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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 61/61/6111 رَيكةوتي دوو شةممة

ني نيشــتمانيي ئةجنومــة  16/12/0226رَيكـةوتي   رؤذي دوو شــةممةي ســةر لـة بــةياني  (12)كاتـذمَير    
ــةن و       ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــتاني عَي ــادةبووني , كوردس ــة ئام  ب

بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .بةست ي خؤي( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    ي خولي طرَييتاني يةكةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذا  (11)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةيانيتن -1
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةشت و طوزار -0

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوةبةناوي 
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي دوو شةممة (12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت16/12/0226رَيكةوتي 
 .خستنةر وو وطمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةيانيتن -1
 .خستنةر وو وطمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةشت وطوزار -0

 .امت هةيةسةرموو كاك خورشييت نودتةي نيا
 :بةر َيا خورشييت سليم شرية
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ذمارةيةكي زؤر دةوانني , ئَيمة لةوةتةي ئيمتتاحي جةلسةي يةكممان كردووة, بةراس  ثرسيارَيكم هةية
بةآلم تائَيستا يةك ئةنيتامي ثةرلةمان لةو دانونةي , ئَيمة نوسخةي ثرؤذةكةمان وةرطرتووة, دةرضووة

ئةوةي جةنابت ئيماات كردووة يةكمان بةدةست نةطةيشتووة , ووة و نصابةكةي لةسةر كراوةدةرمان كرد
سَييةم ثَيشنيار دةكةم , دووةم وةدائعي كوردستامنان هةر نةديوة, ئةمة يةك, وهةر نازانني ضؤن دةرضوون
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ن لةوانيش جةنابتان هةتا ئي بةغيتاية ئةو دةراراتانةي لةوانيش دةردةضَيت و مصادةدةي لةسةر دةكة
 .سوثاس, نوسخةيةكمان بؤ بنَيرن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةلةن ئةو ياسايانةي كة دةردةضن ياني ئيقرار دةكرَين لَيرة ثَيويست بةوة , ئةوة نيو نودتةي نياام بوو

ة دةكات ليذنةي صياغة ئيعادةي نةزةر بكاتةوة لة رووي زمانيةوة و هةمواركردني ئةو بر طانةي كة لَير
دواتر ئينجا ئيماا دةكرَيت و دةضَيتة سةرؤكايةتي و سةرؤكايةتي هةرَيميش ئيمااي , ئيقرارتان كردووة

داوا لة ليذنةي , ئةو وةخ  لةبةردةس  هةمووتانة, لةجةرييتةي وةدائعي كوردستان بآلودةبَيتةوة, دةكات
رهاتين طةرمي بةر َيا كاك حييتر ثَيش ئةوةش بةخَي, ياسايي و ليذنةي طةيانيتنيش كة راثؤرتي هةية بَين

, بةخَيربَين سةرضاو, وةزيري طةيانيتن و بةر َيا كاك سعيت وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين
ئةويش ئةوةية تةبعةن ئةمة ضةنيتين جارة , من ئةطةر ئيجازة هةبَيت داواكارييةكم لة ليذنةي ياسا هةية

شارةزاييةكمان ثةييتا كردووة و كة هةنيتَي ش  رؤتني , كةينمونادةشةي ثرؤذةي ياساي وةزارةتةكان دة
ثَيشنيارم واية كة تةحصيل حاصلة ثَيويست ناكات لَيرة , هةية لة هةموو وةزارةتةكان تيكرار دةبَيتةوة

لة ديباجةية , بؤ منوونة لةتةسةلسولةكةي ئةوةلةن و سانيةن و ئةوة هةمووي واية, مونادةشةي بكةين
لةبةر ئةوةي يةكسةر بضينة سةر , لةوةخ  خؤتاني ثَي مةكوذن, مووي تيكرار دةبَيتةوةئةو شتانة كة هة

عةيين شت و , كة ئيقرار كرا لَيرة, مةعلومة كة ئَيمة هةموار دةكةين وةكو ثرؤذةكاني تر, ماددةكان
, ار دَير ةديباجة مةعلومة ضو, يةك ودوو سَييةكة دةكةينة ئةوةلةن و سانيةن و ساليسةن, بةهةمان شَيوة

بؤ ئةوةي وةختةكةمان هةبَيت داوايان لَي دةكةين ئةوة موالحةزة , ئةسبابي موجبةي داناني ئةو ياسايةية
بر طةي يةكةم ثرؤذةكة بةكوردي خبوَيننةوة , سةرموون, بكةن و لة مونادةشةكة بضنة سةر ماددةي يةك

 ,ئينجا راثؤرتةكة
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .ةجنومةنبةر َيا سةرؤكي ئ
 .راثؤرتي ليذنةي ياسا بةكوردي خوَينيتيةوة

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان/بؤ
 ر اثؤرتى ليذنةى ياسايى/ب

عَيراق و هةواَلةكردنى –دواى خوَينيتنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساى وةزارةتى طةيانيتنى هةرَيمى كوردستان 
سةكردنى ثرؤذةكةو كؤبونةوة لةطةَل وةزيرى رِاسثَيردراو بؤ لَيذنةكةمان هةَلساوة بة درا بؤ ليذنةى ياسايى،

ثؤستى وةزارةتى نوَىو دواى طمتوطؤو ر اطؤرينةوة، لَيذنة ر اثؤرت ور اسثاردةو ثَيشنيازةكانى خؤى سةبارةت 
- :بة ثرؤذةكة بة تَيكر اى بؤضوونةكان بةم شَيوةيةى خوارةوة ثَيشكةش دةكات

اساكة دةكات لةبةر ئةوةى وةزارةتَيكى نوَىية لة هةرَيميتا، وثَيشنياز ليذنة ثشتطريى ثرؤذةى ي :يةكةم
دةكةين ديباجةيةكى بؤ دابر َيذرَيت وماددةكانى ريا بةنيتبكرَينةوةو بر طةكانيش رَيك خبرَينةوةو هةنيتَيك 
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دا هةمواركردن وطؤرانكاريش لة دارشتنى بةنيتةكانىيتا ئةجنام بيترَيت كة دواتر لة رَيطةى ئةم ر اثؤرتة
 .دةردةكةوَيت

- :لَيذنة دارشتنى ديباجةى ياساكة بةم شَيوةيةى خوارةوة ثَيشنياز دةكات :دووةم
 بةناوى خوداى بةخشنيتةو دلؤظان

 بةناوى طةل 
  عَيراق–ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستان 

و لة ى هةمواركراو بيناكرا(1110)ى ساَلآ(1)لة ياساى منرة (06)لة ماددةى (1)ثشت بة حوكمى بر طة 
عَيراق كة خستبووة ر ووى ئةجنومةنى  –سةر ثرؤذةى كة ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان 

بر يارى دا ئةم  0226/     /ى رَيكةوتى)    (عَيراق لة دانيشتنى خؤى ذمارة  –نيشتيمانى كوردستان 
- :ياسةية دابنَيت 

 6111ساَلى )      ( ياساى ذمارة 
 .عَيراق –ى هةرَيمى كوردستان ياساى وةزارةتى طةيانيتن

  ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى يةكةم لة ئةسَلى ثرؤذةكةدا لَيذنة ئةمةى خوارةوة ثَيشنياز دةكاو :سَىيةم
- :رِ اشيتةسثَيرَى

دووبارة دارشتنةوةى دَير ى يةكةم لة مادةكةدا بؤ ئةوةى لةطةَل دةدى ثةيرةوكراو لة باسكردنى -1
لة ياساكانى دةرضووى ثةرلةمانى كوردستانيتا بةكارهَينراون كة بةم شَيوةيةى ثَيناسةكانيتا بطوجنَى كة 

 (مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة واتاكانى دياريكراوى بةرامبةريانة)خوارةوةية 

 .طؤرينى زجنريةكان لة منرةيىيةوة بؤ نوسراوةيى لة بر طةكانى مادةكةدا-0

- :ة ثرؤذةكةدا ليذنة ئةمةى خوارةوة ثَيشناز دةكاتئةوةى ثةيوةستة بة مادةى دووةم ل :ضوارةم
 .طؤرينى زجنريةكان لة منرةيىيةوة بؤ نوسراوةيى-1

ثَييتانى مؤَلةت بة سةرجةم )ى ماددةكة بةم شَيوةى خوارةوة (6)دووبارة دارشتنةوةى بر طة -0
يانى و  وَيراى دامودةزطاكانى تايبةت بةطةيانيتن و ثؤست بؤ كؤمثانيا وةبةرهَينةرةكانى خؤجَىىو ب

سةرثةرشتىكردن و بةدواداضوونيان بة طوَيرةى ئةو بةستوبةنيتو طرَيبةستانةى بة ياسا لة نَيوان وةزارةت 
 (.وكؤمثانيا وةبةرهَينراوةكانيتا رَيكةوتنى لةسةر دةكرَيت

 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
 :مةى خوارةوة ثَيشنياز دةكاتبةاَلم ئةوةى ثةيوةستة بة مادةى سَىيةم لة ثرؤذةكةدا لَيذنة ئة :ثَينجةم

 :بةم شَيوةى خوارةوة( يةكةم)دووبارة دار شتنةوةى بر طةى -1
وةزير خؤى سةرؤكى بااَلى وةزارةتةو لة كارةكان و ئاراستة كردنى سياسةتةكانى دا بةرثرسةو )

ةوة سةرثةرشتى وضاودَيريكردن بةسةرييتا ثيادة دةكات وهةموو بر يارو سةرمان ورَينماييةكان، لةو
دةردةضن و هةر بةسةر ثةرشتى خؤشى جَىبةجَى دةكرَين، لة هةر شتَيكيتا كة ثةيوةنيتى بة ئةرك 
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وسةرمانةكانى وةزارةت وثَيكهاتةو دةسرت ؤيةكانى وسةرجةم كاروبارةكانى تةكنيكى ودارايى و كارطَيرى و 
ا بةرثرسيار دةبَى بةو رَيكخستنةوة هةبَى بة ثَىى حوكمةكانى ياسا لة بةرامبةر ئةجنومةنى وةزيرانيت

 (ثَىيةى كةتَيييتا ئةنيتامَيكى هاوكارة
داية (دووةم)كة لة بر طةى (دةبَى بر وانامةيةكى زانكؤى سةرةتايى بة دةست هَينابَى)البردنى ر ستةى -0

 .ضونكة بة دةدَيكى دانراو ضارةسةر كراوة

اددةى سَىيةم دواى بؤ زَييتة لة مادةى ضوارةمى ثرؤذةكةدا بؤ م(0و 1)طؤستنةوةى هةردوو بر طةى -3
 .بؤيان ودةبنة زجنريةى سَىيةم وضوارةم لةناو مادةى سَىيةم دا(بة ثلةى بةرةَيوةبةر)كردنى ر ستةى 

 (.ثَينجةم)بكرَى بة زجنريةى (ر اوَيذكاران)زجنريةى سَىيةمى -1

ات بة دارِ شتنةوةى بةم بةاَلم ئةوةى ثةيوةستة بة مادةى ضوارةم لة ثرؤذةكةدا ليذنة ثَيشنياز دةك :شةشةم
- :شَيوةى خوارةوة
- :وةزارةت بريتى دةبَى لةم بةرَيوةبةرايةتية طشتيانةى خوارةوة -:ماددةى ضوارةم

لة ( بةثلةى بةرَيوةبةرى طشتى)البردنى : بةرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيرى ودارايى -:يةكةم
 .كة بةرَيوةبةرى طشتىيةماددةكةدا ضونكة ناونيشانةكةى ئاماذة بةوة دةكات 

 .و وةك خؤى بةجَى بهَيَلرَيتةوة(دووةم)بكرَى بة (1)زجنريةى منرة -
- :و وةك ئةمةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة(سَىيةم)بكرَى بة (0)زجنرية منرة -

بةرَيوةبةرايةتى طشتى بؤ ثالنيتانان و بةدواداضوون سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات كة بر وانامةيةكى 
كؤيى سةرةتايى بةدةستهَينابَى و شارةزاو ثسثؤر يش بَى و ئةم بةر َيوةبةرايةتيانةى خوارةوةشى ثَيوةى زان

- :دةبةسرتَيتةوة
وةك ئةوةى لة ثرؤذةكةدا هاتووة كة ئةمةش ثَيشنيازَيك بوو لة وةزيرو لَيذنةى ياسايش ثشتيوانى ىَل 

 .دةكات و  دواين ر اش بؤ ثةرلةمانة
- :وبةم شَيوةى خوارةش بكرَى بة بةر َيوةبةرايةتى طشتى( ضوارةم)بكرَى بة  (6)زجنريةى منرة -

بةر َيوةبةاريةتى طشتى طةيانيتن، سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكا كة بر وانامةيةكى زانكؤى )ضوارةم 
 (هتيت.....سةرةتايى بةستهَينا بَى و شارةزاو ثسثؤر يش بَيت

لةبةر ئةوةى لة ئةجنامى هةَلةيةكى ( بة بةر َيوةبةرايةتى نامةكارى بةر َيوةبةرايةتى نامة طؤرينةوة بكرَى)
 .ضاثةوة داهاتوة

- :بةآلم سةبارةت بة مادةى ثَينجةم لة ثر ؤذةكةدا ليذنة ئةمةى خوارةوة ثَيشنياز دةكات :حةوتةم
نيتام لة دا و بةرَيوبةرى طشتى ثالنيتانان و بةدواداضوون بكرَى بة ئة(يةكةم)لة ( 1)طؤر ينى بر طةى-0

 .جياتى بةر َيوبةرى كاروبارى ياسايى

 .لة دووةمى ئةركوسةرمانى ئةجنومةنيتا(وةزيرةكان)ووشةى وةزارةت بكرَى بة -3

 .دا بطرَيتةوة(1،0)لة بر طةى دووةمى (نوسينطة)شوَينى ووشةى (بةر َيوةبةرايةتى طشتى)ووشةى-1
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ى شةشةمى ثرؤذةكةدا وبةشَيوةيةكى ديكة كة بؤ بر طةيةكى سةربةخؤ لةناو ماددة(8)طواستنةوةى بر طة -0
 .دوواتر بةدةردةكةوَيت

- :بةاَلم سةبارةت بة ماددى شةشةم بكرَى بة سَى بر طة وةك ئةمةى خوارةوة :هةشتةم
 .ثةير ةوو ئةرك وتايبةتكاريةكانى ثَيكهاتةى وةزارةت ديار دةكرَى: يةكةم
ارى جَى بةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياسةية وةزير بؤى هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانك: دووةم

 . دةربكات
وةزير بؤى هةية هةر بةر َيوةبةرايةتيةك يان بةش يانيش هؤبةكان لة ضوارضَيوةى وةزارةتيتا :سَىيةم

 .بكاتةوة يان لَيكيان بيتات يان هةَليان بوةشَينَيتةوة بة ثَىى داخوازيةكانى كارةكةى خؤى
حةوتةم لة ثر ؤذةكةدا لَيذنة ثَيشنياز دةكات وةك ئةوةى خوارةوة  بةاَلم سةباةت بةماددةى: نؤيةم

- :دابر يذرَيتةوة
 (كاربة هيض دةدَيك ناكرَي لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت )

بةاَلم سةبارةت بة ماددةى هةشتةم لة ثر ؤذةكةدا لَيذنة ثَيشنياز دةكات وةك ئةمةى خوارةوة  :دةيةم
 .دابر َيذرَيتةوة

 (.ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان لةسةريانة حوكمةكانى ئةم ياساية جَىبةجَى بكةن)
بةاَلم سةبارةت بةماددةى نؤيةم لة ثر ؤذةكةدا لَيذنة ثَيشنياز دةكات وةك ئةمةى خوارةوة  :ميازدة

- :دابر َيذَيتةوة
وةدائعى )َيت ولة رؤذنامةى سةرمى ئةم ياساية دانراوة لةمَيذووى دةرضوانيتنيةوة جَىبةجَى بكر

 .يش بالوبكرَيتةوة(كوردستان
 هؤيةكانى ثَيويستكار

لةبةر هَينانةكايةى وةزارةتى طةيانيتن لة هةريم وبؤ ئةوةى تؤر ى طةيانيتن بة بةكارهَينانى تةكنةلؤذياى 
ورَيك خبرَي  مودَيرن وشةثؤلةكانى بةكارهَينراو لة سيستةمى طةيانيتنى دةنطى وديرتاوةيى بنيات بنرَي

وثةرةى ثَى بيترَيت  بؤ دابني كردنى ئةمةشيان بةرثرسيارةتى طةيانيتن لة هةرَيميتا بة وةزار ةتَيكى تايبةت 
بؤية ثَيويستة ياسايةكى بؤ دابنرَيت بؤ ئةوةى ثَيكهاتةو ئةركوسةرمان وئاماجنةكانى ئةم , سثَيردراوة

ون ديار بكات، بؤ بةديهَينانى ئةمةى سةرةوةش ئةم ياساية وةزار ةتةو بةر َيوةبةرايةتيانةى كة ثَيوةى بةسرتا
 .دانرا

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستاش كاك كريم حبري راثؤرتي ليذنة بةعةرةبي دةخوَينَيتةوة
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ئينجا ماددة بة ماددة طمتوطؤي بكةين, خبوَينَيتةوة وةَلآل ثَيم باشرتة ليذنةي شارةوانييةكان راثؤرتي خؤي

 .سةرموو كاك رشاد
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .راثؤرتي ليذنةي شارةواني
 :بعد املداوالت واملناقشات املستفيضة ثم ابداء املالحظات واملقرتحات االتية

 :املادة الثانية
 .االتية اىل نهاية الفقرة بعد مصادقة اجمللس االعلى لالستثمار يف االقليم عليهااضافة العبارة  6/فقرة 
 :تنص على مايلي 2اضافة فقرة  -
 .الجيوز للوزارة قبول اي شرط من الشركات املتعاقدة معها تتضمن شروطًا تؤدي اىل االحتكار -

 :املادة الثالثة
 اضافة كلمة ختصصية بعد شهادة جامعية اولية: ثانيًا
 (ملا التقل عن عشر سنوات)اضافة عبارة : الثًاث

 :املادة اخلامسة
 .تصحيح ماورد يف آخر الفقرة اىل جملس وزراء االقليم-1
 .خلو القانون من االسباب املوجبة-0

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سعيت سةرموو, سوثاس

 :وةزيري هةرَيم/بةر َيا سعيت حمميت امني
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ليذنانةي كة , ئَيمة يةك دوو جاري تريش ئةم تَيبينيةمان خستة بةردةمي سةرؤكايةتي و ليذنةكان
مةسروزة لةطةَل وةزيري ثةيوةنيتييتار , مةعنني بة مونادةشةي مةشروعةكاني وةزارةتي ثةيوةنيتييتار

كان بة نةزةري ياني هةم وةكو مامؤستا باسي كرد بؤ ئةوةي موالحةزة, دابنيشن وةكو ليذنةي دانوني
ئيعتيبار وةربطريي و هةميش بؤ ئةوةي مونادةشةكاني ئَيرةش كةم بَيتةوة و هةميش بؤ ئةوةي وةزيريش 

ئةو ثر ؤذانةي كة ماون لةبةرضاو , جا هيوادارين ئةمة بؤ لةمةودوا, خؤي ئامادة بكات بؤ وةآلم دانةوة
 .زؤر سوثاس, بطريَي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو ئةو ليذنانةي كة راسثَيردراون راثؤرتيان , بوونةوانةي كة دةكرَيت لةطةَل وةزيرةكانحةدة ئةو كؤ

هةريةك موالحةزةي خؤي بيتات و طوَي لة رةئيي وةزيري , هةبَيت و بةشيتاري بكةن لة كؤبوونةوة
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ئيي دانونيش دوايي رة, ئَيستا ماددة بة ماددة, ثةيوةنيتييتار بطرَيت و بؤ ئةوةي لة راثؤرتةكةي بينووسَيت
 .و رةئيي ليذنةي طةيانيتنيش

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 قانون وزارة االتصاالت القليم كوردستان العراق
  :االوىل املادة

 :هاءاملعاني املبينة ازا التالية بالتعابري يقصد
 .العراق كوردستاناقليم :االقليم-1
 .لالقليم االتصاالتوزارة :الوزارة-0
 .االتصاالت الالقليموزير :الوزير-3
 .االتصاالت لالقليم وكيل وزارة:وكيل الوزارة-1
 .اجمللس االستشاري لالتصاالت:اجمللس-0

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 , بةنسبةت ليذنةي ياسايي تةنها دوو مودتةرةحاتي شةكلي هةية
- :دة األوىل من أصل املشروع تقرتح اللجنة وتوصي مبا يليفيما يتعلق باملا

إعادة صياغة السطر االول من املادة لتنسجم مع الصيغة املتبعة يف سرد التعاريف املستعملة يف القوانني -1
 .(يقصد باملصطلحات التالية املعاني املبينة إزاءها) الصادرة عن برملان كوردستان وكاآلتي

 .الرقمية اىل التسلسالت الكتابية لفقرات املادة تبديل التسلسالت -6

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةكورديةكةش خبوَينةوة

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 ياساي وةزارةتي طةيانيتن هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 :ماددةي يةكةم

 :نةمةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني تةنيشتيا
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم -1
 .وةزارةتي طةيانيتني هةرَيم: وةزارةت -0

 .وةزيري ثةيوةنيتييتيكاري هةرَيم: وةزير -3

 .بريكاري وةزارةتي طةيانيتني هةرَيم: بريكاري وةزارةت -1
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 .ئةجنومةني راوَيذكاري طةيانيتن: ئةجنومةن -0

ى يةكةم لة ئةسَلى ثر ؤذةكةدا لَيذنة ئةمةى ئةوةى ثةيوةستة بة ماددة ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي تةنها
- :خوارةوة ثَيشنياز دةكاو رِ اشيتةسثَيرَى

دووبارة دارشتنةوةى دَير ى يةكةم لة مادةكةدا بؤ ئةوةى لةطةَل دةدى ثةير ةوكراو لة باسكردنى 
شَيوةيةى  ثَيناسةكانيتا بطوجنَى كة لة ياساكانى دةرضووى ثةرلةمانى كوردستانيتا بةكارهَينراون كة بةم

 (مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة واتاكانى دياريكراوى بةرامبةريانة)خوارةوةية 

 .طؤرينى زجنريةكان لة منرةيىيةوة بؤ نوسراوةيى لة بر طةكانى مادةكةدا

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةلةن و )ووة هةموو وةزارةتةكان وامان كرد, ئةوة تةنها روتينَيكة, ئةطةر كةس موالحةزةي نةبَيت

 .ناصح. سةرموو كاك د, (سانيةن و ساليسةن
 :رمضان غمور ناصح. د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةكاني تر هةمووي طةيانيتنة و , نووسراوة وةزيري ثةيوةنيتيكاري هةرَيم, لَيرةدا باسي وةزير دةكرَيت

 .ثاسسو, بؤضي لَيرةش هةر طةيانيتن نةبَيت, ئةوة ثةيوةنيتيكارية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, نازامن بؤ ئةوها نووسراوة, ئةويش وةزيري طةيانيتني هةرَيمة, سوثاست دةكةين, موالحةزةيةكي راستة
, ئةواني تريش رؤتينةكان يةك ودوو وسَي, كةواتة ثاش ئةو موالحةزةية كة موالحةزةيةكي زؤر دروستة

ماددةي يةك كَي , دةخيةمة دةنطيتان, وخاليمي لةسةر نييةكةس رةئيي م, دةبَيتة يةكةم و دووةم و سَييةم
 .لةطةَليةتي لةطةَل مودتةرةحي ليذنةي ياسايي؟ كَي لةطةَلي دا نيية؟ بة تَيكر ايي دةنط وةرطريا

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 :ئاماجني وةزارةت ئةوةية

صيانة و بةرةوضاتر طؤر يين , بةدةوارةيةكي  طوجناو ئييتارة و رَيكخسنت و بةردةوام خامةت كردن-1
مةكينةكاني بةدالة و تؤرةكاني هَيلي تةلةسؤني تةلةسؤنيتار و تةلةسؤني مؤبايل و ئامرازةكاني دي طةيانيتن 

 .لةشارةكاني هةرَيميتا دةستةبةر بكات
بنيات نان و رَيكخسنت و بةرةوضاكرت طؤر يين تؤرةكاني طةيانيتن بة بةكارهَيناني تةكنةلؤجياي نوَي و -0
َيبَلي رووناكي و مةكينةي بةستين دةرةكي لةنَيوان شارةكاني هةرَيم و ثارَياطاكاني عَيراق و بةستنيشي ك

 .بة جيهاني دةرةوة بةثَيي سوود و كةَلك و ثَييتاويس 

بنيات نان و رَيكخسنت و ثَيشخستين بنكةكاني ثؤستة و دةرضوانيتني ثولي ثؤستةو ثَيشكةش كردني -3
ةرَيطةي بةكارخستين سيستةمي ثؤستةي خَيرا و ثةرةسةنيتوو لةشارةكاني هةرَيم خامةتطوزاري ثؤستة ل

 .بةجؤرَيك كة هةموو بابةتي ثؤستة و ثؤستة كاريةكان تَييتا سةراهةم ببَيت
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 .دامةزرانيتن و رَيكخسنت و ثَيشخستين تؤر ةكاني زانياري و ئةنتةرنَيت لةشارةكاني هةرَيميتا-1

 .لة سيستةمي طةيانيتني بيسرتاو ديرتاودا (ترددات)رَيكخستين لةرةلةر -0

ثَييتان و سةرثةرش  و ضاودَيري بؤ هةموو هؤبة تايبةتيةكاني طةيانيتن و ثؤستة بؤ كؤمثانيا -6
وةبةرهَينةر و ناوخؤيي و دةرةكييةكان بة ثَيي بةنيت و طرَيبةنيت كةرَيك دةكةون لةسةري بةشَيوةيةكي 

 .وةبةرهَينةرةكانياساكاني لةنَيوان وةزارةت و كؤمثانيا 

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية
 :تهدف الوزارة اىل

تامني ادارة وتشغيل وصيانة وتطوير اجهزة البداالت وشبكات خطوط اهلاتف السلكية واهلاتف النقال و -1
 .وسائل االتصاالت االخرى يف مدن االقليم بالسعة املالئمة

اء وتنظيم وتطوير شبكة االتصاالت باستخدام التكنولوجيا احلديثة باستخدام الكيبل الضوئي واجهزة بن-0
 .الربط اخلارجي بني مدن االقليم وحمافظات العراق وربطها بالعامل اخلارجي وفق اجلدوى واحلاجة

يدية باستخدام انظمة بناء وتنظيم وتطوير مراكز الربيد واصدار الطوابع الربيدية وتقديم اخلدمات الرب-3
 .الربيد السريع املتطور يف مدن االقليم حبيث تتوفر فيها كافة وسائل االتصاالت الربيدية

 .بناء وتنظيم وتطوير الشبكات املعلوماتية واالنرتنيت يف مدن االقليم-1
 .تنظيم الرتددات املستخدمة يف انظمة االتصاالت الصوتية واملرئية-0
ة االجازات لكافة املرافق اخلاصة باالتصاالت والربيد للشركات املستثمرة احمللية منح واشراف ومتابع-6

 .واخلارجية مبوجب ضوابط وعقود يتم االتفاق عليها قانونا بني الوزارة والشركات املستثمرة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 ليذنةي ياسايي ضي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .َيا سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
- :ئةوةى ثةيوةستة بة مادةى دووةم لة ثرؤذذةكةدا ليذنة ئةمةى خوارةوة ثَيشناز دةكات

 .طؤرينى زجنريةكان لة منرةيىيةوة بؤ نوسراوةيى-1

ثَييتانى مؤَلةت بة سةرجةم )ى ماددةكة بةم شَيوةى خوارةوة (6)دووبارة دارشتنةوةى بر طة -0
ةطةيانيتن و ثؤست بؤ كؤمثانيا وةبةرهَينةرةكانى خؤجَىىو بيانى و  وَير اى دامودةزطاكانى تايبةت ب

سةرثةرشتىكردن و بةدواداضوونيان بة طوَيرةى ئةو بةستوبةنيتو طرَيبةستانةى بة ياسا لة نَيوان وةزارةت 
 .(وكؤمثانيا وةبةرهَينراوةكانيتا رَيكةوتنى لةسةر دةكرَيت
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 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .ةر َيا سةرؤكي ئةجنومةنب

  -:فيما يتعلق باملادة الثانية من املشروع تقرتح اللجنة مايلي
 .تبديل التسلسالت الرقمية اىل التسلسالت الكتابية-1
منح االجازات لكافة املرافق اخلاصة باإلتصاالت والربيد للشركات ) منها كاآلتي( 6)إعادة صياغة الفقرة  -0

ارجية واالشراف عليها و متابعتها مبوجب ضوابط و عقود يتم االتفاق عليها قانونًا املستثمرة احمللية واخل
 (.بني الوزارة والشركات املستثمرة

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بعد املصادقة جملس )كةليمةي ( املستثمر)لة ماددة دوودا داوا دةكةين ثاش ( 6)لةهةمان بر طة بر طةي 
منح واشراف ومتابعة االجازات لكافة املرافق )واي لَي دَيت , زياد بكرَيت( االعلى لالستثمار يف االقليم عليها

اخلاصة باالتصاالت والربيد للشركات املستثمرة احمللية واخلارجية مبوجب ضوابط وعقود يتم االتفاق عليها 
 ( .االعلى لالستثمار يف االقليم عليهاقانونا بني الوزارة والشركات املستثمرة بعد مصادقة جملس 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يةكيان لةاليةن ليذنةي طةيانيتن , يةكيان لةاليةن ليذنةي دانوني, كةواتة دوو مودتةرةح هةنة

, وةكو خوَينيتيانةوة تؤزَيك كةليمات ئيااسة كراوة, ليذنةي دانوني صياغةيةكي هةية, وشارةوانييةكان
ش داوا دةكات كة ئةو ئيجازة دان و موتابةعة كردني ئيجازةكان و ئةوانة ثاش ليذنةي طةيانيتني

ياني ئةهيتايف وةزارةت لَيرة كة خوَينيتيانةوة , موصادةدةي مةجليسي ئةعالي ئيستيسمار بَيت لةسةريانيتا
 .كاك مجال سةرموو, لةسةر مودتةرةحي ليذنةي ياسايي ئةطةر كةس دسةي نةبَيت

 :سمبةر َيا مجال حمميت دا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضةنيتة لةاليةن من خؤم شتَيكم لةو بابةتة بيستووة كة طواية لة , من تَيبينيم لةسةر خاَلي سَي هةية
بةبَي ناونيشان و دار شتين ناونيشان لةسةرتاسةري كوردستان , ضونكة لَيرة باسي ثؤستة دةكات, سلَيماني

من لةالوة بيستومة كة طواية لةسلَيماني شةريكةيةكي ئةَلماني , ثؤستة و بةرييت هيض مةسعولَيكي نابَيت
, جةنابي وةزير ئةطةر مةعلوماتي هةبَيت, خةريكن ناونيشان و ئةدريس بؤ مةنتيقةي سلَيماني دائةر َيذن

ضونكة بةبَي , شتَيكي واشم بيستووة كة لَيرةش شةريكةيةك بةدةستةوةية كة كارَيك لةوبابةتة بكات
ئةطةر بكراية و ئةطةر نةبَيت شتَيك لةو بابةتة لَيرة ئيااسة , ستة و بةرييت هيض مةسعولي نييةناونيشان ثؤ

 .سوثاس, بكرَيت
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 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شَيخ علي 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

َيمة لة ياني من بةصةراحةت ثَيتان دةَلَيم ئ, ئَيمة ئَيستا دةستمان ثَيكردووة, تةبعةن دةزيةي بةرييت
بةَلَي لةسلَيمانيش شةريكةي ئةهلي هةية كةلةسةر ئةو دةزيةي بةرييت ئيش , سمرةوة دةستمان ثَيكردووة

ولَيرةش ئةوة شةريكةي سوييتية لةطةَل ئةوان مونادةشة دةكةين و لةو نايكانة لةوانةية بطةينة , دةكةن
 .سوثاس, نةتيجة

 :ارام رسول مامنيتبةر َيا 
 .ةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنوم

كة تَيييتا بةكورتي باس لة ضاكرت كردن و , من بةش بةحاَلي خؤم تَيبينيم لةسةر ماددةي دووةم هةية
هةروةك جةنابيشتان و هةموو , طؤر يين مةكينةكاني بةدالةكاني تةلةسؤناتي هةم مؤبايل و هةم تةليتاريش

ةمة ئارياسؤنةو مييتياتيلة و سَي ئ, اليةك دةزانن ئَيمة لةكوردستانيتا ضةنيتين سيستةمي تةلةسؤنامتان هةية
كة بةداخةوة يةكَيك لة طرستة طةورةكان ئةوةية ناتواني تؤ لةنَيوان , ضوار كؤمثانياي مؤبايل هةية

بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة لةو بر طةيةدا , شةبةيةكي مؤبايلةوة بؤ مؤبايلَيكي تر ثةيوةنيتي بكةيت
بؤ , بيتات ثةيوةنيتييةكاني نَيوان ئةو سيستةمانة يةك خباتةوة ئةوة ئيااسة بكرَيت كة وةزارةت هةوَل

ئةوةي كةوا هاوآلتياني خةَلكي كوردستان بتوانن لةنَيوان سيستةمَيكي تةلةسؤني بؤ سيستةمَيكي تر 
 .زؤر سوثاس, ثةيوةنيتي بكةن

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هةركي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي سةبارةت بة رَيا طرتن بة ثرنسييب , ةكةي ليذنةي ثيشةسازي دةكةممن ثشتطريي تةواوي ئيقرتاح
بةحةديقةت ئيحتيكار يةكَيكة لةو جؤرة طةنيتةَليانةي كة تةئسريَيكي , نةهَيشتين ياخود مةنعي ئيحتيكار

 .زؤر خراثي هةية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .نسةرموو كوَيستان خا, هَيشتا نةطةيشتينة ئةوَي كاك سةردار
 :بةر َيا كوَيستان حمميت عبيتاه

 .بةرَيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, من ثشتطريي بؤضوونةكاني كاك ئارام دةكةم و هةمان دسةي ئةوم هةبوو

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو, جةنابي وةزير لةسةر مودتةرةحي كاك ئارام دسةت هةية
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 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شَيخ علي
 .َيا سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

بةس برايان ئَيوة دةزانن , من تةساصيلي دةزيةكة دةزامن, تةبعةن ئةو دةزية زؤر دسةي لةسةر كراوة
ئةوة ئيشي ئَيمة نيية كة زةغتيان لةسةر بكةين و ضؤن ئيتيماديان , مةسةلةي ئيستيسمار و كةرتي تايبةت

دةمَينَيتةوة , بةهةمووانَيك, بةعرادنا, ين و بة سانائَيمة ئامادةين ئيجازة بة كؤر ةك بيتة, لةطةَل بكةين
ئةمر ؤ موشكيلةكة لةناوخؤيان , كةرتي تايبةت دانيشن و ئيتيماق بكةن, رةبت و ئةوانة ئةوة ئيشي خؤيانة

 .سوثاس, ئيتيماق ناكةن
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويستة , تين ماددةكةية بة كورديةكي زؤر سةدةت بةداخةوة ئةَلَيممن تَيبينيةكةم سةبارةت بة دار ش

تكا دةكةم , ضونكة من عةرةبيةكم لةبةردةستة ئَيستا لة كورديةكةي تَي ناطةم, جارَيكي تر دابر َيذرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, كةوا جارَيكي تر بة كورديةكي باش دابر َيذرَيتةوة ئينجا ثةسنيت بكرَيت

 :ئةجنومةنبةر َيا سةرؤكي 
لةرووي زمانةوانيةوة تكاية رةضاوي بكةن و بةعةرةبيةكة و بةكورديةكةي بييتةنة كاك دكتؤر نوري و 

باانن تَيبينيةكاني ضيية لةسةري بؤ , نوسخة عةرةبيةكةي بييتةنة دكتؤر نوري, موالحةزةكاني بيتات
ني ئينشائةَلآل ثَيش ئةوةي ئيمااي بةآلم هةموو جار ئَيمة دةَلَيني لة ناحيةي زمانةوا, ئةوةي ثَييتابضنةوة

 .كاك بارزان سةرموو, بكةين رةضاوي دةكةين و ثَيييتا دةضينةوة
 :بةر َيا بارزان حمميت دادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
دووةميشيان بر طةي ثَينج , يةكيان ئةوةي كاك ئارام باسي كرد بة صيغةيةكي تر, من دوو ئيقترياحم هةية

مةسةلةن ئَيستا كةليمةي لةرة , ةوةنيتةي كوردي دَينني كة كةليمةكة لة تام دةربضَيتئَيمة هةنيتَي  جار ئ
, زؤر باشرتة( سينكويسي)من ثَيم واية , ئةمة مةسةلةيةكي عيلمية, رةنطة شتَيكي عادي بازار ي بَيت, لةر

( تردد)رةنطة , ينعيلميةكة دابنَيني باشرتة لةوةي كةليمةي بازار ي تَيبخة, ئةو وشانةي كة كوردي نيمانة
لة خؤمانةوة كةليمةي كوردي بؤ , كةليمةيةكي عيلمية ئَيمة لة كوردي نيمانة  و وشةي تةلةسايؤمنان نيية

ياني كةليماتي كوردي بازار ي , بؤ منوونة لَيرة لةجياتي تردد كةليمية سينكويسي زؤر باشرتة, دانةر َيذين
 .سوثاس, نةخةينة ناو دانونةكةوة

 :ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك
دوو كةس لةطةَل يةكرت دسة بكات نة تةسجيلةكة باش دةردةضَيت ونة , تكاية كاتَيك كة يةكَيك دسة دةكات

بَيطومان جةنابي وةزيريش ناتوانَيت موالحةزةكة بنووسَيت و بة , ئَيمة باش طوَيمان لَي دةبَيت و نةخؤتان
 .رة شوكريةسةرموو دكتؤ, تكاية بَي دةنط بن, ضاكي جوابي بيتاتةوة
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 :سول ابراهيمشوكرية ر.بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةزماني , تَيبينيةكي ترم هةية كة دةَلَي ئاماجني وةزارةت ئةوةية, من تَيبيين يةكةمم كاك ئارام وتي
كة , ئةوةية ناَلَيي, كوردييتا وا كة خاَلةكاني زؤر بوو دةَلَيي ئاماجنةكاني وةزارةت لةمانةي خوارةوة ثَيك دَين

خاَلي , ئةمة خاَلي يةكةم, ئةمةية بؤ نايكة كة لةبةردةممانيتاية و دةخيوَينينةوة, بَلَيي ئةوةية بؤ دوورة
دووةمم سةرجنم هةية دةربارةي خاَلي يةكةم كة دةكرَي بة دةوارةيةكي طوجناو لَيرة باس لة شارةكاني 

, او ناحيةكانيش هةر ئةو بةستةية بكةينئةي ئَيمة ناتوانني بؤ شارؤضكةكان ودةز, هةرَيم دةكات
لةهةمان كاتيشيتا من ضةنيتين دانة , يا ئَيوةي بةر َيا, حةزدةكةم ئةو ثَيشنيارة يا وةزير وةآلمم بيتاتةوة

ثةرلةمان , بةراس  ئَيمة لة ثةرلةمان داين, جار دووبارةم كردؤتةوة وةكو ثسثؤر َيكي زماني ئةدةبي كوردي
بَي لةثةرلةمان دا ئَيمة بة زمانَيكي وا كةرةستةكان دابر َيذين ببَيتة جَيطاي بةرزترين دةسةآلتة و دة

هةنيتَي , باوةر م ثَي بكة, سةرنج و خوَينيتةوار و ئةوانةي كةوا تةماشاي ئةو نووسينانةي ثةرلةمان دةكةن
 ئةم طةلية بةستةنةي يا كؤمةَلَيك شت هةية كة هةمووي, وشة هةية خةجاَلةت دةمب كة دةيبينم

ئةو هةموو وشة داتاشراوانةي , وشةمان هةية داتاشراوة, ئَيمة وشةمان هةية لةالدَي وةرييتةطرين, داتاشراوة
لةزماني عةرةبييتا كة , كة لَيرةدا باس دةكرَين يان لَيرةدا هاتوون هيضيان ثةيوةنيتي بةو بابةتانةوة نيية

كرت طؤر يين تؤر ةكاني بةدالةكان بةبةكارهَيناني خاَلي دووةم بنياتنان و رَيكخسنت و بةرةوضا, لَيرةدا دةَلَي
هةر مةكينة بةستنةوةي , ئةوة ضيية, تةكنةلؤجياي نوَي و كَيبَلي رووناكي ومةكينة طةليية بةستين

, هةروةها كة دةطةينة سةر ئةوةي بةستنيشي بةجيهان, ئةم طةليية ثَيويست ناكات, دةرةكي ئةوة جوانرتة
بةثَيي , كة ئةَلَيي بةثَيي كةَلك و ئةرك و سووددا ئةوةش هةر رةكيكة, بةستنةوةي بةجيهاني دةرةوة

تكام , كؤمةَلَيك ثَيشنياري ترم هةية لةسةر ئةمة, ئةمانة جوانرتة, ثَيويست و كةَلك و سوود لَي وةرطرتن
ةسةر لة يةكَي  نووسةراني كورد زاَلة ب, لَي هةية سةرؤكي ثةرلةمان من موتةرمجَيكي زؤر ضاكم دؤزيةوة

هامت بة بةر َياتامن راطةيانيت نازامن سةرجنةكاني , زماني كورديشيتا و زؤر تةرجةمةشي هةية لةم الو و ئةمال
با هةماهةنطي , داواكارم لة بةر َياتان هةرضةنيتة موتةرمجي تر هةية لَيرة, منتان بؤ بةهةنيت وةرنةطرت

ئينجا هيوادارم ئةو وتةية ئةو ثَيشنيازةي كة , نيان ئةوان بيكة, يان بيترَيت بة ئةو, بكرَيت لة نَيوانيانيتا
منيش لة دَلسؤزميةوةية بةراس  وام لَيهاتووة ئَيستا ئةم , دةخيةمة بةردةمي بةر َياتان بة هةنيت وةربطريَيت

ضونكة ضةنيتين دانة جارة لةرووي زمانةواني هةَليتةستم بة , شتانة كة ئةبينم و مونادةشةي نةكةم
 .سوثاس, من هيض كاروعةمةلَيكي ثَي ناكرَيتبةر َياتاني رادةطةية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة مةوزووعي زماني كوردي تةرجومة و ئةوانة بة , ئةطةر ئيجازةم بيتةنَي, منيش با تةعليقَيك بيتةم
بةآلم حةديقةتَيك هةية دةمةوَي , حةديقةت تةدريبةن مونادةشةيةكي دائيمية لةناو ثةرلةمان

هةر , ئيتيماق نيية لةسةر زماني كوردي رَيك كةوتن نيية, َينني بؤ ئةوةي واديعي بنيهةموومشان بيسةمل
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من ثَيم واية ئةطةر دابنيشن بة تةرجةمةيةك رَيك , لةو داعةيةدا شةش حةوت زمانةواني بامشان هةية
عةرةبي  وشةيةكمان نيية بؤ منوونة, ئةو وشانةي كة دةيانةوَي بيانكةنة كوردي, ناكةون بة دوو حةستةش

هي ئَيمة زماني كوردي , زاراوةي هةية, بر اوةتةوة, هةزارو ضوارسةد ساَلة خامةتي دةكرَيت, زماني دورئانة
عةيبيش نيية , بةسةد ساَل ناطاتة هةزار و ضوارسةد ساَل, بةهةمووي سةد ساَلة هةيةو خامةت دةكرَيت

دةيان وشة رؤذانة دَينة سةر , ةوري كردووةدونيا تةت, ئةطةر بَلَيي كةم وكور ميان هةية لة زمانةوانييتا
شةرت نيية بةرةئيي من لة كوردييتا تةنيا بطةر َين وشةيةك بيتؤزينةوة رةسةن بَيت لة , زماني هةموو دونيا

ئةوة هةر , وشك كراوة, دةديقي, ئَيستا تةماشا بكةيت تةرجومةيةكي حةريف, رةنطة ثةييتا نةبَيت, كوردييتا
زماني سارسي , ئةو عوديتةيةي ناوَي, من لةزماني كوردي رةسةن تةواومبؤ ئةوةية بَلَيي وةَلآل

, توركي هةزار ساَلة خامةت دةكرَيت سةدا سي التينية, دةوَلةمةنيتترين زمانة سةدا ضلي وشةي عةرةبية
ئةطةر راوةسَ  تةنيا دةبَيت , زماني كورديش بؤضي دةوَلةمةنيت نةكرَيت, عةرةبي تَييتاية, كوردي تَييتاية

دةستوورمان تةرجومة كرد , ئةو ئيختيالسة هةر دةمَينَيتةوة, لةالدَيكان ثةييتاي بكةين, دي رةسةن بَيتكور
ئينجا , كاك دكتؤر نوري زؤر مانيتوو بوو, بةو هةموو هةوَل و مانيتووبوونة كة ساَل ونيوَيكة خةريكني

ئةو برادةرةي كة , طرياوة تةماشا جةرييتةكان بكةين دةبينني ضةنيت رةخنة و تَيبيين لةسةر دةستوورةكة
ئةطةر , بةآلم دَلنياشم ئةويش دة رةخنةي لَي دةطريَي, دةست نيشان كردووة دَلنيام كةوا شةخصَيكي باشة

با ئَيمة ئيش بكةين و هةَلةش بكةين بة دةناعةتي من ئةطةر لة جَيطايةك ئيختيالسمان , سةد نةبَيت
ئينجا نازامن رةنطة  , بةرةئيي من شةخصية, نيهةبوو وشة عةرةبيةكة يان ئةجنةبيةكة بةكاربَين

راييتةطرَيت و , زةبةت بَيت بؤ زمانةوانان كة ئةو ئيتيجاهة غالبة ئَيستا دةبَيت ئيلال رةسةن بَيت
لةبةر ئةوة هيض زمانَيكم نةديوة وةكو , تةرجومةي وشكي دةكاتةوة دةميرَينَيت بؤ ئةوةي هيين بكات

راديؤ بةض , ناتوانَي عيلمية شتةكة, لال دةبَي رةسةني بيتؤزَيتةوةئي, كوردي ئةوةنيتة ئيصرار بكات
, تةلةسؤن كرديانة هاتف, عةرةبي نةيكردووة, ناكرَيت, طوَيبيست و نازامن ضي, تةرجومةي دةكةي

عةرةبيش بةكاري دَييَن و كورديش بةكاري , تةلةسايؤن ئةوة وشةيةكي التينية وهةموو دونيا بةكارييتَينن
بة تةئكييت ئةطةر وشةيةكي رةسةن هةبَيت جَيي , عيلمية ئةوة زمان دةوَلةمةنيت دةكاتوشةي , دَيين

 .كاك زرار سةرموو, خؤيةتي و جَيي خؤشي دةطرَيتةوة
 :امني طاهر زرار بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ةآلم هةنيتَي وشة ب, هةنيتَي وشة هةية ناتوانني تةرجومةي بكةين, بةراس  ئَيمة لةطةَل راي جةنابتان داين

شتَيك دةَلَيي , هةمووتان نازانن ثةسةنيت كراوة, مةسةلةن تةصيتيق كراو, هةية بةراس  هةموومان دةزانني
بةآلم هةنيتَي وشة هةية وةكو دؤنتةراتضي ئةي نازانَي ياني , كة تةصيتيق كراوة ياني ثةسنيت كراوة

ئةوةي , وشانةي دةتوانني تةرجومةي بكةين با بيكةينئَيمة دةَلَيني ئةو , كَي هةية ئةوة نةزانَيت, بةَلَينيتةر
 .زؤر سوثاس, كةس مانعي نيية, ناتوانني تةرجومةي بكةين با وةكو خؤي مبَينَيتةوة
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 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بة هةموو , دةباتضونكة كاتَيكي زؤرمان , كَيشةي وةرطَير ان كَيشةيةكي بةردةوامي ليذنةي ياسايية
ئَيمة , تةديتميي ئةوي دةكةين, جطة لةوةش ئَيمة وةرطَير مان هةية لَيرة بةرةمسي, اليةك هةوَل دةدةين

ئَيستاكة ئامادةين هةر كةسَيك لةو ئةنيتامانةي كةوا رةخنةيان هةية بَين ئامادة بن لةطةَلمان تةعاون 
ضونكة ئَيمة رؤذانة هةتا ئَيوارَي لَيرة , ةتوامن بيبينمةوةبةآلم نةك رؤذَيك بَيت و من بةشةش رؤذ ن, بكةن

ئايا ئةوانة موستةعييتن بَين ئةو خامةتةي , لةبؤ ئةوةي كةوا ئةو ثرؤذانة ئامادة دةكةين, ئامادة بني
ئةطةر نا وشةيةكي ديتةوة هةَلستَيتةوة و بَلَي وةَلآل طوناحة واتان , بكةن و بَين هةموو رؤذَي لةطةَلمان بن

خؤمان داواي كةماملان نةكردووة و هةموو شتَيكيش , ئَيمة ثَيمان ناكرَيت, ئةوة لةدةست ئَيمة نيية, دووةكر
, هةوَلمانيتاوة و هاوكارميان دةكةن بةهةموو اليةك, ضةنيت برادةرَيكي تريش لَيمان ثرسينة, ئَيمة نني

نَيت لةو برادةرانةي كةوا موكةلةسن ئَيستاش لَيرة داوا لة سةرؤكايةتي دةكةم ليذنةيةكي رةمسي دامبةزرَي
بؤ ئةوةي كةوا ئَيمةش لةو ئازار و ئةزيةت و مانيتوو , بةوةي كةوا كةيميان ثَي دَيت و رةغبةتيان هةية

 .سوثاس, بوونة رزطارمان بَيت
 :رؤذان عبيتالقادر. بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيار دةكةم كةوا دوو , ارةت لَيك جودا نةكراوةتةوةئامانج و ئةركةكاني وةز, سةبارةت بة خاَلي يةكةم

يان لةرَيطةي كردنةوةي , يةكةميان ئامادةكردني كاديري ثسثؤر , ئةرك لةسةر ئةو ئةركانة زياد بكرَيت
يان ئةوةتا هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي سَيركردن و خوَينيتني باآل كةوا بةشَيكي تايبةت لة , خول

ئةركي دووةم ضاودَيري كردني كةرتي تايبةت و , لةبؤ ئامادةكردني كاديري ثسثؤر  ,كؤليذةكان بكرَيتةوة
سعة )بةنيسبةت خاَلي يةكةم لة رياي دووةم لة ثرؤذةكة دةَلَي وشةي , كةرتي طش  لةبواري طةيانيتن

انظمة )باسي  خاَلي سَييةم, واباامن ضاكرتة( ضمان احتياجات االقليم)ئةطةر بطؤر درَيت بة , هاتووة( املالئمة
تقديم اخلدمات الربيدية املتطورة واليت تتسم بانتظام )ئةوة بطؤر درَيت بة ( الربيد السريع املتطور يف االقليم

 .سوثاس, (واالمان والسرعة
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ناتوامن , تةرجومة لة كورديةكةي من باشرتةمن تةصور دةكةم ئةو , بةنيسبةت دسةكاني دكتؤرة شوكرية

ثَيش , دةمَييَن مةسةلةي شارؤضكةكان تةبعةن حةديقةتَيك هةية دةمةوَي باانن, لةو مةسةلة دسة بكةم
لة هةموو دةزاو ناحيةكان دوازدة تةلةسؤن ئيشي , هةولَير, دهؤك, ثَينج ساَل لة هةموو كوردستان سلَيماني

سةدو ثةجنا هةزار ئارياسؤن , تةلةسؤن لة كوردستان هةية ئةويش نؤرماَل ئةمر ؤ سةدةها هةزار, دةكرد
دووةم هةموو , ئةوة يةك, دةبَي ئةو حةديقةتة باانن. هةية و دوو مليؤن و نيو موشتةرةك مؤبايل هةية
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ئةنتةرنَيت ئةمر ؤ هةر كةس , دةمَييَن دةزيةي ئةنتةرنَيت, شارؤضكةكان هةمووي بةدالةيان تَييتاية
ئَيمة ئَيستا لةطةَل شةريكةي لوبناني كة لة مةجالي , ؤني لة ماَل هةية ماناي ئةنتةرنَي  هةيةتةلةس

ئيتيصاالت ئيش دةكات لة مونادةشةي من ئَيستا لة ئؤتيلي شرياتؤنن و لةبؤ دةزيةي ئيتصاالت ئةوة زؤر 
 .زؤر سوثاس, ثَيويستة و زؤر زةروورية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
دكتؤرة رؤذان ئيقترياحي كردووة , دتةرةحةي دكتؤرة رؤذان كة دةَلَي مةعهةدي كاديريش هةيةياني ئةو مو

, يةكَيكيان ئةوةية ئامادةكردني كاديري ثسثؤر , دوو بر طة زياد بكرَيت لةسةر ئاماجنةكاني وةزارةت
لةشوَينَيكيتا جَييان ئةطةر ثَيتان باشة ئةو دوو بر طةية , دووةميان ضاودَيري كردني كةرتي تايبةت وانيية

 .بكرَيتةوة
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتري شَيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيم زؤر زؤر باشة, من نةك هةر ثَيم باشة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئةوةية لة جَيطايةك نووسراوة طةيانيتني شارةكان بة عةرةبي , كةواتة منيش موالحةزةيةكم هةية

ئةطةر بكرَي بكرَيتة , شارةكان دةطرَيتةوة و شارؤضكةكانيش دةطرَيتةوة( حمافظات)بكرَيتة ( نميت)
 .كاك رشاد سةرموو, ثارَياطاكاني هةرَيم ئةوة هةمووي  دةطرَيتةوة, موحاسةزات

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

الجيوز للوزارة قبول ), ااسة بكرَيت بة تةسةلسولي حةستليذنةي ئَيمةش داوامان كردبوو كة سةدةرةيةك ئي
, داوا دةكةين ئةوة ئيااسة بكرَيت( اي شرط من الشركات املتعاقدة معها تتضمن شروطا تؤدي اىل االحتكار

 .سوثاس
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شَيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة , من ثَيش ئةوة دذي ئيحتيكار بووم, يحتيكارَيك نةماوةلة مةجالي ئيتصاالت هيض ئ 16/8ئَيمة لة 

 .سوثاس, نةخامةتي هاوآلتيان دةطرَيتةوة نة خامةتي نيشتمان دةكات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزيريش , من ئةو مودتةرةحةي ليذنةي طةيانيتن وشارةوانييةكان مودتةرةحَيكي زؤر ضاكة
, ليذنةي ياسايي ئةطةر ئيعتريازي نةبَيت, سبيت بكرَيت وةكو سةدةرةيةكثَيم واية تة, ثةسةنيتي دةكات

ئةو مودتةرةحانةي كة كران لَيرة كة ميتن بكرَي بة موحاسةزات و ئةو دوو بر طةي كة زياد بكرَيت ئةوةي 
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, من دةخيةمة دةنطةوة بةو ئيااساتانةوة, برطةيةك كاك رشاد ئيقرتاحي كرد, دكتؤرة رؤذان ئيااسةي كرد
 .ماددةي تر, كَي لةطةَليتا نيية؟ بةكؤي دةنط دةبووَل كرا, َي لةطةَليةتي لةطةَل ئةم ماددةية؟ سوثاسك

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم
سةرؤكى باآلو ، بةرثرسي ئيش وكارو ئار استةكردنى سياسةت وسةرثةرشتيكردن و ضاوديرى  :وةزير: يةكةم

ارةتةكةيةو، هةموو بر يارو سةرمان ورَينماييةكيش كة ثَيوةنيتييان بة ئةركوسرمان و ثَيكهاتةو وةز
سةآلحييات و كاروباري ديكةي هونةري ودارايي وئييتاري ورَيكخستين وةزارةتةكةوة هةية، بةثَيي 

 .حوكمةكاني ئةم ياساية، لةوةزيرةوة دةردةضن و، خؤي سةرثةرشتيان دةكات

لة ضوار ضَيوةى ئةو دةسةاَلتةييتا كة ثَيى دةسثَيردرَى يارييتةى وةزير دةدات ، لة  :وةزارةتبريكارى :دووةم
 .مةرجيشة بر وانامةي زانكؤي هةبَيت, ئاراستةكردنى وةزارةت و سةرثةرشتيكردنى كاروباري وةزارةتةكةييتا

مةي زانكؤيان هةبَي و، ذمارةكانيان لة ضواركةس زياتر نةبَي، مةرجيشة بر وانا :راوَيذكارةكان: سَييةم
 شارةزاو ئةزموونيتار بن

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع :الوزير-1
تشكيالتها وصالحياتها وسائر لشؤونها الفنية القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة مبهام الوزارة و

 .واملالية واالدارية والتنظيمية وفق احكام القانون
على , يساعد الوزير يف توجيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيات اليت تعهد اليه:وكيل الوزارة-0

 .ان يكون حاصال على شهادة جامعية أولية
 .ن اربعة وان يكونوا من محلة الشهادة اجلامعية االولية وله خربة وممارسةال يزيد عددهم ع:املستشارون-3

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

- :أما فيما يتعلق باملادة  الثالثة من املشروع فتقرتح اللجنة مايلي
   -:كاآلتي( اواًل)إعادة صياغة الفقرة  -1
لى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا و توجيه سياستها وممارسة االشراف والرقابة عليها هو الرئيس االع: الوزير)

وتصدر عنه وتنفذ بإشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة مبهام الوزارة وتشكيالتها 
ن ويكون مسؤواًل امام وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واإلدارية والتنظيمية وفق أحكام القانو

 (.جملس الوزراء بأعتباره عضوًا متضامنًا فيه
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 الن ذلك معاجل( ثانيًا) من الفقرة ( على ان يكون حاصاًل على الشهادة اجلامعية األولية)حذف مجلة   -0
 .بنص تشريعي

( لة بدرجة مديرمج) من املادة الرابعة من املشروع اىل املادة الثالثة بعد إضافة ( 0و1)نقل الفقرتني  -3
 .إليهما وتكون حتت تسلسل ثالثًا و رابعًا ضمن املادة الثالثة

 (خامسًا) بتسلسل ( املستشارون)جعل تسلسل ثالثًا  -1
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :دةكاتبةاَلم ئةوةى ثةيوةستة بة مادةى سَىيةم لة ثرؤذةكةدا لَيذنة ئةمةى خوارةوة ثَيشنياز 

- :بةم شَيوةى خوارةوة( يةكةم)دووبارة دار شتنةوةى بر طةى -1
وةزير خؤى سةرؤكى بااَلى وةزارةتةو لة كارةكان و ئاراستة كردنى سياسةتةكانى دا بةرثرسةو )

سةرثةرشتى وضاودَيريكردن بةسةرييتا ثيادة دةكات وهةموو بر يارو سةرمان ورَينماييةكان، لةوةوة 
سةر ثةرشتى خؤشى جَىبةجَى دةكرَين، لة هةر شتَيكيتا كة ثةيوةنيتى بة ئةرك دةردةضن و هةر بة

وسةرمانةكانى وةزارةت وثَيكهاتةو دةسرت ؤيةكانى وسةرجةم كاروبارةكانى تةكنيكى ودارايى و كارطَيرى و 
و رَيكخستنةوة هةبَى بة ثَىى حوكمةكانى ياسا لة بةرامبةر ئةجنومةنى وةزيرانيتا بةرثرسيار دةبَى بة

 (ثَىيةى كةتَيييتا ئةنيتامَيكى هاوكارة
داية (دووةم)كة لة بر طةى (دةبَى بر وانامةيةكى زانكؤى سةرةتايى بة دةست هَينابَى)البردنى ر ستةى -0

 .ضونكة بة دةدَيكى دانراو ضارةسةر كراوة

زَييتة  لة مادةى ضوارةمى ثرؤذةكةدا بؤ ماددةى سَىيةم دواى بؤ(0و 1)طؤستنةوةى هةردوو بر طةى -3
 .بؤيان ودةبنة زجنريةى سَىيةم وضوارةم لةناو مادةى سَىيةم دا(بة ثلةى بةرةَيوةبةر)كردنى ر ستةى 

 (.ثَينجةم)بكرَى بة زجنريةى (ر اوَيذكاران)زجنريةى سَىيةمى -1

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ساَل كةمرت نةبَيت 12ةسة و خربةيان لة داوامان كردووة مومار, بةس بةنسبةت موستةشارين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو, جةنابي وةزير تؤ مواسيقي لةسةر ئيقترياحي ليذنةي دانوني
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةموويان , ة ضوار موستةشارمان هةيةئَيم, بةآلم يةك تَيبينيم هةية بةنيسبةت موستةشارين, من مواسقم

 .زؤر سوثاس, ثرت لة بيست ساَل خامةتيان هةية
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يةكَيكي , سبةييَن يةكَيكت البرد, بةآلم لةرووي دانونيةوة كة دةبَيت ئةساسَيك هةبَيت, ئةوة بؤ ئةوةنيية

 .سةرموو, كي باشة كة  تةحيتييت بكرَيتمن خؤم ثَيم واية شتَي, ترت تةعني كرد كة ثارةكة دةرضووة
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
نابَيت بة , ئينجا دةبَيتة موستةشار, ئةصَلةن لة ئةساسيتا دانونا موستةشار دةبَيت لة دة ساَل ثرتي هةبَيت

 .سوثاس, ةئةطةر وابكرَيت ئةوة موخالمي دانون, ساَلَيك و دوو ساَل و سَي ساَل
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .واباامن نةصَيكي دانوني هةية لةو بارةيةوة
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةَلَي لة دانوني خيتمةي مةدةني تةعريمي ئةوة دةكات موديرةكان هةتا موديري ئيعتيادي نابَيت لة دة 

 .سوثاس, موستةشار بَيت بةالي كةمي دةبَيت ثازدة ساَل كةمرت نةبَيت ئةدي, ساَل كةمرت خيتمةي هةبَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن لةطةَل جةنابي وةزير ئيتيمادي لةسةر كراوة خاَلي يةكةم و , ئةو ماددةية ئيقرتاحةكةي ئةوةية
وةكيل وةزير و , ة كراوةوةكو زؤر لةوةزارةتةكاني تر عةيين مونادةش, دووةمي ماددةكةي تر بطةر َيتةوة

ئةطةر تَيبيين , سةدةرةي تر ضيية خبرَيتة سةر ئةو ماددةيةو بةوشَيوةيةي كة باسيان كردووة ئةوان
 .سةرموو كاك زرار, ثَيم واية ماددةيةكي رؤتينية هةموو وةزارةتةكان تةنامياتةكة واكراوة, نةبَيت

 :امني طاهر زرار بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةر َيا , ئةوة شتَيكي زؤر باشة, ضونكة بةراس  ئةطةر دياري بكرَيت, ن لةطةَل راي ليذنةي شارةوانييتامم
ئةطةر لة , وةزيري طةيانيتن دةسةرمَي دةَلَي ضوار موستةشارمان هةية لة بيست ساَل كةمرت خامةتيان نيية

بةس , نةية دوو ساَل خيربةي هةبَيتلةوا, بؤي هةية كةسَيك بَيت نةشارةزايي هةبَيت, دانونةكةدا نةبَيت
بؤية ثشتيواني لة رةئيةكةي طةشت و طوزار , كة لةدانونةكة تةسبيت بوو ئةوة شتَيكي زؤر ئةساسة

 .زؤر سوثاس, دةكةين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ي سةرموو جةناب, ليذنةي ياسا مواسق بَيت دة ساَل باشة كةم نيية, ئةطةر جةنابي وةزير مانعي نةبَيت
 .وةزير
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 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شَيخ علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا بضينة سةر مونادةشةي وةزارةتي بةلةديات و حقوق , ئَيوة دةزانن مةسةلةي ئيتصاالت سةردي هةية
ن ئيتصاالت هةية خةرجيي هةنيتةسةية دوو ساَلة دةرضووة لة هةنيتةسة باشرتي, ئينسان و ئةوةي ناكةن

بةآلم خؤ زةروورةت نيية هةر بيَب بة , ئةوة هةية ئَيمة لةالي خؤمان, ئةمن ئةوةي دةَلَيم, خيربةي هةية
 .سوثاس, لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةم كة دة ساَل بَيت, ئيحتيمالة مةجالي دي هةبَيت سبةييَن, موستةشار

 :بةر َيا اخر شَيخ مجال انور
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

مةسئةلة سةنيات و تةدنيةي نوَي و , ت موستةشار من لةطةَل ئةوة نيمة كة دة ساَل خربةي هةبَيتبةنيسبة
بابةتةكةي زؤر , موهةنيتيسةكمان لةرووي تةكنةلؤجياي نوَي لة دةرةوة لة بؤ دَيت, تةكنةلؤجياي نوَيية

لةدةرةوة دروست , ابَيتضونكة تةكنةلؤجيا لة الي ئَيمة دروست ن, بةباشي دةزانَي وبةباشي خوَينيتوويةتي
ياني دة ساَل ثَيش , ئةوةي لَي ئةزانَي ئةو بكرَي بة موستةشار زؤر تةبيعي ية, دةبَيت ئةوةي خربةي هةية

ئَيستا هيض تةدنيةي ئَيمة لة كوردستان هيض ثَيشكةوتين نةبووة و هيض نةييتةزاني ئةنتةرنَيت ضيية و ئةو 
 .سوثاس, بةثَيي خيربة و زانني بَيت, من لةطةَل ئةوة نيمةو واباشة, شتانة ضيية

 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شيخ علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم دةبَي ئةو حةديقةتة باانَي ئةوانةي كة , منيش لةطةَل ئةوةم, بةَلَي بةثَيي خيربة وزانني بَيت
ئةوانةي موستةشار بن , ر هةيةلة مةجالي ئيتصاالت ئيشي زؤ, لةدةرةوة دَين شةرت نيية موستةشار بن

ياني موستةشاريش هيضي لَي نازانَيت و , من خؤم هيض لة ئيتصاالت نازامن, دةبَيت هةر موستةشاري بكات
, لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةم كة دة ساَل خيتمةي هةبَيت, ئةوة مةعقول نيية, دوو ساَل خيتمةي هةبَيت

 .سوثاس
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةر َيا
ضةنيت ئةصحاب خربةيةكي ئيماد , هةر وةزارةتَيك كة تةكنةلؤجياي تازة دَينَيت و مةشاريعي تازة دَييَن

, ئةوة ناكات ئيلال دةبَي ئةو هات و  دةبَي ببَيتة موستةشار, دةكاتة دةرةوة و تةدرييب لةسةر دةكةن
 .سوثاس, ترة ئيستيشارة شتَيكة بةكارهَيناني ئةو ئامَيرانة شتَيكي

 (:بةَلَين)بةر َيا بيت عبيتاه حممود
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تا ئَيستا لةهيض وةزارةتَيكي , بةراس  من نازامن هةموو جارَي مةسةلةي ئةو دة ساَلة مونادةشة دةكرَيتةوة
ةزارةمتان ئَيمة هةشت و, بؤ لَيرة مونادةشة دةكرَيت, هةرَيم مواسةدة لةسةر ئةو دة ساَلة نةكراوة
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هةمووي دةَلَي خاوةني شةهادة بَيت و , دة ساَلي تَييتا نيية, مونادةشة كردووة و دانونةكةمان دار شتووة
يان دةبَيت , بؤ لةو وةزارةتة ئَيستا مونادةشةي دةكةينةوة, دة ساَلةكةي تَييتا نةبووة, ئةزموونيتار بَيت

 .سوثاس ,يانيش دةبَيت ئةوة مونادةشة نةكرَيت, هةمووي بطؤر َي
 :بةر َيا طةالوَيذ شابا ججي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي شارةواني ئةو دانونانةي وةزارةتةكان كة هاتؤتة الي ئَيمة لة هةر هةموويان داوامان 

دووةم داوامان واية موستةشار دةبَيت , كردووة كة ئةو دة ساَلة هةبَيت بةنيسبةت موستةشارين
ضونكة موستةشار هةية لة وةزارةت دَيتة دةرةوة و وةزارةتيش حةدي هةية بيكات , ار بَيتناسنامةكةي دي

ئةوةي كاك بةَلَينيش وتي تةئيييتي دةكةم و داواش دةكةم ئةطةر بكرَيت تةعميم بكرَيت , بة موستةشار
مةسروزة , ضونكة موستةشار خيربةية و دةبَي هةموو شةهادةشي تَييتا بَيت, لةسةر هةموو وةزارةتةكان

 .سوثاس, ثرؤسيسؤر بَيت لةو مةجالةي كة تَيييتاية
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, تائَيستا لة هيض وةزارةتَيك باسي ئةو دة ساَلة نةكراوة, تَيبينيةكةم لةطةَل رايةكةي كاك بةَلَين داية

 .سوثاس, خربةي تةواوي هةيةمةرجيش نيية ئةو دة ساَلة بةس بَيت بؤ ئةوةي كة ئةوة 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ياني , بةآلم سيعلةن ئةو موالحةزةيةي كة لةوةزارةتةكاني تر نةنوسراوة, ئةو مةوزوعة ياني دة ساَل باشة
ليذنةيةك هةية وةكو من بيستومة لة , لَيرة بةتةنيا بنووسني تؤزَيك موشكيلة بؤ ئةواني تر دروست دةكات

بؤ داناني ئةو مةباديئانةي لةبةر رؤشنايي ئةوةدا موستةشار دادةنرَيت و , زيران ثَيك هاتووةئةجنومةني وة
لَيرة مونادةشةي دةكةين وةكو , با ضاوةر واني ئةو ثرؤذةية بكةين, مودير عام دادةنرَيت و خةبري دادةنرَيت

مانيتوو نةكةين بَلَيني بؤ لةو  لةبةر ئةوة لَيرة با خؤمان, ياسايةك دةبَيتة بنةما بؤ هةموو وةزارةتةكان
ئةو ثرؤذةيةي كة لةاليةن حكومةتةوة بؤمان هات لَيرة , وةزارةتة نوسراوة و لةوةزارةتي تر نةنوسراوة

هةرضةنيتة من بر وام واية كة دة ساَلي , ئيقرار كرا دةبَيتة ئةساسَيك بؤ هةموو وةزارةتةكان و بؤ خؤمشان
 .سةرموو كاك حييتر, دةبَي تَييتا بَيت

 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شيخ علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

موستةحيلة كةسَيك ببَيت بة موستةشار دة ساَل , تةبعةن من داوا لةبرادةران دةكةم لة مةجالي ئيتصاالت
ضونكة موستةشار , تةسبي  نةكةن هةر بةو شَيوة دةر وات, تةسبي  بكةن لة دانون, خيتمةي نةبَيت

بة خؤي عةمةليةن لة وةزارةتي طةيانيتن لةبةر , نابَي يةكَيك لة جادة بَينم بيكةمة موستةشار ,دةرةجةية
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ئةوة بةو , موستةشاري لة دة ساَل كةمرت نابَيت خيتمةي هةبَيت, ئةوةي وةزارةتي سةنيية بة ئيمتياز
 .سوثاس, ئةطةر تةسبيت بكرَيت و تةسبيت نةكرَيت هةر ئةوةية بةخؤي, شَيوةية رؤيشتووة

 :بةر َيا حمميت حاجي حممود
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها , ديباجةي هةموو وةزارةتةكان وةكو يةكة, كاك بةَلَينيش باسي كرد, من تةنها موالحةزةيةكم هةبوو
 .سوثاس, يان ئةمة وةكو وان لَي بكرَيت, لةمة سةردي هةية يان ئةمان وةكو ئةمةي لَي بكةن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
با ضاوةر وان بكةين تةوحييت بَيت , تةحصيل حاصليشة, ئيشارةتي ثَي نةكرَيت, من ثَيم واية تَيييتا نةبَيت

ئةو , ئةو ماددةيةش بةو مودتةراحانةي ليذنةي دانونيةوة دةخيةمة دةنطةوة, بَي ئةو دة ساَلة
 .ن نييةئةطةر ليذنةي ياسايي ض تَيبينيةكيا, مودتةرةحةي كة وةزيريش ثشتطريي لَي كرد

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, نةخَير ئَيمة هيض تَيبينيمان نيية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو, ليذنةي شارةوانيش ئةو دة ساَلةي ئينسحاب بكات مةمنونني
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ةمانعمان نيي
 :بةر َيا حمميت حكيم جبار

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئَيمة هةر بؤ خؤمان لة رؤذنامةكان دوايي , من ثَيم واية بيخةينة دةنطةوة بؤ هةموو وةزارةتةكان

, طلةيي لة حكومةت دةكةين كة حكومةت خةَلكي تةعني كردووة كة ثلةي مستةشار نيية و ثلةي ثَييتاوة
ثَيم واية ئَيمة تةسبي  بكةين و بيخةينة دةنطةوة باانني , لة هةردوو حكومةت طلةيي كراوة ئةوة ثَيشرت

 .سوثاس, بؤ هةموو وةزارةتةكان, ثةرلةمانتاران ضي دةَلَين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وة و لَيرة وةزارةتةكان دانونيان بؤ دةرضو, ئةوةلةن بؤ هةموو وةزارةتةكان ناتوانني بيخةينة دةنطةوة لَيرة
دووةم كاك سرسةتيش , ئةوة تةنها بؤ ئةو وةزارةتةية, ناتوانني سةرزي بكةين لةسةر وةزارةتةكاني تر

 .سةرموو, تةوزحيَيكي هةية دوو ش  جياوازة و تَيكةآلو كراوة لة مةوزوعةكان
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 :بةر َيا سرست ابيت عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة , آلو بوونة سةردي هةية نَيوان مؤزةسَيك دةرةجةي موستةشاري هةيةبةرةئيي من دوو مةوزوع تَيكة
بةس يةكَيكة و , ثلةي موستةشاري ثَي ئةدةي, بةطوَيرةي دانوني خيتمةي مةدةني ثلةي ثَي ئةدةي

موزةسَيكة خربةي هةية دوور نيية ئةوة سَي ساَلة لة كولية دةرضوو بَيت و ضووبَيتة خارج و لةوَي سَيري 
ثلةي , وةزير دَيين دةيكاتة ئةنيتامي مةجليسي ئيستيشاري يان ثلةي موستةشاري نيية, وو بَيتشتَيك ب

وةكو موزةسَيك , هي وةزارةتةكاني تر ئةوةمان بةكارهَيناوة, بةس موزةسَيك شارةزايي هةية, خةبرييش نيية
ةجةي موستةشاري نةمانطوتوة دةر, لة دةرةوةي ثةرلةمان يان يةكَيك خارجي ثةرلةمان خربةي هةبَيت

 .زؤر سوثاس, هةبَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة دةخيةمة دةنطةوة بة موالحةزاتي ليذنةي دانوني و بةسةحيب مودتةرةحي ليذنةي شارةواني كة دة 
كَي لةطةَل نيية؟ بةتَيكر اي دةنط , كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس, ساَلةكة نةمَييَن

 .ماددةيةكي تر, اوةرطري
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :يةكةم ودووةم ضووة ماددةي سَي

سةرمانبةرَيك بة ثلة بةر َيوةبةري طشتيي : بةر َيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري كارطَير ي ودارايي: سَييةم
ئةم بةر َيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش , بَيت سةرؤكايةتيي دةكا، بر وانامةي زانكؤي هةبَي و، شارةزا و ثسثؤر 

 :ثَيي وابةستة دةبن
 .بةر َيوةبةرايةتي كارطَير ي و خؤيةتي-ع

 .بةر َيوةبةرايةتي كاروباري دارايي-ب
 .بةر َيوةبةرايةتي لَي وردبوونةوة و ورد بيين ضاودَيري ناوخؤ-جـ

 .بةر َيوةبةرايةتي كاروباري ياسايي -د
 .سور انيتني خامةتبةر َيوةبةرايةتي هةَل-ه
 .بةر َيوةبةرايةتي كؤطاكان-و

سرمانبةرَي بةثلةي بةر َيوةبةر  :بةر َيوةبةرايةتي خامةتطوزاريي ثؤستةو ثاشةكةوتكردن:ضوارةم
 .سةرؤكايةتيي دةكا، بر وانامةي زانكؤي هةبَي وراستةوخؤ بةوةزيرةوة دةبةسرتَيتةوة

 سةرمانبةرَي بة ثلةي  :بةدواداضوونبةر َيوةبةرايةتي طشتيي ثالنيتانان و : ثَينجةم
, سةرؤكايةتيي دةكا، بر وانامةي زانكؤي هةبَي و ، راستةوخؤ بةوةزيرةوة دةبةسرتَيتةوة(اديتم)بةر يََوةبةري

 :ئةم بةر َيوةبةرايةتيانةي خوارةوةي ثَي دةبةسرتَيتةوة
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 (تصميم)بةر َيوةبةرايةتي بيناكان ونةخشةسازي -ع
 .ؤَل كاري و ثةرةسةنيتنبةر َيوةبةرايةتي لَيك-ب

 .بةر َيوةبةرايةتي ئيحصا وئامار و زانياريةكان-جـ

, سةرمانبةرَيك بة ثلةي بةر َيوةبةرَيكي طش  سةرؤكايةتي دةكا: سةرمانطةي طةيانيتنةكان: شةشةم 
ئةم بةر َيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش ثَيوةي , بر وانامةي زانكؤي هةبَيت و شارةزا و ثسثؤر  بَيت

 :َينةوةدةبةسرت
 (.مراسالت)بةر َيوةبةرايةتي ثؤستة و نامةكاري-ع

 (.بطؤر ةكان)بةر َيوةبةرايةتي بةدالةكان -ب
 (.تصميم)بةر َيوةبةرايةتي تؤر ةكان و نةخشةسازي -جـ

 (.I.T)بةر َيوةبةرايةتي زانياري ئاي  -د
 (.التكيف)بةر َيوةبةرايةتي تواناو راهاتن -ه
 (.مشرتيات)وكر دراوةكان  بةر َيوةبةرايةتي هاووردة-و

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :بعد نقل الفقرتني اىل املادة الثالثة اصبحت فقرة ثالثة فقرة واحد

يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية : املديرية العامة للشؤون االدارية واملالية -1
 :االختصاص وترتبط بها املديريات التاليةاولية من ذوي اخلربة و

 .مديرية االدارة والذاتية-1
 مديرية املالية-0
 .مديرية الرقابة وتدقيق الداخلي -3
 .مديرية الشؤون القانونية-1
 .مديرية اخلدمات-0
 .مديرية املخازن-6
 :مديرية خدمات الربيد والتوفري-0

 .ة اولية ويرتبط بالوزير مباشرةويراسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعي
 :مكتب التخطيط واملتابعة3-

يراسها موظف بدرجة مدير اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي اخلربة واالختصاص وترتبط بها 
 :.املديريات التالية

 .أ مديرية املباني والتصاميم
 .مديرية البحوث والتطوير-ب
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 .مديرية االحصاء واملعلومات-ج
 : رة االتصاالتدائ-1

يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي اخلربة واالختصاص وترتبط بها 
 :املديريات التالية

 .مديرية املراسالت-أ
 .مديرية البداالت-ب
 .مديرية الشبكات والتصاميم-ج
 (.IT)مديرية املعلومات -د
 .مديرية القدرة والتكيف-هـ
 .رياد واملشرتياتمديرية االست-و

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :صياغتها كاآلتي أما فيما يتعلق باملادة الرابعة من املشروع فتقرتح اللجنة
- :تتألف الوزارة من املديريات العامة التالية: الرابعة املادة
منها ألن عنوانه  يشري اىل كونه (  بدرجة مدير عام) وحذف  : املديرية العامة للشؤون اإلدارية واملالية -:أواًل

 .مديرَا عامَا
 .واالبقاء عليها كما هي(ثانيًا( )1)جعل تسلسل رقم 

- :ثالثًا و صياغتها كاآلتي( 0)جعل تسلسل رقم  
ة املديرية العامة للتخطيط واملتابعة ويرأسها موظف حاصل على الشهادة اجلامعية األولية من ذوي اخلرب

الواردة يف املشروع وكان هذا مقرتحَا من الوزير وقد أيدته اللجنة . "واالختصاص وترتبط بها  املديريات
 .القانونية والرأي االخري للربملان

- :رابعًا و جعلها مديرية عامة بالصيغة اآلتية( 6)جعل تسلسل رقم 
هادة اجلامعية األولية ومن ذوي اخلربة املديرية العامة لالتصاالت ويرأسها موظف حاصل على الش)رابعًا  

 .   لورودها نتيجة خطأ مطبعي( مديرية املراسالت مبديرية الرتاسل)وجعل ( اىل اخر الفقرة... واالختصاص 
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةم   بة دارِ شتنةوةى بةاَلم ئةوةى ثةيوةستة بة مادةى ضوارةم لة ثرؤذةكةدا ليذنة ثَيشنياز دةكات

- :شَيوةى خوارةوة
- :وةزارةت بريتى دةبَى لةم بةرَيوةبةرايةتية طشتيانةى خوارةوة -:ماددةى ضوارةم
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لة ( بةثلةى بةر َيوةبةرى طشتى)البردنى : بةر َيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَير ى ودارايى -:يةكةم
 .ت كة بةر َيوةبةرى طشتىيةماددةكةدا ضونكة ناونيشانةكةى ئاماذة بةوة دةكا

 .و وةك خؤى بةجَى بهَيَلرَيتةوة(دووةم)بكرَى بة (1)زجنريةى منرة -
- :و وةك ئةمةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة(سَىيةم)بكرَى بة (0)زجنرية منرة -

 بةر َيوةبةرايةتى طشتى بؤ ثالنيتانان و بةدواداضوون سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات كة بر وانامةيةكى
زانكؤى سةرةتايى بةدةستهَينابَى و شارةزاو ثسثؤر يشبَى و ئةم بةر َيوةبةرايةتيانةى خوارةوةشى ثَيوةى 

- :دةبةسرتَيتةوة
وةك ئةوةى لة ثر ؤذةكةدا هاتووة كة ئةمةش ثَيشنيازَيك بوو لة وةزيرو لَيذنةى ياسايش ثشتيوانى ىَل 

 .دةكات و  دواين ر اش بؤ ثةرلةمانة
- :وبةم شَيوةى خوارةش بكرَى بة بةر َيوةبةرايةتى طشتى( ضوارةم)بكرَى بة ( 6)رة ــــ زجنريةى من

بةر َيوةبةاريةتى طشتى طةيانيتن، سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكا كة بر وانامةيةكى زانكؤى )ضوارةم 
 (هتيت.....سةرةتايى بةستهَينا بَى و شارةزاو ثسثؤر يش بَيت

لةبةر ئةوةى لة ئةجنامى هةَلةيةكى ( ة بكرَى بة بةر َيوةبةرايةتى نامةكارىبةر َيوةبةرايةتى نامة طؤرينةو)
 .ضاثةوة داهاتوة

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, هيض تَيبينيمان نيية بةراس 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ئارَيا
 :ابيت بةر َيا ئارَيا عبيتاه

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيا 
ئةطةر , لَيرة لةضةنيت جَيطايةك هاتووة دةَلَي بةر َيوةبةرايةتيةك سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات

واباامن بةر َيوةي , بةر َيوةبةريش ثَيويستة بةر َيوةي ببات نةك سةرؤكايةتي بكات, بةر َيوةبةرايةتي بَيت
بيناطةل ( ع)دووش لة خاَلي ثَينجةم لة بر طةي , ةكئةوة ي, دةبات جوانرتة لةوةي كة سةرؤكايةتي دةكات

, ئةوةش لةرووي زمانةواني, نازامن خانووبةرة هةية و بةكاري دةهَينني, ئةوة وشةيةكي زؤر نارَيكة
 .سوثاس

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةحنومةن

تاكو , مسان سيبةويهي نني لَيرةواباامن كة, من لةسةر ئةو بر طةيةي كة مراسالت بكرَيت بة تراسل
بةآلم ئَيمة , ئيرت ماناي نامة طؤر ينةوةية, كةليمةيةكي شائيع موراسةالت بةعةرةبي بَيت هةر موراسةالتة
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ئةطةر مةبةستت ئةوةية نامة , ئةتوانني ئةو ئيشكالة تَيثةر  بكةين و بيكةين بة بةر َيوةبةرايةتي ثؤستة
دوو بةراس  من لةسةر واو , ئةمة يةك, با بكرَيت بة ثؤستة, ت و بَيتلةدةرةوةي ئةو موديريةتةوة بر وا

بةراس  من تَيناطةم لة هةموو دونيادا ليذنةي موشتةريات و ئيسترياد ( ميتيرية االسترياد واملشرتيات)
ئَيستا موديريةتَيك , ليذنة سَي مانط جارَيك ئةطؤر َيت و بؤ ئةوةي بة حساب طةنيتةَلي نةبَيت, ليذنةية

, بةخوا دةست بةثةلةكةي هةورةوة بطرَيت طةنيتةَل دةبَيت, موديرَيك هةر ئةمة ئيشي بَيت, دائةنرَيت
 .زؤر سوثاس, با ليذنة بَيت باشرتة, ئينجا بؤضي ئةوة دةكةن

 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتري شيخ علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة عيالدةي بة , تةراسول عيالدةي بة بةرييت نييةبةخؤي تةراسولة و , موراسةالت بة غةَلةت هاتووة
دووةم بةنيسبةت , ئةوة يةك, ئةوة مورتةبيتة بة موديري عامي تةكنيكي, تةرةدودات هةية لة ئامسان

من نازامن وةزارةت هةية لة كوردستان كة موديريةي عامةي ( للتخطيط واملتابعة)وةزارةت موديريةي عامة 
لةالي , ئَيستا تةدريبةن دةورات هةية لةو وآلتة, غةيري وةزارةتي طةيانيتن, تتةختيت و موتابةعةي نةبَي

بة مودير دةر وات و بة مودير عام , ئيشمان دةر وات, ئةطةر مواسق بن ومواسق نةبن, من موشكيلة نيية
 .سوثاس, دةر وات

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة وةكو وةزارةتةكاني ديكة موديريامتان البردووة و بةس , ان دةسع كردووةئَيمة ئةو ئيشكالةم
ئةوة بةثَيي ماددةيةكة كة لةمةودوا دَيت , زياتر ئةوان موديريةي تةراسولة, موديرية عامةكامنان داناوة

ي ئةو كات بةثَيي ئةو موديرياتانة ض, تةخويلي وةزيرمان كردووة و ئيستحيتاس و ئيلغاو دةمج بكات
 .سوثاس, دةوَيت با بيكات

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

من وتومة , من ش  وام نةوتوة, من نةمطوتوة تةختيت و موتابةعة البيترَيت, كاكي وةزير تَي نةطةيشت
ةتي بةس موديرَيك بةتايب, ضونكة ئةوة دةبَيتة هؤي طةنيتةَلي, موديريةتي ئيسترياد و موشتةرةيات الببةن

, لةدونيا واية ليذنةية و ليذنة سَي مانط جارَيك ئةطؤر َيت, لة دونيادا نةبووة, شت بكر َيت وشت بمرؤشَيت
 .سوثاس, بؤ ئةوةي طةنيتةَلي دروست نةبَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
حيان كردووة ئةوان خؤيان ئيقتريا, تؤ ديارة ئينتيباهت نةكردووة لة راثؤرتي ياسايي, ئاخر ئةوة نةماوة

لَيرةش , ئةطةر موالحةزةت كردبَيت لة مونادةشةي وةزارةتةكاني تر المان بردووة, وةكو وةزارةتةكاني تر
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, موديريةي تةنها ئيشارةت بة موديرياتي عام دةكرَيت ،ليذنةي ياسايي ئيقترياحي كردووة البيترَيت
 .سةرموو

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

واباشرتة لةرووي ( مديرية التخطيط واملتابعة)بوويتة ( مكتب التخطيط واملتابعة)سةبارةت بةوةي كة 
دواي ئةوة موديريةي تةختيت و ( املديرية العامة للشؤون الفنية)جةماليةتي نةصةوة بكرَيت بة 

 .سوثاس, موديريةي موتابةعة و ئةوانة بةثَيي نياام دادةر َيذرَيت
 :ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك

( مديرية خدمات الربيد والتوفري يراسه موظف بدرجة مدير)خؤي لة ئةصَلي مةشروعةكة هاتووة دووةم 
 .ئةوة بريَيكي لَي بكةنةوة ميتيريةي عامي ناوَيت

 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شيخ علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة مودير عامي تةكنيكي وسةنيمان , ةعة جودايةموديريةي سةني جوداية و موديريةي تةختيت و موتاب
ئةوة حتيتييت لة وةزارةت , بةس موديري تةختيت و موتابةعة ئَيستا ئيشي لة دةزاياي سةني جوداية, هةية

من نازامن موديريةي عامي برييت من ,ئةوة نابَيت ئَيمة دوو موديريةي عامي بةيةك ناومان هةبَيت, دةكات
دواي بةرييت , موديري دةتوانَي بة باشرتين شَيوة بةر َيوةي ببات, ن ثَيي نييةتةصور دةكةم ثَيويستيما

بةرةئيي من ئةو موديريةي ثةيوةنيتي بة موديريةي عامي , وتراوة ئيتصالي موباشر لةطةَل وةزيري بَيت
 .سوثاس, ديوان بَيت باشرتة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئةوة دةَلَي موديرية بؤ , ئَيمة دةمانةوَي طضكة بَيتةوة, وننيئَيمة مةمن, ئةطةر وةزارةت خؤي داوا نةكات

لةسلَيماني و لة دهؤك ض , مةسةلةن لَيرة موديرية هةية, بيكةينة موديرعام وةكو كاك سرست ئةَلَي
 .دةبَيت؟

 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شيخ علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ياني تَيكةَل بووني دوو ئييتارة ئاسان , ياني ئةوة ئيشي زؤري دةوَيت, ئةوةي دةبَي ئيشي بؤ بكةي بةراس  
برادةران دةبَيت باانن ئَيمة دوو نيااممان لة ئيتصاالت , ئَيستا ئَيمة ئةو دانونة ديراسةت دةكةين, نيية

كة و لةوَي بةكامل كارتي تايبةت بة شةبة, لة سلَيماني نياامي خؤي هةية ولَيرة نياامي خؤي هةية, هةية
, بةس ئَيمة ئيش دةكةين هةتاكو رَيكيان خبةين, لَيرة ش  ترة, بة بةدالة و بة تةلةسؤن هةمووي كر يوة

 ؟.لةهةولَير مودير نيية, ئَيستا لةدهؤك مودير نيية, لةسلَيماني مودير هةية
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تاوةكو , ت لَيرة ببَيتة موديريةي عامةدةبَي, لةدهؤك مودير هةبَيت, ئةطةر لة سلَيماني مودير هةبَيت

ئةبَي ئةوةي ئَيرة ببَيتة , لَيرةش موديرية هةبَيت, موديرية لةسلَيماني هةبَيت و لة دهؤك هةبَيت
 .سةرموو كاك كريم, (امليتيرية العامة)

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةر َيوةبةرايةتي طش  ثارَياطاكان لَيرةدا ئيستيحيتاس , ةكاني ترمن واثَيشنيار دةكةم وةكو ياساي وةزارةت
 (.بةر َيوةبةرايةتي طش  ثارَياطاكان)بكرَيتة , بكرَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة , سَي بةر َيوةبةرايةتي تريش هةبَيت, من ئيقرتاحةكةم ئةوةية بةر َيوةبةرايةتي طش  بَيت لة هةولَير

ئةواني تر , بةر َيوةبةرايةتي طش  خةدةماتي تةوسري و ئةوانةية, طش  ثارَياطاكان نيية بةر َيوةبةرايةتي
 .دةيكاتةوة لة موحاسةزات, ومتان ميتيرية دةسةآلتي خؤيةتي

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, هةبَيت(  طةيانيتني ثارَياطاكانبةر َيوةبةرايةتي طش )من وا ثَيشنيار دةكةم هةر لةوةزارةت ولةمةركةز 
 .سوثاس, موديريةي ثارَياطاي هةولَير و سلَيماني و دهؤك سةر بةو بةر َيوةبةرايةتي طشتيية بن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةرييتيش هةر موحاسةزةيةك هي , ئةوة ئيشي بةرييتة, ئةو ئيقرتاحة وةكو وةزارةتةكاني تر نيية, نابَيت

سبةييَن لة كةركووك , ئيشي بةرييت ثؤستة لة سلَيماني بَيت, ديريةي عام هةبَيتلَيرة مو, خؤي هةية
 .سةرموو كاكة حةمة, دةكرَيتةوة رةب  ئةو موديريةي عامة دةبَيت كة ئيشي ثؤستةية لةهةولَير

 :بةر َيا حمميت حاجي حممود
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةر با ئةوةي ئَيرة , ئةطةر ئةو داوا ناكات بؤ ببَيت, اتئَيمة خةمي ئةوةمان بوو كة جةنابي وةزير داوا بك
 .زؤر سوثاس, هةبَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دانونةكةي دادةنَيني لَيرةدا ئةنيتاماني ثةرلةمان يةكة يةكة حةديان هةية بؤضووني خؤيان بَلَين و 

ئةطةر ئةغلةبيةت وتيان , بَلَي بَلَي خراثةبةآلم ئةو دةتوانَي رةئيي خؤي , رةئيي خؤيان بَلَين وةكو وةزير
 .سةرموو كاك سعيت, نةخَير ئةوة رةئيي ثةرلةمان دةخوات
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 :وةزيري هةرَيم/امني حمميت خاليت بةر َيا سعيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ئةسباب موجبةي هةية وبةوةي كة لةو مةرحةلةية زةروريةتي , وةكو وةزيري بةر َيا باسي كرد
بؤية من داوا , دةَلَي لة شارةكان سةربة موديريةتي ئيتصاالتن, دني ئةو موديريةتة عامة نييةدروست كر

دةَلَي تا ئَيستا هيين بةرييت سةر , مادام زةرووري نيية, دةكةم كة رةئيةكةي بةنةزةري ئيعتبار وةربطريَي
 .سوثاس, بةموديريةتي ئيتصاالت بووة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
موديريةي خةدةماتي هةولَير , موديريةي خةدةماتي سلَيماني موديريةية, م ئةوةيةمن ثرسيارةكة

 .سةر بة كَين؟ سةرموو كاك عومسان, موديريةي خةدةماتي دهؤك موديريةية, موديريةية
 (:باني ماراني)عبيتاه دادر عثمانبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم ئةو مةسةلةية , اواي كةمكردنةوةي موديريةتَيكي كردزؤر سوثاسي جةنابي وةزير دةكةين كة خؤي د

دةنا موحاسةزةكاني تر بة كَيوة طرَي , ئةطةر زياديش بَيت موديريةتي عامةي ئيتيصاالت دةبَي دابنرَيت
, دةبَي لة هةيكةلي نياامي وةزارةت دابنرَيت, حةمتةن ئةطةر زياديش بَيت وثَيويستيش نةبَيت, بيترَين

 .سوثاس, تر دةبةستَيتةوة بةيةكضونكة ئةواني 
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شَيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة سَي موديريةي , من لةطةَلييتام, ئَيمة ئةو هةموو موديرياتانةي كة ئَيوة وتتان يةك لةدواي يةك

موديريةتَيك رةب   هةموو, هةر موديريةي عامةيةك ئيختيصاصي موعةيةني خؤي هةية, عامةمان هةية
 .سوثاس, موديريةي عامةن

 :رمضانناصح غمور . بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة خاَلي , كة ئةجنومةني وةزيران ناردوويةتي, لة ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكةي جةنابي وةزيردا هاتووة
بةر َيوةبةري , َيييتاية لةوةزارةتبؤ خؤي ت, سَييةميتا هاتووة ئةَلَي بةر َيوةبةري طش  سةرمانطةي طةيانيتن

 .سوثاس, كةواتة سةرمانطةي طةيانيتن ئةوةش دةطرَيتةوة, طش  سةرمانطةي طةيانيتن
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شَيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ياني موديري عامي تةكنيكي, ئةوة مودير عامي ئيتصاالتة
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
موديرياتةكان لة سلَيماني , خؤي دوايي تةناميي دةكات, ةزير لةسةر ئةو مةوزوعة واباامن وازحيةرةئيي و

سؤزان خان , ئةو ماددةية بة مودتةرةحي ليذنةي دانوني, و رةب  ض موديريات عامَيك دةكات لة سلَيماني
 .سةرموو

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة وةرمطرت ش  , دةَلَي ئَيمة باسي ئةوةمان كردووة كة ئةو موديريةتة عامةية البرَيليذنةي ياسايي 
بةس دةَلَي ضوارةم بةر َيوةبةرايةتي طش  ثةيوةنيتيكاري سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات , واي تَييتا نيية

ئةوة ناكات كة موديريةي ئينجا هيض باسي , ئينجا بةر َيوةبةرايةتي موراسةالت, بر وانامةي زانكؤي هةبَيت
 .ئاخر الي ثرؤذةكة موديريةتة كةباس كراوة, ئيستريادو موشتةرةيات البراوة

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كة بامسان نةكرد , متان ئةو موديرياتانة هيضَيكي باس ناكةين لةناو ياساكةخوشكة سؤزان ئَيمة لَيرة طو
ئَيستا لة مودتةرةحي ئَيمة تةنها بةر َيوةبةرايةتيية طشتيةكان , ماوة لةناو دانونةكةش هةبَيت ,ياني نةما

, بةآلم موديرياتةكان بؤ جةنابي وةزيري بةجَي دَيَلني و تةخويلي دةكةين بة نياامَيك, بَينينة ناو ياساكة
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تةنيا موديرياتي , احةكةي ليذنةي ياسايي كة موديرياتي البردووةماددةكة بة ئيقرت, ئَيستا الت وازحية

ماددةكة خوَينيترايةوة و ليذنةي ياسايي رةئيي خؤي دا و وةزيريش ثةسةنيتي رايةكةي , عامةي هَيشتؤتةوة
, رةئيةكانيش مونادةشة كران و تةئكييتيان لةسةر رةئيةكةي ليذنةي دانوني كردةوة, ليذنةي دانوني كرد

بر ؤ بؤ , كَي لةطةَلي نيية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَليةتي؟ سوثاس, وة دةخيةمة دةنطةوةلةبةر ئة
 .ماددةي تر

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثَينجةم
يي وةزير، بةسةرؤكايةت( ئةجنومةني طةيانيتن)لةوةزارةتيتا ئةجنومةنَيكي ر اوَيذكار ثَيك دَيت بةناوي :يةكةم

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة
 .جَيطري سةرؤكة:بريكاري وةزارةت-1
 .                  ئةنيتام: بةر َيوةبةري طشتيي كاروباري بةرَيو ةبردن ودارايي-6

 .ئةنيتام: بةر َيوةبةري طشتيي سةرمانطةى طةيانيتن-3
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 .ئةنيتام: بةر َيوةبةري طشتيي ثالنيتانان و بةدواداضوون-1

 .ئةنيتام: ةري كاروباري ياساييبةر َيوةب-0

 .ئةنيتامن: ر اوَيذكاراني وةزارةت-6

 .  لةناوةوة، يان لةدةرةوةي وةزارةتةكة دةيثاَلَيوَي ئةنيتامَيك، يان زياتر، وةزير-2

 :ئةركوسرماني ئةجنومةن :دووةم
ةكاني ئةجنومةني ئامادةكردن و دار شتين ئاماجنة طشتييةكاني ثالنةكاني وةزارةت لةبةر رؤشنايي رَينمايي-1

 .وةزيراني هةرَيم
طمتوطؤكردن لةسةر ثالنة سةرةتاييةكان كة لةاليةن بةر َيوةبةرايةتي طشتيي ثالنيتانان و -0

بةدواداضوونةوة ئامادة كراون لةسةر رؤشنايي ئةو ثالنانةي كة لةاليةن ثَيكهاتةكاني وةزارةتةوة ثَيشكةش 
 .دواي جَيبةجَيكردنيان دةضَيكراون، وبر ياري سةرةتاييان لةسةر دةداو بة

ثالن داناني طشتيي بؤ طةيانيتن و بةرنامةي بةكار خسنت وخستنةبازار  ودارايي و ئابووري ثَيشنياز -3
 .دةكات

ي وةزارةت كة نووسينطةي ثالنيتانان و (اليتوري العام) طمتوطؤكردن لةسةر ر اثؤرتي وةرزي طشتيي-1
 .           بيين ور َينمايي رادةطةيةني و لةو بارةيةوة دةيبييَن بةدواداضوون ئامادةي دةكاو، ئنجا هةر تَي

ديراسةتي  ثر ؤذةو ياساو ثَير ؤو رَينماييانةي كة ثَيويست بة كارةكاني وةزارةت ئةوةي كةدةيبييَن و ، -0
 .ئنجا لةو بارةيةوة لة تَيبيين و رَينمايي

وة و راي خؤي لةسةر دةدةبر َي وثَيشنيازو ةمي لَيي دةكؤَلَيتةةردهةر مةسةلةيةك وةزير بيخاتة ب-6
 .ر اسثاردةي بؤ ثَيشكةش دةكات

 .ئةجنومةن هةر سَي مانط جارَيك كؤدةبَيتةوة وبر يارطةري ثَيويست تَييتا دةردةكات-2

 .كاتَي ثَيويست بكات بةر َيوةبةرايةتي بةشي نوَي دةكاتةوة يان يةكيان دةخات يان هةَليان دةوةشَينَيتةوة-8

 :ا كريم حبري عبيتاهبةر َي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :برئاسة الوزير وكاالتي( جملس االتصاالت)باسم استشاري  جملسيشكل يف الوزارة /اوال

 .نائبا للرئيس/الوزارةوكيل  -1
 عضوا/مدير عام الشؤون املالية واالدارية-0
 .عضوا/مدير عام دائرة االتصاالت-3

 .واعض/مدير الشؤون القانونية -1
 .عضوا أو اكثر يرشحه الوزير من داخل او خارج الوزارة-0

 :مهمات اجمللس:ثانيا
 .اعداد وصياغة االهداف العامة خلطط الوزارة على ضوء توجيهات جملس وزارة االقليم-1
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مناقشة اخلطط االولية املعدة من قبل مكتب التخطيط واملتابعة على ضوء اخلطط املقدمة من قبل -0
 .لتابعة للوزارة واقرارها مبدئيا ومتابعة تنفيذهاالتشكيالت ا

 .اقرتاح اخلطط العامة لالتصاالت وبرامج التشغيل والتسويق واملالية واالقتصاد-3
مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة والذي تعده مكتب التخطيط واملتابعة وبيان مايراه يف هذا الشأن من -1

 .مالحظات وتوجيهات
ريع والقوانني واالنظمة والتعليمات املتعلقة باعمال واهداف الوزارة وما يراه مناسبا بهذا الشأن دراسة املشا-0

 .من مالحظات وتوصيات
دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضايا وبيان الراي فيها وتقديم املقرتحات والتوصيات املناسبة بهذا -6

 .الشأن
 .رارات الالزمةجيتمع اجمللس كل ثالثة اشهر الختاذ الق-2
 .استحداث ودمج والغاء مديريات واقسام عند االقتضاء-8

 :مصطفى بةر َيا عبيتالكريم ابوبكر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

- :اما بالنسبة املادة اخلامسة من املشروع تقرتح اللجنة مايلي
 .ر الشؤون القانونيةمدير عام التخطيط واملتابعة عضوًا بداًل من مدي( اواًل) من ( 1)جعل الفقرة -1
 .مهمات اجمللس/ يف ثانيًا( الوزراء) جعل كلمة وزارة بـ  -0

 (.1و0)يف الفقرة ثانيًا ( مكتب) بدل كلمة ( املديرية العامة) إحالل كلمة  -3

 .اىل فقرة مستقلة ضمن املادة السادسة من املشروع و بصيغة أخرى ستظهر الحقًا( 8)نقل الفقرة  -1

 :ري عبيتاهبةر َيا كريم حب
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

- :بةآلم سةبارةت بة مادةى ثَينجةم لة ثر ؤذةكةدا ليذنة ئةمةى خوارةوة ثَيشنياز دةكات
دا و بةرَيوبةرى طشتى ثالنيتانان و بةدواداضوون بكرَى بة ئةنيتام لة (يةكةم)لة ( 1)طؤر ينى بر طةى -0

 .جياتى بةر َيوبةرى كاروبارى ياسايى
 .لة دووةمى ئةركوسةرمانى ئةجنومةنيتا(وةزيرةكان)وةزارةت بكرَى بة  وشةى-3
 .دا بطرَيتةوة(1،0)لة بر طةى دووةمى (نوسينطة)شوَينى وشةى (بةرَيوةبةرايةتى طشتى)وشةى -1

بؤ بر طةيةكى سةربةخؤ لةناو ماددةى شةشةمى ثرؤذةكةدا وبةشَيوةيةكى ديكة كة (8)طواستنةوةى بر طة -0
 .دةكةوَيتدوواتر بةدةر

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ئةوةي ئةمة عيالج كراوة لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
مودتةرةحةكاني ليذنةي دانوني ئةوةية لة يةكةميتا لةجياتي موديري شئوني دانوني موديري عامي 

موهمرتين شت ئةوةية , دةبَي مةجلس وةزةرا بَيت, ةت هاتووة بةغةَلةتئةوةي تر وةزار, تةختيت بَيت
دانان و دةمج كردن وئيلغاي موديريات و )هةشتةم كة دةَلَي , هةشتةم دةَلَين ببَيتة ماددةيةكي تايبةت

 .كاك ئارَيا سةرموو, ئةوة ببَيتة ماددةيةكي تايبةت( ئةدسام لةكاتي ثَيويستيتا
 :ابيت بةر َيا ئارَيا عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةجياتي بةخاَلَيك , ثَيشنيار دةكةم لة ئةجنومةني طةيانيتن هةموو بةر َيوةبةرة طشتييةكان تَييتا بةشيتار بن

واي لَي بكرَيت كة هةموو بةر َيوةبةرة , هةموو بةر َيوةبةرة تايبةت لة ئةجنومةنةكة بةشيتار بن, و دووان
دوو لة دووةم لة بر طة يةك ئامادة كردن و , ئةوة يةك, لةو ئةجنومةنة طشتيةكاني وةزارةت ئةنيتام بن

ياني وةزارةت ئاماجني هةية ثَيويست , دار شتين ئاماجنة طشتييةكان ديارة ئَيمة ئاماجني وةزارةمتان هةية
بؤضي  ,تةنيا دار شتين ثالن, ضونكة ئاماجنةكان دياريكراون, ناكات جارَيكي تر ئةو ليذنةية دابنيشَيتةوة
وةزارةت خؤي دةسةآلتي هةية و ئةركي , ياني كاري وةزارةت, لةبةر رؤشنايي رَينمايي ئةجنومةني وةزيران

يان دار شتين , دار شتين ثالني وةزارةت, لةبةر ئةوة ثَيم باشة تةنيا بكرَيت, ئاماجنةكاني دياريكراوة, هةية
 .سوثاس, ثالن لةوةزارةت

 :ارام رسول مامنيتبةر َيا 
 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

ئةمة , بةآلم من نابينم راوَيذكارةكاني وةزارةت تَيييتا ئةنيتام بن, ئةم ئةجنومةنة ئةجنومةنَيكي راوَيذكارية
, دووةم ضةنيت بر طةيةكمان هةية كة ئةمانة ئةرك و سرماني ئةم ئةجنومةنة دةستنيشان دةكةن, يةكةم

ئةرك و سةرماني ئةجنومةن بةثَيي نياامي داخلي ثَيشنياري ئةوة دةكةم كورت بكرَيتةوة بةوةي كة
, كة ئةوة مونادةشةي زياتر هةَليتةطرَيت, لةجياتي ئةوةي ضةنيت بر طةيةك هةبَيت, وةزارةت دياري بكرَيت

 .سوثاس
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بكرَيت بة يان هةر كاتَيك , كؤدةبَيتةوة لة بر طةي حةوتةمي ئةم ماددةية ئةجنومةن هةر سَي مانط جارَيك

بر طةي هةشتةم بطؤَيارَيتةوة بؤ , لةبةر ئةوة جاري وا هةية حاَلةتي ناكاوي دَيتة ثَيشةوة, ثَيويست بكات
 .سوثاس, ضونكة ئةويش صةالحيةتي وةزيرة بؤ كردنةوةي بةش و موديريات, ماددةي سَي
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 :رضا حمميترمضان عبدالرمحن . بةر َيا د
 .ر َيا سةرؤكي ئةجنومةنبة

ليذنةي ياسا ثَيشنياري كردووة بةر َيوةبةري ثالن دانان و نةخشةسازي بَيتة جَيطاي بةر َيوةبةي كاروباري 
ضونكة بةر َيوةبةري طش  , بةَلكو هةردووكيان ثَيويسنت ئامادة بن لةو ليذنةي راوَيذكاريةدا, ياسايي

لةطةَل , ياسايي ئةو كؤبوونةوة و ئةو راوَيذكارية دةدات كاروباري ياسايي راي خؤي دةربارةي اليةني
لةرَيطاي جةنابي , كة راوَيذكاري وةزيرن ئةطةرضي كة خؤشيان رةئيان نةبَيت, ئامادةبووني راوَيذكارةكان

 .سوثاس, بةآلم ئامادة بوونيان رةنطة كارَيكي ثَيويست بَيت, وةزيرةوة رةئيان تةرح دةكرَيت
 :بوزو هةركيردار صباح بةر َيا س

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر , وةسمي ثسثؤر ي بيتةييَن( او اكثر)بكرَيتة ( عضوا و اكثر)لة بر طة يةكيتا لة ثَينجةم ثَيشنيار دةكةم 

لةبةر ئةوةي , لةدووةم بر طةي حةست ثَيشنيار دةكةم ئةوة البيترَيت, ئةوةي لةياساكاني تريش وامان طؤر يوة
وةش يةكَيكة لةتةشكيالتي ئة (حيدد بنظام مهام واختصاصات تشكيالت الوزارة)َلَي لة ماددةي شةشةم دة

 .سوثاس, نةك لَيرة, جؤريةتي كؤبوونةوةش لة نياام تةحيتييت دةكرَيت وةزارةت،
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شَيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةو موديرية زؤر موهيمة( ديري شئوني دانونيمو)تةبعةن ليذنةي دانوني , من يةك موالحةزةم هةية

با لةطةَل , ئيستيشارة دةكات لة دةزاياي دانونييتا, وجودي لة هةيئةي ئيستيشاري بؤ ئَيمة زةروورية
مادام ثَينج صةالحيات دانراوة بؤ وةزير يةك ئيااسة , موشكيلةمان نيية, تةختيت و موتابةعة مبَينَيت

 .سوثاس, طةر نامَييَن لَيرة بةخؤمان ئيااسةي دةكةينئة, دووان ئيااسة بكات, بكات
 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية المانيتا ضونكة مةبيتةئيةن ئَيمة ئةو موديرياتةمان لةناو , بةنيسبةت بةر َيوةبةري شئوني دانوني

بؤية ئةوةمان داناوة , يةك عامة, وتابةعةيةهةرضي ئةوةية موديريةتي تةختيت وم, ياساكة دانةبةزانيتووة
 .سوثاس, لةجياتي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
مةجليسي ئيستيشاري كة سعلةن موديري شئوني , بةنيسبةت نةتيجةي دسةكان و ئةوانة و رةئيي وةزيريش

رد كة ئةنيتام بةآلم برادةرَيك ئاماذةي بةوة ك, دةبَيت تةختيتشي تَييتا بَيت, دانوني دةبَيت تَييتا بَيت
كة موستةشار لة مةجليسي ئيستشاري , سعلةن ناوي بؤ موستةشارة, موستةشارةكانيش دةبَيت تَييتا بَيت

ئةو , ئةطةر بر طةيةك ئيااسة بكرَيت كة موستةشارةكاني وةزارةتيشي تَييتا بَيت, نابَيت, ئةنيتام نةبَيت
و زيادة لة نياام دةتوانَي بؤ خؤي سعلةن ئة, سةدةرةيةش كة واباامن كاك سةردار بوو وتي حةوتةم



 10 

مومكينة نياامةكة , كؤبوونةوةي مةجليس سَي مانط جارَيكة بة دانون بؤضي تةحيتييت بكرَيت, دايبنَيت
ماددةي هةشت كة لة مودتةرةحي ليذنةي , بطؤر ن و بتوانن بة مانطَيك جارَيك و يا هةر شةتب بكرَيت

ئةوة نةصَيكي تايبةتي خؤي , ئةوة داهاتَيكي بةدوةتي هةية سعلةن, دانونية كة ببَيتة ماددةيةكي تايبةت
ئةطةر ليذنةي دانوني بةو وردة كارييانةي كة ئةنيتاماني ثةرلةمان باسيان كرد و منيش خوالصةم , دةوَيت

, مودتةرةحةكةيان هةمواربكةنةوة بةو هينانة و جنابي وةزيريش مانعي نيية, كرد و مانعيان نةبَيت
كَي لةطةَل نيية؟ , كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس, دةخيةمة دةنطةوةئةطةر مانع نيية 

 .ماددةي تر, بةكؤي دةنط بةو موالحةزانةي كة وتران ثةسنيت كرا
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي شةشةم

 .زارةت بة ثَير ؤي ناوخؤ دياري دةكرَينئةركوسرمان ودةسةآلتة تايبةمتةنيتةكاني ثَيكهاتةكانى وة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة
 .حيدد بنظام مهام واختصاصات تشكيالت الوزارة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ةنة ماددة بر طةي هةشت بيك, ئةوة ئيقرتاحي خؤتانة, باشة ئةي ئةوةي تر نةتانوت دةبَيتة ماددة شةش

 .شةش
 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :اما بالنسبة للمادة السادسة فتقرتح جعلها بفقرتني وكاآلتي

 .حيدد بنطام مهام وإختصاصات تشكيالت الوزارة -:اواًل
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون -:ثانيًا
للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من املديريات او االقسام او الشعب ضمن تشكيالت الوزارة وفقًا : ًاثالث

 .ملتطلبات عملها
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 -:بةاَلم سةبارةت بة ماددى شةشةم بكرَى بة سَى بر طة وةك ئةمةى خوارةوة :هةشتةم

 .ئةرك وتايبةتكاريةكانى ثَيكهاتةى وةزارةت ديار دةكرَىثةير ةوو : يةكةم
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وةزير بؤى هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَى بةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياسةية : دووةم
 . دةربكات

وةزير بؤى هةية هةر بةر َيوةبةرايةتيةك يان بةش يانيش هؤبةكان لة ضوارضَيوةى وةزارةتيتا :سَىيةم
 .َيكيان بيتات يان هةَليان بوةشَينَيتةوة بة ثَيي داخوازيةكانى كارةكةى خؤىبكاتةوة يان ل

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, لةسةر ئةو ماددةية هيض تَيبينيمان نيية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي , بة موالحةزةكاني ليذنةي دانونيكةواتة دةخيةمة دةنطةوة , نيية, تَيبيين هةية لةسةر ئةم ماددةية
 .ماددةكةي تر, كَي لةطةَل نيية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا, لةطةَلة دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةستةم
 .هةر دةدَي لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا نةطوجنَى ، كاري ثَي ناكرَي

 :ا كريم حبري عبيتاهبةٍرَي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السابعة
 .ال يعمل باي نص يتعارض مع احكامه

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

- :أما بالنسبة للمادة السابعة من املشروع فتقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي :تاسعاَل
 (.احكام هذا القانون اليعمل بأي نص يتعارض مع) 

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

- :ةت بةماددةى حةوتةم لة ثرؤذةكةدا لَيذنة ثَيشنياز دةكات وةك ئةوةى خوارةوة دابر يذرَيتةوةربةاَلم سةبا
 (كاربة هيض دةدَيك ناكرَي لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت )

 :ةجنومةنبةر َيا سةرؤكي ئ
, كَي لةطةَلي دانيية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَليةتي؟ سوثاس, دةخيةمة دةنطةوة, ئةمةش رؤتينة

 .ماددةي تر
 



 11 

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دةيةم

 . ثَيويستة لةسةر  وةزارةت حوكمةكانى ئةم ياساية خبةنة كار
 :يتاهبةر َيا كريم حبري عب

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثامنة

 .على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون
 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :أما بالنسبة للمادة الثامنة من املشروع تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي: عاشرًا
 (.تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة ) 

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم سةبارةت بة ماددةى هةشتةم لة ثرؤذةكةدا لَيذنة ثَيشنياز دةكات وةك ئةمةى خوارةوة  :دةيةم
 .دابر َيذرَيتةوة

 (.اية جَىبةجَى بكةنئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان لةسةريانة حوكمةكانى ئةم ياس)
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطةوة كَي , ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي دانوني لةهةموو وةزارةتةكان هةبوو و بةم شَيوةية كرا
 .ماددةي دواتر, كَي لةطةَل نيية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا, لةطةَليتاية؟ سوثاس
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .نبةر َيا سةرؤكي ئةجنومة

 :ماددةي نؤيةم
دا (وةدايعى كوردستان ) ي يلة رؤذنامةي سةرم جَيبةجَي دةكرَي و،نيةوة ضوانيتئةم ياساية لة ر ؤذى دةر 

 بآلودةكرَيتةوة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة التاسعة
 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف جريدة وقائع كوردستان
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 :مصطفىر َيا عبيتالكريم ابوبكر بة
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 ـ:اما بالنسبة للمادة التاسعة من املشروع فتقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي:حادي عشر
 (وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كَي لةطةَليةتي دةس  بَلنيت , دةخيةمة دةنطةوة, ماددةكاني تر مونادةشةي لةسةر نييةئةمةش هةروةكو 

 .كَي لةطةَلي نيية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا, بكات؟ سوثاس
 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 االسباب املوجبة

م و تطوير شبكة االتصاالت بأستخدام التكنولوجيا الستحداث وزارة اإلتصاالت يف االقليم وبغية بناء وتنظي
احلديثة والرتددات املستخدمة يف أنظمة االتصاالت الصوتية واملرئية ولتأمني ذلك أناطه مسؤولية االتصاالت 
بوزارة خاصة يف االقليم فقد أصبح من الضروري تشريع قانون حيدد مهام وأهداف هذه الوزارة واملديريات 

 .لتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانوناملرتبطة بها و 
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤيةكانى ثَيويستكار

لةبةر هَينانةكايةى وةزارةتى طةيانيتن لة هةرَيم وبؤ ئةوةى تؤرى طةيانيتن بة بةكارهَينانى تةكنةلؤذياى 
ةنطى وديرتاوةيى بنيات بنرَي ورَيك خبرَي مودَيرن وشةثؤلةكانى بةكارهَينراو لة سيتةمى طةيانيتنى د

وثةرةى ثَىبيترَيت  بؤ دابني كردنى ئةمةشيان بةرثرسيارةتى طةيانيتن لة هةرَيميتا بة وةزارةتَيكى تايبةت 
بؤية ثَيويستة ياساَيكى بؤ دابنرَيت بؤ ئةوةى ثَيكهاتةو ئةركوسةرمان وئاماجنةكانى ئةم , سثَيردراوة

يانةى كة ثَيوةى بةسرتاون ديار بكات، بؤ بةديهَينانى ئةمةى سةرةوةش ئةم ياساية وةزارةتةو بةرَيوةبةرايةت
 .دانرا

 :بةر َيا حمميت حكيم جبار
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, لةسةر نامة, لةسةر تةلةسؤنات, وةزارةت ثالني ضيية بؤ مةسةلةي مورادةبة لةسةر ئيتصاالتي هةرَيم
ثَيم واية بة رةهايية و هيض دانونَيك نيية دام ودةزطا ئةمنيةكان  ئةوة بةحةديقةت, لةسةر ئةنتةرنَيت

ئةوة كَيشةيةكي طةورةشة ئةمريكا خؤي لةطةَل ئةوةي كة وآلتَيكة زؤر بَلَيني وآلتَيكي , مولاةم بكات
ئةوة لةو , لةهةمان كاتيتا كَيشةي لةسةر ئةو مةسةلةي مورادةبة دروست بوو, طةورةية هةرةشةي لةسةرة

 .ي وةزارةتيتا ض حةلَيكي بؤ ئةو كَيشةية داناوة؟ سوثاسبةرنامة
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
رؤذَيكي تايبةت وةزير بانط دةكةين و ئةو شتانةي , بةآلم ئةوة عيالدةي بةو جةلسةوة نيية, سوثاس

بؤ  ,ضونكة بةشَيكي عيالدةي بة جانيب ئةمنيةوة هةية, دةبَيت وةزيري ناوخؤشي تَييتا بَيت, كةهةمانة
كَي لةطةَلة؟ كَي لةطةَليتا , ئَيستا ديباجة و هةموو ماددةكة ثَيكةوة دةخيةمة دةنطةوة, ئةوةي جواب بيتاتةوة

 .سةرموو جةنابي وةزير, ئينشائةَلآل سةركةوتوو دةبن, زؤر سوثاس, نيية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا
 :وةزيري طةيانيتن/بةر َيا حييتر شيخ علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةتايبةتي ليذنةي دانوني كة بةراس  , سوثاسي هاوكاريتان دةكةم, ثر  بةدَل سوثاسي هةمووتان دةكةم من

زؤر سوثاسي سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين , ضةنيت جار ئيجتيماعمان كرد بةيةكةوة, مانيتوو بوون لةطةَلمانيتا
, بةآلم بؤ تةوزيح, ةممن يةك موالحةزةم هةية حةزم نةكرد باسي بك, سةرؤكي ثةرلةمان, كاك عيتنان

لةبةر ئةوة , ئةمة وةكو وةزارةتي نةدلة, وةزارةتي ئةصَلية, وةزارةتي موستةحيتس نيية, وةزارةتي طةيانيتن
 .سوثاس, موديريةتي هةبوو لةالي ئَيمة بوو و رؤيشنت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, طةشت و طوزار مونادةشة دةكةين ثاشرت وةزارةتي, ئَيمة ئَيستا ثشوويةك دةدةين بؤ ماوةي بيست دةديقة

 .بةخَير بَين سةرضاو, سوثاس, ئةويش كورتة ئينشائةَلآل تةواوي دةكةين
 دانيشتين دووةم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين بةر َيا كاك منرود , دانيشتنةكةمان دةست ثَييتةكةينةوة, بةناوي خواي بةخشنيتةو ميهرةبان

جطة لة ليذنةي ياسايي هيض راثؤرتي , كةبةشيتارميان دةكات لةم دانيشتنة, وةزيري طةشت وطوزار دةكةين
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ثرؤذةكة خبوَيننةوة بةرةضاوكردني ئةو . شارةواني سةرموو, تر هةية

 .سةرموو, موالحةزاتانةي كة دامان بةو بةيانيية
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 اي وةزارةتي طةشت وطوزارياس

 راثؤرتي ليذنةي ياسايي
 لةطةَل و كرد وعريادى تاوتو –ليذنةكةمان ثر ؤذةى ياساي وةزارةتى طةشت و طوزار لة هةرَيمى كوردستان 

تايبةمتةنيت كؤبؤوة و دواى طمتوطؤ و ر اطؤر ينةوة، بةكؤى دةنط طةيشتينة ئةم ر اسثاردةو  وةزيرى
 :ثَينيارانةى خوارةوة

بةآلم ثَيشنياز . ليذنة ثشتطريى لة ثر ؤذةكة دةكات ضونكة وةزارةتةكة تازة لةهةرَيميتا هاتؤتةكايةوة :كةمية
دةكات ديباجةيةكى بؤ دابر َيذرَيت و مادةكانى ر َيابةنيت بكرَين و بر طةكانى ر َيك خبرَين و هةنيتَى 
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م بيترَين، هةروةك لة شوَينى خؤيان ئةجنا  هةمواركردن و طؤر انكارى لة دار شتنى هةنيتَى لة بةنيتةكانى
 .دةياخنةينة ر وو

 .زجنرية منرةييةكان بة ر ةنووس بنووسرَين وةك ئةوةى لةياساى وةزارةتةكانى ديكة ئةجناميتراون :دووةم
ئةم بؤ مةبةستةكانى )َيك دةستةواذةى ليذنة ماددةى يةكةمى ثر ؤذةكة ثةسةنيت دةكات بة مةرج :سَييةم
 .ستةكةدا زيادبكرَيتر لة كؤتايى( ياساية

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان ـ العراق/ اىل 
 تقرير اللجنة القانونية/ م 

العراق احملال اليها بعد القراءة األوىل  -قامت جلنتنا بدراسة مشروع قانون وزارة السياحة القليم كوردستان  
وأجتمعت مع الوزير املكلف حبقيبة الوزارة املستحدثة و بعد املناقشة و  1/1/0226ملان بتأريخ  له يف الرب

- :املداولة تقدم اللجنة تقريرها و توصياتها و اقرتاحاتها بشأن املشروع بامجاع اآلراء وكمايلي
ليم و تقرتح صياغة ديباجة له ان اللجنة القانونية تؤيد مشروع القانون نظرًا ألستحداث الوزارة يف األق :أواًل

و تبويب مواده وتنظيم فقراته و اجراء بعض التعديالت و التغريات يف صياغة بعض بنوده و اليت ستظهر 
 .الحقًا من خالل هذا التقرير 

 .تبديل التسلسالت الرقمية بالتسلسالت الكتابية اسوة باألسلوب املتبع يف مشاريع بقية الوزارات: ثانيًا
ألغراض هذا )ان اللجنة القانونية تؤيدها و تقرتح اضافة عبارة . بالنسبة للمادة األوىل من املشروع :ثالثًا  

 .اىل اخري اجلملة األوىل منها( القانون
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي يةكةم

 :ماناكاني بةرامبةريانة, مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: مهةرَي-1
 .وةزارةتي طةشت وطوزاري هةرَيم: وةزارةت-0

 .وةزيري طةشت وطوزاري هةرَيم: وةزير-3

 .بريكاري وةزارةتي طةشت وطوزاري هةرَيم: بريكار-1

 .ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتي طةشت وطوزاري هةرَيم: ئةجنومةن-0

و وةرزش و مةلةواني و ( االستجمام)و بووذانةوة ( الراحة)وة مةبةست لةحةوانة: مةبةس  طةشتوطوزار-6
ديتين هةواري مَيذوويني و ئاسةوار و نيطاري سروش  و ثارك و سةيرانطا و زيارةتي , راوو, رابواردن و
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بااظي خةمر ةوَين و هةر مةبةستَيكي ديكةشة كة طةشتياران , كر يين ثَييتاويس  شةخسي و, ئاييين و
 .رابكَيشَي

وةك ئوتَيل , مةبةس  طةشت وطوزاري تَييتا بةجَي بَي, هةر جَيطةيةكة: جَيطةي طةشتوطوزار-2
جَيطاي ديكةش كة بؤ مةبةس  طةشتوطوزار , و ضادرطا و( املنتجعات)وخواردنطةو طازينؤ و جَيي بووذانةوة 

 .ئامادة كرابَي

مةبةس  طةشتو طوزاري بؤ , باربَي و بؤ ضاالكيي طةشتوطوزار لة, هةر ناوضةيَيكة: ناوضةي طةشتوطوزار-8
 .يان بؤ طةشتوطوزار لةباربَي, سةراهةم كرابَي

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة االوىل
 :يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازاءها

 .اقليم كوردستان العراق: االقليم-1
 .وزارة السياحة: الوزارة-0

 .وزير السياحة: لوزيرا-3

 .وكيل وزارة السياحة: الوكيل-1

 .اجمللس االستشاري لوزارة السياحة: اجمللس-0

ويقصد به الراحة واالستجمام والرياضة والسياحة والتسلية والصيد ومشاهدة االماكن : الغرض السياحي-6
لدينية واقتناء احلاجيات الشخصية التارخيية واالثرية واملناظر الطبيعية واحلدائق واملتنزهات والزيارات ا

 .واالنشطة الرتفيهية االخرى واي غرض اخر حيقق اجلذب السياحي

ويقصد  به اي نشاط ميارس فيه الغرض السياحي كالفنادق واملطاعم والكازينوهات : املرفق السياحي-2
 .واملنتجعات واملخيمات واحملالت املعدة لتحقيق االغراض السياحية

ويراد بها اي مكان مؤهل ملمارسة النشاط السياحي ويتوفر فيه الغرض السياحي او : ياحيةاملنطقة الس-8
 .يصلح له

 :مصطفىبةرِ َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

الغراض هذا )ثَيشنيارمان تةنها ئةوةية لة ماددةي يةكةم رستةي , ئَيمة لَيرة هيض رةخنةيةكمان نيية
 .سوثاس, (يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون)ةلي دابنرَيت لة ئةو( القانون

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةسةر ئةو ماددةية سةرموو كاك رشاد
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 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بكرَيتة ( مشاهدة)ي شةش لةجياتي ماددةي يةك بر طة, لةسةر ماددة يةك ضةنيت نودتةيةكمان هةية
البربَي لة ( اقتناء حاجيات الشخصية)و( زيارة االماكن املقدسة)بكرَيتة ( الزيارات الدينية)لةجياتي , (زيادة)

وشةي , (لالهداف السياحية)لة هةمان بر طة بنووسرَيت ( الغرض السياحي)هةمان بر طة و لةجياتي 
, ة شةش و لةسةر هةر ماددةيةكي تري ئةم دانونة هاتووة البيترَيترابواردن لة دةدي كورديةكة لة بر ط

البيترَيت تةنها بنووسرَيت ( للغرض السياحي)لةهةمان بر طة , ضونكة وشةيةكي نةطوجناوة لةناو كؤمةَلطادا
ن ويقصد بها كل مايتعلق بالراحة واالستجمام وزيارة االماك: )و ثَيناسةكة بةم شَيوةيةي لَي بَيت( السياحة)

 .سوثاس, هةر ئةوةنيتة بوو( التارخيية واالثرية و زيارة االماكن الطبيعية واحلدائق واملتنزهات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم , تةنيا لةسةر وشةكةييتا كة ئةو تَيبينيةيان نيشان داوة, ماددة يةك هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية
ئةوة , ئةوةية كة سةردانة شوَينة ئاينيةكاني ثريؤز مةسةلة, ليذنةي شارةواني ضةنيت تَيبينيةكي داوة

لةعةرةبيةكةي ئيعتيادي , ئةو وشةية رابواردن داوا دةكات لة كورديةكةي بطؤر َيت, شتَيكي تةبيعي ية
 .سةرموو جةنابي وةزير, لة كورديةكةي لةهةنيتَي شوَين بة مانايةكي تر بةكارهاتووة, هاتووة
 :ت وطوزاروةزيري طةش/بثيوبةر َيا منرود 

 .السيد رئيس اجمللس
يعين , يعين الزيارات الدينية هي غرض سياحي, اتصور هناك فرق بني الغرض السياحي واملرفق السياحي

يعين الزيارة , االماكن املقدسة او املرافق الدينية املقدسة هاي تدخل باملرفق السياحي, ميصري االماكن املقدسة
فاذا , ما تقول الزيارات الدينية يعين غرض سياحي اريد اروح ازوريعين عند, مو مكان, هي غرض سياحي

وهذا هم تعترب مرافق سياحية يزورها , يعين العتبات املقدسة, يريد يدخل فهذا تدخل باملرافق السياحي
 .شكرًا, اتصور الزيارات الدينية صحيحة, السواح

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كاك شهاب, ذمارةيةكن, كةس دسةيان هةية لةسةر ئةم ماددةية باباانني ضةنيت

 :بةر َيا شهاب عبيتاه صيتيق
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

االنشطة )ئةوةي كة موتةعةليقة بة , سةدةرةي شةش, من يةك ثَيشنيارم هةية لةسةر ماددةي يةكةم
ةو دَيرةي لةسةر ئيااسة ثَيشنيارةكةم ئةوةية كة ئ( الرتفيهية اخرى واي غرض آخر حيقق اجلذب السياحي

 .سوثاس ،(على ان يراعي طبيعة اجملتمع الكوردستاني)بكرَيت 
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 :بةر َيا ستاح عبيتاه نقشبنيتي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

والايارات )ئةوةش كة جةنابي وةزير وتي , لةو بر طةي شةش من ثَيشنيار دةكةم ضةنيت وشةيةك البربَي
بؤية ثَيم , مةراكياي ديين زيارةت دةكرَيت يان مودةدةساتي ديين, ناكرَيت ثَيم واية دين زيارةت( اليتينية

, ئةوة البيترَيت (االستجمام)ويقصد به الراحة )باشة واي لَي بكرَيت با لة سةرةتاكةي دةست ثَي بكةين 
ضونكة كة ومتان لةوَي بَيت يان لةوَي نةبَيت هيض نودصانيةك و زيادةيةكي تَييتا نيية و وشةيةكي 

بة ( تسلية)لَيرة لة كورديةكة تةرجومةي كردووة ( والرياضة والسباحة والتسلية), وانيش نييةج
تةسلية بة ماناي دَلنةوايي و , بةزماني عةرةبي, من ثَيم واية تةسلية بة ماناي رابواردن نيية, (رابواردن)

رابواردنيش لةناو , ةَلي رابواردنبةآلم ئةو زؤر بةزةدي د, ئةصَلي وشةي تةسلية ياني دَليتانةوة, دَليتانةوةية
بةآلم حةق نيية ئَيمة وةكو , ناَلَيم نيية رابواردن ئَيستا, شتَيكي جوان نيية, ئَيمة ياني كةلتورَيكي ناشرينة

تاريخ , ئةوة شتَيكي جوان نيية, بة دةرار راببواردرَي, ثةرلةمان مةشروعَيكي بؤ دابنَيني بيكةين بة دةرار
ثَيم واية , بةحةديقةتيش كةليمةي تةسلية ئةوةي كة تةرجومة كراوة لة كورديةكة, لةسةرمان دةنووسَي

, ئةوة دوو, وشةكة جوان نيية, نةك رابواردن, دَلنةوايي كردن, تةسلية ياني دَليتانةوة, بةباشي بؤي نةضووة
ئةوة  ئةو كةسةي كة دَيت بؤ سياحة موستاسني بؤ, (صييت()تسلية()استجمام)يةكيان وةكو عةرزم كردي 

دووةمني ناحيةي , راوكردن ئَيستا لةناو ئَيمة بؤ تةيرو تيور هةر مةنع كراوة, نةهاتووة بضَيت راو بكات
, ئةمنيش ئةطةر بضي حيوانَيك بكوذي بة تمةنطَيك ئةو تمةنط بةكارهَينانة شتَيكي بةكار نيية بؤ راوضي

بة دانون , تاف بة دانون دةدةغة بكرَيتراو كردن لة موس, راوضي من ثَيم واية ئةوةي لَيي مةنع بكرَيت
ئةوة دةيناكة من ( مشاهدة االماكن التارخيية)و, ئةمةيان دوو, راو كردن بؤ موستاسني مةنع بكرَيت

, زياراتي ديين جوان نيية( االثرية واملناظر الطبيعية واحلدائق واملتنزهات و الزيارات الدينية)لةطةَليمة و
ئينجا دةست ثَي دةكات دةَلَي ( ملراكز الدينية والشخصيات والعتبات املقدسةوزيارات ا)مةسروزة بوترَيت 

( وادتنْا  احلاجيات)لةو واوةي ر ا تا يَي ئةخريي ( واقتناء احلاجيات الشخصية و االنشطة الرتفيهية االخرى)
ضونكة , رَيتداوا دةكةم لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان وليذنةي دانوني هةموو ثةرلةمانتاران ئةو صيغةية البيت

, ئينجا هةر حاجةتَيك هةبَيت, بؤ دةزاو حاجةتة( ادتنْا  حاجيات)جارَي هةر , ئةوة صيغةيةكي جوان نيية
ئَيمة بيكةين بة عادةت و , نابَيت لةناو مةشروعَيكي وا بةكاربَيت, هةر نةوعة حاجةتَيك هةبَيت

 .لةطةَل رَياميتا, م باشة البيترَيتثَي, بيكةين بة دانونَيك شتَيكي جوان نابينم ئةوة, دةستوورَيك
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةي ئيقتيناي حاجياتي شةخصية لة , بةآلم هةنيتَيكي وشةية, مامؤستا دسةكانت هةنيتَيكي بةجَيية
ضونكة زؤر كةس هةية دةضَيتة , بةآلم كةليمةكة لةجياتي ئةوةي تةسةوق بَيت, هةموو شوَينَيكيتا هةية

, بؤ كر يين ئةو ئةشيايةي كة لةوآلتةكةي خؤييتا نيية, يان هةر بؤ كر يين جل وبةرط لةنيتةن بؤ سياحة
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ئينجا , ئينشائةَلآل كوردستانيش وا تةتور دةكات كة خةَلكَيك دَيتة ئَيرة بؤ كر يين ئينتاجي كوردستاني
 .رمووكاك ئارام سة, بةرةئيي من, رابواردن ئةويش البيترَيت باشة, ئةوة بكرَيتة تةسوق باشرتة

 :ارام رسول مامنيتبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم يةكَيك لةو شتة طرنطانةي , مةبةس  طةشت وطوزار زؤر ش  تَييتاية, ديارة بر طة شةش لة ماددة يةك
هةروةكو , دةرياضة ورووبارةكانة, كة باس نةكراوة دواي ئاسةوار و نيطاري سروش  و ثارك و سةيرانطا

بينني بةهؤي دةرياضة و رووبارةكان ئةو ناوضانة كة دةيطرَيتةوة طةشت وطوزاري زؤر رووي تَي ئَيستاش دة
بؤية ثَيم باش بوو كة دةرياضةو رووبارةكان لة دواي , زينيتووترين منوونةش دةظةري دوكانة, دةكات

ش بةنسبةت من خاَلي دووةمي, كة ئةوةش بطرَيتةوة, سروش  و ثَيش ثارك و سةيرانطاكان ئيااسة بكرَيت
بةآلم , لةبةر ئةوةي لة زؤر وآلتان راو هةية, تةئيييتي مامؤستا ناكةم بةوةي كة راو البضَيت بةتةواوةتي

ئةمةش بةشَيكة لةسياحةت , تةنايم كراوة وشوَيين خؤي بؤ دانراوة وكؤمةَلَيك مةرجي خؤي بؤ دانراوة
 .سوثاس, نايم بكرَيتبةآلم لة داهاتوودا تة, بؤية ثَيشنيار دةكةم مبَينَيتةوة

 :سليمان خليل خضربةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, دياردةكا زمانَي هةية, دةزانني ثةيظا رابواردن دَيت ية باركَيش بَيت, تَيبينيم دةربارةي خاال شةشَيية
هاتية ثةيظا عةرةبيا تةسلية , ئةطةر ثةيظَيكي دوو سَي واتايةكي بةو نيشانةدا دةوَلةمةنيتيا زمانيا

, سةيران, سةيرانطا مة هةية, ياني دضي بؤ تةسليةي, بةرامبةري كورديشي رابواردنَي ئةم كةينة سةيران
بةس نَيضري نةبةس , ئةوة يةك دووةميش مامؤستا باسي نَيضريي كرد طوتي لكوردستانَي دةدةغةية

ينة خةَلك دضَيت نَيضرييا مة دةرياضة هة, مة لكوردستانَيت طةلةك طؤمَيت ئاو هةي, حةيوانَيك كو بَيت
 .سوثاس, ياني بؤ ئةو رَيطةية بطرين, ئةوذي هيوايةتةكا, ماسيا دكا

 :مصطفىبةر َيا جعمر شَيخ 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ماسي لة , ئةبَي مةسةلةي راو تةصليح بكرَيت, ئةوةي راو كاك شَيخ باسي كرد, من دوو تَيبينيم هةية
ياني با , َلنيتة وتةيرو توار ئةوة هةر مةمنوعة لة كوردستان تا رادةيةكي زؤربا, سةصَلي خؤي راو دةكرَيت

لة بر طةي هةشتيش ئَيمة , دياري بكرَيت ض راوَيك كراوةية و ض راوَيك مةمنوعة, تةصنيمَيكي بؤ دابنرَيت
لَيرة , وةئةو شوَينانةي كة بةكةَلكي سياحة دَين هيضي بؤ نةكرا, لة كوردستان لة سياحة زؤر دواكةوتوين

هيض دياري نةكراوة تةنيا دةَلَي ئةو ناوضانةي كة بؤ طةشت وطوزار و بةمةبةس  طةشت وطوزارة سةراهم 
ئةبَيت هةوَل بيترَيت ئةو شوَينانةي , ئةبَيت ئةمة زياد بكرَيت, هيض نةكراوة تاوةكو سةراهم بكرَيت, كراوة

 .سوثاس, وخةدةماتيان بؤ بضَيت كة بؤ طةشت وطوزار بةكةَلك دَين ئاسانكاريان بؤ بكرَيت
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 :بةر َيا حمميت حاجي حممود
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

حةدي , يا لةشوَيين ترةوة دةضَيت بؤ سةيران بؤ ناوضةيةكي تر, دةربارةي راو بؤ كةسَيكة لةدةرةوة دَيت
ون شتَيكي بؤ دان, راو تةنها خةَلكي ئةو مةنتيقةية خؤي دةيكات, نيية ئةو راو بكات لةو مةنتيقةية

, ضةكي ثَي بَيت و راو بكات, كةسَيك لةدةرةوة دَيت بؤ سةيران حةدي راوي نيية لةو ناوضةية, دابنرَيت
سةيرانطاكان ئةوة جَيطةي , خؤي سةيران, وةكو برادةرانيش باسيان كرد, دةربارةي وشةي رابواردن

ياني دائيمةن كةليمةي زيارةت , بةكاردَيتزيارةت بؤ جَيطة دينيةكان , دةربارةي زيارةت, بطرَيتةوة باشرتة
بؤ , زيارةت بؤ ئةوانة بةكاردَيت, شوَيين ئاسار و سآلن, بؤ زيارةتي سآلن شوَيين مودةدةس و شوَيين تارخيي

 .سوثاس, ئينجا ئةوة جيا بكرَيتةوة, شوَينةكاني تريش سةيرانطا بةكاربَيت
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر
 .ةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنوم

ئةطةر راي هةظاآلني بةر َياي لةسةر , شتَيكيشم نووسيوة, من دار شتين خاَلي شةشةم بة نودصان دةزامن
ئةوةي سروشت ثارَياةكان زياتر , ثةيوةنيتي نيية بة ئَيمةوة, يةكةم راو تايبةتة بة وةزارةتي ذينطةوة, بَيت

هةنيتَي , ةرزَيكيان داناوة بؤ كَييةلةوَيش ياسايةكيان هةية خؤيان و, داكؤكي لةمةسةلةي راو دةكةن
) من ئةو شَيوة دار شتنةم ثَي باشة , ئةوانةي كة راو دةكةن زؤريان هاتوون بؤ الم, تايبةمتةنيتيان هةية

ئةو طةشت وطةر انةية بة مةبةس  ديتين هةوارطةي مَيذوويي ودميةني سروش  : مةبةس  طةشت وطوزار
طةشتياران رابكَيشَيت , ثريؤزة ئاينيةكان يان هةر كارَيكي طةشتياريو ثارك و سةيرانطاو سةرداني شوَينة 

لة خاَلي هةشتةميشيتا ناوضةي طةشت وطوزار هةر ناوضةيةك بؤ ضاالكي طةشت ( بة مةبةس  ثشوو
 .سوثاس, ئةوة رةنطة دةوَلةمةنيتتري بكات, باشرتة بنووسرَيت بؤ مةبةس  طةشت وطوزار ( وطوزار

 :ول ابراهيمشوكرية رس. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة , لةجياتي زياراتي ئايين, من لةطةَل رةئيي ليذنةي شارةوانيم بؤ مةسةلةي سةرداني شوَينة ثريؤزةكان
, ثَيويستة بةجؤرَيكي تر بَيت, هةمان كاتيشيتا هةروةكو ئاماذةيان ثَيكرد دار شتنةوةي خاَلي شةشةم

ديتين , ثَيويستة ئةم خاَلةي تريش ضاك بكرَيت, راو ئةطةر البيترَيت بةتايبةتي كة مةسةلةي رابواردن و
ديتين هةوارطةلي هةر بكرَيت بة شوَينة مَيذوويي و , هةوارطةلي مَيذوويي نوَي ئاسةوارو نيطاري سروش 

دةَلَيي دميةني , هةر وا رؤيشتووة لة شيعر و لةكةلةثوور, كةلةثورو دميةني سروش  لة جياتي نيطار
كر يين ثَييتاويس  شةخصي و , سةيرانطاش لَيرةدا هةية, ثاركيش ئَيمة باخضةمان هةية, ي كوردستانجوان

بااظي خةمر ةوَين نازامن لةم شوَينةدا ضي دةطةيةنَيت؟ ياني بةراس  دةتوامن بَلَيم , بااظي خةمر ةوَين
ار هةر جَيطةيةك مةبةس  جَيطةي طةشت وطوز, بةنيسبةت خاَلي حةوتةم من سةرجنَيكي ترم هةية, زيادة

طةشت وطوزاري تَييتا بةجَي بَيت وةك ئوتَيل و خواردنطاو طازينؤ و جَيطاي بووذانةوة و ضادرطا و جَيطاي 
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موزةخانة , بةتايبةتي موزةخانةي ميللي, حةز دةكةم خاَلَيكي تر ئيااسة بكرَيت, تريش بؤ ئةم مةبةستة
, لة هةولَير دوو مؤزةخانةمان هةية, لؤرو ئةتنؤطراسيمان هةيةلة سلَيماني موزةخانةي سؤلك, ميلليمان هةية

 .سوثاس, ئةمانةش زياد بكرَيت, مؤزةخانةيةكيش وةكو طةلةريية, مؤزةخانةيةكي سؤلكلؤرميان هةية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

عي ئةم وةزارةتة ئةصَلةن موديريةي ئاسار دةبَيت تاب ،وةَلآل موالحةزةكةي ئةخريي شتَيكي تر دَينَيتةوة بري
موديريةي ئاسار , ثرؤذةيةك لة مةجلسي وةزةراوة بَيت, ئةطةر جةنابي وةزير ئيقرتاح بكات, بَيت

غةرةزي سياحية و زيارةتة , ئةوة زؤر رةب  هةية, لةوةزارةتي رؤشنبريي نةمَينَيت بَيتة سةر ئةو وةزارةتة
لةبةر ئةوةي , ئةمة غةَلةتة, عامةي ئاسار لَيرة ناوي هاتووة ميتيريةي, و زيارةتي مةناتيقي ئةسةرية

يةكةم داوا بكرَيت , دةبَي بة ثرؤذة, تا ئَيستاكة عاييتي وةزارةتي سةداسةية( لآلثار ملديرية العامةا)دانونةن 
ئينجا ئةو موديريةتة , ناوي وةزارةتةكةش بطؤر درَيت, و ئينميكاك لةوَي بكرَيت و رةب  ئَيرة بكرَيت

 .سةرموو دكتؤرة رؤذان, تدةكرَيت لَيرة بَي
 :دزةيي رؤذان عبيتالقادر.دبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, لة هةموو عَيراق, ضونكة ياسايةكي تايبةمتان بة صةييت هةية, بةنيسبةت صةييت هيض كَيشةمان نيية

تَيبيين  سَي ضوار, بةنيسبةت وشةي رابواردن كة كَيشةي دروست كردووة بطؤر درَيت بة وشةي خؤشطوزةران
ئةو , لةوانةية ئةو بريوبؤضوونة جياوازةي ضارةسةر بكات, ترم هةية بةنسبةت طؤر يين ضةنيت وشةيةكة

ئةطةر , دةكات( مشاهدة اماكن تارخيية)لة بر طة شةش باسي , كَيشةيةي كة لةو طمتوطؤيانة ثةييتا بوو
ئةوة صياغةتةكة ( اماكن دينية)ة لةجياتي زياراتي ديين بكرَيت, بطؤر درَيت( زيارة)بة ( مشاهدة)وشةي 
( ميارس فيه)لةباتي ( يقصد به اي نشاط ميارس فيه الغرض السياحي)لة بر طة حةستيش , دةطؤر َي

ثةيوةنيتي هةية ياني , ضونكة غةرةز واباامن مومارةسة ناكرَي, (وله صلة بالغرض السياحي)بطوترَيت 
اي مكان مؤهل ملمارسة النشاط السياحي و )هةشت بر طة , (يقصد به اي نشاط له صلة بالغرض السياحي)

واباامن ( ويتحقق فيه الغرض السياحي)بطؤر درَيت بة ( يتوسر)ديسان وشةي ( يتوفر فيه الغرض السياحي
 .زؤر سوثاس, دةديقرت دةبَيت

 :وةزيري طةشت وطوزار/بثيوبةر َيا منرود 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ياني بةري , يَي طؤتي دةبَيتة تابعي ئَيمة, ومةني وةزيرانة دةري كردووةميتيريةي ئاسار دةرارَيكي ئةجن
 .سوثاس, ياني ذ دةرارَيك ذئةجنومةنَي دةركردية, حةستيةك

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ياني دةبَي بنَيرَي بؤ ئَيمة ضاكي , بة دةراري ئةجنومةن ضاك ناكرَيت, دةبَي لَيرة بة دانون ضاك بكرَيت

ناويشي , ضونكة بةدانون لةالي ئَيمةوة ناوي ئاسار بةشَيكة لة هني, ةوان ضاك ناكرَيتبة ئ, بكةين
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هةم ئةو دةرارة وةربطرين كة ئاسار لة وةزارةتي , ئةطةر بة دانون ثرؤذةمان بؤ دَيت, وةزارةتي سياحةية
زيران ئةمة جَيبةجَي ئةطينا بة دةراري ئةجنومةني وة, ئةو وةخ  دةتوانني, سةداسة نةمَييَن و بَيتة ئَيرة

 .خاتوو نةسرين سةرموو, بةنيسبةت مودتةرةحي دكتؤر رؤذان ئةو وشانةي باسي كرد, ناكرَيت
 :بةر َيا نسرين بة صاحل

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم ئةو رايةي من هةمة جياوازة لةطةَل , زؤريشيان باسي ئةوةيان كرد, ثَيشنيارَيكم هةبوو لةسةر راو

بةآلم لة هةرَيمي كوردستانيتا خةريكة بةرةو , راو ثيشةيةكة لة هةموو وآلتَيكي جيهانيتا هةية, دائةواني تر
ئةو طيانيتارانةي كة هةمانة , ياني زةرةرَيكي زؤر لة ساماني نةتةوايةتي نيشتمانيمان ئةدةن, نةمان دةضَيت

ئةمة لةاليةك , نن بؤ راوكردنهَينيتة شياوة كة بةكاري دَي, ئَيستا بة ئةو كةرستانةي كة بةكاري دَينن
, لةاليةكي ترةوة هةنيتَي داضاغضيمان هةنة كاتَيك ئةو طيانيتارانة راو دةكةن ئةينَيرنة دةرةوةي هةرَيم

ئةطةر ئَيمة ئَيستا سةيرَيكي هةرَيمي كوردستان بكةين زؤر لةو طيانيتارةمان , ئةوة زؤر زؤر زةرةرة بؤ ئَيمة
 .سوثاس ,نةماوة كة لةوةو ثَيش هةمان بوو

 :بةر َيا رماية ابيت رشييت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

طةشت وطوزار , لة عةرةبيا نظيسيا دانون وزارة السياحة, لة كورديةكا نظيسيا ياساي وةزارةتا طةشت وطوزار
ادليم ئيقليمي , ئيستيايف تَييتا نيية, دانون وزارة السياحة ياني بةس سياحة, سياحة واصطيافياني 

وةزير وةزيري سياحة و ئيستياف , الزمة سياحة و ئيستياف بَيت, وةزارةت وةزارةتي سياحة ,كوردستان
سياحة يقصد بها املناطق , سياحة و ئيستياف ئةوةي من لة جوطراسيا بيستومة كة بيست وضوار ساَلة, بَيت

 .سوثاس ,االصطياف يقصد بها املصائف, االثارية والعتبات املقدسة
 :امني طاهربةر َيا زرار 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم باشة لةجياتي وشةي رابواردن , ثشتيواني لة دكتؤرة رؤذان دةكةم, من تةنها لةسةر وشةي رابواردن

ضونكة ئةطةر وشةي , لةهةموو ئةو شوَينانة بةكاربَيت كة وشةي رابواردني تَييتاية( خؤشطوزةرانيتن)وشةي 
, دةنا ياساكة كةم وكور ي دةبَيت, ةبَيت وشةيةك لةجياتي ئةوة دابنرَيترابواردن لةناو ئةم ياساية البربَيت د

 .زؤر سوثاس, ثر  بة ثَيس  خؤيةتي, بؤية وشةي خؤشطوزةرانيتن لةجياتي وشةي رابواردن بةكاربَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كاك شَيخ ادهم , وانيةنازامن ئةوة ئيشي زمانة, سةيرانةكةم ثَي باشرتة, وةَلآل ئةطةر هةر طؤر ين بَيت
 .سةرموو
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 :ابيت بارزاني عثمانبةر َيا ادهم 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها من دظَيت , ئةويش لةسةر مةوزوعَي راظَي, مةبةستا من لةظَي سةدةرَي خوشكة بةر َيا طوَلناز باس كرد
ي طوتةي مةوزوعي راظَي راستة وةكي وة, هةنيتةك تَيبيين لسةر ئاخاستيَن جةنابَي وَي ئيااسة بكةم

مةوزوعَي وةي مةوزوعَيكي موعةدةدة و , نةك وةزارةتَي سياحَي, ثةيوةنيتيا ب وةزارةتا ذينطةي هةي
ثَيويستيا بة ياسايةك هةي كة ثةرلةمان ظَي ياسايَي لة وةزارةتَي ذينطة بَيت بؤ , مةوزوعَيكي موهيميشة

من تةسليمَي ليذنا , حةستا الثةر ي, شةَيست, يتودَي ثَينجابؤ ظَي مةبةسَ  ئةز وَي من سايلَيكة ح, ثةرلةمان
ثَي ئةز وَي تةوزحيَي بيتةم هةر , ونوسخةكةيا داي وةزارةتَي ذينطةي بؤ ظَي مةبةسَ , ياسايي كرد

هةنيتَي دَيتة مةنع كرن بؤ , ديمةتا وي دَيتة ديار كرن, هةر باَلنيتةك ديمةتا خؤي هةي, حةيوانَيك
هلةنيتةك , ئةظَي بةرةظ نةمان دةضَي دَيتة ثاراسنت, ةتة مةنع كرن ظة ئيجازة بيتةنهةنيتةك ناي, كوشتيَن

ئةظةش , لَيرة هةر كةت مة كةليمة راظَي بةرنامةي وةزارةتي سياحةي داهاتية, جَي تايبةتي دَيتة ثاراسنت
ةمةل ثَي بةآلن لة دووي ياسايةكي وةزارةتي ذينطةي ع, ئةظةش يةكا وةكي وان جيا, يا جَيي خؤي داية

وةزارةتَي سياحة ثَي هةسَ  ئةو سياحة و موستايَف كة لةدةرَي دَين كو يا مةعموليشة و لة زؤر , دَيتة كرن
ئيحتيمالة هي نةسةرَيك لة دةوَلةتَيك  ض بؤ دةوَلةتَيكي ثَينج هةزار دؤالر بؤ , دةوَلةتيا كار ثَي دَيتة كرن

دةبَي ئيجازة وةرطرَيت و كة بضَي , طةيان وَي دةوَلةتَيكوشتنا يةك سةر حةيوان دةدات لة وةزارةتا ذين
راستة ثَيويستيا , بؤ بريهاتنةظةيةكي لَيرة بَيت, بؤ وشكردنةية, بؤ ضَيكردنَيية, بنوعة حةيوانة راظ بكات
كة ظا حةيوانات و ظا , كة وةزارةتا ذينطةي ثَيشكةشي ثةرلةمانا كوردستانَي بكة, ياسايةكة بةرسرةية هةي

دووَيت ياساي , ديمةت و سيعرَيت وان دَيتة ديار كرن, و ظا باَلنيتَيت كةمة لة كوردستانَيت هةي حةشرات
ثاشي وةزارةتي سياحة كة ئةو كةسَي دَينة كوردستانَي بؤ سياحةتَي ليتووَي ياسايَي ثَي هةستَيت وظان كةسا 

 .زؤر سوثاس, وان ئيشَي بيتات و تةعاون و تةنسيق لةطةَل وةزارةتا ذينطةي
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سياحة دةيةوَي كسيب خةَلك , تةئكييتم, خؤ ئةوة صرياعَيك بةيين وةزارةتي سياحةو وةزارةتي ذينطة دةبَيت
ساماني حةيوان و , ذينطةش دةيةوَيت هةواكة ثيس نةبَيت, ذمارةي زياد بكات و ثارة ثةييتا بكات, بكات

 .سةرموو, ةو دووةدا ياني ضي دةبَيتئينجا ئةوة لةبةيين ئ, تةير وتوار مبَينَيت
 :ثريوت خضربةر َيا سارا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ مةسةلةي ئةو راوة ديارة ر او هةروةكو نةريتَيك , ضةنيت تَيبينيةكم هةية لةسةر بر طةي شةش لةماددةكة

كردني بطوترَيت بةس دةكرَيت بةس ضارةسةر, لة كؤنةوة وةكو هيواتَيك, لة كوردةواري ثةير ةو كراوة
خاَلَيكي تر كوردستان هةر سروش  , ياني ئةوانة ناطرَيتةوة كة دةدةغةن( ر اوي مؤَلةت ثَييتراو)

بؤ , حةدة ئةوة رةنط بيتاتةوة ئةو ياساية, هةَلكةوتةي جوطراسياكةي بةجؤرَيكة كة طةشت و طوزار طوجناوة
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ة شوَيين سةردانةكانيتا بوترَيت سةرداني ضياو دةكرَي ل, منوونة بووني ئةو ضياو كوَيستانانة لة كوردستان
, ئةوة وةكو هةدةسَيكي بؤ طؤر يين ئاوو هةواش ياني يةكَيكة لةمةبةستةكاني طةشت وطوزار, كوَيستانةكان

كة بةداخةوة سووديشي لَي وةرنةطرياوة وةكو ثَيويست , كة خةَلكَيك سةرداني ئةو شوَينة سَينكانة دةكات
باس لة جَيطاي طةشت وطوزار , لَيرةدا لة كورديةكةي زؤر باشة, تر لةسةر بر طة حةوت خاَلَيكي, تاكو ئَيستا

بةآلم لة عةرةبيةكةدا , دةكات دةَلَي هةر جَيطةيةكة مةبةس  طةشت وطوزاري تَييتا جَيبةجَي دةكرَيت
نكة لةدواوةش ضو, (املكان)دةبَي بَلَي , نةشات شوَين نيية( النشاط ميارس فيه الغرض السياحي)نووسراوة 

 .سوثاس, باس لة سةنادق و مةتاعم و ئةوانة دةكات, ئةوانةي كة هَيناويانةتةوة هةمووي شوَينة
 (:بةَلَين)بةر َيا بيت عبيتاه حممود
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, بةراي من نةسةيرانة و نةخؤشطوزةرانية و نة ئةوةية, هةية( تسلية)من تَيبينيم تةنها لةسةر وشةي 
 .سوثاس, ياني كات بةسةربردن( تسلية)ياني وشةي , ها كات بةسةربردنةتةن

 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بة , بةآلم من ئةمةوَي شتَيك ئيااسة بكةمة سةري, من تَيبينيةكامن كاك ادهم زؤر بة سراواني باسي كردن
لة ناحيةي , ضةكي دةدةنَي, ضونكة كة راوبكات, اتحةديقةت راو خةَلكي زائري رَيطة نادرَي كة راو بك

هةموو كةسَيك , لةبةر ئةوة ئيلتيااماتي تايبةتي هةيةو لةهةموو عالةميتا, ئةمنيش زروسةكة تَيك دةدات
لةبةر ئةوة بةرةئيي من ئَيمة ثَيويستمانة بةتايبةتي لة , بؤي نيية لة شوَينَيك بيةوَي بضَيت بؤ راو

, بؤ ئةوةي تةواجودي زياد بكات, كة ثارَياطاري حةيوانات و تةيرو توار بكةينكوردستان ثَيويستمانة 
 .سوثاس, لةبةر ئةوة بةرةئيي من لَيرة هةر نةمَينَيت, حاليةن وةكو ثَيويست تياي نيية

 (:باني ماراني)عبيتاه دادر عثمانبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة منيش ثشتطريي ئةوة دةكةم شوَيين رابواردن بكرَي بة , دةربارةي ماددةي يةكةم لة بر طةي شةشيتا
من ثشتطريي , ياني كات بةسةربردن جوانرتة وةكو كاك بةَلَينيش باسي كرد, شوَيين كات بةسةربردن

خاَلَيكي تر من ثَيشنيار دةكةم ئةو شوَينة طةشت وطوزاريانةي لةاليةن حابةكانةوة دةستيان , دةكةم
, زارةت كار بكات لة كاتَيكي طوجناو بؤ طةر انةوةيان بؤ سةر وةزارةتي طةشت وطوزاروة, بةسةردا طرياية

 .سوثاس
 (:وكيوركةكمال ك.د)بةر َيا حمميت دادر عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة سياحة مةجالي , ئةطةر تةحيتييتي بكةين طةلَيك زؤر دةبات, استييتا خاَلي شةش لة ماددة يةكلةر 

بؤية باشرتة , ياني هةنيتَيكي هةر دةمَينَيت, ئةطةر هةمووي بنووسني هيض تةواو نابَيت, اوانةزؤر زؤر سر
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كة , بَلَيني مةبةست لةو كةسانةي ناوةوةي هةرَيم و دةرةوةي هةرَيم و وآلت, ئةوة كورتي بكةينةوة
ياني بؤ ماوةيةكي  ,بةمةبةس  دييتةني بؤ ناو هةرَيمي كوردستان دَين بؤ ماوةيةكي كاتي و ئةطةر َينةوة

, وةختَيكي موحةدةدة, بةآلم نايةن بؤ ئيش و ثاشان دةر ؤن, كاتي دَين سةردان دةكةن و ئيسراحةت دةكةن
 .زؤر سوثاس

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ة مةبةستمان ئةوة نيية ئَيمة لَير, ئَيمة لة ماددةي يةكةم نازامن خوشك وبرايان واباامن بة سةهو ضوونة
, ئَيمة تةنها تةعريمي ئةو موصتةلةحاتانة دةكةين, حوكمَيكي دابنَيني لة بؤ ياري و لةبؤ راوو لةبؤ ش  وا

كةواتة بؤ ئَيمة لَيي البيتةين , ئةو مةعنايةي دةطةيةنَي, ئةو موستةلةحاتانة ئَيمة بيَلَيني و نةيَلَيني
ئةوة دةتوانني بة دانونَيكي تر ئةوانة , ئينجا تؤ رازي و رازي ني ,ئةغرازي سياحي ئةو شتانةية, وابكةين

بةرةئيي من شَيوةكةي زؤر جوان , يان تةناميي بكةين, رَيك خبةين و مةنعي بكةين ور او مةنع بكةين
 .سوثاس, ثَيويستيش بة طؤر ين ناكات, هاتووة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو, كاك زرار نودتةي نياامة, ةو تادةتي مونادةشةتان نابَيتبةخوا من وا تةصورم دةكرد كة رةمةزان

 :امني طاهربةر َيا زرار 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم دَلت , باشة سةيران جاري وا هةية دةضي بؤ سةيران, ياني دَلمراوان بوون, تةسلية ياني دَلخؤش بوون
 .خؤش نيية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي دةزاني موشكيلةي ئةوان لَيرة ديسان دةطةر َيتةوة سةر تةرجومةي حةريف , نيية ئةوة نودتةي نياام

كةليمةي , تةسلية ئةطةر مانع سةيران ثر ي دةكاتةوة, شةرت نيية تةرجومةي حةريف بكرَيت, دةكةن
اك شَيردل ك, من ثَيم واية سةيران دةيطرَيتةوة, تةنها ئةبَيت تةسلية بَيت, سةيران جَيطةي دةطرَيتةوة

 .سةرموو
 :بةر َيا شريدل عبيتاه حوياي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
با ئةو , ثَيي ناوَي ئةوةنيتة تةعقييتي بكةين زمانةكة, خؤت ثَيشرت لة جةلسةكةي تريش باست كرد

 .سوثاس, تةسليةي لةناو دةوس دابنَيني و تةواو
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةنيتَيك وتيان تَيييتا بَيت و هةنيتَيك , كة لةسةر صييت تَييتا بَيت يان نا, ئَيستا دوو نودتةي خيالف هةية
 .جةنابي وةزير ضي دةَلَيت باباانني, وتيان تَيييتا نةبَيت
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 :وةزيري طةشت وطوزار/ بثيوبةر َيا منرود 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دوو طةلَيك نةوعة سياحة , ةكباامن بؤضي؟ ئةوة ي, ئَيوة بةسْو  سةهمي وةردةطرن( تسلية)باامن بؤضي 
ئةطةر باسي ئةو , ياني طةلَيك هةية( سياحة عرض االزياء, سياحة املعارض, سياحة االستشفاء), هةية

 .سوثاس, تةسصيلي موميل ئةويش نادروستة, ئةوة نابَيت, هةمووة بكرَيت ئةوة زؤر كات دةخايةنَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةسلية , بةآلم لةسةر تةرجومةكةي بؤ كوردي مونادةشةمان هةية, ةشةمان نييةئَيمة لةسةر تةسلية موناد
 .كاك كريم سةرموو, خيالف نيية لةسةري

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةي راو كردن بةياسايةكي , ر او لَيرةدا مةبةست شوَيين راو كردنة, واتة ر او(صييت)سةبارةت بة 
ثرؤذةيةكي تةديتيم بة , ياسايةكي تايبةت كة بةر َيا كاك ادهم ئاماذةي ثَيكرد, ت رَيك دةخرَيتتايبة

لةو كاتةدا دةتوانني ئةو , دةتوانني لة داهاتوودا ئةو ثرؤذةي رَيكخستين ئةو راوة, ليذنةي ياسايي كردووة
مةسةلةي , لة ئاراداية واتة بؤ كوردستان ثرؤذةيةكي تايبةت, مونادةشةية لةسةر مةسةلةي راو بكةين

صةييت لَيرةدا بَي شوَيين راو كردن لة هةموو وآلتاني دونيا كة باس كرا برادةران باسيان كرد لةوانة كاك 
زؤر ئاسايية بؤ طةشت و , لة هةموو دونيا شوَيين راو كردن تةرخان كراوة بةثَيي ياسا, ئارام كة باسي كرد

 .سوثاس, تطوزار بؤ ضوون بؤ ئةو شوَينانة راو بكرَي
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت رابواردنةكة ئةوة هيض دةبَيت , ورةئيي زؤر درا بةراستيةكةي, دةزانن مونادةشة زؤر كرا
دواييش هةموو تةسصيالتَيك , (تسلية)سةيران بنووسن يان حةز دةكةن دةوسَيك بكةنةوة بَلَين , البربدرَي

مةراسقي سياحي مةدصةد لةوةداية هةموو نةشاتَيكي كة غةرةزي  مةسةلةن لَيرة دةوترَيت, نانووسرَيت
, كة ئةطةر شةشي تريش نةنووسرابَيت ماناي وانيية هةو نيية, سياحي بَيت وةكو سنيتق و سآلن وسآلن شت

نةيوتوة , ماناي مومكينة دةتواني دةي تر ئيااسة بكةيت( كالفنادق واملطاعم والكازينوهات)كة دةَلَيي 
لة شوَينَيكيتا بامسان كرد كة , وةكو منوونةيةك دةَلَيت ئةو شوَينانة, ئةوة ميسال دةدات, انةحةصةرةن ئةو

لةبةر ئةوةي , ةكة مبَينَيت(صييت)واباامن وةزيريش رةئيي واية كة , بَيت باشرتة( تسوق()ادتنْا  )لة جياتي 
راو , صةييت لةكوَي دةكرَيت, تمادام بة دانونَيك دياري دةكرَي, ئةو تَيبيين و بؤضوونانة هةية دذي ئةوة

بَي بةش , ئةطةر راوة ماسي نةكرَيت, مةسةلةن ئَيستا راوة ماسي, وةخ  ضيية, لةكوَي دةكرَيت؟ وضؤنة
بؤ راوة ماسي , رةنطة خةَلكَيك بؤ سياحة بضَيتة دوكان, راوة ماسي وةختَيك دةكرَيت, خؤ ناكرَيت, دةبني

بةآلم مادام , راوي بةراز ئةطةر هةبَيت دةضَيت هيين دةكات مةسةلةن, زؤر تةبيعية, لةوةخ  خؤي دا
رَيطا لةوة دةطرَيت كة تؤ ئةو ئيعتريازاتانةي لةاليةن ذينطةوة هةية بؤ ئةم , دانوني بؤ دةردةضَيت
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بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةو دوو شتةي كة موالحةزةتان دا بة هةنيت , زؤر تةبيعي ية تَيييتا بَيت, مةبةستة
ليذنةي دانوني وةريبطرَيت و , هةنيتَي موالحةزةش لةاليةن دكتؤرة رؤذان درا وةك ئيااسات بوو, توةربطريَي

كَي لةطةَليةتي دةس  بَلنيت , بةو دوو سَي تةعيتيلة دةخيةمة دةنطةوة, دوايي لةطةَل وةزيردا صياغةي بكات
 .بر ؤ بؤ ماددةي دوو, ينة وةرطرياكةواتة بةزؤر, كَي لةطةَلي نيية؟ سَي دةنط لةطةَلي دا نيية, بكات؟ سوثاس

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
 :وةزارةت ئةم ئاماجنانةي خواروة دَينَيتة دي-ع

وزةي طةشتوطوزار و ضاوطة خؤرسكةكاني هةرَيم , بةهاودةنطي لةطةَل اليةنة ثَيوةنيتييتارةكانيتا-1
 .ن دةطؤر َيوةبةردَييَن و بةرةوضاكرتيا

, ناوضة مَيذوويي وئاسةوارة جؤربةجؤرةكان, بةهاوكاري و هاودةنطي لةطةَل اليةنة ثَيوةنيتييتارةكانيتا-0
 .كة خامةت بة مةبةستةكاني طةشتوطوزار بكات, بةجؤرَي بةرهةم دَييَن و بةرةوضاكرتيان دةطؤر َي

 .انةوةو ئوتَيل و خانووي طةشت وطوزارهانيتاني دروستكردني شارو كؤمةَلطاي طةشتوطوزار و جَيطاي بووذ-3

دامةزرانيتن و بةكرَييتان و بةكرَيطرتين خواردنطة و طازينؤو ضاخيانة و جَيطاي رابواردن و سةيرانطا و -1
 .جَيطاي خليسكاني سةر بةسرو سةهؤَل و ش  ديكة, جَيطاي خؤر سك و دةستكردني مةلةواني و

ئاسانكاري بؤ هةموويان , بةثَيي توانا, نيتا هاوكاري دةكاولةطةَل سةنيتيكا و رَيكخراوة جةماوةريةكا-0
 .دةرةخسَييَن بؤ ثةييتاكردني باووتنةوةيةكي بةرسراواني طةشت وطوزاري

, لة دةرةوة بؤ هةرَيم و بة ثَيضةوانةشةوة, ي طةشت وطوزاريي تاك تاك و بةكؤمةَليش(سمرة)طةر ان -6
 .اني طةشت و طوزاريي بةتاك و بةكؤمةَليش رَيك دةخاتهةروةها طةر , بةشَيوازي جؤربةجؤر رَيك دةخاو

خامةتطوزاريي ثارة طؤر ينةوةي ثَيويست لة , بةهاودةنطي و بةثَيكهاتن لةطةَل اليةنة ثَيوةنيتييتارةكانيتا-2
 .ثَيشكةش دةكا, ناوضةو دامةزراوة طةشتوطوزاريةكانيتا

 .زاردامةزرانيتني كؤمثانياو نووسينطةو وةكالةتي سةسةرو طةشتوطو-8

دةرةوةي هةرَيميش دواي )لة ناوةوةي هةرَيم و لة , لةطةَل دةستة و كؤمثانيا و تاكةتاكةي خةَلكيشيتا-1
 .طرَيبةست ساز دةدات, (وةرطرتين مواسةدةتي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران

ي ثةييتا لة بوارةكاني طةشتوطوزارييتا هاودةنط, لةطةَل وةزارةتةكان و اليةني ديكةي ثَيوةنيتييتاردا-12
 .دةكات

لةضوارضَيوةي , لةهةرَيميتا بؤ راكَيشاني وةبةرهَينةران بؤ ناو هةرَيم, لةطةَل دةستةي وةبةرهَينان-11
 .كة بؤ مةبةستة دانراون دةكةوَيتة هاوكاري وهاودةنطي, ثالنةكان وياساكانيتا

 :ئةرك و سرماني وةزارةت-ب
 :وةزارةت ئةم ئةرك و سرمانانةي خوارةوة ثيادة دةكا
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نةخشةي باووتنةوةي طةشتوطوزارو ناوضةي , لة هةرَيميتا, لةضوارضَيوةي ثالني طشتيي طةشتوطوزار
 .هاوينةهةوارةكان ئامادة دةكا

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية
 :تتوىل الوزارة حتقيق اهدافها مايلي: أ

 .واملصادر الطبيعية يف االقليم و بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة استغالل وتطوير الطاقات السياحية-1
بالتعاون والتنسيق مع , تطوير واستثمار املناطق التارخيية واالثرية املختلفة مبا خيدم  االغراض السياحية-0

 .اجلهات املعنية بذلك

 .ياحيةتشجيع اقامة املدن واجملمعات السياحية واملنتجعات والفنادق والدور الس-3

تشييد وتاجري واستئجار املطاعم والكازينوهات واملقاهي وحمالت التسلية واملتنزهات واملسابح االصطناعية -1
 .والطبيعية وحمالت التزحلق والتزجل وغريها

 .التعاون مع النقابات واملنظمات اجلماهريية وتقديم التسهيالت املمكن هلا كافة خللق حركة سياحية واسعة-0

السفرات السياحية الفردية واجلماعية من اخلارج اىل االقليم وبالعكس ومبختلف الوسائل و كذلك تنظيم -6
 .تنظيم السفرات السياحية الفردية واجلماعية

تقديم اخلدمات الصريفية الضرورية يف املناطق واملنشآت السياحية وبالتنسيق واالتفاق مع اجلهات ذات -2
 .العالقة

 .ووكالت السف والسياحةانشاء شركات ومكاتب -8

 .التعاقد مع اهليئات والشركات واالفراد داخل االقليم وخارجه بعد استحصال موافقة رئاسة جملس الوزراء-1

 .التنسيق مع الوزارات واجلهات املختصة يف جماالت السياحة-12

ليم ضمن اخلطط التعاون والتنسيق مع هيئة االستثمار يف االقليم جلذب املستثمرين اىل داخل االق-11
 .والقوانني املسنة هلذا الغرض

 :مهام الوزارة/ب
 :متارس الوزارة املهام التالية

 .ختطيط ومتابعة احلركة السياحية ومناطق االصطياف ضمن اطار اخلطة العامة للسياحة يف االقليم
 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :انية من املشروع تقرتح اللجنة مايليفيما يتعلق باملادة الث

 :ضمن املادة و صياغة بداية املادة كاآلتي( أ، ب)دمج الفقرتني -1
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متارس الوزارة مهام التخطيط و متابعة احلركة السياحية و مناطق االصطياف ضمن اطار اخلطة العامة }
 :للسياحة يف اإلقليم و تتبع الوسائل التالية لتحقيق اهدافها 

التعاون مع النقابات و املنظمات املهنية و اجلماهرية و تقديم كافة }منها كاآلتي( 0)صياغة الفقرة  اعادة-0
 .التسهيالت املمكنة هلا خللق حركة سياحية واسعة

 .منها(6)الواردة يف السطر األخري من الفقرة ( السياحة)اىل ما بعد كلمة ( الداخلية)اضافة كلمة -3

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :لة ماددةى دووةم، ليذنة ثَيشنياز دةكات
 :لَيك بيترَيت و سةرةتاى مادةكة بةم جؤرة خبوَينرَيتةوة( ع ،ب)هةدوو بر طةى -1

وةزارةت ئةرك وسةرمانةكانى ثالنيتانان و بةدواداضوونى بااظى طةشت و طوزار و ناوضةكانى هاوينةهةوار 
وةى ثالنى طشتى طةشت و طوزار لة هةرَيميتا و بؤ بةديهَينانى ئاماجنةكانى ئةم ثيادة دةكات لة ضوارضَي

 .شَيوازانة دةطرَيتةبةر
 :بةم جؤرة دابر َيذرَيت( 0)بر طةى -0

هاوكارى لةطةَل سةنيتيكاو رَيكخراوة ثيشةيى و جةماوةريةكان و ثَيشكةش كردنى طشت ئاسانكاريى لة توانا 
 .نى طةشت و طوزاربؤ هَينانةدى بااظَيكى سراوا

  . لة دواى وشةى طةشت و طوزار زيادبكرَيت(ناوةخؤ)دا وشةى(6)لة بر طة -3
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تنظيم السفرات السياحية الفردية واجلماعية من اخلارج اىل االقليم )كةهاتية ( 6)بر طة ( ع)ماددةي دوو -10
كذلك تنظيم السفرات السياحية الفردية )ضونكة , هةتا ئَيرة كاسية ,(وسائلوبالعكس ومبختلف ال

دوو سةدةرة ب دةمج بكرَيت لةطةَل سةدةرة يةك هةروةكو , دووبارة بوويتةوة لةو بر طةية( .واجلماعية
ة التنسيق مع الوزارات املعني)بر طةيةكيش ئيااسة بكرَيت , برادةراني ليذنةي ياسايي ئيشارةتيان ثَييتا

زؤر , (لتأسيس املصرف بأسم املصرف السياحي لتقديم القروض الصحاب املشاريع السياحية عند احلاجة
 .سوثاس

 :بةرِ َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ثَيم واية دةبَيت ئةو جةلسةية تةئجيل بكةين ئَيمة, من ثَيم واية ئةو ماددةية هةمووي دةبَيت بطؤر َيت

, هامي خستؤتة سةر خؤي كة رةب  بة وةزارةتي سةداسةوة هةيةهةنيتَيك مة, ضونكة دوو ش  جياوازة
جطة لةوةي كة موديريةي , ئَيستا لةدةسةآلتي وةزارةتي سةداسةية, هةرضي عيالدةي بة ئاسارةوة هةبَيت

لةبةر ئةوة دةبَيت , عامةي ئاسار لَيرةدا لة تةشكيالتي داهاتوودا ئةويش بةشَيكة لةوةزارةتي سةداسة
داوا لة ئَيمة بكرَيت ئةوةلةن موديريةي ئاسار , مةني وةزيرانةوة ئةوة يةك ال بكرَيتةوةلةاليةن ئةجنو
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ئينجا ئةو ثرؤذةية مونادةشة دةكرَيت , ناوي دةطؤر ن, لةوَينيتةر البيترَيت وببَيتة بةشَيك لةوةزارةتي سياحة
, اساري لةطةَليتا نامَينَيتبةو طؤر انكاريةي كة ئ, و دةبَيت ياساي وةزارةتي رؤشنبرييش هةمواربكرَيتةوة

 .سةرموو كاك كريم
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كة موديريةي ئاسار لةوَي البراوة و , لة ثرؤذةي هةمواركردني ياساي وةزارةتي رؤشنبريي دا هاتووة
اسايي كاتي خؤي كة كة لةطةَل بةر َيا وةزيري رؤشنبريي ليذنةي ي, خراوةتة سةر وةزارةتي سياحة

بةآلم , بةر َيوةبةرايةتي ئاسار لة وةزارةتي رؤشنبريي بةشَيوةيةكي مةبيتةئي نةماوة, دانيشتين كردووة
, بَلَين هةر نةصَيكي تر تةعاروز بكات لةطةَل ئةوةدا كاري ثَي ناكرَيت, لَيرةدا دةتوانني بة ياسا بكرَيت

 .سوثاس, مةسةلةكة تةواو دةبَيت
 :ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك

ئَيمة ناتوانني شتَيك لَيرة ئيقرار , دةبَيت ئةوةل جار مادام واية هي ئةوان هةموارةكة ضاك بكةينةوة
دةبَيت ئةوةل جار , دةسةآلتَيك بيتةينة وةزيري سياحة هَيشتا وةزارةتي رؤشنبريي وةكو خؤي ماوة, بكةين

ناكرَيت , باسكردني ئاسانة لَيرةدا باس بكرَيت دةرارةكة بيتةين و موديريةتي ئاسار لةوَي البيتةين و ئينجا
رةئيةك وابوو وتي نةخَير عيالدةي بة رؤشنبريي , ئَيمة شتَيك بكةين و بةتةماين سبةييَن ئةوة بكةين

لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثرؤذةية دةبَيت ثَيشرت , نابَيت دووبارة بَيينةوة,  ثةسنيت كرا, زياترة
دانوني وةزارةتي رؤشنبريي , ر يار بيتةين موديريةتي ئاساري عامة لة رؤشنبريي البضَيتب, مونادةشة بكرَيت
لةوانةية بكةوَيتة دواي , لةبةر ئةوة من داوا دةكةم دواي خبةين, ئينجا بَيينة سةر ئَيرة, هةموار بكرَيتةوة

ةين لة جةنابي هةرضةنيتة من ئومَييتم دةكرد كة زوو تةواوي بكةين و داواي لَيبوردنيش دةك, جةذن
ئَيستاش راثؤرتي ليذنةي ياسايي ,  بةياني سةعات يازدة كؤبوونةوةمان هةية, بةآلم ئةوة ناضارين, وةزير

داوامان كردوو برا وةزيرةكاني , سةرداني ضةنيتين سجنيان كردووة, دةخوَينينةوة لةسةر سجنةكان
 .و كاك ئارامسةرمو, دابوومانة كاك سعيت سةعات يازدة, ثةيوةنيتييتار بةشيتار بن

 :وةزيري هةرَيم/امني حمميتخاليت بةر َيا سعيت 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, لة بؤ ئةو مةسةلةية دةبَيت ضوار ثَينج وةزير ئامادة بن, دوَيين ئةو مةسةلةيان لةطةَل ئَيمة باس كرد
يش بَلَيني كة تةدريري ليذنةي دانون, ثةيوةنيتميان بة كاك كريم سنجاري لَيرة نيية و سةسةري كردووة

دوانيان ئي ئةو ناوضةية كة تا ئَيستا لة ذَير , سَي طرتووخانةية, ضوونة سةرداني طرتووخانةكانيان كردووة
وةزيري ناوخؤ كاك عومسان حاجي حمموديش ئةمر ؤ , ئيشرايف وةزيري هةرَيمة بؤ كاروباري ناوخؤ

جةلسةي بةياني تةئجيل , ئيمكان بَيت بؤية ئَيمة ثَيشنيار دةكةين ئةطةر, تةدريرةكةمان بؤ ناردووة
 .سوثاس, بكرَيت
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةنيا بؤ دوو بةياني , لةبةر ئةوة ئةطةر بةياني نةبَيت, ئَيمة لَيرة خؤمان ثَيش جةذن دةرارمان داوة
ةوةكالةت ب, وةكيلي دةتواني بَيت, ئةطةر وةزيريش لَيرة نيية, كةواتة دوو بةياني سةعات يازدة, هةية

ئةتوانَي وةكالةتي كاروباري , مةسةلةن ئةطةر وةزير كاك عومسان بَيت, وةزيرَيك بةوةكالةت, دةتوانَي بَيت
 .سةرموو, وةزارةتي هةرَيميش بكات

 وةزيري هةرَيم/امني حمميتخاليت بةر َيا سعيت 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

رتووخانةكان زياتر وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري بابَلَيني رةوشي ط, مةبةستم ئةوةية زؤر جوزئيات هةنة
ئةطةر ثرسيار كردن بَيت ئيحتيمالة ئةو , ياني سةدةت مةوزوعةكةي ئَيمة ئةوةية, ناوخؤ ئاطادارة

, برادةرةي كة بةوةكالةت دَيتة ئَيرة لة جَيي وةزيري ناوخؤ زؤر ئاطاداري وةزعي طرتووخانةكان نةبَيت
 .سوثاس, ئاخري بر ياريش بر ياري ئَيوةية, بؤ ئةوةية ياني ئَيمة موالحةزةكةمان بةس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, وةزير دةيَلَيت, موالحةزةي هةية دةينووسَيت بؤ وةزير, بةآلم دسة نةكات, دةكرَي وةكيل وةزير بَيت

ةنووسن كاك عومسان لَيرةية وض موالحةزةيةك هةية بؤي د, وةكيل وةزيري كاك كريم سنجاري بَيتة ئَيرة
سةعات , ئةطةر واية سبةييَن بَيت, وةزيري دادو وةزيري مايف مرؤظ, و لةطةَل وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي

 .سةرموو كاك حمميت, يازدة
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي , ياسايي ئةوان وةكو, ئَيمة وةكو مايف مرؤظ, ياني ئةو مةسةلةي زينيتانيانة ئةوانة سرة اليةنة

بةدةناعةتي , ئَيمة تةواومان نةكردووة, ياني زؤر اليةني تري ماوة, تةنيتروس  وةكو اليةني تةنيتروس 
بؤ ئةوةي ئَيمةش و ليذنةي تةنيتروستيش و ليذنةي كؤمةآليةتيش هةموو ثَيكةوة , من ئةوة دوا بكةوَيت

اليةني تةنيتروس  ئةم , اليةني مايف, اسايياليةني ي, راثؤرتَيك ئامادة بكةين لةسةر هةموو اليةنَيك
ياني هةمووي يةك خبرَيت ئةو كاتة ئةو , كؤمةَلَي زينيتاني تريش هةية هةر ئاطامان لَيي نيية, زينيتانيانة

 .سوثاس, وةزيرة بةر َياانة بَين وةآلمي هةموو ثرسيارةكان بيتةنةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دووةمينش ئةمة كارَيكي تازةية , ثَيكةوة بنووسن لةسةر مةسةلةيةكيتا ئةوة شةرت نيية هةموو ليذنةكان
ئةطةر هةموو شتَيك واية تةئجيلي بكةين بؤ , بةدواداضووني ئةو مةسةلة طرنطانة, بةنيسبةت ئَيمةوة

ئةطةر دوو سبة نةيكةين , ئةوةي تَيروتةسةل بَيت و سةد لةسةد بَيت و شتة ئةساسيةكة لةبري دةضَيت
داواي لَيبوردني طشتيمان , ئَيمة ئةهيتاسَيكمان هةية داواكاري ثَيشرتمان كردووة, ثاش جةذندةكةوَيتة 
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, ئةو ليذنةية سبةييَن راثؤرتي دةخوَينَيتةوة هةموو ئةنيتامَيك لَيرة بؤي هةية رةئيي خؤي بيتات, كردووة
يف مرؤظيشي لةطةَليتا كةم وكور ي راثؤرتةكةي ضيية و لة زمين ئةوانة كة راثؤرتةكة دةبواية ليذنةي ما

دةكرَيت ماوةيةكي تر ئَيوة لةطةَل ليذنةيةكي تايبةت ئةطةر بكرَيت سةرداني ليذنةي تايبةت , بواية
 .سةرموو نودتةي نياام, سةرداني سجنةكاني ئاسايشي ئاكرَي و ئةوانةش بكةن

 :امني بةر َيا صربية غمار
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة مودةيةكي زؤر خةريكي سةردان , يتييتارةكان وةكو مامؤستا حمميت وتيمن ثَيم واية ليذنة ثةيوةن
داومانة بةسةرؤكايةتي و داواي بينيين وةزيرةكانيشمان كردووة , راثؤرتيشمان ئَيستا حازرة بةراس , بووين

لةبةر ئةوة ئَيمةش يةكَيكني لةو ليذنانةي كةداوا دةكةين كة راثؤرمتان هةبَيت لةم , لة نايكةوة
 .سوثاس, باري سةرجني خؤمان خبةينة سةر دييتي وةزيرة بةر َياةكان, ةلسةيةي سبةييَن يا دووسبةييَنج

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كةواتة دةيكةينة , ئةطةر بؤ دووسبةي حازر بَيت مةمنونني, ئةطةر راثؤرتةكة حازر بَيت مةمنونني

 .سةرموو كاك حمميت, راثؤرتي ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ
 :بةر َيا حمميت حكيم جبار

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة وةزير بانط دةكرَيت كَيشةي سجنةكان زياتر , من ثَيم واية كَيشةي سجنةكان بةعام باس بكرَيت

ئةوانة طرسنت كة ضوار ساَلة وثَينج ساَلة حوكم , ئةوانة كَيشةيان زؤرة, ئةوانةي الي براياني ئاسايشن
ة واتَيطةيشتووم لة دسةي جةنابت كة ياني ئَيمة دانيشتووين لةوانةي كة حوكم دراون يان ئَيم, نةدراون

 .سوثاس, تةدييميان بكةين يان عةسويان بؤ دةربكةين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةرووي , لةرووي ياساييةوة, دوو سبةي سةرداني طرتووخانةكان كراوة, سبةييَن باسي ئةوة ناكةين
ئةما ئَيوة كة وةزيرةكان لَيرةن ئةو تَيبينيةي خؤتان , حةزاتيان يان كةم وكوٍريان ضييةموال, سةنييةوة

سةرةتايةكة رةنطة ثَيويستيمان بة شةش حةوت دانيشتين , ئةوة كؤتايي دونيا نيية, بَلَين و سبةييَن بييتةن
مة دةمانةوَي ياسا جَي ئَي, مةسةلةيةكي طرنطة ثةيوةنيتي بةخةَلكةوة هةية, تر هةبَيت لةطةَل وةزيرةكان

, هةدةسمان لةوةداية كةس لة زينيتانيتا بةبَي مةحكةمة لةماوةي دياريكراوي خؤييتا نةمَييَن, بةجَي بكرَيت
 .سةرموو, ئةو نودتةية ئةوة سبةينَيية, لةنودتةيةك دةبَي دةست ثَي بكةين

 :وةزيري هةرَيم/حمميت امنيخاليت بةر َيا سعيت 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي ثَيش ئةوةي بطاتة دةست , ن يةك موالحةزةم هةية لةسةر بووني راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظم
ئةوة وةكو حةدَيك ئَيستا ضؤن راثؤرتي ليذنةي دانوني دواي سةردانةكان ئَيمة ناردمان بؤ , وةزيرةكان
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مرؤظيش ئةطةر نةطاتة بةراس  ئةوةي مايف , هةموو ئةو برا وةزيرانةي كة دةبَيت ئامادة بن دووبةياني
 .سوثاس, ئةو كاتة ياني خةلةلَيكة, دةستيان

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئينشائةَلاَل كورتة دوورو درَيذ , باشة سبةييَن بيانيتَي, دةتوانن سبةييَن بيانيتةنَي, ئةوة موالحةزةيةكي باشة

 .سةرموو, ننواز لة مودةدمية و ئينشا بَي, تةنيا موالحةزة دةديقةكان بَيت, نةبَيت
 (:وةزيري هةرَيم)حمميت امنيخاليت بةر َيا سعيت 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ياني ئةوة كَيشةيةكة بر وا دةكةن زياتر طلةييةكة لة , زؤر ئاسان نيية, باوةر  بكةن ئةطةر سةعات يةك بَيت

 .سوثاس, ةتيدةسةاَلتي تةنمياي حةدي خؤي, لة رووي نيااميش ئةوان حةدي خؤيانة, ئَيمة دةكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاستان دةكةم, ثَينج شةممة سةعات يازدة, باشة دةخيةينة ثَينج شةممة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم (                     كمال كركوكي.د)سرست ابيت عبيتاه                   حمميت دادر عبيتاه
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي          سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي  

 عَيراق - كوردستان               عَيراق                 – كوردستان                        عَيراق   – كوردستان  
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 ( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6111\10\19رَيكةوتي  شةممة ثَينج

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 61 

 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 61/61/6111 رَيكةوتي شةممة ثَينج

ئةجنومـــةني   11/12/0226رَيكـــةوتي  شـــةممة ثَيـــنجرؤذي ي ســـةر لـــة بـــةياني (11,10)كاتـــذمَير   
ــتان  ــتمانيي كوردس ــةن و       نيش ــ  ســةرؤكي ئةجنوم ــيتنان رشــاد مم ــةر َيا ع ــة ســةرؤكايةتي ب بــة , ي عَيــراق ب

بـةر َيا سرسـت عبـيت عبـيتاه     , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)بةر َياحمميت دـادر عبـيتاه   ئامادةبووني
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (10)دانيشتين ذمارة , سكرتَيري ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

 ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –كوردسـتان   ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني    ي خولي طرَييتاني دوو(10)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ماسـةكاني   خستنةر وو وطمتوطؤكردني راثؤرتي ليذنةكاني ياسايي و تةنيتروس  و كاروباري كؤمةآليةتي و  -1

 .مرؤظ لةسةر ر ةوشي بةنيتخيانةكان و بةنيت كراوةكاني هةرَيم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  ؤي رؤذي ثَينجي ثَيش نيوةر (11,10)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(10)ين ذمارة دانيشت
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/12/0226رَيكةوتي 

خستنةر وو وطمتوطؤكردني راثؤرتي ليذنةكاني ياسايي و تةنيتروس  و كاروباري كؤمةآليةتي و  -1
 .يت كراوةكاني هةرَيمماسةكاني مرؤظ لةسةر ر ةوشي بةنيتخيانةكان و بةن

سةرةتا بةخَير هاتين بةر َياان كاك سارووق وةزيري دادو كاك دكتؤر شوان وةزيري مايف مرؤظ و كاك سةعيت 
, وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين لةم دانيشتنةدا ئامادة بوون و زؤر بةخَير بَين و سةرضاوان

 .ئةوة يةك
ة بةرنامةي كار نووسراوة تةرخان بكرَينت بؤ خوَينيتنةوةي راثؤرتةكاني بر يار بوو ئةمر ؤ وةكو ل/ دووةم

, كة سةرداني بةنيتخيانةكانيان كردووةو راثؤرتي خؤيان حازر كردووةو, ئةويش ضوار ليذنةية, ئةو ليذنانة
ثاشان طمتوطؤ بكةين لةسةر وةزعي زينيتانةكاني و , طوَي بيست بني لة رةئي وةزيرة ثةيوةنيتييتارةكان

كؤسثة سةنيةكان هةنيتَيكي , بةاَلم بةداخةوة هةنيتَيك كؤسثي سةني هاتة ثَيشةوة, ووخانةكان بةطش طرت
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ئةويش ئةوةية بةهؤي نةهاتين وةزيري ناوخؤ كة لة دةرةوةي , مةوزوعي بوون بة دةست ئَيمة نةبوو
مةبوديش  كاك عومسان حاجي, كاك كةريم سنجاري, هةرَيمة زةرووري بوو لَيرة بَيت و حازر بَيت

 وتي هةرضةنيتة باري تةنيتروستيشم , دوَييَن شةو تةلةسؤني كرد, نةخؤشة
هةروةها وةزيري , ئينشائةَلاَل ضاك دةبَينت, ديارة باري تةنيتروس  باش نييةبةس , باش نةبَينت هةر دَيم

, م مةوزوعةهةرَيم بؤ كاروبارةكاني دةرةوةي هةرَيم ئةويش بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ثةيوةنيتي هةية بة
جطة لةوةش , لةبةر ئةوة ثةيوةستة بة مةسةلةي زينيتانةكان, لةبةر ئةوةي بة دواي مةلةسَيكيتا دةضَينت

ئةويش ئةوةية بةبَي ئةو راثؤرتانة دةبواية ثَيشي , لةاليةن خؤمشانةوة لة ثةرلةمانيتا خةلةلَيكمان هةبوو
تا دوَييَن , ا راثؤرتي ليذنةي ياسا حازر بووتةني, ضةنيت رؤذَيك بكةوَيتة دةست وةزيرة ثةيوةنيتييتارةكان

جطة لةوةي كة باسم , كة بطاتة دةست وةزيرةكان, نيوةر ؤش راثؤرتةكاني تر بةشَيوةيةك تةواو نةكرا بوون
بؤية ئةم مةسةلةيةش مةسةلةيةكي زؤر طرنطة دةستثَييةكة بؤ ثةرلةمان بؤ ضاودَيري كردني , كرد

ثَيكهَيناني ئةم , بؤ تةواو كردني هةموو كةموكورتيةكاني, ي خةَلكوةزارةتةكان و بةدواضووني كَيشة
لة رووي ئامادةييةوة لةاليةن وةزيرة , دانيشتنة بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيك بَينت لة رووي ياساييةوة

بؤية ثَيويست دةكاتن , كة لة راثؤرتةكانيتا هاتووة, بةر َياةكان بتوانن وةاَلمي هةموو ئةو خااَلنة بيتةنةوة
ئةو , ماوةيةكي تر بيتةين تا ئةو وةزيرة بةر َياانة بتوانن ئةو راثؤرتانة بة تَير و تةسةلي خبوَيننةوةو

يةكةم دووشةمي , ئةم دانيشتنة دوا دةخةين بؤ دواي جةذن, راثؤرتانةي ثَييان نةطةيشتووة ثَييان بطاتن
ي طةيشتؤتة دةستيان و خؤيان ئةو وةخ  هةر ضوار راثؤرتةكة بة تةواوةت, دواي جةذن دادةنيشينةوة

ئومَييت دةكةين لةو دانيشتنةيةدا كة , سوثاسي وةزيرة بةر َياةكان دةكةين كة حازر بووينة, حازر كردووة
ضونكة طرنطة خةَلك , هةموو ثَييتاويس  سةرخستين كؤبوونةوةكة ئامادة كرا بَيت, دةكةوَيتة دواي جةذن

هةم لةسةر هةموو ئةو مةسةالنةية , انيشتين تريشمان هةبَيتسةرةتاييةكة بؤ ئةوةي د, ضاوةر وان دةكات
هةم سةرةتاييةك بَينت بؤ هةَلساني ثةرلةمان بة , تةواوي اليةنةكاني تر رةنطة لةو راثؤرتة نةهاتبَينت

زؤر بةخَير بَين سةر ضاوان , واجيباتي خؤي لة رَيطةي ليذنةكانةوة لة ضاودَيري كردني حكومةت
يةكةم دووشةمي ثاش جةذن كؤ , جةذنيشتان ثريؤز بَينت, خةم بؤ دواي جةذنكؤبوونةوةكة دوا دة

 .زؤر بةخَير بَين سةرضاو, دةبينةوة لة هةمان كاتيتا بؤ هةمان مةبةست
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم        (        وكيوركةكمال ك.د)هحمميت دادر عبيتا  ابيت عبيتاه                 سرست  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانييرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي       جَيطري سةنيشتمانيي      رتَيري ئةجنومةنيسك

 عَيراق -كوردستان                     عَيراق         –كوردستان        عَيراق                     –كوردستان   
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 ( 16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6111\61\01رَيكةوتي  شةممةدوو 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 23 

 ( 16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 01/61/6111 رَيكةوتي دوو شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     32/12/0226رَيكـةوتي   رؤذي دوو شـةممة ي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
ــةر     ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــتاني عَي ــةن و   كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــادةبووني , َيا ع ــة ئام  ب

بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (16)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)مـاددة   ي(1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

 ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      ي خولي طرَييتاني دوو(16)

 :ي كار بةم شَيوةية بَيتبةرنامة
خستنةر وو و طمتوطؤ كردني راثؤرتي ليذنةكاني ياسايي و تةنيتروس  و كاروباري كؤمةاَليةتي و ماسـةكاني  -1

 .مرؤظ و داكؤكي كردن لة مايف ذنان و ئاسرةتان لةسةر رةوشي بةنيتخيانةكان و بةنيتكراوةكاني هةرَيم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .و ميهرةبانبةناوي خواي طةورة
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
اري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي ك, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

ي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي دوو شةممة (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(16)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت32/12/0226رَيكةوتي 

خستنةر وو وطمتوطؤكردني راثؤرتي ليذنةكاني ياسايي و تةنيتروس  و كاروباري كؤمةآليةتي و ماسةكاني -1
 .و ئاسرةتان لةسةر ر ةوشي بةنيتخيانةكان و بةنيت كراوةكاني هةرَيممرؤظ و داكؤكي كردن لة مايف ذنان 

ليذنةي ياسايي و ليذنةي كاروباري , داوا لة لَيثرسراواني ئةم ليذنانة دةكةم بَين لةشوَيين خؤيان دابنيشن
سةرةتا . ليذنةي تةنيتروس , ليذنةي مايف مرؤظ  وداكؤكي كردن لة مايف ذنان و ئاسرةتان, كؤمةآليةتي

ديارة , كة لةطةَلمان ئامادةن سوثاسيان دةكةم بؤ ئةو ئامادةبوونة, ةخَيرهاتين وةزيرة بةر َياةكان دةكةمب
لةثاش ضةنيتين سةردانَيك لةاليةن ئةم ليذنانةوة بؤ ئةو , ئةم كؤبوونةوةية كؤبوونةوةيةكي طرنطة

, كان دةخرَيتة بةردةمي ئَيوةراثؤرتة, بةنيتخيانانة كة ئَيستاكة لة راثؤرتةكانيتا ئاماذةي ثَي دةكرَيت
دواتر هةر رايةك لةاليةن وةزيرة بةر َياةكان كة ثةيوةنيتيان بةو خاآلنة هةية كة لة , دةخوَينيترَيتةوة

دواتر ديارة كة هةر ئةنيتامَيك بؤي هةية رةئي بيتات لةسةر , وةآلم دةدرَيتةوة, راثؤرتةكانيتا هاتووة
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ياني وةكو , وةي ئةو راثؤرتانة دةبَيت كة دةخوَينيترَيتةوةلة ضوارضَي, لةسةر طمتوطؤكان, راثؤرتةكان
واتة داواتان لَي دةكةم نةضنة دةرةوةي ئةو , مةسائيلي دةرةوةي ئةو راثؤرتة لةم دانيشتنةدا باس ناكرَيت

ثةيوةنيتي بةو وةزيرة بةر َياةوة , راثؤرتة شتَيك كة لَيرةدا نةهاتووة و ثةيوةنيتي بة وةزارةتةكةوة هةية
بؤ ئةوةي ئيش وكارةكامنان بةشَيوةيةكي ياسايي و دانوني بةر َيوة , باس نةكرَيت, و لَيرة حازرةهةية 
, بةآلم هةنيتَيكمان يةكرتميان نةديوة, هةرضةنيتة ضةنيت رؤذَيكة بةسةر جةذنيتا تَيثةر يوة, بضَيت

ن ياساي ترمان دةرهَينا ئينشائةَلآل جةذنَيكي تر و تا دةطةينة جةذنَيكي تر ضةنيتي, لةهةمووتان ثريؤز بَيت
بؤ ئةوةي هةم خؤمان و هةم ميللةت لَيمان , ضةنيتين هةنطاوي باشرتمان هاوَيشتبَيت وةكو ثةرلةمان, بَيت

, ئَيستا داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي راثؤرتةكةي خؤيان خبوَيننةوة, زؤر سوثاستان دةكةم, رازي بَيت
 .سةرةتا بةزماني كوردي سةرموو كاك عوني

 :َيا عوني كمال سعييت باازبةر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةر َياان وةزيراني تايبةمتةنيت
, دواي يةكطرتنةوةي هةردوو ئييتارةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و متمانة دان بة كابينةي ثَينجةم

شيةكاني بؤيةش ليذنة هةمي, دؤناغَيكي نوَي لة ئةرك و سرمانةكاني ثةرلةماني كوردستان دةس  ثَيكرد
ثةرلةمان زَيرت داواكراون بؤ بةجَيطةيانيتني ئةركة سةرةكيةكاني لة بةدواداضوون و ضاودَيري كارةكاني 

لةم روانطةوة ليذنةي ياسايي ثةرلةمان خؤي بةبةختةوةر دةزانَي , حكومةت و لَيثرسينةوةيانيتا
ةسةرداني طرتووخانةكان و هةَلساني ب, كةيةكةمني ليذنةية لة جَيبةجَي كردني ئةركَيكي سةرةكي خؤي

بؤ , بةنيتخيانةكان وبنكة ضاكسازيةكاني هةرَيمي كوردستان لة ثارَياطاكاني هةولَير و سلَيماني و دهؤك
بكات ( املودوسني واحملكومني)ئةوةي لة نايكةوة ضاودَيري لةبارةي ياسايي طرياوو بةنيتييةكان بكةين 

ياساييةكان و هةروةها بؤ ئةوةي لةكةم وكور يةكانيان بةمةبةس  تةئكييت كردني و رةضاوكردني رَيكارة 
هةروةها بةمةبةس  سةروةري ياسا و , بةمةبةس  دةستنيشان كردني هؤكارو رَيطة ضارةكان, ئاطادار بَيت

مةحكوم لة بةنيتخيانةكاني ( 1102)لة ئةجنامي سةردانةكامنان دةركةوت كةوا , بةرذةوةنيتي طش 
ئَيستاش بةر َيا مامؤستا , مةودوف( 311)هةروةها , امادةكردني ئةم راثؤرتةهةتا كاتي ئ, كوردستان هةن

 .زؤر سوثاس, كاكة بر ياردةري ليذنةي ياسايي راثؤرتةكةتان بؤ دةخوَينتةوة
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راثؤرتةكة دةخوَينَيتةوة

 راثؤرتي ليذنة ياسايي
ثةرلةماني كوردستان , وةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و متمانةدان بة كابينةي ثَينجةمدواي يةكطرتنة

ثَيي ناية دؤناغَيكي نوَي لة ئةرك و سةرمانةكانييتا هةر بؤيةش ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان زَيرت 
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حكومةت و داواكراون بؤ بةجَيطةيانيتني ئةركة سةرةكيةكانيان لة بةدواداضوون و ضاودَيري كارةكاني 
لةم روانطةوة ليذنةي كاروباري ياسايي وةك ئةركَيكي سةرةكي خؤي زجنرية سةردانَيكي بؤ , لَيثرسينةوةييتا

طرتووخانة و بةنيتخيانة ناوةنيتييةكان و بنكة ضاكسازيةكاني هةرَيمي كوردستان ئةجناميتا ثارَياطاكاني 
و بةنيتييكان ( املودوسني)اري ياسايي طرياو هةولَيرو دهؤك  سلَيماني بؤ ئةوةي لة نايكةوة ضاودَيري لةب

, بكات كة تا ضةنيت لة دؤناغةكاني لَيكؤَلينةوة و دادطايييتا رةضاوي رَيكارة ياساييةكان كراوة( احملكومني)
هةروةها بؤ ئةوةي لة كةم وكور يةكانيان ئاطادار بَيت و راستةوخؤش طوَيبيس  داواكاري و ثَيشنيارةكان 

بؤية , س  دةستنيشانكردني هؤكارو رَيطة ضارةكان لةرووي ياسايي و تةكنيكةوةبَيت ئةويش بة مةبة
 :لَيرةدا مَيذووي سةردانةكان خاَل بةخاَل دةخةينة روو بةم شَيوةي خوارةوة

 :سةرداني طرتووخانة و بةنيتخيانةي ناوةنيتي هةولَير: يةكةم
كة لة سةرؤك و ئةنيتاماني ليذنة كة شانيتَيكي ليذنةي ياسايي  3/8/0226رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي 

تاريق جامباز و عبيتالكريم هةمةوةنيت و كريم , سةرؤكي ليذنة, شَيروان حييتري: ثَيكهاتبوو لة بةر َياان
ئةنيتاماني ليذنة سةرداني بةنيتخياني ( زانا رؤستايي)حبري برادؤس  و خليل ابراهيم و دادر سعييت 

دةطرَيتة خؤي يان راسرت بَلَيني كة ثَيشرت طرتووخانةي شاري  ناوةنيتي هةولَيري كرد كةبةشي طرتووخانةش
هةولَير بووةو ئَيستاش لةاليةن ئةسسةرَيكي ثؤليس بة ثلةي عةدييت بةر َيوة دةضَي و لةرووي كارطَير ي و 

سةرةتا شانيتةكة كؤبوونةوةيةكي لةطةَل بةر َيوةبةرو , ثاسةوانيشةوة سةر بةوةزارةتي ناوخؤي هةرَيمة
ني بةنيتخيانةكة ئةجناميتاو كة تياييتا رةوشي بةنيتي و طرياوةكان و بةنيتخيانةيان خستة روو دواتر كارمةنيتا

شانيتي ليذنةي ياسايي سةرداني داوش و بةشةكاني ناو طرتوخانة و بةنيتخيانةي بةسةر كردةوة و 
يتروس  و راستةوخؤش لةطةَل كؤمةَلَيك طرتوو و بةنيت كراو طمتوطؤيان كرد لة حاَلةتي ياسايي و تةن

دواتر شانيتي ليذنةكة بنكةي تةنيتروس  و نانيتيين بةنيتخيانة و هؤَلي سيمنار , ثَييتاويسيتةكانيان كؤَليةوة
و سةردانةكان و طؤر ةثاني وةرزشي كة لةناو بةنيتخيانةكةداية بةسةر كردةوة دوايي ئةوةي شانيتي 

يةتي ناو بةنيتخيانةكةي بةسةر كردةوة ليذنةكةمان بةشة جياجياكاني ديكةي كارطَيري و توَيذةراني كؤمةآل
 :دواتر بةر َيوةبةرو كارمةنيتاني ضةنيتين ثَيشنيازو داواكاريان خستة روو بةم شَيوةي خوارةوة

 .طؤر يين ناوي بةنيتخيانةي ناوةنيتي هةولَير بؤ بةر َيوةبةرايةتي ضاكسازي هةولَير-1
 .بةر َيوة بربَيت بةر َيوةبةرايةتي ضاكسازيةكان لةاليةن وةزارةتي دادةوة-0

 .لة بةنيتخيانةكة( املودوسني)جياكردنةوةي بةشي طرياوةكان -3

 .تانكةرَيك بؤ دةرداني ثيسايي بريةكان دابني بكرَيت-1

 .تانكةرَيك بؤ ئاوي خاوَين دابني بكرَيت-0

 (.احملكومني)دابينكردني وةرشةي كار بؤ بةنيتكراوةكان -6

 .بةت بؤ بةنيتخيانةدامةزرانيتني كارمةنيتي شارةزا و تاي-2

 .زياد كردني ذمارةي هَياي ثاسةواني لةبةنيتخيانةكة-8
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 .ئؤتؤمبَيلي تايبةت بة طواستنةوةي طرياو بةنيتييةكان دابني بكرَيت-1

 .نةسريةي بةر َيوةبةرايةتي بةنيتخيانة زياد بكرَيت-12

 :سةرنج و تَيبينيةكاني ليذنةي ياسايي
نةكاني بةنيتخيانة و طمتوطؤ كردن لةطةَل بةر َيوةبةرو كارمةنيتان دوا بةدواي بةسةر كردنةوةي هةموو شوَي

و طرياو بةنكراوةكان شانيتةكةمان كؤمةَلَيك سةرنج و تَيبيين بةدةست هَينا كةلةم خاآلنةي خوارةوةدا 
 :بةرجةستة كراون

زؤر  بةشَيوةيةكي طش  بةنيتخيانة كة لةرووي ثاك وخاوَيين و ضارةسةري ئَيمةرجنسي و داودةرمان-1
باشة بةتايبةتي بووني دةزطايةكي مؤدَيرني لؤنيتوري بؤ شوشنت و ئوتوكردني جلوبةرط و ثَيخةيف طرياو 

 .بةنيت كراوان لةبةنيتخيانةكةدا جَيطاي رةزامةنيتي بوو
بيناية وشوَيين بةنيتخيانةكة بؤ هةولَيري ثايتةخت شياو طنجاو نية و بةتايبةتي بينايةكة بضووكة و -0

ي ضاكسازي تَييتا بةدي ناكرَيت و ثَيويستة حكومةت لةبةرنامةي كارةكاني دا ثالني بؤ مةرجةكاني بنكة
 .دانَيت

هةرضةنيتة داوشي طرياو و بةنيتكراوان بةشَيوةيةكي باش رَيكخراوة بةآلم لة زؤربةي ذمارةي طرياوو -3
ي بوو شوَينةكةيان بةنيت( 306)طرياو ( 113)كة سةرجةميان لةو رؤذةدا ( املودوسني واحملكومني)بةنيتيان 

بةنيتكراوي تَييتا  12بةآلم زياتر لة , بوو 0م022بة جؤرَيك تةسك بوو كة رووبةري هةر داوشَيك نايكةي 
 .بوو

ذمارةيةك لةطرياواني دؤناغي لَيكؤَلينةوة زياتر لةشةش مانط يان ساَلَيك بوو طريابوون كةضي هَيشتان -1
ضي ئةحكامي ياساي رَيو شوَينة دادطاييةكاني ساايية بؤية كَيشةكةيان يةكال نةكرابؤوة كة ئةمةش سةرثَي

هةروةها بةنيتكراوَيك هةية كة ياساي بةكاريطةري ثَيشو , طةرةكة هةرضي زووة ئةم كَيشانة يةكال بكرَينةوة
 .ساَل حوكم دراوة بةثَيضةوانةي ياسا( 02)لةسةر جَيبةجَي كراوة و بة 

االفراج )ةحكومةكان مؤَلةتي خَيااني  بةرداني مةرجيتار واتة دةبَي بةثَيي حوكمةكاني ياسا بةنيتية م-0
و كاركردن لة وةرشةكاني ثيشةيي وبواري خوَينيتن لة هةموو دؤناغةكانيتا بيانطرَيتةوة كةضي بة ( الشرطي

 .ثَيضةوانةوة لةو هةموو ياساييانة بَي بةشن كةئةمةش دةضَيتة بووني ثَيشيلكاري ياساييةوة

ني تايبةت دواي تةنازولكردني لةمايف كةسي جياكاري لة حاَلةتي هاوشَيوة داكراوة سةبارةت بة لَيبود-6
لةبةر ئةوةي زؤرَيك لةو دؤسيانةي تةنازوليان هةية تا ئَيستا هيضيان بؤ نةكراوة لةوةشيتا سةرؤكايةتي 

 .ئةجنومةني وةزيران بةرثرسة بؤية طةرةكة ئةو دياردةية ضارةسةر بكرَيت

ثةيوةنيتييتارةكان بةتايبةتي وةزارةتي داد و ناوخؤ و مايف مرؤظ و سةرثةرشتياري دادي ثَييتةضَي اليةنة -2
و سةرؤكايةتي دادطاي ثَييتاضوونةوة دةزطاي داواكاري طش  وةك ثَيويست ئاور  لة ( االشراف العيتلي)

ستا بَي طرتوخانة و بةنيتيةكان نةدةنةوة و سةردانيان نةكةن بؤية كيشة و طريوطرستيان زؤرة وتاكو ئَي
 .ضارةسةر ماوةتةوة ئةمةش جَيطةي سةرنج وتَير امانة
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هةموو بةنيت كراوةكان داواي بةزةيي ثَييتاهاتنةوةو لَيبوردني طش  لة ثةرلةمان و سةرؤكايةتي هةرَيم -8
 .دةكةن

 :سةرداني بةشي ضاكسازي نةوجةوانان و ئاسرةتان لةهةولَير: دووةم
انيتَيكي ليذنةي ياسايي كة ثَيكهاتبوو لةبةر َياان سةرؤك و ش 8/8/0226رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 

ئةنيتاماني ليذنة شَيروان حييتري و تاريق جامباز  كريم حبري برادؤس  و خليل ابراهيم سةرداني بةشي 
ضاكسازي نةوجةوانان و ئاسرةتاني كرد لة هةولَير كةسةر بةوةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتية لةرووي 

نيةوة دواي ئةوةي ليذنةكةمان كؤبوونةوةيةكي كورت خايةني لةطةَل بةر يوةبةر و كارطَير ي ثاسةوا
كارمةنيتاني بةشة جياجياكان ئةجناميتاو راوبؤضوون لةهةردوو ال وةخرانة روو دواتر بةهاور َييةتي 
بةر َيوةبةري بةشي نةوجةوانان سةرداني بةشي يةكةم كرد كة تايبةت بوو بة ضاودَيري ثاشَينةي 

بةآلم جَيطةي خؤشي بوو كة ضؤَل بوو , شوَينةكة بةسةر كراوة( الرعاية الالحقة لالحداث)وانان نةوجة
هيض كةسي تَييتا نةبوو دواي ئةمة بةشي دووةمي نةوجةوانامنان بةسةركردةوة كة نةوجةواناني طرياو 

اوانةكانيان كةس بوون كة زؤربةي ت( 18)نةوجةواناني مةحكوميان دةطرتةوة كة طرياوةكان ذمارةيان 
شانيتةكةمان ذوور , كوشنت و دزي و لةرةوشت الدان بوو تةنها يةكَيكيان بةثَيي ماددةي بَي هؤشكةرةكان بوو

بةذوور هةموو طرياو بةنيتكراواني نةوجةواناني بةسةر كردةوة لةطةَليانيتا دوان دواي ئةوةش ليذنة ذوور 
ي وةرشةي كاري نةوجةوانان وةك دارتاشي و وبةشةكاني بنكةي تةنيتروس  و نانيتيين بنكة و هؤَلةكان

 .سةرتاشيين بةسةر كردةوة
دواتر شانيتي ليذنةي ياسايي بةياوةري بةرثرسي بةش و توَيذةراني كؤمةآليةتي سةرداني بةشي ضاكسازي 

طرياو بةنيت كراو بوون ( 06)ئاسرةتاني كرد كة طرياو مةحكوماني ئاسرةتي دةطرتةوة كة ذمارةيان 
, تةنها يةك حاَلةتي حوكمي لة سَييتارةداني تَييتا بوو, زؤربةي كوشنت و دزي و لةشمرؤشي بووتاوانةكانيان 

 .دواي خؤ ناسانيتني شانيتي ليذنةكة لة كَيشة و طريوطرستةكانيان كؤَليةوة
دواي كؤتاي هاتين سةردانةكةمان جارَيكي ديكة لةطةَل بةر َيوةبةري طش  ضاكسازي و كؤمةآليةتي 

 :و كؤبوونةوةيةدا ضةنيتين ثَيشنيار و داواكاريان خستةر وو بةم شَيوةي خوارةوةكؤبووينةوةو لة
لةبةر كةمي و تةسكي ذوورةكاني كارطَيري داواي ئاوةدانكردنةوةي بينايةي ديكةيان دةكرد لةتةك -1

 .بيناكةيانيتا
نةوجةوانان  دابينكردني طؤر ةثانَيكي سرياي دةستكردي تؤر دار بؤ ئةجناميتاني ضاالكي وةرزشي بؤ-0

 .داواكاريةكي سةرةكيان بوو

دةكةن بؤ تةواوي سةرمانبةراني ضاكسازي هةروةها بؤ ضاودَيرو ( خطورة)داواي دةرماَلةي مةترسي -3
 .ثاسةوانانيش

ثَيشنياز دةكةن بؤ طرنطي دان بة ليذنةي بةدواداضوونةوةي نةوجةوانان ئةنيتام ثةرلةمانَيك ببَيتة -1
 .ئةنيتام لةو ليذنةيةدا
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 .مليؤن دينارة و بةشيان ناكات 0داوا دةكةن نةسرية بؤ بةشةكانيان زياد بكرَيت كة -0

 .دابني كردني دةزطايةكي لؤنيتوري بةثَيويست دةزانن بؤ شوشتين و ئوتوكردني جل وبةرطي نةوجةوانان-6

توَيذةري ثياو ( 13)دابني كردني ئؤتؤمبَيلي تايبةت بؤ طواستنةوةي توَيذةراني كؤمةآليةتي كة ذمارةيان -2
 .ذنن

 .داواكارن كارمةنيتان لةدابةشكردني جل وبةرط بَي بةش نةكرَين-8

 :سةرنج وتَيبينيةكاني ليذنةي ياسايي بةم جؤرةي خوارةوةية
 .بيناية و شوَيين بةشي ضاكسازيةكة باشة و كةم كورتي ئةوتؤي نيية-1
 .ني بةشي ضاكسازي دةكاتداواكاري طش  بةشَيوةيةكي بةردةوام مانطَي دووجار سةردا-0

 .زؤربةي كات نةوجةوانان و ئاسرةتان بةرؤذ لةدةرةوةي ذوورةكانن-3

 .زؤربةي ثَييتاويستيةاني ضاكسازي وةرشة و كاريان بؤ دابني كراوة وةك دارتاشي و سةرتاشني و درومان-1

 .هةموو مةرجةكاني ثاكو خاوَيين وداودةرمانيان بؤ دابني كراوة-0

نيطةرانية هةنيتَي ئاسرةت مناَلي ساوايان لةطةَليتاية لةناو داوشةكانيتا كة دةكريت ئةوةي جَيطةي -6
 .ضارةسةر بكرَيت

 .ثةير ةو ناكرَيت( اج الشرطياالسر)سيستةمي مؤَلةتي خَيااني و بةرداني مةرجيتار -2

رد هةموو طرياو بةنيتكراوةكاني نةوجةوانان و ئاسرةتان داواي بةزةيي و لَيبوردني طشتيان دةك-8
 .لةثةرلةمان و سةرؤكايةتي هةرَيم

 :سةرداني بةر َيوةبةرايةتي ضاكسازي سلَيماني: سَييةم
شانيتَيكي ليذنةي كاروباري ياسايي كة ثَيكهاتبوو لة بةر َياان  01/8/0226رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي 

باز و كريم حبري سةرؤكي ليذنة شَيروان حييتةري و جَيطرةكةي عوني بةزاز و ئةنيتاماني ليذنة تارق جام
برادؤس  و دلَير حمميت شريف سةرداني ثارَياطاي سلَيماني كرد بؤ بةسةركردنةوةي بةر َيوةبةرايةتي 

ي كؤن و لةوَي شانيتةكة لةاليةن ( معسكر السالم)ضاكسازي كؤمةآليةتي سلَيماني كة دةكةوَيتة ناو 
كراو دواتر هةردووالي ضاكسازيةكةيان بةر َيوةبةري طش  ضاكسازي كؤمةآليةتي سلَيمانيةوة ثَيشوازي 

 :بةسةر كردةوة
 :سةرداني بةشي مةحكوميةتي ثياوان دواي ضاوثَيكةوتن لةطةَليانا رةوشةكةي بةم شَيوةية بوو-ع

 .كةس بوون 626كؤي طش  حوكميتراواني ثياو  
انة لة حوكم دراون كة ثَيضةوانةي ياساك( ميتي احلياة)كة هةنيتَيكيان بةحوكمي هةتا سةر واتة 

 .كوردستانيتا
زؤربةي ئةو ماددانةي كة ثَي حوكميترابوون بةزؤري دابةش دةبووة سةر تاوانةكاني د زي و كوشنت و 

ليذنة تَيبيين ئةوةي كرد كة ئةو شوَينةي , نَيربازي و ماددة سر كةرةكان و تريؤر و رووداوي ئؤتؤمبَيل
لةبةر كؤني بينايةكة وتةسكي شوَينةكةيان , رَيتبؤيان تةرخانكراوة كةمرتين مةرجي ذياني تَييتا بةدي ناك
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و نةبووني ئامرازي هةوا طؤر ين و سَينكةرةوةي ثَيويست كة حوكميتراواني تَييتا ئاخَينرابوون بةشَيوةيةكي 
 .دوور لة ئاس  مرؤظايةتييةوة

 :دواتر بةشي ذناني مةحكوميان بةسةر كردةوة كة حوكميتراواني بةم شَيوةية بوو-ب
 كةس بوون 10كؤي طش  

 .زياتر ماددةي تاوانةكانيان كوشنت بوو
دواي ئةمةش ليذنة بةشي نةوجةواني بةسةر كردةوة كة حوكميترابوون ليذنة تَيبينيةكاني كرد كة بةم -ج

 :شَيوةية بوون
 نةوجةوان بوو 36كؤي طش  

هةروةها زؤربةي  ,ليذنة تَيبيين كرد كة شوَيين نةوجةوانان باشرتة لة ضاو شوَيين حوكميتراواني ثياو
ماددةي طوناهةكانيان كوشنت ودزي و الداني رةوش  دةطرتةوة و يةك حاَلةتي ماددةي سر كةر و حاَلةتَيكي 

 .رووداوي ئؤتؤمبَيل
دواي ضاوثَيكةوتن لةطةَل مةحكوماني هةر سَي بةشي ثياوان و ذنان و نةوجةوانان بؤ شانيتي ليذنةكةمان 

نها بةزةيي ثَييتاهاتنةوة و لَيبوردني طشتيية لةثةرلةمان نةخامسة دةركةوت كة داواكارييةكانيان تة
ئةوانةي ئاشتبوونةوةيان بؤ كراوة هةروةها داواكاربوون بةتايبةتي ثياوةكان كةشوَينَيكي سراوانرت و 

تا  12و نايكةي  0م 12تةنيتروس  تريان بؤ دابني بكرَيت لةجياتي ئةو شوَينةي تَييتانة كةرووبةرةكةي 
 .دةطرَيتة خؤ و كةمرتين مةرجي تةنيتروس  نية كةس 22

بةآلم دواتر ليذنة ضاوي لةو بيناية نوَيية كرد كةلة دؤناغي جَيبةجَي كردنيتاية بؤ بةر َيوةبةرايةتي 
ضاكسازي كؤمةآليةتي بؤ ثياوان ثَييتةضوو بة شَيوةيةكي مؤدَيرن و لةسةر شَيوةي ضاكسازيةكاين جيهاني 

 .بة ئةجنام بطةيةنرَيت
ةآلم وادةركةوت كة جةمةكاني خواردنيان بةجؤرَيكي باش بةر يوة بضَيت بةثَيي ئةو ليستةي هةَلواسرابوو ب

هةروةها داواكاري ثَيشنيارةكاني سةرثةرشتيار خرانة روو كة . هةروةها لةزاري مةحكومةكانةوة
ين سةرداني كةس بةشَيوةيةكي ياسايي ثَيشكةشي بكةن سةبارةت بةوةرشةي كار بؤ مةحكومةكان و شوَي

بة ثَيويستمان دةزاني خانةي ضاودَيري , وكاريان و هؤَلي هوشياري بؤيان بة ئةجنام بطةيةنرَيت
نية ( الرعاية الالحقة)نةوجةوانان بكرَيتةوة بؤ بَي نةواياني هةروةها تَيبيين ئةوة كرا ضاودَيري ثاشينة 

 .ن نيةكة ثَيويستة بكريتةوة و هةروةها ئؤتؤمبَيلي طواستنةوةيا
هةروةها ليذنة تَيبيين كرد كة هةنيتَيك لةو مةحكومانةي لةاليةن دادطاكاني كةركوك حوكميتراون لةرووي 
ئةمنيةوة لة بةر َيوةبةرايةتي ضاكسازي سلَيماني دانراون بؤية طةرةكة ضارةسةرَيكيش بؤ ئةمانة 

 .بيتؤزرَيتةوة
نةوةي سلَيماني بةسةر كردةوة ئةم دواي ئةمة ليذنةكةمان بنكةي ثؤليسي طرتووخانة و طواست-د

 :تَيبينيانةي خوارةوةي بةدي كرد
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ئةو بيناية بؤ طرتووةكاني ثياوان و ذنان و  نةوجةوانان تةرخانكراوة زؤر تةسكة و سادةترين مةرجي -1
كةسيش  68حةوانةوةي تياييتا بةدي ناكرَيت داوشةكاني بضوكن كةهيض مةرجَيكي تةنيتروس  نية و

ةمةش ثَيضةوانةي ياساية و زؤر لة كَيشةكان يةكال نةكراونةتةوةسةرةراي رةتبووني ماوةي دةطرَيتة خؤي ئ
دياركراوي ياسايي بةسةريةوة كةبةرثرسي طرتووخانة هؤيةكةي طةر انيتةوة بؤ ناتةواوي لة ثَي راطةيانيتن و 

بؤ منونة ليذنة , ووئامادةنة بووين شايةحتاَلةكاني كيشةكة يان نادياري ئادريسي اليةنةكاني كَيشةكة ب
 020ساَلة طرياوة بةثَيي ماددةي ( 2( )عومسان بيت امني)تَيبيين كرد كة يةكَيك لةطرياوةكان بةناوي 

هةروةها , ياساي سااكان لةبةر شَي  و نةبووني بنكةي تةنيتروس  نةخؤشيةكاني هؤشي و دةرووي
 .ةت ببوو بَي ئةوةي هؤيةكةي ديار بَيتكةسانيك هةبووة زياتر لةماوةي دياريكراو بةسةر طرتنةكةيان ر

 :دوا بةدواي ئةوةي سةرةوة ليذنةكةمان ئةم خاآلنةي خوارةوة ثَيشنيار دةكات و رادةسثَيرَي كة
ئاطاداري اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان بكرَيتةوة كة ثَيويستة ثةلة بكَرت لة تةواو كردني بينايةي نوَي ي -1

بكرَيت لةرووي مرؤظايةتي و تةنيتروس  و وةرشةي كارو  ضاكسازيةكة و كاري مةحكومان ضارةسةر
 .دياركردني شوَيين سةردان و لَيك جياكردنةوةي مةحكومان بةثَيي طةورةيي و جؤري كَيشةكانيان

كردنةوةي خانةي ضاودَيري نةوجةوانان و خانةي ميوانيتاري بؤ بَي نةوايان كة ماوةي حكوميان تةواو -0
 .دةبَيت

طواستنةوةي ثَيويست بؤ طواستنةوةي مةحكومان و ئةوانةي ضاودَيري ثاشينةوة دابينكردني هؤي -3
 .دةيانطرَيتةوة

دةركةوت بؤ ليذنةكةمان كةوا بةر َيوةبةرايةتي ضاكسازي و كؤمةآليةتي بة هةموو بةشةكانيةوة سةر بة -1
ةر هةموو بةآلم ثاسةوانةكانيان سةر بة وةزارةتي ناوخؤن ه, وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتني

 .كارمةنيتةكانيش دةرماَلةي ختورة وةردةطرن لة وةزارةتي ناوخؤ

 :ناوةنيتي دهؤك( تةسمرياتي)سةرداني سةمانيتةيي طرتووخانة و: ضوارةم
شانيتَيكي ليذنةي ياسايي كة لةبةر َياان سةرؤكي ليذنة شَيروان  02/8/0226رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي 

يتامان تارق جامباز وخليل ابراهيم و كريم حبري برادؤس  حييتري و جَيطرةكةي عوني بااز و ئةن
ثَيكهاتبوو لة ضوارضَيوةي بةرنامةي سةرداكانيانيتا بؤ طرتووخانة و بنكة ضاكسازيةكاني هةرَيمي كوردستان 

ي ناوةنيتي دهؤكيان كرد سةرةتا كؤبوونةوةيةكي كورت (تةسمريات)سةرداني سةرمانيتةيي طرتووخانةو 
َيوةبةر و جَيطرةكةي و بةرثرسي بةشةكان ئةجناميتا ئينجا راستةوخؤ شانيتةكة خايةني لةطةَل بةر 

طرياو بوون كةلةسةر تؤمةتي جؤراو جؤر بة ( 88)دهؤكيان بةسةركردةوة كة ذمارةيان (تةسمرياتي)
ليذنة تَيبيين ئةوةي كرد كة شوَيين طرياوةكان بؤ , زؤريش دزي و كوشنت و رووداوي ئؤتؤمبَيل بوو

يان طوجناو نةبوو بةجؤرَيك هيض مةرجَيكي تةنيتروس  تَييتا نةبوو سةرباري ئةوةي زؤر لة حةوانةوة
حاَلةتةكان ماوةي ياسايي دياركراويان رةت كردبوو بةبَي ثاساوَيكي ياسايي كة هةنيتَيكيان ساَلَيك زياتر 



 81 

هةبوو هةنيتَيكيشيان هةروةها هةنيتَيكيان لة جؤري خواردن طلةييان , طريابوون هيضيان نةدرابوونة دادطا
 .باسيان لة ئةشكةجنةدان دةكرد لةكاتي لَيكؤَلينةوة هةروةها ذووري تايبةت بة ثارَياةرانيان نةبوو

بةنكراو بوو بةسةر دوو ( 301)دواتريش ليذنةكةمان بةشي مةحكومةكاني بةسةر كردةوة كة ذمارةيان 
 :رةوةبةشيتا دابةشكرابوون لة بينايةكي كؤني مريي بةم شَيوةي خوا

 .بةشي ئةحكامي سووك-1
 .بةشي ئةحكامي دورس-0

ئةوانة بة كَيشةي جيا جيا حوكميترابوون وةك تاواني كوشنت و دزي ورووداوي هاتوضؤو ماددة سر كةرةكان 
 .هتيت..و لةرةوشت الدان و نَيربازي و رسانيتن و بةدةستةوة بووني تةدةمةني 

 :وة بووئةوةي لَيرةدا تَيبيين دةكرا بةم شَيوةي خوارة
 .تةسكي شوَينةكة و جةجناَلي لةزؤري حوكميتراوانيتا-1
وا ديار بوو هةنيتَيك لة مةحكوماني ماددة سر كةرةكان بةثَيي لَيبوردني تايبةت بةردرابوون كةضي -0

 .هاوشَيوةكايان هةر لةذوورةوة بوون

 .ان ناثرسَيت و بةر نادرَينبةآلم كةس لَيي, زؤر لة كَيشةكان ئاشتةوايان تَييتا كرابوو تةنازوليان هةية-3

 .نانيتينةكةيان بضوكة و لةطةَل ذمارةي بةنيتييةكان ناهَيتةوة-1

 .بةزؤري مةحكومةكان داواي بةزةيي ثَييتاهاتنةوة و لَيبوردني طش  دةكةن-0

 .داواي زياد كردني نةسرية دةكةن كة لةطةَل ذمارةي بةن كراوانيتا نةطوجناوة-6

و ( نةوجةوانان)نةكةمان سةرداني بةر َيوةبةرايةتي بةشي ضاكسازي سَيمَيلي هةر لةهةمان رؤذدا شانيتي ليذ
ئاسرةتاني دهؤكي كرد كة دةكةوَيتة دةرةوةي شاري دهؤك بيناية و شوَينةكةي زؤر طوجناوة زؤربةي 
 ثَييتاويستيةكاني بؤ دابني كراوة و دةتوانني بَلَيني هةموو مةرجةكاني بنكةي ضاكسازي تَييتا هةية وئةويش

 :بةسةر سَي بةشيتا دابةش كراوة بةم شَيوةية
 .بةشي طرياواني نةوجةوانان-1
 .بةشي مةحكوماني نةوجةوانان-0

 .بةشي مةحكوماني ئاسرةتان-3

 .بةشي ضاودَيري ثاشينة-1

ئةم بنكة ضاكسازية ضةنيتين وةرشةي كار دةطرَيتة خؤ وةك دارتاشي و كؤمثيوتةر و سةرتاشني و سرياميك 
 :كةس بةم جؤرةي خوارةوة( 62)ذمارةي سةرجةم طرياوو مةحكومان دةطاتة , سيقاو درومان و مؤ

 نةوجةوان بوون 32               نةوجةواني مةحكوم    
 نةوجةوان بوون 18               نةوجةواني طرياو         

 ئاسرةت بوون 0بةآلم ذمارةي ئاسرةتاني مةحكوم      
 (.تاوير)ة دزي وكوشنت و لةشمرؤشي تا دةطاتة تاواني طايكَيشةكانيان جؤراو جؤرة هةر ل
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 :داواكاريان بةم شَيوةي خوارةوةية
 .دروستكردني ياريطايةكي دةستكردي تؤر دار-1
 .دابني كردني تانكةرَيك بؤ ئاوي خاوَين-0

 .دروستكردني كابينة بؤ ميوان و سةرداني خَيااني-3

 .دامةزرانيتني راهَينةران بؤ وةرشةكان-1

 .بؤ كارمةد و ثاسةوانان( خطورة)دةرماَلةي مةترسي -0

 .طواستنةوةي ئاسرةتان بؤ شوَينَيكي تايبةت بؤخؤيان-6

 .دروستكردني دوتاخبانة بة هةموو دؤناغةكانةوة-2

 .دامةزرانيتني توَيذةراني  كؤمةآليةتي بةتايبةتي ذن-8

 .مةدةني لةبةر دةكةنبةشي طرياوان لة ثؤليس وةرطَيريتةوة وثاسةواناني جل و بةرطي -1

لةكؤتايييتا ليذنةي ياسايي ثةرلةمان كؤبوونةوةيةكي تايبةتي ئةجناميتا لةسةر هةَلسةنطانيتني سةردانةكاني 
بؤ هةر سَي ثارَياطاي كوردستان ئةم ضةنيت داواكاري و ثَيشنيارانة دةخاتة بةردةم سةرؤكايةتي ثةرلةماني 

 :بةر َيا
ر ياان وةزيراني هةسَي وةزارةتي ثةيوةنيتار وةزارةتي داد و وةزارةتي داواكارين لة نايكرتين بواردا بة-1

كاروباري كؤمةآليةتي بانطهَيشت بكةن بؤ ثةرلةمان بؤ ئةوةي لةكاتي خوَينيتنةوةييتا ئامادةي طمتوطؤكاني 
 .ثةرلةمان بن سةبارةت بةباري طرتووخانة ومةحكومةكان لة بةنيتخيانةكانيتا

رؤذةي لَيبوردني طش  سوككردني حوكمةكاني ثَيشكةشكراو لةاليةن داواكارين هةرضةنيتي زووة ث-0
ليذنةي ياسايةوة خبرَيتة كارنامةي ثةرلةمانةوة بؤ ثةسنيت كردني لةبةر ئةوةي داواكاري سةرجةم 
مةحكومةكان بوو دواي يةكطرتنةوةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و بةبؤنةي هاتين مانطي رةمةزاني 

 .ثريؤز

 .ثشتطريي تةواوي ئةو داواكاري و ثَيشنيارانة دةكات كة لة راثؤرتةكةدا هاتووةليذنةكةمان -3

داواكارين كيشةي ئةو طرتووانةي لة دادطاي لَيكؤَلينةوةدا ماوةي دياريكراوي طرتنةكةيان لةرووي -1
 .ياساييةوة رةت كردووة هةتا زووة كَيشةكةيان يةكالبكرَيتةوة

 .ياساو جؤري تاوانةكانيانةوةثؤَلينكردني مةحكومةكان بةثَيي -0

ثَيويستة ئةو مةحكومانةي لة كَيشةي هاوبةشيتا كة هةنيتَيكيان لَيبوردني تايبةتيان بؤ دةركراوة -6
 .بةيةكساني بؤ لَيبوردني تايبةتي بؤهاوشَيوةكاني ديكة دةربكرَيت

ان ئامادة بكات و ثَيويستة وةزارةتي ثةيوةنيتار ثرؤذةيةكي رَيكخستين ضاكسازي بؤ هةرَيمي كوردست-2
 .ثَيشكةش بةثةرلةمان بكات بؤ ثةسنيت كردني
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ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات ئةو بينايةي بؤ مةحكومان لة ثارَياطاي دهؤك كة لةدؤناغي كؤتاييتاية -8
بكرَيتة مةَلبةنيتي ضاكسازي و كؤمةآليةتي بؤ سةرجةم مةحكومان لةهةرَيمي كوردستان لةبةر ئةوةي 

 .كسازي و كؤمةآليةتي دةطرَيتةخؤهةموو مةرجةكاني ضا

حوكميتارانة بةرَيطايةكي ياسايي ( مدى احلياة( )هةتا سةر)ضارةسةركردني ئةم كَيشانةي كةوا بةسااي -1
لةياساكانيتا نيية و ئةمةش دةبَي بة بر يارَيكي ثةرلةمان ضارةسةر بكرَيت و ( مدى احلياة)ضونكة سااي 

 .ضارة بكرَي. ساَل حوكم دراوة( 02)بة ( اثر رجعي)و هةروةها ئةو بةنيتيةي بة كاريطةري ثَيش

داواكاريةكي زؤر ثَيشكةش كراوة كةوا داوا دةكةن هةنيتَيك كةس طرياون بَي ئةوةي ئيجرائاتي -12
 .ياسايانةيان لةطةَل بكرَيت و بَي ئةوةي باانن بةض تؤمةتَيك طرياون و رةوانةي ئاكرَي كراون

اريان ثَيشكةش كرد تَيييتا روونكردنةوةيةكيان داية ئةويش ئةوة بوو هةنيتَيك لة مةحكومةكان داواك-11
بةآلم دواي بةلَيبوردني تايبةت , كةوا لةهةنيتَيك كَيشة دوويان سَي كةس يان زياتر وَيكرا حوكم كراون

لةاليةن سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانةوة بةرةَلآل كراون و ئةواني تريش ماونةتةوة هةرضةنيتة كَيشةكةيان 
 .كَيشةية و بؤية داوا دةكةن يان ئةوانيش بطريَينةوة يان ئةوانيش بةرةَلآل بكرَين يةك

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستاش داوا لة ليذنةي تةنيتروس  , زؤر سوثاس بؤ ليذنةي ياسايي بؤ كاك عبيتالكريم بؤ خوَينيتنةوةكةي

 .و كاروباري كؤمةآليةتي دةكةين بؤ خوَينيتنةوةي راثؤرتةكةي
 :بابان حمميت ابيت فؤاد. د ةر َياب

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :راثؤرتي ليذنةي تةنيتروس  و كؤمةآليةتي لةسةر رةوشي بةنيتخيانةكان

ليذنةي تةنيتروس  و كؤمةآليةتي ثةرلةماني كوردستان زجنريةيةك سةرداني مةييتاني ئةجنام دا بؤ ئةم 
 :شوَينانةي خوارةوة

 .12/1/0226ةآليةتي لة سلَيماني لة سةرمانطةي ضاككردني كؤم-1
 .13/1/0226بةر َيوةبةرايةتي نةوجةوانان و ذنان لة هةولَير لة -0

 .18/1/0226طرتووخانةي ناوةنيتي هةولَير لة -3

 :باري سةرجنمان لةسةر هةريةك لةم شوَينانة بةم شَيوةية
بنكةي , ة ذوورةكانيتا راطرياوة ولةبارةي سةرمانطةي ضاككردني كؤمةآليةتي لة سلَيماني ثاك وخاوَيين ل

دةرماخنانة و ذووري , ثايشك بةثَيي بةرنامة سةردانيان دةكات, تةنيتروس  بؤ ثياوان و ذنان هةية
 .ضارةسةركردن وئامَيري ددانيان هةية

 :ثَيشنيارةكاني ليذنة بؤ ئةم سةرمانطةية بةم شَيوةيةي خوارةوةية
 .  طوجناو بةثَيي رَينمايي تايبةتثَيويس  دروستكردني بنكةيةكي تةنيتروس-1
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تا بتوانرَيت لة ئاينيتةدا , هةوَليتان بؤ دامةزرانيتني ثايشك بةثَيي طرَيبةست بؤ ماوةيةكي دياريكراو -0
 .ئةمة ضاكرتة لةوةي هةر مانطة وضةنيت دكتؤرَيك سةردانيان بكات, كاتةكة زياد بكرَيت

 .ةردةميتا طوجناو بَيتهةوَليتان بؤ دروستكردني طرتووخانةيةك لةطةَل س-3

سةرداني ليذنة بؤ ئةم , سةرداني بةر َيوةبةرايةتي نةوجةوانان و ذناني هةولَيرمان كرد: دووةم
بةشَيوةيةكي طش  لةرووي ثاك وخاوَيين بووني , د ا 13/1/0226بةر َيوةبةرايةتية لة بةرواري 

ين ئةم خاآلنةمان كرد كة دةخيةينة بةر تَيبي, ثَييتاويس  تةنيتروس  تَييتا تا رادةيةكي باش طوجناو بوو
 :دييتي بةر َياتان و بؤ ضارةسةر و بةدواداضوون

كةلة , لةرووي ضاكسازي و كؤمةآليةتي ثَيويستيان بة شارةزايي كؤمةَلناسي و دةرونناسي هةية-1
 .رَيتةوةهةروةها خولي طوجناويان بةثَيي بواري ثةروةردةيي و رؤشنبريي بؤ بك, كَيشةكانيان بكؤَلَيتةوة

, كردنيان لةشةش مانط زياترة(تةوديف)ذمارةيةك طرياو هةية كة لةبارةي مَيذوويي راطرتنيان ياني -0
 .وذمارةكة هاوثَيض لةطةَل راثؤرتةكةمانيتا هةية, هةوَل بيترَيت بةزووترين كات بيترَينة دادطا

 .سةرضاوةيةكي ثَيويست وكتَيبخانةيةكيان بؤدابني بكرَيت-3

اوجةوانان و ذنان لةرَيطةي خولي تايبةت بؤيان لةبواري ثةروةردةيي و كؤمثيوتةر راهَيناني ن-1
 .وئةنتةرنَيت

هةر يةك لةمانة , جوداكردنةوةي نةوجةوانان لةطةَل ذنان لةبةر ئةوةي ثَيويس  تايبةتيان هةية-0
 .ثَيويستيان بة مامةَلة كردن هةية

لةميانةي ئةم سةردانةمان بؤ ( مةحةتة)َير كة ناسراوة بة سةرداني بةر َيوةبةرايةتي ناوةنيتي هةول: سَييةم
بةشَيوةيةكي مةييتاني بةناو بةش وهؤبةكاني , 18/1/0226طرتووخانةي ناوةنيتي هةولَير رؤذي 

بةشي تةنيتروس  وذووري طرتووةكان و ضَيشتخانة و بةشةكاني ترمان بةسةر , طرتووخانةكانيتا طةر اين
ئةوةي لة دةسةآلت وكاري ئةوان , خؤمانيتوو كردنيان ثَيوة دياربوو, بةشة بةر َيوةبةرايةتي ئةم, كردةوة

 :بةآلم باري سةرجني ليذنةكةمان بؤ دةزطا ثةيوةنيتييتارةكان بةم شَيوةيةية, بَيت كرابوو
بةتايبةتي بةشي راطرياوةكان نايكةي حةستاو شةش كةس , ذمارةي طرتووةكان لة ذوورةكانيتا زؤرن-1

 .رجي تةنيتروس  تَييتا بةدي ناكرَيت و زؤر بضوكةلةيةك هؤبةدا كة مة
دووبارة كردنةوةي , بةتايبةتي بؤ نةخؤشية ساريةكان, نةبووني ثشكنيين طش  بؤ هةر حاَلةتَيك بَيت-0

 .ئةو ثشكنينانة بةدةوري

 .هةروةها توَيذةري دةروون و كؤمةآليةتي بؤ طرتووةكان, نةبووني خول لةرووي ثةروةردةيي و ضاكسازي-3

بةتايبةتي بيست وضوار حاَلةتيان لةشةش مانط زياترن كةهاوثَيض لةطةَل , بووني ذمارةيةكي زؤر راطرياو-1
 .سوثاس. ناوةكامنان لةالية, راثؤرتةكةمانة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ك حمميت مايف مرؤظ كا, ئَيستاش داوا لة ليذنةي مايف مرؤظ وداكؤكي كردن لةمايف ذنان وئاسرةتان, زؤر سوثاس
 .سةرموو, سرج

 
 

 :بةر َيا حمميت سرج ابيت
 .بةناوي خواي بةخشنيتةو ميهرةبان

 .عرياق-بةريا سةرؤكى ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان

 راثؤرتى لَيذنةى ماسى مرؤظ
لَيذنةى ماسى مرؤظ لة رؤذى دةستبةركابونيةوة هةتا ئَيستا دةيان سكاآلوو داواكارى هاووآلتيانى ثَيطةيشتوة  

بة تايبةتى ئةوانةى لة . ارةى كةسوكارة طرياوةكانيان لة طرتووخانةكانى هةرميى كوردستان دادةرب
كة .بة دور لة سةرمانى دادوةر, كة زؤربةيان بة  ئيجرائاتى ئةمنى طرياون . طرتووخانةكانى ئاسايش دان

 . مرؤظةئةو رةوشة ثَيضةوانةى بنةماكانى جارنامة وبةَلَيننامة نَيودةوَلةتيةكانى ماسى 
هةرلةبةر زؤرى ئةو داواكاريانة لَيذنةكةمان دؤسيةيةكى تايبةتى بؤ ئةو مةسةلةية كردوةتةوة بؤ   

بةدواداضونى لةبةر رؤشنايى جار نامةى طةردوونيى ماسةكانى مرؤظ وهةردوو بةَلَيننامةى نَيودةوَلةتى 
بة هةردوو , ى ورؤشنبرييةكان وتايبةت بةماسة مةدةنى وسياسيةكان وهةروةها ماسة ئابورى وكؤمةآليةت

ضونكة  لة زؤربةى زؤرى . ثرؤتؤكؤلة ثةيوةستكراوةكانيانةوةو رَيكةتننامةى دةدةغةكردنى ئةشكةجنةدان 
سكاآلكانيتا و ئةو سةردانةى مةييتانيةى كة ئةنيتامانى لَيذنة كردويانة بؤ هةنيتآ لة زينيتانةكان ئةوة بة 

 :ئاشكرا ديارة كة
 .سةرمانى دادطادةستطريكردن بةبآ  -1
 .دروستكردنى حالةتَيكى ترس وتؤدانيتن لة كاتى طرتنةكانيتا  -0
كاتَيكيتا لة  .هةية 0226بؤ  0/10/0223لة . بة دادطا هَيشتنةوةى درَيذخايةنى زينيتانيان و نةدانيان -3

 102 .بَيتَير هةر بيانوو ثاساوَيكيتا درَيذترين هَيشتنةوةى ياسايى نابيت لة شةش مانط تيثةر  بكات لةذ
 .حاَلةتى تؤمار كراوى لةو جؤرة لةالى ئَيمة هةية

حاَلةتى تؤماركاوى لةو جؤرة بة سكاآل الي ئَيمة تؤمار  01كة. بآسةروشوَينى ذمارةيةك لة طرياوةكان  -1
 . كراوة

 .هةنيتآ لةو زينيتانيانة رَيطاى سةردانى خَياان ومناأل و كةسوكاريان نية -0
لة سكاآلكانيان دا جةخت لةسةر ثابةنيتبونى دةزطا دةزايى وئةمنيةكان بة تةواوى ئةو هاووآلتيانة 

 ..جار نامةو بةلَيننامة نَيودةوَلةتيةكان و ياساكانى ناوخؤوة دةكةنةوة لة مامةَلةكردنى طرياوةكان دا

ؤكى ئةو بةشةى كة ثةيوةنيتى بة ثاراستنى ماف وئازاديةكانةوة هةية ئيمة وةكو لَيذنةى ماسى مرؤظ  داك  
 .لَيوة دةكةين وداواى ضاكسازى وضارةسةرى جيتدى بؤ دةكةين 
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ضونكة ئةمر ؤ ثابةنيتبون بة ثاراستنى ماف وئازاديةكان وضاكسازى لةو بارةيةوة بوةتة سيمبوىل ثَيشكةوتن 
جطة لةوةى ئةوة . نةتةوة و كؤمةَلطةيةك كؤمةآليةتي هةر طةل و سةدامطريى سياسى و طةشةثَييتان و و

بيطومان ثَيضةوانةكةيشى كارةساتى . كى نَيودةولةتى وثشتطرييةكى باشيش دةستةبةر دةكاتكرانةوةية
 .طةورة دروست دةكات بة تايبةتى بؤ ئةو طةل ونةتةوانةى كة لة دؤناغى سةرةتايى ثَيشكةوتن دان

وردستان دا ئةو ئارامى وئازاديةى لة ك, ئةمر ؤ لةبةر رؤشنايى ئةو  حاَلةتة كرانةوة سةرتاسةريةى دونياو
ن  لة بارَيكى ئةوتؤى خولقانيتوة كة بة دةيان رَيكخراوو كؤمةَلةى مةدةنى تابيةت بة ماف وئازاديةكا ة،هةي

ةوشى ماف و جطة لة دةزطاكانى راطةيانيتن كة بة وردى ضاودَيرى ر .بيانى وناوخؤيى دروست بوون
انة هةموو بةبآ كاريطةرى نابن بيطومان ئةو.نيتا دةطةر َية دواى ثَيشَيلكاري و نهَينيةكانب ئازاديةكان دةكةن

 . سةر ئيستاو ئاينيتةمانلة
لةبةر ئةوة زؤر ثَيويستة هةموو ناوةنيتةكانى دةسةآلت بة هةموو تواناكانيانةوة كاربكةن بؤ ثاراستنى ماف 

دةستور وئازاديةكان رياطرتن ومامةَلةكردنى دروستيان بة تايبةتى كة ئيستا ئَيمة لة دؤناغى ئيقراركردنى 
 . داين بؤ هةرَيمةكةمان

 :ئةو حاَلةتانةى كة لَيذنةى ماسى مرؤظ بةدةستى طةيشتوة برَيتني لة/ بةرَياان
 وةرطرتنى ذمارةيةكى زؤرى سكاآلووداواكارى هاووآلتيان كة كة باس لة طرتنى ناكاوو بآ -يةكةم

هَيشتنةوةى  كردن و دطايسةروشونكردنى كورو كةسةكانيان و درَيذكردنةوةى هَيشتنةوةيان بةبآ دا
بةآلم بةداخةوة لَيذنةكةمان هةتا . نةداون هةنيتَيكى تر كة ماوةى دانونى طرتنةكانيان تةواوكردوةو بةريان

 .ئيستا نةيتوانيوة بةدواداضونى راستةوخؤى ئةو طرياوانة بكات
رد و جيطرى سةرؤكى هةرضةنيتة لةم ماوةيةدا ذمارةيةك لة كةسوكارى ئةوطرياوانة سةردانى ثةرلةمانيان ك

 .داواكاريةكانيان بوو ثةرلةمان ثَيشوازى لَيكردن لة نايكةوة طوآبيستى سكاآلوو
 سةردانى مةييتانى ليذنةكةمان بؤ طرتوخانةكان: دوهةم

و (توديف)ذمارةيةك لة طرياوةكان ثرت لةشةش مانطة راطرياون . ردانى طرتوخانةى ناوةنيتى هةولَيرسة-1
 .نةدراوون بة دادطا

. كةسيان رةوانةى دادطا كرابون 138كةسى تَييتا بوو300كة . سةردانى مودمى تةسمرياتى سليمانى.-0
 .كةسيان رةوانة نةكرابون 166 .بةآلم دادطا هَيشتا وةرى نةطرتنبون

دوو كةس كة نةخؤشى  يتا دوو شَيت وهةروةها لة ناو ثياوةكان.يتابون ئاسرةتى تَي 10يتا لة كؤى طشتي
جطة لة . هيض مةرجَيكى زينيتانى تَييتا نية شوَينةكة بةطشتى. بةآلم جياكرابونةوة. سيليان بوو هةبوة

 .بضوكى شونةكان و دةرةباَلغى طرياوةكانيش
 .سةردانى بةنيتخيانةى نةوجةواناني سليمانى كة منيتاَلثارياى كوردستان سةرثةرشتيان دةكات -3

 .كةس بوون 03كة ذمارةيان  .ئةمانةيش هَيشتا حوكم نةدراون
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نةوجةوانانى تَييتاية لة حوكمى  ذنان و كة حوكميتراوةكانى ثياوان و( معسكر سالم)بةنيتخيانةى  -1
 .ناوبردن لة هةتاهةتايى و سوكةوة بؤ

سالةوة بؤ 12ئةوانى تر لة, ساأل و12ساأل هةتا  0كةسيان لة 012. كةسة602ذمارةى حوكميتراوةكان 
 .هةتاهةتاى و لةناوبردن

كة بة تاوانى جؤراوجؤر  :ئاسرةتانى هةولري ةى ضاكسازى كؤمةآليةتى نةجةوانان وسةردانى طرتووخان -0
 .طرياون و هةنيتَيكيان مناَلي بضوكيان لةطةأل داية

ئةم حالةتى جياجياى تَييتاية و،  08كة  سةردانى بةنيتخيانةى نةوجةوانان وئاسرةتانى دهؤك -6
طرستةكانيان بضووكى شوَينةكانيان و نةبوونى .بةنيتخيانةية ريكخراوَيكى يابانى كؤمةك وخةرجى دةكات

 .يكؤلةرى كؤمةآليةتى ثسثؤرنةبوونى ثايشك و ل. جَيطاى يارى بؤ مناَلةكان
 :ثَيشنيارو داواكاريةكان

بةتايبةتة بةو طرتوانةى مودف تسمرياتى  زينيتانى هةية زياد لة شةش مانط ماوةتةوةو تائَيستا -1
نةوة لةطةَل دادوةرةكانى لَيكؤَلينةوة بكرَيت هؤى  رةوانةنةكردنيان لَيثَيضي. رةوانةى دادطا نةكراوة

يتا  هةن و كةسوكاريان داواى اَلةتة لةطرتووخانةكانى ئاسايشيشئةو ح. ايى بكرَينضيةوضى زووترة دادط
 .رةوانةكردنى دادطايان دةكةن

 .ةسةر ساغ نةبوةتةوةدةركردنى بر يارى لَيبوردنى طشتى بؤ ئةو طرياوانةى كة هيض تاوانيكيان ل-0
كة ذمارةيةكى لةبةرضاوى ئةوانة لةالى ئيمة .سةروشوَينن  دياريكردنى ئةو طرياوانةى هةتا ئيستا بآ -3

 .هةية
 . جياكردنةوةى جَيطاى شَيتةكان و ثةرتةوازةكان تاضى تر لةطةَل تاوانبارةكانيتا لةيةك شوَينيتا نةبن -1

مودف تسمريات و اصالحيةو نةوجةوانان  –ةنيتخيانةكان واتة دروست كردنى بَيناى تايبةت بة هةموو ب-0
 . نماييةكانى نةتةوة يةكطرتووةكانو ذنان بة ثَيى رَي

دةدةغةكردنى رؤذنامةوانةكان و دةزطاكانى راطةيانيتن كة بة هيض شَيوةيةك ناوى تاوانباران و -6
 .تاوانةكانيان لةسةر الثةر ةكانيان باَلو بكةنةوة

تايبةت بؤ سةرمانبةرانى بةنيتخيانةكان و دامةزرانيتنى ثسثؤر ى شارةزا لةبوارى  كردنةوةى خوىل-2
تابتوانن خةسَلةتى مرؤظايةتى زينيتانيةكان بثارَيان و ثَييتانى  كؤمةَلناسى و دةرونييتاو راهَينانيان كة

 . مووضةى تايبةت و حواسيا بةوكارمةنيتانة 

كؤمةاَليةتى و دةرونناسى و مامؤستاى ئاينى و  دةرس وتنةوة بةزينيتانيةكان لةاليةن ثسثؤر انى-8
ةسيمة ياخود دوتابني كردنةوةى دوتاخبانة لة بةنيتخيانةكانيتا تايبةت بةو زينيتانيانةى كةحوكمةكانيان خ

 . لة ئةسَليتا

شان وشانؤ زؤر هونةرى جوانى ترو، كردنةوةى وةرشةى ثيشة دةستيةكان وسَيربونى مؤسيقاو وَينةكَي-1
 . دنيان بة بةشَيك لةسودى بةرهةمةكانيان   بةشيتاري ثَيكر
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 سييتى و ئةسالمانةى مناأل هان ئةدةن بؤ تونيتوتيذى و كؤنرتؤل كردنى بازارى سرؤشتين ئةو-12
 . ذَير ضاودَيرى ثؤليس وئاسايشةوة جيتدى خبرَينة بةدرةوشتى و بة

 .راوةضارةسةركردنى ثةيوةنيتى نَيوان ئةوذن و مَيردانةى كة يةكَيكيان بةنيتك-11
ضارةسةرَيكى جيتديانةى ئةوذنانةى كة طرياون و منيتاَليان لة شريةخؤرةوة تا ثَينج وهةشت ساَليان -10

 .مانةوةيان لة بةنيتخيانةدا ئاكامى خراثى دةبيت لةسةر كةسايةتيان لة دوارؤذدا. لةطةأل داية
ثةيوةنيتييتارةكان بة جيتدى لة كؤتايىيتا هيوادارين لَيرة بةداواوة ثةرلةمان و تةواوى وةزارات ودةزطا 

ثابةنيتبونى خؤيان بةرياطرتن وثاراستنى ماف وئازاديةكانى مرؤظةوة بة عةمةىل دوثات بكةنةوةو كارى 
 .جيتدى بؤ طةشةثَييتانى ئةو بوارة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ة راثؤرتي ك, داوا لة ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ذنان وئاسرةتان لةسةر رةوشي بةنيتخيانةكان دةكةين

 .خؤيان خبوَيننةوة
 :بةر َيا كوَيستان حمميت عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق –سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان / بؤ

 راثؤرتي ليذنةي داكؤكي لةمايف ذنان و ئاسرةتان/ بابةت
ة رةوشي ئاسرةتاني طرياو لةضوارضَيوةي ئةرك و ضاالكيةكاني دا ليذنةكةمان بة مةبةس  ئاطاداري ل

حكوميتراو لة طرتووخانة و بنكةي ضاكسازية كؤمةآليةتييةكاني هةرَيمي كوردستان بة سَي تيمي جيا 
سةرداني طرتووخانة و بنكةاني ئاسرةتاني كرد لة ثارَياطاكاني هةولَير و سلَيماني و دهؤك بةم شَيوةي 

 :خوارةوة
 :ي نةوجةوانان و ئاسرةتان لة هةولَيرسةرداني بنكةي ضاكسازي وكؤمةآليةت: يةكةم
بة هاور َييةتي ( كوردستان  ثريداود و خاتوو ظيان دزةيي)ئةنيتاماني ليذنة بةر َياان 10/12/0226رؤذي 

دكتؤرة شوكرية رسول ئةنيتامي ليذنةي مايف مرؤظ سةرداني بنكةي ضاكسازي كؤمةآليةتي نةوجةوانان و 
  لَيكؤَلينةوة و ئاطاداربوون لةباري تايبةتي ذناني طرياو مةحكوم لة بةمةبةس, ئاسرةتانيان كرد لة هةولَير

ئاسرةت بوو توانرا حاَلةتي يةك بةيةكيان ديار بكرَيت و ثةجنة ( 01)هةموو روويةكةوة و كة ذمارةيان 
لةسةر هؤكارةكان دابنرَيت بؤ ئةوةي بةشَيوةيةكي بابةتيانة رَيطة ضارةي طوجناويان بؤ بطرَيتة بةر 

شَيوةي طش  تاوانةكانيان بري   بوو لة دزي و لةشمرؤشي و سواَلكردن و ضةنيت حاَلةتَيكي وةك كوشنت بة
 .و رةدوكةوتن و مادةي سركةريش بةدييتةكران

 :سةرداني طرتووخانةي سلَيماني: دووةم
اةر عمر ئةنيتاماني ليذنةكةمان كة لةبةرَياان كوَيستان حمميت و نسرين ثَيكهاتبوو بة هاور َي  ثارَي

سةرداني  1/12/0226عبيتالربن ئةنيتامي ليذنةي مايف مرؤظ لة ثةرلةماني كوردستان رؤذي 
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طرتووخانةي سلَيمانيان كرد ئةوةي الي ليذنةكةمان مةبةست بوو لةم سةردانةدا زياتر بةسةركردنةوةي 
ادار ببني كة ئةوانة بة ئاسرةت بوو بؤ ئةوةي لة نايكةوة لةو بارودؤخة ئاط( 10)ذناني طرياو كة ذمارةيان 

بؤ ئةوةي بتوانرَيت , شَيوةيةكي طش  تَييتا ذيان بةسةر دةبةن و جؤري هةَلسوكةوتي سةرثةرشتياران
 .هؤكارو ضارةسةرة سةرةكيةكان دةست نيشان بكرَيت بةشَيوةيةكي بابةتي وزانستيانة

 :ردسةرداني بنكةي ضاكسازيي و كؤمةآليةتي و نةوجةوانان لة دهؤك ك: سَييةم
خاتوو مريةم بابة شَيخ ئةنيتامي ليذنةكةمان لة  08/0/0226ثَيشرت لة رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي 

ضوارضَيوةي ضاالكيةكاني دا سةرداني بنكةي ضاكسازي كؤمةآليةتي نةوجةوانان و ئاسرةتاني لة ثارَياطاي 
هةروةها هةر , دراوة دهؤك كردبوو بةمةبةس  تاووتؤ كردني ئةو حاَلةتانةي كة ئاسرةتي ثَي حوكم

لةنايكةوة ئاطاداري رةوشي ذيان و طوزةراني مةحكومان بَيت لةنَيو ئاسرةتانيتا كة ذمارةيان لةو بنكةيةدا 
طرياو مةحكوم بوون بةطوَيرةي ئةو زانيارييانةي لة راثؤرتةكةدا هاتووة زؤربةي كَيشةو ( 6)تةنها 

 .وةتاوانةكانيان دزي ولةشمرؤشي و خيانةتي هاوسةري بو
 :داواكاري وثَيشنيارةكان

لةبةر ئةوةي ضةنيتَيك لةو ذنانةي حوكميترا بوون  يان طريابوون خاوةن منيتاَلي ساوا شريةخؤرة بوون -1
 .بؤية ثَيويستة بةشي دايةنطا لةبنكة ضاكسازيةكاني ئاسرةتانيتا بكرَيتةوة

 .زينيتانيان بةثَيي تةمةن و جؤري تاوان لَيك جيا بكرَينةوة-0

 .مانطة بةسةر طرتنيانةوة رةت بووة( 6)ردنةوةي كَيشةي ئةو طرياوانةي كة زياتر لةماوةي يةكالك-3

ئةوانةي لةسةر سواَلكردن و دةرؤزة طرياون دواي دة رؤذ لة طرتنيان بةَلَينامةيان لَي وةربطريَي و -1
 .بةربيترَين

تر ئاور ي لَي بيترَيتةوة نةك شوَيين حةوانةوة و خواردنيان لة طرتووخانة و بنكة ضاكسازيةكانيتا زيا-0
 .تةنها لةاليةن رَيكخراوةكانةوة بةَلكو دةبَي حكومةت ئةم ئةركة بطرَيتةوة ئةستؤ

بةرنامةي ضاكسازي كؤمةآليةتي بةشَيوةيةكي زانس  لة بنكة ضاكسازيةكانيتا ثةير ةو بكرَيت و هةوَل -6
 .بيترَيت مةحكومةكان سَيري كاري ثيشةيي دةستيان بكةن

كةمان ثشتطرييي داواكاري سةرجةم طرياو ومةحكومةكاني ئاسرةت دةكات سةبارةت بة دةركردني ليذنة-2
 .بر يارَيكي لَيبوردن بؤيان

 .ليذنةي داكؤكي لةماسةكاني ذنان و ئاسرةتان
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوني سةرموو, زؤر سوثاس كوَيستان خان
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةر َيا س
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لة , دةمةوَي تةوزحيَيك بيتةم سةبارةت بةو ليذنةي كةوا بةر َيا سةرؤكي ليذنةي مايف مرؤظ ئاماذةي ثَيكرد
كةوا مامؤستا باسي , ثةرلةماني كوردستاني ئَيمة ليذنةمان نيية بةناوي ليذنةي شةكاواو حقودي ئينسان

لة  3بة دةراري ثةرلةمان ذمارة , ل كراوةئةو ليذنةية ثَيشرت هةبوو ئَيستا تةعيتي, لَيوة كرد
 .زؤر سوثاس, بةتةنيا شةكاوي لةطةَليتا نيية( جلنة حقوق االنسان)واتة ناوةكةي بوويتةوة , 10/1/0221

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوة , تةبعةن راثؤرتي ليذنةي ناوخؤش دوَييَن ثَيمان طةيشتبوو, سوثاس بؤ ئةو تةوزحية

لةبةر , دةبواية ثَيشرت بؤ وةزيرةكان بنَييترَين, نةطةيشتبووة برا وةزيرةكان, بيخةينة بةرنامةنةمانتواني 
ئيكتيما بةوة دةكةين كة راثؤرتةكة دواتر بينَيرين بؤ وةزارةتة ثةيوةنيتارةكان و , ئةوة لَيرة ناخيوَينينةوة

, ةسةلة و ثَيشنياري باشي تَييتايةكة بةراس  راثؤرتَيكي تَيروت, رةضاوي ئةو ثَيشنيارو ضاالكيانة بكةن
ديارة , هيوادارين هةموو راثؤرتةكان سوودي هةبَيت بؤ ضاككردني وةزعي بةنيتخيانةكان و طرتووخانةكان

ثَيشرت دةبواية بَلَيم عومساني حاجي حممود وةزيري ناوخؤ بةم بةيانية تةلةسؤني بؤ كردين كة مامي 
بؤية داوا لةكاك , ئَيمةش سةرةخؤشيمان لَيكرد, و نةيتواني بَيت بؤية داواي لَيبوردني كرد, وةساتي كردووة

, سةرةتا ثَيشكةشي بكات, كريم سنجاري دةكةم لةجياتي خؤي و ئةويش ئةطةر تَيبيين و سةرجنَيكي هةبَيت
 .سةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةر َيا كريم سنجاري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مةجال هةبَيت , بؤية بة راثؤرت وةآلمةكامن حازر كردووة, اثؤرتةكامنان ثَيطةيشتبووتةبيعي ئَيمة ر
 .ئَيمة راثؤرتةكة دةخوَينينةوة

 .بةناوي خواي طةورة وميهرةبان
تةبيعي ثَيشنيارةكامنان , وسةرنج و تَيبيين هةبوو, ئَيمة لة راثؤرتةكان دوو خاَل هةبوو ثَيشنيار هةبوو

بؤ ئةوةي كة باانرَي و ثَيمان بكرَيت جَيبةجَيي , وختةص و هةمووي ديراسة دةكرَيتداوةتة ليذاني م
 .بكةين و ئينشائةَلآل جَيبةجَي دةكرَيت

 بةآلم دةربارةي سةرنج وتَيبينيةكاني ليذنةي ياساييك
نيتةسةر دةربارةي خاَلي دووةم بةنيتخيانةي ناوةنيتي ئَيستاي هةولَير كة كاتي خؤي بةر َيوةبةرايةتي شةمة-1

, دواتر لة ساآلني هةشتاكان كرا بة بةر َيوةبةرايةتي مودف وتسمرياتي هةولَير( حمطة السكك احلديد)بووة 
بةآلم ئَيمةش , ئَيستاش ئةم بةر َيوةبةرايةتية سةرةر اي مودف وتسمريات تاوانبارة حوكميتراوةكانيشي تَييتاية

كاروباري كؤمةآليةتي كة مشوري ئةمة خبوات دةزطاي  لةطةَل بةر َياتان ثَيشنيار دةكةين بؤ وةزارةتي كارو
دروست بكرَيت بؤ سةرتاثاي هةرَيمي كوردستان بةبَي مواصمات و ( احملكومني)ضاكسازي بؤ بةنيتكراوةكان 

مةرجةكاني نَيو دةوَلةتي كة تياييت تاوانباران لة ماوةي حوكم بةسةر بردنيان دا خبرَينة ذَير بةرنامةي 
 .نة لةرووي دةرووي و كؤمةآليةتي و سَيركردن و رؤشنبري كردنيانضاكسازي هةمة الية
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خاَلي ضوارةم ئةو كَيشانةي كة ماوةي ياساييان بةسةر ضووة و يةكالنةبوينةوة ئَيمة لةوةزارةتي هةرَيم -0
 بؤ كاروباري ناوخؤ لةكاتي كؤبوونةوةمان لةطةَل وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري داد هةمان بابةمتان طمتوطؤ

لةسةر كردووة وليذنةي هاوبةمشان ثَيك هَيناوة بؤ يةكاليي كردنةوةي سةرجةم ئةو كَيشانةي كة ثةر اوي 
لَيكؤَلينةوةيان تةواو نةبووة و هةست دةكةين كة ئةو كَيشةية بةرةو نةمان دةضَيت تةنيا ئةطةر ضةنيت 

ةك لةبةر دةستيتا هةية بؤ دروست هةروةها ئَيستا ثرؤذةي, حاَلةتَيكي كةم مابَي ئةويش ضارةسةر دةكرَي و
تاكو لةنايكةوة , كردني ذووري تايبةت بؤ جَيطري داواكاري طش  لةناو بةنيتخيانة دةوام بكات

بةدواداضوون لةسةر ثةر اوي لَيكؤَلينةوةكان بكات و بةثري داواكانيان بضَيت ورَيوشوَيين ياسايي بطرَيتة بةر 
 .وي لَيكؤَلينةوةكان ر ةوانةي دادطا بكرَيتتاكو لةكاتي ياسايي دياري كراودا ثةر ا

خاَلي حةستةم لةراثؤرتةكةدا هاتووة كة طواية وةزارةتي داد و ناوخؤ و مايف مرؤظ و دادطاي ثَييتاضوونةوة -3
 .و داواكاري طش  وةك ثَيويست ئاور  لة بةنيتخيانة و طرتووةكان نادةنةوة

 :ئةوةي ثةيوةستة بة وةزارةمتان
 .ةسةر لَيكؤَلينةوةي تؤمةتباران و تةواوكردني ثةر اوطةيانة و خبرَينة بةردةم دادكابةدواداضوون ل-ع

دابني كردي ثَييتاويستيةكاني ذياني رؤذانةيان و ثاراستنيان لةوةش وةك باانني كةم وكورٍِميان نةبووة -ب
ليذنةكةش  لةرووي ثاك و خاوَيين و تةنيتروس  و ذياني رؤذانةيان وةك لة بر طةي يةكةمي راثؤرتي

 .ئاماذةي ثَيكراوة

خاَلي هةشتةم بةراي ئَيمة كة كةسَيك دادطايي كراو حوكم درا واتة تاوانبارة و ئاماجني دةوَلةت لة حوكم -1
 :دان و ساادانيتا بري  ية لة سَي خاَلي طرنط

 .الردع اخلاص للمتهم-ع
 .الردع العام-ب

 .حتقيق العيتالة واالصالح-ت

تاوان بكا و دواي ضةنيت مانطَيك لَيبوردني بؤ دةربضَي هيض يةكَيك لةو ئاماجنانةي واتة ئةطةر هةر كةسَيك 
بؤية ثَيويستة هةموو دةزطاكان و ثَيكهاتةي دةوَلةت كار بكات بؤ بةديهَيناني ئةو , سةروو جَيبةجَي نابَيت

 .مةبةستانة و ياسا جَيبةجَي بكات
يتي دهؤك بؤ ضارةسةر كردني شوَيين طرياوةكان دةربارةي سةرمانيتةيي طرتووخانةي تسمرياتي ناوةن-0

بينايةي نوَي تةواو دةبَيت لة دهؤك كة تايبةتة  0222ي ساَلي 3ئاطاداري بةر َياتان دةكةين كة بؤ مانطي 
هؤَل لةخؤ دةطرَيت و شوَيين تايبةتي بة ( 10)بة طرتووخانة و تسمرياتي ناوةنيتي دهؤك و ئةو بيناية 

رةت و منيتاَل هةية و هةموو مةرجةكاني تةنيتروس  و حةوانةوةي تَييتا بةدي بةنيتكراو وحمكومني و ئاس
 .دةكرَيت لةسةر مواصةساتي نَيو دةوَلةتي دروست كراوة

دةربارةي تةواو نةبووني ثةر اوي لَيكؤَلينةوة لةكاتي ياسايي خؤييتا كةشةش مانطة ئةوةش دةطرَيتةوة بؤ -6
 :دوو هؤ
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ر انةطةيشتين دادطاكان كة هةموو مانطَيك لةاليةن ثؤليسي دهؤكةوة لةبةر زؤري كَيشةكان و ثَي: يةك
ئاطاداري دادطا دةكرَيت بة نوسراوي رةمسي لةسةر ئةو ثةر اوانةي ماوةي ياساييان تةواو بووة وحةسم 

 (.رمضانيوسف )نةكراون ئةويش لة رَيطاي داواكاري طش  دهؤك بةناوي 
كة دوا دةكةوَي بةهؤي نةهاتين يةكَيك لة شاهَييتةكان يان اليةني هةنيتَي جاريش هةية لَيكؤَلينةوة: دووةم

 .ثةيوةنيتار بةكَيشةكان يان هؤي هونةري
طواية هةنيتَيك لةجؤري خواردن طلةييان هةبووة ئَيمة لةهةموو بةنيتخيانةكاني هةرَيمي كوردستان -2

ئابووري نرخةكانيان دياري دةكرَيت لةرَيطاي بةَلَينيتةر جَيبةجَي دةكرَيت و بةرةزامةنيتي وةزارةتي دارايي و
 .وهةموو شوَينَيك وةكو يةكةو خواردنةكانيش بةثَيي بةرنامةي هةستانةية لةهةموو بةنيتخيانةكان

بووني ئةشكةجنةدان لةكاتي لَيكؤَلينةوة حةز دةكةين ليذنةكة ضةنيت منوونةيةكي دةست نيشان بكرداية -8
لةبةر ئةوةي ئَيمة وةك وةزارةتي , اية كة بةم كارة هةَلسا بَيتتاكو لَيكؤَلينةوةمان لةطةَل ئةو كةسة بكرد

هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ بؤ ضةنيتين جار رَينماييمان ئاراستةي سةرجةم سةرمانطةكاني وزارةت كردووة 
كة بةهيض شَيوةيةك نابَي ثةير ةوي ئازارو ئةشكةجنةداني تؤمةتبار بكرَي ودةبَي رَيا لة بنةماكاني 

ةت وماسةكاني مرؤظ بطريَيت وهةركةسَيك لةهةر ثلةو ثايةيةك بَيت ثَيشَيلي ئةو ماسانة بكات دميوكراتي
 .خؤي بةرثرس دةبَيت

بةشَيوةيةكي طش  ئةو تَيبيين يانةي لةسةر بارودؤخي بضووكي شوَين هةية لة بةنيتخيانةي دهؤك -1
 .ية نوَييانئومَييتةوارين لةماوةيةكي كورتيتا نةمَينَيت دواي تةواو بووني بينا

لةكؤتايييتا ئَيمةش ثَيشنيار دةكةين كة هةرضي زووة ثرؤذة ياسايةك ئامادة بكرَي لةاليةن وةزارةتةكاني 
ثةيوةنيتار بؤدةزطاي ضاكسازي حوكم دراوةكان و سةرثَي بوونيان بة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي و 

كردني بةرنامةي ضاكسازي و ثيادة كردني  هةموو مةرج و ياساكاي تَييتا رةضاو بكرَيت وةك ثةير ةو
ديراسات و توَيذينةوة لةسةر بارودؤخي دةرووني  كؤمةآليةتي و ضاكسازي تاوانباران و هةروةها ثةير ةوي 

, هتيت( ...رعاية الحقة)و( بةرداني مةرجيتار( )االفراج الشرطي)سيستةمي مؤَلةتي خَيااني سيستةمي 
وانباران و هةروةها هةوَل دان بؤ كةم كردنةوةي رَيذةي تاوان لة بةمةبةس  ضارةسةركردني كَيشةي تا

 .هةرَيمي كوردستان بةسوود وةرطرتن لةسةرجةم داهَينان و زانستة تةكنةلؤجيةكاني سةردةم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر تَيبينيةكي هةية با بمةرموَي, داوا لة كاك ساروق مجيل وةزيري داد دةكةين, زؤر سوثاس
 :وةزيري داد/بةر َيا ساروق مجيل

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, من يةك دوو موالحةزامت هةية, زؤر سوثاس بؤ ئةوةي كة بانطهَيش  ئةوكؤبوونةوةتان كردين

بةرَيطةي , ياخود حوكم دراون, موالحةزاتي ئَيمةش وةكو وةزارةتي داد لةسةر ئةو كةسانةن كةطرياون
برادةراني ليذنةكان , نةوةك ئةوانةي بة رَيطةي غري دانوني طرياون, ائييةوةدانوني لةاليةن دةزطاي دةز
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ئاماذةيان بةوة كرد كة ئةوانةي شةش مانط زياتر لةسةر بةنيتكردنيان تَيثةر يوة و تا ئَيستاش حوكم 
خؤي راستة ئةوانةي كة دةطريَين ضةنيتي زووتر , بةشَيوةيةكي غري دانونيان لةدةلةم داوة, نةدراون

ثَيويستة لةسةر مةحاكميش هةر بةو شَيوةية , تةبعةن ئةوةنيتة باشرتة, شةكانيان يةك ال بكرَيتةوةكَي
لةو حاَلةتانة حاكمي تةحقيق كة , بةآلم هةنيتَي حاآلت هةية دةبينني تةحقيق تةواو نابَيت, رةستار بكات

واتة مةحكةمةيةكي  ,مواسةدةتي مةحكةمةي جينايات وةردةطري, شةش مانط تةواو بوو لةسةر دةزيةكة
ياني حاكمي تةحقيق ناتوانَي لة شةش مانط زياتر هيض , سةروتر ئةوةي كة ثَيكهاتووة لة سَي حاكم

, بةآلم ئةطةر زاني دةزيةكةي كةمَيك ماويةتي و تةحقيقي تَييتا تةواو نةبووة, كةسَيك بةنيت بكات
ةية وةردةطرن وتةبعةن ئةوة سَي مواسةدةتي ئةو مةحكةم, دةزيةكةي رةواني مةحكةمةي جينايات دةكات

, حاكمن دادةنيشن و تةماشا دةكةن و بة ثَيي زرويف دةزيةكة ئةطةر ثَيويس  كرد ئةوة مواسةدةت دةكةن
نودتةيةكي تر بةنسبةت , وانيية شَيوةي دانوني وةرنةطرَيت, كةواتة مانةوةيان شَيوةي دانوني وةردةطرَيت

شتَيكي دانونيية , هةتا هةتايَي ياني موئةبةد شتَيكي دانوني نيية حوكمي, برادةران كة باسي ئةوةيان كرد
لة ( ويعادب)مةسةلةن دةَلَي , ضونكة بة دةليلي ئةوةي نةصي ثَي هاتووة لة دانون, حوكمي هةتا هةتايَي

بةآلم يةعين ئةوة نيية سجين موئةبةد هةتا , دةزاياي دةتل بةتايبةتي يان ئيعيتام يان سجين موئةبةد
ثَيم واية لة بيست ساَل , ثَيي دانوني سجونَير سجين موئةبةد بةنةخ, ئةو كابراية لة سجن ئةمَييَن هةتايَي

بةراس  , نودتةيةكي تر هةية, ئينجا بؤية ماناي ئةوة نيية سجين موئةبةد خياليف دانونة, زياتر نيية
تة لةالي وةزارةتي دادةوة ثَيويس, جارَي ئةطةر هةر ثرؤذةيةكي عةتف وةيا سووككردني حوكم كردن بَيت

ضونكة ئةو بارةكان , ضونكة وةزارةتي داد موختةصة بةشئوني دةزاوة, ضونكة بةراس  وةزارةتي داد, بَيت
بةَلَي ئةو حةدةي , مةدصةدم نيية كة ليذنةي دانوني ثةرلةمانيش ئةو حةدةي نيية, باشرت دةخوَينَيتةوة

لةسةر , ارةتي داددا ئةو ثرؤذةية ئةطةر بكرَيت تةرح بكرَيتبةآلم ئَيستا بة هاريكاري لةطةَل وةز, هةية
بةراس  عةسو هةر ئةوة نيية حوكم بطؤر درَيت و دةرارَيك دةربكةين و عةسو دةربضَيت و , مةسةلةي عةسو

من ثَيم واية ئَيمة وةكو وةزارةتي داد عةسوي عام بة خةردي , كؤمةَلَيك خةَلك لة سجنةكان بةرةَلآل بكرَين
ضونكة لةبةر ئةوةي ئةو , بةبايةخ كةمكردنةوة لة مةحاكم و لةدةزائي دادةنرَيت, دادةنَيني دانون

مةحكةمة كراوة وحوكم دراوة و حوكمةكةشي ئيكتسابي , كابرايةي كة دةطريَيت حةمتةن تاوانَيكي كردووة
ة تةصيتيق بةشي زؤري ئةو حوكمانةي كة زؤرن لةاليةن مةحكةمةي تةميياةو, دةرةجةي دةتعي كردووة

ياني دانون و , من بة خةردَيكي دانوني دةزامن, بؤية ثَيم واية مةسةلةي عةسو دةركردني طش , كراوة
ثاش , ضونكة يةكَيك حاكم حوكمي كردووة لة مةحكةمة حوكم دراوة, مةحاكم بايةخيان كةم دةبَيتةوة

وةكو , تي دةزائي نامَييَنماناي ديمةتي مةحكةمة و ديمة, سةترةيةك بضي حوكمي عةسوي بؤ دةربكةيت
لةاليةكي ترةوة زؤرجار بةعاة حاالت هةية دةبيين بة صوحلي , بةر َيا كاك كريم سنجاريش ئاماذةي ثَييتا

دةبَيت ئةو كابرايةي , كابرايةك دةتلي كردووة و ئةوانة صوحلي عةشائرييان كردووة, عةشائريي و ئةوانة
ماناي واية ئَيمة , كسةوة من ثَيم واية ئةوة شتَيكي خراثةبةعة, بةربيتةين لة بؤ ئةوةي نيااع نةمَييَن
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كة ئَيمة خؤمان ثَيمان واية وةكو , زياتر نةزعةي عةشائريي دةضةسثَينني لة موجتةمةعي خؤمان
, كوردةواري ثَيويستة بةرةو موجتةمةعي مةدةني هةنطاو بنَيني و بةرةو موجتةمةعي مةدةني بر ؤين

ةق دةكوذرَي زةنيب ضيية ماَل و منيتاَلي و ذن و منيتاَلي مومكينة عومريان كابرايةك لةو طؤر ةي بة ناح
خام وكةسي لةو طؤر ةي بضن لةر َيطةي , كةواتة ئةهليةتي دانونيان نيية, هَيشتا لة هةذدة ساَلي كةمرتة

نيية ئامؤزايةتي يان برايةتي صوحلَيك بكةن بةناوي ئةو عائيلةية كةضي رةزامةنيتي ئةو منيتاآلنةي تَييتا 
يةك شت هةية , بؤية ثَيم واية ئةوةش ثةسنيت نيية, و بضنة اليةكي ترةوة عةسويةكي تايبةتي بؤ دةربضَيت

بؤ منوونة بة , ئةطةر بكرَيت بة هةموو موناسةباتةكان تةخمياي عقوبةت بكرَيت, بةرةئيي من باشة
ساَلي جارَيك ئةطةر , بَيتيان بة موناسةبةيةكي طةورةي كوردةواري خؤمان دة, موناسةبةتي نةورؤزةوة

لةسةدان دة يان لةسةدا ثازدة يان لةسةدا بيست دةرارَيك دةربضَيت لةو بابةتانة ئةويش شتَيكي خراث 
بةنيسبةت مةوزوعَيكي تر مةوزوعي برادةران كة ثَيشنياريان كرد مةوزوعي بةنيتخيانةكان كة , نيية

, بةآلم ئيشَيكي باشة, ي داد ثةييتا دةبَيت زياترهةرضةنيتة مةشاكيل بؤ وةزارةت, بيترَيتة وةزارةتي داد
ئةوانة سةر , ضونكة لةبةشي زؤري دونيادا طرتووخانةكان ياني دائريةي ئيصالح نةوةكو مةودوف

نةختَيك لةرووي دانوني و لةرووي , ثَيم واية ئةطةر وةزارةتي داد سةرثةرشتيان بكات, بةوةزارةتي دادن
 .زؤر سوثاس, ةسةر دةكرَينعةدالةتةوة زياتر مةسةلةكان ضار

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري داد/بةر َيا ئازاد عااليتين مةالسنيتي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, كة هةموو ليذنةكان مانيتوو بوونة, بةحةديقةت زؤر حةز دةكةم زؤر سوثاسي ئةو برا بةر َياانة بكةم
, بةآلم هةنيتَيك موالحةزامت هةية, شكةش كردووةزؤر ئيقرتاحاتي رَيك وثَيكيان ثَي, ئيشي باشيان كردووة

بةنيسبةت ثَيشنياري كةناوي , هةنيتَيكيان براي بةر َيا كاك كريم و براي بةر َيا كاك ساروق تةوزحييان كرد
ياني بةراس  ئَيمة تةموبان ئةوةية هةروةكو , تةبعةن ئةوة مةوديمة, مةودوف و تسمريات بطؤر َيت

كة هةموو , ةيان نووسيتيان كة بةنيتخيانةيةكي زؤر مؤدَيرن و نوَي بكرَيتجةنابيشيان لة راثؤرتةك
ئةوة خؤي ئةصَلةن لةبؤ , شةروتي ئةوةي كاك كريم باسي كرد تَييتا متةوةسر بَيت لة بؤ مةحكومةكان

ئةطةر ئةو ناوةي بةر َيايان ثَيشنياريان , ياني بةو تةريقةية عيالج بكرَيت, تةوديميش دةست نادات
ئةي مةدوسةكان كَيوة بضن؟ من زؤربةي ئةوانةي كةباسي ناكةم ياني ثشتطريي راثؤرتةكةي , كردووة

ياني ئةطةر , تةبعةن دووثاتي دسةكاني بةر َيا كاك ساروق دةكةم, رةئيةكم هةية باسي ئةوان دةكةم, دةكةم
ماناي وانيية , تووةيةكَيك شةش مانط زياتر تَيثةر ي لةسةر مةودوسيةتي ضونكة لة زؤر راثؤرتةكان وا ها

مةسروزة حاكم , ئةوة ياسايي نيية, بةآلم ئةطةر ئياني مةحكةمةي جينايات وةرنةطريا بَيت, غري دانونيية
ئةطةر , صةالحيةتي لةشةش مانط زياتر نيية كةس تةوديف بكات, تةحقيق صةالحيةتي شةش مانطة
ثَيش تةواو بووني , وةربطرَيت دةبي ئيان لة مةحكةمةي جينايات, شةش مانط تةحقيق تةواو نةبوو

بؤ منوونة بةبَي رةزامةنيتي , ئةوا ئةو وةخ  ياسايي نيية, ئةطةر ئةو تةجاوزاتة كرابَيت, شةش مانطةكةي
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ئةو وةخ  ياسايي نيية مانةوةي ئةو , ساَلَيك بَيت, دة مانط بَيت, مةحكةمةي جينايات نؤ مانط بَيت
ياني , ي ئةو برا بةر َياانة سةرداني بةنيتخيانةكانيان كردووةتةبعةن بة حةديقةت وبةتةجروبة, مةودوسة

ئةويش بةراس  زؤر , يان مةحكومةكان, ئيعتيمادي ئةساسيان لةسةدا نةوةد لةسةر وتةي طرياوةكان بووة
بةحةديقةت , ياني خؤي ئيابارة دةخوَينَيتةوة, ياني هةر كةسة دةَلَي ئةوة وا و وا, مصيتاديةتي تَييتا نيية

لةاليةكي تر بةراس  ئةو برادةرة , ئةوة لةاليةك, زؤر جار ناوةر ؤكي ئيابارةي, ة دةرار دةداتئيابار
بةداخةوة نةضووينة , بةر َياانة لةسةر ئةو مانيتوو بوونةيان سةرداني هةموو جَيطةيةكيان كردووة

من , مةحةتةي هةروةكو كاك كريم باسي كرد ئَيمة دائريةي داواكاري طشتيمان هةية لةناو بةنيتخيانةي
زؤر , كاك ثشتيوان لةوَينيتةرة, جَيطري داواكاري طشتيية, كور َيكي زؤر نةشيتة, برادةرَيكم بانط كرد

طوتي ئةصَلةن , بانطم كرد ومت ئةتؤ لةوَي نةبووي وةكي ئةو برادةرانة هاتن, زيرةكة و زؤر بةدابليةتة
وتي رؤيشنت و , مطوت بةَلكو سةرم لَي دةندةتعةيةكيان هةية هةر دةضوومة ذوورَي و دةهامتة دةرَي دة

نازامن , ئينجا نازامن خةتاي موديري سجنةكة بووة ثَييان نةوتوة كة ئةو دائرية لةكوَي هةية, نةهاتنة الم
سةرموو ثشتيوان , ئةطةر لةجةولةكةي ئةو برادةرةيان لةطةَل خؤيان بردباية, خةلةلةكة لةكوَي هةبووة

موتابةعةي دةزيةي ئةوةت , ي كةدسان دةكات كاك ثشتيوان باانة رةئيي ضييةئةو راطرياوة, جوابي بيتةوة
, ئةو وةخ  زؤر سةهلرت بوو لةبؤ ئيشةكةي ئةوانيش كة ئيشةكة بةرَيك وثَيكي بكراباية, كردووة

, تةبيعي كاك عوني مامؤستا كاك شَيروان زؤر لةمَيذة ئةوانة موحامات دةكةن, دةكةن( افراج شرطي)باسي
زؤر باش دةزانن مةوزوعي ئيمراجي شةرتي تاوانبارةكة بةخؤي موتابةعة دةكات , يم و هةموويانكاك كر

ئَيمةش رؤتينية لةسةر هةر , ئيمكان نيية, ئةصَلةن بوويتة شتَيكي رؤتيين, كةييَن مودةكةي تةواو دةبَيت
تةبعةن , ت دةكةينهةموو دادطاييةكان لةسةر هةموو ئيمراج شةرتي مواسةدة, هةمووي مواسةدةت دةكةين

ئيمراج شةرتي , جةرائيم موخيلة بيشرةف ئةوانة ئيستسنا هةية, تةنها هةنيتَي ئيستيسنائات هةية
دةنا حاالتي تر هةر بؤ خؤي مةحكومةكان دةزانَيت ض رؤذَيك موستةحةدي ئيمراج , مشوليان ناكات

ش وةكو تةسهيلَيك تةدريبةن ئَيمة, يةكسةر داواكارييةكةي ثَيشكةشي داواكاري طش  دةكات, شةرتيية
حمةتة , داواكاري طش  داواكةي ثَيشكةش دةكات, ضونكة شتةكة بوويتة رؤتني, كةمسان رةت نةكردؤتةوة

ئينجا حمةتة هةر هةموو , تةدريري لةسةر دةنووسي دةَلَي رةوش  باش بوو ئةو سةترةيةي سجن بووة
من ئيستيغراب دةكةم بَلَيت ئيمراج شةرتي ياني , سجنةكاني تريش ياني بةنيسبةت دهؤك و ئةوانةش

لةوانةية هةنيتَي تاوانبار يان حوكم دراوةكان ئةواني كة مشوليان ناكات و بةر َيايانيان , مشلماني نةكردووة
ئَيستا لةالمة ودةتوامن هةمووي بنَيرم , من هةموويشم داوا كردووة, طوتوة ئَيمة ئيمراج شةرتيمان بؤ ناكةن

ةك لة بر طةكان هاتووة كة ئيشراف عةدليةو داواكاري طش  وةكو ثَيويست بةكاري لةي, بؤ خامةتتان
من كة هاتيمة ئةو , بةحةديقةت ئيشراف عةدلي ئَيمة نةدصمان هةية لة ئيشراف كردني, خؤيان هةَلناسنت

ةوة ئ, موشرف عةدليمان نيية, تةنها رةئيس ئيشراف عةدليمان هةية, وةزارةتة ئةوة ماوةي ثَينج مانطة
ئةويش لةوانةية سةبةبي كةمي , حةديقةتَيكة منيش دةَلَيم دةبَي ضةنيت موشرف عةدليةكي دامبةزرَينني
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, ئةواني تر دوو موشرف عةدليمان هةية, تةنها ئيشراف عةدلي بةخؤي ئيشةكان دةكات, حاكمةكان بَيت
واكاري طشتيش بة حةديقةت بةنيسبةت دا, بةآلم حةديان نيية تةستيشي دادطا و دةوائريي مودير عام بكةن

دائريةيةكي , مةسةلةن دائريةيةكمان هةية, داواكاري طش  موتابةعة دةكات, من لةطةَل ئةو راية نيم
لة حمةتة , نةدصيان تَييتا نيية, تايبةت ضونكة ذمارةيةكي زؤر داواكاري طش  ذمارةيةكي باشيان هةية

, و كاك كريم ئيشارةتي ثَيكرد كاك يوسف لةوَينيتةرَييةوةك, دائريةمان هةية دائريةي داواكاريي طش  دهؤك
ئةويش , ئةوان بةخؤيان تةدييمي ئةو برادةرةيان كردووة كة ثازدة رؤذ جارَيك دةضَيت لة بؤ نةوجةوانان

بةآلم بة هاوكاري لةطةَل , سةبةبةكةي نةبووني جَيطاية, سةبةبةكةي ئةوةية بةدائيمي لةوَي دةوام دةكات
بؤية ئةو دائريةي داواكاري , م بؤ كاروباري ناوخؤ ئةوان بةراس  تةسهيالتَيكي زؤريان كردوةزارةتي هةرَي

منيش بةراس  لةحاَلةتي ئاسايي , ضونكة جَي و بينايةكي رَيك وثَيكي هةية, طشتيمان هةية لة حمةتةي
ئةطةر بؤ , ت هةيةبةآلم هةنيتَي جار ئيستيسنائا, لةطةَل مةبيتةئي عةسو نيمة بةراس  بةشَيوةيةكي طش 

ثاش ديراسةتَيكي زؤر و يةك جار عةسو بيتراية ئينجا ثاشان , يةك جار ثرؤذةيةكي عةسو ئامادةكراباية
ضونكة كة تاوان , ضونكة دةبَي تاوانبار دانةنيشَي بة ئةمةلي عةسو, مةوزوعي عةسو نةبواية, بنرب  بكراباية

, س  ياني ئيعتيماد بكات لةسةر عةسو و لةسةر صوحلئةجنام دةدات بةتايبةتي لةكؤمةَلطاي ئَيمة و بةرا
ياني زؤربةي هةرة زؤريان , وةكو كاك ساروق سةرمووي ياني هةريةكَيك ثارةي هةبَيت دةتوانَي صوحل بكات

, بةآلم ئةوة نةبَيتة سةبةبَيك ضونكة تةنازول هةية دةبَي عةسو بكرَيت, بة ثارة مةوزوعةكة حةل دةبَيت
واباامن لة راثؤرتي خوشكان و ذنان و , جةرائيم ياني هةر موستةحةدي عةسو نييةبةتايبةتي هةنيتَي 

من دةزامن حةزانة لةبؤ ئةو , دةَلَين حةزانةيةكي بكةنةوة لةبؤ ئاسرةتان ئةوانةي بةنيت كراون, ئاسرةتان
ري كةسانةية كة يةكَيك موزةسة بَيت لة دائريةي منيتاَلةكةي خؤي بباتة حةزانة بة خؤي ئيشَيكي ت

حةزانة لة بؤ , بةخؤي لةوَيية دايكة, من تَي ناطةم حةزانة ضؤن دةكرَي ئةطةر لةناو سجن بَيت, هةبَيت
ئةوة , نةك لةطةَل ئةوانةي منيتاَليان نيية, بةآلم ئةطةر جيا بكرَينةوة ئةوانةي منيتاَليان هةية, ضيية

ةزامن هةردوو بةر َياان خؤيان د, ئةوةي كاك ساروق سةرمووي بةنيسبةت حوكمي موئةبةد, شتَيكي باشة
, بةآلم مةداي حةياتة, مةبةس  برادةراني ليذنةي ياسايي موئةبةد نيية, ئامادة كردووة وةآلم بيتةنةوة

, من تَي ناطةم كو ئةو حوكمةيان داوة, بةس مةداي حةيات تةعبريَيكي دانونية, مةبةستيان مةداي حةياتة
لة هةموو دانوني عقوبات مةداي حةياتي تَييتا , ةن جائيا نييةضونكة دانون, ياني عةجةبةن ش  وا هةية

, ئينجا حةز دةكةين مةعلومامتان بيتةنَي باانني ضيية ئةو مةداي حةياتة, تةنيا موئةبةدي تَييتاية, نيية
بةثَيي , تةبعةن ئةسةر رةجعي لة هيض لة دانونةكان هةبَيت, باسي ئةسةر رةجعي دةكةن لة جةرائيمةكان

ياني , بَيت( اصلح املتهم)تةنها ئةطةر لةبؤ , ض دانوني عقوبات نابَيت ئةسةر رةجعي هةبَيتدةستوور هي
باسي يةك حالةت دةكةن تةمةنام دةكرد ناوةكةيان لة راثؤرتةكة تةسبيت , ئةطةر لة صاحلي موتةهةم بَيت

ئةسةر رةجعي حوكم  ضونكة من دةناعةمت نيية كة ئةوة بة, هةتا بةدواداضوونَيكي بؤ بكةينةوة, بكردباية
 .زؤر سوثاس, درابَيت
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 :وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي/دادر ميتحمبةر َيا عيتنان 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو سةرنج و تَيبينيانةي ئةو ليذنانةي  ثةرلةمان كة ضوونةتة سجين ئةحيتاس و مةعسكةر سةالم و 
ئةوةنيتةي , لة ثَيويستيةكاني ناو سجن, بيناية هةنيتَيكيان دروست واية و كةم وكور ميان هةية لة, ئةوانة

ئةوةشي , موتةعليق بَيت بة وةزارةتي ئَيمةوة هةوَلمان داوة ضارةسةري بكةين ئةوةي بةخؤمان بكرَيت
من لة ثَيشةوة , داوامان لة ئةجنومةني وةزيراني بةر َيا كردبوو بؤ ضارةسةر كردني, بةخؤمان نةكرَيت

ثةرلةماني بةر َيا ئةو بر يارة جَيبةجَي : يةكةم, صالح و سجن لة كوردستانيتاحةز دةكةم ئَيمة مةسةلةي ئي
, دووةميشيان ضارةنووسي دائريةي ئيحصا دياريبكرَيت, دةرارَيك بؤ ئيصالح دةربضَيت لة كوردستانيتا, بكات

ة كة ئةو, هةنيتَيكي عاييتي وةزارةتي داخليةية, الي ئَيمة هةنيتَيكي عاييتي وةزارةتي كؤمةآليةتية
بؤ دانوني , ئَيمة الي خؤمان ثرؤذةيةكمان ناردووة بؤ ئةجنومةني وةزيران, ئيشكاليةتَيك دروست بووة

ئةطةر كةم , ئةطةر بةنياام دايبنَيني يان بينَيرين بؤ بةر َياتان بؤ تةصيتيق كردني, ئيصالحي كوردستان
بةنيسبةت سجين مةعسكةر سةالمةوة  ,وكور يشي بوو لَيرة بةر َياتان ئةتوانن ضاكي بكةن و سراوانرتي بكةن

بينايةي سجن خراث بَيت ئةوة , دةمةوَي هةنيتَيكيان راست بكةمةوة, بةر َياان هةنيتَي موالحةزةيان هةبوو
ئةو بيناية , ئةو بينايةي كة باسيان كرد, هيض مةرجَيكي ئةوةي تَييتانيية كة مةعسكةر كراوةتة سجن

بؤ ئةوةي هةر خَياانَيك كة دةضَيت , ايةكة ئةكرَيت بؤ مواجةهةئةوة بين, ئةوة بيناي سجن نيية, تازةية
بؤ مواجةهةي كةسوكارةكةي لةوَي شوَينَيكي هةبَي بتوانَي ئةو ماوةية بة ئيسراحةت لةطةَليان دابنيشَي 

دووةم لةوَي ئةوةي , واباامن شتَيكي تازةشة لة عَيراديتا رةنطة نةبَيت ئةوة تا ئَيستا, ئةو ضةنيت سةعاتةي
ةوة بة حوكمي ئةوةي دوو ئييتارة بووة لة ئييتارةي  0221مراجي شةرتي و ئيجازةي سجن لة ساَلي ئي

ئيمراج شةرتي بووة و دواي ئةوةش ئيجازةي سجنيش سَي مانط جارَيك بةثَيي , سلَيماني جَيبةجَي كراوة
ةنطة بةر َيايان خؤيان ر, تةبعةن مةكتةبيشي تَييتاية و دوتاخبانةي شةش ثؤلي, دانون ئيجازةكةيان دراوةتَي

واية , بةنيسبةت هؤَلةكانةوة وةكو باس كرا كة مةرجي صحي تَييتا نيية, ديتبيان لةحاَلةتي تةواو بوونيتاية
باسي , و هةر هؤَلَيك دوو ساحبةي تَييتاية, هةر هؤَلَيك دوو موبةرييتةي تَييتاية, بةآلم سَينك كةرةوةي تَييتاية

بةآلم بةو شَيوةية , رعايةي الحيقة لةوَي هةية لة سلَيماني, حيقة نييةئةوةيان كرد لة سلَيماني رعايةي ال
رةنطة لة حاَلةتَيكي وا بَيت يةك , لةوَي خؤ ئامادةكردنة بؤ رعايةي الحيقة, نيية كة رعايةي الحيقة بَيت

يان تةبعةن ئةوانةي كة رعايةي الحيقة مشول, دائريةيةكي طةورةي ثَيويست نيية, كةس يان دوو كةس بَيت
لةوَي باحيسة , بةآلم كة ضوونةوة ماَلةوة, باحيسَيكيان لةطةَليتاية, دةكات ئةوانة لةناو سجن ئازادن

مةسةلةن ئَيمة لة ثريزين لة سلَيمانيةوة دَين مانطَي , ئيجيتماعيةكان و رعايةي الحيقة دةست ثَي دةكات
ة بةغيتا يان لةشوَينَيكي تر دةرةباَلغ بةآلم رةنطة ل, جارَيك يان دوو جار دَينة الي كة لة سجن دةرضوون

ئَيمة , ثَيويس  بة رعايةكي الحيقةية و بينايةكي موختةصي بؤ دابنرَيت, بَيت و دووسةد كةسي تَييتا بَيت
خؤمشان لة وةزارةت بةرنامةيةكمان هةية بؤ ئةوةي ثَيييتا بضينةوة و باانني مةسةلةن ئَيستا لة هةولَير 
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هةشت , مةمجوعةيةك و حةوت, لة دهؤك هةمانة يةك كةسي تَييتاية, نيية هةمانة داخراوة يةك كةسيان
ئةمانةوَي ئةوةي ضاك بكةينةوة و داوامشان كردووة لة ئةجنومةني وةزيران بة كتابي , كةسي ثَيوة خةريكة

ئينجا نازامن مواسةدةمان بؤ , لة سلَيماني و هةم لةهةولَير بكرَيت, رةمسي دوو سجن دروست بكرَيت
ئَيمة رةئيةكةي خؤمان داوةتة ئةجنومةني وةزيران بؤ , ئةوةنيتةي ثَيويستة بة ئَيمة, ت يا نادةكرَي

ئَيمة باحسي ئيجتيماعيمان هةية رةنطة ذمارةكةي , بةنسبةت ئةوةي باحسي ئيجتيماعي, ضارةسةر كردني
, يسنت لة سجنثَيويست دةكات باحس موختةص بَيت لة مةسائيلي دةرووني و ئةوانةي كة ثَيو, كةم بَيت

ئةو بةرنامانةي , بةآلم ئَيمة خةلةلَيكمان هةية ئةكرَيت وةزارةتي خوَينيتي باآلشي لَي ئاطادار بكرَيتةوة
, زؤر موختةص نني, هةمانة لة جاميعة بةراس  باحيسةكامنان دةتوامن بَلَيم ئيشي باحيس دةكةن

وَي تةحةوةلي موجتةمةع لة ئَيستاوة بؤ حةدة وآلتي ئَيمة ئةطةر مبانة, بةرنامةي جاميعةمان باش نيية
لةبؤ ئةوةي , مةجالةكة سراوان بكرَيت, طرنطة لة جاميعةوة بةرنامةيةكي باش دابنرَيت, باشرتببةين

بؤ ئةوةي بتوانني ئَيمةش , دوتابي زياتر وةربطريَي و بةرنامةيةكي عليمي تازة لةطةَل سةردةميتا بطوجنَي
م حكومةت و بةر َيايشتان تةئكييت لةسةر ئةوة بكةنةوة جاميعة زياتر هيوادار, ئيستيمادةيان لَي بكةين

هةم بؤ ثَيشكةوتين كؤمةآليةتي و هةم بؤ , طرنطي بةو بوارة بيتات كة من بة بوارَيكي زؤر طرنطي دةزامن
بةنيسبةت سجين , خؤتان دةزانن واديعي كؤمةآليةتي ئَيمة ضؤنة, ضارةسةركردني طرستة كؤمةآليةتيةكان

, ئةو بينايةي خؤتان بينيتان ئةو بينايةية ئةوةنيتةي كرابَيت, ي ئاسرةتان ض دهؤك و ض هةولَيريشئةحيتاس
بةآلم , واباامن خؤيان بينيويانة تةدصريي تَييتا نةكراوة, ئةوةنيتةي ئةو بيناية تادةت و تواناي هةبَيت

شةيةكمان هةية لةطةَل ئَيمة كَي, ئةوةش سيعلةن ئةوة ثَيويس  بةوةية هةم ئاسرةتان جيا بكرَينةوة
ئةطةر باحيسَيكي ئيجتيماعي , هةنيتَيك هةية ئةوانة مةحكومن, ئاسرةتاني مةحكوم و ئةوانةي مةودوسن

يا مةسائيلي تر تَيكةَلي , يةكَيك مةودوسَيك مةسائيلي لةشمرؤشي هةبَيت, لةطةَليان مانطَيك خةريك بَيت
ئةوانة بةرةو خراثي , ةك بؤ ئَيمة دروست دةكاتةوةلةوَي ديسانةوة ئةو مةوزوعة كَيشةي, ئةوانة بَيت

بةتايبةتي لة دهؤك , هةم مةودوسةكان و هةم مةحكومةكان, زؤر طرنطة ئةوانة جيا بكرَينةوة, دةبات
ثَيويستيش دةكات ئَيستا لة دهؤك , هةنيتَي حاَلةمتان هةبوو ياني ئينسان نازانَي ض تةسسريَيكيان بؤ بكةيت

بةآلم تادةتي , موالحةزةيةك هةبوو كة ئاسرةتان و نةوجةوانان جيا بكرَينةوة, ةهةمان موشكيلةمان هةي
ئَيمة لة دهؤك بريَيكي ئريتيوازي , بؤ مةسائيلي تةنكةري ئاو وئةوانة كةباس كران, بينايةكة ئةوةنيتةية

ش نةك سجنةكة بؤخؤيان طةر ةكةكة, لةوَي لةكاتي خؤي بةر َيا ثارَياطار كردوويةتي بؤيان, هةية
ئينجا نازامن ئةطةر خةلةلَيكي هةبووبَيت مةسةلةي تةنكةري ئاو ئةوةمان ثَي عيالج , ئيستيمادة دةكات

, باسكرا و ثَيشنيارةكةمان ثَي طةيي, حاَلةتَيكيش هاتبوو سةيارة بؤ رعايةي الحيقةي سلَيماني, دةكرَيت
بةآلم من تةئكييتي , جَي بكرَينهةوَل دةدةين ئةواني تريش جَيبة, سيعلةن ئةوةمان بؤ جَيبةجَي كردن

كاك سارووق , دةكةمةوة طرنطة ئَيمة مةسةلةي ئيصالح ضارةنووسي دياري بكةين كةلةسةر ض وةزارةتَيكة
لة عَيراق كاتي خؤي لةدواي رووخاني رذَيمي صةدام , باسي ئةوةي كردووة لةسةر وةزارةتي عيتل بَيت باشة
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م دواي ماوةيةك ديراسةيان كردووة ئيصالحي ئاسرةتان و بةآل, دانوني برميةر خرا سةر وةزارةي عةدل
هةر وةزارةتَيك بَيت طرنطة كة بةرنامةي كاري خؤي دانا , ئةحيتاسيان خستةوة سةر وةزارةتي كؤمةآليةتي

جيهةتَيكي تر , وةزارةتي عةدل ئةو جيهةتةية كةعقوبةي دةدات, ئةطةر ضي واية, بؤ ئيش كردن
 .ثاسسو, سةرثةرشتيان بكات باشرتة

 :وةزيري مايف مرؤظ/ (شوان. د)يوسف حمميت عايا بةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةكو لة راثؤرتةكةي ليذنةي , ئةطةر ئيجازةم بيتةنَي منيش هةنيتَيك دسةم هةية لةسةر هةنيتَي شت
ئاور  لة  ياسايي هاتؤتةوة ليذنةي ياسايي لة الثةر ة ضوار لة ذمارةي حةوت كة دةَلَيت وةكو ثَيويست

ئَيمة هةموو دوو حةستة جارَيك سةرداني , ناوي وةزارةتي مايف مرؤظ هاتووة, طرتووخانةكان نادرَيتةوة
ئةو , هةموو مانطَيك جارَيك تةدريرَيكي تايبةتي لةسةر طرتووخانةكان دةردةكةين, سجنةكان دةكةين

, و وةزارةتةكان بآلودةكةينةوةتةدريرة بآلو دةكةينةوة بؤ ليذنةي مايف مرؤظي ثةرلةمان و بؤ هةمو
ئَيمة دواي دامةزرانيتني حكومةتي نوَي تةدريرةكان كة بؤ ئَيمة , هةروةكو لة تةدريرةكان هةموو هاتووة

ئَيمة خودي خؤشم سةرداني سجنةكامن كردووة لةسةر ئةجناميتاني ئةو سةردانانة ئةوةي لة , هاتووة
, لةسةر ئةوة ئَيمة ثَيشنيارمان كرد, ئةو ئةجنامانة ئَيمة طةيشتبووينة, تةدريرةكةدا هةمووي هاتووة

كؤبوونةوةيةكي خاص لةسةرثَيشنياري وةزارةتي مايف مرؤظ لةطةَل وةزارةتي داد و وةزارةتي ناوخؤ ئةجنام 
بؤ مونادةشةي ئةو مةسةالنةي كة لة هةموو تةدريرةكان هاتووة كة لةهةر ضوار تةدريرةكةي كة , درا

بؤ هةنيتَيك شت ليذنة دانراوة كة دادوةري طش  لة , مة طةيشتينة هةنيتَي ئةجنامئةوة بوو ئَي, هاتووة
ياني ئَيمة كارةكامنان , ئةوةي كة ئيشةكةي تاخري كراوة كة بةزووترين كات بكرَيت, سجنةكان دةوام بكات

بةآلم وةكو  ,بةآلم ئةوةي كة ثةيوةنيتييتار بَيت بة وةزارةتةكاني تر ئةجنام نةدرا بَيت, جَيبةجَي كردووة
ئةطةر ئيجازةمان بيتةن دوو موالحةزةم هةية , وةزارةتي مايف مرؤظ ئَيمة كارةكاني خؤمان ئةجنام داوة

يةك لةوانة سةبارةت بة زؤربةي موشكيلةكان كة لة , لةسةر هةنيتَي شت كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة
بكرَيت كة هةروةكو لة دهؤك  حةل دةكرَين بةوةي  كةوا سجين مؤدَيرن دروست, بةنيتخيانةكانيتا هةنة

زؤربةي موشكيلةكان كة هاتووة بةوة حةل , لةهةولَير و لة سلَيمانيش دروست بكرَيت, دروست دةكرَيت
ئَيمة وةكو , موالحةزةي دووةميشم ئةوةية كة مةسةلةي ليذنةي لَيبوردن, ئةوة يةك لة شتةكانة, دةكرَيت

ليذنةي , ئَيمة وآلتَيكي كراوةين ئَيستا لةسةر دونيا, ةذينلة دونياي مايف مرؤظيتا د, وةزارةتي مايف مرؤظ
شرووتي خؤي هةية , بةآلم بة تةنسيقي كامل لةطةَل وةزارةتي داد, لَيبوردن دةبَيت هةبَيت ثَيمان ضاكة

, بؤ منوونة هةر كةسَيك كة دةطريَيت و حوكم دةدرَيت ئةوة نيية دواي ضةنيت مانطَيك بةردرَيت, ئةوة
دةبَيت , دةبَيت سجن تةدريري لةسةر بيتات, كةمةوة سةدا ثةجنا حوكمةكةي ئةجنام بيترَيت دةبَيت بةالني

نا دواي , ئينجا بةردرَيت, ئةو شروتانة دةبَي دابنرَيت, شروتي بؤ دابنرَيت, حاكم تةدريري لةسةر بيتات
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ليذنةية هةبَيت و  ئينجا ئةوة ئَيمة ثَيمان باشة ئةو, ضةنيت مانطَيك ئةطةر يةكَيك حوكم درا و بةرببَيت
 .زؤر سوثاس, ضونكة ئَيمة لة دونياي مايف مرؤظيتا دةذين, ئينجا ديراسة بكرَيت

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ذنان و ئاسرةتان/ جنان داسم. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ماناي , نان و ئاسرةتانبةراس  من لَيرة دةمةوَي ئاماذة بيتةم كة من وةكو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ذ
بةآلم لَيرة , وةزيري مةعين خؤي هةية, ئةو مةشاكيالنةي كة باس كران, وةزارةتةكةم بةبَي حةق بَيت

ئةمةوَي ئيشارةت بكةم جطة لةوة ئَيمة بةرنامةجَيكمان دار شتووة بؤ سةرؤكايةتي بةر َيا سةرؤكايةتي 
ليذنةيةكي ترمان داناوة لةسةر , ي موتابةعةلةزمين ئةوةش دانراوة لة ليذنة, ئةجنومةني وةزيران

بةس لَيرة من دةمةوَي ئاماذة بةوة بيتةم كة لةدواي سةير , ضونكة بةراس  دووش  طرنطة, كؤمةآليةتي
بةراس  خؤي هةنيتَي كَيشة هةية , كردني ئةو راثؤرتة لةسةر داكؤكي كردن لة مايف ذنان و ئاسرةتان

 .سوثاس, ة ثةيوةنيتارةكان حةل بكرَيت و ضارةسةر بكرَيتئةتوانني بة تةنسيق لةطةَل وةزير
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ماوةيةكي زؤر كورت يةك جار تَيبينيةكاني خؤيان , ئَيستا رَيطة بة ليذنةكان دةدةين, زؤر سوثاس
وني كاك ع, دواتر دةرطاي مونادةشة دةكةينةوة, لةسةر ئةو رةئيي و بؤضوونانةي برا وةزيرةكان بيتةن

 .سةرموو
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةثاش سقوتي نياامي , لةدانوني عقوباتي عَيرادي عقوبةي نيية, سةبارةت بة عقوبةي مةداي حةيات

ئةو حاَلةتانةش , عقوبةي مةداي حةياتي تةسبيت كرد 0223برميةر دةرارَيكي دةرهَينا ساَلي , عَيرادي
حالةت هةية ئةو  18,  تةنيا لة سلَيماني هةية, تةكةمان هاتووة لة هةولَير و دهؤك نييةكةلةراثؤر

لة مةحكةمةي تةميياي سلَيماني توانيمان ئةو كَيشانةي كة , سةترةيةي كة  من حاكمي تةمييا بووم
ئيعيتامي واتة يان مةحكةمة دووبارة حوكمي , نةداي بكةين و دووبارة ئيعادة بكرَيتةوة, بؤمان هاتبوو

دانوني عقوبات موعالةجة  82كة لةماددة , لةسةر بيتات يان حوكمي موئةبةد بةثَيي دانوني عَيرادي
ئةوة تةوزحيَيك بوو بةرامبةر بةوةي مةداي , نابَيت عقوبةي موئةبةد لةبيست ساَل زياتر بَيت, كراوة

كاروباري داد كةوا داواي كرد  هةروةها وةزيري هةرَيم بؤ, حةيات كةجةنابي وةزيري داد ئيشارةتي ثَييتا
سةبارةت بة عةسوي عام كة بةر َيايان لةطةَل ئةو مةنهةجة نيية كة ثةرلةماني , تةوزحيي لةسةر بيترَيت

ثةرلةماني كوردستان وةخ  خؤي , باشة ئةطةر ئَيمة لةطةَل ئةو مةنهةجة نيية, كوردستان عةسو دةربَييَن
تةخويلي رةئيسي وزةراي ئيقليمي كوردستاني كردووة  6/1/0220لة  1بة ذمارة , دةرارَيكي دةرهَيناوة

خيول رئيس )دواي ماددةيةكي تري دةَلَيت ( صالحية اصدار قرار عفو خاص عن احملكومني يف االقليم)
جملس الوزراء االقليم كوردستان العراق صالحية اصدار قرار بايقاف التعقيدات القانونية وغلق االوراق 
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باشة ئةو دةرارة الياال ئيشي ( تهمني يف مراحل التحقيق واحملاكمة و اخالء سبيلهمالتحقيقية حبق امل
مةسروزة , زؤر حاالت هةية كة داواكارميان لة بؤ هاتووة زؤر كةس بةرةَلآل بووة بةو دةرارة, ثَييتةكرَيت

ن حةدي خؤ ثةرلةما, دووةمني هةتا ئةو حةدةي دةدةمة جملس وزةرا, يةكةم ئةو دةرارة ئيلغا بَيت
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي لة مانطي حةست ثرؤذةي ياسايي عةسو , خؤيةتي دانونَيكي عةسو عام دةربكات

يةكةم تةخمياي مودةي عقوبة لةسةدا سي , دوو حاالتي تةسبيت كراوة, عامةكمان تةديتميي ثةرلةمان كرد
اي ئيعمامان كردووة لة هةنيتَيك هةروةها داو, كة وةكو كاك سارووق ئاماذةي ثَيكرد ئةوةمان داوا كردووة

ئةوانة , جةرائيم و تةنها ئةو جةرائيمانةمان دياري كردووة كة ئةو جةرميانةن كة لة ثرؤذةكةدا هاتوون
واتة ثرؤذةكة هةتا ئَيستا لةبةردةم سةرؤكايةتي ثةرلةمانة و , مةمشول نابن بة عةسو كردني عام

دةمةوَي ئيشارةت بة , رؤذانة لةبةرنامةي كاردا دابنرَيتئومَييتةوارين لةو , لةبةرنامةي كار دانةنراوة
نودتةيةك بيتةم ئَيمة نيازمان وابوو و ئومَييتةواربووم ثَيش جةذن ثةرلةمان مونادةشةي ئةو مةوزوعة 

بةآلم لة وةسائيلي راطةيانيتن طوَيمان لَي بوو كة سةرؤكايةتي هةرَيم دةرارَيكي , بر ياري لةسةر بيتات, بكات
كةس هةتا ئَيستا ثةرلةمان و ئَيمة نازانني كَي مةمشولة و ض  101بة عةسويةكي خاص لة  دةرهَيناوة

لةطةَل ئةوةشيتا كة , ماددةيةكة و ثَيمان خؤش بوو ئةوة بةرَيطاي ثةرلةمان بواية وثةرلةمان ئاطاي لَي بواية
علوم بَيت عةسوةكان بةآلم مة, سةرؤكايةتي هةرَيم صةالحيةتي هةية بةثَيي دانون عةسو خاص دةربَييَن

بةآلم , بةنيسبةت رةئيةكاني بةر َيا كاك كريم سنجاري تةوزحيي دا, كَيية و ماددةكان ضيية و ض نني
ئايا ئيجازة ئَيستا لة هةولَير كاري , بةآلم تةحيتييتي نةكرد, بةنيسبةت ئيمراجي شةرتي و ئيجازة

هةر , ني موئةسةسةي ئيصالحي ئيجتماعيضونكة بةثَيي دانو, ئيجازةي مةنالي مةحكومةكان, ثَييتةكرَيت
بةآلم تةوزحيي نةكرد عةجةبا ئةو , مةحكومَيك بؤي هةية سَي مانط جارَيك ثَينج رؤذ ئيجازة وةربطرَي

ئَيمة مةبةستمان ئةوة , بةنسبةت سةدمي زةمةني كة برادةران ئيشارةتيان ثَييتا, ئيجازة دراوة يان نةدراوة
ي داد و وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري داد ئيشارةتيان ثَييتا كة بَلَيني ئةوة نيية كة بةر َياان هةردوو وةزير

تةحيتييتي كردووة راستة ئةوان تةوزحييان كرد كة هةر كَيشةيةك  121ماددة , موخالةسةيةكي دانونية
ئةطةر شةش مانط بةسةري تَيثةر ي ئيحالةي رئاسةتي مةحكةمةي جيناياتي موختةص دةكرَيت لة 

, تةبيعي مةحكةمةكةش لة سَي ئةنيتام ثَيك هاتووة, ر ياري تةميتييت كردنةوةي بيتةنكة ب, مةنتيقة
ئةوانة ثاش لَيكؤَلينةوة و تةدييم كردني لة دةزيةكة بر ياري ئةوة دةدرَيت ئةطةر , لةسةرؤك و دوو ئةنيتام

, ك بَيتتةميتييت دةكرَيت لةبةر هةر زروسَي, زانيان دةزيةكة ثَيويس  هةية تةميتييتي مةوديف بكرَيت
لة راثؤرتةكان هاتووة تةبيعي كةوا دةزاكان ئةو كةسانةي كةوا لة , كَيشةكانيش زؤرن تةبيعي

, موتابةعة نيية لةمةوزوعيتا, ئيهمال هةية, بةنيتخيانةكامنان ديت زؤريان طلةييان هةبوو دةَلَين مودةصرين
دا 121بةثَيي دانوني , ني نيية سعلةنسعلةن موخالةسةي دانو, و ئيلال ئَيمة ناَلَيني موخالةسةيةكي دانونية

لةض حالةتَيك تةميتييت دةكرَيت مةودوف , لة ئوصولي موحاكةماتي جةزائي سةدةرة ج تةوزحيي كردووة
, بةنسبةت برادةران كة طوتيان حالةتَيكمان بؤ نيشان بكةن بة ئةسةري رةجعي, لةشةش مانط زياتر
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داواكة خؤي تةديتميي كردووة لةرَيطةي ئةنيتاماني ليذنةي  (امري عات عبيتاه)تةَلةمبان بؤ هاتووة بةناوي 
, دةَلَي من حوكم كرامة بة دانوني ئةسةري رةجعي, ياسايي كة ضووينة سةرداني بةنيتخيانةيان كردووة

دةَلَي لة مةحكةمةي جينايات دووجار حوكم , بؤية ئيشارةمتان ثَييتا, بةراس  ئَيمة نةطةيشتينة نةتيجة
ارييةكي زؤريش هاتووة هةنيتَيك دةَلَين ئَيمة زؤر كةس طرياينة لة دةزيةكي موعةيةن دوايي داواك, بووة

عةدالةت وا ئيجاب , ئَيمة ماوين, بةآلم دوو كةس بةربوون بة دةرارَيكي عةسو خاص, دوو سَي موتةهةمني
رة يان ئةوانيش دووبا, دةكات ئةطةر وابَيت ئَيمةش موستةحةدني بة بةربوون نةك ئةوان بةتةنيا

تةبعةن ئيشارةتيان داوة بؤ هةر , ناويشيان داوة يةك لةوانة, بطريَينةوة وبةردةوام بن لة حةبس كردنيان
بة , كةس بة دةراري عةسو خاص دةرضوونة 62دةَلَين , سَي سجنةكاني هةولَير و سلَيماني و دهؤك

ة ناوةكانيشتان بؤ ئةطةر ثَيتان خؤش, ئةوة ناوةكانيشمان لةالية, جةرائيمي ماددةي موخةدةرات
حاَلةتَيكي ديكةمان لةثَيشة داواكاري تةديتيم , طرنطة هةر  جيهةتَيك ثةيوةنيتي ثَيوة هةبَيت, دةخوَينمةوة

ثَيمان , رةوانةي ئاسايشي ئاكرَييان كردووة, تةعقيبمان كردووة, كراوة دةَلَي ئَيمة كةس وكارمان طرياوة
تةَلةبَيك تةحيتييت بةر َيا سةرؤكي ثةرلةمان  0/6لة , ةناوي ئةوانيشمان الي, خؤشة ئةوةش وازح بَيت

كور ةكةم  0/6/0220م لة (هماة ابراهيم امساعيل)دةَلَي من باوكي , ئيحالةي ليذنةي ياسايي كردووة
هةتا ئَيستا هيض دةراري حاكمي لةسةر , ر ةوانةي ئاكرَي كراوة, طرياوة هةتا ئَيستا تةعقيبمان كردووة

سةبارةت بة , دةبَيت لَيكؤَلينةوة لةو مةوزوعةدا بكرَيت, دسةي ئَيمة نيية, ي ئةوةئةوة دسة, دةرنةضووة
راستة هةية كاك ثشتيوان , دسةي كاك ئازاد عااليتين دةَلَي سةرمانطةي داواكاري طشتيمان لة بةنيتخيانةهةية

ةن زؤر تةدريري سعل, ئَيمة موالحةزةمان كردووة زؤر بةضاالكانة ئيش دةكات, لةوَي نائييب مودةعي عامة
, يةك لةوانة رةئاسةي ئييتعاي عام, بةآلم جيهاتي طةورةتر لةوي بةتيان ثَي نةكردووة, تةديتيم كردووة

كة ئةو , سةدمة زةمةنيةكان مةسروزة ئيشراف عةدلي موتابةعةي بكات, لةوانة هةية ئيشراف عةدلي
جطة لةو , ةورَيكي سليب هةبووةتةدرير دةنووسي دةَلَي حاالتي وامان هةية هةيئةي ئيشراف عةدلي د

يةك لةوانة , ئاخريةي ليذنةيةك ثَيك هاتووة بةسةرؤكايةتي كاك صوحبي هةرزاني لةطةَل دوو ئةنيتامي تر
ئةوانة ضووينة خؤيان تةدريرَيكيان نووسيوة و تةحيتييتي حاالتيان , كاك ثشتيوان خؤي بوو وةك ئةنيتام

بةنيسبةت سةدمي زةمةني موتابةعةي , دلي كردووةكردووة كة موخالةسةي تةعليماتي وةزارةتي عة
دوو حاَلةت لة راثؤرتَيكي , ثَيمان خؤشة كة جةنابي وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ لَيرةية, دةعواكان

لة ( اسعيت حمميت)دةَلَي ئةوة دوو كةس هةية يةكيان بةناوي , داواكاري طش  سجين حمةتةي هاتووة
 21/8/0223لة ( عبيتالربن ابيت مجعة)دووةميان , تا بة دةراري حجاطرياوة هةتا ئَيس 11/1/0226

ئةوة لةراثؤرتي بةر َيا جَيطري داواكاري طش  ثشتيوان هاشم , طرياوة بة سةرماني بةر َيا وةزيري ناوخؤ
 .زؤر سوثاس, ثَيمان خؤشة وةزير تةوزيح بيتات سةبارةت بةو نوداتانة, هاتووة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يان بةثَيي دانوني , بةنيسبةت عةسوي خاصةوة, بةآلم ثَيش ئةوةي كاك حمميت دسة بكات, ؤر سوثاسز

بةآلم ئةوةي من باامن حةز دةكةم , دةسةآلتي سةرؤكي هةرَيمة كة عةسوي خاص بيتات, سةرؤكايةتي هةرَيم
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ةو عةسوةي كة دةرضوو بوو ئةوةنيتةي من باامن ئ, برا وةزيرةكان ئةطةر مةعلوماتَيكيان هةبَيت ثَيمان بَلَين
لةبةر ئةوة ثَيم واية هةَلةية ناوَيك , ياني مةحكوم نني, ئةوانة حوكم نةدرا بوون, ئةو سةدو دسور كةسة
ئينجا نازامن , ئةوة بة بر يارَيك مةلةسةكةي دادةخرَيت و ئيتالق سةراح دةكرَيت, بوترَيت عةسوي خاص

, بةَلكو مةودوسينن, ة ئةوةنيتةي من باامن مةحكومني ننيكةسة كة عةسويان بؤ دةرضوو 101حاَلةتي ئةو 
, مةودوسينيش دةبواية دةرارةكة بةشَيوةيةك بَيت كة غةلقي مةلةسيان بكرَيت و ئيتالق سةراحيان بكرَيت

, ئةطةر نا عةسوي خاص لة دةسةآلتي سةرؤكي هةرَيمة, ئةطةر مةعلوماتتان هةية دواتر ثَييتا بضينةوة
كاك , بةآلم لة دانونةكة دةسةآلت دراوةتة سةرؤك هةرَيم, ثَيشرت باش ديراسةت بكرَيتتةبعةن باشرت واية 

 .حمميت سةرموو
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ياني هَيشتنةوة مةسةلةن يةكَيك ئةطريَي لة شةش مانط , منيش تَيبينيةكامن وةكو هي كاك عوني واية

هةر بةوة باشة , ئينجا ئةطةر يةكَيك بةساَل كَيشةكةي يةك ال نةبَيتةوة, وو ساَلئةطةر ئةبَيت بةساَل و بةد
, ئةطةر حاكم موتابةعةي شت بكات, جطة لةوة لةناو ئةم كةسانة بة ثَينج دةدة بةردةبَيت, بيسووتَيين

ارة كة يا ئةو جارة يةكةم ج, ضؤن يةكَي دوو ساَل تةوديمة بة ثَينج دةدة مةسةلةكةي كؤتايي ثَي دَيت
دوو ساَل بة ثَينج دةدة ضؤن , ئيشةكة تةواو بوو, دةيبةنة بةردةم دادطا و بة ثَينج دةدة دةَلَين تةواو بوو

لةبةر ئةوة تكا دةكةم لةوة ثياضوونةوة ثَييتا بكةنةوة لةسةر ئةو دادوةرانةي كة لةو , كؤتايي ثَي دَيت
ثاسي سةرؤكي هةرَيم دةكةم كة لةثَيش دووةم عةسووي عام من لَيرةوة زؤر سو. مةجالة ئيش دةكةن

ئَيوة تةنها بةر َياةكانتان وةزيري داد باستان لة , جةذني رةمةزان ئةو عةسووي دا كؤمةَلَيك خةَلك بةربوون
خةَلكي ديكة دةطريَي لةر َيي ئةجهياةي , خةَلكَيك كة لةسةر جينايات دةطريَي, مةسةلة جينايةتةكان كرد

ذمارةيةكي تريش , مانة كؤمةَلَيك خةَلك و ذمارةيةكمان الية تا ئَيستا ديارننيمةسةلةن ئَيمة لةال, ئةمين
ذمارةيةك الي , كةسة( 01)ئةوةي الي ئَيمةية ذمارةكة زؤر نيية نايكةي , بآلوبؤتةوة ذمارةيةكي زؤرة

 حوكمةكةي تةواو كردووة ساَلي, بة مةحكةمةيةك كةلةئاسايش بؤيان كراوة, ئَيمة هةية حوكم دراون
 .........كؤمةَلَي خةَلكي ترمان الية , دوو ساَلي بةسةرداضووة هَيشتا بةرنةبووة, بةسةردا ضووة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئةو , ئينجا عةرزت بكةم, ئَيمة مونادةشةكةمان لةسةر راثؤرتةكانة, ئةطةر ئيجازة بيتةي كاك حمميت

ئةطةر نةتيتاوة ناتوانن جواب , ثَيشرت ئةوة داواي وةآلم بكة ئةطةر داوتة, ناوانةت ثَيشرت داوةتة وةزيرةكان
, ضونكة ئةوة سةرةتاية, ئينجا ئةوة عةسوم دةكةي ئَيمة ئيتيمادمان واية جةلسةيةكي تر بكةين, بيتةنةوة

, هةنيتَيك بةنيت كراو هةنة كة داواكارييان هةية لةالي ئَيمة, جةلسةيةكي تر بكةين هةم ئاسايشمان هةية
ضونكة ئَيستا ئَيمة ئةو ناوانةي كة دةخيوَيننةوة , بَي بةنامة بؤيان بنووسني و خؤيان حازر بكةنثَيشرت دة

جا لةبةر ئةوة بؤ جةلسةيةكي تر , دةيانتواني جوابيان هةبَيت يةكة يةكة, دةبواية ثَيشرت بةوان دراباية
يتارةكان داوا بكةن خؤيان حازر ئةو ناوانة بنَيرين بؤ سةرؤكايةتي حكومةت و ئةوانيش لة وةزارةتة ثةيوةن

, من داوا دةكةم ئةو دانيشتنةمان مةحصور بَيت لةسةر راثؤرتةكان كةلةسةر ئةو بةنيتخيانانةن, بكةن
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هةدةسمان لةو دانيشتنة , هةموومان هةمانة, ئَيوةش هةتانة, منيش هةمة, سةرنج و تَيبيين بةَلَي هةية
ببَيتة زينيتانَيك وةكو هةموو كؤمةَلطايةكي مةدةني هةموو بؤ ئةوةي زينيتان لة كوردستانيتا , سةرةتايةكة

تةوديف لة , زينيتانييةكان بةياسايي بطريَين, بةثَيي ياسا بَيت وةزعي زينيتان, وآلتَيكي ثَيشكةوتنخواز
ناكرَيت زينيتانَيك لة ذَير , دةبَي مةحكةمة بكرَيت و تاخري نةبَيت, مودةي خؤي تَيثةر بوو نابَي مبَينَيتةوة

مةرحةلةي , بةآلم ئةوانة هةمووي بة مةراحل دةكرَيت, رايف ثةرلةمانة دوور بَيت ياخود مةخمي بَيتئيش
بؤية حةز , يةكةم ئَيمة كة لَيرةدا حةدمان لَيرة هةية ئةو راثؤرتانة كة دراوةتة حكومةت مونادةشة بكةين

 .سةرموو, ةواو بكةسةرموو كاك حمميت تَيبينيةكانت ت, زؤر سوثاس, دةكةم لةو ئيتارة دةرنةضن
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة , بةآلم من تايبةت بة مايف مرؤظ دةَلَيم, راستة, مةسةلةي ئةو راثؤرتانة زياتر لةسةر زاري طرياوةكانة

دطايي بكرَيم با دا, دةَلَي مببةن بؤدادطا, مةسةلةن كابرا باسي ئةوة دةكات, تةنها شتة عامةكامنان باس كرد
ئَيمة , نة ئةوة بَلَيي مةسةلةن ئةوة لةوانةية بَلَي من تاوانةكةم وانيية, بؤ ئةوةي وةزعم رؤشن بَيتةوة

ياني , تةنها ئةو كابراية دةَلَي من حةزم لَيية مببةن بؤ دادطا نةجامت بَيت, بامسان لةو شتانة نةكردووة
ينجا داواكاري طش  واباامن ئَيمة هةموومان طلةييمان ئ, باسةكان ش  عاممان لةسةر ئةو بابةتانة وتوة

ياني تةسعيل كردني لةمةوال واباامن شتَيكي زؤر دروستة و , ئةوةش ئيشارةتتان ثَيكرد, هةبوو بةراس 
من بةعاَي , (اسراجي شةرتي)طرستَيكي تر لةبارةي ئةو خةَلكانةي كة ئةنَيرنةوة , لةجَيطةي خؤي بَيت

ئةطةر لة زينيتانةكانيتا جَيطةيةك , ياني ئةطةر بكرَي, كةسةرداني سلَيمانيان كردبووحاآلت ئةو كةسانةي 
يان ئةطةر بضَيت لةوانةية دووضاري , ناتوانَي بضَيتة دةرةوة, ضونكة بةعاة خةَلك هةية, ضاك بكرَيت

ي كاروباري ياني ئَيوة بةتايبةتي وةزارةت, ئةطةر مومكني ئةبَيت, كوشنت و تؤَلة سةنيتنةوةو شتَيك بَيت
واباامن طرست و كَيشةيةكي زؤر ناخؤشة , كؤمةآليةتي لة سجنةكانيتا جَيطةيةك بؤ ئةمانة تةرتيب بكةن

لةدةرةوة هةم لة خَياانةكة , ياني باس لة ترسناكي ئةم حاَلةتة دةكات, ئَيمة كؤمةَلَيك شتمان لةالية
تَيكي زؤر دورسيش نيية ئةطةر ئةتوانن ياني ئةطةر واباامن ش, دةدةومَي و هةم لة كور ةكةشي دةدةومَي

 .زؤر سوثاس, ئةوة ضارةسةر بكةن
 :بةر َيا كوَيستان حمميت عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بةو ذنانةي كةوا منيتاَليان لةطةَليانيتاية لة , لةسةر موالحةزةكةي وةزيري هةرَيم بؤ وةزارةتي داد

, هةموومان ئةزانني سجن ئيصالحيةية, ؤكي ثةرلةمان ئيشارةتي ثَييتاديارة هةروةكو بةر َيا سةر, سجنةكان
ئينجا كة تائَيستا طرتووخانةكاني ئَيمة , هةر بؤيةشة طرتووخانةكامنان ناوي ضاكسازي كؤمةآليةتية
, حةق نيية تةحتيمي منيتاَلةكانيان بكةن, نةيانتوانيوة ضاكسازي لة ئاكارو رةوش  ئةو زينيتانيانة بكات

ةروةك ضؤن لة راثؤرتةكةي ليذنةي مايف مرؤظ هاتووة كة رَيطة ضارةيةكي طوجناو بؤ ئةو منيتاآلنة ئَيمة ه
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, بيتؤزرَيتةوة كة حةق بوو و ثَيويست بوو تا ئَيستا وةزارةتي ثةيوةنيتييتار ئةو كَيشةيةي ضارةسةر بكرداية
يتاآلنة بكرَيت كة جارَيكي تر بةناوي ليذنةكةمانةوة داوا دةكةين كة ضارةسةري كَيشةي ئةو من

بةجيا كردنةوةيان يان بةدروست كردني , ئينجا ضؤن ضارةسةري دةكةن, لةزينيتانةكانيتا لةطةَل دايكيانن
 .سوثاس, دايةنطا بةهةر شَيوةيةك طرنط ئةوةية ضارةسةري بكرَيت

 :بابان حمميت ابيت فؤاد. د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةراس  زؤربةي وةزيرة بةر َياةكان جوابي زؤربةيةك لة , مانةوةلةبارةي ثَيشنيارةكاني ليذنةكة
بةآلم تةنها دوو خاَلمان هةية حةز دةكةين تةئكييتي لَي , سوثاسيان دةكةين, ثَيشنيارةكاني ئَيمةيان داوة

, يةكةم تا ئةو كاتةي كة طرتووخانةي رَيك وثَيك لة سلَيماني و لةهةولَير دروست دةكرَيت, بكةين
ئةو دكتؤرانةي كة لةوَي ئيش , ار دةكةين كة بنكةي تةنيتروس  طوجناويان بؤ دروست بكرَيتواثَيشني

بة ثَيي طرَيبةست دامبةزرَين لةوَي تا ئاشنايةتيان لةطةَل نةخؤشي ناو , دةكةن بة دةوري نةبن
س  دكتؤريان ئةوة باشرتة بةراس  هةر رؤذَيك داوا بكرَيت لة سةرمانطةي تةنيترو, طرتووخانةكانيتا هةبَيت

لةبةر ئةوة , يان وةكو خةسارةتيان هةية, لةو دكتؤرانة يان رَيك دةكةون يان وةختيان نيية, بؤ بنَيرن
 .زؤر سوثاس, شتَيكي زؤر باشرتة ئةطةر ئةو دوو كارة بكرَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لَيثرسراوي , َيستان خان بووثَيشرتيش كو, زؤر سوثاس كاك دكتؤر سوئاد مةسئولي ليذنةي تةنيتروس  بوو

بؤية دةيَلَيم لةبةر ئةوةي كاك سرسةت ثَيي ومت ئةطةر ناويان نةخوَينيترايةوة لة , ليذنةي ئاسرةتان بوو
, كةسن 12ئَيستا ذمارةيةكي كةم لة ئةنيتامان لة حيتودي , لة مةحاةرةكان نانووسرَيت, ثرؤتؤكؤلةكان

لةبةر ئةوةي ناكرَيت دةرطا بكةمةوة بؤ , بيتةم كَي دسة دةكاتبةآلم دةمةوَي من ئيجازة بةخؤم بيتةم دةرار 
 .سةرموو كاك كريم, ناوةكان دةنووسم, هةموو كةسَيك رةضاوي هةنيتَيك شت دةكةين

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/بةر َيا كريم سنجاري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .يان ثاشان, آلميان بيتةينةوةئايا بؤمان هةية وة, برادةران هةنيتَي سوئاليان كرد
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, دةتوانرَي هةر ثرسيارَيك وةزير موباشةرةتةن ثاشي جواب بيتاتةوة, ئةطةر ئَيستا جوابيان بيتةيةوة
 .سةرموو ئَيستاكة جواب بيتةوة, دوايي جوابيان بيتاتةوة, دةشتواني كؤي بكاتةوة

 :روباري ناوخؤوةزيري هةرَيم بؤ كا/بةر َيا كريم سنجاري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

مامؤستا , يةكَيكيان كة ئيجازة لة سجن لة هةولَير نيية, برادةراني ليذنةي ياسايي دوو سَي ثرسياريان كرد
, بةشي دووةم تةبيعي سجن ئةساسةن ئيصالحة, حمميت خوا خَيري بنووسَي بةشَيك لة وةآلمةكةي دايةوة
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بؤية تؤ ئَيستا , ئةو موجرميةي كة لةسجنيتاية موجرميي دةمَييَن, ون نييةئَيمة نياامي ئيصالبان لة سج
, ئيحتمالة دوو جةرميةي تر بكات و بطةر َيتةوة, بةرةَلآلي بكةي بة ثَينج رؤذ يان دة رؤذ دةضَي بؤ ئيجازة

بؤية من ثَيشنيار دةكةم تةبيعي لة هةموو سجنةكان ليذنةيةك دروست بكرَيت لةوةزارةتي عةدل لة 
ديراسةتي ئةو حاَلةتانة بكات باانن كامة موستةحةدة و , لة وةزارةتي ناوةخؤ, وةزارةتي مايف مرؤظ

نازامن , باسي دوو زينيتاني كرد, بةآلم بةو حاَلة بووة, سةترةيةك ئيجازةي ثَي بيتةين و ئَيمة مانعمان نيية
ياسايي ثرسياريان لة ئاسايش ثَيم باش بوو ليذنةي ( هماة اسعيت)يان ( اسعيت هماة)ناوَيك لة ئاكرَي 

موتابةعةيان بكردباية ثَيش ئةوةي لَيرة باسي , ئايا ئةم شتة هةية يان نيية؟ ضؤنة و ضؤن نيية, بكردباية
ثةرلةمان ضؤن بؤي هةية بَيتة وةزارةتي ناوخؤ و , دائريةيةكي حكومية, ضونكة دائريةي ئاسايش, بكةن

بؤي هةية بضَيتة سجين ئاسايش ودائريةي ئاسايش زيارةت  ,بَيتة سجين حمةتة و سجين سةالم و ئةوانة
من تةحقيق لةو دووناوة دةكةم و ئينشائةَلآل بةرةمسي جوابتان , خاَلي سَي دوو ناوي تاكة طرياون, بكات

يةك موالحةزةم هةية لةسةر ثَيشنيارَيكي ليذنةي ياسايي خاَلي هةشتةم كةدةَلَي كة سجين , دةدةمةوة
, من تةئيييتي ئةو ئيقرتاحة ناكةم, ةموو زينيتانيةكاني ضاكسازي بضنة سجين دهؤكدهؤك تةواو بوو ه

موهمرتين شت بؤ ئَيمة كة هةستانة ئةو خةَلكة سةرداني , ضونكة ئةمة موشكيلةيةكي طةورةية
ئةطةر بردمانة دهؤك باوةر  بكةن , وةزعيان هةموو شتَيكيان باشة, حاَلةتي نةسسيان, زينيتانيةكان دةكةن

دوو ناحيةي ئيقتيصاديش , يةك دوو سَي رؤذي دةوَي, ي سلَيماني سَي مانط جارَيك دةضنة زيارةتيئةوة
 .زؤر سوثاس, بؤية من تةئيييتي ئةو ثَيشنيارة ناكةم, سةردةكة وةزعي ماددي باش نيية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
دي بةنيتكراوَيك لَيرة نةدل جارَيكيش بؤم باس كر, هةرضةنيتة خارجي ئةوةية, منيش تةئيييتي تؤ دةكةم

ئينجا ئةوة , سةيارةكةيان وةرطةر ا سَي كةس لة رَيطة مردن, ماَل ومنيتاَلةكةي سةردانيان كرد, كرا بؤ دهؤك
 .كاك ساروق وةزيري داد, زةمرييش تةئنيب دةكات

 :وةزيري داد/صادق بةر َيا ساروق مجيل
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وانيية , ة 1110تةبيعي ئةو كارةي كة كاك عوني ئيشارةتي ثَييتا لة ساَلي , لة مةسةلةي لَيبوردني طش 
تةبيعي وةخ  خؤي ئةم كارة ثَيش يةكطرتنةوةي , كاك عوني؟ كةدةسةآلت دراوةتة رةئيس وزةرا

دةسةآلت دراوةتة رةئيسي , كة رةئيسي هةرَيم نةبووة, ئةو وةختة رةئيسي هةرَيم نةبووة, ئييتارةكان بووة
, ضونكة ئَيستا رةئيسي هةرَيم هةية, من ثَيم واية حةدة ئيعادةي نةزةر لةو مةسةلةية بكةنةوة ,وزةرا

ئةوةي تر دةربارةي , ئةوة يةكيان, نةوةك دوو سَي دةسةآلت, يةك دةسةآلت هةبَيت بتوانَي عةسو دةربكات
ةحقيقي لةطةَل ئةو مةوزوعةي مامؤستا جةنابي سةرمووي دةربارةي ئةوةي كة كابرايةك دوو ساَل ت

ضونكة , مةوزوعةكة وانيية وةكو مامؤستا دةسةرموَي, دةكرَيت و بة ثَينج دةدة مةحكةمة دةكرَيت
, حةمتةن تةحقيق ماوةي دةوَي, لةوانةية مامؤستا زؤر شارةزايي لة مةحكةمة و مةحكةمةكاري نةبَيت

دةت , يين سةني تَييتا هةيةبةعاة دةزايا هةية كة ه, بةعاة دةزايا هةية شايةدي لة شوَيين دوورة
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دةزيةكة جائياة لةبؤ ئةوة ياني هةموو , مةحكةمة كة دةزية دةضَيتة ثَيشي ئةوةي كة مةحكةمة دةكات
بةآلم لةهةموو حاَلةتةكان من لةطةَل , ياني نابَيت ئةو ماوةية دياس بكرَيت, شتةكان ديراسةت كراوة

بؤ لةبةالش , خةَلك تةدريري مةصري بكرَيت, كاتجةنابي مامؤستام كة دةبَي حةول بيترَيت بةزووترين 
, مومكينة خةَلكَيك هةية ساَلَيك دةمَينَيتةوةو دوايي لة نةتيجةي مةحكةمةش ئيمراج دةبَيت, مبَينَيتةوة

 .زؤر سوثاس
 :وةزيري مايف مرؤظ/(شوان. د)بةر َيا يوسف حمميت عايا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ثَيش يةكطرتنةوةي هةردوو ئييتارةي هةرَيمي كوردستان, ليذنةي لَيبوردن, بةَلَي يةك موالحةزةي بضووك

ياني ثَيش يةكطرتنةوةكة ليذنةي , وةزيري مايف مرؤظ خؤي رةئيسي ليذنةكة بووة, ليذنةي لَيبوردن هةبوو
 .سوثاس, لَيبوردن هةر هةبووة

 :وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي/حمميت دادر بةر َيا عيتنان
 .ئةجنومةن بةر َيا سةرؤكي

ئةو دوةتة , برادةران باسيان كرد لة سلَيماني دوةتَيك هةية بؤ حيمايةي سجن عاييتي وةزارةتي داخليةية
من , ئةوةي تر ئييتاريةن عاييتي وةزارةتي كؤمةآليةتية, بةس مةعاشةكةي لةسةر وةزارةتي داخليةية

, دوةي ئيجرائي دروست بكرَيت ,ي عَيراق 1181ي ئيصالحي ساَلي 121ثَيشنيار دةكةم بةثَيي دانوني 
, خؤي دوةيةكي مةدةنيية بؤ نةدل كردني سجن بؤ مةحكةمة و بؤ ئيجازة دان و بؤ حيماية ئةو دوةية

بؤ ئةوةي روويةكي حةزاري , ئةطةر بكرَيت هاوكارمان بن ئةو دوةية لة كوردستانيش دروست بكرَيت
ئةوراديان تةسريق , طة لة سلَيماني و لَيرةش هةبَيتدووةم هةنيتَي دةزايا هةية واباامن رةن, هةبَيت بؤ سجن

تاكو , تةَلةبةكةي رايكردووة لة بانةية و لة شنؤية, كةسَيك هةية بةمةوادي موخةدر لَيرة سجنة, ناكرَيت
ئَيمة , ئةو مةداي حةياتةي كة باس كرا, ئةوانةش ضارةيةكي لَي بكرَيت زؤر باشة, ئةو نةية ئةوة نابَيت

بؤتة كوَيخا , بؤتة مايةي كَيشة و سةوزا لةناو سجنةكة, كةس هةية( 18), وعةيةك راستةلةسلَيماني جمم
جار , هةركةسَي دَيت موحازةرةي دةدةن و موديمن لةوَي مةسئوليةتي خؤشيان نازانن, وثياوباشي ئةوانة

ا ئيعيتام ي, ئةمة ثَيويست دةكات يان وةكو ئةوةي بكرَيتةوة موئةبةد, بةجار ئاذاوةيةك دروست دةكةن
ضونكة ئةوة , بؤ ئةوةي ئَيمة رزطارمان بَيت لةمة, بؤية ئةوة ئيعادةي نةزةري تَييتا بكرَيتةوة, بكرَيت

, مةسةلةي سجنةكان نةدل بكرَين بؤ دهؤك, كةسةية 18مةصيتةري كَيشةي سجين مةعسكةر سةالم ئةو 
 .زؤر سوثاس, ئةو مةسةلةية لةرووي ئيقتيصاديةوة واباامن زةرةري زؤرترة بؤ ئَيمة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كةسي تر , واباامن ناوةكامن نووسيوة تةدريبةن دة دوازدة كةس دةبن, ئَيستا دةرطاي طمتوطؤ دةكةينةوة

 .بةَلَي سةرموو كاك شَيروان, هةية ناوي بنووسني
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ضونكة زؤربةي زؤري موالحةزةكان براي بةر َيام كاك عوني ئيشارةتي ثَييتا, دوو موالحةزةي كورمت هةية

 111دانوني عقوباتي , ئةو حةدة بة دانون مومارةسة كراوة, يةك بةنيسبةت عةسوي عام و عةسوي خاص
عةسو عام بة دانون , دةَلَي عةسو عام بةو شكلة دةبَيت وعةسوي خاصيش بةو شكلة دةبَيت 1161ساَلي 

ثاش دروست كردني موئةسةساتي دةستووري و , عةسو خاص بة عةسوةيةكي تايبةت دةبَيت, تدةبَي
عةسوي خاصيش بةثَيي , موئةسةساتي دانوني باةبت عةسوي عام لةاليةن ثةرلةمانةوة بةياسا دةبَيت

ة دوو بةنيسبةت داواكاري طش  ل, ئةوة يةك, دانوني سةرؤكايةتي هةرَيم دراوةتة سةرؤكايةتي هةرَيم
واتة ئةو تةجاوزةي سةدمي زةمةني , صوَليب ئيش وكاري داواكاري طش  مورادةبةي مةشروعيةتة

, كة ئَيمة مةبةس  سةرةكيمان ئةوةية, شةش مانطةكة و مواسةدةت وةرناطريَي لة جيناياتةوة, كةدةكرَيت
ةم هةبوو بؤ ئةو دوو تةوزحي, نةك تةنها ئيشرايف عةدلي, ئةبَيت داواكاري طش  موتابةعةي بكات

 .زؤر سوثاس, بةر َياتان
 :بةر َيا حمميت حكيم جبار

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, بة هةموويان كة راثؤرتةكانيان شتَيكي نةوعي بوو, سةرةتا من دةستخؤشي لة براياني ليذنةكان دةكةم

سجن دةكةين بة دواتر كة باسي , هةنطاوَيكي نةوعيشة لة ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةو جؤرة هةنطاوانة
كة ئةمنيةتَيكي , حةديقةت جَيي خؤيةتي كة دةست خؤشي لة هةموو دام و دةزطا ئةمنيةكان بكةين

رؤَلة ئيجابيةكةيان ببينني دواتر بَيينة سةر رةخنة طرتن , باشيان لة كوردستان بةردةرار كردووة
 102ك بوو كة لةهةولَير بةحةديقةت شتَيكي ضا, دواي ئةوةي ئةوةي جةنابي كاك مسعوديش, لةسةريان

كة ئييتارةي , جَيي خؤي بوو بر يارةكةي سةرؤكي هةرَيم ئةو الش بطرَيتةوة, كةس يان زياتر ئازاد كراون
ئييتارةي سلَيماني كة لةوَيش خةَلكَيكي زينيتاني ئاسايشةكان كةس وكاريان كة ضةنيت ساَلَيكة , ثَيشووة
بةحةديقةت , من ثشتطريي عةسوي عام دةكةم, انطرَيتةوةبةنياز بوون ئةم جةذنة لَيبوردنَيك بي, طرياون

عةسوة خاصةكانيش من وةكو زانياريةكي تازة , لةبةر ئةو عةسوة خاصانة كة هةبووة, لةبةر يةك شت
كة خةتاي ثةرلةمان بووة كة بر ياري بؤ سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةردوو ال , ئَيستا بؤم دةركةوت

, كة ئةوان عةسوي خاصيان دةركردووة, يةك هةبووبَي لة رةئيس وزةراكان بووةتا ئَيستا طلةي, دةركردووة
من لَيرةشيتا , بةآلم بةداخةوة دةركةوت خةتاكة لة براياني خؤمان لة ئةنيتاماني ثةرلةماني ثَيشووة

سةرجني خوشك وبرايان رادةكَيشم بؤ يةك نودتة كة لة دةركردني بر يار وةكو ثةرلةماني كوردستان 
بؤ ئةوةي ئةوانةي دواي ئَيمة , زؤر ورد بني لة بر ياردانيتا, بؤ شةخص بر يار دةرنةكةين, ن لَي بَيتئاطاما

كة زؤر ئةيبيستم ئةويش ئةوةية هةنيتَي بةنيت , يةك خاَل كة ئيشارةتي ثَي نةكرا, طلةييمان لَي نةكةن
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, ةوة لة بةنيت كراوي تركراو هةية كة شوَيين تايبةتيان هةية و ذووري تايبةتيان هةية وجياكراونةت
لةسةر , ثَيم خؤشة وةزيراني تايبةمتةنيت وةآلمَيكيان بؤ ئةوة هةبواية, ئاوة, خواردنيان, رَيطايان, جَيطايان

يان , ئايا ليذنةكان هةستيان بةو شتة كردووة كة سةرداني سجنةكانيان كردووة, رؤذنامةكان دةنووسرَيت
ضي بوَي و بؤي , وةكو ماَلي خؤي, هةية و تةلةسايؤني هةيةمةسةلةن كابرا سةتةآلي  هةيةو سةالجةي 

, مةسةلةي تةعايب من ثَيم سةيرة كاك كريم دةَلَي تةعايب نيية, ئةمة طواية بةنيت كراوة, ئةبرَي
بةآلم من يةك شت دةَلَيم نازامن بؤ , بةنيت كراو تةعايب دةكرَيت, تةعايب لة كوردستانيتا هةية

بةآلم ئةوةنيتة داوام واية , ة نيية بَيتة بةردةم بَلَي وةَلآل من تةعايب دراومموستةدبةل ئَيستا كةس ئاماد
بةآلم موشكيلة ئاسايشة ئَيستا ئةويش كؤمةَلَيك سجين الية سةر بة كاك , ئةطةر كاك كريم رووني بكاتةوة

يا , اتكرمية؟ يان سةر بة كاك عومسانة ئةويش كَيشةيةكة دةبَيت ثةرلةماني كوردستان دسةي لةسةر بك
ئاسايش , ئةوة موشكيلةيةكة, ئاسايش سةر بةكَيية؟ كة ويستت دسة بكةيت رةخنةيةك بطري لةكَي بطري

بؤ ئةوةي ئَيمة بتوانني لةطةَل , بطةر َيتةوة سةر وةزارةتي داخلي, يان دةبَيت ديار بَيت سةر بةكوَيية
بةس ئةطةر ئةو , يب هةبووةبةآلم من ئةوةنيتةي دةَلَيم تةعا, وةزيري ثةيوةنيتييتاردا دسة بكةين

ئةوةنيتةي ثَي بكرَيت لةطةَل كاك عومسانيتا لةمر ؤوة با تةعاييب ناشياو تةعابَيك كة بةرثرساني خؤمان 
با ئةو تةعايبانة رجامان واية ئا , طلةييان هةبوو لةو جؤرة تةعايبانة, كاتي خؤي بةعس سجين دةكردن

ئَيمة ئةطةر مبانةوَي تريؤريست , ريؤريست دروست دةكاتضونكة ئا ئةوة لة سجنةكانيتا ت, ئةمة نةمَييَن
من منوونةيةشم الية ئةطةر كاك , ئةو جؤرة تةصةروساتانة من ثَيم واية, نةمَييَن بؤية بةنيتي دةكةين
نودتةيةكي تر بؤ وةزيراني داد هةردووكيان و لةطةَل , بةآلم ناوي ناَلَيم, كريم ثَيي خؤشة ثَيي ئةَلَيم

ضونكة براياني دانوني هةر , ئةويش ئةوةية ئايا حاكمي ئاسايش لةرووي دانونيةوة, ؤظوةزيري مايف مر
ئايا حاكمي , منيش ثرسياريان لَي دةكةم, دةَلَين تؤ لة دانون نازاني, كاتَي دسة دةكةي بةدَليان نةبَيت

, شي ناكةنحاكمي ئاسايش ضةنيت بةنيتكراوَيكي بةرداوة و بةدسة, ئاسايش هةنيتَي جار بة دسةشي ناكةن
ئةو حاكمةي ئاسايش وةزيري دادي ثَيشوو , ئةيهَينن جاروبار, بةآلم بؤ شةرعانيتن و بؤ ئةوةي بيشةرعَينن

حاكمي , ئايا لةرووي دانونيةوة ئةكرَيت ئاسايش حاكمي خؤي هةبَيت, ثرسيارم لَيكرد جوابي نةدامةوة
ليذنةي ياسايي دةَلَي طرتووخانةي كاك عيتنانيش نودتةيةكي سةرجني راكَيشام , تايبةتي خؤي هةبَيت

ثَيم واية ئةوةي هةولَيريش ئةطةر بريي بؤ بكرَيت , دةَلَي لة دهؤك بريي باشي لَيية, هةولَير ئاوي نيية
دوايي ثةرلةمان بر يار بيتات ليذنةيةك , يةكةم عةسو عام دةربكرَيت, هةنيتَي ثَيشنيارم هةية, شتَيكي باشة

كة من ثَيش ئةوةي رةخنة بطرم لة ئاسايش هةتا ئةو , ة تايبةتيةكان بكاتبوَيري و بتوانَي سةرداني سجن
ثَيش ئةوةي رةخنةيان لَي بطري , دةزطايانةش كة هةن لة كوردستان ئةوانيش هاوكاري ئةمنيةتن بةراس 

م بةآل, ياني سعلةن دةزطاي زانياري و دةزطاي ثاراسنت هاوكارن لة ئةمنيةتي كوردستانيتا, سوثاسيان دةكةين
ئةو سجنة تايبةتيانة با ثةرلةمان , لة هةمان كاتيتا دةبَي بةرامبةر بة ناحةدةكانيان بَلَيني ناحةدن

ئينجا ثةرلةمان ئةو بر يارةي خؤي و بر ياري ئةو برايانةي , بر يارَيك دةربكات كة ئةويش سةردان بكرَيت
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نةماني , ةكردني كةس بةبَي دادطاتةوديف ن, ثَيشووي ئَيمة هةَلبوةشَينَيتةوة كة عةسوي خاص نةمَييَن
 .زؤر سوثاس, ئينجا ئاسايش يةك ال بكرَيتةوة سةر بة جيهةتَيكة, تةعاييب ناشياو و ناطوجناو

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, دسةكاني منيش دةيكةم, بةآلم موالحةزةي منت بة هةنيت وةرنةطرت, دسةكانت بةجَينة, زؤر سوثاس

لةسةر , را وةزيرانة ناتوانن وةآلمي ئةو ثرسيارانةي جةنابت بيتةنةوةئةويش ئةوةية ئَيستاكة ئةو ب
لةبةر , خؤشت وتوتة ئةو زينيتانيانةي سةر بة ئاسايش سةر بةوةزارةتي ناوخؤ نية, مةوزوعي ئاسايش

رةئيةك هةية , بةآلم دةخيةينة بةرنامةي داهاتوو, ئةطةر نا, ئةوة كاك كريم ناتوانَي جواب بيتاتةوة
, ئاسايش بطةر َيتةوة بؤ وةزارةتي ناوخؤ, ي هةرَيم و هةر سَي سةرؤكايةتيةكة كة كؤبوونةوةلةسةرؤكايةت

بةآلم , ضونكة ئةوة دازاجني ياسايي كردني هةموو موئةسةساتي هةرَيمة, ئينشائةَلآل دةطةر َيتةوة
انن وةآلم لَيرةدا ثابةنيتين بةو راثؤرتانة بؤ ئةوةي وةزيرةكان بتو, ثرسيارةكان حةدي خؤتة بيكةي

دابويان بة , عةمةليةن لةبةر ئةوةي وةخت كةم بوو بةدةست نَيردرا بوو, ئةطةر نا من لةطةَلتم, بيتةنةوة
بةدةست نَيردرا بوو بؤ , بر يار بوو رؤذَيك ثَيش جةذن كؤبوونةوةكة بكةين, وةزيري هةرَيم مامؤستا سعيت

ئةطةر نا دسةكةي تؤ , بؤية تةئجيلمان كرد ,دوايي راثؤرتةكاني تر حازر نةبوون, اليان سريا نةكةوتني
 .سةرموو, كاك سرست تةوزحيَيكي هةية لةسةر عموي خاص و عةسوي عام, راستة

 :بةر َيا سرست ابيت عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, حقوديةكانيش هةنيتةك جار تووشي ئةو ئيلتيباسة دةبن, ئيلتيباسَيك ثةييتا دةبَيت لة نَيوان برادةران
دوورنيية عةسو , وانيية, عةسو عاميش بؤ هةموويانة, تةصور دةكةن عةسو خاص بؤ ضةنيت كةسَيكةوا

مةوزوعي عةسو عام بةس موعالةجةي , عةسو عاميش بؤ دوو كةس بَيت, خاص بؤ زؤر كةس بَيت
ةي ياني ئةوةي مةمشول بَيت بة عةسو عام ئيعتيبار دةبَيت و وةك بَلَيي جةرمي, مةوزوعي جةرمية دةكات

, عةسو خاص بةس موعالةجةي حوكمةكة دةكات, بةسابيقة لةسةري حيساب نابَيت موستةدبةل, نةكردووة
, بةس وةك موجرم, يان عةسو بَيت لة سةدي نسبةيةك لةو حوكمة, ئينجا كَي عةسو بَيت لة هةموو حوكم

 .زؤر سوثاس, لةسةري دةمَينَيت هةتا هةتايَي, وةك سابقة لةسةري حساب دةبَيت
 (:ماراني باني)دادر عبيتاه عثمان ر َيابة

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةراس  سةرةتايةكي باش بوو بؤ رووبةرووي باسي كَيشةي , سةرةتا زؤر سوثاس بؤ ئةو كؤبوونةوةية

مةسةلةي طرتووةكانيش ئةوانةي كة طرياينة ديارة هيضيان , خةَلك بكةين لَيرة كة خةَلكي ئَيمةن بةراس 
بةشَيوةيةكي ياسايي , هةمووي خةَلكي خؤمانن كة جَيطةي حةوانةيان بؤ ضاك بكرَيت, ينةغةريب ن

بةس من دوو سَي , هةرضةنيتة ئةوةي كاك عيتنان دسةكاني مين كرد, موعامةلة لةطةَل سجنةكان بكرَيت
, ة هةيةثةيوةنيتي بة كاك كرميةو, خاَل هةية دةمةَي باسي بكةم كة لةراثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ هاتبوو
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حةزمان , خاَلي ضوارةم دةربارةي بَي سةروشوَيين هةنيتَي كةس, يان نا, ئةويش نازامن لَيرة جوابي دةداتةوة
كاك كريم وةآلمي ئةو ثرسيارةي نةداوةتةوة كة لة راثؤرتي , ض ئَيستا وةآلمي بيتاتةوة, لَيية ض بة راثؤرت

, كان مواجةهة و سةردانيان لَي دةدةغة كراوةخاَلي ثَينج بةشَيك لة طرتووخانة, مايف مرؤظيتا هاتبوو
خاَلَيكي تر , بؤضي سةردان دةدةغةية لةبةشَيك لة طرتووةكان, حةزمان كرد تةوزحيَيك بيتات لةو بارةيةوة

بةشَيكيان ئازاد بوونة و , باسي ئةوة دةكات كة بةشَيك لة طرتووةكان لةسةر يةك مةسةلة حوكم دراون
, ثَيمان خؤش بوو لةسةر ئةوةش تةوزحيَيك بيترَيت, خانةكان ماونةتةوةبةشَيكي تريان هةر لة طرتوو

 .سوثاس
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة توانيان ئةمن وئاسايش بؤ , ئَيمة رؤَلي هَياةكاني ناوخؤ و هَياةكاني ئاسايش بةرز دةنرخَينني

ين دةكرَيت و ئةيبنني ئَيستاش لة راثؤرتةكانيتا دوو خاَلي بةآلم ئةوةي كة تَيبي, هةرَيمةكة دابني بكةن
كة كؤمةَلَي خةَلك كؤمةَلَيك , يةكةميان هةنيتَيك خةلةل هةية لة كَيشة دادطاييةكانيتا, سةرةكي هةية

, دادوةرةكان وةكو ثَيويست ئةبيين هةنيتَيك حوكميان تةواو بووة و ئازاد نةكراوة, كَيشةي دادطاييان هةية
دووةم شت مةسةلةي راثؤرتي هةر , ئةمة خةلةلَيكة لةرووي دادطاوة, طرياو نةدراوةتة دادطايان ماوةي 

مةسةلةن ئةو ثَيويستيانةي ئةوان لةرووي ئييتاريةوة ئةطةر بؤ وةزارةتي , ليذنةكاني ضاودَيري خؤيان
مةسةلةي دابني , نتهةنيتَيك ثَيويس, يان وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي يان وةزارةتي داد, ناوخؤ ناردبيان

بؤية دةكرَيت هةر هةمان ئةو , ئةمانة كَيشةي وردن, كردني ئاو يان شوَين و رَي يان زياد كردني نةسريةية
لة , ليذنانةي كةئةو راثؤرتانةيان ئامادة كردووة لة نايكرتين كاتيتا بةدواداضوونَيكي تريان هةبَيت

يان كَيشةيان هةية وةكو تايبةتي , ة لة لَييتان دةكةنئةو ناوانةي كة دس, دانيشتين دووةم ئَيمة بتوانني
هيوادارم ئةو تَيبينيانة بة هةنيت , بؤية ثَيويست بةدانيشتنَيكي تر دةكات, بطاتة دةست وةزيرة بةر َياةكان

 .سوثاس, وةربطرن
 :بةر َيا خورشييت سليم شرية
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي لة نةتيجةي مانيتووبوون , ة بارودؤخَيكي زؤر باش دةذيبَيطومان ماوةي يةك دوو ساَلة كوردستان ل
زؤر سوثاسيان دةكةين كة , و هةوَليتان و ئارةدة رشتين جيهازي ئاسايش و ثؤليس و دةزطاكاني حكومةتة

بةآلم ماناي وانيية كة ئةو , جَيطةي تةديتير و رَيان, شةو ورؤذ خةو وخؤراكيان لةخؤيان حةرام كردووة
عةسو كردن , مةوزوعي عةسو كردن, رف دةكرَيت مةسئوليةت و كةم وكوور يشيان نةبَيتهةموو جهودة سة

بةتايبةتي , ثَيم واية هةموو كةسَيك نابَيت بطرَيتةوة و ناشيطرَيتةوة, كة دةسةآلت سةرؤكي هةرَيم دراوة
ةيةكي عةسو كردن بةهيض شَيوةيةك حةق نيية ئريهاب بطرَيتةوة و بؤ ئةوةي نودت, مةسةلةي ئريهاب
ئةوة زؤر موهمة كة , ضونكة ئريهاب دانونَيكي خاصي بؤ دةرضووة وتةصيتيقيش كراوة, موهم بَيت تَيييتا
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وةكو بيستومة خةَلكَيكي وا بةوة موتةهةم بووة و , ئةطةر لةثةرلةمانيش ش  وا هةبَيت, رةضاو بكرَيت
, ة ئةويش موشكيلةي جمتةمةعةئَيستا موشكيلةيةكمان هةي, من نازامن راستيةكةي ض بَلَيم, بةردراوة

ئَيستا راستة ئةو , دةزطاي كؤمةآليةتي حابةكان هةبوو ثَيشرت, هةنيتَي كةس هةية كة موتةهةمة بة دةتل
كة , بةآلم واديعَيك هةية ئَيمة سجن بةتايبةتي مةسائيلي جينائي, دةزطايانة صةالحةتيان كةم بؤتةوة

ئَيمة ليذنةي مايف مرؤظ و وةزارةتي مايف  , الح بكرَيتخةَلك سجن دةكرَيت لةسةر كوشنت بؤ ئةوةي ئيص
بؤ ئةوةية ئةطةر , حوكمي ئيعيتام نةمَييَن, مرؤظ داوا دةكةين كة بؤ كوشنت عقوبةكةي ئيعيتام نةبَيت

بةآلم لة حاَلةتَيكي ئيجتيماعي كة , بانةبنة زةحيية, ئيصالح نةكرَيت ئةو كابراية ماَل ومنيتاَلي هةية
, ئةم حاَلةتة لة موجتةمةعي ئَيمة كةلتوري ئَيمةية, ؤمةآليةتيةكةشي لةطةَل بكرَيتضارةسةري كَيشة ك

ئَيمة بَيني تةجاوزي ئةو حاَلةتة , بةسةدان ساَلة هةية, حاَلةتي عةسو و صوَلح كردن هةية لةناو ئَيمة
ية صوَلحةكة لةبةر ئةوةي من ثَيم واية راستة بةعاة كةس ئيمكانيةتي هةيةو ثارةي هة, ناتوانني بكةين

لةبةر ئةوة ثَيم واية ئةطةر , بةآلم خؤ خاوةني دةزيةكة ئةطةر رازي نةبَيت صوَلحةكة ناكرَيت, دةكات
كة صوَلح كرا موتةهةمةكة بةر , صوَلحةكة بكرَيت هةتا لة دةوَلةتاني دةوروثشتيشمان ئةو نياامة هةية

ضونكة ئيحتيمالة زؤر حاَلةتي , شتَيكي باشة بةرةئيي من, ئينجا ئةوة ئةطةر لَيك جودا بكرَيتةوة, دةبَيت
بةسةدان ئةطةر , يان باوكي داتليان كوشتوة, بةآلم ضوونة ئامؤزاي داتليان كوشتوة, داتيل طرياوة, وا بووة

لةبةر ئةوة ثَيم واية رَيطةي صوَلحي عةشائريي ئةو رَيطةية دةثات نةكرَيت و , بةهةزاران حاَلةتي وا نةبَيت
ئةو , كة زؤر دسةي لةسةر كرا, نودتةيةكي تر هةية مةوزوعي بةنيتكراوةكان, وزي بكةينناشتوانني تةجا

بةَلَي هةنيتَي حاَلةت لة , لة حاَلةتي حوكمي عورسني, ئَيمة لة حاَلةتي تةوارين, كةسانةي كة دةطريَين
َلَيك خةَلك ئةو حاَلةتانةي كة ئينميجارات دةبَيت كؤمة, ثَيويس  بة ئيجرائات هةية, كوردستان بووة

ئةمة كة دةطريَيت , لةوانةية بؤ ئةوةية بطةنة تةحقيق و ئي وابطريَي هةر ئاطاشي لَي نةبَيت, دةطريَين
بةآلم ئةوةي , بةَلَي دةبَي تةحقيق بكرَيت, لةوانةية مةمجوعةيةك  موحةدةدة, شةست كةسن, ثةجنا كةسن

خودا شاهييتة ضةنيت تؤ سوئالت لَيكردووة تا , شةخص هةية سَي ساَلة طرياوة, كة برادةرانيش باسيان كرد
يةخةي مةحكةمة مةطرن , ئةوة شةش مانط نيية, دوو ساَلة طرياوة, ئَيستا بةر بووة ئةوةنيتة سوئالة كراوة

ئةصَلةن حاكم تةحقيقي لةطةَليتا , ضونكة ئةصَلةن دةزيةكة نةدراوةتة حاكم, خةتاي مةحكةمة نيية
ئةطةر بيترَيتة حاكم ئةوة تةصيتيق , ئةصَلةن ئيابارةي نيية, نييةئةصَلةن ئةورادي سايلي , نةكردووة

كة , خةَلك هةية من دةتوامن ئَيستا دة كةست بؤ بَينم, هةرضةنيتة لة دانون نازامن, دةكات و حوكمي دةدات
ثاشي دوو , ئةصَلةن كة ضوويتة ذوورَي وتيتيان ببورة خواحاسيا, دووساَلة طرياوة وساَل ونيوَيكة طرياوة

ئةطةر , ئةمة كاريسةية, دوو ساَلة طرياوم سوئامل لَي ناكةي, ضيت بؤ من هَيشت, خواحاسياي ضي, آلنسا
, لةبةر ئةوة ثةرلةمان دةبَيت ئةو مةوزوعة حةل بكات, زرويف كوردستان ئةو مةجالةي هةبووبَيت

يةكي زوعف لةسةر ئةو سجنانةش بوويتة نودتة, بةتايبةتي سجين تايبةتي كة هةية, كؤتاييشي ثَي بَييَن
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هةتا كةي ئةو , دةبَي ضارةسةر بكرَيت ئةوانة, لةسةر ثةرلةماني كوردستان, حكومةتي هةرَيمي كوردستان
 .زؤر سوثاس, سجنة تايبةتيانة هةبَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ة بةآلم ئَيم, واديعَيكة هةية, شتَيكي شاراوة نيية, خؤي ئةو دسةي جةنابت سةرمووت, زؤر سوثاس

بؤية وةزير مولاةم نيية وةآلم , ئةو موالحةزةية لة راثؤرتةكانيتا نةهاتووة, راثؤرتةكان مونادةشة دةكةين
بةس ئَيمة مونادةشةي ئةو موالحةزاتانة دةكةين كة لة , بةآلم واديعَيكة وانةبَيت نةبَيت, بيتاتةوة

يم كة لة مونادةشة و راثؤرتي بةخياليف ئةوةي بة منوونةي ئةوةي كاك حمميت حك, راثؤرتةكانيتا هاتوون
بةآلم , ثَيويست بوو من موالحةزةم بكردباية, ثَيويست بوو نةبواية, مايف مرؤظ كة هةنيتَي خاَل هاتووة

 .سارا خان, بةهةر حاَل ئينشائةَلآل لةمةودوا رةضاوي ئةو جؤرة تةرتيبة دةكةين
 :ثريوت خضر سارا بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيمان باش بوو ليذنةكاني ثةرلةمان حسابَيكي يان طرنطيةكي بة ,  وةزيرة بةر َياةكان دةكةينبةخَيرهاتين

بؤية , ضونكة كاريان هةر لةسةر ثارَياطاكان كردووة, لةبةرنامةي كاركردني خؤيان, دةزاكانيش داباية
, كَيشةي شوَينيان هةية لة دةزاو ناحيةكان طرياوةكان يان بةنيتييةكان, لةسةر ئةوة تَيبينيم هةية ئَيستا

, تةنها ذوورَيكي زؤر بضووكي ناو مةركةزةكان نةبَيت, واتة بيناي تايبةت بة بةنيتخيانة يان سجنيان نيية
بؤ ئةمةش ناضار دةبن بةنيتكراوةكان بةرن بؤ شارة طةورةكان و كَيشة بؤ بنكةي ثؤليس و كةس وكاري 

يان لة ذوورَيكي نةطوجناوي , دةبَي بربَيتة ماآلن, كرَيتيان كة ذنَيك بةنيت دة, طرياوةكانيش دروست دةبَيت
مَيردمنيتاَل يان نةوجةوانان لةطةَل كةساني بكوذ و طةورةكان لةيةك ذووردا , ناو بنكةكة دةهَيَليترَيتةوة

, ئةطةر بينايةكي تايبةت و طةورة هةبَيت لةو شوَينانةي كة ذمارةي دانيشتوانيان زؤرة, بةنيت دةكرَين
خواردن نيية لة سجين , لةاليةكي ترةوة لةبةر نةبووني شوَين, ئةم دوو بةشةي تَييتا بَيتدةتوانرَي 

, ثؤليسيش بةشَيكي طرنطي ثةيوةنيتييتارة بةو سجنانة, خاَلَيكي تر ئَيمة باس لة سجنةكان دةكةين, دةزاكان
وةكو , وبةرطيان وةكو جل, وةكو مووضةكةيان, لةبةر ئةوة حةدة خامةتي ثؤليسيش بكرَيت لةهةمان كاتيتا

لةاليةكي ترةوة خولي , ئةو سيالحةيان كة لةهةنيتَي مةركةز موعاناتيان هةية كة سيالحةكةيان ذةنطاوية
 .سوثاس, وشياري بكرَيتةوة بؤ ئةو ثؤليسانةي لة سجنةكانيتا كار دةكةن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, طرتووخانة سةردَيكي هةية, و مودوفبةيين سةجني , هةنيتَي جار خؤشم تَيكةآلوي دةكةم, زؤر سوثاس

 .كاك عمر سةرموو
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 :بةر َيا عمر عبيتالربن علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر , تةوزحيةكةي من بؤ هةردوو بةر َياان كاك ساروق وةزيري داد و جةنابي كاك كريم وةزيري ناوخؤية
خةَلكَيك هةية تائَيستا ئيحالةي مةحكةمة , باس لةوة كرا كة لة مةوديمةكاني سلَيماني و هةولَير و ئةوانة

هةروةكو باس لةوة كرا كةلة , بةآلم كَيشةكةي كؤتايي ثَي نةهاتووة, ياخود هةية ئيحالة كراوة, نةكراوة
, دسمَيكيشيان هَيشتا ماونةتةوة, سلَيماني نيسبةتَيكي سةدو شةست و ئةوةنيتة كةسة هةية ئيحالة كراوة

وةكو كاك , ئةطةر ئَيمة لَيكي بيتةينةوة ئةو كةسانةي كة دةمَيننةوة, كيةراستة ئةمة كَيشةيةكي سةرة
دوو ساَل سجن دةبَيت و دوايي بة ثَينج دةديقة مةحكةمة دةكرَيت دةَلَين , حمميت سرجيش باسي لَيوة كرد
تةبيعي ئةركَيكة و , مانةوةي ئةو مةودوسانة لة مةودوف و تسمريات, بر ؤ ماَلةوة خواحاسيات بَيت

بةآلم تا مبَينَيتةوة خؤمشان باش , رةسَيكة لةسةر خؤيشي و لةسةر كةسوكارةكةي زؤر راستة ئةمةمةس
بةرةئيي من واباشة جةنابي , دةزانني ئةبَيتة ئةوةي كةوا كابراي مةودوف زةرةري زياتر بَيت لةمانةوةي

ض موشتةكي , شاهييت بَيت وةزيري داخلية بؤ ئةوةي زوو كاروباري تةبليغاتي خاوةن عيالدة لةكَيشةكانيتا ض
ئةويش , بةهؤي مةركةزي شورتة, تةبليغاتةكان ثةلةي لَي بكرَيت, ض مودةعي بةحةدي شةخصي بَيت, بَيت

با وةزارةتي داخلية بتوانَيت تةهيئةي , ياخود ئةجنومةني دَييةكان, لةرَيطةي ئةجنومةني طةر ةكةكان
بؤ , ارة و يان لةمةسةلةي عينوان و دؤزينةوةيانلة سةي, بؤ شورتةكان, موستلاةماتي كامليان بؤ بكات

هةر موتةهةمَيك بَيتة , راستة دادطا نكوَلي لةوة نيية, ئةوةي زووتر ئاطاداري كةسةوكاريان بكرَينةوة
بةتةئكييت دادطا ناضار , بةآلم ئةطةر خاوةن عيالدة حازر نةبَيت, ئةيكات, مةحكةمة حماكةمةي بكات

ئَيمة خؤمان , كة تةئجيليش بوو لةبةر ئةوةي كَيشةكانيش زؤرن, اتدةبَيت تةئجيلي دةعواكان بك
جاري وا هةية بؤ مانطَيك , دةعواكان دةر وا بؤ بيست رؤذ و بيست وثَينج رؤذ, تةمامسان ثَييانةوة هةية

تةبيعي ئةم مانةوة زياترة تةئسريي لةسةر كابراي مةودوف دةكات وةكو بامسان كرد , دوور دةكةوَيتةوة
باشرت واية وةزارةتي داخلية وةكو , ناحيةي هةموو شتَيك, ناحيةي نةسسي, ناحيةي ئيقتيصاديلةسةر 

لةسةيارة , دائريةيةكي بةدوةتي تةبليغات دروست بكات, عةرزم كردن تةسهيالت لة مةركةزي شورتةكان
خاوةن  بؤ ئةوةي زوو بطةنة دةست, لة مةساريف هاتوضؤي ئةو كةسانةي كة تةبليغات دةكةن, مةسةلةن

ئةطةر , لةاليةكي ترةوة بةنيسبةت جةنابي وةزيري دادةوة, حازريان بكةن بؤ مةحكةمةكانيان, عيالدة
راستة , هةوَل بيترَيت زياتر كة عةدةدَيكي تر لة حاكم تةعني بكرَيت لة هةموو شارةكانيتا يان لة دةزاكانيتا

بةآلم شاري سلَيماني مةساحةي طةورةتر , ئَيمة ئَيستا بؤ ميسال لة سلَيماني ثَينج حاكم تةحقيقمان هةية
با مةحكةمةي تةحقيق , هةروةها شارةكاني تريش, كَيشةي زياتر تَييتا هةية, بووة و نموسي زياتر بووة

موحةديقيين تايبةت ئيشي تَييتا , حةوت حاكم تةحقيق بَيت, شةش نةبَيت, شةش بَيت, ثَينج نةبَيت
بة تةئكييت عةمةليةي تةحقيق كردن , و تةسهيالتيان بؤ بكةنكة دةورةي تةحقيقيان بؤ بكةنةوة , دةكةن

باس زؤر لةسةر , لةطةَل موتةهةميتا و ئيحالة كردنيان بؤ دادطاي تايبةتيةكاني خؤيان سةريع تر دةبَيت
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كاك شَيروان , بةس من باس لةسةر مةشروعي عةسوو عامةكة دةكةم, مةشروعي عةسوي خاص و عام كرا
لةي كةليمةي عةسوي عام شتَيكي وارييتة وموتةبةعة و دانونيشة لة مةسة, تةمليحَيكي ثَييتا

بةآلم بةرةئيي من عةسو عامةكة , لةزؤر شوَينيش هةية عةسو عام دةربضَيت, دةستوورةكانيشيتا هاتووة
ماددة ياساييةكان ئةوانةي كةوا ض ماددةيةك مشوليان دةكات , مةسروزة بةتةنسيق لةطةَل وةزارةتي عةدليتا

عقوبة , راستة مةسةلةي عقوبة, باانن ئةم تاوانةي كة كردوويانة تا ضةنيت ختورةي هةية, َيترةضاو بكر
ئةوةي كة دةضَيتة سجنةوة عيقاب سةلسةسةية و دوايي ئةوة هةيبةتي دةزا مةسروزة ثارَياراو , سةلسةسةية

, كة دةرار دةردةكات لةدانونيتا هةية ئةو حاكمةي, مةسروزة ئيستيقراريةتي دةراراتي دةزائي هةبَيت, بَيت
بةآلم , بؤ ئةوةي خةَلك ئيحتريامي دةزا بطرَيت, دةرارةكةي ئةوةنيتة رَياي لَي بطريَي و بةردةوامي هةبَيت

بةآلم , مةسروزة ئةطةر تاوانةكانيان زؤر طرنط نيية, ئةو كةسانةي كة دةشطريَين ثاش سةترةيةك
ئةطةر بطةر َينةوة كؤمةَل رةنطة , يان وةرطرتبَيتثَييتةضَيت دةرسَيك, سةترةيةكيان لة سجن بردووةتة سةر

 .سوثاس, ئيستيمادةيان لَي بكرَيت
 (:بةَلَين)بةر َيا بيت عبيتاه حممود
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ثرسيارةكةي من لة راثؤرةتةكاني ليذنةي كاروباري كؤمةآليةتي و , من يةك تاكة ثرسيارم هةية
دةتوامن ثرسيارةكةم لة , ثرسيارةكةشم زؤر كورتة, ذنان و ئاسرةتان نةهات ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي

خةَلكَيك هةية بَي وةزيمةية و , ئةو خةَلكانةي كة حوكم دةكرَين, وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي بكةم
ئايا , ضوار ثَينج منيتاَلي لةماَلةوة هةية لةطةَل خَياانةكةي بةجَيي دَيَلَي, حوكم دةكرَيت و كاري نيية

ئايا هيض حقودَيكيان هةية؟ , وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي ذيان و طوزةراني ئةوانة ضؤن دابني دةكات
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان, سوئالَيكي بةجَيية

 :ثاشا خضر ابيت ظيان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

نةك شوَينَيك , كةوا كردنةوةي شوَينَيكي تايبةت, ةآليةتييةثرسياري من بؤ اليةني وةزارةتي كاروباري كؤم
ضونكة ئَيستاكة نةخؤشية دةروونيةكان زؤر لة زياد , بةَلكو نةخؤشخانةيةكي تايبةت بة نةخؤشي دةرووني

لة ئةجنامي , ئابووري و كؤمةآليةتي و سياسي, لة ئةجنامي رةوشي كة بةسةر كوردستانيتا هاتووة, بوونن
كةواتة داوا , باري ذيانيان زؤر لة خراث بوون داية, دةروونيةكان زؤر لة زيادبوونيتايةئةوة نةخؤشية 

لةسةر بنةماي تةنيتروس  و زانس  و , دةكةين شوَينَيك يان نةخؤشخانةيةكي تايبةتيان لة بؤ بكرَيتةوة
زؤر دوورة لة كة ئةو بنكةيةش , ضونكة ئةوةي تةماشا دةكةين بنكةيةك هةية لة شاوَيس, شارستاني بَيت

, لَيرة ئةو ثَيشنيارةش دةكةم, هةموو بنةماكاني تةنيتروس  كة نةخؤشية دةروونيةكاني لَي كؤكردؤتةوة
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بة , دووبارة دةَلَيم وشةي شَيت بةكارنةيةت, كةوا نةخؤشية دةروونيةكان لةطةَل شَيتةكان جيا بكرَينةوة
لةطةَل , ئةوانة دةبَيت جياواز بكرَينةوة, نيبةكارهَيناني كةم عةدَلةكان يان كةم هؤشةكان بةكاربَين

ئةوانة , ضونكة نةخؤشية دةروونيةكان نةخؤشني دةتوانرَي ضارةسةر بكرَيت, نةخؤشية دةروونيةكان
خاَلَيكي تريشم لةسةر ئةوةية بؤ , ئةوة يةك, ياني تةنيتروستيان ضاك بَيت, لةوانةية ضاك بكرَينةوة

ةكةم كاتَيك كة دادوةري بةر َيا لَيكؤَلينةوة دةكات لةسةر كَيشةي كةوا ثَيشنياري ئةوة د, وةزيري داد
ثاش ئةوةي كة هؤكارةكة روون دةبَيتةوة بة , كةوا هؤكارةكةي روون دةبَيتةوة, ئاسرةتَيك يان ذنَيك

كاتَيك كة كةس , اليةني كةسالةتةكة زؤر بةشَيوةيةكي طرنط و باش ئيماا بكرَيت, كةسالةت بةردةبَيت
حاَلةتي وا هةبووة , ضونكة حالًََةتي وا هةبووة ثاش ئةوةي كة بةردةدةرَيت, بةري دةدةنوكارةكةي 
 .سوثاس, دةبَي لةو حاَلةتة دادوةر زؤر تَيبني بَيت, كوشتيتيان

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ةي يان دةنَيردرَيت بؤ نةخؤشخان, شَيت حوكم دةدرَيت, نازامن لةو راثؤرتانةي هاتووة شَي  تَييتاية

 .سةرموو, بةهةرحاَل ظيانَيك دسةي كرد دةبَيت ظيانةكةي تريش دسة بكات, دةرووني
 :بةر َيا ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةميان داوا لة وةزيرة بةر َياةكان دةكةم كة , خؤي داواكاريةك و ثرسيارَيك, دوو داواكاريم هةية

لةرووي جؤري موعامةلة كردن و , ة نَيوان بةنيت كراوةكان و طوناهبارانلةمةودوا ضيرت جياوازي نةكةن ل
, طوناهبار هةر طوناهبارة, ضونكة بةراس  شتَيكي وا لة سجنةكان دةبينرَيت, دابني كردني جَيطة و شوَين

كي يان خةَلكَي, يان ناسراو بَيت, ئةوجا ض كةسايةتي يان كور ة كةسايةتيةكي ناوداري ناو كؤمةَلطا بَيت
ثرسيارَيكيشم هةية لة ليذنةي داكؤكي كردن لة , با ئةو جياكارية لةنَيوان سجنةكان نةمَييَن, ئاسايي بَيت

ئايا ئةو كاتةي كة باسي تةمةني هةنيتَي منيتاَليان كرد تةمةنيان لة ثَينج ساَل تا , مايف ئاسرةتان و ذنان
ئايا دوتاخبانةيةك , اَلي دةضنة دوتاخبانةوةمنيتاَل لة شةش ساَلي و حةست س, هةشت ساَل لةطةَل دايكيانن

يان هةموو رؤذَي دةنَيردرَينة دوتاخبانةكاني دةرةوة و دةطةر َينةوة ناو , لةناو سجن بؤ ئةو منيتاآلنة هةبوو
 .زؤر سوثاس, سجن

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

انيتا ولةطةَل ئَيمةدا هةنيتَيك طمتوطؤ بكةين لةسةر ئةو خؤشحاَل بووم كة ئةمر ؤ لةبةردةمي وةزيرةك
كاك تاريق جامباز يةكَيك بوو لةوانةي كة  1113من بةراس  لة ساَلي , بابةتانة كة ثَيشكةش كران

من ئَيستا , سةرداني سجنةكةمان كرد, لةطةَلمانيتا كؤمةَلةي منيتاَلثارَياي كوردستامنان لة هةولَير دامةزرانيت
ض لةرووي ثَييتاويستيةكان كة بؤ يةكةم جارة , بةوةي كةوا ئةمر ؤ باري سجنةكان زؤر طؤر اوة زؤر خؤشحاَلم

, ئةو ثاك وخاوَينيةو ثةيوةنيتي نَيوان كةساني ناو بةنيت كراوةكان, من دةبينم لة سجنيتا تةلةسايؤن هةبَيت
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ةس تَيبيين هةبوو هةرضةنيتة كة هةنيتَي ك, هةروةها ثؤليسةكان, هةَلسوكةوتي بةر َيوةبةري سجنةكة
بةاليةكي تر من بةراس  هةنيتَيك , ئةمة بةاليةك, ئَيمة بةثَيي ئةوةي كةوا سةردامنان كردن, لةسةريان

من ثَيشنياز , يةكَيك لةو ثَيشنيازانةم كةباسي كردنةوةي خولتان كرد, تَيبيين و هةنيتَي ثَيشنيازيشم هةية
هةروةها هةنيتَيكيان , دوتابيشن كةوا لة دواناوةنيتييتا دةكةم زؤر نةوجةوامنان هةية لة ناو سجنةكانيتا و

ئيرت ذ , حةز دةكةم بة كردنةوةي خولَيكي تايبةت بؤيان بة سَيربووني زمان, كوليةشيان تةواو كردووة
لةاليةكي تريشةوة بةر َياان , ئةمة لةاليةك, ئةمة زؤر زةروورية, ياخود ئينطلياي بَيت, زماني عةرةبي بَيت

, ئايا ئةو ثيشة دةستيانةي كةوا لةناو ئةوَييتا باس كراوة, كردنةوةي ثيشة دةستيةكان كرد ئاماذةيان بة
يةكَيك سجن كراوة ثاش ئةو مودةيةي بةسةري , من لةدةرةوةي وآلتةوة ئاطادارم, هةر بؤ كات بةسةربردنة

هةزار يؤرؤي  كة دةريش ضووة سَي, ثارةيان لةجياتي وةرطرتووة ئةو ئيشانةي كةوا كردوويانة, بردووة
ئايا ئةو ثيشانة دةكرَيتةوة وةكو بَلَيي , من ثرسياريان لَي دةكةم, وةرطرتووة و داويةتي بة موحاميةكةي

, ئايا ئةمة بؤ كات بةسةربردنة ياخود دةتوانن سووديشي لَي وةربطريَي, دارتاشيية و يان هةنيتَي ئيشي ترة
, ؤم بينيم و لة رَيطةي رؤذنامةكانيشيتا خوَينيتمةوةثَيشنيازَيك دةكةم بةراس  ئةمة من خؤم بةضاوي خ

بةناوي راس  لةسةر ئةو ئاسرةتانة دةنووسن كةوا لة , توَيذةري كؤمةآليةتيمان هةية لةناو سجنةكانيتا
من زؤر , كةسوكاريان هةآلتوون و ياخود با بَلَيني رةدوو كةوتوون و كؤمةَلَي كَيشةيان بةدوا داهاتووة

دارم لة رَيطةي وةزيرة بةر َياةكانةوة و ئةوانةي كةوا ثةيوةنيتييتارن بة كَيشة هيوا, نيطةران بووم
من نازامن , ئةو توَيذةرة كؤمةآليةتيانةي يان دوورخبرَيتةوة ياخود ئاطادار بكرَيتةوة, كؤمةآليةتيةكانةوة

انة ساَل يةكَيك لة مةداي حةيات يان بيست د, بةكاردةهَينرَيت, بؤضي دانون لةالي ئَيمة دةَلَي طورزي دةكات
ئةضَي شوو , كَيشةكة وا طةورة دةبَيت ذنةكةي وازي لَي دَييَن, نابَيت ذني خؤي ببييَن, سجنيتا دةبَيت

رَيطة , وةكو ضؤن لةميسر هةية, بةراس  ثَيويستة لَيرةدا, يان منيتاَلَي ناكةوَيتةوة نَيوانيانةوة, دةكاتةوة
ئةمة , يان لة مانطَيكيتا حةستةيةك بضنةوة ماَل, سَي جار, وجارئاوا حةستةي دو, بةو ذن ومَيردانة بيترَيت

حةز دةكةم , ئَيوة بةر َياتان داواي تةرخان كردني كتَيبخانةتان كرد, لة زؤر وآلتيشيتا ئةمة ثةير ةو كراوة
ساَلي , دوتابيمان هةية كة لةكؤتايي ساَليتا دةطريَي, طؤظار و رؤذنامةكان بةراس  لةناو سجنيتا هةبَيت

تكاتان لَي دةكةم ئةمة ئاطاداري ئةو وةزيرة بةر َياانة دةكةم ساَلي يةكةميان , ةكةمي لةكيس دةضَيتي
 .سوثاس, ئينجا حةلَيك بؤ ئةمة بيتؤزنةوة, بؤ ساَلي دووةميش ناتوانَي ئيمتيحان بيتاتةوة, لةكيس دةضَي

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
مرؤظ لةسةر بنةماي مرؤظايةتي ئةبَيت مامةَلة , روست بووني كؤمةَلطايةكي مةدةننيئَيمة لةسةرةتاي د

بةآلم ئةوةي كة رةضاو دةكرَيت لة هةموو , ض تاوانبار بَيت ياخود هةر تاوانَيكي كردبَيت, بكرَيت
 ئةطةر ئيرت, ئةو ثابةنيتبوونة بة مرؤظايةتي مرؤظ نيية لةناو سجنةكانيتا, راثؤرتةكانيتا ئةو مياانة نيية

, ياخود بةشتَيكي هةروا هاكةزايي بةسةرييتا تَيثةر ن, يان لَيي نةكةن, وةزيرة بةر َياةكان نكوَلي لَي بكةن
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ضونكة تةنها , لةبةر ئةوة من لَيرة ثَيشنياز دةكةم كةوا ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة و لَيثَيضينةوة هةبَي
ضونكة ضةنيت حاَلةتَيك باس كراوة لةناو راثؤرتةكانيتا , بةَلكو لَيثَيضينةوةش هةبَيت, لَيكؤَلينةوة بةس نيية

ئةوة بةراس  لة رؤذَيكيتا كة ئةمر ؤ كة دةبَيت ثابةنيتي ماسةكاني مرؤظ , كةباس لة ئةشكةجنةدان ئةكات
ئةو , بةراس  ثَيويس  بة لَيكؤَلينةوةو لَيثَيضينةوة هةية, شتَيكي وا رووبيتات لةناو سجنةكاني ئَيمةدا, بني

, لَيكؤَلينةوة بكات لةسةر ئةو حاَلةتانةي كة هةية, يةي لةناو ثةرلةماني كوردستانةوة دروست بَيتليذنة
لة ئاس  ئةو ليذنةي ئاساييةي , با دةرطاي داخراوي سجن نةمَييَن ئيرت, دووةم شتم بةراس  ئةوةية

, هةرضي اليةنَيك بَيت ياخود, سةربةهةركةسَيكيش بَيت, ئيرت بةهةرض هؤيةك بَيت, ثةرلةماني كوردستان
دايكةكة , من داوا دةكةم لةوةزيري بةر َياي كؤمةآليةتي كة ئَيمة بامسان لة منيتاَل كرد لةناو سجنةكانيتا

, باامن بةر َياي هيض ضارةسةرَيكي دؤزيوةتةوة, بةآلم ئايا ئةو منيتاَلة طوناحي ضيية, حوكم دراوة دةيناكة
م ئةوةية كة خاَلي كؤتايية داوا لة وةزيري مايف مرؤظ دةكةم ئايا بؤ هةتا ئَيستا ئةوة هةية؟ سَييةم خاَل

, هةتا ئَيستا مةشروعي ئةوةي تةديتيم كردووة كة لةهةموو سجنَيكيتا دةبَي مةكتةبي مايف مرؤظي لَي بَيت
ئةطةر نةشي كردووة بؤتةدصريي كردووة لةو , ئةطةر كردوويةتي بؤ نيية, وكارمةنيتي مايف مرؤظي لَي بَيت

 .سوثاس, ةداخاَل
 :ارام رسول مامنيت بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةراس  , سوثاس بؤ وةزيرة بةر َياةكان و ئامادة بوونيان, سةرةتا سوثاس بؤ ليذنة بةر َياةكاني ثةرلةمان

, بةتايبةتي ئةوةي كة سؤزان خان ئَيستا باسي كرد, زؤربةي تَيبينيةكاني من برادةران ثَيشرت باسيان كرد
رؤذطاري ئةوة نيية ئَيمة نةتوانني , بةراس  ئةمر ؤ منيتاَل نابَيت لة سجن بَيت, تةئكييتي لَي دةكةمةوة

ساا درا منيتاَلةكةي لةطةَلي , رَيطةيةك بيتؤزينةوة بؤ ئةوةي ئةطةر دايكَيك تووشي زينيتاني بوون هات
زؤري هةية لةسةر كةسايةتي  كاريطةري يةكجار, بةتايبةتي ئةم ساآلنةي سةرةتاي تةمةن, بضَيتة سجن

بؤية من لَيرةوة داوا لة وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي دةكةم هةرضي زووترة , دوارؤذي ئةو منيتاَلة
ناوةنيتَيك دامبةزرَينن بؤ ضارةسةر كردن و بؤ ضاودَيري كردني ئةو منيتاآلنة بةتايبةتي ئةطةر كةسي 

, بؤية من داوا دةكةم ئةو عيالجي بةثةلةي بؤ بيتؤزرَيتةوة, نايكي ئةو منيتاآلنة حازر بن و دةبوَليان بكةن
ئةويش طوَيبيس  , خاَلي دووةم كة لة راثؤرتةكانيتا بةراس  من ثرسيارَيكم هةبوو بةنيسبةت ليذنةي ياسا

بةتايبةتي بؤ , بةنيت كراوي تَييتاية كة زياتر لة جارَيك طريابَيـت, ئةوة نةبووين ئايا لةناو بةنيتكراوةكانيتا
تاوانانةي وةكو دزي و هةنيتَي تاواني سادةتر كة ئَيمة باانني تا كوَي توانراوة نةتيجةي حوكميتراوي  ئةو

خاَلي سَييةميش , يةكةم جاري ئةو تاوانبارة ضارةسةري بؤ دؤزرابَيتةوة ياخود ئةو تاوانة ئةجنام نةداتةوة
بؤية , دنةوة بيترَيت لة سجنةكانمن تةئكييت لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة ئيهتيمام بة خوَينيتن و وشيار كر

ئَيمة هةوَل دةدةين بةنيتكراوةكان ئامادة بكةين و بتوانن جارَيكي تر بَينةوة ناو كؤمةَلطا و بةهةمان 
 .سوثاس, رَيطةدا ئةو تاوانة تيكرار نةكةنةوة
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 :جامباز سعييت حمميت طارق بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة لة ثةرلةماني , بؤ لَيبوردني طش , نةي ياسايي دةكةممن جةخت لةسةر ثَيشنيارةكةي ليذ

ئَيمة ضاوةر وان بووين كة حكومةتي , ةوة تا ئَيستاش يةك لَيبوردني طش  دةرنةضووة1110كوردستان لة 
بةآلم ئَيستا ثرؤذةكةمان هةية لة مانطي , كوردستان و وةزارةتي ثةيوةنيتار ثرؤذةيةك بؤ ئَيمة بنَيرن

 .سوثاس, مان خؤشة لة ئاينيتةدا بَيتة ناو بةرنامةي كارو ئةو لَيبوردنة طشتية دةربضَيتثَي, حةستةوة
 :امني طاهر زرار بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كؤمةَلة خةَلكَيكي زؤر لة دةرةوةي ثةرلةمان ضاوةر َيي ئةوة دةكات , بةراس  ئةو دانيشتنةي ئةمر ؤ كردمان

بةس من ضةنيت وشةيةك , لةبةر ئةوة هةرضةنيتة زؤريش بة ثةلةن, ك دةردةكةينكة باانني ئَيمة ض بر يارَي
 :هةية دةخيوَينمةوة هيوادارم مةجامل بيتةن

دواي خوَينيتنةوةي راثؤرتي ليذنة ثةيوةنيتي دارةكان و كؤمةَلَيك ريش سثي و ثياو مادوَل و ضةنيت 
 .ثَي راطةيانيتين ئةنيتامَيكي بةشي كؤمةآليةتي كة سكاآلي كةسوكاري طرياوةكانيان

لةسةر رؤشنايي ئةم سكاآلو داواكاريانة من وةك ئةنيتامي ثةرلةماني كوردستان ثَيشنيار دةكةم بؤ 
 :بةر َياتان

 :خةَلك هةنة لةناو طرتووخانةكاني هةرَيمي كوردستان لة سةر تاواني كوشنت ساادراون بة: كؤمةَلَي: يةكةم
 .لةناو بردن بةآلم جَيبةجَي نةكراوة-ع

 .رتين هةتاهةتايةط-ب
 .بؤ ماوةي بيست ساَل وبةرةو خوار بر ياري طرتنيان دراوة-ج

ئةطةر ئةوانةي خةَلكيان بةدةست كوذراوة لة ئةجنامي هةَلضونَيكي كاتي يان كَيشةي نَيوان دوو بنةماَلة يان 
 .كوشتنةكة بةئةنقةست نةبووة يان بةهؤي رووداوي ئوتؤمبيلةوة رووي داوة

ي طرتووخانةكان هةردووك بنةماَلةي كوذةرو كوذراو ضارةسةري كَيشةكةيان بةرةزامةنيتي ئَيستا لةدةرةوة
هةردووال كردووة يةكرتيان بةخشيوة بة رةزامةنيتي خؤيان لة ذَير كاريطةري هيض اليةك يان هيض اليةنَيك 

 .نةبووة وداواي بةرزكردؤتةوة بؤ دةسةآلتي بةرثرس لة هةرَيمي كوردستان
وردنَيكي تايبةت دةرضَيت بؤ كةم كردنةوةي سااكانيان وبةخشيين ئةوانةي سااكانيان زؤري داواكارم لَي ب

 :بةمةرجَيك ئةم لَي بوردنة تايبةتةش ئةوانة نةطرَيتةوة كة, نةماوة كؤتايي بَي
 .كاري تريؤريستيان ئةجنام داوة-ع

 .مي كوردستان تَيك بيتةنيان جَيبةجَيي كردني كاري كوشتنةكةيان بؤ ئةوة بوو كة ئاسايشي هةرَي-ب
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ثَيشنيار ئةكةم طرتووخانةكاني هةرَيمي كوردستان طةورة بكرَين و طرنطَيكي زؤريان ثَي بيترَي لة : دووةم
بواري حةوانةوة و وةرزش و كاري هونةري وبايةخيتان بة بوار تةنيتروس  و رةضاوي مايف مرؤظ بكرَي 

 .تيايانيتا
ئةو طرياوانةي كة ماوةيةكي زؤرة طرياون كة ماوةي طرتنةكانيان يةك الكردنةوةي كَيشةي هةموو : سَييةم

 .زؤر زياترة لةماوةي ياساي سااكانيان ئةطةر كَيشةكانيان يةك ال كرابايةوة
ئةو دةسةآلتةي كة بر ياري لَي بوردن دةرئةكات بؤ كةم كردنةوةي سااكان يان بةخشيين تاوانباران : ضوارةم

سةآلتة بةيةكساني بر يارةكةي هةموو تاوانباران بطرَيتةوة نةك بةشَيكيان وةك لة سااكانيان داواكارم ئةو دة
 .بةرزةكي بانان بؤي دةرضن وبةشَيكيشيان كة هةمان تاوانيان هةية لةناو طرتووخانةكان مبَيننةوة

رةدوكةوتن ماسَيكي , يةك ش  تريشتان ثَي دةَلَيم بةراس  دكتؤرة شوكرية باسي رةدو كةوتين كرد
 .زؤر سوثاس, ناييتةنَي ئةطةر نةييتةنَي ضي بكات, ش  مرؤظةسرو

 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةراس  دةوري باشيان بينيوة و مةمجوعةيةك خاَلي زؤر , ثَيشةكي زؤر سوثاسي ئةو ليذنانة دةكةم
كةم كة هاتوون و ئةمر ؤ طوَي لةو هةروةها سوثاسي براياني وةزير دة, طرنطيان خستؤتة بةردةم ثةرلةمان

بةآلم ئةوةي كة من تَيبينيم كردووة مةمجوعةيةك تَيبينيم هةية لةسةر ش  ياسايي , ثَيشنيارانة دةطرن
بة ثَيويس  دةزامن كة بيخةمة بةردةمي , لةطةَل سيستةمي ئةمر ؤ, لةطةَل ئَيستا, كة بطوجنَي لةطةَل رؤذ

يةكةم ئَيمة وةكو ليذنةي ناوخؤ شتمان تةديتيم كردووة وةكو , اةكانثةرلةمان و بةردةمي وةزيرة بةر َي
نامةوَي ئةو , ئينشائةَلآل ئةطات بةوةزيرةكان و خاَلي باشي تَييتاية, بةر َيا سةرؤكي ثةرلةمان باسي كرد

يان هةر , لة واديعيتا وةكو طلةييةك عادةتةن مايف مرؤظ كة تةدرير تةديتيم دةكات, خاآلنة باس بكةم
ئَيمة لة كوردستان بةحةديقةت , مةسروزة بة سراواني هةموو تةرةسةكان بطرَيتةوة, ك يان تةرةسَيككةسَي

توانيويانة بارَيك دروست بكةن كة هةموومان , دام ودةزطاي وةزارةتي داخليةو ئاسايش و ئةمنيةكان
يان هةية لةو ضونكة زؤر بةئاشكرايي و بةرووني ديارة و حةدي تةدييم, ثَيويستة سوثاسيان بكةين

دام و دةزطاي ئاسايش تةحقيق لة بةعاَي دةزايا بكات كة ئةطةر , شتَيكي زؤر زؤر ياسايية, رووةوة
ئةوةي كة من شارةزاييم , حةدي خؤيانة تةحقيق بكةن, ئةطةر هةر تةنها شك بَيت, موستةمسةك نةبَيت

بةآلم بةعاَي , وةكو سجن نيانة, بَيتهةبَيت تا ئَيستا و سةرداني بةتايبةتي ئاسايشي طش  و ئةمانةم كرد
ئةطةر كةسَيكيش لةوَي مابَيتةوة بةراس  وةكو ئينسان موعامةلةيان لةطةَليتا , تةحقيقاتيان كردووة

بةنيسبةت عةسوي عام , كردووةو تا حةدَيكي زؤريش هةموو ثَيويستيةكاني ذيان تةئمني كراوة بؤيان
, مانةوة لة سجن ئةبَيت ثياضوونةوةيةكي ثيا بكرَيت بةآلم سيستةمي طرتنمان و, بةراس  هةَلةية

بؤ ئةوةي هةموو كةسَيك بةثَيي ئةو تةصةروسةي كة دةيكات لةناو سجنيتا , ئسلوبَيكي تر دابر َيذرَي
بةنيسبةت سجن و , ئيستيمادة لة كؤمةَلطا بكات و جارَيكي تر رَيطةي ثَي بيترَيت كة بطةر َيتةوة ناو كؤمةَلطا
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وةزارةتي داد راستة , و كؤمةَلطةي مةدةني سجن عيالدةي بةوةزارةتي دادةوة نييةتةوديف لة هةمو
بةآلم بةر َيوةبردن و بةخَيو كردنيان , مةسئولي ياسايي هةموو كةسَيكة ئةو كةسانةي كة حوكم دةدرَين

يالدةيان تةنها ناحية ياساييةكان ع, بةتايبةتي خةَلكي ئةهلي سةرثةرش  ئةوة دةكات, ئةمة خةَلكَيكي تر
باسي ئةوة كرا كة ئةوةي هةتا هةتايي , يةك دوو ش  يةكجار موهيمم هةية, بة وةزارةتي دادةوة دةبَيت

ئةمة غةدرَيكي زؤر طةورةية لة , ئةطةر نا با ئيعيتام بَيت, ئةطةر هةتا هةتايية با هةتاهةتايي بَيت, هةية
تةحيتييتي ئةو كةسانة بكات كة , ةداتعادةتةن ثَيويستة مةحكةمة كاتَي كة حوكم د, مرؤظ دةكرَيت

ذيان , لة كؤمةَلطةي مةدةني ئةو كةليمةيان طؤر يوةو كردوويانة بة ذيان, حوكمي هةتا هةتاييان دةدةن
ياني ئةمة ثاش , كاتَيك كة حاكم حوكم دةدات دةَلَي ذيان لةطةَل ئيحتيمالي طةر انةوة  بؤ ناو كؤمةَلطا

ئةوةي , ئةوا بةرةَلآل دةكرَيت, ر تةصةرويف باش بوو لةناو سجنيتابيست ساَل ئةطة, مودةي ثازدة ساَل
بةآلم مةجالي , ئةَلَي ذيان, حاكم هةست بكات كة ئةمة بةعةمةلي كؤمةَلطا نايةت, كةتةصرويف باش نةبوو

ئةوانة ئيعيتام , بةنيسبةت ئيعيتام هةموو كةسَيك ئيعيتام ناكرَيت, ئةوةي نةبَيت بطةر َيتةوة ناو كؤمةَلطا
ياني جةرائيمةكةيان زؤر سةردي هةية , كرَين كة كاري كوشنت دةكةن و خةَلك ثارضة ثارضة دةكةندة

ئةوةي , لةبةر ئةوة مةسروزة ئةم نودتةية بةنةزةري ئيعتيبار وةربطريَيت و وائاسان نةبَيت, لةطةَل كوشنت
 .سوثاس, هةتا هةتايي نةبَيت و ئيعيتامي بكةين

 :بةر َيا باثري كامال سليمان
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم , وةزيرة بةر َياةكانيش وةآلميان دانةوة, ديارة هةموو ليذنةكان راثؤرتي تَير وتةسةليان ثَيشكةش كرد
من ثَيم واية , ئةوةي جَيطةي سةرجنة با هةمووي بة تَيكر ايي كة لةسةر راثؤرتةكان بةشَيوةيةكي طش 

, لةرووي ئةجنام داني ئةو كارةي كة ثَيوة تؤمةت بار دةكرَيت, دةبَيت بةنيت كراو وطرياو ثؤلني بكرَين
ئةوانةي كة تَيكيتاني ئةمنيةتي هةرَيم ئةوا جيا بكرَينةوة لةطةَل ئةوانةي كة ناتةبايي و كَيشةي 

بؤية من ثَيشنيار دةكةم بؤ دةزطا ثةيوةنيتارةكان ثؤلني كردني , كؤمةآليةتيان دةبَيت جيا بكرَينةوة
لةاليةكي تر ئةوةي كة من سةرجنم هةبوو لة , لةرووي ئةجنام داني كارةكانيان, وةكان بكرَيتبةنيتكراو طريا

لةسةر ئةوة كة زؤر عاتيمة , تَيكر اي راثؤرتةكان و لةتَيكر اي ئةوانة من حازر بووم بةشَيكي لةدةرةوة بووم
يان ئاسايشي , ي طش  وآلتبَي لةبةر ضاو طرتين بةرذةوةنيتي طش  يان ئاسايش, زاَل بوو بةسةر ئَيمةدا

كة دةبَيت هةنيتَيك شت ماويةتي ئةو ثَيشكةوتنة , ئَيمة لةواديعَيكي سياسي و كؤمةآليةتي دا دةذين, هةرَيم
, مايف مرؤظ رةضاو بكرَيت, بةثَيي ثَيشكةوتين كؤمةآليةتي دةكرَيت, كؤمةآليةتيةي كة باسي لَيوة دةكةن

بةآلم لةهةمان كاتيشيتا , ي طش  هةموو بةنيتةكاني رةضاو بكرَيتلةطةَل ئةوةدام مايف مرؤظ بة شَيوةيةك
تةماشا دةكةي ئةو بةنيتخيانانةي كةئَيمة هةمانة نةبوونةتة , دةبَيت رةضاو كردني ثَيشكةوتين كؤمةآليةتي

ض , لةطةَل كةمكردنةوةي ساادامن, مةَلبةنيتي ضاكسازي جارَيكي تر بةو شَيوةيةش لَيبوردني طش  بيترَيت
ضونكة ضةنيت جار ئةطةر دةزطا , بةآلم لَيبوردنة طشتيةكة بةشَيوةيةكي وا رةها ناكرَيت, ساادانةكة ماوةي
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جارَيكي تر هةمان , خةَلك هةية ئازاد كراوة, بَيطومان ئةوان زانياريان زياتر هةية لة ئَيمة, ثةيوةنيتارةكان
, ي تاواني دزي كردن و تاواني كوشنتبةتايبةت, بؤ ضةنيتةمني جاريش دووبارة بؤتةوة, تاواني ئةجنام داوة

بؤ رةضاو كردني تةبايي كؤمةآليةتي و بةردةرار بووني ئاسايش و بةردةوام بووني , تاواني تؤَلة سةنيتنةوة
ثَيم واية زياتر هَينيتة عاتيمة زاَل , بةدةر لةبةشةكاني تري عَيراق, ئةو ئاسايشة كة ئَيستا لة هةرَيم هةية

لةرووي كؤمةآليةتي و واديعي سياسي و , يستة زياتر ديراسةتَيكي وردتر بكةينثَيو, نةبَيت بةسةرمانيتا
 .سوثاس, باري ئةمين لة كوردستانيتا

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي كاك كريم سةرموو, من لةجياتي ئَيوة خوآلصةكة بَلَيم, تةواو ئةطةر شتَيكتان نيية

 :اري ناوخؤوةزيري هةرَيم بؤ كاروب/بةر َيا كريم سنجاري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

باسي هةنيتَي ش  كرد ديار , بةر َيا كاك عومسان باني ماراني, من وةآلمي سَي خوشك و برايةك دةدةمةوة
ٍ ئَيمةوة نيية بةآلم من دَيمة سةر , بوو لَيرة نةبوو كة جةنابت باسي هةنيتَي شتت كرد كة عيالدةي بة

بؤ جةوابت , رد و دةيطوت كة هةنيتَي كةس بَي سةروشوَين كراونخاَلةكاني زؤر تةئكييتي لةسةر دةك
لة سجين تسمرياتي دهؤك ض , من داوا لة ليذنةي مايف مرؤظ دةكةم لة سجين مةحةتةي هةولَير, نةداوةتةوة

دوو , ش  وا هةية, ناوةكةمان بيتةنَي بؤ ئةوةي ئَيمة تةعقييب بكةين, سجنَيك هةية بَي سةرو شوَين كراوة
واباامن رَيطا كراوةتةوة و زيارةتي هةستانة , كةس وكاري هةنيتَيك سجن دةدةغة كراون لة بينينيان دةَلَي

ضونكة بةر َيا سةرؤكي , منوونةتان هةية مبانيتةنَي كةسَيك دةدةغة كرابَيت, هةموو كةس دةيبينَيت, هةية
ن باسي كرد و من مةجبورم بةآلم كاك عومسا, ثةرلةمان باسي ئةوةي كرد كة مةوزوعي موتةعليق بة ئَيمة

ئةويش باس كرا ئةو عةسوة , سَي هةنيتَي كةس ئازاد كراون و هةنيتَي كةس ئازاد نةكراون, جوابي بيتةمةوة
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران عةسو , وةزارةتي ناوخؤ عةسو دةرناكات, عيالدةي بة ئَيمةوة نيية

بةنسبةت بةر َيا كاك خورشييت تةبيعي ئةويش , يتدةردةكات و دةتواني ئةو ثرسيارة ئاراستةي ئةوان بكة
ئَيمة لة , بةآلم من دةمةوَي نةختَيك روونكردنةوة بيتةم, مةوزوعةكة عيالدةي بة ئَيمةوة نيية

ئةو كةسانةي كة طرياون بؤ ماوةيةك هةموويان , مةرحةلةيةك دةذين ئريهاب يةخةي ئَيمةي طرتووة
هيض دانونَيك , يان طروثةكاني تري تريؤريس , ري ئيسالمنتوهمةكةيان ئريهابة سةر بة طرووثي ئةنسا

, ئَيستا دانوني ئريهاب دةرضووة لة ثةرلةمان, وةزعي ئةم طرياوانة, نةبوو موعالةجةي ئةو وةزعة بكات
, واباامن ئةو موشكيلة نامَييَن, هةموو دةزطاكاني ئةمين واباامن خةريكن بة ثةير ةو كردني ئةو دانونة

ئةبَيت ئَيوة , ضونكة دانونةكة بة ئةسةر رةجعي نيية, كيلةي ئةوانةي كة كؤن طرياوندةمَييَن موش
, ضارةيةكي دانوني ئايا ئةو دةزطا ئةمنيانة ضي لةوانة بكات, لةثةرلةمان ضارةسةرَيكمان بؤ بيتؤزنةوة

ئَيمة دائريةي , زؤر سوثاسي دةكةم ئيقرتاحَيكي باشة, بةر َيا كاك عبيتالربن باسي تةبليغاتي دةزائي كرد
هةنيتَي , يةك موشكيلةمان هةبوو لةكاتي دوو ئييتارةكة, موشكيلةمان نيية, تةبليغاتي دةزائيمان هةية
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بة ثَيضةوانةوة لة سلَيماني جةرميةي دةكرد و , كةس جةرميةي لَيرة دةكرد و راي دةكرد بؤ سلَيماني
دروست كردووة لة هةردوو وةزارةت و  ئَيستا ئَيمة ليذنةيةكمان, ئةو موجرميانة ماون, دةهاتة ئَيرة

خوشكة سؤزان داواي دةكرد كة , خةريكني كَيشة بة كَيشة ئةوانة هةموو دةطريَين و دةدرَين بة دادطا
من دةمةوَي تةوزحيَيك بيتةم لةو , بةنسبةت ليذنةي مايف مرؤظ رَيطايان ثَي بيترَيت زيارةتي سجن بكةن

, دائيمي دةضن بة كةيمي خؤيان بيانةوَي, زارةتي مايف مرؤظسجنةكاني ئَيمة كراوةن بؤ وة, بارةيةوة
مونةزةمةي عةسوي دةولي دةضن , صةلييب ئةبةري دةولي بة هةموو شةوَي دةضن سةردانيان دةكةن

كةواتة بةبَي سوئال و جةواب ليذنةي مايف مرؤظي ثةرلةمانيش دةتوانَيت زيارةتيان , سةردانيان دةكةن
مان هةية لة صةلييب ئةبةر لةو دةزطا نَيو نةتةوةيي كة ضؤن ئيحرتامي مايف ئَيمة راثؤرتي زؤر, بكات

 .زؤر سوثاس, مرؤظ كراوة لة سجوني ئَيمة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك عيتنان, با وةزيرةكان تةوزحياتي خؤيان بيتةن, زؤر سوثاس
 :كؤمةآليةتي كاروباري وةزيري/حمميت دارد بةر َيا عيتنان

 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
بةر َياَيك ثرسياري , حةز دةكةم بةكورتيش جةوابيان بيتةمةوة, ببورة هةنيتَي ثرسيار ئاراستةي ئَيمة كرا

ئَيمة دانوني ضاودَيري , كرد ئةوانةي كة سجنن ئايا ئةو خَياانانة هاوكاري دةكرَين  كةس وكاريان
بةثَيي ئةو دانونة يارمةتيان , سجين زؤرمان هةية, هةر كةسَيك ئةو دانونة مشولي بكات, خَياامنان هةية

ئةوة مشولي ئةوانة , خودي ثاراستين كؤمةآليةتي, ئَيستا دانونَيكي ترمان هةية لة عَيراق دةرضووة, دةدةين
, يةكَيكي تر باسي نةخؤشخانةي دةرووني كرد, بةتةئكييت ئةوانة يارمةتي دةدرَين, دةكات كة بَي كارن

لة سلَيماني ئَيستا , لةوانةية بةشَيكي ثةيوةنيتي بةئَيمةوة هةبَيت, بةئَيمةوة نةبَيت رةنطة ئةوة ثةيوةنيتي
ئَيمة خؤمشان ئةو بنكة تةنيتروستيةي شاوةيس من و , مةصةحةيةكي نةسسي لة تاسلوجةش كراوةتةوة

, ةوةضووين سةردامنان كرد سيعلةن باش نيية ئ, بةر َيا دكتؤر زريان كة بيستمان صةحةسيةك شتَيكي وت
ومتان لة , داواكةي دةبووَل كرد, كاك كريم ئاطادارة ئةو هينةم نةدل كرد بؤ بةر َيا سةرؤكي حكومةت

دكتؤرة ذيان خؤي , شوَينَيكي طةورة لةجَيطايةكي سراوانيتا مةصةحَيكي نةسسي بكةينةوة لة هةولَيريش
كة مواسةدةي , ؤكي وةزيرامن ثَييةئةسكاري بةر َيا سةر, لَيرةية كة وةكيل وةزير صحة بوو ضوو بؤ الي ئةو

ئةوة , ئةوةي عيالدةي بة تةنيتروستيية, كردووة و نةخشةكةي بؤ كردين و بؤ ئةوةي دروست بكرَيت
ئةوةي عيالدةي بة ئَيمةوة هةية توَيذةري كؤمةآليةتي وئةوانة ئيشي لَي بكةن , خؤيان سةرثةرش  دةكةن

ئةو خوالنةش لة سجن دةكرَينةوة , ة ثرسيارَيك بوو كراكردنةوةي خول لة سجنيتا ئةو, جَيبةجَي دةكةين
خولي , تائَيستا ئةوةي عيالدةي بةو سجنانةي كةثةيوةنيتيان بة وةزارةتي كؤمةآليةتيةوة هةبَي, بؤ زمان

نوكتةيةك هةية , كراوةتةوة لة سلَيماني و لَيرةش خول زؤر دةكرَيتةوة, عةرةبي, ئينطلياي, زماني سارسي
, اك هةماة هةبوو هةنيتمان خول ثَيكردةوة لةسجنَيك ثرسي بووي هةوَل بيتة نةيةتةوة ئَيرةو طَير امةوة ك
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لةبةر ئةوةي تؤ مَيشكت تَيك دام هةنيتة دةورةت , وتبوي نايةمةوة ئَيرة نةك لةبةر ئةوةي ضاك بوومة
ن خؤيان باش ئَيمة بامسان كرد كة سجنةكامنا, باسي ئةوة كرا كة سجنةكان سَيري ئيش بكرَين, ثَيكردين

ئةطةر توانرا , كة جَيطةمان نةبَي لةكوَي ئةو شوَينانة بَينن, هةموويان سجين بضوكن جَيطةمان نيية, نني
هةرضةنيتة ئَيستا لة سجين ئةحيتاس هةم لة سلَيماني , سجين طةورة دروست بكةين حةمتةن ئةوة دةكرَيت

َياَيك ثرسيارَيكي كرد واباامن دكتؤرة شوكرية بةر , و هةم لة هةولَير و هةم لة دهؤك ئةو كارانةمان هةية
رةنطة , ئةطةر ئةوة بووبَيت, طواية توَيذةري كؤمةآليةتي بةناوي صةرحيةوة لةسةر خةَلك دةنووسَي, بوو

ئةوة موستةحةق نيية بةناوي خؤيةوة , حماسةبةي دةكةين و دةبووَليش ناكةين جارَيكي تر ئةوة بكرَيت
مةسةلةي سجن و دوتابي , يلةي هةبَيت ئةوة ثةيوةنيتي بةخؤيةوة هةيةئةطةر موشك, بآلوي بكاتةوة

ئَيمة لة حاَلةتي ئيعتيادييتا ئيجازةمان داوة سَي مانط , ئةوانةي رةبتيان بة وةزارةتي كؤمةآليةتيةوة هةية
يةك دوو حاَلةتيشمان بووة ئةوةي ئيمتيحاني هةبووة داواي كردووة و ئيجازةمان , جارَيك بةثَيي دانون

ضارةسةري كَيشةي منيتاَلي , ناهَيَلني مةكتةبيان بمةوتَي, ئيانيشيان دةدةين و حةدي خؤيتيان, داونَي
دايكةكة منيتاَلَيكي بضووكي , ئةوةش كَيشةيةكة نازامن رةنطة يةك دوو حاَلةتي وا هةبووة, بضووك لة سجن

اوةلةي ئةوةين ئةو منيتاآلنة ئَيمة خؤمان لة حم, ئَيستا خانةي منيتاآلمنان هةية, ضي لَي بكةين, الية
لة سلَيماني تةدريبةن ضل و ئةوةنيتة منيتاآلمان بووة ودوو لةسةر سَيمان , بطةر َينينةوة نَيو كؤمةَلطة

بةمناَليةوة بطريَين و تائةوةي طةورةش دةبَيت غةريب دةبَيت لةناو , طَير اوةتةوة وبضَيتة ناو كؤمةَلطة
ئَيوةش بريَيكي لَي , نازامن ئةوةش خؤتان بريَيكي لَي بكةنةوة, كؤمةَلطة ئةوةش موشكيلةيةكة بؤخؤي

, هةنيتَيكي شرية خؤرةن و تا دوو ساَل الي دايكي بَيت باشرتة, بكةنةوة باانني ضي بكةين بؤ ئةو مناآلنة
لةسجن ئةوةنيتة بكرَي كة ئَيستا لة سلَيماني , ئةطةرضي ئةو عقوبة نةدراوة ودايكي عقوبة دراوة

ةش ثؤلي دروست كراوة و ئةوةي هةولَيريش وةكو خؤتان باسي دةكةن سجنَيكي تازة دروست دوتاخبانةي ش
ئاخري نودتةم ئةوةية كة كاك حمميت ثرسيارَيكي كرد تؤزَي , دةكرَيت و ئةو ثَيويستيانةي هةمووي تَييتاية

كةباسي ئةوةي , ديار بوو تةدريرةكةي باش نةخوَينيتبؤوة, ئاراستةي مين كرد, بةالمةوة سةير بوو
ئةوانيش داوايان , عاييتي كاك كرمية, سجين مةحةتةي هةولَير عاييتي ئَيمة نيية. تةنكةري ئاوةكةي كرد

ئةويش ئاراستةي مين كردبوو بة ثَيكةنينةوة باسي , دهؤك عاييتي ئَيمةية, كرد وسعلةن بؤيان دابني دةكةن
سلَيماني , اك كرمييش جوابي نةدايةوةك, عيالدةي بة منةوة نيية, ثرسيارَيكي تريش ئةوةي عةسوةكة, كرد

خؤي دةزاني رةنطة خةَلكي , من وكاك حمميت لةمةنتيقةيةكيتا بووين لة شارةزوور و ئةوانة, مشول ناكات
ئةوانةي كةطرياون لة سلَيماني , تؤ هاتوضؤت كردووة, ئةنصار لةوَي بوو خةَلك زؤر طرياوة, ئةوانيش طريابن

بؤ منوونة , رةنطة ئةنيتامي ئَيوةي تَييتا بَيت, وةزعي ئريهاب ضؤنة زؤربةيان ئةنصارن وخؤيشت دةزاني
بؤ ئةوةي ئةو تةوزحية , زؤر حماوةلةتان كرد بةربَيت ومامؤستا عةليش داواي كرد, ئةبةد شةش ثةجنة

زؤر , دةليليان لةسةرة, ئةوانةي لةوَي طرياون هةمووي ئةنصاري ئيسالمن, بؤ ئةوةي روون بَيت, بيتات
 .سوثاس
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 :ر َيا سةرؤكي ئةجنومةنبة
, عةسو خاصةكةي حكومةت, بَيطومان كاك حمميت حكيم مةدصةدي ئةوة بوو, من تةوزحيَيكي بضووك دةدةم

ئيتالق صةراحة , مةحكوم نةبوون, ضونكة ئةوانة مةودوف بوون, عةسو نيية, ديسان تةئكييت دةكةمةوة
ةبَيت لة سلَيماني بَيت لةاليةن سةرؤكي ئةو ناوانة بوو لَيرة ئةطةر كةسَيك ه, لةطةَل غةلقي مةلةف

بةآلم كةسَيك نةبوو ثرؤذةيةك تةديتيم بكات و ناوَيك , بر يارةكة لةوَي جَيبةجَي دةكرَيت, هةرَيمةوة
 .كاك سارووق سةرموو, هةبَيت كة ثَيويست بكات كة ئيتالق صةراحيان بكات

 :وةزيري داد/صادق بةر َيا ساروق مجيل
 .ةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنوم

تةبيعي حاكمي ئاسايش ماناي ئةوة نيية ئةو حاكمة بةشَيكة لة , مةسةلةي حاكمي ئاسايش كةباس كرا
دائيمةن لة حاكمي , بةآلم بة حوكمي دابةش كردني ئيش وكارةكان, حاكم بةشَيكة لة مةحكةمة, ئاسايش

, ي ئيجرام دةبَيتيةكَيك موكاسةحة, يةك ئيحصاي ئاسايش دةبَيت, تةحقيق ضةنيت حاكمَيك دادةنرَيت
بةآلم طرنط ئةوةية ئةو حاكمةي كة , ئةوةية مةوزوعةكة, يةكَيكي تر لة مةنتيقةيةكي تر ئيش دةكات

ئةطةر هةرضي مودير , صاحيب شةخصيةتي خؤي بَيت, ئيش دةكات لة ئاسايش صاحيب دةراري خؤي بَيت
هَيناوة وضاوي دوضانيتووة و ئاسايش ثَيي طوت ئيمااي كردووة و هةرضي زاب  ئاسايش ئيابارةي بؤ 

ماناي سةردي نابَيت لةطةَل حاكمةكةي زةماني بةعس كة هةرضي ئةمن ثَيي دةطوت ئةوة , ئيمااي كردووة
ثَيويستة وةزارةتي داديش , ئينجا بؤية بةرةئيي من دةمَينَيتةوة سةر شةخصيةتي حاكم, جَيبةجَي دةكات

مةسةلةي ئةوانةي حوكميان , ؤيان بن لةو مةسةلةيةئةو كةسانة دابنَيت كة بةراس  صاحيب دةراري خ
مةسروزة وةزيري داد , بةراس  ئةوة خةردة لةاليةن سوَلتةي تةنميايةوة, كؤتايي ثَي هاتووة كةبةر نادرَين

من بؤ منوونة ثَيشي يةكطرتنةوةي ئييتارة دوو مةوزوعي ئةوها رووييتا كة . بةهيض نةوعَيك دةبووَل نةكات
خةريك بوو ئيستيقالة بيتةم , بة هيض نةوعَيك دةبووَلم نةكردووة, ي وةزيري داد بووملةسلَيماني وةكيل

سعلةن دةست بةجَي كؤتايي بةو , ئةطةر بهاتباية دةرارةكةيان جَيبةجَي نةكردباية ئاسايشي سلَيماني
ك دي  ئةطةر لةهةر شوَينَي, ئينجا بؤية ثَيم واية وةزيري داد مةسئولة لةو مةسةلةية, كَيشةية هات

مةسةلةي تةبليغات و ضارةسةر , نابَيت بةهيض نةوعَيك دةبووَل بكات, دةراري مةحكةمة جَيبةجَي ناكرَيت
مةوزوعي تةبليغات بةراس  ئةوة زياتر عيالدةي بة وةزارةتي , كردني كة كاك عمر ئاماذةي ثَيكرد

ةتي عةدل و جيهازي شورتة ئةو بةآلم ثَيويستة وةزارةتي داد بةهاوكاري لةطةَل وةزار, داخليةوة هةية
ضونكة بةراس  يةك لة مةسةلة طرنطةكانة كة ضارةسةركردني كَيشةكان تاخري , كَيشانة ضارةسةر بكات

يا وةزارةتي داخلية , وةزارةتي ثَيشمةرطةية, مةسةلةي تةبليغاتة و مةسةلةي بةعاة وةزارةتة, دةكات
ولني بؤ مةسةلةي ئيمادة دان ئةو يةكَيكة لةو هةنيتَي جار تةئخريي دةكةن لة ناردني بةعاة مةسئ

مةسةلةي دامةزرانيتني دادوةر بةراس  ئةوة كَيشةيةكة ئَيمة مبانةوَيي و نةمانةوَي باسي ئةوة , مةسئةالنة
بةآلم ثَيش يةكطرتنةوةي ئييتارة مةسةلةي داناني دادوةرو نائيب , ناكةم لة كام ال زياتر لة كام ال كةمرت
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ئةوةي ئيستيمارةي حابي ثر  كردبايةوة ئةو , بة شَيوةيةكي خراث بةر َيوة دةضوو, مودةعي عامةكان
ضونكة ئةوانةي , لةطةَل دانوني سوَلتةي دةزائي ناطوجنَيت, يان دةبووة نائيب مودةعي عام, دةبووة حاكم

لةو دةبَيت ئيستيقالة بيتةن , هةتا ئةطةر حابيش بن ئةطةر ويستيان ئةو وةزيمةية بكةن, حابي نةبن
ئَيمة لةو سةترةي ئةخريدا لةطةَل كاك ئازاد , بةآلم بةداخةوة ثَيش يةكطرتنةوةي ئييتارة نةبووة, حابة

تووشي كَيشةيةكي وا بووين كة كؤمةَلَيك خةَلك بة ئةمري بةر َيا كاك مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيم 
 من و كاك ئازاد رةئيسي وةَلآل, بةبَي ئةوةي كة رةضاوي شروتي دانوني بكةن, دايامنةزرانيتبوون

سعلةن زؤر بةرةحابةتي , مةحكةمةي تةمييا ضووينة الي كاك مسعود وهةموو مةسةلةكةمان تَيطةيانيت
لة , صةدرةوةش وةريطرت و بر ياريشي دا كة ئةو مةسةلةية مادام غةيري دانونية نابَيت جَيبةجَي بكرَيت

َيستا ئةو مةسةلةي دامةزرانيتني دادوةر رابطريَيت تا بةآلم من ثَيم باشة ئ, ئةجنومةني دةزائيش رةساي كرد
ئةو كاتة بةثَيي ثَييتاويستةكان ضةنيت حاكممان ويست ئةو وةختة , هةردوو وةزارةتي داد يةك دةطرنةوة

دانون رَيطاي بؤ داناين كة ئيعالني بكةين لة وةسائيلي ئةعالم لة جةرييتة لة تةلةسايؤن كةثَينج حاكممان 
ئةوةي شروتي دانوني تَييتا هةية هةموو كةسَيك بؤي هةبَيت كة تةَلةباتي خؤي , ن دةوَيدة حاكمما, دةوَي

 .زؤر سوثاس, تةديتيم بكات و بَينة ئةجنومةني دةزائي و لةوَي ئيمتيحان بكرَين و كؤتايي ثَي بَيت
 :وةزيري مايف مرؤظ/(شوان. د)يوسف حمميت عايابةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةو مةوزوعةمان مونادةشة , مةكتةبي مايف مرؤظ لة سجنةكان, ثرسيارةكةي سؤزان خان سةبارةت بة

مةبيتةئيةن مواسةدة كراوة كة نوَينةري وةزارةتي مايف , كردووة لةطةَل سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران
بةآلم , ا هةيةئةوة لة بةرنامةد, نةك سةدةت لة سجن و لة مةحكةمة و لة وةزارةتةكانيش هةبَيت, مرؤظ

 .زؤر سوثاس, ضؤن تةتبيق دةكرَيت ئةوة ئيعالن دةكرَيت
 (:وكيوركةكمال ك.د)بةر َيا حمميت دادر عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضي ئةوانةي , زؤر حاَلةتي ناتةبيعي رووييتا, لةراستييتا كوردستان بة زروسَيكي تايبةت دةرباز بوو

, ضيش ئةوانةي تا ئَيستا ماونةتةوةو حماكةمة نةكراون, لة زينيتان ماونزينيتاني بوون هةنيتَيك بةناحةق 
ئةمر ؤ ئَيمة , سااكةيان زؤر دورسرت بوو لةوةي كة ئةو دوو ساَل سَي ساَلة لةوَي, ئيحتيمالة دادطايي بكرابان

, بينَيتثَيويستة وةزارةتي داد دةوري خؤي ب, لة وةزعَيكي تةبيعني ئةحلمةدوليال كوردستان ئيستيقرارة
ئاشكرا بَيت , ئةو زينيتانيانةي لة كوردستان هةنة ثَيويستة شاراوة نةبَيت, ببَيتة خاوةن طشت زينيتانيةكان

ضي ياساي , خةَلكَيكي كة لةو زينيتانانة ئةو ياسايةي كة لة كوردستان هةيةتي لةسةريان تةتبيق بكرَيت
ثَيش ماوةيةك كة لةم ثةرلةمانة بر ياري لَي يان ياساي عقوبات كة , ئريهاب ئةوةي كة لةمةودوا ئةطريَيت

ضونكة بةراس  خةَلكَيك هةنة , يان ئةوانةي بةريئن ثَيويستة ئازاد بكرَين و دةرةبووش بكرَينةوة, درا
, كة مناَليان دوو ساَلة و سَي ساَلة طرياون و دادطايي نةكراون, وةكو موراجةعةي ئَيمة دةكةن لةم ثةرلةمانة
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لةبةر ئةوةي , بةآلم هَيشتا لة ذوورةوة ماون, طايي كراون و دادطا ئازاديشي كردوونهةيشة دةَلَي داد
بؤ ئةوةي عةدالةت بةتةواوي جَيبةجَي بكرَيت ثَيويستة وةزارةتي داد خاوةني , شكوكيةتَيك لةسةريةتي

ي دةزطاي زانياريش و دةزطاي ئاسايشيش دةزطايةكي رةمسي حكومةتي هةرَيم, طشت زينيتانةكان بَيت
ئةو , بؤ ئةوةي ئةو رةوشة روون بَيت, وةزارةتي داد واجبيةتي لةطةَليان ثةيوةنيتي بكات, كوردستانن

ثَيويستة ئيعادةي ئيعتيباريان بؤ بكرَيت , بةر َياانةي كة ئَيستا لة ذوورةوةن و خؤيان بة بةريئ دةزانن
, ردستان تَيك بيتةن و خةَلك بكوذنكة ويستويانة وةزعي كو( بالمعل)ئةوانةشي كة , بَينةوة ناو كؤمةَلطا

سوثاسي ئةو وةزيرة , بةطوَيرةي ئةو ياسايانةي كةلة كوردستان هةية, ثَيويستة ئةوانةش ساا بيترَين
بةر َياانةش دةكةين كة ثشتيواني تةدريرةكةي مايف مرؤظ وليذنةي ياساييان كرد بؤ ضاكسازي و 

, رؤذ بةرؤذ بةرةو باشرت ئةر وات, وسن لةبةرضاونزينيتانيةكاني كوردستانيش ئةوانةي مةعلومن  و مةعر
بؤ ئةوةي كة ئينسانَيك ئةطريَيت , لةبةرنامةي داهاتووش وةكو ئَيمة ئاطادارين سجين باشرت دروست ئةكرَيت

بةآلم نابَيت زوَلمي لَي , كة جةرميةيةك دةكات بةرامبةر جةرميةكةي تةحيتييتي ئازاديةكةي دةكرَيت
 .زؤر سوثاس, بكرَيت

 :َيا حمميت سرج ابيتبةر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, صوَلح كردنيش هةر عقوبةية, صوَلح عقوبةية, يةكةميان ئةو مةسةلةية صوَلح, سَي خاَلي بضووكم هةية
ياني تؤ بة ثارةيةك تةعوياَيك لةو موجرمية بة كةس وكاري ئةو كةسةي كة تاوانةكةي لةسةر كراوة 

صوَلحيش , يا دانون هةيبةتي نامَييَن, صوَلح ماناي ئةوة نيية عقوبة نامَييَن لةبةر ئةوة كة ئةَلَيي, دةدرَي
بةراس  ئةوة , هةنيتَي طرياو كة وتيان كة وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي يارمةتيان دةدةن, هةر عقوبةية

, ان بر يونبةآلم هةنيتَيك هةن كة طرياون هةر لة مانطَيك دواي طرتنيان مةعاشةكةي, ئيشَيكي زؤر موهيمة
خاَلَيكي , ئةطةر دوايي ويستتان دةتوانني ناوةكانتان بيتةييَن, ياني عائيلةي بَي سةرثةرشت لةالي ئَيمة هةية

ياني ئةم , ياني مةبةست ئةوة نيية ئَيمة بَلَيني هةر ئيشَيك كة دةكرَيت هةَلةية, تر كة ئةَلَيني لَيثَيضينةوة
ياني ئةمة , ئيش دةكرَيت ئةبَي باانني هةَلة دةكرَي, كرَيتوآلتة ئيشيش دةكرَيت و ئيشي زؤرباشيش دة

ياني ئَيمة بة جورئةت بني , نةكةين بة شامي شةريف بَلَيني ئيرت دونيا تةختة و هيضي تَييتا نيية
, ئةطةر خؤمان بيَلَيني دةتوانني ضارةي بكةين, با خةَلك ثَيمان نةَلَيت, خؤمان بيَلَيني, هةَلةكاني خؤمان

ياني كة , لةبةر ئةوة بةجورئةت بني, ةر خةَلك وتي من دةناعةمت نيية كة بؤمان ضارةسةر بكةنبةآلم ئةط
وةَلآل , دوو ثَيشكةوتين كؤمةآليةتي نةكةين بة معيار, ئةي لةكوَي هةية, ئةَلَيني لة ئاسايش سجن نيية
هةر كةسَيك , توور هةيةئَيستا دانون هةية ودةس, با ئَيمة بةجورئةت بني, وةزعةكة ناسكة و ئيرت ئةمةية

باسةكة لَيرة , هةركةسَيكيش بَيت تاواني نيية با بضَيت بةدةست ئيشي خؤيةوة, تاوانبارة هةَليواسة
ياني تاواني , خةَلكَيكمان هةية موتةهةمة بة سيعلي موتةهةمة, ئَيمة دوو نةوعة كةمسان هةية, دةكرَيت

, ئَيمة وةكو ليذنةي مايف مرؤظ داوا ئةوة دةكةين, بكرَيت ئةمة ئةبَي مامةَلةي ئينساني لةطةَل, ئةجنام داوة
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دوو , خةَلكَيك كة ئةطريَي عقوبة دةدرَي و موستةحةدي عقوبةكةية وةكو ئينسان مامةَلةي لةطةَل بكرَيت
ئَيمة داوا دةكةين بة ياسا مامةَلةيان لةطةَل , بةآلم بَي تاوانن, كةسَيكي تر هةنة طرياون بةناوي موتةهةم

ئَيمة لة ليذنةي مايف مرؤظ سَي جؤر سكاآل , نةيثَيضني بةش  ترةوة, ئيرت نةضني بؤ ش  تر, تبكرَي
خةَلكانَيك كة خةَلكيان طرياوة بةناوي تريؤر , ضوار هةبووة بةآلم ضوارةممان وةرنةطرتووة, هاتؤتة الي ئَيمة

, مادام حوكم دراوة, رنةطرتووةبةناوي هةر كةسَي حوكم دراوة ئَيمة ئةو سكاآلنةمان وة, بةناوي ئةنصار
تؤ ئةتواني مةسةلةن لة رووي دانونيةوة بَيي مامةَلة لةطةَل , ئةوة رَيضكةيةكي دانوني بؤ خؤي طرتووة

 :ئَيمة تةنها داواكاري ئةو خةَلكانةمان وةرطرتووة, ئةو دانونة بكةيت
ياني ئَيمة خةَلكمان , بةسةرييتا ضووة ضوار ساَل, كة سَي ساَل, كة خةَلكةكانيان تا ئَيستا نةدراوة بةدادطا-1

 .ةوةية0220هةية سكاآلي هةية الي ئَيمة لة 
خةَلكَيك دراوة بة دادطا و دادطايي كراوة كة من تةمةننا دةكةم ئَيوة ئةو حاكمانةي كة لةئاسايش حوكم -0

ي بةسةردا ضووة بةآلم مودةكةشي تةواو كردووة ساَل و نيويش, لَييان بثَيضنةوة, دةدةن سةر بةئَيوة بن
 .وبةرنةبووة

طرياوة شوَينةكاني الي ئَيمة ديارة لة سآلن شوَين , كةس وكارةكةي نازانن لةكوَيية, خةَلكَيك ديار نيية-3
تاوانبارة با , ئةطةر نةدراوة بةدادطا بييتةن بةدادطا, خةَلك دةَلَين ئةمانة ديار بكةن, ئَيستا ديار نيية, طرياوة

ياني بةحسةكة لةوة نيية بَلَيي , ئةطةر تاواني نيية با بةربيترَيت, حوكم بيترَيتبةثَيي تاوانةكةي خؤي 
 .نةخَير, وةَلآل خةَلكَيكي ئريهابي بَيتة دةرةوة هةم تاوان ئةجنام بيتات

 .سوثاس, تكا دةكةم مةسةلةكان بة وازحي تَي بطةن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةسوم دةكةي ئةو توهمةتة نةخةيتة سةر خؤت و نةبيخة ع, مامؤستا تكا دةكةم لة مةوزوعةكة دةرضووي
بة هيض , مامؤستا حمميت دةَلَي صوَلحي عةشائريي عقوبةية, ئةطةر ئيجازة هةبَيت, سةر ض اليةنَيكيش

كةسي , بةتةنيا حاكم عقوبةكة دةدات, جوزئَيكة لة دةزيةكة, بةشَيكة لة كَيشةكة, شَيوةيةك عقوبة نيية
من لة خوالصةي ئةو دانيشتنة زؤر سوثاسي , مةسةلةيةكة دةبَي روون بَيتةوة ئةوة, تر عقوبةكة نادات

سوثاسيان , وةزيرة بةر َياةكان كة هاتوون ئةمر ؤ لةوةزارةت دةواميان نةكردووة, هةموو اليةك دةكةم
ة سوثاسي هةموو ليذنةكان دةكةم ك, ش  جوانيشيان روون كردةوة, دةكةين و جوابي راثؤرتةكانيشيان داوة

ئةمة , سةرداني طرتووخانةكانيان كردووة و لةسلَيماني و لةهةولَير لة دهؤك, مانيتوو بوون لةو سةترةيةدا
كة  دةَلَيم , سةرةتايةكة ئةطةر بَيتو بة مةوزوعي تةدييمي بكةين زؤر باشة, وةكو عةرزم كردن سةرةتاية

َيمة ناتوانني بطةر َيينةوة دواوة كة ئ, مةوزوعي بة رةضاوكردني ئةو حكومةتةي ثَينج مانطة دةست بةكارة
بر ؤين حماسةبةي هةموو ئيجرائات و دانونَيك بكةين كة لة سلَيماني رووييتاوةو لة , دوو ئييتارة هةبووة

ئةمة دةست ثَيكردنة وةكو سةرةتايةك ئةم كؤبوونةوةيةمان ئةجنام داوة وةكو , هةولَير رووييتاوة
ثَيم واية ئةطةر وةكو سةرةتايةك تةماشا بكةين لةبةر وةكو سةرةتايةكة , تةحيتييتةن بؤ ئةو شتة
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داوام لة وةزيرة , سةركةوتوو دةبن, دةستتان خؤش بَيت, كات زؤر باشة, رةضاوطرتين ئةو ثَينج مانطة
بةر َياةكان ئةوةية لةبةر رؤشنايي ئةو كؤبوونةوةيةي ئةمر ؤو لةبةررؤشنايي ئةو شتانةي كةلةبةر 

نةي كة دةناعةتيان ثَييةتي و باشة بؤ ضاككردني طرتووخانةكان و وةزعي ئةو هةنطاوا, دةستتانيتاية
هةر بر يارَيكيش , بةنيتخيانةكان و هةتا موالحةزاتي تريش كة البةال بؤيان هات موتابةعةي بكةن

نوسخةيةك بيتةنة ثةرلةمان بؤ ئةوةي ليذنةي ثةيوةنيتار ئاطادار بكةينةوة لَيي و موالحةزةي , دةردةكةن
سبةي , ثَيش ئةوةي كؤتايي بة كؤبوونةوةكة بَينني, لةبةرنامةي داهاتووي خؤييتا رةضاوي بكات, يبكات لَي

ثَيم واية , راثؤرتي ليذنةي ياسا حازرة, نا دوو سبةي كؤدةبينةوة بؤ مونادةشةي ياساي وةزارةتي ثةروةردة
, تةوزيعيش نةكرابَيت, بووئينشائةَلآل ئةطةر حازريش نة, دةبَيت راثؤرتي ليذنةي ثةروةردةش حازر بَيت

حةز دةكةن , بؤ ليذنةي ثةروةردة, دووسبةي سةعات دة كؤ دةبينةوة, ئةمر ؤ و سبةي دةبَي تةوزيع بكرَيت
و ئينشائةَلآل لةو دوومانطة ثرؤذةكاني , جةمعيةي حوكاميش ئةويش حازرة و كورتة ئةويش تةواو دةكةين

طرنطيشمان الية و لةثَيش هةموويانةوة وةبري ليذنةي  وةزارةتةكان هةمووي تةواو دةكةين و ثرؤذةيةكي
بؤ يةكالكردنةوةي , ياسا دَينمةوة ئةو دةرارات ودةوانينةي كة لةدوو ئييتارةكةدا دةرضووة بة ثرؤذة هاتووة

ئةطةر ضوارشةممة كؤبوونةوة نةبَيت خبرَيتة بييتايةتي , و تةوحييت كردني ئةمةش وةختَيكي زؤري ناوَيت
ضونكة ثةيوةنيتي بة , ئةطةر هاتووة ديراسةي بكةن ضونكة مةسةلةيةكي موهيمة, حةستةي داهاتوو

بةهةر حاَل ئةطةر هاتة التان , ثةيوةنيتي بة وةزارةتي كاروباري وةزارةتي دادةوة هةية, خةَلكةوة هةية
ةي خبرَيتة بةرنام, لةطةَل وةزيري ثةيوةنيتييتار وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري داد زوو يةكالي بكةنةوة

 .كؤبوونةوةكةمان كؤتايي ثَي دَينني و هةر بذين, جارَيكي تر زؤر سوثاس, كارةوة
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم      (             كمال كركوكي.د)هسرست ابيت عبيتاه                  حمميت دادر عبيتا
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي   ؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  جَيطري سةر  َيري ئةجنومةني نيشتمانيي   سكرت

 عَيراق - كوردستان                      عَيراق         – كوردستان        عَيراق                – كوردستان  
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 ( 17)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6111\66\6رَيكةوتي  شةممةضوار 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 6/66/6111 رَيكةوتي ضوار شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     1/11/0226رَيكـةوتي   رؤذي ضـوار شـةممة  ي سـةر لـة بـةياني    (12)كاتذمَير   
ــةن       ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــتاني عَي ــادةبووني , و كوردس ــة ئام  ب

بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (12)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1) لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة    ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

 ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      ي خولي طرَييتاني دوو(12)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة خستنةر وو-1
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيمي كوردستان -0

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ؤذي ضوار شةممة ي ثَيش نيوةر ؤي ر(12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(12)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت1/11/0226رَيكةوتي 
 .خستنةر وو و طمتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة-1
 .خستنةر وو وطمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيمي كوردستان-0

ةردة و بةر َيا كاك سعيت وةزيري هةرَيم بؤ سةرةتا زؤر بةخَيرهاتين بةر َيا مامؤستا دَلشاد وةزيري ثةرو
داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة دةكةم كة راثؤرتيان , زؤر بةخَيربَين, كاروباري ثةرلةمان دةكةم

وةكو هةموو , سةرموو دانيشن,  هةية بؤ مونادةشة كردني خاَلي يةكةم كة هةمواركردني ياساي ثةروةردة
دوايي خاَل بةخاَل و , داوا دةكةم تةدريري ليذنةي ياسايي خبوَيننةوة, شة كرانئةو ياسايانةي كة مونادة

دواتر خاَل بةخاَل ئةصَلةكة و مودتةرةحي ليذنةكان ئةطةر بكرَيتة , دوايي تةدريري ليذنةي ثةروةردةش
 .سةرموون, مونادةشة
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تةوزحيَيكمان هةية حةز دةكةين بة ئَيوةي , ثَي بكةين بة خوَينيتنةوةي راثؤرتةكان ثَيش ئةوةي دةست

ئةويش ئةوةية ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَل ليذنةي ثةروةردة دوو كؤبوونةوةمان , بةر َيا رابطةيةنني
يةي كةلةاليةن كؤبوونةوةي يةكةم ثةيوةنيتي هةبوو بةو ثرؤذة, لةطةَل بةر َيا وةزيري ثةروةردة ئةجنام دا

دواي ئةوةي لةطةَل , كة طؤر انكاري تةواوي ياساكةي تَييتا كرابوو, وةزارةتي ثةروةردةوة ثَيشكةش كرابوو
هةموو اليةكمان هاتينة سةر ئةو , جةنابي دانيشتني و مونادةشةيةكي دوورودرَيذمان لةطةَل كرد

ئةوة بوو وةزارةتي ثةروةردة , بكرَيتدةناعةتةي كة ئيمكان هةية ئةوة  بة ثرؤذة تةعيتيلَيك ضارةسةر 
ئَيستا ئَيمة كارمان كردووة لةسةر ئةو ثرؤذةية و لةطةَل , ثرؤذة تةعيتيلَيكي ثَيشكةش بة ثةرلةمان كرد

ئَيستا براي بةر َيام كاك كريم راثؤرتي ليذنةي ياسا , ليذنةي ثةروةردة راثؤرتي جيامان هةية
 .سوثاس, دةخوَينَيتةوة

 :ي عبيتاهبةر َيا كريم حبر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتماني كوردستان/ بؤ

 راثؤرتي ليذنةي ياسا/ ب
لَيذنةكةمان هةَلساوة بة تاوتوَيى ثرؤذة ياساى هةمواركردنى ياساى وةزارةتى ثةروةردةى هةرَيمى 

بؤى ر ةوانة كرابوو، 13/1/0226عَيراق كة دواى خوَينيتنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان رؤذى  -كوردستان 
دواى ئةجناميتانى كؤبوونةوة لةطةل وةزيرى ر اسثَيردراو بة ثؤستى وةزارةت و طمتو طؤكردن و بريور ا 
طؤر ينةوة لَيذنة ر اثؤرت و ر اسثاردةكانى خؤى سةبارةت بة ثرؤذةكة بة تَيكر اى بؤضوونةكان بةم شَيوةى 

- :خوارةوة ثَيشكةش دةكات 
 –هةرَيمى كوردستان  ياساى دووةم هةمواركردن بؤ ياساى ثةروةردةى)كردنى ثرؤذةكة بة ناوزةد :يةكةم

  .(ى هةمواركراو1110بؤ ساَلى  1عَيراق منرة 
 .ليذنة ديباجةيةك بؤ ثرؤذةى ياساكة ثَيشنياز دةكات :دووةم

ثَيشنيازيش دةكات  و ئةوةى ثةيوةيستة بة مادةى يةكةم لة ثرذةكةدا ليذنة ثشطريى لَيوة دةكات :سَىيةم
- :بةم شَيوةيةى خوارةوة داير َيذَيتةوة

وةزارةتى ثةروةردة  لة ماددةى دووةم لة ياساى يةكةم هةمواركرنى ياساى( 3)بر طةى  -(:ماددةى يةكةم )
- :دةخوَينيترَيتةوة هةمواردةكرَى و بةم شَيوةيةى خوارةوة 0222ى ساَلى (12)منرة 

َى، نابَى ذمارةيان لة ضوار زَيرت بَيت، لةبةرَيوةبردنى كاروبارى وةزارةت وةزير ضةنيت ر اوَيذكارَيكى دةب)
وجَىبةجَى كردنى ئةركةكانى تةكنيكى و ثةروةردةيىيتا يارمةتى دةدةن بة مةرجَيك هةَلطرى بر وا نامةى 

 .(زانكؤى سةرةتايى و شارةزا و ثيادةكار بن
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دا، ليذنة ثشتطريى لة ناوةرؤكةكةى دةكات و بةم ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى دووةم لةم ثرؤذةية :ضوارةم
- :شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

هةَليتةوةشَينرَيتةوةو ئةوةى  1110بؤ ساَلى  1ماددةى دووةم لة ياساى ثةروةردة منرة -(:ماددةى دووةم)
- :خوارةوة جَيطةى دةطرَيتةوة

تيمان ثةروةر، سةودا بة بريكردنةوةى زانستى، ثَيطةيانيتنى نةوةَيكى وريا و نيش -:ئاماجنةكانى وةزارةت
ضةكيتار بة زانست وداهَينان، وةرطر بة دةرهاوَيشتةكانى ثةرةسةنيتنى شارستانى، زانا بة ماسةكانى مرؤظ و 
هاوواَلتي بوونى ضاك و ئةركةكانيان و تَيطةيشتوو بؤ ئازادىو بةرثرسَيتى لة كةمةربةنيتى كؤَلطادا بة 

 .نى دةستورى هةرَيمى كوردستانيتا بطوجنَيتجؤرَيك لةطةَل حوكمةكا
ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى سَىيةم لةم ثرؤذةيةدا ليذنة ثشتطريى ناوةرؤكةى دةكات و بةم  :ثَينجةم

- :شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة
 1110بؤ ساَلى  1ئةمةى خوارةوة دةخرَيتة سةر دواوةى ماددةى ضوارةم لة ياساى منرة ( ماددةى سَىيةم)

- :ى ماددةكة و بةم شَيوةية دةخوَينيترَيتةوة(0)و دةبَيتة بر طةى 
طؤرينى بةرنامةى خوَينيتن بؤ سةرجةم دؤناغةكانى خوَينيتن بةثَىى داخوازيةكانى سةردةم بةجؤرَيك -0

 .لةطةَل رَير ةوى ثرؤسةى ثةروةردةيى لة هةرَيمى كوردستان طوجناو بَيت
ضوارةم لةم ثرؤذةيةدا لَيذنة ثشتطريى دةكات لةوةى تَيييتا هاتووة ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى  :شةشةم

ى ساَلى  1لة ماددةى ثَينجةم لة ياساى منرة ( 1)بةخستنة سةر ئةم ر ستةى خوارةوة بؤ دواوةى بر طةى 
و هةموراركرنى دةدى بر طة (بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى سَيركردنى باآلو توَيذينةوةى زانستى) 1110

- :هةمان ماددةداو بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوةلة( 1)
و بةم 1110ى ساَلى (1)لة ماددةى ثَينجةم لة ياساى منرة ( 1)و(1)هةردوو بر طةى  -(:ماددةى ضوارةم)

- :شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة
ن وبةرثرسانى بةرَيوة مسؤطةركردنى ئامادةكارى مامؤستاو وانة بَيذان و سةرثةرشتيارة ثةروةردةييةكا-1

بردنى سَيركارى و سةرثةرشتى كردنى ومةشق ثَيكردنيان لةكاتى خامةتيتاو سةراهةمكردنيان لة 
طةشةسةنيتنى ثيشةيى وزانستى داو ثشتطرييكردنى ثايةكةيان بة هةمةهانطى لةطةَل وةزارةتى سَيركردنى 

 .بااَلو توَيذينةوةى زانستى دا

ور ةوشتةوة بةثَىى سةرةتاكانى لَيبوردةيىو هاوكارىور استطؤىو دَلسؤزى نطييتان بة ثةروةردةى ئاينىطر-0
 .لة طوتن وكردةوةكانيتا وَير اى ر ةضاوكردنى تايبةمتةنيتَيتى ئايينةكانى ديكة لة هةرَيميتا

 ذنة ثشتطريى لة ناوةرؤكةكةى دةكات وماددةى ثَينجةم لةم ثرؤذةيةدا لييان ئةوةى ثةيوةستة بة  :حةوتةم
- :ةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوةبةم شَيو

هةَليتةوةشَينرَيتةوة ئةمةى خوارةوة  1110ى ساَلى (1)ماددةى نؤيةم لة ياساى منرة  -(:ماددةى ثَينجةم)
- :جَيطةى دةطرَيتةوة
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- :دوتاخبانةى ئةوتؤ دروست بكات بؤ دستةبةركردنى وةزارةت بؤى هةية ثؤل و
 .ضاوكاان بةثَىى شَيوازة زانستيةكانى سةردةمضاولَيكردنى درةنط سَيربووان وطوَيضكة و-ع

 .ضاولَيكردنى سةركةوتوان وبةهرةداران-ب
منرةى  يان ئةوةى ثةيوستة بة ماددةى شةشةم لةم ثرؤذةيةدا لَيذنة ثَىى واية كةوا ئاماذة بة :هةشتةم

لة  لةبةر ئةوةى خؤى 03ماددةى شةشةم لة هةمواركردنى يةكةمى ياساكة بكراية نةك بة ماددةى 
ى ماددةكة (11،10،6)بنةرةتيتا هةمواركراوةو لَيذنةش دواي ئةجناميتانى هةمواركارى لةسةر بر طةكانى 

بةرَيوةبةرايةتى طشتى باخضةى )بةم شَيوةية ( 6)ثشتطريى ىَل دةكات، ئةويش بةدانانى ناونيشانى بر طةى 
بةرَيوةبةرايةتى طشتيي ) وةية ش بةم شَي(10)ودانانى ناونيشانى بر طةى (ساوايان وخوَينيتنى سةرةتايى

ى ماددةكةدا و ماددةكةش (11)لة دواوةى بر طةى ( دوتاخبانةيى)و الدانى وشةى (ر اهَينان وثةميانطاكان
- :دواى ئةجناميتانى هةمواركاريةكان بةم شَيوةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

ى هةمواركراو هةمواردةكرَى (1110)ى ساَلى (1)ماددةى بيست و سَىيةم لة ياساى منرة ( ماددةى شةشةم)
- :وبةم شَيوةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

- :ثَيكهاتةكانى ناوةنيتى وةزارةت ثَيك دَيت لة
 .نوسينطةى وةزير-1

 .نوسينطةى بريكارى وةزير-0

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى ديوان-3

 .انبةر َيوةبةرايةتى طشتيى بةرنامةكان وشَيوازةكانى سَيركارىوضاثةمةنيةك-1

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى ضاالكى وةرزشىو هونةرى-0

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى باخضةى ساوايان وخوَينيتنى سةرةتايى-6

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى هةَلسةنطانيتن وئةزمونةكان وبر وانامةكان-2

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى خوَينيتنى دواناوةنيتىو ثيشةيى-8

 .ثالنيتانانى ثةروةردةيىبةر َيوةبةرايةتى طشتيى -1

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى خوَينيتنى سريانى-12

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى خوَينيتنى توركمانى-11

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى مةشقكردن وثةميانطاكان-10

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى-13

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى بينايةو كارطةكان-11
يان ئةوةى ثةيوستة بة ماددةى حةوتةم لةم ثرؤذةيةدا لَيذنةى ياسايى ثشتطريى لَيوة دةكات وبةم  :ؤيةمن

- :شَيوةية دةخوَينيترَيتةوة
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ئةوةى دادَى دةخرَيتة سةر دواوةى ماددةى بيست و دووةمى هةمواركراوو دةبَيتة  -(:ماددةى حةوتةم)
- :لة ماددةكةدا( 0)بر طةى 

رَيبةست لةطةَل شارةزايانى عَيرادى و بيانى يان هةر كؤمثانياَيك مؤر بكات لةو وةزير بؤى هةية ط-0
بوارانةدا كة بة ثَيويستى دةزانَى يانيش خؤى ثَيويستى بة خامةتطوزاريان هةية بؤ ئةوةى كةَلك لة 

 .شارةزاييان وةربطريَيت دووايى رةزامةنيتى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
لةم ثر ؤذةيةدا لَيذنة ثَيشنياز دةكات ناوةرؤكةكةى ( هةشتةم) وةستة بة ماددةىيان ئةوةى ثةي: دةيةم

جَيطري بكرَيت لة ناو ئةو ماددة زيادكراونةى دةخوازرَين خبرَينة سةر ياساكةو وةك لة ماددةى يةكةمى 
- :نيترَيتةوةماددة زَييتةكراوةكانيتا هاتووةو دةبَيتة بر طةى دووةمى ماددةكةو ماددةكةش بةم شَيوةية دةخوَي

 .{ماددةى زَييتة كراوة}( ماددةى هةشتةم)
وةزارةت بة ثَير ةويكى تايبةت ثةميانطايةك بؤ ثَيطةيانيتنى مامؤستايان و هونةرةجوانةكان وكارى  -:يةكةم

 .ميواخنانةيى وطةشت وطوزارو ئييتيكةش دةكاتةوة
 .خوَينيتنى ثيشةيى و لقةكانى بة ثَير ةوَيك دةخرَيت -:دووةم
يان ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى دووةم كة لةو مادانةية دةخوازرَين زَييتة بكرَيت ئةوا لَيذنة  :ياناةم

- :ثشتطريى لَيوة دةكات وبةم شَيوةيةى خوارةوة دةبَيت
 (ماددةيةكى زَييتةكراو: )ماددةى نؤيةم

َيوةية ى هةمواركراو زَييتة دةكرَيت و بةم ش1110ى ساَلى (1)ئةو ماددةى دادَى بؤ ياساى منرة 
- :دةخوَينيترَيتةوة

دةكرَى ماوةى خوَينيتن بة طواستنةوة بؤ ثؤلَيكى بةرزتر كورتبكرَيتةوة ، هةمووكارانةى ثةيوةست بة )
 .طواستنةوةكة بة رَينمايى ديار دةكرَيت

يان ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى سَىيةم كة لةو ماددانةية دةخوازرَى زَييتة بكرَيت ئةوا لّيذنة  :دوواناةم
ى ماددةكةدا (م/1)ساَل كة لة بر طة(10)ساَل بؤ (12)تطريى لَيوة دةكات دواى كةمكردنةوةى ماوةى لةثش

- :هاتووةو بةم شَيوةية دةخوَينيترَيتةوة
 (ماددةكةى زَييتة كراوة: )ماددةى دةيةم

خوارةوة ى هةموواركراو زَييتة دةكرَيت بةم شَيوةيةى  1110ى ساَلى (1)ئةو ماددةى دادَيت بؤ ياساى منرة 
- :دةخوَينيترَيتةوة

 .بةر َيوةبةرى طشتى ثةروةردة دةبَى ئةم مةرجانةى خوارةوةى تَييتابَيت -
ى لة ثةروةردةدا (خيتمة)ساَل ر ذاة (10)دةبَى بر وانامةى زانكؤى سةرةتايى بة دةستهَينابَى وزياتر لة -ع 

 .هةبَيت
ولة نَيو ئةنيتامانى دةستةى وانة بَيذان  بةكةسايةتى بةهَياو دةستثاكى وناوبانطى باش ناسراو َبى-ب 

 .ومامؤستايانيتا شارةزاو بة توانا بَيت
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يان ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى ضوارةم كة لةو مادانةية دةخوازرَى زَييتة بكرَيت بؤ ياساكة ئةوا  :سَيادةم
 :لَيذنةى ياسايى ثشتطرييي ىَل دةكات و ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية خوارةوة

بؤى هةية دوتاخبانة بؤ خوَينيتنى ئَيواران بكاتةوة بؤ ئةوةى هاوالتيانى بتوانن كارو زانست وةزارةت )
 (.ثَيكةوة ئةجنام بيتةن

يان ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى ثَينجةم كة لةو ماددانةية دةخوازرَى زَييتة بكرَيت بؤ سةر ياساكة : ضوارةم
وونى ماددةى هةشتةم لة هةمواركردنى يةكةمى ئةوا لَيذنةى ياسايى واى بؤ دةضَى البردرَيت لةبةرب

هةروةها لَيذنة ثَيشنياز دةكات بة زَييتةكردنى سَى ماددةى ديكة بؤ . ياساكةدا بةهةمان دارشنت و واتاوة
- :سةر ثرؤذةكة و بةم شَيوةى خوارةوة

- (:مادةيةكى زَييتةكراوة)ماددةى دووازدةم 
 .م ياسايةدا ناكؤك بَيتكار بةهيض دةدَيك ناكرَى لةطةَل حوكمةكانى ئة

 (ماددةيةكى زَييتةكراوة:) ماددةى سَيادةم
 .لةسةر ئةجنومةنى وةزيران اليةنة ثةيوةنيتييتارةكانة حوكمةكانى ئةم ياساية جَىبةجَى بكةن

 (مادةيةكى زَييتةكراوة: )ماددةى ضوارةم
( عى كوردستانوةدائ)ئةم ياساية لةرؤذى دةرضوانيتنيةوة جَىبةجَى دةكرَىو لة رؤذنامةى سةرمى 

 .بالودةكرَيتةوة
 هؤكارةكانى دانانى ئةم ياساية

بة هاور ا لةطةَل ئاماجنةكانى دؤناغى ئَيستادا كة خؤى لةبايةخ ثَييتانى كةرتى ثةروةردةدا دةنوَينَى بةو 
طرينطيةى كة دةيهَينَى لة ثَيناو بةشيتاريكردنى بةشَيوةيةكى كاريطةر لة بااظى ئةو ثةرةسةنيتن 

ى كة بة هةرَيمةوة ديارةو بؤ ئةوةى وةزارةتى ثةروةردة لة كوردستانيتا بكارَى شانبةشانى وثَيشكةوتنة
ثةرةسنيتن وَثيشكةوتنى زانستىو شارستانى بَيت بؤ زامنكردنى بةديهَينانى ئاماجنةكانى وةزارةت لة 

ست وداهَينان ثَيطةيانيتنى نةوةيةكى وريايى ئةرك ثةروةر، سةودا بةبريكردنةوةى زانستى، ضةكيتار بة زان
وةرطر بة دةرهاوَيشتةكانى ثةرةسةنيتنى شارستانى زانا بة ماسةكانى مرؤظ وهاوالتيبونى ضاك وهةروةها 
ئةركى لة طؤر انكارى بةرنامةكانى خوَينيتنيتا بؤ سةرجةم دؤناغةكانى خوَينيتن بة ثَىى داخوازيةكانى 

روةردةيى و سروشتى ئةو دؤناغةى كة سةردةم بَى بةجؤرَيك كة بطوجنَيت لةطةَل رَير ةوى ثر ؤسةى ثة
هةرَيمى ثَييتا تَيثةر  دةبَى بؤ ئةوةى وةزارةتةكة كاريطةرى و توانايى زياترى هةبَى لة بةديهَينانى 

 .ئاماجنةكانييتا بؤية ئةم ياساية دانرا
ةت تكادارين بمةرمون بة خوَينيتنةوة و خستنة ر ووى ثرؤذةكةو ر اى لَيذنةى ياسايى بؤ ئةجنومةن سةبار

 .بةو ياساية بؤ ئةوةى طمتوطؤ و ر ادةربر ينى طوجناو لةسةرى بكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو بؤ خوَينيتنةوةي راثؤرتي ليذنةي ثةروةردة
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 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :تي ثةروةردةثَيشنياري ليذنةي ثةروةردة و سَيركردني باآل لةسةر ياساي وةزارة
 :ماددةي يةكةم

 .كة هاتووة( نةتةوةكان)لةماددةي يةكةم واتة وشةي ( 6)ثووضةَل كردنةوةي بر طةي 
 :ماددةي دووةم

 :ئاماجني وةزارةت
ئاماجني وةزارةت ئةوةية نةتةوةيةكي ضاوكراوة و وةرطري هاري مرؤظايةتي دؤست بة نيشتمان و طةلي 

ةيةنَيت كة شَيوازي زانس  و مادووَل و لةبريكردنةوة وكارايي كردن كوردستان و كارامةي دَلسؤز ثَي بط
تابتوانَيت لة خَيروبَيري طةشةسةنيتني شارستاني لة ضوارضَيوةي رةسةنايةتي هاوضةرخييتا , بطرَيتة بةر
سَيربَيت بةجؤرَيكي ئةوتؤ كة بنةماكاني دميوكراسي و مايف مرؤظ و هاوآلتيةتي و ئةركي , حاَلي ببَيت

بة جؤرَيك لةطةَل , لةئازادي و يةكسانييتا دادوةري وكؤمةآليةتي تَي بطات, اني هاوآلتي باانَيتسةرش
 .حوكمةكاني دةستووري هةرَيمي كوردستانيتا بطوجنَيت

 :ماددةي سَييةم
لة خاَلي ثَينجيتا بةرنامةكاني خوَينيتني هةموو دؤناغةكانييتا لة هةرَيم بةثَيي ثَييتاويس  هاوضةرخ 

شان بةشان لةطةَل طةشةسةنيتني زانس  و تةكنةلؤجيادا , وةك كاروضاآلكية ثةروةردةييةكان ,بطؤر درَين
 .بةرةوثَيش بضن
 :ماددةي ضوارةم

 :هةمواردةكرَي بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة, بر طةي يةكةم لة ماددةي ثَينجةمي هةمواركراو
ةيي و دووبارة مةشق ثَيكردنيان لة ماوةي زةمانةتي ئامادةكردني كاديري سَيركاري و ثةروةرد-1

تا بتوانن بةهرةي ثيشةيي و زانستيان ثةرةثَيبيتةن و بة هاودةنطي لةطةَل اليةنة , خامةتةكانيانيتا
 .ثةيوةنيتييتارةكان ثلةو ثايةيان بةهَيا بكات

و دَلسؤزي ض بايةخ دان بةثةروةردةي ئايين و ئاكاري لةسةر بنةماي لَيبوردةيي و هاوكاري و راستطؤيي -0
 .ض بة رةستار, بة طمتار

 :بر طةي ضوارةمي ماددةي ضوارةم بةم شَيوةي خوارةوة دةبَيت
تةدريسي زمانةكاني توركماني و سرياني و عةرةبي وةك سَيركردني زمان لة دؤناغةكاني سةرةتايي و -1

َياراوة بؤ منيتاَلةكانيان دواناوةنيتييتا وةك زماني سَيركردن بَيت و هةموو ماددةكانيش بةسةرثشكي مايف ثار
 .لةو ناوضانةي كة لَييتادةنيشن

 :تَيبيين
 .ئةم ثَيشنيازة لةطةَل ئةوةية كة واديعي باري تةدريسي ئةم زمانانة لةم دؤناغةي ئَيستادا بطوجنَيت
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 :ماددةي شةشةم
وةزارةت تايبةتة بة ثَيكهاتةكاني  12لةياساي ذمارة ضواردا ماددةي بيست ويةكي هةموار كراوي ذمارة 

 :هةمواربكرَي و بةم شَيوةيةي خوارةوةي لَي بَيت
باخضةي ساوايان بؤ بةر َيوةبةرايةتي طش  و سَيركردني سةرةتايي زياد بكرَيت وبةم شَيوةيةي خوارةوةي -1

 :لَي بَيت
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ساوايان و سَيركردني سةرةتايي-6
 :ارةوةبةم شَيوةيةي خو(11)دار شتنةوةي بر طةي -0

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ئامادة كردي مةشق داني مامؤستايان-11
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة 10دار شتنةوةي بر طةي -3

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  بيناية و كارطةكان-10
ضونكة بؤ ئةم دؤناغة , ليذنة ثَيشنيار دةكات ئةم بةر َيوةبةرايةتية طشتيةي خوارةوةش زياد بكرَيت

بؤ ئةوةش , لةبةر ئةوةي دوتابيان لة دؤناغة جؤربةجؤرةكانيتا بةدةست كَيشةي زؤر دةناَلَينن ,زةروورة
كةئيش وكاري توَيذةرة كؤمةآليةتيةكان رَيك خبرَيت ورؤَلي خؤيان لةكاري ثةروةردةدا بطَير ن ودوتابيان بة 

ئَيمة , خؤكوذي ثةرةنةسَييَنكَيشةكانيان ضارةسةر بكرَيت ودياردةي تونيتوتيذي و, ئاطاو وشيار بكرَينةوة
 :ثَيشنيار دةكةين وةكو خاَلي ثازدةهةم

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  توَيذةراني كؤمةآليةتي و دةرووني زياد بكرَيت-10
يةكخستين هةردوو ماددةي بيست و بيست ودووي ئةصَلي ياساكة كة ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكةي تَييتا باس 

 .داواكارين, كراوة
 :ةمماددةي حةوت

 .سَيركردني ثيشةيي و لقةكاني بة ثَير ؤ دةبَيت
 :ئةو ماددانةش كةداوا دةكةين زياد ببَيت

وةزارةت بةثَيي سيستةمَيك ياخود ثةير ةوَيكي تايبةت )ماددةي يةكةميان كةدةبَيتة ماددةي بيست وضوار
ت وطوزار و هي ديكة ثةميانطةي ئامادةكردني مامؤستايان و هونةرة جوانةكان و ئوتَيل طَير ي و و طةش

ضونكة لةوانةية مةعاهيتي ديكةش ثَيويست , دةبَيت زياد بكرَيت(هي ديكة)واتة وشةي ( دادةمةزرَينَيت
 .بَيت هةبَيت

ساَل ( 12)لةماددةي سَييةمي ماددة تةعيتيل كراوةكة هةروةكو ليذنةي ياسايي ماوةي ( ع)لةدوايشيتا بر طةي 
 .سوثاس. ساَل( 10)بكرَيت بة 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةر َيا
مودتةرةحاتي هةردوو  ئينجا, كاك شَيروان ئَيستا ماددة بةماددة بةكوردي و بةعةرةبيةكة خبوَينيترَيتةوة

 .سةرموو, ليذنة دةخوَينيترَيتةوة ئةطةر هةبَيت لةسةر ماددةكة
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

- :ية  املعدلة و تقرأ كاألتيمن املادة الثان( 3)تعدل الفقرة 
 (.للوزير مستشارون يساعدونه يف ادارة شؤون الوزارة و تنفيذ مهماتها الفنية و الرتبوية-3) 

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةوةى ثةيوةيستة بة مادةى يةكةم لة ثرذةكةدا ليذنة ثشطريى لَيوة دةكات وثَيشنيازيش دةكات بةم
- :شَيوةيةى خوارةوة داير َيذَيتةوة

لة ماددةى دووةم لة ياساى يةكةم هةمواركرنى ياساى وةزارةتى ثةروةردة ( 3)بر طةى  -(:ماددةى يةكةم )
- :هةمواردةكرَى و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة 0222ى ساَلى (12)منرة 

ة ضوار زَيرت بَيت، لةبةر َيوةبردنى كاروبارى وةزارةت وةزير ضةنيت ر اوَيذكارَيكى دةبَى، نابَى ذمارةيان ل)
يتا يارمةتى دةدةن بة مةرجَيك هةَلطرى بر وا نامةى نيكى و ثةروةردةييوجَىبةجَى كردنى ئةركةكانى تةك

 .(زانكؤى سةرةتايى و شارةزا و ثيادةكار بن
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
- :ادة األوىل من املشروع تؤيدها اللجنة وتقرتح صياغتها كاآلتيفيما يتعلق بامل

املعدل و   1110لسنة  1من املادة الثانية من قانون وزارة الرتبية رقم ( 3)تعدل الفقرة (: املادة األوىل)
- :تقرأء كاألتي

اتها الفنية و للوزير مستشارون اليزيد عددهم عن اربعة يساعدونه يف ادارة شؤون الوزارة و تنفيذ مهم)
 (.الرتبوية على ان يكونوا من محلة شهادة جامعية اولية ومن ذوي اخلربة و املمارسة 

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةم ئةوة , ئةوةية, سبةت ليذنةي ياسا ئةو طؤر انكاريةي كة بةسةر ئةصَلي مةشروعةكة هاتووةيبةن
دانوني تةعيتيلي , بؤية ئَيمة ئةوةمان صياغة كرد, هي دانوني وةزارةتي تةربية, مةدانوني تةعيتيلي دووة

ئَيمة وةكو ماددةكة تةئيييت , ئةوة تةنها لةبؤ تةوزحية( 12)كراية بةثَيي ذمارة  0222يةكةم ساَلي 
شاري ثَيشرت وةزير ضوار موستة: ئةو طؤر انكاريةي كةبةسةر ماددةكةدا هاتووة بةم شَيوةيةية, دةكةين

, ئَيستا ئةو موستةشارانة وةزيري ثةروةردة بةشَيوةيةكي موتَلةق داوا دةكات, يان سَيي هةبووة, هةبوو
هةروةكو , بةآلم ئَيمة لة دانونةكة كردوومانة بة ضوار موستةشار, كةبةشَيوةيةكي موتَلةق بَيت

ئَيستاش رةئيي ليذنةي ثةروةردة , دوا رةئيش رةئيي ئَيوةي بةر َياو ئةنيتاماني ثةرلةمانة, وةزارةتةكاني تر
 .سوثاس, نازناز خان
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 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم دةطةر َيينةوة بؤ ماددةي يةكي ئةصَلي , ئَيمة هيض رةئيةكمان نيية, ماددةي يةكةم دةكات لةو تةعيتيلة

ضونكة بةثَيويس  نازانني و لة ماددةكاني , بكرَيت ئيلغا(نةتةوةكان)دانونةكة كة داوامان كردووة وشةي 
 .سوثاس, تر موعالةجةمان كرد

 : وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كة ماددةي يةك باس لة تةشكيالتي هةنيتَي , كة ثَيشنياري ليذنةي ثةروةردةية, سةبارةت بة ماددةي يةك
بةرةئيي منيش , هاتووة( القوميات)لة بر طةي شةش , عريمي ناوةكاني دانونةكة دةكاتتة, ناو دةكات

دياريكردني وشةي , لةبةر ئةوةي لة مةتين ياساكان و بر طةكان باس كراوة, ثَيويست ناكات ئةوة هةبَيت
 .سوثاس, دوميات بؤ خؤي ماناي جياكاري دةطةيةنَي

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيا سةر

ئةوة لة ئةصَلي ثرؤذةكة ئةوة داوا , سبةت ئةو تةعيتيلةي وةزارةتي ثةروةردة و ليذنةي ثةروةردةيبةن
 .سبةت ئَيمةوة شتَيكي تازةيةيبةن, نةكراوة بةحةديقةت

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة كة , نةك تةعيتيلةكة, ة لةسةر ئةصَلي دانونةكةكاك شَيروان ئةوة ثَيشنياري ليذنةي ثةروةردةي
 .سوثاس, كة نامَييَن لةوةدا زيادةية, نامَييَن( دوميات)تةعيتيالت دةكةين ئَيمة وشةي 

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, وةردة ئيشارةتي ثَييتةدائةو ماددةيةي كة ليذنةي ثةر, ئَيمة مولاةمني بةو مةشروعةي كة هاتووة بةراس 
بؤية دةبواية لة زمين تةعيتيالتةكة ثَيشكةشي , ئةصَلةن وةزارةتي ثةروةردة داواي تةعيتيلي نةكردووة

بَيتة ئَيرة و ئةجنومةني وةزيران مواسةدةت بكات بَيتة ئَيرة و ئينجا ئَيمة لَيرة , ئةجنومةني وةزيران بكات
 .سوثاس, مونادةشةي لةسةر بكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيا 
ضونكة ثرؤذةكة لة , ناكرَيت ئَيمة مونادةشةي بكةين, خؤي مادام لة ئةصَلي مودتةرةحةكة نةهاتيَب

هةرضةنيتة موالحةزةكةي ليذنةي , ئَيمة مولاةمني بةو ثرؤذةية, ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووة
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, بةآلم ثرؤذةكة نةهاتووة, موحتةرةمةياني جَيطةي ئةوةية كة مونادةشة بكرَيت و رةئيةكي , ثةروةردة
 .كمال.سةرموو كاك د

 (:كيوركوةكمال ك.د)بةر َيا حمميت دادر عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لَيرة دانيشتووينة , لة حةديقةت من تةئييتي ثَيشنيارةكةي ليذنةي ثةروةردة و جةنابي وةزير دةكةم
ئةطةر هيض لةوةي ئةجنومةني وةزيران , ر مةشروعةكة بيتةينمونادةشةي بكةين و رةئيَيكي دروست لةسة

بؤية ئةو مودتةرةحةي , هةر ئاوا مواسةدةت دةكةين, ماناي واية بؤضي دانيشني, نةطؤر ين كة هاتووة
, دروستة, من داوا لة ليذنةي دانوني دةكةم دةبووَلي بكةن و زؤر لة جَيطةي خؤيةتي, ليذنةي ثةروةردة

 .سوثاس, ئيرت بؤضي وا زةبةتي بكةين, ت مادام مةسةلةي تةربية شاملةضونكة ثَيويست ناكا
 :رمضانناصح غمور . بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ناوي , حةديقةتةكةشي دةوميات ئةصَلةن نةهاتووة, تةبعةن ئةم ياساية ضواردة ساَل لةمةوثَيش دةرضووة

ئةوةم ئةصَلةن ئةم بر طةية ئةكاتة بر طةي شةشةم لة  بؤية منيش لةطةَل, نةك دةوميات, ئةدةليات هاتووة
االشورين و )شةرح كراوة ( االدليات)ضونكة لة ئةصَلي ياساكة هاتووة , ماددةي يةكةم نةمَييَن باشرتة

ضونكة ثَيم , هةر نةمَييَن باشرتة, ئينجا لةبةر ئةوة هةر ئةدةلياتة نةك دوميات( توركمان و العرب وغريهم
, بؤضوون سياسةتي سةرؤكي هةرَيم و حكومةتي هةرَيمي كوردستان و هةرَيمي كوردستانواية ئَيستا 

 .سوثاس, ئةصَلةن وشةي ئةدةليات لة زماني كوردي و كوردستان هةر نةمَييَن باشرتة
 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, وة نةكرد كة ئةو وشةية ئَيستا بةكارنايةتئةطةر هاتوو ليذنةي ياسايي لة ئةجنومةني وةزيران دركي بة

, ئَيمة مولاةمني بةوةي ئةوان شت سةرز بكةن بةسةر ئَيمة, ياني ئةمةوَي بةراس  ئةو ثرسيارة بكةم
 .سوثاس, ياخود ئَيمةش بواري ئةوةمان هةية خؤمان هةنيتَي ابيتاع و داهَينان بكةين

 :ايليا مشعون مجال بةر َيا
 .ةنئةجنوم سةرؤكي بةر َيا

يةكةم بة ثَيضةوانةوةي , سبةت بر طةي شةشي ماددة يةكي ئةصَلي دانونةكة البيترَيت لةبةر دوو هؤيبةن
, لة صةالحيةتي وةزارةت نيية, ضونكة دةست نيشان كردني نةتةوةكة لة صةالحيةتي دةستوورة, دةستوورة

دةبي البيترَيت , دووةم, ئةوة يةك(دوميات االشورين والكليتان و الرتكمان واخل)لَيرة لة دةستووريش هاتووة 
, زماني سرياني, عيالدةي بةزمانةوة هةية, ئةو بر طةية ضارةسةر كراوة, لةبةر ئةوةي ضارةسةر كراوة

, زماني سرياني هةية هةردووكي, زمان نيية زماني كليتان و ئاشوري بَيت, زماني كليتان و ئاشوريةكانة
 .سوثاس
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 :اوهان ملكو باياار بةر َيا
 .ئةجنومةن سةرؤكي َيابةر 

الكليتان )هاتية , لة دةستوور ذَي هاتية(القوميات الكليتان واالشورين)سبةتا نودتةي شةشَي ماددة يةكَي يبةن
 .سوثاس, كليتان ثَيشيا حسب دةستورَي عَيرادَي و ذَي كوردستانَي, (و االشورين والتوركمان العرب واالرمن

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

ضونكة لةماددةي ضوارةم و ( ئةدةليات و دةوميات)ئَيمة بؤية خؤمان رزطار كردووة , لة وةآلمي باياار خان
دةَلَين تةدريسي زمانةكاني توركماني و سرياني و , بر طةي ضوارةم وامان بةو شَيوةية هَيناوةتة خوارَي

وةك زماني سَيركردني هةموو ماددةكانيش بةسةرطش  لة دؤناغةكاني سةرةتايي و دواناوةنيتي , عةرةبي
لَيرةدا ئَيمة كَيشةي دةوميات و ئةدةليات باس , واتة لَيرةدا باس لةزماني مةنهةج دةكةين, مايف ثارَياراوة

لةبةر ئةوةي هةموو كةسَيك دةتوانَي بة زماني خؤي كة زمانة مةنهةجي خؤي , ناكةين لة كوردستان
ضؤن ئَيمة زماني كوردي زماني رةمسية و هاوآلتيان , كي هةبَيت بؤ زماني خؤيخبوَييَن و يا دةرسَي

زماني سريانيش , ئةويش لةدةظةرةكةي خؤي كة نيشتةجَيية دةتوانَي بة زماني سرياني خبوَييَن, دةخوَينن
, و كَيشةيةئينجا ئَيمة بؤية ناوي كليت و ئاشوورمان نةهَيناوة بؤ ئةوةي رزطارمان لة, زماني كليتان وئاشوورة

 .سوثاس
 :بةر َيا عادل حمميت امني

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة مونادةشةي , ئَيمة ثَيويستة مولاةم بني بةوةي كة ثرؤذةي هةمواركردنةكة ئةساسةن ضؤن هاتووة

 .سوثاس, دةرضوونة لة بةرنامةى كار, لةسةر ئةوة بكةين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ثرؤذةيةكة بؤمان هاتووة ئةوة , ؤلةوة راستة ئَيمة ناتوانني مونادةشةي بكةينخؤي لة ناحيةي ثر ؤتؤك
, مودتةنع بَيت بةوةي كة دةكرَيت ئةوة بكات, بةآلم ئةطةر رةئيي ليذنةي دانوني هةبَيت, ئيااسةيةكة

ا ئةطةر ن, بةس تةنيا موشكيلةكةمان ثر ؤتؤكؤلية, مودتةرةحةكةي ليذنةي ثةروةردة زؤر بةراست دةزامن
دةتوانني , دةشتوانني نةبَيت لةجةلسةيةكي تردا دة ئةنيتام ئةوانةي كة دسةيان كرد تةديتميي بكةن

ئةطةر ليذنةي دانونيش رَيطة دةدات لةناحيةي دانوني و ثر ؤتؤكؤلي دةتوانني ئَيستا , ئيااسةي بكةين
  .ئةطةر نا سةرموو كاك شَيروان, بيكةين

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
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حةز دةكةم ئةو ئينتيباعة , ئَيمة نامانةوَي دةوميات داخلي ئةو دانونة بَيت, من حةز ناكةم وا تَي بطةن
لةناحيةي , ضونكة موداخةلةكان هةموو لةو وةتةرةية و ئَيمةش لةسةر ئةو مةوزوعة كؤكني, نةمَينَيت

, ئَيستا ئةوة ضي ثَي دةوَي, كان كردووة بةم شَيوةيةثر ؤتؤكؤلي ئةوةي ئَيمة كة معامةلةمان لةطةَل ثرؤذة
بةو دةم ودةستةش ئَيمة , ضونكة لة ثرؤذةكةدا نةهاتووة, ئَيمة جارَي ديراسةي ئةو ماددةيةمان نةكردووة

, باشة ئَيمة ديراسةت نةكةين ضؤن رةئيي لةسةر ئةو مةوزوعة بيتةين, ناتوانني صياغةي بكةينةوة
 .سوثاس, مةوزوعةكة بةو شَيوةيةية, ينا ئَيمةش لةطةَل ئةو مةسةلةيةنئةط, مةسةلة ثر ؤتؤكؤلية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةوة , ثَيم واية كةس خياليف لةسةر ئةوة نيية كة دةوميات بنووسرَي, تكاية من مودتةرةحَيكم هةية
, ؤ جةلسةي داهاتووتةصويت لةسةر هةموو دانونة هةمواركردنةكة دوا دةخةين لة ب, تةواو دةكةين

جةلسةي داهاتوو دة ئةنيتام ئةو مودتةرةحة بكات و ئيااسة بكرَيت و مونادةشةي دةكةين و ئينجا 
ثَيتان باشة , بةو شَيوةية حةلَيكي بؤ دةدؤزينةوة, تةصويت لةسةر هةموو ياسا هةمواركردنةكة دةكةين

بةآلم دةنط دان بؤ هةموو , واو دةكةينباشة ئةو مودتةرةحة دوا دةخةين و مونادةشةكة تة, كاك شَيروان
 .سةرموو كاك زرار نودتةي نياام, ماددةكة

 :امني طاهر زرار بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر زؤرينةي دةنطي هَينا ناتوانني داخلي بكةين؟ سوثاس, ناكرَيت ئَيستا بيخةينة دةنط دانةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يان لة , ئةو شتانة مونادةشة دةكةين, ياني ئةو مودتةرةحة نةخراوةتة ثةرلةمان, ةلةبةرنامةمان نيي
ئَيستا ئةو ثرؤذةية , يان دة ئةنيتام تةديتميي كردبَيت, حكومةتةوة بؤمان هاتبَيت و لَيرة نووسرابَيت

وتان كردباوة بآل, تةعيتيلي ثرؤذةكةتان كردباية, دةبواية ثَيشرت كة مونادةشة دةكرا لةطةَل جةنابي وةزيردا
 .سةرموو كاك رسعت, كة يةكةم خوَينيترايةوة, بةآلم ئَيستا ئةصَلي ثرؤذةكة نةهاتووة, ئَيستا دةبووة خاَلَيك

 :بةر َيا رسعت عبيتاه بةرةش
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

َي و جار, خاَل بةخاَل ئةوة مونادةشة بكةين, مةسروزة ئةو ثرؤذةيةي كة وةزارةتي ثةروةردة داويةتي
ضونكة ئَيمة ئةوةمان خوَينيتؤتةوة شتمان لةسةر ئةوة , دوايي هةمواري ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة

 .سوثاس, تةسبيت كردووة
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بتان ناردتان بؤ جةنا, كاتَيك كة ثرؤذةكة هاتة بةردةس  ثةرلةماني كوردستان كة يةكةم خوَينيتنةوةي كرا

لةبةر ئةوة نودتةيةكي نياامية رةئيي ليذنةي ثةروةردة حسابي بؤ , ليذنةي ثةروةردة و ليذنةي ياسايي
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لةبةر ئةوة , بةتايبةتي ليذنةيةكي ثسثؤر ة بةرامبةر بةو ياساية لةطةَل رَيام بؤ ليذنةي ياسايي, بكرَيت
 .سوثاس, نياامية ئَيمة ئَيستا مونادةشةي ئةوة بكةين

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
مةدصةدم لةوةداية ثرؤتؤكؤلي , كة من داوام كرد لة ليذنةي ياسايي مةدصةدم راثؤرتةكة نيية ،عةسو

يةكيان , ثر ؤتؤكؤلي ثةرلةمان دةَلَي بة دوو جؤر مةشروعي دانون دةخرَيتة ئةجنيتة, ثةرلةمان هةية
ئةوة ماددةي يةكة وةكو مودتةرةح , وة بؤمان هاتبَيتيةكَيكيشيان لة دة ئةنيتامة, لةحكومةتةوة بؤمان بَيت

كة رةئيي ليذنةي ياسايي ثرسي نةكردووة لةسةر ئةو , نة لةوَيوة هاتووة و نة دة ئةنيتام تةديتميي كردووة
 .سؤزان خان سةرموو, بةَلكو لة ناحيةي ئةو ثرؤتؤكؤلة, ياساية

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سَيادة , ئَيمة مونادةشةي ئةو مةوزوعةمان كردووة كاتَيكيش كة, نةي ثةروةردة نؤزدة ئةنيتامي هةيةليذ
باشة ئَيمة ئةطةر دانونَيك دةكةين لة ثر  ئيقرتاحي ئةوة , ئةمة يةك دوو, ئةنيتام لةوَي ئامادة بوون

بؤية ئةو داوايةي ئَيمة ئَيستا  ,بؤضي لةوَييتا ئةو شتة دانونية, دةكرَيت كة موديريةتَيكي بؤ ئيااسة بكرَيت
 .سوثاس, دانونية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة هاتووة لةو مودتةرةحةي , موديريةي عامة كة مونادةشة دةكةين, ئةوة من جوابت دةدةمةوة

ئينجا ض بؤ مونادةشةي بكةين يان ئيلغاي , نووسراوة موديريةي عامة سآلن, ئةجنومةنة بؤمان هاتووة
, مودتةرةحي ليذنةي ثةروةردة وةكو مودتةرةحي ليذنةي ياسايية, بةآلم ماددةيةك كة نةهاتبَيت, بكةين

 .سةرموو كاك اسعيت, ليذنةي ياساييش ئةو مودتةرةحةي كرد هةمان رةئيمان دةبوو لةسةري
 :بةر َيا اسعيت شاكر امني

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئَيستا لةبةردةمي ئةنيتامة بةر َياةكان , مونادةشة كردووة ئَيمة لة ليذنةي ثةروةردة ياساي ئةصَلةكةمان

هةنيتَي نةك تةنها , هةدةيف هةمواركردني ئةو ياساية بةرةو ثَيش ضوون و ضاككردنةوةية, ئةوة يةك, نيية
هةنيتَي سةدةراتي تريش هةية ثةيوةستة بة طؤرِ انكردني , ئةو سةدةرةيةي شةش لةماددةي يةك

ئينجا بةس ئةو , بةآلم لَيرة نةهاتووة و لة ليذنةي ئَيمة ضاكمان كردووة, ندميوكراسيةتي كوردستا
بؤية دةَلَيم , بةآلم لة ثرؤذةكة نةهاتووة, سةدةرةي تريش هةية كة طؤر انكاري ثَيويستة, سةدةرةية نيية

 .سوثاس, باشرتة, ئةطةر مةشروعة بة ثازدة يان بيست كةس ئيماا بكةن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ثرؤذةي ياساي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي , ئةطةر بةبريتان بَيت ئَيمة دوو ثرؤذةمان رةت كردؤتةوة
بةو , ضاكي كةنةوة و هةمواري بكةن, ومتان حكومةت بيطةر َيننةوة, كوردستان كة لة حكومةتيشةوة هاتبوو
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دةبواية دة ئةنيتام بضَيت  يان, نةمانتواني تةعيتيلي بكةين, شَيوةية لةطةَل ناوةر ؤكةكةييتا بطوجنَيت
ياساي وةزارةتي طةشت وطوزاريشمان , يان بؤ حكومةمتان طةر انيتةوة, تةعيتيلي بكات و تةديتميي بكات

لةبةر ئةوةي دةبَيت ياساي وةزارةتي رؤشنبريي تةعيتيل , طةر انيتةوة ئةويش ثَيويس  بة تةعيتيل دةكرد
يان دةبَيت دة , وة جارَيكي تر تةديتميي بكاتيان دةبَيت حكومةت ثرؤذةكةي خؤي سحب بكاتة, بكرَيت

ليذنةكان كة مونادةشةي هةر ياسايةك دةكةن , ئَيمة تةبعةن سَيربووينة بؤ جارَيكي تر, ئةنيتام ئيماا بكات
بؤ , دة ئةنيتام ئيمااي بكات و ثَيشكةشي بكات بؤ سةرؤكايةتي, ئةطةر مودتةرةحَيكي تازة هاتة ثَيشةوة

, رؤذةي ئةو دة ئةنيتامةش كة ئةو ماددةية خبرَيتة بةرنامة و ضاك بكرَيتةوةئةوةي لةطةَل ثرؤذةكة ث
, حةدة و مةنتقيشة و دةناعةمتان ثَييةتي, مونادةشةمان لةسةر ئةوة نيية كة ئةوة حةدة و مةنتيقية

ئةطةر تةصويتتان , حةز دةكةن نياامي داخلي ثةرلةمان بطؤر ن, موشكيلةكةمان ثرؤتؤكؤلية سةدةت
, لةنيوةي جةلسة هاتة بريي يةكَيك مودتةرةحَيك تةديتيم بكات, ئةو وةخ  ضي دةَلَين دةيكةين, كردووة

ياسا بةو دوو رَيطةية , بةآلم ئةوة بر يارَيكي ثةرلةمان خؤيةتي و دةنطي لةسةر داوة, ئةطةر بر يارتان دا
ئَيستاكةش , ئةنيتام ئيماا بكةنئَيمة ناتوانني دةبواية دة , لةبةر ئةوة بؤ ئةوةي وةختةكة نةكوذين, دةبَيت

بؤ ئةو ماددةية , يان ثرؤذةكة يان مودتةرةحةكة, بؤ جةلسةيةكي تر ئةو دة ئةنيتامةي ثةروةردة
 .سةرموو, دةنطي بؤ دةدةين و ئينجا دةنط بؤ هةموو ياساكة دةدةين, خبةنةر وو

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يةكَيكيان لة , ئةو دوو ثرؤذةية جياوازن, ةثرؤذةيةكي دة ئةنيتاميش تةديتيم بكرَيتهةتا ئةطةر ب
, دوو ياساي هةموار كراو, دةبَيت بة دوو ياسا دةربضَيت, يةكيان لة ليذنةوة هاتووة, حكومةتةوة هاتووة

 .سوثاس, ناكرَيت تَيكةَلي بكةين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة , ئةوة دةكرَيت, اك سرسةتيش تةئكييتي لةسةر رةئيةكةي كردبةآلم ك, من خؤم هةروام دةطوت
ئيعتريازي لةسةر نةطرت , دةمج دةكرَين و جةنابي وةزيريش لَيرةية, هةردووكيان رَيطةي مةشروعن

رةئيي , ئةطةر رايةكة لةالي ثةرلةمان بةتَيكر اي دةنط وةرطريا, ئيعتريازي كرد مونادةشةي دةكةين, دةر وات
 .سةرموو نازناز خان, بةآلم دةمج كردنةكة موشكيلة نيية دةكرَي, دةخواتثةرلةمان 

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئَيستا بؤ ماددةي ثَينجي ئةصَلةكة ئةو ضوار خاَلةي كة , واباامن بةو شَيوةية حةل دةبَيت هةر لَيرة
لة دواييشيتا بييتايةتي , هاتووة( ادليات)كة لة سةدةرة ضوار وشةي بةس لةوَي لة ئةصَلة, دامانر شتووة

ئَيمة لةسةر ئةوةش ئيشمان , (دوميات)كردي بة , وةزارةتي ثةروةردة تةعيتيلَيكي لةسةر ئةو دانونة كرد
ئةوةي ليذنةي ثةروةردة ثَيشنياري كردووة لةو , هاتووة( دوميات)ئَيستا تةنها لةوَي يةك جار وشةي , كرد
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بؤية لة حاَلةتَيكيتا كة , ئيرت دةوميات نةهاتووة و ئةدليات نةهاتووة, رة ضوارةي كةوا دةوميات هاتووةسةدة
ئؤتؤماتيكيةن ئةو دةومياتة نامَييَن و ئيلغا , ئَيمة ئةطةر ئةوة ثةسنيت بكرَيت ئةوةي ئَيمة ئةو خاآلنة

ئايا كة ئَيمة ثَيشنياري , بَيتةوةضونكة لةناو نةصةكة بةهيض شَيوةيةك دةوميات دووبارة نا, دةبَيتةوة
, ماددةيةك دةكةين كةلةوَي خؤي وشةي دةوميات ثَيشرت هاتبوو, تةعريمَيك دةكةين, ثَيناسةيةك دةكةين

ئَيستا نةهاتبَيتةوة مةعقولة لة ثَيناسةكةي لة ماددةي يةكةم ئَيمة ثَيناسةي ئةدةليات يان دةوميات 
, بؤية ئةطةر ئةوة ثةسنيت بكرَيت ئةوةي ئَيمة كة دامانر شتووة, ةضونكة لة داخلي نةصةكة نةهاتوو, بكةين

 .سوثاس, خؤي نامَييَن هةر بةشَيوةيةكي ئؤتؤماتيكي نامَييَن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

للوزير ), با بضينة سةر ماددةكاني تر, خيالسمان تةنيا لةسةر ئاليةتةكةية, خيالسمان لةسةر ئةوة نيية
دهم عن اربعة يساعدونه يف ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهماتها الفنية والرتبوية على مستشارون اليزيد عد

تةنيا شةهادة جامعية اولية كة ( ان يكونوا من محلة شهادة جامعية اولية ومن ذوي اخلربة واملمارسة
ي يةكَيك ماستةري هةية يان, حةصر نةكرَيت تةنها, حةدَيكي ئةدنا على االدل شتَيك بنووسرَيت

 .كاك دَلشاد سةرموو, يان دكتؤراي هةية, نايطرَيتةوة
 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, تا بر وانامةي بةرزتر بَيت باشرتة, ة بةراس (على االدل)ئةوة مةبةست هةر 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رسعت, كةس دسةي هةية
 :َيا رسعت عبيتاه بةرةشبةر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
حاصل على شهادة جامعية وله خربة يف حقل التعليم )بةرةئي من بؤ موستةشارةكان ئةمة ئيااسة بكرَيت 

 .سوثاس( وممارسة اداريًا وتربويًا)و لةئاخريةكةي ( وممارسة اداريًا و تربويًا
 :ةروةردةوةزيري ث/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
جاري وا هةية , اس  لَيرة موستةشارةكاني ئَيمة شةرت نيية مومارةسةي ئييتاري و تةربةويان هةبَيتبةر 

يان تةنها بؤ حةدلَيكي تايبةت موستةشارَيك بؤ ماوةيةكي دياريكراو دائةمةزرَيت , بؤ شوَينَيكي تايبةت
 .سوثاس, ج نيية مومارةسةي هةبَيتلةبةر ئةوة مةر, دوايي نامَينَيت

 :رضا حمميت عبيتالربن رمضان. د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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على )ثَيويست ناكات بَلَيني , ئةوة حةدي ئةدناية, كة ئَيمة ئةَلَيني هةَلطري شةهادةي زانكؤيي وئةوةلي بَيت
ة بةراس  ئَيمة دةبَيت كاآل بةدةد باآل دووةميش لةرووي ذمارةو, حةدي ئةعالي ئةوة شتَيكي باشرتة( االدل
ناكرَيت وةكو , وةزارةتي ثةروةردة وةزارةتَيكي طةورة و طرنطة لة ئَيستا و لةداهاتووي نةتةوةكةمانيتا, بَيت

بةثَيي , وةزارةتي طةشت وطوزار يان وةزارةتَيكي تر داَلبَيكي تةسكي بؤ دابنَيني و لة ضوار زياتر نةبَيت
باشرت واية بؤ , ئةم مستةشارانة بؤ ئةمر ؤ, تةكة بةتايبةتي ئَيمة لةسةردةمي طؤر ان داينثَييتاويس  وةزارة

 .سوثاس, ئةم وةزارةتة زياتر بن و جؤراو جؤرتر بن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ثياو لةشتَيك دةترسَي دةرطا بكرَيتةوة مادام لةوَي , خؤي ئةو رةئية مةعقولة بة ئياني كاك دَلشاد
بيكةنة موستةشار و دانون رَيطةي داوة لةوةختَيكيتا بيست موستةشاري , طا هةية و هةرضي بَي ئيشةجَي

, ئةطةر وةزير بةضوار مواسقة, لةبةر ئةوة تةحيتييت كردنةكةي زةروورية, وةكو ثَيشرتيش وابووة, هةبَيت
 .من ثَيم واية باشرتة لةوة
 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو سةكتةرَيكي ثةروةردة ثَيويس  , استييتا ئةو بؤضوونةي بةر َيات ئَيمةش هةمان رةئيمان هةيةلةر 

بؤية لة هةمان بر طة ئةطةر ئيجازة بيتةن , بةآلم ئةو ترسة بوو كة تةحيتييتمان كرد, بة موستةشار هةية
, ؤي هةبَيت بةشَيوةي طرَيبةست لةطةَل راوَيذكارداوةزيري ب, بةشَيوةي طرَيبةست ئيااسةي بكرَيت

 .سوثاس, راوَيذكاري تر دامبةزرَييَن نةك وةكو دامةزرانيتن
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, جارَي ماددةيةكي ئةصَلي هةية ئةوة مةجال دةدات بة وةزير كة خوبةرا بَييَن و عةديتيان لةطةَل بكات

راستة ئَيمة , ش مةوزوعي تةعادود لةطةَل موستةشارةكان ئيعتيادي لة زمين دةسةآلتي وةزيرةدووةمي
بةآلم ئةمة ماناي وانيية كة وةزير , ضوارمان تةحيتييت كردووة وةكو سةكتةرَيك بؤ هةموو وةزارةتةكان

ةبؤ ئةوةي دةسةآلتي ئةوةي نيية بة عةديت موستةشار بَييَن لة وةزارةتةكةي خؤي دايبمةزرَييَن و ل
 .سوثاس, ئيستيمادةي لَي بكات لةزمين مودةي عةديتةكة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةش دةطرَيتةوة ياني هةم لة تةعليمة و هةميش , وةكو وةزير باسي كرد( ذوي اخلربة)ئةطةر وةك

اجيةتي كة تةعليم نيية و موحت, مومكينة ئيختيصاصي دانون بَيت, مومكينة ئيختيصاصي تةعليم نةبَيت
ئيحتيمالة , لةبةر ئةوة حةصر كردني بة موستةشاري بة بواري ثةروةردة, و موستةشارَيكي دانوني هةبَيت

مومكينة موستةشاري بوَيت لةبواري , موحتاجي هةموو ئةوانة نيية, نةتوانَيت هةمووان لةبواري ثةروةردة
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, خؤي بةثَيي ئيحتياجي خؤي, تةوةكة وتت خربة هةمووي دةطرَي, هةر شتَيك بَيت, دانوني ياخود ئيحصا
 .كاك كرخي سةرموو

 
 

 :بةر َيا كرخي جنم اليتين نوراليتين
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ئَيمة بةخؤتان دةزانن وةكو ديراسةتي توركماني و ديراسةتي , استييتا ئةو تةحيتييت كردنة باشةلةر 
, ا ئَيمة ئاطادارين كة موستةشاريش هةيةبؤية ئةوةي ئَيست, سريانيش هةية لةوةزارةتي ثةروةردةدا

ئةطةر دوويان بؤ ئةوانة جيا , موستةشاري ديراسةتي توركماني لة وةزارةت و هي سريانيش هةية
بؤية ثَيشنيار دةكةم بةاليةني كةمي ئةوة بكرَيت بة , هةردوويان بؤ وةزيرةكة دةمَينَيتةوة, بكرَينةوة

 .سوثاس, ئينجا تةحيتييتةكة بةو شَيوةية بَيت, شةش
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةنومةن
لةبةر ئةوة منيش ثَيم , ضونكة بةراس  ديراساتي ترمان هةية, منيش هةمان رةئيي كاك كةرخيم هةية

, يان بؤ كؤبوونةوةيةكي تر, ضؤن هةنيتَي شت بؤ سبةي تةئجيل دةكةين, واية موستةشار زياد بكرَين
بؤ , ةئجيل بكرَيت بؤ ئةوةي ئيمراغ بكرَيت لةطةَل سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراندةتوانرَي ئةوةش ت

خاَلَيكي تر لَيرة تةرجومة , ياني تايبةمتةنيت بَيت بة وةزارةتي ثةروةردة, ئةوةي تةحيتييتَيكي تةواو بكرَيت
ي بر وانامةي سةرةتايي خؤي ثَيم واية جوانرتة بَلَي, كورديةكةي بةراس  ئةَلَي بر وانامةي زانكؤي سةرةتايي

ئَيمة نابَيت تةرجومةكةي , بةآلم بر وانامةي سةرةتايي زانكؤ هةية, ضونكة زانكؤي سةرةتايي نيية, زانكؤ
 .سوثاس, دروست نيية لةعةرةبيةوة بَيت, بة حةريف لة عةرةبيةوة بيكةين

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ثَيويست , يت بيطةر َينينةوة بؤ ئةجنومةني وةزيرانئَيمة هةموو شتَيكي بةس, بؤش  وا ثَيويست ناكات

 .كاك دَلشاد سةرموو, ضي ئيتيماق دةكةن لةسةري ئيعتيادية, بةآلم ئةوةي تريان زمانةوانيية, ناكات
 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يةك بؤ توركماني و يةكَي بؤ , ن هةية لةتةشكيلةي وةزارةتديارة ئَيمة دوو بةر َيوةبةرايةتي طشتيما

 .سوثاس, لةو كاتة بةراس  ثَيويستيمان بةراوَيذكاري نابَيت كة ئَيستا لةوةزارةت هةن, سرياني
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

اني مادام  موديريةي عامةي تةربيةي توركمان و سري, مادام واية ضوار موستةشارةكة وةكو خؤي هاتووة
من دةخيةمة دةنطةوة ئةو مودتةرةحةي ليذنةي , ئةوان لة عةيين كاتيتا مودير عام و موستةشارن, هةية
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كَي لةطةَليةتي دةس  , جةنابي وةزيريش مواسقة, ياسايي و ليذنةي ثةروةردة هيض ئيااسةيةكي لةسةر نيية
 .ةي ترمادد, كَي لةطةَلي نيية؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, بَلنيت بكات؟ سوثاس

 
 

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية
تهدف الوزارة اىل تنشئة جيل واع حمب لوطنه اخذ بالتفكري العلمي متسلح بالعلم واخللق : هدف الوزارة

نسان مستوعب معطيات التطور احلضاري منفتح على الفكر االنساني يف اطار املعاصرة مدرك حلقوق اال
واملواطنة الصاحلة و واجباتها متفتح للحرية واملسؤولية يف نطاق اجملتمع و مبا ينسجم مع احكام دستور 

 .اقليم كوردستان
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

شَيوةيةى  ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى دووةم لةم ثرؤذةيةدا، ليذنة ثشتطريى لة ناوةرؤكةكةى دةكات و بةم
- :خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

هةَليتةوةشَينرَيتةوةو ئةوةى  1110بؤ ساَلى  1ماددةى دووةم لة ياساى ثةروةردة منرة  -(:ماددةى دووةم)
 -:خوارةوة جَيطةى دةطرَيتةوة

ثَيطةيانيتنى نةوةيةكى وريا و نيشتيمان ثةروةر، سةودا بة بريكردنةوةى زانستى،  -:ئاماجنةكانى وةزارةت
ضةكيتار بة زانست وداهَينان، وةرطر بة دةرهاوَيشتةكانى ثةرةسةنيتنى شارستانى، زانا بة ماسةكانى مرؤظ و 
هاوواَلتي بوونى ضاك و ئةركةكانيان و تَيطةيشتوو بؤ ئازادىو بةرثرسَيتى لة كةمةربةنيتى كؤمةَلطادا بة 

 .جؤرَيك لةطةل حوكمةكانى دةستورى هةرَيمى كوردستانيتا بطوجنَيت
 :ر َيا نازناز حمميت عبيتالقادربة

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دووةم ئَيمة بةو شَيوةية دامانر شتووة

 :ئاماجني وةزارةت
ئاماجني وةزارةت ئةوةية نةتةوةيةكي ضاوكراوة و وةرطري هاري مرؤظايةتي دؤست بة نيشتمان و طةلي 

زانس  و مادووَل و لةبريكردنةوة وكارايي كردن  كوردستان و كارامةي دَلسؤز ثَي بطةيةنَيت كة شَيوازي
تابتوانَيت لة خَيروبَيري طةشةسةنيتني شارستاني لة ضوارضَيوةي رةسةنايةتي هاوضةرخييتا , بطرَيتة بةر
سَيربَيت بةجؤرَيكي ئةوتؤ كة بنةماكاني دميوكراسي و مايف مرؤظ و هاوآلتيةتي و ئةركي , حاَلي ببَيت
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بة جؤرَيك لةطةَل , لةئازادي و يةكسانييتا دادوةري وكؤمةآليةتي تَي بطات, تسةرشاني هاوآلتي باانَي
 .حوكمةكاني دةستووري هةرَيمي كوردستانيتا بطوجنَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ثَيشرتيش بامسان كرد لة جةلسةي ثَيشوو, من موالحةزةيةكم هةية ثَيش ئةوةي جةنابي وةزير دسة بكات

مةسةلةن , ةَل ليذنةي ثةيوةنيتييتار حةق وابوو كؤبوونةوةي موشتةرةكيان هةبَيتليذنةي ياسايي و لةط
, زؤر بؤ ئَيمة ئاسانرت بوو, ئةو خاَلة ئَيستاكة هةدةيف وةزارةت ثَيشرت ئيتيماديان لةسةر كردووة

( انمبا ينسجم احكام دستور ادليم كوردست)كة دةَلَي , موالحةزةيةكيشم هةية لةسةر رةئيي ليذنةي دانوني
دانونَيك دةربَيين , ضونكة دةستووري ئيقليمي كوردستان هَيشتا ئيقرار نةكراوة, ناتوانني وا بنووسني

خةَلك دةيبينَيت و شتَيك باس دةكةين كة هَيشتا , هَيشتا دانون دةضَيتة وةدائيعي كوردستاني عَيرادي
َيكي رؤتينية و بةديهية كة ئةوة شت, لةبةر ئةوة من ثَيم واية زيادة ئةوةي هاتووة لَيرة, وجودي نيية

ئَيمة مادام جارَيكي تر كؤدةبينةوة بؤ , ثَيم باشة شةتيب بكةن, دةبَيت لةطةَل دةستووري ئيقليم بطوجنَيت
ئةوةي هةدةيف وةزارةت ثَيم باشة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة رةئيان , ئيقراري هةموو ماددةكة

لةبةر ئةوةي دوو مودتةرح هةية , بؤ ئةوةي كَيشةمان نةبَيت ,تةوحييت بكةن و بؤ مواسةدةتي وةزير
بةآلم ثَيم باشة , هةرضةنيتة سةردَيكي زؤري نيية, هةردووكي مونادةشة بكةي ئةوة وةختَيكي زؤري دةوَي

 .سةرموو كاك شَيروان, ئةمةش صيغةكةي تةوحييت بكةن هةردوو ليذنةكة
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .ةجنومةنبةر َيا سةرؤكي ئ
ئَيمة دةتوانني ئةوةي ئيلغا , راستة ثةسنيت نةكراوة, سبةت ئةحكامي دةستووري ئيقليمي كوردستانيبةن

لةسةر كامة صيغة , سبةت ئةوةي كة بةيين وةزارةتي تةربيةو ليذنةي ثةروةردةيةيبةس بةن, بكةين
 .سوثاس, ئَيمة وةكو ليذنةي دانوني مانعمان نيية, ئيتيماق دةكةن

 :وةزيري ثةروةردة/دَلشاد عبيتالربن حمميت بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو نةصة بووة كة بةسَي اليةنة لةسةري رَيك , ديارة ئةو نةصةي كة بةر َيا ليذنةي ياسايي خوَينيتيةوة
, كةوتوين و ئةوةي ليذنةي ثةروةردةش خوَينيتيةوة جياوازيةكي ئةوتؤي نيية لة صيغةي دار شتنةكةية

يان , من لَيرة ثَيشنيارَيكي ترم هةية كةلة هةدةيف وةزارةتةكة بةراس  بر طةيةكي لَي كةم كراوةتةوةبةآلم 
هةدةسةكة , من ئةوةيان بة ثَيويست دةزامن ئةطةر رَيطة بيتةن بيخوَينمةوة, بة نودصاني هاتووة

ةكي وةزارةتيش تَيييتا جطة لة ئاماجني سةر, بةشَيوةيةكي تر هةردوو دةدةكةي ئةو بةر َياانةشي تَييتاية
تهدف الوزارة اىل تنشئة جيل متعلم واع حمب لوطنه اخذ بالتفكريالعلمي ), هاتووة بةشَيوةيةكي رةمسي

مستوعب ملعطيات العصر والتطور احلضاري مدرك حلقوق االنسان ومؤمن بها ومتفهم للحرية واملسؤلية و 
 .سوثاس( حباجة اليهتهدف ايضا اىل توفري سلطة التعلم اىل كل من يرغب او 



 103 

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة وشةيةكي زؤر طةورةي تَييتاية كةبةراس  ئةمر ؤكة ئةوة , من بةرطري دةكةم لةو نةصةي خؤمان
دةبَي لةناو سيستةمي ثةروةردةش رةنط , مادام سيستةمي سياسيمان لةسةري دةر وا, دةبَيت سيستةمي

كة بةداخةوة لةناو نةصةكةي وةزارةتي ثةروةردة و ليذنةي , اتةوة ئةويش مةسةلةي دميوكراسيةبيت
 .سوثاس, ياسايي ئيشارةتي ثَي نةدراوة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
موئةييتي دميوكراتني كةس نيية بَلَي , من دةزامن لةجياتي هةمووتان دسة دةكةم, باامن هةمووتان موئةييتن

تةربية دةبَي بة ثةروةردة بَيت بة مةباديئي , دونيايةكي تازةية, هةموو دةَلَين تَيييتا بَيت, تَييتا نةبَيت
سةداسةتةكةي نةطاتة نةوةكان و لةتةَلةبةوة دةست ثَي , ئةطةر ئةساسي كؤمةَلطا, دميوكراتيةت و مايف مرؤظ

ئةو خاَلة دابر َيذن و جةنابي لةبةر ئةوة من ئيقرتاح دةكةم , ناتوانني بةخؤمان بَلَيني دميوكراسي, نةكات
ياني ئةوةي كاك دَلشاديش وتي , وةزير و ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة مودتةرةحةكة تةوحييت بكةن

ياني لَيرة وةختَيكي زؤري دةوَي تا تةوحييتي بكةين و , وةزيري ثةروةردة دوو سَي كةليمةي زيادي هةية
بيخةينة ئةو جةلسةيةي كة دة ئةنيتامةكةش مودتةرةحةكة بؤية با , هةريةكة كةليمةيةكي ئيااسة بكات

 .سةرموو نودتةي نياام, بر ؤن بؤ ماددةيةكي تر, بكةن
 :ثاشا خضر ابيت ظيان بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
وتت ليذنةكة دابنيشَي و ليذنةي ثةروةردة لةطةَل ليذنةي ياسايي , ئَيستا جةنابت ثَيشنياري ئةوةت كرد

ئةوةية , كةواتة ليذنةكة بةهةمووي دابنيشَي و نةك دوو كةس و سَي كةس دابنيشَي, ةنابي وةزيرلةطةَل ج
كة دةَلَيي ليذنة ياني دوو كةس و , بة كاملي دابنيشن و هةركةسة ورةئيي خؤي بيتات, ثَيشنياري من

 .سوثاس, تاكر ةوي ئيش نةكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم كة دادةنيشن هةموو ليذنةكة ثاناة , دانيشتووة و مودتةرةحي هةيةخؤي ئةوة ليذنةي ثةروةردة 
تةنها دوو سَي كةس دةبَيت بةيين خؤيان ئيتيماق بكةن و لةطةَل دوو سَي , كةس بة ثاناة كةس ناكرَيت

 .سةرموو, بؤ ئةوةي صيغةكة دابر َيذنةوة, كةسي ليذنةي ياسايي و لةطةَل جةنابي وةزير دادةنيشن
 :نازناز حمميت عبيتالقادربةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كة , راي هةمووي ليذنةي ثةروةردةية, بةراس  ئةوةي ئَيستا دةخيوَينينةوة وةكو ليذنةي ثةروةردة

بؤية ئَيمة ئةو نةصة طمتوطؤ دةكةين لةطةَل , سَيادة كةس ئامادة بووة, ئامادة بووة بةالي كةمي دوازدة
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ر كامةمان كة نوَينةرايةتي ئةو ليذنةيةمان كرد وةكو ئةوةي واية كة لةجياتي هة, جةنابي وةزير
 .سوثاس, بةآلم ئةو نةصة لةاليةن هةموومانةوة دةنطي ثَي دراوة, هةموومان دسة دةكات

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بر ؤ بؤ ماددةيةكي تر, باشة بةهةر حاَل ئةم خاَلةش دوادةخةين

 
 :ح حييتريبةر َيا شَيروان ناص

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هلا (0)و تصبح الفقرة  1110لسنة  1يضاف مايلي اىل آخر املادة الرابعة من القانون رقم : املادة الثالثة
   -:وتقرأ وكاآلتي

ـ تغيري املناهج الدراسية جلميع املراحل الدراسية وفق متطلبات العصر حبيث يتالءم مع سري العملية 0
 .اقليم كوردستانالرتبوية يف 

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :راي ليذنةي ياسايي

ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى سَىيةم لةم ثرؤذةيةدا ليذنة ثشتطريى ناوةرؤكةى دةكات و بةم شَيوةيةى 
- :خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

 1110بؤ ساَلى  1ددةى ضوارةم لة ياساى منرة ئةمةى خوارةوة دةخرَيتة سةر دواوةى ما( ماددةى سَىيةم)
- :ى ماددةكة و بةم شَيوةية دةخوَينيترَيتةوة(0)و دةبَيتة بر طةى 

طؤرينى بةرنامةى خوَينيتن بؤ سةرجةم دؤناغةكانى خوَينيتن بةثَىى داخوازيةكانى سةردةم بةجؤرَيك -0
 .بَيتلةطةَل رَير ةوى ثرؤسةى ثةروةردةيى لة هةرَيمى كوردستان طوجناو 

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم
لة خاَلي ثَينجيتا بةرنامةكاني خوَينيتني هةموو دؤناغةكانييتا لة هةرَيم بةثَيي ثَييتاويس  هاوضةرخ 

لؤجيادا شان بةشان لةطةَل طةشةسةنيتني زانس  و تةكنة, وةك كاروضاآلكية ثةروةردةييةكان, بطؤر درَين
 .بةرةوثَيش بضن

 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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تغيري املناهج ), من تةنها يةك تَيبينيم هةية, لةطةَل ئةو دةدةي كة بةر َيا ليذنةي ياسايي خوَينيتيةوة
سري العملية الرتبوية والتنموية يف  الدراسية جلميع املراحل الدراسية وفق متطلبات العصر حبيث يتالئم مع

 .سوثاس, ئيااسة بكرَيت( والتنموية)وشةي , (اقليم كوردستان
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تغيري املناهج الدراسية جلميع املراحل الدراسية وفق متطلبات العصر حبيث ), من عةرةبيةكةي دةخوَينمةوة

 .سوثاس, ئَيمة ئةمانةوَي ئةمة بةرزبكةينةوة, كامةية( ة الرتبوية يف اقليم كوردستانيتالئم مع سري العملي
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ضاكي بكةن و موالحةزةتان لَيي , (مع السياسة الرتبوية)بكرَيتة ( سري العملية)باشرت واية لةجياتي 
, واباامن تةنيا زمانةوانية, ذنةي ثةروةردة و ئةوانةواباامن سةردَيكي ئةوتؤش نيية بةيين لي, نةبَيت باشرتة

كَي لةطةَل , كَي لةطةَلة دةس  بةرزبكاتةوة؟ سوثاس, دوايي تةواو ئةطةر دسةي نةبَيت دةخيةمة دةنطيتان
 .ماددةي تر, نيية؟ بةكؤي دةنط دةبووَل كرا

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةس , ئَيستا نازانني ئيااسة كرا يان نا, ئيااسة بكرَي( تنموية)ةردة داواي كرد بةر َيا وةزيري ثةرو
 .بؤ ئةوةي ئَيمة تَيبطةين لة وةزعةكة, روونكردنةوة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرةش بةدةس  ئيااسةمان , كة(تنموية)كة كةس ئيعتريازي نةطرت لةسةر ئيقرتاحي وةزيري ثةروةردة 

 .سةرموو, خستمانة دةنطةوة, دتةرةحةكةوة و كةس ئيعتريازي نةطرتياني بة مو, كرد
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 :من املادة اخلامسة املعدلة وتقرأ كاآلتي( 1)تعدل الفقرتان  :املادة الرابعة
عليه و ـ ضمان اعداد املعلمني و املدرسني و املشرفني الرتبويني و املسؤولني عن ادارة التعليم و االشراف 1

اعادة تدريبهم اثناء اخلدمة و متكينهم من النمو املهين و العلمي و دعم منزلتهم بالتنسيق مع وزارة التعليم 
 .العالي و البحث العلمي

 :من املادة نفسها و تقرأ كاآلتي( 1)تعدل الفقرة  -0

تعاون والصدق واالخالص يف ـ العناية بالرتبية الدينية و اخللقية بتيسري الفرص القادمة على التسامح وال1
 .األقوال واالعمال مع مراعاة اخلصوصية الدينية لالديان االخرى يف االقليم

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :راي ليذنةي ياسايي
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خستنة ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى ضوارةم لةم ثرؤذةيةدا لَيذنة ثشتطريى دةكات لةوةى تَيييتا هاتووة بة
) 1110ى ساَلى  1لة ماددةى ثَينجةم لة ياساى منرة ( 1)سةر ئةم ر ستةى خوارةوة بؤ دواوةى بر طةى 

( 1)و هةموراركرنى دةدى بر طة (بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى سَيركردنى باآلو توَيذينةوةى زانستى
- :لةهةمان ماددةداو بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

و بةم 1110ى ساَلى (1)لة ماددةى ثَينجةم لة ياساى منرة ( 1)و(1)هةردوو بر طةى  -(:ارةمماددةى ضو)
- :شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

مسؤطةركردنى ئامادةكارى مامؤستاو وانة بَيذان و سةرثةرشتيارة ثةروةردةييةكان وبةرثرسانى بةرَيوة -1
ردنيان لةكاتى خامةتيتاو سةراهةمكردنيان لة بردنى سَيركارى و سةرثةرشتى كردنى ومةشق ثَيك

طةسةنيتنى ثيشةيى وزانستى داو ثشتطرييكردنى ثايةكةيان بة هةمةهانطى لةطةَل وةزارةتى سَيركردنى بااَلو 
 .توَيذينةوةى زانستى دا

ى طرينطييتان بة ثةروةردةى ئاينىور ةوشتةوة بةثَىى سةرةتاكانى لَيبوردةيىو هاوكارىور استطؤىو دَلسؤز-0
 .لة طوتن وكردةوةكانيتا وَير اى ر ةضاوكردنى تايبةمتةنيتَيتى ئايةنةكانى ديكة لة هةرَيميتا

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :راي ليذنةي ثةروةردة
 هةمواردةكرَي بةم شَيوةيةي خوارةوة, بر طةي يةكةم لة ماددةي ثَينجةمي هةمواركراو :ماددةي ضوارةم
 :دةخوَينيترَيتةوة

زةمانةتي ئامادةكردني كاديري سَيركاري و ثةروةردةيي و دووبارة مةشق ثَيكردنيان لة ماوةي -3
تا بتوانن بةهرةي ثيشةيي و زانستيان ثةرةثَيبيتةن و بة هاودةنطي لةطةَل اليةنة , خامةتةكانيانيتا

 .ثةيوةنيتييتارةكان ثلةو ثايةيان بةهَيا بكات
ةردةي ئايين و ئاكاري لةسةر بنةماي لَيبوردةيي و هاوكاري و راستطؤيي و دَلسؤزي ض بايةخ دان بةثةرو-1

 .ض بة رةستار, بة طمتار

 :بر طةي ضوارةمي ماددةي ضوارةم بةم شَيوةي خوارةوة دةبَيت
تةدريسي زمانةكاني توركماني و سرياني و عةرةبي وةك سَيركردني زمان لة دؤناغةكاني سةرةتايي و -1

يتييتا وةك زماني سَيركردن بَيت و هةموو ماددةكانيش بةسةرثشكي مايف ثارَياراوة بؤ منيتاَلةكانيان دواناوةن
 .لةو ناوضانةي كة لَييتادةنيشن

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ة يةك تةنها سبةت سةدةريبةن, سةرق لة نَيواني ماددةي ئةصَلي و ماددةي معةدةل ئةوةية, هةر بؤ تةوزيح
سبةت سةدةرة ضوار يبةن, دوو, ئةمة يةك, ئيااسة كراوة( بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
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واتةصور , بةراس  جةنابي وةزير دانيشتبوو لة نقاشةكة كة ئَيمة كردمان و ليذنةي تةربيةش دانيشتبوو
جطة لةوةش ئَيستا مةسةلةي  موراعاتي خصوصيةي بةآلم , دةكةم ئةو كاتة هيض ئيعرتازاتَيك نيشان نةدرا

وبة موتَلةدي مشولي , بةحةديقةت ئةطةر نةصةكةي خبوَينيةوة بة موتَلةدي دَيت, ئةديان هاتة طؤر َي
 .سوثاس, واباامن هيض ئيشكاليةتَيكي تَييتا نابَيت, هةموويان دةكات

 
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مودتةرةحةي ليذنةي ثةروةردة , جةنابي وةزيري ثةروةردة ,وةَلآل من ثَيش ئةوةي رةئي بيتةم

ئةو ئةديانة , لة ناحيةي زمانةوانيةوة مادام ئيشارةت نةدراوة بة مةباديئي ديين ئيسالمي, بةراس  دةزامن
, ئةديان ئوخرا مةعقول بوو, ئةطةر بوتراباية ديين ئيسالمي موراعاتي خصوصياتي ئوخرا, ئيااسةي زيادة

لةهةموو دينةكان ئةو , كة عيالدةي بة ئةخالق و تةسامح ئةوة بَيت, مةباديئي ديين مةسهومةئَيستا 
 .جةنابي وةزير سةرموو, مةباديئانة هاتووة

 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي بر طةي يةكةم , رةبوونةوةيةمنيش لةطةَل هةمان رةئيم ئةو ئيااسةية بةراس  زيادةية و دووبا
بةتةنسيق لةطةَل وةزارةتي خوَينيتني باآل لة مودتةرةحةكةي ليذنةي ثةروةردة بة شَيوةيةكي شاملرت 

, من ثشتطريي ئةوةيان دةكةم, واتة وةزارةتي خوَينيتني باآل و وةزارةتةكاني تريش دةطرَيتةوة, هاتووة
زارةتي خوَينيتني باآل لةوَي تةرةف نيية بؤ ثشتطريي كردني لةبةر ئةوةي تةنها وة, ئةوةيان بةهَياترة

حيق تدريس اللغات )سةبارةت بة بر طةي سَييةم كة لة ليذنةي ثةروةردةدا هاتووة , وةزارةتي ثةروةردة
رةنطة ئةطةر خؤيان ,  ئةمة بةراس  ناوهَيناني ئةو سَي زمانة بة تةنها( الرتكمانية والسريانية والعربية

ئةوانيش داواي ئةوة , ن و ئةرمةنيةكان يا ئةوانةي كةمة نةتةواتيةكان كة لة كوردستانيتا دةذينئاشوريةكا
كة ( جعل لغات القوميات)لةبةر ئةوة لة ياساي ثَيشرت هاتووة , بكةن كة بؤضي ناوي ئةوان لةوَي نةهاتووة

لَيرة , ماددةي يةكةم هاتووةكة دةوميات لة , ئةمة ديسان دةطةر َيينةوة بؤ خاَلةكةي ثَيشوو ئةوةي يةكةم
بؤية ئةم , ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ثةروةردة كة البردني ئةو دةومياتة, لؤغاتي دةوميات دووبارة بؤتةوة

دوميات ئةطةر مبَينَيت لةماددةي , لةبةر ئةوة لَيرة دةطةر َيينةوة سةر ئةصَلي مةوزوعةكة, تةعيتيلة هاتووة
لةوَي طوجناو تر ( لغة التعليم يف مراحل الدراسية, ميات اخرىجعل لغات القو)يةكةم لَيرةش تةنها 

, واتة ماددةي يةكةميش وةكو خؤي مبَينَيتةوة, دةردةضَيت لةوةي كة ناوي يةكة يةكةي زمانةكان بَينني
 .سوثاس, عةرةب و توركمان و ئاشوري, ناوي دةوميةكان نةهَينني, لَيرةش تةنها لغة القوميات باس بكةين

 :ال مشعون ايليابةر َيا مج
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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دوميات لَيرةش بة ثَيشنياري ( جعل لغات القوميات لغة التعليم)سبةت بر طةي ضواري ئةصَلي دةرارةكة يبةن
ياني دةوميات (جعل لغات السريانية والتوركمانية والعربية)تةنها دةمَييَن , ليذنةي ثةروةردة المانيتاية

 .سوثاس, ثَيويستة لة ماددةي يةكةميش بر طة شةش البيترَيت بؤية, لَيرةش الدراية
 
 
 

 :بةر َيا حمميت سرج ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة , (كوادر)تةبعةن ئةو دوو ناوة باشرتة لة ( ضمان اعداد املعلمني واملدرسني)بر طةي يةكةم 
زؤرمان , ئيعيتاد جؤرَيكة لة هةَلقوآلنيتن ,بة دوةترتة( تأهيل)بةراس  , لةمةجالي تةربية ئيشي كردبَيت

بةتايبةتي ئَيستا كة لة مةجالي ئيعيتادية زؤرتر خةرجيي علوم , بينيوة ياني ناتوانَي دةورةكةي خؤي ببييَن
ياني دةورةيةكي , ئيعيتاد ناتوانَي ئةوة دروست بكات, ياني ئةمة تةئهيلي دةوَي, خةرجيي ئاداب دَين, دَين

يان يةكَيك لة طرس  , ئةوةي دَيت دةبَيتة مامؤستايةك لة دوتاخبانة, ان ثازدة رؤذييان هةستةيي ي, مانطي
لةبةر ئةوة داوا دةكةم لة وةزيري ثةروةردة زؤر طرنطي , ئةم ثرؤسةي ثَيطةيانيتنة يان سَيركردنة ئةمةية

واباامن هةر دةربارةي تةربيةي ديين , ئةوةي شياوي ئةو ئيشة بَيت, ياني شياوانيتن, بة تةئهيل بيتةين
, نابَيت( العناية بالرتبية االسالمية واخللقية وفق القائمة)كة بَلَيني , نةصة ثَيشوةكةش هةر خراث نيية

ياني ئةو مةباديئانةي كة لة ( تأكد)بَلَيني , ضونكة ئَيمة دةبَيت راكَيشاني دينة بةرامبةر ش  تردا
ئينجا زؤر شتَيكي , ضووك كردنةوةي ئيسالمةواباامن ب( وسق)ئيسالميتا تةئكييت لةسةر ئةمانة دةكةن 

ناويشيان ( مع مراعاة االديان االخرى)ياني , تةبيعي ية كة لةهةموو دانوني دنيا ئةدياني تر باس دةكرَيت
ئةوة ماناي ئةوة نيية , لةبةر ئةوةي كة ئةمة زؤرينةي زؤرن لةم وآلتة موسَلمانة, بَلَين شتَيكي تةبيعي ية

لةبةر ئةوة شتَيكي , بةآلم ئةوةش ماناي ئةوة نيية طةورة بضكؤلة دةكةيةوة, ةينكة ئةوان زةعيف دةك
الرتبية االسالمية مع مراعاة االديان )هةم مايف ئةو ناسةوتَي و شتَيكي زؤر تةبيعي ية بَلَيني , دروست نيية

 .سوثاس. ئةويش وةخ  خؤي كة زوو لة عَيراق ئةوة باوة( االخرى
 :ةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنوم

ياني من لةو , ئيجازة بة خؤم دةدةم تؤزَيك تةوزيح بيتةم بةراس , ثَيش ئةوةي دسة بيتةم بة برادةرَيكي تر
( وفق مبادئ الديانة االسالمية)لةو مةوديعةدا بةراس  نابينم بَلَيي , مةوديعة هةموومشان موسَلمانني

و ئةوةي خيالسَيك هةية نَيوان ديين وةك( الديانة االسالمية ومراعاة االديان االخرى)ضونكة كةوتت 
, من ثَيم واية لةسةر ئةو مةسةالنة خيالف نيية, ئيسالمي و ديانةتةكاني تر لةسةر ئةو مةسةلةية

بة تةئكييت لة هةرَيمي , كة وتت االديان هةر يةكة, نيشتمان ثةروةري, راستطؤيي, صيتق, تةساموح
لةاليةكةوة سةرزة و , بةآلم لَيرة تةشخيصي بكةيت, واية, كوردستان مةباديئي ئيسالمي دةخوَينيترَيت
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باشة راستطؤيي , ديين ئيسالمي باسي راستطؤيي دةكات, ض موراعات بكرَي, لةاليةكي ترةوة موراعات بكرَي
عةيين ئةمان مةباديئي ئيسالمي بؤ راستطؤيي , ض موراعاتَيكي مةسيحي بكةم ئةطةر بَلَيم موراعاتي بكةم

, هةمان مةباديئي مةسيحية بؤ راستطؤيي و ئيسالمةكةش طوَي رادةطرَيت, طريمةسيحيةكةش طوَي رادة
خؤم دةَلَيم ئةو ناوةي تَييتا نةبَيت , لةبةر ئةوة ئةو ناوهَينانة ئيجازة بيتةم بةخؤم بر َيكيش مةال زادةم

 .كاك اسعيت سةرموو, باشرتة
 

 :بةر َيا اسعيت شاكر امني
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم بة داخةوة جةنابي وةزير دوو سَي جار دووبارةي , تان كةمة نةتةوايةتي نةماوةخؤي لة كوردس
, لة ئةصَلي مةشروعةكة ليذنةي ثةروةردة كة ئةو ئيقرتاحةي داوة سةدةرةي ضوار بطؤر درَيت, كردةوة

ئَيمة ئةوة ( جعل لغات القوميات لغة التعليم يف املرحلة االبتدائية )ضونكة بؤ؟ لة ئةصَلي مةشروع دةَلَي 
, ياني لوغةي سرياني سَي وةجبة ئيعيتاديةيان تةواو كرد, ياني هةم توركمان و هةم ئاشوري, سَي وةجبة

لَيرة ئةوة نؤ ساَلة ئينتياار دةكةين هةمواركردني ئةو سةدةرةية كة تةنها , ياني ضووينة كوليات و مةعاهيت
 .سوثاس, ةمةراحلةكاني تريش بطرَيتةو, لة بؤ ئيبتييتائي نةمَييَن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر ناصح سةرموو, ومتان ئةوة دةخةينة كؤبوونةوةي داهاتوو مودتةرح دةكرَيت

 :رمضانغمور  ناصح.د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ووةئةوة لة ثرؤذةكةدا نةهاتووة بؤ ئاطاداري ئةوة لة ياساية ئةصَلةكة هات, ئةوةي كاك اسعيت باسي كرد
ئةوةش , بؤ مةرحةلةي ئيبتييتائي( لغة القوميات)دوايي كراوة بة (جعل لغات االدليات)ئةوةي كة باسي كرد 
بةآلم ئةوةي لَيرة دةربارةي ئةو دووخاَلةي كة , جارَيكي تر دابنيشن بؤ ئةم مةوزوعة, دةبَيت رةضاو بكرَيت

منيش لةطةَل ئةوةمة ئةو وشةيةي ( تأهيل)و (ضمان اعداد املعلمني و املدرسني)ئة دوو بر طةية , هةية
وةكو ( العناية بالرتبية اليتينية واخللقية)بةنسبةت , هةردووكي َتَييتا هةبَيت باشرتة( اعيتاد و تأهيل املعلمني)

 (مع مراعاة اخلصوصية لالديان االخرى يف االقليم)ئةوةي واية ئَيستا ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كردووة 
من ثَيم واية هةردةبَيت تةئكييت بكرَيتةوة لةسةر ئةوةي كةوا ئةطةر نةوترا ماناي , َيتئةطةر ئةمةش البيتر

العناية بالرتبية الدينية واخللقية لكافة ابناء اقليم كوردستان وفق )بؤية دةبَي بوترَي , واية باسي كَي دةكةي
لكافة ابناء اقليم )بَلَيني  ياني ئةبَيت( مبادئ التسامح و التعاون والصدق واالخالص يف االقوال والعمل

 .سوثاس, ئةطةر نا تؤزَيك ئيشكال دروست دةبَيت( كوردستان
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيشرتيش , هةرضةنيتة بةشَيك لة ليذنةي ثةروةردة ضاكي كردووة, لةسةر بر طة دوو من دسةم هةية
ئةمانةوَي هاوكار يان دوتابي يان , رة وةزارةتي ثةروةردةي ئَيمةديا, تةئيييتي دسةكاني جةنابت دةكةم

لةكوردستانيش , نةك لةسةر ئةساسي ديين, خوَينيتكار لةسةر ئةساسي هاوآلتي ثةروةردة ثَي بطةيةنني
رةنطة سبةييَن خيالسمان بؤ , ضةنيت دينَيك هةية كة ناوي دينةكان دَي خؤي جياوازي دروست كردنة

ئةوة مةبيتةئة الي , وان ئَيمة و يةزييتيةكان و لة نَيوان ئةوان و ئَيمة و هةر كةسَيكي تردروست ببَيت لةنَي
لةبةر ئةوة بةشَيوةيةكي طش  وةكو هةر جةنابيشت سةرمووت سعلةن ئةو , ئةوة مةبيتةئ نيية الي تؤ, من

ةموو ئةوانة كة ناو نةهات ه, هةر ئةوان نةبي, ثرانسيبانةي كة ئَيمة هةموو دينةكان لةسةري كؤكني
شَيوةي دار شتين , هاووآلتيةكي صاحل وةكو دةَلَي لة كوردستان ثةروةردة دةبَيت ئةو كاتة, دةطرَيتةوة

ضونكة ثةروةردةي ديين بةالي خؤمةوة كة دةَلَيي , بر طةكةش بةشَيوةيةكة تةسسريي جيا جيا هةَليتةطرَيت
ثةروةردةي ديين خؤتان , ردةيي دةبَيتنةك بة جانيب ثةروة, ثةروةردةي ديين زؤرتر بة جانيب ديين

من بةشَيوةيةكي تر , بة تونيتترين شَيوة تا نةرمرتين شَيوة, دةزانن رَيباز و رَيطاي جؤراو جؤري هةية
يةك بايةخ , دوو وشة هةية باس دةكرَيت, دامر شتؤتةوة, رةنطة ئةوة دوايي خياليف لةسةر دروست ببَيت

رةوش  خراث هةية , دوو كةباسي رةوشت دةكةي, از خانيش باسي كردكة نازن, دان جوانرتة لة طرنطي دان
ئةطةر روخسةت بيتةن , لةبةر ئةوة من هةر جوملةكةم بة شَيوةيةكي تر دارٍِشتؤتةوة, و رةوش  بةرز هةية

بةآلم شَيوةي دار شـتنةكة رةنطة تؤزَيك , هةمان ئاماجنة كة ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كردووة, بيخوَينمةوة
بايةخ دان بة رةوشت بةرزي و طياني لَيبوردةيي و راستطؤيي و ضاكة كردن و دَلسؤزي )ياواز بَيت ج

لةطةَل , ئةوة ثَيشنياري منة( لةبةجَي هَيناني ئةركي سةرشان بةثَيي ثرنسيثة ثةروةردةيي وئاينيةكان
 .رَياميتا

 :ارام رسول مامنيتبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةديقةت ئةوةي يةكةميان دةكرَيت بؤ ئةهيتايف وةزارةت ثَيشوش ئيستيمادةي , رم هةيةمن دوو ثَيشنيا
ثَيشنياري يةكةمم ئةوةية كة وةزارةت هةوَل , ئةطةر دةرسةت بيتةن, بةآلم هةر باسي لَيوة دةكةم, لَي بكرَيت

خوَينيتكاران بيتات بؤ بةدميوكراسي كردني ثؤل و ناوةنيتةكاني خوَينيتن بةشَيوةيةك كة دوتابيان و 
تةنها ئةطةر يةك , باانن ضؤن دةتوانن ئةو زانستة بةدةست بَينن كة مةبةستيانة, بيانةوَيت سَيربنب

سيستةمي ثةروةردةيي ئةمر ؤ لة كوردستان , لةحاةيةك مةجالي من بيتةن وةك شي كردنةوة بؤ ئةو خاَلة
مةسةلةيةكي دةدمييش , بؤ سَيربوون بةشَيوةيةكة كة دوتابي رادةكَيشَيت بؤ ثؤلةكة و زةغ  لَي دةكات

بةآلم ناتوانَي بةزؤر ئاوي , هةية كة دةَلَي تؤ دةتواني ئةسثَيك يان طوَييترَيذَيك ببةيتة سةر جؤطايةك
بؤية بةراس  متوح ئةوةية كة ئَيمة بتوانني ناوةنيتةكاني خوَينيتن و ثؤلةكامنان , دةرخوارد بيتةي

باانن , دوتابيانة و ئةو خوَينيتكارانة ئارةزووي خوَينيتنيان هةبَي بةشَيوةيةك بَيت واي لَي بكةين كة ئةو
ثَيشنياري دووةم كة وةزارةت هةوَل بيتات بؤ دابني كردني دةرسةتي , كة ئةتوانن ئةو علمة بةدةست بَينن
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كة بةراس  , بةتايبةتيش لة ناحية و طونيتةكان, يةكساني لةسةرجةم بوارةكاني خوَينيتن و سَيربوونيتا
تة ئةو مةنتيقانةي كة كةمرت ئاوةدانكردنةوةي طةيشتؤتَي بةتايبةتي طونيتةكان كة ئيهتيمامي زياتر ثَيويس

 .زؤر سوثاس, ثَي بيترَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو, ئةطةر جةنابي وةزير تةعليقي هةبَيت لةسةر دسةكانيان, تا ئَيستا سَي ضوار برادةر دسةيان كرد
 

 :وةزيري ثةروةردة/لربن حمميتبةر َيا دَلشاد عبيتا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بة البردني ئيشارةت دان بة , دووبارة من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي ليذنةي ثةروةردة و ليذنةي ياسا دةكةم
لةبةر ئةوةي لةسةرةتاوة ثةروةردةي ئايين و ثرؤطرامةكاني خوَينيتنيش ئَيستا لة كوردستان , ئاينةكاني تر

دووةم لةوَييتا , واتة شَيوةيةكي طشتطري ئةطرَيتة خؤي, ثةروةردةي ئاينية, ةروةردةي ئيسالمي نييةناويان ث
واتة ثةروةردة ئاينيةكة بةرةو ئةو ئادارةية ثرؤطرامةكان كة ( وسق مبادئ التسامح)ثةيوةنيتي كراوة 

يةني تةتروف لَيك لةوَييتا مةربوتة و مةرجيتارة نةك بةال, لَيبوردةيي و دةبوَل كردني يةكرتي بَيت
 .سوثاس, بؤية ئةو دار شتنة دار شتنَيكي طوجناوة و لةبارة بؤي, بيتاتةوة

 :اليتين سيف طلعت خضر بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

خبرَيتة سةر ئةهيتاسةكاني ( ضمان اعداد املعلمني)من ثَيشنيارَيكم هةية لة ماددة ضوار لة سةدةرةي يةكةم 
ئةو جيلة ثَيويس  بة كةرةستةيةكي , اسةكاني وةزارةت ئامادةكردني جيلَيكي نوَييةضونكة ئةهيت, وةزارةت

لةبةر ئةوةي تةَلةبةو دوتابي دائيمةن الجيئ و , لةبؤ ئةوةي ئامادةي بكات و تَيي بطةيةنَي, تر دةكات
 .سوثاس, ثَيشنيار دةكةم بطوازرَيتةوة بؤ ئةهيتاسةكاني وةزارةت, مةجلوئن

 :اب نوريبةر َيا سؤزان شه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم , ئةمة بةشي يةكةمي, من ثشتطرييي جةنابت دةكةم بؤ ئةو بةشةي باسي ثةروةردةي ئايين دةكات
راستة ئَيمة , بةشي دووةمي من حةز دةكةم يةك شت روون بكةمةوة بؤ جةنابي وةزيريش كة لَيرةية

بةآلم ئَيستاش لة ثؤلةكانيتا منيتاَلةكان ئةناَلَينن , نيشي طؤر اوةئَيستا ثةروةردة طؤر اوة هيين ئايين و كتَيبةكا
لة ثؤلي يةك و دوو و سَييتا بةدةست ئةو مامؤستايانةي ئاين كةبةشةق ئةيانةوَي سَيري سورةتةكاني 

مع العلم مةنهةجةكة طؤر اوة كة لة ثؤلي يةك و دوو سَيي سةرةتايي منيتاَل ثَيويست ناكات , ئاينيان بكةن
ئارةزووي خؤيةتي لةماَلةوة دايك و , كة بةزؤر ش  ثَي لةبةر بكةي, بةو شَيوةية ئةزيةت بيتةي مَيشكي

مامؤستا ئيلتياامي , لةبةر ئةوة بةراي من بةر اس  ئةو بر طةيةي هةر البيتةين باشرتة, باوكي سَيري بكات
 .زؤر سوثاس, زؤر باشرتة, ئةطةر هةر الش بيترَي, ثَيوة ناكات
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 :ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك
لة , ئَيمة باسي مةباديئي ئةديان دةكةين, سؤزان خان ئَيمة باسي ماددةي دين ناكةين, ئةطةر ئيجازة بيتةن

 .سةرموو, لة منهاجي تةربةوي هةمووييتا هةية, ئةمة بةتةنيا لة ماددةي دينيتا نيية, ئيخالص و راستطؤيي
 
 
 

 :ثريوت خضر سارا بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةمةبةس  مامؤستاي سةرةتايي و , باس لة موعةملني و مودةرسني دةكات, سبةت بر طةي يةكةميبةن
خؤي لة ئةصَليتا لة ثةروةردةدا , بةآلم لة موشرسني باس تةنها لة موشرف تةربةوي كراوة, ناوةنيتي كراوة

ئةطةر لَيرة زياد بكرَيت و لةبةر ئةوة , موشريف ناوةنيتيةكان يان دوا ناوةنيتييةكان ثَيي دةَلَين ئيختصاصي
 .سوثاس, بؤ ئةوةي سةرثةرشتياري ثسثؤريش بطرَيتةوة( مشرسني الرتبويني واالختصاصيني)بوترَيت 

 :بةر َيا ظيان سليمان حاجي بشار
 .بةرٍ َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ة لَيرة كة بةآلم يةك تَيبينيمان هةي, لةطةَل ليذنةي ثةروةردة, منيش تةئيييتي دسةكاني كاك اسعيت دةكةم
حيق تدريس اللغات الرتكمانية و السريانية والعربية كاللغة يف مراحل )زماني كورديش لة خاَلي ضوارةم 

لَيرة زماني ( االبتدائية والثانوية و كاللغة التعليمي جلميع املواد اختياريا البنائها يف املناطق اليت تقطنها
ضونكة , ئةم زمانانة و ئةو دوتاخبانانة خبوَينيترَيت كة زماني كورديش لةطةَل, كورديش لَيي زياد بكةن

مع التعليم على ان يكون تعليم )لة ئةصَلي ماددةكةش هاتووة , زماني كوردي زماني سةنيية لة كوردستانيتا
 .سوثاس, (اللغة الكوردية فيها الزاميا

 :بةر َيا ستاح عبيتاه نقشبنيتي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر ئةو جوملةيةي كة هاتووة لة ئاخريدا دةَلَي , ي رةئيةكةي جةنابت دةكةممن ثَيشةكي تةئيييت
ماناي خصوصيةتةكة ( مع مراعاة اخلصوصية)كة طؤتي ( واالعمال مع مراعاة اخلصوصية لالديان االخرى)

سي بؤية با, ياني لةثَيشي ويش ديين دي تةئيييت كراوة( واالديان االخرى)ثاشان , ديين ئيسالم دةطةيةنَي
من تةئيييتي رةئيةكةي جةنابت دةكةم و دةست خؤشي ليذنةي دانوني دةكةم كة , ئةدياني ئوخرا دةكرَيت

 .............بةآلم تةعليقَيكم لةسةر دسةكةي سؤزان خان , وشةكة بةو شَيوةية هاتووة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

رةئيي خؤي وتي ئَيمةش بؤمان , نادرَيت لَيرة لةثةرلةمان لةسةر تةعليق تةعليق, مامؤستا عةسوم دةكةي
ئةو باش , بةآلم تةعليق لةسةر تةعليق نابَيت, هةركةسَيك ئازادة لةرةئيي خؤي, تةوزيح كرد



 163 

ئَيمة باسي , مونادةشةي ئةوة ناكةين, كة ئَيستا جَيطةي ئةوة نيية, باسي ماددةي ديين كرد, تَينةطةيشتبوو
دةَلَي تةعليق لةسةر , نياامي ئَيمة وا دةَلَي, ةباديئي دين كرايةمنهاجي تةربةوي دةكةين لةسةر ئةساسي م

 .شوكرية. سةرموو د, تةعليق لَي نادرَي
 
 
 

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تَيبيين يةكةمم لةرووي , هةروةها تَيبينيةكي تريشم هةية, من دوو تَيبينيم هةية لةسةر خاَلي دووةم
من ئةم كوردي دار شتنةي ليذنةي ثةروةردة زؤر , بةراس  سَي جؤرة كوردي لةالي من هةية, ةوةزمان

( بة)بكرَيت بة ( ض)ئةو , بةمةرجَيك خاَلي دووةم كة دةَلَي ض بة طوستار وض بة رةستار, بةجوان دةزامن
ئةطةر بكرَي بة , مة يا ئةوةيا ئة, ضونكة لةزماني كوردي كة دةَلَي ض ئةوة و ض ئةوة( بةطوستارو بة رةستار)
لة , لة هيين ليذنةي ياسايي بةراس  كورديةكةي زؤر نار َيكة, ئةمة لةاليةك, جوانرت دةر وات( بة)

ئةطةر بكرَيت ( يف االدوال و االعمال)هي وةزارةتي ثةروةردة كة دةَلَي , دانونةكةشيتا كة بةعةرةبي هاتووة
خاَلَيكي تر كة لة ليذنةي ثةروةردةدا هاتووة لة خاَلي , مة خاَلَيكئة, جوانرتة بة رةئيي من( قواًل وعماًل)

تةدريسي زمانةكاني توركماني و سرياني و عةرةبي لة دؤناغةكاني سةرةتايي ودوا ناوةنيتي وةك , ضوارةميتا
زماني سَيركردني هةموو بابةتةكان بةسةرثشكي مايف ثارَياراو بؤ مناَلةكانيان لةو ناوضانةي كة لَيي 

ضونكة مةعقول نيية لة دَييةك دوو , ئةطةر وشةي زؤرينة دابنَيني, لةو ناوضانةي كة زؤرينةيان, ةنيشنداد
ئةطةر زؤرينة بةكاربَينني , من مةكتةبيان بؤ بكةمةوة, عائيلةي توركماني يا دوو عائيلةي سرياني هةبَيت

ني خوَينيتني زماني كورديش تَييتا خاَلَيكي تريش هةية ئةطةر ئَيمة بَلَي, ئةمة خاَلَيك, زؤر جوانرتيشة
 .سوثاستان دةكةم, وةكو لةدةستوورةكةشيتا هاتووة زؤر لةجَيطةي خؤيةتي, ئيلاامي بَيت لةو شوَينانةدا

 :بةر َيا مجال مشعون ايليا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئيبتيتائي و بةمةبةس  دابني كردني كاديري طوجناو بؤ تةعليمي سرياني و توركماني لة دوتاخبانةكان
بؤ ئةوةي , ثَيويستة دسمَيك لة مةعاهيت و كوليةكان هي زماني سرياني و توركماني دابنرَيت, دواناوةنيتي

بتوانن تةخرجيي كاديرَيكي طوجناو و ئةكادميي ثَيويست بؤ جَيبةجَي كردني خوَينيتني سرياني لة 
 .سوثاس, مةرحةلةي ئيبتييتائي و سانةوي

 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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بةآلم يةك تَيبينيم هةية بة , من ثَيشةكي لةسةر ئةو بر طةية ثشتيواني راي بةر َياتان دةكةم بة ثر او ثر ي
لة , ئَيمة طرنطيمان بة ثَيش سةرةتايي نةداوة لةسةرتاسةري ئةو باسانةي كة كردومانة, حةديقةت

بؤضي؟ , ثؤر  لةسةر مستةواي دكتؤرا لةو شوَينانة بَيتكؤمةَلطةي مةدةني زؤر زةروورية خةَلكَيكي ثس
لةالي ئَيمة خةرجيي , ضونكة ئةوة بنةماي سَيركردن و راهَينان و درورست كردني شةخصيةتي منيتاَلة

رةوزة , تةَلةبةي صنمي  ثَينجة ئةيكةنة مامؤستا و لة رةوزةكان دادييتةنَين, خةرجيي زراعةية, صناعةية
بؤ ئةوةي ئةو كةسانةي كة لةوَي دةردةضن و , ئةبَي خةَلكي ثسثؤر ي تَييتا بَيت, تئةبَي طرنطي ثَي بيترَي

ئَيستا حاليةن لة هةموو شوَينَيك زؤر , خةَلكَيكي زؤر رَيك وثَيكيان لَي دةردةضَيت, ئةضنة دوتاخبانة
بنةماي  ضونكة بؤضي؟ ئةوة, زةرورية ضةنيت كةسَيكي ثسثؤر  ئَيستا خاوةن دكتؤراية لةو شوَينانة بن

 .سوثاس, دروست كردني شةخصيةتي منيتاَلة
 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة وةآلمي ئةنيتاماني ثةرلةمان كة كاك تةلعةت خيتر دةَلَي زةمانةتي ئامادةكردني كاديري سَيركاري و 

ة دةَلَي وةزارةت بؤ وةديهَيناني ئَيمة ئةطةر بيخوَينينةو, بةشَيكة لة هةدةيف وةزارةت, ثةروةردةيي
كةواتة بؤ ئةوةي تؤ ئةو ئاماجنانةي كة ئَيمة بامسان كرد كة , ئاماجنةكاني ئةم شَيوازانة دةطرَيتة بةر

تؤ بؤ ئةو ئاماجنة , دةمانةوَي كؤمةَلطةيةكي دميوكرات و بةو شَيوةية دروست بكرَيت و خةَلك سَيربكةين
كةش ضيية راهَينان و تةئهيل و ئامادةكردني مامؤستاي سَيركاري و وةسيلة, ئةم وةسيلةيةت ثَي دةوَي

بؤية ئاماجني وةزارةتي ثةروةردة دروست كردني مامؤستا و , ثسثؤر ية بةوشَيوةيةي كةبامسان كرد
لةرَيطةي دروست , بةآلم لةرَيطةي ضي, بةَلكو دروست كردني كؤمةَلطاية, بةرهةمهَيناني مامؤستا نيية

لة وةآلمي سارا خان كة دةَلَي ئَيمة لَيرة , باش بؤ ئةوةي نةوةيةكي باش ثةروةردة بكات كردني مامؤستاي
ئَيمة خؤمان رزطار كردووة , ثسثؤري موشرسيين تةربةوميان هةية و ثسثؤر ميان هةية و بةم شَيوةية

َلَيني زةمانةتي ئَيمة دة, بةثَيضةوانةي ئةوةي كة لةوةزارةت و لةليذنةي ياسايي هاتووة, ليذنةي ثةروةردة
كة ئةوةت طوت مامؤستاي سةرةتايي و رةوزة و سانةوي و , ئامادةكردني كاديري سَيركاري وثةروةردةيي

هةموو ئةو كةسانةي كة , مةعاهييت دةطرَيتةوة ئيرت لة دواي ئةوة موشريمةكان بةهةموو شَيوازةكانيان
من داكؤكي لةو نودتةي يةكةمي خؤمان بؤية , هةموويان دةطرَيتةوة, لةناو سلكي ثةروةردة ئيش دةكةن

ضونكة بةراس  رزطارمان دةكات لة زؤر ش  تر كة لةوانةية , دةكةم و حةزيش دةكةم دةنطي ثَي بيتةن
لة وةآلمي دكتؤرة شوكرية كةدةَلَي با ئيشارة بيترَيت ئةطةر , لةدوايييتا ثَيويست بَيت و دروستيش بكرَيت

لَيرة هاتووة , ةسةلةن ثَيويستة مةكتةبيان بؤبكرَيتةوة يان نادوو ماَل لة الدَييةك ئةرمةن بوون م
كةواتة لةو شوَينانةي كة ( لةو شوَينانةي كة زؤرينةيان ئةوانن)لةماددةي ضوارةمي ئةصَلي دانونةكة دةَلَي 

هةر نةتةوةيةكة لةوَي بؤي هةية مةكتةبي خؤي , لةو شوَينانةي كة خةَلك ئةرمةنة, خةَلك توركمانن
زماني , لة وةآلمي ظيان خانيش كة دةَلَي با زماني كورديش زياد بكرَيت, بةزماني خؤي خبوَييَن ,هةبَيت
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جعل اللغة الكوردية لغة الدراسة )ضونكة لةماددةي ضوارةم دةَلَي , كوردي لَيرة ثَيويست ناكات زياد بكرَيت
موو كوردستانيةك و هةر واجبة هة, ياني زماني كوردي زماني هةرَيمي كوردستانة( يف مجيع مراحلها

 .زؤر سوثاس, دةبَي زماني كوردي خبوَييَن, نةتةوةيةك بَيت و سةر بةهةر ئاينةك بَيت
 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, وة بةراس ليذنةي ثةروةردةي تَيكةآلوي كردو, ديارة دسة كردن لةسةر ئةو ماددةية دوو بابةتي جياواز

ئَيمة ومتان لةطةَل ماددةي يةك , ئةوة لة ماددةي ضواردا هاتووة, ئةو ماددةيةي كةباسي زمانةكان دةكات
بؤ دوو بر طةكةي , ضونكة ئةوةيان دسة كردن كاتَيكي تر هةَليتةطرَي, تةئجيلي دةكةين بؤ جةلسةي داهاتوو

, كة ئةو بر طةية بةو شَيوةية دار شتنة بَيت من بةتةواوي ثشتطريي رايةكةي ليذنةي ثةروةردةم كرد, تر
لةبةر ئةوةي شَيوةيةكي طشتطرية و بواري ليذنةي ثةروةردة دةس  باآلتر دةكاتةوة و بةثَيي ثَيويست 

 .سوثاس, كاربكات لة ئاينيتةدا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

حيق تدريس اللغات )دةَلَي , ةكة ليذنةي ثةروةردة ئيااسةي كردوو, نازامن ئةو ماددةية سةدةرةي ضوارةم
 .ئةصَلي سةدةرةكة ضيية؟ سةرموو( الرتكمانية و السريانية والعربية كاللغة

 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ملرحلة لغة التعليم يف ا()دوميات)تةبعةن ئَيمة كردوومانة بة( جعل لغات االدليات)ئةصَلي سةدةرةكة 

جعل لغات القوميات ), ئةو مةرحةلة ئيبتييتائيةش البيترَيت, وةكو ئةو بةر َياة دةستنيشاني كرد( االبتدائية
ضونكة ئةو , (لغة التعليم البنائها يف املناطق اليت تقطنها على ان يكون تعليم اللغة الكوردية فيها الزاميًا

ئةوة ئةم ( اللغة الكوردية لغة الدراسة يف مجيع مراحلهاجعل )بر طةيةي كة نازناز خان باسي كرد كة دةَلَي 
بؤية دةبَيت لةو بر طةية تةسبيت , بر طةية ناطرَيتةوة كة دوتاخبانةي ئاشوري وتوركماني و شتةكاني ترة

بؤية بةرةئيي ئَيمة ئةطةر بَيتو بةر َياتان لة رووي ثرؤتؤكؤليةوة , بكرَيت كة لوغةي كوردي تَييتا بَيت
جعل اللغات القوميات لغة )ماددةي ضوارةم بةو شَيوةي خوارةوة بَيت , مبَينَيتةوة( دوميات)ةم ماددةي يةك

ئةوة لة كَيشةي ماددةي ( التعليم البنائها يف املناطق اليت تقطنها على ان يكون التعليم اللغة الكوردية الزاميا
 .سوثاس, لةكَيشةي ئَيرةش رزطارمان دةكات, يةكيش رزطارمان ئةكات

 :ةر َيا سةرؤكي ئةجنومةنب
, بة ثَيي دةستووري عَيرادي دوو زماني رةمسيية, من ثَيشنيارةكةي وةزير بة باشي دةزامن بة ئيااسةيةك

دةبَي هني نةكةين دوايي ئيعتريازمان لةسةر , لوغةي كوردي و عةرةبي, دةبَيت لوغةي كوردي نا بةتةنيا
اللغة الكوردية )لةبةر ئةوة دةبي بَلَيني , ( رئيسيتنيلغتني)ضونكة دةستووري عَيرادي دةَلَي , بطريَي
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ئةوة بامسان كردووة لة زاخؤ هةمانة ( لغات الرتكمانية والسريانية واالرمنية)ئةوةي تر ( والعربية الزاميا
 .سةرموو, ئةطةر ئةو صيغةيةتان ثَي باش بَيت كاك شَيروان, رةماية

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك

لة ئةصَلي ثرؤذةكة نةهاتووة , ئةو مونادةشاتةي كة لةسةر لوغة كرا, ئةوةي ئَيمة موالحةزة دةكةين
بؤ ئةوةي يةك ال , بؤية ئةطةر ئةوةش تةئجيل بكرَيت, ئةمة شتَيكي تازةية بةنسبةت ئَيمةوة, بةحةديقةت

 .سوثاس, بكرَيتةوة لةطةَل ئةو ماددةيةي كة تةئجيلمان كرد
 

 :ر َيا سةرؤكي ئةجنومةنبة
سَي سةدةرة مونادةشة , ئةمة ماددةي ضوارة, ئةطةر ئيجازة هةبَيت ئةوة سةردي هةية لةطةَل ماددةكةي تر

ئةم ماددةية مودتةرح , مادام ماددةكة كرايةوة وةكو ماددةي يةكةم نيية, ئةوة بر طةيةكة دةكرَيت, كرا
مادام ماددةكة كرايةوة بؤ مونادةشة ياني , طةيةكة دةكرَيتبر , ئيااسة كراوة, دوو سَي ضوار, هاتووة يةك

ئةمة داوا كراوة ماددةي , ضونكة داوا نةكرابوو, جَيطةي مونادةشة نةبوو, وةكو ماددةي يةكةم نيية, دةكرَي
 .سةرموو, ضوارةم

 :رمضان غمور ناصح. د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئةوة ثةيوةنيتي بة , كة تةئجيل بكرَيت, اك شَيروان دةكةمبةراس  من ثشتطريي كاك دَلشاد و ك
لةوَي باسي لوغةي , سةردي هةية, بة ماددة ضواري ياساكةوة هةية, ماددةي ضواري ثرؤذةكةوة نيية

ضونكة , وةكو جةنابت ئاماذةت ثَي كرد, ئةوة جارَيكي تر ئيعادةي نةزةري لَي بكرَيتةوة, كورديش هاتووة
بةآلم ئةمة لةطةَل ماددةي يةكةم جارَيكي تر ئةمة , وزماني عةرةبي ئَيستا رةمسينةزماني كورديش 

, ضونكة ثةيوةنيتي بةم ثرؤذةيةوة نيية ئةوةي ئَيستا وةزارةتي ثةروةردة هَيناويةتي, تةئجيل بكرَيت
 .لةطةَل رَيا و سوثاسم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةخؤمشةوة , خيربةمان لة ثر ؤتؤكؤل كةمة, مان بةخؤمشةوةياني هةموو, ئاخر باانة ئَيمة شتَيكمان وت

ئةو , لة ناحيةي ياساييةوة, من كاك سرست لَيرة نةبَيت لةوانةية لةئَيوة زياتر غةَلةت بكةم, دةَلَيم
يان , يان لة ثرؤذةكة هاتبَيت, ماددةيةي كة تةئجيل كرا دةضَيتة ئةو بابةي دةبَيت بة دوو رَيطة بطؤر درَيت

ئةو ماددةية لة ثرؤذةكةدا هاتووة كراوةتةوة و سَي , ئةو ماددةية سةردي هةية, ام داوايان كردبَيتدة ئةنيت
مادام ماددةكة كراوة بؤ مونادةشة لة ثرؤذةكة , خاَلي مونادةشة كراوة و خاَلي ضوارةم ئيااسة دةكرَيت

ئةطةر ئةو , ةكرَيتةوةئةطةر مواسةدةتتان نةكرد ئةوة هيض ئيلغا د, ئةطةر مواسةدةتتان كرد, هةية
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لةبةر ئةوة سةردي هةية لةطةَل , مادام ماددةكة كراوةتةوة, ئيااسةية مواسةدةت كرا دةكرَي ئيااسة بكرَيت
 .سةرموو كاك شَيروان, ئةو ماددةيةي كة لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا نةهاتووة

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ئةو سةدةرةية لةبؤ تةعيتيل , ماددة هاتووة, ئةو ماددةية لةبؤ تةعيتيل نةهاتووةئةمن تةئكييت دةكةم 
, ئةوة جةنابي وةزيريش لَيرةية, ئةم سةدةرةية سةدةرةيةكي تازةية كة مونادةشة دةكرَيت, نةهاتووة

 .سوثاس
 
 

 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي جةنابت سةرمووت ئةطةر ثرؤتؤكؤل رَيطة بيتات , بةآلم بر طةكة نةهاتووة, كة هاتووةماددة
 .سوثاس, بر طةكة مونادةشة بكرَيت ئةوا ئاسايي دةبَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةاليةن , مادام واية ئةطةر خيالف نةبَيت لةسةر نةصةكة و ئةو مودتةرةحةي كة جةنابي وةزير كردي

زماني , بةس بةو تةعيتيلةي كة ومتان خوَينيترايةوة, ذنةي ثةروةردةوة بييتايةتةكةي ئيقرتاح كراوةلي
صياغةكة دةمَينَيتةوة لةطةَل ئةو لةبةر رؤشنايي مونادةشةكان و رةئيي جةنابي , عةرةبيش ئيااسة كرا

, نةك تةنها ئيعيتاد, ةئهيليةكَيكيان ئةوةية لة ئيعيتادي كادير و ت, ئةو شتانةي كة ئيجماعي لةسةرة, وةزير
ئةو صيغةيةي سةدةرة ضواريش لة سةدةرة سَيش موراعاتي , زةمان ئيعيتاد و تةئهيل كادر ئيااسة كراية

سةدةرة ضواريش بةو صيغةيةي كة لة سةدةرةي يةك بة تةنسيق لةطةَل , خصوصي ديين ئيلغا كرا
لةطةَل بر طةي , وزارات زات عيالدة ئيااسة كراو, ئيااسة كراوة( الوزارات االخرى)وةزارةتي تةعليمي عالي و 

, ضوار كة بةو صيغةيةي كة بةر َيا كاك دَلشاد وتي و ئيااسة كردني زماني عةرةبي و نةك كوردي بةتةنيا
 .سةرموو نودتةي نياام

 :رمضان غمور ناصح. د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا دوو , ئةمة دوو ماددةي جياوازن ,من لةطةَل رَيام بؤ بؤضوونةكةي جةنابي وةزير
كةباسي , لة ثرؤذةكةي ئةوانيتا نيية, ماددةي ضوار ئةصَلةن ئةمر ؤ بامسان نةكردووة, ماددةي جياوازة

لةبةر , نةك لة ثرؤذةكة, زماني كوردي دَيت لةطةَل زمانةكاني تر ئةوة لةماددةي ضواري ئةصَلي ياساكةداية
 .سوثاس, ئةوة لةطةَل ماددة يةك يةكرت دةطرَيتةوة, ئةوة تَيكةآلو نةكرَيتئةوة تكام واية 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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رةنطة , با ئةوةش دوا خبرَيت بؤ ئةوةي صيغةي بؤ بيتؤزنةوة, مادام خيالف هةية, باشة موشكيلة نيية
 .سةرموو كاك شَيروان, لةطةَل ماددة يةك ببَيتة ثرؤذةيةك

 :ناصح حييتريبةر َيا شَيروان 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يةك ئيااسة , لةبةر ئةو سةدةراتانةي كة جةنابت ئيشارةتت ثَييتا, ئةو ماددةية موهةيةئة لةبؤ تةصويت
, بةنسبةت سةدةرة ضوار البضَيت( مع مراعاة اخلصوصية)دوو , ئةمة يةك(والوزارات ذات العالقة)كردني 

كة دادةنيشني , ئةوةي تريش عيالدةي بة ماددةيةكي تر هةية, ئيااسة بكرَيت( تأهيل)سَي مةسةلةي 
 .سوثاس, لةطةَل جةنابي وةزير و ئيمكان هةية ئةويش عيالج بكرَيت

 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بر طةي ضوارةم لةطةَل ماددةي يةكةم , ئةوة زؤر باشة ئَيستا بةو شَيوةية كة ماددةكة سَي بر طةية
ئةو ماددةية بةو شةتب كردن و ئيااسة كردن وهينةكان , لة دانيشتين داهاتووداصيغةيةكي بؤ دةدؤزنةوة 

كَي لةطةَلي نيية؟ دوو , كَي لةطةَليةتي دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس, دةخيةمة دةنطيتان, كة خوَينيترايةوة
ة كةوات, باشة نؤ كةس مومتةنيعن نةلةطةَلن و نة لةدذينة, بةآلم زؤربةي دةستيان بَلنيت كرد, كةس

 .ماددةي تر, بةزؤرينةي دةنط وةرطريا
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة ا خلامسة

 :تلغى املادة التاسعة وحيل حملها مايلي
 :للوزارة ان تنشيء من الصفوف واملدارس مايكفل

 .حلديثةرعاية بطئ التعلم و ضعاف السمع و ضعاف البصر وفق االساليب العلمية ا-أ
 .رعاية املتفوقني و املوهوبني-ب

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى ثَينجةم لةم ثرؤذةيةدا لَيذنة ثشتطريى لة ناوةرؤكةكةى دةكات وبةم شَيوةيةى 
- :خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة

هةَليتةوةشَينرَيتةوة ئةمةى خوارةوة  1110ى ساَلى (1)رة ماددةى نؤيةم لة ياساى من -(:ماددةى ثَينجةم)
- :جَيطةى دةطرَيتةوة

- :وةزارةت بؤى هةية ثؤل ودوتاخبانةى ئةوتؤ دروست بكات بؤ دستةبةركردنى
 .ضاولَيكردنى درةنط سَيربووان وطوَيضكة وضاوكاان بةثَىى شَيوازة زانستيةكانى سةردةم-ع 
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 .رةدارانضاولَيكردنى سةركةوتوان وبةه-ب 

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كورديةكةي ليذنةي ياسايي هةر , بةآلم لةسةر كورديةكة, ئَيمة هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نيية
( ضكةطوَي( )ضاولَيكردني درةنط سَيربوان و طوَيضكة و ضاوكاان)ضونكة دةَلَيت , ئَيستا دةبَيت ضاك بكرَيت

 .سوثاس, ئةطةر بة ماناي طوَيطراني ئةوة شتَيكي ترة, بة مةعناي ضي دَيت
 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
رعاية بطئ التعلم و ضعاف السمع و )بةس تةنها بؤ ئةوةي طشتطريتر بَيت , ئَيمة تةواو لةطةَل ماددةكةين

لةبةر ئةوةي رةنطة كةسي تر هةبَيت  (.تياجات اخلاصة وفق االساليب العلمية احلديثةالبصر وذوي االح
 .سوثاس, ثَيويس  بة ش  تر هةبَيت ئيااسة بكرَيت

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةت بوو بة كة تايب, تةعيتيلة لةبؤ ئةو ماددة نؤية, ئةو دوو سةدةرةية هةردووكي سةدةرةي تازةن
ئَيستا ئةو دوو سةدةرةية هةر هةمان موالحةزةي , مةعةوةدني و كردنةوةي ثؤل بؤ معوةدني و ئةوانة

, لة بؤ ئةو مةسةالنة بَي بةش نابن, ئةوةي تايبةتةكة ئيااسة بكرَيت ئةوانيش دةطرَيتةوة, جةنابي وةزيرة
 .سوثاس

 :بةر َيا رسعت عبيتاه بةرةش
 .نبةر َيا سةرؤكي ئةجنومة

سةدةراتي تر هاتووة لة , لة ماددةي ثَينجيتا هاتووة, من تَي ناطةم هةموو هينةكاني ثرؤذةكة تَيكةَل كراوة
سةدةرةي , ئةوة ضي بةسةر هات( العناية بالرتبية الرياضية والفنية لكافة املراحل الدراسية)ماددةي ثَينج 

االشراف على املدارس )سةدةرة حةوت ( جاتهاضمان انشاء او ادارة املدارس احلكومية على اختالف در)شةش 
هةمووي , ئيااسامتان هةية, ئةمانة هةمووي ئَيمة شتمان لةسةري هةية( االهلية وتوجيهها يف تربية الناشئة

 (العناية بالرتبية الرياضية والفنية لكافة املراحل الدراسية)يان ئةو سةدةرةي , باس نةكراوة, تةرك كراوة
ي بؤ زياد (واالجنبية( )ضمان االنشاء واالشراف على املدارس االهلية)يان , زياد بكرَيت( الكشفية)دةمةوَي 

لةبةر ئةوة حةدة وةكو خؤي بر وات , هةنيتَي سةدةراتي تر هةية ئَيمة ئيااسامتان لةسةري هةية, بكرَيت
 .سوثاس, ئةم ماددةية

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هةركي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي , هاتووة(  بطئ التعلم و ضعاف السمع و البصر)ئةوةي يةكةم  , ةي ئةلف و بْا  جياوازي هةيةبر ط
متمودني و )من ثَيم واية بؤ , كةضي بؤ هةردووكيان رعاية هاتووة( متمودني و املوهوبني)دووةم 

 .سوثاس, باشرتة( تشجيع وتطوير)بةَلكو , رعابة بةكارناهَينرَيت( موهوبني
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 :اليتين سيف طلعت خضر بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كردنةوةي بنكةي تةنيتروس  , نازامن لَيرة جَيي دةبَيتةوة يان لةشوَينَيكي تر, من ثَيشنيارَيكم هةية
ضونكة ش  وا لة دونيا هةية لة مةكتةبةكان , بؤ ئيسعاساتي ئةوةلي ئةطةر بكرَيت لة مةكتةبةكان, بضووك

 .اسسوث, ئةطةر بكرَيتةوة
 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم ئَيستا هةر هةمووي بة , (بطئ التعلم و ضعاف السمع و البصر)من ثشتطريي لة داواكةي وةزير دةكةم 

ئةوانة ئحتياجاتي , ياني ناوي جؤري كةمئةنيتاميةتةكة ناهَينرَي, هني دةكرَي( ذوي االحتياجات اخلاصة)
كة ئةوة نابيناية و , ثَيويست ناكات ئَيمة بةوة دائيمةن دةستنيشانيان بكةين, ةية بؤ سَيربوونتايبةتيان ه

, بةراس  من تَيناطةم بؤضي لة كورديةكة بووة بة ضاولَيكردن, دوو, ئةمة يةك, ياخود طوَييطرانة
ضاودَيري , يةوةكو رعا, بؤضي ياني وشةيةكي تر نيية, ضاولَيكردن الي ئَيمة ياني السايي كردنةوة

 .سوثاس, خؤ وشةيةكي تر هةر دةبَيت, مورادةبةية
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةنيتة براياني ئةنيتاماني , كراوةتة دوو بر طة, ئاوا شي كراوةتةوة, تةبيعي زؤر باشة ئةم ماددةيةي نؤ

باسي ئةوة دةكةن ئةوة عيالدةي بةوةوة , صَلي ياساكةثةرلةمان تَيكةآلوي دةكةن لةطةَل ماددةي ثَينجي ئة
بةآلم بةنسبةت ماددةي , بةآلم بؤ روونكردنةوةيةك, هةرضةنيتة واجيب من نةبوو جواب بيتةمةوة, نيية
بةآلم من ثَيم واية دار شتنةوةيةكي دةوَي هةر ئةوةي , من لةطةَل ئةوةدام بةو شَيوةيةي كة هاتوووة, نؤوة

تلغى املادة التاسعة : املادة اخلامسة) , ئةطةر لَيم وةربطرن, تنةكةي بة شَيوةيةكي تر بَيتبةآلم دار ش, ئةوان
تنشئ الوزارة من الصفوف واملدارس وفق اساليب : وحيل حملها مايلي  1110لسنة ( 1)من قانون رقم 

 :العلمية احلديثة لرعاية
 .مية احلديثةبطئ التعلم و ضعاف السمع و ضعاف البصر وفق االساليب العل-أ
هةر لة بييتايةتةكة رعايةكة , بؤ ئةوةي دوو جار رعاية بةكارنةهَينرَيت (.املتفوقني و املوهوبني -ب

 .سوثاس, بةكارهَينراوة
 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي صياغةكة لة , يعادةي صياغةكةدار شتنةوةكةي ئ, ديارة ناوةر ؤكي بابةتةكة هةروةكو خؤيةتي

ئَيمة هيض , ئةتوانرَي صياغةكةي بةشَيوةيةكي تر دابر َيذرَيتةوة, ثةرلةمان كة جةنابتان بر ياري لَي دةدةن
كة ناو , بةآلم البردني ئةو بر طةية لة شَيوةيةكي ثةروةردةيي شارستاني هةية, الرميان نيية لة دار شتنةكةي
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, ئةوانةي كة ثَيويس  تايبةتيان هةية( ذوي االحتياجات اخلاصة)هةر تةنها , ضاوكانةيةت بة طوَيطران و 
 .سوثاس, ئةوة هةموو ئةو كةمة ئةنيتامانة دةطرَيتةوة كة ئَيستا هةن

 :بةر َيا تاظطة حمميت علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يةكان كة باس لة مايف مرؤظ ئةمر ؤ لة دانونة نَيو دةوَلةت, منيش هةمان ثَيشنياري سؤزان خامن هةية
( ذوي االحتياجات اخلاصة)تةنها دةوترَيت , بةهيض شَيوةيةك باسي كةمئةنيتام و مةكموسني ناكرَيت, دةكةن

لةبةر ئةوة تةئكييت دةكةينةوة , ئينجا كورديةكةشي خاوةن ثَييتاويستية تايبةتيةكانة, ئةطةر بيخوَينيتةوة
ضونكة ئةوانة هةمووي ئيلغا كراوةتةوة لة دانونة نَيو , بةصةر نة زعايف, كة نة زعايف مسعي تَييتا بَيت

 .سوثاس, بنووسرَيت (ذوي االحتياجات اخلاصة)بؤية تةئكييت دةكةينةوة تةنها , دةوَلةتيةكان
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ذوي )بكرَيتة , لةجياتي بةتيئي سةمع و بةصةر بَيت, مادام جةنابي وةزيريش مواسقة لةسةر ئةوة

ذوي  رعاية)هةر بكرَيتة , ئةطةر ليذنةي دانوني ئةمةي الي خؤتان بنووسن, ( االحتياجات اخلاصة
ذوي  رعاية)كةواتة ئةو ماددةية يةكةمي دةبَيتة ( االحتياجات اخلاصة وفق اساليب العلمية احلديثة
رعاية وتشجيع )يان , (رعاية املتمودني واملوهوبني) دوو ( االحتياجات اخلاصة وفق اساليب العلمية احلديثة

 .سةرموو, رعاية هةردووكي دةطرَيتةوة( املتمودني واملوهوبني
 :بةر َيا تاظطة حمميت علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئيهتمامَيكي خاص واباامن ئةمر ؤ مةدارسي منوزةجيش , ئةوة باشرتة( االهتمام خاص)بكرَيت بة 

 .ثاسسو, بؤية ئةوة دةطرَيتةوة لَيرة, هةية
 :رمضانناصح غمور . بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تنشئ الوزارة من : وحيل حملها مايلي  1110لسنة ( 1)تلغى املادة التاسعة من قانون رقم : املادة اخلامسة

 :الصفوف واملدارس وفق االساليب العلمية احلديثة لرعاية
 .ذوي احتياجات اخلاصة-أ
 (.املتفوقني و املوهوبني -ب

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
مودتةرةحةكة بةو , وليذنةي ثةروةردة و ليذنةي ياسايي تَيبينيان نيية, جةنابي وةزيريش مواسيقة, باشة

كَي , ئَيستا دةخيةمة دةنطيتان, باشة هةمان شَيوة دةكات, ناصح خوَينيتيةوة. شَيوةية تةعيتيل دةكرَيت كة د
 .ماددةكةي تر, بة زؤرينة وةرطريا, نيية؟ كاك سردار لةطةَليتا نيية لةطةَلة دةس  بَلنيت بكات؟ كَي لةطةَل
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 :تعدل املادة احلادية والعشرون املعدلة واخلاصة بتشكيالت الوزارة وتكون كاالتي :املادة السادسة

 مكتب الوزير-1
 مكتب وكيل الوزارة-0

 املديرية العامة للديوان-3

 العامة للمناهج والوسائل التعليمية واملطبوعاتاملديرية -1

 املديرية العامة للنشاط الرياضي والفين-0

 املديرية العامة للتعليم االبتدائي-6

 املديرية العامة للتقويم واالمتحانات والشهادات-2

 املديرية العامة للتعليم الثانوي واملهين-8

 املديرية العامة للتخطيط الرتبوي-1

 العامة للتعليم السرياني املديرية-12

 املديرية العامة للتعليم الرتكماني-11

 املديرية العامة العداد املعلمني-10

 املديرية العامة لالشراف الرتبوي-13

 املديرية العامة لالبنية واملعامل املدرسية-11
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

شةشةم لةم ثرؤذةيةدا لَيذنة ثَىى واية كةوا ئاماذة بةمنرةى ماددةى  يان ئةوةى ثةيوستة بة ماددةى
لةبةر ئةوةى خؤى لة بنةرةتيتا  03شةشةم لة هةمواركردنى يةكةمى ياساكة بكراية نةك بة ماددةى 

ى ماددةكة ثشتطريى ىَل (11،10،6)هةمواركراوةو لَيذنةش دواي ئةجناميتانى هةمواركارى لةسةر بر طةكانى 
بةرَيوةبةرايةتى طشتى باخضةى ساوايان )بةم شَيوةية ( 6)ويش بةدانانى ناونيشانى بر طةى دةكات، ئة

بةرَيوةبةرايةتى طشتى ى ر اهَينان ) ش بةم شَيوةية (10)ودانانى ناونيشانى بر طةى (وخوَينيتنى سةرةتايى
ماددةكةش دواى  ى ماددةكةدا و(11)لة دواوةى بر طةى ( دوتاخبانةيى)و الدانى ووشةى (وثةميانطاكان

- :ئةجناميتانى هةمواركاريةكان بةم شَيوةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة
ى هةمواركراو هةمواردةكرَى (1110)ى ساَلى (1)ماددةى بيست و سَىيةم لة ياساى منرة ( ماددةى شةشةم)

- :وبةم شَيوةى خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة
- :ثَيكهاتةكانى ناوةنيتى وةزارةت ثَيك دَيت لة

 .ووسينطةى وةزيرن-1

 .نووسينطةى بريكارى وةزير-0
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 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى ديوان-3

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى بةرنامةكان وشَيوازةكانى سَيركارىوضاثةمةنيةكان-1

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى ضاالكى وةرزشىو هونةرى-0

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى باخضةى ساوايان وخوَينيتنى سةرةتايى-6

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى هةَلسةنطانيتن وئةزمونةكان وبر وانامةكان-2

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى خوَينيتنى دواناوةنيتىو ثيشةيى-8

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى ثالنيتانانى ثةروةردةيى-1

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى خوَينيتنى سريانى-12

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى خوَينيتنى توركمانى-11

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى مةشقكردن وثةميانطاكان-10

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى-13

 .بةر َيوةبةرايةتى طشتيى بينايةو كارطةكان-11

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :راي ليذنةي ثةروةردة بةم شَيوةيةية
تايبةتة بة  12مارة ضواردا ماددةي بيست ويةكي هةموار كراوي ذمارة لةياساي ذ :ماددةي شةشةم

 :ثَيكهاتةكاني وةزارةت هةمواربكرَي و بةم شَيوةيةي خوارةوةي لَي بَيت
باخضةي ساوايان بؤ بةر َيوةبةرايةتي طش  و سَيركردني سةرةتايي زياد بكرَيت وبةم شَيوةيةي خوارةوةي -1

 :لَي بَيت
 .طش  ساوايان و سَيركردني سةرةتايي بةر َيوةبةرايةتي-6
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة(11)دار شتنةوةي بر طةي -0

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ئامادة كردي مةشق داني مامؤستايان-11
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة 10دار شتنةوةي بر طةي -3

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  بيناية و كارطةكان-10
ضونكة بؤ ئةم دؤناغة , بةر َيوةبةرايةتية طشتيةي خوارةوةش زياد بكرَيت ليذنة ثَيشنيار دةكات ئةم

بؤ ئةوةش , لةبةر ئةوةي دوتابيان لة دؤناغة جؤربةجؤرةكانيتا بةدةست كَيشةي زؤر دةناَلَينن, زةروورة
ان بة كةئيش وكاري توَيذةرة كؤمةآليةتيةكان رَيك خبرَيت ورؤَلي خؤيان لةكاري ثةروةردةدا بطَير ن ودوتابي

ئَيمة , كَيشةكانيان ضارةسةر بكرَيت ودياردةي تونيتوتيذي وخؤكوذي ثةرةنةسَييَن, ئاطاو وشيار بكرَينةوة
 :ثَيشنيار دةكةين وةكو خاَلي ثازدةهةم

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  توَيذةراني كؤمةآليةتي و دةرووني زياد بكرَيت-10
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .ومةنبةر َيا سةرؤكي ئةجن

ئَيستا بةثَيي ئةو تةعيتيلةي كة , بةثَيي ئةو موديريانةي كة زياد كراون بووة بة هةشت موديريةي عامة
كة لةطةَل جةنابي وةزيريش , تةديتيم كراوة ذمارةي موديريةتة عامةكان طةيشتة دوازدة موديريةي عامة

ليذنةي ياسا لةجياتي ئةوةي بَلَيي  دانيشتني لةسةر سةدةرة شةش تةنها ئةوةنيتة طؤر انكاري كرا بةنيسبةت
بةنسبةت , (املديرية العامة لرياض االطفال والتعليم االبتدائي)بووة ( املديرية العامة للتعليم االبتدائي)

بةنسبةت ( امليتيرية العامة للمعاهيت والتيتريب)بووة ( املديرية العامة العداد املعلمني)سةدةرة دوازدةش 
واتة (  املديرية العامة لالبنية واملعامل)بووة ( العامة لالبنية واملعامل املدرسية املديرية)سةدةرة ضواردةش 

 .سوثاس, ئةوة لةطةَل جةنابي وةزير موتةسق بووين, حةزف كرا( املدرسية)
 

 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها لة وةرطَير انة , ئَيمة لةسةر ئةو صيغةية رَيكةوتني, نيتيةوةديارة ئةوةي بةر َيا كاك شَيروان خوَي
بةر َيوةبةرايةتي طش  , كة ئةوة هةَلةية ببَيت بة سَيركردن, كورديةكةي تةعليم وةرطَير اوة بة خوَينيتن
, ةبريكاري وةزير نيي, دووةم وةكيل وةزارةت, يان لةو بابةتة, سَيركردني سةرةتايي و سَيركردني ناوةنيتي

سةبارةت بة ثَيشنيارةكةي ليذنةي ثةروةردة بؤ طؤر يين ناوي , لة تةرجومةكة, بريكاري وةزارةتة
ئَيمة ثَيمان واية ثةميانطاكان , بةر َيوةبةرايةتي طش  ثةميانطاكان و راهَينان بؤ ئامادة كردن و راهَينان

ئَيستا ناوهَينانيان , لة كوردستان دا هةيةلةبةر ئةوةي رةنطة ثازدة ثةميانطا ئَيستا , وراهَينان مبَينَيتةوة
وةكو لة بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكة ئةركي سةرةكي سةرثةرش  كردني ئةو ثةميانطايانةية بة ئيااسةي 

سةبارةت بة ثَيشنياري بة كردنةوةي بةر َيوةبةرايةتي طش  , بؤية ناوهَينانيان بة ثَيويست دةزامن, تةدريب
ئةمة لة , ئَيمة بةراس  لَيرة وةكو هةَلئاوسانَيكي ئييتاري بة ثَيويستيمان نةزانيوة, توَيذةرةوةي كؤمةآليةتي

, ئاينيتة دةسةآلتي كردنةوةي بةر َيوةبةرايةتيمان هةية بؤ هةر بابةتَيك ثَيويس  بَيت كة لةو كاتانة هةية
طوجنَي بة ثَيويستيمان ثَييتاويستيةكاني رةنطة تا ساَلَيكي تر بةراس  نة, ئَيستا ناوَيك دياري بكةين

بؤية داكؤكي لةسةر ئةو ثَيشنيارة دةكةين بةو شَيوازةي كة لةاليةن ليذنةي ياساييةوة , نةزانيوة
 .سوثاس, خوَينيتراوةتةوة

 :بةر َيا باياار ملكو اوهان
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وتاخبانةي ذسَيركردنا ئةرمةنَي ئةمة سَي د, سبةتا ئةرمةنَي لة ئةدليما كوردستانَي ذمارةكي باش هةنةيبةن
حةدة ئةو ذي موديريةي عامة للتعليم , لة زاخؤ و لة ئاكرَي و لة دهؤكا ذ يةك كرن, هةنة لة كوردستانَي

 .سوثاس, االرمين هةبَيت لة وةزارةتي ثةروةردة
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 :ثريوت خضر سارا بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةس نازامن ئةطةر , شتين نةخوَينيتةواري و نةوجةوانان نةكراوةلةبةر َيوةبةرايةتيةكانيتا باس لة نةهَي
 .زؤر سوثاس, ئةوةش هةبَيت و طرنطي ثَي بيترَيت, ميتيريةت هةبَيت بؤ ئةوة زةروورة

 :بةر َيا بارزان عبيتاه نصراه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

نونةكة لة ماددةي بيستيتا بةآلم لة ئةصَلي دا, ماددةي شةش باس لة تةشكيالتي ناو وةزارةت دةكات
, ميتيريةتي عام ئيشارةت بةوة دةدات كة لة هةموو ثارَياطايةكة بةر َيوةبةرايةتَيكي طش  ثةروةردة هةية

ئَيمة ئةزانني كة بر ياري تايبةت بة هةردوو ئييتارةي ثَيشووي سلَيماني و هةولَير كؤمةَلَيك بةر َيوةبةرايةتي 
, يةك لةوانة بةر َيوبةرايةتي طش  ثةروةردةي هةَلةجبةية, كراونةتةوةلة ناوةنيتي دةزاكاني كوردستانيتا 

داواكاري كؤمةَلَيك , من ثَيشنيار دةكةم لةبةر كؤمةَلَيك هؤ كةيةك لةوانة ئةمة ثَيشنياري منيش نيية
يةك , دوو داواكارييان ثَيشكةش كرد, خةَلك لةكاتي سةرداني خةَلكي هةلًََةجبة بؤ الي سةرؤكي هةرَيم

دووش لةشَيوةي , وانة هَيشتنةوةي ئةو بةر َيوةبةرايةتية طشتيية لة ناوةنيتي دةزاي هةَلةجبةي شةهييتلة
ديسان ئةو داواية دووبارة , كةس تةديتيم بةسةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة 0022ياداشتَيكيتا بة ئيمااي 

تةنها لة مةركةزي ثارَياطاكانيتا بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة لَيرة مادام ئيشارةت بةوة دراوة كة , كراوةتةوة
من داوا , ئةواني تر هةَليتةوةشَينرَيتةوة, ئةو بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكانيتا دةبَيت و تةحصيلي حاصلة

دةكةم ئةو بةر َيوةبةرايةتية طشتيةي لة هةَلةجبة هةية بةدةر كرَي لةو بر يارةي ئةجنومةني وةزيران لةبةر 
مة كؤمةَلَي رووداو و كارةسات لة كوردستان رووييتاوة يةك لةوانة كارةساتي يةك لةوانة ئَي, كؤمةَلَي هؤكار

كةبةراس  ئةو كارةساتة تةنها كوشنت و بر ين و وَيراني دةربةدةري , كيميا باراني هةَلةجبةي شةهييت
ةناَلة يةك لةو ك, مةعاملي شارستاني و سةرهةنطي لة دةظةرةكة تَيكضووة, هةَلةجبةي لَي نةكةوتةوة بةتةنها

ثرؤسةي ثةروةردة و هَيشتنةوةي , رةئيسيانةي كة بتوانَي ئاسةواري خراثي ئةو تَيكضوونة ضارةسةر بكات
كة ناوةنيتي سَي , دووش بةر َيوةبةرايةتيةكة سنوورَيكي بةرسراوان لةخؤي دةطرَيت, ئةو بةر َيوةبةرايةتية

دوتاخبانةي  361اي شارةزوورة و زياتر لة دةز, دةزاي هةَلةجبةي شةهييتة و ثَينجوَينة, دةزا دةطرَيتةوة
بؤ , مامؤستا و مودةريسي سانةوي و ئيثتييتائي تَييتاية 6660زياتر لة , ناوةنيتي و دواناوةنيتي تَييتاية

لةبةر ئةوة من , دوتاخبانة هةبووة 061مةعلوماتيش لة هةشتاكاني سةدةي رابردوو لةشاري سلَيمانييتا 
لةبةر ئةوة داوا دةكةم , ة بة خامةتَيكي زؤر طةورة بؤ دةظةرةكة دةزامنهَيشتنةوةي ئةو بةر َيوةبةرايةتي

ضونكة , كة ئةو هةَلوةشانةوةي ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة لة دةزاكانيتا هةَلةجبةي شةهييتي لَي بةدةر بكرَيت
اني رةنطيتانةوةي لة بر يارو ياساكاني ثةرلةم, بةراس  ئَيمة يادكردنةوةي ئةو كارةساتانة كة دةبَيت

تةنها بؤ يادكردنةوة و , كوردستان و ئةنامية و تةعليماتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دا دةبَيت
 .زؤر سوثاس, بةرزراطرتين ئةوة بَيت
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 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بَيطومان ئةوة لةسنووري زاخؤ ضةنيت , نيسةبارةت بةو ثَيشنيارةي ئةو بةر َياة ميتيريةي تةعليمي ئةرمة
مةكتةبَيك هةية بة كردنةوةي بةر َيوةبةرايةتَيك يان بةشَيك لة بةر َيوةبةرايةتي طش  ثةروةردةي دهؤك 

نةهَيشتين نةخوَينيتةواري لة بةر َيوةبةرايةتي , نةك بةر َيوةبةرايةتي طش , ضارةسةري ئةو كَيشةية دةكات
سةبارةت بة هةَلةجبةي شةهييت وةك , َيركردني سةرةتايي ضارةسةري كراوةطش  باخضةي ساوايان و س

, رانية بةر َيوةبةرايةتي طش  هةبوو, هةَلةجبةي شةهييت, بةر َياتان ئاطادارن لة ئييتارةي ثَيشووي سلَيماني
مة لة ثرؤذةي ئَي, ئةو بةر َيوةبةرايةتية طشتيانة نامَينَيت, بةآلم بةثَيي ياسا لةسنووري ثارَياطاكان نةبَيت

بةآلم ليذنةي ياسايي لة سةرؤكايةتي , خؤمانيتا كة بؤ ئةجنومةني وةزيرامنان بةرزكردةوة هَيشتبوومانةوة
لةبةر ئةوةي بةثَيي ياسا بةر َيوةبةرايةتي طش  لةشوَينَيكيتا بَيت كة , ئةجنومةني وةزيران وةاليان خست

 .سوثاسزؤر , ثارَياطا هةبَيت نةك داميقاميةتي تَييتا بَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضؤن؟ باشة كاك ثري خيتر, باشة موديريةي عامة لة ثارَياطاكان ناوي نةهاتووة
 :خليل سليمان خضر بةر َيا

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةدواوة لة كوردستانَي ئازاد بؤ جارَيكي دي بريؤكةدا دوتابيةت ئياييتي بة بابةتَي  1116ئاشكراية لةساآل 

نايكي يازدة و , دةظةرَي مة رزطار كري كةم بوون 0223وا لة ثَينج شةش ساَلةدا هةتا , اتر خوَينيتيزي
كات بةر َيوة ضوو لة ثش  شةر ي ئازاديا عَيرادَي و دةظةرَيت مة رزطاربوو وي ذ , دوازدة هةزار دوتابيا بوو

 010هةزارو  100تَي زياتر دةخوَييَن و كوردستانَي شةنطار و شَيخان و ذمارَيت دوتابَيت مة زياد بوو بابة
ثار ئاَلؤزيةتي ثةييتا بوو ل تادي , ميكانيامَيك نينة بؤ ضاودَيري كردنا ظَي ثرؤسا خوَينيتنَي, دوتابينة

هاتة ثرسيار , لة رؤذا دياريكريا ثرسيار نةطةيشتة دوتابيا, كردنا سةري ساَلَي لة وةزاريا لة دؤناغا ئامادةيَي
يا بةر َيوةبةرايةتية طشتيا ثةروةردة , باشة وةزارةت دانَيت, ةزانَي كَي ثرسيارا دانَيتطوتي ن, كرن بؤضي

ئةم ذمارا زؤرا دوتابيان طةلةك سةرد , ئان كو ميكانيامَيك نةبوو كو ثرسيارَيك بؤ ئةوان دانَيت, دانَيت
ثَيكهاتا , ثَيشنيار دةكةينبؤية ثرؤسيا ثرت بَيتة خةمالنيتن وةك ماسةكي مةي رةواي كوردستانا ئازاد , بيين

وةزارةتَي دا رَيظةبةريةكي طش  ثةروةردَي بؤ بابةتَي ئياديا هةبَيت و رَيظةبةريا طش  بَيت بؤ 
هةروةصا رَيظةبةريا , سةرثةرشتيا دانانا ثرسيارا بؤ هةرسَي دؤناغَي سةرةتايَي و ناوةنيتي و دواناوةنيتي

دَيتة بذاركرن و تةدييم كرن و رَيظةبةريةكي مةنهةجيش  هةبَيت كةضةنيت ساَلَيكة جارَيكة ئةظ بابةتة
بؤ ئاطاداري من ثَيشنيارَيكم هةبوو و نووسيم و طةيانيتمة ليذنا ثةروةردةيَي رؤذا , هةبَيت لظَي وةزارةتيتا

هةنطي جوابا وان وابوو طوتي نةكو جودا بوونا , جةنابَي وةزير هَيناية ثةرلةمانَي و لةطةَل ليذنا ياسايي
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, هيض جودا بوون نينة, ا ذ كوردداو ئةز وي دَلنيا دكةم نةخَير بابةتَي زياتر كوردَي تَييتا دةخوَيننئيادي
 .سوثاس, جةنابي وةزير طوتي كةوابَي ثةرلةمان لةوَي ضارةسةر بكرَيت, بةَلكي خؤكردنا طيانا كوردايةتي

 :توسيق صاحل حمميت طلعت بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

داوا دةكةم بنووسرَي , (املديرية العامة للنشاط الرياضي و الفين)ةش سةدةرةي ثَينج هاتووة لة ماددة ش
املديرية العامة )بكرَيتة ( والمين)ئةوةي تر , كةشمي تَييتا نيية( املديرية العامة للنشاط الرياضي والكشفي)

 .زؤر سوثاس, ئةوانة هةية( للنشاط املدرسي
 
 
 

 :مبازجا سعييت حمميت طارق بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة لةدةستووري , ثَيشنياري يةكةم بر طةي دةو يازدة جَيطؤر كيان ثَي بكةين, من دوو ثَيشنيارم هةية
لة ثرؤذةي دةستووري خؤمشان هةر ئةو شتة هاتووة و , عَيرادي توركمان ئينجا سرياني ناويان هاتووة
ثَيشنياري دووةميشم , توركمان ئينجا سرياني, بارة بؤتةوةلةضةنيت ياسايةكيشمان هةية ئةوةش هةر دوو

ونة هةمواري يةكةم و نةهةمواري دووةم نةهاتووة  1110ئةوةية ناوي ئةرمةني نة لة ساَلي 
 .سوثاس, ثَيشنيار دةكةم كةناوي لة ياسايةكةدا بَيت, كةنةتةوةيةكة و زماني تايبةتي خؤي هةية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو , دووةميش ئةرمةني دةبَيتة بةشَيك, خؤ بآلونابَيتةوة, ةوة شكلية تةديتيم و تةئخريييةكةم ئ

لة ماددة , بةآلم موديريةي عامةي شوَينةكة ديارة كة دةومية لةشوَينَيكي تر هاتووة, دةومية هاتووة
 .يةكيش دةتوانني ئيااسةي بكةين

 :جامباز سعييت حمميت طارق بةر َيا
 .ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك

هةر مةبةستم , مةبةستم ئةوةية سةرامؤش كراوة ناوهَيناني لةو ياسايةو لةطةَل ياساكاني تر ناوي بَيت
 .سوثاس, ئةوة بوو

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر نا لة مونادةشة كة خستمانة دواتر ناوي دةوميةي ئةرمةنيمان , ئةطةر ئينتيباهت نةكردووة

 .كاك رسعت سةرموو, رة لَيرة نةبووي يان ئينتيباهت نةكردووةبةآلم ديا, تَيخستووة
 :بةر َيا رسعت عبيتاه بةرةش

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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يةك ( الرتكماني)ياخود ( املديرية العامة للتعليم السرياني)من ثَيشنيار دةكةم لةجياتي ئةوةي بَلَيي
بَيت و ضيمان بوَي داينَيني لة ( ع و ب و ج)ثاشان ( املديرية العامة للقوميات)موديريةتي عام بكةينةوة 

دووةم ثَيشنيارةكةي كاك بارزان تةئيييت دةكةم حةدة موديريةي عام لة هةَلةجبة وةكو , ئةوة يةك, ذَيريةوة
 .سوثاس, خؤي مبَينَيتةوة

 (:ماراني باني)دادر عبيتاه عثمان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ هَيشتنةوةي بةر َيوةبةرايةتي ثةروةردةي , لة ثَيشنيارةكةي كاك بارزان دةكةمسةرةتا منيش ثشتطريي 
ضونكة , هةروةها ئةو دةزايانةي تريش كة ذمارةي دانيشتوانيان لة دوو سةد هةزار تَييتةثةر ي, هةَلةجبة

ا كار و, لةوآلتي ئَيمة لة كوردستان مةسةلةي نةدل و طواستنةوة بةراس  مةسةلةيةكي طرنطة زةبةتة
ئةطةر بكرَي ئَيمة بيطوجنَينني لةطةَل ئةو دةزايانةي كة , ئاسان نيية بؤ خوَينيتكاران لة سنووري دةزاكان

 .سوثاس, سعلةن بةر َيوةبةرايةتي ثةروةردةيان هةبَيت كارَيكي باشة, ذمارةيان زؤرة
 :بةر َيا عبيتالربن امساعيل سليم

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كةم بةنسبةت ئةو بةر َيوةبةرايةتية طشتيانة بؤ ئةو دةزايانة هةمووي دابني بكرَيت كة ئةمن ثَيشنيار دة

, ئةوانة هةموو ئيقرتاح دةكةم, نةك هةر تةنها يةك يان دوو, لة وةخ  خؤي دةرار بوو بيكةن بة ثارَياطا
رتاسةري بةحةديقةت لة كوردستان و لةسة, دووةم من تَيبينيةكم هةية لةسةر مةدارس و موعةملني

هةروةها نةدصَيكي زؤر هةية لة , لة ئيثتييتائي تا دةطاتة دواناوةنيتي, كوردستان نةدصي دوتاخبانة هةية
ياني سَي وةجبة لةيةك دوتاخبانة , دوتاخبانة هةية دووجارة يان سَي جارة, مامؤستا و مودةريس و ئةوانة

لةبةر , ة كةمة و هةم مامؤستاش كةمنئةمة دةليلة لةسةر ئةوة هةم دوتاخبان, لة رؤذَيك دةرس دةدةن
من بةنسبةت دةزاي ئاكرَي دةزامن ضةنيت ثَيويستيان , ئةوة ثَيشنيار دةكةم ئةو موشكيلةية ضارةسةر بكرَيت

لةبةر ئةوةي تةنها هةر ئاكرَيش نيية من واتةصور دةكةم لة سةرتاسةري كوردستان ئةم , بةو شتانة هةية
اثؤرتَيكم نارد بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتماني كوردستان ئةمن لةوةخ  خؤشي ر, نةدصة هةية

, بةآلم هةتا ئَيستا هيض ئةجنامَيكمان نةدي كة ضي لَي هات و ضي لَي نةهات, وهةروةها ليذنةي ثةروةردة
 .سوثاس

 :بةر َيا حمميت سرج ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةس هةر بؤ ئيااسة ياني , كةم سروشتييةوةَلآل من هةروةكو عائيةدبةك تةئيييتي كاك بارزان ب
جطة لةو  خصوصيةتة , لةثةرلةماني كوردستانيش هةَلةجبة ئيقراري ئةوة بووة كة بكرَيتة ثارَياطا

من شتَيكي تر ئيااسة دةكةم لة عَيراق كة بؤتة نياامَيكي سييتراَلي لة نياامي سادةوة , تايبةتيةي كة هةية
ئَيمة , ة خواري ئةو ئييتارانةوة جؤرَيك ال مةركةزيةت ئةبَيت دروست ببَيتئيرت ماناي واية ل, بؤتة ئاوَيتة
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ناكرَي ياني ئةم سيستةمة , مةنتيقةي هةَلةجبة و مةنتيقةي طةرميان, سةير دةكةين تايبةمتةنيتي هةية
بؤ ئيشَيكي , من مامؤستا بووم ياني لة حةستاونؤ مامؤستا بووم, مةركةزية هةر بةردةوام ديادة بَيت

سةعاتةكي , يت ئةبَي دوو رؤذ بضي بؤ سلَيماني موةزةسةكة لةوَي نيية خؤي دةوام هةر دوو سةعاتةبةس
ياني وانةزانَي ئةمة , ئيرت هيض, سةعاتَيكي تةلةسؤن دةكات بؤ ماَل, سةعاتَيك نان دةخوات, ئةو لةوَي نيية

ونؤ مامؤستاي ئيبتيتائي ياني لة مانطَيكيتا ثَينج هةزارو سةد و هةشتا, شتَيكي زؤر سادةو ئاسانة
, ياني ئةمةي بةشتَيكي سادة نةطرين, ض بؤ ثَييتاويس , ض بؤ موحازةرة, ض بؤ مووضة, موراجةعةي دةوَي

من ثَيم وانيية , مامؤستا هةزارو سةدو هةشتاوشةش مودةريس مانطانة ئةبَيت موراجةعةي تةربية بكةن
, ئةي طةرميان, ئةي كؤية, انية ئةي شاري سلَيمانيهةر هي ر, هةر هي هةَلةجبة, ئةمة شتَيكي زؤر ئاسانة

ئةمانة لةسةر يةك كةس جةنابت دةزاني بةر َيوةبةرَيك مةسةلةن بَلَيني ئييتارةي , ئةي هي شوَينةكاي دي
ياني ئةو , زاتيةي سانةوي ئةمة هةر هي هةَلةجبة هةزار و سةدو هةشتاو شةش كةس موراجةعةي دةكات

ياني نيو سةعات نيية زةالم هةية , كة دةضووم بؤ اليان تووشي طرست دةبوومنةسةرانة من مامؤستا بووم 
ئةطةر ئَيمة ئةمر ؤ سةيري رَيذةي دةرضوون لة هةَلةجبة بكةين لةو كاتةوة كة ئةم , دة زةالمي ال نةبَيت

 بر ياري موديريةت سةير دةكةم رَيذةي دةرضوون لةهةَلةجبة هةميشة سةركةوتووة و, بر يارة دةرضووة
زؤر كاريطةري , زؤر كاريطةري هةبووة لةسةر ثرؤسةي خوَينيتن, لةطةَل ئةوة ثَييتاويس  ناو شار زؤر الوازة

 .زؤر سوثاس, هةبووة لةسةر ثَيشةوة ضوون
 :رضا حمميت عبيتالربنرمضان . د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر جار , ةسةر ئاس  ناوضة دروست بوونةل, ئةم بةر َيوةبةرايةتيانة لةسةر ئاس  دةزا دروست نةبوونة

مةسروزة دروست بووني بةر َيوةبةرايةتي لةسةر حةمجي ئةو موئةسةسةية , زياتر لة دةزايةكي طرتؤتة خؤ
ئَيمة ئَيستا بةر َيوةبةرايةتي ثةروةردة ياخود , لةسةر ثَييتاويستيةكاني خةَلكي ناوضةكة بَيت, بَيت

ض جاي ئةو , لةناو حماسةزةكانيتا بة ئيشةكاني خؤيان زؤر جةجناَلن بةر َيوةبةرايةتي طش  تةنيتروس 
لةدووري هاتؤضؤ لة مةصةرةيف هاتووضؤ لة كؤَلَيك , كؤمةَلة بةر َيوةبةرايةتية طشتيانةش بَينةوة سةريان

ة بؤية ئةمان كة دةَلَيم دةسةآلتي بةر َيوةبةرايةتي طش  ثةروةردة ياخود تةنيتروس  طةورةتر, رؤتيناتةوة
ئةمانة لة ئاس  دةزايةكيتا نني تا ئيادواجيةت , حةلَيك بؤ دةسةآلتي داميقام بكرَيت, لة هي داميقام

ثَيويستمانة لةو ناوضانةي كة دوورن لة ضةدي ثارَياطاكان و ضرَيكي , لة ئاس  ناوضةدان, دروست بكات
 .زؤر سوثاس, ش ثارَياراو بَيتدةسةآلتي داميقامي, ئةوة بةياسايةك حةل بكرَيت, دانيشتوانيان تَييتاية

 :رمضان غمور ناصح. د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةداخةوة لة ثرؤذةكة هةر ئاماذةي ثَي , سبةت ئةو خاَلةي كة بةر َيوةبةرة طشتيةكاني ثارَياطاكانيبةن
نانةت هةَلةجبة نا تة, هةرضةنيتة منيش لةطةَل ئةوةم ئةمة ثَيويستة, نةكراوة ولةو ئةو مونادةشة دةكرَيت
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بةآلم ثةروةردة سةردي هةية لةطةَل هةموو وةزارةتةكاني , لةطةَل رَيام هةَلةجبة تايبةمتةنيتي خؤي هةية
ثةروةردة وةكو وةزارةتةكاني تر , بةآلم دةبَي ئةمة رةزامةنيتي ئةجنومةني وةزيراني بؤ وةربطريَيت, تردا
من ثَيم واية لة زاخؤش ثَيويستة و لة , ري طش  هةبَيتلةمةركةزي ثارَياطاكان دةبَيت بةر َيوةبة, نيية

ياني , ضونكة ثةميانطاي تَييتاية, ضونكة لةو شوَينانةدا و لةهةموو دةزاكانيتا ثَيويستة, سؤرانيش ثَيويستة
, ثةميانطاي سياحةيان تَييتاية, ثةميانطاي تةكنيكيان تَييتاية و ثةميانطاي ثَيطةيانيتني مامؤستايان تَييتاية

واتة زةروورةتَيك هةية و تايبةمتةنيتيةك بؤ وةزارةتي ثةروةردة , كؤمةَلَيك ثةميانطا لةو شوَينانة هةنياني 
, بةآلم لةطةَل ئةوةشيتا ناوضةكاني تريش, تةبعةن هةرضةنيتة هةَلةجبة تايبةمتةنيتي خؤي هةية, بكرَيت

و عةرةبيةكة تَيكةآلويةك هةية بةداخةوة لة كورديةكة , يان بَلَيني دةزاكاني تريش ثَيويستيان ثَي هةية
تةنانةت لةو كورديةي كةوا ثَيشنياريان , ياني ناوي بةر َيوةبةرة طشتيةكان لَيرةدا هاتووة طؤر انكاري تَييتاية

لة ثرؤذةكةدا بر طةي , كردووة لة ذمارة دوازدةدا ئةَلَيت بةر َيوةبةرايةتي طش  مةشق كردن و ثةميانطاكان
ياني هةموو بؤ خؤي لَيرةدا دوو ش  جياواز , ةرايةتي طش  راهَينان و ثةميانطاكاندوازدة دةَلَي بةر َيوةب

بؤية من لةطةَل رةئيي , ياني من لةطةَل رَيام بؤ ليذنةي ياسايي ديارة تةماشاي ئةوةيان نةكردووة, هاتووة
و بكرَيتة ثةميانطا و  مةشق وثةميانطاكان البيترَي, جةنابي وةزيرم بكرَيتة ثةميانطا و راهَينان ئةوة باشرتة

ياني , بةنسبةت تةرتييب بةر َيوةبةرايةتيةكان بةراس  ثَيويس  بة تةرتيب كردنَيكي زياتر هةية, راهَينان
املديرية العامة , مكتب وكيل وزير, مكتب الوزير)ئةوةي ئَيستا هاتووة تةسةلسولي هةتا دةطاتة ضوار 

ياني بؤضي نةشاتي ( املديرية العامة للنشاط الرياضي, ل التعليميةاملديرية العامة للمناهج والوسائ, للديوان
املديرية العامة للتخطيط )لةبةر ئةوة تةسةلسولةكةي بكرَيتة , ريازي بكةوَيتة ثَيش موديريةتةكاني تر

ئينجا دوايي بةو , شةشةم بَيت( املديرية العامة للتقويم واالمتحانات والشهادات), ثَينجةم بَيت( الرتبوي
 .لةطةَل رَياميتا, ياني بةراس  تةديتيم و تةئخريي ثَيويستة, شَيوةية بطةر َيتةوة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ثةميانطا و راهَينان و تةئيييتيشي كراوة, بةآلم ئةو ئيقرتاحةي كاك دَلشاد, ئةو شتانة شكلينة موهيم نينة

ئةو مودتةرةحةية كة ئةوةي هةَلةجبة ببَيتة ئَيستا موشكيلةمان سةدةت , الي خؤشتان واباامن هةمان شتة
بةس باانني خاوةن , هةمووتان دةَلَين باشة, ئةزامن هةمووتان تةئيييتي دةكةن, موديريةي عامة

وةزيري , خاوةن مةشروعي هةمواركردني ياساكة كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة, مةشروعةكة
 .سةرموو, ثةروةردة رةئيي ضيية

 :وةزيري ثةروةردة/شاد عبيتالربن حمميتبةر َيا دَل
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةر َيوةبةرايةتي طش  دةزاكان , ديارة ئَيمة ئةو ثرؤذةيةي كة ثَيشكةشي ئةجنومةني وةزيرامنان كردبوو
لة ئةجنومةني وةزيران ليذنةي ياسايي وةكو رَيطةيةكي ياساي , بةس لةوَي حةزف كرابوو, هةمووي هاتبوو

وةكو زؤربةي زؤري بةر َياانيش , ةطوجناويان زاني كةلة دةزاكانيتا بةر َيوةبةرايةتي طش  هةبَيتبة ن
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, ئةطةر هةَلةجبة ببَيت ضةنيت دةزايةكي تر ثَيويس  بة بةر َيوةبةرايةتي طش  هةية, ثَيشنياريان كرد
بة بةر َيوةبةرايةتي بةراس  ئَيمة ئةوةمان ضارةسةر كردووة بةوةي دةسةآلتَيكي زؤر زياتر بيتةين 

, ئةوةي طواستنةوة و دامةزرانيتن و ئةو كَيشانةي كة مامؤستا رؤذانة تووشي دةبَيت, ثةروةردةي دةزاكان
, بضَيتة خوارةوة بةر َيوةبةرايةتي دةزاكان, لةجياتي ئةوةي لة بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكانيتا دةتيس ببَيت

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, عاتيميانة هةموومان لةطةَل هةَلةجبةين, خؤي لةراستييتا رةئيي مةنتيقي نةك عاتيميانة, زؤر سوثاس
بةآلم ئَيستاكة تؤ هةَلةجبة بةتةنيا , حةدي شوَيين تريش هةية, حةدي ئةوةي هةية ببَيتة حماسةزةيةك

ا دةكةيت ئةو تةماش, ثَييتاويس , ذمارةي مةكتةب, دةبَيت لةبةر رؤشنايي واديعَيكي تر بكةيت, بكةيت
بةآلم , زاخؤ و عةدرة, دياناش هةمان وةزعي هةية, رانيةش هةمان وةزعي هةية, وةخ  تةنيا ئةوَي نيية

كة تؤ دةَلَيي موديريةي عامة , بةوة دةكرَيت وةكو كاك دَلشاد باسي كرد دةسةآلت بيترَيتة ئةو موديريةتانة
دةسةآلتي ثَي , هةموو دةزاكان موديريةي هةيةموديرية هةية , ماناي وانيية ئةطةر نةبَيت ياني نيية

, شوَينَيك وةكو رانية, بيترَيت هةمان دةسةآلتي موديريةي عامة بيترَيتة موديريةي شوَينَيك وةكو دةآلدزَي
مامؤستا موحتاج نةبَيت , هةموو ثَييتاويستيةكانيان, ياني مةعاش لةوَي وةربطرن, شوَينَيك وةكو ئاكرَي

ئةو , يان مةسةلةن لة ديانةوة بَيتة هةولَير, يان لة ئاكرَييةوة بضَيتة دهؤك, َلةجبةوةلة هة, بَيتة سلَيماني
, ضونكة ئةطةر نةكرَيتة حماسةزة ئَيمة لةطةَل ماددةكةي تريشيتا هةر دةبَيتة موشكيلة, دةسةآلتة بيترَيت

, جَيطةي تريش دابنَيي دةبَي, باشة بة ئيستيسنا هةَلةجبةي دابنَييت, ومتان موديريةي عامة لة حماسةزةكان
ياخود بؤ خامةتكردني كةس وكاري ئةنمال كراوةكان و , ئةمة مةوزوعَيك نيية بؤ دةرةبووي زيانةكان

دةبَي لة , بةآلم ئةوة شتَيكي ئييتارية, هةموومان لةطةَلينة, مةوزوعةكة دابلي مونادةشة نيية, ئةوانة
, ضةنيت ئيمكاني هةية و خاوةن  مةشروعةكة رةئيي حكومةت, ئييتارييتا مةسائيلي سةني رةضاو بكرَيت

بؤية ئةو ماددةية بةو ئيقرتاحةوة و رةئيةي ليذنةي ياسايي بة تةعيتيالتةكان كة كراو لةو بر طةيةشيتا كة 
ئةطةر , تةنها سةدةرةيةك هةبوو ليذنةي ثةروةردة ئيااسةي كردبوو, ليذنةي ثةروةردة تةئيييتي كردبوو
كاك , ةي بتوانني بيخةينة دةنطةوة نودتةي دووةم زؤر تةئيييتي نةكرائيقرتاحةكةي سةحب بكات بؤ ئةو

بةآلم لَيرةدا جَيي نيية , من نامةوَي تةعليقي لةسةر بيتةم, ثري خيتر مودتةرةحةكةت تةنيا خؤت وتت
لة ئايني هةموو شتَيكي بؤ , مةسةلة ئايني نيية, لةمةسةلةي زمان و ثةروةردة, يةزييتي كوردي رةسةنن

 .سةرموو, بةآلم لة دينيتا مةصحةسةكة بةكوردي نووسراوة, ي خؤيةتيجَي, بكرَيت
 :خليل سليمان خضر بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم ئةم سوثاس دةكةم ئةم كوردي رةسةنني و ئةم , طةلةك جارا ئياييتياتا ئَيمة بؤتة دوربانيا كوردا مة

لة حكومةتا كوردستانَي , مة نوَينةرَي تَييتا نينةلة ثةرلةمانَي عَيرادَي كوردَي , ديين مةش كوردية
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مة رَيظةبةريةكا طشتيَيي , لةطةَل رَيام بؤ وةزيرا هةرَيم مةدانَي ثَي رازي بكةن, وةزيرَيكي كارامة نينة
كةس نينة , دوتابينة 010هةزار و  100, بؤمةش سَي وةزيرا ذي باشرتة, ثةروةردا ئيادياتَي دظَيت
من جوابَي جةنابي وةزيرَي دةدةم , سةرؤكا وان ثَييتابضَيت و وةكو سةركةون سةبةبي ثرؤسيسا وان و

, ئةمة لَيرة دَلنيا دةكات و ئةم سوثاسي وا دةكةين, حلاوريا وان وتي لة ثةرلةمان ضارةسةري دةكةين
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, زات و لةسةر ئةساسي دةومياتي تركاك ثري خيتر ئَيمة موديرياتي عاممان داناوة لةسةر ئةساسي موحاسة

دةبَيت ئةطةر باسيش نةكةين بَلَيي , لةسةر ئةساسي يةزييتي خؤ نةتةوةيةكي تر نني, توركماني وسرياني
بةآلم نةك بَلَيي موديريةي عامة , ئاوا باس بكةين هَيشتا مةعقولرتة, موديريةي عامة تةربية يف سنجار

, بؤضوونَيكي موحتةرةمة, كة ئةوة دذي بؤضووني خؤتانة, كي ترئةوة كردتة دةوميةتَي, للرتبية ياييتيني
 .بةآلم سةرموو

 :سليمان خليل خضربةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَي ماسا بؤ مة , ياني ماسةكا مةية ئةم ثَي شاد بووينة لنب سَيبةرا كوردستانا ئازاد, دسةكا سةرناكةستا
ئةز , ضي بكةم لة ثةرلةمان, ةتي ثةروةردة و هَيناميان بؤ ثةرلةمانئةمن ثسثؤر بووم لةوةزار, خبةملَينن

, وزاري مب باشرتة ثسثؤري و ئةو وةزارةتَي ثرسيارا هةرسَي دؤناغ دَينَيتة دانان من سةرثةرش  دةكةم
ماددا , يان ثرسيارةكي دي ئةطةر بةر َيوةبةرايةتي طش  نةدةنة ئَيمة, جةنابي وةزيري ضارةيةكي دابنَيت

بآل بؤ مة بةر َيوةبةرَيكي وةزارةت دانَيت بؤ , ش  وَي دةسةآلتا وةزير هةية بر طة ضوار بةر َيوةبةرا دانَيتث
ئةطةر نا مة دَلنيا بكات بة حاوريا لة , بةر َيوةبةرَيكيش دانَيت بؤ تةنقيح كردني بابةتةكة, تادي كردن

 .سوثاس, تةالرا ثةرلةمانَي ئةز بيتا بةمة
 :ئةجنومةنبةر َيا سةرؤكي 

يةزييتي ئةطةر مةسةلةي ئاين بَيت هةرضي , مامؤستا ئةطةر مةجال بيتةي نامةوَي مونادةشة واي لَي بَيت
, يةزييتي كوردي رةسةنن, بةس لَيرة ثةروةردة بة زماني كوردية, ئيختيصاصات بَيت حةدي خؤتانة

, ردا ضي ئاماذة بة حقودي بكةيلة دةستوو, لةوانةية بؤ تايبةمتةنيتي يةزييتيةكان من لةطةَلتم هةزار جار
ئةطةر نةتةوةيةكي تر هةبَيت , بةآلم لة مةوزوعي زمانيتا لةثةروةردة يةك نياامي ثةروةردة دةبَيت

ئةطةر نا مونادةشةي ئةوةي دةكةي يةزييتي , خصوصيةتي خؤي هةية و موديريةكي عامي بؤ دابنَيي
 .سةرموو مريم خان, ميللةتَيكي ترة ئةوة مةوزوعَيكي ترة

 :بةر َيا مريم حسن ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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راس  طةلةك تةلةبة ( املديرية العامة للشؤون االزيدية)بآل هةبَيت , اس  ثشتطريي ثري خيتر دةكةمبةر 
سَي دةوام دةكةن لة يةك , نة مةكتةبةك دروسنت, ببينَيت مةناتيقَيت مة هةر ببينَيت جَيي مة, هةنة

ئةظة نةراستة , ياني بَيذن ئَياييتي رةسةنَي, ئةظ ئاخاستنة ساييتة ناكات, زؤر تةعيتايةياني , دوتاخبانة
على االدل جارةكي ذبةر , للشؤون االزيديةبةس طةلةك زةروورية هةبَيت موديريةي عامة , اس بةر 

  ياني نابَيت بةراس, ياني توركمان بن ئان مةسيحي, تشتةك تَييتا نينة ئةطةر هةبَيت, ئيمتحانَي
 .سوثاس, موديريةي عام خاص بةوان هةية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ياني يةزييتي مةغيتورن و , عاتيمةية لَيرةشيتا, ياني بةحةديقةت وةكو مةسةلةي هةَلةجبةية, سةرموو باشة

بةآلم ضؤن خامةتي يةزييتيان , كةس مونادةشةي ئةوة ناكات, زوَلميان لةسةر كراوة و ماسيان ثَيشَيل كراوة
خامةت , شَيخانة, سنجارة, ضؤن باشرت ئةو ناوضانةي اللشة, ضؤن دةرةبووي ئةو زيانانة دةكةين, ةكةيند

يةك نياامي ثةروةردةيي , زياتر زمانة, ئةمة ثةروةردةية, ئةوة بةرنامةكي حكومةتي دةوَي بةعام, دةكةين
بواري , تةبيان بؤ زياد بكاتوةزارةتي ثةروةردة دةبَيت طرنطي بة ناوضةكاني يةزييتي بيتات و مةك, هةية

بؤ دةرةوة عةدالةتَيك , تةلةبةكاني ئيهتيماميان ثَي بيتات لة ناردنيان بؤ خوَينيتني باآل, ذيانيان باشرت بكات
هةموو ناوضةكان تةنيا هةولَير و سلَيماني و , رةضاوي دةرضوواني مةنتيقةكاني يةزييتي بكرَيت, هةبَيت

ئةوانة لةبةرنامةي , كة ئَيستاكة لةدةرةوةية, شةنطاريش بطرَيتةوة, كةركووكيش بطرَيتةوة, دهؤك نةبَيت
بةآلم تؤ ئةطةر وابَيت , حكومةت و لةبةرنامةي وةزارةتي تةربية هةموو وةزارةتةكان دةبَيت هةبَيت

لة وةزارةتَيكي , سبةييَن ماناي واية لة وةزارةتي عةدليشيتا موديريةتي عامة لة بؤ شئوني يةزييتين ببَيت
ضونكة , يان لة مةوزوعي تةربية لةسةر ئةساسي دةوميةت, يان دةبَيت ناوضة بَيت, ئةوة ناكرَيت, تريش

 .سةرموو, نازامن جةنابي وةزير ضي دةَلَي, زمانيان جياوازة بؤ خوَينيتن و تايبةمتةنيتي خؤيان
 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو , ر َياان مايف خؤيانة كة داواي ئةوة بكةن طرنطي زؤر زياتر بة ناوضةكاني يةزييتي بيترَيتديارة بة

كَيشةكاني ثةروةردة , بةر َياانة ديارة رةنطة لةرؤذنامةكانيتا زؤر بةراس  كة بةكرماجني خواروو دةنووسرَي
, نةبووني مامؤستا, وتاخبانةنةبووني د, لة هةموو كوردستان هةمان كَيشة دووبارة بؤتةوة, ئاطادار نةبن

لةبةر , دوتاخبانة هةية ضوار دةوامي هةية, سَي دةوامي لةناو جةرطةي هةولَير هةية, نةبووني ميالك
كة بةهةموو ئةو كةم وكور يانةي وةزارةتي , ئةركي وةزارةتي ثةروةردةية, ئةوةي كَيشةيةكي طشتية

وض شَيوازَيك بةباش , بة ناوضةي يةزييتياتيشةوة ثةروةردة لة هةموو شوَينةكاني كوردستانيتا بضَيتةوة
 .سوثاس, باانَيت و بةطوجناوي باانَيت بؤ ضارةسةركردني كَيشةكاني بيطرَيتة بةر

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو نودتةي نياامت هةية, بةسة ئةو مونادةشةية با كؤتايي ثَي بهَينني
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 :بةر َيا عادل حمميت امني
 .جنومةنبةر َيا سةرؤكي ئة

, من تةئيييتي رةئيةكةي كاك بارزان دةكةم, من لةسةرةتاوة دةستم بةرزكردةوة وامااني ناونوس كراوم
بةراس  , بةآلم من بة موبةرةراتي دانونييتا داوا دةكةم, رةنطة هةموومان دةزانني هةَلةجبة ضيية

ني ثَيشرت ثارَياطايةك هةبووة لةبةر ئةوةي هةمووتان دةزانن يا, لةطةرميان موديريةتي ثةروةردة هةبَيت
هةية بؤ طةر انةوةي ئةو دةزايانةي  112راستة ئَيمة ماددةي , بةناوي ثارَياطاي كةركووك لة دةربةنيتخيان

, بةآلم ئَيستا لة ئةجنومةني وةزيران لة كابينةي ثَينجةوة بر يارَيك دةرضووة, كة سةر بةكةركووك بوون
دةزاي , دةزاي كةالر, هةمووي دةزاي كمري, ناوي ئييتارةي طةرميانئييتارةيةك دروست بووة لة طةرميان بة

موديريةتي , ئينجا هةموو ئةو موديريةتانة هةية, سةربةو ئييتارةية, دةزاي ضةمضةماَل, دةربةنيتخيان
بؤية من داواكارم نةك لة وةزارةتي , هةموو موديريةتةكان هةية, ثةروةردة, جنسية, ثؤليس, ئاسايش

ياني بة نةزةري ئيعتيبار ئةو بر يارةي ئةجنومةني , لة تةشكيلةي وةزارةتةكاني تر ثةروةردة بةَلكو
ئةوةيان , هةزارة 102ئينجا ذمارةي دانيشتوانيش تةدريبةن , وةزيران بةنةزةري ئيعتيبار وةربطريَي

ئةطةر يارمةتيم بيتةي من سةبارةت بة تةشكيلةي موديريةي عامةكان دوو ثَيشنيارم هةبوو تةئيييتي 
بةآلم من بة صيغةيةكي تر ئةوان باسي موديريةتي عامي باخضةي ساوايان و , ليذنةي ثةروةردة دةكةم

ياني , بةو رايةي كة كاك مجال وتي, بةآلم من دةَلَيم باخضةي ساوايان جيا بكرَيتةوة, سةرةتاييان كردووة
ياني ثَيويستة كؤمةَلة , شةخصيةتي ئينسان كة بنيات ئةنرَي هةنطاوي يةكةم لة باخضةي ساوايانةوةية

بةآلم موديريةتَيك لةو بابةتة هةبَيت , خةَلكي شارةزا و ئةوانة هةبَيت لة باخضةي ساوايان دةرس بَلَينةوة
ئينجا سةد لةسةد تةئيييتي ئةوة دةكةم بةر َيوةبةرايةتي توَيذينةوةي كؤمةآليةتي و دةرووني , زؤر باشة

تاخبانة سةرةتاييةكان عيالدةيةك دروست ببَيت لةنَيوان دوتاخبانة بةراس  بؤ ئةوةي بتوانرَيت دو, هةبَيت
بؤ ئةوةي ثةروةردةي حاَلةتي نةسسي دوتابي بكرَيت بؤ ئةوةي بتوانني كة جيلَيكي , و خَياان و ئةوانة

خؤتان دةزانن ئَيمة ئينساني ئةو وآلتة بةهؤي ئةو , باشي تةنيتروست باش دروست بكةين لة داهاتوودا
 .زؤر سوثاس, رانكارية ضؤن شةخصيةتَيكي لَي دروست بووةهةموو وَي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة , ثَيتان واية ئةطةر موديريةي عامةكة نةبَيت ياني تةواو, دةزانن لة هةنيتَي مونادةشة كة تةرح دةكةن

ماناي , عامة خؤ ئةطةر موديريةي عامة نةبَيت بةشَيكة لة موديريةي, ئَيستا جةنابت ئةو ئيقرتاحةت كرد
 .دووبارة دةطةر َيمةوة بؤ كاك ثري خيتر, وانيية مايف خوراوة و يان كةمتةرخةمي كراوة

 :خليل سليمان خضر بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا دةكرَيت ئياييتيةك ثرسيارَيت تادي كردنا لسةرَي ساَلَي لة دؤناغَي سةرةتايي و ناوةنيتي و 
ثار ثرسيار , طواية من موديريةي عامةي ئيمتيحانامت, مةسيحي و موسَلمان دانَيندواناوةنيتي بؤ برايَيت 
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نة دةزاني بابةتةكة , ضونكة كو كةسَيك بوو نة ئاطاي لة ناوةر ؤكي كتَيبةكة بوو, دانان من وةصا شةرم كرد
بيتؤزنةوة بؤ  ميكانيامَيك بؤمة, ئةظةية بابةتةكة, هةر بؤ دانانا ثرسيارا ئامادةيي من شةرم كرد, ضيية

 .سوثاس, ئةو ثرؤسيسة سةربكةوَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة يةك , ئةوةلةن كةدةَلَيي ئيعادةي نةزةر بكرَيتةوة لة مةناهيج, ئةوة باش بوو ئةو ثرسيارةت كرد
نة ئيمتيحاني دةدةن و , دوو نةيةزييتي و نةمةسيحيش ثابةنيت نني بة ماددةي دين, رةضاو بكرَيت

بؤ , سَيش ئةو مةنهةجةي كة دادةنرَيت بؤ كوردة, نةبةشيتاريش دةبن لة خوَينيتنيش, َينننةدةشخو
ئيعادةي , منهاجةكان هةمووي رةضاو دةكرَيت, سةردي نيية, بؤ يةزييتية, بؤ كليتانة, بؤ مةسيحية, توركمانة

وةكو , ستانيتانةزةريش لة مةناهج ئةوةية ئاماذة بة تارخيي يةزييتيش بكرَيت وةكو ديانةتَيك لة كورد
خؤم , من لةطةَلتم ئَيستا وةزارةتي ئةوداف لَيرة مونادةشةي هةيكةليةتي بكةين, بةشَيكي رةسةن لة كورد

, ضونكة دينَيكي ترة و جياوازة, ئيقرتاح دةكةم دةبَيت موديريةتَيكي عام هةبَيت لة بؤ شئوني يةزييتيان
, مودير عامي خؤي هةبَيت, متةنيتي خؤي هةبَيتدةبَيت تايبة, وةزارةتي ئةوداف موهتةمة بة شئوني ديين

بةآلم لَيرة ناكرَيت سبةييَن مادام واية كةواتة دةبَيت , بةرنامةي خؤي هةبَيت بؤ رعايةتي يةزييتيةكان
موديريةتَيكي عامي تر دابنَيني بؤ , نابَيت ضؤن دروستة, موديريةتَيكي عام دابنَيني لة بؤ كاكةييةكان

ئةطةر وةزيري ثَي , نازناز خان ئةو سةدةرةي كة ئيقرتاحتان كردبوو, ؤنَيكنسةيليش ملي, سةيلييةكان
 .كاك حامت نودتةي نياامي هةية سةرموو, يان سةحيب بكةن, ئيقناع بكةن

 :بةر َيا حامت حمميت جان حسن
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

رةتي ئاوةدان كردنةوة ثَيشنيارم ئةوةية وةزارةتي ثةروةردة لةطةَل وةزا, ئةوةي من سَي خاَل بوو
كة سةرةتاييان تةواو كرد , بؤ ئةوةي كة ئَيمة طرس  دوتاخبانةي طونيتةكامنان هةية, تةنسيقَيكيان هةبَيت

ئةوة بوو ثَيشنيارم و , يةكسةر رَي دةطرن بؤ ناحيةكان و دةزاكان و لةرووي داخيلي و ئةوانةوة زةبةتة
 .سوثاس, هةرضةنيتة زؤر ثةلةتان لَيم كرد

 :َيا نازناز حمميت عبيتالقادربةر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئةو مةناتيقة وةكو , من ثشتطريي لة كاك ثري خيتر دةكةم كة ميكانيامَيكي زؤر طوجناو ببينرَيتةوة
, مةنتيقةيةكي زؤر بَي بةش كراوة, ضؤن ئَيمة لة سةلسةسةي ثةروةردة باس لةتةميياي ئيجابي دةكةين

موستةشارَيكي , بؤية با ئيهتيمامَيكي زيادي ثَي بيترَيت, تري كوردستان بةشَيكي زياديانوةكو شوَينةكاني 
ياني ئاليةتَيك لَيرة ئَيمة داوا دةكةين , ياخود بةر َيوةبةرايةتيةك هةبَيت, سةعال هةبَيت لةناو ئةو وةزارةتة

الن و ميكانيامي طوجناو و ثشتطريي دةكةين لة داواكةي كاك ثري خيتر بةو شَيوةي كةوا طرنط ئةوةية ث
, واديارة بةر َيوةبةرايةتي طش  مةيسةر نابَيت بةو شَيوةيةي كة طمتوطؤ كرا, هةبَيت بؤ ئةو مةبةستة
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ثَيم دابطرم بؤ بةر َيوةبةرايةتي طش  توَيذةراني , لةسةر ئةوةش من حةز دةكةم راي هةموو ليذنةشة
ان لة رؤذنامةكاني كوردستان دةخوَينينةوة كة منيتاآلني لةبةر ئةوةي كة ئَيمة رؤذانة هةمووم, كؤمةآليةتي

بؤية , ئَيمة بةتايبةتي لة ناوةنيتي و دواناوةنيتي تووشي كَيشةطةلي زؤري كؤمةآليةتي و دةرووني دةبنةوة
حةز دةكةين ئةو بةرٍ َيوةبةرايةتية هةبَيت بؤ ئةوةي بايةخ بيترَيت بة باحسي ئيجتيماعي ئَيمة لةناو 

ياني ئَيمة دياردةي خؤسووتانيتن و , بؤ ئةوةي ئةو كَيشانة كةم بكرَيتةوة, ر ببيننمةكتةبةكان دةو
ياني زؤر ش  , بةآلم ئةمة ضةنيت ساَلَيكة سةري هةَليتاوة, خؤكوشتنمان نةبووة تا ئَيستا لة كوردستان

زير دةَلَي بةآلم ئةطةر جةنابي وة, زؤر مةشاكيلي تر هةية تةنها لةو روانطةوة, زؤر نارةحةتي تر, تريش
رةنطة ئَيمة بتوانني , بؤ ئةوةي ئَيمة ئةو بةر َيوةبةراتية طشتيانة دامبةزرَينني, ئةمر ؤ ئيمكانات نيية

ئينجا نازامن , تةنازول بكةين بؤ ئةوةي كة بةر َيوةبةرايةتيةكي سةعال هةبَيت لةناو وةزارةت بؤ ئةم كارة
 .سسوثا, ئَيستا حةز دةكةم رةئيي كاك دَلشاديش باامن

 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ميكانيامي طوجناو بيتؤزينةوة بؤ , ديارة بؤ يةزييتيةكان وةكو عةرزم كردن ئةوة ئةركي ئَيمةية
سةبارةت بة بر طةي دووةم ئَيمة ثشتطريي لةوة دةكةين بةر َيوةبةرايةتيةكي , سةرثةرش  كردن

ةي كؤمةآليةتي لة ديواني وةزارةت ثَيك بهَينرَيت بؤ سةرثةرش  كردني كاروباري توَيذةوةرة توَيذينةو
ئةو كاتة , كؤمةآليةتيةكان لة كوردستان تا ئةو كاتةي دةطاتة ثَييتاويس  كردنةوةي بةر َيوةبةرايةتي طش 

 .سوثاس, بة ثَيشنيارَيكي تر لة ئةجنومةني وةزيرانةوة بةرزي دةكةينةوة
 :َيا شَيروان ناصح حييتريبةر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, ئَيمة هيض مانعمان نيية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةطةر طش  نةبَيت دةسةآلتي وةزيرة, وامااني طشتيية, كةواتة موديريةي عامة لة كوَي جَيي دةكةنةوة

ةو ماددةية بةو ئيااساتانةي كة كرا لةاليةن ئ, كةواتة ئةوة دةسةآلتي وةزيرة ثَيويست بة مونادةشة ناكات
موديريةتَيكة , ضونكة ئةوة موديريةي طش  نيية, ليذنةي دانونيةوة و لةاليةن ليذنةي ثةروةردةوة

دةخيةمة دةنطةوة كَي , ثَيويست ناكات خؤي تةديتيم دةكات, ئيهمال دةكرَي لةبةر ئةوةي دةسةآلتي وةزيرة
بة زؤرينةي دةنط , كَي لةطةَلي نيية؟ يةك كةس لةطةَل نييةو, سوثاس لةطةَليةتي دةس  بةرزبكاتةوة؟

 .سةرموو ماددةيةكي تر, وةرطريا
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :تضاف مايلي اىل نهاية املادة الثانية والعشرين املعدلة وتصبح الفقرة اخلامسة هلا :املادة السابعة
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قد مع خرباء عراقيني او اجانب او شركات لالستفادة من خرباتهم يف اجملاالت اليت يراها للوزير التعا-0
 .ضرورية او حباجة اىل خدماتهم بعد موافقة رئاسة جملس الوزراء

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

طريى لَيوة دةكات وبةم شَيوةية ئةوةى ثةيوستة بة ماددةى حةوتةم لةم ثرؤذةيةدا لَيذنةى ياسايى ثشت
- :دةخوَينيترَيتةوة

ئةوةى دادَى دةخرَيتة سةر دواوةى ماددةى بيست و دووةمى هةمواركراوو دةبَيتة  -(:ماددةى حةوتةم)
- :لة ماددةكةدا( 0)بر طةى 

ةو وةزير بؤى هةية طرَيبةست لةطةَل شارةزايانى عَيرادى و بيانى يان هةر كؤمثانياَيك مؤر بكات ل -0
بوارانةدا كة بة ثَيويستى دةزانَى يانيش خؤى ثَيويستى بة خامةتطوزاريان هةية بؤ ئةوةى كةَلك لة 

 .شارةزاييان وةربطريَيت دووايى رةزامةنيتى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, لةسةر ئةم ماددةيةليذنةي ثةروةردة هيض تَيبينيةكي نيية 

 :وةزيري ثةروةردة/بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, دواي وةرطرتين رةزامةنيتي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران, من يةك ئيااسةم هةية بؤ سةر ئةو ماددةية
ئينجا بة مانط و دوو , طةر َيتةوةصيغةيةك جاري وا هةية بة وةختَيكي زؤر وةآلمي ئةجنومةني وةزيران نا

يا ئةو موستةشارةي كةئيشت ثَييةتي بؤ كاتَيكي دياريكراو , مانط و جاري وا هةية وادةكات ئةو خةبريةي
دواي ئاطادار كردنةوةي )بؤية ئةطةر نةصةكة واي لَي بَيت , نةتوانَي ئةو طرَيبةستةي لةطةَليتا بكةيت

َيبةستةي لة ماوةي ضواردة رؤذدا يان بيست ويةك رؤذ ئةطةر ئةجنومةني وةزيران لة كلَيشةي ئةو طر
ئةو , ياني ئةطةر وةآلمَيك نةهاتةوة بة بوون يان بةنةبوون( وةآلميان نةهاتةوة بة رةزامةنيتي باانيترَيت

 .سوثاس, ماوةية بؤ ئةو دةسةآلتة بيترَيت بة وةزارةت كة طرَيبةستيةكة تةمشية بكات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةس لةبةر ئةوةي تةعادود , هةوَل بيتةين رؤتني نةمَييَن ثةلة بكةين لة وةآلميتانةوة, ستة رؤتني هةيةرا
بؤية , ثَيويست بة جانيب ئةمين هةية, ئةوةلةن ثَيويست بة ثارة هةية, لةطةَل ئةوانة بةتايبةتي ئةجانب

وةزارةتةكانيتا هاتووة كة ثَيويستة  لة دانوني هةموو, هةر بؤ ئَيوة نةهاتووة, ثَيويست دةكات بة مواسةدةتي
بةآلم ئَيمة دةبَيت كار بكةين لةطةَل مةجليسي وزةرا رؤتني نةمَييَن , بة مواسةدةتي مةجليسي وزةر ا هةية

 .كاك رشاد سةرموو, با ناوةكان بنووسم, كةس دسةي هةية لةسةر ئةوة, وا باشرتة, و زوو جوابتان بيتةنةوة
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
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 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةنسبةت شةريكاتي حمةلي صةالحيةتي جةنابي , من ئيقرتاح دةكةم ئةو سةدةرةية ببَيتة ئةلف و بْا  

 .زؤر سوثاس, بةنسبةت شةريكاتي ئةجنةبي مواسةدةي ئةجنومةني وةزيراني ثَي وةرطريَيت, وةزير بَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

واباامن , وةزير ثَيي باشة و موشكيلة نيية لةاليةن دانونيةوة, ويست ناكاتعلةن بةنسبةت حمةلي ثَييس
, بةس ئةجنةبي جانيب ئةمين و ئةوانة ثَيويست بة مواسةدة دةكات, لةيةك دوو وةزارةتيش وامان كردووة

 .ناصح. سةرموو د, باشة با بكرَيتة دوو سةدةرة مادام مواسقن
 

 :رمضان غمور ناصح. د بةر َيا
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةر َيا

ضونكة بةشَيكي ثةيوةنيتي راستةوخؤي , سعلةن بكرَيتة دوو بةشةوة, تةبعةن يةكَيك لةخاَلةكان ئةوة بوو
بةنسبةت هينةكةشةوة ئةطةر بكرَيت بؤ بيانيةكة ثَيم واية دار شتنةكة تؤزَيك , بةجةنابي وةزيرةوة هةية

بةتايبةتي نووسراوة لة , ؤزَيك لةنط ئةوةسَ بةآلم كورديةكةي ت, عةرةبيةكةي ئيشكالي تَييتا نيية
هةم لة ئيماليةكةي غةَلةتة و , شارةزايان وةربطريَيت دوايي رةزامةنيتي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران

ئةطةر بكرَيت وةزير بؤي هةية دواي وةرطرتين رةزامةنيتي سةرؤكايةتي , هةم ماناي خؤي نادات
ي بياني يان هةر كؤمثانيايةكي بياني مؤر بكات لةو بوارانةدا كة بة ئةجنومةني وةزيران لةطةَل شارةزايان

, بؤ ئةوةي كةمَيك لة شارةزاياني وةربطرَي, يانيش خؤي ثَيويس  بة خامةتطوزاري هةية, ثَيويس  دةزانَي
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَيا سةرموو, لةناحيةي زمانةوانَي دوايي موراعات بكةن

 :َيا ئارَيا عبيتاه ابيتبةر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, كة ئةوانةي طرَيبةسنت لةدةرةوة ثَيويس  بة ئةجنومةني وةزيرانة, منيش تةئيييتي مام رةشاد دةكةم
 .سوثاس, بةآلم ئةوةي ناوخؤ ثَيويس  ثَي نةكات

 :ثاشا خضر ابيت ظيان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كةوا دةَلَي وةزير بؤي هةية طرَيبةستَيك لةطةَل شارةزاياني عَيرادي و بياني يان هةر سبةت ئةوةي يبةن
بةآلم ئايا ثاَلثش  , لَيرةدا دةَلَي لةطةَل هةر كؤمثانيايةك بكات وةزير بؤي هةية, كؤمثانيايةك بكات

هةنيتَي , ة دروست دةكاتبةآلم لَيرة كَيش, ئةوة باشة, ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتي داراييش لةطةَلي بَيت
وةكو بؤ منوونة , جار لة كؤمثانياكان بةرذةوةنيتي طش  واي لَي دةكرَيت بةرذةوةنيتية تايبةتيةكان خبوات
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واي لَي هاتووة , لَيرة كَيشةيةكي طةورةي دروست كردووة لة طةر ةكَيكي وةكو عةدالة, لةدوتاخبانةي شويما
طرَيبةستَيك لةاليةن كؤمثانيايةكي , بةستيةكي ثَينج ساَلةكة دوو دوتاخبانة ئةو دوتاخبانةية بة طرَي

ثرؤسايل وةريطرتووة شةخصَيك كةوا موستةشار بووة لة وةزارةتي ثَيشووي ثةروةردة مؤَلةتي وةرطرتووة 
تةَلةبةكان لةو طؤر ةي ماونةوة و سَي ضارةط يان نيو , لة ئةجنومةني وةزيران لةطةَل وةزارةتي دارايي

ئةو دوتاخبانة شويماتة بةو هةموو مواصةساتي عالةمي و , ان دةر ؤن لة بؤ دوتاخبانةيةكي ترسةعات بةثَيي
بؤ دوتاخبانةيةكي وا لة ناوضةيةكي وا عةدالة , بةو هةموو بودجةي كة بؤي دانراوة بة ثاَلثش  حكومةت

منيتاآلن , ةيان هةيةئةوةنيتة كَيش, زستان داهاتية, كةوا خةَلكةكة زؤر زؤر لةبؤي زةبةتة, داطري بكات
يةكي ئيبتييتائي تا شةشي ئيثتييتائي بة ثَييان لةسةر جادة دةر ؤن و خةتي جادةي سةريعيش 

 .زؤر سوثاس, كَيشةيةكي طةورةي نايتةوة,  لةنَيوانيانيتاية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سؤزان خان, بةآلم مةوزوعَيكي ترة, دسةكةت راستة
 :ريبةر َيا سؤزان شهاب نو

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
راستة ئَيمة , دائيمةن لة كارةكان و بر يارةكاني ئَيمة جؤرة بريوكراتيةكي تَييتاية, من يةك شت دةبينم

بةآلم كَيشةكة , ئةبَيت ئةجنومةني وةزيران ئاطاي لَي بَيت, ئةبَيت ئةطةر هاتوو يةكَيكي بيانيمان داوا كرد
باوةر  ناكةم , ضل ودوو وةزير هةر كؤنابنةوة, مانط جارَيك كؤنابَيتةوة لةوةداية ئةجنومةني وةزيران سَي

ئةمة تؤزَيك , لةبةر ئةوة, هةتا ئَيستا دوو جار دانيشتنيان كردووة, ئةوة وةزيري بةر َيايش لَيرة دانيشتووة
ةتَيكي زؤر حاج, لةبةر ئةوةي بؤ وةزارةتي ثةروةردة وةكو وةزارةتةكاني تر نيية, بةشَيوةيةكي تر بكرَيت

 .زؤر سوثاس, موليحمان هةية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سردار سةرموو, جارَيكي تر ئةو رةخنةيان لَي بطرة, ئةوة كةي جارَيكي تر حكومةمتان بانط كرد
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هةركي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية لةو بر طةيةدا باسي حمةلي , ةيةكي تربةآلم بةصيغ, ثشتطريي لة دسةكاني كاك رشاد دةكةم

للوزير التعاقد مع اخلرباء االجانب او الشركات  )واتة بكرَيتة , تةنها باسي ئةجنةبيةكان بكةين, نةكرَيت
لة دانونيتا سكوت لة دانون ماناي ئيباحةية كة لَيرة باسي حمةليت نةكرد ياني خؤي بؤي ( االجنبية

 .سوثاس, دةسةآلتةي دةبَيت موباحة بؤ وةزير ئةو
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دووةميش لة دانون كة هةبَيت دةتوانَيت كة , ئيااسة كردن ض زةرةرَيكي نيية, تةوزيح  ض زةرةريََكي نيية
بَي ئةوةي وةزارةتي مالية ئيعتريازي لةسةر , مياانيةك تةرخان بكات بؤ ئةو تةعادودة, مياانيةي دانا
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ناتوانَيت , نيتا كة هات كة مياانية دانيترا ثارةيةك بؤ تةعادود لةطةَل ئةو خوبةرانةي ناوخؤلةدانو, بطرَيت
ئةو ماددةية بةض شَيوةيةك ببَيت بة , لة دانونيتا هةية و بؤي هةية بيكات, وةزارةتي مالية بَلَيت ئةوة زيادة

 .سةرموو, دوو خاَل بؤ ئةوةي بيخوَينينةوة
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم بة دوو سةدةرة دَيينة خوارَي و بةو مةبيتةئانةي كة لةسةري رَيك , وةكو صياغة صياغةمان نةكردووة

 .سوثاس, كةوتني
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ؤي كَي لةطةَل نيية؟ بة ك, كَي لةطةَل ئةو تةعيتيلةية دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس, دةخيةينة دةنطةوة, باشة
 .ماددةكةي تر, دةنط وةرطريا

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :يضاف مايلي اىل املادة الثالثة والعشرين وتصبح الفقرة الثانية هلا :املادة الثامنة
 .تنظيم  التعليم املهنيى وفروعه بنظام-0

 :بةرٍ َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى لَيذنةى ياسايى

ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى هةشتةم لةم ثر ؤذةيةدا لَيذنةى ثَيشنياز دةكات ناوةر ؤكةكةى جَيطري بكرَيت لة 
ناو ئةو ماددة زيادةكراوانةى دةخوازرَين خبرَينة سةر ياساكة و وةك لة ماددةى يةكةمى ماددة 

- :دةكة و ماددةكةش بةم شَيوةية دةخوَينيترَيتةوةزَييتةكراوةكانيتا هاتووةو دةبَيتة بر طةى دووةمى ماد
 (.ماددةى زَييتة كراو)ماددةى هةشتةم 

وةزارةت بة ثَير ةويكى تايبةت ثةميانطايةك بؤ ثَيطةيانيتنى مامؤستايان و هونةرةجوانةكان و كارى : يةكةم
 .ميواخنانةيى و طةشت و طوزارو ئييتيكةش دةكاتةوة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 . تَيبينيةك هةيةواباامن

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ماددةى هةشتة لةو مادانةى كة وةزارةتى , ئةطةر تةماشايى مشروعةكةى بكةى ئةوةى ئَيمة خوَينيتمانةوة
 ,ض بةنيسبةت ئةصَلى دانونةكة ض بةنيسبةت هةموارى دانونةكة, تةعيتيل بكرَى, ثةروةردة داواى كردووة

 ئَيمة بةبامشان زانى لةطةَل ماددةيةكى ئَيااسةكة , ماددةى هةشت ضمنىئةو سةدةرةيةيى داوا كردووة لة 
 .خوَينيتنى ثيشةيى و لقةكانى بةثَير ةور َيك دةخرَيـت: دووةم
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يان ئةوةى ثةيوةستة بةماددةى دووةم كة لةو مادانةية دةخوازرَين زَييتة بكرَيت ئةوا لَيذنة :ياناةم
 :لَيوة دةكات و بةم شَيوةية خوارةوة دةبَيتثشتطريى 

ئةوةى دةمج كةين ( تنشئ الوزارة بنظام خاص املعاهد العداد املعلمني و الفنون اجلميلة والفندقه والسياحة)
واتا هةم ببَيتة ماددةيةكى ئيااسى وةهةميش لةهةمان كاتيتا مرامى وةزارةتى تةربية , بةيةك ماددة

 .زؤر سوثاس, دةطةينَيـت
 
 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
دةبَى وابَى مادةم داوا دةكةن ئةو , بةمانايةكى تر ماناى واية ئةوانة داوا دةكةن ماددةى شةش ئيلغا بكرَى

ماددةى هةشت كة , ئةوةى ناَلَيم عةسو كاك شَيروان. دةبَى ئيلغاى بكةن, ماددةية لة جَيطايةكى تر هةبَى
تنظيم  -0: ايلى اىل املادة الثالثة والعشرين وتصبح الفقرة الثانية هلايضاف م)لةر اثؤرتى ئةوة كة دةَلَى 

لةوَى , ئةوةتان خستؤتة جَيطايةكى تر دةتانةوَى بيبةنة ماددةى يةكةم.( التعليم املهنيى وفروعه بنظام
نجا بَيينة ئي, باباانني لة نَيوان لَيذنةى ياسايى لَيذنةى ثةروةردة ئةو سةدةرةية ئيلغا بكرَى, ئيلغاى بكةن

ماددةى هةشتة لةماددةى ضةنيتة هاتووة , دلشاد ئةو سةدةرةية لةماددةى هينةكاك , موادى مطلوبهسةر 
لَيذنةى ياسايى ثَيى واية ئةوة  تنظيم  التعليم املهنيى وفروعه بنظامماددةى بيست و سَى سةدةرةى سَى 

 .بةَلَى, لةماددةى يةك معارةزة بكرَى
 :ييترىبةر َيا شَيروان ناصح ح

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة دةبَيتة دوو , خيالسةكةى ئَيمة ئةوةية ئةوة ئيااسةى ماددةى بيست و سَى ناكرَى لة ئةصَلى دانونكة

يةكَيكيان , يةكَيكيان جةنابى وةزير داواى كردووة لةماددةى هةشت داواى كردووة وةكو ثر ؤذة, بر طة
ئَيمة هةردووكمان كردووتة يةك ماددة بة دوو سةدةرة هاتوينة , وةماددةيةكى ئيااسية جةنابى داواى كردو

 , خوارَى
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لةسةر داواى خؤمان بووة بةس تةناميى ماددةكة , ئَيمةش ثشتطريى رايةكانى لَيذنةى ياسايى دةكةين 

 .زؤر سوثاس, كراوة
 :لةبةر َيا كريم حبرى عبيتال

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .خوَينيتنى ثيشةيى و لقةكانى بة ثَير ةو رَيك دةخرَيت: بر طةى دووةم

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, ئَيمةش هةمان راى لَيذنةى ياساييمان هةية

 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

وةردانةى الى ئَيمةية هى لَيذنى ياسايى هةردوو بةر َيا كاك كريم حبرى و كاك شَيروانيش ئَيستا نازناز ئةو 
ضونكة كة ئةَلَيى ماددة مااسة ئةوان خؤشيان وتيان ئَيمة , ئةوةيان نةخوَينيتةوة بةشى يةكةمى, خانيش

, خبوَينيترَيـتةوة ثانياش كةواتة دةبآ سةرعى ئةلف  ئةوةلن وة, هةردووكيمان كردووة بةيةك ماددة
 .زؤرسوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, مودتةرةحى وةزارةت بؤ ئةم ماددةية, بابييتؤزنةوة ئينجا, خةلةلَيك هةية, ن دةطةر َيمةمنيش لة ئةوةل

بةدوو خاَل لةجياتى ئةو مودرتةحة يةكَيكيان , لَيذنةى دانونى ئيقرتاحى واية ئيااسةى ئةو ماددةية بكرَى
ئةوةى تريش ( تنشئ الوزارة بنظام خاص املعاهد العداد املعلمني و الفنون اجلميلة والفندقة والسياحة)َىدةَل

 تنشئ الوزارة بنظام اخلاصبةاَلم من ئيشكالةكةم لةوةداية  تنظيم  التعليم املهنيى وفروعه بنظامدةَلآ 
خاصةكة نظام , ليم مهين بنظامفروع  تعدواي دووةمينيش دةَلَى , ئةوانيش هةموو تعليم مهةنى نية

خةلةلَيكى , ضونكة ئةوة تعليم مهنية اعيتاد معلمني و سنون مجيلة ثانيا ينظم ذلك بنظاملةيةكةم البنب 
 .بةَلَى كاك حمميت, تييتاية

 :بةر َيا حمميت سرج ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةمة شتَيكى ئةساسةية, ارةتةكةبريتى ية لةثةيكةرى ناو وةز, ئةوشتانةى كة بةنياام رَيك دةخرَى
من ئةمةوَي بَلَيم ئةوة هى ثَيشة , كردنةوةى بةشَيكى طةورة وةكو معاهيت كة شةهادةكةى بريتية لة دبَلؤم

لةو كاتانة ئةوة هى مامؤستايان , هى ثةجنايةكان كة كاتَى وةزارةت ناوى وةزارتى تعليم بوو ،هى ضلةكان
بةاَلم ئةَلَيم سةركةوتوو , نالٍََيم ساشل بوو, اامَيكى  سةركةوتوو نةبووواباامن ني, هةبوو هى زراعة هةبوو

ئةمةش , دبلؤم بةكةلؤريؤس تايبةتة بةزانكؤوة, لةبةر ئةوة ئَيمة ئةبَى لةطةَل سيستةمى دنيا بضني, نةبوو
ضونكة سيستةمةكةى , هةموو معاهيتَيك ثةيوةست بكرَى بةتعليم عاليةوة, ئةبَى   ثةيوةست بكرَى

, ئةويش هةيتى و ئةويش بيبَى, وةزارةتى تةربية واباامن ئةبَيتة سيستةمَيكى تر, ستةمَيكى جيايةسي
, لةبةر ئةوة من ئةَلَيم زؤرجارة تربية ئينسحاب بكا خؤى زؤر مةشغول نةكا, طرستَيكى طةورة دروست ئةكا

زؤر , اسى علم لَيرةيةيةعنى هةتا بةكالؤريؤس خةَلك بتوانَى ئةس, بةشتَيكى ترةوة تةنها ئةم ئيشة
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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, ثَيم واية نابى بَلَيى تنشئ الوزارة ضونكة ئةوانة هةن هةموويان وجوديان هةية, ئيجازة بيتةن بةمن
تنظم املعاهد املعلمني والفنون اجلميلة و الفندقة )باشرت رَيطا واية بَلَيى , معاهيتة هةية سنون مجيلة هةية

نازامن ئةوانيش هةموويان , دوايش معاهيتى سةنية كة صناعة و زراعةى جتارةى دةطرَيتةوة( والسياحة
 .جةنابى كاك دَلشاد باانى, سةنينة

 
 
 

 (:وةزيرى ثةروةردة)بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ة جوانةكان سنيتةدة شتى تريش وةكو يةكَيكيان معاهيتى مامؤستايان و هونةر, ديارة لَيرة دوو شتى جياوازة
ئةمة دةسةاَلت ئةدا بةوةزارت , ئةوساَل ثةميانطايى وةزرش و كؤمثيرتمان ضةنيت شتى تريشمان كردؤتةوة

بر طةيى دووةم تعليمى ميهةنى , نةك هةر ئةوانةى كة هةن رَيكيان خبةن, لةئاينيتةدا ثةميانطاي تر بكاتةوة
هنى كشتوكاَل و ثيشةسازى بازرطانى كؤمةَلَيك ميهةنى تر ئاينيتة كة تعليمى مي, جياوازة لة ثةميانطاكان

كة بةثَيى , واتا ئةم دوو بر طةية دةسةاَلت ئةداتة وةزارةت, كوردستان ثَيويستى ثَييةتى ئةكاتةوة
, ثَيويستيةكانى كؤمةَلطايى كوردةوارى هةم تعليمى ميهنى ثَيش خبات هةم ثةميانطايى ثَيويستيش  بكاتةوة

 .زؤر سوثاس, هةردووكيان بةثَيويست دةزانني كة مبَيننةوة بةم شَيوةية بؤية
  :رمضان غمور ناصح 2د بةر َيا

 .بةرٍَِيا سةرؤكى ئةجنومةن
اعيتاد املعلمني يان )معاهيتى , من ثَيم واية هةَلةيةك ديسان دووبارة ئةكةينةوة, بةنيسبةت ماددةى هةشت  

بةاَلم حةزدةكةم باانن كة , اميتا بؤ دةرضووانى ئةم ثةميانطةيانةمن لةطةَل رَي, (معاهيتى العيتاد معليمات
ئةوان ئةضن , لةكاتى ئينسيابى كةمرتين ئةوانةى كةمرتين منرة وةرئةطرن, جةنابى وةزيريش لَيرةية

بريارمان دابوو كة ئةو  1111-1113و  0221-0223هةرضةنيتة ئَيمة , مةعاهيتى االعيتادى معلمني
بؤ ئةوةى بايةخ بة مةَلبةنيتى ثةميانطةى مامؤستايان بيترَيت , ةنطاويشمان بؤ ناه, معاهيتانة نةمينَين

ثةميانطاي ثَيطةيانيتنى مامؤستايانيش , سعلةنيش ئَيستا كلية مامؤستايان هةية, ثاشان بكرَيت بكلية
ةيوةنيتى بة با ث, معهيتى ئيعيتادى معلمني ئةصَلةن, من ثَيم واية ئةمةيان زيادة, باخيَيكى تايبةتى ثَيئةدرَى
هةر , بةداخةوة لة ئينسيابية بةدةرة, ضونكة ئةوانةى كةمرتين منرةيان هةية, وةزارةتى ثةروةردة نةبَيت

يةعنى خؤشتان ئةزانن مامؤستاي سةرةتايى وا ئاسان , ئينجا ئةوانة وةرئةطريَين, ناجح ئةبن لة ثؤىل سَى
بةاَلم مامؤستاي سةرةتايى , كةين راستةمامؤستاي سةرةتايى بنيات نةرة ئَيمة باسى رةوزة ئة, نية

مامؤستاى سةرةتايي ثَيويستة معلوماتَيكى وةهاى هةبَى كة ئاستى خوَينيتةوارى و ئاستى , بنياتنةرة
 .زؤر سوثاس, ثةروةردةكردنى بةرز بَى بؤ ئةوةى بتوانى دوتابى ثَيبطةينَى
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 (:وةزيرى ثةروةردة)بةر َيا دلشاد عبيتالربن حمميت 
 .ؤكى ئةجنومةنبةر َيا سةر

مةعاهيتى ئيعيتادى ثؤىل سَى , نةوةك ئَيمةش هةمان مةبةستمان هةية, ديارة لَيك نةطةيشتنَيك هةية
بةسة كة ناو هاتووة ئامادةكردنى , لَيرة مةبةست مةعاهيتى ئيعيتادى معلمى مةركةزية, نةماوة بةراستى

نا لة سَيى ناوةنيتى مةعاهيتى مامؤستا  ئةطةر, مامؤستايان ئةوةش هةر ئامادةكردنى مامؤستايان ناوى دَيـت
 .زؤرسوثاس, نةماوة

 
 :بةر َيا سوزان شهاب نورى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
تةبعا ئَيستا ئَيمة لة كوردستانا , كةوتى ئةوة نياامَيكى كؤنة معاهيت, كاك حمميت سرج شتَيكى باس كرد

ئةوةى تر كادرَيكى سةرو , بؤ دروست ئةكا ئةو مهةنيةكان كادَيرى ناوةنيتميان, كادَيرى ناوةنيتميان كةمة
يةعنى بؤ هةردووكى ثَيويستة هةبَى ميهةنى بؤ ناوةنيتيةكةية , ناوةنيتية جؤرة ئةكادميةَيكى وةرطرتووة

, ئةمة لةبةر نةبوونى كةوادرى ناوةنيتى, ئةمة لةهةموو دنيا ثةير ةو ئةكرَى, ئةوةى تر ثلةيةكى بةرزترة
 . زؤر سوثاس, نة لةكوردستانكة ئَيمة بةر استى ثَيويستما

 :اليتين سيف طلعت خضر بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

جتارة هةتا ثؤىل شةشى , صناعةت, ئَيمة هةيتمان تةعليمى ميهةنى زراعةت, من لةو تعليمة ميهةنيةى 
عاهيتى سةنى بةاَلم لةسةروة بؤمنونة م, ئيعيتادية ئةوة كؤتايى ثَيى دى ئةوة سةر بةوةزارةتى ثةروةردةية

 .سوثاس, علمى حبثتر هةية ئةوة تَيكةَلمان ناكا لةطةَل وةزارةتى تعليم عاىل و 
 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة دةتوانني بَلَيني سَى جؤر خوَينيتنى ثيشةيى , هةروةك كاك دَلشاد باسى كرد, واديارة تَيكةاَلويةك هةية

زراعة لة ثؤىل سَى ناوةنيتى كة تةواو دةبَى , صناعة, يةكةميان ئةوةى باست كرد جتارة, يةو سةنيمان هة
دواى ئةوة ئَيمة , دوتابى دةضَيتة ئةو بةشانة كة سَى ساَل تةنها دةخوَينى شةهادةى دوازدةكةى وةردةطرَى

, ةكا ثَينج ساَل دةخوَينَىبةشَيكى ترمان هةية وةكو سنون مجيلة و ئةوانى تر كة لة سَى دواناوةنيتى تةواو د
ئينجا لةدواى ئةوة ئَيمة معاهيتى سةنيمان , ديسان دةبَيتة مامؤستاى هونةرى بؤ دوتاخبانة سةرةتايةكان

سةر , لة دواى كَلاسى دوازدةكة كة شةشةكةت تةواو كرد بةثَيى منرةكانى خؤت دةضية معاهيتى سةنى, هةية
 .سوثاس, بةوةزارةتى تعليمى عالية

 :ةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا س
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معاهيتى سةنى بةنياامة ئينشائى , يةعنى ض ئيشاكالةك هةية, ئةو صيغةيةش بامبَينَى بؤ دانيشتنى داهاتوو
كاك دلشاد وةزيرى , رةئيى ئةنيتامانى ثةرلةمان طرنطرتة, معاهيتةكةو تؤزى لَيذنةى دانونى لةطةَل وةزير

خر توزحيمان بيتةَيي بتوانني بيخةينة دةنطيتان كة ثةروةردة ئةطةر ئةو دوو سةدةرةية لَيذنةى دانونى ئا
 :دةَلَى
 .تنشئ الوزارة بنظام خاص معاهد العداد املعلمني و الفنون اجلميلة والفندقة و السياحة و غريها: اوال
 .   ينظم التعليم املهنى و فروعه بنظام: ثانيا

 
 

 (:وةزيرى ثةروةردة)بةر َيا دلشاد عبيتالربن حمميت 
 .ؤكى ئةجنومةنبةر َيا سةر

ةكة البربدرَيت بؤ ئةوةى (االعيتاد), (تنشئ الوزارة بنظام خاص معاهد املعلمني), بةنيسبةت بر طةى يةكةم
معاهيت املعلمني ئةوة , نةبني كة ئَيمة لةئةساسة مةبةستمان نةبوو متوسطهتوشى ئةو ئيشكالةى ثؤىل سَيى 

دوو تعليمى مهةنية ئةوة سةر كشتوكاَل و ثيشةسازى بر طةى , بادى تر, وةكو خؤى ئةوانى تر زؤر ئيعتادية
 .سوثاس, ثَيشنيارةكة, هةموو ثيشةيةكى تر دةطرَيـتةوة بةو دوو شَيوةية خبرَيتة دةنطيتان, و بازرطانى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ةكة (العاد)(معاهيت املعلمني, ةكة زيادة البةن(بنظام خاص)كاك شَيروان لَيذنةى دانونى ئةطةر تَيبينى بكةن 

بةو دوو سةدةرةية كة ئَيستا , بؤية بةم شَيوةية دةخيمة دةنطيتان, البةن بؤئةوةى ئيشكاملان لة كؤلبَيـتةوة
بةوةى كة بةنياام وةزارةت ثةميانطا دائةنَيت بؤ معلمني و سنيتدة و سياحة هةتا سروعى , وازح بوو

 .سةرموو, نودتةى نياامة, تعليمةيةكانى بةنياام
 :اليتين سيف خضر عتطل بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو تعليم مهةنية دوو بةشة لة االعيتادية تةواو دواى ئيعيتادية بةسةرةوة تووشى وةزارةتى تةعليمى 

 .زؤر سوثاس, مةبةستم لَيرة ئةوةية, عاليمان دةكات
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية؟ بةتَيكر ايى دةنطكَى لةطةَليةتى دةستى بةر, ئةوة لةنياام باس دةكرَى
 .سةرموو بؤ ئةوةى تر

 :بةر َيا شَيروان ناصح حةييتةرى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 ,ئةوةش هةر ماددةيةكى ئيااسية
 .جيوز اختصار مدة الدراسة باألنتقال اىل صف اعلى و حتدد بتعليمات مجيع األمور املتعلقة باإلنتقال 
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 :يم حبرى عبيتاللةبةر َيا كر
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى لَيذنةى ياسايى

ئةوةى ثةيوةستة بةماددةى دووةم كة لةو مادانةية دةخوازرَين زَييتة بكرَيـت ئةوا لَيذنة ثشتطريى لَيوة 
 :دةكات و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةبَيت

 (ماددةيةكى زَييتةكراو: )ماددةى نؤيةم
ى هةمواركراو زَييتة دةكرَيت و بةم شَيوةية 1110ى ساَلى (1)منرة  ئةو ماددة دادَى بؤ ياساى

 :دةخوَينيترَيتةوة
هةموو ئةو كارانةى ثةيوةست بة , دةكرَى ماوةى خوَينيتن بة طواستنةوة بؤ ثؤلَيكى بةرزتر كورتبكرَيـتةوة)

 .طواستنةوةكة بة رَينمايى ديار دةكرَيت
 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر

 .ؤكى ئةجنومةنبةر َيا سر
 .سوثاس, ئَيمة هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةصَلى تةعيتيلةكة نية

 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةر َيا دلشاد عبيتالربن حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر دوتابى و خوَينيتكار دةطةر َينةوة لة واَلتان يان كاتَى كة تةمةنيان تَيثةر  , ديارة ئةو ماددة بؤ ئةوةية
بؤ منونة لة ثَينجى سةرةتايى ئةتوانَى تاديكردنةوةى , ئةتوانن دؤناغَيك لة دؤناغي زياتر برب ن كردووة

ئةو ماددةية رَيطا بةوةزارةت بيتا بةو دوتابيانةى كة ئةوة بكةن سيستةمَيكى , شةش بيتاتةوة بَيتة ناوةنيتى 
 .سوثاس, ثَيشكةوتووى ثةروةردة

 :بةر َيا رسعت عبيتاللة بةرةش
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا 

كة تةسةودن نةك ببَيتة مصيترى ئستغالل لةالى هةنيتى , ئةو ماددةية بةرةئيى من بؤ ئةو دوتابيانة بَيـت
, دوتابى موهوبون ديارى بكرَى يةعنى حتيتييت بكرَى, برادةران ئةوانةى كةتوانايان نية جيايان بكةن

 .سوثاس
 :بةر َيا شودى حسني ابراهيم

 .ومةنبةر َيا سةرؤكى ئةجن
رةنطة لة هةنيتَى حالةت خراث ئيستغالل , ثَيم واية ئةو ماددةية لةطةَل رَيام بؤ رايةكةى جةنابى وةزير

 .سوثاس, بؤية من لةطةَل ئةوةم كة ئةو ماددةية ئةصَلةن هةر نةمَينَى, بكرَى
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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مراحلى ابتدائى , َى بةدوو ساَل برب َى االختصار دةبَى بة مرحةلة بكرَىساَلةك ناب( االختصار)بةنيسبةت 
, االختصار لةوة دةكرَى, هةروةك ثَيشان مرحةلةى االعيتادى دووساَل بوو, مراحلى ثانوى مراحلى ئيعدادى

كانَيكى خةَل, ئةوة ئيمتيازةك دةبى بؤ هةنيتَيك كةسان, لةوة ناكرَى دوتابيةك ساَلَيك بةدووساَل بر َى بكات
 .زؤريش تياييتا مةغيتور دةبن زؤر سوثاس

 :حممد رضا رمضان عبدالرمحن 1دبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ماددةية بؤ ئةوانة دةكرَى ئةوانةى لة ثؤىل يةكةم و دووةمى سةرةتايى بةتايبةتى تةمةنَيكيان هةية 
الي مةالكان  خوَينيتةوارييةكيان هةبوو تةمةن وةكو جاران لة خوَينيتنى حوجرةكان يان لة, لةشوَينَيكى تر

بةاَلم بؤ ئَيستا لةالى كةس و كارى مامؤستا و هةنيتَى , و ئاستى رؤشةنرييان لةوةدابوو كة يارمةتيان بيترآ
بؤ دوارؤذ , بة دةناعةى من ثَيويست نية خوَينيتكار دؤناغى خؤى بةئاسايى برب َى, كةسةوة ئيستغالل بكرَى

 .سوثاس, و طةلةكةى باشرتةو بؤ داهاتوو خؤى 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, وةزيريش و لَيذنةى ثةروةردةش, ئَيستا ئةوة مقرتةحة لَيذنةى دانونى شرحيان كرد, عةسوم بكة برا
داوا  منتقئةوةى , شرحةكة معلوم بوو, يةعنى ثَيويست ناكا, هةنيتَيك دذينة هةنيتَيك اليينة, رةئيش درا

كة , مةترسى ئةوةى هةية, ئةوةى كة دةشَلَى باش نية, ى دانونى و وةزيرشيتا هاتووةدةكا لة رةئيى لَيذنة
 .باانني ض دةَلَى, بازانني رةئيى كاك بةَلَين دةَلَى جياوازم هةية, واستة, ئيستغالل بكرَى

 (:بةَلَين)بةر َيا بيت عبيتاللة حممود 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دانونى تعليم , رة ئةوة دانونى وةزارةت دادةنَى يان دانونى تعليم دادةنَىاستى ئةو سةدةرةية زيادة لَيبةر 
يان دووساَل راسب دةبى يان سَى , كاك عيتنان جياوازة دانونى تعليم بريتية لةمةسةلةى عبورة عموى عامة

, يةعنى ئةو سةدةرة لَيرة زيادة هيض عيالدةى بَيرة نية بةراستى, ساَل دواى دةخرَيتة مةكتبى شةو
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى ئةو سةدةرةية عيالدةى بة دانونى  تةشكيالتى , بةراستى ئةو رةئيةت دةق جَيى خؤيةتى

, لةبةر ئةوة بة مشروع هاتووة, لةبةر ئةوة عيالدةتى بة بةرنامةجى تربةوى هةية, وةزارةتةوة نية
 جةنابى وةزير رةئيت ضية؟ ,ئةو سةدةرةية مبَينَى يان نةمَينَى, دةخيمة دةنطةوة

 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةر َيا دلشاد عبيتالربن حمميت
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ديارة دَلر ةوايى بةر َياان هةمووى جَيى شوَينى خؤيةتى بةاَلم وةزارةت رَينمايى و مةرجى داناوة بؤ ئةو 
, لةبةر ئةوة ثةيوةستة بةمةرجَيكى زؤرةوة, ىكارة ئةوة نية هةركةسَى بَى بيةوَى دؤناغَيك برب َيت بةراست
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بةاَلم ئةمة رَيطا ئةدا , رةنطة لةساَلةكة هةر نةبَى, هةموو ساَلى ثار ضوار تةلةبة سودى لةوة وةرطرتووة
كاتَى ئَيمة , ئةطةر يةكَيكيش زوَلمي لَينةكرَى, بةوةزارةت لةحالةتَيكى وةها ئةو تةلةبانة مةغيتور نةبن

 .سوثاس, بؤية مبَينَى باشة بؤئةوةى شَيوةيةكى ياسايى وةربطرَى بؤ ثشتطريي كردنيان ,بةر ةواى نازانني
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئةساسةن , ئةو رةئيةى كاك بةَلَين من ثَيم واية ئةوة جَيطايى ئَيرة نية, كاك شَيروان لَيذنةى دانونى
ئةطةر جَيطايى ئَيرة نية ئةوا داوا دةكةين كة , ةنطيتانةوةئةطةر جَيطايى ئَيرةية دةخيةينة د, جَيطاى ئَيرةية

 .كاك ناصح, جَيطايى ئَيرة نية ئيقرتاحةكة سةحب بكةن, ئيقرتاحةكةيان سحب بكةن
 

 :رمضان غمور ناصح 2د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
صموسى , يارى كردئةوةى جةنابى وةزير ثَيشن, منتهى نايطرَيتةوة صفوفىبةاَلم , خؤى ئَيستا هةية

لَيرة ئةوةش ئةطرَيـتةوة بؤية , ضونكة بة موتَلةدى هاتووة سةردةكة ئةوةية, منتهيش دةطرَيتةوة
بةاَلم ئةتوانَى لة , راستة مةرج هةية, بؤ ئةو كةسانةى, ضونكة ئؤتاماتيكيةن هةية, دانونةكةى ثَيويستة

بةاَلم , ى عام دةتوانَى صةسى ثَينجيش بيتالة ثؤلي ضوار, ئيمتيحانى ثؤلي دووش بيتا متوستهثؤلي يةكى 
 .زؤر سوثاس, ئيشكالكة لةوةية, ناتوانَى دوو سَى ثَيكةوة برب َى, ناتوانَى ثَينج و شةش ثَيكةوة برب َى

 (:وةزيرى ثةروةردة)بةر َيا دلشاد عبيتالربن حمميت 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بؤئةوةى نةشكرَى , كة دةسةاَلت زياتر ئةدا بة وةزارةت وةكو ياسايةك, ديارة مانةوةى بةثَيويست دةزانني
ئةتوو ثابةنيت بى بةكؤمةَلة , بَلَيني دةسةاَلتى وةزيرة, هةر ر َينمايةكيمان هةبَى بَلَيني لةماددةكة نةهاتووة

 .سوثاس, بؤية مبَينَى باشرتة, ياساوة دةستت ئةمالو ئةوال نةكا
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مةسةلةن تةلةبةيةك ثؤلي ثَينجى سةرةتايي زؤر سةركةوتوو بوو دةتوانى بيبةيتة ثؤلي , يةعنى جةنابت
 .بةثَيى ئةم دسةية, بيبةية بةكةلؤريامتوسته يةكةى 

 (:وةزيرى ثةروةردة)بةر َيا دلشاد عبيتالربن حمميت 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, جى سةرةتايى تادى كردنةوةى يةكةمى داوةلة ثَين, بةذدارى خوىل دووةمى تادى كردنةوةكان دةكا لةشةشا
لةخوىل دووةمى شةشى سةرةتايى بةشيتارى بةكةلؤريا ئةكا بَلَيني ئةوة , بَلَيني ئةوة ثَينجى هَيناوة

 .سوثاس, هةم تةمةنى طوجناوة هةم ماسى خؤيةتى, دةرئةضَيت
 :بةر َيا عادل بيت امني  

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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تةشكيلى وةزارةت مةسةلةيةكى ترة ثَيويستة , ةر دانونةكة تَيكةَل و ثَيكةَلةسةرانس, هةر ئةوة نية
تَيكةاَلويةكة هةر ئةو ماددة , ئةوانة هةموو بةوردى روون بكاتةوة, دانونَيكى تر هةبَيـت  دانونى تةعليم

يستة كةئةوانة ثَيو, مةسةلةى ساَلة مةسةلةى كؤمةَلَيك ش  ترة, هةموو دانونةكة خبوَينةوة, نية
ئةو ثرؤذةية بةناوى دانونى تعليمةوة تةساصيلةكة ديارى بكا ئةمة لَيرة , ثرؤذةيةك بَيت لةحوكمةتةوة

 .تةشكيليةى وةزارةت ئةبَى جياواز بَى لةطةَل ئةوة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر جةنابى بةاَلم , منيش ثَيم واية كة جَيطايى ئَيرة نية وة لَيذنةى دانونيش هةر هةمان رةئيى هةية
دةسةاَلتةكة نا يةعنى , جةنابى وةزير ئَيرة جَيطايى نية, وةزير مواسةدةت ئةكا ئةو ئيقرتاحة شةتب بكا

 .مةسةلةكة نا ئةطةر سةحبى كةى
 (:وةزيرى ثةروةردة) /بةر َيا دلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
َينيتنى سةرةتايى شةش ساَل بَى و خوَينيتنى ناوةنيتى سَى برياردرا كة خو, لةبةر ئةوةى لَيرة لةم ياساية

ساَل بَى و خوَينيتنى ئامادةيى سَى سالََ بآ كةواتة ئةبَى دةسةاَلت دان بة وةزيرى بةرَينمايى بةراستى ئةو 
دؤناغة برب َي ئةطةر بَيت و لةم ياساية جَيطايى دةبَيتةوة بؤية بؤ ئةوةى ماسى ضةنيت دوتابيةك ئةطةر 

 . سوثاس, اسَيكى رةوايى خؤيان هةبَى ثشتطوَى نةخرَيم, هاتوو
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى ئةوة تةشكيالتى وةزارةتة دانونى , كاك سرست ثَيى واية ثر ؤذةيةك بنَيردرَيتة وةزارةتى ثةروةردة
 , يةعنى نةك هى وةزارةت, وةزارةتة

 :رىبةر َيا شَيروان ناصح حييت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لَيرة ئةمة , بةاَلم نيقاشةكة ئةوةية جَيى ئَيرةية يان نا , لةطةَل مةبةدةئةكةينة ءئَيمة وةكو مةبيتة
ئايا , بؤ مةعاهيتى سنونى جةميلة, دةلَيني هةدى هةية نياامى خاص دةربكات, دةسةاَلمتان دايتة وةزير

مةش لةزمنى تةشكيالتى ئة, ئةوةش جَيى ئَيرةية؟ ئةمةش لةزمنى تةشكيالتى ئةجنومةنى وةزارةتة
 .زؤرسوثاس, بةراستى, وةزارةت نية

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
نازناز خان , نابَى بةنياام هةر شتةك كة وتت بةنياام دةسةاَلتى ثةرلةمانة, بةنياام نابَى, كاك شَيروان

 .سةرموو
 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة ثَيويستيمان بةياسايةك , ارةتى ثةروةردة دةمَيكة ئةو طمتوطؤيةمان دةست ثَيكرديةئَيمة لةطةَل وةز

ئَيمة هةتا ضةنيت نياامَيكيشمان , بةناوى ياساى خوَينيتن ئةم ياسايى سَيركردن لةهةموو دنيا هةية, هةية
ةطوترَيت نياام  يةعنى ئةوةى كة د, بةتةرجةمةيةكمان لةدةستيتاية كة زؤر بة وردى باس لةو شتانة دةكا



 022 

وازحرتة و شةساسرتة و سنوورةكانى , و تعليمات و ئةوانى تر هةموو بةياسا كراوة ضونكة ياسا بةهَياترة
لةطةَل كاك دَلشاديش هيض ناكؤكيمان نية لة بةرنامةمان داية دواى بةستنى كؤنطرة ئينشاْْ اللة ئةو , ديارترة

كةواتة , ضونكة هيض دانونى ترمان نية, ن لةكوآ جَيى بكةينةوةبةاَلم ئَيستا ئَيمة ئةوة البةي, كارة دةكةين
 .سوثاس, بةاَلم ووردةكاريةكان دوايي بة نياام تةنايم بكرَى, مةجبورين يةك مجلة يةك ماددة بهَينني

 
 
 

 :بةر َيا سرست ابيت عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

وةزير , ى وةزير نية نياامى جملسى وةزيرانةبةتةسةلسى تيترجى دانونى نياام, ئةوةى ئَيمة دةزانني
تعليمات بؤ ئةوةية كة دانونةكة روونى , ناتوانَى بة تعليمات حوكمَيكى تازة ئيااسةى سةر دانون بكات

 .زؤر سوثاس, شتَيكى تازة ئيااسة دانونَيك بكا, بةاَلم هةدى ئةوةى نية, بكاتةوة
 (:ةوةزيرى ثةروةرد) /بةر يا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر , ئةو روون كردنةوةى بةر َياان هةموو ثشتطريى راييةكةى ئَيمة كة ثَيويستة لةم ياساية هةبَى

مةسةلةى ياسايى خوَينيتنيش ضةنيت بةر َياانَيك , مبيتةئةكة راستةو رةواية ثَيويستة لَيرة جَيطاي بكةينةوةو
, تةك نية ناوى ياسايى خوَينيتن بَى ناوى ياساى وةزارةتى ثةروةردةدنيادا هيض ش استى لةباسيان كرد بةر 

تعليماتى وةزارةت ئةجنومةنى وةزيران لةطةَل وةزارةت , ئةوانى تر نياامى مةدارسة نياامى تعليماتة
ناكرَى , ساَلَيكى تر ثَيويستى بةطؤر انة, ئةمر ؤ دنيا دنياي طؤر انة ئةمساَل نياامَيك دائةنرَى, داييتةنَى

بؤية من ثَيم باشة كة مبَينَيتةوة بةم شَيوةية لةو , ياسةيةك هةبَى هةمووساَلَيك ئةو ياساية بطؤر درَيـتةوة
 .سوثاس, ياسةية

 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, لةخوَينيتنا دادثةروةرى هةبَى لةخوَينيتنا ئازادى هةبَى, ئَيمة داوا ئةكةين كةوا ئازادى بيترَى لةخوَينيتنا
تؤ ئةو ئازادية كةكاتَى مناَلَيك ئةبينى كةبةهرةمةنيتة يان , مةبةستمان ئةوةية, خوَينيتنى ليرباَل هةبَى
, ئةو ئازاديةى بيتَييتى كة بةساَلَيك دووساَلى خوَينيتن خبوَينَيت, خوَينيتكارَيكى باشة ,نةك هةر بةهرةمةنيتة

كةواتة , لةبةر ئةوة توانايى هةبووة, يةك ساَل خوَينيتوةمن خؤم كور ةكةى خؤم ثَينج و شةشى سانةوةى بة
ئةوة سرستَيكة , لةبةرئةوة, ئةطةر بهاتاية بةنياامَيك ياخود دانونَيك مةحروميان كردباية لةكيسى ئةضوو

بةراستى من سةيرم دآ كة كاك دَلشاد وةها ئةَلَى كة دانونى , بةطوَيرَيك لةئازادى خوَينيتن ئةمة يةك
بةس ناوى ئةجوكةيشن , لةوَى ناوى نياام نية, خؤى جةنابى هينى بةرَيتانيايى بؤ نادروينخوَينيتن نية 
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ئَيستا ئَيمة جَيى دانونى , خؤى ئةوة دانونى تعليمة هةموو ثر ؤسةكانى تيا وازح كراوة, لؤ واى ثَي ئةوترَيت
ةك ئةدا بةخوَينيتكار ئَيمةش ئازادي, ئةبَى لةاليى وةزارةتى ثةروةردة جَيطايى بكرَيتةوة, خوَينيتمنان نية

 .زؤر سوثاس, لةطةَل ئةو ئازاديةين
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

با ئةو سةدةرةيةش كؤتايى ثَييتةهَينني دةخيةينة , دووسَى سةدةرةش هةية, ئَيمة واباامن مانيتوو بووينة
دةى يةكةم تةواو ثاشى ئةوةرؤذى دووشةم سةعات دة كؤدةبينةوة هةم بؤ ئةم صياغانةى كة لةماد, تصويت

يةعنى خستنةر وو و طمتوطؤكردنى ثر ؤذةى ياسايى , كردنى لةطةَل سةدةرةى دووى بةرنامةى ئةمر ؤ
ئَيستا جارَيكي تر , كاكة, كؤمةَلةى دادوةرانى هةرَيمى كوردستان ئةو سةدةرةية تصويتى لةسةر ئةكةين

خاَلةكةش , دةخيةمة دةنطةوة, وَينينةوةثَيش ئةوة ئايا مواسقن لةسةر ئةو خاَلة بيخ, دةخيةمة دةنطةوة
 .سةرموو, بيخوَينةوة مودتةرةحةكةي ليذنةي ياسايي وتةربيةشة و وةزيريش مواسقة لةسةري, دةَلَيت

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املعدل و تقرأ كاآلتي 1110لسنة ( 1)تضاف املادة التالية اىل قانون رقم  :مادة مضافة :املادة التاسعة
 .جيوز اختصار مدة الدراسة باالنتقال اىل صف اعلى و حتدد بتعليمات مجيع االمور املتعلقة باالنتقال

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةو صيغةيةي كة هاتووة تةوزحيي نيية بةكالؤريا دةطرَيتةوة يان نا, كاك دَلشاد يةك ئيشكال هةية لَيرة

 .سةرموو
 :وةزيري ثةروةردة/دَلشاد عبيتالربن حمميتبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .رَيطةي ثَي دةدةين تةنها لة ئيمتيحان

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تا دانيشتين , ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينني, كاكة ئةوةش تةئجيل دةكةين بؤ دانيشتين داهاتوو

 .داهاتوودا
 
 
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم (                 وكيوركةكمال ك.د)حمميت دادر عبيتاه                  ت ابيت عبيتاهسرس
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي        سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي ري ئةجنومةني نيشتمانيي   سكرتَي
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 ( 18)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/66/6111 رَيكةوتي دوو شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     6/11/0226رَيكـةوتي   رؤذي دوو شةممةي سةر لة بةياني (12,12)كاتذمَير   
ــةن و       ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــتاني عَي ــادةبووني , كوردس ــة ئام  ب

اه ســكرتَيري بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيت , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (18)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

 ذمــارةي يــاردرا دانيشــتيندةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      ي خولي طرَييتاني دوو(18)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .بةردةوامبوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة -1
 .توطؤ كردني ثرؤذةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيمي كوردستانخستنةر وو و طم -0

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة
ي 1110راوي ساَلي ي هةموار ك(1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي دوو شةممة (12,12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(18)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت6/11/0226رَيكةوتي 
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردةبةردةوامبوون لةسةر  -1
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيمي كوردستان -0
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بةخَيرهاتين بةر َيا كاك , سةرةتا ثَيش ئةوةي داوا لة ليذنةي ياسايي و ثةيوةنيتييتار بكةين بَين دانيشن
حةز دةكةم , بةر َيا كاك سةعيت وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةم, ري ثةروةردةودَلشاد وةزي

يةكَيكيان ئةوةية ئةو بر يارةي حمكةمةي كة دوَييَن ئيعالن كرا سةبارةت بة , ئاماذة بة دوو مةسةلة بكةم
ي طةرم لة طةلي ثريؤزباي, تاواني دوجَيل و تَييتا سةددام و دارودةستةكةي بة حوكمي خؤيان طةيشنت

كة دوَييَن رؤذَيكي , كوردستان دةكةم بةناوي سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة طةالني عَيراق و ثَيكهاتةكاني عَيراق
ثَيش هةموو , ديارة مانايةكي زؤري هةية, مَيذوويي بوو تاوانباران طةيشتنة سااكاني خؤيان لةو تاوانة

 .ةسةردا بر وات هةر دةبَيت بطات بة سااي خؤيشتَيك ماناي ئةوةية كة تاوانبار ضةنيتيش زةمين ل
بةاَلم ئَيمة , راستة ئةوة ئةجنام هةر جَي بةجَي كردني ئةو حوكمةية, ئةمة سةرةتايةكة لة راستييتا/ دووةم

لة ثَيش , لةسةر تاوانةكاني تريش سااي حةدي خؤي وةرطرَينت, ضاوةر وان دةكةين لةسةر كَيشةكاني تريش
تاواني تَيكيتان و سووتانيتني هةزاران , تاواني ئةنمال, ةكارهَيناني كيميا لة كوردستانهةموويانةوة تاواني ب

تاواني بة ئيعيتام كردني دةيان و سةدان و هةزاران رؤَلةي طةلةكةمان و بَي , طونيت و شاروضكةي كوردستان
تاواني , الني ئَيرانتاواني شةر  دذي طة, تاواني شةر  دذي طةلي كوردستان, تاواناني هةموو خةَلكي عَيراق

ئةو تاوانانةش كة هةر ئةو لَيي مةسئوولة لة عَيراديتا تاكو ئَيستا خوَين دةر ذَيت و , داطري كردني كوَيت
لةبةر ئةوة ثريؤزبايي لة , مةسئووليةتةكةي دةطةر َيتةوة سةر ئةو رذَيمة, ئريهاب زؤر شوَيين طرتؤتةوة

, َيراق و هةموو ئازادخيوازَيك لة دنيادا دةكةينخؤمان و لة هةموو طةلي كوردستان و طةالني ع
بؤ هةموو ئةو كةسانةي ثَييان واية تاوان , ئومَييتةوارين ئةوةش ببَيتة دةرسَيك بؤ هةموو دكتاتؤراني دنياو

, دةتوانن سياسةتي دكتاتؤري  و خوَينمذي خؤيان لة هةر جَيطايةك بن بةكار بَينن, بَي ساا دةمَينَيتةوة
 .بؤ هةموو خةَلكَيكي نادميوكرات و ديكتاتؤر و ساشيست و تاوانبار ئةمة دةرسَيكة

باران دائيمةن خؤشي و خَيري بؤ , ئةوةية ديارة لةم رؤذانة بارانَيكي زؤر باريوة/ مةسةلةي دووةميش
 ,لة هةنيتَي شوَينيتا الساوي لَيي رووييتاوة, بةاَلم بةداخةوة بارانةكة بةم شَيوةية بووة, كوردستان هَيناوة

لة , بةتايبةتي لة مةنتيقةي باَلةكايةتي, ئةو كارةساتة ضةنيت شوَينَيكي طرتؤتةوة, كارةسات لَيي رووييتاوة
كة ضةنيتين دورباني لَي كةوتووةو خةَلكي ئةو طونيتةو ئةو , كة سةر بة ناحيةي خةليمانة, بلةي ذَيري

لة كاتَيكيتا سةرةخؤشي لة , ةيانيتوةبؤتة هؤي وَيران كردني طونيتةكةو زيانَيكي زؤري بة خةَلك ط, ناوضةية
داوا دةكةين لة حكومةتي هةرَيميش بة زووترين كات سرياي ئةو , كةسوكاراني ئةو دوربانيانة دةكةين

بؤ ئةوةي بتوانَيت هاوكاري خةَلكةكة بكاتن و دةرةبووي زيانةكانيان بكات و , ناوضةية بكةوَينت
بؤتة هؤي ئةوةي , ثشتيتةر و رانيةش ضةنيتين ثرد رووخاوة هةروةها لة ناوضةي, رَيطاوبانةكة باشرت بكاتن
ضونكة , نةهاتنب , رةنطة هةنيتَي ئةنيتام ثةرلةمانيش ئةمر ؤ غائيب بن, هاتوضؤ زةبةت بَيت

كة كار ئاسانيان بؤ بكةن و , ئومَييتةوارين لةو ناوضةيةشيتا كاري وا ئةجنام بيترَيت, نةيانتوانيووة بَين
كة بؤتة هؤي ئةوةي , هةروةها مةنتيقةي بادينانيشي طرتؤتةوة, باشرت بَينت هاتوضؤيان لةو ناوضةيةدا

بؤ ئةوةي لة ئاينيتةدا خؤمان , ئومَييتةوارين هةموو الكمان هاوكار بني, زيانَيكي زؤر بة خةَلك بطةيةنَينت
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, وا روودةداتنلة كاتَيكيتا كارةساتي , بؤ ئةوةي ش  وا روونةداتن و ثَييتاويس  تةواو هةبَينت, حازر بكةين
بؤ ئةوةي بة زووترين كات , دةبَيت خوتةي سرياطوزاري هةبَينت لة اليةن دامودةزطاكاني حكومةتي هةرَيم

 .سرياي لَي دةوماوان بكةوين
داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة دةكةين بَين , ئَيستاش بةردةوام دةبني لةسةر كؤبوونةوةكةمان

بر يار وا بوو ليذنةي ياسايي لةطةَل , داوا دةكةم كة لةو شوَينةي راوةستاين ,دانيشن لة شوَيين خؤيان
ليذنةي ثةروةردة دابيشن بطةنة نةتيجةيةك بة موةحةدي ئةو خااَلنةي كة خياليف لةسةر بوو و 

بة  ,طةيشتوونةتة ئةجنام ئينشائةَلاَل, ثَيشم واية كؤبوونةوةي تةواويان كردووة, دواماخنست بيهَينينة ئَيرة
 .سةرموو كاكة, زووترين كات ئةو ثرؤذةيةش تةواو بَيت

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ , ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا رؤذي ثَينج شةممة لةطةَل ليذنةي ثةروةردةو لةطةَل بةر َيا وةزير دانيشتني
دواي تاووتؤ , ةك لةوانة هةدةيف وةزارةت بووي, تاوتؤ كردني ئةو خااَلنةي كة موعةلةق بوو و مابؤوة

كردني هةدةيف وةزارةت ليذنةي ثةروةردةو وةزيري ثةروةردةو ليذنةي ياسا توانيمان هةموومان بطةينة 
جطة لةوة هةنيتَيك خاَليش , بةنيسبةت هةدةيف وةزارةت, ئَيستا صياغةكةتان بؤ دةخوَيننةوة, صيغةيةك

يةك لةوانة ئةوة بوو ئيلغاي سةدةرةي شةش لة ماددة , روعةكة نةبووضارة كرا بة حةديقةت داخيلي مةش
ئةوةش بة حةديقةت ضارةسةر , ي هةموار كراو1110ساَلي ( 1)يةك لة دانوني وةزارةتي تةربية ذمارة 

كة دة ئةنيتاماني ليذنةي ياسايي ئيماايان , بةنيسبةت ئةو سةدةرةية, ثرؤذةيةك ئامادة كراوة, كرا
ئةويش هةر , شت بة نيسبةت سةدةرة ضوار لة ماددةي ضوار لة دانوني وةزارةتي تةربية هةمان, كردووةو

بةاَلم ئَيمة ثَيمان باشة يةكةجمار بةنيسبةت ئةو خااَلنةي كة موعلةق بوون لة , بة ثرؤذةيةك ئامادة كراوة
يةن ذمارةيةك لة كة تازةية لةال, ثاشان ثرؤذةكةي دووةم خبوَينينةوة, ئةسَلي ثرؤذةكة ثَييتا بضينةوة

بؤ ئةوةي بتوانني ئةو ثرؤذةية لةطةَل ثرؤذةي ئةسَلي دةمج بكةين , ئةنيتاماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
, زؤر سوثاستان دةكةين, بؤ ئةوةي تةعيتيلةكة ببَيتة يةك تةعيتيل, جَيطاي خؤي بكةينةوة لة ثرؤذةكةدا, و

ئَيمة ئةو صياغةيةي كة لةسةري رَيككةوتووين  ئَيستاش بةنيسبةت هةدةيف وةزارةت ئةطةر ثَيتان باشة
 .بؤ ئةوةي دوا بر ياري لةسةر بيترَيت, بؤتان دةخوَينينةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :سةدةرةي سَييةم:ماددةي دووةم
 : ال دةدرَيت ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة 1110ي ساَلي (1)ياساي وةزارةتي ثةروةردة ذمارة 
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وةزارةت ثَيطةيانيتنى نةوةيةكى ورشياري خؤشةويست بؤ نيشتيمان و هةَلطري  -:ئاماجنةكانى وةزارةت
بريكردنةوةى زانستى، تَيرو ثر  بة زانست و رةوشت و تَيطةيشتوو لة دةرهاوَيشتةكانى ثَيطةيشتين ذياري و 

ت و باوةر ي هةبَيت بة بنةماكاني دميوكراسيةت و هاووالتي بونى ضاك و ئةركةكاني ماسةةكانى مرؤظ باانَي
هاوواَلتي بوون و تَيطةيشتوو لة سةربةس  بةرثرسَيتى لة ضوارضَيوةي كؤمةَلطادا بة سةراهةمهَيناني هةلي 

 .يان ئارةزووي ثَي دةكةن, سَير بوون بؤ هةموو ئةوانةي ثَيويستيان ثَيي هةية
 

 :شَيروان ناصح حييتري بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةية, ئةطةر ثَيتان باش بَيت بة عةرةبيةكةش دةخوَينمةوة

واٍع حمب لوطنه اخذ بالتفكري العلمي ومتشبع بالعلم واملعرفة  تهدف الوزارة اىل تنشئة جيل -:هدف الوزارة 
وق االنسان ومؤمن مببادئ الدميقراطيةو، املواطنة مدرك حلق, مستوعب ملعطيات التطور احلضاري, و اخللق

الصاحلة، وواجباتها متفهم للحريةو، املسؤولية يف نطاق اجملتمع وتوفري فرص التعلم لكل من يرغب يف ذلك أو 
 .حباجة اليه

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

واباامن زؤريش , زيرديارة ئةوة ئيتيمادة لةنَيوان ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة و جةنابي وة
بةناوي ئَيوة تةخويلي ئةوامنان كرد , ئَيمة مونادةشةمان كرد بة حةديقةت, مونادةشةمان كرد و
بةس دوو كةس رةئي بيتاتن , بؤ مونادةشةش, ئةو صيغةية جارَيكي تر بيخةينةوة, صياغةيةكمان بيتةنَي

 .سةرموو, دةييتي ناكات
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .كي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤ
لةبةر ئةوة من ثَيم واية لَيرة دوو سَي وشة ئيااسة , ئةم ياساية بؤ وةزارةتي ثةروةردةية بؤ خوَينيتةوارة

ثَيش هةموو شتَيك ( متعلم تهدف الوزارة اىل تنشئة جيل -:هدف الوزارة )من بة عةرةبيةكة دةَلَيم , بكرَيت
جيل ) ئةوة وشةي موتةعةليم زةرووريية لَيرة هةبَيت لةبةر, ئينجا واعي بَيت, دةبَيت موتةعةليم بَيت
ضونكة دواي ئةوة , من ثَيم واية ئةسَلةن زيادة, (اخذ بالتفكري العلمي) ئةوةي كة, (متعلم واٍع حمب لوطنه

ضونكة تةنها عيلم نيية مةعريمةش هةر لة ثةروةردة , (ومتشبع بالعلم واملعرفة) موباشةرةتةن هاتووة
لةطةَل , يش ال بيترَيت(اخذ بالتفكري) و, دوو وشةية زياد بكرَيت متوعةليم و مةعريمة ئةو, زياد دةبَيت

 .رَياميتا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

عةيين شت ( متعلم ومتشبع بالعلم واملعرفة)بةاَلم دواتر دةَلَيت , يةعين خؤي زةرةري نيية ئيااسة بكرَيت
 .سةرموو سؤزان خان, ة سَي جاردةبَيت, بةس با هةر ئيااسة بكرَيت, دةطرَيتةوة
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 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سةرؤكي ليذنةي ثةروةردةش ئاطادار بوو مونادةشةكمان كرد لةسةر مةوزوعي , ئَيمة لة ليذنةي ثةروةردة
اناي ئةوةية م, ضونكة ئةطةر ئةوة بَيت خةتةرة, ئةوةي ئَيمة تةنها جيلَيكي تةنها عيليمي دروست دةكةين

ئَيمة دةبَيت جيلَيك , كة تةنها عيلم دةزانن و مةنتيق نازانن, ئَيمة مةمجوعةيةك رؤبؤت دروست دةكةين
لةبةر , ضؤن ديماع و مودابيلةكةي وا لَي بكات كة دةناعةتي ثَي بكات, دروست بكةين كة مةنتيقيش باانن

ضونكة مةعريمة , ريمةكةي خبرَيتة سةرئةطةر مةع, ئةوة من لةطةَل ثَيشنيارةكةي كاك دكتؤر ناصحم
 .سوثاس, خؤتان دةزانن بةحرَيكي زؤر طةورةيةو هةمووي دةطرَيتةوة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةردوو ليذنةكة, ئةطةر جةنابي وةزير مانعي نيية
 (:وةزيري ثةروةردة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةَلكو وةكو جةنابت سةرمووت دووبارة كردنةوةكاني ئةطةر لة , يةكمان نيية لة ئيااسة كردنيديارة هيض الر

, ئةطةر يةكَيكيان لة دار شتنةكة البربَيت, لة دوايييتا هةموو شت بة عيلم هةية, سةرةتاوة بَلَيني موتةعةليم
 .سوثاس, دةئيااسة كردني مةعةريمةش شتَيكي بةسوو, يةعين بة صيغة هيض الريةكمان نيية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, (متعلم ومتشبع بالعلم واملعرسة)با ئيااسة بكرَينت , بةاَلم زةرةريشي نيية, يةعين خؤي دووبارةي تياية

 .سةرموو كاك ديلمان
 (:ديلمان ئامَييتي)بةر َيا حمميت ابيت صاحل 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بة , بوو( هاوواَلتي)و ( صاحلة)ةردةش زؤر لةسةر وشةي ئَيمة لة ليذنةي ثةرو, ئةوةي دسة دةكةم

ئةويش ئةساسة لة سيكري , تةسةوري من سةلسةسةي هاوواَلتي بوون لة هةموو دنيادا يةك سةلسةسةية
جةوهةري مواتةنة رَيكخستين ثةيوةنيتية لةنَيوان دةسةاَلت و هاوواَلتي بوون لةسةر , ئازادي تاك دَينت

ئيرت كَي تةحيتييت , ئيلتيااماتي سوَلتة بةرامبةر بة ئيلتيااماتي هاوواَلتي, ئةساسي حقووق و واجيبات
يةعين ئةو موستةلةحاتةي كة دَينت لة سةلسةسةيةك , ئةوةية جةوهةري مواتةنةكة, صاليحة دةكاتن

ثَيشنيار دةكةم تةنها , يةعين عيالدةي بةو جةوهةري مواتةنة نيية, سةلسةسةيةكي مشولي كةون, هاتووة
زؤر , ضونكة تةناميي وةكو عةديتَيكي ئيجتيماعيية لةنَيوان دةسةاَلت و لةنَيوان هاوواَلتيية, ةنة بَينتموات

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤ ئةوةي تةصوي  لةسةر بكةين, جارَيكي تر ئةو موالحةزةيةي خبوَينينةوة
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 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

متعلم واٍع حمب لوطنه اخذ بالتفكري العلمي ومتشبع بالعلم  تهدف الوزارة اىل تنشئة جيل -:الوزارة  هدف
مدرك حلقوق االنسان ومؤمن مببادئ الدميقراطيةو، , مستوعب ملعطيات التطور احلضاري, واملعرفة و اخللق

وتوفري فرص التعلم لكل من يرغب  املواطنة الصاحلة، وواجباتها متفهم للحرية واملسؤولية يف نطاق اجملتمع
 .يف ذلك أو حباجة اليه

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مانعيتان نةبَيت , كة طوتت مواتةنة صاليحةي بؤ ضيية, مةبةستت وا بوو صاليحة نةبَيت
 .بةَلَي, كاسية( املواطنة), صاحلةكةش ال بيتةن

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .ومةنبةر َيا سةرؤكي ئةجن

رةنطة , كة صاحلة شتَيكي زؤر غاماة, راي ليذنةكةش وا بوو, بةَلَي منيش لةطةَل رايةكةي كاك ديلمامن
ئةوةي لة الي , ئةوةي بة دييتي مجهوري ئيسالمي ئَيراني مواتينَيكي صاحل بَيت لة الي ئَيمة ئةوة نةبَيت

حل زؤر شتَيكي طشتطرة مةسهومي نيسبيية بؤية صا, لةالي يةكَيكي تر صاحلة نةبَيت, ئَيمة هةبَيت صاحلة
بةاَلم خؤي مواتةنة مانايةكي ستانيتةري , بؤية با صاحلة نةبَيت, لة شوَينَيك بؤ شوَينَيك تر جياوازة

بؤية هةر , هاوواَلتي بوون ضيية, دةزاني مواتةنة ئةركةكاني ضيةو واجيباتةكاني ضيية, عالةمي هةية
 .سوثاس, ةهاوواَلتي بوونةكة مبَينَيت كاسيي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا من دةخوَينمةوةو دةخيةمة دةنطيتانةوة
متعلم واٍع حمب لوطنه اخذ بالتفكري العلمي ومتشبع بالعلم  تهدف الوزارة اىل تنشئة جيل -:هدف الوزارة 

الدميقراطيةو، مدرك حلقوق االنسان ومؤمن مببادئ , مستوعب ملعطيات التطور احلضاري, واملعرفة و اخللق
املواطنة وواجباتها متفهم للحرية واملسؤولية يف نطاق اجملتمع وتوفري فرص التعلم لكل من يرغب يف ذلك أو 

 .حباجة اليه
كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , كَي لةطةَل ئةو ماددةيةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .بؤ ماددةي ترسةرموو , بة كؤي دةنط وةرطريا, سوثاس
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
جيوز اختصار مدة الدراسة )كة ئةوة دةدةكةيةتي دةَلَيت , ماددةي دووةميش تةصويت لةسةري تةئجيل كرا

ر ئةوة بوو دةنطيتاني لةسة, (باالنتقال اىل الصف االعلى وحتدد بتعليمات مجيع االمور املتعلقة باالنتقال
بؤ ئةوةي بضينة ناو ئةسَلي , ئيرت داوا دةكةين ئةوةش بيترَيتة دةنطيتان, تةئجيل كرا بؤ ئةم جةلسةية

 .ثرؤذةكةي ثَيشنيار كراو لةاليةن ئةنيتاماني ثةرلةمانةوة
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةسعةت سةرموو, تةنيا مةجال دةدةمة دوو كةس, لةسةر ئةمة زؤر دسةمان كرد
 :حمميت رسعت عبيتالربنبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةو , كة ئةو مادةية ئيلغا بكرَيت, ئَيمة رةئيمان وا بوو لةطةَل هةنيتَيك ئةنيتاماني ثةرلةمان

يان دةبَيت تايبةت بَيت بة , ماددةية ئيستيغالل دةكرَيت لة اليةن هةنيتَيك كةساني مةسئوول و ئةوانةوة
 .سوثاس, يان ئيلغا بكرَيتةوة, ن لة يةكةمةوة تايبةتيان هةيةكة موهوب ب( موهوبني)

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي موئةييت كَيية؟ كاك ئارام, كة دةَلَيت ئيلغا بكرَينت, ئَيستا ئةوة رةئي موخاليمة
 :بةر َيا ارام رسول مامنيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ منوونة من خؤم , لةبةر ئةوةي دةبينني لة ضةنيتين دؤناغ, من ثَيم واية ثَيويستة ئةو ماددةية هةبَيت

كةسَيك بووم كة بةهؤي زروويف سياسيةوة لة كوردستان كاتي خؤي كة دابر اين لة ئَيران دةرسةتي ئةوةمان 
 .ئةوة خاَلَيك, هةبوو كة دوو ساَل بة ساَلَيك خبوَينني

كة ئةو , مةترسيةية ئيستيغالل دةكرَيت رةوانيتنةوةي ئةو, خاَلي دووةميش بؤ بووني ئةم ماددةية
ئةطةر دوتابيةكيش تواني لة دؤناغي تادي كردنةوة , دوتابيانة بة دؤناغي تادي كردنةوة دادةر ؤن

بؤية ثَيم واية ثَيويستة ئةو , ديارة تواناي ئةوةي هةية ئةو ثؤَلة برب َيت و, سةركةوتن بةدةست بَينَيت
 .سوثاس, دةرسةتةي بيترَيَ 

 :ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

رةئيةك , رةئي ليذنةي دانوني و وةزارةت داواي دةكةن, دوو رةئي درا, ئةسَلي ماددةكة دةخةمة دةنطيتانةوة
ئَيستا ئةسَلي , ئةمر ؤ رةئيةك لةطةَلة و رةئيةكيش لةطةَل نيية, هةية ئةو رؤذة زؤر مونادةشةي لةسةر كرا

, دةَلَيت ئةو ماددةية هةبَيت, زارةتةو ليذنةي ثةروةردةيةمةشروعةكة كة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي و وة
 .بؤ ئةوةي خبةينة دةنطيتانةوة, خبوَينةوة

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةكة بةو شَيوةيةي لَيهاتووة

 .راي ليذنةي ياسايي
هةموو ئةو كارانةي ثةيوةست , بكرَيتةوةدةكرَيت ماوةي خوَينيتن بة طواستنةوة بؤ ثؤَلَيكي بةرزتر كورت 

 .بة طواستنةوةكةية بة رَينمايي دياري دةكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة عةرةبيةكةش
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يع االمور املتعلقة جيوز اختصار مدة الدراسة باالنتقال اىل الصف االعلى وحتدد بتعليمات مج :املادة الثانية
 .باالنتقال

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ماددةيةكي تر تكاية, بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, سوثاس

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثاشان ئةو ثرؤذةيةي كة لةاليةن ئةنيتامانةوة , َيرة ثَيم باشة سةرةتا ثرؤذة ئةسَلةيةكة خبوَينينةوةل

 .ئةوةش خبوَينينةوة, تةديتيم كراوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .موخالةسةيةكي بضووك دةبواية بؤمان بَينت لةو دة ئةنيتامانة, يةكةم جار هي ئةنيتامان خبوَينةوة
 :ري عبيتاهبةر َيا كريم حب

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بةر َيا/بؤ

 ثرؤذةي ياسايي/ب
 .ساَلو و رَيامان

بةناوي ثرؤذةي , ثرؤذةي هاوثَيضمان طةاَلَلة كردووة, ئَيمةي ئةنيتاماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان
تكاية خبرَيتة بةرنامةي كاري داهاتووي ئةجنومةن لةطةَل , هةموار كردني ياساي وةزارةتي ثةروةردة

 .رَيامانيتا
 :ئةوانةي واذوويان كردووة لةسةر ثرؤذةكة

 .شَيروان حييتري -1
 .جامباز طارق -0
 .عوني بةزاز -3
 .زانا سةعييت -1
 .كاكة هةماوةنيت -0
 .حمةمةد صاحل امساعيل -6
 .ئارَيا عبيتاه -2
 .سةردار هةركي -8
 .ةمةدنازناز حم -1
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 .سؤزان شةهاب -12
 .ظيان دزةيي -11
 .كةريم بةحري -10

 :ناوةر ؤكي ثرؤذةكة
ال  1110ساَلي ( 1)بر طة شةشي ماددةي يةكةم لة ياساي وةزارةتي ثةروةردة ذمارة / ماددةي يةكةم

 .دةدرَيت
َيت بةم هةموار دةكر 1110ساَلي ( 1)بر طةي ضواري ماددةي ضوارةم لة ياساي ذمارة / ماددةي دووةم

 :جؤرةي خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة
ئةرمةني دةكرَيتة زماني سَير كردن لةو ناوضانةي كة دسةكةراني , سرياني, زمانةكاني توركماني -1

بة مةرجَي سَيركردني هةردوو زماني , بةثَيي رَيكارة ثةيوةنيتيةكان, ضر يةكي دانيشتوان ثَيك دةهَينَيت
 .َيتكوردي و عةرةبي تياييتا ئيلاامي ب

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
  :املادة االوىل
 .1110لسنة ( 1)من قانون وزارة الرتبية رقم (االوىل)من املادة (6)تلغى الفقرة 
  :املادة الثانية
 :وتقرأ كاالتي 1110لسنة  1من املادة الرابعة من القانون رقم ( 1)تعدل الفقرة

لرتكمانية والسريانية واألرمنية لغة التعليم يف املناطق اليت يشكل الناطقني فيها كثافة جعل اللغات ا -1
 .سكانية وفقًا للضوابط الرتبوية على ان يكون تعليم اللغتني الكوردية والعربية إلزاميًا

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .جا هةردوو سةدةرةكة كةمَيك شةرح بكةين
, ماددةي يةكةم تةعابرية لة ئةسَلي ماددةكةدا( 6تلغى الفقرة )شنيار كراوة ماددةي يةكةم كة ثَي/ يةكةم

ديواني وةزارةتي : ديوان, وةكيلي تةربيةية: وةكيل, وةزيري تةربيةية: وةزير, وةزارةتي تةربيةية: وةزارةت
( وغريهمالقوميات اشووري و تركماني و عرب )شةشةم كة داوا دةكةن ئيلغا بكرَيت نووسراوة , تةربيةية

بة هةر , يةعين بؤ ئةوةي سةهمي بكةن, ئةوة كارَيكي باشة بة حةديقةت, ئةوة داوا كراوة ئيلغا بكرَيت
ماددةي تر كة لةاليةن ئةنيتاماني ثةرلةمانةوة , يةعين سةدةرةكة ال بضَيت, حاَل هةردووكي ال بضَيت

زماني دةومي لوغةي )ضوار دةَلَيت سةدةرةي , تةعيتيلي سةدةرةي ضوارة لة ماددةي ضوار, ثَيشنيار كراوة
, هةروةها زماني كورديش ئيلاامية بة تةنيا نووسراوة, تةعليمي تةنها لة مةرحةلةي سةرةتايي نووسراوة

 .ئةو ماددةية يةكةم ناوي بة تةنيا نةَينت
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ري لةطةَل دةستوو, زماني كوردي و عةرةبي لةبةر ئةوةي لةطةَل دةستووري عَيرادي بطوجنَينت/ دووةميش
خؤي بةو شكلة ثَيشنياريان , دةبَيت زماني كوردي و عةرةبي ئيلاامي ثَي بكةين, خؤمشان بطوجنَيت

جعل اللغات الرتكمانية والسريانية واألرمنية لغة التعليم يف املناطق اليت )زؤر لة جَيطاي خؤيةتي , كردووة
كون تعليم اللغتني الكوردية والعربية يشكل الناطقني فيها كثافة سكانية وفقًا للضوابط الرتبوية على ان ي

بةثَيي دةستووري عَيرادي و / دووةميش, واتا لَيرةدا مةرجي نةكردووة بة تةنيا سةرةتايي, (إلزاميًا
كاك كةرخي , ثَيم واية زؤريش مونادةشة هةَلناطرَيت, دةستووري خؤمشان كوردي و عةرةبيةكة كراوة

 .سةرموو
 :نبةر َيا كرخي جنم اليتين نوراليتي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم يةك , كة طرنطي داوة بةو مةوزوعة, سوثاسي ئةو بةر َياانة دةكةم, ئةو شتانةي كة تةعيتيل كراوة

باشة لة شوَينَيكي وةكو , يةعين ضر ي دةنوَينن, (يف املناطق الذي يشكلون االغلبية)كة دةَلَيت , شت هةية
, بةاَلم ئَيمة هةر دةبَيت ئَيستاش دوتاخبانةمان هةية, كورد زياترة يةعين, هةولَير توركمان ضر يشي نيية

لةوانةية , كةواتة ئَيمة حةدمان نابَيت, ئةطةر تةحيتييت بكرَيت, يةعين دةَلَيني ئةوة تةحيتييت نةكرَيت بةوة
, بؤية داواي ئةوة دةكةم كة تةحيتييت نةكرَيت, لة نةصةكة وةها تةسسري بكرَيت, دةسيتيان ئةوة نةبَيت

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, يةعين لة هةولَير كةساسةيةكي توركماني هةية, كةساسةيةكي سوكانيية ماناي ئةغلةبي و ئةدةليةت نيية
, يةعين تةسسري واية, ثَيويستة بة زماني توركماني خبوَينَيت, ثَيويست بة دوتاخبانةيةكي توركماني دةكات

كساسة يةعين , ضونكة ناَلَيت ئةغلةبية سكانية, نتيقيش وا دةَلَينتدةستووري عَيراديش وا دةَلَينت مة
 .هةمان نةص لة دةستووري عَيراديش هاتووة, عةددةكة موستةحةدي ئةوة بَيت مةكتةبي بؤ بكةيتةوة

 :بةر َيا كرخي جنم اليتين نوراليتين
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةعليم , ئةو باسي ئةو تةعليمة ناكات, اسةتي زمانزماني توركماني و سرياني لةو شوَينانة رةمسية كةس
تةعليمةكةش تةحيتييت , بةاَلم زمانةكةية, من خؤم لة بةغيتا لةناو شتةكة دابووم, نيية من موتةئةكييتم

 .موشكيلة نيية, ئةوة حةل دةبَينت, ي هةبَيت(يف مناطق التواجد)بؤية ئةطةر , نةكراوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةولَيردا , يةعين منةتيش نيية ئةوة حةدَيكي تةبيعيية, ئةو نةصة لةطةَلي دةطوجنَينتيةعين ئةكةم 
دةزاني , مةكتةبي توركماني هةية ئةو نةصةش وجودي نةبووة( 12), ضةنيت مةكتةبي توركماني هةية

, سة بكةنباشة با ئةواني تريش د, يةعين عةددَيكي كايف نةبَيت بؤ مةكتةب, كةساسة,ضيية تةواجود نابَيت
 .كاك ئارَيا سةرموو
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 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وا ثَيم باشة بنووسرَيت لةو , ديارة بةو شكلةي هاتووة بؤ خؤم كاك كةرخيش دسةي لَي كرد واي نابينم
يةعين , اكاتنضونكة ضر ي دياري ن, نةك ضر ي, دوتاخبانانةي زؤربةي زمانةكةي ئةو نةتةوانةي دةخوَينن

لةبةر ئةوةي سيعلةن لة هةولَير , ضونكة ئةطةر سوكاني بَيت, سوكانيش نةبَيت, سبةتةكة ديار نييةين
 .سوثاس, خوَينيتطاكان نةك دانيشتوانةكان, ئةو دوتاخبانانةي كة زؤربةيان توركمانني, بةجؤرَيكي تر بَيت

 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

مةكتةبَيك دةرار , ناضينة دوتاخبانةكان باانني ضةنيت توركماني و ئةوانة ئَيمة, ئةوة بؤ تةوزحية, عةسو
دةَلَين ئَيمة دةمانةوَيت , مةسةلةن لة هةولَيردا دوو هةزار ئيماا كؤ دةكةنةوة, دةدرَينت بة زماني توركماني

مةكتةبيان بؤ , وةزارةتي تةربية بةثَيي ئةو نةصة ئةو كةساسة سوكانيةي ثةييتا كرد, بة توركماني خبوَينني
ذمارةيةك دةضن داوا دةكةن , بَلَيني لة دهؤك توركمان هةية, مةكتةبيان هةية( 12)لة هةولَير , دةكاتةوة

ئةوةنيتة منيتاَلةمان هةية دةمانةوَيت , لة موديريةي تةربية دةَلَين ئَيمة ئةوةنيتة عائيلةي توركمانني
ئةوة وةزارةتي , ي كةساسةي سوكاني نيشانيتائةطةر ئةو عةدةدة نيسبة, مةكتةبَيكي توركماني بكةنةوة

سلَيماني , مةدسةدم ئةوةية كةساسةي سوكاني, تةربية بؤي هةية بةثَيي ئةو نةصة مةكتةبيان بؤ بكاتةوة
بةاَلم ئةو مةسةلةي كةركووك و ئةوانة توركماني تَييتاية و مةكتةبي , جاران توركماني تَييتا نةبوو

 .حمامؤستا ناص, توركمانيشي تَييتاية
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
دوايي , ئةوةي كةوا باس كرا ثَيويست ناكات, تةنها دوميات البيترَيت, خؤي لة نةصة ئةسَليةكة هاتووة

, تةبعةن ئةطةر لةو شوَينانةي بَلَيني سريان هةن, (املناطق اليت تقطنها)كةساسة لَيرة ثَيويست ناكات 
لةبةر ئةوة ثَيويست , مةرج هةية بؤ كردنةوةي مةكتةب و ثؤَليش, يان توركمانن, كليتان ,ئاشووري هةن

لةطةَل ئةوةي جةنابت باست , ضونكة مةرج هةية بؤ ئةوانة, يان نةيبَيت, ناكات بَلَيني كةساسةتي هةبَيت
هةر ئيااسة بكرَيت  ,(تعليم اللغة الكردية والعربية فيها الزاميا)سيعلةن لة بر طة ضواريش بكرَيتة , كرد

, (جعل اللغة الكردية لغة الدراسة يف مجيع مراحلها)ئاخر لَيرة سَييةم هةية , بةس ئةوةي هي سَييةم, لةوَي
 .ضونكة ئةوة سةردي هةية لةطةَل ئةمة, ئةوة مبَينَيتةوة وةكو خؤي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام ئةو نةصةت الية بيخوَينةوة
 :رسول مامنيتارام بةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ماددةي ضوار لة دةستوري هةميشةيي عَيراق بة ئاشكرا ئيشارةت بةوة دةدات كة زماني كوردي و عةرةبي 
مايف سةرجةم عَيراديةكان ثارَياراوة لة سَيركردني رؤَلةكانيان بة زماني , دوو زماني سةرمني لة عَيراديتا

يان بة , لة دةزطاكاني سَيركردني دةوَلةتيتا بةثَيي ياسا ثةروةردةييةكان( نيتوركماني و سريا)دايكيان وةك 
 .هةر زمانَيكي ديكة لة دةزطاكاني سَيركردني تايبةتي تَييتاية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين سةرموو
 

 (:بةَلَين)بةر َيا بيت عبيتاه حممود 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

خؤمان , ئةو وشةية بةر اس  وشةيةكي دورسة, تَيبينيم هةية( الاامي)سةر وشةي بةر اس  من بةس لة
ئةطةر بكرَينت ئةو وشةية , ضونكة ناوةر ؤكَيكي شؤظيانةي هةية, لةدةست مةسةلةي ئيلاام رزطار بكةين

اني ياخود زمانةكاني توركماني و سري, هةَلبطريَيت و بكرَيتة زمانةكاني توركماني و سرياني و عةرةبي
ئةو كات , كة طوتت لة تةك زماني كوردي و عةرةبي, زماني سَير بوون بن لة تةك زماني كوردي و عةرةبي

 .سوثاس, هةمووي خؤي دةبَيتة ئيلاامي
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةلعةت, تةعليم هةر بؤ ئَيمةش ئيلااميية, باوةر  ناكةم ئةو مانايةي هةبَيت لة دةستووريش هاتووة
 :توسيق صاحل حمميت طلعت ر َيابة

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة ثؤَلي يةكةوة كوردي و توركماني سَير , من دةربارةي دوتاخبانة سةرةتاييةكاني توركماني دسة دةكةم

ئَيستا ئةو , بوونة ثؤَلي ثَينج ئينطليايةكةي سَير دةبن, كة بوونة ثؤَلي ضوار عةرةبيةكةي سَير دةبن, دةبن
ئةوة , ي برادةران باسيان كرد لة ثؤَلي يةكةوة كوردي و عةرةبي و توركي ئينطلياي سَير دةبنسةدةرةية

 .سوثاس, نةك هةر بؤ توركمان, بؤ كوردةكانيش, بةالي كةمي بكرَيتة مةرحةلةي دووةم, ضؤن دةكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير
 (:روةردةوةزيري ثة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةثَيي زةواب  ثةروةردةيي ئَيمة , يان عةرةبي لة يةكةوة, ديارة ئةو دَلر اوكَييةي كة زماني كوردي

ديسان ئةوة بةثَيي كةساسةي , ئةو كةساسة سوكانيةش وةك جةنابت ئيشارةتت ثَييتا, نةصةكةمان نوسييوة
ئَيستا , ةر شوَينَيكي كوردستان ئةطةر هاتوو دانيشتوانيسوكانيية بةثَيي زةواب  تةربةوي لة ه
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بة مةرجَيك زةواب  , ئَيمة بةثَيي ئةوة دوتاخبانةيان بؤ دةكةينةوة, كؤضكةرَيكي زؤر هاتووة بؤ كوردستان
 .سوثاس, كةوا بَيت هيض دةالئيلَيك نيية لةوة زياتر, تةربةوي رَيطة بيتات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .من تَيبينيةكامن سةبارةت بة دوو خاَلن

لةبةر , يان ئةواني تر بَيت زماني عةرةبيش خبوَينن, ثَيويستة منيتاَلي خةَلكي كوردستان كورد بَيت/ يةكةم
كة ئةو دوو زمانة , باس لةوة دةكات ئةوةي زماني كوردي و عةرةبي زماني سةرمني لة دةستووري عَيراديتا

رابردووي ثَيشومشان ثاش , باس لةوة ناكات كةوا دةبَيت ئةو دوو زمانة خبوَينيترَين, زماني سةرمني
بؤماني ئيسثات كرد , كة دةبواية زماني كوردي لةناو ناوضةكاني تري عَيراق خبوَينيترَيت, بةياننامةي ئازار

ئَيمة ثَيويست , ئَيستاش لةمةودوا باوةر  ناكةم كار بةوة بكرَيت, كراوةوكةوا نةخَير ئةوة دةت كاري ثَي نة
يان نةتةوةكاني تر زماني عةرةبي لة , ئايا كورد بَيت, ناكات لة ئَيستاوة ناضاري خةَلكي كوردستان بكةين

ايبةتن لة ئةوة كارَيكي ثةروةردةيية بيهَيلينةوة بؤ ئةو دةزطايانةي كةوا ت, ثاَل زماني كوردييتا خبوَينن
ئايا لةو دوتاخبانةشيتا زماني عةرةبي خبوَينيترَيت لة ثاَل زماني , وةزارةتي تةربيةدا كةوا بر يار بيتةن

 .يان نا, كوردييتا
يان , يان سريانني, سةربارةت بة مةسةلةي دةست نيشان كردني ئةو دوتاخبانةي كةوا زؤرينةي توركمانن

بؤ , تا ئةو بر ياري لةسةر بيتات, ارة بؤ وةزارةتي تةربية بنَيرنئةوةش كارَيكة باشرت واية دووب, ئةواني تر
بؤ هةموو شارةكان و بؤ بةشَيكي , منوونة ئَيستا خةَلكانَيكي عةرةبي زؤر لة ناوضةكاني عَيرادةوة هاتوون

ئةركي باوكةكانة كةوا مةكتةبَيك , هةموويان لة جَيطايةك دانانيشن, ئةوة ئةركي خؤيانة, زؤري شارةكان
ئيرت باوكةكانيان منيتاَلةكانيان دةنَيرن بؤ ئةو , ايةوة بة زماني عةرةبي دةبَيت كورديشي لةطةَليتا خبوَيننكر

بؤ , بة هاوكاري كردن لةطةَل دةزطاكاني تايبةمتةنيتي تر, ئةوة بيهَيَلينةوة بؤ وةزارةتي تةربية, دوتاخبانانة
 .زؤر سوثاس, زماني كوردييتا ئةوةي لةو دوتاخبانةدا زمانَيك بةكار بهَينرَيت لة ثاَل

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين جطة لةوةي هةردوو زمان لة , من هةر تةعليقَيكم هةية لةسةر دسةكاني بةر َيا دكتؤر نوري
, سَيركردني زماني عةرةبي من خؤم مونةتلقم بةس دةستوور نيية, دةستوور هاتووةو زماني رةمسني

يةعين ئةطةر لة , من هةر لة سةرةتاييةوة, اني عةرةبي سَير بَيتمةسلحةتي خةَلكي كوردستانة زم
تؤ دةضيتة سويسر ا ضوار , زمان هةرض زمانَيك سَير بيت سيالحَيكة بة دةست تؤوة, سييتراَليةت نةبينني

بضية , يان زمانةكاني تر نةزانَي, ئةملاني نةزانَي, بة دةطمةن يةكَيك دةبينت سةرةنسي, دةومي لَيية
ضونكة , بةاَلم لة زمانةكاني تريش شةريكة, هةرواية هةركةسَي بةزماني خؤي دسة دةكات باشرت بةجليكاش
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هةر لة مةرحةلةي يةكةمةوة ئةو زمانانة , ناَلَيم ئيلااميية, شوبه ئيلااميية, نياامي تةربةوي ئيلااميية
ئَيمة ناتوانني , وريش هاتووةجطة لةوةي لة دةستو, ذيانيان ثَيكةوةية, بةرذةوةنيتيان ثَيكةوةية, سَير بووة

ماناي واية دوةتَيك دةخرَيتة ثاَل نةتةوةي , ئَيمة ئةطةر زماني عةرةبي سَير بني, ئةوة رةضاو نةكةين
بةبَي , عةولةمةية, ئةمر ؤ دنيا واي لَيهاتووة, ئينطليايش هةروا, سيالحَيكة بة دةستمانةوة, طةلةكةمان

, ا تؤ لة كوَي دادةنيشت موحتاجي ئةنتةرنَيت و ئةوانة بكةيتةوةسةرموو ئَيست, ئينطلياي ذيان نار واتن
جيلي , كةواتة ئةطةر ئينطلياي سَير نةبيت, ئةطةر ئينطلياي نةزاني ناتوانيت كؤمثيوتةر بةكار بَينيت

ئةطةر مةجال هةبَينت توركمانيش , نةدسَيكي طةورة دةبَينت, دواترمان زياتر ثَيويس  بة ئينطلياي دةبَيت
بةاَلم تةبعةن زماني خؤمان , بةحةديقةت ض زةرةرَيكي نيية ئةطةر سَير بني, بني وسريانيش سَير بني سَير

زماني كوردي لة مةجالةكاني خؤتيتا , مَيذووةكة دةخوَينيةوة, ئةدةبةكة دةخوَينيةوة, باشرت سَير دةبني
ئةو مةوزوعي , زؤري هةيةئةو زمانانة دازاجني , كة ئةو زمانانة سَير بوويت, خوَينيتني ثَي دةكةيت

هيض مةترسييةكي نيية بة , كةساسةي سوكانيش دةطةر َيمةوة سةر ئةوةي ئةو كةساسةي سوكانية دوةتة
ئةوة دَلنيا , كةساسةي سوكاني يةعين ئةكسةريةي سوكاني ناطةيةنَينت, هيض مةترسي نيية, دةناعةتي من

 .ئيةكت هةيةكاك دَلشاد تؤ رة, بن لةوةي و تةسسري غةَلةت ناكرَينت
 (:وةزيري ثةروةردة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةركَيكي وةزارةتي تةربية دورسرت دةكات , وةك جةنابت ئيشارةتت ثَييتا بووني زماني عةرةبي زةرووريية

ئاماجنةكاني وةزارةت , بةرِ َياتان بؤتان هةية بانطمان بكةن ئةو هةدةسانة نةكراوة بةر اس , لةسةرمان
مةسةلةي كةساسةي سوكانيةكةش , ئةطةر زمان نةزانَيت بَيطومان نابَيت, بةديهَيناني نةوةيةكي وشيارة

تةنيا بةثَيي زةواب  تةربةوي لة هةر شوَينَيك , بةهيض شَيوةيةك هيض جؤرة جياوازييةكي تَييتا نيية
نة هةبوو لةسةر وةزارةتي ثةروةردة ثَيويستة يان خوَينيتكاراني ئةو دسةكةرانة بةو زما, دوتابيان

 .دوتاخبانةيان بؤ بكاتةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :خمموري سعييت طاهر غمور بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةداخةوة ئةو مةنهةجةي بؤ خوَينيتني عةرةبي , من موداخةلةيةكم هةية لةسةر خوَينيتني زماني عةرةبي

بةردةوام ئاس  زانس  دوتابي كورد , ؤ دوتاخبانةكاني كوردستان مةنهةجَيكي زؤر سةدةتةدانراوة ب
لةبةر ئةوةي هيض كاتَيك ناتوانن دةرةجةي باشي لَي , دادةباَينت و هؤيةكةي دةطةر َيتةوة بؤ ئةو دةرسة

ن سَي كة لة تادي يا, ئةوة خاَلَيك دواتر ئةو نصوصانةي لة ئةدةبي عةرةبي هةيةو بؤ ثؤَلي شةش, بَينن
خوَينيتةواري كورد هيض , بةر اس  نصوصي وا هيض ئيجاب ناكات, كردنةوةي وةزاري بةشيتار دةبن
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بؤ , ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت بة زماني عةرةبي خبوَينني با شتَيكي زؤر ئاسان بَيت, ئيستيمادةيةكي لَي ناكات
مةسةلةن شيعري جاهيلي ئَيستا نازانن , يةنةك بةو شَيوة, ئةوةي خوَينيتةواني كورد ئيستيعابي بكاتن

 .ئةوة خاَلَيك, مانايةكةي ضية
خاَلَيكي تر هيض كاتَيك خوَينيتةظاناني كورد لة رَيي خوَينيتني ئةو بابةتانةي كة لة خوَينيتطاكان دةخوَينن 

شتَيكي  ئَيمة دةكرَيت, بطرة طرس  سةرةكيان بووة, سَيري عةرةبي نةبوونةو سووديشيان لَي وةرنةطرتووة
دةكرَيت هةوَل بيتةين بؤ خوَينيتني عةرةبي شتَيكي وا بَيت كة داخيلي ئيمتيحاني كؤتاييش , تر بكةين

كورديةكان ثَيشرت , ضؤن عةرةبةكان بةشَيكي لة هةنيتَي دوتاخبانةكان كوردي دةخوَينن, نةبَينت بةر اس 
, وةية بَيت و شتَيكي ئاسايي بَيتبا هةوَل بيتةين عةرةبيش بةو شَي, داخيلي ئيمتيحاني نيهائي نةبوو

, ئةطةرنا بة زماني عةرةبي ئَيمة هةوَل بيتةين ئةدةبي كوردي بيتةينة ناسني بة خوَينيتةواراني كورد
طؤراني بؤ , با باسي ثريةمَيردي بؤ بكةين, نازاني موتةنةبي كَيية, مةسةلةن كةباسي موتةنةبي دةكاتن

تةعبري لة واديعي كوردستان و واديعي و نةتةوةيي و مةزهةبي با ئةواني تريش , بكةين بة زماني عةرةبي
نةك بةو اسلوبةي كة , بابةتةكاني تريش كة لة خوَينيتني زماني عةرةبييتانة, و سةداسةي كوردستان بكاتن

 .سوثاس, ئيستاكة هةية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم باس لة مةبيتةئةكة , روةردةئةوة دةمَينَيتةوة سةر نياامي ثة, موالحةزةكةت بةشَيكي بةجَيية
ناكرَيت زماني , شتَيكي تريش هةية ئَيمة هةموو زماني ئينطلياميان خوَينيتووة لة دوتاخبانة, دةكةين

, ئةطةر ئةدةبي ئينطلياي نةخوَيين نازاني شوعائريةكان كَيينة, ئينطلياي بَي و ئةدةبي كوردي خبوَيين
, سيعلةن هةنيتَي وشةي زاهريي هةية, وزة ثَييتا بضَيتةوة بةر اس بةاَلم ثةروةردة مةسر, نووسةريان كَية

ئةطةرنا موالحةزةكة بؤ مستةواي , ئَيمة باسي مةبيتةئةكة دةكةين, ئةوة دةمَينَيتةوة سةر نياامي ثةروةردة
 .سةرموو كاكة, دوتابي راستة

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دةبواية , داخيلي بةرنامةي كار نةكراوة, كة ئَيستا ثَيشكةش كراوة, دة ئةنيتام ئيمااي كردووةئةو ثرؤذة كة 
ئينجا ئَيمة دةنطي لةسةر , ئينجا تةوحييت بكرَيت لةطةَل ثرؤذةكةي تر, ئةوة داخيلي بةرنامةي كار بكرَيت

 .سوثاس, بيتةين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةو ليذنةية, بةاَلم ئةمة حةلَيكي وةسةت بوو كة تةكليممان كرد, ةوةكو شتَيكي ثرؤتؤكؤلي دسةكةت راست
, لة سةرةتاوةش ئيشارةمتان ثَي كرد, ئةو نةدسة هةبوو لةنَيوان خؤيان ئيتيماديان كردووةو خراوةتة سةري

بةس لةبةر ئةوةي لة زميين ئةو موناسةشةي لة , وةكو موالحةزةيةك جَيي خؤيةتي ئةو موالحةزةية
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, لة زميين ئيتيماديةتي تةوحييت كردن, خؤمان داوامان كرد تةوحييتي نةكةين, دةستمان ثَي كردووة ثَيرَيوة
 .كاك زرار, بؤية دةبوملان كرد, كة طواية ئةوة تةديتيم بكةن

 :امني طاهربةر َيا زرار 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

خؤم لة ذياني تةَلةبايةتي  ضونكة بةر اس  من, ثشتطري لة دسةكاني كاك غةسور دةكةم%( 122)من 
الشياطني والنبني كلهم يف  ان)لة تادي كردنةوةي شةشي عيلمي شتَيكمان بؤ هاتبؤوة , ئةوةم بةسةر هات

بةس من بريم دةكردةوة دةمطوت ضؤن دةبَيت هةموو , ة ضية(واو)لةوانةية مةاليةكان باانن ئةو , (النار
ي دةسةمة (واو)ة لةوَي (واو)من نةميتةزاني ئةو , ر دابنشةيتانةكان و هةموو ثَيغةمبةرةكان لةناو ئاط

بةر اس  دسةكةي , يةعين هةموو شةيتانةكان بة هةموو ثَيغةمبةرةكان لةناو ئاطرن, (الشياطني والنبني)
ئةطةر وا , (86)بوو بة دةرسي عةرةبي مةعيتةلةكةم بووة ( 16)من مةعيتةمل , كاك غةسور زؤر زؤر راستة

ثشيتواني لة دسةكاني كاك %( 122)لةبةر ئةوة , و لة هةنيتةسةي مةعماري وةرطريابامنةبواية لةوانة بو
 .دسةكةشي زؤر تةواوةو سوثاس, غةسور مةمخووري دةكةم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

حةلةكةي ئةوةية مامؤستاي باش ثةييتا بكات ئةو واوة , ئةوة حةلةكةي بةوة نيية تؤ مةنهةجةكةي بطؤر ي
ؤي لة راستييتا ئةو موالحةزةي كاك غةسور و كاك زراريش وامان لَي دةكات داوا لة وةزارةتي خ, شةرح بكاتن

, كة زماني عةرةبي بؤ كوردستان عةيين ماددة نةبَينت كة لة بةغيتا و ئةو شوَينانة هةية, تةربية بكةين
ةيةك بَينت دوتابي بةاَلم داوا دةكةين لَييان بةشَيو, ئَيستا ليذنةيان هةية ثَييتاضوونةوةيان كردووة

 .كاك دَلشاد, ئيستيعابي بكاتن
 (:وةزيري ثةروةردة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا وةزارةتي تةربية بر ياري داوة زماني عةرةبي وةكو , بؤ دَلنيا بووني ئةنيتاماني بةر َياي ثةرلةمان

, زمانَيك بَيت كة تةنها سَيري نووسني و زمانةكةيان بكات, نَيتزماني دووةم بؤ خةَلكي كوردستان خبوَي
, نةك وةكو جاران كة ضؤن زماني عةرةبي خوَينيتوة, ضؤن مةعامةلة لةطةَل زماني ئينطلياي دةكةيت

لةبةر ئةوة ئَيستا لة , يان خوَينيتكارَيكي كورد ئةو ثرؤطرامةي هةبووة, هةمان شت بؤ دوتابيةكي كورد
 .سوثاس, رؤطرامةينطؤر يين ئةو ث

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سيعلةن يةعين طوناحة لةسةر خوَينيتكار و دوتابي كوردستان بضَيتة , ئةو تةوزحية وازحية, زؤر سوثاس
دةبَيت بة , بة هةمان شكل نابَيت, بةكةلؤرية هةمان ماددة كة تةَلةبةي عةرةبيش ئيمتيحاني ثَي دةداتن

دائيمةن وةك كؤن و ئَيستاش لة ماددةي عةرةبي كةمرتي , او ئةوانة بطوجنَينتشَيوةيةك بَيت لةطةَل مستةو
 .من ثَيم واية ئةو ماددةية خبوَيننةوة, ئَيستا لةمةودوا ئةو دورسايية نامَينَينت, دةرةجة دةهات
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة االوىل 

 .1110لسنة ( 1)من قانون وزارة الرتبية رقم (االوىل) من املادة(6)تلغى الفقرة 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية , كَي لةطةَل ئيلغاي  دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ئةو سةدةرةية دةخةمة دةنطيتانةوة
 .ثَيشنياري تر, بةتَيكر اي دةنط وةرطريا, دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 
 :روان ناصح حييتريبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :وتقرأ كاالتي 1110لسنة  1من املادة الرابعة من القانون رقم ( 1)تعدل الفقرة :املادة الثانية

جعل اللغات الرتكمانية والسريانية واألرمنية لغة التعليم يف املناطق اليت يشكل الناطقني فيها كثافة  -1
 .بوية على ان يكون تعليم اللغتني الكوردية والعربية إلزاميًاسكانية وفقًا للضوابط الرت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, سَي كةس لةطةَليتا نيية, سوثاس

 :ييتريبةر َيا شَيروان ناصح ح

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي , ئةطةر ئيجازةمان بيتةنَي ئَيمة دوايَي ئةو دوو ماددةية جَيطايان دةكةينةوة لة ثرؤذةي ئةسَلي

كة , ئَيستاش دةطةر َيينةوة سةر ماددة ئيااسيةكاني ثرؤذةي تةعيتيلي وةزارةتي تةربية, ببَيتة يةك ثرؤذة
 :ماددة سَي لة ئةسَلي ثرؤذةكة دةَلَيت, َي هاتووةئةويش لة ثرؤذةكةدا بة ماددةي س

هلا (0)و تصبح الفقرة  1110لسنة  1يضاف مايلي اىل نهاية املادة الرابعة من القانون رقم : املادة الثالثة
   -:وتقرأ وكاآلتي

لية ـ تغيري املناهج الدراسية جلميع املراحل الدراسية وفق متطلبات العصر حبيث يتالءم مع سري العم0
 .الرتبوية يف اقليم كوردستان

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ماددة سَي دةكات لة ماددة , نةك ماددةي ئياايف, ئةوة لة ماددة ئةسَليةكةية, ئَيمة هةَلةمان كردووة

 :ئيااسيةكة ئَيستا دةخوَينينةوة
 :ون هلاوتضاف مايلي اىل القانون وتصبح املادة السادسة والعشر: املادة الثالثة

 :جيب ان يتوفر يف املدير العام للرتبية املواصفات التالية 



 000 

 .سنة ( 10) أـ  ان يكون حاصاًل على شهادة جامعية اولية وله خدمة يف الرتبية اكثر من 
ميتاز بقوة الشخصية والنزاهة والسمعة الطيبة وذو خربة وكفاءة بني اعضاء اهليئة التدريسية  -ب

 .والتعليمية
 :كريم حبري عبيتاهبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي

يان ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى سَىيةم كة لةو ماددانةيـة دةخـوازرَى زَيـيتة بكرَيـت ئـةوا لّيذنـة       : دوواناةم
ى ماددةكـةدا  (م/1)سـاَل كـة لـة بر طـة    (10)ساَل بؤ (12)ثشتطريى لَيوة دةكات دواى كةمكردنةوةى ماوةى لة

- :هاتووةو بةم شَيوةية دةخوَينيترَيتةوة
 (ماددةكةى زَييتة كراوة: )ماددةى دةيةم

ى هةموواركراو زَييتة دةكرَيت بةم شَيوةيةى خوارةوة  1110ى ساَلى (1)ئةو ماددةى دادَيت بؤ ياساى منرة 
- :دةخوَينيترَيتةوة

 .وةى تَييتابَيتبةرَيوةبةرى طشتى ثةروةردة دةبَى ئةم مةرجانةى خوارة -
ى لـة ثـةروةردةدا   (خيتمـة )سـاَل ر ذاة  (10)دةبَى بر وانامةى زانكؤى سةرةتايى بـة دةسـتهَينابَى وزيـاتر لـة     -ع 

 .هةبَيت
بةكةسايةتى بـةهَياو دةسـتثاكى وناوبـانطى بـاش ناسـراو َبـى ولـة نَيـو ئةنـيتامانى دةسـتةى وانـة بَيـذان             -ب 

 .ومامؤستايانيتا شارةزاو بة توانا بَيت

 :َيا نازناز حمميت عبيتالقادربةر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
( 10)ساَل بكرَيت بة ( 12)ماوةي ( ع)هةر ئةوةية كة لة ماددةي سَي بر طةي , راي ليذنةي ثةروةردةش

 .ساَل
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ت ماددةكة ئةطةر كةس ئيعتريازي نةبَي, يةعين سةردةكة ئةوةنيتةية حةظيتة ساَل بكرَيتة ثازدة ساَل
 .سةرموو كاك بارزان, دةخةمة دةنطيتانةوة

 :بةر َيا بارزان حمميت دادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيت دانوني , حةدة ئةو مومةيااتةي كة دراوةتة ئةو كةسةي دةبَيتة مودير عام لة تةربية و ئةوانة
ئةوانة مشول , وو بَينتي خؤمشان مشولي دةكاتن كة بةعسي نةب(18)حابي بةعس و دانوني ذمارةي 

 .بكات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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دةبَيت هةموو وةزير و وةكيل وةزير , نةك لَيرة, تةحصيل حاصلة دةبَيت لة هةموو شوَينَيك مشولي بكات
ثَيويست , ئةوة ماددةيةكة دةبَيت مشوليان بكاتن, و مودير عام دةبَيت ئةو دانونة وردة وردة دَيتة سةري

 .بنووسنيناكات لَيرة 
 :توسيق صاحل حمميت طلعت بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة , يان ئةو ئاسرةتة خَياانيتار بَيت, ئةو شةخسة, حةز دةكةم ئةطةر بكرَيت سةدةرةيةكي تر زياد بكرَيت

 .ئةطةر بكرَيت ئةو سةدةرةية زياد بكرَيت, مودير عام دةطاتة دةرةجةكي بةرز حةز دةكةم خَياانيتار بَيت
 
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل ئةوةية ئةو حةظيتة ساَلة , باشة ئَيستا ئيختيالسةكة بةس لةسةر حةظيتة ساَل و ثازدة ساَلةكةية
, كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكرَيتة ثازدة ساَل دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

ئَيستا ثَيش ئةوةي بضينة سةر ماددةي تر دةمةوَيت لةجياتي , دةي ترتكاية ماد, بة زؤرينةي دةنط وةرطريا
كة ئةنيتاماني ثةرلةماني ئيتاليان بةسةردانَيكي سةرمي هاتونةتة , ئَيوة بةخَير هاتين مَيواناني بةر َيا بكةم

موو لةسةر هة, دوَييَن ئَيوارة لةطةَل ئَيمة دانيشنت و كؤبوونةوةيةكي نيو سةعاتيمان كرد, كوردستان
لة ثَيش هةموويانةوة بةرةو ثَيش بردني ثةيوةنيتيةكاني ثةرلةماني كوردستان و , مةسةلةكان بامسان كرد

ئاماذةيان ثَي دةكةم و بةخَيرهاتنيان , ئَيمةش بةناوي طةلي كوردستان سوثامسان كردن, ثةرلةماني ئيتاليا
 :دةكةم ناويان دةخوَينمةوة

بةر َيا ثادؤ , ئؤمسان جؤرجيؤ, داتؤ ضينسيا, بةر َيا ثواتؤ ئةلسانيترؤ. يتةسةرؤكي وةس/ بةر َيا داريؤ ريظؤَلتة
, ضةثةَلةيةكيشيان بؤ لَييتةن, زؤر بةخَير بَين سةرضاوان, نازامن ناوةكامن هةموو لة بري كردووة, ثؤَلَييتري

يشتةكةمان ئةو وةسيتة دوَييَن لةطةَلمان دانيشنت حةزيان كرد ئةمر ؤ بَين بؤ ضةنيت ساتَيك تةماشاي دان
, هاوكاري ئَيمةيان كردووة لة سااَلني رابردوو خؤيان و حابةكةيان, زؤريش دؤس  طةلي كوردن, بكةن

, دوو حابي ئؤثؤسيؤني تَييتاية, لة حابي موحاسيايين تَييتاية, وةسيتَيكن لة ضةنيتين حاب ثَيك هاتوون
َيكي ترة بؤ ثتةو كردني ثةيوةنيتي نَيوان بؤية ثَيم واية ئةوة هةنطاو, كةسايةتي تَييتاية, جؤنايس  تَييتاية

دةرطايةكي تازةشة بؤ ثةيوةنيتي نَيوان ثةرلةماني كوردستان و , طةلي كوردستان و طةلي ئيتاليا بةتايبةتي
من بةناوي ئَيوةشةوة سوثاسي حكومةتي ئيتاليا و طةلي ئيتاليام , ثةرلةماني ئيتاليا بةرةو ثَيش بر واتن

ئاماذةشم بةوة كرد كة , كردوويانة بؤ طةلي كوردستان و طةلي عَيراق و دةشيكةنبؤ ئةو هاوكارييةي , كرد
بةتايبةت لة رووي , ئاشناية بةو ثةيوةنيتيانةي كة هةية, خةَلكي كوردستان ئاشناية بةو هاوكارية

ر ئَيستاش لةو ضةنيت مانطةي رابردوو ضةنيتين منيتاَل و نةخؤشيان بردؤتة ئيتاليا بؤ ضارةسة, ئينسانييةوة
ياخود لة نةتيجةي كيميا باران نةخؤش , بة تايبةتي ئةوانةي كة نةخؤشي تةالسيمايان هةية, كردنيان

ئومَييتم خواست كة ئةوانيش , لة تةمةني منيتاَلي تا حةظيتة ساَلي, ياخود نةخؤشي دَليان هةية, كةوتوون
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, خَير بَين سةرضاوزؤر بة, بؤ ئةوةي ئةو ثةيوةنيتيانة بةرةو ثَيش بضن, دةورَيكي باشرت ببينن
 .سةرموو كاك شَيروان ماددةكة خبوَينةوة, دةطةر َيينةوة سةر مونادةشةي خؤمان

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :اضافة املادة اىل القانون وتصبح  املادة السابعة والعشرون هلا :املادة الرابعة

 .ارس للتعليم الليلي لتمكني املواطنني من اجلمع بني العمل و العلمللوزارة ان متنح او توافق على فتح مد
بةاَلم , بةنيسبةت ئةو ماددةية بة حةديقةت رةئي ئَيمة لة سةرةتاوة وا بوو كة ئةو ماددةية ثةسنيت دةكةين

 ئةوة لة دانوني ئةسَلي ضارةسةر كراوة لة سةدةرة شةشي, دواي ئةوةي كة تةدديقي دانوني ئةسَليمان كرد
بؤية ئَيستا ئَيمة ثَيشنيارةكةي خؤمان سةحب كردةوةو لةطةَل جةنابي وةزيريش دسةمان  , ماددة ثَينج

 .سوثاس, ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت, كرد
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو بة كورديةكة خبوَينةوة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .ومةنبةر َيا سةرؤكي ئةجن
 .راي ليذنةي ياسايي بةزماني كوردي

ئةوةي كة كاك شَيروان ئاماذةي ثَييتا راي ليذنةي ياسايي طؤر ا سةبارةت بة ماددةي ضوارةم كة لة 
ئَيمة داوا دةكةين لةو ماددةية ئةو ثَيشنيارةمان سةحب , ثرؤذةكةدا هاتووةو زَييتة كراوة لة ثرؤذةكة

 :اددةكةش دةَلَينتم, داواي ئيلغا دةكةين, دةكةينةوة
وةزارةت بؤى هةية دوتاخبانة بـؤ خوَينـيتنى ئَيـواران بكاتـةوة بـؤ ئـةوةى هاوواَلتيـان بتـوانن كـارو زانسـت           ) 

 (.ثَيكةوة ئةجنام بيتةن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ةوةكة داوا دةكاتن رَيطـة بـيترَيت دوتاخبانـةي ئَيـواران بكرَيتـ     , يةعين ثَيشنيارةكةي خؤي ئةساسةن وا بووة
ليذنةي دـانوني دةَلَيـت   , هيض موجيب نيية دووبارة بكرَيتةوة, بةاَلم لةبةر ئةوةي لة ئةسَلي ثرؤذةكة هةية

ــرَينت  ــنيارة ئيلغــا بك ــتَيكي تةبيعييــة , ئــةو ثَيش ــَيم وايــة ش ــةمان  , تةربيــةش مواسيقــة, ث ــانيش ه نازنــاز خ
و ماددةيـة ئيلغـا بكرَيـت دةسـ  بـةرز      كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـة ئـة     , دةخيةينة دةنطيتانةوة, موالحةزةي هةية

 .تكاية ماددةكةي تر, كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ بة تَيكر اي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :تضاف مايلي اىل القانون ويصبح املادة الثامنة والعشرون: املادة اخلامسة

 .للوزير اصدار التعليمات واالنظمة الداخلية االزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
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 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

ئـةوا  , ئةوةى ثةيوةسـتة بـة مـاددةى ثَينجـةم كـة لـةو ماددانةيـة دةخـوازرَى زَيـيتة بكرَيـت بـؤ سـةر ياسـاكة             
سايى واى بؤ دةضَى البردرَيت لةبةربوونى مـاددةى هةشـتةم لـة هـةمواركردنى يةكـةمى ياسـاكةدا       لَيذنةى يا

هــةروةها لَيذنــة ثَيشــنياز دةكــات بــة زَيــيتةكردنى ســَى مــاددةى ديكــة بــؤ ســةر  . بةهــةمان دارشــنت و واتــاوة
- :ثرؤذةكة و بةم شَيوةى خوارةوة

- (:مادةيةكى زَييتةكراوة) :ماددةى دووازدةم
 .ض دةدَيك ناكرَى لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيتكار بةهي

 (ماددةيةكى زَييتةكراوة:) ماددةى سَيادةم
 .لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنيتييتارةكانة حوكمةكانى ئةم ياساية جَىبةجَى بكةن

 (مادةيةكى زَييتةكراوة: )ماددةى ضوارةم
ــوانيتنيةوة جَىبــ    ــةرؤذى دةرض ــاية ل ــةم ياس ــةرمى    ئ ــةى س ــة رؤذنام ــو ل ــتان )ةجَى دةكرَى ــائعى كوردس ( وةد

 .باَلودةكرَيتةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاكة ماددة بة ماددة خبوَينةوة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
- (:مادةيةكى زَييتةكراوة)ماددةى دووازدةم 

 .ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيتكار بةهيض دةدَيك ناكرَى لةطةَل حوكمةكانى 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـةي ليذنـةي دـانوني وا بـؤي     , سةبارةت بة ماددةي ثَينجةم كة داوا كراوة ئيااسة بكرَيت لةسةر ثرؤذةكة

, دةي هةشت لة تةعيتيلي دانوني وةزارةتي تةربية هةيةلةبةر ئةوةي ماد, دةضني كة ئةو ماددةية نةمَينَيت
 :بة هةمان صيغة و مانا بؤتان دةخوَينمةوة

  :املادة الثامنة
 .للوزير اصدار التعليمات واالنظمة الداخلية االزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ةني وةزيرانةيان ئةجنوم, نياامي داخيلي لة دةسةاَلتي وةزيرة
 (:وةزيري ثةروةردة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشـرتيش لـة   , ضـونكة تـةعليماتي وةزارةتـة   , نياامي داخيلي وةزارةت ئةوة ثةيوةنيتي بة وةزارةتةوة هةيـة 

 .دانونةكان ئةوة هاتووة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان سةرموو
 

 :َيا شَيروان ناصح حييتريبةر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم تةصيتيقةكةي لة اليةن ئةجنومةني , خؤي نياامي داخيلي ئيعيتادةكةي لة اليةن وةزارةتةوة دةبَيت

 .وةزيرانةوة دةبَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةكةي ضي دةَلَينتئةسَل, دةبَيت ئةجنومةني وةزيران ئيصيتاري بكاتن, لَيرة باسي ئيصيتار دةكات
 (:وةزيري ثةروةردة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :نةصي ياساكةي ثَيشرت كة تةعيتيل كراوة

 :املادة الثامنة
 .للوزير اصدار التعليمات واالنظمة الداخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

كة لة نيتادي دانونةكة , نةك بؤ ش  تر, ئاسانكاري ئةو دانونةية واتا تةحيتييت كراوة ئةو تةعليماتانة بؤ
 .دةرضَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح سةرموو
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ةَل لةط, بةاَلم تةصيتيق دةكرَيت لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة, تةبعةن نياام وةزارةت حازري دةكات

 .رَياميتا حةز دةكةم ئةو خاَلة تةوزيح بكةم
وةزارةتَيكي , تاكو ئَيستا تةنها لةسةر ئةساسي ياساية, تاكو ئَيستا هيض وةزارةتَيكي ئَيمة نياامَيكي نيية

 .لةطةَل رَياميتا, ئَيمة نياامي بؤ خؤي دانةناوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ئةطةر نةيانكردووة كةم تةرخةميةكة خؤيان لَيي , هةيةخؤي هةموو وةزارةتَيك ثَيويس  بة نياام 
لةبةر , دةبَيت هةبَينت بةس ئيصيتارةكةي لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةبَيت, نةك ئَيمة, مةسئوولن
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بؤية ئةطةر لَيرة ليذنةي ياسايي صيغةكةي وا , رؤشنايي ئةو نياامة تةعليمات وةزير دةتوانَيت دةريبكات
 .سةرموو كاك كةرخي, نلَي بكات

 :بةر َيا كرخي جنم اليتين نوراليتين
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةطةر بةو شَيوةية بيكةين حةل دةبَيت
 .سوثاس, (وتكون نافذة بعد املصادقة عليها من قبل جملس الوزراء)

 
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, بةاَلم ثَيم واية ئةوة غةَلةتة, ئةوة هاتووة, ةتيتاخؤي لة دانوني وةزارةت تةعيتيلي يةكةمي لة دانوني وةزار
, بؤية ئةو دةرارةي ثةرلةمان بة هةَلة وةرطرياوة, نياامي داخيلي دةبَيت ئةجنومةني وةزيران دةريبكات

ئةوي تر ( للوزارة اصدار التعليمات)لةبةر ئةوة ئةطةر ئَيمة لَيرة بنووسني , دةبَيت ئةويش تةعيتيل بكرَيت
 .طةر جةنابي وةزير مواسةدةت بكاتئة, ال ببةين

 (:وةزيري ثةروةردة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ياساية , ديارة لة كابينةي ثَينجةم كة ثَيشكةش كرا يةكَيك لة مةبيتةئةكاني المةركةزيةت بوو بةر اس 

اامي ناوخؤ دةربكات بؤ ئاسانكاري جَي بةجَي رَيطةي داوة بة وةزير كة تةعليماتي ني 0222لة ساَلي 
ثاش ئةوةي كة المةركةزيةت بؤتة ثرؤنسيث لة  0226ئَيستا ئَيمة بَيني لة ساَلي , كردني ياساكة

 .ئةوة ئاستتةنطة بؤ كارةكاني وةزارةت, ثرؤنسيثةكاني ئييتارة بيطةر َينينةوة بؤ ئةجنومةني وةزيران
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةت تةوزحيَيكي هةيةكاك سةرس
 :بةر َيا سرست ابيت عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سبةي ثةرلةمان تةنازول لة , بةاَلم ئةوة عيالدةي بة المةركةزيةت نيية, رَياو تةديتيرم بؤ جةنابي وةزير
لة , طةَل نييةئةوة عيالدةي لة, بَلَيت مةجليسي وةزيران با دانونَيك دةربكاتن, سةاَلحيياتي تةشريعي بكاتن
تةعليمات , نياام مةجليسي وةزيران دةردةكات, دانون ثةرلةمان دةرييتةكات, سولةمي تةدةروجي دانوني

, لَيرة سورسةتة بؤ ئَيمة, بةس غةَلةتة, لةبةر ئةوة راستة لة دانوني ئةسَليش هاتووة, وةزير دةرييتةكات
ئَيمة نةصَيكمان هةية دةَلَينت بة , ش ئاسانةراست كردنةوةكة, ضونكة نةصةكة ئيسارة بوو راس  بكةينةوة

, ئَيستا برادةراني ليذنةي دانوني ئيااسةيان كرد, ئةطةر موخالةسةي ئةو دانونة بَيت, هيض نةصَيك ناكرَيت
دةبينني , ئةناميةي داخيلي لةغو بكةين, ئةوةي ثَيشنيار كراوة, لَيرة ئةطةر بَيتو ئةو نةصةي ثَيشنيارةي
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ئيشةكة بة ئيعتيادي بةر َيوة , (لوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونل)بةس تةعليماتة 
بة موجييب ئةو نةصةش نةصي ئةسَلي لة , بةس كةليمةي ئةناميةي داخيلي لةغو بكةين, دةضَيت

 اليعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا)ضونكة نةصَيكمان لَيرة داخيل كردووة , دانونةكة ئيلغا دةبَيت
 .رَيا و ئيحتريامم سوثاس, ئيشةكة تةواو دةبَينت, (القانون

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوة ئَيستا ئةو نياام داخيلية ال , ئةو غةَلةتة دووبارة دةكةينةوة لَيرة, بؤ غةَلةتَيك بووة لة هني
ضونكة ئَيمة , بكةينةوة دواَييش ثَيم باشة لة هةر شوَينَيكي تردا ئةو هةَلةية كرا بَيت ضاكي, ببةين

ثَيم باشة بنووسرَينت , دةبَيت ئةو شتانةي لَيرة دةرييتةخةين ئةوة جَي بةجَي بكةين, دةسةاَلتي تةشريعني
 .سةرموو كاك كةريم, باشة, (للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون)

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ليذنةي ياسايي بة ضاكي لةو مةسةلةيةدا, ئةو مةسةلةية بؤ ئةوةي ديراسة بكرَيت, ثَيشنيار دةكةم وا

بؤ , (وةزارةت بؤي هةي نياام دةربكات)لةبةر ئةوةي لة هةموو ياساكاني ثَيشوودا بةو شَيوةية هاتووة 
 .وةزارةتي تةربية بة تةنيا ئةوةي لةبري بكةن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك شَيروانكا
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تةصيتيقي نياامي داخيلي لةاليةن ئةجنومةني , كاك سةرسةت طوتي ئَيمةش لةطةَل ئةو مةبيتةئةينة

بةاَلم ئيعيتادةكة وةزارةت , وةزير بؤي نيية تةصيتيقي نياامي داخيلي خؤي بكات, وةزيرانةوة دةبَيت
, ئةجنومةني وةزيران تةصيتيقي دةكات و ئيصيتاريشي دةكات, ةكات بؤ ئةجنومةني وةزيرانرةسعي د, دةيكات

ئيعيتادةكةش دةطةر َيتةوة بؤ , واتا سيمةتي تةصيتيق و سيمةتي ئيصيتار دةطةر َيتةوة بؤ ئةجنومةني وةزيران
 .سوثاس, وةزارةت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, (واعداد النظام الداخلي على ان تصادق من قبل جملس الوزراءللوزير اصدار التعليمات )دةكرَيت بَلَيني 
 .سةرموو كاك حمةمةد سةرةج

 :بةر َيا حمميت سرج ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةَلةيةكي ثَيشرتيشمان كردووة لةوانة راس  , من وادةزامن مادام ئةوةي كاك سةرسةت شتَيكي دروستة
يةعين , ناصح دةَلَيت هيض وةزارةتَيك نياامي داخيلي ش  وا نابَيتيةعين مادام ئةوةي دكتؤر , بكةينةوة
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, لةبةر ئةوة لَيرة دةبَيت ئةواني تريش راست بكةينةوة, وةزارةت دةبَيت كاروبارةكاني بة نياام رَيك خبات
كة ئةجنومةني , ضونكة ماددةيةكي سةربةخؤ هةموو وةزارةتَيك دةبَيت نياامي داخيلي خؤي هةبَيت

 .تةعليماتيش ئةوة سةاَلحيةتَيكة تَيكةَلي نةكةين, تةصيتيقي دةكات وةزيران
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بؤية صيغةكة واي لَي دَيت , بضينة سةر ثَيشنياري ليذنةي ياسايي هةر وا لة دانوني ثةروةردة هاتووة
ئةوةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ كَي لةطةَل , (للوزير اصدار التعليمات االزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون)

كاك كةريم لةطةَل نيية بة زؤرينةي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, زؤر سوثاس
 .تكاية ماددةكةي تر, وةرطريا

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ت لةسةر ثرؤذةي هةمواركردني وةزارتي تةربية كة ماددةيةك ئيااسة بكرَي, ليذنةي ياسا ثَيشنيار دةكات

 (.اليعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون) :بةم شَيوةية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة كورديةكةي تكاية
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي

- (:زَييتةكراوةمادةيةكى )ماددةى دووازدةم 
 .كار بةهيض دةدَيك ناكرَى لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل داية , دةخيةمة دةنطيتانةوة, ئةوةيش ماددةيةكة لة هةموو دانونةكان هاتووة بؤ وةزارةتةكاني تر
بة زؤرينةي دةنط , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس كَي لةطةَل نيية دةس , دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ماددةكةي تر تكاية, وةرطريا
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .مادة مضافة: املادة الثالثة عشرة

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .رؤكي ئةجنومةنبةر َيا سة
 .راي ليذنةي ياسايي بةزماني كوردي
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 (ماددةيةكى زَييتةكراوة:) ماددةى سَيادةم
 .لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنيتييتارةكانة حوكمةكانى ئةم ياساية جَىبةجَى بكةن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةل , دةخةمة دةنطيتانةوة, ة كراوةئةوةش وةكو ماددةي ثَيشوو تازةيةو لة هةموو ثرؤذةكانيتا ئيااس
بة كؤي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ماددةكةي تر تكاية, وةرطريا
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .مادة مضافة: املادة  الرابعة عشرة

 (.وقائع كوردستان)ا القانون إعتبارًا من تأريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسيةينفذ هذ
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي

 (مادةيةكى زَييتةكراوة: )ماددةى ضوارةم
( وةدائعى كوردستان)امةى سةرمى ئةم ياساية لةرؤذى دةرضوانيتنيةوة جَىبةجَى دةكرَىو لة رؤذن

 .بالودةكرَيتةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي , كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخةمة دةنطيتانةوة, ئةمةش وةكو ماددةكاني تر
 .سةرموو ئةسبابي موجيبة, بة كؤي دةنط وةرطريا, لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :َيا شَيروان ناصح حييتريبةر 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بة تةنسيق لةطةَل ليذنةي ثةروةردةو جةنابي وةزير ئيختيصارمان , ئةسبابي موجيبةكة دوور و درَيذ بوو

 :ئَيستا صيغةكةتان بؤ دةخوَينمةوة, كرد
 (االسباب املوجبة) 

يـة مايسـتحقه مـن أهميـة مـن أجـل اسـهامه بصـورة         متاشيًا مع اهداف املرحلة اليت تتمثل يف ايالء قطاع الرتب
فعالة يف حركة التطور والتقـدم الـيت يشـهدها اقلـيم كوردسـتان ولـتمكني وزارة الرتبيـة مـن مواكبـة التطـور           
والتقدم العلمي واحلضاري ولضمان حتقيق اهداف الوزارة وبغية جعلها  أكثر فاعليًة وقدرًة على حتقيـق ذلـك   

 .فقد شرع هذا القانون
 :ةر َيا كريم حبري عبيتاهب

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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 هؤكارةكانى دةركردني ئةم ياساية
هاوشان لةطةل ئاماجنةكانى ئةم دؤناغيتا كة خؤي دةنوَينَى لة طرنطييتاني ثَيويست بـة كـةرتي ثـةروةردة لـة     

كــة حكومــةتي ثَينــاو ديــتين رؤَلَيكــي بةرضــاوو كاريطــةر لــةو بااظــة بــةرةو ثــَيش ضــوون و  طةشةســةنيتنة   
بؤ ئةوةي وةزارةتي ثةروةردة واي لـَي بكرَيـت ثَيشـكةوتن و طةشةسـةنيتني     , كوردستان بة خؤيةوة دةبينَيت

بــؤ مســؤطةر كردنــي هَينانــةدي ئاماجنــةكاني وةزارةت و لــة ثَينــاو كاريطــةر كردنــي بــة  , زانســتى بر وانرَيــت
 . نراتواناتر بؤ جَي بةجَي كردني هةموو ئةو شتانةي ئةم ياساية دا

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةم جةنابي وةزير و هةم هـةردوو ليذنـة سوثاسـيان دةكـةم ليذنـةي      , واباامن ئةسبابي موجيبة تةبيعييةو
ئةطـةر كـةس   , كـة مونادةشـةكةمان هـني بـَينت    , ياسايي و ليذنةي ثةروةردة ئيتيماديان لةسةر ئةوة كردووة

كـَي لةطـةَل   , لةطةل دايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس      كَي, موالحةزةي نةبَينت دةخيةمة دةنطيتانةوة
ئَيسـتا هـةموو ثرؤذةكـة بـة تَيكر ايـي بـة       , بـة كـؤي دةنـط وةرطـريا    , نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

كـَي لةطـةَل   , كَي لةطةل دايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس     , ئةسبابي موجيبةوة دةخةمة دةنطيتانةوة
ثريؤزبـايي لـة جـةنابي وةزيـر     . سـوثاس , بة تَيكر اي دةنط وةرطـريا , ز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسنيية دةس  بةر

 .سةرموو كاك جةمال, دةكةين ئينشائةَلاَل سةركةوتوو دةبَيت
 :بةر َيا مجال حمميت داسم

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـة لـة   , ي بـةر َياتان حـةز دةكـةم بيخةمـة بـةردةم    , بة حةديقةت هةنـيتَي تَيبـيين هـةبوو ئـةمر ؤ روويـيتا     

ثةرلةمان كة دسة دةكةين بةر اسـ  بـة زةر ةبينَيكـي يـةكجار طـةورةو سـراوان سـةيري دسـةكامنان دةكـةن و          
ــةن  ــةمان دةك ــةي دس ــةرنَيت , موتابةع ــة ئةنت ــَيمان , ض ل ــةكاني دراوس ــان   , ض دةوَلةت ــاز خ ــةمر ؤ نازن ــة ئ ئَيم

مواتينـةي صـاحلة لـةوَي مانـاي ئـةوة نييـة مواتينـةي        طوايـة  , ميسالَيكي هَينايةوة لةسةر مجهوري ئيسالمي
 .بة رةئي من ئَيمة ميسالةكامنان لةسةر دةروبةر نةبَيت, صاحلةية لَيرة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دةبوايـة لـةكاتي خـؤي    , ئةوة مونادةشةية, ئةوة رةئيية,, ئةوة كةي خاَلي نيااميية, مامؤستا عةسوم دةكةي
 .جةمال خاَلي نياامة سةرموو كاك, بتكردبواية

 :بةر َيا مجال يوسف بؤتاني
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

مـن ضـةنيت موالحةزةيـةكي كـورمت هةيـة      , حةديقةت بة سوثاسيةوة بؤ جةنابي وةزير كة لَيرة ئامادة بـووة 
 .حةز دةكةم بيخةمة روو

 .بيستوومة ئةو ماوةية مامؤستايان دةرماَلةيان بؤ خةرج دةكرَيت/ يةكةم
 :َيا سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
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سةرموو , زؤر سوثاس, ئةوة نابَيت, دةتوانن موزةكةرةيةك بنووسن, عةسو كاك جةمال عيالدةيان بةوة نيية
 .جةنابي وةزير

 (:وةزيري ثةروةردة) /بةر َيا دَلشاد عبيتالربن حمميت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كوردستان و سةرؤك و ئةنيتاماني ليذنةي ياسايي  زؤر سوثاسي بةر َياتان و دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني

زؤر سوثاسي بَي ثاياني سةرجةم ئةنـيتاماني ثةرلـةماني   , و ليذنةي ثةروةردةي ثةرلةماني كوردستان دةكةم
بؤ دةنطيتان و دةوَلةمةنيت كردني ئةو ثرؤذة ياسايةو , كة لة دوو كاتذمَيرَيك خؤيان تةرخان كرد, كوردستان

ئةوة بةرهةمي هاوبةشـي هـةردوو ليذنـةي ياسـايي و     , كةم بة بةر َياتاني رابطةيةمنحةز دة, هةموار كردني
بـةناوي وةزارةتـي ثـةروةردةوة    , ثةروةردةي ثةرلـةمان لةطـةَل وةزارةت ضـةنيتين كاتـذمَير و دانيشـنت بـووة      

شــت خؤشــحاَلم كــة سوثاســي بــةر َياتان بكــةم و ئامــادةيي وةزارةت ثيشــان بــيتةين بــؤ هــةموو كاتَيــك بانطهيَ  
زؤر , بـؤ جـَي بــةجَي كردنـي ئـةو بةَلَينانــة و ئـةو بر يارانـةي كــة لـةو ياسـايةدا هــاتوون        , كردمنـان بـؤ ئَيــرة  

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيســتا دانيشــتنةكة بــؤ مــاوةي نيــو , ئَيمــةش زؤر سوثاســت دةكــةين هةربــذيت و ســةركةوتووي ئينشــائةَلالَ 
 .سوثاس, ي تةواو لَيرة بن(10)كاتذمَير , َيرة بنيةكي تةواو ل, كاتذمَير دوا دةخةين

 دانيشتين دووةم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
داوا لة ليذنـةي ياسـايي دةكـةم بـَين لـة شـوَيين خؤيـان        , بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة

 .و كاك بةَلَينسةرمو, ثَيش ئةوةي بضينة سةر مونادةشة, دابنيشن
 (:بةَلَين)بةر َيا بيت عبيتاه حممود 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيسـتاش ئَيمـة ياسـاي    , لةو مةسةلةية ناطةم بةر اس  ئَيستا ثرؤذةي ياساي كؤمةَلةي دادوةران هاتؤتة ئَيـرة 

يـاخود لَيـرة   , تدانوني جةمعيامتان هةية لة رووي نيااميةوة ئايا جةمعيات ئيجازة لة حكومةت وةردةطريَـ 
ضـونكة هةنـيتَيك   , من حةز دةكةم ئةوةمان لة ياسايةكان تةوزيح بكـةن , ثرؤذة ياسايةكاني ئيقرار دةكرَينت

 .سوثاس, لة جةمعيةكان ئَيستاش ئيجازة لة حكومةت وةردةطرن و ياسايةكان لةوَي ئيقرار دةكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنـةي ياسـايي بـا خؤيـان     , بـةس مـادام تـؤ ثرسـيارت كـرد     , كـةم خؤي من دةمويست ئةو مةوزوعـة بـاس ب  
 .وةاَلمت بيتةنةوة

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
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 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةر َياان ئةنيتاماني ثةرلةمان
بةاَلم سةبةبي ئةساسي ئةو بؤ ئةو ثرؤذةيـةي  , راستة لة حةديقةتيتا دانوني جةمعيات هةية لة كوردستانيتا

, (احتـاد احلكـام الـيتوليني   )كة دادوةراني كوردستان دةيانةوَيت ببنة ئةنيتام لة , ش بة ثةرلةمان كراوةثَيشكة
لةبةر ئةو مةبةستة ئةو ثرؤذة تةديتميي , مةرجي ئةو ئيتيحادة ئةوةية دةبَيت دانونَيكي تايبةتيان هةبَيت

 .زؤر سوثاس, ةساسييةئَيمةش دةمانةوَيت ثشتطريي لَي بكةين بؤ ئةو سةبةبة ئ, كوردستان كرا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يـةعين  , يةكـةم خوَينيتنـةوةمان كـردووة    02/10/0220ئةوة تايبةتة بة جةمعيةيةي حاكمةكان تةنيا لة 
لةاليـــةن ليذنـــةي دانونييـــةوةو لةطـــةَل , دواش كـــةوتووة, ئـــةوة تةدريبـــةن يـــازدة مـــانط ثـــَيش ئَيســـتاية

ئَيسـتاكة ثـَيم باشـة بـؤ     , و ليذنـةي دـانونيش راثـؤرتي خـؤي هةيـة      حاكمةكانيش و داواكارةكان دانيشـتوون 
, ماددة بة ماددة ئةسَلي دانونةكة خبوَينيترَيتةوةو لةطةَل راي ليذنةي ياسايي, ئةوةي كةسيب وةدتيش بكةين

ن يـا , لةطةَل ئةوةشيتا ئةطةر يةكَيك شتَيكي تايبةتي هةيـة , ثَيم واية شتَيكي وا ئةوتؤ مونادةشة هةَلناطرَيت
ئةطــةرنا حاكمــةكان بؤخؤيــان دانشــتوون و خؤيــان , دةتوانَيــت هــني بكــاتن, موالحةزةيــةكي تايبــةتي هةيــة

 .سةرموو كاك عةوني, ثَيم واية رةنطة كةموكوري كةم بَينت, حاكمن دانونَيكيان بؤ جةمعية داناوة
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ي ياسايي سةبارةت بةو ثرؤذةية ماددة بة ماددة لة اليةن بـةر َيا كـاك كـةريم بـةحري     ئَيستا راثؤرتي ليذنة
 .دوايي مامؤستا كاكة بة زماني عةرةبي, بة زماني كوردي دةخوَينيترَيتةوة

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
تطريي لــةم ثرؤذةيــة دةكــات دواي رةضــاو كردنــي ئــةم      بةشــَيوةيةكي طشــ  ليذنــةي ياســايي ثشــ    : دووةم

 :تَيبينيانةي خوارةوة
دواي يةكةمني خوَينيتنةوةي ياساكة لة ثةرلةمان و كؤبوونةوةكةمان لةطةَل نوَينـةراني دادوةرانـي بـةر َيا     -ع

كوردستان ياساي كؤمةَلةي دادوةراني )و لةسةر ثَيشنياري خؤيان بابةتي طور يين ناوي ياساكة خراية روو لة 
ليذنةي ياسـايش ثَيشـنيارةكةي   ( عَيراق –ياساي يةكَي  دادوةراني هةرَيمي كوردستان )بؤ ناوي ( عَيراق –

ضــونكة نــاوة , ال ثةســنيتة نةخامســة ئــةو نــاوزةد كردنــة بــةثَيي زمــاني عــةرةبي نــاوزةد كردنَيكــي جيهانيــة
هةروةها ناوزةد كردني دازي زيـاتر طوجنـاو   , ةواتة دادوةران( دازيانة)نَيودةوَلةتييةكةي بة عةرةبي يةكَي  

لةبةر ئةوةي دادوةري كَيشةكاني نَيوان خةَلك يةكال دةكاتةوة و دةزاوةتيان , و رَيكة لةطةَل ثشةي دادوةرييتا
 .لةنَيوانيتا دةكات
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ي لةبةر ئةوة ليذنة ثَيـي باشـة وشـة   , زياتر بؤ اليةني سياسي دةضَيت( حاكمةكان)يان ( حاكم)بةاَلم وشةي 
 (.دازي)ي عةرةبي لة هةر شوَينَيكي ثرؤذةكةدا هاتيَب بطؤر درَيت بؤ وشةي (حاكم)

بةاَلم ئةوةي ثةيوةستة بة بةنيت و ماددةكاني ثرؤذةي ياساكة ليذنة ثَيي باشة دووبـارة رَيـك خبرَيتـةوةو     -ب
بـةت بَيـت بـة    دار شتنةوةي ماددةي يةكـةم بـة جيـا لـة بةنـيتةكاني ياسـاكةدا وةك ماددةيـةكي سـةربةخؤ تاي        

 :ثَيناسةكان و بةم شَيوةي خوارةوة
 :مةبةست لةم دةربر ينانةي خوارةوة واتاي بةرامبةرةكةيةتي :ماددةي يةكةم

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق:هةرَيم -1
 .عَيراق –يةكَي  دادوةراني هةرَيمي كوردستان : يةكَي  -0
 .و ئةو دادوةرة ئةنيتامةي تؤمار كراون دةطرَيتة خؤدةستةاَلتي بااَلي يةكَيتييةو هةمو: دةستةي طش  -3
 .ئةجنومةني بةر َيوةبردني يةكَيتيية: ئةجنومةن -1

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ان اللجنة القانونية تؤيد املشروع بشكل عام بعد االخذ بنظر االعتبار املالحظات االتية: ثانيا
ماع مع ممثلي السادة احلكام بعد القراءة االوىل للقانون يف الربملان وبأقرتاح منهم مت طرح موضوع لدى االجت -أ

قــانون احتــاد قضــاة اقلــيم )اىل ( العــراق –قــانون مجعيــة حكــام أقلــيم كوردســتان )تبــديل اســم القــانون مــن 
التسـمية هـي التسـمية العامليـة      ان اللجنة القانونية ترى وجاهة االقرتاح سيما وان هـذه , (العراق –كوردستان 
الن اسم االحتاد الدولي هـو احتـاد القضـاة كمـا وان تسـمية القاضـي اكثـر انسـجامًا واتفاقـًا مـع منهـة            , املقبولة

ينصرف اىل اجلانب السياسـي عليـه   ( احلكام)او ( احلاكم)القضاء الن القضاء هو الفصل يف املنازعات والن لفظة 
 .اكم اينما وردت يف املشروع بكلمة القاضيترى اللجنة تبديل كلمة احل

اما مايتعلق بفصول مشروع القانون ومواده فرتى اللجنة اعادة ترتيبها وصـياغة املـادة االوىل مسـتقاًل عـن      -ب
 :فصول القانون وكمادة مستقلة خاصة بالتعاريف وعلى الشكل االتي

 :ءهايقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة ازا :املادة االوىل
 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم -1
 .العراق –احتاد قضاة اقليم كوردستان : االحتاد -0
 .السلطة العليا لالحتاد وتضم مجيع القضاة االعضاء املسجلني فيه: اهليئة العامة -3
 .جملس ادارة االحتاد: اجمللس -1

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يـةكَيكيان ئةوةيـة جةمعيةكـة ببَيتـة     , ذنـةي دـانوني دوو شـت بطؤر َيـت    واتا لة مـاددةي يةكـةم بـة رةئـي لي    
هةردووكيان وةجاهةتي هةية مةنيتقيـة لـة رووي زمـان و لـة     , ئةويرتيشيان حاكمةكة ببَيتة دازي, ئيتيحاد

ماددةي يةكةم بة , ثَيشنارةكة دةخةمة دةنطيتانةوة, كةس موالحةزةيةكي نيية لةسةر ئةوة, رووي ماناشةوة
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كَي لةطةَل نيية دةسـ  بـةرز   , كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ياري ليذنةي ياساييثَيشن
 .تكاية ماددةكةي تر, بة تَيكر اي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دةمةزرَيت و ثَيي دةوترَيـت  بةثَيي ئةم ياساية يةكَيتيةكي ثيشةيي سةربةخؤ بؤ دادوةران دا :ماددةي دووةم
ــيَ      ــةخت دةب ــةولَيري ثايت ــة ه ــةي ل ــتان و بارةطاك ــي كوردس ــةكَي  دادوةران ــةر    , ي ــة ه ــك ل ــة لقَي ــؤي هةي ب

 .ثارَياطايةكي هةرَيميتا بكةنةوة
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل االول

 التأسيس واالهداف
 :املادة الثانية
ب هذا القانون مجعية مهين مستقل للقضاة يسمى احتاد قضاة اقلـيم كوردسـتان ويكـون مقرهـا     تؤسس مبوج

 .يف العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعًا له يف حمافظات االقليم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ان ) كةواتة ئةسَلةكة ئيااسة كراوة, يةكةم جار ليذنةي دانوني رةئيةكةي بوو, ئةوةش ثَيش و ثاشيان خست
لـة هـةموو شـوَينَيك جةمعيـة     , ئـةويش شـتَيكي تةبيعييـة دةطوجنَيـت    , (يفتح له فروعًا يف حمافظات االقليم

 .سةرموو بيخوَينةوة, دةبَيتة ئيتيحاد
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثانية

احتاد قضـاة اقلـيم كوردسـتان ويكـون مقـره يف       يؤسس مبوجب هذا القانون احتاد مهين مستقل للقضاة يسمى
 .العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعًا له يف حمافظات االقليم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كـَي لةطـةَل نييـة دةسـ  بـةرز      , كَي لةطـةَل دايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس      , دةخيةمة دةنطيتانةوة
 .تكاية ماددةكةي تر, طريابة تَيكر اي دةنط وةر, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

بـؤ زجنـريةي بةنـيتي يةكـةم و     , طؤر يين زجنريةي بةنـيتي دووةم كـة لـة بنـةر ةتي ثرؤذةكـةدا هـاتووة       :سَييةم
 :بةناونيشان و ناوةر ؤكةكةوة بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة
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 يتي يةكةمبةن
 ئامانج و دامةزرانيتن

 :ماددةي سَييةم
 .يةكَي  كةسايةتيةكي ياساييةو سةربةخؤييةكي دارايي و كارطَيري هةية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئينجا دوايي راي ليذنةي ياسايي, كاكة يةكةم جار ئةسَليةكة خبوَينةوة
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .نبةر َيا سةرؤكي ئةجنومة
 .تتمتع اجلمعية بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي واالداري :املادة الثالثة

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .يتمتع االحتاد بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واالداري :املادة الثالثة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كـَي لةطـةَل   , دةخةمة دةنطيتانةوة, (يتمتع)بؤتة ( تتمتع), معيةكة بؤتة ئيتيحادهةروةكو خؤيةتي بةس جة
بـة تَيكـر اي   , كـَي لةطـةَل نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس       , داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية ماددةكةي تر, دةنط وةرطريا

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :َيستا ئةسَلي ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوةئ
 :يهدف هذا القانون اىل مايلي: املادة الرابعة

 .احملافظة على سيادة القانون واستقالل القضاء-1
 .السعي لتأمني حقوق احلكام ومحايتهم واعالء شأنهم -0
 .ليت حتط من منزلة احلكاماحملافظة على مسعة املهنة ومنزلتها وتقويم التصرفات والسلوكيات ا -3
 .العمل على رفع املستوى العلمي للحكام وتشجيعهم على تقديم البحوث القانونية والقضائية -1
 .العمل على رفع املستوى املعيشي للحكام وتأمني سائر اخلدمات الصحية واالجتماعية هلم والسرهم -0
 .ية منظمة اخرى مماثلة ختدم احلكامالسعي النضمام اجلمعية اىل االحتاد الدولي للقضاة وا -6
 .تأمني احدث الوسائل والتقنيات خلدمة مسرية العدالة -2
 .التعاون مع السلطتني التشريعية والتنفيذية يف االقليم لتطوير مسرية القضاء يف االقليم -8
 .التعاون مع املنظمات واالحتادات احلقوقية يف اجملاالت املختلفة -1

 .ايف واجتماعي خاص بأحلكاماقامة مركز ثق -12
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 .التصدي للفساد االداري واية ظاهرة غري قانونية تؤثر على مسرية العدالة -11
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
 :ماددةي ضوارةم

 :يةكَي  ئةمانةي خوارةوة بة ئاماجني خؤي دادةنَي
وةري ياسا و سـةربةخؤيي دادوةري بـة جؤرَيـك رَيطـة بطريَيـت لـة دةسـتَيوةرداني        ثارَياطاري كردن لةسةر-1

 .كاروبارةكانيةوة
 .هةوَليتان بؤ دابني كردني ماسةكاني دادوةران و ثاراستنيان و زامن كردني ئاسايشيان -0
ييتا ثارَياطــاري كــردن لــة ثيشــة و ثايةكــةي بــة جؤرَيــك لةطــةَل ســةربةخؤيي دادوةريــي و دةســتثاكيةكة   -3

 .طوجناو بَيت
كاركردن بؤ بةرز كردنةوةي ئاس  زانس  دادوةران و دنةدانيان لةسـةر ثَيشـكةش كردنـي توَيذينـةوةي      -1

 .ياسايي و دادوةري و كردنةوةو بةشيتاري كردني خولي راهَينان لة ناوةوةي هةرَيم و دةرةوةييتا
ايبـةت بـة خامـةتطوزاري تةنيتورسـ  و     كاركردن بؤ كردنـةوةي ئاسـ  بـذَيوي دادوةران و بايةخـيتاني ت     -0

 .كؤمةاَليةتي بؤ خؤيان و خَياانيان بة جؤرَيك لةطةَل ثلةو ثايةكانيانيتا شياو بَيت
ضـــوونة ثـــاَل يـــةكَي  نَيـــو دةوَلـــةتي دادوةران و هـــةر رَيكخراوَيكـــي ديكـــةي هاوشـــَيوةو بـــةتينكردني   -6

 . بةدي بَييَنثةيوةنيتيةكان لةطةَليانيتا بة جؤرَيك ئاماجنةكاني يةكَي 
ــي        -2 ــة ركَيم ــنت ب ــةروةري و طةيش ــرةوي دادث ــةتي رَي ــؤ خام ــةلؤذيا ب ــَيوازو تةكن ــوَيرتين ش ــي ن دابينكردن

 .ثةرةسةنيتنة دادوةرية جيهانيةكانةوة
هاوكــاري لةطــةَل هــةردوو دةســتةاَلتي ياســادانان و جــَي بــةجَي كردنــي هــةرَيم بــؤ ثةرةثَيــيتاني رَيــرةوي   -8

 .دادثةروةري
 .ي ناوةنيتة رؤناكبريي و كؤمةاَليةتييةكان بؤ دادوةرانكردنةوة -1

 .كاركردن بؤ زامن كردني رَيا و ثاراستين ماسة دةستووريةكاني هاوواَلتيان -12
 .دةوَلةمةنيت كردني هاري ياسايي و بةشيتاري كردن لة ثةرةثَييتاني ياسادانانيتا -11
 .طةيانيتني ماف و دادثةروةرييتاثشتطريي دادوةران لة ثيادة كردني حوكمي ياساو بة جَي -10

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي

 :يهدف االحتاد اىل مايلي: املادة الرابعة
 .محاية سيادة القانون واستقالل القضاء مبا مينع التدخل يف شؤونه -1
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 .ايتهم وضمان أمنهمالسعي لتأمني حقوق القضاة ومح -0
 .احملافظة على مسعة املهنة ومنزلتها مبا ينسجم ومبدأ استقاللية القضاء ونزاهتها -3
العمل على رفع املستوى العلمي للقضاة وتشجيعهم على تقديم البحوث القانونية والقضائية وفتح الدورات  -1

 .التدريبية واملشاركة فيها داخل االقليم وخارجه
رفــع املســتوى املعيشــي للقضــاة واهتمــام اخلــاص بتــوفري اخلــدمات الصــحية واالجتماعيــة هلــم   العمــل علــى -0

 .والسرهم مبا يتالئم مع مكانتهم
العمل على االنضمام اىل االحتـاد الـدولي  للقضـاة وايـة منظمـة مماثلـة وتوطيـد العالقـات معهـا مبـا حيقـق             -6

 .اهداف االحتاد
 .دمة مسرية العدالة ومواكبة التطورات القضائية العامليةتأمني احدث الوسائل والتقنيات خل -2
 .التعاون مع السلطتني التشريعية والتنفيذية يف االقليم لتطوير مسرية القضاء -8
 .فتح املراكز الثقافية واالجتماعية للقضاة -1

 .العمل على ضمان احرتام ومحاية حقوق املواطنني الدستورية والقانونية -12
 .لفكر القانوني واملساهمة يف تطوير التشريعإغناء ا -11
 .اسناد القضاة يف تطبيق حكم القانون واحقاق احلق والعدالة -10

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتـة  , (يهـيتف االحتـاد اىل  )لـة سـةرةتاكةي نووسـراوة    , من تـةنيا موالحـةزةي زمـامن هةيـة بـة حةديقـةت      
زؤربـةي ئـةو وشـانةي لـة يةكـةم و دووةم و      , موحاسةزةكـة زيـادة  , حيمايةكة لة يةكةم زيادة سعيةكة زيـادة 

مسعـة املهنـة    -3, تـامني حقـوق القضـاة    -0, سيادة القـانون  -1)يهدف االحتاد , ئةوانة هاتوون هةمووي زيادن
 احدث الوسائل -2, االنضمام اىل االحتاد -6, رفع املستوى املعيشي -0, رفع املستوى العلمي للقضاة -1, ومنزلتها
, ئـةوةش دةمَينَيتـةوة  , فتح املراكـز  -1, ئةوة باشة تةعاونةكة مبَيتنَيت, التعاون مع السلطتني -8, والتقنيات

, اسـناد القضـاة يف تطبيـق القـانون     -10, مبَينـَينت , اغنـاء الفكـر   -11, لةجياتي عةمةلةكةضمان احرتام  -12
بــةَلَي , مــادام نووســراوة يةهــيتف, ي زيــادنيــةعين ســَييان دةمَينــَينت ئــةواني تــر هــةموو( ئــةوةش مبَينــَينت

ئةو موالحةزةيةش كاك دكتؤر كـةمال داي  , تةنيا ئةو ضوار جَيطاية ثَيويست دةكاتن, تةئمينةكةش مبَينَيت
ئـةو زةمـان و حيمايةتـة ئيشـي     , (السعي لتأمني حقـوق القضـاة ومحـايتهم وضـمان امـنهم     )لة دووةم هاتووة 

يـةعين حيمايـةيان وةكـو هـةموو هاوواَلتيـةك      , كاسيية, (مني حقوق القضاةالسعي لتأ)لَيرة زيادة , حكومةتة
كةواتـة دووةمـني واي لـَي    , لَيـرة زيـادةو ثَيشـيان نـاكرَينت    , ئةمينيةتيش هةروةها دةكاتن, حكومةت دةيكات

 .ئةوي تر ال دةبرَيت( السعي لتأمني حقوق القضاة)دَينت 
 :يهدف االحتاد اىل مايلي: املادة الرابعة

 .سيادة القانون واستقالل القضاء مبا مينع التدخل يف شؤونه -1
 .تأمني حقوق القضاة -0



 031 

 .احملافظة على مسعة املهنة ومنزلتها مبا ينسجم ومبدأ استقاللية القضاء ونزاهتها -3
 رفع املستوى العلمي للقضاة وتشجيعهم على تقديم البحوث القانونية والقضائية وفتح الدورات التدريبيـة  -1

 .واملشاركة فيها داخل االقليم وخارجه
رفع املستوى املعيشي للقضـاة واهتمـام اخلـاص بتـوفري اخلـدمات الصـحية واالجتماعيـة هلـم والسـرهم مبـا            -0

 .يتالئم مع مكانتهم
 .االنضمام اىل االحتاد الدولي  للقضاة واية منظمة مماثلة وتوطيد العالقات معها مبا حيقق اهداف االحتاد -6
 .أمني احدث الوسائل والتقنيات خلدمة مسرية العدالة ومواكبة التطورات القضائية العامليةت -2
 .التعاون مع السلطتني التشريعية والتنفيذية يف االقليم لتطوير مسرية القضاء -8
 .فتح املراكز الثقافية واالجتماعية للقضاة -1

 .انونيةضمان احرتام ومحاية حقوق املواطنني الدستورية والق -12
 .إغناء الفكر القانوني واملساهمة يف تطوير التشريع -11
 .اسناد القضاة يف تطبيق حكم القانون واحقاق احلق والعدالة -10

كـَي لةطـةَل   , دةخيةمة دةنطيتانةوة بة تةعيتيالتةكانـةوة , ئةطةر كةس مونادةشةي لةسةر نيية, ئَيستا وازحية
بـة تَيكـر اي   , لةطـةَل نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس       كـيَ , داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية ماددةكةي تر, دةنط وةرطريا

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :يشرتط لعضوية اجلمعية مايلي :املادة اخلامسة
 .ان يكون حاكمًا او قاضيًا يف احملاكم املدنية يف االقليم-1
 .طلبًا لالنتماء اىل اجلمعية ان يقدم -0
 .جيوز قبول احلكام املتقاعدين كأعضاء يف اجلمعية مامل ميارسوا اعمااًل اخرى -3
 .من حماكم العراق خارج االقليم( القضاة)جيوز قبول عضوية احلكام  -1

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي
دواي ئةجنام داني راست كردنـةوةكان بـةطوَيرةي ئـةو بر يـارةي دراوة بةنـيتو ماددةكـاني ديكـة بـةم         : ضوارةم

 :جؤرةي خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة
 بةنيتي دووةم

 ئةنيتامَي  و ثابةنيتةكاني/ يةكةم
 :ماددةي ثَينجةم
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 :ئةمانةي خوارةوة مةرجن بؤ ئةنيتامَي  لة يةكَيتييتا-1
 .لة دادطاكاني هةرَيميتا دةبَي دادوةر بَي -ع

 .داواكاريةك بؤ هاتنة رَيا ثَيشكةش بة يةكَي  بكات -ب
 .دةكرَي دادوةراني دادطاكاني عَيراق لة يةكَيتييتا وةربطريَين -ع -0
 .دةكرَي دادوةراني خانةنيشني وةك ئةنيتام لة يةكَيتييتا وةربطريَين -ب

 
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .ئةجنومةن بةر َيا سةرؤكي
 .راي اللجنة القانونية باللغة العربية

 :تقرا بقية الفصول واملواد بعد اجراء التصحيحات على ضوء ما قرر كاالتي: رابعًا
 الفصل الثاني

 العضوية والتزاماتها/ اواًل
 :املادة اخلامسة

 :يشرتط لعضوية االحتاد مايلي -1
 .ان يكون قاضيًا يف حماكم االقليم -أ
 .م طلبًا لالنتماء اىل االحتادان يقد -ب
 .جيوز قبول القضاة من حماكم العراق يف االحتاد -أ -0
 .جيوز قبول القضاة املتقاعدين كأعضاء يف االحتاد -ب

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

نـة  , لَيرةدا لةبةر ئةوةي هةموو حاكمةكان نةبووينة دازي نـة لـة رووي سـةداسييةوة   , من ثرسيارَيكم هةية
ئةطــةر هــةردووكي , لةبــةر ئــةوة نــازامن هةرضــةنيتة ليذنــةي دــانوني باشــرت دةزانــن, وي عةمةلةيــةوةلــة رو

بـةس عةرةبيةكـة   , كورديةكة موشـكيلة نييـة  , لةبةر ئةوةي لة دةستوور, بنووسرَيت تةئكييت دازي و حوكام
 .سؤزان خان سةرموو, كَي دةيةوَيت دسة بكات, بؤ ئةوةي نةسس نةبَينت( ان يكون قاضيًا او حاكمًا)

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

مانــاي ئــةو ( جيــوز قبــول القضــاة املتقاعــدين  كأعضــاء يف االحتــاد  -ب -0)مــن دةمــةوَيت دســة بكــةم لةســةر 
ماناي ئةوة نيية ئيرت لة حةياتي لـة  , ئةطةر لَيرة ال بيترَيت دازيةكيش كاتَيك كة تةداعود دةكرَيت, ة(جيوز)

ت بـؤ دانـا ئةوسـا هةيئةتةكـة دةبَيـت حـوكم بـة ئـةو دازيـة          (جيـوز )كة تؤ ئةو , ةدالةتيتا دوور بكةوَيتةوةع
بةر اس  كة دازي تةداعود كرا خةَلك دةتوانَيت زؤر زؤر ئيسـتيمادةي  , يان وةرنةطريَيت, تةداعيتة وةرطريَيت

 .اسسوث, ة البيترَيت زؤر باشرتة(جيوز)لةبةر ئةوة ئةطةر ئةو , لَي بكات
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يـةعين  , ئةوة شـتَيكي تةبيعييـة  , (للقضاة املتقاعدين احلق يف االنضمام اىل االحتاد)موالحةزةيةكي زؤر ضاكة 
ئةطـةر ئـةوةش ئيااسـة بكـةن     , ضـونكة بـَي ئيشـن دةتـوانن كـاري باشـي تَيـيتا بكـةن        , ئةوان زياتر دةطرَيتةوة

بيكـة  ( القضاة من حماكم العـراق )ئةوةي بكة سةدةرة يةك ( م اىل  االحتادللقضاة املتقاعدين احلق يف االنضما)
 .كاك تةَلعةت سةرموو, بَييةكة بيكة ئةلف, بة سةدةرة دوو

 
 :خضرسيف اليتين  طلعتبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يـة لةطـةَل ئةسـَلي    ثـَيم وا , (جيـوز قبـول القضـاة مـن حمـاكم العـراق يف االحتـاد        -ع -0)من تَيبينيةكةم لةسـةر  

, ئةوة كوردسـتان , ئةوان عَيرادن, (العراق -دانون مجعية احلكام الدليم كوردستان )ناونيشانةكةي ناطوجنَيت 
 .زؤر سوثاس, دةكرَيت دازي لة جنوب و لة شوَينةكاني ديكةي عَيراق ئةنيتام بن تَيييتا

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوة سـةاَلحيةتَيكة   , لَيـرةدا ئيجـازةي داوةتـيَ   ( جيوز)بةاَلم دةَلَيت , ةناوةكةي واي( جيوز)خؤي ئةوة دةَلَيت 
ئةطــةر ئيســتيمادةيان , بــةاَلم بــؤ خــؤي تــةعني دةكــاتن , زؤر تــةنادوز نييــة, دةدةيتــة هةيئــةي ئييتاريةكــة 

 .باانني رةئي ليذنةي دانونيش ض دةَلَيت, هةبَينت
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .مةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنو

بؤشـي  , ماناي واية هةيئةي ئييتاري ئيتيحاد بـؤي هةيـة دـةبول بكـات    ( جيوز)لَيرة  لةو حاَلةتةي كة دةَلَيت 
, لةوة زياتر مشولي ئةوانة دةكات كة خةَلكي كوردستانن لة دةرةوةي كوردسـتان دةذيـن  , هةية دةبول نةكات

 .سوثاس, كة دَينةوة كوردستان ئةو ماسةيان بيترَيَ 
 :رؤكي ئةجنومةنبةر َيا سة

 .كاك غةسور
 :مةمخووري سعييت طاهر غمور بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بـةاَلم دةكرَيـت وةك ليذنـةي    , كاك تةَلعةت كة باسي كرد( ع)تَيبيين منيش هةر لةسةر بر طة دوو بوو خاَلي 

اني عَيراديتا كار دةكـةن لـة   دةكرَي دادوةراني كوردستان كة لة دةزطاك)دانوني ئاماذةيان ثَي كرد بنووسرَيت 
 .زؤر سوثاس, يةعين بةو شَيوةية صياغة بكرَينت, (يةكَيتييتا وةربطريَين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام سةرموو
 :ارام رسول مامنيتبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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دةبــَي داوةر بــَي لــة )ةَلَيــت كــة د, لــة مــاددةي ثَينجــةم لــة بر طــةي يةكةميتايــة( ع)تَيبــيين مــن لةســةر بر طــة 
دةكرَي دادوةراني دادطاكاني عَيـراق  )دةَلَي ( ع)لة بر طة دوو لة خاَلي , لةوَي دةَلَيت دةبَي, (دادطاكاني هةرَيميتا

لةوةكـةي تـريش   , (دةبـَي دادوةر بـَي لـة دادطاكـاني كوردسـتان     )لة سـةرووتر دةَلـَي   , (لة يةكَيتييتا وةربطريَين
يةعين من ثـَيم وايـة يـةكيان ئـةوةي تـر      , (ر بَي لة ناوضةكاني تري عَيراديتا وةربطريَيتدةكرَي دادوة)دةَلَي 

, ئةطـةر ئةنـيتاماني ليذنـة بؤمـان تـةوزيح بكـةن      , نازامن بـة تـةواوةتي لـة الي مـن وازيـح نييـة      , هني دةكات
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يـان  , لـة بر طـةي دووةم دةَلـَي دةكـرَي حاكمَيـك     , ةر بـيَ لة بر طةي يةكـةم دةَلـَي دةبـَي دادو   , كاك ئارام وازحية
ئـةويرت هةيئـةي   , يةكـةميان لـة كوردسـتان مةرجـة    , دازيةك لة دةرةوةي هةرَيم ببَيتـة ئةنـيتام لـة ئيتيحـاد    

 .دكتؤرة شوكرية, ئييتاري دةرار دةداتن
 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ة ال بـيترَيت باشـرتة بـة راي مـن    (جيوز)لة هةمان كاتيشيتا ئةو دوو , اي سؤزان خانةمنيش رايةكةم لةطةَل ر

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ثـَيم  , ئةطةرنا مومكينة هةموو دازيةك دةيةوَيت ببَيتة ئةنـيتام , ي يةكةم زةرووريية مبَينَيت(جيوز)نةخَير 
 .خبرَيتة دةنطيتانةوة بؤ ئةوةي, واية بةو صيغة تازةية خبوَينيترَيتةوة

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة

 :يشرتط لعضوية االحتاد مايلي -1
 .ان يكون قاضيًا يف حماكم االقليم -أ
 .ان يقدم طلبًا لالنتماء اىل االحتاد -ب
 .حيق للقضاة املتقاعدين االنتماء اىل االحتاد -أ -0
 .بول القضاة من حماكم العراق يف االحتادجيوز ق -ب

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

( جيوز قبول القضاة من حماكم العراق)يةعين ئيشكالَيكمان دةبَينت , من موالحةزةيةكي تريشم هاتة ثَيش
, (جيوز قبول القضاة من  حماكم خارج االقليم)ئةو عَيراديشة ئيشكالَيك دروست دةكات , ئةي ئَيمة لة كوَيني

ئةو وةختيش دةتوانني ئةوروثايي كورد بَينت دبول , دوايَي دانونيةكان شتَيكمان لةسةر تةسبيت نةكةن
 .سةرموو كاك عومةر, ئةوة باشرتيشة, بكةين
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 :بةر َيا عمر عبيتالربن علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كة , نة ناو ئيتيحادةكةوةئةطةر بَيت بة خارجي ئيقليم جائياة حاكمةكاني دةرةوةي هةر عَيراديش بَي
 .ئةوة شاملة, ومتان خارجي ئيقليم

 
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كة مونادةشة دةكةين من حةز دةكةم موالحةزة بيتةين , يةعين شتَيك يةكةم هةيئةي ئييتاري دةرار دةداتن
ة كة دسة دةكةين لَير, خةبامتان شتَيكة, ويستمان, شعورمان, ئةويش ئةوةية رةغبةمتان شتَيكة, بةر اس 

بؤية كة , ثابةنيت بني بة ياسا, كة لَيرة باس دةكةين دةبَيت ثابةنيت بني بة دةستووري عَيراق, شتَيكي ترة
لةبةر ئةوةي لة , نة كةمرت بَينت, وةنةبَيت كةسَيك لةسةر كةسَيك نة موزاييتة بكات, موالحةزةيةك دةدةين

هةموومان لةو , خةو بينيين بؤ دةوَلةتي كوردستانلة , لة خؤشةويس  كوردستان, لة بؤضووني, ويس 
بةاَلم لَيرة دادةنيشني وةكو ثةرلةمان دةبَيت دانونت لةبةر ضاو , نة كةمرتين, شتة نة لة كةسَيك زياترين

دةبَيت شتَيك نةكةين سبةييَن حمكةمةي دةستووري بةغيتا بَلَيت ئةو دانونةتان دةركردووة لةنطة , بَيت
دةبَيت خؤمان ئةو , ثَيش ئةوةي خةَلكَيك رةخنةمان لَي بطرَينت, َيراق ناطوجنَينتلةطةَل دةستووري ع

, ئَيمة دةستوورَيكمان دةركردووة, موالحةزاتانة بيتةين لة هةموو دانونةكان و لة دةستووريشيتا هةية
وي نةكةين ئةطةر رةضا, دةَلَين ئةوة لةطةَل دةستووري عَيراق ناطوجنَيت, ضةنيتين موالحةزةمان بؤ هاتووة

ئينجا وةرة تةعيتيل بكةوة ناخؤشةو حمكةمةي , سبةييَن رةمتان دةكةنةوة, و دةستوورةكة دةرضوو
 .كة كةمال دسةي هةية, دةستووريش دةراراتي دةتعيية بؤ هةموو اليةك

 (:وكيوركةكمال ك.د)بةر َيا حمميت دادر عبيتاه 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

نةك , ةر تةحيتييتي بكةين بةو خةَلكي كوردستان لة دةرةوةي ئيقليمةباشرت دةبَيت بة رةئي من ئةط
ئةوا بَيت باشرتة لةوةي شامل بَيت لةوةي خةَلكي دةرةوةي , مةواتيين ئيقليم ئةوانةي لة دةرةوةن

 .سوثاس, كوردستان وةربطرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كاك غةسور, (ن خارج االقليمجيوز قبول مواطين كوردستان يف احملاكم م)ئةوةش مةعقولة 
 :سعييت خممووري طاهربةر َيا غمور 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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دةكرَي )من دةَلَيم , بةس ئةوةي ئَيوة بةشَيوةيةكي تر دةيكةن, يةعين ثَيشنيارةكةي من هةر ئةوة بوو
وا صياغة ( مانتارانيتا وةربطريَيندادوةراني كوردستان كة لة دادطاكاني عَيراديتا كار دةكةن لة يةكَي  ثةرلة

 .بكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةي ئةوةي كة تةداعودة لة بةغيتا دانيشتووة حةدي نةبَيت؟ كاك دلَير سةرموو
 
 
 

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يةكي كوردستاني لةوَي جَيي يةعين كةواتة هةموو هاوواَلت, ئةم جةمعيةية خؤي جةمعيةكي كوردستانيية
, يةعين ئةو هاوواَلتية لةوانةية كورد نةبَيت, ئةم دةدة تايبةت كراوة بة خةَلكَيك لة دةرةوة, دةبَيتةوة

لةبةر ئةوة ثَيم , ئةطةر ئةو بَيت ئينتيما بكات بؤ جةمعيةكي كوردستاني ض رَيطرَيك هةية, عةرةبيش بَيت
ئَيمة هةرَيمَيكني هاوواَلتيةكي ئةو , راديش تةمسيلي دةوَلةتةكة دةكاتعَي, واية ئةوة شتَيكي زؤر تةبيعيية

بةثَيي , ضونكة ئَيمة بةثَيي دانون, لة ئاخريدا هاوواَلتي دةوَلةتَيكني كة دةوَلةتي عَيرادة, هةرَيمةين
شةي لةبةر ئةوة زؤر تةبيعيية من ثَيم واية دةكرَيت حماكمي عَيراق سيعلةن و, دةستوور ئةوها دَيتةوة

بةس ئةوة تةنيا بؤ , دةتوانني بَلَيني هةموو دادوةران باشرت بَيت لةوةية, عَيرادةكة لَيرة نةطوجناو بَيت
حاكمةكان دةسيتيان لَيرة ئةوة نيية تةنها , جةمعيةي حوكام, يةعين خؤيان وايان كردووة, كوردستاني نيية

, بةغيتا هاوواَلتيةكي كوردستاني هةية تةبعةن كوردستانيةكة بة تةبيعي لة, هاوواَلتيةكي كوردستاني
هةر سيعلةن كورديشة دةتوانَيت زؤر بة , هةر خؤي لةوَي دةمَينَيتةوة, سبةييَن نابَيتة هاوواَلتي ئةم هةرَيمة

 .سوثاس, بةاَلم لةوانةية هاوواَلتيةكي تريش كة دادوةر بَيت بيةوَيت ببَيتة ئةنيتام, تةبيعي بَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :رضاعبيتالربن حمميت  رمضان.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
با ئَيمة رَيكخراوةكاني , ئةم رَيكخراوة ثيشةييانة كة دروست دةبن لةسةر ئةساسي ثيشة دروست دةبن

كة عَيراق , ئَيمة هةموو كاتَيك مةبةستمان بضينة رَيكخراوة مةركةزيةكةوة, خؤمان بة طةورةيي نةبينني
بةاَلم بؤ رَيكخستين ئيش بةثَيي ياساكاني رَيكخراوةكان كابرايةكي , ئةوان كةمرت مةبةستيانة, يشان دةداتث

يةكَيك لة مةرجةكاني , يان حمامي كة دةيةوَيت بَيت بؤ هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوةي ئيش بكات, حاكم
هةم زةواب  رَيكخراوةكةي , بكات تاكو هةم حةدي بيترَيَ  ئيش, ئينتيما كردنة بةو رَيكخراوة ثيشةييانة
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لةبةر ئةوة ئَيمة دائيمةن ئةهيتاسمانة لة رَيكخراوة , بةسةردا سةرز بكرَيت لةكاتي ئةو كَيشانةي دَيتة رَيطاي
دوايي رَيكخراوةكان , ئَيمة بةشَيكني لة عامةكة, ئةمة خؤ بة بضووك زاني نيية, مةركةزيةكة دبول بكرَيني

نةك لةسةر ئةساسي دةومي ئَيستا طةر انةوة ئةوةنيتة بؤ ناسو , ست دةبنلةسةر ئةساسي ثيشةيي درو
ئةو خةَلكانةي كة خارجي ئيقليمن وةختَيك دَيت كة , ئَيمة تةسكي بكةينةوة, نالةزمي شتَيكي باش نيية

دوايي زةمالةت طرنطة لةم ثيشةيةدا رةضاوي , لة كوردستانيتا دةذين دةيانةوَيت مومارةسةي ئيشةكة بكةن
ئةطةر لة ئةوروثاشةوة حاكمَيكي , حاكم لة هةموو دنيا مةسروزة حاكم بَيت, نةك وا تةسكي بكةين, ينبكة

, دةبَيت بة خؤشيةوة دةبولي بكةين, ئةوروثي لة شوَيين خؤي رازي بَيت لة جةمعيةكةي ئَيمة ئةنيتام بَيت
جَيمان دةبَيتةوة لة كؤمةَلةكاني  ضونكة ئَيمة هةر كةسَيكمان كة ضووينة واَلتَيكي ترةوة بةثَيي ئيشةكةمان

بؤ لة كؤمةَلةي ئَيمةدا خةَلكي ثَيشكةوتووتر دائيمةن جَيي نةكةينةوةو عةردةلةيان بؤ دروست , ئةوانيتا
 .سوثاس, بكةين

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كم خارج جيوز قبول القضاة من حما)ئةو تةسسيلة دوور و درَيذةي ناوَينت , ثَيم باشة صيغةكة وا بَيتةوة
جيوز قبول )بَلَين كام ئيقليم دةَلَين , بؤ ئةوةي سبةييَن ئيقليمَيكي تر دروست نةبَيت, (االقليم يف االحتاد

 .سةرموو, ضونكة لة جَيطايةكي تر نووسيمانة كوردستان, دةبَينت( القضاة من حماكم خارج االقليم يف االحتاد
 :بةر َيا عادل حمميت امني
 .ةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنوم

, يةعين ديارميان نةكردووة هي كَي؟ هي دةرةوةش بَيت, (دبول احلكام املتقاعيتين)ئَيمة لة بر طة سَي دةَلَيني 
تةنيا , ئةوةي كة لة سةدةرة دوو باسي دةكةين, مادام حاكم بَيت موتةداعيت بَيت حةدي ئةوةي هةية بَيت

يةعين بةس , مي موتةداعيت يةعين موتَلةدةكة دةَلَيني حاك, دةتوانني بَلَييت ئةوانةي كة لة ئيش دان
لة دةرةوةي عَيراق , ماناي واية مةمشولة ئينجا لة عَيرادةوة بَيت, موتةداعيت بَيت, سيمةتي حاكمي هةبَيت

ان يشرتط )يةعين ئَيمة حةق واية سةدةرةيةكي زياد بكةين بَلَيني , يان لة هةر شوَينَيكي ترةوة بَيت, بَيت
 .زؤر سوثاس, ئينجا دةتوانني ئةوةي تر وةك سةدةرةي تر زياد بكةين, (انمن سكان اقليم كوردست

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, كاكة ئةو سةدةرةي كة زياد كرا بووة موتةداعيتين مةرجةكاني لةسةر ئةوةي تر كة هةية دةيطرَيتةوة
لةناو هةرَيمة , َيتةوةمةرجةكاني دةبَيت تةديتميي تةَلب بكات دةيطر, خارجي ئيقليميش هةر دةيطرَيتةوة

ثاش , ئةطةر ئيجازةتان هةبَيت دةخيةمة دةنطيتانةوة, ثَيويست ناكات ئةو شتانة بطوترَيت, دةيطرَيتةوة
 .خوَينيتنةوةي لةاليةن كاك عةوني ثاش ئةو تةعيتيالتة

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة
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 :اد مايلييشرتط لعضوية االحت -1
 .ان يكون قاضيًا يف حماكم االقليم -أ
 .ان يقدم طلبًا لالنتماء اىل االحتاد -ب
 .حيق للقضاة املتقاعدين االنتماء اىل االحتاد -أ -0
 .جيوز قبول القضاة من حماكم خارج االقليم يف االحتاد -ب

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَل داية دةس  , دةخيةمة دةنطيتانةوة
 .تكاية ماددةي شةش, بةتَيكر اي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
  :املادة السادسة

 :يلتزم العضو مبايلي
 .دفع بدالت االنتماء واالشرتاك-1
 .بة القضاء ومكانته واالبتعاد عن كل مايثري الريبة يف استقامتهاحملافظة على هي -0
 .عدم الرتشح لعضوية اهليئات االدارية للجمعيات واملنظمات االخرى -3
 .املساهمة يف نشاطات اجلمعية وحضور اجتماعاتها وااللتزام مبقرراتها والسعي لتحقيق اهدافها -1

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي

  :ماددةي شةشةم
 :ئةنيتام بةمانةي خوارةوة ثابةنيت دةبَي

 .ئابوونةي هاتنة رياو هاوبةشي بيتات -1
شكؤمةنيتي دادوةران و ثايةكةي بثارَياَي و خؤي بة دوور بطرَيت لة هةر شتَيك طومان بوروذَييَن لة  -0

 .راستةر َييكةييتا
 .ة رياي دةستة كارطَيريةكاني كؤمةَلة و رَيكخراوةكاني ديكةنةضَيت -3
لة ضاالكيةكاني يةكَيتييتا بةشيتار بَي و ئامادةي كؤبوونةوةكاني بَيت و ثابةنيتي بر يارةكاني بَي و كؤشش  -1

 .بؤ بةديهَيناني ئاماجنةكاني بكات
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .نة القانونية باللغة العربيةراي اللج
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  :املادة السادسة
 :يلتزم العضو مبايلي

 .دفع بدالت االنتماء واالشرتاك-1
 .احملافظة على هيبة القضاء ومكانته واالبتعاد عن كل مايثري الريبة يف استقامته -0
 .عدم االنتماء لعضوية اهليئات االدارية للجمعيات واملنظمات االخرى -3
 .يف نشاطات االحتاد وحضور اجتماعاته وااللتزام مبقرراته والسعي لتحقيق اهدافهاملساهمة  -1

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كاك عةوني
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
طةي سَييةم لة بر , تةنيا جةمعيةكة نةبَيت بؤتة ئيتيحاد, لةم ماددةية ليذنةي دانوني هيضي نةطؤر يوة

 (.عدم االنتماء)بؤتة ( عدم ترشح)
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية خاَلي نياامي هةية
 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, لةناو ئةم ياساية كة دةخيوَينمةوة لة هةنيتَي شوَينيتا يةكَي  دةبينيم و لة هةنيتَي شوَينيش كؤمةَلة

 .سسوثا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, لة هةر شوَينَيك كؤمةَلة هةبَيت دةبَيتة يةكَي , ئَيمة دةرارَيكمانيتا لة ماددةي يةكةم, ئينتيباهت نةكرد
ئةويرت رةئي ليذنةي ياسايية , ئةسَلية بة كؤمةَلة هاتووة, ئةوةي دةخوَينيترَيتةوة نةصي مةشروعةكةية

 .سةرموو, اوةتة يةكَي لةبةر رؤشنايي ئةو طؤر انكارية كر
 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
عدم االنتماء لعضوية اهليئات االدارية للجمعيات واملنظمات )من يةك موالحةزةم هةبوو بؤ سةر سةدةرة سَي 

م دادوةر نابَيت بةاَل, لة دةستووريشيتا هاتووة ئازاد, كاركردن لة مونةزةماتيتا هةموو كةسَيك ئازادة, (االخرى
بةاَلم بؤ مونةزةمات , خؤي ئةوة طرنطة دةبَيت موستةديل بَيت, ئينتيماي هةبَيت بؤ هيض حابَيكي سياسي

مونةزةمة هةية موحاسةزة لةسةر بيئة , مونةزةمة هةية ديماع دةكاتن لة حقوودي ئينسان, ئةوة ئازادة
 .سوثاس, مونةزةمات شتَيكة بؤ هةمووانة, دةكات

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةر َيا
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ئينتيماي , بةس بؤ حابةكان مةمنوعة, موالحةزةكةت لة جَيية هةيئةي ئييتاريش هيض عةيبَيكي نيية
 .كاك رةمةزان سةرموو, دادوةر من ثَيم واية هةر زياديشة

 :رضا حمميت عبيتالربن رمضان.د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم مةرجة بؤ هةيئةي ئييتاري خؤيان دابنَين لة هةيئةي دةكرَيت , من رايةكةي سؤزان خامن هةية
خةَلكي دادوةر خةَلكَيكي طوجناوة سةرؤكايةتي , بةس دوو ئةنيتامَي  بة ثَيضةوانةوة, ئييتاريةكي ديكة

, ئَيوة لة هةيبةتي خؤتان كةم دةكةنةوة كة مةنعي دةكةن, ليذنةي مايف مرؤظ تا كؤمةَلَيكي ترمان بؤ بكةن
, بةاَلم  با ئةنيتام بَيت لة رَيكخراوي تردا, و هةيئةي ئييتارييتا نةبَيت لة دوو رَيكخراوي جيادةكرَيت لة دو

 .سوثاس, يان سةرؤك و هةيئةي ئييتاري رَيكخراوَيكي تر بَيت ئةنيتامي ئَيوة بَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, دةييتي ناكات داوايان كرد بَيت ,من ثَيشنيار دةكةم ال بيترَيت, كاكة ئةو سةدةرةية هةر زيادة بة حةديقةت
تةنيا حاكم , حةدَيكي عام هةية با جةمعيةش داواي بكات لةطةَل دةستوور ناطوجنَينت, بةاَلم دانوني نيية

 .كاك بةَلَين سةرموو, مةمنوعة حابي بَينت
 (:بةَلَين)بةر َيا بيت عبيتاه حممود 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم وةختَيك كة تةداعود , ي حاكم تةنها لة كاتي مومارةسةي ئيشةكةيةتيبةر اس  مةسةلةي حابي بوون

جةمعية ئيشي دازيةكان , ئةو ئينسانة بؤ حةدي لَي بةسنيترَيتةوة كة ئينتيماي حابي نةبَيت, دةبَيت
 .ضونكة لَيرة ئيشارةت بة كاري حابي دراوة, ناكاتن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم , ئةطةر بؤ خؤشيان هةيئةي ئييتاري دةرارَيكيان دا خؤيان تةحةمول بكةن ,ئةو سةدةرةية ال بيترَيت
كَي , ئةو سةدةرةي سَي ثَيشنياري ئَيمةية البيترَيت دةخيةمة دةنطيتانةوة, وةكو دانون ثَيم غةَلةتة تَيييتا بَيت

ز بكاتةوة؟ زؤر كَي لةطةَل نيية دةس  بةر, لةطةَل ئةوةية البيترَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
سَي سةدةرةكةي تر هيض طؤر انكاري بةسةردا , بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, سَي كةس لةطةَليتا نيية, سوثاس

كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , دةخيةمة دةنطيتانةوة, تةنيا جةمعيةكة بؤتة ئيتيحاد, نةهاتووة
 .ماددةي حةوت تكاية, بةتَيكر اي دةنط وةرطريا, سوثاسكَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , سوثاس

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :يفقد احلاكم عضويته يف اجلمعية :املادة السابعة

 .اذا فقد احد شروط العضوية-1
 .عند عدم االلتزام بواجبات العضوية -0
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 .عند االستقالة -3
 :اهبةر َيا كريم حبري عبيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي

 دووةم
 لة دةستيتاني ئةنيتامَي 

 :لةم حاَلةتانةي خوارةوة دادوةر ئةنيتامَي  لة دةست دةدات :ماددةي حةوتةم
 .لة دةست داني مةرجَيكي ئةنيتامَي  -1
 .دةست كَيشانةوة -0
 .كؤضي دوايي -3

 :مصطفى وبكراب عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي اللجنة القانونية باللغة العربية

 ثانيا
 فقدان العضوية

 :يفقد العضو عضويته يف االحتاد يف احلاالت التالية :املادة السابعة
 .فقدان احد شروط العضوية -1
 .االستقالة -0
 .الوفاة -3

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو
 :خضر اليتين سيف طلعت بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كة مرد تةواو دةبر َيتةوة, وةساتةكة مةدسةدم تةحصيل حاصل نيية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار سةرموو
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة , (لوكًا يعرقل حتقيق اهداف هذا القانوناذا سلك س)من ثَيشنيار دةكةم بر طةيةكي تر ئيااسة بكرَيت 

 .شروتي عوزوية باسي ئةهيتايف نةكردووة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سةرموو كاك ئارام
 :بةر َيا ارام رسول مامنيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
رايةوة كاتَيك كة خوَينيت, لة ماددةي ثَيشوو حةوت بر طة بوو, من تةرجةمةي كوردي ياسايةكةم لة الية

لَيرةش بة هةمان شَيوة لَيرة ثَينجةو كة ليذنةي ياسايي خوَينيتيةوة ئيشارةت بة سَي , ئيشارةت بة ضوار درا
 .نازامن ئيرت ئَيمة لةسةر كامةيان دةر ؤين لَيرة, درا

 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةمةزان
 :رضا حمميت عبيتالربن رمضان.د بةر َيا

 .نبةر َيا سةرؤكي ئةجنومة
يةعين ئَيمة ئةطةر هةر , (وان يقدم طلبًا, ان يكون قاضيًا)بةثَيي ماددةي ثَينج شروتي عوزوية نووسراوة 

بةثَيي ئةو رووداوانة شتَيكي , ئةي ئةطةر ئةو ئةنيتامة ش  تري بةسةر هات, ئةو دوو شروتةي تَييتا بوو
 .ضي تري نةطوتووة( ع و ب)شروتةكاني دوانة , تر ئيقسا ناكرَيت لةو ئةنيتامَيتيةتة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو, كَي دةيةوَيت دسة بكات
 :بةر َيا عمر عبيتالربن علي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ زياتر تةوزيح كردني لةسةر , من ثَيم واية بؤ سيقيتاني عوزويةت سةدةرةيةكي تري بؤ ئيااسة بكرَيت

, ضونكة ئةم يةكَيتيية نياامَيكي داخيلي هةية, (نظام الداخليعدم التزام العضو بال)دسةي كاك رةمةزان 
ئةطةر بطةر َيينةوة ماددةي ثَينجةم , هةرضةنيت لة سةدةرة يةك باسي سيقيتاني شروتي عوزوية دةكات

ئةم يةكَيتيية سبةييَن نياام داخيلي , شةرتي عوزويةي بة دوو شت داناوة دازي بَيت و تةَلةب تةديتيم بكات
لةوانةية دابةزَيتة , ت نيية ئةو دازية لةوانةية شتَيكي لَي رووبيتات لة دازيةتي البربَيتشةر, دةبَيت

 .سوثاس, خوارةوة لة وةزيمةكةي خؤي ال بربَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي
 :بةر َيا كرخي جنم اليتين نوراليتين

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
جا , لةوَي ئةو شتانةي باس كردووة, يةكي تردا ئيلتيااماتيش هةيةلَيرة بَي لة شروتي عوزوية لة ماددة

خبةينة ( والتزاماته)ئةطةر ( يبقى احلاكم عضويته يف اجلمعية اذا فقد احد شروط العضوية)بؤية ئةطةر 
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احملافظة على هيبة القضاء ومكانته واالبتعاد )ضونكة لة ئيلتيااماتةكان , سةر ئينجا ئةوانيش دةطرَيتةوة
ئينجا ئةطةر , لة عوزويةتةكة نةهاتووة, ئةوة لة ئيلتيااماتةكة هاتووة, (كل مايثري الريبة يف استقامتهعن 

 . سوثاس, ئةويش دةطرَيتةوة( اذا فقد احد شروط العضوية والتزاماته)ئةو وشةيةي بؤ زياد بكةين 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيااسةيةكتان هةية سةرموو كاك بةَلَين
 
 

 (:بةَلَين)ا بيت عبيتاه حممود بةر َي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يان ماددةي ثَينجةم و شةشةم تَيكةَل بكرَيت , يان ئةوة بكرَينت, هةمان رةئيةكةي كاك كةرخيية
 .سوثاس, موشكيلةمان نامَينَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلناز خان
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر

 .جنومةنبةر َيا سةرؤكي ئة
ئةو ئةنيتامةش كؤمةَلَي مايف هةبَيت بة مردنيشي ئةو , وشةي كؤضي دوايي تةحصيل حاصلي نةتيجةكةية

بؤية مردن لة جَيطةي كؤضي دوايي , ئةطةر لَيرة وشةي مردني بؤ دانةنَين, ماسانةي هةر بؤ هةبَيت
لةو كاتة , بةاَلم تاوانَيكي كرد, لةوةية كةسَيك هةبَيت دادوةر بَيت, شروتةكانيش زياد بكرَيت, مبَينَيت

 .سوثاس, ئةنيتامَي  لةدةست دةدات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد سةرموو
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

اذا فقد احد الشروط )با لَيرة ئيشارةتي ثَي بيتةين , بةخؤي وةرطرتين ئةنيتامةكان مةشروتة بة شروت
 .سوثاس, ماددةكةي سابق( يف املادة الواردة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة كة , من ثَيم واية ئةوةي لة ئةسَلي مةشروعةكة هاتووة راستة, لةبةر رؤشنايي ئةو موداخةالتانة
ئةوة عامة ثَيويست ناكات هةر , كة مرد سةديتي دةكات, ثَيويست ناكات, يةكَيك مرد ئةنيتامَي  نامَينَيت

 :لةبةر ئةوة ماددةكة ئةوةي لة ئةسَليتا هاتووة, َيتباس بكر
 :يفقد القاضي عضويته يف االحتاد
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 .اذا فقد احد شروط العضوية -1
 .عند عدم االلتزام بواجبات العضوية -0
  .عند االستقالة -3

لةبةر ئةوة نةصي ثرؤذةكة ليذنةي ياسايي ئةطةر ئيجازة بيتةن سةحيب , ئةوة هةمووي دةطرَيتةوة
 .ثَيم باشة بؤ ئةوةي ئةسَليةكةي خبةينة دةنطيتانةوة, يارةكةي خؤيان بكةنثَيشن

 
 

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي مانعي نيية و ثَيشنيارةكةي خؤمان سةحب دةكةينةوة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيستا ماددةي حةوت ئةسَليةكةي دةخوَينينةوة
 :يفقد احلاكم عضويته يف االحتاد

 .اذا فقد احد شروط العضوية -1
 .عند عدم االلتزام بواجبات العضوية -0
 .عند االستقالة -3
كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز , كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنطيتانةوة 

 .اددةي هةشتةم تكايةم, بةتَيكر اي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الرابع
 التشكيالت واملهام
 اهليئة العامة

 :املادة الثامنة
تتألف اهليئة العامة من مجيع االعضاء املسجلني وتعترب السلطة العليا للجمعية وتعقد مؤمترها التأسيسي -1

 .ن تاريخ نفاذ هذا القانون القرار النظام الداخلي للجمعية النتخاب املمجلساالول بعد ستني يومًا م
 .تعقد اجلمعية مؤمتراتها الدورية كل سنتني مرة واحدة ويكتمل النصاب حبضور اغلبية االعضاء -0

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي
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سةبارةت بة بةنيتي سَييةم ليذنة بر يارييتا بة زَييتة كردني ذمارةي ئةنيتاماني ئةجنومةني : ثَينجةم
لةبةر ئةوةي لة هةرَيميتا ذمارةي دادوةران , بةر َيوةبردني يةكَي  لة ثَينج ئةنيتامةوة بؤ حةوت ئةنيتام 

بَيت و دواي ئةجنام  بؤية ثَيويستة ذمارةي ئةنيتاماني ئةجنومةن زَييتة بكرَيت و هاوئاهةنط, زَييتة بووة
 :ئةوا بةنيتةكة بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينيترَيتةوة, داني هةموار كردنةكان

 
 
 

 بةنيتي سَييةم
 ئةرك و ثَيكهاتةكان

 دةستةي طش / يةكةم
 :ماددةي هةشتةم

َيك دةستةي طش  بة بااَلترين دةستةاَلتي يةكَي  دادةنرَيت و لة سةرجةم ئةو ئةنيتامة تؤمار كراوانة ث -1
كة ثابةنيتيةكانيان بةثَيي ئةم ياساية بةجَي هَيناوةو يةكةم كؤنطرةي دامةزرانيتنيشي دواي شةست , دَيت

رؤذ لة رؤذي كارثَيكردني ئةم ياسايةدا دةبةسَ  بؤ داناني ثةَير ةوي ناوخؤي يةكَي  و هةَلبذاردني 
 .ئةجنومةن

ك كؤنطرة خولةكيةكاني خؤي هةر سَي ساَل جارَيك يةكَي  بة بر يارَيكي ئةجنومةن و بانطهَيشتين سةرؤ -0
رَيذةي , دةبةسَ  بؤ دووبارة هةَلبذاردنةوةي سةرؤك و شةش ئةنيتامي رةسةن و دوو ئةنيتامي يةدةك و

كاتَيك رَيذةكةش تةواو نةبوو , ياسايش بة ئامادة بووني زؤرينةي ئةنيتاماني دةستةي طش  دَيتة جَي و
رؤذ لة مَيذووي يةكةم كؤبوونةوةو لة هةمان كات و شوَيين دياري كراودا ئةجنام هةَلبذاردنةكان دواي ثازدة 

ئةوساكة رَيذةي ياسايي بة ئامادة بووني سَييةكي ئةنيتامان بة تةواو دادةنرَيت و بة ثَيضةوانةش , دةدرَيت
 .ئةجنومةن بؤ خولَيكي دي بةردةوام دةبَيت

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 

 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيا سةر
 .راي اللجنة القانوني باللغة العربية

من ( 0)بالنسبة للفصل الثالث فقررت اللجنة زيادة عدد اعضاء جملس ادارة االحتاد الواردة يف الفقرة : خامسًا
من املادة العاشرة من مخسة اعضاء اىل سبعة اعضاء نظرًا لزيادة عدد القضاة يف  1/املادة الثامنة والفقرة

يم وضرورة زيادة عدد اعضاء جملس االدارة تناغمًا معها ويقرأ الفصل عمومًا بعد اجراء التعديالت االقل
 :كاالتي

 الفصل الثالث
 التشكيالت واملهام



 001 

 اهليئة العامة/ اواًل
 :املادة الثامنة

اماتهم تعترب اهليئة العامة اعلى سلطة لالحتاد وتتألف من مجيع االعضاء املسجلني الذين اوفوا بالتز-1
مبوجب هذا القانون وتعقد مؤمترها التأسيسي االول بعد ستني يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون القرار 

 .النظام الداخلي لالحتاد وانتخاب اجمللس
يعقد االحتاد مؤمتراته الدورية كل ثالث سنوات مرة واحدة بقرار من اجمللس و دعوة من رئيس االحتاد  -0

س وسبعة اعضاء اصليني وعضوين احتياط ويتم النصاب حبضور اغلبية اعضاء اهليئة العادة انتخاب الرئي
العامة وعند عدم اكتمال النصاب جتري االنتخابات بعد مخسة عشرة يومًا من تاريخ االجتماع االول ويف 

مستمرًا  نفس الزمان واملكان املعينني حيث يعترب النصاب كاماًل حبضور ثلث االعضاء وبعكسه يعترب اجمللس
 .لدورة اخرى

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 مةنتيقي ضية؟, ئةو دوو ساَلة بؤ بؤتة سَي ساَل

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كاتَيكي نايكةو ئةو , رةئييان وا بوو ئةو دوو ساَلة كةمة, ديار بوو ثاش مونادةشة كردن لةطةَل حاكمةكان

, لةبةر ئةوة بر ياريانيتا ماوةكة كةمة ئةو دوو ساَلة بكرَيتة سَي ساَل, دةكرَيت مةسريف زؤرةكؤبوونةوةيةي 
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو سؤزان, كَي دةيةوَيت دسة بكات, يةعين ئةوة ثَيشنياري خؤيانةو رةئيشيان طؤر يووة
 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم من دسةم لةسةر , يةك موئتةمةرة لة سَي ساَل جارَيكيتا, نيية( املؤمترات الدورية)ة خاَلي دووةميتا ل

, ئةي ئةطةر مةجليس دةرارييتا ئةو سَي ساَلة نةكرَينت, (بقرار من اجمللس)ئةو سةدةرةي دواي ئةوةية 
هةر لَيرة , تةواسوق هةية, خؤمان دةزانني لة كوردستان هةردةم زرويف سياسي هةية, زروسَيك هةبوو

لة دواي ئةوةوة ئينجا باس , تةواو( يعقد االحتاد مؤمتره الدوري كل ثالث سنوات)يةكسةر تةسبيت بكرَيت 
ضونكة , (دعوة من رئيس االحتاد العادة انتخاب الرئيس وسبعة اعضاء اصليني وعضوين احتياط)دةكرَيت 

مةجليسي ئييتارة كة ئيتيماديان كرد , نَيوان خؤيانيتالَيرة كة مةجليسةكة خؤيان ئيتيماديان كرد لة
, هيض دسةيةك نامَينَيت, ئةوسا هيض هينَيك نامَينَيت بؤ ئةنيتامةكاني هةيئةي عامة, لةنَيوان خؤيانيتا

 .زؤر سوثاس, ضونكة ئةوة خراوةتة ناو دةس  مةجليس خؤيةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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 .مام رةشاد
 :اهيمبةر َيا رشاد ابيت ابر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةتا لة غيابي , ئةو هةيئةي ئييتاري كة ئينتيخاب دةكرَيت مةسروزة رةئيس و نائيب رةئيسيشي هةبَينت

لة زميين حةوت ئةنيتامةكة , رةئيس نائيب رةئيس بتوانَيت ئيشةكان و كاروباري جةمعيةكة بةر َيوة ببات
 .زؤر سوثاس, طر و ثَينج ئةنيتام لةطةَل دووي ئيحتياتيةك دةبَيتة رةئيس و يةكَيكيش دةبَيتة جَي

 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
من االعضاء املسجلني الذين اوفوا )من لة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي طوَيم لة دوو شت بوو كة دةَلَيت 

لةبةر ئةوةي ئةطةر ئيلتيااماتي خؤي جَي , هةر موسجلينيش زيادة, َيم واية زيادةمن ث, (بالتزاماتهم
بؤية هةر تةنيا بَلَيني عوزو و كيمايةتة , بةثَيي ماددةي حةوت بر طةي دوو هةر عوزو نابَيت, بةجَي نةكات

 .و سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

قد االحتاد مؤمتراته الدورية كل ثالث سنوات مرة يع)بر طةي دوو دةَلَيت , من ثرسيارَيكي تريشم هةية
يةعين , (واحدة بقرار من اجمللس و دعوة من رئيس االحتاد العادة انتخاب الرئيس وسبعة اعضاء اصليني

يةعين لة ( ينتخب فيه)ئةو صيغةية غةَلةتة دةبَيت بَلَيني , ئةو موئتةمةر ة بةس بؤ ئينتيخاب كردنة
لة , بةاَلم عادةتةن تةنيا بؤ ئينتيخابي رةئيسي هةيئةي ئييتاري نابَيت, تيخابةزميين موئتةمةر ة ئةو ئين
يةعين جطة , .............(انتخاب الرئيس وسبعة اعضاء اصليني يتم من خالهلا)جياتي ئيعادةي ئينتيخاب 

 .انكاك رةمةز, يةعين وانةبَينت موئتةمةرةكة تةنيا بؤ هةَلبذاردن بَينت, لةوانة ئةوةش دةبَينت
 :رضاعبيتالربن حمميت  رمضان.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمانةش , ئةمةي كة دةَلَيت هةيئةي عامة وةاَلمي داوةتةوة, ئةطةر سةيري ماددةي دواتري بكةين

هةمووي دةبَيت لة مةئتةمةردا مونادةشة بكرَيت تةحيتييتي بةدةالتي ئينتيما و مونادةشةي تةدريري 
ضونكة سةاَلحيةتي هةيةو هةيئةي عامةش لة هةموو ئةنيتامان ثَيك , ري تةعيتيالتئييتاري و ئيقرا

 .سوثاس, كة هةموو ئةنيتام كؤبوونةوة هةر موئتةمةرةكةية كؤيان دةكاتةوة, هاتووة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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كاري , بكةين بةاَلم ئةو دوو سةدةرةية جياوازة با تةواوي, كة هاتينة سةر ماددةيةكي تر خةلةلَيكي هةية
, ئةطةر ئةو موالحةزاتانةي دران بيخوَينةوة جارَيكي تر, بةاَلم هةنيتَيك كاري موئتةمةرة, هةيئة عامةية

 .بؤ ئةوةي خبةينة دةنطيتانةوة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 بة كورديةكةي بةو شَيوةيةي دةبَيت

كؤنطرة خولةكيةكاني خؤي هةر سَي ساَل جارَيك , بانطهَيشتين سةرؤك يةكَي  بة بر يارَيكي ئةجنومةن و 
 .دةبةسَ  لة هةَلبذاردنةوةي سةرؤك و شةش ئةنيتامي رةسةن و دوو ئةنيتامي يةدةكي لَي دةكةوَيتةوة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بقرار من اجمللس  يعقد االحتاد مؤمتراته بشكل دوري كل ثالث سنوات مرة واحدة)خؤي عةرةبيةكة باشرتة 
يان مةجليس , كاكة هةَلبذارن هةيئة دةيكات, خاَلي نياامة, (و دعوة من رئيس االحتاد اليتم خالهلا

باشة ئيعادةي , مةجليسةكةش حةوت كةسن ضؤن دةبَيت, هةيئةتةكة ضةنيت كةسن دياري نةكراوة, دةيكات
العادة انتخاب الرئيس وسبعة اعضاء )هةشت  يةعين ئَيستا سةدةرة دووي ماددة, ئينتيخابةكة لَيرة البيترَيت

ضونكة دةضَيتة ماددةي , ئةوانة ال بيترَين, (اصليني وعضوين احيتاط ويتم النصاب حبضور اغلبية اعضاء
 .ئةطةر بيخوَيننةوة بَي ئةوة, دواتر لة مةهامي هةيئةكة

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
  (.س وسبعة اعضاء اصليني وعضوين احيتاط ويتم النصاب حبضور اغلبية اعضاءانتخاب الرئي)

 :بةر َيا طَيالس حمي اليتين حمميت غريب
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بطؤر درَيت بؤ , ئةو رةسةن و نار ةسةنة ضيية, وشةيةك لَيرة هةية نازامن ئةنيتامي رةسةن و نار ةسةن
 .سوثاس, وشةيةكي تر جوانرت نيية

 :ر َيا سردار صباح بوزو هركيبة
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

من , سةرؤكي مةجليسش هةية, لَيرة سةرؤكي يةكَي  هةية, لةو ماددةية من دوو سةرؤكي تَييتا دةبينم
بةاَلم لَيرةدا دةبَيت ئاماذة بةوةي بكةين , ثَيم واية ئةوة هةَلةية بةس دةبَيت سةرؤكي مةجليس هةبَيت

سةرؤكي , ر َيوةي دةبات؟ يةعين دةبَيت بةشَيواز بة دةنطيتان سةرؤكي مةئتةمةر هةبَيتموئتةمةر كَي بة
 .سوثاس, يةكَي  زيادة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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يةكَيك بضَيتة , نةخَير نيصاب تةواوة, كاكة ثَيم واية مانيتوو بوونة هةمووتان يةعين لةسةرتان ديارة
بةاَلم تةصويت , ط نيية خؤي مونادةشة دةكرَيت بَي نيصابئةوة طرن, دةرةوة نيصاب كةم دةبَيتةوة

لةبةر مانيتوو بوون و ئةوانة دواي , ئةطةر نيصابةكة كةم بَيتةوة تةصوي  لةسةر ناكرَيت, ناكرَيت
 .ئةوة يةك, دةخةين و داواش دةكةين ئةو ماددةيةو ماددةي دواي ليذنةي ياسايي ثَييتا بضنةوة

ئَيمة دةرارمان داوة هةستةي سَي رؤذ كؤببينةوة دوو شةم و سَي شةم و , وةرؤذي ضوار شةم كؤدةبينة/ دوو
هيض شتَيك , ئةطةر بَلَين ضوار شةميش ناتوانن, كة بةياني دةكةينة ثشوو بؤ ئاسانكاري ئَيوة, ضوار شةم

ان بيتة نيوةتان دةَلَين وةَلاَل رَيطام, سبةي بكةين و دوو سبةي نةكةين, ناكرَينت ئيجماعي لةسةر بكرَيت
ئةطةر دةخيةينة دوو سبةي دةَلَين ئَيمة ئةمر ؤ بر ؤين و دةمانةوَيت دوو , بر ؤين و سبةي زوو بطةر َيينةوة

دوو سبةي لةسةر داواي ليذنةي بةدواداضوونةوةي , ئينجا بةياني ئيسراحةية, ناكرَينت, سبةي بطةر َيينةوة
لةو , كاني دةرةوةي هةرَيم كؤبوونةتةوةكة لةطةَل وةزيري ناوضة( 112)جَي بةجَي كردني ماددةي 

ليذنة لة بةغيتا دامةزراوة ( 112)بةينةدا ضةنيتين دؤناغ ضؤتة ثَيش بؤ جَي بةجَي كردني ماددةي 
دةنط , وةزيري كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم ئةنيتامة لةو ليذنةية, لةاليةن حكومةتي سييتراَلةوة

بؤية لةبةر رؤشنايي كؤبوونةوةيان لةو , لةضي ثَيكهاتووة وباس دةبيستَيت ثارةكة ضؤنة و ليذنةكة
ئَيمةش , هةردوو ليذنةكة ثَييان باشةو, ليذنةية لة ثةرلةمانيتا هةية بة سةرؤكايةتي كاك دكتؤر كةمالة

ثَيمان باشة كة جةنابي وةزير دةعوةت بكةين رؤذي ضوارشةممة لَيرة دسةمان بؤ بكات و باسي 
كةواتة , تاكو وةاَلمتان بيتاتةوة, ئةطةر ئَيوةيش ثرسيارتان هةبوو, كة ضي كراوة, هةنطاوةكامنان بؤ بكات

سةرموو مامؤستا خاَلي نياامت , ثاشان كة لةوة بووينةوة تةواو كردني ئةو ثرؤذيةش, رؤذي ضوار شةممة
 .هةية

 :انور حمميت غمورمال بةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

حةق واية ئةنيتاماني , ياسا بؤ وةزارةتةكان( 13)مةلةسةن بوو بة , ضوونبةنيسبةت ئةو دانونانةي كة دةر
 تاكو باانن ضؤن دةرضووة؟, ثةرلةمان نوسخةي تةواوي كة دةرضووةو تةواو كراوة لةاليان بَيت

حةق , خاَلَيكي تريش ئةوةية ئَيمة نةشاتاتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةوةية لةوةسائيلي ئيعالم دةبينني
يان جةنابتان باسي بكةن جاري , بؤ ئةوةي ئةنيتاماني ثةرلةمان باانني, ةك هةبَيت بؤ داخيليواية نةشرةي

بؤ ئةوةي باانني سةرؤكايةتي ثةرلةمان نةشاتاتي ضية , وا هةية دة دةديقة ثَيش تةواو بووني كؤبوونةوة
لةطةَل , م تةماشا دةكةينو كَي هاتووةو؟ يةعين ئةوانة ئاطامان لَي نيية بةر اس  وةكو خةَلكَيك لة ئيعال

 .رَيامانيتا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن بة ئةمانةتةوة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي , ئةو ثرؤذانةي كة لَيرة ئيقرار كراوة
دواتر ئَيمة بة ئيمااي , ثةيوةنيتييتار و ليذنةكاني تر هةموويان لة صياغةكة بةشيتاريان كردووة

ئةطةر ئيصيتاريشي نةكةن , ةرلةمان دةنَيرين بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوان ئيصيتاري دةكةنسةرؤكايةتي ث
تا ئَيستا هيض ياسايةك لَيرةوة ثةسنيت كرا , ثازدة رؤذيشي بةسةردا بضَيت ئيعتيبار دةكرَينت مونتةهيية
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وردستان باَلو كة ئيصيتار دةكرَينت لة وةدايعي ك, واتا هةمووي ئيصيتار كراوة, بَيت رةت نةكراوةتةوة
 .لةسةر ئةنتةرنَيتيش باَلو دةبَيتةوة, لة جةرييتةي ثةرلةمانيش باَلو دةبَيتةوة, دةكرَيتةوة

لةر استييتا نياامي داخيلي ثةرلةمان ئةو خاَلةي تَييتا , بةاَلم خاَلي دووةم لة كؤبوونةوة باسي ئةوة بكةين
دةكرَيت ئةو , اامي داخيليمان ضاك كردةوةئةطةر ني, هةموو شتَيك دةبَيت خبرَيتة بةرنامةي كار, نيية

هةر موناسةبةيةك هةبَينت ثَيويست بكاتن و روون كردنةوةيةك هةبَينت , بارودؤخ و ئةوانة بيخةينة روو
 .سةرموو, ثَيشكةش بة ئَيوةي بكةين

 :بةر َيا هيوا صابر ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةر لة يةكةم جةلسةي ثةرلةمان و , بة نياامي داخيليلةر استييتا ئَيمة هةميشة دةستمان بةسرتاوة 
, ئةم نياامي داخيليية ساَلةكاني رابردووة, يةكةمني ثةرلةمان بيكةن تةعيتيلي نياامي داخيلي بَيت

 .ئةمة خاَلَيك, ثةرلةماني عَيراق يةكةمني ئيشي كرديان تةعيتيلي نياامي داخيلي بوو
, مياانيةي هةرَيم, دةزيةي بودجةي هةرَيم, دةزيةكي طةورة داينبةر اس  ئَيمة لةبةر دةم , خاَلَيكي تر

 .دةبواية ئَيستا مياانية بهاتاية ثةرلةمان و مونادةشةمان لةسةر كردبوايةو تَييتةثةر َيت نازانني ضي دةبَيت
, ئَيمة لة يةك دوو جةلسةي ثةرلةمان دةرارمانيتا مراجةعة بكرَيت بؤ تةسعيلي ثةرلةمان, خاَلَيكي تر

باسي , ئَيمة ثَيش جةلسةي ثةرلةمان بضينة باسة رةمسيةكانةوة, كَيك لةو شتانةي كة باس كرا ئةوة بووية
ئَيستا زؤر جار ثرسيارمان لَي دةكرَيت كاكي ثةرلةمان , كَيشةكاني هةرَيم باس بكةين, ناوةخؤيي بكةين

لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم هةر  ,وةَلاَل هيضمان ثَي ناكرَيت, ئةوة ضي دةزاني لةبارةي كَيشةي كارةباوة
جةلسةكان لة هةر هةستةيةك نيو ساعات باسي ناوخؤي ثةرلةمان و كَيشةكاني , ئةطةر ئيستيسنائيش بَيت

 .ئةم ميللةتة بكةين
ئَيستا نابينني دةرار بوو دةزطايةكي , جةلساتي ثةرلةمان ئيعالن بكرَيت, خاَلَيكي تر زؤر زةخ  لَي كراوة

 .تيب بكرَيت و سوثاستان دةكةمئيعالمي تةر
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئةمر ؤ دسةت نةكرد خاَلة نيااميةكةت دةبول , بةاَلم دةييتي ناكات, خؤي خاَلي نياام نةبوو
دة , ئَيوة هةر شتَيكتان بوَيت ضؤن دةبَينت, بةاَلم يةك شت هةية, دةكةين هةرضةنيتة نياامي نةبوو

بَلَين دةمانةوَيت ئةو مةوزوعة لة ثةرلةمان , ن تةديتيم دةكاتن بيخةينة بةرنامةي كارئةنيتامي ثةرلةما
مياانية كة لة حكومةتةوة حازريان , ئَيمة دةخةينة بةرنامةوة ئةوة مةوزوعَيكي ترة, بَيتة باس كردن

دَيني لَيرة ئةو وةختة , ضاوةر وان دةبني تا تةواوي دةكةن, ئَيمة لةطةَل ئةوة ضي بكةين, نةكرد بَيت
لةبةر , نياامي داخيلي ئَيمة ضةنيت ساَلة هةية, هةر وةختَيكي هاتن ئَيمة حارزين, مونادةشة دةكةين

, بةاَلم تةجروبةيةكمان ثةييتا كردووة, رؤشنايي دةيان نياامي داخيلي ثةرلةمانةكاني دميان وةرطرتووة
بةاَلم عَيراق بؤ , ثةلةيشي تَييتا نيية, ةوةكةمة ئةوة دةبَيت ثَييتا بضين, زؤر نيية, هةنيتَيك كةموكور يية

بؤ ئةوان رةئيسي ثةرلةمان دةيطوتووة كاكة , خؤيان ثَيويستيان بة نياامي داخيلي هةية, خؤي تازةية
لكل جلنة )جاري وا هةية لة نياامي داخيلي دةَلَيت , شتَيكي زؤر ضاكة بؤ بَينرن ئيستيمادةي لَي بكةين
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ظيم دراسة عنها وتطلب من هيئة الرئاسة عرض مناقشهتا حبضور رئيس حق حبث ظاهرة حالة عامة وتن
 .ئةوة جَي بةجَيمان كرد, (الوزراء او الوزير املختص

, بة كورديةكةي دةَلَيم بؤ هةر دة ئةنيتامي ثةرلةمان هةية داواي هةر مونادةشةيةكي عام بكةن/ دووةميش
, هةر ض مةوزوعَيك باسي دةكةن  لةبةر ئةوةي, تةوةبؤ ئةوةي خبوَينيترَي, داوا بكةن خبرَيتة بةرنامةي كار

ئةوة ئةو , ئةطةر سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش مواسةدةتي نةكرد لةسةر داواي ئَيوة, باسي بكةن سةرموو
 .سةرموو, وةخ  عةرز دةكرَينت بؤ ئةنيتاماني ثةرلةمان دةراري لَي دةدةن

 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر
 .ومةنبةر َيا سةرؤكي ئةجن

بةاَلم هيض , ضوار شةممةي رابردوو دة كةس ئيماامان كرد بوو مةسةلةي ثَينج منرة بة منيتااَلني شةهييتان
 .وةاَلمَيكمان وةرنةطرتةوة لة سةرؤكايةتي ئةجنومةن

 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .داواكة دراوةتة ليذنةي دانوني دةبَيت مونادةشةي بكةن
 :دربةر َيا نازناز حمميت عبيتالقا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ئةو منيتاَلة , لةبةر ئةوةي خوَينيتن دةس  ثَي كردووة, ئةو مةوزوعة دةبَيت ثةلةي تيا بكرَيت
نازانن نة بضن لةو بةشةي دةرضوونة , شةهييتانة ضاوةر واني ئةوةي دةكةن ئةو ثَينج منرةية وةربطرن

بؤية ثَيم باشة ئةوة خبرَيتة بةرنامةي كار بؤ رؤذي , وعةنة ئيعتيماد بكةنة سةر ئةو مةوز, دةوام بكةن
 .ضوار شةممة كة دادةنيشني طمتوطؤي لةسةر بكرَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
دة ئةنيتامي , ئةويش دةتوانني خبةينة رؤذي ضوار شةممة, ئةطةر ليذنةي ياسايي حازريان كرد بَيت

 .ثةرلةمان ئيمااتان كردووة
 :عبيتاه بةر َيا سرست ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثَينج شةممة , ثَينج شةممةش من لَيرة نةبووم, رؤذي ضوار شةممة بؤ ئَيمة هات نايكي دةوام تةواو بوون

, دوَييَن تةحويلي جةنابي سةرؤكم كرد, ئةمر ؤ دوو شةممةية, و هةيين و شةممة سَي رؤذ عوتلة بوو
 .دثَينجي مانط تةحويلي جةنابي سةرؤكم كر

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ناصح خاَلي نياام, بةهةر حاَل ئةطةر حازر بَيت ضوار شةم خوَينيتنةوةي يةكةمي دةكةين

 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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وةزيري , كؤبوونةوةشيان لةسةر كردووة, ئةم كَيشةيةي كةوا ليذنةي ثةروةردة ئاماذةي ثَي كردووة
بؤ ئاطاداري ضونكة رةئي ئةو رةئيةكي , بؤية ثَيويستة ئةو ئامادة بَيت, َينيتني بااَلش رةئي لةسةر نييةخو

لةبةر ئةوة دةبَيت وةزيري تةعليمي , ئةوةي جيهةتي تةنمياة لةبريمان نةضَيت وةزارةتة, موخاليمي هةية
 .سوثاس, ئةويش موبةرير اتي خؤي لَيرة باس بكات, عالي بانط بكرَيت

 :ةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادرب
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو مةوزوعة ئَيمة لة داواكاريةكةش نووسيوومانة لة ثَيناوي يةكخستنةوةي , من يةك تةوزيح دةدةم
ضونكة لة ئييتارةي سلَيماني نايكةي ضوار ساَلي , ئييتارةو تةوحييت كردني رَينماييةكاني هةردوو ئييتارة

ئَيستا ئةو زةختة لةسةر , تا ئةم كارة كراوةو ثَينج منرة دراوة بة خانةوادةي شةهييتانثَيشةوة تاكو ئَيس
بةاَلم ئَيستا كة , كة بؤضي ئَيمة ئةو ضوار ساَلة بةهرةمةنيت بووينة لةو ثَينج منرةية, خوَينيتني بااَل هةية

ة لة ثَيشنيارةكةش وامان بؤية ئَيمة ثَيمان باش بوو, تةوحييتي ئييتارة كراوة زةرةري خانةوادةي شةهييتانة
بؤ ئةمساَل ئةم شَيوةية كة لة , نووسيووة لة ثَيناوي يةكخستنةوةي ئييتارةو تةوحييت كردني تةعليمات

بةاَلم بؤ ساَلي داهاتوو دةكرَيت ديراسةيةكي , ئةمساَل بؤ هةموو كوردستان بكرَيت, سلَيماني ثيادة كراوة
ضونكة ئةو , بةاَلم ئةمساَل زةروورة, رَيطاي تري بؤ بيتؤزرَيتةوةدةكرَيت , دةكرَيت رةسا بكرَيت, ورد بكرَيت

ئَيستا لة ناكاو بةبَي هيض شتَيك و بةبَي مودةدمية لَييان , منيتاَلة شةهييتانة لةسةر ئةو منرة را هاتوونة
نةك , مةسةلةكة لَيرةداية, بةر اس  كاردانةوةيةكي خراثي هةية بؤ سةر ئةم كابينةي ثَينجةم, برب َيت

كة ئايا ئةو ثَينج منرةية باشة , ضونكة بة راس  راي جؤراوجؤر هةية, لةسةر راس  و دروس  ئةو منرةية
 .سوثاس, يان نةدرَيتة منيتاَلة شةهييت, بيترَيتة منيتاَلة شةهييت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كاك سةردار

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة سَي مانطة , ئَيمة نةك سَي شةم و ضوار شةم و ثَينج شةم, ثرسيارَيكم هةية بؤ جةنابي سكرتَير من
 .سوثاس, تاكو ئَيستا هيض وةاَلمَيكمان نةدراوةتةوة, دوو ثرؤذةي ياسايي ثَيشكةمشان كردووة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
مةوزوعَيكة دابيلي , باسيان كردووة ئةوةي ليذنةي ثةروةردة, ئةو مةوزوعة مةوزوعَيكي طرنطة

لةكاتي خؤييتا مونادةشة , هةرضةنيتة ئَيستا كاتي باس نيية مانيتووشن, دوو اليةني هةية, مونادةشةية
بةس ئَيستا تةماشاي دةكةين باانني ضي ثَيويستة بة زووترين كات بيخةينة بةرنامةي كار , دةكةين

بةخَير بَين , (12,32)ضوار شةممة كؤ دةبينةوة سةعات رؤذي , دانيشتنةكة تةواو, خةبةرتان دةدةييَن
 .سوثاس, سةرضاوان
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 8/66/6111 رَيكةوتي ضوار شةممة

مةني نيشتمانيي ئةجنو  8/11/0226رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممةي سةر لة بةياني (12,32)كاتذمَير   
ــراق  ــتاني عَي ــةن و      كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادة , ب ــة ئام  بوونيب

بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110راوي سـاَلي  ي هـةموارك (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــت , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      ي خولي طرَييتاني دوو(11)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
وةزيري كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم بؤ روونكردنةوةي ( حمميت احسان . د )ئامادة بووني بةر َيا -1

 .ي دةستووري عريادي سييتراَل(112)دوا هةنطاوةكاني ليذنةي جَيبةجَي كردني ماددةي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو وطمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيمي -0
 .كوردستان

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةر َيا س
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

تيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكاية, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
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ي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي ضوار شةممة (12,32)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت8/11/0226رَيكةوتي 

دنةوةي وةزيري كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم بؤ روونكر( حمميت احسان . د) ئامادة بووني بةر َيا -1
 .ي دةستووري عريادي سييتراَل(112)دوا هةنطاوةكاني ليذنةي جَيبةجَي كردني ماددةي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو وطمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيمي -0
 .كوردستان

وةزيري هةرَيم بؤ ( ةعيتس)لةطةَل بةر َيا كاك . دةكةين( حمميت إحسان. د) سةرةتا بةخَيرهاتين بةر َيا كاك
دةكةم بَيت لة مةنةسة دابينشينت، ديارة ئةم ( حمميت إحسان) ئةم دانيشتنة كة ئامادة بوون، داوا لة بةر َيا 

، لة ثةرلةمان (112)دانيشتنةمان تايبةتة بة طوَيطرتن و بيستين دوا هةنطاوةكاني جَيبةجَيكردني ماددةي 
ال، جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان، بؤ بةدواداضووني جَيبةجَيكردني كم. ليذنةيةكمان هةية، بةسةرؤكايةتي د

، لةاليةن حكومةتي سييتراليش، ليذنةيةك ثَيش ضةنيت مانطَيك دانرا، بةسةرؤكايةتي (112)ماددةي 
، واتة كة ثةيوةنيتي بة كةركوك و شةنطار و خانةدني و (112)وةزيري داد بؤ جَيبةجَيكردني ماددةي

ن هةية كةتا ئَيستاكة نةطةر اونةتةوة سةر كوردستان، طرنطيةكي زؤري ناوضة كاني تري كوردستا
جَيبةجَيكردني ئةو ماددةية، لةاليةن هةموو خةَلكي كوردستان هةية و دائيمةن موتابةعةي ئةوةش 
دةكةين، خةَلك لَيمان دةثرسَينت و موتابةعةي دةكات لة تةلةسايؤن و لة ر عديؤ لةو ضاالكيانةي كةلةاليةن 

تي هةرَيمةوة، جَيبةجَي دةكرَينت، لةاليةن حكومةتي سييترالي بةغيتاوة، هةنطاو نراوة بؤ حكومة
وةزيري كاروباري ئةو ناوضانةي كة هَيشتا ( حمميت إحسان. د) جَيبةجَيكردني ئةوماددةية، ديارة 

كة بةئَيمة لةدةرةوةي هةرَيمن، ئةنيتامة لةو ليذنةية من نامةوَي باس لةوة بكةم، بةثَيي ئةو ر اثؤرتةي 
ة لة ثةرلةمانةوة كة تةماشادةكةين (112)كة ئَيستا ( 08)طةيشتووة، بةثَيي ئةو ر اثؤرتانةي كة ليذنةي 

حمميت . د) كة ئةو ليذنةية  بةو شَيوةيةي كة ضاوةر وان دةكرا هةنطاوي نةناوة، ئةطةر ضي دةستخؤشي لة
تواناي خؤي خستؤتةطةر  بؤ ئةوةي ئةو  دةكةين كة ضاالكانة لةو ليذنةيةدا بةشيتارة، و هةموو(إحسان

ليذنةية بتوانَي هةنطاوةكان لةسةر شانيةتي جَيبةجَيي بكاتن، ئةم دانيشتنةمان بؤ ئةوةية طوَير ابطرين لةو 
هةنطاوانةي لةاليةن ئةم ليذنةوة جَيبةجَيكراون، و ئةو ضاالكيانةي كةحكومةتي هةرَيم و نوَينةري 

ئةجنامي داوة، و ضي ثَيويستة بكرَينت، لةسةر ئَيمة لةسةر ئةو ليذنةية و  حكومةتي هةرَيم لةو ليذنةيةدا
إحسان طرت، ئةنيتاماني ليذنةو ئةنيتاماني ثةرلةمان بؤيان هةية ثَيشنيارو ثرسياري . دواتر كة طوَيمان لة د

إحسان مةسئول نية لة . خؤيان ثَيشكةش بكةن بةآلم يةك شت ر وون ئةكةمةوة ئةويش ئةوةية كاك د
كةموكور يةكان لة ر استييتا، وةنةبي لَيرةدا بانطمان كردبَينت بؤ ئةوةي ناموسائةلةي بكةين، يان 
موحاسةبةي بكةين ضونكوم وةزارةتةكة نوَييةو هَيشتا دانونةكةمشان بؤ دانةناوة، ئةم ئيشةش بةئةركي 

لةو ليذنةية بؤ ئةوةي دوا  ئةم وةزارةتة نية، بةآلم بانط كراوة بؤ ئَيرة وةكو وةزيرَيك وةكو ئةنيتامَيك
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هةنطاوةكامنان بؤ باس بكاتن جا من ئَيستا داواي لَييتةكةم با بؤ ئَيوةي بةر َيا و بؤ خةَلكي كوردستان باس 
 .لةوة بكاتن، بةَلَي كاك كةريم

 :عبيتاه بةر َيا كريم حبري
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضةكاني دةرةوةي هةرَيم  كةئةنيتامة لة ليذنةي ماددةي بةر اس  من ثَيم واية ثَيش وةزيري كاروباري ناو
كةلةثةرلةماني كوردستان ثَيك هاتووة، لةو ماوةية كاري (112)كة لة بةغيتا ثَيك هاتووة، ليذنةي ( 112)

زؤري كردووة دةبواية ر اثؤرتي خؤيان ثَيشي تةديتيم بكةن، ئةوان كةموكور يةكانيان دةست نيشان بكرداية 
 . بؤ ئةوةي ئَيمة بتوانني لةسةر ئةوة باس لةطةَل وةزير بكةين و سوثاسلةو ر اثؤرتةدا 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ئةوةلةن ئةو ر َيكةوتنةمان وابوو، دووةمينيش بةرنامةي كارمان بةو شَيوةية هاتووة كةخوَينيتمةوة 

ر اثؤرتي ليذنةكةمان دةكرد، ئةطةر ئةو سيكرةي جةنابت دبوَل بكرابا ثَيشمان دةخست، ئةوةل جار داواي 
ئينجا هةم ( حمميت إحسان. د) بةآلم ثَيمان باش بوو كة ئةو دانيشتنة تةرخانبكرَينت بؤ طوَيطرتن لةبةر َيا

ليذنةكة ئةطةر تَيبينيةكيان هةبَي ئةنيتاماني ليذنةو ئةنيتاماني ثةرلةمانيش دةتوانن ر ووني بكةنةوة، 
 .سةرموو كاك دكتؤر

 :وةزيري كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم /حسانحمميت إ. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ثر  شةرةسَيكي طةورةية بؤ من كة بةرامبةرئةنيتاماني ثةرلةمان ر اوةستم و باسي , زؤر سوثاس، سثَييتةباش 
ةم و بك(08)كاري ليذنةكة بكةم كة ضي كراوة نةكراوة، حةديقةت هةردةرسةتيش دةبينم سوثاسي ليذنةي 

كارَيكي زؤر طرنطيان هةبوو بةزةخت كردن، سشاركردن لةسةر حكومةتي سييترال، تاكو ( 08)ئةنيتاماني 
عةجةلة بكةن بةتةحويل كردني هةنيتَيك لةو بةشة ثارةي كة تةخصيص كراوة بؤ ليذنةكة، من مةلةسَيكم 

دانوني ئييتارةي دةوَلةت دةراري حازركردية لة ر ؤذي دامةزرانيتني ئةم ليذنةية تا ئَيستا، دةست ثَييتةكات لة
لةدواي ( اهليئة العليا لتطبيع االوضاع يف حمافظة كركوك) حكومةتي عةالوي ئةوةي سةبارةت بة

بةرنامةجي حكومةتي ماليكي بةرنامةجي حكومةتي هةرَيمي كوردستان كو ئةو ئةمري كرد كة ئةم 
كة يةكةم ر ؤذي دامةزرانيتني  1/8لة ( 18)ئةمرَيك دةرضوو بة ئةمري رةدةم . ليذنةية هاتية دامةزرانيتن

ئةم ليذنةية بوو، من هاتيمة دةست نيشان كردن كة نوَينةري حكومةتي هةرَيمي كوردستامن، ئةم ليذنةية 
كؤبوونةوةي خؤي كردية لة بةغيتا، و هةنيتَيك كارو ضاالكيةكاني خؤي كردية  8تا ئَيستا تةدريبةن 

رة نوسخةيةك هةية صادر لة ليذنةكة لةبن دةس  ئَيوة ئةبينت و بةرامبةرتان هةرضي شتيةكيش هةية لَي
مةحاةرةكةش بة تةسصيل كة ض كةسةك دسةي كردية هةموو شتةكيش لَيرة ئةبَي حةدي هةبَي ئةوةتانة 
لةدواي كؤبوونةوةكة كؤثيةكي بيتةينة ئةنيتاماني ثةرلةمان بة هةركةسَيكي ويس ، يةكةم كؤبوونةوةي 

ئةم ليذنة يةكةم كؤبوونةوةمان داناوة  08/2جار ضوومة بةغيتا خةبةر بؤم هاتية ليذنة كة من يةكةم 
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رؤذ لةثاش دةرضووني دةرار لةبةغيتا، لةطةَل سةرؤكي ليذنة كة وةزيري  02يةعين هةر تةدريبةن دواي 
ري عةدلي عَيرادة كابرايةكة بةحةديقةت شارةزاية لة بواري دانوني، كابرايةكي مةوزونة زؤر بةآلم لةبا

ئةم كَيشةية كة كَيشةي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستانة و ضوني من جاري يةكةمة بؤية ئةم 
كابراية هيض ئيتالعي لةسةر ئةم مةسةلةية نية بةآلم  لةطةَل حكومةتي سييترال و لةطةَل سةركردايةتي 

بكات ومن تا ئَيستا هيض كورد، دةرار بؤ ئةوان بوو وتيان ئةمة كابرايةكي باشة كةسةرؤكايةتي  ليذنة 
ئيشكاليةك و هيض خةلةلَيكم لةسةرؤكي ليذنة نةديوة، ثَيكهاتةي ليذنة ديارة واباامن زؤربةتان ئيتالعتان 
لةسةر ئةوة هةية، ئةطةر ئيتالعتان لةسةر نية دةتوامن ناوةكانتان بؤ خبوَينم، كة كَين لةم ليذنةيةوة و 

 .ةي لةكيتابي يةكةمكؤثيةكيش لَيرة هةية جا كَين ئةو كةسان
 كةوةزيري عةدلي عَيرادة،. سةرؤكي ليذنة ئةبَيت/  السيد هاشم عبدالرمحن شبلي

 .وةزيري داخلي عَيرادة/ السيد جواد كاظم بوالني
 .وةزيرةي بيئةي عَيرادة/ السيدة نرمني عثمان حسن
 .شةبابي عَيرادةرياضةو  وةزيري /السيد جاسم حممد جعفر

 .ئةنيتامي مةجلسي موحاسةزةي كةركوكة/ محدصديق أ بابةكرالسيد 
 .ئةنيتامي مةجلسي موحاسةزةي كةركوكة/ السيد حممد خليل نصيف
 .ئةنيتامي مةجلسي موحاسةزةي كةركوكة/ السيد حتسن حممد كهية
ومن . نةك ئةنيتامي مةجلسي موحاسةزةي كةركوكة بةَلكو كابرايةكي ئاشورية/ السيد ئاشور يلدا بنيامني

) ةكة دةَلَيت ئةم ليذنةية(16)ئةمة دةدي ئةمري ئييتاري مالكي . مةتي هةرَيمي كوردستامنمومةسيلي حكو
مئة ( 112) يوضع يف رصيد هذه اللجة ميئيت مليون دوالر فقط لتغطية مصارف تنفيذ مضمون املادة 

ف عليها وليس من الدستور املتعلق باملناطق املختل( 112)جلنة تنفيذ املادة )  ناوي ليذنةكةش .(واالربعني
ئةمرةكة وا دةرضووة، دةراري حكومةتي عةالوي وا نةبوو، دةراري حكومةتي عةالوي ( املتنازع عليها

بةشةكلَيكي تر دةرارةكة دةرضوو بوو ئةوةي كة ئةساسي ليذنةكةية، ئةو ليذنةيةي كة هي 
ةو حكومةتي كؤبوونةوةيةكمان نةكرد، بةهيض جؤرَيك نةدانيشتني و بويتة خيالف لةبةيين ئَيم

ئَيمة دذي ئةو شتة ( اهليئة العليا لتطبيع االوضاع يف حمافظة كركوك) جةعمةري ناوي ليذنةكةي عةالوي
بووين لةر ؤذي يةكةمةوة ومتان ئةمة مةسةلةكة مةسةلةي كةركوك بةتةنيا نية كاتَي باسي مةناتق 

ةوة هةتا كؤتايي ثَيبَينت لة منازعة عةلةيها دةكةين ناوضةيةكي تةواوة، دةست ثَييتةكات لةخانةدين
وئةو ناوضانة، لةدواي ئةوة ئةم ليذنة كةدانيشنت يةكةم  زرباطيهو لة سنجارةوة تاكو خانةدني و  زرباطيه

جار وابريور ا دةرضوو ئيتمادمان كرد، كة تةدسيمي مةهاماتي ئةم ليذنةية بَيتةكردن، ضةنيت ليذنةيةكمان 
ك لةو برادةرانةي كة بةشيتارن لةم ليذنةية، سةرؤكايةتي دانا لةسةر ئةساسي ئةو ليذنانة هةرية

ليذنةي .ليذنةي موتابةعة وةزيري عةدل. ليذنةيةكي سةرعي بكاتن تاكو بتوانن كارةكانيان تةنايم بكات
ليذنةي تةدةسي حةدايق .ليذنةي سةني حمميت نصيف.سكرتاريةت حمميت إحسان.مالية خاتوو نةرمني خان
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نوسينطة بكةينةوة نوسينطةي يةكةم لةكةركوك، نوسينطةيةكي  3ر يارمان دا و ب. حتسني حمميت علي كهية
تر لةسنجار، نوسينطةيةكي تر لةخانةدني، ستايف كةركوك دامةزراوة، ستايف خانةدني دامةزراوة، وة ستايف 

بةكاري خؤيان دةكةن، خةَلكمان دةست نيشان كردية ئةويش . سنجاريش دامةزراوة، هةرسَي ئؤسيس ئَيستا
وةكي ئةَلَين و تةرتييب ثَيكهاتةي ئةو جَيطانةش ئةعين ئةطةر جَيطايةك عةرةبي ( أخذنا بعني االعتبار) 

) تياية توركمانَيكي تياية ئاشوريةكي تياية، كوردي تياية، لةسةر تةدسيمي تةكويناتي ئيجتماعي يةعين  
كةيان بةكاري خؤي هةَليتةسَ  وةرطرياون ئةو مةكتةبانةش كة دامةزراون هةرية( أخذت بعني االعتبار

كة ئيحسائةكةيان ثَيمان بيتةن، كتابي  13/1داوامان كردية لةوةزارةتي ثالنيتانان و تةعاوني مائي لة 
، 12، 82، 22ئيحسائييان بؤمان هاتية لةاليةن وةزارةتي ثالنيتانان ئةَلَيت ئَيمة ئيحسائات لة عَيراق لة

لة وةزارةتي داخليةي عَيرادة هيض عةالدةتَيكمان ثَي  12وة تا تة02بةتةنها لةوةزارةتي ثالنيتانانة، لة 
جار لة وةزارةتي داخليةي عَيرادة بةكتابي سر ي و عاجل و شةخصي تا ئَيستا  3نية، داوامان كرد تا ئَيستا 

ئةو ئيحسائاتة بةدةست ئَيمة نةطةشتية، ئةمة دةدي كتابةكانيش الي ئَيمةية، داوامان كردية لة مةجلسي 
سةزةي كةركوك لة مةجلسي حماسةزةي ديالة لة شنطارو ئةو ناوضانة هةرضي ديكؤمَينت و وةسائيق و حما

بشةئين عالداتي ملكية بشئن عقود زراعي بشئيين ئةم شتانة  (بشأن تصحيح قومية) ئيحسائات و 
امة مبجلسي هةمووي ثَيكةوة خبةنة بةردةس  ئَيمة، هةنيتَيكيان هاتية هةنيتَيكيان نةهاتية، ئةمانةي ع

  خةبةريان بة ئَيمة 0/12يةَلاَل خةبةري بة ئَيمةدا ئيتصاليان كردية، يةعين نةهي هةتا  0/12وزةرا 
داوة ئيتصاالتيان كردية بةوةزارةتي مالية نةصي كتابَيكي مالية لةالي ئَيمةية كة حيسابي ئةم ليذنةية 

ة بةغيتا يةَلاَل رؤذي يةك شةممةي دا ر ؤشتني ثارةي كرا بةخةم، بةداخةوة بةزةخ  ئَيوة بةزةخ  ئَيمة ل
مليؤن دوالر كةوتة ناو حسابي بانكي ر اسيتةين لة شارع رةشييت بةناوي ئةم ليذنةية، كة هةنطاوَيكي  01

يةكةم بَيـت بةآلم بةزةخ  تةواو بة حجةجي نةمودنيع إحسائات تا ئَيستا لةبةر دةمي ئَيمةية 
خةَلكانةي كة هاتية تةشرييت كردن لةم جَيطايانة، جملس حماسةزةي دانوستانيتمنان كردية، لةطةَل ئةو 

شنطار ئةوان خةَلك دةستنيشان كردية كة ببنة ئةنيتام ومتان نةك شتَيك بَيـت سةرز بَيت، سكرةي بةغيتا 
ئةوة بوو ئةوان وةزيري داخلية سكرةي ئةوة بوو ئةم زابت لَيرة ئةبتة ئةنيتام ئةوة نوَينةري ئَيمةية ئةمة 

نةري حيتودة، ومتان ئَيمة نةهاتينة ئَيرة تةدسيمي دةوري وزارات بكةين، ئةمة كَيشةيةكة لة بةيين نوَي
لة بةغيتا حكومةتي سييترال و ( صيتام حسني كتبت من وراء يف نظام)حكومةتي هةرَيمي كوردستان و

رميان هةية، ئةمة ئةوانةي ئييتارةي حكومةت ئةكةن، ئيلتاامَيكي دانوني بةرامبةريانة، ئيتمادَيكي دةستو
ثارضةية ئةم ماددة لة دةستور، الزمة بَيتة جَيبةجَيكردن نةصي كيتابةكان هةموويان لَيرةية كة ضيمان 
كردية و ضي هاتيةش، ئةم سةترةية سَي سةرةدامنان كرد، سةرةدانَيك بؤ ناوضةي سنجار سةرةدانَيك بؤ 

سةر وةزع بكةين، ميصيتاديةتي ليذنةكة بَيتة كةركوك سةرةدانَيك بؤ ناوضةي خانةدني، تاكو ئيتيالع لة
دامةزرانيتن خةَلك باانن كة ضي كار لةوَي هاتيةكرن، دةست بةكاري خؤ بيت، ئةم شتةش بؤ ليذنةكة 

كتابَيكي تر يان ئةمرَيكي تر لة ديواني لة حكومةت  10/12مانط يان  11هاتيةكرن، بةداخةوة رؤذي 
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و ئةنيتام و تةغريي سيمةي ئةنيتامَيك، يةكَيك لةو ئةنيتامانة بةزيادة كردني دو 81دةرضووية، رةدةمي 
ئَيمة داوامان كرد كة ببَيتة ئةنيتام، هةيئةي منازعاتي مولكية، ئيتمادَي بوو لةناو ليذنةكة ومتان، نةك 
لةبةر هيئةي منازعاتي مولكية نةَلَين تائَيستا سةشةليان هَيناوة لة عَيراق و من مودتةنةعم لةبةر رؤذي 

هةزار دةعوةي هةية 38زرانيتني هةيئةي منازعاتي مولكية من لةطةَلي بووم تارؤذي ئَيستا لة دامة
لةكةركوك، دوو دازي هةية، ئةمة دسةي سةرؤكي هيئةي منازعاتي مولكيةي لة مةحاةرةكة ديارة بؤتان، 

ان تاكو بتوانني هةزار دةعوةي لةطةَلة بابتة ئةنيتام لةطةَلم 38بةآلم ئيتماق ئةوة بوو وتيان ئةدةل شي 
ئةو دةعوايانةي لَي وةرطرين، ومتان تةواو ، ئؤكةي إزسةيان كرد كاك جاسم ئةمري ر ةئيس وزةرا ئةوة 

كرديتية مومةسيلي خؤي لة ليذنةكة، لة دانونَيكتان ديوة لة وآلتَيك لةعالةم ليذنةيةكي وزاري  (كأنه)
ر ةئيس وزةراشي لةطةَليتا هةبيت، لة هيض هةبَيت سةرؤكي ليذنة هةبَيت بةآلم عةيين كات مومةسيلي 

وآلتَيك لةعالةم لة هيض جَيطايةك نية، بة حةديقةت، ئةمة بييتعةيةكي مالكي بةحسة، عةيين كات 
نوَينةرَيكي تري برادةرَيكي توركماني إزاسة كرد، من خؤم دذي مةبيتةئي إزاسةم و دبوَلمان نةكردية لة 

ةريراتي مالكي ضي بوو لةئيااسةكردني برادةرَيكي تر لة جةبهةي بييتايةت، تا ئَيستاش تَينةطةيشتيم موب
توركماني، ئةطةر ئيستحقادي إنتخابي بَيت هيض حةدَيكيان نية، ئةطةر ئيستحقادي خالديش بَيت ئةويش 
حةدي نية، بةر ةمسي داوامان لَيكردية، ض تةبريرَيك هةية بؤ ئةم إزاساتة، حةديقةت تا ئَيستا بةدةستمان 

مانط  13ة، بةتةما بووين بر ؤين بؤ بةغيتا، ر َيطا نية لةبةر مةحكةمة كردني سةدام، رؤذي نةطةشتي
لةطةَلي دانيشني، ثَيم خؤشة لةبةر ئةوة ئةمة موهيمةيةكي تأرخيية ثَيم خؤشة مربرات وادعية بؤمان ديار 

إنتخابي بَيت، كورد  كات مربرات ضية، ولةوة دذين ئَيمة جوملةتةن وة تةسسيلةن وةلةو لةبةر ئيستحقادي
زؤر حةدي زياترة لة سَي ئةنيتام لةليذنةكة، ئةطةر ئيستحقادي إنتخابي بَيت، حةدمان زؤر زؤر لةوة ثرتة 
كة بؤمان كراية، بةآلم ئةطةر بييتعةيةكي مالكي بَيـت، ثَيتةوية ثَيمان بَلَيت، كا ضية ئَيمة لةسةر 

ركردية، بةآلم نودتةكة لة ضييتاية حةديقةت، مالكي ي دة81ئةساسَيكي دانوني دسة ئةكةين، ئةمة ئةمري 
ئةمة  (لالطالع) كتابةك بؤمة ناردية ئايا ر ةئيتان ضية،  11/12رؤذي  10/12ئةمري دةرخستية، لة 

تةئتيكاتي نا ثرؤسيشنةَلة، تةئتيكاتي نا حيكمةت دارية، بؤمن نيشانةيةكي خراثة بؤ ليذنةكة بةر اس ، 
ي مانطيش بؤتان حازرة، ر استة 10ي مانطيش بؤتان حازرة كتابي 11منة، كتابي ئةمة هةر كتابةكاني الي 

كيتابي ئةو برادةرانةي كة ئةحاابةكاني توركمانيش خؤمن باسي ئةوة ناكةم باسي مةسهومةكةم زيادة 
لةديمةتي كةس ناكةم، بَلَيم باس بكةم بةرامبةر بة شةرةسرتين و مودةدةس ترين جَيطا لة كوردستان، كة 
ثةرلةمانة، بة حةديقةت بةآلم لإلتالع مةجلسي حماسةزةي كةركوك ضةنيت كتابةكي كردية بؤ مةجلس 
وزةرا بؤ تةعينات و شتةكاني تر، ئةوان تةحويلي وةزارةتي حقودي إنسانيان كردية، ئايا ر ةئيتان بةمة 

ة بؤمة تةحويل بكات ضية، وةزارةتي حقودي إنسانياني كوردستاني عَيرادي تةجةروئي نةكردية كة كتابةك
تطبيع االوضاع )بؤ ليذنةكة، بة ناوَيكي غةَلةت، ياني ئةوانيش وا ئةزانن كة ئةنةهو، ئةم ليذنةية ليذنةي 

معةوداتي ليذنةب بَيجطة لة معةوداتي كاري عام لة بةغيتا يةعين ئيش لةبةغيتا ( يف حمافظة كركوك
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ت يةك كار دةكةي ناتواني دوو كار يان سَي كار سةعا 01كارسةية حةتا ئةطةر بضتة جَيطايةكي تر يةعين 
بكةي يةعين لة نودتةيةك ئةضيتة نودتةيةكي تر ئةمة موشكيلةيةكي عامة موشكيلةي ليذنةكة نية، 
بةآلم موعةويقاتي كار نةثؤشنة ليام نا ئيحرتاف لةكاري حكومةتي سييترال نةشعور كردن بةمةسئوليةت 

وامن بَلَيم نيةتَيكي ساسم نية بةرامبةر بةم شتة تا ئَيستا لةحكومةتي سييترال بةحةديقةت، من نات
نةطةيشتمة ئةو دةناعةتة،  بةآلم موبريراتيان مودتةنيع نني ثَيي لةكارةكاني خؤيان، ئيااسةكردني ئةو 
نودتانة ئةو خةَلكانةي كة هاتية، ئيعادةيةك بوو، وةلةو حةدي تةصويت، و ما تةصويت تا ئَيستا لة 

ومت ر ةئيس , ليذنةكةمان نية لةبةر ئةوةي ومت من نازامن ثرسيارَيكم لة ر ةئيس وزةرا كردنياامي داخلي 
وزةرا ئةطةر تؤ ليذنةيةكي وزاريت هةبَي تةوجيهي وزارةت بكةي ر ةئيس ليذنةت هةبَي ئايا مومةسيلي 

يان لةو ر ؤذة ر ةئيس وزةرا لةو ليذنةية دةوري ضية؟ نةرمني خان دسةيةكي خؤشي طوت لة مةحاةرةكة ثَي
بؤتان دةطَير مةوة نةرمني خان دةَلَي ئةطةر ر ةئيس وزةرا سيقة بةئَيمة نةكات لة ليذنة مومةسيلَيكي خؤي 
داناية بؤ جاسوسي ئَيمة لَيي دبوَل ناكةين، حةديقةت ئَيمةش لَيي دبوَل ناكةين، بةر اس  نةك لة ر ةئيس 

ن تةعامول دةكةين، ئَيمة  موشكيلةيةكي تا ئَيستا بؤ ئَيمة وزةرا لةهةر كةسَيك لةبةغيتا بَيت ئَيمة بةدانو
ئةمة دةزيةيةكي تؤث ليس  ئَيمةية تؤث ئةجنيتةي كوردستانة و حيكمةتي سييترال دةزيةيةكي ترة 
دةزيةيةكي عابرة، نودتةيةكي تر خالسَيكي زؤر هةية لة ناو بةيين من و ئةو ئةنيتامةكاني تر لةوَي بلة 

ئةوان   مناطق متنازع عليهادةيانةوَي تَيك بيتةن ئيشةكة، مةسهومي من لة خةس ئةو ئةنيتامانةي 
مةسهومَيكي خؤيان هةية، مةسهومةكةيان ئةوةية كاك سرسةت لةهةموويان باشرت ئةزانَي مةسهومةكةيان 

تةشابه  زرباطيهئةوةية كةئةنةهو دةيانةوَي كَيشةي كةركوك يان سنجار يان خانةدني يان مةنيتةلي يان 
كة ئةنةهو كَيشةي ئييتارية، لة مابةين ئةنبار و ديوانية لةبةر ئةوة دةولةتي ر ةئيس وزةرا ئيعرتازي  بكةن

مةكتةب بكةن، كابرا لة خةياَليتا دةذي  00كرد وتي بؤ سَي مةكتةبتان كردية ئةطةر وابَيت الزمة ئَيمة 
ك هةبينت لةنةجةف و كةربةال وادةزاني وةك هةنيتَي خةَلكي تر ئَيمة موشكيلةيةكي زؤر طةورةية كة شتَي

تةعريمَيكمان هةية بؤ ئةو تةنازعة بؤ ئَيوة   مناطق متنازع عليهاخؤ ئةمة ئيشي من نية موشكيلةي 
لة ذَير كؤنرتؤَلي حكومةتي هةرَيمي كوردستان  11/3/0223هةمووتان ئةو ثارضة كوردستانيةكاني تا 

خةلةلَيكة لة مةسهوم و حةديقةت بةداخةوة هةنيتَيك نةبووة، و سياسةتي تةعريب تيادا هاتية كرن، ئةمة 
خةَلك جةماعةتي ئَيمةش لة بةغيتا مةسهوميان واية و كةئةنةها مةبةس  ئَيمة كَيشةي كةركوكة، بؤ 
تأريخ ئةَلَيم ئةطةر ئَيمة بضينة هةرضي كَيشةيةك لةمماوةزاتي عالةمي بَيـت لةهةرضي مماوةزاتَيك بَيت 

مماوةزات كاريسةية ئةمة دةدَيكي دانونية ئةم ناوضانة هةموويان ثَيكةوة دابر اون بة يةك كارت بضيتة ناو 
لةكوردستان بةيةك سياسةت بةيةك شت تةوةجهَيك هةية لةبةغيتا دةيانةوَي ئَيمة حةسرمان بكةن بةس 

ت هةر بؤ كةركوك، كةركوك ر استة دَلي كوردستانة يان ر استة دودسي كوردستانة ر استة هةموو شتَيك بَلَي
ر استة بةآلم هةنيتَي ثارضةي تري هةنة لة كوردستان ئةويش دابر اون لةكوردستان، هةنيتَي شارةكاني تري 
كوردستان هةنة تةعرب تياييتا دةكرَينت، ئةمة تائَيستا ئةمة دةناعةتة لةاليان بؤية ئةَلَيم بؤ تأريخ تا 
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وة حازرم ني من دةدي دسةكاني مالكي بؤ ئَيئَيستا ئةو دةناعةتة لةاليان ماوة نودتةيةكي تر سةدمي زةمة
 ئةَلَيـت 22كردية، ئةمة لةبةرناجمي حكومةتةكةي خؤي لة سةدةرةي 

من قانون إدارة الدولة واملتمثلة  85من الدستور معتمدًة على مادة  041تلتزم احلكومة بتنفيذ مادة ) 
وغريها من املناطق املتنازع عليها وتبدأ التطبيع واإلحصاء واإلستفتاء يف كركوك , بتحديد املراحل الثالث

احلكومة أثر تشكيلها يف إختاذ اخلطوات االزمة  اإلجرائات التطبيع مبا فيها إعادة األقضية والنواحي التابعة 
وتتم  30/2/2112وتبدأ مرحلة إحصاء يف  05/3/2112تنتهي هذه املرحلة يف , لكركوك يف االصل

ئةم تةوديتانة ئةمة بةراجمي حكومةتي مالكية، مالكي  08/00/2112يف املرحلة أالخرية وهي اإلستفتاء 
لةثةرلةماني عَيراق لةثةرلةمان دسةي كردية، ثةرلةمان مصادةدةي كردية لةسةري لةسةر بةرنامةجةكةي 
ئَيمة مولاةمني لةبةر ئةم بةرناجمة سةدا سةد لةبةر سيستةمي ئةسبةدياتي ئَيمة ئةمةية، ئةوان 

ةية ئةطةر تةميتييتَيك هةبَيـت لةئيشةكة باوةختةكة كايف نية جوابي ئَيمة بؤ ئةوان ئةوة حةزةكةيان ئةو
بوو، ئايا لةعَيراق ض شت هاتيةكردن دواي ر ووخاني سةدام هةتاكو وةخ  خؤي ئايا تةحويلي سيادة 

و، ئايا لةوةخ  خؤي بوو كةسيادة تةحويل بوو بؤ عَيراديةكان ئايا سياغةي دةستوور لةوةخ  خؤي بو
ئينتخابي يةكةم لةوةخ  خؤي بوو،  ئايا ئينتخابي دووةم لةوةخ  خؤي بوو،  ئايا ئيستمتا لةوةخ  
خؤي بوو، بؤ كاتَيك ئةطةر موتةعةلق بَيت بةكوردستان ئةَلَين حةزمان لةتةميتييتي وةدتة، لةبةر ئةوة من 

َل نةكةين لَييان لةبةر لعبةي وةدت ثشتطريي ئَيوةم ئةوَيـت بؤ ئةم مةسةلةية، هيض تةميتييتي وةدت دبو
لةتأرخيا دةت لةساَلحي كوردستانيتا نةبووية هةموو جارَي ئَيمة زةحيةي تأريخ و زةحيةي وةدت بووينة، 
بؤية لةساحلي ئَيمةدا نةبووية، ئةطةر خةَلكَيك ئينتاار دةكات تا وةدت لةطةَلمان بةكار بَينَيت ئَيمةخؤ 

مة معةوةدَيكي تري كارةكةية، كاري ئييتاري موعةوةداتي ئييتاري لةهةموو تووشي ئةو كاريسةية ناكةين، ئة
ليذنةيةكيتا دامةزرَينيت بةحةديقةت موعةوةداتي ئييتاريت هةية، يةعين لةبةغيتا تاكو ئَيمة ئؤسيسَيك 

حةستةي ثَيضوو تاكو توانيمان جَيطايةك  3حةستةي ثَيضووة،  3جَيطايةك بؤ خؤمان بيتؤزين، بر وا بكةن 
مان بيتؤزين كةتياييتا دانيشني، بةآلم ئَيستا موشكيلةكةمان تةواو بووية، مةدةر َيكمان هةية لة بؤخؤ

ئةمانيةي عامةي مةجلس وزةرا توانيومانة ئةدةواتي لؤجيستيكي خؤي إتصالياتي خؤي لةهةر سَي 
دانوستانيتنيان نووسينطةكاني خؤمان جَيبةجَيمان كردية يةعين ئةتوانني إتصاليان ثَيوة بكةين ئةتوانني 

لةطةَليتا بكةين كارةكةش كةستية بةحساب ر ؤذي يةك شةممةو تائَيستا هيض شتَيكمان نةكردية و هيض 
مانط ئةر ؤين كؤبوونةمان هةية، من رؤذي يةك شةممة بةياني  03دانيشتنَيكمان نةكردية، رؤذي 

يريةن ئةجنامم لَيي دةوَيت، ئايا كؤبوونةيةكي ترم هةية لةطةَل دةوَلةتي ر ةئيس وزةرا من ئينتااري تةحر
موبةر ير اتي بؤ ئيااسات ضية، ضةن ثرسيارَيكي ترمان هةية لَيي جوامبان بيتات، ئةم كَيشةية لة سوَليب 
دةزيةي لة تؤث ليستةكاني ئَيمةية ش  باش ئةوةي كة ئَيستا هةية لةكوردستاني ئَيمة تةنسيقَيكي زؤ ر 

كورد بة حةديقةت يةعين ئَيمة سَي كوردين لةوَي نةك مةسةلةي زؤر باش هةية لةمابةيين ئةنيتاماني 
بةيةك زمان دسة ئةكةين ئةز ر َيكني مةوديممان لةهةموويان دايم ترة دانونةن شةرعةن سياسيش بَيـت 
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بةمةنتيقيش بيت بةمةنتيق دسة ئةكةين، يةعين بةحةديقةت جَيطاي دةست خؤشية، كة كوردةكاني 
ةكي تةواويان هةية لةم بارةيةوة، يةعين بؤ تأريخ بيَلَين لة كوردستانةوة تريش لةطةَلمانيتا تواناي

ثةرلةمان لةطةَل  85بةحةديقةت عةالدةتَيكي باش بامشان هةية، تا ئَيستا لةطةَل ليذنةي ماددةي 
سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، و من تةمةناش ئةكةم داوا لةئَيوةش دةكةم لةبةر ئةوة ئةم ئيشة 

َيك بةتةنها نايةتة كرن، و بةحةديقةت بةمنيش بةتةنها نايةتة كرن نيهائي، من ثشتطريي بةوةزارةت
هةمووتامن ئةوَيت بؤ ئةم ئيشة تاكو بيكةين تةنسيقَيكي ثرتمان هةبيت دةعمي ثةرلةمامن دةوَيت، دةعمي 

وة يةك دةنطمان سةرؤكايةتي هةرَيممان دةوَيت، تاكو ئةم ئيشة بتوانني جَيبةجَيي بكةين لة كاتي خؤي، 
هةبيت،  بوني هةنيتَي جار دةنطَيكي نةشاز لَيرة لةجَيطايةكي تر تةئسريَيك لة ثرؤسيسي ئَيمة ئةكات، لة 
ثرؤسَيسي تةعامول كردن ئةكات لةطةَل تةرةسةكاني تر، وة مةسةلةي وةدتيش ئَيمة زؤر زؤر مولتةزمني 

بوَل ناكةين، من حازرم هةرضي ثرسيارَيكتان ثَيي هيض تةميتييتَيك نةلة وةدت  هيض ئيااساتَيكي تريش د
هةية بةحةديقةت من نامةوَيت ضي تر درَيذ بكةم وسةرتان بئَيشَينم جةلسةي يةكةمة جارَي، زؤر زؤر 

 . سوثاس
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ن بؤ ئةو ر وو.  وةزيري كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم. حمميت إحسان. زؤر زؤر سوثاس بؤ كاك د

كردنةوةية كة باسي هةموو اليةنةكاني كرد كةثةيوةنيتيان بةليذنةي دامةزراوي لةاليةن حكومةتي عَيرادي 
سييتراَلةوة هةية كة خؤشي ئةنيتامة تَيييتا، من حةزةكةم ئةوةي دةيةوَيت و ثرسياري هةية، با دةس  بَلنيت 

سةرؤكي ليذنةي بةدواضووني  كمال كةركوكي بةو ئيعتيبارةى كةخؤس. سةرةتا دسة ئةدةم بة د. بكات
 .ة سةرموو041جَيبةجَيكردني ماددةي 

 (:كمال كةركوكي. د)بةر َيا حمميت دادر عبيتاه
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةو باانني ضي 041سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيا كة ئةمر ؤ ئةم بةرنامةيةمان لةسةر جَيبةجَيكردني ماددةي 
باسي كرد، ئَيمة زؤر بةوردي .  حمميت إحسان. آلنةي كة ر َيادار كاك دلةوَينةدا هةية، بةحةديقةت ئةو خا

ئاطامان لةيةكرتة، هةتاكو ئَيستا،  و سوثاسي جهوديشي ئةكةين، و سوثاسي جهودي ئةنيتاماني ليذنةي 
لةبةغيتا لةثةرلةماني كوردستان كة ئةو  041كةئَيستا  85بةدواداضووني جَيبةجَيكردني ماددةي 

بةنيسبةت موالحةزاتي ئَيمة ثَيويستة . بةحسةوة زؤر بةوردي زؤربةيان لةثش  كار ئةكةن بةر َياانة زؤر
ئةمة ر وون بَيت بؤ ئةنيتاماني ثةرلةمان و وةكو ر وونة بؤ ئةنيتاماني ثةرلةمان هةموو كةسي كوردستان 

ورين بةزوترين كةكاري ليذنةكةي ئَيمة جَيبةجَيكردن نية بةدواداضوونة، لةكوَي خةلةلَيك ببينني مةجب
كات ئةو خةلةلة بطةيةنينة اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان لةسةرؤكايةتي هةرَيم لةسةروو يان نوَينةري هةرَيمي 
كوردستان لة ليذنةكة ئةنيتامة بةر َياةكاني تري ناو ليذنةكة، ئَيمة موالحةزةمان كرد لة بةغيتا دةست 
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هةية عةردةلة هةية ئاستةنط  لةباتي ئةوةي تَيوةردان هةية لةكارةكان، موالحةزةمان كرد دواكةوتن 
بةآلم وةكو ر َيادار  .ئاسانكاري بكرَينت ئاستنطيان بؤ دائةنَين بؤ ئةو ثارةية بةبَي ثارة كار ناكرَيـت

حمميت إحسان وتي هةتاكو يةك شةمي داهاتوو ئةويش لةذَير زةختَيكي زؤري ليذنةي بةدواضووني .د
حمميت إحسان خؤشي و نةرمني خان و .رلةماني كوردستان و ر َيادار دلةثة 041جَيبةجَيكردني ماددةي 

كاكة ر ةشيش كة هةرسَيكيان دةورَيكي باآليان هةبوو، و ئَيمة بةر َيايشةوة سةيري سةرؤكي ليذنةكة 
ئةكةين كة كاك هاشم عبيتالربن  شبليية كة ئينسانَيكي بَي اليةنةو وةزيري دادي عَيرادة ئةويش ر َيك 

ئةوة بؤ ئَيمة دةركةوت هيض كةسَيك لةئةنيتاماني ليذنة، لةسةرؤكايةتي ليذنة ئاطاي لةو دةستكاري وثَيكة، 
ودةستَيوةردانةي ناو ليذنةكة نية، بؤية ئَيستا بةتةئكييت ئةنيتاماني ليذنة هةموويان بؤضؤني خؤيان هةية 

ليذنة بةئارةزوو زياد و كةم لةسةر ئةوة و ئَيمةش داوا لة ر َيادار كاك دكتؤر ئةكةين، ئةو ثَيكهاتةي 
نةكرَيت، بةنيسبةت كوردستان وةك خؤيان سةرموويان ئةو تةنسيقة هةبَيت كة ئَيستا ئةنيتامان بةوردي 
دَينةسةري ئةوةي من ئةمةوَيت بةموختةسةري بيَلَيم ئَيمة لةكوردستان بةهيض شَيوةيةك نةئةتوانني نة 

دوا خبرَيت ضونكة بؤ دةستكاري كردني ماددةيةكي  041لةطةَل ئةوةين ئةو ماددة دةستوورية ماددةي 
دةستووري ثَيويستة طشت عَيراق دةنطي لةسةر بيتات، ثَيويستة لة عَيراق إستيمتا بكرَيت ئايا ئةم ماددةية 

 85ضونكة ماددةيةكي دةستوورية ليذنةكة ناتوانَي دواي خبات، ئةطةر ليذنةكةي جَيبةجَيكردن ماددةي 
بةجَيكردني دواخباتن ناتوانَينت، ئةطةر ئَيمة لةكوردستانيش مبانةوَيت ناتوانني، نوري مواسق بَينت كاتي جَي

ماليكيش بيةوَيت ناتوانَينت، ثَيويستة ئَيمة ثابةنيتي دةستوورةكة بني ضونكة، طؤر يين بةنيتَيك لةدةستوور 
ئةوةي من لةناو خةَلكم ثَيويس  بةئيستمتا هةية لةطشت عَيراق، لةبةر ئةوة ئَيمة وةكو كوردستان وةكو 

ئاطام لة خةَلكي كوردستانة ئاطام لةثةرلةماني كوردستانة كةس لةطةَل ئةوة نية كة داوا لةخةَلكي خؤي 
ناكرَيت جَيبةجَيكردنيشي إلتياام نةكردنة  041بكانت تةعيتيلي دةستوور بكرَينت بؤ دواخستين ماددةي 

يان بةهةموو شت، بةتوانامان هةوَلةدةين ئةو ماددة بةدةستووري عَيراق ئَيمة لةكوردستان بةدَل و بةط
دةستوورية جَيبةجَيبَيت، جَيبةجَيكردني ماددةكة إلتياامة بةدةستوورةكة، ئةطةر اليةنَيكي تر هةوَل بيتا 
ئيلتاام نةكرَيت بةدةستوورةكة، ئةوة بةثَيي جوملةي ئةخري لة ديباجةي دةستووري عَيراق ئةوجا 

ةوةي كة هةوَلبيتات ديارة نايانةوَيت جَيبةجَيكرَي ئَيمة لةكوردستان دةمانةوَيت خةَلكَيكي تر مةسئولة ل
لةكات و ساتي خؤي جَيبةجَيبكرَيت، وةحيماية بكرَيت مةحموز بَي من لَيرة نامةوَي بضمة سةر 
وردةكاريةكان بؤ ئةنيتاماني بةر َياي ثةرلةمان و بؤ ئةنيتاماني ليذنةي بةدواداضووني جَيبةجَيكردني 

بةجَييتةهَيَلم و ئةطةر ثَيويس  كرد دَيينة ناو و وةآلم دانةوةي ترمان دةبَينت بةس ئةوةي  041اددةي م
حمميت . من دةمةوَيت لة ثَيش ثةرلةماني كوردستان بة ئةمانةتةوة بيَلَيم تةنسيقَيكي زؤر باش لةطةَل د

ني ليذنة تةنسيقَيكي باشيان إحسان هةية لةطةَل كاكة ر ةش هةية، و لةطةَل نةرمني خانيش و ئةنيتاما
هةية، لةطةَل ليذنةيةك لة سةرؤكايةتي هةرَيم دانراوة لةطةَل ئةويش تةنسيق هةية، ثَيويستة 



 023 

لةكوردستانةوة بةيةك دةنط لةسةر ئةوكارانةي كة لةطةَل تةرةيف تر طمتوطؤي لةسةر دةكرَيت ر ابوةستني 
 .و زؤر سوثاس

 : بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةر َيا كاك سرسةت زؤر سوثاس

 :بةر َيا سرست عبيت عبيتاه
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةسوثاسيةوة بةآلم مةوزوعةكة ثَيويس  بة . كمال باسي كرد. بةر اس  هةنيتةك لة دسةكامن كاك د
تةوزحيي زياتر هةية، حكومةتي عَيراق وا ثَييتةضيت زؤر موترةهي ئيشةكة دةكاتن، ئةوة لةثَيش ضاوة كو 

بةبرياريك ماوة كة درَيذكرا لَيرةش  85بييتايةت مةوزوعي هةَلبذاردن و إستيمتا و تةنميا كردني ماددةي 
سةردة  041كمال باسي كرد، درَيذكردني ماوةي ماددةي .دةتوانن نةسسي شت بَيت، ر استة وةكي جةنابي د

يةي وةتةني يان بة دانونةك بةدانونَيك هاتبوو، بةبريارَيكي جةمع 85، 85لةطةَل درَيذ كردني ماوةي 
دروستيان كرد يان ماوةيان درَيذ كرد، لَيرة ثَيويس  بةتةعيتيلي دةستوور هةية، تةعيتيلي دةستووريش 
الزمة إستمتاي تَييتا بَيت، سَي حماسةزةش ر ةساي نةكاتن، بةس نودتةي جةوهةري لَيرةداية، ئةطةر هاتوو 

عيتيلي دةستووريان كرد، ئَيمة دوور نينة زاهريةن وا بَلَيني ماوةكة تةواو بوو، حكومةتي عَيراق داواي تة
كة سيالح لةدةستمانة سَي حماسةزة ر ةسا دةكةت، ر ةسا كردن ئةو كاتة لة مةسَلةحةتي مةدا نية، ضونكو 
ماوةكة تةواو بووية، ر ةساكردني درَيذ كردني ماوةكة لة زةرةري ئَيمةداية، كةواتة الزمة مةوديميكي تر 

بة ر ةئي من، حكومةتي عَيراق جةدوةلَيكي زةمةنيان هةية، ئَيمة مةودمةكي حاسم وةرطرين،  وةرطرين
ئةطةر هاتوو مةرحةلةي ئةوةل جةدوةلي زةمةني تةنميا نةكرا، لةوَي الزمة مةوديممان هةبت، مةجال 

ةكةن، نةدةين تةجاوزي ماوةي ئةوةل بَيتة كرن، ئةطةر تةجاوزيان كرد، تةجاوزي ماوةي دووةميش ئ
سَييةميش ئةكةن دواهي ئَيمة ناحةق ئةبني، ئةَلَين وةآل ئيشةكة تةواو نةبوو زمين مودةي موحةدةد، 
داواي تةعيتيل كردني دةستوورمان كرد، ئةوة كوردةكان مواسق نينة ئةو وةختة لةحةلةدةيةكي موسرةغ 

حةلةي ئةوةل نةر َيا طرتنة ئةسور َيني، ئو داخلي ئةو حةلةدةية بكةين بةرةئي من نةتةنميا كردني مةر
لة دةستووري عَيراق مةسروزة دياداتي عَيرادي وةك ثةرلةمان  مةودمةكي تونيتيان هةبت و ئاشكرايان 

ماوةكاني نةهاتة طرتن ئَيمة مسؤطةر كردني  041هةبت، شةساسيان هةبت، ئةطةر هاتوو ر َيا لةماددةي 
جة هاتووة، دوور نية خةَلكةك بلَينت ديباجة دوةتي يةكَي  عةردي عَيراق ناكةين، ئةوة حةدةكة لةديبا

دةستووري نية، دوةتي دانوني نية، بة مةسهومي مجهوري سودةهائي دانوني دةستووري من نالَيم ئيجماعي 
لةسةرمجهوري سودةهائي دانوني دةستووري لةعالةم ئةلَين ديباجةي دةستوور ثارضةيةكة لةدةستوور 

من ئَيمة لَيرة زؤر مةوزوعةكة بةحةساسيةت وبةئةهةميةت وةربطرين وا ونةسسي دوةتي هةية، بةر ةئي 
نةكةين كو ئةو شوعورة لةالي ئَيمة بت، بلَين وةآل ئةو ماددةية نايةتة طؤر ين ئَيمة مواسةدةناكةين ضوكو 



 021 

مةش نةمواسةدةكردن دوايي لةسةر طؤر انكاري سةر دةستوور مةعناي ئةوة ماوةكة لَيرة تةواو بوو لَيرة ئَي
 .زؤر سوثاس, مواسةدةمان نةكرد لةسةر درَيذ كردنةوةي ماوةكة ئةلنةطبةت كوبرا

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةر َيا كاك كةرخي. زؤر سوثاس

 :بةر َيا كرخي جنم اليتين نوراليتين
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سصيلةي كة ثَيشكةش بة ئةنيتاماني حمميت إحسان بكةم، بؤ ئةو شةرح و تة. جارَي دةمةوَي سوثاسي بةر َيا د
بةر َياي ثةرلةماني كرد لةو مةسةلةيةوة، بةآلم هةنيتَي حةدايق هةبوو بؤية من حةزم كرد لَيرةدا ر ؤشين 
بكةمةوة، يةك لةوانة زؤرجارطوَيمان لَييتةبَي، ئةَلَين ئةنيتامَيكي توركمان زيادكراوة، لةر استييتا ئةنيتامَيكي 

جةبهةي توركمانية زياد كراوة هيض عيالدةي بةطةلي توركمانةوة نية، من زؤر توركمان نية، ئةنيتامَيكي 
جار ئةوة دووثات دةكةمةوة، ر جاشتان لَييتةكةين، كة ئةو دوو شتة لةيةك جيابكةنةوة، هةتا بةر َيا 

حمميت إحسانيش هةر وتي ئةنيتامَيكي توركمان حةدة بَلَين . ئةنيتاماني ثةرلةمان و ئَيستا بةر َيا د
يتامَيكي جةبهةي توركماني زيادكراوة ضونكي طةلي توركمان حةديقةتَيك هةية لَيرة ضةنيت كورد ئةن

جَيبةجَيبَيت بر واتان هةبَيت توركمان لةو زياتر حةزي لَيية بؤشي باشرتة كة  041دةيةوَيت ماددةي 
ةركوكيتا يان لةك 041تةتبيق بكرَيت، كامة خاوةن ويذدانَيك بؤي هةية بَلَيت، ماددةي  041ماددةي 

دا هةموو بةسةدان ساَل ماسة 041لةشوَينةكاني تردا، تةتبيق نةكرَيت، كةضي لة زمين ماددةي 
زةوتكراوةكامنان دةطةر َيتةوة سةر حةدي ساحَييب شةرعي خؤي، ضؤن دةتوانني بَلَيني توركمان رٍِةساي ئةو 

وان ئةو شتة دةَلَين ئةو ئيتهامة لةسةر ماددةية دةكات دةتوانني بَلَيني جيهةتَيكة كة بةناو توركمانة ئة
توركمان ئةبَي هةسَ  وئةو شتة ر است بكرَيتةوة، دووةم ئاليةتي داناني ئةنيتام لةو ليذنةية هةتا ئَيستا 
ئةطةر بةئةمري سةرؤكي وةزيراني حكومةتي عَيرادي سييتر ال بَي،  ئةوة موشكيلةمان ر ؤذ بةر ؤذ زياتر 

عي طةلي توركمان لة عَيراديتا تةمسيل دةكات توركماني ئةنيتاماني ثةرلةماني دةبَيت، ضونكي ئةوةي بةشةر
كوردستانن و ئةنيتاماني ئةوانةي كةلة بةغيتان، حيابةكانيشيان هةر لةوانة ثَيكهاتووة، إستيناد لةسةر ضي 

، بَي دةكرَي من نازامن بؤية ثرسياردةكةم، ضؤن ئةو ئاليةتة ثَيكهاتووة، ضؤن ئةو ئةنيتامة زياد كراوة
 .ئةوةي هيض  حيابَيكي توركماني ئاطادار بَيت، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .من ناوةكامن لة خوارةوة نووسيوة دوايي ئةطةر كةسَيكم لةبري كردبوو ئاطادارم بكاتةوة، كاك مجال

 :بةر َيا مجال يوسف بؤتاني
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةزير دةكةم، كةئةو تةوزحياتانةي دا سةبارةت بةكةركوك و ناوضةكاني تر، ثَيشةكي سوثاسي جةنابي و
ديارة سةدمي زةمةني وةكو ئيشارةتي ثَييترا زؤر طرنطةو كاك سرسةت ئيشارةتي ثَييتاو منيش ئَيشارةتي 
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ثَييتةدةم، مةرحةلةي يةكةمي تةتبيع هةنيتَيك كَيشة هةية، لة زمين سةدمي زةمةني بؤ تةتبيع وةكو 
ةي ناوضةكاني وةكو ضةمضةماَل و كمري وكةالر وئةوانة ر ةنطة ثَيويس  بةجوهيتَيكي زؤر نةبَيـت انةوطةر 

ئةطةر ئةو شارؤضكانة بطةر َينةوة سةر كةركوك، ر ةنطة دةرارَيكي ئييتاري ئةوة ضارةسةري بكاو ئيااسة 
نةي كة تةعريب كراون، ببَيت لةسةر كةركوك، بؤ ئةوة تةئخري دةبَي، دوو كَيشةي ناسنامةكاني ئةوكوردا

هاوآلتيةكي كوردي كة ناسنامةكةي طؤر يوة بةناسنامةي عةرةبي ئايا ئةمة ضارةسةر ناكرَيت زمين سةترةي 
زةمةني تةتبيعكردن ئةو مةرحةلةي يةكةم، كة ثَيش ئةوةي ئَيمة بر ؤين بؤ مةرحةلةي دووةمي ئامارو 

 .اسئيستيمتا كة ئةو سةترة موحةدةدةو تةحيتييت كراوة، سوث
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو نازناز
 :بةر َيا نازناز حمميت عبيتالقادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
حمميت إحسان دةكةم ثرسيارةكةي من لةسةر ثةيوةنيتي ئةو ليذنةية و . بةخَيرهاتين بةر َيا كاك د

وآلتاني بةريتانيا و  ثةيوةنيتي جةنابيان وةكو كةسَيكي ئةنيتام ونوَينةري حكومةتي هةرَيم، لةطةَل
ئةمةريكا لة ض ئاستَيكيتاية وبؤ تةنمياكردن وجَيبةجَيكردني ئةم كارة و ئةركةكاني ئةم ليذنةية 
وتةتبيعكردني ناوضة دابرِاوةكان وهةروةها ثةيوةنيتيان لةطةَل دووةلي مانيحةو لةطةَل ئينتةرناشناَلةكان و 

ةميةي حكومةتي عَيراق بكرَيتةوة بؤ بةسري ؤداني بانقي دةولي بؤ ئةوةي تةعوياي ئةو هةموو كةمتةرخ
ئةو ثارةيةي بؤ تةتبيعكردن دانراوة ضونكة بةر اس  ئَيمة و جةنابيشيان كةلةر ووي عيالداتي دةولي 
دةستَيكي باشي هةية، ئايا ناتوانني ئَيمة لةو ر َيطايانةوة تةعوياي ئةو ماددةية بكةين كةلةكاتي خؤي 

ددةكةش ناكرَي كارةكة بةر َيوة بضَيت، لةر ووي ماددي و لؤجيستيكةيةوة ئَيمة بةئَيمة ناطات وبَي ما
ثَيويستيمان بةو ثارةية هةية، ئايا حكومةتي هةرَيميش ناتوانَيت بةشَيك لةو كةموكور ية ماددية تةعويا 

لة  بكاتةوة، ضونكة ئةوة شتَيكي زؤر ضارةنووس سازة، ئةطةر ئَيمة دان بةخؤمانيتا بطرين و بةشَيك
تةرخان بكةين شتَيكي باشي بووجةي هةرَيم بؤ ئةو مةسةلةية ئايا  2112بووجةي خؤمان بؤ ساَلي 

جةنابيان لةو ر ووةوة هةوَلوتةدةالكانيان ضيةو ثالني ضية بؤ ئةم عيالداتة، ضونكةبةر عي من ئَيمة تاكو 
تةسةور  ناكةم دةسكةوتَيكي باش  ر عستةوخؤ لةناو ئةوبازنةي خؤمان وئةوان كة عَيرادة بسور َيينةوة، دةت

بةدةست بهَينني ئةوة ساَلةهاي ساَلة ئَيمة ئةوةمان تةجروبة كردووة، ئةوةي كةحةمسي مةوزوعةكان 
دةكات، سياسةتي دةولي وسياسةتي دةرةوةية بةتايبةتي سياسةتي ئةمةريكاية، ئايا ئةطةر ئَيمة تادةمتان 

مةوزوعة ر ابكَيشني بةهةموو دوةتي خؤمان، ئاليةتي طوجناو زياتر سةرف كرد و سةرجني ئةوان بؤالي ئةو 
ثةييتابكةين ثالني باش دابر َيذين تةسةور ناكةن ئةوة بةدةدةرئةو هةموو هةوآلنةية كةئَيمة و ئةوان 

 .دةيكةين بةرامبةر بةيةكرتي، زؤر سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك ئةنوةر
 :بةر َيا مال انور حمميت غمور

 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
دةكةين، ثَيم خؤش بوو كةئةو دوو ئةنيتامةي تريش لَيرة باناية،  041دةست خؤشي لةليذنةي ماددةي

حمميت، ثرسيارةكةم ئةوةية بؤ جةنابي دكتؤر ئايا ئاليةتي . ئةوانةي كةلةليذنةكةن، بةسةرؤكايةتي بةر َيا د
هةية، ضية لةليذنةكةتانيتا كة يةك  041ماددةي ضارةسةركردني ئةو كؤسثانةي كةلةثَيش جَيبةجَيكردني 

لةو كؤسثانةي جةنابت باست كرد، ئةو لَيك حاَلي نةبوونة يان مةسهومي متنازع عليها لةاليةن ليذنة و 
لةاليةن حكومةتي سييتراَل ضؤن تةوزحيات ئةدرَيت وضؤن ئةتوانرَيـت تةسةورةكان بكرَيـت بةيةك 

يمة نةبَيـنت بةيةك حةمتةن كَيشةكان هةر بةردةوام تر دةبن، ضونكةتا تةسةور بةرامبةر بةو تةعر
دووةمينيان مةعلومات ضية لةسةر شوَينةكاني تري كوردستان كةداخلي هةرَيم نني، مةسةلةن باس هةر 
باسي كةركوكة، ئةو شوَينانةي تر كة مةسةلةن تاكو ئَيستا لةرؤذنامةكان دةخوَينينةوة كة ئاليةتي 

بووني تةعريب هةر هةية، يان مةزَلوميةتي كورد هةر هةية لةو شوَينانةي تردا، ئايا تةعريب و بةردةوام 
جةنابتان ض مةعلوماتَيكتان هةية لةو مةوزوعانة؟ خاَلَيكي ترم ئةوةية ئايا هةَلوَيس  ئةمةريكا وبةريتانيا 

ادة نازناز باسي يةعين بةوازحي باس بكرَيت، هةروةكو د 041ضؤنة بةرامبةر بةجَيبةجَيكردني ماددةي 
 .كرد، ئايا ضؤنة هةَلوَيستةكة، بةئيجابية ياخود بةسلبية يان موحاييت وبَياليةنة؟ لةطةَل ر َياميتا

 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك اسعيت. زؤر سوثاس
 :بةر َيا اسعيت شاكر امني

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تمسارم هةية، يةكةم لةثَيكهَيناني ئةو ليذنةية سَي ئس. حمميت إحسان دةكةين. بةخَيرهاتنَيكي طةرم لة د

وطؤر انكاريةكة، دةاللةت دةكات كة ئَيمة باش دةزانني، دوةتَيكي تر هةية وةرائة ستار كةتةئسري دةكاتة سةر 
ئةوليذنةية، ضونكة مةعقول نية وةكو جةنابيشت وتت ليذنة سةرؤكي هةبَينت ونوَينةري سةرؤك وةزيران 

 لةو ليذنةيةدا، ئةوة خؤي بةخؤي وادةكاتن كةكارةكان لةناو ليذنة تَيك بضَينت، ئةوةي مالكي ئةنيتام بَيـنت
ئَيمةش دةياانني كة وةزارةتي عةدليش عاجا بووية بةتةماية سةرؤك بةجَيي بهَيلَينت، لة 

نةر سةرؤكايةتيةكةي ئةوة يةك، دووةم دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطي كاك كةرخي ئاَل  بةرماغ كةداناني نوَي
لةبةرةي توركماني لةناو بةرةي توركماني ئةوة شتَيكي ياسايي نية، بؤ ضونكة ئةوةش هةر عةيين شت 
زةخ  دةرةكية لةسةر بةر َيا مالكي كةئةو نوَينةرةي دانَي، ئةو نوَينةرةش خؤي باش دةزانني ئَيمة 

س ئةوجا دانراوة، لةسةر ض توركمانةكاني عَيراق كةئةو حابة ثاش ر زطار بووني عَيراق لة ر ذَيمي بةع
بنةمايةكيش دامةزراوة ئةوةش باش دةزانني، رةئيس حابةكةشي كاك ئةنوةر بةيرةديتار، ئةوةلةن 
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حيابةكةي ئيجازةي نية،  دانوني نية ئةوة زؤر ئةساسة ضونكة رةئيس وزةراي عَيراق شتَيكي نادانوني 
بةرةي توركماني ض لة كوردستان ئيجارةيان  دانَينت لةناو دانون ضونكة ئَيستاكة ئةو ض خؤي ض حابةكةي

نية ض لة عَيراق بؤ، ضونكة ئةمري دةرةكي هةية،  ئةنطؤ لةوانة طةورةترن نابَي ئيان وةرطرن، ئةوةش 
 211غةيرة دانونية ضؤن ئةبَي لةناو دانومنان ش  غةيرة دانوني دانَيني، سَييةميش داناني بووجةي 

مليؤنةكة لةبانق  211ة ئةبَي هةموو 2112يان داوة، ئةوة بووجةي مليؤن 22مليؤن دؤالر كةدانراوة، 
ة ئةوة ئَيستا مانطَيك ونةختَيك ماية، خالص بي لةو باوةر ةم ئةو 041دانرَي لة حسابي ئةو ليذنةي 

ثارةية هةمووي نادرَيت، سةبةبَيكي ر ةئيسيش دةبَينت بؤ دواخستين تةنمياي ئةو ماددةية، ئةوجا من 
مانط دةضيت جةنابي مالكي دةبينيت، لةوَي ئَيمةش وةكو  03ؤ جةنابت هةية، كة دةَلَييت ئيقرتاحم لةب

حابن  8حامبان هةية لة طشت عَيراق بابة ئينتخاب نوَينةر دانَين نةك ئةوان هةمووي  31- 21توركمان 
 .هةريةكيش بةاليةك ثةيوةنيتيان هةية، سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارام

 :ا ارام رسول مامنيتبةر َي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

من دوو ثرسيارم هةية لةطةَل . زؤر بةطةرمي بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةين،  بؤ ئةم دانيشتنة
تَيبينيةك، ثرسياري يةكةمي من ئةوةية كةي ئَيمة و خةَلكي كوردستان و ئةو خةَلكةي كة ضاوةر َيية، 

هاوردة كةلةنةتيجةي سياسةتي بةعةرةب كردني حابي بةعس  ئةبينن كةيةكةم وةجبةي عةرةبي
ئةطةر َينَيتةوة شوَيين خؤي و خةَلكي ر ةسةني ئةو شوَينانة ئةطةر َينةوة بؤ زَييتي باو باثرييان ئةمة يةكةم، 
دووةميش جةنابي وةزير من ئةمةوَيت لة بؤضونةكاني هةريةك لة حكومةتي نوري مالكي تا اليةنة 

حكومةتي عَيراق هةروةك ئةنيتاماني بةر َيايش ثَيش من باسيان كرد، هةَلوَيس   سياسيةكاني ناو
تاكوَي  041سياسةمتةداراني ئةمةريكا وبةريتانياو هاوثةميانان باامن سةبارةت بةجَيبةجَيكردني ماددةي 
كةدةستوور  ئةوانة توانيويانة هاوكار بن، دةشاانني ئةوان لةعَيراق تار ادةيةكي زؤر هةوَلي ئةوة دةدةن

يش يةكَيكة لةوبر طانةي كةلةدةستووردا هاتووةو خاَلي 041ودةسةآلتَيكي دانوني جَيطري ببَيت، ماددةي 
سَييةمم تَيبيين سَييةمم ئةوةية من وةكو ئةنيتامَيكي ثةرلةماني كوردستان دَلنياشم سةرجةم بةر َيااني 

ومان بَلَيني بةتَيكر عيي ثشتيواني خؤمان بؤ ئامادة بووي ئةم ئةجنومةنة هاوبري دةبن لةطةَل من كةهةمو
دووثات دةكةينةوة،  041هةوَلي جةنابتان وسةركردايةتي سياسي كوردو بؤ جَيبةجَيكردني ماددةي 

 .بةتةواوي مانا زؤر سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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خَيرهاتين بةر َيا كاك ئارَيا بةس ثَيش ئةو من موالحةزةيةكم هةية ئةوةلةن لة جياتي هةمووتان من بة
حمميت إحسامن كرد، بؤ ئةوةي دةسةكامنان مورةكةز بَينت، لةجياتي هةمووتان جارَيكي تر بةخَيرهاتين . د

 .دةكةم
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
وةشَينيترانةوة، ئَيمة ئةزانني دواي رووخاني ر ذَيمي بةعس هةموو دام ودةزطاكاني حكومةتي عَيرادي هةَل

ئةمن، موخابةرات، ثؤليس هةرضي هةيةتي هةَلوةشَينيترايةوة، دةراراتي ديادةي سةورةشي 
هةَلوةشَينيترايةوة، بةآلم ئةوةي ئةبينني ئةوةي تايبةتة بةطةلي كوردستان بةتايبةتي ئةو ناوضانةي لةذيََر 

وي بةردةوامة، تاكو ئَيستاش ئةوةي دةسةآلتي حكومةتيتاية تائَيستا بر يارةكة سياسةتةكة ستةمةكة، هةمو
ديومانة، مةبةس  من ئةوةية ئةوةي بر يارةكةي دايةو كارةكةي كردية ئةوةش كة ثَييتاطريش دةكات 
لةسةرمانةوةي ئةو ستةمة بةر عي من هيض جياوازيةكي نية يةعين جياوازي ئةم ستةمة ببينم لةطةَل ئةو 

، ئةوة يةك، دوو ئَيمة حكومةتي عةالوميان دي ثياوَيكي ستةمة، لةو ر وانطةيةوة هيض جياوازي نابينم
يشمان دي ضؤني تةسةروف كردوو، سةري (جةعمةري)عيلماني وكراوة، سياسةتةكةميان دي، حكومةتةكةي 

خؤشي لةسةردانا ئةوةمشان دي، ئومَييتَيكي زؤر زؤرمان بةمالكي هةبوو لةبةر دوو هؤ، يةك ثَيمان وابوو 
لةبةر ئةوةي تةجروبةي جةعمةري لةثَيش ضاو بوو، بةآلم ئةوةي ئَيمة ئَيستا كةسَيكي جياوازة، دوو 

ئةيبينني تةطةرة دروست ئةكات، يةكَيك لةتةطةرة ديارةكان داناني نوَينةرَيكي بةرةي توركمانية، ئَيمة 
ي دانومنان هةية كاتَي دانون جَيبةجَي دةكرَي بةنيسبةت من عةرةبَيك يان كاك حمميت إحسان جَيبةجَي

بكات هيض جياواز نية، ئةطةر ئةو ماددةي لةدةستووردا هاتية ئَيمة كَيشةمان لةوة نية نوَينةري كورد 
ضةنيتة وضةنيت نية، هي توركمان كَييةو كَي نية، با هةمووي طةلي توركمان بَيت، هةموومان ئةزانني يةك 

اش نية، من ثرسيارَيك ئةكةم لةذَير زةخ  دةرةوةية، دوو بؤ دواخسنت وتةرةويس كردنة، سَيش نيةتي ب
كاتَي نيةتي باش نية، لة جَيبةجَيكردني ماددةيةكي دةستووري، نيةتي باش يةعين ئَيمة بةتةماي ضني 
لةو حكومةتة لة ئاينيتةي ئةو حكومةتة، لة ئَيستاوة وردة وردة كامتان لَي بةسري ؤدةدةن، ئايا بةسري ؤضووني 

جانبة دانونيةكةشيان كرد، كمال و كاك سرسةت باسي. ةكو كاك دئةو كاتة بؤ ئَيمة تةعويا دةبَيتةوة و
رةنطة ئَيمة لةدوايي توشي ئةزمةيةكي طةورةش بني، ئةطةر هاتوو دةستوور دواخرا، دةستكاري كرا، رةنطة 
هةنيتَي شتيشمان بةسةردا بسةثَينن، لةدةستوور ئةو وةختة رةنطة هةنيتَي مةباديئ كة ئَيستا بةدةستمان 

حمميت . ةدةس  بيتةين، لةبةر ئةوة من دوو دسةي ترم هةية،  يةكَيكيان ئةوةية ثرسيار لة دهَيناية ل
 041إحسان ئةكةم ئةَلَي بةيةك كارت نةضينة طمتوطؤ، ئَيمة كارتَيك جَيبةجَيكردني ماددةكةية، ماددةي 

ةجَينابَينت، ض بةآلم ثرسيار دةكةم ئةي كارتةكةي تر ضية لةكاتَيك دةبينني لةكاتي خؤييتا ئةوة جَيب
كارتَيكي تر بةكار بهَينني يةعين نةخشةي ضية بؤ ئةو مةسةلةية، ئةوة يةك، دووةمينيش داوا دةكةم 
ثةرلةماني كوردستان لةم دانيشتنةدا هةَلوَيستَيكي  ر وون وئاشكرا بيتاتة حكومةتي سييتر الي هةَلوَيس  زؤر 
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ي كوردستان، لَيرة بةدواوة ناتوانني ضاوثؤشي لةثَيشَيل بة ئاشكراي تَييتا ر وون بكاتةوة بةنوَينةرايةتي طةل
كردني ئةو دةستوورة بكةين كةتةواوي طةلي عَيراق دةنطي لةسةرداوة، ئَيمة ناتوانني ضي تر ضاوثؤشي 
لةستةمَيك بكةين، كةحكومةتي بةعس لةطةلي كوردي كردية، وئَيستةش درَيذةي ثَييتةدةن، سوثاستان 

 .دةكةم
  :ةجنومةنبةر َيا سةرؤكي ئ
 .كاك حاتةم

 :بةر َيا حامت حمميت جان حسن
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كةشك وطومانَيط . وةَلاَل من وةكو خؤمشان لَيي بةئاطاين، لة دةسةكاني كاك حمميت إحسانيش دةردةكةوَيـت
كم هةية هةية، لةجَيبةجَيكردني ماددةكة، ئَيستاش ئيهمالكردنَيكي تَييتاهةية، بؤية من يةك دوو خاَلَي

هةرضةنيت هةنيتَيكيان باسكرا، بةآلم ئةوةي كةالم ماوة، يةكَيكيان ئةوةية كة ثَيشنياري ئةوة دةكةين يان 
داواي ئةوة دةكةين كة ئَيمة ليذنةكاني كوردستان هةموو خةَلكي كوردستان بةعام هةموو ئةو ليذنانةش 

ةوانةي كةئةكرَيت ئةو مةحاةرانةي كة كةتةشكيل بوون، بةئاطابني ئةو جةلسانة كةئةكرَيت، ئةو كؤبوون
كؤبوونةوةكةي لةسةر ئةكرَي وَينةيةكي بيتاتة ئةوليذنانةي كوردستان بؤ ئةوةي لَيي بةئاطابني، دووةم 
شتيش وةكو يةكَيك لةبرا بةر َياةكان باسيكرد، ئةو مةبلةغةى كة دياريكراوة، بضر  بضر  نةكرَيت هةتا 

كة دواخبات، سَييةميش هةوَل بيترَيت ئةطةر نةبَيـتة ئةوةش كة ببَيتة بيانويةك بؤ ئةوةي تةتبيعة
عةردةلةي بؤ دروست بكةن، بةشَيوةيةكي دةستووريش بر وات بةر َيوة، بةشَيوةي ئةو مةرحةالنةي 
كةلةدةستووري هةميشةيي عَيراديتا دياريكراون، مةرحةلةي تةتبيعي كةركوك وئةوشوَينانةي كةنيااعيان 

 .َيت و زؤر سوثاسلةسةرة جَيبةجَي بكر
 :بةر يا سةرؤكي ئةجنومةن

حمميت إحسان ثَيشرتيش ناوي خؤمم نووسيوة دوو كةليمة دسة ئةكةم . وةَلاَل حةدة سرسةتَيك بيتةينة كاك د
وئَيرت جوابي ئةو شتانةتان بيتاتةوة، سةرةتا نةوةك نودتةي نياامي بطرن، ئوسوَل واية بَيم لةوَي دابنيشم 

ي جةلسةي موسائةلة نية، جةلسةي موسائةلة بَي ئةطةر ثرسيارَيكم هةبَي ئةبَي بَيم بةآلم ئةوة لةبةر ئةوة
لةوَي دانيشم بةآلم ئةم جةلسةية بة جةلسةي موسائةلة نازامن بؤية لةجَيي خؤمةوة دةسةكامن دةكةم، من 

مةسةلةي  حمميت إحسان ئاماذةي بةوةكرد طمتوطؤ و. تةنها دوو ثرسيارم هةية، يةكَيكيان، ئةوةية كاك د
كارت وئةوانة من ثَيم واية طمتوطؤ نية ئةوة، ئةمة ليذنةيةكة بؤ جَيبةجَيكردني ماددةيةك، خاَلةكاني 
دياري كراوة، ثَيويست بةطمتوطؤ ناكاتن، بةعةكسةوة دةبَي ئيسرار بكةين لةسةر هةنطاوةكان، ئةوة 

ةركي ئةو ليذنةية نية، بةدةناعةتي تةنها ئ 041جَيبةجَيبكرَينت، دوو، جَيبةجَيكردني ماددةي  0،2،3،4
من مةسئوليةتي هةموو اليةنَيكة هي حكومةتة حكومةتي سييتراَل حكومةتي هةرَيمة، حابة سياسيةكانة 
هاوآلتيانة، هةركةسَيك لةبواري خؤييتا، بؤي بكرَينت هةنطاوَيك بنَينت، هاريكاري دةبَينت بؤ جَيبةجَيكردني 
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ةزانني لةرؤذنامةكان لة تةلةسايؤن بآلوببووةوة، لَيرة لةثةرلةماني هةموومان د: بؤ منوونة 041ماددةي 
هةزار كةسيان كردبوو،  58ئَيمة ثَيشوازميان كرد لة وةسيتَيكي عةرةبة هاوردةكان كة ئيمااي حيتودي 

بؤ  041هةزار عائيلة بوون هاتن لَيرة ئامادةيي خؤيان نيشان دا بؤ جَيبةجَيكردني ماددةي  2كةنايكةي 
ةوةيان بؤ شوَيين خؤيان، تةنها هةنيتَيك مةتاليبيان هةبوو، دواتر ضوون بةر َيا سةرؤكي هةرَيميان طةر ان

إحسانيش بةتةئكييت ديويانة، ئاطادارن لةمةسةلةكة، ضي كراوة . دي، لة بةغيتا سةرؤك كؤماريان دي، كاك د
اتن، ئةطةر ئةوة بؤ جَيبةجَيكردني ئةم داواية من ثَيم واية ئةوة نيوةي موشكيلةكة حةل دةك

جَيبةجَيبكةن، ضةنيت حكومةتي هةرَيم دةتوانَيت هاوكار بَيت ر انةوةستَيت لةسةر ئةوةي بةغيتا كة 
هاوكاري كارمان بَينت، حكومةتي هةرَيميش ئةتواني هاوكاربَينت، بؤ جَيبةجَيكردني ئةو خاَلة، حابة 

نامةمان بؤ هاتووة، لةاليةن ئةجنومةني سياسيةكان دةتوانن هاوكاربن بؤ ئةو كارة، جطة لةوةش ضةنيتين 
دةزاو ناحيةو طونيتةكان كة تائَيستا لةدةرةوةي هةرَيمن خؤيان داوا دةكةن كة ئةوان نوَينةري خةَلكن، 
لةوَينيتةر خانةدينة سنجارة طونيتةكاني دةوروبةري كةركوكن، داوا دةكةن كة ئةو ئةجنومةنة بة إنتخاب 

ةركوك، ناوضةكاني كوردستان، ئايا ئةم ليذنةية ضي كردووة بؤ ئةوةي لةم هةَلبذَيردراون، خبرَينةوة سةر ك
بوارةدا بضَيتة ثَيشةوة ثَيويست بةوةناكاتن تةتبيع كراوة، مةسةلةن تةتبيع ئاسانة لةوَينيتةر، ياخود 

، ثَيويست بةو هةنطاوانة ناكاتن لةوَينيتةر لةكةركوك ثَيويستة، لة شوَينَيكي وةكو خانةدني وةكو سنجار
ئةوة زةختَيك بَينت لةسةر حكومةتي سييتر الي بةغيتا كةئةوة داواكاري خةَلكة لةو ناوضةيانةدا، هةتا 

 041بةتةنها خؤشي ئاماذةي ثَيكرد، خةَلك ثَيي واية بةس مةسةلةي كةركوكة، بةَلَي زؤر خةَلك ثَيي واية 
ةي تريشن، بؤية لةو دوو يةعين كةركوك، بةآلم خةَلكي واعي دةزانَينت خانةدينة، سنجارة، ناوض

مةسةلةيةدا حةزدةكةم، باانني حكومةتي هةرَيم ضي كردووة، بةو إعتبارةي ئةنيتامة لة ئةجنومةني 
وةزيران، ضي دةكرَينت، ئَيمة بةحةديقةت جطة لةخؤمشان سةرؤكايةتي هةرَيميش موهتةمة، 

ئةو ماددةية، ثَيم واية ئةمر ؤ رؤذي  بةجَيبةجَيكردني ئةو ماددةية، نوَينةرَيكي داناوة، بؤ جَيبةجَيكردني
كارة، ساَلَيك ومانطَيك وثاناة ر ؤذمان لة ثَيشة، وةكو كاك سرسةت طوتي ئةم ماوةية درَيذ ناكرَيـتةوة لةبةر 
ئةوةي نةصَيكي دةستوورية، دةبَي ئَيمة تةئكييت لةسةر ئةوة بكةينةوة، دةت مومكني نية ئةو ماوةية 

 .زةخت بكةين لة سةدمي زةمةني خؤييتا تةواو بَينت، زؤر سوثاس درَيذبكرَيتةوة، بؤية دةبَي
 .سةرموو كاك دكتؤر وةآلمي ئةوةنيتة بيتةوة دوايي ئةضينة سةر برادةراني تر

 :روباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمكا وةزيري/ حمميت إحسان. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة ثرسياري كاك كةرخي من داواي لَيبوردني لَييتةكةم كة ومت جارَيكي تر زؤر زؤر سوثاس دةست ثَييتةكةم 
نوَينةري توركمانن نةخَير من دةت ناَلَيم نوَينةري توركمانن وثَيم خؤش نية ئةو شةرةسة ثَييان بيتةم كة 

 08يةعين  0،2،3،4دةدي كتابةكةي ئةوان كةنووسيويانة بؤ مالكي بؤت خبوَينمةوة، بةآلم ئةوان ئةَلَين 
َيطاي شكة بةس من ئةو شةرةسة ثَييان نادةم، ئاليةي تةشكيل كردني ئةم ليذنةية دةت بةدةس  حابن، ج
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ئَيمة نةبووية، بة حةديقةت، من زؤر لة دواي ضوم بؤ ئةوةي باامن ئةم ليذنةية، ضؤن هاتية تةشكيل 
لكية، ئةَلَي يةعين دةسةي من نية دسةي ما (أفتح قوس) كرن، ناومان ضؤن دةرضووية، دةوسَيك ئةكةم، 

بةرهةم، ئَيمة ئيتمادَيكمان كردية لةسةر . ر ؤذ د. ئةم ليذنة هاتية دامةزرانيتن بةئيتمادَيك لةمابةين من د
ئةو شتة، منيش تةبيعةمت نية شت لةدواي دةسةكردن ئةوة دةَلَي ئةم ليذنة لةوَي دةست ثَيكردية، يةعين 

ةكام جَيطا بةحةديقةت، ضةنيت ر استة ضةنيت ر است نية ئةم ناوانة لةوَي هاتية دةست نيشان كرن، نازامن ل
يةعين إدتيباس بؤ كاك جةمال، ر استة من موتةسقم لةطةَل دسةي وي، وكاك سرسةت سةدا سةد بؤضوني 
مةش حةديقةت لة مةرحةلةي يةكةم ئةوةية، ئةطةر ئَيستا هةوَلبيتةين و من ثَيم وتية هةموو جارَيك 

بةمةراحلي سَييةم،  041سييتر اليش ئةَلَيم، ئةم كَيشةية ئةطةر ماددةي  بةليذنةكة ئةَلَيم  بةحكومةتي
لةكاتي وةدتيتا هةرمةرحةلةيةك لةكاتي خؤييتا نةيةتة كرن هةنيتَي جار من زياتر لةوةدت ثَييان ئةَلَيم 
 مراجةعةيةكي شاملي كوردة بؤ دةستوور و بؤ مةوديميان لةعَيراق، و مةوديميش ئَيستا ئَيوة ض ئؤسةرَيكة

بؤ كورد تاكؤ بَلَين ثارضةيةكة لة عَيراق، منيش بؤ ئةمةريكان و ئينطلياةكان ئةوةية بةر عس ، بؤ حيتودي 
نةخوَينيتبَيتةوة، بةتةسصيلي  85ئييتاري تغري كردني حيتودي ئييتاري ثَيم زؤر باشة، ئةوةي ماددةي 

مة ئةَلَيني بةوردي خبوَيننةوة، وبةوردي بيخوَينَيتةوة، تغري كردني حيتودي ئييتاري وا سةهل نية، وةك ئَي
كاية حيتودي ئييتاري ضؤن دَيتة طؤر ين، ئةمة دةرارةكة بؤ ئَيوةية، دةراراتي تةغري هةويةو شتان ئةوة 
ئؤتؤماتيكيةن خةَلك خؤي زؤري كردية، حةديقةت يةعين خةَلك خؤي زؤر زؤري كردية موشكيلةيةكمان 

تا ئَيستا سجلةكان هةنيتَيكيان لة موصلة ئيشكاليةي هةية لةمةنتيقةي سنجار وزمارو ئةوجَيطايانة، 
طةر انةوةي سجلي نموومسان هةية، لة خانةدني ئيشةكي باش هاتيةكرن لةو وةزعة يةعين من حةديقةت 
ثَيت بَلَيم، خوشكة نازناز باسي مةودمي ئةوانةي كةمن ئةبينم ئةوانةي كة عيالداتَيكي تةواويان هةية 

ئةمةريكا دونسولَيكيان كردةوة لةكةركوك بؤ ئةم مةسةلة لةبةر ئةو ئةساسة بةم كَيشةية، ئينطلتةرةو 
دونسولَيكي تريان بؤ نةكرد لة سلَيماني يان هةولَير يان جَيطةيةكي تر حةديقةت تاكو نايكي جَيطاي 
حةدةس بن، ئةمريكيةكان هةم جارَيكي تر بة وزوح دسة ئةكةم بؤ ليذنةي ر يئاسة ثوَلسَيكيان هةية لة 

ئمورةكة ئةطةر كيث كوايت هدوء موستةحيل ئةطةر ئةوان كيث كوايت يةعين با ( كيث كوايت) َيراق ع
دوذمنةكان بكةنة كوايت رؤذَيك ر ةسيقةكاني ئةوانيش كوايت نابن، لةم مةسةلة ئَيمة بؤيان ديار دةكةين 

كي تريان هةية ر ؤذَيك ئةوان بؤضونَيكي خؤيان هةية، مةسهوميان بؤ ئةم موشكيلة وانية يةعين نةزرةية
ساَل لةئةمريكا  5يةكَيك طوت موستةشارَيكي دانوني نيطرؤ ثؤن  بوو طوت ئَيوةي كورد  دَينة ئةمريكا 

ئةبن، دوايي ئةبية ئةمريكي و حةدتة كةلةئينتخابي ر يئاسة ئةوة بكةيت، حةدت هةية لة سرجينا بضينة 
تة كةركوك تؤ ئةَلَييت ئةم كابراية واية، ومت وةي وةي مريالنيت ئايا ضؤن كابرايةكي عةرةب لةبةصرةوة دَي

ئةطةر سياسةتةكةي تؤ ئةمة بَيت بةخوا ئةطةر تؤ موستةشاري دانوني نيطرؤ ثؤن  بيت حاَلمان زؤر 
خراث دةبَيت، ئايا لةئةمريكا خؤمن كابرا لة عَيراق ر اي كردية ر اي كردية خؤ سياسةتي تةعريب 

هةبووية، بةآلم مةوديمي سياسي ئةوان حةديقةت لةطةَل جَيبةجَيكردني  لةمابةين سرجينياو مريالنيت
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دةستووري تةواون، مةوديمي ئينطلياةكان زؤر زؤر موتةسةهيم ترن لةبةر ئةوةي ئينطلياةكان خيربةيان 
لةباري مةسائيلي وا زؤر زياترة لة ئةمريكيةكان بةآلم ئَيمة لةم مةوزوعةدا هةموو حةديقةتيان 

بامشان لةطةَليان هةية، نةك هةرضي شتةك بةئَيمة ئةَلَين بةدَلمانة بةآلم ر استة ئَيمة دؤستني عيالدةيةكي 
ر اثؤرتَيك  إنشاء اهللهاوثةميانني، بةآلم لةم مةسَلةحةتة لةم دةزية هيض شتةك هاوةنةي ثَينايةتة كرن، 

رد، حةديقةت هةنيتةك ش  دةرةضَيت نايك لةسةر ليذنةي هاملنت و بيكةر ئةوةي كة سةرداني عَيرادي ك
زؤر ناشريين تَييتاية، بةآلم ئَيمة بييتةنط نابني، ئةويش ر اثؤرتي ليذنةيةكة، سةبارةت بةدوةل مانيحة 
ئةطةر عَيراق نيةتي هةبَيت مةشاكيلةكاني خؤي حةل بكات، من ئةتوامن ثارة بةمليار بؤ ئةم كَيشةية بَينم 

يار ئةطةر عَيراق يارمةتي خؤي بيتات وهاوكاربت ئةطةر ئةم بؤ عَيراق بؤ كوردستان نةك بةمليؤن، بة مل
ليذنةية لةسةر ئةم مةسائيالنة بةآلم تائَيستا دوةل مانيحة ناتوانن كار بكةن لةبةر مةشاكيلي دوةل 
مانيحة ئةطةر ئيتالعَيكت لةسةر هةبت ض مةئساتَيكة ضةن ثارة طةشتيتة عَيراق ضةنيت نةطةشتية 

ةل كردني ئةم كَيشةية، ئةَلَيني ضةنيت تةوةرَيك هةية، ثَيكتظية لةسةر ئاس  حةديقةت، كاريسةية، بؤ ح
حملي كار لةسةر بَيتة كرن، لةسةر ئاس  عَيراق هةمووي كار لةسةر بَيتة كردن، لةسةر ئاس  نياامي 
ئيقليمي كار لةسةر بَيتة كردن، لةسةر ئاس  دةولي حةديقةت، موشكيلة لةسةر ئاس  دةوليمان نية، 
لةسةر ئاس  حمةليش نيمانة، لةسةر ئاس  عَيرادي من ثَيي ئةَلَيم ئةزمةي ديادةية، لةسةر كارةكة بَيتة 
كرن، ئةطةر بَلَيت نةخَير ئةمة موشكيلةيةو حةلةكرَيت، تةرةدود لةوَي هةية، باسي حيكمةت جَيطاي 

، حةديقةتةن مةوديمةكة ثرسياري ئةوة نية، لةسةر ئةدلي ئيقليمي دةروي ئيقليمي دذي ئةم كَيشةية
ديارة، بؤ كاك ئةنوةر باسي حلولي مةشاكيلةكان كرد، حلول كردني مةشاكيل ئَيمة جادةي كوردميان هةية 
لةبةغيتا ئةوان دةورَيكيان تيادا هةية، ئَيمة خؤمان، كةليذنةي ثةرلةماني كوردستانة، كة مومةسيلي ئةم 

تامن، سةرؤكايةتي هةرَيممان هةية، دانوستانيتن لةطةَليان كارةم لةو ليذنةية ئةنيتامي يان نوَينةري كوردس
ئةكةين، ناَلَيم طمتوطؤ دةسيتم لةطمتوطؤ نية مماوةزات لةطةَليان ناكةين نةخَير دانوستانيتن الزمة، 
مةسجةكة ثَييان بطةيةنني، مةسجةكة و ضشت ئةوانة لةدَلمانة مةودمةكةمان زؤر زؤر سارمة لةبةر 

ي ليذنةدا كوردةكان طوتيان ئَيمة نوَينةرَيكي تر زياد دةكةين، ئَيمة ومتان كاكة با دةستكاري خؤ لة سةرةتا
دةستكاري تَييتا نةكةين ئةطةر دةستكاري بَيتة كرن لة مةسَلةحةتي هيض كةسَيكيتا نية،لةسةر ئةساسي 

ق ئَيمةش ليذنةكة، مةودمي ئينطليا و ئةمريكا ئَيستا باسم كرد، ئةوان مةساَلحي خؤيان هةية لة عَيرا
مةسَلةحةي خؤمان هةية، ئةمة مةسةلةي كةرامةتي ميللةتَيكة، مةسةلةي مةسَلةحةتي ضةنيت شتَيكي 
موشتةرةكت هةية لةطةَل ئينطلتةرة و ئةمريكا مةساَلحت طوجناوة ضةنيت شتَيكت هةية جَيطاي خيالسة 

َلَيني نةخَير بةَلَي ئةمري ماناي ئةوة نية هةرشتَيك لةجَيطاي مةسَلةحةتي ئةوان بَيت ئَيمة ثَييان ئة
ئَيوةية، ئةو شتة لة داموسي كورد نةماوة، كاك اسعيت باسي تةشكيلي ليذنةي كرد، حةديقةت من تةشكيلي 
ليذنة ثَيم طوتن ضؤن بوو، جارَيكي تر جةبهةي توركماني ئةَلَيم دةت جةبهةي توركماني نوَينةري 

ةية كةحابَيك يان كؤمةَلة حابَيك بَيت، بةآلم توركمان نية، لة ر اس  حابَيكة حةدي سياسي خؤي ه
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حةدي مصادةرةكردني كةسَيكي نية، دانونةن منيش لةطةَل تؤم ئَيستاش ئةو حابةي لةكوردستان 
بةدانوني كوردستان حابَيكي مورةخةس نةبت من دةت داينانَيم بةحاب بة عةسابةي دادةنَيم مةسهومي 

مليؤن تةرخان كراوة، ئيشارةتَيكي  22كي زؤر زؤر ضاكة من شةخصي ئةمةية بؤي، بؤ ثارةكردن نيةتَي
باش يةعين ئةطةر كارةك بؤمة بَيتة كرن، خؤ هةرليذنةيةك بَيتة دامةزرانيتن، لةم ميكانيامة نية 
كةهةموو ثارة بضتة ناو كارةكةيان يةعين ثارة  بةوةجبات ئةضت ئةمة ئسلوبَيكي موتةسقة حةتا ئةمة 

كمان هةبت ثارة هةمووي يةكةم جار نايةتة تةرخانكردن لةسةر ئيمكانياتي لةحكومةتيش ئةطةر ليذنةية
حالي وةزارةتي مالية ئةمَينيت كة ضةنيت ثارة ئةتوانَيت تةرخان بكات بؤ ئةو ليذنةية وةبل ئةخةس لة 
عَيراق مةشاكيلي ماليمان هةية بةآلم ئةمة كاتي دةراري دةسع هةية ثارة دةسعيان كرد، جَيطاي دةست 

ة، كاك ئارام باسي تةرحيلي عةرةبي كرد كةي دةست ثَيئةكةن لةوَي، من ئةَلَيم جارَيكي تر خؤشي
دووبارةي ئةكةمةوة، ناَلَيم تةرحيلي عةرةب، ئةَلَيني تةرحيلي عةرةب ثارضة ئةوانةي بةشيتارييان 

ي لةسياسةي تةعريب، حةديقةت، طةر انةوةي عةرةب تةشجيعيان دةكةين بؤ طةر عنةوةيان ئةوانة
بةتةعريب هاتينة كوردستان، دةت ناَلَيم عةرةبي ر ةسةن، لةبةر عةرةبي ر ةسةنيش نية، سياسةتي 
تةعريب هةية زمين سياسةتي ئةو ناوضانة، ئةَلَيم زمين سياسةتي تةعريب نية برادةرَيكي عةرةبة لةم 

م ئةو عةرةبةي زمين ناوضةية لةطةَل خةَلك ذياوة، لةم ناوضانة مةشاكيلي نية، ئةهلةن وةسةهلةن، بةآل
سياسةتي تةعريب هاتية لةوَي، ثارضةيةك لةنياامي ثَيشوون، حةديقةت نةك بةعوريف عةرةبي مةدبولن، 
بةآلم دسةي من ئةوةية، ثَييان ئةَلَيم نة بةعوريف ئَيوة ئةم شتة مةدبولة نة بةعوريف عةشايةري مةدبولة 

دبولة نة بةئةمر ؤ بةموعادةلةي سياسي بةس لةم نة بةعوريف دانونيش مةدبولة نة بةعوريف سياسيش مة
مةنتةدة مةدبولة، ئةوة من طةشبينم لَيرة ئةطةر ئةم كارة دةس  ثَيكرد وةكي تؤثي بةسرةبَيت، لةبةر 
ئةم خةَلكة بةثارة هاتية، تةشجيع كردنيان بةثارة، جارَيكي تر ئةطةر َيمةوة لةبة ئةوة مودتةنيعم ئةم 

مودتةنيعن ئةمة جَيطاي ئةوان نية،  مودتةنيعن ئةمة بيئةي ئةوان نية،   عةردة عةردي ئةوان نية،
مودتةنيعن ئةمة عالةمَيكي ترة بؤ ئةوان، زةرسَيكي خاسيان لةسةر زةماني بةعس بؤيان 
هاتيةتةرخانكردن ،  هاتني لةوَي دانيشتني و جَيطرييان كردية، بةآلم طةر دةس  ثَيكرد، وةكي كورةي 

رية طةر دةس  ثَيكرد ئةو تؤثة بةسرَيك دةست ثَييتةكات طةورة دةبَيـت طةورة دةبَيت سةجلية تؤثي بةس
بةآلم بةثارة، ئةو خةَلك بةثارة هاتية بةثارة دةطةر َيتةوة جارَيكي تر، حةديقةت، ليذنةيةكي تريش 

اوي لةثةرلةماني عَيراديش هةية هةم برادةراني كورد لةوَي زؤرن، حةديقةت ثشتطريييةكي زؤر تةو
ئةويش جَيطاي دَلخؤشية حةديقةن، كاك ئازاد عبيتاه ( 041)ئةوامنان هةية، بؤ جَيبةجَيكردني ماددةي 

نيةتي حوكمةت، من ناَلَيم نيةتي حكومةت نةك ئةولةويةتي ئةسبةدياتي ئةوانيان نية ئةهةمية 
بةر ئةوةي سيستةمي بةدةزيةي وةكي ئَيمة ضةنيت موهيمة بؤ ئَيمة بؤ ئةوانيان نةطرتية، بةداخةوة لة

حوكميتاري لةوَي بةحةديقةت عالةمَيكي ترة، مامؤستا وتي كارتي دووةم، كارتي دووةم بةدةس  تؤية بؤ 
كوردستاني دَيين و كاري ثَييتةكات، كارتي دووةم لَيرة دةست ثَييتةكات لة ثةرلةماني كوردستان دةست 
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بَيـت كارتةكاني لَيرة سياغة دةكات بؤية ثَييتةكات، نةك لةجَيطايةكي تر، كورد هةرضي كارتي تري هة
هةموومان ثَيكةوة دانيشتني تاكو باسي ئةوة بكةين بةآلم كارتي دووةم لَيرةية، جَيطاي كاركردن بؤ كارتي 
دووةم لَيرة دةست ثَييتةكات، كاك حسن داواي كرد حمازري ثةرلةمان هةرضي شتَيك هةية، لةم ليذنةية 

م نية بيخةمة بةردةس  هةموو ئةنيتاماني ثةرلةمان، تاكو هةموويان صادر، وارد، حمازةرات من مانع
ثَيكةوة إتالعيان لةسةر بَيت، ثارة ثارضةيةك لةحيسابيتا هةية ئةواني تريش بةوجودي ئَيوة هةمووتان 
ئةتوانني ثارةكاني تريش هةمووي ئةبَيتةوة بةس ئةطةر نيةتَيكي ساف لةبةغيتا هةبي، بةر َيا جةنابي 

ي طمتوطؤ بةر اس  جةنابي سةرؤك طمتوطؤ ضوني من بؤ طمتوطؤ كورديةكةي من مةزبوت نية سةرؤك طوت
مةسهومي طمتوطؤ وانية، يةعين كورماجنيةكةي من  مةزبوت نية يةعين مةسهومةكةي من وانية، 
بةحةديقةت مةسئوليةتي هةموويانة، عةرةبةكاني زمين سياسةتي تةعريب حةديقةت، ئةو حةيف هةزارة، 

ة لةحكومةت هةوَلمان داوة، كةثارةيةكيان بؤ دابني بكةين بةآلم ئينتااري ئةوة ئةكةين، كوا ليذنةي ئَيم
ثارةيان هةية يان نيانة، ئةطةر ثارة لةوَي بَيت ئةوا خؤ ئَيوة وةزعي ثارةي حكومةت ئةزانن لةمن ( 041)

من داوا ئةكةم وتيان بؤ شت بؤ  باشرت ئةزانن وةزعي ثارة ئةمر ؤ وةزعي ثارة ضية، بةآلم بؤ ئةو مةسةلة
ي مانطي /02خةدةمات نايةتة ئةو ناوضانة من داوا ئةكةم مياانيةي كوردستان دَيتة بةردةستان ئَيستا 

ية واباامن مياانية نةهاتية ئَيرة، داوا لةثةرلةمان ئةكةم، ثارةيةكي وا خبةنة بةردةستمان تا بتوانني  01
نيةي ميللةت يةعين مياانية لَيرة مصادةدة دةكرَيت، ر ةئي ئَيوة لةسةر ئَيمة ئةم كارةي ثَي بكةين، لةمياا

مياانية ثَيم خؤشة ر ةئي ئَيوة جوان تةركيا بكةن ضؤن ثارةيةكي باش بَيتة تةرخانكردن، من خؤم 
ضاوثَيكةوتنم لةطةَل ئةو جةماعةتة كرد حةيف هةزارةكان دوو جارم ديوة، تةنسيقَيكي باش لةطةَل ئَيمة 

 .ئةوان ئةبنة بييتايةتي كورةي سةجلي حةديقةت، زؤر زؤرسوثاس هةنة،
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس بؤ وةآلمةكان  سةرموو كاك ئاخر
 :مجال انور بةر َيا اخر

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
رنطي كمال و كاك سرسةت دةكةم لةبؤ ط.بةحةديقةت من لةثَيشةوة ثشتطريي لةبؤضوونةكاني بةر َيا د

وةدت و ئةم بابةتة، من هةنيتَي تَيبينيم هةية، تا ئَيستا وةكو ئَيمةي ثةرلةمان، نةمان دةزاني ليذنةي 
ض هي ثةرلةمان بَيت و ض هي ليذنةي سةرةكي بَيت، بةو شكلة ر ؤيشتية، ثَيمان واية نازامن ( 041)

ت ديارة حكومةتي عَيراق ختواتةكان زؤر كةمن هيض نةر ؤيشتوون، ئةطةر سةبةب حكومةتي عَيراق بَي
نيةتي نية ئةو ماددةية جَيبةجَي بكات، ئةبَي ئَيمة لةئَيستاوة خؤمان ئامادة بكةين و ئيهتمامَيكي سةرةكي 
سةركردايةتي هةرَيمي كوردستانيش ثَيي بيترَي، كة ئةو ماددةية جَيبةجَي ناكرَيت، يةعين ئةو جانبةي 

يةعين جَيبةجَي نةكردني دةستوورة، ( 041)كردني ماددةي زؤر بةطرنطي وةربطرين، ضونكة جَيبةجَي نة
كة دةستوور جَيبةجَي نةكرا ماناي واية سييتراليش جَيبةجَي ناكرَيت، و هيض جَيبةجَي ناكرَيت، و 
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حكومةتي مةركةزي عَيراديش ناوي لَيبنَيني سييترال ئيعرتايف بةسييتراليةكةش نةكردووة، تا ئَيستا ئيعرتايف 
ستة بةدةستووري كردية، بةدةستووريش وةكو كاك حمميت إحسان طوتي لةبةرنامةي بةسييتراليةت ر ا

حكومةتي مالكي ديارة كة ض بةرنامةيان بةدةستةوةية، ئةوةل جار طواستنةوةي ئةو عةرةبة هاوردانةيةو 
 دوايي طةر انيتنةوةي كوردةكانةو ئةوانةشيانة جَيبةجَي نةكردية ماناي واية نيةتيان نية ئةو ماددةية

جَيبةجَي بكةن، يةعين بةشةساسيةت تر ئَيمة بضينة ناو مةوزوعةكةوة، ئَيمة لة ئَيستاوة دةبي 
بةرنامةيةكي بامشان هةبي، دةبَي خةَلكي خؤمشان خةَلكي كوردستان تَيبطةيةنني ئةو دؤناغة هةتاكو 

مةركةزي لةو دةم  ضةنيت ضويتة ثَيش، ئةطةر تَينةطةينني، سبةييَن بووة هةر كَيشةيةك ئَيمة و حكومةتي
ودةستةي ئَيمة ناتوانني خؤمان ئامادة بكةين، ضونكة تةوةدوعي هةموو شتةكي دةبي بكرَي، ناتوانني ئةو 
دةمي بَلَيني خةَلك دةَلَي ميللةت دةَلَي بؤ بة ئَيمةتان نةطؤت، حةدة بةشةساسيةت ئَيمة بةخةَلكي خؤمشان 

ن وةكو تةسةور بكةم، سةركردايةتي كورد ئينتاارةكات ر ابطةيةنني كة دؤناغةكاني جَيبةجَي نابن، ئةم
سةبري ئةمريكاش زؤرة، ئةمريكا حوكمةكات لة عَيراق، هةتا ئةو دةدةش ر استة جَيبةجَي بكرَيت،

مةسائيلي دةستووريش هةية بةآلم ئةمريكا حوكمةكات، و ئةمريكاش وا ثَي ئةضَي اليةنطريي ئَيمة نةبَي، 
جا ئةطةر بةدزي شتَيك هةية، ضيت ثَيوة ( 041)نةهاتية بةنيسبةت ماددةي  هةتا ئَيستاي دةنطي لَيوة

 .ديار نية زةمةنيش ئةوة خةآلص دةبي زؤر سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس كاك كةريم
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ك سرسةت دةكةم، بةر اس  بؤ دؤزينةوةي ئاليةتَيك سةرةتا ثشتطريي تةواوي بؤضوونةكاني براي بةر َيا كا
بؤ جَيبةجَيكردني دؤناغةكاني بةرنامةي مالكي ثَيويستة و داواكاريشم لة سةرؤكايةتي ثةرلةماني 
كوردستان هةتاكو زووة هةنطاو بهاوَينت بؤ جؤآلنيتنةوةي ئةو ثرسة، بةهةماهةنطي لةطةَل سةرؤكايةتي هة 

طةلي كوردستان و تةواوي حابة سياسيةكان هةروةها لةطةَل ر َيكخراوةكاني رَيم و سةركردايةتي سياسي 
كؤمةَلطاي مةدةني بؤ ئةوةي بتوانن ئاليةتَيكي ئةوتؤ دةست نيشان بكةن ئةطةر هاتوو لة مةرحةلةي 
يةكةميتا جَيبةجَي نةكرا ئةم بةرنامةية ثَيويستة ئاليةتَيك دياري بكرَينت، ئةوة سةبارةت بةمةسةلةي 

ةتةكة، ضةنيت ثرسيارَيكم هةية لةجةنابي وةزير، يةكةميان ئةوةية دةثرسم ئايا ئةو نووسينطانةي ئالي
كةركوك، خانةدني، شةنطار لةسةر ض بنةمايةك واتة لةسةر ض ئةساسَيك دامةزراون، يان ثَيك هَينراون، بؤ 

رو ئةو شوَينانة ئةو لةدةزاكاني ديكةي وةكو تلكَيف وشَيخان و بةدرةو ئةو شوَينانةي تر يان مةمخو
نووسينطانة نةكراونةتةوة، ئةوة لةاليةك، خاَلي دووةمي ثرسيارةكةم ئةوةية بةر اس  ئةو بر يارةي مالكي 

دةري كردووة، سةبارةت بة ئيااسةكردني ضةنيت ئةنيتامَيك بؤ ليذنةكة، ئايا  08/01/2115لة ( 54)ذمارة 
ةني وةزيرانة، ئةطةر بر ياري ئةجنومةني وةزيرانة بؤ بر ياري مالكي شةخصي خؤيةتي يان بر ياري ئةجنوم
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لةاليةن ئةنيتامان وحةتا ئةو وةزيرانةي الي خؤمان بؤ ر َيطريي لَي نةكراوة ئةوة ثرسيارَيكة، ثرسيارةكاني 
 . ديكةشم برادةران ئاماذةيان ثَيكرد، سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 كاك مجاملان لةبري ضوو ئَيستا سةرموو، 

 :ةر َيا مجال حمميت داسمب
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةر استييتا من تةنها تؤزَيك بؤ بةدوةت كردني مةوزوعةكة، ئةم بةيانية تةدريرَيكم سةير كرد، لةسةر 
لةسةر هةموو مادةكاني دةستووري عَيرادي تَيبيين خؤيان هةية، ( ئيم ، ئَيس ، ئَين( ) 041)بر ياري 

ن كة ئةم ماددةية، تةنميا ناكرَي ضونكة زؤرينةي ئةنيتاماني ثةرلةماني عَيرادي ئةوان وا تَيبيين ئةكة
نية، تةنانةت ئةَلَين ئيحتمال زؤرة، وا بكرَي ( 041)نةزةريان هةية لةسةر تةنميا كردني دةراري  وجهه

ماي ئةم جارَيكي تر يةعين دةستوورَيكي نوَي دابنرَي، لة عَيراديتا لةسةر بنةماي ئةم خاَلة لةسةر بنة
بةلةر ئةوة با ئةم بؤضوونة كة خةَلكي دةرةوةو خةَلكي بياني هةستيان ثَيكردووة، ( 041)ماددةية 

ئَيمةش المان وازح بَيت كة نيةت واية تةنميا نةكرَيت، ئيرت شتةكاني تر موماتةَلةو تةئخري كردن ئَيمة 
كةئةوان نيةتيان ( 041)ني ماددةي خؤماني بؤ ئامادة بكةين، يةعين بةرنامةجي خؤمان بؤ تةنميا نةكرد

واية بةرنامةي خؤمان بطؤر ين و بةرنامةكامنان لةسةر مستةوايةك  بَيت بريلةوة بكةينةوة كة لةئَيستاوة 
ضي بكرَيـت ئةطةر ئةطةر تةنميا نةكرَي، بةر اي من ئَيمة تا ئَيستا تةنها مةسةلةي بر ياري سياسي سةدامي 

ةر انةوةي كةركوك و ناوضةكان ئَيمة ثَيويستة وشيارانة كار بكةين ثَيشووما كردووة بةبنةما بؤ ط
لةدار شتين بةرنامةيةكي تر لةثالَِ ئةوا بنةماي كلتوري و تةنيتروس  كؤمةآليةتي و ئابووري ئةو ناوضانة 
كة بنةمايةكي زؤر ثتةو و بةدوةتن بؤ ثشتيواني كةر لةاليةن ض ناوةوةو ض دةرةوة بؤ طؤر يين ئةو 

ستةمان و كاركردمنان  لةو ليذنةية يةعين ئةمة بكرَيتة ئةساس ئةطةر مبانةوَي وةكو دكتؤر وتي هةَلوَي
دةناعةت بةئةمريكا بكةين كة كةركوك بطةر َينينةوة لةبةر ئةوةي خةَلكَيك لة جنوبةوة هاتؤتة ئَيرة يان 

كة تا ض ر ادةيةك ناحيةي بةدةراري سةدام ئةمة زةبةتة بةآلم ئةطةر ئَيمة كار بكةين لةسةر مستةواي 
تةنيتروس  خؤي ئةبييَن ناحيةي كؤمةآليةتي دةوري خؤي ئةبييَن ناحيةي ئابووري دةوري خؤي دةبييَن 

كيلؤ مةتر  21خةَلكَيك لة ضةمضةماَل بربَي بؤ ئةوةي كارَيكي لة سلَيماني جَيبةجَي بكات، لةباتي ئةوةي 
بكات، بؤ طةر انةوةي ناحيةي ئييتاري ئةو شوَينانةي كة  بضَيتة كةركوك بؤ ئةوةي كارةكةي خؤي جَيبةجَي

البراون لةسةر كةركوك يان لةسةر ناوضةكاني تر، كةواتة ئَيمة ثالنةكامنان لة ئَيستاوة وةكو ثالني جاميعة 
) بَيت لةدةرةوة، لةدةرةوة خةَلك ئةضَيت ئةخوَييَن ئةتوانَي خبوَييَن بؤ دووساَل ئةو دةرسانة خبوَييَن كة 

ئةبَيت، ( ترانسمَير) ئةهَييَن مةسةلةن ئةبَيتة خةرجيي كولية يان ئةو دةرسانة خبوَييَن كة ( ي ، ئةيئة
يةعين بؤ ئةوةي كة جاميعة تةواو بكات، ئَيمةش با بنةماي كارةكامنان لةسةر ئةوة دابر َيذين ئةم ليذنةية 

ماني ثةرلةمان عَيرادي زؤرينةيان كة كة نيةتَيكي زؤر بةدوةت هةية لةاليةن عَيراديةكان لةاليةن ئةنيتا
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زؤر مورتاح نني بةم ماددةية و زؤر دةرو دةبينني بؤ ئةوةي كة نةك تةنمياي نةكةن بةَلكو بةهؤي ئةوةوة 
 .دةستووريش بطؤر ن، زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيا د
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

من دوو ثرسيارم هةية لةطةَل تةعقيبَيك لةسةر دسةكان، حةزم كرد لة دكتؤر بثرسم هةرضةنيت نةي وت 
ذمارةي ئةو كةسانةي لةناو ليذنةكةدان ذمارةيان ضةنيتة و جةنابتان ئاماذةتان ثَيكرد كة سَي كوردي تياية 

ان ئةكةين، دوو باسي ئايا كةم نية ذمارةي سَي كورد لةو ليذنةيةدا، كة ئَيمة داواي حةدي خؤم
نووسينطةكانت كرد، كة مةكاتبتان كردؤتةوة لةو شوَينانةي ئاماذةت ثَيكرد، ئةو مةكاتبانة كَين، هةر 
ديسانةوة لة توركمان و لةعةرةب وكورد ثَيك هاتوون، حةزةكةم ئةوةشم بؤ ر وون بكةيتةوة خاَلَيكم هةية 

وةت و موتةسائيل بةهينَيكي زؤر خؤشةوة دَلي بةر َيات لةبنكةي كاوة، كة بويتة وةزير زؤر بة د
هةموومانت خؤش كرد، وتت هةرضي ناوضةكانة كة نةبةسرتاونةتةوة بةكوردستانةوة هةر ئةيكةم و 
ئاماذةشت  ثَيكرد، بةآلم من ئَيستا هةست دةكةم، ئازارَيك لةناو دَل ودةرووني تؤداية، مالكي واي كردو 

ست دةكات و هةست بةشتَيكي تر دةكةم، داوا لةثةرلةمان و هةموو خةَلك ئةخاتة ناومانةوةو دةست درو
هَياةكان ئةكةي يةك بطرين كاك سرسةت لةاليةكةوة و بةر َيا سةرؤكي ثةرلةمان وجَيطرةكةي و سكرتَير 
لةاليةكي ترةوة دسة ئةكةن ئَيستاش بةر َيات لةناو ثةرلةمانيتا ئاماذة بةم دسانة دةكةي كةواتة دَلطرانيةك 

ي ئَيمة دروست بووة، من دةطةمة ئةوةي كةوا بَلَيم هيض كاتَيك شؤظينيةتي عةرةب و هةروةها تةنانةت لةال
عةرةبةكانيش ر ازي نابن بةطةر انيتنةوةي ئةو ناوضانة بؤ هةرَيمي كوردستان ئَيمة ئَيستا سةيري هةرَيمي 

خشة خةياَليةكة دةكةين، ئةو كوردستان بكةين، دةبينني هةولَيرة سلَيمانية دهؤكة، بةآلم كةسةيري نة
شوَينانة دةبَيتة سنوريان لة عةدَليةتي شؤظينيةتي عةرةبيتا كةواتة ضةسثانيتني سنوري كوردستانة ئينجا 
بؤية ر ذَيمي بةعس بةتةختيت بةشَيوةيةكي زؤر وردو دةديق تواني ئةنمال لةكوردستانيتا بةتايبةتي 

ن ذمارةيةكي زؤري طةرمياني و ذمارةيةكي زؤري لةطةرميانيتا ئةطةر ئَيمة ثرسيار لة خؤمان بكةي
طونيتةكان ويس  وجودي كورد لةو ناوضانةدا نةهَيَلَي و ئَيستاش ئةطةر ئَيمة ئيحصايةك بكةين هيض 
عةرةبَيك دبوَل ناكات ئةمة خاَلَيك خاَلَيكي تر بةداخةوة من ئةَلَيم ئةطةر بةراوردي دةسةآلتي كوردي 

كيتا زؤر جياوازي هةبوو، توانيان دةسةآلتي كوردي لة خانةدني هةموو بكةين لة خانةدني و لةكةركو
عةرةبة نار ةسةنةكان دةربكةنة دةرةوة بةآلم لةناو كةركوكيتا بةثَيضةوانةوة سةرةتا هةموو خؤيان ر ايان 

ر كرد، دوايي هَينايانةوةو بةثَيضةوانةشةوة مامة حةمةييان  بؤ دةكردن ئةطةر هَيايان هةية نةتةوةكاني ت
. كةلة كةكوكيتان هةموو ئةم جارة يةك بطرين بةهَيا نةبَيت كةركوك و شوَينة داطريكراوةكان ناطةر َينةوة

 .زؤر سوثاس
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثري خيتر

 : خليل سليمان خضر بةر َيا
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دا هةنيتة (041)بةجَيكردني ماددةي من دوو ثرسيار بؤ جةنابي وةزير هةينة ثرسيارةكي ئاشكراية لة جَي
طرية ست هةنةو هةنيتةك طريةي ئالوز، وان طرية سست كو تةنها بر يارةكي سةرؤكايةتية حكومةتي سييترال 
دةضارة بن، دةزا شَيخان ناحية ساييتَي مةمخور لةوانة هةنيتَي ناوضةي دي ذي ئةظة كة بر يارةكي غةدر 

بر يارةكا ظة بطةر َينة سةر ئؤثرةتَيك داميقام وناحيةو وان دةظةرا دابر اينة كوردستانَي وةخَ  ر ذَيمَي 
هةموو لةبوجةيا حكومةتا هةرَيما كوردستانَييا يةعين تومةز، سة ئةظ طرية سسنت وبَيتة ضارةكرن، دا 

ة، خةَلكي مة ذظَييت ئيادواجية هةردوو ئييتارة دورتاربت، دةزاية تلكَيمَي دوو بر َيظةبةريا ثةروةردة لَيهةين
هةردوو ر ك ماناي يةك و دوو دكةن، بؤ تةعريب كردنا دةظةرَي ثرؤسَيس كردنا مايف ر ةواي خةَلكي دةظةرَي 
كوردي خبوَينن، ظَيكَيشةية خةَلكي مة ظان دةظةرا دةذي كَيشةية خةالص بر يارةكي، ئةوذي دؤناغا تةتبيع 

ستيَن كة دوو اليةني بوو، يةك ذي خةَلكَيكي دةستثَيكريا، خاَلي دووَي ئةجنامان سياسةتا تةعريب كردنا طوا
، 25ثشكا دووَي ثش   28وساآل  23مة ر اطواسنت بؤ دةظةرَيكي دي شنطاري هَينانة دةزاية شَيخان، ساآل 

كومةَلطاي زؤرة ملي خةَلكي وا دةظةرا  02طونيتَي دةظةرا شنطارَي هةموو تةخت كرن، ئةخياتنة  085
شَيخان و بةعةدرَي و خانكَي دةستا نظيسطا ثةرلةمانَي لة دهؤكَي كةن ظة بةتايبةت شنطاري ٍراطواستينة 

ضي بكةين، مةويس نةطةر َيينة ظة دةظةرَي خؤ و عةرديَِ مة، بكةوَيتة دةسَ  مة، ظة دةستكيسا حكومةتَي 
هاتية  بةعس بوون و دةستينة، مةَلكي مة وان بستَييَن، ثرسيارا ليذنامة ضي بكةت، بؤوان ئايا ئةو بوجةية

تةرخانكردن بؤ نؤرماَل كردنا ر ةوشَي بؤ تةتبيعَي دَي ثشكَيك وَي بووجةية هةبينت بؤ ظةطةر انيتنا وان بؤ 
طونيت  085كؤمةَلطاية،  02ئةوي طونيتَي خؤ ئاظادان كةن، يان ظة خؤر اييا بضن ئيمكانيان  نية، يادي ئةو 

نيتي وزارَي وان هَيشتا دةستةي عةرةبيتان ذ هاتينة تةخت كرن و وَيران كرن، طونيتةكيش ذة دةظةرَي طو
شنطارَي دوو ناحية دةرارةكي ئييتاري ذ شنطارَي دابر ي ئَيخستنة سةر بهاجَي، ئةظانيتة ضي لَيكةن، ئةطةر 

ملَيؤني ظة  211خبوازن بطةر َينة طونيتَي خؤ، وان كؤمةَلطا زؤرة ملي كة طةلةك دةرد ضَيذينة بوجا ظي 
 . بةرا وان دةكةويت سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو سؤزان

 :زان شهاب نوريبةر َيا سؤ
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

من ضةنيت ثرسيارَيكم هةية لةجةنابي كاك دكتؤر ئةطةر ئةزيةت نةبَي بةَلكو وةآلمَيكمان باتةوة، ئةطةر 
هي ليذنةكة، ئةوةش خؤت  ر وون كردنةوةيةكي هةبَيت، تةبعةن ئَيوة تا ئَيستا نياام داخليتان دانةناوة
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ئةزاني يةكَيكة لةخاَلةطرنطةكان بؤ ئةوةي هةركةس باانَي كارةكةي خؤي ضية، بةر اي من ئَيوة كاتَيكيش 
سةرف دةكةن لة كيتاب و ئةوشتانة ئةطةر ئَيوة يةكَيك تةكليف بكةن ئةطةر خةَلكَيكتان لةطةَليتا بَيت لةناو 

ؤ خؤتان بةسةريعي يةعين كةسكَيكي دانوني وبتوانَي ئَيوة ليذنةكةدا بؤ داناني نياام داخليةكة، ب
طؤر انكاري لة هةنيتَي خاَليتا بكةن، ضونكة ئةطةر جةنابت تةكليف كرابيت، خؤشت بةم مةشغوَليةتة ئةوة 
نياام داخليةكة تأخري دةبيت كة تأخرييش بوو عوزر دةدةن بةدةستةوة، ئَيمة نامانةوَيت هيض عوزرَيك 

، دووةم شتم من ئةزامن ئةبَيت تةنيسيقيق هةبَيـت لة نَيوان ئةو ليذنانةي كة دروست بيتةين بةدةستةوة
بووة، ض لةناو ثةرلةماني كوردستان ض لةناو ثةرلةماني عَيراق ض لةسةرؤكايةتي هةرَيم ض لةطةَل جةنابتانا، 

ثةيوةنيتي ئةكةيت ميكانيامةكةتان تاكو ئَيستا هيض جؤرَيك دؤزيوةتةوة، من ئةزامن جةنابت هةموو كات 
بة دكتؤر كةمالةوة لةوانةية ثةيوةنيتي بكةيت بةمةكتةبي سةرؤكايةتي هةرَيمةوة، بةآلم ئةوانة ش  
عةمةلي نني، يةعين ئةبَي شتَيك بَيت عةمةلي بَيت يةعين تةنيسيق كردنةكة شتَيكي عةمةلي بَيت، 

ن و كاراكردني وةزارةتةكةتة يةعين سَييةم خاَلم كةمن ئةمةوَيت باسي بكةم لةطةَل تؤدا، تةسعيل كرد
ئةطةر تؤ تاكة كةسَيك بيت سوثةرمانيش بيت تؤ ناتواني وةزارةتَيك بةريت بةر َيوة و لةاليةكيش لةبةغيتا 
بيت لةاليةكيشةوة تةسعيل كردن و كاراكردني وةزارةتةكةت يةكَيكة لةخاَلة طرنطةكان، و ئةوةش باانة 

لةوانةية هةر لةسةر ئةستؤي جةنابت بَيت، هي وةزارةتةكةت بَيت،  كةتؤ ئاوةدانكردنةوةي ئةو ناوضانةش
بةآلم من لَيرةوة هيوادارم و داوات لَييتةكةم، كةوا ئةو كةسانةي مةسئولةبن بؤ ئاوةدانكردنةوةي كةسانَيكي 

تا بةعسي نةبن ضونكةي ئةوةي ر وو ئةدات ئَيستا ئةوةية خةَلكانَيكي بةعسي خؤيان وَيرانيان كردووةو ئَيس
جارَيكي تر سنط دةرئةثةر َينن و ئةيانةوَيت ئاوةداني بكةنةوة، نةخَير ئاوةدانكردنةوةكة نابَيت لةسةر 
دةس  ئةوان بَيت، كوردستان ثر ِِة لةكةسي دَلسؤزو ر عبردوو ثاك ر جاتان لَي ئةكةم وةر جا لةجةنابت ئةكةم 

َيران كراونكاريةكي زؤري تَييتا كراوة، ئةوةي كةتؤ دةست دةكةيت بةئاوةدانكردنةوةي ئةو ناوضانةي كةوا و
كة بةعسية ئاوةداني ناكاتةوة وَيرانرتي ئةكات، خةَلكةكةش ر دي لَيي هةَلئةسَ ، ر دي لةئَيمةش هةَلئةسَ ،  
بةنيسبةت تةسيق كردني دؤكيومَينتةكانةوة من هيوادارم ئةو دؤكيومَينتانةي دَينة بةردةم ليذنةي 

ئَيمة ئةو دؤكيومَينتانة ( 041)ةناو ثةرلةماني كوردستان لة ليذنةكةمان ليذنةي جةنابتانةوة ئَيمة ل
هةرضيةك بَيتة بةردةستمان ئَيمة ر ةوانةي جةناب  بكةين بؤ ئةوةي ئةوشتانة بةموةحةدي بَيت، كاتَي 

كارةكاني  دَيتة بةردةس  ئَيوة ئيوة هيض ثةيوةنيتيتان ثَيوةي  نية ئَيمة ساحَيب دةزيةكةين ئَيمة ئةبَي
خؤمان تةنايم بكةين ومونةزةمي بكةين، يةعين ئةمة ض شَيوة ر وون كردنةوةو ض شَيوة ثرسيارَيكة، بةآلم 

 . بؤ ئاوةدانكردنةوةكة حةزةكةم ر وونكردنةوةي خؤت بيتةيت و بيبيستم زؤر سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةر َيا كاك بةَلَين
 (:َلَينبة)بةر َيا بيت عبيتاه حممود 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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من هةنيتَيك ثرسياريم لةجةنابي وةزير هةية، يةكةميان ئايا ئةو ليذنةية ليذنةكةي خؤتان ئةو ئيااسةية 
كة كرا لة ليذنةكةدا لةاليةن ماليكيةوة، هةَلوَيس  ر ةمسي ضي بووة بةتايبةتيش سةرؤكي ليذنةكة 

ةنابت باست كرد ئةوليذنةية كةدامةزراية، تؤ نازانيت كَي شتَيكتان بةر ةمسي داوة بة مالكي دوو ج
ئةوليذنةيةي دامةزرانيتووة، بة تةئكييت تةرةيف كوردي بةشيتار بووة لةداناني ئةو ليذنةية، جا ئةطةر 
لةئةجنومةني وةزيران بَيت وةكو براي  بةر َيام كاك كريم بةحري ئيشارةي ثَييتا ئةوة جَيطري ئةجنومةني 

وةزيرَيكي كوردمان لةبةغيتا هةية، ئةطةر بةمواسةدةتي ئةوان دامةزراية مةودمي ئةوان  وةزيران و ضةنيت
تاكو ئَيستاكَي لةبةرامبةر ئةو زيادكردنة ضية، بؤ شتَيكي ر اطةيةنيتراومان نةزاني كة ئةوان سةآلحياتي 

يان نية ئةو ئةوةيان هةية دكتؤر مالكي خؤي بةخؤي دوو كةس زياد بكات ئةي بؤ ئةوان ئةو سةآلحياتة
بر يارةي دكتؤر مالكي ر ابطرن، ئةوةش ثرسياري دووةممة ثرسياري سَييةميشم ئةوةية بةر اس  ئَيمة 
لَيرةدا تةنها باس لة مةسةلةي ثشتطريي لةو ليذنةية دةكةين، زؤر تةئكييت دةكةينةوة ئةو ليذنةية بةتةنها 

وداتي ئةو حكومةتة لة زياد كردني دوو نوَينةر كاري ثَيناكرَيت، بةآلم بةعةمةلي ئةوةي ئَيستا دةيكةن خر
دةس  ثَيكرد، لة سةردةمي دؤناغي عةالوي بةخشكةيي تَييان ثةر انيت، جةعمةري تَييان ثةر انيت ئَيستاش 
دةيانةوَي ثالن و نةخشةيةكي تريان بةدةستة وةكو براي بةر َيام كاك سرسةت ئيشارةتي ثَييتا، بةر اس  زؤر 

يشمان بةسةردا تَيثةر َينن و ثوضةَلي بكةنةوة، ئايا تائَيستا ( 041)ت ناوةر ؤكي ماددةيبةخشكةيي دةيانةوَي
ئةوةي كة ثةيوةنيتدارة بة ثرؤسة سياسيةكة لة عَيراق بةطشتيي لة جَيبةجَيكردني دةستوور بةطشتيي لة 

لةماني سراكسيؤني كوردستاني لةبةغيتا لة سةرؤكايةتي عَيراق سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ثةر
كوردستان ليذنةي بةدوادواضووني ثةرلةماني كوردستان، نووسينطةي سةرؤكايةتي هةرَيم تا ئَيستا 
بةر ةمسي ض وةرةدةيةكي سورمان بة دكتؤر مالكي ئةو ئةتراسانةي كة دذي جَيبةجَيكردني ماددةي 

دة رؤيي بكةين بةآلم ن ثيشانيتاية، ئَيمة زؤر وةرةدةمان هةية ناَلَيم مةسةلةي جيابوونةوةو زيا(041)
ئةتوانني ثر ؤسةي سياسي لة عَيراق ثةك خبةين، دةتوانني حكومةت ثةك خبةين دةتوانني ثةرةلةمان ثةك 

 .خبةين، زؤر شت هةية وةرةدةمان بةدةستةوةية بةر اس  ئةو وةرةدانةمان بةكار نةهَيناية، زؤر سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وتَيك ماون، سرسةت بيتةينة دكتؤر حمميت إحسان دواتر هةموو اليةكتان دسة زؤر سوثاس وةَلاَل شةش حة
بكةن بةآلم هةنيتَيك جار تعليقَيكي خةسيف ئةطةر ئيجازةم بيتةن، بؤ ئةوةي المان ر وون بَينت جارَيكي تر 

بةتةنها ئةركَيكي يان واجبَيكي ئةو ( 041)تةئكييت دةكةمةوة لةسةر ئةوةي جَيبةجَيكردني ماددةي 
نةية نية هةموومان لَيي مةسئولني، زؤر جوانيب هةية بةداخةوة كةس باسي نةكردووة، من ثَيم واية ليذ

يةكَيك لة مةسةلة هةر طرنطةكان ئةوةية  كة ئَيمة ضؤن جطة لةخةَلكي كورد لةو ناوضانةدا خةَلكاني تر 
تان مبَينن، مةرحةلةي لة كوردستانيتا دةذين ئيقناعيان بكةين كة بةرذةوةنيتيان لةوةداية كة لةكوردس

دوايي جَيبةجَيكردني ئةو ماددةية دةنط دانة، ئةطةر ضي من دَلنيام لةوةي كة زؤرينة دةنط دةدةن كة بؤ 
كوردستان بَيت بةس بؤضي لةسةدا نةوةد نةبَيت كة ئَيمة خؤمان بة دميوكراتي ئةزانني ثَيمان واية لة 
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ركوك وناوضةكاني تر دةذين،  غةيري كورد بةرذةوةنيتيان عَيرادَيكي سييتراَليتا دةذين، ئةو خةَلكةي لة كة
لةوةداية كة لة ثرؤذةي دةستووري هةرَيم ئاماذة بةماسةكانيان كراوة، حابة سياسيةكان و اليةنةكان 
هةموويان بر وايان واية، با زياتريش بَيـت بؤ ئةوةي دَلنيايي بيتةينة نةتةوةي توركمان و برا عةرةبةكان 

ةلةطةَلمانيتا دةذين، لةبةر ئةوة ئةمة ئةركي هةموو اليةكمانة، دووةم لةر ِِاستييتا ئةطةر وكليتان وئاشور ك
ئيجازةم بيتةن كاك بةَلَين ئَيمة واجبمان ئةوةية حكومةتي سييترال بةدوةت بكةين، باشرتين كةواديري 

، سةرؤك كؤمار خؤمان داوةتة ئةو حكومةتة لةثةرلةمانيتا لة مةجلسي نواب دا تةحالوسمان هةية بةشيتارين
كوردة، نايب رةئيس وزةرا كوردة، ضةنيتين وةزيرمان هةية ئَيمة هةدةسمان ئةوةية حكومةت بةدوةت بيـَت، 

جَيبةجَي دةكرَينت، يةعين ( 041)ئةطةر حكومةت بةدوةت بَيـت ئَيمةش بةدوةتني، ئةو ماددةي 
ة لةبةر ئةوة تةجروبةكة هةمووي ناطاتة ئةو دؤناغ إنشاء اهللخوانةخواستة بطاتة ئةو دؤناغة، ئةوة 

هينةبَينت، لةبةر ئةوة وا بكةين ض هةنطاوَيكي ثَيويستة، جَيبةجَيي بكةين، سةرموو كاك دكتؤر حمميت 
 .إحسان

 :روباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيموةزيري كا/ حمميت إحسان. بةر َيا د
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةطةَل تؤدا موتةسقم تةمامةن وةدت لة ساَلحي ئَيمةدا نية جةنابي كاك ئاخر باسي وةد  كرد من ل
بةحةديقةت باسي مةودمي دةولي كرد مةودمي دةولي لة ساحلي كوردداية بةآلم ئيشَيكة كاري لةسةر 
ئةكةين، مةوديمي دةولي جَيطاي ئيعتماد نية بةحةديقةت، لة سياسةت مةساحلي موشتةرةكت هةية 

بؤي دياداتي كوردي هةمووي كارةكات بؤ مةوديمي دةولي لةسةرئةم كارة   ر ةسيقي دائمت نية، تؤ كارةكةي
يةكَيك لةوةتةرةكاني سةرةكي حةلي مةوديمي دةولية مةوديمي دةولي تا ئةم لةحاةية لة ساَلحي كورداية، 
جةنابي كاك كةريم باسي مةكاتيب كرد خؤزطة لَيرابا، ئَيمة زيارةتي هةموو مةكاتيب ئةو ناوضانةمان 

ية، ئةو خةَلكانةي كة لةوَي كاردةكةن، ئَيمة ئيتصاملان كردية لةطةَل مةجليسي بةلةدية مةجلسي دةزا كرد
خةَلكَيكي بةشةرت كابرايةكي ئةكتيظ بيت حساب نةبيت لةسةر ناامي ثَيشوو بةعسي نةبت حةتا ئةطةر 

كةيت لة لوعبةيةكي كابرايةكي عةرةبيش بَيت ثرؤسيشنةَل بيت سةهمي دةزية كردبت، ئةطةر مشارةكة ب
سياسي دانوني لوعبةكة بااني خؤشة، ئةطةر خةصمت بةس دانوني لوعبةكة باانَيت خؤشة، بةآلم ئةطةر 
كةسَيك بؤت دانَي دانوني لوعبةكةش نةزانَي ئةمة كاريسةية، ئةو كةسانةي كة دةست نيشان كردية ئَيمة 

بةرز بؤ كةسي تر نةبووية، لة خانةدني  دةست نيشان كردية حةدةت دةس  بةرز بؤ ئَيمة بووية دةس 
 لةشنطار ولةكةركوكيش بةآلم تةركيبةي ئيجتماعي ئةبي وةرطرين بةنةزةري ئيعتبار كاك كةريم هةم

ديسان دوو ثرسياري كرد لةسةردةراري مالكي دةرار، دةراري مالكي  بووية شةخصي بةتةوديعي مالكي 
وة نية إتصامل كرية شةخصيةن لةطةَل جَيطري سةرؤكي بووية خؤم عةيين رؤذي دةرار وةلَي جَيطاي ئة

حكومةت، زؤر زؤر تور ة بوو ئةو ئاطاي لَينةبوو، هيض خةبةرَيكي لَينةبوو مةجلسي وزةرايش هيض خةبةري 
لَي نةبوو، بةآلم عوديتةكة لةوَييتاية سةيري كةن، كيتابةكان لةكنة منة، ميتير مةكتةبي نووسينطةي 



 010 

ي مانط بةآلم سةرؤكي 02ابي جةبهةي توركماني بؤ ئَيمة ئةنَيرَيت، لة سةرؤكي وةزيران دةدي كيت
ي مانط كيتابةكةي تةوديع كرد، ئةمة نيشانةي نةثرؤسيشنةَلة نةحيكمةت دارية، كاك جةمال 08وةزيران 

باسي هةنطاوةكاني ثةرلةمانتاراني بةغيتاي كرد حةديقةت لةطةَل تؤمة، ئةوةي كة سةردَيك هةية 
طةيانيتني مةسهومي كار وجهةت نةزةري جيا هةية لةمابةين ئَيمة وئةمريكيةكان و لةمةسهومي ثَي

كمال خؤي لةكةركوك بوو ضةنيت موشكيلةمان هةبوو . ئينطلياةكان بؤ ئةم مةسةلة هةر لة بريمة كاك د
مةسهومَيكي تريان هةية تَينةطةيشنت خؤ ئةمةش  (C.P.A)لةطةَل ئةوانةي لةكةركوك لة زةماني 

ي سةشةلي ئةمريكا بووية تا ئَيستا لة عَيراق نةزةرياتي خؤيان تةتبيق كرد لةسةر عَيراق لةبةر سةبةبَيك
دكتؤرة شوكرية باس لةوة ئةكات تةركيبةي ليذنة سَي كوردي تياية سَي عةرةبي . ئةوة حاليان واي لَيهات

ة كاك رؤميؤ نازامن ناوي تياية دوو توركماني لةبةين دةوسةكي كابرايةك تياية كة ئاشورية ئاشوري كليتان
خؤي ئةدات كليتانة ئاشورية ناوي خؤي دائةنَيت ئاشوور كليتانة بةآلم كابراكة لةسةر ئةو ليستةية دكتؤرة 
شوكرية من خؤم تةسائومل زؤر زؤر موتةسائيلم حةديقةت و ئةم ناوضانة ئةطةر َيتةوة بةهةرضي شتَيكي 

ئةطةر موشكيلة هةبن من لَيرة هاتيمة تا موشكيلة باس بيت ئةطةر َيتةوة، ئةزاني بةآلم ماناي وا نية 
بكةين ئةطةر هةبت لةبةر ئةوة مةسئوليةتيش وةزعي ليذنةكةش ئةمةية، ماناي ئةوة نية موتةسائيل نيم 
نةخَير موتةسائيلم و سيقةيةكيشم هةية ئةم ناوضانة هةمووي ئةطةر َينةوة نةك ئةمة ثرت لةوةي داوامان 

و باسي هةنيتَي شتت كرد كورديش غةَلةتي كردية لةم ناوضانة لةم جَيطانة زؤر كردبوو سةترةي ثَيشو
غةَلةمتان كردية لةو مةسائيالنة (لكل حادث حديث)ثَيكتظية زؤر لة زؤر جَيطا غةَلةمتان كردية، ناَلَيني 

  كاك ثري خيتر مةسةلةي حيتودي ئييتاري ئةو ناوضانةي كة تؤ باست كرد، هةنيتَيكيان ئةتوانني بةزةخ
بةتةواوي ( 08)سياسي بيكةين بةآلم هةنيتَيكيان وا ئاسان نية وةكو ئَيمة تَيئةطةين سةيري ماددةي 

بةوردي خبوَينةوة لةسةر حيتودي ئييتاري وا ئاسان نية وةكو ئَيمة تَيطةيشتووين بةآلم ئَيمة ثارضةيةكني 
ةك لة زمين خانةي تةتبيع لةو ئيتمادة ئةو ثارةي هاتية تةرخانكردن بؤ تةتبيعة بةتةنها هةرضي شت

بَيت ئةو ثارة بةكار دَيت و ثارةيةكي زياتيش لةو ثارة داوا ئةكةين، بةم ثارةية ئيش نايةتة كردن، ئةو 
ثارةية كةمة، بةآلم دةَلَين دةسعةي يةكةمة، خاتوو سؤزان تؤ باسي نياامي داخليت كرد، نياامي داخلي هةر 

بةر َيا دكتؤر نوري تاَلةباني لةطةَل حمميت شريف كارمان كردبوو  لةسةر زةماني ئةياد عةالويةوة من لةطةَل
لةو كاتة وةرةدةي دكتؤر نوري تاَلةباني و ئةو كارةي  ئةو كاتة كارمان لةسةر كردبوو بويتة ئةساسي كاري 
كةمن بؤ نياامي داخليةكة حازرم كردية بةآلم موشكيلةيةكم هةية من ليذنةيةكم نةم ديوة سةرؤكي 

ييتا هةبت وموستةشاري نازامن بَلَيم ض رؤَل بؤ مومةسيلي سةرؤك وةزيران دابنَيم نازامن ئةو ليذنةي ت
بةآلم ئةو كاتة ش  ضاك لةم ليذنةية ئةوةية . ثرسيارة ئةطةر هةبت نياامةكة هةمووي لةطةَل ئَيمةية

دةس  ئَيمةية ئةترايف كوردي لةسوللةمي ئةسبةدياتي ئَيمةية ئَيمة حازر بينيةكي تةواومان لةبةر 
خةَلكَيكي تر نةحازرة دةيةوَيت وةدت بؤخؤي بَيت تاكو لةئَيمة تَيك بيتات، ئةم حةديقةتةش هةية، 
تةنسيق حةديقةتةن ئةوةي بةمن هاتبَيتة كردن ئةطةر طلةييةكتان هةية تةوجيهم بكةن بةمن بَلَين واية 
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ةطةَل هةموو ئةتراسَيك موتةسيقم وواية من تا ئَيستا بةدةناعةتي خؤم تةدسرييم نةكردية يةعين ل
هةميشة سةبارةت بةتةنسيق ئةطةر شتَيكتان تةوجيه بكةم هةمووتان بَلَين داواي ئةوة لَيتانةكةين من 
دةت مانعم نية من بةئَيوة ئةَلَيم لةيةكةوة تاكو ئةخري لة دةس  منة صادري ليذنةكة بةردةستان ئةخةم 

مة دةرةجةيةكي دودسي هةبيت بؤ خةَلك هةموو شتةك باانن ئَيمة حازرة بؤتان، من ئةَلَيم كوردستان الز
الكرة يف ملعبكم ليس يف ) لةمونةزةمةيةكني لة ئةشكةوتَيك ناذين تةسعيل كردني وةزارةتيش

) دانونةكة لةالي ئَيوةية ئَيوة تةصيتيقي دانونةكة ئةكةن، سبةي ئةوةي بَيتة كردن من كابرايةكم (ملعيب
وةكي ئةَلَين مةسةلةي إعمار من نةئةزامن تؤ باسي كَي ئةكةي مةسهومت ضية  (اتلوطين حقيبيت وأنا مق

بةآلم موتةئةكييت بة ئةو شتةي لةخةياَلي تؤدا هةية % 122ضي لةخةياَلي تؤداية، موتةسقم لةطةَل تؤدا 
شتَيك  لةخةياَلي منيشيتا هةية، ش  غةَلةت دبوَل ناكةم ئةطةر لةهةرضي مستةوايةكيتا بَيت، من ناتوامن

بطؤر م بؤخؤم ناتوامن كؤنرتؤَلي خؤ بكةم، مةسهومي من لةوَي ئةوةية، كاك بةَلَين ئةَلَيت هةَلوَيس  ليذنة، 
سةرؤكي ليذنة سةدرية خةبةري نية من خةبةرةكةم ثَييتاوة، خةبةري ثَي نةبوو، ئةو دةرارة دةراري مالكي 

و مةوزوعة ئةتوانني ضارةسةر بكةين، كورد شةخصي بوو بةآلم زؤر ئةهةميةت نةدةينة ئةو مةوزوعة ئة
زؤر كارتي  بةدةستة، كورد العبَيكي ساسي لةموعادةلةي إستقرارَيكي ئةمر ؤ كوردي عَيراق العبَيكي 
ئةساسية لةموعادةلةي ئيستقرارو دابني كردني ئيستقرارة لة مةنتةدة لةسةر ئاس  دةولي ولةسةر ئاس  

 .دمان زؤر بةدةستة، زؤر زؤر سوثاس جةنابي سةرؤكداخليش، يةعين لةوة طةشبني بة حة
 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةر َيا
 .كاك زرار

 :امنيطاهر  زرار بةر َيا
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

زؤربةي ئةو دسانةي من ئةمويست بيكةم كران، تةنها يةك ثَيشنيارم هةيةو ثشتيواني لة بؤضونةكةي كاك 
مةرحةلةي يةكةم دواخرا ثابةنيت نةبني بةثاراستين يةكَي  خاكي  سرسةت دةكةم، ئَيمة وةكو كورد كة

 .عَيراق و بةس، زؤر سوثاس
 : بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هةركي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
َيكردني ماددةي وةك دةزانني تَيبيين ئةوة دةكرَي، ئةو ليذنانةي تايبةمتةنيتن بةدواداضووني جَيبةج

يةكجار زؤر بوون، لَيرة مةبةستمان ئةو اليةنة سةرميانةية، ئةويش خؤي دةطرَي لة ر َيادار كاك ( 112)
دادر عايا، ليذنةكةي خؤمانة هي ثةرلةمان، هةروةها وةزارةتي بةر َيا من ثَيشنيار ئةوة دةكةم، ئةو 
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ي لةطةَل بَي، مانطانة كؤبوونةوةي دةوريان اليةنانة ئةطةر هاوكاري يةكرتي بكةن ئةوانةي كوردستانيش
هةبَي، سةري هةموو مانطَيك ئةو اليةنانة كؤببنةوة لةطةَل هةردوو بةر َياةكةي دي نةرمني خان و كاكة 
ر ةش، كؤبوونةوة بكةن هةتا تةوحييتي وجهةت نةزةر هةبَي لةنَيوان ئةوانةدا شتَيكي باش دةبي، خاَلي 

مليؤن دؤالر سةرف كرا، بةشَيك لةبوجةي ئةو ليذنةية  01رلةمان دووةمم بةزةختَيكي ليذنةي ثة
سةرسكرا، ئةطةر بَيتو زةختةكة طةورةتر بَيت يةعين ئةو ممارةساتة دميوكراتيةيانةي كة هةية، جةماوةر 
كةخؤثيشانيتان دةكةن كةثَيم وابَي زةختةكي زؤرتر دةبي، ئَيمة خةَلك موزاهةرات دروست ناكةين، بةآلم 

ةبني لة دروست بووني موزاهةرات ولةو موزاهةرةش ثَيم وابَي خةَلك باسي ئةوةي دةكةن ثَييان ر َيطر ن
جَيبةجَي نةكرَي، ئةطةر ( 112)خؤشة ئيعالني سةربةخؤيي كوردستان بكةن ئةطةر بَيت و ماددةي 

بةكار هَيناني  جَيبةجَيكرا بةشَيوةيةكي نادروست ثَيم واية هةر ةشةكردن بةبةكارنةهَيناني هَيا باشرت لة
هَيا بؤية ئَيمة زوو ئةو كارة بكةين باشرتة، خاَلي ئةخريم ئةمريكيةكان خؤشيان دةزانن كةركوك شارَيكي 

تةحييتةن عةرةبيةكةي  00كوردية هةموو خةَلك دةزانن موزةكةراتي ثؤَل برَيمةر خبوَينةوة الثةر ةي 
كوك دةكات ئَيمة دةَلَيني كوردستانية ئةو دةَلَيت دَير ي ضوارةم زؤر بةر وون وئاشكرايي باسي كورديةتي كةر

ئةطةر بَيت و ثاراستين سةدامطريي و ئارامي ئةطةر ( كيث كوايت)كوردية، ثَيم واية ئةو سياسةتةمان هةية 
 . ة نابَينت سوثاس(كيث كوايت) بَيت وجَيبةجَيش نةكرا ئةوا ئةو

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمميت
 (:حمميت ماوةتي)م رشييت بةر َيا رشييت كري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
من ئيشارةت ئةدةم بة دسةيةكي جةنابي وةزير كةلةكاتي باسةكةدا ئيشارةتي بةشتَيك دا وتي بةنةزةر 
عةرةبةكانةوة يان بةنةزةر حكومةتةوة ئةم كَيشةية كَيشةيةكي ئييتاريية، من وائةزامن ئةطةر هاتوو ئاوا 

ـت هةر لةزةماني برَيمةرةوة تاكو عةالوي هةتاوةكو جعمةري ئَيستاش هةمان تةعريف و ثَيناسة كرابَي
دةستوور مالكي ثَيناسةيةكي خةتةرة، ئَيمة لةوةزعَيكي باشيتا لةنيهايةتا نابينني خؤمان، ئةطةر بةكَيشةي 

ـت ئييتاري بَيـت ئةوة مةرسومَيكي مجهوري يان مةرسومَيكي وزاري موشكيلةكة حةلةكات و ئاسان دةبَي
لةكؤتايشيتا ر ةنطة بةو حاَلةتةيا بةرن، خؤ ئاشكراشة الي ئَيمة ض كَيشةيةكة كَيشةي نةتةوايةتيية سياسية 
ئينسانية مرؤيية، هةموو شتَيك لةم حاَلةتانة وا ئةزامن وا ثَيويست ئةكات مةساسةيةكي كةميشي ماوة 

ؤكي هةرَيم ض ثةرلةماني كوردستان ض كةتؤزَيك تونيت كردنةوة لةاليةن هةرَيمي كوردستانةوة ببَيت ض سةر
حكومةتي هةرَيم ئةو ثةرلةمانتارانةي كةلةناو ثةرلةماني عَيراديتان ئةطةر تؤزَيك وروذانيتنَيك نةبَيت يان 
طورج كردنةوةيةك نةبَيت بةعاَيك سشار نةبَيت ر ةنطة لةمةساري ئةو مةبةستةي كة ئَيمة ئةمانةوَيت لةو 

 .ئةوة ئةكةم وسوثاسمةسةلةية البيتةن، ثَيشنياري 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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 .دكتؤر دلَير
 :دلَير امساعيل حقي شاويش. بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة باس لة كَيشةيةكي طةورة ئةكةين، ئةم كَيشةية ضةنيت لةسةري بر ؤين هَيشتا كةمة، يةكَيك 

ةتي ر ةطةز ثةرستانةي ناسيؤناليس  عةرةبي لةجةمسةرةكاني ئةم كَيشةية بريتية لة ئيمرازاتي سياس
هةرلة دروست بووني دةوَلةتي عَيرادةوةو لكانيتني واليةتي موصل بةم دةوارة سياسية دروست بووةوة 
لةسةرةتاكاني سةدةي بيستةما ناسيؤناليس  عةرةبي ر ةطةز ثةرست سياسةتَيكي ر ةطةز ثةرستانةي 

كةئَيمة ئَيستا باسي ئةكةين بريتية لة ئيمرازاتي سياسةتي  لةعَيراديتا بةكارهَيناوة، ئةم كَيشةيةي
بةعةرةبكردني هةنيتَي لةناوضةكاني كوردستان بؤ باس كردني هةض دياردةيةك بؤ ئةوةي ئَيمة لةر ةط و 
ر يشةو ناوةر ؤكي ئةو دياردةية تَيبطةين دةبَي لةضوارضَيوة مَيذوويةكةيةوة تةماشاي بكةين يةعين لةباري 

ة، ئةطينا ئَيمة تَيي ناطةين، لةحةديقةتي مةسةلةكة ناطةين، بؤ ئةوةي من زياتر نةضمة ناو مَيذوويةو
ئةم كارةساتةي كة ئةمر ؤ دروست بووة هةر ةشة نةك تةنها ( ئةم هةويرة ئاو زؤر ئةكَيشَي) مَيذووةوة 

اةكان ئةكات لةيةكَي  خاكي عَيراق و ئةمن وئاسايشي ناوضةكة ئةكات ، لةبةر بةرذةوةنيتي زل هَي
لةناوضةكةدا ئةمة ئيمرازاتي سياسةتي ر ةطةز ثةرستاني عةرةب وةكو ومت بةثشت طريي كردني وآلتة زل 
هَياةكان بةتايبةتي بةريتانيا  و سةرةنسا لة سةرةتاي سةدةي بيستةم و دواي جةنطي جيهاني يةكةم و 

ؤذهةآلت و ر ؤذئاواو ئيمرازاتي جةنطي دواتروآلتة يةكطرتووةكاني  ئةمريكا و يةكَي  سؤظيةت و بلؤكي ر 
سارد، بؤية ضارةسةركردني ئةم كَيشةية ثَيويس  بة هةَلوَيست وثالن و ثَييتاضونةوةيةكي طةورة هةية، 
كةبةداخةوة ئةو ثَييتاضوونةوةية، لةاليةن هةنيتَيك دةسةآلتيتاراني ئةمر ؤي بةناوي عَيرادي سييتار اَل 

ةنابي وةزير ئةيبييَن من نايبينم، هةمان بريو بؤضوني كاك ئارَيام نابينرَيت، بؤية ئةو طةشبينيةي ج
هةية، كةبةداخةوة سياسةتي دةسةآلتيتاران ياخود هةنيتَيك اليةني زؤري لةدةسةآلتيتاراني عَيرادي درَيذة 
ثَييتاني دةسةآلتيتارةكاني ثَيشووي عَيرادة بةدةسةآلتي بةعسيشةوة ئةطةر زوو ئةم مةسةلةية ضارةسةر 

ت، ئةبَي ئَيمة ثةيامَيكمان هةبَيت من ثشتطريي بريوبؤضوونةكاني كاك سرسةت ئةكةم ئةبَي نةكرَي
ثةرلةماني كوردستان ثةيامَيكي هةبَيت بؤ ر اي طش  ناوخؤو دةرةوةو جيهاني كة ئَيمة بةرثرس نني لة 

ة عَيراديتا لة ئاينيتةي ووداوَيك ر وو ئةدات ليةكَي  خاكي عَيراق و لةثاراستين يةكَي  خاكي عَيراق هةض ر
عَيراديتا ئَيمة و خةَلكي كوردستان لَيي بةرثرس نني، دةسةآلتيتاراني عَيراق لَيي بةرثرسة وآلتة زل 
هَياةكاني بةريتانياو سةرةنسا بةتايبةتي ئيلتياامَيكي ئةخالديان هةية بةرامبةر بةو كَيشةية 

وآلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاو بةريتانيا  جَيبةجَييان نةكردووة ئةمر ؤش (عصبة االمم)كةلةسةردةمي 
بةتايبةتي ئةم دوو زل هَياة ئيلتياامَيكي ئةخالدي وسياسي و ئينساني طةورةيان هةية بؤ جَيبةجَيكردني 
بةشَيك لةكليلي ضارةسةر كردني ئةم كَيشةية كةوتؤتة دةست ئةوان بةداخةوة ئةو ثشتطريي و 

ي ئةكات لةطةَل كَيشةي كوردا و كَيشةي ئةو ناوضانة لةطةَل هاوئاهةنطيةي ئةوان كةجةنابي وةزير باس
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ئَيمةدا بةآلم من هةس  ثَيناكةم ونايبينم بة ثَيضةوانةوة جؤرة طَلؤثَيكي سةوز بؤ ر ةطةز ثةرستاني 
عةرةب هةَلكراوة كةسياسةتي ر ةطةز ثةرستانةيان درَيذة ثَيبيتةن لةو ناوضةية جارَيكي تريش من لَيرةوة 

م كة ثةرلةماني كودستان ئَيمة وةكو نوَينةري خةَلكي كوردستان خاوةني هةَلوَيست بني و داوا ئةكة
ثةيامَيكمان هةبَيت بؤ ر اي طشتيي ناوخؤو دةرةوة و دةسةآلتيتاراني عَيراق و هاوثةميانان كةئَيمة 

و ئةو تةحةمولي هيض مةسئوليةتَيك ناكةين لة ئاينيتةي عَيراق و ثاراستين يةكَي  خاكي عَيراق 
دةستوورةي كة دانراوة لة عَيراديتاو زؤر بةي هةرة زؤري خةَلكي عَيراق دةنطيان لةسةر داوة ئةوة اليةني 
كةمي داخوازيةكاني خةَلكي كوردستان جَيبةجَييتةكات لةبةر ئةوة ئةبَي ئةمة ثةيامي ئَيمة بَيت، زؤر زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ر ةشاد
 :عبيت ابراهيم بةر َيا رشاد

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
برادةران ئيشارةتيان بةزؤر شتيتا بةآلم يةك دوو تَيبينيم هةية ئةو ليذنانةي كاك دكتؤر ئيشارةتي ثَييتا 
ئةو نووسينطانةي دانرانة، ثَيويستة ئةو ليذنانة موتابةعة بكرَين لةاليةن ليذنةي ثةرلةمانةوة هي خؤمان 

َيك بؤ ئةوان ئةو كةموكور يةي هةية بتوانرَيـت يارمةتي ئةو ليذنانة بيتةن بةثَيشيان بؤ ئةوةي ببنة ثاَلثشت
خبةن بؤ تةوسريكردني ئةو موستةمسةكاتةي كةكاك دكتؤر ئيشارةتي ثَييتا خؤ ئةو موستةمسةكاتةي لة 

ميان وةزارةتي خارجيةي بةريتاني و ئةمريكييتا هةنةو زؤر بة سانايي بةدةستيان دةكةوي ئةطةر هاوكار
 .لةطةَليتا بكةن ئةو اليةنانة، زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئةنيتامَيكي ثةرلةمان بيةوَيت بضَيتة دةرةوةي ثةرلةمان نةيةتةوة دةبي وةرةدةمان بؤ بنوسي بؤ 
ئةوةي بيخةينة مةحاةرةوة بةآلم بؤ دةرضووني موئةدةت دةيناكة، سؤزان خان ئةطةر ئةتةوَيت بضي 

هةية بنووسة بؤمان ناوت هةية لةبةر ئةوةي لة ليذنةكةي تؤ دكتؤر كةمال دةَلَي ثَيم باشة مبَينَيت ئيشت 
 .كاك شَيخ اه

 :بةر َيا شَيخ اه إبراهيم شَيخ اه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بوو ي ثةرلةمان دةورمان تةزيع كرد(112)ئةوةي بؤ من دانرابوو دسةي لةسةر بكةم وا باامن ليذنةي 
خوشكة سؤزان هةنيتَيكي ثرسيارةكان وداواكاني مين دوت داو لةباتي من باسي كرد، هةمووال ئةزانني 
ئةركي ئةو وةزارةتة يان ئاماجني ئةو وةزارةتة كة دروست كراوة لةثَيناو ئاماجنَيكي زؤر ثريؤز و طرنطة 

ةتة كاردةكات تاكو ئَيستا ئةو ئةوةي من موالحةزة دةكةم، تا ئَيستا جةنابي وةزير بةتةنها لةو وةزار
ياسايةي كة دايناوة بَيـت لَيرة لةثةرلةمان تاوتوَيي بكرَيـت دسةي لةسةر بكرَيت و مواسةدةي لةسةر 
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بيترَيت هةروا مايتةوة كةضي دةبواية ثَيش هةموو وةزارةتةكان بكةوَي ضونكة بةتةنها زةبةتة بتواني 
تاسَيكي بةكةَلك وبةتوانا و دَلسؤز و دةست ثاكي لةطةَليتا نةبَيت ئةو  كارة بكات ئةطةر ستايف وةزارةتةكةي س

ئةواني تريش خوشكة سؤزان باسي كرد لة دامةزرانيتني ستاسةكة تكامان واية جةنابي وةزير و بةرثرساني 
لة تريو توانج ضونكة ئةو جؤرة تر ر ةضاوي ئةو خاَلة بكةن كة باسي كرد كة خةَلكي دَلسؤزو دَلثاك و 

ئةطةر خانوو لة زَير بؤ خةلكى كوردستان دروست بكةن ثَيمان واية ئيهانةى خةلكى كوردستان كةسانة 
دةكةن ضونكة هةر ئةوان تَيكيانيتابَى و هةر ئةوانيش بَين ضاكيان بكةنةوة ئيشَيكى نابةجَيية و خةَلكيش 

لةو ليذنةكان هةنة، هةية نامانةوةآ ناوى كةس بَلَيني ئَيستا لةو ليذنانة بةناوى كورد دسة دةكةن و 
نامانةوآ ناوى كةس بهَينني بةآلم ثَيويستة مراعاتي ئةوة بكرَيت و هةستى ئةو خةَلكة بالةوةى مراعات 

بؤ هاوكاريش لةطةَل . بكةين خةَلكَيكى وا لةو وةزارةتة دا هةبآ كة جَيى بر وا و متمانةى خةَلك بَيت
ارةكانى لة اليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة ضاودَيرى وةزارةت من ثَيم باشة ئةو وةزارةتة هةموو ئيش و ك

بكرَيت وة يارمةتى بيترآ و هةرشتَيك كة ثَيشكةش دةكرَيت بؤ ضارةسةرى كَيشة و طريوطرستةكان 
دةربارةى هةَلوَيست لة حكومةتى مةركةزىمن ثَيم وانية هةمووى هةر ئيشى ئةو . ئةمةىلَي بة ئاطا بآ

ة ليذنةى زؤر بةرزتر دروست كراية ديادةي سياسى خؤى بةرثرسة لةو ليذنانة بَيت كة بؤى دروست كراي
كةم وكور يانةى ئةور ؤ لة بةغيتا ر وو دةدات ثَيويست بةوة دةكات ئةوان هةَلوَيستى ئاشكراو ر وونيان هةبَيت 

ئَيمة لة بةرامبةريان، نةك تةنها وةزيرى كاروبارى دةرةوةى هةرَيم يان ليذنةيةك لةوآ ويةكَيكى تر لةوآ، 
واجبى هةموو اليةكمانة بةتايبةتى واجبى سةركردايةتى سياسى كوردة كة هةوَل بيتات ئةو ئاستةنطانة بةر 
لةوةى تةحيتييتى كة ئةوةكان كراية بة سآ مةرحةلة ئةو شتة كؤتايى ثآ بَيت با ئةو مةرحةلة بةسةر 

 .نةضى و بضينة مةرحةلةيةكى تر ئينجا لَيى بة ئاطابني
 :ةجنومةنبةرَيا سةرؤكى ئ

 .كاك غةسور
 :خممورى سعييت طاهر غمور بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةو كَيشةية، بةر استى ئةم كَيشةية كَيشةى ئَيستا نية لةطةَل دروست بوونى دةوَلةتى عَيرادةوة 

ييةكان لة ثَيش ئو كَيشةية هةية، دةربارةى عةرةبى ر ةسةن و نار ةسةنيش بة ثَيى هةموو سةرضاوة مَيذوو
هيجرييةوة كة  05هاتنى ئيسالم بؤ ئةو ناوضةية عةرةب لةو ناوضةية نةبووة هاتنى عةرةب لة ساَلى 

بؤية ئةو عةرةبةى كة لةو ناوضة دا هةية هةمووى . زاينى بؤ ئةو ناوضةية دةستى ثَيكردووة 532دةكاتة 
، ئَيمة دةبآ ئةو ر استية مَيذووييانة باش دؤناغ بة دؤناغ هاتووة بةشَيكة لة تةعريب كردنى ئةو ناوضةية

باانني ئةمة خاَلَيك وة خاَلَيكى تر ئةوةى تَيبينى دةكرَيت ئَيستا دةسةآلتيتارانى ئةمر ؤى عَيراق نايانةوآ 
ئةطةر شوما حيلة نةداري )ئةو مادةية جآبةجآ بكةن و ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةن وةك سارس دةَلَى  

طر ئةوان نيازيان ثَيكهَينانىئةو مادةو جآبةجآ كردنى ئةو مادةية بَيت ئةو ئة(ضر ا لةف لةف ميكوني
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هةموو لةف و ثَيضة ضيية دةيكةن بةر استى و هةروةها ثَيويستة ئاماذة بةخاَلَيكى تر بكةم ئةويش 
مةسةلةى ديكؤمَينتةكان دةبآ كارَيكى وا بكرَينت كة ئةو ليذنانةى كة هةن دةبآ هةموو ليذنةكان ئةو 

كؤمَينتانةى كة اليان هةية هةمووى كؤبكرَينةوةو سةير بكرَين تةدديق بكرَين و تةوحييتبكرَين نةك دي
هةر ليذنةيةك ديكؤمينتةك ثَيشكةش بكات، ض ئةو ليذنةى ثةرلةمان ض ليذنةى سةرؤكايةتى هةرَيم ض 

كة ضيان كردووة و ليذنة  كانى خؤى لة نَيوان مةكتةبى سياسى ثارتى و يةكَيتى دا هةبوو ئيشى ئةوان 
ئةو ليذنةى كة ئيستا بةر َيا كاك حمميت احسانيش تَييتا كاردةكات ئةوانة هةمووى تةوحييت كرَين ئَيمة 
ئاطامان لة يةكرتى بَيت و يةك دةنط بني وة لةهةمان كاتيتا هةوَل بيترَيت ليذنةيةكى باآلى بةدواداضوونى 

سةرؤكى هةموو ليذنةكان ض ليذنةى ثةرلةمانى  لة كوردستان ثَيك بهَينرَيت 041جآبةجآ كردنى مادةى 
كوردستان ض ليذنةكانى تر لةو ليذنةيةدا ئةنيتام بن مانطآ جارَيك يان دووجار بة ثَيى ثَيويستى كؤ ببنةوة 
هةَلوَيستيان يةك خبةن ضى كراوة  وى ثَيويست ضى بكرَينت هةم ئيش و كارى رابردوو تقيم بكرَينت وة 

 211ى داهاتووى ليذنةكةش دابنرَيت، و هةرةها بةر استى دةبآ لةو مياانييةي كارنامة بؤ كار و خةبات
مليؤن دؤالرةى كة تةرخان كراوة بةشَيك بؤ هةنيتَيك كارى ثةلةى ناوضةكان تةرخان بكرَيت ضونكة تا 

كارى ئاسايى كردنةوةى ناوضةكان دةكرَينت ئيمة تةماشا دةكةين من منوونةى ناوضةكانى دراج و  22/3
ور و ئةوانةتان دةدةمآ، لة خممور طونيتةكانى دةراج هةمووى  طةر انةوة لةطةأل ر ووخانى صيتام تا ئةو خمم

دوايةش مانةوة بةآلم نةر َيطةى هاتووضؤيان هةبوو نة ئاوى خواردنةوةيان هةبوو نة كارةبايان هةبوو نة 
انيان ضؤأل كرد و طةر انةوة بؤية دوتاخبانةيان هةبوو لة ر ةوشَيكى زؤر خراث دةذيان ووردة ووردة طونيتةك

لةسةر  2112داوا لة وةزيرى ثةيوةنيتييتار  دةكةم ئةطةر بكرَينت هةوَلى ئةوة بيتات لة مياانيةى 
بوودجةى وةزارةتةكة بة شَيك لة ثارةكة تةرخان بكرَيت بؤ ئاوةدان كردنةوةى ئةوناوضانة بة تايبةت 

انةوةى ئةو خةَلكة كةواتة ئَيمةش هؤكار نابني بؤ ئاسايى طونيت نشينةكان ئةطةر ئَيمة هؤكارنةبني بؤ طةر 
كردنةوة، و ئاسايى كردنةوةش دؤناغَيكة ثَيش سةرذمَيرى كردن كة ئةو خةَلكة نةطةر ابيتةوة تؤ ضى 
سةرذمَيرى دةكةى بةر استى، دةبآ ئَيمة كاربكةين بؤ منوونة بةمةسةلةيةكي بةسيت بة حوكمى شارةزاييم 

يةك جادةى هةية تةنها ضةور َيذ بكرَينت كة جادةى ثؤستةى ثآ دةَلَين كة لة خممورةوة كة خةَلكى خممورم 
طونيت هةية لةسةر ئةوجادةية هةمووى دةطةر َيتةوة ئةطةر ئةو جادةية  21 – 51بؤ طوَير   دةضى زياتر لة 

دةوَينت بؤ دروست ئَيستا ضارةسةر بكرَينت بةآلم زستانان ناتوانن هاتوضؤ بكةن وة ثارةيةكى زؤر كةميشى 
لة هةمان كاتيتا ئةو طرستة لة طونيتةكانى دةورو بةرى كةركوكيش دا هةية لة . كردنى ئةو جادةية

طونيتةكانى دةوروبةرى شَيخان و سنجار و ئةو ناضانةش دا هةية، ئَيمة ناَلني يةكسةرة هةموو شتَيك 
طةربيانةوآ يةك ئةشيعة بطرن دةبآ بكرَيت بةآلم هةنيتَيك شتى ثَيويست بؤ منوونة خممور هةتا ئَيستا 

بَينة هةولَير، بةم دواية بةر َيا ثارَياطارى هةولَير بر يارى دا كة ئامَيرَيكى تيشك بؤ خممور ر ةوان بكاتن 
وةبةربادة جطة لةهؤَلَيكى بؤنة ئاينيةكان  2113بةر استى نةخؤشخانةكةى بةربادة هةموو ئةوشارة لة 

دةتوانني بَليني ئةو ناوضةية . ضةنيت مةكتةبَيك هيضى ترى بؤ نةكراوة جطة لة ضاك كردنةوةى ماطةوت و
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لةر ووى خامةتطوزارييةوة لةدواى هةموو ناوضةكانى كوردستان دَينت لةوانةية جةنابى وةزير خؤشى ضوو 
بَيت ناوضةكةشى بينيبَينت ناو كؤآلنةكانى خممور هيضى دريتاو نةكراون شةدامةكانى ناو خممور 

راث بووة ئاو طرستَيكى سةرةكية لة ناوضةكة واتة بةر استى ئةو خةأَلكة لة كونةمةرطييةكى سةرلةبةرى خ
زؤر طةورةدا دةذيت بؤية ثَيويستة ئَيمة هةوَلى ئةوةبيتةين بة هاوكارى لةطةأل ئييتارةى ئةوَينيتةر ضونكة 

دةكات و حاكمى  ئييتارةى ئةوةَى ئَيستا دوو ئييتارةية بؤ منوونة لة مةحكةمة حاكمى هةولَير دةوام
موصَليش دةوام دةكات، ثؤليس تا ئَيستا سةر بة موصلة يعنى كؤمةَلَيك دةوائر سةر بة هةولَير و 
كؤمةلَيكيش سةر بة موصلة و ئةو دوو ئييتارةييةى ناوضةكة دواتر حالةتى خممور بة هةرسَى 

ماوةى  0225نى تر لة ئةيلوىل ناحيةكةيةوة دةراج و طوَير  و كةنيتَيناوة حالةتَيكى جيا دةبَيت لةناوضةكا
وة دةزاية سةر بة  0222ساَلة خراوةتة سةر موصل خممور كؤنرتين دةزاى عَيرادة كة لة ساَلى  01

 01ثارَياطاى هةولَير بووة ئةطةر بطةر َيينةوة بؤ  هةموو موستةنةداتى رةمسى حكومةتى عَيرادى ئةو 
سةر موصل دةكرآ دةستةى سةرؤكايةتى ئَيستا هةوَل ساَلة طةر اوةتةوة بة سةرمانَيكى كؤمارى خراوةتة 

بيتاتن بيطةر َينَيتةوة سةر كوردستان و باوةر  دةكةم ئةوة ساناترين ئيشيشة ئيشى ناوضةى خممور ضونكة 
 .هيض كَيشةيةك نية وة عةرةبى ناوضةكةش داواى طةر انةوة دةكةن بؤ سةر كوردستان وة زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةر َيا كاك ر ؤميؤ. مسان خؤ لةبري نةضووةكة

 
 :بةر َيا روميو حايران نيسان

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
من يةك دوو ثرسيارو ثَيشنيارَيكيشم هةية، مةسةلةى مياانية كة زؤرش باس كرا بةآلم بةهؤى ئةوةى كة 

يذنةكة و لة داهاتووش دا هؤكارَيكى سةرةكى بوو لة دواكةتنيان درةنط دةست ثَيكردنى ئيش و كارى ل
دةبَيتة هؤيةكى سةرةكى بؤ تاخري بوون يان ضةق بةستنى ئيش و كارى لذنةكة، ئايا ئةطةر لة دؤتاغَيك لة 
دؤناغةكانى داهاتووى ئيش و كارى ئَيوة وةكو ئةم ليذنةية جارَيكى تر ئةم مةسةلةية وةكو عةردةلةيةك 

 .وة، ئايا ئَيوة ض بةرنامةيةكتان هةيةو ض هةَلوَيستَيك دةنوَيننخرابَيتة بةردةم ئَيوة و ئيش و كارةكانى ئَي
خاَلى دووةم دةستكارى مالكى لة طؤر ين و ئيااسة كردنى نوَينةرى خؤى ئةمة شتَيكة نيازَيكى ناثاكى بة 

وة، دواوةية ئةطةر لة داهاتوودا جارَيكى تر لةم ليذنةية و لة ليذنة سةرعيةكانى تردا ئةم شتة دووبارة بَيتة
ثَيشنيارَيكى تريشم هةية بؤ . ئايا ئَيوة جارَيكى تر ض هةَلوَيستَيكتان دةبَيت ياخود ض دسةيةكتان هةية

مةسةلةى ئةو ليذنانة بةتايبةتى سآ ليذنةكان ياخود كةزياترن بة ليذنةى كةركوكيشةوة دةبَيتة ضوار 
كى تةواويان لةنَيوانيتا هةبَيت من من حةدة ئةم سآ ليذنانة تةنسيقَي. ليذنة بة ليذنةى ثارَياطاى كةركوك

ثَيشنيار دةكةم ضؤن لة كاتى نووسينةوةى دةستورى هةميشةيى عَيراديتا ليذنةيةكى ثشتيوانى لة 
ثةرلةمانى كوردستان دا هةبوو بؤ ئةم سآ ليذنانة و ليذنةكانى تريش يةك نةخرَين وةكو ئةوةى كاك 
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يذنةى ثشتيوانى خةلكى كوردستان يان ليذنةى ثشتيوانى غمور باسى كرد بكريتة ليذنةيةك بةآلم بةناوى ل
خاَلَيكى تريش باس كرا . ثةرلةمانى كوردستان لة ئةو سآ ئةنيتامة بةر َياانةى لة ليذنة سةرةكيةكةدا هةن

ئةو خةَلكانةى كة لة ليذنةكان دادةنآ بةتايبةتى سآ ليذنةكان كة جةنابى وةزيريش تةئكييتى لةوة 
وويان دةناسم ياخود ر ابردووى ئةوان ر ابردوويةكى باشة بةآلم لة داهاتوودا ئةطةر كردةوة كة وتى من هةم

مالكى و هاوشَيوةى مالكى ضؤن دةستيان وةردا لة ليذنة سةرةكيةكة ئةطةر نيازى طؤر ين ياخود زيادكردنى 
. نيت وةربطريآئةنيتام بَيت لةم ليذنانة حةدة مةسةلةى خاوَينى و ر ابردووى ثاكى ئةم نوَينةرانة بة هة

خاَلَيكى كؤتايى تةئكييت دةكةمةوة سةر ئةوةى كة ئةبآ سةدمى زةمةنى هةر سآ دؤناغةكانى ليذنةكة زؤر 
 .زؤر سوثاس. بة هةنيت وةربطريآ

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
.ديارة ضةنيت كةسَيكم لةبري ضووة كاك خورشييت شَيرة كاك دكتؤر نوري

 :نورى مجيل تاَلةبانى. بةرَيا د
 .ر َيا سةرؤكى ئةجنومةنبة

ثَيشةكى سوثاس بؤ ر وون كردنةوةكانى كاك حمميت ئيحسان كة زؤر شتى بؤ ر وون كردينةوة لةو دةمةوة 
كةوا ئةو ليذنةية ثَيك هاتووة كَيشةى كةركوك و ناوضة دابر اوةكانى كوردستان كؤنن بةآلم بةشَيكيان 

زطاركردنى ناوضةي كةركوك، ئَيمة كةباس لة خؤمان بةرثرسني لة دروست كردنيان بةتايبةتى ثاش ر 
كةركوك دةكةين لةطةأل ناوضة دابراوةكانى دى كوردستان كورد وتةنى ئةَلَى ثادار بطرة و بآ ثا هى 

كةركوك بآ ثايةكةية ئةطةر كةركوك بطةر َيتةوة سةر هةرَيمى كوردستان ناوضةكانى دى بة . خؤمانة
 .وك زؤرن لَيرة من تةنيا ئاماذة بؤ بةشَيكيان دةكةمكَيشةكانى كةرك. ئاسانرت دةطةر َينةوة

يةكةم شَيوةى دروست كردنى ئةو ليذنةية كة كاك حمميت ئيحسان ئاماذةى بؤ كرد لة سةرةتادا كاك بييت 
جمييت موسا ئةو دستنيشان كرابوو ئةويش عةرةبة كاك هاشم شبليش عةرةبة هةردووكيان دؤستى كوردن 

ساأل ثَيش ئَيستا ضوار ساأل ثَيكةوة  38طةَل هاشم شبلي دةطةر َيتةوة بؤ بةتايبةتى من دؤستايةتيم لة
دوتابى بووين لة كؤلَيذى حقوق لة بةغيتا ئينسانَيكى ضاكة دميوكراتى خوازة هةر بؤ ئاطادارى ئَيوة 
خَياانةكةى كوردة زاوايةكى كوردة بةآلم ئاطادارى كَيشةى كةركوك نية كاك بييت جمييت موسا وةكو ئَيمة 
ئاطادارى ناوةرؤكى كَيشةى كةركوكة ئةوة يةكآ بوو لة كارةكانى مالكى كةوا دةست خباتة ناو ئةو كَيشةوة 
ئاَلؤزى بؤ دروست بكات ئةوى البرد يةكَيكى دانا بةوناوةي وةزيرى دادة بةآلم ئاطادارى ئةو كَيشةية نية لة 

رد سةبارةت بة كةركوك لةطةأل نامةيةك دا دا دانةيةك لة كتَيبةكةم بة عةرةبى بؤم نا 2113كؤتايى ساَلى 
بؤ طةر انةوةى دادوةرَيك خةَلكى كةركووكةو كوردة بؤ ئةوةى بطةر َيتةوة بؤ كةركوك وةآلمى ئةوةبوو كةوا 

مالكى من لةو باوةر ةدام ئةويش وةكو جةعمةرى باوةر ى . لة دةسةآلتى من دانية ئةوة هةر بؤ ئاطاداريتان
نية بةآلم مرؤظَيكة ورياترة لةسةرخؤترة بة شَيوةيةكى تر كاردةكات  041بة جآبةجآكردنى مادةى 

ئةبآ . دةست دةخاتة ناو كارةكان نةك بةوشكى وةكو جةعمةري ر وو بةر وو ثَيت دةَلَيت ئةو كارة ناكةم
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ئاطادارى ئةوةش بني ئةويش خاَلَيكى ترى طرنطة كةوا ئيستا ضةنيتةها اليةن خةريكن كة جآبةجآكردنى 
دواخبرَيت دةوَلةتانى دةوروبةرمان هةموويان ئةوانةى كةوا بةسةرمانى ئةوان كاردةكةن بة  041 مادةى

تايبةتى لة كةركوكيتا هةروةها ضةنيت ر َيكخراوَيكى بةناو ناحكومى كة من ر اثؤرتى هةموويامن ضاو 
راثة ضاكرتة كةوا ثَيكةوتووة لة ئةوروثا لة ئةمريكا بة بيانووى ئةوةى كة طواية بارى ئةمنى كةركوك خ

ئةو مادةية حآبةجآ نةكرَيت و دواخبرَيت دواخستنى هةمووكارَيكيش هةموو دةمَيك لة زةرةرى كورد 
ئةوان بارى ئةمنى كةركوكيان كردؤتة بيانطة بةآلم هةر خؤشيان . وة تاكو ئَيستاش 0221دابووة لة ساَلى 

اوضانةوة دَين كةوا عةرةبى هاووردةى لَيية ئةم بارة دروست دةكةن ضةكيتارةكانيان و تريؤرستةكان لةو ن
هةر خؤيانن لة حةوجيةوة ضةكيان بؤ دةنَيرن هاوكاريان دةكةن بة هةموو شَيوةيةك هةتا ئةو بارةش وا 
بر وا ئةوان نايانةوَى ئةو ماددةية جآبةجآ بكرَيت هةوَلى ئةوةش دةكةن كةوا بارى ئةمنى لة كةركوك 

كة تائيستا بريمان ىَل نةكردؤتةوة مةسةلةى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى  كيشةيةكى ترى هةية. ضاك نةبَيت
ثارَياطاى كةركوك لةم نايكانة دا دةكرآ لة سةرةتاى ساَلى داهاتوودا تا ئَيستا هيض ئامادة كارييةكى باشى 

ةكات بؤ نةكراوة و من لةو باوةر ةدام ئةطةر بَيت و ئةم جارة اليةنى كوردستانى بةباشى خؤى بؤ ئامادة ن
. بة دةستمان ناكةوَيتةوة ئةوكاتة كَيشةكة ئاَلؤزتر دةبَيت 2118ئةو ئاكامةى دةستمان كةوت لة سةرةتاى 

بةداخةوة كةوا دةَلَيم لة سةرةتاوة اليةنى كوردستانى بةرنامةو سرتاتيذى نةبووة بؤ ضارةسةر كردنى 
ران ئاماذةيان بؤ كرد كاتى ئةوة كةركوك و ناوضة دابر اوةكانى ترى كوردستان وةكو بةشى زؤرى برادة

ساَليتا بةعس بة ثَيى  31هاتووة كةوا كورد بةرنامةى هةبَيت سرتاتيذيةتى هةبَيت ضؤن لة ماوةى ثرت لة 
بةرنامة ئةو ناوضانةى كردة عةرةب ئَيمةش ئةبَيت ئةوسياسةنة بة ثَيى بةرنامة هةَلوةشَينينةوة و 

ةو وةزارةتة بكةين و لةو ليذنانةش كةوا هةوىل ئاسايى ثَيويستة ئَيمةش هةموو دةمَيك ثشتيوانى ل
 سوثاس. كردنةوةى ناوضةى كةركوك دةدةن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان

 :باشا خضر ابيت ظيان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بة دسةى خؤى  من ثرسيارَيك و ثَيشنيارَيكم هةية بؤ جةنابى وةزير، ثرسيارةكةم ئةوةية جةنابى مالكى 
دةبآ جآبةجآ بكرَيت بةآلم ئةطةر تةماشاى دةستورى عَيراق  041دةَلَى هةموو مادة و بر طةكانى ماددةى 

بكةين زؤر بر طة هةية كةوا داكؤكة لةسةر مايف تاكة كةس و ئازادى تاكةكةس، ئايا ئةوة نابَيتة ر َيطر لة 
 ثَيش طةر انةوةى ئةو كةسانة لةبؤ شوَينى خؤيان؟ 

شنيارةكةشم ئةوةية ئايا كة جةنابى وةزير اليةنَيكى مةعنى و اليةنَيكى ر استةوخؤية كة وةزيرة ئايا ثَي
ماَلَيك بنَيردرَيتةوة سةر شوَينى خؤيان  081تا  011بكرآ كةوا وةكو منوونةيةك وةكو دؤناغَيكى يةكةم 
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ني كة وةكو دؤناغى يةكةم ض و اليةنةكانى ر اطةيانيتن ضاو ثَيكةوتنيان لةطةَليتا ئةجنام بيتةن باان
 .زؤر سوثاس. كاريطةريةكى هةية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان

 :امني بيت عبيت عثمانبةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةر استى سوثاس بؤ دكتؤر حمميت ئيحسان كة واديع بينانة ثةرلةمانى ئاطادار كردؤتةوةلةوةى كةوا مةترسى 
ثاس بؤ كاك سرسةتيش كة لة ر ووى ياسايى يةوة بةرضاو ر وونى كردين كة مةترسيةكان يةك هةية زؤر سو

بة ثَيى ئةولةويةت ضؤن سةدمى زةمةنى تا بةرةوة كةم بوونةوة بر وا لة صاحلى جآبةجآ كردنى مادةى 
ى دا نية، جَيى خؤيةتى ئةو كؤبوونةوةى ئةمر ؤ وةك وَيستطةيةكى جيتى و بة خؤدا ضوونةوةو حساب041

بؤ بكرآ ثَيم واية ثةرلةمانى كوردستان جَيى خؤى دةبآ كة داواى كؤبوونةوةيةكى نائاسايى بكات لةطةأل 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان و جةنابى سةرؤكى هةرَيم و ئةوةى كة مةعنية بة ئةو حالةتة حةساسةى 

ى خؤيان باانن كردووة بؤ ئةوةى حابة كوردستانيةكان ئةرك 041ر ووى لة جآبةجآ كردنى مادةى 
جةماوةرى كوردستان ئةركى خؤى باانَى ثةرلةمانيش ئةركى خؤى باانآ ضونكة بةر استى ئةطةر ئاليةتَيك 
دانةنرَيت جةماوةر، حكومةتى هةرَيم حاب و اليةنة سياسيةكانى كوردستان ضؤن هةَلوَيست نيشان بيتةن 

دستان كردووة كة ثشتيوانى ىَل بكات ديارة حمميت ئيحسان وةكو وةزير داواى لة ثةرلةمانى كور. لةوةى كة د
جةنابي واديع بينانة باسى لةوة كرد كةثَيويستة بة جيتى ثشتيوانى ئةو نةك ليذنةكة يا خؤى بة تةنيا 
ناتوانآ ئةو حةساسيةتى ئةوةى كة بؤ ئاليةتى ئييتارةى ليذنةكة هاتبَيتة ثَيشآ ئةطةر بؤ ئييتارةى ئاليةتى 

 .زؤر سوثاس. بؤ جآبةجآ كردنةكةى ضةنيت بَيتة ثَيش ليذنةكة هاتبَيتة ثَيش ئةى
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 . كاك هيوا. دةبينن ضةنيت كةسَيكم لةبري كردبوو
 : بةر َياهيوا صابر ابيت

 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
و  ثَيشةكى دةست خؤشى لة جةنابى وةزير دةكةين، من ضةنيت  تَيبينيةكم هةية، ئةو طةشبينييةى وةزير

ئةو بةَلَينانةى كة وةزير داى كة ئةو ناوضانة دةطةر َينةوة بؤ سةر كوردستان جَيطةى دةست خؤشى و 
دألخؤشىية، بةآلم لة ر استييتا هةروةكو باستان كرد ئَيمة ئةبآ زياتر ئةم بابةتة بوروذَينني و باسى بكةين 

وَل دةدةن هةلةكان لة دةست ئَيمةبةن ضونكة خاوةن ثَيويستيةكان ئَيمةين بةرامبةرةكان بة بةردةوامى هة
كاتةكان لة دةست ئَيمةبةن هةر لةو طؤر نكاريانة لة ليذنةكةدا كراوة ئةو ازاسة كاريانةى كة كراوةئةوة 
بةدى دةكرَيت وة لة دسةكانى وةزيردا ئاماذة بةوةكرا ئاستةنطةكان هةر لة ووآلتانى ر ؤذئاوا و تةوةجوهى 

ستا ئةوان زياتر لة عَيراديتا مةعنني بة كاروبارى عَيراق ئةوان ئةو بؤضونانةى ئةمريكا و بةريتانيا كة ئَي
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ئَيمة بة ضةوت ئةزانن كة باسى ئةوة دةكةين هاو دانيشتنَيكى كةركوك بطةر َينرَيتةوة ضونكة منوونةمان 
تنت هةية بؤ بؤ دةهَينَيتةوة كة تؤ شةش ساأل لة ئةمريكادا بيت ئةبيت بة تاكَيكى ئةمريكى ماسى خؤ ثاآلو

سةرؤك كؤمارى لةاليةكى ترةوة لة ر استييتا والتانى ئيقليم ئَيمة ئةبآ باانني دذن بة داواى ئَيمة و 
كاريطةرى ووآلتانى ئيقليم وة  هةنيتيكيان ديارة لة عَيراديتا و دةتوامن بَلَيم ئةوانن ئييتارةى عَيراق دةكةن 

ديش و حكومةتى عَيراديش ئةويش تةوةجوهى ديارة زياتر لة ئةمريكاش دةستيان دةر وات و سولتةى عَيرا
هةر لة عةالوييةوة دواى ئةوة بؤ جةعمةرى دواى ئةوةش ئَيستا هاتؤتة مالكى، مالكى جوان رايطةيانيت لة 
كاتى راطةيانيتنى حكومةتةكةييتا كة ووتى يةكَيك لة خاَلةكان جآبةجآ كردنى خاَلةكان ئةوة يةكَيك لة 

من ضةنيت . بةآلم وا دةبينرآ بةر استى هةر بةدواييتا دةيهَينن نايةنة ثَيشةوة. ثر ؤذةكانى حكومةت دةبآ
ثَيشنيارةك ئةكةم بةر استى هةروةكو ئةركَيكى مَيذوويى ثةرلةمانى كوردستان بيكات زؤرشت هةية 

 وا ئةبينم ئَيمة ئةم بابةتة لة ثةرلةمان و لة. لةوانةية بؤت نةكرآ بةآلم مَيذوويةكة و تؤمار دةكرَيت
حكومةتيشيتا وةك ثَيويست نةوروذَينراوة بة دةميةوة نةبووين ئَيستا ئةوا بةدم مياانيةوةن بضني لةطةأل 
حكومةتيتا دابنيشني و مياانيةكةمان بؤ رَيكبخات ئةوةنيتة دةزيةى كةركوك و ناوضة ئازادكراوةكان 

ثةرلةمانتارامنان لة بةغيتا كة نةورووذَينراوة بؤية من ثَيشنيار دةكةم ثةرلةمانى كوردستان داوا بكات لة 
بيكةنة دةزييةك بيورووذَينن بيكةنة باسَيكى ثةرلةمان بيكةنة بابةتَيكى ئَيستاى ثةرلةمانى عَيراق 
بؤئةوةى بتوانني سشارَيك دروست بكةين، لة ر استييتا ئَيمة ئةو كارتانةى كة بة دةستمانةوةية زؤر جار 

ة دةناعةمتان نية بة دودسيةتى يةك ثارضةيى خاكى عَيراق باسى يةك ثارضةيى خاكى عَيراق دةكرآ ئَيم
بةآلم شتَيكة كة خؤمان لةسةرى ثَيك هاتووين لةبةرئةوة من ئةَلَيم هةر كارتةكةية بةدةستمانةوة زياتر لة 
كةناَلةكانى ر اطةيانيتنى كوردستان و ثةرلةمانى كوردستان بابةتي ماةكريةك شتَيك بَيت كة بة هؤى ئةم 

 .ة هةروا هةَلنةستني و بر ؤينةوة با ثةرلةمانى كوردستان بريارَيك بيتات زؤر سوثاسدانيشتنةو
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ناصح، كاك . ثَينج برادةر ماوة دسة بكةن ديار من لة بريم ضووة يان دواتر برييان كةوتؤتةوة كاك د
 .سةرموو. كمالة، كاك د. شعبانة، كاك بةرزانة، كاك تةلعةتة، دواتر كاك د

 :رمضان غمور ناصح. د بةر َيا
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 08يان ماددةى  112و ماددةى  08ثَيويستة ئيمة ثَيش هةموو شتَيك ئةو واديعة باانني كآ ماددةى 
لة دةستورى هةميشةيى عَيرادى  112لةياساى بةر َيوةبردنى دةوَلةت بؤ دؤناغى طواستنةوةو ماددةى 

و كآ توانى بيضةسثَينآ، ئايا كورد بةتةنها و لةطةأل هاوثةميانةكانى يان ثَييتاطرتنى كورد لةسةر داواى كآ 
تةنها بؤ ئةوةى ئةوانى تريش ناضار بوون ضاوثَيخشانيتن لةسةر ئةوة بكةنةوة ضونكة بة  بووة بة

ن داطرت دةناعةتى من بة ثَيى ئةو تةجروبةى كةوا سآ حكومةت هاتؤتة ئاراوة عةلالوى كة خؤمان ثَيما
عةلالوميان كرد بة سةرؤك وةزيران جةعمةرى كة دواى ئةوةهات بة هةَلبذاردن و هةروةها مالكى، من لةو 
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دةناعةتةدام هيض يةكَيك لةمانة و هةر عةرةبَيكى تر ببآ بة سةرؤك وةزيران ئامادة نيية ئةم ماددةية 
ر َياميتا بؤ هةموو عةرةبَيك ضونكة  جآبةجآ بكات بةئارةزووى خؤى، ئامادة نىية جآبةجَيى بكات لةطةأل

لَيرةدا خةلةلَيك دروست دةبَيت بؤ خؤى هةروةها بةنيسبةت ئةمريكا و وآلتانى هاوثةميان ئايا ئةتوانن 
بن؟ نةخَير ئيستاش مالكى ناَلَي من دذم بةآلم ئامادة نىية وةكو  112دذى جآبةجآ كردنى ماددةى 

ى نادةستورى ية نادانونية بَلآ من ئاماد نيم جآبةجَيى بكةم، ثَيويست جآبةجَيى بكات ناتوانَى كةشتَيك
هةروةها بةنيسبةت ئةمريكا و هاوثةميانانى ئةوان دذى نني بةآلم بة دةناعةتى من هةوأل دةدةن بوارَيك 
بر ةخسَينن شتَيكى وا دروست بكةن كة سبةى ئَيمة ناضار بكرَيني ر ازى بني ضؤن ثَييتاضوونةوة بؤ 

ئةبآ ئةمةش تاخري بَيت من طومامن لةوةداية ترسم لةوةداية، بةآلم ئةطةر بَيت و لة كاتى ماددةكانى تر 
ية ئةطةر وةكو ثَيويستيش  11و مانطى  2و مانطى  3خؤشى دا ئةم سآ دؤناغةى كة دانراوة كة لةمانطى 

طةر َينةوة هةموو دؤناغةكان وةكو ثَيويست جآبةجآ نةكرَين بؤ منوونة هاوردةكان خؤيان ئةيانةوةآ ب
ئَيمة بؤ هاوكاريان نةكةين كة بطةر َينةوة ئةوةى كةئامادةية بطةر َيتةوة بؤ ئَيمة ضاوةر آ بكةين حكومةتى 
بةغيتا بيكات ضونكة من طومان لةوةداية كة حكومةتى بةغيتا بيةوآ ئةو ئاسانكارية بكات ضونكة ئةزانَى 

يم مةداميةتةكات ئةو ناوضانةى كة دابر اون لة طةر انةوةى دائ. ئةوة ئاسانكاريةكى طةورةية بؤ ئيشةكة
كةركوك بؤ منوونة كةركوك بةتةنها بينيت ئةوانة خؤ ئةتوانن بطةر َينةوة باشة ئةطةر بةشَيك لةو ئيشة 
جآبةجآ نةكرا ئايا ئيمة ناتوانني بضينة دؤناغى دووةم و دؤناغى سَييةم جآبةجآ بكةين بؤ منوونة 

يا دؤتاغى يةكةم وةكو ثَيويست جآبةجآ نةكرا دؤناغى دووةم نابآ بكرَيت كة نةيانويست يان سَيَليان كرد 
من بؤ خؤم طومامن لةوةدا نىية منيش . سةرذمرييية يان دؤناغى سَييةم نابآ بكرآ كة ئيستمتائة

طةشبينم كة كةركوك و ناوضة دابر اوةكان دةنط بؤ ئةوة دةدةن كة بطةر َينةوة سةر هةرَيمى كوردستان 
خاَلَيكى زؤر طرنط هةية . ئيسثامتان هةية منوونةى ثَيشوو دوو هةَلبذاردن كراو لةطةأل ئستمتائَيكضونكة 

بةنيسبةت حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة ئَيمة هةر ئةَلَيني بةرةى توركمانى و عةرةبى شؤسَينى و 
خؤمانيان ىَل نايك  هاوردةكان ئَيمة خؤمان تا ضةنيت توانيومانة لةطةَل ئةو سآ شةرحيةيةى كةوا هةية

كةينةوة ضيمان بؤ هاوردةكان كردووة ضؤن يةكَيك لةوانة هاوكاريان بكةين بطةر َينةوة ضيمان بؤ توركمان 
كردووة بؤ ئةو توركمانة ر ةسةنانةى كة لةطةأل ئَيمةن بؤ ئةوةى توركمانةكانى دى هان بيترَين ضيمان بؤ 

نةوة ئةكةين لة كةركوك و لة زؤر شوَين بةآلم ضيمان لة ئةوان كردووة ئَيمة ر استة ئَيستا ئاوةدان كرد
ناوضة توركمانةكان كردووة حةزدةكةم ئةوة باانني ضؤن ئَيمة بتوانني ئةوانة ر ابكَيشني ضؤن ئَيمة 
بتوانني هةوَل بيتةين ئةوانةى لةطةأل بةرةى توركمانني ئةوانةى بة هانيتانى توركيا دذى ئَيمة ئةبن ضؤن 

ان ثآ بَينني كة ئةوان لةطةأل كوردستان بن باشرتة و يان هةروةها عةرةبة ر ةسةنةكان وا بكةين دناعةتي
ئَيمة دةناعةتيان ثآ بينني بؤ باشرتة بؤ ئةوان لةطةأل ئَيمة دابن ئةمانة هةمووى ثرسيارن ئينجاش ئايا 

ران، برادةرانى مةرجةعيةتى ئةم ليذنةية تةنها مالكية بة كةيمى خؤى دةرار دةدات يان ئةجنومةنى وةزي
 .ئَيمة لة ئةجنومةنى وةزيران ئةوان هةَلوَيستيان ضية بةرامبةر بةمة لةطةَل ر َياميتا
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 :بةر َياسةرؤكي ئةجنومةن
 .باثري كامةال

 : بةر َيا باثري كامال سليمان
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كة  112ى ماددةى سةرةتا زؤر سوثاس بؤ ئةجناميتانى ئةم كؤبوونةوةية تايبةت بة جآبةجآ كردن
كَيشةيةكى هةضةنيتة ماددةكة شتَيكى نوَيية بةآلم كَيشةكة كَيشةيةكى كؤنة ثَيشينةيةكى زؤرى هةية 
ر يشةيةكى دووَلى مَيذوويى هةية، و كَيشةيةكى نةتةوةيية بؤتة كَيشةيةكى سياسى هةم ياسايى هةم 

تةوة بؤ جآ بةجآ كردنى ئةم كَيشةية دةرهاويشتةى كؤمةآليةتى و كؤمةَلَيك دةرئةجنامى ترى ىَل كةوتؤ
من ر ةش بينم لةوةى كة هيض يةكَيك لةو حاكمانةى كة لة بةغيتا حوكم دةكةن ض عةرةب بن هةتا 
كةسَيكى تريش بةرى بؤ ئةوَى ئةوة جآبةجآ بكةن بةآلم لةوةى ئةو دوناغة سياسيةى كة هةية و ئةو 

بةآلم ر ةنطة  112ةبَيت لة جآبةجآ  كردنى ماددةى طؤر انكارية سياسيةى كة لة ر ؤذهةآلتى ناوةر است د
كاتى زياترى خبايةنَى ثَيويستيشمان بة خؤ ر َيكخستنى زياتر هةبَيت بؤية برادةران زؤر لةو دسانةى دةم 

حمميت . ويست بيكةم كردوويانة تةنها ضةنيت ثَيشنيارَيكم هةية، ثَيشنيارةكةم ئةوةية كة ئةو ليذنةيةى كة د
ي لة ثةرلةمان 112و  نوَينةرى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان لةطةأل نوَينةرايةتى ماددةى ئيحسان بؤ خؤى 

ناوبَيت ئةو ليذنةية  112ليذنةيةك ثَيك بَينن ليذنةى باآلى ضاوديرى كردنى جآبةجآ كردنى ماددةى 
كارى ر ؤذ جارَيك كؤ ببَيتةوة بةرنامةى  10ضةنيت لقَيكى هةبَيت هةر بةرنامةى كارى ئةوةبَيت كة 

مانطانةى هةبَيت لة ضةنيت ليذنةيةكى سةرعى هةبَيت ليذنةيةكى تايبةت هةبَيت بؤ هانيتانى ر َيكخراوةكانى 
NGO  بؤ ئاوةدانكردنةوةى ئةو ناوضانة زياتر ليذنةيةك هةبَيت بةتايبةتى بارودؤخى ئاسايى كردنةوةى

ؤخى ئةمنيان تَيكيتاوة كَيشةى زؤر ئةمنى زياتر كة وآلتانى ئيقليمى زؤر دةستيان هةية لةوةى كة بارود
دروست دةكةن لة زؤر ر َيطاوة ئةو ثَيشطريى ىَل بكرَيت بةتايبةتى ئةوة ناوضانةى كة زؤربةى زؤرى كوردة 
ثؤليسةكةى كوردة يان ئاسايشةكةى كوردة بتوانرَيت ئةوة زياتر طرنطى ثآ بيترَيت دوواتر مييتياكان 

ياكامنان تةركيا لةسةر ئةو كَيشةية بكةن كؤر و سيمينارى بةتايبةت ليذنةيةكيان هةبَيت هةموو مييت
زياترى لةسةر ببةسرتَيت وَيراى ئةوةش حكومةتى هةرَيمى كوردستان بوودجةيةكى تايبةت دابنآ، 
سةر ةراى ئةو ليذنةية هةوَلبيتات ئةو كَيشةية بة كَيشةيةكى ميللى بكات زياتر كة بكرَيت سنيتودى 

بةى شوَينةكان بؤ ئةوةى ثارة كؤبكرَيتةوة بؤ طَير انةوةى دؤناغى يةكةم با خةيريش دروست بكرَيت لة زؤر
ئَيمة ئيش لةوة بكةين با كوردةكانى خؤمان بطةر َينينةوة يان ئةو توركمانانةى كة لةوآ ر ا تةرحيل كراون 

ي  دَييةكان بة سياسةتي تةعريب كردن ئةوانيش بطَير نةوةو ئةو ثارةية ثشتيواني بَيـت بؤ ئاوةدانكردنةوة
ئَيستا كوردةكان ضونةتةوة .  بؤ كردنةوةي مةكتةب و خةستةخانةو ئةو خامةتطوزاريانةي كة ثَيويسنت

ئةوَي بةآلم هيض خامةتطوزاريةكي ئةوتؤيان ناطاتَي كة بؤ ئةوةي ئيستقرار بكةن لةوَي بؤية من ثَيشنيار 
يةك تاكي كوردي هةست بةوة دةكات كة هةم لةال, دةكةم ئةو سنيتودة دابنرَيت و ئةهةميةتي ثَي بيترَي
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ئيلتياامَيكي لةسةرة لةاليةكي تر ئيليتاامَيكي مالي دروست دةبَيـت ئةو سنيتودة ئةهميةتَيكي زؤري هةية، 
شةرت نية ئةوةش هةبَيت لة هةرَيمي كوردستانيتا ئَيمة ئةو سنيتودانة ئةوة بكةين دةكرَيـت لةدةرةوةي 

 .ت، سوثاسهةرَيمي كوردستانيش ئةوة بكرَيـ
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةستت خؤش بيت كاك شعبان. زؤر سوثاس
 :صادق طاهر حمميت شعبان بةر َيا

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةر َيا جةنابي وةزير جةنابي وةزير باسي ئاستةنطَيكي كرد كة دَيتة ر َيي ئةوان هي ليذنةي ئةوان لة 

ان بةرامبةري ئةظ ئاستةنطا ضية ئايا شيانة ر َيخؤشكردنَي ثش  وان حكومةتي سييتراليةوة، ئايا ر ةدة ئةو
خؤش بكةن بؤ ئةوةي كاري خؤ بةدروس  بةر َيظة بةرن، خاَلَي دوو ئةطةر حكومةتي سييترالي حماوةلةي 

 .تةميتييت كرنا سةدمي زةمةني كرد هةَلوَيس  وا بةرامبةري ظة ضية؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

  .طلعتسوثاس كاك  زؤر
 : اليتين سيف طلعت خضر بةر َيا

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كمال و مامؤستا كاك سرسةت دةكةم و كاك كةرخيش توركمانةكاني كةركوك لةطةَل دسةي . من ثشتطريي د

ش دكتؤر ناصحم ئةبَي ئيشيان لؤ بكةين ئةو وآلتانةي كةباسيان كرد وآلتي دةرةكي تةبعةن توركياية لةثا
دةست تَيوةردان لة كوردستان مةشاكيل بؤ خةَلق دةخولقَين وبةتايبةتيش ئَيستا 1111ر اثةر يين ساَلي 

جةخت دةكات لةسةر دوو خاَل،  يةكةم مةترسيةكي بآلوكردؤتةوة لةكةركوك طةر كةركوك طةر ايةوة بؤ 
ةَلَيني كوردستان بةشَيكة باوةشي كوردستان ئةوا لةخاكي عَيراق دةثضرَيت، لة عَيراق ناميين ئَيمةش د

بةونيازةي  0212لةعَيرادي سييترالي، دووةمني هةوَلي توركيا ئةوةية كة ثرؤسةكة دوا خبات تا ساَلي 
حمميت إحسان تكاية خاَلَيكم هةية بؤ جةنابت باس دةكةم، . كةباري ئابووري لةكةركوك تةواو نيةو د

ستانيش تكاية تؤزَيك ئاور  بيتةنةوة لة تةلةعمةر ئةويش تةلةعمةر طةورةترين دةزاية لةعَيراق و لةكورد
 .وئؤسيسَيكيش لةوَي بكرَيتةوة ئةوانيش توركمانن ثارضةيةكن لة كوردستاني عَيراق، زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس بؤ ئةو بةر َياانةي كة موداخةلةيان كرد ديارة موداخةلةكان و ثرسيارةكان و وةآلم دانةوةكةشيان 

مووي يةك هةَلوَيس  كوردستان لةطشت ثَيكهاتةكان ر ادةطةيةنَي كة هةموو حةريسن لةبةر ئةوةي كة هة
ت ديارة ئةو ماددة دةستوورية جَيبةجَي بَيت ئيلتياامة بة عَيراق ئةوانةي نايانةوَي ماددةكة جَيبةجَي بَي
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يلتياام نةكردن بةدةستوورةكة ماناي دَليان بةكورد دةسووتَي دةيانةوَي كورد زياتر لة سييتراليان هةبَي، ئ
ئةوةية بة دةستوورةكة ر ازي نني ئةوجا لة ديباجةي دةستووري عَيراق لة ئاخر سةترةكةي كة بةر اشكاوي 
ئةَلَيت ئيلتياام بةم دةستوورة، يةكثارضةيي ر ائةطرَينت ئَيمة تةمةنا ئةكةين ئةو برادةرانة بةجيتي 

ـنت وةئيال ئةطةر لةبةر خاتري ئَيمةيان بَيت ئةوة مةسةلةيةكي ترة، هةوَليتةدةن دةستوورةكة جَيبةجَي بَي
زؤر برادةر ئيشارةتي بةوةكرد ئيش نةكراوة نا بةحةديقةت طوناحة بَلَيني ئيش نةكراوة زؤر كراوة لة 
ثَيش ديادةي سياسي كوردستان دوو ر َيطة هةبوو بةشةر بيهَيين يان بةياسا ميللةتي كورد ديادةي كورد 

ييةكةي ثَي مةنتقي تر بوو لةبةر ئةوة ئةم ماددانة  بةئاساني نةهاتوونة، ضي لةدانون ئييتاري ياسا
لة دةستووري هةميشةيي عَيراق زؤر بةجيتي ض ( 041)ضي ماددةي ( 85)دةوَلةتي عَيرادي ماددةي 

ةم ماددة ثةرلةمانتاران ض اليةنة سياسيةكان ض سةرؤك كؤمار ض سةرؤكي هةرَيم زؤر هيالك بوون تاكو ئ
دةستوورية جَيطة بطرَيت، خاَلَيكي تر ئةو اليةنانةي دذي ماددة دةستووريةكةن زؤر بةئاشكرا ئةَلَين 
نووسراوةكانيان هةية هةنيتَيكيان لةبةر دةس  ئَيمةن ئةَلَين ئةمة كورد توانيويةتي سياسيةن بيباتةوة 

انةتةوة ضونكة ماددةيةكي ضونكة حةليمي حولةسايةو حةليمي ئةمريكاية دةستووريةن بردووي
دةستووريان تةسبيت كردووة تةعيتيلي يان ئيلغاي بة ئاساني ناكرَيـت ئيال كورد خؤي ئةبَي مواسق بَيت 
ضونكة ئةطةر ر ةسايان كرد لة سَي موحاسةزة ئةو ماددةية دةستكاري ناكرَينت بؤية داوا بكةن لة حولةسا 

ةض كةسَيك داواش بكات ميللةتي كورد ئةو تةنازولة ناكات ئةوان زةختيان لَيبكاتن ئةويش باوةر  بكةن ه
بةنيسبةت ئةوةي هةمانة كةكورد ثَيي ر ازي بووة طةلَيك كةمرتة لةمايف تةواوي ئَيمة منةتي كةسيش نية 
لةسةرمان بةآلم كورد ميللةتَيكي دميوكراتية زوَلمي لَيكراوة لةم مةرحةلة تةئرخيية ئةم تةوازوعةي 

تة بةسيتانةي هةنة مةواسةدةت بووة، حةدي ئَيمة لةوة زياترة، بةنيسبةت ئةوانةي نيشانيتاوة ئةم ش
دواخسنت و جَيبةجَيكردني من ئةتوامن بَلَيم نايانةوَيت بَلَين لةساحلي كوردة ضونكة كورد مةرحةلةيةكي 

ة تةمةنا تر ئةر واتة ثَيش يةعين ئيلتياام نةكردنة بة دةستووري عَيرادي كورد ئازادة بؤ خؤي، ئَيم
ئةكةين نةضَيـتة ئةوَي بؤية لةسةر ر ؤشنايي ميتاخةلةكاني ئَيوةي بةر َيا و لَيذنةي بةدواداضووني 

ة لة ثةرلةمان ئَيمة بةميكرؤسكؤب مورادةبةي (041)كة ئَيستا ماددةي ( 85)جَيبةجَيكردني ماددةي 
ين، هةراي بؤ ئةكةين تةمةنا وةزعةكة ئةكةين لةكوَي خةلةلَيك هةبَيت نةسسي رؤذ برديةي بؤ لَيئةدة

ئةكةم هةموو بةر َياان رؤذنامةكان خبوَيننةوة لة  ئيعالم موئتةمةر سةحةيف كراوة لة رؤذنامة وتراوة 
زةخت خراوةتة سةر طةورةترين شوَيين عَيراق ئَيمة هةم لة ليذنةكةمان هةم لَيرةش لةبةر رؤشنايي 

ثَيش ئَيوةي بةر َيا يةكةم مةلةيف كةركوك و شوَينة  مةدخةلةكاني ئيوةي بةر َيا ئةم خاآلنة دةخةينة
كَيشةدارةكان، ثَيويستة لة كوردستانةوة سةرثةرش  بكرَيت، ئَيمة لةطةَل ر َيامان بؤ ئةو طشت بةر َياانةي 
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هةمانة لةخوارةوة كاريان زؤرة ئةمة ر ةئي ئةوانيشة نةك تةنها ر ةئي ئَيمةية ضونكة كَيشةكة لةبةين 
لةبةين عَيرادة ثَيويستة لَيرةوة زؤر بةوردي موتابةعة بكرَين موداخةلة بكرَين لة ديممةي كوردستان و 

ديادةي كوردستانةوة لةسةر خةتي سوور بن لةطةَل ديممةي ديادةي عَيراق، هةر خةلةلَيك هةبَيت دةبَي 
، ثةرلةماني زوو ضارةسةر بكرَيت ليذنةكاني بةدواداضوون سةرؤكايةتي هةرَيم، ثةرلةماني كوردستان

عَيراق، نوَينةري هةرَيم، نوَينةراني ترمان لة ليذنةكة تةنسيقي تةواو لةبةينمانيتا هةبَي، حةتا عيالدة 
خؤشكةين لةطةَل ئةنيتاماني تري ليذنةكة كة بؤ ئةو كارة دانراون، ديكؤمَينتةكاني تةديتيم دةكرَيت يةك 

ن بؤ ليذنةكة، هةركةس بةئارةزووي خؤي كاك خبرَين و لةكوردستانةوة بيترَيتة نوَينةرامنان كة بيبة
دكتؤرة يان خوشكَيكة يان برايةكة ديكؤمَينتةكان ببات ئيحتيمالة ئةو ديكؤمَينتة ضَيك نةكرابَيت يان 
سةير نةكرابَيت يان خةلةلَيكي تَييتا بَيـت بةزةرةرمان تةواو ئةبَيت ثَيويستة لة كوردستانةوة لَيرة ئَيوةي 

َيبَيت، سةرؤكايةتي هةرَيميش حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش ئةوجا ئةدرَيتة ئةو سَي بةر َيايش ئاطاتان ل
بةر َياةي كة نوَينةرايةتي كوردستان ئةكةن لةو لَيذنةية، مةحازري دانيشتنةكاني لَيذنةكةي جَيبةجَيكردن 

نابي وةزير ئيشارةي بةبةردةوامي و بةبَي دواكةوتن بطةنة المان اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان وةكو بةر َيا جة
ثَيكرد، ثَيش ئيستةش طةيانيتوويةتية ئَيرة تةمةنا ئةكةين ئيرت مونةزةم تر مورةتةب تر زووتر المان 
بَيت، رَيطا نةدرَيت دةستكاري لَيذنةكةي بةغيتا بكرَيـت بةبَي تةواسودي اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان كوردستان 

كي هةرَيم ئاطاي لَينةبَي سةرؤكايةتي حكومةت ئاطاي تةرةسة لةو كَيشةية ئةطةر ئاطاي لَينةبَي سةرؤ
لَينةبَيت سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئاطاي لَينةبَيت ثةرلةمان ئاطاي لَينةبَيت ر َيادار مام جةالل ئاطاي لَينةبَيت 
دكتؤر بةرهةم ئاطاي لَينةبَينت نةسةرَيك ئيااسة بكرَيت ئةمة جوملةتةن مةرسوزة لةبةر ئةوةي ئةصلةن 

ةر ئيعتيبارَيك بَيت ئةم جارة ر ةسا بَيـت ئَيمة بؤ ئةو ئيااسةية رَيامان بؤ براي توركماني براي لةبةر ه
ئيََمةية ئَيمة ثَي دادةطرين لةمايف ئةوان مةدسةدمان ئةوة نية ئةم براية توركمانة، ئةم براية لةسةر 

ازي نني و ئةو شةخصة داخوازييةكي سياسي دةست نيشان كراوة كة خؤي برا توركمانةكانيش ثَيي ر 
ة ئةبَيت (041)خؤيشي لةناو حابةكةي دذي ماددةكةية، ئةوان بةئاشكرا بةر ووني ئةَلـَين ئةم ماددةي 

( 041)تَيك بيتةين كة تَيك بيتين بؤ نوَينةري ئيااسةي ئةوَي ئةكرَي، ثَيويست ناكات، تةعيتيلي ماددةي 
وردستان بؤ طشت اليةك بةهيض شَيوةيةك بريي بةهيض شَيوةيةك ناكرَيت وةخةتي سوور بؤ ك( 5)خاَلي 

لَينةكرَيتةوة كة دوا خبرَيـت يةعين ئةوة مومكني نية، ئةبَي تةعيتيل بكرَيت دوا خستين نية،بةثَيي دانون 
ماددةيةكي دةستوورية ناتوانن دواي خبةن ئةطةر بَيت و كورد تةنازول بكات ئةبَيت كوردستان دةنطي 

كةس  ل بكرَيت، ئةمةش لةبةرذةوةنيتي خةَلكي كوردستان نية، و كَيش بَلَيلةسةر بيتات بؤ ئةوةي تةعيتي
بةدسةي ناكات، لةبةر ئةوة كةس بريي لَيناكاتةوة، نة عَيراق نة دؤستاني عَيراق نة لةكوردستانيش هيض 
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 ئةوة دةطةيةنَيـت ئيلتياام( 041)ئيلتياام نةكردن بةجَيبةجَي كردني ماددةي ( 2)كةس وهيض اليةنَيك 
نةكردنة بة دةستووري هةميشةيي عَيراق واليةني كة ئيلتياامي ثَيوة ناكات بةرثرسة لة هةموو ر ووداوَيك 

كراوة نابَيت لةبةر ئاَلؤزي  ئستثناشوَينة كَيشةدارةكان بةثَيي ياساي دةستووري ( 5)بؤ ئاينيتةي عَيراق 
بَي بَلَين وةزعيان خراثة، ئةوةي لةبةر ناوةر است و خوارووي عَيراق ئةمٍرؤ خةَلك بَين لةوَي نيشتةجَي 

وةزع خراثي ر ائةكات ر ؤحي خؤي نةجات بيتات ئَيمة بةر َياةوة سةيري ئةكةين، بابَيتة شوَينَيكي تري نةك 
بضَيتة كةركوك جارَيكي تر كةركوك تةعريب بكاتةوة لةبةر ئةوة ئةبَيـت ئةمة نودتةيةك بَيت ر َيادار 

ثَيويستة  22/3تةتبيع كة تا ( 2)شكاوي لةشوَيين خؤي باسي بكات، دكتؤر حمميت إحسان زؤر بةر ا
عةرةبةكاني تةعريب بنَيردرَينةوة ئاوارة بطةر َينةوة دةزاو ناحيةكان وةك ضةمضةماَل، كةالر،  كمري،  دوز 

ة بطةر َينةوة سةر سنووري ثارَياطاي كةركوك ئةمة ثَيويستة زؤر بةوردي كاري بؤ بكرَيت بؤية لَيرة دَيم
هةزار عةرةبي تةعريب بةناو الي ئَيمةية ئةيانةوَيت  21مليؤن دؤالرة كةمة، ئةمر ؤ  22سةر ئةوةي ئةو 

بر ؤنةوة ناردنةوةيان ثَيويستة نةدَلي سجيالتي نموسيان بكةن نةك تؤ ثارةي بيتةيَ  ئةمر ؤ بر وات بةياني 
هةزار ماَلن  2ي هةبَيت و بؤي بكرَيت بَيـتةوة، يان شةو بَيتةوة ئةوة مومكني نية ئةبَي ئوسوآلتي خؤ

مليؤن  22مليؤن دؤالر ئَي ئةم بةر َياانة  21هةزار دؤالر بكات دةكاتة  01ئةطةر هةر ماَلي تةكليف 
دؤالريان هةية بؤكاري خؤيان وزؤر ش  تريش بؤية ثَيويستة ثا دابطرن بَيتةوة سةر حسابةكةيان، 

ةرةوةي هةرَيم وةكو ئةنيتامي ليذنةكةمان بةر َيا سؤزان بةنيسبةت وةزارةتي كاروباري ناوضةكانى د
ئيشارةتي ثَييتا ثَيويستة تةسعيل بكرَيت و ضاكسازي بؤ ئاوةدانكردنةوةو ضاكسازي بؤ طشت ثَيكهاتةكاني 
بطرَيتةوة دةومةكاني تر نةتةوةكاني تر ئايينةكاني تر بةبَي جياوازي دور لةثاَلةثةستؤي حابايةتي 

َلسؤز و ر َيادارو جَيطةي  ر َياي خةَلكي ناوضةكان بن ثاك بن دةست ماوةو ثامشاوةي لةدةست خةَلكاني د
ر ذَيمة ديكتاتؤرة ر وو خاوةكة نةبن كة ئةو مةئساتةي بةسةرمانيتا هَيناوة ثَيويستة خةَلكَيكي دَلسؤز بة 

( 01)كات، ثاكي بةدَل ئيش بكات نةك يةكَيك بَيت بؤ بةرذةوةنيتي تايبةتي خؤي و عايلةكةي كار ب
دةستووري هةميشةيي عَيراق با هةنيتَيك ( 041)دانيشتين ليذنةكة، ليذنةي جَيبةجَيكردني ماددةي

لةدانيشتنةكاني لة كوردستان بكات، لة بةغيتاي بكةن لةكةركوكي بكةن لةهةنيتَي شوَينةكاني تر بةآلم 
وردستان بيكةن، واجيب ضونكة ئَيمة تةرةسَيكي كَيشةكةين با هةنيتَيكي دانيشتنةكانيان بَين لةك

هةموومانة، بؤ كاركردن بؤ ئاطاداركرنةوةي جةماوةري كوردستان بةر َيطةي كؤمةَلطاي مةدةني و ثةرلةمان 
و ر اطةيانيتن و طشت اليةنةكاني تري ناو كوردستان كة ئيمانيان بة دميودراتي و جَيبةجَيكردني ماددةي 

ن، بةردةوام بووني  هةموومان لةبةئاطاهاتنيان هةية، ئةبَي زؤر بةوردي و بةبَي دواكةوت( 041)
سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان ثاداشتَيك بيتات هةتا اليةنة ( 02)وئامادةكردنيان بؤ هةر هةَلوَيستَيك، 
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ثةيوةنيتييتارةكاني عَيراق و كوردستان كة كوردستاني سييترالة ثارضةيةكة لة عَيرادي ئيتحادي بةو 
هةستمان ثَيكردووة، لةبةر ر ؤشنايي ئةم دانيشتنةمان لةثةرلةماني كوردستان، ئاستةنطانةي كة دةكرَيت و 

ئةكةم لة ثَيشي . بكرَيتة ياداشتَيك و ثَييان بيترَيت، ومن دووبارة سوثاسي ر َيادار كاك دكتؤر حمميت إحسان
يوةنيتميان هةبووة ئَيوةي بةر َيا ئةَلَيم تةنسيقَيكي تةواوي هةية، لة عةمان بووة لة مةتاري عةمان بووة ثة

لةطةَل يةك لةبةغيتا بووة ثَيش بضَيتة ناو دانيشتنةكة دواي دانيشتنةكة تةنسيقمان هةبووة، لةطةَل 
برادةراني تريش كاك كاكة ر ةش لةناو سةيارة بووة بؤ بةغيتا ضووة، لةبةغيتا هاتووة ثةيوةنيتميان هةبووة 

ةدوةت وبةهَيا بَيت لةطةَل خوشكة نةرمينيش هةموو ئينساني ر َيادار وبةر َيان ئةو تةنسيقة ضةنيت ب
بةهةمان شَيوة ئاس  ثَيشةوة ضوني كارةكان جَيبةجَي ئةبَيت ئةو مةراحيالنةي كة لة بةرنامةي مالكي 

ئةو نةسةسَيكي باشة بؤ جَيبةجَيكردن، ئةطةر تأخريَيك يان دواكةوتنَيك  08و 30/2و  22/3هاتووة 
ئةم جَيبةجَيكردنة دوا  30/02ووةم دةرباز بيت بةآلم خةتي سوورة لة هةبَيت نابَينت هي يةكةم، لةهي د

خبرَينت دواخستين لةبةرذةوةنيتي ئةوانة نني كة تةوةدوع ئةكةن جَيبةجَي نةكرَيت لةبةرذةوةنيتي خؤيانة 
 .ئةوة لةبةرذةوةنيتي كوردة دووبارة ر َيام هةيةو سةربةرزو سةركةوتوو بن

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كمال ديارة ئةوة ثوختةي كار و ئيشكردني ليذنةي بةدواداضووني جَيبةجَيكردني . سوثاس كاك دزؤر 

بوو تا ئَيستاش كؤبوونةوةي زؤريان كردووة، لةطةَل جةنابي وةزير دانيشتنيان كردووة، ( 041)ماددةي 
ركوك و ناوضةكاني تر لةطةَل اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان دانيشتنيان كردووة، وسوديان ئيستقبال كردووة، لةكة

 . خوالسةي ئةوانة نةبوو، مانيتوو بون، نودتةي نياام ضية
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
نودتة باسكرا ديارة هةموو نودتةي جوان بوون لَيرةدا خؤالسةي ئةو دسانة بوون كة ئَيمة  04-08 

بؤية ثَيم واية ثَيويستة نوودتةي ئةخري ياداشتنامةكة بكرَيتة  كردمان بةآلم كَيشةي ئَيمة لةطةَل بةغيتاية
 خاَلي يةكةم ضونكة ئَيمة كَيشةكةمان لةوَيية لَيرة نية ضؤنيةتي ئيش كردنةكة،

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ةي حمميت إحسان دةكةم وةآلمي زؤر ش  ئَيو. ئَيستا داوا لة بةر َيا د. نودتةي نياام نية عةسو، موالحةزةية

دايةوة بةآلم بةكورتي دوا دسةي بكاتن ئينجا ثؤختةي ئةم كؤبوونةوةيةتان بؤ دةخوَينمةوة وةكو شتَيكي 
 .موختةسةر ثاش ئةوةي كة دكتؤر تةواوي ئةكات سةرموو كاك دكتؤر

 :روباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيموةزيري كا/ حمميت إحسان. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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وثاس جةنابي سةرؤك حةديقةت من ئةمر ؤ لة ئارائي زؤر لة ئةنيتامان كةلةخامةتي كارةكةداية زؤر زؤر س
ثَيم طةشت، توانيم باامن زؤر كةسي تر هةية عةيين تةسكري بةعةيين ر َيطا سيكردةكةنةوةو ئةم 

اني كؤبوونةوةش بةحةديقةت بؤ ئةوةية كة جيتيةتي مةسةلةكةيانةو ئةسبةديةتي لةميسيتاديةتي ثةرلةم
كوردستانيتاية ضةنيت جوابَيكي ثرسياري براكان ئةدةم بة كورتي ئةطةر ثَيتان خؤش بَيت بةس كاك هةركي 

التلويح بأستخدام القوة وليس ) باسي بةكار هَيناني دوةتةكةين دوةت طةل تةعريمي سياسةت بؤ دوةت 
ئةكةم زؤر جار ئَيمة دوةتي خؤمان  ئةطةردوةت بةكار هَينا تةواو بؤية زؤر جارداوا لةئَيوة (بأستخدام القوة

بةكاردَيننني بانةضينة خاَلي ئةخري ئةوة جَيطاي دوةتي ئَيمةية بةآلم بازوو ضةنيت مةرحةلةيةكي تر 
بةعةرةبي ئةوةية نةك  (التلويح بألقوة الستخدام القوة) هةية، نةك يةكةم شت بَلَيني كيث كوايت يةعين 

 هَينا يةعين تةواو لةطةَل تؤمة ئةوةي كة كةسَيك نية شةكَيك لَيبةكارهَيناني دوة لةطةَل خؤت بةكارت 
ضانة كوردستاني ثَي ناوترَيت بةحةديقةت، بةآلم لةبريمان نةضَيت ئةمة هةبَي بَلَي كوردي نينة ئةو ناو

دةس  ثَيكردية خةَلكَيك هاتية ثةروةردةكردن لة مَيشكيانيتا ماوة ئَيمةش  2113كَيشةيةكة نةك لة 
ئةكةين لةطةَل هةنيتَيك ميللةت ناويان ناهَينم زةبةتة تاكو ئيستعاب بكات عةيين كاتيش تةعامول 

خةَلكَيكي زؤر زؤر هةية لة برا عةرةبةكان ثشتطريي ئَيمة ئةكةن، ديماع لةدةزيةكة ئةكةن، دةناعةتيان 
كاك حمميت رةشييت هةية، بةم دةزية بة حةديقةت، ذيان ر ةش و سثي نية، جياوازيةكي تةواوي تَييتا هةية، 

ماوةتي وتي مةسةلةيةكي ئييتارية بؤ خةَلكَيك مةسةلةيةكي ئييتاري نية، كاكة مةسةلةيةكي تأرخيية، 
جوطراسية سياسية، جةزرَيكي وا هةية لةر ؤذي دامةزرانيتني عَيراق تا ئَيستا واية، كاك دلَير باسي تةساعولي 

بَيـت تةساعومل لة دوةتي تؤداية، تةساعومل لةدوةتي كرد كاك دلَير من ناَلَيم لةسياسةت ئةطةر تةساعول نة
ئةم ثةرلةمانةداية، تةساعومل لة دوةي سياسةتي كوردييتاية ئةَلَيم ئةم ناوضة مادام تأرخيةن حةدي خؤمانة 

ئَيمة لةمةرحةلةيةكيتاينة بر وا بكة لةمةسلةحةتي ئةو خةَلكةية ( مبين على باطل فهو باطل)و ئةوةي 
مل عمل اإل )ن ئةكةن ئةطةر ئةم ماددة جَيبةجَي بَيت بر وا بكة ئةطةر جَيبةجَي نةبَيت، ئةوةي كة ئيقابةما

حةتا ئةطةر ديادةي سياسي دبوَليش بكات جادةي كوردي دبوَل ناكات، خةَلكَيك هةية لةكوردستان (نمسهم
يةعين ئةمة وادع . ةخريهةموو شت دبوَل ناكةن بةآلم لةسةر وادع حاَلَيكي تر ئةَلَيت با تَيكر ا بر ؤين تا ئ

حاَلَيكة تةسائولةكةي من لةوَيية تةسائولةكةي من لةجادةي كوردستانية، تةسائولةكةي من لة بريو  ر اكةي 
تؤية، تةسائولةكةي من لةم ثةرلةمانةية لة دوةتي ئةم ثةرلةمانةية، كاك شيخ اه إبراهيم باسي 

نا لةواي ئةوة ئةطةر شةكَيكت هةبَي لةيةكَيك كةمن تةعيناتةكان و دانوني وةزارةتي كرد كاكة بؤ من دا
تةعينم كردبَي سةر هةردوو ضاوم كاك غةسور باسي وةسايقي كرد زؤر ر استة تا ئَيستا هيض وةسائيقي 
ر ةمسي تةديتميي ليذنةكةمان نةكراوة هيض وةسائيق هةموو ثَيكةوة تةنسيق بَيت لة مابةين ليذنةي 

م ئةوانةي لةطةَل ئةتراسةكاني سياسييتان بةيةك ثَيكَيش لةبةر هةنيتةك و سةرؤكايةتي هةرَي 85ماددةي 
وةسيقة هةية ئةطةر لةوةدتَيكي غةَلةت ضويت تةديتميت كرد مصيتاديةتةكةي وا نية ئةطةر لةوةدتَيكي 
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مةزبوت دا بضَيت، باسي مياانيةو ئةوةمان كرد هيض مياانيةكمان نية، تا ئَيستا بؤ ئةو ناوضانةي لة 
هةرَيمي كوردستان كة لةو ناوضانة بَيتة سةرف كردن، وةزارةتةكةي من تا ئةمر ؤ مياانيةي حكومةتي 

نية، لة حكومةت بؤ ئةم ئيشانة، دينارَيكيش نية بؤ ئةم شتانة بَينة جَيبةجَي كردن، ئةو مياانيةي كة 
اتيم بؤ كردوون، تا هةية بؤ رووانيتني ئيشي ر ؤذانةي ئةو موزةسانةي كةمن لةوةزارةتَيكي تر نقَلي خةدةم

ئَيستاش لةوةزارةتي خؤي يةك كةسم تةعني نةكردية، بؤ ئاطاداري ئَيوة، يةك كةسم تةعني نةكردية 
هةنيتَيك كةس لةطةَلم ئيش ئةكات نةدَلي خةدةماتيم كردية، لةم وةزارةت بؤ ئةو وةزارةت، ئةو ئيشةي 

ن بؤ ئيحسا نودتةيةك هةمووتان رؤذة هةمووتا( 45)كاتي كردنةش ئةمةش ثوختةي ئيشي تةدريبةن 
مةسهومي ئيحسائي ئةوةي نية كة ئَيمة ئةياانني، مةسهومي ئيحسائي ( 85)دياري بكةن إحسائي مادةي 

ئةوةي كة ئَيمة ئةياانني، ئيحسا بةم سةترةية ئيستيحالةية ئةطةر بَيتة كردن مةسهومي ئيحسامان بؤ 
دةنط بيتات لةو مةنتةدة كَي حةدي هةية دةنط بيتات  ئةوةية لةدواي تةتبيع كَي موئةهةلة( 85)ماددةي 

ئَيمة ئَيستا دةزانني ئةطةر باسى ئيحصامان كرد , ةبؤ ئيستمتا يان نا يةعين نةك كةسَيك بَلَيت إستمتا ضؤن
ساَلت 00دةست ثآ دةكات ضةنيت كورسيت هةية لة دوتاخبانة ئايا ضةنيت تةختت هةية لة خةسَ  ضةنيت 

ة ئةم كاية ر استة بةم ماوةية ناكرآ بةآلم بؤضوومنان بؤ ئيحصا ئةوةية ضةنيت ساَلت هةي18هةية ضةنيت 
كاروبارى ئييتاريش لةو جَيطايانة راستة , كةس حةدى دةنطيتانى هةية لة ئيستمتا يا نا لة دواى تتبيع

بة حيتود تاخري كردنى حيتودي  08دووبارة داوا دةكةم ميكانيامى ماددةى . بةدةرارَيكي ئييتارى كراوة
ئَيمة باسى كَيشةيةك , ييتارى وا ئاسان نية وةك ئَيمة دةزانني كاك شعبان طوىل باسى ئاستةنطةكان دةكاتئ

دةكةين كة لة ثَيش دامةزرانيتنى دةولةتى عَيرادى ئةم كَيشةية هةبووة بآ طومان ئاستةنط هةية بآ 
ا جةلسةي تريش بكةين طومان كَيشة هةية و دةبَى دانيشنت هةبآ و بآ طومان شةريش دةبآ و دةبآ ثةجن

هةتا ئةو ماددةية جآبةجآ بَيت بةآلم لة كؤتايى جآبةجآ دةبَيت لةسةر ئةصلى جاري تأرخيي خؤى 
كاك رؤميؤ باسى نووسينطةى . لةسةر بنةماى حةق سةدمى زةمنى سوورين لةسةر درَيذنةكردنةوةي

ةاَلم ليذنةيةكى باآلمان هةية لة ليذنةى كرد لة هةرسآ جَيطاكان كاك رؤميؤ ليذنةمان نية لة خانةدني ب
بةغيتا بةآلم لة خانةدني و سنجار و كةركوك نووسينطةمان هةية دةزامن لة ليذنةى ئةم مةكاتبانة تركيبى  
دةومى دانراوة لةسةر ضةنيت بنةمايةكى ثر ؤسيشناَليام و باكطراونيتةكةى ضةنيت موئمنة بة ماددةكةى ر اى 

ةم كَيشة كة ثَيى هةَلساون تَيييتا ئيااسة كردن لةم ليذنةية يةك ئيااسة اليةنةكان كة بةر استى موئمنن بة ب
دبوول ناكةين تَيييتا كةس بؤى نية ئيااسةى تَييتا بكات لةوآ لةبةر ئةوةى موسر ين لةوآ، وةكَيشةكةش 

ني تةلةعمةر لةطةَل مامؤستا ديارة ئةطةر كةمتةرخةم. تةنها لة نَيوان ئَيمة و حكومةتى عَيرادى سييتراَلة
بةآلم نووسينطةى سنجار دةست ثآ دةكات , لة تةلةعمةر بةآلم بر وا بكة ئينشْا ه زيارة تي ئةوَيش دةكةين

ومتان كةركووك و . لة غةربي دجيلة هةمووى تاكو مةمخوور تةنسيقَيكى تةواو لة نَيوانيانيتا دةكرَيت
تية و كةالرو كمرى و تاكو حيتودي ئةتراسةكةي مةدةر ةكةي لة كةركوك بَيت خانةدني و مةنيتةىل و زوربا
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ئةمر ؤى كةركوك سةر بةنووسينطةى خانةدني بَيت نيازمان ئةوة نية نووسينطةى سنجار تةنها بؤ شارى 
سنجاربَي نةخَير يان نووسينطةى خانةدني تةنها بؤ شارى خانةدينة وا تةوزيعمان كردووة وومتان ئةطةر 

ذنةى كةتا ئةو رؤذى نووسينطةمان دانا ثارةمان نةبووة يان بَيت و تةوزيعي بكةين زؤربةى ثارةى ئةم لي
ومتان ئيشمان هةمووى ئةضَيت بؤ نووسينطةكان و دةزانيش لة عَيراق و هةتا لة كوردستانيش ئةطةر باسى 
نووسينطةت كرد باسى سةيارة دةكات و باسى كرآ دةكات و كرَيى خانوو دةكات و باسى ثاسةوان دةكات و 

ليستَيكت بؤ دادةنَيت ثارةكةى هةمووى بؤ خةدةماتى ضةنيت كةسَيك بضَيت لةسةر ئةو  مياانية دةكات و
وجارَيكى تر سوثاستان دةكةم و بؤ ئةم . بنةماية موسري  ماين با سآ نووسينطةمان هةبَيت بةتةواوى

رة بَيت دةرسةتة لة هةر كاتَيك كآ ثَيشنيارَيكى هةية يا تةوجيهَيكى هةية حةدى موسائةلةي مين هةية لَي
 .لة دةرةوةى ثةرلةمان بَيت لة وةزارةت بت لة هةر جَيطايةك بت ئَيمة ئامادةين و زؤر سوثاس

 :بةر َياسةرؤكى ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ تَيبينيةكانت و وةآلمي ثرسيارةكانت سوثاس بؤ هةمووتان كة بةشيتاريةكى زؤر باشتان كرد 

بطةر َينةوة سةر  112ضانةى كة دةبآ بة ثَيى ماددةى لة دةوَلةمةنيتكردنى تَيطةيشتنى وةزعى ئةو ناو
لة ئةجنامى ئةم كؤبوونةوةية و لة ئةجنامى دسةكانى بةرَياتان ضةنيت خاَلَيك سةرةكني . هةرَيمى كوردستان

كة دةبآ هةنطاوى بؤ بهاوَيذرَي دواتر رَيكى دةخةين بةآلم وةكو بنةما، يةكَيكيان ئةوةية كة لةبةر 
ونةوةية نامةيةك ئاراستةى بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى حكومةتى سييتراَلى ر ؤشنايى ئةو كؤبو

عَيرادى بكرَيت تةئكييت لةسةر ئةو بؤضوونانة بكرَينت لةاليةن ئَيوة دةست نيشان كران ئةو نيطةرانيانةى 
سةر ئةوة كة لةاليةن ئَيمة دروست بووة لة بةر َيوةضوونى كاروبارى ئةو ليذنةية هةروةها تةئكييت لة

كة دةبآ وةكو  112بكرَينت ثَيويستة ثابةنيتبَيت بة كات لةبةر ر ؤشنايي ئةو تَيطةيشتنةى ئَيمة بؤ ماددةى 
دووةم داوا لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكرَيت كة كار ئاسانى لة اليةن . كاك سرسةت ئيشارةى ثَييتا

كردنى ئةو كةسانةى كة دةيانةوآ ريبةتايبةتى هاوكا 112خؤيةوة بكات بؤ جآبةجآ كردنى ماددةى 
بطةر َينةوة شوَينى خؤيان بَيجطة لة كارةكانى ليذنةى دروست كراو لة بةغيتا و حكومةتيش لةاليةن 

سَييةم داوا دةكةين حكومةتى هةرَيم تةسعيلى وةزارةتى ناوضةكانى دةرةوةى . خؤيةوة ئةو ئيشة بكات
وةختآ وةزير ئامادة بَينت ثر ؤذةى ياساكةيان تةواو هةرَيم بكات ئيمةش لة هةستةى داهاتوو ياخود هةر

بكةين و بؤ ئةوةى لة ر ووى ياساييةوة ئامادة بَيت ثَيكهاتةكانى تةواو بكات ستاسَيكى باش دابنَيت بؤ ئةوةى 
وةزارةتةكة بتوانَيت بة ئةركةكانى سةرشانى خؤى هةَلبستَيت هةروةها ثةرلةمان دانيشتنى دةورى بكات بة 

حمميت ئيحسان وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم هةركاتَيك ثَيويست بوو بؤ ئةوةى . نى بةر َيا دئامادةبوو
هةموو اليةكتان ئاطادار بن لة هةنطاوةكان و خةَلكى كوردستانيش ئاطاداربَيت و ئةمةش دةبَيتة 

داوا لة . دةيةثاَلةثةستؤيةك لةسةر حكومةتى سييتر اىل عَيراق و ر اى طشتى بؤ جآبةجآ كردنى ئةو ماد
هةموو حاب و اليةنة سياسيةكان دةكةين كة ئةوانيش بة دةورى خؤيان هةَلبسنت بؤ ئاسايى كردنةوةى 



 311 

لة هةموو ر وويةكةوة ر ؤشنبريى و ثةيوةنيتيةكان  112وةزعى كةركوك لة ر َيطاى جآبةجآ كردنى ماددةى 
خؤيان هةية وةزيريان هةية لة و طمتوطؤ و شوينةكانيان بَيت هةموو اليةنة سياسيةكان ئةنيتامى 

ثةرلةمانيتا دةوريان هةية ثةيوةنيتيان لةطةَل حابة سياسيةكانيتا هةية لة كةركوك و ناوضةكانى تر لة 
سنجار و خانةدني ئةوانيش دةبآ بةدةورى خؤيان هةسنت لةبةر ر ؤشنايى تَيطةيشتنى طرنطى ئةو ماددةية، 

مةنى نوَينةرانى عَيراق و جَيطرى سةرؤك وةزيران و وةزيرة داوا لة ليستى هاوثةميانى كوردستان لة ئةجنو
بةر َياةكان كوردستان لة حكومةتى بةغيتا دةكةين كة ثشتطريى نوَينةرانى حكومةت بكةن، ثشتطريى 
نوَينةرانى ئةجنومةنى ثارَياطاى كةركوك بكةن كة ئةنيتامن لة ليذنةى بةدواداضون و جآبةجآ كردنى 

مةتى سييتر الةوة ضونكة دواخستنى ئةو جآبةجآ كردنة لة بةرذةوةنيتى لة اليةن حكو 112ماددةى 
عَيراديتا نية دةبآ ئةوان لة اليةن خؤيانةوة بةو شوَينةى كة هةيانة كة بةردةوام ئةو مةسةلةية بة جيتى 
وةرى بطرن سشار خبةنة سةر حكومةتى بةغيتا سةر ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق بؤ ئةوةى بة زووترين 

ماددةية جآبةجآ بكةن تَيشيان بطةيةنن كة بةهيض شَيوةيةك خةتى سوورة لةاليةن ئَيمةوة  كات ئةم
جآبةجآ نةكردنى يان دواخستنى ماوةكةى بؤ جآبةجآ كردنى ئةمة كؤى هينةكان بوو كة دواتر كة 

ةك صياغةى دةكرَين لة اليةنى زمانةوانيش شتَيكمان لةبري ضوبوو ئيااسةى دةكةين، بةآلم ضةنيت نامةي
لةبةر ر ؤشنايى ئةو كؤبوونةوةية يةكَيكيان بؤ سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى عَيراق يةكَيكيان بؤ 
سةرؤكايةتى وةزيرانى هةرَيمي كوردستان يةكَيكيان بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم هةروةها بؤ كوتلةى 

كان ئةو هاوثةميانى كوردستانى لة بةغيتا بؤ سةرؤك كؤمار بؤ جَيطرى سةرؤك وةزيران و وةزيرة
كؤبوونةوةية شةرح دةكةين كة ئَيمة بةناوى ثةرلةمانةوة هةريةكة ئةو شتانةي كةوا لَيرةدا ئاماذةي 
ثَيكراوة داواتان لَييتةكةين بة مةسئوليةتي خؤيان هةَلبسنت ثَيش ئةوةي كؤتايي بة كؤبوونةوةكة بَيـنم 

 مة، ؤذي سَي شةمةي هةستةي داهاتوو كؤ دةبينةوة سةرموو نودتةي نياار
 :امني طاهر زرار بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ناتوانني نوسخةيةكيش بنَيرين بؤ زةَلماي خةليل زاد

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةتوانني لة دانيشنت و ليقائاتي خؤمان و ئةو بةر َياانةي كة ناومان هَينان ئةوان باسي ئةو كؤبوونةوةيان 

ياساي كؤمةَلةي ثةرلةمانتاران ثَيشنيار ( 32/12)اتوو كةواتة سةعات لةطةَل بكةن، سَي شةممةي داه
دةكةن دريائةي يةكةمي بؤ بكةين و بيخوَينينةوة خوَينراوةتةوة مونادةشةية، خوَينيتنةوةي يةكةمي 
ياساي عةسو عام ببورن ئةمةش كراوة خوَينيتنةوةي يةكةمي ياساي ئةرازي ثرؤذةي  ر اطرتين برياري 

ئةبَي ئَيمةش لَيرةدا , يةن ئةجنومةني سةركردايةتي شؤر شي هةَلوةشاوي عَيراق درابووكة لةال( 368)
بر ياري لةسةر بيتةين و بةردةوام بوون و مونادةشةكردني دانوني يةكَي  دادوةراني كوردستان هةروةها 
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وةزارةتي  ر ؤذي ضوار شةمي داهاتوو دانوني. ثرؤذةي دانوني وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة دةخةينة ر وو
لة ئَيستاوة باانن ئةو , ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم كة تةواومان نةكردبوو، ئةويش دةخةينة مونادةشةوة

كؤبوونةوةكةمان لَيرةدا كؤتايي  32/12شتانةي ئةطةر لَيرةدا مابوون كةواتة تا ر ؤذي ضوار شةم سةعات 
 .ثَي دَينني زؤر سوثاس بةخَير بَين سةرضاوم

 
 
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم                    (  وكيوركةكمال ك.د)يت عبيتاه                  حمميت دادر عبيتاهسرست اب
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي

 عَيراق -كوردستان                 عَيراق                 –عَيراق                         كوردستان  –كوردستان   
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 (20)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6111\11\14رَيكةوتي  شةممةسَي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 61/66/6111 رَيكةوتي سَي شةممة

مةني نيشـتمانيي  ئةجنو 11/11/0226رَيكةوتي  شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (12,30)كاتذمَير   
 بـةر َيا  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيا عيتنان رشـاد ممـ  سـةرؤكي ئةجنومـةن و     كوردستاني عَيراق
, عبـيتاه سـكرتَيري ئةجنومـةن    بةر َيا سرست عبـيت , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حمميت دادر عبيتاه

 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمخولي  ي(02)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      دووخولي طرَييتاني  ي(02)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

خوَينيتنــةوةى يةكــةمى ثــرؤذةى ياســاي هــةمواركردنى ياســاى كوذانيتنــةوةو جياكــارى زةوى لــة ســنوورى     -1
 .شارةوانييةكان
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ــارى ذمــارة    -0 ــرؤذةى ر اطرتنــى بر ي ــى  )ى (368)خوَينيتنــةوةى يةكــةمى ث ــةنى ســةركردايةتى شؤر ش ئةجنوم
 (.هةَلوةشاوة

ــاى كؤمة       -3 ــى ثــرؤذةى ياس ــتنةر وو و طمتوطــؤ كردن ــوون لةســةر خس ــةردةوام ب َلــةى دادوةرانــى هــةرَيمى   ب
 .كوردستان

 .دنةوةخستنةر وو و طمتوطؤ كردنى ثرؤذةى ياساى وةزارةتى ئاوةدانكر-1
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري  ,ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

 سَيي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي (12,30)ذمَير خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي(02)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/11/0226شةممة رَيكةوتي 

رى زةوى لــة ســنوورى خوَينيتنــةوةى يةكــةمى ثــرؤذةى ياســاي هــةمواركردنى ياســاى كوذانيتنــةوةو جياكــا -1
 .شارةوانييةكان

ئةجنومــةنى ســةركردايةتى شؤر شــى )ى (368)خوَينيتنــةوةى يةكــةمى ثــرؤذةى ر اطرتنــى بر يــارى ذمــارة  -0
 (.هةَلوةشاوة

ــةرَيمى        -3 ــى ه ــةى دادوةران ــاى كؤمةَل ــرؤذةى ياس ــى ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طمتوط ــةر خس ــوون لةس ــةردةوام ب ب
 .كوردستان

 .ى ثرؤذةى ياساى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةخستنةر وو و طمتوطؤ كردن-1

 .بؤ خاَلى يةكةم تكاية, كاك عونى سةرموو, داوا لة لَيذنةى ياسايى دةكةم بَين لة شوَينى خؤيان دانيشن

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةاليةن بةر َيا كاك كريم  االطفاءونى ئَيستا دةدى ثر ؤذةى تعيتيل كردنى دان, بةر َياان ئةنيتامانى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس, برادَوستى بةزمانى كوردى دةخوَينرَيتةوة

 :بةر يًَا سةرؤكى ئةجنومةن
 .بؤ ئةوةى وةختةكةى هني نةكةين, من ثَيم واية بةتةنيا بةزمانى كورديةكةى خبوَيننةوة

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 يارثرؤذةى بر 
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كوذانيتنةوةو  0226ساَلى )( ياساى ذمارة . 1118ى ساَلى (3)ياساى يةكةم هةموار كردنى ياساى ذمارة
 زةوى ناو سنوورى شاروانيةكان ( جياكارى)دابر كردنى 

 :ذمارةى بريار
 :رؤذى بريار

ى 0226 )(رؤذى)( عرياق لةدانيشتنى ذمارة  -ثشت بةو ياساكارييةى كة ئةجنومةنى نشتيمانيى كوردستان
, ى هةموار كراو ئةجنامى داوة1110ساَلى ( 1)ياساى ذمارة ( 06)ماددةى ( 1)دا بةثَيى حوكمى بر طةى 

, ثَيمانى داوة 1112ى ساَلى (12)ى ماددةى دووةمى ياساى ذمارة (31)ثشت بةو صالحيةتةش كة بر طةى 
 :بر يارى دةركردنى ئةم ياسايةى خوارةوةمانيتا

كوذانيتنةوةو جياكردنةوةى  1118ى ساَلى (3)ى ماددة دووةمى ياساى ذمارة (0)بر طة  :ماددةى يةكةم
 :زةوى ناو سنوورى شاروانييةكان هةمواردةكرَى و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة

هةموو رووبةرةكانى ئةو % 10ئةوانةى ماسى بةكارهَينانيان لةو زةويانةدا هةبووة بةر َيذةى : دووةم
بةناوى خؤيانةوة , بةكارهَينانيان واتا التصرف تَييتا كوذَينراوةتةوة دةرةبوو دةكرَيـتةوةو زةويانةى كةماسى

 .بةملكى تةواوى خؤيان تؤمار دةكرَين
كوذانةوةو جياكردنةوةى زةوى  1118ى ساَلى (3)ى ماددةى سَيى ياساى ذمارة (0)برطةى  :ماددةى دووةم

 :بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيـتةوةناو سنوورى شارةوانييةكان هةموار دةكرَيت و 
كؤ رووبةرى ئةو زةويانةى بةناوى شارةوانى % 02خاوةن ئةو زةويانةى بة هةمان واتا بةزةوى بةر َيذةى -0

تؤمار دةكرَين دةرةبوو دةكرَين و ماسى ئةوةشيان هةية ئةو رووبةرة زةوية كة ثَييان دراوة بةجؤرَى 
 .بةكارهَينانة ئيقراركراوةكان ثَيضةوانة نةبَىجياكردنةوةى بكةن لةطةَل جؤرى 

 .هةر دةدَيك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا نةطوجنَى ناخرَيـتة كار :ماددةى سَييةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران حوكمةكانى ئةم ياساية خباتة كار :ماددةى ضوار

 .لةوةدائعى كوردستانةوة باَلودةكرَيـتةوة ئةم ياساية لةو رؤذةوة دةخرَيتة كار كة :ماددةى ثَينجةم

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لةسنوورى شارةوانيةكان ثَيويستة , ئةم ثر ؤذةيةى ياساى هةمواركردنى ياساى كوذانيتنةوة و جياكارى زةوى

حازر  راثؤرتيان, لةاليةن لَيذنةى ياسايى و لَيذنةى شارةوانى و لَيذنةى كشتوكاَل بةوردى ديراسةت بكرَينت
ئَيستا بؤ برطةى دووةم واتا خوَينيتنةوةى يةكةمى , بؤ منادشة كردن, بكةن بؤ ئةو كاتةى كةديارى دةكةين

 .سةرموو, ى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤر شى هةَلوةشاوة(368)ثرؤذةى راطرتنى بريارى ذمارة
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةرَيا

 .بةرَيا سةرؤكى ئةجنومةن
 بةناوى طةلةوة, نيتةو ميهربانبةناوى خواى بةخش

 عرياق  -ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستان 
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 ذمارةى بريار 
 رؤذى بر يار

و لةسةر داواى  1110ى هةموار كراوى ساىَل (1)ى ياساى ذمارة 06ى ماددةى (1)ثشت بةحوكمى برطةى 
ئةم  0226//ذى عرياق لةدانيشتنى رؤ -ذمارةى ياسايى ئةنيتامانى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان 

 :بريارةى خوارةوةمان دا
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئينجا , ثيًََم باشة مةزموونى بريارةكة شةرح بكةن, ئةطةر ئيجازة هةبَى كاك كاكة ثَيش ئةوةى بيخوَينيةوة
 .ئينجا بيخوَينةوة, بيخوَينيةوة ياخود با كاك عةونى شرحةكةى بكات

 :عوني كمال سعييت بااز بةر َيا
 .َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

لة ( 368)دةرارَيكى دةرهَينابوو لةذَير ذمارة  جملس قيادة الثورةكاتى خؤى , بةر َياان ئةنيتامانى ثةرلةمان
 :ئةوة نصةكةيتى بةعةرةبى دةخيوَينمةوة 1/1/1112

اخلاص يسمح بتشغيل االحداث الذين ال تقل اعمارهم عن الثانية عشر من العمر يف مشاريع القطاع : اوال
قطاعى ئةو دةرارة دةرضووة كةمةجاىل ئةوة دةدات كة نَيوجةوان ئيش بكا لةمشاريعى , واملختلط والتعاوني

ثرؤذةكة وا داوا دةكا ئةو بريارة , ئةو ثرؤذةيةى كة تازة بؤمان هاتووة, موختةَلةت و تةعاونىخاص و 
 .ةخيوَينَيتةوة بةزمانى كوردىئَيستا مامؤستا كاكة د. رابطريى هيض كارى ثَينةكرَى لةكوردستان

 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 بر يار
لةسةر داواى ذمارةى ياسايى , 1110ى ساَلى (1)لةياساى ذمارة ( 06)ى ماددة (1)ثشت بةحوكمى برطة  

 :رٍ يارةى خوارةمان دائةم ب 0226/ /عَيراق لةدانيشتنى  -ئةنيتامانى ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستان 
لةرؤذى ( 368)لةكارخستنى بريارى ئةجنومةنى سةرمانيتةيى شؤر شى عريادى هةَلوةشاوة ذمارة -1
1/1/1112  
 .هةر دةدَى بةثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم بريارة بَيت ناخرَيـتةكار-0
 .ثيََويستة ئةجنومةنى وةزيران ئةم بريارة خباتة كار-3
 . اَلوكردنةوةى لة وةدائيعى كوردستانيتا دةخرَيتة كارئةم بر يارة لةرؤذى ب-1

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ ئةم ثرؤذةيةش داوا لة لَيذنةى ياساو لَيذنةى ماسى مرؤظ و لَيذنةى تةنيتروستى و لَيذنةى , زؤر سوثاس
ت بؤ منادشة كؤمةاَليةتى دةكةم كة ديراسةتى بكةن و راثؤرتيان حازر بكةن بؤ ئةو رؤذةى ديارى دةكرَيـ
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بةردةوام بوون لةسةر خستنة روو وطمتوطؤكردنى ثرؤذةى ياساى كؤمةَلةي ( 3)ئَيستاش برطة . كردن
 .دادوةرانى هةرَيمى كوردستان لةو خاَلةى كة راوستاين بةردةوام دةبني

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لةسةر طمتوطؤكردن لةسةر ياساى كؤمةَلةى دادوةرانى , وةى ثَيشرتبةر َياان ئةنيتامانى ثةرلةمان كؤبوونة

صياغةكة بةشَيوةيةكى , كةوابوو دةنطى لةسةر بيترَى, هةرَيمى كوردستان لةسةر ماددةى هةشتةم راوةستاين
ؤر ز, هةتا بيترَيتة دةنطيتان, ئَيستا لةاليةن مامؤستا كاكةوة صياغةكةتان بؤ دةخوَينرَيتةوة, تازة دابر َيذرَى

 . سوثاس
 :مصطفىبةر َيا عبيتالكريم ابوبكر 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 الفصل الثالث

 التشكيالت واملهام
 اهليئة العامة: اوال

تعترب اهليئة العامة اعلى سلطة لألحتاد و تتألف من مجيع االعضاء املسجلني الذين إوفوا -1 :املادة الثامنة
مؤمترها التأسيسى االول بعد ستني يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالتزاماتهم مبوجب هذا القانون وتعقد 

 .ألقرار النظام الداخلي لالحتاد و إنتخاب اجمللس
يعقد االحتاد مؤمتراتها الدورية كل ثالث سنوات مرة واحدة بقرار من اجمللس ودعوة من رئيس االحتاد -0

ياط ويتم النصاب حبضور اغلبية أعضاء اهليئة ألعادة انتخاب الرئيس و سبعة أعضاء أصلني و عضوين إحت
وعند عدم اكتمال النصاب جتري االنتخابات بعد مخسة عشرة يوما من تاريخ االجتماع االول و يف , العامة

نفس الزمان و املكان املعينني حيث يعترب النصاب كامال حبضور ثلث االعضاء وبعكسه يعترب اجمللس مستمرا 
 .لدورة أخرى

 :رؤكى ئةجنومةنبةر َيا سة
ئةصلى مشروعةكة , ئةوجا ثَيشنيارى لَيذنةى دانونى, ثَيشرت دةبواية ئةصلى مشروعةكة خبوَينيترَيتةوة

 .ماددةكة خبوَينةوة, خبوَينةوة
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :اهليئة العامة
 :املادة الثامنة

عضاء املسلجني وتعترب السلطة العليا للجميعية وتعقد مؤمترها التأسيس تتألف اهليئة العامة من جيمع اال-1
 .االول بعد ستني يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ألقرار النظام الداخلي للجمعية و إنتخاب اجمللس
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 .تعقد اجلمعية مؤمتراتها الدورية كل سنتني مرة واحدة ويكتمل النصاب حبضور اغلبية االعضاء-0
 :ةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا س

 .ضيى ترة روونى كةنةوة بؤ ئةوةى مونادةشةى بكةين,واتة طؤر انكاريةكة بةس لةناوى مجعية و االحتادة
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
حتاد مؤمتراتها الدورية كل ثالث سنوات مرة واحدة بقرار من اجمللس و دعوة من رئيس االيعقيت االحتاد 

 .ألعادة انتخاب الرئيس
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةر َياان ئةنيتامانى ثةرلةمان ئَيستا ئيقترياحى لَيذنةى ياسايى لةاليةن مامؤستا كاكة دةخوَينرَيتةوة

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوا , سَى ساَلةكة بَى, دوو ساَل ماوةيةكى كةمة, ةوة لةبةرئةوةى مةجالةكى بيتةينماوةكةمان زياد كردؤت
, هةتا مشغول نةبن و نةسةدات و ئةوانةشى زؤر تَى نةر وا لةو حاَلةتة, معقول ترة, لَيذنة بةباشى دةزانَى

 .زؤرسوثاس
 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ةى هةشت دوو سةدةرةية سةدةرةى يةكةم لةئاستى ئةطةر ئيجازة هةبَينت برايان ئةو سةدةرةى مادد

دةسةاَلتى , ماددةكةدا هاتووة دةَلَى هيئةى عامة لةو ئةنيتامانة ثَيك دَى كة ناويان نووسراوة  ئيعتبار دةكرَى
بااَلى يةكَيتيةكة موئتةمةرى دامةزرانيتنى يةكةمى ثاش شةست رؤذ لة دةرضوونى ئةو دانونة ئيقرارى 

, لَيذنةى دانونى صياغةكةى بةم شَيوية تازة كردةوةو ناوةكةى طؤر يوة تةبعةن, ننياامى داخلى دةكات
دةىَل هيئةى عامة ئيعتبار دةكرَينت بة بااَلترين , لةوَينيتةرَى مجعية بوو لَيرة كردوويةتى بة االحتاد

وة بةثَيي ئةو دةسةاَلت و ثَيك دَيـنت لة هةموو ئةنيتامانى ناويان تؤمار كراوة و ئيلتيااماتى خؤيان دا 
موئتةمةرى يةكةمى خؤى دةبةستَيت ثاشى شةست رؤذ لة دةرضوونى ئةو دانونة بؤ ثةسةنيت , دانونة

, واتا تةنها ناوةكة طؤر اوةو تؤزيكيش شةرحى دراوةتَى, كردنى ثةير ةوى ناوةخؤ و هةَلبذاردنى ئةجنومةن
كاك ئارَيا و كاك سردار و كاك رشاد و , ئةطةر كةسَى مونادةشةى لةسةر ئةوة هةبَيـنت باشة ناوى دةنووسم

 .ضوار كةسن كاك ئارَيا سةرموو, كاك ديلمان
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاللة ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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يان , يان هةيئةى عامة بكرَيتة ئةجنومةنى طشتى, جةنابى سةرؤك ثَيشنيار دةكةم ئةو دةستة طشتيية
بةاَلم ئةطةر مةجليس بَى هةموو ئةنيتامةكان , ى كةم دةطرَيتةوةضونكة هيئة ذمارةيةك, اجمللس العام

 .بةاَلم هةيئة نودتةيةك لةناو ئيتحادةكة دةطرَيـتةوة زؤرسوثاس, دةطرَيتةوة
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لة ماددةكانى ثاشةوة هاتووة , سةرؤكى يةكَيتى, دا ئاماذة بةو كراية(0)لةبرطة , بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

خؤى يةكة سةرؤكى ئةجنومةن , ى سةنيتيكاكان جةمعية ئةو شتة نية(اعراف)لة , سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤرسوثاس, نابَى سةرؤكى ئيتحاد هةبَى و سةرؤكى ئةجنومةن, عادةتن سةرؤكى هةموو ئيتحادةكة دةبَى

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

سَى جةمعية دادةنرَى لةهةر , من وا ثَيشنيار دةكةم ئيتحادةكة تةمسيلى هةرسَى ثارَياطايةكة بكا
نابَى , االحتادةكة حتصيل حاصلة لةو سَى مجعيةى تكوين دةكرَى( احلكام)يان  (مجعية القضاة)ثارَياطايةك 

احتاد غرف التجارة و احتاد رجال )وةكو , هةريةك ناوبَينت مشوىل هةرسَى ثارَياطايةكة بكا, تَيكةاَلو بكرَينت
, بةس هةر ثارَياطايةك مةجلسى خؤى هةية, ئةوانة االحتادةكة تةمسيلى هةر هةموويان دةكاتن( االعمال

 .زؤرسوثاس
 
 

 (:ديلمان ئامَييتى)بةر َيا حمميت ابيت صاحل 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

باشة تالزمى  االختصاصى , ةوت ئةنيتام بكةتنلَيرةدا وا دةضينت تةنها ئينتخابى رةئيس بكةتن و ح
هةيئةك ثَيش دروست  يه(سلطةاعلى )موئتةمةر , موئتةمةر يعنى لة هةموو مونةزةماتَيكى دميوكراتى

 .زؤر سوثاس, هَيشتا دروست نةبووة موئتةمةر نةبوية, (االحتاد)لة ( اعلى سلطة)ببينت زةبةتة ببَيتة 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 ى دانونى هيض رةدَيكيان هةية لةسةر ئةو ضوار مالحةزيةى كة كرا؟لَيذنة
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئةوةى دةَلَى , ئَيمة تةئييتى ئةوةى دةكةين كة لةثرؤذةكة هاتية, بةر َياان ئةنيتامانى ثةرلةمان

بةاَلم ئةطةر بَلَى , ةكات كة تسجيل كرانة لة كؤمةَلةكةهيئةى عامة تةمسيلى هةموو ئةنيتامانى كؤمةَلةكة د
مشوىل هةموو , واتا هةيئة عامة طةورةترة, يةعنى ئةو جيهازة كة ئينتخاب دةكرَى, مةجلس, (اجمللس)

 .ئةنيتامانى تؤماركراوةكان دةكا لة لَيذنةكة
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

هةيئةى عامة طةورةترين دةسةاَلتة لةهةر سةنيتيكايةك و ئيتحاداتَيك , كاك عونيمة لةطةَل بؤضوونةكةى
دوو بةنيسبةت ئةوةى كاك , هيئة عامة دةست نيشانى اجمللس دةكا مبا سيهم رئيسى جملسةكة ئةمة يةك

سةردار دةَلَينت عادةتن رئيس االحتاد دةبيتة رئيس اجمللسيش لةهةمان كات بةنيسبةت ئةوةى كاك 
بةاَلم عادةتن ليجنةى تةحايرى , ئَيستا ئةو االحتادة تشكيل نةكراية, لمانيش ئيشارةتى ثَييتا راستةدي

, وةردةطريَى و شةست رؤذيش دانراية ثاشان كؤنطرةكة دةبةسرتَى االعضاءتشكيل دةكرَى و ئينتيماى 
شرعيةتى خؤى  ,نياامى داخليش دةهاوَيشرتَيتة ناو كؤنطرةكةوة بؤ ئةوةى مصاددةى لةسةر بكرَى

 .زؤرسوثاس, وةرطرَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئينجا ئةوة خؤى , بةنيسبةت موالحةزةكةى كاك رشاديش لة هةر حماسةزةيةك سةرعةك دادةنرَى
دوو , يان هةيئةكة موئتةمةرى بةس خؤى معاليم و شت و دةسةاَلتى تةشكيالتى دادةنَيـت, مةجلسةكة

 .ؤرمونادةشةى تر دَين سةرموو دكت
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, مةسةلة ناوةكة نيية, هيئة لَيرة مةبةست كؤنطرةكةية, بؤ ثشتطريى كردنى كاك عونى و كاك شَيروان

دةستةكة , دةستة, يةعنى كة تةرجومة ئةكرَى, هةيئة هةموو ئةو دةزطايةية كة ثَيكةوة كؤ دةبنةوة
راست ئةكا , ضونكة ئةطةرنا, دةستة با هةر بة وشةى هةيئة بَى, ةكة بكرَى بؤ دةستةغةَلةتة نابَى تةرجوم

كؤنطرةكة  طشتيةتى لةطةَل , بةاَلم هةيئةكة بةمةعناى هةموويةتى, دةستة بضووكة, ئةطةر بَلَيى دةستة
 .رَياميتا

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

وةكو غورف تيجارى و رجال , دةست ثَييتةكا عادةتةن ئينتيخابى ئةو جةمعيات خؤى دائيمةن لة داعييتة را
, هةر سَى ثارَياطا لةيةك رؤذ ئينتيخاب دةكةن, ئةعمال ثَيم واية بةدائم لة داعييتة را دةست ثَييتةكا

بةنيسبةت جةمعيات لة تةحصيل حاصلى وةى هةيئةى عوليا دروست دةكرَينت و سةرؤكى ئيتيحاد و نائبى 
 .زؤرسوثاس, تةمسية دةكرَين ةنرَى و ئةعاايةكانىداد

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
تةئسيسية هَيشتا سروعيان نية , ئةوة يةكةم موئتةمةريانة, من لةجياتى ليذنةى دانونى جوابت دةدةمةوة

كة  دةبَى ئةوةل جار تةسهيل كا ئةوانةى, هَيشتا سةرةتاية, تا لةوَى دةست ثَيبكةن و هةَلبذاردن بكةن
ئينجا دةرار دةدةن سروعى دادةنَين بؤ موئتةمةرَيكى تر لة سروعةكانةوة , دايانناية موئتةمةرى عام دةكةن
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ئةطةر دةراريانيتا , دةتوانن ئةنيتامان دةرار بيتةن هةموويان ثَيكةوة دةبن يان بةهةَلبذاردنةكة
ئةى عامة هةموو ئةنيتامةكان هةي, موئتةمةرةكة هةموو ئةنيتامَيكى هةيئةى عامة كة نياامةكة وادةَلَى

بةس ئَيرة يةكةم كة ئيشارةتى ثَييتاوة , لةهةموو شتةوة, دةطرَيتةوة موئتةمةرةكة لةسروعاتةوةش دَينت
دةضينة سةر . شت نية دةبَى بةو صيغةى بَى, سروع نية, واتا هَيشتا هيض نية, دةَلَى موئتةمةرى تةئسيسية

 نودتةى نياامة؟, هاتووةصيغةى دووةم لةئةصلى مشروعةكةدا بةكورتى 
 :طلعت خضر سيف الدينبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو مةجليسة دروست , ضونكة هةتا ئَيستا ئةو هيئةتة, من يةك تَيبينيم هةبوو لةسةر خاَلى يةكةم

ست ئةوجا ئةوان دة, دواى دروست بوونى, ثَيويستة ليذنةى حتايرةكةى داوا لة هةيئةى عامة بكا, نةبووة
 .بةكؤبوونةوةكان بكةن

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةوة هى دازيةكانة, ئةوة وةكو جةمعيةكى عادى نية, ئةو صيغةى هاتووة عةمةىل ترة, ئةوةيان زةبةتة
, هةموويان ئةنيتامى كؤنطرةكة دةبن, هةموويان هيئةى عامة دةبن, شروتيان حميتودة, ذمارةيان حميتودة

ئةوجا دووةميش تةواو , دوايى دةرارى خؤيان دةدةن, ا مةجليسَيك هةَليتةبذَيرنئةوج, كؤنمرانسةكة دةبن
دووةم بةكورتى هاتووة دةَلَى , هةردووك ثَيكةوة, بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطيتان, دةكةين ئينجا دةخوَينينةوة

, كاجةمعية لة ئةصلةكةى داهاتووة دةَلَى جةمعية موئتةمةراتى دةورى خؤى هةر دوو ساَل جارَيك دة
دةَلَى هةر سَى , مودتةرةحى هني جطة لةوةى جةمعية دةبَيتة يةكَيتى, نيصابيش بة ئةغلةبيةت دةبَينت

هةرسَى ساَل جارَيك دةبَيـنت لةجياتى دووساَل بةدةرارى , بؤية من هينى دةكةم, ساَل جارَيك خوَينيتيةوة
رةئيسى يةكَيتيةكة بؤ هةَلبذاردنى ياخود دةرارى ئةجنومةن دةعوةتى , ئةجنومةن دةبَينت ئةو موئتةمةرة

, نيسابيش بة حاورى ئةغلةبيةت دةبَينت, ئيحتياتسةرؤك و حةوت ئةنيتامى ئةصَلى و دوو عةزووى 
ئةطةر نيساب تةواو نةبَينت ئينتخابات ثاشى ثاناة رؤذى تر ئةكرَيـنت لة كؤبوونةوةى يةكةمةوة لةزةمان و 

ئةطةر , َى ئةطةر يةك لةسةر سَيي ئةنيتامان ثاش ئةو هةينةنيسابيش تةواو دةب, مةكانى ديارى دةكرَين
يةعنى ئةو طؤر انكاريةى داواى كردية , تاوةكو بتوانَيت ئامادةى بكات, نةشبوو مةجلسةكة بةردةوام دةبَينت

حةز , جطة لةوةى دوو ساَلةكةى ببَيـتة سَى ساَل و جةمعيةكةش ببَيتة هني, لَيذنةى دانونى تةسسيالتة
ئةسَلةكةى , وَينَيتةوة ئةطةر كةسَى نيقاشى هةبَيتنن دةتوانني ئةوةى بكةين با بيخوَينَيتةوةدةكةم بيخ

 .يةعنى رةئى ليذنةى دانونى
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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كتمال النصاب وبعضوي احتياط ويتم النصاب حبضور اغلبية اعضاء اهليئة العامة وعند عدم ا: املادة الثامنة
حيث , جتري االنتخاب بعد مخسة عشرة يوما من تاريخ االجتماع االول ويف نفس الزمان واملكان املعينني

 .يعترب النصاب كامال حبضور ثلث االعضاء وبعكسه يعترب اجمللس مستمرا لدورة اخرى
 :بةرٍَِيا كريم حبرى عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يةكَيتى بة بر يارَيكى ئةجنومةن و بانطهَيشتى سةرؤكى كؤنطرة : ى دووةمبر طة: ماددةى هةشتةم

خولةكةكانى خؤى هةر سَى ساَل جارَيك دةبةستَى رَيذةى ياسايش بةئامادةبوونى زؤرينةى ئةنيتامانى 
كاتَيك رَيذةكةش تةواو نةبوو كؤبوونةوةكة دواى ثاناة رؤذ لةمَيذووى يةكةم , دةستةى طشتى  دَيـتة جَى

ئةوسا رَيذةى ياسايى بةئامادةبوونى سَييةكى ئةنيتامان , وونةوة و لةهةمان كات و شوَين ئةجنام دةدرَىكؤب
 .بةتةواو دادةنرَيـت و بةثَيضةوانةش ئةجنومةن بؤ خولَيكى دى بةردةوام دةبَيت

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يعقد االحتاد مؤمتراتها الدورية ), من خؤم مالحةزةيةكم هةية لةسةر ئةوةى ئةطةر برادةران مةجال دةدةن

بقرار من اجمللس و دعوة رئيس االحتاد ألعادة أنتخاب الرئيس وسبعة أعضاء , كل ثالث سنوات مرة واحدة
اجمللس ألنتخاب  انتخاب)ةكة ضية؟ بَلَى (سبعة أعضاء)يةعنى , يةعنى نازامن, ئةوة تؤزَى لةنطة( أصليني

ئةوةنيتة كَى دسةى هةية؟ كاك ( دة انتخاب الرئيس واجمللس متكاملالعا الرئيس متكامل من سبعة أعضاء
 .كاك رشاد سةرموو, ثةخشان خان, طوَلناز خان, سؤزان خان, رشاد

 
 
 

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ارة عادةتةن كة هةيئةى عامة ئينتيخاب دةكرَى هةيئةكةى ئينتيخاب دةكرَى لةناو هةيئةكة دووب
لَيرة باسى جَيطري هةنة كراية هةرجَييةكى سةرؤكايةتى , دةكرَينةوة سةرؤك و جَيطر دةبَى ئينتيخاب بكرَى

لةوةى , ئةعااى ئيحتياتة, ئةعااية, دوو جَيطرة, سةرؤكة, بةبَى جَيطر نابَى, دةبَى جَيطرى تَييتابَى, تَييتابَى
 . زؤرسوثاس, ثَيك دَى تةشكيلةكة

 :نورى زان شهاببةرٍ َيا سؤ
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة ئةوةنية النتخاب الرئيس , (العادة إنتخاب الرئيس)كة ئةَلَى , من هةمان راى جةنابتم هةبوو
ئةمة , واتاى ئةوةية هةمان كةس (العادة)كَى ئةَلآ عةينةن ئةوةية , جارَيكى تر يةعنى رةئيسَيكى تر

لَيرة ئةَلَى ئةطةر هاتوو نةيانتوانى كؤببنةوة , م لَي سور ماوةبةاَلم من يةك شت لَيرة سةر, موالحةزةيةكة
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يةعنى ئاخر خؤ ئةوة طاَلـتة نية , (مستمرا لدورة أخرىيعترب اجمللس ), ياخود خةَلقةكةيان بؤ كؤنةكرايةوة
لةبةر ئةوة ئةبَى ضارةسةرَيكى بؤ , تؤ هةمان جملس سَى ساَليكة ئةوة ئيحتكار ئةبَى بؤ ئةو دةسةاَلتة

سةرزكةى لةسةرى كة ئةبَى سَى ساَل , ئةبَى هينيان لةسةر بكةى, يتؤزرَيتةوة كة ئةو شتة روونةداتب
 .زؤرسوثاس, جارَيك بكرَى ئةوة نابَى خبرَيتة ئةطةرى و نةطةرى ئةطةر نةيان توانى

 :بةر َيا طولناز عايا دادر
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ياوازيةكيش هةية لةكورديةكة و عةربيةكة لةوَى بة حةوت بةاَلم ج, زان خامن هةبووهةمان رةئيى سؤ
 .سوثاس, ئةطةر ئةوةش راست بكرَيـتةوة, لةوَى بةشةش ئةنيتام هاتووة, ئةنيتام هاتووة

 :خشان عبيتاه زةنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى , ةبَى يان شتى تريشمن ثرسيارَيكةم هةية كؤنطرة تةنها بؤ هةَلبذاردنى سةرؤك و ئةو دةستةية ئ
 .سوثاس, ئييتيكةشى هةية

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 سوثاس لَيذنةى دانونى رةئيتان لةسةر ئةو مالحةزاتانةو ئةو تَيبينيانة ضية؟, موالحةزةيةكى بةجَيية

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دةَلَيَين شةش ئةنيتامةكة راست ترة لةحةوت , ن و سةرؤكسةبارةت ئةو جياوازيةى لةنَيوان ئةنيتاما
زؤر لةو شةشانةش كة هةن , دةبَى تاك بَى, سةرؤك و شةش ئةنيتام, ئةنيتامةكة كة لةعةرةبيةكة هاتووة

ئةو دةستةى كة هةَليتةبذَيردرَى دواى ئةوة ثري ةو و ثر ؤطرامى ناوةخؤ دادةنرَى لة ثري ةو ثر ؤطرامى ناوةخؤ 
هةَلبذاردنى جَيطريو ئةو , ريانةى كةهةنة لةوَى دةتوانن ثر يكةنةوة و جَيبةجَيبكةنئةو كةم و كو

 .مةسائيالنة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةدى بة ئينتخاب ناكرَى , يةكةم رةئيس دةبَى نائبى هةبَى, ئةو مالحةزاتانةى كةدران زؤربةى بةجَينة
تةعيتيلى بكةن بةم شكلة تكاية . (املتكون من سبعة أعضاءالنتخاب الرئيس ونائبة و اجمللس )دةبَى بَلَيني 

النتخاب الرئيس ونائبه و أعضاء اجمللس املتكون من سبعة االعضاء واجمللس املتكون من سبعة العادة نا )
 (.أعضاء

 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى ئةبَى بة نؤ , و حةوت ئةنيتامةكةيةعنى سةرؤك و جَيطرةكةى , ئةطةر بة دسةى جةنابت بَى
 .زؤر سوثاس, ئةنيتام
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 :سيف اليتينخضر  طلعتبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو حةوت ئةنيتامة وةكو ئةوةى لة ماددةى , ثَيم واية لَيرة حةوت ئةنيتام لةطةَل دوو ئةنيتامى يةدةك
رؤك و جَيطر هةَليتةبذَيرن لةطةَل سةرؤكى دةيةم هاتووة لةوَى حةوت ئةنيتامةكة لةناوخؤدا كؤدةبنةوة سة

 .لَيذنةكان ديارى بكةن
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
دةستةى طشتى كؤدةبنةوة رةئيس و نائب رئيس هةَليتةبذَيرن بةينى , دةستةى طشتى هةَليتةبذَيردرَين

 .زؤر سوثاس, رَىو ئةصليةكةش لةوَى ديارى دةك (أالعضاء االحتياط)خؤيانة 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يتألف )تةنادوزةكةش ئةوةية لةماددةى دة دةَلَى , هةية لةطةَل ماددةى دة تناقضىبةاَلم ئةمة , زؤرسوثاس
يعقد االحتاد املؤمترات )كةواتة نابَى بَلَيني لَيرة دةبَى تةعيتيلى بكةين بَلَيني , (اجمللس من سبعة أعضاء

ضونكة , رةئيسى ناوَى, سنوات مرة واحدة بقرار و دعوة من رئيس االحتاد النتخاب اجمللسالدورية كل ثالث 
ئةوها , (النتخاب اجمللس املتكون من سبعة أعضاء), لةوَى دةَلَى رئيس لةناو مةجليس ئينتيخاب دةكرَى

 .ئَيستا وازيح بوو
 :رمضانناصح غمور .د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ينتخب الرئيس ونائبه و مخس أعضاء أصليني وعضوين )ة لَيرة ثَيويستة تةحيتييت بكرَى من ثَيم واي

ئةو وةختة ثَيويست ناكا ماددةى دة دووبارة . ئةو وةختة هةموو ئيشكاالتةكةت بؤ حةل دةبَى, (أحتياط
 .زؤرسوثاس. ضونكة لَيرة زةرورية هةبَى, بكرَيتةوة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم ئةو ئسلوبة دميودراتي ترة , راستيةكةى هةردوو ئسلوب دةبَى, َيرة باشتَيكتان ثَى بَلَيمئةطةر باانى ل

ئةطةر لةموئتةمةر بكرَى دةسةاَلتَيكى زؤرى ثَي , نةك لة موئتمر بكرَىئينتخابى رئيس له جملس ئةطةر
تيخابةكة بكرَى و بةدةوريش لَيبَينن با لة مةجليسى ئينوازى  ,دةبَيتة ديكتاتؤرَيك لةسةر ئيتيحاد, دراوة

 .بَيت باشرتة
 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئةى ئةوسا تواسق و رازى كردنى يةكرتى و حابايةتى دةور نابينَى؟ ئةى ئاخر ئَيمة ئةوةمان ناوَى مبَينَى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
وة باشرتة لةوةى دةسةاَلت بيترَيتة يةكَيك بؤ ماوةى دوو ئة, ئةوة ئةطةر هةشبينت تةعبري لةوادع دةكاتن

موئتةمةر كة دةسةاًلتى دا , هيض كةسَيك ناتوانَى موحاسةبةى بكاتن, ساَل بةكةيمى خؤى ئينتيخاب كراوة
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النتخاب اجمللس ), بةكةسَيك سودى جملس دةبَيـنت ئةوةى دووةم باشرتة لةبةر ئةوة تغريى بكةن كاك عةونى
النتخاب اجمللس ويتم  رئيس و نائبةكة لَيرة البةن( بعة أعضاء أصليني و عضوين احتياطاملتكون من س

 .نودتةى نياامة, النصاب بيخوَينةوة
 :اليتين سيف طلعت خضر بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئةدى ئيقرارى نياامى داخلى لة هةمان كؤبوونةوة ناكرَى؟ سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى كؤنطرةكة ( تتوىل اهليئة العامة)موالحةزةى ثةخشان خان طوتى لةماددةى نؤ هاتووة دةَلَى ئةو 

يةعنى ئةو سَى خاَلةى , هةيئة عامة هةموويان حتيتييتى بيتالت ئينتيماء هةمووى لة موئتمرةكة دةكرَى
يتة ئةو ماددةية بَلَيى بيخة, لةماددةى نؤ هاتية موهيمةى هةيئةى عامةية كةدةكاتة موئتةمةر دةكرا

بَلَيى موهيمةى ئةو كؤنطرةية كة هةيئةية دةكرَيـنت ئةو خااَلنة , لةطةَل ماددةى ثَيشرتى تةوحييتى بكةى
 .ماددةى هةشت و نؤ تةوحييت بكةى, بَلَيى

 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةرَيا ث
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة موئتةمةرةكة , يان شتَيك( ني تعقيت موئتمر و تنتخبئةَلَيالنتخاب  املؤمترتعقيت )لةو حااَلتة ناَلَيني 

 .سوثاس, ئةوة ئةركةكان لةماددةى نؤ هةية ئةويش يةكَيكة لةو ئةركانة, نيية( االنتخاب)بةس تةنها بؤ 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

واتة , شوويةعنى ئةو صيغةى ثَي( النتخاب)لة جياتى ( ويتم إنتخاب اجمللس), ئةو مالحةزةية زؤر راستة
 .بةَلى كاك شَيروان, (ويتم سية االنتخاب اجمللس املتكون), ئةو موئتةمةرة بةس بؤ هةَلبذاردنة

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى
 .بةر يََا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئةركةكان لة ماددةكى تر هاتية هةرضى , ئةوة لة بؤ مةسةلةى هةيئةى عامة هاتية ئةو شروحاتة
جائاة رسوماتى ئيشترياكات تةعيتيل , ةرة ئةكرَى جائاة ثةير ةو و ثر ؤطرام تةعيتيل دةكرَىلةو موئتةم

جائاة زؤر مودتةرةحات هةية رةنطة ثَيويستى بة ياسا  هةبَيت ئةوةش جائياة لةوَينيتةرَى منادشة , دةكرَى
 .ؤرسوثاسز, ئةوانة هةمووى جائياة بةراستى بةس ئةوة تةنها بؤ هةيئة عامةكة هاتووة, بكرَى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كاك سرست ( ينتخب سية اجمللس يتم سية اجمللس)المةكةى البةن ( النتخاب)ئةو كةليمةية ئيشكالة 

دةَلَى ماددةى هةشت باسى ئينتيخاب , موالحةزيةكى هةية موالحةزةكةشى ئيشكالةكةمان بؤ حةل دةكا
هةموو موهيماتى هةيئةى عامةى تةحيتييت كردية لة موئتةمةرة دةبةسرتَى ماددةى نؤيةم , نةكرَى هيض

املتكون من سبعة أعضاء واثنني )بَليََني  دةتوانني سةدةرةى ضوارةميتا كة دةَلَى هةَلبذاردنى مةجليس
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ماددةى دووةم سةدةرة دووةم بةم شَيوةية , ئةطةر كةس موالحةزةى نةبَينت, موالحةزةكة بةجَيية( أحتياط
مؤمتراته الدورية كل ثالث سنوات مرة واحدة بقرار من اجمللس و دعوة من رئيس يعقد االحتاد ), دةبَينت

االحتاد ويتم النصاب حبضور اغلبية اعضاء اهليئة العامة و عند اكتمال النصاب جتري االنتخابات بعد مخسة 
ضور ثلث عشر يوما من تأريخ االجتماع االول و يف نفس الزمان و املكان املعينني حيث النصاب كامال حب

ئةزانى بر ةك هةينة برادةرانى ليذنةى دانونى تَيكةَليةكى تَييتاية بةينى موئتةمةر و كؤبوونةوةى ( االعضاء
ئةو جوملةى ئاخريش , البة( النتخاب الرئيس)ئةوةى البة هيض , كاكة و بعكسة شةتب بكةن, مةجلس

ئةطةر , خؤ سَييةكى هةر حازر دةبَى ئةوةش البةن ضونكة معقول نية(. يعترب اجمللس مستمرا لدورة اخرى)
, كة يةكَيتيةكة نةتوانى بؤ موئتةمةرَيك سَييةكى ئةنيتامانى خؤى حازر بكات, حازر نةبوو حةل دةبَى

كاكة ئَيستا دةخيوَينينةوة هةردوو بر طةكة تصويتى , البةن( وبعكسة يعترب اجمللس مستمرا), حةل بَى باشرتة
 .لةسةر دةكةين بيخوَينةوة

 :ا عونى كمال سعييت باازبةر َي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة الثامنة
تعترب اهليئة العامة أعلى سلطة لالحتاد وتتألف من مجيع االعضاء املسجلني الذين اوفوا بالتزاماتهم -1

مبوجب هذا القانون و تعقد مؤمترها التاسيسى االول بعد ستني يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون القرار 
 .النظام الداخلي لالحتاد و انتخاب اجمللس

, يعقد االحتاد مؤمتراته الدورية كل ثالث سنوات مرة واحدة بقرار من اجمللس و دعوة من رئيس االحتاد-0
ويتم النصاب حبضور اغلبية اعضاء اهليئة العامة و عند عدم اكتمال النصاب جترى االنتخابات بعد مخسة 

االول و يف نفس الزمان واملكان املعنيني حيث يعترب املنصاب كامال حبضور ثلث  عشر يوما من تأريخ االجتماع
 .االعضاء

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةصَلةكةى , برؤ ماددةى نؤيةم, كَى لةطةَل ئةو ماددةية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بةتَيكر اى دةنط ثةسنيت كرا

 .خبوَينةوة
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .ؤكى ئةجنومةنبةر َيا سةر
- :تتوىل اهليئة العامة مايلي: دة التاسعةاملا
 .مناقشة التقرير االداري واملالي والتقارير الواردة من اللجان االخرى و املصادقة عليها-1
 .اقرار التعديالت على النظام الداخلي و تقديم املقرتحات لتعديل القانون-0
 .انتخاب اجمللس-3

 :ةبةر َيا كريم حبرى عبيتالل
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
- :دةستةى طشتى ئةمانةى خوارةوةى بة دةستة: ماددةى نؤيةم

 .ديارى كردنى ئابوونةى ئةنيتامَيـتى و ئابوونةى هاوبةشى سااَلنة بؤ ئةنيتامةكان-1
طمتوطؤكردن لةسةر راثؤرتى كارطَير ى و دارايى و ئةو راثؤرتانةى كة لة لَيذنةكانى ديكة هاتوون بؤ -0

 .سنيت كردنيانثة
ثَيشكةش كردنى ثَيشنيارةكان بؤ هةموار كردنى , بر يار دان لةسةر هةموار كردنةكانى ثةير ةوى ناوخؤ-3

 .ياساكة
 .هةَلبذاردنى ئةجنومةن-1

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ة لة ئيقرتاحةكةمان ئةويش ئةوةية سةبارةت بةماددةى نؤيةم لَيذنةى دانونى بةس سةدةرةيةكى زياد كردي
 .سةدةرةكانى تر وةكى خؤيتيان, حتديد بدالت االنتماء و بدالت االشرتاك السنوي لالعضاء

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
إنتخاب اجمللس املتكون من سبعة أعضاء أصليني وعضوين )دةبَى سةدةرة ضوارةم لَيرة ئيااسة بكةين 

 .راية نودتةى نياامةلة ماددةى تر باس ك(. إحتياط
 
 
 

 :رمضانناصح غمور .بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةبَى مونادةشةى تقريرى , معقول نية كؤنطريةكى طةورة  ببةسرتَى يةكةم خاَلى حتيتييت بيتالت انتمْا  بَى
ةكان هةموو موئتةمةرَيك وةهاية ئةوةل جار تةدارير, ئييتاري و ماىل و ئةوانة بكرَى ئةول جارةكةى

ئينجا ئةوة بكرَيتة خاَلَيكى تر يعنى تقيتيم و تاخريى بكرَيت دواى ئينتخابى , دةخوَينرَيـتةوة دوايى
( على االدل من سبعة أعضاء)ضونكة ئةمة كؤنطرةكةية ئةبَى بَلَيني , مةجلس ئةبَى لَيرة تةحيتييتى بكرَى

دوايى دةييتي ناكة لة ماددةى دةيةم شرح , لَيرة تةحيتييت بكرَى( على االدل عضوين احتياط)و , ئةوة بَلَيني
 .لةطةَل رَياميتا, بكرَيتةوة

 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة موشكلة , ئةوة دةتوانن خاَلى دووةم بكةنة يةكةم, موالحةزةى يةكةمت تقيتيم و تاخرية مشكيلة نيية

بؤية , نية تاكييت كراوة بةاَلم ئةوةى تر مادةم لةماددةى دة هاتووة هيض مشكيلة, نيية دةتوانن بيكةن
كاكة سةدةرةى سَييةم . كَى لةطةَليةتى؟ كَى لةطةَل دا نيية؟ بةتَيكر اي دةنط وةرطريا! دةخيمة دةنطةوة
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, زمانةوانية دةتوانن ضاكى بكةن, بة عةرةبيةكةى ئيقرار ثةسنيت كردنة, ئيقرار ثةسنيت كردنة راست دةكا
ماددةى , عةربيةكة ئةصَلة, كردنى ئيقرارة بة عةربيةكة بيكة ثةسنيت, بةاَلم زمانةوانية, تةصويتش كرا

 .دةيةم
 : بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

يتألف اجمللس من مخسة أعضاء أصليني و عضوين إحتياط ويتم إنتخاب الرئيس و نائبه من بينهم و -1
دعوته لإلنعقاد بصورة غري إعتيادية عند الضرورة وتنعقد  جيمتع دوريا كل شهر مرة واحدة و للرئيس

حبضور أغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية األعضاء و عند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذى فيه 
 .الرئيس

اذا ختلف عضو اجمللس عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية او مخسة اجتماعات متفرقة خالل سنة -0
  .روع يعترب مستقيال من اجمللسواحدة بدون عذر مش

 . عةرةبية, ئَيستا راى لَيذنةى ياسا لةاليةن مامؤستا كاكة بةزمانى كوردى دةخوَينرَيتةوة
 : مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يس و نائبه من يتألف اجمللس من سبعة أعضاء أصليني و عضوين إحتياط ويتم إنتخاب الرئ-1 :املادة العاشرة

بينهم و جيمتع دوريا كل شهرين مرة واحدة و للرئيس دعوته لإلنعقاد بصورة غري إعتيادية عند الضرورة 
وينعقد حبضور أغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية األعضاء و عند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذى 

 .صوت له الرئيس
 .دورتني متتاليتنيليس لرئيس اجمللس حق الرتشيح الكثر من -0
اذا ختلف عضو اجمللس عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية او مخسة اجتماعات متفرقة خالل سنة -3

 .واحدة بدون عذر مشروع يعترب مستقيال من اجمللس
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى لَيذنى ياسايى بة كوردى
لةنَيوانيانيتا سةرؤك و , ةرةكى و دوو ئةنيتامى يةدةك ثَيك دَيـتئةجنومةن لة حةوت ئةنيتامى س

بؤ بةستنى , جَيطرةكةى هةَليتةبذَيردرَين و هةر دوو مانط جارَيكيش كؤدةبَيتةوةو سةرؤك بؤى هةية
كؤبونةوةى نائاسايى و لةكاتى ثَيويستيتا بانطهَيشتى ئةنيتامةكان بكات و بر يارةكانى بةزؤرينةى ئةنيتامانى 

 .وو وةردةطريَين و لةكاتى يةكسانى دةنطةكان بةو اليةدا دَى كة سةرؤكى لةطةَل دايةئامادةب
 .سةرؤكى ئةجنومةن ماسى خؤ كانيتييت كردنى بؤ زياتر لة دوو خوىل بة دواى يةكيتا نيية-0
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ئةطةر ئةنيتامانى ئةجنومةن لةئامادةبوونى سَى كؤبوونةوةى بةدواى يةك يان ثَينج كؤبوونةوةى جياجيا -3
 .دوا كةوت بةبَى ثاساوَيكى ر ةوا بة دةست كَيشاوة لة ئةجنومةن دادةنرَيت, ماوةى ساَلَيكيتا لة

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, يةكةميان ثَينج ئةنيتامةكة بوويتة حةوت, لَيرة لَيذنةى دانونى دوو طؤرانكاري لةسةر ماددةكة كردية
ليذنةى , لةبةر ئةوةى مانطةك كةمة كؤبوونةوة بةزحةمةتى دةكرَى, تة دوو مانطدووةمني مانطةكة بووي

 .زؤرسوثاس. ياسايى واى بةباش زانى ببَيتة دوومانط لةجياتى مانطةك
 :الدين سيفطلعت خضر  بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيم واية ئةو ثَينج ( اذا ختلف عضو اجمللس عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية)سةدةرةى سَييةم 

 .ئيجتيماعاتى موتةسةريق زيادة ئةوةنيتة سوثاس
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم , لَيرة لةبر طةى يةك باسى ئةوة هاتية ضؤنيةتى و صالحيةتى هةَلبذاردنى سةرؤكى ئةجنومةن

ى ضؤنيةتى هةَلبذاردنى نة صالحيةتى لةهيض لةماددةى ثَيشوو ناوى سةرؤكى ئيتيحاد هاتية نة باس
من ثرسيارةكةم بؤ ليذنةى دانونية ضؤن سةرؤكى , جَييةك باس نةكراية و وةكو شتَيكى ناشاز هاتيية

 .ئيتيحادةك هةَليتةبذَيردرَى؟ زؤر سوثاس
 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, خؤيان بؤ خؤيان دادةنَين, بةسةر نياامى داخليةوة هةية من تؤزَى هةست دةكةم ئةمة زياتر عيالدةى

يةعنى مةعقول نيية ئَيمة دانونَيكيان بؤ دابر َيذين ثَييان بَلَيني ئَيوة مانطى جارَيك كؤببنةوة يان دوو 
واتا مةبةستمة عيالدةى , ئةوة زياتر عيالدةى هةية بة موعييتى كؤبوونةوةكان, مانط جارَيك كؤببنةوة

ئةطةر بةو حيسابة بَى ئةو , ضةنيت و ضةنيت كؤببنةوة, خؤيان تةحيتييتى دةكةن, اامى داخلىهةية بةني
يةعنى ثَيويست , بايةت و سيادةتى دانونى ئةو شتانة, ئيتيحادة ئيشى زؤر طةورة و ميهمى بةدةستةوةية

دوو , يان حتيتييتكةينئةطةر وابَى ضؤن ئةبَى ئَيمة بؤ, ئةوان دانون ئةثارَيان, ناكا ئَيمة بؤيان تةحيتييتكةين
خؤيان ديارى بكةن , ئةوة بةجَيبهَيَلني بؤ ثةيرةوى ناوةخؤ, مانط جارَى يان مانطَى جارَي ئَيوة كؤببنةوة

 .زؤرسوثاس, كؤبوونةوةكة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كيتا نةوةى متتالية يان ثَينج كؤبوونةوةى متمردة لةساَلَيوالحةزةى يةكةم سَى كؤبووجارَي بةنيسبةت م

ئةو , ئةو دانونةش ئةصَلةن لةاليةن خؤيانةوة هاتووة و, واباامن خؤيان موتةسيق بووينة لةسةرى و
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كةواتة يةعنى هةر شتَيك لَيرة نوسرابَينت , شتوون مواسقنيتةعيتيالنةش كةكراوة لةطةَل خؤيان دان
دانونةكة ئةساسة ثرؤذةكة , بةاَلم ثَيشةكى رةئى خؤيان ئةساسة, بةدانون دةبَى ئيلتياامى ثَيبكةن ئةوانة

ئةو دةستكاريةى كةلةاليةن ليذنةى دانونى بةراوَيذ , لةاليةن خؤيان ئةو جمموعة دازيانة ناردوويانة و
بةنيسبةت مالحةزةكةى كاك سردار لَيرة نوسراية , بؤية هيض ئيشكالةك لةوةدا نية, لةطةَل ئةوان كراية

االنتخاب بة ض دةكرَى معلومة يان بة اتماق دةكرَى يان بة االنتخاب لة جملسةكةى دةكرَيـنت حةوت كةسن 
ئةتو باسى . بةَلَى, نهَينى دةكرَى يةكَى خؤى تةشريح دةكا يعنى ثَيويست ناكا لَيرة حتيتييتى بكةينةوة

 دةسةاَلتى ئةكةى؟ ئةى ضى؟
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ةى كرا ضؤنيةتى هةَلبذاردنى سةرؤكى ئةجنومةن لةماددةى ثَيشوو باسى لَيرة لةماددةى دة باسى ئةو

, سةرؤكى يةكَيـتى لة شَيوازو ضؤنيةتى هةَلبذاردن باس نةكراية و هةتا صالحيةت, سةرؤكى يةكَيـتى هاتية
خؤى لةدانونيتا لة سةنيتيكاكانيتا عادةتةن سةرؤكى , مةبةستم سةرؤكى االحتاد بوو نةك سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, بةاَلم لَيرة باسى نةكراية بةهيض شَيوةيةك, جنومةن خؤى سةرؤكى االحتادةئة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بابَلَيني رةئيسى , يئةتَيكة وةكو كؤنطرَيس واية مةكتةب سياسى هةَلبذاردووةةجا خؤ سةرؤكى ئيتيحاد ه
رةئيسى حيابةكة , ناكا خؤ حاب نيية ثَيويست, مةكتةبى سياسى هةية و ئةنيتامى مةكتب سياسيش هةية

وةكو جةمعيةى هةموو رةئيسى هةيئة هةية عةينةن دةسةاَلتيش هةية , نيية جةمعيةكة رةئيسى نيية
 .رةئيسى مةجلس هةية, يةعنى ئةو منصبة نية رةئيسى هةيئة نيية, تةحيتييت كراوة

 :  بةرِ َيا سردار صباح بوزو هركى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ت باسى ئةوةى دةكا كة ئةو ئيتيحادة هةيئةتَيكى هةية و سةرؤكى هةية و نازامن ئةوة دةبَى بة جةناب
 .سوثاس, كردية ئةوةى تةنايم, هيض ماددةيةك نيية, دةبَى ماددةيةك هةبَى لَيرة, بكةى تةناميىدانون 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 . ئةدى ئةو ئينتيخابة بؤ ضية؟ كاك دكتؤر

 :ناصح غفور رمضان. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يتالف )لَيرة ئيااسةى كليمةيةك بكةين واباامن مشكةلةكة حةل دةبَى , بؤ ئةوةى ئةو ئيشكالة نةمَينَى
لَيرة ئةبَى (. اجمللس من سبعة  اعضاء اصليني وعضوين احتياط ويتم انتخاب رئيس لالحتاد واجمللس ونائبه

رةئيسى ئيتيحاد , ضونكة مةعقول ئةبَى بوترَى, ى بةبَى وشةى ئيتيحاديةعن, بطوترَى راست دةكا
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ضونكة مادةم لةكؤنطرةكة هةَلمان نةبذارد بةموباشرى ئةبَى لَيرة مةجليسةكة بؤ خؤى , هةَلئةبذَيردرَى
 .سوثاس, جا لَيرة دةبَى عيالجَيك بيتؤزرَيتةوة, رةئيسى ئيتيحاد هةَلبذَيرى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
سةدةرة يةك ئيااسة بكةن بَلَيني يعترب رئيس اجمللس رئيس االحتاد , ةو دوو كلميةية ئيااسة بكةنئ

شَيروان , ئةوة حةىل ئيشكاىل كرد باشة, (يعترب رئيس اجمللس رئيس االحتاد: )يةعنى بَلَيي ضوارةم, سةدرةية
 .و كاك حمميت

 :بةر يًََا شَيروان ناصح حييترى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

من حةزدةكةم هةر لةبؤ تاريخ ئينسان دسة بكا لةهيض , لَيرة زؤر نيقابات دانونةكانيان ثةسةنيت كراية
ئةمة , عادةتةن رةئيسى ئيتيحاد و رةئيسى مةجلس  هةمان شخصة, نيقابةيةك ئةو مبيتةئة نةهاتيية

 . يةك
دية بؤ ئيتيحادَيك لةطةَل من خؤم هةَلبذار, ئةوةى كاك سردار دةَلَى مبيتةئى ئينتيخابةكة هاتيية: دوو

دوو كةس دةستى , دَيني كؤدةبينةوة كَى خؤى ئينتخاب دةكا بؤ رئيس, كؤمةَلك خةَلك بووينة مةجلس
يةعنى , ئةو مةجليسةى كة كؤنطرة هةَلبذاردووة زمينىئينتيخابةكة دةكرَى حةسب ئوسوَل لة , هةَليتةطرَى

بةاَلم مةبيتةئى , هى مةجليس ئةو تمصيلةى بيتةينَى بةنيسبةت, مةسةلةى ئينتيخابةكة ثَيويست ناكا ئةمن
, ئينتيخاب بؤ هةَلبذاردنى ئةو دةستةية  كة مةبيتةئى ئينتيخابة لةهةموو سةنيتيكاكان بةم شَيوية دةبَيـت

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ةهامى هةر كؤمةَلةيةك هةر حابَيك ئةو م, عادةتةن بةثَيى مةهام, من دسةم لةسةر ذمارةى ئةنيتامة

ئَيستا , دوايى لةسةرى ئةو مةهامانة ليذنة دروست دةكات, مةهامانةى كة ئةذمَيرى ئةو مةهامة طرنطانةن
ئةى ئَيمة , ئَيمة حةوت ئةنيتامان هةية كة دوانيان يةكَيكيان بؤتة سةرؤك و ئةويرتيان بؤتة جَيطرةكةى

ئةبَى  ئةم ثارَياطانة كة لةوَي سةرعى هةبَى ئةبَى ئةو , تة ضواريش وسَى ثارَياطامان هةية و وا ئةبَي
ضوارى بضَى بؤ ئةم ئةنيتامانة , سةرعانة ئةنيتام بن لةم مةجليسة ئةطةر نا ناتوانَى كارةكانى جَيبةجَي بكا

ئةوة  لةبةر, ئةو دوو كةسة ئايا ئةتوانن كاروبارةكانيان جَيبةجَي بكةن, ماناى ئةوةية دوو كةس مايةوة
, زياد بكرَى لةبةر دوو هؤ, مةسةلةيةكى طرنطة ئةم مةجليسة وانازامن بة ثَينج كةس كارةكانى بر وا

 . لةم مةجليسة, ثارَياطاكان ئةبَى ئةو رةئيسانةى كة لةوَى مةسئوءلن لَيرة ئةنيتام بن: يةكةميان
قرارى مياانية خؤ ئةبَى ئةو ليذنانةى كة دروست دةبن بؤ ئةم مةسائلية موهيمانة مةسةلةن ئي: دوو

يةعنى ئةمانة ئةبَى مةسئووليان هةبىَ  , مةسئووىل مالية هةبَى مةسةلةن ئيشراف ئةبَى ليذنةيةكى هةبَى
ئيحتيات تؤ لة دوو حاَلةت بةكارى , تةبيعةتى واية ئيحتيات, ئةنيتامة ئيحتياتةكان ناتوانن ئةمانة بكةن
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حةدى تةصويتى نيية ئيرت ناتوانى , س دةتعةن بةكارى ناهَينَىبؤ رةئي, دةهَينَى بؤ رةئيس بةكارى ناهَينى
بةالي كةمةوة ئةم ذمارةية بكرَى , لةبةرئةوة ثَيم واية ئةم ذمارة كةمة و, ئةوة بكا بؤ وةكو ئةنيتام ئةبَى

 .زؤرسوثاس, هةم ئيشةكانيشى لَيرة بكا, بةدة بؤ ئةوةى هى ثارَياطاكانيش جَيى ببَيتةوة و
 :بر ابيتبةر َيا هيوا صا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئايا هةموو ئةو كؤمةاَلنةى كة دائةمارَين ثَيويست ئةكا , وةَلال ئةمن ضةنيت ثرسيارَيكم هةية يةكةم

 . لةثةرلةمانا بةم شَيوية مونادةشةى ثةير ةو و ثرؤطراميان بكرَيت؟ ئةمة يةك
 ناحكومية؟ داماراوَيكى, ئايا ئةو كؤمةَلةية دامةزراوَيكى رةمسية: دوو

ئايا ئةطةر ئَيمة ثةير ةو و ثرؤطرام بةشَيوازى دانونى بكةينة بةرى ئةو كؤمةَلةية ض مةعنايةك : سَى 
, كؤمةَلةى ثارَياةران, دةمَينَيتةوة بؤ كؤنطرةيان؟ جةنابت دةسةرمووَى ئةنيتامانى ئةم كؤمةَلةية لَيرةن

من ئةوةى كةحاَليم لةدامةزراوةى , ادشة بكةنكؤمةَلةى سالن ئةوانيش دَين بؤ ثةرلةمان لةطةَلمان مون
ئةو كؤنطرة ئةبةستَى ثري وةو وثر ؤطرامى , ميتنى نابَى ثريةووثرؤطرامى لة ثةرلةمانا مونادةشة بكرَى

لةبةر ئةوة ئةم , حوكمةت مؤَلةتى ثَيئةدا يان ثَيي نادا, دواى مؤَلةت تقيتيم دةكات, مصاددةى لةسةر ئةكات
, ئيشى ئَيمةى ثةرلةمانتار نيية خؤمان بةمانة خةريك بكةين, لةثةرلةمانا ئةكرَى باسة بةرةئيى من زيادة

, ئةوة خؤيان ثَيويستة كؤمةَلة بضنة كؤنطرةى خؤيان مصاددة لةسةر ثةيرةو وثرؤطرامى خؤيان بكةن
ةيتة ضونكة تؤ ئةمة ئةك, نةك ئَيمة خؤمان بةم شتانة خةريك بكةين, دوايى بَين مؤَلةت لةئَيمة وةربطرن

كؤنطرة , ئةنيتامانى كؤنطرة لةطةَل رَياميتا هةر بةطاَلتة جارى ئةزانن, ثؤشاكَيك سبةينَى كؤنطرة ئةبةستَى
لةبةرئةوة من ثَيشنيار ئةكةم خؤمان بةمانة , بؤضى ئةبةسنت بؤ شتَيك وةكو دانون كراوة بةبةريانةوة

 .سوثاس, بابييتةين بةدةست كؤنطرةكانةوة, خةريك نةكةين
 :باثري كامال سليمانبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كة , بةاَلم بؤ تةئيكيت كردنةوة لةسةر هةنيتَيك خاَل, ة كاك هيوا بةشَيك لةدسةكانيان نةكردديار

من لةطةَل ئةوةدام لَيرةدا , كؤنطرةكةى ئةوان تةماشا بكةى ئَيمة زؤربةى كارةكانى كؤنطرةمان كردووة
بةاَلم , رعيةتيان بيترَيـتَى ببنة ئةنيتامى يةكَيـتى دادوةرانى نَيودةَلةتىبؤ ئةوةى شة, مونادةشة بكرَيت

كؤنطرةى خؤيان ضةنيتى ئةنيتام , بةاَلم زؤر وردةكارى هةية, ئةوةى من باامن, مةبةستةكةش هةر ئةوةية
ان دووي, ئَيستا دوو شتمان هَيشتؤتةوة بؤ كؤنطرةى ئةوان, ناوةخؤيان ئةوَى, ضةنيتى ئيحتيات بَى, هةبَى

ئةوة دواتر , بؤ ئةوةى زياتر ئيشى بؤ كؤنطرةكة بهَيَلنةوة, هةَلبذاردن دةكرَى بؤ سةرؤك و ئةنيتامةكانى
كة بيانةوَى هةر طؤر انكاريةك بكةن لة ثةير وةكةدا يان زيادكردنى , عةردةلةيكى تريان بؤ دروست دةبَى

ا دةبَى بَين بةياسا جارَيكى تر بَيتةوة ذمارةكانيان يان كةمكردنةوةيان هةر هةمواركردنَيك لةو ثةيرةوةد
هةموو ئةو , باشرت واية هةموو بةياسا نةكرَى, ثةرلةمان بؤ ئةوةى نةيةتة ثةرلةمان جارَيكى تر
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جطة لةوةى كة ئَيمة لَيرة , الى خؤيان, وردةكاريانةى كة كؤنطرة دةيكات ثَيويستة كؤنطرة ثةسنيتى بكات
 .سوثاس, تى دادوةران ثَيك دةهَينرَىئةو يةكَيـ, تةصيتيقى دةكةين بة ياسا

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة , ثةيرةو راستة لةاليةن يةكَيتيةكة  لةاليةن خؤيان داييتةنَين, خؤى ئةوة ئةوةلةن ثةير ةو نيية

, يةكَيتيةكى دازيانة, ئةم يةكَيتية وةكو يةكَيتيةكى ئيعتيادى نيية, خؤيان ئيقرتاحيان كردووة و, دانونة
وةلةبةر ئةوة زؤريش دانونني خؤيان داوايان , نى بابَلَيني ذمارةيان كةمة موحةدةدن زؤريش دانوننييةع

ئةوة , خؤ ئةمة مؤَلةت نيية, بؤ مؤَلةتيش, كة ئةم ثرؤذةية لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسنيت بكرَينت, كردووة
نةكَيكة بؤ ئةوةى لةر ووى دانو. ليذنة مؤَلةت لةناو وةزارةت وةردةطرن, مؤلًَةت دان نيية, دانونة

كة بةدانونَيكى ثةرملانةوة , ئةو رَيكخراوة تازةية زوو بَيتة تةعريف كردن, دةوَلةتانةوة ئةو يةكَيـتية
ئَيمة سبةينَى و دووسبةينَى رةنطة , ئيشيان طرنطة و هاوكارى ئَيمة دةبن, دامةزراوة و خةَلكَيكى زؤريش

لةبةر ئةوة ئةو , ةيان ئيشمان ثَييان بَينت مشاوةريان لَييتاوابكةينئةو كؤمةَلةيةى كة دروست دةبن ئَيمة د
, ناَلَيم نْا , تةسسيالتة مومكينة وجهةت نةزرةرَيك هةبَى كة ثَيويست ناكا خؤيان دايبنَين ئةوةش دةبينت

س بن نؤ كة, حةوت كةس بن, مونادةشات لةنَيوان خؤيانيتا نامَينَيت, بةاَلم ئةم تةسسيالتة بةدوةتيان دةكا
, ئةطةر نةش نووسن شتةكى وةها طةورة ناطؤر َي, كة بةدانون بوو هةموو ئيلتياامي ثَييتةكةن و دةبر َيتةوة

, بةدانون  بةبر يارى هني, ضةنيت تةسسيل رزطارت بَى لَيى, ئةطةر بنووسرَى باشرتة, دةزامن ئةوةى
دانونَيكمان , ة ضوار دَير تةواوى بكةىئةطةر نا دةتوانى ب, ئةوة كار ئاسان نيية بؤيان, نةطةر َييةوة سةر

, كة دةضينة الى خؤيان رةنطة ئةو ئيشةى ئَيمة دةكةين, تةواو بةسة, دةرهَينا ئةوة مجعية دروست بَى
بؤية مةسةلةكة , دوةتيشة بؤيان, بكةونة منادشة بة دوو مانط تةواو نةبن, بةدوو جلسة و سَى جلسة

ئةطةر نا , بؤية هاتيتة الى ئَيمة و, ؤشيان ئةو جانبة دةزاننئةوان خ, مةنتيقى هةية  و حيجةتى هةية
داواى مؤَلةتيان , دةيان وت ئَيمة ئةوةنيتة ئيماايةمان كؤكردؤتةوة, عةرياةيةكيان دةدا بةوةزارةتى داخلى

بةاَلم لةرووى ياساييةوة دوةتيان كةمرت , خؤشيان كؤنطرةكةشيان دةبةست و تةعريميان دةكرد, دةكرد
 .كاك عمر و كاك مجال و كاك سردار, كةس دسةى دةكا سَى, دةبوو

 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى من تَيبينى ئةكةم هيض شتَيكى , لةسةر نيقابةى حماميان, من شارةزايةكى تةواوم هةية, لةحقيقةتيتا
ئةو نيقابةية تةنها ئيشى ئةوة , نعادةتة, بؤ تقيتيم كردنى هةنيتَيك خةدةمات, ياسايى لةو موزوعة نيية

كة موشكيلةيةك لة , شتى طرنطيان لةبةر دةمة هةر كاتَى كة باانن, نةبَى ئيش و كارى ئةنيتامان راثةر َينَى
هةنيتَى حمامني كة رَيك , كة خؤى ناتوانَى, يان دةزيةكى طةورة هةية يان كةسَيكى طةورة هةية, دادطا هةية

, بؤ سةركةوتنى ياسا و جَيطريكردنى ئيشةكةيان, بةم موزوعانة ئةدةن ئةم لَيذنةية طرنطى, و ثَيكن
يةعنى ئاماجنةكةيان بةيانى , لةراستيا من مالحةزة ئةكةم هيض شتَيك لةم بابةتة لة مةنهةجةكةيان نيية
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بؤ منوءنة بةيانى , ئةطةر دةزيةكى طةورة بوو, حةدة ئةوة ديارى بكةن, هيض دةورَيك لةو بابةتة نابينن
ئةطةر زانرا داواكارى , شةيكى طةورة بوو بؤ دروست كردنى مةسةلةن مشروعَيكى طةورةى شةهييتانكَي

ئةم نيقابية ئةبَى , وةكو ثَيويست دةور نابينَى يان خةَلكَيك وةكو ثَيويست دةور نابينن( املدعي العام)طشتى 
بتوانَى دادطا عةدالةتى خؤى بنوَينَى بؤ ئةوةى , وة باشتريين نوَينةرى خؤى دابنَى, موتابعةى ئةم شتانة بكا

 .زؤر سوثاس, من ئةوةم موالحةزة نةكرد لةو خاَلةكانة شتَيك لةو بابةتانةى تَييتابَى, لةو كارانة
 :بةر َيا عمر عبيتالربن على

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بامسان لةوة كرد كة بةاَلم ئَيمة , من طوَيم لةو مودتةرةحة بوو كةوا رئيسى جملس رةئيسى االحتادةكةية

كة ئينتيخابى , وة تصويتيشمان لةسةر ماددة نؤ كرد, هةيئةى عامة كؤدةبَيتةوة موئتةمةرَى ئةطرَى
كة ئينتخابى مةجلس كرا تةحصيل حاصل رةئيسى مةجلس خؤى ئةبَيتة رةئيس , مةجلسى لةسةرة

ضونكة , ئةمة دانونَيكى طرنطة, ئةمة لةاليةك لةاليةكى تر ئةم دانونة نياامى داخلى نيية, ئيتيحادةكة
ئَيمة لةسَى دةسةاَلت باس لةدةسةاَلتةكانى حوكمةتى هةرَيم ئةكةين لةدةستورا بامسان لة دةسةاَلتى 

وةلة ئةهيتاسةكانيشى , دادوةرى كردية وبامسان لة دةسةاَلتى ياسادانان و لة دةسةاَلتى جَيبةجَيكردن كردية
بؤ , بؤ زياتر ضةسثانيتنى ياسا, ادةرة دادوةرة بةر َياانة هةوَل ئةدةنئةهيتاسى ئةم ياساية  ئةوةية كة ئةو بر

واباشرتة , ثَيشكةوتنى ئةو كةسانةى كة لةم بوارة ئيش ئةكةن, ثَيشكةوتنى بوارى ياسا, زياتر سةروةرى ياسا
ى ضونكة ئةمانة لةموستةدبةل  رةبت دةبن بة كؤمةَلة, ئةم ياساية لة ثةرلةمان موصاددةى لةسةر بكرَى

دةسةاَلتى دادوةرى كة ئَيمة لةكوردستانا باسى , ئةتوانن زانيارى زياترمان بؤ بَينن, دادوةرانى جيهانيةوة
هيض دةسةاَلتَيكى بةسةرةوة نيية غةيرى , دةسةاَلتَيكى سةروةرية, لَيوة ئةكةين دةسةاَلتَيكى بَى اليةنة

لةدةرةوة زياترة مةعلومات لةسةر , دةرةوةدانون ثَيويست بةوةية كة ئةو دةسةاَلتة باو بكَيشى بضَيتة 
جا من ثَيم واية لةبةر ئةوةى ماددةى نؤ مصاددةمان , بوارةكانى ياسا و ثَيشكةوتنى تازةمان بؤ بهَينَى

موئتةمةر ئينتيخاباتى خؤى دةكا و مةجليس , ئينتيخابى مةجليس لة موئتةمةرةوة دَيت, لةسةر كرد
يان رةئيسى مةجليس رةئيسى , َيني رةئيسى ئيتيحاد رةئيسى مةجليسةهيض ثَيويست ناكا بَل, هةَليتبذَيرَى

سةرؤك و جَيطرةكةى , مةجليس لةو ضةنيت ئةنيتامةو لةنَيوان خؤشيان, هةروةك خؤى مبَينَيتةوة, ئيتيحادة
 .زؤرسوثاس. دةستةو دارايةكةى خؤى هةَليتةبذَيرَى, سةرؤك و سكرتَيرةكةى مةجليس بَى, بَى

 :ح بوزو هركىبةر َيا سردار صبا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مةصادرى , بةاَلم لة غيابى نةصي دانونى, ثةنيتَيكى راستة, ئةوة راستة( املعروف عرفا كاملشروط شرطا)
لة , كةي تؤ تةشريعت نةبوو, دانونى تةشريعة و شةريعةى ئيسالمية و ئينجا ئةعراف و تةدالييتة

دانون لةبةر , بةاَلم تؤ لَيرة موشةرعى, نا دةبية سةر ئةعرافئينجا ثة, شةريعةى ئيسالمى مةوادت نةبوو
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موشةرع نابَى , مةوادى دانونى هةبَيت تةناميى بكةى, دةستتة دةبَى ثةنا ببةية بةر تةشريعى خؤت
 .زؤرسوثاس. لَيبطةر َى هيض حاَلةتَيك بؤ مااج و حتليل

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئاشنايى ئةنيتامانى ثةرلةمانيان , وى ئةو ماددةيان دةوَلةمةنيت كردئةو دسانة هةمو, هيض كَيشةيةك نية

بةهَياى , بةاَلم ئةو تمسيالتةى تَييتاية, ض طؤر انكاريةك ناكات, ئةطةر شةتيب بكةين هينى كةين, زياد كرد
م نودتةى نياا, كة نةئيلغاى تَييتاية, نةتيجةى ئةو مةدخالتة شتَيكى وانةبوو, بؤية من ثَيم واية, دةكات

 .سةرموو
 :بةر َيا هيوا صابر ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيضةوانةى بنةماى دانانى ثري ةو و ثرؤطرامى , بةدناعةتى من ئةو ئيشةى ئَيمة ئةيكةين, بةراستى

ئَيمة موصاددةى دةكةين لةسةر ئةو , لةبةرئةوة ئةو رايةى كة جةنابت طوتت, سةنيتيكاو حابةكانة
, ئةم براية باس لةوة دةكا, با خؤيان بضَيـتة ناو تةساسيل, بةضةنيت دَيرَيك, ؤمةَلةلةسةر ئةو ك, سةنيتيكا

لةبةر ئةوة مانا , ئةصَلى بنةماكانى ثةيرةو و ثر طرامى ئَيوة لَيرة ديارى ئةكةن, ئةمة ثةيرةو و ثر ؤطرامة
لةوَى ئةَلَى  , ةرز كراوةشتَيكى بةسةرا س, ضونكة ئةو كةسةى دَيتة كؤنطرة, نامَينَى كة باسى كؤنطرة ئةكةى

 .زؤر سوثاس, ثةرلةمان نةضَيتة ناو ئةم دةزية, لةبةر ئةوة ثَيم باشة, ئةوة ض مةعناية بؤ كؤنطرةكة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

خؤيان  داوايان كردووة كة , خؤ ئَيمة سةرز ناكةين لةسةريان, ئةوة ثر ؤذةيةكة خؤيان ناردوويانة, كاكة
لةهةمووى , هؤيةكةشى ديارى كردووة, بةو شَيويةى كة ناردوويانة, نةيان بؤ دةربكاتثةرلةمان ئةو دانو

ئيتيحاداتى , ئةوةية لةاليةن سةنيتيكاكانى نَيودةوَلةتى, ر ئاماذةى ثَيكردةموطةورةتر ئةوةية كة كاك ع
ئةطةر , ةطةر نائ, ئيقرتاحةكةى خؤيانة, باريان بؤ بكرَىو وةربطريَينيئةوانة ئيعت, نَيودةوَلةتى دانونى

كة ئيماايان , بةاَلم خؤيان ئةو دةستةية. ئَيمة بؤمان نية شتَيك سةرز بكةين, خؤيان ئيقرتاحيان نةكردبوو
, لة داواكاريةكانيان, بؤ مةنتيقيشيان هةية, ئةو ثرؤذةيان تقيتيم كردووة, هةمووى دازى ناسراون, كردووة

رةئيكى عام , واتا لةر ووى دانونيةوة, ريى لَييتةكةنئةوانيش ثشتط, لَيذنةى دانونى ديراسةيان كردووة
, دةبواية زووتر كة يةكةم جار خوَينيتيةوة, ئةطةر نْا , ضروريهلةاليةن دانونيةكان كة ئةوة , ثةييتابووة

بةس , لةبةر ئةوةى ثَيويست بةو دانونة ناكات, بتطوتبا ئةوة نابَى خبوَينيترَيتةوة لَيرة, ئيعرتازت كردبا
كؤبوونةوةيان كرد لةطةَل ئةو برادةرانةى كة , ومتان لَيذنةى دانونى راثؤرت بنووسن, مان كردئَيمة توجيه

, بؤية من ئةو ماددةية دةخوَينمةوة دةخيمة دةنطيتان بةراستى ئةو ماددةية, داواى ئةوةيان كردووة
 .سةرموو, وةئينجا ثاش ئةوةى تعليقَيك ئةدةم لةسةر ئيجازاتى دةرضوون بؤ دةرة, بيخوَينةوة تكاية

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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 :راي لَيذنةى ياسايى
 :ماددةى دةيةم

لة نَيوانيانيتا سةرؤك و , ئةجنومةن لة حةوت ئةنيتامى سةرةكى و دوو ئةنيتامى يةدةك ثَيك دَيت-1
بؤى هةية بؤ بةستنى  جَيطرةكةى هةَليتةبذَيردرَين و هةر دوو مانط جارَيكيش كؤ دةبَيتةوةو سةرؤك

كؤبوونةوةى نا ئاسايى و لة كاتى ثَيويست دا بانطهَيشتنى ئةنيتامانى بكات و بر يارةكان بة زؤرينةى 
 .ئةنيتامانى ئامادةبوو وةردةطريَين و لة كاتى يةكسانى دةنطةكان بةو اليةدا دَى كة سةرؤكى لةطةَل داية

 .ر لة دوو خوىل بة دوواى يةكيتا نيةسةرؤكى ئةجنومةن ماسى خؤ كانيتييت كردنى بؤ زيات-0
ئةطةر ئةنيتامانى ئةجنومةن لة ئامادةبوونى سَى كؤبوونةوةى بة دوواى يةك يان ثَينج كؤبوونةوةى -3

 .جياجيا لة ماوةى ساَلَيكيتا دواكةوت بةبَى ثاساوَيكى ر ةوا بة دةست كَيشاوة لة ئةجنومةن دادةنيترَيت
 ةطةر سةردةكةى بَلَيى ضية؟كاك عونى ئ: بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةكةم مانطةكة بووة , سةردى ئيقرتاحى ئَيمة لةطةَل ئةصَلى ثر ؤذةكة ئةوةية, بةر َياان ئةنيتامانى ثةرلةمان
ةئيسى مةجليس بؤى ر, سَييةمني, دووةمني عةدةدةكة لة ثَينج بووة حةوت, دوو مانط ئيجتماعاتى دةورى

 .زؤر سوثاس, نيية لة دوو دةورة زياتر خؤى تةرشيح بكات

 :بةر َيا شَيخ اللة ابراهيم شَيخ اللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .هةست دةكةم ئَيمة شةش حةوت جار دةستمان بةرزدةكةينةوة نازامن بؤ ضاوتان الى ئَيمة نابينَيت
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةمن دوو كةس دةنووسم دَيمةوة سةرة تؤ, تؤ وا دةكةى دةستت دةهَينية خوارةوة, ت لَيبيتةمبا من تعليق
ئةو جوملة لَيرة بةكار ,  ئينتباه ناكةم ئةو جوملةية شةتب كة لَيرة, دةبينم دةستت هَينايةتة خوارةوة

 .سةرموو دانيشة, نايةت
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ضؤن مونادةشة , كةى ئةيهَينن, كةى ئةيهَينن؟ كة ئةو مةسئوولة لَيرة ئةنيتام نابَى, تى ثارَياطاكان كواراثؤر

وة , ئةو لقانةى كة لة ثارَياطاكانى ترة, ئةكرَى؟ لةبةر ئةوة من ثَيم واية هةر ئةبَى مةسئووىل ثارَياطاكان
 .زؤرسوثاس, بؤ هةولَير نابَى

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى
 .ةر َيا سةرؤكى ئةجنومةنب
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بة , كة كؤمةَلة و ئيتحادات و نقابات, دانونى مجعيات مةجاىل داية: يةك, وةاَل من هةر تةوزحيةكم هةية
كة دانونى خؤيان بهَينة , واتا مةجاىل دانونى تَييتاية, دانونى جيهة دانونى خؤيان بهَيننة ثةرلةمان

 .ثةرلةمان
, قضاةدةبنة ئةنيتام لة ئيتحادى دةوىل , ادة تايبةمتةنيتَيكى خؤى هةية ودادوةران وادةزانن ئةو ئيتح: دوو 

بةنيسبةت ئةو مقرتحةى كاك , نودتةى سَى. حةز دةكةن دانونةكةيان لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسنيت بكرَى
, وة سةشةىل هَيناية, حمميت سرج ئةوة نودتةيةكة بةراستى ئَيمة لةمةييتان لةم مةسةلةيةمان ئيش كردية

ئةو جتربةية , ر هاتوو رةئيسى لقى دهؤك يان رةئيسى لقى سلَيمانى ببَيتة ئةنيتام لة ئةجنومةنئةطة
ضونكة , بؤية لة زؤربةى سةنيتيكاكانى ئَيستاش ئةو مبيتةئة سر اوةتةوة نيية, سةشةىل هَيناية بةراستى

بؤ ئيجتماعاتى , نبؤية ئيكتمْا  دةكةن بةوة كة بانطيان بكة, نةتيجةى ئيش كردنى زانراوة كة ساشيلة
وة راثؤرةتةكانى خؤيان بهَينن ناو نيقابة يان ناو ئيتحاد لةوَى خبوَينيترَيتةوة و داواكاريةكانيان , دةورى

 .زؤرسوثاس, جَيبةجَي بكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ , َىكة ئيجتماعاتى دةورى مانطَى جارَيك ب, ئةوان خؤيان داوايان كردووة, كةس مالحةزةى ترى هةية
 .دةيكةنة دوو مانط

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة كردمانة مودتةرةحى لَيذنةى دانونى بة ئيتماق لةهةمان كات  , ئةوةش لةسةر داواكارى خؤيان بوو
 .زؤرسوثاس, لةطةَل ئةوان

 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .ةينة دةنطيتانبيخ, بيخوَينةوة, كةس موالحةزةي نية
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

يتألف اجمللس من سبعة أعضاء أصليني و عضوين إحتياط ويتم إنتخاب الرئيس و نائبه من بينهم و -1
حبضور  جيتمع دوريا كل شهرين و للرئيس دعوته لإلنعقاد بصورة غري إعتيادية عند الضرورة و ينعقد

أغلبية أعضائه و يتخذ قراراته بأغلبية األعضاء احلاضرين  و عند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذى صوت 
 .له الرئيس

 .ليس لرئيس اجمللس حق الرتشيح الكثر من دورتني متتاليتني-0
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 إذا ختلف عضو اجمللس عن حضور ثالثة إجتماعات متتالية أو مخسة إجتماعات متفرقة خالل سنة-3
 .واحدة بدون عذر مشروع يعترب مستقيال من اجمللس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو , ثالثا, ثانيا, اوالبكةنة , سَيية, دوو, ئةو يةك, بةس موالحةزةى ئةوةش بكةن, دةخيةمة دةنطيتان

دانية؟ بة كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَلى , ئةوةى لة دوانينةكانى تردا هاتيية
 .بر ؤ سةر ماددةى يازدة. كؤى دةنط وةرطريا

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة احلادية عشرة

- :يتوىل اجمللس االختصاصات التالية-1
 .تشكيل اللجان و تسمية رؤسائها-ا
 .إقرار امليزانية السنوية-ب
 . قيد االعضاء أصدار القرارات اإلنضباطية و ترقني-ج
 .تعيني العاملني يف اجلمعية و إنهاء خدماتهم-د
 . اإلشراف على أعمال فروع احملافظات-ه
 .احملافظة على ممتلكات و أموال اجلمعية و أستثمارها و تطويرها-و
جيوز الطعن يف القرارات اإلنضباطية الصادرة من اجمللس لدى حمكمة التميز خالل ثالثني يوما من اليوم -0

 .التالي للتبليغ و يكون قرارها باتا
 .ئَيستا راى لَيذنةى ياسايى لةاليةن كاك كريم حبرى دةخوَينرَيتةوة

 
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى لَيذنةى ياسايى

 :ماددةى يازدةم
- :ئةجنومةن ئةم تايبةتكارانةى خوارةوة دةطرَيتة دةست-1

 .ذنةكان و ناوزةد كردنى سةرؤكةكانثَيكهَينانى لَي-ع
 .ثةسنيت كردنى بودجةى ساَلانة-ب
 .دةرضووانيتنى بر يارة زةثتيةكان و سر ينةوةى ناوى ئةنيتامان-ج
 .دامةزرانيتنى كارمةنيتان لة يةكَيتى داو ديارى كردنى مووضةو كؤتايى هَينانى ر اذةيان-د
 .ر ةزامةنيتى لةسةر سةرسكردنى طوذمةى ثارة -ه
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 .ةرشتى كردن لةسةر كارةكانى لقى ثارَياطاكانسةر ث-و
 .ثارَياطارى لة موَلك و ماَلى يةكَيتى و وةبةرهَينانى و ثةرةثَييتانى-ز
دةكرَى لةماوةى سَى رؤذدا كة لة رؤذى دواى ثَى ر اطةيانيتنةوة دةست ثَى دةكات لة دادطاى ثَييتاضوونةوةدا -0

 .برٍِيارةكةشى بنرب ة, تانة لة بر يارة زةثتيةكانى ئةجنومةن بيترَيت
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
( ه)ئةويش سةدةرةى , لَيذنةى ياسايى تةنها لَيرة سةدةريةكى زياد كردووة, بةر َياان ئةنيتامانى ثةرلةمان

 .زؤرسوثاس, كة لة ئةصَلى  ثر ؤذةكةييتا نةهاتووة( املوافقة على الصرف)كة دةَلآ 
 :سةرؤكى ئةجنومةن بةر َيا

هةر صرسَيك ئةطةر , ئةوة دةسةاَلتى رةئيسة, ئةو سةدةرةى كة ئيااسةتان كردووة, من ثرسيارةكةم ئةوةية
 .يةعنى ضؤن دةبَى ئةوة؟ بةَلَى كاك شَيروان, يةعنى حةوت ئيماا كؤبكةنةوة, جملسةكة كؤي بكاتةوة
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ منوونة مةجليس , بةاَلم ئةو دةسةاَلتة حميتدة, راستة, لة هةنيتَيك نقابات هاتية دةسةاَلتى رةئيسة

, دةبَى بَيتة جملس, بةاَلم لة مةسائيلى طةورة, دينار صرف بكا 1222دةسةاَلت دةداتة نةديب لة حيتودى 
ئةوة متبعة . وَى بةتةنهاتةنها نةديب ياخود رةئيس ئيتحاد ئامرى صرسة لة, جملس درارى لةسةر بيتا

 .زؤرسوثاس, لةسةنيتيكاكة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دةسةاَلتى من , نَيوان رةئيس و جملسةكة, ئيشكال دروست دةكا, بةراستى, وةلاَل من ئةو سةدةرةيةم ثَى زيادة
 .ئةو مقرتحةتان ئةطةر سحب بكةن, باسى دةكةن, خؤيان ختمينى دةكةن, عرف هةية, هى تؤية

 :َيا كريم حبرى عبيتاللةبةر 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيويستة بة بر يارى , بةتايبةتى لةاليةن كؤمةَلةكانةوة, بةراستى صرف كردنى ثارة مةسةلةيةكى حةساسة
 .زؤر سوثاس, نةك تاكة كةس ئةو بر يارة طرنطانةو حساسانة بيتات, كؤمةَل دةنطى لةسةرى بيترَيت

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر سةحب . هةموويان ئيشيان ئةوةية دانون جَيبةجَيكةن, ثَيش هةموو شتَيك ئةوانة دازين, ئةوةلةن

, ثري خيتر, رشاد, كَى دسة لةسةر ئةوة دةكا؟ ناصح, سحبى ناكةن, ئةو سةدةرةية دةمخة دةنطةوة, ناكةن
 .لبةتةسةسو, ديلمان كَيى تر بوو؟ كةس هةبوو لةوال؟ باشة, شوكرية, عمر, هيوا

 :رمضان غمور ناصح1د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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لة , هةر ئةوة نية, ة(املواسقة على الصرف)ئةويش , ونى وتى يةك خاَليان زياد كردووة بةتةنهاةكاك ع
من ثَيم واية ثَيويست ناكا , وشةى رواتب( تعيني العاملني يف االحتاد و حتيتييت رواتبهم)دةَلَى ( د)بر طةى 
, ثَيويست ناكا, حةمتا ميقيتارَى ثارةى بؤ ديارى دةكرَى, ضونكة كة تعيني كرا, يتييت رواتب بكرَىلَيرة حت

من ثَيم ( املوافقة عن الصرف)وة هةروةها بةنيسبةت , ئةوةشيان ئيااسة كردووة, ئةوةيان ئيااسة بكرَى
 .لةطةَل رَياميتا, ديسان ئةمة سةدةرةيةكى زيادة لَيرة, واية

 :يت ابراهيمبةر َيا رشاد اب
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

هةموو , بةاَلم صرسةكة هةردةم لةنياامى داخلى دَينت, خؤى رةئيس ئامر بصرسة, بةخؤى هةموو صةرسةك
ئةمانة هةردةم لةنياامى داخلى , راتبة, ئيكراميةية, زةواجة, حاَلةتى وةساتة, حاَلةتةكان ورد دةكرَيـتةوة

رةئيس ئامر , بةاَلم خؤى موباشةرةتةن متةلةدةن دَينت, دةكرَيـنت يةعنى تةحليل, وورد دةكرَيتةوة
 .زؤرسوثاس, ئامر بصرسة بةثَيى ئةو ووردةكاريةى لةنياامى داخلى هاتية, بصرسة

 :سليمان خليل خضر بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

خؤى , كان طران دةكاتكارة, طةلةك لة جَيطاى خؤى دا نيية, بؤ صرف, تةحيتييت كردنى دةسةاَلتى سةرؤك
ئةو ئةجنومةنش , سةرؤكَيكيان هةَلبذاردوة, ئةوانيش لةناو خؤيانيتا, ئةجنومةنةكة هةَلبذَيردراوة, لَيذنةكة

سة ئةز ئةبينم ئةو , لة وردةكاريةكانيتا دةسةاَلتيان ديارى كراوة, يةكَيكيان لَيذنةى مالية, لَيذنةيان داناوة
 .سوثاس, خاَلة زَييتةية

 
 
 

 :عمر عبيتالربن على بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, بةدةست سةرؤك بَيت نةك جملس, كة مواسقةى صرسة, تةئييتى ئةو رةئيةى جةنابت بكةم, من ثَيم واية
من )دووةمينيش لة دانونا , هةموو جارَى ئةبَى ئةو جملسة كؤنةبَيـتةوة, لةبةر ئةوةى عاليةت حمتمةلة

بةتةئكييت صالحيةتَيكى , ةر رةئيس جملس صالحيةتَيكى زؤرى هةبَيـتئةط( ميلك االكثر ميلك االقل
 .سوثاس, لةبةر ئةوةى هةر وا باشة لة صالحيةتةكانى رةئيس بَيت, كةمرتيشى هةية

 :شكرية رسول ابراهيم1بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
باشة ضؤن ئةمة , دةطرَيتة دةستيةكةم دةَلآ ئةجنومةن ئةو تايبةتكارانةى خوارةوة , من دوو خاَلم هةية

سةرؤكى , ئيختصاص نية, كة ئةكةوَيتة ئةستؤى, ئيش و كارة, ئةمة ئةركة, ئيختصاص تَيكةاَلو دةكةى
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سةرؤك , ئةمة ئةركى سةرؤكة, وة(ه,د)خاَلَيكى تريش بةراستى بةنيسبةت خاَلى , ئةمة خاَلَيك. ثةرلةمان
 .زؤرسوثاس, يتى لةسةر صرف كردنى ثارة بكاسةرؤك دةبَى رةزامةن, دةبَى بودجة ديارى بكا

 (:ديلمان ئامييتي)بةر َيا حمميت ابيت صاحل 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

صرف املبالغ الالزمة لشؤون )دا سةدةرةى دوو دةَلآ 10لةبةر ئةوةى لةماددةى , من تةئييتى كاك عمر دةكةم
 .سوثاس, اكرَى لةماددةى ثَيشووش بَىبؤية ن ,خؤى لةوَى هاتية( اإلحتاد بعد موافقة اجمللس عليها

 :بةرٍَِيا سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى ئَيستا ئةو مودرتةحةى لَيذنةى دانونى لَيرة تةحيتييت صالحيةتى صرف ئةطةر سةحبى ناكةن 

 .بةَلَى سةرموو, ئاخر تةوزحيتان داية, دةخيةمة دةنطيتان
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بريار هةردةم , ستى وةكو مةبيتةئى ئَيمة لةطةَل ئةوةى داين مةسائيلى ماىل هةتا لة مةسائيلةكانى تردابةرا
من , لةهيض رَيكخراوَيك تاك بةتةنيا بر يار لةسةر مةسةلةكان نةداتن, تاك لةهيض شوَينَيك, بةكؤمةَل بَيت

, ئةجنومةنى سةنيتيكادا ئيشم كردووة بةثَيى حوكمى ئةوةى كة ماوةيةكى زؤر لة سةنيتيكاى ثارَياةرانيتا لة
بةاَلم دةسةاَلتيش لةناو ئةجنومةن , بة ئةجنومةن بر يار دةدرا, بةراستى ئَيمة لةسةر صةرف كردنى ثارة

, هةتا بةبر َيك لةو ثارةية بتوانَى كاروبارى رؤذانةى سةنيتيكا بةر َيوة بباتن, درابووة نةديبى ثارَياةران
دووةمني مةسةلةى كة سةرؤك لةسةر ضةكةكان و لةسةر مةسةلةكان توديع , خؤى دةتوانَى صةرف بكاتن

ضونكة , بؤية ثَيويستة ئةو بر طةية مبَينَيـتةوة, ئةوة مةسةلةيةكة لةنياامى داخلى رَيك دةخرَيت, دةكاتن
 . زؤرسوثاس, خؤشيان هةتا حاكمةكانيش داواى ئةوةيان كردووة, زؤر طرنطة

 
 :بةر َيا حمميت حكيم جبار

 .ر َيا سةرؤكى ئةجنومةنبة
ئةوان مودتةرةحَيكيان هةية جةنابيشت , يةعنى مةسةلةكة هةنيتةى هةَلنةدةطرت,من تَيبينيةكم هةية

, بيخة دةنطةوة, يةكَيكيش تةئييتى دسةى ئةوان دةكا, يةكَيك تةئييتى دسةى تؤ دةكا, مودتةرةحَيك
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
حدود صالحية ختويل الرئيس ), ةَلَيم لةجياتى تةحيتييت صالحيةتى صرفمن مودتةرةحَيكى ناوةنيت د

, (ختويل الرئيس حيتود صالحيات الصرف), باشة, يةعنى جملسةكة تةحيتييتى ئةو حيتودة بكاتن, (الصرف
هةموو جارَى راوةستى تاوةكو كؤدةبَيتةوة صالحيةتةكةى , ضونكة ئةوة دوو مانط جارَيك كؤدةبَيتةوة

 .سةرموو, راست دةكةى واماانى ئيشارةمت ثَييتاوة, نةوة تاوةكو تصويتى لةسةر بكةينبيخوَي, بيترَيـتى
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 :بةر َيا هيوا صابر ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةميش هةر لةبابى ئةوةية, حةزم دةكرد لةسةرى بوةستاباين, بةر استى دسةيةكت كرد كاتى خؤى
دوايى حيساب , بؤ ئةوةى ئةو دةسةاَلتة رةهايةى نةبَى, رَىسةرؤك لة كؤنطرة هةَلنةبذَي, كةباسى ئةوةى كرا

ئةبَى ضاك باانني طرستةكانى هةموو دنيا , دةزيةي ماىل ئَيمة, بؤ ئةنيتامانى دةستةى بااَل نةكات
جَيطةى ثرسيارة و , لةبةر ئةوة دةسةاَلتى رةها بة هةر سةرؤكى ماىل بيترَى, طةنيتةَليةكانى لةبوارى مالياية

مةسةلةن لة سنوءرى , لةبةر ئةوة باشرت واية بَلَيني سنوورى ديارى بكرَى بؤ سةرؤك, رووذَينَىثرسيار ئةو
, نةزانني ضى صةرف ئةكرَى و ض صةرف ناكرَى, نةك بة موتَلةدى و بةو رةهاية, دوو سةد هةزارا بتوانَى

 .زؤرسوثاس
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطينا هةمان , هةر ضاوةٍرانت كرد رةئيى خؤت بَلَيى, َيمةكاك هيوا تؤ ئينتيباهت نةكرد بةدسةكانى ئ
دةبواية بتطوتبا دسةكةى , لة ئاخري جوملة ووتت ئيقرتاحةكةمان ئةوةبوو سنوورى بؤ دابنرَى, دسةمان وت

 .بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطيتان, سوثاس, من كرا
 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةر َيا

 .نبةر َيا سةرؤكى ئةجنومة
 :املادة احلادية عشرة

-- :يتوىل اجمللس االختصاصات التالية-1
 .تشكيل اللجان و تسمية رؤسائها-ا
 .إقرار امليزانية السنوية-ب
 . أصدار القرارات اإلنضباطية و ترقني قيد االعضاء-ج
 .تعيني العاملني يف االحتاد و حتديد رواتبهم و إنهاء خدماتهم-د
 .الحيات الصرفختويل الرئيس على حدود ص-ه
 . اإلشراف على أعمال فروع احملافظات-و
 .احملافظة على ممتلكات و أموال االحتاد و أستثمارها و تطويرها-ز
جيوز الطعن يف القرارات اإلنضباطية الصادرة من اجمللس لدى حمكمة متيز االقليم خالل مدة ثالثني يوما -0

 .من اليوم التالي للتبليغ و يكون قرارها باتا
 :ةر َيا كريم حبرى عبيتاللةب

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى لَيذنةى ياسايى

 :ماددةى يازدةم
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-- :ئةجنومةن ئةم تايبةتكارانةى خوارةوة دةطرَيتة دةست-1
 .ثَيكهَينانى لَيذنةكان و ناوزةد كردنى سةرؤكةكان-ع

 .ثةسنيت كردنى بودجةى ساَلانة-ب
 .ينةوةى ناوى ئةنيتاماندةرضووانيتنى بر يارة زةثتيةكان و سر -ج
 .دامةزرانيتنى كارمةنيتان لة يةكَيتى داو ديارى كردنى مووضةو كؤتايى هَينانى ر اذةيان-د
 .دةسةاَلدان بةسةرؤك بؤ صةرف كردنى طوذمةى ثارة -ه
 .سةر ثةرشتى كردن لةسةر كارةكانى لقى ثارَياطاكان-و
 .ى و ثةرةثَييتانىثارَياطارى لة موَلك و ماَلى يةكَيتى و وةبةرهَينان-ز
دةكرَى لةماوةى سَى رؤذدا كة لة رؤذى دواى ثَى ر اطةيانيتنةوة دةست ثَى دةكات لة دادطاى ثَييتاضوونةوةدا -0

 .برٍِيارةكةشى بنرب ة, تانة لة بر يارة زةبتيةكانى ئةجنومةن بيترَيت
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ة؟ كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز كاتةوة؟ بة زؤرينةى دةخيمة دةنطيتانةوة كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزكاتةو
 .كورديةكة ضاك دةكرَيتةوة, عةربيةكة ئةساسة, زمانةوانيةكة دوايى ضاكى كةن, دةنط وةرطريا

 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

الرئيس  وحتيتييت  خؤى ئةبَى بَلَيى ختويل, ئةو وتى حيتود صالحيات الصرف, ئةَلَى ختويل الرئيس
ضونكة ئَيمة ناَلَيني ختويل الرئيس و حيتود صالحيات الصرف ئةو حيتودى خؤى بؤ , صالحيات الصرف

زؤر , ئةوسا يةعنى ئةو تةسسريةكةية ئةبَى بَلَى ختويل الرئيس وحتيتييت صالحيات الصرف, خؤى دادةنَيت
 .سوثاس

 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بر ؤ سةر ماددةكةى تر , هةم حتيتييتى تَييتاية هةم دةسةاَلتةكةشى تَييتاية, ةحيتودةكة هةردووكى دةطرَيـتةو
 .تكاية

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :يتوىل رئيس اجمللس مايلي :املادة الثانية عشرة

 .متثيل اجلمعية أمام احملاكم و الدوائر الرمسية واجلهات االخرى-1
 .رف مبلغ اليتجاوز مليون دينار لكل حالة تتعلق بشؤون اجلمعيةاملوافقة على ص-0
 .ختويل بعض صالحياته لنائبه-3

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى لَيذنة ياسايى

-- :سةرؤكى ئةجنومةن ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
 .و سةرمانطة سةرميةكان و اليةنةكانى ديكةدا نوَينةرايةتى كردنى يةكَيتى لة بةردةم دادطاكان-1
 .خةرج كردنى ثارةى ثَيويست بؤ كاروبارى يةكَيتى دواى ر ةزامةنيتى ئةجنومةن-0
 .سثاردنى هةنيتَيك لة دةسرت وَييةكانى بة جَيطرةكةى-3

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .ونى سةردةكةى ثيشان بيتةةكاك ع

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .ا سةرؤكى ئةجنومةنبةر َي

مليونةكةى البردية بةو صيغةى كة , لَيذنةى دانونى بةس سةدةرةى دووةم دةستكارى لةطةَل كردووة
 .صرف املبالغ الالزمة لشؤون االحتاد بعد موافقة اجمللس عليها, احى لَيذنةى دانونى خوَينيترايةوةريئيقت

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
دسةتان لةسةر هةية , ماددةكة تةبيعية, ئةطةر دسةتان لةسةر نية, راستة ئةو رةئيةى لَيذنةى دانونى

 .كَيى تر دسةى هةية؟ باشة كاك ئارَيا سةرموو, كاك ديلمان, ناصح2كاك د, كاك ئارَيا, بابنوسم
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاللة ابيت
 .بةرٍ َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لَيرة دووبارة كردنةوةى , رؤكمان ديارى كردئَيمة لةماددةى يازدة سنوورى دةسةاَلتى خةرجى سة
 .زؤرسوثاس, بةثَيويست نازامن

 
 :رمضانناصح غمور 1بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
( املبالغ الالزمة لشؤون االحتاد بعد موافقة اجمللس عليهاصرف )كة ئةَلآ , منيش هةر هةمان رةئيم هةية

صرف املبالغ الالزمة لشؤون االحتاد حسب )بَلَين , ييتى لةسةر بكةنيان ئةطةر ئةشيانةوَى تةئك, لَيرة زيادة
 .زؤر سوثاس, (من املادة احلادية عشرة هالفقرة 

 (:ديلمان ئامَييتى)بةر َيا حمميت ابيت صاحل 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر , خمولة له وفقا لصالحيات بَلَينيبدل بعد موافقة اجمللس عليها كة بَلَيني , ئةمن هةمان رةئيم هةية
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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دوايى لةكاتى مونادةشةدا داواى , ناوةكامن خوَينيتةوة, كة ناو دةنووسم, دةزانن ضية من تكايةكم هةية
, كاتى زياد دةكوذَى, يةك, ئةوا كاك سرستيش دةَلَى خالسى نياامة, دسةكردن بةر استى لَيم تَيك دةدات

ئةو مالحةزةيةش من لةجياتى لَيذنةى دانونى وةاَلمت , لةحةديقةتيتا, ييةدوايش شتَيكى ئةوها ن
دةسةاَلتةكةى خؤى ضية؟ , بةاَلم لَيرة دةسةاَلت دانة, تةخويلى صةرسة, لةوَى تةخويلى رةئيسة, دةدةمةوة

لَيرة مةسئووليةتةكةى ئةوةية كة صةرسى ئةو , دةَلَى مةسئووليةتةكةى ضية؟ ئةو لَيرة تةخويلى داوة
, بَى ئةوةى بينووسَيـت, دوايى مةجليس ض ئيشى دةكاتن, دوو شتى جياوازن, مةبالغانة بكات كة هني دةكات

, ضوار, سَى, دوو, بؤية تةحيتييتى مةسئووليةتى رئيس اجمللس ئةوةية يةك, دةتوانَى بَلَى دةزانرَيت
, لةماددةى دووةم هاتووة ئةوةى تريان, بةتةئكييت يةكَيكيان لة سةدةرةى يةك لة ماددةى يةكةم هاتووة

كة تةدويةى مودتةرةحةكةى لَيذنةى , ثَيم واية مالحةزةكان بةم شَيوةية بوون, بةاَلم لَيرة تةحيتييت كراية
 .تكاية, بيخوَينةوة دةخيمة دةنطيتان, دانونى دةكات

 :مصطفى ابوبكر عبيتالكريم بةرَيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :س اجمللس مايلييتوىل رئي :املادة الثانية عشرة

 .متثيل االحتاد امام احملاكم و الدوائر الرمسية واجلهات االخرى -1
 . صرف املبالغ الالزمة لشؤون االحتاد بعد موافقة اجمللس عليها -0
 .ختويل نائبه بعضا من صالحياته -3

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :مانى كوردىئةمة راى لَيذنةى ياسايية بةز
 :ستؤسةرؤكى ئةجنومةن ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتة ئة :راى لَيذنةى ياسايى

 .بةردةم دادطاكان و سةرمانطة سةرميةكان و اليةنةكانى ديكةدانوَينةرايةتى كردنى يةكَيتى لة -1
 .ةزامةنيتى ئةجنومةنيست بؤ كاروبارى يةكَيتى دواى رخةرج كردنى ثارةى ثَيو -0
 .نيتَيك لة دةسرت وَييةكانى بةجَيطرةكةىسثاردنى هة -3

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بة تَيكر اى , كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية دةستى بةرزبكاتةوة؟ باشة

 .بر ؤ سةر ماددةى تر. دةنط وةرطريا
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 روع احملافظاتف/ ثالثا

 :املادة الثالثة عشرة
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 . يتألف الفرع من رئيس و عضوين أصليني و عضو إحتياط جيري إنتخابهم من قبل أعضاء الفرع-1
يسعى الفرع لتحقيق أهداف اجلمعية ضمن النظام الداخلى و تعليمات و توجيهات اهليئة العامة و اجمللس و -0

 .يقدم تقريرا سنويا اىل اجمللس عن أعماله
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 لقةكانى ثارَياطاكان

 :ماددةى سَيادةم
لق لة سةرؤك و دوو ئةنيتامى سةرةكى و ئةنيتامَيكى يةدةك ثَيك دَى و لة اليةن ئةنيتامانى لقةوة  -1

 .هةَليتةبذَيردرَين
ة لةم ياسايةدا نووسراوةو ر اثؤرتَيكى ساَلانةش لق تَى دةكؤشَيـت بؤ بةديهَينانى ئاماجنةكانى يةكَيـتى ك -0

 .لة كارةكانى ثَيشكةش بة ئةجنومةن دةكات
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ئارَيا, كةسى تر ,خضركاك ثري , كاك عمر, كاك ئارَيا, كةس دسةى هةية لةسةر ئةو ماددةية
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاللة ابيت

 .نبةر َيا سةرؤكى ئةجنومة
ثَيويستة بطوترَيـت , هةَليتةبذَيردرَين لةاليةن ئةنيتامانى لقةوة, دةَلَى سةرؤك و دوو ئةنيتام و ئةنيتامَيكى يةدةك

 .زؤر سوثاس, لةسةر ئاستى ثارَياطاية نةك سةرع, ئةنيتامانى ثارَياطاكة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ماددةية ئيلغا بكرَى بضَيتة ناوة نياامة ثَيويستة , بةرائيى من ئةو دانونة لةو وردةكارية طةورةترة
 .زؤر سوثاس, باسى لَيوة بكرَى, داخيليةكة

 :خليل سليمان خضر بةر َيا
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر , (اجمللس المرع يتكون)ضونكة سةرع ضية؟ , (اجمللس سرع)باشرتة بَلَينت ( مرعال)بةرووتى دةَلَيت 
 .سوثاس

 :يتاللةبةر َيا كريم حبرى عب
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دةبَى بر طةيةك ثَيش ئةوةى هةبَى بَلَيني لةثارَياطاكانى هةريٍَمى , لَيرةدا ئةطةر بةوردى سةيرى بكةين
ئةوة لةطةَل , نةك لق راستة, دوايى بَلَيني لَيذنةى لقةكان, كوردستانيتا لقَيك بؤ يةكَيـتى دةكرَيـتةوة

 .زؤر سوثاس, ذنةى لقةكانلَي, تَيبينةيةكةى ثري خيتر دا
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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 .سةرموو كاك شَيروان, ثَيشرت دةبىَ  ماسى تشكيلةكةى بيتةى, بةر استى منيش ئةم تَيبينيةم ثَى هينة
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, (فروعى احملافظات)بابةكة دةَلآ 

 :ومةنبةر َيا سةرؤكى ئةجن
 (جيوز للهيئة العامة تشكيل الفروع فى احملافظات), بةاَلم دةبَى سةدةرةى يةكى ئةو ماددةية, نْا  ئةوة ناَلَيم

كاك كريم ئيقرتاحى , باشة تةواوة, كوا لة كوَى هةية؟ لةماددةى يةكةم هةية, ئينجا سةدةرةى دوو و سَى
 .باشة مودتةرةحةكةت خبوَينةوة, تازةت هةية؟ يةعنى

 :ةر َيا عونى كمال سعييت باازب
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 فروع احملافظات/ ثالثا
 :املادة الثالثة عشرة

 . يتألف الفرع من رئيس و عضوين أصليني و عضو إحتياط جيري إنتخابهم من قبل أعضاء الفرع-1
يتألف , لجنة المرعل, كاك كريم واى ثَي باشة مةجليسَيك ئيااسة بكرَى لةسةر ئةو مودةدميةى ماددةكة

 .زؤر سوثاس, جلنة الفرع من الرئيس وعضوين
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو نودتةى نياامة, ئةنيتامى سةرعة و بر ايةوة, سةرعة خؤ, وةلاَل سةرعةكة هةر لَيذنةكة دةطرَيتةوة
 
 
 

 :رمضانناصح غمور  1بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كةوتت , هةموو ئةنيتامةكانى دةطرَيتةوة, نى ئةو ئيتحادة دةطرَيتةوة لةو ثارَياطايةسةرع هةموو ئةنيتاما
جلنة جياية لة , نةك جملس المرع, بةاَلم لَيرة ئةبَى بوترَيت يتألف جلنة المرع, سةرع هةموويان دةطرَيـتةوة

 .زؤر سوثاس, مةجليس
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

باشة ئةوة بؤ ئةوةى مةنتيقةكةى لةوة داية لَيذنةكة ئةطةر , نةك يتألف بةاَلم بيكة تتألف, ئةطةر واش بوو
المرع يةعنى ئةطةر لَيذنةكةى نةَلَيى هةر سَى  االنتخاب من قبل أعضاءلةشوَينكى تردا كة دةَلَى , بَلَيني

, تكاية, بيخوَينةوة با بيخةمة دةنطيتان, باشة ئةطةر ثَيتان باش بَى ئيااسة بكرَى, كةسةكة دةمَينَينةوة
 . خؤتان تةعيتيلتان كردووة لَيذنةى دانونى
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 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 فروع احملافظات/ ثالثا
 :املادة الثالثة عشرة

 .تتألف جلنة الفرع من الرئيس و عضوين أصليني و عضو إحتياط جيري إنتخابهم من قبل أعضاء الفرع-1
أهداف اإلحتاد املنصوص عليها يف هذا القانون و يقدم تقريرا سنويا اىل اجمللس عن  يسعى الفرع لتحقيق-0

 . أعماله
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بيخوَينةوة بؤ . تائةكةى زياد بكة, ضونكة لة ليجنةكة دةنووسرَى, ئةوةى دووةميش دةبَى ببَيتة تسعى
 ئةوةى تةصويتى بكةين

 :خشان عبيتاللة زنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم خؤى , كة بَلَيني تسعى اللجنة يةعنى ئيشى سةرعةكة هيض نيية بةس سَى كةسةكة ئيش دةكةن
لةبةر ئةوة سةرعةكة ئةساسة يان , ئةو سَى كةسة نوَينةرى ئةو سةرعةن, سةرعةكة هةمووى ئيشى هةية

 .زؤرسوثاس, لقةكة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم دةكرَى لةبةر رؤشنايى رةئيةكةى ثةخشان خان بة , َيذنةكةش تةمسيلى سةرعةكة دةكاخؤى لَيرة ل
يسعى الفرع لتحقيق أهداف اإلحتاد املنصوص عليها يف هذا القانون وتقوم جلنة -, رةئيى من واى لَيبكرَى

 . الفرع بتقديم تقرير سنويا اىل اجمللس عن أعماله
 
 

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, يتوىل اجمللس كة مةجليسَيكى ئيتيحادة االختصاصات  التالية يةك: ئَيمة لة ئيختصاصاتى مةجليس دةَلَيني
لَيرة دةبَى لةطةَلى , ئةمة يةك, هةمووى ئةوةية كة خامةتى ئةنيتامانى ئةم ئيتحادة دةكات, ضوار, سَى, دوو

, يةعنى مةسةلةكة ليجنةى سةرعة نةك سةرع, داييتةنَيني بةراستى مونسجم بَى ئةو نصةى كة ئَيمة لَيرة
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يسعى الفرع لتحقيق أهداف اإلحتاد املنصوص ), يةعنى ئَيستا ئةو صيغةى من دةَلَيم هةردووكى دةطرَيتةوة

بيخوَينةوة بؤ ئةوةى (. أعمال الفرع عليها يف هذا القانون وتقدم جلنة الفرع  تقريرا سنويا اىل اجمللس عن
 .بيخةينة دةنطيتان

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 فروع احملافظات/ ثالثا

 :املادة الثالثة عشرة
 .تتألف جلنة الفرع من الرئيس و عضوين أصليني و عضو إحتياط جيري إنتخابهم من قبل أعضاء الفرع-1
قيق أهداف اإلحتاد املنصوص عليها يف هذا القانون وتقدم جلنة الفرع  تقريرا سنويا اىل يسعى الفرع لتح-0

 .اجمللس عن أعمال الفرع
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرزبكاتةوة؟ كَى لةطةَلى دانية دةستى بةرزبكاتةوة؟ بة زؤرينة وةرطريا
 .بر وا سةر ماددةى دواتر

 :َيا عونى كمال سعييت باازبةر 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل اخلامس
 مالية االحتاد

 :املادة الرابعة عشرة
-- :تتكون مالية االحتاد من

 .بدالت اإلنتماء و اشرتاك االعضاء-1
 .املنح املخصصة من قبل اجلهات الرمسية-0
 . املنح و املساعدات اخلارجية بعد موافقة حكومة األقليم-3

 
 
 

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 بةنيتى ضوارةم
 دارايى يةكَيتى

  -:دارايى يةكَيتى ثَيك دَيـت لة :ماددةى ضوارةم
 .يتاميةتى و هاوبةشيةكانى سااَلنةئابوونةى ئةن-1
 .بةخششى تةرخان كراو لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة-0
انى ثَيشكةش بةيةكَيتى دةكرَين دواى ر ةزامةنيتى حكومةتى بةخشش و كؤمةكة ناوخؤى و دةرةكيةك-3

 .هةرَيم
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 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
جةمعية كراوةتة كؤمةَل بةاَلم من خؤم مالحةزةيةكم هةية , ئةمة بةتةنها طؤرانكارى لةناوةكة كراية

ارجى بَلَيني خ, منحى مساعيتاتى داخلى ثَيويست بة مواسةدةتى حكومةت بؤ دةكا, سَييةم لةسةر, خؤم
ئَيمة بؤ , هيض موجيب نية ئةوة, مينةحى داخلى راوةستَى لةسةر ئةوةى مواسةدتى حكومةت بكا, بةس

, موساعةداتى خارجى بةس مةرجة بةوةى كة مةجليس مواسةدة دةركا, حابةكانيش وامان نووسيوة
وزرْا  مواسةدةتيان بؤ دةبى ر اوةسنت هةتا جملس , ئةطةرنا هةر جةمعييةكى خَيريةش موساعةدةيان بكا

 سةدةرةى ضوارةميش ببَيـة( املنح و املساعدات الداخلية)سةدةرةى سَييةم , يةعنى ببَيتة ضوار سةدةرة, بكا
يةعنى سةدةرةى سَييةم , (املنح و املساعدات اخلارجية املقدمة اىل االحتاد بعد موافقة حكومة االقليم)

املنح و املساعدات )سةدةرةى ضوارةم , ت نية بة مواسةدةتبةتةنها بؤ مساعةداتى داخلى بَى كة مةشرو
 .بةَلَى ,(اخلارجية املقدمة اىل االحتاد بعد موافقة حكومة االقليم

 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

موساعيتاتى لةبةرئةوة ثَيم واية هةتا بؤ , شةرةتى تَييتاية بؤ منح وهبة و شتى وامجعيات خؤى ياساى 
يةعنى ثَيويست ناكا هةر موساعةدةيةكى خارجى مواسةدةتى حكومةت , خارجيش دانون هةية بؤ ئةمة

 .و شتَيك 00بةثَيى دانونى جةمعيات و دانونى , وةربطريَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر نةبَينت , ةتةئكييت بكةى زةرةرى ني, مادةم لة دانون دا هةية, تةئكييت باشة, تيكرار و تةئةكييت باشة
دةى بيخوَينةوة بؤ , زةرةرى نيية, بةاَلم لةدوو شوَين نةبَينت لة ضوار شوَين نةبَينت, ئةوكاتةى هني دةكات

 .بةَلَى, ئةوةى بيخةمة دةنطيتان
 

 :حسن بةر َيا حامت حمميت جان
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةر ووى صيغةكةى , ى ثَينجةمة ئةوم هةيةبةش, بةاَلم لةر ووى زمانةوانيةوة لة بر طة يةكى ئةو بةشة
بة بؤضوونى من هاتنة ر ياى ناوَى هةر . واباامن ئةَلآ ئابوونةى هاتنة ر ياى هاوبةشى ساَلانةى ئةنيتامان

 .هاتنة ر ياى خؤيان كؤناكةنةوة, ئابوونةى هاوبةشى ساَلانةى ئةنيتامان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كاك , يةعنى زؤرجاريش جياوازى دةبَينت, ساَلانةش شتَيكى ترة, او شتَيكةهاتنة ن, ئةوة دوو شتى جياوازة
 .مجال

 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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بؤ ئةوةى نةتوانرَى تةئسري بكاتة سةر , بؤ ئةم مةوزوعة زؤر موهيمة تةحيتييتى مةبلةغ بكرَينت
مةسةلةن , لةسيستةما ئةبَى تةحيتييت بكرَى, ةنَىمةسةلةن ئةحااب مةبالغى طةورةيان نةد, شةخصيةتيان

 .زؤر سوثاس, ئةو نودتةية زؤر طرنطة, ضةنيت ئةتوانن بيتةن
 :بةر َيا بكر ستاح حسني

 .بةر َيا سةروكى ئةجنومةن
من ثَيم واية , املنح املخصصة من قبل حكومة االقليمكة دةَلَى , بةراستى من لةطةَل خاَلى دووةميتا نيم 

ضونكة , نْة  دةوَلةت ئةييتاتَى, ئَيمة دةوَلةمتان نيية, خمصةصات بيتات بةو, مةسروز نيية حكومةتى ئيقليم
, مةسروز نيية, ئةو دةزطايةكى سةربةخؤية, حكومةت ثارةى بيتاتَى, ئةطةر تؤ بةستةوة بة حكومةت

نازامن جا , اتَىئةمة دةوَلةت دةييت, كة بَلَيني يةكَيتى دادثةروةران, حكومةت ثارة بيتا بةدةزطايةكى دةزايى
 . زؤرسوثاس, نةك حكومةت, دةوَلةت ئةبَى خمةصةصات بةو بيتات, ئةبَى شتَيك بؤ ئةمة بيتؤزينةوة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةوة لةدانونى ئةحااب هاتووة, كة دةَلَيى حكومةت واتا  دةوَلةت, ئَيمةش تةمسيلى حكومةت دةكةين

 . كاك عمر, كةسى تر ماوة دسة بكا, لة نيةهيض موشكي, لةهةموو سةنيتيكاكان هاتووة
 :بةر َيا عمر عبيتالربن على

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بامسان لة ئيستقالليةتى دةزا , بةاَلم ئَيمة مبيتةئَيكمان هةية, منيش هةر هةمان دسةكةى كاك بكر ئةكةم

ئَيمة ئةطةر , تيان بؤ ديارى كراوةدادوةرةكان مياانيكى تايبة, باسيش لة دانونى دةسةاَلتى دةزائية, كردووة
بَلَيني ئةم كؤمةلََةى دادوةرانة كة هةموويان هةر حاكمةكانن ثارة لةحكومةت وةرئةطرن حكومةت ئةكاتة 

بةتةحصيل حاصل دةسةاَلتى , كةواتة مةبيتةئى ئيستقالليةتى دةزا نامَينَى, دةسةاَلتَيكى تةنمياى لَيرة
ئةطةر ئةمة شتَيكى لَيبكرَى وةكو دانونى دةسةاَلتى , ةسةاَلتى تةنمياىدةزائيى دةكةوَيتة ذَير هةميةنةى د

ثَيم واية ,  هةية سلطاتضونكة سةصَل , مياانييةكى تايبةتى بؤ داناوة, هةروةك ئَيستا هةية, دةزائيى
 .زؤر سوثاس, باشرت بَيت

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

جةمعيةكان , هةموو جةمعيات نةك بةس جةمعيةيى حوكام, راستة, ى كاك بكرممن لةطةَل بؤضوونةكة
بةاَلم , ئةطةر بتوانن خؤيان بذَينن بة موستةدلى ئةوا شتَيكى باشة و ئةوةش رَيى راستة لةهةموو دنيادا

 حكومةت ثاَلثشتى ئةو جةمعيانة نةبَى ئةوا بة, من تةئكييتم كة مينحةى حكومى نةدرَيـتة جةمعيةكان و
وةمن بة حوكمى , ئةوا وادعَيكة كة ئَيمة تياييتا دةذين, دوو رؤذ جةمعيةكة ثشتاوثشت دةكةوَيـتة عاردى

بؤية بؤ ئةو مةرحةلةية مينةح بؤ هةموو جةمعيةتَيك , ئةوةى كة ئيشم كردية لةجةمعيةكةى دةزامن
 . واردة و زؤر سوثاس
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 :بةر َيا حمميت سرج ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةو مياانيةية بةشَيكة, ضونكة مياانية لةثةرلةمانا ئيقرار ئةكرَى, امن هةردووكيان تةحقيق ئةبَيوابا
بةاَلم , ئَيمة دةوَلةت نني, كةوابوو هةر ئةوة دروست ئةبَى, بةشى جةمعيةكانة, مةسةلةن بةشى حابةكانة

بةاَلم , ديتميى مياانية ئةكاراست ئةكا حكومةت تة, كة ثةرلةمان ديارى ئةكا وةكو بوونى دةوَلةت واية
حصةى , مةسةلةن حصةى ثةرلةمان جياية, جيايان ئةكاتةوة, بةشيان ئةكا, ئيقرارةكة لة ثةرلةمانا ئةبَى

كةواتة واى لَييتَيـت كة ئيشكة هى دةوَلةتة نةك هى , حصةى جةمعيةكان جياية, حابةكان جياية
 .زؤر سوثاس, حكومةت

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

لةاليةن مياانيةيةى , ثَيم باشة لة جياتى حكومةت, ئةوةى دةيَلَيم رةئيى خؤمة نةك راى لَيذنةى ياسايى
 .زؤر سوثاس, بةَلَى دروستة, لةاليةن بودجةى هةرَيمةوة, هةرَيمةوة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ثةرلةمان مصادةدةى لةسةر ئةكا, ت دةييتاكاكة بودجة حكومة, زؤر دروستة, نْا  زؤر دروستة شتةكة

لةبةر ئةوة دةنا حكومةتى هةرَيم كة وتت حوكمةتى , ثةرلةمان و حكومةت مةعلومة ئَيمة دةوَلةمتان نيية
, يةعنى ثةرلةمانيش تةرسة لَيى و مصادةدةى لةسةر كردووة, هةرَيم داخلى بودجة ئةبَى ببَيت

سةدةرةى دووةم بكةنة سَى , وة بةو صيغةيةى كة بامسان كرد وبيخوَينة, مونادةشةى كردووة و بر ايةوة
 .بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطيتانةوة, سةدةرة

 
 

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل الرابع
 مالية اإلحتاد

 :تتكون مالية االحتاد من :املادة الرابعة عشرة
 .اكات السنويةبدالت اإلنتماء و اإلشرت-1
 .املنح املخصصة من قبل حكومة األقليم-0
 .املنح و املساعدات الداخلية-3
 .ارجية بعد موافقة حكومة األقليماملنح و املساعدات اخل-1

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 بةنيتى ضوارةم
 دارايى يةكَيتى

-- :ت لةدارايى يةكَيتى ثَيك دَي: ماددةى ضواردةم
 .ئابوونةى ئةنيتاميةتى و هاوبةشيةكانى ساَلانة-1
 .بةخششى تةرخان كراو لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة-0
 .بةخشش و كؤمةكة ناوخؤيةكان-3
 .بةخشش و كؤمةكة دةرةكيةكان دواى ر ةزامةنيتى حكومةتى هةرَيم-1

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ة؟ كَى لةطةَلى دانية دةستى بةرز بكاتةوة؟ بةكؤى دةنط كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةو

 .بر ؤ سةر ماددةكةى تر, وةرطريا
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .تقوم اجلمعية مبسك السجالت الالزمة و ختضع حسابتها للرقابة املالية :املادة اخلامسة عشرة
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة

 .ا سةرؤكى ئةجنومةنبةر َي
 :راى لَيذنةى ياسايى بةزمانى كوردى

يةكَيتى بةر َيوةبردنى داراييةكةى لة ر َيطاى بودجةى ساَلانة بة دةستةوة دةطرَى كة بةثَيى   :ماددةى ثازدةم
سيستةمى ذمَيريارى ثشت بةسرتاو لةاليةن سةرمانطة سةرميةكانةوة رَيك دةخرَى و جَى بة جَى دةكرَى و 

 .ياريةكةشى دةكةوَيتة ذَير وردبونةوةى ضاودَيرى داراييةوةذمَير
 

 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو , بةس ئيتحادةكة ضؤتة جَيطايى مجعية و صيغةكةشى طؤر اية, واباامن ئةوة ماددةيةكى بةديهية

دةستى  كَى لةطةَل داية, باشة, ئةطةر مونادةشةتان لةسةر نية دةخيةمة دةنطيتانةوة, صيغةية باشرتة
 .بر ؤ سةدةرةى ئةحكامى ختامى تكاية. بةرزبكاتةوة؟ كَى لةطةَلى دانية دةستى بةرزبكاتةوة؟ بةكؤى دةنط

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .للهيئة العامة للجمعية ان تقرر حل اجلمعية حال اختياريا بعد موافقة ثلثي اعضائها: املادة السادسة عشرة
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى لَيذنةى ياسايى لةسةر ماددةى شازدةم
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 بةنيتى ثَينجةم
 حكومة طواسرتاوةكان

دةستةى طشتى يةكَيتى بؤى هةية خؤ حةزانةية ر ةزامةنيتى دوو لةسةرسَى ى ئةنيتامانى : ماددةى شازدةم
 .ك و ماَلةكةى دةدرَيت بة ئةجنومةنى داراييةوةيةكَيتى هةَلوةشَينَيتةوة ئةوسا كة موَل

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةَلَى كاك رةشاد نودتةى نياام

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

تطبق أحكام قانون دةباية بَلَى , ئيشارةتى ثَينةدراية ثَيشى ئةحكامى خيتامى, ماددةك سةرامؤش كراية
يان قانون عمل و ضمان  هةيةدوو قانون , لضمان االجتماعى حبق العاملني يف االحتاد وفروعهاالعمل و ا

, حقودى ئةوانةى ئيش دةكةن لَيرة ديار نيية. لَيرة باس نةكراية, مدنى خيتمةىاالجتماعى يان قانون 
 .زؤر سوثاس, دةبَى تةسبيت بكرَى, ضائيعة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, االجتماعى ثَيويست ناكا لَيرة باسى بكةين الضمان, َى ئةوة لةدانونى عةمليتا هاتووةكاك سةرسةت دةَل

 .منيش مةمنونتم ئةوة سَيربووم
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, هاتية بةاَلم ثاش هةَلوةشانةوةى ئةو يةكَيتية كة لة ثَيشنيارةكة, من لةطةَل ثَيشنيارى لَيذنةى دانونيم

ئةما , تابعة بة حكومةت, جيهةتَيكى رةمسية القضاءجملس , مومتةلةكاتى بؤ ئةجنومةنى دادوةرى دةر وا و
بؤ جيهةتَيكى سةربةخؤ , مجعيةيةكة يان نةدابةكة عادةتةن كة نيقابات ياخود جةمعيات هةَليتةوةشَي

ا بؤ يةكَيتى ماف ثةروةرانى كوردستان من ثَيشنيار دةكةم مومتةلةكاتى ئةطةر هةَلوةش, دةر وا مومتةلةكاتى
 .زؤر سوثاس, ضونكة نايكرتين يةكَيتية, بضَى

 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مةسةلةن عادةتةن , ثاش حةل بوون دةطرٍَِيتةوة مونةزةماتى موجتةمةعى مةدةنى كة نياك بَى لة خؤى
يةعنى كة نيايك بَى لَيى ئيرت  ,املماثلة هلاخريية شتَيكى وةها مات يان منضبؤ جيهات خريية , ئةنووسن

 .زؤر سوثاس, بةبَى ناو هَينان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

النقابات بيكاتة اجلمعيات و  جملس القضاء)لةجياتى , كةواتة ئةطةر لَيذنةى دانونى ثَيى باشة تةعيتيلى بكا
 .(املماثلة
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بة ئيعتبارى ئةوةى كة , هةر باةبت بؤ ئةو توجيهةية هةر لةبؤ ئةو جةمعيةية كة نيايكة لة جةمعيةكة
يةعنى ئةو , بة مواسةدةتى مةجليس ئيتيحادةكة بَى, بةاَلم هةدى واية, كؤمةاَليةتى مةدةنيةزمينى 

 .زؤر سوثاس, حتيتييتى بكات
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كة وتت مجعية بةثَيى دانونى جةمعية هةمووان , تؤول امواله و ممتلكاته عندئذ اىل مجعية مماثلة هلا
, نودتةى نياامة, بؤية لَيرة دايبنَين, جةمعية هةمووى دةطرَيتةوة, نيقابة دةطرَيتةوة منظمه, دةطرَيـتةوة

بؤ ئةوةى بيخةينة , بيخوَينةوة, ساسةعةرةبيةكةى ئة, ئَيمة ئةطةر زمانةوانية موشكليةى هةبَى, ثرسيارة
 .دةنطيتانةوة

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
للهيئة العامة لإلحتاد ان تقرر حل االحتاد حال اختياريا بعد موافقة ثلثي اعضائها و  :املادة السادسة عشرة

 .له تؤول امواله و ممتلكاته عندئذ اىل احد اجلمعيات املماثلة
 :بةر َيا طالوَيذ شابا ججى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كاتَيك كة ئيجازةى رَيكخراوَيك , بةنيسبةت دانونى جةمعيات من كة يةكَيك بووم لة رَيكخراوةكان

دانونيةن سةرز دةكرَى لةسةرمان جيهةتةكة تةحيتييت بكرَى لةكاتى حةىل رَيكخراوةكة يةعنى , دةردةهَينى
 . سوثاس, نةك بَلَيني جيهة غري معروسة, يارى كراو بَيـتبياةبت جيهةتةكة د

 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةو صيغةى , لَيذنةى دانونيش واى ثَي باشة كة حتيتييت نةكرَى, ئةوةى ومتان دروستة و بامسان كرد ثَيشرت
دا نية دةستى بةرز كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ كَى لةطةَلى , دةخيمة دةنطيتانةوة, كة خوَينيتيةوة

 .بر ؤ بؤ سةدةرةى تر. بكاتةوة؟ بةزؤرينةى دةنط وةرطريا
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة السابعة عشرة

جيوز حل اجلمعية بقرار من حمكمة البداءة حمل مجعية بعد اكتسابه درجة البتات بناء على طلب يقدم : اوال
-- :لس القضاء يف احلاالت التاليةمن قبل رئيس جم
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اذا مضى على تأسيس اجلمعية سنة واحدة ومل يباشر اعماله املنصوص عليها يف نظامه الداخلي أو أنقطع -1
 .عن ممارسة اعمالة املذكورة بدون اسباب تربر ذلك

 . اذا خالف يف نشاطه االهداف املنصوص عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون-2
 :َيا كريم حبرى عبيتاللةبةر 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى لَيذنةى ياسايى لةسةر ماددةى حةظيتةم

 :ماددةى حةظيتةم
سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى بؤى هةية داوا لة دادطاى بةرايى جَيطاي بارةطاى سةرةكى يةكَيتى : يةكةم

 :ةوةى لةم حاَلةتانةى خوارةوةدابكات بة هةَلوةشان
كة لة ثةير ةوةى , دةستى  بةكارةكانى نةكرد, َيك بةسةر دامةزرانيتنى يةكَيتيةوة تَيثةر ى وئةطةر ساَل-1

يان لة ثيادةكردنى كارةكانى دا ثضرا لةو ماوةيةى كة ئاماذةى بؤ كراوة بةبَى هؤيةكى , ناوخؤييتا نووسراوة
 .ثاساودار

 .دةى ضوارةمى ئةم ياسايةدا نووسراوةئةطةر لة ضاال كيةكانييتا سةرثَيضى لةو ئاماجنانة كرد كة لةماد-2
بر يارى دادطاى بةرايى بؤ تانوت شياوة لة دادطاى ثَييتاضوونةوةى هةرَيم دا لة ماوةى سى ر ؤذ لة : دووةم

 .ر ؤذى دةرضوونيةوةو ئةو بر يارةى دادطاى ثَييتاضوونةوةش كة لة ئاكامى تانوتةوةية بنرب ة
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .ةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا س
 : طؤرانكاريةكان زياد كردنى بر طةى دووةمة

يكون قرار حمكمة البداءة قابال للطعن لدى حمكمة متييز االقليم خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ : ثانيا
لَيذنةى دانونى زيادى , ئةوة لة ئةصَلى ثر ؤذةكةى نةبوو. صدوره ويكون قرار حمكمة التمييز اثر الطعن باتا

 .د و زؤر سوثاسكر
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةطةر منادةشةتان نية دةخيمة دةنطيتانةوة, ئةوة شتَيكة لةهةموو مجعيةكانيتا ئةو سةدةراتانة هاتووة
ئةطةر خوَينيتينانةوة مودتةرةحةكة كَى لةطةَليةتى دةستى بَلنيت بكا؟ كَى لةطةَل دا نية؟ بةكؤى دةنط 

 .ربر ؤ سةر ماددةكةى ت, وةرطريا
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .ال يعمل بأى نص يتعارض مع هذا القانون: املادة الثامنة عشرة

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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كردنى  دةستةى طشتى بؤى هةية ر َينمايى ثَيويست دةرضووَينَى بؤ ئاسانكارى جَيبةجَي: ماددةى هةذدةم
 .ئةم ياساية

 : بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

للهئة العامة إصدار )زيادمان كردية , ئةوة رايى لَيذنةى دانونية, ئةو صيغةيةى كة كاك كريم خوَينيتيةوة
  ,(التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
مةجلس , يةكى بةجَيى دا كاك سرست دةَلَى بةثَيى هني ئةو دةسةاَلتةيةى دايتة مةجلسموالحةزة

 (.للمجلس إصيتار التعليمات), تةعليمات دةردةهَينى نةك هةيئة عامة
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة , ابهة بةو دةرئةكرَيتئةطةر وةزارةت بَى ئةطةر دةراراتى تر هةية مش, من واباامن ئةمة زيادةية

 .زؤر سوثاس, مجعية واناامن ئةوةى ثَيويست بَى هةر ثَيويست نية
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 . وةَلال منيش ثَيم زيادةية ئةطةر ئيقرتاحةكةتان سةحب كةن باشرتة
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ومةنَيك بؤ ئاسانكارى جَيبةجَيكردنى ئةم ياساية نابَى ر َينمايى دةربكرآنازامن ئةطةر ياسا دانرا بؤ ئةجن
ئةطةر رايةكى تريش , كَى ئةو ر َينمايية دةرئةكا؟ ئَيمة ثَيمان واية لة كؤنطرة دةستةى طشتى دةرى ئةكا

 .زؤر سوثاس, هةية با بمةرمووى
 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لَيذنةى مةركةزى , موئتمر دةرارات دةرئةكا, ةمةر تةعليمات دةر ناكابرادةر حاب موئتةمةر دةطرينت موئت

ساَلَيكى تر دةطؤرَيت , شةش مانطى تر تةعليماتةكة, لةبةر ر ؤشنايى دةراراتى موئتةمةر تةعليمات دةرئةكا
جا ئةطةر , لةبةرئةوةى كارى لَيذنةى مةركةزية نةك كارى هيئة لَيرةشيتا كارى مةجليسة نة كارى هيئة

, ئةطينا مودتةرحةكةى كاك حمميت دةمخة هينةوة كة هةر زيادة, اسقن ببَيتة كارى مةجليس باشةمو
للمجلس اصدار التعليمات الالزمة )ئَيستا لةطةَل نةصى ماددةى هةذدة , حابايةتى ئةو دازاجنةى هةية

َليتا نيية؟ بةكؤى دةنط كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بَلنيت بكاتةوة؟ كَى لةطة, (لتسهيل تنفيذ هذا القانون
 :مودتةرةحى ياسايشى ئةمة دةَلآ, ماددةى نؤزدةم وةرطريا

 (.اليعمل بأى نص قانونى او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون: املادة التاسعة عشرة)
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كَى , دةخيمة دةنطةوة, ئةوةش مةرج  و بةديهية لةهةموو دانونَيك داهاتووة, يةعنى كارى ثَي ناكرَى 
دةكاتة نؤزدة . ماددةى بيستةم, ةتى دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَلى دانية؟ بةكؤى دةنط وةرطريالةطةَلي

 .لةوَى
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 . على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانون: املادة العشرون

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 . ئةجنومةن بةر َيا سةرؤكى

 ماددةى نؤزدة لةثرؤذةى ئةصَلى بوويتة ماددةى بيستةم
 . لةسةر وةزيرانى تايبةتكارة سةرمانةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن: ماددةى بيستةم

 :بةر َيا ئارَيا عبيتاللة ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لَيرة بؤ وةزيرة , يرانةلة ياساكانى تر ئةنووسرا لةسةرئةجنومةنى وز, من ثرسيارةكم هةية
 .سوثاس, جياواز كراوةتةوة, تايبةمتةنيتيةكانة

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئةوة , دةبَى ئةجنومةنى وةزيران بةو كارة هةَلبسَى, ياساكانى تر بؤ ئةجنومةنى وةزيران بوو
بؤية لةسةر وةزارةتةكانة ئةو ياساية جَيبةجَى , ان هةيةثةيوةنيتى بةوةزارةتك, يةكَيتيةكة, رَيكخراوَيكة

 . زؤر سوثاس, بكةن
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ثةخشان خان , هةمان ماناش دةطةينَى كة وتت على جملس الوزرْا  وعلى الوزرْا  هةر هةمان ماناى هةية
 .سةرموو

 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتى داخليةو ئةو , ثرسيارَيكم هةية ئةمة جةمعيةكى هينة ض عالدةيةكى بة وةزارةتةوة هةية من
 .زؤرسوثاس, يةعنى الم واية ئةم ماددةية زيادة, ماددةيةى لةالية

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو , ةبينتموحتاجى وةزارةتَيك د, ثةيوةنيتى بةحكومةتةوة هةية, هةموو دانونَيك لَيرة كة دةردةضَى

 .كاك حمميت سرج سةرموو, دةبَى بنووسرَيت, دانونة عيالدةى بةو وةزارةتة هةية جَيبةجَيى بكات
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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, كة ئيلاامى دةسةاَلتى جَيبةجَيكردن ئةكات, من واباامن ئةوة دةسةاَلتَيكى زيادى بؤ خؤى دروست كردية
ئيرت تؤ خةَلكى , جةمعيةية تةنها وةزارةتى ناوةخؤ ر َيى دةداتَى ئيش بكا يان نةيكا, ةيةئةمة خؤى جةمعي

 .لةطةَل ر َياميتا, وانةزامن ئةمة لةطةَل جةمعية رَيك بكةوَى, تر دةخةية بةر دةستى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ثةيوةنيتى بةوةزارةتى , ثةيوةنيتى بةوةزارةتى ماليةوة هةية, ثةيوةنيتى بةوةزارةتى عةدلةوة هةية
مةجليس وزرْا  , بةيانى ئةضَى داواى مينحة ئةكا, ثةيوةنيتى بة مةجليس وزرائةوة هةية, داخليةوة هةية

كَى بر يار ئةدا مةجليس , جةمعيية موحتاجة دةضَى داواى مينحة ئةكا, بر يارى لةسةر دةرئةكات بؤ مينحة
, ثَيشرت كَى دةييتاتَى؟ وةزارةتى داخلى, واى ئيجازة دةكادا, وزرْا ؟ كَى جَيبةجَي ئةكات؟ وةزارةتى مالية

 .لةبةر رؤشنايى خؤيةتى
 :بةر َيا بكر ستاح حسني

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
من ثَيم واية ثةيوةنيتى ثَيوةية ضونكة مةسةلةكة ئةم دانونية لةثةرلةمانا دةرضووة لةبةر ئةوة وةزارةتى 

بةَلكو دانونةكةى , نةك هى جةمعيةكة, جَيبةجَي بكاتموختةس مولاةمة بةوةى كة ئةو دانونة 
جا , دانونى جةمعياتى كة دةركرد ئةو دانونةى كة ئَيمة دوو رؤذة مونادةشةى لةسةر ئةكةين, ثةرلةمان

حكومةت مولاةمة بة , ثةيوةنيتى هةية بة وةزارةتى داخلى يان ثةيوةنيتى هةية بة وةزارةتى مالية
 .زؤرسوثاس, نةكةى جةمعيةدانونةكةى ثةرلةمان نةك دانو

 :بةر َيا باثري كامال سليمان
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

اليةنة ثةيوةنيتارةكان مولاةمن , لة جةمعية دةرضووة بووتة موئةسةسةيةك, لةبةر ئةوة بةياسا دةرئةضَى
 .سوثاس, بةوةى كة جَيبةجَيى بكةن

 
 :بةر َيا هيوا صابر ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
مةعنا نامَينَى ئةطةر بَلَى دامااراوةى كؤمةَلطاى مةدةنى , هةر لة ئةوةليةوة موخالمى ئةوة بووممن 

ناوة ناوة , من تكايةكةم هةية لة جةنابتان, لةوالوةش ئةوامرةكانى لةاليةن وةزارةتةكان جَيبةجَى بكرَى
خصيةتى ثةرلةمان عةيبيتارى كاتَيك زانراوة ئةمة بؤ شة, هةنيتَيك ياسا لةم ثةرلةمانا مونادةشة كراوة

بةراستى من وائةزامن ئةو براو خوشكانةى شارةزايى , وةستانيتوومانة ومتانة نابَى ئةوة, دروست ئةكا
ئةَلَين ئةوة ثةرلةمان ضى , لةم بوارة كاريان كردووة كاتَيك ئةمة ئةبيسنت, دامةزراوةى كؤمةَلطاى مةدةنني

لةبةر ئةوة من لةبةر سومعةي , باسى ئينتخاب و ئازادى ئةكات لةوَيش, شتَى بة دانون تةسبيت ئةكا, ئةكا
 .زؤر سوثاس, ثةرلةمان ئةَلَيم
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 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةوة ثةيوةنيتى بةهةَلبذاردنةوة نية, تَيكةاَلوى ئةكةى, ثَيم واية ئةمر ؤ تؤ بةراستى, كاك هيوا ببوورة

تايبةمتةنيتى , طاى كوردستانة هةمووشيان دازينهةَلبذاردةيةكى ناو كؤمةَل, جةمعيةكة بؤ نوخبةيةك
, يان هةبووة لةم كؤمةَلطاية بؤ دابني كردنى عةدالةت, نوخبةيةكن هةموويان دةوريان هةية, خؤيان هةية

هيض , وة حكومةت هيض سةرز ناكا, لةبةرئةوة ضةنيت تةسسيالتى تَييتا بَى باشة, طرنطيةكى زؤريان هةية
دةرارَيك ئةدةن يان نامةيةك ئةنَيرن , عةكسةوة دةبَى حكومةت هاوكاريان بكابة, دةييتَيكيان لةسةر نيية

بةاَلم ئةطةر ئةو , وةزارةتةكة بؤى هةية بَلى وةرى ناطرم, بؤ هةر وةزارةتَيك ئةطةر ئةو نصةى تَييتا نةبَى
ماددةية دةستى  كَى لةطةَل ئةو, كاكة دةخيمة دةنطيتانةوة, وةزارةت ناتوانَى ئيستالمى نةكا, نصةى تَييتابَى

 .بر ؤ سةر ماددةى بيست و يةك كة لة ئةصَليتا بيستة, ة؟ بةزؤرينة وةرطريايبةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دا ني
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 ((.دستانوقائع كور))ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة يف اجلريدة الرمسية : املادة احلادية و العشرون

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 . ماددةى بيست ويةك كة دةكاتة ماددةى بيست
ئةم ياساية دادةنرَى لة مَيذووى دةرضووانيتنيةوة جَيبةجَى دةكرَى و لة ر ؤذنامةى : ماددةى بيست و يةك

 .باَلودةكرَيتةوة( وةدايعى كوردستان)سةرمى 
 :ئةجنومةنبةر َيا سةرؤكى  

كَى لةطةَليةتى دةستى بةرز , ئةمةش وةكو هةموو ماددةكانى هةموو دانونةكانى تر ر ؤتينية و تةبيعية
سةرموو كاك شَيروان , بةكؤى دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية؟ تصويتمان كرد لةطةَلى داى

 .موالحةزةكةت بَلَى
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييترى

 .ئةجنومةن بةر َيا سةرؤكى
بةاَلم ئةطةر لة ثرؤتؤكؤليش , موالحةزيةك ئةدةم بةس مةبةستم نية ئيعادةى تصويت بكرَيـتةوة

دةَلَى وةسات خاَلَيكة , لةسةر بر طةيةك كة لَيذنةى دانونى مواسق بوو, جةلسةى ثَيشوو, بنووسرَى دةيناكة
لة , كو لة دانونى ثةرلةمانيش هاتووةبةَل, ئةمة نةك بةتةنها لةسةنيتيكا, بؤ لة دةست ضوونى ئةنيتاميةت
لَيرة لةو جةمعيةى , وةسات ئاسارى دانونى لةسةر بار ئةكا, حالةتَيكة, ئةجنومةنى وةزيرانيش هاتووة

 .زؤر سوثاس, مةبةستيشم ئةوة بوو كة ئَيمة بةهةَلة نةضني, ئةوة بةتةنها بؤ تةوزيح بوو, الدراية
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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بةهةر حاَل من دةناعةمت واية مردن , دةبواية جةنابت ئينتيباهت كردبا, َيذنةى ياسايىخؤت سةرؤكى ل
كَى لةطةَليةتى , ماددةكة بة هةمووى دةمخة دةنطةوة, ئةطةر نةش نووسرَينت هةر هةمان شت دةطةيةنَى

كاك , كرا كَى لةطةَليتا نيية؟ بةيةك كةسة معارز دانونةكة ثةسنيت, دةستى بَلنيت بكا؟ دانونةكة هةمووى
 .حمميت سةرموو

 :بةر َيا حمميت حكيم جبار
 .بةر يا سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيم واية ئَيمة ماوةيةكى زؤر داوا ئةكةين نياامى داخلى ثةرلةمان بؤ ,  من لةسةر سةرجنةكةى كاك هيوا
, ثر ؤذةشكةسني داوا ئةكةن جةلسة بكرَى لةهةنيتَى  06بؤ منونة ئةنيتامان ئةَلَين ئَيمة , ئَيمة روون بني

وةكو ئةم , بةس هةنيتَى ثرؤذةش, مةبةستم نيية لةهى وةزارةتةكان لةوانةية حاَلةتَيكى زةرورى بَيـت
بةاَلم من ثَيم , ديارة شتَيكى زةرورى بووة, برايانى لَيذنةى ياسايى جةلسةيان بؤ تةرتيب كردووة, ثر ؤذةية

ئةوة زؤر زةرورية باانني برايانى , بضينةوة واية لة جةلسةى داهاتوودا بةسةر نياامى داخلى ثةرلةمانيتا
 .ضونكة بة حقيقةت خاَلَيك هةية, لَيذنةى دانونى ضيان كردووة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, هةر ثَيشنيارةك دة ئةنيتام بةرةو سةرةوة بؤى هةية تقيتيم بكا, خؤى هةر ثر ؤذةيةك, تةواو تَيطةيشتم

, وة تائَيستاش هيض ثرؤذةيةك تةديتيم نةكراية,, ةذةنيتة يان نْاسةرؤكى ثةرلةمان تةديتيرى دةكا بيخاتة ئ
ئةطةر بريتان بَى خؤمان , بةثَيى نياامى داخلى ,نةخرابَيـتة ئةذنيتة بةثَيى ئةو سةهمةى كة هةمانة

كة نياامى داخلى ثَيويست بة ئيعادةى نةزةر و ثَيويستى بة دةوَلةمةنيت , برٍ يار نْا  بامسان كرد, بر يارمان دا
ئةطةر راستيتان ئةوَى ئةو نياام داخلية زؤر لةسةرى مانيتووبوونة لة ثةرلةمانةكانى تريش , كردنيةتى

, ئةوةى ثَيشنيارى هةية, ئةبَى  بطؤر درَى, هةروةها لةطةَل وةزعى ئَيستا هةنيتَى خاَل هةية, وةريان طرتية
بؤ ئةوةى , و بؤ سكرتاريةتى ثةرلةمان داوايةكةت تازة هاتؤتة المان حتويليشمان كردووة بؤ لَيذنةى ياسايى

يةعنى هةر ئةنيتامَيك , بةاَلم مودتةرةحات تةديتيم بكةن, بيخةنة بةرنامةى كار و لَيذنةكةى تشكيل بكةن
 .حازرى بكات, تةماشا بكا ضى ثَي باشة

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة مانطى شةش و حةوت ء , ودتةرةحاتيان نارد بؤ لَيذنةى دانونىراستة برادةران ئةنيتامانى ثةرلةمان م
بةاَلم , ثرؤذةى نياامى داخلى ثةرلةمامنان كردية% 30و % 32هةتا ئَيستا , هةشت ئيشمان لةسةر كردية

جوان ديراسةتى بكةين وةك , مةجاملان نةبووة بةراستى ئيشمان هةبووة هةتا تاوتؤى لةسةر بكةين
 .زؤر سوثاس, مسى تةديتميى ثةرلةمانى بكةينثر ؤذةيةك بةرة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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دووش , بةاَلم حةز دةكةم خؤتان ئامادة بكةن بؤ ئةوة ئةمة يةك, لةو نايكانة دةخيةينة ناو بةرنامةى كار
ين كة وة ئَيمةش ناضار بوو, بةاَلم ئَيستا باشرتة لةثار, سيعلةن زؤر كةس نازانَى نودتةى نياام ماناى ضية

بةاَلم رَيطاى ترى نية ئةم , دةزانَى نودتةى نياامى نيية, بةس هةنيتَيكيان دسةى ثَيية, تةعليق باوَيني
ئةطةر نْا  نودتةى نياام زؤر وازحية ئةطةر شتَيك , وا دةكا زوو بؤ ئةوةى دسةكةى خؤى دةكات, دسانة بكات

بؤمنوونة مةجال دةدةين هةر كةسَى دوو , مةدةتوانني بَلَيني نودتةى نياا. لةخالسى نياامى داخلى بَيت
يةكَى بؤى هةية بَلَى ئةوة نودتةى نياامة ئةوة ضوار , ئةطةر يةكآ ضوار دةدة دسةى كرد, دةديقة دسة بكا
جةدوةىل ئةعماملان هةية لةيةك و دوو و سَى خاَل ثَيك , دةبَى راوستَى, خيالسى نيااممانة, دةدة دسةى كرد

يةكَى بؤى هةية بَلى تؤ تةجاوزى جةدوةلةكةت , سَييةمةوة دةستى ثَيى كرد مان لةرةئيسى ثةرلة, هاتووة
لة كؤبوونةوةى داهاتوودا خاَلَيك خبةينة , يان بر يارةكةمان هةية, دةبَى لة يةكةمةوة دةست ثَيبكةى, كرد

ثَيش ئةوة , ى هةيةيةكَى بؤ, خاَلةكة نةخراوةتة ناو بةرنامةكةوة, بةرنامةتان بؤ هاتووة, ناو بةرنامةكةوة
بؤ دانراوة؟ كاك غمور لةوَيوة نودتةى نياامى هةية ئةطةر هةو نةبوو دةَلَيم , بَلَى ئةدى ئَيمة بر يارَيكمان

 .هةو نيية
 :غفور طاهر سعيد خممورىبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
دةخيةينة بةرنامةو  ,طوتت لةدانيشتنى داهاتوو, لةسةر دسةى جةنابت خؤى لةسةر ئةو نصةى ثَيشوو

 .ئةوة نودتةى نياام. كا ئةمر ؤ لةناو بةرنامةى كار نةبوو, دسةى لةسةر دةكةين
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دانيشتنةكانى داهاتووش , لةدانيشتنةكانى داهاتوو, بةاَلم كاك سرست وا تَيطةيشت بوو, من وام وت, سوثاس
ئةويش كاك ساروق , بةاَلم يةك نودتة هةية, ييت كرا ئةور ؤ وايةتةحيت, دةكاتة ئةمر ؤ و بةيانى و دوو بةيانى

وةزيرى , نةطةيشتة دةستى من وةكو ئييتارةى سلَيمانى, وتى ئةو ثر ؤذةية, مجيل تةلةسؤنى بؤ كردين
, خؤمان حازر بكةين, هةرضةنيتة دةرضووة, ومت وةلَلا راست ئةكةى, عةدمل دةبَى ضاوى ثَييتاخبةشَينني

بؤت هةية ثاش , بةاَلم ئةطةر خوَينيتنةوةى يةكةمان كرد, د كة راستة نةطةيشتَىبةوةم ئيقناع كر
ئةو دوو ر ؤذش تاخريمان كرد , رةئيةكانى خؤتان بَلَين, خوَينيتنةوةى يةكةم لةطةَل لَيذنةى دانونى دانيشى

َيش خوَينيتنةوةى ثَيمان بَلَى ث, ومت ئةطةر ثر ؤذةكةت الية نودتةيةكى زؤر طةورةى تَييتاية, بؤشيان ضووة و
 . نودتةى نياامت هةية لةسةر دسةكانى من. ئةوة سةبةبة, بؤية نةخراية ئةمر ؤ, يةكةم

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ليستى ئةنيتامان لةاليةن , بةطوَيرةي ثةير ةوى ناوةخؤ دةبَى ليستى حروسى ئةجبةدى رَيك خبرَى
دةبَى ئةوة , ية03كة ئةمةخيالسى ماددةى , ثَيى حروسى ئةجبةدى رَيك نةخراوةسةرؤكايةتةوة بة
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خيالسى ماددةى , ئةطةر لةسةر ئةو ئةساسة بَى, وةكورسيةكانيش لةسةر ئةو ئةساسة دابنرَى, رَيكبخرَيتةوة
 .ية03

 :رمضانناصح غمور  1بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةزمانى عةرةبيةكة  بيخوَينةوة حروسى , ى عةرةبى هاتة كايةوةنياامى داخلى يةكةم جار بةزمان
, لةبةر ئةوة خيالف لةناو هةردوو نياامةكة بة كوردى و عةرةبى هةية, ئةجبةدى نية حروسى هيجْا ة

 .عةرةبيةكةش حةرسى هيجائة, كورديةكة حةرسى ئةجبةدية
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :لةنياامى داخلى ثةرلةمان دةَلآ 03 ماددةى
يرتب جلوس االعضاء على ان يكون لكل عضو رقم تسلسل خاص به مبوجب القائمة مرتبة حسب : 03 املادة

 .حروف االجبدية من قبل هيئة الرئاسة
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاللة ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, بووئةو نودتةية لةناو بةرنامةى كارى ئَيمةدا نة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .دةكرَى دسةى لةسةر بكرَى, لةبةرنامةى كاريشيتا نةبَيت,باانة كاك ئارَيا مادةم لةمةسةلةى نياامة
 :زرار طاهر امنيبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ا)ورئانيتا نةهاتووة كة خؤ لة هيض ئايةتَيكى د, ئةطةر دةتانةوَى ضارةسةرى كَيشةى ئةو دانيشتنانة بكةن

ية لة (ا و ب)يةعنى بةراستى بؤضى هةرضى , با تةوزيعاتةكة ئةوهاو ئةوها بَيـت, ةكان لةثَيشةوة بن(ب
 .زؤر سوثاس, ثَيشةوة بى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
هةمووتان بةخؤمشةوة ئةنيتام , هةمووتان رَياتان هةية, ئةوانة هةموو حةل دةكةين, كاكة باشة

بةليستَيكا , ئةنيتامى ثةرلةمامن, هيض سةردَيكم نية, بةاَلم من هةَلبذَيردراوم تاماوةيةك لَيرة, ماننيثةرلة
, يةعنى ئاخر كةسيش بى, هةموو وةكو يةكني لةكوَى دابنيشني لة ثَيشةوة يان لة ثشتةوة, هةَلبذَيردراوين

بةاَلم , هيض سةردى نيية, وةكو يةكةلةدةنطيتانة , لة واجبات وةكو يةكة, لة حةدة وةكو يةكة, وةكو يةكة
خؤ بَلَيني , دةبَى دابنرَى لةسةر ئةساسَيك, دةبَى تةسةلسولَيك هةبَيت, ئةوةنيتةية دةبَى نياامَيك هةبينت

ئةو , كؤتايى بةجةلسةكةمان دةهَينم, لةسةر دةبينت ئيعرتاضىديسان ئةوة , لةوة دةست ثَييتةكةين
بريار بوو , لة كؤبوونةوةى داهاتوو ئيعالن دةكةين, ةى داهاتووِبرطةيةى كةماوة دةخرَيـتة كؤبوونةو

, بةاَلم بةيانى مةشغوىل مَيوانني و لةطةَل حكومةت ئيحتمال هةية دانيشتنمان هةبَى, بةيانى كؤبوونةوة بَى
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ئةطةر ئيجازةم بيتةنَى وةكو , بةاَلم من مالحةزةيةكةم هةية, دةخيةينة كاتَيكى تر بةرادَيو هينى دةكةين
ضوونة , يةكيان ئةوةية كة زؤر برادةران دةضنة دةرةوة, لةسةر جةلسةكان هةية, من خؤم طلةيم, برايةكى

كة بؤ جطةرة كَيشان لةخؤيةوة , بةَلام من رجايةكم هةية, دةرةوة هةدى تةبيعية ناتوامن مةنعيان بكةم
, واجبتان ئةوةية, كؤدةبنةوة ضونكة ئَيوة هةستةى دوو جار, دةرارئةدا بؤ جطةرة كَيشان دةضَيتة دةرةوة
هةرجارَى ثَينج , بؤ جطةرة كَيشان سَى جار بضية دةرةوة, ئةو كؤبوونةوةية طةورةترين ئيشى ئَيوةية

دسةيةك دةكةى , ئةوة دةبَيـتة ضارةطَيك هةنيتَى جار ئاطات لةو ثَينج دةدةية نيية, دةدةت ثَى بضَى
ة لة تةلةسايون ئةو لةدةتةية ثَيشان دةدا كةنيوةى زؤريش ناشرين, تيكرارة يةعنى خةلةليش دةبيتةوة

سَى سَى لةو مةمةر ة مونادةشة , ثاشى جطةرةكةش دوو دوو, ئةنيتامانى ثةرلةمان مةشغوىل جطةرة كَيشانن
لةبةر ئةوة هةريةكة لةالى خؤيةوة دةرار , بؤ ئَيمة جوان نيية و بؤ ئَيوةش, دةكةن و هيض وجوديشى نية

ناتوانى هةر ئةنيتامَيك هةدى خؤيةتى بضَيتة , بؤ حاجاتى تر, ن نةضَيتة دةرةوةبيتات بؤ جطةرة كَيشا
, داوا بكا كة دةضيََتة دةرةوةى ثةرلةمان, ضوونة دةرةوةى ثةرلةمانيش دةبَى بةنووسني بنووسَيت, دةرةوة

داواتان بةاَلم , سَى دةدة ئةوة هيض ئَيستا هةية, ضوونة دةرةوة بؤ دوو دةدة, لَيرة مواسةدةت بكةين
بةاَلم هةرَيكة بةثَيى شعوريةت , ئةوةش نةدةرارة نةشتَيكة, لَييتةكةم بؤ جطةرة كَيشان نةبَيـنت

 .زؤر سوثاستان دةكةم تا كؤبوونةوةى داهاتوو, بةمسئووليةت لةخؤيةوة ئةو دةرارة بيتاتن
 
 
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم                 (وكيوركةكمال ك.د)سرست ابيت عبيتاه                    حمميت دادر عبيتاه
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت

 عَيراق - كوردستان                عَيراق            – كوردستان      عَيراق                      – كوردستان  
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 ( 66)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6111\66\62رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 62/66/6111 رَيكةوتي دوو شةممة

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   02/11/0226رَيكـةوتي   رؤذي دوو شــةممةبــةياني ي ســةر لـة  (12)كاتـذمَير    
ــراق  ــتاني عَي ــةن و      كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب
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بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري , جَيطــري ســةرؤك و( كيكمــال كــةركوو.د) حممــيت دــادر عبــيتاهبةر َيا
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (01)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      طرَييتاني دووي خولي (01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة-1
ني سـةركردايةتي شؤر شـي   ئةجنومـة )ي (368)خستنةر وو طمتوطـؤكردني ثـرؤذةي راطـرتين بر يـاري ذمـارة      -0

 (.هةَلوةشاوة
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان-3

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)اددة ي م(1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي دوو شةممة (12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(01)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت02/11/0226رَيكةوتي 
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة-1
ئةجنومـةني سـةركردايةتي شؤر شـي    )ي (368)خستنةر وو طمتوطؤكردني ثـرؤذةي راطـرتين بر يـاري ذمـارة     -0

 (.هةَلوةشاوة
 .ردستانخستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي يةكَي  ثةرلةمانتاراني كو-3

هةنـيتَي دةمـةوَي لةسـةر ئـةو وةزعـةي ئَيسـتا لـة بةغـيتا بـاس          , ثَيش ئةوةي دةست بة بةرنامـةي كـار بكـةين   
تةبعةن وةسيتةكةمان يةكطرتووة و لة , ئةويش رؤذي ثَينج شةممة وةسيتةكةمان بةر َي كةوتن بؤ بةغيتا, بكةين

هـةروةها خؤتـان ئاطـادارن و ديتتـان لـة      , بؤية وةسيتةكـة بةرَيكـةوت بـؤ بةغـيتا    , هةموو اليةنةكان ثَيك هاتووة
تةلــةسايؤن كــة ضــةنيت كؤبوونــةوةيان كــرد لــة بةغــيتا كــة مونادةشــةي ئــةو وةزعــة كــراوة و ئَيســتاش هــةر     

ئـةوا  , ئةطةر هةموو اليةك بةهةس  مةسئوليةتةوة هةَلنةسنت بؤ جَيبةجَي كردني ئةركـةكانيان , بةردةوامة
ضونكة بةداخةوة طةيشتؤتة رادةي ئةوةي , ة بةو شَيوةية دةوام بكاتئةو وةزعةي لة عَيراق هةية ئيمكان نيي

بـةكورد و عـةرةب لـة    , دوربانيـةكانيش بةتـةنيا يـةك تـةرةف نـني     , رؤذانة سةدان دورباني دةدرَي لـة عَيـراق  
ــوذريَ   ــَل دةك ــوذرَي و لةموص ــةركووك دةك ــوننةية , ك ــةرةبي س ــةكان ع ــيعةية , دورباني ــةرةبي ش ــة, ع , توركمان
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بةداخةوة لَيرةوة , كةسَيك لةو ثَيكهاتانةي عَيراق لةمة دوور نيية لةو دةيرانةي كة تووشي بووة, مةسيحيية
هـةروةها  , كةلةم ضةنيت رؤذةدا بوونةتـة دوربـاني  , سةرةخؤشي لة هةموو كةس وكاري ئةو شةهييتانة دةكةين

كــات ئــةو وةزعــة ئومَيــيتةوارين كةبــةزووترين , سةرةخؤشــي لــة هــةموو شــةهييتاني رَيطــةي ئــازادي دةكــةين  
, هةموواليةك ثابةنيت بن بة ياسا و بةردةوام بني لة ضارةسةركردني كَيشةكاني هاتؤتة ثَيش, ناخؤشة نةمَييَن

بؤ ئـةوةي ئـةو ئةزموونـةمان لةدةسـت نةضـَيت و دوذمنـاني طـةلي عَيـراق و دوذمنـاني ئـازادي ودميوكراسـي            
اوة بؤ عَيراق هةر لة بييتايةتةوة باسيان كرد بوو كة تريؤرستان بةرنامة طآلوةكةيان كة دايانن, بةسةرنةكةون

ضـونكة ئـةوة خةتةرناكـة بـؤ هـةموو طـةالني شـةردي ئةوسـةت و خةتةرناكـة          , شةر  هـةبَيت و سـةرنةكةوَيت  
بؤيـة هـةر كـةس لـةالي خـؤي مةسـئولة لـةوةي هاوكـاري         , لةسةر ئيسالم و خةتةرناكـة لةسـةر دميوكراتيـةت   

وةسيتَيكي تريش تةبعـةن بامسـان كـرد ئـةويش     , ةي كؤنرتؤَلي ئةو وةزعة بكاتبؤ ئةو, هةموو اليةنةكان بكات
بـؤ طمتوطـؤ   , بةسةرؤكايةتي كاك نَيضريظان بارزاني لةطةَل ضةنيتين وةزيري تر ئةوانيش لةسـةرداني بةغـيتان  

كردن لةطةَل حكومةتي سييتراَلي عَيرادي و لةسـةر كَيشـةكان كـة ثةيوةنـيتي بـة هـةرَيمي كوردسـتانةوة هةيـة         
مةسةلةي كةركووكة  و ضةنيت مةسائيلي تـر كـة   , مةسةلةي بودجةية, لةثَيش هةموويانةوة مة سةلةي نةوتة

بـؤ ئـةوةي هـةر كةسـة     , كة ئةو مةسةالنة ثَيويس  دةكرد تةساهومَيكي باشي لةسةر هـةبَيت , هاتؤتة ثَيشةوة
كة مانطَيك , ايبةتي مةسةلةي بودجةبةت, بةثَيي ئةو دةسةآلتةي لة دةستووري عَيراديتا هاتووة ثَيي هةَلبسَ 

ئــةو خيالساتانــة ثــَيم وايــة بــة مونادةشــة   , خيالســات هةيــة, و ضــةنيت رؤذي لــةثَيش مــاوة يــةك البكرَيتــةوة 
 112دوا وتــةم ئةوةيــة كــة كؤبوونةوةيــةك بكــةين لةســةر مةســةلةي مــاددةي   , وطمتوطــؤ يــةك ال دةبَيتــةوة

ــادةبووني د  ــة ئام ــةركووك ب ــةلةي ك ــيت اح. مةس ــة  حمم ــري ناوضــةكاني دةرةوةي هةرَيم ــة وةزي ــان ك ــةر , س لةب
بر يـار درا كـة نامةيـةك بنووسـرَيت بـؤ جـةنابي       , رؤشنايي ئةو طمتوطؤيانـةي كـة لَيـرة كـراوة و رةئيـي ئَيـوة      

هةردوو نامـةش بةدةسـتيان   , سةرؤكي هةرَيم و جةنابي سةرؤكي وةزيراني عَيراق و هةردوو نامةمان نووسي
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني عَيراق كة بري  بوو لةو ضوار خاَلةي كة ئَيـوة داواتـان   طةيشتووة ويةكيان بؤ 

يةكةم ئةوةية بري  بوو لةو ضةنيت ناوةي ئَيوة ئياسةتان كردبوو ونارةزاييمـان ثيشـان دا كـة ومتـان     , كردبوو
ئــةو ناوانـة بــةخؤي   دووةم نوَينـةري خــؤي دانـابوو و  , دةبَيـت هـةر ناوَيــك ئيااسـة دةكــةن دةبـَي ئاطــادار بـني     

بؤيـة  , ومتان هةم سةرؤكي ليذنةكـة نوَينـةري خؤتـة و هـةموو نوَينـةرةكانت ئةنـيتامن لـة ليذنةكـة        , داينابوو
 مليـؤن دينـار   022سَييةم لةسـةر ثارةكـة بـوو كـة ثارةكـة      , ثَيويست ناكات نوَينةري تايبةتي خؤشت هةبَيت

ةية لة تةمليك و لة هةنطاونان بؤ جَيبةجَي كردني هةروةها كةمتةرخةميةك ه, دؤالر بوو و تةرخان كرابوو
ئاماذةمان بـةوة كـرد كـة بـاس لـةوة دةكرَيـت ئـةو وةختـةي         , داوامان كرد كة ثةلةي لَي بكرَيت 112ماددةي 

ئَيمةش ومتان بةهيض شَيوةيةك  , طواية زووة ثَيويستة دواخبرَيت 112دانراوة لة بؤ جَيبةجَي كردني ماددةي 
لةدةســتووردا  112دانـاني ئــةو وةختـة بــؤ جَيبـةجَي كردنــي مـاددةي     , ةردــة بـؤ دةســتوور ضـونكة خ , نابَيـت 
, ضـونكة بـة تـةعميم دةرضـووة    , لةبةر ئةوة بةهيض شَيوةيةك نابَيـت بـري لـةوة بكرَيتـةوة دواخبرَيـت     , هاتووة

نييـة تـةغيري    دـابلي ئـةوة  , لةبةر ئةوة لة ئَيستاوة بةرنامةكةتان وابَيت كة لةوةخ  خؤي جَيبـةجَي بكرَيـت  
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باســي , ســوثامسان كــردن بــؤ ئــةو هــةنطاوة ئيجابيانــةي كــة ناويــةتي و بــؤ هةَلوَيســتةكاني كــة هةيــةتي , بَيــت
ئَيسـتا دَيينـةوة   , ئيرت ئةوةي الي من ئةوةنيتة بوو ئةوةي تريش خؤتان ئاطادار بوون, مةسائيلي تريشمان كرد

خســتنةر وو وطمتوطــؤكردني ثــرؤذةي ياســاي  ســةر بةرنامــةي كــاري خؤمــان كــة خــاَلي يةكــةم بــري  بــوو لــة 
وةزيــري ئــاوةدان كردنــةوة ئامــادة نييــة كــة ئــةويش بةشــَيوةيةكي تــاريئي كــاك    , وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة

ــت      ــةواو ناكرَي ــةو ت ــادةبووني ئ ــةبَي ئام ــةش ب ــيتا و ثرؤذةك ــَيتة بةغ ــرد بض ــريظان داواي ك ــةوةي  , نَيض ــةر ئ لةب
بـة رةزامةنـيتي   , ردن و نابَي بر يار لةسةر بيتةين بةبَي رةزامةنيتي وةزيردةناعةمتان واية دةبَيتة مونادةشة ك

بةخؤشـي لـة ثرؤذةكـة    , جةنابي وةزير داواي دوو جَيطري كردبوو  و دوو وةكيل وةزيري كردبوو, ئةو دةبَيت
دوو  يةك هاتووة لةطةَل ليذنةي ياسا دانيشتووة و تويةتي مواسةدةتي ئةجنومةني وةزيرامن وةرطرتووة دةبَيت

بـةبَي ئامـادةبووني ئـةو    , دةبَي ئَيمة طوَي لةو بطرين و باانني حجةتةكةي ضـيية و سـةبةبةكةي ضـيية   , بَيت
بؤية خاَلي يةكةم دوادةخةين بؤ جةلسـةيةكي تـر   , هةنيتَي تةشكيالت لة وةزارةت هةية, ناتوانني هيض بكةين
كـَي لةطـةَل ئـةو    , ئَيـوةش مواسةدـةت بكـةن   ئةو دواخستنة لةبةر رؤشنايي ئةوة دةبَيـت  , كة خؤي ئامادة بَيت

 .دواخستنةية با دةس  بَلنيت بكات؟ كَي لةطةَل نيية؟ بةتَيكر ايي دةنط دواخرا
ئةجنومةني سةركردايةتي  368خاَلي دووةم خستنةر وو وطمتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذةي راطرتين بر ياري 

 .ي نياامت هةية سةرمووكاك حمميت نودتة, سةرموو ليذنةي ياسايي, شؤر شي هةَلوةشاوة
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية داوا دةكةم ئةو , راثؤرمتان ئامادة نةكردووة, ئَيمة بةرةمسي ثَيمان رانةطةيشتووة بؤ ئةم كؤبوونةوةية

 .سوثاس, خاَلةش دواخبرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة بامسان كرد و خوَينيترايةوة و , ذة ثَيمان طؤتينةبؤ درةنطة كاك حمميت ئةوة شةش حةوت رؤ
 .كاك عوني ئَيوة رةئيتان ضيية, هةموو ئةنيتامان ئاطادارن, تةحويلمان كرد بؤ ليذنةكان

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ئَيمة مانعمان نيية كة دواخبرَيت
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجومةن
دووش دةكرَيت , دةَلَي راثؤرتةكةيان ئامادة نةكردووة, سةرؤكي ليذنةي مايف مرؤظ ح هةية لةةتا مودتةرئَيس

لةطةَل ئةوةشيتائةو مودتةرةحةي , ئةنيتاماني ليذنةي مايف مرؤظ لة موداخةالت هةمان رةئيي بَلَينةوة
كة دةَلَي دواخبرَي دةس   كَي لةطةَل ئةو مودتةرةحةي مايف مرؤظة, ليذنةي مايف مرؤظ دةخةمة دةنطيتان
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كَي لةطةَل ئةوةية كة بةردةوام بني لةسةر مونادةشةي ئةو ثرؤذةية دةس  بَلنيت , بَلنيت بكات؟ سوثاس
 .كةواتة دوادةخرَي 38بة  31بكات؟ 

ثَيش ئةوةي دةست , خستنةر وو وطمتوطؤ كردني ثرؤذةي يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان: خاَلي سَييةم
تةبعةن زؤر ئةنيتاماني ثةرلةمان هةية سةسةر دةكةن ض ئةوانةي ثةرلةمان دةيانَيرن و , كةينبةطمتوطؤ ب

حةدة كة دَينةوة راثؤرتَيك بؤ سةرؤكايةتي ئامادة بكةن و ئاطادارمان , ض ئةوانةي لةطةَل حكومةت دةر ؤن
ن بيخةينة بةرنامةي بؤية ئَيمة بة ثَيويستمان زاني لة دانيشتنةكا, بكةنةوة لة ئةجنامي سةسةرةكةيان

و تَيبطةين ئةو سةردانة ض سوودَيكي هةبووة وضيان كردووة و , بؤ ئةوةي راثؤرتةكة خبوَينينةوة, كارةوة
 .سةرموو كاك عوني, بؤية هةموو ئةنيتامان مولامن بة نووسيين ئةم راثؤرتة تكاية, ئاشنايي ثةييتا دةبَيت

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .ةجنومةنبةر َيا سةرؤكي ئ

ليذنةي ياسايي , ثاش ئةوةي ر ةوانةي ليذنةي ياسايي كرا, 13/1/0226لة كؤبوونةوةي ليذنةي ياسا لة 
( 01)لة ذَير ذمارةي ماددة ,  تةنها ماددةيةكي ئيااسة كرد لةسةر ثرؤذةكة, ديراسةتي ثرؤذةكةي كرد

جملس نوابي ( )0)لة ماددة ( 0)بر طةي بة ثَيي ئةو ئيااسةية لة , تةسةلسولةكاني ماددةكاني ثرؤذةكة طؤر ا
يان بَلَيني مجلةيةك لةسةر , سةدةرةيةك ئيااسة كرا,  هاتووة( 3)لةبةر ئةوةي لة بر طة , الدرا( عَيرادي

يكون الربملانيون الذين ميثلون الكورد من باقي اجزاء )ي ثرؤذةكة كة دةَلَي (0)لةماددة ( 3)ئةوةي بر طةي 
وئَيستاش رةئيي ليذنةي ( الذين هلم مواقف مشرفة)ئيااسةكة ئةوةية ( يف االحتادكوردستان اعضاء فخريون 

 .ياساي بة زماني كوردي لةاليةن بةر َيا كريم حبري دةخوَينيترَيتةوة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 راثؤرتي ليذنةي ياسايي

دواي , اراني كوردستاني كة بؤي رةوانة كرابوو كؤَلييةوةليذنةكةمان لة ثرؤذةي ياساي يةكَي  ثةرلةمانت
ليذنةكة بة كؤي بريور اكان راثؤرت , و طمتوطؤ و دانوستانيتن 13/1/0226خوَينيتنةوةي يةكةم لةرَيكةوتي 

 :و راسثَيرييةكاني ثَيشكةش كرد و بةم شَيوةيةي خوارةوة
ياسايي لة ئةنيتاماني ئةجنومةني نيشتمانيي ليذنةي ياسايي ثرؤذةي ئةو ياسايةي لةاليةن ذمارةي : يةكةم

, ثةسنيت دةكات سةبارةت بة دامةزرانيتني يةكَيتيةكي سةربةخؤ بؤ ثةرلةمانتاران, كوردستاني ثَيشكةش كرا
ئاماجني ئةوةية كاربكات بؤ داناني ثسثؤرايةتي , ضونكة ئةو يةكَيتيةي كة نياز واية بة ثَيي ياسا دامبةزرَي

نةكاني ياسادانان و زانس  لة خامةتي ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ئةنيتامةكاني لة مةييتا
دواي زياد كردني , هاوكاريكردن لة ئامادةكردني توَيذينةوةو لَيكؤَلينةوةكاني ثةيوةست بةكاري ثةرلةمان

ماددةيةكي ديكة تايبةت بة دةركردني دةستةي طش  يةكَيتيةكة سيستةم ورَينمايي ثَيويست بؤ 
 .ئاسانكردني جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ياسا
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كة دار شتين كؤتايي , هةروةها ليذنة ثَيشنياز دةكات هؤيةكاني دةركردني ثرؤذةي ياساكة دابر َيذرَيت: دووةم
تكا دةكةين بمةرموون بؤ , ثرؤذةي ياساكة بةم شَيوةية دةبَيت كة لةم راثؤرتةدا ثَيشكةش كراوة

بؤ ئةجنومةن بؤ طمتوطؤ كردن و دةربر يين راي , ي ليذنةي ياسايي دةربارةيةوةخوَينيتنةوةي ثرؤذةكة و ر ا
 .لةطةَل رَيامان. طوجناو سةبارةت بة ثرؤذةكة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بر طة بر طة رةئيي ليذنةي دانوني لةسةر بيترَي, سةرموو دانونةكة خبوَينةوة, سوثاس

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيا 

 .لة ماددة يةكةوة دةست ثَييتةكةين, ئَيستا دانونةكة دةخوَينمةوة
  :املادة االوىل

يؤسس مبوجب هذا القانون احتاد مستقل للربملانيني يسمى باحتاد برملانيي كوردستان ويكون مقره يف 
 .العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعًا لة يف حمافظات االقليم

 .واتة ماددةكة وةكو خؤي ماوةتةوة, نوني دةدي ماددةكة تةئيييت دةكاترةئيي ليذنةي دا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كةس دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةيةي خوَينيتيةوة سةرموو كاك , هيضتان نيية( 1)ياني لةسةر ماددة 

 .ديلمان
 (:ديلمان ئامَييتي)بةر َيا حمميت ابيت صاحل 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ئةنيتاميةتي و لةسةر , ة لةياساي دادثةروةراني كوردستان تووشي ئيشكالَيك بووينئَيم

يضم )ثاش ئةوة ( يسمى باحتاد الربملاني الكوردستاني)تةئسيسةكةي بةرةئيي من ئةطةر واي لَيبكةين 
دوو سةدةرة هةية  دوورة و ماددةي ثَينج(الربملانيني واملتقاعدين يف برملان كوردستان و جملس نواب العراق

ضونكة خؤي هةموو ئةنيتاماني ثةرلةماني كوردستان , وةكو ئةنيتامةتي كة نابَي شروتي ئةنيتامةتي هةبَيت
ئةطةر ئةوة بضَيتة ئةوَي دوو سةدةرةي ماددةي ثَينجةم لةوَي , بن يان نا ئةوة هةر ئةنيتامن( متقاعيت)

 .سوثاس, بكةوَي
 
 

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

ان يكون من مواطين ), يةك لةوانة كة تةسبيت كراوة, ماددةي ثَينج باسي شروتي عةزويةت دةكات
ئَيمة ( او عمل يف اجلميعة الوطنية 1111كوردستان او ان يعمل يف اجمللس الوطين بعد االنتفاضة 
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, سة عيالدةي بة شروتي عةزويةت نييةئةوة ثَي ي ناوَي ئةو تةئسي( جملس النواب)طؤر انكارميان لَي كرد 
 .سوثاس

 :بةرٍ َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سروعةكان جةمعيةية سةر , بة خؤي ئيتيحاد دةكاتة يةكة( له ان يفتح فروع يف حمافظات االقليم)كة دةَلَي 
دةكرَيتةوة سةر بةو  جةمعيات, نةك سةرعي ئيتيحاد لة موحاسةزات بكرَيتةوة, بةو ئيتيحادةية

 .سوثاس. ثَيم خؤشة ئةوةي بةنةزةر ئيعتيبار وةربطرن, موحاسةزةية
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
مةدةرة رةئيسيةكةي لة , تةئسيسي ئيتيحادة لة بؤ كؤي ئةنيتاماني ثةرلةماني كوردستان( 1)لة ماددة 

ئةطةر , واتة عيالدةي بة جةمعية نيية, لة هةر شارَيكي كوردستانبؤي هةية لق بكاتةوة , هةولَيرة
سةرعةكانيش لة , ئةمة ئينجا وةكو ئةصَلةكةية, جةمعية بَيت واتة ضةنيت جةمعيةيةك دةبَيت

 .سوثاس, موحاسةزةكاني كوردستان
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كَي دةيةوَي دسة بكات لةسةر ئةوة؟ سةرموو
 :اه زةنطةنةخشان عبيتةبةر َيا ث

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ,  كة لةثةرلةمانةوة دةرضووة( 10)و ياساي ذمارة ( 18)ياساي ذمارة , من بةس ثرسيارَيكم هةبوو

, ئةمةش الم واية شتَيكة بؤ شارستاني كؤمةَلطةي مةدةني, سةبارةت بة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني
ئيرت وردة وردة وةكو , ئةم ياسايةيان بة ياسايةكي تايبةت دةرضوو, رضووةياساي دادوةري لة ثةرلةمان دة

هةر دةبَي ياسايةكي , ئةمة ناضَيتة ضوارضَيوةي ئةو دوو ياساية, ثرسيارةكةم ئةوةية, ياسايةكاني تر
 .سوثاس, تايبةتي بؤ دةرضَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .يتامي ثةرلةمانن ض كؤن و ض تازةئةوان ئةن, ئةمةش شتَيكي ترة, دادوةري شتَيكة
 
 
 

 :خشان عبيتاه زةنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ياسايةكي تايبةتي لة , دةصيتم ئةوةية بؤ ضةنيت جةمعيةيةك لةمةودوا كة دروست دةبَيت, عةسوةن
, كي مةدةنييةشتَيكة مونةزةمةية, ئيتيحادَيكة, ياني ئَيستا ئةمة جةمعيةيةكة, ثةرلةمان بؤ دةرضَيت

ئينجا ئةَلَيم هةموو مونةزةمةيةك , دوو دانونيشة يةكَيك نيية, دانون هةية بؤ مونةزةماتي مةدةني
 .سوثاس, سوئالةكةي من ئةوةية, لةثةرلةمانةوة دانونَيكي خاصي بؤ دةربضَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويست بة دانون , يات و ئيتيحاداتجةمع, هةموو جةمعيةيةك ثَيويست بةدانون ناكات, عةسو, نةخَير

حوكام هةمان حوجةت بؤ , بةتايبةتي ئةوانةي كة ئةو مةشاكيالنةيان هةية وةكو بامسان كرد, ناكات
مةنتيقةي , عالةمية, بؤ ئةوةي نيية ئةنيتامي لة ئيتيحادي ثةرلةماني, بؤ ئةوةش هةية, حوكام هةية

وانني داوا بكةين لةوَي ببنة ئةنيتام وةكو ئيتيحادي ئةطةر بة دانون دةت, ئيسالمية, شةردي ئةوسةتة
 .سةرموو, حوكام

 :بةر َيا عادل حمميت امني
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئةطةر لة , (عاصمة االقليم)ببَيتة ( عاصمة اربيل)من يةك ثَيشنيارم هةية لةجياتي 
, ثَيويست بةوة ناكات جارَيكي تر بَيتةوة سةريئيرت , داهاتوودا هةر شارَيكي تر ببَيتة ثايتةخ  هةرَيم

, لةبةر ئةوةي ئةوة بة دانون دةرضووة دةبَيت بة دانون بَيتةوة ثةرلةمان و زياتر طؤر انكاري تَييتا بكرَيت
 .سوثاس

 :جامباز سعييت حمميت طارق بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةنيتامي هةية و  131, ذدة ساَلة دروست بووةبةَلكو هة, ئيتيحادي ثةرلةماني دةوري هةية لة عالةم
 .ثَيويستة ئَيمة دانونَيكمان هةبَيت

 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دانونَيك هةية لة , بةرةئيي من ثَيويست ناكات, لةو مةسةلةية, من تةئيييتي دسةكةي ثةخشان خان دةكةم
مةسةلة ئاوا بَيت , ك و هةر مونةزةمةيةك و كؤمةَلطةيةك دامةزرَيثةرلةمان رَيطةي داوة هةر جةمعيةية

, بر وا ناكةم هيض رَيطر بَيت بةرامبةر ئةوة, ئةطةر ئةو دانونة نةبَيت لة يةكَي  ثةرلةماني وةرناطريَيت
, ئَيمة منوونةيةكيشمان هةية, ئةويش هةر بة دانون و رَي و شوَينيشي ئيجازة وةرطرتين بؤ دانرا

اي رؤذنامةنووساني كوردستان بةبَي ئةوةي دانوني بؤ دةربضَيت ئَيستا ئةنيتامة لة يةكَي  سةنيتيك
بةرةئيي من وةكو باسي دةكةن دواتر واي لَي دَيت بؤ هةر كؤمةَلطةيةك , سةنيتيكاي رؤذنامةنووساني جيهان

س ئةوةي ياساي رَيكخراو ئَيمة هةموو ئيش و كارةكامنان دةبَيتة بة, و هةر رَيكخراوَيك بةياسايةك بَيتةوة
, بةرةئيي خؤم ديسان دووبارة دةكةمةوة ثشتيواني لة ثةخشان خان دةكةم, و كؤمةَلطةي مةدةني دةربكةين
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ئةو مانيتووبوونةي ئَيستاي ناوَي و باري خؤمشان دورس ,  ضونكة ياساية و ضارةسةري تَييتاية, زيادة
ضونكة زؤر شكلَيكي , ضونكة هةمان داوا دةكةن ,دةكةين لةبةرامبةر زؤر رَيكخراوةيةكي تر لة حابيتا

 .سوثاس, رةمسي دةداتَي نةك شكلَيكي كؤمةَلطةي مةدةني
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي , ئَيمة لةو ثرؤذةية واي بةباش دةزانني كة ئيتيحادَيكي تايبةمتةنيت بة ثةرلةمانتاراني كوردستان

, ةكو بةر َياان ئيشارةتيان ثَييتا كة ببَيتة ئةنيتام بةياسايةكي تايبةت كة عيالدةي بة جةمعية نييةبتوانَي و
بةآلم ثةرلةمانتاران ذمارةيان كةمة لة , كة جةمعية هةر ضؤن بَي تةمسيلي شةرحيةيةكي زؤر دةكات

واباشة , ني عَيراقكوردستان و لة عَيراق و ئةوانةي كة نوَينةري كوردستانن لة ئةجنومةني نوَينةرا
عيالدةي بة جةمعيات هةية جةمعية وةكو ومتان تةمسيلي خةَلكاني زؤر , ياسايةكي تايبةت دةربضَي بؤيان

 .سوثاس, تايبةمتةنيتي خؤيان هةية, بةآلم هةر كو بَيت ئةنيتاماني ثةرلةمان ذمارةيان كةمة, دةكات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ئَيمة ضةنيت دانونَيكمان دةرهَيناوة بؤ جةمعيات و بؤ سةنيتيكاكاني تر, بةآلم من روونكردنةوةيةك دةدةم
و ثاَلثش  هةموو ثةرلةمانتارَيكي , جةمعيةكة خؤمان دةبينة ئةنيتام تَييتا, ئةمة بؤ خؤمانة هةيئةتَيكة

 دةبينة مشاوري ئةم ثةرلةمانة لة كؤنمراسانيتا, رَيكي ئيش وكارةكاني خؤمان دةدةين, داهاتوو دةبَيت
لةبةر ئةوة من بةباشي دةزامن , سةنيتيكايةكي طرنطي كؤمةَلطةيةكي مةدةني دةبَيت, بةشيتاري دةكةين
, بةآلم هةبووني دانونةكة ثَيم واية زةرةري نيية, ئةطةر رايةكةتان مةنتيقي بَيت, دانونَيكي هةبَيت

نيتاماني ثَيشوو داوايان ئة, دواييش بؤ خؤمانة, بةعةكسةوة دوةتَيكة بؤ ئةو جةمعيةي كة دروست دةبَيت
دوا رؤذيش هةر ثةرلةمانَيك بَيت حمتاجي ئةو جةمعيةية , بةآلم ئَيمةش دةبينة ئةنيتام تَييتا, كردووة
تةجروبةي خؤيان بةكاربَينن بؤ ئةوةي , رةئيان وةربطريَيت لة ثرؤذةكان بَين رةئي خؤيان بيتةن,  دةبَيت

ئةطةر نا مةجبورم , طةر رةئيةكةتان سةحب بكةنةوة باشةلةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئة, دةوَلةمةنيتي بكةن
 .بيخةمة دةنطيتان

 :خشان عبيتاه زةنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

رةئيةكة ئةوةية من تةصور , رةئيةكة ئةوة نيية كة ئةو جةمعيةية نةبَيت, مةبةست ئةوة نيية نةبَيت
( 10)دانوني رةدم , نةزةماتانةوة هةية كة ئةجناميان زؤرةكة عيالدةي بةو مو( 18)دةكةم دانوني ذمارة 

من تةصور دةكةم وردة , عيالدةي بةو ياسايانةوة هةية كة بةس هةيئةيةكي ئييتاري هةية و ئةنيتامي نيية
ئةطينا ئةوة نيية كة ئةو جةمعيةية , مةبةستةكة ئةوةية, وردة ئةم دوو دانونة ئيرت دةوري نامَييَن

 .سوثاس, نةمَييَن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو دوو دانونة هةموويان , ئَيمة بةدةيان ئةطةر نةَلَيم بةسةدان جةمعيات و سةنيتيكا و ئةوانةمان هةية
وةكو ئةوةي , بةآلم هةنيتَيك سةنيتيكا ياخود هةنيتَيك جةمعية دَينة ثَيشةوة تايبةمتةنيتي هةية, دةطرَيتةوة

بؤية بةرةغمي ئةوةي , كو ئةوةي حوكام كة مونادةشةمان كردوة,  خؤمان كة ئَيستا مونادةشةي دةكةين
لةبةر ئةوة , دانونَيكي تايبةتي خؤيان بَيت دوةتَيكة و دةعمي زياترة, يةك لةو دوو دانونة دةيانطرَيتةوة

ثَيم واية بةردةوام بني لةسةر ئةوة باشة ئةطةر خياليف ئةوةتان , مونادةشةي ئةوة تةواو بوو,  هاتووة
 .سةرموو, ك هيوا ئةمرؤش موعارةزةيكا, نيية

 :بةر َيا هيوا صابر ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ئَيستا بةطوَيرةي ياساي دامةزراوةكاني كومةَلطةي مةدةني, اس  من رَيام هةية بؤ رايةكاني جةنابتانبةر 
, جةمعيةكة ثَيك بَينننةسةر دةتوانَي  10نةسةر  12, جةمعية ئةوة نيية كة داعييتةيةكي سراواني دةوَيت

با ثةرلةمان موصادةدةي لةسةر , لةبةر ئةوة تةئكييت لةسةر ئةوة دةكةمةوة نةضينة ناو ئةو تةساصيلةوة
بؤية ئةم , دوايي كة خؤمان دةبني بة ئةنيتام تَييتا و ثةير ةو و ثرؤطرام بؤ خؤمان دادةنَيني, بكةين

ئةمة شتَيكة دةربارةي , اَل دةخوَييَن لةم بارةيةوةس 12ئةوةي كة كة , مةوزوعةم ئةجمارة دووبارة كردةوة
ياني , ياني ضي ئةم جةمعية تايبةتة و ئةوي تر تايبةت نيية, ثةرلةمان ثَيضةوانةي هةموويةتي

نابَيت لةاليةن ثةرلةمانةوة ياخود لةاليةن حكومةتةوة , كؤمةَلطةي مةدةني ئةبَيت سةربةخؤ بَيت
كة ئايا بيكةين , وتويةكي زياتر بكةين ثَيش ئةوةي تةصوي  بؤ بكرَيتلةبةر ئةوة دةبَيت تا, دامبةزرَيت

 .سوثاس, يان نةيكةين
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو , اس  ئةوةي ئاشكراية ضةنيتين سةنيتيكا و جةمعيات هةية كة بةهةمان شَيوة بةدانون رَيكخراوةبةر 
ثايشكان و هةروةها دادوةران كة بةو ئاخريةي , يةكَي  مامؤستايان, دستانسةنيتيكاي ثارَياةراني كور

نازامن ض رَيطرة لةسةر ئةوةي كة ئَيمة يةكَيتيةك بؤ ثةرلةمانتاراني كوردستان رَيك خبةين بة , دةرضوو
ةبَيت ئةو نياامةي كة هةية كة د, كة ئاشكراية ياساش دوةتي دانوني هةية و ياسا باآلترة لة نياام, ياسا

دةبَيت بة ياسا , يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان ببَيت بة ئةنيتام لة يةكَي  ثةرلةمانتاراني جيهان
بؤية ئةوة بة ئةسبابي موجةبةية لة موبةريراتي ئةوةية كة بة ثَيي ياسا ئةو سةنيتيكاية و ئةو , بكرَيت

 .سوثاس, ؤضوونة دةكةينئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي داكؤكي لةو ب, يةكَيتية رَيك خبرَيت
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة زياتر , ذمارةيةكي دانوني لة ئةنيتامان ئيماايان كردووة, ئةو ثرؤذةيةي كة بؤ ئَيمة هاتووة

بةآلم لةطةَل ئةوةشيتا كة , دووةمني ئةوة حوريةتي خؤتانة, ثرؤذةيةكة لةاليةن ئةنيتاماني خؤتانةوة
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ئةوةي تؤ , ثةخشان خان, تةواو مونادةشة, كَي رةتي دةكاتةوة, ةنطيتانمونادةشة كراوة من دةخيةمة د
, دذي ئةوةي كة ئةو دانونة دةربضَيت لَيرة, بةآلم موداخةلةكاني تر تةبعَيكي تري وةرطرت, ثرسيار بوو

ئةو , ئينجا كَي لةطةَل ئةوةية ئةو دانونة رةت بكةينةوة دةس  بَلنيت بكات؟ ياني دةرنةيةت ئةو دانونة
دةس  بَلنيت , كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ثرؤذةية رةسا بكرَيت, ةشروعة رةسا بكرَيت لةاليةن ذمارةي دانونيم

ماددةي يةك , بكات؟ ئةي ئةم دسانة ضي بوو كردتان كاك هيوا و كاك ئارَيا؟ تةواو كاكة بةردةوام بني
 .خبوَينةوة بؤ ئةوةي دةنطي لةسةر بيتةين

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
ناو دةنرَي , بؤ ثةرلةمانتاران دادةمةزرَي, يةكَيتييةكي سةربةخؤ, بةثَيي ئةم ياساية :اددةي يةكةمم

بؤيشي هةية لق لة , بارةطةكةي لة هةولَيري ثايتةخت دةبَيت و, يةكَيتيي ثةرلةمانتاراني كوردستان و
 .ثارَياطاكاني هةرَيميتا بكاتةوة

 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل
يؤسس مبوجب هذا القانون احتاد مستقل للربملانيني يسمى باحتاد برملانيي كوردستان ويكون  :املادة االوىل

 .مقره يف العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعًا له يف حمافظات االقليم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو, رطرياكَي لةطةَليتا نيية؟ بة كؤي دةنط وة, كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .يتمتع االحتاد بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واالداري :املادة الثانية
 .سوثاس, ليذنةي ياسايي ثشتطريي ثرؤذةكة دةكات

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كَي لةطةَل , دةخيةمة دةنطيتانةوة, ةشتَيكي رؤتيني, باوةر  ناكةم كةسَيك هةبَيت لةسةر ئةمة تَيبيين هةبَيت

 .ماددةي سَييةم, كَي لةطةَل نيية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا, ئةو ماددةية دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

يكون لالحتاد شعار يتكون من علم كوردستان يعلوه ميزان يرمز اىل العدالة وسيادة القانون : املادة الثالثة
 (.يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان)تب حتته باللغة الكوردية ويك

 .سوثاس, ليذنةي ياسايي دةدي ماددةكة تةئيييت دةكات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, كاك حامت, طوَلناز خان, كاك غمور, شكرية.د, كَي دسةي هةية لةسةر ئةوة؟ ضوار كةس دسةيان هةية
 .سةرموو دكتؤرة شوكرية

 :كرية رسول ابراهيمش. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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, سبةت ماددةي سَييةمةوة كة دةَلَي درومشَيك بَيت لة ئاآلي كوردستان و تةرازوويةك لة بانةوةي بَيتيبةن
ياخود لةطةَل يةكَي  دادثةروةرانيتا , بةآلم ئةو تةرازووية لةطةل وةزارةتي داد, من لةطةَل ئاآلي كوردستامن

ئَيستا وَينةي ثةرلةمان , ياخود هَيماية, ئَيمة ئةمر ؤ زةمان زةماني رموزة, مانا ئةطةيةنَيت هةردووكي يةك
, ئةمةي ثَيشةوة, كة ضؤن لة سةتةالي  كوردستانيتا ياخود هي كورساتيتا كة وَينةي ثةرلةمان دادةنرَيت

ئةو وَينةية و ئاآلي هةر , هةروةها لة خوارةوةش كة بةر َياتان دسة دةكةن ئةو ضاوثَيكةوتنة هةبَيت
 .سوثاس, كوردستاني لةسةر بَيت

 :خمموري سعييت طاهر غمور بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةجياتي , و تةئيييتي ثَيشنيارةكةي دةكةم, من لةطةَل ئةوةم كة وةكو دكتؤرة شوكرية وتي كة جَيي واية
ة لة كوردستان درومشَيكمان نيية ثابةنيت هةرضةنيتة ئَيم, مياانةكة دةكرَيت ئَيمة شتَيكي ترمان هةبَيت

هةنيتَي شت هةية بةآلم بةثَيي ياسا رَيك , بَيت بة كوردستان ياخود بة حكومةتي هةرَيمي كوردستان
ئَيمة دةكرَيت درومشَيكمان هةبَيت ئةوة بكرَيتة رةما و لةسةر ئةوَيش , نةخراوة لة ثةرلةماني كوردستان

يةكَي  , يةكيةتي نيية, ووةمم كة بةزماني كوردي بنووسرَي يةكيةتيخاَلي د, ئةوة خاَلَيك, دابنرَيت
دةبَي بةطوَيرةي ياسا ض , لةبةر ئةوةي ئةوة دةبَيتة ياسا( يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان)راسترتة 

 .سوثاس, ئةو يةكيةتية بكرَيتة يةكَي , نووسراوة ئةو بنووسرَي لةسةر ئاآلكة
 :ربةر َيا طوَلناز عايا داد

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, من هةمان راي دكتؤرة شوكريةم هةية, سوثاس

 :بةر َيا حامت حمميت جان حسن
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, كة ئةو مياانة بطؤر درَيت, منيش هةمان رةئييم هةبوو
 :ابيت عبيتاه بةر َيا سرست

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة عةداي شعاري هةرَيم و عةلةمي هةرَيم و شتةكاني تر هي , دةية ئيلغا بكرَيتبةرةئيي من ئةو ماد

, ئةمة هةيئةي عام و جةمعيات بؤ خؤيان شعارَيك دابنَيت, سةنيتيكا و جةمعيات نابَيت بة دانون بَيت
ئةوة , بكرَيتبةآلم ئةطةر هاتوو داخلي دانون بوو دةبَي بة دانون , ئينشائةَلآل هةموو ساَلَيكيش بيطؤر َيت

 .سوثاس, داعييتةيةكي عامة لة دانون عةداي شيعار و عةلةمي وآلت هيض شتَيكي تر بة دانون نابَيت
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ت هيض تَيبينييةكي هةية؟ سةرمووةليذنةي دانوني لةسةر ئةو رايةي كاك سرس
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 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, وةكو ليذنةي ياسايي, مانعمان نييةهيض 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئةم شيعارة , لةبةر ئةوةي ليذنةي دانوني تةئيييتي دةكات, ئيقرتاحي كاك سرست دةخةمة دةنطةوة
شيعارةكةش , خؤيان بؤ خؤيان شيعار دادةنَين هيض ثَيويست بة دانون ناكات, ثَيويست ناكات بة دانون بَيت

دسةكةي كاك , هةر كؤنمراسَيك بكات دةتوانَي بر يار بيتات شيعارةكة بطؤر َيت, نةية ساَلَيكي تر بيطؤر َيتلةوا
 .سةرموو, سرست زؤر راستة

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, لةجياتي ئةوةي بطوترَيت درومشي يةكَيتيةكة بة رَينمايي بَيت
 :ئةجنومةنبةر َيا سةرؤكي 

, خؤي دةرار دةدات, ئينجا كة ومتان هةر سةنيتيكايةك و هةر جةمعيةتَيك حةدي خؤيةتي شيعاري هةبَيت
لةبةر ئةوة من ئةو ثَيشنيارةي كاك سرست , كة ومتان ثَيويست بة دةرار ناكات درومشةكة دةتوانَي بطؤر َيت

دةس  بَلنيت , لةطةَل ئةوةية كة ئيلغا بكرَيت كَي, زؤر راستة كة ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت, دةخةمة دةنطةوة
 .ماددةي ضوارةم, بكات؟ كَي لةطةَل نيية؟ بةكؤي دةنط ئيلغا كرا

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 :ئاماجنةكاني ئةم يةكَيتيية ئةمانةن :ماددةي ضوارةم

لة خامةتي ثةرلةمان و , ئةزمووني ياساكاري ورؤشنبريي و زانستيي ئةنيتاماني يةكَيتييةكة, كؤشش دةكا-1
 .حكومةتي هةرَيمي كوردستان دا دابيَن

 .لة ئامادةكردني لَيكؤَلكاري و ديراساتي ثَيوةنيتييةكاري ثةرلةماني دا هاوثشك دةبَي-0

, بؤ ثشتطريي و داكؤكي لة ماسة ر ةواكاني طةلي كوردستان, بةهةموو شَيوازَيكي ئاشتةوايي و دميوكراتي-3
 .كؤشش دةكا

 .ضةسثانيتني سييترالييةت دةكاكار بؤ -1

ئةو ثةرلةمانتارانةدا دةكات كة , كؤشش بؤ ثتةوكردني ثَيوةنيتيي نَيوان ثةرلةماني كوردستاني عَيراق و-0
 .طةلي كوردي ثارضةكاني ديكةي كوردستان دةنوَينن

ةرلةمانتارة بؤ بنيادناني هاوكارييةكي تونيتوتؤَل لةنَيوان ئةنيتاماني ثةرلةماني كوردستاني عَيراق و ث-6
 .كؤشش دةكا, كوردستانييةكاني ئةجنومةني نوَينةراني عَيراديتا

 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل
 :يهدف االحتاد اىل ما يلي :املادة الرابعة
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العمل على وضع اخلربات اليت ميتلكها اعضاء االحتاد يف اجملاالت التشريعية والثقافية والعلمية يف خدمة -1
 .م كوردستانبرملان وحكومة اقلي

 .االسهام يف اعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالعمل الربملاني-0

العمل بكافة الوسائل السلمية والدميقراطية من اجل مساندة والدفاع عن احلقوق املشروعة لشعب -3
 .كوردستان

 .العمل على ترسيخ الفدالية-1

والربملانيني الذين ميثلون الشعب الكوردي يف باقي العمل على توطيد العالقة بني برملان كوردستان العراق -0
 .اجزاء كوردستان

العمل لبناء تعاون وثيق بني اعضاء برملان كوردستان العراق والربملانيني الكوردستانيني يف جملس النواب -6
 .العراقي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .از خان سةرمووطوَلن, كَي دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ با ناوةكان بنووسني

 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سييتراَلي شتَيكة , ضةسثانيتني سييترالي ياني ضي, لة ماددةي ضواردا و خاَلي ضوارةم زؤر بة زيادي دةزامن
, ر َيذرَيتةوةئةطةر بكرَيت بة شَيوازَيكي تر داب, و لة خاَلي ثَينجيتا هيض رووني تَييتا نيية, كؤتايي ثَي هاتووة

كة تَيكؤشاني بةزةمان لةطةَل ثةرلةمانتارة دميوكراسيخوازةكان يان كارا كردني ثةرلةمان نكوَلي لةطةَل 
 .سوثاس, بةآلم خاَلي ضوار هةر زؤر بةزياد دةزامن, بةآلم ئةوة هيضي تَييتا ديار نيية, دةسةآلتيتا ئةكرَيت
 (:ديلمان)بةر َيا حمميت ابيت صاحل 

 .ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك
ماددةي , بةتةصوري من لةو ماددةية تَيكةَليةك هةية لة بةيين ئةم رَيكخراوة و لةبةيين ثةرلةمان خؤي

العمل على التعاون بني اعضاء إحتاد الربملان الكوردستاني )شةش بةم شَيوةية دةبَي بَيتة طؤر ين يان بَلَيني 
ضونكة ئةو ئيتيحادة , ش ئةوة خؤي ئوتوماتيكيةن بووةياني( احتاد مماثلة)ئةطةر هةبَيت ( واحتاد برملان

, خؤي تةعاون و عيالدة لةبةينيان دروست دةبَيت, كؤنمراسات هةية, بارةطاي هةية, كؤبوونةوةي هةية
ضونكة ئةوة ئيشي ليذنةي عيالدات و ثةرلةمان خؤي , ماددةي ثَينجةميش بة هةمان شَيوة دَيتة رَيكخسنت

لَيرة تؤزَيك ( العمل على)ماددةي يةكةم و سَييةم كة دةَلَي , ثةرلةمان بيكات رَيكخراوَيك نيية لةطةَل
ماددةيةكي تر ئيااسة بكةين ئةو رَيكخراوة ض , حةزف بكةين( العمل على)باشرتة , مةتاتيةتَيك هةية

ت لةسةر ئةساسي موازةنة بَي, ثَيشكةش دةكات بؤ ثةرلةمانتارةكان كة دةبنة ئةنيتامي ئةو رَيكخراوةية
, خةدةماتة, ئةي ماسةكاني ئةو ئةنيتامانة ضي دةبَيت, ئةوة تةنها واجباتة, لةبةيين سةرق و لةبةني حقوق

 .ضي دةكات بؤي؟ سوثاس, نةخؤشيةكة شتَيكة, ئييتاراتة
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 :بةر َيا حمميت رسعت عبيتالربن
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة لة ئاينيتة لةباتي ببَيت بة , وار زيادةيةديارة خاَلي ض, منيش تةئيييتي رةئيةكةي طوَلناز خان دةكةم
 .سوثاس, بؤية ئةو ماددةية بةرةئيي من ئيلغا بكرَيت باشرتة, كؤنمييترالي يان مايف ضارةي خؤنووسني

 :بةر َيا عبيتالربن امساعيل سليم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

العمل على توطيد العالقة بني )َيت كة دةَل, من تَيبينيةكم لةسةر سةدةرةي ثَينج هةية لة ماددةي ضوار
ئايا ئةم عيالدة (برملان كوردستان العراق والربملانيني الذين ميثلون الشعب الكوردي يف باقي اجزاء كوردستان

زؤر , بؤ ئةوة حةز دةكةم كة ديار بَيت, يان بةشَيوةيةكي تايبةتي دةبَيت, بةرَيطةي يةكَي  ئةوانةوة دةبَيت
 .سوثاس

 :خمموري سعييت طاهر غمور بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كؤشش بؤ ثتةوكردني ثَيوةنيتي نَيوان ثةرلةماني )كة دةَلَي , بةنيسبةت بر طةي ثَينج لة ماددةي ضوارةم
, (ئةو ثةرلةمانتارانةدا دةكات كة طةلي كوردي ثارضةكاني ديكةي كوردستان دةنوَينن, كوردستان عَيراق و

ثَيشنيار دةكةم , ئةوة خاَلَيك( تي طةلي كوردستاني ثارضةكاني تري كوردستان دةكةنكة نوَينةراية)ببَيتة 
كردنةوةي خول بؤ بةهَيا كردني ثةرلةمانتاران بؤ ), يةكةم, دوو خاَل ئيااسة بكرَيت بؤ سةر ئةو ماددةية

ةنيتي طرتن ثةيو)و بر طةي هةشتيش ( راهَينان لةسةر ئيش وكار و بةرزكردنةوةي ئاس  كاري ثةرلةماني
ضونكة وةك خؤمان بامسان كرد ئةو ياساية دادةنَيني زياتر بؤ ( لةطةَل يةكَي  نَيو دةوَلةتي ثةرلةمانتاران
, ئَيستا هيض سةدةرةيةكي تَييتا نيية بؤ كاركردن لةطةَل ئةوان, ئةوةي ئَيمة بتوانني لةوان نايك ببينةوة

 .زؤر سوثاس, ةكَي  نَيودةوَلةتي ثةرلةمانتارانئةطةر ئةوة ئيااسة بكرَيت ثةيوةنيتي طرتن لةطةَل ي
 :بةر َيا مجال حمميت داسم

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كاركردن بؤ طةيشنت بة ضارةي )بةآلم ئةَلَيم بطؤر َيت , سبةت خاَلي ضوارةوة من ناَلَيم ئيلغا بكرَيتيبةن

بةنسبةت خاَلي ثَينجةمةوة , مةعنا ئةوة ياني هةدةسَيكي دوور, ياني رزطاري لة موستةدبةليتا( خؤنووسني
كؤشش بؤثتةو كردني ثةيوةنيتي نَيوان ثةرلةماني كوردستاني )من ئيقرتاحَيكم هةية ئةَلَيم واي لَي بكرَيت 

ياني تةبيعي لة ثارضةكاني ديكةي كوردستان ( عَيراق و ئةو ثةرلةمانتارانةي ثارضةكاني ديكةي كوردستان
 .سوثاس, و لةثارضةكاني تري كوردستانثةرلةمانتاري تر هةية كورد نني 

 
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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مةبةستم ئةوة , من مةبةستم ئةوة نةبوو ئةو يةكَيتية نةبَيت, سةرةتا ئةمةوَي روونكردنةوةيةك بيتةم
دووش , ثةرلةمان دةرضووة بوو ئةو يةكَيتية بةبَي ئةو دانونة دةبوو كة بةثَيي ئةو دانونةي كة ثَيشرت لة

نةك طةلي كوردستاني لةبةر , كة نوَينةراني  طةلي كورد, تةئيييتي دسةكاني كاك مجال و كاك غةسور دةكةم
دوو ئةو مةسةلةيةي ثتةوكردني ثةيوةنيتي نَيو ثةرلةمانتاري , ئةو هؤكارانةي خؤيان باسيان كرد

دةبَيت زياتر بووترَيت ثةرلةماني , ثةرلةمان دةكاتياني ئةوة ئيش وكاري , كوردستان و ثةرلةمانتاراني تر
و خاَلي , ثتةوكردني ثةيوةنيتي ئةنيتاماني ئةو يةكَيتية و ثةرلةمانتاري ثَيش ئةوة دةخةم, كوردستان

شةشةميش بة هةمان شكل هاتووة بؤ بنياتناني هاوكارييةكي تونيتوتؤَل لةنَيوان ئةنيتاماني ثةرلةماني 
ئةنيتاماني يةكَي  ثةرلةمانتاراني )ي ئةنيتاماني كوردستاني عَيراق بكرَيتة لةجيات, كوردستاني عَيراق

 .سوثاس, ئةواني تريش ئةوة برادةران ئيشارةتيان ثَييتا, (كوردستان
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 كاك, بةآلم مةسةلةي ئةو ثرؤذةية هةبَيت يان نا, دةزانني ئَيمة واتَي نةطةيشتوون كة تؤ دذي يةكَيتيةكةي
 .سردار سةرموو

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هةركي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, بةشي دووةم ثَيشنياري سَي بر طة دةكةم, بةشَيك لة دسةكاني من كراوة لةاليةن خاتوو طوَلناز خان
خؤم دةزامن مةشاريعي , يةكةميان كة ئةو ئيتيحادة ئةو كارةش بكات كة مةشاريعي دةوانني تةديتيم بكات

بؤية صياغةتةكة , لةاليةن حكومةت يان دة ئةنيتام تةوديعي بكات, دانون بة دوو رَيطة تةديتيم دةكرَيت
التعاون مع اعضاء اجمللس الوطين الكوردستاني الداء مشاريع القوانني الغناء )ثَيشنيار دةكةم بةم جؤرة بَيت 

تية يةكَيك لة ئةركةكاني ئةوةية كة دوو وةكو كاك غمور باسي كرد ئةو يةكَي, (و تطبيق قوانني االقليم
بؤية ثَيشنيار دةكةم بر طةيةكي تر ئيااسة بكرَيت , ثةيوةنيتي دروست بكات لةطةَل يةكَيتيةكاني جيهان

سَي وةكو كاك ديلمان باسي كرد دةبَي ئةو , (العمل على بناء العالقات مع االحتادات املماثلة يف العامل)
بؤية , ياني داكؤكي كردن لة ماسةكانيان, ت بة ئةنيتامةكاني خؤييةكَيتية هةنيتَي شت ثَيشكةش بكا

 .سوثاس, (الدفاع عن حقوق اعضاء االحتاد من كافة النواحي)ثَيشنيار دةكةم بر طةيةكي تر ئيااسة بكرَيت 
 :بةر َيا روميو حايران نيسان

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
با نةختَيك ثةيوةنيتيةكة سراوانرت بكرَيت لة نَيوان , من تَيبينيةكةم لةسةر خاَلي ثَينجة لة ماددة ضوار

با بَلَيني طةلي كوردي , ثةرلةماني كوردستاني عَيراق و ئةو ثةرلةمانتارانةي طةلي كوردي ثارضةكاني تر
هةروةها زياتريش سراوان بكرَيت بؤ ئةوةي خةَلكي كوردستان بؤ منوونة لة , ثارضةكاني تري كوردستان

خاَلَيكي تريش نةختَيك , روثا خةَلكيان هةية و ئةنيتام ثةرلةمانن با ئةوانيش بطرَيتةوةثةرلةمانةكاني ئةو
كة دةَلَي ئةو ثةرلةمانتارانةي كوردي , ئةم خاَلة لةطةَل خاَلي سَييةمي ماددة ثَينجيتا يةك دةطرَيتةوة
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ردوو ماددةكة لةيةك ئةو دوو خاَلة لة هة, ثارضةكاني تري كوردستان دةنوَينن دةبنة ئةنيتامي يةكَيتيةكة
 .زؤر سوثاس. دةضَيت

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئَيمة خاَلَيك , خاَلَيكم هةية دةربارةي ئةوةي ئَيمة لة ئةوروثا ئةنيتاماني ثةرلةماني كوردمان هةية
ثةرلةماني وآلتاني ئةوروثادا هةية ئيااسة بكةين كةوا زياتر ثةيوةنيتي بكةين بةو ئةنيتامانةي كةوا لة 

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي زياتر ئةو ثةيوةنيتيية ثتةوبَيت, بةتايبةتي كوردةكان
 :بةر َيا بارزان عبيتاه نصراه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ةضونكة لة ماددةي ثَينجيتا لة بر طةي دوو و سَيشيتا تيكرار بؤتةو, ثَيشنيارةكةي من بر طةي شةش البيترَي

ض ثَيويست دةكات بؤ ثتةوكردني , كة ئةنيتامةكاني جةمعيةي وةتةني بؤيان هةية عةزوو بن لة جةمعيةكة
, يان ئةطةر النةبرَيت ثَيشنيار دةكةم بؤ بنياتناني لة بر طةي شةشيتا واي لَي بكرَيت, ثةيوةنيتي نَيوانيان

وشةي , نوَينةراني عَيراق وشةي كوردستان و عَيراق وثةرلةمانتارة كوردستانيةكاني ئةجنومةني
ضونكة كوردستانيةكان خؤي تةحصيل حاصلة عةزوو بن لة جةمعيةكة , كوردستانيةكان بسر َيتةوة

 .زؤر سوثاس, ثَيويست ناكات بةو تونيتو تؤَليةي ثةيونيتيان بكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو هةمووتان , َي بة حةديقةتعلةن ديارة مونادةشةيةكي زؤر هةَليتةطريماددةي ضوار س, زؤر سوثاس
جارَي ئةوةلةن , ئاماذةتان ثَيكرد خاَلي ضوارةم مونادةشةي هةَليتةطرَي و موالحةزةكانتان بةجَيية

لةبةر , لة دةستووري عَيراق تةسبيتة, سييتراليةت تةسبيت بووة لة ثةرلةماني كوردستان تةسبيت بووة
, ةجياتي ئةوةي وةكو كاك سرسةتيش ئاماذةي ثَيكردئةوة تةنسيقي سييتراَليةت وةكو هةدةسَيك رةنطة ل

ئةوةش يةكَيك بوو , لةجياتي باسي ئةوةي بكةين نةسسي سةداسةتي ثةرلةماني دميوكراتي مايف مرؤظ
مايف , دميوكراسي, لةجياتي ئةوةي باسي سييتراَليةت بكةين باسي ئةوة بكةين ضؤن تةنسيقي رؤشنبريي

( توطيد العالقة بني برملان كوردستان)نجةم وشةشةم باس لةوة دةكات ثَي, ئةوة خاَلَيكي تر, مرؤظ بكةين
يةكَي  ثةرلةماني , ئةوان يةكَيتني, ثةرلةماني كوردستان خؤي ئةو تةشكيلة دةدات, خؤي غةَلةتة

خاَلي ضوارةم و ثَينجةم ثَيويس  بة ئيعادةي صياغة , ئةوة نووسيويةتي ثةرلةمان كوردستان, كوردستانن
عيالداتي , ثَيم واية ئةو ماددةية دوا خبةين, ارةميش ثَيويس  ديسان بة ئيعادةي نةزةر هةيةضو, هةية

دةولي باس نةكردووة كة ثةيوةنيتي ئةو يةكَيتية ضؤن ثةيوةنيتي دةبَيت لةطةَل يةكَيتيةكاني وةكو خؤي 
عيالدةي بة مايف  لةطةَل ئةو موالحةزانةي تر كة, ئةوةش ئيشارةتي ثَي بكرَيت, لة دونيادا ضي دةكات

بؤ كؤبوونةوةي داهاتوو , ئةنيتاماني يةكَيتيةكةوة هةية كة ضؤن بيثارَياَي و ديماعيان لَي بكات
صياغةيةكي ترمان بيتةنَي لةبةر رؤشنايي موداخةالتي ئَيوة و موالحةزاتي ئَيمةش ثَيم باشة ئةوة 
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كَي لةطةَل ئةو ماددةية , كانتانئةو ماددةية دةخةمة تةصويتةوة لةبةر رؤشنايي مونادةشة, دواخبةين
 .بر ؤ بؤ ماددةي ثَينجةم, دواخبرَيت دةس  بَلنيت بكات؟ كَي لةطةَل ئةوةدا نيية؟ بة كؤي دةنط دواخرا

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :يشرتط لعضوية االحتاد ان يكون: اواًل
 .من مواطين اقليم كوردستان-1
او  1111العراق بعد انتفاضة سنة  –او يعمل يف احدى دورات اجمللس الوطين لكوردستان عضو عمل -0

 .جملس النواب العراقي

 .عضو عمل يف اجلمعية الوطنية العراقية او يعمل يف جملس النواب العراقي-3

 :يفقد عضو االحتاد عضويته يف احلاالت التالية: ثانيًا
 .الحتاد ومت قبوله من قبل اهليئة االداريةاذا قدم االستقالة عن عضويته يف ا-1
 .حكم عليه جبرمية خملة بالشرف-0

 .اذا فصل من عضوية االحتاد بقرار من اهليئة العامة الرتكابه اعمااًل تنايف اهداف االحتاد-3

 .يكون الربملانيون الذين ميثلون الكورد يف باقي اجزاء كوردستان اعضاء فخريون يف االحتاد: ثالثًا
 .مائة ومخسني الف دينار عراقي(102222)يكون بدل االشرتاك السنوي للعضو : عًاراب

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 :ماددةي ثَينجةم

 :مةرجي ئةنيتامَي  لةم يةكَيتييةدا ئةوةيةكة: يةكةم
 .هاووآلتيي هةرَيمي كوردستان بَيت-1
عَيراديتا دواي رابوونةكةي  –نيي كوردستان يان لةخولَي لة خولةكاني ئةجنومةني نيشتما, ئةنيتامي كار-0

 .يان لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراديتا كاربكا 1111ساَلي 

 .يان لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراديتا كاربكات, ئةنيتامي كار بَي لة كؤمةَلةي نيشتمانيي عَيراق-3

 :ت دةداتئةنيتامييةتي خؤي لةم بارانةي خوارةوة لة دةس, ئةنيتامي يةكَي : دووةم
 .دةستةي ئييتاري لَيي دبووَل كرد بَي, ئةطةر دةست لة ئةنيتامَي  خؤي هةَلبطرَي و-1
 .شةرسنةنطَين حوكم بيترَي( جةرميةيةكي)بةتاوانَيكي -0

لةسةر ئةوة بة بر ياري دةستةي , ئةطةر لة كارَيكي ثَيضةوانةي ئاماجنةكاني يةكَيتييةكةوة طال بَي و-3
 .يةكَيتييةكة دةركرابَيلة ئةنيتامَيتيي , طش 

دةبنة ئةنيتامي سةخريي , ئةو ثةرلةمانتارانةي كوردي ثارضةكاني ديكةي كوردستان دةنوَينن: سَييةم
 .يةكَيتييةكة

 .سةدو ثةجنا هةزار ديناري عَيراديية( 102222)ئابوونةي ساآلنةي بةشيتاربووني ئةنيتام : ضوارةم
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 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل
 .سايي بةزماني عةرةبي دةخوَينمةوةرةئيي ليذنةي يا

 :يشرتط لعضوية االحتاد ان يكون: اواًل
 .من مواطين اقليم كوردستان -1
 .1111العراق بعد انتفاضة سنة  –عمل او يعمل يف احدى دورات اجمللس الوطين لكوردستان  -0

عد سقوط النظام البائد عام عضوًا يف جملس النواب العراقي او كان عضوًا يف اجلمعية الوطنية العراقية ب-3
 .الذين ميثلون شعب كوردستان 0223

 :يفقد عضو االحتاد عضويته يف احلاالت التالية: ثانيًا
 .قدم االستقالة عن عضويته يف االحتاد ومت قبوله من قبل اهليئة االدارية -1
 .اذا حكم عليه جبرمية خملة بالشرف-0

 .يئة العامة الرتكابه اعمااًل تنايف اهداف االحتاداذا فصل من عضوية االحتاد بقرار من اهل-3

يكون الربملانيون الذين ميثلون الكورد يف باقي اجزاء كوردستان وهلم مواقف قومية مشرفة اعضاء : ثالثًا
 .فخريون يف االحتاد

 .مائة ومخسني الف دينار عراقي(102222)يكون بدل االشرتاك السنوي للعضو : رابعًا
 :ال سعييت باازبةر َيا عوني كم

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة بر طةي دوو ( جملس نواب العرادي), لَيرة ثرؤذةي ئةصَلي لةطةَل رةئيي ليذنة دانوني دةستكاري لَي كراوة

هةروةها لة بر طةي سَييةم لة ماددة , ئيااسة كراوة( الذين ميثلون شعب كوردستان)الدراية و لة بر طةي سَي 
ئةواني ديكة وةكو خؤي , ئةوانة ئيااسة كراوة( قومية مشرفة اعضاء فخريون يف االحتادوله مواقف )ثَينج 

 .سوثاس, ماوةتةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئاخري سةرموو, با ناوةكان بنووسني, ئَيستا لةسةر ئةو ماددةية كَي دسةي هةية
 :مجال انور بةر َيا اخر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة باسي ئةوة دةكات كة ئةنيتاماني ثةرلةماني ثارضةكاني تري , ن بةنسبةت خاَلي سَييةمينةتَيبيين م

بةآلم , هةرضةنيتة ليذنةي ياسايي راس  كردؤتةوة, عةزووي سةخري بن, كوردستان كة عةزوو بن لَيرة
لة , اسي نييةلةوانةية لةوَينيتةر سيستةم لةوَي سيستةمَيكي دميوكر, ئَيمة نازانني ئةو عةزوو سةخريانة
ئةكسةريشيان ئَيمة دةيانناسني لةسةر ئةنيتاماني ثةرلةمان لة توركيا , هةنيتَي جَيطا كة خؤي هةلًََيتةبذَيرَي

كة هةر , يان شَيخةكانيان كردبوونَي, يانيش ثياوي خؤيان كردبوونَي, كةبةشي زؤريان ئاغاكانيان كردبوونَي
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ئينجا ئَيمة ضؤن ئينسانَيك , يان نةبا نةيانيتةكردَيكةسَي لة مةعاريمي خؤيان نةبا و بة تةئيييتي خؤ
 .سوثاس, بةو شَيوةية, لةوَينيتةر لةناو كورددا مةهلوف بوو وئَيمة بيكةينة عةزوويةكي سةخري

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيةك دةدةم بؤ البردني , بؤ ئةوةي زؤر مونادةشةي لةوانةية بطرَيتةوة, وةَلآل من موداخةلةيةك دةكةم

, يةكةم دةبَي دةبووَل كردني ئةنيتامَيكي سةخري دةبَيت تةلةبَيك هةبَيت, ئةو مةسةلةي سةخرية
دوو موشكيلةي طةورةمان دَيتة ثَيش يةكَيكيان ئةو ئةنيتاميةتيةي ئاماذةي , رةغبةتَيك هةبَيت لةوة

, يشتمانثةروةرةن, كَي تةدييمي دةكات كة ئةنيتامَيكي ثةرلةماني ثارضةكاني تري كوردستانة, ثَيكراوة
, ئةطةر رذَيمةكة لةوَي زةغتت لَي بكات, دووةميش ئةتؤ ئةو عةزوويةتي ئةنيتامة سةخريةتةي بيتةيَ 

لةبةر ئةوة من دةَلَيم , بَييتة سةر تةلةسايؤن بَلَي من رةساي ئةو عةزويةتة دةكةم و ثرسيشم ثَي نةكراوة
ثَيم واية ئةوة ,  دوايي بؤي هةية بيكات, واي كردئةطةر كةسَيك هةبوو رةغبةتي هةبوو دا, ئةوة هةر زيادة

كَي , ئةطةر مواسقن بؤ شةتب كردني, باشرتة شةتيب بكةين بؤ ئةوةي مونادةشةي زؤر نةكةين, زياد هاتووة
كَي , سوثاس, ئةنيتاميةتي سةخري البيترَيت دةس  بَلنيت بكات, البيترَيت( سخرية)مواسيقة كة كةليمةي 

بؤ ئةوةي مونادةشةكامنان تيكرار نةبَيت لةسةر ئةو , ؟ بةزؤرينةي دةنط الدرالةطةَلة وةكو خؤي مبَييَن
 .كاك ئارَيا سةرموو, مةوزوعة

 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سَييةم كة لة بر طةي دوو دةَلَي , دوو كورديةكةي زؤر نارَيكة, يةك ئةوةي دمويست دسةي لةسةر بكةم الدرا
,  1111يان لةخولَي لةخولةكاني ئةجنومةني نيشتمانيي عَيراق دواي رابوونةكةي ساَلي , نيتامي كارئة

 1110كةواتة يةكةم لة , ثَيويست بةوة ناكات, دامةزراوة 1110ئةجنومةني نيشتمانيي خؤي دواي ساَلي 
ثَيم واية  1111ة ياني كة تؤ باس دةكةي ل, لةثَيش ئةوة هيض جؤرة ثةرلةمانَيك نةبووة, دامةزراوة

دوو ئةوةي باسي دةكةين كة , دامةزراوة 1110هةر البيترَي ضونكة ثةرلةمان خؤي لة , شتَيكي زيادة
كة  0223دواي , تةئكييتي لةسةر بكةنةوة 0223ئةوانةي ئةنيتامي مةجليسي نوابي عَيرادني لة دواي 

ة ثَيي ثةير ةوي ناوخؤ نابَيت ثارةكة دياري لَيرة باسي ئابوونة دةكات لة خاَلي ضوارةميتا ب, ئةنيتام بن تَيييتا
, ياخود زؤر زؤر بَيت, رةنطة ساَلَيكي تر ئةوة ثارةيةكي زؤر كةم بَيت 102222ضونكة ئةمر ؤ , بكرَيت

, ئةطةر ماوةش ئةم خاَلة, خؤي لة ثةير ةوي ناوخؤ دياري دةكات, لةبةر ئةوة نابَيت ثارة دياري بكرَيت
ضونكة لَيرة ئةنيتاميةتي لةدةست , بَيتة دواي خاَلي سَييةم, ةبَي بَيتة ثَيشةوةئةو خاَلة د, ئابوونة بيتات

 .زؤر سوثاس, ياني ثَيش ئةوةي ئةنيتاميةتي لةدةست بيتات ئالوَير لة شوَينةكانيان بكةن, دةدات
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ةر ئةوةية كة مةجليس لةب, كة ئيشارةتي داوة ثاشي ئينتيمازة, سبةت دووةم لة ماددةي ثَينجيبةن
مةجليسي , ئيشارةتي ثَي نةدةين لَيرة ئةوانيش دةطرَيتةوة, تةشريعي دانونةن هةمان مةجليسي وةتةنيية
, مةجليسي نواب لَيرة هةية و لةشوَينَيكي تريش هاتووة, وةتةني لة بةغيتا هةبوو ئةويش دةطرَيتةوة

ئةطةر ئةو سةدو ثةجناية , كة دابيلي طؤر ينةضون, بةنيسبةت ئابوونةكة راستة تةحيتييتي ثارةكة ناكرَي
تةديتيم و تةئخريةكةي , ثَيويست ناكات لَيرة ئاماذةي ثَي بكرَيت, ديمةتةكةي زيادي كرد يا كةمي كرد

 .رةمةزان. سةرموو د, دةكرَيت بتوانني بؤ ئةوة بكةين
 :رضا حمميت عبيتالربن رمضان. د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم ئةوةي كة من دةمةوَي ئيشارةتي ثَي بيتةم يةكةمي , رايةكةم كاك ئارَيا باسي كرد هةنيتَي لة

ئَيمة ئةَلَيني , واتة خةَلكي كوردستان بَيت( ان يكون من مواطين اقليم كوردستان)ماددةكةية كة دةَلَي 
تةحيتييت كردنة ئةو , شةرت نيية لة كوردستان دا بَيت, ئةنيتامي ئةجنومةني نوَينةراني عَيرادي بَيت

 .سوثاس, بةرةئيي من ثَيويست نيية و البيترَي
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة ليذنةي دانوني هيض رةئيتان نيية لةسةر ئةوة
 :بةرٍ َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثَيم , دابيلي طؤر انةلةبةر ئةوةي , سةبارةت بة رةئيي برادةران كة دةَلَين ئةو ئابوونةية نةمَييَن

يةكة , باشة برادةراني ليذنةي ياسايي لَيرةدا خؤيان رةئييان بَلَين كة ئةو سةدةرةية لةغو بكةين يان نا
 .سوثاس, يةكة ئةطةر جةنابتان رازين با رةئييان وةربطرين

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيةكة ئةطةر زؤرينة بَيت عةرزي , ةربطرينلَيرة يةكة يةكة ناكرَي بةراس  رةئيي و, كاك عوني عةسو

نازامن لة جَيي  (ان يكون من مواطين ا قليم كوردستان) ئةوة مودتةرةحي ئةنيتامَيكة دةَلَي , دةكةين بة عام
 .سةرموو, كاك رةمةزان تؤ ئةو ئيقرتاحةت ثَيشكةش كرد, نازامن, ضي بنووسرَيت

 :رضا حمميت عبيتالربن رمضان. د بةر َيا
 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

يان ئةو ئةنيتامانةي , ئَيمة دةَلَيني ئةنيتامي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان يان ثةرلةماني كوردستان
بةآلم ئةو لة بةغيتا , هةر كةسَيك كة بوو بة ئةنيتام حةديةتي لَيرة ئَيمة وةريبطرين, نوَينةراني عَيراق

 .دانيشتووة و ئَيمة ضي لَي بكةين
 

 :كي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤ
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ئةو وةختة ئةوة ( سكنة كوردستان)ئةطةر ومتان , ئةطةر لة بةغيتا دانيشتووة خؤ حةدي ناخورَيت
ئةطةر , مواتن كة ضووة بةغيتا يان ضووة ئةوروثا حةدي مواتنةكةي خؤي لَيرة لَي ناسَينرَيتةوة, دةطرَيتةوة

, هةر مواتين كوردستانة, نةسةنراوةتةوة ئةوةي لة بةغيتا دانيشتووة و ئةو حةدةي لَي, مةدصةد ئةوة بَيت
جارَي ئةو موالحةزةي كاك ئارَيا داي لةسةر , دانيشتين كوردستان بَيت ئةطةر ئةو ماناية دةطرَيتةوة

, ئةوة خؤيان دةتوانن تةحيتييتي بكةن و دةراري لَي بيتةن و هةر ماددةكة نةمَييَن باشرتة, ئابوونةكة
دةخيةمة , ئةوةنيتة هةر ئةو سةدةرةية نةمَييَن( بيتل االشرتاك يكون)سةدةرة ضوار لة ماددةي ثَينج 

دةس  بَلنيت بكات تكاية؟ , دةنطةوة كَي لةطةَل ئةو سةدةرةية كة اليبيتةين ئةوةي كة ئابوونةي تَييتا هاتووة
ضونكة ئةوة , كَي لةطةَل ئةوةية ئةو سةدةرةية مبَينَيت دةس  بَلنيت بكات؟ سةدةرة نةمَييَن, سوثاس

َيكي داخلي خؤيانة داييتةنَين و كَي لةطةَل ئةوةية مبَييَن ئةو سةدةرةية؟ زؤرينة وتيان كة نةمَييَن و نياام
 .سةرموو, البيترَي

 :خليل سليمان خضر بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

خاَلي سَييةميش , دوانيان باس كران و ضارة كران ئةو ئةنيتامي سةخري و ئابوونة, سَي خاَل هةبوون
كة ئةوانة بة , كوردي ئَيمة طةلَيك دةوَلةمةنيتة, رجنَيكي زمانةوانيية بؤ بةر َياان ئةنيتاماني ليذنةسة

 .سوثاس, مامؤستايةكي كوردي شارةزا بكرَيت
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

خراث ( ا يف اجلمعية الوطنيةعضو)بكرَيتة  (عضوا يف جملس النواب العراقي)بر طةي سَي باسي ئةوة دةكات 
يان (اجمللس الوطين العراقي املؤقت)شتَيك ثَيش مجعيةي عريادية وةتةنية هةبوو كة ثَييان دةوت , نيية

كة ئةعااي مةجليسي حوكم عةزوو بوون لةوَي سةد كةس بوون كة موئتةمةرَيكي سةد ( االنتقالي)
ئةويش مةمشول , سي حوكم ئيختيار كران لةوةنةسةري طريا حةستا و ثَينج كةس لةطةَل ئةعااي مةجلي

ثَيشي جةمعيةي وةتةني عرادي كة موهيمةي دةستووري , ضونكة ئةويش نوَينةرايةتي ئةوة دةكةن, بَي
 .سوثاس, بوو كة ثَيشرتيش هةبوو

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كةس , بة هةَلبذاردن نةبووهةمووي ئيختيار بوو , ئةوة موشكيلةي ئةوةية كة ئةوانة بة هةَلبذاردن نةبوون

هةَلبذاردني طش  , بؤية نةخراوةتة ئَيرة, ئةنيتامي ثةرلةمان دةبَي ميللةت دةنطي بؤ بيتات, دةنطي نةدابوو
 .كاك تارق سةرموو, هةزار نةسةر ئختياري ئةوانةيان كردووة, نةبوو

 
 

 :جامباز سعييت حمميت  طارق بةر َيا
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 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةنيتة , ئيااسة بكرَيت( مردن( )دةست لةكاركَيشانةوةي ئةنيتامي)دةكةم بر طةي دووةم  من ثَيشنيار

 .سوثاس, بةآلم بنووسرَي باشرتة, ئةوة تةحصيل حاصلة
 :بيت امني ابيت عثمان بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ي كة زؤر جار يةك لة ئةوةي دووةميان لةسةر مةسةلةي زمانةوان, سَي خاَل بوو يةكَيكيان تةواو بوو

جةنابتان بة جوملةيةك دةسةرمَين ليذنةكة بؤ خؤي واي , ئةنيتاماني ثةرلةمان باسي زمانةواني دةكةن
, بةآلم ئةطةر هةمان ليذنة بَيت كة ئةوةي تةرجومة كردووة, دار شتووة ئةوةي زمانةواني تةرتيب دةكات

بةراس  ئَيمة كؤمةَلَيك ئيختيصاصمان لة زماني , ياني هةمان  دةستةواذةية و هةمان رستة تةرتيب دةكات
ثَيم واية موالحةزةيةك بنووسرَي كة ليذنة , كوردي هةية زؤر كةليمات هةية هةر نةمان بيستووة

ئةطينا بةراس  بؤ ثةرلةماني , دةستكاري بكات و ثَييتاضوونةوةيةك لة دار شتنة كورديةكةي بكات
 .سوثاس, ار شتنانة لةزماني كوردي هةبَيتكوردستان جَيطةي نةزةرة كة ئةو جؤرة د

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, كاك دكتؤر نوري لَيرة نيية, ئيعرتازَيكم هةية لة زمانيتا نةك ثةرلةمان هةموومان موشكيلةمان هةية

دوايي دةَلَي , ئيعتريازي لةسةر هةنيتَي تةعيتيالت كردووة, ثرؤذةي دةستوور خؤي تةرجومةي كردووة
هةر ئيعترياز هةبوو , ضوار كةمسان دانا بؤ ئةوةي هاوكارميان بكةن, بَي بة كوردي بنووسرَيتثرؤذةكة دة

بر ؤنة سةر ئةنتةرنَيت كةسيان رازي نني لةسةر كورديةكةي , ئةوة باش نيية ئةوة هةية, لةسةر ضوارةكة
مان بؤ حةل بكات و كؤر ي زانياري حةدة ئةو موشكيلةية, ياني ئةوة موشكيلةيةكة بؤ هةموومان, ئةوي تر

, بةآلم هةريةكة لة ئَيوة لةم بوارة هةركةسة خؤي بةراسترت دةزانَيت لةوي تر, ئينشائةَلآل ثَييتادةضنةوة
ضي بكةين ليذنةي , شةش زمانةواني بَينن كة ئيتيماق بكةن و بؤ ئةوةي ئَيمةش بَلَيني دةستتان خؤش

خةرجيي , نني بؤتان دةكات هةر ئيعترياز دةطرنخةبري دَي, هةر ئيعترياز دةكات, دانوني بؤتان دةكات
نة ئةوانةي لة ئةوروثا , نةئةوةي خؤي سَيري كوردي بوونة, كوليةي زماني كوردي نة ئةوان طةرةكن

تا دةطةينة ئةو حةلة ئةو سري ي , بةراس  موحةيرين, خةبريي كوردين و كورديةكةي زياتر رةسةن بووة
 .كوَيستان خان, ي خؤم طوَي نادةمة ئةوة بةراس من بةشبةحاَل, عةمةلة هةر مةوجودة
 :بةر َيا كوَيستان حمميت عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يةك مةسةلةي زمانةواني بةوة , بةآلم دوو شت تةئكييت دةكةمةوة, هةرضةنيتة تَيبينيةكامن هةمووي وترا

ياني لة زماني , ة دروستَيك هةيةياني هةر كةليمة لةو ياسايان, نيية كة لةهجةكان جياوازن و ئةوانة
ياني هةر كةليمةيةك دروستَيك هةية ئةوةي دةيطؤر ي بة , كوردي ئةطةر بطةر َيي لةهيض هينَيك نيية

دووةم , ياني كةمَيك لةو بر طانةي كة دةخيوَينيتةوة هةر ماناكةي تَيي ناطةي, ميااجي خؤي دروس  دةكات
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بةآلم من , هةرضةنيتة جةنابت جوابت دايةوة, ةي دكتؤر رةمةزانئةو تَيبينيةي كةدووبارةي دةكةمةوة ئةو
ضونكة زؤر , ئةوةي بةغيتاش هةر هاووآلتي هةرَيمي كوردستانة, ثَيم وانيية هاووآلتي هةرَيمي كوردستان

ياني ئةوة بةهيض شَيوةيةك نابَيتة , كورد هةية لة بةغيتا باوو باثريي لة بةغيتا ذياوة و لةوَي لةدايك بووة
بةآلم بةثَيي , لةكاتَيكيتا تؤ لة ثارضةكاني ديكة حةدت داوةتَي ئةنيتام بَيت, تي هةرَيمي كوردستانهاووآل

نابَيتة ئةنيتام لةو يةكَيتية و ئةطةر , ئةو ياساية ئةوةي كة ئةنيتامي ثةرلةماني عَيرادة و كوردي بةغيتاية
هةموو هاووآلتيةك , ا هةست دةكاترةبتَيكيش هةبَيت لةبةيين يةك و دوو وسَييتا ئةوةي ئةخيوَينَيتةوة و

 .سوثاس, هةموو هاووآلتيةكي هةرَيمي كوردستان, بؤي هةية ببَيت بة ئةنيتام
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوانةن كة ئةنيتامي ثةرلةمان بوونة لَيرة و لة بةغيتا, كوَيستان خان شروتي ئةنيتاميةتي دياري كردووة
هاووآلتي , جارَيكي تر تةئكييت دةكةمةوة, هاووآلتي كوردستان بَيت دوايي دةَلَي, ئةوانةي تةحيتييت كردووة

دكتؤر جةمال نةبةز ضةنيت ساَلة لة خارجية دةتواني بَلَيي , شةرت نيية كة نيشتةجَيي ئةو شوَينة بَيت
دكتؤر كةمال ماهةر ئةوةنيتة ساَلة لة بةغيتاية دةتواني بَلَيي هاووآلتي كوردستان , هاووآلتي كوردستان نيية

ئةطةر بيطوتباية دانيشتووي ئةو هينةي , بةآلم دةتواني بَلَيي دانيشتووي كوردستان نيية, ناتواني, نيية
 .سةرموو, كاك رةمةزان ئةوةي دةطرَيتةوة

 :بةر َيا كوَيستان حمميت عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ياني ئةوةي , دووة بؤ ئةوروثاكورد هةية لة بةغيتا سةردي هةية لةطةَل ئةوةي كة لة كوردستان كؤضي كر
بؤ منوونة كوردة سةيليةكان ئةوانة دانيشتوو و , لة بةغيتاية لة ضةنيتةوة لة باب وباثريةوة لة بةغيتاية

بةآلم لة ئةزةلةوة لة بةغيتا بوونة و لة بةغيتا ذياون و لةبةغيتا لةدايك , راستة كوردن, هاووآلتي بةغيتان
يان لة كةركووك سةسةر دةكات بؤ , يان لة هةولَير, ة سلَيمانيسةردي هةية لةطةَل هاووآلتيةك ل, بوون

 .سوثاس, ئةوروثا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة نةمانوتوة , لَيرة سةردةكة ئةوةية من هاووآلتي سةيليش بة هاووآلتي كوردستان دةزامن راستيةكةي
هةموو سةيليةكان , انيش دةطرَيتةوةئةو, ئَيمة باسي كوردستان دةكةين, هاووآلتي هةولَير يان سلَيماني

 .كاك كريم سةرموو, بةآلم لةبةغيتا لةدايك بوونة, هاووآلتي كوردستانن
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

نة لةثةرلةماني كوردستان و , ئةوةي هاووآلتي كوردستان دةبيين ناتوانَي نوَينةرايةتي طةلي كوردستان بكات
بؤية ئةو , ئةوسا دةبَيتة نوَينةري كوردستان, دةبَي هاووآلتي كوردستان بَيت, ةرلةماني عَيراقنة لة ث

 .سوثاس, مةرجةي لَيرة هاتووة زؤر ئاسايية و ياسايشة
 (:ديلمان ئامَييتي)بةر َيا حمميت ابيت صاحل
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 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, ان كردبةآلم برادةران باسي, دسةكةم لةسةر بر طةي سَي و ضوارة

 :بةر َيا عمر عبيتالربن علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بَي ( من مواطين اقليم كوردستان)بؤ ئةوةي كة سةدةرةي يةكةم, من ثَيم واية زؤر درَيذةي ثَي نةدةم
خؤي ئةساسة ئةطةر لة دانوني ئيتيحادي ثةرلةماني ياني خاصة , ئةطةر بَيينة سةر سةدةرة دوو, ئةنيتام

عمل او ان )كة خاص بة ثةرلةمانتار لة سةدةرة دوو زؤر بة بةديهيانة حةلي كردووة دةَلَي , ةرلةمانتاربة ث
مواطين )لةبةر ئةوة ثَيم واية ئةو , لة ثةرلةمان بَيت يان لة مةجليسي نوابي عَيرادي بَيت( يعمل

باس , لةطةَل رةدةم سَي, ووبة نيسبةت رةدةم يةكي سةدةرة د, هةر زيادةية هيض ثَيويست ناكات( كوردستان
, سةصلي داوةتة دةست هةيئةي عامة, ئيستيقالةي داوة دةست هةيئةي ئييتارة, لة ئيستيقالة و سةصل دةكات

لة هةيئةي ئييتارة باس لةسةر ئةوة , ض ئيستيقالة بَيت, ض سةصل بَيت, بة هةردوو بارةطا عةزوويةت دانَي
عةدا ماددةي دة نةبَيت باس لة رةئيس و , يتارة ضةنيت ئةنيتامةئي, لة دانونةكة هةر باس نةكراوة, نةكراوة

هةيئةي عامة ياني , لَيرةدا سةصلةكةي داوةتة دةست هةيئةي عامة, نائيب رةئيس و مةسئول مالية دةكات
مةسروزة , كة هةموو ئةعااي يةكَيتيةكة بَيت, هةموو ئةعااي يةكَيتيةكة, هةموو ئةعااي ثةرلةمانةكة

بةنيسبةتي , بة ئةدةليةت بَيت, ئايا بة ئةكسةريةت بَيت, َيك تةحيتييت بكرَيت لةوَيبةراي من نيسبةت
باشرت ئيستيقالة و سةصلةكة مادام بة هةردوو بارةطا عةزوويةت دابنرَي ببَيتة , روبع بَيت, كيلةف بَيت

 .زؤر سوثاس, يةك
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليلسةرموو كاك خ, مونادةشةكان تةواو, زؤر سوثاس
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة ئينتيخابات و موشارةكةي , شروت و حقودي خؤي هةية, كةليمةيةكي دانوني موحةدةدة( مواطن)
تا ئَيستا واباامن سةراغَيكي ( من مواطين كوردستان)لَيرة , ض وةكو ناخب و ض وةكو مورةشةح, ئينتيخابات

تةئسري لةسةر , ضونكة حقوق و واجباتي هةية, نةمانطوتوة مواتن لة كوردستان كَيية دانونيشمان هةية و
مادام , ئَيمة ناتوانني هةر كوردَيك لة هةر شوَينَيك, لة ناو حيتودي كوردستان, عةمةليةي سياسي دةكات

ةنياامَيك يان هةتا لة ثرؤذةي دةستووري كوردستامنان طوتووة ب, كوردة بَلَيني مواتين كوردستانة دانونية
 مواطينئينجا لَيرة ئةو سةغرة هةية من , بة دانونَيك تةحيتييت ئةكرَيت لة ماددةيةك لة ماددةكان

 قوضيكبةآلم تا نةبَيتة مانع نةبَيتة تةنا, راستة لة بر طةي سَيوة ضارةسةر كراوة, كوردستان شتَيكي تر
لة كَي سةكةنةي كوردستان ( قليم كوردستانمن مواطين كوردستان او من ميثل ا( ) او من ميثله) بَلَيني 

يان لة موصَل يان لة خارجيي , بةس ئَيمة ناتوانني هةر كوردَيك لة عَيراق, يان كوردستان نةبَيت, بَيت
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, ضونكة حقوق و واجباتي ئينتيخابي و تةرشيحي هةية, ئييتارةي ئيقليم بَلَيني مواتين ئيقليمي كوردستان
 .سوثاس

 :ومةنبةر َيا سةرؤكي ئةجن
ياني , ئتيحادي ئةنيتام ثةرلةمانيية, ضونكة ئةوة ئةنيتامي ثةرلةمان نيية, (او من ميثله)بةرةئي من نابَيت 

عضو عمل يف ), لةبةر ئةوةي لة نودتةي سَييةميتا هاتووة, بةآلم ناشكرَيت اليبةين لَيرة, موتةداعييتة
هةموو عارةبةكانيش و ثَيكهاتةكاني ياني , ئةطةر ئةوةي لَيرة الببةين( اجلمعية الوطنية العراقية

ماناي ( من مواطين كوردستان)ئةطةر سةدةرةي يةك الببةين , جةمعيةي وةتةني عَيراديش دةطرَيتةوة
ئةطةر الينةدةين ماناي واية هةموو ئةنيتاماني جةمعيةي وةتةني عَيرادي تةمسيلي , سَييةمةكةش البيتةين

مادام لة ثرؤذةي دةستووريش , زؤر طرنطة(  كوردستانمن مواطين)بؤية مانةوةي , ئةنيتام دةبن لةوة
مواصةساتةكةي , ئةو وةختة دياري كرا لةسةر ئَيرةش تةتبيق دةبَي, هاتووة بة دانون دياري دةكرَيت

 .كاك شَيردل سةرموو, نودتةي نياام, موشكيلةيةك نابَيت
 :ردل عبيتاه حويايبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ياني نياامةكةش دةوري نيية, ماني ثةرلةماني هةموو لةسةر ليس  حابي دَينة ثةرلةمانخؤي ئةنيتا

كة دةزانني عةمارة , خةَلكي عةمارة بَيت, باشة كوردَيك كة داخلي حابَيك بَيت لةو حابة كوردستانيانة
, وردستان دةر واتخؤي لة ك, بةسةدان كورد هةية لة كوردستان نيية, وةكو كوَيستان خان وتي, كوردي لَيية

باشة كة حابةكة تةرشيحي , كة وتي هةية كَي دةتوانَي بَلَي سةيلي بةغيتايينة, ياني هيجرةتيشي نةكردووة
لةبةر ئةوة تةئيييتي ئةو برادةرة دةكةم كة وتي , ماناي وةكو هاووآلتي كوردستان نةبووة, كرد هَيناي

 .زؤر سوثاس, شتَيكي ببينةوة, تةمسيلي بكات
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةر َيا س

ئةطةر شتَيكت , كاك حمميت ضت هةية دسة زؤر كرا, ياني خؤي بة دانون دةردةضَيت, ئةزانن ضؤنة برادةران
ئةو مواتنة مادام لة ثرؤذةي دةستووريش هاتووة بة دانون , هةية وةكو نودتةي نياام مونادةشة زؤر كرا

بةآلم لَيرة , كرا لةسةر ئَيرةش تةتبيق دةبَيت كة تةحيتييت, هيض كَيشةمان نيية, كَيية مواتن, دةردةضَيت
جةمعيةي , ئةطةر نةنووسرَي ماناي واية تؤ هةموو ئةنيتاماني جةمعية وةكو ئيعادةي دةكةمةوة دسةكةم

هةموو مةجليسي نوابي عَيرادي دةبنة ئةنيتام لةو , وةتةني عَيرادي هةموويان دةبنة ئةنيتام لةو يةكَيتية
بَيجطة , لةبةغيتادا هةمانة سةيلية, ئَيمة ئَيستا لَيرة هةمانة, من مواتين كوردستانئةطةر نةَلَيي , يةكَيتية

خةَلكي , ئةو وةخ  عارةبةكاني تريش شيعة دةطرَيتةوة, لةوةي ئةوة دةيطرَيتةوة ئةطةر ئةوة نةنووسي
ثَيم واية  بؤية من, ئةطةر نةنووسي من مواتين كوردستان, خةَلكي نةجةف دةطرَيتةوة, بةصرة دةطرَيتةوة

دووةم ئةو ئيقرتاحةي ليذنةي دانوني كة مةجليس نوابةكة لَيرة , من مواطين كوردستانيةكةم دةمَييَن 
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ئةو ئيقرتاحةي كة هات ئيااسةي ئةطةر مرد سةديتي , ضونكة لةشوَينَيكي تر هاتووة, شةتب بكةين
 .ننةوةبؤية داوا دةكةم بيخوَي, سَييةم وضوارةميش ئيلغا كران, عةزوويةت دةكات

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة اخلامسة
 :يشرتط لعضوية االحتاد ان يكون: اواًل
 .من مواطين اقليم كوردستان-1
 .1111العراق بعد انتفاضة سنة  –عمل او يعمل يف احدى دورات اجمللس الوطين لكوردستان -0

او كان عضوًا يف اجلمعية الوطنية العراقية بعد سقوط النظام البائد عام  عضوًا يف جملس النواب العراقي-3
 .الذين ميثلون شعب كوردستان 0223

 :يفقد عضو االحتاد عضويته يف احلاالت التالية: ثانيًا
 .اذا قدم االستقالة عن عضويته يف االحتاد ومت قبوله من قبل اهليئة االدارية-1
 .الشرفاذا حكم عليه جبرمية خملة ب-0

 .اذا فصل من عضوية االحتاد بقرار من اهليئة العامة الرتكابه اعمااًل تنايف اهداف االحتاد-3

 .وفاة العضو-1

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بة كورديةكةش خبوَيننةوة

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثَينجةم
 :ةكَيتييةدا ئةوةيةكةمةرجي ئةنيتامَي  لةم ي: يةكةم

 .هاووآلتيي هةرَيمي كوردستان بَيت-1
عَيراديتا دواي رابوونةكةي  –يان لةخولَي لة خولةكاني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان , ئةنيتامي كار-0

 . 1111ساَلي 

يان لة , يان لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراديتا كاربكات, ئةنيتامي كار بَي لة كؤمةَلةي نيشتمانيي عَيراق-3
ئةوانةي  0223دواي رووخاني رذَيمي لةناوضوو ساَلي , كؤمةَلةي نيشتمانيي عَيراق ئةنيتام بووبَيت

 .نوَينةرايةتي طةلي كوردستان دةكةن

 :ئةنيتامييةتي خؤي لةم بارانةي خوارةوة لة دةست دةدات, ئةنيتامي يةكَي : دووةم
 .ةي ئييتاري لَيي دبووَل كرد بَيدةست, ئةطةر دةست لة ئةنيتامَي  خؤي هةَلبطرَي و-1
 .شةرسنةنطَين حوكم درابَي( جةرميةيةكي)بةتاوانَيكي -0
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لةسةر ئةوة بة بر ياري دةستةي , ئةطةر لة كارَيكي ثَيضةوانةي ئاماجنةكاني يةكَيتييةكةوة طال بَي و-3
 .لة ئةنيتامَيتيي يةكَيتييةكة دةركرابَي, طش 

 .كؤضي دوايي-1

 :ومةنبةر َيا سةرؤكي ئةجن
دوايي , لةبةر ئةوةي ضةنيت برادةرَيك لةسةر هاووآلتيةكة مونادةشة كرا, ثَيش ئةوةي بيخةينة دةنطيتان

من مواطين اقليم )بة عةرةبيةكةي دةَلَي , نةَلَين وةَلآلهي سةرؤكايةتي سةرزي رةئيي خؤي دةكات
ئةطةر كةس نودتةي نياامي , شة ئَيستائةوة با( كوردستان او مثل االقليم يف الربملانات املشمولة بهذا القانون

 .سةرموو كاك زرار, نيية
 :امني طاهر زرار بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة , بيكةينة هاووآلتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بَيت, ئةطةر ئةو هاووآلتي هةرَيمي كوردستان بَيت

باشة ئةطةر ئةنيتام ثةرلةمانَيكي عةرةبيش بَي , من كاتي خؤي ئةنيتام بووم لة يةكَي  ئةنيتازياراني بةغيتا
هةر ثةرلةمانتارَيك , يةكَي  ئةنيتازياراني كوردستان حةدة بةخَيرهاتين لَي بكةين, و ببَيتة ئةنيتام

 .نازامن زةرةرةكةي ضيية؟ زؤر سوثاس, ياني بؤضي نةيةت, مةسةلةن كة بيةوَي ببَيتة ئةنيتام لَيرة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو, دةي كاك سةردار باامن ضيية, من ئةوةي دةخةمة دةنطةوة, دتةي نياام نةبوونو
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هةركي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ياني واتة ئةنيتام ( او ميثل الربملان) بةآلم لةسةر ئةو صياغة نوَييةية كة دةَلَي , نودتةي نياامي نيية

ياني دةكرَي خةَلكي تريش ( من اعضاء الربملان الذين ميثلون الربملان) َلَيي ئةطةر ب, ثةرلةمان نةبَيت
 .سوثاس, تةمسيلي بكات

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, يان ساكن, موالحةزةيةك هات وتي رةب  دةكات بةيين مواتن و موديم, ئةو جوملةمان بؤية ئيااسة كرد

ئةطةر نا ئةو ئيااسةية , بؤية ئةو ئيااسةيةمان كرد, ييةبةآلم الي هةنيتَي برادةر وازح ن, الي من وازحة
بةس بؤ دةناعةت و بؤ ئةوةي ئةو , زيادة( مواطن)بةتَيطةيشتين من كةليمةي , بةرةئيي خؤم زيادة

ان يكون من مواطين )ئةطةر نا موجةرةد , رةئيانةي كة دران لَيرة ئةو تةئكييتةمان ئيااسة كرد لةسةري
بةس بؤ ئةوةي بةتايبةتي مةسةلةي سةيلي و ئةوانة ئةو جوملةمان ئيااسة , ي بووثر  بةثَيس  خؤ( اقليم

ياني مةسةلةن ئةنيتامَيكي ثةرلةمان دَيت لَيرة ( او من مثل االقليم يف الربملانات املشمولة بهذا القانون), كرد
دووةم تةسسري  بةثَيي ئةو موستةلةحة ئةو جوملةيةي, مواتين كوردستان نيية مواتين بةغيتاية, سةيلية
كَي لةطةَليةتي تكاية دةس  بَلنيت بكات؟ , دةخيةمة دةنطيتانةوة, بؤية ئةطةر نودتةي نياام نيية, دةكات
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تةواو بوو , كةواتة بةزؤرينة وةرطريا, و كاك حمميتيش, كَي لةطةَلي نيية؟ كاك سةردار لةطةَلي نيية, سوثاس
 .بةس دةيناكة تةوزيح بيتة

 :نوراليتينبةر َيا كرخي جنم اليتين 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةس بةراس  ئَيستا منيش تةدريبةن , وةَلآلهي هةرضةنيتة باسي زمانةواني كرا لةاليةن برادةران
ياني بةراس  شتَيكي ناشرينة لةثةرلةمان , بةآلم كةليمةيةك هاتووة لَيرة, تةخصوصم زماني كوردية

ديارة ( نطَين)شةرةسنطَين كةليمةي , نووسراوة( شةرةسنطَين)لةباتي موخيلة بالشرةف , شتَيكي وا دةربضَيت
هةتا ( مةربوتة حةيامت بة سلَيماني و خاكي)شَيخ رةزاي تاَلةباني لة شيعرةكةي دةَلَي , نازانن ماناي ضيية

ياني , ياني ئةوةي بآلوي دةكاتةوة( تةرةبةنطَين( )شعرت تةرةبةنطَينة رةزا شاعريي ضاكي)ئاخريي دةَلَي 
ئةوةش لة ئةدةبي كورديش , رة ئةوة بة ثَيضةوانةي ماناكةيةتي ياني ئةوةي شةرةف بآلودةكاتةوةلَي

 .سوثاس, بةكارهاتووة ناكرَي ياني زطم بة خؤم و بة ثةرلةمان دةسووتَي وابر وات
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم تؤش , مةوةمن هةنيتَي جار ئيجازة بةخؤم دةدةم و ش  عةرةبي ضاك دةكة, سوثاست دةكةين
من مونادةشةي , هةرضي زمانةواني بَيت, توركماني ش  كوردي ضاك بكةيتةوة زؤر سوثاست دةكةين

بر ؤ بؤ ماددةي , بةداخةوة, لةبةر ئةوةي ئيتيمادي لةسةر نيية, ثَيم واية عةكسة, ناكةم ثَيم واية راستة
 .شةش

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي سَييةم
 دةستةي طش 

 .دةستةي طش  لة هةموو ئةو ئةنيتامانة ثَيك دَي كة ئيلتيااماتي خؤيان بةجَي طةيانيتووة :ماددةي شةشةم
 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثالث
 اهليئة العامة

 .ن اوفوا بالتزاماتهمتتكون اهليئة العامة من كافة االعضاء الذي :املادة السادسة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَليتا نيية؟ كاك , كَي لةطةَل ئةو ماددةيةية دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس, واباامن ئةوة شتَيكي رؤتينية
 .ماددةي تر. كةواتة بةزؤرينة وةرطريا, سردار لةطةَل نيية
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 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بة , ساآلنة بؤ هةَلبذاردني دةستةي ئييتاريي يةكَي  كؤدةبَيتةوةو, دةستةي طش  :ماددةي حةوتةم
حةوت ئةنيتامي ئةسَلي و دوو ئةنيتامي يةدةط بؤ , بةزؤرينةي ئامادةبووان, دةنطيتاني نهَيين و راستةوخؤو

 .دةستةكة هةَليتةبذَيرَي
 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل

اهليئة العامة سنويًا النتخاب اهليئة االدارية لالحتاد باالقرتاع السري املباشر باغلبية  جتتمع :املادة السابعة
 .احلاضرين من سبعة اعضاء اصليني وعضوين احتياط

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةس تَيبيين هةية لةسةر ئةمة؟ سةرموو تاظطة خان

 :بةر َيا تاظطة حمميت علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم من ثَيم واية ئةطةر يةكَي  كؤنطرةي , ة ئَيمة دةنطمان دا بة ماددةي شةش و هةمووي لةطةَلنيديار
ئةو ئةنيتامانةي كة ئَيستا لَيرة , ياني هةموو شتةكامنان بؤ دار شتووة, هيض ئيشي بؤ نامَينَيتةوة, خؤي بكات

ي نواب هيض ئيشيان نامَييَن و دَينة يان ئةوانةي مةجليس, ئةوانةي كة ثَيش ئَيمة ئةنيتام بوون, حازرين
بؤية من ثَيم واية لةدواي ئةوة هةَلبذاردن و , ياني رةئيي ئةوامنان هيض وةرنةطرتووة, سةر حازري

ياني بؤ ئةوةي ئيش , كؤبوونةوة و ئةركةكاني دةستةي طش  بة ثةير ةو وثرؤطرامي ناوخؤ دياري بكرَيت
بةَلكو بؤ كؤنطرة مبَينَيتةوة بؤ ئةوةي , و شتانة لَيرة دياري نةكةينئةو هةَلبذاردن , بؤ ئةوان بهَيَلينةوة

 .سوثاس, ئةوانة هةمووي لةوَي تةتبيق بكرَيت بة ثَيي ثةير ةو وثرؤطرامَيك بؤ خؤيان دايبنَين
 :خشان عبيتاه زةنطةنةةبةر َيا ث

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة لةماددةي حةوت دةَلَي دةستةي , َي يةك خبرَيتمن ثَيم واية ماددةي حةوت لةطةَل ماددةي نؤ ئةب

باشة ئةي ئةوةي ماددةي نؤ كةي ئةركي , طش  ساآلنة بؤ هةَلبذاردني دةستةي ئييتاري كؤدةبَيتةوة
ئةوةش هةردةبَي لةو كؤبوونةوة ساآلنة , دةستةي طشتيية؟ ئيقراري مياانية و لةسةر ئيش وكارو ئةمانة

 .سوثاس, اية ئةبَيت يةك بكرَيتلةبةر ئةوة ثَيم و, بكرَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي دانوني ئةمة مودتةرةحَيكي بةجَيية
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, هةردوو ماددة دةمج بكرَين, مانعمان نيية
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 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

تةئسيسى تازةية بةاليةنى كةمةوة ماوةى دووساَل , بلئةخةص تةشكيلى تازةية, اَلةك زؤرزؤر كةمةماوةى س
 .زؤر سوثاس, ضونكة ساَلةك هيض نية, ئةو ئينتيخابة بكرآ باشة, جارةك

 (:ديلمان)بةر َيا حمميت ابيت صاَلح 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم لةماددةى نؤدا , كة هةردوو ماددة دةمج بكرَى, ةهةمان رةئيى ثةخشان خان و لَيذنةى دانونيم هةي
 .سوثاس ( مناقشة التقرير االجازة السنوى)لةجياتي ببَيـتة ( مناقشة اعمال اهليئة االدارية)كة دةَلآ 

 :امني طاهر زرار بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

نكة ماددةى حةوتةم دروستكردنى دةستطاي ضو, ماددةى حةوتةم نابَى لةطةَل ماددةى نؤدا نابَي دةمج بكرَى
 .زؤر سوثاس, ئةوةكانى تر ئةركة, طشتىية

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو دكتؤر دلَير, داواى دسة بكة ئينجا بَلَى, نودتةى نياام نية, ئَى ئةوة ئيقرتاحة نودتةى نياام نية

 :دلَير امساعيل حقى شاوةيس1بةر َيا د
 .ومةنبةر َيا سةرؤكى ئةجن

ة هةموو ساَلَيك ئةو جطةلةوة ثَيم واي, منيش لةطةَل ر او بؤضوونةكانى ثةخشان خان و كاك ديلمامن
ئييتاريةكة كةم بَيت ئةطةر تؤزَى مةجاىل بيترَيـت بؤ ئةوةى زياتر ئيش بكات , ية هةَلبذَيردرَىدةستةى بااَل

 .زؤر سوثاس, باشرتة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةئية, نودتةى نياام نية, خؤت بَلآكاك زرار رةئيى 
 :امني طاهر زرار بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, بةس ماددةى نؤيةم ئةركةكانى دةستةى طشتىية, ماددةى حةوتةم دروستكردنى دةستةى طشتية

ضؤن دةتوانَى دةستةى طشتى ئةركةكانى , تا دةستةى طشتى دةمج نةكرَى, لةبةرئةوة نابَى دةمج بكرَى
 .زؤر سوثاس, جَيبةجَى بكات

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ذمارةكةيان , كة مةرجى ئةنيتاماتيان تَييتا متةوةسرة, ئةو ئةنيتامانن, ئةوة هةيئةى طشتى دروست كراية

كة كؤدةبَيتةوة تةنيا كؤبوونةوةكةى بؤ هةَلبذاردن , ئةوة هيئةى طشتىية, بوونةتة ئةنيتام, كؤكردؤتةوة
, تةماشاى كاروبارى يةكَيتى بكا, ئيقرارى نياامةكان بكا, منادشةى دةدى ر اثؤرتةكان بكا بؤ ئةوةية كة, نية
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, ئةركى كؤنمراسةكةية, لةبةرئةوة زؤر راستة ئةو دوو ماددةية بكرَيتة يةك ماددة, ثةيوةنيتيةكانيان
ساَلَيك بَياار دةبَى , ببَيتة دووساَل سيعلةن واشة, ماوةكةى ساَلَيكةو هةنيتَى ماَلحةزة كرا كةماوةكةى كةمة

ئةو ئيقرتاحة ثةسةنيتة ئةطةر , خؤت حازر بكةى بؤ ئاماددةكردنى كؤنمراس دوومانط حازر كردنى دةوَى
يةكَيكيان ماددةى حةوتة تةعيتيلى لةسةرة كة ساَلةكة , كةواتة دوو مقرتح هةية, بكرَيتة دووساَل جارَيك

وساَل دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل نية دةستى بةرز كَى لةطةَل ئةوةية بكرَيتة دو, بكرَيـتة دووساَل
ماددةى حةوت بةتةعيتيلةوة دةمج بكرَى لةطةَل , ئيقرتاحَيكى تريش هةية, بكاتةوة؟ بةكؤى دةنط وةرطريا

هيض , ئينجا دةجمةكة خبةينة دةنطيتانةوة, لةماددةى نؤ با مونادةشةى لةسةر بكةين, ماددةى نؤ
ئينجا ماددةى نؤ لةطةَل , با ماددةى هةشت تةواو بكةين, سةر ماددةى هةشتبر ؤ , مونادةشةى تر هةية

 .ماددةى حةوتيتا ئةو كاتى دةرار ئةدةين
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :كؤبوونةوةيةكى نائاسايى سازدةدا, لةيةكَى لةم بارانةى خوارةوةدا, دةستةى طشتى :ماددةى هةشت
 .رى دةستةى ئييتارىبة بر يا-1
 .داواكارييةك بيتةنة دةستةى ئييتارى, ئةنيتامانى دةستةى طشتى( سَييةكى)كة -0
 .ناشَى لةبةرنامةى ديارى كراوةكةى برتازَي, بابةتى كؤبوونةوةكة ديارى دةكرَى و-3
 .ياسايى دَيتةجَى( نيصابى)بة ئامادةبوونى زؤرينةى ئةنيتامةكانى دةستةى طشتى -1

 :اَلح امساعيلبةر َيا حمميت ص
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :جتتمع اهليئة العامة اجتماعا استثنائيا يف احدى احلاالت االتية :املادة الثامنة
 .بقرار من اهليئة االدارية-1
 .اعضاء اهليئة العامة 1/3بطلب يقدم اىل اهليئة االدارية من قبل -0
 .ز اخلروج عن املنهاج احملدد لهحيدد املوضوع املطلوب االجتماع من اجلة وال جيو-3
 .يعترب النصاب حاصال حبضور أكثرية اعضاء اهليئة العامة-1

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, دةَلآ سَييةم و ضوارةم زيادة لةبةرئةوة حاَلةتى هةية, دواى ئةوة كاك سرست مالحةزةيةكى باشى هةية

 1/3ةتيتا دةرارى هةيئةى ئييتارى يةكةمة يان لةبةرئةوة هةر شتَى سةر بة هةيئةى ئييتارية لةدوو حاَل
لَيرة ئةمة حاَلةتةكانى ديارى دةكا ئةم مةوزوعةكة ديارى بكرَى ماناى ئةوةية , ئةنيتامانى هةيئة داوا بكةن

 .سةرموو, ئةطةر كةس مونادةشةى هةية, ضوارةميش ثَيويست ناكا هةبَى, ئةو حاَلةتانةى نية
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 :بةر َيا عمر عبيتالربان على
 .ر َيا سةرؤكى ئةجنومةنبة

ئةى ئةطةر ئةو ئةكسةريةتة حازر , من ثَيم واية سةدةرة ضوار نيصاب حاصل ئةكا بة ئةكسةريةى ئةعاا
بةاَلم ئةكسةريةيى ئةعاا حازر نةبوو ضى , ئةطةر شتَيك رووييتا, ئةو ئيجتماعة ضى بةسةر ديـَت, نةبوو

 .دةكرَى؟ سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة ئةطةر لَيرة ئةكسةريةت حازرنةبوو ئيجتماعمان , ريةت حازر نةبوو ئيجتماع ناكرَىكة ئةكسة
كؤبوونةوةى ئيستسنائى ئةطةر ئةكسةريةتى حازر , هةتا ئيستسنائيش, ثَيئةكرَى؟ ئةويش هةمان شتة

 .كاك ثري خيتر, نةبَى شةرعيةتى نابَى ئيجتماعى بكا
 :خليل سليمان خضر بةرِ َيا

 .ى ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك
لةطةل دةستةى , ماددةى حةوت و هةشت و نة و دة تَيكةاَلوى هةية, ماددةى شةش دسة كراو تصويت كرا

باسى وى دكةين , دةستةى طشتى بةرزترين دةسةاَلتة وةكو جةنابتان دةزانن, طشتى و دةستةى بةر َيوةبةر
كة يةكَيك لة ئةركةكانى ئةجناميتانى , رناتوانني بيتةينة دةستةى بةر َيوةبة, ئةركةكانى, باسى ئةركةكانى

, سيستةمى جةمعية, ئينجا دَيينة سةر معاملى دةستةى بةر َيوةبةريش, هةَلبذاردنى دةستةى بِةر َيوةبةرة
دةستةى بةر َيوةبةرى طشتى يةكَيك لة ئةركةكانى ئةجناميتانى , ثري ةو و ثر ؤطرامى جةمعيات هةمووى واية

 .سوثاس, بةرة ئينجا ئةركةكانى دةستةى بةر َيوةبةرهةَلبذاردنى دةستةى بةر َيوة
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم من , هةرضةنيتة شتَيك بَلى لة موئتمةر, منيش لةطةل رةئيى خوشكة تاظطةم تمصيلَيكى زؤرى تَييتاية
, دى هةية و ئيجتماعاتى ئيستسنائيش هةيةضونكة ئيجتماعاتى ئيعتيا, ثَيم واية بر طةى سَى مبَينَى باشرتة

, يةعنى ثَيويستة مبَينَى, ئةوةى تةلب كراية, عادةتن ئيجتماعاتى ئيستيسنائى باسى ئةو موزوعةية
ئةطةر , هةمووى جياكراية, لة ثري ةو و ثر ؤطرامى ئةوان, مةسةلةن لةجةمعيةى عامةى ئومم موتةحييتة

جا , ئةوةى تةلةبى ئيجتماعةكةى لةسةر كراية, وزوعة دةربضَىئيجتماعاتى ئيستيسنائى بَى نابَى لةو م
 .سوثاس, ثَيويستة مبَينَى

 :اليتين سيف طلعت خضر بةر َيا
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 , من تةئييتى دسةكةى كاك سرست دةكةم
 :بةرٍ َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 , رةئيةكى هةية بابيخوَينَيتةوةلَيذنةى دانونى , دةربارةى ئةو مالحةزانةى درا لةسةر بر طةى سَى
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 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

و بر طةى سَى و , لةبةرئةوةى بر طةي يةك و دوو حاَلةتةكانى ديارى كردووة, سةربارةت بةماددةى هةشتةم
كة ماددةى , راضونكة بة ثَيويستمان زانى ياخود بة ثةسنيت زان, ضواريش لة زمينى حاَلةتةكان دا نية

 :بر طةى يةكةم, هةشت بكةينة دوو بر طة
 :جتتمع اهليئة العامة اجتماعا استثنائيا يف احدى احلاالت االتية: اوال
 .بقرار من اهليئة االدارية-1
 .اعضاء اهليئة العامة 1/3بطلب يقدم اىل اهليئة االدارية من قبل -0

 :يشرتط فى حتقيق احلاالت االعلى: ثانيا

 .املوضوع املطلوب االجتماع من اجلة وال جيوز اخلروج عن املنهاج احملدد لهحيدد -1
 .يعترب النصاب حاصال حبضور أكثرية اعضاء اهليئة العامة-0

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
جتتمع اهليئة ), وة ثَيشنيارَيكى ئَيستاى لَيذنةى دانونية, ئةوةلةن ئةوة ثَيشنيارة دةبَى ئةمن بةرزى كةمةوة

حيدد ) دووةم, ئةوا يةكةم و دووةم دةبَيتة ئةوةلةن (عامة اجتماعا استثنائيا يف احدى احلاالت االتيةال
يعترب النصاب حاصال حبضور . املوضوع املطلوب االجتماع من اجلة وال جيوز اخلروج عن املنهاج احملدد له

ئةوةلةن يةك , ئةطةر ثَيتان باشة, َىمشكيلةكة حةل دةب (ثانيا)هةر بيكةينة  (.أكثرية اعضاء اهليئة العامة
بةو , بؤ ئةوةى جيا بكرَيتةوة كة دوو حاَلةتى جياوازن, سَى و ضوار ثَيكةوة دةمج دةكرَى (ثانيا)و دووة و 

 .بؤ ئةوةى دةنطى لةسةر بيتةن, جارَيكى تر دةخوَينمةوة, شَيوةيةى كة خوَينيتمةوة
 :املادة الثامنة

 :ماعا استثنائيا يف احدى احلاالت االتيةجتتمع اهليئة العامة اجت: اوال 
 .بقرار من اهليئة االدارية-1
 .اعضاء اهليئة العامة 1/3بطلب يقدم اىل اهليئة االدارية من قبل -0

 ,حيدد املوضوع املطلوب االجتماع من اجلة وال جيوز اخلروج عن املنهاج احملدد له: ثانيا
 .يئة العامةو يعترب النصاب حاصال حبضور أكثرية اعضاء اهل

 ,كَى لةطةليةتى دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةىل نية؟ تةواو بةكؤى دةنط وةرطريا 
 .كاك هيوا, ئةطةر نودتةى نياام نةبوو دةَلَيم نودتةى نياام نية

 :بةر َيا هيوا صابر ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لَيذنةى ياسا دةخيوَينَيتةوة نةك سةرؤك , بةطوَيرةى ثةيرةوى ناوةخؤ كاتَيك تةديتيم دةكرَى راثؤرتةكان
 .ثةرلةمان
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 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
دةضينة سةر , نودتةى نيااميش نةبوو, بةاَلم ئةطةر بطةر َيتةوة سةر نياام, هيض شتى وا لةنياام دا نية

 .ماددةى نؤ
 :ماددةي نؤيةم

 :ئةركةكاني دةستةي طش 
 .ئييتاري ـ طمتوطؤ كردن لةسةر ئيش وكاري دةستةي1
 .كة دةستةي ئييتاري داييتةنَي, ـ ئيقرار كردني بوجةي سااَلنةي يةكَيتييةكة0
كة لة بارةي هةموار كردني , ئةو ثَيشنيازانةش ئيقرار دةكا, ـ سةيري كاروباري يةكَيتييةكة دةكاو3

 .ياسايةكةوة ثَيشكةش كراوة
 :بةر َيا  حمميت صاحل امساعيل

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :واجبات اهليئة العامة :التاسعةة املاد
 .ـ مناقشة اعمال اهليئة االدارية1
 .ـ إقرار امليزانية السنوية لالحتاد املعدة من قبل اهليئة اإلدارية0
 .ـ النظر يف شؤون االحتاد وإقرار املقرتحات املقدمة إليها بشأن تعديل القانون3

 .زؤر سوثاس, لَيذنةى دانونى هيض طؤرانكارى بةسةردا نةهَيناوة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كَى مواسةدة لةسةر ئةو , بامسان كرد, ماددةى حةوت و نؤ تةوحييت بكرَى, ئةو ثَيشنيارةى ثَيشرت كة باسكرا
ئةو , تةوحييتة دةستى بةرزبكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية با دةستى بةرز بكاتةوة؟ ثَينج كةس لةطةَل دانية

ثَيم واية رؤتينة , كةس هةية, نادشة دةكرَى لةسةر واجيباتى هةيئةية دةكاجا ض م, ماددةية دةمج دةكرَى
 .و سةرموو ثةخشان خان

 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةرِ َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مةبةست لةو دووساَلة , لةماددةى حةوت ئيقرار كرا كة ببَيتة دوو ساَل, من ثرسيارَيكم هةية
 ية يان هةَلبذاردنةكةية؟ خاَلى دووةم ئةو ثَيشنيارةى كة كاك ديلمان كردى كؤبوونةوةكةي دةستةى طش 

نةك هةر سةيرى , ثَيم واية كةئةمةش راستة و من لةطةَلي دام, سةبارةت بةخاَلى سَييةمى ماددةى نؤيةم
ئةخاتة راثؤرتَيكى كاروبارى ئةو ساَلة , ئةَلَى شتَيكى زؤر طشتى و عمومية, كاروبارى يةكَيتيةكة ئةكات

 ,سوثاس, بةردةم هةيئةتى طشتى بةَلآ
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 ,ثَيم واية صيغةكة لَيذنةى دانونى ئةو دةجمةي كردية, ئةوة دةستةى طشتىية
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جتتمع اجلنة كل سنتني النتخاب اهليئة االدارية لالحتاد باالقرتاع السري املباشر بأغلبية احلاضرين من -1 
 .عضوين احتياطسبعة أعضاء أصليني و 

 .ملناقشة اعمال اهليئة االدارية-0
 .إقرار امليزانية السنوية لالحتاد-3
 . النظر يف شؤون االحتاد و إقرار املقرتحات املقدمة إليها بشأن تعديل القانون-1

 دادةنيشن هةر دووساَل جارَيك مياانية, دوو ساَل جارَيك هةَليتةبذَيردرَى, يةعةنى بؤ هةموو ئةو ضوارةية
, نوودتةى نياامت هةية. ئةطةر كةسَيك رةئيى نية دةخيةمة دةنطةوة, و تةدرير سةنوية روونى دةكةنةوة

 .سةرموو
 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةر َيا ث

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة سةيرى كاروبارى , ثَيشنيارَيك كرا بؤ خاَلى سَييةم نةك سةيرى كاروبارى يةكَيتيةكة بكات

ضية كاروبارى يةكَيتيةكة؟ راثؤرتَيك ئةجنام ئةدا كة ئةو يةكَيـتية لة , كة نازامن زؤر تَيكةاَلويةيةكَيتية
 .زؤر سوثاس, ئةوة ثَيشنيارى كاك ديلمان بوو ثَيم واية زؤر راسرت ترة, ماوةى ئةو دووساَلة ضى كردية

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
جةنابت خيربةيةكى  زؤرت  هةية لة كؤنمرانسات و , ةمياندوو, ثةخشان خان ئةوةلةن داواي توو لةبريكرد

يةعنى كؤنمرانسةكة بةناوى هةموو ئةنيتامانى ئةو , زؤر تةبيعية ئةو خاَلة, كارى سياسى و حابى
رةئيش , بؤيان هةية مةسائيلى كؤنمرانس تةرح بكةن منادشة بكةن زؤر تةبيعية تَيييتا بَى, كؤنمرانسةكة

زؤر تةبيعية , ئةو لَيذنانة باس دةكةن و شت دةكةن, ليذنة دادةنرَيت, بكةن ئيقرارى مقتةرةحات, بيتةن
وة دةنطيشمان , صيغةكةى كة خوَينيتمانةوة, ماددة دةجمةكة بووة ماددةيةك بةو شَيوةيةى  كة ومتان

ماددةى هةشت , نؤش دةبَيتة حةوت, ماددةى دة دةبَيتة نؤ. سةرموو, لةسةردا بؤية دةضينة سةر ماددةى تر
 .ماددةى دة دةبَيتة نؤ, لة جَيى خؤى دةمَينتةوة

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دةيةم كة ئَيستا بوو بةماددةى نؤيةم
 :ماددةى نؤيةم

, لة يةكةم كؤبوونةوةى خؤييتا كة لةماوةى هةستةيةكى دواى هةَلبذاردنةكةييتا, دةستةى ئييتارى: يةكةم
 . سةرؤكَيك و جَيطرى سةرؤك و بةرثرسَيكى دارايى لة نَيو ئةنيتامانى خؤييتا هةَليتةبذَيرى, سازى دةدا

 .دووساَلة, ماوةى ئةنيتامَيتى لة دةستةى ئييتارييتا: دووةم
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 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ة سةدةت ئةو ماددةية رؤتين, خؤتان و زةمريتان, بةاَلم بؤ جطةرة خواردن نابَى, بة ئيجازة بر ؤنة دةرةوة

هةر دوو ساَل جارَيكة لةبةرئةوة , ضونكة لةماددةى ثَيشوو هاتووة, بَلَيني, دووةمةكةى ثَيويست ناكا
 نايةوةَيـت

تنتخب اهليئة االدارية يف اول اجتماع هلا خالل اسبوع من تاريخ انتخابها رئيسا و نائبا للرئيس : املادة العاشرة
كَى لةطةَلةيةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ كَى , ى ناوَى لةسةر بكةينمنادشة. و مسؤوال ماليا من بني أعضائها

 .بر ؤ بؤ ماددة دواى ئةو. لةطةَلى نية؟ باشة بةكؤى دةنط وةرطريا
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دةيةم
بؤى هةية , ؤ كاتى ثَيويستب, لةسةر داواى سةرؤكيش, كؤبوونةوةكانى دةستةى ئييتارى مانطانةيى: يةكةم

 .زياد لة كؤبوونةوةيةكيش ساز بيتات
 .كؤبوونةوةيةكى نائاسايى سازدةدات, دةستةى ئييتارى لةسةر داواى زؤرينةى ئةنيتامةكانى: دووةم

بر يارةكانيش , بة ئامادة بوونى زؤرينةى ئةنيتاماكانى دةستةى ئييتارى دَيتةجَى و, ياسايى( نصابى: )سَييةم
ئةوة لةو بارةدا بؤ ئةو اليةنةيان دةبَى , كاتَيكيش دةنطةكان يةكسان بنب. الدةدرَين, ةنطةكانبة زؤرينةى د

 .كة سةرؤك دةنطى دةداتَى
 :بِةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

سةرموو ئةطةر , يةعنى لة هةموو شتةكان هةر ئةمة هاتووة, ئةمةش ئوصوىل هةموو ئيجتماعاتَيكة
 .دسةيةكت هةية سةرموو بيَلَى

 :َيا عمر عبيتالربان علىبةر 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يا لة نياامى , واتا لة ماددةية يازدة هةتا ماددةى شازدة ثَيويست ناكا لةو هةبَيت, من ثَيم واية ئةو ماددةية
, بؤ ئةوةى بة ئاسانى بتوانن لةكاتى ياسادا كؤنمرانس طؤر انكارى تَييتا بكةن, داخليةكة هةبَيت زؤر باشرتة

 .ر سوثاسزؤ
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى صيغةيةك يان ماددةيةك ئةطةر , يةعنى دةتوانَيت نياامَيكى داخلى دابنَيت, وةَلال خؤ ئةوةش دةبى
كاكة لةسةر ئةو ئيقرتاحة جَيطاي خؤيةتى ئةوةنيتة هني ( على اهليئة العامة اصدار النظام الداخلى), هةبَى

لةسةر ئيقرتاحى لَيذنةى ياسايى بؤيان هةية كة , ى ئةطةر ماددةيةك هةبَىماددة بة ماددة يةعن, نةكرَى
, بؤية ئةو ماددانةى كة ثَيمان واية ئيااسية يةكة بة يةكة تةماشاي دةكةين, نياامى داخلى خؤيان دابنَين

ئةو ئَيستا ماددةى دةيةم كة خوَينيترايةوة زمينى , دةخيةينة دةنط بؤ ئةوةى بةيةكةوة ئيلغايان بكةين
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كَى لةطةَل ئةوةية كة , ئةوة ئيقرتاح دةكرَى كة ئيلغا بكرَى, دةسةاَلتانةية كة بة نياامى داخلى دةكرَيت
دةستى بةرز بكاتةوة؟ بة تَيكر ايى دةنط , دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل ئةوةية كة مبَينَى, ئيلغا بكرَى

 . بر ؤ سةر ماددةى يازدة خبوَينةوة, ئيلغا كرا
 :كريم حبرى عبيتاللة بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ضؤل بوو, ببَى, بة هةر هؤيةك دةبَى, ئةطةر هات زؤربةى ثؤستةكانى دةستةى ئييتارى: ماددةى يازدةم

 . دةستةى طشتى بانطهيشت دةكا بؤ كؤبوونةوة, ئةوة لةو بارةدا دةستةى ئييتارى
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دةستى بةرزبكاتةوة؟ كَى لةطةَل ئةوةية , كَى لةطةَل ئةوةية ئيلغا بكرَى, لغائةوةش مودتةرةحة بؤ ئي
 .ماددةى دوازدة, مبَينَى؟ بةتَيكرايى دةنط ئيلغا كرا

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .ادةهةم كة دةبَيتة ماددةى دوازدةماددةى سَي
, بةبَى ثاساوَيكى رةوا, لة سَى كؤبوونةوةى بانةوبان يةكيتا, ييتارىئةطةر ئةنيتامى دةستةى ئ :ماددةى دوازدة

 .ئةوة بة دةست لة كار هةَلطرتوو لة دةَلةم دةدرَى, ئامادة نةبَى
 . بةبَى تعليق, سةرةتا كةدةستمان كرد بةخوَينيتنةوة داواى لَيبووردمنان كرد لةر ووى زمانةوانيةوة

 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَل ئةوةية كة ئيلغا بكرَى؟ كَى لةطةَل ئةوةية , ةش هةر لةطةَل ئةوةية كة هني بكرَىماددةى دوازد

 .ماددةى سَيادةم, كة مبَينَى؟ ئةوةش ئيلغا كرا بة كؤى دةنط
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :دةستةى ئييتارى ئةم ئيش و كارانة دةكات
( تطوير)و ثَيشنيازطةىل ثَيويست بؤ سراذووكردنى , حساب و حسابكاريى كؤتايى ,بوجةى سااَلنةو: يةكةم

 .ئامادة دةكاو هةواَلةى دةستةى طشتييانى دةكا بؤ ئيقرار كردنيان, يةكَيتيةكة
هةر كةسَيكييش داواكةى , يان دةيانيتاتةوة دواوة, داواكاريطةىل ئينتيساب بؤ يةكَيـتى دبوَل دةكا: دووةم

لة دادطاي , رؤذ لة ر ؤذى دةرضوونى بر يارى دبوَل نةكردنةكةوةى( 32)بؤى هةية لةماوةى , بَىدبوَل نةكرا 
بر يارى دادطايةش كة دواى ئةو تانةلَييتانة , ثَييتاضوونةوةى هةرَيمى كوردستان تانة لة بر يارةكة بيتات

 .بر يارَيكى بنرب ة, دةردةضَى
مووضةكانيان ديارى دةكاو دةست لةكار هةَلطرتنيان دبوَل , َىكارمةنيتان بؤ يةكَيتييةكة دادةمةزرَين: سَييةم

 .لة كاريان دةخا و سااشيان دةدات, دةكاو
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 . بر يار طةل و راسثاردةكانى دةستةى طشتى دةخاتة كار: ضوارةم
لَيذنةكان ثَيك دةهَينَى و ناويان لَي دةنَى و ئةركو سرمانيان ديار دةكاو كؤتايى بة ئيشةكانيان : ثَينجةم

 . دَينَى
ذمارةى , سةيرى مةسةلةى هاوثشكى لة كؤنطرةو مسينارة مةحةللى و نَيو دةوَلةتييةكانيتا دةكاو: شةشةم

 . هاوثشكانيش دواى وةرطرتنى رةزامةنيتيى ئاسايى ديارى دةكات
لة دارايى بةردةست خةرجى , وة دةستيان دَينَى و, ثارَياطارى لة ئةمواىل يةكَيتييةكة دةكاو: حةوتةم

 .ناشَى دةستكاريى ئةمواىل يةكَيـتييةكة بكرَى, بة بر يارى دةستةى ئييتارييش نةبَى, ويست ئيقرار دةكا وثَي
 .راثؤرتى سااَلنة لةبارةى بااظى يةكَيـتى و ئيش و كارى يةكَيـتييةوة ئامادة دةكات: هةشتةم

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
قبول : ثانيا)كة نووسراية , ثَيويست دةكا مبَينَيتةوة لة ماددةى ضواردةم, يان دوو نودتة, دووخاَل هةية

مادام تةعنى تَييتاية تةلةبَيكى تر داخيل ....( طلبات االنتساب اىل االحتاد او رفضها و ملن رفض طلبه الطعن
احلفاظ على اموال االحتاد و استحصاهلا و اقرار صرف : سابعا)هةروةها , دةبَى لَيرة مبَينَى ئةوة, دةبَينت
ئةوةش دةبَى لَيرة  .(فقات ضمن املوجودات و ال جيوز التصرف باموال االحتاد بقرار من اهليئة االداريةالن

ثَيم واية ئةو ماددةية , لةبةر ئةوة تةصروف بة ئةمواىل هني و ئةوانة نابَى خبرَيـتة نياامى داخيلى, مبَينَى
واتا سَى خاَل مقرتحة لةبةر مةنتق , كى هينةتةدريرى سةنةوى ئةوةش واجبَي, ئةو دوو خاَلةى تَييتا مبَينَى

هةدى ئةو , بةو ئيعتبارةى ئةطةر رةساى تةَلةبى ئةنيتامَيك بكاتن, كة دةسةاَلتةكة نةدرَيتة ئةو هةيئةية
كةواتة تةعنةكة خارجية دةبَى بةدانون ئةو , كة وةرى طرتووة, ئةنيتامةية كة تةعن لةو رةسةزة بيتات

بة دةرار , ئةطةر ئةو دةسةاَلتة بهَيَلينةوة, ةدى هةبَى ئةو تةعنة بكاهةدة بيتةينة ئةو ئةنيتامةى ه
ئةموالَيكة نابَى لة ذَير تةصروسى ئةوان , دووةمينش ئةمواىل ئةو يةكَيتية, دةرارةكةى دةتعى بكا, دةتوانَى

سةر سَييةمينش ئيلاامكردنيان لةسةر نووسينى تةدريرى سةنةوى لة, دةبَى بةدانون بثارَيارَى, دابَى
ئةو سَى نودتةية ثَيم واية ماددةكة , تاوةكو بة دةرارى خؤيان نةبَى ئيلغاي بكةن, ئيتحاد بة دانون دةبَى

ثَيم واية , زؤر ضاكة ئةطةر منادشةتان لةسةر نية, نوداتةكانى تر البربدرَيت ئةو سَى نودتةيةى تيادا مبَينَى
, بَلَى دةى, رةشاد ئةطةر نودتةيةكت نية كاك, ئةوةش خبةمة دةنطيتانةوة, بضينة سةر ماددةكةى تر

 .سةرموو
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لَيرة , بة دانونى عةمةل و زةمانى ئيجتماعى, مةسروزة متةعةلق بن, بةنيسبةت تةعينى عاملني لة ئيتحاد
 .زؤر سوثاس, هةتا حقودةكةيان زايع نةبَى, زيكر نةكراية
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 :سةرؤكى ئةجنومةن بةر َيا
دانونى عةمةل تةناميى هةموو شتَيك , ئةو سَى خاَلةية دةمَينَى سةدةت, ئةوة ئيلغا دةكرَيـتةوة طومتان

لَيرة ئيلغا دةكرَى تةنها , لةوآ لة ثةرلةمان لة هةر شوَينك دا تةعينات مةسئوولة بة دانونى عةمةل, دةكا
تةنها ئةو , كَى لةطةَل ئةوةية ئةو ضةنيت نودتةية ئيلغا بكرَى, ئةو سَى خاَلة كة خويََنيتمةوة ئةو دةمَينَى

, بة كؤى دةنط وةرطريا, سَى نودتةية مبَينَى؟ كَى لةطةَل دانية؟ كَى دةيةوَى ئيجازة وةربطرى؟ مانعمان نية
 .بر ؤ سةر ماددةى دواى ئةو

 : بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشى ضوارةم
 رى ئييتارىكاروبا

 :كةبوويتة ماددةى ضواردة: ماددةى ثازدة
 :مومارةسة دةكا, ئةم ئةركوسرمانانةى خوارةوة, سةرؤكى يةكَيتييةكة: يةكةم

جَيطرةكةى , ئةطةر خؤيشى لةوَى نةبَى, سةرؤكايةتيى كؤبوونةوةكانى دةستةى ئييتارى دةكاو-1
 .نوَينةرايةتيى دةكا

نوَينةرايةتيى يةكَيتييةكة لة بةردةمى دادوةرى و اليةنةكانى ديكةدا  ,يان كةسَيكى دى رادةسثَيرَى, خؤى-0
 .بكات

 .كة دةستةى طشتى ثَيى داوة, مومارةسةى هةموو ئةو سةاَلحيياتانة دةكا-3
و رةشنووسى دانيشتنةكان و نامة و نامةكارييةكانى يةكَيتييةكة واذوو ( صكوك)موستةنةدى ثارةدان و -1

 .دةكات
 .ؤبوونةوةكانى دةستةى طشتى دةكاسةرؤكايةتيى ك-0

سةرثةرشتيى تؤمار راطرتن , لة ئةستؤ دةطرَى و, ئةركوسرمانى دارايى يةكَيتييةكة, بةرثرسى دارايى: دووةم
 .و سةنةدةكان واذوو دةكات( صكوك), لةطةَل سةرؤكى يةكَيتييةكةشيتا, دةكا و( مسك السجالت)

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, وة منادشةى ناوَى, ثَيم واية البربدرَيـت, مةسائيلى رؤتني و شتَيكى ئيااسى نية ئةوةش هةر لة زمينى

 .دةخيمةو دةنطيتان كَى لةطةَليةتى؟ كَى لةطةَل دانية؟ باشة بةكؤى دةنط ئيلغا كرا
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :بةشى ثَينجةم
 دارايى يةكَيتييةكة

 :رايى يةكَيتييةكة لةمانةى خوارةوة ثَيك دَيتدا: ماددةى شازدة
 .ئابوونةى سااَلنة ئةنيتامةكان-1
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 .بةخششةكانى ثةرلةمانى كوردستانى عرياق و حكومةتى هةرَيمى كوردستان-0
 (اهلبة و التربعات)خةاَلت و ثيتاك -3
 .دازاجنى ضاثةمةنييةكانى يةكَيـتييةكة-1

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةرِ َيا س

سةدةرة دوو ماددةى شازدة , بةنيسبةت جملس نوابى عريادى, لَيرة لَيذنةى دانونى بةس ئيااسةيةكى كردووة
العراق و حكومة اقليم كوردستان وجملس نواب  -منح برملان كوردستان), كة دةبَيتة ماددةى ثازدة

 .زؤر سوثاس( .العراق -كوردستان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, دسةتان هةية, ينةحى ثةرلةمان دةكةوَيتة بارى نياامى تةبرعاتةوةم
 :بةرٍَِيا تاظطة حمميت على

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة ئةطةر مشروت بوو  يةكَيتييةكان لةذَير ( غري املشروطة)ثَيويستة بنووسرَى ( اهلبات و التربعات)لة 

 .زؤر سوثاس, ت بَىلةبة رئةوة غةير مةشرو, تةئسرياتى دةبن
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كة دةبَى شةرتَيك تةرخان بكرَى بؤ نرخى  سةداسةتى , شةرتَيك هات, باشة ئةطةر تؤ لة جياتى ئةو بينت
 .ضى ئةَلَيي؟ باش سوثاس, دميوكراتى

 :بةر َيا تاظطة حمميت علي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .غةير مةشرووت بَيت( هبة)يان دةكرَيتة , ة وةردةطريَيتثَيويستة ئةو ثارانة كة بؤ يةكَيتييةك
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كاك زرار, زؤر سوثاس
 :امني طاهر زرار بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
( بةخششةكانى ثةرلةمانى كوردستانى عرياق و حكومةتى هةرَيمى كوردستان)لةماددةى ثازدة خاَلى دوو 

ضونكة لةوانةية مونةزةمةيةكى , دةستكةوتةكان لةهةر سةرضاوةيةك بَى, شة بنووسرَيـتمن ثَيم با
بؤ هةر ثةرلةمانى كوردستانى عرياق و حكومةتى هةرَيمى كوردستان , مةسةلةن بةخشيش بيتةن, خارجيى

 .زؤر سوثاس, بَى؟ دةتوانَيني بَلَيني دةستكةوتةكان لةهةر سةرضاوةيةك بَى
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 :عبيتاللة بةر َيا كريم حبرى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةطةر مةشروتيش بَى بؤ هةدةسَيكى مةشروع ثَيم واية زؤر تةبيعية, سةبارةت ئةوةى تاظطة خان وتى
بةاَلم سةبارةت بةوةى كة كاك , مةسةلةن نةشرى دميوكراسى و ماسى مرؤظ بَيت ثَيم واية ئةوةش ئاسايية

 . زؤر سوثاس, دةطرَيتةوةزرار ئاماذةى ثَييتا لة تةبروعات ئةمة 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, بةاَلم مةشروتة نية, نازامن حتصيل حاصلة, ئةطةر ثَيتان واية كة مةشروتةو غةير مةشروتة ئيااسة بكرَى
مةسةلةن احتاد ثةرلةمان هةية منح دةكا شةرتةكةى , باشة تاظطة خان ميسالَيكمان بؤ بَلآ كة مةشروتة بَى

 ضية مةسةلةن؟ 
 :بةر َيا تاظطة حمميت على

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يان ثاَلثشتى حكومةت , لةو كاتةى ئَيمة وتوومانة كة ديماع لة دميوكراتى دةكةين, مةسةلةن ئينتخاب هةية

ديارى دةكا دةَلَى , لةوَى حابَيك ئةوة دةكا, يان ثاَلثشتى مةسةلةكانى خؤمان دةكةين, و ثةرلةمان دةكةين
كار بؤ هةرَيمى كوردستان , ئَيمة مادةم سةربةخؤين, كة ثاَلثشتيم بكةى, ةتة يارمةتى ئةدةممن بةو شةر

 .زؤر سوثاس, ئةوة رةئيى منة, لةبةرئةوة زةرورية مةسةلةى غةير مةشروتةى تَييتابَى, ئةكةين
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دووةميش ئةوةى كة , ئةوة يةك, ةوة  خالسى نيااميش, ئةوةلةن ئةطةر شتى وابَى ئةوا خالسى دانونية
دةييتاتَى ئةو ئيتحادة , هةَلبذاردراوة, ئيتحادةكة حابى نية, هةيئةكة حابى نية, هيبة دةداتة يةكَيتييةكة

نةش نووسرآ ثَيم , حيساب نية, ئيلال ئةطةر بة دزى بييتاتَى, لةبةر رؤشنايى دانونى خؤى و نياامى خؤى
ئؤتؤماتيكى ئةنيتام ثةرلةمان دةبَى , نازامن سيقةنةبوونَيكة, زَى هني ئةكاتؤ, بةاَلم بنووسرَى, واية تةبيعية

 .بةَلَى دكتؤرة, دانون نانووسَيـت بؤت, كامة منحة دانونية كامةش دانونى نية, ئةوة جيا بكاتةوة
 :شكرية رسول ابراهيم 1بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ثيتاك لةكوردةوارييتا بؤ رووداوَيك ئةبَى , بؤ ثيتاك هبة بَي, ةمن بةنيسبةت خاَلى سَييةم تَيبينيةكم هةي

رووداوَيكى , خةَلك ثيتاكى كرد, ئَيستا ئةو رووداوةى لةسةر الساو رووييتا, كة خةَلك ثارةى بؤ كؤبكاتةوة
جا , تةبةروعات جيايةو ثيتاكيش جياية, ئةَلَى ثيتاكى بؤ كؤبكةوة, ناخؤش يان بؤ سةدري و هةذاران

 . زؤر سوثاس, وة بابَي بة خةاَلت و بةخشني جوانرتةلةبةرئة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .بيخوَينةوة جارَيكى تر كاكة, باشة دةخيةمة دةنطيتانةوة
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 :بةر َيا عونى سعييت كمال بااز
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل الرابع
 االمور االدارية

  :تتكون مالية االحتاد من :املادة اخلامسة عشرة
 .االشرتاك السنوى لالعضاء-1
 .العراق و حكومة اقليم كوردستان و جملس نواب العراق -منح برملان كوردستان-0
 .اهلبات و التربعات-3
 .ريع املطبوعات التى يصدرها االحتاد-1

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشى ثَينجةم
 دارايى يةكَيتييةكة

 :دارايى يةكَيتييةكة لةمانةى خوارةوة ثَيك دَيت :ماددةى ثازدة
 .ئابوونةى سااَلنة ئةنيتامةكان-1
بةخششةكانى ثةرلةمانى كوردستانى عرياق و حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ئةجنومةنى نوَينةرانى -0

 .عرياق
 (اهلبة و التربعات)خةاَلت و بةخشةكان -3
 .دازاجنى ضاثةمةنييةكانى يةكَيـتييةكة-1

 :َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
, كَى لةطةَل ئةو ماددة داية؟ كَى لةطةَل دانية؟ كَى بَى رةئية؟ باشة بةكؤى دةنط وةرطريا, خيةمة دةنطةوةةد

 .برؤ بؤ ماددةى تر
 :بةر َيا عونى سعييت كمال بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 الفصل السادس
 سجالت االحتاد

 :مسك السجالت التاليةعلى االحتاد  :املادة السادسة عشرة
 .تدون فية امساء االعضاء وكل ما يتعلق بالعضو: سجل االعضاء-1
 .تدون فية قرارات اهليئة العامة و اهليئة االدارية و يوقع عليه من قبل اهليئة االدارية: سجل القرارات-0
 .لعدلتدون فيه االيرادات و املصروفات على ان يكون مصدقا من الكاتب ا: سجل احلسابات-3
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 .يدون فيه مجيع االموال املنقولة و غري املنقولة واوصافها و امثانها: سجل االثاث و املوجودات-1
الصادرة منها و  سجل املراسالت الصادرة و الواردة تدون فيها ارقام و تواريخ و مواضيع الكتب و اجلهات-0

 .الواردة اليها
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة

 .ومةنبةر َيا سةرؤكى ئةجن
 بةشى شةشةم

 تؤمارةكانى يةكَيتييةكة
 :ثَيويستة لةسةر يةكَيـتييةكة ئةم تؤمارانةى خوارةوة رابطرَى :ماددةى شازدةم

 . تَيييتا تؤمار دةكرَين, ناوى ئةنيتامةكان و هةر شتَيكى ثَيوةنيتيى ثَييانةوة هةبَى: تؤمارى ئةنيتامةكان-1
, شتى و بر يارةكانى دةستةى ئييتاريى تَييتا تؤمار دةكرَين وبر يارةكانى دةستةى ط: تؤمارى بر يارةكان-0

 .لةاليةن دةستةى ئييتاريةوة واذوو دةكرَى
مةرجيشة لةاليةن , داهات و سةرف و خةرجى تَييتا تؤمار دةكرَين و: تؤمارى حيساب و حيسابكارى-3

 .نووسةرى عةدلةوة تةسيتيق كرابن
رة و رؤذو جَيطاو اليةنى ئةو نووسراوانةى تَييتا تؤمار ذما: تؤمارى هاتن و دةرضوونى نامةونامةكارى-1

 .دةكرَين كة لَيوة دةردةضن و بؤى دةنَيردرَين
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئيقرتاح دةكةم كة ئيلغاي بكةين, جارَيك شةرحةكة هةر زياد زيادة, وةَلال من ثَيم واية ئةو ماددة زيادة
ئةوة , لةطةَل ئةوةية كة مبَينَى؟ باشة بةكؤى دةنط ئيلغا كرا كَى لةطةَل ئةوةية كة ئيلغا بكرَى؟ كَى

دانونى , دانون جةمعيامتان هةية دانونى عامان هةية, دانونَيكة بةتةنها دانون نية بؤ ئةم ئيتحادة
دانونى جةمعييات سةرزة لةسةر هةموو كةسَيك ودانونى رةدابةى ماىل سةرزة لةسةر , دةستوورمان هةية

 .سةرموو, تصويت كرا لةسةرى, لةبةر ئةوة ئةمانة هةمووى زيادن, ةزطايةكهةموو دام و د
 :بةر َيا شودى حسني ابراهيم

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى ئةوةى لة جةمعيات هةية شةرت نية ئةوة ( اخلاص يقييت العام)مةبيتةئَيك هةية لةدانون دةَلَى 

 . زؤر سوثاس, بؤية ئةو ماددةية زةرورية, بطرَيتةوة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 كاك كريم تؤش ثَيت وانية؟, ئةو مةبيتةئة مشوىل ئةوة ناكا
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 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كة دةبَى ئةو , لةر ووى ياساييةوة دانونى جةمعيات ئيلاامى هةموو جةمعيات و سةنيتيكاو يةكَيتيةكان دةكا
, يةعنى ئةو سجالتانة ئيلاامية بةثَيى دانون, تووة بطرَيت بةدةستيانةوة بةخؤيةوةسجالتانةى كةلَيرةدا ها

 .سوثاس, بؤية زيكر كردنى تةئكييتة وةئيلال لةمةسةلةكة ناطؤرَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, دةبَى لَيرة هةبَى, دذى دانونى جةمعيات بَى, ماددةيةكمان هةبَى, دةزانى ضؤنة ئةطةر مةتنَيكمان هةبَى
بةاَلم ئةطةر , ئةوا دانونة خاصةكة ئةو وةختةى دةيطرَيـتةوة, كة خارجيى ئةو دانونة بَيت, مةبةستمان بَى

هةروةك , لةهةموو جةمعياتةكان مولاةمة, نووسيت دانونةكة لةوَى مولاةمة و لةوَيش هةر مولاةمة
لةطةَل , ةكان نةهاتووة شتى وةهاخؤ لة وةزارةت, دانونى رةدابةى ماىل مولاةمة لةسةر هةموو وةزارةتةكان

هةموومشان , جةمعياتيش مولاةمن بةدانونى جةمعيات, بةو دانونة, ئةوةش وةزارةتةكان مولاةمن
 .ماددةى تر تكاية, ثاش ئةوةى دةنطى بؤ ئةدةين, مولاةمني بة دةستوور

 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
  :املادة االسابعة عشرة

ختتم مجيع مراسالت االحتاد و سجالتها باخلتم اخلاص به و حتفظ السجالت و الوثائق يف اماكن خمرزة 
 .داخل االحتاد و خاضعة للتفتيش وفقا للقانون

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى هةذدة كة دةبَيـتة ماددةى حةظيتةم
تؤمار و , ؤمارةكانى يةكَيـتييةكة بة مؤرى تايبةت مؤردةكرَين وهةموو نامةو نامةكارييةكان و ت

 .بةَلطةنامةكانيش بة بؤكسمايل لة يةكَيـتييةكةدا دةثارَيارَين و بةثَيى ياسايش ثشكنينيان لةسةر دةبَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةية ئيلغا بكرَى؟ كَى لةطةَل كَى لةطةَل , لةدةم و ضاوتان را ديارة, وةَلال بةرةئيى هةمووتان ئةوةش زيادة
 .برؤ سةر ئةوةى تر, ئةوةية مبَينَى؟ ئةوةش بةكؤى دةنط ئيلغا كرا
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 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل السابع
 أحكام ختامية عامة

 :املادة الثامنة عشرة
وق و االلتزامات واذا كان احلل اجباريا تؤول اموال يف حالة حل االحتاد اختيارا ينص وصف لتحديد احلق: اوال

 .االحتاد اىل اقرب احتاد مماثل يف االهداف
 .تطبق احكام قانون اجلمعيات النافذ يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذا القانون: ثانيا

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, دةبواية لَيذنةى دانونى باسى لَيوة بكا ,ثَيم واية ئةو نصةى كة لَيرة هاتووة, صى ضى كاك عةونىةن

ئيلتيااماتيش نةدل ناكرَى لةهيض , يةعنى دوو غةَلةت هةية, هةروةها ئةو وةصمةش غةَلةتة لَيرة
ض , بؤ منوونة ئةو ئيتيحادة دةردارة بة مليؤنةك دؤالر, ئيلتيااماتى نةدل كا, ئيستعيتادى نية, ئيتيحادَيك

و يف احلال اختياريا تؤول اموال االحتاد اىل لةبةر ئةوة باشرتة بَلَى , مول بكائيتحادَيك هةية ئةو دةردة تةحة
 .اقرب احتاد مماثل يف االهداف

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشى حةوتةم
 حوكمة كؤتايية طشتييةكان

 :ماددةى هةذدة
. بة دةدَيك وةسمى ماف و ئيلتيااماتى ديار دةكرَين, لة حاَلةتى لةخؤوة هةَلوةشانى يةكَيتييةكةدا: يةكةم

ئةمواىل يةكَيـيتييةكة دةضَيتة سةر ئةمواىل نايكرتين , ئةوة لةو بارةدا, ئةطةر بةزؤردارى هةَلوةشَينرايةوة
 .ئاماجنةكانى لةطةَلييتا هاوشَيوة دةبن, يةكَيـتى

ةهاتبَى ئةوة حوكمةكانى ياساى كارثَيكراوى لةسةر ن, لةو حاَلةتانةدا كة دةدَيكيان لةم ياسايةدا: دووةم
  .كؤمةَلةكانى بةسةردا دةسةثَى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
و , هةيةمماثلى  ضونكة حكام, ئةو رةئيةى كة ثَيشرت ومتان باشرتة, بةثَيى رةئى كاك سرست و رةئى خؤشم

نةشنووسرَيت اختياريا  ل االحتادحالة حيف , ئةو صيغةيةى كة ومتان باشرتة, نية مماثلىاحتادى ثرلةمان 
تؤول اموال االحتاد اىل اقرب احتاد مماثل يف , يان اجباريا و مةعلووميشة بة ئةكسةريتى ئةعاا حةل دةبَينت

 .كاك رةشاد سةمةرموو. (االهداف
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 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةرئةوةى حقوق و , ن دةبَى بة دةراراى دةزائىمودتةري, هةموو حةلَيك هى ئيتحاد هى جةمعيات
, زةرورية ئةوة زيكر بكرَيـنت, ئيلتااماتى هةية, ئيحتمالة ئةو ئيتحادة دةرزار بَى, واجباتى تَييتاية

 .زؤر سوثاس, ئيشارةتى ثَي بيترَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

اتَيك و ئيتيحادَيك مةشرووتن بة مةشرووتة هةموو جةمعي, ئةويش كاك رةشاد دةضَيتة دانونى جةمعيات
بؤية ئةو ماددةية بةو شَيوةيةى كة باسم , هةروةها دانونى مةدةنيش وةها عالجى كردووة, دانونى هني

 .بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطيتان, بيخوَينةوة لةطةَل سةدةرةى دوو, كرد
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :رةاملادة التاسعة عش

 .يف حالة حل االحتاد تؤول اموال االحتاد اىل اقرب احتاد مماثل يف االهداف:اوال
 .تطبق احكام قانون اجلمعيات النافذ يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذا القانون: ثانيا

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .نةوةبةكوردى بيخوَي, ئةوجا ئةوة تةئكييتت كردةوة بةوةى لةسةر دسةكانى من

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى نؤزدةم
, ئةمواىل يةكَيتيةكة دةضَيتة سةر ئةمواىل نايكرتين يةكَيتى, لة حاَلةتى هةَلوةشانى يةكَيـتيةكةدا: يةكةم

 .ئاماجنةكانى لةطةَلييتا هاوشَيوة بن
حوكمةكانى ياساى كارثَيكراوى , ئةوة, لةسةر نةهاتبَى, الةو حاَلةتانةدا كة دةدَيكيان لةم ياسايةد: دووةم

 .كؤمةَلةكانى بةسةردا دةسةثَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئاخر تصويتمان , لةطةَل ئةو تعيتيالتةية كة بةسةرييتا هاتووة, دةخيةمة دةنطيتانةوة كَى لةطةَل ئةو ماددةية
بَلَى باانةم , ؟ كَى لةطةَلى نية؟ باشة بةكؤى دةنطكَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرزكاتةوة, كرد تةواو

 مالحةزةكةت ضية؟
 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةر َيا ث

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
خؤى ببَيتة ماددةيةك , بةس بؤ دوةتى ئةوةى دووةم لةو ماددةى كة بامسان كرد, تازة ئةوة تصويت كرا

 .يةعنى نةبَيـتة سةدةرةى دوو لةماددةكة
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 :َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
 .ماددةى هةذدة, هةمان شتة

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .(لالحتاد إصدار مطبوع دورى) :كة دةبَيتة ماددةى هةذدةم: املادة العشرون
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ة بةخؤيان دةنووسن دانونيان بؤ ضية؟ ئةو ماددةى ك, ئةوة زيادة, ثَيش ئةوى بةكوردةيةكة بيخوَينَيتةوة
 .كَى لةطةَل ئةوةية مبَينَى؟ باش بةكؤى دةنط ئيلغا كرا, كَى لةطةَل ئةو ماددةية كة ئيلغا بكرَى

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .وتنفيذ احكام هذا القانون للهيئة العامة اصدار االنظمة و التعليمات الالزمة لتسهيل :املادة الثامنة عشرة

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ ئاسنكارى جَيبةجَي كردنى , ثَير ةو و ر َينماية ثَيويستيةكان دةربكات, دةستةى طشتى بؤى هةية
 .حوكمةكانى ئةم ياساية

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَل ئةو , دةخيةينة دةنطيتان, ة ئةوانى تر ئيلغا كرانثاش ئةوةى ك, ئةوة دةبَيتة ماددةى هةذدةم

ضواركةس لةطةَل ئةو , سَى كةس, ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَلى نية؟ ئةوةى تر ئيلغا كرا
بةس ضوار ( ال يعمل بأى نص يتعارض و احكام هذا القانون)بؤ لةطةَل ئةوةدانيت كاكة؟ , ماددةية دانية

 .بؤ؟ باشة بر ؤ سةر ماددةى تر, كةس معارزة
 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .ال يعمل بأى نص يتعارض و احكام هذا القانون :املادة التاسعة عشرة

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .ناخرَيتة كار, وجنَىهةر دةدى لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا نةط: ماددةى نؤزدةم
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل ئةو ماددةية؟ كَى لةطةَل دانية؟ باش بةكؤى دةنط , ئةوةش هةروةك هةموو دانونةكانى ترة
 .ماددةى تر, وةرطريا
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 :سعييت بااز كمال بةر َيا عونى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .ات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس الوزراء و اجلهات ذ :املادة العشرون
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .بيخوَينةوة دةى, ئةوةش ر ؤتينية
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

حوكمةكانى ئةم ياساية , و اليةنطةىل ثَيوةنيتييتار, ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران :ماددةى بيستةم
 .خبةنةكار

 :جامباز سعييت حمميت طارق ابةر َي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, هةموو ماددةكان دةكاتة شازدة, ضونكة ئةوة حتايف دةكرَى, تةسةلسولةكة بة غةَلةت دةخوَينرَيتةوة 
 .زؤر سوثاس, دةبَي تةسلسولةكة ر َيك و ثَيك بَيت, ضونكة هةشت ماددةمان البردية

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
على جملس الوزراء و اجلهات ذات ) ,ماددةى ئةوةى كة ئَيستا خوَينيترايةوة, بةتةئكييت, وةثَييتا دةضينة

كَى لةطةَليةتى دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى , رؤتينة دةخيةمة دةنطةوة. العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 .لةطةَلى نية؟ سةرموو بةكؤى دةنط وةرطريا

 :بةر َيا عونى كمال سعييت بااز
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا س

 .هةتا دواتر تةسلسولةكةى ر َيك دةخرَيت, رةدمةكةى ناخوَينمةوة
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ إصداره و ينشره فى اجلريدة الرمسية 

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دا (وةدايعى كوردستان)لة رؤذنامةى سةرميى , روئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة دةخرَيتة كا
 .باَلودةكرَيتةوة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئةوة كاك سرست رةئيةكى هةية

 :بةر َيا سرست ابيت عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةت ئَيمة بةنيس, دانون ناساة لة تارخيى نةشر, بة موجبى دانونى نةشر, داعييتةى عام لة دانون ئةوةية
يةعنى لة تارخيى توديع كردنى , طومتان لة تارخيى ئيصيتار, وةزارةتةكان ئيستسنائَيكمان دروست كرد
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ضونكة ثَيش ضةنيت مانطَيك دروست , بؤ ئةوة بوو وةزارةتةكان بةثةلة ئيشى خؤيان بكةن, سةرؤكى هةرَيم
داعييتةى عام تَيكى , ى نةشربةرةئيى من داعييتةى عام لةتارخي, بؤ شتى تر ئةوةى زؤر بةثةلةنة, كراينة

 .زؤر سوثاس, نةدةين
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, كةس دسةى هةية لةسةر ئةوة
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةيَلني و هيضشى ناخرَيتة كارةوة, كة زةرورةتى كارثَيكردنيةتى, ئَيمة لةهةموو ياساكان لة ئاخري بةنيت

ئةو ياسايانةية كة لَيرةدا نازامن ئةردةَلةى , كَيك لةو طرستانةى كة ئَيستا لةدادطاكان دووضارى بووينةية
بؤية منوونة دةهَينمةوة لةم ماوةية لة , بؤ ئةوةى ئَيمة بتوانني جواب بيتةينةوة, ثَيش ضاثكردنيان ضية

لةكاتَيكا ئَيمة ئةو هةموو ثةلةثةملان  ,ر زطار كراوة 01كةالر خةَلك طرياوة بة توهمةى ئريهاب بة دانونى 
 .سوثاس, بؤضى ضاث ناكرَى ئةم دانونة, لةسةرى دانونى ئريهاب, كرد

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئيرت , لةر ؤذنامةكانيش باَلوكراوةتةوة, وة لة وةدايعى كوردستانيتا باَلوكراوةتةوة, ئةوة لة دانونا ضاث كراوة

تةواو بةنيسبةت ئَيمة نوسخةى دةنَيرين بؤ , ون لة وةدائع باَلودةكرَيـتةوةنازامن مسئوليةتى كَىية؟ دان
ئةطةر هيضتان , ئيماا دةكرَينت و لة وةدايعى كوردستان باَلودةكرَيتةوة, سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان

انةى ئةو ماددةى دةخةمة دةنطةوة بةو طؤر, كاك عونى رةئيتان هةية لةسةرى, ئةوا دةخةمة دةنطةوة, نية
كَى لةطةَل ئةو ماددة داية؟ كَى لةطةَل دانية؟ باشة , كة ئيصيتارةكة بكرَينت, كة لَيذنةى دانونى مواسق بوو

ئةو ماددةى كةدواخراية لةطةَل ئةسبابى , سةرموون, تةنها ماددةيةكمان دواخست, بة كؤى دةنط وةرطريا
ئينجا ثر ؤذةكة بة تَيكر ايى , ةهَيننيلَيرةدا جةلسةكة كؤتايى ثَييت, موجبة دةخةينة جةلسةى داهاتوو

رؤذى ضوارشةم , دانيشتنى داهاتوومان, كؤتايى بة دانيشتنةكةمان دةهَينني, زؤر سوثاس, دةخةينة دةنطةوة
, ئةطةر نا دةخيةينة رؤذَيكى تر, بةرنامةى كارمان ئةطةر هاتبى هى ئاوةدان كردنةوة, سةعات دة و نيو

 .سوثاس
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم      (               كيوركوةكمال ك.د)حمميت دادر عبيتاه                  سرست ابيت عبيتاه 
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي   تَيري ئةجنومةني نيشتمانيي  سكر

 عَيراق -كوردستان                              عَيراق   –كوردستان        عَيراق                    –كوردستان   
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 ( 00)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 61/66/6111 رَيكةوتي شةممة ارضو

ــةياني  (12,12)كاتـــذمَير    ــة بـ ــةر لـ ــوار شـــةممةي سـ ــةوتي  رؤذي ضـ ــةني   01/11/0226رَيكـ ئةجنومـ
ــةن و          ــ  ســةرؤكي ئةجنوم ــيتنان رشــاد مم ــةر َيا ع ــة ســةرؤكايةتي ب ــتاني عَيــراق ب ــتمانيي كوردس بــة , نيش

بـةر َيا سرسـت عبـيت عبـيتاه     , ري سـةرؤك و جَيطـ ( كمـال كـةركووكي  .د) بةر َياحمميت دادر عبـيتاه  ئامادةبووني
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (00)دانيشتين ذمارة , سكرتَيري ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , قئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــرا 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      دووي خولي طرَييتاني (00)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .نتاراني كوردستانبةردةوامبوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي يةكَي  ثةرلةما --1
ئةجنومةني سةركردايةتي )ي (368)خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي راطرتين بر ياري ذمارة  -0

 (.شؤر شي هةَلوةشاوة
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة -3

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة بةناوي طةلي
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي ضوار شةممة (12,12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(00)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت01/11/0226رَيكةوتي 
 .بةردةوامبوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان --1
ئةجنومةني سةركردايةتي )ي (368)مارة خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي راطرتين بر ياري ذ -0

 (.شؤر شي هةَلوةشاوة
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة -3

تَيبينيةيةك حةز دةكةم , بؤ بر طةي يةكةم, داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن
ئةمر ؤ غيابات زياترة لة كؤبوونةوةي , كؤبوونةوةكانبةنيسبةت غياب لة , عةرزي جةنابتان بكةم

بةس هةنيتَيك , تةبعةن ذمارةيةك لة ئةنيتاماني ثةرلةمان بة ئيجازة رؤيشتوون لةوةدا ئاطادارين, ئيعتيادي
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لةبةر ئةوة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يارييتا , برادةر هةية غايب دةبَيت بةبَي ئةوةي داواي ئيجازة بكاتن
دةطةر َيينةوة سةر ثرَينسيثةكاني خؤمان ناوي ئةو ئةنيتامانةي , ي دةبواية زووتر بيكةينلةمةودوا طةرض

ئةوةي بَي عوزريشة نياامي داخيلي لةسةر , ئةوةي بة عوزرة, كة غاينب لة جةلسةي ثَيشوو دةخوَينينةوة
ئيجازةي هةية , يعييةئةوةي بة عوزرة تةب, لةبةر ئةوة تكاية ئاطادار بن, كة تياييتا هاتووة, تةتبيق دةكةين

 .ئةوةي بَي عوزرة نياامي داخيلي لةسةر تةتبيق دةكةين بة خؤمشانةوة, نووسراوة
, بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان -1

ي دةكةم ئاطادارمان بكةنةوة داوا لة ليذنةي ياساي, لةطةَل ديباجةكة, خاَلَيك مابوو كة صياغةي بكةين
 .ضيان كردووة

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةر َياان ئةنيتاماني ثةرلةمان
دةست كرا بة طمتوطؤ كردن لةسةر ياساي  02/11/0226لة كؤبوونةوةي رؤذي دوو شةممةي رابردوو 

ماددة ثَيك ( 03)وطؤ كردن دةركةوت كة ثرؤذةكة لة لة ئةجنامي طمت, يةكَي  ثةرلةمانتاراني كوردستان
ماددةي , ماددةي ضواري ثرؤذةكة دواخرا طمتوطؤ كردن لةسةري بؤ ئةمر ؤ, ماددة( 16)بوو بة , هاتبوو

ليذنةكةمان , ضوارةم رةدمةكةي بوو بة ماددةي سَييةم لة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي ثةرلةماني كوردستان
ثاشان , ئَيستا بةر َيا كاك كةريم بةحري بة زماني كوردي دةخوَينَيتةوة, ماددةيةصياغةكي دار شت بؤ ئةو 

 .سوثاس, مامؤستا حمةمةد صاحل بة زماني عةرةبي دةخوَيَينتةوة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :يةكَي  ئةمانةي خوارةوة بة ئامانج دةطرَيت :ماددةي سَييةم
ــؤ بةك-1 ــةكَي  دةكــات   كــار ب ــتين ئةنــيتاماني ي ــةري و سةرهــةنطي و زانس ــارةزايي ياســا دان ــؤ , ارخســتين ش ب

دةوَلةمةنيت كردني ئةو ثـرؤذةو ثَيشـنيازانةي كـة ثَيشـكةش بـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـرَين و بةشـيتاري          
 .دةكةن لة ثةرةثَييتاني ئةو ياسايانةي لة هةرَيميتا بةركارن

 .لَيكؤَلينةوانةي بة كاري ثةرلةمانيةوة ثةيوةنيتارن ئامادة كاري ئةو توَيذينةوةو -0
 .باَلو كردنةوةي وشياري و سةرهةنطي و دميوكراسي ثةرلةماني و سةرةتاكاني مايف مرؤظ -3
 .كة ئاماجنيان هاوشَيوةي يةكَيتيية, كار بؤ ضوونة ثاَلي ئةو رَيكخراوةو يةكَيتيية نَيودةوَلةتيانة دةكات -1
دن لـة بـوار و ضـاالكية نَيودةوَلةتيـةكاني ئـةو رَيكخراوانـةي بـةكاري ثةرلةمانييـةوة         كار بؤ بةشيتاري كر -0

 .ثةيوةنيتارت دةكات
 .داكؤكي كردن لة ماسةكاني طةلي كوردستان لة هةموو بوارة نيشتمانيي و نَيودةوَلةتيةكانيتا -6
 .يةتي و كةلتووري بؤيانداكؤكي كردن لة ماسةكاني ئةنيتام و كار كردن بؤ دامةزرانيتني ناوةنيتي كؤمةاَل -2
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 .كار بؤ طةر خستين ميكانيامةكاني داكؤكي لة ماسة دةستووري و ياساييةكاني هاوواَلتيان دةكات -8
 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :يهدف االحتاد اىل ما يلي :املادة الثالثة

ية والثقافيـة والعلميـة الغنـاء املشـاريع واملقرتحـات الـيت       ـ العمل على توظيف خربات أعضاء االحتاد التشريع1
 .تقدم  لربملان كوردستان واملساهمة يف تطوير القوانني النافذة يف االقليم

 .ـ إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالعمل الربملاني0
 .ـ نشر الوعي والثقافة الدميقراطية والربملانية ومبادئ حقوق االنسان3
 .لى االنضمام اىل املنظمات واالحتادات الدولية ذات االهداف املماثلة لالحتادـ العمل ع1
 . ـ العمل على املشاركة يف اجملاالت والنشاطات الدولية للمنظمات ذات العالقة بالعمل الربملاني0
 .ـ الدفاع عن حقوق شعب كوردستان يف كافة اجملاالت الوطنية والدولية6
 .ء والعمل عن تأسيس املراكز االجتماعية والثقافية هلمالدفاع عن حقوق االعضا -2
 .العمل على تفعيل آليات الدفاع عن حقوق املواطنني الدستورية والقانونية -8

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

العمل علـى  )بةس ئةوةنيتة موالحةزةية لة ثَينجةم , ئةو صياغةية لةبةر رؤشنايي مونادةشةكاني ثَيرَي بوو
( الداخليــة والدوليــة), يــةعين شــتَيكي وا داخيــل بكــةن( اجملــاالت والنشــاطات الدوليــة والداخليــة املشــاركة يف

وابـاامن  , دةزامن بـةس ئـةوة ئةهيتاسـة خـراث نييـة تَيـيتا بـَينت       , (احمللية والدولية)بةَلَي , هةردووكي هةبَينت
كَي لةطةَل ئةو , دةنطيتانةوةئةطةر كةس موالحةزةي نيية دةخيةمة , لةبةر رؤشنايي مونادةشاتي خؤتان بوو

بـة كـؤي   , كَي لةطةَل نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس     , ماددةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .دةمَينَيتةوة ئةسبابي موجيبةكةي, دةنط وةرطريا

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية

كاركردن بؤ ثشتطريى كردنى طةىل كوردستان و بـةرطرى كـردن لـة ماسـة ر ةواكـانى بـة هؤكارةكـانى         لة ثَيناو
ئاشتى و دميوكراتى و دانانى ثسثؤرايةتى ئةنيتامانى يةكَيتيةكـة لـة مةييتانـةكانى ياسـادانان و ر ؤشـنبريى و      

ــةم      ــةكَيتى ثةرل ــرد كــة ي ــتى بــةوة ك ــيتا، ثَيويس ــانى هةرَيم ــةتى دةزطاك ــتى لــة خام ــتان زانس انتارانى كوردس
دامبةزرَى، هاوشَيوةى ئـةو يةكَيتييانـةى كـة لةبةشـى زؤرى دةوَلةتـةكانى شارسـتانيتا هـةن، بؤئـةوةى ببَيتـة          
سةكؤيةكى طرنط بؤ بةهَياكردنى ثةيوةنيتى لة نَيوان ثةرلةمانتارانى كوردسـتان و عَيـراق و جيهـان، بؤيـة     

 .ئةم ياساية دانيترا
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 :بةر َيا حمميت صاحل امساعيل

 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 األسباب املوجبة 

بغية العمل على مساندة شعب كوردستان والدفاع عن حقوقه املشروعة بالوسائل السلمية و الدميقراطية و 
وضع اخلربات اليت ميتلكها اعضاء اإلحتاد يف اجملاالت التشريعية و الثقافية و العلمية يف خدمة مؤسسات 

س احتاد لربملاني كوردستان اسوة باإلحتادات املوجودة يف معظم دول العامل املتحضر اإلقليم فقد اقتضى تأسي
 . ليصبح منربًا هامًا لتوطيد العالقة بني برملانى كوردستان والعراق والعامل فقد شرع هذا القانون

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين , خةَلكي تريش عةمةل دةكات, (العمل بغية املساهمة يف)بَلَيني ( بغية العمل) من ثَيم باشة لة جياتي
, (بغية املساهمة يف العمل)بةشيتاري كردن لة كاري ثشتطريي كردني طةلي كوردستان راسترتةو دةديق ترة 

ئةطةر كةس موالحةزةي نيية ئةسبابي موجيبة و دانونةكة هةمووي دةخةمة دةنطيتانةوة بة هةموو 
كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز ,   بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَل داية دةس, تةعيتيالتةكانيةوة

 .كاك هيوا لةطةَليتا نيية بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
, داوا لة ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي تةنيتروس  دةكةم بؤ راثؤرتيان لةسةر بر طةي دوو بَين لَيرة دانيشن

 .ي راثؤرتليذنةي ياسايي سةرموو بؤ خوَينيتنةوة
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةر َياان ئةنيتاماني ثةرلةمان

لة  1/1/1112كة لة ( 368)ئَيستا راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ثرؤذةي راطرتين بر ياري ذمارة 
دوايي بةر َيا كاك , نمةوةمةجليسي ديادةي سةورةي عَيرادي مونةحةل دةرضووة بة زماني عةرةبي دةخيوَي

 .حمةمةد صاحل بة زماني كوردي دةخيوَينَيتةوة
 العراق –رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان /اىل

 تقرير اللجنة القانونية/م
يف  368قامت جلتنا بدراسة مشروع قرار ايقاف العمل بقرار جملس قيادة الثورة العراقي املنحل املرقم 

وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها , 11/11/0226 له يف الربملان بتاريخ بعد القراءة االوىل 1/1/1112
 :بشأنه بأمجاع االراء وكما يلي

وذلك الن , ان اللجنة القانونية تؤيد املشروع بشكل عام بعد االخذ بنظر االعتبار املالحظات االتية: اوال
املنطقة والعامل خبصوص منع تشغيل االحداث يف  املشروع ينسجم مع املعايري العاملية املعمول بها يف اغلب بلدان

وان السلطات يف االقليم تهدف من وراء , الن بناء شخصية االنسان تبدأ من طفولته وحداثته, مجيع املشاريع
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تنسجم مع املعايري الدولية حلقوق االطفال , هذا املشروع اىل االهتمام الكلي باالطفال ورعايتهم رعاية حسنة
 .واالحداث

الن املشروع مقدم من قبل احلكومة مبوجب كتاب رئاسة جملس , تقرتح اللجنة بتصحيح ديباجة القرار: ياثان
, وليس العدد القانوني من اعضاء اجمللس الوطين, 01/2/0226يف  8111وزراء اقليم كوردستان املرقم 

 .واالشارة اىل هذه النقطة
 :اعادة صياغة الفقرة الثالثة كاالتي: ثالثًا
 (.جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القرار على)

 :اعادة صياغة الفقرة الرابعة كاالتي: رابعًا
 "(.وقائع كوردستان"ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية )

ى اجمللس للمناقشة وابداء الراي راجني التفضل باالطالع وعرض اصل املشروع راي اللجنة القانونية بشأنه عل
 .مع تقدير, املناسب بصدده

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو, ئَيستا راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ بة زماني كوردي, ئةطةر ئيجازة هةبَينت
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ
 سةرؤكي ثةرلةمان كوردستان/بةر َيا

 يذنةي مايف مرؤظراثؤرتي ل/ بابةت
 بةناوي خواي بةخشنيتةو ميهرةبانةوة

ئةوةي ئاشكراية رذَيمي بةعسي ديكتاتؤر هةميشة هةوَلي داوة بةهاو بنةما ئةخاَلدي و مرؤييةكان و بطرة 
يةكَيك لةو , ثرةنسيثة ئاينيةكانيش لة ثَيناو بةرذةوةنيتي و مةرامةكاني مانةوةي خؤييتا بةكار بهَينَيت

 .َيويس  مرؤظة بةكاربةهايانة كارو ث
شةر ي كةنيتاوي كرد بةريشي طةالني عَيرادةوةو بة , رذَيم دواي ئةوةي شةر ي هةشت ساَلةي ئَيران و عَيراق

هةزاران كةسي لة هَياي كار و بر برةي ثش  بازار و كارطةو سةرمانطة خامةتطوزاريةكاني كردة دورباني 
بؤ ثر  كردنةوةي , نَيكي ثر  مةترسي بؤ رذَيم دروست كردئةو شةر ة دؤراوانةو بؤشاييةكي طةورةو دةيرا

ساَلي بةكارهَينا بؤ ئةو  18ئةو بؤشاييةو رزطار بووني لةو دةيرانة ثر  مةترسية منااَلني تةمةن خوار 
ساَل بةرةو ذوور كار  10كة بوارييتا مناَلي . رَيكخست 368مةبةستةو بةداخةوة ئةو كارةي بة ياساي ذمارة 

شَيوازة ياساية بةثَيي جار نامةو رَيككةوتننامةي ماسةكاني مناَل بة تونيتوتيذي لة دذي مناَل ئةو , بكات
جطة لةوةي ئةو رذَيمة ستةمكارة . ضونكة هيض بةرذةوةنيتيةكي مناَلي تَييتا رةضاو نةكراوة, سةير دةكرَيت

لة كاتَيكيتا ئةو رَيكخراوة  ,تةواوي زانياري و بةياننامةكاني لة رَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكان شاردؤتةوة
كة نوَيرتيين ئةو راثؤرتانة , نَيودةوَلةتي و ئيقليميانة سااَلنة راثؤرتي خؤيان لةو بارةيةوة دةخةنةر وو
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 322 – 002ئاماذة بةوة دةكةن كة ذمارةي ئةو منااَلنةي لةبةر دةم كاري جؤراوجؤر دان لةنَيوان 
بةداخةوة لةاليةن ماسيا , لةسةر جادةكان دةكةونةوة مليؤنيان بَي النةو شةو و رؤذ 122. مليؤنن

, مليؤنيان لة كاري بةدر ةوشتييتا بةكار دةهَينن 62, طةورةكانةوة بانيتي جؤراوجؤريان لَي دروست دةكةن
 .هةنيتَيكي تريشيان بؤ بازرطاني بة مادة بَيهؤشكةرةكان, هةنيتَيكي تريان بؤ دزي و ثياوكوشنت و

هةرَيمي كوردستانيتا بةهؤي ئةو رَيو شوَينةي كة حكومةتي هةرَيم لةبةري بةاَلم سوثاس بؤ خوا لة 
بةاَلم هيوادارين حكومةت زياتر طرنطي بةو , كة منااَلني كوردستان دوورن لةو جؤرة ئاسةتانةوة, طرتووة

 .بوارة هةستيارة بيتات
 :تَيبيين و ثَيشنيارةكاني ليذنة

بةاَلم لةبةر ئةوةي ئةو رذَيمة ئيستيغاللي بةرائةتي ئةو , َيتئةو ياساية لة ئةساسيتا دةبوو هةموار بكر -1
بؤ مةرامي مانةوةي خؤيان لةسةر حسابي ئاينيتةي ئةو منيتااَلنةو بةهيض جؤرَي رةضاوي , توَيذةي كردووة

بةاَلم , بةر اس  ئةوة تَير وانيين خؤم بوو)جطة لةوةي , بنةماكاني جار نامةي مناَلي نةكردووة لة ياساكةدا
بةوةي كة , ةوانةي كة هةنيتَي ياساناسن دةَلَين مةجليسي ديادةي سةور ة بر يارةكاني دوةي دانوني هةيةل

بةداخةوة يةعين شتَيكي تاوانة مةسةلةن بةناوي ياساوة ش  ناياسايي , ثةرلةمان ئةوةي بؤ دةرضووة
يةعين دةَلَيم ئةو بر يارانةي , بةاَلم ناخيوَينمةوة, ئةوةي كة من نووسيومة لةبةردةمتانة, بكرَيتة ياسايي

نة بة بة دةزطاي دةزائيشةوة , ضونكة نة هيض رةبتَيكي بة ثةرلةمانةوة هةبووة, نووسيومة نا شةرعيية
, بة دةناعةتي من و ليذنةكة هةموومان وا بووين, لةو ناوةنيتة شتَيك ديت بؤتةوة بؤ ئةو بر يادةرانة, هةية

بةثَيي , لة ياسا دةَلَين ئةو دةزطاية بر يارةكاني دوةي دانوني هةبوو بةاَلم ئةوانةي كة شارةزاييان هةية
لةبةر ئةو حاَلةتانةي ثَيشوو ئةو ياساية ثوضةَل , لة دةستووري عَيراق( 10)ي ماددةي (1)بر طةي 

 .بكرَيتةوة
يهانيتا ضونكة هةروةكو ئةمر ؤ لة ج, لةبةر ئةوةي زؤر ئاسان نيية رَيطا طرتن لة كار كردني منااَلن -0

هةروةها ثَييتاويس  و بذَيوي هةنيتَي , هةيةو رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان رَيو و شوَينيان بؤ دياري كردووة
لةبةر ئةوة ثَيويست بة ياسايةكي نوَي , لةو خَياانة بَي سةرثةرشتيارو هةذارانة لة ئةستؤي ئةو منيتااَلنةدا

 .كة ثةرلةمان ئيقراري بكات, بؤ كار كردن هةية
 :ثَيويستة ئةم خااَلنةي خوارةوة لةبةرضاو بطرَيت, ياساية بؤ ئةو مةبةستة دادةنرَيت ئةو

 .ثابةنيت بووني بة جار نامةو ثةمياننامةكاني مايف منيتااَلنةوة دووثات بكاتةوة -ع
 .ساَل كةمرت نةبَيت 10تةمةني كاركردن بؤ منااَلنَي كة ثَيويستيان بة كاركردن هةية لة  -ب
 .كردنيان لة شةش كاتذمَير زياتر نةبَيت و لة حةوت كاتذمَيريش زياتر لة كاردا نةمَيننةوةماوةي كار -ج
ئةويش لة رَيطاي ثايشكي ثسثؤرةوة , كاري دورسي ئةوتؤ نةبَيت زياني بة تةنيتروستيان بطةيةنَيت -د

 . دياري بكرَيت
 .بة هيض جؤرَي كاري شةوانةيان ثَي نةكرَيت -خ
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 .اي خوَينيتنيان لَي نةطرَيتئةو كار كردنة رَيط -ه
بةاَلم بؤ ئةوةي هةرَيمي كوردستان ببَيتة منوونةيةكي لةبةر ضاوي تةواوي رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان 
ثَيويستة حكومةت لة رَيطاي وةزارةتي ثةيوةنيتييتارةوة ثابةنيت بووني خؤي بة عةمةلي دووثات بكاتةوة بةو 

ضونكة هةنيتَيك لةو ماددانةي كة هاتوون ئةركي , سةكاني مناَلةوةجار نامةو رَيككةوتننامةي تايبةت بة ما
و 18)هةروةكو لة ماددةكاني , ضارةسةري ئةو منااَلنة لةو تةمةنة ناسكةدا لة ئةستؤي حكومةتةكان داية

هةروةها دووريان خباتةوة لةو , رَيككةوتننامةي مايف مناَليتا هاتووة( 31و 30و 02و 06و 01و 02و 11
ئةويش بة دابينكردني طوزةراني تةواوي ئةو , ترسناكةي كة منااَلني تري دونياي تَيكةوتوةضارةنووسة 

بؤ ئةوةي رَيذةي كاركردن بة , خَياانة نةدار و هةذارانةي كة ناضارن مناَلةكانيان خبةنة بةردةم كار كردن
سةاَلتي هةرَيمي كة ئةوة بؤ خؤي سةروةريةكي طةورةو مةزنة بؤ طةل و دة, منيتاَل كةمرت بكرَيتةوة

 .كوردستان
ئَيمة لة ليذنةي مايف مرؤظ كار دةكةين بؤ ئةوةي ثرؤذة ياسايةك لةو بارةيةوة خبةينة بةردةم ئةجنومةني 

 .سوثاس, نيشتمانيي كوردستانةوة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر سوئاد راثؤرتي ليذنةي تةنيترس 
 :سؤاد ابيت حمميت بابان.بةر َيا د

 .ا سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
 عَيراق –بةر َيا سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان /بؤ

 راثؤرتي ليذنةي تةنيتروس  و كاروباري كؤمةاَليةتي/ب
ي ئةجنومةني سةركردايةتيي شؤر شي 1/1/1112ي رؤذي (368)ليذنةكةمان لة بر ياري ذمارة 

 :راي ليذنةكةمانة لةسةر ئةو بر يارةئةمةي خوارةوةش , هةَلوةشاوةي عَيرادي كؤَلييةوة
كة لة ثرؤذةكاني كةرتي , ساَل كةمرت نيية( 10)رَيطةدان بة كارثَيكردني ئةو منيتااَلنةي تةمةنيان لة 

بةبَي ئةوةي سروش  ئةو ثرؤذانة ئاماذةيان ثَي , كةرتي تَيكةَل و كةرتي هةرةوةزييتا ئيش بكةن, تايبةت
ئةوة خؤي , بؤ تةنيتروس  و هةس  دةروونيي  ئةو منيتااَلنة ديار بكرَيبيترَي و بةبَي ئةوةي مةترسييان 

لة خؤييتا بةسةر ثَيضي كردن لةو راسثاردة و بةنيتانة دادةنرَي كة لة جار نامةي جيهاني ماسةكاني منيتاَليتا 
بؤ ئةوةش , دا دةريكردووة02/11/1101هاتوون و كؤمةَلةي طشتيي نةتةوة يةكطرتووةكان لة 

دا لة جنَيف 1101كة لة ساَلي , ي سةرةكي ثش  بة جار نامةي ماسةكاني منيتاَل بةستووةبةشَيوةيةك
ئةم جار نامةية ئاماجني ئةوةية منيتاَل منيتاَليتييةكي )لة ئةسَلي دةدةكةييتا هاتووة دةَلَي , راطةيةنرا

لة خَيرو بَيري , لةسةر داوةبةثَيي ئةو ماف و ئازادييانةي لةم جار نامةيةدا بر ياريان , بةختياري ثَي برب َي و
بة , هةروةها كؤمةَلةي طش  داواي لة هةموو اليةنةكان كرد, كؤمةَلطةدا بةكامةراني بذي

 .....(.حكومةتةكانيشةوة كة دان بةم ماسةدا بنَيني و بؤ ضاودَيري كردنيشيان هةوَل بيتةن
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ؤمةاَليةتي بةشي هةبَي و بؤ طةشة كة منيتاَل دةبَي لة سوودي زةمانةتي ك, لة ماددةي ضوارةميشيتا هاتووة
( 18)بةثَيي ئةم جار نامةية هةموو ئادةمياادَيك تةمةني بة , كردنَيكي تةواو راهَينراو بَي و ئامادة كرا بَي

كؤنطرةي طشتيي رَيكخراوةي كاري نَيو دةوَلةتي بة سةرثةرشتيي , سااَلن نةطةيشتيَب بة منيتاَل دادةنرَي
دا 1123لة شةشي حوزيران ساَلي , ييتا(08)ي كاري نَيو دةوَلةتي لة خولي دةستةي سةرؤكايةتيي مةكتةب

ي تايبةت بة رَيكخراوةي كاري نَيودةوَلةتيي (138)ئةم كؤنطرةية بةَلطةنامةي ذمارة , لة جنَيف بةسرتا
مةية ئةم جار نا, بتوانَي بضَيتة مةييتاني كارةوة, كة ثةيوةنيتيي بة كةمرتين رادةي تةمةنةوة هةية, دةركرد

دواي ئةوة دةرضوو كة ضاوخشَينرايةوة بة رَيككةوتننامةكاني ثَيشرتدا كة لةم بارةيةوة لة ساَلةكاني 
 .دا مؤر كرا بوون(1160, 1101, 1132, 1136, 1130, 1101, 1102, 1111)

ئةم  هةموو ئةنيتامةكاني, راسثاردةكاني ئةو كؤنطرةية بة بةَلطةنامةيةكي نَيودةوَلةتي لة دةَلةم دةدرَي
 .رَيكخراوة نَيو دةوَلةتية ثابةنيت دةكات كة عَيراديش يةكَيكة لةو ئةنيتامانةو دةبَي جَي بةجَيي بكةن

هةموو ئةنيتامَي ثابةنيتة بةم بةَلطةنامةيةوة بةَلَين دةدات سياسةتَيكي )لة ماددةي يةكةميتا هاتووة دةَلَي 
نةكات و هةوَل بيتات كة رادةي تةمةني الواني  نيشتماني بنيات بيَن بة ئاماجني ئةوةي كة كار بة منيتااَلن

كة بة جؤرَي لةطةَل طةشة كردني جةستةيي و عةدَلي مَير منيتااَلني , ئيش كةر بةرة بةرة بةرز بكاتةوة
 .ئيشكةردا بطوجنَي

كة هيض كةسَي تةمةني لةو , هةموو ئةنيتامَيك بةَلَين دةدات رَينمايي زؤرةملَي دةربكات: ماددةي دووةم
كة بضووكرتين تةمةن ياسا , لة بر طةي سَييةميشيتا هاتووة, ة كةمرت نةبَي نةخياتة سةر هيض ئيشَيكراددةي

كةمرت بَيت و لة هةموو ( التعلم االجباري)نابَي لة تةمةني خوَينيتني زةب  , بر ياري لةسةر داوة
 .ساَل كةمرت نةبَي( 10)حاَلةتَيكيشيتا دةبَي لة 

كة ئةمةش ياساي نيشتماني رَينماييةكان بر يار لةسةر كار كردني , هاتووة لة ماددةي حةوتي بر طةي يةكيتا
يةعين بؤيان هةية هةر واَلتَيك رَينماييةك , ساَل بيتةن لة ئيش و كاري سووكيتا( 10)ساَل و ( 13)تةمةن 

, كيتاية لة ئيشوكاري سوو(10تا  13)بؤ ئيش ثَي كردني ئةو منيتااَلنةي كة تةمةنيان لة نَيوان , دةربكات
 :بةمةرجَيك ئةو خااَلنة رةضاو بكرَيت, (االعمال اخلفيفة)يةعين 

 .ئةو ئيشة مةترسيي بؤ تةنيتروس  و طةشة كردني نةبَي -ع
كة دةسةاَلتةكاني حكومةت ( التأهيل)لةطةَل بةردةوام بووني خوَينيتن و ئةو بةرنامانةي طؤر انيتا  -ب

 .ثَيضةوانة نةبَي, داييتةنَين
كة رَيطا بيترَي ئيشي تَييتا , سةاَلتةكان ثَيويستة لةسةريان ئةو ضاالكييانة دياري بكةندة: بر طةي دووةم

 .هةروةك لة بر طةي يةكةميتا هاتووة دواي ديار كردني سةعاتي ئيشكردن و مةرجةكاني ئيشكردن, بكرَي
يانةي لة بةثَيي ئةو ثَير ؤ, بةشَيوةيةكي طش  راددةي نامي تةمةن كة رَيطاي ئيش كردني ثَي بيترَي

, ثيشةسازي)بةثَيي سروش  جياوازيي ئةم ئيشانةي وةكو , رَيكخراوةي كاري نَيودةوَلةتيةوة دةركراون
لة هةموو , وةكو يةك نييةو جياوازة, .........(راوةماسي و ئيشي ناو كانةكان , ئيشي ناو دةريا, كشتوكاَلي
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ومةني شؤر شي هةَلوةشاوة هيض طوَيي بةم ئةوةمان بؤ دةردةكةوَي كة بر ياري ئةجن, ئةوانةي باس كران
اليةنانة نةداوةو بة تةنطةوة نةبووةو بةشَيوةيةكي رةها هاتووةو مايف مَيرد منيتاَل و سروشت و ماوةو 
سةعاتي ئيش و سةراهةمكردني زةمانةتي كؤمةاَليةتي و تةنيتروس  و خوَينيتني بةالوة طرنط نةبووةو 

 .ثشت طوَيي خستووة
َيني كة راددةي كةم بؤ ئيش كردنَيك كة هةر بة سروشت زةرةرو زيان بة تةنيتروس  و دةبَي ئةوةش بَل

ئةم ئيشانة , سااَلن كةمرت نةبَي( 18)ثَيويستة تةمةني , هةست و دةرووني كةسي ئيشكةر دةطةيةنَي
 :ثَيويستيشة بة ثَيرؤ و رَينمايي ديار بكرَيت

وةي ئةو بر يارة دةكات و داواش لة وةزارةتي كار دةكا لةبةر ئةوة ليذنةكةمان ثشتطريي لة ثوضةَلكردنة
كة هةموو بةنيتةكاني تايبةت بة ماسةكاني , ثرؤذةيةك بة ياساي كاري مَيرد منيتااَلن ثَيشكةش بكات

, وةك ئةو دةدانةي لة بةَلطةنامةو رَيككةوتننامةي نَيودةوَلةتييةكانيتا هاتوون, منيتااَلني تَييتا رةضاو بكرَي
لة كؤتاييشيتا دةَلَيني طرنط هةر , ئةوانةي كة رَيكخراوةي كاري نَيودةوَلةتي دةري ضوانيتوونبة تايبةتيش 

بةَلكو طرنط ئةوةية كات و سةعات و جؤري ئيشةكانيش دياري بكرَين , ئةوة نيية كة تةمةن دياري بكرَي
بةر لة سةعات حةوتي و هةلي خوَينيتن لة ماوةي كار كردن دا بر ةخسَي و منيتااَلنيش رَيطايان ثَينةدرَي 

 .سبةينان و ثاش سةعاتي حةوتي ئَيواران كار بكةن
ثَيشكةش دةكةين كة لة رَيكخراوةي ( 368)هاوثَيضيش لةطةَل ئةم راثؤرتةدا وَينةيةك لة بر ياري ذمارة 

ةَل لةط, رَيطاي كاركردني ثَييترا بَي, كاري نَيودةوَلةتيةوة دةرضووةو ثَيوةنيتي بة كةمرتين تةمةنةوة هةية
 .لةطةَل رَيامانيتا, هةنيتَي راسثاردةي مةكتةبي كاري ئيقليمي دةوَلةتة عةرةبيةكان

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

هةرسَي راثؤرتي ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي تةنيتروستيش ثشتطريي لةوة , زؤر سوثاس
, نيارانةي تر كة هاتوون لة راثؤرتةكانئةو تَيينيانةو ثَيش, دةكةن كة ئةو بر يارة ثوضةَل بكرَيتةوة

دةكرَيت دواتر لةطةَل وةزارةتي كارو كاروباري , راثؤرتي ليذنةي تةنيتروس , بةتايبةتي راثؤرتي مايف مرؤظ
ياخود لَيرةوة بة ذمارةي , جا ئةطةر لة رَيطاي حكومةتةوة بؤمان بَيت, كؤمةاَليةتي ثرؤذةيةك ئامادة بكةن

كة ئةو شتانة هةمووي جَيطاي خؤيةتي كة ياسايةك لَيرة دةرضَينت مايف , ةش بكرَيتياسايي ئةنيتامان ثَيشك
, داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي دةدي بر يارةكةي البردني, منيتااَلن بثارَياَينت بةو شَيوةية ئاماذةي ثَي كرا

ئينجا , ياري خؤيانئينجا ثَيشن, ماددة يةكي خبوَيننةوة, ياخود ثوضةَل كردني ئةو بر يارة خبوَيننةوة
 .دةخيةينة دةنطيتانةوة

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .1/1/1112لة رؤذي ( 368)لةكار خستين بر ياري ئةجنومةني سةرمانيتةي شؤر شي عَيرادي ذمارة -1

 .سوثاسزؤر , ليذنةي ياسايي وةك لة راثؤرتةكة خوَينيتمانةوة ثشتطريي ئةو ماددةية دةكةين
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي ئةو ماددةية خبوَينينةوة لة بر يارةكةدا هاتووة دةَلَيت لةسةر داواي ذمارةي ياسايي ئةنيتاماني 
بطوترَيت لةسةر داواي ئةجنومةني , دةبَيت تةصحيح بكرَيت, ئةوة لة راثؤرتةكةدا هاتووة, ئةجنومةن

من لةبةر رؤشنايي هةرسَي راثؤرتةكة ليذنةي ياسايي و مايف مرؤظ و ئينجا ئةو خاَلة واباا, وةزيران
با ناوتان , ئيعتريازتان لةسةر ئةو خاَلة هةية, ئةطةر ئَيوة كةس ئيعتريازتان لةسةر ئةوة نيية, تةنيتروس 

 .كاك ئارَيا سةرموو, بنووسم
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئايا تا ئَيستا , من ثرسيارم هةية لةسةر ئةوة, بةَلكو دسةم هةية لةسةر ئةو ثرؤذةية, نييةمن ئيعتريازم 

 .ئةوة يةك, تا ئَيمة بَيني هةَليبوةشَينينةوة, كار بةو بر يارة كراوة لة كوردستان
يار بة بر , مةجليسي ديادةي سةورة هةَلوةشاوةتةوة بة ياسا, بر يارةكة هي مةجليسي ديادةي سةورةية/ دوو

 .ئةوة يةك, هةَلوةشاوةتةوة
ئَيستا دادطايي دةكرَيت لةسةر ئةو هةموو بر يارو ستةمكاريانةي كة دةريان , مةجليسي ديادةي سةورة/ دوو

 .يةعين لةسةر ئةو بر يارانة ئَيستا مةجليسي ديادةي سةورة لةبةردةم دادطاية, كردووة
ئَيمة طوَيمان بة هيض بر يار و ياسايةك كة لة دةسةاَلتي  ةوة تا ئَيستا كوردستان ئازادةو1111لة ساَلي / سَي

ئَيمة طوَيمان ثَيي , يان لة مةجليسي ديادةي سةور ة دةرضوو بَيت, عَيراق لة ثةرلةماني عَيراق دةرضوو بَيت
 .نةداوةو كارمان ثَي نةكردووة

مان هةبَيت ئةوةك ئيلغا من ثرسيار دةكةم ئايا ئَيستا ئَيمة لةو رؤذطارةوة دَيني بةبَي ئةوةي بةديل
وةكو ئةوةي بؤ ئَيمة شةرعيةتَيكة بؤ رابردووي , هةتاكو ئَيستا ثابةنيت بووبني ثَيوة, دةكةينةوة وةكو ئَيمة

بةر اس  بةر اي خؤم دةبواية , يةعين مةجليس ديادةي سةورة دةطَير ينةوة, تاكو ئَيستا بؤ دةسةاَلتي 1111
يةكَيك لة , بؤ كار كردني منيتااَلن, ؤ ضارةسةر كردني كَيشةي منيتااَلنئَيمة ياسايةكي بةديلمان هةبواية ب

بةنيتةكاني ئةو ياساية ئةوة بواية هيض ياسايةك كاري ثَي ناكرَيت كاتَيك لةطةَل دةدي ئةو ياساية 
لةبةر ئةوة بة رةئي خؤم ئةوةي ئَيستا كة ئَيمة , وةكو لة دانونةكاني تردا دامانر شتووة, نةطوجنَيت

من ئَيستا , بةبَي ئةوةي كة ئَيمة بةديلَيكي ياساييمان هةبواية, يةعين ئةوةنيتة ئةهميةتي نةبووة, يندةيكة
لة دةسةاَلتي كوردستان طومان دةخةينة سةر دةسةاَلتي , بؤ خؤم هةست دةكةم ئَيمة لة دةسةاَلتي خؤمان

جليسي سةورة لة طومان دةخةينة سةر شةرعيةت و ناشةرعيةتي دةراراتي ديادةي مة, كوردستان
 .زؤر سوثاس, رابردوودا
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 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, هةرضةنيتة ثشتيواني كاك ئارَيايش دةكةم لة مةوزوعةكةدا, من لةطةَل ئةو رةئيةم كة دةرارةكة البضَيت
لة , ازدة حيسابَيكي بؤ دةكاتهةتا تةمةني دو, بةاَلم لة سيستةمي بَلَيني كؤمةَلطاي مةدةني جياي كردؤتةوة

ي ثَيي دةَلَين (Teen)يةعين ئةو زةمانانةي كة كؤتاييةكةي ( تني ئةيج)دوازدة بؤ نؤزدة ساَل ثَيي دةَلَين 
(teen age )ئةمانة تةنانةت لة مةكتةبةكانيتا تةشجيعي ئةوةيان دةكةن كة , سَيادة و ضواردةو ثازدة

مةسةلةن لة مةكتةبيتا دوتابي وا , ةي كة رةغبةتيان لَييةتيتةمرين بكةن و ئيش بكةن لةسةر ئةو شتان
مةسةلةن هةر لة بةرنامةي مةكتةبيتا بؤيان دياري دةكةن , هةية دةَلَيت من حةز دةكةم لة بانك ئيش بكةم

, بؤ ئةوةي را بَين, حةستةي ضةنيت سةعاتَيك دةضن لة بانكةكان دادةنيشن و لةطةَل كاتبةكانيتا كار دةكةن
كةواتة ئَيمة , ئيرت موئةهةل دةبن بؤ ئةوةي ئيش بكةن, ن دةطاتة بَلَيني سانةوي تةواو دةكةنكة تةمةنيا

, حيسابَيكي تايبةتي بؤ بكرَيت( teen age), ئةطةر ئيمكان بَيت لةسةر ئةو مستةواية كار بكةين
سَيادة ساَل ئيش , كة ئَيمة دةزانني ئةطةر مةجالي ئةوةي نةدةين دوازدة ساَل, بةتايبةتي زروويف كوردستان

بةثَيي ئةو سيستةمةمان هةية كةي ئَيمة حازرين , بكات لة كوَي ثارةي بيتةييَن و ضؤن ثارةي بيتةييَن
 .سوثاس, بةديلي ثةييتا كردني ئةو منيتاَلة ضارةسةر بكةين

 (:باني ماراني)عبيتاه دادر  عثمانبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةش ثشتطريي راثؤرتي هةرسَي ليذنةكان , ؤرتةكان هةمووي تةواونديارة لة رووي مرؤييةوة راث
منيتااَلني ئَيمة جاري واي لة تةمةني هةذدة ساَلي , بةاَلم ديارة واديع لة واَلتي ئَيمة شتَيكي ترة, دةكةين

شت  ئَيمة تةنها لَيرة هةر يةك, يةعين ئيلتيااميان هةية خَياان بةخَيو بكةن, دوو سَي منيتاَليشي هةية
مةسةلةن ئَيمة دةبَيت حكومةت , ضارةسةرةكةي ضية, ئةي بةديلةكةي ضيية, كة ئيش نةكةن, نةزانني

يان هةتا تةمةنيان دةطاتة , يان هةتا خوَينيتن تةواو دةكةن, مادام ئةو منيتااَلنة كار نةكةن, ئيجبار بكةين
, ئيجبار نةكةيت شتَيكيان بؤ بكاتتؤ ئيشيان بؤ نةكةيت و حكومةتيش , هةذدة ساَل ذيانيان دابني بكرَيت

يان دة ساَلي باوان , منيتااَلني ئَيمة لة هةشت ساَلي, رةنطة كارةكة رووبةر ووي كارةساتَيكي خراث ببَيتةوة
يان لة ديراسة سَيري ش  , بؤ ئةوةي سَيري صةنعات بنب لة جياتي خوَينيتن, هةروا دةيانَيرن بؤ سيتةر

مةدسةدم ئةوةية ئَيمة , انَيرن بؤ الي سيتةر بؤ ئةوةي سَيري صنعات بندواي مةكتةبَي دةي, صناعي نةبن
كاك ئارَيا , وةكو  برادةرانيش باسيان كرد, تةنها هةر خؤ شاردنةوة نيية, باشرتة بري لةو بر يارة بكةينةوة

بري لةو من ثَيم باشة زياتر , كوردستان ئيشي ثَي نةكردووة,  سيعلةن ئَيمة مولاةم نةبووينة بةو دةرارة
, زياتر لة بةرذةوةنيتي منيتااَلن بَيت, بر يارو  لة هةَلوةشانيتنةوةو لة كار خستين ئةو بر يارة بكةينةوة



 130 

وةكو لة ليذنةكانيش , ئَيمة شتَيكي ترمان ثَي بَيت, ئةطةر ئيش نةكةن, ضونكة دةبَيت بةديلَيك هةبَيت
ئةو واديعةي لة كوردستان هةية دةبَيت , بةاَلم كار ناكةن ض بكةن, ئَيمة باشني كار ناكةين, هاتووة

 .سوثاس, لةبةرضاو بطرين
 :بةر َيا كوَيستان حمميت عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 :من ثشتطريي لة هةَلوةشانةوةي بر يارةكة دةكةم بة دوو ثَيشنيارةوة

يةي بؤ كاري ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي دةكةم بةدةركردني ئةو ثرؤذة ياسا/ يةكةم
كة ئةركي بةخَيو , سيعلةن بذَيوي ئةو خَياانانة دابني بكرَيت, لةطةَل ثَيشنياري كاك عومسان, مَيردمنيتااَلن

 .كردنيان لة ئةستؤي منيتاَلةكانيانة
من نازامن بة ض ئامارَيك ئيشارةتيان بةوة داوة , يةك موالحةزةشم هةية لةسةر راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ

راستة لةالي ئَيمة ماسيا , ي كوردستان دوورن لة ئاساتي بةدر ةوش  و دزي و ترياك و ئةوانةوةكة منيتااَلن
, بةاَلم زؤربةي هةرة زؤري ئةو منيتااَلنةي لة كوردستان ئيش دةكةن, بازرطاني بةو منيتااَلنةوة بكات, نيية

زؤربةيان تووشي , ا و ئةوانة كراوةبةثَيي ضةنيت ئامارَيك كة لةاليةن رَيكخراوةكاني مايف مرؤظ و مناَل ثارَي
, كاري بةدر ةوش  و دزي و جطةرةكَيشان و مةشروب خواردنةوةو تةنانةت ترياك و دزي و ئةوانةش بوونة

 .سوثاس
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة راثؤرتي , نيتروس من روون كردنةوةيةكم هةية لةسةر راثؤرتةكاني ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي تة

دةَلَي تةمةني كار كردن بؤ منيتااَلني كة ثَيويستة لةسةر ئةوةي /ب/ليذنةي مايف مرؤظ هاتووة لة بر طة دوو
لة تةمةني منيتاَل دةردةضَيت , ثَيي ناطوترَيت منيتاَل, ثَيم واية ئةطةر منيتاَل لةسةرةوةي ثازدة بَي, ثازدة

ئةوة لة رووي ياساييةوة وةكو منيتاَل حيسابي بؤ , تة حةدةسيان ئةوة, ثَيي دةطوترَيت مَيردمنيتاَل
 .ناكرَينت

ثةرلةماني , سةبارةت بة راثؤرتي ليذنةي تةنيتروستيش دةَلَيت ئَيمة تةئييتي ئيلغاي ئةو دانونة دةكةن
نَيت ئةو دةتوا, تةنها ثةرلةماني عَيراق نةبَينت, كوردستان ئةو دةسةاَلتةي نيية ئةو دانونانة ئيلغا بكاتةوة

لة رووي ياساييةوةش ئةو ياسايانةي كة ئةجنومةني شؤر شي هةَلوةشاوة كة هةر , ئةو ياسايانة ئيلغا بكاتةوة
كة ئيلغا نةبؤتةوة لة ثةرلةمان لة بةغيتا هةمووي ناسياي مةسعولةو كاري ثَي , ياسايةكي دةركردووة

, ئةوة بؤ روونكردنةوة, بؤ ئيلغا كردنةوةنةك , ئَيمة تةنها لة ثةرلةمان بؤمان هةية رايان بطرين, دةكرَيت
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كاك عةوني, منيش هةنيتَيك تةعليق لةسةر بؤضوون و ئةوانةم هةية
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 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ةركةزي لة كوردستان ئيشي ثَي هةموو دةراراتي حكومةتي عَيرادي م, سةبارةت بة دسةكاني كاك ئارَيا

دةَلَيت ( 11)كة ثةرلةماني كوردستان دةرارَيكي دةرهَينا ذمارة , 03/12/1111هةتا تارخيي , دةكرَيت
دةرارةكةش هةتاكو , كة ثاش سةحيب ئييتارات لة كوردستان, ئيش بةو دةراراتانة لة كوردستان ناكرَيت

كة بة نيازة رايبطرن لةو , لةمان مونادةشةي لةسةر دةكاتواتا ئةو دةرارةي كة ئَيستا ثةر, ئَيستا سارية
جطة لةوةش كة برميةر , هةتا ئَيستا كاري ثَي دةركرَيت لة كوردستان, دةراراتانةية كة ئيلغا نةكراوةتةوة

زؤر , هةتا ئَيستا ئةو دةرارة لة بةغيتاش كاري ثَي دةكرَيت, هاتة سةر حوكم ئةو دةرارةي ئيلغا نةكردووة
 .سوثاس

 :ةر َيا سةرؤكي ئةجنومةنب

 .سةرموو كاك دكتؤر سوئاد
 :ابيت حمميت بابان فؤاد.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ثَيشنيار ناكةين كةوا ئيش بة , من حةز دةكةم روونكردنةوةيةك لةبارةي دسةي كاك عومسان بيتةم

كؤنطرةكاني رَيكخراوةي كاري نَيودةوَلةتي  لة, وةكو لةو بر يارانة هاتووة, منيتاَل نةكرَيت لة تةمةنَيكيتا
دةبَيت رةضاوي مايف منيتااَلن , بةاَلم وةكو لةو رَينماييانة هاتووة, ئاماذةي ثَي كردووة لة راثؤرتةكةمانيتا

يةعين ماسيان , يان بةرةو ذوورتر, ئةوانةي كة ئيشيان ثَي دةكرَيت لة تةمةني سيازدة تا ثازدة ساَل, بكرَيت
ئةطينا ئَيمة داوا ناكةين ئيش بة , بةتايبةتي لة خوَينيتنيتا ئيشي شةويان ثَي نةكرَيت, تثارَياراو بَي

بةاَلم دةَلَيت , ئةوة رَينمايي رَيكخراوي كاري نَيودةوَلةتي نيية كة ئيشيان ثَي نةكرَيت, منيتااَلن نةكرَيت
بؤ ئةوةي رةضاوي ئةو خااَلنة , ذرَيتلةبةر ئةوة بؤية داوا دةكةين ياسايةك دابر َي, ماسةكانيان ثارَياراو بَيت

 .سوثاس, بكات
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي لة جار نامة و رَيككةوتننامةكاني تايبةت بة مايف منيتااَلنةوة , كوَيستان خان باسي ئاماري كرد
لة كوردستانيتا , ئةو ئيشةيان ثَي دةكرَيتكة منيتااَلنَيك بة زؤر , زياتر تةئكييت لةسةر ئةوة دةكاتةوة, هاتووة

ئةمانة , يان ثَييتاويس  خَياانةكةيةتي, يان بة رةغبةتي خؤيةتي, ئةطةر خةَلكَيك منيتاَلَيك كار دةكات
ئةم رَيككةوتننامةية زياتر داكؤكي لةو منيتااَلنة دةكات كة بةزؤري ئيشيان , خةَلكانَيك يةعين وةكو سوغر ة

ئةوةي كاك كةريم , وةكو خؤشت ئاماذةت ثَي كرد ماسيا نيية, نيتا ئةم جؤرانة نييةلة كوردستا, ثَي دةكةن
يةعين منيتاَل لة , (اتفاقية حقوق الطفل)جةنابت هةر سةيري ئةوة بكةيت , لة كوَي هَيناويةتي ثازدة ساَل
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دةكرَيتةوة ثاشان جيا , ئةوة دوايي تةسسيل دةدرَيت, ناونراوة( طفل)مناَليةوة هةتاكو هةذدة ساَل بة 
بةاَلم , دوايي ثَيي دةَلني حةدةس( طفل)يان دة ساَل ثَيي دةَلَين , لة بضووكةوة تا دةبَيتة دوازدة( طفل)

ئةم ثازدة ساَلةش لة ئيتيماديةي , ناو دةبةن( طفل)رَيككةوتننامة نَيودةوَلةتيةكان هةمووي هةر بة 
مانييةكان دةتوانن بؤ خؤيان تةمةنَيكي موناسيب بؤ دةوَلةتة نيشت, نَيودةوَلةتي ماسةكاني منيتااَلن هاتووة

هةم لة دةوَلةتي , لةم دةوَلةتانةي كة هةن, ئةوانةي كة من سةيرم كردووة, كار كردني منيتاَل دياري بكةن
عالةمي ئيسالمي و هةم لة دةوَلةتاني ئةوروثاش تةدريبةن تةمةني ثازدة ساَل وةكو تةمةنَيكي نؤرماَل لة 

ضونكة لة خوار ئةو تةمةنةوة , لةمة بةرةو خوارتر نةبَيت, ئةمة بؤتة حةددَيك, نراوةهةموو اليةك دا
, دةتوانن لةسةر ئةو رَينماييانةو ليذنةي تةنيتروس  ئيشارةتي ثَي كرد, زؤر تةحةمولي ئيش ناكات

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو , ثَيم واية وةاَلمةكان وازيح بوون, ة اليةن ليذنةكانةوةوةاَلمي موداخةالتي ئةنيتاماني بةر َيا درايةوة ل
ئةطةر بة تةحيتييتي ئيلغا نةكرَينت , دةرارةي لة ئةجنومةني شؤر شي سةرمانيتةي عَيرادةوة دةرضووة

ئيال ئةو دةراراتانةي بة دةراري , هةموومشان ئةوةي دةزانني, دانونةن لة مةحاكم جَي بةجَي دةكرَيت
ئةطةر برميةريش , لة بةشةكةي خؤمان, لةبةر ئةوة ئةمةش دةبَيت ئيلغا بكرَيت, كراوةثةرلةماني ئيلغا 

دةبَيت ئةوانيش , ئيلغا كردن لَيرة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق هةر دَيتةوة بريي, ئيلغاي نةكرد بَيت
, يلغاي بكةيننةك ئ, عةسو رايطرين, ئَيمة حةدي خؤمانة ئيلغاي بكةين, ئيلغاشيان نةكرد, ئيلغاي بكةن

ئَيمة لة بةشةكةي خؤمان لة كوردستان ئةو بر يارة رادةطرين , لةبةر ئةوةي ئيلغايةكةي دةبَيت لةوَيوة بَيت
هةتا ئةو واَلتانةش , هةر دسةيةكي ئياايف لة هةموو واَلتاني ثَيشكةوتوو, و لة كوردستانيتا كاري ثَي ناكرَيت

لة حقودي ئينسان , نابَيت منيتاَل لة ثازدة ساَل كةمرت بَيت ,كة دميوكراتيش نني مايف منيتاَل ثارَياراوة
ئةوةي , مةمنوعة كار بكةن لة ئةوروثادا ثَيش ئةو تةمةنة, هةذدة ساَلة نازامن تةئكييت نيم كار بكةن

يةعين ئةركي باوك و دايكة منيتاَلةكةي تا دةطاتة ثازدة ساَلي , ئةي ضي بكةين, ئاماذةي بةوة كرد
تؤ ئةطةر بة منيتاَليةوة رةواني ئيشي بكةيت سيكريةن , بطرَينت و بةخَيوي بكاتنمةسئووليةتي هةَل

لةبةر ئةوةي دةبَيت دةوَلةت , سيكرةي لة خوَينيتن دةكةوَينت نةسسيةن و جةسةدييةن, موشةوةه دةبَينت
يان , يس كة منيتاَلةكةي لةبةر ثَييتاو, بة رةغبةتي هةنيتَي كةسي وةك باوك نةبَيت, ئةو حةدةي بثارَياَينت

لةبةر ئةوةي دةيةوَيت زياتر دةوَلةمةنيت بَيت لة مةكتةب دةرييتةهَينَيت و دةينَيرَيتة كاري نابةجَي و 
بؤية , نةك كار بكاتن, حةدي ئةو منيتاَلةية لة خوَينيتن بةردةوام بَيت, هةتا كاري بةجَيش بَينت, ئةوانة

ئةو دةرارة , بةاَلم خوانةخواستة ئةوة هةتا, مةلة كوردستانيتا ئةو دياردةية زؤر كة, ئةو لة جَيي خؤيةتي
ناتوانني , يان خاوةن دوكانةكة ئةو منيتاَلةي لةالي ئيش دةكاتن, ناتوانني خاوةن مةعمةلةكة, ئيلغا نةكرَيت

, ئةو دةرارة لة الي مةجليسي ديادةي سةورة ئيلغا نةكراوة, لةبةر ئةوةي ئيلغا كراوة, موحاسةبةي بكةين
 .ئةوة يةك
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, سي ديادةي سةورة رَيطا دةداتن بةو منيتااَلنةي كة تةمةنيان لة دوازدة ساَل كةمرتة ئيش بكةنمةجلي
من , دانونة ئةسَلةكة رَيطا نادات بة منيتاَل  ئيش بكاتن, كةواتة ئةوة دةمانطةر َينَيتةوة بؤ دانونة ئةسَلةكة

لة كارخستين بر ياري ئةجنومةني  كَي لةطةَل ئةوةية ئةو بر طةي كة خوَينيترايةوة, دةخيةمة دةنطيتانةوة
بؤ ئةوةي , بة عةرةبيةكةشي خبوَينةوة, 1/1/1112لة رؤذي ( 368)سةرمانيتةي شؤر شي عَيرادي ذمارة 

 .بيتةينة دةنطيتانةوة
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .1/1/1112واملؤرخ يف ( 368)ايقاف العمل بقرار جملس قيادة الثورة العراقي املنحل املرقم  -1

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بة , كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
ياسا دانان دةبَيت ثرؤذةيةكي تازة بَيت لة اليةن , ئَيمة بامسان كرد لَيرة داخيل ناكرَيت, كؤي دةنط وةرطريا

 .تكاية ماددةكةي تر, يان لة اليةن دة ئةنيتامي ثةرلةمان, مةني وةزيرانةوةئةجنو
 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار -0

 .بة زماني كوردي
 .هةر دةدَي بة ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم بر يارة بَيت ناخرَيتة كار: دووةم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل ئةو بر طةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , دةخيةمة دةنطيتانةوة, ئةطةر كةس موالحةزةي نيية
 .تكاية خاَلي سَييةم, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

 :بةر َيا عوني كمال سعييت بااز

 .ئةجنومةن بةر َيا سةرؤكي
 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران ئةم بر يارة خباتة كار: سَييةم

 :ليذنةي ياسايي صيغةيةكي تري بؤ داناوة
 .بة زماني عةرةبي

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ هذا القرار -3
 .بة زماني كوردي

 .ن ئةم بر يارة خبةنة كارثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنيتييتارةكا: سَييةم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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على جملس الوزراء تنفيذ هذا )ئَيستا بة عةرةبيةكةي , ئةجنومةني وةزيران ئةم بر يارة جَي بةجَي دةكات
ئاخر مةجليس وزةر ا , (ئةجنومةني وةزيران ئةم بر يارة جَي بةجَي دةكات)بة كورديةكةشي دةبَيت , (القرار

, (ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان ئةم بر يارة جَي بةجَي دةكةن)باشة , نَيتئةمر دةردةهَي
كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز , زؤر سوثاس, كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة, دةخيةمة دةنطيتانةوة
 .تكاية خاَلي ضوارةم, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :ال سعييت باازبةر َيا عوني كم

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .دا دةخرَيتة كار(وةدايعي كوردستان)ئةم بر يارة لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي سةرمي : ضوارةم

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية  -1
 :صيغةكان لةمةدوا بطؤر ين ئيصيتارةكةي لَي ال ببةينكة , بةاَلم دوَييَن وا ئيتيماق كرا

ئيال حاَلةتةكان موستةعجةل (. وقائع كوردستان)ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )
 .زؤر سوثاس, نةبَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل نيية دةس  بةرز  كَي, كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنطيتانةوة
كَي لةطةَل داية , بر يارةكة بة طش  دةخةمة دةنطيتانةوة, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

بة كؤي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .زؤر سوثاستان دةكةم, وةرطريا

بةر اس  هةموو , موالحةزةيةكم هةية بؤ هةرسَي ليذنةكان, بة دانيشتنةكةمان بَيننيثَيش ئةوةي كؤتايي 
هةنيتَيكيشيان , هةنيتَيكيشيان يةك ئيمااي لةسةرة, راثؤرتةكانيان هةنيتَيكيان مَيذووي تَييتا نيية, ليذنةكان

سالن كةس غائيب ئةوةي غائيبة بَلَين , دةبَيت يةكةم جار هةموو ئيمااكاني لةسةر بَيت, ذمارةي نيية
بةثَيي ئةو كارتة دسةكان و عينوانةكان ئةوة , ئَيمة لةمةودوا كار هةية لَيرة, تارخييشي لةسةر بَيت, بووة

, ضونكة ناوةكةي دةنووسرَيت, ناتوامن هيين بيتةمَي, هةريةكة لة جَي خؤي دانةنيشَينت, بةكار دةينني
, بؤ ئةوةي تةسجيل بكرَيت, ةكةي خؤي دانيشَيتلةبةر ئةوة هةركَي داواي دسةي كرد دةبَيت لة شوَين

ليذنةكان كة كؤ دةبنةوة لة سةرةتاي راثؤتةكانيان دةبَيت لة سالن رؤذ كؤ دةبينةوة بة ئامادة بووني 
يةعين , ئيمااكان, يان بَي عوزرة بنووسرَيت, ئةوةي غائيبة بة عوزرة, ئةوةنيتة ئةنيتامةو ناوةكان بنووسن

, هةمووتان ئيماا بكةن, بةَلكو لة ليذنةكانيش غياب تةسجيل دةكرَيت, نيية غياب تةنيا لة جةلسةكان
بةَلَي , لَيرة كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني, مةدسةدم ئَيوة نيية, ئيكتيما نةكرَيت يةكَيك ئيماا بكات

 .كاك غةسور
 :سعييت مةمخووري طاهربةر َيا غمور 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاس, ضونكة لة بةرنامة داية, كة دواي خبةين, ةبَيت ئَيمة دةنطي بؤ بيتةينبر طةي سَييةم د
 
 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, بةرنامةي كار خاَلَيكي ماوة دةبواية دةنطي بؤ بيتةين  دواي خبةين, سوثاست دةكةين و راستيش دةكةي

كة ضوونةتة بةغيتا , ةتي هةرَيملةبةر ئةوةي وةزيري ثةيوةنيتييتار هةر لة بةغيتاية لةطةَل وةسيتي حكوم
لةبةر ئةوةي هةنيتَي طؤر انكاري , ناتوانني بَلَيني غائيبةو وجودي زةرووريية, بة كارَيكي رةمسي ضووة

, بؤية داوا دةكةم ئةو بر طةية دوا خبةين, هاتؤتة سةر ثرؤذةكةيان بة مواسةدةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة
كَي لةطةَل , ئةو بر طةية دوا خبرَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَل داية , دةخيةمة دةنطيتانةوة

, لَيرةدا كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةينني, بة كؤي دةنط وةرطريا, نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .سوثاس, كؤبوونةوةي داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عيتنان رشاد مم     (           ووكيركةكمال ك.د)حمميت دادر عبيتاه      سرست ابيت عبيتاه              

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي   رؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي   سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سة
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  ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 62/66/6111 رَيكةوتي يةك شةممة

مـةني نيشـتمانيي   ئةجنو 12/10/0226رَيكـةوتي   شـةممة  يـةك  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (12)كاتذمَير   
ــراق  ــتاني عَي ــةن و      كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةر َيا سرسـت عبـيت عبـيتاه ســكرتَيري    , سـةرؤك و  جَيطـري ( كمـال كـةركووكي  .د) بةر َياحممـيت دـادر عبـيتاه   
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

 ي(1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمـارةي  , عَيراق ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    دووخولي طرَييتاني  نائاسايي

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ثةرلـةماني كوردسـتان دةربـارةي ئـةو      هاملتؤن و دياري كردني هةَلوَيسـ   –طمتوطؤكردني راثؤرتي بيكةر -1

 .راثؤرتة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , جنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئة

شةممة  يةكي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي (12)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت12/10/0226رَيكةوتي 

 .هاملتون -ؤرتى بيكر خستنةر وو و طمتوطؤكردن لةسةر راث -1
 .ديارى كردنى هةَلويستى ثةرلةمانى كوردستان دةربارةى ئةو ر اثؤرتة-0

رؤذى هـةَلكردنى ئـااَلى   , رؤذى دايكـة  12/10/0226كـة ئـةمر ؤ رؤذى   , سةرةتا دةمةوَى ئاماذة بةوة بـيتةم 
كة ثةرلةمان لةم , كةمثريؤزبايةكى طةرم لة هةموو خةَلكى كوردستان دة, بؤية بةبؤنةى ئةوةوة, كوردستانة

ر ؤذَيكى ثريؤزة لةالى هةموو , ضونكة رؤذى هةَلطرتنى ئااَلى كوردستان, ببَيتة ر ؤذى دايك, رؤذةدا بر يارى دا
ثريؤزبــايى , لــةو ر ؤذة بر يــاردرا كــة ببَيتــة ر ؤذى دايــك , بؤيــة بــؤ بايةخــيتان بــةو ر ؤذة , خــةَلكى كوردســتان
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مَيـيتةوارم ذيـانَيكى خـؤش لةطـةَل منيتاَلـةكان و كـةس و كاريـان ببنـة         ئو, لةهةموو دايكانى كوردستان دةكةم
هـةروةها ثَيشـى دوو رؤذ جـةذنى    , بـةئازادى و بـة ماسـةكانى طةلـةوة    , وة كوردستانيش هةر شـاد بَيـت  , سةر

لةهةموو خةَلكى كوردستان , ثريؤزبايى لةهةموو خةَلكى كوردة يةزييتيةكان دةكةم, يةزييتى كوردستان بووة
كةلـةم  , جَيطـرى سـةرؤكى حكومـةت و وةزيرةكـان دةكـةم     , ؤر بةخَيرهاتنى بةر َيا كاك عمر سـةتاح ز, دةكةم

هـــةروةها , بـــؤ منادشـــةكردن و رةئـــى دةربـــر ين لةســـةر ئـــةم ر اثؤرتـــة , دانيشـــتنةدا بةشـــيتارن لةطـــةَلمان
ديـارة  , وةزعـة بؤ طوَيبيسـنت و زانينـى ئـةو    , كة ئةوانيش بةشيتارن, (UN)بةخَيرهاتنى بةر َياان نوَينةرانى

نيطـةرانن لةسـةر ئـةو خااَلنـة كـة      , خةَلكى كوردستان نيطـةرانن , لةو ماوةيةدا ئةو راثؤرتةكة باَلوبوويتةوة
ئةو خااَلنةى كة , كة ثةيوةنيتيان بة ئاينيتةي طةىل كوردستانةوة هةية, بةتايبةتى ئةو خاَلانةى, لَيرة هاتووة
خـةَلكى ئَيمـة دواى رووخانـيتنى    , اق و خـةَلكى كوردسـتان  بةزانيتنـة لةسـةر مـاسى خـةَلكى عـري     , واتَييتةطةين

و طـةىل عـرياق لـة ر ووخانـيتنى رذَيمـى      , لة ر زطارى كردنى طةىل كوردسـتان , بةشيتارى كردووة, ر ذَيمى صةدام
, بةشـيتارى كـردووة  , و لة دوو هةَلبذاردنى ياسايى لةسةر تا سةرى عرياق و ثةرلةمانى كوردستانيش, صةدام

لةمنادشة كردن و طمتوطؤكردن , سةرداَليشني هةموو اليةكمان, ستورى عَيراق و دةنطيتان بؤىلة دار شتنى دة
لــة ضــةنيت مــانطى داهــاتوودا لــة , كــة ئومَيــيت دةكــةين, لةســةر ئــةو ثــر ؤذةى دةســتورةى هــةرَيمى كوردســتان

, ذوو حيساب بكرَينتوةكو ر ؤذَيكى مَي, دواتر ر ؤذى دةنطيتانى بؤ ديارى بكرَينت, ثةرلةمانيتا ثةسةنيت بكرَينت
, لـة اليـةن ئـةم لَيذنةيـةوة    , بؤية ئـةم ر اثؤرتـة كـة هـاتووة    , وة دةبينة خاوةن دةستورى خؤمشان ئينشائةَلاَل

, ر اثؤرتَيكيــان نووســيوة, لةطــةَل اليةنــة سياســيةكان كؤبوونــةوة , هــاتن بــؤ عَيــراق , لَيذنةيــةكى ئيستشــارى
بةتايبـةتى  , دةيرانى عَيراق و ناكؤكيـةكانى عَيـراق دةكـات   راثؤرتةكة باسى , تةحليلى وةزعى عَيراق دةكات

, كة ثَيم وايـة , طةيشتؤتة ضةنيت ئةجنامَيك, لةر ووى سياسييةوةش, لةر ووى ئيقتصاديةوة, لةر ووى ئةمنيةوة
ئَيمـة ناضـينة سـةر ئـةو     , رةنطة زؤر جةوانبى ئيجابيش لة ر اثؤرتةكةدا هةبَيت, هةنيتَيكيان دوورن لةواديع

لـة ئـةمريكا لـة هـةردوو حابـة      , خـاوةن ر َيـا  , نكة بةتةئكيـيت دة كةسـى ثسـثؤرى خـاوةن تةجربـة     ضو, باسة
بةتايبةتى بيكر كة وةزيرى خـارجيى و كةسـَيكى   , حابى دميوكراتى و حابى مجهورى, طةورةكانى ئةمريكا
لـةحابى   ئـةوةى تريشـيان  , كةيـةكَيكيان لـة حابـى دميوكراتيـة    , هـةروةها هـامَلتونيش  , ناسراوى ئةمريكاية

ــة ــر  , مجهوري ــى ت ــت كةس ــةَل هةش ــةكرد  , لةط ــتانيان ن ــةردانى كوردس ــيتاوة , س ــةنها لةبةغ ــةنيت  , ت ــةَل ض لةط
خـةَلكى تـر طوَيبسـتى ثةنـيت و ر ايـى لةسـةر وةزعـى        , لَيثرسراوَيكى حابة سياسـيةكان و شـارةزاى ئـةمريكى   

حةدة لَيرة , رتة اليةنة سلبيةكانىئةو راثؤ, كة ئةمن ثَيم واية, راثؤرتَيكى دوورو درَيذيان نووسيوة, عَيراق
بـؤ ئـةوةى هـةموو    , وةكو نوَينـةرانى خـةَلكى كوردسـتان   , وة ئَيوةش رةئيى لةسةر بيتةن, باسى لَيوة بكرَيـنت

ئــةو , دونيـا طـؤر اوة  , كـة خـةَلكى تــر بر يارمـان لةسـةر بــيتات    , كـة ئَيمــة ئـةو زةمةنـة ر ؤيشــت   , دنيـا باانَيـت  
بةهـةموو حيسـابةكانى   , ئـةو زةمةنـة بةسـةر ضـوو    , كيميـا بـاران دةكـرا    ,وةختةى كة زوَلم لـة كـورد دةكـرا   

كةسـَيكى ديكـة خـاوةن دةسـةاَلت بـَى ئـةو       , جارَيكى تر نـة طـةىل كوردسـتان ر َيطـا دةدات    , طؤر انكارةكانى دنيا
 نــة ميللــةتى, نــة دونيــا لَيــى دبــوَل دةكــا, رةستــارى لةطــةَل بكــاتن, تاوانــة طةورانــة بةســةر كــوردا بســةثَينَى
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يـان  , جـارَيكى تـر بيطةر َينَيتـةوة سـةر دةسـةاَلتَيكى ديكتـاتؤرى      , كةسـَيك بتـوانىَ  , عَيراديش ئةو ميللةتةيـة 
مـن لةطـةَل ر َيـام بـؤ ئـةو دة      , ئةو ر اثؤرتة بؤنى سياسةتَيكى بةسةرداضووى لَييتةكرَيــت , حوكمةكى مشووىل

ثـَيم  , نيتمـةوة نـة جارَيـك و نـة دوو جـار     بةاَلم بة تةسصـيلش  خويَ , ئةنيتامةى كة ئةو ر اثؤرتةيان نووسيوة
لةسـةر دةمـى حـةربى    , كـة تَيبطـةين  , دابلى ئةوة بـوو , هةشتاكان بنووسرابا, واية ئةو ر اثؤرتة لة حةستاكان

لةسـةردةمى بةزانـيتنى   , لةسـةردةمى عولةمـة  , بةاَلم لةم سـةردةمةدا , بةتةبيعيمان دةزانى, سارددا نووسرابا
, سـةردةمى ئـةوةى كـة لـةناو شـارةكانيتا     , كة كورد خاوةن ثةرلةمانى خؤيـةتى لةسةردةمى  ئةوةى , سنووردا

ضـؤن  , ئةم ر اثؤرتة بةراستى لةهةنيتَيك خاَليتا سةرسور مانى لـَي دةبيـنني  , سةردةمى رزطارى كردنى عَيرادة
ةسـةر  ل, كةسـانَيك بـَين ر اثؤرتَيـك   , خاوةن تةجربـةيكى طةورةيـة  , واَلتَيكى طةورةى وةكو ئةمريكا, دةكرَينت

, طــوَى نةدةنـة ئــةو هـةموو دوربانيــةى كـة طــةىل عَيـراق و طــةىل ئـةمريكا داويانــة     , وةزعـى عَيــراق بنووسـن  
ئةو خااَلنةى كة باسى لَيوة , ئةم ر اثؤرتة ئةطةر بَيتو لةحاَلةتَيكيتا, ر اثؤرتَيك بنووسن مبان طةر َيننةوة دواوة

بةهةموو مانايةك , طةر انةوةية بؤ دواوة, َى بكرَينتجَيبةج, كة ثةيوةنيتى بةطةىل كوردستانةوة هةية, كراوة
طةرانةوةية بؤ بيست سـاَل ثـَيش   , كة دةَلَيني طةر انةوةية بؤ دواوة بؤ؟ طةر انةوةية بؤ روحيةتى شةر ى سارد

ــتا ــيوة      , ئَيس ــةو ر اثؤرتــةى نووس ــةي كــة ئ ــَيني ئــةو عةدَليةت ــةنها بةرذوةنــيتى   , وة كــة دةَل عةدليةتَيكــة ت
طةىل كورد و طةىل , بةرذةوةنيتى طةالن و ئريادةى طةالنى بةرضاو نةطرتووة, ةبةرضاو طرتووةحوكمةتةكانى ل

, هةموو دنيا دةبَى ر َيا لـةو دةسـتورة بطرَيـت   , رةئى خؤيان دا بؤ دةستورَيك, عَيراق بةئازادى دةنطى خؤيان
كةسـانَيك بيانـةوَى   , يـة ثيـى دبـووَل ن  , خاوةن هَياى خؤيةتى, ئةور ؤ طةىل كوردستان خاوةن خاكي خؤيةتى

ئةطـةر باانـَى حوسـن نيـةتى     , ئةطةر يةكَى بةهةَلـة باسـى كوردسـتان بكـاتن    , تةجاوز لةسةر ئةو ماسة بكةن
رةنطـة بَلـَيني ر اثؤرتَيكـة بـؤ خــؤى     , رةنطــة طـوَى بـيتةينىَ  , تةئسـريى نيـة لةسـةر ئاينـيتةى كوردسـتان     , هةيـة 

نـة سـةرؤك   , نة ثةرلةمان بؤى كؤببَيتـةوة , ةوةى نيةئةهميةتى ئ, دسةيَيكة بؤ خؤى كردوويةتى, نووسيوة
نـة حابـة سياسـيةكان كؤبوونـةوةى بـؤ      , نة سةرؤك هةرَيم رةئيـى لةسـةر بـيتات   , كؤمار رةئيى لةسةر بيتات

هةروةها دوو شتى بضووكتان بـؤ  , بةاَلم لةمةسةلةيةكى وةها طرنط حةدة هةموومان رةدى بيتةينةوة, بكةن
, بـوو وابـاامن   1181جارَيكيان لة دميةشق سـاَلى  , دَلةى ثَيشوو دبوولة يان نْا لةوةى كة ئةو عة, باسم بكةم

ئةنــيتامَيكى , لــة مةدــةر ى حابــى شــيوعى عَيرادــى بــوو, كؤبوونةوةيــةكى ســةر حابَيكــى سياســيمان هــةبوو
ضـةنيت  , زكـى خـريى لـة كؤبوونةوةكـة دابـوو     , خـواى عـةسووى بكـا   , مةكتةبى سياسى حابى شيوعى عَيرادى

بـة  , لـة ئةدبياتيـيتا  , زةمـانى خـؤى لـة حابـى شـيوعييتا     , كاك مسـعوديش لـةوَى بـوو   , اسى تَييتابووحابى سي
بـةاَلم لةهةشـتاكان لـة ئـةدبياتى حابـى شـيوعييتا       , ئةمة واباامن لة ثـةجناكان بـوو  ( البارت)عةرةبى ئةيوت 

ــرا ــاك( حــدك), ئةنووس ــة كؤبوونةوةكــة دابــوو      ك ــيتى رةبــةتيش ل ــى خــةير  , رةســول مامةن ي كــاك زةك
االخـوة يف البـارت بـةكاك رةسـوىل رةبةتيشـى ئـةطوت       , جارةك دةيوت, سَى جار, هةر دوو, لةمنادشةكردنيتا

كاك سةخرى كةريم لةتةنيشتمةوة بوو ومت ئةرَى بؤى , عباس ئاغاى مامنيتى هني دةكرد, عباس مامنيت ئاغا
, ئـةو دسـةية وادعـى نـةبوو     ,وتـى زةرةرى ضـية وازى لَيبَينـة   , ضاك ناكةيتةوة؟ بةوةرةدةيةك بؤى نووسـيم 
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مـانطى شـةش   , بةاَلم شتَيكى تر كة نـاكرَى وازى لَيبهَيـنني  , وازمان لَيهَينا, بةاَلم لةبةر ئةوةى زةرةرى نةبوو
طروثـى  , لةاليةن حابـة سياسـيةكان كـة ئةنـيتاميان هةيـة لـة ثةرلـةمانيان       , كؤنمرانسَيك لة برؤكسل هةبوو

منيش دةعـوةت كرابـووم وةك سـةرؤك    , ابوو لةناو ثةرلةمانى ئةوروثىليربال راديكاَل كؤنمرانسَيكيان ساز د
 00, كة تياييتا زيـاتر لـة حـةستا ئةنـيتامى ثةرلـةمانى  واَلتـة جياجياكـانى ئـةوروثاو        , ثةرلةمانى كوردستان

لةبةردةم دةرطاكة , ر ؤذى شةشى مانط طةيشتينة هؤَلى هينةكة, ئةنيتامى ثةرلةمانى ئةوروثا بةشيتارى كرد
بةشـــيتاربووان لةحابـــةكان , كـــة ئـــةم ثؤســـتةرة باســـى لـــة كؤنمرانســـةكة دةكـــرد, َيكيان لَيـــيتابووثؤســـتةر

ــةكان ــة   , ومَيوان ــتانى تَييتاني ــةماني كوردس ــةرؤكى ثةرل ــاوى س ــرد ن ــام ك ــراوة , تةماش ــةنها نووس ــيتَيكى , ت وةس
ةوة ومت يةكســةر بــريم كــرد, وتــارى ثةرلــةمانى عَيرادــى, لــة جةدةولةكــةش نووســراوة, ثةرلــةمانى عَيرادــى

, بةشـيتارى لـةم كؤنمرانسـة ناكـةم    , بـانطم كـردن ومت مـن ئينسـحاب دةكـةم     , بَييتةنطى لـةوةدا دبـووَل نـاكرىَ   
من نوَينةرى ثَينج شةش مليون كةسـم  , ئَيوة خؤتان منتان دةعوةت كردووة, ضونكة ئةوة دابلى دبوول نية

شـةوةكةى  , ئـةوان جيـاوازن  , مانى عَيـراق بـؤ ثةرلـة  , من ر َيام هةيـة , لةكوردستانى عَيرادةوة هاتوومة ئَيرة
وتـى ئيعتـاار دةخـوازم    , تةلةسؤنى بؤ كردم, سةرؤكى ئةم كؤنمرانسة, نةضووم بؤ دةعوةتةكة, دعوةت بووم
بـة  , جـةنابت ر َيـات هةيـة   , و هةَلةش لة حاَلـةتى ئـةوها دبـووَل نيـة    , ومت ئيعتاار دبووَل نية, كاكة هةَلةية

ــوازى   ــاار دةخ ــةسؤن ئيعت ــ, تةل ــةم  وةك ــووَل دةك ــت دب ــةخص لَي ــة   , و ش ــووَل ني ــت دب ــو ش ــةاَلم وةك ــة , ب نامي
ــةش ــةين , كؤبوونةوةك ــى بك ــى ض ــؤر ن , وت ــتةرةكة بط ــَى ثؤس ــن , ومت دةب ــةوة هةَلنةواس ــازة  , ئ ــتةرَيكى ت ثؤس

ــن ــتان بنووســرَيت     , بنووس ــةمانى كوردس ــةرؤكى ثةرل ــاوى س ــَيوةية ن ــةو ش ــار    , ب ــة وت ــا ك ــة جةدوةلةكةش ل
, هةشـت ونيـو  , بةيانى تةلةسونى بؤ كردم, وتى باشة, ئةطةر نا نايةم, نرَيتةوة دَيمناوم بيخوَي, دةخوَينمةوة

ضـووم  , دوايـي ومت دابيلـة هينـة   , خـةريك بـوو دوو دَل مب  , وتـى وةرة , وتى دسـةكامنان بـة دَلـى تـؤ كـردووة     
, ن دامثَيشـــانيا, ثؤســتةرَيكى نوَييـــان نووســيبوو  , ديــتم ثؤســـتةرةكةى ثَيشــوويان الدابـــوو  , تةماشــام كـــرد 

نـاوى منيـان   , يةكـةم نـاو  , لةجـةدوةىل هينةكـةش  , كةنووسرابوو مَيوانةكانى ثةرلةمانى هـةرَيمى كوردسـتان  
ثَييوايـة  , بة عةدَلى كـؤن , ئةو كةسةى كةثَيشرت ناوى ئَيمةى شةتب كردبوو, مةخسةدم لةوةداية, نووسيبوو

نــاوى حكومــةتى كوردســتان بنووســني  ئةطــةر , ثَيوايــة زةمــان زةمــانى ســةدامة , ئَيمــة بةشــَيكني لــةعَيراق 
, بةاَلم نةدةكرا لةوَى وةكو هةشتاو ضوار بَييتةنط بـني , بةدةناعةتى خؤم تةبعةن, حكومةتةكان دةورووذَين

ئــةو ر اثؤرتــةش بــةم , ئــةوة عيالدــةى بــة ميلةتَيكــةوة هةيــة, شــتَيكى بةســيتة و ســوعبةتة و تةئســري ناكــا
, بَى بةر استى و بةزةدى ثَييان بَلَيني ئَيمة لةطةَل هـيض بابـةتَيك نـني   وةدة, ناكرَى لَيى بَييتةنط بني, شَيوةية

جطة لـةوةى  , لةمةسةلةى كةركووكا بة متَلةدى ئةوة خةتى سؤرة, كة ئريادةى طةىل كوردستان بةرضاو نةخا
وة , دةبـَى ميللـةتى عَيـراق دةنطـى بـؤ بـيتات      , هةر طؤر انَيك لةدةسـتورا بكرَيـت  , لة دةستورا دةنطمان بؤ داوة

تةشــجيعى , بــاس كردنــى خــةردى دةســتور, كــة دذى دميوكراتيةتــة, ئةمــة تةشــجيعى ئــةو كةســانة دةكــاتن 
ثَيشـرتيش لـةاليان سعاليـاتى    , ئَيمـة ئـةو نودتةيـة   , ثَييـان وايـة سـةركةوتنة بـؤ ئـةوان     , ئريهابيةكان دةكـاتن 

يـةن حابـة سياسـيةكان ئـةو     لـة ال ,  لةاليـةن سـةرؤكى هةرَيمـةوة   , لةاليةن سـةرؤكى كؤمـارةو  , كوردستانةوة
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ثـَيم وايـة بـةر وونى بَلـَيني دذى ئـةو      , لةاليةنى ئَيمةشةوة, بةاَلم ئَيمة لَيرة نوَينةرى ميللةتني, رةئية دراوة
مةسةلةى نـةوةت ديـارى   , لةسةر مةسةلةى نةوةت, خاَلةين كة داوا دةكا ر يمرانيتؤم لةسةر حكوم البربدرَيت

, وئةوةى ئَيستا, كردنى ئةو سةروةتةى كة موَلكى هةموو ميللتى  عَيرادةكة ضؤن دابةش,لة دةستوور , كراوة
, ئةوةش لةدةستوورى عَيرادا, كة ئينتاجى ضؤن دةكرَينت, ضؤن لةئاينيتةدا ئةو حةدَلانةى كة نةوتى تَييتاية

ئَيسـتا  , وةسيتَيكى حكومـةتى هـةرَيم لةبةغيتايـة   , هيض موبةرِيرَيكيشت نةبَى, تؤ بَيى سيغةيكى تر بهَينيةوة
, ئـةويش بـة حيـوار حـةل دةكـرَينت     , ئةطـةر خيالسَيكـة  , ض مشـكيلةيةك نيـة  , بؤ طمتوطؤ كردن لةسةر ئـةوة 

هـةر لةبـةر   , بـةبَى ئـةوةى كـةس لـةتؤ داواى كردبَيــت     , تؤ لـةوَى بـىَ  , سارياةيةكة, لةبري كردنى نودتةيةكة
ثـاش مونادةشـةيةكى دوورو   , طرنطـة رازيان بكةيت و ئةو خاَلـة  , ثَيت واية خوبةرائن, دسةى ضةنيت كةسَيك

ئـةوةش مـةر سوزة   , تـؤ ئـةوة ببـةزَينى   , توانيمانة بطةينة ئـةو صـيغةية  , ثاش طمتوطؤيةكى دوور درَيذ, درَيذ
, كةس رةسـاى ناكـا  , ئةمة مةبيتةئَيكى ضاكة, مةسةلةى ر اطرتن و ر ةضاو كردنى واَلتانى دراوسَى, لةالي ئَيمة

كــة ثةيوةنــيتميان لةطــةَل , بــةخؤمان داوا دةكــةين, ةترســى دةخوَينينــةوةبــةاَلم لةبــةينى ســنووردا ئَيمــة م 
ضونكة ناطةينة ئيسـتقراريةتَيكى تـةواو لةعَيرادـيتا بـةبآ     , لة ئاستَيكى بةرز دابَى, دراوسَييةكامنان باش بَى

, وديايةســع, واَلتــانى كةنــيتاوة, ئَيرانــة, توركيايــة, ســورياية, ئــةوةى  واَلتــة دراوســَييةكان هاوكارميــان بكــةن
لةسةر ئةساسى راطرتنى بةرذةوةنيتى هاوبـةش  , داواكارين ثةيوةنيتى عَيراق و كوردستان لةطةَل ئةو واَلتانة

, بةاَلم ئةم خاَلة رةبتى دةكرَيـنت لةطةَل داواكردنى خاَلى دواخستنى ر يمرانيتؤم, ر َياطرتن بَينت لةياسا, بَينت
َيمــان دبوَلـة هــةر شـتَيك لةســةر ئةساسـَيكى بةرذةوةنــيتى    ث, بـةو مةعنايــة ئَيمـة ئةمــةمشان ثـَي دبــوَل نيـة    

ــةكرتى     ــةكاروبارى ي ــةكردن ل ــةدةخول ن ــذرَيت و ت ــتةرةك دابر َي ــةركووك , موش ــةلةى ك ــ, مةس ةلةيةكي مةس
, ةيـ بـةهيض شـَيوةيةك كةسـى تـر هـةدى ني     , ضارةسةر كـراوة لـة دةسـتورى عَيرادـيتا    , كوردستانى وعَيراديية

, دووةم لةهـةمووى طـةورةتر ئــةو راثؤرتـة لةاليـةن ئـةو بةر َياانــةوة     , وةبــة مونادايـة , رةئيـى لةسـةر بـيتات   
راثـؤرتَيكى وةهـا طـرنط بنووسـرَينت بـةبَى ئـةوةى       , لةئةمريكادا ولـةدنيادا , كةخةَلكى بةر َيان و بةناوبانطن

, ت باانـىَ لةتـةتور ا , بَيـنت لةنايكةوة ببَينَى وةزعى ئَيرة ضـؤنة , ئةزيةت بكَيشَى, سةردانى كوردستان بكاتن
ئةمــةش , رةئَيــك لةبةغــيتاوة بنووســَينت, ثةرلــةمان لــةض دايــة؟ دــانون لــةض دايــة؟ دميوكراتيــةت لــةض دايــة 

, دةَلَيـت ئَيمـة لةوةختَيكـيتا وةسـيتَيكمان نـارد     , لةر اثؤرتةكـةدا هـاتووة  , جَيطاى رةخنةشة لةر استييتا, مةر سوزة
كـَى بـريى واى   , يارييتا عةلةمى عَيراق داببـةزَينىَ ديادةى كوردى بر , يةعنى خةَلكى سةنى نارد بؤ كوردستان

جالةبةرئـةوة  , هةر كةس لةخةياَليشييتا نـةبووة , لةو وةختة عةلةمةكة دابةزَى, كةوةسيتةكة هات, كردؤتةوة
يـةعنى ئايـا بـةر َيا بَيكـر و     , مـن تَيناطـةم  , هةرضةنيتة زؤر كةس ئاطادارة لةمةسةلةى عةلـةم , لةحةديقةتيتا

بـة ئيمـااى سـةدام    , حةزدةكـةم بؤتـان خبوَينمـةوة   , ديمـاع لـةو عةلةمـة دةكـةن    , و وةسيتةكـة بةر َيا هاملًَتون 
دةبـَى ر ةنطـةكانى ئـااَلى     1186حسَين ضية؟ ئةو عةلةمة بةئيمااى سةدام حسَين كة دةرى كردووة لةساَلى 

سـَى  , رهاتووةلةسـةرةتايى ئيسـالميتا تـاوةكو ئَيسـتا بـةكا     , كـة لةمَيـذووى عةرةبـيتا   , عَيراق غاياتى عـةرةبني 
ــةالى كــَى مةدبولــة , نةمجةكــةش تةمســيلى وةحــيتةو حوريــةت و ئيشــرتاكيةت دةكــا   ــورد, ئةمــة ل , لــةالى ك
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غايـةتى عـةرةب بـووة لـة سـةجرى ئيسـالم       , تةمسيلى ناكا, هاوواَلتيش بَى مقبول نية, تَيكؤشةريش نةبَينت
ةر َيا بَيكـر وهامَلــتون تةسـةوريان وابـَى     تَيناطةم بؤضى وا تَيبطا بـ , عَيراديش رةساى دةكاتن, تاوةكو ئةمر ؤ

لةدةسـتورى عَيرادـيتا نووسـراوة دةَلـآ عَيـراق      , خةردـة يـان ئيسـتماازَيكة   , كة ئةو عةلةمة هاتؤتة خوارةوة
ــَينت  ــةمى دةب ــةدانون , عةل ــة ب ــةكراوة    , ئيتيمادَيك ــتوور ن ــةردى دةس ــتَيكة خ ــةوةش ش ــة ئ ــتوور , باش لةدةس

ــراوة ــىَ , نووس ــةمَيكى دةب ــآ عةل ــَى, دةَل ــا  , وادةب ــراق دةك ــذوو و ثَيكهاتــةى عَي ــةلةى مَي ــاوى مةس ــةوة , رةض ئ
بـةاَلم  , دةيناكـة لةهةنـيتَيك شـوَين هةَلـيتةكرىَ    , كةواتة مةبيتةئيةن ئةو عةلةمـة ئَيسـتا نـةماوة   , لةدةستوورا

ئـةو  , بـةاَلم ئـةوى ئـةو دانونـةى خوَينيتبَيتـةوة     , كـة عةمةليـةنيش هـةَلمان نـةدةكرد    , ئَيمة هةدى خؤمانـة 
لـةر ؤذى ر اثةرٍِينـةوة ئـةو    , و 1111دةبواية هةر لـة  , كة بةئيمااى سةدام دةرضووة, رةى خوَينيتبَيتةوةدةرا

كة ئةم راثؤرتة نةبَيتـة مةترسـييةكى طـةورة    , من دوا دسةم ئةوةية, عةلةمة لةهيض شوَينَيك هةَلنةكراباية
هةنـيتَيك  , هةنيتَيك مجوجؤَل هةيـة , راستة ئةو تةحيتييتة, كة سبةينَى بَلَين خةتةرة, لةسةر طةىل كوردستان

يةكةم , بةاَلم باشرتين رةد بؤ ئةم راثؤرتة, لةطةَل بةرذةوةنيتى طةىل كوردستان يةك ناطرَيتةوة, بريور ا هةية
ــتان    ــةَلكى كوردس ــةناو خ ــة ل ــةو مجوجؤَلةي ــيتووة   , ئ ــتانى ورووذان ــةَلكى كوردس ــة خ ــيةكانى  ,ك ــة سياس حاب

لةاليــةن ســةرؤكى كؤمــار وســةرؤكى هــةرَيم وحابــة  , بــةر ورووذاوةهةَلوَيســتى تونــيتى بةرام, ورووذانــيتووة
, كة ئَيمة ئةو خاَلانةى كة مةسـى ئـريادةى طـةىل كوردسـتان دةكـا     , ثَيويستة هةموو دنيا تَيبطا, سياسيةكان و

لةطـةَل ر َيامـان بـؤ اليةنـة     , دبـوَلى ناكـةين  , خةردى دةسـتوورة , مةسى بةرذةوةنيتى بااَلى كوردستان دةكاتن
بـةاَلم ئـةو خااَلنـةى    , كة بةردةوام بووني دةعمى ميللةتى عَيراق وئيقتيصـادى ودميوكراتىيـة  , بيةكةىئيجا

, تةبعــةن ئــةوة سرســةتة, لــةوةش باشــرت, ئَيمــة دبــوىل ناكــةين, كــة بةزانيتنــة لةســةر مــاسى خــةَلكى عَيــراق 
ــيتى    , بؤخؤمــان ــَى بةرذةوةن ــةر ئةوةيــة كــة دةب ــى ه ــةتيتا دؤســتى دائيم ــاانني لةسياس هاوبةشــةيةكان  كــة ب

, وة ئيعتـااريش بـةو دؤسـتايةتية دةكـةين    , ئةمريكا دؤسـتَيكى طـةورةى طـةىل كوردسـتانة    , بةردةوام هةبَيت
بـةهؤى هاوكـارى ئةوانـةوة توانيمـان هةَلبـذاردن       1111لة , ئةمريكا و بةر َيتانياش, هاوكاريشيان كردووين

بةاَلم ئـةو دؤسـتايةتية   , ر ذَيمى سةدام لةناوضوو بةهؤى هاوكارى ئةوانيشةوة,  ثةرلةمامنان هةبَينت, بكةين
, بةهَياترى بكةين, دةبَى ئةو راثؤرتة وامان لَيبكاتن, بةشَيكى طةورةى بةنيتة بة خؤمان و رياةكانى خؤمان

هــةنطاوى طــةورةتر بنَيــنني بؤئــةوةى , دام ودةزطايــةكان بــةهَياتر بكــةين, حكومةتــةكمان بــةهَياتر بكــةين
ــةدةنى د ــةَلطاى م ــَىكؤم ــؤى ببين ــوةتن, ةورى خ ــة د ــى, ئةمان ــوةتى ئةساس ــة , د ــمان ني ــة هيض ــةدنيادا ئَيم , ل

بةاَلم ئةو دميوكراتية , بتوانَى ديماعمان لَيبكا, هةروةها لة ئومةم موتةحييتة نوَينةرمان نية, دةوَلةمتان نية
, دا بـاس لـةوة دةكـةن   ئَيستاكة لة سةرتاسةرى دنيـا , ئةطةر بتوانني زياتر بيضةسثَينني, لةناو خؤمانيتا هةية

باسـى ئـةوةيان   , لةطـةَل زؤر لـة حابـة سياسـيةكان دانيشـتنمان كـرد      , لةو ضةنيت رؤذةى كة لة برؤكسل بووم
, نيمضــة دميوكراتيةتــة, بــةاَلم ئَيــوة خؤتــان ئــةو دميوكراتيــة, دةيــان وت عَيــراق عَيراديكــى تازةيــة, دةكــرد

ئومَيـيت دةكـةم هـةموو    , بةدوةتيش دةبـن , لَييتةطريَى ئةوةنيتة رَياتان, ضةنيت بيضةسثَينن, لةكوردستان هةية
, بؤ ئةوةى كؤمةَلانى خةَلك لةذيانى دميوكراتى شاد بن, ثةرلةمان و حكومةت هاوكارى يةكرت بني, اليةكمان
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هَياى ديادة سياسيى ئةو , وسود بنَيرين, لةناحيةى ديبلؤماسيةتيش بةدوةتي بكةين, وة ئةمةش سرسةتَيكة
وة ثةيوةنيتى كـردن لةطـةَل   , بةناردنى وسود بؤ دةرةوة, لةوبريارة, وةكو ثشتطريى دةكةين بر يارةى كةدايتى

واَلتـانى  , لةطـةَل واَلتـة ئةوروثيـةكان   , لةطـةَل بـةريتانيا  , لةطـةَل ئـةمريكا  , لةطـةَل ئـةو ليذنةيـة   , ئةو اليةنة
, هةدـةمان نـةكردووة   ئَيمة لةسةر حيسابى كةس داواى ئةو, بؤ ئةوةى هةدى خؤمان شةرح بكةين, عةرةبي

لةطــةَل وةزيــرة , لَيـرة تةبعــةن بـةر َيا كــاك عومـةر ســةتاح جـَيطريى ســةرؤكى حكومـةت لةطــةَلمان بةشـيتارة      
ثَيشــان , لةهــةموو دنيــادا, ئةمــةش بــؤ ئةوةيــة, لةكوردســتانيتا UNنوَينــةرانى , بــةر َياةكان ومَيوانــانى تــر

هـيض وةختَيـك كـورد    , لةمان وحابة سياسـيةكان حكومةت وثةر, لةمةسائيلى مةسريييتا يةك دةنطني, بيتةين
كـة لَيـرة وةكـو نوَينـةرى     , ئةمـة ئيشـارةتَيكة بـؤ هـةموو دنيـا     , وةكو ئةمر ؤ يةك دةنط و يةك ريـا نـةبووة  

دةَلـــَيني نـــْا  بـــؤ ئـــةو خااَلنـــةى كـــة دذى , دةنطمـــان دةطـــةينني, بةحكومةتةكةشـــةوة, خـــةَلكى كوردســـتان
بـؤ ثَيشـكةش كردنـى    , ةبـةر َيا كـاك عومـةر سـةتاح دةكـةم بمـةرمووَيت      داوا ل, بةرذةوةنيتى طةىل كوردسـتانة 

 .سةبارةت بةو ر اثؤرةتةى كة هاتووة, وتةكةى
 (:جَيطريى سةرؤكى حكومةت) /حسني بةر َيا عمر ستاح

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ى ئييتارةى ئـةمريكى  تةديتمي, كة باس لةر اثؤرتَيك ئةكرَى, هاتؤتة كايةوة, ديارة لةم رؤذانة بابةتَيكى طرنط

وة ئـةو راثؤرتـة هةنـيتَى رَينمـايي داوة بةئيـيتارةى      , بـؤ ئـةوةى ضارةسـةرى كَيشـةكانى عَيـراق بكـةن      , كراوة
بةر اســتى ئَيمــة دةمانــةوَى , بــؤ ضــؤنيةتى ضارةســةركردنى ئــةو كَيشــانةى كــة لةعَيرادــيتا هةيــة , ئــةمريكى

ــَيني   ــان بَل ــى خؤم ــكاوانة رةئي ــؤرت  , بةر اش ــة راث ــةو راثؤرت ــاواديعى وئ ــراق و  , َيكى ن ــةوةزعى عَي ــة ل , ناحاَلي
ميللـةتى  , لةكاتَيكا كة كوردسـتان بةشـَيكى طرنطـى عَيرادـةو    , لةضؤنيةتى ضارةسةركردنى كَيشةكانى عَيراق

وةزعى شيعة موسـتةدري ة و لـة وةزعـةكان هاوكـارو ثشـتيوانى      , كورد و ميللةتةكانى ترى كوردستانى تَييتاية
وة وةزعَيكى موسـتةدري ي ئـةمنى   , ةى  عَيرادَيكى دميوكرات وسَييتراَل بَيـتة كايةوةبؤئةو, حكومةتى عَيرادن

لـةوةى  , ثةشـيمانى بكةنـةوة  , ئةوانة وايان كردووة كة ئةو بةشةى ئَيرة بـورووذَينن و , لةعَيراق بَيتةكايةوة
ئـةوان ضـةنيت   , ةلةكاتَيكا كة ضارةسـةرى زؤربـةى كَيشـةكانى ئـةم ناوضـةية كـراو      , بةشيتارى دةكةن لةعَيراق

كـة بـةو شـَيوةية تـةعامول     , زةمـةنى ئـةوة نـةماوة   , كـة ئةوانـة زةمـةنى بةسةرضـووة و    , خاَلَيك بورووذَينن
بؤ , لةكاتَيكا كة ميللةتةكةى ئَيمة ثشتيوانى ئةمريكا وهَياة هاوثةميانةكانة, لةطةَل مةسةلةى كوردى بكرَى

ئـةوان  , نانـةوةى ئـةمن و ئيسـتقراريةت لـةعَيراق     بـؤ بنيـات  , دابني كردنى ئـةمن وئيسـتقراريةت لـةعَيراق   
وة , دذ بة بةرذةوةنيتيـةكانى خـةَلكى عَيـراق وكوردسـتانة    , لةضةنيت خاَلَيكا دةست نيشانيان كردووة, هاتوون

كؤمةاَلنى زؤرى خـةَلك  , بةر استى لةسةر ئةمة, ئةيانةوَى جارَيكى تر نائارامى لةكوردستان دروست بكةنةوة
, بـةاَلم ئَيمـة داوامـان لَيكـردن    , بةشـَيوازى جياجيـا  , بـؤ دربر ينـى نار ةزايـةكى زؤر   , كـردين ثةيوةنيتيان ثَيوة 

ــة    ــةمريكا ني ــةتى ئ ــةرارو سياس ــة د ــةو راثؤرت ــةم ئ ــراق , كةيةك ــةكانى عَي ــارةى كَيش ــة  , دةرب ــيش ئَيم دووةم
بـؤ  , ر خةباتبةردةواميش ئةبني لةسة, دةنطى خؤمان ئةطةيةنينة ئةمريكاو, بةهةموومانةوة نار ازين بةوة
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, ئةو تةدريرة سةرامؤشى هةموو دةنطـى خـةَلكى عَيرادـى كـردووة    , ضةسثانيتنى ماسةكانى خةَلكى كوردستان
ئةوانـةى  , لةسةدا شةست و ثَينجى خةَلكى عَيراق دةنطى ثَيـيتاوة , ضونكة ديارة لة عَيراق دةستوورَيك هةية

, سةرامؤشى ئةوةى كردووة, بَى بةشيتارى بكةن رةنطة لةبةر زروسى تايبةت نةيانتوانى, كةدةنطيشيان نةداوة
, كة ئةوة لةاليـةن هـةموو عَيرادـةوة نامةدبوَلـة    , كةثَيضةوانةى دةستوورى عَيرادة, هاتووة ئيقرتاحَيك ئةكا

بــةوةى كــة كؤمــةَلَيك موسةتيشــى ناحــاَلى ئــةنَيرن بــؤ , بةر اســتى مــن ئــةتوامن وةســمى ئــةو تــةدريرة بكــةم
, بةبَى ئةوةى لةوةزعى مةنتيقةكـة تَيبطـةن  , بضن لَيكؤَلينةوة و وردةكارى بكةنبةبَى ئةوةى , مةنتيقةيةك

بـةو شـَيوةية وةزعـى    , بؤ ئةوةى مودةكةيان كةبةسةريان بردووة بَلَين ئَيمة ضةنيت شتَيكمان تقيتيم كـردووة 
ةسـةرى  نةسـةيرى ضار , نةسةيرى كَيشـةكانيان كـردووة و  , نةثةيوةنيتيان بةكؤمةَلانى خةَلك كرد, كوردستان

مةســةلةيةكة , ديــارة خؤتــان ئــةزانن مةســةلةى كــورد لــةعَيراق , كَيشــةكانى خــةَلكى كوردســتانيان كــردووة 
خؤشـبةختانة ئَيمـة   , ضـاوةر وانى ضارةسـةرى كـردووة   , لةحكومةتةكانى ثَيشوو هةر موشـكيلةيةك هـةبوو و  

ــَيني ئَيســتا ئــةم ضارةســةرةى هــةم ديــادةى سياســي كــوردى ثَيــى رازيــ    وة هــةم لــةعَيراديش , ةئــةتوانني بَل
جطة لةوة هاتوون لة , ئةوة ضارةسةرى مةسةلةى كوردى كردووة, كة سييتر اَلية, لةدةستوورا هةية, ضةسثيوة

, ئَيمـةش ئـةَلَيني دومبةلةيـةكى مودوتـة    , باس لةوة ئةكةن كة كةركووك دومبةلةيكى مةودوتـة , سةدةريةكا
ئةطـةر  , ئَيمة ئـةَلَيني ئةطـةر ضارةسـةر نـةكرىَ    , دوانةخرَيت ئةوان ئةَلَين ئةطةر, بةاَلم بةثَيضةوانةى ئةوان

بـؤ ئـةوةى   , بةر اسـتى زؤر اليـةن و زؤر جيهـةت ئـةوة ئةدؤزَيتـةوة     , مةسةلةى كةركووك ضارةسةر نـةكرَيت 
, و جَيبـةجَي كردنـى بـةزووترين كـات    112بـةر ةئيى ئَيمـة مـاددةى    , سيعلةن ببَيتة دومبةلةيـةكى مـةودوت  

ئةوة  ئةو دومبةلة مةودوتة ئةتةدَينَيتةوة لة بةرذوةنـيتى كـورد   , ةى كةركووك ئةكاوئةوة ضارةسةرى كَيش
, جطةلـةوة بـاس لـةوة ئةكـةن    , وكةموكور يان تَييتاية, هةموو راوبؤضوونةكانيان هةَلةية, وكةركووك وعَيراق

كـة  , زيع بكـرىَ ديارة ئَيمةش ئةمانـةوَى بةعاديالنـة تـةو   , كة سةروةت و سامامنان بةعاديالنة تةوزيع بكرَى
, ضـاوةر َيي ئـةوة ئةكـةين لةمياانـةى عَيـراق بةشـى كوردسـتان هـةبىَ        , ئةَلَيني بةشَيكني لة عَيرادى سَيـيتر الَ 

بــةاَلم بــةم شــَيوةية كةئَيمــة رةضــاوى وةزعــى      , ديــارة مياانــةى عَيــراق ثَيــك دَى لةهــةموو داهاتــةكانى     
رةضـاوى ئةوهـةموو ثَييتاويسـتيانةى خـةَلكى     , رةضاوى ئةو هـةموو وَيرانكاريـةى كوردسـتان و   , مةنتيقةكةو

كـة  , ئةمانةوَى خؤمان دةست نيشانى ئـةوة بكـةين  , ئَيمة بةو شَيوةية نامانةوَى بةر استى, كوردستان ئةكرى
ئةطـةر ئَيـوة   , بـةثَيى دةسـتوور  , بـةاَلم وةكـو بةشـَيك لـةعَيراق و    , سةيتةرةكردنى سـةروةت و سـامان هـةبىَ   

هـيض  , بةاَلم وَيران ترين بةشـى ئـةم مةنتيقةيةيـة   , لةسةر بوحةيرةى نةوتةكةركووك , سةيرى ئةوة بكةن
ئـةوة تـةوزيعكردنى سـةروةتة    , باشـة ئـةوة عةدالةتـة   , جؤرة خةدةماتَيك وهيض جؤرة ئيشَيكى بـؤ نـةكراوة  

داويانـة بةضـةكى كيميـايى و بةضـةكى     , بةعةدالةت؟ لةكاتَيكا ثارةكانى نةوتى كـةركووك هـةمووى بـردراوة   
, ئَيمة لةطـةَل ئـةو سياسـةتة كؤنانـة نـني     , وداويانة بة هةموو ئةو شتانةى كة بؤ تةدمري بةكاردَيت نةوةوى

ــىَ     ــان داب ــتى خؤم ــامان لةدةس ــةروةت و س ــة س ــةوةين ك ــةَل ئ ــتى لةط ــراق   , بةر اس ــةَل عَي ــان لةط ــة خؤمش ئَيم
ثَيضـــةوانةى , وةئـــةو شـــتانة وئـــةو خاَلانـــةى كـــة لةر اثؤرتةكـــةدا هـــاتو, بةشــيتارين و بةشـــَيكني لـــةعَيراق 
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, بؤ ئةوةى سةركةوتوو نةبَى, بةر ةئيى ئَيمة سةر لَي تَيكيتانى ئييتارةى ئةمريكية, بةرذةوةنيتيةكانى عَيرادة
ئَيمـة بةر اسـتى ئـةوة هـةر بـة      , لةكارةكانيان و نةتوانَى ضارةسـةرى بـاش بـؤ كَيشـةكانى عَيـراق بيتؤزَيتـةوة      

ئَيمة ئةمة  بةدذايـةتى سياسـةتى ئـةمريكا و    , ستان نازاننيدوذمنايةتى طةىل عَيراق و بةتايبةتى طةىل كورد
لةبةرئةوة داواكارين لـة  , و بةر َيوةبردنى ئييتارةى ئةمريكى لةعَيراق دادةنَيني, سياسةتى ئييتارةى ئةمريكى

ــةَلكى       ــيتى خ ــةوة نةلةبةرذةوةن ــَى كةئ ــةنطَينَى و باان ــة هةَلبس ــةو راثؤرت ــى ئ ــة بةباش ــةمريكى ك ــيتارةى ئ ئي
ــةو ــتانةو  ,  عَيراد ــةىل كوردس ــيتى ط ــة  , نةلةبةرذةوةن ــيتارةى ئةمريكاي ــيتى ئي ــتى  , نةلةبةرذةوةن ــة بةر اس بؤي

ــووة   ــت بـ ــان دروسـ ــيت المـ ــةكى تونـ ــةوة , نار ةزاييـ ــني وتوَيذةكانـ ــةموو ضـ ــةَلك  بةهـ ــومرو , خـ ــةموو عـ بةهـ
عَيـراق   وة ثَييان بَلـَين ئـةوة ضارةسـةرى كَيشـةكانى    , ئةيانةوآ بةشيتارى لةو نار ةزايية بكةن, تةمةنةكانةوة

ئَيمـة بةشـَيكني كـة بةر اسـتى ئـةمن و      , وة ئةو نار ةزايةى ئَيمة بةر استى دذى بةرذةوةنيتى عَيـراق نيـة  , نية
بؤ دؤزينةوةى ضارةسةرى بؤ , ئةمانةوَى ضؤن ئَيستا ديادةكامنان لة بةغيتا بةشيتارى ئةكةن, ئيستقرار هةية

بؤ دامةزرانـيتنى عَيرادَيكـى   , ى كة لةعَيراق هةيةبؤ نةهَيشتنى ئةو ناخؤشيانة, ئةمن وئيستقرار لة عَيراق
لةســةر , لــة ثشــتيوانى يــةك ثارضــةيى عَيــراق, بــةو شــَيوةية طــةىل كــورد بــةردةوام بــَى, سَيــيتر اَلى دميــوكرات

وة بةشـيتار بـَى لـة ثر ؤسـةى دابـني كردنـى ئـةمن و ئاسايشـى         , ئةساسى عَيرادَيكى نوَيى سَييتراَلى دميـوكرات 
نـار ةزايى خؤمـان   , هـةر لةيةكـةم ر ؤذةوة  , ئَيمـة وةكـو حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان      بؤية, عَيراق بةطشتى

ــا , دةربر يــــوة ــاَلَيكى وةهــ ــازانني , نــــةك ئــــةوةى كــــة بةضــــةنيت خــ وة , ســــةرتاثا تةدريرةكــــة بــــةباش نــ
بةرامبـةر بـة   , وةبةسةر لَيشوانيتنى ئييتارةو سياسةتى ئةمريكاى ئةزانني, بةبريكردنةوةيةكى كؤنى ئةزانني

 .زؤرسوثاستان دةكةم, تيقةكةمةن

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
سةبارةت بـةو  , بةر استى ضةنيت ر اثؤرتَيكمان بؤ هاتووة لةاليةن لَيذنةكان, زؤر سوثاس بؤ بةر َيا كاك عومةر

, كة ر اثؤرتَيكمان بؤ بنووسـَى هةمةاليانـة بـىَ   , بةاَلم من بةتةلةسؤن داوام لة لَيذنةى ياسايى كردبوو, وةزعة
, ى تَييتايـة  112ئةو ر اثؤرتةى لَيذنةى ياسايى هةم موختةسـةرى راثـؤرتى   , بؤ ئةوةى وةختى هني نةكةين

ئـةوةى  , بؤيـة داوا لـة لَيذنـةى ياسـايى دةكـةم     , هةم ئةو مالحةزاتانةى تَييتابوو كـة بـؤم هـات بـوون تَييتايـة     
ـــتةوة  ــَيروان لَيثرســـر , بابمـــةرمووَى, دةيـــةوَى ئـــةو راثؤرتـــة خبوَينَيـ ــاييةكـــاك شـ ــةو , اوى لَيذنـــةى ياسـ ئـ

 .سةرموو, راثؤرتةكةمان بؤ دةخوَينَيـتةوة
 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةناوى خواى طةورةو ميهربان

لة حةديقةتيتا ئَيمة وةكو لَيذنـةى  , ئةنيتامانى ثةرلةمان, خوشك و برايانى خؤشةويستم, ميوانة بةر َياةكان
هـامَلتون بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى ضـةنيت خـاَلَيكى ياسـايى و          -ديراسةت كردنى ر اثؤرتى بَيكر دواى, ياسايى
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, طةيشتينة ئةوةى كة بؤئَيوةى بةر َيا ضةنيت خاَلَيكى طرنط دةسـت نيشـان بكـةين   , دةستووري لةم راثؤرتةدا
 :كة ئَيستا لةم ياداشتةدا بؤتان دةخوَينمةوة

 وردستانبةر َيا سةرؤكى ثةرلةمانى هةرَيمى ك
 .ساَلوو ر َيامان هةية

وةك ئاطادارن كة مانةوةى بارى سياسيى و ئـةمنى لةعَيرادـيتا بـةئاَلؤزى و زيـادبوونى تونـيتو تيـذى بووةتـة        
بةسـةرؤكايةتى جـَيمس بَيكـةر و بيـل     , ISGهؤى ئـةوة كـة لَيذنةيـةكى تايبـةت بةلَيكؤَلينـةوة بـؤ عَيـراق        

ــامَلتون ــةرثرس و نا  , ه ــةنيتين ب ــارى ض ــة هاوك ــةمريكى ب ــةوةى ئ ــيتى لَيكؤَلين ــةزرَى, وةن ــة  , دامب ــةو لَيذنةي ئ
تـاكو  , ر اثؤرتَيكى ثَيشكةش بةسةرؤكى ئةمريكا كردووة كة تَيييتا كؤمةَلَيك ر اسـثاردةى خسـتووتة بةرضـاوى   

 . بة ئومَييتى ضاككردنةوةى بارى ناهةموارى لةعَيراديتا, ئييتارةى ئةمريكى جَيبةجَييان بكات
بـةاَلم ثةسـةنيت كردنـى بةشـَيكيان     , يكى ثابةنـيت نييـة بـةو ر اسـثاردةو ثَيشـنيازانة     هةرضةنيتة ئييتارةى ئةمر

ضــةنيت ثــةرةطراسَيكى ئــةو ر اثؤرتــة  , دةبَيتــة هــؤى ئــةوة كــة بــارى عَيــراق و ناوضــةكة زيــاتر ئــاَلؤزتر ببــىَ  
ةوة كـة بـة داخـةوة زؤر بةنار ةوايانـ    , ثةيوةنيتى راستةوخؤى بـةبارى سياسـى و ئـةمنى لةكوردسـتانيتا هةيـة     

ئةوةش نار ةزايى و نيطةرانيَيكى زؤرى لةالي خـةَلكى كوردسـتان   , داخوازيةكانى طةىل كوردستانى بةالوة ناوة
بةئـةركى خؤمـان ئـةزانني ئـةو نار ةزاييـةى طةلةكـةمان       , ئَيمةش كة نوَينةرى ئـةو خةَلكـةين  , ثةييتاكردووة

, ناوى ثةرلــةمانى هــةرَيمى كوردســتانةوةبــة, خبةينــة بةرضــاوى ئَيــوة تــاكو لةنامةيــةكى كــراوةى نار ةزاييــيتا
ئـةو ر اسـثاردانةى   .ئاراستةى ئييتارةى ئةمريكى و حكومةتى ناوةنيتى عَيراق و راى طشتى لةجيهانيتا بكرَيـت 

, لةو ر اثؤرتةدا هاتووة كة ثةيوةنيتى راستةوخؤيان بة ماف و داواكاريـة ر ةواكـانى طـةىل كوردسـتانةوة هةيـة     
 :ئةوانةى خوارةوةن

ىل كوردستان نيطةرانة لـةوةى لـة كـاتى ئامـادةكردنى ئـةو ر اثؤرتـةدا كةسـَيك لـة ئةنـيتامانى ئـةو           طة: يةكةم
ئةمـةش  , تاكو لةنايكةوة لة داخوازيةكانى طةلةكةمان ئاطادار بَيت, لَيذنةية سةردانى كوردستانى نةكردووة

 .بريدَينَيتةوةيان بة 1120كة يادى ئادارى ساَلى , بَى متمانةيى لةناو خةَلكيتا ثةييتاكردووة
بــةاَلم بــة , ى راثؤرتةكــةدا ثَيشــنيازى ثَييتاضــوونةوةى دةســتوورى عَيــراق كــراوة 06لــة ثــةرةطراسى : دووةم

طواية بة بةشـيتاريكردنى  , شَيوازَيكى نةطوجناو لةطةَل ئةو ميكانيامةى لةخودى ئةو دةستوورةدا دياريكراوة
انيامة دةستوورية دةبَيتة هـؤى هةَلوةشـانيتنةوةى   ثابةنيتنةبوون بةو ميك. ثسثؤرانى نةتةوة يةكطرتووةكان

ــةن   ــة لةالي ــتوورة ك ــةو دةس ــؤ دراوة % 82ئ ــى ب ــةوة  , ى عَيراديــةكان دةنط ــةرانى نةت ــاودَيرى نوَين ــةذَير ض ل
 .يةكطرتووةكان و كاربةدةستانى دةوَلةتى ئةمريكا لةعَيراق

ةوت هـةمووى خبرَيتـة ذَيـر دةسـةاَلتى     دا ثَيشنيازى ئةوة دةكات كة داهاتى ن 08راثؤرتةكة لةخاَلى : سَييةم
هـةروةها دةسـةاَلتى هةرَيمـةكان لةسـةر     , حكومةتى ناوةنيتى تاكو بةثَيى ذمارةى دانيشتوان دابـةش بكرَيـت  

نةمَينَى كة ئةمةش بة ثَيضةوانةى ناوةر ؤكى دةسـتوورى  , ئةو برية نةوتانةى كة تائَيستا بةرهةميان نةبووة
 .عَيرادة
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ى دةسـتوورى عَيـراق كـة تـةرخانكراوة بـؤ       112راثؤرتةكـةدا هـاتووة كـة مـاددةى      ى32لة خـاَلى  : ضوارةم
, ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةى بةهؤى سياسةتى بةعةرةبكردنى ناوضـة دابر اوةكـانى كوردسـتان ثةيـيتابوون    

يوانى طرووثى نَيـو دةوَلـةتى ثشـت   "راثؤرتةكة داوا دةكات ئةو كَيشانة لةاليةن طرووثَيك بةناوى , دواخبرَيـت
بــةم شــَيوةية  , ضارةسةربكرَيـــت كــة شــَيوازى دامةزرانــيتن و كــاركردنى جــارَى ديــارى نــةكراوة       " عَيــراق

دواخسـتنى جَيبـةجَيكردنى مـاددةى    , ضارةنووسى كةركووك و ئةو ناوضانة جارَيكى دى ناديـار دةمَينَيتـةوة  
, ئةو ناوضانة ئـاَلؤزتر دةكـات  بارى , ى دةستوورى عَيرادى جطة لةوةى بة ثَيضةوانةى ئةو دةستوورةية112

ــةكة         ــةتانى ناوض ــتَيوةردانى دةوَل ــؤى دةس ـــتة ه ــة دةبَي ــةو ماددةي ــةجَيكردنى ئ ــةوةى جَيب ــةكردن ب هةر ةش
ضونكة ئةو دةوَلةتانـة بةبـةردةوامى دةسـتيان لـةكاروبارى ئـةو ناوضـانةدا       , كوردى ثَى ناترسَى, لةكةركووك

دواخسـتنى جَيبـةجَيكردنى مـاددةى    , ئةوانـةوة ثةيـيتابووة   بارى نـا ئـةمنى لـةو ناوضـانةدا بـةهؤى     , وةرداوة
ئــةوةش دةبَيتــة هــؤى , ة TALى 08وةك دواخســتنى جَيبــةجَيكردنى مـاددةى  , ى دةسـتوورى عَيــراق 112

كة ئاكامةكانى بة خراثة دةشكَيتةوة , ئةوةى نائومَييتيَيكى زؤر لة نَيو دانيشتوانى ئةو ناوضانةدا ثةييتا ببَى
 .يتابةسةر هةموو اليةك

ــةم ــابى       : ثَينج ــةر حيس ــات لةس ــيتى دةك ــةتى ناوةن ــةاَلتةكانى حكوم ــادكردنى دةس ــنيازى زي ــة ثَيش راثؤرتةك
طةىل كوردسـتان  , كةئةوةش وةك ثاشطةزبوونةوة لةسيستةمى سييتراىل تةماشادةكرَيت, دةسةاَلتى هةرَيمةكان

ــتان   1110لةســاَلى  ــةرَيمى كوردس ــانى ه ــؤ سييتراليــةت داوة و دةزطاك ــى ب ــةو   ةوة دةنط ــةماكانى ئ ــةر بن لةس
ــةزراون  ــتةمة دام ــةىل     , سيس ــةن ط ــت لةالي ــووَل ناكرَي ــَيوةيةك دب ــةهيض ش ــتةمة ب ــةو سيس ــطةزبوونةوة ل ثاش

 .كوردستانةوة
, راثؤرتةكة طرنطى بة بةرذةوةنيتى واَلتانى ناوضةكة دةدات و ثَيشنيازى رؤَلَيكى زؤريـان بـؤ دةكـات   : شةشةم

ضونكة بةشى زؤرى كَيشةكانى عَيـراق ئـةوان   , و كوردستانيتا نيية كة ئةوةش لة بةرذةوةنيتى طةالنى عَيراق
 .لةر َيطاي بةكارهَينانى طرووثى سةر بةخؤيان لةعَيراق و كوردستان, دروستى دةكةن

راثؤرتةكة داوا دةكات ر ؤَل بةو اليةنانة بيترَيت كة تا ئَيستا دذى ثرؤسةى سياسى بوون و ثـةنايان  : حةوتةم
بةم شـَيوةية ئـةو اليةنانـة ثاداشـت دةكـرَين واليةنـةكانى ديكـة        , تَيرؤريستى بردووةبؤ تونيتوتيذى و كارى 

كة ئةمةش دةبَيتة هؤى ئةوة ئـةو دةسـتكةوتانة كـة ثـاش رووخـانى رذَيمـى بةعسـى بـةدى         , بةالوة دةنرَين
 .لةدةست بضن و ثرؤسةى دميوكراتيكردنى عَيراق بشَيوَى, هاتوون

ةيةك هـةوَلى ثـةراوَياكردن و كةمكردنـةوةى مـاف و خواسـتةكانى طـةىل       راثؤرتةكة بةهةموو شَيو: هةشتةم
ــات      ــةمان ناك ــايى طةلةك ــةنط و دورس ــؤ س ــاب ب ــتان دةدات و حيس ــةبر يارى    , كوردس ــةى ل ــة رةخن ــؤ منوون ب

ئـةو كـارة   , سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان طرتووة سةبارةت بةهةَلنـةكردنى ئـااَلى عَيـراق لةكوردسـتانيتا و    
ــةبوونى خواســ  ــان دةدات   بةن ــةرةب ثيش ــوردو ع ــانى ك ــةوة ذي ــة    , تى ثَيك ــة ب ــارة تايبةت ــةو بر ي ــيتا ئ لةكاتَيك

 .نةك ئةو ئااَلية كة بة دانونَيكى سييتراىل ثةسةنيت دةكرَيت, هةَلنةكردنى ئااَلى سةردةمى حوكمى بةعسى
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بةتايبـةتى  , دارشتنةوةى سياسةتى ئةمريكا لةعَيراق نابَى لةسةر حيسابى ماسةكانى طـةالنى ئـةم واَلتـة بـىَ    
, بــة ثَيضــةوانةوة, ماســةكانى طــةىل كوردســتان لةطــةَل ئــةو بنةمايانــةى لةدةســتوورى عَيرادــيتا ضةســثَينراون

هةموو ئةو بةَلَين و سياسةتانةى كة ئةمريكا لة رؤذهةاَلتى ناوةر استيتا بانطةشـةى بـؤ كـردوون وةك دسـةى     
 .لةطةَل رَيا و سوثامسان.  بَى بنةما تةماشا دةكرَين

 
 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, كة داواى دواخسـتنى ريمرانـيتؤم دةكـات   , مةسةلةى كةركووكة, يةك لةمةسةلةكان كة لةم راثؤرتةدا هاتووة

, كة بة بر يارى ئَيوة ئةو لَيذنةيـة دامـةزرا   112لةثةرلةمان لَيذنةى بةدواضوونى جَيبةجَي كردنى ماددةى 
ــان  , طرنطــى ئــةو مةســةلةية داوا دةكــةين  لةبــةر, ئــةو لَيذنةيــةش راثــؤرتَيكى نووســيوة  بــا بمــةرمووَى بؤت

 .بابمةرمووَيت, سؤزان خان بةناوى لَيذنةكة راثؤرتةكة دةخوَينَيـتةوة, خبوَينَيتةوة
 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةرَياان ئةنيتاماني ثةرلةمانى كوردستان

لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان، بـة وردى     ( 112بـةجَى كردنـى مـاددةى    ليذنةى بةدواداضوونى جَي)ليذنةكةمان 
( وةزيـرى داد / هاشـم الشـبلى  )ى  بـة سـةرؤكايةتى  رَيـادار    (112ليذنةى ماددةى )بةدواداضوونى كارةكانى 

 .دةكات
كةضى ئَيمة لةناو طةرمةى كارةكان بووين بؤ دةستنيشانكردنى ئاسـتةنط و هةَلـةكان و ئـةو كؤسـثانةى كـة      

و لةوبارةيــةوة يادداشــتَيكمان بةرَيطــةى ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى (112ليذنــةى )ثــَيش كارةكــانى دةخرانــة 
و ثَيشــرتيش داوامــان كــرد كــة (ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيرانــى عَيــراق/ نــوري املــالكى)كوردســتان طةيانــيتة 

( مى كوردسـتان وةزيرى كاروبـارى ناوضـةكانى دةرةوةى هـةريَ   )ثةرلةمانى كوردستان دانيشتنَيك ساز بكات و 
لةسةر ئةو بنةماية يادداشتَيك لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة درايـة رَيـادار سـةرؤكى    , بانطهَيشت بكةن و

 .لة هةرَيمى كوردستانةوة سةرثةرشتى بكرَيت( 112ماددةى )كة سايلى , هةرَيمى كوردستان
كـةموكور ى تَييتايـةو بـةهيض شـَيوةيةك     بووينـةوة كـة زؤر   ( بَيكةر ــــ هاملتؤن)لةناكاو رووبةرووى راثؤرتى 

دواى وردبوونــةوةو بةدواداضــوون بؤمــان  . خامــةتى ئاشــتى و دميــوكراتى و ئــازادى لــة كوردســتانيتا ناكــات  
لةسةر بنةماى طمتوطؤو ديالؤط و ئاَلؤطؤر ى بريور ا لةطةَل اليةنة ( بَيكةر ــــ هاملتؤن)دةركةوت كة راثؤرتى 

تايبــةتيش هــةرَيمى كوردســتان نةنووســراوة، بــةَلكو زةبــةتَيكي وايــان       ثةيوةنــيتارةكانى نــاو عَيــراق بة  
نةكَيشاوةو بـةماوةى ضـةنيت رؤذَيكـى كـةم نـةبَيت كـة ئـةويش لـة ناوضـةى طـرين زؤن بوونـةو بـةرةو هـيض              

 . اليةكيش نةضوون و لةوَيش وةكو لةوَى نةبووبن وابووة
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نووسيوة ( حل االزمات)رةسةركردنى تةنطذةكان ئةم راثؤرتةيان لةسةر بنةماى زانيارييةكانى رَيكخراوى ضا
كة ماوةيةك ثَيش ئَيستا نووسراوةو ئةو رَيكخراوةش لة عَيـراق بوونيـان نيـة، واتـة لـة هـةموو رؤذهـةاَلتى        

ـة، ئةوانيش نةهاتوونةتـة  (ئةردةن)و يةكَيكيان لة (توركيا)سَى نوَينةريان هةية دووانيان لة ( 3)ناوةراست 
 . َيشةدارةكانو ناوضة ك(كةركووك)

 :بةهةر شَيوةيةك بَيت ئَيمة واى دةبينني
كة توَيذينةوةيةكة بةمةبةستى ضارةسةركردنى كَيشةكانى عَيراق دانـراوة،  ( بَيكةر ـــ هاملتؤن)راثؤرتى . 1

 . سةد دةر سةد رةتى دةكةينةوة
كَيشـة دروسـت دةكـات و    بـةَلكو  , بةدَلنيايي دةَلَيني ئةو راثؤرتة نةك ضارةسـةرى هـيض كَيشـةيةك ناكـات    . 0

 .ئاذاوة دةنَيتةوة

كـة  ( 112مـاددةى  . )دوا خبرَيـت ( ى دةسـتوورى عَيـراق  112مـاددةى  )لة راثؤرتةكةيان داوايان كردووة . 3
دانراوة تاوةكو ئةو زوَلمانةى سةدام دذ بة خاك و طةالنى عَيراق كردوويةتى، الببـات و ماسـة زةوتكراوةكـان    

 .بؤ خاوةنةكانيان بطةر َيتةوة

ماددةيةكى دةستوورى عَيرادى سييتر الية كة طةىل عَيراق رةزامةنيتى لةسةر داوةو ماوةى بـؤ  ( 112ماددةى )
 .دةرباز نةبَيت 31/10/0222دانراوةو دةبَيت جَيبةجَىكردنى لة 

بة جَيبةجَىكردنى ئةم ماددةية شوَينة كَيشةدارةكان كة تائَيستا بَى ضارةسةر ماون، كَيشـةكانيان ضارةسـةر   
لةوانـة ئـةو شـوَينة دابر اوانـةى كـة لـةذَير دةسـتى رذَيمـى بـةعس مـابوون تـاوةكو رووخـانى وةك             , دةكرَيت

و طشت شوَينةكانى تـر كـة هَيشـتا نةطةر اونةتـةوة سـةر كوردسـتان، ئـةم ماددةيـة لـة دةسـةاَلتى           (كةركووك)
خستنيشـى ثَيويسـتة رةزامةنـيتى    بؤ دوا, دةزطاكانى راثةر انيتن و جَيبةجَى كردنى عَيراديتا نية دواى خبات و

ئينجـا  , رؤذدا هـةبَيت ( 2)ى ئةنيتامانى ئةجنومـةنى نيشـتمانيى و سـةرؤك كؤمـارى عَيـراق لـة مـاوةى        0/3
سـَى  ( 3)ريمرانيتؤمى بؤ بكرَيت و طةىل عَيراق بر يارى لةسةر بيتات، لـةو ريمرانيتؤمـةش نـابَي دةنطـيتةرانى     

ــاتوو     ــةر ه ــةوةو ئةط ــى بكةن ــا رةت ــَى ( 3)ثارَياط ــةكرد  س ــوَل ن ــةيان دب ــا هةمواركردنةك ــةوة رةت , ثارَياط ئ
دةكرَيتةوةو هـيض دواخسـتنَيك  كـة داوا دةكـرَي دبـوَل ناكرَيـت، كةدواخسـنت دبـوَل نـةكرَيت و ماددةكـةش           

ئيلتاام نةكردنيش بةدةسـتوورى  , ماناى ئةوةية ئيلتاام بة دةستوورى عَيراق ناكرَيت و, جَيبةجَى نةكرَيت
 .عَيراق تَيك ئةضَيت و عَيراق دابةش ئةبَيت عَيراق يةك ثارضةيى

ضــوار ثارَياطــا رةتــى ( 1)،  112ئَيمــة لةئَيســتاوة دَلنيــاين لةحاَلــةتى داواكــردن بــؤ هــةمواركردنى مــاددةى 
بـة  ( 112مـاددةى  )دةكةنةوةو دبوَلى ناكـةن، ثةرلـةمانى كوردسـتانيش داواى دواخسـتنى جَيبـةجَىكردنى      

َيسـتاوة ئاشـكراى دةكـةين كـة بـةهيض شـَيوةيةك دبـوَل ناكرَيـت، بؤيـة ثَيويسـتة           لةئ, هَيَلى سوور دادةنَيت و
هـةموو كةســَيكى ئاشــتيخواز ثشـتيوانى جَيبــةجَىكردنى دةســتوورى عَيــراق بكـات و هــةوَل بــيترَيت لــةكاتى    

 .خؤييتا وةكو خؤى جَيبةجَى بكرَى
 (:بَيكةر ــ هاملتؤن)هةَلةكانى نووسةرانى راثؤرتى 



 102 

نـةهاتنى طرووثةكـة بـؤ كوردسـتان نيشـانةى رَيـا نةطرتنـة لـةئريادةى         : كة بؤ كوردسـتان نةهاتنى ليذنة. 1
ضونكة لـة دةسـتوورى عَيرادـيتا هـاتووةو دان بـة      , طشت خةَلكى عَيراق، بة تايبةتيش دانيشتوانى كوردستان

 .كةضى ئةو طرووثة حيسابيان بؤ نةكردووة, سييتر اىل كوردستان نراوة
( ى دةسـتوورى عَيرادـى  112مـاددةى  )دا، داواى دواخستنى جَى بةجَى كردنـى  (32ذمارة )لة ثَيشنيارى . 0

 .كردووة
 .ئةم دواخستنةش بةثَيى دةستوور مومكني نابَيت وةك ثَيشرت بةدرَيذى بامسان كرد

 دا داواى ثَييتاضوونةوةى دةستوورى عَيراديان كردووة (06ذمارة )لةثَيشنيارى . 3
كة ئةمة كارو , ورى عَيراق بكرَيت ئاليةتَيك لة دةستوورى عَيرادى دانراوةبؤ ئةوةى ثَييتاضوونةوة بةدةستو

 .ئةركى خودى عَيراديةكانة
دا داواى كـــردووة كـــة داهـــاتى نـــةوت خبرَيتـــة ذَيـــر دةســـةاَلتى حكومـــةتى (08ذمـــارة )لـــة ثَيشـــنيارى . 1

 !ناوةنيتييةوة
س لـة هـةمواركردنى دةسـتوور دةكـةن،     لةاليـةك بـا  . ئةم ثَيشنيارة دةسـت تَيوةردانـة لـة دةسـتوورى عَيـراق     

لةاليةكى ديكةوة هَيشتا نة هةمواركردن ثَيشنيار كراوةو نة ريمرانيتؤمى لةسةر كراوة، ئـةوان ئاكامةكـةيان   
بؤيــة ئــةم كــارة ســووكايةتية بةطشــت خــةَلكى عَيــراق و       , ئامــادة كــردووةو دةَلــَين دةبَيــت ئــةوها بَيــت     

 .ثرةنسيثةكانى دميوكراتى
 .اثؤرتةكة طرنطى بة بةهَياكردنى حكومةتى ناوةنيتى و الوازكردنى دةسةاَلتى هةرَيمةكان داوةتَيكر اى ر. 0

بةم ثَيشنيارةيان دةيانةوَيت جارَيكى تر ديكتاتؤرَيكى تر بة ناوَيكى تـر بطةر َيتـةوة حـوكمى عَيـراق، ئـةبوو      
ت لة عَيراق دابةش بَيـت تـاوةكو   ثَيضةوانة بَيت و هةوَل بيتةن هةرَيمةكان زياتر بةهَيا بن، سامان و دةسةاَل

رَيطة نةمَينَيت جارَيكى ديكـة ديكتـاتؤرَيكى تـر ثةيـيتا نـةبَيت و بـةئارةزووى خـؤى ئـةنمال بكـات و ضـةكى           
 .كيمياوى بةكار بَينَيت و شةر ى دراوسَيكانى بكات

لــة كــام واَلتــى  ,ضــةنيت شــوَينَيكى راثؤرتةكــة داواى رؤَلــى زيــاترى كــردووة بــؤ واَلتــانى دراوســَيى عَيــراق . 6
دميــوكراتى دنيــادا رَيطــا دةدرَيــت دراوســَيكانى دةســت خبةنــة ئيشــوكارى نــاوخؤى واَلتَيــك و دةســتكارى           

 .دةستوورةكةى بكةن
داواى كــردووة ئــةو اليةنانــةى كــارى تريؤريســتى و تونيتوتيــذييان ئــةجنام داوة لــة  ( 30، 02)لــة خــاَلى . 2

 ! حكومةت و دةسةاَلت بةشيتارى بكرَين
َيشنيارةيان بةتةواوةتى دةتوانني بةوة بةراوردى بكةين كة لةثاش جةنطى جيهانى دووةم بة ماوةيةك بةم ث

 (.ئةَلمانيا)حابى نازى و هيتلةر دووبارة بيانهَينابواية سةر حوكم لة 

ــو   ــة وةك ــة ئَيم ــاددةى  )بؤي ــوونى م ــةى بةدواداض ــتان  112ليذن ــةمانى كوردس ـــ ثةرل ــةمانى  ( ــ ــة ثةرل داوا ل
 :و هةموو ئاشتيخوازو دميوكراختوازَيك دةكةين لةم خااَلنةى خوارةوة ثشتطريميان بكةن كوردستان
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بةتـــةواوى و لـــةكاتى ( ى دةســـتوورى هةميشـــةيى عَيرادـــى سيـــيتراَل112مـــاددةى )جَيبـــةجَى كردنـــى . 1
ةو دياريكراوى خؤى و بة بَى هيض دةستكارييةك بَيت، ضونكة هةر دةستكارييةك بؤ دواخستنى هَيَلى سـوور 

 .ثةرلةمانى كوردستان دبووَلى ناكات
ثاَلثشتىكردنى ثةرلةمان و حكومةتى هةَلبذَيردراوى عَيرادـى سيـيتراَل بـؤ جَيبـةجَى كردنـى دةسـتوورى       . 0

 .عَيرادى كة لةاليةن خةَلكى عَيرادةوة دةنطى بؤ دراوةو ثةسةنيت كراوة

. بؤية طرنطة ثشتيوانى بكرَيت, انى عَيراقسيستةمى سييتر اَلى باشرتين شَيوازة بؤ ضارةسةركردنى كَيشةك. 3
خةَلكى عَيراق لةدسـتوورى عَيـراق دا سيسـتةمى سيـيتر اَلى ثةسـةنيت كـردووة، كـة تيايـيتا دةسـةاَلت و سـامان           

دابــةش دةبــَى، دادثــةروةرى بــةرثا دةبــَى و ياســا حــوكم دةكــات و مــةجال نــامَينَى بــؤ ئــةوةى جــارَيكى تــر     
ة ئارةزووي خـؤى خـةَلك بكوذَيـت و شـةر  بكـات و ضـةكى كيميـاوى بـةكار         ديكتاتورَيكى تر دروست بَيت و ب

 .بَينَيت

باشرتين منوونة بؤ ئةوةى لة عَيراق ئاشـتى بـةرثابَيت و كَيشـةكان ضارةسـةر بكـرَين شـَيوازى سييتراَليـة،        . 1
ى كَيشةكان، سيستةمى سييتراَلى بةهَياترين و عادلرتين و طرنطرتين رَيطاية بؤ ثَيكةوة ذيان و ضارةسةركردن

 .ئةطةر جيابوونةوةى تةواو نةبَى سيستةمى سييتراَلى باشرتين منوونةية بؤ ئاشتى
ئةمر ؤ ئةو شوَينانةي ذَير دةسةاَلتى هـةرَيمى كوردسـتانيتان سـةير بكـةن، ضـةنيت ئارامـة و بـة ض شـَيوةيةك         

 .دةطريَيت بةرةو ثَيش دةضَيت و ماسةكانى مرؤظـــ و ئاسرةتان و طشت ثَيكهاتةكان رَياى ىَل
ئينجا ئاسانرتو باشـرت ضارةسـةر   , تةحيتييتى سنووري هةرَيمى سييتر اَلى ماناى دياريكردنى سنوورى كَيشةكانة

ضونكة باشرت تةركيا دةكرَيتة سةريان، بؤية زؤر زؤر طرنطة هـةوَل بـيترَيت هةرَيمـةكانى سيـيتراَلى     , دةكرَين
ركةزى طـةرةنتى نيـة تـا ديكتـاتؤرى تـر دروسـت       بةهَيا بكرَيت نةوةك مةركةز، بةهَياكردنى حكومةتى مة

 .نةبَيت و ئةوةش دذى ئريادةى طةل و دةستوورةكةيةتى
ثشتيوانى تةواو لة هةرَيمى سييتراَلى كوردستانى عَيراق بكرَيت، ضونكة ئةمر ؤ بةتةنها ثارضةى عَيرادـة  . 0

ــةى ئومَيــ      ــَيني جَيط ــةتوانني بَل ــةو ئ ــازادى تَييتاي ــوكراتى و ئ ــتى و دمي ــة ئاش ــاوةكو   ك ــراق ت ــت عَي ــؤ طش يتة ب
كوردستانيان ىَل بَي، ضؤن ئاوى شريينى طشت عَيراق لة كوردستانةوة دةرئةضـَيت يـان بةسـةر كوردسـتانةوة     

, هــةموو عَيــراق لَيــى ئةخواتــةوة، دميــوكراتيش ئــةمر ؤ لةكوردســتانةوة ســةرى هــةَلى داوة  , دةربــاز ئــةبَيت
َينةكانيان باشرت ئاوةدان بكةنـةوةو كَيشـةكانيان ضارةسـةر    بةئومَييتى ئةوةى طشت عَيراق بطرَيتةوة تاكو شو

 .بكةن و خؤيان ثَيش خبةن
نةوت، سةروةت و سامانى عَيرادى سييتر اَليةو دةبَيت بةثَيى دةستوورى هةميشةيى عَيراق رةستارى لةطةَل .6

 .بكرَيت
 .سيستةمى سييتر اَلى هةرَيمةكان بةهَيا بكرَيت، نةوةك مةركةز. 2
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زؤر كَيشـة دروسـت ئـةكات و وةكـو بـؤمبَيكى ناثاَلمـة كـة لـة باخضـةيةكى          ( بَيكةر ــــ هـاملتؤن )راثؤرتى . 8
رازاوة بةطوَل بيترَيت، ضؤن و بةض شَيوةيةك وَيرانى دةكات، ئةو راثؤرتةش ناثاَلمَيكة بؤ تَيكيتانى ئاشـتى لـة   

 .طشت عَيراق بة تايبةتيش لة كوردستان
ووســرَيت و بةشــَيوةيةكى ئــازاد لةاليــةن نوَينــةرانى خــةَلكى عَيــراق دةســتوورى عَيــراق، يةكــةم جــارة بن. 1

لةناو ئةو دةستوورة هـاتووة ئيلتـاام كـردن    . بةطشت ثَيكهاتةكاني لة كةشوهةوايةكى ئازاد دةنطى بؤ بيترَيت
بــةم دةســتوورة، يــةكَيتى ئارةزوومةنيتانــةى طــةل و خــاك و ســةروةرى عَيــراق دةثارَياَيــت و بةثَيضــةوانةش 

م نةكردن ثَيى، يةكثارضةيى عَيراق بة طةل و خـاك و سـةروةرى نامَينَيـت، بؤيـة ثَيويسـتة ئيلتاامـى       ئيلتاا
 .ثَيوة بكرَيت و رَياى ىَل بطريَى و ماددةكانى وةكو هاتووة جَيبةجَى بكرَين

زؤر  12/10/0226لة ثةرلةمانى كوردستان  112ليذنةى بةدواداضوونى جَيبةجَىكردنى ماددةى 
 .سوثاس

 
 :َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

لـةالتان ئـةو خاَلـة طرنطانـةى كـة لـةم راثؤرتانـةدا        , ديارة بةو راثؤرتانةى ئةو دسانةى كة كـرا , زؤر سوثاس
ــوو  ــار ب ــاتووة دي ــةك      , ه ــان نامةي ــَيت ي ــةيانَيك دةربض ــة ب ــة ك ــة ئةوةي ــةم كؤبوونةوةي ــت ل ــارة مةبةس وة دي

ن لةبةر ر ؤشنايى ئةو مونادةشةية كة دةكرَى ديـارى  بنووسرَيت رةئى طةىل كوردستان و ثةرلةمانى كوردستا
لةثاشـان  , بـةاَلم يةكـةم سـةرؤك كوتلـةكان ئةطـةر دسـة بكـةن       , بؤية من دةرطاي مونادةشة دةكةمةوة, بكرَى

بؤية لةسةر كوتلةكان كـَى دةيـةوَى دسـة بكـاتن؟ ئـةوةل      , سَى دةدة بؤى هةية دسة بكاتن, هةريةكة دةيةوَى
 .كاك كةرخى سةرموو, ت بَلَي و نوَينةرى ض كوتلةيةكيشى بَلآجار كة دسة دةكةى ناو

 (:نوَينةرى طروثى توركمان) /بةر َيا كرخى جنم اليتين نوراليتين
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة بةر استى زؤر خاَلمان ئامادة كردبوو كة لَيرةدا بيخةينـة بـةردةم   , ئةنيتامانى بةر َيا, ميوانة بةر َياةكان
 112بةاَلم لةهةردوو راثؤرتةكةى لَيذنةى ياسايى وراثؤرتى لَيذنـةى بةدواداضـوونةوةى مـاددةى    , نبةر َياتا

بؤيـة ئَيمـة   , خرانـة بـاس  , زؤربةى زؤرى ماددةكان دةتوامن بَلَيم هةموو ئةو شتانةى كـة ئامادةمـان كردبـوو   
 .سوثاستان دةكةين, لَيرةدا دةنطمان دةخةينة ثاَل هةردوو لَيذنة

 :رؤكى ئةجنومةنبةر َيا سة
 .كاك حمميت حكيم سةرموو. زؤر سوثاس

 (:كؤمةَلةى ئيسالمى) /بةر َيا حمميت حكيم جبار
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ديــارة خوَينيتنــةوة لةســةر ئــةو خاَلانــةى كــة بيكــر و هــامَلتون نووســيويانة لةطــةَل دة هاوكاريــان دســة زؤر  
يانطةيانيتنــةوة يــان لةكؤبوونــةوةى حابــةكان راوبؤضــوونى  ثــَيم وايــة زؤريــان لةكةناَلــةكانى را , هةَلــيتةطرَى
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, ئةوةيـة كـة هَياَيكـى وةكـو ئـةمريكا     , من ئةوةى سةرجنى راكَيشاوم لةنووسينى ئةو راثؤرتـة , خؤمان وتووة
, هةر لةبوش و وةزيرى خارجيةو وةزيرةكانـةوة , سةر ةراي ئةوانةى كة ئَيستا دةوَلةتى ئةمريكا بةر َيوةدةبن

تةماشـــا ئةكـــةين كةســـايةتَيكى وةكـــو ر ايـــس ضـــةنيتين شـــةهادةو ضـــةنيتين  , ى ثســـثؤر نهـــةمووى كةســـان
لَيذنةيــةك  10/3/0226بــةاَلم ســةر ةراى ئــةوة ئــةو واَلتــة هــاتووة لةكؤنطريســيتا لــة  , َلَيكؤَلينــةوةى هةيــة

و , مشــوةرةتيان ثــَي ئــةكا, لةكؤمــةَلَيك كةســايةتي سياســةتى ئَيســتاى ئــةمريكا  لــة جيهانــيتا , دروســت ئــةكا
راو بؤضــوونيان , وة بــؤ ئــةو وةزعــة خراثــةى كــة ئــةمريكا لــةعَيراق تَييكــةوتووة       , راوَيــذيان ثــَي ئــةكا  

بـةاَلم لةهـةمان   , تةعبري لةسياسةتى حكومةتى ئةمريكا ناكا, بؤية ئةو راثؤرتةى كة نووسراوة, وةرئةطرَيت
خؤيـان وة ئــةم راثؤرتــةيان   كاتـيتا حكومــةتى ئــةمريكا لةسـةر تــا خــوار ديراسـةتى خؤيــان وة لَيكؤَلينــةوةى   

, ثَيم واية لةسرتاتيذيةتى كارى خؤيانـة , با لةطةَل هةنيتَى بنةماى سياسةتيان نةطوجنَى, بةهةنيت وةرطرتووة
ئـةوةى كـة سـةرجنى منـى     , تَيبينى لَي وةرئةطرن و كارى ثَي ئةكةن وئيشى ثَي ئةكـةن , نةك لةتةكتيكيةتى

ــيََم و ثَيشــنيارى بكــةم لةهــةمان كاتــيتا ئــة , وةكــو كةســَيك راكَيشــاوة  ئَيمــةى كــورد وةكــو  , وةى دةمــةوَى بيَل
ئـةو سياسـةتى ئـةو    , ميللةتَيك بةتايبةتى ئةو مةودايةى كـة دواى رووخـانى رَيـذَيمى ديكتاتؤريـةتى سـةدام     

ئَيمــةش وةكــو ميللــةتَيك لةثةرلــةمانى , بؤيــة ثَيشــنيار ئةكــةم لَيــرةوة, ثةيوةنيتيــةى كــة ثيادةمــان كــردووة
لَيذنةيـةك  , لَيذنةيةكى هةمةاليةنة, لَيذنةيةك لةسياسةمتةدارانى ميللةتةكةمان, يةكى ثسثؤر خؤمان لَيذنة

وة , بر يارى دروست كردنى بيتا, ديادةى سياسيمان دروستى بكا, تَيبينى جوان خبةنة روو, كة راستيةكان بَلَى
لةسـةرووى  , بـوارى طرتؤتـةوة  ضـؤن راثؤرتةكـةى بيكـر و هامَلــتون زؤر     , ئةو لَيذنةيةمان بـة زؤر بوارةكـان  

, مةبةستى يةكةم لةنووسـينى زيـاتر  , ئةوةية كة راثؤرتةكة, هةموويانةوة ئةوةى كة ئَيمة ئاماذةى ثَيبكةين
ضونكة ئةمريكا بةرةو لـَيكرتازان  , ئاسايشى نةتةوةى ئةمريكى لةبةر ضاو طرتووة, ئةمنيةتى ئةمريكيةكانة

بةرامبـةر بـة دؤسـييةى عَيـراق دةبوونـة دوو      , و دميوكراتـةكان هـةتا جومهوريـةكان   , طةىل ئةمريكا, ئةضوو
بائَيمـةش لَيذنةيـةك دروسـت    , بؤ ئةوةى يةكَيتى ئةمريكيةكان بثـارَياىَ , ئةو لَيذنةية دروست كرا, بةشةوة

, ئـةوانيش ديراسـةى وةزعـى بـارودؤخى ئَيمـة بكـةن      , كـة ئيسـتيمادة لـةراو بؤضـوونةكانيان بكـةين     , بكةين
وةكـو كـورد    112كة ضيمان كـردووة بـؤ   , كةركووكةكمان, ميللةتةكةمان, حكومةتةكةمان, ثةرلةمانةكةمان

ئـةو  ,  ضـى بامشـان كـردووة   , ضى خرامثان كـردووة , لة ثةيوةنيتيةكامنانيتا لةطةَل دةوروبةرمان هةموو, ئَيمة
,  بكـةين ئَيمـة   وة دـازاجنى ىلَ , بـؤ ئـةوةى ئيسـتمادةى لـَي بكـا     , لَيذنةيةش بيخاتة بـةر دةسـتى ديـادةى ئَيمـة    

 . زؤر سوثاس, ئةمة كورتةى دسةكانى منة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كاك حمميت سرج, سوثاس
 (:كوتلةى يةكطرتووى ئيسالمى) /بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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كـة  , نامةيةك دروست بكـةين لةم دانيشتنة ياداشت, كة ئَيمة هةوَلى ئةوة بيتةين, سةرةتا ئةمةوَى ئةمة بَلَيم
, بـة ثشـتطريى دؤسـتةكامنان   , هـةروةها لةئةجنومـةنى نوَينـةرانى عَيراديشـيتا    , تةعبري لة طةىل كوردستان بكا

, بةاَلم ثشتطريى لـةم راثؤرتـة يـان ئـةم ياداشـتة بكـا      , يان بةجؤرَيكى تر بآ, لةوَيش ياداشتَيكى هةمان شَيوة
هـةروةها ئيـيتارى ئـةمريكا كـة بةرثرسـة      , ونادةشـةى لةسـةر بكـا   بيترَيتة كؤنطرَيسـى ئـةمريكى كـة لـةوَى م    

ئـةم راثؤرتـة هـةمووى لةسـةر عَيـراق      , دسةكامن ئةمةوَى لةسَى مةحوةرا ديار بكـةم , لةبةردةم ئةم راثؤرتة
لة سـةرةتاوة لـة سةلةسـتينةوة    , زياتر زةمني خؤشكةرة بؤ ئةو ثر ؤذةيةى رؤذهةاَلتى ناوةر استى طةورة, نية

بـؤ  , هةروةها ئاسايش لة لوبنان بةر دـرار بكـرىَ  , كة دةوَلةتَيكى سةلةستينى دروست بكرَى, ةكاتدةست ثَييت
هــةروةها بةشــيتارى , بــؤ بكوذةكــانى هـةريرى , ئـةو دادطايــةى كــة ئـةكرىَ   1221جَيبـةجَى كردنــى بر يــارى  

وةكـو  , ناوةرٍ اسـتيتاية بـةو كاروبـارةى كـة لـة رؤذهـةاَلتى      , ثَيكردنى دةواَلتانى دراوسَى كة ثةيوةنـيتيان هةيـة  
بةشـَيكى  , كة هةم كاريطةريان هةية لةسةر لوبنان و هـةم كاريطـةريان هةيـة لةسـةر عَيـراق     , ئَيران و سوريا
ــةوة ــةن  , بريتيــة ل ــت بك ــةكى دةوىل دروس ــةوَى جمموعةي ــى ئةيان ــَيكى تريش ــةتى ئــةمريكا, بةش ــؤ , بةرعاي ب

كـة بةشـيتار كردنـى جطـة     , مةنتيقةيـةدا هةيـة  سةرثةرشتى كردن و كاركردن لةسةر ئةو طرستانةى كة لـةم  
حمـوةرى دووةم  , دةوَلةتانى ترى خةليج و ئةو ثَينج دةوَلةتة دائيمةيةى مةجليسى ئـةمن , لةئَيران و سوريا

بريتيـة لةوانـةى كـة ئةيانـةوَى لـةر ووى سياسـى و ئيقتيصـاديةوة ئـةو         , كة ثةيوةنـيتى بـة عَيرادـةوة هةيـة    
نةك بةم شَيوازةيةى كة ئَيسـتا كؤمـةك   , ة كة كؤمةكى باشى عَيراق بكةنمةمجوعة دةوَلةتَيك, مةمجوعةية

كـة  , جةدوةلَيكى ئينسيحاب دابنـَين , دووةم, يا وةكو ثَيويست ديار نية, زؤر لةو كؤمةكة كة دةرضووة, كراوة
خـب  ثشـت بـة نا  , هـةموومان دةزانـني كـة ئـةمريكا دةوَلـةتَيكى دميوكراتيـة      , هَياةكانى ئةمريكا بطةر َيتـةوة 
ئةطـةر ناخـب و باجـيتةرى    , بؤ مساريمةكانيشـى ثشـت بـة باجـيتةر ئةبةسـتىَ     , ئةبةستَى بؤ ئيش و كارةكانى

بـَى  , ئةو شـةر ةي كـة ئـةمريكا لـةو مةنتيقةيـة ئـةيكا بـَى سـوودة        , ئةمريكى دةناعةتيان بؤ دروست بوو كة
ئةولةويـةتى سياسـةتى   , يكاطومان كاريطةريةكى ثَيم واية راستةوخؤى ئةبَى لةسةر طؤر انى سياسـةتى ئـةمر  

دميوكراسـيةت  , ئـةبَى عَيـراق بكرَيــتة خاَلَيـك    , ثَيشرت ئةمريكا ثيَيوابـوو , جَيطاي نةزةرة, ئةمريكا لةعَيرادا
ئةطـةر  , بةالًََم لةم راثؤرتة ديـارة ئةولةييـةت دراوة بـة ئيسـتقراريةت    , لَيرةوة ثةخش بَى بةسةر ناوضةكةدا

, ئةمـةش جؤرَيـك لـة دَلـةر اوَيكَيي دروسـت كـردووة      , بَيتـة دميوكراسـيةت  ئةوسـا ئة , ئيستقرار جَيبةجَى بوو
لــةم , تــاوةكو ئَيســتا بةهةَلــة ســةير ئــةكا , كــة نــةهج و ئيســلوبى ئــةمريكا , هــةروةها خــاَلَيكى تــرى تَييتايــة 

كـة زؤر طرنطـة لـةوة كـة     , ديارة بـرادةران ئاماذةيـان ثَيكـرد   , ئةوةى كة ثةيوةنيتة بة كوردستانةوة, ناوضةية
يـةعنى  , رووخـانى رذَيـم  , ئَيمـة هـةموومان ئـةزانني   , ةبَى دةسةاَلتى سياسـى زيـاتر ناوةنـيت جَيبـةجَيى بكـا     ئ

دةوَلـةتي ئاوَيــتة   , عَيـراق بؤتـة دةوَلـةتَيكى ئاوَيــتة    , دةوَلـةتى بةسـيتة نـةماوة   , رووخانى دةوَلـةتَيكى سـادة  
بريتيـة لـة دروسـت كردنـى     , ردنـى مـةركا  لةبـةر ئـةوة جـارَيكى تـر بـةهَيا ك     , ثَيكهاتةكانى ئةيبةن بـةر َيوة 

داهـاتى  , هـةروةها دابـةش كردنـى داهـات    , يةعنى ئـةوة بةدةناعـةتى مـن كـارَيكى مةحاَلـة     , دةوَلةتَيكى سادة
طـةورةترين داهـات بـؤ    , كة عَيراق لةسةر ئةوة دامةزراوة يان لةسةر ئةوة ئـةر وا بـةر َيوة  , نةوةت بةتايبةتى
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 112خـاَلَيكى تـر كـة بريتيـة لـةماددةى      , كـارَيكى ثَيضـةوانةى سييتراليةتـة   ئةمـة  , عَيراق ئةوةيـة بؤناوةنـيت  
خَيـرا بييتاتـة   , دةورى خؤيان ببينن هةتا ئَيسـتا , ئةيةوَى راستةوخؤ بةبَى ئةوةى اليةنةكانى ئةم ثَيكهاتةية

جـا  ئين, بـةاَلم دواى تَيثـةر بوونى ضـةنيت دؤنـاغ    , هةرضـةنيتة خـؤى هةيـة   , بةر دةستى نةتةوة يةكطرتووةكان
بَلـَيني شـتَيكى   , بة دةناعةتى من ئةَلَيم ئةم راثؤرتة هةر وا بة سادةيى وةرنـةطرين , ئةطاتة بةر دةستى ئةو

ئةمريكا لةسةرةتاوة ويسـتى بةحـةىل عةسـكةرى ضارةسـةرى     , لةعَيراق ئَيمة هةموومان ئةياانني, هيض نية
دواتــر , حــاكمى مــةدةنى دانــا, لؤماســىبؤيــة ثاَلثشــتى كــرد بــة حــةلَيكى دب, بــةاَلم بــؤى نــةكرا, عَيــراق بكــا

بريتيـة لـة كؤمـةك كـردن و     , خـاَلَيكى تـرى ئيااسـة كـرد    , بةمةش هـةر نـةيتوانى  , سةسارةتى هَيناية عَيراق
ــراق   ــةكانى عَي ــى ثَيكهات ــةتى دان ــراق  , يارم ــةتى عَي ــى حكوم ــةهَيا كردن ــةبوو  , ب ــةركةوتوو ن ــيان س , لةمةش

ئةم دة كةسـة  , ئةمانةى كة كؤكردؤتةوة, ية لةهَينانى خوبةرابريت, كةبةكارى هَينا, لةبةرئةوة ئةخري حةل
, ئـةويش ئةوانـة لةخؤيانـةوة هـاتوون    , بـةاَلم بةنيسـبةت ئـةمريكاوة   , بةنيسبةت ئَيمة نـا , هةمووى خةبرين

, دانيشــتووة/ 10/3مــن لةطــةَل رَيامــا ئــةَلَيم كؤنطرَيســى ئــةمريكى لــة   , تــةعبري لــة رةئيــى ئَيمــة ئةكــةن 
كـة وةزيـرى   ( لـؤرانس )ئةمانة كؤمـةَلَيكيان  , ئةم مةمجوعةية دروست بووة, َيسى ئةمريكيبةبر يارى كؤنطر

وةزيـرى ديمـاعى   ( وليـام بـريى  ), وةزيـر عـةدىل ثَيشـووى ئةمريكيـة    ( ئـةدوين ), خارجى ثَيشووى ئةمريكيـة 
يــةعنى خــةَلكانَيكى , عــةزوى مةحكةمــةى عوليــاى دةســتوورى ئةمريكيــة ( ســانيتراى), ثَيشــووى ئةمريكيــة

بـة دةناعـةتى مـن تـةعبري لـة شـارعى ئـةمريكى        , وامةزانن خـةَلكانَيكن لةخؤيانـةوة دسـة ئةكـةن    , ثسثؤر ن
ئَيمــة داواى مــاسى خؤمــان , نــاَلَيني ئةمــة كوشــتنى ئَيمةيــة, بــةاَلم ئَيمــة لةبــةردةم ئةمــة ناترســني, ئةكــةن

ثَيضـــةوانةى , راســـيةتةئةمـــة ثَيضـــةوانةى دميوك, الواز كردنـــى هةرَيمـــةكان لةبـــةردةم مةركـــةز, ئةكـــةين
لةبــةر ئــةوة كوردســتان , ئــةبَى ئيمتيــازى بــيترَيتآ, كةطــةىل كوردســتان لــةعَيراق, بةرذةوةنــيتى طــةىل كــوردة

لةبةرئـةوة  , وة بةشَيكى بـةتواناش بـووة  , هةميشة بةشَيك بووة لة ضارةسةركردن, لة كَيشةكان, بةشَيك نية
بةجــيتى راثؤرتةكــة , لــةر َيطايى ئــةم ياداشــتةوة, ى خــراثتؤرانــيتنى يــان نــار ةزايى  ثَيكردنــى ئةبَيتــة كــارَيك

بـةاَلم ئـةو بر طانـةى    , كة ئةيةوَى لةر ؤذهةاَلتى ناوةر استا كارَيك بكـات , بةشَيكى دروستة, ئةكةينة سَى بةش
ئَيمة لَيرة , خاَلى ئةخريم ئةوةية, ئَيمة ئةطةر دسةى لةسةر بكةين, بة هةرَيمى كوردستانةوة, كة ثةيوةنيتن

, ثةيوةنيتى طةىل كوردستان لةسةر ض ئةساسـَيكة , ةوةنيتيةكانى يان ثةيوةنيتيةكانى خؤمان ديارى بكةينبةرذ
يـان لةسـةر   , يـان لةسـةر كـارى هاوبةشـة    , يان لةسةر دؤسـتايةتية , وةكو ئةمريكا ئةَلَى, لةسةر بةرذةوةنيتية

 .زؤر سوثاس, كامنان بَىبةدةناعةتى ئَيمة ئةبَى ثةيوةنيتيةكانى ئَيمة لةسةر ئاماجنة, ئاماجنةكانة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة زؤر كةسـى تـر    , بةاَلم تكام واية كة وةدت موراعـات بكـةن  , مامؤستا دسةكانت بةجَينة, زؤر سوثاس
ــات  ــة بك ــة دس ــةجَيبوون , مــاوة ك ــتا زؤر ب ــةكانى مامؤس ــةنيتة دس ــرادةران   , هةرض ــة ب ــانةى ك ــةو دس ــةاَلم ئ ب

كـاك عومسـان بـاني    , بيَلـَينت , ئةطـةر شـتَيكى ئيااسـةش هـةبوو    , تةئييتةكـة بَلـَين  تكام واية تةنها , كردوويانة
 ,سةرموو, مارانى
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 (:سةرؤكى سراكسيونى سةوز) /(بانى مارانى)دادر عبيتاه عثمان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ــرد   ــيان ك ــرادةران باس ــامَلتون , هــةروةك زؤربــةى ب ــر وه ــةى بيك ــةم ناوادعيــة, راثؤرتةك ــَي هــة, ه ــؤرة ب م ج
كـــة , بةشـــَيك لةراثؤرتةكـــة رةت دةكةنـــةوة, بؤيـــة وةكـــو هـــةموو طـــةىل كوردســـتان, ويذدانيـــةكى تَييتايـــة

ثشـتطريى ئـةو   , ئَيمـةش ئـةوها رةتـى ئةكةينـةوة    , بةرذةوةنيتيةكانى طةىل كوردسـتانى لةبـةر ضـاو نةطرتيـة    
ــةين  ــة ئةك ــةوة  , برادةران ــارةى ناكةين ــر دووب ــارَيكى ت ــةىل  , ج ــَى ط ــةاَلم دةب ــى  ب ــيتارةى سياس ــتان و ئي كوردس

لةسـةر طـةىل   , مةترسـى هةنووكـةيى نيـة   , راسـتة ئـةم راثؤرتـة   , بةر َيوةبردنى كوردى بةهؤش خؤى بَيتـةوة 
وةكـو جيهـةتَيكن   , تةئسـرييان هةيـة  , ئةوانـةى ئـةو راثؤرتـةيان نووسـيوة    , بـةاَلم دةبـَى تَيبطـةين   , كوردستان
دةتـوانن دةسـةاَلت   , كة لةوانةية لة ئاينيتة بَينـة سـةر حـوكم    ,دميوكراختواز, كة ثَييان دةوترَيت, لةئةمريكا

ــة   ــةم واَلتـ ــرن لـ ــةنطَينىَ      , وةرطـ ــةمريكا هةَلبسـ ــةَل ئـ ــؤى لةطـ ــوردى خـ ــى كـ ــادةى سياسـ ــة زةرورة ديـ , بؤيـ
وة ثَيويستة  ديادةى سياسـى كوردسـتان ثـةرة    , ثةيوةنيتةيةكةمان لةسةر ض ئاستَيكة سيعلةن لةطةَل ئةمريكا

نـةك بةشـَيوةيةكى تةشـةنوجى وةاَلمـى     , وةسيتَيك بـةر َي بكـا  , هةوَلبيتا سيعلةن, ى بيتابةكارى ديبلؤماسى خؤ
كــورد لــةم دؤناغــةي ئَيســتادا , وةكــو دةَلــَين غةَلــةت بــة غةَلــةت ضارةســةر بكــةين , ئــةم راثؤرتــة بيترَيتــةوة

, س بكـةين و ئَيمـة نـاتوانني هةر ةشـة لةكـة    , بة دبلؤماسـيةتة , بة لةسةرةخؤيي, ثَيويستى بة نةرم و نيانيى
بؤية ثَيويستة  كورد  لَيذنةيـةك دروسـت بكـا    , بةخؤمان خؤمان ئةناسني, هَياى هيض كةسيشمان  ثَيناشكَى

, هــةم بضــن لةطــةَل دميوكراتةيــةكانيش دســة بكــةن , بضــَى لةطــةَل سياســةتى ئــةمريكاى ئَيســتا دســة بكــا , و
ــةك   ــةن لةي ــةوة تَيبط ــة, لةنايك ــةكى تــرةوة    , باش ــة الي ــةك ل ــة لةالي ــةجَيكردنى    ,ئةم ــة جَيب ــتمان ب ثَيويس

ئَيمــة سيعلــةن ثَيويســتمان بةوةيــة كــة منوونةيــةكى جــوان ثَيشــان  , هــةنطاوةكانى دميوكراســيةتة لــةناوةخؤ
لـة تةسـةروسات و لـة بنيـات نـانى      , ئةطةر لَيرة منوونةيةكى جوان ثَيشان نةدةين لة تةعامول كردن, بيتةين

تــا ئَيســتا هةدــة ثةرلــةمانى , ريش رةئــى دةطــؤر آ لةسـةرمان سيعلــةن خـةَلكى تــ , دميوكراسـيةت لــة واَلتةكــة 
كـة خؤيـان   , كة بة سيعلي ر َيـا لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بطـريىَ     , كوردستان ثَيشنيار بؤ سةرؤكى هةرَيم بكا

تةنها , جةنابى مام جةالل و جةنابى كاك مسعود ئةوة دةربرب ن كة ثةرلةمانى كوردستان مةرجةعيةتة بؤى
ئـةوة مـةعناى ئـةوة نيـة كـة      , زؤربةى بر يار دةدرَيت نايةتـة ثةرلـةمان  , هةية مةرجةعيةتة ئةم شوَينةمان

ئـةوةش بةشـَيكة   , ئـةبَى دـةر ارةكان لَيـرة دةربضـىَ    , ئةطةر هةر ضؤنيةكيش بَى, خةَلك دةزانَى, كةس نازانَى
ياسا وةكـو خـؤى بةسـةر    كة , بةتايبةتى ثةرلةمان, دةبَى هةموومان داوا بكةين, مةسةلةى ياسا,  لةكَيشةكان

بؤ منوونة دة رؤذ ثَيش ئَيستا لـة سـؤران   , ياسا وةكو خؤى جَيبةجَى ناكرَى, هةموو كةسَيك جَيبةجَي بكرَى
, كوشتيتى هةتا ئَيستا داتلةكة تةسليم نةكراية, كور َيك لة نوَيذى نيورو انَى ثَينج دةمانضةى لة يةكَيك داية

حاَل من سيعلةن لةطـةَل رةت كردنـةوةى ئـةو خااَلنـةم لـة راثؤرتةكـة       بةرهةر , خةَلك ضؤن ئةمة دبوَل ئةكا
ثشتطريى لـة رةئيـى   , وة سوثاستان ئةكةم و, كة بةرذةوةنيتى كوردى لةبةرضاو نةطرتووة و رةتى ئةكةينةوة

 .ئةوانةى لةبةرذةوةنيتى كوردن, برادةران ئةكةم
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 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كـاك  , دووةمينيش تكام واية وةدت رةضاوة بكـرىَ , يةك, ةزع دسة بكرَىتكام واية لة ضوارضَيوةى و, سوثاس

 .شَيروان سةرموو
 (:زةردنى سةرؤكى سراكسيؤ) /روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
هـةروةها  , ضونكة لة هةر دوو راثؤرتةكة زؤر خاَلى طـرنط زيكـر كرابـوون   , من زؤر ناضمة ناو تةساصيلةوة 

, بـةاَلم مـن دَيمـة سـةر دوو سـَى خـاَلى سـةرةكى       , ئيشارةتيان بةزؤر خاَل داوة, اان ئةنيتامانى ثةرلةمانبةر َي
ضـونكة  , لة جَيطاى خؤيـةتى , لةناو خةَلكانى كوردستان, يةكةميان ئةوةية ئةو نيطةرانيةى كة دروست بووة

بؤيـة طـةىل كـورد    , تيـةكان هـاتووة  لـة ئـةجنامى ثيالنـة نَيودةوَلة   , ئةوى بةسةر ميللةتى كوردستان داهـاتووة 
مـةعناى ئـةوة نيـة بَلـى نيطـةرامن و      , كة نيطةرانيش بوو, لةكوردستانى عَيراق ماسى خؤيةتى نيطةران بَيت

ض لةسـةر ئاسـتى   , ض لةسـةر ئاسـتى شـةعبى   , ثَيويستة لةو نيطرانة هةَلويست وةربطريت لةو راثؤرتـة , بةس
, بةشَيوةيكى طشتى, ئةطةر راثؤرتةكة وةربطريَى, دووةم, يةك ئةمة, وة ض لةسةر ئاستى حابيش بَى, رةمسى

رةنطــة هةنــيتَى خــاَلى ئيجــابى , جانبــة ســلبيةكانى زؤر زؤر زاَلــة لــةو راثؤرتــة بةســةر جانبــة ئيجابيــةكانى 
لةاليـةك رؤَل دةداتـة كؤنـة    , تةنادوزاتَيكى زؤر لة راثؤرتةكةدا هةيـة , نودتةى سآ, بةاَلم زؤر الوازة, تَييتابى

لةسـةر  , وة لةاليةكى تريش رؤَل دةداتة ئةو كةسانةى كة تونيتو تيـذى بـةكاردةهَينن لـةعَيراق   , سيةكانبةع
رؤَل دةداتـة واَلتـانى   , لةاليـةكى تـرةوة  , كة ئةوان كةمينةنة بةحةديقـةت , حيسابى زؤرينةى طةالنى عَيراق

بـؤ رزطـار   , هاتؤتـة عَيـراق  جطةلـةوةى كـة ئـةمريكا    , ئةمةش كة خؤى لةخؤييتا تةنادوزَيكى تـرة , دةوروبةر
ئيستسـالمة بـؤ   , ئةو راثؤرتةى كة ئَيمـة دةبيـنني  , وة بؤ ثيادةكردنى دميوكراتيةت لةعَيراق, كردنى عَيراق

كـة دةمـةوَى ئيشـارةتى    , خـاَلَيكى تـر هةيـة   , كة مومكينة ئييتارةى ئةمريكى خؤى ئةمة دبوَل نـةكا , ئريهاب
ض بؤ عَيـراق وة ض بـؤ   , ض بؤ ئييتارةى ئةمريكا, بؤ رةئيس بوش ض, ئةو راثؤرتة مولاةم نية, ثَيبيتةم ئةوةية

ــنيار دةكــةم , كــورديش ــةناوى ثةرلــةمانى كوردســتانةوة  , بؤيــة مــن ثَيش ــتةى , يــةك ياداشــتنامةيةك ب ئاراس
شان بةشان ئةو , نيطةرانى خةَلكى كوردستان ثَييان رابطةيةنيترَى, رةئيس بوش بكرَى, كؤنطريسى ئةمريكى

ئةطـةر بكـرَى   , دووةم, لةسـةرةتاى رووداوةكـة  , سةرؤك كؤمارو سةرؤكى هةرَيم وةريان طرتهةَلوَيستةى كة 
لـة حكومـةت و لـة ئـةحااب لـةو      , لةثةرلـةمانى كوردسـتان  , وةسيتَيكى رةمسى و وةسيتَيكى شةعبى ثَيك بَيـت 

تَيكى بؤئــةوةى ســورة, بؤئــةوةى ئــةو موزةكةراتانــة تةســليم بــة ئيــيتارةى ئــةمريكى بكــةرَين , مســتةواياتانة
 .زؤرسوثاستان دةكةم, لةو نيطةرانيةى كة لة كوردستان هةية, وازحييان هةبَى

 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك رَوميؤ, زؤرسوثاس

 (:ئاشوريةكان سةرؤك سراكسيونى) /بةر َيا روميو حايران نيسان
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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ضــونكة ئةوانــةى ئــةو راثؤرتــةيان , تطؤيانة نووســراوةئــةم راثؤرتــة زؤر ناواديعانــة و ناراســ, مــن ثــَيم وايــة
رةضـاوى بريوبؤضـوونى ئـةو خةَلكانـةى ئــةو شـوَينانةيان نـةكردووة كـة دةيانـةوَى لـةر َيطاي ئــةو          , نووسـيوة 

جـا بؤيـة مـن بةر اسـتى     , زؤرةكـى ئـةو خةَلكانـةيان نـةبينيوة    , راثؤرتة وة طريوطرستةكانى ضارةسةرى بكـةن 
دةيانةوَى ئـةمريكا بةشـَيوةيةكى وةهـا لـة     , بةهةر شَيوةيةك بَى, اثؤرتةيان نووسيوةوادةزامن ئةوانةى ئةم ر

, كـة ئةوانـة سـةركةوتوون لـةعَيراق    , وا ثيشـانى شـةعبى ئـةمريكى بـيتةن    , مةسةلةى عَيـراق بضـَيتة دةرةوة  
تى كـة ئةوانـة خـةخمؤرى ئاسـايش و ضـاكردنةوةى بةتايبـة      , لةهةمان كاتيش ئاطادارى خةَلكى عَيراق بكـةن 

لةاليةكـةوة ئةمـة سـَى    , ضونكة كة ئةم راثؤرتة ضةنيت تةنادوزو ئيشـتيباهَيكى تَييتايـة  , بارى ئةمنى عَيرادن
كـة طوايـة ئةمانـة سةرضـاوةى     , هةر ةشـةى سـوريا وئَيـران دةكـرىَ    , هةر لة رووخانى رذَيمى سةدامةوة, ساَلة

وة لةر َيطـةى ئـةم   , لـةاليكى تـرةوة  , سـةرةكى تَيكـيتانى بـارى ئـةمنى و هـةموو اليانـةكانى تـرى نـاو عَيـرادن         
ئةوان بيكةنة سةرضاوةيةك بؤ هَيوركردنةوةى بارى ئةمنى , دةيانةوَى دةورَيكى ئيجابيان بيترَيـتَى, راثؤرتة

كة ئةمريكا وةكو باوك يان دايكى داهَينـةرى  , خاَلَيكى تر من زؤر ثَيم سةيرة, و ضاككردنى طرذى لة عَيراق
ة بنيـات نـراوة لةسـةر دميوكراسـيةت و مـاسى مـرؤظ و عةدالـةت و هـةموو ئـةو          كـ , سيستةمى نوَيى جيهانى

دةيةوَى بةبَى , خةَلكى عَيراق دةنطى ثَييتاوة% 82ئةو دةستوورةى زياتر لة , لةر َيطةيةكى ترةوة, بابةتانةوة
, ة ثَيشَيلكردنةكة بةر استى ئةم, تةعيتيالتى بؤ بكرَى, دةستوورةكة ثَيييتا بضَيتةوة, طةر انةوة بؤ ئةم خةَلكة

جَيبـةجَيكردنى  , 112لةم ثَيشَيلكردنةدا بةتايبةتى ئةوانةى ثةيوةسنت بةهةرَيمى كوردستانةوة كة ماددةى
بةبر واى ئَيمة  جَيبةجَي نةكردنةكـةى  , وةكو ئةوان وتوويانة وةكو دومبةلةيةكة دةتةدَيتةوة 112ماددةى 

بةر اســـتى ئةمـــةش , ةســـةر حيســـابى هةرَيمـــةكانل, بـــةهَيا كردنـــى مةركـــةز, دومبةلةيةكـــة دةتةدَيتـــةوة
جا منيش تةئييتى , بةتايبةتى هةرَيمى كوردستان, تةئسريَيكى سلبى و نَيطةتيظيانة دةكاتة سةر هةرَيمةكان

و بنَيـردرَى بـؤ   , شـتَيك بنووسـرىَ  , كـة وتيـان موزةكةرةيـةك   , بريو بؤضوونى برادةرانـى ثـَيش خـؤم دةكـةم    
خـودى سـةرؤكى ئـةمريكا    , ناكةم ئةم راثؤرتة لة يةكةم رؤذى دةرضـوونى  ضونكة باوةر , حكومةتى ئةمريكا

جا بؤيـة ثشـتطريى لةهـةموو ئـةو     , جؤرج بوش وتى راثؤرتَيكى زاَلمانةية من مولاةم نيم بةجَيبةجَيكردنى
لةسـةر  , ثَيمـان باشـة راثؤرتَيـك بنووسـرىَ    , ئةمة ماوةيةكة تياية, بريو بؤضوونةى خةَلكى كوردستان دةكةم

 .زؤر سوثاس, ستى ثةرلةمانى كوردستان كة ئَيمة نارٍ ةزايى خؤمان دةردةبر ين بؤ ئةو راثؤرتةئا
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, زؤر سوثاسـيان دةكـةين  , ضونكة ئيش و كاريـان هةيـة  , كاك عومةر وبردةران ئيجازة دةخوازن, زؤر سوثاس
لةسـةر داواى ثةرلـةمان داواتـان لَييتةكـةم     , دانيشـن , نئةطةر دةتوانن دابنيشـ , بةخَير بَين, بؤ ئامادةبوونيان

كـة لةسـةر   , زؤر سوثاسى جَيطريى سةرؤكى حكومةتى كوردستان و وةزيرة بـةر َياةكان دةكـةين  , دابنيشنةوة
ثـَيش ئـةوةى   , داواى ئةنيتامانى ثةرلةمان دانيشتنةوة بؤ ئةوةى طـوَى لـةرةئيى ئةنـيتامانى ثةرلـةمان بطـرن     

بـةاَلم حـةدى   , طـروث نـني  , سراكسـيَون نـني  , وار كةسى تريش داوا دةكةن دسـة بكـةن  ض, ناوةكانتان بنووسم
سَى كةسـة  , ئةو دوو, كاك ثري خيتر و دكتؤر نورى و كاك باثري, بةثَيى هةنيتَيك تايبةمتةنيتى, دسةيان هةية
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وى بـرا  كاك ثـري خـيتر بـةنا   , باشة, ثةخشان خانيش, ئيجازةم بيتةن, ئينجا ناوةكانتان دةنووسم, دسة دةكةن
 . طةورةى كوردة يةزييتيةكان

 :خضر سليمان خليلبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بيسـت و  , غةدراديلمةك بوو, وةك كوردَيكى يةزييتى كة درَيذيا ديرؤكيةدا, سةرةتا سوثاسَيتة ثَيشكةش كةم
يــان , تـة سـةرىَ  وة غــةدرا دوميشـى ها , لةسـةر دةسـتى رذَيمــا حوكمـةتا سـةدام و بةغـيتا بـوو      , هةشـتى سـاَلة  

كورتـة دكـةن بـارداوة    , شَيخان وناحيةى ئةلقوش وناحيـةى باشـيكىَ  , خةَلكَى مة دةزاى شنطال, نةتةوةيةذى
, سـةر ةرايى هـةردوو راثـؤرت و ئامـاذة بـَووان     , ن 112وة ضـاوةر َيى جَيبـةجَيكردنا مـاددة    , ذيان رزطاركـةرن 

رؤشـنايتان  , لـةو رؤذانـا خـةَلكى مـة هـةر ضـاظةر َيى بـن       , راثؤرتة بيكر و هامَلتون, خاَلى نَيطةتيف هاتة كور 
لؤيَى ئةو ثَيشنيارة ثاشـى خسـتنة جَيبةجَيكردنـة    , سةر هةرَيما كوردستانَى بناَلة كوردستانَى,  نؤرماَل كرن

جـةماوةرَى مـة   , نيطةرانَى طةلك دذوار دةظةرَى مةلـة شـنطال و شـَيخان و باشـيكَى و خـةَلكَى مـة       112خااَل 
ئـةو ماددةيـة   , 112ضـونكة ثـاش خسـتنا مـاددَى     , طةلـةك نيطـةرانن  , وةطةلـةك دَل تـةنطن  , نيتانهاتة ثَيشـا 

ــاددَى  ــة  112م ــةردةوامى نالةباري ــةنكو ب ــةمانَى    , ئ ــيتامَى ثةرل ــذَى وةك ئةن ــة دبي ــوردي يةزييتي ــن وةك ك م
طــةل  وة ئامــاذة ثَيبكــرَى مــل مــل, كــة يادةشــتةكى ثةرلــةمانى كوردســتان بَيتــة ثَيشــكةش كــرن, كوردســتان

سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتانى بـةر َيا كـاك مسـعود       , هةَلويستَى سةرؤكَى عَيراق بـةر َيا مـام جـالل دةربـرب ى    
ــر ى ــاظ    , دةرب ــةر ض ــتان خباتــة ب ــةَلكى كوردس ــةرانى خ ــرَى و نيط ــتةك بنَي ــتان يادةش ــةمانَى كوردس زؤر , ثةرل

 .سوثاس
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو ئَيستا, ئةطةر نا رَيم دةداى, يتىثةخشان خان ببوورة نةم د, سوثاس
 :خشان عبيتاللة زةنطةنةةبةر َيا ث

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشـةكى  , بةاَلم ئةوة بةسةر منيتا شكايةوة, ضاوةر َيى ئةو بووم, كاك ديلمانة, من سةرؤكى طروثةكةمان نيم

لـةر ووى مَيـذوويى و   , بـؤ وادعـى عَيـراق   كة ئـةم راثؤرتـة تةحليليـة    , من ئةمةوَى تةئكييت لةسةر ئةوة بكةم
وة بـةو نةوعـةش   , يةعنى بة وردى نةضؤتة ناوى, موةسةق نية, لةر ووى سياسى و لةر ووى ثَيكهاتةى عَيراق

كـة ضـةنيتين   , لةهةمان كاتيشيتا بةستنةوةى كَيشةكانى عَيراق بةكَيشة دَيرينـةكانى ناوضـةكة  , تةحليلى بكا
, بؤيـة طـةلَيك نـاكؤكى هةيـة    , لـةوةش ديسـان موةسـةق نيـة    , سـةر دةرضـووة  ساَلة هـةن و دةيـان بر ياريـان لة   

ــةبينني  ــيتارةى    , بةتايبــةتى لةر اســثاردةكانيان ئ ــة لةاليــةن ئي ــن واى ئــةبينم كــة هةوَليتانَيك ئــةم راثؤرتــة م
ديـارة بةر ةضـاوكردنى   , بؤ ضاوثَيخشـانيتنةوة بـة سـرتاتيذى ئـةمريكا لـةبوارى سياسـةتى دةرةوة      , ئةمريكاوة

بـةاَلم  , لةمة هةدى خؤيـةتى , هتيت......بةر ةضاوكردنى راى طشتى وناخبى ئةمريكى, وةنيتيةكانى خؤىبةرذة
وا دةرئةكــةوَى , ســةبارةت بــةعَيراق, راثؤرتةكــة ثةيوةســتة بــةوةزعى عَيــراق طــةلَيك خــاَلى طرنطــى تيايــة  
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كـة  , ماسيان بة خؤيـان داوة  زياد لة ثَيويست, ئةوانةى كة ئةو راثؤرتةيان نووسيوة, ئةوانةى لةر اسثاردةكانة
ــراق  ــةبارودؤخى عَي ــةرير بن ل ــراق , مود ــى عَي ــةر وةزع ــةت , لةس ــةمان عةدَلي ــتان و  , وة بةه ــو جةنابيش وةك
كةئةمة , تةعاموليان لةطةَل وةزعةكة كردووة, سةردةمى ثَيشووى عَيراق, برادةرانى تريش ئاماذةيان ثَيكرد

كةئَيسـتا لةاليـةن حكومـةتى عَيـراق     , ةنـيتَى اليـةنى تَييتايـة   لةاليةكى تـر راثؤرتةكـة ه  , ئَيستا مةدبوول نية
مــن بةر اســتى لةطــةَل ئــةو , ض لــةر ووى ثةيوةنــيتى لةطــةَل دةرودراوســَى, ض لــةر ووى موســاَلةحة, ثيــادةكراوة

بـؤ  , وة تةئكييت لةسةر ضةنيت خاَلَيـك دةكـةم  , رايانةم كة ئةبَى هةَلوَيستى ثةرلةمان بطاتة ئييتارةى ئةمريكى
لةر اســثاردةكان , يــان لــة هــةر شــَيوازَيكى تــردا بــىَ , ئةطــةر لــة موزةكــةرات بــىَ , ر ينــى هةَلوَيســتةئــةم دةرب

وة دةسـتوورى عَيرادـى هـةتا    , سـيادةى عَيـراق  , كة ئةم راثؤرتـة عةمليـةتى سياسـى لـةعَيراق    , دةرئةكةوَيت
مـن  , كوردسـتانيةن بـاس بكـةين   رةنطـة ثـَيم بَلـَين بـا     , ئينجا من ئةمانة ئةَلَيم, رادةيةكى زؤر ثَيشَيلكردووة

بةسـةرَيكى  , دوور لةبـةر ضـاو تةسـكى   , ثَيش ئةوةى بَيمة سةر ئةوة هيوادارم ئَيمة بة رووحيةتَيكى سـراوان 
كـةمن  , بةر استى ثَيشـَيلكردنى ئـةم سـَى اليةنـة    , تةعامل لةطةَل ئةم مةسةلةية بكةين, بةدَلَيكى طةرم, سارد

عيلمــةن لةهــةموو ئــةم ســَى اليانــة نــة ئيــيتارةى ئــةمريكى و نــة   ,زؤر خةتــةر ناكــة, زؤر بــةطرنطى ئــةزامن
جـا ئـةوة ناضـمة نـاو تةساسـيلى كـة       , لةكاتى ئةجناميتانى ئـةم ثر ؤسـانة  , بةريتانيا و نة يوئَين دوور نةبوون

هـةروةها بةسـتنةوةى كَيشـةى ئَيسـتايى عَيـراق      , بةاَلم برادةران ئاماذةيان ثَيكرد, ثَيويستة ئاماذةى ثَيبكرَى
لةبةر ئـةوة  , ديارة لةبةر كات ئيشارةمت بؤ ئةكةن, كة ئةويش ثَيويستة ئَيستا ئاماذةى ثَيبكرَى, و كَيشانةبة

ــيالنةوة    ــةو تةساس ــاو ئ ــمة ن ــيتراَلى   , زؤر ناض ــتةمى سي ــطةزبوونةوة لةسيس ــةلةى ثاش ــتا  , مةس ــتى ئَيس بةر اس
, دةرضوو لةاليةن ثةرلـةمانى عَيـراق   راستة ياسايةك, هةرَيمى سييتراَلى تةنها كوردستانة بةر ةمسى, لةعَيراق

وة ئَيمة باشة لةو , تادة هةرَيم ئَيستا كة هةبَى هةرَيمى كوردستانة, بةاَلم تةنمياى دواخرا بؤ هةذدة مانط
كَيشـةى ئـةو   , كة ئَيمة لةسةرةتاى دامةزرانيتنى كَيشـةى دةوَلـةتى عَيرادـى   , هةَلويستةى كة ئيعالنى ئةكةين

بؤيـة  , ى خواست و داخوازى و ماف و خسوسيةتى ثَيكهاتةكانى عيًََرادى نةكردووةكةر ةضاو, مةركةزية بووة
لةسةر ئةسـاس  , ئةو دةوَلةتة عَيرادةى كة دامةزرا, ناضمة ناو تةساسيلى, ئةوة باشة تةئكييتى لةسةر بكةين

رادـى  ئةمـةش سـةبةبَيكى ئةساسـية بـؤ ئـةم كارةسـاتةى كـة ئَيسـتا عيَ        , و مةركةزيةتَيكى زؤر تونيت دةمةزرا
وة رمـوزى نياامـى   , حةنينى هةية بؤ ئةم مةركةزيةتـة , وةئةوةى كة سةرنج رائةكَيشى لةر اثؤرتةكة, تياية

ديارة رموزى نياامى ثَيشوو ئةوان , يةعنى واديارة هةر بةهةمان عةدَليةت, ثَيشوو ئةهَينَيتة ثَيش بؤ ئةوة
ــثاردةكة   ــةثَيى راس ــةزة ب ــؤ ئــةو مةرك ــةلةى  ثَييتاضــوونةوة, موئةهــةلن ب ــةو   112بةمةس ــَيم  وايــة ل ــن ث م

ــردووة    ــيتييمان ك ــة تةد ــة ئَيم ــتةى ك ــىَ  , هةَلوَيس ــتنامة ب ــةر ياداش ــىَ  , ئةط ــتَيك ب ــةر ش ــان لةه ــةركووك , ي ك
ضارةسـةرنةكردنى ئـةم مةسـةلةية    , كـةركووك مةسـةلةيةكى عَيراديـة   , مةسةلةيةكى تةنها كوردستانى نيـة 

ئاخر خاَلم تةئكييتة لةسـةر  , بؤ بارطرذى لةناو عَيراق, ى بووةساكتةرَيكى ئةساسي, بةدرَيذايى ساَلة هاى ساَل
, ثشتيوانى ئةساسى طةىل كوردستان و هةميشة خؤيةتى, دسةى جةنابت و برادةرَيكى تريش ئاماذةى ثَيكرد
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بةثةرلـةمان و بـة حكومـةت و    , لةبةرئةوة لةسةر طشت دام ودةزطا سةرميةكانى كوردسـتان , طةىل كوردستانة
 .زؤر سوثاس, ئةوةية كة خواست و داخوازى ئةو خةَلكة سةرووى هةموو شتَيك بَى, تربةدةزطاكانى 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك باثري كامال سةرموو, زؤر سوثاس

 :بةر َيا باثري كامال سليمان
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

منيش لةطةَل ئةو برايانة لةزؤر , اديارة بةشَيوازى جياجيا هةَلسةنطانيتنى ئةو راثؤرتةى بيكرو هامَلتون كر
بيكـر وهـامَلتون كـة ئـةو راثؤرتـةيان      , بةاَلم سةرضاوةى ئةو هةَلانةى كة تووشى بووة, بريو بؤضوونيتا يةكم

ــيوة ــة , نووس ــةدوو خاَليتاي ــة      , ل ــةاَلتى ئةمريكاداي ــةنَيو دةس ــة ل ــةو ملمالنَيةي ــةجنامى ئ ــة دةرئ ــةكَيكيان ل , ي
بؤتة مايةى ئـةوةى كـة تووشـى    , يتانى نةهاتوون ئةو راثؤرتة بنووسندووةميش هؤكارةكةى ئةوةية كة مةي

ــن  ــة ب ــةكى هةَل ــة , تَيرخوَينيتنةوةي ــةوةى هةَل ــةتى تَيرخوَينيتن ــيم  , بةتايب ــبني ن ــةو رووةوة زؤر رةش ــن ل , م
, ضونكة لة ئةسَلى وادعيتا نـاتوانن ئةمـة جَيبةجَيبكـةن   , بةو شَيوةى كة لَيكيتةدرَيتةوة, مةترسيى زؤرنابينم

ئـةو  , بةتايبـةتى عَيـراديش ثَييـيتا تَيثـةر دةبىَ    , ؤناغة نية كة ئَيسـتا هـةموو دنيـا ثَييـيتا تَيثـةر دةبـىَ      ئةو د
بـةاَلم لةطـةَل ئةوةشـيتا    , بؤية ئةوة هى جَيبةجَيكردن نيـة , بةبريَيكى كؤنيان نووسيوة, دؤناغة بةسةرضووة

, مادةكردن بؤ ضؤنيةتى رةتكردنـةوةى هةم خؤئا, كة ئَيمة بتوانني هةم رةتيبكةينةوة, ثَيويستى بةوة هةية
ــك         ــار ازي بوونَي ــة ن ــيتةين ب ــة بي ــة ئَيم ــتَيك ك ــةهؤى ياداش ــةنها ب ــة ت ــَيم واني ــن ث ــةى   , م ــة ماي ــةوة دةبَيت ئ

ــةو راثؤرتــة  ــةوةى ئ ــت   , رةتكردن ــاوةخؤدا دةبَي ــتى ن ــى و لةئاس ــتى دةرةك ــؤكردنى لةئاس ــيش ب ــتى  , ئ ــة ئاس ل
هـةردوو حابـى ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتان و      , رلةمانىمن بةباشى دةزامن وةسيتَيكى حكومى ثة, دةرةكييتا

, لـة ثةيوةنـيتى دةرةوةدا  , بةثَيى ئةوةى كة مَيذوويةكى دوورودرَيذيان هةيـة , يةكَيتى نيشتمانيى كوردستان
, لـةهامان كاتـيتا ئـةورءثاى رؤذئـاوا    , ئةو وةسيتة ض بؤ كؤنطرَيسى ئةمريكى ض بؤ سـةرؤكايةتى ئـةمريكا بضـىَ   

لةهـةمان  , لةسةر رةئيى خةَلكى كوردستان و بـة رةتكردنـةوةى  , ى ئةورءثا بةسةر بكاتةوةثةرلةمانى يةكَيت
ــة    ــةوة هةي ــتى ب ــةر ثَيويس ــةواَلتانى دةوروب ــيتا ل ــةين  , كاتيش ــةوانيش بك ــةَل ئ ــؤ لةط ــة طمتوط ــرة  , ك ــةاَلم لَي ب

نَيوان نووسةرانى لة دوامنانيتا جياكردنةوةكة لةوةدا بَى لةنَيوان ئييتارةى ئةمريكى  لة, جياكردنةوةيةك بَى
زؤر خؤمــان دوورنةخةينــةوة تــا ئَيســتاش لــةو دؤســتانةى كــة هةمانــة ئــةوةى كــة خامــةتى  , ئــةو راثؤرتــة

ــا  ــة بك ــرتاتيذيةتى ئَيم ــت , س ــة بَي ــةميانى ئَيم ــة, هاوث ــةر    , ئةمريكاي ــانى دةوروب ــة واَلت ــني ل ــةخؤمان دةزان ب
هةَلوَيســت و , انيان لةبــةر دةســتيتايةبةتايبــةتى داطريكــةرانى كوردســتان ئةوانــةى كــة ثارضــةيةكى كوردســت 

بـةاَلم لةطـةَل ئةوةشـيتا دةبـَى     , وة ضؤن هةوَليانيتاوة بؤ لةبار بردنى ئةزموونى كوردستان, تَير وانينان ضؤنة
ثـَيم وايـة لةئاسـتى ثارضـةكانى كوردسـتان توانـاي خـةَلكى        , خـاَلى دووةم , لةطةَل ئةوانيش وتوَيذَيك بكـةين 

, رد ئةطــةر لةهــةر شــوَينَيك بــن لــة ئــةوروثا يــان لةهــةر شــوَينَيكى تــر هــةن كوردســتان توانــاى خــةَلكى كــو
بيكةينـة ثشـتيوانى ئـةو ئةزموونـةى كـة      , بتوانني بيكةينة ثشـتيوانى خؤمـان  , تواناكانيان ئيستيسماركةين
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لةئاسـتى نـاوةخؤدا زيـاتر خؤمـان     , خاَلى سـَييةم , بيكةينة ثشتيوانى حكومةت و ثةرلةمان, لةكوردستانيتاية
ئـةوةش ئـةركى حكومةتـة بـةزياتر رَيكخسـتنى ذيـانى       , تـةبايى سياسـى و تـةبايى كؤمةاَليـةتى    , ك خبةينرَي

لةر َيطــةى هةيئــةتى , سياســى و كؤمةاَليــةتى و بةتايبــةتى بتــوانَى خــةَلكى كوردســتان ثشــتيوانى ئَيمــة بَيــت
دادثةروةرانة , ردنى ياساداوة لةداهاتيش ض لة جَيبةجَيك, هةيئةتى تةنمياى خةَلك رازي بكات, تةنميايةوة

ئةمةش دةبَيتة ثشتيوانَيكى هةميشةيى بؤ خةَلكى كوردستان و بـؤ  , دابةشى بكا بةسةر خةَلكى كوردستانيتا
, بؤئةوةى رووبةر ووى هةموو ئةو دةير انانة بـَى كـة دَيتـة ثَيشـى    , دةسةاَلتى سياسى و حوكمر انى كوردستان

بةرذةوةنـيتى  , ةر ووى تـرةوة لةوانةيـة شـ  تريشـى بـةدوادا بَيـت      ثَيم وايـة ئـةو راثؤرتـة لـ    , نةك هةر ئةوة
ــة       ــؤنيةتى هةَلســوكةوتى لةطــةَل ئَيم ــا بةســةر ض ــةمريكا تــةحكوم دةك ــة درَيــذةى دةبَيــت   , ئ , ئــةو راثؤرت

حكومـةت  , تةبايةتى سياسى وكؤمةاَليةتيمان زيـاتر لَيـيتةخوازى  , بؤ بةردةوام بوونى, بةنةسةسَيكى درَيذةوة
, ثةرلـةمان رؤَلـى سـةرةكى دةبَيـت لـةوةدا     , سةرؤكايةتى هةرَيم رؤَلـى سـةرةكى دةبـىَ   , ةبَيترؤَلى سةرةكى د

, كـة ثتـةوتر بكـرىَ   , بةاَلم زياتر ثَيويستى هةيـة , كة هةشة هةستى ثَيبكرَى, ثَيويستة هةماهةنطيةك هةبَى
لةطـةَل  , نها خـاَلَيكى تـر  تـة , بؤ رووبةر ووبوونةوةى هةموو ئةو ئاستةنطانةى كة لةئاينيتةدا ضاوةر َيى دةكرَى

, دةبــَى زيــاتر لــة هةَلســةنطانيتن دابــني , حكومــةتى عَيرادــى سيــيتراَل لةطــةَل ثَيكهاتــة سياســيةكانى عَيرادــى 
 .لةئةجنامى ئةو راثؤرتة سوثاس, بةتايبةتى ئةوانةى وةكو ئَيمة زةرةرمةنيت دةبن

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر نورى سةرموو, زؤرسوثاس

 :نورى مجيل تاَلةبانى1ا دبةر َي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

خرايـة بـةردةم   , ضونكة ئـةو راثؤرتـةى لةاليـةن لَيذنـةى دانونييـةوة     , من ناضمة ناو تةساسيلى ئةو راثؤرتة
بـةاَلم كؤمـةَلَيك تَيبينـى و بةسةرداضـوون لةاليـةن      , لةسـةر داواكـارى لَيذنةكـة مـن ئامـادةم كـرد      , ثةرلةمان

لةطةَل بؤضوونى سـةرؤكى ثةرلـةمان و بؤضـوونى    , دةستورى عَيرادى 112داضوونى ماددةى لَيذنةى بةسةر
بؤيـة  , ئـةو راثؤرتـةيان دةوَلةمةنـيتتر كـرد    , جَيطريى سةرؤكى حكومةت و كؤمةَلَيك لةئةنـيتامانى ثةرلـةمان  

وى ثةرلـةمانى  بـةنا , ياداشـتنامةيةك ئامادةبكـات  , لَيذنةيةكى ثَينج كةسى ثَيك بَيت, ثَيشنيارى ئةوة ئةكةم
وةك نوَينــةرى خـــةَلقى كوردســتان ئاراســتةى كؤنطرَيســـى ئــةمريكى و ئيــيتارةى ئـــةمريكى و      , كوردســتان 

كـة راوبؤضـوونى خـةَلقى كوردسـتانة     , لةطةَل بةشى زؤرى حكومةتةكانى ئـةوروثا , حوكمةتى ناوةنيتى بكات
بــةزمانى كــوردى و , كى دانونيانــةبــةاَلم بــة دار شــتنَي, ســةبارةت بــة نــاوةر ؤكى ئــةو ياداشــتنامةية بــةكورتى

زؤر , ثَيشكةش بكرَى بةو اليةنانةى كـةوا ئامـاذةم ثَيكـردن   , بةزووترين كات, عةرةبى و ئينطلياى دابر َيذرَى
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن



 122 

وة وةزيرةكانيش بؤيـان هةيـة دسـة    , ئَيستا ناوى ئةوكةسانة دةنووسم كة دةيانةوَى دسة بكةن, زؤر سوثاس
دوايــى طلــةيم , هــةتا نــاوى هــةمووتان ئةنووســم, بــةاَلم دةســتتان نةهَينــة خــوارَى, بكــةن ئةطــةر دةيانــةوَى

 .سةرموو ثةخشان خان نودتةى نياامت هةية, لَينةكةن
 :نةخشان عبيتاللة زنطةبةر َيا ث

 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة ئـةوى هةَليتةسـتَى ئـةو     , يت بكـرىَ كة وةدت تةحيتيـ , واباامن واش ثَيويست ئةكا, من وا بةباش ئةزامن
ضونكة ئةوةى هةَليتةستَى ئةسكارةكانى لةسـةر ئةساسـى   , عةسوةن با دسةكةم تةواوكةم, وةختة بةخؤى ئةدا
, ئةوةى تـر دوو دةديقـة دسـة ئـةكا    , بةاَلم سةير ئةكةى يةكَيك ضوار دةديقة دسة ئةكا, سَى دةدة دار شتووة

مـن بـةش بـةحاَلى    , ة باشرت واية هةموو كةسَيك باانَى وةختةكـةى ضـةنيتة  بؤي, ئةسكارةكانى ثضر ثضر  ئةبَى
 .بةينما وةخت لةوة زياتر هةية بةعاة جارَى, خؤم بؤ ئةو وةختة كورتة زؤر زةبت بوو

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
دوو  دسةكةت راستة, بةاَلم خؤشت زياتر لة وةختةكة دسةت كرد, نودتةى نياامةكةت دبوَلة, ثةخشان خان

كــة وةخــت تــةواو بــوو , ئةطــةر ئيجــازةم بــيتةن, ضــونكة زؤرن ئةوانــةى داواى دســةيان كــردووة, دةدــة زؤرة
 .سةرموو مامؤستا, ئيشارةتتان دةدةمَى

 
 :بةر َيا مالسعيتاليتين مالعبيتاه مولود

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لــةوةى كــة بــؤنى  , ياســى لَينــايَىزيــاتر بــؤنى دــانونى و بــؤنى ئيــيتارى و بــؤنى س  , دةربــارةى ئــةو راثؤرتــة 

وة بةضةنيت شكلةك رؤن دةبَيتةوة لةوةى , عةسكةرى و بؤنى دواتى ئةمريكى لةكاسةى واَلتانى عالةم دةكاتن
ئـةوةى بـةالى مـن طرنطـة كـة سـةردانى       , خيالسى دةستوورة, يةكةميان كة ئةنيتامانى ثةرلةمان باسيان كرد

ضــونكة , نـةخَير ئيتاَلعـى نيـة   , لةسـةر وةزعــى عَيـراق كرديـة   ئةوانـةى ئيتاَلعـى   , كوردسـتانيان نـةكردووة  
عَيـراق ئَيسـتا هـيض    , بةدـةرارى مةجلسـى حـوكم عةلـةم    , عةلةم يةك لةو شتانةى كة باسـى عةلـةم دةكـرىَ   

ضـونكة بةدـةرارى مةجلسـى    , ثَيويست بةوة دةكـا كـة ثةرلـةمان دابنيشـَى عةلـةمَيك دابنـىَ      , عةلةمَيكى نية
يـةعنى ئيمـاا خـر     , ئَيسـتا بـاس لـةوة دةكـرىَ    , وة ضـةنيت تةريقةيـةك هةيـة   , ةتةوةحوكم عةلةم ئيلغا كراو

باشـرتين شـت ئةوةيـة ئيحتيجـاجى شـةعبى      , يان باسى ئةوة دةكرَى كة ثةرلةمان ئيحتيجـاج بكـا  , بكرَيتةوة
ضونكة يةكطرتنى شةعب و هةستانةوةى شـةعب زيـاتر شـتكة ثَيشـان دةدا لـة عـةبر ة وةسـائيلى        , كوردستان

 .زؤر سوثاس, رةئيى كوردة, وة بةهةموو دنيا ثَيشان بيتا كة ئةوة رةئيى ئَيمةية, المئيع
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

وة ئةطةر هـةر كةسـَى لـة شـوَينى خـؤى      , هةركةسَى لةشوَينى خؤى دابنيشى, لةدانيشتنى داهاتوودا, سوثاس
بةكؤمثيتــةر نــاوى ئةوكةســانةى كــة , ضــونكة لةدانيشـتنى داهــاتوو , دانةنيشـَى مــةجاىل دســةكردنى نــادةمىَ 
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بـةاَلم دانيشـتنى   , ئـةو دانيشـتنة هـيض   , دوطمةكـةى دادةطـرن ناويـان لَيـرة ئةنووسـرىَ     , دةيانةوَى دسة بكةن
, ئَيستا بةسر ة ناوتامن نووسيوة, سَيردةبني هةر كةسةو لة شوَينى خؤى دادةنيشَى, دووةم ثراوةيةكى دةكةين

 .سةرموو كاك ئيحسان, هةركةسَيكم لةبري كرد ثَيم بَلَىناوى , ئةطةر سر ةكة تةواو بوو
 :اه داسمبةر َيا احسان عبيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
هةلبةتة باانني , جَيطرة سةرؤكا حوكمةتة تةظا هةظاالن ثَيشكةش كرينة, ئةز دطةل بؤضوونة جةنابَيتة مة

, هةر شـَ  دابيليـةتى طؤر انكـارى هةيـة    , ينةيان لةطةل سياسةتى كوردييتا دةرظة ن, لةسياسةتيتا سةنط نينة
وةختـى  , جيمس بيكـر وةزيـرا هـةرة طرنطـى بوشـَى بـاب بويًَيـة       , لة بةرذةوةنيتا هةر جيهةتةكا بر يارَيك بيتا

, هاتيـة دةظـةرى سـةر سـنوورى ديتـَى خـةلكَى مـة لـةض مةئسـاتَيك دايـة          , خةَلكى مة تووشى كوضا مليـوونى 
كـو ئـةمريكا بـؤ    , بةسيستةمى جيهـانَى راطةيانـيتبوو  , ةرَيمة كورد هةوارةراثؤرتَيكى نووسية بؤ حوكمةتة ه

, ماسى مـرؤظ و دميوكراتيـةت ئازاديـة راطةهانـيت    , بةرنامةيةكى تازة لةسةر بنةمايى, جةمسةرَى لة جيهانَييتا
, خـةَلكى كوردسـتانة نابَيتـة طـؤرو دوربانـا سياسـةتا و ملمالنـا       , لةضوارضَيوةيى خةَلكى كوردستانى هاركرد

ئـةظ طؤرانكاريـة ظـَى    , طةىل كوردستان هات بطاتة ماف و سياسةتى خـؤى , دوو جةمسةرا ئييتى سرسةتَيك بوو
ئةظ لَيذنة خؤ سةرؤكى لَيذنة خؤ ئةَيك , وةسَليش هات دةتطو, لَيذنيةيةكيان ثةييتاكرن, دةمَيكة ثةييتابووى

يــةك زاويةتةنــةرا بــةرَى , كــةدائةظرؤكــة تــةنَى كوذية, ثةيكــةرى سياســةتة سيســتةمة جيهــانى نــوَى بوويــة
كـوا بةرنامـةى   , كة لةضاوى لةشةكرى ويـة خـالس كـرد   , خودةتةرا بارودؤخى لةشكرى ئةمريكى لةعَيراديتا

, ثر ؤذةى دميوكراتى عَيرادا ثرؤذةى طؤر انكارية واَلتـا خـؤ بةرضـاو نةطرتينـة    , ثرؤذةى ضاكسازى رؤذهةاَلتَى
كشكانيتن و سةشةلة سرتاتيذيتة ئةمريكةية سياسـةتة ئةمريكةيـة   واتة خؤ بةرى هةر شتَيك دَيتةكنة من تَي

ئةمـة وةكـو   , بةرى ئَيمة بةرذةوةنيتى دةبينني, رادةطةينى بةرى كوا باانآ كوردة زيان و زارى بطةينيتة مة
شــانيتَين ثةرلــةمانَى , ئــان دةشــتَيكة رَيكوثَيــك بَيتــة كــرن, خــةلًََكى كوردســتان راوبوضــوونة وان ثَيشــةكةرن

لةدةسـتوورى  , رةظانـيتى كـورد لـة ئـةوروثاي هانبـيتةين     , نَى بطةينتة سةر ثةرلةمانى واَلتـاني بيـانى  كوردستا
, عَيراق طةلةك هةية دةَلَيـت دةظَيت نظسينةطة هةرَيمى كوردستانا لةهـةمى سـةسارةتة عَيرادـا بَيتـةجَيكرن    

 .وثاسبَينة كارة رَيكخسنت بؤ كاروكار ببينن س, الزمة بَيتة كرن ئةظ نظيسينطةية
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك ئارام سةرموو, زؤرسوثاس
 :ارام رسول مامنيت بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, من بةتةواوى تةئييتى ئةوة ئةكةم كـة يادشـتنامةيةك ئامـادة بكـرىَ    , ديارة لةسةر ئةم بابةتة زؤر دسة كرا

بةاَلم لةهـةمان كاتـيتا خـاَلَيكى طـرنط كـة ئَيمـة       , تلةطةل وةسيتَيك ئاراستةى جيهةتة ثةيوةنيت دارةكان بكرَي
, نيطـةرانى خـةَلكى كوردسـتان   , كـة ئـةمر ؤ زيـاتر لةسـةرى بووةسـتني     , دةبَى لةم ياداشتنامةية باسى بكـةين 
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وة ئَيمة ثَيويسـتة تةئكيـيت لةسـةر    , لةثةيوةنيتيكانى طةىل كوردستانة لةطةَل ئةمريكا لةنتيجةى ئةم راثؤرتة
ئةم راثؤرتة كاريطةرى نابَيت لةسـةر ئـةم ثةيوةنيتيانـة لةبـةر ئـةوةى بةرذةوةنـيتى زؤر        كة, ئةوة بكةينةوة

وة بةَلطـةى زينـيتووش بـؤ    , دةكـرَى كاريـان لةسـةر بكـةين    , كـة بةرذةوةنـيتى موشـتةرةكة   , لةنَيوامنانيتا هةية
اان سـةرؤك  ثةيوةنيتيةكانَيتى لةطةل هةردوو بةر َي, ئةمة ثةيوةنيتية تةلةسؤنيةكةى جؤرج بوشة بةم دواية

لَيرةدا من بةتةواوى تةئييتى رةئيى جَيطريى سةرؤكى حكومةت دةكـةم لـةوةى كـة    , كؤمارو سةرؤكى هةرَيم
ضـونكة ئةطـةر ثَيشـنيارَيكى باشـيش     , ئَيمة ناتوانني هيض جانبَيكى ئةم راثؤرتـة بـة ئيجـابى هةَلسـةنطَينني    

, كة ثَيشنيارة باشةكةش تَيك ئـةدا , ى بؤ داناوةلةشوَينكيتا هاتبَى بةتةئكييت ثَيشنيارةكةى دواتر ميكانيامَيك
من تـةنها ئةوةنـيتة   , بةاَلم ثَيش ئَيمةش بةر َياان باسيان كرد, دسةمان زؤر هةبوو لةسةر ثَيشنيارو بر طةكان

ــةين    ــة دةك ــةم راثؤرت ــتؤى ئ ــة ثرٍِؤتؤس ــة ئَيم ــَيم ك ــةمرِ ؤى    , دةَل ــةوادعيى ئ ــة دوورة ل ــان واي ــة ثَيم ــةوةى ك ب
 .ثاسزؤر سو, كوردستان

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك ئارَيا سةرموو, زؤرسوثاس

 
 
 

 :بةر َيا ئارَيا عبيتاللة ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, يـةكيان ثَيشـَيلكاريةكى تـةواوى دةسـتوورى عَيرادـة     , ديارة ئَيمةش لةبةر دوو هؤ راثؤرتةكة رةتيتةكةينةوة
ــراق  ــةالنى عَي ــريادةى ط ــة ئ ــيان بةرذ, وات ــيتىدووةميش ــاو   , ةوةن ــتان لةبةرض ــةىل كوردس ــيتى ط ــةك بةرذةوةن ن

بــةَلكو زؤر لــة بر طــةكانى دذى بةرذةوةنــيتى طــةىل كوردســتان و ئــةو دةســتكةوتانةنة كــة تائَيســتا  , نةطريايــة
ئَيمة ئةطةر راثؤرتةكة خبوَينينةوة دةبينني ئةو كةسـانةى  , بةخوَين و دوربانيةكى زؤر بةدةستى هَينابوون

ئةوةنـيتة حيسـابيان بـؤ    , ئةوةنـيتةى حيسـابى بـؤ طروثـة تريؤريسـتةكان كرديـة      , ووسـيوة كة راثؤرتةكـةيان ن 
وة لةراثؤرتةكـة  , هةموو شيعةكانى عَيراق و بؤ هةمووطةىل كوردستان و رابردووى طةىل كوردستان نةكردية

ــة  ــَييةكان هةي ــة دةرودراوس ــة , كاريطــةرى واَلت ــتةكان هةي ــةرى شؤظينيس ــة , كاريط ــيعةكان هةي , كاريطــةرى ش
بـةاَلم ئـةوةى دةبيـنني كـة دةبوايـة كاريطـةرى طـةىل كوردسـتان         , كاريطةرى خودى سوثاى ئـةمريكاش هةيـة  

لةهـةمووى زيـاتر طـةىل كوردسـتان لةراثؤرتةكـة لـة       , لةبةر ضةنيت هؤيةك كة خؤمـان شـانازميان ثَيـوةدةكرد   
ة طــةىل كوردســتان و وةكــو بةشــَيكى  زؤر بضــووكيش و هــيض تايبةمتةنيتيــةكى نةدايتــ , ثــةراوَياترين بةشــة

لةبـةر ئـةوة   , ئـةو هـةموو دةسـتكةوتانةى كـة بةدةسـتمان هَيناينـة      , حكومةتى هـةرَيم و ثةرلـةمان يـةعنى   
ئَيمـة ضـةنيت سـاَلة لةطـةَل سياسـةتى ئـةمريكا كـار        , بةراستى ثَيويستة ثرسيارةك لؤخؤمـان دروسـت بكـةين   

,  ان وابووة ئةو دؤسـتايةتى كردنـةى ئـةمريكا   ئَيمة ثَيم, وةضةنيت ساَلة دؤستايةتى ئةمريكا دةكةين, دةكةين
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ئَيمـة  , بةسـن بؤئـةوةى ئَيمـة بثـارَيان    , ئةو بر ة ئازادى و بر ة سةدامطريية ئاسايشة كة لـة كوردسـتان هةيـة   
بـةَلكو خؤمـان دةبـَى بةشـَيوةيةكى تـر و بـةجؤرَيكى تـر        , لةوةى بؤمان دةركةوت كة ئةوانة ئَيمـة ناثـارَيان  

لةسـةر دواخسـتنى مـاددةى    , دوو ئايا ئةو بَييتةنط بوونـةى ئَيمـة لـةر ابردوودا   , يةك ئةوة, خؤمان بثارَياين
, ناوضة تةعريب كراوةكـان  08ثَيش ماددةى  08ماددةى  112ثَيش ئةوةى ناوى لَيبنَينيترَى ماددةى  112

ــةين      ــةخؤمان بك ــيارة ل ــةو ثرس ــتة ئ ــازانج؟ ثَيويس ــان د ــة ي ــان كردي ــة زةرةرم ــو لةر اثؤرت, ئايــا ئَيم ــة وةك ةك
ضونكة ئةمريكا لةتـةك سياسـةتى ئـةو شؤظةنيسـت و     , بةدياردةكةوَى ئَيمة بة ثَيضةوانةوة زةرةرمان كردية

ئـةوان طوَييـان لةوانـة    , وة رؤذانـة سـوثاى ئـةمريكا دةكـوذن    , تونيتر ةوانة كة رؤذانة خةَلكى عَيـراق دةكـوذن  
ــ, بــةاَلم طوَييــان لةخــةَلكى كوردســتان نــةطرتووة , طرتــووة ــة  , كئــةوة خاَلَي ئــةمن دةمــةوَى بضــمة ســةر خاَل

, ئةوةية كة ئةمريكا سرتاتيذيةتى خـؤى دادةر َيـذى  , بةكورتى, ئةساسيةكةى كة ثَيويستة دسةى لةسةر بكةم
كـة  , مـن لَيـرة ثَيشـنيار ئةكـةم    , ئايـا ئَيمـة ضـى دةكـةين    , ئةوةش ئَيمة طةىل كوردستان واديعيةكـة دةبيـنني  

ثَيويسـتة لـة   , بةرةو دانانى بودجـة دةضـني  , بةر َياةكان كة لَيرةنةجةنابى جَيطريى سةرؤكى حكومةت و برا
بـةاَلم دواى رةت كردنـةوة   , ئَيمـة رةمتـان كـردةوة   , ئةمريكا كارى خؤى كردية, ئَيستاوة ئَيمة حيساب بكةين

ئـةويش  , ثَيويستة ثَيش هةموو شتةكى يةكةميان سةركردايةتى سياسى طـةىل كوردسـتان  , ئَيمة ضى دةكةين
ئـةو بودجةيـة حيسـابى    , دووةمني كة حكومةت بودجة دادةنَي بة شكلةك, ذيةتى نوَيى خؤى دار َيذىسرتاتي

لـةر ووى سياسـةوة وا بـةهَياي    , لةر ووي كؤمةاَلتيـةوة , يةعنى لةر ووى ئابووريةوة, بؤ بكاتن و دابةشى بكات
كـة  , ةذنؤمان نةلـةرزَينىَ بـةَلكو لـةكاتى جَيبـةجَى كردنيشـيتا ئةوةنـيتة ئـ      , بكةين كةنـةك راثؤرتـةكى ئـةوها   

, بةو ماناية نـا , ثَيويستة دةسةاَلتى كوردستانى بةهَيا بكةين, ئَيمة ئَيستا دسة دةكةين, ثَيمان وابى كؤتايية
زؤرتـر لـة خـةَلكى كوردسـتان نايـك      , كة كوتةكى دامودةزطاى ئاسايش بةو مانايةى كة دةسةاَلتى كوردستان

 .بَيت
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةم  , ئوسـوَل و ثر ؤتؤكـؤل دةزانـني   , تةبعةن ئَيمة هةموو ئةنيتام ثةرلـةمانني , جارَيكى تر رجا دةكةم ئةمن
جَيطرى سةرؤكى حكومـةت و وةزيرةكـان لَيـرةن    , دانيشتنة بؤ مونادةشة كردنى راثؤرتى بيكةر و هامَلتؤنة

دةبـَى  , ئسوَلى خؤى هةية, ر و وةاَلمبةاَلم كة بانطيان دةكةين بؤ ثرسيا, باوةر ناكةم لة ثرسيارى ئَيوة برتسن
لةبةر ئةوة هةر ثرسـيارةك بكـرَينت نـاتوانن جـواب     , ثَيشرت بؤيان بنووسني تا خؤيان ئامادة بكةن  بؤ وةاَلم

, دسةكان بةجَينة, بؤية حةزدةكةم لةسنوورى دانيشتنةكةمان دةرنةضن, ضونكة تةسسيالت نازانن, بيتةنةوة
, ثاناةى تر جَيطرى سةرؤكى حكومةت دةخاتـة سـةرى  , تر من دةخيمة سةرىدة طلةيى , طلةييةكان بةجَينة

, بةاَلم دةبَى لة دانيشـتنَيكى بةئسـوَل و تايبـةت بَيــت    , ضةنيت طلةييةك كة وةزيرةكان خؤيان دةخةنة سةرى
بـةاَلم لـةو   , ثَيشرت بؤمان نووسـيبوون خؤيـان حـازر كردبـوو    , بؤيان نووسرابَى بةثَيى نياامى داخلى خؤمان

ئــةوة مــةوزوعى , بــة روغمــى ئــةوةى كــة مالحةزاتــةكان بةجَينــة , دانيشــتنةدا لةســنوورى ئــةوة دةرنةضــن
 .كاك ئيسماعيل, مونادةشة نية
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 :بةر َيا امساعيل حممود عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كى هــةم لةاليــةن جــَيطريى ســةرؤ , ديــارة جــةنابى ســةرؤكى ثةرلــةمان لةســةرةتا باســى لــة راثؤرتةكــة كــرد  
راثؤرتةكـة  , كة ئةو راثؤرتة لةاليةن خةَلكى كوردستان رةت دةكرَيتـةوة , حكومةتيش باسى ئةم راثؤرتة كرا

شـةرتيش نيـة   , بةراستى من وةكو ثةرلةمانتارَيك ئةوةنيتة بةمةترسييتارى نـازامن , ئةوةنيتة مةترسييتار نية
, سـةبارةت بةخـةَلكى كوردسـتان خراثـة     بةاَلم ئةو جؤرة رةئيانة لةئـةمريكا , ئةو راثؤرتة جَيبةجَى بكرَينت

ضونكة ئَيمة خةَلكى كوردستامنان وا راهَيناية كة دؤستاتَييةكى بةهَيا لةنَيوان خةَلكى كوردستان و طـةالنى  
خـةَلكى كوردسـتانى ثـَي    , بةشَيوةيةكى تونيتو تيذى ئـةو وةاَلمـة بيتةينـةوة   , ئَيستا حةق نية, ئةمريكا هةية

كة رةتـى  , تاى ئاشكرا كردنى ئةو راثؤرتة جةنابى سةرؤكى هةرَيم رةتى كردةوةبؤ منوونة سةرة, برتسَينني
لة شـةو دةسـتى   , جةولةيةكى تةيارةى بةهَيا لةكوردستان هةبوو, كردةوة هةمان شةو تةسادسى ئةوةى كرد

مريكا ئـة , ئـةوة جـةوابى ئةوةيـة   , خةَلكى كوردسـتان ثَييـان وابـوو   , بةتايبةتى لة سلَيمانى, ثَيكرد تا بةيانى
بؤيـة بةراسـتى ئـةو    , بؤيـة تةيارانـة لـةئامسانى كوردسـتان ئةسـور َينةوة     , جةوابى سةرؤكى هةرَيم ئةداتةوة

دؤستايةتى نَيوان طـةالنى كوردسـتان   , حيسابى لةسةر بكرَى, مةسةلةية ثَيويستة بة هَيمنى ديراسةت بكرَى
كــورد تــةنها , كى كوردســتان كــردووةداواى لــة خــةَل, ئــةمريكا خــؤى هــاتووة, و ئــةمريكا حيســابى بــؤ بكــرَى

كـؤَلن ثـاوةَل دةسـتى هـةردوو     , ئَيسـتا ئـةمريكا دةسـتى كـوردة    , تةنها شاخى دؤست بَيـت , شاخةكانى نةماون
ــردةوة  ــةرز ك ــةر َياى ب ــةىل      , ب ــتى ط ــة دؤس ــى ئَيم ــةالل وت ــام ج ــةنابى م ــان ج ــارزانى ي ــةرؤك ب ــةنابى س ض ج

كـة  , بـةو شـَيوةية لةسـةر راثؤرتَيـك    , ةمانـةمان لـةبري بَيـت   جا بؤية ئَيمة بةراستى ثَيويسـتة ئ , كوردستانني
, سـةرؤكى ئـةمريكا خـؤى ئـةو راثؤرتـةى بةزاَلمانـة وةسـف كـرد        , شةرت نية ئةو راثؤرتة جَيبةجَي بكرَيـت 

يان ئةوةتة ئةو راثؤرتة جَيبةجَي , شةرت نية هةموو سياسةمتةنيتارانى ئةمريكا تةئييتى ئةو راثؤرتة بكةن
هـةم سـةرؤكى   , هـةم سـةرؤكى هـةرَيم رةتـى كـردةوة     , نطَيكى طـةورة هةيـة لـةناو كوردسـتان    ئَيستا دة, بكرَى

هةم سةرؤكايةتى حكومةتى كوردستان هةر لةيةكةم رؤذةوة نار ةزايى , كؤمار ثشتيوانى لة راثؤرتةكة نةكرد
هـــةموو دام و دةزطاكـــانى حكومـــةت و هـــةموو بارةطاكـــانى حابـــى كرانـــةوة بـــؤ ئـــةوةى  , خـــؤى ثَيشـــانيتا

لـةو كؤبوونةوةيــة بر يـاردرا ئيمـااى هــةموو    , كؤبوونةوةيـةكى بةهـةموو حابـة سياســةكانى كوردسـتان كـرا     
وةخـتم  , ى مـانط ئـةم ئيماايانـة بطةيةنيترَيتـة دةسـةاَلتى  ئـةمريكا       11تا , خةَلكى كوردستان كؤبكرَيتةوة

 .سوثاس, نةما
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

تـةيارةكانى ئـةمريكا هاتوونـة كوردسـتان     , بةتـةساهم تةماشـا بكـا    ئينسـان , يةعنى هةر تةعليقةكى بضـووك 
ئَيسـتاش هـةر   , ةوة حيمايـةتان دةكـةين   11ئَيمـة هـةر لـة    , بَلـَى طـوَى مـةدةنىَ   , رةنطة مةبةسـتى ئـةوة بـىَ   

 .سةرموو, بةَلَى مةال ئةنوةر, حيمايةتان دةكةين
 :انور حمميت غمورمال بةر َيا 
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 .  بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ؤرتى بيكرو هامَلتؤن بةراستى هؤشياركةرةوةيةكى باش بوو بؤ ديـادةى سياسـى كوردسـتان و بـؤ هـةموو      راث

, بــؤ ئــةوةى ئيعــادة نــةزةرَيك بكــرَى لــةزؤر لــةو مةســائيالنةى كــة وةكــو ثَيويســت تةماشــا نــةكراوة, عَيـراق 
بـةاَلم بةنيسـبةت ئـةو خاَلـة      ,بؤية بة شتَيكى ئيجابى دائةنرَى لةر ووى ئةوة واديعةتانـة , هةَلنةسةنطَينراوة

لَيذنةى ياسايى و لَيذنةى , هةموومان, سلبيانةى كة تايبةتن بة زؤر لة طةالنى عَيراق بةتايبةتى  كوردستان
ــةكان     112 ــى كوتل ــردو رةئيس ــارةيان ثَيك ــةرَيم ئيش ــةتى ه ــةرؤك حكوم ــَيطريى س ــةنابت و ج ــةش , و ج ئَيم

جَيطـايى  , اَلنـةى كـة بةرامبـةر خـةَلكى كوردسـتان سـلبينة      ئةو خا, عةينةن ثابةنيتين بةوة رةتى ئةكةينةوة
 20بـؤ نةكسـةى   , لةبريمان نةضَى راثؤرتى لَيذنةى ياسايى ئيشارةى بؤ خاَلَيك كرد, رَيا نني بؤ ئةم خةَلكة

ــرد   ــارةى بــةوة ك ــت ئيش ــو جةنابيش ــوو , حةديقةتــة وةك ــةر ض ــةو دؤناغــة بةس ــرة , ئ ــتا ســةردةمَيكى ت , ئَيس
, نابَيتـة مايـةى ئـةوةى شـتَيكى تـر دروسـت بَيـت       , ةو شتانة ئينشْااه دووبارة نابَيتةوةئ, سةردةمَيكى نوَيية

لةهـةموو كاتَيـك   , لةئـةمر ؤ و لـةداهاتوو  , خاوةنى كَيشـةيةكى حةدـة  , ضونكة كورد خاوةنى دةزيةكى حةدة
, ةم تةرخـةمى ناكـا  ر ؤذَيك لـة ر ِِؤذانـيش كـ   , ئامادةية كة بةردةوام بَي لةسةر وةرطرتنى ماسة ر ةواكانى خؤى

طةرم كردنى مـةوزوعى ئـةو راثؤرتـة    , ئةوة حةديقةتَيكة كة ئَيمة ثَيويستة ئاطامان لَيبَى و لَيي نةترسني و
كـة وادةزانـَى   , وة تووشـى دةَلـةر اوكَيى دةكـا   , خةريكة جةماوةرى خةَلكى كوردسـتان تووشـى نيطـةرانى ئـةكا    

كؤمةَلـة  , تووشـى دةردة سـةرى دةكـا   , ووشـى هـةاَلتن دةكـا   ميللةت سةر لـةنوَى ت , دةزيةكى خةتةر لةطؤر َيية
بـةس ئـةوةى كـة مـن حـةز دةكـةم عـةرزى        , ئَيستا دووبـارة نابَيــتةوة  , شتَيكة كة ثَيشرت تةعةهودي هةبووة

بةهَيا كردنـى ثر ؤسـةى دميوكراسـى    , وة هةموو خؤشةويستان, بكةم كة جَيطريى سةرؤكى حكومةت لَيرةية
ــا   ــى موئةسةس ــوةت كردن ــة د ــيتا  ب ــتانى خؤمان ــة كوردس ــةدةنى ل ــةذين  , تى م ــةردةمَيكيتا ئ ــةور ؤ لةس ــة ئ , ئَيم

يةعنى بةراستى ئـةو شـتةى   , سةردةمى عةولةمة و بةراستى سةردةمى ئاشكرا بوون و هةموو شةساسيةتَيكة
بـؤ ئـةوةى   , بؤيـة ثَيويسـتة ئاطامـان لـةو خاَلأنـة بَيـت      , كة دَيتة ناو حكومةت لـةناو شـَيخةاللة بـاس ئـةكرىَ    

ــيتابطرين لةســةر هــةموو ئــةو خاَلانــةى كــة ثَيضــةوانةى دةســتوورى    , تةكــة زؤر نــةر واكا ئَيمــة ثَيويســتة ثَي
كة لةدةستووردا ضةسثَينراوة و ئةو خاَلانةى كة تةئةخري , وة ثَيضةوانةى ئريادةى طةىل كوردستانن, عَيرادن

يـان ثاشـطةزبوونةوة لـة    , نـة و سةروةتة سروشتيةكان و كؤمـةَلَيك شـت لةوا   112كردنى مةوزوعى ماددةى 
ــرادن  , سييتراَليــةت ــةىل عَي ــةوانةى ئــريادةى ط ــة ثَيض ــتانة و بــةهيض   , ئةوان ــةىل كوردس ــةوانةى ئــريادةى ط ثَيض

 .سوثاس, كة دبوَليى نةكةين, وة دةبَى هةموومان ثابةنيت بني, شَيوةيةك ئةم جؤرة خاَلانة دبوَل ناكرَى
 :بةر َيا بارزان عبيتاه نصراه

 .ةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا س
بةاَلم ئَيمة وةكـو طـةىل كوردسـتان    , هةرضةنيتة ئةو راثؤرتة مولاةم نية, من نامةوَى باس لةراثؤرتةكة بكةم

هةموومان دةزانني سَى اليـةنى سـةرةكى بر يـار    , مةسروزة لةخراثرتين حاَلةتى بةنةزةرى ئيعتبار وةربطرين
كــة هةريــةك , دــةومى و ثَينتــاطؤن و خارجيةيــة ئــةويش ئــةمنى, بةدةســنت لةدار شــتنى سياســةى ئــةمريكا
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ئةوانـة ضـاوةر َيى راثـؤرتى ئـةوةن خؤيـان      , لةوانة ئةوةنيتةى ئَيمة لةكةناَلةكانى مييتياوة طوَيبيسـتى بـووين  
مـن ثَيشـنيار ئةكـةم    , جا ثَيش ئةوةى  ئةو راثؤرتة بنووسَيت, بنووسن لةسةر راثؤرتةكةى بيكر و هامَلتؤن

بــؤ  , ختــوتى عــامى خــةباتى ئــةمر ؤى ئَيمــةى طــةىل كوردســتان ديــارى بكــرىَ        كــة لــةبوارى ديبلؤماســى   
كة سشارَيكى زؤر طـةوةريان خسـتؤتة سـةر ئيـيتارةى سـةرؤك      , موساتةحةكردنى هةردوو مةجلسى كؤنطرَيس

بـةثَيى ئيسـتياَلعاتى   , طـؤر ينى راى طشـتى نـاو ئـةمريكا ئـةكا     : دوو, بةتايبـةت لةسـةر وةزعـى عَيـراق    , بوش
ئةويش بة ئيجار كردنى , خةَلكى ئةمريكا ثشتيوانيان لةو راثؤرتةى بيكر و هامَلتؤن كردووةي %21رةئيى 

وة ثةيوةنــيتى كــردن بــةو نووســةر و كاتبــة طةورانــةى كــة كاريطــةريان هةيــة لةســةر  , ســةحاسةى ئــةمريكى
دةزانـني  وتوَيذكردن و ثةيوةنيتى كردن لةطـةَل ئـةو لوبيانـةى كـة هـةموومان      : سَى, سةحاسة و رائيى طشتى

ئـةويش لـة رَيطـاي كةناَلـةكان لةسـةر ئاسـتى ديـادةى        , لةسةر دار شـتنى سياسـةى خـارجى   , كاريطةريان هةية
لةئاسـتى  , لةئاسـتى شـةعبى  : ضـوار , ياداشـت بـىَ  , راثـؤرت بـىَ  , تاكةكةسـى بـىَ  , شةعبى بَى, سياسى كورد بَى

ــةىل كوردســتان   ــةماوةرى ط ــةعبريى جــةماوةرى بكرَيـــت بةرا   , ج ــتة ت ــتىثَيويس ــيتان بــؤ   , س ئــةويش بةهان
نةتةوةى طـةىل  , ضونكة بةراستى كَيشةى نةتةوةى  طةىل كوردستان, بةرثةرضيتانةوةى ئةو راثؤرتة بةراستى

مةسروزة ئَيمـة  , بةراستى لةراثؤرتةكة ثَيشَيكراوة 112سييتارَليةتةو ماددةى , خؤى لةدوو شتيتا هةية, كورد
لةهــةموو , اثرتين حاَلــةت بةنــةزةرى ئيعتيبــار وةربطــرينوة خــر, تــةنها بةياداشــت و تةســرحيات نةوةســتني

 .زؤرسوثاس, ئاستَيكةوة كارى بؤ بكةين
 :بةر َيا بارزان حمميت دادر

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةى لةو راثؤرتة , تا خةَلك نةترسَين, كة دةَلَين ئةو راثؤرتة طرنط نية, راستى من لةطةَل ئةو رةئية نيم

بـةَلكو  , نـةك هـةر لـةعَيراق   , ك ئةوةية كة كورد وةك ميللةتَيكى سياسى لةئـةمريكا نيـة  وة, بةديار ئةكةوَى
جطـة لةثارسـةنطَيكى سـوءك بـؤ سـات و      , وةك كَيشةيةكى نةتةوايةتى ضارةسـةرنةكراو , لةهةموو ناوضةكان

جنامةكـةى  كـة ئة , نةتةوايةتى دورسة بـؤ كـورد  , ئةم راثؤرتة هةَلطرى شةر َيكى دورسة, سةوداى نَيودةوَلةتى
دةَلـَى  , بةتايبةتى كة وةزيرى دةرةوةى بةريتانياش تةئيـيتى دةكـات  , ئةمة سرتاتيذيةتى نوَيية, مسؤطةر نية

, بؤية دةبـَى سـةركردايةتى كـورد بةجـيتى تـةعاموىل لةطـةَل بكـات       , راثؤرتةكة نايكة لة بريوبؤضوونةكامنان
موراجةعةى رابردووى عيالداتى , ثَيناسة بكاتعيالداتى لةطةَل ئةمريكا بةتايبةت , كورد دةبَى هةوَل بيتات

دةبـَى  , دةبَى خةَلكى ئَيمة باانن كة كوردستان لـةكوَيى ئةجنـيتاى ئةمريكايـة   , خؤى لةطةَل ئةمريكا بكاتةوة
ئةطــةر ئَيمــة , بةتايبــةتى بــؤ تَيطةيانــيتنى ئــةمريكا و ئــةوروثا , كــورد حةملــةى ديبلؤماســى روون بكاتــةوة 

كـة  , ئـةم راثؤرتـة وةك خةتَيكـة   , هةر نار ةزاييةك خـؤت بـةسري ؤى نـةدةيت   , هَيننيكاتَيكمان هةبَى بةكارى ب
هـةر كـاتَى ويسـتى    , بةرطرى لةبةرذةوةنيتيـةكانى ئـةمريكا لـةدةرةوةى خـاكى ئـةمريكا لـة كـورد دةر وانَيــت        

ست بـةجَى  دة, بؤية دةبَى سةركردايةتى سياسى كوردستان, هةر كاتَى ويستى بةناوةوةى بينََ, بةكارى بهَينَى
 .زؤرسوثاس, وةاَلمى ئةم راثؤرتة بيتاتةوة



 122 

 :معروف مصطفى جعمر بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ــىَ    ــةوانة ب ــة ثَيض ــةم لةوانةي ــن رةئيةك ــةمان , م ــةرؤكى ثةرل ــةنابى س ــة   , ج ــتى ئةم ــةَل  بةراس ــؤى لةئةس خ
, سرتاتيذيةتى ئـةمريكا بـوو  , نىئةمةى ئَيستا لةم راثؤرتة ئةيبي, سرتاتيذيةتى ئةمريكا بوو كة هاتة عَيراق

ــا هاوكــارى نــةكرد   ــةو تةســةروسةى كــة لــةعَيراق هةيــة  , يــةك, طؤر ينةكــةى بــةوةى طــؤر ا كــة توركي , دوو ئ
ثـؤل برميـةر كـة حـاكم بـووة      , ئةطةر ئَيمـة بـة سكرمـان بَيـت    , ئةوان رايان كرد, عةرةبةكان دةستيان ثَيكرد

كــة زؤر عةردةلــةى دةخســتة ســةر كَيشــةكانى طــةىل كــورد بــةوةى , لــةعَيرادا بــةدانونى حماســةزات لةاليــةك
عةرةبـةكان كـة لةكـةركووك    , بـةر َيك وثَيكـى  , ئةو نةيهَيشت كَيشةى كـةركووك ضارةسـةر بَيـت   , لةكةركووكا

لةبةرئـةوة ئةمـة   , بـةدوةتى عةسـكةرى هَينايانيـةوة   , ثؤل برميةر بـةزؤرى هَينايانيـةوة  , هةاَلتن كاتى خؤى
ــرتاتيذيةتى ئــ  ــةتى س ــا سياس ــةكارى هَين ــةعَيراق ب ــوو ل ــةخاوةنى   , ةمريكا ب ــات ب ــؤى ناك ــوش خ ــة ب ــتا ك ئَيس

يةعنى حيلـة شـةرعَيكى بـؤ    , نايايةوَى راست و راست بَلَين درؤمان كرد, ئةوا مةبةستَيكى هةية, مةسةلةكة
و  بةدةزيـةى كـورد ئةيانـةوَى توركيـا    , ئةيانةوَى جارَيكى تر بة طـةىل كـورد  , بةسياسةتى خؤيان, ئةدؤزنةوة

ئـةوان زؤرجـار   , ئـةمريكا سياسـةتَيكى هةيـة   , يةكـةم جـار مبانمرؤشـن بـةوان    , سوريا و ئَيران ئاشـكرا بكـةن  
زؤر , ئينجا زؤر لةمةسئولةكانى ئةمريكا بيستومانة, ئينجا راست ئةدؤزَيتةوة, ضةنيت خةتَيكى بةدوةت دةكا

رةب بكـةين بـة دوربـانى سـَى مليـون      زؤرجار وتوويانـة ئَيمـة ئامـادة نـني مليؤنـةها عـة      , كةس طوَيى لَيبووة
لةبةرئـةوة  , زؤر لـةو برادةرانـة طوَييـان لَيبـووة    , وة زؤر خـةَلك طوَييـان لَيبـووة   , زؤر دسةيان كـردووة , كورد

من ناَليًََم ديادةى كـورد غةَلـةتى   , باشرتين شت ئةوةية, ئَيمة ضيبكةين, بةراستى ئةمة سياسةتى ئةمريكاية
ئَيمـة ناضـار   , ئةى لةطةَل كَى ئةكـةين , ئةطةر تةعاون لةطةَل ئةمريكا نةكةين, كوا كورد كةسى نية, كردووة

, ئةو هةوَلةى بةر استى لة دوةتى جةماوةرةوةية, ئةو ناضاريةي ئَيستا دةبَى كورد هةوَلَيكى تر بيتات, بووين
, ابةراسـتى نـةك هـةر لةسـةر مسـتةواى ئـةمريك      , دوو ديبلؤماسـيةتى كـورد زةعيـف بـووة    , بةدةرجةى يةك

لةبــةر ئـةوة ثَيويسـتة كـورد بةسـةر ديبلؤماسـيةتى خــؤى دا      , بـةَلكو لةسـةر مسـتةواى عالـةم زةعيـف بـووة      
وةمن داواى ئةوش دةكةم نابَى سةرؤك كؤمارو سةرؤك هةرَيمى كوردستان بـة تةلـةسؤنَيكى بـؤش    , بضَيتةوة
انى دةوروبـةر دَينـة ثـَيش و    تا ضـةنيت دةوَلـةت  ,  ئةوةش غاساَلنيتنَيكى ترة, ئةمةش حيلةيةكى ترة, رازى بن

بؤيـة ثَيويسـتة كـورد باانـَى     , ئامادةن كورد بكةن بـة دوربـانى  , بةو راثؤرتة تةعامل لةطةَل ئةمريكا ئةكةن
ويستويةتى بةم شَيوةية تةعامول لةطةَل , ئةمة سياسةت و ئيسرتاتيذيةتى ئةمريكاية كاتَيك هةتة مةنتيقة

ئـةوةى  , مةدـةر اتيان ئـةطرتني  , ثَيشـمةرطةمانى ضـةك ئـةكرد   , بردهةموومانى ال, مبان سرؤشَيت, كورد بكات
كةواتـة ئةسـَلةن   , ئَيستا ئةمة ئيعادة ئةبَيتةوة بـةثَيى ئـةم راثؤرتـة   , يةكةم جار, خراث بوو بةكورديان كرد
 .زؤر سوثاس, ئةمةية سياسةتى ئةمريكا

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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بةراسـتى لةهةنـيتَيك   , دسـةكانت خيالسـى هةيـة   , راوةبوةستني وةلاَل دةبَى هةنيتَى لةسةر دسةكانت, سوثاس
سياسـةتى  , ئَيمـة ثَيمـان وايـة ئـةمريكا دؤسـتى ئَيمةيـة      , بةشى خيالسى ئةو تَيطةيشتنةية كة ئَيمة هةمانـة 

لةطـةَل  , لةطةَل مـاسى مرؤظـة  , لةطةَل سييتراَليةتة, لةطةَل ثرؤسةى دميوكراسية, ئةمريكا لةطةَل طةىل عَيرادة
وة بةمليؤنـةها ثـارةى سـةرف كـردووة تـاوةكو ئـةو دوو       , سرةتانة و ثشتطريى لة سييتراَليـةت كـردووة  ماسى ئا

, بـؤ دةنـط دان بـؤ ئـةو دةسـتوورة     , بةمليؤن ثارةى سـةرف كـردووة  , هةَلبذاردنة سةركةوتوانة ئةجنام بيترَى
ةاَلم هةنـيتَيك سياسـى   بـ , لةبةرئةوة ئَيمة واتَييتةطةين ئةمريكا دؤستة و ثشتطريى لة ثرؤسـةى سياسـى دةكـا   

يـةعنى مـن خـؤم نـةم     , ئَيمة دةت دوامـان نـةكردووة  , يةعنى ئةوة و, تةبيعية, رةئيى خؤى دةَلَينت بابَلَينت
بةعةكسـةوة ئيََمـة دةَلـَيني    , كة ئامادة نيية لةبةر خـاترى سـَى مليـؤن كـورد واز لةعـةرةب بهَينـىَ      , بيستووة

دــةد , لةطــةَل توركيــا, بةرذةوةنــيتيان هةيــة لةطــةَل عــةرةب, بةرذةوةنــيتى ئــةمريكا ثَيويســتة رةضــاو بكــةين
ــةكردووة     ــان ن ــاسى خؤم ــةوان داواى م ــابى ئ ــةر حيس ــة   , لةس ــابى خؤمان ــةر حيس ــان لةس ــاسى خؤم ــة , م بؤي

بؤيـة بـة تةسـةور ى    , بةاَلم بةحةديقةت ئةطةر وابَى وةزعمان خراثة بةر اسـتى , بؤضوونةكان لةطةَل رَياميتا
ئةو ثةيوةنيتييةى سـةرؤك بـوش لةطـةَل جـةنابى مـام جـةالل و جـةنابى كـاك          يةعنى, من عيالدامتان باشة

وة دَلنيـاييش دةدات  , زؤريش ئَيمة تةديتيرى ئةوة ئةكةين, زؤر ئةهميةتى هةية, مسعود زؤر بايةخى هةية
, ديمـاع لـة سييتراَليـةت دةكـا    , كة ئـةمريكا هةسـتةكةى نـاطؤر َينت و ديماعيشـمان لَيـيتةكات     , بة ميللةتةكةمان

بـةاَلم ئَيمـة دةبـَى بـاانني كـة ئـةم       , وة طوتويـةتى ئَيمـة دـةت بـةرتان نـادةين     , يماع لـة دةسـتووريش دةكـا   د
ئَيمــة لَيــرةدا دةبــآ , سياســةت دةطؤر َيــت بــةثَيى بةرذةوةنيتيــةكان, سياســةتَيك نيــة نــةطؤر  بَيــت, سياســةتة

, جياتى ميللـةتى كـورد دـةرار بـيتةين    لـة , يةكةم جار دةبَى بَلَيني هةَلـة دبـوَل ناكـةين   , ئيهتيمام بيتةين بةوة
بؤ ئةوةى ئـةو سياسـةتة رؤذَيـك لـةر ؤذان     , دووش دةبَى ئيش بكةين, لةجياتى ميللةتى عَيراق دةرار بيتةين

ببـوورن ئـةو   , نةبَيـتة سياسةتَيكى رةضـاو كـراو يـان بريـار كـراو بؤئـةوةى جَيبـةجَيي بكـةن لةكوردسـتانيتا         
 .سةرموو, موداخةلةيةم بةثَيويست زانى

 (:نوَينةرى كليتان) /بةرٍَِيا مجال مشعون ايليا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئينعيكاسـَيكة بـؤ   , بةاَلم لةواديعـيتا رةنطيتانةوةيةكـة  , هةرضةنيتة ئةو راثؤرتة راثؤرتَيكى سةرمى مولاةم نية
, بطؤر َيـت ئييتارةى ئةمريكى ئةطةر بيةوَى ئيسرتاتيذيةتى خؤى لةشـوَينَيك  , بريى سياسى ئييتارةى ئةمريكى

تـاوةكو بتـوانَى ردةسيعلـةكان    , ئةوا بةشَيوةيةكى نار استةوخؤ يةكةم جار بةر َيطاى نار استةوخؤ تةرحي دةكـا 
ثَيويسـتة هةَلويًََسـتى ئَيمـة    , لةسةر رؤشنايى ردةسيعلةكان سياسـةتى خـؤى بـؤ داهـاتوو دابر َيـذي     , كؤبكاتةوة

تـا ئـةوة ر ضـاو بكـرَى لـةكاتى دارشـتنى سياسـةى        , و بـىَ روون ء ديـارى كـرا  , هةَلوَيستَيكى شارستانيانة بَيـت 
بةراسـتى ضارةنووسـى   , ئَيمة وةكـو كلـيتان كةبةشـَيكني لـة كؤمةَلـةى خـةَلكى كوردسـتان       , داهاتووى ئةمريكا

ثاَلثشتى بـؤ هةَلوَيسـتى كؤمـةَلانى    , خؤمان بةسةركةوتنى ئةزموونى دميوكراسى خةَلكى كوردستان ئةبينني
 .سوثاستان دةكةم, ةين لةو بارةيةوةخةَلكى كوردستان ئةك
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 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك مجال سةرموو, سوثاست دةكةين

 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةسةر بنـةماى بريكردنـةوةو زيـاتر مـةعلوماتى ئـةو خةَلكانةيـة كـة        , هةَلسةنطانيتنى من بؤ ئةم مةوزووعة
لةسـةر  , خةَلك واى تةسـةور ئـةكرد  , رتى بيكرو هامَلتؤن لةسةر ض بنةمايةك دةبَىبرييان ئةكردةوة كة راثؤ

بــةاَلم تـــةحليلى  , بنــةماي راســت كردنــةوةى هةَلـــةو ئــةو ئســلوبانةى كــة بـــةكارهاتووة لــةعَيرادا ئــةبىَ        
 موحةليلةكانى ئةمريكا ناويان ناوة بة 

By partisan report دميوكرات لةسياسةتى خؤيـان بـؤ عَيـراق    يةعنى راثؤرتَيكى موشتةرةك بؤ راكَيشانى ,
, وة بةعام باسـى مةوزوعةكـة ئةكـةم و ئـةَلَيم خـاَلى تريشـى تَييتايـة       , من ئةمةوَى لةوة زياتر شةساف تر مب

lenience ,         ئةمـة يـةك  , يةعنى نةرمى بةرامبـةر ئـةو كةسـانةى كـة دةسـتيان هةيـة لـة تَيكـيتانى عَيـراق ,
لـة دةوَلةتـةكانى   , ك و هةدية يةك بؤ ئةوانةى كة مةترسيان هةيةيةعنى وةعيتَي a proms an gift, دووةم

شةرعيةتى هةَلبذاردنى خةَلكى عَيراق , دةست تَيوةردانة لة وةزعى عَيراق: سَيهةم, خؤيان و ئةو دةوروبةرة
من حةز ئةكـةم  , ي وةكو ثَيويست هةَلنةسانطانيتووة62و  06كةس ماددةى , سووربوونة لةسةر هةَلةكان, و

على وزارة العدل األمريكية توجيه مهمة تدريب قوات الشرطة )دةَلَى  62و  06, نودتةية ئةخيوَينمةوةئةو 
وةزارةتَيكــى , ئةمــة خــؤى لــة خؤيــيتا تــةدةخولَيكى زؤر راســتةوخؤية( الباقيــة ضــمن ســلطة وزارة الداخليــة

بؤيـة  , كانى ثَيشـوو يـش يـةعنى سـوربوونة لةسـةر هةَلـة     62هةروةها ماددةى , ئةمريكى ضى بكات لةعَيراق
لــة , لــة داهاتوومــان, ئــةبَى بــري بكةينــةوة لــة ثالمنــان , ئةطــةر ئَيمــة مبانــةوَى دةناعــةت بةخــةَلكى بكــةين 

لة البيانةي كة ئةكةين ض لةدةرةوة ض لةناوةوة بري بكةينةوة كة هةَلةكان خبةينـةوة يادييـان بـؤ    , راثؤرمتان
 .زؤر سوثاس, ةكى باش بؤ عَيراقضارةسةر كردنى هةَلةكان وة دار شتنى داهاتوويي

 :بةر َيا حامت حمميت جان حسن
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

جـةنابتان و جـَيطريى   , بـةاَلم زؤر لـةو بةر َياانـة باسـيان كـرد     , من كؤمةَلَيك دسةم لةال بـوو كـة باسـى بكـةم    
ئـةويش ئةوةيـة   , نـة بةس لَيرة بةشَيوةيةكى ثةلة ئةضمة سةر ئـةو خاالَ , سةرؤكى حكومةت ئيشارةتى ثَييتا

بؤ منوونة لةم خااَلنة ئةمـة ناكاتـة   , كة ئايا ئةو راثؤرتة تا ضةنيت دذى سرتاتيذيةتى ئةمريكاية لة ناوضةكة
وة خــةَلكى عَيــراديش   , هــةزار ســةربازى ئــةمريكى   32لةطــةَل نايكــةى  , ئــةوةى كــة ثَيكخشــانيتن بَيــت   

, نابَيتة تةسـليم بـوون نـةياراني خـؤى    , ريؤرستانوة نابَيتة تَيكخشانيتن و تةنازول كردن بؤ ت, لةمةنتيقةكة
ثشتطريى كردنى نةيارةكانى نية؟ لةاليةكى ترةوة ثَيشَيلكردنى سياسةتى عَيراق , وةلةبري كردنى دؤستةكانى

ــرة دوو خــاَلم مــاوة  , و ثَيشــَيلكردنى دةســتوورى عَيرادــة  ــن لَي ــورد  , بؤيــة م ئــةويش ئةوةيــة كةثَيويســتة ك
خـاَلَيكى تـريش ئةوةيـة لةطـةَل     , بؤ ئاطادار بوون لةهـةر رووداوَيـك  , بةهَيا بكات ديبلؤماسيةتى خؤى زياتر
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هـةتا بتـوانرَى سـةردانى    , كة لَيذنةيةكى ثةرلةمانى و حكومةت لةخةَلكى كوردسـتان ديـارى بكرَيـت   , ئةوةم
 .زؤر سوثاس, ئييتارةى ئةمريكا بكات

 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ــيكما وة مةترســييةكى زؤريشــى تيــا  , راســتى ئــةم راثؤرتــة جَيطــايى هةَلوةســتةيةكى زؤر جيتيــة  , لســالم عل
, سةيرى تةبيعـةتى لَيذنةكـة بكـةين   , كة راثؤرتَيكى ئيلاامى نية, دَلي خؤمشان بةوة خؤش نةكةين, ئةبينم

سـةيترية لـة سـةر    حابـى دميـوكراتى مو  , حابى مجهورى حاكمـة , لةهةردوو حاب شةخسياتى المعى تَييتاية
, ئَيمة بةداخةوة ميللـةتَيكني لةبـةر ثـاكى خؤمـان و دَل سـاسى خؤمـان      , كؤنطرَيس بةهةردوو ئةجنومةنيةوة

ئةم راثؤرتة سةير ئةوة بكةين كة لـة  , زؤر عاتمني بة تةلةسؤنَيك زؤر جار رازى ئةبني, زؤر خؤش باوةر ين
باسـى  , يقة دةكـا وةكـو بـرادةران ئيشـارةتيان ثَيـيتا     باسى عمومى مةنت, لةض كوليات دةرضووة, ض مونتةَلةدات

, ضـةنيت تـةزحياتى مـاددى و بةشـةرياتى ئـةدا     , كـة ضـةنيت دوربـانى داوة   , وةرتة و مةئاةدى ئةمريكاى تَيييتا
مانطانة هةشت مليار دؤاَلر سةرف ئةكرَى لةوة هيض بةرةو ثَيش , مانطانة سةد جونيتى ئةمريكى دةكوذرَيت

, شــتى جةديــيتى تَييتايــة( الطريــق  ــو االمــام مقاربــة جديــدة)ئــةم راثؤرتــةش  عينــوانى, ضــوونَيكيش نيــة
باسى وةزعى عَيرادة كة وةزعى عيًََـراق هـةموومان دةزانـني عيبارةتـة لـة      , سرتاتيذيةتَيكى جةدييتى تَييتاية

كى يـةعنى خـةدةماتيَ  , لة ئةدائَيكى زؤر الوازى حكومـت , لة طةنيتةَلى, لة عونمى تائيمى, لة تةخريب, تريؤر
لـةو معادةلـة ئَيمـةى    , زةعيـف تـرين تـةرةف لـةو راثؤرتـة     , الزمة ئَيمة زؤر جيتي بـني لـةوة  , بيمةعنا, سمر

باسـى  , باسى ئينتيهاكى دةسـتوءر , باسى سيادة, راستة باسى عَيراق, وة هيض رةضاوى ئَيمة نةكراية, كوردين
وةمـاددة مـاددة   , يق تـر بضـينة نـاوى   ئةو راثؤرتة ثَيويستى زؤر بةوةيـة كـة عـةم   , شت سةرزبكا لةسةر ئَيمة

ضؤن ئةمريكا مراجةعةى سرتاتيذيةتى خؤ و سياسةتى خؤ لةهةموو , تةوسية هةريةكة عينوانى بؤ دانَيني
ئَيمـة  , نةك هةر كورد هةموو تةرةف موحتاجة مراجةعةى كولياتى سياسـةى خـؤى بكـات   , مةنتيقة ئةكات

نـار ازى  , نيطةرانييـةك , بـة ئيسـتنكاريةك  , بةئييتانةيةك من واى نازامن, خؤمان موحتاجني لَيرة ضى بكةين
, ئـةوة زؤر زةعيمــة , بـةاَلم تـةعامول لةطـةَل ئـةم راثؤرتـة بـةو شـَيوةية       , ئـةوة هـةمووى ثَيويسـتة   , بوونَيـك 

دــواتى , وةكــو ئــةحااب, موحتــاجى خؤمــانني ض وةكــو حكومــةت ض وةكــو هــةموو موئةسةســاتى دةســتوورى 
خــارجيى و داخليــى , وةســرتاتيذيةتَيكى وازحيمــان هــةبَى لــةو مةوزوعــة , شــةعبى هــةموو تةعــيتيل بكــرَين

زؤربــةى , ضــةنيت وسـودى ئـةمريكى هاتينـة   , شــةساسيةت لةطـةَل جـةماوةر هـةبَيت   , تـةدييمى خؤمـان بكـةين   
سـةير بكـة   , بؤ ريسـالةيةك هاتوونـة  , بؤ نةوعة سشارَيك هاتوونة, زؤرجار ئَيمة وةكو بة مةعلومات ئةزانني

ئةحااب لـة رَيطايـةكن حكومـةت    , راستى هةموو تادةتى ئَيمة لةيةك ئيتيجاه نني, اس ئةكاتئيعالم ضؤن ب
, موسـةدةسني ئـاوازَيكى تـر لَيئـةدةن    , ئـيعالن لـة دؤَلَيكـى تـرة    , ثةرلـةمان لـة شـتَيكى تـرة    , لةريَِطايةكى ترة

ــان دانــَيني  ــان لــةداخل , موحتــاجني ســرتاتيذيةتَيك بؤخؤم وةىل عــةرةبيمان ئيهمــاىل د, ديبلؤماســيةتى خؤم
, تةزحيـةى بةهـةموو شـتَيك ئـةدا    , دؤستى هـيض كةسـَيك نيـة   , ئةمريكا دؤستى بةرذةوةنيتى خؤية, كردووة
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لـة  , ئَيمةى كورد بةراستى لة تةحقيقى مةسـَلةحةدا نـني  , بةس بؤ ئةوةى بةرذةوةنيتى خؤى تةحقيق بكات
, ثتـةو بكـةين  , تى خؤمـان بكـةين  موراجةعةى سياسة, تةهيتييتى مةسةَلةحةتيش ئيحتيمالة حماوةلة بكةين

, وةزعةكـة زؤر حةساسـة  , هـةموو ئـةتراسى تَيـيتابيَ   , مةجلسَيكى سياسيمان ثَيويستة لةكوردستان سراوان بَى
خيتامبـان  , دؤست بؤخؤمان زيـاد بكـةين  , هةموو دام و دةزطاي سياسى بةيةك ئيتيجاه خبوَينني, زؤر ناسكة

 .زؤر سوثاس, زؤر ثَيويستة, تةوحييت بكةين
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .خاتوو خةمان سةرموو, سوثاس
 :بةر َيا خةمان زرار اسعيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم لَيـرة لةثةرلةمانـيتا بةتايبـةتى     , بةر َياان بـةدةل لـةوةى ئةوةنـيتة راثؤرتةكـةى بيكـر تـةحليل بكـةين       

ثرسـيارَى كـة لـةخؤمان    , يـرة بـةر َياةكان  بابَلَيني بةئامادةبوونى حكومةت و ذمارةيـةكى بةرضـاويش لـة وةز   
بيكـةين بـة دةرسـَيك كـة     , ئةوةية بةراستى ئةو لَيذنةية ئةو دةرئةجنامةى كة ئَيستا ئَيمـة تَييـيتاين  , بكةين

ئةمـة بكـةين بـة دةرسـَيك بـؤ خؤمـان كـة بةراسـتى         , ضى تر وةكو بينةرَيك سةيرى  بارودؤخةكان نةكةين
ــة ثةرلةما , لةخؤمانــةوة ــار ل ــةم ج ــرة بةر َياةكانــةوة  , نــةوةيةك ــةر َيطايى حكومــةت و وةزي ــيش ل ــة , دووةم ل

بةتايبـةتى كـة وةزيرَيكـى وةكـو وةزيـرى      , لةر َيطايى ثارتة سياسيةكان و هـةموو دةزطاكـانى تـر   , خؤمشانةوة
كـة ئَيمـة ضـيرت وةكـو بينـا سـةيرى ئـةو        , تةعليم عاىل كة دةزطايةكى طرنطى وةكو زانكؤى لةبةردةست داية

ــة ــةين بارودؤخ ــيتةين , نةك ــةوَل ب ــةَلكو ه ــؤ    ,ب ــةوة ب ــاى لَيكؤَلين ــةوةو دةزط ــةنتةرى لَيكؤَلين ــةنيتةها س ــة ض ك
ضـونكة بـا لـةبريمان نةضـَى     , تاوتؤكردنى لَيكؤَلينةوةى ئةو بارودؤخانةى كة لة ئارادا هةية دروسـت بكـةين  

كـة ئَيسـتاكة لـةعَيراق    , نـابىَ وة دوا لَيذنةش , خةريكى لَيكؤَلينةوة بووة, هاتؤتة عَيراق, تاكة لَيذنة نةبووة
لَيذنةيةكـة لةسـالًَى   , بةتايبةتى ئةو لَيذنةى ئَيستا كـة ئةوةنـيتة ئَيمـةى نيطـةران كـردووة     , لَيذنةى تر هةية

, وةئَيســتاكة ثرســيارَيكى تــر كــة مــن تائَيســتا لــة وتــةكانى ســةرؤكى هــةرَيم, ثــارةوة هــاتووة ئيشــى كــردووة
, لَيرة لةثةرلــةمان هـةموو خـةَلكانى تــريش كـة دسـةيان كــردووة    سـةرؤكى كؤمـار و نوَينــةرانى ئـةحااب ئـة    

لةاليـةن  , دسـةيان بةهةنـيت وةرنـةطرياوة   , تائَيستا ئةو ثرسيارةى ئايا بؤ حكومةتى كوردسـتان ئيهمـال كـراوة   
بـةاَلم  , هةموومشانى نيطـةران كـردووة  , تائَيستا ئةوة ثرسيارَيكة وةاَلممان بؤ نية, ئامادةكةرانى ئةم راثؤرتة

يـةعنى بَلـَيني تـةحليالتى خـؤى     , ثـَيش رووداوةكـانى سياسـى   , طةر ئَيمة سةنتةرى لَيكؤَلينـةوةمان هـةبىَ  ئة
, بــؤ ئــةوةى ثَيشــى رووداوةكــان خؤمــان ئامادةبكــةين  , ســةرةزياتى خــؤى بؤمــان رَيــك خبــات , طرميــان بكــات

وةى بةراسـتى ئَيمـة وةكـو    باشـرت نيـة لـة   , كة بةرامبةر رووداوةكـان رابوةسـتني  , سرتاتيذيةتَيكى وامان هةبَى
تا لةكؤتايي بةنيطـةرانى يـان تـةنها بـة بةياننامـةيك ئَيمـة دسـةى خؤمـان لةسـةرى          , بينةرَيك سةير بكةين

, بةهةر حاَل ئةوةية من ئةمةوَى ئةوةى بيَلـَيم ضـيرت وةكـو بينـةر سـةيرى ئـةو بارودؤخـة نةكـةين        , بكةين
 .سوثاس,  لةطةَل رووداوةكان هةَلوَيست وةربطرينبؤئةوةى باشرت بتوانني, وةسةنتةرى باش دروست بكةين
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 :بؤ بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .لَير2سةرموو كاك د, سوثاس

 :دلري امساعيل حقى شاويس1بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ــةوةيان     ــةم بؤمان ــةر َياةكان ئةك ــة ب ــى مَيوان ــة    , زؤر سوثاس ــتى ئَيم ــت و ويس ــة خواس ــوَيطرتن ل ــؤ ط ــةم , ب ئ
تةنها , بةداخةوة ئَيمة دواكةوتني, كاتَيك راثؤرتةكة ئيعالن كرا, ةوةيان ئةبواية زؤر زووتر كرابوايةكؤبوون

كـة مـن بةباشـى ئـةزامن و بينـرا هةَلوَيسـتةكةى       , هةَلويََستَيكى مةردانة بوو, هةَلوَيست كة لةكاتى خؤى بوو
سـةبارةت بـةم   , ان كـةم تةرخـةمني  بةداخـةوة تـاكو ئَيسـتا ئَيمـة هـةمووم     , جةنابى سةرؤكى كوردستان بـوو 

, راثؤرتة من اليةنطريى زؤربةى هةرة زؤرى بريوبؤضوونةكانى براى بةر َيام كاك شـَيخ جعمـر و كـاك خليـل    
بةداخـةوة وة لـةو سـَى    , زؤر ئةهَينَى ئَيمة لةسـةرى راوةسـتني  , ئةو راثؤرتة زؤر طرنطة, خةمان خان ئةكةم

كـة ئةمـة   , من نايةم باسى طرنطـى ئـةو راثؤرتـة بكـةم    , باس بكةم دةدةية كة بؤمن دانراوة ناتوامن زؤر شت
كة هةردوو , كة نةخشةى سياسةتى واَلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا ئةر َيذن, لةاليةن ئةو كةسانة دار َيذراوة

نامـةوَى باسـى ئـةوة بكـةم كـة ئـةم راثؤرتـة و        , جةمسةرى سياسةتى دميوكراتيةكان و مجهوريةكانى تَييتاية
ؤكى راثؤرتةكة لةطةَل سياسةتى ئاشكراكراوةى واَلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا ناطوجنَى كة ضةنيت سـاَلة  ناوةر 

ــةكات  ــؤ ئ ــتةى ب ــر , بانطهَيش ــةديوكى ت ــةوَى ل ــن ئةم ــةم , م ــةلةكة بك ــةَلكى  , تةماشــاى مةس ــورد وخ ــةى ك ئَيم
راسـتة اليـةنى   , ةسـى تـر  دايئيمةن سَيربووين لةكاتى تةنطانةدا هةَلةكان ئةخةينـة سـةر شـانى ك   , كوردستان

بةاَلم من ئةمةوَى ئَيسـتا لـة ديـوى نـاوةوة تةماشـاي كَيشـةكة       , ساكتةرَيكى طرنطة, ساكتةرى دةرةكى, دةرةكى
سـةنطَيكى زؤر الوازى بـؤ كَيشـةى كـورد     , ئةم كَيشةية و ئةم راثؤرتة بةراستى ئةطةر تةماشاى بكـةين , بكةم

نةك تةنها لة هةرَيمى كوردستان و لة ئـةمر ؤى  , ى طةورةى هةيةكة لةر استييتا كَيشةى كورد سةنطَيك, داناوة
ئـةو راثؤرتـة   , سةنطَيكى خؤى هةيـة , بةَلكو لة رؤذهةاَلتى ناوةر است و لةجيهانيتا, لةئاينيتةى عَيراق, عَيراق

, بةشــَيكى لةر اســتييتا ئةطةر َيتــةوة بــؤ ئَيمــة, ئــةو ســةنطة كــة بــؤى دانــاوة, ســةنطَيكى زؤر كــةمى بــؤ دانــاوة
بةشـَيكى  , ةطةر َيتةوة بؤ ئَيمة بؤضى؟ ضونكة بةشَيكى ئةو نرخةية كة هى شةر ى نـاوةخؤ ئَيمـة ئةيـيتةين   ئ

هيـوادارم  , ثـاناة سـاَلةى دةسـةاَلتى ئَيمـةدا    ,  لـة مـاوةي ئـةو ضـةنيت سـاَلة     , بريتيةلة الوازى ديبلؤماسى كورد
, ر ئَيمـة كـارى طـةورةمان كـردووة    نـةخيَ , كةس بةهةَلة لةمن تَينةطا كة ئَيمة هيضمان نةكرديـة هـةموومان  

, لةهـةرَيمى كوردسـتان هـةبووة   , ئةطةر نةسةسَيكى دميوكراسيةت لةنَيوان دوو كةوانةى بضوك دا هةبووبَيت
ئـةبَى ئَيمـة بطةر َيينـةوة بـؤ جـةماوةرو ثَييتاويسـتيةكانى       , كارى ئَيمة الواز بـووة , بةاَلم ديبلؤماسيةتى ئَيمة

ئةبَى لةسـةر  , جارَيكى تر ئةَلَيم ئَيمة وةكو ثةرلةمان وةكو مةرجةعيةت, جةماوةرو خواستةكانى جةماوةر
بةداخةوة ئةو بوارةم , وةزياتر لةسةرى بَلَيني, ديراسةتى بكةين, موراجةعةى بكةين, ئةم راثؤرتة بوةستني

 .زؤر سوثاس, نية لَيرة باسي بكةم
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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ئــةى ئَيمــة ضــيمان كــردووة؟ لَيذنــةى دــانونى  , ةبــى تــةعليقى بــيتةىوةَلــال هةنــيتَى جــار ناضــار د , ســوثاس
هـــةر ئةنــيتامَيكى ثةرلـــةمان واجبيـــةتى  , لَيذنــةى مـــاسى مـــرؤظ ديراســةتى كـــردووة  , ديراســةتى كـــردووة 

لـةوَى  , هاتوومـةوة , ئيجازةم دةتع كـردووة , من لةئةوروثا بوومية, لةئةنتةرنَيـت دةرى بهَينَى, بةدوادابضَيت
هـةر ئةنـيتامَيكى   , ضى ديراسـةتة؟ وة بةردةواميشـني  , ئةى ئةوة ديراسةت نةبَى, ت دةرمهَينايةلة ئينتةرنَيـ

مـن ثَيـرَى   , وةئةوةى كردوومانة بةسةريع تـرين رَيطـا كؤبوونـةوةمان ئةجنامـيتاوة    , ثةرلةمان مةسئولة لةوة
لـةو سـورعةتة   , يـة كـاك كـةماليش لَيـرة ن   , بةتةلـةسؤنَيك كؤبوونـةوةمان ئـةجنام داوة   , طةيشتيمة كوردستان

بةتايبةتى لَيذنةى ماسى مرؤظ , زؤر سوثاسيان دةكةم, جطة لةوةى ئةو لَيذنانة, زياتر ضيرت ئةتوانني بكةين
ضونكة توانيان لةوةختَيكى باشيتا راثـؤرتَيكى رَيـك   , 112و لَيذنةى بةدواضوون و جَيبةجَي كردنى ماددةى 

توخـوا  , ئةطةر كةسـَيكم لـةبري كـرد   , كاك رةشاد, اسى مرؤظلَيذنةى ياسايى ببوورة نةك م, وثَيك ئامادةبكةن
 .بَلَينت

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, ئـةو راثؤرتـة بةطشـتى ئةطـةر بكـرىَ     , بـةاَلم ئـةمن يـةك ثَيشـنيارم هةيـة     , برادةران باسى زؤر شتيان كـرد  
ئــةوةى , ئــةوةى ئيجابياتــة باســى لَيــوة نةكــةين  ,ئــةوةى لــةو راثؤرتــةدا هــاتووة, دابةشــى ســَى بــةش بكــرَى

, زةرةرى مـةى تَييتايـة  , ئةوةى هةردوو الى تَييتاية, كوليةن رةدى بكةينةوة, ثَيضةوانةى دةستوورى عَيرادية
ئيجابيـات بـاس   , بكرَيــتة سـَى بـةش   , ضيمان دةوَى ثر بكةينـةوة بةشـتَيك  , رةت بكرَيـتةوة بةاَلم بة بةدائيل

بـةر وحَيكى  , بةشـى سـَييةم بـةدائيلى بـؤ دابنـرىَ     , بـةكاميلى , دةسـتوءر رةت بكرَيــتةوة   ثَيضةوانةى, نةكرَى
 .زؤر سوثاس, لةبؤ اليةنى ثةيوةنيتييتار بةرزبكرَيتةوة, ديبلؤماسيةت

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
اداضـوونى  ولَيذنـةى بةدو , بةاَلم ئةمن ئـةو ناوانـةى كـة ئةنـيتامى لَيذنـةى ياسـاين      , هَيشتا ذمارةيةكمان ماوة

مـةمنوونيان  , ئةطةر ئةوان مبان بةخشن تـةنازول بكـةن لةدسـةكانيان   , تةعبري كراوة لةراثؤرتةكةيان, 112
 .سةرموو, كاك رشييت, كاك هيوا, دةبني

 :بةر َيا رشييت كريم رشييت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

هـةدى  , ة ثةرلـةمانى كوردسـتان  ثـَيم وايـ  , من نامةوَى ئيشارةت بةم بة ئيجابيات و سلبياتى راثؤرتةكة بيتةم
ــةَل        ــةبَى لةط ــتى ن ــةكردنى دروس ــيتى مامةَل ــةر بةرذةوةن ــةتى ئةط ــةدى خؤي ــتان ه ــةموو كوردس ــةتى ه خؤي

, بةاَلم من حةز ئةكةم بريى جةنابتان بهَينمـةوة , بةرذةوةنيتى ميللةتةكةمان هةدى خؤمانة رةتى بكةينةوة
لةناو جةماوةردا , تى ميوانة بةر َياةكان لةناو خةَلكابةتايبة, بريى ئةو برايانةش كة لَيرة هةموو مةوجودن

وةختَيــك ئــةمريكا بيــةوَى موراجةعــةت بكــا  , يــةعنى ئَيمــة مبانــةوَى و نةمانــةوىَ , ترســَيك دروســت بــووة
خـةَلك  , لةناو خةَلكا ترسَيك دروست بـووة , وة وختَيك ئةو راثؤرتة دروست بوو, لةسياسةتى خؤى لةعَيراق
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لـةوة  , من ثَيم واية كة ثةرلةمانى كوردسـتان , دَل تةئمينيةكى ئةوَيت, وونكردنةوةيةكر, دَلنيابوونةوةيةك
وةسةرؤك حكومةت و جَيطريةكةى دةور ببيـنن ئـةمريكا   , وة حكومةت ئةبَى دةور ببينَى, ئةبَى دةور ببينَى

لـةر ووى  , نـاوة مامةَلةيةكى كة لةعَيرادا كردوويـةتى سةشـةىل هيَ  , حةدى خؤيةتى سرتاتيذيةتى خؤى بطؤر َى
بــؤ تةعــيتيل كــردن و  , وة ئةطــةر سياسةتيشــى بطــؤر ىَ , ئــةمنى و ئيــيتارى و سياســى بةنيســبةت عَيرادــةوة 

بـؤ ئـةم   , طـةىل كـورديش حـةدى خؤيـةتى كـة سياسـةت و سـرتاتيذيةتى خـؤى بطـؤر ىَ         , ضارةسةر كردنيـةتى 
ــتة ــةوة  , مةبةسـ ــة و لَيكؤَلينـ ــَيكى ديراسـ ــةر ئةساسـ ــةاَلم لةسـ ــةكانى, بـ ــا  ثةيوةنيتيـ ــةدوةت بكـ ــاوةوةى بـ , نـ

من لَيرة ئةو ثَيشـنيارة دووبـارة   , ثةيوةنيتيةكانى لةطةَل اليةنة سياسيةكانى عَيراديشا ثياضوونةوةيةكى بكا
حـةدى  , يـان حكومـةتى هـةرَيم   , بةراسـتى ثةرلـةمانى كوردسـتان   , كة بةعاَيك لة برايان كرديان, ئةكةمةوة

وة بودجــةى باشــى بــؤ , ةهــةرَيمى كوردســتان دامبـةزرَينىَ خؤيـةتى ســةنتةرَيكى مةركــةزى بـؤ لَيكؤَلينــةوة ل  
ضـونكة ئـةم رووداوانـة تيكـرار     , برييارو سياسةمتةدارو رؤشـةنبريو ثسـثؤر انى بـؤ ئامـادة بكـات     , تةرخان بكا

بؤ روونكردنةوةش زيـاتر ثَيويسـتة   , طةىل كورد ترسى هةية, وة ئَيمة رووداوى ترمان بةسةرةوةية, ئةبنةوة
 .سوثاس ,ضارةسةر بكرَى

 :امني طاهر زرار بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم داواكـارم ئـةو راثؤرتـة زؤر     , كـران بؤيـة نامـةوَى كاتـان لَيبطـرم     , زؤربةى ئةو دسانةى ئةمةوَى بيكـةم 
هـةموو بةرذةوةنيتيـةكانى خـةَلكى    , ضونكة ئةطةر بَيتو ئةو راثؤرتة جَيبـةجَي بكرَيــت  , بةجيتى وةربطريَيت

بؤيـة  , هيض ترسـناك نيـة  , راستة ئةطةر جَيبةجَى نةكرَى, ان ئةطةر لةناويش نةضَيت لةرزؤك ئةبَىكوردست
بـؤ بـةر َياان جـورج بـوش و     , كـة نووسـراوَيك بنووسـرَى لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان      , داواكارم ثَيشنيار دةكةم

نـــةى كـــة لـــة هـــةموو ئـــةو خااَل, نةتـــةوة يـــةكطرتووةكان و كؤنطريســـى ئـــةمريكى و ثةرلـــةمانى ئـــةوروثا
ــني     ــتان دان ــةَلكى كوردس ــةَلانى خ ــيتى كؤم ــيتا     , بةرذةوةن ــني تياي ــتانيتا ن ــةرَيمى كوردس ــيتى ه وة لةبةرذةوةن

دووبـارة ثشـتيوانى لـة راثـؤرتى لَيذنـةى ياسـاو دسـةكانى        , داهات, نةوت, 112بةتايبةتى ماددةى, بنووسرَى
 .زؤر سوثاس, خةمان خانيش دةكةم

 :رسول ابراهيم شكرية1بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةسَي اليةنةوة خوَينيتنةوةيـةكى ئاييتيالسـتيانة   , بةراستى من خوَينيتنةوةم بؤ راثؤرتةكةى بيكر و هامَلتؤن
, كـة لةطـةَل سـةروةرى مـاسى مرؤظـة     , كة ئـةمر ؤ ئـةمريكا لةسـةر سـاحةكة واثيشـانى دةدا     , يان ميساليانةية

ــية  ــةَل دميوكراس ــة , لةط ــةَل سييتارَلي ــ, لةط ــذى  لةس ــيتو تي ــى تون ــة  , ةر بنرب كردن ــانى تريؤريام ــةبن هةَلكَيش , ل
وادعية كة ئةمر ؤ ئةمريكا تا ثشتَينةى دةتوامن بَلَيم لة زةَلكاوى خوَين و لة دـور و  , خوَينيتنةوةى دووةميشم

خوَينيتنةوةيـةكم بـؤى ئـةوةى ئَيسـتا تريؤريـام      , ضـةديوة , دةتوانني بةوئسلوبة ئةطةر باسى بكـةين , ضَلثاوة
لةاليـةكى تـرةوة بَييتةنطـة، بةنيسـبةت هـةرَيمى      , طروثـى شـيعة و سـونةى بةيـةكا كَيشـاوة     , بةردةوامـة هةر 



 180 

, خؤى سةر بة دوتاخبانةى رياليستية, جا خوَينيتنةوةم بؤ ئةم راثؤرتة ئةوةية بةر استى بَيكةَلكة, كوردستان
بؤيـة بةدةَلنياييـةوة   , يةتىوة ئـةمريكاش ئةمـة سياسـةتة   , كة ثشت بةهَيا و بةرذةوةنيتيةكانى دةبةستَيــت 

ئـةم دةنطـة نار ةزاييـة    , دةنطَيكـى نـار ةزايى دروسـت بـووة    , دةَلَيم ئةمر ؤ لةعَيرادادا هةروةها لـة كوردسـتانيتا  
وةلةهـةمان  , سوثاسى سةرؤكي هةرَيمى كوردستان ئةكةين كة زوو بةدةنطةوة هـاتن , سوثاسى سةرؤك كؤمار

بؤية ثَيشكةش كرا تـاوةكو ديراسـةيةكى مةيـيتانى و راوبؤضـوون      كاتيشيتا من واى بؤ دةضم كة ئةو راثؤرتة
, ض لةناو نووسةرانى ئةمريكييتا, ض لةناو كؤنطريسا, ئةوةية كة ئةمر ؤ سَى دذة ر ا دروست بووة, دروست ببَى

يـةكَيكى تـر كـةوا سةرمانـيتةى     , لةم ماوةيةشيتا جاى طارنةر ثَيشـنيازَيكى بـؤ دابـةش بـوونى عَيـراق كـردووة      
كـة دةَلَيـت ثَيويسـتة    , كة ئةويش راثـؤرتَيكى ضـاكى دانايـة   , ى وةزارةتى دةرةوةى بةرطرى ئةمريكايةئةركان

كةواتــة لَيــرة , لــةو ماوةيــةدا ســى هــةزار ســةرباز بنَيــرين بــؤ نــاو بةغــيتا تــاوةكو بتــوانني كــؤنرت ؤَلى بكــةين 
نكة هـــيض كاتَيـــك ضـــو, خوَينيتنةوةكــةمان ئةوةيـــة لةســـةر ئاســـتى ئـــةدليمى وةريبطــرين سةشـــلى هَينـــاوة  

كـة مةسـةلةى ئيسـرائيل لةطؤر َييـة ئـةو دةَلـآ ئـةبَى        , بةرذةوةنيتى ئَيران بةرذةوةنيتى تايبةتى خـؤى هةيـة  
بةرذةوةنــيتى توركيــا ئَيســتا , بةرذةوةنــيتى ثيتانــيتنى يؤراينــؤمى هةيــة, لةســةر خةريتــة حــةزف بكرَيتــةوة

, وةكـو لةراثؤرتةكـة ئامـاذةى ثـَي ئـةكا     , بةرذةوةنيتى نيية كـة ئـةم وةزعـة ناخؤشـة لـة عَيـراق دروسـت بكـا        
بةرذةوةنيتيةكى ترة كـة ئـةمر ؤ حيابـوَلالو حـةماس لةوَيـيتا خـؤى       , ضونكة بازار ى توركيا ئَيستا كوردستانة

بؤية ثةالمارى , كة ئةبينَى لَيرة دةرباز ئةبَى, ئيرت ئةيةوَى دةرباز بَى, خؤى لةناو دور و ضَلثاوة, دواكةوتووة
ئـةم راثؤرتـة وةكـو    , كة ئَيمة ضى بكةين, كةواتة ئةوةى لَيرة ثَيويستة هةوَلى بؤ بيتةين, ئةم الو ئةوال ئةدا

يان ئةمة ئـاوى حـةيات   , وةكو دةَلَين ضيا ذانى طرت و مشكَيكى لَيبوو, دةَلَين شتَيكةو هةموو شتَيكيش نيية
سراكسـيونى شـيعة   , بكـةين ثَيويستة سـةرةتا لةثةرلـةمانى بةغـيتاوة دةسـتى ثيَ    , بةَلكو تابووتى مةرطة, نيية

وة , هةموويان هةوَل بيتةن ئةم راثؤرتة رَيسـوا بكـرَى يـاخود سـةرامؤش بكـرىَ     , لةطةَل سراكسيونى كوردةكان
ثَيويســتة هةَلمــةتَيكى ديبلؤماســيانة ض , هــةروةكو كــاك زرار ئامــاذةى ثَيكــردو خؤشــم لــةالى خــؤم نووســيم

ئَيمــة , يــاخود لةثةرلــةمانى ئــةوروثا بَيــت , اع بَيــتلــةدةرةوةى وةزارةتــى ئــةمريكا يــاخود لــةوزارةتى ديمــ 
ئــةمر ؤ ئَيمــة , زؤر شــتى تــرم هةيــة لَيــرة ثَيويســتة زانكؤكامنــان وةكــو ئامــاذةى ثَيكــرد , هةَلمــةتَيك بكــةين

ضـونكة تـاوةكو ئَيسـتا دام و دةزطايـةكى     , لةزانكؤدا بةداخةوة ثَيويستة سةنتةرَيكى سـرتاتيذيةتى بكةينـةوة  
 .زؤر سوثاس, تاوةكو بتوانني كيانى خؤمان بثارَياين, مان نييةئاسايشى نةتةوةيي

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ ئةوةى ئيجازةى جـَيطريى  , دةدة 12بؤية ثشوويَيك ئةدةين نايكةى , ناو ماية 10لةبةر ئةوةى نايكةى 

زؤر , ر دانيشـنت زؤ, ئـةوانيش مانـيتووبوون لةطةَلمانـيتا   , سةرؤكى حكومـةت و وةزيـرة بـةر َياةكانيش بـيتةين    
, ادريـس دسـةى هةيـة   2ضارةطَيك ثـَيش ئـةوةى بـر ؤن كـاك د    , سوثاسيان دةكةين بؤ هاتنيان و بؤ مانةوةيان

 .سةرموو
 (:وةزيرى خوَينيتنةوةى بااَل) /صاحل ادريس هادى1بةر َيا د
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يـةكَيكيان دةزطـاي تةكنـةلؤذياي    , ةيـة ئَيمة ضوار جؤر سةنتةرمان ه, دةربارةى ئةو سةنتةرانة, زؤر سوثاس

دةربـارةى ثَييتاويسـتيةكانى كـةرتى    , ئةوة بؤ هةموو كوردستانة كة رةبتى وةزارةتة, وتوَيذينةوةى زانستيية
كـة هـةر زانكؤيـةك    , ئةمريشـى ثَييتةرضـووة  , بر يارى ئـةوةمشان دايـة  , تايبةت و حكومةت لة هةموو بوارَيك

ئَيسـتا ئـةوة لَيـرة دروسـت     , توَيذنيةوةى زانستى بؤ زانكؤيةكـة خـؤى  , َىدةبَى سةنتةرَيكى توَيذينةوةى هةب
ئةمـة خاصـة   , سةنتةرَيكى ترمان هةية بؤ تةدريب, لة زانكؤكانى دهؤك و هةولَيرو ضةنيت زانكؤى تر, بووة

ــان   ــةوةى تواناك ــؤ بةرزكردن ــةناوى   , ب ــرتاتيجية ب ــةنتةرة س ــةم س ــرتاتيجية  )ئ ــات االس ــز الدراس ــتا ( مرك ئَيس
ــروع ــةين    مةش ــت دةك ــةنتةرةش دروس ــةو س ــتة ئ ــةر دةس ــة  , َيكمان لةب ــةنتةرةمان هةي ــةموو س ــةو ه ــؤ , ئ ب

حةزيش دةكةم ئةوانةى زياتر مةبةستيانة باانن ئةطةر رؤذَيك دةعوةمتان بكةن دةتوانني ئـةو  , ئاطاداريتان
ى لــة مــن ثشــتطري, ئــةم بابةتــةى ئــةمر ؤش ئَيمــة ثشــتطريى تــةواوى ئةكــةين, شــتانة بــاس بكــةين بةراســتى

ضونكة ئةو راثؤرتةى , نورى تاَلةبانى دةكةم دةربارةى تةشكيل كردنى ليجنةى تايبةت2بر يارةكةى بةر َيا د
هةنـيتَيك شـتى كةشـى    , تَيـرو تةسـةل بـوو    112لَيذنةى ياسايى و راثؤرتى لَيذنةى بةدوا داضوونى مـاددةى  

, رم هةية كة ئةطةر بيخةنـة سـةرى  حةدة ئةوة هةمووى بنووسرَى لةطةَل ئةوةى مالحةزيةكى ت, هاتة سةر
بنووسرَى لةبييتايةت كة ئةو راثؤرتـة بـؤ كـوَى ئـةنَيرن؟ بـؤ سـةرؤك بـوش يـان بـؤ جيهـاتى تـر؟ كـة ئَيمـة              

بـةاَلم  , كة ضارةسةرى كَيشـةكان ئـةكرىَ  , لةبييتايةتى تةشكيل كردنى لَيذنةكة ئومَييتَيكى زؤرمان ثةييتا كرد
ئةمـةش ثـاش تـاوتؤكردن و وةرطرتنـى     , ووشى يةئسـَيك بـووين  ت, بةداخةوة ثاش ئةوةى نةتيجةكة دةرضوو

واباامن , هةمووى سلبياتى هةية, ئةو بابةتانةى كة ثةيوةنيتى بةئَيمةوة هةية, رةئيى جةماوةرى كوردستان
ضـونكة بـةو جـؤرة زةرةر بةسياسـةتى ئـةمريكا      , نة لةبةرذةوةنـيتى ئَيمةيـة نـة لةبةرذةوةنـيتى ئةمريكاشـة     

يـةعنى  , ئَيمـة ناضـينة نـاو تةساصـيلَ    , دؤستى بؤ كـةم ئـةكا  , ئةوةى دؤستى بؤ زياد بكالةجياتى , دةطةيةنَى
 .زؤر سوثاس, تةركياى سةر ئةم دوو بابةتة بكةين زؤر باشة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, سةعات دوو دةست ثَييتةكةين, تا سةعات دوو ثشووة,سوثاس

 .دانيشتين دووةم
 :مةنبةر َيا سةرؤكى ئةجنو 

جارَيكيـان تـةعليقم دا   , سـةرةتا داواى لَيبـووردن دةكـةم   , بةناوى خـوا دانيشـتنةكةمان دةسـت ثَييتةكةينـةوة    
, كاك سردار رَيى لَيطرمت لة دَلى مابوو ئـةو دسـةية ثـَيم بَلَيتـةوة    , لةسةر هةنيتَيك ومت دةدة ضةنيت سانيةية

, تةبعـةن تـةعليقى دوورودرَيـذتر هةيـة    , وةكاك مةال ئةنوةريش دةَلَينت دةدة ضةنيت سانيةية لـةاليى خؤيـة  
 .سةرموو, بةهةر حاَل بَى كاك سامل و كاك سوارة, بةاَلم جَيطاى نيية

 :بةر َيا سامل حمميت على
 .بةرِ َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةز بينم راثؤرتا بيكرو هـامَلتون هـةتا ئةطـةر    , بةس لةبؤتة حةق دثرسني, هةرضةنيتة الزم شئوون نيية  
بـاانني هـةر وةختـةكى ئـةمريكا ثشـنت      , نةظياش بريى نةكرد, رةى ئةمريكى جَيبةجَيشى نةكردهاتوو ئييتا

لةبـةر هةنـيتَى ئـةز    , بؤ خةم نينة دان بنَى دوربانية بةرذةوةنيتية توَى, طرستارية دوتار بكةتن, خؤش بَيـت
, ا بـةردةوام بـن  ذ بةغـيتا نةزظرنةظةلـة بةغـيت   , بينم ياسةر زةرورية ديادة سياسـية كورديـة هـةمى ثـَيش بـى     
ئينجـا ئةطـةر ئـةز بـذَين ضـاظةر َيى مةودـةسى       , ضونكو دظا هةيظادا خـةباتا ضـةنيت سـالة دظـا هـةيظادا دكـاتن      

ئةطةر ئةمريكا بؤ مـة  , ئةطةر شتة مسؤطةر نةبَى بؤ ميللةت شتى بةدواية, دة وختما ضووين, ئةمريكا بني
 . زؤر سوثاس, ذ بةس طازانيتة بكةين ئيحتمالة ئةوكاتة, باوةر كة كةس طازانيتةش ناكا, ض نةكا

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك سوارة سةرموو, زؤر سوثاس

 :امني بيت رشييت حمميت بةر َيا سوارة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى من وةكـو شةخصـى   , بةحةديقةت ئةم وةزعة وةزعَيكة ثَيويستة ئَيمة هةروا بةسادةيي وةرينةطرين
زروسَيكة كة دةبَى , ئةم زروسة, وةزعَيكى خةتةردار ئةبينم بةنيسبةت دةزيةى كوردىخؤم وةزعةكة زؤر بة

, وةزعةكـة خولقـاوة لـةنَيوان هـةردوو حابـيتا     , بةم وةزعة بيتات بؤ ضارةسةرى, دياداتى كوردى زؤر ئيهتمام
ئةو مـودةى  ئايا , ئةم هةيئةية ثَيك هاتووة لةمةنتيقةكة, مودةى شةش مانطة جةنابتان مةعلوماتتان هةية

هـيض  , ئاطـادار بـووة  , شةش مانطة كة ئيش ئةكةن لة مةوزوعةكة ديادةى كـوردى هـيض ئيشـى كـردووة بـؤى     
بةر ةئيى من ئَيستا دياداتى كـوردى يـان ثةرلـةمان تةشـكيلى وةسـيتَيك      , ئةوةى كةر ؤى رؤى, ئةمانةى بينيوة

وة لةميللةت , ن كات بضَيت بؤ ئةمريكاوة ئةم وةسيتة بةزووتري, لة ميللةت, لة حكومةت, لة ثةرلةمان, بكات
ــةن    ــتانيتا ه ــة لةكوردس ــةى ك ــة ئةوان ــةرت ني ــة  , ش ــارةزامان هةي ــةَلكَيكى زؤر ش ــة خ ــة , ئَيم ــثؤر مان هةي , ثس

ئةم وةسـيتة زؤر  , سياسيمان هةية لةدةرةوةى واَلت كة زياتر خةخمؤرى ميللةتى كوردن و خةخمؤرى خؤيانن
ثَيويسـتة ئـةم   , ةخت وةكو برادةران طوتيان لةبـةردةميان نـةماوة  ضونكة و, زةرورية بةزووترين كات بضَينت

دلَيـر ئةكـةم كـة دةبوايـة ئَيمـة      2وةبةحةديقـةت لةثَيشيشـيتا مـن تةئيـيتى د    , وةسيتة بةزووترين كـات بضـيََت  
دووةم شـت خـاَلَيكى   , دةيناكة ئينشـائةَلاَل وةخـت مـاوة   , هةَلنةساوين, لةبييتايةتةوة بةو وةزعة هةَلبسايناية

, ثَيويستة دياداتى كوردى بةتايبـةتى وةكـو سياسـةتى دةرةوة ثَيويسـتة ثياضـوونةوةى تَيـيتا بكـات       , ةتر هةي
, ثشـت بـةخؤمان  , نـاو مـاَلى خؤمـان لةهـةموو شـتَيك زةرورى تـرة      , ثَيويستة  ناو ماَلى خؤمان رَيـك بكـةين  

يت ئيـيتارةتَيكمان  زةروريشـة لـةو وةختـة بةتايبـةتى ئَيمـة ضـةن      , ببةستني ثشت بةميللـةتى خؤمـان ببسـتني   
ئةم ضـوار وةزارةتـة زةروريـة ثةلـةى     , تائَيستا مودةيةكى زؤر نيية ئةم ضوار ئييتارةتة تيََكةَل نةبووة, هةية

ئـةم  , ثَيويسـتة ئَيمـة تؤزَيـك دابـر ان هةيـة لـةنَيوان حكومـةت و ميللـةتا        , ثَيويستة يـةك بطـرَينت  , لَي بكرَى
دسـة لةطـةَل ميللـةت    , ة ناو ميللةت باانني داواكارى ميللةت ضييةثَيويستة بضين, دابر انة ثَيويستة نةمَينَى

يةكـةم جـار   , يةعنى ئةمة من بـة خةتـةرى ئـةزامن   , ثَيويستة وابكةين, داواكاريان ضيية لةسةر ئَيمة, بكرَى
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سـاَلى  , ئَيمة هةموومان بةبريمان دَى و زؤرمان ديومانة يان بةبريمان دَى, نيية كورد كةوتؤتة ئةو وةزعةية
لةبةرئــةوة مــن داوا ئةكــةم , دووبــارة بؤتــةوة 120ئةمــة زةنطَيكــى تــرة وةكــو , نــابَى لــةبري بكــةين 1120

وةكـو عـةرزم كـردن بضـَينت بـؤ ئـةمريكا و هـةردوو حـاب         , بةتايبةتى لة جـةنابت هيئةيـةك زؤر زةروريـة   
, ةيان كـردووة ضـونكة بةهـةردووكيان تـةرحى ئـةم وةزعـ     , ئييتاراتى بوش و حابةكةى تريش ببينَى, ببينَى

بـؤ دةربـاز   , بـؤ عَيـراق  , وةئييتاراتى ئةمر ؤى بوش لةهةردوو حاب كة ضـةنيت رَيطـا ضارةسـةرَيك بيتؤزَيتـةوة    
 .سوثاس, ئيرت من هةر ئةمة عةرزى جةنابت ئةكةم, بوونى ئةمريكا لةعَيراق
 :بةٍرَيا شَيردل عبيتاه حةوياى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم هيضـيان بةدـةدةر ئـةو راثؤرتـةى بيكـرو هـامَلتؤن        , ةرؤك بـوش كرايـة  راثـؤرتى زؤر ثَيشـكةش بةسـ     

, لةبةرئةوةى شةخصياتى زؤر طرنط ئـةو راثؤرتـةيان نووسـيوة ئيهتيماميـان ثَيـيتاوة     , ئيهتيمامى ثَينةدراية
وةزيــر , ســةسريى زؤر, ذمارةيــةكى زؤر رةئــيس وةزةراى ئيتاَليــا, خــةبري تــةداريرو ديراســاتى نووســيية 20
ــران و توركيــا و ســوريا , وةزيــر ديمــاع, جيــةى زؤرخار دةوَلةتــة عةربيــةكان هــةمووى رةئيــان  , ســةسريى ئَي

يةعنى , خؤى رةئيى وةرطرياية( كيسنجةر), صحؤسية طةورةكانى دنيايَى هةموو رةئيان وةرطرياية, وةرطرياية
وةزيـرى  , ماعى نوَيي تَييتايـة لةهةموويان موهيم تر ئةوةية وةزيرى دي, ئةو راثؤرتة زؤر ئيهتمامى ثَييتراية

, خؤى ئةو لةناو راثؤرتـة نووسـيويةتى  , ديماع بريتية لة كةسة هةرة موهيمةكانى كة ديادةى عَيراق دةكات
, ينبغـى علـى  , دةَلـَى جيـب  , ئةو راثؤرتة مةمجوعةيةكـة لـة وةصـاية هـةمووى لةشـَيوةى ئـةمر و شـتى وايـة        

وةى من لةو راثؤرتةدا ئةيبينم دميوكراتيـةتى بةالوةنايـةو   لةبةر ئةوة ئة, دةبَى, بةكوردى يةعنى ثَيويستة
خةتةرةكةشى لةوةية ضونكى تازة ئيستقراريةت لة  عَيراق ماوةيةكى زؤريشـى  , باس لة ئيستقراريةت ئةكا

جـا عَيـراق ئَيسـتا لةسـةر     , ئَيمـة شـوَينَيكى بضـوءكيش بـووين    , جا بؤ تةجروبةكـةى خؤمـان ببيـنني   , دةوَى
يةك كةسى سـونى ناضـَيتة شـوَينى شـيعة و     , شار شار, جادة جادة, كراوة طةر ةك طةر ةكئةرزى وادع دابةش 

توراسـى  , كَى سةسةر ئةكا بؤ بةغـيتا؟ يـان واديعةتةكـة تةدسـيم بـووة     , ئةمة زؤر خةتةرة, بةثَيضةوانةشةوة
َيَلن ئةطـةر ضـةنيت مةشروعيشـى بـؤ بـَي كـةس و كـارى كوذراوةكـان نـاه         , عةرةبى هةر ئةوةية ئينتيقـام بكـا  

هةرضـى  , حكومـةتَيكى الواز لةبةغـيتا هةيـة   , ئةوة زةرةرى ئَيمةى زؤر تَييتايـة , عَيراق ئيستقراريةتى مبَينَى
ثةرلةمان نيصابى تةواو نـةبَى ضـؤن   , ثةرلةمانَيكى لَيية نيصابى تةواو نابَى, وةعيتَيكى دةدا جَيبةجَيى ناكا

د جَيبةجَى ئةكرَى؟ لةبةر ئـةوة ئَيمـة تووشـى ئـةو     دةرار بؤ ئَيمة دةردةكات؟ ضؤن ياساكانى بة ئَيمةى كور
, ثَيويسـتة بةراسـتى عودـةالئى دـةوم كؤببَيتـةوة     , دةبآ بريى لَيبكةينةوة و جَيبـةجَى بكـرىَ  , واديعة بووين

ثةرلــةمان و حكومــةت , خــةَلكى موســتةديل ئةوانــةى دةرةوة ثرســيان ثَيبكــرَى, يــةعنى حابــة ميهيمــةكان
ئةوةلـةن  , بةرةئيى من ثَيويستة شتةكى واها بكةين, رووبةرووى ئةوة ببينةوةهةموو ئةو شتانة بؤ ئةوةى 

يةك هَيا بي لةطةَل جةماوةر بةشَيوةيةكى , هَياةكانى ثَيشمةرطةو ضةكيتارةكامنان بةضاكى يةكرت بطرَيتةوة
كة ئَيسـتا  ضـون , بةتايبـةتى ئيقصـادى الدَييـةكان   , ضاوَيك بة ئيقتيصادمان داخبشَينني, مؤدرَين رَيكى خبةين
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مةعاشى ئـةو هـةموو لةشـكرة زؤرةى مووضـةخؤرةى     , مومكينة حكومةتى ئَيمة ئيحتياتى دوو مانطى نةبَى
 .زؤر سوثاس, لةبةرئةوة ثَيويستة رووبةرووى ئةمانة ببينةوة, ئةوكاتة ئَيمة ضى دةكةين, بَى كار بيتا

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .ك زاناسةرموو كا, ئةو سر ةية تةواو, زؤر سوثاس

 (:زانا) خضر سعييت دادر بةٍرَيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يـةكيان دةَلـَى   , بة ثةنيتى كوردى دسةكامن دةست ثَييتةكةم كة حوكةما و عادَلةكانى ميللـةتى ئَيمـةى لـةناوة   
هـى دووةمـيش   ( طنـيتؤر هاتنـة بر انـَى خـام هاتنـة در انـىَ      , هةتا طنيتؤر طنيتؤر بوو خامان طةلةك زؤر بوو)

ئةو دةرسانة ضية ( دوايى ئةو سةبةتة بشكَى تةواو, هةموو هَيلكةكانى خؤمان لة سةبةتَيك دانةنَيني)َى دةَل
سـوود وةرطـرتن لةهةَلـةكانى    , دسـةكامن لـةو تـةوةرة بـاس ئةكـةم     , كة ئَيمة دةبـَى لـةو راثؤرتـة وةريبطـرين    

اف بــة هةَلــةكانى خؤيــان ئةكــةن بةر اســتى شــتَيكى زؤر جوانــة رؤذ ئاوايــةكان زؤر ئازايانــة ئــيعرت , رابــردوو
لـة ئسـلومبان   , ئَيمةش بـا ئـةو دةرسـانة وةربطـرين جَيـى خؤيـةتى لـة سـرتاتيجيامتان        , موراجعةى دةكةنةوة

دؤســتايةتيمان لةطــةَل خــةَلك لةســةر ض ئةساســَيكة؟  , دووةم بناغــةى برادةرياتيمــان, موراجعــةى بكةينــةوة
ئةطـةر لةسـةر ئامـاجنى هاوبـةش و مةصـريى مشـتةريكة        ,ئةطةر لةسةر ئةساسى طنيتؤر طنـيتؤر بـوو دةبـر يَ   

سَييةم ئَيمة تا ئَيستا لةطةَل ئةمريكا وةكو طةىل كوردسـتان هـيض شـتمان    , ئةوةش دةبَى ديار بَيت, ئةوانةشة
هــيض شــتَيكى , هــيض وةعــيتَيك, دســةى مةجليســة, نيــة وةكــو دؤكيومَينــت و وةســائيق و هــةمووى تةلةسؤنــة

خـاَلَيكى تـر   , خؤى بة مولاةم باانَى بةرامبةر بـة سياسـةتى داهـاتووى كوردسـتان    نووسراو نية كة ئةمريكا 
عيالدـاتى خؤمـان كـورت نةكةينـةوة     , ئةوةية ثَيويستة ئَيمة تةوازمنان هةبَى لة عيالدات لةطـةَل دةوروبـةر  

مــان ثَيكهاتــةكانى عَيــراق بةتايبــةتى دةوروبــةرى خؤ, لةطــةَل اليــةنَيك و اليةنةكــةى تــر ســةرامؤش بكــةين 
خـاَلَيكى تـر ئةوةيـة كـة ئـةمريكا      , ثَيويستة دائيمةن لةبةرضاوى خؤمـان بـَي لـة عيالدـاتى سياسـى خؤمـان      

مـةراكاى ئـةحباس و   , بـةاَلم رةئيـى نـاوةخؤ تةئسـريى لَيئـةكا     , بةراستى راى طشتى جيهانى تةئسـريى تَيناكـا  
, دةنووسـني و مااهـةرة دةكـةين    ئَيمـة ئَيسـتا ياداشـت   , ديراسات و خوبةرا ئةمانـة دةوريـان هةيـة بةراسـتى    

كــورد دةبــَى ئيســـتيمادة   , بــةاَلم سياســةتى ئــةمريكاش هــةر لــةجَيطاى خؤيــةتى      , تــةوديع كؤدةكةينــةوة  
لـةكؤمارى  , لة شَيخ مةبوود ثشتيان بةرداين, ئَيمة ثشتمان زؤر بةردراية, لةدةرسةكانى رابردوو وةربطرى

ــتيان بــةرداين  ــة , مهابــاد ثش ــتيان بــةرداين 20ل ــتمان   , ثش ــَيوة ثش ــةمان ش ــةوجارةش بةه ــية ئ زةمانــةت ض
بؤيـة  , بةرنةدرَى؟ ختورةتى ئةو تةدريرة من لةو رؤذة ئـةيبينم هةنـيتَيك اليـةنى عَيرادـى تةبـةناى بكـةن      

ثَييـان  , دؤستايةتى ثتـةوة بكـةين  , ثَيويستة سياسةمتةدارانى خؤمان ئيش لةسةر اليةنة عَيراديةكان بكةين
بـةثَيى دةسـتوءر ئَيمـة    , بـةثَيى دـانون  , بةر ةمسى سـيادةى عَيـراق طةر اوةتـةوة   , ينبَلَيني كةئةوة دبوَل نةكة
بةض حةدَيك ئَيستا ئةمريكا تةدةخول لة سيادةى عَيـراق  , بةر ةمسى راطةيةنيتراوة, خاوةن سيادةى خؤمانني

ــا   ــراق دةك ــتوءرى عَي ــةردى دةس ــاو بــة     , دةكــا؟ خ ــان هةيــة ض ــا؟ ئــةوان بؤي ــراق دةك ــياتى عَي ــى خصوص باس
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يـةك  , مهيمةتى دواتيان لةعَيراق بةنةوعَيكى تر دةست نيشان بكةن زؤرباشة, سرتاتيذيةتى خؤيان خبشَينن
لةخاَلــة دَلخؤشــكةرةكانيش ئــةو يــةك ريايةيــة كــة ئــةويش ئةوةيــة كــة ئــةور ؤ خــةَلكى كوردســتان تيايــيتا    

 .زؤر سوثاس,  لةسةريهيوادارم بةردةوام بني, ئةمةش نودتةى دوةمتانة, كؤبوويتةوة لةسةر ئةو موزوعة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو ظيان خان, دسةكانت بةجَيبوون,  سوثاس
 :بةر َيا ظيان سليمان حاجى بشار

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
وةرة  10/3ئـةظيش  , بـةرآ خـؤ دَيينـة خـؤ    , ثَيش ئةوةى بَيينة سةر لَيكؤَلينةوةى بَيكرو هـامَلتؤن ضـيبوو  

ئـةم وةكـو   , َى حس ثَيكةرى دوو وةسيتى كؤنطريسـى ئـةمريكى بـةس هاتينـة ثةرلـةمانىَ     هةتا هةنوكة هةنيت
, ئةنيتامَى ثةرلةمانَى راستى ئةظ بؤ حةميان زةظر ةتةظـة ض بـؤ سـةرؤكى ثةرلـةمان ض بؤمـة ض بـؤ حوكمـةت       

ــك ثرســيارَيك لةشــوال مــة كــرن   كــانى نــَى ئــةظ ض لَيذنــة هاتينــة داهَينــان بــؤ دراســةت كردنــى    , دــةد جارَي
ئةمـة اليـةنَيكى   , سـةر مةسـةال كـوردا ض دةبَيـذن    , ض دراسةتى مةسـةال كـوردى كردينـة   , ةزعوبارَى عَيرادَىو

ئةظ شتة نةبَى هةتا ئةوةى تر هاتـة ئـيعالن   , مهمني دةظَيت دراسةتى مةو دةظَيت راوبؤضوونى مة وةربطرن
َلـَى بةرذةوةنيتيـة ميللـةت مةيـة     شةلةظة باانني ئةن طةهَيشـتى خـؤ كـةين ب   , كؤلَين هاتة بةاَلظة كرين, كرن

يـةعنى وةكـو كـاك    , يةك نةدليةتى دةظةرَى دة نةهاتينة ر ةضاو كرن سةنطى مة كوردنا ظةمةية طةلَيكى مة
ئةمـة تايبةتيـة ذ   , ئةمـة دروسـتى شـوال خـؤ بكـةين     , زانا ذ طـوتى بـةرى حـةمى شـتَيك ئـةظ خؤظابر ظينابـا      

سةرثةرسـتيةكى ســرتاتيجيةتى  , يـة ذ ئــةوة كـو ئـةو   لةظـةرَى داخوازيـة مـةش حــةمى طروثـى سياسـية كورد     
ــةى   ــا ه ــة يــةك رَياي ــتانَى ئةحلةميتلل ــوردى  , كوردس ــرتاتيجيةتى ك ــؤ س ــة ب ــاركرن ني ــةس ك ــَيش  , ب ــةعنى ث ي

هةنيتَيكيان سرتاتيجيةتى مة كوردا وةكو حةمى طروثى هَياى سياسى سةرثرسى مادى ضاوا بَيت؟ بـؤ ثاشـة   
, ثرسـى تـر بكـةين   , ا تـر ئـةمرى ضـاوةتا تـةعاملى دطـةل وان بكـةن      رؤذا مة بؤ داهاتوويةك ثشتى دةها سـالَ 

ظـَى وةختـَى داهـتني    , رؤذانة ض دَيتة بةردةستى مـة ئةمـة حـةلَيكى ئـانى دةبيـنني     , ئةمة دطةل واديع دذين
سـةر  , دةبآ ئةوييتيا بطؤر ين ض وةكى حكومةت ض وةكى ثةرلةمان ض وةكى حةمى هَياى طروثى سياسى, ئةظ

ئةظــةيش الى ثةرلــةمانَى , هــامَلتؤنيش بَيطومــان حــةميمان ثاَلثشــتى ئــةو ياداشــةتة دكــةينمةســةال بَيكــرو 
لة , لة ئةظروثا, ض وةكو ثةرلةمان ض وةكو حوكمةت داخوزية بةرذةوةنيتية كورديش بكةين, ظةبَيتة نظيسني

ئــةظ , وةســنتخؤثشــانيتان دذى ظــةكؤلَينى راظة, ئــةمريكا زروف ثــرت مناســنب بــؤ هةنــيتَى رظَيكَيتــى هَيمنانــة 
ئةوةية هةروةسا طةل رَيكخراو سـةنتةر و  , خاَلةى دذ بةرذةوةنيتية كوردية نازربكرَينت دةست نيشان كردنة

ئـةوةش شـولَيكى   , ثشوويةكى طشتى و كؤمةَلطايى مةدنى ذ طةىل كوردستان طةل هاوواَلتيا ئيماا كؤكردنـةوة 
 . دطةل رَياوسوثاس, باشة بَيتة كرن

 :باشا رخض ابيت ظيان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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زيـاتر  , بةاَلم ئةوةى من دةَليم دةبَى كورد سياسةتى خـؤى بطـؤر ى  , من داكؤكى لة دسةكانى كاك زانا دةكةم 
دان بنــَيني بــة , هــةموو ئةطــةرةكانيش خبةينــة ثــَيش ضــاوى خؤمــان  , دووربكةوينــةوة لةسياســةتى طلــةيى 

ضــونكة ئــةو , زؤر خــؤش بــاوةر  نــةبني بةسياســةتى ئــةمريكا  دان بنــَيني بــةوةى كــة, غةَلةتــةكانى خؤمــان
وة هـةموو ئةطـةركانيش   , راثؤرتة وةكو هؤشيتاريةكة بؤ هةموو سـةركردةكامنان وهـةموو ضـني و توَيـذةكان    

ئَيستا دةبَى ئَيمة ئةو خاَلة بكةينـة خـاَلَيكى وة ضـةر خـان لـة بـوارى ثةيوةنيتيـةكانى        , خبةينة بةرضاوةمان
ضونكة ئييتارةى بوش كةوتة ذَير سشارَيكى , ان وةها بةطر  بَيخني لةبوارى ثةيوةنيتيةكامناننَيودةوَلةتى خؤم

زؤرشـى  , ئةوها كة لةوانةية بكةوَيتة بارى جَيبةجَي كردنى ئةو راسثاردانة ئةطـةر هةمووشـى نـا هةنـيتةكى    
دةبَى دان بةوة , جَيبةجَى بكابةاَلم كةوتة بوارَيكى ئةوها لةوانةية هةنيتَيكى , ثَي تاَل و ناخؤش و نار َيك بَى

وةكو لةيـةكَيك لةوتـة   , بةاَلم دؤستى بةرذةوةنيتيةكانى خؤيةتى, بنَين كة ئةمريكا دؤستى هةميشةميان نية
نايةتـة سـةر رَيطـا    , ئـةمريكا هـةتا هـةموو رَيطـا ضـةوتةكان تـادى نةكاتـةوة       )بةناوبانطةكانى ضةرضَل دةَلـَى  

لةطةَل , هةَلمةتَيكى ديبلؤماسى زؤر بةهَيا دةست ثَيبكةين: يةك, ةمئةوةى ئةمن ثَيشنيارى دةك, (راستةكان
كــة لــةدةرةوةى واَلت ئــةو كوردانــةى كــةوا , طروثَيكــى سشــار دروســت بكــةين, هــةموو دؤســتةكانى جيهامنــان

بودجةيةكى بةثةلة لةحكومةتى هـةرَيم  , دووش, لةدةرةوةنة ببنة سشارَيك لةسةر ناوةنيتى بر يارى ئةمريكا
هـةر لـؤ ئـةوةى شـتَيك بكـرَى بـؤ       , هةر ضاوةر َيى حكومةتى بةغيتا نةكةين 112بؤ ماددةى , بكرَىتةرخان 

داكؤكى لةسةر ئةوة دةكةم كؤمةَلطاى مةدةنى هةموو ئةو رَيطايانة بطرَيتة بةر بؤ ئيمـاا  : سَييةم, كةركووك
مةَلطا مةدةنيةكانى جيهـان  ئةوةى كة لةهةموو كؤ, كؤكردنةوةو رَيثَيوان و خؤثيشانيتان و هةموو شتَيك بكا

 . سوثاس, بؤ دروست كردنى سشارَيك لةسةر بر يارةكانى ئةمريكا, دةكرَى
 :بابان حمميت ابيت فؤاد1د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ثرسـيار  , بـةاَلم ئـةوةى مـن ئةمـةوَى بيَلـَيم     , لةر استييتا كةس ناتوانَى ئةهميةتى ئـةو راثؤرتـة كـةم بكاتـةوة    

ثـَيم وايـة بَيكـر وتـى بؤضـوونةكانيان هـةر بؤضـوونةكانى سـاَلةكانى         , ضى نـةهاتن بـؤ كوردسـتان   بؤ, ئةكرَى
ضـونكة هــةمان بؤضـوونيان هةيـة بـؤ مةســةلةكانى     , بؤيـة ثَيويسـتى نـةكرد بــَيني بـؤ كوردسـتان     , حةستايـة 

كَيشةى ئةمريكا  بةَلكو بؤ ضارةسةرى, ئةم راثؤرتة بةر استى بؤ ضارةسةرى كَيشةى عَيراق دانةنراوة, عَيراق
بؤيـة  , لةبةرئةوة بؤضـوونى ئةمريكيةكانـة بـؤ ضارةسـةرى كَيشـةى خؤيـان      ,  دانراوة لة عَيراق ولةناوضةكة
وةخاَلَيكى ترم ئةوةية الم وايـة هـةردوو لَيذنةكـة باسـى ئـةوةيان نـةكرد كـة        , ئَيمة نابَى لةوة طلةيى بكةين

كـة ئـةَلَين   , لةطةَل ئةوةشا باسى شتَيكى تر كراوة, رَىتةنها لةمةسةلةى كةركووكا باسى ئةوةكراية كة دواخب
, كة ئةمـةش ترسـَيكى طـةورةى تـرة بةرٍِاسـتى     , كَيشةى كةركووك لة رَيطاي تةحكيمى دةولييةوة حةل بكرَى

وةخؤتـان  , تـةنها دووسـَى هةستـة مـاوة    , ئَيستا وةخت لةبةردةم سةركردايةتى كورد و ميللةتى كـورد نـةماوة  
, لةبةر ئةوةى ئـةوروثا لةطـةَل ئـةمريكا سـةريان داَلـة     , جةذنى كر يسمس دةست ثَى ئةكا ئةزانن لةو ماوةية

لةوانةية دسةكانى بـوش و بر يارةكـانى بـوش بـةثَيى ئـةو لَيذنةيـةي بـؤ لَيكؤَلينـةوة لـةو راثؤرتـة دروسـتى            
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ئةجنومـةنى   وةسَى راثؤرتى تر ئةخرَينة بةردةم سةركردايةتى بـوش لةاليـةن  , كردووة حةستةيةك خبايةنَى
وةزارةتى دةرةوة لةطـةَل ثَينتاطؤنـة لةبـةر ئـةوة ضـوونى وةسـيتَيكى بةثةلـةى        , ئاسايشى نيشتمانيي ئةمريكا

سةركردايةتى كورد بـةئامادةبوونى سـةرؤكى هـةرَيم و طـةورة بةرثرسـانى سياسـتمةدارانى كـورد لـةديادةى         
ية بؤ ئةوةى كةوا لة نايكةوة راى طةىل شتَيكى زؤر بةثةلة, سياسى هةردوو حاب و اليةنة سياسةيةكانى تر

بـةاَلم بةر اسـتى كاريطـةرى    , شتَيكى باشـة , وة ئةو نار ةزايانة لَيرة ئةكرَى بةردةوام بَى, كوردستان رابطةيةنن
 . سوثاس, ئةطةر لةنايكةوة ئامادة نةبَى, نابَى

 :بةر َيا ستاح عبيتاللة نقشبنيتى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مارطةسـتى لـة   )لةبةر ئةوةشة ضونكة مةسـةلةيةكى كـوردى دةَلـَى    , راثؤرتة مةترسييتارة بةرةئيى خؤم ئةو
وة لةبـةينى ئَيمـة وئـةمريكاش بةحقيقـةت هــةر     , ئَيمـة ئـةو تةجروبـةمان ديـوة ثَيشـرت     ( طـوريس ئةترسـىَ  

يـةعنى وةســيقةيةك نيـة كـة ئَيمــة    , لةموئتةمـةرى لةنـيتةن هــةتا سـةالحةدين ض عةدـيتو عقودَيــك نـةبووة     
هى دووةمني بةراى من واية ئةو لَيذنةية , يان بؤ سياسةتى خؤيان مساوةمان لةسةر ناكةن, مال ناكرَينيئيه

جريامنـان هـةتا   , تؤ بةراوَيـذكردن لةطـةَل هةنـيتَى دةسـتى دةرةكـى دةوروبـةرمان      , ئةو راثؤرتةى كةنووسيوة
منوونةشـم ئةوةيـة دوو   , اثؤرتـة من ثَيم واية دةستيان هةبووة لةنووسينى ئةو ر, داخلى عَيراق و توركياش

وتــى جــا خــؤ , طــوَل هةر ةشــةى ئــةكرد لةئَيمــة, طــوَيم لــةو بــرادةرة بــوو, رؤذ بــةر لةدةرضــوونى راثؤرتةكــة
كةواتة ئةو مةوزوعة و نووسـينى ئـةو راثؤرتـة بـة راوَيـذكردن و      , ئةمريكا هةر لةكوردستان بةردةوام نابَى

جـا بؤيـة ئـةوةى مـن     , ة وةزعـى ئَيمـةى كوردسـتان بةتايبـةتى    بةئاطادارى هةنيتَيك لةو كةسانةية كة دذن بـ 
ــةم  ــنيارى ئةكـ ــرد  , ثَيشـ ــيان كـ ــةر َياان باسـ ــو زؤر لةبـ ــةم وةكـ ــةرز   , داوا ئةكـ ــتةوايةكى بـ ــة مسـ ــيتَيك لـ وةسـ

ــارةزان       ــة ش ــياتى ك ــا شةخص ــةمان و ت ــةرؤكايةتى ثةرل ــةرَيم و س ــةرؤكايةتى ه ــةلة   , لةس ــة مةس ــثؤر ن ل ثس
وةسـيتَيكيان بـؤ ئـةوروثاو    , بةاَلم وةسيتةكة بةدوو وةسيت بَى, سةلةكة دابضنهةتا زووة بةدواى مة, سياسةتةكة

ثَيشى تايةكة بـَى لَيمةكـةمان   , من ثَيم واية ئةوة زةرورة, وةسيتَيكيان بؤ دةوروبةرو دوةىل عةرةبى, ئةمريكا
 .سوثاس, لةطةَل رَياميتا, بةخؤ دابيتةين

 :بةر َيا عادل حمميت امني
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 . سوثاس, دسةكامن هةمووى دووبارةن, ن دسة ناكةمم
 :امني بيت ابيت عثمان بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة لـةتاريخ و   , بةر استى ئةطةر طةىل كوردستان لةو راثؤرتةى بَيكر هامَلتؤن نةترسَى خـؤى هةَلـة ئـةكا   

كـة ئَيسـتا جـارَيكى تـر زةنطـى      , ووةكاروانى دوورودرَيذى خةباتى خؤيـيتا زؤرجـار تووشـى ئـةو مةترسـية بـ      
, بؤيــة بــة ثةســةنيتى ئــةزامن هــةروةك ئــةوةى بــرادةران باســيان كــرد بةطشــتى, مةترسـيى بــؤ لَييتةدرَيتــةوة 
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بةاَلم دواى ئةوةى كة ئةو وةسيتة بااَليةى كوردسـتان سـةردانى   , حةرةكةيةكى ديبلؤماسى زؤر سةريع بكرَيت
بةاَلم دواى ئةوةى كة , تةبعةن لةئةمريكاو كؤنطرَيسةوة, لةدنيادا بؤ ئةو شوَينانةى كة ثَيويسنت, جيتى دةكا

بؤئـةوةى بةر اسـتى طـةىل    , طةر ايةوة بةر اشكاوانةو زؤر شةساف ضيان بيستووة بةطةىل كوردستانى رابطةيـةنن 
ضونكة ئةو رؤذة رةش و ر ووتانةى لةرؤذى تةنطانةو سةختةكانيتا كة جارَيكى , كوردستان ضاوبةست نةكرَى

 .زؤر سوثاس بؤ هةموواليةك, ئيعتيمادى دةكةوَيتة سةرى تر
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

استى راثؤرتةكةى بَيكرو هامَلتؤن زةنطَيكـى مةترسـييتار بـوو بـؤ تـةواوى طـةالنى رؤذهـةَلاتى ناوةر اسـت         بةر 
ةو هاوكَيشـانةى كـة لةناوضـةكةداية هاوكَيشـة     دةركـةوت لـ  , بةتايبةتى طـةىل كوردسـتان لَيـى ئاطاداربوونـةوة    

بؤية ئَيمة لةهةومووكةس زياتر ثَيم واية ئةطةر , نَيودةوَلةتي و هةرَيمايةتييةكان كارتَيكى بَى هَيا و الوازة
بةر اسـتى ئَيمـة تَييايـيتا    , ئةو راسثاردانة تَييتا دابر َيذى, هاتوو خوانةخواستة ئييتارةى ئةمريكى ئةو راثؤرتة

بؤية ثَيويستة طةىل كوردستان بةتايبةتى ديـادةى سياسـى و حكومـةت و ثةرلـةمان هـةتا      , نيت دةبنيزةرةرمة
هةروةها يةك لةسةبةبةكانى ئـةوةى كـة   ,  زووة من ثشتيوانى لة زؤربةى راوبؤضوونى ئةو برادةرانة دةكةم

مى كوردسـتان وئـةو   ئَيمـة لـةماوةى ئـةو ضـةنيت سـاَلةى كـة حكومـةتى هـةريَ        , ئَيمة كارتَيكى بـةهَيا بووينـة  
بؤيـة ئَيمـة   , منونةيـةكى بامشـان ثَيشـان دةرةوة نـةداوة    , ئَيمـة ضـةنيت ئـةزموونَيك   , ئةزموونى هاتؤتةكايةوة

سياسـةتةكانى خؤمـان جـارَيكى تـر     , ثَيويسـتة بـةخؤمان دابضـينةوة   , ثَيش ئةوةى طلـةيى لـة خـةَلك بكـةين    
ــة ئــ  , دار َيذينــةوة ــوانني وا لةطــةالنى دةرةوة ل ــةين بؤئــةوةى بت ــا , ةمريكا و دةوَلةتــة بــةهَياةكان بك ــة رَي ك

كــة ئَيمــة طــةلَيكني شايســتةى ئــةوةين بةزينــيتوويى  , رَيــا لــة ئَيمــة بطــرن , لــةئريادةى طةلةكــةمان بطرَيـــت
لـةجياتى  , بؤيـة مـن ثَيشـنيارى ئـةوة ئةكـةم     , مبَينينةوةو لةرؤذهةاَلتى ناوةر است كاريطـةرى خؤمـان هـةبىَ   

, زاَلمـاى خـةليل زاد  , بيترَيتة سةسريى ئةمريكا لة عَيراق, رَينةوة و بيترَينة بةغيتائةوةى ئةو ئيماايانة كؤبك
شـانيتَيك ثَيـك بهَيـنن    , وةسيتَيك, بنَيردرَيتة ثةرلةمانى كوردستان كة نوَينةرى راستةدينةى طةىل كوردستانن

ةروةها بـةر اى طشـتى   ئةو راسثاردانة بة كؤنطرَيسى ئةمريكا و بة ئييتارةى ئةمريكى و ه, ئةو شانيتة بر واتن
 . زؤر سوثاس, جيهان بطةيةنَيت

 :بةر َيا كوَيستان حمميت عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ديارة ثَيشنيارةكةم هةنيتَيك لـةو  , بةاَلم تَيبينيةك و ثَيشنيارَيكم هةية, لةطةَل ئةوةى زؤر لةدسةكامن كراوة
لةطـةَل ثشـتطرييم بـؤ ئامـادةكردنى ئـةو ياداشـتى       , ةوةبـةاَلم بـؤ تةئكيـيت دووبـارةى ئةكةمـ     , بةر َياانة وتيان

نار ةزايةتيةى ثةرلةمان و ضوونى ضةنيت وةسيتَيكى بااَل ئـةجنامانى ضـةنيت هينَيكـى ضـااَلكيةكى ديبلؤماسـى و      
من ثَيشنيار دةكـةم ضـةنيت   , شكةست بةو خااَلنةى كة لةراثؤرتةكة داية كة دذى بةرذةوةنيتى ميللةتةكةمانة

بــؤ , بــةر ةئيى مــن كؤكردنــةوةى ئيمــاا بــةس نييــة , ةنيت نار ةزايــةكى تــرى دميوكراتيانــةضــااَلكَيكى تــر وضــ
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, راو سياسـةتى ئـةمريكا هةرضـؤنَيك بـىَ    , مةسةلةيةكى ئةوها طرنط كة دذ بة بةرذةوةنـيتى ميللةتةكةمانـة  
ة ئـةو  ثـَيم وايـ  , كـة راثؤرتةكـة دذ بةبةرذةوةنيتيـةكانى هةموومانـة    , طرنط ئةوةيـة ئَيسـتا راثؤرتَيـك هةيـة    

بةضـةنيت خؤثَيشـانيتانَيكى   , ئَيمة ئةو نار ةزايةتية رابةرايـةتى بكرَيـت  , نار ةزايةى كة ئَيستا لةناو خةَلك داية
بـؤ ئـةوةى راى جيهـانى باانـَى بةتايبـةتى ئـةمريكا باانـَى كـة         , ئةمانـة ئـةجنام بـيترَيت   , مـانطرتن , هَيمنانة

ــة   ــةتَيك هةي ــة ميلل ــةو جيهان ــةويش بةرذ, لــةكوجنَيكى ئ ــةكا  كةئ ــةرطرى لَيئ ــةزانَى ب ــؤى ئ ــةكانى خ , ةوةنيتي
, بةاَلم ثَيم وايـة درةنـط هاتينـة دةنـط    , تَيبينيةكةشم ئةوةية راستة ئَيمة بامشان كردية بَييتةنط نةبووينة

سـةركردايةتى كـورد ئـةو راثؤرتـةى     , باَلوكرابايـةوة , بةرةئيى من واية ثَيش ئةوةى ئةو راثؤرتـة تـةواو بـىَ   
ثَيم سةيرة سةركردايةتى كورد بيًََـيتةنط بـوو   , ةتى نةدةبواية ئةوكاتة بَييتةنط بوايةئةطةر ديوي, بييتيتباية

ناكرَى وةسيتَيكى ئةوها طرنط ئةو ماوة دوورودرَيذة لة عَيراق بَى  بؤ , بةرامبةر ئةو راثؤرتة تا باَلوكرايةوة
بـةاَلم  , ان ئاطـاى لَيبـىَ  سـةركردايةتى كـورد ئاطـاى لَينـةبووبَى يـ     , نووسينى راثؤرتَيك لةسـةر رةوشـى عَيـراق   

مــن ثــَيم وايــة ئــةوة ضــةنيتين جــارة مَيــذوو خــؤى دووبــارة ئةكاتــةوة  بــةاَلم كــورد            , بَيــيتةنط بــووبىَ 
من ئةثرسم ئايا نةدةبواية , سةبارةت بةهاتنى ئةو وةسيتة بؤ طةىل كوردستان, تةجروبةيةكى لَيوةرنةطرتووة

, وةكـو ئـةو سـةدان وةسيتانـةى كـةدَين بـؤ كوردسـتان       , سةركردايةتى كورد بانطهَيشتى ئـةو وةسـيتةى كردبايـة   
 .سوثاس

 
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كة بةشـَيكني لةسـةركردايةتى كـورد و رةخنـةى تونـيتم لةسـةركردايةتى       , من لةخؤمانةوة دةست ثَييتةكةم  

بـةاَلم ئيََمـة لـةخؤمان ئةثرسـني     , ةكـا سةيرى بةرذةوةنيتةيةكانى خؤى د, ئةمريكا هةرضى دائةر َيذى, كوردة
ئَيمة رؤشتووين لةوَى هةموو ديادة , ئةو ثَيناسةى سَى ساَلي رابردوودا ثَيشانى داين ثَيناسةيةكى خراث بوو

هـةمووى خـؤى مةشـغول كـردووة بـة رَيكخسـتنةوةى مـاَلى عةرةبـةوة كـة تـا دَى           , و سةركردة ضااَلكةكامنان
وةسيتة ئةمريكيـةكان  , خؤمشان ئةوها ثَيناسة ئةكرَيني لةناو جيهانيتا, كردووةخؤمان لةبري , وَيران تر ئةبَى

كةضى لةراثؤرتةكة حةظيتة جـار باسـى مـالكى    , ديادة كورديةكان لةبةغيتا ثَيشوازيان لَيئةكةن, و واَلتان دَين
 ئـةويش بـةخراث و  , يـةك جـار باسـى ديـادةى كـورد ئـةكا      , ئـةكا  ((مقتـدى صـدر  ))ئةكا و دة جاريش باسـى  

ئةطـةر ئَيسـتا شـةر ى نـاوةخؤ لـة جنـوب لةسـةر بنـةماى مةزهـةبى و          , منوونةى شةر ى ناوةخؤ دةهَينَيتـةوة 
ناطاتـة  , كة حابايـةتى ثَيـى هةَلسـا   , بنةماى طةر ةكة و شةر ى ناوةخؤى كوردستان شةر َيكى ئاييتؤلؤذيايى بوو

ا ئــةيبينَى لةبةغــيتا بةرامبــةر ئــةو دةورة ســلبيةى ئــةمريك, ئــةو خــوَين ر شــتنةى كــة ئَيســتا عــةرةب ئــةيكا
كةضى ئةوةنـيتة  , هيض كاتَيك كورد نةهاتية كَيشةيةك بؤ ئةمريكا دروست بكا, ثَيناسةكردنى سوريا و ئَيران

وة ئَيسـتا داواى ئـةوة   , بؤية من رةخنةى تونيتم لـةديادةى كـوردة  , باسى سوريا و ئَيران ئةكا باسى كورد ناكا
سةرؤكى حكومةت و سةرؤكى هةرَيم يان سـةرؤكى ئةجنومـةني   , َلسَىئةكةم كة ثةرلةمان بةئةركى خؤى هة
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كـة ئَيسـتا   , ثةرلةمان نوَينـةرى راسـتةدينةى ئـةو خةَلكةيـة تـور ةيي سـةر جادةيـة       , وةزيران ئةركَيكى هةية
ئَيمـة ماوةيـةكمان لةثَيشـة بـؤ جَيبـةجَي      , ئامادةية بةهةموو جؤرَى خؤثَيشانيتان بكا و هةَلوَيست وةربطـرىَ 

خؤزطــة , ئــةو ناوضــة خةتــة ســوورانةية كــة ئَيســتا لــةم دوو هةستةيــة دَيتــة ثَيشــمان 112مــاددةى  كردنــى
طوَيبيســتمان بــن , ثــَيم خــؤش بــوو ئــةو وةخــت دســة بكــةم , نوَينــةرى نةتــةوة يــةكطرتووةكان لَيــرة بوايــة 

ر ئـةكرَين  دةربـةدة , ضـونكة ئـةو خةَلكانـةى هـةموو رؤذَيـك شـةهييت ئـةكرَين       , ريمرانيتؤمَيكمان لَيـوةربطرن 
زؤربـةى شـارةكانى كوردسـتان بووةتـة النـةى      , كةضى ئةوان دَين هَيشتا دواى دةخةن بؤ دواى دوناغَيكى تـر 

, ئةو عارةبانةى كةنازانني ئَيمة هاوواَلتى بَييتةسةاَلتن يان بةض هينَيك هاتوون لـة كوردسـتان ئةحةسـَينةوة   
انةى كةزؤربـةى بـرادةران ئاماذةيـان ثَيـيتا     يـةكَيك لـةو شـت   , كةضى وشةيةكى خَيـر نيـة بـؤ سـةر كوردسـتان     

لةم ماوةيةدا دوو ثرؤذةى نةوت كةوتة طر  لة كوردستان كة هيواى خـةَلك  , شاردنةوةى راستيةكانة لةخةَلك
بةئةمةىل , كةئَيستا خؤمان ئةزانني خةَلك لة ض وةزعَيكى بَى سووتةمةنية, ضراى ماَلةكانى خةَلك بوو, بوو

كةضـى راطـريا و روون كردنـةوةش    , ى تريش بَيتة بةرهةم خؤى ثَي طةرم ئـةكردةوة ئةوةى ئةطةر ثَينج ساَل
يةك بـةطر  خسـتنةوةى   , داواى لَيبووردن ئةكةم بؤية لةو دوو مةوديمة كورد نابَى بووةستَى, نادةينة خةَلك

 .ةمسوثاستان ئةك, هةَلوَيستى ئاشكراش نةك بةنووسراو, يةك هةَلوَيست وةرطرتن, ثر ؤذة نةوتيةكان
 
 

 :بةرٍَِيا طيالس حمى اليتين حمميت غريب
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, ثشتيوانيشى لَيئةكةم, سوثاسى ئةكةم, كاك كريم بةحرى هةموو دسةكانى منى كرد
  :بةٍرَيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .ناصح2سةرموو كاك د, سوثاس
 :رمضان غمور ناصح1د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
خوَينى ئَيمة لةطةَل خوَينى ئةمريكيـةكان تَيكـةاَلو   , ئَيمة نابَى لةبريمان بضَى كة ئةمريكا ئَيمةى رزطار كرد

بةاَلم ئةوةى جَيـى سـةرجنة و جَيـي داخـة ئـةبينني      , بوو بؤ رزطار كردنى طةالنى عَيراق بةتايبةتيش ئَيمة
كةسـايةتى ناسـراوى تَييتايـة ودةوريـان     , ردووةلَيذنةى ئةو راثؤرتة لَيذنةيةكى رةمسى كؤنطرَيسة ئامادةى كـ 

بـةاَلم نوَينـةرى   , لةوادعييتا ئةمانة راستة نوَينةرى سياسـةتى ئـةمريكان  , هةبوو لةدانانى سياسةتى ئةمريكا
ــةمريكان  ــووى ئ ــةتى ثَيش ــؤن    , سياس ــةمتةدارانى ئــةمريكا ض ــان سياس ــوو ي ــةزانني ئــةمريكاى ثَيش ئَيمــةش ئ

ــراق و رؤذهــ   ــة و عَي ــاى ئَيم ــةكرد تةماش ــتى ئ ــةوارةى   , ةاَلتى ناوةرٍِاس ــتبووة د ــةيان خس ــَيوةيةك ئَيم ــةض ش ب
هةنيتَيك لةبرادةران ئةنيتامانى ثةرلةمان دةَلـَين جطـة لـة خـاَلى سـلبيى طوايـة  خـاَلى        , سياسةتةكانى خؤيان

ةخؤى دةسـت تَيوةردانـة لـةكاروبارى نـاو    , من ثَيم واية ئةو خاَلانةى كةبةر ةواَلةت باشـن ,  ئيجابيشى تَييتاية
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ئةوانـة مـاف بـةخؤيان ئـةدةن     , بـري كردنةوةيـةكى كـؤنى كؤَلوناليانةيـة    , كة عَيراق خاوةن سـيادةية , عَيراق
ئةيانةوَى لةو دةير انة , راستة ئةوان تووشى دةيرانَيك بوونة, لةجياتى ئَيمة ضارةنووسى ئَيمة ديارى بكةن

ثَيضـةوانةى  , ةوةى ئـةوان ثَيشـنياريان كـردووة   ئـ , بةاَلم لةسةر ض ئةساسَيك ئةيانـةوَى رزطـار بـن   ,  رزطار بن
خـوَينى  , ثَيضـةوانةى ئـةو خـوَين وخةباتةيـة كةهـةموومان ثَيكـةوة دامانـة       , بةرذةوةنيتيةكانى طةىل عَيرادة

ئيهانـة كردنـى طـةىل    , ئـةوة ئيهانـة كردنـة بـةخوَينى شـةهييتان     , ئةوانيش تَيكةاَلو كرا لةطةَل خـوَينى ئَيمـة  
بؤيـة سـةرؤك بـوش و هـةتا كلينتـؤنيش      , ورد و عَيـراق و خـوَينى شـةهييتان لَيـرة    نةك تةنها ك, ئةمريكاشة

راسـتة  , ئةوان هةَلوَيستى راثؤرتةكةيان بةنيطـةرانى وةرطرتـووة  , هةمان رةئيان هةية بةرامبةر بةو راثؤرتة
َى يـان وةزعَيكـى   كَى ناَلَي سبةى يـةكَيكى تـر د  , بةاَلم لةهةمان كاتيتا, ئةمة لَيذنةيةكة ئيلتيااماتى تَييتا نية

بؤية من ثَيم واية ثَيش هةموو شتَيك بؤئةوةى طورطاخنوارد , تر دَيتة ثَيشةوة كة ثَيويستة جَيبةجَى بكرَى
كـارا تـر    1120بةتايبةتى لةناوةر استى حةسةتايةكان و سةدةى ثَيشوو ساَلى , نةكرَيَين وةكو جارانى ثَيشوو

مـن زؤر طةشـبينم بةرامبـةر ئـةو يـةك      , ان رَيـك خبةينـةوة  راستة ثَيش هةموو شـتَيك نـاو مـاَلى خؤمـ    , بني
بــةاَلم دةبــَى ثةرلــةمانى عَيــراديش هةَلوَيســت  , رياةيــةى كةئــةمر ؤ هةمانــة خؤشــبختانة جَيطــاي خؤيــةتى 

ــرَى ــةمريكا   , وةربط ــة ئ ــتامنان ل ــة دؤس ــةين ب ــيتى بك ــة    , ثةيوةن ــتةى ك ــةو ياداش ــةبينن ئ ــةدةور ئ ــةى ك ئةوان
ــى   ــؤرج بوش ــتةى ج ــني ئاراس ــةين ئةنووس ــةين , بك ــى بك ــتةى كؤنطرَيس ــةين , ئاراس ــيناتؤرى بك ــتةى س , ئاراس

, ئاراســتةى ثةرلــةمانى ئــةوروثاى بكــةين, ئاراســتةى ئةجنومــةنى ئاسايشــى نةتــةوة يــةكطرتووةكانى بكــةين
, ئاراستةى ئةو دةوَلةتانـةى بكـةين ئةوانـةى كـة زل هَيـان و دةوريـان هةيـة لةسـةر سياسـةتى نَيودةوَلـةتى          

 . وثاسلةطةَل رَياوس
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشـرت  , دةرجةى ثرؤسيسؤرى وةرطرتـووة ثريؤزبـايى لَييتةكـةين   , تازة بووية ثرؤسيسؤر كَى دةتوانَى راتبطرآ
 .دكتؤرة هالة, تازة هةر دسةى ناكا, ثرؤسيسؤر نةبوو هةر بةدسةى خؤى ئةكرد رانةدةوستا

 :هالة سهيل وادى1بةرٍ َيا د
 .وومةنبةر َيا سةرؤكى ئةجن

سشـار خبةنـة سـةر ثةرلـةمانى     , داوا لة ليسـتى هاوثـةميانى كوردسـتان بكـةن    , من تةنيا يةك ثَيشنيارم هةية
تا ئَيسـتا ثةرلـةمانى عَيـراق هـيض     , عَيراق بؤ ئةوةى دانيشتنيان هةبَى و هةَلوَيست وةربطرن لةو مةسةلةية

ظ و رَيــا طــرتين زيــاتر لــة مةبــيتةئيى  بــؤ ئــةوةى زيــاتر رَيــا طــرتن لــة مــاسى مــرؤ  , دانيشــتنَيكى نةكرديــة
ــراق   ــتورى عَي ــثاوة لةدةس ــة ضةس ــةت ك ــةماددةى   , سييتر اَلي ــرتن ل ــا ط ــؤ رَي ــراق   112ب ــةمانى عَي ــة لةثةرل ك

 .سوثاس, كة ثَيويستة و داوا ئةكةين كة ئةوانيش هةَلويست وةربطرن, نووسراوة
 :بةر َيا هيوا صابر ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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ئَيستا , اى ئةبينم ئَيستا وةختى ئةوة نية كة بطرين بؤ حاَلى خؤمان و بكةوينة طلةيى كردنبةر استى من و
, ثةرلـةمان زووتـر دابنيشـتبواية   , من ثَيشـةكى وام ئـةبينى و دةبوايـة واش بوايـة    , ضيمان ثَيئةكرَى بيكةين

ئَيسـتا  , غياب ببينـة  ,ئةمر ؤ سةيرى ثةرلةمان بكة: ئةطةر جةنابت غايب بووى زووتر هاتبووايةوة دووةهم
ــة دةرئــةخات     ــةم دةزي ــتان ب ــةمانتارانى كوردس ــامى ئَيمــةى ثةرل ــةبينَى ئيهتيم ــة ئ ــةَلك ئَيم , جــةماوةرى خ
, هةروةها طلةيـةم هةيـة لـة سـةرؤك كؤمـارو سـةرؤكى هـةرَيم و سـةرؤكى حكومـةت  و ثةرلـةمانتارةكامنان          

ئَيمـة ئـةم وَينةيـةمان    , لةمانـة بةشـيتار بـنب   ئةسَل وابوو ئةمر ؤ دياداتى كوردى بةسياسى و ئييتارى لةم ثةر
ئةمــة وةكــو طلةييــةك ئاراســتةى ئــةو كةســانةي ئةكــةم كــة لةســةرةوة   , ثَيشــانى جــةماوةرى دنيــا دابووايــة

, يةعنى كابرا موساَلةحةى وةتةنى كـردووة , خاَلَيكى تر ئَيمة خؤمان خؤمان دةستةمؤ كردووة, خوَينيتمةوة
ئـةمريكاش مـةجبوورة حيسـابى بـؤ     , زؤر بةجورئةتة, تَى ئةضَيتة دةرةوةهةَلئةس, سالن كوتلةى بةدَل نيية

ــا ــةو  , بك ــةتى ئ ــةى سياس ــى بازان ــة زمين ــونكة ل ــةمتان    , ض ــةوة جورئ ــة ثةرلةمان ــورد ب ــةَلَيم ديــادةى ك ــن ئ م
, ثَيشـنيار ئةكـةم هةرضـى كـارتى سشـارة بـةكارى بهَيـنن لـة زمينـى ئـةوة موزاهـةرات           , لةجةماوةر سـةنيتووة 

باهـةر  , بـا تـؤزَي خؤمـان تاديبكةينـةوة ئةوةنـيتة ئـةَلَيني جـةماوةرمان هةيـة لـةدةرةوة         , ينموزاهةرةى بكة
بضـن بـؤ بـةردةم سـةسارةتى     , لةمينبةرةوة ئاطاداريـان بكةينـةوة كـة موزاهـةرة بكـةن و خؤثيشـانيتان بكـةن       

لــةو شــتانة  ئَيمــة بةر اســتى, رةمســى ســةركردةكانيان بســوتَينن لةراســتيا , بــةرَيتانيا و ســةسارةتى ئــةمريكا
لــة ئــةوروثا , ئَيمــة ثَيويســتة رةئيــةكى جــةماوةرى لــة ئــةمريكا دروســت بكــةين , بــا نةترســَيني, ئةترســَين

خـاَلَيكى تـر بةر اسـتى مـن     , هةروةها بةبَى دةنطى ئيستيمرار نةكةين لةسـةر ئـةم دةزيةيـة   , دروستى بكةين
ئـةم  , َيكى طـةورةى ئـةمريكاي تيايـة   ئـةم راثؤرتـة مةصـَلةحةت   , رَيام هةية بؤ دسـةى بـرادةران و خوشـكامن   

ئـةم راثؤرتـة سـةركةوتنى ديبلؤماسـيةتى     , راثؤرتة بةشَيكى طـةورةى لةمةصـَلةحةتى عَيراديـةكانى تَييتايـة    
وة داواش ئةكـةم دواى  , من نامةوَى طلةيى ئةوانـة بكـةم  , واَلتانى دةوروبةر بوو بةسةر ديبلؤماسيةتى كوردا

هةمووى خبةينة طر  و ثةرلةمانى كوردستان ضةنيت كؤبوونةوةيةك بكا  ,ئةوةى ئةوهةموو ئاليةتانة باس كرا
بةراسـتى  , باسةر لةنوَى خؤمـان خبوَينينـةوة  , و سةرؤكى هةرَيم و سةرؤكى حكومةت تياييتا بةشيتارى بكةن

كاتَيـك ثَيـى ئـةزانني    , طةورةترين عةيب بوو بؤ ئَيمة نؤ مانط بةسةر ئةو راثؤرتـة تَيثـةر ى ثَيمـان نـةزانى    
 .سوثاستان ئةكةم, يةكى دةزيةكة دايئةنَيني و خةريكة كؤتايى ثَيبيننيلةال

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, تةعليقى لةسةر نةبَى بةتايبةتى لةسةر ئةو دسةى كة ر ةسـم بـيتر َينني  , بةر استى ناكرَى دسةى تؤ, سوثاس

بةر اسـتى خـةَلكى بـَي    , ناشـرينة  ئةمة ديارييتةيةكى, يان عةلةم بسوتَينني, طةىل كورد ئةو سةداسةتةى نيية
, وةئةمة ناشرينة بؤ ميللةتةكة نـةك بـؤ حكومـةت   , ئينشائةَلاَل ئَيمة دةسةاَلمتان هةية, دةسةاَلت ئةمة ئةكا

ئةوةى كة هةموو موتةسيقن لةسةرى ئةوةية كة ئـةو  , دسةى زؤر باش كرا, دةربارةى ئةو هةموو دسةى كرا
رةتـى ئةكةينـةوة و دبـوَلى    , ةطةَل بةرذةوةنيتى طةىل كوردستان نـاطوجنىَ خااَلنةى كة لةو راثؤرتانة هاتووة ل

هـةروةها  , و مةسةلةى نةوتـة و مةسـةلةى سييتر اليةتـة و مةسـةلةى عةلةمـة     112دياريشة ماددةى , ناكةين
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زؤرينـةى ثَيكهاتـةكانى عَيـراق    , لةوةش دَلنيا بن كةئَيمة بةتةنها تةرف نني رةدى ئـةو راثؤرتـة ئةكةينـةوة   
دةنطــى بــؤ , كةســَيك بــاوةر  ناكــةم ئةوانــةى بةشــيتارن لةعةمةليــةى سياســى , ئــةو راثؤرتــة ئةكةنــةوة رةتــى

كةسَيك لةطةَل , مةطةر ئةو اليةنانة نةبَى كةبريى تةسكيان هةية, دةنطيان بؤ دةستوورداوة, هةَلبذاردن داوة
رو هامَلتؤن ثرسـياريان لَيكـردووة   لَيرةدا دوَينَى بيك, ئةوةدانيية كة دةستوور خةرق بكرَي و ثشتطوَى خبرَى

وتيان واللة لةمةسةلةى تةوزيع كردنى سةروةت ئَيمة لةهةموو اليةنـةكامنان  , لةمةر  رةخنةكةى مام جةالل
ئـةمن  , كة تةوزيع كردنى سةروةت لةسـةر ئةساسـى سـوكان بـىَ    , هةموو اليةنةكان ثَييان باشبووة, ثرسيووة

ئةوةتة بةعةلـةنى ثَيكهاتـةكانى ئيئتيالسـى موةحـةد هـةموو      , يان وتبَىثَيم وانية ئةو خةَلكانةى ديويانة وا
عةدالةت ئةوةيـة تـؤ رةضـاوى    , عةدالةت سةردى هةية لةطةَل سوكان, اليةنةكانى دةَلَين دةبَى بةعةدالةت بَى

ــةوتووة   ــان ثَيك ــة زةرةري ــا دواكــةوتوةكان بكــةى ك ــيتا   , جَيط ــة كةهــةموو ســةروةتةكة لةبةغ عةدالــةت ئةوةي
عةدالـةت ئةوةيـة ئـةوةى لـة كوردسـتانيش دايـة جوزئَيكـة        , تةهيتييتمان ثَيبكرَى بَلَين ناتانـيتةينىَ , َيدانةنر

سـةبةى خوانةخواسـتة خـةَلكانَيك هـات     , بةاَلم بؤضـى دةبـَى ئـيلال لةبةغـيتا بَيـت     , لةسةروةتى عامى عَيراق
كةواتة ض سةردَيكى , ان نةبَىنةوتيش حةدم, بَلَى نادةين بودجةية ئةوة لةوَى وةردةطرين, تةهيتييتمان بكات

كــةدةَلَين ئــةو , لةبــةر ئــةوة مــن دةناعــةمت نييــة, ناوةكــةى دميوكر اتيةتــة, كــرد هــةر ناوةكــةى سييتر اَليةتــة
خةَلكانةى كة لةبةغيتا ديوومانة دةَلَين ئَيمة لةطةَل ئةوةينة سةروةتى نةوةت لةسةر ذمارةى سوكان دابةش 

زؤرضــاكة تةبعــةن هــةمووتان , ة لةوانــةى كــة ئامــاذةم ثَيكــرد مــن ئــةو دســةيةم لةكــةس نةبيســتوو , بكــرآ
ثَيشـرتيش  , بؤ ديادةى سياسـى كـة ئـةو وةسيتانـة تةشـكيل بكـةن      , ئَيمة تةوصية دةكةين, تةئكييتتان كردةوة

, ئةو وةسيتانة بنَيرنة دةرةوة, بر يار درابوو لة مةجليسى سياسى كة هةية ئةو بر يارةى خؤيان تةسعيل بكةن
, لةطــةَل ســةرؤكى ئــةمريكا, و ثةيوةنــيتى بكــةن لةطــةَل كــؤنطرَيس, ن لةطــةَل ئــةو لَيذنةيــةثةيوةنــيتى بكــة

وةلةر استيشــيتا يــةعنى ئَيمــة وةكــو , نــار ةزايى طــةىل كورديــان ثَيبَلــَين و نيطــةرانى خــةَلكى كورديــان ثَيبَلــَين 
ين بةوانةشــةوة ئَيمــة دؤســتى ئــةمريكا, خــةَلكانَيك دســة نةكــةين كــة خؤيــان بةتــةرةسَيكى دوذمــن ئــةزانن 

ئةطةرنا كةسَيكيان , تةريقةى تةسكرييان لةطةَل ئَيمة ناطوجنَى, بةبيكرو هامَلتؤنيشةوة بةاَلم بريوبؤضوونيان
خؤيـان نووسـيوويانة كـة ئةطـةر لةهـةموو كـورد       , نةيانوتوة كة كورد حةدى ئةوةى نيـة سييتراَليـةتى هـةبىَ   

خؤيـان نووسـيوويانة كـةداواى سةربةخؤسـى و داواى      ,بثرسى داواى سييتراَليةت دةكةن خؤيان نووسـيوويانة 
دةَلـآ يـةكَيكيان سـةرؤكى    , بةاَلم دةنطى داوة دةَلَى وةصمى كاك مسعود و مـام جـةالل دةكـا   , دةوَلةت دةكةين

ئةمانةى , جةالل تاَلةبانى هةوَل دةدات بؤ سةربةخؤيى كوردستان, هةرَيمة و ئةوةى تريان سةرؤكى عَيرادة
بةاَلم لة ئيقرتاحاتى لة بةرذةوةنيتى ئةمريكا لـة ديـيتى   , كردووة و دذيشى دسةى نةكردووةهةموو ئاماذة ثَي

مةسـئوىل وةزارةتـى خـارجى    , خؤيان نوسيوويانة كةئةو دييتةش لةبةر رؤشنايى و سةداسةتى خؤيان هـاتووة 
نى لةطـةَل  ضـونكة بةرذةوةنيتيـةكا  , ثشتطوَيى نةتةوةى كوردى كردووة 11وةزارةتى خارجى تاساَلى , بووينة

ثاشـى عةولةمـة سياسـةت و عةدليـةت لةئـةمريكا      , سيبتةمبةر 11و ثاشى  11بةاَلم ثاشى , دةوَلةتان بووة
ئةطـةر  , هةر اليةنة رةشةكة نـةبينني اليةنـة ئيجابيةكـة زؤر زؤر زيـاترة    , ئَيمة هةر تةديم دةكةين, طؤر اوة
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تونـيتو تيـذى لــةعَيراق   , َيرادــيتا هةيـة ضـى ئَيسـتاكة تـؤزَى بـةخؤدا دةضــنةوة لةبـةر ئـةو شكسـتةى كـة لةع        
يـاخود ضـةنيت كةسـَيك بـة     , ضارةسةر نةكراية بةماناى ئةوةنايَى هةرضةنيت خاَلَيك هةية ئَيمـة ثَيمـان الوازة  

نـةوةك  , ئَيمـة نـةمان دةتـوانى بطةينـة ئـةمر ؤ     , من ثَيم واية دؤستايةتى ئةمريكا نةباية, سلبى دسة دةكةن
بتـوانني بـةرةنطارى ئةوهـةموو ناحـةزو دوذمنانـة      , نـة دةبابـةمان هةيـة    ,هيضمان نيية نةتـةيارةمان هةيـة  

دوةتَيكى طةورةى ميللةتةكةمان ئةو دؤستايةتية بووكة لةطـةَل ئـةمريكا و بـةريتانيا و هَياةكـانى     , ببينةوة
نـورى  2مـن ئـةو ئيقترياحـةى كـة د    , ترى واَلتى تر ثةييتاكردووة كة بةشيتاريان كرد لةرزطار كردنـى عَيـراق  

بـةاَلم لـة ئَيسـتاوة    , ئةطـةر ئيجـازةم ثَيبـيتةن سـةرؤكايةتى دايـيتةنىَ     , دي كة لَيذنةيةك دابنَيني ثَيم باشةكر
, كة دكتؤر كةمالة لَيرة نييـة  112لَيثرسراوى لَيذنةى دانونى و لَيثرسراوى لَيذنةى بةدواداضوونى ماددةى 

نَى مـن خـؤم ئيختيـارى دةكـةم لةطـةَل      كة لَيرة نيية سؤزان خانة دووسَى كةسى تريش ئةطةر ئيجـازةم بـيتة  
كــاك سرســةت ئــةو كةســانةش كــةئيختيار دةكــةين نــةك لةبــةر رؤشــنايى ئــةوة يةكَيتيــة يــان ثارتيــة ئــةوة   

بةزووترين كات بـةزمانى ئينطليـاى و عـةرةبى و    , بؤ ئةوةى بتوانن ئةو راثؤرتة جَيبةجَى بكةن, توركمانة
يستة و ئةو تةوصيةيةى ئَيـوةش بـؤ وةسيتةكـة بـة سـةرؤكايةتى      كوردى و بينَيرين بؤ ئةو اليةنانةى كة ثَيو

بـةاَلم  , بة مةكتةبى سياسى حابةكان دةَلَيني و هـةموو اليـةكمان سـةعال كـار بـةردةوام بـني      , هةرَيم دةَلَيني
ــتانة زووة    ــةو ش ــةرات و ئ ــك موزاه ــة    , جارَي ــى هةي ــة و مةراحليش ــةنطاوى هةي ــار ةزايى ه ــك  , ن ــة جارَي ئَيم

, توديـع كؤكردنةوةيـة  , كؤبوونـةوةى ثةرلةمانـة  , مةرحةلةى يةكةم ئيحتيجاجاتـة , يةتنيلةمةرحةلةى بييتا
ئـةوة ئـةو كـات نار ةزايـةكانى خؤمـان بةر َيطايـةكى تـر        , ئةطةر ئةو راثؤرتـة بـووة مـولاةم لةسـةر حكومـةت     

, سـةسارةت و زيـاتر لـة خؤثَيشـانيتانى نـار ةزايش سـةردانى      , بةهةمان رَيطاى ئَيسـتا دةريـيتةبر ين  , دةردةبر ين
بةاَلم من ثَيم وانييـة ئـةو راثؤرتـة نةمولاةمـة نةئـةو خاَلأنـة سـلبيانة كـةبامسان كـرد نابَيــتة مـولاةم بـؤ             

ئيشـارةتَيكى غةَلـةت ئـةدا    , خؤيان ئـةزانن ئيلتيـاام ثَيكردنـى واتـة طةر انـةوة بـؤ دواوة      , حكومةتى ئةمريكا
ثَيم وانية ئييتارةى ئةمريكا كة دةستيان , تريؤريستىبةئريهابيةكان كة بةردةوام بن لةسةر كارى ئريهابى و 

سـةرموو كـاك   , دانيشتنى داهاتوومان رؤذى سَيشـةم دةبـىَ  , لةناو ئييتارةى موباشري عَيراق داية ثةسنيتى بكا
 . ئارَيا

 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ة يان لَيرة ئَيستا بر يارى لةسةر بيترَى ئـةو دووانـة يـةك ال    مةسةلةى ثَيكهَينانى لَيذنة دةسةاَلت بيترَيتة ئَيو
دووش ئةوةى بةثَيى تايبةمتةنيتى نووسينى ئةو تـةدريرة وةاَلم دانـةوةى ئةوةنـيتةى ثةيوةنـيتى     , بكرَيـتةوة

 .هيوادارين ئةوة لةبةر ضاو بطرن, ثةيوةنيتى بة ليََذنةى ياسايى نيية, بةكؤميتةكان هةية
 :ةنبةر َيا سةرؤكى ئةجنوم

لَيذنةيةكى صياغةية لةبةر رؤشنايى ئـةو دسـانةى   , ئةوةلةن ئةو لَيذنةية نةبةدةرارة نة لَيذنةيةكى دائمية
صـياغةى نامةيـةك دةكـا دةكـرَى يـةك ئينسـان ثَيـى هةَلبسـَى ئةطـةر ئيقرتاحةكـةى           , كة كرا كؤي دةكاتـةوة 
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ئـةوةى ئيقرتاحةكـةى بـةجَيبوو    بـةاَلم لةبةر , نورى  نةمكردباية دةمطوت باشـة خـؤم هينةكـة دةنووسـم    2د
بةتايبـةتى ئـةو   , بةتةنيا سـةرؤكايةتى نةخياتـة سـةر ئةسـتؤى خـؤى دووسـَى كةسـى تـر موشـارةكةى بكـات          

ــيتةوة   ــةيان خوَين ــة كةراثؤرتةك ــرد  , لَيذنةي ــةنيتتان ك ــوةش ثةس ــؤرتى    , ئَي ــيتى راث ــةكانيتا تةئي ــةموو لةدس ه
ثَيويست ناكا هةموو , تةئييتى يةكرتيتان كرد, دو تةئييتى راثؤرتى لَيذنةى ياسايتان كر 112بةدواداضوونى 

تـةنيا  , خـؤ لَيذنةكـة كـارَيكى ثَيناسـثَيردرىَ    , ثَيويست بةوة ناكـا دابنيشـن لَيذنةيـةك دابنـَين    , ئيجماع بكةن
كـة  , خؤم دةتوامن ئةطةر نار ةزانة ثَيم بَلَين كة نار ةزانة خؤم ئةيكةم مةسئوليةتى منة ئةوة, صياغة كردنة

ةســتم ســةرؤكايةتية ئَيمــة دانيشــتووين مالحةزاتــةكامنان نووســيوة ض دســة كرايــة ئةوانــةى كــة  دةَلــَيم مةب
بةاَلم نـاكرَى دةنطـى بـؤ بـيترَى بَلـَين ئـةدى       , بةاَلم ئةوة رَياطرتنة بؤ ئَيوة, ئصوَلى دنيا واية, ئاماذةم ثَيكرد

, نـةرى كلـيتان و ئاشـوور و ئةوانـة    ئـةدى نويَ , ئةدى نوَينةرى توركمـان , ئةدى سراكسيؤنى ساَلن, لَيذنةى ساَلن
لةبةرئـةوة زؤر بةبـةديهى و   , ئةوة دةضينة رَيطايةك مةبةستمان لةو كؤبوونةوةيـة ئـةوة نييـة بةحقيقـةت    

ــى  ــةبيعيم زان ــةين   , بةت ــت بك ــة دروس ــةو هين ــوو   , ئ ــةواو ب ــة ت ــةو جانب ــةن ئ ــةم  , تةبع ــتان دةك زؤر سوثاس
كـة هـةموو خـةَلكى كوردسـتان     , مةنيتى ئةو رةئيانة كرازؤر دةوَلة, بةشَيوةيةكى مةسئوالنة مونادةشانة كرا

بـةاَلم مـن يـةك    ,  ثَيشرتيش لةاليةن بـةر َياان سـةرؤكى هـةرَيم و سـةرؤكى كؤمـاريش كـرا      , باوةر ى ثَي ئةكا
ــَين ئَيمــة كةمتةرخــةم بووينــة  هةشــت مــانط بــوو , ئــةوان رةد سيعليــان وابــووة, مالحــةزةش بــيتةم كــة دةَل

هَيشتا , لةناو ثةرلةمانى ئةوروثا دوودَيرم خوَينيتةوة بة ئينطليايةكةى, باَلوببؤوةكةهَيشتا يةكةم جار بوو 
عةلةمةكةشـم خوَينـيتةوة تةصـَليحم    , دةكـا  112تَيطةيشتم كة داواى تاخري بـووني  , هةمووم نةخوَينيتبؤوة

كؤبوونـةوة   ئَيوة ثةرلةمانن دةبـىَ , بةتصَليحى شةخصَيك نابَى, كرد ومت ئةوة دذى بةرذةوةنيتى كوردستانة
بـة تةلـةسايؤن دةتـان    , ئةطةر نا هةريةك دةتان توانى رةئيى بـيتةن , حازركردنى دةوَى, ئصوَلى هةية, هةبَى

كـاك هيـوا وتـى دةبوايـة زووتـر      , ئةجنومـةن دانيشـتنى دةوىَ  , بةاَلم كة وتت ئةجنومـةن , توانى رةئيى بيتةن
تؤش لَيـرة نـازامن   ,  هةمووى تةئجيل كردووةنةخؤشى و مةوعييتى دكتؤرةكامن, من نازامن بمر م, بهاتبايةوة

يةكـةم بـةردةوام بـوون لةسـةر مونادشـةكردنى وةزارةتـى       , كؤبوونةوةكـة سـَى ياسـامان هةيـة    , ضيم كردووة
هةروةها خوَينيتنةوةى ثرؤذةيةك وابـاامن  , وةزارةتى سياحةو ئاوةدان كردنةوة, ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم

 .كاك هيوا نودتةى نياام نةبَى دةَلَيم هةو نيية بةخواى, هى موكاسةئةى شوهةداية
 :بةر َيا هيوا صابر ابيت

 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, دانانى ئةم ناوانة بةم شـَيوةية ثَيضـةوانةى ثَيـر ةوى ناوةخؤيـة    , بةخةردَيكى ياسايى ئَيمةت خستؤتة دواوة

 .سوثاست دةكةم, نةك هةروا, َىضونكة بةثَيى ثَيرِ ةوى ناوةخؤ ئةبَى بةثَيى ثيتةكانى ئةجبةد ب
 :بةر يََا سةرؤكى ئةجنومةن
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يان تؤ دةكةوَيتـة ثَيشـةوة يـان    , ئةجبةد بَى يان هةورا بَى, ئةوة ضةنيتين جار منادشة كراوة و يةك ال كراوة
يـةكَيك هـةر لةثشـتةوة دادةنيشـَى و يـةكَيكيش هـةر لةثَيشـةوة دادةنيشـَى و         , مةال انور دةكةوَيـتة ثشـتةوة 

 .سوثاس, 12:32رؤذى سَيشةمة سةعات , كؤتايى بة دانيشتنةكةمان دةهَينني, شتان نييةسةردي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيتنان رشاد مم                 ( وكيوركةكمال ك.د)حمميت دادر عبيتاه  ت ابيت عبيتاه                 سرس
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي       ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانييجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت

 عَيراق - كوردستان    عَيراق                           – كوردستان        عَيراق                 – كوردستان  
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 ( 23)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6111\66\19رَيكةوتي  شةممةسَي 

 مي هةَلبذاردنخولي دووة
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 ( 03)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 61/66/6111 رَيكةوتي سَي شةممة
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ئةجنومةني نيشـتمانيي   11/10/0226رَيكةوتي  شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (12,32)كاتذمَير   
ــا     ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــتاني عَي ــةن و كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــادةبووني , د مم ــة ئام  ب

بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمخولي  ي(03)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة    لـ ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      خولي طرَييتاني دوو ي(03)

 :وةية بَيتبةرنامةي كار بةم شَي
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة-1
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم -0
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةشتوطوزار -3

 :َيا سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري دةستةي سةر, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  سَيي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي (12,32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي(03)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت11/10/0226رَيكةوتي 
 .خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة-1
 .ر خستنةر وو و طمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمبةردةوام بوون لةسة -0
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةشتوطوزار -3

داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين و هةروةها ئةو ليذنانةي كة راثؤرتيان هةية لةسةر وةزارةتي 
, لةمةودوا مونادةشة و ناونووسني و ئةوانة و ئةو سيستةمةي كة دانراوة, وة بَين دابنيشنئاوةدانكردنة

, هةروةختَيك دةرطا كرايةوة بؤ ناونووسني و ئةوةي دةيةوَي دسة بكات, لةمةودوا كةس طلةييمان لَي ناكات
 كَي دةيةوَي دسة ئينجا ئةوة هةر بؤ مةعلومات كة دةَلَيني, دةكةنةوة دوطمةيةكتان لة ثَيشة دوطمةكة

ثاشي ئةوةي دةيةوَي دسة بكات دةست بةدوطمةكة وةدةنَي , يةك جار دةَلَيم كَي دةيةوَي دسة بكات, بكات
بؤتان دةخوَينمةوة دواتر حةدي , بة كؤمثيوتةر ناوةكان بةثَيي تةسةلسولي سورعةتي داوا كردنةكة دَيت

ة كةئةوانةي كةدةستيان لة دوطمةكة ناوة ئةوان هةر ئةوةنيتةي, كةسَيك نيية بَلَيت دةمةوَي دسة بكةم
سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيري , ناويان دةنووسرَيت ولَيرةش ناوةكان دةنووسرَيت و دةخيوَينمةوة
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خاَلي يةكةم خستنةر وو وطمتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي , ئاوةدانكردنةوة و كاك سعيت وةزيري هةرَيم دةكةين
ليذنةي ئاوةدانكردنةوة , لة ليذنةي ياسايي و دواتريش ليذنةكاني ترداوا , وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة

 .سةرموو ليذنةي ياسايي راثؤرتتان خبوَيننةوة, وليذنةي شارةواني راثؤرتيان هةية لةسةر ئةو ثرؤذةية
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ثاشان رةئيي ليذنةكان ئاراستةي ئَيوةي بةر َيا دةكرَيت ,بةراس  ئَيمة ماددةكان يةكة يةكة دةخوَينينةوة

ئَيستا براي بةر َيام كاك دلَير بة زماني كوردي ثرؤذةكة ماددة بة ماددة , دواتر طمتوطؤ دةست ثَي دةكات
 .دةخوَينَيتةوة با بمةرمَي

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق –وة و نيشتةجَيكردني هةرَيمي كوردستان ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنة
 6111ي ساَلي )  ( ياساي ذمارة 

 :مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة :ماددةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم-1
 .عَيراق –ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان : ئةجنومةني وةزيران -0
 .وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن: رةتوةزا -3
 .هةرَيم ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردني وةزيري: وةزير -1
 .بريكاري وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن: بريكار -0

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا بة زماني عةرةبي ياساكة دةخوَينمةوة
 العراق –القليم كوردستان  6111لسنة )  ( انون وزارة االعمار واالسكان املرقم ق
 :يقصد بالتعابري التالية املعاني املبينة ازاءها :املادة االوىل

 العراق –اقليم كوردستان : االقليم-1
 .العراق –القليم كوردستان جملس الوزراء : لس الوزراءجم -0
 .السكانوزارة االعمار وا: الوزارة -3
 .وزير االعمار واالسكان لالقليم: الوزير -1
 .وكيل الوزارة لالعمار واالسكان: الوكيل -0

 .ئَيستا رةئيي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي
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ان اللجنة القانونية تؤيد مشروع القانون مبدئيا نظرًا ألستحداث الوزارة يف االقليم وتقرتح صياغة : اوال
بالتسلسالت الكتابية واجراء بعض ه وتنظيم فقراته وتبديل التسلسالت الرقمية ديباجة له وتبويب مواد

التعديالت والتغريات يف صياغة بعض بنوده اسوة بقوانني الوزارات الصادرة قبله والتى ستظهر الحقا من 
 .خالل هذا التقرير

 :وىل واعادة صياغتها كاآلتييف املادة اال( املصطلحات)بكلمة ( التعابري) تقرتح اللجنة بتبديل : ثانيًا
 .يقصد باملصطلحات التالية املعاني املبينة ازاءها ألغراض هذا القانون: املادة ااْلوىل

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن 
وةكو هةموو , شتَيكي رؤتينية, كةواتة ماددةي يةكةم ئيقرتاحتان ئةوةية بةس تةعابريةكان بطؤر َيت

لةبةر , ئةوةي لةطةَل ماددةي يةكة دةخيةمة دةنطةوة, ةشي لةسةر نييةهيض موالحةز, وةزارةتةكاني ترة
كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةس  بَلنيت بكات؟ كَي لةطةَليتا نيية؟ , ئةوةي هةموو وةزارةتةكان هةر وا رؤيشتووة

 .ماددةي دوو خبوَيننةوة, بةكؤي دةنط ماددةي يةكةم وةرطريا
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .رؤكي ئةجنومةنبةر َيا سة
 :وةزارةت ئةم ئةركوسةرمانانة دةطرَيتة ئةستؤ :ماددةي دووةم

بؤ ضارةسةر كردني تةنطانةي نيشتةجَيي و بنيادناني تؤر ي رَيطاوباني نوَي بة هةموو جؤرو -1
لة , وةزارةت ثالنطةلي طش  بؤ سياسةتي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن لةهةرَيميتا, ثاشكؤكانيةوة

و ثرد و تؤنَيل و ( رَيطاوباني هاتؤضؤي خَيرا)بة , اني نيشتةجَيكردن و بيناية ورَيطاوبانيتابوارةك
 .ثَيشنياز دةكا, سرؤكةخانة و هَيلي ئاسنيشةوة

( جيتوى)ديراسةتي كةَلكي , ديراساتي تايبةت لة ضوارضَيوةي بواري كةرتي وةزارةتةكةدا دادةنَي و -0
 .زكراوةكاني ناو ثالنةكةي وةزارةتيش دادةنَيبؤ ثرؤذ ثَيشنيا, هونةري و ئابووري

دادةنَي , بؤثالنة تةسيتيقكراوةكاني ئةو ثرؤذانةي ثَيي سثَيردراون,  و بةرنامةي كار( تصاميم) يهَيلكار -3
, ئةو ثرؤذانة جَيبةجَي دةكةن كة ثَيوةنيتييان بةوانةوة هةية( راستةوخؤ)ثَيكهاتةكاني وةزارةت يةكسةر , و

 .دؤنتةراتضي يان نووسينطةي ئيستيشارياني دةكةن يانيش هةواَلةي
 .هاوثشكي دةكا, بةثَيي هةلومةرجي هةرَيم, هونةرييتا( مواصةساتي)لةئامادةكردني  -1
ي (دوورخايةن, دؤناغانةو, ساآلنةو)ثالني , سياسةتي ئيقرار كراوي وةزارةتةكة جَيبةجَي دةكاو -0

 .كاتثَيشنيار دة, ثَيويستيش بؤ جَيبةجَي كردنيان
كة لة اليةنةكاني , ئةو ثرؤذانة جَيبةجَي دةكا, لةرَيطاي ثَيكهاتة جَيبةجَيكار و هَيَلكارةكاني خؤيةوة -6

 .يانيش لةرَيطةي كؤمثانيا ثسثؤرةكاني كةرتي تايبةتةوة جَيبةجَييان دةكات, ديكةوة ثَيي سثَيردراون
هاتؤضؤي خَيراشةوة كة دةكةونة دةرةوةي  بة رَيطاكاني, دةوامي سةالمةتي بةرَيطاوباني طش  دةدات -2

ثردو وَيستطة ميحوةرييةكاني , رَيطاوبان( موحةر ةماتي)هةروةها بةثَيي ياساي , سنووري شارةوانييةكانةوة
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ثَيتاَل و كةلوثةليان بؤ ئامادة دةكاو , ئةوزان و مةعابريةكانيش دةخاتةطةر و دةوام بةسةالمةتييان دةداو
 .اَيموحةر ةماتيان دةثارَي

 نئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكرد بة ثالنةطةلي تايبةت, لةضوارضَيوةي كارو ثسثؤريي وةزارةتةكةدا -8
 .ديراسةو نرخانيتني هةَلسةنطانيتني ئةو ثالنانةش دةطرَيتة ئةستؤ, كة وةبةرهَينةكان داييتةنَين, لةهةرَيميتا

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة , لةطةَل جةنابي وةزير دانيشتني لةطةَل كؤي دانوني وةزارةتةكة و بةنيسبةت ئةو ماددةية ئَيمة
( املادة الثانية)تةنيا لةسةرةتاي ماددةكة كة دةَلَي , لةطةَل دةدي ئةو ماددةيةين هيض موالحةزةيةكمان نيية

 .ر سوثاسزؤ, لةيةكةوة هةتا هةشت( تتوىل الوزارة املهام التالية)وابنووسرَيت 
 :امني طاهربةر َيا زرار 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بطؤر َي ( بنيادنان)وشةي ةسةر زمانةواني ثَيشنيار ئةكةين بةآلم ل, ليذنةكةمان لةطةَل ليذنةي ياسا هاور اية

, (ثةسةنيت كراو)بطؤر َي بؤ ( تةسيتيقكراو)و وشةي ( خانوبةرة)بطؤر َي بؤ ( بيناية)و( دروست كردن)بؤ 
وشةي , (بر ياردراو)بطؤر َي بؤ ( ئيقرار كراو)و وشةي ( بةَلَينيتةر)بطؤر َي بؤ ( دؤنتةراتضي)ةي وش

زؤر , ضونكة بةراس  ياسا كورديةكةش وةكو عةرةبي واية, (دةدةغةكراو)بطؤر َي بؤ ( موحةرةمات)
 .سوثاس

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, لةطةَل دةدي ماددةكةين, يةكمان نيية لةسةر ئةو ماددةيةئَيمة هيض موالحةزة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش دةتوانن ثَيش ئةوةي , تةنيا لة اليةني زمانةوانيةوة, هيض موالحةزة نيية لةسةر ماددةكة, باشة
هةبَي ليذنةي ياسايي بة بضَيتةوةو ثَيشرتيش ئيتيمادمان كردووة لةرووي زمانةوانيةوة هةرضي موالحةزة 

كاك سةردار , ئةطةر كةس موالحةزةي لةسةر ئةو خاآلنة هةية, هةنيتي وةردةطرَيت و تؤماري دةكات
 .سةرموو

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هةركي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

طرق و مبا يف ذلك )دوايي دةَلَي ( الطرق)لة دوو بر طةدا تَيبيين ئةوةم كردووة ناوي ئةوة هاتووة دةَلَي 
ثَيم واية تةنها ناوي ( لطرقا)جياوازي ضيية لةطةَل ( طرق املرور السريعة)ياني نازامن ئةو ( املرور السريعة

لَيرةدا ( تنفيذ املشاريع املوكلة اليها)دوو لة بر طةي شةش دةَلَي , ئةوةي تر زياد دةبَيت, بَيت بةسة( الطرق)
باسي ئةو مةشاريعة ناكرَيت ئةوةي وةزارةت بةخؤي ثالني , دةكرَيتةوة ثَيم وابَي صةالحيةتي وةزارةت كةم
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بؤية ثَيم واية ئةطةر بطؤر درَيت بنووسرَيت , ئةي كَي ئةو مةشاريعانةي جَيبةجَي دةكات, بؤ دادةنَيت
اسي لة بر طةي حةوت ب, (واملوكلة اليها من اجلهات االخرى)ئينجا ( تنفيذ املشاريع اليت ختطط هلا الوزارة)
بؤية ثَيم واية ئةطةر كةليمةيةكي , ئةي دروست كردني رَيطا( القيام بصيانة الطرق)دةكرَيت دةَلَي ( الطرق)

 . سوثاس, (صيانة الطرقالقيام مبد و)تر ئيااسة بكرَيت 
 :بةر َيا ستاح عبيتاه نقشبنيتي

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
وضع التصاميم و مناهج )كة دةَلَي , َيم باشة يةك بكرَيتةوةثَيم واية لة ماددة دوو لة بر طةي سَي و ضوار ث

العمل للخطط املصدقة للمشاريع املوكلة اليها وتنفيذ املشاريع املتعلقة بها تنفيذا مباشرًا من قبل تشكيالت 
 من قبل اللجنة املشكلة املخصصة يف الوزارة او املتخصصني بهذا اخلصوص و)من ثَيم باشة بكرَيتة ( الوزارة

ئةوي لَيك بيترَي بؤية سةدةرةي ضوار كة لةطةَل (املساهمة يف اعداد املواصفات الفنية وفق ظروف االقليم
 .لةطةَل رَياميتا, ثَيم واية سةدةرة ضوارةم زيادة, دةطرَيتةوة هةمووي يةك مانا
 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, هيض ئاماذةي بة ئاوةدانكردنةوةي دَيهاتي كوردستان نةداوة, نكردنةوةيةمةهامي ئةو وةزارةتة ديارة ئاوةدا

مةهامي  بؤية ثَيشنيار دةكةم, كردؤتةوةزياتر ئيشةكاني لة رَيطاوبان ضر  , كة كؤَلةكةي ئابووري كوردستانة
 .سوثاس, سةرةكي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةي طونيتةكان بَيت لةسةر شَيوازَيكي سةردةمانة

 :عبيتالربن امساعيل سليم بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو سوئالَيك يان وةكو ثَيشنيارَيك بؤ جةنابي , ئةمن تَيبينيم هةية لةسةر خاَلي سَييةم لةماددةي دووةم
وةزير ئَيمة دةبينني كة جادةيةك ضاك دةكرَيت كة دة كيلؤمةترة لةوسةري هةتا تةواوي دةكةن تا دةطاتة 

ئةم , يان ثاشي دوو هةستة يان يةك مانط هةموو وةكو دانيترمة دةبَيتة رطلة, دةبَيتةوةكؤتايي خراث 
ئةطةر نا , ثَيويستة بةثَيي شروت تةسليمي بكاتةوة كة تةواو بوو, بةَلَينيتةرة كة ئةو مةشروعةي دةطري
ثَيويستة ئةوة , ةضونكة ئةو ماَلةي كة وةرييتةطرَيت ماَلي ميللةت, دةبَي موجازات بَيتة كرن ئةو كابراية

دووةم , بؤ ئةوةي تةالعوب لةو شتة نةيةتة كرن, بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيك مورادةبة بَيتة كرن لةسةري
داوامان كرد بؤ رَيطاوبان واية؟ ئةو جةوابي , لةطةَل جةنابي وةزير دانيشتني وةكو ليذنةي ئاوةدانكردنةوة

ثَيويستة وةزارةت لةو , كة دَينن ئيشي ثَي دةكةن خراثة ئةو دريةي, دايةوة وتي ئَيمة موختةبةرامتان نيية
بؤ ئةوةي سةحصي ئةو , مةشروعةي دا دياري كردبا كةوا ثَيويستة هةنيتَي موختةبةرات بَيتة كوردستان

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي دريةكةي كة بةكاري دَينن دريةكة بة ثَيي شروت بَيت, دري و ئةوشتانة بكةن
 :ةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنوم

 .كاك عيماد ئةو ضوار موالحةزةية رةئيت ضيية لةسةري؟ سةرموو
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 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/بةر َيا عماد ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

يان دوايي , سةبارةت بةو دسانةو منيش ثَيشرت حةزم كرد ئةطةر تةوزحيَيكي عام لةسةر وةزارةتةكة بيتةم
ئةو وةزارةتةي , ئةطةر سةرةتا لةسةر وةزارةتةكة دسة بكةم, ةبَيتدسةي لةسةر بكةم بة هةردوو شَيوةكة د

جاران وةزارةتي ئيسكان هةبوو و وةزارةتي ئةشغال , ئَيمة وةزارةتَيكة لة دوو وةزارةت ثَيشرت ثَيك هاتووة
خؤتان دةزانن  :دوو, ئَيستا بةيةك وةزارةت ئيش دةكةين ,ئةم دوو وةزارةتة بووةتة يةك وةزارةت, هةبوو

دواي ئةوةي كة ئاوةداني كةوتة كوردستان ئةبَيت , واي رووخانيتني بةعس و نةماني ديكتاتؤريةتد
كردنةكةمان ئاوةدانكردنةوةيةكي مةدروس بَيت  بؤ ئةوةي ئاوةدان, زارةتة بيترَيتئيهتيمامَيكي باش بةم وة

لةي ئاوةدانكردنةوةو مةسة, و بةشَيوةيةك بَيت كة كوردستان بَيجطة لة مةسائيلي سياسي و كؤمةآليةتي
ئَيمة وةزارةتةكة كة دامانناوة لةسةر دوو , ذَيرخاني ئيقتيصادي بةشَيكي وةزارةتةكةي ئَيمة بطرَيتةوة

ئَيمة , دوو لةسةر ئةساسي جوغرايف, يةك لةسةر ئةساسي سةكتةر و نةوعيةت, ئةساسي عام دامانناوة
بةشَيكي بابَلَيني بيناسازي يان بابَلَيم , ةبةشَيكي رَيطاو بان, وةزارةتةكةمان كردؤتة دوو بةشةوة

دوو ئةساسَيكي ترمان داناوة دابةش كردن لةسةر ئةساسي جوغرايف كة صةالحيةمتان , ئاوةدانكردنةوةية
ضونكة ثَيشرتيش دسةم لةطةَل برادةراني , ئَيمة ثَيشنيارَيكي وامان هةية, داوةتة موحاسةزةتةكان

مة ئةو وةزارةتة لةجياتي ئةوةي مةركةزيةتي هةبَيت لةيةك شوَينيتا بة ئةجنومةني وةزيران كردووة كة ئَي
ئةبَيت صالحيةتي زياتر شؤر  , حوكمي ئةوةي ئاوةدانكردنةوة ئيهتيمامَيكي زياد ئةدرَيت لةم دؤناغة

يتةرةيان لةسةر ئيش وكارةكة بَيت و ئيشراسَيكي باشي لةسةر ةبكةينةوة خوارةوة بؤ ئةوةي بتوانن س
مةسةلةي سَييةم تائَيستا ئَيمة ئيش دةكةين بة سيستةمَيك ئيشمان كردووة , وة مةسةلةي دووةمئة, بكةن

وةكو منوونة وةزارةتي تةعليمي , هةنيتَي وةزارةت ئيختيصاصي ئيشةكةي خؤي نيية و ئيشَيكي تر دةكات
وةزارةتي , وةزارةتي صحة دائةنيشَي خستةخانة دروست دةكات, عالي دائةنيشَي زانكؤ دروست دةكات

مةجالَيكي , لةجياتي ئةوةي ئيهتيمام بة مةجالةكةي خؤي بيتات, تةربية دائةنيشَي مةكتةب دروست دةكات
لَيرة , خؤي بةكاري دةهَينَيت, خؤي تةصميمي دةكات, تر دةطرَيتة ئةستؤ و دوايي خؤي تةنمياي ئةكات

خراثم كرد يةكَيك لَيم , ئيشَيكم كردياني كةسَيك نيية باانَي كة ئةطةر من , كةس خةلةلةكة نادؤزَيتةوة
كة , من ئيشَيكم كرد كة تةنميام كرد جيهةتَيكي ئيشرايف لةسةر بَيت خارج دةسةآلتي خؤم, وةرناطرَيت

ئَيمة لةطةَل ئةجنومةني , تيشارةمان بكاتبكات و ئيسئيشةكةم خراث تةنميا كرد بؤ ئةوةي مورادةبةم 
ئَيستا , دةزطامان وةكو سَي جيهةمتان لةناو حكومةت داناوةئَيستا سَي , وةزيرانيتا دسةمان كردووة

, يةك بةناوي تةصاميم و ئيستيشارة دروست دةكرَيت لةناو حكومةتةوةةمةكتةبَيك يان با بَلَيم موئةسةس
شةرتيش نيية هةموو لة , بة ئيشراف كردن, بة ئيستيشارة, ئةو مةكتةبة دائةنيشَي بة تةصميم كردن

بة دودرةتي , مليؤن دؤالرة 008مة ئَيستا زانكؤيةكمان هةية لةسلَيماني بايي ئَي, كوردستان بَيت
ئةطةر جيهةتَيكي , ئيستيشاري خؤمان و موهةنيتيسي خؤمان ئيمكانة لة حةق مةشروعةكي وا نةيةين
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, جيهةتي تةنميايةكةش تةنمياي دةكات, خؤيان ئيشراف بكةن لةسةري, ئيستيشاري دةرةوة بَيت
ئَيستا بؤ منوونة ئةو سَي مةرحةلةية , ةسييتة كة وةزارةتي تةعليمي عالية وةرييتةطرَيتجيهةتَيكيش موست

, ئةوةي تةنمياي دةكات, عةديتَيكيان كردووة كة بةيةك وةرةدة ,يةك اليةن ئةيكات كة وةزارةتي هينة
 ,هةمان شةريكة تةصميم دةكات و هةمان شةريكةش تةنمياي دةكات, ئةوةي تةصميمي دةكات يةكَيكة

هةنيتَي مةشاريعي وامان هةية تووشي ئيشكاليةتَيك بووينة كة , ئَيستا تؤنَيلةكةي سلَيماني وامان هةية
, تؤ كاتي خؤي خؤت تةصميمت كردووة, ئةَلَي وةَلآل كاتي خؤي وامان نةوتوة, لةتةنمياةكة سةيري دةكةيت

ئةوةي ئَيمة بةرضاومان روونرت  بؤ, ئينجا بؤ ئةوةي من سةرتان نةيةشَينم نةضمة ناو مةشاكيل و ش  وا
مةسةلةي عومراني بةشَيك لةوةزارةتةكةي ئَيمة ثَيي , وابكةين لةمةودوا مةسةلةي بيناسازي, بَيت

بةشَيكي مةكتةبي ئيستيشاري و , تةنمياي ئيشةكة دةكات, واناوي لَي نَيني رةبي عةمةلة ,هةَليتةسَ 
ئةطةر , بةشَيكي تريش موستةسييتة, ةبةي دةكاتتةصاميمةكةي لة ئةجنومةني وةزيران دةبَيت موراد

خراث بَيت تةعليمي عالي  ,جاميعة بَيت, وةزارةتي صحة خراث بَيت وةرناطرَيت ,خةستةخانة بَيت
موختةبةراتي تايبةتي خؤي , ئينجا ئةم بةشةي ئَيمة بةشي ئاوةدانكردنةوةية يان مةبانية, وةريناطرَيت

واش ثَيشنيارمان كردووة جَيطرَيكي وةزير لةو بوارة سةرثةرش  , موئةسةساتي تايبةتي خؤي هةية, هةية
بةشَيكي بؤ , بةشَيكي بؤ رَيطاو بان, ياني وةزارةتةكةمان كردؤتة دوو بةشةوة, ئيش وكارةكة بكات

هةريةكي , ئةم دووبةشة هةروةكو باسم كرد هةريةكي وةكيل وةزيرَيكي هةية, ئاوةدانكردنةوة و بيناسازي
موديريةتي عامي , لة موحاسةزةتةكان ئةبَيت موديريةتي عام هةبَيت, خؤي هةية دام ودةزطاي

موديريةتي عامةي , موديريةتي عامي ئاوةدانكردنةوةي هةولَير, ئاوةدانكردنةوةي سلَيماني
ئَيستا لة هةنيتَي , لة دةزاكان موديريةمتان هةبَيت, رَيطاوبانيش بةهةمان شَيوة, ئاوةدانكردنةوةي دهؤك

ئةطةر ئَيمة وةحيتةي , لةهةنيتَي دةزا موديريةت نيية, وةكو رانية, وةكو كؤية, موديريةت هةيةدةزا 
بؤ ئةوةي لة هةموو دةزاكان لة , ئييتارميان هةية بة هةمان شَيوة ئةبَيت تةناميَيكي هةوَيين داطرين

ئةم , امنان باش دةبَيتئةو كاتة ئيش وكارةك, تا زاخؤ ئةبَيت موديريةمتان هةبَيت, كةالرةوة بطرة تا كمري
خؤي , موديريةتانةش بؤ ئةوةي دةزطايةك هةبَيت لة موحاسةزة سةرثةرش  ئيش وكارةكانيان بكات

سةرثةرشتيةكةش باشرت , لَيرة ضي دةكات تةوزيعي ئيش وكارت كردووة, مةركةزيةن سةرثةرش  دةكات
ا بةراس  طلةيي ئةكةن كة هةموو ضونكة ئَيست, دةكرَيت والمةركةزيةتَيك لة ئيش وكارةكةت دةكرَيت

كة تازة يةكطرتنةوةكة بووة ئيمكانة طلةيي ئةو كاتة من , بةتايبةتي الي سلَيماني, شتةكان هاتؤتة مةركةز
ئةم , طاوبانةبةشي دوو رَي, دابةش كردنةكةش باشرت دةبَيت, تةصور دةكةم شتةكانيش باشرت دةبَيت

رَيطةي سةرعي , رَيطا كؤنةكانة, َيطاوبانَيكي وامان نةكردووة سرتاتيجيتا ئَيستاكة بةراس  ئَيمة ر رَيطاوبانة
سوودَيكي , ئةو رَيطايانة تا ئَيستا سوود مةنيت بن وةكو ضةنيت ساَلة لةناو حكومةت ئيشم كردووة, دةكةين

ك يةكَي, سوود وةرنةطرتنةكة بةراس  وةكو بةرنامة و ئةولةويةت ئيش وكارةكامنان نةكردووة, وامان نيية
لةو برادةرانة كة دسةيةكي كرد وتي جادةيةك دةكرَيت تا بييتايةكةي دةكةي و دةطةية نيهايةكةي 
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تريد غزال  ,تريد ارنب اخذ ارنب)ئةوة زؤر جار وةكو دةَلَين مةسةلةك هةية , بييتايةكةي خراث دةبَيت
من , تري بةديلمان نييةدريَيكي , ئَيمة ئةو دريةي كة بؤمان دَيت لة عَيرادةوة بؤمان دَيت( اخذ ارنب

كة دريةكةي وةرييتةطري خراثة لة , تةبعةن تازةش هاتوومةتة ئةو وةزارةتة ودساعيشيان لَي دةكةم
مقاولَيك يان , تؤ بةكاري ناهَيين, دريَيكي تر نيية تؤ بةديلي ئةمة بةكاري بَيين, موختةبةر دةرناضَيت

مقاوةلةكة دةضَي لةو وةرييتةطرَيت ولةوَي , نتمةعمةلَيكي دةرةوة وةرييتةطرَيت ئةيكاتة دري و ئةمسة
ئَيمة ئَيستا لة وةزارةت كة ئةو برادةرة باسي كرد وةحيتةيةكي , تةنمياي دةكات بةو شكَلة خراثة

موختةبةراتي مةركةزي خؤي دةبَيت , هةولَير, سلَيماني, لةسَي موحاسةزاتةكة دهؤك, موختةبةرمان داناوة
ئةطةر ئَيمة بةديلَيك نةدؤزينةوة ئةم , بةآلم ئةطةر ماددةيةك نةبَيت, ئيشراف دةكاتة سةر ئةو شتانة

ئَيمة , ئةبَي ئَيمة بةدائيل بيتؤزينةوة, ئَيستا بةخؤي خراثة, دريةي عَيراق كة جاران بة خراثي دةينارد
ني لة وآلتا, ماوةيةكة لةطةَل بةَلَينيتةران و خةَلكي تريش دسةمان كردووة كة لة خةليجةوة بؤمان بنَيرن

يان لةطةَل هةنيتَي كةسيشيتا , بؤ ئةوةي بتوانني بةدائيلَيكي تر دروست بكةين, سؤظيةتةوة بؤمان بنَيرن
دسةمان كردووة لةجياتي دري هةنيتَي مةوادي تر ئيختيالت بكةين و تَيكةَلي بكةين بؤ ئةوةي دريَيكي 

سةبارةت بةوةي كة , ان كردووةئةوةش لةطةَل هةنيتَي كؤمثانياي ئةمريكي دسةم, باشرتمان بؤدروست ببَيت
رَيطاي , ئايا رَيطا ضيية و رَيطاي سةريع ضيية؟ ئةو رَيطايانةي كة ئَيستا ئَيمة هةمانة رَيطاي ئيعتيادين

وهةنيتَي جار , مةساحاتي طةورة ئةطرَيتة بةر, شةرت وشروتي خؤي هةية, سةريع ئةوة ئؤتؤبان ثَيي دةَلَين
, يان حيتودي سورعةتةكةي, هةية لةو رَيطةية ثارة دةدةيجار , مواصةساتي تايبةتي خؤي هةية

ضونكة ئَيمة تا ئَيستاكة رَيطاكامنان بةثَيي مواصةسات لةطةَليشييتا موعامةالت , موحةدةدة دورساييةكةي
جادة هةية , ئَيمة لةوة زياتر ئةخيةينة سةري, جادة هةية دودرةكةي ئةوةنيتة سةيارة هةَليتةطرَي, ناكةين

ةكَي لة موشكيالتةكاني ئَيمة ئَيستا لةناو ئةو حكومةتة دورسايي سةيارة حسابي بؤ دورساييةكةي ي
ئَيمةش , تؤ سةد كيلؤ ئةخةيتة سةر شاني ثش  ئةشكَيين, بةشةرَيك ئةتوانَي ثةجنا كيلؤ هةَلبطرَي, ناكةين

ي زياتريش حةمجَيك, ئةو سةيارانةي كة تةنكةرو سةيارة دورسةكان بَيجطة لةوةي كة حةمجي خؤي هةية
ئةوة ئةوةية كة , وةكو باسي دةكةن هةمووي كردؤتة رةطَلة, لةسةر ئةو جادانة رَي دةكات, دةخةنة سةري

ئةم , بَلَي ئةم سةيارة دة تةنة بؤ كردؤتة بيست تةن, نة مرور نة جيهةتَيك هةية ,ناكات كةس موحاسةبةي
ئينجا ئةوةية ئَيمة , سةري خراث دةبَيت تؤ دورسايي زياتر دةخةيتة, جادةي منة بيست تةن هةَليتةطرَيت

دةبَي لةمةودوا دابنيشني مروريش تةشجيع بكةين بؤ ئةوةي دورساييةكة كةمرت بكةينة سةر جادةكاني 
نة ئَيمة , ئَي رَيطاوبانيش دةكةن, نودتةي سَييةم كة ئةو برادةرة باسي كرد دةيوت صيانة دةكةن, خؤمان

ياني يةكَيك لة موشكيالتةكاني ئَيمة موديريةي , دووة بةناوي صيانةلةمةودوا موديريةتَيكمان دروست كر
كة جادة خراث دةبَيت ئينجا دانيشة بؤ صيانة داوايان لَي , هةر بيناكردنةوةمان هةية, صيانةمان نيية

ئةطةر مياانيةتَيكي , ئةبَي بضيتة ناو مياانيةكةي خؤتةوة, دةكةيت وئةبَي وةزارةتي مالية دةبوَلي بكات
, موديريةي صيانةي رَيطاي ئَيرةو سلَيماني خراث دةبَيت, يبةتيمان دروست كرد لة هةر سَي موحاسةزةتا
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لةجياتي ئةوةي موديريةتي خؤي كة بيناي جادة دةكات ثَيي , رةئسةن ئةو موديريةتة ثَيي هةَليتةسَ 
شكة باسي كرد دةَلَي ئايا سةبارةت بةوةي كة ئةو خو, ئيمكانة ئةوة ئيمكانيةتةكة هني نةبَيت ,هةَليتةسَ 

ئةوةي ناو شار , خؤي ئةم وةزارةتة ئيشي دةرةوةي شارة, ئَيمة بؤ ئيشارةمتان بة مةسةلةي طونيتةكان نةداوة
لة دةرةوةي  وة نيية بَلَيي وةَلآلئيشي ئة, ي ئيشي دَيهاتةكانة% 11ئيشي ئَيمة , ئيشي وةزارةتي شارةوانيية

بةآلم ئيشي دةرةوة , ن لة دةزاو موحاسةزات هةمووي عاييتي شارةوانييةلةناو شارةكا, شارةكان ئيش دةكةين
عاييتي وةزارةتي ئاوةدان كردنةوةية و ئةو دسةمشان كة لةطةَل ئةجنومةني وةزيرانيتا كردووة كة لةمةودوا 

ئةطةر جادةية بؤ الدَي , دةبَي ئَيمة بيكةين, هةموو بيناسازيةك ئةطةر خستةخانةية لةالدَي دةكرَيت
ئةطةر مةكتةبة بؤ ئاوةدانكردنةوة بؤ الدَيكان ئَيمة , ئةطةر ئاوةدان كردنةوة, َيت ئَيمة ئةيبةيندةض

ياني ثَيش يةكطرتنةوةكة موديريةتَيكي , بةآلم ناومان نةهَيناوة ئَيستا خؤي لة وةزارةتي ئَيرة, ئةيكةين
ة ديراسة كردني وةزعي وةزارةت ل, عام هةبووة بؤ الدَيكان لة سلَيماني ئةو موديريةتي عامةمان نةبووة

ضونكة هةر ئاوةدانكردنةوةكة خؤي , ومتان ئةو موديريةتي الدَيكان زةرووري نيية, لةم دانونة
هةر خؤي موديريةتي , ياني لةجياتي ئةوةي ناوي بنَيي الدَيكان يان طونيتةكان, دةيطرَيتةوة

, مةسةلةي مقاولةكان كة خراثن, بةوة ناكات ئاوةدانكردنةوةي هةولَير دَيهاتةكانيش دةطرَيتةوة و ثَيويست
ئيمكانة مقاوةلةتةكامنان و بةَلَينيتةرةكامنان تازة دةستيان داوةتة ئيش , بةراس  من ناَلَيم بةس لةرَيطاوبان

هةنيتَي جاريش ئيمكانة ئَيمة سَي ساَلة مياانيةتَيكي بامشان هاتؤتة , وكار وئيمكانيةتَيكي وايان نيية
ئَيمة حةدة وةكو , ئامادة كردن و خؤ بةرةوثَيش بردنيتانئةوان لةدةوري خؤ , ةبووةجاران وان, دةست

ئيشي خراثيان كرد حةدة , مورادةبةيان بكةين, هةم وةكو حكومةت دةستمان ثَييانةوة بَيت, ثةرلةمان
كردني  يةكَي لة موشكيلةكان ئةوةية كة ئَيوة ئةنيتامي ثةرلةمانن و خاوةن سوَلتةي تةشريعني و مورادةبة

موشكيلةي يةكةممان ئةوةية , ضوار موشكيلةمان هةية ,ئَيمة لة بةَلَينيتةرايةتي خؤمان سَي, حكومةتن
بة , ياني بةَلَينيتةر هةية ئيمكانة حةدي دةرةجة يةك نةبَيت, بةراس  ئةو بةَلَينيتةرانة تةصنيف نةكراون

لةاليةكي  ,دةكات تجارةةكةوة تيلةالي, و ئيختيصاصيش نييةدو, ئةنواع شت دةرةجة يةكي وةرطرتووة
لةاليةكةوة رَيطاوبان وجادةم بؤ دروست , لةاليةكةوة بينايةي مةعهةدم بؤ دروست دةكات, دةرمان دةهَينَيت

بةراس  حةدة ئةطةر ئَيوة توانيتان لةطةَل بةشي بةَلَينيتةرايةتي يا بةشي , هةمان مةكتةبة, دةكات
ياني تةصنيمي مقاولني , كة سةر لةنوَي تةصنيف بكرَين, ةنتوجارو هينةكان دسة بك, غورسةي تيجاري

لة بةغيتاوة تةصنيمي , ئةمة يةكَي لة موشكيلةكان ئةوةية كةالي ئَيمةش تةصنيف نةكرَيت, ئةساسة
ئَيستا حةز دةكةم كة ئَيوة , ثارةيةكي كةمي دائةنا دوايي دَيت مقاوةلةيةكي دورس دةطرَيت, دةكةن

هيض مةشروعَيكمان نيية ئةعمالي , دوا نةكةوتبَيت, ض مةشروعَيكمان نييةمورادنب لةسةر حكومةت هي
ئةمة , ئَيستا داواي تةعويا دةكات ,بَيت هيض مةشروعَيكمان نيية زةرةري نةكرد, ئياايف نةبووبَيت

ئينجا من ثَيم خؤش بوو برا و خوشكينة ئةطةر ئَيوة بتوانن هاوكاري ئةو  وةزارةتة بكةن  ,موشكيلةيةكة
ياني بةياني و دوو بةياني ئةم وةزارةتة دةبَيتة وةزارةتَيكي سةعال  ,ئةوة ئيشي شةخصيش نيية, ثَيية بةو
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لة ناو حكومةتَيكيتا كةدروست كردني بيناي ضؤن دةَلَي ذَيرخاني ئيقتيصادي و سياسي و كؤمةآليةتي 
و وةكيل وةزير زةروورية بؤ دو يان ئةو ياسايةي كة دامانناوة, ئةم تةصميمة كة ئَيمة كردوومانة, خؤمانة

من لةطةَل , ئةوة كاك سعيت دانيشتووة, ضونكة دوو بواري جياوازة لة دانونةكة نةهاتووة, ئةم وةزارةتة
ئةجنومةني وةزيران مواسةدةتي , ئةجنومةنيتا هةتا ئَيستا تةرشيحي دوو وةكيل وةزيرةكةمشان كردووة

دوو مودير عامةكة زةروورية بؤ ئةوةي , ن بنَيرَيتلةسةر كردووة وناردوويةتي بؤ سةرؤكايةتي كة بؤما
تةوزيعي , عامة وةكو باسم كرد ان بكةينةوة و بةو دوو موديريةتةموحاسةزةكان وةطةر  خبةين و دروستي

ئةطةر , ئةوة لةطةَل كاك سعيتيش دسةمان كردووة, ئيش وكار دةكرَيت و مورادةبةي باشيش دةكرَيت
لةمةودوا ئةطةر بةراس  ئَيمة ئيش بكةين من , رَيكة بؤ وآلتةكةمانمواسةدةتي لةسةر بكةن ئةوة خَي

تةصور دةكةم ئةوةي كة هةية مةشاريعةكان ثَيش ئَيمة و لةمةودوا ئةبَيت عقودي باشيةتي لة 
شارةزا نني لة , شارةزا نني لة عقودي دةولي, ئَيمة عقودةكامنان خةلةلي تَييتاية, موشكليةكةمان ئةوةية

ياني ئَيمة ئةطةر بكرَيت ئةو ليذنةي كة ئَيستا دسةي لةسةر دةكةين و ئَيوةش , ؤرعقودي ثارةي ز
ديراساتي ئةجنومةني وةزيران زؤر , تصاميم, ئةو ليذنةي يا مةكتةبي ئيستيشاري, ثشتيوامنان بكةن

رايف بةثَيي ئةوةش ئيش, لةوَي تةصميمةكان دائةنرَيت, ضونكة لةوَي عقودةكان ديراسة دةكرَيت, زةروورية
من سوثاستان دةكةم ئةطةر , ئةوةش شتَيكي ئةساسية لةو وآلتة, دةكرَيتة سةر و ئيستيشارة دةكرَيتة سةري

 .ثرسيارَيكتان هةبَي لة خامةتتانني
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دواتر , بةراس  دسةكاني زؤر تةوةري طرتةوة, زؤر سوثاس بؤ كاك عيماد وةزيري ئاوةدانكردنةوة
بؤ ئةوةي هةنيتَي , بةآلم دياريشة مةبةس  ضيية تَيطةيشنت لة دسةكاني, لةسةر دةكةين مونادةشةي

, لةسةر ئةو موالحةزاتانةي ئةو ضوار ئةنيتامة بةر َياةي كة دايان, لةسةر بكةن يمودتةرةح هةية مواسةدةت
هي , تي تَييتا بَيتئاوةدانكردنةوةي دَيها, يةك نودتة ثَيم واية كاك عيماد ئةطةر مواسةدةت بكةن بكرَيت

, ئةو سَي ليذنةيةش ئةو شةرحة وايف بوو هةنيتَي وةآلمي دايةوة, كة ئاماذةي ثَيكرا, طونيتةكان زةروورية
ئةوةي تَيبكةن , ياني طونيتةكاني شامل بَيت, بةآلم ئاوةدانكردنةوةي طونيتةكان نازامن بةدووي دةطةر َيم نيية

ئةو مودتةرةحاتانةي , جَيي خؤيةتي, انكردنةوة كردوويةتيو زمانةوانيةكان كة موالحةزةي ليذنةي ئاوةد
ماددةي دوو ئةطةر ئةوةي مواسقي كاك عيماد , اليةني زمانةوانيةوة بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرن

طونيتةكان لةشوَينَيكيتا جَيي بكةنةوة دوايي لةطةَل ليذنةكان يان خاَلَيكي بؤ دابنَيني يان لة جَيطايةك 
 .كاك عيمادسةرموو , دايبنَين

 
 

 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/بةر َيا عماد ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةكرَيت خاَلَيك , خؤي وةزارةتةكة مةهامي دةرةوةي موحاسةزةو دةزاكانة, ئةكرَيت ئَيمة وةكو باسم كرد
ئةوة مشلي , بيتات دابنَيني بَلَيني ئةم وةزارةتة ئةبَي ئيهتيمامَيكي زياتر بة ئاوةدانكردنةوةي طونيتةكان

ضونكة , بؤ خؤي ئةركي حكومةتة, ياني بيكةينة خاَلَيك كة بَلَيني ئةركي ئةو وةزارةتةية ,دةكات
ياني تةكليممان دةكةن ئةَلَين مةكتةب , ئاوةدانكردنةوة ئَيمة بةس مةهامي دةدةييَن وةكو رةبي عةمةلني

 .سوثاس, ةتوانني ئةو خاَلةي تَييتا بكةيند, تةكليممان دةكةن دةَلَين جادة دروست بكةن, دروست بكةن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

نؤيةمني خاَل بري  دةبَيت بة ئاماذة كردن بة , ئةم ماددةية هةشت خاَلة دةبَيتة نؤ خاَل, باشة
بةرةضاوكردني طؤر انكاريةكاني ثَيويست لةرووي , ئاوةدانكردنةوةي طونيتةكان لةبةرنامةيان دابَيت

كَي , كَي لةطةَل ئةو ماددةية بة تةعيتيالتةوة دةس  بَلنيت بكات؟ سوثاس, دةخيةمة دةنطةوة, زمانةوانيةوة
 .سةرموو بؤ ماددةي سَييةم, لةطةَليتا نيية؟ بة كؤي دةنط دةبووَل كرا

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :تلةمانةي خوارةوة ثَيك دَي, مةركةزي وةزارةت :ماددةي سَييةم
هةموو بر يارو , راستةكاري سياسةتي وةزارةتةكةيةوو ئاسةرؤكي باآلو بةرثرسي ئيش و كار: وةزير-1

كاروباري ديكةي , سةرمان و رَينماييطةلَيكيش ثَيوةنيتييان بة ئةركوسرمان و ثَيكهاتةكان و سةالحييات و
لةوةزيرةوة , حوكمةكاني ياسابةثَيي , هونةري و دارايي و ئييتاري و رَيكخستنةكاني وةزارةتةوة هةبَي

 .بةسةرثةرش  خؤي جَيبةجَي دةكرَين, دةردةضن و
لة ئاراستةكردن و سةرثةرشتيكردني , لةضوارضَيوةي سةالحيياتيتا كة ثَيي دةسثَيردرَي: بريكاري وةزارةت-0

 .مةرجيشة بر وانامةي زانكؤي هةبَي, يارييتةي وةزير دةدات, كاروباري وةزارةتةكةدا
 .دةبَي بر وانامةي زانكؤيان هةبَي و خاوةن ئةزموون و كةردةش بن, لةضواركةس زياتر نابن: ارانراوَيذك -3
 :مةركةزي وةزارةت لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت -1

ذمارةيَي سةرمانبةريش , بر وانامةي زانكؤي هةبَي, سةرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكا: نووسينطةي وةزير-ع
 .يارييتةي دةدةن

لةوةزير و بريكاري وةزارةتةكة و راوَيذكاران و بةر َيوةبةرة طشتييةكان و : ي وةزارةتةكةئةجنومةن -ب
خؤي دةستنيشانيان دةكا و ئةرك , ذمارةيَي خاوةن ئةزمووني ئيشة تايبةتةكاني وةزارةتةكة كة وةزير

 .ثَيك دَيت, وسةرمانيان بةثَيي رَينمايي دياردةكرَي
ذمارةيَي , بر وانامةي زانكؤي هةبَي, ةرمانبةرَي بةر َيوةي دةباس: نووسينطةي بريكاري وةزارةت -ج

 .سةرمانبةريش يارييتةي دةدةن
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بر وانامةي زانكؤي لة , سةرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكا: بةر َيوةبةرايةتيي كارطة و مةكينة و ئامرازةكان -د
ئةم بةر َيوةبةرايةتيية , ريش بَيتخاوةن ئةزموون و ثسثؤ, زانس  ئةنيتازةي ميكانيام يان كارةبادا هةبَي و

 .كؤطاكاني بةر َيوةبةرايةتييةكاني وةزارةتةكة لة ئةستؤ دةطرَي وكاروباري كارطة و ئالييات 
خاوةن ئةزموون , سةرمانبةرَي بةثلةي بةر َيوةبةر سةرؤكايةتي دةكا: بةر َيوةبةرايةتيي ريقابة و ثشكنني -ه

ئةم , لةبواري ريقابةدا لَيهاتوو بن, يارييتةي دةدةن ذمارةيَي سةرمانبةريش, و ثسثؤريش بَيت
بةر َيوةبةرايةتيية ئةركوسةرماني ريقابة وثشكنيين كاروباري دارايي و ئييتاري و هونةريي كردار و رةستاري 

 .دةطرَيتة ئةستؤ, وةزارةتةكة و ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :اي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبير
 .اما فيما يتعلق باملادتني الثالثة والرابعة من املشروع تقرتح اللجنة دجمهما

وجعل اجمللس االستشارى للوزارة ضمن مادة مستقلة ( تشكيالت الوزارة)ضمن املادة الثالثة حتت عنوان 
 :وبرقم املادة الرابعة وصياغتهما كاآلتى

 (تشكيالت الوزارة)
- :تتالف الوزارة من التشكيالت التالية: املادة الثالثة

ة عليها بياستها واالشراف والرقاهو الرئيس األعلى للوزارة واملسؤول عن أعماهلا وتوجيه س: الوزير :اواًل  
وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ماله عالقة مبهام الوزارة وتشكيالتها 
وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤواًل امام 

أواملدراء  جملس الوزراء بأعتباره عضوا متضامنًا فيه وله ختويل بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة 
 .العامني اومن يراه مناسبًا يف الوزارة

عد الوزير يف توجيه الوزراة واإلشراف على شؤونها ضمن الصالحيات التى توكل اليه يسا: وكيل الوزراة : ثانيًا
 .من قبل الوزير على أن يكون حاصاًل على شهادة جامعية أولية إختصاصية

يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعة اولية ويعاونه عدد من : مكتب الوزير : ثالثًا
 .املوظفني
يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعة  اولية ويعاونه : ب وكيل الوزارة مكت :رابعًا

 .عدد من املوظفني
اليزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من محلة شهادة جامعية اولية ومن ذوي اخلربة : املستشارون  :خامسًا

 .واملمارسة
يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و من  -:املديرية العامة للشؤون اإلدارية و املالية :سادسًا

             .ذوي اخلربة و املمارسة
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يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و من ذوي اخلربة  -:املديرية العامة للشؤون الفنية :سابعًا
 .و املمارسة

يرأس كل منها و يديرها مديرعام  -:ات اإلقليماملديرية العامة للطرق و اإلعمار و اإلسكان يف حمافظ :ثامنًا
حاصل على شهادة جامعية أولية إختصاصية و من ذوي اخلربة لتولي اإلشراف على تنفيذ مشاريع اإلسكان و 
املباني و الطرق يف احملافظة و ترتبط بها مديريات الطرق و اإلعمار و اإلسكان يف حدود كل حمافظة من تلك 

 .احملافظات
 :امني طاهررار بةر َيا ز

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر ماددةي سَيهةم ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات بة كؤي دةنطي ئامادةبووان بريكاري وةزارةت كة يةكَيكة 

 .لة ثَيكهاتةكاني وةزارةت بؤ ئةم ياساية دوو بريكار هةبَيت
 .بريكاري وةزارةت بؤ رَيطاوبان: يةكةم
ؤ ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن و هةريةكَيك لةم بريكارانة ئةبَي بر وانامةي بريكاري وةزارةت ب: دووةم

 .زانكؤي هةبَي و خاوةن ئةزموون و كارا بَيت لة كارةكةييتا
 .البربَي ضونكة دووبارةية(1)هةروةها بر طةي 

هةروةها لة ( 8)بة ئةبَي ( ه)و ( 2)ئةبَي بة ( ي)و ( 6)ئةبَي بة ( ج)و( 0)ئةبَي بة ( ب)و (1)ئةبَي بة (ا)
ئةجنومةني وةزارةت بطؤر درَي بؤ ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةت ليذنةكةمان لةطةَل ليذنةي ( ب)بر طةي 

 .ياسا هاور اية لةسةر ماددةي سَيهةم لة رَيكخسنت و ريابةنيتي بر طةكان
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة زؤربةي بر طةكاني كة ئَيستا , ة تةسصيل مونادةشةي ئةو دانونةمان كردووةئَيمة لة ليذنةي ياسا ب

يةكةمينيان ئةوةية ئَيمة لةطةَل جةنابي وةزير ئيتيمادمان , بؤتاني دةخوَينمةوة جةنابي وةزير مواسق بوو
ورد َ  و موديريات و شعب بؤ ئةدسام كرد كة هةيكةلي تةناميي لة ئاس  موديرياتي عام بووةس

العامة للتخطيط  امليتيرية)دوو ئَيمة لةطةَل ئيلغا كردني , ئةمة يةك, وةكو وةزارةتةكاني تر, ةكرَيتةوةن
واتة بةشة , (املديرية العامة للشؤون الفنية)دامةزرانيتني موديريةتَيكي عام بةناوي , داين( واملتابعة

بةشة ئييتاريةكانيشي , سةنييةكاني وةزارةت ثةيوةنيتي بة موديريةي عامةي شئوني سةني هةبَيت
ئةمةش خاَلَيكي تر بوو كة , هاتووة (املديرية العامة لالفراد)ثةيوةنيتي بة ديوانةوة هةبَيت كة لَيرة 

لة هةولَير و , بةنيسبةت موديرياتي عامةي تورق و ئيعمار و ئيسكان, جةنابي وةزير مواسةدةتي كرد
ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة صيغةكة بةم شَيوةية بَيت , ئةمة بة خاَلي جياواز هاتووة, لةسلَيماني و لة دهؤك

هةروةكو , حسابي كةركووكيش كراوة( حمافظات االقليممة للطرق واالعمار واالسكان يف املديريات العا)
بةنيسبةت وةكيل وةزيرةكة ئَيمة هيض مانعةتَيكمان نيية ببَيتة دوو , وةزارةتةكاني تر كة ناوي هاتووة
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لةوةش ئَيمة هيض مانعةتَيكمان ( كيل وزارة للشؤون االعمار و وكيل وزارة للشؤون الطرقو), وةكيل وةزارةت
بةآلم بةنيسبةت موديرياتي عامة لة موحاسةزةكان ئَيمة , وةكيل وةزارةتةكان بةم شَيوةية بَيت, نيية

املديرية )وة ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة موديريةتَيكي عام هةروةكو لة ثرؤذةكة هاتو, تةحةسوزامتان هةية
بةآلم موديرياتي تايبةتيش هةبَيت لة بؤ ئيعمار و لةبؤ , هةبَيت لة ثارَياطاكان( العامة للطرق واالسكان

ئةمة كورتةي رةئيةكاني , ئيسكان و لةبؤ تورق و ثةيوةنيتي بة موديريةي عامة هةبَيت لة موحاسةزةكان
 .زؤر سوثاس, ئَيمةية كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة

 :رشاد ابيت ابراهيمبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطرييان لَي دةكةين و لةطةَل , ثَيشنيارةكاني ئَيمة هةمووي عيالج كراوة لة راثؤرتي ليذنةي ياسا
, ين مةهامي وةزارةتةكةيةميلةبةر ئةوي دوو ئيشي جياواز لة ز, ئةوةشيتاين كة ببَيتة دوو وةكيل وةزير

 .زؤر سوثاس
 :امني اهرطبةر َيا زرار 

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل وةزيري  10/12/0226ضونكة لة , ئَيمة لةطةَل هةموو تَيبينيةكاني ليذنةي ياساداين

بةآلم من بة ثَيضةوانةي , لة هةموو تَيبيين و ثَيشنيارةكاني يةكني, ئاوةدانكردنةوة بةيةكةوة دانيشتني
بةر َيوةبةرايةتَيكي , ر َيوةيةرايةتَيكي طش  رَيطاوبان هةبَيتياسا ثَيشنيار دةكةم لة هةر ثارَياطايةك بة

ة هةمووشتان بةضاوي ضونكة بةراس  كوردستاني ئَيم, طش  ئاوةدانكردنةوة ونيشتةجَيكردن هةبَيت
ئَيمة وةكو ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن ,  رَيطاوبانةكامنان زؤر ناتةواوةخؤتان دةيبنني
ئةو شوَينة دوورانةي كة , سةرداني هةموو شوَينة دوورةكامنان كردووة, اوضةمان كردووةسةرداني زؤر ن

لةبةر ئةوة رَيطاوبان شتَيكي , ئَيستا جادةي تَيكةَلة ريذيشيان نيية, جاران ثشت وثةناي ثَيشمةرطة بوون
لة ثارَياطاي , و هةر لةكؤنيشةوة موديريةي عامةي تورق لة ثارَياطاي سلَيماني هةبووة, زؤر زةروورة

, بةر َيوةبةرايةتي طش  زةروورترة لة بريكاري وةزارةت, لة ثارَياطاي دهؤكيش هةبووة, هةولَير هةبووة
لةبةر ئةوةي بةر َيوةبةرايةتي طش  لة ثارَياطاي سلَيماني راستةوخؤ سةرثةرش  رَيطاوبان و ثردةكان 

اني ودةبَي بةر َيوةبةرايةتَيكي طش  هةبَيت لة ئةطةر بةر َيوةبةرايةتي طش  نةبَيت لة سلَيم, دةكات
ئةو كاتة ئةو بةر َيوةبةرايةتية طشتية بةشَيك لة كاتي خؤي , سلَيماني بؤ رَيطاوبان و ئاوةدانكردنةوة

لةبةر ئةوة , بةشَيكيش تةرخان دةكات بؤ ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن, تةرخان دةكات لةبؤ رَيطاوبان
هةر ثارَياطايةك لة ثارَياطاكاني هةرَيمي كوردستان دوو بةر َيوةبةرايةتي طش   من بةباشي دةزامن لة

, هةر بةر َيوةبةرَيكيش لةم بةر َيوةبةرة طشتيانة بر وانامةي زانكؤي لة ئةنيتازةي شارستانييتا هةبَيت, هةبَيت
دَي و بنار و ضونكة بةراس  رَيطاوبان زؤر زةروورة لة هةموو طونيت و ال, وخاوةن مومارةسةش بَيت

ثَيويستة رَيطاوباني , نةك رَيطاوباني تَيكةَلة رَيذ, شوَينةكامنان ثَيويس  بةوةية كة رَيطاوبانيان بؤ بضَيت
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ئَيوة خؤشتان برا طةورةن لة ثةسنيت كردن و بر ياردان لةسةر ئةو ثَيشنيارةي كة , دريتاويشيان بؤ بضَيت
وو ليذنةكةمان ثَيشنياري كردووة كة دوو بةر َيوةبةرايةتي ئَيمةش وةكو بؤ مَيذ, ليذنةي ياسا كردوويةتي

 .زؤر سوثاس, طش  هةبَيت لة هةر ثارَياطايةك لة ثارَياطاكاني هةرَيم
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ية دوو بةحةديقةت ئةوةلةن هيض وةزارةتَيك ني, ئَيمة لة ليذنةي ياسا كة تةحةسوزامتان نيشان دا

ئةو وةزارةتانةي كة ثةسنيتمان كردووة هةمووي يةك موديريةي , موديريةي عامةي لة ثارَياطايةك هةبَيت
, دوو لةهةولَير, دووموديريةي عامة لة دهؤك و دوو موديريةي عامة لة سلَيماني :دوو, ئةمة يةك, عامةية

هيض وةزارةتَيكيتا نةمان بينيوة ئةمةش لة, هةشت موديريةي عامة خارجيي وةزارةت, دووش لة كةركووك
بؤية ئَيمة دةَلَيني بووني هةشت موديريةي عامة لة خارجيي وةزارةتيتا بةراس  , بةحةديقةت

 .زؤر سوثاس, ئَيمة ثَيويستة سةيتةرة لةسةر ئةو تةزةخومة بكةين, تةزةخومَيكي طةورةية
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة زياتر بؤ ئةوةي شتةكان روون , ي ئاوةدانكردنةوة دسة بكاتوةَلآل من ثَيش ئةوةي كاك عيماد وةزير
 راثؤرتي ليذنةي ياسايي, يترايةوةثرؤذةيةك هاتووة لة ئةجنومةني وةزيرانةوة سَي راثؤرت خوَين, بَيتةوة

دوو ئيقرتاحي تازةي , راثؤرتي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة, صياغةي كردووة بةو شَيوةي كة خوَينيترايةوة
ئةوةي , ئةسبابةكةشي شةرح كردووة, يةكَيكيان وةكيل وةزير كة دوو وةكيل وةزير بَيت, ثَيش هَيناوةتة

نةك يةك موديرية و , تريان كة موديرياتي عامة هةبَيت بؤ ئاوةدانكردنةوة لةسةر مستةواي موحاسةزات
دةرةجاتي , ادسابةآلم بَيجطة لةوةشيتا ئةو خامسا و س, ئةوة رةئيي وةزيريش دةثرسني, موديريات هةبَيت

لة ( ربة واملمارسةاخلحاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي )موديرو موستةشار كة نووسراوة 
بؤ ئةوةي سةرق و جياوازي , دةبَيت لَيرةش بنووسرَيت( التقل عن عشر سنوات) وةزارةتةكان نووسيمانة 

نةك تازة , انَيت خامةت بكاتئةو موديرعامةي كةدادةنرَيت كة خربةيةكي هةبَيت بتو, يةك, نةبَيت
سةرموو كاك عماد وةزيري ئاوةدانكردنةوة بؤ دسة , لةوانةية ئةوةش كايف نةبَيت بؤ ئةو ئيشة, دةرضووبَيت

 .كردن
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/بةر َيا عماد ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ثَيشنيارمان , اسةزاتةكان هةبنسةبارةت بةو مودير عامانةي كة ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة لة موح

بؤ ئةوةي هةنيتَي وةزارةت هةية موديرعاميان زياترة لة ديواني , كردووة؟ كاك شَيروان بؤ ئةوةي وازح بَيت
ئَيمة دوو مودير عاممان هةية لةناو , ئيمكانة سَي ضوار مودير عام هةبَيت لة ناو خودي وةزارةت, وةزارةت
لةجياتي , بؤ ئةوةي لةوَي دةسةآلتيان ببَيت, ردؤتة سةر موحاسةزاتةكانباديةكةي دابةمشان ك, وةزارةت

ئَيمة موديرعامي ديوامنان هةية لةطةَل , ضونكة ئَيمة وةزارةتَيكي مةييتانني, ئةوةي هةمووي كؤبكةينةوة
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, ين وةزارةت ننيميز ياني لة, بادياتةكةي لةدةرةوةي وةزارةتن, مودير عامي سةنيةكة كةجةنابت طؤر يوتة
ئةطةر , ئةطةر لة موحاسةزة موديريةتَيكي تريشمان دانا, دوو ئَيمة كة لة موحاسةزة موديرياتي عاممان دانا

ئةبَيت دوو موديرةتَيكي تريش دروست بكةيت هةر لةناو خودي , يةكَيك بَيت رَيطاوبان و ئاوةدانكردنةوة
دوو موديريةتي تريش لة ناو موحاسةزةكة  ,ئةمة موديريةتَيكي عامة ثَيي دةَلَين رَيطاوبان, موحاسةزةكةوة

ئةي لة كةالرو زاخؤش دوو , ئةم دوو موديريةتة لةناو موحاسةزة, دروست دةكةي عاييتي ئةوة دةبن
, لةرووي ئييتاريةوة ضيمان كردووة, موديريةت هةية ئةي ئةوان عاييتي كَي دةبن؟ ئةمة لةرووي سةنييةوة

ئةم موديريةتي عامي رَيطاوباني دهؤكة , اوبان با بَلَيم لة دهؤكوتومانة ئَيمة موديريةتَيكي عام بؤ رَيط
ثَيي دةَلَين وةكيل , وةكيل وةزيرَيكيشمان لةسةرةوة هةية, سةرثةرش  موديريةتي دةزاكاني دهؤك دةكات

سةرثةرش  , ئةطةر يةك دانة بَيت, ئةوان بةنيت دةبن بة وةكيل وةزيرةكةوة, وةزيري شئوني رَيطاوبان
مةسةلةن موديريةتي عامي رَيطاوبان و , ان بكات عاييتي ض وةكيل وةكيل وةزيرَيك دةبنهةردووكي

يان عاييتي وةكيل وةزيري ئاوةدانكردنةوة , ئاوةدانكردنةوةي دهؤك عاييتي وةكيل وةزيري رَيطاوبان دةبن
ئييتاريةوة  لةرووي, لةرووي ئييتاريةوة, ئينجا لةرووي عيلميةوة, ئةمةش لةرووي ئييتاريةوة خةلةلة, دةبن

خؤي , موديريةتَيكت هةية بؤ رَيطاوبان, دوو موديريةتت هةبَيت باشرتة, كة ئيشةكان باش بر وات
خوارةوة دةزاكان هةية ئيش وكارةكاني خؤيان , ئةطاتة وةكيل وةزير, تةسةلسولي هةرةمي خؤي هةية

سةرَيكي هةرَيم هةية , َيوةئاوةدانكردنةوة ونيشتةجَي بةهةمان ش, ئيختيصاصن بةس لة رَيطاوبان, دةكةن
لةرووي سةرثةرش  , ئةمة لةرووي ئاسانكاري باشرتة, كة ئَيمة سةرثةرش  ئيش وكارةكانيان دةكةين

لةجياتي دوو ئَيمة خؤمان ئَيستا لة وةزعي , لةرووي تةخةصوصةوة باشرتة, كردنةوة باشرتة
, با ئيهتيمام بيتةينة موحاسةزاتةكان, رةتياني لةجياتي ئةوةي هةمووي بَينينةوة وةزا, ئاوةدانكردنةوةين

هةموو , هةموو نةيةنينة ناو ليب وةزارةتةوة, نةوعة المةركةزيةتَيك لة ئييتارةي خؤمان دروست بكةين
ياني ئةوةي ثَي زياد نةبينن , وةزارةتةكةي ئَيمة دوو وةزارةت بووة :دوو, دةسةآلتةكان نةخةينة وةزارةت
ضونكة ئيحتريامم بؤ هةموو وةزارةتةكان ناويان ناهَينم ئةو بؤ , هةية بَلَيي بؤ دوو موديريةتي عامي

ئةبَي وةزارةتي , بَلَيي مادام ئةو يةكي هةية, ئةوة شةرت نيية ببَيتة منوونةيةك, يةكَيكي هةية
ئَيستا خةريكن لة جاميعة , ضونكة ئيختيصاصةكةي دوو ش  جياوازة, ئاوةدانكردنةوةش يةكي هةبَيت

هةر ئيختيصاصَيك بؤرَيطاوبان , موهةنيتيسي مةدةني رَيطاوبان تازة بؤي دروست بكةن, هيين بكةن
ئينجا ئةوة لة مةصلةحةتي من تةصور , بة بيناو ئينشائاتةوة نةبَيت, عيالدةي بة مةدةنيةوة نةبَيت

ش لة مةصلةحةتي وةزارةتةكةية كة ئيش وكارةكاني با, لة مصلةحةتي ميللةتةكةية, دةكةم حكومةتةوةية
ئينجا داواتان لَي دةكةم كة من بة مةييتانيش هةتا ئةو دسةيةم لةطةَل برادةرانيش كرد وتيان , دةر وات

ضونكة لةصةالحيةتي ئةجنومةني , ئَيمةش بؤت ئيستيحيتاس دةكةين, تؤ داوا بكة, ئةطةر واش بَيت
, شي ئيش وكارةكان بر واتكةدواي ئَيمةش خةَلك هات بة با, ئينجا ئَيمة بؤ نةخيةينة دانونةوة, وةزيرانة

 .سوثاس, دانونَيكة و منوزةجَيكي باشة ولةهةموو دونياش هةر وابووة
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كاك حمميت سرج , با ناوةكان بنووسني, با هةنيتَي مةجال بيتةين ئةنيتاماني ثةرلةمان رةئيي لةسةر بيتةن

 .سةرموو
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت
 .ةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنوم

دةبوو هةر , ياني عينواني ئةم وةزارةتة ئيعمارو ئيسكانة, من موالحةزةيةكي بضووكم هةبوو لةماددةي سَي
ئةو , لةم ماددةية لةسةدةرةي سَي و سةدةرةي ضوار ئةو دوو مةكتةبة موديرياتةكاني دياري بكردباية

ئةطينا , ميتيريةتي ئيسكان ميتيريةتي ئيعمار لةطةَل, موديريةتانةي كة خؤي زؤر بةزةرووري دةزانَي
, ئةو مةعاميل ئةو ئاليةت و شتانة عاييتي ئةو موديريةتة دةبَيت, موعييتات عاييتي تروق و  جسور دةبَيت

لةبةر , بةاَلم ئيشة ئةساسةكة بؤتة سةرع, وةك لَيرة بؤتة ئةساس, يةعين شتَيكي سروشتيية ئاليةتةكان
موديريةتي , دوو موديريةتة ئةساسيةكة بَينَيتة ئَيرة( وزارةتتألف ال)ئةوة ثَيم باشة هةر لةو مةركةزيةتة 

 .زؤر سوثاس, كة ئةو زؤر زةخ  لةسةر دةكات و بة زةرووريةتي دةزانَي, ئيعمار لةطةَل موديريةتي ئيسكان
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد رةسعةت سةرموو
 :بةر َيا حمميت رسعت عبيتالربن

 .نبةر َيا سةرؤكي ئةجنومة
على ان يكون حاصالًَ على شهادة )من ثَيم باشة لة ماددةي سَي بر طة دوو لة كؤتايي ئةمةي بؤ زياد بكرَيت 

 .ئةوةي بؤ ئيااسة بكرَيت( علوم اهلندسيةالجامعية اولية يف 
يةك بريكاري وةزارةت دةتوانَيت كارةكان , من لةطةَل ئةوةدا نيم كة دوو بريكاري وةزارةت هةبَي/ دوو
ضونكة خؤتان دةزانن زؤري ثارةي حكومةت بؤ مووضة دةر وات بةشَيكي كةم بؤ خةدةمات , تبكا

نةك زياد , بؤية دةبَيت ثالني ئَيمة لة ثةرلةمانيتا بةر اس  كةم كردنةوةي تةزةخوم بَيت, دةمَينَيتةوة
 .سوثاس, كردني

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد حةكيم سةرموو

 :يم جباربةر َيا حمميت حك
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

/ يةكةم, ئةطةر لة الي خؤي تؤماري بكات, من دوو ئيستيمسار و دوو ثرسيارم لة جةنابي وةزير هةية
بةاَلم , ئةو باسي صيانةي كرد, ئةويش موشكيلةي ضاودَيري, كَيشةيةك هةية لة رَيطاوباني كوردستانيتا
ئايا كَي مور ادةبةي رَيطاوبانةكان , ةر ئةمرَيكي بؤ بضَيتئةط, موديري صيانة ئةوة لة جَيطاي خؤيةتي
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ئةو ضاَل و تاسةيةي كة ئَيستا لة رَيطاو بانةكانةكانيتا ضةنيتين ئةحيتاسي رؤذانةي لَي  رؤذانة, دةكات
 .ئةوة يةك لة ئيستيمساراتةكانة, دةبَيتة هؤي مردن و زاميتار بووني ضةنيتين هاوواَلتي خؤمان, دةبَيتةوةو

كة , ئةوة ئيشي تةنسيقةكةية, تةنسيقي نَيوان وةزارةتي شارةوانيي و ئاوةدانكردنةوة, ستيمسارامتدووةم ئي
بؤ منوونة ئةو , زؤر جار ثرؤذةي شارةواني زةرةري خراثي بؤ وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو رَيطاوبان هةية

زؤر بةرين , كةي خواردووةجةزرة وةستيةي كة لة تاسوجةوة تاكو دةطاتة سلَيماني كراوة حةدي رَيطاوبانة
نةك بؤ , لة كاتَيكيتا من ثَيم واية دةبَيت ئةولةويةت زياتر بؤ رَيطاكة بَيت, كراوةو ئيشي زؤري تيا كراوة

كة جةزرةي وةستيان , ئةويش ضؤن لة داخيل بووني شاري هةولَير دةبينني, جةزرة وةستيةكة
 .بووة هةَلطرتووةو رَيطاكان بةرين كراوةو رَيطاكة زياتر خؤش

ئَيمة لة كوردستانيتا تاكو ئَيستا هيض موداويلَيك , ئايا باسي موداويل كرا, دوو ثرسيارةكةي تريشم ئةوةية
سجنمان كردووة؟ يةعين لة سجنةكانيتا يةكَيك هةية موداويل بَيت , كة زةرةري بة واَلتةكةمان طةيانيتووة

. بَيت و سجن كراوة تاكو ئَيستا؟ ئةوة يةك يان ثرؤذةكةي سةدةت كرد, راي كرد بَيت و ثارةي خوارد بَيت
م بَلَيني لة مةنتيقةي بةغيتاو كاك عيماد باسي كرد لةال, من ئيستيمساراتي ترم الية وةكو ثرسيار: دووةم

لة كةركووك دةردةضيت بؤ , بةاَلم توردي كةركووك كة جاروبار دةيبيين ئيش دةكةن, جَييانة بَلَيم ئةو
يةعين من , هةم ئيشةكةيان رَيكرتة, ئيشةكان هةم دريةكة مةزبوترتة, ؤ هةولَيريان دةردةضيت ب, سلَيماني

كة , طةرضي وةكو شايةتييةك ثَيم واية كاتي رذَيميش توردي كةركووكيش يةكَيك لةو موديريةتانة بووة
ئةطةر هةر , بةاَلم بؤ ئةو دريةي ئةوان باشرتة لةو دريةي كة دَيت بؤ كوردستان, سةركةوتوو بووة

 .سوثاس, يان لة ئَيرانةوة بَينني, طواية ئَيمة ناتونني دري لة توركيا, يان يةكَيكة, ةنبةعَيكةم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم با , بةر َيا كاك عيماد وةزيري ئاوةدانكردنةوة لة دسةكانييتا ئةو ئةم مةوزوعةي كردةوة
بةَلَي , ضونكة كاك عيماد سنطي سراوانة, ينرؤذَيك بانطي دةكة, مونادةشةكةمان لةسةر دانونةكة بَيت

, بؤ ئةو مةوزوعة لة دانيشتَينكيتا وةزير بانط دةكةين, ئةو خؤي مةوزوعةكةي كردةوة, دةزامن تؤ نةبووي
لةسةر بةَلينيتةر و لةسةر زؤر شت كارةكان و , لَيرة ثرسيارةكان كؤ دةكةينةوةو هةر ئةوة نيية

ضوار كةس دسة دةكاتن حةز , كاك عيماد من هةر سَي, ةكةينبةرنامةكةيان هةمووي بة طش  باس د
 .سةرموو جةنابت دسة بكة, ئَيستا سَي كةس دسةيان كرد, دةكةم تؤ تَيبيين خؤت بيتةيت

 :ئاوةدانكردنةوة وةزيري/ بةر َيا عماد ابيت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

تةزةخوم بة , تةزةخوم نةبَيت بؤ ئةوةي, سةبارةت بةوةي كاك رةسعةت كة يةك وةكيل وةزير بَيت
ضونكة بةر اس  , يةعين ئَيستا ئَيمة بةس حكومةت, نة كةم دةكات, هةزارانة بة يةك كةس نة زياد دةكات

بةس سةرمانبةر لة حيتود , ئَيمة دةَلَيني مووضة خؤري لة كوردستان لة سةرووي مليؤنَيك و سةد هةزارة
يةك كةسةكة من تةسةور , حكومةتة لة هةردوو ئييتارةكة ئةوةي لةالي خؤمان كارمةنيتي, نؤسةد هةزارة
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بؤ سةرثةرش  ئيش و , دةكةم يةعين كةم تةئسريي لة تةزةخوم بكات و تةئسري لة مووضةكة بكات
يةعين , هةنيتَيك وةزير ثَيي خؤشة هةر وةكيل وةزيري نةبَيت, من حةز ناكةم باسي خؤم بكةم, كارةكانة

بؤ ئةوةي تا سَير بني ئيش , من خؤم هاتوومة دوو كةسم داناوة, كاتبؤ ئةوةي خؤي ئيش و كارةكان ب
ئةوة طرنط , سَير بني خةَلك وةطةر  خبةين, دةين سَير نةبني ئيش لةالي خؤمان بهَيَلينةوة, دابةش بكةين

با رؤذي ضوار سةعات , بَلَي وةَلاَل من بيست و ضوار سةعات ئيش دةكةم بة تةنها, مةسئوول نيية, نيية
ئةم وةزارةتة دوو ش  جياوازن , ئةوة ئينتاجيشي زياتر دةبَيت, بكات و ضل كةس خباتة ئيش ئيش

ئةطةر هةر يةكَي ئيختيصاصي , يان مةبانييةكة دوو ش  جياوازن, رَيطاوبان لةطةَل با بَلَيم ئاوةدانكردنةوة
وةكيل وةزيرَيك دانَيني , اوبانكة وةكيل وةزيرَيك دابنَيني بؤ رَيط, خؤي هةبَيت دازانج زياتر لَيي دةكةين

, ئَيمة خؤمان وةكو موديريةتةكان كة هةمانة, سةبارةت بة مور ادةبة كردني رَيطا, بؤ نيشتةجَي كردن
 .يةعين يةك مور ادةبة كردن ئةوة مرور خؤي دةيكات

مودير , دائيمقامة, خةَلكةكان و ئةطةر دةزاو ناحيةكانيش هةبَيت رةئيسي وةحيتةي ئييتاري موحاساة/ دوو
 .ئةوة يةكَيكة, ناحيةية

دواي , ئةوانة خؤيان هةَليتةسنت بة مور ادةبة كردن و, لة هةر شوَينَيكيش موديريةتَيكمان هةبَينت/ سَي
موديريةتَيكي صيانةمان دروست , ئَيمة ئَيستا ئةوة لة دانونةكةمان تازةية, ئةوة كة مور ادةبةي دةكةن

بؤ ئةوةي كَيشةكان ضارةسةر , ئةو موديريةتة سرياي بكةوَيت, ةبَيتلة هةر شوَينَيك خةلةلَيك ه, كردووة
 .سوثاس, بكات

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو مامؤستا سةتاح, زؤر سوثاس

 :بةر َيا ستاح عبيتاه نقشبنيتي
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

حاَل كة دوو وةكيل وةزير  بةاَلم بة هةر, منيش لةطةَل ئةو رةئيانة نيم كة دوو وةكيل وةزير هةبَيت
بؤ وةزارةتةكاني ديكةش هةي داواي , ضونكة لة وةزارةتةكاني ديكة دوو وةكيل وةزير نيية, دروست دةبَيت

بةاَلم ضوار مودير عام بة , بة هةر حاَل كة دةرار دةدرَيت بؤ دوو وةكيل وةزير, دوو وةكيل وةزير بكةن
ئايا تةزةخومَيكي زؤر دروست ناكات؟ , ي ئيشارةتي ثَييتاوةهةروةكو ليذنةي ياساي, ضواري تر ئةوة هةشت

بَلَين ئَيمةش داوا دةكةين , يان وةزارةتةكاني ديكةش بؤيان نيية لة هةنيتَي حاَلةتيتا داوا بكةن
لةبةر ئةوة منيش تةئييتي ئةوة , موديريةتَيكمان بؤ زياد بكةن بة موديريةتي عامة لة هةنيتَي موحاسةزة

ديارة رةئي , ئةطةر ببَيت بة دوو وةكيل وةزير دةييتي ناكات, هةشت مودير عام كة ببَيت بة, ناكةم
بةاَلم هةشت موديريةتي عامة ثَيم واية تةزةخومَيكي زؤر دروست دةكات و , جةنابيشتان هةر واية

 .لةطةَل رَياميتا, وةزارةتةكاني ديكةش بؤيان هةية داوا بكةن
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .رمووكاك عومسان سة

 (:ماراني باني) دادر عبيتاه عثمان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

سيعلةن ئةو وةزارةتة ثَيويستةو طرنطيةكي تايبةتي خؤي , ديارة من لةطةَل ليذنةي ئاوةدانكردنةوة هاور ام
باس كرا هيضي ئةو طونيتانةي , جسور نيية, رَيطاوبان نيية, لةبةر ئةوةي واَلتي ئَيمة وَيران كراوة, هةية

ضونكة ئةرك و كاري , بؤية ناكرَيت ئَيمة هةموو وةزارةتةكان بةيةك ببةستينةوة, ئاوةدان نةكراوةتةوة
يةكةكةي كة بؤي , وةزارةت هةية ئةسَلةن يةك مودير عامي بؤ زيادة, هةموو وةزارةتةكان وةكو يةك نيية

ماناي ئةوة نيية بؤ تةزةخوم , ة لَيرة دانيشتينةبةثَيي زةروورييةت ئَيم, ئةمة كارةكة واية, دانراوة زيادة
بؤ ئةوة لَيرة , ي بةشَيك لة ئاوةدانكردنةوةي واَلتي خؤمان بكةين برادةرينة(تةدمري)وةكو دةَلَين 

بةاَلم وةكو دةَلَيت شةلةلي , دانةنيشتينة دة وةرةدة لة مووضةي موديري عامَيك كةم بكةينةوة
ئَيمة لَيرة دانيشتينة بةثَيي زةروورييةت بر يار , ردني واَلتي خؤمان بكةينيان نيشتةجَي ك, ئاوةدانكردنةوة

 .ثةيوةنيتي بةوة نيية لة هةر جَييةك, بةثَيي زةروورييةت دسة بكةين, بيتةين
, ئةو وةزارةتة دوو كاري هةية هيض ثةيوةنيتيان بةيةكةوة نيية, خاَلَيكي تر سيعلةن وةكو باس كرا

سيعلةن هيض , يةعين دوو وةزارةت لَيك طرَي دراوة, ش  زؤر لَيك جياوازن نيشتةجَي و رَيطاوبان دوو
 .كة ئةو دوو كارة جياوازن, حةدة ئةوة لةبةر ضاو بطرين, دوو ئيشي جياوازن, ثةيوةنيتيان بةيةكةوة نيية

كردني بؤ زياتر كؤنرتؤَل , سيعلةن وةكو جةنابي وةزير باسي كرد, خاَلَيكي تر دابةش كردني دةسةاَلتةكان
ئةطةر هي تورق و , مةسةلةن لة دهؤك ض ماناي هةية كة مودير عامَيك لةوَي نةبَيت, كارةكان زؤر زةروورة

, يان دةبَيت هةردووكيان هةبَيت, يان نابَيت هيضيان هةبَيت, دةبَيت هي نيشتةجَيش هةبَيت, جسور هةبَيت
كةواتة ئةمة لَيرة سيعلةن شةلةملان خستة , لةوَيوة بَيتةوة ئَيرة, ضونكة ئيشةكان جياوازن, ئيشةكة واية

يان لة سلَيماني هةتا دَيتة , ئةطةر لة دهؤك, كارةكةي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن جَيبةجَي نةبَيت
بؤية , سيعلةن ئةوة ئةوةنيتة رؤتينياتيش هةية هيض ئيش جَيبةجَي ناكرَيت, هةولَير تا ئةمر وةربطرَيت

خةَلكي , بؤ ئةوةي واَلتي ئَيمة, َل ئةوة بني ئةو دوو مودير عامة هةبَيتحةدة ئَيمة هةموومان لةطة
ئةوةي بة طش  هاوواَلتياني , خةَلكي لَي دةوماوي ئَيمة سوودي لَي دةبينَيت تةنها رَيطاوبانة, سةدريي ئَيمة

طاوبانة كة سوودي تةنها رَي, بَي دةرامةت و بَي دةسةاَلتي ئَيمة كة هيض سوودَيكيان لةو حكومةتة ثَي ناطات
 .سوثاس, نازامن بةكارَيكي باشي نازامن بةر اس , ئةمةش شتَيك بكةين, لَي ببينَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةبيتولر ةبان سةرموو, زؤر سوثاس
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 :بةر َيا عبيتالربن امساعيل سليم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر , ضونكة ئةطةر دوو بريكاري وةزارةت بوو, بة دوو وةزارةتمن وا ثَيشينار دةكةم ئةم وةزارةتة ببَيت 
ئةي بؤ دوو وةزيريش نةبَيت؟ من وا ثَيشنيار دةكةم ئةو وةزارةتة ببَيتة دوو , دوو موديريةتي عامة بوو

 .زؤر سوثاس, وةزارةت و ئةو موشكيالنة هةمووي حةل دةبَيت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .رمووكاك عادل سة, زؤر سوثاس

 :بةر َيا عادل حمميت امني
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةر اس  ئةو , ئَيمة هةموومان دةزانني مةوزوعي كوردستان و وَيران كردني ضوار هةزار و ثَينج سةد دَي
يةعين بؤ نيشتةجَي كردن , ثَيم وا نيية لة هيض دةوَلةتَيكي تر هةبَيت, وَيرانكارييةي لة كوردستانيتا هةية

ئَيمة بؤ نيشتةجَي , يةك وةزارةتة, بةاَلم ثرؤذةكة خؤي وا هاتووة, ئييتي كاك عةبيتولر ةبان دةكةممن تة
, ضونكة يةكَيك لة كَيشة سةرةكييةكاني ئةم واَلتة, جطة لة ئاوةدانكردنةوة, كردن وةزارةتَيكمان دةوَيت

بؤية من ثَيشنيار , كيةكاننيشتةجَي كردن يةكَيكة لة كَيشة سةرة, بةتايبةتي ئةوةي كة ضيين هةذارة
موديريةتي عامةي , دوو موديريةتي عامةي هةبَيت لة ئاس  وةزارةتيتا, دةكةم ئةطةر دوو وةزارةت نيية

ئينجا لة ثاشان ئةوةي هةر يةكة بةشةكان خؤي , موديريةتي عامةي نيشتةجَي كردن, ئاوةدانكردنةوةو
بؤ ئةوةي تةسويا , حةدة سةاَلحيةتي ئةوةي بيترَيَ هةروةها من ثَيشنياري ئةوةي دةكةم وةزير , دايناوة

حةق واية , ئَيمة ئةطةر باس لة نيشتةجَي كردن بكةين, بؤ كةم كردنةوةي رؤتني و, بيتاتة خوارةوةي خؤي
موئةسةسةيةكي نيشتةجَي كردن دامبةزرَيت و سةر بةم وةزارةتة , لة كوردستان ئةطةر هيضمان ثَي نةكرَيت

زؤر , بةتايبةتي ضيين هةذار ثَييةوة دةناَلَييَن, كة ئةزمةيةكة, ةي سةكةن نةمَييَنبؤ ئةوةي ئةزم, بَيت
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان موالحةزةت هةبوو سةرموو, زؤر سوثاس

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي لة خؤييتا بايةخيتانة بة , ةكيل وةزير هةبَيتبة حةديقةت كة ئَيمة طومتان مانعمان نيية دوو و
ئَيمةش لةطةَل ئةو , بؤ ئةوةي بتوانَيت دةس  كراوة بَيت بؤ ئيش و كارةكان, وةزارةتةكة بة حةديقةت

 .بؤ كوردستان هةر كةمة, كة ضةنيت خامةت بكرَيت, هةموو بؤضوونانةين
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مةسةلةي المةركةزيةت , مةسةلةي المةركةزيةتكة دةَلَي , جةنابي وةزير ئيشارةتي بةوة دا/ خاَلي دووةم
هةمان , ئةطةر سَي موديريةت عام بَيت, ئةطةر دوو موديريةت عام بَيت, ئةطةر موديريةتَيكي عام بَيت

 .بة دةناعةتي من ئةوة بةنيسبةت المةركةزيةت, شتة
اس  موحاسةزةكان ئيمكان هةية موديريات لة ئ, بةنيسبةت دةَلَين موديريت لة ئاس  دةزاو ناحيةكان

 .زؤر سوثاس, بةاَلم سةر بة موديريةتي عامةي تورق و ئيسكان و ئيعمار بَيت لة هةمان موحاسةزة, بَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عيماد رةئي تؤ لةسةر ئةو موالحةزانة, زؤر سوثاس
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ ماد ابيتبةر َيا ع

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كةركووك خوا بكات بَيتةوة , هي ئَيمة شةشة, بارةت بةوةي كة دةَلَيت هةشت موديريةي عامة هةبَيتسة

يةعين , حةدة سةد جار سةَلةواتي بؤ لَي بيتةين, سةر هي ئَيمة بةو دوو موديريةتي عامي ئَيمة زياد بَيت
كاني تريش موديرياتيان بؤ زياد هةتا وةزارةتة, ئَيمة بَلَيني بة زيادي باانني, هيض ئةوةي لةطةَل ناكرَيت

, بةاَلم ئَيستا شةشة, ئةوة شانازييةو دةستكةوتَيكة هيض كةس هني نةبني لَيي, بكةن بؤ مةسةلةي كةركووك
بؤ , ئةو سَي موحاسةزةية موديريةتةكان هني دةكات, ضونكة سَي موحاسةزةمان هةية, ئةطةر بةو شكلة بَيت

سوثاسي دةكةم و نةمتواني من وا تةعبريي , زياتر ديماعي لَي كرددسةكاني كاك عومسان بةر اس  لة من 
من حةز ناكةم دسةيةك وةكو , سةبارةت بة وةزارةت بيكةين بة دوو وةزارةت, دةس  خؤش بَيت, لَي بكةم

يةعين بة حوكمي , دوو وةزارةت بوون ئيش و كارةكانيان وةكو ثَيويست جَي بةجَي نةدةكرا, تةعن بكةم
ئةطةر ئَيمة بةم , ئَيستا كراوةتة يةك وةزارةت, يةعين حاَلةتَيك بووة, حوكمي دوو حكومةتيبة , نةداري

ئةو كاتة بكرَيتة , شَيوةية وةكيل وةزيرمان دانا و موديريةتي عاممان دانا بؤ دؤناغَيكي تر باش رؤيشتني
دوو وةزارةت بة ئةطةر بةياني بووة , يةعين تؤ زةمينةي بؤ خؤش دةكةي, دوو وةزارةتيش تةبيعيية

بؤ ئةوةي ئةو سيكرة سةر , تةبيعي دةبَيتة دوو وةزارةت لة جياتي ئةوةي تؤ بةشَيكي لَي نةكةيتةوة
بؤ ئةوةي هةنطاو بة , حةدة دوو موديريةتة عامةكة دانَيني, حةدة دوو وةكيل وةزيرةكة دانَيني, بكةوَيت

وةكو , ئيختيصاص نةك لة هةموو بوارَيك بةاَلم, هةنطاو بؤي بضني و شتة ئيختيصاصةكان دروست بكةين
ضونكة هةنيتَي وةزارةت هةية وةكو وةزارةتي تةنيتروس  ناتوانَيت , ئةو برادةرة كاك عومسان باسي كرد

هةنيتَي , يةعين ئيمكانة ماوةيةك لة صحة دوو وةكيل وةزير هةبووبَي, بَلَيت من دوو وةكيل وةزير دادةنَيم
وةزيري هةبووةو يةعين زؤر تةبيعيية ئةطةر تؤ وةكيل وةزير تةكليف وةزارةمتان هةبووة سَي وةكيل 

ئةمة بؤ راثةر انيتني , من تةسةور ناكةم زةرةر بكةين لة ئيش و كارةكاني خؤمان و, بكةيت بؤ ئيش و كار
يان دوو بةياني ئَيمة داوا بكةين لة , يةعين هةتا ئةطةر لة دانونةكةش هيين نةكةن بةياني, ئيش و كارة

, ئةمر ؤ عيمادة, بةس من دةَلَيم بؤ شتةكامنان بة دانوني نةبَيت, ومةني وةزيران ئيمكانة بؤمان دانَينئةجن
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با ئَيمة ئيش و كارةكامنان بة رَيك و , دوو بةياني ئيمكانة خوشكَيك بَيت ببَيتة وةزير, بةياني عوبييتة
 .ثَيكي بضَيت و دوو وةكيل وةزيرةكة زؤر هينة

يةعين من , شَيروان كة باسي كرد طوتي ئةطةر ئَيمة يةك موديريةتي عامةمان هةبَيسةبارةت بةوةي كاك 
ئةطةر لة موحاسةزةي سلَيماني سةرةزةن موديريةتي , لةوةم نيية يةك موديريةتي عامةكة وةكو باسم كرد

رَيك ئةمة عاييتي كَي دةبَيت؟ ئةمة عاييتي ض وةكيل وةزي, عامي رَيطاوبان و نيشتةجَي كردمنان هةبَيت
ئَيمة دوو وةكيل وةزيرمان هةية , ئةطةر دووان بَيت, تؤ لَيرةوة كاك شَيروان بريي لَي بكةوة, دةبَيت

من حةز دةكةم خةريتةكة ببينن بةو شكلة دةكرَيت كاك , هةرميةن ضؤتة سةرةوة تةشكيلةكةمان كردووة
وا بَيت يةك موديريةتي  ئةطةر, هةر يةكة ئيختيصاصي خؤيةو ئيشةكة هاتووةو ضؤتة هينةكة, عةدنان

خةلةل لة , لة ئيشراف كردن, لَيرة خةلةل لة تةوجيه كردن, عاممان هةبَيت هةردوو ئيشةكة بكرَيت
جا من كة ئةم , يةعين مةشاكيلَيك لة ناو وةزارةتةكة دروست دةبَيت, ثةيوةنيتي كردن دروست دةبَيت

كة وةزعي كوردستان بةرةو ئاوةدانكردنةوة , ووةيةعين ئَيمة ئةوةمان لةبةر ضاو طرت, ثَيشنيارةمان كردووة
ئةطةر ئةمة ثَيشرت وا , كة تةجروبةي ثَيشرتمان سةركةوتوو نةبووة, ئةوةمان لةبةر ضاو طرتووة, دةضَيت

يةعين , ئةطةر رَيك بووة دةستتان خؤش بَيت و هيض موشكيلةمان نيية, ئيش و كارةكامنان رَيك بووة, بووة
من , بؤ طرنطي دان بة كةواديري خؤمان, ة بؤ سةركةوتين ئيش و كارةكامنانئةمة منوزةجَيكي تازةي

تا  10)مودير عامةكاني ئَيمة كة نووسيومانة لة , ئةوانة دةبَيت هةنيتةسي بن و, شتَيكيشم لةبري ضووة
ئَيوة لة الي , ماوةي زةمنيةكة بؤ نةهاتووة, نازامن ئَيستا لةناو دانونةكة نيية, ساَل كةمرتي نةبَيت( 02

بؤ ئةوةي , دةبَيت سةترةي زةمةني لة ئيشيتا بن, ضونكة من داومةتة ئَيوةو دةبَيت ئيختيصاصي بن, هةية
بيخةنة , جا ئةمة دةراري خؤتانة زؤر مونادةشةي بكةن , بتوانن ئيش و كارةكانيان جَي بةجَي بكةن

 .سوثاس, كةمانةئةوة بةرذةوةنيتي حكومةتةكةو واَلتة, دةنطيتانةوةو دةراري ضي لَي دةدةن
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

جا , ئينجا دواتر ئةو تةعيتيالتانةتان داوا كردووة, موشكيلة لةوةداية ثرؤذةكان كة لة حكومةتةوة هاتووة
بةاَلم , ئَيستا سةرؤكي حكومةت و حكومةت و نوَينةري حكومةت و وةزيري هةرَيميش ثَيي ثةسنيت كراوة

ئيشكالةكة ئةوةية كة ثرؤذةكة بة جؤرَيك باَلو , كردووة راستيةكةيئةمة ئيشكالي بؤ ئَيمة دروست 
لةبةر ئةوةي , من خؤم تةغرياتةكة بة واديعي دةبينم, ئَيستا ئةو تةغرياتانةي كة داوا دةكةن, بؤتةوة

هةموومان مةبةستمان ئةوةية خامةتي كؤمةاَلني , وةزارةتَيكي طرنطة و ئومَييتَيكي زؤرمان ثَيية بةر اس 
دةبَيت هةموو ئيهتيمامان , وةكو كاك عومسان و برادةراني تريش ئاماذةيان ثَي كرد, ك بكةينخةَل

لةبةر ئةوة ئةو , ضاودَيري كردني وةزارةتةكة لة وةزارةتةكاني تريش زياتر دةبَينت بة حةديقةت
كة , تئةطةر لة ثَيش ضاويشمان بَي, بؤ راثةر انيتني ئيشة, داواكاريانة بؤ خامةت كردني خةَلكة

بؤ ئةو تةزةخومة طةورةيةي كة لة هةموو كوردستانيتا , ئةمة وةكو عيالج نيية, تةزةخومَيكي تَييتاية
ئةو دةناعةتةمان لة , بةاَلم ئةطةر دةناعةمتان ثَييةتي زةروورة لة ترسي ئةوةي كة تةزةخوم هةية, هةية
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وةكيل وةزيري زؤر بة تةبيعي  من لة مةسةلةي دوو, دوو وةزارةتيش هةية, خؤ تَيك نةدةين راستيةكةي
مةسةلةن ئَيستا وةزارةتي , دوو وةكيليان هةبَينت, بةتايبةتي كة دوو وةزارةت دةمج دةبَينت, دةزامن

, ئةويش رةنطة بَيتة مونادةشة كردن دوو وةكيل وةزيري بوَيت, طةشتوطوزاريش ئاسةواري ضؤتة سةر
بةاَلم موديرياتةكان ئةو مةنتيقةية كة , ش  جياوازن دوو, يةكَيك بؤ ئاسةوار و يةكَيكيش بؤ طةشتوطوزار

ئينجا , ئةوانيش با رةئي خؤيان لةسةر بيتةن, هَيشتا ضةنيت كةسَيكي تريش ماوة دسة بكةن, باس كراوة
ضونكة ئةو مةسئوولي يةكةمي جَي بةجَي , رةئي جةنابي كاك عيماد وةزيري ئاوةدانكردنةوة طرنطة

دوو ساَلي تر وةزيرَيكي , دةكا شةخسي نيية, ياجاتي خؤي ضيية مةسةلةنئةو دةزاني ئيحت, كردنةكةيةو
شتَيكة بؤ دوا رؤذيشة , ناَلَيم كة شتَيكي تايبةتي خؤيةتي, لةبةر ئةوة هةموومان رةئي ئةو وةردةطرين, ترة

ي دواتر ستاسة سةنيةكاني خؤ, لة ثاشان لة ئةجنومةني وةزيران ئيقرار كراوة, بة مةوزوعي هَيناويةتي
, بؤ دوو وةزارةتةكة بؤتة يةك وةزارةت, ئةمة صيغةيةكي عةمةلي نيية, موالحةزةي خؤيان داوةتَي

ئةو ئيحتياجة نةمَينَيت بة دوو وةكيل , رةنطة ثاش سَي ضوار ساَلي تر, بةتايبةتي لةم مةرحةلةي ئَيستادا
, ئةوة شتَيكة, ةحةديقةتيتائَيستاكة نيمانة دوو ئيختيصاصي بةر اس  لَيشيان تَيك دةضَيت ب, وةزيري

بة رةئي من هةموو سةرثةرش  خؤي , يان دةبَيت وةزير هيض وةكيل وةزيري نةبَينت, ئةوةش شتَيكي ترة
يان ئةطةر مبانةوَيت دةست ثَي , ئةوةش تادةتَيكي سةودةلعادةو ئيختيصاصَيكي زؤري دةوَينت, بيكاتن

كة دوو وةكيل وةزيري موختةسي , ترياحة ثةسنيتةئةو ئيق, بكةين بؤ دةمج كردني بةشَيوةيةكي عةمةلي
هةر دوو ش  , يةكَيكيان بؤ ئيعمار و يةكَيكيشيان بؤ رَيطاوبان و ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن, هةبَينت

 .ئَيستا دسة دةدةمة دكتؤرة شوكرية سةرموو, جياوازن
 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, ثَيشنيازم ئةوةية كة من ماددةي سَي دةخوَينمةوة, من ثَيشنيازَيكم هةية لةطةَل ضةنيت تَيبينيةك بةر اس 

مةركةزي , مةركةزي ثؤليس, بة راي من بكرَيت بة ثَيكهاتةي وةزارةت جوانرتة, وشةي مةركةزي وةزارةت
, كهاتة زؤر جوانرتةئةطةر بكرَيتة ثَي, ئينجا لة دوو شوَينيتا مةركةزمان هةية, وةزارةت جوان نيية

ضونكة لَيرةدا ئةو كؤمةَلة زاراوانة هةر يةكة , ثَيشنيازةكةم ئةوةية ئةطةر ماددةي سَي خبرَيتة ماددةي دوو
يةكسةر لة دواي ئةوة ثَيكهاتةي , كة دةَلَيت ئةم دةستةواذانة, واتايةكي تايبةتيان هةية لة ماددةي يةكةميتا

يةعين ئةطةر لة , َييةم ئةرك و سةرمانةكاني ئةم وةزارةتة وا جوانرتةخاَلي س, وةزارةتةكة لةمة ثَيك دَيت
 .رووي ئةكادميي و لة رووي زانيستيةوة ئَيمة تةماشاي بكةين

ئةوة هيض مانايةكي , لة خاَلي سَييةميتا نووسراوة خاوةن ئةزموون و كةردةش بن, ثَيشنيازَيكي ترم هةية
 .ئةمة جوانرتة, ثؤر  بنئةطةر بنووسرَيت خاوةن ئةزموون و ثس, نيية

ئةمة دووبارة , نووسينطةي وةزير سةرمانبةرَي سةرؤكايةتي دةكات( ع)بةر اس  لة خاَلي , خاَلَيكي ترم هةية
ئةطةر بنووسرَيت سةرمانبةرَي , ةوة(ج)دا بة ثَيضةوانةي خاَلي (ه)و ( د)وشةي سةرؤكايةتي لة , بؤتةوة
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كة سةرؤكايةتي , ضونكة سةرؤكايةتي زياتر بؤ وةزيرة, ي دةكاتنةك سةرؤكايةت, بةر َيوةي دةبات جوانرتة
 .هةموو كارةكاني دةكات

, نيشتةجَي نايبينم, خاَلَيكي تريشم هةية بةر اس  من ضةنيت ئةرك و ثَيكهاتةي ئةم وةزارةتة دةخوَينمةوة
زير ئةركَيكي طران ئينجا بؤية بةر اس  ئةركي وة, تاكو نيشتةجَي, زياتر طرنطي بة ئاوةدانكردنةوة داوة

ضونكة ئَيستا لةم , بة دوو بريكار ضاكرتة, من لَيرةوة بريا مبان كردبواية بة دوو وةزارةت, دةبَيت و
شوَيين , هاتؤتة سةر واَلتَيك هةمووي خاثوور كراوة, كوردستانة وةزير هاتؤتة سةر واَلتَيكي وَيران

جا من داواكارم بةر اس  , يتا بؤ نيشتةجَي كردننيشتةجَي ئَيستا تةزةخومَيكي طةورة هةية لة كوردستان
داواكاريشم لَيي , ئةو ثَيشنيارة خباتة بةردةمي ئَيوةو بةردةمي سةرؤكايةتي حكومةتي كوردستان و

هةروةها ناتوامن بطةمة الي طرنطي بة ناوضةي , داوايةكي تايبةتي كة من دةنطم ناطاتة الي و
 .زؤر سوثاس, ض لة رووي رَيطاوبانيشةوة, ي نيشتةجَي كردنةوةئةنمالكراوةكان و كيمياباران ض لة روو

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان سةرموو, زؤر سوثاس

 :بةر َيا سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي وةزير خؤي دةيةوَيت , من تةعةجومب دَيت ئةم مةوزوعةمان ئةوةنيتة مونادةشة كردووة
نايةوَيت ئةم سةترةيةي كة ئةو دةبَيت بة وةزير هةروةكو , ئيشةكاني بر وات, ي جَي بةجَي بكاتئيشةكان

يةعين ئةو دةيةوَيت , بةميش هةمان دسة بكةين, ضؤن بة وةزيري ثَيشوومان وت رةبةتي لَي بَيت
 .ئةمة يةك, رةبةت بووي راس  بؤ بنَيرين

رؤذنامةكان و لةناوخؤمان كة دادةنيشني باس لةوة دةكةين كة ئَيمةي خةَلك مةعةدةل لة الثةر ةكاني / دوو
ضؤن ئةم مةشروعانة سةشةل دةهَييَن و بؤ سةشلي دةهَييَن و ثرسيار لة كوَي بكةين؟ ئةطةر هاتوو ئةمة 

دوو وةكيل وةزير و لة هةموو بَلَيني ثارَياطايةكيتا دوو موديريةتي , هةمووي بة يةك هةنطاو حةل بكرَيت
دةزانني مور ادةبةي كَي دةكةين و ضاودَيري , سبةي رؤذَي ئةطةر هاتوو ئَيمة مور ادةبةمان كرد, عام هةبَيت

دةزانرَيت رووبةر ووي كَي , ئةطةر هاتوو لة الثةر ةكاني رؤذنامةكانيشيتا طةلةييةك كرا, كَي دةكةين و
ةد ثشتيواني لة وةزير لةبةر ئةوة من سةد لة س, يةعين لَيرة مةوزوع دابةش كردني ئيشة, دةكرَيتةوة

, ئةطةر سةركةوتوو نةبوو, سةرسةتَيكي بيتةييَن بؤ ئةوةي ئيش و كارةكاني بةم شَيوةية بةر َيوة ببات, دةكةم
 .زؤر سوثاس, ئةوسا دةتوانني طةلةيي لَي بكةين

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ن خان ئةم مونادةشةية تةعةجوبي بةاَلم سؤزا, سَي كةسي تر دسةي تيا دةكات دوايَي دةخيةينة دةنطيتانةوة

لةبةر , مونادةشةي لةسةر دةكرَيت, هةر شتَيك ئيختياليف لةسةر هةبوو, ضونكة ئيختياليف لةسةرة, ناوَيت
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ئةطةر نا بؤ وةزير حكومةت هةرضي بنَيرَيت بؤي مواسةدةت دةكةين و , ئةوة تةعةجوبةكةي ناوَينت
 .سةرموو خاتوو سارة, سيكرةيةكةو بؤ دازاجني ئةوانيشةبؤ دةوَلةمةنيت كردني , يةكسةر دةَلَيني باشة

 :ثريوت خضربةر َيا سارا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, هةتاوةكو لة ناوضةيةكي راطوَياراو نةذي نازانيت ض ئةركَيك لة ئةستؤي ئاوةدانكردنةوةو ئةشغال داية
ئةطةر ئَيمة , كاري جياوازن دوو, هةروةكو جةنابي وةزيريش باسي كرد, بةر اس  ئةركةكةي دورسة
بؤضي , كة دوو وةكيل وةزير هةبَيت لة دابةش كردني كارةكة لة وةزارةتةكة, مةبيتةئيةن لةطةَل ئةوة بني

لةبةر ئةوة كة , ئَيمة لةسةرةوة كارةكة دابةش بكةين و جارَيكي تر لة خوارةوة تَيكةَلي بكةينةوة
كارةكة بةثَيي , بةر َيوةبةرايةتية طشتييةكانيش هةمان شتلةسةرةوة دوو وةكيل وةزير هةبَيت زةروورة لة 

, بؤ ئةوةش كة دةَلَين ئةو كارة لة ياساكةي ئةجنومةن وةزيرانيتا هاتووة, ئيختيصاصي خؤي جيا بكرَيتةوة
يةعين راستة لة , بَيت و بتوانَيت طؤر انكاري بكات لةو ياساية, ئةي باشة ئيشي ثةرلةمانيش ئةوةية

بةاَلم , مةني وةزيران باسي دوو وةكيل وةزير و دوو بةر َيوةبةرايةتيةكةي طش  تَييتا نييةثرؤذةكةي ئةجنو
بؤية ئَيمة ئةو , ئةطةر بَيتو راي ئةنيتاماني ثةرلةماني لةسةر بَيت, ثةرلةمانيش دةتوانَيت طؤر انكاري بكات

 .نني و زؤر سوثاسطؤر انكاري و ثَيشنياري ليذنةي ئاوةدانكردنةوةو جةنابي وةزير بة باش دةزا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر رةمةزان سةرموو, زؤر سوثاس
 :رضا حمميت عبيتالربان رمضان. د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
واتا , من رايةكم هةية دةربارةي راوَيذكاران, وَير اي ثشتطرييم بؤ راي ليذنةي ئاوةدانكردنةوةو راي وةزير

, موستةشارةكان دةبَيت هةَلطري بر وانامةي دكتؤراو ماستةر بن, ياسا ئةكادمييةكان بةثَيي, موستةشارين
باشرت واية هاوكاري , بؤ ئةوةي ئَيمة راوَيذكارةكامنان لة ئاس  راوَيذ كردن دابن, بةتايبةتي دكتؤرا
ئةميش وةكو , بةتايبةتي ئةوانيش زؤر طةلةييان هةية لة زؤر بواردا ثشتطوَي خراون, زانكؤكامنان بكةين

ضؤن ئَيمة لة بواري تةنيتروستييتا زؤر لة ثسثؤر ةكامنان هةم لة زانكؤ دةرس دةَلَينةوةو هةميش لة 
هةم بوارَيكي عةمةلي بؤ , ئةمةش دةوَلةمةنيت كردنَيكة, نةخؤشخانةكانيتا كاري عةمةلي دةكةن

ئةو كاتة ضاودَيري , ا ئيش بكةنئةطةر مامؤستايةكانيان لةناو وةزارةتةكانيت, خوَينيتكارةكان دروست دةبَيت
كة لة دةورة هاوينيةكانيتا عةمةليانة ئيش دةكةن و شارةزاييةكي باش ثةييتا , ئةو خوَينيتكارانة دةكةن

لةطةَل ئةو تَيكةاَلو , وةزارةتةكانيش سوودَيكي باش لة شارةزاياني مامؤستاياني زانكؤ دةكةن, دةكةن
 .زؤر سوثاس, ارم بريَيكي لَي بكرَيتةوةهيواد, بوونةش زةروورةيةكة بؤ ئةو دؤناغة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جةمال سةرموو, زؤر سوثاس
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 :بةر َيا مجال حمميت داسم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة , هةست دةكةم وةكو ثَيويست بري لة مةوزوعةكة ناكةينةوة, بة حةديقةت كة من بريي لَي دةكةمةوة
منوونةيةكي سادة دةهَينمةوة ئةوة سَي مانطة ثَيشمةرطةكامنان , اوامنان هةيةتةزةخومَيكي يةكجار سر

هةموو سراوان كردنَيك و هةموو تةزةخومَيك تةئسري , يةعين ئيمكانيةت نيية, ثارةيان وةرنةطرتووة
, كة ئَيمة تةزةخوممان هةبَيت ناتوانني مةشاريع بكةينةوة, دةكاتة سةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان

( 312), (332)يةعين لة واديعيتا ميللةتان , َلةن لة ئةساسيتا ضل و دوو وةزير هةر زؤر زؤر بووئةس
ئةطةر شعور بة , ئةطةر ميكانيامي رَيك و ثَيك هةبَيت, سيازدة وةزارةتيان هةية, مليؤنن دوانادة

بةاَلم طرنط , كرَيتدةتوانرَيت كار ب, ئةطةر كارةكان بة رَيك و ثَيكي دابةش بكرَيت, مةسئووليةت هةبَيت
لة جياتي ئةوةي دابةشي بكةين لةنَيوان خؤمانيتا بةكاري , ئةوةية ئَيمة ئيقتيصاد لة بودجة بكةين

 .زؤر سوثاس, دةهَينني بؤ خامةت كردن و ئاوةدانكردنةوة لة كوردستانيتا
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو خاَلي نياامت هةية
 :بةر َيا حامت حمميت جان حسن

 .َيا سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
بةاَلم من دةمةوَي ئاراستةي جةنابي كاك , هةرضةنيتة ئةو خوشكة باسي كرد, من يةك ثرسيارم هةية

بؤ , ئةم ثرؤذةيةي كة هاتووة ديارة لة ئةجنومةني وةزيران مونادةشةي كراوة, عيمادي بكةم وةكو وةزير
زؤر , ريةتة عامةكة مواسةدةتي لةسةر نةكرابةاَلم دوو مودي, دوو وةكيل وةزير مواسةدةتي لةسةر كرا

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر جار باس دةكرَيت ضل و دوو وةزير بؤضي و , تةنيا موالحةزةية بؤ كاك جةمال, كَي خاَلي نياام هةبوو
تَيثةر   ئةويش بة مةرحةلةيةكي وةكو ئَيمة, هةنيتَي واَلت هةية سَي سةد مليؤنن دوازدة وةزارةتيان هةية

ئةو مةرحةلةية بؤ ئةوةية ئةو تةجروبةية , ضل و دوو وةزيرةكة لةبةر ئيحتياجات نيية, بووة
رازي بووني هةموو , دةجمي دوو حكومةت بوو, لةو مةرحةلةيةدا ئيئتيالسةكة زةرووري بوو, سةربكةوَينت

بَيجطة لةوةش لة , ر زياد بَيتبؤية ئةوة واي لَي كرد نؤ وةزي, كوتلةكان بوو, ثَيكهاتةكاني ثةرلةمان بوو
بة هةمان شَيوة بؤ ئةوةي ئَيمة خؤمان بة بضووك نةزانني و لةسةر , بةغيتا وةزارةتي زياد دروست كراوة

لَيرة جيا بوونةوةش بوونة دوو , لَيرةش وةزارةتةكان هني بكةين, شَيوةي بةغيتا ضةنيت وةزارةتيان هةية
ضةنيت ساَلَيكي تر لة كابينةيةكي تر دةبَيتة ئةو ذمارةيةي كة  بؤية ئينشائةَلاَل لة, وةزارةت موةدةتيشة

ثَيشنيارَيك من كردم جةنابي وةزير رةئي نةدا , سَي مةوزوع ثَيويس  بة رةئي هةية,ئَيستا دوو, ثَيويسنت
واتا , لةسةر ئةوةي كة مودير عام و موستةشار وةكو وةزارةتةكاني تر دةبَيت دة ساَل كةمرت نةبَيت,لةسةري
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وةكو دةوَلةتةكاني تر ليذنةي ياساييش ئاماذةي ثَي , ةحيتييت بكرَينت كة لة دة ساَل خيربةي كةمرت نةبَينتت
 .ئةوة رةئيتان ضية لةسةري, نةكردووة

ئةو وةزارةتة ثَيويس  بة دوو , دةمَينَيتةوة سةر دوو مةوزوع كة ثَيويست دةكاتن حةسم بكرَينت/ دوو
 .وةكيل وةزير هةية

 يان نةبَينت؟, ةر ثارَياطايةك دوو مودير عامي هةبَينتئايا ه/ سَي
 .هةرسَيكي يةكة يةكة مةوزوعةكة باانة كاك شَيروان بةنيسبةت دة ساَلةكة

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةهاتووة بة ئةوةي من مةعلومامت لَيي هةية لة دانوني وةزارةتةكان خيتمةتي خوبةر اكان و موستةشارين ن
 .زؤر سوثاس, دةراري دةتعي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة هةنيتَيكيان هةية ئةوةنيتةي لةبريم بَينت تةحيتييت كراوة هةنيتَيك بة حةوت , ئةوةي منيش بة بريم دَيت

 .كاك عيماد سةرموو, بةاَلم بة عام بة دة ساَل تةحيتييت كراوة, هةنيتَيك بة هةشت ساَل, ساَل
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ يتبةر َيا عماد اب

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لةوةي خوارةوة ئايا تةزةخوم دروست دةكاتن ئَيمة دوو , ئةو ثرسيارانةي كة ئةو خوشك و برايانة كرديان

يةعين من , خؤي ئَيستا لة وجوددا هةية, يان نا, وةكيل وةزير و دوو مودير عامي رَيطاوبان دروست بكةين
ئَيستا مودير عامي ئاوةدانكردنةوةي , مَيك بَينم و موهنيتسَيك بَيت بيكةمة مودير عامناضم مودير عا

ئةطةر بكةين بؤ دهؤك دةيكةين , لة هةولَير هةمان شت هةية, سلَيماني هةية و رَيطاوباني سلَيماني هةية
دير عامي مو, يةعين ئَيستا لة خودي سلَيماني مودير عامي ئاوةدانكردنةوة هةية, هةمان موديريةت

عامي بكةين دةبَيت دهؤكيش وا لَي , جا ئةمة حاَلةتَيكة, لة هةولَيريش هةمان شت هةية, رَيطاوبان هةية
 .ئةوة لة اليةك, بكةين

ئَيمة ئةطةر دابةش كردني ئيش ضةنيت تةتةوري طةشة كردنةكة بَيت دابةش كردنةكة زياتر , اليةكي تر
جاران هةر يةك , عيةتي ئيش و كارةكان رَيك و ثَيكرت دةبَيتنةو, ئيختيصاصةكة زياتر دةبَيت و, دةبَيت

هةموو بةرةو , ئَيستا كؤليذي ثايشكي ددان و ضاو و لووت و دَل و ساَلن هةية, كؤليذي ثايشكي هةبوو
يان , هةتا ئيمكانة بةياني, ئةمةش ئيش و كاري ئةم وةزارةتة ئيختيصاصي خؤيةتي, ئيختيصاص دةضَيت

لةوانةية , بينايات, صَيك دروست بَيت لة رَيطاوباني سةريع لةطةَل رَيطاوباني ئيعتياديدوو بةياني ئيختيصا
ئةوةنيتة لة دازاجني , يةعين ئةمة ضةنيتَيك بر وات, بيناياتي حكومي لةطةَل بيناياتي نيشتةجَي كردن

ةكةم ئةمة تةجروبةيةكة من تةسةور د, ئَيمةية دابةش كردني ئيش و ئيختيصاصي كردن لة ئيش كردن
 .ئيش و كارةكامنان رَيك و ثَيكرت دةكةين, دازاجني لَي بكةين و
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, راستة موستةشاري ئَيمة يةكَيك لة موشكيلةكاني لةناو حكومةتيتا موستةشارة, سةبارةت بة موستةشار
مةداييسَيك , ئَيمة لة ليذنةيةكني لةناو حكومةتيتا خؤمان ديراسةمان كردووة, مودير عامة, خةبرية
يارَيك بؤ موستةشار دادةنَيني كَيية؟ مودير عام كَيية؟ خةبري كَيية؟ هةية ثؤلي شةشةمي مع, هةبَيت

, خةبري هةية( 38)لةناو وةزارةتةكةي من ئَيستا لةو خولة , خةبرية, موستةشارة, ئامادةيية مودير عامة
ن حةز دةكةم ئةطةر م, موستةشارة, لةناو ئةو وةزارةتةي من كة ئَيستا داواي لَي دةكةم موديري دائريةية

ضؤن دةَلَين , وةكو هةيئةتَيكي حكومي, يارمةتيمان بيتةن, موساعةدةمان بكةن, رؤذَيك بانطمان بكةن
, ئةو حةديقةتانة ئاطاتان لَي بَيت, موسائةلة كردني دامودةزطاكامنان لة شتةكامنان, تةشريعي, دةستووري

بةشَيكة لةو , ةوة خؤي بةشَيكة لة طةنيتةَليئ, من تةسةور دةكةم دةنطَيكي باشن بؤ ئةوةي نةهَيَلن
, كة ثَيشنياري دانونةكةمان ناردووة, ئينجا ئَيمة دةَلَيني ثَيمان خؤشة لة دانونةكةمشان هاتووة, حااَلتانة

من بة , كة ئَيستا بؤتة ضوار, بةر اس  خؤمان داواي دوو موستةشارمان كردووة, طوتوومانة موستةشار
- 10)خامةتةكةي لة نَيوان , بةاَلم دةبَيت شةهادةي جاميعي هةبَيت, باشة( ياييتال )ضوارةكةش دةَلَيم 

ثَيم خؤشة , ساَل ماوة( 10- 12)لة ئةجنومةني وةزيرانيش مونادةشةمان كردووة لة نَيوان , ساَل بَيت( 02
ةسةر لةمةودوا دةرارَيك بيتةن موستةشار كَيية؟ ئَيمة هةر ئيعتيماد ل, ثةرلةمان ئةو دةرارة بيتات

, ئيستيشارة لةطةَل زانكؤ, ئةو برادةرة كاك رةمةزان دسةيةكي باشي كرد, ئيستيشارةي خؤمشان دةكةين
نةك شةخسي , يةعين ئَيمة ثَيويستيمان بة مةكاتيب ئيستيشاري هةية, ئيستيشارة لةطةَل دةرةوة بَيت

ضؤن ئيش و كارةكامنان رَيكرت  ,كؤمثانياي ئيستيشاري كة بَينة ئةم كوردستانة ئةمة حاَليةتي, ئيستيشاري
ئَيمة , من حةز دةكةم هةنيتَيك منوونةتان بؤ بَينم, ئةم موداوةلة من كردوومة با بَلَيني تونَيل, بكةين

عةديتَيكمان ئيماا , كةمسان لةم كوردستانة لة تونَيل نازانَيت, تونَيلَيكمان كردووة لة هةيبةت سوَلتان
موداوةلةكة ثَيمان , تؤتة هةزار و هةشت سةد مةتر كونستا طةيشئَي, كردووة سةد هةزار عةيبةي تياية

ئَيستا ئةطةر خؤي عةديتةكة , كارةباي تيا دانَيم, دةَلَيت عةديتةكة من لة بريم ضووة تةهوييةي تيا بكةم
, دةبَيت بؤتي جَي بةجَي بكةم, داواي ضواردة مليؤن دؤالري ترم لَي دةكات, نرخةكةي ضواردة مليؤن دؤالرة

تووشي ئةو خةلةلة , مةكتةبي ئيستيشارةي دةرةوةمان هةبواية, ة ئةطةر خةَلكي شارةزامان هةبوايةئةو
خامي , ئينجا ئةم ئيستيشارانةي ئَيستا ئَيمة باسي دةكةين بةر اس  هةر بؤ رازي كردنة, نةدةبووين

نةوةكو , حكومةتةكة ئةوة نةهامةتيية لةسةر, ئةوة تةزةخومة, اليةني ساَلنة بيكة بة موستةشار,ساَلنة
 .ئةوة بةشةكان, ئيختيصاص بؤ حكومةتةكة دروست بكةيت بَلَييت اليةني تةزةخوم دروست دةكات

رَيطا هةية و سةد جار يةكرتميان , ئةطةر منم, بؤ مةسةلةي دكتؤرة شوكرية خان ضؤن دةمم ثَي بطات و
, ة رَيطةشت بؤ خؤش دةكةم بؤ ئةوانئةو, ئةطةر خةَلكي ترة, ئةطةر بَيية الي ئَيمة بةسةر ضاو, ديتوة

خؤتان دةزانن ئَيمة سَي ساَلة مياانيةكي بامشان , راستة وةكو ثَيويست نةكراوة, سةبارةت بة ئةنمال و شت
لةم , ماوةي دوو مانط جارَيك مةعاش دةدرا, ساَلةكاني تر بة هةزار حاَل راتبمان ثةييتا دةكرد, هةبووة

بةر اس  غةدر , منيش دةَلَيم وةكو ويذداني خؤم سةيرم كردووة, وةماوةيةش ئيشي ئاوةدانكردنةوة ضو
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ناوضة هةية من ناوم لَيناوة , لة سةيتةرةكان وةكو دةَلَين غةدريش هةية لة ناوضةكان, هةية لة بةشةكان
ة يةعين ئةمة هةي, ناوضةش هةية دةبَيت ثَيي بَلَيني ئينشائةَلاَل ئةوةت بؤ دةكةم, ماشائةَلاَل بؤي كراوة

بةر اس  و هةوَليش دةدةين نةهَيَلني و ئةجنومةني وةزيرانيش لةسةر ئةوة مواسيقة و دانيشن عةداَلةت لة 
ئةو خوشكانةي تريش كة ديماعيان , مور ادةبة كردني ئةو ئيشة, عةداَلةت لة ئيش كردن و, دابةش كردن

 .كرد سوثاسيان دةكةم
خؤتان ئازادن هةر بر يارَيك , َيكة بؤتاني باس دةكةمئَيستا خوشك و براياني خؤشةويست ئةوة حةديقةت 

كة جَيطري ئةجنومةني , بةاَلم بة حوكمي تةجروبةي خؤم, من ئةو بر يارة جَي بةجَي دةكةم, دةدةن
بة , بة تةجروبةي خؤم, ثَيشرت دوو سَي وةزارةمت كردووة, ئَيستا وةزيري ئاوةدانكردنةوةم, وةزيران بوومة

مواسةدةتي لةسةر دةكةن , ئةم منوزةجة لة دازاجني حكومةتة, او وةزارةتةكةي خؤمئيستيشارةي خةَلكي ن
ئَيمة ئيلتياامي ثَي , مواسةدةتي لةسةر ناكةن ض ثَيشنيار و ض حاَلةتَيك دةكةن, زؤر سوثاستان دةكةين

َيوةيةش بةم ش, من هاتووم ئةو حةديقةتان بؤ باس دةكةم, (وما على الرسول اال البالغ املبني), دةكةين
 .ئيش و كارةكان باش دةر ؤن و سوثاستان دةكةم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو خاَلي نياامت هةية

 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو , كة بةداخةوة كاتَيك كة دوو وةزارةت بووة, كاك عيماد بؤ خؤي و برادةراني تريش ئاماذةيان بةوةدا
 .ئةو بةر َيوةبةرة طشتيانة نةيان توانيووة ئةركةكاني سةر شاني خؤيان جَي بةجَي بكةن, ستثَيوي

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةي بَلَي, من تَيبينيم ناوَيت بةر َيا ثرؤسيسؤر

 :رمضانناصح غمور .بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دةَلَيت ئَيستا , سانةن كة خؤمان طلةييان لَي دةكةينئةوةي من تَيبيين دةكةم زياتر رازي كردني ئةو كة
كةواتة بةر اس  ئَيمة نامانةوَيت , ئةوة هي توردةو ئةوة هي هينة, موديرياتي عام هةن لة سلَيماني

ئةوانة , ئَيمة دةمانةوَيت ئةوانةي تاكو ئَيستا طلةييمان لَي هةية, طؤر انكاري بكةين و ضاكي بكةينةوة
ةوةو دايان مبةزرَينينةوة بؤ بةر َيوةبةري طش  لةو شوَينانةي كة تاكو ئَيستا بةر َيوةيان تةكريم بكةين

طرنطة و مةسروزة , كة دوو وةزارةت ئَيستا لة خؤي دةطرَيت, ئةطةر بةر اس  واية ئةم وةزارةتة, بردووة
, نةك بكةينةوة وةزارةتَيك ,سيعلةن ئَيمة بيكةينةوة دوو وةزارةت, وةكو كاك عةبيترولرةبان ئاماذةي ثَييتا

ثَيويست , يةك مودير عام كاسية لةو شارانة, مةسروزة ئةسَلةن يةك وةكيل وةزير كاسيية, ئةطةر واش نيية
 .لةطةَل رَياميتا, ناكات ئَيمة بيكةينة دوو وةكيل وةزير و دوو مودير عام لةو شوَينانةدا
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
سةرموو كاك , رةئيية بة حةديقةت, بةاَلم رةئيةكانت اليةنَيكة, ببوورة, رخاَلي نياام نةبوو ثرؤسيسؤ

 .عيماد
 :ئاوةدانكردنةوة وةزيري /بةر َيا عماد ابيت

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
خةلةل لة , من بة حوكمي ئةوةي دكتؤر كة باسي ئةو مةسةلةي كرد خةلةل لة موئةسةساتةكان نيية

يةعين لةوة نيية بَلَي دوو موديريةتي عاممان هةية خةلةلةكة , اتانةيةعةناصري ئييتارةي ئةو موئةسةس
يان لة , كة منم هةبَيت, لة وةزيرةكة, بةاَلم ئيمكانة خةلةلةكة لة خودي مودير عامةكة بَيت, لةوةية

ئةطةر , لةبةر ئةوةي عونصوريةت خراثة, ئَيمة با موئةسةساتةكان تَيك نةدةين, وةكيل وةزيرةكة هةبَيت
عونصورَيك خراثة لة جياتي ئةوةي , نصورَيك خراثة بة تةجروبةي ئةم ضةنيت ساَلةي ئَيمة زةالمَيكعو

بؤ ئةوةي زوعمي لَي , نيموحاسةبةي بكةين و الي ببةين دةضني موئةسةسةيةكي بةرامبةر دروست دةكة
يية من هةمان مودير ن, ئَيمة كة دةَلَيني ئةم موديرية عاماتانة هةبَيت, دروست بكةن ثَيكي لَي بكةنةوة

موديريةتي شاري سلَيماني , يان نا, ئَيستا ئَيمة لة سلَيماني من نازامن ئَيوة ئاطاتان لَيية, عام دانَيم بؤي
هةم موديري ئاوةدانكردنةوةو هةم موديري رَيطاوبانةكة دوو , هةردوو موديريةتةكةمان طؤر يووة

, لة دهؤك طؤر انكارميان كردووة, ري لة هةولَير دةكةينلَيرة يةكسةر طؤر انكا, عونصوري تازةمان هَيناوة
يةعين ئةوة نيية بَلَيني حاَلةتَيكة ضؤن دةَلَيت ئةو برايانة لة شوَينةكةي خؤيان ثاداشتيان دةكةين و 

 . سوثاس, ضونكة موئةسةسةكان هةبوونة, موئةسةسةيان بؤ دروست دةكةين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن 

جةنابي وةزيريش مواسةدةتي لةسةر , موستةشار, َيكيان تةحيتييت بكرَينت مودير عام وخؤي سَي خاَلة يةك
, من دةَلَيم دة ساَل بةرةو سةرةوة بَيت, بيست ساَل بَيت, طوتيان خامةتي لةنَيوان ثازدة, كردو ثَيشي باشة

ةبني و واستة و بؤ ئةوةي تووشي ئيحراج ن, واتا بة اليةني كةم لة دة ساَل كةمرت نةبَيت ئةزموونةكةي
ئَيستا ثرؤذةيةك لة ئةجنومةني , لة هةموو وةزارةتةكانيتا كراوةو, واستةكاري خبواتن لة مةسةلةكةدا

 .ئةمة يةك, وةزيران هةية ئةويش بةو ئيتيجاهة دادةر واتن
هةروةها , خؤشي ئاماذةي ثَي كرد, دوو مةوزوعي تر هةية دوو وةكيلةكة دسةي زؤر لةسةر كرا/ دوو

واتا , ئايا دوو مودير عام هةبَينت لة هةولَير و موديريات هةبَينت لة وةزارةتةكانيان, امةكانيشمودير ع
تةبعةن يةكة يةكة دةخةمة , ئةو سَي مةوزوعةية, دوو موديريةتة عامَيك لة هةر موحاسةزةيةك هةبَينت

سةرموو كاك , ردووةبؤ ئةوةي دواتر ماددةي سَي و ضوار ليذنةي دانوني كة ئيقترياحي ك, دةنطيتانةوة
 .شَيروان

 
 



 036 

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بةنيسبةت خةبريةكان و بةنيسبةت , من تةنها بةنيسبةت سةدةرةي يةكةم موالحةزةم هةية
وو دةبَيت بر يارَيك دةربضَيت بؤ هةم, ئةوة وارييت نيية, موستةشارةكان تةنها بؤ ئةو وةزارةتة بَيت

 .نةك تةنها بؤ وةزارةتي ئيعمار و ئيسكان بَيت, وةزارةتةكان بَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة هةمووي , كاك شَيروان ئةم وةزارةتة عةسوم دةكةن وةزارةتي ئةوداف نيية
كةي كؤَيي كرد كة كاك عيماد خؤي باسي تونَيَلة, هةمووي ئيختيصاصي دةوَينت, موهةنيتس و سةني دةوَيت

, ئةوةي عةديتةكةي لةطةَل ئيماا كردووة, لةبةر ئةوةي سةنيةكة, ضواردة مليؤن دؤالرمان لَي زةرةر كردووة
بةاَلم , لةبةر ئةوةي من بة عام ئةوةم هةية كة بؤ هةمووان بَينت, ئةو خيربةيةي نةبووة ئةو كاتي تَييبطات

 .بةَلَي كاك كةريم, ن و تةحيتييت بكرَينتبؤ هةنيتَيكيان زياتر دةبَيت ئَيستا بؤي بكةي
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر ئةو , كة ئةو رةئيةمان تةبةني كرد, ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي, بةر اس  شتَيك هةية لَيرة
ةواو ئةطةر يةك ئةوة ت, ئةساسةية كة يةك وةكيل وةزيرةو يةك مودير عامة بؤ ئيسكان و تورق تةواو

بةاَلم ئةطةر ئَيمة لة ليذنةي ياسايييتا الرميان نةبَيت لة دوو وةكيل وةزير مةنتيقةن , وةكيل وةزير بَينت
 .ضونكة ناكرَيت لة رووي سةنييةوة, دةبَيت لةطةَل دوو مودير عامةش بني لة هةر موحاسةزةيةك هةبَينت

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كاك شَيروان

 :ر َيا شَيروان ناصح حييتريبة
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

باةبت ئةوة جوابي ئَيمةيةو ئةوةش , تةبيعي ئَيمة مةحاةرمان كردووة كاك كةرميش ئيمااي كردووة
 .مةحاةرةكة

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بة ئيجازةي , هةرضةنيتة ئةوةش زؤري خايةنيت لة حةديقةتيتا, من رةئي خؤم بَلَيم ئةطةر ئيجازةش هةبَينت

ئةطةر ئيجابي كرد مونادةشة , تةبعةن بؤشي هةية رةئي بيتاتن و ئيعتريازيش بطرَينت, كاك عيماديش
, دةبَيت دانيشت, كاك عومسان ئةطةر خاَلي نياام نةبَيت, كردن لةسةر ئةو خاَلة تةئجيليشي بكةين

 .سةرموو
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 (:ماراني باني)دادر عبيتاه عثمان بةر َيا
 .ي ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك

بةاَلم ئةطةر باشة دوو وةكيل , ئةطةر شتةكة باش نيية با نةيكةن, شتةكة با نةبَيتة مةسةلةي سياسي
ئةوة , ئةطةر باشيش نيية با شتةكة نةبَيتة مةسةلةي سياسي, دةبَيت دوو مودير عاميش بَيت, وةزير بَيت
 .سوثاس, ثةرلةمانةو

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كاك حمةمةد رةسعةت ئةطةر سياسي بَيت يةكةم , رةئيةكان جياوازن, ئةوة جياية, نييةدةزيةي سياسي 

, ئةوة لة تةنيشتت دانيشتووةو لة سراكسيؤني خؤتة, كةس طوتي ثَيويست ناكات دوو وةكيل وةزير هةبَيت
لة هةمان كاتيتا  بةاَلم, من ثَيم واية دوو وةكيل وةزير زةرووريية, بةاَلم بؤضوونة, دةليلي ئةوة سياسي نيية

يةعين ئةطةر بة دسةي , ناكرَينت بةس وةزير رةماي تةوحييتةكة بَينت, ئةو دوو وةزارةتة تةوحييت بووة
لةبةر ئةوة شةخسيةن , ئَيرة تةنيا وةزيرةكةية دوو ستاسةكة وةكو خؤي مايةوة, وةزير بكةين بة تةنيا

م موديرية عامةكان كاك عيماد شتَيكي ويست بةاَل, لةبةر رؤشنايي ئةوانة دوو وةكيل وةزيرةكة زةرووريية
, لةوَي ئةطةر شتةكة عيالدةي بة ئيعمارةوة هةبوو بؤ وةكيل وةزيري ئيعمار دةنَيردرَيت, بؤ كوَيي بنَيريت

, بؤ وةكيل وةزيرةكةي تر دةنوَينَيت, ئةطةر عيالدةي بة اليةنةكةي تر هةبوو, هةر هةمان موديريةتة
ئةو تةعيتيلة دوو وةكيل وةزيرةكة , لةبةر ئةوة ئةطةر جةنابي مواسيقة, بةطوَيرةي ئيختيصاصةكةي

بةاَلم هةر يةكة بؤ وةكيل , ئةو دوو موديرياتة وةكو ليذنةي ياسايي نووسيةتي بةم شَيوةية بَينت, هةبَيت
لة وةزيري موختةس بنَيرَينت ئيشةكامنان ئاسانرت دةبَينت و عةمةلي تريش دةبَينت و رزطاريشمان دةبَينت 

 .يةكةم تةوةسوعَيكة
جا نازامن حةز دةكةم , تةنيا وةزير طؤر اوة, خةَلكةكة تةماشا ناكات بَلَيت ئةوة دوو وةزارةتة/ دووةميش

 .كاك عيماد رةئي لةسةر بيتاتن
 :ئاوةدانكردنةوة وةزيري/ ر َيا عماد ابيتبة

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين حاَلةتَيكة وةكو باسم كرد ئَيمة , برادةرانينة, انسةبارةت بةو دوو موديريةتة عامةكة كاك عةدن

لةسةرةوةش دوو , ئةمة دوو ئيش دةكات, ناوماننا موديريةتي عامي رَيطاوبان و ئاوةدانكردنةوةي هةولَير
ئةمة , يةعين يةك كةسةو دوو تةوجيهي بؤ دةضَيت, دوو تةوجيهي بؤ دةضَيت, وةكيل وةزير هةية

ئةم ثياوةش كة ئيشةكة دةكات شؤر  دةبَيتةوة سةر دوو , ئةمة ئيختيصاص ناهَيَلَيت, مةركةزيةت ناهَيَلَيت
دةبَيتة , ئةوي تريش بؤ ئةوال, طريساني هةبَيت بؤ ئةوة بَيت/ يةك, لة دوو الوة ش  بؤ دَيت, موديريةت

مجوعةي ئةم دوو وةكيل وةزيرة مةسئوولي مة, ئةطةر ئَيمة دوو وةكيل وةزيرمان داناوة, راست و ضةث
نيشتةجَي كردنةوةش , هيض عيالدةي بة نيشتةجَي كردنةوة نابَيت, كارمةنيت و مةسئوولي رَيطاوبان دةبَيت

تةسةلسولَيكي ئييتاري , وةكيل وةزيرَيك هةية و ستايف خؤي ئةوة سةرثةرش  ئيش و كارةكاني خؤي دةكرد
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وةَلاَل ئةمة لةاليةكةوة كة تؤ يةعين ئةمة لةوة نيية بَلَيي , و سةني و ئيختيصاصي دروست دةبَيت
ئةمة شتَيكي تريشت بؤ دةكات , لة سلَيماني هةمانة, ئَيمة لة هةولَير هةمانة, موحاسةزات كاك عةدنان

لة جياتي ئةوةي ئةو ئيشةكةي دةزا , واتا موديريةت دةخةيتة دةزاكان, دةزاكانت بؤ ئاوةدان دةكاتةوة
دةضَيتة , دةضَيتة الي موديريةتي عامي سلَيماني, بةجَي بكةمبَيتة الي من لة هةولَير ئيشةكةي بؤ جَي 

خؤي لةوَي , يةعين ئةمة رؤتني ناهَيَلَيت, ئيشةكةي رؤتني كةمرت دةكاتةوة, الي موديريةتي عامي دهؤك
با بضَيتة , ئيشي ئامَييتي بَيتة هةولَير, لة جياتي ئةوةي ئيشي زاخؤ, موديريةت هةنيتَيك سةاَلحياتي هةية

ئيش و كارةكاني دةكات و , ئيشةكةي سةاَلحياتي ثَي دةدرَيت, ير عامي ئاوةنكردنةوةي دهؤكالي مود
, ئةمة دابةش كردني ئيشة, نابَيتة وةزارةت, هةنيتَيك ش  مةبيتةئي نةبَيت, هةنيتَيك ش  مةسسةلي دةبَيت

هةنيتَي جار , دانا من ئَيستا ئَيوة دانيشتوون كة ياساكةمان, ئةطةر خؤمانيش, ئةمة تةسهيل كردني ئيشة
ديارة زؤر , زؤر سوثاس, يةعين ئةمة ئيختيصاصةكةية, هةية مةرج نيية هةمووي جَي بة جَي بكةين

 .دسةمان كرد
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةرموو كاك زرار
 :امني طاهر زرار بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
هةوَل دةدةين كة بةنيتةكاني و بر طةكاني لة , كةينئَيمة لةناو ثةرلةماني كوردستان هةر ياسايةك دةردة

ئايا ئةطةر دوو بةر َيوةبةرايةتي طش  لة ثارَياطاكان هةبَيت زياني , بةرذةوةنيتي خةَلكي كوردستان دابن
 .سوثاس, يان دازانج؟ هةر ئةوةنيتة ثرسيارةتان لَي دةكةم و تةواو, هةية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, جارَي ئةو خاَلةي باسي مودير عام و موستةشار دةكاتن, ر كرا دةخيةمة دةنطيتانةوةتةواو زؤر دسةي لةسة

 .كاك عومسان خاَلي نياامت ضيية, كَي لةطةَل ئةو داواكارية تةعيتيلةية كة دةَلَيت ئةزموونيان
 (:ماراني باني) دادر عبيتاه عثمان بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةطةر دوو جَيطر , ئةطةر دوو وةزير جَيطرةكةي يةكال بكةنةوة, وةئةطةر ئةوةي يةكال بكةيتة

 .ضونكة, مةدة دةنطيتانةوة, ئةطةر ئةوةي يةكال نةكةنةوة, دةبَيت حةمتةن دوو بَيت, بَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةسةلسولةكة لَيمان ئةوة ت, هةرسَيكي دةدةينة دةنطيتانةوة, طومتان سَي خاَلة, كاكة ئةوة خاَلي نياام نةبوو
الي , لة هينةكة هاتووة مودير عام و موستةشار دةرضووي زانكؤ بَيت و خاوةن ئةزموون بَيت, تَيك نادات

كَي لةطةَل ئةوةية لةو دة , ئَيمة ثَيشنيارَيك هةية دةَلَيت خاوةن ئةزموون بَينت لة دة ساَل كةمرت نةبَينت
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, كَي لةطةَل نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ر سوثاسساَلة كةمرت نةبَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤ
 .بة زؤرينةي دةنط وةرطريا

, يةكَيكيان بؤ نيشتةجَي و ئةويرتيان بؤ رَيطاوبان, ثَيشنيارةكةي تر كة دةَلَينت دوو وةكيل وةزير هةبَينت
, ز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَليتا نيية دةس  بةر, كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .بة زؤرينةي دةنط وةرطريا كة دوو وةكيل وةزير هةبَينت, ثَينج كةس لةطةَليتا نيية
 .ليذنةي ئاوةدانكردنةوة, ليذنةي ياسايي تةئييتي رةئي حكومةتيان كردووة, مودير عامةكان

 :امني طاهر زرار بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ةمان هاور اية لةطةَل ليذنةي ياسايي لة طؤر ين و ريابةنيتي بر طةكاني ولةسةر ماددةي ضوارةم ليذنةك
بةم جؤرةي خوارةوة رَيك خبرَيت و , ثَيشنيار دةكةين بر طةي سَي و ضوار و ثَينج بكرَيت بة يةك بر طةو

 :خبوَينيترَيتةوة
 :ةيةتيئةمةش دةدةك, لةكاتي ثةسنيت كردني دوو بريكار بؤ وةزراةت لةاليةن بةر َياتانةوة

 :دةبَيت دوو بةر َيوةبةرايةتي طش  هةبَيت, بؤ هةر ثارَياطايةك لة ثارَياطاكاني كوردستاني عَيراق)
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  رَيطاوبان -1
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن -0

لةو دوو بةر َيوةبةرايةتية طشتييانة سةرمانبةرَي بة ثلةي بةر َيوبةري طش  بةر َيوةبةرايةتي هةر يةك 
دةكات و دةبَيت بر وانامةي زانكؤي لة زانستةكاني ئةنيتازةيي شارستانييتا هةبَيت و خاوةن ئةزموونَيكي ديار 

ئةم دوو بةر َيوةبةرايةتية طشتيانة سةرثةرش  جَي بةجَي كردني ثرؤذةكاني , ئةزموون و كارا بَيت, بَيت
كردن و رَيطاوبانةكاني ثارَياطاكان دةطرنة ئةستؤ و بةر َيوةبةرايةتيةكاني  ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي

 (.ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن و رَيطاوبانةكان لة سنووري ثارَياطاكةدا ثابةنيت دةبن ثَيي
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ياري ثرؤذةكةي تةئييت ضونكة ليذنةي ياسايي ثَيشن, كةواتة ئَيستا جطة لة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي
لة جياتي , ثَيشنياري ليذنةي ئاوةدانكردنةوة دةَلَيت لة ثارَياطايةكيتا دوو موديريةتي عام هةبَيت, كردووةو

كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارة تازةية كة دةَلَيت لة هةر ثارَياطايةك دوو مودير عام هةبَيت , يةك موديرية عامة
كَي لةطةَل ئةوةية هةر ثارَياطايةك يةك مودير عامي , ؤر سوثاسز, ئةنيتام( 33)دةس  بةرز بكاتةوة؟ 

كةواتة ئةم خاَلة واي لَي دَيت دوو برَيكاري , زؤر سوثاس, ئةنيتام( 10)هةبَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ 
وةكو , بةاَلم يةك موديرية عامة دةبَينت لة هةر موحاسةزةيةكيتا سةرثةرش  موديريةتةكان دةكات, دةبَيت

ثَيشنيارَيكي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة كة , ثةسنيتي ئةو ثَيشنيارة كرا, ةي ليذنةي ياسايي هاتووةلة ثرؤذ
بةَلَي كاك عومسان خاَلي , كةواتة ماددةكة هةمووي, وةزيريش داواي كرد بوو بؤ دوو بريكار ثةسنيت كرا

 .نياامة



 012 

 (:ماراني باني) دادر عبيتاه عثمان بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .حةدة دووبارة بكرَيتةوة, وا باامن ذمارةكة مةزبوت نةبوو
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئةو ثَينج برادةرة , لة ثَيش ضاوي هةموومان مةزبوت بوو, زؤريش مةزبوت بوو, كاكة مةزبوت بوو
, ةمووتان دةبيننيئَيمةش خؤمشان سَي ليذنة لَيرة دانيشتووين و ه, ئةوان باشرت دةبينن, رةئيان جياوازدا

ئَيمةش لَيرة دوو رةئي موختةليمني , يةكيش لةطةَل نةخَير, يةك لةطةَل بةَلَي, دوو رةئي موختةليميانيتا
حةدم , لةبةر ئةوةي خؤم دةنطم دا بوو, ضونكة دةنطم بؤ دا, نةم ذمارد/ دووةم, هةموومان حيساب كرد

زؤريش وازيح بوو بؤ , رادةرانةش ضاويان لَي بووئةو ب, كاك سةرسةت ذماردي, خؤم بذمَيرم, نةدا بة خؤم
ئةطةرنا كاك زرار , زؤر مةعلومة شتةكة حةسم بوو, بوو( 33)بة ( 10)بةاَلم دةبواية بذمَيرين , من

 .سةرموو كاك دكتؤر ناصح, مادام واية تازة كاك زراريش تةشجيع بوو, زووتر ئيعتريازي دةطرت
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيا 
نؤ دةنط زياتر بوو يةك و دوو , داتانة دةنطيتان, يةكةم جارة دةبينم خةريكة سياسيةت دةور دةبينَيت لَيرة

 .نيية هةتا ديار نةبَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ش تؤ تةسسريي وا مةكة ئةو شتانة, من خؤم دةنطم بة ثَيضةوانةوة دا, يةكةم جار سياسةت نيية لة طؤر َي
هةر سياسةت نيية , كاك عومسان شتَيكي وت من خؤم دةنطم بة عةكسي رةئي ئةودا, لة طؤر َي نيية

, ئةطةر اليةني ئةو بَينت هةر رةب  بةوةدا نيية, رةسادةتيش بَيت كاك عيماد زؤر رةسيقمة, نيهائيةن
سةرموو كاك , ةنطيتانةوةجارَيكي تر دةخيةينة د, مادام طومان كةوتةوة, جارَيكي تر دةخةينة دةنطيتانةوة

 .شَيروان
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بةر اس  بةر اس  نازامن بؤضي , ذمارةي دةنطيتانةكة ئةوةي لةطةَلي دايةو ئةوةي لةطةَلي دانيية نؤ دةنطة

 دووبارة بيترَيتةوة دةنطيتان؟
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ضوار دةنطةكةش , ضوار دةنط سةردي هةية, كةس هةبووة بَي رةئي بَينت, َينتكةس هةبووة بَي دةنط ب
تكام , بةاَلم بؤ ئةوةي دَلنيا بينةوة, يان بةوالية دابَينت, ئةطةر بةوالي دابَينت, هةرضةنيتة تةئسري ناكاتن

تةنيا بؤ تةئكييت  ,نةك رةئي طؤر ين, ئةو دةنطي بيتاتةوة بة بةَلَييةكةو بة نةخَيرةكة, واية كَي دةنطي داوة
( 33)كَي دةنطي دا بؤ ئةوةي لة هةر ثارَياطايةك دوو مودير عام هةبَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ , كردن
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كة دةَلَيت لة هةر ثارَياطايةك يةك مودير عام هةبَيت دةس  , كَي لةطةَل  ئةسَلي مةشروعةكةية, ئةنيتام
تةواو , هةنيتَيك هةبوو دةنطي خؤي كةم كردةوة, واوتة( 38)بة ( 33)كةواتة , ئةنيتام( 38)بةرز بكاتةوة؟ 

كَي لةطةَل ئةو , خاَلي تر هةية كة دوو ماددةية ثَيشنيار كراوة دةمج بكرَينت بة ماددةيةك, كاكة بر ايةوة
ثَيشنيارةية ئةو دوو ماددةية وةكو ليذنةي دانوني طوتويةتي دةمج بكرَيت بة ماددةيةك دةس  بةرز 

كَي لةطةَل ئةوةية كة دةمج نةكرَيت وةكو خؤي بَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
, كةواتة ئَيستا ئةو ماددةية بةو تةعيتيالتانةي بؤتانيتا دةخيةمة دةنطيتانةوة, بة كؤي دةنط وةرطريا, سوثاس

  بةرز بكاتةوة؟ كَي لةطةَليتا نيية دةس, كَي لةطةَل داية بة تةعيتيالتةوة دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .بضينة ماددةيةكي تر, سوثاس, بة كؤي دةنط ئةو ماددةية وةرطريا, زؤر سوثاس

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة سةرةتاي راثؤرتةكة داواي دةجمي ماددةي سَي و , ثَيش ئةوةي بضينة ماددةي ضوار لة مةشروعةكة
لةبةر ئةوةي لةطةَل جةنابي وةزير رَيككةوتني كة , ماددةي ضوار سةراغ دةمَينَيتةوة واتا, ضوارمان كردووة

لة هةموو , كة لة ئةسَلي مةشروعةكة نةهاتووةو, ئةو وةزارةتة مةجليسَيكي ئيستيشاري هةبَينت
و مةجليس بؤية ثَيمان باشة ماددة ضوارةكة ببَيتة ئة, يان نا, نازامن لة بري كراوة, وةزارةتةكانيتا هاتووة

 :يكون للوزارة جملس استشاري يتألف من: اواًل)ئيستيشارييةي كة جةنابي وةزير تةرحي كرد لة ئَيمة 
 .رئيسًا: الوزير-أ
 .عضوًا ويرأس اجمللس يف حالة غياب الوزير: وكيل الوزارة -ب
 .اعضاء: املستشارون يف الوزارة -ج
 .اعضاء: املدراء العامني يف الوزارة -د
 .عضوًا:  اختصاصي خيتاره الوزير يف داخل الوزارة او خارجهااي خبري -ه

 :ثاشان دَيتة سةر كارةكاني مةجليس كة دةَلَيت
 .يتوىل اجمللس تقديم االستشارات والتوصيات اىل الوزير وتكتسب صيفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه: ثانيًا

 .زؤر سوثاس, ئي ئَيوةو ئةنيتاماني ثةرلةمانةدوا بر ياريش رة, ئَيمة حةز دةكةين ببَيتة ماددةي ضوار
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي, بيكةنة دوو وةكيل وةزارةت, نووسراوة وةكيلي وةزارةت, دوو وةكيل وةزيرة( ب)بةس 
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .باملهام املتعلقة بشؤون الطرق واليت يوكلها اىل الوزيروكيل الوزارة لشؤون الطرق ويقوم )ئَيمة وامان طوتووة 

 .وكيل الوزارة لشؤون االعمار ويقوم باملهام املتعلقة بشؤون االعمار والذي يوكلها اىل الوزير -0
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 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
, رؤتينيةمن ثَيم واية ئةوة شتَيكي , (الطرق واجلسور)بةس وةكيل جسورةكة ئيااسة بكة , بةَلَي عةسو

ليذنةي , جةنابي وةزيريش مواسيقة لةسةر ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي دانوني, خيالسَيكي لةسةر نيية
, ئاوةدانكردنةوةو و نيشتةجَي ض ثَيشنيارَيكيان نيية؟ ئةطةر كةس دسةي لةسةر نيية دةخيةمة دةنطيتانةوة

كَي لةطةَليتا نيية دةس  , زؤر سوثاسكَي لةطةَل ئةو ماددةية بة تةعيتيالتةكانيةوة دةس  بةرز بكاتةوة؟ 
 .بر ؤ بؤ ماددةيةكي تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :لة ئةسَلي ثرؤذةكة: ماددةي ثَينجةم
 :حوكمة طشتييةكان

 .بة ثَير ؤ ديار دةكرَين, ةطةلي وةزارةتةكةئةرك و سةرمان و ئيشي تايبةت و ثَيكهاتةكاني دايةر -1
, بؤ ثَييتاويست و زةروورةتي كار بةر َيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة لة وةزارةتيتا بكاتةوة, بؤي هةية, وةزير -0

 .يان ئيلغايان بكات, يان يةكيان خبات
ردن و رَيكخستين لة كاتي ثَيويستيتا دةستةطةل و ليذنةطةلي كاتي بؤ جَي بةجَي ك, وةزير بؤي هةية -3

 .حوكمةكاني ئةم ياساية ثَيك بهَييَن
 .رَينماييطةلي ثَيويست بؤ بةسانا جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكا, وةزير بؤي هةية -1

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :من املشروع تقرتح اللجنة مايلياما فيما يتعلق باملادة اخلامسة : خامسًا
 .منها( 3)حذف الفقرة -أ
مادة مستقلة يف املشروع حتت رقم املادة الثامنة حسب مقرتح جلنتنا وصياغة الفقرتني ( 1)جعل الفقرة  -ب
 :كاآلتي( 0و1)

 :املادة اخلامسة
 .حيدد بنظام مهام واختصاصات تشكيالت الوزارة: اواًل
دمج او الغاء اي من املديريات او االقسام او الشعب ضمن تشكيالت الوزارة وفق  للوزير استحداث او: ثانيًا

 .متطلبات عملها عند االقتضاء
 :    بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كاك شَيروان
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 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةرَيا سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوةي كة حةزف كراوة, شروع ماوةتةوةهةر بؤ تةوزيح بةنيسبةت سةدةرة يةك و دوو لة ئةسَلي مة
ئةوة ثَيويست ناكات لة زميين دانوني , ضونكة وةزير سةاَلحياتي خؤيةتي, بةر اس  تةشكيلي هةيئاتة

, بةنيسبةت سةدةرة ضوارةكةش كة لة ئةسَلي مةشروعةكة هاتووة  ئيصيتاري تةعليمات, وةزارةتيش بَيت
 . زؤرسوثاس, موستةديلئَيمة ثَيمان باش بوو ببَيتة ماددةيةكي 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
كة هةم , كاك عيماد هيض ئيعتريازت نيية؟ ئةو ماددةيةش ليذنةي ياسايي دوو رةئي تةواويان هةبوو

خاَلي سَييةم ثَيويست , دوو خاَلةكة بطؤر َيت, هةم دوو ليذنةكةش ئيعتريازيان نيية, جةنابي وةزير مواسيقة
واتة ماددةي ثَينج دةبَيتة , خاَلي ضوارةميش ببَيتة ماددةيةكي تايبةت, ي خؤيةتيضونكة دةسةاَلت, ناكات

بؤ وةزير هةية , يةكةم تةحيتييتي مةهام و ئيختيصاصاتي تةشكيلي دةوائريي وةزارةت, دوو خاَل
ئةطةر كةس دسةي لةسةر , ئةو ماددةية بةو دوو خاَلةي كة ماوةتةوة, ئيستيحيتاس و دةمج و ئيلغا بكات

كَي لةطةَليتا نيية دةس  , كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنطيتانةوة نيية
 .سةرموو بؤ ماددةي تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

  :ماددةي شةشةم
بؤي هةية لةطةَل ئةشخاصي تةبيعي و مةعنةويي خاوةن , وةزارةت وةزير بؤ وةديهَيناني ئاماجنةكاني

ثَيك بَيت و ئةرك و سةرمانةكانيان ثَي , يان دةرةوةي هةرَيميتا, ئةزموون و ثسثؤر ي ناوةوةي هةرَيم
ماف و ئيلتيااماتي ئةوانةش وةزير , بؤي تةواو بكةن, بسثَيري لة ماوةيةكيتا كة خؤي بة لةباري باانَي

 .رطرتين رةزامةنيتيي سةرؤكايةتيي ئةجنومةني وةزيران دياريان دةكاتخؤي دواي وة
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 .فيما يتعلق باملادة السادسة من املشروع فال توجد اية مالحظة عليها من قبل اللجنة
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

, كةواتة ئةو ماددةية, جةنابي وةزير ئيااسةت نيية, نةوةو شارةواني هيضتان نييةليذنةي ئاوةدانكرد 
ئةطةر كةس دسةو رةئي لةسةر نيية , وةكو خؤي داوا دةكةن مبَينَيتةوة, ماددةي شةش وةكو خوَينيتيةوة

 بةرز كَي لةطةَليتا نيية دةس , كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنطيتانةوة
 .سةرموون بؤ ماددةي تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
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 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةوتةم
ي 1/1/1111ي رؤذي (010)ياساي ذمارة , ي ثةرلةماني كوردستان و(0221)ي ساَلي (00)ياساي ذمارة 

 .ئيلغا دةكرَين و ئةم ياساية جَيطايان دةطرَيتةوة, يش(انيئييتارةي سلَيم)ئةجنومةني وةزيراني 
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع تقرتح اللجنة صياغتها كاالتي
 :املادة السابعة

عمار واالسكان الصادر عن اجمللس الوطين لكوردستان قانون وزارة اال( 0221)لسنة ( 00)يلغى قانون رقم 
وحيل حملهما هذا , الصادر عن ادارة السليمانية 1/1/1111يف ( 010)العراق وقانون جملس الوزراء رقم 

 .القانون
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزيريش , تةسسيلي زياتر داوةتَي, ئةو تةعيتيلةي ليذنةي دانوني تةعيتيلَيكي لوغةوي و دانونيية
مةسئوولي ليذنةي ئاوةدانكردنةوةو ليذنةي شارةواني , بةر َياان, برادةران, مواسةدةتي لةسةر كردووة

 .كاك رةشاد سةرموو, لةبةر ئةوة بة تةعيتيلةكةوة دةخةينة دةنطيتانةوة, ئيعتريازيان نيية
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ونة ئيلغا دةبَيت با ئيشارةت بيترَيت ئينتيقالي حقووق و واجيبات و ئيلتيااماتي ئييتارةي كة ئةو دوو دان
دةبَيت , يان كؤتايي ثَي نةهاتووة, ضونكة زؤر ئيش هةية دةييتي تةنمياة, كؤن بَيتة ئةو وةزارةتة

 .زؤر سوثاس, ئيشارةتي ثَي بيترَيت
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .زةيةكي بةجَييةكاك شَيروان واباامن موالحة
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, بةس لة هةمان كاتيشيتا تةحصيل حاصليشة, موالحةزةكة بةجَيية

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
لة دةمج و هةموو حقووق و , ئةوة تةحصيل حاصلة, ئةطةر هةبَينت ض زةرةرَيكي نيية وانيية كاك عيماد

ئةو ثَيشنيارةي كة ليذنةي ياسايي خوَينيتيةوة بة ئيااسةي , تَيييتا بَيت باشرتة, ت هني دةكرَيتواجيبا
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بةثَيي ئةو , كة دةَلَيت هةموو واجيبات و ئيلتيااماتي ئةو دوو ئييتارةية ئينتيقال دةبَينت, ليذنةي شارةواني
,  موالحةزةي ليذنةي شارةوانييةوةئَيستا دةخيةمة دةنطةوة بةوةرطرتين, دانونة تةعامولي لةطةَل دةكرَينت

بة , كَي لةطةَليتا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .تكاية ماددةكةي تر, كؤي دةنط ماددةكة وةرطريا

 :بةر َيا دلَير حمميت شريف
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي هةشتةم
 .َل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي كاري ثَي ناكرَيتهةر دةدَي لةطة

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :جعل املادة الثامنة بهذه  الصيغة: ثامنًا
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

نة من اصل املشروع واليت ستصبح برقم املادة التاسعة تؤيدها اللجنة وال توجد اما فيما يتعلق باملادة الثام
 .اية مالحظة عليها

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كاك شَيروان

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

للوزير اصدار التعليمات الالزمة )رد بؤية ثَيشرتيش ئَيمة ثَيشنيارمان ك, هةر تةسةلسولي ماددةكان دةطؤر َيت
, دواتر تةسةلسولةكةي خؤي وةردةطرَيتةوة, ماددةيةكي تايبةت بَيت, (لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 .سوثاس, (ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون)ماددة نؤ دةبَيتة 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

للوزير )بؤية ماددة هةشت وةكو وتيان , ةو طؤر انكاريية كراوةئةوة هةموو وةزارةتةكاني تريش هةر ئ
دةخيةمة , ئةوة دةبَيتة ماددةي هةشت, (اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

كَي لةطةَليتا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر , كَي لةطةَل داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةنطيتانةوة
 .بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطيتانةوة, ماددةي نؤ جارَيكي تر خبوَينةوة, ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا ,سوثاس

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة التاسعة
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 .ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل داية , دةخيةمة دةنطيتانةوة, هةموو وةزارةتةكانيش وا هاتووة لةطةَل, ئةوة ماددةيةكي ئيااسيية
ماددةكة بة كؤي , كَي لةطةَليتا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ماددةكةي تر تكاية, دةنط وةرطريا
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .نؤيةم لة ئةسَلي مةشروعةكة دةكاتة ماددةي دةيةم ماددةي

  :املادة العاشرة
 .على جملس الوزارة تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
تةعيتيل كراوة بةو شَيوةيةي كة ليذنةي دانوني وتي و , دانوني هةموو وةزارةتةكاني تريش هةر وا بووة

َي لةطةَل ئةو ماددةية داية بة تةعيتيلةوة دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر ك, دةخيةمة دةنطيتانةوة, باسي كرد
ماددةكةي تر , ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَليتا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

 .تكاية
 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
  :ماددةي يازدة

 .دا باَلو دةكرَيتةوة(وةدايعي كوردستان)ردنييةوة دةخرَيتة كار و لة ئةم ياساية لة رؤذي دةرك
 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

اما فيما يتعلق باملادة العاشرة من املشروع واليت ستصبح برقم املادة احلادية عشرة وفق مقرتح : عاشرًا
هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة  ينفذ) :نقرتح اعادة صياغتها كاالتي. اللجنة

 (.الرمسية وقائع كوردستان
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل داية دةس  بةرز , دةخيةمة دةنطيتانةوة, ئةو ماددةيةش هةروةكو رؤتينة لةطةَل دانونةكاني تر
تكاية , بة كؤي دةنط وةرطريا, وة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَليتا نيية دةس  بةرز بكاتة, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ئةسبابي موجيبة
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 :بةر َيا دلَير حمميت شريف

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤي داناني ئةم ياساية

لة ثَيناوي , عَيراق و –لةبةر رؤشنايي يةكخستين هةردوو ئييتارةكةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
ري لة بوارةكاني نيشتةجَي كردن و بيناية و رَيطاوبان و ثرد و ئةوةشيتا كة باشرتين خامةتي ئاوةدانكا

بة ئاماجني زَيرت كردني , بة هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش بكرَي و, تونَيل و سر طة و هَيَلةكاني ئاسنيتا
و توانس  رةنَيوهانني و بةرز كردنةوةي سةويةي ئةداي كارو وةديهَيناني باري و (االنتاج)رةنَيوهان 
كة ئييتي ئةَلقة , دةرامةتي ئابووري و هَياي بةشةرييتا( االستخدام االمثل)ستين ثر  بة ثَيس  خامةت خ

ثالني , نازةروورةكاني نَيوان وةزارةتةكةو ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكة ال بربَين و رؤَلي بر ياردانيان نةمَييَن و
 .ةمووي ئةم ياساية دانرالةبةر ئةوانة ه, كار دابر َيذرَي و ريقابة كردنيش بةردةوام هةبَي

 :بةر َيا كريم حبري عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 االسباب املوجبة
العرق وبغية تقديم افضل اخلدمات العمار االقليم يف  –على ضوء توحيد ادارتي حكومة أقليم كوردستان 

ية وبهدف زيادة االنتاج جماالت االسكان واملباني والطرق واجلسور واالنفاق واملطارات والسكك احلديد
واالنتاجية ورفع مستوى االداء وحتقيق االستخدام االمثل للموارد االقتصادية والبشرية وازالة احللقات غري 
الضرورية بني الوزارة والتشكيالت التابعة هلا يف اختاذ القرارات و وضع خطة العمل ومراقبتها شرع هذا 

 .القانون
 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, ئَيمة دةدي ئةسبابي موجيبة تةئييت دةكةين

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سةرموو كاك زرار

 :امني طاهر زرار بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ستان ئَيمة هؤي داناني ئةم ياساية لةسةر رؤشنايي يةكطرتنةوةي هةردوو ئييتارةي حكومةتي هةرَيمي كورد
ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستانةوة دةرضووة بؤ وةزارةتي 00ياساي ذمارة  0221ضونكة ساَلي , نةبووة

ش ياسايةك لة ئةجنومةني وةزيراني ئييتارةي 1111لة ساَلي , ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن
دوو ئييتارةية يةكيشيان  كةواتة ئةطةر ئةو, سلَيمانييةوة دةرضووة بؤ وةزارةتي ئيشغال و ئاوةدانكردنةوة
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كةواتة ئَيمة ئةسبابي موجيبةكةمان , ئةو وةزارةتة ئةوةنيتة طرنطة ئةو ياساية دةبواية دانرابا, نةطرتباية
 :طؤر يوة بةم شَيوةية

 هؤي داناني ئةم ياساية
بؤ ثَيشكةش كردن و طةيانيتني باشرتين خامةتطوزاري لة بواري ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن و 

ووبةرةو رَيطاوبان و ثرد و تونَيل و سرؤكةخانةو هَيَلةكاني ئاسن و بؤ وةطةرخستين هَياي مرؤيي و خان
كةم كردنةوةي بَي كاري و جوانكردني سيماي هةرَيمي كوردستان و سر ينةوةي شوَينةواري وَيرانكاري و 

َيكهاتةكانييتا هةبن لة البردني هةموو ئةو كؤسث و تةطةرانةي كة ثَيويست نني لة نَيوان وةزارةت و ث
 .بر ياردان و داناني بةرنامةكاني كارو ضاودَيري كردني كارةكان ئةم ياساية دانرا

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويرت , ئةوة ثَيويست ناكات هةبَيت بة حةديقةت( على ضوء توحيد ادارتي)ئةو موالحةزةية دةمية 

ئةطةر شتَيكي طرنط هةبوو , ليذنةي دانوني لَيرةية, انايةبةاَلم ماناكةي هةمان م, كةليماتة بة حةديقةت
على )ئَيستا دانونةكة بة حةزف كردني , لة ئةسَلي مةشروعةكة نةهاتبوو با خبرَيتة ناوي دةييتي ناكات

لة كورديةكةي ض خاَلَيك ئيجابي هةبَينت ئيااسةي بكةين مةشروعة , الدةضَينت( ضوء توحيد ادارتي
 .بةَلَي, دانونةكة بةطش , بةو شَيوةية ئةسبابي موجيبةكة دةبَينت, تن وةرييتةطرينئةسَلةكةي بةهَيا بكا

 :خشان عبيتاه زةنطةنةةبةر َيا ث
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

من واي , ئةطةر تةوحييتي ئييتارةكة ال ببةين لة كوَيي ئييتارةي سلَيماني هاتووة بنووسرَيت سابيقةن
 .سوثاس, دةبينم

 :ئةجنومةنبةر َيا سةرؤكي 
 .بةَلَي كاك شَيروان

 :بةر َيا شَيروان ناصح حييتري
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة ماددةيةكي موستةديل دةَلَيني هةردوو , بة دةناعةتي من بؤ ئةوةي صيغةكة موةسةق بَينت
( تزاماتهتؤل حقوق وال)لة ماددةيةكي موستةديل دةَلَيني , دانونةكةي هةردوو ئييتارةكة ئيلغا دةبَيت

باشة لَيرة لة ئةجنامي تةوحييتةوة هاتووةو ئةو , هةردوو وةزارةتةكان بؤ وةزارةتي موستةحيتةس
بة دةناعةتي من ئةطةر ئةو ماددةية تَي هةَلكَيش بكةين لةطةَل ئةو ماددةيةي , ماددةيةش داخيل كراوة

 .سوثاس, َيك دةردةضَيتكة كاك زرار دةَلَيت بةر اس  يةكرت دةطرَيتةوةو بةشَيوةيةكي رَيك و ث
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي دكتؤرة شوكرية
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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جوانرتين ئةوةي كة , بةاَلم جوانرتين كوردي, وةكو بةر َيات سةرمووت ئةو رؤشنايي يةكخستنةكة البربَيت
 .ية بوو كة كاك زرار خوَينيتيةوة ليذنةي ئاوةدانكردنةوةئَيستا من دَلم ثَي خؤش بوو ئةو كورد

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
بة ليذنةكةمان طوت ئةو صياغةيةي داوةتَي وةردةطرن و , جا ئَيمةش بة نةزةري ئيعتبار وةردةطرين

يتارةية كةسَيك هةية ثَيي واية بَيجطة لة ليذنةي دانوني كة دةبَيت ئةو تةوحييتي ئي, دةوَلةمةنيتي دةكةن
ئةو ئةسبابي موجيبة , كةواتة تةوحييتي ئييتارةكة الدةدةين, كةس نيية, مبَينَيت لة ئةسبابي موجيبةكة

دانونةكة بة طش  بة , دةمَينَيتةوة بة دةوَلةمةنيت كردني ئةو صياغة كورديةي كة كاك زرار تةديتميي كرد
كَي , دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس كَي لةطةَل داية, هةموو طؤر انكاريةكانيةوة دةخيةمة دةنطيتانةوة

سوثاس بؤ هةمووتان و سوثاسي , بة كؤي دةنط وةرطريا, لةطةَليتا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
من ثَيشي ئةوةي دسة بيتةمة كاك عيماد دوو دسةي , بةر َيا كاك عيماد دةكةم وةزيري ئاوةدانكردنةوة

ئةو , ئةو مونادةشةيةي هةَليتةطرت بةر اس , ئةو دانونة كرادةكةم بة دميوكراتيةكي زؤر مونادةشةي 
, ثَيشنياري يةكةمي سةركةوتوو دوو وةكيل وةزيرةكة, كةسانةي دةنطيان نةدا بؤ ثَيشنياري دووةم

بةاَلم بة ماناي ئةوة نيية ثَيشنيارةكة , ثَيشنياري دووةم بوونة دوو بةش و ئةوانة دةنطيشي نةهَينا
هةردوو ثَيشنيار مةعقولياتي هةية و سلبياتي هةية و ئيجابياتي , مةنتيقي نيية ياخود, مةعقول نيية

ساَلَيكي تر , شةش مانطي تر, ماوةيةكي تر, لةو مةرحةلةيةدا زؤرينة ثَييان وا بوو ئةو شكلة بَينت, هةية
ية تةواو ئةو ياسا, ئةطةر وةزارةت تةماشاي كرد كة مةحتاجي ئةوةية دةتوانَيت ثرؤذةيةك تةديتيم بكات

 .سةرموو كاك حمةمةد حةكيم, كاك عيماد دسةي هةية, بووة
 :بةر َيا حمميت حكيم جبار

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي سةرؤكي , لةسةر ئةو دوو رةئيةي دروست بوو, ئةطةر ئيجازةم بيتةي, من ثَيم واية خاَلي نياامة

خاَلةكة خيالف زؤر , تةي كة دةنطةكان لَيك نايكنلةو كا, من ثَيم واية ئيشكاليةتةكة لةوة داية, ثةرلةمان
ميتنعون عن )واتا ئةو كةسانةي , جةنابت ئةوانةش بذمَيري كة دةنط نادةن بؤ هيض اليةك, هةَليتةطرَيت

لةمةوال لةو كاتانةي دةنطةكان لَيك نايكن ئيرت , ئةو خةلةلة من ثَيم واية لة سةرؤكايةتي هةية, (التصويت
هةر يةكةم , َي جؤر دةنط  دةذمَيري و لةطةَل كؤي ئامادة بووان لَيكي دةدةيتةوةوالي خؤتان يةكسةر س

ئةي , ضل و سَيش موخاليمن, جار دةبَيت سةرؤكي ثةرلةمان بَلَيت ضل كةس دةنطي بؤ ئةو رةئية داوةو
 .سوثاس, ئةوة ئوسوليرتة, كوَي دةنطي نادات بؤ هيضيان ئةويش بذمَيردرَيت

 :مةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنو
لةبةر ئةوةي , بةاَلم ئَيستا تةواو بوو تةصويتمان كرد, دةبواية لة كاتي خؤي بييتةيت, خاَلي نياام نةبوو

 .سةرموو كاك عيماد ئةطةر دسةيةكت هةية, خاَلي نياام تةواو, ئةطةر لة كاتي خؤي نةبَيت
 :وةزيري ئةشغال و ئاوةدانكردنةوة /بةر َيا عماد ابيت

 .مةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنو



 002 

ئةوةي كة ئَيوة مواسةدةتان لةسةر كرد و ثةسنيتتان كرد و , مونادةشةيةكي باش بوو, زؤر سوثاستان دةكةم
مونادةشةي ئَيمة و هينةكاني ئَيمة بؤ بةرذةوةنيتي طةلةكةو بؤ , ئَيمة ئيشي لةسةر دةكةين و, بوةتة ياسا

اَلم ئيمكانة رةئيةكان جياواز بن لة بة, شتَيكي ترمان نيية لةوة زياتر, بةرذةوةنيتي حكومةتةكة بووة
ئةوةي ئَيستا دةنطي داوة بؤ ئةم مةسةلة كةمرت شارةزا بَيت لةو بوارةي ئَيستا موختةسني و , يةكرت

بةاَلم ئَيمة بة حوكمي ياسا دةبولي دةكةين و ئيشي ثَي دةكةين وةكو كاك , ئةوانةي دايانناوة شتَيكي وا
ئةطةر زانيمان لة ماوةيةكي نايك من , ةم و ئةوةم لَي دةبول بكةنمن تةسةور دةك, عةدنانيش باسي كرد

, بةاَلم ئةطةر هَينام ئةجمارةش ثشتيوانيم بكةن, تةعيتيلتان بؤ دةكةم و دةهَينم لة ئةجنومةني وةزيرانةوة
من ئةوةي كة ئَيوة , بةر اس  ئةو شتانة تةبيعيية, ضونكة منيش ئةنيتام ثةرلةمان بوومة وةكو خؤتان

ئةوةي كة هةر رازي نةبوونة ئيلتياامي ثَيوة دةكةين و , بوون لةسةري سوثاسي دةكةم و سةربةرزيية رازي
بةاَلم كة دوو جَيطر دانراوة من لةطةَل ئةجنومةني وةزيرانيش دسة بكةم دةتوانني تةعيتيلي , سةربةرزيية

ئةطةر زانيمان , ن سةرنةكةوتئةطةر زانيما, ئَيمة با جارَي يةكةكة دانَيني, بكةين لة كاتي ئيش كردنيتا
ئةو كاتة ثَيشنيارَيكي تر تةديتيم دةكةين لة ئةجنومةني وةزيرانةوة دَيني , ئيشكاليةمتان بؤ دروست دةكات

 .ئينشائةَلاَل ئةوةش سةردةطرَيت و سوثاستان دةكةم, مونادةشةي دةكةين
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دَلنيا بة لةوةي ئَيمةش ئيشمان ئةوةية كة , نييةيزؤر سوثاس بؤ كاك عيمادو بؤ ئةو دَل سراوا
, بتوانَيت بة ئةركةكاني هةَلبستَيت, بةتايبةتي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة بة دوةت بيََنت, وةزارةتةكان

, ئةطةر ثَيويس  بة هةموار كردن كرد, ضونكة ئةركَيكي زؤر ثريؤزي لةسةر شانةو ثشتطرييشي دةكةين
هةر رووَيكةوة كة خامةتي كارةكاني بكات و ثَيشي خبات بة تةئكييت دةخةينة  نةك بةس لةو رووةوة لة

دةبَيت بيتةينة دةنطيتان بؤ ئةوةي , دوا خاَل لَيرةوة كة دوو خاَلمان ماوة لة بةرنامةي كار, مونادةشةوة
 :تةئجيلي بكةين لة بةرنامةي كاردا

 .ي ثرؤذةي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمبةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردن: خاَلي دووةم
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةشت و طوزار: خاَلي سَييةم

كَي لةطةَل ئةوةية تةئجيلي , بؤ ئةوةي تةئجيلي بكةين بؤ دانيشتنَيكي تر, داوا دةكةم دةنطي لةسةر بيتةن
بة كؤي , كَي لةطةَليتا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس بكةين دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر

ي (12,32)كؤبوونةوةي داهاتوومان هةستةي دادَيت رؤذي سَي شةممة كاتذمَير , دةنط تةئجيل كران
, كةواتة رؤذي سَي شةممة كؤبوونةوةية, دوو شةممة نيية لةبةر ئةوةي جةذني برا مةسيحيةكانة, بةياني

 .زؤر سوثاس
 
 

 عيتنان رشاد مم            (     كيوركوةكمال ك.د)حمميت دادر عبيتاه       سرست ابيت عبيتاه            
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت
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  ي نائاسايي(0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 61/66/6111 َيكةوتير سَي شةممة

ئةجنومةني نيشتمانيي   06/10/0226رَيكةوتي  شةممة سَيرؤذي ي سةر لة بةياني (12,32)كاتذمَير   
ــةن و       ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــتاني عَي ــادةبووني , كوردس ــة ئام  ب

بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(0)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

 ي(0)ةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمارةي د, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
, عَيـراق  –ةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    طرَييتاني دووخولي  نائاسايي

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ردني ئةجنامي سةسةرةكةي بؤ سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بؤ باسك( مةسعود بارزاني)ئامادة بووني بةر َيا  -1

 .بةغيتاو بارودؤخي عَيراق بة طش 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمر ؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي ساَلي ي هةموار كراو(1)لة ثَير ؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بر يارييتا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

 سَيي ثَيش نيوةر ؤي رؤذي (12,32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(0)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت06/10/0226شةممة رَيكةوتي 

ســـةرؤكي هـــةرَيمي كوردســـتان بـــؤ باســـكردني ئـــةجنامي  ( مةســـعود بـــارزاني)ي بـــةر َيا ئامـــادة بـــوون -1  
 .سةسةرةكةي بؤ بةغيتاو بارودؤخي عَيراق بة طش 

سةرةتا بؤ طياني ثاكي شةهييتاني كوردستان و عَيراق و طشت شةهييتاني ئازادي داواتان لَييتةكةم يةك دةدة 
 . سةرموون, بة بَييتةنطي بووةسنت

رهاتين زؤر بةر َيا كاك مةسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و جةنابي كاك بةطةرمي بةخَي
ةرَيمي كؤسرةت جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و كاك عومةر سةتاح جَيطري سةرؤكي حكومةتي ه

ل سكرتَيري ثارتي دميوكراتي كوردستان جةنابي وكاك سةالحةدين سكرتَيري كوردستان و جةنابي كاك ساز
  يةكطرتووي ئيسالمي وجةنابي كاك دادر عايا سكرتَيري حابي زةبةتكَيشان وجةنابي كاك حمميتي طش
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حاجي حممود سكرتَيري ثارتي سؤشياليس  كورستان وجةنابي كاك مسعود ساَلةيي ئةنيتامي مةكتةبي 
ةماني كوردستان سياسي ثارتي دميوكراتي كوردستان وجةنابي كاك وييتاد لَيثرسراوي برا توركمانان لة ثةرل

وجةنابي كاك حةييتةر سةيلي ئةنيتامي مةكتةبي سياسي حابي شيوعي كوردستاني وبرادةراني تر دةكةم، 
هةموو بةخَير بَين، هةموو اليةكتان، ئةنيتاماني بةر َياي ثَيشووي ثةرلةماني كوردستان ميوامنانن لَيرة 

ئةم دانيشتنة تايبةتة بؤ ئةوةي طوَي بطرين  لةطةَل ضةنيت ئةنيتامَيكي سةنيتيكاي خوَينيتكاران و دوتابيان،
لةبةر َيا جةنابي كاك مسعود، باسي ئةجنامي سةرسةرةكةي دةكات بؤ بةغيتا، كةلةوةختَيكي زؤر طرنطيتا ئةم 
سةسةرة ئةجنام درا، عَيراق بةطش  لة دؤناغَيكي زؤر ناسكيتا تَييتةثةر َيت، ثَيويس  دةكرد ديادةي سياسي 

اتن لة ضارةسةر كردني كَيشةكاني ناو عَيراق، ضارةسةر كردني كَيشةكاني ناو هَياة كوردستان بةشيتاري بك
سياسيةكان بةتايبةتي كة بةكارهَيناني تونيتو تيذي،كاري تريؤريس  طةيشتؤتة نةك تةنها بةشةكاني تري 

، بؤية دةرةوةي كوردستان، بةَلكو خةتةر ئةطةر بةردةوام بَينت مةترسي دةخاتة سةر خودي كوردستانيش
واجيب سةرشاني هَياة سياسيةكاني كوردستانيشة وةك ثابةنيتين بةدةستووري عَيرادي هةميشةيي، ئةو 
عَيرادة دميوكراتة سييتر اَلة دامبةزرَيت، نةهَيَلني دوذمناني طةلةكةمان، ناحةزاني دميوكراتيةت سورسةت 

ئةم سةرسةرة طرنطة ضةنيت بابةتَيكي  بَينن بؤ تَيكيتاني ئةو ئةزموونة و طةر انيتنةوةي مَيذوو بؤ دواوة،
يةكةم لةمةسةلةي موساَلةحةي وةتةني كة هةموواليةك ضاوةر وان دةكات كورد . طرنطي بةخؤوة ديت

دةورَيكي طرنطي هةبَيت وةك هةميشة هةي بووة، دووةم كة جةنابي كاك مسعود و وةسيتة ياوةرةكةي لة 
شةوة كةئةويش مةترسييةكي تازةي خستة ر وو بؤ طةلي هاملتؤن هاتة ثَي –بةغيتابوون ر اثؤرتةكةي بيكةر 

كوردستان وهةموو عَيراق، ديارة زؤر بةرز بةيانةكةي دةنرخَينني كة زوو بآلوي كردةوة، ر ةتيتانةوةيةكي 
جةنابي مام  وو، دةست خؤشي لَييتةكةين، دواتريةكسةري بوو، هةموو طةلي كوردستان هةمان ر ةئيان هةب

وة وةآلميان دايةوة، ئَيوةش لة ثةرلةمانيتا مونادةشةي ئةو ر اثؤرتةتان كردو طةلي جةالليش بةهةمان شَي
 كوردستانيش لة هةموو اليةكةوةو حابة سياسيةكانيش رةديان دايةوة، ديسان مةسائيلي تريش لة ئاراداية

ة جةنابي زياتر، بؤي يهةموو ئةو مةسةالنة و مةسائيلي تريش تةسصيل ئةو عَيرادة بةرةو كوَي دةر وات؟
كاك مةسعوديش بةسوثاسةوة لَيرة ئامادةية، بؤ ئَيوةو بؤ طةلي كوردستان دسة بكاتن، ئةجنامي 

 .داوا لةجةنابي كاك مةسعود بارزاني دةكةم بَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتةكةي. سةسةرةكةش خباتة ر وو

 :سةرؤكي هةرَيمي كوردستان/ بةر َيا مسعود بارزاني
 .رةبانبةناوي خواي طةورةو ميه

 .خوشك وبراياني بةر َياو خؤشةويست
جارَيكي تريش خؤم بة بةختةوةر دةزامن، كة ئةو دةرسةتةمان بؤ ر ةخسا جارَيكي تر بةخامةتي ئَيوة 
بطةين، بؤ ئةوةي باسي بارودؤخي ئَيستاي ناوخؤو ئَيراق و دةروبةرمان بكةين، ئةجنامي ئةو سةردانةتان 

ك لة بةغيتا بووين، بةآلم ثَيش ئةوةي بَيمة سةرباسكردني ئةجنامي بؤ خبةينةر وو كة نايكةي مانطَي
سةردانةكةو بابةتةكاني تر، ثَيم خؤشة بةو بؤنةيةوة كة ئَيستا جةذني لةدايكبووني عيسا ثَيغةمبةرو 
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كريسمسة، ثريؤزباييةكي طةرم لة برا مةسيحةكاني كوردستان و ئَيراق و هةموو جيهان بكةم، هةروةها 
ي تر جةذني دوربانيش دَيت، هةر لةئَيستاوة ثريؤزباييةكي طةرم لة هةموو براياني موسوَلمان ضةنيت رؤذَيك

دةكةم بةتايبةت لةكوردستان و ئَيراق و حاجيةكان ئينشائةَلآل، ساَلي تازةش كة ئةويش ضةنيت رؤذَيكي ماوة 
ق و بؤ هةموو طةالني جيهان، دةبَيتة ساَلَيكي ثر  خَيرو بةرةكةت بؤ طةلي كوردستان و هةموو طةالني عَيرا

لةجياتي تونيتوتيذي و كوشنت و خوَينر شنت ئاش  و برايةتي و تةبايي و بةختةوةري باَل دةكَيشَي بةسةر 
رؤذ  02سةرداني بةغيتامان كردو بؤ ماوةي 03/11هةروةك بةر َياتان دةزانن لة . هةموو طةالني جيهانيتا

رايامنان بوو لةبةغيتا، ض جةنابي سةرؤك كؤمار ض سةرؤك ئةو سةردانة لةسةر داواي ب. لةوَي ماينةوة
وةزيران و حابةكاني ديكةي هاوثةميان، بةآلم زياتريش ئةو هؤيةي كةواي كرد كةمن سةردانةكة بكةم، 
تةسةورَيك الي دؤستامنان دروست بوو، كة كورد مادام بارودؤخي باشة ئيرت حةدي نية لة بةغيتاو 

بةر اس  بؤضونَيكي زؤر هةَلة بوو، . ئةمة تةسةورَيكي هةَلةية. ودةداتشوَينةكاني تري عَيراق ض ر و
. ئةمة باش نةبوو كة ئةو تةسةورة بكرَيت. هةروةكو زؤر جار بةهةَلة دةضوون بةرامبةر هةَلوَيس  كورد

ضونكة، يةك لةر ووي ويذداني ومرؤظايةتيةوة ئةطةر ئَيمة بتوانني، هةرضةنيت بةشيتاريةكي كةميش بكةين 
ؤ ئةوةي ئةم خوَين ر شتنة بوةسَ  شتَيكي طةورةية دووةم، بةرذةوةنيتي خؤمشانة كة ئةو بارودؤخة ب

لةوَي لةطةَل جةنابي مام جةالل سةرؤك كؤمار زؤر هةوَلمانيتا لةطةَل . ضارةسةر بكرَي، ئةطةر ثَيمان بكرَيت
َيطة ضارةسةرَيك بيتؤزينةوة بؤ ربراياني شيعةو سونة و هةموو اليةنةكاني تر، كة ر َيطةيةك بيتؤزينةوة، 

جةنازة سر َي نةدرَي، جطة  22, 62ئةم خوَين ر شتنةي رؤذانة هةمووتان دةبينن، واتا رؤذ نية بةتَيكر ايي 
من دةتوامن بَلَيم . لةوانةي بة ئؤتؤمبَيلي بةمني ضَينراو شةهييت دةبن و برينيتار دةبن يان بةشَيوةيةكي تر

هةية، شةر َيك بةداخةوة بووةتة شةر ي خؤ بةخؤ، شةر ي شيعة و سونة،  ئَيستا لةعَيراق دوو جؤر شةر 
شةر َيكيش لةطةَل تريؤريستةكانة، بَيطومان تريؤريستةكان زؤر سوديان لةم بارودؤخة . بةداخةوة واية

وةرطرتووةو تار ادةيةك مةييتانيان بؤ ضؤَل بووة، كةبة كةيمي خؤيان جبوَلَينةوةو سوود لةو بارودؤخة 
ن ولةسةر حيسابي ئةم بارودؤخةي لةنَيوان شيعةو سونةوة دروست بووة، زؤريش ثةرةيان سةنيتووة، بكة

دواي ر اوَيذَيكي زؤر، ئَيمة ضةنيت جار ض لةئةجنومةني سياسي بؤ ئاسايشي نيشتمانيي لةطةَل حابةكان 
ةر َياتان ئاطادار بن، دانيشتني، باس لةوة كرا ض ر َيطةيةك هةية بؤ ضارةسةري ئةم بارودؤخة، بؤ ئةوةي ب

ئَيستا ض لةثةرلةمان ض لةناو حكومةتي سييتراَل هيض ئينسجامَيك نية، واتة وةزارةتَيكي مةلغوومة، خةَلكَيك 
لةناو وةزارةتة، بةآلم لةهةمان كاتيشيتا بةئيمكانياتي دةوَلةت هةرضي خراثةكارية دةيكات و يارمةتي 

ؤريستان، يان بؤ ئةو خةَلكة الدةرانةي كة دذ بةياساو هةموو تريؤريستان دةدات، يان بووةتة ثردَيك بؤ تري
كارَيكي ضاكة، ديارة ناكرَيت تؤ لةطةَل ثرؤسةكة بيت و هةمان كاتيشيتا دذي ثرؤسةكة بيت،ئَيستا واية ض 
لةناو ثةرلةمان ض لةناو حكومةت خةَلكانَيك هةن بةدةم لةطةَل حكومةتن، لةطةَل ثةرلةمانن، لةطةَل 

سني، بةآلم بةكردةوة لةطةَل تريؤريستانن، لةطةَل ئةو ميليشيانةن كة رؤذانة كارو ثيشةيان ثرؤسةي سيا
كوشتنة، لةطةَل تَيكيتاني بارودؤخةكةن، بةكردةوة دذي ثرؤسةي دميوكراتني، دذي ثرؤسةي سياسني كةلة 
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ئةوة كرا كة دةبَي  عَيراق دةس  ثَيكردووة، ئةمانة هةم بارودؤخَيكي ناخؤشن هةم كارةساتيشة، ثَيشنياري
ئَيمة هةنيتَيك ثرةنسيث دابنَيني، ضونكة بةو تَيكةَلية هيض ضارةسةرَيك بؤ ئةم بارودؤخة نادؤزرَيتةوة، 
مةباديئَيك دابنرَيت كة كَي لةطةَل ثرؤسةي دميوكراسية، كَي لةطةَل دةستوورة، وَير اي ئةوةي كة بواري 

م ميكانيامةي كةلةناو خودي دةستووردا هاتووة، نةك بةو هةمووار كردني دةستوور هةية، بةآلم بةثَيي ئة
شَيوةيةي كة هةنيتَيك كةس دةَلَين، دةبَي لةسمرةوة دةست ثَيبكاتةوة، كَي لةطةَل سييتراَلية، كَي لةطةَل 

هةروةها كَيش موعارةزةية موعارةزةش دوو جؤرة، دةتوانَيت موعارةزةيةكي دانوني . هاوبةشي سيعلية
موعارةزةي تر . بةشَيوةيةكي ئاشتيانة ر اي خؤي دةربرب َي، ئةمة شتَيكي سروشتية بكات، لةثةرلةمان

ئةوةية كة ثةنا بؤ ضةك ببات و لةطةَل تريؤريستان، بَيطومان مامةَلةكردن لةطةَل ئةو دوو جؤرة كةسة 
ثةنا بؤ  ئةوةي موعارةزةي دانوني بةشَيوةيةكي ئاش  هةَلبذَيرَي، جؤرَيكة، ئةوةي. بةدوو جؤر دةبَيت

مةبةست ئةوة نةبوو، كة بَلَين دةبَي سآلن هَيا بَيت بؤ ناو ئةم بةرةية يان . ضةكيش دةبات شتَيكي ديكةية
ئةو هاوثةيةمانةتيةو سآلنة كةس نةبَيت، هةركةسَيك بر واي بةو مةباديئانة هةبَيت دةتوانَيت بَيت، لةبةر 

انَيك بارودؤخةكة ئاَلؤز دةكات، دسةيةك ئةوةي زؤر حةساسيةت لةبةيين هةردووالدا هةية، لَييتو
بارودؤخةكة هةمووي ئاَلؤز دةكات، هةروةها هيض بر واو متمانة بةيةكرت نةماوة، لةبةر  ئةوةي دةبَي خؤيان 
بطةن بةدةناعةت و ثَييان خؤش بَيت، كة سيعلةن دةبَي ضارةسةري بارودؤخةكة بكةن، ئينجا ض جةنابي 

ستةكاني تر، دةتوانني يارمةتيان بيتةين، بةآلم خؤيان نةطةنة ئةودةناعةتة مام جةالل يان من يان هةتا دؤ
من ثَيم واية هَيشتا خؤيان نةطةشتوونةتة ئةو دةناعةتة كة دةبَي ضارةسةري بارودؤخةكة . زؤر زةبةتة

يان هَيشتا موعادةالت و حيساباتي ناوخؤيان كاريطةري هةية، ئةو لةترسي ئةم، هةموو. بةم شَيوةية بكرَيت
مةسئوليةت دةكةن، بةتايبةتي بة دةزانن بارودؤخةكة وايةو هةمووشيان نار ةحةتن، ئةوانة هةست 

ئةوانةي دوربانيان داوة لةموعارةزة زؤر هةست بةمةترسي ئةم بارودؤخة دةكةن،بةآلم لةبةر هةنيتَي 
دووةم . يارمةتي بيتةيت حيساباتي ناوخؤيان يان بارودؤخَيكي ناهةمووار هةبَيت، ئةطةر ثَيت بكرَيت دةبَي

هةردار مانَيك . بارودؤخي ئَيمة، هَيشتا ئَيمة لةضوارضَيوةي عَيراديتاين و بةشَيكيشني لةم دةوَلةتة
ضونكة بةبَي ئةو . لةبارودؤخي ئةوةي هةبَيت كاريطةري سليب لةسةر بارودؤخي ئَيمةش دةبَيت

ارودؤخى ئَيمة ضؤن دةبَيت، لة بةرئةوة ضوارضَيوةي كةلةناو عَيراديتا هةية، بؤ ئَيمة مةعلوم نيية ب
بةرذةوةنيتي خؤمشان وةك خةَلكي كوردستان ئةوةي ثَيمان بكرَيت دةبَي ئَيمة بيكةين بؤ ضارةسةري ئةم 

هةَلوَيس  ئَيمة زؤر ر وونة، ئَيمة هاوثةمياني لةطةَل ئةو هَياانة دةكةين، كة بر وايان . بارودؤخة
و ثَيكةوة ذيان و موشارةكة هةبَيت بةر اس  ئَيمة هيض وةختَيك بةدةستوورو دميوكراتي وسييتراَلي 

ئةو ماوةية . هاوثةميان نةبووين لةطةَل ئةو هَياانةي دذي ئةو مةباديئانةن، ئينجا لةسونة يان شيعة بَيت
ثرؤسةكة زؤر بةرةوة ثَيشةوة ضوو، كؤنطرةي ئاشتةوايي نيشتماني ئةجناميترا، ئَيستةش لةنَيوان ضةنيت 

كي سةرةكي طمتوطؤبةردةوامة بؤ ئةوةي وةكو بانطةوازَيك ئاراستة بكرَيت بؤ دروست كردني بةرةيةك هَياَي
يان ئيئتالسَيك، ضونكة ئَيمة وةك خةَلكي كوردستان هيض طريوطرستَيكمان نةبووة، يةك هةَلوَيست بووين 
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لةبةر ئةوة . وين لةضارةسةربةثَيضةوانةوة، ضونكة ئَيمة هيض كاتَيك بةشَيك نةبووين لةكَيشة، بةشَيك بو
ينمراجَيك لةبارودؤخةكة دروست ببَيت و ئلةسةر ئةو هةوَلةي دةستمان ثَيكردووة بةردةوام دةبني، بةَلكو 

بارودؤخةكةش لةبةغيتاو شوَينةكاني ديكة بةرةوباشرت بضَيت، بَيطومان كَيشةي هةرةطةورةي خودي بةغيتاو 
ية بووة، ئةم ال شيعةيةو ئةوال سوننةية، لةبةر ئةوةي شيعةية دةروبةرةكةيةتي، زؤر شوَيين وا هةية تةسم

لةالى .دةردةكرَي و لةبةر ئةوةي سونةية دةردةكرَي و، طةر ةك هةية بةتةواوةتي لةيةكيتى ثاكسازى كراوة
ئَيمةوة ثابةنيت بوون بةدةستوور مةرجة، بةتايبةتي ئةو ماددانةي كة ثةيوةنيتي بةدةستكةوتةكاني 

ئَيمة . ية، ثابةنيت بوون بةو دةستوورة مةرجة بؤ ئةوةي عَيراق بةيةكثارضةيي مبَينَيتةوةطةلةكةمانةوة هة
كاتي خؤيشي كة دبووَلمان كردو ر ازي بووين و بةشيتار بووين لةثرؤسةكة لةسةر ئةو بنةماية بوو، كة 

رضةيي، ثا يةك ئةمة دةستووري عَيرادةو ثابةنيت بوون بةم دةستوورةش مةرجة بؤمانةوةي عَيراق بة
ناو شيعة ضةنيت هَياَيك هةن كة  ئَيستاش ئَيمة دووثات لةسةر هةمان هةَلوَيس  خؤمان دةكةينةوة، لة

هةر ئةوانيشن كة بةر اس  لةموعارةزةدا بوون و . هةست بةمةسئوليةت و مةترسي بارودؤخةكة دةكةن
هةن، وةك ئةشخاص و هةتا  ئةمانة زؤر بةجيتي خةريكن لةناو سونةش هةنيتَيك. شةهييت و دوربانيان داوة

وةك رَيكخراو هةست بةمةترسي بارودؤخةكة دةكةن و جيتين، بةآلم بةر اس  ترسي اليةنةكةي تر ئةوةنيتة 
طةورة بووة، نةئةوان و نةئةمان ناوَيرن هةَلوَيستَيكي ر وون ثيشان بيتةن، واتة ثَيويس  بةدةسعَيكي زياتر 

هاملتؤن  –ي و ئاشكرا دةربرب ن، هةر لةم ماوةية ر اثؤرتي بيكةر هةية بؤ ئةوةي هةَلوَيس  خؤيان بةر وون
دةرضوو، ئَيمة خةريكي ئةو بةزمة بووين ئةوةشي هاتة سةر، لَيرةدا دةمةوَي ثر  بةدَل سوثاسي هةموو 
طةلي كوردستان و ئَيوةي بةر َياو ئةحاابةكان و ر يكخراوة جةماوةرييةكان و سةنيتيكاكان و بةتَيكر اي ئةو 

ر ياي و يةك هةَلوَيستية بكةم، هةروةها سوثاسي جةنابي مام جةالليش بكةم كةزؤر بةتونيتي  يةك
ثشتيواني لةهةَلوَيس  ئَيمة كرد، بةر اس  ئةم يةك هةَلوَيست و يةك ر ياية باشرتين وةآلم بوو بؤ ر اثؤرتي 

َيت، دواي ئةوة سةرؤك بؤش هامَلتؤن و بؤ هةر ر اثؤرتَيكي ديكة كةلةمةو دوا بةم جؤرة دةربض –بيكةر 
بةتةلةسؤن دسةي لةطةَل كردم و وتي، من لةنَيطةراني كورد تَييتةطةم، بةآلم ئةمةش ر اثؤرتَيكة وةكو زؤر 
ر اثؤرتي ديكة، كة بؤم دَين من هةموو دةخوَينمةوةو تةماشايان دةكةم، بةآلم بر يار الي منةو من بر يار 

ت بةوةناكات بضمةوة سةري و دوثات لةهةمان هةَلوَيس  خؤمان دةدةم هةَلوَيست ئَيمة ر وونةو ثَيويس
دةكةينةوة، بةآلم  من دةمةوَيت لَيرةدا بؤ ئَيوةي بةر َياو لةر َيطةي ئَيوةوة بؤ طةلي كوردستان و ئةو 

ئَيمةي خةَلكي كوردستان دوربانيةكي زؤرمان . كةسانةي ثةيوةنيتييتارن بةبارودؤخةكةوة ر وون بكةمةوة
ةوةي ئةم بارودؤخة بَيتة دي، ئةم دةستكةوتانة بة خوَين و دوربانيةكي زؤرةوة هاتوونةتة داوة بؤ ئ

دييتة بطرَي و بَلَي من هامَلتؤن يان يةكَيكي هةروةا نا –دةست، بؤية وا ئاسان نية، بةر اثؤرتي بيكةر 
اي لَيبَيت، ئةمة دوا دةخرَيت مةسةلةي نةوت واي لَيبَيت، مةسةلةي سييتراَلي و 112وادةكةم و ماددةي 

كارَيكي هةنيتة ئاسان نية، ئَيمة كةر ازي بووين لةضوارضَيوةي عَيراديتا مبَينني بةو مةرجة بوو كة ئةمة 
دةستووري عَيراق بَيت، بةو مةرجةي كة ئةم دةستكةوتانةي تَييتا بوو بؤ طةلي كوردستان، ئةو ئازادييةي 
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،ئةمة بةرهةمي خوَيين شةهييتاني خؤمانة، ر ةجني كة ئَيستا بةدةست هاتووة كةس خَيري ثَي نةكردووين
ميلةتةكةمانة، كةسيش ناتوانيت جارَيكي ديكة ئةم دةستكةوتانة لةئَيمة بسةنَيتةوةو، ئَيمة بةئازادي و 
سةربةس  نةبَي لةعَيرادَيكيتا خاوةني ئةم دةستوورة نةبَيت، ر ازي نابني و، مومكني نية دبوَلي بكةين و 

واتة ئةوة نية بَلَيني  ,بةر اس  ئةو نرخةشي نية ,كيشمان بةرامبةر بةو ر اثؤرتة نابَيتهيض ثابةنيت بوونَي
ئةمة وةكو  ,بةآلم دةبَي ئةوةش باانني كة خةَلكَيك هةية وا بري دةكاتةوة. ئةمة دةبَيتة سياسةتي ئةمةريكا

َيراق ر ازين، بةآلم دةبَي ئةوةمشان لةبةرضاو بَيت ئَيمة بةو دةستوورةي ع. زةنطَيكي مةترسي دارة
هةركةسَيك بيةوَي شتَيك لةسةر ئَيمة بسةثَييَن ثَيضةوانةي ئةوةي كة لةو دةستوورةدا هاتووة، دذي 
دةوةستني و دبوَلي ناكةين، هةر هةمواركردنَيك لةو دةستوورةدا بكرَي بةثَيي ئةو ميكانيامةي لةو 

يا كؤنطرةيةكي نَيودةوَلةتي يا UNي لة رَيي دةستوورةدا هاتووة، طرستَيك نيية، بةآلم لةدةرةوةي ئةوة
ئيقليميةوة بسةثَينرَي، ئَيمة بةر اس  وةكو كورد و كوردستاني دةبَي ئامادة بني و مقاوةمةش دةكةين و 

كة ثةيوةنيتى بة كةركووك و ناوضةكانى ديكةى وةكو  112ماددةى بةنيسبةت . ناهَيَلني سةربطرَي
ور و زومار و مةنيتةىل هةية، نةك هةر لة كوردستان لة زؤر شوَينى خانةدني و شنطار و شَيخان و خممو

. ديكةى عَيراديش هةية، وةكو سنوورى ثارَياطاى رومادى لةطةَل بةغيتا،تكريت، حللة، كةربةال، و نةجةف
بةآلم لة دةستوور داهاتووة كة ضارةسةرى بؤ داناوة، ئَيمة ر ازين .واتة زؤر دةستكارى سنوورى ئييتارى كراوة

ئةوةش كةمرتين شت بوو، كة ئَيمة وةكو كورد ثَيى ر ازى بني، بةر استى ئةو نةرمونيانةمشان ثيشان دا بؤ  و
بةآلم هةر .ئةوةى ضارةسةرى بيتؤزينةوة، ئَيمة لة ضارةسةر دةطةر َيني نةك لة ئاَلؤزكردنى كَيشةكة

ت، هةروةها كةسيش ناتوانآ دواخستنَيك يا دةستكاريةك ماناى ئةوةية كارةساتى طةورةى لة دواوة  دَي
دةست خباتة ناو ئةو مةسةلةية، من لةوآ لةطةأل وةزيرى داديش دانيشتم كة سةرؤكى ئةو ليذنةية، 

ئَيمة بةردةوامني لةسةر كارى خؤمان و ر َينوَينيش واية، هةروةها من لةطةأل : دووثاتى كردةوة و طوتى
بيتةين هيض دةوَلةتَيك  مةجال ئَيمة,  نيةنيمكوسةرؤكى وةزيرانيش دسةم كرد و دووثاتى كردةوة، كة م

 .يان كةسَيك تةداخول بكات يان سشار خباتة سةرمان بؤ دواخستنى ئةو ماددةية
. بر يارى دامةزرانيتنى كؤميتةيةكى بةهَيايشمانيتا بؤ بةدواداضوونى ئةم ثرسة و ثاشان ر اييتةطةيةنني

 112دةستورة هاتووة، ثابةنيتين بةو شَيوةية ماددةى جارَيكى تر دةيَلَيمةوة ئَيمة ثابةنيتين بةوةى لةو 
جَيبةجآ بكرآ، بةآلم بةهيض شَيوةيةك ئَيمة رازى نني كةس تةدةخول لةو ثرسة بكات، هيض دةوَلةتَيك يا 

ئةطةر بةشَيوةى دةستوورى و  ئةو اليةنةى لة ناوةوة داواى دواخستنى دةكةن، دةبآ لة ئَيستاوة باانني
ةستوور ر َيطةى داوة سةرذمَيرى بكرآ و ر اثرسى بكرآ، دةبآ ر َيا لة ر اى ئةو خةَلكة نى بَيت، ئةوة ددانو

بطريآ، ئةو كاتة  ئَيمةش ر َيا لة ر اى ئةو خةَلكة دةطرين، ئةطةر بيانةوآ بة سيتنةسازى و بة ثيالن و 
هيضيان ثآ دةكرآ و تةدةخوىل دةوَلةتَيكى ئيقليمى ئةوانة بيانةوآ ئةو ثرسة تَيك بيتةن، دةبآ باانن نة 

 . لة غةيرى سةر شؤر ى شتيكى ديكةيان بؤ نامَينَيتةوة



 001 

لةوآ لة بةغيتا زؤر ضاوثَيكةتنمان هةبوو لةطةَل بةرثرسانى حكومةتى سييتراَل، لة جةنابى سةرؤك كؤمار 
، و وةزيران و جيطرةكانيان و وةزيرةكان تا طةيشتة شةخسيات و حابةكانى ئَيرادى و زؤربةى باَليؤزةكان

هةروةها لةو دةرسةتة جةنابى تؤنى بلَير سةرؤك وةزيرانى بةريتانيامشان بينى، لةطةَل جةنابى مام جةالل 
ثَيكةوة ديتمان، وةزيرى بةرطرى ئةمريكاو سةرؤكى ئةركانى لةطةأل بوو، وةسيتَيكى طةورةى كؤنطرَيس هات، 

دادَيى ئةمريكا، لةطةأل ئةوانيتا بة  كة مومكينة مةكيَين ثالَيوراوى كؤمارييةكان بَيت بؤ هةَلبذاردنى
. دوورودرَيذى باسى بارو دؤخةكة كرا، ئةوان دوو بوون يةكَيك جؤن ماك كيني كؤماريييةكان بوو

ئَيمة حةز دةكةين : باسى ر اثؤرتى بيكةر كراو طوتيان . ئةوييتيكةش جؤزَيف لَيربمانى دميوكراتيةكان بوو
بيكةرـ هاملتؤن برييان كردبَيتةوة، كة ئَيستا نة لة كؤنطرَيس و نة  ئَيوة باانن ئةطةر خةَلكيك هةبَيت وةكو

لة حكومةتن و كةسيش مولاةم نية بة  ر اثؤرتى ئةوان، بةآلم خةَلكَيكى وةكو ئَيمةش هةية و هةست 
 .دةكةين، ئَيمة ئيلتياامَيكي ئةخالديمان هةية جطة لة بةرذةوةنيتى بةرامبةر كورد

ومةتى هةرَيمى كوردستان بة سةرؤكايةتى سةرؤكي ئةجنومةنى وةزيرانى هةر لةو ماوةيةدا وةسيتى حك
بةشى . هاتة بةغيتا، ثاش طمتوطؤيةكى دوورودرَيذ لةطةأل سةرؤك وةزيرانى سييتراَل و وةزيرة ثةيوةنيتارةكان

ية تا سةرذمَيرييةكى تةواو دةكرَيت لةسةر ئةو مةبيتةئة % 12كوردستان لة بودجةى دةوَلةت كة لة 
مةسةلةى دانونى نةوت تا ر اديةك دةتوامن بَلَيم تةواو بووة، هةرضةنيتة وةكو . ضةسثا و تةواو بوو دةر ؤن،

بةتةواوى كؤتايى ثآ نةهاتووة، بةآلم ئةويش خةريكة تةواو دةبَيت بةو شَيوةيةى كة لةدةستوردا % 12
 .ئَيمة داواى شتَيكمان نةكردووة لة دةرةوةى دةستووربَيت. هاتووة

ةزعى ثَيشمةرطة، هةروةكو لة دةستوردا هاتووة تةواو بووة بةآلم دةربارةى بودجةكة، سيستةمى دةربارةى و
بةرطرى عَيراق بودجةيةكى طةورةى بؤ دانراوة، من لة طمتوطؤكانى ثَيشمةرطة بةشيتار بووم، كة دةبآ 

يتَيك ماوة،  ديارة خةريكني لةوةش بةئةجنامَيك بطةين، هةرضةنيتة هَيشتا هةن. بةشى ثَيشمةرطةى تَييتابَيت
وةك ئةوةى ئَيمة موعارةزة بني يا ئَيمة شتَيكى . زؤرجار لَيرةش و لةوَيش هةنيتَيك كةس بة هةَلة دةضن
ئَيمة بةشَيكني لة دةوَلةت و ئةو بارودؤخة بة . تر بني، ئينجا بضني داوا لة حكومةتى سييتر اَل بكةين
بكةين، ئَيمة ضووين هاوكاريان بكةين بؤ ئةوةى  خوَينى ئَيمة دروست بووة، ئةوة نية ئَيمة بضني تكا

َل ناكةين لةوآ بر يار ئَيمة ئةوة دبوو. ثَيكةوة ضارةسةرى بيتؤزينةوة، لةبةر ئةوة كَيشةى هةموومانة
هةروةها دةبآ ئَيمة ئةوةش لةبةر ضاو بطرين كة دةوَلةتى .بآ ئةوةى حيساب بؤ ئَيمة بكرَيتبيترَيت بة

ثشتيوانى لةو  ئَيمة ثابةنيتين بةوةى. ة، ر َيا لةو دانوونة، لةو دةستوورة بطرينسييتر األ دةوَلةتى ئَيمةي
بؤية . كةين تاكو ئةويش ثابةنيتبَيت بةو دةستوورة و ئةو دانوونانةى كة لةسةرى ر َيكةوتوويندةوَلةتة ب

ئَيمة بةشَيكني لةو  .نابآ وا بري بكرَيتةوة كة ئَيمة وةكو اليةنَيكى موعارز دةضني و لة دةوَلةت داوا دةكةين
 .دةوَلةتة ثَيكةوة ضارةسةر بؤ ئةو مةسةالنة دةدؤزينةوة كة ضارةسةريان  ثَيويستة

لةوآ ثَيمان طوتن  ثَيشمةرطة نةك هةر بةرثرسة لة . زؤر بة درَيذى باس لة ر ؤَلى ثَيشمةرطة لةبةغيتا كرا
مةترسيةكى طةورة بوو، ثَيشمةرطة ثاراستنى  هةرَيمى كوردستان، ئةطةر ئَيراق لة هةركوَييةك تووشى 
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ئةطةر ئةركى ثَيشمةرطة ثَيشرت ئةوةبوو رذَيمَيكى ديكتاتؤرى . ئامادةية بةرطرى لة هةموو ئَيراديتا بكات
ئَيستا ئةركى ثَيشمةرطة ئةوةية سيستةمَيكى دميوكراتى بثارَياآ، بةآلم ئةطةر مةبةست ئةوة . برووخَينآ

بةر استى ئَيمة ئةوة ناكةين و . بةشَيك لة ملمالنَيى نَيوان شيعةو سوننةبَيت لة بةغيتا دابنيشآ و ببَيتة  
ئةوة بة ئَيمة ناكرآ و ثَيويستيش نية هةم بؤ ئَيوة و هةم بؤ خؤمشان خراثة، ئةطةر مةبةست ئةوة بَيت 
ثَيشمةرطة بَيت لة جادةكانى بةغيتا دابنيشآ و ببَيتة ئاماجنى دةناس و ئوتؤمبَيلى بةمينضَينراو، 

ئةطةر مةسةلةى . َيشمةرطةى ئَيمة تةحةموىل ئةو دانيشتنة ناكات بةو شَيوةش سَيرى شةر نةبووةث
ملمالنَيى نَيوان سوننة و شيعة يةكالبؤوة، ئةطةر تريؤرستان لة شوَينَيكن مقاوةمة دةكةن و هةن دةيانةوآ 

ديارو سنووردار بَيت و دَين و ئةم بارودؤخة و ئةم ثرؤسةية تَيك بيتةن، ثَيشمةرطة ئامادةية ئةطةر ئامانج 
ر ؤَلى خؤشى دةبينآ و تةسروتوناشيان بكات، بةآلم بةو شَيوةيةى كة  ئَيستا هةنيتآ كةس بريى لَييتةكاتةوة، 
بة ر استى هاتنى ثَيشمةرطة نة مةسلةحةتة و نة ئَيمة ئامادةين دبووَلى بكةين، سيعلةن ئةطةر بارودؤخى 

مةرطة بؤ ئةوة بَيت بضن لة هَياَيكى تريؤرستان بيتةن لةطةأل سوثاى ناوخؤيان ضارةسةر بوو، ئةركى ثَيش
عَيراق و هاوثةميانان، ثَيشمةرطة ئامادةيةو ئةمة ئةركَيكى سروشتية، بةآلم غةيرى ئةمة ئَيمة رازى نني و 

 .لة بةرذةوةنيتيشيتا نية
طةر سيعلةن مةبةستيانة بةر استى ئةو دةوَلةتانة دةست تَيوةردانَيكى نابةجآ دةكةن، راستيش ناكةن ئة

بارودؤخى ئَيراق ضاك  بكرآ، ئةطةر بة ثةرؤشن بؤ خوَينى ئَيراديةكان، كة ر ؤذانة دةر ذآ، باشرتين 
كؤمةكى كة بة خةَلكى ئَيرادى دةكةن ئةوةية كة تةدةخول نةكةن نة بةضاك نة بة خراث، ئةمة باشرتين 

 . كؤمةكة بة خةَلكى ئَيرادى دةكةن
هةدَيكى وا بةخؤيان دةدةن، كة مرؤظ سةرى سور  دةمَينآ كة تةدةخول لة هةموو  هةنيتآ جار ئةوانة

شتَيك دا دةكةن، دةبآ ئةم شارة وابَيت ئةو ماددةية واى ىَل بَيت وةك ئةوةى عاييتى ئةوانة، يا ثَيشوازى لة 
 .طةو رةترين تريؤرست دةكةن، كة هةميشة بانطةشةى سيتنة و تَيكيتانى بارودؤخةكة دةكات

طومان ئةمانة هةمووى كاريطةرى خؤيان هةية، من لة بةغيتاش بة سةرؤك وةزيران و اليةنةكانى تريشم بَي
دةبآ ئَيمة و ئَيوة وةكو خةَلكى ئَيراق بارودؤخةكة ر َيك و : طوت، لة كؤبوونةوةى ئةجنومةنى سياسى طومت 

نوونيش دةبَيت مةرحةباتان لَيبكات، ثَيك بكةين و ناوماَلى ئَيراق ر َيكبخةينةوة، ئةو كاتة خةَلكى تر مةم
ئةوانة دةستَيوةردانى .بةآلم بةم شَيوةية، كة الشةيةكة كةوتووة و هةركةسَيك دةيةوآ ثارضةيةكى لَيببات

 .نابةجآ دةكةن، دةبآ دةوَلةتى ئَيراق هةَلوَيستى خؤى هةبَيت بةرامبةر بةو دةستَيوةردانة
، بةآلم دةبآ بارودؤخى ناو ئَيراق واى لَيبَيت ئةمانة جورئةتى ئةم هةَلوَيستة لة هةنيتَيك بؤنةشيتا هةبووة

 .ئةوة  نةكةن تةدةخول بكةن، ئةطينا ثَيمواية بة تكاو سةردان و ئةمانة سوودى نية
ئَيستا سَيرى بةزمَيكى ديكةش بوونة، كؤنمراس دةبةسنت بؤ ئاطر خؤش كردن يا دوا شت خةريكن هةنيتآ 

وةك . ن لةطةأل هةنيتآ عةرةبى شؤظَينى كة  هَيشتا تَينووى خوَينى كوردنجاش كة بةدرَيذايى مَيذوو بوو
ئةوةى بةرةيةك دروست دةكةن بؤ تَيكيتانى بارودؤخى كوردستان يا طةر انةوةى كةركووك بؤ سةر ئَيراق 
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وة، كةركووك لة ئَيراق جيا نابَيتة. وةك ئةوةى  ئَيمة داوامان كردووة كة كةركووك لة ئَيراق جيا بكرَيتةوة
تا ئَيراق خاوةنى ئةم دةستوورة بَيت، ئَيمة بةشَيكى هةرة : جارَيكى تر دةَلَيني. ئَيمةش بةشَيكني لة ئَيراق

سةرةكني لة ئَيراديتا، كة دةستوور طؤر او ئَيراق كةوتةوة دةست ئةو شؤظينيانة، ئةو كاتة خوا كةرمية، وةكو 
تا ئَيستاش ئَيمة . واديع، ئةوانة زؤر  هةوَليان داوة ، بةآلم بابَيينة سةر(لكل حادث حديث)عةرةب دةَلَين 

لة موسَل زياتر لة سآ هةزار ماَلى كورد دةركراوة، . وةكو خةَلكى كوردستان ر ابكَيشنة ناو شةر َيكى ر ةطةزى
لة كةركووك و لة ديالة، لة موسأل ذمارةى ئةو كوردانةى لةسةر ناسنامة شةهييتكراون لة دوو هةزار 

 .تَيثةر يووة
ئَيمة دةتوانيت دةبةرامبةر تؤَلةيان ىَل بكةينةوة، بةآلم نة بة ئةنمال نة بة كيمياباران و نة بة هيض 
كردةوةيةك ر ذَيمةكان نةيانتوانى كورد رابكَيشنة ناو ئةو شةر ة، كة  ببَيتة شةرِ ى كورد و عةرةب، شةر ى 

ن دَينة ناو ميللةتى كورد، ئةطةر كورد و توركمان، ئَيستا ئةوانة بةهؤى ضةنيت جاشَيك ئةطةر ثياو
ديمةتَيكيان هةية بةس بوَيرن بَينة زاخؤ، يا سلَيمانى يا هةو لَير يا دهؤك يا شةداَلوة يا هةر شارَيكى 
كوردستان، نيوسةعات ئةطةر بوَيرن بَين لةبةر جةماوةرى كوردستان با بَين، يا ئةو عةرةبة شؤظَينانةى بة 

و بةر ثرسن لةوةى بةسةر ئَيراق دا هاتووة، ئةو بارودؤخةى ئةمر ؤ ى ئَيرادى درَيذايى مَيذوو ساشيل بوون 
تَييتاية، ئةمانة ضيان  ثآ دةكرَى، بةآلم ئةمة نيةتةكة ثيشان دةدات، كة ئةطةر ئةوانة ثَييان بكرآ ض لة 

ئةويرت زياتريش هةنيتَيك اليةن هةن، بةر استى بةس كورد هيضى دةست نةكةوآ . بارودؤخى  ئَيراق دةكةن
 .لةبةر ئةوة دةبآ ئَيمة ورياي ئةو بارودؤخةش  بني. ض دةبَيت با ببَيت

جارَيكى تريش من دةَلَيم يةك هةَلوَيستى، يةك ر ياى ئَيمة وةآلمة بؤ  هةموو ئةو ثيالنانةى دذى ئَيمة 
لة ئةوروثا و  بَيطومان هةنيتآ هةوَلى ديكةش بةناوى برايانى توركمان، كليتان و ئاشورى و سريان. دةيطَير ن

ئةمريكا و هةنيتآ شوَينى هةية ئةمانة وا ثيشان دةدةن كة ئةمانة دةضةوسَينرينةوة و لة كوردستان 
ماسيان نية، من داوا لةو وآلتانة دةكةم كة وةسيت بنَيرن با لةو توركمان و كليتان و ئاشورى و سرييانية 

من ناَلَيم بارودؤخَيكى بآ طريو طرستة، بةآلم  ئايا ئةوانة لة بارودؤخةكة ر ازين. نيشتمانثةروةرانة بثرسن
بة دَلنيايشةوة دةَلَيم ئَيمة لةطةأل . لة ثةرلةمانن و لة حكومةتن ئةوان بابةرطرى لة ماسى خؤيان بكةن

ماسى ئةوانني، بةآلم بة تةئكييت ئَيمة لةطةأل ئةوانة نني كة خؤيان سرؤشتووة و بة ئةجنيتاى خةَلكى تر 
 .يالنانة دةطَير نثختان و ئةو هةموو دَين، ئةو هةموو بوو

ئَيمة براى يةكني، وآلت وآلتى هةموومانة، بةداخةوة لةناو برايانى ئَياييتيش ضةنيت كةسَيك ثةييتا بوونة، 
كةوا ثيشان بيتةن بةرةيةكى ديكة لة ئَياييتى و شةبةك و عةرةب و توركمان دذى هةرَيمى كوردستان 

ن، ئةطةر خؤيان بة كورد دةزانن كة بة بؤضوونى من ئةوان با لة ئَياييتيةكان بثرس. دروست ببَيت
ر ةسةنرتين كوردن، لة شةبةك بثرسن ئَيوة لةطةأل كوردن، لة توركمانةكان بثرسن ئَيوة دةتانةوآ لة 
ضوارضَيوةى هةرَيمى كوردستان دابن، هةروةها لة ئاشورى و كليتان و سريانى ئةطةر زؤرينةى ئةو خةَلكةى 
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ا، با وازمان لَيبينن و هةركام لة مانة بيةوآ جيابَيتةوة، بة خؤشى دةتوانآ جيابَيتةوة، بةآلم ر اى بة بةَلَى د
 .بة ثيالنطَير ان لة غةيرى سةشةل بؤ ئةوانةى ئةو ثيالنانة دةطَير ن هيضى ديكة نابَيت

وة دةتوانن ئامؤذطارى منيش بؤ برايانى توركمان و كليتان  و ئاشورى و سريانى، ئةمة وآلتى خؤتانة، ئَي
ثشتيوانى ئَيوة، ميللةتى كوردة، . هةرضى حةز بكةن و هةرضى بتانةوآ دةتوانن بيَلَين و داواى بكةن

ئَيمة ثَيكةوة ذياوين و ثَيكةوة دةذين، ثَيكةوة . ثشتيوانى ئَيوة دةوَلةتَيك يا ضةنيت دةوَلةتَيكى ئيقليمى نية
بةر استى ثشت بةسنت . تةكانى خؤمان ضارةسةر بكةينلةسةر ئةم وآلتة دةمَينني و دةبآ ثَيكةوة طريو طرس

من دَلنياشم ئةوانةى دَلسؤزن و . بة وآلتَيكى تر غةيرى سيتنة دروست كردن هيضى ديكة نية
نيشتمانثةروةرن ئةم هةديقةتةيان بؤ ر وون بؤتةوة و لة غةيرى برايةتى و هاوكاريى و تةبايى، من ثيم 

 .روانية هيض ر َيطةيةكى تر بطرنة بة
من ئومَييتةوارم كة لة ساَلى داهاتوو كة ضةنيت ر ؤذَيكى ماوة دةست ثآ بكات، . دةربارةى بارودؤخى خؤمشان

ثيش ئةوةى ساأل تةواو بَيت، ئَيمة خؤمان دامةزرانيتنى دامةزراوةكان و ئةو طريوطرستانةى كة هةن، هيضى 
نيش وا باامن وةزارةتى داد و دارايى دةربارةى مةسةلةى يةكطرتنةوةى هةنيتَيك لة وةزارةتةكا. نةميَينن

تةواو بووة، وةزارةتى ثَيشمةرطةش تةواو بووة، ئَيمة ضاوةر َيي ئةوةمان دةكرد لةطةأل بةغيتا  بطةينة 
ئةجنامَيك دةربارةى هةيكةل و ذمارةى ثَيشمةرطةو سيستةمى ئيش كردنى ثَيشمةرطة و ثةيوةنيتى 

لةبةر ئةوة ئيستا . ت، ئَيمة ئةوانةمان هةمووى تةواو كردثَيشمةرطة لةطةأل حكومةتى سييتراأل ضؤن دةبَي
ئَيمة دةتوانني ئةوةى خؤمشان لَيرة تةواو بكةين، ضونكة نةدةكرا ئَيمة شتَيك بكةين نةطوجنآ لةطةأل 

 .ئةوةى سييتراَلى
ئةو دةربارةى وةزارةتى ناوخؤش، لةو كؤبوونةوة هاوبةشةى لة بةغيتا كردمان بر يارمانيتا ليذنةيةكيش بؤ 

تةدريبةن ئةويش تةواو بووة، لة ر استى دا شتى سياسى نةماوة، واتة هةنيتآ مةسةلةى هونةرى . دابنرآ
مابؤوة كة هةنيتَيكيان ثةيوةنيتى بة بارودؤخى ئَيمةوة لةطةَل بةغيتا مابوو، هةنيتَيكيش بة كات 

و برايةتى لةناو حيابةكان ر انةطةيشنت، سةرداَلى ئيش و كارةكانى ديكة بووين، بةآلم دةبآ طيانى تةبايى 
كوردستان . دوَلرت بكةينةوة، دةبآ ثر  بة ماناى وشة دةوَلةتى ياسا بَيت، دةبآ دةوَلةتى دامةزراوةكان بَيت

بةر استى  ثَيويستيش ناكات سَيأل لة يةكرتى بكةين . وآلتَيكى طةورة و دةوَلةمةنيتة بةشى هةموومان دةكات
ثَيكةوة بذين، هةركةس ر او هةَلوَيستى خؤى هةية، بؤضوونى خؤى  و ثيالن لة يةكرتى بكةين دةتوانني

هةية دةبآ ر َياى ىَل بطريآ وةكو حاب وةكو شةخس، بةآلم لةسةرووى هةمووشى دةبآ بةرذةوةنيتى 
نةتةوةيى ئَيمة لةبةرضاو بَيت كاتآ سياسةت و حاب يا ئةم حابة بةشيتاربوونى لة كؤنمرانسَيك بطاتة 

 .ذةوةنيتى نةتةوةيى وآلتةكةى بيتات، دةبآ خؤى هةَلوَيست وةربطرآئةوةى زةرةر لة بةر
لة كؤتايييتا جارَيكى ديكة زؤر سوثاستان دةكةم بؤ طوَيطرتنتان من هةر ئةوةنيتةم ثآ بوو كة عةرزتان 

 .بكةم، زؤر سوثاستان دةكةم
 :ئةجنومةنبةر َيا سةرؤكي 
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باسي هةموو ر ووداوةكاني بةغيتاي كرد لة  بؤ ئةو وتة بةنرخةي كة. زؤر سوثاس بؤ جةنابي كاك مسعود
ر ووي سياسيةوة ئةو هةنطاوانةي كة نراون، بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةيةي كة ر ووبةر ووي طةلي عَيراق 

هاملتون، وةآلميتانةوةي  –بووة، هةموو ئةو هةنطاوانةي كة نراون، بؤ رٍ ةت دانةوةي ر اثؤرتةكةي بيكةر 
و ناحةزاني طةلةكةمان بةتايبةتي لةوآلتاني ئيقليمي كة دةيانةوَي، ئةم هةَلوَيستةكاني نا دؤستانة

ئةزموونة لة ذَير  ناوي جؤراو جؤر تَيك بيتةن، بةر اس  سوثاسي دةكةين، ئَيستاش ر َيطا دةدةين بؤ ئةو 
ر كةسَيك ئةوةنة بةسة لة هة( 6-0)برادةرةي كة ثرسياري هةية يان دةيةوَي، دسةي بكاتن، ضةنيت كةسَيك 

ان، كاك رؤميؤ، ومسكوتلةيةك دوان ديار دةكةين، كاك خورشييت شَيرة، بةَلَي مامؤستا، كاك خليل، كاك ع
كاك حمميت، ثري خيتر، دكتؤرة شوكرية، ديلمان، كرخي، سؤزان خان واباامن بةسة ئةوةنيتة،  كاك حمميت 

تَييتا بَينت، هةم وةكو حاجي حممود، حمميت حكيم، حماوةلةم كرد بؤ ئةوةي ناوةكان هةموو اليةنةكاني 
 .ثةرلةمان هةم وةكو حاب، كاك خورشييت شَيرة سةرموو

 :بةر َيا خورشييت سليم شَيرة
 . بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين جةنابي بةر َيا سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةم، بةخَيرهاتين براياني وةزير و حابةكان 
ي هةرَيم هةية، بةو سيمةتةي جةنابت لةبةغيتا بوويت دةكةين، يةك دوو ثرسيارم لة جةنابي سةرؤك

ضةنيت كؤر و كؤبوونةوةيةك كرا لةطةَل اليةنة سياسيةكان بةتايبةتي لةطةَل مةجلسي ئةعالو حابي دةعواو 
حابي ئيسالمي بؤ ئةوةي تةكةتولَيكي ثةرلةماني لة بةغيتا دروست بكرَيت، هةنيتَي جار لة كؤبوونةوةكان 

، هةستمان ثَييتةكرد كة بةرةو ثَيش ضوون هةية بؤ دروست كردني ئةو تةكةتولة، لة ساييتي ر اطةيانيتن
وةكو هةست دةكةم من كتوثر  دةنطةكة كث بووةوة، ئايا ض هةنطاوَيكي تر ض خةتةواتَيكي تر ئيجابياتي 
تَييتاية يان ر اوةستاوة لة جَيطاي خؤي، ضونكة كؤبوونةوةي ئةو دواييةي جةماعةتي ئيئتالف لةطةَل 
سيستاني وا ثَيئةضوو ئةوان زياتر كؤك بن و، بةبريو بؤضووني من دوركةونةوة لةو تةكةتوولةي ئايا ئةوة 

جةنابت باستكرد، بةآلم  112تا ض ر ادةيةكة، ثرسياري دووةم ئةوةية، تا ض ر ادةيةكي مةوزوعي ماددةي 
ا كة ئةو ليذنانةي كة دروست دوَييَن سةرؤكي ئةجنومةني حماسةزةي كةركووك، زؤر بَي ئومَييتي نيشان د

بوون، تا ئَيستا بةتايبةتي ليذنةي كةركووك ومةنيتةلي، ليذنةي مةركةزي كة دروست بووة، تائَيستا هيض 
هةنطاوَيكي واي نةهاويشتووة تةنها كؤر و كؤبوونةوةيان هةبووة ئةو دةراراتانةش كة داويانة، مةجليسَيكي 

رةي ئةوان دةييتةن بضَيتةوة بةردةم دةس  ئةو مةجلسي شوراية، شورا دروست بووة، طواية دةبَي ئةو دةرا
ئةو مةجلسي شورايةش ئايا مةجلسي وزةراية، ئايا ثةرلةمانة، ئايا مةجلسَيكي تايبةتية، يان نا، زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن



 061 

طا بيتةن هةريةكة لة كاك خةليل بةآلم رجايةك ئةكةم يةكي ثرسيارَيك بكةن بؤ ئةوةي ر َي. زؤر سوثاس
مَيشكييتا ضةنيت ثرسيارَيكي هةية بؤ ئةوةي مةجال بيتةن ئةواني تريش دسة بكةن، ئةو ثرسيارة 

 .موحةدةدة ئةوةي موهيم ترة با ئةو ثرسيارة بكرَينت سةرموو كاك خةليل
 
 

 :بةر َيا خليل عبراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل ئةو ثةر ي سوثاس و ثَياانني و ثشتطريي . سةرؤكي هةرَيم دةكةمزؤر بةخَيرهاتنَيكي طةرمي بةر َيا 
بؤ هةموو هةَلوَيستةكان و هةموو ئةو جوهيتو ئةو مانيتوو بوونة، سوثاسي ئةو عةرزي مةشهةدي سياسي و 
ئةو ختورةتانة ثَيشكةش كرا، جَيطاي سوثاسة بةحةديقةت، وةزع زؤر حةساسة، نةك وةزعي عَيراق 

و وةزعي عَيراق بةطش  و كوردستانيش، ئَيمة ئيحتمالة لة هةموو كةس زياتر ثَيويستيمان بة بةتةنها بةَلك
خؤمان بَيت، سيقةي جةماوةر بةر اي من يةعين زةعيمة بة ئةمريكا، حةتا بة خودي مةركةزيش، ئَيمة 

وَيس  هةر نودتةي دوةي ئَيمة هةر ئةوةية سيقةمان بة خؤمان بَيت، يةك ر ياي خؤمان و يةك هةَل
هاملتؤن، جَيطاي داضَلةكانَيكي زؤر بوو، يةعين ئيستيمادةشي  –خؤمان، بةحةديقةت بةو تةدريرةي بيكةر 

لَي ئةكةين، موحتاجي ئيسرتاتيجيةي شاملني، ئَيمة وةكو طةلي كوردستان، ئَيمةش بةخؤدا بضني، ئَيمةش 
عي خؤمان بكةين، ئةو ثاناة ساَلةي هي سياسي، تةديمي وةز حبوثليذان دروست بكةين، هي ديراسات، هي 

ئةم دواييةي تةديمي هةَلوَيس  بةرامبةرةكامنان بكةين دؤستمان، دةورووبةر، دوذمن بن، ناحةز بن، 
بةكاملي يةعين تةديمَيكي شامل بكةين، ئَيمة هةَلوَيستةمان ثَيويستة زؤرجيتيش لةسةر ئاس  خؤمان 

يتي سياسي ضي بكةين وةكو حكومةت، ضي بكرَيت، وةكو باانني وةكو ئةحااب وةكو سياسي لةسةر سةعي
جةماوةريش ضؤن ئيلتيماتَيكي ترو ضؤن زياتر خؤش بكةين، عةالداتي خؤمان، دبلؤماسيةتي كوردي هي 
كوردستاني لةدةرةوة، زؤر ثَيويستة، مراجعاتي باشرت يةعين شامل تر، تائَيستا تةركيامان، زياتر لةسةر 

ووة، دةوروبةريش، دوةلي عةرةبي وائةزامن دبلؤماسيةكي تري دةوَيت، ئةمريكاو دوةلي ئةوروثي ب
جةنابتان سةييت عارسينن، من ناَلَيم ئةوة، بةآلم ثَيويستة باش دَلي خةَلك خؤش بكةين، دَلي ئةحااب خؤش 
بكرَيت موشارةكة جيتيي ببَيت، ئيحتيمالة مةجلسَيكي سياسي لَيرةش سراوانرت لةوة ئةوي هةي ثَيويست 

و باشرتيش بيت، داوامان ئةوةية، لةسةر ئاس  ئةو مةوزوعانة، زياتر ديراسة بكرَيت، ئيرت تةوزحيات بيت 
 .بيترَيت بؤ ئةو خةَلكةي كورد، زؤر سوثاس

 (:باني ماراني)عبيتاه دادر  عثمانبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ةم كؤبوونةوةية، دةربارةي ر اثؤرتةكةي زؤر بةخَيرهاتين سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةم، سوثاس بؤ ئ
هاملتؤن، ديارة وةكو هةموو دةزانن، ترسي هةنوكةيي نية لةسةر دةزيةي ميللةتةكةمان، بةآلم بؤ  –بيكةر 
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تةئكييت هةموو دةزانني سيكرةيةكي وا هةية لة ئةمةريكا كة حةدة كورد كاري لةسةر بكرَيت، ضونكة ئةو 
ريكا، ئةو جؤرة بريكردنةوةيةيان هةية، ثَيويستة ديادةي سياسي كورد بؤ ضوونةي عةناصري بةرز لة ئةمة

وةسيتَيكي بةدوةت بنَيرَيت تةنها بةنار ةزايي دةربر ين و تةلةسؤن ئيتمينان نةبَيت لةو وةعيت و وعودانةي كة 
رطري بةطةلةكةمان دةدةن، ثَيويستة بضن ر وو بةر وو لةطةَليان دابنيشن، ضونكة ئةو ر اثؤرتة وةزيري بة

ئَيستاي ئةمةريكا كة دَين لةمةودوا لة عَيراق ئيش دةكات، تةئييتي ئةو ر اثؤرتةي كردية، ئةور اثؤتة باش 
نية بؤ ئَيمة، وةسيتَيكي بةرزو باآل بضيت لةطةَل ئةمةريكا، لةطةَل هةردوو حابي دةسةآلتيتار دابنيشَي 

كةم نةتةوةينة ض وةكو ئييتارة ض وةكو نةتةوةو لةدةرطايان بيتةن، بةر اس  ئَيمة لة ر ؤذهةآلتي ناوةر است ية
حاب ثَيشوازميان لةهاتين جةيشي ئةمةريكا، كردية و حةدةو حةديان ثَيبيتةين ئةو جؤرة بريكردنةوةية، 
ناكرَي ئَيمة بةئاساني بةر اس  لةبري خؤماني ببةينةوة، خاَلَيكي تر، لةنةتيجةي ئةو ر اثؤرتة هاتية، ديارة 

ةمووتان باستان كرد هيض ثشتيوانيةكي ر استة خؤمان نية لة ئييتارةو دةزيةكةمان، تةنها ئَيمة وةكو كورد ه
ئةوةي ديماع لةمانةوةو بووني ئَيمة دةكات، ثيشانيتاني ئييتارةيةكي سيحي شةساف، بَيمةرق و جودا وةكو 

يتةنطي ئةوةي جةنابت باستكرد تاكة ضةك بؤ ديماع و ثشتيواني كردن لةطةلي ئَيمة يةكبوون و يةك
طةلةكةمانة، بؤية حةدة ئةوة ثةرةي ثَيبيترَي و ثشتيواني لَيبكرَيت هةم لَيرة لة ثةرلةماني كوردستان كة 
جةنابتان دةَلَين ئَيرة مةرجةعيةتة، وةحةدة كة ئةَلَين مةرجةعيةتة شةرعيةتي ثَيبيترَي و ببتة جَيطاي 

بةر اس   112تر مةسةلةي ماددةي  متمانةو دةناعةتي جادةي كوردي و خةَلكي كوردستان، خاَلَيكي
زؤر بة بَيويذدانانة لة ر اثؤرتةكة باسي كراية و سيعلةن دةسةآلتي يةك لةدواي يةكيش لة  112ماددةي 

كة 112عَيراق لةو سةترةي كة سَي سةرؤكي عَيراق دانراية هيضيان بةجيتي جَيبةجَي كردني ماددةي 
ياسي كوردستان تةنها ضاو يان تةماشا بكات بؤ نةهاتينة ثَيش، بؤية حةق نية ئَيمة ديادةي س

جَيبةجَيكردن، حةدة ئَيمةش خؤمان وةكو كورد بؤ مةسةلةي كةركووك هةنطاو بنَيني هةرضاوةر َيي ئةوة 
نةكةين مالكي ض دةكات يان ئةوة ضي دةكات، كارةكة مواسةدةي كَيي دةوَيت، من ثَيشنيار دةكةم بؤ جةنابت 

مليؤن دؤالرة، ( 222)مليارو ( 6)مليار دؤالرة يان (2)ةي كة بؤ كورد دانراية، ي مالي%12بةتايبةتي لةو 
بةشَيكي باش بؤ ئاوارةكان لةكةركووك تةرخانبكرَيت، ئةطةر لةمةعاشي ئَيمةش بطةر َيننةوة هةموو 

عيالدةي بةخودي 112خةَلكي كوردستان دبوَليةتي، بةآلم ئَيمةش بةشَيكني لةجَيبةجَي كردني ماددةي 
ؤمانةوة هةية، ئَيمة ناكرَيت هةر سةيركةر بني، هةر ليذنة دروست بكةين و تةماشا بكةين و هيضيش خ

نةكةين، خؤمان حةدة بةر اس ، لةمةعاشي خؤمان بطَير ينةوة بؤ ئاوارةكاني كةركووك و سلَيماني ضي 
 .ناضنةوة، ئيرت سوثاسهةية بيان نَيرينةوة وة نيشتةجَيشيان بكةين، ضونكة ئةطةر نيشتةجَييان نةكةين 

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس تكاية ئيلتياام بةوةدت بكةن، ثرسيار بَينت زياتر جةنابي كاك مةسعود، حةز دةكةيت وةآلم 

 .بيتةيتةوة، يان هةمووي تةواو بَيت ئةوجا وةآلم دةدةيتةوة، كاك رؤميؤ
 :بةر َيا رؤميؤ حايران نيسان

 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيشةكي بةناوي سراكسيؤني كليتان و ئاشور وسرياني بةخَيرهاتنَيكي طةرمي بةر َيا سةرؤكي هةرَيمي 
وةثشتيواني و دةست خؤشيشيان لَييتةكةم، لةو رؤَلة نيشتيمان ثةروةريةي طَير اي . كوردستان دةكةم

ةسةالنةي كة ثةيوةسنت لةعَيراديتا وةك هةموو كاتَيك كة بووة، من زؤر بةكورتي دَيمة سةر خاَلي ئةو م
بةطةلي ئَيمةوة، جةنابيان زؤر ر است باسيان كرد، ر استة خةَلكانَيك هةن، ثةيوةسنت يان مةحسوبن، لةسةر 
خةَلكي ئاشوريةكان لةدةرةوة لةوانةية زؤر بةناويذدانانة باسي ثَيكةوة ذيان و ضؤنيةتي بةر َيوةبردني 

م لة هةمان كاتيتا باسي ئةوة دةكةم بؤ منوونة، كة تةجروبةي دميوكراسي لةكوردستان دةكةن، بةآل
هاملتؤن باسي هاتة كايةوة، حابي ئَيمة وةك حابَيكي ئاشوري و سةرجةم  –مةسةلةي ر اثؤرتي بيكةر 

حابة ئاشوري وكليتانيةكان لة ثَيشي ثَيشةوة بوون كة ر ةدي ئةم ر اثؤرتةيان داوة، لةهةموو كؤرِ و 
ؤر بةتونيتي رةديان داوة، كة ئةمة شتَيكي سليب و نةطةتيظة بؤ سةرجةم كؤبوونةوةو موناسةبةيةكيشا ز

خةَلكي كوردستان بةطةلي ئَيمةشةوة، بةآلم لةهةمان كاتيشيتا ئةبَي شتَيكي تريش، حةديقةتَيكي تريش 
هةية داوا دةكةم ديادةي كوردي و كوردستانيش حةمتةن دةركيان بةو مةسةلةية كردووة، بةآلم ئةبَي 

شتمان ثةروةر لة خةَلكي نانيشتمان ثةروةر جيا بكرَيتةوة، بؤ منوونة ئةو حابانةي كة خةَلكي ني
خةخمؤري تةجروبةي دميوكراسني كة ئيمانَيكي موتَلةديان هةية بة ثَيكةوة ذيان لةكوردستان، حةتا 

لةدوورةوة لةسةر ئاس  عَيراديشا بةر اس  ئةوانة دةكرَي بةهَيا بكرَين دذي ئةو دةنطة نةشازانةي كة 
بةشَيوةيةكي ناويذدانانةو ناحةديقةتانة باسي ئةوة دةكةن، كة زوَلم لةنةتةوةكاني تر دةكرَيت، جا بؤية 
ئةطةر ئةو خةَلكانة ياخود ئةو هياو اليةنة سياسيانةي كة لةطةَل ئةم تةجروبةي سياسيةن، بةشيتاري 

ستة لةسةر هةموو خةَلكي كوردستان كة ثةرلةمان، بةشيتاري حكومةتي هةرَيمي كوردستانن بةر اس  ثَيوي
بةهَيايان بكةن بؤ ئةوةى هَياَيكي طةورةيان هةبَيت بؤ ئةوةي خؤيان ر ةدي خةَلكاني خؤيان بيتةنةوة، 
ضونكي بةم شَيوةية ئةم ر ةدة زياتر جَيطاي خؤي دةطرَيتةوة بؤ منوونة، ئَيستا ئَيمة ر وو بةر ووي 

ان دةبني، حةدة بةر اس  لةسةر ئاس  جةنابيشتا، من لةبريمة نووسينةوةي دةستووري هةرَيمي كوردست
كة من لة ليذنةي نووسينةوةي دةستوور بووم ئةو كاتةي كة ثرؤذةكة تةواو بوو، ثَيشكةشي جةنابتان كرا، 
جةنابتان دوو موالحةزةتان هةبوو هةردوو موالحةزةكة لة بةرذةوةنيتي طةالني وةكو طةلي ئَيمة و طةلي 

و، ئةو حةديقةتة خةَلكي ئَيمة دةت لة بريي ناكات، بةآلم كة ئَيمة ر وو بةر ووي نووسينةوةي توركمان بو
ئةم دةستوورة دةبينةوة، حةدة بةر اس  ئةو سةرضاوانةي كة ثةيوةسنت بةدةستوورةوة لة هةمان كاتيتا 

ياسيةكاني طةلي ئَيمة طوَي لة حةديقةت و داواكاري خةَلكي ئَيمة بطرن بؤ منوونة، سةرجةم هَياو اليةنة س
دةتوانن بلََِيم سةد لةسةر سةد نا، بةآلم حةستا لةسةداي خةَلكي ئَيمة داواكاري خؤيان ثَيشكةشي ليذنةي 
نووسينةوةي دةستوور كردووة، بؤ ئةوةي ئَيمة بةض شَيوةيةك داواي مايف خؤمان دةكةين، ئةمةش 

ضي بَيت؟ بةر اس  بؤتة شتَيكي وا لة كوردستانا  ثةيوةستة بةدوو خاَلةوة، خاَلي ئَيمة ضني؟ ناوي ئَيمة
اس  ئةطةر ئيحرتامي ر اي هَيا و زؤر ئاشوري وكليتاني و سريان و هةموو شتَيك تَيكةآلو ئةكرَيت، بةر

اليةنة سياسيةكاني خةَلكي ئَيمة و بةشَيكي زؤري خةَلكي ئَيمة بطريَي مةسةلةي ناوي ئَيمة ضية؟ 
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ي تريش كة ثةيوةستة بة ماسةكاني طةلي ئَيمة، ئةمة شتَيكي زؤر ضاك دةبَيت، تةمسيةكة، هةروةها خاَلَيك
لة خامةتي ثَيكةوة ذيانة لةخامةتي برايةتية، لةخامةتي زياتر ثشتطريي كردن و ثشتيواني كردني ئةم 

نة بؤ تةجروبة دميوكراسيةية كة ئَيستا لةكوردستانيتا هةية، كة ئةويش دةبَيتة هَياَيكي كاريطةرو ثؤزةتيظا
 . سةرجةم خةَلكي عَيراق، زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك ثري خيتر

 :سليمان خليل خضربةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر بةخَيرهاتين جةنابي سةرؤك بارزاني دكةين و ر َيادارَي لةطةَليتا، وة ئةو وتة بةنرخا ر ةوشا دذوارا، 
رباز بت، وةئةزموونا نازك حكومةتا مة كوردستانَي دةرباز بت خستة ر وو وةدَي عَيرادا سييتراَل كرا دة

ئاماذة بةخاآل دماهية بةر َيا سةرؤكي باس كري، بكةم بؤ تةمام كردنا هارا براية من كاك رؤميؤ هةكاري 
ئةزموونا سةبارةت ئةو تماق و تةباية تةمامي ثَيكهاتا طةلي كوردستاني  كو بووية مايةي سةركةستنا ظَي 

مة، وة ضاوةر َي نةدةينة وان كةسان ظَي دةسةكي خبةنة وَي ئيتمادَي، من دوو ثَيشنيار هةينة، يةك ذي ئةو 
كةسانةي طومان لَيكري ئَي ثشكيتارية وان لة كؤنطرَي ديسا طومان لَي كرَي ظَي دةولةتَي هةَلوَيستا الي 

ثلةو ثايةيةك لة ثةرلةمانَي عَيرادَي هةبت، لة حكومةتامة و ثةرلةمانَي مة وان كةسا تايبةتيةكةي وان 
ظان حكومةتَي كوردستانَييتا، دوو ئةطةر هةركةسةك لة دةرظةدة هةوَل بيتةن، ظَي ئةزموونا مة رِةوشَي 

ن وةرن ر ةوشا دةظةرَي ببينن، ئيشوةلي بكةن يان دةسةكي خبةنة وَي تمادَي مة، بَيذنة وان كةرةم كة
ة بكةن، من ثَيشنيار دةكةم بؤ ثةرلةمانَي شانيتةكي ثةرلةماني كوردستانَي وة يري ر ةوشا كوردستانَي مسة

سةركردايةتية كوردستانَي و حكومةتا كوردستانَي، شانيتةكيش لة ثَيكهاتا كوردستانَي بَلَين وان دةوَلةتا وة 
 .ئةم بؤ وان باس بكةين سوثاس

 : بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس دكتؤرة شوكرية

 :شكرية رسول إبراهيم. َيا دبةر 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

لة دَلةوة بةخَيرهاتنَيكي طةرمي سةرؤكي نةتةوةيي كورد كاك مسعود بارزاني دةكةم، بةر اس  ئةو 
هاملتؤن، دةتوامن بَلَيم هةس  سياسي جووآلنيتو لةخةوة هةنطوينيةكةي ر اثةر انيتين،  –ر اثؤرتةي بيكةر 

ةتي سياسي ثَيكةوة هةموو بة مييتياكاني كورديشةوة دةنطَيكي وايان دروست كرد، كة جةماوةرو سةركرداي
دةتوانني بَلَيني دةنطَيكي يةكر ياي كة بؤ سةشةل كردنةوةي ئةو رٍ اثؤرتةو زياتر ئةمةش هانييتا سةرؤكي 

رسيارَيكم كؤمارييش ئةو ر اثؤرتةتان ئاراستةي بؤش كردو، وةآلمةكةشي دانةوة، جا من لَيرةدا ضةنيت ث
سةركردايةتي سياسي كوردي دةتوانَي موذدةي ئةوة بيتاتة  0222هةية لةبةر َياتان، سَي ثرسيارة ئايا ساَلي 
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دا بارودؤخي كةركووك ئاسايي دةكرَيتةوة، زةمانةتي 0222خةَلكي كوردستان لةماوةي ئةم ساَلي 
رةسةر نةكرا بةديلَيكتان داناوة بؤ كَيشةي كةركووك ضا 0222سةركةوتين ئةم ر اثرسية ئايا ئةطةر ساَلي 

جَيبةجَي بكرَيت، ثرسياري سَييةم، ئةطةر  0222دا دةَلَيت تا كؤتايي 112، ضونكة لة ماددةي 0222دواي 
ئةمريكا سرتاتيذيةتى خؤى لةطةَلمان طؤر ى، سةركردايةتى سياسى ضى دةكات؟، ئَيمة دةتوانني لةو كاتة 

توانني بؤ خؤمانى رابكَيشني يا دةتوانني لةسةر ئاستى ناوخؤ و ئاستى سشارَيكى طةورة دروست بكةين، يا دة
 .دةرةوةمانيتا ئَيمة شتَيك بكةين زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديلمان. سوثاس ثرسياري دووةميشت هةر كرد

 (: ديلمان ئامَييتى)بةر َيا حمميت ابيت صاحل 
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

سةرؤكى هةرَيمى كوردستان لةسةر ئةو ر اثؤرتة طرنطة كة ثَيشكةشى بة ثةرلةمان كرد، زؤر سوثاس بؤ 
ئَيمة وةكو ثةرلةمان هاو هةَلوَيستني لةطةل سةرؤكايةتى هةرَيم لةسةر ثرسة ضارةنووس سازةكانى 

و كوردستان، ثرسيارةكة لةوة دةست ثَييتةكةم ئةو ماوةية كة لة بةغيتا بوو زؤر دييتارو ضاوثَيكةوتن 
وة سةركردةكانى  UNثةيوةنيتى لةطةأل طةورة بةرثرسانى ئةمريكى و بةريتانى، دةولةتانى ديكةى 

عَيرادى كرد، ثرسيارم لةوةداية هةستى جةنابى كة بةوة هةست دكاتن كة الى ئةمريكيةكان و 
بةريتانيةكان ضارةسةرييةكى نوآ لة تةسكريو لة مةنهةجيةتى سياسى بؤ دةربازبوون لةو ئةزمة 
مةترسييتارةى كة لة عَيراديتا هةية بةتايبةتى هةموومان دةزانني كة تآ سكرين و مةنهةجيةتى سياسةتى 
ئةمريكا كَيشة سياسيةكانى سةرةكى و ملمالنية سياسيةكانى مَيذوويى ئةم دةوَلةتة لةبةر ضاو ناطرينت، 

يان تيذةك يان ثيكهاتةكى  بةتايبةتى لة بوارى ئةشكالياتى حوكم و دةسةاَلت طرتنةبةر لةاليةن طروثةك
هامَلتؤن  –عَيراق لةسةر حسابي ثَيكهاتةكانى ديكةى ئةم دةوَلةتة، بة تةصةورى من ثَيش ر اثؤرتى بَيكةر 

هةرضةنيتة دةبآ حسابَيكى باشى بؤ بكةين ئييتارةى ئةمريكا هةَلوَيستةك هةبوو بةرامبةرى عَيراق ئةوةش 
ك دراراتى صعب وةربطرينت، ثرسيارةكةم لَيرة ئةوةية ئةو ئةوة بوو كة دةيطوت حكومةتى عَيراق هةنيتَي

كوردستان  ؟حكومةتى عَيراق ضةنيت توانى ئةو درارةتة صةعبة وةربطرينت ؟دراراتة صعبانة ضى بوون
لة مصالةحةى وةتةنى، سةرؤكايةتى هةرَيمى . ضةنيت دةتوانَى بةشيتارى ئةم درارتة صةعبانة ببينت

ذةى ثَيكردبوو، ئَيستا ئةوةى ئةمن هةستى ثآ دةكةم ئةمريكيةكان كوردستان ثَيش هةموويان ئاما
ثرسيارم ئةوةية تةنازالت . ، ضغوطاطيةكةم تةنازوالتي موتةدابل دووةم : دةيانةوَيت بة دوو بواردا بباتن

لةسةر كَينة ئةوانةى دةرةوةى ثرؤسةى سياسى يان ئةوانةى لةناو ثرؤسةى  ضغوطاطيشلة كآ بؤكآية وة 
وةكو ديارة ئَيستا لةناو ثرؤسةى سياسى دا ئةوانةى بةشيتارن جياوازى و شيقاق لة ناويانيتا ثةييتا  سياسينة

بووة ئةطةر هاتوو تةواسقَيك لة نَيوان كوتةىل سياسى ئةساسى نةبوون حةمسى خةيارات بوو ئةو حةمسة 
لى شيعةكان لة نَيوان خياراتانة ئَيمة كوردستان لة ض اليةك دادةضني ئةطةر بوو حةمسى خيارات لة كوت
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ئةوانةى لةطةل ثر ؤسةى سياسينة و ئةوانةى كة لة دذى ثرؤسةى سياسي ر ابووةسنت، من لةم 
هةلومةرجةدا لة ئسلوبى دميوكراسى و مةدةنى و حةزارى نايةتة وةرطرتن، دووةم ر ةنطة دوةىل ئيقليميش 

لةسةر دةبَيت ئئَيمة وةكو كوردستان  ئةو ميحوةرة كة تازة هةوَل دةدةن دروست بكةن كاريطةريةكى سلبى
ئيمكان نية هةنيتَيك وسود و ضاوثَيكةوتن و طةر ان لةطةَل وآلتانى ئيقليمى بكةين بؤ ئةوةى سست تر 

 زؤر سوثاس . بيكةينة كوردستان
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس،كاك كةرخى 
 :بةر َيا كرخي جنم اليتين نوراليتين

 .مةنبةر َيا سةرؤكي ئةجنو
ثر  بةدأل بةخَيرهاتنى ر َيادار جةنابى كاك مسعود بارزانى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و هةموو مَيوانة 

بةر استى ئَيمة لَيرة دةمانةوآ كوتلةى توركمانى لة ثةرلةمانى كوردستانيتا سوثاس . بةر َياةكان دةكةين
بارزانى بكةين لة هةموو  طوزارى خؤمان ثَيشكةش بة سةرؤكى خؤشةويستمان جةنابى كاك مسعود

بؤنةيةكيتا لة هةموو سرسةتَيكيتا كة ثشتيوانى خؤى و هةموو طةىل كوردستانى بؤ طةىل توركمان دووثات 
كردؤتةوة وة بؤ هةمووطةالنى غةيرى كورديش لة كوردستانيتا، لة راستييتا ئَيمة ضةنيت حةديقةتيك هةية 

ن لة دَير زةمانةوة لةكوردستانيتا ذياون و لةطةأل زؤر بة كورتى دةمةوآ ئاماذةى ثآ بكةم، طةىل توركما
كورديش برايانة طوزةرانيان كردووة و ئةو برايةتيةش وةكو داب و نةريتَيكى ثريؤز بؤ ئَيمة ماوةتةوة و 
ئَيمةش لةسةرى دةر ؤين و، ئةوة راستيةكى حاشا هةَلنةطريشة كة تةواوى ماسةكانى ئَيمة لةناو ماسةكانى 

يتاية، طةىل توركمان ئَيستا زؤر لةوة وشيارةو جارَيكى تر ثَيم واية بة سيتى ناحةزان طشت طةىل كوردستان
وبة دةستى دةرةكى سريو نادرَيني و راستيش واية كة مَيذوو بؤمانى ر وون كردؤتةوة كة هةموو دةست 

هَيشتووين،  تَيوةردانَيكى دةرةكى و هةموو ثشت بةستنَيك بة اليةنَيكى دةرةكى تةنيا نةهامةتى بؤ بةجَي
تةنيا مةشاكلى بؤ بةجآ هَيشتووين بؤية من زؤر سوثاسى بةر َياتان دةكةم كة كاتَيك دةَلَين ئَيوة ثشت و 
ثةناتان خةَلكى كوردستانة، راستة ئَيمة ثشت و ثةنامان هةموو خةَلكى كوردستانة و بةر َياتانن و مَيذوو 

يتا دةتوانني ماسةكامنان بؤ نةتةوةى خؤمان جَيطري ئةوةى دووثات كردؤتةوة كة ئَيمة خؤمان لةناو خؤمان
بكةين، دةت عةدل رآ نادات كة بضني ماسى طةىل توركمان لة وآلتَيكى بَيطانة داوا بكةين، بؤية من دَلنياتان 
دةكةمةوة كة طةىل توركمان ئَيستا زؤر بة وشيارى بري لة مةسةلةكان دةكاتةوة، بةآلم ئةو كةسانةى كة هةتا 

ضةوتى بري دةكةنةوة لةوانةية كةمتةرخةمى لةاليةن هةنيتآ اليةنى خؤمشان هةبآ كة  ئَيستا بة
 .ئيمكانياتى تةواو نةر ةخساوة بؤيان هةتا بتوانن بةراميةر بةو كارانة ئيش بكةن زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
من كاك وييتاد ئةرسةالمن وا تاريف زؤر سوثاس كاك كةرخي لَيثرسراوي كوتلةي توركمانة لة ثةرلةمان، 

 .كرد، بةاَلم كاك وييتاد وةزيري ثيشةسازييةولَيثرسراوي ئؤجاغي توركمانة كة ميوامنانة لَيرة، سؤزان خان
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 :بةر َيا سؤزان شهاب نورى 
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

دةكةم، هةموو  بةخَيرهاتنى ميوانة بةر َياةكان دةكةم، بةخَيرهاتنى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان
ثرسيارةكان بةتَيكرا برادةرةكامن كرديان، بةآلم من يةك دوو ثرسيارى بضكؤالنةم هةية، هةتا ئَيستا شيعة 
و سوونة زؤر زؤر الوازن لة نةهامةتييتان بة ئَيمة ناوَيرن، باشة ئَيمة زةمامنان ضىية؟، من ناَلَيم دةستور 

كراتيتا بةىَل زةمانة، بةآلم ئةطةر هاتوو شيعة و سوننة زةمامنان نية، بةآلم دةستور لة وآلتَيكى دميو
ر َيككةوتن، ئةوسا دةكةونة طيانى ئَيمة، ئَيمة ضى بكةين ئةوكات، ئةبآ ئَيمة ئةو ثَيشهاتةمان 

ثرسيارى دووةمم ئةوةية . لةبةرضاوبَيت كة ئةوان بةردةوام كة يةكيان طرت دذى كورد دةوةسنت
نيشتنة نية، لةسةر شتَيكى ديكةية، دةنطؤيةك هةية كة لةناو هةرضةنيتة لةسةر ئةم راثؤرت و دا

سةرؤكايةتى هةرَيم كوردستانيتا كة بر ياردراوة سرودى نيشتمانى بطؤردرَيت سرودَيك دابنرَيت لة جياتى 
ئةى ر ةديب، ثرسيارَيكى زؤر لة من كراوة لة مييتياكان و لة جةرييتةكانيتا ئايا ئةو شتة ر استة؟ ضونكة هةتا 

ا بةس دسةية لةسةر ئينتةرنَيت و جةرييتة و شتى وا ئةطةر شتَيكى وا، هةية ضؤن بة بآ  طةر انةوة ئَيست
بؤ ثةرلةمان بر يارى طؤر انى سروود دةدرَيت هةرضةنيتة لة ثةرلةمانةوة ئةو سروودة نةكراوة بة سروودى 

 .نيشتمانى، ئةمة دةنطؤيةكى كؤ دنطى هةية لة سةرى زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن بةر َيا سةرؤكي

 كاك حمةمةدى حاجى مةبوود
 :بةر َيا حمميت حاجي حممود
 .بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

بة تةئكييت ئةوة يةكةم جار نية وة ضةنيت جارَيك كة جةنابى كاك مسعود ثَيش ر ؤيشنت و دواى طةر انةوةى 
ن و بؤ ثةرلةمان، دَيت لة ثةرلةمانى كوردستان ئةو ر ووداوانة باس دةكات بؤ هةموو خةَلكى كوردستا

بةر استى ئةوة شتَيكى زؤر طرنطة، ضونكة هةموو خةَلك ضاوةر آ ئةكات لة ئةجنامةكانى، دةربارةى 
سةردانةكة بة تةئكييت شتَيكى طرنط بوو، ضونكة وةكو جةنابيشى ئيشارةتى ثَييتا، ئَيمة تا ئةو كاتةى 

و لة شوَينةكانى دى هةبَيت كاريطةرى  مةسةلةى دةستور بةشَيك لة عَيرادني هةر طريوطرستَيك لة بةغيتا
سلبى بؤ سةر ئَيمة ئةبَيت، ئَيمة ثَيويستة بة هةموومان هةوَل بيتةين بؤ ضارةسةرى ئةو طريوطرستانة، 

هامَلتؤن بةر استى ئةوة دوو حاَلةت هةية حاَلةتَيكيان مةسةلةى  –مةسةلةى راثؤرتةكةى بَيكةر 
الية، حاَلةتَيكيش ئةو رايةية لةناو ئةمريكا و زؤر شوَين دؤستةكانى عَيراق يا سةرؤك بؤش و يا ئةو

دروست بووة، ئَيمة راستة ئةوة ثَيشنيارة، بةآلم ثَيويستة بة وردةكارى زؤرى بطرين، ضونكة كاتَيك ئةوة 
الواز دةبَيت كة كارةكانى بؤش و ئةمريكاو عَيراديةكان لة بةغيتا بةرةو ثَيش بر وات، بةآلم ئةوة ئةطةر لة 
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اق ر ؤذ بة ر ؤذ بةرةو دوا بَيتةوة بة تةئكييت ر ايةكةى ئةو بةرةو َثش دةر وات، بؤية من ثَيم واية وةكو عَير
زؤر ئيشارةتيان ثَييتا، ئَيمة زؤر بة وردى بةدواييتا بر ؤين و ئةطةر كرا وةسيتَيكيش برواتة ئةمريكا و لةوآ 

يت وةربطريآ باشرتة، دةربارةى ئةو لةطةأل كؤنطرَيس و لةطةأل هةموويان باسى بكات، يةعنى بة هةن
مةسةالنةى ناو بةغيتا و ئةوانة، وةكو هةموو اليةك دةزانن ئَيستا وةزعى بةغيتا زؤر خراثة، يةعنى جطة 
لة ضوار ديوارةكة و ناوضةى سةوز باوةر ناكةم حكومةت بتوانَيت سةيتةرةى هةبَيت لة بةغيتادا، جطة لة 

ة لةو كاتة لة ثةرلةمان بري لةوة بكاتةوة نيوةى لة حةجة و كوشنت و بر ين و ئةوانة لةسةر ئةوةشةو
نيوةى لة كؤبوونةوةية لة ئةنقةرة و هةريةكَيكى لة شوَينَيكة، نازانني ئَيوة شتَيك هةية، ئةوانة بؤمنوونة 
ئةر ؤن ئةنيتامى ثةرلةمانة لةوآ دذى عَيراق دسة دةكات، تةلةسايؤنى داناوة سةعات بةسةعات دذى عَيراق 

دةكات، يةعنى ثةرلةمانى عَيراق شتَيكى نية لةوانة حصانة وةربطرَيتةوة، شتَيك بكات لةطةَليان، ئةوة دسة 
شتَيكى ثَيويستة، واى لَيهاتووة ئةوةنيتة دووركةوتؤتةوة، كؤبوونةوةيةك لة سعودية دةكرآ، 

بة رايةك هةية كة  كؤبوونةوةيةكى ئةوان لة ئةنقةرة دةكرآ، ئةوةنيتة لةيةك ترازاوة، جا ئةوة ثَيويستى
دةربارةى مةسةلةى ثَيشمةرطة و ئةوانة بةر استى مةسةلةى ثَيشمةرطةى ئَيمة بودجةيةكى . هةوأل بيتةين

زؤر ئةم ساَل بؤ وةزارةتى بةرطرى دانراوة، يةعنى ئةو بودجة بةثَيى ئةوان وا بري دةكةنةوة كة ئةو 
. ارةتى بةرطرى نية و وةزارةتى ناوخؤ و ئةوانةبودجة بةرى ثَيشمةرطة ناكةوَيت ضونكة ثَيشمةرطة لة وةز

ئَيمة ئةطةر بكراية ثَيشمةرطة لة هةموو حاَلةتةكان وةكو جارى ثَيشوو نية ئةوان حكومةت بن و ئَيمةش 
بضني داوا لةوان بكةين، ئَيمة شةريكني، ثَيشمةرطة ئةطةر لة ضوارضَيوةى وةزارةتى بةرطرى بواية هةدى 

و هةليكؤثتةريشى هةبَيت بةشَيك بَيت لة جةيشى عَيرادى، بةآلم لةو ناوضةية هةبوو دةبابةشى هةبَيت 
دةربارةى مةسةلةى . بَيت ئةو ئيمتيازاتةى سوثاي عَيراديشى بةشيتار بَيت، واتة ئةطةر شتَيكى وا بكريت

تائَيستاش لة عَيراق و لة حكومةت و طوَيشم لة سةرؤكى وةزيران بوو ئةَلآ تةنها ناو  112مادةى 
ةركووك دةطرَيتةوة، واتة تةنها ناو شارى كةركووك دةطرَيتةوة نة دةطاتة خانةدني و مةنيتةىل و نة دةطاتة ك

سنجار و ئةوانة، بؤية ئةوةش بةر وونى ثَيوستة لةطةَليانيتا باس بكرَيت كة ئةو ماددةية هةموو شوَينةكانى 
ن لة بؤضوونى خؤيان تةنها ناو شارى كوردستان دةطرَيتةوة، نةك تةنها ناو شارى كةركووك، ضونكة ئةوا

 .كةركووك دةطرَيتةوة زؤر سوثاس 
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك حمميت حكيم
 :بةر َيا حمميت حكيم جبار

 .بةرَيا سةرؤكى ئةجنومةن
سةرةتا من دةست خؤشى وسوثاسى جةنابى سةرؤك دةكةم بؤ وتةكانى، دةَلَيم مانةوةى مانطَيكى جةنابيان 

دواتر لة جياتي ئةوةي شان لةطةأل جةنابى سةرؤك كؤمار لة بةغيتا ئتمئنانَيك بوو بؤ طةىل كوردستان، هاو
بر طةكان تَيبينى و هةمووكةس هةيةتى، بةآلم لةجياتى ئةوة من يةك ثَيشنيار دةخةمة بةر لةسةر هةموو 



 020 

ذيانييتا ثَيويستة هةنيتآ جا دةستى جةنابيان وة ئةَلَيم جةنابى سةرؤك هةموو مرؤظَيك بؤ سةركةوتنى لة 
وةدةساتى هةبَيت و هةَلوةستة بكات لة ذيانى دا بةتايبةت ئةو مرؤظانةى كة سةرؤكايةتى ميللةتَيك دةكةن، 
بةتايبةت وةكو ميللةتى كورد كة تازة ثآ ئةخاتة دؤناغى ئيستقرارى سياسى، زياتر ثَيويستيان بة وةدةسات 

ثَيشوو هةَلسةنطَينرَيت و ثالن بؤ داهاتوو دانرَيت و زياتر  هةية لةو وةدةساتةدا ثَيويستة دؤناغى
سةركةوتوو دةبن كة لةو وةدةساتانةدا طوآ لة ر اى جياواز بطرن، طوآ لة هةموو ر اى ضني و توَيذةكانى 

تا زياتر ( و امرهم شورى بينهم )ميللةت بطرن كة سةرؤكايةتيان دةكةن و ئةو ئايةتةى كة هةَلواسراوة 
رَيت سةركةوتوو دةبآ و ئةم دسةى من لة دَلسؤزية بؤ سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و جآبةجآ بك

هةرسةرؤكَيك كة بةرثرسايةتى دةكات زياتر سةركةوتوو ببَيت، بؤية ئةو َثشنيارةم كرد و ئةو تَيبينيةم 
 . دةربر ى و زؤر سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةم لة جةنابي سةرؤكي هةرَيم، من ثرسيارةكةم لة جةنابت دوا كةس خؤم دَيمة خوارةوة و ثرسيارَيك د

ئةوةية، جةنابت لةدسةكانت باسي ئةو طمتوطؤيةت كرد سةبارةت بة جةيشي عَيرادي و ثَيشمةرطة كة 
بوجةي ثَيشمةرطة دةكةوَيتة سةر وةزارةتي ديماعي عَيرادي، ئةمة كارَيكي زؤر باشة، هاوكاري مياانييةي 

يارَيكي زؤر هةية لةالي ئةنيتاماني ثةرلةمان، من ضاوةر وامن ئةكرد ئةوانةي دسةيان هةرَيم دةكاتن، ثرس
كرد بيكةن، بةآلم نةيانكرد دواتر لةمين دةكةنةوة، بؤية منيش لةجةنابت دةثرسم، ئايا هيض شتَيكت 

ئةطةر لةوبارةيةوة ئيماا كردووة، لةطةَل سةرؤك وةزيراني عَيراق، لةسةر ضؤنيةتي بوجةي ثَيشمةرطة، 
ئيماا كراوة، ثَيويستة ئَيمة دانوني سةرؤكايةتي هةرَيم هةموار بكةينةوة، بؤية حةز دةكةم جةنابت ئةو 

 .ثرسيارة ر وون بكةيتةوة بؤ برادةران زؤر سوثاس
 :سةرؤكي هةرَيمي كوردستان/ بةر َيا مسعود بارزاني

 .بةثَيى رَيابةنيتى ثرسيارةكان، كة كراونم وةاَلمى يةكة يةكةى ثرسيارةكانتان بيتةمةوة، بةاَلم ةهةوَليتةد
بة تةئكييت هةوَلى بةردةوام هةبوون زياتر لة نَيوان ئةم ثَينج حابة، : بؤ وةاَلمى كاك خورشييت شَيرة دةَلَيم

هةردوو حابى كوردى ،وحابى ئيساَلمى، حابى دةعوةو ئةجنومةنى بااَل بؤ ئةوةى ئةو بانطةوازة ئامادة 
ن، ئينجا ناوى لَيبنَين بةرةى تازة، يان هةر ضونَيك بَيت بؤ ثشتطريى حكومةتي بكةن بؤ بنكةيةكى سراوا

بَيطومان بؤ ئةمة دةبَى كؤمةَلَيك بنةما ئامادة بكةين، ئةو هَياانةى كة بر وايان ثَيى بَيت ثَيكةوة . ماليكى
ئةمة ر ةنطة جوان . كاتدَينة ناو، نةك بةرةيةك ثَيشرت ر ابطةَينرَيت ثاشان خةَلكى ديكة ثةيوةنيتى ثَيوة ب

خؤى طرستةكة لةوة دابوو، كة خؤزطة . نةبَيت، بةاَلم وةكو ليذنةى ئامادةكارى بوو بةر استى بؤ ئةو بةرةية
بةاَلم هةنيتَيك شت . هةموو ئةوةى لة كؤبوونةوةكان باس دةكرا مرؤظ بيتوانيبواية هةمووى باس بكات

ؤر ناخؤشة تؤ ئَيستا رَيك بكةوَيت و ر اطةيانيتنَيك لة ناكرَيت باس بكرَيت، ضونكة ئةمانةتة، بةاَلم ز
ئةمة زؤر . ئةمريكا دةربضَيت، يان لة توركيا، يان لة شوَينَيكى تر هةموو كاريطةرى لة ر ةوشةكة بكات

ناخؤشة، زؤر جار نايكى ئةجنام دةبووين ر اطةيانيتنَيك يان دسةى يةكَيكى تر تةماشات دةكرد هةموو 
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هاملتؤنيش كاريطةرييكى خراثى هةبوو، يانى هةنيتَيك  –وبةر استى ر اثؤرتى بَيكةر  ر ةوشةكةى دةطؤر َى
اليةنى زياتر بةرةو تونيتى برد، ضونكة ثَييان وابوو ئةمة شتَيكى طةورةية، يان طؤر انَيكى طةورة بةسةرة 

ى سوننة حساباتى ر ةوشى ئَيراديتا دَيت، بةاَلم بةتةئكييت ئةو هةوَلة بةردةوامة وض اليةنى شيعة ض اليةن
بؤية ئةو هةوَلة بةردةوامة . بة دَلنياييةوة وةكو ئَيمة ئازاد نني ,طرستى ناوخؤييان هةية. خؤيان هةية

من لة بةرايى دسةكانيش طومت دةبَيت خؤيان بطةنة دةناعةت، ر زاى بن، . تاكو زةمينةكة ئامادة دةبَيت
يةكى ديكة دةتوامن بَلَيم دةبَيت خؤيان زياتر بة ثةرؤش ئينجا ئَيمة دةتوانني يارمةتيان بيتةين، بةاَلم لة ال

بن بؤ ر ةوشى خؤيان لةوةى كة ئَيمة بةثةرؤشني بؤيان، ئَيمة يارمةتيان دةدةين، ئَيمة ناضني طرستةكةيان 
ضارةسةر بكةين، ئَيمة يارمةتييان دةدةين بؤ ئةوةى ضارةسةرى طرستى خؤيان بكةن، ضونكة ئَيمة اليةن 

نَييةكة، ئيستاش ئَيمة بةردةوام دةبني لةسةر ئةم هةوَلةى خؤمان، هةر وةختَيك خؤيان نني لة ملمال
ناتوانَيت حوكمر انى . طةيشتنة دةناعةت بةدَلنياييةوة بةم شَيوةية دةوَلةت ناتوانَيت كارى خؤى بكات

ستييةوة بطرة تادَيتة دةوَلةتَيك لةوثةر ى تونيت ر ةوى بةرهةَلستكارى تَييتاية لة ئؤثؤزيسيؤنى تريؤري. بكات
واتة تؤ ناتوانيت لة وةزارةتَيكى . ئؤثؤزيسيؤنى ياسايى و، خةَلكَيكى بةرثرسى وةكو ئةو حابانةشى تَييتاية

ئينجا ئةو هةوَلة بةردةوامة، بةاَلم ديارة وةختى زياترى دةوَيت نةك سةبارةت بة . مةلغووم دا ئيش بكةيت
و ر اطةيانيتنى سةرؤكى ئةجنومةنى 112ثةيوةنيتى بة ماددةى ئةوةى . ئَيمة، بةَلكو سةبارةت بة خؤيان

وةزيرى داد،  –من لة ر استييتا نةميتيوة، بةاَلم لةوَى لةطةَل سةرؤكى ليذنةكة . ثارَياطاى كةركووكةوة هةية
وةرة بةر اشكاوى ثَيم بَلَى هيض كؤسثَيك هةية، هيض سشارَيك هةية لةسةر تؤ لة هيض : دانيشتم وثَيم طوت

ك بؤ ئةوةى سةرامؤش بكرَيت، يان سستييةك بكرَيت لة جَيبةجَى كردنى ئةم ماددةية؟ تةئكييتى اليةنَي
مليؤنة ولةم بر ة ثارةية سولمةيةكى 022ئةسَلةن شتى وا نيية، بودجةشى بؤ دانيتراوة كة : كردو طوتى

سشاريان خبةينة سةر مليؤنيان وةرطرتووة، بةاَلم بةر استى دةبَيت ئةو ليذنةية ئةكتيظ بكةين، دةبَيت 02
ودةبَيت ثاَليان ثَيوة بنَيني، ر ةنطة وةكو ئَيمة بة ثةرؤشى ئةمة نةبن، يان لَيى نةزانن، يان هةنيتَيك 

. مةترسى تَييتاية ئةوان تةحةموىل نةكةن، لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَى ثاَلى ثَيوة بنَين وئةجناميشى دةدةين
ئةوةى كاك خةليل كة باسى كرد سةبارةت بة ئةجنومةنَيكى  .بؤية نا ئومَييتى نيية وبؤ نائومَييتى هةبَيت

سياسى بؤ هةرَيم، زؤرثَيشنيارى تر هةية وبةتةئكييت بريى لَييتةكةينةوةو ئَيمة ثَيمان خؤشة هةموومان 
بةشيتار بني لة بر يارو بةشيتاربني لة هةَلطرتنى بةرثرسَيتيش و،ئةمة شتَيكى باشة ومن هةرطيا لةطةَل 

ى ويةكَيتى بةتةنها بةرثرسييةتى هةَلبطرن، بةَلكو با هةموو حابةكان وهةموو ئةوةدا نيم ثارت
. كةسايةتيةكان ثَيكةوة تةحةموىل بةرثرسَييةتى بكةن، ضونكة ضارةنووسى هةموومان ثَيكةوة بةسرتاوة

ت بايةخى بَيطومان ئَيمة ناَلَيني دةبَي. كاك عومسان باسى ر اثؤرتى بَيكةر وهامَلتؤن وزؤربابةتى ديكةى كرد
ثَى نةدةين، بةاَلم زياد لة ثَيويست بايةخيشي ثَى نةدةين، بةر استى ضونكة جارَى ئةم ر اثؤرتة ر اثؤرتى 

ئةمة ر اى خؤيانة، بةاَلم اليةنى تر هةن لةناو ئييتارة، لةناو . ليذنةيةكى سةرمى نية، ليذنةى حكومةتى نية
ةتة بةرذةوةنيتيةكانى ئةمريكاية، بةاَلم ئةطةر بةس ئةمة ئيعتيبارو سومع. كؤنطريس دذى ئةو ر ايةن
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بةتةواوةتى تةماشاى بكةين زياتر ضارةسةرى يان جَيبةجَى كردنى ويستى ضةنيت دةوَلةتَيكى ئيقليمية 
لةطةَل . هؤيةكةشى ئةوةية دةبَيت لةوة بطةر َين بؤ وا بَيت. لةوةى ضارةسةرى ئةمريكا يان عَيراق بَيت

دةدةين، ثةيوةنيتيش بةردةوامة ور ةنطة سةسةروشتى واش هةبَيت، بةاَلم سةسةر ئةمةشيتا ئَيمة بايةخى ثَي 
دةبَيت دوو اليةنة بَيت، يان اليةنةكةى ديكةش دةبَيت ئامادة بَيت ئةطةر لةبةر ئةوة بَيت ثَيتان وا بَيت 

ئةوانيش  سةييت عةبيتولعةزيا ر ؤيشتووةو ثاشان نوري مالكي ضوو، ثَيش ئةوان ئَيمة ضووين، بؤية دةبَيت
ئامادة بن، ضونكة ضوونى ئةوان زياتر بؤ ئةم بابةتة نةبوو، بةَلكو بؤ ئةوة بوو طرستى تايمى خؤيان 

لةطةَل ئةمةشيتا . ئَيمة اليةن نةبووين لةو ملمالنَيية. ضارسةربكةن كة مةسةلةى شةر ى شيعة وسوننةية
واتة ئَيمة ناتوانني .ش طوجنا بَيتثةيوةنيتى بةردةوامة وسةردانيش دةبَيت لة وةختَيكى كة بؤ ئةواني

دةربارةى . بةَلكو دةبَى رَيككةوتن لةسةر كات وئةمانة بكرَيت. ديارى بكةين كة سبةينَى ئَيمة دَيني
بؤ هةرَيمى كوردستان، هةر ضييةك ثَيويست بَيت ئَيمة بؤ ئةوة % 12دياريكردنى بةشَيك لة بودجةى 

ر لة حكومةتى سييتر اَل تةرخان كراو، بؤ ئةم ليذنةية وبؤ مليؤن دؤال022بةاَلم خؤى . ئةجنامى دةدةين
دةرةبووكردنةوةى ئةوانةية كة دةضنةوة، يان هاوردةكان كة بطةر َينةوة، طرنط ئةوةية ئَيمة دةبَى 

بكةين، بةاَلم لةالى  112بةدواداضوومنان هةبَيت بؤ ئةوةى ئيش لة ليذنةى جَيبةجَيكردنى ماددةى 
بكات لة هةموو ر ووَيكةوة ئامادةين ئةجنامى بيتةين، كاك ر ؤميؤ باسى دةستورى خؤمشانةوة ض ثَيويست 

كوردستانى كرد، بَيطومان دةستورى كوردستان هَيشتا ر ةشنوسة ولة زؤر الوة تَيبينى وشت هاتووةو خوايار 
لةطةَل  بَيت هةموى لةبةر ضاودةطريَيت، ثاشان جارَيكى ديكة دةخرَيتة ر وو، بةاَلم بةتةئكييت من خؤم

من خؤم . ئةوةمة ضةنيت سةخى بَيت ئةو دةستورة لةطةَل ماسى ئةو برايانةى ديكةمان توركمانن ئَيوةن
كمان هةية بةرامبةر اسيةتَيةسهيضمان نةتةحةسوزَيكمان هةية نة حاليةنطرى ئةوة دةكةم بةر استى يانى 

مة لةطةَلتانني، ئَيوة ئةم بر يارة دةدةن بةمة، ئةطةر خؤشتان بطةنة رَيككةوتنَيك لةسةر ناوَيك بؤ خؤتان ئَي
بةر استى ئَيمة نةناسنامة بؤ ئَيوة دادةنَيني نة ناو بؤ ئَيوة دادةنَيني، بةاَلم ئَيوة بة كؤدةنطى بطةنة 

ثريخيتر، ئةطةر من . رَيكةوتنَيك وناوَيك بؤ خؤتان ديارى بكةن بة تةئكييت ئةوة دةضَيتة ناو دةستوور
هةتا ئَيستا لةناو كوردا . ةس ئازادة ض ر ايةكى هةية بةس وا ضاكة زؤرينة بَيتبةباش تَيطةيشتبم هةر ك

بؤية مةرج زؤرينةية، بةس . هةموو يةك ر ا نني بةس زؤرينةى ميللةتى كورد ئاشكراية، كة ضى دةوَيت
ناوَيت،  ر اى ئةطةر ضةنيت كةسَيك لةناو ئَياييتى بَلَين ئَيمة عةرةبني دةبا بضن وئةوان خاترى كوردستانيان

ئةوان بؤخؤيان ثَيويستة دةربضن، ئةطةر هةموو ئَياييتيان طوتيان ئَيمة عةرةبني، كةيمى خؤيانة وئةوان 
. ئةمةش مومكني نيية وئَيمة دَلنايني ومن زؤر جارطوتوومة كوردى ر ةسة ئَياييتين. ثاشان طازنيتة نةكةن

ش خةريكى ئةو ضاالكية بَيت زؤر باشة نةك بةس ر استة شانيتَيك بضَيت زؤر باشة هةتا شانيتَيكى ثةرلةماني
ثةيوةنيتى لةطةَل . بةتةنها حابةكان يان حكومةت خةريك بَيت، بةَلكو ثةرلةمانيش خةريك بَيت زؤر باشة

شوكرية خان ثرسيارى زؤر زةبةتى .ثةرلةمانى عةرةبى، ئيقليمى دروست بَيت ثَيم واية زؤر باشة، د
ئَيمة دةتوانني مذدةى ئةوة بيتةين، ناتوانني، بةاَلم من  0222ساَلى  كردو سةبارةت بةوةى ئايا لة كؤتايى
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دةتوامن بةَلَينى ئةوة بيتةم هةرضى ثَيويستة ئَيمة ئةجنامى دةدةين بؤ ئةوةى جَيبةجَى بَيت، ئةطةر نا 
ةم بةديل ض بَيت يان ئةطةر بارودؤخَيك هاتة ثَيش بري لة بةديلَيك بكرَيتةوة لَيرة باسى ئةوة دةكةين، ل

ثةرلةمانة باسى دةكرَيت، بةاَلم بة هيض شَيوةيةك ئَيمة دبووَل ناكةين بة عةميتى دوا خبرَيت، بةهيض 
شَيوةيةك دبووَل ناكةين هيض دةوَلةتَيكى ئيقليمى دةست لةم بابةتة وةربيتات، بة هيض شَيوةيةك 

ية، ئةطةر كات بةشى نةكرد، سةرامؤشكردن دبووَل ناكرَيت ودةبَيت جَيبةجَى بكرَيت، ضونكة ر وون وئاشكرا
ئةوة طرميان لَيرة دةبَيت بر يارى لةسةر بيترَيت، هةرضةنيتة نابَيت هيض بةهانةيةك، ثاساوَيك بيترَيتة 

دواخستنى كارةساتة، نةك  واتة, ضونكة دواخستنةكة كارةساتَيكى طةورةية .دةست بؤ ئةوةى دوا خبرَيت
ئةطةر ئةمريكا . ارةسةرة، بةَلكو دواخسنت كارةساتةجَيبةجَيكردن، بة ثَيضةوانةوة جَيبةجَيكردن ض

سرتاتيذى خؤى طؤر ى ئَيمة ضى دةكةين؟ من نازامن ئةمريكا ض دةكات وسرتاتيذيةتى خؤى ضؤن 
ئيعتبارى خؤى، بةرذةوةنيتى : ئةمريكا تووشى ثابةنيتيةكى طةورة بووة لة ناوضةكة بؤ منونة. دادةر َيذَيت

وو لةبةر ضاوة، بةاَلم لةطةَل ئةوةشيتا ئَيمة دةبَيت هةميشة ثشت خؤى، بارودؤخى خؤى وئةمانة هةم
دةرسةتَيكى بؤ ئَيمة دروست كردو سوثاس بؤ  1111راستة ئةمريكا دواى ر اثةر ينى . بةخؤمان ببةستني

خوا لةطةَل ئةوةى تووشى طرستى ناخؤشيش بووين، بةاَلم شتَيك لة كوردستان كرا، ئةطةر دواى ر ووخانى 
لةبةر ئةوة مةرج ئَيمة . م ر ةوشة نةبا، ر ةوشى ئَيمةش وةكو ثارَياطاكانى ديكةى عَيراق دةبوور ذَيم ئة

ئَيمة بةمةرجَيك دةبينة شت، ئةطةر . خؤمانني، ئةطةر ئَيمة شت بني هةموو كةسَيك حيسامبان بؤ دةكات
ر ى من يةك شت لة بَيطومان ئةطةر ئةمريكا سرتاتيذيةتى خؤى طؤ. بَيني ويةك رياى خؤمان بثارَياين

ميللةتى كورد داوا دةكةم لة ئَيستاوة ئةم بر يارة بيتات، يان بة ئازادى دةبَيت بذين يان دةبَيت مبرين، 
كاك ديلمان، ئةطةر باش من لة . بةارمبةر بةهةر طؤر انكارييةكى ببَيت، ئةمة دةبَيت بر يارى ئَيمة بَيت

رَيوشوَينى ئَيمة لةطةَل ئةوانة دةبَيت . لةطةَل كَى بن دةبَيت ثرسيارى تؤ تَيطةيشتبم ئايا ر َيوشوَينى ئَيمة
كة باوةر يان بة دةستور هةية، باوةر يان بة دميوكراتى وسييتر اَلى هةية، لة حابةكانى ئَيراديتاو ئَيمة لة 
ئاينيتةش لةطةَل ئةمانة دةبني، بةاَلم ئةوانةى دذى ئةمانة بن ئَيمة لةطةَليان نني ودذايةتيمان بكةن 
دذايةتيان دةكةين، ئةطةر بة ر َيطايةكى ياسايى دذايةتيمان بكةن ئَيمةش بة ر َيطايةكى ياسايى دذايةتيان 

كاك كةرخى واباامن ثرسيارى نةبوو، بةَلكو هةر تةئكييتى لةسةر . دةكةين وبةرطرى لة خؤمان دةكةين
ةو سوننة رَيكةوتن وهاتنة بةاَلم سؤزان خان ثرسيارَيكى كرد ئةطةر شيع.برايةتى ودؤستايةتى كردةوة

سةرمان ض دةكةين؟ بؤ ئةمة دةَلَيم هيض شتَيك لة دنيادا نية مةحاَل بَيت، بةاَلم ئةمة زؤر زةبةتة 
شيعةو سوننة ر َيك بكةون ئةمة يةك، دووةم ئَيمة حةز دةكةين ر َيككةون، بةاَلم لةسةر ئةو بنةماية 

دميوكراتى هةموو ثَيكةوة بذين بة بةشيتارَيكى كارا هةموو  رَيككةون لةسةر دامةزرانيتنى ئَيرادى سييتر اَلى
ثَيكةوة ئةو ئَيرادة دروست بكةين، ئَيمة هةوَل دةدةين بؤ ئةمةو حةزيش دةكةين وئومَييتةوارين لةسةر 

ةوة تا ئَيستا 61ئةو بنة ماية رَيك بكةون، بةاَلم ئةطةر لةسةر حيسابى ئَيمة رَيكةوتن ولةبريت نةضَيت لة 
وشة نةبوو لة ئَيراق، بةَلكو يةك حكومةت هةبوو، يةك سةرؤك كؤماريان هةبوو، يةك دةوَلةت و ئةو ر ة
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دَلنيابة، . يةك سوثاو يةك شيعةو سوننةشى تَييتا بوو، شةريشيان كرد وئةجنامةكةش هيضيان ثَينةكرا
اشان هةر كةسَى ئةطةر بارودؤخَيكى وا ديكتاتؤريش لة ئَيراق دروست بؤوة هةمان تاس و هةمان حةمام وث

ئةوةى ثةيوةنيتى بة طؤر ينى سروودى نيشتيمانى هةية، . لةماَلى خؤيى وهةمان موداوةمة بةردةوام دةبَيت
من لة بةغيتا ئةم هةواَلةم بيست، من واماانى ئَيوة خةريكن شتَيكى وا بكةن، لة ثةرلةمان، بةاَلم بةجيتى 

واباامن لةكاك سرسةمت ثرسى، طوتى ر استة شتَيكى شتى وانييةومن لةوَى ثرسيم كاك عةدنان لَيرة نةبوو 
هةنيتَيك شت ئةطةر ر است بَيت يان ر است نةبَيت، ر ةنطة خؤم . وا هةية؟ ئةطةر شتى وا هةية نةكةين

بؤية دةسكارى زةبةتة لةبةر . تَيبينيم هةبَيت، بةاَلم هةنيتَيك شت دةبَيتة بةشَيك لة سةرهةنط ومَيذوو
. سةرؤكايةتى هةرَيم ئةوةى بريى ىَل نةكرابَيتةوة ئةمةية لة .ةوانَيكى نييةئةوة ئةمة هيض بنج وبن

هةروةها هةنيتَيك دةنطيش لة سةر طؤر ينى ئااَل دةرضووة، ئةم ئااَلية هةزاران شةهييتى لةسةر دراوة، 
بووة بة ئااَليةكة بؤتة بةشَيك لة مَيذووى ئَيمة و تَيكةَل . ئةمةش ديسان مومكني نية باسى لَيوة بكرَيت

مودةدةساتى ئَيمة، يةكَيكة لة مودةدةسرتين شتى ئَيمة، ئةم ئااَلية ضؤن يةك هةق بةخؤى دةدات بَلَيت 
دةتوانَيت هةَلينةطرَيت، بةاَلم مومكني نية ئةوة . دةبَيت ئةم ئااَلية بطؤر ين لةسةر ض بنضينةيةك

خةريك بكةن، نة مةسةلةى ئااَل، نة  هةنيتَيك شت هةية ثَيويست ناكات وةختى خؤتانى ثَيوة. بطؤر درَيت
مةسةلةى سروودى نيشتمانى، ئةطةر ئَيوة خؤشتان وةكو ثةرلةمان بر يارَيكى واتان دا، خؤتان تةحةموىل 

كاك حمةمةد بةجيتى ئةطةر لة بةغيتا . بةرثرسيةتى دةكةن، بةاَلم لة سةرؤكايةتى هةرَيم شتى وا نيية
ك بؤش وئةوانةش موحرج بن، يانى زؤر زؤر يارمةتى بؤشيان هةنيتَيك شت نةكرَيت، ر ةنطة لةوَى سةرؤ

لةبةر ئةوة ئَيمة زؤر هةوَلمان دا لةوَى هةنيتَيك شت بكةن، يارمةتى بؤ . دةدا، ئةطةر هةنيتَيك شت بكةن
هامَلتؤن، بةاَلم من لةوَيش بة  -بة دَلنيايةوة ئييتارةى بؤش خؤش حاَل نيية بةو ر اثؤرتةى بَيكةر. ئةوان

 طوت مةسةلةكة واية، ئةطةر ثَيتان وابَيت ئةمريكا هةتا هةتا ثابةنيت دةبَيت بةو ر ةوشةى ئَيراق برادةرامن
ئةمريكا بايةخ بة ئَيراق دةدات . بةم شَيوةية، ئةمريكا بةرذةوةنيتى خؤى، سومعةى خؤى بة ئَيراق نادات

بةو ثةيوةنيتيية دابني وةختَيك كة باانَيت بةشَيك لة بةرذةوةنيتى ئةو، سومعةى ئةو، هةيبةتى ئةو 
دةكرَيت وهَياة بؤ خؤى، ئةمريكا نايةت ئةو هةموو سةرماية وئةو هةموو زةرةرو زيانة لة خؤى بيتات لة 

تةماشا بكة مرؤظ باوكى، براى، كور ى، هاور َيى، خؤشةويسرتين كةسى . ثَيناو كردارَيكى ساشيل و بَى ئةجنام
ارَيتةوةو تةسليمى ئةمرى واديع دةبَيت وخواحاسياو هيضى ئةمرى خوا دةكات لة ئةجناميتا مةجبوورة دةيش

ئةطةر هةر وابَيت، ر ةنطة سبةينَى بَلَين خوا حاسياو ئَيوة هيضتان نةكردو هيضتان ثَى ناكرَيت، . ثَيناكرَيت
لةبةر ئةوة سةد دةر سةد لةطةَل جةنابت . لةبةر ئةوة من ناتوامن هيضى ديكة تةحةموىل ئةم ر ةوشة بكةم

م، كة دةبَيت لة بغيتاش هةنيتَيك شت بكةن، دةبَى بةغيتاش يارمةتى ئةمريكا بيتا بؤ ئةوةى ئةمريكاش ر َيك
ئةوة تَيبينى دةكرَيت خواش لَيان دبووَل ناكات لةو ر ةوشةدا . بتوانَيت زياتر يارمةتى ر ةوشى ئَيراق بيتات

وَينر شتنة دةضية حةج، يانى كةس ضوون بؤ حةج، تؤ واَلتت بةو شَيوةية، ئةو ئاطر بارانة، ئةو خ132
شتَيكى جوان نةبوو،  يتاحةجيش مةرجى خؤى هةية بةر استى ئةمة ر اكردنة لة بةرثرسيةت، لة واديع
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بةاَلم ر ةوشى بةغيتا ئةمةية لة كؤنطرةو ئةو شوَينانة، كة دةضن بةر استى زياتر ئاطر خؤش دةكةن، يانى 
ةرذةوةنيتيان لةوة داية، دةستكةوتيان لةوة داية كة بضن هةنيتَيك لةناو ئةو اليةنانة هةن ثَييان خؤشة، ب

ئينجا ثارة لةو وةردةطرن، لةم وةردةطرن وهةنيتَيك دةوَلةتيش هةن ثَييان خؤشة ئةو . ئاطر خؤش بكةن
سةيريش ئةوةية لة داوةت وئةوانة كة دةيان بينى هةموو كؤكن وئةسَلةن ثَيت واية . ر ةوشة وابَيت

ئينجا خوا . ة، كة دَينة دةرَيش مايكرؤسؤن دةبينن هةمووى ثةالماردانى يةكيتيةطرستيان لةنَيوانيتا نيي
هييتايةتى هةموو اليةك بيتات، ئةطةر نا بةر استى ميللةتى ئَيراق طوناحة، يانى ئةو خةَلكة بَى طوناحةى كة 

، واتة ر ؤذانة دةكوذرَيت، بةر استى دوربانى تَينةطةيشتنى كؤمةَلَيك لةوانةية كة خؤيان بة سياسى داناوة
ئةو هةموو جةنازية سر َييتةدرَيت، خةَلكَيكى بَى طوناح لةنَيوان شةر ى جةيشى نازامن ضى وضى ودةر وات، 

يش هيض ر است نييةو ر ةنطة 112ئةوةى . ئةوانة بووناية دري وسيا، بةاَلم خةَلكى بَى طوناح بةهايةكى دةدات
م كةركووكة، خانةدينة، شنطاَلة، زوممارة، نةك هةر لَيرة طرستى هةرة طةورة ناو شارى كةركووك بَيت، بةاَل

سنوورى زؤر لة ثارَياطاكانى ناوةر است هةمان شتة . لة ئَيراديش هةمان طرست لة شوَينةكانى ديكة هةية
لةبةر . لةطةَل حللةو كةربةالو نةجةف ور ومادى وبةغيتا وتكريت وئةوانة هةموو ئةو طرستانةيان هةية

ئةوةى كاك حمةمةد حةكيم وا باامن تةئكييت لةسةر ئةمروهم شورا بوو، . ت نييةئةوة ئةمة ر اس
كاك عةدنان وا باامن دوايني ثرسيار . ر استة من طومت وخوايار بَيت هةر واش دةبَيت. ثابةنيتبوون بكرَيت

تةواو هى جةنابت بوو خؤى بةر استى بؤ ئةوةى ئاشكرا بَيت ئَيمة هَيشتا نةطةيشتوينةتة رَيكةوتنَيكى 
لةسةر ئةوةى كة بةشى ثَيشمةرطة لة بودجةى سياسةتى بةرطرى ئَيراق بَيت، بةاَلم ئومَييت هةية بطةينة 

. بةاَلم هَيشتا ديارة هةنيتَيك شت ماوة، كة دةبَيت بة دواداضوونى بؤ بكرَيت. واتة ئومَييت هةية. ئةجنام
ئينجا لة كؤتاييتا ثَيمان . وة بؤ زانياريتدةربارةى ئةوةى كة شتَيك ئيماا كراوة، هيض شتَيك ئيماا نةكرا

باشة هةموو هةوَلَيك بيتةين، وةسيت بضن، شانيتى ثةرلةمان، حكومةت، حابةكان تَير وانينى كورد بؤ هةموو 
اليةنةكان رِ وون بكةنةوة بؤ وواَلتانى ئيقليمى، ئةور ووثا ولة هةموو شوَينَيك هةوَل بيتةين ثةيوةنيتى 

 .ان ضاك بكةين وثَيمان خؤشة، بةاَلم ر استيةك هةية دةبَيت لةبةر ضاومان بَيتخؤمان لةطةَل دراوسَيكامن
. ئَيمة دةبَيت ئيسثاتى بوونى خؤمان بكةين، ئَيمة دةبَيت خؤمان هةبني ويةكَيتى رياةكامنان بثارَياين

ت وهةر ئةمة مةرجة بؤ مانةوةى ئةو دةستكةوتانة وبؤ دةستكةوتى ئاينيتةش وئينشائةلاَل هةر واش دةبَي
بةختةوةرو سةركةوتو دةبن وجارَيكى ديكةش كريسمةس لة برا مةسيحيةكان ثريؤزبَيت وجةذنى 
دوربانيش لة هةموو برايانى موسَلمان وساَلى تازةش ساَلى خؤشى وبةختةوةرى دةبَيت بؤ هةموو اليةك 

 .  وزؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيا سةرؤكي ئةجنومةن

ية، ئةنيتاماني ثةرلةمان (12)دةهَينني، دانيشتين ترمان سبةينَيية سةعات ئَيستا كؤتايي بةدانيشتنةكة 
 .لَيرة ئامادة بن تكاية و سوثاس

 
 عيتنان رشاد مم                 (كيوركوةكمال ك.د)سرست ابيت عبيتاه                     حمميت دادر عبيتاه
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 62/66/6111 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     02/10/0226رَيكـةوتي   شـةممة ضـوار  رؤذي ي سةر لة بةياني (12)كاتذمَير   
ــتان  ــراق  -كوردس ــةرؤك عَي ــة س ــةن و   ب ــةرؤكي ئةجنوم ــ  س ــاد مم ــيتنان رش ــةر َيا ع ــادةبووني , ايةتي ب ــة ئام  ب

بــةر َيا سرســت عبــيت عبــيتاه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةر َياحممــيت دــادر عبــيتاه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (01)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بر طـة  بةثَيي حوكمةكاني 

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, قعَيـرا  –ةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      طرَييتاني دووي خولي (01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردنى ثر ؤذةى ياساي وةزارةتى ناوضةكانى دةرةوةى  -1

 .هةرَيم
 .بةردةوام بوونى لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردنى ثر ؤذةى ياساى وةزارةتى طةشتوطوزار -0
دنى ياساى كوذانيتنةوة و جياكارى زةوى لة سنووري خستنةر وو طمتوطؤ كردنى ثرؤذةى هةمواركر -3

 .1118ى ساَلى (3)شارةوانيةكان ذمارة 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 بةناوى خواى طةورةو ميهريةبان 
 :دانيشتنةكةمان دةست ثَييتةكةين، بةرنامةى كار, بةناوى طةىل كوردستان

ى 1110ى هةمواركراوى ساَلى (1)خؤى ذمارة لة ثَير ؤى ناو( 02)ى ماددة (1)بةثَيى حوكمةكانى بر طة 
عَيراق، دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بر يارى دا بةرنامةى كارى  -ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان 

ى ثَيشنيوةر ؤى رؤذى ضوارشةممة رَيكةوتى (12)ى خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكاتى (01)دانيشتنى ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت02/10/0222

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردنى ثر ؤذةى ياساي وةزارةتى ناوضةكانى دةرةوةى  -1
 .هةرَيم

 .بةردةوام بوونى لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ كردنى ثر ؤذةى ياساى وةزارةتى طةشتوطوزار -0
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لة سنووري  خستنةر وو طمتوطؤ كردنى ثرؤذةى هةمواركردنى ياساى كوذانيتنةوة و جياكارى زةوى -3
 .1118ى ساَلى (3)شارةوانيةكان ذمارة 

حمميت احسان 2بةخَيرهاتنى طةرمى بةر َيا د, داوا لة لَيذنةى ياسا دةكةم بَين لة شوَينى خؤيان دانيشن
وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم و، بةر َيا كاك نةمرود وةزيرى طةشتو طوزار دةكةم، لةطةَل  بةر َيا كاك 

ئَيمة لة جةلسةيةك دا ماوةيةك ثَيش ئةوةى , رَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان زؤر بةخَيربَينسةعيت وةزيرى هة
واتة لة ضةنيت ماددةيةك , ضةنيت ماددةيةكمان تةواو كرد, ثر ؤذةى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم خستةر وو

ابى وةزيرى جةن, دواماخنست بؤ ئةوةى لةطةَل حكومةتى هةرَيم دسة بكةين, بؤضوونى جياواز دروست بوو
لةطةَل , ثَيشم واية ئَيستا يةكال كراوةتةوة, ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم ئةو مةسةلةية يةكال بكاتةوة

لةو شوَينةى كة , داوايان لَييتةكةم و, جا بةو ثَييةى كة ئيتيماديان كردووة, لَيذنةى ياساييش دانيشتوون
لةبةر , ى لةسةر خاَلةكانى ثَيشرتيش زياد دةكاتئةطةر طؤر انكار, راوةستاين هةر لةوَى دةست ثَيبكةنةوة

دةتوانن , ئةو ماوةدانة بؤ ئةوةى لةطةَل حكومةتى هةرَيم يةك بكرَينةوة, رؤشنايى ئةو تةئجيل كردنة و
 .سةرموو, ئةويش خبةينةر وو

 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةكةم جةلةسةى , هةروةك هةموو ئاطادارين, ن ئةنيتامانى ثةرلةمانبةر َياا, بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
ئةوةبوو هةنيتَى لةبر طةكانى , بوو 6/1/0226مونادةشة كردنى وةزارةتى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم 

بة حقيقةت ئةوانن كة لة الى , ئةوانةى كة ثةسةنيت كرا, لَيرة ثةسةنيت كرا، هةنيتَيكى بةموعةلةدى ماوة
ئةوةى بة موعةلةدى , لةهةمان كاتيتا هةيكةل تةناميى وةزارةت بوو و, ماددةى يةك بوو و, ةئَيمة موئةشري

ئةمر ؤ بةيانى لةطةَل , بوو( 3)ماوة نَيوان ئَيمة و نَيوان وةزارةتى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم ماددةى 
شةى ئةو مةسةلةمان بةتةسصيلى موناد, بةر َيا جةنابى وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم دانيشتني و

وة , كة ئَيستا بؤ ئَيوةى بةر َيا عةرزى دةكةم, طةيشتينة ئةو دةناعةتة ماددةى سَى بةو شكلة بَيت, كرد
ئةوةى كة مابؤوة بةموعةلةدى دواى سةدةرةى , ثةسةنيت كرابوو( 3, 0, 1)لةزمينى ماددةى سَيش سةدةر ةى 

ئةطةر دةستةى , ستا ماددةكة بؤ بةر َياتان دةخوَينمةوةئَي,  ئةويش بةر استى ثَيى داضووينةوةو, ضوار بوو
 :ماددةى سَى بةم شَيوةية دةبَى, سةرؤكايةتى مةجاملان ثَيبيتا

العمل على اعادة ربط املناطق املتقطعة من كوردستان باالقليم من خالل التعاون مع احلكومة العراقية -1
 .من الدستور االحتادي 112لتطبيق احكام املادة 

نسيق مع السلطات االحتادية يف كل ما يتعلق بضمان حقوق شعب كوردستان ألعادة رسم احلدود االدارية الت-0
 .لألقليم

ة يف االقاليم يف العراق الفيدرالي ضمن اجملاالت التى مع االقاليم واحملافطات غري املنظمالتنسيق والتعاون -3
 .حيددها جملس الوزراء
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ةرةى ضوار بةئيعتيبارى ئةوةى تةعاروز دةكا لةطةَل ياساى رَيكةوتني لةسةر حةزف كردنى سةد
بةنيسبةت سةدةرةى ثَينج لةطةَل وةزارةت رَيكةوتني كة ئةو سةدةرةيةش حةزف , سةرؤكايةتى هةرَيم

 , بةنيسبةت سةدةرةى شةش وةكو خؤى مبَينَيتةوة, بكةرَى
 .االقليم و االقاليم االخرى تطوير و تشجيع العالقات الثقافية و التجارية و االقتصادية بني-6

سةدةرةى نؤ حةزف بكرَى ضونكة لة , سةدةرةى هةشت وةكو خؤى مبَينَيـتةوة, حةزف بكرَى 2سةدةرةى 
جةنابى وةزيريش مودتةرةحَيكى هةبوو وةكو ماددةيةكى ئيااسى , صاَلحيةتى سةرؤكايةتى هةرَيمة و

 : ةيةماددةكةش بةم شَيو, ئةويش ئةوةية ئيااسةى مةهام بكرَى
 (.العمل على تقديم املشاريع اخلدمية الضرورية اىل املناطق املقتطعة من االقاليم)

لةطةَل جةنابى وةزير طةيشتينة , ئةوة بةكورتى ئةو سةدةرانة بوو كة لة زمينى ماددةكة كؤسثى تَييتابوو
زؤر , حانة بووئةوةى ثَيشكةمشان كرد ثوختةى ئةو مودتةرة, ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى و, رَيكةوتن

 .سوثاس
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ئارَيا, ثَيشرت باس كراية, (3, 0, 1)كةواتة ئَيستا لة ماددةى سَى سةدةرةى 
 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بارةت بة وةزارةتى ئَيمة راسثَيردرابووين وةكو ليذنةى ثةيوةنيتييةكان راثؤرتى تايبةتى خؤمان سة

لةسةر ماددةى سَى , داوامان لَيكرابوو خوَينيتبوومانةوةش لَيرة, كاروبارى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم هةبَى
 , ئَيمة رةئيمان بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو

اق هةوَليتان بؤ طَير انةوةى ناوضة دابر اوةكان بؤ سةر كوردستانى عَيراق بةهاوكارى لةطةَل حكومةتى عَير-0
 . لةذَير رؤشنايى دةستوورى عَيرادى سييتر اَليتا

 , واباامن هةمان رةئيى لَيذنةى ياساية
هةماهةنطى و هاوكارى كردن لةطةَل وةزارةتة سييتر اَليةكان لة ثَيناو ثاراستنى ماسةكانى طةىل كوردستان -3

 .عَيراق -بة تايبةتى دةرةوةى كوردستان
 .ؤكايةتى ناكؤكة ئةو ئةرك و ماسة بة سةرؤكى هةرَيم سثَيردراوةالبربدرَيت ضونكة لةطةَل ياساى سةر-1
 .البربدرَيت-0
 .ضونكة لةدةسةاَلت و ئةركةكانى وةزارةتةكانى رؤشةنبريى و بازرطانى و ثالن دانانة, البربدرَيت-6
 .ضونكة لةدةرةوةى دةسةاَلتى ئةو وةزارةتةية, البربدرَيت-2
 .اَلتى ئةو وةزارةتةيةضونكة لةدةرةوةى دةسة, البربدرَيت-8

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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دة خاَلن، راثؤرتى ليذنةى ياسايى بة ئيتيماق لةطةَل , نةى كة لةماددةى سَى دا هاتووةئَيستا ئةو خااَل
لة خاَلى ضوارةمةوة , ثةسةنيتيش كرابوو, سَى خاَل مونادةشة كرابوو, جةنابى وةزير رَيكةوتن لةسةر ئةوة

ئيلغا كراوة بةئيقترياحى , ى ضوارو ثَينج و حةوت و نؤ بة ئيتيمادى هةردووال ئيلغا كراوةئيتيماق كرا، خاَل
ئةو ضوار خاَلةى كة بة مودتةرةحى تازة , ثةسةنيت كردنى لةاليةن ليذنةى دانونييةوة, تازةى حكومةت و

ةن وةزير و  لةاليةن لةالي, كة مونادشةى لةسةر نيية, ضوارةم و ثَينجةم و حةوتةم و هةشتةم, ئيلغا بكرَى
دةستى , ئةو ئيلغايةى دةخةمة دةنطةوة كَى لةطةَل ئةوةية ئةو ضوار خاَلة ئيلغا بكرَى, ليذنةى دانونييةوة

واتة ضوار، , دةستى بةرز بكاتةوة؟ بةكؤى دةنط ئةو ضوار خاَلة ئيلغا كرا, بةرزبكاتةوة؟ كَى لةطةَلى نيية
, ثَيويست بة مونادةشة دةكا, ثَيويست بة رةئيى وةزير دةكا, وةبةاَلم شةش داوات كردو, ثَينج، حةوت، نؤ

كة دةكاتة خاَلى ضوار دواى ئيلغا , ئَيستا بَيينة سةر خاَلى شةش, بةاَلم ئةوانة ئيتيماديان لةسةر كردووة
نبريى و بازرطانى و ئابوورى لةنَيوان هةرَيم و رؤشهانيتانى ثةيوةنيتيةكانى ), كردنى خاَلةكانى ثَيشةوة

ئةطةر وةكو دةستوور , جارَيك هةرَيمةكانى تر دروست نةبووة, يةك موالحةزة هةية, (ةرَيمةكانى ترداه
يةعنى وةكو , ئةوةى تر ثَيم واية رؤتينة, ثارَياطاكان دةبَى زياد بكرَى, بر ؤين هةرَيمةكان و ثارَياطاكان

, بةاَلم ثارَياطاكان هةية, ةبووةئةطةر ضى هةرَيمةكان دروست ن, شتَيكى دانونى لة دةستوور وا هاتووة
ئةو خاَلة كةس مونادةشةى لةسةر نيية؟ , ئةطةر بووة دوو، سَى هةرَيم ئةوكاتيش دةستوور هني دةكرَى

 .سةرموو
 :ثريوت خضر سارا بةر َيا

 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
تة بة وةزارةتى يةعنى ئةوة تايبة, ثةيوةنيتى رؤشنبريى تؤزَيك تايبةمتةنيتى خؤى هةية, خاَلى شةش

 .سوثاس, لةو خاَلةى دا, رؤشنبريى
 .بةرٍ َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة , لة سَى ثارَياطاكان, مةسئووليةتى مةسائيلى رؤشنبريية, وةزارةتى رؤشنبريى ئةوةى ئَيستا هةية
ناو هةرَيم دةتوانني ئيش و كارةكانى وةزارةتةكانى , وةزارةتَيكة تايبةتة بؤ ئيش و كارى ناوضةكانى دةرةوة

نازامن ليذنةى دانونى , زؤربةى زؤريش لةبةر ئةوة تةبيعةية, بةهاوكارى ئةو وةزارةتة لةو شوَينانة بكرَيت
 .لةسةر ئةمة موالحةزةي ضيتان هةية

 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ثاشى طةر انةوةى , َيويستى بةوة بَىرةنطة ئةو مةرحةلةى ئَيستا ث, هةنيتَيك لةو سةدةراتانة مةرحةلية
بؤية ئةو سةدةرةية، سةدةرةيةكى ئينتيقالية , كةركووك و ناوضةكانى تر رةنطة ثَيويستى بةوة نةبَى

 .بةدةناعةتى من
 :مةمخورى سعييت طاهر غمور بةر َيا
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 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لة ئاوةدانكردنةوةى ئةو ناوضانة بكرَي، كة  باس, من ثَيم باشة بةرِاستى بر طةيةك زياد بكرَى لةو ماددةية

لةبةر ئةوةى ئَيمة تةماشا دةكةين ئةو , بةهاوكارى لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنيتييتارةكان, لة هةرَيم دابر اون
ئَيمة , لةو ثةر ى خراثييتان, هيض شتَيكيان بؤ نةكراوة, ناوضانةى كة تائَيستا نةطةر اوةتة سةر كوردستان

بؤية لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنيتييتارةكان بر طةيةك , موهتةمة بةو ناوضانة, دادةمةزرَينني ئةو وةزارةتانة كة
كاركردن بؤ ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردستان بةهاوكارى لةطةَل وةزارةتة , زياد بكةين

 .زؤر سوثاس, ثةيوةنيتييتارةكان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةو ئاخري خاَلةى كة باسيان , من ئةو مودتةرةحة لةئاخري هني هاتووةبةاَلم واباا, ئةوة مودتةرةحَيكى باشة
كة دةَلَى مةشاريعى , ئيااسةى ئةو موالحةزةية لةطةَل ئةو رةبت بكرَى, دةكرَى ئةوة تةتوير بكرَى, كرد

كةواتة , صيغةكة بطؤر َيت بةشَيوةيةك كة ئةو مودتةرةحةى ئَيوةشى تَييتا بَيت, خةدةمى تةديتيم بكرَى
هانيتانى ثةيوةنيتيةكانى رؤشنبريى و بازرطانى و ئابوورى لةنَيوان ), ى ضوارةم كة ثَيشرت شةش بووخاَل

ئةوة ئةو خاَلة دةخةمة , حةزف دةكةين( االخرى)بةماناى ( ديكة)واتة , (هةرَيمةكان و ثارَياطاكان
 .بيخوَينةوة, دةنطةوة، ضونكة خاَلةكان لةيةكرتى جياوازن

 :يتاهبةر َيا كريم حبرى عب
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى ليذنةى ياسايى خاَلى شةشةم بووبة بةخاَلى ضوارةم بةم شَيوةية
و , هانيتانى ثةيوةنيتيةكانى رؤشنبريى و كؤمةاَليةتى و طةشةثَييتان لةنَيوان هةرَيم و هةرَيمةكانى ديكةدا

 .ئةو ثارَياطايانةى لة هةرَيميتا رَيك نةخراون
 :ومةنبةر َيا سةرؤكى ئةجن

 .سةرموو, كَى لةطةَل ئةو خاَلةداية دةستى بةرز بكاتةوة؟ بةَلَى ضية؟ نودتةى نياامة
 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم لةكورديةكة تةنها تةشجيعى خوَينيتةوة تةنها ( تشجيع و تطوير)لة عةربيةكةى خوَينيتتانةوة 

 .سوثاس, ثةرةثَييتان تَييتابَي, ش خبوَينَيـتةوة باشةهانيتاني خوَينيتنةوة، تةتويري
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, كَى لةطةَليتا نيية؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو خاَلةداية دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, هانيتان و ثةرةثَييتان
اروبارى كؤض كردن و رَيكخستنى ك), خاَلى ثينجةم كة ثَيشرت هةشتةم بووة, بةئةكسةريةت ئةو خاَلة وةرطريا

باشة حوجةتى ئيلغا كردنتان , كاك ئارَيا ئَيوة دةتانةوَى ئيلغا بكرَى, (بةدواضوونى كاروبارى كؤضكراوةكان
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كاك , هةرضةنيتة جةنابى وةزير دةياانَى, ضيية؟ كؤض كردن خؤ ماناى ئةوة نيية كؤض كردن بؤ ئةوروثا
 .ئيحسان

 :دةرةوةي هةرَيم وةزيري ناوضةكاني/حمميت احسان.بةر َيا د 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, كارَيكى سةرةكى ئةم وةزارةتةية( تنظيم امور اهلجرة و متابعة شؤون املهجرين)نةخَير من ئةَلَيم 
كاتَيك كابرايةك واسيت لةوَى , لةبةرئةوةى مةسئووليةتَيكى وةزارةت ئةوةية كة تةتبيق لةو ناوضانة بكات

ثرسيار بؤ , سةرز نيية مور ةحةل و موهةجرَيك بيطةر َينينةوة بؤ ئةو ناوضانة ئايا لةسةر ئَيمة, دةربضَيت
عيالداتى خارجى ئايا ئَيوة عيلمتان هةية كة ئةو موديريةتة سةر بةكَيية لة حكومةت؟ دوو موديريةتى 

, ئَيستا سةر بةهيض جَيطايةك نني لة حكومةت, لةهةردوو ئييتارةتى ثَيشوو, هيجرةو موهةجرين هةبوو
, صوَلبى كارى ئةو وةزارةتة طةر انةوةى ئةو خةَلكانةية بؤ ئةو ناوضانة, ئةمة صوَلبى كارى ئةو وةزارةتةية

كاتَيك من واسيت دةنَيرم با جَيطايةكى تر بَيـت مور ةحةلةكان , تؤ ناتوانى ئةو كارة لةيةكرت جيا بكةيتةوة
لةبةر ئةوة ئَيمة دةَلَيني , كارى ئةم وةزارةتةية ئةمة, بطةر َينَيتةوة بؤ ئةو ناوضانةو موهاجرةكان بنَيرَيت

 .زؤر سوثاس, ئةمة كارى ئةو وةزارةتةية
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

واتة بابَلَيني , كَى حةز دةكا مونادةشةى بكات, بكةن لةسةرى زوعة حةزدةكةم برادةران مونادةشةلةو مةو
كردن و بةدواضوونى كاروبارى رَيكخستنى كاروبارى كؤض, مودتةرةحى وةزارةت و حكومةت

كَى دسةى , ليذنة ثةيوةنيتييتارةكان دةَلَين ئيلغا بكرَى, ليذنةى ياسايى مواسيقة لةسةر ئةوة, كؤضثَيكراوةكان
, رمضان2د, كاك غمور, سردار هةركى, كاك بيت رشييت, كاك حمميت سرج, لةسةر ئةوة هةية؟ بةناو دةنووسم

 .كاك حمميت سرج سةرموو
 :رج ابيتبةر َيا حمميت س

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .دةنطمان بؤ نةداوة, من لةسةر ئةوة دسةم هةية, حةوتةم ئةبَيتة ثَينجةم

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ومتان ئةوة مودتةرةحى , ثَينجةم رَيكخستنى كاروبارى كؤض كردن و بةدواضوونى كاروبارى كؤضثَيكراوةكان

 .بةاَلم ليذنةى ثةيوةنيتيةكان دةَلَين ئيلغا بكرَى حكومةتةو ليذنةى دانونيش ثَيي باشة،
 :بةر َيا حمميت سرج ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةم وةزارةتة وةزارةتَيكى , ئةم هةشتةمةش منيش ثَيم واية ثةيوةنيتى بة هةموو كوردستانةوة هةية

صوَلبى ئيشى ئةم وةزارةتة , نيةعنى لةئةساسةوة بؤ ئةو ناوضانة دانراون كة لة كوردستان دابر او, سياسية
لةم ناوضانة هةميشة طرست دروست , من ثَيم باشة لةجياتى ئةمة خاَلَيكى تر زياد بكةين, ئةو ناوضانةية



 082 

ئةو ناوضانةى كةوتوونة بةر زوَلم و , يةعنى لةهةموو سةحاسى نَيو دةوَلةتيش كةلتورَيك هةية, دةبَى
يةعنى ئةو وةزارةتة لةبر ي ئةوة سةداسةت لةطةَل , ان دةطؤر َيتزؤرى دابر ان سةداسةتيان لةطةَل دايكى خؤي

, لةوناوضانة طَير انةوةى سةداسةيةكى رةسةن بؤ ئةو خةَلكةى كة لةوناوضةية ئةذين, شوَينى تر تاوتؤ ثَيبكا
هيجرة لةهةَلةجبة  ئةم مةسةلةيةي, ئةو مةسةلةية بكاتيةعنى لةرووى سةداسيةوة كارَيكى جيتى بؤ 

ثَيم , يةعنى ثةيوةنيتى بةهةموو كوردستانةوة هةية, لة رانية زياترة لة كةركووك, ةو ناوضانةزياترة ل
, يان لةسةر وةزارةتةكةية كة ثةيوةنيتى بةمة هةبَيت, واية يان لةسةر وةزارةتى كاروبارى كؤمةاَليةتية

 .سوثاس
 :بةر َيا رشييت كريم رشييت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
و بة , ابى وةزيرم كة ئةَلَى يةكَيك لةئيشةكانى ئةم وةزارةتة ئةوةية كة تةناميى كؤضمن لةطةَل رةئيى جةن

بةاَلم لة داخيلى ئيقليميتا، راى ثةيوةنيتيةكان واية ئةو وةزارةتة ناتوانَى تةناميى كؤض , ثَيضةوانةشةوة بكات
 .سوثاس, دةى ثَيوة هةيةبةاَلم لةداخيلييتا عيال, يةعنى عيالدةى بة هةنيتةرانةوة نيية, بكات لةهةنيتةران

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, خؤى لة صوَلبى ئيش و كارةكانى ئةو وةزارةتةية, من ثَيشنيار دةكةم ئةو سةدةر ةية بطؤر درَيت
يةعنى ئةوانةى خارج مةناتيقى ( املهجرين), موتابةعةى شئوونى موهةجرين بكات، بةس نةك هيجرة

, (تنظيم امور املهجرين من مناطق خارج اقليم كوردستان ومتابعه شؤونهم), واتة واى لَيبكةين, قليمنئي
, 112بةاَلم من ثَيشنيارَيكم هةية ئةو وةزارةتة صاَلحيةتى بيتةينَى كة تةنسيقى هةبى لةطةَل ماددةى 

  .سوثاس
 :خممورى سعييت طاهر غمور بةرَيا 

 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئةوةى وةك ئاطادارين ئَيمة لة عَيراديش , ةطةَل ئةوةدام كة ئةو بر طة وةكو خؤى مبَينَيـتةوةمن ل

بةاَلم لة كوردستان ئَيمة هيض وةزارةتَيك، هيض , (شؤون املهجرين)وةزارةتى كاروبارى كؤضثَيكراوان هةية 
, ان ئةوانةى كة لَيرةوة كؤض دةكةني, ضاودَيرَى كاروبارى ئةوانةى كة كؤضيان كردووة, دةزطايةكمان نيية

وة دواتر ئةو , بؤية زؤر جَيطاى خؤيةتى كة ئةو وةزارةتة ئةو ئةركةش بطرَيتة ئةستؤ، ئةمة خاَلَيك
زياتر لةو ناوضانةن لة كةركووك، لة خانةدني، لة سنجار،  لة , خةَلكةى كة كؤضى كردووة ثَيشرتيش

يان , ئةوانةى كة ثَيش راثةر ين كؤضيان كردبَى, ن كردووةمةمخوور لةبةر زوَلم و زؤردارى رذَيم كؤضيا
ئةو خاَلة وةكو خؤى , بؤية من لةطةَل مانةوةى ئةو خاَلةدام, دواى راثةر ين كؤضيان كردبَى لةو ناوضانةدا

با ئةو وةزارةتة , ئةمةش شتَيكى زؤر ئاسايية كة وةزارةتَيكمان نةبَى تايبةت بؤ ئةم كارة, مبَينَيتةوة
 .زؤر سوثاس, بَى بةو كارة تايبةت
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 :رضا حمميت عبيتالربان رمضان.د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةوةزارةتى دةرةوة لة دونصوَلةكان , ئةطةر واى دابنَيني بضووك كراوةى وةزارةتى دةرةوةية, ئةم وةزارةتة
, بةشَيكيشن لة وةزارةتى خارجيىبةاَلم , هةريةكةيان نوَينةرايةتى بةشَيك دةكا, كؤمةَلَيك موحلةداتى هةية

ئةمة هى , لةبةر ئةوةى ناكرَى ئةطةر ثةيوةنيتى بةثةروةردةوة هةبَى بَلَيني ئةمة ئيختيصاصى ثةروةردةية
لةبةر ئةوة ئةم وةزارةتة , ئيشى ئةم وةزارةتة رَيكخستنى ئيشةكةية، نةك جَيبةجآ كردنى, رؤشنبريية

بةاَلم بؤ جَيبةجَى كردنى ئةو , شى تَييتابَى ماسى خؤيةتىئةطةر كؤمةَلَيك ئةركى رَيكخستنى جياجيا
لةبةر ئةوة ئاسايية , ثةيوةنيتى دةكا بةوةزارةتة جياجياكانى هةرَيم بؤ بةجَيطةيانيتنى ئةجنامى ئيشةكان

تاكو دةطةر َيتةوة هةرَيم ئةو كاتة , كة كؤمةَلَيك ئةركى هةبَى بةو ناوضانةى كة نةطةر اوةتةوة سةر هةرَيم
 .زؤر سوثاس, ةتى مةعنى موباشر تةداخوىل ئيشةكان دةكاتوةزار

 :بةر َيا اخر شيخ مجال انور
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر شئوونى , لةو وةزارةتةو لةو ئيش و كارةى تَيطةيشتم, من بةثَيضةوانةى هةنيتَى برادةرامن
يريةتَيك بةخؤى موهةجرين عاييتى ئةو وةزارةتة بَى، شئوونى موهةجرين بةحقيقةت نة مود

لةزؤر دةوَلةتى , وةزارةتَيك بةخؤى هةَليتةطرَيت لةدةوَلةتانيش وةزارةتَيكى تايبةتى هةية, هةَليتةطرَيت
نازامن ئةو وةزارةتة تايبةت بَى سةدةت بةو مةناتيقانةى كة , وةزارةتَيكى تايبةتيان هةية, دةوروثشتى

ئةمة جياية، ضونكة , كووك و خانةدني ومةنيتةليوةكو كةر, لةضوارضَيوةى عَيرادن, دةرةوةى هةرَيمن و
ئاوارةمان هةية هَيشتا لة , ئاوارةمان هةية هَيشتا لة ئَيران نةطةراونةتةوة, ئَيمة زؤر ئاوارةى ترمان هةية

ية يةكجار زؤر هةتا ئاوارةى شةر ى ناوةخؤمان هة, ئاوارةمان هةية لة هةنيتةرانن, توركيا نةطةر اونةتةوة
و ئةو موديريةتةى كة دروست دةكرَى ئةو شئوونانة ئةبَى ئةو وةزارةتة, سلَيمانى ماونلَيرة ماون لة 

ئةوة دةبَى , نةك ئةو مةوزوعة سياسية تةواو, ئيهتمامَيكى تايبةتى ثَيبيتات, هةمووى بةخؤيةوة بطرَيت
ةشاكيلى زؤر بةاَلم م, نامةوَى زؤر وةختةكةى بكوذم, زؤر زياتر طرنطى ثَي بيتةين و ثشتيوانى لَيبكةين

ئَيمة خؤمان لةناو موهةجةرين ذياون ئةزانني مةشاكيلى ضةنيت طةورةى , طةورة هةية لة موهةجةرين
 .سوثاس, ئيحتيمالة مةشاكليى نوَيشى بَيتة سةرى, تَييتاية

 (:كىوركوةكمال ك1د)بةر َيا حمميت دادر عبيتاه 
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة ئةو ناوضانة ئَيمة ئةَلَيني , زؤر بةجوانى هاتووة لة جَيطايى خؤىؤر تةبيعية بةر استى ئةم خاَلة ز
بؤ تةتبيع كردن هةنيتَى كةس ئةبَى بر وا، هةنيتَى كةسيش ئةبَى , ئةبَى ئاسايى بكرَيتةوة، تةتبيع بكرَى

لةهةر ئةمر ؤ , ئةوانةى كة دةربةدةر كراون، بةزؤر لةو شوَينانة دةركراون, بطةر َيتةوة بؤ ئةو شوَينانة
ئةو , ئةوانةى دةركراون ئةطةر َينةوة, كوَيي دنيا بن بطةر َينةوة بؤ كةركووك، بؤ خانةدني، بؤ سنجار
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بةاَلم لَيرة طرنطييةك دراوةتةوة ئةو , وةزارةتة ئةى كارى ضيية؟ لةعَيراق وةزارةى هيجرة و موهاجر هةية
, ثَيشنيارى بكات, و شوَينانة جَيبةجَى بكاتوةزارةتَيك هةبَى ئيش وكارى ئة, ناوضانة كةتةتبيع بكرَيتةوة

ثاشان , لَيرة لة ئةجنومةنى وةزيران دةرارى لَي بيتةين, ديراسةى بكات لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان
بؤية , ئةوان ئةو ئالييةتةى دانَين، ئةو موديرية عامانةى كة دائةنرَين هةركةسَيك بةكارى خؤى هةَليتةستآ

ئةمةش لةجَيطايى خؤى , ر روون و دياريشة وةزارةتةكة بؤ ئةو شوَينانة دانراوةزؤر زؤر تةبيعية، زؤ
 .سوثاس, بةر ةئيى من وةكو خؤى مبَينيَى زؤر تةبيعية, هاتووة

 (:وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم) /حمميت احسان 1بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

غةر ةزمان , نايم كردنى شئوونى موهةجةرين ومور ةحةلنيحقيقةت لَيرة با موديريةتَيكمان هةبَى بؤ تة
, نةك وةك برادةرةكانى ثةيوةنيتيةكان دةَلَين شئوونى هيجرة لةطةَل دةرَى يان لةطةَل دةرةوةى كوردستان

ئَيمة لةناوضة دابر اوةكانى كوردستان ئةو خةَلكةى كة لةوَى هاتووة يان لةوَى دةركراون ئَيمة تةصنيممان 
هاتية لةوَى  و عةرةبةية، زمينى سياسةتى تةعريبواسييت ئة, سيئةى يةكةم واسييتة, ضوار سيئةكردووة بة 

سيئةتَيكمان هةية ناوى ئةنيتامانى , سَى سيئةتى ترمان هةية ،0223ةوة هةتا  1168نيشتةجآ بووية لة 
, كيليتانة, وورةئاش, توركومانة, كة نياامى بةعس بةدانون بة شكلَيكى رةمسى ئةو كابرا كوردة, مورةحةل

موهةجةر كة حكومةت , سيئةتَيكى ترمان هةية كة موهةجةرة, يان ئةرمةنة لةو ناوضانةى دةركردية
نةك بةشكلَيكى نياامى، نةك ئةمرى , بيئةيةكى بؤ خةلق كردية، كة ئةو كابراية  هيجرة بكات

يان موزايةدةى , وةزيمةى دابر اوة ئةو كابراية لة, بَلَيتة ئةو كابراية بر ؤ لةكةركووك نةخَير, ثَييتةركردية
كة ئةو كابراية , هيض سةنةدَيكى دانونى نيية, ئةو كابراية مةجبوور بووة لةوَى دةربضَى, سياسى ثَيكراوة

بةاَلم بيئةيةكى بؤ خةلق كراوة كة ئةو كابراية لةو , بة زمينى سياسةتى تةعريب دةركراوة لةو ناوضةية
زةرسَيكى سياسى هاتةدابني كردن , مان هةية كة موهاجرية ئةصَلنسيئةتَيكى تر, ناوضةية دةربكرَى

نةك , ئةو كابراية بةمةجبوريةت هيجرةتى كردية, زةرسَيكى ئيقتيصادى هاتة خوَلقانيتن لةوَى, لةوناوضانة
لةسةر ئةساسى نياامى بةعس كة سيستيماتيك ئةو , يان لةسةر زمينى حكومةت, لةسةر ئةساسَيكى سياسى

موهاجركة هةرسَيكيان , موهاجرَيكة, كارى ئةم وةزارةتة ئةوةية مورةحةلَيكة, رهَيناوةكابرايةى دة
ومتان با موديريةتَيكى كاملمان هةبَى تةناميى , بطةر َينَيتةوة ئةو ناوضةية لةسةر ئةساسى ئةو نةزةر ية

 .زؤر سوثاس, غةر ةزمان نيية بةكارى دةرةوة, ئةو كارة بكات
 :نبةر َيا سةرؤكى ئةجنومة

تةبعةن باوةر ناكةم لةسةر ئةو بؤضوونةى جةنابى وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى , ئةطةر ئيجازة هةبَى
, بةس ئةوةى من تَيطةيشتم لة مونادةشةكة لةسةر وشةكان خيالف هةية, هةرَيم كةس ئيختالسى هةبَى

ئةطةر نا ئةو , ةوة دايةخيالسةكة ل, وةزارةتى هيجرة لة ميسر هةية، لةهةنيتَى واَلتى هني هةية( اهلجرة)
ئةطةر واى لَيى , من بؤ ئةوةى نةبَيتة دوو رةئيى, هةموومان موتةسقني لةسةرى, هةدةسةى كةباسى كرد



 012 

ئةوةها باشرتة , بةدواداضوونى كاروبارةكانيان, دةربةدةركان و, بكةين رَيكخستنى كاروبارى كؤض ثَيكراوةكان
تنظيم ومتابعه امور ) بةعةرةبيةكةش , يةكانيش دةطرَيتةوةهةم مانايةكةشى دةطرَيـتةوة هةم هةموو ال, و

ليذنةى دانونيش مواسيق بَى، ئةوة , ئةطةر جةنابى وةزير مواسيق بَى, ئةوة باشرتة( املهجرين واملرحلني
 . سةرموو, ئيعتريازت لةسةر ئةو ئيقترياحة هةية, دةخيةمة دةنطيتانةوة

 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت
 .ؤكى ئةجنومةنبةر َيا سةر

كة بةكورتيشم باس كرد ضونكة بة تَيكر ايى , من كة ئةو راثؤرتةم خوَينيتةوة راثؤرتى ليذنة بوو
لةبةر ئةوة بةكورتى دسةم كرد بؤ ئةوةى بةشيتارى برادةرانى , ليذنةكةمان ئةم راثؤرتةمان ئامادة كردووة

بةاَلم دةرسةت نةبووة ئةطةر دسة , كردووة دواتر دوو، سَى جار داواى دسةم, ترى ئةنيتامانى ليذنةكة هةبَى
بةاَلم ئةوة , كة بةو كارة هةَلبسَى, ئَيمة دذى ئةوة نينة, ديارة ئَيمة ثَيمان باشة بةو كارة هةَلستان, هةبَى

, بايةخيتان نيية بة كاروبارى ئاوارةو دةربةدةركراوةكان، بةثَيضةوانةوة كةم كردنةوةى بايةخة لةوانة
, ئَيمة لَيرة موديريةتَيكى بؤ دابني دةكةين, زارةتَيك هةية بةناوى وةزارةتى هيجرةضونكة لةعَيراق وة

 .ئةوة يةك
دوو ئيشى زؤر لةيةك , بنضينةشيتا ثرؤذةي ياساكة بارى ئةو وةزارةتةيان زؤر دورس كردية هةر لة: دوو 

جَيبةجَى كردنى ماددةى لةاليةك بة ئيش وكارةكانى دةرةوةى هةرَيم هةَليتةستَى، لةاليةكيش بة , جياوازن
جَيبةجَيكردنى ماددةي , هةر لةئةساس ئةوة لةيةكرتى جيا بكرَيتةوة, لةبةر ئةوةى ثَيمان باش بوو, 112
, كاروبارى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيميش وةزارةتَيكى تايبةتى دةوَى, وةزارةتَيكى تايبةتى دةوَى 112

ثَيمان باشة مةسةلةى ئاوارةو دةربةدةرةكان ئةوة  ئَيمة 112بةهةر حاَل  ئةطةر تايبةمةنيتى ماددةى 
ئيش و كارةكانى ئةو , بةاَلم بةو شكلةى كة جةنابت باست كرد ئَيمة تةئييتى ئةوة دةكةين, ئيشةكةى بَى

ئةطةر بتوانن ئيش وكارةكانيان , وةزارةتة زؤر طةورةية باوةر ِِِِِدةكةم كة ئةطةر وةزارةتَيكى تر هاوكارى بَينت
 . سوثاس, جَيبةجآ بكةنبةتةواوى 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لةو , راثؤرتى ليذنةى ثةيوةنيتيةكان كة خوَينيترايةوة لةطةَل راثؤرتى ليذنةى ياسايى يةك دةطرَيتةوة

ئةو خااَلنةى كة ئيختيالسى لةسةر هةبوو ليذنةى , اخااَلنةى كة ئيلغا كران، تةصويت لةسةريان كر
ئةو خاَلةش بةو , خاَلى هةشت بوو, كردبوو وليذنةى دانونى ثةسةنيتى كردبووثةيوةنيتيةكان داواى ئيلغاى 

بؤ ئةوةى ئةو , ئةطةر ليذنةى ثةيوةنيتيةكان ئيقترياحةكةيان سةحب بكةن, ئيقرتاحةى كة كردم ثَيم باشة
بيخةمة تةصويت، ئيقترياحى ليذنةى ثةيوةنيتيكان كة , تةعيتيلةى كة جةنابى وةزير مواسق بوو لةسةرى

, كَى مواسقة لةسةر ئةوةى كة ئيلغا بكرَى؟ دة كةس داواى ئيلغا كردن دةكات, َى ئةو خاَلة ئيلغا بكرَىدةَل
بة , ئةوةى كة مونادةمشان كرد ئةو خاَلة تةصلًَيح كرا بةمواسةدةتى جةنابى وةزير, كةواتة ئيلغا ناكرَى

 .مواسةدةتى ليذنةى ياسايى تةصَليحةكةش خبوَينةوة



 011 

 :رى عبيتاهبةر َيا كريم حب
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :خاَلى ثَينجةم دواى هةموار كردن بةم شَيوةية دةبَيت
 (رَيكخسنت و بةدواداضوونى كاروبارى كؤضثَيكراوةكان و راطوَياراوةكان)

 :بةرَيا سةرؤكى ئةجنومةن
دةستى بةرز بكاتةوة؟ , ييةكَى لةطةَل ئةو خاَلةدا ن, كَى لةطةَل ئةو خاَلة داية دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموو

 .سةرموو كاك شَيروان, كةواتة بةزؤرينةى دةنط وةرطريا, سةرموو
 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
املديرية العامة للهجرة و املهجرين و )عامة هةية بةناوى  يةئَيمة لَيرة هيجةرةمان هةَلطرت لةوَيش مودير

 . زؤر سوثاس, هةَلبطرين( هلجرةا)لةوَيش  بؤية دةبَى (املرحلني
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كام ماددةية؟ هَيشتا , هةَلبطرين( اهلجرة)دةبَى لةوَيش وشةى , لةموديريةتى عامة للمهجرين, زؤر راستة
لةطةَل وةزارةت رَيك كةوتن  12سةدةرةى , سوثاس, كة طةيشتينَى ئةو كات ئنتيباهمان بكة, نةطةيشووين

ثاشان كاك غةسور تَيبينيةكييتا، , بةو شَيوةيةى كة خوَينيتتانةوة, ذنةى ياسايى كة طؤر انكارى تَييتا بكرَىلي
 كاك غةسور ئةطةر جارَيكى تر بيَلَييةوة ئيقترياحةكةت؟, ثَيم واية تَيبينيةكةى جَيطاى خؤيةتى

 :خممورى سعييت طاهر غمور بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كار كردن لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنيتييتارةكان بؤ ئاوةدان كردنةوى ناوضة , من ئةوة بوو ثَيشنيارةكةى
 .سوثاس, دابر اوةكانى هةرَيمى كوردستان

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيويست  كاركردن بؤ ثَيشكةش كردنى ثرؤذة خامةت طوزارةكانى), لةسةري رَيكةوتن ئةو خاَلة زياد بكرَى
 (بؤ ناوضة دابر اوةكانى كوردستان

 :خممورى سعييت طاهر غمور بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, بة هاوكارى لةطةَل ئةو وةزارةتة زياتر بؤ ئةوة بضَى, ئَيستا بةس وةزارةتى ئاوةدان كردنةوةمان هةية
ناو مةمخور ضى دةكةى؟ كاك  تؤ لة ناو كةركووك ضى دةكةى، يان لة ،ئَيستا مةسةلةن ئةمن ضى بكةم

شاروشارؤضكةكانى دةوروبةرى , طونيتةكان هةمووى وَيران بووة, كريم مةبةستم ئةوةية ئةو ناوضانة
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, يةعنى ئاوةدان كردنةوةى ناوضةكان, ثرؤذةي خامةت طوزارى و ئاوةدان كردنةوة, هةمووى وَيران بووة
 .زؤر سوثاس, وشةى ئاوةدان كردنةوةى لةطةَل دابيت

 :َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر
العمل مع الوزارات ذات : )بةم شَيوةية, ئةطةرنا من نووسيومة, سةرموون, ئةطةر صيغةكةتان نووسيية

 (.العالقة لتطوير املناطق املقتطعة من االقليم و متابعة املشاريع اخلدمية فيها
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

نطى كردن لةطةَل وةزارةتة ثةثوةنيتييتارةكان بؤ ثَيشكةش كردنى ثرؤذةى كاركردن و هةماهة
 .ئاوةدانكردنةوةو خامةت طوزارةيةكانى ثَيويست بؤ ناوضة دابر اوةكانى كوردستان

 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :صياغةكة بةم شَيوةية بَيت
قليم وبالتعاون الال االعمار و اخلدمات اىل املناطق املقتطعة من االعمل على تقديم املشاريع يف جم: سادسًا

 .والتنسيق مع الوزارات ذات العالقة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

العمل مع الوزارات ذات العالقة ), جةنابى وةزير ئةوةى من ئةيَلَيم لةناحيةى صياغةكة ثَيم عةملى ترة
 .سةرموو, نودتةى نياام هةية, (تابعة تنفيذ املشاريع اخلدمية فيهالتطوير املناطق املقتطعة من االقليم و م

 :امني طاهر زرار بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يان , يان كةركووك بَى, هةر خامةت طوزاريةك كة لةناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم بكرَى خانةدني بَى
ئايا بة , ى خامةت طوزارى بؤ بكةينئةطةر بودجةى تايبةتى نةبَى ضؤن دةتوانني كار, مةمخور بَى

بؤ ئةو ناوضانةى كة ئَيستا لةدةرةوةى هةرَيمن؟ , بودجةى ئَيرة دةتوانني كارى خامةت طوزارى بكةين
 .سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةطةر دسةتان هةية ناوتان دةنووسم, ضةنيت ساَلة مةشاريع دةكرَى, ئةوة تةبيعية زؤر مةشاريع كراوة

 . سةرموو كاك خورشييت, مضانر2د, كاك سردار, ناصح2د, سؤزان خان, كاك دلَير, شرية خورشييت
 :بةر َيا خورشييت سليم شرية
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

طونيتة،  016تةنها دةزاى مةمخور , تةتوير لةكوَى بكرَى( تطوير املناطق)لة ثَيشنيارةكةى جةنابت دةَلَى 
ض , دةنا هةر هةمووى ضؤَلة, درت و ديبةطة نيوةى ئاوةدان كراوةتةوةتةنها مةركةزى دةزاى مةمخورو با
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طونيتةك نةماوة ئةطةر ئاوةدان , تةتوير دةكةى؟ كَينيتةر تةتوير دةكةى؟ ئةطةر ئاوةدان نةكرَيتةوة
ثةرةثَييتانى ض؟ هَيشتا يةك طونيت  ئاوةدان , نةكرَيتةوة ضؤن تةتوير دةكرَى؟ تةتوير يةعنى ثةرةثَييتان

ضونكة تةتوير بة ض دةكةى، ئاوةدان , لةبةر ئةوة كةليمةى ئاوةدان كردنةوة باشرتة لة تةتوير, ةوةنةكراوةت
بري لةوة بكرَيتةوة، , بةس طونيت نةماوة, دةتوانيني بَلَيني مةمخور تةتوير بكةين, ئينجا تةتوير بكة, بكةوة

ضونكة طونيت نةماوة تؤ , ةممن تةئييتي دسةى ئةو دةك, ئةو ئيقترياحةى كاك غةسور زؤر زؤر مةعقولة
 .تةتوير لة ض دةكةى؟ سوثاس

 :ر حمميت شريفبةر َيا دلَي
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةراستى من لةطةَل ئةوة نيم ئةو مةشاريعة خةدةمية زةروريانة لةم وةزارةتة تَيكةَل بكرَيـت لةطةَل 
 0222ئةو وةزارةتانةى تر بؤ ساَلى  ضونكة بةراستى( تنسيق مع الوزارات االخرىالب), وةزارةتةكانى تر

ئةطةر ئةمة بكرَى يةعنى ئةو , دهؤكة, بودجةكةيان بؤ ئةم سَى شارةية كة لة كوردستانة سلَيمانى هةولَير
يان خامةت , وةزارةتة رَيى لَيى ئةطريَيت هيض ئيشَى لةو مةنتيقانة نةكا، يةعنى هيض ئاوةدان كردنةوةيةك

من ثَيم , ئةوة عةردةلة دورست كردن و رؤتني دروست كردنة, بةجَى نةكاتطوزارةيةك لةو مةنتيقانة جَي
يةعنى هةموو شتَيك , ضونكة وتت خيتمات زةرورية, باشة ئةم وةزارةتة موكةلةف بَى تايبةتيش بَى بةوة

ئةطةر مبانةوَى خامةتى ئةو مةنتيقانة بكةين لة , ئةمة باشرتة بةم شَيوةية مبَينَيتةوة, دةطرَيتةوة
من , تايبةتى بكةين ئةو موهيمةى لةسةر بَى, ئةبَى ئةم وةزارةتة خؤى موختةس بكةين, ى ئيقليمخارجي

كَين وةزارةتةكانى تر؟ ض بودجةيةك دانَين تا ساَلى ( تنسق مع الوزارات االخرىالب)وتت , دةناعةمت نيية
ونييةوة ناتوانن هيض يةعنى ئييتارييةن لة رَيي دان, جَيبةجَى نابَيت 112ماددةى  0222كة تا  0222

 .سوثاس, ثَيم واية ئةو وةزارةتة ئةوها نةصةكةى مبَينَى, تةدخولَيك بكةن لةو مةنتيقانة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مةعناى واية ستاسَيك دابنَيني بؤ ئةو وةزارةتة بري  , عةسو كاك دلَير ئةوةى جةنابت دةيَليَي ئيمكان نيية
ناكرَيـنت ئيشى جياجيا  ،و وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو وةزارةتى ثةروةردةبَيت لة وةزارةتى تةنيتروس  

 .كاك سردار,  ئةو وةزارةتة بةتةنيا ناتوانَيت بةو ئيشة هةَلبستَى, هةر دةتوانَى تةعاون بكا, هةية
 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيم واية زياتر كاروبارى سياسى طةر انةوةى , ؤر حةساسة بؤ ئَيمةمن ثَيم واية ئةو وةزارةتة وةزارةتَيكى ز

نةوةك مةشغول بَى بةتةنميا كردنى ئةو مةشاريعانة، ئةو ثَيشنيارةى بؤ جةنابت , ئةو مةنتيقانة بكا
 :بةم شَيوةية بَيـت, طؤر انكارى لةسةر بكرَى ةى ياساييم، بةاَلم تؤزَىمن لةطةَل ثَيشنيارةكةى ليذن, هاتووة

 .(تقديم املشاريع يف جماالت االعمار و اخلدمات للمناطق املستقطعة اىل الوزارات املختصة يف االقليم)
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بةاَلم كة وتت  ،جةنابى سةرؤك موتةدةتيعة خؤى لةوانةية بثضرَيت, موتةدةتيعة كةليمةيةكى غةَلةتة
 .سوثاس, موستةدتةعة يةعنى ىَل كراوةتةوة

 
 
 

 :رمضان غمور ناصح.د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة , بَيت ئينجا تةتوير( اعادة بناء)بةاَلم ئةطةر ثَيشرت , منيش ثشتطريى بؤضوونةكةى جةنابت دةكةم
بؤية , لةبةر ئةوة ئةو ناوضانة هةموويان كاول و وَيران كراون, ئةطةر ئيعادةى بنائى نةكةين تةتوير ناكرَى

وةكو ئةوةى ( ألعادة بناء)ئينجا مةشاريع تةديتيم بكرَى , كرَيـتةوةب( اعادة بناء)ثَيش وةخت ثَيويستة  
 .سوثاس, (تقديم مشاريع العادة بناء و تطوير املناطق املتضررة)بةاَلم , ليذنةى ياسا تةديتميى كردووة

 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةر َيا وةزير , نى هيوادارم ئةمر ؤ نةجامتان بَى لةدةستىيةع, وةَلال من نازامن ئةو وةزارةتة بؤ واى لَيهات
بةراستى بةس سوثةرمان ئةتوانَى لةاليةكةوة سياسى بَيت و بضَيتة ليذنةى , يةعنى مةطةر سوثةرمان بَى

لةاليةكى ترةوة خةريكى كاروبارى هاوواَلتى دةرةوةى كوردستان بَي، يةعنى خارجيى , جَيبةجَيكردنةوة
, ئةوة ئيعماريشى ئةخةينة سةر, ى نازامن ئةو هةموو كاروبارة بؤ ئةوها ئاَلؤز دةكرَىيةعن, كوردستان

ئةبَى ئَيمة باانني مةبةستمان ضيية لةو وةزارةتة؟ مةبةستمان ئةوةية , ئةكةوَيتة ئةستؤى ئةو وةزيرة
ئةطةر , با ئةوانى ترى لَي البيتةين, ئةوة بةكاروبارى خؤى هةَلئةسَى 112جَيبةجَى كردنى ماددةى 

مةبةستيشمان بيكةينة وةزارةتَيكى هةمةاليانة هةموو شتَيك بطرَيتة دةستى خؤى، ئةوا با دةنطى بؤ 
 .سوثاس, بيتةين و ئةمر ؤ نةجاتى بيتةين

 :رضا حمميت عبيتالربان رمضان.د بةر َيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

َييتان جطة لة هةماهةنطى لةطةَل ئةو وةزارةتة بؤ ئةوةى بةشيتارى بكات لة ئاوةدانكردنةوةو ثةرةث
ضونكة , وةزارةتةكانى خؤمان، ثَيويستى بة هةماهةنطى لةطةَل ئييتارة خؤجَييةكانى ئةو ناوضانة هةية

, بةاَلم بةياسايى كردن, ئةوانيش ثَيويستة هاوكار بن بؤ ئةوةى بتوانني ثرؤذةكامنان لةوَى جَيبةجآ بكةين
دورسة، رةنطة لة ئيمكانيةتى حكومةتى هةرَيميتا نةبَى بةياسايةك و ئاوةدان كردن و ثةرةثَييتان شتَيكى 

 . سوثاس, دةربضَيت و ببَيتة ماَل لةسةرمان
 (:كمال كةركووكى1د)بةر َيا حمميت دادر عبيتاه 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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ان شكايةمتان ئَيمة هةمووم, لةر استييتا ئةم وةزارةتة وةزارةتَيكى زؤر طرينطة بؤ ئةو شوَينانةش دانراوة
بؤ , هيض نةكراوة, هةيةو طازانيتةمان هةية ئةَلَيني لةوةتةى هةية هيضمان بؤ ئةو مةنتيقانة نةكردووة

بةغةَلةت , يان زؤر شت كراوة باربووةو ديار نيية, نةكراوة؟ ضونكة كةس خؤى بة خاوةنى نةزانيوة
لةم ثةرلةمانة دةنطتان دا وةزارةتَيك هةبَى ئَيستا ديادةى سياسى كوردستان ئَيوةى بةر َيا , جَيبةجآ دةكرَى

هةموومان ئةزانني بةساَلَيك هيض وةزارةتَيك , كة مةسئووليةتى ضاككردنى ئةو مةنتيقانة هةَلبطرَى
بةاَلم بؤ هةنيتَى مةشاريعى زةرورى، بؤ , لةسةدا سةد تةواو بكا هةموو مةشاكيلى ئةو مةنتيقانةناتوانَيت 

ويستة ئةم وةزارةتة مةسئوول بَى بةرامبةر وةزارةتى ناوضةكانى دةرةوةى ثَي, تةتبيع، بؤ ئةم شتانة
ئينجا بةتةنسيق لةطةَل , ئاوةدانى طونيتةكان بكرَيتةوة, مةسئووليةتى تارخيى لةسةرة, هةرَيمى كوردستان

م وةزيرة ئة, ئةجنومةنى وةزيران دةرارى لَيئةدا, موديريةتَيكى عام ثَيى هةَليتةستَى, وةزارةتةكانى تر ئةيكا
ئَيستا زؤر , زةرورة ئةبَى سةرثةرشتى ئيشةكان بكا, بةر َياة لةر َيطاي ئةو زانياريانةى بةردةستى ئةكةوَى و

ئةَلَيني نازانني ضةنيت  اليةكة هةموومان طازانيتة ئةكةين و ئةم اليةكة ئةو, مةشاريع ئةكرَى ديار نيية
ئةو , ةمانى كوردستان يةدةى ئةم وةزارةتة ئةطرينئةكرَى؟ كَى ئةيكا؟ ضؤن ئةكرَى؟ ئَيمة لَيرة لةثةرل

ضؤن سةرست كرد؟ لة ضى سةرست كرد؟ وة ئينتاجيةكة ضى بوو؟ , مةشروعة ضةنيت مياانيةتى هةبوو
ئةطةر ئَيمة بَلَيني هةموو وةزارةتةكان، ئةوجا ئةو وةزارةتةمان بؤ ضى بوو؟ بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةو 

تةشخيصى ئةوة بكا ئيشراسى موباشرييش مةسئووليةتى , ة مبَينَى ومودتةرةحةى هاتووة زؤر زةرور
مةشروعةكان ضؤن ئةكرَى؟ ئينتاجةكةى ضؤن ئةبَى؟ ضةنيتيشى لَي , موباشرى ئيشةكانيش هةَلبطرَى

ئةطةر وانةبَى بةيانى بانطى , سةرف كردووة؟ ئةبَى ئةم وةزارةتة بةرثرس بَيت لةبةرامبةر ئةم ثةرلةمانة
يةعنى هيضمان , ئَيوة خؤتان لةثةرلةمان وتتان با ئةو وةزارةتة بيكاتن, من عيالدةم ضية ئةَلَى, بكةين

ئاوةدان كردنيش مةسئوول بَى , بؤية من دووبارةي ئةكةمةوة ئيشى وةزارةتةكة تةحيتييت بَى و, نةكردووة
بةاَلم خؤى , ادائةجنومةنى وةزيران دةرار ئةدا، خؤى بةتةنيا دةرار ن, جا ضؤنيةك تةنسيق ئةكا و, لَيى

كة ئةو مةشروعانة ضةنيتى تيا سةرف كردووة؟ , لةبةرامبةر ئةم ثةرلةمانة, مةسئوولة لةبةرامبةر ئَيمة
 .ضؤن سةرسى كرد؟ وة ضى لَييتةرضوو؟ سوثاس

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
هةموو  سةد لةسةدى, ئةو صيغةية لةبةر رؤشنايى مونادةشةكانيش تةعيتيلمان كردةوة, مونادةشة تةواو
العمل والتعاون مع الوزارات ذات ), بةاَلم جةنابى وةزيريش مواسق بوو لةسةر ئةو صيغةية, اليةك وةرنةطريا

ئةطةر جةنابى , (العالقة ألعمار وتطوير املناطق املقتطعة من االقليم ومتابعة تنفيذ املشاريع اخلدمية فيها
ة بةعةرةبيةكةى بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطةوة سةرموو بيخوَينةو, دةخيةمة دةنطةوة, وةزير رازى بوو

 .سةرموو
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن



 016 

العمل والتعاون مع الوزارات ذات العالقة ألعمار وتطوير املناطق املقتطعة من االقليم و متابعة تنفيذ املشاريع 
 .اخلدمية فيها

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموو, كَى لةطةَل دا نيية, و خاَلةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرمووكَى لةطةَل ئة

( العمل والتعاون), صيغةكةى ئَيمة راسترتة, بؤ ئةوةى سةردةكةى ئةوة بن, بةزؤرينةى دةنط وةرطريا
, و تةتويرةبودجةى هةيةو وةردةطرَينت بؤ ئة, لةطةل حكومةتى بةغيتا, دةتوانَيت بةتةنياش ئيش بكات

بةاَلم لَيرة دةرطا كراوةتةوة لةطةَل , ت وتبا ئةو كات بةس حكومةتى هةرَيمى دةطرتةوة(بالتعاون)ئةطةر 
كةواتة ئَيستا ماددةى ضوار هةموو خاَلةكانى , خاَلى يازدةش حةزف كراوة. خاَلى دواتر, حكومةتى بةغيتاش

ئةَلآ ماددةى سَى خاَل، خاَل , زةيةكى باشى داكاك سةرست موالحة, خبوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطيتان
 .نودتةى نياامت هةية, ناصح سةرموو2د, بؤية ئيعتيبار دةكرَى كة دةنطى لةسةر دراوة, دةنطى لةسةر درا

 :رمضان غمور ناصح.د بةرَيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

و نوَينةرايةتيية ثةيوةنيتى بة ض ئة, ئَيمة لة سةسارةتى عَيرادييتا نوَينةرايةتى هةرَيمى كوردستان هةية
ئةطةر ئةجنومةنى , بةاَلم ض دةزطايةكة, جيهاتَيكةوة هةية؟ دةزطايةكى ئَيمة ديارى نةكراوة لَيرة هةبوو

خاَلى يازدةم مبَينَى ئةوة , وةزيرانة، ئةوة ئةبَى تةعيتيالت لةسةر ياساى ئةجنومةنى وةزيران بكرَيت و
 .سوثاس, مان ئيلغا كردنازامن بؤ ئَيمة ئةوة, شتَيكى ترة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم عيالدةى بةو , ئةطةر هةر وةختَيك لةئةجنومةنى وةزيران شتَيكمان بؤ هات هةموارى دةكةين

بر ؤ سةر ماددةى ضوار ئَيمة بييتايةت تةصويتمان , بؤية ئيلغا كرا, ئيتيمادمان لةسةر كرد, وةزارةتة نيية
 12,11ئَيستاكة دةبَى تةصويت لةسةر , تةعيتيل كرا 1دواتر  8, 2, 0, 1رةى لةسةر ئيلغا كردنى سةدة

لةماددةى سَى ئيلغا  12,11, 1لةطةَل جةنابى وةزيرش ئيتيماق كراوة كة , بكرَى بؤ ئةوةى ئيلغايان بكةين
دةستى , كرَىكَى لةطةَل ئةوة داية ئيلغا بكرَى دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل ئةوة دانيية ئيلغا ب, بكرَى

ئَيستا بةو شَيوةي كة خوَينيترايةوة سةدةرة، سةدةرة دةنطى لةسةر , بةرز بكاتةوة؟ بةكؤى دةنط ئيلغا كرا
 . سةرموو, بر ؤ سةر ماددةى ضوار, ماددةى سَى ئيعتيبار دةكرَى تةصويتى لةسةر كرا تةواو, درا
 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة لة جةلسةى , مةهامى وةزارةت لة ماددةى سَى هاتية, شكيالتى وةزارة لةماددة دوو هاتية وخؤى تة

ئةوة شتَيكى ئيعتيادية , وةكو لةهةموو وةزارةتةكان هاتية و, ثَيشرت مهامةكةمان خستة ثَيش تةشكيالت
, حةى جةلسةى ثَيشرت كرائَيستا ئَيمة لةسةر ئةو مودتةرة, دةبَى ثَيشرت مةهام بَى، ئينجا تةشكيالت بَى
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مودتةرةحات ئَيستا ئَيمة دَيينة سةر , تعيتيالت, دواى ئيااسات, ئةوةى خوَينيتمانةوة ماددةى دوو بوو
 .ماددةى سَى كة تةشكيالتى وةزارةتة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, لةسةر دراوةتةبعةن موالحةزةى ئةوة كراوة، تةشكيالتى وةزارةت مونادةشةمان كردووةو ثَيشرتدةنطيشى 

ثَيشرت , سةدةت لةتشكيالتةكة لةبةر رؤشنايى ماددةى ثَيشرت كةليمةى هيجرة لَيرة دةبَى بطؤر درَى
 .بيخوَينةوة ئةو صيغةى ئَيستا, كة ببَيتة موهةجرين, مونادةشةمان كردو تةصويتشمان كرد

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاللة
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :ى ضواربر طةى دوو لةماددة

 .بةر َيوبةرايةتى طشتى كاروبارى كؤضثَيكراوان و راطوَياراوان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو , كة طؤر انكاري لَيكراية لةبةر رؤشنايى ماددةى ثَيشرت, سةدةت ئةو سةدةرةية دةخةمة دةنطةوة
يرية العامة للهجرة و املد)كةواتة , موالحةزةيةى كة درا لةاليةن ليذنةى دانوني دةبَى تةعيتيل بكرَى

 (املديرية العامة لشؤون املهجرين و املرحلني)دةبَيتة ( املهجرين
 .سةرموو

 :سعييت مةمخوري طاهرغمور بةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

دةبآ لَيرة بةر َيوةبةرايةتيةك زياد , ئَيمة بؤ مةسةلةى ئاوةدان كردنةوة كة لةمهامةكان زيادمان كرد
 .سوثاس, (وةبةرايةتى طشتى ئاوةدانكردنةوةو ثةرةثَييتانى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيمبةر َي), بكةين

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
تةعاون دةكا لةطةَل , لةبةر ئةوة ئةو موديريةتةى ناوَى, ئةو وةزارةتة تةنمياى ناكا خؤى موباشر

تى ئةعمار لة حكومةتى هةرَيم، وةزارة, لةطةَل حكومةتى سييتراَل بؤ جَيبةجآ كردن, حكومةتى هةرَيم
ئةو تةعاونيان لةطةَل دةكا، مةشاريعيان , وةزارةتى ئيعمار لة بةغيتاو وةزارةتةكانى ترى ثةيوةنيتييتار

ئةطةر , دةسةاَلتى وةزير هةية موديرية دروست بكات نةك موديرية عامة, تةديتيم دةكا هاوكاريان دةكا
ئةو تةعيتيلة دةخةمة , تةشكيالتي وةزارةت دروستى بكا زانى موديرةيةكى تايبةتى دةوَى دةتوانَى لة

دةستى بةرزى , كَى لةطةَل دا نيية, كَى لةطةَل ئةو تةعيتيلةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموو, دةنطةوة
بر ؤ سةر , ئةو ماددةيةش تةعيتيل كرا ثَيشرتيش دةنطى لةسةر دراوة, بكاتةوة؟ بةكؤى دةنط وةرطريا

 .سةرموو, ماددةى ثاشى
 :ةر َيا كريم حبرى عبيتاهب

 .بةرٍَِيا سةرؤكى ئةجنومةن
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 :ماددةى  ثَينجةم لة ئةصَلى مةشروعةكة هاتووة بةم شَيوةية
 .ثَيكهاتةكانى وةزارةتةكة بة ثَير ةوى ناوةخؤ دياردةكرَين :ماددةى ثَينجةم

 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

امسة و السادسة تقرتح اللجنة دجمهما مبادة واحدة حتت رقم املادة اخلامسة وإضافة اما بالنسبة للمادتني اخل
- :فقرة أخرى إليها وصياغتها كاآلتي

 .حيدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيالت الوزارة: اواًل
وفقًا للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من املديريات او االقسام او الشعب ضمن تشكيالت الوزارة : ثانيًا

 .ملتطلبات عملها
 .للوزير إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون: ثالثاًًُ

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةش رؤتينة , ليذنةى ثةيوةنيتييةكان هيض موالحةزةيةكتان نيية؟ ئةو دوو ماددةية دةمج كراوة

, ئيختيصاصاتى تةشكيالتة بة نياام ئةوة رؤتينةيةكةم تةحيتييتى مةهام و , لةوةزارةتةكانى تريش هاتووة
ئةوةش لةناو هةموو , يان ئيلغاي موديريات و ئةدسام بكات, دةمج , وةزير بؤى هةية ئيستحيتاس

بة ئيتيماق , وةزير تةعليمات دةردةكات بؤ ئاسان كردنى ئةو ياساية, وةزارةتةكانيتا ئةو دةسةاَلتةى هةية
ثَيم وا نيية دابيلى مونادةشة , دةرةوةى هةرَيم ئةو تةعيتيلة كراوة لةطةَل جةنابى وةزيري ناوضةكانى

, كَى لةطةَليتا نيية, كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, دةخيةمة دةنطةوة, كردن بَى
 .سةرموو, بر ؤ سةر ماددةى ثاشى, بةكؤى دةنط وةرطريا, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون

 :رى عبيتاهبةر َيا كريم حب
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بووة بة ماددةى )كة بةثَيى ثَيشنيازى ليذنةى ياسا , هةرضى ماددةى حةوتةمى ثرؤذةكةية: شةشةم
 :دووبارة بةم شَيوةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة, ئةو ثَيشنياز دةكا, (شةشةم

حوكمةكانى ئةم ياساية , نيتييتارةكانثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثَيوة: ماددةى شةشةم
 .جَيبةجَى بكةن

 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

أما فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع و اليت اصبحت برقم املادة السادسة من مقرتح اللجنة : سادسًا
 :القانونية إعادة صياغتها كاآلتي

 .الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس  :املادة السادسة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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دةستى بةرز , كَى لةطةَليتا نيية, كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, دةخيةمة دةنطةوة
 .سةرموو, ماددةى ثاشى, بةكؤى دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ سةرموون

 :يتاهبةر َيا كريم حبرى عب
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بووة بةماددةى )كة بةثَيى ثَيشنيازى ليذنةى ياسا , هةرضى ماددةى هةشتةمى ثرؤذةكةية: حةوتةم
 : ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا دووبارة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَي, (حةوتةم

 (.ناكرَىكارى ثَي , هةر دةدَى لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا نةطوجنَى)
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةرٍ َيا سةرؤكى ئةجنومةن

اما فيما يتعلق باملادة الثامنة من اصل املشروع واليت اصبحت برقم املادة السابعة من مقرتح اللجنة : سابعًا
 (. اليعمل بأى نص يتعارض مع احكام هذا القانون) :القانونية تقرتح إعادة صياغتها و تقرأ كاآلتي

 :ةر َيا سةرؤكى ئةجنومةنب
دةستى بةرز , كَى لةطةَليتا نيية, كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, دةخيةمة دةنطةوة

 .سةرموو, ماددةى ثاشى, بكاتةوة؟ سةرموون بةكؤى دةنط وةرطريا
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بووة بة ماددةى )كة بةثَيى ثَيشنيازى ليذنةى ياسا , يةمى ثرؤذةكةيةهةرضى ماددةى نؤ: هةشتةم
ئةم ياساية لة رؤذى  :دووبارة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَي, ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا( هةشتةم

 .دا باَلوةدةكرَيـتةوة(وةدايعى كوردستان)لة رؤذنامةى سةرمى , دةركردنيةوة كارى ثَي دةكرَى و
 :خليل ابراهيم حمميتبةر َيا 

 .بةرٍ َيا سةرؤكى ئةجنومةن
اما فيما يتعلق باملادة التاسعة من اصل املشروع واليت اصبحت برقم املادة الثامنة من مقرتح اللجنة القانونية 

  :تقرتح إعادة صياغتها و تقرأ كاآلتي
 .(قائع كوردستانو)جلريدة الرمسية ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تأريخ إصداره و ينشر يف ا)

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةية, دةزامن خيالسى لةسةر نيية, دةخيةمة دةنطةوة
, ئةسبابى موجبة خبوَينةوة, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون بةكؤى دةنط وةرطريا, كَى لةطةَليتا نيية

 .سةرموو
 :ح حييترىروان ناصبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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رَيكةوتني لةسةر ئةم ئةسبابة , بةنيسبةت ئةسبابى موجيبةكةش هةر لةطةَل جةنابى وةزير دانيشتني
 : موجيبةى كة ئَيستا بؤتان دةخوَينمةوة

 االسباب املوجبة
رية و قام بتغيري هويتها ملا كانت الكثري من املناطق املقتطعة فصلها النظام السابق من حدود كوردستان االدا 

دون مسوغ قانوني وطبقا لدستور مجهورية العراق الفيدرالي الذي كفل معاجلة هذا املوضوع و ضمان حق 
املقتطعة منها حيث اوجب الدستور على قيام السلطة التنفيذية يف احلكومة  هشعب كوردستان على اراضي

من الدستور االحتادي كانت ( 112)متطلبات املادة الفيدرالية اختاذ اخلطوات الالزمة الستكمال تنفيذ 
, التطبيع)املسؤولية امللقاة على عاتق السلطة التنفيذية املنصوص عليها يف املادة املذكورة على ان تنجز كاملة 

يف مدة اقصاها ( وتنتهي باستفتاء يف كركوك و املناطق االخرى املقتطعة لتحديد ارادة مواطنيها, االحصاء
الثالثون من شهر كانون االول سنة الفني و سبعة وملا كان برنامج احلكومة الفيدرالية قد وضع  احلادي و

ولغرض ضمان حقوق اقليم كوردستان , خارطة الطريق حلل املشكالت املتعلقة بشؤون املناطق خارج االقليم
 .انونفقد شرع هذا الق, على اراضيه واعادة املناطق املقتطعة واخلارجة عن هذه احلدود

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, كاك رشاد و كاك ثري خيتر دسةى دةكةن, تةنيا غةَلةتى مةتبةعى و دواعييتى هةية

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ماددةى , (112)ى مةرحةلةى ئينتيقاىل ئينجا ماددةى (08)بةزةرورى دةزامن ئيشارةت بيترَيتة ماددةى 
لة , ئَيستا كة ياسا تازة دةردةضَيت باباانني ئةصَلةكةى لة كوَى هاتووة, (112)ئةساسة بؤ ماددةى ( 08)

 . سوثاس, ديباجةكةى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ثري خيتر, ة(08)ماددةى , دةزانيترَى 112وتت ماددةى , ئةوة مةسهومة
 :خليل سليمان خضر بةر َيا

 .جنومةنبةر َيا سةرؤكى ئة
بةس ئاخرنةيةك هةية بؤ ديرؤكةيى بؤ , دةنطيشى لسةردا, ماددةى مة هةمووى دانووسانيتنى كرد لسةر

ناظَى ناظَيوَيكى , ناظَى وةزارَى نةيكؤكة, منيش و بؤ جةنابى وةزير بؤ حاورى ئةنيتامَى ثةرلةمانَى بَيذم
, دوو. ئةوة ضوو, ئةظة يةك, ر اى هةرَيموةزارةتى ناظضةى داب, وةزارةتى ناوضةى دةرةوةى هةرَيم, لةرزؤكة

دةبَيذمة جةنابى , ئةز نا موو سَى ساَل يوكما ليذنةيةك هةيوو ضوار دةزاى دابر َى كوردستانى مة كارت كرد
مة , ئةطةرحةمى وةزارةت هاريكار نةبن دطةَل جةنابى وةزير حمالة كارى خؤ بكات, وةزير بة حاورى ئةوة

وةزارتى ثةروةردة دطةل مة هاريكار بوو كارةكى باش كرد وةزارةتى , تةجروبة هةية ضوار ساَلى
ئةظ , ئةظ وةزارةت بودجةى نة ديارة, تةنيتروستية تارادةيةك وةزارةتى دى هاريكار بوو شوول نةهاتة كرن
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جا ئةطةر هةمى وةزارةت ئةجنومةنى وةزيران , وةزارةتة كارى حكومةتة هةرَيمى كوردستان ناوظضة دابر ى
ظانى ثةرلةمانَى طةل لةوةزير نةبَى ئةظ وةزارةتة وةزارةتَى تةنطاظياية نا وةزارةتَى ناوظضةى و ثشتة

 .زؤر سوثاس, دةرةوةى هةرَيم، وةزارةتَى تةوارية
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 . ئةوة يةك, يةكةم رؤذ دةبواية مونادةشة بكةى, جارَيك ئةوةلةن
ئةوةل سةتر , يةعنى هةرَيمى كوردستان, ليمةى هةرَيم هاتلة دانون نووسراوة لةكوَينيتةر كة: دوو

 (.ادليم كوردستان)يةعنى ( االدليم), نووسراية تةعبريةكان
ئةهميةتى ئةو وةزارةتةش ديارى , سَييةميش مةسةلةى بودجة، تةبعةن ئةوة بةخؤيان هينى دةكةن و 

, يةن حكومةتى سييتراَلةوة دانراوةلةال 112جطة لةوةش ئةو ليذنةى بؤ جَيبةجَى كردنى ماددةى , كراوة
ئَيستا , لةبةر ئةوة ئةهميةتةكةى لةوة داية, وةزيرى ناوضةكانى دةرةوى هةرَيم ئةنيتامة لةو ليذنةية
كآ لةطةَل ئةو دانونةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ , هةموو دانونةكة بة ئةسبابى موجةبةوة دةخيةمة دةنطةوة

, بةكؤى دةنط ئةو دانونة وةرطريا, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, يةكَى لةطةَل ئةو دانونةدا ني, سةرموون
جةنابى وةزير كة ثَيويست ناكا تةعريمى , ثريؤزة ئومَييت دةكةين ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم, زؤر سوثاس

دةورى باش دةبينى , من ثَيم واية سةركةوتوو دةبى لةو ئيشة, دابليةتى زؤر باشى هةية, ئةكتيظة, بكةين
بةزووترين كات , من تةمةنا دةكةم ئةو وةزارةتة زوو ئيشى تةواو بَى, 112جَيبةجَى كردنى ماددةى  بؤ

ئةو ناوضانة  بطةر َينةوة سةر , هةموو كوردستان ئةو خةبةرة خؤشةى بيتةينَى, دةورى خؤى بيبينَى
 .سةرموو ئةطةر دسةت هةية, ثريؤز بايى لَييتةكةين, هةرَيمى كوردستان

 :كانى دةرةوةى هةرَيموةزيري كاروبارى ناوضة/ ميت احسانحم1بةر َيا د
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر , حقيقةت من ثَيم خؤشة سوثاسى ليذنةى دانونى و ليذنةى ثةيوةنيتيةكان بكةم, زؤر زؤر سوثاس
ة لةمناَليةو, ثَيم خؤشة بة خوشكة سوزان بَلَيم خؤزطة سوثةرمان بام, خؤيان مانيتوو كرد بؤ ئةم شتة

 .سوثاس, بةاَلم خؤزطة بةعةمةل سوثةرمان بام, بةمنيان ئةوت شكلت بة سوثةرمان ئةضَى
 :بةرٍ َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, بةس بةداف ها, سةرموو كاك دورشييت
 :بةر َيا خورشييت سليم شرية
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ك شةمسةدين تا ئَيستا بة دورشييت ناوى من كا, لة دةشتى هةولَيرَى داف هةية, كاكة با من ثَيتان بَلَيم
جا ئةوة موشكيلةى , ئةمنيش تةلةبةى ومية, جا ئةوةش تةلةبةى وية, بة خورشييت ناوى من ناَينَى, دَينَى

 .سوثاس, خؤمانة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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 .يتئةو ناوى لَيناية دورشي, هةرضيةكمان تةلةبةى رةبةتى صاَلح شَيرةيةن, جا با دةتعى كةم
 :بةر َيا خورشييت سليم شرية
 .بةرَيا سةرؤكى ئةجنومةن

تا , بةثَيى ئةو تةجروبةى كةمن لةناو وةزارةت بوومية, جةنابى وةزير من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ جةنابت
ئَيستا هيض وةزارةتَيك لةوةزارةتةكانى هةرَيمى كوردستان لةزمينى بودجةى خويان هيض دينارَيكيان 

ئَيستا لةناوضةكانى ئازاد نةكراو لة سنجار تا خانةدني , ناوضةكانى ئازاد نةكراو تةخصيص نةكردية بؤ
ئةطةر زانيت , لةبةر ئةوة من ثَيشنيار ئةكةم بؤ جةنابت, هةمووى لة مةجليس وزةرائةوة كراوة

ضونكة ئةو تةجروبة ئةمن كردوومة , لةطةَل وةزارةتةكان ثَيشنيار بكة, وةزارةتةكان تةديتيم نةكرابَى
, هةر وةزارةتَيك بؤ خؤى, لةزمينى بودجةى خؤيان بؤ ناوضة ئازاد نةكراوةكان تةخصيصاتيان هةبَى, لةوَى

 .سوثاس, زؤر حةسودن وةزيرةكان, دةنا تةديتيم ناكةن, لة ئَيستاوة ئةو  ئيشةى بكة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

جةنابت دةتوانى برؤى ئَيمة , ياساية تةواو كردنى ئةو, احسان بؤ بةشيتارى كردن و2زؤر سوثاس بؤ كاك د
 .سوثاس سةرموون, ئةطةر دةتانةوَى ئسرتاحةت وةربطرن يةك ضارَيطى تةواو, بةردةوام دةبني

 ثاش ثشوودان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ , و ليذنةى دانونى دةكةم بَين دانيشن, داوا لة ليذنةى شارةوانى, دانيشتنةكةمان دةست ثَييتةكةينةوة
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طمتوطؤ , لةبةرنامةى كارى ئةمر ؤمان, ةشةكردنى بر طةى دووموناد

راثؤرتى , جةنابى وةزير بةر َيا كاك نةمرود لةطةَلمانة, كردنى ثرؤذةى ياسايى وةزارةتى طةشت  و طوزار
لةو شوَينة دةست ثَيبكة , ةمونادةشة بوو بةَلَى خوَينيتراوةتةو, ليذنةى ياسايى خبوَينةوة تكاية؟ سةرموون

 .سةرموو, ماددةى دوو دةست ثَيبكة, ماددةى يةك تةواو بووة, كة راوةستاين
 : بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دووةم لة ئةصَلى مةشروع بةم شَيوةية بوو
 :وةزارةت ئةم ئاماجنانةى خوارةوة دَينَيتة دى-ع : ماددةى دووةم

بة هاودةنطى لةطةَل اليانة ثةيوةنيتيةكانيتا وزةى طةشت وطوزار ضاوطة خؤريسكةكانى هةرَيم -1
 .وةبةردةهَينَى بةرةو ضاكرتيان دةطؤر َى

بةهاوكارى و هاودةنطى لةطةَل اليانة ثةيوةنيتيةكان ناوضةى مَيذوويي ئاسةوارة جؤربةجؤرةكانى -0
 . بكات بةجؤرى كة خامةت بة مةبةستةكانى طةشت و طوزار

هانيتانى دروست كردنى شارو كؤمةَلطاي طةشت و طوزار و جَيطاي بووذانيتنةوةى ئوتَيل و خانووى طةشت -3
 .و طوزار
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دامةزرانيتن و بةكرَى دان و بةكرَى طرتنى خواردنطا و طازينؤ و ضاخيانة و جَيطاى رابواردن و سةيرانطا و -1
 .خليسكانى سةر بةسر و سةهؤَل و شتى ترجَيطاي خؤرسك و دروست كردنى مةلةوانطا و جَيطاى 

لةطةَل سةنيتيكا و رَيكخراوة جةماوةريةكانيتا هاوكارى دةكاو بةثَيى توانا ئاسنكراى بؤ هةمووان -0
 .بؤ ثةييتاكردنى باووتنةوةيةكى بةرسراواني طةشت و طوزار, دةرخسَينَى

بةثَيضةوانةشةوة بةشَيوازى , و طةر انى طةشت و طوزار تاك تاك و بة كؤمةَليش لةدةرةوة بؤ هةرَيم-6
 .جؤراو جؤر رَيك دةخات، هةروةها طةر انى طةشت و طوزار بة تاك و كؤمةَليش رَيك دةخات

بة هاودةنطى و بةثَيك هاتن لةطةَل اليانة ثةيوةنيتيةكان خامةت طوزارى ثارة طؤر ينةوةى ثَيويست لة -2
 .ناوضةى طةشت و طوزار ثَيشكةش دةكات

 .ؤمثانيا و نووسينطة و وةكالةتى سةسرو طةشت و طوزاردامةزرانيتنى ك-8
لةطةَل دةستة و كؤمثانيا و تاكة تاكةى خةَلكيشيتا لةناوةوةى هةرَيم و دةرةوةى هةرَيميشيتا دواى -1

 .وةرطرتنى مواسةدةتى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران طرَيبةست سازدةدات
يتييتاردا لةبوارةكانى طةشت و طوزاردا هاودةنطى لةطةَل وةزارةتةكان و اليةنةكانى ديكةى ثةيوةن-12

 .ثةييتادةكات
لةطةَل دةستةى وةبةرهَينان لةهةرَيميتا بؤ راكَيشانى وةبةرهَينان بؤ ناو هةرَيم لة ضوارضَيوةى -11

 .ثالنةكان و ياساكانيتا كة بؤ ئةم مةبةستة دانراون دةكةوَيتة هاوكارى و هاودةنطى
 :ئةرك و سةرمانى وةزارةت-ب

 :رةت ئةم ئةرك و سةرمانانةى خوارةوة ثيادة دةكاتوةزا
طوشت و طوزار لةهةرَيميتا نةخشةى باووتنةوةى طةشت و طوزار و ناوضة هاوينة لة ضوارضَيوةي ثالني 

 .هةوارةكان ئامادة دةكةن
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :روع تقرتح اللجنة مايليفيما يتعلق باملادة الثانية من املش: رابعًا

 :ضمن املادة و صياغة بداية املادة كاآلتي( ب -أ)دمج الفقرتني -1
متارس الوزارة مهام التخطيط و متابعة احلركة السياحية و مناطق االصطياف ضمن اطار اخلطة العامة )

 (. للسياحة يف االقليم و تتبع الوسائل التالية لتحقيق اهدافها
التعاون مع النقابات و املنظمات املهنية و اجلماهرية و تقديم كافة )منها كاآلتي ( 0)رة اعادة صياغة الفق-0

 .التسهيالت املمكنة هلا خللق حركة سياحية واسعة
 .منها( 6)الواردة يف السطر األخري من الفقرة ( السياحة)اىل ما بعد كلمة ( الداخلية)اضافة كلمة -3

 :بةرٍَِيا رشاد ابيت ابراهيم
 .َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
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تنظيم السفرات الفردية و اجلماعية من اخلارج اىل االقليم وبالعكس و مبختلف الوسائل ( )6)لةبر طةى 
, داوا دةكةم ئةوة البربدرَيت زيادةية, موكةرةرة( وكذلك تنظيم السفرات السياحية الفردية و اجلماعية

 .سوثاس
 

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
( الداخلية)سةدةرةى دووةم بؤئةوةى مالحةزةى جةنابتان هني نةبَى , نةى دانونى ئةوةيةحى ليذةمودتةر

 .كاك شَيروان سةرموو, زياد بكةن
 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 :بةم شَيوةية, ئةو ئيااساتانة ياخود ئةو تةعيتيالتانة كة هاتؤتة سةرى لةاليةن ليذنةى دانونييةوة

تةحقيقى , بَيت( ع)مةسروزة مةهامى وةزارةت لةسةدةرة ( ب)مةهامى وةزارت كةتيتة سةدةرةى , ئةوةلةن
هامى وةزارةت نةصةكةمان دار شتووة بةنيسبةت مة بؤية ئَيمة, وةسائيلى ئةهيتاف بَيتة سةدةرة دوو

اطار اخلطة العامة متارس الوزارة مهام التخطيط و متابعة احلركة السياحية و مناطق االصطياف ضمن ))
, ئينجا هاتينة ئةهيتاسةكةمان ديارى كردية, ((للسياحة يف االقليم و تتبع الوسائل التالية لتحقيق اهدافها

ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة هةردوو , بةنيسبةت سةدةرة يةك و دوو هةردووك لَيك نايكن /دوو. ئةوة يةك
 كة دةَلَى, سبةت سةدةرة سَىيبةن /نودتةى سَى .ووةصياغةمشان بؤ دةمج حازر كرد, سةدةرة دةمج بكرَى و

ئَيمة بةبامشان زانى كة مونةزةماتى ميهةنيش , (التعاون مع النقابات و املنظمات املهنية و اجلماهرية)
ئةمة , لةسةدةرةى شةش زياد كراية( الداخلية)نودتةى ضواريش ئةوةية . بةشيتار بن لةو مةسةلةية

 .زؤر سوثاس, ة بةسةر ئةو ماددانة دا هاتووةبةطشتى ئةو طؤر انكاريانةي
 :بةر َِِِِِِِِِيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ماددةية , من دةمةوَى ئاماذة بةوة بكةم, جةنابى وةزير ثَيش ئةوةى دسةى بكةى, زؤر سوثاس
جيلمان بةاَلم لةبةر دوو هؤ تةئ, زؤريش مونادةشة كرا لةاليةن ئةنيتامةكانةوة, سةدةر اتةكانى مونادةشة كرا

دووةميش لةبةر ئةوةى بوو كة وةزارةتى رؤشنبريى , يةكَيكيان لةبةر ئةوةى جةنابت لَيرة نةبووى, كرد
ومتان دةبَى ئاماذةى ثَيبكرَى , شوَينةوار ئَيستا بةشَيك دةبَى لةو وةزارةتة, ئَيستا بةشَيكى طرنطى شوَينةوارة

و ليذنةى , ثَيم واية ئةو سةدةراتانة مونادةشة كراوة ئَيستا من, دووبارة لةطةَل ليذنةى ياسايى دابنيشن, و
, تةنيا يةك كةليمة ئةطةر رَيطايةكى بؤ بيتؤزينةوة بؤ هني, دانونيش بة نةزةرى ئيعتيبارى وةرطرتووة

ئايا ئةوة ئيشى وةزارةتة؟ يان ( تنظيم السفرات السياحية:)شةشةم, ثاشان رةئيى جةنابى وةزير وةردةطرين
لة , ثَيشرتيش ئاماذةى ثَيكرا, تةنيا ئةو نودتةية هةية, ئةوة ئيشى شةريكاتة, لةوة بكاتنوةزارةت ثشتطريى 

سةرموو , (اجازة الشركات و مكاتب ووكالت السفر و السياحة)نابينت ( انشاء)هةشتةميش كاك سرست دةَلَينت 
 .سةرموو, كاك نةمرود دسةت هةية
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 :وةزيرى طةشت و طوزار /بثيو بةرٍَِيا نةمرود
 .ٍرَيا سةرؤكى ئةجنومةنبة

وتشجيعها على , تنظيم او إنشاء شركات و مكاتب ووكالت السفر و السياحة)ئةز بَيذم ئةظة حكةدظَيت 
تنظيم السفرات السياحية الفردية و اجلماعية من اخلارج اىل االقليم و بالعكس و مبختلف الوسائل و كذلك 

ةعنى ئةو نودتةية شةش دَيتة دطةل نودتة حةشت ئةظة ي, (تنظيم السفرات السياحية الفردية و اجلماعية
بؤ عقيت و ئيتيمادات يةعنى هةمى دةبيتة , حةديقةت يةعنى ناامن صاَلحيةتى وةزير ضنة /دوو. يةك

, ئةدى صالحيةتى وةزير ضنة؟ يةعنى نوكة عقود موساتةحة بكةن( موافقة رئاسة الوزراء بعد اصطصالح)
 .سوثاس, بؤ ريئاسةى مةجليس وزةرا بكةن نة مواسةدةتى وةرطرن, رَىصاَلحيةتى وةزير دة ئيعالم دةك

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
سةدةرةى تةعادودةكة , سةدةرةى هةشت و شةش دةمج بكرَين, حةزةكانى جةنابى وةزير بةجَينةموال

يةتى، داخليةكة دةسةاَلتى وةزير خؤ, خارجيةكة رةبت بكرَى بة مواسةدةتى ريئاسةى مةجليسى وةزرا
مونادةشةكانى , ئةطةر ئةو دوو مواَلحةزةية وةربطرن, لةوةزارةتةكانى تريش وامان كردية, راستة

 .كاك زانا سةرموو, ثَيشرتيش هةروا بوو
 (:زانا) خضر سعييت دادر بةرٍ َيا

 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
خاَلى ضوارةم تَيبينيةكم هةية لةسةر , لة كاتى طمتوطؤكردنى ياساكة من لة دةرَى بوومية لَيرة نةبوومية

ئةويش وشةى جَيطاى رابواردن بةراستى ئةوة هةتا مةعناى خراثى , ئةطةر بةنةزةرى ئيعتيبار وةربطريَى
و رَيك ترة  َيطاى كات بةسةر بردن طوجناو ترةبؤية ئةطةر بكرَيتة ج, لَيوةربطريى هيض مةعناى باشى نيية

 .زؤر سوثاس, و باشرتة
 :ةجنومةنبةر َيا سةرؤكى ئ

, زؤر مونادةشة كرا, وشةيةكى تريان دؤزيةوة, جةنابت لَيرة نةبووى, ئةوة زؤر مونادةشةى لةسةر كرا
, هالة2ئةوانةى دسة دةكةن دةستيان بةرز بكةنةوة؟ د, لةبةر رؤشنايى ئةو مونادةشانة زؤر تةعيتيالت كرا

كاك حمميتى , رؤذان2د, كاك سةردار, مامؤستا, سوزان خان, كاك مجالةكةى تر, كاك مجال يوسف, كاك عادل
ئةو هةموو , بةخواى طةر اينةوة, تاظطة خان, كاك بكر ستاح, مريم خان, شوكرية2د, حاجى حممود

 .هالة2سةرموو د, مونادةشةيةمان بةالش بوو
 :هالة سهيل وادى.دبةر َيا 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشنيار دةكةم تةنسيق هةبَى , (ختصة يف جماالت السياحةالتنسيق مع الوزارات و اجلهات امل)( 12)لةسةدةرة 

ئةطةر بكرَى ئةوةش , لةجاميعةى بةغيتا كوليةى سياحة و سنيتةدة هةية, لةطةَل وةزارةتى خوَينيتنى بااَل
 .سوثاس, خامةت بة سياحة دةكا, شتَيكى باشة, لةالي ئَيمة هةبَى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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 .مت ضية؟ سةرمووطوَلناز خان نودتةى نياا
 
 
 

 :بةر َيا طوَلناز عايا دادر
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى  كةمايةوة مةسةلةى ئاسار , ببوورة خؤشت ئاماذةت ثَييتا ئةم ياساية مونادةشةى زؤري لةسةرى كرا
 .يان لةسةر ئةم وةزارةتة بَى ئيرت بؤ درَيذة بيتةينة ئةو وردةكاريانة؟ سوثاس, لةسةر شارةوانى بَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .دة سةرموو سوزان خان, مةسةلةى ذنة ديماع دةكةى, دةيانةوَى دسة بكةن, جا بةو ئةنيتامة بةر َياانة بَلَى
 :زان شهاب نورىبةر َيا سؤ

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
هةر , الت كراوةتةوةئَيمة ئَيستا كؤمةَلَيكى زؤر ئوتَي, من يةك شت نابينم لةناو ئةو مةهامةية, زؤر سوثاس

, دوو ئةستَيرةى ناوة بة بةردةمى ئوتَيلةكةيةوة, سَى ئةستَيرة, لةخؤيةوة يةكَى هةستاوة ضوار ئةستَيرة
ضونكة , ياخود مونةزةمةى سةنادق, ئايا وةزارةت كارى ئةوة نيية تةحيتييتى عةدةدى ئةو ئةستَيرانة بكات

ياخود وةزارةت خؤى بيكات بةتةعاون لةطةَل , عادةتن مونةزةمةى سةنادق ئةبَى ئةم كارة بكات
ئةطةر بَييتة سةر ئةوةى ئةطةر باانني تؤ ئةو هةموو  /دوو .ئةمة يةكةم, ديةم ئةبَى دابنرَى, مونةزةمةكة

ثَيويستمان ثَييةتى وةكو , ئةوة حةدى خؤمانة, شوَينى طةشت و طوزارة ئةكةيتةوة تةشجيعى ئةكةى
و مورادةبةى شوَينى طشت و , و تةمييا, زير بريى لةوة كردؤتةوة ئةو ثاكبةاَلم ئايا جةنابى وة, دةخليشة

مورادةبة و موتابةعةكردنةكة ئايا لةئةستؤى , طوزارةكة هةر لةسةر كردنةوةكةى حيساب نيية
كةواتة ئةبَى وةزارةتةكة , وةزارةتةكةداية؟ ياخود ئةدرَى بة شوَينَيكى تر؟ ضونكة شارةوانى ثَيى هةَلناستَى

 .زؤر سوثاس, ثَيى هةَلبستَىخؤى 
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .رؤذان سةرموو2د
 :ذان عبيتالقادر دزةيىرؤ.بةر َيا د

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 ,  ناسانيتنى خةَلك, ئةركى وةزارت ئةوةية كة خةَلك بناسَينَى بة ضةنيت اليةنَيك: يةكةم

هةروةها بةنيسبةت , ةن طةشت و طوزاريةوةيةعنى بةتةبيعةتى هةرَيمى كوردستان هةروةها لةالي 
ئايا ئةدى ئيقامة و تةنةدول؟ , خةدةماتيش تةنها باسى خةدةماتى صةرسى دةكات لةبر طة حةوت

 . سوثاس, ثَيويستة ئةركى وةزارةت بَيت, ئةمانةش
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 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .خاتوو مريم سةرموو

 
 

 :بةر َيا مريم حسن ابراهيم
 .ةجنومةنبةر َيا سةرؤكى ئ

االهتمام بالسياحة الدينية وانشاء املرافق و )) 10طةر ئيااسة بكةين ببتة برطة , من ثَيشنيارةك هةبوو
 .سوثاس, ((احملالت و الفنادق بالقرب إو يف املناطق املسموح بها

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .شوكرية2سةرموو د

 :شكرية رسول ابراهيم.دبةر َيا 
 .ومةنبةر َيا سةرؤكى ئةجن

 .زؤر سوثاس, من راى خؤم ئةخةمة ثاَل رايةكةى طوَلناز خان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مةهامى وةزارةتة بةتةئكييت مةسةلةى ئيشراف , جةنابى وةزير رةئيى لةسةر ئةو موالحةزاتانة هةية
 .سةرموو, امةهةم موحاسةبةكردنيان شتَيكى تةبيعية لة مةه, هةم تةحيتييتى دةرجةيان, لةسةر ئوتَيلةكان

 :طوزارو  طةشت زيرىةو /بثيو منرود بةٍرَيا
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى خةدةماتى سةنادق و تةصنيمى , سبةت تةصنيف سةنادق ئةز بَيذم ئيختيصاصى ئةظ وةزارةتةيةيبةن
 .سوثاس, ئةوة من  صوَلبى بة ئيختيصاصى وةزارةتى دائةنَيم, ئةوان ضةنيت ستَيرن

 :كى ئةجنومةنبةر َيا سةرؤ
 . كة دةبَى ئاماذة بةوة بكرَى لةطةَل وةزارةتى خوَينيتنى بااَل, هالة2سبةت موالحةزةكةى ديبةن

 :طوزارو  طةشت وةزيرى /بثيو منرود بةر َيا
 .بةرٍَِيا سةرؤكى ئةجنومةن

ذم ئةز بَي, يةعنى تةنسيقى مة, بةس تةنسيق هةية, لة وةزارةتى خوَينيتنى بااَل, مةعهيت سياحى هةية
 .نةالزمة

 :بةر َيا بكر ستاح حسني
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيستا زؤر لة ءاَلتانى دنيا بةئيعتيماد , ئةوةى ئاشكراية كة سياحةت لةدنيادا ئةهميةتَيكى طةورةى هةية و
بؤية لةكوردستان ثَيم , كردنى سةر سياحةت بةشَيكى زؤر لةئيقتيصادى واَلتاكةيان طةشةوثةرةدةسَينَى



 628 

و , مةصيتةرةكانى ذيانبتوانني بيكةينة يةكَيك لة , ية ئيهتيمامَيكى ئَيطجار زؤر بيتةين بة سياحةتوا
لةم هينانة يةكَى لةنودتةكان كة ئيشارةتى ثَي نةداوة , ئابوورى لةواَلتةكةمان ,ثةرةسةنيتن ,ثَيشكةوتن

هالةش 2ئةو دسةى د, ياحةتئَيمة تاكو ئَيستا هيض دةليلَيكمان نيية بؤ س, ثروثاطةنيتةكردن بؤ سياحةت
بتوانني مةعهيتى سياحة , كةباسى كرد مةعهيتى سياحى بةهاوكارى كردن لةطةَل وةزارةتى خوَينيتنى بااَل

جطة لةوة بةراستى ئَيمة لةئوتَيلةكانيش و لة شوَينة سياحةيةكامنان كةلتورى خامةت طوزاري , بكةينةوة
بؤ ئةوةى بتوانَي , كة ئيهتيمام بةو اليانة زياتر بيتةينلةبةر ئةوة ثَيويستيمان بةوةية , سياحيمان نيية

ئينجا شتَيكى تر هةية ئةوةى ئَيمة تاكو ئَيستا ديتاعى عام و ديتاعى , سياحة لة كوردستان ثةرة بسَينَى
يان بةديتاعى خاص؟ , ئايا بةديتاعى عام دةكرَى, ضؤنيةتى دروست كردنى ئةو ثرؤذة سياحيانة, خاص

يةعنى , (تقيتيم تسهيالت الزمة)دةتوانني زياتر بَلَيني , بةديتاعى خاص دةكرَىلةو وةختةى ئةطةر 
بييتةين بة ديتاعى خاص , من بةحاىل خؤم ثَيم واية تةسهيالت بيتةين و, تةسهيالت بيتةين بة كؤمثانيا

زؤر , نةك وةزارةت بيكات, ئةوان دةتوانن ئةو ثرؤذة سياحيانة لةكوردستان جَيبةجَى بكةن, باشرتة
 .ثاسسو

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 مودتةرحيةكةت ضية تؤ؟

 :بةرٍ َيا بكر ستاح حسني
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ئةمة يةك، , هامى وةزارةتى سياحةئةوة بةشَيكى طةورة بَى لة مة, زياتر ئيهتيمام بيتةين بة ثروثاطةنيتة و
بؤ ئةوةى بتوانن , و كؤمثانيانةتةسهيالت بيتات بة, وةزارةتى سياحة خؤى ئةو ثرؤذانة نةكات /دوو

 . سوثاس, ثرؤذةى سياحى دروست بكةن لةكوردستان
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, صياغةيَيك بيتؤزنةوة لةبةر رؤشنايى مونادةشةكان, ليذنةى ياسايي ئةطةر ئةو سةدةرةى هةشت و شةش
كارى , ت نيية خاَلى بؤ دابنرَىبةاَلم شةر, ئةو موالحةزاتانة هةموويان بةهةنيت وةربطريَين, دةجمى بكةن

 .سةرموو, بةَلَى كاك مجال ئاخري كةس دسة دةكا, ثَييتةكرَى
 :بةر َيا مجال مشعون ايليا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بةنيسبةت لة ئاخر هاتية , جياوازيةك هةية لةنَيوان دةدى عةربى و كورديةكةى, بةنيسبةت برطة ضوار

نووسراية ( التزحلق على الثلج)بةس , نازامن موسرةداتى نيية, ديةكةى نييةبةكور( حمالت التزحلق والتزجل)
 .سوثاس, تاجل بةكورديةكةى نيية, لةكوردى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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ثَيش ئةوةى ياساكة بة , دائيمةن وتومانة هةنيتَى جار لةتةرجومة غةَلةت دةبَى, لةناحيةى زمانةوانى
 . سةرموو, روانبةَلَى كاك شَي, ثوختةيي دةربضَي

 
 
 

 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

حةز , صياغةكةمشان بؤ حازر كردية, ئَيمة مودتةرةبان ئةوة بوو سةدةرة يةك و دوو دةمج بكرَى و
سةدةرة يةك و دوو بةم شَيوةية  ,هةتا مونادةشة بكرَى, دةكةم صياغةكة خبوَينمةوة ئةطةر بةدَلتان بَى

استغالل و تطوير واستثمار الطاقات السياحية واملصادر الطبيعية واملناطق االثرية والتارخيية مبا ) :دةبآ
ئةطةر مانعتان نةبَى صيغةى يةك و دوو بةم , (خيدم االغراض السياحية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 .سوثاس, شَيوةية بَيت
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو, ئيعتريازت هةية لةسةر ئةو سةدةرة, حة دةخةمة دةنطةوةباشة ئةو مودتةرة
 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةر ئةوة واباامن , ئاسار ومتان دةكةوَيتة تةشكيالتى وةزارةتى رؤشنبريى, بةنيسبةت مةناتقى ئاسارى
 .سوثاس, لَيرة باسى نةكةين باشرتة

 :ةجنومةنبةر َيا سةرؤكى ئ
 .سةرموو, بةَلَى جةنابى وةزير دسةت هةية, دةخيةمة تةصويتةوة

 :طوزارو  طةشت وةزيرى /بثيو منرود بةر َيا
 .بةرٍَِيا سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى نة بةتةنيا , ئيااسةت بكةن املاارات اليتينية, يةعنى ئةو نودتة ئَيك و دوو وختَى دةمج كةن بلة
 .سثاس, يةعنى ئيااسة بكةن, نىمةزاراتى دي, مةناتقى ئةسةرى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيستا , مةزارات باشة تةعبريَيكى, سياحةى دينيش هةية, مةزاراتى دينية هةمانة, وشةيةكى راستة

 .سةرموو, ئينجا دةخيةمة دةنطةوة, رات دينيةمةزا بيخوَينةوة بة ئيااسةى
 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .جنومةنبةر َيا سةرؤكى ئة
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استغالل و تطوير واستثمار الطاقات السياحية واملصادر الطبيعية واملناطق االثرية والتارخيية واملزارات  
 .الدينية مبا خيدم االغراض السياحية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 .ئةمة سةدةرةى يةك و دووة كة دةمج كراية
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كَى , كَى لةطةَليةتى دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, ةم شَيوةية دةخةمة دةنطةوةسةدةرةى يةك و دوو ب
, سةدةرةى هةشت و شةشيش, بةكؤى دةنط ثةسنيت كرا, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, لةطةَليتا نيية

 .دةمج كراية ئةطةر صيغةيةكتان هةبَى
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

منح إجازات الشركات ومكاتب و وكاالت السفر والسياحة ) :ئةو دوو ماددةية بةس وامان لَيكردعةينى 
وتشجيع السفرات الفردية و اجلماعية من اخلارج اىل األقليم وبالعكس ومبختلف الوسائل وكذلك تنظيم 

 .بةم شَيوةية, (السفرات السياحية الداخلية
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

سةدةرة شةش كة دةَلآ , دةجمى سةدةرة شةش و سةدةرة هةشت, ؤشنايى نيقاشى ئَيوة بووئةوةش لةبةر ر
 .سةرموو كاك سردار, سةدةرةى هةشتيش دةَلآ ئينشا, ومتان تةناميةكة وشةكةى بطؤر درَيت, تةنايم بكرَى

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةو , ئةو ئيجازةية تةنها لةوَى دةدرَى, هةيئةتَيكى جياوازى هةية, ئيجازةى شةريكات دانونى هةية و
 .سوثاس, وةزارةتة نادرَى

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر ثَيويستى بة تةرجةمةو , لةالي جةنابى وةزير دانيشة نةوةك لةهلجةو شتى وا, كاك رؤميو سةرموو

, نةوةك هةنيتَى وشةى كوردى هةبَى بة سريانىكاك رؤميو ئةَلَى من لةتةنيشتت دادةنيشم , شتى وابوو
, لةطةَل برادةرانى ليذنةى ياسايى, جةنابى وةزير ئةطةر ئينتيباه بكا, ئَيستا لةبةر رؤشنايى ئةوة

ئةو موالحةزةى كاك سردار راستة , بة ئيعتيبار دانونةكةية( املنح املوافقة على), موختةصريشمان كردووة
منح إجازات الشركات ومكاتب و وكاالت السفر والسياحة وتشجيع السفرات املوافقة على ) :بةم شَيوةية
يان ثَيتان باشة دةخيةمة دةنطةوة كَى , موتةلةدة و هةمووى دةطرَيتةوة داخلى و خارجيش( السياحية

كةواتة سةدةرةى شةش و , كَى لةطةَلييتا نيية؟ سةرموون, لةطةَليةتى دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون
, تةنها زمانةوانى نةبَى, هيض موالحةزةيةكى ئةوها نةماوة, زؤر سوثاس, بةو ماددةية, ج كراهةشتيش دةم

دةستى بةرز بكاتةوة؟ كَى , كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية, ماددةكة بةهةموو سةدةراتةوة دةخيةمة دةنطةوة
كةواتة , نييةبةس مامؤستا لةطةَليتا , دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, لةطةَل ئةو ماددةيةدا نيية

بةاَلم بووة , كة تةنيا ضوار كةس، ثَينج كةس دسة بكةن, مامؤستا خؤت مواسةدةتت كرد, بةئةكسةريةت
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بةاَلم , جا تةبعةن حةدى خؤتة مواسةدةت بكةى, ئةطةر مةدسةدت ئيعتريازةكةى ثَيشووة, ئةكسةريةت
 .ى وةزارةتتشكيالت, بر ؤ سةر ماددةى سَييةم ,ئةوة ئةكسةريةت مواسةدةتيان كرد

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

سةرؤكى بااَلى بةرثرسى ئيش وكارى ئاراستةكردنى سياسةتى وةزارةتةكةية / وةزير: يةكةم :ماددةى سَييةم
هةموو بر يار و سرمان و رَينمايطةىل و ثةيوةنيتيان بة ئةرك و سرمان و ثَيك هاتة و صاَلحيات و , و

بةثَيي حكومةكانى ياسا لةوةزيرةوة , رى ديكةى هونةرى و ئييتارى و رَيكخستنى وةزارةتةكةوة هةبَىكاروبا
 .دةردةضَى و بةسةرثةرشتى خؤى جَيبةجَى دةكرَين

لة ضوارضَيوةى ئةو صاَلحيةتانةى كة ثَيى دةسثَيردرَى لة ئاراستةكردن و / برَيكارى وةزارةت: دووةم
 .مةرجيشة بر وانامةى زانكؤى هةبَيت, ارةتةكةدا يارييتةى وةزير دةداتسةرثةرشتى كردنى كاروبارى وةز

 :وةزارةت لةمانةى خوارةوة ثَيك دَيـت/ سَييةم
ذمارةيةك سةرمانبةر , بر وانامةى زانكؤى هةبَى, سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات: نووسينطةى وةزير-ع

 . يارييتةى دةدةن
ذمارةيةك , بر وانامةى زانكؤى هةبَى, رَيك سةرؤكايةتى دةكاتسةرمانبة: نووسينطةى بريكارى وةزارةت-ب

 . سةرمانبةر يارييتةى دةدةن
مةرجيشة بروانامةى زانكؤيان هةبَى و خاوةن ئةزموون و , لةضوار راوَيذكار زياتر نةبن: راوَيذكارةكان-ج

 .كةردةش بن
 :ئةجنومةنى راوَيذكارى وةزارةت/ ضوارةم

 .سةرؤكة/ وةزير-1
 .جَيطريى سةرؤكة/ وةزارةتبريكارى -0
 .ئةنيتامن/ بةرَيوةبةرة طشتى يةكان-3
بةمةرجَى لةسَى كةس زياتر نةبن و بر وانامةى زانكؤيان , ئةنيتامن/ راوَيذكار و خاوةن ئةزموونةكان-1

 .هةبَى و خاوةن ئةزموون و كةردةش بن
 :ئةجنومةن ئةم كارانة دةطرَيـتة ئةستؤ

 .وزار دادةنَى و ئيقرارى دةكانةخشةى سياسةتى طش  طةشت و ط-ع
ئةو رَيكةوتنامةي تةصيتيق دةكا، كة ثةيوةنيتيان بة دامةزرانيتن و بةرةوضاكرت طؤرٍ ين و وةبةرهَينانى -ب

 .دةزطا و ثرؤذةطةىل طةشت و طوزار هةية
 تةصيتيق( التعاونيات)واتا  ةو رَيكةوتنامةية هةرةوةزيانة،دواى مواسةدةت اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان ل-ج

 .لةطةَل اليةنة بيانيةكانيتا طرَى دروان, دةكات
 .ئيقرار كردنى بودجةي سااَلنة و ميالكات وحيساب و حيسابكارى كؤتايى -د
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- :بةر َيوةبةرايةتى طشتى كارطَيري و دارايى لةمانة ثَيك دَيت/ ثَينجةم
 .بةر َيوةبةرايةتى تاكة تاكةى كارمةنيتان -ع

 .بةر َيوةبةرايةتى ئييتارة -ب
 .ةر َيوةبةرايةتى كاروبارى دارايىب -ج
 (.تةدديقى ناوةخؤ)بةر َيوةبةرايةتى رةدابة و لَيوردبوونةوة  -د
 .بةر َيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايي -ه
 .بةر َيوةبةرايةتي نةخشةسازى و بةدواداضوون -و

, يةتى دةكاتسةرمانبةرَى بةثلةى بةر َيوةبةرى طشتى سةرؤكا: بةر َيوةبةرايةتى طشتى ئاسةوار/شةشةم
 .دائريةطةىل ئاسةوار لةثارَياطاكانيتا ثَيى واوةسنت, بر وانامةى زانكؤى هةبَي

 :بةر َيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى طةشت و طوزار لة هةولَير/ حةوتةم
 . سةرمانبةرَى بةثلةى بةر َيوبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكا بر وانامةى زانكؤى هةبَى

 :ى كاروبارى طةشت و طوزار لة سلَيمانىبةر َيوةبةرايةتى طشت/ هةشتةم
 .سةرمانبةرَى بةثلةى بةر َيوبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكا بر وانامةى زانكؤى هةبَى

 :بةر َيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى طةشت و طوزار لة دهؤك/ نؤيةم
 .سةرمانبةرَى بةثلةى بةر َيوبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكا بر وانامةى زانكؤى هةبَى

 :َيا خليل ابراهيم حمميتبةر   
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 : اعادة ترتيب و صياغة املادة الثالثة من املشروع و تقرأ كاآلتي :خامسًا
 (تشكيالت الوزارة)

- :تتألف الوزارة من التشكيالت اآلتية :أواًل :املادة الثالثة
ه سياستها واإلشراف والرقابة عليها و تصدر هو الرئيس األعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوجي: الوزير-أ

عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارات واألوامر والتعليمات يف كل ماله عالقة مبهام الوزارة وتشكيالتها 
وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واإلدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤواًل امام 

ضوًا متضامنًا فيه وله ختويل بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة او املدراء جملس الوزراء باعتباره ع
 .العامني أو من يراه يف الوزارة مناسبَا

يساعد الوزير يف توجيه الوزارة واإلشراف على شؤونها ضمن الصالحيات التى توكل اليه : وكيل الوزارة -ب
 .اولية اختصاصية من قبل الوزير على ان يكون حاصاًل على شهادة جامعية

 .يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من املوظفني: مكتب الوزير-ج

يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من : مكتب وكيل الوزارة-د
 .املوظفني
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محلة شهادة جامعية اولية ومن ذوي اخلربة  اليزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوامن: املستشارون -هـ
 .واملمارسة

يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي : املديرية العامة لإلدارة واملالية-و
 .اخلربة واالختصاص

ة يرأسها ويديرها مدير عام  حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي اخلرب: املديرية العامة لآلثار-ز
 .واالختصاص

تشكل يف كل حمافظة من حمافظات اإلقليم مديرية عامة للسياحة يرأسها ويديرها مدير عام حاصل : ثانيًا
 .ذوي اخلربة واإلختصاص على شهادة جامعية اولية ومن

 : ثالثًا
- :اجمللس اإلستشاري للوزارة ويتألف من  -أ 
 رئيسًا : الوزير -1
 .اجمللس يف حالة غياب الوزير عضوًا ويرأس: وكيل الوزارة  -0
 اعضاء: املدراء العامني  -3
على ان ال يزيد عددهم عن ثالثة وان يكونوا من محلة شهادة جامعية اولية ومن : املستشارون واخلرباء -1

 .ذوي اخلربة واملمارسة
 .يعقد اجمللس اجتماعاته بدعوة من الوزير كلما دعت احلاجة اىل ذلك -ب 
 .بتقديم التوصيات اىل الوزير وتكتسب التوجيه صفة القرار الوزارى اذا نال تصديقهخيتص اجمللس  -ج

 :بةر ٍَِيا سةرؤكى ئةجنومةن
 . سةرموو, دسةت هةية, كاك خورشييت

 : بةر َيا خورشييت سليم شرية
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كة ناوى موديرات صاَلحيةتى , دوامان سةرز كر, ئَيمة لة هةنيتَيك وةزارةتةكان لة كؤبوونةوةكانى ثَيشوو 
ضونكة كة دةَلَى ئيقرار بكرَى ماناى ئةوةية صاَلحيةتى , خوَينيتنةوة عيالدةمان بةسةرييتا نيية, وةزيرة

جطة موديريةتة , مادةم صاَلحيةت دراوةتة وةزير ئةو موديرةتة رَيك بكات, وةزير نيية دةستكارى بكات
, لةهةنيتَى مونادةشاتى وةزارةتةكان ئَيمة المانيتاية, ارة دةكةينةوةئَيمة دووبارة و سَى ب, عامةكان نةبَيـت

موديرةيةى ئةدسام بؤضى لَيرة , بؤية ديسان زيادة, هةنيتَيكى تريش وا ئَيستا دووبارة دةكةينةوة
 .سوثاس, ئةطةر دةرارمان داوة لةسةرى كة باسى نةكةين, مونادةشةى لةسةر بكةين

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .و مام رةشادسةرمو

 :بةرٍ َيا رشاد ابيت ابراهيم
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
مةجليسى ئيستيشارى لةطةَل جةنابى وةزير سااَلنة بةرنامةى , ئةطةر بكرَى سةدةرةك ئيااسة بكرَى

لةحيتودى ئةو مينهاجةى وةزارةت , يةعنى مينهاجى ئيستسمارى هي ساَلَيك كامل, سةنةويان هةبَينت
زؤر دةخايةنَى  ،حاَلةت بةحاَلةت زؤرى دةوآ, نةك هةروا كراوة بَيت, ى خؤي جَيبةجَى بكاتبتوانَى نةشات

بةرنامةيةكى كامل سااَلنة ئيعالن بكا , جةدوةىل ئيقتيصادى دانَى بؤ مةشاريعى سياحى, يةكرتى ناطرَيتةوة
وةسائيلى ئيعالم  خيالىل ئةو ساَلةى، هةتا لةدةرةوةش بة, بؤ هةموو موحاسةزات باانني ض دةكرَينت

 .زؤر سوثاس, بؤئةوةى زياتر ئيستيمادة بكاتن, باَلوبكرَيـتةوة مينهاجى وةزارةت
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم من كاك شريوان ثَيش ئةوةى بَلَيم مةجليسى ئيستيشارةيةكة , لة نياام دةتوانَيـت وابكاتن راستة
ال يزيد عددهم عن )بؤ لَيرة دةَلآ , امة و موستةشارو خوبةرالة وةزير و وةكيل وةزير و مودةرائى ع: دةَلآ
 .بةَلَى سةرموو, خؤيان هةموويان ضوارن( ثالثة

 :روان ناصح حييترىبةرِ َيا شَي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :خؤى سةرق نَيوان مةشروعى ئةصَليى و راى ليذنةى دانونى بةم شَيوةية
 .و هةموو ماددةكانى ترئيعادةى صياغةتةكان بكرَيـتةوة وةك -1
بؤى نيية , لةبةر ئةوة ئةو مةجليسة سيمةتى ئيستيشارى هةية, بةنيسبةت مةجليسى ئيستيشارى -0

لةبةر ئةوةى , بؤى نيية تةوديعى عقود بكا, بؤى نيية ئيقرارى مياانيةت بكات, ئيتيمادات ئيماا بكات
بة نياام , ةجليسة وةكو وةزارةتةكانى ترئيمكانيةتى هةية  ئيش و كارى ئةو م, سيمةتةكةى ئيستيشارية

بةراستى رةنطة بةغةَلةت , بةنيسبةت ئةو صيغةيةى كة هاتية, ئةمةش لةالى مةجليسةوة, جَيبةجَى بكرَى
ري او مستشار خيتاره إى خب)دةَلآ , بةس ديارة لة تةبع غةَلةت دةرضووة, ئَيمة وامان دةرار داوة, هاتبَى

بةاَلم ديارة لةتةبع بةغةَلةت , تةحيتييتى سَييةكةمان نةكردووة( عضوًا /ارجهاخالوزير من داخل الوزارة او 
, سةدةرةى سَيش ئةوةية بةراستى, هةروةك لةمةشروعةكة ضؤن هاتووة هةروةها بؤى ضووينة, هاتووة

انى دةسةاَلتةكة وةكو وةزارةتةك, كة موديرياتى عام ورد نةكرَيتةوة, ئَيمة لةطةَل جةنابى وةزير رَيكةوتينة
 . زؤر سوثاس, ئةمة بةكورتى راى ليذنةى ياساية, بؤ خؤى لةنياام ئةمانة تةحيتييت بكات, تر بيترَيـتة وةزير

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كة ذمارةكة , لةبةر ئةوة ثَيويستمان بةوة هةية, ئةوانةى كة دةضنة دةرةوة زوو بَينةوة, زؤر سوثاس

كةس نةضَيتة , دةبَى زوو بَينةوة, ئةو دانونة دسةمان هةية دواتر ثاشى, لةنيسبةتَيك كةمرت نةبَيـت
كاك , بكر, شوكرية2د, سردار, حامت, ئارَيا, رؤذان2د, بةكورتى؟ رؤميو, كَى دةيةوَى دسة بكات, دةرةوة

 .رؤميو سةرموو
 :بةر َيا روميو حايران نيسان
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
على ان ال : املستشارون و اخلرباء: خاَلى ضوارةم: وزارة و يتألف مناجمللس اإلستشاري لل)لة سةدةرةى ئةخريى 

بةراى من ( يزيد عددهم عن ثالثة و ان يكونوا من محلة شهادة جامعية اولية و من ذوي اخلربة و املمارسة
اليزيد : املستشارون )كة دةَلَى , لةسةرةوة املستشارون( ه)ضونكة لةسةدةرةى , ئةوة دووبارة كراوةتةوة

يةعنى لَيرة , (عددهم عن اربعة على ان يكونوامن محلة شهادة جامعية اولية و من ذوي اخلربة و املمارسة
 .سوثاس, ثَيويستى بة دووبارة نيية, شروتةكان هةية

 :رؤذان عبيتالقادر دزةيى.دبةر َيا 
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ا موستةشارو خوبةرا نةبَيت هةموو هةموو ئةنيتامةكانى تةنه, سةبارةت بةو مةجليسة ئيستيشارية
مودير عامى , ئةطةر لةجياتى مودرائى عامون, يةعنى ئيستيشارةى ضييان ثَيبكرَى, مونتةسيبى وةزارةتن
مودير عامةكان لة دةرةوةى , يان وةزارةتى سةداسة, مودير عامى وةزارةتى ثالنيتانان, ئيستيسمار ئةنيتام بَي

 . سوثاس, ومةنة باشرتةوةزارةت بن و ببنة ئةنيتام لةو ئةجن
 :بةٍرَيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو كاك ئارَيا, جةنابى وةزير هيض رةئيت هةية لةسةر ئةوة
 :بةٍرَيا ئارَيا عبيتاه ابيت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
اشرتين رةنطة ئةو راوَيذكارانة ب, ئَيمة لَيرة ضوار راوَيذكارمان هةية, سةبارةت بةو ئةجنومةنى راوَيذكارية

نووسراية , لَيرة ديارى نةكراية و, و ثَيشنيار بكةن   ئةجنومةنةكةية, شوَين كة بتوانن دسةى تَييتا بكةن
بةراى من , كةضى سةرؤكى ليذنةى ياسايى باسى كرد كة وةزير ديارى بكات, يان لةسَيى زياتر نةبَيت, سَى

 .ة يةكئةم, ئةو ضوار كةسةى تَييتابَى و خةَلكى تر لة دةرةوة بَيـت
, دةبَى شارةزا بَيت, ئةطةر كةسَيك شارةزا نةبَيت ضؤن دةبَيتة راوَيذكار, نووسراية راوَيذكار و شارةزا: دوو

 . سوثاس, يان شارةزا زيادة تةنيا راوَيذكارةكة مبَينَيتةوة, بةراى من وشةي خةبري, ئينجا دةبَيـتة راوَيذكار
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .مووسةر, جةنابى وةزير
 :طوزارو  طةشت وةزيري/ بثيو منرود بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى موستةشار , سةردةكةش دةرجاتى وةزيميية, ئةز بَيذم سةرق هةية لةبةينَى خوبةرا و موستةشار

 .سثاس, خوبةراش دةرجةى وةزيمى هةية, دةرجةى وةزيمى هةية و
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 . سةرمووكاك حامت. سوثاس
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 :حسن بةر َيا حامت حمميت جان
 .بةرِ َيا سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيم باشة يةكجار بووترَي لة هةريةك لة , بة جيا جيا ناوى ثارَياطاكان هاتووة, لة بر طةى حةوت
سةرمانبةرىَِ بة ثلةى بةرَيوةبةرى , ثارَياطاكانى هةرَيم بةرَيوةبةرايةتى طش  طةشت و طوزار هةبَيت و

بؤ ئاينيتة ئةطةر هةر حماسةزةيةك زياد بوو ئةوا , بر وانامةى زانكؤى هةبيََ, ى سةرؤكايةتى بكاتطشت
 .سوثاس, دةيطرَيتةوة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لةجياتى , (املديرية العامة يف حمافظات أالقليم)لة زؤر لةوةزارةتةكان نووسيمان , ئةو موالحةزةية بةجَيية

يةعنى وةرطرياية بة نةزةرى ئيعتيبار , يان هةولَير، ليذنةي دانوني راى واية, دهؤكيان , بَلَيني سليمانى
 .كاك سردار, باشة

 :بةر َيا سردار صباح بوزو هركى
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

لةسةر ثَيشنيارى ليذنةى , و نؤ لة ئةصَلى مةشروعةكة و, و هةشت, من تَيبينيم هةية لةسةر خاَلى حةوت
تةدريبةن ئَيمة لةهةموو وةزارةت , لة هةموو ثارَياطايةك بةر َيوةبةرايةتَيكى طشتى بكرَيتةوة دةَلآ ياسايى

 .سوثاس, لة موحاسةزة موديرية هةبَى, يةك موديرية عامة هةبَيـت و, واكراية
 :بةٍرَيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .شوكرية2د. سوثاس
 :شكرية رسول ابراهيم.دبةر َيا 

 .بةرَيا سةرؤكى ئةجنومةن
سةرمانبةرَيك : نووسينطةى وةزير)كة نووسراوة , خاَلى سَييةم, تَيبينيم هةية لةسةر ماددةى سَييةممن  

هةروةها خاَلى , (ذمارةيةك سةرمانبةر يارييتةى دةدةن, بر وانامةى زانكؤى هةبَى, سةرؤكايةتى دةكات
بةر َيا سةرؤكى , (َيوة دةباتسةرمانبةر بةرِ : نووسينطةى بريكارى وةزارةت)ثاشيش دووبارةى كردؤدةتةوة 

لةطةَل ياسايى وةزارةتةكانى تر لَيرة نووسراوة سةرمانبةرَى سةرؤكايةتى , ثةرلةمان هةنيتةى تَيبينيم كرد
ئةمة جياوازى هةية لةنَيوان بةر َيوةبةر، , كةضى لةوَى نووسراوة بةر َيوةبةرَى سةرؤكايةتى دةكا, دةكا

 .ئةمة خاَلَيك, سةرمانبةرَى
ئةمة رؤتينيةن لة نووسينطةى وةزارةت كؤمةَلَيك سةرمانبةر ئيش , ذمارةى سةرمانبةرى يارييتةدةر: دوو
سةرمانبةرةكةش , لة خاَلى يةكةم و دووةم ئةمة البربدرَيت و, ئيرت ثَيويستى بةوة ناكا ئةمة هةبَى, دةكا

 .ضونكة رؤتينيةن بةر َيوةبةر بةر َيوةى دةبات, ببَيتة بةر َيوةبةرَى
بةراستى بةعاة وشةمان , خاوةن ئةزموون و كةردش بن, وشةى كةردش كة لةخاَلى سَييةمة: ى سَييةمخاَل

ئيرت ثَيويست ناكا ئَيمة , ميللةتيش تةدةبوىل ناكات, هةية ئةم وشانة شازن لة زمانى كوردى نةر ؤشتوون و
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لةبةرئةوة ئةمة , ةينَىئةطةر تةدتيعيشى بكةين مانايةكى زؤر ناشرين دةط, وشةى كةردش بةكاربهَينني
, هةروةها ضةنيتين وشةى بَيطانةى عةرةبيشم دةرهَيناوة, بووترَى خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بن لةو بوارة

مواسقة داواكارم لةو ليذنةيةى كة بةسةرييتا , ردابة, تصيتيق, ثَيويستة بكرَى بةكوردى وةكو ئيقرار
 .زؤر سوثاس, دةضَيتةوة ئةم وشانة بطؤر َيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا 
 .سةرموو كاك بكر, سوثاس

 :بةر َيا بكر ستاح حسني
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, بةر َيوةبةرايةتى دهؤك, من ثشتطريى ئةو خاَلة ئةكةم كة ناوى بةر َيوةبةرايةتيةكان نةهَينني: خاَلى يةكةم
وة كردووة كة تةنها ئةو سَى بة ضونكة ئةمة ماناى ئةوةية كة ئَيمة ئيعترياسمان, هةولَير, سلَيمانى

 .ئةمة يةك, حاسةزةية عيالدةى بة ئَيمةيةمو
جا موديريةتى , بؤ جارَيكى تر من تةئكييتى لةسةر دةكةمةوة ئيعالم زؤر موهيمة، ثرءثاطةنيتة زؤرة: دوو

ن سياحة ضؤ, ضونكة سياحة بةبَى ئيعالم نابَى, لةطةَل وةزارةتى سةداسة, بؤ دروست دةكا ثةيوةنيتى دةكةن
, ئةتوانَى زياتر ثةرةبسةنَى؟ بةوةى بتوانني لةرووى ئيعالمةوة لةرووى ثروثاطةنيتةوة ئيهتيمامي ثَيبيتةين

ضونكة وةزارةتى , يان لةطةَل وةزارةتى رؤشنبرييا, يان موديريةتَيكى بؤ دانَيني, من ئيقترياحم ئةوةية
 .رؤشنبريى رةنطة هةمان مةهامي هةبَى

بةكارى دةهَينني من ثَيم , بةنيسبةت هةنيتَى وشة هةية, شوكرية باسى كرد2ئةوةى كة د: خاَلى سَييةم
لةبةرئةوة ثَيويست ناكات هةنيتَى كةليمات دار َيذين ماناى خؤى , واية زمان وةسيلةيةكة بؤ تةساهوم

سةيرى ئةو , ئةطةر زمانةكةمان كةليماتى ترى تَييتابَى, عةيبيش نيية, يان ماناى وازح نيية, لةدةست بيتات
حةستا كةليماتى عةرةبى بةكارئةهَينآ هيض عةيبيشى , لةسةدا شةست, زمانانة بكةن وةكو زمانى سارسى

ضونكة هةويةى دةوميمان لة خةتةرا بوو، لةبةر , ئَيمة جاران كة هينمان دةكرد لةسةر زمان, تيا نيية
ئَيستا من بر وا , مان بووثاراستنى زمانةكةمان بؤ ثاراستنى هةويةى دةومي, ئةوة زمانةكةمان بةكارهَينا

 .زؤر سوثاس, كةس لة ماناكةى تَيناطا, ئةو كةليماتانة داتاشني, ناكةم ئةو ئةهمييةتةى هةبَى
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .سةرموو, بةر َيا خاتوو تاظطة

 :بةر َيا تاظطة حمميت على
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاسيان دةكةم, ثَيشنيارةكامن عةرزيان كرد
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن 
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بةنةزةرى ئيعتيبار , ئةو ثَيشنيارةى كة كردتان ئةوة  ئةغلةب لة راثؤرتى ليذنةى ياسايى هاتووة و
ئيعالنيش ئةوة وةزير دةتوانَيت لةتشكيالتى خؤى موديريةتَيك , مةسةلةى ئيعالن دةمَييَن, وةرطرياوة

داواكةى , دةتوانَيت داوا بكات و, طةورةية, زؤر طرنطة ئةوة كارَيكى, ئةطةر لةموستةدبةل زانى, دابنَى
 .سةرموو, نودتةى نياامت هةية كاك حةمة رةشييت, هةموار بكةين و موديرييةتَيكى بؤ دانَيني

 
 :بةر َيا رشييت كريم رشييت

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
لَيكى مةدةن ببَيت بة ةكة ثاشطريةتي (ش)ية (كردة), ئةو وشةي كةردةشة راست بكةمةوة, من حةزدةكةم

 .سوثاس, ةى ثَيوة نيية(ش)ئةو , ئةوة مانايةكةيةتى, كةسَيكى كردة بَى( كردة), (كةردةش)
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شريوان سةرموو

 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

خوبةرا , كة لةجمليسى ئيستيشارى هاتووة خوبةرا ئةوةى, من تةنها تةوزحيَيكم هةية بةنسبةت موستةشار
ئةمةش لة , عينوانى موستةشارة, ئةوةى لةسةر ميالكى حكومةتة مةعلومة عينوانى خةبرية: دوو نةوعة

بةاَلم , ئةمة لةاليةك, داخيلى وةزارةت هةية، لة خارجى وةزارةتيش هةية، وةزير دةتوانَيت بانطيان بكات
خةَلكانَيك هةية مةشاوراتيان ثَييتةكرَى سى ساَل , يان خةبري نييةخةَلكانَيك هةية خةبرين و عينوان

مةدصةدةكة ئةوةية كة وةزير بتوانَى ئةوانة بهَينَيتة مةجليسى , خامةتي هةية لةمةجاىل سياحى
 .زؤر سوثاس, ئيستيشارى ئيستيمادة لةخيربةتةكةيان بكات

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, دةَلَى بؤ وةزير هةية ئيستيحيتاس و دةجمى موديريات و ئةدسام بكات, وةسةدةر ةيةك لةماددةى دواتر هاتو

 .بةَلَى جةنابى وةزير سةرموو
 :طوزارو  طةشت وةزيري /بثيو منرود بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
أن ) يةعنى نابَيت( أن يراه يف الوزارة مناسبا)بةس موالحةزةيةك لةسةر سةدةرا وةزير نهايةتا وى دبَيذى 

 .سوثاس, (أن يراه الوزارة مناسبًا) بةىَل ئةو تةعيتيلةى ليذنةى دانونى ئةو صياغةية, (يراه يف الوزارة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل ئةو , ماددةكةى دةخةمة دةنطةوة بةهةموو ئةو تةعيتيالتانةى كة كرا, بؤى زياد بكة كاك شريوان
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةيةدا نيية, نماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموو

 .بر ؤ سةر ماددةى ضوار, بةكؤى دةنط ئةو ماددةية وةرطريا
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 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةرك و سرمان و ثَيكهاتةكانى وةزارةت بةثَير ةو ديار دةكرَين :ماددةى ضوار
 :يىراي ليذنةى ياسا

ليذنة ثَيشنياز دةكات مادةى ضوارةم و شةشةم لَيك بيترَين و مادةى ضوارةمى ىَل ثَيك بَيت و بةم  :شةشةم
- :جؤرة دةخوَينرَيتةوة

بة ثَيرةوَيك ئةرك و سرمان و دةسةآلتة تايبةتيةكانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت : يةكةم: مادةى ضوارةم
 .دياردةكرَيت

ةبةرايةتى و بةش و هؤبة لة ناو ثَيكهاتةى وةزارةت بَينَيتةكايةوة، لَيكيان وةزير بؤى هةية بةرَيو: دووةم
 .بةثَيي ثَييتاويستى كارةكةى. بيتات، يان ثوضةَليان بكاتةوة

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
واتة ماددةى ضوارو , (ب, ع)لةوةزارةتةكانى تريش هاتووة ئةو دوو ماددةية دةمج بكرَى بة , ئةوة رؤتينة

كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز , دةخيةمة دةنطةوة, (ب, ع)َيتة يةك ماددة بة شَيوةى شةش دةب
بةكؤى دةنط ماددةى , دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةيةدا نيية, بكاتةوة؟ سةرموون

 .برؤ سةر ماددةى ثاشى, ضوار وةرطريا
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه

 .ئةجنومةن بةر َيا سةرؤكى
وةزارةت صالحيةتى ئةوةى هةية جَيطاكانى طةشت و طوزار و كؤمثانياى طةشت و طوزار  :ماددةى ثَينجةم

 .لةهةر جَييةك ببةخشَى تةنها جَييى طومرك نةبَى
 .ئَيمة نةمان كردووة لةدةرَى هاتووة, لةسةر ئةو تةرجوومةية, داواى لَيبوردن دةكةين, واتة رسوم
 :ةجنومةنبةر َيا سةرؤكى ئ

لةبةرئةوة ليذنةى ياسايى ئيقترياح دةكا كة ئةو , ئةو سةدةرةية بة دانون دةبَيت, ئةو سةدةرةية نابَيت
يةعنى لةماددةى , ثَيم واية ليذنةى شارةوانيش هةمان شتى هةية تةئييتى دةكات, ماددةية ئيلغا بكرَى

, يذنةى ياسايى ئيقترياح دةكا ئيلغا بكرَىبؤية ل, ثَينج هاتووة كة صالحيةت بيترَيتة وةزارةت ئةوة ناكرَى
كَى لةطةَل , دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, ئةو ماددةية ئيلغا بكرَى, كَى لةطةَل ئةوةية, دةخيةمة دةنطةوة

 .برؤ سةر ماددةى ثاشى, بةكؤى دةنط ئيلغا كرا, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, ئةوةدا نيية
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه

 .َيا سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
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هةر دةدَى لةطةَل حوكمةكانى  :ماددةى حةوت لةئةصَلى مةشروع دةبَيتة ماددةى ثَينج بةم شَيوةية هاتووة
طةشت و طوزارى هةرَيمى كوردستان و  0221ي ساَلى (31)ياساي ذمارة , ئةم ياساية نةطوجنَى ناخرَيتة كار

 .سلَيمانى ئيلغا دةكرَى ياساي ثَيشووى دةزطاى طةشت و طوزارى ئييتارةى
 :راى ليذنةى ياسايى

ليذنة ثَيشنياز دةكات ناوةر ؤكى مادةى حةستةمى ثر ؤذةكة بكرَيت بة دوو مادةى سةربةخؤ بةم  :هةشتةم
 :جؤرة دةخوَينرَيتةوة

ثووضةل 0221ساَلى  31ياساى دامةزراوى طشتى طةشت و طوزار لة هةرَيمى كوردستان ذمارة )( مادةى
 .عرياق دةرضووة –كة لة اليةن ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان  دةكرَيتةوة

 .كار بة هيض دةدَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكرَيت)( مادةى 
 :بةر َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ها على مادتني مستقلتني و اما فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع تقرتح اللجنة توزيع مضمون: ثامنًا 
 0221لسنة  31يلغى قانون املؤسسة العامة للسياحة يف اقليم كوردستان رقم }:تكون األوىل بالصيغة التالية 

 .{العراق -الصادر من اجمللس الوطين الكوردستاني 
 .{ال يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون} :اما الثانية فتقرأ كاآلتي 

 : ى ئةجنومةنبةر َيا سةرؤك
 .سةرموو, ليذ نةى شارةوانى

 :بةر َيا رشاد ابيت ابراهيم
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

وتؤول مجيع احلقوق ), بةس ئيااسة بكرَى, دةدةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة, ليذنةكةمان ئيقترياح دةكا
 ادارة السليمانية اىل وزارة وقانون مؤسسة السياحة يف 0221لسنة ( 31)وااللتزامات الواردة يف القانون رقم 

 .سوثاس, (السياحة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم مودتةرةحى ليذنةى ياسايى هاتووة , ينةكة ئيلتياامات و مومتةلةكات راستةةئةو موالحةزةي ه

 ,(العراق -اجمللس الوطنى الكوردستاني)هةروةها , ةى ناوَى(الصادر)ئةو ( الصادر 0221), بةعةرةبيةكةى
ئةو موالحةزةيةش , ئةم هةاَلنة ضاك بكةنةوة, (العراق -من اجمللس الوطنى لكوردستان)ئةمةش هةَلةية 

, بيكةينة دوو سةدةرة بيخوَينةوة بؤئةوى بيخةينة دةنطيتان, ليذنةى شارةوانى ئيقترياحى كرد, هني بكةن
دةيةكى تر تاوةكو صياغةى ئةو بضينة ماد, دسةى زؤر هةَلناطرَى, لةبةرئةوة رؤتينة خيالسى لةسةرة نيية

 .ماددةية تةواو دةبَى
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
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 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .حوكمةكانى ئةم ياساية خباتة كار ثَيويستة لةسةر وةزيرةكان :ماددةى هةشتةم

 .راى ليذنةى ياسايى
 :خوارةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات مادةيةكى ديكة زياد بكرَيت بةم جؤرةى :نؤيةم 

وةزير بؤى هةية ر َينمايى ثَيويست دةربكات بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ) ( مادةى 
 .ياساية

 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

مات الالزمة للوزير اصدار التعلي}:كما تقرتح اللجنة اضافة مادة اخرى اىل القانون و بالصيغة اآلتية :تاسعًا 
 {لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :مي ثرؤذةكة بةم جؤرة دابر َيذرَىةليذنة ثَيشنيار دةكا ماددةى هةشت
 (.دةبَى ئةجنومةنى وةزيران و اليةنةكانى ثةيوةنيتييتار حكومةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةن)
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيا 

للوزير اصدار )مودتةرةحى ليذنةى دانونى كة دةَلَى ( دمج والغاء املديرياتللوزير استحداث و)كة دةَلَى 
هةمان شتة لةو دانونة هاتووة بؤ جَيبةجَى كردنى , (التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
سةرموو جةنابى , مودتةرةحى ليذنةى دانونى تةواوة, حةدي استحيتاسى هةية، دةجمى هةية، ئيلغاى هةية

 .وةزير
 :طوزارو  طةشت وةزيرى /بثيو منرود بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى , للوزير صالحية اصيتار التعليمات, مايصري للوزير اصيتار التعليمات, بةس يةعنى صياغةى عةرةبيا

 .ئةم صياغةية نابَيت
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

يعنى عندما تقول للوزير اصدار يعنى فله صالحية , (للوزير اصدار, للوزير صالحية), هةردووكى دةبَينت
 .سةرموو كاك ئارَيا دسةت هةبوو ,لذلك

 :بةر َيا ئارَيا عبيتاه ابيت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

سةبارةت كاك كريم , ز بوونلةطةَل كاك خليل دوو شتى لَيك جياوا, ئةوةى كاك كريم خوَينيتيةوة, واباامن
لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليانةكانى ثةيوةنيتييتار ئةم ياساية )), خوَينيتيةوة كورديةكة نار َيك بوو
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كاك كريم خوَينيتيةوة خؤشى وتى كة ئَيمة , ئةوة كوردية راستةكةية ئةوةى, (جَيبةجَيي بكةن
ئةنيتامى ثةرلةمانني ثَيشنيارمان  10ئَيمة , ئةوا لةسةريانة جَيبةجَيي بكةن, تةرجومةمان نةكردووة

, لةناو ثةرلةمان سةبارةت بة زمان هةية سَى شتمان داوا كردية, كردية بؤ ضارةسةر كردنى ئةو كَيشةيةى
يةكَيك , ئةو داواكاريةو ثَيشنيارى ئَيمة جَيبةجَى بكةين ئةوا كَيشةي زمامنان نامَينآ, ئةطةر بيخوَينةوة و

من خؤشم ثَييامن وتووة لةطةَل كؤمةَلَيك برادةرى تر ئامادةين , ليذنةى ياسايى بَيتلةو كةسانة هاوكارى 
يان بة , ثَيش ئةوةى ئَيوة طلةييمان لَيبكةن, ئَيوة لَيرة بيخوَينةوة, هةمووجارَى ثَييتابضينةوة ثَيش ئةوةى

 .سوثاس, كةموكور ى خبرَيتة بةردةمى ئةنيتامانى ثةرلةمان
 :نبةر َيا سةرؤكى ئةجنومة

ليذنةكة , بةبَى ئةوةى كةس ثَيت بَلَى و, وةكو ئةنيتامى ثةرلةمان حةدت هةية لةو ليذنةية حازر بَى
, لةو رؤذانة تةوديع دةكرَى, ئةو مودتةرةحة ئيهمال نةكراوة بر يارى لةسةر دراوة, مةمنونيشت دةبَى

ضن بؤ ئةو ليذنةية راى خؤيان بةالًَم هةموو ئةنيتامانى ثةرلةمان بؤيان هةية ب, ناوةكانيش ديارى كراوة
 .كةواتة ئةو ماددةية خبوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطيتان, مونادةشةش بكةن, بيتةن

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 . بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .وةزير بؤى هةية رَينمايى ثَيويست دةربكات بؤ ئاسانكردنى جَيبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية
 :روان ناصح حييترىشَيبةرٍَِيا 

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 . للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, كَى لةطةَليتا نيية؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, دةخيةمة دةنطةوة

 .سةر ماددةى ثاشىبر ؤ , بةكؤى دةنط وةرطريا
 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةرٍَِيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةن ةلةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنيتييتارةكان
 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 .م هذا القانونعلى جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكا

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, بةنةزةرى ئيعتيبار وةردةطريَيت, ئةو نةصة لة هةموو وةزارةتةكان هاتووة, مودتةرةحى ليذنةى دانونى

كَى لةطةَل , (على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون)دةَلَى , دةخيةمة دةنطةوة
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, بةكؤى دةنط وةرطريا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ سةرموون, بكاتةوة؟ كَى لةطةَليتا نيية ئةو ماددةية دةستى بةرز
 .بر ؤ سةر ماددةى ثاشى

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى نؤيةم لةئةصَلى ثرؤذةكة بةم شَيوةية
 .ةكرَىئةم ياساية لةر ؤذى باَلوكردنةوةى لةوةدائيعى كوردستان كارى ثَييت

 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصداره و ينشر يف اجلريدة الرمسية : املادة العاشرة
 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى دانونى دةخةمة مودتةرةحيى , ئةوةش مودتةرةحي ليذنةى ياسايى وةكو وةزارةتةكانى تر راستة
دةستى بةرز بكاتةوة؟ , كَى لةطةَليتا نيية, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَليةتى, دةنطةوة

  .باشة ماددةكة هةمووى خبوَينةوة, تةواوتان كرد, صيغةى دوو ماددةكة, بةكؤى دةنط وةرطريا, سةرموون
 :بةر يَِا خليل ابراهيم حمميت

 .مةنبةر َيا سةرؤكى ئةجنو
الصادر من اجمللس الوطين  0221لسنة  31يلغى قانون املؤسسة العامة للسياحة يف اقليم كوردستان رقم  -أ

 .العراق –لكوردستان 
وقانون مؤسسة السياحة يف  0221لسنة ( 31)تؤول مجيع احلقوق وااللتزامات الواردة يف القانون رقم  -ب

 .ادارة السليمانية اىل وزارة السياحة
 :ا سةرؤكى ئةجنومةنبةر َي

, كَى لةطةَليتا نيية, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَليةتى, ئةو مودتةرةحة دةخةمة دةنطةوة
 .ئةسباب موجةبةكةى خبوَينةوة, بةكؤى دةنط وةرطريا, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون

 :بةر َيا كريم حبرى عبيتاه
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 يستكارهؤيةكانى ثَيو
عَيراق سروشتَيكى طةشت و طوزارى هةية لة رووى هاوينةهةوار و  –لةبةر ئةوةى هةرَيمى كوردستان 

دةزطاى طةشت و طوزاريةكان و شوَينةوارة دَيرين و ئاينية جؤراوجؤرةكان و كةرتى طةشت و طوزار 
كى كاراية بؤ ناسانيتنى طرنطييةكى زؤرى هةية، ضونكة سةرضاوةيةكى سةرةكى سامانى نةتةوةيية و شَيوازَي

بؤماوةكان و شارستانيى طةىل كوردستان بة جيهان و بؤ هانيتانى بااظى طةشت و طوزار و كَيش كردنى 
طةشتياران لة ر َيطةى دامةزرانيتنى دةزطاى طةشتيارى هاوضةرخ و سةردةم، لةبةرئةوة وزارةتَيك لة هةرَيم 
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ة بةدى بَينَيت و بؤ ئةوةى ثَيكهاتةكان و ئةرك و سرمان دامةزراوة بؤ ئةوةى ئةم ئةرك و سرمان و ئاماجنان
 .و دةسةآلتةكانى دياربكات ئةم ياساية دانيترا

 
 
 

 :بةرٍ َيا خليل ابراهيم حمميت
 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 املوجبةاألسباب 

ع األثرية العراق ذات طبيعة سياحية من حيث املصايف واملرافق السياحية واملواق –مبا أن اقليم كوردستان 
مصادر الثروة الوطنية و بالغة لكونه مصدرا رئيسيًا من  وحيث ان للسياحة من اهمية. والدينية املختلفة

وسيلة فعالة لتعريف العامل برتاث وحضارة شعب كوردستان ولغرض تشجيع احلركة السياحية وجذب السياح 
زارة يف األقليم لتتوىل حتقيق مهامها عن طريق اقامة املرافق السياحيةاحلديثة والعصرية وإلستحداث و

 .وأهدافها وبيان تشكيالتها وصالحياتها فقد شرع هذا القانون
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

 .سةرموو جةنابى وةزير, هيواى سةركةوتنى بؤ دةخوازين, ثريؤز بابى لةوةزيرى سياحة دةكةين, سوثاس
 :طوزارو  طةشت وةزيرى /بثيو منرود بةر َيا

 .ا سةرؤكى ئةجنومةنبةر َي
ئان ( وزارة السياحة)ناظَى وةزارةت دةبَيت , بةس من ثرسيارَيكم هةية هةنوكة, طةىَل سوثاس بؤ هةمووان

 .سوثاس ,(وزارة السياحة و االثار)دةبَيت 
 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن

, (احكام هذا القانون اليعمل بأى نص يتعارض مع)لة ئاخريةكةى دةَلَى , خؤى لةبةر رؤشنايى ئةو دانونة
كة وةزارةتى , يةك لة دانونى وةزارةتى رؤشنبريى ئيقترياحى بَينَى, ثَيويست دةكاتن طؤرانكارى بكرَينت

 .موديريةى ئاسار لةوَى دةتع بَينت, رؤشنبريى تةعيتيلى دانونةكةى بكةن
لةوَى بَينت بؤئةوةى ئَيمة , (وزارة السياحة)بؤ , ئيقترياح بكةن ناوى وةزارةتةكةى ئَيوة بطؤر درَيت: دوو 

ناوى , دانونى مةجليسى وةزرا: يةك :يةعنى مودتةرةحةكة بةم شَيوةية دةبَى, تةعيتيل بكةين
 .ناوى وةزارةتى ئَيوة بطؤر درَيت, وةزارةتةكانى تيا نووسراوة

تؤ  بةاَلم, بةوةى كة موديريةتى ئاسار هني بكرَى, دانونى وةزارةتى رؤشنبريى تةعيتيل بكرَى: دوو
هةم تةعيتيلى دانونى , ثَيويستة ثرؤذةيةك بؤمان بَى لة مةجليسى وةزرا, عةمةلييةن ئيش بةوة دةكةى

سوثاس جةنابت , هةم موديرييةى ئاساري لَيبكرَيتةوة, مةجليسى وةزراى تَييتابَى بة طؤر ينى ناوى ئَيوة
يان , نامةمان بةردةوام بنيسةدةرةى تر لةبةر, دةتوانى بمةرمووى طةلةك بةخَير بَيي سوثاست دةكةين
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بؤية ئةو سةدةرةية لةبةرنامةى كار , لةبةر ئةوة وةزارةت نةهاتووة خؤشتان مانيتوون, تةئجيلى بكةين
, كَى لةطةَل ئةوة نيية, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةوةية تةئجيل بكرَى, تةئجيل دةكرَى

 02مةسةلةكى طرنط هةية ئةمرؤ , دةَلَى تةئجيل بكرَى بة ئةكسةريت, دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون
ثاش ئةوةى عوتَلةش دةستى ثَيكرد، ئَيمة دةضينة ناو عوتَلةى , لةثاشى عوتلة دةست ثَييتةكات 08بةيانى 

لةو دانيشتنةدا رةئيى , جا ئةوةى راستى بَى ئَيمة لةطةَل سةرؤكى كوتلةكان دانيشتنَيكمان كرد, ثةرلةمان
لةبةر ئةوةى ضةنيت ثرؤذةيةكى ياسايى هةية هى وةزارةتةكان , يةنةكان تةميتييت بكةينوابوو هةموو ال

, ئيتماية, هى وةزارةتى شةهييتانة, ناكرَى دوو مانط دوا خبرَى, بَيجطة لةوة ضةنيت دانونَيك هةية, طرنطة
شاريعانة دوا بؤئةوةى ئةو مة, بةاَلم بةداخةوة داخيلى بةرنامةى كار نةبوو, ئَيمة وامان ئيتيماق كرد

, دةبآ جارَيكى ديكة مةجبور بَى حكومةت ثرؤذةكان سةر لةنوَى تةديتيم بكاتةوة, نةكةون ثاش دوو مانط
ئةو , عوتلةى ثةرلةمان ،ضونكة ئةطةر هةر ثرؤذةيةك لةاليةن حكومةتةوة هات عوتَلةى كةوتة ناوى

ئَيمةش , ثرؤذةية سقووت نةكات و بؤ ئةوةى ئةو, ئةوا ثرؤذةكة سقووت دةكات, ثرؤذةية نةخوَينيترايةوة
راثؤرتى , لة عوتَلةى ثةرلةمان مةجاليى ليذنةى ثةرلةمان هةبَينت بة ئيسراحةتى خؤى ديراسةتى بكات

بةاَلم ئةو دة , دة رؤذ تةميتييتي بكةين, ئَيمة ئيتيمادمان كردبوو لةطةَل ليذنةى ياسايى, خؤى حازر بكات
ئةطةر دةست ثَيبكةين , مانطة تا يةك شةمَيكى تر عوتَلةية 32لة شةمةوة , رؤذة حةوت رؤذى عوتَلةية

بؤية هةرضةنيتة من لةطةَل سةرؤكى كوتلةكان وامان ئيتيماق كرد , ئةوا دوو رؤذمان دةمَييَن ئةوةش نابَى
لةيةك شةمى ثاش جةذن , رؤذ 10جا ثَيتان باشة بيكةينة , بةاَلم ثَيم واية دة رؤذ ناكرَى, دة رؤذ بَى
بةيانى دةست  12:32يةك شةمى ثاش جةذن سةعات , ضونكة عوتَلةى مؤزةسينيشة, ةكةيندةست ثَييت

لةطةَل خوَينيتنةوةى ئةو , ثَييتةكةين بةرنامةى كارمان تةواو كردنى ئةو سةدةرةية كة ئَيستا دةخيوَينينةوة
ينة بة دوو سَى مومك, ئينجا باانني لةو حةسةتةيا ضمان بؤ دةكرَى, لةاليةن حكومةتةوة هاتووة, ثرؤذانةى

 .بةاَلم ئةوة لةبةر رؤتينة نةوةك تووشى هةر شتَى بني, رؤذ تةواوى بكةين
 :جامباز سعييت حمميت طارق بةر َيا

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
, ضونكة وةختةكة ديار نيية, 10/1هةتا  1/1وةختةكة ديارى بكرَى , من تةنها باسى يةك شت دةكةم
 .سوثاس, ةختةكة ديار بَىجةنابت ديارى بكةى بؤ ئةوةى و

 :بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
كاك , ى مانط10مانط دةست ثَييتةكا بؤ  1لة , ى مانط تةواو دةبَى31رؤذ لة  10كة وتت تةميتييتى 

 .شريوان سةرموو
 :روان ناصح حييترىبةر َيا شَي

 .بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
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دة مةشروع , نؤ, بةثَيى مةعلوماتى من هةشت, تبؤ ئةوةى ئيش و كارةكة بةر َيك و ثَيكى بر وات بةحقيقة
رةنطة ئةوانةى الى , حةوت مةشروع هةبَيت, لةالى ئَيمةش رةنطة شةش, الى كاك سرستة و, لةالى ئَيوةية

ئةطةر بكرَى بةيانى يان , بةاَلم ئةوانةى الى ئَيوةن هةتا ئَيستا تةرجومة نةكراية, ئَيمةن تةرجومة كرابَى
ئةوةى كة دةييتةينَى , بؤ ئةوةى ثاشى عوتَلة حازر ببَيت, بؤ ئةوةى تةرجومةى بكةين ئةمر ؤ مبانيترَيتَى

 .زؤر سوثاس, دة مةشروعة تةرجومة بكات, نؤ, ئةو هةشت, تةرجومةى بكا ماوةى هةبَى
 

 : بةر َيا سةرؤكى ئةجنومةن
 1ةورةكةمان لة كةواتة مةبيتةئيةن مادةم مواسيقن دةخيةمة دةنطةوة بؤ تةميتييت كردنى د, زؤر سوثاس

كَى لةطةَل ئةوة , دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, كَى لةطةَل ئةوةية تةميتييت بكرَى, رؤذ 10مانطةوة هةتا 
, رؤذ خولةكة تةميتييت دةكرَى 10بة كؤى دةنط , دةستى بةرز بكاتةوة؟ سةرموون, كة تةميتييت بكرَى, نيية

, نيتامانى ثةرلةمان دةبَى دةنطى لةسةر بيتةنتةبعةن ئةوة بةثَيى نياامى داخلى دوو لةسةر سَييى ئة
, ضونكة وجود دوو لةسةر سيَى ئةنيتامانى ثةرلةمان لةطةَل زائيت يةكَيك, نةوةك سبةى ئيعترياز بكةن

كؤى , ئَيمة ئةوةمان حسَيب كردية, ئَيمة وامان كرد, يةعنى بةيانى بؤمان نةَلَين لة دانون ئةوها بوو
بةثَيى , يةعنى دةرارةكةمان دانونية, نيتامانى ثةرلةمانيش رازى بووندوو لةسةر سَيى ئة, دةنطيش بوو

ضونكة , كةواتة بةيانى ئيعتيبارى ئيجازةى بؤ ناكرَى, با لة ئَيستاوة وزوبان هةبَى, نياامى داخلية
, جةذنى نةورؤز و سةرى ساَل, جةذنتان ثريؤز بَيت, جةذنى لةثَيشة ئةوةى سةسةر ئةكا ئةبَى لَيرة مبَينَى

, هةر ئَيستا وةريبطرن, ئةو ثرؤذانةش بيترَيـتة ئةو ليذنانةى كة موختةصى دانوني و ثةيوةنيتييتار
 .زؤر سوثاس, سوثاستان دةكةين، كؤتايى بةدانيشتنةكةمان دَينني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عيتنان رشاد مم          (     وكيوركةكمال ك.د)حمميت دادر عبيتاه   ست ابيت عبيتاه               سر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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