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 كتةبي تةنفيزيمة -يةكَيتى زاناياني ئايينى ئيسالمي كوردستان
 بةناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان

 

يت زانا ةةان نةةةند ال نةةار ب ؤوداوؤةة دي  لةةة لةةالاب دابةةركوو  ةةة ي  
لةةة بةةوادي ينةةا يت و نة ةةةوة ب و نيشةةشةانب و ايشةةة ب ينةةة ا       
كاوة، لةةةةدووي نةةةار ب و اة وةنةةةدي و ءةماءةةةةن ب  اي شةةةوازي  
شةةاندو لةةةدكان  ءةلاو  ةةت و  ةةة واو بةاةةاو راوةو نةةاا ركنب      
 شي ةةو و لةةاز ركنب ااني ةةي  و لةةيةينادو كةد ركنةةب بة اننامةةةو      

ةدي طةةر يت زانا ةةان   ةةادي د   يراوة ةةب  خرمةةة ب ز دي   نادةلةة
اىشةةة ةر  ةةةركووة، لةةةةبوادي خرمةةةةن و دةوشةةةب ك نةةةدادي و 

يناشةةيت   مةلاا ةةة ب و لةةة ام ةي   مةلا ةةةو اي  ةةةوةين انب ينةةا يت  
 و يناششيانة  خرمة ب  ودكلشان كد  غب نة ركووة.

ينةمةةةي بةدكةلةةت نةةةند ر ةةةني  ب ينةةةو ءةةةو  و ءةةةن اوة   
ة ةةةةةةةة، وةي ك   مي نةةةةةةةت  بةدناوخ ةةةةةةة  و  طرن ان

د  ي شةةة ركني ؤ بةةة   ةةةادو ينامةةةا ب اةةة  كة ة نةةةة د وو،  
 بة ا بةن ب  خو  نةدان  زانا انب ينا يت  ةكد طران.

 داطة اندنب مة شةبب  ةنفيري  ة ي يت زانا ان
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 2022كردايةتي يةكَييت زاناياني ئايييين ئيسالمي كوردستان سةرسةرؤك و جَيطرو ئةنداماني مةكتةبي تةنفيزي و 
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 ؤنطرةو كؤنفرانسء ضاالكي هةمةاليةنةبةشيَك لة ثةيوةنديء هةماهةنطيء بةشداري ك
 

و  انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی1ی3 رۆژی

 ەیینێمحمد ئ الەم ستاۆو مام کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام
 انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یگاەبارەل توا،ەف یاڵبا ینەنجومەئ یندامەئ
 رێولەه یشتوگوزارەگ یگشت یرەبەوێرەخان ب ەنیم لیسماعیئ زێرەبەل انیشوازێپ

 .کرد

 ەب ان،یزانا یتێکیە یرکەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی1ی18 رۆژی

و د.حسن  کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب یبوونەئاماد
 ،یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ڵیەاڵدلشاد گ الەم ستاۆمام وۆمر رەو د.عوم یموفت

 یایمیکادەئ یگشت یندارێمە( ئدی)محمد عجان الحد رۆدکت زێرەب ەل انیشوازێپ
 .کرد یرەاوی یو شاند وفەسەت یانیزانا یهانیج

 ەب ان،یزانا یتێکیە یرکەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی1ی19 رۆژی

 رەد.عوم و کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب یبوونەئاماد
 الەم ستاۆو مام یزینفەت یبەکتەم یندامانەحسن خؤشناو ئ الەم ستاۆمام وۆمر

 یتێکیە یکێشاند ەل انیشوازێپ یتیەرکرداەس یندامەفائز ئ الەم مادیع
 کوردستان کرد. یمانتارانەرلەپ

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی1ی31 رۆژی

 ەل کەیەو ژمار کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام یبوونەئاماد
 یفراوان یکێشاند ەل انیشوازێپ ،یتیەرکرداەس یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ

 یتیەکاۆرەسەب نیدەالحەس ۆیزانک یکانیەسالمیئ ەزانست یژێلۆک یانیستاتاۆمام
 .ناوبراو کرد یژێلۆک یراگر یگرتک سیدرید. ئ زێرەب

 یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زانێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی2ی1 بەرواری

 دێو د.ئوم ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانیو د. پشت انیزانا یتێکیە
و  کانییەداریئ ەکیەو  رپرسەب ەل کەیەژمار روێولەه یزگارێپار شناوۆخ

 یکەەیژمار روێولەه یلق یانێڕو کارگ رپرسەو ب یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ
 انیزانا یتێکیە یرێولەه یلق ێینو یگاەبار ،ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب

 .ەویەکرا

د.عبدهللا  زێرەب یبوونەئاماد ەب داەستیشا یکێمیراسەم ەل 2022ی2ی7 لە رۆژی

 یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆو مام انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەم
 یکێمیراسەم انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەو ژمار کۆرەس
 یاندنەیراگ ەڵگەهاوکار ل یندانەو کارم ینییئا یستاۆمام کەیەژمار ۆب نانێزلێر

 .چوو ەوێرەب انیزانا یتێکیە

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی2ی23 رۆژی

 ۆیەک یشار ەل ک،ۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زێرەب یرەاوی
 کرد. انییزانست یکێنفرانسۆک یشدارەداو ب نجامەئ انیکێردانەس ندەچ
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و  انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی2ی24 رۆژی

 یندامەئ شناوۆحسن خ الەم ستاۆو مام کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام
 ەینگینوس یانیزانا یکێشاند ەل انیشوازێپ ن،ایزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم
 یوەلموسەئ نێحس خێش یتیەکاۆرەسەب درەلسەئ لیسماعیئ نێحس ینییئا یعەرجەم

 .کرد

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی3ی16 رۆژی

و  یزیفنەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەکوردستان و ژمار یسالمیئ ینییئا یانیزانا
 ەل زگرتنێر کەو یزینفەت یبەکتەم یکەرەس یگاەبارەل انیزانا یتێکیە یتیەرکرداەس
 .ستانەو کێکەخول ندەچ ەبجەڵەه یابارانیمیک یانیقوربان یانیگ

 یانیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب 2022ی3ی19و18 یژانۆر

)منبر األقصى(  یتڵەوەودێن یرانسنفۆک نیمێیەس ەل شدارەکوردستان ب یسالمیئ ینییئا
 ینییئا ەیزراوەدام وەستەد یشدارەب ەب ەکرد، ک ایتورک یتاڵو ەل ۆڵنبەستیئ یشار ەل

 یزۆد ەل یپشتڵپا یئامانجە)منبر األقصى( ب ەیزراوەدام نیەالەل تاڵو 40 یانیو زانا

 .چوو ەوێرەب قساەئ یوتەقودس و مزگ یواەر

و  انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الە مد. عبدهللا زێرەب 2022ی3ی29 رۆژی

 یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەو ژمار یکۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام
 یزگاەد یکۆرەمحمد س رهادەف ستاۆمام زانێرەب ەل انیشوازێپ انیزانا یتێکیە یزینفەت

 یندامەئ یمدەح انڤو، کاک ش رانیزەو ینەنجومەئ یکۆرەس یژگارێو راو ناڵگو
 کوردستان کرد. یموکراتید یپارت یاندنەیو راگ یریشنبۆر یزگاەد

نسا رهفە یگشت ڵیقونسو ینیتۆكید ەیفیئول زێربە ۲٠۲۲ی٤ی۲ ەممەکشیە رۆژی
د.  زێربە نەیال لە وهەیرمگە كردو بە یانیزانا یتێكەی یزینفتە یبكتەمە یردانسە

 یگرێج یالنیالل خەال جەمە ستاۆمام وانینازا یتێكەی یكۆرسە یسەیال وعبدهللا مە
 یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ شناوۆحسن خ الەم ستاۆو مام ۆمر رەد.عوم وكۆرسە

 .كرا ێل یشوازێپ
 یرەاوەیب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب ۲٠۲۲ی۵ی۱٠ رۆژی

 ۆن مرسد.عمر مال ح و کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانەڕیب
 نیەال ەکردو ل انیکوردستان یسالمیئ ەیوەبزوتن یردانەس ،یزینفەت یبەکتەم یندامەئ
 یژێبەوت یرتەد.عبدهللا و زێرەو ب یگشت یرەراب زیعبدالعز رفانید.ع زێرەب

 کران. یشوازێپ ەویەرمەگ ەب یسالمیئ ەیوەبزوتن
 

 یت  ێکیە یکۆرەس   یس ەیو الەد. عب  دهللا م زێ  رەب 2022 ی5 ی11 ەممەچوارش  یژرۆ

 یختەتیپ ا یازڕی  ەل یو کاروب ار وق افەئ یری زەس ادق و وانید. پشت زێرەو ب انیزانا
 یداری) د یشانیناونەب یهانیج یکێندەربۆک ەل انیشدارەب یەسعود یبستانەرەع ینیشانش

 ەب یس المیئ یهانیج ەیتیراب نیەالەل ە( كرد، ککانەنییئا ینەوەرەیپ یکانەشەهاوب ماەبن
 یت ەخزم ۆب  هاک انەب ەیوەوک ردناڵو ب یشارس تان یدگاید ەیوەکردنینز کێل یئامانج

 وانێ نەل ەییوەکێپ یانیو گ یستیوەشۆخ یاریشۆه یو دروستکردن یگشتەب یتیەاۆڤمر
کرد  یساز یهانیج یاوازیج ینزایو ئا نییئا ەل تاڵو دەس یشدارەبەب النداەگ وەوەتەن

 بوو.
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و  ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانید.پشت زێرەب 2022ی5ی12 رۆژی

 ەکوردستان، ل یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب
 یگشت ینداریمەئ یساویلعەئ مید.محمد عبدالکر زێرەب ەڵگەل یەسعود یبستانەرەع یتاڵو

 .ەوەبوونۆک یسالمیئ یهانیج ەیتیراب

 یرەاوی ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی5ی15 رۆژی

 وۆحسن مر الەم رەو د. عوم کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب
 یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ڵیەاڵدلشاد گ الەم ستاۆو مام شناوۆحسن خ الەم ستاۆمام

 کرد. رێولەه یشار ەل ناینیستەڵەف یرەگڵکونسو یردانەس انیزانا یتێکیە

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی5ی15 لە رۆژی

 الەم رەو د. عوم کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب یرەاوی
 یندامانەئ ڵیەاڵدلشاد گ الەم ستاۆو مام شناوۆحسن خ الەم ستاۆمام وۆحسن مر

 ەل یبەرەع یماراتیئ ینیرنشیم یرەگڵکونسو یردانەس انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم
 .کرد رێولەه یشار

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی5ی15 بەرواری

حسن  الەم ستاۆو مام کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب یرەاوی
 ڵەیسا نیم60 یادڵیسا ییزباۆریپ یتسەبەمەب یزینفەت یبەکتەم یندامەئ شناوۆخ

 .کرد رێولەه ەل انیکوردستان یانیستاۆمام یتێکیە یتیەسکرتاری ردانەس زراندنەدام
 یمانەرلەپەل ینییئا یو كاروبار وقافەئ ەیژنێل یكێشاند 2022ی5ی22 رۆژی

 یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێكیە یزینفەت یبەكتەم یگاەبار یردانەكوردستان س
زانان و  یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب نیەال ەكردو ل انیكوردستان

 ستاۆمام شناوۆحسن خ الەم ستاۆو مام کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام
 .کران یشوازێپ ەویەرمەگەب یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ڵیەاڵدلشاد گ الەم
 

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی5ی23 رۆژی

د. عبدهللا  تواوەف یاڵبا ینەنجومەئ یندامەئ یرەد.حسن پشد زانێرەب ەییئاماد
 یلق یرپرسەب یموس دیس ستاۆو مام انیزانا یتێکیە یەیران یلق یرپرسەب یترۆکەروەد
 بەیت یحاج زێرەب ەل یشوازێپ یزینفەت یبەکتەم یگاەبارەل ان،یزانا یتێکیە یرێولەه

 کرد. ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتیەراەبەوێرەب یگشت یرەبەوێرەزرار ب

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی5ی24 رۆژی

 یندامانەئ ەل کێشەو ب کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆو مام انیزانا
 روێولەه یلق یرسرپەموسا ب دیس ستاۆو مام یتیەرکرداەو س یزینفەت یبەکتەم

 ەل یرەوروبەد روێولەه یزگاێپار یسنوور ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب یکەیەژمار
 یشانیناون ەب تەبیتا یکێڵێپان ان،یزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ۆڵیه

 ەوێرە( بزۆریپ یقورئان ەل شتنەیگێت یکانەدۆک وەو ئاماژ یرستەکتاپیە یتیە)شارستان
 چوو.
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 مێرەه یتەحکوم یکۆرەس یگرێج یبانڵەقوباد تا زێرەب 2022ی5ی25 لە

و  وقافەئ یتەزراەکوردستان و و یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە ەڵگەل
 یتەزراەخانمان و و یکاروبار یاڵبا ینەنجومەو ئ ینییئا یکاروبار

 ەگەڵمۆناو ک یژیکوشتن و توندوت یربوونۆز ەیاردید رەسەل یریشنبۆر
 .ەویەبووۆک وقافەئ یتەزارەو یوانیدەل

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی5ی29 رۆژی

 یشار ەل راقیع یتورکمان یانیزانا ۆب حیفات ەڵەیمۆک یکێشاند ەل یشوازێپ
ناوبراو  ەڵەیمۆک یکۆرەس جارەموفق ن خێش زێرەب یرشتەرپەسەب رکوکەک

  کرد.

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی5ی30 لە بەرواری

و  کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زێرەب یرەاوی ەب انیزانا
 یاڵبا ینەنجومەو ئ یتیەرکرداەو س یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەژمار

 یرو کاروبا وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەب یبوونەئاماد تواوەف
 ەل رچاوەب یکەیەژمار روێولەه یزگارێپار شناوۆخ دێئوم زێرەو ب ینییئا
 ،ینییئا یانیتساۆو مام یو حکوم یحزب یانیرپرسەو ب مانەرلەپ یندامانەئ
 یەنییئا ستاۆمام وەب نیزانێسوپاس و پ ینیخشەب یمیراسەم ەل یشدارەب
 ەناوێستهەدەب انیراۆدکت روەماست ەیوانامڕرابردوو ب ڵیسا ندەچەل ەیزانێرەب

 .کرد

 یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئامادەب ۲ 022ی6ی2 ەممەش نجێپ یژڕۆ 

و  وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەو ب انیزانا یتێکیە یکۆرەس
 یروانێزرار ش بەیت ت،ەزارەو یکاریمولود بر نیندیو ز ینییئا یکاروبار

 یوقافەئ یتیەراەبەوەڕێب روێولەه یزگاێپار یوقافەئ یگشت یرەبەوەڕێب
 یوتەمزگەل ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب یکەیەژمار یژدارەب ەب روەوروبەد
 ۆب یزانست یتۆڵەم ینیخشەب یمیراسەم توو،ەدار ەیچکۆشار ەشاکر ل وزادەن

 چوو. ەوێرەب ینییئا یستاۆمام ێس

د.  زانێرەب ردووەه ەیراسپارد رەسەل 2022ی6ی2ەممەش نجێپ یژۆر

 یسەیو الەو د.عبدهللا م ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانیپشت
 یکێنفرانسۆک ینجامدانەئ ۆب یکارەئاماد یستەبەمەب ان،یزانا یتێکەی کيۆرەس

 ەیژنێل کان،ەقفەو و وتەمزگ یدانێپەشەگ وەوەکخستنێر ەب تەبیو تا شەهاوب
 یژکارێراو یبارەج ارید. د یپ. ەل کهاتبوونێپ ەک نفرانسۆک یکخستنێر
 یتواەف  یاڵبا ینەنجومەئ یکۆرەس یموفت دید. حسن خال ت،ەارزەو

 خێو ش یزینفەت یبەکتەم یندامەئ ەییرکاوێش عبدهللا ستاۆکوردستان مام
 یرەبەوەڕێب عدەر ستاۆو مام رشادیئ یرەبەوەڕێب ریمحمد تاه میبراهیئ

  .ەوەبوونۆک انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ەل کان،ەوتەمزگ
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و  انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئامادەب ۲ 022ی6ی6 یرۆژ

 رەوهەفارس ج ستاۆو، مام ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەب
 یوقافەئ یگشت یرەبەوەڕێب یروانێزرار ش بەیو ت تەزارەو یوانید ەل یگشت یرەبەوێرەب

شىخ  یوتەمزگەل ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب یکەیەژمار یژدارەب روێولەه یزگاێپار
 یستاۆمام ێس ۆب یزانست یتۆڵەم ینیخشەب یمیراسەم ر،ێولەه یشار ەل یالنەیحمدامین خ

 چوو. ەوێرەب ینییئا

 ەک راقیع ینییئا یانیزانا یهانیج یسالمیئ ینەنجومەئ یاڵبا یکێشاند 2022ی6ی8 رۆژی

و  یلەبدەلعەئ اللیب خێو ش نەنجومەئ یکۆرەس یریلبدەمحمد باقر ئ خێش زانێرەب ەل کهاتبووێپ
جاسم  ستاۆو مام یریلبدەئ بیلەبودلموتەع خیو ش یوەموس یلەع دەیو س یمالەج یلەع خێش

 زێرەب نیەال ەکردو ل انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یردانەس ن،ەنجومەئ یندامانەئ نێحس
 یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆو مام انیزانا یتێکیە یرکەس یسەیو الەد. عبدهللا م

 کران. یشوازێپ یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەو ژمار کۆرەس

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئامادەب 2022ی6ی11 بەرواری

 یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەو ژمار کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆو مام
 یژدارەب روێولەه یزگاێپار یوقافەئ یگشت یرەبەوەڕێب یروانێزرار ش بەیت یو، كاك حاج

 یمیراسەم ر،ێولەه یشار ەل شتەهەب یوتەمزگەل ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب یکەیەژمار
 .چوو ەوێرەب ینییئا یستاۆدوو مام ۆب یزانست یتۆڵەم ینیخشەب

 ییزباۆریپ وەکەسنوور ینییئا یانیزانا ەیوەرکردنەسەب یستەبەمەب 2022ی6ی13 رۆژی

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب ن،یرەراپ یوقافەئ یرەبەوێرەب ەکردن ل
حسن  الەم رەو د.عوم کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب یرەاوەیب

 .کرد انینیرەراپ یرەڤەد یردانەس یزینفەت یبەکتەم یندامەئۆمر

و  انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یرشتەرپەس ەب 2022ی6ی19 لە

و  یزینفەت یبەکتەم یندامانەو ئ کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام یبوونەئاماد
 یبەکتەم یگاەبارەل انیزانا یتێکیە یتیەرکرداەس یفراوان ەیوەبوونۆک یندەناو ینەنجومەئ
 چوو. ەوێرەب رێولەه یارش ەل یزینفەت

وقاف و ئە یریزسادق وه وانید. پشت زێربە یبوونئاماده بە 2022ی6ی27 لە بەرواری

 یبكتەمە یكێو شاند انیزانا یتێكەی یكۆرسە یسیال وهد. عبدهللا مە زێرو بە ینییئا یكاروبار
 زێربە رانۆس ۆیخربەسە یدارهیئ یرایرشترپەسە بیجنە خێش ردۆگڵهە زێرو بە یزینفتە
 یكەید یرپرسانكوردستان و بە یموكراتید یپارت ی10 یلق یپرسبە یعبدالواحد رواندز ككا

 یتەیساو كە تقەیرتە یخانێو ش ینییئا یانیستاۆمام رچاو لەبە یكەیو ژماره یو حكوم یحزب
ال مە یوتو مزگە فانیلخە ێیدشاره یسنوور ەل سحابەئە یوتردوو مزگەهە كەناوچە یكڵو خە

  .وهكرانە رانۆس ۆیخربەسە یدارهیئ یسنوور لە وهێرزبە یگوند گ لەال عمر بەمحمد مە

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی6ی28 یژۆر

 یتیەساەو ک ینییئا یو قوتاب ێقەو ف ینییئا یانیزانا ەل رچاوەب یکەیەژمار یشدارەو ب
 ێقەدوو ف ۆب ۆڕێک ەیورەگ یوتەمزگەل یزانست ەیبروانام ینیخشەب یمیراسەم ،ەکەناوچ

 چوو. ەوێرەب

 ستاۆو مام انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی7ی3 لە رۆژی

 یزینفەت یبەکتەم یننداماەئ ەل کەیەو ژمار کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم
و د.  ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەب ەل انیشوازێپ ەویەرمەگەب
 .کرد تەزارەو یژکارێراو یبارەج ارید

 الەد. عبدهللا م زێرەب یرشتەرپەس ەب انیزانا یتێکیە یاڵبا یکێشاند 2022ی7ی4 رۆژی

کردو  انیمێرەه یتەحکوم ەیردەروەپ یتەرزاەو یردانەس انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو
 کران. یشوازێپ ەویەرمەگەب ەردەروەپ یریزەو دیعەس ەمەد. ئاالن ح زێرەب نیەالەل
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و  انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی7ی6 رۆژی

 یبەکتەم یندامەئ یو د.حسن موفت کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام
 وەردەروەپ ەیژنێل یکۆرەس یرەمەلۆعبدالسالم د زێرەب ەل انیشوازێپ یزینفەت

 ینییئا یو کاروبار وقافەئ ەیژنێل یرەاردڕیب یندامەئ دیعەس الەم یسەیو ستاۆمام
 .کرد یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ەکوردستان ل یمانەرلەپ ەل
 

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی7ی7 رۆژی

 ۆحسن مر الەم رەو د. عوم کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام ەییئاماد

 ەل انیششوازێپ انیزانا یتێکیە زینفەت یبەکتەم یندامەئ شناوۆحسن خ الەم ستاۆو مام
 .کوردستان کرد یمانەرلەپ ەل یسالمیئ یکگرتوویە ینیۆفراکس

 

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب 2022ی7ی14 رۆژی

 یگشت ینداریمەئ جانەد. محمد ع زێرەب ەل یشوازێپ یزینفەت یبەکتەم یگاەبارەل
 کرد. یرەاوی یکێو شاند وفەسەت یانیزانا یهانیج یایمیکادەئ

 انی زانا یپت ر یت ەو خزم ینگەماهەو ه ەییوەکێپ یکار یئامانج ەب ردووالەه دواتر
و  مانانڵموس    یس   تاێئ یخ   ۆد یش   بردنێپ وەرەو ب یف   یعرەو م یزانس   ت ڕیو ئ   الوگؤ

 ەیوەوک   ردناڵو ب یتڵەوەودێ   و ن یزانس   ت ینفرانس   تۆک یس   ازکردن
 کانیەنس انیئ ه اەب ەب خ دانیەو با یوڕەانی م یو هزر یئاشت یامەیپ

 ەش هاتێو پ انی زانا ەورەگ یب ازێو ر یس المیئ یکلت ور یو پاراستن
 یئاس  ت ەیوەزک  ردنرەو ب یمیک  ادەئ یخ  ول ەیوەو ک  ردن ک  انیەقهیف

 ەیبەج   رەت ەل رگ   رتنەو س   وود و ن   دامانەئ یو زانس   ت یاریش   ۆه
 ین دارید یج وان یروو یو ناس اندن یسالمیئ یهانیج ەیکید یتاڵو
و  تەخ  زم یئاس  ت یرچاوخس  تنەب وەوەرەد ەکوردس  تان ب یم  ێرەه

 ەل یو زانس    ت ش    تنەیگێکتێل یوتن   ەککێک    ورد، ر یالەم یزانس   ت
 ردووالەه ودواەمەل شەوت  نەکێر مەئ یێ  پەک  ردو ب م  زایئ انی  وانێن

 .تێبەد انییژیو سترات شەهاوب یو کار ینگەماهەه
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 ەل کهاتبوونێپ ەکوردستان ک یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیەو  ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتەزارەو یکێشاند ۲٠۲۲ ی۷ ی۲٠ یژڕۆ
 یوقافەئ یگشت یرەبەوێرەرؤوف ب نیهاوژ ستاۆو مام یزینفەت یبەکتەم یامانندەئ ەییرکاویعبدهللا ش الەو م دیعرفان رش رۆ: دکتزانەڕێب

 ەیسن یشار ەل یسالمیئ یتێکیە ەییناوچ ەینگرۆک نیمەکیە ەل انیشدارەب رانۆس یوقافەئ یرەبەوەڕێب ەییشمێسر وانیتو د. پش یمانێسل
 کرد. رانێئ یتەاڵژهۆر یکوردستان

و  وقافەئ یریزەسادق و وانی. پشتد زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی7ی31 رۆژی

 اللەج الەم ستاۆمام روێولەه یزگارێپار شناوۆخ دێئوم زێرەو ب ینییئا یکاروبار
 یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەو ژمار انیزانا یتێکیە یکۆرەس یگرێج یالنەیخ

 نیندەو چ انیزانا یتێکیە یرێولەه یلق یرپرسەو ب یتیەرکرداەو س یزینفەت
 رزەب یمیراسەم ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب یکەیەو ژمار یداریئ یرپرسەب

 رێولەه یزگاێپار یوقافەئ یتیەراەبەوێرەب نیەالەل ەک یچۆک ڵیسا یرەس یراگرتن
 نانێقورئان خو ەڵەیمۆو ک انیزانا یتێکیە یرێولەه یلق ەڵگەل ینگەماهەهەب

  چوو. ەوێرەبوو ب کخراێر
 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی8ی2 رۆژی

 ڵیەاڵدلشاد گ الەم ستاۆو مام کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام ەییئاماد
 ەل ەوەنیژێتو ۆکوردستان ب یرەنتەس یکێشاند ەل یشوازێپ یزینفەت یبەکتەم یندامەئ

 یرواندز  مەستۆر رەبێر ستاۆمام یرشتەرپەسەب یجۆلۆسترەو ئ کانەنراویبەن ەوز
 .کرد رەنتەس یکۆرەس

و  وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی8ی14 رۆژی

 ولودەم نیندێو ز انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەو د. عبدهللا م ینییئا یکاروبار
 وقافەئ ەیژنێل یندامانەئ روەاردیبر گروێوج کۆرەو س وقافەئ یتەزارەو یکاریبر

 یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەو ژمار انکوردست یمانەرلەپەل ینییئا یو كاروبار
 توا،ەف یاڵبا ینەنجومەئ یندامانەو ئ کۆرەو س انیزانا یتێکیە یزینفەت

 یكردنەادیپ یموارەه یاسای ەژۆپر یکردن ندەمڵەوەاتردیز ۆب تەبیتا یکەیەوەبوونۆک
 یمێرەهەل مواركراوەه ی۱٩٦٦ یسال ی(٦٤)-ەژمار وقافەئ یبردنەوێرەب یاسای

 چوو. ەوێرەب انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ەكوردستان ل
 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی8ی15 رۆژی

و  ۆمر رەو د.عوم کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب ەییئاماد
 انیشوازێپ انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ یانیحسن قاد الەم ستاۆمام

 یرەبەوێرەب یانیلحەد.نشوان ئ زێرەب یرشتەرپەسەب ڵموس یانیزانا یکێشاندەل
 .موسل کرد یزگاێپار یوقافەئ

 
 یت ێکیە یکۆرەس  یس ەیو الەم د. عب دهللا یبوونەئامادەب ۲٠۲۲ئاب  ی ۱٥ ەممەدووش

و  ینییئ ا یزەڕێ ب یانیس تاۆمام یبوونەئام اد ه اەروەو  ه تەزارەو ینییئ ا یرش ادیئ وەوەنیژێت و یرەبەوێ رەب یرزنج ەب میب راهیئ خێش ان،یزانا
 یری زەس ادق و وانید. پش ت  ین انیزلێدوات ر ر کخ را،ێالمص حف( ر رس م) ین او رێ ژە( لدەمەح ی)د.غ انم ق دور زێ رەب ۆب  کێرۆک ان،ۆڕپسپ

 خێش    نیەالەل ینییئ   ا یو کاروب   ار وق   افەئ
 روێرگۆک      یەخش     راەب یبرزنج      میب     راهیئ

 یکانیەن    دەوەیپ یکردن     وت    رەپتەل خ    تەج
 یت   ێکیەو  راقێ   ع یس   وون یقف   ەو یوانی   د

 وق      افەئ یت      ەزارەو و ینییئ      ا یانی      زانا
 یراێ      و ،ەویەک      را ینییئ      ا یوکاروب      ار

 یک    ەیەژۆو پر یچ    االک ن    دەچ ینجام    دانەئ
 س المیئ یزۆری پ ینییئ ا یتەخزمۆب  شەهاوب

 .داهاتووداەل
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 یبەکتەم یندامەئ ۆمر رەد.عوم زێرەب 2022 ی8 ی18 ەممەنجشێپ رۆژی

و  ادی یداری"د ەل یشدارەب انیزانا یتێکیە یتیەراەنێنوەب انیزانا یتێکیە یزینفەت
" ینێنجوێپ حموودەم فاە"د. مست شبووۆخێخودا ل ینییئا یزانا ردووەه ی"نانێزلڕێ

 کرد. رێولەه یرشا ە" لینێبز خێش دیمەبدولحەع نیدەزامیو "د. ن

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی8ی18 رۆژی

 ەیداریئ یسنوور ەل ک،ۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زێرەب یرەاوی
 یشدارەب وەوەکرد رەسەب ینییئا یتیەساەک زگاوەدام و د ندەچ رانۆس ۆیخەربەس
 کرد. النیسم یەیاحن یسنوور ەل ەیسارتک یوتەمزگ ەیوەکردن یمیراسەم

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی8ی21 رۆژی

 ەل کەیەو ژمار کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زێرەب یبوونەئاماد
 انیزانا یتێکیە یرێولەه یو لق یتیەرکرداەو س یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ
 مالەج ستاۆو مام اندنەیگ وەوەنگواست یریزەو رەوهەج ۆئان زێرەب ەل انیشوازێپ
 .کرد تەزارەو یو ستاف تەزراەو یوانید ەل یگشت یرەبەوێرەب

سادق  وانید. پشت زەڕێب یبوونەئامادەب ۲٠۲۲/٨/۲۱ یوتەکڕێ ەممەکشیە یژڕۆ
 یکۆرەس یمالسعید گرتک د.عبدهللا زانەڕێو ب ینیئا یوکاروبار وقافەئ یریزەو

و  تەزارەو یکاریبر ولودەم نیندیوردستان و زک یسالمیئ ینیئا یانیزانا یتێکیە
 یو حاج وقافەئ یتەزارەو یکانەخول یرشیارەرپەس ژکاروێراو یبارەج ارید.د

سدیق  یدەو س رێولەه یزگاێپار یوقافەئ یگشت یرەبەوەڕێب یروانێزرار ش یبەت
 یدانێپەرەپ یکانەخول ییتاۆک یمیراسە، م رێولەه یوقافەئ یرەبەوەڕێب یپرانەک

 .چووەوەڕێب زەڕێب یئاین یانیستاۆمام ۆب ییۆمر یاتوان

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی8ی31 رۆژی

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زێرەب یرەاوی
 .کرد یزانست ەیوەنیژێتو واڵبا یندنێخو یریزەو یردانەس

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی8ی31 یژۆر

 ۆڵیه ەل روێولەه یشار ەل کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام یرەاوی
 یواوەت ەکرد، ک تەئافر یقوتاب 54 ەل زگرتنێر یمیراسەم ەل یشدارەب ایدیم

 .کردبوو رەبەل انیزۆریپ یقورئان

 یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب یبوونەئامادەب ۲٠۲۲ی٩ی۵ بەرواری
 ەل کەیەو ژمار کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆو مام انیزانا یتێکیە

و  ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتەزارەو یرەنێنو یشدارەب ەو ب یبەکتەم یندامانەئ
 یانیو قوتاب یدیزێو ئ یحیسەم یکانەنییئا یرەنێو نو ینییئا یستاۆمام کەیەژمار

 وەرەب ەوەکێ)پ یشانیناونەب تەبیتا یکێپۆرکشۆو کان،ەنییئا یوردراەب یشەب
 یمانگەهەب دیسیکا یکخراوێر نیەالەل ە( کینییئا یانیژەوەکێپ یشترەگ یکەندیئا

 چوو. ەوێرەب انیزانا یتێکیە

 یو کاروبار وقافەئ یزیرەسادق و وانید. پشت یبوونەئامادەب 2022ی9ی7 رۆژی

 یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەم د. عبدهللا زێرەو ب ینییئا
 رۆز یکەیەژمار روێولەه یزگارێپار شناوۆخ دێئوم زێرەکوردستان و ب

  ر،ێولەه یشار یرەماوەج و یتیەساەو ک تەقیرەت یخانێو ش ینییئا یانیستاۆمامەل
 .ەویەکرا رێولەه یشارەل انیبند یلەع یحاج یوتەمزگ

 ان،یزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەعبدهللا م د. زێرەب 2022ی9ی14 رۆژی

و  ۆمر رەو د.عوم کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام ەییئامادەب
فائز  نیعمادالد الەم ستاۆو مام یزینفەت یبەکتەم یندامانەو ئ شناوۆد.حسن خ

 انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ەل تواەف یاڵبا ینەنجومەئ یندامەئ
 یماراتیئ یوالت یگشت ڵینسوۆک یریواهەلزەئ میبراهیئ دەحمەئ زێرەب ەل انیازشوێپ

 .کوردستان کرد یمێرەه ەل یبەرەع
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 یانیزانا ییتێکەی یزراندندامە یادڵیسا نیمەدوو نجاوەپ ینەۆببە یمسعود بارزان کۆرسە زدارێر  2022ی9ی21 ەممەچوارش رۆژی

 الەد.عبدهللا م نیەالەکرد،  ل یکوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکەی یزینفتە یبکتەمە یردانسە رێولهە کوردستان لە یسالمیئ ینییئا
 یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یندامانەو  ئ ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق، و وانیپشت رۆو دکت انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو

 .ساڵەی دامەزراندنی لە مەکتەبی تەنفیزی کردو رۆڵی زانایانی بەرز نرخاند 52لە نزیکەوە پیرۆزبایی و کراێل یشوازێپ ەویەرمەگەب انیزانا
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 یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی9ی21 لە رۆژی

و  کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆو مام انیزانا یتێکیە یکۆرەس
و  رپرسەو ب یتیەرکرداەو س یزینفەت یبەکتەم یامانندەئ ەل کەیەژمار
 یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یگاەبارەل انیزانا یتێکیە یرێولەه یلق یرانێکارگ

 چوو. ەوێرەب ەوەنۆب وەب وانانیم ەل یشوازێپ یمیراسەم انیزانا

و،  مێرەه یکۆرەس یبەکتەم یرەنێنو زانێرەب ەل کیە رەه ەمیراسەم وەل
 یتیەراەنێنوەب ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانید.پشت زێرەب

 یکۆرەس یگرێو، ج مێرەه یتەحکوم یکۆرەس یبارزان سرورەم زدارێر
 کەیەو ژمار یندروستەت یریزەو و اندنەیگ وەوەگواستن یریزەو و مانەرلەپ
 ەنیەحزب و ال یرەنێنو روێولەه یزگارێو پار مانەرلەپ یندامانەئ ەل

 روەبەوێرەب ەل رۆز یکێشەو ب ەییوەتەو ن ینییئا ەیهاتکێو پ کانیەاسیس
 ینییئا یانیستاۆو مام یتیەساەو ک کانیەو حزب یحکوم زگاەدام و د یرەنێنو

  ..بوون ەکەمیراسەم یشدارەب رێولەه یشار یناڵماقو اویو پ یسپ شیو ر

 یتێکیە یزراندنەدام ڵەیسا 52 ییزباۆریپ شداربووانەب کانەشتنیدان ۆیکەل

کردو  ینییئا یانیو زانا یزینفەت یبەکتەو م کۆرەس ەیئاراست انیانینازا
 وەخیەبا ڕگرنگ و پ انیزانا یتێکیە ۆڵیر ەک ،ەوەکرد وەل انیدیئکەت

 .واننەڕد ێیل ەوەزێر یچاو ەب مووانەه

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی9ی22 بەرواری

و  کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم تاسۆمام زانێرەب ەییئامادەب انیزانا
 یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ شناوۆو د. حسن خ ۆحسن مر الەم رەد. عوم

 ڵیکونسو یجالەلمەفوئاد خازر ئ رۆدکت زێرەب ەل انیشوازێپ انیزانا یتێکیە
 .کوردستان کرد یمێرەهەل نەئورد ینیشانش یگشت

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی9ی25 رۆژی

و  کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم مستاۆما زێرەب یبوونەئاماد ەب
 یکانەترانەم یکێشاند ەل انیشوازێپ یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەژمار

 ەیفیساقەئ یکۆرەس ەردەو شارەب انڕتەم زێرەب یرشتەرپەسەب ەنکاوەع
 کرد. رێولەه ەل یکلدان ەیشڕەبەئ

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زەڕێب ۲٠۲۲ی٩ی۲٦ رۆژی
 یسالمیئ یشکیپز یزانست ەبوو ب تەبیتا ەک میسەن یندەبۆڕک ەل یشدارەب

 ەب نیالد الحەس ۆیزانک یکانیەسالمیئ ەزانست یژێلۆک نیەالەل ەکرد، ک
  ساز کرا بوو. نیدەالحەس ۆزانک ەوەنیژێتو یرەنتەس یشەهاوب

 ەل ەوەکردن دیئکەو ت یکینز کێل یستەبەمەب 2022ی10ی1 رۆژی

 یبەکتەم یندامەئ شناوۆحسن خ الەم ستاۆمام زێرەب ،ینییئا یانیژەوەکێپ
 ەیچکۆشار ەل ەردەو شارەب انڕتەم زەڕێب یردانەس انیزانا یتێکیە یزینفەت

 کرد. ەنکاوەع

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی10ی4 رۆژی

و د.  یو د.حسن خالد موفت کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام و
 انیشوازێپ ،یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ شناوۆد.حسن خ وۆمر رەعوم

 یو شاند کانەکهاتێپ یکاروبار ۆب مێرەه یریزەو عروفەم دنیئا زێرەبەل
 .کرد یرەاوی

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی10ی6 رۆژی

و د. حسن  کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام ەییئاماد ەب
 انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ڵیەاڵو د. دلشاد گ شناوۆخ

 هیمدات زانێرەب ەل کهاتبووێپ ەکوردستان ک یمانەرلەپ یکێشاند ەل انیشوازێپ
تان و د. سکورد ینماەرلەپ ەل یتورکمان ەیرەب ینیۆفراکس یکۆرەس باحەس
 .کوردستان کرد یمانەرلەپ ەل ژکارێراو تەشئەن حمودەم

13 



 

 یو کاروبار وقافەئ یریزەو د. پشتوان سادق و مێرەه یتەحکوم یکۆرەس یبارزان سرورەم زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی10ی9 رۆژی

و  ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاووەب یکەیەژمار مانتاروەرلەپ رویزەو ەل کەیەو ژمار انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەو د. عبدهللا م ینییئا
 ی)درود رەمبەغێپ یکبوونیداەل یادی ڵیایڤستیف ینییو ئا ەییوەتەن یتر ەیکاتێو پ یاسیو س یتیەەاڵمۆک یتیەساەو ک تەقیرەت یخانێش

 چوو. ەوێرەب رێولەه یشار ە( لتێب رەسەل یخوا

 یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆو مام انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یرشتەرپەس ەب 2022ی10ی10 رۆژی

 یندامانەو ئ ینییئا یانیزانا ەل رچاوەب یکەیەژمار تواوەف یاڵبا ینەنجومەو ئ یتیەرکرداەو س یزینفەت یبەکتەم یندامانەو ئ کۆرەس
 یکێدارید ،یتیەەاڵمۆک یتیەساەو ک یحکوم یرپرسانەب ەل کەیەژمار وۆزانک یستاۆو مام یمیکادەئ یتیەساەکوردستان و ک یمانەرلەپ
 رەمبەغێپ یتیەساەک رەس ەل ،ەعی)البالغي( ش یمیکادەئ ەیزراوەو، دام راقیع یانیزانا ەورەگ یقهیف یندەبۆڕک ینگەماهەهەب یتەبیتا

 ( ساز کرد..تێب رەسەل یخوا ی)درود
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 زێركوردستان بە یمێرهە لە نیستەڵفە یتاڵو یگشت ڵیكونسو 2022ی10ی12 یژۆر

 یكوردستان یسالمیئ ینیئا یانیزانا یتێكەی یزینفتە یبكتەمە یردانسە یحزور یزمنە
 وانیزانا یتێكەی یكۆرسە دیعال سەمە ڵاڵبدود.عە زێربە نەیاللە وهەیرمگە و بەكرد
 ڵیەاڵو د. دلشاد گ شناوۆد.حسن خ وكۆرسە یگرێج یالنیالل خەجە الەم ستاۆمام

 .كرا یشوازێپ یزینفتە یبكتەمە یندامانئە

 یرەاوی ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی10ی18 لە

 زگاوەد ندەکردو چ یکانەدیس یرەڤەد یردانەس انیزانا یتێکیە یرانۆس یلق یکێشاند
 کرد. ولودەم یادی ەب تەبیتا یکێمیراسەم یشدارەب وەوەرکردەسەب یکەیەزراوەدام

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی10ی24 رۆژی

 جمەکاک ن روێولەه یزگاێپار یوقافەئ یگشت یرەبەوێرەزرار ب بەیت یو حاج انیزانا
و  ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب یکەیەژمار روەوروبەد یوقافەئ یرەبەوێرەعبدهللا ب

 یگوند یوتەمزگ تداەبیتا یکێمیراسەم ەل ،یتیەەاڵمۆو ک یو حزب یداریئ یتیەساەک
 .ەویەکرا یتەزرار یرەڤەد ەل رواوەز

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی10ی25 ەممەشێس رۆژی

 ینبوو کیداەل یادی یزانست یکێندەبۆڕو ک ڵایڤستێف  ەل یشدارەب انیزانا
 نیدەحەاڵس ۆیزانک یریشبڕۆ یرەنتەس ە" ، لتێربەسەل یخوا ی"دروودرەمبەغێپ

 ەل کانییەسالمیئ ەوەنۆڵیکێو ل ەوەنیژێتو ۆب یوبەیئ ینیدەحەاڵس یرەنتەس ەکرد، ک
 .کردبوو یساز کانییەسالمیئ ەزانست یژێلۆک

 ەب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب 2022ی10ی26 یژۆر

 ۆمر رەو د.عوم کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب یرەاوی
 یاێڕکردو و انیمانێسل یرڤەد یردانەس انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یندامەئ
 یوقافەئ یگشت یتیەراەبەوێرەو ب انیزانا یتێکیە یمانێسل یلق ردووەه ەیوەرکردنەسەب

 .ەوەکرد رەسەب انینییئا یستاۆمام کەیەژمار یمانێسل

 ەب ان،یزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی10ی31 رۆژی

 یبەکتەم یندامانەو ئ کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زانێرەب ەییئاماد
 ە( بکای)ت یتورک ینگەماهەو ه یهاوکار یکخراوێر یکێشاند ەل انیشوازێپ یزینفەت

 .کرد ەکەکخراوێر یرەنێنو شەبۆڵەک لیکام زێرەب یتیەکاۆرەس

 یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یرشتەرپەس ەب 2022ی۱۱ی۱٦ بەرواری

و  کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام یبوونەو ئاماد انیزانا یتێکیە
 یتیەرکرداەس یفراوان ەیوەبوونۆک یندەناو ینەنجومەو ئ یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ

 چوو. ەوێرەب رێولەه یشار ەل یزینفەت یبەکتەم یگاەبارەل انیاناز یتێکیە

لە کۆبوونەوەکە کۆمەڵێک پرس و بابەتی هەنوکەیی و پیشەیی و زانستی خرایە بەر 
باس و بەتایبەت پرسی فەتواو پاراستنی شکۆی خێزان و بەهای کۆمەاڵیەتی و 

 بشێوێنن. رەتکردنەوەی هەموو ئەو دەنگە نەشازانەی دەیانەوێ کۆمەڵگە
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 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب 2022ی11ی28 رۆژی

 ۆزاخ ۆیخەربەس ەیداریئ یسنوور ەکوردستان ل یسالمیئ ینییئا یانیزانا
 یکێناریمیس ەکرد ل یشدارەداو ب نجامەئ یداریو د ردانەس کەڵێمۆک
 یندنێوخ یشەب ە(، کۆمرەو ئ ێنێدو وانێن ەل ینییئا یگوتار ەب تەبیتا
 ۆب ۆزاخ یندەناو ینگەماهەهەب کانیەتیەاۆڤمر ەزانست یژێلۆک ەل یسالمیئ

 کرد بوو. یساز یکورد ەیوەنیژێتو

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب 2022ی12ی5 رۆژی

 ستاوۆمام ەل کێشەب یشوازێپ یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ەل انیزانا
 .کرد زانەسنەک یسالمیئ یندەدواناو یانیقوتاب

 یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد.عبدهللا م زێرەب 2022ی12ی5 رۆژی

 یچڵئا نێحس زێرەب ەل یشوازێپ یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ەل انیزانا
 .کرد یچڵئا نیدەفەرەش رحومەم یبرازا اویپۆسل یشوترێپ یموفت

 یریزەو وانید. پشت یبوونەئامادە، ب۲٠۲۲⁄ ۱۲⁄ ۱٨ ەممەکشیە ڕۆژی

 یتێکیە یکۆرەس یسەیومەال  د. عبدهللا ی ونییئا یروباروکا وقافەئ

 یاڵبا یردۆب یکۆرەبارزان باران س ستاۆمام ی وسالمیئ ینییئا یانیزانا

دیدارێکی  زگاکانێپار یردۆب واڵبا یردۆب یندامانەئ ی ونەیه یوتار

 تایبەت بەوتاری هەینی بەرێوە چوو. 

 یکێپرس ندەچ یردنکێتاوتو یستەبەمەب۲٠۲۲-۱۲-۲۱ەممەچوارشۆژی ر

 یردانەس ،ینییئا یوکاروبار وقافەئ ەیژنیل یکێشاند وانێن یشەهاوب

 انیكوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێكیە یزینفەت یبەكتەم یگاەبار

 انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو دیعەد. عبدهللا س نیەال ەل یرمەگەب كردو

 یتێکیە یزینفەت یبەكتەم یندامانەئەل كەیەژمار و کۆرەس یگرێج و

 .کراێل انیشوازێپ انیزانا
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 روونكردنةوةي شةرعيريَكارو فةتواو دةركردني  بواريلة

ئيسةالمي   ئةجنومةني باَلاي فةتوا بةةردةوا  لةة وةةوَلي ةزمةةوو روونكردنةةوةي بابةتةةكانو وةَلوَيسةيت يةةري ةتي        
 14و  كؤبوونةةوةي فةةرمي   12وَيةراي سةازداني   لةة  سةاَلةدا ضةةندي     ، دؤتةوةلةوةمبةر ثرس و ثَيشهاتةكان بَلاو كر

بةؤ راي   يوةو روانطةي يةري ةوو زانايةان دووةستيارةكان دةركر بابةتةلةسةر  يفةتواي تايبةت ،دانيشتين نافةرمي
ة بة ثرسي فةتواو انيةكَييت زانايان، بايةةد لةثَيشةكاني، ضونكة يةكَى لة كارة ن كردؤتةوةرووطشيتو موسَلمانان 

ةزمةتكردني واوَلاتيان ض لةسةر ئاسيت باَلا بَيت يان لةرَيي لَيذنةكاني فةتوا لةسنووري سةةرجة  لةةةكاني يةةكَييت    
ئةةةو فةتوايانةةة دةةةينةة روو، كةةة ئةجنومةةني باَلةةاي فةةتوا لةةة وةةةرَيمي    ناونيشةاني  بةيةَيكي طرنطةةي  زانايةان، لَيةةرةدا  

 :ري كردووندة 2022لة ساَلي كوردستان 

 بةرواري بلَاوبوونةوة ناونيشاني فةتوا بلَاوكراوةكان ذ
و  -لش ركات المس اهمەا -یپشكدار یایمپانۆك یزراندندامە یحوكم 1

 انەیایمپانۆك رهۆو جكردن لە یشداربە
22/2/2022 

 ب ە رێش وف ك ە ۆه اتوچ یوداوڕ ۆیه  م ردوو ب ە ی - ەید - نێخو 2
 تێب فیموخال یواوتە

22/2/2022 

 انیس تت دهحكوم ە ك ە یكان ەڵمو وارهیو س ەئ ە یوهنەڕیك یحوكم 3
 تێگرردا دهسەبە

23/2/2022 

 23/2/2022 زرعها أقسامە وأحكامەنقل االعضاء البشریة و 4
 یقن   ەیك جوه سیپ    یكیئ   ال یرخ   وارددانو ده ش   تنۆفر یح   وكم 5

 ناڵئاژه بە شكیمر
23/2/2022 

 نینشخانە یكاتر لەرمانبەفە تەێدرده كە یەیادهیز و پارهئە یحوكم 6
 یبوون

23/2/2022 

 ل  ە یوهن  ەو چاند ۆڤم  ر یس  تەجە ین  دامئە یوهگواس  تنە یح  وكم 7
 كەید یكێسكە

23/2/2022 

 هۆڕت      ( ل     ەۆدڤی      و گرت     ە ن     ەێ)و یوهكردن     ە واڵب      یاردهی     د 8
 كانەیتەیاڵمەۆك

14/3/2022 

 یاری د ەی دیف وترهیرفكات و س ەزه یژهڕێ تواەف یاڵبا ینەنجومەئ 9
 کاتەد

6/4/2022 

 انی  تاڵهاو یقورع  ە ك  ات ل  ەزه یح  وكم ت  واەف یاڵب  ا ینەنج  ومەئ 10
 ەوەکاتەروون د

12/4/2022 

 ر ب ەرامب ەبە ف ەیزوه ل ە نانێوازه یحوکم تواەف یاڵبا ینەنجومەئ 11
 ەوەکاتەروون د وكرایارید یكەیپاره هڕب

27/4/2022 
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 ۆب یگشت یرعامە ینانێكارهبە یحوکم تواەف یاڵبا ینەنجومەئ 12
 ەوەکاتەروون د یتبەیتا یندوهرژهبە

27/4/2022 

 یقازانج ۆقف كراو بوه یوزه ینۆڕیگ تواەف یاڵبا ینەنجومەئ 13
 ەوەکاتەبرستان روون دقە ۆوت بمزگە

27/4/2022 

 یوهوبوونەاڵب یكاتلە كردنیقوربان ت بەبارهسە كەیوونكردنەڕ 14
 یشۆخنە

29/6/2022 

 لە كانەنەیئاگر ەیاریو قەرهتە یقاندنتە ت بەبارهسە كەیوونكردنەڕ 15
 كاندانەۆب

6/7/2022 

 12/8/2022 ەوەکاتەروون د زگەهڕ ینۆڕیگ یحوکم تواەف یاڵبا ینەجومەئ 16
 تواەف یاڵبا ینەنجومەئ ەوەاریسیم یواجەز ەیبارەل 17

 ەوەکاتەد واڵب کەیەوەروونکردن
31/8/2022 

ر سە لە ڵئاژه یاندنڕوهو لە وكردنێخبە ۆب ییشوانكاره یحوكم 18
 یكەروبومەر و بەسەلە كێشبە

1/9/2022 

 20/11/2022 موو یالبردن ۆب رزهێل یرێئام ینانێكارهبە یحوكم 19
 20/11/2022 اڵكا ینڕیكر بەرامبەبە یارید یناندا یحوكم 20
 20/11/2022 ییاساینا یریب یندنكەڵئاو و هە كردن لە ێڵو ف سرافیئ یحوكم 21
 21/11/2022 ستیق بە لیبۆمۆتۆئ یشتنۆو فر نڕیك یحوكم 22
 8/12/2022 تێبنە یراتگریو م تێمردب یوكەنەخاوه یەیوو زهئە یحوكم 23

 

 فةتواو ولَامي شةرعي بؤ ضارةسةركردني كيَشةو طرفتة كؤمةلَايةتيةكاني خةلَك هةبووة.750اي فةتواي فةرمي ئةجنومةني بالَاي فةتوا زياتر لة ويَر

 

 (تەعیرەش یکانەستەبەم ەب بوونەندنەو پاب ندبوونەپاب وانێن ەل یکانەوتەکێل تواوە)فسیمپۆزیۆمی 

 یتێکیە ۆک و جێگرو ئەندامانی مەکتەبی تەنفیزی و سەرکردایەتیسەر یبوونەئاماد ەب 2022ی2ی27 رۆژی

 روێلوەه یزگارێپار شناوۆخ دێو ئوم ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەو ب انیزانا
 ۆیزانک یکۆرەس نیمەمحمد ئ ونسی رانە.د.کامیکوردستان و پ. یمانەرلەپ یندامانەئ ەل کەیەژمار

 و یگشت یرەبەوێرەو ب کانیەسالمیئ ەزانست یژێلۆک یراگر نیقادر حمد أم سی.د.ادریو پ. نیدەالحەس
و  یریشنبۆر یرەنتەس ۆڵیه ەل روێولەه یشار ەل ۆزانک یانیستاۆو مام ینییئا یانیزانا ەل رچاوەب یکەیەژمار

 رەسەل انکیەسالمیئ ەزانست یژێلۆو ک انیزانا یتێکیە یشەهاوب یمیۆزۆمپیس نیددەالحەس ۆیزانک یتیەەاڵمۆک
 .چوو ەوێرەب تواەف یپرس

 ەب بوونەندنەو پاب ندبوونەپاب وانێن ەل یکانەوتەکێل تواوە)ف یشانیناون رێژەل ەمیۆزۆمپیس مەئ ەباس ینیەشا
 یرەنتەکوردستان و س یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە نیەالەل یشەهاوب ە( بتەعیرەش یکانەستەبەم

 یۆانکز یکانیەسالمیئ ەزانست یژێلۆک ەل کانیەسالمیئ ەوەنۆڵیکێل وەوەنیژێتو ۆب یوبەییئ ینیددەالحەس
 ەل نیددەالحەس ۆیزانک یتیەەاڵمۆو ک یریشنبۆر یرەنتەس ۆڵیه ەل 2022ی2ی28و27 یژانۆر ن؛یددەالحەس

 .پێشکەش کران ەوەنیژێتو نیندەو چ تێچەد ەوێرەب رێولەه یشار
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 یبوونەو ئام اد انی زانا یت ێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یرشتەرپەس ەب 2022ی3ی30 بەرواری

 ین دامانەئ ت واوەف یاڵب ا ینەنج ومەئ یکۆرەس  یو د. حسن موفت کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام
 انی  زانا یت  ێکیە یک  انەلق مەرجەس   یت  واەف ەیژنێ  ل یرپرس  ەب ەڵگەف  راوان ل یکەیەوەب  وونۆک یزی  نفەت یب  ەکتەم
 ەکوردس  تان ل یم  ێرەه ەل ت  واەف ەیوەکخس  تنێر وەوەکخس  تنیە اتری  ز ەب انی  زانا یت  ێکیە یخ  دانیەباس  تی ەمەبەب

 .چوو ەوێرەب رێولەه یشار
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 یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یرشتەرپەسەب انیزانا یتێکیە یاڵبا یکێشاند 2022ی5ی23 رۆژی

 یکۆرەس یو د. حسن موفت کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج الەم ستاۆمام زێرەب یرەاویو  انیزانا یتێکیە
 یتەزارەو یردانەس تواەف یاڵبا ینەنجومەو ئ یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کەیەژمار تواوەف یاڵبا ینەنجومەئ
 یو کاروبار وقافەئ یزرەسادق و وانید. پشت زێرەب نیەال ەل ەویەرمەگەکردو ب انینییئا یو کاروبار وقافەئ

 .کران یشوازێپ تەزارەو یوانید یستاف ژکاروێو راو یگشت یرەبەوێرەو ب نییئا

 

 . ةنبةشب ) ة وا( ب( www.zanayan.orgكة وانال ب  بينينى كةق  ناوةد  ب  ة وا ان لةدكانب مالاثةد ى )
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 د. عبدهللا ،ینیئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانید.پشت زێرەب یبوونەئاماد ە، ب2022ی6ی20 رۆژی

د.  ت،ەزارەو یکاریبر ولودەم نیندێکوردستان و ز یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیمال و
 ندەو چ تەزارەو یرپرسانەو ب یمیکادەئ یسانەک یشدارەب توا،ەف یاڵبا ینەنجومەئ یکۆرەس یموفت نەسەح

 .چوو ەوێرەب تەزارەو یوانید ەل کیەوەبوونۆک ،ینییئا یکیەستاۆمام

 

 الەم استۆو مام انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یبوونەئاماد ەب 2022ی11ی1 رۆژی

وسا م دیس ستاۆو مام یتیەرکرداەو س یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ ەل کێشەو ب کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج
 ەل یرەبوروەد روێولەه یزگاێپار یسنوور ینییئا یانیستاۆمام ەل رچاوەب یکەیەژمار روێولەه یلق یرپرسەب

 یرکردنەسەچار ەل تواەف یلۆ)ر یشانیناون ەب تەبیتا یکێڵێپان ان،یزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یگاەبار ۆڵیه
 چوو. ەوێرەدادگا( ب یو داتاکان ەیکەموارەو ه یزانێخ یژیتوندوت یاسای ێیو تاوتو کانیەکۆناک

 ەب دانخیەاو ب کانیەتیەەاڵمۆک ەگرفت یرکردنەسەچار ەل تواەف یکانڵەوەه یرچاوخستنەب یئامانج ەب ەکێڵەپان
 زیزع زادرێ)پ.د. ش زانێرەب ەل کیە رەه ۆب ەبوو، ک كانییەو زانست ەیینووکەگرنگ و ه ەتەباب وەوەنیژێتو
 .بوو کخراێ( رلتورەو ک یناسۆمر ۆڕیپسپ روەژێتو یلەع نیمەئ ۆد.ئاس وۆزانک یستاۆمام مانێسل
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 هةلَويَستة ئاييينء نةتةوةييء ثيشةييةكانبةياننامةء يةكيَيت زانايانء 

 یەشۆستخەد ەیگێج وەستیوێپ یشۆشفرەل یباند یرکردنیستگەد وەوانەش ەیانی یداخستن **

 ر،ێولەه یزگاێپار یارڕیب ەب شیو ئاسا سیلۆپ یکانەزێرابردوو ه ەیژۆر ندەچ وەل
 ەداخست، ک یشەوانەش یکەیەانی ندەکردو چ ریستگەد انیشۆشفرەل ەیورەگ یکێباند

و  یتیەەاڵمۆک ەیرازیش یواندنێش یرووەل ەیەه ەگەڵمۆک رەسەل انەیورەگ یترسەم
 ینەسەر یوشتەو ر تیرەن یکدانێو ت کانیەخالقەئ هاەسنوورو ب ەیوەشاندنەوەڵه

 یماەبن ەیوانەچێپ وەوەتێناگر کیە کێوتنەشکێپ هاوەب چیه ەڵگەل ەو ،یوارەکورد
 .ەسالمیئ یزۆریپ ینییئا یساکانێو ر ییاسای

 مەو ئ کاتەد شیو ئاسا سیلۆپ یکانەزێه ەل یشۆستخەد انیزانا یتێکیە ەوەنگۆس وەل
و  ستێوەڵه ەویەالەو ب تێنێنرخەد رزەب رێولەه یزگاێو پار تەحکوم ەیارڕیب

 ەوەروو وەل انیزانا یتێکیە ەچونک ،ەنیزانێپ ێیج وەو دروست ستیوێپ یکێنگاوەه
 چیهەب ێویەنا وەیەگەڵمۆک یهاەبو  وشتەو ر تیرەن یشۆرەپ وەداو ۆیخ ڵیوەه
 ت،ێب وامەردەب نگاوانەەه ڵوەه وەل تەحکوم ەاریخواز ۆیەب ت،ێچب کێت کەیەوێش

 ەیرازیش وەگەڵمۆک ۆب انیترسەم ەیانانی کەس و و نێشو وەئ مووەه ەیوەئ ۆب
 .رەب ەتێبگر انیرەرامبەبەل ستیوێپ یکارێدابخات و ر ەیەه یتیەەاڵمۆک

 کوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە
 2022ی1ی15

 
 کاتەد یالنەیگ یعبدالقادر خێش ەکردن ب یتیەسوکا ەیدانیئ انیاناز یتێکیە** 

 تێوەکەردەد داێیت ەک کان،یەعالمیئ زگاەد وێنەل ینگەد یکەیەگرت ەیوەوبووناڵب یدوا
 اویشەن وەستیناشا ەیوت دایکانەقس ەل یراقیع یسوون یقفەو یوانید یگشت یکێرەبەوێرەب
 یسالمیئ یمەو عال ندارانید ۆڕیک وێن یارید یلمبویو س یقادر یتەقیرەت یرەراب رەرامبەب

 .کاتەد یالنەیگ یبولقادرەع خێش یرحومەم
 ەستێوەڵو ه ڵوەه وەئ یکردنەدانیئ یاێڕکوردستان و یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە ەل ەمێئ
 ییاسای ەیگێر یرەبەو گرتن دواداچوونەب ەل یسوونن یقفەو یوانید ەک نینیبەد یوا ،ەاویشەن
 ەچونک ستن،ەدەڵه انۆیخ ییاسایو  ییئاسا یرکەئەب نیاینڵو د یتێاریرپرسەب مەردەب ەتخاەد
 یخۆد ۆب یخراپ ەیوەناکات و کاردان کیەیەزەق چیهەب تەخزم ەنگاوانەه ەرۆج مەئ
و  یوێپش ەیوەنان یەیما ەتێبەکات د مانەهەل ت،ێبەد ەگەڵمۆک یو واقع کانەکهاتێپ یکیکنزێل

و  راقیکوردستان و ع یمانانڵموس یستەه ینداربوونیو بر یتیەەاڵمۆک یئاشت یقانڵەش
 .ەراقیع یستوورەد اساوی ەیوانەچێپ

 کوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە
  2022ی2ی4

 
 کاتەد مانانڵو موس سالمیئ یکانییەزۆریپ ەکردن ب یتیەسوکا ەیدانیئ انیزانا یتێکیە** 

 یدواەب یرۆز ەیوەکردو کاردان سالمیئ یکانییەزۆریپ ەب یتیەسوکا کێندەرمەهون یۆییدڤی یکەیەرتگ ەرابردوو ل یژۆر ندەچەل ەیوەئ یدوا
 :یتەیەکەقەد ەوەخوار ەیمەئ کات،ەد ەانیتیەسوکا وەئ ەیدانیئ انیزانا یتێکیە نا،ێه داۆیخ

 سالمیئ یکانییەزۆریپ رەرامبەب یکیەسوکا یۆییدڤی یکەیەگرت ەل تەاڵژهۆر یکوردستان یارسانی یکێندەرمەرابردوو هون ەیماو ەل
 ەرۆج مەئ یەاو مانێپ و نەیکەد ەانیتیەسوکا وەئ ەیدانیئ ەوەانیزانا یتێکیە ەل ەمێکرد، ئ نداریبر یمانانڵموس یستەه ەوۆیەهەب وەوەوکرداڵب

 ریب نۆچ ەازادئ ۆیخ ۆب کەڵخ ،ەیەه مانانڵموس ەل بوردنێل یداوا ەب یستیوێو پ انیژەوەکێو پ یتیەەاڵمۆک یئاشت یکدانێت ۆب ەکڵێوەه ەکاران
 یشتو ئا تێبچ رباەل ەەیه ەیانیژەوەکێپ وەئ تێبدر ەوەب ەگێر ێبکات و، ناکر سالمیئ ینییئا ەب یتیەسوکا ەیوەل یەئازاد ن مەاڵب ،ەوەکاتەد
 یرکاۆه ەتۆب ەک ،یەاکردبو ەیفتارانەر ەرۆج وەئ ەیدانیئ انداەیکەاننامەیبەل ندانەرمەهون یکایندەس نیبوو وانەڕچاو ت،ێندرێوێشب ەگەڵمۆک

 ستیوێپ یرکەئ ەب نگەد ەتێب ەتانڵەحا وەو ل تێنیبب ۆیخ ۆڵیر یەگشت یداواکار یرکەکات ئ مانەهەل مانان،ڵموس یستەه ینداربوونیبر
 .تێبستەڵه
 ەپاو یشار تەبیتاەب تەاڵژهۆر یکوردستان یانیزانا یرزەب یستێوەڵه یو سوپاس یشۆستخەد نیزانەد یستیوێپ ەب داەیەوێچوارچ وەل رەه

 ەل شاوێک انیوونبو ماندوو  نجەر ،ەخوازراوەن ەروداو مەئ یمهاتووەرهەب یخۆد ەیوەدامرکاندن ناوێپ ەل وەمانیکەح یامەیپ ەب ەک ن،ەیبک
 .رگرتەو انیستیوەڵه ستیوێپ یئاست

 
 کوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە

 2022ی2ی11
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 ەوەکاتەد واڵب کێامەیپ عراجیم سراویئ یادڵیسا ەینۆب ەب انیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم** 

 بانەهریم وەورەگ یخوا یناوەب

 .1اإلسراء: ا إِنَّەُ ُهَو السَِّمیُع اْلبَِصیُر(یَاتِنَآَ لَەُ ِلنُِریَەُ ِمْن اَرْكنَا َحوْ )ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْیالا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَ 

 یاێ  ڕ( وتێ  ب رەس  ەل یخ  وا یالمە)درودو س   رمانەروەس   یرەم  بەغێپ ڕۆییوەش   یادڵیس  ا ،یچۆک  ۱٤٤3 یب  ەجەر ی۲۷ ەیوەه  اتن ەینۆب   ەب

 ەادی   وەئ یکانەرس  ەوات  او د ەل ەوەرام  ان و وردب  وون ەب نیاری  و خواز نەی  کەد مانانڵموس   ەل ییزب  اۆریپ روون،ەد ەیوەو ئ  ارامبوون یش  ۆخڵد
 .ەویەکا ەنینێب -تێب ێل یخوا یدرود – رەمبەغێپ یتەو سونن سالمیئ یبازێر ەب یندەو پاب مانیئ یزێرەپ ەل ەتاز یکێرمانەخ ،ەزنەم

 ێان و لرام ەب یستیوێپ ەک ،ەبوو ەورەگ یکەیەزیموعج وەنێو مەک یکێ( رووداوتێب رەسەل یخوا ی)درود رەمبەغێپ ڕۆییوەش نیزانەد کەو 
 (تێ ب رەس ەل یخ وا ی)درودرەم بەغێپ یقامەم ویەپا یپتر ینیناس ەب شتنەیگ ۆب یخواناس یگاێر یبوارانێر ۆب ەکەیەستگێو ،ەیەه وهەوردبوون

 ەیورەگ یکەەیسەدرەکات م مانەهەل ،ەستەداڵبا یخوا یتەاڵستەد یرەنێلمەس ەیوەئ یاێڕو رمانەروەس یەیمانیئ ەشتەگ وەئ یکانەامەیپ وەوان
 ینانێس تهەدەو ب م انیئ ەیش ەگ ن اوێپەل م ووانەه ەک س تاێئ یژگ ارۆر ۆب تەبیتاەب ،ەروونەد ینانەڵه وەردەروەو پ رگرتنەو ندەو پ یژگارۆئام

 یال ۆب ەحۆر یعراجیم ەب ستمانیوێنادروست، پ یفتارەکردارو ر وەڵەپ وەڵەه ەیوەو راستکردن یروونەد یپاک ەل ەوەکبوونیو نز یرەوەختەب
 .وامانەشێپ یتەو سونن تەعیرەش یوکردنەیڕەپ ێیرەل هانیج یردگارەروەپ

 کوردستان. یمانانڵموس ۆب رێخ یەیما ەکاتیب نیداواکار ەورەگ یخواەو ل نەیکەد زۆریپ ەدارۆشک رزوەب ەادی مەتر ئ یکێجار

 کوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە

 2022ی2ی27

 

 

 ەوەکاتەد واڵب کەیەاننامەیب ەکراو کانەزێرەب ەڵەهاو رەرامبەب ەیانیتیەسوکا وەئ رەسەل انیزانا یتێک** یە

 یدرود) رەمبەغێپ یکانەزێرەب ەڵەهاو رەرامبەب یتیەسوکا کێسەک داێیت ەک ،ەوەتۆب واڵب کانیەتیەەاڵمۆک ۆڕەت ەل یەینگەد ەمارۆت وەئ رەمبەهەل
 ینییئا ینایزانا یتێکیە کات،ەد سالمیئ یانیو زانا رانەاوی ویەموعاو یتەزرەح رەرامبەب اویشەن ەیقس رویشهەو ت کاتە( دتێب رەسەل یخوا

 :یتەیەکەقەد ەوەخوار ەیمەئ ،ەوەکاتەد واڵب کەیەاننامەیکوردستان ب یسالمیئ

 بانەهریم وەورەگ یخوا یناوەب

  (.137إِنََّما ُهْم فِي ِشقَاٍق..( )سورة البقرة:)فَإِْن آََمنُوا بِِمثِْل َما آََمْنتُْم بِِە فَقَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَ 

 ینگەد یکێمارۆت یستیبێرابردوو گو ەیژۆر ندەچ وەل ەوەداخەب
و  یتیەسوکا یقادر یتەقیرەت وێن یارید یکێسەک داێیت ەک ن،یبوو

 رەمبەغێپ یکانەزێرەب ەڵەهاو رەرامبەب اویشەن ەیقس رویشهەت
 رانەگین یموومانەه ەیوەئ یاێڕو کات،ە( دتێب ێل یخوا ی)درود

 ەوەکوردستان ل یمانانڵسو مو کەڵخ ەک نیاینڵد وەکردوو
بکات،  ێت انیرەگیکار خوازراوەن ەیرنامەب فتاروەر ارترنیشۆه
و  سالمیئ یکانەپیپرنس ەیوانەچێپ ەفتارانەر ەرۆج مەکات ئ مانەهەل
 یتیرەکوردستان و ن یمێرەو ه راقیع یکانەرکارەب اسای

 لیقاب کانەزێرەب ەڵەهاو یزێر وەگێپ ەیوەئ رەبەل ،ەیەمانانڵموس
 ،یەمانیو ئ یرعەش یکێواجب انیزگرتنێو ر نین اویشەن ەیقس وەتانەب
 وەل یزگارێپار مووانەه نەیوەئ ەڕێیکوردستان چاو ەل ەمێئ
 یکێژووێم دروەو ق یو جوان یندەتمەبیتاەک ن،ەیبک ەانیژەوەکێپ

و  نییئا یناوەب کێسانەک کەن ،ەویخشەکوردستان ب ەب ەیوشاوەدر
 یتیەو سوکا نەبک نداریبر مانانڵموس یستەناروون ه ینداێجەئ ەب
 .نڕرببەد رانەاوی رەرامبەب

 کەڵو خخوا ەل وردنبێل یاداو ەسەک مەئ نیزانەد یستیوێپ ەکات ب مانەهەل ن،ەیکەد ەاوانیشەن ەفتارەر وەکرد ەرۆج مەئ ەیدانیئ کداێکات ەل ەمێئ
 ورەب ەتێبگر ستیوێپ یکارێو ر نگەد ەتێب ەانیتیەسوکا ەرۆج مەل یەگشت یداواکار یرکەئ ەوەنەیکەد یدووپات شەوەئ ەڵگەبکات، ل

 .ەدارانیترسەم ەنگاوەه ەرۆج مەل تێب زراوێپار مانکوردستان

 کوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە
 هـ1443 یعبانەش ی22

 م2022ی3ی25
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 ەوەکاتەد واڵب ییزباۆریپ یکێامەیپ انیزانا یتێکیە زانەمەر یزۆریپ یمانگ ەیوەهاتن ەینۆب ەب** 

ِحیمِ  بِْسمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َّللاَّ
یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّ   ۱٨۳قُوَن(( البقرة: ))یَا أَیَُّها الَِّذیَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم الص ِ

م رجەسە یئاراستە مانۆخ ییزباۆریپ ڵدبە ڕپ ز،ۆریپ یزانمەره یرێخ ڕپ یمانگ یوههاتنە ینەۆب بە
 .نیكەده یتبەیتا كوردستان بە یكڵخە ویگشتبە مانانڵموس
 وەوەو پاکبوون ەییبوردێو نزاو ل یرستەخواپ ۆب ەتەبیو تا نێڕیز یکێتەرفەد زانەمەر یزۆریپ یمانگ

 ەوشتەر واوەت یپکۆتر ویمانیئ یتززهلە بە شتنیگە ەو ،ەچاک روێخ ینگاوەکارو ه ینجامدانەئ
 .داگەڵمەۆناو كلە كانەینییئا دروشمە یبوونستەرجەو بە یروونەد ەییو ئاسوود کانەرزەب

 یستەو د نیبگر ەمانگ وەل زێر ەوۆییەمر یستەه وەانیبرا یانیگەب مووانەه ەستیوێگرنگ و پ وا
و  ەییبوردێو ل نەیبک ژێدر ژارانەه ۆب چوونەهاناوەو ب یو کارئاسان یكەمۆک و یهاوکار

 .نەیبد ێپ خیەبا اتریز ەییخشندەب
 یرێچاو بگرن و چاود رەبەل ەمانگ مەئ یزێو ر یندەتمەبیتا ندارەوەیپ ینیەو ال تەحکوم نیخوازەد

 ن،ەبک کەڵخ یرانەو گوز خۆد یچاوەر شیکانەو برا بازرگان و دوکاندار تێبکر کاناڵکا یگرانبوون
 .تێبکر غاللیستیئ زانەمەر یمانگ وڕبازا کانیەنەمەو خوارد لەو پ لەک واڵکا یگرانکردن ەب کەن

 تکردن،ەو تاع یندارید یستو هەتاوان لە وهو پاكبوونەخوا یندزامەره بە شتنیگە ناوێپلە ەگرنگ
 نیداب زۆریپ یقورئان یمانگ یتەو خزم یشوازێپ ەل ەوەخالسیو ئ تیەنەو، ب نەیبک دانەئاو کانمانڵەما

 .نیبخواز ەروەگ یخواەو ل یتەالمەس روێخ یو نزا
 روێخ یەیما تەێزان ببمەره یمانگ نیواردهێئوم و،نیكەده نانێژخوێو نو ینییئا یانیستاۆمام یتەبیتاەو ب كەیگشت اللە ییزباۆریتر پ یكێجار

 .  یتبەیتاكورد بە یلگە ویگشتبە مانانڵموس یاڕكێت ۆب یشۆخ
 

 کوردستات یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە
 م۲٠۲۲ یـــــــسانین ی۱

 هـ۱٤٤۳ یعبانەش ی۲٩
 

  کاتەد داوانێو خوا پ رخوازانێخ ەیئاراست کیەداوا انیزانا یتێک** یە

 بانەهریم وەورەگ یخوا یناوەب

ى َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإِلثِْم ))َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبر ِ َوالتَّْقوَ 

 2َواْلعُْدَواِن(( المائدة:

 زان،ەمەر یزۆریپ یمانگ ەیوەهاتن ەڵگەل ەناڵسا
 مانانڵو موس یگشتەب یکورد ەیگەڵمۆک یتیرەن
 ەیوەنیشەب روێو خ یهاوکار یانیگ ،یەوا یتەبیتاەب

 یکیەمایس ەنەکەد ینیریو خواردن و ش یکەمۆک
خواو  یندەزامەر یتیەنەبو  یتیەەاڵمۆک یجوان

 .نەدەد نجامەئ ەکار مەئ ینییئا یرکەئ یاندنەیگێجەب

 ۆب رمانۆز یشۆستخەد انیزانا یتێکیە ەل ەمێئ
 داوانێخواپ رخوازوێخ یتیەساەک زگاوەد مەرجەس
و  یرخوازێخ ەنگاوەکارو ه مەئ رەرامبەبەل ەیەه
 .نەکەد یشەشکێپ یەینسانیو ئ یمانیئ

 ەداوا ل نیزانەد یتسیوێپ ەب ەوەشەرێل رەه
و  کاتەز ەب ن،ەیبک رخوازانێخ دارویەرماەس

 ێو ب وانانەوجەن ەیخان انیکانەنیخشەب
 انیکردن یکەمۆک ەک ن،ەکەن ادی ەل رشتانەرپەس
 مانەهەل و،ەیەورەگ ۆییمر یکێکار وەرێخ رۆز

 کاتەز ەدروست سالمیئ یتەعیرەش ێیپەکات ب
 وەب رشتان،ەرپەس ێو ب وانانەوجەن ەب تێبدر

 .تێبکر رجەخ انۆیخ یخود ەل ەیرجەم

 کوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە

 ۲٠۲۲ی٤ی5
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 کاتەد مانانڵموس ەیئاراست ییزباۆریپ یکێامەیپ انیزانا یتێکیە زانەمەر یزۆریپ یژنەج ەینۆب ەب** 

 بانەهریم ەیخشندەب یخوا یناوەب

ِ َجِمیعاا َوالَ  ِ َعلَْیُكْم( آل عمران:  )َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ تَفَرَّ
103. 

 یکییەزباۆریپ ەوەمانڵد یناخەل زان،ەمەر یزۆریپ یژنەج ەیوەهاتن ەینۆب ەب
 ن،ەیکەد       زیئاز یانیو کوردستان مانانڵموس مەرجەس ەیئاراست رمەگ
 یکیەال وومەه یرستەو خواپ ژووۆو ر تەتاع نیداواکار ەورەگ یخواەل
و  هانیج یالنەگ ۆب یشۆخ روێخ یەیما ەبکات ەژنەج مەو ئ ێکردب ڵبوەق
 یواوەت یتەبیتا یسوپاس ەوەشەرێل رە. هیتەبیتا ەکوردمان ب یلەگ

 انەیورەگ یکێتەخزم ەبوردوانۆخەل ەمانگ مەل ەک ن،ەیکەد ینییئا یانیستاۆمام
و دام و  انانمڵموس مەرجەس ۆب رمانۆز ینیزانێپ هاەروەکرد، ه شەشکێپ
 شیرۆز یشۆستخەد ەو ،ەمانگ مەئ یزۆریپ ەل زگرتنێر ۆب کانیەحکوم زگاەد
 یکێتەخزم دانیتەارمیو  کەمۆک ەب ەک کان،ییەرێخ زگاەو د رخوازانێخ ۆب

 کرد. شەشکێپ انیرۆز

 مانەهەل سالمدا،یئەل یەرستەخواپ ڵیشحاۆخ یکێدروشم ەیوەئ ییاێڕو ژنەج
 یتیەاۆڤمر ەیوەبوونێنو یماێو ه یو ئارام ەییبوردێو ل یئاشت یمبولیکات س

کارو  ینجامدانەئ رەسەل ەو پاداشت زگرتنێر ،یەتیەەاڵمۆک یریقامگەو س
 .یرستەخواپ روێخ ەیوەکرد

 یواوەتەکوردستان داوا ل ەل ینییئا یانیزانا مەرجەس یناوەب ەوەشەرێل رەه
و  یکیکنزێل ینێوەه ەنەبک یشتمانین یژیو سترات شەهاوب ڵیو خا ننێبه یەاسیس ەستووەقبەچ ەخۆد مەئ ەب ییتاۆک ن،ەیکەد کانیەاسیس ەنیەال
 ،ەدراو ناوێپەل یو قوربان نێخو کیەایرەد وەناغۆق مەئ ەتۆشتەیگەن ەنتەوەه ەکوردستان ب نیزانەد مووانەه ەچونک ر،ەسەچار ەیوەنیزۆد
 ییەندەوەرژەب کانیەاسیس ەنیەال ەزوو یرچەه نیاریخواز ۆیەب ن،ەیبک نکایەشتمانیو ن ەییوەتەن هاەب ەل یزگارێپار ەکمانیەال مووەه یرکەئ

 ییباەو ت کگرتنیە ەل وتنەرکەو س زبوونێهەب ەوییەاینڵدەب ،یشتمانین ییواەئاشت یتەرفەد ەنەبک ەژنەج مەو ئ نێبن ەالوەو کانیەو حزب یتەبیتا
 رەسەکار ل ترڕچ یکەیەوێش ەب نەیکەد مێرەه یتەحکوم ەداوا ل ەوەنگۆس وەل ،یەدا یرەروەدادپ یرپاکردنەکوردو ب ڵیما وێن یریقامگەو س

 زێر نەیکەد ێدراوس یتاناڵو ەداواش ل کەروەه ت،ێبەه انیتاڵهاو یگوزار یباشکردنەل یاتریز ەیوەنگدانەر ەبکات، ک یچاکساز ەیژۆپر
 .  انۆیخ یاسیس ینداێجەئ ەیوەو ساغکردن ێملمالن یپانۆڕەگ ەنەکەبگرن و کوردستان ن مێرەه یرەروەسنورو س ەل

 .تێکرد ب ڵبوەق مووانەهەل یزانەمەر یمانگ ەورەگ یو خوا نەیکەد کیەمووالەه ەئاراست مانۆخ ییزباۆریتر پ یکێجار

 نکوردستا یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە
 2022ی5ی1

 
 

 ەوەزۆریپ یقوربان یژنەج ەوەنهات ەینۆب ەکوردستان ب یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە ییزباۆریپ یامەیپ** 

ِحیمِ  بِْسمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َّللاَّ

ِ فَإِنََّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب( ْم َشعَائَِر َّللاَّ  )ذَِلَك َوَمْن یُعَظ ِ

 ەل ن،ەیکەد یتەبیتاەكوردستان ب ویگشت ەب هانیج یمانانڵموس یواوەت ەیئاراست رمەگ یكییەزباۆریپ زۆریپ یقوربان یژنەج یهاتن ەینۆبەب
 یبوونڵقبو ویختەشبۆخ یەیما ەتێبب ەژنەج مەئ نیواداریه ن،ەیكەد زێرەب ینییئا یانیستاۆمام ەیئاراست مانۆخ یرمەگ ییزباۆریپ ەوەانیشیناو

 ویستیوەشۆخ یەوەنوبوواڵب ویادئاز ەقوربان ل یژنەج یكانەنیقەمانا راست یدەهاتن و،كانەنوویت ڵەد یئاودان و،كانەوەانڕو پاو نزا تەعتا
 ویزڵۆئا ویگرژ ینانەالوەو یناوێپ ەل كاركردنەوەكێپ ۆب نەیكخیەتواناكان  وڵوەه مووەه داەزۆریپ ەژۆر مەل ەستیوێپ كەروەه ،یتیەبرا

 .یزڕیكیە ویئاشت ویتیەبرا یپاراستن و،كانییەشۆاخن

 یکەڕەیەالپ ەیوەدانەڵو ه یشۆخ ینڕیربەو د جەح ەیزیرەف ینجامدانەئ ەل ەریعبەو ت سالمیئ یکانەورەگ ەدروشم ەل ەکێکیەقوربان  یژنەج
 ەنەیکیو ب نیوانڕب سالمیئ ەیورەگ ەدروشم مەل ەوەییەورەگ ەڕیپ وەب مووانەه ێبەد ۆیەب ،یتیەبرا وەوەو ئاشتبوون یرێخ تیەن وەتاز

 .کانەنیەکوردو ال ڵیما وێو ن ینگەماهەو ه یشتمانین یپتر ەیوەوونئاشب ەیستگێو

و دوعا وجەو، حبكات ڵقبو كمانیەال مووەه یرستەخواپ وتەتاع ەورەگ یخوا و،تێب زۆریپ كیەال مووەه ەقوربان ل یژنەج ەدووبار
 .تێرموەبف ڵقبو شمانیكانیەحاج ەیوەانڕپا

 كوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێكیە

 2022ی7ی8
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 ەوەکاتەد واڵب کێامەیکوردستان پ یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە یچۆک ڵیسا یرەس ەینۆب ەب** 

 بانهرهیم یخشندهبە یخوا یناوبە

ْنیَا َحَسنَةا َوأَلَ  ئَنَُّهْم فِي الدُّ ِ ِ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا لَنُبَو   .41ْعلَُموَن( النحل:ْكبَُر لَْو َكانُوا یَ أَ ْْلَِخَرةِ اْجُر )َوالَِّذیَن َهاَجُروا فِي َّللاَّ

كوردستان  یمانانڵو مسو یشتگ ەب هانیج یمانانڵم مسورجەسە یئاراستە رممانەگ ییزباۆری(  پ1444) یچۆک ڵیسا یرەس ەیوەهاتن ینەۆببە

 ینکردەس تەرجەو ب یندەو پاب یرستەخواپ ووهداچوونەۆخبە ۆب تێب زێهبە یكێرنەڵو پا رخانەرچەو تازه ڵیسا یدهێو ئومبە ن،یكەده یتەبیتاەب
 .یتیەاۆڤو مر یندارید یکاناڵبا هاەب

و  تیەوشارستان تەڵوده یزراندندامە ێینو یكێناغۆو ق مڵزو رزگاربوون لە یماێه وەورەگرنگ و گ یکێرووداو مانانڵموس یژوویم ەل چۆک
ك ان اوازهیج كهات ەێموو په ە یرك و م افدا ئ ەنووسراو یكێستوورده لە مجاركەەی ۆبوو، ب ییوهتەو نە ینییئا یانیژوهكەێستوورو پده یركردنده

و  ۆییو راس   تگ یتەی   و برا یزۆس   ڵو د یرەروەدادپ یمار بن   ەس   ەب   وو لە كەی   گاڵمەۆك یزران   دندامە یمان كات   دا بناغ   ەه   ە ل   ە كران،یاری   د
 .ینگماهەهە

پشت  ەب وکەڵب ن،یب دێو نائوم نیشبەکات ر چیه ێناب ەک ت،ەڵێد ێپ مانەوەئ وتنەرکەس یدێئوم وەوەسانەڵه یزنەم یکەیەقوتابخان کەو چۆک
و  ینسانیو ئ ینمایئ یو واتاکان نەیبک ەستەوەڵه ەگرنگ و،ەکینز وتنەرکەس ەڵیشخەم ەشیمەه کانەستیوێپ ەکارێر یرەبەگرتن خواوەب ستەب
 نڕۆیب کانەزرەب ەتوشەر هاوەو ب یستۆدۆڤو مر یو چاک یپاک یهانیج وەرەب ەوەگوناهو تاوان یلکاوەز ەل ەو ن،ەیبک ەستەرجەاتر بیز حسانیئ

 .نێینب نگاوەه یرستەو خواپ ینداریو د یتێسەک یادیبون روێخ یوتەسکەو د ەییبوردێل یستەهەو ب تێب یتیەاۆڤمر یمەخ ممانەو خ
 وەوەتەو ن انیک ناوێپەل  یتێاریرپرسەب یستەو ه یشتمانین یتیەحۆر ەب وەزانۆسڵد یانیگ ەب نەیکەد کانیەکوردستان ەنیەال ەکات داوا ل مانەهەل
 .نەبک انیتاڵهاو یتەو زیاترو باشتر خزم ژنێبهاو ەییو کرد یجدد ینگاوەه یگشت یندەوەرژەب

  .تێب مووانەه یوانیپشت ەورەگ یخوا نەیکەد زۆریپ کیەال مووەهەل ەندەمۆشک ەادی مەتر ئ یکێجار
 کوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە

 2022ی7ی29

 کوردستان -رێولەه

 

  وهەیزراندندامە یەڵسا 52 ینەۆب كوردستان بە یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێكەی یاننامەیبە **
 

 بانهرهیم یخشندهبە یخوا یناوبە
 ِ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ ِ َجِمیعاا َواَل تَفَرَّ ))َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

 .103ل عمران:َعلَْیُكْم(( آ

 ینییئا یانیزانا یتێکیە یزراندنەدام یادڵیسا ەیوەهاتن ینەۆببە
و  تەخزم ڵسا 52 یمۆم یکردنەڵکوردستان و ه یسالمیئ

 یلەگ یرم ئاراستەگە یكەییزباۆریپ ،ەییشیو پ ینییئا یدانەیمەل
 .نیكەده ینییئا یزڕێبە یانیزانا یواوکوردو تە

 یوهرهكەۆك یترچە كە انیزانا یتێکیە ۆب ەیورهگە یكەیشاناز
 یگەێپ ویرگەیو كار ۆڵر ینەخاو ستاداێئ یخۆد ەل و،ەانیزانا

 یبازێر وسالمیئ یامیپە یتکردنخزمەلە ەشیوامردهبە و،ەتەبیتا
 یاندنەیو گ یرروهشتمانپەین ویتەیكوردا یستەو ه یندارید
 .انیژەوەکێو پ یستۆدۆڤو مر ییواەو ئاشت یوڕەانیم یامەیپ
ل هەلە 21/9/1970 لە ییشەیپ یكێكخراوێك روه انیزانا یتێكەی

 یواره یزۆو د سالمیئ یتخزمە ناوێپ و لە تبەیتا یكێرجو مە
 یورەدەل انەیوەکردنۆو ک ینییئا یانیزانا یتو خزمە مانەکەلگە
 یاڵئا رێژلە ،یتەیكاەڵبا یەڵاڵگە یچكەۆشار لە کخراوداێر کیە

 ۆیوخراستە یرشترپەو سەر راسپاردهسەلە وكوردستان 
 .ەزراودامە یبارزان یفاال مستەمە ییوهتەنە یركردهسە

تا  کداێکاتەل ،ەوەنەیکەد ەادی مەئ ڵیەشحاۆو خ یشاناز ەیگێج
و  نیبستەڵه مانۆخ یرکەئ ەب ەومانیتوان رۆز یکەیەندازەئ

 ینییئا یزێرەب یانیزانا ەیکەکیە ۆڵیر ،ید ەنینێب کانمانەئامانج
 ەک ن،ەیکەد انیو ماندووبوون رکەئ یو سوپاس نینێنرخەد رزەب

و رهبە وەگەڵمۆک یکردنەاستئار لە بووههە انیگرنگ ۆڵیر
 ینیەال ەل ختەج ەوەرێل ۆیەب كان،ەیشتمانیو ن ییوهتەنە نگاوههە وستێوڵهە یپشتڵپا ویتەیاڵمەۆك یاریشۆه وانیزانا یتێكەی یشبردنێپ
و  ینییئا هاەسنوورو ب وەدیقەو ع نییئا یپاراستن ەل  رەب ەتەداو انیشان یەیتێاریرپرسەب مەبن ل انیزانا یپشتڵپا ەک ،ەوەنەیکەد داریندەوەیپ

 .مێرەهەل یندارید یوشەو ر یکورد ەیگەڵمۆک یکانیەخالقەو ئ یتیەەاڵمۆک
و  ینییئا یانیازان یتەخزمەو ل نیبەد وامەردەب کانیەشتمانیو ن ەییشیو پ ینییئا ەئامانج ناوێپ ەل نینەگەدیتر را یکێجار داەڕەگەوڵسا مەل

 .نیبەد انیزانا یکانەو ماف ەییشیپ یو کار انیزانا ەورەگ یبازێو ر سالمیئ ینییئا یکاریکۆداک ن،ەیناک ڵس یکورد ەیگەڵمۆک
 یخوا ن،یخوازەكوردو كوردستان د ۆب یتەیو برا یئاشت لە ڕو پشبا یكەیندهییئا یوایو، ه نیكەهد زۆریپ كەیموو الهە لە ادهیم ئە دووباره

 .رێخ ینگاوەکاروه ۆو ب تێب مووانەه یوانیپشت ەورەگ
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 یاسااااااای ەازیشاااااانێپ ەب تەبارەساااااا انیاااااازانا یتااااااێکیە ** پەیااااااامی
 یماااێرەه ەل تەو ئاااافر زانێاااخ یژیاااتونااادو ت ەیوەاربووننگاااەرەب

 کوردستان

 زانێخ یژیتوندوت ەیوەنگاربوونەرەب یاسای ەژۆپر یکردنەشەنگەگ یدوا
 ێل یخراپ ەیوەنگدانەد وەوتەکێکوردستان، ل یمانەرلەپ ەل تەو ئافر

و  یتێاریرپرسەب یستەه ەیروانگەل  انیزانا یتێکیە ەل ەمێئ ،ەوەوتەک
 .ەوتووەک ەاساکی ەژۆپر ەچاومان ب مانۆخ یەیشیپ یرکەئ

 مەئ ەک ،ەوتووەرکەد مانۆب دواداچوونەو ب نگاندنەسەڵه وەوەندنێخو یدوا
 ەیوانەچێو پ ێناگونج سالمیئ یتەعیرەش یماکانەبن ەڵگەل یەاسای ەژۆپر

 یرەگەئ ویەتیەەاڵمۆک یو ئاشت یکورد ەیگەڵمۆک یو واقع تیرەن
 نیداواکار ەوەنگۆس مەل ،ەیەه زانێخ ەیرازیش رەس ۆب یخراپ ەیوتەکێل
 یکلتور و واقع ەب گونجاوەو ن یناواقع ەیژۆکوردستان پر یمانەرلەپ ەل

 ەچونک دات،ەن یکردن اسای ەب ڵیوەکارو  ه ەیرنامەب ەخاتەن مانەکەتەللیم
 کەن ەیەگەڵمۆو ک انیتاڵهاو یندەوەرژەو ب تەخزم ۆب اسای یرکردنەد

 .ەشیئار یکردن اتریز

 نکوردستا یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە

 ۲٠۲۲ی٩ی۲۳

 

 (تێر بسەلە یخوا ی)درودرمبەغەێپ یكبوونیدالە ەڕیگەوڵسا ینەۆب بە انیزانا یتێكەی یاننامەیبە **

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ بَعََث فِیِهْم َرُسوالا   ِمْن أَْنفُِسِهْم یَتْلُو )لَقَْد َمنَّ َّللاَّ
یِهْم َویُعَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل  َعلَْیِهْم آَیَاتِِە َویَُزك ِ

 164لَِفي َضاَلٍل ُمبِیٍن( سورة آل عمران:

 یدارۆشک هاوەب ڕپ یادیولوودو مە یمانگ یوههاتنە ەینۆبەب
 ڵدەب ڕ(، پتێب رەسەل یخوا یدرود) رمانەمبەغێپ یکبوونیداەل
 ویگشتبە مانانڵم موسرجەسە یئاراستە مانۆخ یرمگە ییزباۆریپ

 ۆب شیواڵزاران درودو سهە ن،یكەده یتبەیتا بە انیكوردستان
 كە ن،یرێن( دهتێر بسەلە یخوا ی)درودرمبەغەێپ یپاك یانیگ

 یکێرخانەچرەو و هانیموو جهە ۆت بحمەره یەیما بووه
 .یتیەاۆڤمر ۆب ییژووێم ەیورەگ
( تێب ێل یخوا ی)درود رەمبەغێپ یکبوونیداەل یژۆر
 شەمەئ مان،ڵموس یكورد یلگە یال ەیەه ۆیخ یندەتمەبیتا
 ەزات وەئ ەیگێو پ یندەو پاب یفادارەو و یستیوەشۆخ ەیشانین
 ڵگەلە نەاڵسا شۆیەکورددا، ب یتەللیم ناوەل داتەد شانیپ

و  میراسەمبە ،وهشەۆخر وشۆجبە كڵخە م مانگەئە یهوهاتنە
 روێخ ینجامدانەو ئ واتەڵو سەولودمە یوهندنەێو خونگئاهە

 .نەکەد ەادی مەئ یشوازێپ ینیریش ەیوەنیخشەب
 ڕپ یژووێو مزموونو ئە انیژ ەل رگرتنەو سوود و رامانێت ەب

 ەگرنگ(، تێب رەسەل یخوا ی)درود رەمبەغێپ یتەکمیح
 ینسانیو ئ یسالمیئ یكێركك ئەوه ووهنەیبدهڵهە ێنو یكەیهڕالپە

 یخوا ی)درود رمبەغەێپ یكانشتەیرمافە یكردن ێجبەێج ڵیوەه
 یوتسوكەڵهە لە یكانرزهبە وشتەره ئاكاروو،  نی( بدهتێر بسەلە

و  یوڕەانیم یامەیپ وییبوردهێل و،وهنەیبكەیش كڵخە ۆب و زاتەئە یكانامەیپە اتریز یدروست و زانست یشتنەیگێت ەب ن،یبكە ستەرجەبە مانۆخ
و  کۆالیو د یچاکساز یماەکات بن مانەهەل ن،یبده هانیو ج یتیەاۆڤمر یشانی( پتێر بسەلە یخوا ی)درود رمبەغەێپ وسالمیئ ییخشندهبە

 .نەیبد ێپ ەرەپ اتریز ییباەو ت یتیەابر یانیو گ انیژەوەکێپ یو ئاشت یرەروەدادپ
رز بە ادهیم تر ئە یكێارج ،ەییوەتەن یتەو خزم یگشت یندەوەرژەب ناوێپەل کتریە ێیمالنەل ستەد یترەچ ەنەبک ەادی مەئ مووانەه نیواردهیئوم

 و یتیەاۆڤمر گشت ۆب رێخ یەیما كاتەیب ورهگە و،نیكەده یتبەیتابە ینییئا یانیزانا ویگشتبە مانانڵم موسرجەسەلە ییزباۆریپ ونیگرراده
 .کوردو كوردستان یتەبیتاەب

 یزینفتە یبكتەمە
 كوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێكەی

 2022ی10ی7
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زارەتای رۆڵی یەکێتی زانایان لە گەِراندنەوەی قوتابخانە ئیسالمیەکان لە وەزارەتای پەروەردەوە باۆ ساەر میالکای وە ** 
 ینییئا یکاروبارئەوقاف  و 

 یو کاروب ار وق افەئ یت ەزارەو یالک یم رەس  ۆب  ەردەروەپ یت ەزارەو ەل کانیەس المیئ ەقوتابخ ان ەیوەان دنەڕگ ۆب  ک انڵەوەه یدواەب دوا
 ێپ   ەیردەروەو پ وق  افەئ یت  ەزارەو ردووەه یزارەو یرم  انەو ف رانی  زەو ینەنج  ومەئ یتیەکاۆرەس   ین  دەزامەر ەختانەش  بۆخ ،ینییئ  ا

د. عبدهللا  زێرەب ەوەبارەل ،ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتەزارەو رەس ەوەتەاوەڕگ یرمەفەب ستاێئ کانیەسالمیئ ەقوتابخان یالکیم رچوو،ەد
 یو کاروب ار وق افەئ یت ەزارەو ردووەه ن دوەتمەبیتا یکانەژنێل ۆب رمانۆز ی: سوپاستێنەیەگەدیرا انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەم

 مەئ یک   انەنگاوەه ەویەزۆو دلس   یتێاریرپرس  ەب ەڕیپ وەب ەک ،ەیەه رانی  زەو ینەنج  ومەئ یتیەکاۆرەس   وەردەروەپ یت  ەزارەو و ینییئ  ا
 .اندەیگ نجامەئ ەب انەیگرنگ ەسۆپر

و بو ێڵه رەسەل مواەردەداو ب یرۆز یکڵێوەه ەستەبەم مەئ ۆکوردستان ب یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیەرابردوو  ەیماوەل وەناوێپ مەل
 ەنقوتابخانا مەئ ەوەوقافەئ یتەزارەو ێیرەو ل تێبگر رەس ەنگاوەه مەئ تێبتواندر ەێوەئ ۆب ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتەزرەو ەڵگەل

 ەوتابخانق یندەتمەبیتا یو پاراستن ینییئا یوشەر یدانەداریئ ەیسۆپر یواوکارەت کەو ەیوەئ ۆب ن،ێبکر یپشتڵپا و یرشتەرپەس
 .نێبدر ێپ ەرەپ اتریز ەوەرەنبیو م وتەمزگ ەب ەستیشا یسانەک ژوێو وتارب ینییئا یکادر یو دروستکردن کانیەالمسیئ
 یستەبەم ەب ۲٠۱٩ی۷ی۲۵ یژۆر یەماەبن مەئ رەسەل شتروێپ

 یکێشاند یسالمیئ یندنێخو تەبیتاەو ب کێپرس ندەچ ۆیگفتوگ
 تەزارەو یو ستاف وقافەئ یریزەو ەڵگەل انیزانا یتێکیە یاڵبا
 یبەکتەم یاڵبا یکێشاند 2019ی8ی27ێژۆر هاەروە. هەوەبونۆک

 ەل ینییئا یکاروبارو  وقافەئ ەیژنێل ستەبەم مانەه ۆب یزینفەت
 .ەوەبوونۆکوردستان ک یمانەرلەپ
 ەک دایرمەف یکێنوسراو ەل 2019ی10ی6 یژۆر یکراو یاریدەب

 یتێکیە ،ەکراو رانیزەو ینەنجومەئ یتیەکاۆرەس ەیئاراست
 ەقوتابخان ەیوەگواستن یکوردستان داوا یسالمیئ ینییئا یانیزانا

 یالکیم رەس ۆب ەوەردەروەپ یتەزارەو ەل کاتەد کانیەسالمیئ
 ە: کەهاتوو ەکەنوسراو ەل ،ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتەزارەو
 یرشتەرپەس یتەاڵستەد 2007 ڵیسا ی11 ەژمار یاسای ێیپ ەب

 یتەزارەو ەتەداو یسالمیئ یندنێو خو ینییئا یکانەقوتابخان یکردن
 .وقافەئ

و  وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەب 2020ی9ی8 یژۆر

 یرەبەوێرەب یبارەج ارید. د زێرەب یرەاوی ەب ینییئا یکاروبار
 ەکردو ل انیانیزانا یتێکیە یزینفەت یبەکتەم یردانەس یگشت
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 کرا. کانیەسالمیئ ەقوتابخان ەیوەگواستن یپرس مەباس ل ەویەگرنگ ەب یزینفەت یبەکتەم یندامانەئ گروێو ج کۆرەس ەڵگەل کداێشتنیدان
 الەم ستاۆمما زانێرەب یبوونەئاماد ەو ب انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەد. عبدهللا م زێرەب یرشتەرپەسەب 2021ی2ی15 یژۆر

 ەوێرەب ییاسائ ەیوەبوونۆک انیزانا یتێکیە یتیەرکرداەس ینەنجومەو ئ یزینفەت یبەکتەم یندامانەو ئ کۆرەس یگرێج یالنەیخ اللەج
د. حسن  وێرەا بدر شیارڕیب وەیەسۆپر مەئ مەردەب یکانەشیو ئار ینییئا یندنێخو یتەباب ۆکرابوو ب رخانەت ەوەبوونۆک یکێشەچوو، ب

 یرشتەرپەس ۆب تێب نگەماهەه تەرزاەو ەڵگەکرد ل شانیستنەد انیزانا یتێکیە یرەنێنو کەو تواەف یاڵبا ینەنجومەئ یکۆرەس یموفت
 .ەنگاوەه مەئ یکردن

 ەل کێشەو ب ینییئا یو کاروبار وقافەئ یریزەسادق و وانید. پشت زێرەب ەڵگەل انیزانا یتێکیە یاڵبا یکێشاند  2021ی7ی11 یژۆر

 وو.ب یسالمیئ یندنێخو یەیسۆد اندایوێن ەل وەوەبوونۆک کێپرس ندەچ ێیتاوتو یئامانج ەب تەزارەو یستاف
 وقافەئ یریزەسادق و وانید.پشت زێرەب ەڵگەل یرەاوی یکێو شاند انیزانا یتێکیە یکۆرەس ستەبەم مانەه ۆب 2021ی12ی20 یژۆر

 .ەوەبونۆک تەزارەو یکاریبر لودەم نیندێو ز
  یارروەبە( ل3805) ە( ل7678و )2022ی5ی25 یروارەبە( ل7678) ەژمار ینوسراو ەب رانیزەو ینەنجومەئ ەباس ینیەشا

 یالکیم ەیوەگواستن ەیژنێل یکانەکار یدوا رکردوەد یکانیەسالمیئ ەقوتابخان یالکیم ەیوەگواستن یندەزامەدا ر2022ی9ی18

 یزراەو یرمانەو ف 2022ی10ی20 ە( ل22967) ەژمار ەردەروەپ یتەزارەو یتەزارەو ەیزراەو یرمانەف کان،ییەراەب وەخانڵەبا

 کانەشتنیدان ینووسۆک ەب ەئاماژ داێیت ەک رچوو،ەد 2022ی10ی24 یروارەب ە( ل4409) ەژمارەب ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتەزراەو

 رەس ۆب ەوەردەروەپ یتەزارەو ەل کانیەسالمیئ ەانقوتابخ یالکیم ەیوەگواستن یکانەکار ەختانەشبۆو خ کاتەد ەکید یکانەرمانەو ف
 .ەبوو واوەت ینییئا یو کاروبار وقافەئ یتەزارەو یالکیم

 

 ** ئااڵی کوردستان هەر شەکاوە بێت

لە رۆژی ئااڵی کوردستان کە ئااڵی کۆماری مەهابادو گەلی کوردە، هەڵقواڵوی 

زاکیرەی کەڵە شۆرشگێڕانی پەروەردەی ئایین و نیشتمانپەروەرییە، هێمای یەکبوون 

 و گەیشتنە بە سەرکەوتن و مافی چارەنووس و کوردایەتی.

ەزنە بکەینە هەوێنی پتری ئاشتی و یەکڕیزی و بۆیە خوازیارین ئەم بۆنە م

یەکهەڵوێستی و رێکخستنەوەی زیاتری نێو ماڵی کورد، لەیادمان نەچێت گرنگ و 

پێویستە لەژێر سایەو سێبەری ئەم ئااڵیە، شکۆو تایبەتمەندی و بەهاو هەستی 

دینداری و نەتەوەپەروەری گەلەکەمان و سنوورو خاکی پیرۆزی کوردستان 

 بپارێزین.

 یەکێتی زانایانی ئایینی ئیسالمی کوردستان

 2022ی12ی17
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 ميدياييثؤستةري لةرووي راطةياندن و رؤشنبريي و ضاثةمةنيء 

 
 

يامي دنةوةي ثةلةرَيي وةَلمةتي وؤيياريو بَلاوكربة بةردةوامي و يةكَيتى زانايان نفيزي مةكتةبي تةراطةياندني 
ةِري َيي ماَلثلة ر وةوَلي داوة، ؤتةوةدميانةو سؤييال ميديا ضةندي  بابةتي طرنطي بَلاو كرد وثةيوةستو فةتواو بابةو

و  االكيةكانضاندني ةتيةكان ببَيتة ئاوَينةي طةيزانايان ميديا( لة تؤِرة كؤمةَلاي)فةرمي يةكَييت زانايان و ثةيضي 
  سةرجة  لةةكاني يةكَييت زانايان لة كوردستان. مةكتةبي تةنفيزي و رووماَلي وةواَلو ضاالكي

ةسةر ل تةنفيزي كتةبيوةروةوا بةردةوا  لةرَيي بَلاوكردنةوةي ثؤستةري ميديايي و طةياندني ثةيا  و وةَلوَيستةكاني مة
ؤ ئةوةي بَيت، ييينو نيشتماني و ثيشةييةكان وةوَلي داوة لةكاو و دةرفةتي ةؤي لةئاست قؤناغةكة بدؤخ و ثرسة ئا

ي ايبةمتةندت و تراي طشيت بزانَيت يةكَييت زانايان وةك رَيكخراوَيكي ثيشةيي ئاطاداري دؤةةكانةو ةاوةن وةَلوَيس
 ةؤيةتي.

ي ايةتكؤمةَل ورؤينبريي وابةتي جؤراوجؤري ئاييينب ولة ماَلثةِري فةرمي )زانايان( بة بةردةوامي ضاالكي
ييين لة يي ئاثةيوةست بة رةو وبَلاوكراونةتةوة، ئةمة وَيِراي بَلاوكردنةوةي فةتواو بةياننامةو وةواَلي طرنط

 كوردستان.
 ة طةر  وتبابة ثرس وماوة ماوةش لة رَيي سيمينارو ثانَيَل و ةولي جؤراوجؤر يةكَييت زانايان وةوَلي داوة لةسةر 

 او.واوضةرةةكان ضاالكي تايبةو ئةجنا  بداو و ذمارةيةكي بةرضاو لة زاناياني ئاييين بةيداري ثَى بك
يامي ظاري )ثةؤطنوَى وةورةوا لة رووي ضاثةمةنيةوة يةكَييت زانايان وةوَلي داوة ضةند كتَيبَيك ضاث بكاو و وة سةر لة

ني و طةياند ينبرييكة ئةمةش كاردانةوةي زؤرو طرنطي بةسةر رَيرةوي رؤيَيوازَيكي تايبةتةوة دةر بكاو،  زانايان( بة
 ثةيامي زانايان وةبووة.
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 ەیوەنیژێو تو تەباب کەڵێمۆک ەب ەکوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە ڵیزمانحا ە( کانیزانا یامەی)پ یارۆڤگ ی(103) ەژمار

 یرەنتەکوردستان و س یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێکیە یشەهاوب یمیۆزۆمپیس ەببوو  ەتەبیتا گەیشت، کەچاپ  بەی میکادەو ئ یزانست
 یپرس رەس ەل ن،یددەالحەس ۆیزانک یکانیەسالمیئ ەزانست یژێلۆک ەل کانیەسالمیئ ەوەنۆڵیکێل وەوەنیژێتو ۆب یوبەییئ ینیددەالحەس
 ۆخەل یمیکادەئ ەیوەنیژێو تو تەباب کەڵێمۆ( کتەعیرەش یکانەستەبەم ەب بوونەندنەابو پ ندبوونەپاب وانێن ەل یکانەوتەکێل تواوە)ف

 .ەکراو تواەف یکانەندەهەپرس و ر ەباس ل لەسەت روێو ت یتەباب ەیوێش ەب وەگرتوو
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 یكانراسپارده ارویشنێپ

 نیددالحەسە ۆیزانك یكانەیسالمیئ زانستە یژێلۆكوردستان و ك یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێكەی یشهاوبە یمیۆزۆمپیس
 

 واڵ( بانیزانا یامەی)پ یارۆڤگ ەل ەک یتانەبابە ووهژنەێم توئە ۆیك ینجامرهده و لە کانێڵەپان یواوبوونەت یدوا 202ی2ی28 یژۆر

 ۆب یوبییئە ینیددالحەسە یرنتەو، سەكوردستان یسالمیئ ینییئا یانیزانا یتێكەی یشهاوبە یمیۆزۆمپیس یژۆر ردووەهلە وەوەتەکراون
م ئە ەک شتەیگ ەوەب میۆزۆمپیس وو؛ڕ ەخران نیددالحەسە ۆیزانك یكانەیسالمیئ زانستە یژێلۆك لە كانەیسالمیئ وهنەۆڵیكێل ووهنەیژێتو
 روو: ەبخات اریشنێو پراسپارده کەو ەوەخوار ەیناڵخا

 یشانتا شانبە ت،ێبدر یتواكانفە بە یو گرنگ تێبكر اتریز یكانتەاڵستەو ده تێبدر ێپ یگرنگ اتریتوا زفە یاڵبا یننجومەئە ستەیوێ: پكەی
، گرتووه یسالمیئ یهانیج یخەێئ كە كان،ەیینوكەهە شەێك یركردنسەچاره لە تڕێێبگ اتریز ۆڵیر یسالمیئ یهانیج یكانەیقهیف ندهبەۆڕك

 یتەللیم ۆڵیو ر یسالمیئ یهانیج ۆربخات بده وهاڵبا یننجومەئە یتوافە یگەێر لە شیمانڵموس یكورد یانیزانا یشنۆر یها رووروههە
 .تدافەیعرزانست و مە یكانبواره بوون لە نگشەێم پردههە ، كەوهبخاتە ستەرجەبە ێنور لەسە مانڵموس یكورد

 ن،یزێبپار ێل یمانۆخ ستەیوێپ ەیهە گەڵمەۆر تاك و كسەلە یكوشنده یوارخراپ و ئاسە ییرگەیكار چێو خوارو خ ینازانست یتوا: فەدوو
 .تواوهفە یاڵبا یننجومەەئ یتواكانفە ند بن بەپابە اتریز مانڵموس یاریشۆه یكڵخە وه

 ڵگە لە كردنەڵمامە وه ،یتعقە یتو بابە یالفیخ یتبابە یكردننە ییاوازیج ۆب وهنەڕێگەده ینازانست یتوافە یكانەییكرهسە كارهۆ: هێس
 .ییدهیقعە یتك بابەوه كانەییالفیخ ەییقهیف تەبابە

 ێیو ر تێدرنە یسكە تاكە یتوافە كانەیتەیاڵمەۆك هۆڕت لە وه ،ۆخربەسە یتوافە ۆب تێكار نبە ینیهە یژانڕۆ وت لەمزگە یرنبەی: مچوار
 توادان.فە ۆن بكەنە یوانداریزا مناشاره یكڵخە ۆخربەسە اندنیاگەڕ یكانەڵناها كەروههە ت،ێریبگ ێل

دژ  كەیتوار فەهە ەۆیب ،وهتەێبده ێل یكوشنده یتواو، فە وهتەێنسات دهكاره ت،عەیرشە یكانستەبەخالق و مەئە توا لەفە یانڕ: دابنجێپ
 .تێنرێبناس شیرعك شەرع با وهشە لە دووره ت،عەیرشە یكانستەبەخالق و مەئە اڵگەلە تێب

زگا ده وانێنلە تێبواو هەتە ینگماهەو هە یهاوكار تێبده زمانیئاز یكوردستانلە مانانڵموسو ینگكدهەیو یزڕیكەی ناوێپ: لەششە
و تازه ەینستزا تەبابەزا لەو شاره رۆپسپ یمیكادئە یستافرگرتن لەسوود وه یستبەمە بە كانەیرعتوا شەفە یتبابەلە كانەیرمو فە یزانست

 كان.رخەهاوچە

و  كانەێینو ەیمردهسە تەبابەلە یزانست یوهنەیژێتو ن بەبكە یشداربە رۆپسپ یانیزانا تێنجام بدرئە نەاڵسا ینفراسۆك ونگرهۆ: كوتحە
 .نێبكر ریگێج كانهاسپاردڕاروڕیب یماعجە یهادیجتیئتاكو بە كانوهنەیژێتو ۆواو بتە روێت یكردنۆگفتوگ

 كان،ەیسالمیئ مانگایپە ژوێلۆك لە گونجاو یناغۆقلە ندنێخو یگرامۆپر ء( لەتاول االفأص –توادانفە یماكان)بنە یتبابە ی: دانانشتهە
  . یزانست یرانژهێو تو انیقوتاب ۆب كێتك خزمەوه هانیجتوادان لەفە یكانندهناوه یتوافە یوهكردنەۆك ۆب دانڵوها هەروههە

 یستبەمەبە ت،ێندرەیچاپ بگە بە یبرهو عە یكورد یردوو زمانهەبە كێبێكت لەتوا فە یاڵبا یننجومەئە یتواكانفە ۆیك ستەیوێ: پۆن
 كوردستان. لە ینییئا یانیزانا یواوتە بە یشتنیسوودو گە

 ت،ێكرئە ێج بە ێج داێت یگشت یندوهرژهو بە تێب داێت یرعشە یگەڕێ كە یو بوارانەلە تێبكر وهیڕتوا پەفە لە ستەیوێپ ی: ئاسانكارده
 .كانەیرمفە بەزهەچوار مە ند بوون بەپابە ڵگەلە

 ستەیوێپ ت،عەیرشە یكاناڵو با یگشت ستەبەمە لە كەێكەیدا،  كەم بوارهلە ەیشورا یمكچە یكردنێبجێج یوحڕ ڵمەۆكبە یتوا: فەازدهی
 یكێتبابە و شهاتێر پهەخودا لە یحوكم یكانێپ لە كەینز رۆز ڵمەۆكبە یتوافە ن بەستپشتبەوه ت،ێبكر ێجبەێكاندا جموو بوارههەلە
 .دایهادیجتیئ

بوون  ڕو باوه كانەیتەیاڵمەۆك ەیستیداوێپ لە انڕبو دانەزانست یراوانكوردداو ف یانیناو زانالە كانەڵیقعە زانستە دان بە ییگرنگ :دوانزه
 یشەیئار یو دروست بوونشەێك لە گەڵمەۆك یو پاراستن ییزراوهامەد اتریز ۆ. بكداێمموو دههەلە یتەیاڵمەۆك ییئاشت یتبابە یپاراستن بە

 .ەیتەیاڵمەۆك ەیو ئاشتئە یكدانێت ۆهل بنا ئە یسانكە رگا داخستن لەو ده یزانست

 اوهیپ كە نیكەنە ادی لە وهدا ئەم كاتەلە تێبئە ماڵ، بەبووه ییایج اڕو  ییاڕ فره یەالنك ژووێم ییژاێدربە انیكەمانەیشتی: كوردو نزدهێس
 تەەیحڕۆو ئە ستەیوێپ ەۆیب كردن،ڵقبو  یرزهبە م پلەئە ۆب یژڕێ نگهڕ بوون لە نگشەێپ ووناكانڕروون و ده انیزانا كورد لە یكانەڵكام
 .وهتەێئاگادار بكر ێل یستاێئ  یوهو نە تاشمانسێئ ۆگرنگ ب ڵیخا تەێبكر

 یوهرهكەۆها كروههە ،زهێع ئامرهو وه وههڕانیو م ریگشتگ یكێوهیڕپە رۆز یعیشاف یمامیئ یقهیف یوهیڕپە كە یوهئە ۆیه : بەداییتاۆك لە
 لە دا كەورهگە یكوردستان یر چوار پارچەهە كورد لە یتللەیم یقهیف یزڕیكەی یوهمانە ناوێپ لە وه  ەیرمودهراو فە یسەدرهر دوو مەهە
 نیداواكار ،وهتەعەیرشە بە انیند بوونو پابە انیزڕیكەی ۆیه تەبووه انیەییندو پابەب بوون و ئەزهەمە یعیكورد شاف یانیزانا وهمانەزه رێد

و ئە یوهگرهێج وهتەعەیرشە بوون بەند نەتواو پابەفە لە ییهوازرتەپە وهوانەچەێپ بە وهننەێبم دارهانەمتم جوانە جەنهەو مەر ئەسەلە
 پارچە اڕكێت بە تللەیم وهشەەۆیو هن بەكەده وازهرتەپە مانكەتەللەیم یدهیقعە رگاوهو دهو دوژمنان لە تێبده ەیزڕیكەیند بوون و پابە

 ..تێبده پارچە
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و د. عبدهللا  یپارت یژێبەمحمود محمد وت زێرەو ب یپارت یاسیس یبەکتەم یرێسکتر یرانیم ڵفاز زێرەب یبوونەئامادەب 2022ی8ی10 یژۆر

 رویزەو ەل کەیەژمار روێولەه یزگارێو پار ینییئا یانیستاۆو مام یزینفەت یبەکتەم یندامانەو ئ انیزانا یتێکیە یکۆرەس یسەیو الەم
 یبێکت یناساندن یمیراسەم ،یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یتیەساەک رویشنبۆر روەو نوس یو حکوم یحزب یرپرسانەو ب مانەرلەپ یندامانەئ
 چوو. ەوێرەب رێولەه یشار ەل اندنەیو راگ یریشنبۆر یزگاەد ۆڵیه ە( لکانەاوازیج یەنییئا یچوونۆب دویکوردستان د ەل انیژ ەوەکەیەب)
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 ثةروةردةييء رؤشنبرييزانسيتء فيقهيء  و تويَذينةوةي بابةت 
 

ري و كري و وؤيياانسيت و يةرعي و فبابةتي زتوَيذينةوةو لةساَلي رابردوو لة ساييت زانايان بة بةردةوامي     
، كؤمةَلطة ران وثةروةردةيي و مَيذوويي و وةمةجؤر بَلاوكراونةتةوة، بة ئاماجني طةياندني ثةيامَيك بة ةوَينة

مةي او ةائةمةش بةيَيكة لة ئامانج و ةواسيت يةكَييت زاناياني ئاييين ئيسالمي كوردستان، كة وةوَل دةد
وسني و نوجَيي ة ببَيت لة ئاوَينةي راطةياندني يةكَييت زانايان رةنطبداتةوةو ساييت فةرميرةنطيين زاناياني ئاييين 

  .دةربِرينةكانيان

ثَيزانني بةيَيك لة ناونيشاني وتارةكان و ناوي نوسةران بَلاو دةكةينةوة،  وبة سوثاسةوة لَيرةدا وةك لةبةرضاو طرت 
دةتوانَى سةرداني ساييت فةرمي سوود لة بابةتَيك وةربطرَيت، يان وةر كةس ئاماجني وةر ناونيشانَيك بَيت، 

 ( بكاو لة بةيي وتارو بريوِرا ناوةرؤكةكةي دةست كةوَيت.www.zanayan.orgيةكَييت زانايان )

 نوسةر ناونيشانى بابةت ذ
 ڵش ساشە یماوه ۆب ،یكورده تەو ئافرهخاتوون ئە ەیفصە 1

 كرد یكانب و ناوچەلەحە یتداراڵسەده

 د. هێژا ئەحمەد

 هەاڵڵە محمد ئەلماس ژئاوایىۆك رنە ەیقورئان كىێدیتان، ددژى ئافره ژىیتوندوت 2

 مەال ئەمیر گەردی ی ئارامناگەپە 3

 ئەحمەدصالح الدین  !ێوەد یانیگر 4

 یوێ    ڕەر ەل ەنزگ    رتێر ینییئ    ا یانی    زانا ەورەگ ەل زگ    رتنێر 5
 کانیەشتمانین ەمبولیو س رانەروەنپییئا

 ییبدوڵال شێركاوهال عەمە

 مال عزیز منتک ەوەسالمیئ یزۆریپ ینییئا ەیروانگ ەل یتێیەدراوس یرکەئ 6

 ول    ودە)م ..ەوییەقورئ    ان یک    ەیەوانگەڕل ک    انییەرەوەادی ادوی     7
 (ەنموونەب

 کامیل محمود

 الرەك -ییال ئیدریس ژاڵەمە باشتر ینانێداه وەرەب کێاونگەو ه ژوداێم ەل ولودەم یادی 8

 سیامەند سێلکی بوون کەی یتەێولود ئاوکوردو مە دان سالەسە 9

 ییرگركەئازاد محمد بە ەژارانەه یستۆو د یژارەه یدژ سالمیئ یزۆریپ یامەیپ 10

 ییبدوڵال شێركاوهال عەمە شتمانیو ن نییئا یتخزمە ڵنجاو دوو ساپە انیزانا یتێكەی 11

 یس     المیئ ینیئ     ا یانی    زانا یت     ێکیە.. دای     زراندنەدام یادی     ەل 12
 تێبەن ۆیخ ەیکەواڵک یمەغ نهاەت ەستیوێکوردستان پ

 الرەك -ییال ئیدریس ژاڵەمە

 ئاوات سالحد. اریسیم یریگ رەهاوس 13

 د. هێژا ئەحمەد یشەووكڕ یندارید 14

 د. هێژا ئەحمەد دداەمەمح ریهاتەم یدید ەل یرەسالمگیو ئ سالمیئ 15

 ێسودت پ شیژڕۆدوا ەل ێنێسازەن انتیژ رەگ تیرستەخوداپ 16
 ێنەیێناگ
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 2022** ئاماري تايبةت بة كؤضكردني زاناء مامؤستاياني ئاييين لة سالَي 
 

مانو ةَلكي موسَلبؤ زاناياني ئاييينو ة شئةمةي ئاييين وةفاتيان كردووة، و مامؤستا( زانا46رَيك ) 2022ساَلي 
ينبةرو ممةتي ةورةو لةوةمان كاو بؤ مةيداني ئةولي زانستو يةري ةوو ةزيةكَيتى زانايان كؤستو كةلَينَيكي ط

 ميحرابو مزطةوو ةةسارةتَيكي مةزنةو ثِر كردنةوةي يوَينيان ئةستةمة..! 
 2022ي12ي31 تا 2022ي1ي1لة كة ئايينيانةن مامؤستا زاناو ئةو ،دانراوة ةوارةوة يان لةوَينة ئةوانةي

 نةةؤيي يبةوؤبةوؤكاري ضوونة نَيو تةمةنو  وةندَيكيانلةوانة ن كردووة، بةوؤكاري جيا جيا كؤضي دواييا
 .ةوة بووةدرَيذةايةن

ؤستا و ماميةكَيتى زاناياني ئاييين ئيسالمي كوردستان لة كاوو ساتي لةدةستدانو كؤضباربووني وةر يةك لة
ةكَيتى رمي ييوةو لة ساييت فةبةرَيزانة ثرسةنامةو واوةةمي تايبةتي ةؤي بؤ ةانةوادةو كةسو كاريان دةربِر

 اَلثرسنيوة وةوزانايانيش بَلاوكراوةتةوة، ئةمة جطة لةوةي لة كاتي نةةؤيبووني بةيَيكيان يةكَيتى زانايان ل
 .كارئاسانيو واوكاري درَيغي نةكردووةو بةردةوا  لة ةةمي تةندروسيتو سةالمةتي زانايان دابووة

راطةياندني  دَلسؤزيةكاني ئةو زانا بةرَيزانةي وةفاتيان كردووة، بة ئاماجني بةزيندوو وَيشتنةوةي ةزمةوو
و بَلاوي بكاو يةكَيتى زانايان وةوَلي داوةو وَينةو ناوو و بةرواري وةفاوو يوَيين نيشتةجَى بوونيان تؤمار

ي لة وياوةيةةخمؤراني بواري زانستو يةري ةو ثَيطةو ناوبانطيان بة درة اليبكاتةوة بؤ ئةوةي لة ئةرييفو 
 سةر الثةِرةكاني مَيذوو مبَينَيتةوةو لة ياد نةكرَي .

  

 (َراِجُعوَن ِإَلْيِه ِإنَّاَو ِللَِّه ِإنَّا واَقاُل ٌةِصيَبُم ُهْمَأَصاَبْت ِإَذا الَِّذيَن الصَّاِبِريَن، َوَبشِِّر)
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 مامؤستا شيَخ ئةمحةد خةيالني ال بةهائةدين خةتىَمامؤستا مة مامؤستا مةال حممد ئةميين مام قامسة

 مامؤستا مةال فازل عيسي طةردي
 

 مامؤستا مةال سيد عبداهلل قةَلاتطةيي
 

 مامؤستا شيَخ حسيَن علي شةميَراني

 مامؤستا مةال فقىَ سةمني مامؤستا مةال مستةفا ريَكاني

 مامؤستا مةال رسول شةريف ضنارنةيي مامؤستا مةال محدامني وةرتي مامؤستا مةال يعقوب حسن رؤستايي

 احل سةراويمامؤستا مةال ص
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 مامؤستا مةال تةها محدامني سادق مامؤستا مةال ئيرباهيم كاكة برا مامؤستا مةال عصمت هاشم ناظشكي

 كاكلمامؤستا مةال سابري  مامؤستا مةال عيماد جاسم مامؤستا مةال جةالل مستةفا عالي

 دكتؤر شيَخ مستةفا ثيَنجوييَن مامؤستا مةال هيوا حسني مامؤستا مةال امحد خؤشكاني

 مامؤستا مةال عومةر صاحل مامؤستا مةال حممد طؤرةزي مامؤستا مةال فةتاح مري رؤستةمة
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 مامؤستا مةال عبداهلل عمر طردةشيَري حسني عبداهللمامؤستا مةال سليَمان  مامؤستا مةال عومسان شيَخةَلمارييَن

 مامؤستا مةال معتصم مةال وةيسي مامؤستا مةال أمحد ماونةيي مامؤستا مال خالد زيَباري

 مامؤستا مةال حممد مارف نالي مامؤستا مةال سيد امساعيل دةربةندي مامؤستا مةال مستةفا ئةمني كريم

 مامؤستا مةال جةمال وةرىَ ركوكيمامؤستا مةال صالح الدين كة مامؤستا مةال علي بةردة بةلي
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 مامؤستا مةال عبدالرمحن عبداهلل مامؤستا مةال حممد شؤرةيي مامؤستا شيَخ حممود ئةليوسفي

 مةال هةمزة شيَرانةيي مامؤستا مامؤستا مةال عومسان هةمزة ئاشؤكاني

 مامؤستا مةال ئوميَد مستةفا شؤرةيي مۆستا مەال سابیر هۆبە سوتەییما ال سەرهەد شەرەبۆتیمۆستا مەما

 مامؤستا مةال حممد باوياني
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 مامؤستا مةال د. ساحل هؤرييَن



 

 

  كؤضكردوو  ىناوي زاناء مامؤستاياني ئايين ىليست
 2022ساَلي 

 

 شويَنء لق ي وةفاتكردنبةروار ناوى سيانى ذ
 هةوليَر 2/1/2022 مامؤستا شيَخ ئةمحةد خةيالني 1
 هةوليَر 11/1/2022 مامؤستا مةال بةهائةدين خةتىَ 2
 ثشدةر 14/1/2022 مامؤستا مةال حممد ئةميين مام قامسة 3
 هةوليَر 15/1/2022 مامؤستا مةال سيد عبداهلل قةَلاتطةيي 4
 سؤران 25/1/2022 طةردي مامؤستا مةال فازل عيسي 5
 شارةزوور 26/1/2022 مامؤستا شيَخ حسيَن علي شةميَراني 6
 سليَماني 13/2/2022 مامؤستا مةال صاحل سةراوي 7
 طةرميان 5/3/2022 مامؤستا مةال فقىَ سةمني 8
 دهوك 9/3/2022 مامؤستا مةال مستةفا ريَكاني 9
 هةوليَر 9/3/2022 مامؤستا مةال يعقوب حسن رؤستايي 10

 مةسيف 12/3/2022 مامؤستا مةال محدامني وةرتي 11

 راثةرين 14/4/2022 مامؤستا مةال رسول شةريف ضنارنةيي 12
 دهوك 18/4/2022 مامؤستا مةال عصمت هاشم ناظشكي 13

 ضةمضةمال 27/4/2022 مامؤستا مةال ئيرباهيم كاكة برا 14
 كؤية 14/5/2022 مامؤستا مةال تةها محدامني سادق 15
 خؤشناوةتي 29/5/2022 مامؤستا مةال جةالل مستةفا عالي 16
 شيَخان 1/6/2022 مامؤستا مةال عيماد جاسم 17
 ئاكرىَ 12/6/2022 مامؤستا مةال سابري كاكل 18
 سؤران 19/6/2022 مامؤستا مةال امحد خؤشكاني 19
 ماوةت -سليَماني 2/7/2022 مامؤستا مةال هيوا حسني 20
 سليَماني 13/7/2022 كتؤر شيَخ مستةفا ثيَنجويَيند 21
 شةقَلاوة 14/7/2022 مامؤستا مةال فةتاح مري رؤستةمة 22
 خةليفان -سؤران 22/7/2022 مامؤستا مةال حممد طؤرةزي 23
 سيدةكان -سؤران 22/7/2022 مامؤستا مةال عومةر صاحل 24
 سليَماني 8/8/2022 مامؤستا مةال عومسان شيَخةَلماريَين 25
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 سليَماني 21/8/2022 مامؤستا مةال سليَمان حسني عبداهلل 26
 هةوليَر 21/8/2022 مامؤستا مةال عبداهلل عمر طردةشيَري 27
 ئاكرىَ 12/9/2022 مامؤستا مال خالد زيَباري 28
 هةوليَر 14/9/2022 مامؤستا مةال أمحد ماونةيي 29
 هةوليَر 15/9/2022 مامؤستا مةال معتصم مةال وةيسي 30
 ضةمضةمال 21/9/2022 مامؤستا مةال مستةفا ئةمني كريم 31
 هةوليَر 3/10/2022 مامؤستا مةال سيد امساعيل دةربةندي 32
 سليَماني 5/10/2022 مامؤستا مةال حممد مارف نالي 33
 شارةزوور 9/10/2022 مامؤستا مةال علي بةردة بةلي 34
 هةوليَر 21/10/2022 كوكيمامؤستا مةال صالح الدين كةر 35
 هةوليَر 8/11/2022 مامؤستا مةال جةمال وةرىَ 36
 موسأل -فايدة 17/11/2022 مامؤستا شيَخ حممود ئةليوسفي 37
 هةوليَر 18/11/2022 مامؤستا مةال حممد شؤرةيي 38
 عةربةت 26/11/2022 مامؤستا مةال عبدالرمحن عبداهلل 39
 هةوليَر 4/12/2022 ي مامؤستا مةال حممد باويان 40
 هةوليَر 8/12/2022 مامؤستا مةال عومسان هةمزة ئاشؤكاني 41
 ئاميَدي 9/12/2012 مامؤستا مةال هةمزة شيَرانةيي 42
 هةوليَر 17/12/2022 مامؤستا مةال ئوميَد مستةفا شؤرةيي 43
 سليَماني 25/12/2022 مامؤستا مةال سابري هؤبة سوتةيي 44
 هةوليَر 25/12/2022  سةرهةد  شةرةبؤتيمامؤستا مةال 45
 سليَماني 31/12/2022 مامؤستا مةال د.ساحل هؤرييَن 46

 
 
 
 
 

 َراِجُعوَن ِإَلْيِه َوِإنَّا ِللَِّه ِإنَّا
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 وَينةي سةرجةم كؤضكردووان لة وَينةيةكدا
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 فةرمي يةكَيتى زاناياني ئايينى ئيسالمي كوردستانماَلثةِري 
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 ةكَيتى زاناياني ئايينى ئيسالمي كوردستاني

 

 

 
 

 

 :يناماكة ركنب
 مةال عبداهلل شيَركاوةيي
 بةدارلب داطة اندنب 

 ننب ينا يت يني المب  ودكلشا ة ي يت زانا ا

Sherkaway83@gmail.com 
07504632715 

 
 

 هاوكاران
 مةال تةيب زيارةتي
 مةال ئةمري طةردي
 م. تةها شةمسةدين

 
  www.zanayan.org ...........................................يانماَلثةرِي زانا

 www.facebook.com/ZanayanMedia ...................فةيسبووك
 E_mektebzanayan@gmail.com .............................ثةيوةندي

 شةلت مة ري بةدامبةد اةدلةمانب  ودكلشان -بادةطاي مة شةبب  ةنفيري  ة ي يت زانا ان _ءةةةةةولي ر -:  ودكلشان ناونيشان
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