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بؤ بةريَز /سةرؤكايةتي ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق
ب /راثؤرتى ليذنةى ناوخؤ
ًاوةيةكة فشِؤكة جةُطيةكاُى توسكيا بؤًباساُى ُاوضةكاُى ٓةسدوو قةصاى طؤساْ و سواُذصياْ كشدوة و هةئةجناَ
َليَلى صؤس هة طوُذةكاْ و
َيَلةوتوةتةوة بيَحطة هة ئاواسة بووُى خةه
َى ه
دا ضةُذيّ صةسةسو صياُى طياُى و ًاه
كؤضةسةكاْ و خاوةْ باخ وٓةُطةواُةكاْ و بيَظتاُةكاْ هيزُةى ُاوخؤ بةًةبةطتى هةُضيلةوة ئاطاداس بووْ هة سِوش
َة خاُةى
َلةكةى سؤرى  3122/9/34طةسداُى شاسى طؤساُى كشد و هة باه
و طوصةساُى ُاوضةكة و خةه
قائٌقاًيةتى طؤساْ كؤبووُةوةيةكى ضشِو ثشِياْ ئةجناَ دا هةطةيَ ٓةسدوو قائٌقاًى طؤساْ و سةوادُض و بةسثشطى
دةصطا ئةًِيةكاْ،بةًةبةطتى هيَلوهيَِةوة هة بوسدوًاُةكاُى فشؤكة جةُطيةكاُى طوثاى توسكيا بؤ ُاوضةكةو
َتياُى بيَذفاعى ًةدةُى كةوتووة.
ئةو ئاطةواس و صياُاُةى كةبةس ٓاوال
َى ثيَشلةش بة هيزُةكة
هةتةوةسى يةكةًى كؤبووُةوةكةدا ٓةسدوو قائٌقاًى بةسيَض سَاثؤستى خؤياْ بةتيَشوتةطةه
كشد كة ٓاوثَيض كشاوة هةطةيَ ساثؤستةكةدا.
ثاشاْ بةًةبةطتى هيَلؤهيِةوةى ًةيذاُى هةسِووداوةكة هيزُةى ُاوخؤ ٓاوسىَ هةطةيَ قائٌقاَ و بةسيَوةبةسى ُاحية
و بةسثشطة ئةًِةكاْ طةسداُى طوُذةكاُى بِاسى قةُذيوياْ كشد كة دةكةويَتة طِوسى ُاحيةى وةستىَ طةس بة
َلى
َى خاُةقا كة طوُذةكاُى(ضيَِشاْ،بةسطشكة،ثشدةشايَ طةسوياْ)كة خةه
قةصاى سةواُذص هة دؤه
َى ئةو بِاسة هةَ
َى طةسوياْ)بةطةس دابةش بوْ كة ُضيلةى(ً)231اه
َى و ثشدةشاه
طوُذةكاُى(بوكشيظلاْ و صاسطةه
طوُذاُةْ كة بةساطتى هة باسو طوصةساُيَلىِآةًواس و ُاهة باسدا بوْ،هة قةساغ سوباسو بّ داس و دةسختى كةي و
َةوةياْ هة صةوى فشيذاوة.
َى ًاه
ثاه
َلشاوةكاُى بِاسى قةُذيى كؤبوويِةوة و طةسةتا هةاليةْ
َتياُى ئاواسة بوويى طوُذة ضؤه
هةو شويَِاُة هةطةيَ ٓاووال
هيزُة ُيطةساُى خؤًاْ و طةسؤكايةتى ثةسهةًامناْ ثىَ سِاطةياُذْ ئِحا طويَبيظتى سِاو ثيَشِياس و داواكاسى ئةواْ
َةى خواسةوة سيَضبةُذياْ بلةيّ.
بوويّ كة دة كشىَ هةَ ضةُذ خاه
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َوى
َُة بةس شاال
َلى تةواوى ئةو طوُذاُةى طاال
 .2داواكاسى ئةوةياْ ٓةبوو كة ضاسةطةسيَلى بِةسةتى بؤ خةه
َتى كؤًاسى ئيظالًى ئيَشاْ و كؤًاسى توسكيا دةكةوْ
بؤس دوًاْ و تؤث باساُى ٓةسدوو ووال
َة دةضّ و خودى ُاوضةكة طاسد و
بلشيَت،بةتايبةتى هةَ وةسصةى ئيَظتا كة بةسة و وةسصيى طةسًا و طؤه
كويَظتاُاوية.
 .3داواياُلشد ئةطةس حلوًةت ُةيتواُى بة شيَوةيةكى بِةسةتى ضاسةطةسى كيَشةكة بلات بري هة دؤصيِةوةى
ضاسةطةسيَلى بؤ كيَشةى ُيشتة جيَبوُياْ بلشيَتةوة هةاليةْ حلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ.
 .4هةبةس ئةوةى ًِاهة كاُياْ هة قوتاخباُة دةخويَِيَّ طشفتياْ بؤ ديَتة ئاساوة ئةطةس بةس هة دةطت ثىَ
َى خويَِذْ سِةوشةكة ئاطاي ُةبيَتةوة.
كشدُوةى طاه
َى ٓاوكاسى و حلوًةتى
َلةكة بةطشتى ئةوةيةكة كؤًةن و ٓاوكاسى سيَلخشاوةكاْ ُةبيَتة بةديو
 .5سِاى خةه
َيَلةوتواْ و ضاسة طةس كشدُى كيَشة كاُياْ.
ٓةسيٍَ بؤ قةسةبوكشدُةوةى صياْ ه
َلى طوُذةكاْ هة طوفةى عقاس طوود ًةُذ بووُة وبؤ خؤياْ خةسيَلى
 .6تؤث باساُةكة هة كاتيَم داية كة خةه
دسوطت كشدُى خاُووبةسةْ كةضى ُاضاس هةبةس ئةَ بؤسدوًاُاُة ثشوطةى ئاوةداْ كشدُةوةى طوُذةكاْ هةو
َلة كة صوس هةًيَزة ضاوةسىَ ئةَ دةسفةتةبووْ بؤ بوراُذُةوةى طوُذةكاُياْ.
ُاوضاُة ثةكى كةوتووة،كة خةه

 داواكاسى و ثيَشِياسةكاُى هيزُة:

َةتى عرياق و بوسدوًاُلشدُى ُاوضة
 .2ئيذاُة كشدْ و ًةحلوًلشدُى ثيَشولشدُى طةسوةسى دةوه
طِوسيةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هةاليةْ فشؤكة جةُطيةكاُى توسكياوة.
َى عرياق بلشيَت كة داوا هة ئةجنوًةُى ئاطايش بلات داُيشتِيَلى تايبةت
 .3داوا هة حلوًةتى فذساه
َةتى عرياقةوة
ئةجناَ بذات و بشِياسيَلى طوجنا و وةسبطشيَت هة باسةى ثيَشيَى كشدُى طةسوةسى دةوه
هةاليةْ فشؤكة جةُطيةكاُى توسكيا،ضوُلة ئةَ دةطت دسيَزياُة ٓةسةشةية بؤ ئاشتى و ئاطايش
َةتى،بةثيَى جاسُاًةى طةسدوُى ًافى
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كةبة شيَلة هة ئاشتى و ئاطايشى ُيودةوه
ًشؤظ هةوالتةيةن طةستوةكاْ ًافى عرياقة.
َتاُى دساوطىَ ٓةية هةطةس خاكى ٓةسيٌَى
َطشى وال
َطةى طةسباصى و ٓةواه
 .4داوا دةكةيّ ٓةسضى ًوه
كوسدطتاْ ُةًيَِّ و بطةسيَِةوة طةس خاكى خؤياْ و سيض هة طةسوةسى ٓةسيٌَى كوسدطتاُى عيَشاقى
فيذسايَ.
َةتى تشكيا هة داداطاى الٓاى
َيةْ حلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاُةوة در بة دةوه
َ هةال
 .5تؤًاس كشدُى طلاال
َةى و ُةتةوة يةن طشتوةكاْ.
ُيَو دةوه
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َلة
َى كوسدطتاْ بلات و قةسةبويى خيَضاْ و خةه
حلوًةتى تشكيا داواى هيَبوسدْ هة حلوًةت و طةه
َيَلةوتوةكاْ بلاتةوة.
صياْ ه
داوا هة اليةُة ثيوةُذيذاسةكاُى كيَشةكة(حلوًةتى تشكيا و ثاستى كشيَلاساْ)دةكةيّ ضاسةطةسى
َتى خؤياُذا و ٓةسيٌَى
كيَشةكاُى بةسيطاى دياهوط و طياطى بلةْ هة ضواس ضيَوةى خان و ووال
كوسدطتاْ بةكاس ُةٓيَِّ بؤ يةكال كشدُةوةى كيَشةكاُياْ.
َةكاُياْ ضشِبلةُةوة بؤ دؤصيِةوةى
داواكاسيّ هة طةسؤكى ٓةسيٍَ و حلوًةتى ٓةسيٍَ كوسدطتاْ ٓةوه
سيَطة ضاسةيةكى سيشةيى بؤ ئةَ كيَشة طِوسياُة هة سيَطةى حلوًةتى فيذساهةوة.
حلوًةتى ٓةسيٍَ ضاو خشاُذُةوة و ثيا جوُةوة بة ثةيوةُذى و طياطةتة ئقويٌةيةكاُى بلات.

 .:داوا هة حلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ دةكةيّ بةخريايى بضيَت بة ٓاُاى خةهلة ئاواسة
و صياُويَلةوتوةكاُى ُاوضة بؤس دوًاُلشاوةكاُةوة وقةسبوى صياْ هيَلةوةتوةكاْ بلاتةوة ضاسةطةسى
طشفتة تةُذسوطتيةكاْ و خضًةتطوصاسيةكاُياْ بلات.
َةكاُى خؤى ضشِبلاتةوة بؤ قةُاعةت ثئَيَِاُى
 .21طةسوكايةتى ثةسهةًاُى كوسدطتاْ ٓةوه
طةسؤكايةتى ئةجنوًةُى ُويَِةساُى عرياق ٓةتا حلوًةتى فيذساي ُاضاسبلات بةثيَى ًادة
دةطتوسيةكاْ ًاددةى()221بؤ دوصيِةوةى سيَطا ضاسةيةن بؤ ئةَ كيَشاُة.

 تيَبيِى :ئةًةى خواسةوة صاُياسى و داتاكاُّ هةًةسِ تؤثباساْ و بؤسدوًاُةكة:
رًاسةى شةٓيذةكاْ تائيظتا()23شةٓيذة.
َذاس ئاواسة بوْ هة طِوسى ُاحيةى طيذةكاْ.
()781خيضاُى ئارةه
(ٓ)711-611ةُطةواْ ٓةُطةكاُياْ بةجئَيَشتوة.
ُضيلةى(ً)511ايَ بيَظتاُةكاُياْ جئَشتوة.
(ً)232ايَ هة طِوسة ُاحيةى وةستىَ ئاواسةبوْ.
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َلى طوُذةكاُى ُاو دةشت(اُضة و هيوةر وكؤًتاْ)ئاواسةبوْ.
 .7هة طِوسى قةصاى ثشذةس خةه
هةطةيَ سيَضًاْ......
قادر حسن قادر

مسري سليم امني

برِياردةر

ئةندام

امساعيل حممود عبداهلل
سةرؤك

كاروان صاحل امحد

نةرميان عبداهلل قادر

ئةندام

ئةندام
3
ذمارة311 :

رؤز3122/ 9 /35 :

Type: hewa

