فاكتةسة ًشؤييةكاني كاس دةكةنة طةس دابةشبووني دانيصتواى
يةكةم :ضاالكية ئابووسييةكاى  :ثيهاطةى ثيصة ئةو ضاالكيية ئابووسيةى كة ًشؤف هة سيطايانةوة طةسضاوةكاني رياني
تيايذا دةطت دةكةويت ثي دةطوتشيت ثيصة
جياواصي جؤسى ثيصة هة اليةكةوة ثةيوةنذى بة ريهطةى طشوشتى و هة اليةكي تشةوة ثةيوةنذي بة توانا ئادةًى و سادةى
ثيصلةوتهى شاسطتانى يةية.جؤسةكانى ثيصة
 -1 كؤكشدنةوةو يةهطشتهةوة( بؤمشةنةكاى هة بيابانى كةهلاسى و ئوطرتاهية سةطةنةكاى هة ئوطرتاهيا)
 -2 ساوكشدى ( ئةطليٌوكاى هة ئاالطلاو كشيهالنذو باكووسى طيربياو البيةكاى هة باكووسى ئةطلةنذنافيا)
 -3 شوانلاسة ( سووبةسيلى فشاواى هة يةسدوو قاسةى ئاطياو ئةفشيكيا دةطشيتةوة ) هة باصنة ثانةكانى ناوةساطت )
شيواصى دابةشبوونى دانيصتواى هة طؤسانذاية بةيؤى جووهةى بةسدةواًياى.
يةسوةيا تاوانةكانى طجى ثيَظتةكاى هة ئةفشيكيا بووبة ًايةى كةًلشدنةوةى دانيصتوانى ئةم كيصوةسة هة ثانتايةكى فشوانى
كيصوةسةكة ,يةسوةيا طياطةتى حلوًةتيض صؤس جاس سِؤهَى طةوسةى هةطةس دابةط بوونى دانيصتواى دةبيت ضاكرتيو
منوونةط هريةدا ئةو طياطةتة بووة كة حلوًةتى عيَشاقى هة طييةكاني طةدةى سِابشدوةوة در بة طةىل كوسدطتاى ثةيشِةوى
كشدووة كة ئةويض خؤي هة كاوهلشدنى طونذ و سِاطويَضانى خةهَلةكةى بؤ ئؤسدطا صؤسة ًويَلاى دةبيهيةوة كةطةسئةجنام
كاسيطةسى صؤسى هةطةس دابةط بوونى دانيصتواى هة يةسيٌَي كوسدطتاى يةبووة  .يةسضي ثيصةى ثيصةطاصيية :هة توانايذا
يةية ثيذاويظيت رًاسةيةكي صؤسي دانيصتواى دةطتة بةس بلات يةس بؤية ضشي دانيصتواى هةم ثيصةية صؤس بةسص دةبيتةوة
هة طةي بووني جياواصي ئةم ضشيية هة ثيصةطاصيةكةوة بؤ يةكيلي تش بةجؤسيم هة يةس يةن هةثيصةطاصيةكاني ضيٌةنتؤو
ياسيين طةمن كةًذةبيت كةضى ئةم ضشيية بةسص دةبيتةوة هة ثيصةطاصي دةسًاى و دسوطتلشدني كاتزًري .جيطاي ئاًارة
بؤكشدنة ثيصلةوتين تةكهةهؤري هةم طاالنةى دواييذا كاسيطةسي هة طةس كةًبوونةوةى ضشي دانيصتواى هة ناوضة
ثيصظاصييةكاى يةبووة يةس بؤ منونة (سؤبؤت) هة صؤسيم هة ثيصةطاصيةكاى شويين ًشؤيف طشتؤتةوة .
هريةدا دةكشيت بويني كة ثيصةى باصسطاني بةضشتشيو جؤسةكاني ضاالكي ئابووسى دادةنذسيت دوا بةدواي ئةو ثيصلةوتو
طةوسةيةى كة بة طةس ئةو ضاالكييةو باصاسةكانذا ياتووة
دووةم  :سيطاى ياتووضؤ :وةن فاكتةسيَلى ًشؤيى ,بايةخ و كاسيطةى صؤسى هةطةسدابةشبوونى دانيصتواى يةية ,بة جؤسيَم
ئةو ناوضانةى كة دةكةونة طةس شا سِيَطا طةسةكى يةكانى ياتووضؤ بة شيَوةيةكى طصتى ضشِى دانيصتوانياى تيَذا صؤستش
دةبيَت هةو ناوضانةى كةال تةسيم و دووسة دةطنت ,جطة هةوة ثيَطةى ناوضةكة و جؤسى سِيَطاكةط كاسيطةسى دةبيَت هة
طةس كؤبوونةوةى د انيصتواى ,بة جؤسيَم ئةطةس والَتى سِوطيا بة منوونة وةسبطشيو تيَبيهى ئةوة دةكةيو كة دواى سِاكصانى
ييَوَى ئاطهى هة طيبرييا رًاسةيةكى صؤس هة جىَ نصيهطةى ئادةًى بة دسيَزايى ئةم ييَوَة هةوبةسو ئةو بةسى دةسكةوتو .
يةسوةيا هة شاسى حةديظةي سؤرئاواى عيَشاقيض بوونى يةس طىَ جؤسى سِيَطاى ئؤتؤًبيَى و ئاطو و سووباس كاسيطةسياى هة
طةس دةسكةوتهى ضةنذيو كؤبونةوةى دانيصتواى بة دسيَزايى ئةم ييالَنة يةبووة ,بة شيوةيةن ثصيَهةى نيصتةجىَ بووى
(طلو) و ثيصةطاصى و طةوصايى يةن هة دواى يةن هة دووسى يةس طىَ جؤسى ييَوَةكة دةسدةكةوى ,ثيَطةى ناوضةكةط صؤس
جاس كاسيطةسى دةبيَت هة طةس بوونى رًاسةيةكى صؤس هة ييَوَةكانى ياتووضؤ بة جؤسيَم شاسى بةغذاد كة هة ناوةسِاطتى
عرياقة و هة ناوضةيةكى تةختاى ية هَلةوتووةو ثايتةختى عرياقة واى كشدووة كة صؤسبةى سيَطاكانى ياتووضؤ هةم شاسة وة
بةسةو ئاساطتة جياجياكانى والَتةكة دسيَز ببهةوة ئةم فاكتةسةط هة ثا َي فاكتةسةكانى تش واى كشدووة كة صياتش هة ثيهج يةكي
دانيصتواى عيَشاق هةم شاسةدا كؤببهةوة .
طييةم  /فاكتةسي كاسطيَشِي  :ئةم فاكتةسة كاسيطةسى طةوسةى هةطةس دابةشبوونى دانيصتواى يةية ,وةن ئاشلشاية ًةهَبةنذى يةكة
كاسط َيشِييةكاى بة بةساوسد هةطةيَ طونذةكاى جيَطاى بايةخجيَذانى صياتشى هة اليةى هيَجشطشاوانةوة .ئةم بايةخةط بة ثيَى
سيضبةنذى ثوةى يةكة كاسطيَشِييةكاى دةطؤسِيَت ,هة والَتى عرياقيصذا دابةشبوونى يةكة كاسط َيشِييةكاى هة بضووكرتيو يةكةي
شاسنصيين كة (ناحية) ية دةطت ثيَذةكات بةسة و (قةصا) ئهجا (ثاسيَضطا) دواتشيض ثايتةخت .ئةم سيضبةنذيةط هة دابةشبوونى
ثوةى يةكة كاسط َيشِييةكاى كاسدةكاتة طةس جياواصى ساددةى كؤبوونةوةى داًودةصطا حلوًى و خضًةتطوصاسييةكاى تيايانذا بة

شيَوةيةكى طصتيض ئةم داًودةصطايانة هة ثايتةخت صؤستشى وةن هة ثاسيَضطا هةوانيض صؤستشى وةن هة (قةصا) و هةًةى دوايصيياى
صؤستش دةبو هة(ناحية),جياواصى هة ثيَصلةشلشدنى خضًةتطوصاسييةكاى بةثيَى جياواصى سيضبةنذى ثوةى يةكةكاى كاسيطةسى صؤسى
هة دابةشبووى و ضشِى دانيصتوانذا دةبيَت ,بة جؤسيَم دانيصتواى ئــــــــــــاسةصووى صياتـــــــشى نــــــيصتةجيَ بووى دةكةى
هةويةكانةى كة ثوةى كاسط َيشِى بةسصتشياى يةية ئةًةط كاسدةكاتة طةس جياواصى رًاسة و ضشِى دانيصـــــــــتواى بة ثيَى
سيضب ةنـــــذى يةكةكاى.يةسضى طونذةكانو هة ئةجناًى كةًى ياى نةبوونى ئةم داًودةصطايانة تيايانذا ضشي و قةباسةى
دانيصتوانياى تيذا كةم دةبيت.
ضواسةم  /فاكتةسي ًيزووي  :كاسيطةسى بةسضاوياى هةطةس دابةشبوونى جوطشافى دانيصتواى يةية ,ضونلة ثةيوةنذيةكى
ساطتةوانة هة نيَواى ًيَزووى نيصتةجىَ بوونى ئادةًى و رًاسة و ضشِى دانيصتواى بةديذةكشيَت ,بةجؤسيَم تا ًيَزووى ئاكهجى
بوونى دانيصتواى هة ناوضةيةن كؤنرتبيَت ئةوةنذة ضشِى دانيصتواى هةم ناوضةية صياتش دةبيَت ,جطة هةوة كؤنى ئةم ًيَزووة
كاسيطةسى بةس ضاوى هة طةس صؤس بوونى قةباسةى دانيصتواى دةبيَت بة جؤسيم طةس يةسدوو كيصوةسي ئةوسوثا و ئةًشيلاى
باكووس بةساوسد ثىَ بلةيو هةطةيَ ئةوةى ئةم دوو كيصوةسة هة سِووى باسودؤخى طشوشتى و ًشؤييةوة تاسِاددةيةكى صؤس ياوشيَوةى,
كةضى قةباسةو و ضشِى دانيصتواى هة كيصوةسي ئةوسوثا صؤس صياتشة هة رًاسة و ضشِى دانيصتواى هة كيصوةسي ئةًشيلاى باكووس
هةطةيَ ئةوةى كة توانا طشوشتيةكانى كيصوةسي ئةًةسيلاى باكوس صؤس صياتشة هة كيصوةسي ئةوسوثا ,كةدياسة يؤكاسي طةسةكي
هريةدا بؤ فاكتةسى ًيَزوويى دةطشيَتةوة بةم ثيَيةى كة كيصوةسي ئةًشيلاى باكووس تاصةية و يةسضى ئةوسوثا ية كيصوةسيلي
كؤنة و يةس هة كؤنةوة ئادةًيضادى تيَذا نيصتةجىَ بووة .
ثيهجةم  /شةسو فاكتةسة ساًياسييةكاى  :ئةو شةس و كيَصة سِاًياسيانةى كة هة نيَواى والَتانذا سِوو دةدةى كاسيطةسى صؤسياى هةطةس
دابةط بوونى دانيصتواى دةبيَت ضونلة دةبهة يؤى كؤض كشدى ياى سِةوى بةصؤسى دانيصتواى ئةًةط كاسيطةسى هةطةس دابةط
بوونى دانيصتواى هةنيَو بةشةكانى دةبيَت وةن ئةوةى هة كيصوةسي ئةوسوثا سويذا هة كاتى جةنطى جيًانى دووةم كة بووة يؤى
كؤض كشدنى (ً )30ويؤى كةس هة نيَو والَتةكانى كيصوةسةكة,يةسوةيا هة نيٌضة كيصوةسي ييهذيض طؤسانيَلى طةوسة بةطةس
دابةط بوونى دانيصتواى يات هة ئةجناًى ئةو طياطةتةى كة كؤهؤنيانيضًي بةسيتانيا ثيادةي كشد كة خؤي هة دابةط كشدنى ئةو
ناوضةية بوو بؤ طةس دوو دةوهَةت ييهذ و ثاكظتاى هة 11ئابي  1441هةطةس ئةو بهةًايةى كة يةكةًياى صؤسيهةى ييهذؤطو و
دووةًياى صؤسيهةى ًوطوٌَانو ئةوط بووة يؤى كؤضلشدنى صياتش هة (ً ) 11ويؤى كةس هة نيَو طهووسي ئةو دوو والَتة ,كة بىَ
طوًاى ئةًةط كاسيطةسى هةطةس دابةط بوونى دانيصتوانةكةى يةبووة يةسوةيا تاوانةكانى طجى ثيَظتةكاى هة ئةفشيكيا بووبة
ًايةى كةًلشدنةوةى دانيصتوانى ئةم كيصوةسة هة ثانتايةكى فشوانى كيصوةسةكة ,يةسوةيا طياطةتى حلوًةتيض صؤس جاس سِؤهَى
طةوسةى هةطةس دابةط بوون ى دانيصتواى دةبيت ضاكرتيو منوونةط هريةدا ئةو طياطةتة بووة كة حلوًةتى عيَشاقى هة
طييةكاني طةدةى سِابشدوةوة در بة طةىل كوسدطتاى ثةيشِةوى كشدووة كة ئةويض خؤي هة كاوهلشدنى طونذ و سِاطويَضانى
خةهَلةكةى بؤ ئؤسدطا صؤسة ًويَلاى دةبيهيةوة كةطةسئةجنام كاسيطةسى صؤسى هةطةس دابةط بوونى دانيصتواى هة يةسيٌَي
كوسدطتاى يةبووة .

