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  ٢٠١٨- ٧- ١١رؤذى بآلوكردنةوةى راثؤرتةكة:                

  

  

  ضاودَيرى راثؤرتي

  ئةذماركردنى دةستى كارتةكانى دةنطدان

  لةبازنةى هةَلبذاردنى ثارَيزطاى سلَيمانى

١٠/٧/٢٠١٨-٩   
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  بةِرَیوةضوونی ثرؤسةکة:  

 ١٠و ٩رؤذام م ىوز ٢٠١٨ى ، وم" يم" مَ رى ،ؤ ي

   .رَةوطى َم رَو  ١٨٨دةمم  دة دموةي ذردنء 

  َ مو وو ٢٩٤٧ ىامدةم   رؤذى اردمر١٢ دا ى 

ةرامدةم  مَ ىطَراودر امدةم ر   وةمو  وم  ن

   ن ازىرى دَم اردم.اقَ رامَم م ارة   

 مََى ر ؤي دادوةرن دةاد ي ريةوة ر ادة ،

 رمرام ى دةمن ر دة دموةذردنء  دى ؤى َا

مَ اردن ير ي مء د َرمر مى دادوةر  ى

  .را ادةوة

 ى ١٨٨و و ي دةى ور  ردنءذموةي دةمدمن   دة

َر م ،ن ١٢٠و  دةوةدةى  ردنءذموةي دةمدمن  دة

 وةىر ،را :  

- ٥٦ وَد ن وراَ ري ي اوم ردة وةوة وةا.  

او  َر داواي م رام   مو و ومىدةوم ون  ١٢ -

  .ونرةوامي ري اد ا

    

  

  

  

  

  

  

  

  
         مو  د٥٦ وى   َدر ين راَوة 
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  ثرؤسةکة: ناتةواوییةکانی و  ثَیشَیلکارى

  

  بذاردنةوةثابةندنةبوون بةیاساى هةَل: ةمیةک

ط ر ،وةاَ رامَم م اردم ى  وام ناردم م

ارى  َدا ددةى  ، وا ى اراو٢٠١٣ى  ٤٥ى ذرة 

كانى هةَلبذاردنى  كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان ثابةندة بةوةى لةهةموو ناوةندة{ وة

سةرتاسةرى عَيراقداو  بة ئامادةبوونى بريكارى قةوارة سياسييةكان  بة شَيوةى  دةستى سةرلةنوَي ذماردن و 

جياكردنةوةى دةنطةكان دووبارةبكاتةوةو ئةنجامةكانى ئامَيرى خَيرا ذماردنى ئةلةكؤنى هةَلدةوةشَيتةوةو 

  اكردنةوةى دةستى دةنطةكان دةبةستَيت، لةبرى ئةوة ئةنجامةكان ثشت بة ذماردن و جي

تةنانةت ئةوانةشى كة ذماردن و جياكردنةوةى دةنطةكان هةموو وَيستطةكانى دةنطدان دةطرَيتةوة 

   .}هةَلوةشَينراونةتةوة.

ذردن و  م رَطى َمو  ٢٩٤٧ى  م اردنرَا 

%ى ى وم ٦رَةى ش  ، تى دةمان دةوَ ١٨٠  دة دموةى

ََر زة م رَةَ ر و دةمام  رَطَ ةََء 

اردم اقَ رامَم م اردم ى  .  
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  نةبوونی شةفافیةتةم: دوو

 َ  وةدة،  ةمن ؤ رى وةك ذردنء دموةى د

ؤ ومةَر رىرر َوم ر ام ر ، رىء زؤرزام

 ى دةم وةى ودَام ءرةم وارة نةم روومدموة 

 نَدَرنء  ءط و نرر .ََوة مة وم  

  : و، َن ةء ود َر وةن ؤرَةوم ى ررر

-   وم ور ى رة زؤرةىاوةدازذ، م ردنء  ١٨٨دةى ذ وق

  ، ؟دة َدةدموةى 

-   اردم ىزم رى مَ ىطَر ن ،اوةر  ةوةم م

  ) مدووةم وةمةم ، ناوموةزى و دان مى ر

. ن ض مو َةر( َر دمن َاوةم وةمةن  ى وةى

   ؟؟ َ روومدموة ، طرودا  ١٨٨دردم و ن 

-  وري ٥٦ ىَد وق راوةَ مو و رط و؟  ر رؤذةدووذ دا

َ؟ ،مَردةذ آ ىء  

  ن؟ ذرىو رؤذةدا  مَوةوة ادةوة ون   ١٢و  -

،  ررر َة وة دة دةذَدرََ دة َو ومى  -

و رةم م َو وم رةا ن ر  ؟رة درن مدوون

!!َوم  

  

-  مر وةرة ندراوةَذ و    ،َلنر ارة  /و

را رك  ى رر دارى  ةواا، َا  َو  او

     .رو ودَان
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   بارکؤد وةك بةَلطةیةکی ئاشکراسوودوةرنةطرتن لة: ةمسَیه

 م مط  ردة دما رى وزو رىرة اردم دا

 وم دير ررماندةم   ىَر  ،و امرراوردان  يَم

َوةَ ى و ردامى  طلَ وَر مو   دةماممرر ردي 

 دةريرَراونء  مانرم دة م  ةَوةوة رووم،  رى دوون

مدراونء اورطنم .  

  رررى رَةوم ؤى ذردموةى دةمن ر َ و

مَ ىطَر ، درو وندةم د ر و ،ن امو وم ىمام

ََ نوةى دةمر ،اامَود رو ردة ، ورراورد ىؤى   

 امو ى ،ا  وةوةى م ىوا  ،داوة ى  

ى ء  مةم اوةو ش رَ  َوة ورد ؤدا ت

   . َم ى مراوةونء 

  

يؤنى كؤمسلة ىئةوة يةنىو بَيال شةفافيةت و ثيشةييبوون ىبنةما

ئةنجامدانى ئةذماركردنى بة  وةى دةستلة، بةردةخواست هةَلبذاردنةكان

سَيهةمى ياساى  هةموارى (لةبةر رؤشنايى  ،بكات دةستى دةنطةكان

ى ٢٠١٣ى ساَلى ٤٥ذمارة ياساى ، دنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقهةَلبذار

ةكانى سندوقجياكردنةوةى دةستى  و ذماردنى ةكانرَيكار) هةمواركراو

 ..بآلوبكردايةتةوة  ىانددةنط
  


