ ثةسِة شافة بييةيسة سِوو
راطةياندني يةكيَيت زاناياى
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يةكةم :لةرووي ثيَداضوونةوةء ريَكخستهةوة
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 _1طةسداْي نشدْي طةسجةّ يكةناْي يةنيَيت صاْايإ
بةَةبةطيت داسِشتٓةوةو طةس ية ْوىَ سيَهخظتٓةوةيإ
بةثيَى ئاييةتء بةسْاَةو سيَُٓايي ثةطٓذنشاوي
نؤبووْةوةي طةسنشدايةتي يةنيَيت صاْايإء َةنتةبي
تةْفيضي.
َةجبةي يةنيَيت صاْايإ وةى
 _2نشدْةوةي يكي ٖةي
ثيَويظتيةني ْاوضةنة بؤ خضَةتي َاَؤطتاياْي ئاييين
َةجبةو طاصنشدْي َةساطيُيَهي تايبةتء ئةجناَذاْي سيَهاسي ثيَويظت بؤ ئةو َةبةطتة.
طٓوسي ثاسيَضطاي ٖةي
 _3ديشاطةنشدْي َاْطاْةى سِاثؤستي طةسجةّ يكةناْي يةنيَيت صاْايإء وآلَذاْةوةيإء سيَهخظتين ناسو
باسةناْيإ و بةدواداضووْي ناسو ضاالنيةنإ.
 _4دسوطتهشدْي ْاطٓاَة بؤ ثرت ية( )945ئةْذاّ بؤ طةسجةّ يكةناْي يةنيَيت صاْايإء سيَهخظتٓةوةي فؤسَِي
ئةْذاَيَيتء ثيَذاضووْةوة بة صاْياسيةنإ.
 _5ئةجناَذاْي نؤبووْةوةيةى بؤ بةسثشطي سيَهخظتين طةسجةّ يكةنإ ية باسةطاي َةنتةبي تةْفيضيء ية
ئةطتؤطشتين تيَضووي نؤبووْةوةنة ،بةَةبةطيت ثيَذاْي سيَُٓايي ثيَويظت يةباسةي ناسةناْةوة.
 _6ئةجناَذاْي ناسي ثةيوةطت بةو َاَؤطتا بةسيَضاْةي وةفاتيإ نشدووةء رَاسةيإ بشييت بووة ية ()26
َاَؤطتا ،بؤ ٖةس يةنيَهيصيإ بةْاوي يةنيَيت صاْايإ ثشطة ْاَة ئاساطتةي خاْةوادةو نةسء ناسيإ نشاوة،
ئةَة ويَشاى ئاساطتةى نشدْى ثشطة ْاَة بؤ صاْاياْى ئايٓى ية ناتى َشدْى نةطة ْضيهةناْيإ.
 _7ئةجناَذاْي ( )17نؤبووْةوةي َةنتةبي تةْفيضيء ( )9نؤبووْةوةي طةسنشدايةتي ،وة ئاساطتةنشدْي ئةو
سيَُٓاييء بشِياسو ساطجاسداْةي ية نؤبووْةوةنإ ثةطٓذ نشاوٕ بؤ طةسجةّ يكةناْي يةنيَيت صاْايإ.

دووةم :لةرِووي ثةيوةنديةكان ء هةماهةنطيء بةشداري كؤنطرةو كؤنفرانسةوة

3

ية َاوةي سابشدوو ٖةوأل دساوة وةى ئةسنيَهي ٖةَيصةييء ثيصةيي ،ثةيوةْذيةناْي يةنيَتى صاْايإ بةسةو ئاطتيَهي
باش بربيَت ،يةو ضواسضيَوةوة ئةوةي نشاوة بشييت بووة
يةو ٖةْطاواْةي خواسةوة:
ٖ _1ةوأل دساوة ثةيوةْذي يةطةٍَ داّء دةصطا حهوَيء
حضبيء سيَهخشاوةنإ دسوطت بهشىَ ،بة ئاَاجني
ئةوةي بتواْذسىَ ناسو دةسفةتي ٖاوبةش بؤ خضَةتي
صاْايإء سةوشي طصيت بشةخظيَٓذسيَت.
 _2طةسداْي صؤسيَو ية دةصطا حضبيء حهوَيء دةصطاو
ْاوةْذة ئةنادمييء سؤشٓبرييء ثيصةييةنإ نشاوةء وةى ْويَٓةسايةتي صاْايإ ثةياَي يةنيَتى صاْايإ يةطةس
ثشسء باطة طةسَةنإ طةْطةشةء طةييَٓذساوة.
 _3بةشذاسي صؤسيَو ية نؤسِو طيُيٓاسو نؤْفشاْظي ْاوخؤييء دةسةوة نشاوةو ،ية بةشيَهيإ وتاسي يةنيَتى صاْايإ
َويَظيت صاْايإ بؤ اليةْي ثةيوةْذاسو ساي طصيت سووٕ نشاوةتةوة.
خويَٓذساوةتةوةو ٖةي
َيَو ثشطي ْيَوإ ٖةسدووال تاوتويَ
َةطتني)ء (فةسةْظا) نشاوةء نؤَةي
َي طصيت (فةي
 _4ثيَصواصي يةٖةسدوو نؤْظوي
َويَظتةناْي يةنيَيت صاْايإ خشاوةتة سوو.
نشاوةو ساشهاواْة ٖةي
 _5يةَاوةي سابشدوو  35نةس يةسيَي يةنيَتى صاْاياْةوة بةشذاسي خوية صاْظيتء سؤشٓبرييةناْي دةسةوةي عريام
نشاوة ،بةّ شيَوةيةي خواسةوة:
ص

بةسواس

َةبةطت

والت

1

2019-4-14
خوىل وةصاسةتى ئةوقافى ئوسدةْى
َةتي ششؤظةي 2010-7-14
(خويي صاْظيت و ْيَودةوي
2017-4-14
(رسالة عمّان)
2019-12-15

شاْصيٓى
ئوسدةٕ

َاوة

رَاسة

 8بةرداس بوو  ،بؤ ٖةس خوييَو 10
ٖةس خوييَو  2سؤر
بةرداس بوو

2

خوىل طةْتةسى ئيُاَى شافيعي

2019 -4 -6

شاْصيٓى
ئوسدةٕ

 3بةرداس بوو

يةى ٖةفتة

3

خوىل ضواسةَى ئةصٖةس

2019 -11-16

َيظش

 24بةرداس بوو

 28سؤر

نؤى طصتى

 35نةس

 _6ثيَصواصي نشدٕ ية بةسيَض عالء ايشبيعي ْويَٓةسي َةمجةعي عايةَي تةقشييب ئيظالَيء شاْذيَهي ياوةسي
بةسواسي 7ي1ي.2019
 _7بةرداسي نشدٕ ية نؤْفشاْظي (ثيَهةوةريإ ية ثيَٓاو رياْيَهي باشرت) ية ٖوتيٌَ شرياتؤٕ ية شاسي ٖةوييَش
بةسواسي 10ي4ي.2019
 _8نشدْةوةي خوييَهي دوو سؤرة بؤ رَاسةيةى َاَؤطتاي ئاييين طٓووسي يكي ٖةوييَشي يةنيَيت صاْايإ بةسواسي
22ي6ي.2019
َاي ئةجنوَةْي صاْاياْي عريام نة ثيَهٗاتبوو ية د .حمُود
 _9بةسواسي 9ي7ي 2019ثيَصواصي شاْذيَهي باي
عبذايعضيض ئةيعاْي طةسؤني ئةجنوَةْي صاْاياْي عريامو دَٓ .ري ئةيعوبةيذي ئةْذاَي ئةجنوَةٕ.
 _10سؤري 25ي7ي 2019يةباسةطاي َةنتةبي تةْفيضي يةنيَتى صاْايإ ثيَصواصي ية شاْذيَهي نةطايةتى
َتةْةى عوَإ نشا.
طةي

َاي َةمجةعي فيكٗي طةوسة صاْاياْي عريام بؤ دةعوةو فةتوا ،نة
 _11ثيَصواصي نشدٕ ية شاْذيَهي باي
َا،
َح حةَودي طةسؤني شاْذةنةو رَاسةيةى ية ئةْذاَاْي دةطتةي باي
ثيَهٗاتبوو ية بةسيَض د .طاي
يةبةسواسي 9ي10ي.2019
 _12سؤري ۸۱ي۱ي ۲0۸۱بة َةبةطيت ئاشتهشدْةوةو سيَطشتٔ يةدسوطتبووْي دسصو دووبةسةيي ثشؤطةي
َؤ حةَة سةشيذ ئةجناّ دسا.
ئاشتهشدْةوة بؤ ٖةسدوو بةِسيَض َاَؤطتا َةال فاتح شاسطتيَين و َاَؤطتا َةال ٖةي
 -13بةشذاسى نشدْى طةسؤنى يةنيَتى صاْايإ ية  2019/12/15ية ديذاسى ديايؤنى ٖةوييَشْ -ةجةف.
 -14سؤرى  2019/12/17ثيَصواصى نشا ية ئةَيٓذاسى طصتى ئةجنوَةْى شوساى صاْاياْى عريام و شاْذى ياوةسى.
3

سيَيةم :لةرووي فةتواو روونكردنةوةي شةرعي
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يةدواي نؤْطشةي شةشةَةوة يةنىَ ية ناسة ئةويةويةناْي
يةنيَيت صاْايإ ،بايةخذإ بووة بة ثشطي فةتواء
سيَهخظتٓةوةي ئةجنوَةْي باآلي فةتواو ييَزْةناْي فةتوا
يةطٓووس يكةناْةوة ،بؤ ئةو َةبةطتة ئةو ٖةْطاواْة ئةجناّ
دساوٕ:
َاي
 _1سيَهخظتٓةوةي ئةجنوَةْي باآلي فةتواو صياد نشدْي رَاسةي ئةْذاَإء طؤسِيين ْاوةنةي ية (ييَزْةي باي
َاي فةتوا)ء داْاْي وتةبيَزو بشِياسدةس بؤ ئةجنوَةْي ْاوبشاو.
فةتوا) بؤ (ئةجنوَةْي باي
 _2نشدْةوةي ْوطيٓطةي باآلي فةتوا ية شاسي طًيَُاْي بة ئاَاجني خضَةت نشدْي بواسي فةتواو ثشطةناْي
َاي فةتوا ية طٓوسي طًيَُاْيةوة.
ثةيوةطت بة ئةجنوَةْي باي
َاونشدْةوةي ثةيشِةوي طصيت ئةجنوَةْي باآلي فةتوا ية ٖةسيَُي نوسدطتإ (املٓٗج ايعاّ
 _3ئاَادةنشدٕ ء بً
يًفتوى يف اقًيِ نشودطتإ)ء دابةشهشدْي بةطةس يكةناْي يةنيَيت صاْايإ.
 _4طاصنشدْي نؤبووْةوةيةني فشاوإ بؤ بةسثشطي فةتواي طةسجةّ يكةناْي يةنيَتى صاْايإ ية باسةطاي َةنتةبي
تةْفيضي ،بة َةبةطيت ثيَذاْي صاْياسيء سيَُٓاييء يةنخظتين فةتواء سةضاونشدْي تايبةمتةْذيةناْي فةتواو
ثيَذاْي نًيَصةي تةواوي طةسجةّ بواسةناْي ثةيوةطت بة فةتوا.
 _5وآلَذاْةوةي طةسجةّ ئةو ْووطشاواْةي ئاساطتةي ئةجنوَةْي باآلي فةتوا نشاوٕ ،يةطةأل وآلَذاْةوةي ساثؤستي
ثةيوةطت بة فةتوا نة يةسيَي يكةناْةوة ئاساطتة نشاوة.
َجةسِي فةسَي.
 _6دةسنشدْي ( )19فةتواي فةسَيء طصيت يةاليةٕ ئةجنوَةْي باآلي فةتواء بآلونشدْةوةيإ ية َاي
 _7وآلَذاْةوةي ثشطياسو وآلَي شةسعي ٖاوآلتيإ نة ية طاييت صاْايإ ئاساطتةي ئةجنوَةْي باآلي فةتوا نشاوة.

ثاشكؤ:
ئاوازى فةتواكانى ئةجنووةنى باآلى فةتوا لة واوةى نيَوان  2019/1/1تا 2019/12/31
ت

فةتوا

بةزواز

1

حوكىي شةعى بانط قبن الصواه

2019/2/11

2

حوكىى ضةفةز كسدنى ئافسةت بؤ حةج و عووسة

2019/2/24

3

حوكىى زاو كسدنى ناياضايى

2019/4/24

4

َاقى توزِة
حوكىى تةل

2019/5/4

5

َكى وةقف
حوكىى طؤزينى وول

2019/5/4

6

حوكىى نيصابى شةكات و ضةزفيرتة

2019/5/4

7

حوكىى حيجاب

2019/5/15

8

حوكىى ثازةى وةزطرياو لة بسى طوندى كؤزى

2019/6/25

9

حوكىى شةكاتى جوتيازان

2019/7/12

11

حوكىى ثطولةى زادةضت كسدنى طةمن

2019/7/12

11

حوكىى حةجى جتازى

2019/7/12

12

حوكىى ثازة لة بسى حةوالةكسدن

2019/7/12

13

حوكىى بةدةه حةج

2019/8/4

14

حوكىى وعاوةلة بة ثازةى  25دينازى كؤن

2019/9/26

15

َنيايى
حوكىى كؤوجانياكانى دل

2019/10/15

16

حوكىى زاطستن و طوشتنى ضةطى هاز

2019/10/24

17

حوكىى ضجيكسدنةوةى ئازد

2019/11/19

18

حوكىى ضةزكةوتنى ئافسةت بة تةنوا لة تاكطى

2019/11/19

19

حوكىى كوزت كسدنةوةى نويَر بؤ قوتابيان

2019/11/19

َمِنًا
َدَ آ
رَبِّ اجْ َعلْ هَذَا الْبَل

5

ضوازةم :لةزووي زاطةياندن و زؤشهبريي و طةياندني ثةيامةوة
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ى اليةْى بيٓشاو و
يةنيَتى صاْاياْى ئاييٓى ئيظالَى نوسدطتإ بايةخيَهى صؤسى بة بواسى ساطةياْذٕ بةٖةسط َ
َة ئاييٓىء ثيصةييء ْةتةوةيياْة
بيظرتاو و خويَٓذساو داوةء ،ثيصاْذةسى طةسجةّ ئةو ناسو ٖةْطاوو مجوجؤي
بووة ،ييَشةوة بة نوستي ئاَارة بة ٖةْذىَ يةو ٖةْطاواْة دةنةئ نة يةَاوةي سابشدوو نشاوة:
 _1ثيَذاضووْةوة بة بةشةناْي ساطةياْذٕء سيَهخظتٓةوةيإ بةشيَوةيةني طوجناو ،داْإء ثةيشِةو و طرتاتيزي
تايبةت بة ساطةياْذْي يةنيَتى صاْايإ.
 _2سيَهظتٓةوةي طاييت يةنيَيت صاْايإ ( )zanayan.orgبةديضائء طتايًيَهي
ْوىَء ئةنتيظهشدْي بةشةناْي بةٖةسدوو صَاْي نوسديء عةسةبي.

 _3سيَهخظتٓةوةي ساديؤي (دةْطي صاْايإ)ء داْاْةوةو طؤسِيين طةسجةّ
بةسْاَةنإء دابيٓهشدْي ثيَذاويظتيةنإ.
 _4داخظتين طةسجةّ فةيظبوونةنإء نشدْةوةي ثةجيي فةسَي فةيظبووى
َجةسِ بآلو بووْةتةوة.
َاونشدْةوةي طةسجةّ ئةو شتاْةي ية َاي
بةْاوي (صاْايإ َيذيا)ء بً
 _5طاصنشدْي نؤبووْةوةيةني تايبةت بة بةسةوثيَصربدْي ساطةياْذْي يةنيَيت صاْايإ بؤ بةسثشطي ساطةياْذْي
طةسجةّ يكةناْي يةنيَتى صاْايإ يةباسةطاي َةنتةبي تةْفيضي ،بة َةبةطيت ثيَذاْي سيَُٓاييء يةنخظنتء
جوإ ئةدا نشدْي ناسي ساطةياْذٕء دابةشهشدْي طرتاتيزو سيَُٓاييء صاْياسي نًيَصةي تايبةت يةو باسةوة.
َيادَ ،ةويود ،طيُيٓاسو بؤْةنإٖ...تذ).
 _6دةسنشدٕء بآلونشدْةوةي ثؤطتةساتي ثيَويظت بؤ يادو بؤْةنإ (طاي
 _7دةسنشدْي ( )14بةيآْاَةي فةسَي ية بؤْة ثيصةييء ئاييينء ْةتةوةييء ْيصتُاْيةناْةوة.

 _8ئاَادةنشدٕء دةسنشدٕء ضاثهشدْي ضةْذ ثةستوونيَو يةواْة:

 تويَصووي سةَةصإ ثةيشِةو ثشؤطشاَي يةنيَتى صاْايإ ثةيشِةوي طصيت ئةجنوَةْي باآلي فةتوا ضةَهي جاٖيًيةت ضةَهي خيالفةتي ئيظالَيَويَظتى ئيظالّ بةساَبةس نشدةوة خؤنوريةنإ
 ٖةيَو و دةسٖاويَصتةناْي
 حةساَيَيت بة نافشنشدْي خةي _9سيَهخظتٓةوةو ئاَادةنشدْي وتاسي ٖةيين ٖةفتاْةء بآلونشدْةوةي يةطاييت فةسَي ،وة طاصنشدْي يةنةّ
َاو بؤتةوة.
نؤبووْةوةي تايبةت يةَةنتةبي تةْفيضي ية 4ي9ي ،2019وة تا ئيَظتا  15وتاس ئاَادةنشاوةو بً
َة يةطةٍَ واقعء ثيَصٗاتةنإ بهةئ).
َي صاْايإ يةريَش دسومشي ( ضؤٕ َاَةي
 _10طاصنشدْي طيُيٓاسيَو يةٖؤي
َةى داَةصساْذْى يةنيَتى صاْايإ ية .2019/9/22
 -11ئةجناَذاْى َةساطيُى  49طاي
 -12ئةجناَذاْى َةساطيُى سيَضييَٓإ بؤ بةشذاس بوواْى خوىل ئةصٖةس .2019/12/23
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ثيَهجةم :لةرووي دارايي و هاوكاريةوة
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يةَاوةي سابشدوو يةطةٍَ ئةوةي ية نؤبووْةوةي طةسنشدايةتي ثيَذاضووْةوة بة ْةطرشيةي َاْطاْرةي يرةنيَيت صاْايرإ
نشا ،يةٖةَإ نات بةسدةواّ بةثيَى ئرةو دةطرتةالتةي دساوةترة َةنترةبي ترةْفيضيء ئرةو ئيُهاْيةترةي ٖرةبووةٖ ،رةوأل
دساوة بةثيَى ثيَويظت يةسووي َادديةوة يةنيَتى صاْايإ ضةْذ ناسيَو بهات يةواْة:

 _1سيَهخظتين ْةطشيةي َاْطاْةي تةْفيضيء ئةجنوَةْي باآلي فةتواو طةسنشدايةتيء طةسجةّ يلء ْاوضةنإ.
َةناْى يةنيَتى صاْايإ.
 -2صياد نشدْى سيَزةى  5تا  % 10بؤ طةسجةّ دةسَاي
 _3خةسج نشدْي صياتش ية ( )38 144 500ديٓاس ،جطة يرة ْة طرشييةى َاْطاْرة وةى ٖاونراسي برؤ ثرش نشدْرةوةى نرةّ
نوستى خةسجى َةنتةبى تةْفيضى و طةسجةّ يكةنإ ،بةّ شيَوةيةى خواسةوة:
 بشى (  ) 13 975 000ية خةسجى ضاالنيةناْى َةنتةبى تةْفيضى طةسف نشاوة. بشى ( ) 24 169 500وةى خةسجى جؤساو جؤسو ٖاوناسي و ثيَويظيت بؤ يكةنإ طةسف نشاوة. _4نشِيين ضةْذئ نتيَب بؤ نتيَبخاْةي يةنيَيت صاْايإ نرة بةشري ٖرةسة صؤسيرإ ثةيوةطرت برووٕ برة برواسي فيكرة ء
فةتواي طةسدةّء تةفظريو بواسةناْي تش.

شةشةم :لةرووي ئيدارةو كارطيَرِيةوة
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ٖةوأل دساوة ناسةنإ بة شيَوةيةني طوجناو بةِسيَوة بربئَ ،يةو بواسةدا ناس يةطةس ئةّ ٖةْطاواْة نشاوة:
 _1ئةسشيف نشدْي طةسجةّ ْووطشاوةناْي ثةيوةطت بة ناسةناْي يةنيَتى صاْايإ و تؤَاسنشدْي ْوطشاوةنإ.
َطررةي
 _2وآلَذاْررةوةي طررةسجةّ ئررةو ْووطررشاواْةي يةاليررةٕ داّء دةصطررا حهرروَيء حيضبرريء سيَهخشاوةنرراْي نؤَةي
َةدةْيء اليةْةنإ ئاساطتةي يةنيَتى صاْايإ نشاوٕ ،نة خؤي ية صياتش ية ْ 1100ووطشاو دةبيٓيَتةوة.
 _3سيَهخظتين ناسو باسةناْي سؤراْةي ثةيوةطت بة َةنتةبي تةْفيضي يةنيَيت صاْايإ.
 _4سيَهخظنتء ضانشدْةوةء ثشِنشدْةوةي بةشريَهي ثيَذاويظرتيةناْي ْراو باسةطراي يرةنيَتى صاْايرإء دسوطرتهشدْي
نةثش ية شويَين وةطتاْي ئؤتؤَبيًَى ئةْذاَاْي َةنتةبي تةْفيضي.
 _5دابةشرهشدْي صيراتش يرة ْ 600وطرخةي نترابي (دةوسةي الرةالبي) بةطرةس يكرةنإء ييَزْرة ْاوضرةنإء ييَزْرةناْي
فةتواي يةنيَتى صاْايإ.

حةوتةم :ثسؤذة ثيَشهيازو تويَريهةوة
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ئةَةيإ بة ْيظبةتي ناسي ثيصةيي يةنيَتى صاْاياْةوة ٖةْطاويَهي جيَي بايةخء طرشْ برووة ،بؤيرة يرةنيَتى صاْايرإ
َويَظرتى خرؤي يةطرةس دةسبربِيَرت نراسي
َي داوة يةو بواساْةي ثيَويظت بووبىَ قظةي تيَرذا بهراتء ،ثيَصرٓياسو ٖةي
ٖةوي
نشدووة ،بةشيَهي ئةو ٖةْطاواْةي نة دةسنشىَ وةى ثشؤرة ثيَصٓياسي يرةنيَتى صاْايرإ ْراوبربئَ بشيتيرة يرةو ناساْرةي
خواسةوة:

 _1يةبةسواسي 23ي1ي 2019بةثيَي ْوطشاويَهي فةسَي يةنيَيت صاْايإ داواي ْةٖيَصنتو ساطشتين طةسجةّ طايتة
َايةتيةنإ نشدء ْووطشاوةنةي ئاساطتةي (طةسؤنايةتي داواناسي طصيت)و
طيَهظيةناْي ْيَو تؤسِة نؤَةي
(وةصساةتي طواطتٓةوةو طةياْذ) نشد.
 _2بة َةبةطيت بةخصيين ئيُتياصات بةدةسضوواْي خويَٓذْي ئيظالَي ثؤيي شةش ،يةنيَيت صاْايإ بة ْوطشاويَو
َا نشد ،يةوآلَذا وةصاسةتي ْاوبشاو ية بةسواسي 9ي7ي 29019بة
داوايةني ئاساطتةي وةصاسةتي خويَٓذْي باي
رَاسة ( )10123وآلَي يةنيَيت صاْاياْي دايةوةء بشِياسيذا بةشيَهي قوتابياْي ثؤيي دواصدةي قوتاخباْة
ئيظالَيةنإ يةبةشيَو ية نؤييَزةناْي ديهة وةسبطريئَ.
 _3ية بةسواسي 21ي7ي 2019يةنيَيت صاْايإ ثشؤرة ثيَصٓياسيَهي بة ئاَاجني ضانهشدْي خويَٓذْي ئيظالَيء
ثيَذاضووْةوة بة َةْٗةجء باشرتنشدْي واْةي ئاييينء ْةٖيَصتين سؤتني يةْاو ْاوةْذةناْي خويَٓذٕ،
ئاساطتةي وةصاسةتي ثةسوةسدةي حهوَةتي ٖةسيَِ نشد.
 _4سؤري 23ي7ي 2019شاْذيَهي َةنتةبي تةْفيضي بةَةبةطيت طةياْذْي ثةياَي صاْايإء خظتٓةسِووي ضةْذ
سيَُٓاييء طفتوطؤي ضةْذ ثشطيَو طةسداْي وةصاسةتي سؤشٓبريي حهوَةتي ٖةسيَُيإ نشد.
 _5يةبةسواسي 21ي8ي 2019يةنيَيت صاْايإ ية ْوطشاويَهي تايبةتذا ثشؤرة ثيَصٓياسي بوراْذْةوةي خويَٓذْي
(حوجشة)ي ئاساطتةي وةصاسةتي ئةوقافء ناسوباسي ئاييين نشد.
 _6سؤري ۲۲ي۷ي ۲٠۸۱بة َةبةطيت تاوتويَهشدْي ناسْاَةي وةصاسةتي ئةوقافء ناسوباسي ئاييين شاْذيَهي
َاي يةنيَيت صاْايإ يةطة ٍَ وةصيشي ئةوقافء طتايف وةصاسةت نؤبويةوةو ضةْذ ثيَصٓياسيَو خشاية سِوو.
باي
َةَةْذ نشدْى ييَزْة ٖةَواسنشدْةوةى دةطتوسى عريام.
 -7ئاساطتةنشدْى ضةْذ ثيَصٓياصيَو بةَةبةطتى دةوي
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 _8سؤري 6ي8ي 2019شاْذيَهي باآلي َةنتةبي تةْفيضي طةسداْي بةِسيَض د .ئاساّ حمُذ قادس وةصيشي خويَٓذْي
َاو تويَزيٓةوةي صاْظتيإ نشدء ثشؤرة ثيَصٓياسيَهيإ طةباسةت بة خويَٓذْي ئاييين يةئاطيت صاْهؤو
باي
خويَٓذْي باآل ئاساطتة نشد.
َاي َةنتةبي تةْفيضي ،بةَةبةطيت طةياْذْي ثةياَي يةنيَتى صاْايإ
 _9سؤري 27ي8ي 2019شاْذيَهي باي
طةباسةت بة ثشؤرة ياطاناْي ثةسيةَإء ْانؤى ْةبووْيإ يةطةأل بٓةَاناْي ئيظالّ ،طةسداْي طةسؤني
ثةسيةَإء ٖةسدوو جيَطشي طةسؤني ثةسيةَإء طةسجةّ فشانظيؤْةناْي ثةسيةَإء ئةْذاَاْي ييَزْةي
ئةوقافء ناسوباسي ئاييين ية ثةسيةَاْي نوسدطتإ نشد.
 _10يةبةسواسي 17ي9ي 2019ية ْوطشاويَهي فةسَيذا بؤ دةطتةي وةبةسٖيَٓاْي ٖةسيَِ ،يةنيَيت صاْاياْي ئاييين
ئيظالَي نوسدطتإ داواي نشد ثشؤرةي ْيصتةجيَ بووٕ بؤ َاَؤطتاياْي ئاييين جيَبةجيَ بهشيَت.
 _11سؤري 23ي9ي 2019ية ْوطشاويَهي فةسَيذا يةنيَيت صاْاياْي ئاييين ئيظالَي نوسدطتإ داواي ثيَذاْي
َطشي دنتؤساو َاطتةسٕ نشد.
ْاصْاوي صاْظيت بؤ ئةو َاَؤطتا ئاييٓية بةسيَضاْةي ٖةي
 _12ية بةسواسي  30ى 10ى  2019بةَةبةطيت باشرتنشدْي ناسوباسي حةجء عوَشة يةنيَتى صاْايإ ثشؤرة
ثيَصٓياسيَهي ئاساطتةي بةسيَوةبةسايةتي طصيت حةجء عوَشِةي ٖةسيَِ نشد.

ثاشكؤ
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ئاوازى ئةو بةزيَصانةى كة كؤضى دواييان كسدووة لة واوةى نيَوان  2019 /1/1تا 2019/12/31
ت

ناوى ضيانى

بةزواز

لق

1

وةال عبدالكسيي شازباذيَسى

2019/2/16

ضميَىانى

2

وةال عبيداهلل حطن ضعيد

2019/2 /24

خةلةكان /ضميَىانى

3

وةال قادز ثريؤوةزى

2019/3/7

حسيس  /شةقالوة

4

وةال عبدالصىد باليطانى

2010/3/21

هةوليَس

5

وةال ئةمحةد وةزدى

2019/4/7

ضؤوان /ضؤزان

6

وةال شةوكةت زديَنى

2019/4/12

دهؤك

7

وةال صديق حمىد

2019/4/21

دؤكان /ضميَىانى

8

وةال عثمان طسافى

2019/4/22

دهؤك

9

وةال ياضني وةال صاحل

2019/6/14

هةلةجبة

11

شيَخ عبدالعصيص شوشي

2019/6/26

ئاكسآ

11

وةال عبدالسمحن واضتاوةيى

2019/6/26

هةوليَس

12

وةال أمحد إمساعين حمىود

2019/8/6

ضؤوان /ضؤزان

13

وةال حطن وةلصى

2019/8/13

هةوليَس

14

وةال أمحد عصيو جةزوةطا

2019/9/25

ضميَىانى

15

وةال قاضي ئيمنجاغي

2019/10/9

كؤية

16

وةال جعفس حمىد صديق

2019/10/20

ضؤزان

17

شيَخ تاهري بةزدةشةزدى

2019/10/30

ضميَىانى

18

شيَخ عومسان سريى

2019/11/22

ضميَىانى

19

وةال عبداخلالق شوانى

2019/12/4

هةوليَس

21

وةال باله شزازى

2019/12/6

هةوليَس

21

وةال ضةزداز ضميي

2019/12/10

ضميَىانى  /تاضموجة

22

وةال خدز بؤىل

2019/12/11

هةوليَس

23

وةال حمىد بابكس قةالدشةيى

2019/12/15

ضميَىانى

24

وةال شجيع شزازى

2019/12/16

هةوليَس

25

وال أمحد ئالوتى

2019/12/23

ضميَىانى

26

وةال حطني خسابةدزاوي

2019/12/29

هةوليَس
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www.zanayan.org
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يةكيَتى زاناياني ئاييهى ئيسالمي كوردستان

شةرثةرشتياري طشيت
د .حممد نصراهلل يةوراماني

ئامادةكردني:

مةال عبداهلل شيَركاوةيي
بةرثرشي راطةياندني يةكيَيت زاناياى
Sherkaway83@gmail.com

هـــــاوكــاران

د.جـةعــفةر طــواني
مـةال ئـةمري طـةردى
م .تةيا شـةمصةديو

َجةزِي شانايانwww.zanayan.org .......................................
وال
فةيطبووكwww.facebook.com/ZanayanMedia...................
ثةيوةنديE_mektebzanayan@gmail.com...........................
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